
 

 انتهاكات الدولة التركية

استهداف المدنٌٌن العزل الذٌن ٌتواجدون فً قراهم وٌعملون فً أرضهم لكسب  ةتواصل الجندرمة التركٌة على الحدود السورٌة التركٌة , انتهاكات الدولة التركٌ مع استمرار

ٌشكل تهدٌداً حقٌقاً على حٌاتهم ,  األمر الذي بقائهم على أرضهم القرٌبة من الحدود  بسببنهم حتى األطفال الذٌن ٌعانون قوت ٌومهم ودون وجود أي سبب ٌذكر , ولم ٌسلم م

 .ي وفٌما ٌلً نذكر عدد من الحاالت التً تعد إنتهاكاً حقٌقٌاً ألمن المدنٌٌن السورٌٌن الذٌن ٌسكنون فً القرى الحدودٌة فً الشمال السور

 ة من قبل الدولة التركية علة الحدود الشمالية السورية :وفيما يلي إحصائية عن حاالت اإلنتهاك الموثق

 أسم المصاب

 
 العمر

تاريخ 

 اإلصابة 
 مكان الحدث 

الجهة 

 المنتهكة 
 الخالصة 

  60/3/6002 6002موالٌد  عبدهللا أحمد برزان
قرٌة خراب كورت 
 فً منطقة قامشلو 

قناص تركً 
 على الحدود 

والدته هٌفاء ,أثناء تواجده بالقرب من منزله فً قرٌته الواقعة على الحدود التركٌة  إسم
من بعد الظهر , وأثناء لعب الطفل بالقرب من ,وحوالً الساعة الثالثة والنصف 

أرضه الزراعٌة أطلق قناص تركً من برج على الجدار اإلسمنتً طلقتٌن على الطفل 
ً عموده الفقري ومزقت أمعائه وفجرت إحدى كلٌتٌه أخطأته األولى وأصابته الثانٌة ف

وأصابت الثانٌة أٌضاً وهشمت طحاله وأثرت على جزء من البنكرٌاس والكبد وبترت 
النخاع الشوكً وعلى أثر ذلك أجرٌت له عدة عملٌات جراحٌة وال زال وضعه حتى 

 اللحظة غٌر مستقر وبحاجة إلى عدة عملٌات أخرى إلستكمال عالجه .

 02/2/6002 سنة 53 فواز برجس أحمد
حً المحطة بمدٌنة 

 هسري كانٌى
قناص تركً 
 على الحدود

 بعد إصابته تم نقله إلى مشفى روج للعالجه

 01/3/6002 سنة 60 حمسة شعبان الجاسم 
قرٌة األسدٌة التابعة 

 هلمنطقة سري كانٌى
الجندرمة 
 التركٌة 

متر ,وإصابته  300الحدود ب هو فالح وأصٌب أثناء عمله على أرضه بالقرب من 

حٌث  ظهراً ,وتم نقله إلى مشفى روج 06فً الناحٌة الخلفٌة للحوض حوالً الساعة 

 أجرٌت له عملٌة جراحٌة إخراج الطلقة

 منطقة كري سبً 65/3/6002  باسل خلف العلي 
الحرس 
الحدودي 

 التركً
 المشفى للعالجأثناء عمله فً أرضه الزراعٌة أصٌب فً قدمه وتم نقله إلى 



  جمال موسى موسى 
05/00/

6002 

قرٌة العزٌزٌة التابعة 
 ٌهلسري كانٌ

الحرس 
الحدودي 
 التركً 

 000أصٌب بطلق ناري أثناء عمله فً أرضه الزراعٌة التً تبعد عن الحدود حوالً 

متر , وقد تم نقل المصاب إلى مشفى روج حٌث وصل الساعة الثامنة والنصف وقد 
فات أولٌة حٌث أصابت الطلقة الجهة الخلفٌة من العضد األٌسر مما أجرٌت له أسعا

تسبب بقطع أوردته وكسر عظم الكعبرة ثم تم نقله لمشفى قامشلو إلستكمال العالج له 

ظهراً وأجرى له الدكتور عمار  0350حٌث وصل لمشفى فرمان بقامشلً حوالً 

 شٌخموس عملٌة جراحٌة .
 

 


