
 

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

بقائهم على أرضهم القرٌبة من الحدود األمر الذي  ٌشكل تهدٌداً حقٌقاً على حٌاتهم ,  نهم حتى األطفال الذٌن ٌعانون بسببقوت ٌ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

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

نوع 

 اإلنتهاك

 أسم المصاب

 
 تاريخ اإلصابة العمر

مكان 

 الحذث
 الخالصة الجهة المنتهكة

عبدهللا أحمد  
 برزان

قرٌة خراب  60/3/6002 6002
كورت فً 

منطقة 
 قامشلو

قناص تركً على 
 الحدود

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

ً الجدار اإلسمنتً طلقتٌن على الطفل أخطأته األولى وأصابته الثانٌة ف
عموده الفقري ومزقت أمعائه وفجرت إحدى كلٌتٌه 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 
. 

حً المحطة  02/2/6002 سنة 53 د فواز برجسأحم 
بمدٌنة سري 

 كانٌى

قناص تركً على 
 الحدود

 بعد إصابته تم نقله إلى مشفى روج للعالجه

حمزة شعبان  
 الجاسم

قرٌة  01/3/6002 سنة 60
األسدٌة 
التابعة 
لمنطقة 

 سري كانٌى

متر  300الحدود ب هو فالح وأصٌب أثناء عمله على أرضه بالقرب من  الجندرمة التركٌة

ظهراً ,وتم نقله  06,وإصابته فً الناحٌة الخلفٌة للحوض حوالً الساعة 

 إلى مشفى روج حٌث أجرٌت له عملٌة جراحٌة إخراج الطلقة

منطقة كري  65/3/6002  باسل خلف العلً 
 سبً

الحرس الحدودي 
 التركً

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



جمال موسى  
 موسى

قرٌة  05/00/6002 
العزٌزٌة 
التابعة 
لسري 
 كانٌى

الحرس الحدودي 
 التركً

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

متر , وقد تم نقل المصاب إلى مشفى روج حٌث وصل الساعة  000حوالً 

أسعافات أولٌة حٌث أصابت الطلقة الجهة الثامنة والنصف وقد أجرٌت له 
الخلفٌة من العضد األٌسر مما تسبب بقطع أوردته وكسر عظم الكعبرة ثم تم 
نقله لمشفى قامشلو إلستكمال العالج له حٌث وصل لمشفى فرمان بقامشلً 

 ظهراً وأجرى له الدكتور عمار شٌخموس عملٌة جراحٌة . 0350حوالً 

مدٌنة تل  2/11/2112  ابراهٌم االحمد 
ابٌض/كري 

 سبً

قناصة الجٌش 
 التركً

تم استهداف مراسلً وكالة هاوار لألنباء )ابراهٌم االحمد وكلستان محمد( 
من قبل قناصة الجٌش التركً بشكل مباشر اثناء تأدٌتهم لواجبهم فً تغطٌة 
هجمات الجٌش التركً على االحٌاء السكنٌة فً مدٌنة تل ابٌض/كري سبً 

 المشفى قل المرسلٌن الىوتم ن

مدٌنة تل  2/11/2112  وكلستان محمد 
ابٌض/كري 

 سبً

قناصة الجٌش 
 التركً

لألنباء )ابراهٌم االحمد وكلستان محمد(  تم استهداف مراسلً وكالة هاوار
من قبل قناصة الجٌش التركً بشكل مباشر اثناء تأدٌتهم لواجبهم فً تغطٌة 
هجمات الجٌش التركً على االحٌاء السكنٌة فً مدٌنة تل ابٌض/كري سبً 

علما أن كلستان دخلت فً غٌبوبةبعد اجراء المشفى  وتم نقل المرسلٌن الى
 ب اختراق الرصاصة الفم وحالتها غٌر مستقرةعملٌة جراحٌة   بسب

القرى  0/00/6002 معا11 سارة رفعت 
التابعة 

لمدٌنة تل 
أبٌض 
 الحدودٌة

هجمات الدولة 
 التركٌة

تعرضت القرى التابعة لمدٌنة تل أبٌض الحدودٌة لق 2112/11/1بتارٌخ 

إثرصف مكثف بشتى أنواع األسلحة الثقٌلة و الخفٌفة حٌث استشهدت على 

عاما بعد أن أصٌب إصابة بال11ها الطفلة )سارة رفعت( البالغة من العمر 

 غة فً رأسها.

عدنان أحمد  
 الخلٌف

قرٌة تل   
جهان 
التابعة 

لمدٌنة تربه 
 سبٌة

أستهدف جنود جٌش األحتالل التركً المتمركزٌن على الحدود الفاصلة ما  

 ةغرب مدٌنة تربه سبٌتً تقع شمال بٌن باكور وروج آفا قرٌة تل جهان ال

مما أسفر عن إصابة عدنان أحمد الخلٌف برصاصتٌن أستقرت إحداها فً ا

لصدر واألخرى فً منطقة الفخذ لٌتم نقله على الفور لمشفى بمدٌنة دٌرك لت

 لقً العالج.

 كان ٌلعب أمام منزله وأصٌب بطلق  قدوربك 62/5/6002 عام12 عبد الفتاح فهمً 

حً  00/6/6002  بشار اسماعٌل 
المحطة/سر

 ي كانٌة

 كان أمام منزله أصٌب بطلق ناري 



شكري هادي  
 شٌخموس

قرٌة  2/6/6002 
 البرهمٌة

 متر عن311أثناء رعٌه لألغنام على أطراف نهر زركان الذي ٌبعد  

 الحدود أصٌب بطلق ناري

ابراهٌم سلمان  
 بوزي

سري  63/0/6002 سنة12
كانٌة/عٌن 
 الحصان

أطلق الحرس الحدودي النار علٌه مما أدى لقتله كان ٌعمل فً البناء أثناء  الحدوديالحرس 

 توجهه للعمل فً شارع المحطة القرٌب من الحدود السورٌة التركٌة

 وأثناء صعوده لسقف البناء الذي ٌعمل فٌه 

أضرار 

 مادية 

زورمغار  28/10/2018  
_خرب 
عطو 
 _اشمة

تم استهداف القرى الحدودٌة )زورمغار _خر  2112/  11/  22بتارٌخ  قبل الجٌش التركً

ب عطو _اشمة( الواقعة غربً مدٌنة كوبانً بالدبابات والمدفعٌة من قبل ال

ٌسالتوتر  م عن بعض االضرار المادٌة ومازالجٌش التركً. واسفر الهجو

 ود القرى الحدودٌة

 

أضرار 

 مادية

قامشلو/قرٌة  2/2/2112  
 زورافا

 زورافا على الحدود تم إطالق عدة قذائف على قرٌة2/2/2112بتارٌخ  

 /كم عن تربسبٌة , األضرار2السورٌة التركٌة فً الجزٌرة والتً تبعد 

 مادٌة الٌوجد ضحاٌا والقرٌة سرٌانٌة

أضرار 

 مادية

قامشلو/الهال 23/1/2112  
 لٌة

 أدت 23/1/2112بتارٌخ  سقوط قذٌفتٌن على حً الهاللٌة بمدٌنة قامشلو 

 إلى أضرار مادٌة بالمنزل وحالة هلع لألطفال

أضرار 

 مادية

دٌرٌك/قرٌة  22/1/2112  
 الزهٌرٌة

عامودا/حمد
 ونة

سري 
كانٌة/قرٌة 

 تل حلف

قرٌة الزهٌرٌة التابعة لدٌرٌك وحمدونة التابعة لعامودا 22/1/2112بتارٌخ  

 , فً قرٌة تل حلف أصٌب عدد من  وقرٌة تل حلف التابعة لسري كانٌة

 عام25عمرها جواهر عٌسى عاصً , المدنٌٌن بجروح من بٌنهم طفل

 عام21عام والشاب مؤٌد عبدهللا خلً  14وفادي حسن خلً

 


