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استدعت الخارجية التركية السفير الروسي في أنقرة أليكس يرهوف إلى مقرها أمس 

)الثالثاء( لمناقشة الوضع في إدلب التي تشهد تصعيدا شديدا من جانب قوات النظام وروسيا 

 .على مدى األيام الثالثة الماضية

ع في ة الوضوقالت الوزارة، في بيان، إنها استدعت السفير الروسي في أنقرة، على خلفي

إدلب وأبلغته قلق أنقرة من الهجمات على مدينة إدلب السورية. وأضافت مصادر بالوزارة 

نقلنا مخاوفنا إلى الجانب الروسي، »أنه تمت مناقشة األوضاع في إدلب مع يرهوف و

، مشيرة إلى أن الجيش التركي «خاصة فيما يتعلق بقصف مستشفى األتارب في إدلب

 .عن قلقه من تفاقم األوضاع في إدلب أعرب لنظيره الروسي

شخصا بقصف قيل إنه  15وأعلنت وزارة الدفاع التركية، األحد، عن مقتل وإصابة نحو 

استهدف مستشفى األتارب. وطالبت روسيا بالتدخل لوقف « قوات تساندها دمشق»لـ

ة هجمات جيش النظام السوري في إدلب. وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الحكومي

السورية، التي استهدفت، األحد، مستشفى في منطقة األتارب، تضرب تجمعات سكنية في 

قرية قاح بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، فضالً عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات 

لقد أحيل بيان »مدنيين في الموقف. وأضافت  7ومقطورات بالقرب من سرمدا، وأصيب 

وسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، في هذا الشأن إلى الجانب الر

 «.وتجري حالياً متابعة التطورات

 20أشخاص، بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من  7وأحصت مصادر مختلفة مقتل 

من كوادر المستشفى، في حصيلة أولية، كما خرج المستشفى من الخدمة  9آخرين، بينهم 

قذائف المدفعية. في الوقت ذاته، قتل مدني بقصف الطيران نتيجة االستهداف المباشر ب

الحربي لقوات النظام وروسيا محيط معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي يعد شريان 

 .دخول المساعدات األممية الوحيد إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا

الروسية والهجمات المدفعية  وأدانت وزارة الخارجية األميركية، االثنين، الغارات الجوية

لنظام األسد على إدلب وريف حلب، والتي أوقعت ضحايا مدنيين، يوم األحد. وقالت، في 



بيان، إن التقارير تحّدثت عن قصف مدفعي على مستشفى األتارب في ريف حلب الغربي، 

الطبية،  ِمن الكوادر 12ما أّدى إلى مقتل العديد ِمن المرضى بينهم طفل، وإصابة أكثر من 

مشيرة إلى أنه تمت مشاركة إحداثيات هذا المستشفى مع آلية تفادي االشتباك التي تقودها 

 .األمم المتحدة

الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب قرب معبر باب الهوى »ولفت البيان إلى أن 

الحدودي مع تركيا ما أّدى إلى مقتل مدني وتعريض وصول المساعدات اإلنسانية الملحة 

للخطر... ال يزال باب الهوى هو المعبر الحدودي اإلنساني الوحيد المرخص ِمن قبل األمم 

المتحدة في سوريا، وهو الطريق األكثر كفاءة وفاعلية لتقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة 

 «.مليون سوري كل شهر 2.4لحياة ما يقارب 

أفراد الخدمات الطبية والمرافق  وشدد البيان على ضرورة أن ال يكون المدنيون، بمن فيهم

الطبية، هدفاً لعمل عسكري على اإلطالق، ويجب أن يتوقف هذا العنف. وشهدت جبهات 

ريفي إدلب الجنوبي والشرقي قصفا متبادال بين قوات النظام وفصائل المعارضة، أمس، 

 وسط تحليق مكثف لطائرات االستطالع الروسية والتابعة لنظام األسد. وقصفت قوات

النظام السوري والميليشيات المساندة له، بقذائف المدفعية خطوط التماس مع فصائل 

المعارضة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، كما قصفت فصائل المعارضة معسكرات 

وأماكن تجمعات قوات النظام السوري بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ على محاور 

استهداف مواقعها واستهداف مناطق المدنيين بالقرب مدينة سراقب شرق إدلب، ردا على 

 .من بلدة سرمدا

وصعّدت قوات النظام وروسيا خالل األيام الثالثة الماضية من عمليات القصف البرية 

والجوية لمناطق وتجمعات المدنيين في منطقتي سرمدا وباب الهوى قرب الشريط الحدودي 

العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،  مع تركيا شمال محافظة إدلب. وأعرب األمين

أمس، عن إدانته للهجمات األخيرة التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي على منطقة 

 .إدلب، شمال غربي سوريا

في السياق، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة، أمس، عربة مصفحة تابعة للقوات التركية 

 .سكر المسطومة جنوب شرقي إدلبقرب إحدى القواعد العسكرية التركية في مع

ووقع االستهداف بعبوة ناسفة زرعت على حافة الطريق تسببت بوقوع أضرار مادية دون 

تسجيل إصابات في صفوف القوات التركية، التي أعلنت االستنفار عقب سحب العربة 

في  ةالمستهدفة إلى القاعدة العسكرية في المسطومة. وتعد النقطة العسكرية للقوات التركي

ال شم« مطار تفتناز»المسطومة من أكبر القواعد للجيش التركي في إدلب، تليها قاعدة 

 .إدلب

مارس )آذار(  15في « أنصار أبي بكر الصديق»وتبنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها 



الحالي، استهداف عربة للقوات التركية بعبوة ناسفة في منطقة الصناعة بمدينة إدلب، بعد أن 

عمليات أخرى استهدفت  2020نت في شهري أغسطس )آب(، وسبتمبر )أيلول( سبق وتب

عمليات العديد من ال« كتائب خطاب الشيشاني»بها القوات التركية في ريف إدلب، كما تبنت 

 .المماثلة في شهر يوليو )تموز(
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