
 

منذ  على األراضي السوريةوالفصائل المسلحة التابعة لها التركية  الدولة انتهاكات حول تقرير

 12/10/0219ولغاية  02/1/0212

بدأ التدخل التركً المباشر فً الشؤن السوري عبر قٌام الجٌش التركً بالتعاون مع فصائل مسلحة من المعارضة 
وذلك فً مدن الباب  السورٌا السورٌة الموالٌة لتركٌا عبر عملٌة عرفت باسم درع الفرات عبر الحدود الشمالٌة الؽربٌة

أعلن الجٌش التركً رسمٌاً نجاح  0212مارس  09, وفً  0212أؼسطس  02تالها اعزاز وجرابلس وقد بدأت فً 

تلك العملٌة  وبالتالً احتالل األراضً الشمالٌة الؽربٌة من سورٌا وقد استكملت فصول احتالله عبر عملٌة ؼصن 

وأخٌراً احتل مدٌنة رأس العٌن وتل أبٌض ورٌفها الواقعتٌن  02/1/0212 الزٌتون فً مدٌنة عفرٌن ورٌفها والتً بدأت

عسكرٌة قام بها بالتعاون مع على الحدود الشمالٌة السورٌة شرق الفرات وذلك عبر عملٌة نبع السالم وهً عملٌة 
رتٌن نفذنا بؽطاء المسلحة والتً أطلقت على نفسها اسم الجٌش الوطنً السوري , العملٌتٌن المذكو صائل السورٌةالف

حالة األمن واالستقرار التً كانت سائدة فً المنطقة والتً كانت  تدمٌر قصؾ صاروخً ومدفعً مكثؾ أدت إلىجوي و
كل ذلك بحجة حماٌة األمن القومً التركً عبر حماٌة حدودها علماً أنه خالل  المكوناتتدار من قبل أبنائها من كافة 

اعتداء أو حتى استفزاز اتجاه الحدود التركٌة من الجانب السوري بل على العكس فقد أكثر من ثمانً سنوات لم ٌتم أي 
كان سكان المدن والقرى الحدودٌة ٌتعرضون دائماً لالنتهاكات من قبل الحرس الحدودي التركً حتى وهم داخل منازلهم 

د وٌتم استهدافه بالرصاص الحً أو ٌقصدون العمل داخل أراضٌهم أو حتى األراضً التركٌة فكل من ٌقترب من الحدو
باإلضافة إلى  0219حتى  2132امرأة منذ عام  /22// طفل و311/مدنً بٌنهم  /201/وقد تم توثٌق اصابة ومقتل 

/ قرٌة حدودٌة وبمساحة تجاوزت 109الحدود من / وحماٌة اقتطاع مساحات من األراضً الحدودٌة بحجة إعادة ترسٌم

 . 0212دونم تم توثٌقها فً نهاٌة  020222

مما ٌإكد بؤن هذه العملٌات العسكرٌة والتً بدأتها الدولة التركٌة داخل األراضً السورٌة ما هً إال عملٌة احتالل دولة 
علٌها ) الدولة السورٌة ( أي  ها دون أن ٌصدر عن الدولة المعتدىتو فً األمم المتحدة وانتهاك لسٌاددولة عضضد 

لٌظهر بعدها الهدؾ الحقٌقً من تلك العملٌات وهً إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً وتطهٌر عرقً فً المنطقة عبر اعتداء 
تهجٌر سكانها األصلٌٌن وتوطٌن آخرٌن جلهم الجئون سورٌون متواجدون على األراضً التركٌة من كافة المناطق 

الرئٌس لت علٌها وهذا ما أكده لألمم المتحدة السورٌة كالؽوطة وحمص وادلب وؼٌرها وتوطٌنهم فً األراضً التً استو
ورؼبته بإعادة توطٌن ثالثة مالٌٌن سوري الجئ على أراضٌه داخل األراضً الحدودٌة التركً فً اكثر من مناسبة 

وارتكاب  إلى استخدام القوة المفرطة هو والمتعاونٌن معه من الفصائل السورٌة الشمالٌة السورٌة ولتنفٌذ أجنداته عمد 
إلرؼام المدنٌٌن على ترك منازلهم وأراضٌهم خاصة فً منطقة عفرٌن ورأس العٌن تهاكات صارمة بحقوق اإلنسان ان

لدولة وتل أبٌض واشؽالها بالالجئٌن السورٌٌن وبالتالً إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً وتطهٌر عرقً فً المنطقة  , إن أفعال ا
تفاقٌات الدولٌة وتشكل جرائم إبادة جماعٌة وجرائم حرب وجرائم اً لجمٌع المعاهدات واالالتركٌة تشكل انتهاكاً صارخ

له مما ٌسمى الجٌش الوطنً  ضد اإلنسانٌة وفٌما ٌلً نورد بعض ممارسات الجٌش التركً والفصائل المسلحة الموالٌة
 .واألدلة  باألرقام السوري

واسع منظم  ة ضمن نطاق هجوم نٌالمد مبانًالاستهداؾ  وبشكل مباشر فراد عمداً تم استهداؾ المدنٌٌن عبر قتل األ -
ولؽاٌة  02/1/0212ممنهج أو عبر تفجٌرات وألؽام فبلػ عدد الضحاٌا الذٌن فقدوا حٌاتهم فً منطقة عفرٌن من و 

( شخص فقدوا حٌاتهم تحت التعذٌب فً سجون الفصائل المسلحة وفقدان 42( مدنً بٌنهم )1012) 2/10/0219

/ مدنً حٌاته 19كذلك فقد /( مدنً لحٌاته فً رأس العٌن وتل أبٌض أثناء اجتٌاح الجٌش التركً لهذه المناطق 021)

على ٌد الجندرمة التركٌة على الحدود السورٌة التركٌة لٌصبح عدد الضحاٌا المدنٌٌن خالل عام  2132خالل عام 

 .مدنً ( 1412) 2132و   2132
المدنٌٌن حٌث بلػ عدد الجرحى والمصابٌن نتٌجة عملٌات بؤفراد الجماعة أو عقلً جسٌم الحاق ضرر جسدي  -

( مصاب فً عفرٌن 0222الجٌش التركً والفصائل المتعاونة معه وعملٌات التفجٌر بالمفخخات واأللؽام )

( 2222( مصاب فً تل أبٌض ورأس العٌن وعدد من المدن الحدودٌة شرقً الفرات أي )1222ورٌفها و )



 2132على ٌد الجندرمة التركٌة خالل عام السورٌة / مدنً على الحدود التركٌة 02وإصابة /مصاب مدنً 

 . مدنً (2292لٌصبح عدد المصابٌن )
 

المدنٌٌن  : حٌث تعرض العدٌد من السكان لضروب قاسٌة من التعذٌب حٌث بلػ عدد وسوء المعاملة التعذٌب  -
 . / حالة02/ مدنً وفً رأس العٌن وتل ابٌض /222فً عفرٌن / المتعرضٌن للتعذٌب

تزاز حٌث بلػ عددهم االختفاء القسري لألشخاص اثناء القاء القبض علٌهم أو اختطافهم أو احتجازهم طلباً للفدٌة أو االب -
/ منهم وأخذ الفدٌة 422وتم ابتزاز أهالً / منهم قٌد االعتقال شخص /00122/ / شخص ومازال 20222فً عفرٌن /

 بٌض تمكنا من توثٌق خمس حاالت خطؾ وطلب للفدٌة .منطقتً رأس العٌن وتل ا فًمقابل اطالق سراحهم أما 

 ضد األشخاص والممتلكات ومنها :  32/2/3292جسٌمة التفاقٌات جنٌؾ المإرخة فً وكذلك وجود انتهاكات  -

الحاق تدمٌر واسع النطاق بالممتلكات واالستٌالء علٌها دون ان ٌكون هناك ضرورة عسكرٌة كقصؾ القرى  -

/ قرٌة 222مجموع القرى المستهدفة فً عفرٌن / حٌث بلػو تدمٌر المساكن ,  حٌاء المدنوالمناطق وا

/ قرٌة تابعة لها وتل ابٌض 140/ وتم استهداؾ المدٌنة وفً رأس العٌن باإلضافة الستهداؾ مدٌنة عفرٌن 

قرى بشكل كامل مثل قرٌة دد من التابعة لها تم السٌطرة على معظمها وجرؾ عرٌة ق /222/المدٌنة 

 . وتدمٌر قرٌة مشرافة والسوسة كورامازا
/ 2ث تم توثٌق إصابة /حٌفً عفرٌن ورأس العٌن وتل أبٌض استهداؾ الطواقم الطبٌة والنقاط التابعة لها  -

بٌنهم ثالثة مسعفٌن تم خطفهم وإعدامهم مٌدانٌاً باإلضافة إلى  / آخرٌن لحٌاتهم2وفقدان / كوادر طبٌة

 ت اسعاؾ ./ سٌارا2استهداؾ مشفى آفرٌن وروج وخمس نقاط طبٌة أخرى و/
ٌ  / 0/م توثٌق إصابة فً عفرٌن تو إعالمٌٌنومراسلٌن  هداؾ صحفٌٌن است - فً رأس العٌن وتل ون إعالمٌ

 لحٌاتهم . آخرٌن /2/ إعالمٌٌن وفقدان /2إصابة /توثٌق أبٌض تم 
التحتٌة كشبكات الكهرباء والهاتؾ و الطرق والمٌاه ضد مواقع مدنٌة واستهداؾ البنى  تعمد توجٌه هجمات  -

ث تم تدمٌر شركة الكهرباء فً محطة مبروكة واالستٌالء علٌها ومحطة مٌاه علوك فً رأس العٌن وحٌ
 واستبدالها بشبكات تركٌة .السورٌة ومحطة مٌدانكً فً عفرٌن وإزالة شبكات الهواتؾ المحمولة 

وق اإلنسانٌة كاستهداؾ مبنى منظمة حقام المساعدة مهستخدمٌن فً تعمد شن هجمات ضد موظفٌن م  -
 .والتسبب بؤضرار مادٌة للمكتب والمبانً التابعة لها  بمدٌنة القامشلً اإلنسان فً الجزٌرة

اٌزٌدي فً  مزار/ 14نٌة : حٌث تم تدمٌر /تعمد توجٌه هجمات ضد المبانً المخصصة لألؼراض الدٌ  -

وخمس كنائس  اإلنجٌلٌةراعً الصالح الصالح الدٌن األٌوبً فً جندٌرس وكنٌسة  جامع وتدمٌر عفرٌن 
 المستخدمة فً التعلٌم , وكذلك المبانً وقرٌة تل جهانتل تمر العٌن وتل ابٌض و  عفرٌن ورأسفً أخرى 

مدرسة وتعطٌل الدراسة فٌها / 22رٌن لألضرار البالػ عددهم /حٌث تعرضت الكثٌر من المدارس فً عف

ً ومن ثم تؽٌر الدراسة من اللؽة الكردٌة الى التركٌة وكذلك ف/ طالب من الدراسة 420222حٌث حرم /

س / مدر212/وتوقؾ / مدرسة02/رس المتضررة والمدمرة فٌها رأس العٌن وتل ابٌض حٌث بلػ عدد المدا

ونهب اآلثار التارٌخٌة وسرقتها وبٌعها فً تركٌا وخاصة  / طالب من الدراسة220222وحرمان / لعن العم

ما تم نهبه من عفرٌن وتل حلؾ برأس العٌن وتدمٌر آثار أخرى بالقصؾ الجوي كآثار عٌن دارا فً عفرٌن 
آثار كان آخرها سرقة األسد البازلتً من قرٌة عٌن دارا فً / حالة تهرٌب 13حٌث تم توثٌق /ً هوري ونب

 .عفرٌن 
ا عفرٌن كان شاهداً على عملٌات النهب التً شهدتهعنوة : العالم أجمع  علٌها ستٌالءاال نهب الممتلكات و -

/ شهادة 40222للسلب والنهب وقد تم توثٌق / ضت معظم المنازلحٌث تعر أبٌض وحالٌاً فً رأس العٌن وتل

تم توثٌق االستٌالء  كذلك رأس العٌن وتل أبٌضتلكاتهم للسلب والنهب فً عفرٌن و عرضت مملنازحٌن ت
/ طن من القطن و 00222/ آلٌة زراعٌة و /04/ فرن و /09عمل و // م21/ محل تجاري و /00022على /

/ رأس 0220222/ ل.س واالستٌالء على /2202220222/ طن من السماد وأدوٌة زراعٌة بقٌمة /20022/

 . فً رأس العٌن وتل أبٌض ؼنم وماعز وبقر
ػ استخدام الؽازات الخانقة أو السامة أو ؼٌرها من الؽازات وجمٌع ما فً حكمها المحظورة  دولٌا حٌث بل -

 /2ل أبٌض /وفً رأس العٌن وت / مصابٌن2التركٌة لها فً عفرٌن / عدد المصابٌن نتٌجة استخدام الدولة
 .ثالثة أطفال بٌنهم ٌنمصاب



شجرة بٌنها  /040222وحرق / / شجرة زٌتون1420222: حٌث تم توثٌق قطع / وحرقها قطع األشجار -

تون دون فالحة أو / شجرة ز202220222ٌوترك // شجرة حراجٌة 140222و/ / شجرة زٌتون120222/

 فً عفرٌن . اعتناء بسبب تهجٌر أصحابها ومنعهم من العودة للعناٌة بها
الرئاسة المشتركة  ت مٌدانٌة بحقإصدار أحكام وتنفٌذ إعدامات دون وجود حكم سابق : كـ تنفٌذ اعداما  -

 .ٌن جرٌحٌن تم تصفٌتهم مٌدانٌاً بٌنهم مقاتل وثمانٌة آخرٌن لحزب سورٌا المستقبل هفرٌن خلؾ
حٌث تشكل هذه الجرائم جرائم إبادة جماعٌة وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانٌة وجرٌمة االعتداء 

المنصوص علٌها فً نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة وانتهاكاً صارخاً بجمٌع االتفاقٌات 
هاكات الخطٌرة وإحالة والمعاهدات الدولٌة ذات الصلة مما ٌستوجب تحركاً دولٌاً عاجالً لوقؾ هذه االنت

 مرتكبٌها إلى المحكمة الجنائٌة الدولٌة . 
 .فً عفرٌن ورأس العٌن/ حاالت 4التمثٌل بجثث المقاتلٌن وإهانتهم / -
اخضاع المدنٌٌن عمداٌ ألحوال معٌشٌة صعبة بقصد اهالكهم وارؼامهم على ترك مناطقهم من خالل حرمان  -

تٌالء علٌها ونقلها الى داخل األراضً التركٌة السكان من مخزونهم االستراتٌجً من مادة القمح والشعٌر و االس

/ طن من القمح والشعٌر من مدٌنتً تل أبٌض ورأس 220222فً حملة نبع السالم تم توثٌق االستٌالء على /

 العٌن .
واستخدام الطٌران الحربً واألسلحة الثقٌلة بشكل مفاجئ ضد المدنٌٌن أدت إلى موجة نزوح  كل تلك االنتهاكات  -

وأرٌافها وتوجهوا إلى  / مدنً من المدٌنة204.222كبٌرة للمدنٌٌن هرباً من القصؾ ففً عفرٌن نزح حوالً /

/ شخص فً 1220222عدد منهم البالد وحالٌاً ٌقطن حوالً /الشمال السوري وؼادرقرى أخرى فً مدن و

تلك المناطق من شخص  / 2220222أما فً رأس العٌن وتل أبٌض نزح حوالً / , مناطق الشهباء وتل رفعت

ا فً مراكز إٌواء وأحٌاء المدٌنة والمدن / منهم نحو مناطق الحسكة وتوزعو1200222وقد تم توثٌق توجه /

 وامدنً إلى مناطق شمال العراق وؼادر /120222القامشلً ورمٌالن والقحطانٌة كما توجه /كالحدودٌة األخرى 

وقد تم إنشاء مخٌمٌن حدٌثٌن من أجل , الطبقة والرقة وأرٌافها والبالد والبقٌة توجهوا إلى مناطق كوبانً 
وكل من خرج  النازحٌن الجدد وهما مخٌم واش وكانً فً رٌؾ تل تمر ومخٌم فً قرٌة تل السمن التابعة للرقة

/ حاالت لمدنٌٌن تم تصفٌتهم 1وقد تم توثٌق /, من بٌته خاصة الكرد واالٌزٌدٌٌن ٌمنع عودتهم إلى منازلهم 

/ 22االٌزٌدٌة فقد تم إفراؼها بالكامل حٌث تم إفراغ /القرى  أما, لمحاولة عودتهم إلى منازلهم فً رأس العٌن 

/ اٌزٌدي مدنً وهم مرؼمون على تؽٌٌر 2.222/ مدنً بقً فٌها حالٌاً فقط /040222ان ٌقطنها /قرٌة اٌزٌدٌة ك

دٌنهم إلى اإلسالم وأداء الفرائض اإلسالمٌة كالصالة فً جوامع هً باألساس بٌوت إلٌزٌدٌٌن تحولت إلى 
من القصؾ الذي  / قرٌة اٌزٌدٌة فً رأس العٌن من سكانها الذٌن نزحوا خوفاً 14كما تم إفراغ /, جوامع 

 . / قرى آشورٌة تابعة لبلدة تل تمر وإفراؼها من سكانها اآلشورٌٌن 2استهدؾ قراهم باإلضافة إلى /
ولؽاٌة ٌومنا هذا كان هدفه إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً فً المنطقة من خالل  21/3/2132هذا الهجوم المستمر منذ  -

عملٌات تطهٌر عرقً للسكان األصلٌٌن واستبدالهم بآخرٌن حٌث تم اشؽال منازل المدنٌٌن بمهجرٌن سورٌٌن من 
جئٌن فً تركٌا واآلن أصبحوا مستوطنٌن فً منازل النازحٌن واستولوا على ممتلكاتهم داخل السوري كانوا ال

وقد تم توثٌق آالؾ الحاالت فً عفرٌن وبدأ المشهد ٌتكرر فً رأس العٌن وتل أبٌض وهذا ما أكده رئٌس الدولة 
ن منطقتً رأس التركٌة رجب طٌب أردوؼان من خالل تصرٌح أدلى به قد بدأ بعملٌة إسكان ملٌون سوري بٌ

العٌن وتل أبٌض وقد تم توثٌق أكثر من مائة حالة لمدنٌٌن تم االستٌالء على منازلهم وممتلكاتهم من قبل عوائل 
 تركمان وأٌفور وعوائل الفصائل المسلحة المسماة الجٌش الوطنً السوري .
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