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عن المركز

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا منظمة سورّية مستقلة، غير حكومية وغير ربحية، تم تأسيس المركز 

في نيسان من العام 2011 . يقوم المركز برصد وتوثيق خروقات حقوق اإلنسان في سوريا ويساهم بموزاة 

ذلك إلى تعزيز ونشر ثقافة ومفاهيم حقوق اإلنسان في سوريا.

يقود المركز عدد من النشطاء من داخل سوريا وخارجها، يقارب عددهم ثالثين ناشطًا وناشطة معظمهم 

متواجدون على التراب السوري في محافظات ومدن وبلدات سورية مختلفة. حيث يقومون برصد وتوثيق 

االنتهاكات من جميع أطراف النزاع  بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية مثل أسماء الضحايا والمعتقلين 

والمفقودين والمخطوفين في سوريا.

http://www.vdc-sy.info/
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مقدمة

يقدم مركز توثيق االنتهاكات هذا التقرير بمعزل تام عن أية خلفية سياسية ومن منطلق حقوقي وتوثيقي 
بحت، محاواًل بأقصى الدرجات توخي الدقة والحذر في ذكر التفاصيل والمصطلحات ذات الدالالت التي تحّرض 
المحليين  والسكان  والنشطاء  العيان  شهود  شهادات  من  العديد  على  معتمدًا  الكراهية،  أو  العنف  على 
الذين كانوا على تماس مباشر مع األحداث. ويتحفظ المركز على ذكر األسماء الحقيقية لمصادر معلوماته 

منعًا لتهديد حياتهم للخطر في ظل النزاع المستمر بين األطراف في مدن وبلدات شمال شرق سوريا.

المناطق  سكان  نزوح  أزمة  في  األخيرة،  العسكرية  العمليات  عن  الناتجة  المعاناة  وجوه  أبرز  أحد  تمثلت 
المستهدفة. وتعتبر معاناة النازحين داخليًا في سوريا، واحدة من أصعب ما  يتعرض له السوريون منذ بدء 
النزاع. حيث أن المناطق التي يتجه إليها النازحون أصاًل بعد خسارة مساكنهم وبلداتهم ال تقل خطورة عن 

التي جاؤوا منها. مناطقهم 

بين  ما  الممتدة  الفترة  في  هائلة.  سكانية  تحركات  في  سوريا  شرق  شمال  في  العدائية  األعمال  تسببت 
09 تشرين األول/ أكتوبر ولغاية 24 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019، فّر قرابة 180،000 شخص، بمن فيهم 
األصدقاء  مع  معظمهم  ويقيم  وسوريا.  تركيا  بين  الحدودية  المناطق  جنوبي  إلى  طفل،   80،000 حوالي 

واألقارب، والبعض اآلخر في مخيمات النازحين أو المالجئ الجماعية وفقًا ألرقام األمم المتحدة.

سوريا  قوات  بين  المعارك  تدور  الفارين،حيث  النازحين  عدد  من  األكبر  النسبة  الحسكة  سكان  شكل 
في  أخرى  جهة  من  له  المساندة  الوطني  الجيش  وفصائل  التركي  والجيش  جهة  من  الديمقراطية/قسد 
كري  أبيض/  تل  ومنطقة  حلب  بمحافظة  العرب  كوباني/عين  منطقتي  الى  باإلضافة  الحدودية،  المناطق 

الرقة. بمحافظة  سبي، 

ووفقًا ألرقام األمم المتحدة فإن نحو ثالثة ماليين شخص يعيشون في شمال شرق سوريا، كان منهم 710 
ألف نازح ومليون وثمانمائة ألف شخص ممن كانوا بحاجة للمساعدة اإلنسانية قبل التصعيد األخير من قبل 

النزاع. أطراف 

شرقي  شمال  في  العنف  وتيرة  تصاعد  بدء  منذ  نزح  طفل  ألف   70 مايقارب  بأن  اليونيسف  قدرت  بينما 
طفل  ألف   170 عن  اليقل  لما  اإلنسانية  للمساعدة  االحتياج  تفاقم  من  اليونيسف  منظمة  وتتخوف  سوريا. 

المنطقة.1 الدائر في  للعنف  كنتيجة 

https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042481
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042231https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042231
https://www.unicef.org/mena/ar/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%A7%D9%A0-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
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  تتمثل أبرز التحديات التي واجهها المركز  أثناء الحصول على معلومات حول االنتهاكات التي حدثت في 
أبرز   وتمثلت  مستقبلية  انتقام  أعمال  أو  االعتقال  من  المناطق  سكان  قبل  من  حقيقي  وخوف  ذعر  وجود 
أوجه التحديات في التواصل مع النشطاء المحليين الذين كانوا مشغولين في التنقل من مناطق إلى أخرى 

خوفًا من تعرضهم لالعتقال او المالحقة.

  كما واجه فريق المركز صعوبات جٌمة في الحصول على معلومات دقيقة وأرقام حقيقة عن االنتهاكات 
التقليل مما يحدث. أو  التهويل والمبالغة  بعيدًا عن 

  اعتمد التقرير في مصادره على أقوال وشهادات وإفادات شهود العيان الذين كانوا على تماس مباشر 
ورصد  والموضوعية  جهة،  من  بالبساطة  تمتاز  بحلة،  التقرير  إلخراج  الموضوعية  الشروط  مراعيًا  بالحدث، 

حقيقة االنتهاكات التي وقعت من جميع األطراف من جهة أخرى.

  استند المركز في إعـداد هـذا التقريـر إلى منهجيـة خاصـة يتبعهـا حيـال توثيـق العمليـات العسـكرية، 
ممن  المدنيين  القتلى  بأسماء  ملحقة  قوائـم  مـع  عسـكرية  وهجمـة  ضربة    }51{ توثيـق  مـن  مكنتـه 

أسـمائهم. مـن  التحقـق  المركـز  اسـتطاع 

  استبعد المركز في هذا التقرير جميع األهداف التي ثبت له بعد التحقق منها أنها ذات طابع عسكري.
المركـز مـن  التـي لم يتمكـن موثقـوا  التقريـر ال يتطـرق لعـدد مـن الهجمـات  المركـز إلى أن هـذا  يشيـر 
المكاتـب  مـن  إعالميـة  تقاريـر  في  وردت  قـد  كانـت  وإن  حتـى  بشـأنها  ودقيـق  مفصـل  تحقيـق  إجـراء 
وذلـك  المدنيين.  مـن  ضحايـا  سـقوط  عـن  وتحدثـت  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أو  المحليـة  اإلعالميـة 
لحدوث  المركـز  نفـي  ذلـك  يعنـي  أن  دون  الواحـد.  الهجـوم  حـول  عـدة  مصـادر  إلى  الوصـول  تعـذر  بسبب 

الهجمات. هذه 

اإلنسان،  لحقوق  الدولية  االتفاقيات  في  الواردة  التعريفات  على  لالنتهاكات  تعريفه  في  المركز  يرتكز    
لمحكمة  األساسي  النظام  المتضمنة  روما  اتفاقية  اإلنساني،  الدولي  القانون  اإلنسان،  حقوق  معايير 
الجنايات الدولية ومعاهدات جنيف، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الهجمات ضد المدنيين وعلى 

واإلغاثية. اإلنسانية  والمرافق  المدنية  التحتية  البنى 

  يقوم المركز بتوثيق االنتهاكات التي ترتكبها جميع الجهات الفاعلة في سوريا بغض النظر عن العرق 
جميع  من  واحدة  مسافة  على  ويقف  السياسي،  االصطفاف  عن  النظر  وبغض  أخرى  سمة  أي  أو  الدين  أو 
انتهاك، بما في ذلك الجهة  المنتهكين والضحايا. ويقوم بتوثيق أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كل 

بالضحايا واالنتهاكات. المرتكبة له، ومكان وتاريخ حدوثه، ونوعه باإلضافة لخصائص إحصائية أخرى تتعلق 

التدقيق  العلم أن هذه اإلحصائيات ال تعتبر نهائية بأي حال من األحول، فهي تخضع لعملية    يرجى أخذ 
الداخل  في  الميداني  الرصد  وفريق  البيانات  ومدخلي  أواًل،  المركز  نشطاء  قبل  من  والمستمر  الدوري 

ثانيًا. السوري 

المنهجية والتحديات
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ملخص

الهجمات ضد األعيان المدنية

23 أكتوبر/ تشرين  2019 لغاية تاريخ   09 أكتوبر/ تشرين األول  يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة ما بين    
األول عام 2019.

النزاع في عموم مناطق شمال شرق  انتهاك من قبل جميع أطراف   }51{ المركز تسجيل  استطاع فريق    
سوريا.

  سجل فريق المركز توثيق }33{ انتهاك من قبل الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني السوري التابعة له 
منذ بدء العملية العسكرية في 09 أكتوبر/ تشرين األول الشهر الجاري ولغاية  23 أكتوبر/ تشرين األول عام 

.2019

  وثق فريق المركز }10{ انتهاك من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الفترة المذكورة أعاله. 

  وثق فريق المركز  }6{ انتهاكات لم نتمكن من تحديد هوية مرتكبيها.

  سجل فريق المركز مقتل طفلة واحدة  على يد قوات الحكومة السورية.

  استطاع المركز تسجيل مقتل ما ال يقل عن }59{ مدني نتيجة قصف قوات الجيش التركي وفصائل الجيش 
الوطني التابعة له منذ بدء العملية العسكرية في 09 أكتوبر/ تشرين األول عام 2019.

  وثق المركز مقتل }223{ شخص منذ بدء العملية في التاسع من تشرين األول/ أكتوبر، من بينهم 
}59{ مدني نتيجة قصف قوات الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني التابعة له،}21{ قتيل مدني سقطوا 

على يد قوات سوريا الديمقراطية فيما بلغ عدد القتلى الغير مدنيين }143{ قتيل.

استطاع مركز توثيق االنتهاكات توثيق ثالث هجمات1 من قبل القوات التركية استهدفت ثالث مشافي في 
يوم الجمعة الموافق بتاريخ 11 تشرين األول/ أكتوبر وهي “مشفى تل أبيض في مدينة تل أبيض/ كري سبي، 
بمحافظة الرقة. ومشفى عين ديوار في ديريك/ المالكية، في محافظة الحسكة. مشفى  رأس العين/ سري 
كانيه، في محافظة الحسكة. وهجمة أخرى استهدفت النقطة الطبية التي تقع قرب رأس العين/ سري كانيه 
 .2019 14 تشرين األول/ أكتوبر  في محافظة الحسكة، وأدت إلى مقتل مسعف يوم االثنين الموافق بتاريخ 

وأدت هذه الهجمات إلى مقتل }5{ من الكادر الطبي التابع للهالل األحمر الكردي. 
قام المركز بتوثيق استهداف الجيش التركي لقافلة كانت تضم إعالميين ومدنيين آخرين، ُقتل على إثرها ثالثة 

إعالميين بينهم إعالمي أوكراني الجنسية.

1هجمة : ُيقصد بالهجمة الواحدة هو يوم كامل من القصف الذي يستهدف المكان الواحد وليس عدد القذائف
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مقتل مسعف يوم االثنين الموافق بتاريخ 14 تشرين األول/ أكتوبر 2019. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل }5{ 
من الكادر الطبي التابع للهالل األحمر الكردي. 

تضم إعالميين ومدنيين آخرين، ُقتل على إثرها  قام المركز بتوثيق استهداف الجيش التركي لقافلة كانت 
ثالثة إعالميين بينهم إعالمي أوكراني الجنسية.

اتفاق وقف إطالق النار
في مساء يوم األربعاء الموافق في 09 أكتوبر/ تشرين األول عام 2019، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن عملية 
توغل بري واسعة في شمال سوريا في إطار عملية “نبع السالم” التي بدأتها ضد قوات سوريا الديمقراطية 

بدعم من فصائل الجيش الوطني السوري2  كما جاء في البيان. 
بدأت العملية العسكرية بشن المقاتالت الحربية التركية غارات جوية على البلدات والمدن الحدودية الخاضعة 

لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية/ قسد3.
بتاريخ 17 تشرين األول/ أكتوبر 2019 تم اإلعالن عن “وقف إطالق النار” في شمال سوريا بين الجيش التركي 
وفصائل الجيش الوطني من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى  وبدأ سريان االتفاق اعتبارًا 

من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي }19:00 بتوقيت غرينيتش{.
في 22 تشرين األول/ أكتوبر 2019، توصلت الحكومتين الروسية والتركية إلى اتفاق آخر لتمديد وقف إطالق النار 
لمدة 150 ساعة إضافية من أجل إستكمال قوات سوريا الديمقراطية/قسد، النسحابها مسافة 30 كيلومترًا 
بعيدًا عن المنطقة الحدودية، وكذلك عن مدينتي تل رفعت و منبج. كما تضمن االتفاق تسيير دوريات مشتركة 
بين روسيا وسوريا من جهة وتركيا من جهة أخرى، على بعد 10 كيلومترات من الجانب السوري للحدود باستثناء 

مدينة القامشلي. وبدأ وقف إطالق النار الجديد في 23 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.
وبالرغم من اتفاق وقف إطالق النار الذي يقضي بتعليق العمليات العسكرية بين األطراف المتحاربة إلى أنه 
تم تسجيل خروقات لالتفاق من قبل الجيش التركي الذي استمر بتنفيذ قصف مدفعي استهدف مدينة رأس 

العين/ سري كانيه.
وبالرغم من اتفاق وقف إطالق النار الذي يقضي بتعليق العمليات العسكرية بين األطراف المتحاربة إلى أنه 
تم تسجيل خروقات لالتفاق من قبل الجيش التركي الذي استمر بتنفيذ قصف مدفعي استهدف مدينة رأس 

العين/ سري كانيه.

2 مجموعة من فصائل المعارضة المسلحة السورية التي كانت تحت مظلة “الجيش السوري الحر” وقد جمعت تحت “قيادة عسكرية 
منتظمة ومحترفة” قبل العملية العسكرية األولى لتركيا في سوريا، التي أطلقت عليها تركيا تسمية “درع الفرات” في أغسطس/آب 
2016. وكان الهدف من توحيد الفصائل المعارضة هو تسهيل العمل والتنسيق مع جيش واحد تحت قيادة واحدة، ومنع أي صراع بين 

الجماعات المسلحة المختلفة.

3 قوات سوريا الديمقراطية يشار إليها باختصار قسد، هو تحالف متعدد األعراق واألديان للميليشيات التي يغلب عليها الطابع الكردي، 

وكذلك للميليشيات العربية واآلشورية/السريانية،وتتألف قوات سوريا الديمقراطية في معظمها من وحدات حماية الشعب، وهي من 
الفصائل الكردية في معظمها، وتقودها عسكريًا

 ال يمكننا أطالقًا أن نقول أن الجانب التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قد خرقت 
اتفاق وقف  إطالق النار،وذلك ألنهم  لم يلتزموا  أصاًل في وقف إطالق النار، فوتيرة القصف 

على كافة المناطق السكنية لم تنخفض أو تتأثر بل بقيت على ما كانت عليه قبل االتفاق

كمال درباس - عضو في إدارة جمعية الهالل األحمر الكردي قال لمركز توثيق االنتهاكات:

https://twitter.com/tcsavunma/status/1182014529452023808?s=20
http://hskurd.org/ar/
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لنوع  تبعًا  المصابين  حاالت  وتتفاوت  اإلسعافية  الحاالت  معظم  تمر  تل  مشفى  يستقبل   
اإلصابة ولكن معظم الحاالت التي يتم استقبالها هي لمواطنين أصيبوا نتيجة قصف طيران 
جوي وقذائف الهاون،واستقبل المركز عدة حاالت أخرى ألشخاص أصيبوا نتيجة استهدافهم 

بذخائر حارقة ولم نتمكن من تحديد نوعها

في يوم واحد فقط  استقبلت المراكز الطبية ما يقدر بعشرة حاالت ُمصابة جميعها بحروق 
متفاوتة في الدرجات،وتؤكد جميع الحاالت التي تم استقبالها الشكوك حول استخدام ذخائر 

ُيعتقد أنها فوسفورية حارقة

تم االستيالء على منزلنا الذي يقع 
في  الشمالي  المحطة  حي  في 
كتيبة  قبل  من  العين  رأس  مدينة 
“التابعة  الزور  دير  شهداء   “ ُتدعى 
للجيش الوطني المدعوم من قبل 
بكر  أبو  بقيادة  التركية  الحكومة 

الديري.
الفصيل بسرقة كافة  وقام عناصر 
التحفظ  ثم  ومن  المنزل  مقتنيات 
عليه وحجزه  وإقفال الباب الرئيسي 
بسلسلة حديدية لمنعنا من العودة 

إليه مجددًا

الطبيب - شيروان كردي - مدير جمعية الهالل األحمر الكردي قال لمركز توثيق االنتهاكات:

يضيف كمال درباس - عضو في إدارة جمعية الهالل األحمر الكردي:

“ش. ن “ وهو أحد أصحاب أحد المنازل التي تم االستيالء عليها من قبل فصائل الجيش الوطني 
قال لمركز توثيق االنتهاكات:

بتاريخ 18 تشرين األول/ أكتوبر تم تسجيل إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين و4 مدنيين بالغين بحاالت حروق من 
الدرجة اإلولى نتيجة استهدافهم بذخائر حارقة  يشتبه بأنها مادة الفوسفور )شريط فيديو(

جميعها  توضح  التي  الكردي  األحمر  الهالل  قبل  من  المصابين  ملفات  على  االنتهاكات  توثيق  مركز  حصل 
تعرضهم لحروق متفاوتة الشدة مصحوبة بتقارير طبية تؤكد تعرضهم لالستهداف بذخائر ُيعتقد أنها حارقة 

دون أن يتمكن المركز من تحديد ماهيتها أو نوعها.

أبرز االنتهاكات التي تم توثيقها في مدن 
وبلدات شمال شرق سوريا

صورة ُتظهر حجز المنزل باسم فصيل ُيدعى “ شهداء 
دير الزور “  |   المصدر :  صاحب المنزل.

https://www.youtube.com/watch?v=DG1AqHunxc4&feature=youtu.be
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استطاع فريق مركز الـ VDC توثيق هجمات من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة التابعة له . 1
“الجيش الوطني السوري” استهدفت هذه الهجمات مدن “القامشلي، رأس العين/ سري كانيه، تل أبيض/ كري 
سبي، عين العرب/كوباني، وعين عيسى” بالقذائف المدفعية والقصف الجوي. أدت هذه الهجمات لمقتل ثالثة 

أشخاص هم  }محمد حاج قدور اسماعيل، ربيعة اسماعيل، أكرم يوسف{ وإصابة أكثر من عشرين مدنيًا.
إلى . 2 باإلضافة  لجرابلس  المقابلة  التركية  بلدة قرقامش  الديمقراطية قصفًا استهدف  نفذت قوات سوريا 

ماردين وعدد آخر من البلدات الحدودية بالقذائف المدفعية استهدفت األحياء المدنية في هذه البلدات ما أدى 
لحدوث أضرار.

نفذت المدفعية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة  في قرية زور مغار  قصفًا براجمات الصواريخ . 3
على األحياء السكنية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، طال القصف مخيم الجبل الذي يؤوي النازحين من 
شرق الفرات بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية/ قسد على المنطقة. أدى القصف لمقتل }أحمد الشوخ{ 

وإصابة سبعة آخرين بينهم طفلين وامرأة.

بتاريخ 09 تشرين األول/ أكتوبر وفي تمام الساعة السابعة مساء كنا نجلس في  المنزل , 
وبدأنا نسمع أصوات قصف مدفعي باتجاه مناطقنا السكنية , سقطت  أولى القذائف على 
مسافة بعيدة من منزلنا , وبعدها توقف القصف لبضع دقائق ثم سمعنا صوت قوي تبين 
أنها قذيفة في البناء المجاور وما هي إال ثوان معدودة حتى سقطت قذيفة أخرى وسط 
منزلنا حولت المكان بأكمله لغبار ولم يعد باستطاعتنا الرؤية , أصبُت في قدمي وبدأ الدم 
الجرح المفتوح في  , ثم هربنا إلى منزل جارنا وأنا أصرخ من األلم نتيجة  ينزف بشكل غزير 
أزالة إحدى الشظايا  قدمي , ومن ثم تم نقلي بواسطة سيارة إسعاف إلى المشفى وتم 

العالقة في قدمي وخياطة الجرح.
تدميره  تم  فقد  لألسف  ولكن  مجيئي  قبل  لتوضيبه  منزلنا  باتجاه  المشفى  أمي  غادرت 
بشكل كامل وال يصلح للعيش مجددًأ , لذا أقمنا لدى أقربائنا بضعة أيام ثم استطعنا استئجار 

منزل آخر.

وئام الحلبي - 18 عام , مهجر ومقيم في مدينة جرابلس قال لمركز توثيق االنتهاكات:

بقايا القذائف المدفعية نتيجة القصف الذي استهدف المساكن المدنية في مدينة جرابلس.
مصدر الصورة : مراسل مركز توثيق االنتهاكات.



12

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
10 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

أبيض/ كري سبي . 1 تل  إلى مدينة  التركية حافالت مدنية كانت في طريقها  الحربية  المقاتالت  استهدفت 
في محافظة الرقة وتضم بعض المعلمين ونشطاء المجتمع المدني في محافظة الرقة كانوا في طريقهم 

للمشاركة في مظاهرات. أدى القصف لمقتل ثالثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
نفذت قوات سوريا الديمقراطية قصفًا مدفعيًا على بلدة اقجة على الجانب التركي استهدف القصف مبنى . 2

}محمد  سوري  طفل  بينهم  أشخاص  ثالثة  لمقتل  القصف  أدى  مجاورة.  سكنية  وأبنية  البلدة  في  حكومي 
عمر- 9 أشهر{.

نفذ سالح المدفعية التابع للجيش التركي قصفًا استهدف حي قدور بك وسط مدينة القامشلي المكتظ . 3
مدفعيتين. قذيفتين  بـ  الُعزل  بالمدنيين 
}محمد  الطفل  لمقتل  القصف  أدى 
امرأة  وإصابة  عام{    12  – حسين  يوسف 
الطفلة  ساق  وبتر  بالغة  بجروح  عام   60
شريط  7سنوات   – حسين  محمد  }سارة 

فيديو.{
وفصائل . 4 التركي  المدفعية  سالح  نفذ 

قصفًا  له  المساندة  الوطني  الجيش 
البلدية في قرية “حويجة  استهدف  مقر 
أبيض/ كري  تل  الطحري” في ريف مدينة 
تام  بشكل  تدميره  إلى  أدى  ما  سبي 

وخروجه عن الخدمة. 
وفصائل . 5 التركي  المدفعية  سالح  نفذ 

قصفًا  له  المساندة  الوطني  الجيش 
كانيه   العين/سري  رأس  مدينة  استهدف 

ما أدى لمقتل المدني  }خلف عبد الخلوف الحبلوشي{ أثناء محاولته النزوح من منزله.
إلى . 6 أدى  ما  عفرين  مدينة  على  قصفًا  رفعت  تل  مدينة  في  المتمركزة  الديمقراطية  سوريا  قوات  نفذت 

إصابة خمس مدنيين.
نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له  قصفًا استهدف رأس العين/ سري كانيه، . 7

أدى القصف إلى مقتل شخص مدني }خطيب حمي{ واصابة زوجته بجروح خطرة.
مريم . 8 كنيسة  حوش  استهدف  قصفًا  له  المساندة  الوطني  الجيش  وفصائل  التركي  المدفعية  سالح  نفذ 

العذراء للسريان األرثوذوكس بقرية تل جهان شمال غرب ناحية قحطانية.
نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا استهدف محيط مخيم المبروكة . 9

“رأس العين/ سري كانيه” في محافظة الحسكة بالتزامن مع محاولة قاطنيه إحداث حريق في المخيم. يؤوي 
العائالت من  الديمقراطية منع  الدولة األسالمية/ داعش. حاولت قوات سوريا  تنظيم  المخيم عائالت مقاتلي 

الهرب من المخيم شريط فيديو وقامت بنقلهم إلى مخيم الهول في الحسكة.

https://www.youtube.com/watch?v=pFzkrc7iXko
https://www.youtube.com/watch?v=pFzkrc7iXko
https://www.youtube.com/watch?v=1esZ7FKqfaQ&feature=youtu.be
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بعد ما تم تهجيرنا برفقة عائلتي من 
جرابلس  مدينة  قصدنا  حلب  مدينة 
كونها آمنة نسبيًا باإلضافة لموقعها 
القريب من الحدود. ولما بدأت العملية 
التركي  الجيش  قبل  من  العسكرية 
بدأ  له،   التابعة  المعارضة  والفصائل 
القصف على مدينة جرابلس بالقذائف 
المدفعية في الوقت الذي لم تشهد 
فيه الجبهات في مناطقنا أي حشود 
بشكل  القصف  شاهدت  عسكرية، 
شخصي ألني أسكن في مبنى عاًل، 
من  ُتطلق  وهي  القذائف  أرى   كنت 
لتسقط  لياًل  الشرقية  الفرات  ضفة 
سقطت  كما  جرابلس  مدينة  في 
الذي  المبنى  وأصابت  القذائف  إحدى 
على  األضرار  اقتصرت  و  فيه،  أقيم 
بالمنزل  حريق  نشب  فقط،  الماديات 
اللي أصابته القذيفة وتم إخماده من 
نزوح  وتم  المدني،  الدفاع  فرق  قبل  
كل سكانه إلى أماكن أخرى، فمنهم 
من استقر بريف جرابلس ومنهم من 

نزح باتجاه المخيم

توثيق  لمركز  قال  جرابلس  مدينة  في  مقيم  مهجر  مواطن  وهو  عام،   24  – مصطفى  رامي 
االنتهاكات :

صورة ُتظهر تضرر المنازل السكنية نتيجة القصف بالقذائف 
المدفعية من قبل قوات سوريا الديمقراطية

المصدر : مراسل مركز توثيق االنتهاكات

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
11 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على شارع سكني في حي قدور . 1

بك ما أدى لوفاة }أم بشير محمد{ نتيجة إصابتها بالشظايا.

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على قرية كوران شرقي كوباني/ . 2

عين العرب أدى لمقتل ثالث أشخاص هم: }جالل عصمت، مسعود شيخ أحمد، عيدان رشيد جدارة{.

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على حي الزيتونة في القامشلي . 3

أدى لمقتل شخصين }سليمان عباس، الحاج حسين{.
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نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على محيط مشفى رأس العين/ . 4

سري كانيه في محافظة الحسكة ما أدى لتضررها وتوقفها عن الخدمة.

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على حي قدور بك في القامشلي . 5

ما أدى إلى مقتل مدنَيين اثنين }سليمان عباس الشكر،حسين كشو{

مدينة . 6 وسط  اآللي  الفرن  على  قصفًا  له  المساندة  الوطني  الجيش  وفصائل  التركي  المدفعية  سالح  نفذ 

القامشلي أدى لمقتل }حسن سليمان علي{ وإصابة خمسة آخرين من العاملين أصيبوا أثناء تأديتهم عملهم.

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا استهدف مشافي “رأس العين/ . 7

سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي، عين ديوار في ديريك/ المالكية” ما أدى لتوقفها عن العمل وخروجها عن 

الخدمة.

انفجرت سيارة مفخخة بجوار مطعم أومري في شارع منير حبيب في مدينة القامشلي. أدى التفجير لمقتل . 8

شخص مدني }فادي عادل ابراهيم{ وإصابة آخرين بينما لم يتم الكشف عن هوية منفذ التفجير. نفذ سالح 

المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على الفرن اآللي وسط مدينة القامشلي أدى 

لمقتل }حسن سليمان علي{ وإصابة خمسة آخرين من العاملين أصيبوا أثناء تأديتهم عملهم.

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا استهدف مشافي “رأس العين/ . 9

سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي، عين ديوار في ديريك/ المالكية” ما أدى لتوقفها عن العمل وخروجها عن 

الخدمة.

انفجرت سيارة مفخخة بجوار مطعم أومري في شارع منير حبيب في مدينة القامشلي. أدى التفجير . 10

لمقتل شخص مدني }فادي عادل ابراهيم{ وإصابة آخرين بينما لم يتم الكشف عن هوية منفذ التفجير.

“سليمان عباس شكر, أبو حسين” قضى  نتيجة إصابته بشظايا 
قذيفة في حي قدوربك اليوم وهو من أهالي قرية حلوة 

الشيخ  |  المصدر :  الهيئة القانونية الكوردية 
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قبل  من  المدعوم  الوطني  الجيش  فصائل  قبل  من  ممنهجة  انتهاكات  عدة  توثيق  تم 
الحكومة التركية.

وبعد التواصل مع ذوي الشأن وعائالتهم تم التأكد من ثالث حوادث متفرقة على األقل.
الوطني  للجيش  التابعة  الفصائل  أحدى  , قامت   2019 أكتوبر عام  األول/  19 تشرين  بتاريخ 
بإعدام المدنيين : }خليل جولو سيدو , شيار محمود علي عثمان , مصطفى حمد أوسو{ 

وذلك أثناء عودتهم إلى حي الصناعة في مدينة رأس العين لتفقد منازلهم.
ملكيتهما  تعود  الحسكة  في  اثنين  محلين  بسلب  الوطني  للجيش  تابعة  فصائل  قامت 

للمواطن
 }خوشناو يوسف- 57 عام{ وتم إرسال مقاطع الفيديو التي ُتظهر عملية إفراغ المحال من 
قبل عناصر فصائل المعارضة إلى هاتف يوسف ابن خوشناو ما أدى إلصابته بنوبة قلبية تم 

نقله إثرها إلى المشفى.
قامت فصائل مسلحة تابعة للجيش الوطني بخطف المسن }محمد معصوم عبداللطيف 

سيدا -80 عام{ من قرية تل مندي التي تبعد 14 كم عن مدينة رأس العين.
ثم طالب الخاطفين مبلغ من المال “ 15 ألف دوالر أميركي” وبعد عدة مفاوضات تم إطالق 

سراحه مقابل الحصول على مبلغ “ 8 آالف دوالر أميركي”.

شمال  مناطق  في  االنتهاكات   توثيق  مجال  في  تعمل  مستقلة  وصحفية  ناشطة  وهي  أ  أ. 
شرق سوريا قالت لمركز توثيق االنتهاكات:

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
12 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

استهدف قناص من الجيش التركي وفصائل المعارضة . 1

السورية المساندة له سيدة }إيمان محمد شريف طحلو- 

أدى  القامشلي  لمدينة  الشمالي  الحزام  على  عام{   24

لمقتلها على الفور

الوطني . 2 الجيش  السورية/  المعارضة  فصائل  قامت 

وتفتيش  وإيقاف   M4 الدولي  الطريق  بقطع  السوري 

يتبعون  مسلحون  عناصر  قام  حيث  المدنيين.  سيارات 
الشرقية”4  “أحرار  اسم  نفسيهما  على  يطلقان  لفصيلين 

و”السلطان مراد”5 ويتبعون للجيش الوطني المدعوم من 

هفرين  بـ  الخاصة  السيارة  باستهداف  التركية  الحكومة 

المستقبل.  سوريا  لحزب  العامة  األمينة  السياسية  خلف 

ما أدى لمقتلها والتمثيل بجثتها من قبل عناصر يتبعون 

لفصيل “أحرار الشرقية “ وإعدام كل من مرافقها الخاص 

“ إيمان محمد شريف طحلو-٢٤ سنة” قضت بالقرب من  
الحزام الشمالي لمدينة القامشلي  برصاص القناص التركي.

 Desteya yasayî ya المصدر :  الهيئة القانونية الكوردية
kurd

4  أحد مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من الحكومة التركية، تم تأسيس الفصيل قرب مدينة إعزاز وأعلن عن تشكيله في 22 
يناير/ كانون الثاني 2016، على يد أفراد معظمهم في المنفى وآخرون في محافظة دير الزور. 

5 تشكلت فرقة السلطان مراد في كانون األول/ديسمبر عام 2015 بعد اندماجها ضمن هيكلية عسكرية موحدة تضم “لواء شهداء 
التركمان- لواء األول مشاة – لواء الثاني مشاة- لواء المهام الخاصة – لواء اليرموك”.كما شاركت في عملية درع الفرات التي أطلقتها 
القوات التركية في ريف حلب الشمالي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” 24 آب/ أغسطس 2016، إلى جانب عملية غصن الزيتون 

التي أطلقتها تركيا للسيطرة على منطقة عفرين 20 كانون الثاني/يناير 2018
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والسائق الشخصي في وقت الحق. وتم تسجيل مقتل 9 مدنيين في أوقات مختلفة في ذات اليوم، ومنهم 

}فرهاد محمد{ الذي كان برفقة هفرين خلف  وسبعة مدنيين آخرين. 

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على مدينة كوباني/ عين العرب ما . 3

أدى لمقتل المدني }باسل أحمد أيوب{. 

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا استهدف محطة كهرباء شمال . 4

مدينة القامشلي ما أدى لتوقفها وخروجها عن الخدمة وقطع خط ال٦٦ ك.ف المغذي للمحطة.

سبي . 5 كري  أبيض/  تل  مدينة  في  منازل  عدة  بحرق  قسد،  الديمقراطية/  سوريا  لقوات  تابعين  عناصر  قام 

شمال الرقة، منها ثالثة منازل كانت فارغة من السكان بسبب لجوء أصحابها إلى مدينة أقجه قلعة التركية. 

تعود المنازل المحروقة لكل من }خلف الحسون، احمد الزيدي، عبود الحسون، محمد الموسى الحسين، 

معيار الحسين، درويش الموسى، حسين األيوب{. أما عن الدافع وراء الحرق فكان بدافع االنتقام، ألن هذه 

المنازل تعود لذوي وأقرباء أشخاص كانوا ضمن صفوف الجيش الوطني السوري

كانيه . 6 العين/ سري  رأس  الوطني في منطقة  الجيش  لقوات  التابعة   6 الحمزة  لفرقة  يتبعون  عناصر  قام 

عشوائي  اعتقال  بعمليات  حنش  أبو  الفرقة  في  الميداني  والقائد  العسكرية  العمليات  قائد  جابر  أبو  بقيادة 

اللحظة. قام  المركز أي معلومات حول مصيرهم حتى هذه  المدنيين وسلب ممتلكاتهم وال يملك  للسكان 

الحمدا، حمادي  الحمود  }حمادي  اعتقالهم  تم  الذين  األشخاص  بتسجيل عدد  من  االنتهاكات  توثيق  مركز 

علي المختار)مدرس في مدرسة تل حالف(، صباح النجم، عبود المحمد الظاهر، خالد حسن االسماعيل{.

وثق مراسلو المركز وقوع بعض األضرار في مدينة الحسكة نتيجة انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن . 7

تتم معرفة هوية  ولم  أي ضحايا  يتم تسجيل سقوط  ولم  داعش.  اإلسالمية/  الدولة  تنظيم  لمعتقلي  سابق 

الفاعل أيضًا.

“ هفرين خلف” والتي ُقتلت على يد فصائل الجيش الوطني المدعوم من الحكومة التركية بتاريخ 12 تشرين األول/أكتوبر 2019
المصدر : الهالل األحمر الكردي.

6  أحد مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من الحكومة التركية  وهي جماعة دربت وجهزت من قبل الواليات المتحدة و تركيا 
كجزء من برنامج التدريب والتجهيز السوري لمحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال غرب سوريا
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االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
13 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على مركز نقابة المحامين في . 1
الحي الشمالي في مدينة كوباني/ عين العرب. أدى القصف إلى جرح شخصين تم نقلهما إلى المشفى هما 

}جميل أحمد األحمد  -65 عام، روهالت يلدز 20 عام{
قامت المقاتالت الحربية التركية باستهداف قافلة تضم عدد من المدنيين المتجهين من بلدة تل تمر  إلى . 2

آخرين  وإصابة  مدني  قتيل   13 لسقوط  القصف  أدى   ,)  2  /  1 فيديو  )شريط  كانيه.  سري  العين/  رأس  مدينة 
بجروح بالغة. ومن بين القتلى تم توثيق مقتل الصحفي }سعد األحمد{ مراسل وكالة هاوار باإلضافة إلعالمي 
أوكراني لم يتم التعرف على اسمه، كما أدى القصف أيضًا لوفاة اإلعالمي}محمد حسين رشو{ مراسل قناة 

)Çira TV(  في وقت الحق متأثرًا بجراحه. 
قامت قوات سوريا الديمقراطية/ قسد،باستهداف سيارة نقل خاصة على الطريق الواصل بين قريتي عرب . 3

حسن والمحسنلي بريف منبج بصاروخ تتبع حراري موجه من ضفة نهر الساجور الجنوبية     شريط فيديو - 2 
أدى القصف لمقتل ثالثة أشخاص ُعرف منهم }فيصل أكرم الكوس{ الذي ينحدر من محافظة حمص بينما لم 

يتم التعرف على القتيلين اآلخرين.
الرقة . 4 ريف  من  الصالح{  العلي  }محمد  باختطاف  قسد  الديمقراطية/  سوريا  لقوات  يتبعون  عناصر  قام 

الغربي، وهو أحد المنظمين للمسيرة المؤيدة لقوات الحكومة السورية التي خرجت مساء 2019-10-12 في 
مدينة الرقة.

قام عناصر يتبعون لقوات سوريا الديمقراطية/ قسد بإعدام ثالثة مدنيين وجرح خمسة آخرين في قرية أبو . 5
السيارات  إعطاء  الضحايا عن  امتنع  بها، حيث  للفرار  بالقوة  أخذ سيارتهم  بعد محاولتها  ابيض  تل  كرايا شرق 
رجب   - عام   30 الحمادي  حسن  محمود   - عام   50 الحمادي  حسن  }عزيز  وهم  بإعدامهم  العناصر  فقامت 

الحمادي 60 عام{
تم فقدان االتصال بكادر طبي مؤلف من ثالثة أشخاص من الهالل األحمر الكردي في منطقة سلوك كانوا . 6

متجهين إلى مدينة تل أبيض/ كري سبي  إلسعاف الجرحى. ويتألف الكادر من مسعفتين باإلضافة إلى مسعف 
بوزان  االبراهيم، سائق سيارة اإلسعاف محمد  المسعفة هافين خليل  بوزان،  }المسعفة ميديا  وهم 
السوري  الوطني  للجيش  يتبع  فصيل  لقيام  تشير  تقارير  عن  االنتهاكات  توثيق  مركز  تلقى  سيدي{. 

بإعدام المسعفين الثالث ميدانيًا.

صورة لفريق الطاقم الطبي الذي تم فقدان االتصال بهم في منطقة سلوك بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين األول عام 2019.
المصدر : الهالل األحمر الكردي.

https://www.youtube.com/watch?v=TAy2dtkjlf8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LolG28R5re8&feature=youtu.be
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كمال درباس - عضو في إدارة جمعية الهالل األحمر الكردي - أكد لمركز توثيق االنتهاكات قيام عناصر 
بإعدام ميداني جماعي  التركية  الحكومة  المدعوم من  الوطني  للجيش  يتبع  يتبعون لفصيل مسلح 

ألعضاء الكادر والقيام بإخفاء جثثهم.

قصفت قوات الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة التابعة له/ الجيش الوطني  قرية جطلي التابعة . 7
لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة ما أدى لمقتل المواطن المدني }عز الدين محمود اليوسف{.

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
14 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
15 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

الوطني . 1 الجيش  وفصائل  التركي  المدفعية  سالح  نفذ 
بالريف  الفارات  عدسة  أم  قرية  على  قصفًا  له  المساندة 
مدنَيين  مقتل  إلى  القصف  منبج.أدى  لمدينة  الغربي 
}أحمد عبد هللا، محمد عبدهللا السفري{ وإصابة ثالثة 
مشفى  إلى  نقلهم  تم  أطفال  بينهم  آخر  مدني  عشر 
ثالثة حاالت  الطبي فإن  الكادر  الفرات في منبج، وبحسب 

من المصابين كانوا بحالة حرجة.
بإطالق . 2 السورية  الحكومة  لقوات  تابعة  دورية  قامت 

 10 الدبس-  علي  محمد  }آمال  الطفلة  على  الرصاص 
دير  محافظة  بريف  البوكمال  مدينة  أبناء  من  سنوات{، 
الزور الشرقي في محيط مخيم عين عيسى للنازحين في 
مدينة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي ما أدى 

إلى مقتلها على الفور.
الوطني . 3 الجيش  وفصائل  التركي  المدفعية  سالح  نفذ 

قرب  تقع  التي  الطبية  النقطة  على  قصفًا  له  المساندة 
}هائل  رأس العين/ سري كانيه ما أدى لمقتل المسعف 

الصالح{ وإصابة ثالثة آخرين من الكادر الطبي

قصفت قوات سوريا الديمقراطية/ قسد،مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي براجمات الصواريخ. استهدف . 1
القصف األحياء السكنية ومخيم الجبل ضمن المدينة والذي يؤوي النازحين من شرق الفرات بعد سيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية على المنطقة. وأدى القصف إلى إصابة ثالثة مدنيين بينهم طفلة.
ُقتل المواطن }أحمد حسن المحمد{ نتيجة انفجار لغم كانت قد زرعته قوات سورية الديمقراطية/ قسد، . 2

هائل الصالح والذي قضى متأثرًا بجراحه نتيجة القصف على 
نقطة طبية قرب رأس العين.

مصدر الصورة : الهالل األحمر الكردي.
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في وقت سابق جنوب مدينة تل أبيض/ كري سبي بريف الرقة الشمالي.
التابعة لمدينة رأس العين/ . 3 أبناء قرية العامرية  14 عام{ من  }محمود عمر محمد البكارة-  ُقتل الطفل 

سري كانيه بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، تم العثور على جثمان الطفل في حي المشيرفة بمدينة 
الحسكة، في 14 تشرين األول/ أكتوبر، ويظهر عليه آثار طلق ناري. ُنشير إلى أن الطفل محمود اختفى في 10 
تشرين األول/أكتوبر، أثناء وجوده في مدينة الحسكة. التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية/ قسد، 

ولم نتمكن من تأكيد الجهة التي قامت بعملية القتل حتى اآلن.
أعدم عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري مدنيين اثنين رميًا بالرصاص و هم } ريزان جولو ، مصطفى . 4

سينو ورشو { وأصابوا مدني ثالث بجراح خطرة }عبد الرزاق حسو{ أثناء محاولتهم العودة لمدينة رأس العين/
سري كانيه لتفقد منازلهم.

صورة ُتظهر جثث القتلى المدنيين على أيد فصائل تتبع للجيش الوطني السوري بتاريخ 15 تشرين األول / أكتوبر عام 2019.
مصدر الصور : وكالة أنباء سوريا

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
16تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

قام عناصر تابعون للكتيبة 23 في فرقة السلطان مراد والتي تندرج ضمن صفوف الجيش الوطني بمجموعة . 1
من أعمال السرقة والسلب والنهب طالت ممتلكات للسكان المدنيين في قرية الصالحية برأس العين/ سري 

كانيه ومناطق متفرقة أخرى.
قام عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية/ قسد باعتقال خمسة أشخاص على طريق بلدة تل تمر بتهمة . 2

انتمائهم إلى الجيش الوطني فيما أكدت عدة مصادر أخرى أن األشخاص هم مدنيين وطالب لدى الشيخ “محمد 
مطاع الخزنوي” في المدرسة الخزنوية. شريط فيديو.

تم توثيق إصابة طفل مدني بمواد حارقة “يشتبه أنها ذخائر فسفور” و لم يتسنى للمركز التأكد من صحة . 3
ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=Zaw4QqWq63c&feature=youtu.be
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االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
17تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
18 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على حي قناة السويس في مدينة . 1
القامشلي.

 أدى القصف إلى إصابة ثالثة أشخاص بينهم طفلين }الطفلة رها فهد إبراهيم المصري ذات 8 سنوات . 2
ونضال محمد زكي ومحمد صالح عبدهللا{

مجهول . 3 أرضي  لغم  انفجار  جراء  البرهو{  حمد  حسين  الحلوس،  مطر  }محمد  وهما  اثنان  شخصان  ُقتل 
المصدر قرب بلدة القنيطرة في ريف مدينة الرقة.

وشعارات . 1 شارات  تحمل  عسكرية  مجموعة  قامت 
هونداي  نوع  سيارتين  على  باالستيالء  الوطني”  “الجيش 
بقرية  الكنعو{  أحمد   - العلو  }سليمان  من  لكل  تعود 

حويش الناصر قرب العالية.
المعارضة . 2 وفصائل  التركي  الجيش  قوات  منعت 

األحمر  للهالل  التابع  الطبي  الكادر  له  التابعة  المسلحة 
الكردي باإلضافة لكادر طبي “أمريكي” من دخول مدينة 

رأس العين/ سري كانيه إلنقاذ الجرحى المدنيين.
المعارضة . 3 وفصائل  التركي  الجيش  قوات  منعت 

 المسلحة التابعة له الكادر الطبي التابع لمنظمة 
 Free Burma Rangers من الدخول إلى مدينة رأس العين/ 
وإسعاف  الدعم  تقديم  في  للمساعدة  كانيه  سري 

المصابين.
للجيش . 4 التابعة  الحمزة”  “كتيبة  من  عناصر  قام 

“حميد هلوم سليمان” والذي قضى في مدينة   رأس العين 
نتيجة قصف الطيران التركي.

 Desteya yasayî مصدر الصورة : الهيئة القانونية الكوردية
ya kurd

مركبات،  خمس  شملت  والتي  العلوش  قرية  في  المدنيين  المواطنين  ممتلكات  على  باالستيالء  الوطني 
باإلضافة إلى مركبتين في قرية المقسومة.

نفذ سالح المدفعية التركي وفصائل الجيش الوطني المساندة له قصفًا على ريف رأس العين/ سري كانيه . 5
مما أدى إلى مقتل مدني }حميد هلوم سليمان{.

نتيجة . 6 اإلولى  الدرجة  من  حروق  بحاالت  بالغين  مدنيين  و4  طفلين  بينهم  أشخاص   6 إصابة  تسجيل  تم 
استهدافهم بذخائر حارقة  يشتبه بأنها مادة الفوسفور شريط فيديو

https://www.freeburmarangers.org/who-we-are/
https://www.freeburmarangers.org/who-we-are/
https://www.youtube.com/watch?v=DG1AqHunxc4&feature=youtu.be


21

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الخميس بتاريخ 
20 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم الثالثاء بتاريخ 
22 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

االنتهاكات التي تم توثيقها في يوم األربعاء بتاريخ 
23 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019

بإعدام . 1 قسد،  الديمقراطية/  سورية  قوات  قامت 
اتهامه  بعد  مطر{  مال  محمد  }اسماعيل  المواطن 
بالتعامل مع الجيش الوطني السوري في قرية باب الخير 

شرق رأس العين/ سري كانيه.
ُقتلت “زوجة حجي الداده”جراء انفجار لغم أرضي كانت . 2

قرية  في  قسد،   الديمقراطية/  سوريا  قوات  زرعته  قد 
الدادات في ريف مدينة تل أبيض/ كري سبي الشرقي.

أشخاص . 3 سبعة  الديمقراطية  سوريا  قوات  أعدمت 
الجيش  مع  والتعاون  الوطني  للجيش  انتمائهم  بتهمة 
القتلى  له.  التابعة  المعارضة  السورية  والفصائل  التركي 
هم من أبناء مدينة رأس العين، عثر عليهم في أحد الشوارع 
مكبلي األيدي، حيث تم تصفيتهم بعدة طلقات في الرأس، 
بعد أيام من اعتقالهم ُعرف منهم: }محمد علي الخلف 
“السخني”، اسماعيل علي الخلف “السخني”، عبدهللا 

الخلف “السخني”{.

}ماهر عبدو سعدون 35- عام، وعدنان عبد العزيز جمعة- 36 . 1 قام الجيش التركي بقنص مدنَيين اثنين 
عام{ من مدينة تل أبيض/ كري سبي، حاوال الدخول إلى مركز المدينة لتفقد منزلهم، ما أدى لمقتلهما وكانت 

اإلصابة بالرأس مباشرة وتم نقلهما إلى المشفى الوطني في مدينة الحسكة.

قام الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية التابعة له بمهاجمة قرية شبلي غرب ناحية تل تمر بـ 15 . 1
كم على طريق ناحية عين عيسى، واختطفوا سبعة مدنيين من القرية بحسب مصدر في قوى األمن الداخلي 
خالد  }يونس  المعتقلين هم  إليها مجهواًل.  اقتيدوا  التي  والجهة  المختطفين  يزال مصير  ال  تمر.  تل  بناحية 

“اسماعيل محمد مال مطر”والذي تم اعدامه من قبل قسد 
بعد اتهامه بالتعامل مع الجيش الوطني السوري في قرية 

باب الخير شرق رأس العين/ سري كانيه.
 Desteya yasayî مصدر الصورة : الهيئة القانونية الكوردية

ya kurd
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القاسم - يوسف شاليش القام - عبد الرحمن محمود 
السيد - ناصر الخضر - خضر فهد العاصي - أبو ساطور 

ابن أبو ياسر - محمد ابن أبو ياسر{.
انفجرت في صباح يوم األربعاء سيارة مفخخة  في بلدة . 2

سلوك بريف الرقة الشمالي والواقعة تحت سيطرة قوات 
الجيش الوطني. أدى التفجير لمقتل طفلين مدنيين هما 
ياسين  محمد  الطفل  الموسى،  خليل  صدام  }الطفل 
}الطفل  وهم  جرحى  ثمانية  إلى  باإلضافة  الصنيدح{، 
العاللة،  طارق  اللباد،  خليل  الموسى،  كامل  محمد 
ياسر  السلطان،  أحمد  ابراهيم  السلطان،  حنين  محمد 
الجلود، الطفل محمد ابراهيم الموسى، عزو السعيد{. 

ولم تتم معرفة الجهة الفاعلة بعد.
في . 3  16:30 الساعة  عند  مفخخة  نارية  دراجة  انفجرت 

بلدة الشدادي في الحسكة بالقرب من  الجامع الكبير، أدى 
ثمانية أشخاص خمسة منهم مدنيين  إصابة  إلى  االنفجار 

“ محمد زهدي العمر” من أبناء قرية مخروم جنوب الحسكة 
تم اعدامه ميدانيًا من قبل دورية تابعة لقوات سورية 

الديمقراطية.
مصدر الصورة : معرفات مفتوحة للعامة.

وثالثة تابعين لقوات سوريا الديمقراطية. ما زالت الجهة الفاعلة مجهولة.
العلي . 4 ابراهيم  والدهما  وإصابه  شابين  باغتيال  هويتها  تحديد  من  نتمكن  لم  مجهولة  جهات  قامت 

سورية  لقوات  التابع  العسكري  الرقة  مجلس  لدى  يعمل  العلي  ابراهيم  أن  ُيذكر  مختلفة.  بجروح  االبراهيم 
الديمقراطية/ قسد.

للقامشلي . 5 التابعة  القحطانية  بلدة  من  الثرثار{  محمد  }صالح  قسد   الديمقراطية/  سوريا  قوات  اعتقلت 
بتهمة التواصل مع فصائل المعارضة السورية المسلحة.

ميدانيًا . 6 واعدامه  العمر{  زهدي  }محمد  الشاب  باعتقال  الديمقراطية   سوريا  لقوات  يتبعون  عناصر  قام 
والتمثيل بجثته بعد هروبه من معسكرات التجنيد اإلجباري جنوب الحسكة.

بالقرب من جسر قره قوزاق في . 7 األحمد{  }عارف حسن  الشاب  الديمقراطية/ قسد،  اعتقلت قوات سوريا 
مدينة منبج، ليعثر ذويه على جثته بعد بضعة أيام  وقد ظهر عليها آثار تعذيب وحرق في أماكن متفرقة

أخيرًا
 إن معظم المناطق المستهدفة بهذه الهجمات هي بطبيعتها أو موقعها أو استخدامها مدنية من وجهة 

نظر القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق.

 تشكل الهجمات العشوائية على المدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي االنساني، وذلك وفق القانون 
الدولي اإلنساني العرفي. وهي بناءًا على ذلك تشكل جرائم حيث يتحمل القادة الذي أصدروا األوامر المسؤولية 
الجنائية الفردية عن هذه الهجمات، إضافة إلى كل من ارتكب أو سهل أو ساعد أو قدم العون الرتكاب هذه 

الهجمات التي هي جرائم حرب.
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 يدين مركز توثيق االنتهاكات تعّمد القوات التركية وفصائل الجيش الوطني التابعة لها توجيه الهجمات على 
العديد من الوحدات الطبية، المخصصة ألغراض طبية حصرًا كما في الهجمات الثالث من قبل القوات التركية 
والتي استهدفت فيها ثالث مشافي في يوم الجمعة الموافق بتاريخ 11 تشرين األول/ أكتوبر2019، وهجمة 
األول/  14 تشرين  بتاريخ  الموافق  األثنين  يوم  مقتل مسعف في  إلى  وأدت  نقطة طبية  أخرى استهدفت 

أكتوبر 2019. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل }5{ من الكادر الطبي التابع للهالل األحمر الكردي.

الثالثة  المادة  القاعدة ضمنًا في  الطبية. وترد هذه  الوحدات  احترام وحماية هذه  يجب في جميع األحوال   
اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب  سوريا.  عليها  صّدقت  والتي   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  في  المشتركة 
تنظيمها ألغراض  تم  التي  أم مدنية،  المنشآت وغيرها، عسكرية  إلى  الطبية”  “الوحدات  العرفي تشير عبارة 
طبية، أكانت ثابتة أم متحركة، دائمة أم مؤقتة. وتشمل العبارة، على سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من 
الوحدات المشابهة، ومراكز نقل الدم، ومراكز ومعاهد الطب الوقائي، والمستودعات الطبية، والمخازن الطبية 
الجنايات  محكمة  أنشأت  التي  روما  اتفاقية  من   )4( و   )2( )ج(   )2(  8 المادة  وتعتبر  الوحدات.  لهذه  والصيدلية 
الدولية، تعّمد توجيه الهجمات ضد المستشفيات وأماكن تجميع المرضى والجرحى، بأنه يشكل جريمة حرب 

في النزاعات المسلحة.



ألية مالحظات أو استفسارات يرجى التواصل معنا على اإليميل:
inquiry@vdc-sy.info

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية 
/http://vdc-sy.net/category/reports_ar/monthly_reports_ar

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة االنكليزية 
 /http://vdc-sy.net/category/reports/monthly_reports
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