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ي "نبع إلسالم"
ى
 فوضى إلسالح وإنعدإم إألمان ف

ي تحّمل مسؤوليإتهإ ؤزإء إلمنإطق
ق سوريإ، و  فشلت تركيإ ف  ي شمإل شر

ي تحتلهإ ف 
لم  إلت 

تتخذ أي ؤجرإءإت حقيقية لضمإن إألمن وإلسالمة إلعإمة، كمإ غضت إلبرص عن حإإلت 

ي ظإهرة 
ي تدعمهإ، وعن تفشر

ي إلسوري" إلُمعإرض إلت 
إإلقتتإل بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

ي ظل غيإب إلم
، ذلك ف  سإءلة وإستمرإر إؤلفالت إنتشإر إلسالح وإستخدإمه بي   إلمدنيي  

 من إلعقإب
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 :ملخص تنفيذي .1

حإلة إقتتإل/إشتبإك  22، نشوب 2222وثقت رإبطة "تآزر" للضحإيإ، خالل إلنصف إألول من عإم 

/شي كإنيه ي رأس إلعي  
ي منطقت 

 
ي إلسوري" إلُمعإرض، ف

وتل أبيض،  دإخلي بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

 عن مقتل 
ً
ي وإصإبة ثمإنية آخرين، بينهم سيدة وطفل، فضال

ت ؤىل مقتل مدن 
ّ
 وإصإبة  91أد

ً
 57عنرصإ

ي تدعمهإ تركيإ. 
 آخرين عل إألقل، من مسلحي تلك إلفصإئل إلت 

ة ذإتهإ، حدوث أرب  ع حإإلت قتل/إغتيإل نفذهإ مسلحون مجهولون،  كمإ وثقت إلرإبطة، خالل إلفت 

تل خاللهإ 
ُ
تل بدإعي  ق

ُ
ي إلسوري" ومدنيإن، بينهمإ صإئغ مجوهرإت ق

عنرصإن من "إلجيش إلوطت 

"،  فصإئل عنإرص من 2إلرسقة، وحإدثتإن لمحإولة قتل/إغتيإل، أصيب خاللهمإ  ي
"إلجيش إلوطت 

بإؤلضإفة ؤىل توثيق حإدثة وإحدة تمَّ خاللهإ ؤطالق إلنإر بشكل مبإشر من قبل مجموعة ُمسلحة تتبع ل  

، مإ أدى ؤىل ؤصإبة طفل بجروح.  "فرقة  إلحمزة" عل تجمع للمدنيي  

ي إلسوري" تعود 
ي جمعتهإ "تآزر" أن حإإلت إإلقتتإل بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

بّينت إلمعلومإت إلت 

ة، تتمحور أغلبهإ حول خالفإت عل إلسلطة وإلنفوذ، وإدإرة تجإرة إلمخدرإت، وتهريب 
ّ
ألسبإب عد

ي بعض إلحإإلت لتصبح  نزإعإت، وتندلع موإجهإت أخرى نتيجة إلبرسر بي   سوريإ وتركيإ 
 
فردية تتطور ف

ي تطور بعض إلخالفإت بي   
 
موإجهإت عسكرية وإسعة، كمإ تسهم "إلعصبية إلقبإئلية/إلعشإئرية" ف

 مقإتلي إلفصإئل ؤىل موإجهإت وإسعة. 

إلدإخلي بي   فصإئل  شهد شهر نيسإن/أبريل، إلذي وإفق شهر رمضإن، أكتر عدد من حإإلت إإلقتتإل

ي إلسوري"، خالل إلنصف إألول من عإم 
إشتبإكإت،  8، حيث إندلعت خالله 2222"إلجيش إلوطت 

ي حي   شهد شهر أيإر/مإيو أربعة إشتبإكإت، كإن أحدهإ  5تاله شهر آذإر/مإرس إلذي شهد 
 
إشتبإكإت، ف

ي شمإل س
 
كي ف

 وريإ. إإلقتتإل إلدإخلي إألعنف إلذي شهدته منإطق إلنفوذ إلت 

/شي كإنيه  ي منإطق رأس إلعي  
 
ي إإلشتبإكإت إلدإخلية ف

 
 ف

ً
وكإنت فرقة "إلحمزة" أكتر إلفصإئل مشإركة

ي 
 
 ف

ً
ي يغطيهإ إلتقرير، حيث كإنت طرفإ

ة إلت  إقتتإل، يليهإ تجمع "أحرإر  91وتل أبيض، خالل إلفت 

ي 
 
قية" إلذي شإرك ف ي 22إشتبإكإت، ومن ثم "إلفرقة  5إلرسر

 
طة إلعسكرية"  إشتبإكإت، 1" ف و "إلرسر

ي لم تكن تندلع بي   فصيالن مسلحإن مختلفإن فقط، كمإ هو  7بوإقع 
ي حإإلت إإلقتتإل، إلت 

 
مشإركإت ف

 متوقع، فقد نشبت ثمإنية إشتبإكإت عل إألقل بي   مجموعإت مسلحة ضمن إلفصيل ذإته. 

ي 
ي إلسوري" إلت 

ي رأس جرت جميع حإإلت إإلقتتإل إلدإخلي بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 
 شهدتهإ منطقت 

ي منإطق مأهولة بإلسكإن، كإألسوإق إلعإمة وإألحيإء إلسكنية وإلقرى، 
 
/شي كإنيه وتل أبيض، ف إلعي  

 عن توثيق حإإلت قتل 
ً
ي إلمنطقة، فضال

 
هإ إلمدنيون ف ي حإإلت أخرى عل حوإجز طرقية يّمر عتر

 
وف

 وإغتيإل وإطالق إلنإر ضمن إلبلدإت وإلقرى. 

ئ "منطقة بنإًء عل مإ سب  لمإ رّوجت له تركيإ بأن عمليتهإ إلعسكرية "نبع إلسالم" ستنشر
ً
ق، وخالفإ

ي رأس 
ي منطقت 

 
آمنة" فؤن فوص  إلسالح وإنعدإم إألمإن وإإلستقرإر همإ إلسمة إألبرز لوإقع إلحإل ف

 من عإمي   ونصف عل إحتاللهمإ. 
ي أكتر

/شي كإنيه وتل أبيض، رغم مض   إلعي  
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، عل  كي
ي منإطق إلنفوذ إلت 

 
من وجهة نظر إلضحإيإ، إل تقترص آثإر إإلقتتإل إلدإخلي وفوص  إلسالح ف

ر بممتلكإتهم، بل تتعدى ذلك ؤىل دفع إلسكإن بإلتفكت   ي صفوف إلمدنيي   وإلحإق إلرص 
 
وقوع ضحإيإ ف

ي مغإدرة إلمنطقة، حيث 
 
دي من حإلة عدم إإلستقرإر، ف ي إلمت 

ي يو يزيد إلوضع إألمت 
 
ؤثر بشكل وإضح ف

ي منهإ فإقم عملية إلتنمية إإلقتصإدية، مإ ي
ي يعإن 

ئ وحإلة إلفقر إلشديد إلت  إلوضع إإلقتصإدي إلست 

 .وريي   دإخل إلبالدغإلبية إلس

 

ين إألول/أكتوبر  /شي كإنيه وتل أبيض، 2291منذ ترسر ، تحتل تركيإ إلمنطقة إلممتدة بي   رأس إلعي  

ي غزتهإ تحت ُمّسىم عمل
إم وإجبإتهإ كسلطة إحتالٍل  ية "نبع إلسالم"، لذإ فأنهإ ملزمةإلت  بضمإن إحت 

ي إلموإد 
 
 - 25 و 22 - 25وإلموإد  ،9125لعإم  9لوإئح إلهإيمن  71 - 22عل إلنحو إلمنصوص عليه ف

كة من إتفإقيإت جنيف 2، بإؤلضإفة ؤىل إلمإدة إتفإقية جنيف إلرإبعةمن  58 بغض إلنظر ، ذلك إلمشت 

ي تصبح سإرية بمرور إلوقت. 
إمإت إؤلضإفية إلت   2عن مدة إإلحتالل وإإللت  

إف إمإهإ بوإجبإتهإ كسلطة إحتالل ؤىل جإنب عدم إعت  ق سوريإ، وعدم إلت   هإ بإحتالل أجزإء من شمإل شر

/شي كإنيه وتل أبيض، تشت  حإلة فوص  إلسالح وإنعدإم إألمإن  ي إلمنطقة إلممتدة بي   رأس إلعي  
 
ف

ي تشهدهإ تلك إلمنإطق، ؤىل خرق تركيإ لبنود 
ي  إتفإقيةإلت 

ق سوريإ، إلت  ي شمإل شر
 
"وقف إطالق إلنإر" ف

كية وإألمريكية، بتإري    خ   إؤلعالن عنهإ بي   إلحكومتي   إلت 
ين إألول/أكتوبر  95تمَّ  .2291ترسر

                                                           
1
 .1091تشرٌن األول/أكتوبر  11، الهاي فً االتفالٌة الخاصة باحترام لوانٌن وأعراف الحرب البرٌة 

2  ICRC, ‘Occupation and other Forms of Administration. Expert Meeting’, March 2012, p. 18. 

mailto:https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
mailto:https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
mailto:https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
mailto:https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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ي كل مإ سبق، بإؤلضإفة ؤىل إإلنتهإ 
ي إلسوري" إلت 

ي ترتكبهإ فصإئل "إلجيش إلوطت 
كإت إليومية إلت 

تدعمهإ "أنقرة"، مع غيإب إلمسإءلة وإستمرإر إؤلفالت من إلعقإب، يجعل إلمنإطق إلخإضعة لالحتالل 

ة، وإل 
ّ
كي غت  آمنة إلبت

ي حددتهإ إألمم إلمتحدة.  معإيت  تتوإفق مع إلت 
 إلعودة إلطوعية إلت 

 

 :توصيات .2

ي 
 
ي سوريإ، ؤذ أنهإ لم تتخذ أي ؤجرإءإت فشلت تركيإ ف

 
ي تحتلهإ ف

تحمل مسؤوليإتهإ ؤزإء إلمنإطق إلت 

، كمإ أنهإ غضت إلبرص عن حإإلت إإلقتتإل إلدإخلي بي   إلفصإئل  حقيقية لضمإن حمإية إلمدنيي  

، فهي لم
ً
كية تتحكم بهذه إلمنإطق فعليإ ي أولتهإ ؤدإرة إلمنطقة، ورغم أن إلسلطإت إلت 

 إلمسلحة إلت 

ي  ؤإل  تتدخل لوقف تلك إلحوإدث،
 
ي إلمنطقة، مسؤولي   أترإكد إجو تتزإمنت مع  مرة وإحدة ف

 
ولم  ف

تحإسب عنإرص إلفصإئل إلذين تسببوإ بمقتل مدنيي   أو جرحهم، كمإ لم تفرض عل أي فصيل تعويض 

ي تسبب بهإ خالل إإلشتبإك. 
إر إلمإدية إلت   إألرص 

: بنإًء عل مإ سبق، توصي رإبطة "تآزر"  ي
 للضحإيإ بإآلن 

  كية بإعتبإرهإ تتحمل مسؤولية ضمإن إلنظإم إلعإم أن  "قوة إحتالل"يجب عل إلسلطإت إلت 

إتخإذ جميع إلتدإبت  ضمن ذلك عتر  وإلسالمة إلعإمة وتوفت  حمإية خإصة للنسإء وإألطفإل،

ي   
ي إلمنطقة إلمحتلة نطإق سلطتهإ إلستعإدة وضمإن إلنظإم وإلسالمة إلعإمَّ

 
 .إؤلمكإن قدر  ف

 إم ب كية إإللت   ، -إألمريكي  تفإقإإل يجب عل إلحكومة إلت  كي
وبإألخص إلبندين إلرإبع وإلسإبع إلت 

إمهمإ بدعم إلحيإة إؤلنسإنية وحقوق إؤلنسإن وحمإية إلمجتمعإت إلدينية منه، ذلك عتر  إلت  

ي جميع إلمرإكز إلسكإنية ، و وإلعرقية
 
إضعة إلخضمإن سالمة ورفإه إلسكإن إلمقيمي   ف

 لسيطرتهإ. 

  ي إلسوري" إلمعإرض أن
 "إلجيش إلوطت 

ً
كية بإعتبإرهإ تقود فعليإ  بذلتيجب عل إلحكومة إلت 

ي تحتلهإ، ذلك عتر ل جهدهإ  أقض
ي إلمنإطق إلت 

 
إلحفإظ عل  صون حقوق إؤلنسإن إألسإسية ف

ي و  ،إلقإنون ومحإسبة منتهكيه
إز وإلخطر إألمت   إلعسكري. وعدم تعريض إلسكإن إلمدنيي   لالبت  

 كي إلحكومة وقبلهإ   إلحكومة إلسورية إلمؤقتة/إلمعإرضةعل جبي ضمإن  ة كسلطة إحتاللإلت 

ي إلحق جميع 
 
من خالل ؤيجإد آليإت  عدإلة،إلوصول ؤىل إل إلمنإطق إلمحتلة من ضحإيإ ف

يه ومحإسبة إلمنتهكي     
إنتصإف فعإلة ووإضحة وسهلة إلوصول تضمن إلتحقيق إلفوري وإلت 

 .وفرض تدإبت  إلجتر إلمنإسبة للضحإيإ

 ي إلسوري" يجب عل فصإئل
 بموجبإت إلقإنون إلدوىلي  "إلجيش إلوطت 

ً
إلمعإرض، وعمال

ي 
 أو بإلقرب من أمإكن سكنإلمدن سكري دإخل جدهإ إلعإو موإقع تأإل تقيم مقرإتهإ و  ،إؤلنسإن 

. تتحمل قيإدإت هذه إلفصإئل إلمسؤولية إلقإنونية عن هذإ إألمر، كمإ تتحمل  وتجمع إلمدنيي  

كية بوصفهإ  إم بهذه إلو  "قوة إحتالل"إلسلطإت إلت   جبإت. إمسؤولية ضمإن إإللت  
 

https://help.unhcr.org/georgia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/
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 خلفية:  .3

ين إألول/أكتوبر  1بتإري    خ  كي جيش ، بدأ إل2291ترسر
ق إلت  ي شمإل شر

عملية عسكرية دإخل أرإص 

كي "رجب طيب أردوغإن" توغل قوإت بالده مع مجموعإت من  أعلن حيث سوريإ،
إلرئيس إلت 

ي إلسوري" تحت مسىّم عملية "نبع
حة/"إلجيش إلوطت 

ّ
عقب ، ذلك إلسالم" إلمعإرضة إلسورّية إلمسل

 أمريكي بإجتيإحهإ، إنسحإب إلقوإت إألمريكية/إلتحإلف إلدوىلي 
، وحصول "أنقرة" عل  ضوء أخرص 

كي وإلرئيس إألمريكي إلسإبق "دونإلد ترإمب"، بتإري    خ 
 1خالل مكإلمة هإتفية جرت بي   إلرئيس إلت 

ين إألول/أكتوبر   2291.2ترسر

كي تدإعيإت 
ةكإن للهجوم إلت  ، فقد أدى إلغزو منهم إلمدنيي    سكإن إلمنطقة، وبإألخّص عل  خطت 

 ؤىل 
ً
ة /شي كإنيه وتل أبيض ألف شخص 180أكتر من  نزوحمبإشر ي رأس إلعي  

خالل إأليإم ، من منطقت 

إت آإلف إلنسإء وإألطفإلبمن فيهم إألوىل من إلعملية،  ي موجإت نزوح شيعة وغت  منسقة، عرسر
 
، ف

 2.بحسب إألمم إلمتحدة

ين إألول/أكتوبر  95تإري    خ وب  ، وقعت تركيإ 2291ترسر
ً
 ة إألمريكية، قض  مع إلوإليإت إلمتحد إتفإقإ

ي شمإل
 
كية ف ق بتعليق إلعمليإت إلعسكرية إلت  تاله وقف عملية "نبع ( سإعة، 922سوريإ لمدة ) شر

 .إنسحإبهإ من إلمنطقةقوإت سوريإ إلديمقرإطية إلسالم" بعد إستكمإل 

ي إنتهت بتإري    خ 
ين إألول/أكتوبر  22أفضت عملية "نبع إلسالم" إلت  ، ؤىل سيطرة تركيإ 2291ترسر

" و  ي
يط حدودي بطول فصإئل "إلجيش إلوطت  ي تدعمهإ "أنقرة" عل شر

ي رأس   922إلت 
كم بي   مدينت 

كم، وأدت ؤىل نزوح أكتر من   22، وبعمق شمإل غرب إلحسكة، وتل أبيض شمإل إلرقة /شي كإنيهإلعي   

 7ألف شخص من إلمنطقة، بحسب لجنة إلتحقيق إلدولية إلخإصة بسوريإ.  957

ي إلمنطق "نبع إلسالم"ة إلعسكرية إلمسّمإة ؤبإن إنتهإء إلعملي
 
/شي كإنيه ؤىل  ةف إلممتدة من رأس إلعي  

ي "تل أبيض، تقإسمت فصإئل 
ت فصإئل:  نإطقم "إلجيش إلوطت  إلجبهة "إلنفوذ فيهإ، حيث إنترسر

قية" و "فيلق إلمجد"و  "إلشإمية ت  "أحرإر إلرسر ي حي   إنترسر
 
ي منطقة تل أبيض، ف

 
فرقة إلسلطإن "ف

/شي كإنيه، مع توإجد وإنتشإر  "فرقة إلحمزة/إلحمزإت" و "مرإد ي منطقة رأس إلعي  
 
بشكل أسإسي ف

 "فرقة إلمعتصم"و  "لوإء صقور إلشمإل"و  "فيلق إلرحمن"و  "جيش إؤلسالم"أقل لفصإئل أخرى منهإ 

 ."22إلفرقة "و 

                                                           
3
 Amy Austin Holmes: Syrian Yezidis Under Four Regimes: Assad, Erdogan, ISIS and the YPG, The 

Wilson Center’s Middle East Program, No. 37 l July 2020. P.12: 

https://www.wilsoncenter.org/publication/syrian-yezidis-under-four-regimes-assad-erdogan-isis-and-

ypg  
، األمم سوري عبروا الحدود العرالٌة منذ بدء الحملة التركٌة فً شمال شرق سورٌا 19،999مفوضٌة الالجئٌن: أكثر من  4

(. 5955تموز/ٌولٌو  55. )آخر زٌارة للرابط بتارٌخ 5910تشرٌن األول/أكتوبر  55المتحدة، 
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501  

 .A/HRC/43/57رلم الوثٌمة  ،54الفمرة  ،5959كانون الثانً/ٌناٌر  51 ،ة التحمٌك الدولٌة الخاصة بسورٌالجن 5

https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181924104116621312
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
https://www.wilsoncenter.org/publication/syrian-yezidis-under-four-regimes-assad-erdogan-isis-and-ypg
https://www.wilsoncenter.org/publication/syrian-yezidis-under-four-regimes-assad-erdogan-isis-and-ypg
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501


 

Page 8 of 30 
  

 "فوضى السالح وانعدام األمان في "نبع السالم

 

 



 

Page 9 of 30 
  

 "فوضى السالح وانعدام األمان في "نبع السالم

 

وعل إلرغم من توقيع تركيإ إتفإق "وقف ؤطالق إلنإر" مع أمريكإ، وإتفإق "إلمنطقة إآلمنة" مع روسيإ، 

ي 
 
ين إألول/أكتوبر  22ف حة عمدت إلفصإئل ، 2291ترسر

ّ
بشكل مبإشر ؤىل  "أنقرة"إلمدعومة من إلمسل

إإلعتقإل إلقإنون و  إإلعدإم خإرج نطإقتنوعت بي    ،إرتكإب إلعديد من إإلنتهإكإت بحق سكإن إلمنطقة

ي 
 ومنع إلعودة وإإلستيالء عل إلمنإزل وإلتعذيب إلتعسف 

ً
عل عمليإت نهب وإستيالء عل  ، عالوة

ي إلمنطقة وبيع قسم منه  ،عإمة ممتلكإت ومبإٍن 
 
ي ف إتيحر بمإ فيهإ إإلستيالء عل مخزون إلحبوب إإلست 

ي إرتكبتهإ  "تآزر"ؤىل تركيإ، حيث سبق أن أعدت 
 من إإلنتهإكإت إلت 

ً
ي توثق جزءإ

إلعديد من إلتقإرير إلت 

/شي كإن ي تل أبيض ورأس إلعي  
ي منطقت 

 
 .يهتلك إلفصإئل ف

إت من إلجهإت إلمحلية وإلدولية وإألممية بتوثيق أنمإط من إإلنتهإكإت بحق إلسكإن  كمإ قإمت إلعرسر

ي منإطق "نبع إلسالم"، ك
 
ي ف

إن عل رأس تلك إلجهإت "لجنة إلتحقيق إلدولية" إلخإصة بسوريإ، إلت 

ي إلدوىلي عل يد فصإئل 
 إل حرص لهإ من إإلنتهإكإت لحقوق إؤلنسإن وإلقإنون إؤلنسإن 

ً
وثقت أنمإطإ

ي إلعإم 
 
ي عفرين قبل ذلك ف

 
ي نمط متسق مع مإ حدث ف

 
ي إلسوري"، ف

 2298.1"إلجيش إلوطت 
 

 إلسالح: لمدنيون ضحايا فوضى إ .4

ي إلسوري"  22وثقت رإبطة "تآزر" للضحإيإ، نشوب 
حإلة إقتتإل دإخلي بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

/شي كإنيه وتل أبيض، خالل إلنصف إألول من عإم  ي رأس إلعي  
ي منطقت 

 
ت ؤىل 2222إلُمعإرض، ف

ّ
، أد

 عن مقتل 
ً
ي وإصإبة ثمإنية آخرين، بينهم سيدة وطفل، فضال

 وإ 91مقتل مدن 
ً
آخرين  57صإبة عنرصإ

ي تدعمهإ تركيإ. 
 عل إألقل، من مسلحي تلك إلفصإئل إلت 

ة ذإتهإ، حدوث أرب  ع حإإلت قتل/إغتيإل نفذهإ مسلحون مجهولون،  كمإ وثقت إلرإبطة، خالل إلفت 

ي إلسوري" ومدنيإن، وحإدثتإن لمحإولة قتل/إغتيإل، أصيب 
تل خاللهإ عنرصإن من "إلجيش إلوطت 

ُ
ق

"، بإؤلضإفة ؤىل توثيق حإدثة وإحدة تمَّ خاللهإ ؤطالق إلنإر  عنإرص من 2خاللهمإ  ي
"إلجيش إلوطت 

، مإ أدى ؤىل ؤصإبة  بشكل مبإشر من قبل مجموعة ُمسلحة تتبع ل  "فرقة إلحمزة" عل تجمع للمدنيي  

 طفل بجروح. 

ي توثيقإتهإ  "تآزرعتمدت "إ
 
ي قإعدة إلبيإنإت إلخإصة بهإ  عل إلمعلومإت ف

 
ي جمعتهإ ف

شبكة  ن قبلمإلت 

ي إلمنطق
 
ين ف ي حصلت عليهإ من إلضحإيإ وعإئالتهم/ن ومن ، و ةبإحثيهإ إلمنترسر

شهود إلشهإدإت إلت 

 عن إلتحقق من معلومإت إلمصإدر إلمتإحة للعموم )إلمصإدر إلمفتوحة(. إل
ً
 عيإن، فضال

نّوه رإبطة 
ُ
ي " حإإلت إإلقتتإل إلدإخلي بي   فصإئلللضحإيإ، أن  "تآزر"وت

ي  "إلسوري إلجيش إلوطت 
 
ف

/شي كإنيه وتل أبيض  ذكره، ذلك ألن إلرإبطة تعلن إلحإإلت  أكتر ممإ تمَّ  قد تكونمنإطق رأس إلعي  

ي تمَّ توثيقهإ
 .فقطإلتحقق منهإ و  إلت 

 

 

                                                           
6
 المصدر السابق.  

mailto:https://hevdesti.org/ar/
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 :إقتتال بسبب خالف عىل طرق إلتهريب . أ

/ينإير   1بتإري    خ  ي
"إلحمزة"  ، نشب إقتتإل/إشتبإك دإخلي ُمسلح بي   عنإرص من فرقة2222كإنون إلثإن 

/شي كإنيه، تركز  ي مدينة رأس إلعي  
 
ي إلسوري/إلُمعإرض" ف

طة إلعسكرية إلتإبعة ل  "إلجيش إلوطت  وإلرسر

خدمت فيه أسلحة رشإشة. 
ُ
، وإست ة وحي إلمحطة إلشمإىلي ي شوإرع إلكنإئس وإلعتر

 
 ف

أدى إإلشتبإك إلذي دإم عدة سإعإت ؤىل ؤصإبة عنرص من فرقة "إلحمزة"، وفق شهإدة سيدة من حي 

ي قإلت ل  "تآزر": 
/شي كإنيه، وإلت  ي رأس إلعي  

 
إلمحطة إلشمإىلي ف

5 

ل  ى ي منى
ى
ي قدمه، وقد عرفت باألمر ألنه يقطن ف

ى
"أصيب أحد مسلحي فرقة إلحمزة برصاصة ف

ي ذإت إلشارع إلذ
ى
ردية مالكة إستوىل عليه ف

ُ
، عقب نزوح إلعائلة إلك ي

ي إعيش فيه مع عائلت 

كية، وقد علمت من زوجة إلمسلح إلمصاب بعد أيام،  ل نتيجة عملية )نبع إلسالم( إلن  ى إلمنى

ي نقطة حدودية تستخدم لتهريب 
ى
أن إإلقتتال كان قد نشب نتيجة خالف حول إلتمركز ف

ك ي إلن 
عية ؤىل دإخل إألرإضى  ية مقابل إلمال". إلبشر بطريقة غنر شر

":  . ب ي
ى مسلحي "إلجيش إلوطتى  بير

ً
نشب إقتتاال

ُ
 تجارة إلموإد إلمخدرة ت

 بتإري    خ 
ً
إير  1بعد نحو شهر، وتحديدإ طة 2222شبإط/فتر ، دخل مسلحو فرقة "إلحمزة" وعنإرص "إلرسر

 أحد طرف
ً
/شي كإنيه، لكن هذه إلمرة كإنوإ معإ ي إقتتإل آخر شهدته مدينة رأس إلعي  

 
إ هذإ إلعسكرية" ف

قية".  ي موإجهة مسلحي   من فرقة "إلسلطإن مرإد" وتجمع "أحرإر إلرسر
 
 إإلشتبإك ف

ي إإلقتتإل وحإولت تهدئته، قإل ل  
 
 ف
ً
ي لم تكن طرفإ

، إلت  ي رأس إلعي  
 
طة إلمدنية" ف أحد عنإرص "إلرسر

ي إلمنطقة
 
 ، وتإبع8"تآزر" ؤن إإلشتبإك نشب بسبب خالفإت دإخلية حول تجإرة إلموإد إلمخدرة ف

 :
ً
 حديثه قإئال

طة إلعسكرية مجموعة من عنارص فرقة إلسلطان مرإد تقوم  "ضبطت دورية تابعة للشر

ي حي 
ى
قية ف إكة مع مجموعة تتبع لتجمع أحرإر إلشر بتجارة إلموإد إلمخدرة بالشر

ى محاولة إعتقالهم قاموإ بإطالق إلرصاص عىل إلدورية، ما أدى  إلحوإرنة/زورآفا، وحير

طة، إلذين ترإجعوإ، قبل أن تتدخل فرقة إلحمزة للقتال ؤىل جانب ؤلصابة أحد أفرإد إ لشر

طة إلعسكرية بعد أن إمتدت إإلشتباكات ؤىل مناطق نفوذها بالقرب من شارع  إلشر

 إلكنائس"

ي ذإك إليوم، وأدى ؤىل ؤصإبة ثالثة عنإرص، أحدهم من  
 
دإم إإلشتبإك حت  سإعإت إلليل إلمتأخرة ف

طة إلعسكرية" وإآلخرإن من فرقة "إلسلطإن مرإد".   "إلرسر

 

 

                                                           
1
 ، والتحفظ على اسمها بناًء على رغبتها.5955تموز/ٌولٌو  51تّم إجراء الممابلة بتارٌخ  
1
 ٌُتهم لادة فصائل من "الجٌش الوطنً السوري" بالتورط فً تجارة المواد المخدرة فً المناطك الخاضعة للنفوذ التركً شمال سورٌا. 
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ى بينهم نساٌء وأطفال:  . ت  ؤطالق إلنار بشكل مباشر عىل محتجير

ي 2222وشهد شهر آذإر/مإرس 
ي إلسوري"، إلت 

، سبع حإإلت إقتتإل دإخلي بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

/شي كإنيه وتل أبيض )منطقة نبع إلسالم(، أدت ؤىل  أولتهإ تركيإ ؤدإرة إلمنطقة إلممتدة بي   رأس إلعي  

 آخرين من عنإرص تلك إلفصإئل.  27مسلحي   وجرح  2مقتل 

ي إلجنسية عل يد مسلحإن كإنإ يستقالن درإجة نإرية وسط كمإ بدأ إلشهر بحإدثة إغ  
 
تيإل شخص عرإف

ي إلسوري" عن هوية إلقتيل أو 
، ولم تكشف إألجهزة إألمنية إلتإبعة ل  "إلجيش إلوطت  مدينة رأس إلعي  

عإئلة، عل إألقل، من عإئالت مقإتلي تنظيم إلدولة  77حيثيإت إلجريمة. وثقت رإبطة "تآزر" توإجد 

 تّم إؤلسال 
ً
ي منإزل نإزحي   وُمهجرين قرسإ

 
ي إلعرإق وإلشإم "دإعش"، من إلجنسية إلعرإقية، ف

 
مية ف

/شي كإنيه.  ي مدينة رأس إلعي  
 
ي "زورآفإ/إلحوإرنة" و "زرإدشت" ف

ّ
ي حت 

 
 1إإلستيالء عليهإ ف

ي إلسوري"، بتإري    خ 
، بي   مسلحي 2222آذإر/مإرس  1ونشب إقتتإل دإخلي بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

قية" و "إلفرقة ف ي رأس 22رقة "إلحمزة" من جهة، وعنإرص من "أحرإر إلرسر ي قرية "إلسفح" جنونر
 
"، ف

/شي كإنيه، نتيجة خالفإت بينية عل موقع عسكري/منطقة نفوذ، وأدى إإلشتبإك إلُمسلح ؤىل ؤصإبة 

 تآزر". خمسة عل إألقل من عنإرص تلك إلفصإئل، وفق مإ روى أحد سكإن قرية "إلسفح" لرإبطة "

، أي 
ً
ي ذإت إليوم أيضإ

 
، حدث إشتبإك مسلح بي   نإزحي   من ريف دير إلزور2222آذإر/مإرس  1ف

92 

، عل خلفية إعتدإء عنإرص من إلفرقة عل أحد  ومسلحي فرقة "إلحمزة"، وسط مدينة رأس إلعي  

، وقد تم إستخدإم إلبنإدق وقذإئف إل   لذعر بي   خالل إإلقتتإل، مإ سبب حإلة من إ RPGإلنإزحي  

ية.   إلمدنيي   دإخل أحيإء إلمدينة. لم يتم توثيق أي خسإئر برسر

، حإرصت فرقة "إلحمزة" و "لوإء شهدإء بدر" 2222آذإر/مإرس  92بعد يوم وإحد، أي بتإري    خ 

ي قرية "
 
/شي  مختلةإلمنضوي ضمنهإ، مسلحي فصيل "إلقعقإع" إلتإبع للفرقة ف ي رأس إلعي   " غرنر

كإنيه، ذلك عقب ؤعالن إلفصيل إنفصإله عن "لوإء شهدإء بدر" وفرقة "إلحمزة" بسبب تخفيض 

ي إلدعم إلعسكري وإل
ي إلُمقدم له. سكإن من إلقرية قإلوإ ل  "تآزر" ؤنه حت  مض 

سإعة، أي  28لوجست 

رد مسلحو فصيل "إلقعقإع" من إلقرية ومن صفوف فرقة "إلحمزة" 2222آذإر/مإرس  92بتإري    خ 
ُ
، ط

 .
ً
 أيضإ

                                                           
0
 5عائلة عرالٌة من رأس العٌن/سري كانٌه وتل أبٌض إلى تركٌا، بتارٌخ  130لد نملت  ،iHHوكانت هٌئة اإلغاثة اإلنسانٌة التركٌة  

، إلعادتها إلى بالدها بالتنسٌك مع المنصلٌة العرالٌة فً والٌة غازي عنتاب التركٌة ومكتب المهجرٌن والمغتربٌن العرالٌٌن 5955حزٌران/ٌونٌو 
دٌنة رأس العٌن، وهً المرة الثانٌة التً تموم فٌها الهٌئة بنمل عائالت عرالٌة من مناطك عائلة كانت تمطن فً م 131فً اسطنبول، من بٌنها 

منظمة للمزٌد انظر:  .5951عائلة عرالٌة من المنطمة فً أٌلول/سبتمبر  51"نبع السالم" إلى داخل األراضً التركٌة، حٌث سبك أن لامت بنمل 
 11، )آخر زٌارة للرابط بتارٌخ 5955حزٌران/ٌونٌو  5، الخابور، أس العٌن وتل أبٌضتركٌة تنسك عودة عشرات العائالت العرالٌة من ر

(. 5955تموز/ٌولٌو 
/www.alkhabour.com/ar/news/single/1871/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8https:/

%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8
%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%

D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%
A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%

8A%D8%B6 . 
19
ا، بٌنهم أفراد من عائالت مسلحً فصائل الجٌش الوطنً السوري، وآخرون لامت تركٌا بترحٌلهم لسراً من أراضٌها إلى المناطك التً تحتله 

 بما فً ذلن رأس العٌن/سري كانٌه.

mailto:https://www.google.nl/maps/place/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.7614064,39.9362899,2630m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!2z2LHYo9izINin2YTYudmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867!3m4!1s0x153586265338bdd7:0x69a84a92e0be7a76!8m2!3d36.762129!4d39.9285865?hl=ar
https://www.alkhabour.com/ar/news/single/1871/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://www.alkhabour.com/ar/news/single/1871/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://www.alkhabour.com/ar/news/single/1871/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://www.alkhabour.com/ar/news/single/1871/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://www.alkhabour.com/ar/news/single/1871/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://www.alkhabour.com/ar/news/single/1871/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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ي إقتتإل آخر، نشب بتإري    خ 
 
 ف
ً
 ،2222آذإر/مإرس  92وكإنت فرقة "إلحمزة" و "لوإء شهدإء بدر" طرفإ

قية" و "إلفرقة  ي قرية "22ضد فصيلي "أحرإر إلرسر
 
/شي كإنيه، مإ أدى تل أرقم"، ف ي رأس إلعي   " غرنر

ألقل من إلفصإئل إلمتقإتلة. إمتد إإلقتتإل ؤىل "شإرع إلكنإئس" وسط ؤلصإبة خمسة عنإرص عل إ

 .  مدينة رأس إلعي  

ي 
 
ي لدى "تآزر" فأن إإلقتتإل نشب بسبب خالفإت عل خلفية إنشقإقإت ف

 للبإحث إلميدإن 
ً
ووفقإ

ي وإلعسكري عن بعض فصإئل "إلجيش 
صفوف إلجهإت إلمتقإتلة، كنتيجة لتقليص إلدعم إللوجست 

ي إل
 سوري" من قبل تركيإ. إلوطت 

أعوإم( نتيجة ؤطالق  92" )99، أصيب إلطفل "إبرإهيم إسمإعيل إلخرص  2222آذإر/مإرس  92وبتإري    خ 

/شي كإنيه،   ي رأس إلعي   عنإرص فرقة "إلحمزة" إلرصإص إلحي عل متظإهرين من قرية "تل أرقم" غرنر

 بإلقوة.  كإنوإ قد إحتجوإ مطإلبي   بوقف إلرسقإت وإإلستيالء عل إلممتلكإت

 ألحد أفرإد عإئلته
ً
قل إلطفل ؤىل إلمشف  ؤثر جروحه إلبليغة، وفقإ

ُ
، إلذي قإل ل  "تآزر" ؤن سكإن من 92ن

إلقرية تجمعوإ وإحتجوإ عقب محإولة عنإرص من فرقة "إلحمزة" إلمنضوية ضمن "هيئة ثإئرون 

 :
ً
 للتحرير" شقة كإبالت كهربإئية من إلقرية، وشد تفإصيل مإ جرى قإئال

ي فجر ذإك إليوم، حاول عنارص من فرقة إلحمزة شقة كابالت كهربائية من محولة 
ى
"ف

إت من  شف أمرهم، تىل ذلك خروج عشر
ُ
إلقرية، لكنهم شعان ما إلذوإ بالفرإر عندما إكت

 عىل 
ً
سكان إلقرية للتظاهر أمام نقطة عسكرية تابعة للفرقة، بينهم نساء وأطفال، إحتجاجا

إإلستيالء عىل ممتلكات إلسكان بالقوة من قبل عنارص إلفصيل، إلذي تكرر حاإلت إلشقة و 

ى ؤلنهاء إلمظاهرة، وهو ما حصل، بعد أن  قاموإ بإطالق إلنار بشكل مباشر عىل إلمحتجير

 أصيب إبرإهيم". 

" إلعإم حت   ي مشف  "رأس إلعي  
 
" قد تلف  إلعالج ف وبحسب إلشإهد، فأن إلطفل "إبرإهيم إلخرص 

 .تحسن وضعه إلصحي 

                                                           
11

  ذكرت صفحات وموالع محلٌة نملت الخبر أن اسم الضحٌة "محمود اسماعٌل الخضر"، لكن "تآزر" تحممت من االسم وحٌثٌات الحادثة.
12

، وتحفظ الشاهد على نشر معلوماته الشخصٌة ألسباب أمنٌة.5955آذار/مارس  15تمَّ إجراء اللماء معه بتارٌخ    

mailto:https://www.google.nl/maps/place/%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8039414,40.0260794,1314m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!2z2LHYo9izINin2YTYudmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867!3m4!1s0x154a7f27f0c6ea11:0x2d7b4347bbd7e387!8m2!3d36.8034262!4d40.0235581?hl=ar
mailto:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SXDk8K6zUGzss9gKUDyCscDbiGDxyGzAnt5GCwYmRzxJzh2BNMkRsZZ8fx8wf1K7l&id=1479743228931367
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ي حول سيإرإت تتبع لفرقة  –( 29صورة رقم ) /شي كإنيه إلغرنر ي ريف رأس إلعي  
 
تظهر تجمع أهإىلي قرية "تل أرقم" ف

، محتجي   عل محإولة عنإرص من إلفصيل شقة كإبالت كهربإئية من إلقرية. 2222آذإر/مإرس  92"إلحمزة"، بتإري    خ 

 مصدر إلصورة: نشطإء محليون. 

 

 
ً
تل عنرص من فرقة "إلحمزة" يدع "نديم 2222آذإر/مإرس  29بتإري    خ  عقب أسبوع، وتحديدإ

ُ
، ق

ي قرية "
 
" إلعزيزيةإلزوإن" برصإص عنإرص من "لوإء شهدإء بدر" إلتإبع للفرقة، عل حإجز يتبع لهإ ف

 . /شي كإنيه، نتيجة إقتتإل دإخلي نشب بي   إلمجموعتي   ي رأس إلعي    غرنر

شإهد عل إإلقتتإل من سكإن قرية "إلعزيزية" أفإد ل  "تآزر" أن إإلقتتإل إندلع نتيجة خالف حول 

عية ؤىل تركيإ. تقإسم إلنفوذ وإإلتإوإت من طرق لإلتجإر بإلبرسر وتهر  يبهم بطريقة غت  شر
وتإبع حديثه  92

 :
ً
 قإئال

ي فرقة إلحمزة، ومجموعة )أبو 
ى
( ف ي  مجموعة تتبع لـ )أبو حميد إلحرب 

ى "نشب إإلشتباك بير

إسكندر إلديري( إلتابعة للوإء شهدإء بدر، بعد أن حاولت إلفرقة إإلستيالء عىل حاجز 

ي إلقرية، إلذي يفرض إتاوإت عىل إلق
ى
ة ف ي إألخنر

ى
عية، ف ى للعبور ؤىل تركيا بطريقة غنر شر ادمير

ي إلسوري، وبالتحديد فرقة إلحمزة، 
ى تقوم مجموعات مسلحة من إلجيش إلوطتى حير

ى ؤىل تركيا مقابل إلمال". 22وإلفرقة  قية، بتهريب إألشخاص إلرإغبير  ، وأحرإر إلشر

                                                           
13
كانٌه نمطة لتهرٌب البشر إلى داخل األراضً التركٌة بطرٌمة غٌر شرعٌة، منذ احتالل  تعد لرٌة "العزٌزٌة" الحدودٌة غربً رأس العٌن/سري 

وتحدٌداً فرلة "الحمزة" ، وتستثمرها فصائل "الجٌش الوطنً السوري" 5910المنطمة نتٌجة عملٌة "نبع السالم" التركٌة فً تشرٌن األول/أكتوبر 
ي كانٌه لجمع األموال عبر فرض االتاوات على األشخاص الراغبٌن/ات بالعبور إلى ، غربً رأس العٌن/سر59"أحرار الشرلٌة" والفرلة  و

 تركٌا بطرٌمة غٌر شرعٌة، فضالً عن تهرٌب المحرولات والمواد الغذائٌة من وإلى المناطك الخاضعة لسٌطرة لوات سورٌا الدٌممراطٌة.

mailto:https://www.google.nl/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.7914838,39.9877239,2629m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!2z2LHYo9izINin2YTYudmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867!3m4!1s0x15358760558f2c01:0x43c3f1bc0dd0696!8m2!3d36.7908486!4d39.9786687?hl=ar
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تل بتإري    خ  –( 22صورة رقم )
ُ
، نتيجة 2222 آذإر/مإرس 29تظهر جثة "نديم إلزوإن" عنرص فرقة "إلحمزة" إلذي ق

/شي كإنيه. مصدر إلصورة:  ي رأس إلعي   ي قرية "إلعزيزية" غرنر
 
 .حإت محليةصفإقتتإل مع لوإء "شهدإء بدر" ف

 

، نشب إقتتإل مسلح بي   عنإرص من فرقة 2222آذإر/مإرس  22عقب يوم وإحد، أي بتإري    خ 

قية" و "إلفرقة   عنهإ وآخرين من فصيلي "أحرإر إلرسر
"، بإلقرب من بلدة 22"إلحمزة"، وعنإرص منشقي  

/شي كإنيه ي رأس إلعي   خدمت "تل حلف" غرنر
ُ
ي إلمدينة، وقد إست ، ومزرعة "أصفر و نجإر" جنونر

 .RPGخالل إإلشتبإك بنإدق رشإشة وقذإئف صإروخية من نوع 

ي لدى "تآزر" حيثيإت ذإك إإلقتتإل، وأكد أن إإلشتبإك نشب بسبب خالفإت 
تإبع إلبإحث إلميدإن 

عي ة من وإردإت عمليإت حول تقإسم منإطق إلنفوذ، ؤذ تتسإرع تلك إلفصإئل لالستفإدة غت  إلرسر

تهريب إلموإد إلغذإئية ؤىل منإطق إؤلدإرة إلذإتية/قوإت سوريإ إلديمقرإطية، وتهريب إلبرسر ؤىل تركيإ 

 مقإبل إلمإل، وقد أدى إإلقتتإل ؤىل ؤصإبة أربعة عنإرص من تلك إلفصإئل. 

ي شهدتهإ منطقة 
ي جميع إإلقتتإإلت/إإلشتبإكإت إلت 

 
 ف
ً
ي شهر وكإنت فرقة "إلحمزة" طرفإ

 
"نبع إلسالم" ف

/شي كإنيه، بينهإ وبي   عنإرص "إلفرقة 2222آذإر/مإرس  ي مدينة رأس إلعي  
 
"، 22، وكإن آخرهإ ف

آذإر/مإرس، ذلك عل خلفية إنشقإق كتيبة "أحرإر إلقعقإع" عن فرقة "إلحمزة" وإنضمإمهإ  22بتإري    خ 

ي "شإرع إلكنإئس"  "، مإ أدى ؤىل نشوب إشتبإكإت بإألسلحة إلرشإشة22ؤىل "إلفرقة 
 
بي   إلطرفي   ف

.  99وإلشوإرع إلمحيطة به، ومقتل ثالثة عنإرص وإصإبة   آخرين من إلطرفي  

mailto:https://www.facebook.com/rasdalfurat/photos/2021939847988927
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 عل  
ً
، خوفإ

ً
، إلذين نزح بعضهم بشكل مؤقت ؤىل أحيإء أكتر أمنإ دإر إإلشتبإك بي   منإزل إلمدنيي  

" إلذي شهد إلسإعإت إألوىل من إإلشتبإك، ي
 
وكشف ل  "تآزر" عن  حيإتهم، ومن بينهم "قإسم صوف

 شقة مسلحي فرقة "إلحمزة" لمنإزل بعض إلمدنيي   أثنإء نزوحهم إلمؤقت عنهإ. 

 " ي
 
، تحدث "صوف عقب إنتهإء إإلشتبإك، أطلقت إلفرقة حملة مدإهمإت إستهدفت منإزل إلمدنيي  

 :
ً
 92حولهإ قإئال

َض إإلشتباك، بدأ أمنيو فرقة إلحمزة بمدإهمة وتفتيش للعديد من
ُ
ي شارع  "ما أن ف

ى
إلمنازل ف

إلكنائس وإلشوإرع إلقريبة منه، بذريعة إنحياز سكان تلك إلمنازل لصالح إلفصيل إلخصم، 

، ولم يجرؤ أحد من 22وإعتقلوإ ثالثة أشخاص بتهمة تشيب معلومات أمنية ؤىل إلفرقة 

ي 
ي إلمناطق إلت 

ى
إض أو إلتقدم بشكوى، ذلك نتيجة غياب إلمحاسبة ف إلسكان عىل إإلعن 

ي إلسوري". يسي
 طر عليها إلجيش إلوطتى

ي إلسوري":  . ث
ى فصائل "إلجيش إلوطتى  تركيا تغض إلبرص عن إإلقتتال بير

شهد شهر نيسإن/أبريل، إلذي وإفق شهر "رمضإن"، أكتر عدد من حإإلت إإلقتتإل إلدإخلي بي   فصإئل 

ي إلسوري" إلُمعإرض، خالل إلنصف إألول من عإم 
 8خالله ، حيث إندلعت 2222"إلجيش إلوطت 

 آخرين، بينهم مدنيإن أثنإن.  21أشخإص، وجرح  8مقتل  إشتبإكإت، أدت ؤىل

/شي كإنيه، بتإري    خ  كمإ  ي رأس إلعي    سكإن من قرية "عإجلة" غرنر
، عل جثة 2222نيسإن/أبريل  2عتر

ي تل أبيض، وينحدر من 
 
ي إلسوري" ف

ي "إلجيش إلوطت 
 
شخص ُيدع "علي أبو إبرإهيم" قيل أنه عنرص ف

ة "سلوك" شمإىلي إلرقة. تحقق "تآزر" حول ؤفإدإت تشت  ؤىل مقتل "أبو إبرإهيم" عل يد قيإديي ّ  بلد

ي إلسوري"، عل خلفية إكتشإفه محإولتهمإ تهريب 
طة إلعسكرية" إلتإبعة ل  "إلجيش إلوطت  من "إلرسر

عية.   عدد من عنإرص تنظيم إلدولة إؤلسالمية "دإعش" ؤىل تركيإ بطريقة غت  شر

ي بلدة "تل 2222نيسإن/أبريل  5 وبتإري    خ
 
ي "إلحمزة" و "ملك شإه" ف

، نشب إقتتإل/إشتبإك بي   فرقت 

/شي كإنيه، نتيجة خالفإت بينية حول تقإسم وإردإت تهريب إلبرسر بطريقة  ي رأس إلعي   حلف" غرنر

ي صفوفه. 
 
ية ف عية ؤىل تركيإ. لم يعلن أي من إلطرفي   عن وقوع خسإئر برسر  غت  شر

ي ذإت إليوم، ن
 
/شي كإنيه، ف ي رأس إلعي  

 
شب إقتتإل دإخلي بي   مجموعتإن تتبعإن لفرقة "إلمعتصم" ف

 من 
ً
ل ُمستوىل عليه تعود ملكيته ألحد إلمهجرين قرسإ بسبب خالف بي   قإدة إلمجموعتي   عل مت  

ي أحيإء 
 
إلمدينة. إستمر إإلشتبإك بإألسلحة إلرشإشة وإلقذإئف إلصإروخية نحو سإعة كإملة ف

ية. "إلحوإرنة  /زورآفإ" و "سإحة إلديوإن"، لكنهإ لم تسفر عن أي خسإئر برسر

، وبتإري    خ  ، جرى إقتتإل آخر بي   عنإرص "لوإء شهدإء بدر" إلتإبع 2222نيسإن/أبريل  1عقب يومي  

/شي كإنيه، نتيجة 22لفرقة "إلحمزة"، ومسلحي فصيل إلفرقة  ي رأس إلعي   ي قرية "مختلة" غرنر
 
، ف

ي تفرض إتإوإت عل إلرصإع عل إلنفوذ وطر 
ق تهريب إلبرسر وتقإسم وإردإت إلحوإجز إلعسكرية إلت 

 .  إلسكإن إلمحليي  
                                                           

14
 وتمَّ النشر تحت اسم مستعار بناًء على رغبة الشاهد.، 5955تموز/ٌولٌو  11تمَّ إجراء اللماء عبر األنترنت، بتارٌخ  
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، وأدى ؤىل ؤصإبة ثالث   صبإح إليوم إلتإىلي
ي لدى "تآزر" فقد إستمر إإلشتبإك حت 

 للبإحث إلميدإن 
ً
وفقإ

  إثني   من "إلفرقة 
ّ
ي حي   ُجرح مسلحي 

 
 ".22من عنإرص "لوإء شهدإء بدر" بجروح، ف

تل عنرص ومر 
ُ
عية ؤىل تركيإ، ق  أخرى بسبب خالفإت حول تقإسم وإردإت تهريب إلبرسر بطريقة غت  شر

ً
ة

، نتيجة إقتتإل دإخلي بي   2222نيسإن/أبريل  92من فرقة "إلحمزة" وأصيب آخر بجروح، بتإري    خ 

/شي كإ ي رأس إلعي   ي محيط قرية "تل أرقم" غرنر
 
 نيه. عنإرص مجموعتي   مسلحتي   ضمن إلفرقة ذإتهإ ف

ي ذإت إليوم، 
 
، نشب إقتتإل دإخلي بي   عنإرص من فرقة "إلحمزة" بإلقرب من 2222نيسإن/أبريل  92ف

/شي كإنيه، لكنه لم يدم سوى عدة سإعإت، ؤثر تدخل  شإرع "إلكنإئس" وسط مدينة رأس إلعي  

ية عل خلفي طة إلعسكرية" لوقف إإلشتبإك، ولم ترد أي معلومإت عن خسإئر برسر ة قوإت "إلرسر

 إإلقتتإل. 

" 97، نشب إقتتإل بي   عنإرص من "هيئة ثإئرون للتحرير2222نيسإن/أبريل  22عقب أسبوع، وبتإري    خ 

/شي كإنيه ي رأس إلعي  
 
طة إلعسكرية" ف عل خلفية إعتقإل إلقوإت  من طرف، وعنإرص من "إلرسر

 . ي رأس إلعي   وكة" غرنر ي بلدة "متر
 
طة إلعسكرية" ف  من "إلرسر

ً
 إألمنية إلتإبعة للهيئة عنرصإ

تحققت "تآزر" من مشإركة مسلحي   من فرقة "إلحمزة" وآخرون ينتمون لقبيلة "إلعكيدإت" ضمن 

طة إلعس ي إلقتإل ؤىل جإنب عنإرص "إلرسر
 
ي إلسوري" ف

كرية" بحكم إلقرإبة صفوف "إلجيش إلوطت 

إلعشإئرية بي   عنإرص تلك إلفصإئل. إمتد إلقتإل ؤىل أحيإء مختلفة دإخل إلمدينة، وأدى ؤىل مقتل 

 .  عنرص من فرقة "إلحمزة" ووقوع ثالث جرح من إلطرفي  

، وبتإري    خ  طة إلمدنية، 2222نيسإن/أبريل  22عقب يومي   ، نشب إقتتإل دإمي بي   عنإرص من إلرسر

ة وعنإرص من "ه /شي كإنيه، عل خلفية إعتقإل أمنيو إألخت  ي مدينة رأس إلعي  
 
يئة ثإئرون للتحرير"، ف

ي إلهيئة، لرفضه بيعهم 
 
طة إلمدنية"، بسبب تعديهم عل شقيق أحد إألمنيي   ف خمسة عنإرص من "إلرسر

طة إلمدن ي محل بقإلية يملكه، ؤذ قإم أمنيو إلهيئة بحلق شعر ثالثة من عنإرص "إلرسر
 
ية" بعد بإلدين ف

 إعتقإلهم، فيمإ أفرجوإ عن إلعنرصين إآلخرّين. 

ي "هيئة ثإئرون" عبد إلكريم 
 
، بينهم إلقيإدي ف وإسفرت إإلشتبإكإت عن مقتل ستة عنإرص من إلطرفي  

، بعد تعرضه ؤلصإبة بليغة، وُجرح    إثني   عل  92إلموإىلي
ّ
 عن ؤصإبة مدنيي 

ً
مقإتلي   آخرين، فضال

 إألقل. 

                                                           
15

 "الجٌش الوطنً السوري"فصائل من  0"حركة ثائرون" التً تضم  ، نتٌجة اندماج5955كانون الثانً/ٌناٌر  53هو تحالف تؤسس بتارٌخ  

فرلة " و "فرلة الحمزة"نة من فصٌلٌن هما: أبرزها فرلة "السلطان مراد" و"فرلة السلطان سلٌمان شاه"، مع الجبهة السورٌة للتحرٌر المكوَّ 
 ذلن فً إطار كٌان جدٌد ٌحمل اسم "هٌئة ثائرون للتحرٌر"، بمٌادة "فهٌم عٌسى".و، "المعتصم
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 من إلسكإن وإلمإرة، بتإري    خ  –( 22صورة رقم )
ً
/شي كإنيه خإليإ ي مدينة رأس إلعي  

 
 22تظهر شإرع إلسوق إلرئيشي ف

طة إلمدنية"بي   عنإرص من ، خالل نشوب إقتتإل دإخلي 2222نيسإن/أبريل  . وعنإرص من "هيئة ثإئرون للتحرير" "إلرسر

 مصدر إلصورة: نشطإء محليون. 

 

إء مالبس ومستلزمإت إلعيد، مإ  ووقع تبإدل ؤطالق إلنإر، أثنإء خروج "مروة عيش" وأطفإلهإ لرسر

ي إألسبوع إألخت  من شهر 
 
 ف
ً
إيدإ  مت  

ً
ي سوق إلمدينة، إلذي شهد ؤقبإال

 
تسبب بحإلة ذعر بي   إلنإس ف

 "رمضإن". 

كية مع عإئلتهإ من مدينة  ت "عيش" وهي نإزحة سورية من مدينة "حمص" نقلتهإ إلقوإت إلت  ّ
وعتر

ي حديثهإ ل  "تآزر" عن إستيإئهإ نتيجة  جرإبلس ؤىل رأس
 
/شي كإنيه عقب عملية "نبع إلسالم"، ف إلعي  

 :
ً
ي إلسوري"، قإئلة

ي منإطق "إلجيش إلوطت 
 
 91فوص  إلسالح ف

ي تكظ 
ي إلت 

يد وعبارة إلحاج وصفى "نشب إإلشتباك إلمسلح بالقرب من دوإر إلن 

، وإنتشر ؤىل أحياء إلمدينة إلشمالية، ما أثار  ى ، وإل سيما  بالمتسوقير ى ى إلمدنيير حالة ذعر بير

ي قدمه بالقرب منا، فاحتمينا دإخل أحد 
ى
إلنساء وإألطفال، وأصيب شاب برصاصة ف

                                                           
16
 ، وتّم النشر تحت اسم مستعار بناًء على رغبة الشاهدة.5955تموز/ٌولٌو  15تم إجراء اللماء عن طرٌك األنترنت، بتارٌخ  
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ي إلعبارة حت  ما قبل حلول موعد إؤلفطار، حيث تدخلت دوريات تركية لفض 
ى
إلمحالت ف

 ." ى  إإلشتباك وتهدئة إلطرفير

ي إلسوري" وبحسب "مروة عيش" فأن معظم إإلقتتإإلت/إإلشتبإكإت 
بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

كية، لكنهإ تغظ إلبرص عنهإ، وبررت سبب  لفض إإلشتبإك  تدخلهإ تحدث عل مقربة من إلقوإت إلت 

 :
ً
إألخت  قإئلة

95 

كية لتتدخل، لوإل أن إإلقتتال تزإمن مع وصول وإىلي وإل 
ية شانىلي أورفا "ما كانت إلقوإت إلن 

/شي كانيه لحضور مأدبة ؤفطار جماعية".  ى كية، عبدهللا أرين، ؤىل رأس إلعير  إلن 

كية،  ي مسإء ذإت إليوم، عبدهللا أرينتحققت "تآزر" من زيإرة وإىلي وإلية "شإنلي أورفإ" إلت 
 
، للمدينة ف

طة إلمدنية" وهيئة "ثإئرون 2222إن/أبريل نيس 22 إمن مع نشوب إإلقتتإل/إإلشتبإك بي   "إلرسر  
، بإلت 

كي 
 إلوإىلي إلت 

 للتحرير"، ونرسر
ً
عتر صفحته إلرسمية عل موقع "فيس بوك" منشورإ

 22، فجر يوم 98

/شي كإنيه ولقإئه مع 2222نيسإن/أبريل  إلمجلس إلمحلي لمدينة ، يظهر صور زيإرته ؤىل رأس إلعي  

ف إلسوري إلمعإرض، ومشإركته مأدبة ؤفطإر إلتإبع للحكومة إلسورية إلمؤقتة/إإلئتال رأس إلعي   

 تظهر زيإرة إلوإىلي  نرسر كمإ   91جمإعية. 
ً
ي ذإت إليوم، صورإ

 
، ف

ً
"إلمجلس إلمحلي لمدينة رأس إلعي   أيضإ

كي ؤىل إلمدينة. 
 إلت 

                                                           
11

لفض النزاع الدائر  دخول دبابات ومدرعات تركٌة  إلى رأس العٌن/سري كانٌه 5955نٌسان/أبرٌل  55تمَّ تداوله بتارٌخ  فٌدٌوٌظهر ممطع  

 (.5955تموز/ٌولٌو  51بٌن المجموعات المتماتلة التابعة لـ "الجٌش الوطنً السوري". )آخر زٌارة للرابط بتارٌخ 
11
 .الحساب موثك بالعالمة الزرلاء، وتمَّ التحمك من أنه الحساب الرسمً لـ "عبدهللا أرٌن"، الوالً السابك لوالٌة "شانلً أورفا" التركٌة 
10

، وٌتضح فً الصورة التً تظهر دخوله من 5955نٌسان/أبرٌل  53فجراً بتارٌخ  5:51ر الوالً التركً منشور زٌارته فً تمام الساعة نش 

 .5955نٌسان/أبرٌل  55المعبر الحدودي أنه عبر لٌالً، أي مساء ٌوم 

mailto:https://fb.watch/ewSJ9ErJ1T/
mailto:https://www.facebook.com/abdullah.erin1
mailto:https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
mailto:https://m.facebook.com/rasulayn2019/
mailto:https://m.facebook.com/rasulayn2019/
mailto:https://m.facebook.com/rasulayn2019/
mailto:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AyoNTVXDhufXQNge4wzcr4P4Y5UFy6XWqfYodftaYi3DwcDGHtCz7dTJochwNqwQl&id=395738651259247
mailto:https://fb.watch/ewSJ9ErJ1T/
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رسر فجر يوم  منشور تظهر  –( 22صورة رقم )
ُ
كية، إلذي ن نيسإن/أبريل  22"عبدهللا أرين" وإىلي وإلية "شإنلي أورفإ" إلت 

/شي كإنيه. مصدر إلصورة: 2222  ل  "عبدهللا أرين".  إلصفحة إلرسمية، ويتحدث فيه عن زيإرته ؤىل رأس إلعي  

mailto:https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
mailto:https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
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ي شهر "رمضإن" إلكريم، إشتبإكإقتتإل/  آخر  وكإن
 
 21 إري    خقد نشب بت شهدته منإطق "نبع إلسالم" ف

قيةل  " تتبعإن نإمجموعتعنإرص ، بي   2222/أبريل نيسإن ي نإحية  "جيش إلرسر
 
إلتإبعة  "سلوك"ف

ت تهريب إلمحروقإت ، بسب خالفإت بينية حول تقإسم وإردإت عمليإإلرقة لمدينة تل أبيض شمإىلي 

ي إلسوري" وقوإت سوريإ إلديمقرإطية 
 قسد.  –وإلموإد إلغذإئية بي   منإطق "إلجيش إلوطت 

توقف إإلقتتإل بعد إؤلفطإر، مع حلول إلمسإء، وأدى ؤىل ؤصإبة عنرصين بجروح متفإوتة، نقلوإ عل 

ي لدى 
ي إلعالج، بحسب إلبإحث إلميدإن 

 "تآزر". ؤثرهإ ؤىل مشف  تل أبيض لتلف 

ي مناطق "نبع إلسالم":  . ج
ى
 غياب آليات إنتصاف فعالة للضحايا ف

ي إلسوري"، أدت ؤىل 2222وشهد شهر أيإر/مإيو 
، أرب  ع إشتبإكإت دإخلية بي   فصإئل "إلجيش إلوطت 

ي وإحد، وإصإبة 
 عن مقتل  1مقتل مدن 

ً
آخرين من  91مسلحي   وجرح  7آخرين عل إألقل، فضال

 عنإرص إلفصإئل إلمتقإتلة. 

ي "ثإمر إلطريحة" وهو نإزح 2222أيإر/مإيو  2بتإري    خ 
تل إلمدن 

ُ
ي ثإلث أيإم عيد إلفطر إلسعيد، ق

 
، أي ف

ي ريف دير إلزور، نتيجة ؤطالق إلنإر عليه خالل إقتتإل نشب بي   عنإرص 
 
من أبنإء قبيلة "إلشعيطإت" ف

ي قرية "
 
طة إلعسكرية" ف قية" وآخرين من "إلرسر /شي  إلرإويةمن فصيل "أحرإر إلرسر ي رأس إلعي   " غرنر

قية"، وقد أدى  ة لعملية تهريب برسر ؤىل تركيإ من قبل "أحرإر إلرسر كإنيه، عل خلفية ضبط إألخت 

قية" وإصإبة آ  ؤىل مقتل عنرص من "أحرإر إلرسر
ً
طة إلعسكرية". إإلشتبإك أيضإ  خر من "إلرسر

 عل مقتل "ثإمر إلطريحة"، شد ل  
ً
مزإرع من قرية "إلرإوية" كإن عل مقربة من موقع إإلشتبإك، وشإهدإ

 :
ً
 22"تآزر" تفإصيل مإ جرى قإئال

 عىل 
ً
"بدأ تبادل ؤطالق إلنار دون سابق ؤنذإر، حينها كان ثامر يستقل درإجة نارية، وإقفا

 ما، ودإر إإلشتباك عىل مقربة منه، حيث أصيب بعدة طلقات جانب إلطريق ينتظر 
ً
أحدإ

نارية، وعىل إلرغم من أن إإلقتتال لم يدم أكنر من نصف ساعة، ؤإل أنه كان قد فارق إلحياة 

 عىل إلفور". 

                                                           
59
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ي إلسوري" ينحدر من قبيلة "إلشعيطإت –( 27صورة رقم )
 تظهر مسلح من "إلجيش إلوطت 

ً
ي دير إلزور، جإلسإ

 
" ف

تل بتإري    خ 
ُ
طة 2222أيإر/مإيو  2بجإنب قتر "ثإمر إلطريحة" إلذي ق ، نتيجة إقتتإل نشب بي   عنإرص من "إلرسر

/شي كإنيه. مصدر إلصورة: نشطإء محليون.  ي مدينة رأس إلعي  
 
فن ف

ُ
ي قرية "إلرإوية"، ود

 
قية" ف  إلعسكرية" و "أحرإر إلرسر

 

ّ 2222أيإر/مإيو  1وبتإري    خ  ي حي
 
، نشب إقتتإل دإخلي بي   عنإرص من فرقة "إلسلطإن مرإد" ف

/شي كإنيه، بسبب ضبط عملية تهريب حبوب مخدرة، وظهور  ي رأس إلعي  
 
"إلحوإرنة/زورآفإ" ف

خالف بي   عنإرص إلفرقة حول تقإسم وإردإت عملية إلتهريب، وقد أصيب عنرص من إلفرقة خالل 

 
ً
ي لدى "تآزر".  إإلشتبإك إلذي دإم نحو سإعة، وفقإ

 للبإحث إلميدإن 
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 بتإري    خ 
ً
ي إلسوري" 2222أيإر/مإيو  92بعد أقل من أسبوع، وتحديدإ

تل عنرص من "إلجيش إلوطت 
ُ
، ق

ي ريف دير إلزور، ؤثر تعرضه ؤلطالق نإر وسط مدينة رأس 
 
يدع "صإلح إلمحمد" من قرية "إلسوسة" ف

/شي كإنيه، دون معرفة إلجنإة، إللذين إلذوإ بإ  لفرإر. إلعي  

ي حي   
 
ي إلسوري" أي معلومإت حول إلحإدثة، ف

" وهو نإزح   قإل لم ينرسر "إلجيش إلوطت  "منذر غإىلي

/شي كإنيه ل  "تآزر" ؤن إلجريمة وقعت بإلقرب من "سإحة إلديوإن"  ي رأس إلعي  
 
من حمص مقيم ف

 :
ً
 29وسط إلمدينة، وتإبع حديثه قإئال

"ما أن نزل إلرجل من إلسيارة، حت  تعرض ؤلطالق نار مباشر من سيارة أخرى قريبة من 

  -نوع )هيوندإي 
ً
ي إلبطن، وفارق إلحياة متأثرإ

ى
ى ف (، ؤذ أصيب صالح برصاصتير ي

ى
سنتاف

 بجرإحه". 

طة إلعسكرية" و 2222أيإر/مإيو  98وطوإل يوم  ، دإر إقتتإل/إشتبإك متقطع بي   عنإرص "إلرسر

طة إ ي مركز إلمدينة ودوإر "إلرسر
 
يد ف /شي كإنيه، عل إلطريق إلممتد بي   دوإر إلتر ي رأس إلعي  

 
لمدنية ف

 "إلجوزة/إألعالف" عل طريق بلدة تل حلف. 

ي حصلت عليهإ "تآزر" وتحقق
 للمعلومإت إلت 

ً
منهإ، فقد أدى إإلقتتإل  ؤىل مقتل عنرص من  توفقإ

 عن
ً
طة إلمدنية" وجرح ثالثة آخرون، فضال ؤصإبة مدنيإن إثنإن عل إألقل، أحدهمإ "دمحم نإرص  "إلرسر

 إلعبدهللا" كإنت جروحه بليغة. 

، بتإري    خ  ي إليوم إلتإىلي
 
طة إلعسكرية" بجروح، نتيجة 2222أيإر/مإيو  91ف ، أصيب أحد عنإرص "إلرسر

كمإن" بريف إلرقة، نق ي قرية "حمإم إلت 
 
له ف ل تعرضه لعملية طعن بإلسكي   من قبل مجهولي   أمإم مت  

طة إلعسكرية" أي  ي إلعالج. لم تورد "إلرسر
/شي كإنيه لتلف  ي رأس إلعي  

 
عل ؤثرهإ ؤىل إلمشف  إلعإم ف

 معلومإت حول إلحإدثة. 

/شي  27، بدأ مع فجر يوم 2222إإلقتتإل إألعنف خالل إلنصف إألول من عإم  ي رأس إلعي  
 
أيإر/مإيو ف

ي إلسوري" 
إلذين ينتمون لقبيلة "إلعكيدإت"، عل كإنيه، مع هجوم مسلحي فصإئل "إلجيش إلوطت 

"، ذلك عل خلفية إقدإم إلق ي مجموعإت تتبع لفرقة "إلحمزة" من أبنإء قبيلة "إلموإىلي
 
فرقة إليإدي ف

" عل قتل  " وهو عنرص دمحم إلعوإد إلدعإر"إلشإب "خإلد إلعبدهللا" إلذي ُيكت  ب  "أبو حمضي إلموإىلي

" ي
ي "إلجيش إلوطت 

 
ي بيلة "من أبنإء ق ف

 
ي إلعكيدإت" ف

 
ف  .ريف دير إلزور إلرسر

ت عل مجموعإت ؤخبإرية  رسر
ُ
ي تسجيالت صوتية ن

 
 للثأر، كمإ وصف أبنإء قبيلة "إلعكيدإت" ف

ً
سعيإ

/شي   ي رأس إلعي  
 
عل تطبيقإت "وإتس آب وتلغرإم"، حشدت إلقبيلة جميع إلمسلحي   إلموإلي   لهإ ف

، بإألسلحة إ
ً
 وإسعإ

ً
لخفيفة وإلمتوسطة عل مقرإت ومرإكز عسكرية كإنيه وريفهإ، وأطلقت هجومإ

"، وبشكل رئيشي ضمن فرقة "إلحمزة".  ديرهإ مجموعإت مسلحة تإبعة لقبيلة "إلموإىلي
ُ
 ت
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 من إإلشتبإكإت بي   إلطرفي   2222أيإر/مإيو  27تمَّ تصويره بتإري    خ  فيديو وقد وثق مقطع 
ً
، جإنبإ

 ّ " بإلمدينة، حيث يظهر بشكل جلي ي حي "إلمحطة إلشمإىلي
 
بإلقرب من مدرسة "أبن خلدون" إلثإنوية ف

خالل إإلقتتإل إلدإئر بي   إألحيإء  RPGإستخدإم إألسلحة إلرشإشة وإطالق قذإئف صإروخية من نوع 

 ة. إلسكني

/شي   ي مدينة رأس إلعي  
 
كنتيجة لالشتبإكإت، ُشعإن مإ سيطر مسلحو "إلعكيدإت" عل عدة أحيإء ف

، وإل سيمإ إلنسإء  ، وسط حإلة من إلخوف وإلذعر بي   إلمدنيي   ي ي وإلجنونر ي ريفيهإ إلغرنر
 
كإنيه، وقرى ف

إت إلعإئالت بشكل مؤقت ؤىل خإرج إلمدينة، تمَّ ؤيوإ  ء عدد منهإ دإخل وإألطفإل، حيث نزحت عرسر

، وقد أدى إإلقتتإل ؤىل ؤصإبة أربعة  ي رأس إلعي    لألفرإح" عل طريق إلحسكة جنونر
"صإلة إألمي  

 مدنيي   عل إألقل، بينهم سيدة وطفل. 

( " كية "كإر بيإز ديمت 
ي تقطن مدينة "جيالن بينإر" كإنت ؤحدى ضحإيإ  22إلسيدة إلت 

( إلت 
ً
عإمإ

ي إإلقتتإل، حيث أصيبت برصإصة ع
 
/شي كإنيه إلمتإخمة لمدينتهإ ف شوإئية مصدرهإ مدينة رأس إلعي  

"، ف تركية وسإئل ؤعالميةإلجإنب إلسوري. وبحسب  قت رقبة "ديمت   إلرصإصة إخت 
ّ
ت ؤىل و أن

ّ
أد

ي إلعالج.  ،بة بإلغةتعّرضهإ ؤلصإ
 "جيالن بينإر" إلحكومي لتلف ّ

قلت عل ؤثرهإ ؤىل مشف 
ُ
 ن

 

، عقب  –( 21صورة رقم )  "جيالن بينإر" إلحكومي
ي مشف 

 
" أثنإء تلقيهإ إلعالج ف كية "كإر بيإز ديمت 

تظهر إلسيدة إلت 

/شي كإنيه كية، نتيجة إقتتإل بي   مسلحي    ؤصإبتهإ برصإصة عشوإئية مصدرهإ مدينة رأس إلعي  
إلمتإخمة للحدود إلت 

". مصدر إلصورة: موقع  .  urfadasinيتبعون لقبيلة "إلعكيدإت" وآخرين لقبيلة "إلموإىلي كي
 إلت 

mailto:https://fb.watch/ewSEEr2zNk/
mailto:https://www.urfadasin.com/suriyeden-gelen-mermiyle-yine-bir-kisi-yaralandi
mailto:https://www.urfadasin.com/suriyeden-gelen-mermiyle-yine-bir-kisi-yaralandi%23google_vignette
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/شي كإنيه، إلذي أصإبته شظية من ب " من سكإن رأس إلعي   ي  "عبد إلرحمن كإحر
ً
ي   إلمصإبي   أيضإ

خدمت خالل إإلقتتإل أسلحة رشإشة وقذإئف صإروخية من نوع 
ُ
ي إلوجه، حيث إست

 
،  RPGقذيفة ف

 . ة بسيإرإت ومنإزل إألهإىلي  مإدية كبت 
ً
إرإ  كمإ ألحق أرص 

عنإرص فرقة "إلحمزة" إلمنتمي    آخرين من 8وإصإبة  مسلحي    2إإلشتبإكإت عن مقتل تلك أسفرت 

ي إلسوري" إلمنتمي   لقبيلة 
"، فيمإ ُجرح ثالثة آخرون من عنإرص "إلجيش إلوطت  لقبيلة "إلموإىلي

 "إلعكيدإت". 

ي 
ر بمنإزلهم نتيجة إإلقتتإل بي   مسلحي فصإئل "إلجيش إلوطت  أحد إلسكإن إلمدنيي   إلذين لحق إلرص 

، إلسوري"، قإل ل  "تآ ي رأس إلعي  
 
طة إلعسكرية وإلمجلس إلمحلي ف زر" ؤنه تقدم بشكإوى رسمية للرسر

 :
ً
له، لكن طلبه قوبل بإإلستهزإء، حيث شد قصته قإئال ر إلذي أصإب مت   ميم إلرص   بت 

ً
 22مطإلبإ

، وبحمد  ي حي زرإدشت، خالل إإلشتباك إألخنر
ى
ىلي ف

ى "أصابت قذيفة صاروخية سطح منى

ي بأ
طة إلعسكرية وأخرى للمجلس هللا لم نصب أنا وعائلت  ذى، وقد تقدمت بشكوى للشر

ى ضد إلمجموعات إلمسلحة إلمتقاتلة، عقب عودة إلهدوء ؤىل  ي رأس إلعير
ى
إلمحىلي ف

، وقال  ي ، لكنهم إستهزئوإ ب 
ً
ىلي حت  نستطيع إلعودة ؤليه مجددإ

ى ميم منى إلمدينة، وطالبت بن 

 أنك وعائ
ٌ
: أذهب، جيد

ً
". أحد أعضاء إلمجلس إلمحىلي ضاحكا  لتك إل تزإلون بخنر
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ي "حي زرإدشت" برأس  –( 28( و )25صور رقم )
 
ي لحقت بمنإزل وسيإرإت إلسكإن ف

إر إلت   من إألرص 
ً
تظهر جإنبإ

/شي كإنيه، بتإري    خ  " وآخرين لقبيلة إقتتإل بي   مسلحي   يتبعون لقبيلة "إلعكيدإت، نتيجة 2222أيإر/مإيو  27إلعي  

/شي كإنيه. مصدر إلصور: نشطإء محليون.  ي رأس إلعي  
 
ي إلسوري" ف

"، من عنإرص "إلجيش إلوطت   "إلموإىلي

 

ي وضح إلنهار بدإعي إلشقة:  . ح
ى
 قتل صائغ ذهب ف

، أسفرتإ عن مقتل مسلحي ّ  وجرح  2222وشهد شهر حزيرإن/يونيو  ي إقتتإل دإخلي
آخرين من  7حإلت 

/شي  عنإرص إلفصإئل إلمتقإ ي رأس إلعي  
 
تلة، كمإ إختتم إلشهر ذإته بحإدثة قتل صإئغ مجوهرإت ف

 كإنيه، من قبل مسلحإن مجهوإلن بدإعي إلرسقة. 

/شي كإنيه2222حزيرإن/يونيو  97بتإري    خ  ي مدينة رأس إلعي  
 
بي   عنإرص من فصيل  ، نشب إقتتإل ف

قية" وآخرون من فرقة "إلحمزة". لم ترد أي معلومإت عن سبب إإلشتبإك وإلخسإئر  "أحرإر إلرسر

، أي بتإري    خ  ي إليوم إلتإىلي
 
، لكن ف ي صفوف إلطرفي  

 
ية ف ي 2222حزيرإن/يونيو  91إلبرسر

 
، أصيب عنرص ف

طة إلمدنية وآخر من من فرقة "إلحمزة" بجروح نتيجة إستهدإفهم  بإلرصإص دإخل إلمدينة، دون إلرسر

 .  بيإن هوية إلمهإجمي  

 بتإري    خ 
ً
، وتحديدإ ي رأس 2222حزيرإن/يونيو  98عقب يومي   ، شهدت قرية "تل ذيإب" غرنر

قية" من جهة، وفرقة "إلحمزة" و "إلفرقة   بي   تجمع "أحرإر إلرسر
ً
 عنيفإ

ً
/شي كإنيه، إقتتإال " 22إلعي  

لالستيالء عل محطة وقود وأرإض زرإعية  ر بي   إلطرفي   مستمرصإع  من جهة أخرى، ذلك عل خلفية



 

Page 26 of 30 
  

 "فوضى السالح وانعدام األمان في "نبع السالم

 

خدمت خالل إإلشتبإك أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذإئف صإروخية، وأدى ؤىل 
ُ
تمَّ تهجت  مإلكيهإ. إست

 عن 
ً
ة، فضال تل عنرصين وأصيب ثالثة آخرون بجروح خطت 

ُ
نزوح سكإن إلقرية بشكل مؤقت، كمإ ق

قية". سيطرة فرقة "إلحمزة" عل نقإط ومقر   إت فصيل "أحرإر إلرسر

ي عإم 
 
ي إليوم إألخت  من إلنصف إألول ف

 
تل صإئغ إلذهب  22، أي بتإري    خ 2222وف

ُ
حزيرإن/يونيو، ق

/شي كإنيه، بعد تعرضه  ي رأس إلعي  
 
" ف ي

هإوي" وهو من أبنإء إلمكون "إلشيشإن  وإلمجوهرإت "دمحم إلتر

ي إلمدينة. بّينت تسجيالت ؤلطالق نإر وشقة من قبل ملثمي ّ  يستقالن درإجة نإرية
 
له ف ، أمإم مت  

هإوي" أثنإء إرتكإب إلجريمة، تعرضه ؤلطالق  22مصورة ل "إلتر  
إت إلمرإقبة أمإم مت  مأخوذة من كإمت 

ي يده. 
 
ي كإن يحملهإ ف

، وشقة إلحقيبة إلت   إلنإر من أحد إلملثمي ّ  بشكل مبإشر

/شي كإنيه مظإهرة ، شهدت مدينة رأس إلعي   ي إليوم إلتإىلي
 
ي أثنإء تشييع جنإزة  ف

 
إت إألشخإص ف لعرسر

ي وفوص  إلسالح إلذي تشهده إلمنطقة بعد إحتاللهإ من قبل 
 عل إلفلتإن إألمت 

ً
هإوي"، إحتجإجإ "إلتر

ي إلسوري" إلُمعإرض. 
 تركيإ وإيالء إلسيطرة عليهإ ؤىل قوإت "إلجيش إلوطت 

ي أمانوردد إلمتظإهرون شعإر "
ى
 عل إنبع إلسالم، ماف

ً
ي "إلمنطقة إآلمنة"، " إحتجإجإ

 
نعدإم إألمإن ف

ي إإلنتهإكإت.   تركيإ بضبط إألمن ومحإسبة مرتكتر
 مطإلبي  

 

ي "نبع إلسالم":  .5
ى
 إنعدإم إألمان ف

ين إألول/أكتوبر  ي ترسر
 
ق سوريإ، ف كية عمليتهإ إلعسكرية "نبع إلسالم" عل شمإل شر بّررت إلحكومة إلت 

ي إلمنطقة، لكن 2291
 
 "منطقة آمنة" لحمإية أمنهإ إلقومي وإحالل إلسالم وإألمإن ف

ئ ، بأنهإ ستنشر

 لمإ رّوجت له تركيإ، فؤن فوص  إلسالح وإنعدإم إألمإن وإإلستقرإر همإ 
ً
إلسمة إألبرز لوإقع إلحإل خالفإ

 من عإمي   ونصف عل إحتاللهمإ. 
ي أكتر

/شي كإنيه وتل أبيض، رغم مض  ي رأس إلعي  
ي منطقت 

 
 ف

/شي كإنيه  ي رأس إلعي  
ي ذلك منطقت 

 
ي شمإل سوريإ، بمإ ف

 
كي ف

ي منإطق إلنفوذ إلت 
من جإنب آخر، تعإن 

، د ي إنتشإر إلسالح وإستخدإمه بي   إلمدنيي  
 
ذلك عل أو ترخيص؛  ون وجود رقإبةوتل أبيض، فوص  ف

ي  إلرغم من أن
 
ي " ، إلمظلة إلسيإسية ل "إلحكومة إلسورية إلمؤقتة"وزإرة إلدفإع ف

إلجيش إلوطت 

  قد أصدرت ،"إلسوري
ً
ي منإطق حول ضبط حمل إلس ،2222نيسإن/أبريل  92، بتإري    خ تعميمإ

 
الح ف

ي إلمعسكرإت وخطوط إلموإجهة مع إلعدو وإلنقإط إألمنية دهجإو تحرص ، و سيطرتهإ 
 
ؤإل أنه إل يزإل  ،22ف

ة  وبكتر
ً
إ  منترسر

ً
ي  عتر ؤطالق إلنإر  مإ يتحول أي شجإر ؤىل إإلستخدإم إلفوري للسالح، سوإءً  ، ودإئمإ

 
ف

 إلهوإء لنرسر إلهلع وإلخوف، أو بشكل مبإشر لتحقيق ؤصإبإت. 

 

 

                                                           
53
 المحلٌة على وسائل التواصل االجتماعً، وتحتفظ "تآزر" بنسخة منها فً لاعدة بٌاناتها.نشرتها العدٌد من الشبكات  
54
ً تُ  "المإلتة"وزارة الدفاع فً   . )آخر زٌارة للرابط 5955نٌسان/أبرٌل  13، عنب بلدي، لضبط حمل السالح بمناطك سٌطرتها صدر تعمٌما

 . https://www.enabbaladi.net/archives/564901(. 5955تموز/ٌولٌو  55بتارٌخ 

mailto:https://www.enabbaladi.net/archives/564901
https://www.enabbaladi.net/archives/564901
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 :إحتالل كقوة إلقانونية تركيا مسؤولية  .6

ين إألول/أكتوبر  /شي 2291منذ ترسر ، تمإرس تركيإ سيطرة فعإلة عل إلمنطقة إلممتدة بي   رأس إلعي  

ي غزتهإ تحت ُمّسىم عملية "نبع إلسالم"، وتحتفظ بوجود عسكري مستمر فيهإ، 
كإنيه وتل أبيض، إلت 

كي وإدإرة إلمدإرس وإ
 لوظإئف إلعإمة إألخرى، لذإ فهي قوة إحتالل. مع فرض إلقإنون إلت 

  عندمإ تقع تحت سيطرة أو سلطة فعلية للقوإت إلمسلحة إألجنبية، سوإءً تعتتر إألرض محتلة 
ً
أو   جزئيإ

 
ً
مإَرس إلسيطرة إلفعلية لسلطة إإلحتالل دون كليإ

ُ
، دون موإفقة إلحكومة إلمحلية. يمكن إليوم أن ت

ي  توإجد عسكري
 
ي تحتفظ بهإ مستمر لهإ ف

كت   عل حجم إلسلطة إلت 
إلمنطقة، حيث ينصب إلت 

كت   بشكل حرصي عل كيفية ممإرستهإ. 
 من إلت 

ً
بمجرد أن تصبح إألرض تحت و  27إلقوإت إألجنبية بدال

 .إلسيطرة إلفعلية للقوإت إلمسلحة إألجنبية، تنطبق قوإني   إإلحتالل

ي تحتلهإ كجزء من
ي رأس  تتعإمل تركيإ مع هذه إلمنإطق إلت 

بالدهإ، وعل سبيل إلمثإل، فؤن مدينت 

/شي كإنيه وتل أبيض إلمحتلتإن، تتبعإن من إلنإحية إلخدمية وإؤلدإرية ؤىل وإلية/محإفظة  إلعي  

كية، حيث يقدم "مركز إلدعم وإلتنسيق إلسوري"، وهو قسم تإبع لمكتب  "شإنلي أورفإ" إلت 

/محإفظ " يإه، وجمع إلقمإمة، وإلنظإفة، وخدمإت إلرعإية إلم إ ، خدمإت عإمة، بمإ فيه"أورفإوإىلي

وخلفه  ،عبدهللا آرين "،أورفإ"إلسإبق لوإلية  وإىلي إلصحية، وإلمسإعدإت إؤلنسإنية، كمإ قإم كل من إل

إف وتفقد لإل  عدة بزيإرإت "صإلح أيهإن"إلحإىلي  ي لمشإري    ع إلمنفذة إشر
 
 إلمحتلة. تنسق إلمنطقةف

كية هذه  كيإؤلدإرإت إلحكومية إلت   .21ةإلخدمإت، بدعم ومسإعدة من إلقوإت إلمسلحة إلت 

ي هذه إلمنإطق إل تزإلمن نإحية أخرى، 
 
كية ف  25وأنشأت لهإ قوإعد عسكرية ،إلقوإت إلمسلحة إلت 

كية  تزود ونقإط تفتيش، كمإ ي إلسوري"إلحكومة إلت 
ي  "إلجيش إلوطت 

 
طة ف إلمنطقة وقوإت إلرسر

ي إلمحتلة 
 
، كمإ تنّسق معهم عن كثب عل أعل إلمستويإت، بمإ ف ي

ذلك  بإلتدريب وإلدعم إللوجست 

 .إألوإمر إلتنفيذية للقإدة رفيعي إلمستوى توجيه

ي إلمنإطق إل
 
، تتحمل تركيإ مسؤولية ضمإن إلنظإم إلعإم وإلسالمة إلعإمة ف كي

خإضعة لالحتالل إلت 

ي مجإل حقوق 
 
إمإت إلوإجبة إلتطبيق ف وتوفت  حمإية خإصة للنسإء وإألطفإل. وتظل تركيإ ُملَزمة بإلت  

كية لوقف  . وإذإ لم تتدخل إلقوإت إلت  ي
ي تلك إألرإص 

 
تلك إؤلنسإن تجإه جميع إألفرإد إلموجودين ف

إمإت إلمذكورة أعاله.   إإلنتهإكإت عندمإ يتم ؤعالمهإ بهإ، فأنهإ قد تنتهك إإللت  

                                                           
25

 ICRC Commentary on GCII (2017), § 331. 
26

  Turkey’s AFAD, Şanlıurfa governorate distribute aid in northern Syria, DAILY SABAH, 27 Nov 2020. 
27

  Turkey restores water supply network for 35 Syrian villages, DAILY SABAH, 30 Dec 2020. 

mailto:https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-restores-water-supply-network-for-35-syrian-villages
mailto:https://www.dailysabah.com/politics/turkeys-afad-sanliurfa-governorate-distribute-aid-in-northern-syria/news
mailto:https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-restores-water-supply-network-for-35-syrian-villages
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ي وقعت عليهإ 
إم بنود معإهدإت حقوق إؤلنسإن إلت   بإحت 

ٌ
 عل ذلك، فؤن سلطة إإلحتالل ملزمة

ً
عالوة

 . ي أو كلي
لت أرإضيهإ بشكٍل جزنئ

ُ
ي إحت

كمإ أن تطبيق إتفإقيإت حقوق إؤلنسإن خإرج إلحدود   28إلدولة إلت 

إٌم يقع عل عإتق سلطة إإلحتالل.   21إؤلقليمية هو إلت  

 للمإدة 
ً
، بإتخإذ جميع إلتدإبت  9125من لوإئح إلهإي لعإم  22وبمإ أن سلطة إإلحتالل "ُملَزمة، وفقإ

ي إلم
 
ي   ف

 22".نطقة إلمحتلة قدر إؤلمكإنضمن نطإق سلطتهإ إلستعإدة وضمإن إلنظإم وإلسالمة إلعإمَّ

إم إلقوإعد إلمعمول بهإ من إلقإنون إلدوىلي لحقوق إؤلنسإن وإلقإنون 
فؤن تركيإ ملزمة "بضمإن إحت 

، لحمإية سكإن إلمنإطق إلمحتلة من أعمإل إلعنف، وعدم إلتسإهل مع أعمإل إلعنف  ي
إلدوىلي إؤلنسإن 

إمإته إلمستمدة من " لذلك يجب عل إلم.إلمرتكبة من قبل أي طرٍف ثإلٍث  م إلت    أن يحت 
ً
حتل أيضإ

تعهدإته تجإه أية إتفإقيإت دولية أو ؤقليمية، بإؤلضإفة ؤىل أية أحكإم عرفية. هذإ مإ أكدته إلمحكمة 

ي إإلتفإقية إألوروبية لحقوق إؤلنسإن 
 
ي شددت عل أن إلدولة إلطرف ف

، 29إألوروبية لحقوق إؤلنسإن إلت 

ج أرإضيهإ إلوطنية، لصإلح إلرعإيإ إألجإنب، طإلمإ أنهإ تمإرس إلسيطرة ملزمة بتطبيق إإلتفإقية خإر 

 . ي
 عل ؤقليٍم آخر غت  ؤقليمهإ إلوطت 

ً
 فعلية

ً
، وطإلمإ أنهإ تمإرس سيطرة يٍ وإلسلطة عل فرٍد أجنتر

22 
 

كي إلتفاق بنود إخرق ل .7
 : كي يمر إأل -إلن 

ي تشهدهإ تلك إلمنإطق، ؤىل خرق تركيإ لبنود 
 إتفإقيةتشت  حإلة فوص  إلسالح وإنعدإم إألمإن إلت 

ق س ي شمإل شر
 
كية وإألمريكية، "وقف إطالق إلنإر" ف  إؤلعالن عنهإ بي   إلحكومتي   إلت 

ي تمَّ
وريإ، إلت 

ين إألول/أكتوبر  95بتإري    خ   ، ووصفهإ "إلبيت إألبيض" ب  "إإلتفإقية إلتإريخية". 2291ترسر

كي تمَّ إؤلعالن عنه من قبل "مإيكل بنس" نإئب إلرئيس إألمريكي "ترإمب" آنذإك، -إإلتفإق إألمريكي 
إلت 

ي  عقب
 
كي  "أنقرة" محإدثإت ف

، وشعإن مإ أشإد بهإ إلرئيس "رجب طيب أردوغإن"مع إلرئيس إلت 

ك عقب -ذكر بيإن أمريكي و  ."ماليي   إألروإح"وقإل ؤنهإ ستنقذ  "دونإلد ترإمب"إألمريكي  تركي مشت 

كية ستتوىل ؤقإمة إلمنطقة إآلمنة"إلمحإدثإت   ."أن إلقوإت إلمسلحة إلت 

ك إلبيإنإلبند إلرإبع من وبحسب  "-"إألمريكي  إلمشت  كي
ي إلت 

 
  92، إلصإدر ف

ً
إمهما " ،بندإ ى يؤكد إلبلدإن إلن 

ي إلبند  ."بدعم إلحياة إؤلنسانية وحقوق إؤلنسان وحماية إلمجتمعات إلدينية وإلعرقية
 
كمإ جإء ف

إمه بضمان سالمة ورفاهإلسإبع من إإلتفإقية " ى كي عن إلن 
ي  إلسكان أعرب إلجانب إلن 

ى
ى ف  إلمقيمير

كية، جميع إل ي تسيطر عليها إلقوإت إلن 
ي إلمنطقة إآلمنة إلت 

ى
 إنه مرإكز إلسكانية ف

ً
وأكد مجددإ

ى وإلبنية إلتحتية إلمدنية سيتم بذل أقىص درجات إلحذر ر بالمدنيير  ".من أجل عدم ؤلحاق إلرصى

                                                           
28

  UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 26: Continuity of Obligations, 8 December 
1997, CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1. §4. 
29

  ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136, § 106. 
30

  ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 
19 December 2005, ICJ Reports 2005, para. 178. 

31
 .8591 ماٌو/أٌار 81 منذ طرف دولة تركٌا

32  ECtHR, Al-Skeini et al. v. the United Kingdom, Application no. 55721/07, Judgment (Grand Chamber), 7 July 2011, §§ 

131-140. 
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ي تحمل مسؤوليإتهإ، كسلطة إحتالل، بإلحفإظ عل سالمة وأمن إلسكإن إلمدنيي   
 
فشلت تركيإ ف

ة وتجدد حإإلت إإلقتتإل إلدإخلي بي   فصإئل 
ي إلمنإطق إلخإضعة لسيطرتهإ، فكتر

 
إلمقيمي   ف

ي ظإهرة إنتشإر إلسالح وإستخدإمه بي   
ي تدعمهإ "أنقرة"، مع تفشر

ي إلسوري" إلت 
"إلجيش إلوطت 

ي تطلق عليهإ تركيإ إلمد
/شي كإنيه وتل أبيض، إلت  ، تؤكد أن إلمنطقة إلممتدة بي   رأس إلعي   نيي  

 للبند 
ً
ة، كمإ تتعرض فيهإ حيإة إلمدنيي   للخطر، خالفإ

ّ
تسمية "إلمنطقة إآلمنة"، ليست آمنة إلبت

. -إلسإبع من إإلتفإق إألمريكي  كي
 إلت 

كية إلمتحكمة به ، أي ؤجرإءإت حقيقية لضمإن كمإ أن عدم إتخإذ إلسلطإت إلت 
ً
ذه إلمنإطق فعلّيإ

ي أولتهإ ؤدإرة 
إألمن وإلسالمة، وغض إلطرف عن حإإلت إإلقتتإل إلدإخلي بي   إلفصإئل إلمسلحة إلت 

 للبند إلرإبع من 
ً
إمهإ بدعم إلحيإة إؤلنسإنية وحقوق إؤلنسإن، خالفإ إلمنطقة إلمحتلة، يخرق إلت  

ي صفوف إلمدنيي   وخسإئرهم إلمإدية، خالل تلك إإلتفإق مع "وإشنطن"، فؤىل جإنب 
 
وقوع ضحإيإ ف

ي أكتر من منإسبة، بتهمة 
 
إإلشتبإكإت، تالهإ تعرض مدنيي   لالعتقإل من قبل إلفصإئل إلمتقإتلة، ف

 عل حيإتهم، ونهب منإزلهم 
ً
وح خوفإ  عن إجبإر إلمدنيي   عل إلت  

ً
إلتعإمل مع إلفصيل إلخصم، فضال

 وممتلكإتهم. 
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