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هدد 
ُ
ق سوريا ي كية عىل شمال شر تصاعد منىح الهجمات التر

ن ويعرض حقوقهم األساسية للخطر  حياة المدنيي 

راع تركيا 
ُ
  لم ت

ق  ف  /نوفمبر هجماتها عىل شمال وشمال شر  
ين الثان  سوريا، خالل تشر

، وعمدتالمدني حماية حياة ،2022 ادفة/متتالية عىل مشف  إىل تنفيذ  ي   غارات جوية مبر

  القصف الثاِن مدنيي   حاولوا إسعاف ضحايا ومحطة لتوليد الكهرباء، ُم 
 ف 
ً
ستهدفة

، بينه 11القصف األول، وصحفيي   أرادوا تغطية آثاره، ما أسفر عن مقتل   
، مدن   

م صحف 

 وإصابة آخرين
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 : ملخص تنفيذي

كية عىل  ة الهجمات العسكرية البر قتصاعدت وتب    شمال وشمال شر
 
خالل النصف  ،سوريا  مناطق ف

  من عام 
،  20 منذ ، ووصلت ذروتها 2022الثان  /نوفمبر  

ين الثان  كية تشر حيث قصفت الطائرات البر

 من المنشآت 
ً
 11الحيوية ومصادر النفط والطاقة، ما أدى إىل مقتل مناطق مأهولة بالسكان وعددا

، وإصابة آخرين.   
، بينهم صحف   

 مدن 

ة، مع كية األخب 
ك  عملية أسماها  تزامنت الهجمات/االعتداءات البر

-المخلب"إعالن الجيش البر

  شمال سوريا والعراقالسيف
 
، 20بتاري    خ  ،" ف /نوفمبر  

ين الثان   عىل  تشر
ً
ها جاءت ردا

ّ
 االنفجار قال إن

  
 
  إسطنبولشارع " الذي وقع ف

 
/نوفمبر  13يوم  ،االستقالل" ف  

ين الثان   6، وأدى لمقتل 2022تشر

قسد بالوقوف  –"أنقرة" قوات سوريا الديمقراطية  اتهمتآخرين، حيث  80أشخاص وإصابة أكبر من 

  خلفه. 
 
  الشارع المخصص للمشاة ف

 
العاصمة لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن االنفجار الذي وقع ف

كية،  .مسؤوليتهما عنه سد قت كما نف  البر

ة، وه   ات الطائرات الحربية والمسب ّ كية عىل الهجمات الجوية، بواسطة عشر اقترصت العملية البر

كية األكبر منذ عملية
ين األول/أكتوبر "نبع السالم" العملية البر   تشر

 
  احتلت تركيا ال ،2019، ف

خاللها  تر

ق سوريا.  /شي كانيه وتل أبيض شمال شر  المنطقة الممتدة بي   رأس العي  

 مدنيةاسته
ً
ك  أعيانا

استخدامه  جّهز لألطفال، تم  مشف  مُ و  مدرسةبينها  من ،1دف القصف الجوي البر

 الستقبال مصانر  
ً
   "كورونا"سابقا

 
   ف

  ريف حلب. و /كوبان 
 
لحبوب اتخزين ل مركز/صوامععي   العرب ف

  ريف
 
  ريف بالحسكة، إضافة   الدرباسية ف

 
 . ديريك/المالكية إىل محطة لتوليد الكهرباء ف

بات جوية متتالية عىل موقعي   عىل األقل،    عمدت تركيا إىل تنفيذ ض 
  كوبان 

 
هما مشف  األطفال ف

، قامت بقصف تلك المواقع    ريف المالكية/ديريك، فبعد قصفها كل من الموقعي  
 
ومحطة الكهرباء ف

  مواقع القصف األوىل. 
 
 أخرى بعد تجمع فرق طبية ومدنيي   وصحفيي   ف

ً
 مرة

ت تلك الهجمات إىل مقتل  وقد 
ّ
،مدني 11أد

ً
   بينهم ا

  ريف  ،صحف 
 
تل أثناء أداء عمله ف

ُ
ق

  كان يغطيها  "ل أفادت .نو رح آخر ُج فيما  المالكية/ديريك،
" أن المنطقة التر جنة حماية الصحفيي  

  نفس الموقع قبل ساعات 
 
 .فقطكانت هدفا لغارة جوية منفصلة ف

، ألطفالل ُمجهز  مشف  مدرسة ابتدائية و استهداف تزامن   
  كوبان 

 
الذي  ،اليوم العالم  للطفلمع  ف

/نوفمبر من كّل عام 20يصادف   
ين الثان  يدعو إىل الحماية والصحة والسالم لجميع أطفال ، و تشر

لدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها واالحتفال بها، وترجمتها إىل نقاشات وأفعال لبناء ، وُيكرس لالعالم

 . عالم أفضل لألطفال

/نوفمبر  21عقب يوم واحد، أي بتاري    خ   
ين الثان  كية عن انتهاء 2022تشر ، أعلنت وزارة الدفاع البر

ك  وزير  عمليتها الشيعة شمال سوريا والعراق، وقال
  خلوص  أكار،، الدفاع البر

 
طائراتهم قامت بتنفيذ  إن

ك  "رجب طيب أردوغان"  89
  ترصيحات صحفية أثناء عودته  قالغارة جوية. لكن الرئيس البر

 
من ف

  افتتاح بطولة كأس العالم ،قطر 
 
  زارها للمشاركة ف

   –عملية "المخلب لكرة القدم، إن  التر
 
السيف" ف

بات الج العراقو  سوريا شمال حدد حجم القوات  ويةلن تقترص عىل الرص 
ُ
 إىل أن بالده ست

ً
ا فقط، مشب 

  هذه العملية. 
 
  ستشارك ف

ية التر  البر

                                                           
 بالسكان.أعيان ال تُستخدم ألغراض عسكرية، كالمناطق المأهولة 1

https://www.bbc.com/news/world-europe-63615076
https://www.bbc.com/news/world-europe-63615076
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-blames-istanbul-blast-kurdish-militants-arrests-22-including-bomber-2022-11-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-blames-istanbul-blast-kurdish-militants-arrests-22-including-bomber-2022-11-14/
https://npasyria.com/130876/
https://npasyria.com/130876/
https://www.google.com/maps/place/Badh+Rajbana,+Syria/@36.8828872,38.3337368,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15315e51f7b65f5f:0xe0fcf5afc880bd73!8m2!3d36.8903434!4d38.3500108
https://www.google.com/maps/place/Badh+Rajbana,+Syria/@36.8828872,38.3337368,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15315e51f7b65f5f:0xe0fcf5afc880bd73!8m2!3d36.8903434!4d38.3500108
https://www.google.com/maps/place/Ad+Darbasiyah,+Syria/@37.0733795,40.6420111,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154b283a4e836eff:0xd0590c80dbb4f6f9!8m2!3d37.0721008!4d40.6524512
https://www.google.com/maps/place/Ad+Darbasiyah,+Syria/@37.0733795,40.6420111,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154b283a4e836eff:0xd0590c80dbb4f6f9!8m2!3d37.0721008!4d40.6524512
https://www.google.com/maps/place/Al-Malikiyah,+Syria/@37.1726935,42.1213485,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400976f31ac119ad:0x49624774a8e96549!8m2!3d37.1766607!4d42.1355904
https://www.google.com/maps/place/Al-Malikiyah,+Syria/@37.1726935,42.1213485,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400976f31ac119ad:0x49624774a8e96549!8m2!3d37.1766607!4d42.1355904
https://www.eremnews.com/news/arab-world/uv2lfgnp06
https://www.eremnews.com/news/arab-world/uv2lfgnp06
https://cpj.org/2022/11/cpj-calls-on-turkish-authorities-to-investigate-airstrikes-that-killed-hawar-news-agency-reporter/
https://cpj.org/2022/11/cpj-calls-on-turkish-authorities-to-investigate-airstrikes-that-killed-hawar-news-agency-reporter/
https://www.un.org/ar/observances/world-childrens-day
https://www.un.org/ar/observances/world-childrens-day
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%AF-184-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81/2744624
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%AF-184-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81/2744624
https://www.arabi21.com/story/1475987/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.arabi21.com/story/1475987/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.arabi21.com/stories/t/49219/0/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.arabi21.com/stories/t/49219/0/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.google.iq/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@33.1401321,48.207939,6z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1557823d54f54a11:0x6da561bba2061602!8m2!3d33.223191!4d43.679291?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@33.1401321,48.207939,6z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1557823d54f54a11:0x6da561bba2061602!8m2!3d33.223191!4d43.679291?hl=ar&authuser=0


 

Page 4 of 13 
  

 

 

  الحسكة ودير الزور، ووصلت 
  ريف 

 
كية بعد ذلك، لتشمل مناطق جديدة ف اتسع نطاق الهجمات البر

 من المنشآت  "،مخيم الهول"حتر 
ً
كية عددا  أكبر عدائية، حيث قصفت الطائرات البر

ً
وأخذت منحا

حيوية ومصادر النفط والغاز والكهرباء، ما أدى إىل خروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات ال

   ،آالف السكان من الطاقة
  الوقت الذي تعان 

 
  عموم الجغرافية السورية. ف

 
ر ماليي   آخرين ف وترص 

اع الدائر  ، بسبب الب  
ً
  البالد  المنطقة من بت  تحتية متهالكة أساسا

 
 .2011منذ  ف

ق سوريا، مؤشر عىل نّية تركيا بتدمب  هذا  كية عىل مناطق شمال شر   منىح االعتداءات البر
 
التطور ف

 اقتصاد المنطقة وحرمان سكانها من الخدمات والحقوق األساسية. 

ق سوريا،    عىل حياة سكان شمال شر
  لحقت بالبنية التحتية للطاقة بشكل كارنر

ار التر   أثرت األض 
التر

 باتت ملجأ لمئات آال
ً
، وأدت إىل تفاقم األزمة اإلنسانية القائمة، حيث أسفر هجوم ف النازحي   داخليا

  مختلف مناطق 
 
  الكهرباء ف

 
عىل محطة توليد الكهرباء بالقرب من المالكية/ديريك، إىل انقطاع كبب  ف

 محطة الكهرباء تلك تغذي 
ّ
وكمحافظة الحسكة، كما إن

ّ
  تمحطة مياه عل

 ، التر
ً
 رئيسيا

ً
عتبر مصدرا

  الشمال السوري، حيث تلتر  احتياجات 
 
شخص من سكان المنطقة، ال سيما سكان  800.000للمياه ف

 الهولكما يتم نقل المياه منها بالشاحنات لمخيمات   ،تل تمر وضواحيهما  بلدةمدينة الحسكة و 

  و  العريشةو 
 . بحسب اللجنة الدولة للصليب األحمر  ، وذلكالتوينة/ واشو كان 

  الوقود  كما أدى استهداف منشآت النفط والغاز إىل تفاقم
 
ل أصال أزمة النقص الحاد ف

ّ
، الذي كان يشك

ق سوريا، ما    شمال شر
 
  امعاناة  زاد منف

 
  الشتاء وقود اللطه  و ا غاز  توفب  لمدنيي   ف

 
 . تدفئة ف

كية إىل عمليات نزوح بالفعل،  ت الهجمات البر
ّ
  حال استمرارهلقد أد

 
 ومن المرّجح أن يؤدي الهجوم ف

  
 والبدء بعملية عسكرية بّرية إىل نزوح مئات آالف السكان، وهو ما سُيجهد االستجابة اإلنسانية التر

 .بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل التوغالت السابقة

  هيومن رايتش ووتشوقالت "
 
 "2022كانون األول/ديسمبر   7لها صدر بتاري    خ  تقرير " ف

 
الغارات ، إن

كية الجوية   ا البر
 
  بدأت ف

   20لتر
ين الثان  /تشر ارا بالمناطق المكتظة بالسكان  2022نوفمبر ألحقت أض 

ق   شمال وشمال شر
 
  سوريا  والبنية التحتية الحيوية ف

، وفاقمت األزمة اإلنسانية الكارثية القائمة والتر

  المنطق تؤثر عىل
 
 ة". األكراد، والعرب، والمجتمعات األخرى ف

   199وانضمت "تآزر" إىل 
 
/نوفمبر  29صدر بتاري    خ  بيانمنظمة سورّية ف  

ين الثان  ، يدين 2022 تشر

  الشمال السوري ويطالب مجلس األمن الدوىل  
 
ة التهديدات واألعمال العدائية المتكررة ف

ّ
بشد

اتخاذ إجراءات حازمة لمنع زعزعة االستقرار وعدم السماح بأي عمليات ، و بالتدخل الفوري لوقفها 

  شمال سوريا، ال سيما وأن العمليات الع
 
ات عسكرية جديدة ف يد عشر سكرية السابقة قد أدت إىل تشر

، وتوثيق انتهاكات لحقوق اإلنسان، ال حرص لها، من قبل المنظمات  اآلالف من السكان األصليي  

 الدولية والهيئات األممية المستقلة حول سوريا. 
 

 المسؤولية القانونية: 

  
 
راع تركيا ف

ُ
ق سوريا،لم ت  أن المدني حماية حياة هجماتها الجوية عىل مناطق شمال وشمال شر

ً
، علما ي  

كية جاءت    بعد أيام فقط من الغارات البر
يسىع إىل تحسي    إعالن سياس   دولة أخرى 81تركيا و تبت 

  المناطق المأهولة
 
 .حماية المدنيي   حول العالم من استخدام األسلحة المتفجرة ف

https://www.google.iq/maps/place/Allouk+water+station+%D8%8C%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%83%E2%80%AD/@36.8728464,40.1907969,1884m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154a8883a1eba0eb:0xebb568b9ff6d6dcb!2z2LnZhNmI2YMg2LTYsdmC2YrYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.8578484!4d40.1484728!3m4!1s0x154a8fcd1ec97f4b:0x100cee41911d824b!8m2!3d36.8732431!4d40.1859005?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/Allouk+water+station+%D8%8C%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%83%E2%80%AD/@36.8728464,40.1907969,1884m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154a8883a1eba0eb:0xebb568b9ff6d6dcb!2z2LnZhNmI2YMg2LTYsdmC2YrYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.8578484!4d40.1484728!3m4!1s0x154a8fcd1ec97f4b:0x100cee41911d824b!8m2!3d36.8732431!4d40.1859005?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%87%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@36.3853373,41.1571822,4413m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrtmK2YUg2KfZhNmH2YjZhA!3m5!1s0x154b8374733499f1:0xdde1abefe9e0108!8m2!3d36.3809517!4d41.1307935!15sChPZhdiu2YrZhSDYp9mE2YfZiNmEkgEKY2FtcGdyb3VuZOABAA?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%87%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@36.3853373,41.1571822,4413m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrtmK2YUg2KfZhNmH2YjZhA!3m5!1s0x154b8374733499f1:0xdde1abefe9e0108!8m2!3d36.3809517!4d41.1307935!15sChPZhdiu2YrZhSDYp9mE2YfZiNmEkgEKY2FtcGdyb3VuZOABAA?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%E2%80%AD/@36.2742243,40.7688228,2804m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bc970aca60111:0xe51160c1c06d8636!2z2KjZhNiv2YrYqSDYp9mE2LnYsdmK2LTYqQ!8m2!3d36.2352899!4d40.7275557!3m4!1s0x154bb759e3ea3d1f:0x61622f3d82ce066e!8m2!3d36.2779125!4d40.771364?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%E2%80%AD/@36.2742243,40.7688228,2804m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bc970aca60111:0xe51160c1c06d8636!2z2KjZhNiv2YrYqSDYp9mE2LnYsdmK2LTYqQ!8m2!3d36.2352899!4d40.7275557!3m4!1s0x154bb759e3ea3d1f:0x61622f3d82ce066e!8m2!3d36.2779125!4d40.771364?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@36.5608252,40.6555181,5752m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bab4792db956d:0xcdf81c594092bbf3!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2KrZiNmK2YbYqSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2KvYp9mG2YjZiiDZiNin2YTYp9iz2KfYs9mK!8m2!3d36.5574133!4d40.6461616!3m4!1s0x154a5526d6c29533:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508?hl=ar&authuser=0
https://www.icrcnewsroom.org/story/ar/1913/north-east-syria-millions-dealing-with-sporadic-water-shortages-crippled-health-services
https://www.icrcnewsroom.org/story/ar/1913/north-east-syria-millions-dealing-with-sporadic-water-shortages-crippled-health-services
https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/syria-administration-fuel-gas-bread-people.html
https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/syria-administration-fuel-gas-bread-people.html
https://www.hrw.org/
https://www.hrw.org/
https://www.hrw.org/ar/news/2022/12/07/northeast-syria-turkish-strikes-exacerbate-humanitarian-crisis
https://www.hrw.org/ar/news/2022/12/07/northeast-syria-turkish-strikes-exacerbate-humanitarian-crisis
https://www.hrw.org/ar/europe/central-asia/trkya
https://www.hrw.org/ar/europe/central-asia/trkya
https://www.hrw.org/ar/alshrq-alawst-wshmal-afryqya/swrya
https://www.hrw.org/ar/alshrq-alawst-wshmal-afryqya/swrya
https://hevdesti.org/ar/200-syrian-organizations-condemn-turkeys-attacks-and-call-on-the-international-community-to-intervene-ar/
https://hevdesti.org/ar/200-syrian-organizations-condemn-turkeys-attacks-and-call-on-the-international-community-to-intervene-ar/
https://www.hrw.org/news/2022/11/21/landmark-global-declaration-explosive-weapons
https://www.hrw.org/news/2022/11/21/landmark-global-declaration-explosive-weapons
https://www.dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/ewipa/EWIPA-Political-Declaration-Final-Rev-25052022.pdf
https://www.dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/ewipa/EWIPA-Political-Declaration-Final-Rev-25052022.pdf
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كية استمرت   قصف المناطق اآلهلة بالسكان الحكومة البر
 
وهو ما يخالف المبادئ األساسية  ،ف

  الدوىل  
ح ،للقانون اإلنسان 

ّ
اع المسل  لقواني   الب  

ً
ل انتهاكا

ّ
جمات تحظر قواني   الحرب بشدة اله. ويشك

  تستهدف المدنيي   أو األعيان المدنية ما لم تكن ألغراض عسكرية، وتحظر الهجمات العشوائية 
التر

  ال تمب   بي   األهداف العسكرية والمدن
 ية. التر

كية اتخاذ جميع التدابب  الممكنة لتجنب الخسائر 
، عىل القوات المسلحة البر   بموجب القانون الدوىل 

 
 ف

ر باألعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، وتق ، وإلحاق الرص  ، وإصابة المدنيي       ليلها أرواح المدنيي  
 
ف

ه عليها التقيد الصارم بالمعايب  واإلجرا 
 
بها أساليءات الدولية فيما يتعلق بوسائلها و كل األحوال. أي أن

، وعليها اإلبالغ بشكل دائم وشفاف عن    صفوف المدنيي  
 
الحربية المصممة لمنع وقوع إصابات ف

 .  الغارات الجوية وخسائر العدو والمدنيي  

  أي خسائر مدنية تنجم عن 
 
كية بدء تحقيق شامل ونزيه بشعة ف   جميع األحوال، عىل السلطات البر

 
ف

  الد
  أن تحدد المسؤولي   عن وفيات المدنيي   الناجمة عن انتهاكات القانون اإلنسان 

، عملياتها ينبىع  وىل 

 ،   صفوف المدنيي  
 
وعة ف وتحاسبهم وأن تقدم تعويضات عن الوفيات واإلصابات غب  المشر

  لحقت بهم. 
ار التر  وتعويضات مناسبة عن األض 

 

 :  التحذير األمريكي

   18بتاري    خ 
ين الثان     عبر قنصليتها  ،كيةيالواليات المتحدة األمر  حذرت ،2022/نوفمبر تشر

 
ف

ردستان العراق،/ أربيل
ُ
 ،مواطنيها من السفر إىل مناطق شمال سوريا وشمال العراق هولب  بإقليم ك

 لعمل عسكري ترك  مُ 
ً
  المنطقة. تحسبا

 
 حتمل ف

  "شارع االستقالل" ك  جاء بعد أيام من تفجب  وقع يالتحذير األمر 
 
 13، بتاري    خ وسط مدينة إسطنبولف

/نوفمبر   
ين الثان   . آخرين 81أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة  ،2022تشر

ة أعلنت عق   إسطنبول مديرية األمن العامةب التفجب  مباشر
 
، منفذة التفجب   ، إلقاء القبض عىلف

"ا وقالت إنها  دىع "أحالم البشب 
ُ
وحدات و تلقت تدريبات عىل يد قوات سوريا الديمقراطية  ،مرأة ت

ق سوريا    شمال شر
 
 . حماية الشعب ف

وبلت بالرفض من قبل قوات سوريا الديمقراطية
ُ
كية ق كية ووصفتها  ،االتهامات البر   نفت الرواية البر

التر

  
 
ي تفجت  مدينة إسطنبول" لها  بيان   بالُمضللة وقالت ف

ن
 أي عالقة أو دور لنا ف

ً
ي تماما

 . "ننفن

  
 
/نوفمبر  15وف  

ين الثان  ل نواة اإلدارة  PYD)أصدر حزب االتحاد الديمقراط  ) ،2022 تشر
ّ
الذي يشك

ق سوريا و الذاتية لشمال  ا شر
ً
ئ األرضية لهجمات جديدة عىل مناطقنا من قال فيه بيان هي 

ُ
 تركيا ت

َّ
: "إن

ي انفجار
ن
ك ل حزب  ". سطنبولإ خالل اتهاماتها لقواتنا ومناطقنا ف جاء ذلك عىل لسان الرئيس المشبر

 
 
 أن

ً
تركيا هّيأت سيناريو التفجت  وسيشنون " االتحاد الديمقراط  "صالح مسلم" الذي أضاف أيضا

ن لهم الفرصة"   عندما تحي 
ً
ه. هجوما  حسَب تعبب 

 

 : كي
 التهديد التر

https://iq.usembassy.gov/security-alert-u-s-consulate-general-erbil-iraq-november-18-2022/?mibextid=Zxz2cZ
https://iq.usembassy.gov/security-alert-u-s-consulate-general-erbil-iraq-november-18-2022/?mibextid=Zxz2cZ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A/2744523
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A/2744523
https://sdf-press.com/?p=39058&fbclid=IwAR3syOko52yVmKLEAUwdl_rOxqAwxX3i_e1lXH6OAWRXnLgm3M1YypAJRLY
https://pydrojava.org/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%8F%D9%81%D8%A8%D8%B1/?mibextid=Zxz2cZ
https://pydrojava.org/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%8F%D9%81%D8%A8%D8%B1/?mibextid=Zxz2cZ
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 تركيا ف

َ
كية، لم تتوان   قوات سوريا الديمقراطية "قسد" االتهامات البر

بات عىل الرغم من نف   شن ض 

  شمال
 
ق سوريا  وشمال جوية عىل مناطق عدة ف تفاقم األزمة و  ،عن وقوع ضحايا مدنيي    تأسفر  ،شر

 اإلنسانية الكارثية القائمة. 

  
 
كية توعدت قوات سوريا الديمقراطية ف   الزمان بالرد عىل القصف ال بيان عقب الغارات البر

 
ك  ف

بر

 . مان  وقالت:  والمكان المناسبي  
َّ
ي المكان والز

ن
، ف

ٍّ
ّ هذه دون َرد كي

"لن تبفر هجمات دولة االحتالل الترر

ٍر عليها"
ِّ
، وبشكل قوّي ومؤث

ر
د ُ ن ستن  . الُمناسبي 

ق  ُيهدد ، 2022منذ أيار/مايو    شمال شر
 
ك  رجب طيب أردوغان بتوغل عسكري جديد ف

الرئيس البر

  شمال سوريا منذ عام 
 
كيا ف تصاعدت ، حيث 2016سوريا. هذا التوغل المخطط له سيكون الرابع لبر

كية والقصف من قبل قواتها والقوات السورّية المدعومة منها، عىل مدن  ة البر هجمات الطائرات المسب ّ

ق سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيي   بينهم أطفال.   وبلدات شمال شر

  سوريا منذ 
 
كية ف ك العمليات كانت حافلة باالنتهاكات، رافقت تل  2016جميع العمليات العسكرية البر

  قرى وبلدات ومدن الشمال السوري أدت إىل زعزعة 
 
العسكرية تهديدات وأعمال عدائية متكررة ف

 من مختلف الجغرا
ً
  باتت ملجأ لمئات آالف النازحي   داخليا

  هذه المناطق، التر
 
فية االستقرار النستر  ف

 .السورية المنكوبة
 

كية تفاقم األزمة اإلنسانية  : االعتداءات التر

 بالعديد من المناطق السكنية والمرافق الخدمية والمنشآت 
ً
ارا كية أض  ألحقت الغارات الجوية البر

  فيه المنطقة من اقتصاد متدهور وبت  تحتية 
  وقت  تعان 

 
ق سوريا، ف   شمال وشمال شر

 
الحيوية ف

 .
ً
 متهالكة أساسا

/نوفمبر  20بتاري    خ   
ين الثان    2022تشر

كية ثمان  غارات جوية، عىل األقل، عىل  ، نفذت الطائرات البر

/عي   العرب، حيث استهدف القصف مواقع مختلفة، من بينها تلة "  
غابة  " و مشتنورمدينة كوبان 

  
 الستقبال مصانر   جّهز لألطفال، تم  مشف  مُ و  مدرسة، ما أدى إىل تدمب  كوبان 

ً
استخدامه سابقا

 ". كورونا"

  "محمد جرادة" مراسل قناة  أصيبكما 
، أثناء قيامه مع صحفيي   آخرين بتغطية Stêrk TVالصحف 

، حيث تعرض الموقع نفسه   
  كوبان 

 
آثار القصف الذي طال مشف  األطفال فوق تلة "مشتنور" ف

 لغارة أوىل وتوجه طواقم طبية وصحفيي   
، فبعد تعرض موقع المشف  /متتاليتي   ادفتي  

لهجمتي   مبر

 أخرى، ما أسفر عن إصابة 
ً
كية ذات الموقع مرة هم إىل الموقع، قصفت الطائرات البر وآخرين غب 

  رأسه، وتم  نقله من قبل زمالئه إىل مشف  آخر. "
 
ت جرادة" بجروح ف للغارة  مقطع فيديو قناة النشر

 إىل مستشف  آخر.  مراسلها الجوية عىل المستشف  ونقل 

  "جهاد نبو" ل  "تآزر"  روى
كيةحول تفاصيل المشاهداته الصحف  ، فقد  هجمات البر  

عىل مدينة كوبان 

 ة. وسيلة إعالمية إقليمية كردي يعمل لصالحواكب األحداث عن قرب، كونه 

/نوفمت   20 مع حلول فجر يوم" ي
ن
ين الثان ي  تعرضت 2022 تشر

ن
ي مدينة كوبان

ن
عدة مواقع ف

ي  تلة "مشتنور" لغارات جوية تركية، بينها 
  الير

ُ
 ،بأرب  ع صواري    خ حربية متتالية تصفق

https://sdf-press.com/?p=39082&fbclid=IwAR3NrgAkagCw9EtKJeJQ3ntBbomkmlq68Iksm2jazo_sp1x4ebdyl_3jRQg
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/20/new-turkish-offensive-in-syria-still-a-possibility-erdogan-warns
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/20/new-turkish-offensive-in-syria-still-a-possibility-erdogan-warns
https://www.google.iq/maps/place/%D8%AC%D8%A8%D9%84+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%86%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@36.8747036,38.390859,13.74z/data=!4m10!1m2!2m1!1z2YXYtNiq2YbZiNix!3m6!1s0x15315e8593097bed:0x519023ef25a06ba8!8m2!3d36.8666982!4d38.36633!15sCgzZhdi02KrZhtmI2LGSAQRwZWFr4AEA!16s%2Fg%2F11bc8yt6mg?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D8%AC%D8%A8%D9%84+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%86%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@36.8747036,38.390859,13.74z/data=!4m10!1m2!2m1!1z2YXYtNiq2YbZiNix!3m6!1s0x15315e8593097bed:0x519023ef25a06ba8!8m2!3d36.8666982!4d38.36633!15sCgzZhdi02KrZhtmI2LGSAQRwZWFr4AEA!16s%2Fg%2F11bc8yt6mg?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A+_Daristana+koban%C3%AA%E2%80%AD/@36.8914494,38.3357074,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1z2LrYp9io2Kkg2YPZiNio2KfZhtmK!3m5!1s0x15315fed819384cd:0x22ff8ed6f726e8f9!8m2!3d36.8915878!4d38.3333028!15sChXYutin2KjYqSDZg9mI2KjYp9mG2YqSAQRwYXJr4AEA?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A+_Daristana+koban%C3%AA%E2%80%AD/@36.8914494,38.3357074,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1z2LrYp9io2Kkg2YPZiNio2KfZhtmK!3m5!1s0x15315fed819384cd:0x22ff8ed6f726e8f9!8m2!3d36.8915878!4d38.3333028!15sChXYutin2KjYqSDZg9mI2KjYp9mG2YqSAQRwYXJr4AEA?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A+_Daristana+koban%C3%AA%E2%80%AD/@36.8914494,38.3357074,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1z2LrYp9io2Kkg2YPZiNio2KfZhtmK!3m5!1s0x15315fed819384cd:0x22ff8ed6f726e8f9!8m2!3d36.8915878!4d38.3333028!15sChXYutin2KjYqSDZg9mI2KjYp9mG2YqSAQRwYXJr4AEA?hl=ar&authuser=0
https://npasyria.com/130876/
https://npasyria.com/130876/
https://cpj.org/2022/11/cpj-calls-on-turkish-authorities-to-investigate-airstrikes-that-killed-hawar-news-agency-reporter/
https://cpj.org/2022/11/cpj-calls-on-turkish-authorities-to-investigate-airstrikes-that-killed-hawar-news-agency-reporter/
https://sterktv1.net/
https://www.facebook.com/SterkTV2/videos/%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%D8%A8%DB%95%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A6%DB%95%D9%85%DA%95%DB%86-%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DB%95%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DB%95%D8%AE%DB%86%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%95%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%8C-%D9%84%DB%95-%DA%A9%DB%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D8%AA%DB%95%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1/2956057684698206/
https://www.facebook.com/SterkTV2/videos/%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%D8%A8%DB%95%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A6%DB%95%D9%85%DA%95%DB%86-%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DB%95%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DB%95%D8%AE%DB%86%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%95%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%8C-%D9%84%DB%95-%DA%A9%DB%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D8%AA%DB%95%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1/2956057684698206/
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ي المنطقة
ن
 مادية جسيمة ف

ً
ارا ، رغم خل خلفت أضن ن وها من أّي مواقع المأهولة بالمدنيي 

 ". عسكرية

 

 

ظهر الدمار الذي لحق 2( و )1صور رقم )
ُ
   ألطفالل الُمجهز  مشف  بال(، ت

  كوبان 
 
نتيجة تعرضه لغارة جوية تركية ، ف

/نوفمبر  20بتاري    خ   
ين الثان   . وكالة أنباء هاوار . مصدر الصور: 2022تشر

 

https://rojnews.news/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/anha-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85/
https://rojnews.news/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/anha-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85/


 

Page 8 of 13 
  

 

 

ك  
،االبتدائية  "كوران"مدرسة قرية كما استهدف القصف البر  

ر
ف   الشر

 ما  ودمرها بالكامل، بريف كوبان 

كية آالف األطفال من متابعة  .الخوف والهلع بي   الطالب وسكان القرية نشر  حرمت الهجمات البر

  
 
  تقع بالقرب من  19تعليمهم، بسبب تعليق الدوام المدرس  ف

، والتر  
مدرسة ابتدائية بريف كوبان 

  
  السوري" الُمعارض التر

كية وفصائل "الجيش الوطت  خطوط التماس مع مناطق نفوذ القوات البر

 بل تركيا وحلفائها. تدعمها "أنقرة"، وتتعرض لقصف متكرر من ق

  الهجرة مع عائلته، بسبب انعدام األمان 
 
  ل  "تآزر" عن نّيته ف

  كوبان 
 
وعبرّ شاهد من قرية "كوران" ف

  
ً
ق سوريا، وخاصة   شمال وشمال شر

 
كية المستمرة عىل مناطق ف   إثر الهجمات والتهديدات البر

 كوبان 

: حلبشماىل   تل رفعتو  منبجو 
ً
 ، وتحدث قائال

ركيا قصف
ُ
ي من التعليم، ألن ت

ئ
ي الصف الثالث االبتدان

ن
ي الوحيد، وهو طالٌب ف

رم ابين
ُ
ت "ح

ي 
ن
ي العديد من مدارس كوبان

ن
  إثر ذلك، واآلن يصعبمدرسته، وتمَّ تعليق الدوام المدرسي ف

 ارتياد مدرسته الُمدمرة، لذ
ً
 طالبا

ً
ل، فهو يبكي يوميا

ن ي المتن
ن
ّ إقناعه بالبقاء ف  ا قررتعىلي

نا، طالما أن الجارة تركيا ترى مدارس 
ُ
ي خارج سوريا، فال مأمن لنا ه

 طفالنا أالهجرة مع عائلير

 عىل أمنها". 
ً
 خطرا

، لألطفال مشف  مدرسة ابتدائية و استهداف تزامن   
  كوبان 

 
الذي يصادف  ،اليوم العالم  للطفلمع  ف

/نوفمبر من كّل عام 20  
ين الثان  يدعو إىل الحماية والصحة والسالم لجميع أطفال العالم، ، و تشر

بها، وترجمتها إىل نقاشات وأفعال لبناء عالم لدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها واالحتفال وُيكرس ل

 . أفضل لألطفال

 

، نتيجة تعرضها لقصف جوي 3صورة رقم )  
ظهر الدمار الذي لحق بمدرسة قرية "كوران" االبتدائية بريف كوبان 

ُ
(، ت

/نوفمبر  20ترك  بتاري    خ   
ين الثان  بية والتعليم . مصدر الصورة: 2022تشر  . إقليم الفرات –هيئة البر

https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8828524,38.3718461,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15315e51f7b65f5f:0xe0fcf5afc880bd73!8m2!3d36.8903434!4d38.3500108?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8828524,38.3718461,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15315e51f7b65f5f:0xe0fcf5afc880bd73!8m2!3d36.8903434!4d38.3500108?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5293273,38.1136596,12z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1531aaf40861e571:0x632a18d36ef51a6d!2z2YXZhtio2KzYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.5352848!4d37.9678652!3m4!1s0x1531aaf40861e571:0x632a18d36ef51a6d!8m2!3d36.5352848!4d37.9678652?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5293273,38.1136596,12z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1531aaf40861e571:0x632a18d36ef51a6d!2z2YXZhtio2KzYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.5352848!4d37.9678652!3m4!1s0x1531aaf40861e571:0x632a18d36ef51a6d!8m2!3d36.5352848!4d37.9678652?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%AA%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.4681552,37.1385717,12.22z/data=!4m5!3m4!1s0x152fe8f90ecc7df1:0x2ebae1ace11177ea!8m2!3d36.4651868!4d37.0936867?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%AA%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.4681552,37.1385717,12.22z/data=!4m5!3m4!1s0x152fe8f90ecc7df1:0x2ebae1ace11177ea!8m2!3d36.4651868!4d37.0936867?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.2064064,37.2309866,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff813b98135af:0x967e5e5fc542c32a!8m2!3d36.2021047!4d37.1342603?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.2064064,37.2309866,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff813b98135af:0x967e5e5fc542c32a!8m2!3d36.2021047!4d37.1342603?hl=ar
https://www.un.org/ar/observances/world-childrens-day
https://www.un.org/ar/observances/world-childrens-day
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05iRTmL6qtLbmY25PLzQYNxSRjBnbMQy9JrVWN2zmnfNYK8EqfaBo5rRqCngmycoLl&id=100064824185252&eav=AfYiWEHLA25RMPrZzH7y81BRl9MFQ9WPOWlJZsvRSIySQcZUrFQmdZYgaDkmEPOcnZo&m_entstream_source=timeline&paipv=0
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   مصدر / وأضاف شاهد 
 القصف الجوي 2آخر من كوبان 

 
ك   ل  "تآزر" أن

بي   تل  مواقع عدةطال  البر

  
  تتوىل مهمة  السورية القوات الحكومية وإصابة آخر من وأسفر عن مقتل عنرص  ،أبيض وكوبان 

التر

كية.   حماية الحدود السورية البر

كية    ريف مدينة الدرباسية، استهدفت الغارات البر
 
  قرية "وف

 
"، ظهر العربصوامع تخزين الحبوب ف

 عن استهداف مناطق مأهولة بالسكان بلدة 
ً
 بها، فضال

ً
ا  كبب 

ً
را /زركانما ألحق ض    رأس  أبو راسي  

ر
ف شر

/شي كانيه، ونقاط تابعة للقوات الحكومية السور   ية. العي  

 

  قرية "ظهر العرب" بريف الدرباسية، بتاري    خ 4صورة رقم )
 
ك  عىل صوامع الحبوب ف

ظهر آثار القصف البر
ُ
ين  20( ت تشر

/نوفمبر   
 .اإلخبارية Bazوكالة . مصدر الصورة: 2022الثان 

 

/زركانشاهد  قالو  /نوفمبر  21، التقت به "تآزر"، يوم 3من ريف بلدة أبو راسي    
ين الثان    ،2022تشر

ّ
إن

ك  أودى بحياة ثالثة عناض من القوات الحكومية
  قرية "تل حرمل"  السورية القصف الجوي البر

 
ف

 . الشماىل   البلدةبريف 

  ،التابعة للحكومة السورية ، وه  الوكالة الرسمية"سانا" العربية السورية لألنباء وكالةالقالت كما 
 
إن

 
ُ
 من عناض القوات الحكومية ق

ً
  عددا

  ريف 
 
  السورية ف

كية عىل األراص  حلب  تلوا نتيجة االعتداءات البر

   20 فجر يوم ،والحسكة
ين الثان   . 2022 نوفمبر / تشر

  المنطقة الممتدة بي   
 
كية أكبر عداًء ف /قامشلو وكانت الهجمات البر والمالكية/ديريك، حيث  القامشىل 

استهدفت تركيا مناطق مأهولة بالسكان وبت  تحتية حيوية، من بينها محطة للكهرباء وعدد من حقول 

                                                           
 ، وتمَّ التحفظ على معلومات الشاهد بناًء على رغبته.2022تشرين الثاني/نوفمبر  25تمَّ إجراء المقابلة عبر األنترنت بتاريخ  2
 تمَّ التحفظ على معلومات الشاهد بناًء على رغبته. 3

https://www.google.com/maps/place/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B8%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%AD/@36.9553961,40.4831319,13z/data=!4m9!1m2!2m1!1z2LjZh9ixINin2YTYudix2Kg!3m5!1s0x154ae9a16816ce43:0x8f935c8657979b12!8m2!3d36.9553961!4d40.4329896!15sChHYuNmH2LEg2KfZhNi52LHYqJIBCXdhcmVob3VzZeABAA?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B8%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%AD/@36.9553961,40.4831319,13z/data=!4m9!1m2!2m1!1z2LjZh9ixINin2YTYudix2Kg!3m5!1s0x154ae9a16816ce43:0x8f935c8657979b12!8m2!3d36.9553961!4d40.4329896!15sChHYuNmH2LEg2KfZhNi52LHYqJIBCXdhcmVob3VzZeABAA?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8469142,40.3459494,15z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1z2KjZhNiv2Kkg2KPYqNmIINix2KfYs9mK2YYg2LHYo9izINin2YTYudmK2YYg2KfZhNit2LPZg9ip4oCt!3m5!1s0x154af323d3ee96e5:0xd831cb49febc6e6e!8m2!3d36.8448729!4d40.3267336!15sCjzYqNmE2K_YqSDYo9io2Ygg2LHYp9iz2YrZhiDYsdij2LMg2KfZhNi52YrZhiDYp9mE2K3Ys9mD2KnigK2SAQhsb2NhbGl0eeABAA?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8469142,40.3459494,15z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1z2KjZhNiv2Kkg2KPYqNmIINix2KfYs9mK2YYg2LHYo9izINin2YTYudmK2YYg2KfZhNit2LPZg9ip4oCt!3m5!1s0x154af323d3ee96e5:0xd831cb49febc6e6e!8m2!3d36.8448729!4d40.3267336!15sCjzYqNmE2K_YqSDYo9io2Ygg2LHYp9iz2YrZhiDYsdij2LMg2KfZhNi52YrZhiDYp9mE2K3Ys9mD2KnigK2SAQhsb2NhbGl0eeABAA?hl=ar
https://ne-np.facebook.com/baznwes/photos/pcb.656081416065347/656081396065349/?type=3&theater
http://www.sana.sy/?p=1788117
http://www.sana.sy/?p=1788117
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0490295,41.282628,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0490295,41.282628,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471?hl=ar


 

Page 10 of 13 
  

 

 

  منىح االعتداءات 
 
ق سوريا، مؤشر عىل نّية النفط والغاز. هذا التطور ف كية عىل مناطق شمال شر البر

 تركيا بتدمب  اقتصاد المنطقة وحرمان سكانها من الخدمات والحقوق األساسية. 

، فبعد  ادفتي   بشكل متوال 
  قرية "تقل بقل" قد تعرضت لهجمتي   مبر

 
وكانت محطة تحويل الكهرباء ف

  المحطة وأصيب آخرون نتيجة الغارة 
 
تل عامل ف

ُ
األوىل، وحينما وصل مدنيون يقطنون الجوار أن ق

 أخرى، وقتلت 
ً
كية الموقع ذاته مرة  10إىل الموقع وبدأوا بإسعاف الجرىح، قصفت الطائرات البر

تل أثناء أداء عمله، كما أصيب أكبر من 
ُ
  ق

، وصحف  آخرين  10مدنيي   آخرين، بينهم عدة مسعفي  

 عن خروج المحطة عن الخدم
ً
  ريف  60ة، وانقطاع الكهرباء عن أكبر من بجروح مختلفة، فضال

 
قرية ف

 المالكية/ديريك. 

  
 
قة ف ته محبر  عىل جثته وكامب 

  "عصام عبد هللا" مراسل "وكالة أنباء هاوار"، والذي ُعبر
وكان الصحف 

 الضحية كان يقوم بتصوير آثار 
 
، وقال ناِج قابلته "تآزر" إن الموقع الذي تعرض لهجمتي   متتاليتي  

 4 لجنة حماية الصحفيي   األوىل، بينما كان هو وآخرون يحاولون إسعاف الجرىح. طالبت الغارة 

كية ب  ر عىل الفور حول ما إذا كان مراسل وكالة أنباء هاوا إجراء تحقيق كامل وشفافالسلطات البر

  المنطقة
 
كية ف هدفوا خالل الغارات الجوية البر

ُ
يف منصور، منسق ، وقال وصحفيي   آخرين قد است شر

  لجنة حماية الصحفيي   
 
ق األوسط وشمال أفريقيا ف  برنامج الشر

 
الصحفيون مدنيون ويجب " ، إن

 ". حمايتهم أثناء قيامهم بعملهم

"تح ( 36) دثت "تآزر" إىل "سعيد عىل 
ً
الذي استهدف  جوي المتتاىل  ال قصفال من ناِج وهو  ،عاما

  محطة توليد الكهرباء 
 
 بريف المالكية/ديريك.  قرية "تقل بقل"ف

 
ُ
لأ " أثناء تفقده لضحايا القصف األو  ،صيب "عىل  وصف حيث  ، ذلك نتيجة تعرض الموقع لقصف  ثان 

 :
ً
 مشهد قائال

  ،المحطة لقصف جويتعرض عند "
ُ
 مع  هرولت

ً
أبناء القرية نحو مكان آخرين من مشعا

ي المحطة نقاذ القصف إل 
ن
ن ف ، ،العاملي  ن تعرضت المحطة  لكن وبينما كنا نسعف المصابي 

ي اصدى إىل إأ ،لقصف ثان  
 عىل إثرها إىل  ،بجروح عدة بير

ُ
سعفت

ُ
ي الأ

ن
ي ف

 مدينةمشفن الوطين

 . "ديريك

                                                           
 .ز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالمتعمل على تعزي، مقرها نيويورك، حفيين هي منظمة مستقلة غير ربحيةلجنة حماية الص 4

https://cpj.org/2022/11/cpj-calls-on-turkish-authorities-to-investigate-airstrikes-that-killed-hawar-news-agency-reporter/
https://cpj.org/2022/11/cpj-calls-on-turkish-authorities-to-investigate-airstrikes-that-killed-hawar-news-agency-reporter/
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  5صورة رقم )
 
ظهر آثار الدمار ف

ُ
  قرية محطة(، ت

 
بعد قصفها مرتي    " بريف المالكية/ديريكتقل بقل" الكهرباء ف

كية، بتاري    خ  /نوفمبر  20متتاليتي   من قبل الطائرات البر  
ين الثان   . هاوار  أنباء وكالة . مصدر الصورة: 2022تشر

 

، كان القصف  20وابتداء من  /نوفمبر  
ين الثان  ه تم القصف تشر

ّ
، حيث أن مّرة  108عنيفا بشكل كبب 

ق سوريا، وكانت بلدة زركان/أبو راسي   كذلك ضمن هذا    شمال وشمال شر
 
عىل مناطق مختلف ف

 االستهداف،

 عن 
ً
، فضال  لقصف جوي ترك 

ً
/شي كانيه وقراها أيضا   رأس العي  

ر
ف /زركان شر وتعرضت بلدة أبو راسي  

  السوري" تعرضها بشكل مستمر لقصف مدفىع  و 
  من قبل تركيا وفصائل "الجيش الوطت 

صاروىح 

  تدعمها "أنقرة". 
 الُمعارض التر

، خالل  ، نتيجة تعّرضه لقصف ترك   
لها بشكل جزن  مر مب  

ُ
التقت "تآزر" بشاهدة أصيبت والدتها ود

/نوفمبر   
ين الثان   ، حيث قالت حول ذلك: 2022تشر

لنا لوابل من القذائف الصاروخية، حيث  ن ل، "تعّرض متن ن ي محيط المتن
ن
سقطت إحداها ف

ي 
ر
ة، كما أدت إىل إصابة والدن  كبت 

ً
ارا فت أضن

ّ
، وخل لنا بشكل مباشر ن وأصابت األخرى متن

ة بعدة جروح". 
ّ
 الُمسن

/زركان وريفها حال دون قدرة الفرق الطبية ع  للشاهدة، فأن كثافة القصف عىل بلدة أبو راسي  
ً
ىل ووفقا

: التدخل العاجل إلسعاف الجرىح، 
ً
 وتابعت حديثها قائلة
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ّ الذي نقطن فيه، ولم  ، وكامل الىحي
ً
ي بجوارنا أيضا

ل أخن ن "استهدف القصف المدفعي متن

يتمكن أحد من مساعدتنا بسب كثافة القصف، واضطررنا إىل حماية أنفسنا واالنتظار حير 

ي العالج". 
ي إىل مستوصف مدينة الدرباسية لتلفر

ر
 توقف القصف، إلسعاف والدن

 

 (، 6) رقمصورة 
ُ
  ت

/ قرى بريف عىل ظهر القصف العشوان  ة: صفحات محلية عبر مصدر الصور  . زركانبلدة أبو راسي  

 موقع فيس بوك. 

 

  تعرضت لقصف مدفىع  ه  األخرى، قال 
، والتر /زركان الشماىل 

" بريف بلدة أبو راسي     قرية "بونر 
 
وف

 أحد سكان القرية ل  "تآزر": 

دادا عبدال ومحرملة والمطمورة لقصف مدفعي بشكل "تتعّرض قريتنا والقرى المجاورة ك  

"
ً
نا خطرا

ُ
، وأصبح البقاء ه

ً
ة القصف قد ازدادت مؤخرا  . متكرر منذ ثالث سنوات، لكن وتت 

ات من سكان القرية والقرى المجاورة قد نزحوا إىل مخيم   واشو  وبحسب الشاهد فأن العشر

/التوينة  
  ريف  شي كانيه/الطالئعو  كان 

 
ك  المتكرر لقراهم ومزارعهم. الحسكةف

 ، نتيجة االستهداف البر

https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@36.5608252,40.6555181,5752m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bab4792db956d:0xcdf81c594092bbf3!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2KrZiNmK2YbYqSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2KvYp9mG2YjZiiDZiNin2YTYp9iz2KfYs9mK!8m2!3d36.5574133!4d40.6461616!3m4!1s0x154a5526d6c29533:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@36.5608252,40.6555181,5752m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bab4792db956d:0xcdf81c594092bbf3!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2KrZiNmK2YbYqSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2KvYp9mG2YjZiiDZiNin2YTYp9iz2KfYs9mK!8m2!3d36.5574133!4d40.6461616!3m4!1s0x154a5526d6c29533:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@36.5608252,40.6555181,5752m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bab4792db956d:0xcdf81c594092bbf3!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2KrZiNmK2YbYqSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2KvYp9mG2YjZiiDZiNin2YTYp9iz2KfYs9mK!8m2!3d36.5574133!4d40.6461616!3m4!1s0x154a5526d6c29533:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/Serekaniye+camp/@36.5220243,40.7908966,913m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154ba8cd8c29a889:0x386be4546d7c857b!2z2KfZhNit2LPZg9ip2Iwg2LPZiNix2YrYpw!3b1!8m2!3d36.507867!4d40.7462671!3m4!1s0x154ba9a9676f3bef:0x98e5781fd37a82f8!8m2!3d36.5207324!4d40.7848884?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/Serekaniye+camp/@36.5220243,40.7908966,913m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154ba8cd8c29a889:0x386be4546d7c857b!2z2KfZhNit2LPZg9ip2Iwg2LPZiNix2YrYpw!3b1!8m2!3d36.507867!4d40.7462671!3m4!1s0x154ba9a9676f3bef:0x98e5781fd37a82f8!8m2!3d36.5207324!4d40.7848884?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5044509,40.825949,21112m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154ba8cd8c29a889:0x386be4546d7c857b!8m2!3d36.507867!4d40.7462671?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5044509,40.825949,21112m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154ba8cd8c29a889:0x386be4546d7c857b!8m2!3d36.507867!4d40.7462671?hl=ar
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