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ن أجل ذلك مالدولي العام كأصل عام لتنظم العالقات بين الدول واألمم، ووضعت قواعد القانون 

ون لقاناحفظ األمن والسلم الدوليين، وسير العالقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع 

قوق لدولي لحا نون، والقالتنظم العالقات بين الدول واألممالقانون الدولي ن بينها الدولي العام وم

هتم و الذي يه، وانون الدولي اإلنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدوليالقاإلنسان، و

يمها قوم بتنظة ويبإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولي

يب لصللاللجنة الدولية “، ومنها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة 

 .الحديثوتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر  ،التي تسهر على تطبيقه” مراألح

 :اإلنساني الدولي القانون فويعر

 سلحة أو ت المأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعا

لي ن الدوفهو فرع من فروع القانو ، من اآلثار الناجمة عن الحرب تجاه اإلنسان عامة

 حمايةالعام لحقوق اإلنسان غرضه حماية األشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح ك

اية لى حمالممتلكات واألموال التي ليست لها عالقة بالعمليات العسكرية  وهو يسعى إ

ات السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن االشتراك في النزاع

ني إلنسااغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي المسلحة مثل الجرحى وال

 .عدّة اتفاقيات وبرتوكوالت هامة وتلتها  1864انطلق باتفاقية "جنيف" لسنة 

 تأثر القانون الدولي ، فقد فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال و

ان مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساني بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق اإلنس

اإلنسان واالتفاقية األوروبية لحقوق االنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية وذلك تأسيسا على أن اإلنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته 

ان العهد اإلشارة  الحرب. وتجدرالبشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخّول للدول في حاالت الطوارئ االستثنائية 
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التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق 

 الحدود. 

 م 1949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات
النزاعات ن أجل الحد من الحروب واتفاقية م ( عقدت1939/1945بعد الحرب العالمية الثانية )

م ربعة لعااأل المسلحة خاصة الذين ال يشاركون في النزاع، وعرفت هذه االتفاقية باتفاقيات جنيف

 وهذه االتفاقيات هي: .دولة 190، حيث وقع عليها ما يقارب 1949

 مسلحة في اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات ال :األولى االتفاقية

 ؛1929لميدان وهي تعديل وتنقيح التفاقية جنيف األولى لعاما

 لمسلحة ااتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات  :الثانية االتفاقية

 ؛1907في البحار، وهي تعديل التفاقية الهاي لعام

 تطوير أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وهي تعديل و :الثالثة االتفاقية

 ؛1929تفاقية جنيف الثالثة لعام ا

 لحرب، ااتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت  :الرابعة االتفاقية

يث عها حوتناولت حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وهي أول اتفاقية من نو

 سكانوتتناول جوانب محدودة من العالقة بين المحتل  1907كانت الئحة الهاي لعام 

اية وع حماألرض المحتلة إال أن اتفاقية جنيف الرابعة كانت أول نص شامل يتناول موض

 .المدنيين

 :م 1977 لعام اإلضافيين البروتوكولين
 1977 ملعا :الدولية المسلحة النزاعات الخاص األول اإلضافي البروتوكول:  

ة هامة قاعد ألول منههذا البروتوكول مكمالً التفاقيات جنيف األربع، وتضمن الباب ايعد 

ير لشعوب العالم الثالث ومناضلي حركات التحرير، وهي النص على أن حروب التحر

 تعد نزاعا مسلحا دوليا. ثم جاء الباب الثاني منه والخاص بالجرحى والمرضى

وأضفى ذات  1949والمنكوبين في البحار مكمال ألحكام االتفاقيتين األولى والثانية لعام 

ع والوض المدنيين، أما الباب الثالث فقد تناول أساليب ووسائل القتالالحماية على 

 قانونوالقانوني للمقاتل وأسير الحرب، وكان هذا الباب هو الذي دمج قانون الهاي 

 ءميتالجنيف إذ تناول العديد من القواعد المنصوص عليها في الهاي وأكملها مما 

ة كبر حمايفير أهتم بالسكان المدنيين بهدف تووالنزاعات الحديثة، أما الباب الرابع فقد ا

 .لهم من أخطار النزاعات

 1977 ملعا :الدولية غير المسلحة بالنزاعات الخاص الثاني اإلضافي البروتوكول 

لمسلحة غير االنزاعات  1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام  3تناولت المادة 

 .قد تناولها بالتقصي 1977ثاني لعام الدولية إال أن البروتوكول اإلضافي ال

 2005 لعام جنيف اتفاقيات إلى الثالث اإلضافي لبروتوكولا:  

 . 0052 \12\ 8بشأن اعتماد شارة إضافية، الكريستالة )البلورة( الحمراء في 

مسلحة ت الوالنزاعا يق على النزاعات المسلحة الدوليةالقانون اإلنساني العرفي الواجب التطب

 ليةغير الدو

 ( 2مييز، )( مبدأ الت1لقانون الدولي اإلنساني العرفي إلى ستة فروع: )ا تنقسم قواعد

سلحة، ( األ4( أساليب محددة للحرب، )3األشخاص واألعيان المشمولة بحماية خاصة، )

عظم هذه م( التنفيذ. وينطبق 6( معاملة المدنيين واألشخاص العاجزين عن القتال، )5)

 المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.القواعد على النزاع 
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ك تلك ، وكذلبأنه تلك النزاعات التي تثور بين دولتين أو أكثر "نزاع المسلح: ويعرف ال

ال حء في التي تحدث بين القوات التابعة لمنظمة دولية وإحدى األطراف المتصارعة سوا

 ".دوليللنزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع ال تصديها

 الدولية المسلحة النزاعات -1
الحرب  حاالت عبأنها: "جميالمشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع  2تعّرف في المادة 

ية المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السام

يضاً في قية أتنطبق االتفا، "المتعاقدة )أي الدول(، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب

تى لو حقدة، جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية المتعا

دولية، لحة الهناك ثالثة أنواع من النزاعات المس .لم يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة

 الجويةو البحريةو البرية :وهي

 :الدولية غير المسلحة النزاعات -2
 1977( من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1ولى )وتُعّرف من خالل المادة األ

لمشتركة ا( 3) المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي طّور وكّمل المادة الثالثة

لى عالتي تدور … جميع النزاعات المسلحة  "بين اتفاقيات جنيف األربعة، بأنها:

 قة أووقوات مسلحة منش أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة

جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من 

نفيذ تتطيع إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تس

ثالثة مادة الفي ال قانون النزاع المسلح غير الدوليوترد قواعد  ".هذا البروتوكول

إلضافي ، والبروتوكول الثاني ا1949آب  12بين اتفاقيات جنيف األربع في  المشتركة

 (.2)البروتوكول  1977لها لعام 
 المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع -أ 

 ح اع المسلالنز تؤكد هذه المادة على الحدّ األدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات

ة لى حالة المواقف )أو لألشخاص( غير المشمولين صراحغير الدولي، باإلضافة إ

 باالتّفاقيات والذين ال يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضياًل.

 ا ظر ساريً ا الحوتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذ

هذا  لك يسرييتعلّق باألشخاص غير المقاتلين، ولذ فيمافي جميع األوقات والظروف 

نزاع ون الالمبدأ في مواقع االضطرابات والتوترات الداخلية التي ال ينطبق عليها قان

 المسلح.

  بمن  تعلّقي فيماتبقى األعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها

لقوا ألذين اال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة 

تجاز عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االح

وم ار يقضأو ألي سبب آخر، يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز 

ر أي معيا وة أوعلى العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثر

 مماثل آخر؛

 والمعاملة  شويه،تداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتاالع

 القاسية، والتعذيب؛

  أخذ الرهائن؛ 

 ؛كرامةاالعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بال 

 شكياًل تكلة إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مش 

 ة.قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدن
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 دولية نة اليجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللج

 للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

 ذ كل ريق اتفاقات خاصة، على تنفيويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن ط

 األحكام األخرى من هذه االتّفاقيّة أو بعضها..

 نيف يات جلن يؤثر تطبيق األحكام السابقة على الوضع القانوني ألطراف النزاع )اتفاق

 (.3المادة  ،1-4

 ، الخاص1949آب  12ب. البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

 الدولية:يا النزاعات المسلحة غير بحماية ضحا

  تعاقدة ية المالتي تدور على إقليم أحد األطراف السام“يتعلّق بضحايا النزاعات المسلحة

س بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمار

يات لتحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعم

 (.1-1)المادة ” البروتوكول“عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا 

 عمال وال ينطبق على مواقف االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب، وأ

اعات دّ نزالعنف المتواصلة والمتقاطعة، وأعمال أخرى ذات طبيعة مماثلة، والتي ال تع

 (.2-1مسلحة )المادة 

 لحة وتوكول بوضوح الحماية التي يجب توفيرها لضحايا النزاعات المسويحدّد البر

 الداخلية. 

 ا النزاعثل هذيعدّد البروتوكول الضمانات التي تدين بها دولة ما تجاه مواطنيها أثناء م. 

 ديةالعبوعتداء الجنسي وويعّزز البروتوكول حقوق األطفال األساسية وحمايتهم من اال 

 كون يشتر األساسية التي يجب ضمانها لجميع األشخاص الذين ال يقدّم تفاصيل الضمانات

 (.4بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك في األعمال العدائية )المادة 

  أدنى حيال ، يجب احترامها وكحدّ 4يضيف أحكاًما باإلضافة إلى تلك الموجودة في المادة 

أم  تقليناع المسلح سواء كانوا معاألشخاص الذين حرموا حريتهم ألسباب تتعلّق بالنز

 (.5محتجزين )المادة 

 (.6 يؤكد الضمانات القضائية الملزمة لضمان احترام الضمانات األساسية )المادة 

 ى ينّص على إجراءات عامة للحماية والرعاية التي يجب تقديمها للجرحى والمرض

 (.12-7)الموادّ 

  سكان يجب أن يستفيد منها عامة اليذكر إجراءات الحماية والحق في اإلغاثة التي

 (.18-13المدنيين )الموادّ 

 الحربي: االحتالل حالة -3

ضعته والذي ” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” ورد تعريف االحتالل الحربي ضمن

ن الفصل ( م09، إذ جاء في الجزء التاسع )2001اللجنة الدولية للصليب األحمر لعام 

صفة فعلية أنه يعتبر اإلقليم محتال، حين يخضع ب " منه: (800)( من المادة 01األول )

ه يه هذفلسلطة القوات المسلحة للعدو وال يشمل االحتالل سوى اإلقليم الذي استقرت 

 ".السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة

المتعلقة بحماية المدنيين خالل  1949\8\12جنيف األربع المؤرخة في  اتأما اتفاقي

، فجاءت 08/07/1977وكذا الملحق اإلضافي األول المؤرخ في النزاعات المسلحة، 

جنيف األربع تضمنت في القسم  اتدون اإلشارة إلى تعريف لالحتالل، بل أن اتفاقي

األحكام العامة التي تنطبق على أراضي "األول منها تنظيم حالة االحتالل تحت عنوان: 

 ا( كم24)المادة  ىإل (27) المواد، من خالل "أطراف النزاع واألراضي المحتلة 
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 إلى المادة (47)خصص القسم الثالث لوضع األشخاص المحميين من خالل المواد 

(70.) 

م لى إقليحالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول ع": الحربي هيحالة االحتالل 

ء لى جزعدولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو 

لحقوق ني بانه وإقامة سلطاتها العسكرية في اإلقليم المحتل في إطار االلتزام القانوم

 إال في حالة والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام،

 ".الضرورة العسكرية

ما ة لدول يتميز االحتالل عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة

إلقليم في ا إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال

و ربي أنفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة لالحتالل الح

ل جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتالل عملية غزو في الوقت نفسه، أما االحتال

وات حل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قمرحلة من مرا الحربي: فهو

لمحتل، اقليم الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على األجهزة الحكومية واإلدارية لإل

 دث فيمع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتالل كما ح ويتوقف القتال المسلح،

تزقة سلحة المرقوات االحتالل التركية مع القوات المالتي احتلتها عفرين 

تصر ، وذلك عندما ال تق2018المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام

في  قوات العــدو على عبور اإلقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها

 .إطاره

 اإلنسانيااللتزام بأحكام القانون الدولي 
 ، غير أنقياتاالتفا إن االنضمام إلى االتفاقيات الدولية تلزم األطراف بتطبيق بنود هذه

 باشرةملجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة 

ير للدول غير األطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غ

سها ي تكراألطراف ال تلتزم باالتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي الت

أن  عتباراتم  كما أكدت محكمة "نورمنبرغ" ان شرط "مارتنز" يبقى مطبقا. و االتفاقية؛

ي أليه، هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي ع

ظل ان مبادئ قانون األمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط "مارتنز" على أن ي

ماية حلمنصوص عليها في االتفاقيات، تحت المدنيون والمقاتلون، في الحاالت غير ا

يه ا يملوسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ االنسانية وم

قعة المو ما يعني إن القانون الدولي االنساني يعتبر أن الدولةالضمير العام، 

رام حتة باأو غير الموقعة على االتفاقيات الدولية ذات الطابع االنساني ملزم

زام، اللتا. وهي تتحمل مسؤولية عدم قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها

دولي ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على االتفاقيات المتعلقة بالقانون ال

حرر ت التاالنساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركا

نون القا ر واالحتالل والتمييز العنصري ان تلتزم قواعدالوطني التي تقاوم االستعما

 ضالها المسلح الى أعمال ارهابية.الدولي االنساني كي ال يتحول ن

ئف من ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوا5حددت المادة )و

من لى أع الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة

نسانية، د اإلضوسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة اإلبادة الجماعية، الجرائم 

 .جرائم الحرب، جريمة العدوان

 إلنسانيةا ضد الجرائم  -أ
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ين لمدنييقصد بالجرائم ضد اإلنسانية تلك األفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان ا

طار اق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النط

نوعا  11نه ( م7النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام األساسي في المادة )

 .باعتبارها أفعاال ترقى إلى حد الجرائم ضد اإلنسانية

 الحرب جرائم -ب

ت جرائم من فقد عرف1998أ( من نظام روما األساسي لعام /6( فقرة )8عرفتها المادة )

 1949االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في عام  بأنها: "الحرب 

لّحة المس واالنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف التي تنطبق في المنازعـات

كة بين ة المشترلثالثالدّولية في إطار القانـون القائم حاليا واالنتهاكـات الجسيمة للمادّة ا

انين للقو لة نزاع مسلّح غير دولـي واالنتهاكات الخطيرة األخرىاتفاقيات جنيف في حا

 .  واألعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية

 العدوان جريمة -ت

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن االختصاص الموضوعي 

لجريمة ذه اإال أن ه للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه،

توقف ممارسة اختصاص المحكمة ي  وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة

روما،  ( من نظام123( و)121إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين )

مم ظام األنإليه متسقا مع أحكام  المتوسلكما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم 

عام  المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ

 .دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان 2010

 البشري الجنس إبادة جريمة -ث

ريمة الذي إلى الركن المادي لهذه الج 1998أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 

زئية، ة أو جشأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلييتمثل في كل عمل من 

 بادة.اإلوقد ذكرت هذه المادة بعض األفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة 

 العدوان
 14( في 29( د )3314لتي اقرته االمم المتحدة بالتوافق في قرارها )تعريف العدوان ا

 دوان حيث جاء في المادة االولى :صدر تعريف للع حيث  1974كانون االول 

 استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها

مم اال قاالقليمية او استقاللها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثا

الً دلي تبدأ ذلكالمتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي 

 على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر االعمال التالية عدواناً 
وة بأنه استخدام الق عرف العدوان 1974ان قرار الجمعية العامة في نهاية عام 

ها تها اإلقليمية أو استقاللالمسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو وحد

 السياسي أو بأي أسلوب يتناقض مع ميثاق األمم المتحدة كما هو مبين في هذا

 .التعريف

لم  ا وإنوبموجب هذا التعريف، يعتبر استخدام القوة من جانب إحدى الدول دليال أولي

 أو يكن قاطعا على العدوان أي أن بإمكان مجلس األمن أن يتوصل إلى قرار مخالف

 ضوء الظروف الخاصة بالقضية. معاكس على

 االحتالل والقانون الدولي اإلنساني
ين تكون على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة ح 1907من الئحة الهاي لعام  42تنص المادة 

فيها  مارستحت السلطة الفعلية لجيش العدو. وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن ت

 يامها".هذه السلطة بعد ق
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التفاقيات على أن هذه ا 1949وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

ت التي لحاالتسري على أي أرض يتم احتاللها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيًضا في ا

 ال يواجه فيها احتالل أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

 سوغاتميثاق األمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مينظم شرعية أي احتالل معين 

طبيق ب التفحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى االحتالل، يصبح قانون االحتالل واج ،الحرب

 سواء اعتبر االحتالل شرعياً أم ال.

ي فمي سفه أو هل وال فرق في هذا المجال، إن حظي االحتالل بموافقة مجلس األمن وما هو هد

ا في ل مدفوعً حتالالواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتالال". ولما كان قانون اال

 .بيقهاألساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على األرض وحدها هي التي تحدد طريقة تط

( 56-42واد من )الم 1907واجبات سلطة االحتالل محددة بشكل أساسي في الئحة الهاي لعام 

ة إلى (، باإلضاف78-47ومن  34-27واتفاقية جنيف الرابعة )اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 

 بعض أحكام البروتوكول اإلضافي األول والقانون الدولي اإلنساني العرفي.

لمحتلة ارض وال يمكن لالتفاقات المبرمة بين سلطة االحتالل والسلطات المحلية حرمان سكان األ

لرابعة( وال يجوز من اتفاقية جنيف ا 47ن الحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني )المادة م

تفاقية من ا 8ادة لألشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف )الم

 :لييما  تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة االحتالل علىوجنيف الرابعة(.

 ال يكتسب المحتل سيادة على األرض.• 

 فترة.االحتالل ليس إال حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك ال• 

 ما لم يجب على سلطة االحتالل احترام القوانين النافذة في األرض المحتلة• 

 تشكل تهديدًا ألمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي لالحتالل.

امة مة العالمحتلة اتخاذ تدابير الستعادة وضمان النظام والساليجب على القوة • 

 بقدر اإلمكان.

فاية يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان ك• 

عاية والر معايير النظافة الصحية والصحة العامة باإلضافة إلى اإلمداد بالغذاء

 الطبية للسكان الواقعين تحت االحتالل.

سلحة  يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المال• 

 لسلطة االحتالل.

و أتحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من األرض المحتلة • 

 داخلها.

رض تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة االحتالل إلى األ• 

 نقل قسريًا أو طواعية.المحتلة بغض النظر عن كون هذا ال

 يحظر العقاب الجماعي.• 

 يحظر أخذ الرهائن.• 

 تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم.• 

 تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.• 

ًرا مير أميحظر تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التد• 

 العسكرية المطلقة أثناء مباشرة األعمال العدائية.تستدعيه الضرورة 

 يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.• 

يحصل األشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات • 

القضائية المعترف بها دوليًا )فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب 

ت ادلة في أسرع وقاحتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة ع

 ممكن(.
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تنفيذ بيجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر • 

ة أنشطتهم اإلنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكاني

ين الوصول إلى جميع األشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محروم

 م ال.من حريتهم أ

 حتل مصادرة الممتلكات الخاصة.ال يجوز للم 

 ض األر ال يجوز أن تستحوذ سلطة االحتالل على الممتلكات العامة المنقولة في

 لمتعلقةيود االمحتلة نظًرا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالق

مة العا باستغالل هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات

بقًا الية طذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمبما في 

 من الئحة الهاي(.  55لقانون االنتفاع )المادة 

 

العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين 

 المعارضين

 شمال سوريةعلى 
 

 

 الموقع الجغرافي

 

ظة خابور ونهر جقجق وهي مركز محافمدينة تقع في شمال شرق سوريا على نهر ال الحسكة:

ا ، كمالحسكة. تتميز بخصب أراضيها ووفرة مياهها وجمال طبيعتها وكثرة مواقعها األثرية

 د عنشهدت نهضة عمرانية حديثة كبيرة وأقيمت حولها مشاريع زراعية وصناعية عديدة. تبع

 كم. 179كم وعن دير الزور  400كم وعن مدينة حلب  600دمشق 

دم وأق حسكة تقع في منطقة غنية جداً بالمواقع والتالل األثرية. قامت بها أعرقمدينة ال

موقع و الهالحضارات في منطقة الجزيرة السورية وتحديداً موقع مدينة الحسكة الحديثة والذي 

 800لى األثري لمدينة نهارين أو نهرين. وعلى امتداد األراضي في الحسكة يوجد ما يزيد ع

ة من لمنطقاأقدمها إلى حوالى ثمانية آالف عام قبل الميالد. وبذلك تعد هذه موقع أثري يعود 

 سوريا من أقدم مناطق الحضارات.

لحالية اسكة الدراسات األثرية والجيولوجية تثبت وجود مدينة قديمة جاثمة تحت تراب مدينة الح

اآلرامي ي وواآلشور يعود تاريخها إلى العهد السوباري والسومري واألكادي والكلداني والبابلي

و اس أوكان اسمها نهرين. وكانت مدينة آرامية وسميت نهرين اللتقاء نهر الخابور بالهرم

ية عسكرالجغجغ نهر جقجق. وكان ذلك في عهد الملك كيش ميسيليم.و كانت تقع تحت الثكنة ال

ت بناء تحم أما هيكل اإلله شمشو أو شمش، يقع 1907التي بنيت في عهد السلطان عبد الحميد 

يم يقع يسيلمكنيسة الكلدان الحالية، وهي مبنية من حجارة بيضاء تميل للصفرة.وأما قصر الملك 

 تحت بناء كنيسة السريان الكاثوليك شمال كراج النجمة للسفريات حالياً.

يبدأ تاريخ الحسكة المعاصر مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث كانت 

قع وثكنة عثمانية، أقيمت في تلك المنطقة ألهميتها اإلستراتيجية وتمَّ بناء مركز عبارة عن مو

م في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وبعد عام أتت مجموعة  1907لفرقة عسكرية وذلك عام 

من قلعة مراوية وهم قوم من السريان األرثوذكس يتكلمون العربية وينتمون إلى قرية )قلعة 

ي تعني باللغة السريانية قلعة السيد، وتقع إلى الشمال الشرقي من ماردين. وكانوا مراوية( )والت

حوالي سبعة بيوت في الجانب الغربي من مركز الجيش التركي)البغالة(، وازدادوا بعد فرمان 

م. كما كانوا يأخذون بضائعهم إلى القبائل العربية المنتشرة في محيطهم  1923 - 1915السيفو 
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القادمين إليها أيام القبائل تعيش بالقرب من موقع المدينة. كبرت مدينة الحسكة بتزايد وكانت تلك 

استولت عليها الحقا قوات االحتالل الفرنسي أثناء فترة االنتداب على سوريا في  السفر برلك.

 بداية العشرينيات من القرن العشرين ثم ازدادت المباني والبيوت من حولها.

 يبلغ عددونية، عموماً موزاييكا فسيفساء منوعة من االنتماءات العرقية والديتعد محافظة الحسكة 

ألف نسمة ويعيش فيها خليط من العرب  180705سكان مدينة الحسكة حسب آخر إحصاء 

 ان والكلدان واألرمن واليزيديين.واألكراد و المحلمية و اآلشوريين والسري

 

 
 

 :  أشهر المواقع األثرية

قات يقع جنوبي مدينة رأس العين، وفيه أظهرت التنقيبات طبو :"Gozanaا،تل حلف "غوزان

ارية ى فخحضارية ومنحوتات بازلتية كانت تزين جدران مبانى المعبد والقصر، كما عثر على لق

 ومجموعات من الخزف الملون تعود إلى االلفين الرابع والخامس ق. م.

اني لفين الثد االتم العديد من االكتشافات التي تعوتل الفخيرية : يقع في مدينة رأس العين وفيها 

 والثالث ق.م.

كم من  35 هكتارا، وتقع على بعد 25مدينة أثرية في الحسكة، تبلغ مساحتها أكثر من  تل بيدر

 مدينة الحسكة، على الطريق بين مدينة الحسكة ومدينة الدرباسية

 اسم موقع تل براك مستمد منيرجح بعض االثاريين أن يكون  :"Naçarتل براك "ناجار،

ة طوري"الكورس بيراكى" المدون في لوحة بوتغنر ألسماء المدن والمواقع الشهيرة لإلمبرا

ر ن قصالرومانية، حيث أظهرت الحفريات ست طبقات حضارية متعاقبة وأبنية مثل معبد العيو

ية. سطوردالالت أالملك "نارام سين" كما أظهرت لقى فخارية وتماثيل وأختاما أسطوانية ذات 

تي لشعوب الاثار أغلبها تدل على الحضارتين الهورية والمتيتانية )الهندو اوربية( باإلضافة إلى ا

 غزت المنطقة مثل االشوريين.

بحت م أصثيقع جنوب يالحسكة، إحدى المراكز المهمة للمملكة الميتانية  تل عجاجة "عرابان":

هذا  لى أنإالروم والفرس. وتشير النصوص المسمارية مركزاً حدودياً فاصالً بين إمبراطوريتى 

وض ويضم التل آثار أهم مدينة من مدن ح ."Şadîkanîالتل يعرف باسم مدينة "شاديكانى،

 الخابور في العصر العباسي.

ويقع شمال الحسكة، وقد أظهرت المكتشفات خمس  :"Çaxe bazarتل حطين "شاغر بازار،

بها تدل على أن السكان األوائل لهذه المنطقة هم الهورين عشرة طبقة حضارية متعاقبة، أغل
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والميتان الهندو اوربيين )اريين(. ومن أهم ما عثر عليه رقم طينية هامة في تاريخ الشرق القديم 

 وحضاراته.

ابور، وقد كم، في منطقة مثلث الخ 25يقع جنوب القامشلى على مسافة  تل ليالن "شبات انليل":

لمعبد ة واألثرية طبقات حضارية تعود إلى األلف السادس ق.م، وسور المدينأظهرت التنقيبات ا

 والقصر، ورقماً طينية وأختام أسطوانية واثارا فخارية مختلفة.

ة كم شمال تل براك على الضفة الشرقي8يقع على بعد  :"Kehitكحت،" Gir Perîتل بري "

 عام ة الموقع "كحت" الذي كانللجغجغ، وقد عثر فيه على نقشين حجريين، ساعدا على معرف

 ق.م. 885

حدى يقع بين مدينتي عامودا والقامشلي. تعتبر اوركيش من إ :"Orkîşتل موزان "أوركيش،

 االلفين ( فيأهم مدن المنطقة فقد كانت العاصمة الدينية والتجارية للهوريين )الهندو اورببين

لبعثات بل اقستحاثات التي اكتشفت من الثالث والثاني قبل الميالد. باإلضافة إلى ذلك فان الم

ي يمتد التو.الدولية تدل على أن هذا الموقع كان مسكونا في بداية األلف الخامس قبل الميالد

لجبلية لمناطق اين اتاريخها إلى األلف الخامس قبل الميالد. باإلضافة إلى أنها كانت معبًرا مهًما ب

 ر بفرنساللوفاثالثة أسود إحداها متواجد في متحف  والسهلية. من أهم مكتشفاتها األثرية تماثيل

ي بدير لسورواالخر في متحف الميتروبوليتان في الواليات المتحدة واالخر في المتحف الوطني ا

 الزور. كما أظهر أطالل مبنى حجري وطبعات أختام واثاراً متنوعة هامة.

 حجري التنقيبات مبنى معبديقع بين مدينتي رأس العين وتل أبيض. وقد أظهرت  تل الخوير:

 دية.ألكااومنشآت معمارية ومكتشفات فخارية وعظمية ومعدنية، ومن بين أهم المكتشفات الفأس 

ر، وقد كم جنوب مدينة الحسكة، على الضفة اليمنى لنهر الخابو12تل أبيض: يقع على مسافة 

 45ن مق.م، ويتالف 800أبرزت التنقيبات بقايا قصر ملكي يعود إلى العصر اآلشورى الحديث 

 .غرفة ومعبدين وثالثة أجنحة، عثر فيها على تنانير ومخازن للحبوب وأحواض وحمامات

ن وهي أربعة تالل، األول يقع إلى الشمال الغربي م :"Girên Kişkişokالل كشكشوك "ت

 خرىة األثالثمدينة الحسكة، على طريق الدرباسية ـ الضفة اليمنى لمسيل اعيوج ـ أما التالل ال

إلى  نتميفتقع على الضفة اليسرى لهذا المسيل، وقد أثبتت االكتشافات أن التالل األربعة ت

لى إتمى حضارات متعددة؛ فاألول ينتمي للحضارة الحلفية ـ األلف الخامس ق.م ـ والثاني ين

 درع فينحلرابالحضارة الحسونية ـ األلف السادس ق.م ـ، والثالث يعود للحضارة العبيدية، أما ا

 إلى الحضارة األوروكية.

كم، وقد  20يقع شرقي طريق القامشلي ـ الحسكة، ويبعد عن القامشلي باتجاه الجنوب  تل أحمدي:

العهد  إلى أظهرت التنقيبات دورا ًتعود إلى العهد الهوري والميتاني وفخاريات متنوعة وتعود

 اإلسالمي والبيزنطي.

 المساحة والسكان

 ة.وهي ثالثة المحافظات السورية من حيث المساح 2كم 23000ة تمتد المحافظة على مساح

 و.بئر الحل -ركدة م -لشدادة ا -منطقة الحسكة وتتبعها نواحي: تل تمر 

 لقحطانية.ا -امودا ع -منطقة القامشلي وتتبعها النواحي التالية: تل حميس 

 منطقة رأس العين وتتبعها ناحية واحدة: الدرباسية.

 ليعربية.ا -تتبعها ناحيتان: الجوادية منطقة المالكية و

 توزع القرى في منطقة الحسكة

 ، الهول،تمر مدينة الحسكة هي مركز المحافظة، يتبعها إداريًا عدة بلدات ونواحي مهمة وهي: تل

 .ريةق 595الشدادي، العريشة، مركدة، بئر الحلو، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ 

  ":العين سسري كانييه "رأ
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يخ الذي لتارمدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين ا

 ة، ومياهصافييمتد ستة آالف عام في غور الزمن، والطبيعة الخالبة التي كانت تمتلئ بالعيون ال

 ا.فتحهبالد بن الوليد عندما قام العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خ

يخ.فقد لتاراهي أهم المراكز الحضارية في بالد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر 

لحوقل بن اأخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ا

 د أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.وياقوت الحموي وآخرون . وق

 

 
 

 لمحة تاريخية

نا في گوزاوأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد األرامي، مدينة ر

د وبع العهد األشوري و رازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو

في  لعينذلك سميت قطف الزهور و عين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس ا

ً للخليفة العبا العصر العباسي ً ومحطة هامة للقوافل ومصيفا ً هاما لمتوكل سي امركزاً تجاريا

دة ستراحة ملأل وغيره من الخلفاء العباسيين . كما أتخذ منها السلطانصالح الدين األيوبي مركزاً 

 زيرة العليا وشمال العراق و حلب.عام كامل أثناء فتحة للج

ذاكرة قة ول الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطمدينة رأس العين باالضافة الى تل حلف وت

 ر لدهور تزيد على خمسة أالف سنة.العصو

 ين ولذلكلتوطال يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب األقوام وتوفير مقومات االستقرار وا

بين رب وكانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصالت هامة بين الشرق والغ

 كون موطن عمران منذ فجر التاريخ.لشمال والجنوب وقد هيأها ذلك ألن تا

 شعب أقدم مظهر حضاري هو ما باحت به المكتشفات األثرية في تل حلف، فقد دلت على وجود

نت عامل نشيط عرفه التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة واسعة األطراف، وكا

رابع ف الوباري هي تل حلف ، ويعود ذلك إلى أواسط األلعاصمة الدولة التي شكلها الشعب الس

 ق.م 3500ق.م . أي حوالي 

 الموقع والمساحة

قع تلتي اتقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة 

ور ة، تجاكم عن مدينة الحسك 85في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 

 ألف كم مربع. 23ة وتبلغ مساحتها الحدود التركي

 سبب التسمية
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ى بغداد ر إلسميت برأس العين لوقوعها على اكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجا

عين وبقية مدن ما بين النهرين . سماها اآلشوريون )رش عينا( والعرب )رأس العين( و )

عين  يون ومنابع نهر الخابور: )عين اآلس، عين الطرر،الوردة( بسبب وقوعها على أكبر ع

/  602 نة /سالريحانية، عين الهاشمية(. تنازل الفرس عنها للرومان، ثم غزوها ثانية ودمروها 

 فتحها القائد العربي عمر بن سعد./  640وفي سنة / 

 السكان

، حيث كانية متنوعةألف نسمة، وتشكل فسيفساء س 80يبلغ عدد سكان مدينة رأس العين حوالي 

ني بكر )ب ةيقطنها خليط من العرب والسريان واألكراد واألرمن والشيشان والتركمان والماردلي

 المهاجرين من ماردين(.

 الينابيع الحارة في رأس العين.

ً في واقع األمر إن تلك المسميات للعيون التي ذكرها ياقوت الحموي غير مستخدمة حا وال  ليا

رى ء أخن من يعرف مواقع العيون المسماة في كتاب الحموي. بل هناك أسمايوجد في رأس العي

العيون  هذه لعيون ظلت طوال السنوات ولقد تعارف عليها سكان المنطقه منذ امد بعيد ومن أسماء

..(وفي الوقت عين الكبريت -عين دوالب  –عين الحصان  –عين البانوس  –: )عين الزرقاء 

 لك.تغير المناخ دوراً هاماً في ذمن الشح الشديد وقد لعب  الراهن تعاني هذه العيون

 قرى تابعة لمنطقة رأس العين

رة نذكر لصغيايتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية 

ية كـ ثركن األألمامنها علّوك، مبروكه، األسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من ا

ه قديمتل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور ال

وابة لى بعتقدر إلى االلف الرابعه قبل الميالد.ويمكن رؤية هذه االثار في متحف حلب خصوصا 

 المتحف

 تل أبيض

ً مركز   افظة ع محمنطقة تتبمدينة سورية تقع في منطقة الجزيرة في شمال سوريا وتُعد إداريا

، 2004عام  نسمة 14,825كم باتجاه الشمال. بلغ عدد سكانها  100الرقة. تبعد عن مدينة الرقة 

ً كل من النواحي سلوك وعين عيسى. موقعها استراتيجي على الحدود ا ية لسوروتتبعها إداريا

لى أحد عتقع  .(Akçı kelaالتركية وفيها معبر تل أبيض إلى تركيا من طرف بلدة أقجة قلعة )

 صية.منابع نهر البليخ )عين العروس(. ُسّميت نسبة لتل أثري وإلى الشرق منها صخوره ج
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 السكان

لية ع أقض، موفقًا لمصادر متعدّدة، يشكل العرب غالبية السكان في كل من مدينة ومنطقة تل أبي

 كرديّة، تركمانيّة وأرمنيّة.

 الموقع

روس الع عين ينابيع التي تغذي نهر البليخ، ومن الينابيع نبعتقع في أرض سهلية خصبة غنية بال

 ونبع عين الحصان ونبع صلولع.

 القديم، منذ جذبت تربتها الخصبة ومياهها الوفيرة وموقعها على طريق القوافل التجارية السكان

 بعد وعندما تحولت الطرق التجارية عنها تراجعت وأصبحت بلدة زراعية، ثم عادت أهميتها

اخل اء الخط الحديدي لقطار الشرق السريع الذي شطرها إلى قسمين شمالي وقد أصبح دإنش

بيض األراضي التركية، وجنوبي داخل االراضي السورية، وهو الذي يشكل نواة مدينة تل أ

 ل النصف األول من القرن الحالي.الحالية التي أخذت تتوسع باتجاه الغرب خال

. وتشهد جنوبلمسمى بحي التوسع أو تل أبيض الجديدة باتجاه الفي بداية الستينيات أنشئ الحي ا

ً حديثاً، فاق أضعاف ما كان عليه قبل عام  ً تطوراً عمرانيا كذلك أنشأت و، 1970المدينة حاليا

 -ق الرقة طري شبكة من الطرق المعبدة التي تربطها بكافة أطراف المنطقة وبمدينة الرقة وباتجاه

 أبيض وعلى جانبيه. تل

ستجمام، اال كثرة الينابيع والطبيعة الخالبة يقصد المدينة وما حولها الزوار والسياح بقصدول

قة الر ويعتبر نبع عين العروس مقصدا سياحيا هاما للسياح الذين يقصدون المنطقة وألهالي

 المناظر الخالبة والمظهر الجميل.وسكان المنطقة لما يتميز به من جمال الطبيعة و

 ضمهرجان تل أبي

ن منية ففرق  هتشارك فييقام في تل أبيض مهرجان ثقافي وفني كبير مهرجان تل أبيض الثقافي 

الفنية ولثقافية ة واالمنطقة ومختلف مناطق سوريا وفعاليات ثقافية وتقام الكثير من الفعاليات اآلدبي

 .على هامش المهرجان وأنشطة منوعة تراثية وفلكلورية

 

 

 أراضي سورية احتالل الغزو التركي و

 والقانون الدولي واالنساني
 

 شمال سوريةتعاونين معه في مجرائم الجيش التركي وال

 

 ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه

ضي األرادمر العديد من المنازل والمحالت و، " نبع السالمالمشاركين في عملية ما يسمى ب"

كركي و افه"الجوادية "وري جل آغا المنشآت المدنية والحيوية في كل منويل الزراعية والمحاص

 رباسيةالدو اوديرك "المالكية "وريفه وريفها "ةتربه سبي "القحطانيو " وريفهاهلكي "معبد

ها وقرا "ابيض ل"تكري سبي وقراها و "العين س"رأسري كانييه ووعاموده وريفها وريفها 

عض ب حتالللهم التمدّد واأتاح و ،وكوباني "عين العرب" وريفها  وريفها "يالقامشلقامشلو "و

بعة ء التابعض القرى واالحيا ، وسري كانييه " رأس العين "مدينة القرى واالحياء التابعة ل

لتدمير ا،ب العرب" ن"عي يكوبان بعض القرى التابعة لمدينة ابيض"، وسبيه "تل  يكر لمدينة

 إلى لواقع أنّه سرعان ما فرض االحتالل على األراضي التي اخضعهاالترهيب، واوالقتل و

 أخرى.سيطرته، سلطة المحتل التي  ال تعترف  باي هوية 

 ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش االحتالل التركي والمتعاونين معه:

 اضطهاد عرقي .1

  ارتكاب جرائم االبادة الجماعية .2
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 :انتهاكات حقوق المرأة .3

 لقتل والتمثيل بجثث األسرىا .4

 محاكمات خارج القانون .5

 الغنائم والمصادرات .6

 حرق الكتب والوثائق واالثار التاريخية .7

  تدمير وتفجير اماكن العبادة .8
 . االختطاف واالخفاء القسري والتعذيب واالغتياالت .9

  اختطاف االطفال واحتجازهم كرهائن .10

 تمويل مهم لإلرهاب واالبتزاز: كمصدراالختطاف  .11
 .القصف العشوائي والتفجيرات .12

 

كات نتهامن اال اإلنسانية، فهيان تلك النماذج من االفعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد 

ضد  الخطيرة لحقوق االنسان المرتكبة من قبل جيش االحتالل والمجموعات المتعاونة معه

بية رهااالعمال اال االوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه أصدروكل من  المدنيين،

 لم.يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعا

في  ها(علي لقد جاء في المادة األولى من اتفاقية )منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة

لسلم قت اوفي  : إن اإلبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت /12/1/1951

 0أو الحرب ، وتتعهد الدول األطراف بمنعها والمعاقبة عليها 

لمرتكبة لتالية اافعال إن اإلبادة الجماعية تعني أي من األ االتفاقية:وجاء في المادة الثانية من نفس 

لياً كهالكاً إذه هها بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفت

 أو جزئياً 

 ة عليها(عاقبومن هذه األفعال المنصوص عليها في اتفاقية )منع جريمة إبادة الجنس البشري والم

ت ماعاونظام روما األساسي على سبيل المثال ال الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والج

 : شمال سورية اإلرهابية في

 و عرقية تل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أق-1

 0ي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة ر جسدي أو عقلإلحاق أذى أو ضر-2

بحق  حرب التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ،ارتكبوا جرائم ان جيش االحتالل

ً شمال سورية المدنيين في  اً  صريحبشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقا

 قية جنيفتفاقوانين الحرب ، وإن هذه األفعال اإلجرامية  هو انتهاك جسيم اللألعراف الدولية و

ل جرائم ا تمثبحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، ألنه /12/8/1949/

ي ومن هذه الجرائم التي ارتكبت ف. حرب حسب نظام روما األساسي المخصص لجرائم حرب 

 الحصر:ال ال المثعلى سبيل  شمال سورية

األهداف التي ليست لها أية عالقة ب المساكن،وتدمير  احياء المدنوقصف القرى والمناطق -أوالً 

 العسكرية.

 ً  0والطائرات ضد السكان المدنيين  عمد توجيه هجمات وضربات بالمدافعت -ثانيا

ً ث  يرهاوبريا وتدم وقصفها جويا المدنية،متلكات االثرية واالعيان المعتداءات على اال -الثا

 ً وعلى جميع االليات والمتطوعين ، الصحفيينعلى االعتداء التركي االحتالل تعمد  -رابعا

 0من مهمات المساعدة اإلنسانية والموظفين 

 ً والتعليمية عمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية ت –خامسا

 تجمع المرضى والمصابين  والمستشفيات وأماكن
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 ً لك عمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذت –سادسا

أجل تزويدها  ن، موالتدمير للقصفمناطق التي تتعرض عن القطع طرق اإلمداد غرض ب

 باألدوية واألغدية وتعمد قطع االتصاالت وشبكات المياه والكهرباء.

 

ين معهم تعاونالمسلحين المكية والتر االحتالل التي ارتكبتها قوات نتهاكاتاالوفيما يلي نورد 

ري فصائل الجيش الوطني التابع لالئتالف السو من المعارضة السورية ، من ما يسمى ب"

 : مناطق شمال سوريةوهي نتيجة قصفها العشوائي على األحياء المدنية في  "  المعارض

 

 : 9/10/2019اليوم األول 

 

ريفها و اسيةالمدنية والحيوية في كل من الدربالمنشآت ة التركي استهدفت قوات الغزو والعدوان

لقتلى امن  وقراها وتل ابيض وقراها والقامشلي وريفها، مما أدى الى سقوط العديد العين ورأس

صف الق حالة نزوح كبيرة لألهالي من هذه المناطق نتيجةوالجرحى من المدنيين ومما تسبب ب

،  ستهدافهاتم ا ، واألماكن التيمدفعية الثقيلة العشوائي على المدن والقرى بالطيران الحربي وال

 هي:

 ، بالمدفعية  مركز المدينة واحياء في مدينة قامشلو " القامشلي"، والقرى المحيطة بها

 والصواريخ والطيران

 ة واحياء في كري سبي" تل ابيض" والقرى المحيطة بها، بالمدفعي ةمركز المدين

 والصواريخ والطيران .

 دينة كوباني " عين العرب" .شرقي مفي قرى ال 

 وباني"ريف مدينة ك   واشمةو الزيارة وسفتك وبوبان وشيوخ تحتاني  رقرى: زور مغا 

 عين العرب" ، بالمدافع الثقيلة.

 " و امشلقمدينة  فالقحطانية "ريقرية كيل حسناك الواقعة شمال شرق ناحية تربه سبيه

 والطيران."، بالمدفعية والصواريخ ي"القامشل

 طيران.والوالصواريخ  "، بالمدفعيةيقامشلو "القامشلة "سي كركا" في ريف مدينة قري 

  بريف سريه كانيه " رأس العين" بالمدفعية والصواريخ والطيران مشراقهقرية . 

  ني " عين كيلومترات شرق مدينة كوبا 7قريتا عليشار ومرج إسماعيل اآلهلتين بالسكان

  ران.والطيالعرب" بالمدفعية والصواريخ 

  ب كم غر 5قرية خرزي الواقعة على طريق ناحيتي عامودا والدرباسية، وعلى بعد

 ناحية عامودا.

 ."قرية عين ديوار التابعة لمدينة ديرك " المالكية 

  أبيض". لسبي "تقرية متكالطة بريف كري 

  قصف جيش االحتالل التركي محيط سجن جركين في ريف قامشلو والذي يضم أخطر

 المستوى الدولي.الدواعش على 

 ينة رب مدأزال جيش االحتالل التركي الجدار العازل مقابل بلدة تل حلف األثرية في غ

 سري كانيه "رأس العين"..

 الضحايا:

 القتلى :

 

  لمتكلطةقرية ا، من محمد قادو إسماعيل وزوجته  وزوجها السيد ربيعة إسماعيلالسيدة 

 في ريف تل ابيض
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 طة القديمة في القامشلييوسف من حي المح أكرم سيدال 

 الجرحى : 

  قرية المتكلطة في ريف تل ابيض، من ريزان محمد قادو إسماعيل الطفل 

  لقامشليحي البشيرية في مدينة ا ، منفادي حبسونو  وزوجها السيد جولي بطرسالسيدة 

 احمد عثمان من ريف تربه سبي )السيد علي سعيد والسيد الطفلة روجين صبري و 

 القحطانية(
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 2019\10\10ليوم الثانيا

 

شرق ال واستمر جيش االحتالل التركي ولليوم الثاني على التوالي بقصف قرى وبلدات ومدن شم

 سوريا، واألماكن التي تم استهدافها ، هي:

 ، يخ لصوارتم قصفها بالطيران والمدفعية وا مدينة سري كانييه " رأس العين" وقراها

 طيلة هذا اليوم وفي ساعات المساء

 بلدة تل حلف التاريخية، بالمدفعية الثقيلة 

 يخلصوارقرية أم الخير، في ريف  سري كانييه " رأس العين"، بالطيران والمدفعية وا 

 يخوارمزرعة مجي، في ريف  سري كانييه " رأس العين"، بالطيران والمدفعية والص 

  قصف جيش االحتالل التركي محطة ضخ مياه علوك، في ريف  سري كانييه " رأس

هدف ر استالعين"، التي تمد مليون نسمة بمياه الشرب في عموم المنطقة، القصف المباش

تدة المم محطة الضخ الرئيسية ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وقطع المياه عن المنطقة

 ينة حسكة.من سريه كانيه وحتى مركز مد

  لعين"اقصف جيش االحتالل التركي وبشكل مباشر النقاط الطبية في سري كانيه " رأس 

 ألحمراالتي تقدم الخدمات للجرحى والمصابين بقصف االحتالل وهذا ما أجبر الهالل 

 الكردي إلى نقل المصابين إلى الدرباسية لتلقي العالج.

  الحسكة.موكب للمدنيين من جل آغا "الجوادية" من ريف 

  من ريف الحسكة. ةسبيه "القحطانيموكب للمدنيين من تربه " 

 اريخ في مدينة كري سبي"تل أبيض " وقراها ، تم قصفها بالطيران والمدفعية والصو

 طيلة هذا اليوم وفي ساعات المساء

 ." قرية اليابسة ،في ريف مدينة كري سبي"تل أبيض 

  كري سبي"تل أبيض " ، حيث قصف وتم استهداف المنشآت الحيوية في ريف مدينة

نيه جيش االحتالل محطة كهرباء عين العروس التي توفر الكهرباء لمدينة سريه كا

دينة ن الموريفها، كما استهدف جيش االحتالل محطة المياه التي توفر مياه الشرب لسكا

  والريف.

  قرية عين ديوار، ريف ديرك "المالكية "على ضفة نهر دجلة، تعرضت للقصف

 الطيران الحربي طيلة النهار ب
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 .قرية قصر ديب،في ريف ديرك "المالكية "، تعرضت للقصف بالطيران الحربي 

 قرى : سرمساخ، دالفي كرا، حياكا، في ريف كركي لكي "معبده" من ريف الحسكة. 

 .قرية ديرنا آغي في جل آغا "الجوادية" من ريف الحسكة 

 ه ان وتل خاتون ، في ريف تربه سبيمدينة تربه سبي وقرى ديرنا قلنكا، وتل جه

ربه اء لت، وكذلك منشأة سعيدة النفطية التي توفر الكهرب"القحطانية "من ريف الحسكة

 .سبيه.

 ."أحياء قدوربك، الهاللية والغربي وبشيرية، في مدينة قامشلو "القامشلي 

  الحسكة –وفي مدينة الدرباسية ، وقرى:  سورسورك وبير كنيس ، ريف الدرباسية. 

 

 هم:حصيلة هجمات االحتالل التركي ومرتزقته في اليوم الثاني، من القتلى، والجرحى، و

 

 القتلى:

 

  المواطنة بشيرة محمد كبوش في قصف االحتالل التركي على حي قدوربك بمدينة

 قامشلو" القامشلي".

 جنوب أربعة ضحايا قتلى في قصف االحتالل التركي على قرية علي الباجلية الواقعة 

 رق كري سبي "تل أبيض".ش

 أس يه "رمقتل مدني في قصف االحتالل التركي لبلدة تل حلف التاريخية بريف سريه كان

 العين ".

  ة سنة في قصف طائرات االحتالل التركي لقري 60مقتل المواطن عيدان شيخ أحمد

 كوران شرق مدينة كوباني "عين العرب".

 ."مقتل مواطنة من مدينة قامشلو"القامشلي 

 يف الحسكة.ر–تل مواطنة من قرية سي كركا مق 

 .مقتل ثالثة مواطنين  من أهالي الرقة 

 

 الجرحى:

 

  مشلي و "القامواطنين في قصف االحتالل التركي بالمدفعية الثقيلة لمدينة قامشل 7إصابة

ضت سنة الذي كان برفقة والدته التي ق 28"، حيث أصيب المواطن أحمد عبد هللا 

 حي قدوربك بمدينة قامشلو"القامشلي ".بقصف االحتالل على 

 يإصابة اربعة مواطنين آخرين من نفس الحي عرف منهم : كانيوار علي ودليل عل 

 ش كما أصيب شقيقان في حي هاللية بمدينة قامشلو"القامشلي "،عرف منهما : دلك

 حاجي.

  مواطنين في قرية علي الباجلية، في ريف كري سبي"تل أبيض". 4أصيب 

  في القصف على مدينة سريه كانيه"رأس العين ". مواطنينخمسة أصيب 

  سنة ، وتم نقله إلى الدرباسية لتلقي العالج 30سوزدار برو  المواطن:أصيب 

  بلدة تل حلف التاريخية. مواطن منإصابة 
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 2019\10\11اليوم الثالث في 

 

ً استمر جيش االحتالل التركي بقصف المدنيين بالمدفعية الثقيلة والط د وط العديبسق ائرات متسببا

آت لمنشمن القتلى واصابة العشرات من الجرحى، جراحهم متفاوتة الشدة،  إلى جانب قصفهم ل

 يه كانيهي سرفالحيوية كالفرن اآللي في قامشلو" القامشلي " والطواقم الطبية وسيارات االسعاف 

ر شلي" الذي يضم أخط"رأس العين" وتم للمرة الثانية قصف سجن جركين بقامشلو "القام

استهدف هجومان إلرهابي ما  داعش"، وكذلك-أعضاء تنظيم ما يسمى ب"الدولة اإلسالمية

ً  -يسمى ب"الدولة اإلسالمية شلي"،  في الحسكة ومطعم االومري في قامشلو "القامداعش": سجنا

تل قأثناء وجود مدنيين وصحافيين ، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة، وم

 ثالثة مدنيين ......اما األماكن التي تم استهدافها هذا اليوم ، هي:

 يلة الثق قرية ام حجيرة الواقعة في شرق سري كانييه "رأس العين"، بالقصف بالمدفعية

 والصواريخ والطيران الحربي.

 .قرية أم الخير وبلدة سفح بريف سريه كانيه "رأس العين"الجنوبي الشرقي 

 ريه كانيه"رأس العين".قرية كشتو بريف س 

 ."مزرعة مجي بريف سريه كانيه الغربي"رأس العين 
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 ابيض قصف جيش االحتالل التركي بالمدفعية الثقيلة والطائرات مدينة كري سبي "تل "

 رغم تواجد اآلالف من أهالي الرقة والطبقة ومنبج.

 . "قرية بديع جنوب كري سبي"تل ابيض 

 . "قرية اليابسة كري سبي"تل ابيض 

 فعية وتعرضت مدينة قامشلو وقراها طيلة  هذا اليوم لقصف االحتالل التركي بالمد

 الثقيلة.

 ة لثقيلأحياء زيتونية وقدوربك  في مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية ا

 والصواريخ والطيران الحربي.

 يخ صوارلقرية سي كركا شرق مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة وا

 والطيران الحربي.

 خ صواريوقرية هيمو  غرب مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة وال

 والطيران الحربي.

 نصف كما قصف جيش االحتالل التركي وبشكل متعمد الفرن اآللي الذي يوفر الخبز ل

 سكان مدينة قامشلو، ما أدى إلصابة عدد من المدنيين والعمال.

  نيسة كجهان شمال غرب تربه سبيه " القحطانية"، وتركز قصف االحتالل على قرية تل

 مريم العذراء للسريان األرثوذوكس.

 قرى مال عباس وتل خاتون وديرنا قلنكا في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه  "

 القحطانية"، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

 يلة بي مدينة كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثققريتي سيلم وبوبان غر

 والصواريخ والطيران الحربي.

 خ قرية علي شار شرق كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواري

 والطيران الحربي.

  قريتي قرموغ وكوران شرق كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة

 حربي.والصواريخ والطيران ال

 ." قرى عين ديوار وزهيرية وقرية تل مغار وقرية برآفي، ريف ديرك"المالكية 

 بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

 ي ة كركقرى سرمساخ، حياكا، كركي خزنة، ديرنا آغي، وقرية بانوكية ،التابعة لناحي

 يران الحربي.لكي "معبدة"، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والط

 يلة الدرباسية ومحيطها تعرضوا للقصف الصاروخي والطيران والمدفعية الثقيلة ،ط

 النهار.

 دينة وفي الحسكة، استهدف تفجير بعربة مفخخة سجناً لداعش في حي غويران غربي بم

 الحسكة وألقت قوى األمن الداخلي على مشتبه به في تفجير العربة.

 

 القتلى :

 

  و"القامشليفي حي قدوربك بقامشل،  سنة 13محمد يوسف غربو  :المواطن المدني." 

  طقة سليمان عباس شكر من اهالي قرية حلوة الشيخ التابعة لمن: المواطن المدني

 .في قصف على حي الزيتونية بمدينة قامشلوقضى  "القامشلي".قامشلو

  رأس العين".فاضل صالح في مدينة سري كانية: المواطن المدني" 

 لقامشليبقامشلو"افادي عادل ابراهيم في شارع منير حبيب  :العامل: المدني  المواطن." 

  قامشلو"القامشلي".، من سنه  60حسين ابراهيم سليمان 
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  من الدرباسية جوان ابراهيم جلو: المواطن المدني ، 

 ية، ريف الدرباسمن قرية كورتك شيخان ، حمن اسماعيل عبودرال الطفل ديار عبد 

 ن م،  عيدان رشيد جرادة، مسعود شيخ احمد،جالل عصمت عمر:  ونمدنيال ونالمواطن

 كوباني "عين العرب".

 تل ابيض".ي قرية بديع جنوب كري سبيثالثة مواطنون مدنيون ف" 

 

 

 الجرحى: 

 

  قدوربك  سنوات وبتر ساقها األيمن، أثر وقوع قذيفة في حي 8الطفلة سارة يوسف غربو

 بقامشلو"القامشلي".

 لي".لقامشمدني عماد سليمان ) ديسم ( ، من قرية تل زيوان شرق قامشلو " االمواطن ال 

 ."سليمان عباس شكر من قرية حلوة الشيخ  في قامشلو " القامشلي 

 راد هاب خأربعة مواطنون مدنيون بينهم الطفل عماد أحمد خراد والمواطن أحمد عبد الو

 بريف كري سبي"تل ابيض".

 ن قرية مسنة،  65سنة ، وأحمد عبد الوهاب  30لي صلعو المواطنان المدنيان : ياسر ع

 علي الباجلية بريف كري سبي"تل أبيض".

 ل حتالأربعة مواطنون مدنيون بينهم : محمد علي عبد هللا، و مسعود علي في قصف اال

 على الفرن اآللي في مدينة قامشلو "القامشلي".

  يف رلقرية عين ديوار في وأصيب مواطنان مدنيان اثنان في قصف االحتالل التركي

 الحسكة.
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 2019\10\12اليوم الرابع 

 

ود استمر جيش االحتالل التركي بقصف مدن وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا على طول الحد

ً المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية، كما استمر جيش االحتالل باستهدا منشآت ف المستخدما

 لتي استهدافها، هي:الحيوية في المنطقة، واألماكن ا

 ."سوق المدينة في سري كانيه "رأس العين 

 مشفى روج الذي يعتبر أكبر مشفى في سري كانيه "رأس العين". ويضم عدداً من 

وفي  خدمة.الجرحى في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية، ما أدى لخروجه عن ال

قل تم ن شافي الميدانية التيذات السياق قصفت طائرات ومدفعية االحتالل التركي الم

تي دي الالجرحى إليها، بعد أن استهدف سيارات اإلسعاف التابعة للهالل األحمر الكر

 كانت تنقل الجرحى.

 ."مدرسة قرية الصالحية غرب مدينة في سري كانيه"رأس العين 

 "رأس حي الحوارنة، المنطقة الصناعية ناحية تل حلف التاريخية ،و في سري كانيه

 .العين"

 غم استمرت طائرات ومدفعية االحتالل التركي بقصف مدينة كري سبي "تل ابيض"، ر

 منبج.تواجد اآلالف من سكانها فيها، إلى جانب المئات من أهالي الطبقة والرقة و

  ،"تجمعاً للمدنيين في حي عين العروس جنوب مدينة كري سبي "تل ابيض 

 ة كري سبي "تل ابيض"، موكباً للمدنيين كان يتوجه من الرقة إلى مدين 

 ريق طعلى  األحياء الغربية، وحي قناة السويس وحي قدوربك، واألحياء المحاذية للحدود

 الحزام الشمالي، لمدينة قامشلو "القامشلي".

  يها فقصف جيش االحتالل وبشكل متعمد محطة كهرباء قامشلو، ما أدى إللحاق أضرار

 المدينة.وانقطاع الكهرباء عن االحياء الشرقية من 

 ."قرية كركي زيرا بريف قامشلو "القامشلي 

 ." قرية عين ديوار بريف ديرك "المالكية 

 ."قرية قره خراب شمال شرق ديرك "المالكية 

 "احياء ومحيط مدينة تربه سبيه "القحطانية 



 

 33من  23الصفحة 

 

 "احياء ومحيط مدينة عاموده بريف قامشلو "القامشلي 

  .احياء ومحيط مدينة الدرباسية وقراها 

  ومدينة كركي لكي"معبدة" بريف الحسكةمحيط 

 

 
 

 

 القتلى:

  مع  تعاونيناألمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في كمين للماغتيال

ضو عفرهاد احمد رمضان ، وكان برفقتها السيد على الطريق الدولي المحتل التركي

 .وهو من من قرية كرزيارتي جولي ،حزب سوريا المستقبل 

 لو على حدود عاماً بطلقة في البطن في مدينة قامش 24لمدنية: إيمان إبراهيم المواطنة ا

 نصيبين.

 ."قضاء أربعة مواطنين مدنيين في ريف مدنية سري كانيه " راس العين 

 .قضى مواطن مدني في قصف االحتالل التركي لريف مدينة ديرك 

 جاسم من سكان مدينة سري كانية " راس العين ". زعبد العزي 

 لفرن اقضى اثناء قصف االحتالل التركية على  العلي،حسن سليمان  المدني:اطن المو

 اآللي بقامشلو "بالقامشلي".

 

 الجرحى :

 

 لى عشلي" إصابة عددا من المواطنين المدنيين في الحي الغربي في مدينة قامشلو القام

 الحزام الشمالي ، لم يعرف عددهم بالضبط.



 

 33من  24الصفحة 

 

 ق روح إثر قصف االحتالل لقرية كركي زيرا شرأصيب الشقيقان نواف وفهد علي بج

 قامشلو.

  حسن ناصر األسود، منير خضر العالوي، فاضل جدعان الطقطق، حبيب محمد رشاد

 .مشلي"حبو، أصيبوا اثناء قصف االحتالل التركية على الفرن اآللي بقامشلو "بالقا

 ة ديرك.أصيب مواطنا مدنيا بجروح بليغة في قصف االحتالل التركي لريف مدين 

 عدد  وفي قصف االحتالل التركي للمدنيين المتوجهين من الرقة إلى كري سبي، أصيب

 من المدنيين لم نتمكن من الحصول على عددهم وال على أسماءهم.

 

 
 

 

 

 

 2019\10\13اليوم الخامس 

 

 ً  استمر جيش االحتالل التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدما

طقة كان المنسادة الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة إلب المدفعية

 نيينوتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم، وارتكب جريمة حرب في سريه كانيه بقصف موكب للمد

 ا، هي:آخرين، األماكن التي تم استهدافه 74مدنياً وإصابة  11يضم صحفيين ما أدى لمقتل 

 ة سريه كانيه "رأس العين" احياء مدين 

 ."قرية تل بيدر التابعة لسريه كانيه رأس العين 

  "احياء مدينة كري سبي "تل أبيض 

  مخيم عين عيسى في ريف كري سبي"تل أبيض". الذي يضم نازحين وعوائل من

 داعش، وذلك من أجل مساعدة تهريب عوائل داعش. فيما شهدت 

 .ناحية سلوك في ريف الرقة 

 ة  تربه سبيه "القحطانية ".احياء مدين 

 ." تلة أثرية بقرية تل شعير شمال غرب تربه سبيه "القحطانية 

 .." محيط قرية تل جهان في ريف تربه سبيه "القحطانية 

 ."قرية قاصطبان شمال ناحية كركي لكي "معبده 



 

 33من  25الصفحة 

 

  ."مدينة كوباني "عين العرب 

 .قرية جطلي بناحية الدرباسية 

 ية، والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة السور استمر جيش االحتالل التركي

ن من توجهاباستهداف الطواقم الطبية بشكل متعمد، واستولوا على سيارتي إسعاف كانتا ت

عين عيسى إلى كري سبي"تل ابيض" من أجل معالجة الجرحى واختطفوا الكادر 

 المتواجد في داخله والمؤلف من أربعة أشخاص.

 ريقهمش االحتالل التركي سيارة كانت تقل أطباء كانوا في طوفي الحسكة استهدف جي 

 إلى سريه كانيه "راس العين" لمعالجة الجرحى.

 القوافل المدنية ا ً انت لتي كتم استهداف المدنيين عمداً في مختلف المناطق، وخصوصا

ن مدنييتتوجه إلى كري سبي"تل ابيض"  وسريه كانيه "راس العين"، من أجل مساعدة ال

 رحى.والج

 ورية،كما قصف جيش االحتالل التركي والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة الس 

ى يض إلموكب أهالي الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج المتوجه من مركز مدينة تل أب

 الرقة.

 القتلى :

 

 .عز الدين محمود اليوسف من قرية جطلي التابعة لناحية الدرباسية 

 راسل قناة الصحفي محمد حسين رشو مcira tv  ها في بااليزيدية متأثراً بجروح أصيب

 االستهداف التركي للقافلة المدنية في سري كانيه رأس العين.

  وكالة أنباء هاوار مراسلANHA  اف ، الصحفي األستاذ: سعد أحمد. اثناء استهد

 آخرين 74مدنيا وإصابة  11المدنيين والقوافل المدنية حيث قضى 

  لي زبير في مدينة سري كانيه ) رأس العين ( ،وهو من قرية كربتعزيز درويش بن

 مدينة الدرباسية. 

 

 الجرحى:

  لهما إلى سنة، وتم نق 20سنة،  وروهالت يلدز  65إصابة المواطنين جميل أحمد األحمد

 المشفى لتلقي العالج. مدينة كوباني "عين العرب". 

 جطلي قذيفة على منزله في قرية إصابة المواطن عز الدين محمود اليوسف جراء سقوط 

 بناحية الدرباسية 

 وكالة أنباء هاوار  أصيب مراسلANHA  الصحفي األستاذ: محمد اكنجي الذي كان 

استهداف  صحفيين آخرين. اثناء 6يتابع مجريات االحداث في سري كانيه، باإلضافة إلى 

 آخرين 74مدنيا وإصابة  11المدنيين والقوافل المدنية حيث قضى 

 



 

 33من  26الصفحة 

 

 
 

 2019\10\14اليوم السادس

 

 ً  استمر جيش االحتالل التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدما

طقة كان المنسادة المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة إلب

 :وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم ، األماكن التي تم استهدافها، هي

  بلدة عين عيسى 

  "احياء ومحيط بلدة كري سبي "تل أبيض 

 .احياء ومحيط سلوك في ريف الرقة 

   "قرية )نص تل(  وقرية السكرية  في ريف بلدة كري سبي "تل أبيض 

 ."احياء ومحيط بلدة ديريك"المالكية 

 ."قرى : خراب رشكي، بركي، ريحانيكي ، في ريف بلدة  ديريك"المالكية 

 راهابلدة عاموداوق 

 مدينة الدرباسية ومحيطها 

  "احياء مدينة سريه كانيه "رأس العين 

 حي الصناعة ، محوري المعبر الحدودي وقرية تل حلف، مدينة سريه كانيه "رأس 

 العين"

 ."احياء ومحيط كوباني"عين العرب 

 ."قرية )سفت( ريف كوباني "عين العرب 

 ."بوابة مرشد بينار داخل كوباني"عين العرب 

 ل تمر من جهة الطريق الدولي بين عين عيسى وتل تمرمدينة ت 

  قرى منبج الواقعة على خط نهر الساجور 

 قرية الجات الواقعة شرق منبج 

 ،قرية المناجير الواقعة بين مدينتي سريه كانيه وتل تمر 

 .قرية قرموغ، بريف كوباني الشرقي 

 

 القتلى:



 

 33من  27الصفحة 

 

 انيه كمستمر على مدينة سري قضاء مواطن مدني جراء قصف قوات االحتالل التركية ال

 "راس العين " وريفها

  : ت عالء حميد، محمد مالك، مزكين النجم، محمد جولي،خباالمواطنون السوريون

 هاوار، علي خابور، مطر سعدون ، عيسى محمد ، روني بدر ، أمير راكان، مصلح

 علي، معاز سمار، في مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

 صالح حمك ، في ريف ديرك " المالكية ".: المواطن السوري 

  :ري سدعاء اليوسف ، سليمة دنكري ، مزكين محمد، في مدينة المواطنات السوريات

 كانيه "راس العين " وريفها

 ركي األم عقيدة علي عثمان شخصية وطنية مناضلة وناشطة نسائية، وهي من أهالي ك

ت بين أعوام الثمانينيات وناضل .تعرفت على حركة الحرية منذ1966لكي مواليد عام 

د يصفوف الحركة كناشطة وطنية وناشطة سياسية، تعرضت للمالحقة واالعتقال على 

ية جتماعاألجهزة األمنية الحكومية السورية خالل فترة نضالها، تميزت بشخصيتها اال

ن عيعرف المقربة من الناس. تولت مهام إدارية في اتحاد ستار ومؤتمر ستار الحقا. و

 1999ام الن عاألم عقيدة أنها قررت ارتداء اللون األسود من اعتقال القائد عبدهللا أوج

ول عام تشرين األ 13وظلت وفية لقرارها بارتداء اللون األسود حتى يوم قضاءها في 

ل جراء القصف الوحشي لالحتالل التركي ضد قافلة المدنيين من أهالي شما 2019

 انيهوشرق سوريا، في مدينة سريه ك

 

 الجرحى:

 

 جريحان اثنان جراء قصف االحتالل المستمر على مدينة سري كانيه "راس العين  "

 وريفها

 إصابة ثمانية مدنيين في مدينة سري كانيه "راس العين " بالمنطقة الصناعية. 

  مواطنا سوريا في محيط ريف سري كانييه "راس العين". 12إصابة 

  حيط مدينة كري سبي"تل ابيض".مواطنا سوريا في مدينة وم 52إصابة 

 

 
 

 2019\10\15اليوم السابع 

 



 

 33من  28الصفحة 

 

 ً  استمر جيش االحتالل التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدما

طقة كان المنسادة المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة إلب

 األماكن التي تم استهدافها، هي:وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم ، 

 ه ناحية جلبية ،بلدة شيوخ تحتاني وقرية زور مغار،قرى سفتك، بوبان، خورخوري

 وشكفت الواقعة غرب كوباني "عين العرب" بالمدفعية الثقيلة.

 قرى كوباني"عين العرب"  الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات 

 ينة سريه كانيه "رأس العين".حي الحوارنة  والمنطقة الصناعية شرق مد 

 ين".القرى التابعة لبلدة تل حلف، ومزرعة مجي ، ريف مدينة سريه كانيه"رأس الع 

 ."قرية المناجير التابعة لمدينة سريه كانيه"رأس العين 

 ."احياء ومحيط مدينة سري كانيه"رأس العين 

 قرية أم عدسة الفارات غربي مدينة منبج 

 مدينة منبج قرية العسلية الواقعة غربي 

 قرية ياشلي شمال شرق منبج 

  قريتي عرب حسن والجات شمال منبج 

  كيلو متر غربي ناحية تل تمر. 20قريتي عالية وأربعين الواقعتين 

 ائف قرية أم عدسة الفارات الواقعة في الريف الغربي لمدينة منبج، بعشرات القذ

 والصواريخ.

 .ناحيتي عامودا والدرباسية 

 ريف كري سبي الغربي"تل ابيض".بلدة عين عاروس ب 

 ."قرية أبو صرة الواقعة غرب عين عيسى، بريف كري سبي الغربي"تل ابيض 

 ."قرية كندال التابعة لريف كري سبي الغربي"تل ابيض 

 ."مخيم عين عيسى بريف كري سبي الغربي"تل ابيض 

  بيض".اقريتي متراس ومنكيلة التابعتين لناحية عين عيسى بريف كري سبي الغربي"تل 

 

 القتلى:

 

 د دعاء يوسف اليوسف، رامان عزالدين علي ، زينل عبد الرحمن عبد الرحمن، محم

رحمن بد البشير الحسن ، أحمد علي البدر، برزان أديب األديب، إبراهيم فايق ، عمار ع

برى د الصكمر، عبد هللا عومان العويد ، بشار عبد علي ، علي احمد اسنان ، احمد محم

 في سري كانييه"راس العين".  ، ارال عمر،

 بويا تاهابي، في مدينة سلوك بريف الرقة 

 يكو، ان علعبد هللا العويد، محمد كورمان، مهند الحاصود، عضو قوات األمن الداخلي شف

 كركي لكي

 حسين يوسف ، في ناحية عين عيسى،بريف الرقة 

 اسية لدربلناحية ا عبد العزيز درويش، عزالدين محمود اليوسف ، من قرية جطلي التابعة 

 ديب كيدار أمد، وطان فارقين ، مراد كونيش ، روجهات جارجيل، محمود دهاركور، أ

 ريف كوباني"عين العرب".سمو، 

 السفري ، ريف كوباني"عين العرب" أحمد عبد هللا ،محمد عبدهللا. 

 

 الجرحى:

 



 

 33من  29الصفحة 

 

  ية كانبجروح جراء القصف المدفعي لالحتالل التركي على مدينة سري  10أصيب

 العين". س"را

  أصيب سبعة اشخاص في ريف مدينة كوباني "عين العرب"، وعرف منهم: إبراهيم

 موسى السفري

 الرقة فعيسى، بري نمدينة عيشخصا في ريف 15اصيب 

 شخصا في ريف ومدينة منبج19اصيب 

 

ن مددا اضافة الى كل ذلك، فقد قامت قوات االحتالل التركية والمتعاونين معهم باختطاف ع

ولي في الد مواطنين من القرى الواقعة بين بلدة الجلبية وأبو صرة، رغم وجود قوات التحالفال

 تلك القرى والتي لم تتدخل إلنقاذ المدنيين.

طع ، لقكما دمر االحتالل التركي جسر قرية عون الدادات الواصل بين مدينتي منبج وجرابلس

 الطريق أمام المدنيين للوصول إلى مدينة منبج.

بسبب  شخص قد نزحوا 130000قالت األمم المتحدة إن ما ال يقل عن سياق مماثل ، فقد في و

 ت األمم المتحدة أن يزداد العدد.الهجوم التركي على شمال شرق سورية، وتوقع

 محطة"وأكدت أن فرقها الفنية لم تتمكن من الوصول إلى محطة ضخ المياه في بلدة الحسكة 

ن كثر مالتي لحقت بها أضرار جراء القصف التركي، مما حرم أعلوك المحتلة من قبل تركيا" 

من  82000شخص بحسب األمم المتحدة التي تعتمد على إحصائيات قديمة، منهم  400000

 سكان المخيمات النازحة المتضررة من توقف ضخ المياه.

عافية سعاجزة عن تلبية االحتياجات اإلتقف المراكز الطبية في الشمال السوري وكذلك فان 

ستهداف ة لالللمدنيين نتيجة النقص الحاد باإلمدادات الطبية، ونتيجة تعرض غالب النقاط الطبي

 المباشر من قبل القوات التركية.

ة عن سؤوليربما يجري تحميل تركيا الم : مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إنهوصرح 

 سياسيين وراد ها بحق عدد من المقاتلين األكعمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة ب

 .واصل االجتماعي في مطلع األسبوعوقيل إنها ظهرت في تسجيالت فيديو على وسائل الت

لى عوقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف إن المكتب حصل 

 بج.ب منأحرار الشرقية قر ا جماعةلقطات تصور عمليات القتل التي نفذها فيما يبدو مقاتلو

س تمار تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات لجماعات تابعة لها طالما”وقال كولفيل 

 “.تي حدثت خاللها تلك االنتهاكاتسيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات ال

 “يةافنحث السلطات التركية على البدء فورا في تحقيق محايد مستقل ويتسم بالشف”وتابع 

 

من  ، م، بمختلف مكوناتهن الشمال السوريعاشها أهالي قرى ومدونتيجة الحالة الكارثية التي 

الفيدرالية في  ا"، فإنننبع السالم المشاركة فيما يسمى ب"ممارسات واعتداءات قوى االحتالل 

السورية لحقوق االنسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا 

ندين ونستنكر بشدة جميع االنتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين  ، ر الحقوقيالتقري

نعلن عن تضامننا الكامل مع وهذه االنتهاكات،  ترتكباالتي  من قبل قوى االحتالل  السوريين 

أسر الضحايا السوريين جميعا، ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين 

ومع تمنياتنا لجميع  ، قرى ومدن الشمال السوريغير المدنيين في ن المدنيين والسورين وم

التي  الجرحى بالشفاء العاجل، وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل واالغتيال ،

االختفاءات القسرية وعمليات ستنكر بشدة ، وكذلك فإننا ندين ونمارستها قوى االحتالل التركية

 هذه االنتهاكات، ترتكبا،أيا تكن الجهة التي بحق المواطنين السوريين  واالغتياالت الخطف

 نتوجه الىو ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ، تركية ام سورية متعاونة معها،

لوضع حد لهذا العدوان الموصوف العمل الجدي والسريع والتحرك المطالبة بالمجتمع الدولي ب
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، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول لسوريقرى ومدن الشمال اعلى 

 إصدار قرار دولي  ملزم، يتضمن:، ونطلب بالسياسية القائمة وجهود مكافحة اإلرهاب في سوريا

 عمالً غير مشروع  يعتبر القرى،واحتالل بعض  السوري،غزو أراضي الشمال  نا

 لمحتلةا ومطالبة القواتوالقانون الدولي ويتناقض مع مبادئ ومقاصد األمم المتحدة 

د جميع األراضي السورية التي احتلتها بع ب الفوري وغير المشروط منباالنسحا

 المستمر.ها عدوان

   

 

 

 

 :تالتوصيا
 

 

بادئ معمالً غير مشروع ويتناقض مع  ، نعتبرهقرىبعض الاحتالل و الشمال السوري ان غزو 

في  ناة، فإنالتركيوندين جميع ممارسات قوى االحتالل  الدولي،األمم المتحدة والقانون ومقاصد 

ية الفيدرالية السورية لحقوق االنسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوق

 ندعو الى:،  المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

 

سورية األراضي الجميع  منوغير المشروط باالنسحاب الفوري محتلة القوات المطالبة  (1

 .احتلتهاو بها تدخلت التي

تركية نجم عن العمليات العسكرية ال وما راض سوريةأل التركياالحتالل فضح مخاطر  (2

ر من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاط

 إنسانية جسيمة

، من هم جميعاوإطالق سراح خطوفينالعمل السريع من أجل الكشف عن مصير الم (3

عاونة حة المتلدى قوات االحتالل التركية ولدى الفصائل المسل والذكور،ال النساء واالطف

ريع اسب وستوفير تعويض منقوى االحتالل ب وإلزام ودون قيد أو شرط. االتراك،مع 

 ايا االختطاف واالخفاء القسري.جبرا للضرر الالحق بضح

و يا أمن بقي حالعمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، واإلعالن ع (4

 من تم قتله وتصفيته ألسباب سياسية، أو غير سياسية.

ن تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين ع (5

لمرأة اقوق وح المنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسانالفيدرالية السورية لحقوق االنسان و

تركي دوان الالتي تم ارتكابها منذ بدء العجميع االنتهاكات سورية، تقوم بالكشف عن  في

قتلى  وقوع ضحايا )ب الذين تسببوا  من قوى االحتالل  ، وعن المسئولينوحتى االن 

 ومحاسبتهمالدولي و المحلي واالقليمي أحالتهم إلى القضاءمن اجل وجرحى (، 

ختلف للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق م السورية،دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية  (6

لتركي منذ بدء العدوان ا التركيةالجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة 

مرتكبي االنتهاكات،  ومالحقة جميعمتابعة ب من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح وحتى االن،

كون بعض هذه االنتهاكات ترقى لمستوى  معهم،سوريين متعاونين أم  اتراكسواء أكانوا 
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العدل و لجنائية الدوليةااإلنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجرائم ضد 

 الدولية.

ة إزالو ،اء عليهالمدن والقرى التي تم االعتداالنازحين والفارين من أهالي  عودة المدنيين (7

ضمان و الطرق،إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك  عودتهمكافة العراقيل أمام 

صاديا اقتي هالاألن م وعلى أمالكهم، وإزالة األلغام. وبالتالي تمكيعدم االعتداء عليه

 امورهم.واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة 

دية قتصاتلبية االحتياجات الحياتية واالدعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية ب (8

 ةم بكافوإغاثته ،ولألهالي المهجرين المنكوبة لمدن وقرى الشمال السوريواإلنسانية 

 المستلزمات الضرورية.

ال مدن وقرى الشممن أهالي  االصليةمكونات الالعمل الشعبي والحقوقي من كافة  (9

 اللقوات االحت ممارساتوإيقاف المخاطر المتزايدة جراء اجل مواجهة  من السوري،

شكل والوقوف ب العرقي،التهجير القسري والعنيف والتطهير  تعتمداالعنصرية التي 

هداف يقا ألميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقحازم في وجه ج

 رك.ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم األهلي والتعايش المشت
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