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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت تركيا

 لما رّوجت له تركيا، فإن فوضى السالح وانعدام األمان هما السمة األبرز لواقع 
ً
خالفا

ي شهدت 
/رسي كانيه وتل أبيض، الت  ى ي مناطق رأس العي 

حالة اقتتال داخلي  33الحال فى
ي السوري" الُمعارض، خالل عام 

ى فصائل "الجيش الوطتى أّدت إىل مقتل ، 2022بي 
ى م آخرين، بينه 20وإصابة  انمدني  ثالثة أطفالو  امرأتي 
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 : ملخص تنفيذي

ي  33 ب، نشو ايا وثقت رابطة "تآزر" للضح
ى فصائل "الجيش الوطتى حالة اقتتال/اشتباك داخلي بي 

/رسي كانيه وتل أبيض، ى ي رأس العي 
ي منطقت 

ى
ت إىل مقتل  ،2022خالل عام  السوري" الُمعارض، ف

ّ
أد

ى آخرين، بينهم  20وإصابة  انمدني  عن مقتل ثالثة أطفالو  امرأتي 
ً
 وإصابة  22، فضال

ً
آخرين  83عنرصا

ي تدعمها تركيا. 
 عل األقل، من مسلحي تلك الفصائل الت 

حاالت قتل/اغتيال نفذها مسلحون  خمسذاته،  العام، خالل شهدت منطقة "نبع السالم"كما 

تل خاللها 
ُ
ي السوري"اعن 4مجهولون، ق

ينهما صائغ مدنيان، بكذلك و  ،رص من "الجيش الوطتى

تل بداعي الرسقة، و 
ُ
 عنارص من 4لمحاولة قتل/اغتيال، أصيب خاللهما  ثالثة حوادثمجوهرات ق

"، باإلضافة إىل توثيق حادثة واحدة تمَّ خاللها إطالق النار بشكل مبارسر من  فصائل ي
"الجيش الوطتى

، ما أدى إىل  ى  إصابة طفل بجروح. قبل مجموعة ُمسلحة تتبع لـ "فرقة الحمزة" عل تجمع للمدنيي 

ي السوري" تعود 
ى فصائل "الجيش الوطتى ي جمعتها "تآزر" أن حاالت االقتتال بي 

بّينت المعلومات الت 

ة، تتمحور أغلبها حول خالفات عل السلطة والنفوذ، وإدارة تجارة المخدرات، وتهريب 
ّ
ألسباب عد

ى سوريا وتركيا، وتندلع مواجهات أخرى نتيجة  ي بعض الحاالت لتصبح فردي نزاعاتالبرسر بي 
ة تتطور فى

ى  ي تطور بعض الخالفات بي 
مواجهات عسكرية واسعة، كما تسهم "العصبية القبائلية/العشائرية" فى

 مقاتلي الفصائل إىل مواجهات واسعة. 

ى رمضا"نيسان/أبريل، الذي وافق شهر شهد شهر  ، أكبر عدد من حاالت االقتتال ن" لدى المسلمي 

ى فصائل  ي السوري"، خالل عام الداخلي بي 
اشتباكات،  8، حيث اندلعت خالله 2022"الجيش الوطتى

ى شهد شهر أيار/مايو أربعة اشتباكات، كان أحدها  7تاله شهر آذار/مارس الذي شهد  ي حي 
اشتباكات، فى

ي شمال سوريا. 
كي فى

 االقتتال الداخلي األعنف الذي شهدته مناطق النفوذ الب 

/رسي كانيوكانت فرقة "الحمزة" أكبر الف ى ي مناطق رأس العي 
ي االشتباكات الداخلية فى

 فى
ً
ه صائل مشاركة

ي  ،2022عام وتل أبيض، خالل 
 فى
ً
قية" الذي  24حيث كانت طرفا اقتتال، يليها تجمع "أحرار الرسر

ي 
طة العسكرية" بواقو " 20اشتباكات، ومن ثم "الفرقة  10شارك فى ي  لكل منهما  مشاركات 7ع "الرسر

فى

ى فصيالن مسلحان مختلفان فقط، كما هو متوقع، فقد نشبت حاالت االقتتال،  ي لم تكن تندلع بي 
الت 

ى مجموعات مسلحة ضمن الفصيل ذاته.   ثمانية اشتباكات عل األقل بي 

ي رأس 
ي شهدتها منطقت 

ي السوري" الت 
ى فصائل "الجيش الوطتى جرت جميع حاالت االقتتال الداخلي بي 

ي مناطق م
/رسي كانيه وتل أبيض، فى ى  أهولة بالسكان، كاألسواق العامة واألحياء السكنية والقرى،العي 

 عن توثيق حاالت قتل 
ً
ي المنطقة، فضال

ها المدنيون فى ي حاالت أخرى عل حواجز طرقية يّمر عبر
وفى

 واغتيال وإطالق النار ضمن البلدات والقرى. 

ي منا
، عل من وجهة نظر الضحايا، ال تقترص آثار االقتتال الداخلي وفوضى السالح فى كي

طق النفوذ الب 

ر بممتلكاتهم، بل تتعدى ذلك إىل دفع السكان بالتفكب   ى وإلحاق الرصى ي صفوف المدنيي 
وقوع ضحايا فى

ي مغادرة المنطقة، حيث 
دي من حالة عدم االستقرار، فى ي المب 

ي وييزيد الوضع األمتى
ؤثر بشكل واضح فى

http://www.hevdesti.org/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

ي منها الوضع االقتصادي الفاقم عملية التنمية االقتصادية، ما ي
ي يعانى

ئ وحالة الفقر الشديد الت  ست 

ى داخل البالد غالبية الس  . وريي 

 
 

 

http://www.hevdesti.org/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

ي "نبع السالم": فوضى السالح و 
ى
 انعدام األمان ف

ين األول/أكتو  ي ترسر
ى
ق سوريا، ف كية عمليتها العسكرية "نبع السالم" عل شمال رسر بر بّررت الحكومة الب 

ئ "منطقة آمنة" لحماية أمنها 2019 ي المنطقة، لكن ، بأنها ستنشر
ى
القومي وإحالل السالم واألمان ف

 لما رّوجت له تركيا، فإن فوضى السالح وانعدام األمان واالستقرار هما السمة األبرز لواقع
ً
ل الحا خالفا

ي أكبر من ثالثة أعوام عل احتاللهما. 
/رسي كانيه وتل أبيض، رغم مضى ى ي رأس العي 

ي منطقت 
ى
 ف

ي مناطق النفو 
/رسي كانيه من جانب آخر، تعانى ى ي رأس العي 

ي ذلك منطقت 
ى
ي شمال سوريا، بما ف

ى
كي ف

ذ الب 

، دون وجود رقابة ى ى المدنيي  ي انتشار السالح واستخدامه بي 
ى
ذلك عل أو ترخيص؛  وتل أبيض، فوضى ف

ي  الرغم من أن
ى
ي " ، المظلة السياسية لـ"الحكومة السورية المؤقتة"وزارة الدفاع ف

الجيش الوطتى

  قد أصدرت ،"السوري
ً
ي مناطق  ،2022نيسان/أبريل  12، بتاريــــخ تعميما

ى
حول ضبط حمل السالح ف

ي المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط األمنية دهجاو تحرص ، و سيطرتها 
ى
إال أنه ال يزال  ،1ف

ة  وبكبر
ً
ا  منترسر

ً
ي   عبر إطالق النار ر إىل االستخدام الفوري للسالح، سواءً ما يتحول أي شجا ، ودائما

ى
ف

 الهواء لنرسر الهلع والخوف، أو بشكل مبارسر لتحقيق إصابات. 

ي 
ي السوري" الت 

ي ترتكبها فصائل "الجيش الوطتى
كل ما سبق، باإلضافة إىل االنتهاكات اليومية الت 

قاب، يجعل المناطق الخاضعة لالحتالل تدعمها "أنقرة"، مع غياب المساءلة واستمرار اإلفالت من الع

ة، وال 
ّ
كي غب  آمنة البت

ي حددتها األمم المتحدة.  معايب  تتوافق مع الب 
 العودة الطوعية الت 

 

 : احتالل كقوة  القانونية تركيا مسؤولية 

ين األول/أكتوبر  /رسي كانيه وتل أبيض، 2019منذ ترسر ى ى رأس العي  ، تحتل تركيا المنطقة الممتدة بي 

ي غزتها تحت ُمّسىم عملية "نبع السالم"، وتحتفظ بوجود عسكري مستمر فيها، مع 
فرض القانون الت 

كي وإدارة المدارس والوظائف العامة األخرى. 
 الب 

  عندما تقع تحت سيطرة أو سلطة فعلية للقوات المسلحة األجنبية، سواءً تعتبر األرض محتلة 
ً
أو   جزئيا

 
ً
ماَرس السيطرة الفعلية لسلطة االحتالل دون كليا

ُ
، دون موافقة الحكومة المحلية. يمكن اليوم أن ت

ي تحتفظ بها  تواجد عسكري
ى عل حجم السلطة الت  كب 

ي المنطقة، حيث ينصب الب 
مستمر لها فى

ى بشكل حرصي عل كيفية ممارستها.  كب 
 من الب 

ً
بمجرد أن تصبح األرض تحت و  2القوات األجنبية بدال

ى االحتالل  .السيطرة الفعلية للقوات المسلحة األجنبية، تنطبق قواني 

ي ت
ي رأس تتعامل تركيا مع هذه المناطق الت 

حتلها كجزء من بالدها، وعل سبيل المثال، فإن مدينت 

/رسي كانيه وتل أبيض المحتلتان، تتبعان من الناحية الخدمية واإلدارية إىل والية/محافظة  ى العي 

كية، حيث يقدم "مركز الدعم والتنسيق السوري"، وهو قسم تابع لمكتب  "شانلي أورفا" الب 

/محافظ " المياه، وجمع القمامة، والنظافة، وخدمات الرعاية  ا بما فيه ، خدمات عامة،"أورفاواىلي
                                                             

صدر  1
ُ
ي "المؤقتة" ت

 وزارة الدفاع فى
ً
. )آخر زيارة للرابط 2022نيسان/أبريل  13لضبط حمل السالح بمناطق سيطرتها، عنب بلدي،  تعميما

 (. 2022تموز/يوليو  25بتاريــــخ 
2 ICRC Commentary on GCII (2017), § 331. 

http://www.hevdesti.org/
https://www.enabbaladi.net/archives/564901
https://www.enabbaladi.net/archives/564901
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/
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/
https://www.enabbaladi.net/archives/564901
https://www.enabbaladi.net/archives/564901
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

وخلفه  ،رينأعبدهللا  "،أورفا"السابق لوالية  واىلي الصحية، والمساعدات اإلنسانية، كما قام كل من ال

اف وتفقد لل  عدة بزيارات "صالح أيهان"الحاىلي  ي لمشاريــــع المنفذة ارسر
ى
 المحتلة. تنسق المنطقةف

كي اإلدارات الحكومية كية هذه الخدمات، بدعم ومساعدة من القوات المسلحة الب   . 3ةالب 

ي هذه المناطق ال تزالمن ناحية أخرى، 
ى
كية ف  4ت لها قواعد عسكريةوأنشأ ،القوات المسلحة الب 

كية  تزود ونقاط تفتيش، كما ي السوري"الحكومة الب 
ي  "الجيش الوطتى

ى
طة ف المنطقة وقوات الرسر

ي المحتلة 
ى
، كما تنّسق معهم عن كثب عل أعل المستويات، بما ف ي

ذلك  بالتدريب والدعم اللوجست 

 .األوامر التنفيذية للقادة رفيعي المستوى توجيه

ي المناطق الخاضعة 
ى
، تتحمل تركيا مسؤولية ضمان النظام العام والسالمة العامة ف كي

لالحتالل الب 

ي مجال حقو 
ى
امات الواجبة التطبيق ف ى مة بالب 

َ
ق وتوفب  حماية خاصة للنساء واألطفال. وتظل تركيا ُملز

كية لوقف تلك  . وإذا لم تتدخل القوات الب  ي
ي تلك األراضى

ى
اإلنسان تجاه جميع األفراد الموجودين ف

امات المذكورة أعاله. اال  ى  نتهاكات عندما يتم إعالمها بها، فأنها قد تنتهك االلب 

ي وقعت عليها 
ام بنود معاهدات حقوق اإلنسان الت   باحب 

ٌ
 عل ذلك، فإن سلطة االحتالل ملزمة

ً
عالوة

 . ي أو كلي
لت أراضيها بشكٍل جزنئ

ُ
ي احت

ود كما أن تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان خارج الحد  5الدولة الت 

اٌم يقع عل عاتق سلطة االحتالل.  ى  6اإلقليمية هو الب 

 للمادة 
ً
، باتخاذ جميع التدابب  1907لعام  لوائح الهايمن  43وبما أن سلطة االحتالل "ُملَزمة، وفقا

ي المنطقة المحتلة قدر اإلمكان
ى فى ي 

فإن  7. ضمن نطاق سلطتها الستعادة وضمان النظام والسالمة العامَّ

ام القواعد المعمول بها من القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان والقانون الدوىلي 
تركيا ملزمة "بضمان احب 

، لحماية سكان المناطق المحت ي
لة من أعمال العنف، وعدم التساهل مع أعمال العنف المرتكبة اإلنسانى

اماته المستمدة من تعهداته تجاه  ". من قبل أي طرٍف ثالٍث  ى م الب   أن يحب 
ً
لذلك يجب عل المحتل أيضا

أية اتفاقيات دولية أو إقليمية، باإلضافة إىل أية أحكام عرفية. هذا ما أكدته المحكمة األوروبية لحقوق 

ي االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان اإلنسان ا
ي شددت عل أن الدولة الطرف فى

ملزمة بتطبيق ، 8لت 

االتفاقية خارج أراضيها الوطنية، لصالح الرعايا األجانب، طالما أنها تمارس السيطرة والسلطة عل فرٍد 

 . ي
 عل إقليٍم آخر غب  إقليمها الوطتى

ً
 فعلية

ً
، وطالما أنها تمارس سيطرة يٍ أجنتر

9 

 

                                                             
3  Turkey’s AFAD, Şanlıurfa governorate distribute aid in northern Syria, DAILY SABAH, 27 Nov 2020. 
4  Turkey restores water supply network for 35 Syrian villages, DAILY SABAH, 30 Dec 2020. 
5  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. 
6  ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 
2004, p. 136, § 106. 
7  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. 

 . 1954 مايو / أيار  18 منذ  طرف دولة تركيا  8
9  ECtHR, Al-Skeini et al. v. the United Kingdom, Application no. 55721/07, Judgment (Grand Chamber), 7 July 2011, §§ 131-
140. 

http://www.hevdesti.org/
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-restores-water-supply-network-for-35-syrian-villages
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
https://www.dailysabah.com/politics/turkeys-afad-sanliurfa-governorate-distribute-aid-in-northern-syria/news
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-restores-water-supply-network-for-35-syrian-villages
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

كي التفاق بنود اخرق ل
 : كي يمر األ -التر

اماها بواجباتها كسلطة احتالل  ى ق سوريا، وعدم الب  افها باحتالل أجزاء من شمال رسر إىل جانب عدم اعب 

/رسي كانيه وتل أبيض، تشب  حالة فوضى السالح وانعدام األمان  ى ى رأس العي  ي المنطقة الممتدة بي 
ى
ف

ي تشهدها تلك المناطق، إىل خرق تركيا لبنود 
ي  اتفاقيةالت 

ق سوريا، الت  ي شمال رسر
ى
"وقف اطالق النار" ف

كية واألمريكية، بتاريــــخ  ى الب  ى الحكومتي   اإلعالن عنها بي 
ين األول/أكتوبر  17تمَّ ، ووصفها 2019ترسر

 ض" بـ "االتفاقية التاريخية". "البيت األبي

كي تمَّ اإلعالن عنه من قبل "مايكل بنس" نائب الرئيس األمريكي "ترامب" آن-االتفاق األمريكي 
ذاك، الب 

ي  عقب
ى
كي  "أنقرة"محادثات ف

، ورسعان ما أشاد بها الرئيس "رجب طيب أردوغان"مع الرئيس الب 

ى "وقال إنها ستنقذ  "دونالد ترامب"األمريكي  ك عقب -ذكر بيان أمريكي و  . " األرواحماليي  تركي مشب 

كية ستتوىل إقامة "المحادثات   . "المنطقة اآلمنة"أن القوات المسلحة الب 

كالبند الرابع من وبحسب  "-"األمريكي  البيان المشب  كي
ي الب 

ى
  13، الصادر ف

ً
امهما ايؤكد البلدان " ،بندا ى لتر

 ."لمجتمعات الدينية والعرقيةبدعم الحياة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحماية ا

ي البند السابع من االتفاقية "
امه بضمان سالمة ورفاهكما جاء فى ى كي عن التر

 كانالس أعرب الجانب التر

ي 
ى
ى ف كية،  المقيمي  ي تسيطر عليها القوات التر

ي المنطقة اآلمنة التر
ى
أكد و جميع المراكز السكانية ف

 انه سيتم بذل أقىص درجات الحذر 
ً
ى والبنية التحتيةمن أجل  مجددا ر بالمدنيي   عدم إلحاق الضى

 ". المدنية

ى  ي تحمل مسؤولياتها، كسلطة احتالل، بالحفاظ عل سالمة وأمن السكان المدنيي 
فشلت تركيا فى

ى فصائل  ة وتجدد حاالت االقتتال الداخلي بي 
ي المناطق الخاضعة لسيطرتها، فكبر

ى فى المقيمي 

ي تدعمها 
ي السوري" الت 

ى "الجيش الوطتى ي ظاهرة انتشار السالح واستخدامه بي 
"أنقرة"، مع تفشر

ي تطلق عليها تركيا 
/رسي كانيه وتل أبيض، الت  ى ى رأس العي  ، تؤكد أن المنطقة الممتدة بي  ى  المدنيي 

 للبن
ً
ى للخطر، خالفا ة، كما تتعرض فيها حياة المدنيي 

ّ
د تسمية "المنطقة اآلمنة"، ليست آمنة البت

. -كي السابع من االتفاق األمري كي
 الب 

، أي إجراءات حقيقية لضمان 
ً
كية المتحكمة بهذه المناطق فعلّيا كما أن عدم اتخاذ السلطات الب 

ي أولتها إدارة
ى الفصائل المسلحة الت   األمن والسالمة، وغض الطرف عن حاالت االقتتال الداخلي بي 

امها بدعم الحياة اإلنسانية وحقوق اإلنسان، ى  للبند الرابع م المنطقة المحتلة، يخرق الب 
ً
ن خالفا

ى وخسائرهم المادية، خالل تلك  ي صفوف المدنيي 
االتفاق مع "واشنطن"، فإىل جانب وقوع ضحايا فى

ي أكبر من مناسبة، بتهمة
ى لالعتقال من قبل الفصائل المتقاتلة، فى  االشتباكات، تالها تعرض مدنيي 

ى  ى عل البى  عن اجبار المدنيي 
ً
 عل حياتهم، ونهب منازلهالتعامل مع الفصيل الخصم، فضال

ً
م وح خوفا

 وممتلكاتهم. 

 

 

http://www.hevdesti.org/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 : توصيات

ي سوريا، إذ أنها لم تتخذ أي إجراءات
ى
ي تحتلها ف

ي تحمل مسؤولياتها إزاء المناطق الت 
ى
 فشلت تركيا ف

ى الفصائل  ، كما أنها غضت البرص عن حاالت االقتتال الداخلي بي  ى حقيقية لضمان حماية المدنيي 

ي أولتها إ
، فهي لالمسلحة الت 

ً
كية تتحكم بهذه المناطق فعليا م دارة المنطقة، ورغم أن السلطات الب 

ي المنطقة، ولم 
ى
ى أتراك ف ي مرة واحدة تزامنت مع تواجد مسؤولي 

ى
تتدخل لوقف تلك الحوادث، إال ف

ى أو جرحهم، كما لم تفرض عل أي فصيل تعويض  تحاسب عنارص الفصائل الذين تسببوا بمقتل مدنيي 

ار الم ي تسبب بها خالل االشتباك. األرصى
 ادية الت 

 : ي
 بناًء عل ما سبق، توضي رابطة "تآزر" للضحايا باآلن 

  كية باعتبارها تتحمل مسؤولية ضمان النظام العام أن  "قوة احتالل"يجب عل السلطات الب 

اتخاذ جميع التدابب  ضمن ذلك عبر  والسالمة العامة وتوفب  حماية خاصة للنساء واألطفال،

ى نطاق  ي 
ي المنطقة المحتلة سلطتها الستعادة وضمان النظام والسالمة العامَّ

ى
 . قدر اإلمكان ف

 ام ب ى كية االلب  ، -األمريكي  تفاقاال يجب عل الحكومة الب  كي
سابع وباألخص البندين الرابع والالب 

امهما بدعم الحياة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحماية المجتمعات الدينية منه، ذلك عبر  ى الب 

ي جميع المراكز السكانية ، و لعرقيةوا
ى فى الخاضعة ضمان سالمة ورفاه السكان المقيمي 

 لسيطرتها. 

  ي السوري" المعارض أن
 "الجيش الوطتى

ً
كية باعتبارها تقود فعليا  بذلتيجب عل الحكومة الب 

ي تحتلها، ذلك عبر ل جهدها  أقض
ي المناطق الت 

الحفاظ عل  صون حقوق اإلنسان األساسية فى

ي والعسكري.  ،ن ومحاسبة منتهكيهالقانو 
از والخطر األمتى ى ى لالبب   وعدم تعريض السكان المدنيي 

 كي الحكومة وقبلها  عارضة الحكومة السورية المؤقتة/المُ عل جبي ضمان  ة كسلطة احتاللالب 

ي الحق جميع 
من خالل إيجاد آليات  عدالة،الوصول إىل ال المناطق المحتلة من ضحايا فى

ى انتصاف فعالة ووا يه ومحاسبة المنتهكي  ى
ضحة وسهلة الوصول تضمن التحقيق الفوري والبى

 .وفرض تدابب  الجبر المناسبة للضحايا

 ي السوري" يجب عل فصائل
 بموجبات القانون الدوىلي  "الجيش الوطتى

ً
المعارض، وعمال

ي 
 سكنأو بالقرب من أماكن المدن جدها العسكري داخل او مواقع تأال تقيم مقراتها و  ،اإلنسانى

. تتحمل قيادات هذه الفصائل المسؤولية القانونية عن هذا األمر، كما تتحمل  وتجمع ى المدنيي 

كية بوصفها  ام بهذه الو  "قوة احتالل"السلطات الب  ى  جبات. امسؤولية ضمان االلب 

 

 خلفية: 

ين األول/أكتوبر  9بتاريــــخ  ق جيش ، بدأ ال2019ترسر ي شمال رسر
كي عملية عسكرية داخل أراضى

الب 

كي "رجب طيب أردوغان" توغل قوات بالده مع مجموعات من  أعلن حيث ريا،سو 
الرئيس الب 

http://www.hevdesti.org/
https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181924104116621312
https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181924104116621312
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

ي السوري" تحت مسىّم عملية "نبع السالم"
حة/"الجيش الوطتى

ّ
عقب ، ذلك المعارضة السورّية المسل

 أمريكي باجتياحها، األمريكية/التحالف الدوىلي انسحاب القوات 
، وحصول "أنقرة" عل  ضوء أخرصى

كي والرئيس األمريكي السابق "دونالد ترامب"، بتاريــــخ 
ى الرئيس الب   6خالل مكالمة هاتفية جرت بي 

ين األول/أكتوبر   10. 2019ترسر

كي تداعيات 
ةكان للهجوم الب  ى  سكان المنطقة، وباألخّص عل  خطب  ، فقد أدى الغزو منهم المدنيي 

 إىل 
ً
ة /رسي كانيه وتل أبيض ألف شخص 180أكبر من  نزوحمبارسر ى ي رأس العي 

خالل األيام ، من منطقت 

ات آالف النساء واألطفال، بمن فيهم األوىل من العملية،  ي موجات نزوح رسيعة وغب  منسقةعرسر
ى
، ف

 11. بحسب األمم المتحدة

ين األول/أكتوبر  17تاريــــخ وب  ، وقعت تركيا 2019ترسر
ً
 مع الواليات المتحدة األمريكية، قضى  اتفاقا

ي شمال بتعليق العمليات
ى
كية ف ق العسكرية الب  تاله وقف عملية "نبع ( ساعة، 120سوريا لمدة ) رسر

 . انسحابها من المنطقةقوات سوريا الديمقراطية السالم" بعد استكمال 

ي انتهت بتاريــــخ 
ين األول/أكتوبر  22أفضت عملية "نبع السالم" الت  ، إىل سيطرة تركيا 2019ترسر

" و  ي
ي تدعمها فصائل "الجيش الوطتى

يط حدودي بطول  الت  ي رأس   120"أنقرة" عل رسر
ى مدينت  كم بي 

ى  كم، وأدت إىل نزوح أكبر من   32، وبعمق شمال غرب الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة رسي كانيه/ العي 

 12ألف شخص من المنطقة، بحسب لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا.  175

ي المنطق "نبع السالم"إبان انتهاء العملية العسكرية المسّماة 
/رسي كاني ةفى ى ه إىل الممتدة من رأس العي 

ي "تل أبيض، تقاسمت فصائل 
ت فصائل:  ناطقم "الجيش الوطتى الجبهة "النفوذ فيها، حيث انترسر

قية" و  "فيلق المجد"و  "الشامية ت  "أحرار الرسر ى انترسر ي حي 
ي منطقة تل أبيض، فى

فرقة السلطان "فى

/رسي كانيه، مع تواجد وانتشار بشكل أساسي  "فرقة الحمزة/الحمزات" و  "مراد ى ي منطقة رأس العي 
 فى

 "فرقة المعتصم"و  "لواء صقور الشمال"و  "فيلق الرحمن"و  "جيش اإلسالم"أقل لفصائل أخرى منها 

 . "20الفرقة "و 

                                                             
10 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  

ى  11 ق سوريا، األمم المتحدة،  10،000: أكبر من مفوضية الالجئي  ي شمال رسر
ى
كية ف وا الحدود العراقية منذ بدء الحملة الب  ين  25سوري عبر ترسر

 (. 2022تموز/يوليو  25. )آخر زيارة للرابط بتاريــــخ 2019األول/أكتوبر 
/يناير   82لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا،  12 ي

 . A/HRC/43/57، رقم الوثيقة 54، الفقرة 2020كانون الثانى

http://www.hevdesti.org/
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501
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
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

وعل الرغم من توقيع تركيا اتفاق "وقف إطالق النار" مع أمريكا، واتفاق "المنطقة اآلمنة" مع روسيا، 

ي 
ى
ين األول/أكتوبر  22ف حة عمدت الفصائل ، 2019ترسر

ّ
بشكل مبارسر إىل  "أنقرة"المدعومة من المسل

ى  ،ارتكاب العديد من االنتهاكات بحق سكان المنطقة االعتقال القانون و  االعدام خارج نطاقتنوعت بي 

ي 
 ومنع العودة واالستيالء عل المنازل والتعذيب التعسفى

ً
عل عمليات نهب واستيالء عل  ، عالوة

ي المنطقة وبيع قسم منه  ،عامة ممتلكات ومباٍن 
ى
ي ف اتيحر بما فيها االستيالء عل مخزون الحبوب االسب 

ي ارتكبتها  "تآزر"إىل تركيا، حيث سبق أن أعدت 
 من االنتهاكات الت 

ً
ي توثق جزءا

العديد من التقارير الت 

/رسي كان ى ي تل أبيض ورأس العي 
ي منطقت 

ى
 . يهتلك الفصائل ف

ات من الجهات المحلية والدولية واألممية بتوثيق أنماط من االنتهاكات بحق السكان  كما قامت العرسر

ي مناطق "نبع السالم"، كان عل رأس
ى
ي  ف

تلك الجهات "لجنة التحقيق الدولية" الخاصة بسوريا، الت 

ي الدوىلي عل يد فصائل 
 ال حرص لها من االنتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانى

ً
وثقت أنماطا

ي العام 
ى
ي عفرين قبل ذلك ف

ى
ي نمط متسق مع ما حدث ف

ى
ي السوري"، ف

 13. 2018"الجيش الوطتى
 

ي شهدتها 
 : 2022منطقة "نبع السالم" خالل عام أبرز حاالت االقتتال التر

ي  33 ب، نشو ايا وثقت رابطة "تآزر" للضح
ى فصائل "الجيش الوطتى حالة اقتتال/اشتباك داخلي بي 

ت إىل مقتل مدني
ّ
/رسي كانيه وتل أبيض، أد ى ي رأس العي 

ي منطقت 
 20وإصابة  انالسوري" الُمعارض، فى

ى آخرين، بينهم   عن مقتل ثالثة أطفالو  امرأتي 
ً
 وإصابة  22، فضال

ً
آخرين عل األقل، من  83عنرصا

ي تدعمها تركيا. 
 مسلحي تلك الفصائل الت 

ي توثيقاتها  "تآزرعتمدت "ا
ي قاعدة البيانات الخاصة بها  عل المعلومات فى

ي جمعتها فى
ة شبك من قبلالت 

ي المنطق
ين فى ي حصلت عليها من الضحايا وعائالتهم/ن ومن ، و ةباحثيها المنترسر

ود شهالشهادات الت 

 عن التحقق من معلومات المصادر المتاحة للعموم )المصادر المفتوحة(. ال
ً
 عيان، فضال

نّوه رابطة 
ُ
ى فصائلللضحايا، أن  "تآزر"وت ي السوري" حاالت االقتتال الداخلي بي 

ي  "الجيش الوطتى
فى

/رسي كانيه وتل أبيض  ى الحاالت ذكره، ذلك ألن الرابطة تعلن  أكبر مما تمَّ  قد تكونمناطق رأس العي 

ي تمَّ توثيقها 
 . فقطالتحقق منها و  الت 

 اقتتال بسبب خالف عىل طرق التهريب : 

/يناير   9بتاريــــخ  ي
ى عنارص من فرقة "الحمزة" 2022كانون الثانى ، نشب اقتتال/اشتباك داخلي ُمسلح بي 

/رسي كانيه ى ي مدينة رأس العي 
ي السوري/الُمعارض" فى

طة العسكرية التابعة لـ "الجيش الوطتى ز ، تركوالرسر

خدمت فيه أسلحة رشاشة. 
ُ
، واست ة وحي المحطة الشماىلي ي شوارع الكنائس والعبر

 فى

أدى االشتباك الذي دام عدة ساعات إىل إصابة عنرص من فرقة "الحمزة"، وفق شهادة سيدة من حي 

ي قالت لـ "تآزر": 
/رسي كانيه، والت  ى ي رأس العي 

المحطة الشماىلي فى
14 

                                                             
 المصدر السابق.   13
 ، والتحفظ على اسمها بناًء على رغبتها.2022تموز/يوليو  28تّم إجراء المقابلة مع الشاهدة بتاريخ  14

http://www.hevdesti.org/
https://hevdesti.org/
https://hevdesti.org/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

ل "أصيب أحد مسلحي فرقة الحمزة  ى ي متى
ى
ي قدمه، وقد عرفت باألمر ألنه يقطن ف

ى
برصاصة ف

ردية مال
ُ
، عقب نزوح العائلة الك ي

ي ذات الشارع الذي اعيش فيه مع عائلتر
ى
كة استوىل عليه ف

كية، وقد علمت من زوجة المسلح المصاب بعد أيام ل نتيجة عملية )نبع السالم( التر ى ، المتى

ي نقطة حدودية تستخدم لتهريب أن االقتتال كان قد نشب نتيجة خالف حول الت
ى
مركز ف

كية مقابل المال".  ي التر
عية إىل داخل األراضى  البشر بطريقة غت  شر

  :" ي
ى مسلحي "الجيش الوطتى  بي 

ً
نشب اقتتاال

ُ
 تجارة المواد المخدرة ت

اير  9بتاريــــخ  ي اقتتال 2022شباط/فبر
ى
طة العسكرية" ف ، دخل مسلحو فرقة "الحمزة" وعنارص "الرسر

ي مواجآخر شهدته مد
ى
 أحد طرفا هذا االشتباك ف

ً
/رسي كانيه، لكن هذه المرة كانوا معا ى هة ينة رأس العي 

قية".  ى من فرقة "السلطان مراد" وتجمع "أحرار الرسر  مسلحي 

ي االقتتال وحاولت تهدئته، قال لـ 
ى
 ف
ً
ي لم تكن طرفا

، الت  ى ي رأس العي 
ى
طة المدنية" ف أحد عنارص "الرسر

ي المنطقة"تآزر" إن االشتباك نشب بسبب 
ى
، وتابع 15خالفات داخلية حول تجارة المواد المخدرة ف

 :
ً
 حديثه قائال

طة العسكرية مجموعة من عنارص فرقة السلطان مراد تقوم  "ضبطت دورية تابعة للشر

ي حي 
ى
قية ف اكة مع مجموعة تتبع لتجمع أحرار الشر بتجارة المواد المخدرة بالشر

ى محاولة اعتقالهم ق اموا بإطالق الرصاص عىل الدورية، ما أدى الحوارنة/زورآفا، وحي 

طة، الذين تراجعوا، قبل أن تتدخل فرقة الحمزة للقتال إىل جانب  إلصابة أحد أفراد الشر

طة العسكرية بعد أن امتدت االشتباكات إىل مناطق نفوذها بالقرب من شارع  الشر

 الكنائس"

ي ذاك اليوم، وأ 
دى إىل إصابة ثالثة عنارص، أحدهم من دام االشتباك حت  ساعات الليل المتأخرة فى

طة العسكرية" واآلخران من فرقة "السلطان مراد".   "الرسر

  :ى بينهم نساٌء وأطفال  إطالق النار بشكل مباشر عىل محتجي 

ي 2022وشهد شهر آذار/مارس 
ي السوري"، الت 

ى فصائل "الجيش الوطتى ، سبع حاالت اقتتال داخلي بي 

/رسي كانيه وتل أبيض )منطقة نبع السالم(، أدتأولتها تركيا إدارة المنطقة  ى ى رأس العي  إىل  الممتدة بي 

ى وجرح  4مقتل   آخرين من عنارص تلك الفصائل.  25مسلحي 

ي الجنسية عل يد مسلحان كانا يستقالن دراجة نارية وسط   
كما بدأ الشهر بحادثة اغتيال شخص عراف 

، ولم تكشف األجهزة األمنية التاب ى ي السوري" عن هوية القتيل أو مدينة رأس العي 
عة لـ "الجيش الوطتى

عائلة، عل األقل، من عائالت مقاتلي تنظيم الدولة  55حيثيات الجريمة. وثقت رابطة "تآزر" تواجد 

                                                             
 المناطق الخاضعة للنفوذ التركي شمال سوريا.يُتهم قادة فصائل من "الجيش الوطني السوري" بالتورط في تجارة المواد المخدرة في  15

http://www.hevdesti.org/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 تّم 
ً
ى وُمهجرين قرسا ي منازل نازحي 

ى
ي العراق والشام "داعش"، من الجنسية العراقية، ف

ى
اإلسالمية ف

ي "زور 
ّ
ي حت 

ى
/رسي كانيه. االستيالء عليها ف ى ي مدينة رأس العي 

ى
 16آفا/الحوارنة" و "زرادشت" ف

أعوام( نتيجة إطالق  10" )17، أصيب الطفل "ابراهيم اسماعيل الخرصى 2022آذار/مارس  14وبتاريــــخ 

/رسي كانيه،   ى ي رأس العي  عنارص فرقة "الحمزة" الرصاص الحي عل متظاهرين من قرية "تل أرقم" غرنر

ى ب  وقف الرسقات واالستيالء عل الممتلكات بالقوة. كانوا قد احتجوا مطالبي 

 ألحد أفراد عائلته
ً
قل الطفل إىل المشفى إثر جروحه البليغة، وفقا

ُ
، الذي قال لـ "تآزر" إن سكان من 18ن

القرية تجمعوا واحتجوا عقب محاولة عنارص من فرقة "الحمزة" المنضوية ضمن "هيئة ثائرون 

:  للتحرير" رسقة كابالت كهربائية من
ً
 القرية، ورسد تفاصيل ما جرى قائال

ي فجر ذاك اليوم، حاول عنارص من فرقة الحمزة شقة كابالت كهربائية من محولة 
ى
"ف

ات من  شف أمرهم، تىل ذلك خروج عشر
ُ
القرية، لكنهم شعان ما الذوا بالفرار عندما اكت

 عسكان القرية للتظاهر أمام نقطة عسكرية تابعة للفرقة، بينهم نساء وأطف
ً
ىل ال، احتجاجا

 تكرر حاالت الشقة واالستيالء عىل ممتلكات السكان بالقوة من قبل عنارص الفصيل، الذي

ى إلنهاء المظاهرة، وهو ما حصل، بعد أن  قاموا بإطالق النار بشكل مباشر عىل المحتجي 

 أصيب ابراهيم". 

ي مشفى "
" قد تلف  العالج فى " العام حت  وبحسب الشاهد، فأن الطفل "ابراهيم الخرصى ى رأس العي 

 .  تحسن وضعه الصحي

                                                             
 2ة عراقية من رأس العين/سري كانيه وتل أبيض إلى تركيا، بتاريخ عائل 139قد نقلت  ،iHHهيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية وكانت  16

، إلعادتها إلى بالدها بالتنسيق مع القنصلية العراقية في والية غازي عنتاب التركية ومكتب المهجرين والمغتربين العراقيين 2022حزيران/يونيو 

هي المرة الثانية التي تقوم فيها الهيئة بنقل عائالت عراقية من مناطق "نبع عائلة كانت تقطن في مدينة رأس العين، و 131في اسطنبول، من بينها 

منظمة تركية للمزيد انظر:  .2021عائلة عراقية من المنطقة في أيلول/سبتمبر  57السالم" إلى داخل األراضي التركية، حيث سبق أن قامت بنقل 

تموز/يوليو  18ابط بتاريخ ، )آخر زيارة للر2022حزيران/يونيو  2، الخابور، تنسق عودة عشرات العائالت العراقية من رأس العين وتل أبيض

2022.) 
 نقلت الخبر أن اسم الضحية "محمود اسماعيل الخضر"، لكن "تآزر" تحققت من االسم وحيثيات الحادثة. ومواقع محلية صفحاتذكرت  17
 ، وتحفظ الشاهد على نشر معلوماته الشخصية ألسباب أمنية.2022آذار/مارس  15تمَّ إجراء اللقاء معه بتاريخ  18

http://www.hevdesti.org/
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://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SXDk8K6zUGzss9gKUDyCscDbiGDxyGzAnt5GCwYmRzxJzh2BNMkRsZZ8fx8wf1K7l&id=1479743228931367
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SXDk8K6zUGzss9gKUDyCscDbiGDxyGzAnt5GCwYmRzxJzh2BNMkRsZZ8fx8wf1K7l&id=1479743228931367
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 

ي حول سيارات تتبع لفرقة  –( 01صورة رقم ) /رسي كانيه الغرنر ى ي ريف رأس العي 
تظهر تجمع أهاىلي قرية "تل أرقم" فى

ى عل محاولة عنارص من الفصيل رسقة كابالت كهربائية من القرية. 2022آذار/مارس  14"الحمزة"، بتاريــــخ  ، محتجي 

 مصدر الصورة: نشطاء محليون. 

 

 بتاريــــخ 
ً
تل عنرص من فرقة "الحمزة" يدع "نديم 2022س آذار/مار  21عقب أسبوع، وتحديدا

ُ
، ق

ي قرية "
" العزيزيةالزوان" برصاص عنارص من "لواء شهداء بدر" التابع للفرقة، عل حاجز يتبع لها فى

 . ى ى المجموعتي  /رسي كانيه، نتيجة اقتتال داخلي نشب بي  ى ي رأس العي   غرنر

شاهد عل االقتتال من سكان قرية "العزيزية" أفاد لـ "تآزر" أن االقتتال اندلع نتيجة خالف حول 

عية إىل  وتابع حديثه  19تركيا. تقاسم النفوذ واالتاوات من طرق للتجار بالبرسر وتهريبهم بطريقة غب  رسر

 :
ً
 قائال

ي فرقة الحمزة، ومجموعة )أبو 
ى
( ف ي  مجموعة تتبع لـ )أبو حميد الحرب 

ى "نشب االشتباك بي 

اسكندر الديري( التابعة للواء شهداء بدر، بعد أن حاولت الفرقة االستيالء عىل حاجز 

ى للعبور إىل تركيا  ي القرية، الذي يفرض اتاوات عىل القادمي 
ى
ة ف عاألخت  ي بطريقة غت  شر

ى
ية، ف

ي السوري، وبالتحديد فرقة الحمزة، 
ى تقوم مجموعات مسلحة من الجيش الوطتى حي 

ى إىل تركيا مقابل المال". 20والفرقة  قية، بتهريب األشخاص الراغبي   ، وأحرار الشر

                                                             
 تعد قرية "العزيزية" الحدودية غربي رأس العين/سري كانيه نقطة لتهريب البشر إلى داخل األراضي التركية بطريقة غير شرعية، منذ احتالل 19

تحديداً فرقة "الحمزة" و، وتستثمرها فصائل "الجيش الوطني السوري" 2019المنطقة نتيجة عملية "نبع السالم" التركية في تشرين األول/أكتوبر 

ت بالعبور إلى ، غربي رأس العين/سري كانيه لجمع األموال عبر فرض االتاوات على األشخاص الراغبين/ا20"أحرار الشرقية" والفرقة  و

 راطية.الديمق تركيا بطريقة غير شرعية، فضالً عن تهريب المحروقات والمواد الغذائية من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا

http://www.hevdesti.org/
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
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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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 

تل بتاريــــخ  –( 02صورة رقم )
ُ
، نتيجة 2022 آذار/مارس 21تظهر جثة "نديم الزوان" عنرص فرقة "الحمزة" الذي ق

/رسي كانيه. مصدر الصورة: صفحات محلية.  ى ي رأس العي  ي قرية "العزيزية" غرنر
 اقتتال مع لواء "شهداء بدر" فى

 

ي ش
ي شهدتها منطقة "نبع السالم" فى

ي جميع االقتتاالت/االشتباكات الت 
 فى
ً
هر وكانت فرقة "الحمزة" طرفا

/رسي  2022آذار/مارس  ى ي مدينة رأس العي 
ى عنارص "الفرقة ، وكان آخرها فى "، 20كانيه، بينها وبي 

آذار/مارس، ذلك عل خلفية انشقاق كتيبة "أحرار القعقاع" عن فرقة "الحمزة" وانضمامها  30بتاريــــخ 

ي "شارع الكنائس" 20إىل "الفرقة 
ى فى ى الطرفي  "، ما أدى إىل نشوب اشتباكات باألسلحة الرشاشة بي 

.  11وإصابة والشوارع المحيطة به، ومقتل ثالثة عنارص  ى  آخرين من الطرفي 

 عل 
ً
، خوفا

ً
، الذين نزح بعضهم بشكل مؤقت إىل أحياء أكبر أمنا ى ى منازل المدنيي   دار االشتباك بي 

" الذي شهد الساعات األوىل من االشتباك، وكشف لـ "تآزر" عن  ي
حياتهم، ومن بينهم "قاسم صوفى

ى أثناء   نزوحهم المؤقت عنها. رسقة مسلحي فرقة "الحمزة" لمنازل بعض المدنيي 

 " ي
، تحدث "صوفى ى عقب انتهاء االشتباك، أطلقت الفرقة حملة مداهمات استهدفت منازل المدنيي 

 :
ً
 20حولها قائال

ي شارع 
ى
َض االشتباك، بدأ أمنيو فرقة الحمزة بمداهمة وتفتيش للعديد من المنازل ف

ُ
"ما أن ف

المنازل لصالح الفصيل الخصم، الكنائس والشوارع القريبة منه، بذريعة انحياز سكان تلك 

، ولم يجرؤ أحد من 20واعتقلوا ثالثة أشخاص بتهمة تشيب معلومات أمنية إىل الفرقة 

ي 
ي المناطق التر

ى
اض أو التقدم بشكوى، ذلك نتيجة غياب المحاسبة ف السكان عىل االعتر

ي السوري". 
 يسيطر عليها الجيش الوطتى

                                                             
 ، وتمَّ النشر تحت اسم مستعار بناًء على رغبة الشاهد.2022تموز/يوليو  18للقاء عبر األنترنت، بتاريخ تمَّ إجراء ا 20

http://www.hevdesti.org/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 " ى فصائل ي السوري": تركيا تغض البض عن االقتتال بي 
 الجيش الوطتى

ى فصائل  شهد شهر نيسان/أبريل، الذي وافق شهر "رمضان"، أكبر عدد من حاالت االقتتال الداخلي بي 

ي السوري" الُمعارض، خالل النصف األول من عام 
 8، حيث اندلعت خالله 2022"الجيش الوطتى

 آخرين، بينهم مدنيان اثنان.  26أشخاص، وجرح  8مقتل  اشتباكات، أدت إىل

ى عنارص من "هيئة ثائرون للتحرير2022نيسان/أبريل  20بتاريــــخ  " من طرف، 21، نشب اقتتال بي 

/رسي كانيه عل خلفية اعتقال القوات األمنية التابعة  ى ي رأس العي 
ى
طة العسكرية" ف وعنارص من "الرسر

طة العسكري  من "الرسر
ً
. للهيئة عنرصا ى ي رأس العي  وكة" غرنر ي بلدة "مبر

ى
 ة" ف

ى من فرقة "الحمزة" وآخرون ينتمون لقبيلة "العكيدات" ضمن  تحققت "تآزر" من مشاركة مسلحي 

طة العسكرية" بحكم القرابة  ي القتال إىل جانب عنارص "الرسر
ى
ي السوري" ف

صفوف "الجيش الوطتى

ى عنارص تلك الفصائل. امتد القتال إىل أحياء مختلفة داخل المدينة، وأدى إىل مقتل  العشائرية بي 

 . ى  عنرص من فرقة "الحمزة" ووقوع ثالث جرح من الطرفي 

، وبتاريــــخ  ى طة المدنية، 2022نيسان/أبريل  22عقب يومي  ى عنارص من الرسر ، نشب اقتتال دامي بي 

/رسي كانيه، عل خلفية اعتقال أمنيو  ى ي مدينة رأس العي 
ة األخب   وعنارص من "هيئة ثائرون للتحرير"، فى

ي الهيئة، لرفضه بيعهم 
ى فى طة المدنية"، بسبب تعديهم عل شقيق أحد األمنيي  خمسة عنارص من "الرسر

طة المدنية" بع ي محل بقالية يملكه، إذ قام أمنيو الهيئة بحلق شعر ثالثة من عنارص "الرسر
د بالدين فى

 اعتقالهم، فيما أفرجوا عن العنرصين اآلخرّين. 

ي "هيئة ثائرون" عبد الكريم واسفرت االشتباكات عن 
، بينهم القيادي فى ى مقتل ستة عنارص من الطرفي 

، بعد تعرضه إلصابة بليغة، وُجرح  ى عل  13المواىلي ى اثني 
ّ
 عن إصابة مدنيي 

ً
ى آخرين، فضال مقاتلي 

 األقل. 

                                                             
 "الجيش الوطني السوري"فصائل من  9"حركة ثائرون" التي تضم  ، نتيجة اندماج2022كانون الثاني/يناير  23هو تحالف تأسس بتاريخ  21

نة من فصيلين هما: أبرزها فرقة "السلطان مراد" و"فرقة السلط ة فرق" و "مزةرقة الحف"ان سليمان شاه"، مع الجبهة السورية للتحرير المكوَّ
 ذلك في إطار كيان جديد يحمل اسم "هيئة ثائرون للتحرير"، بقيادة "فهيم عيسى".و، "المعتصم

http://www.hevdesti.org/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 

 من السكان وا –( 03صورة رقم )
ً
/رسي كانيه خاليا ى ي مدينة رأس العي 

 22لمارة، بتاريــــخ تظهر شارع السوق الرئيشي فى

ى عنارص من ، خالل نشوب اقتتال داخلي 2022نيسان/أبريل  طة المدنية"بي  . وعنارص من "هيئة ثائرون للتحرير" "الرسر

 مصدر الصورة: نشطاء محليون. 

 

اء مالبس ومستلزمات العيد، ما  ووقع تبادل إطالق النار، أثناء خروج "مروة عيش" وأطفالها لرسر

ى  ي األسبوع األخب  من شهر تسبب بحالة ذعر بي 
 فى
ً
ايدا ى  مب 

ً
ي سوق المدينة، الذي شهد إقباال

 الناس فى

 "رمضان". 

كية مع عائلتها من مدينة  ت "عيش" وهي نازحة سورية من مدينة "حمص" نقلتها القوات الب  ّ
وعبر

ي حديثها لـ "تآزر" عن استيائها 
/رسي كانيه عقب عملية "نبع السالم"، فى ى نتيجة جرابلس إىل رأس العي 

 :
ً
ي السوري"، قائلة

ي مناطق "الجيش الوطتى
 22فوضى السالح فى

ي تكظ 
ي التر

يد وعبارة الحاج وصفى "نشب االشتباك المسلح بالقرب من دوار الت 

، وال  ى ى المدنيي  ، وانتشر إىل أحياء المدينة الشمالية، ما أثار حالة ذعر بي  ى   سيما بالمتسوقي 

ي قدم
ى
ه بالقرب منا، فاحتمينا داخل أحد النساء واألطفال، وأصيب شاب برصاصة ف

ي العبارة حتر ما قبل حلول موعد اإلفطار، حيث تدخلت دوريات تركية لفض 
ى
المحالت ف

 ." ى  االشتباك وتهدئة الطرفي 

                                                             
 مستعار بناًء على رغبة الشاهدة.، وتّم النشر تحت اسم 2022تموز/يوليو  15تم إجراء اللقاء عن طريق األنترنت، بتاريخ  22

http://www.hevdesti.org/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

ي السوري" 
ى فصائل "الجيش الوطتى وبحسب "مروة عيش" فأن معظم االقتتاالت/االشتباكات بي 

كية، لكنها ت لفض االشتباك  تدخلها غظ البرص عنها، وبررت سبب تحدث عل مقربة من القوات الب 

 :
ً
 23األخب  قائلة

كية لتتدخل، لوال أن االقتتال تزامن مع وصول واىلي والية شانىلي 
ورفا أ"ما كانت القوات التر

/شي كانيه لحضور مأدبة إفطار  ى كية، عبدهللا أرين، إىل رأس العي   جماعية".  التر

كية،  ي مساء ذات اليوم، عبدهللا أرينتحققت "تآزر" من زيارة واىلي والية "شانلي أورفا" الب 
ى
، للمدينة ف

طة المدنية" وهيئة "ثائرون 2022نيسان/أبريل  22 ى "الرسر امن مع نشوب االقتتال/االشتباك بي  ى
، بالب 

كي لل
 الواىلي الب 

 تحرير"، ونرسر
ً
 23، فجر يوم 24عبر صفحته الرسمية عل موقع "فيس بوك" منشورا

/رسي كانيه ولقائه مع ، يظهر صور زيارته إ2022نيسان/أبريل  ى المجلس المحلي لمدينة ىل رأس العي 

ى  التابع للحكومة السورية المؤقتة/االئتالف السوري المعارض، ومشاركته مأدبة إفطار  رأس العي 

 تظهر زيارة الواىلي  نرسر كما   25جماعية. 
ً
ي ذات اليوم، صورا

ى
، ف

ً
ى أيضا "المجلس المحلي لمدينة رأس العي 

كي إىل المدينة. 
 الب 

 

رسر فجر يوم  منشور تظهر  –( 04صورة رقم )
ُ
كية، الذي ن نيسان/أبريل  23"عبدهللا أرين" واىلي والية "شانلي أورفا" الب 

/رسي كانيه. مصدر الصورة: 2022 ى  لـ "عبدهللا أرين".  الصفحة الرسمية، ويتحدث فيه عن زيارته إىل رأس العي 

                                                             
دخول دبابات ومدرعات تركية  إلى رأس العين/سري كانيه لفض النزاع الدائر  2022نيسان/أبريل  22تمَّ تداوله بتاريخ  فيديويظهر مقطع  23

 (.2022تموز/يوليو  27ي". )آخر زيارة للرابط بتاريخ بين المجموعات المتقاتلة التابعة لـ "الجيش الوطني السور
 .الحساب موثق بالعالمة الزرقاء، وتمَّ التحقق من أنه الحساب الرسمي لـ "عبدهللا أرين"، الوالي السابق لوالية "شانلي أورفا" التركية 24
، ويتضح في الصورة التي تظهر دخوله من 2022نيسان/أبريل  23فجراً بتاريخ  2:27نشر الوالي التركي منشور زيارته في تمام الساعة  25

 .2022نيسان/أبريل  22المعبر الحدودي أنه عبر ليالً، أي مساء يوم 

http://www.hevdesti.org/
https://fb.watch/ewSJ9ErJ1T/
https://fb.watch/ewSJ9ErJ1T/
https://www.facebook.com/abdullah.erin1
https://www.facebook.com/abdullah.erin1
https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
https://m.facebook.com/rasulayn2019/
https://m.facebook.com/rasulayn2019/
https://m.facebook.com/rasulayn2019/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AyoNTVXDhufXQNge4wzcr4P4Y5UFy6XWqfYodftaYi3DwcDGHtCz7dTJochwNqwQl&id=395738651259247
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AyoNTVXDhufXQNge4wzcr4P4Y5UFy6XWqfYodftaYi3DwcDGHtCz7dTJochwNqwQl&id=395738651259247
https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
https://www.facebook.com/100047067309334/posts/pfbid0r1WRGNvkYaFyG8Lc5ETUFpT3QTVmAUPP5Nn4C1re3pcxQJyEjjBRaZDWFBZFfm5Dl/
https://fb.watch/ewSJ9ErJ1T/
https://fb.watch/ewSJ9ErJ1T/
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 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

  :"ي مناطق "نبع السالم
ى
 غياب آليات انتصاف فعالة للضحايا ف

ي السوري"، أدت إىل  ت، أربعة اشتباكا2022وشهد شهر أيار/مايو 
ى فصائل "الجيش الوطتى داخلية بي 

ي واحد، وإصابة 
 عن  6مقتل مدنى

ً
ى وجرح  5مقتل آخرين عل األقل، فضال آخرين من  16مسلحي 

 عنارص الفصائل المتقاتلة. 

ي "ثامر الطريحة" وهو نازح 2022أيار/مايو  4بتاريــــخ 
تل المدنى

ُ
ي ثالث أيام عيد الفطر السعيد، ق

ى
، أي ف

ى عنارص  ي ريف دير الزور، نتيجة إطالق النار عليه خالل اقتتال نشب بي 
ى
من أبناء قبيلة "الشعيطات" ف

ي قرية "من فصيل "أحر 
ى
طة العسكرية" ف قية" وآخرين من "الرسر /رسي  الراويةار الرسر ى ي رأس العي  " غرنر

قية"، وقد أدى  ة لعملية تهريب برسر إىل تركيا من قبل "أحرار الرسر كانيه، عل خلفية ضبط األخب 

طة العسكرية".  االشتباك قية" وإصابة آخر من "الرسر  إىل مقتل عنرص من "أحرار الرسر
ً
 أيضا

 عل مقتل "ثامر الطريحة"، رسد لـ 
ً
مزارع من قرية "الراوية" كان عل مقربة من موقع االشتباك، وشاهدا

 :
ً
 26"تآزر" تفاصيل ما جرى قائال

 "بدأ تبادل إطالق النار دون سابق إنذار، حينها كان ثامر يست
ً
ىل عقل دراجة نارية، واقفا

 ما، ودار االشتباك عىل مقربة منه، حيث أصيب بعدة طلقات 
ً
جانب الطريق ينتظر أحدا

حياة نارية، وعىل الرغم من أن االقتتال لم يدم أكتر من نصف ساعة، إال أنه كان قد فارق ال

 عىل الفور". 

                                                             
 ، وتمَّ التحفظ على اسم الشاهد بناًء على رغبته.2022تموز/يوليو  19تمَّ إجراء اللقاء عبر األنترنت بتاريخ  26

http://www.hevdesti.org/
https://www.google.nl/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@36.7069692,39.8791271,8726m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x15369d4016a392d1:0xf5d0a6847f42ace0!2z2LPZhNmI2YMg2KfZhNmC2K_ZitmF2Kk!8m2!3d36.5819479!4d39.127982!3m4!1s0x15358dc411cfbd11:0xf7e29b06400caa01!8m2!3d36.729354!4d39.8175973?hl=ar
https://www.google.nl/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@36.7069692,39.8791271,8726m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x15369d4016a392d1:0xf5d0a6847f42ace0!2z2LPZhNmI2YMg2KfZhNmC2K_ZitmF2Kk!8m2!3d36.5819479!4d39.127982!3m4!1s0x15358dc411cfbd11:0xf7e29b06400caa01!8m2!3d36.729354!4d39.8175973?hl=ar
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  –( 05صورة رقم )
ً
ي دير الزور، جالسا

ى
ي السوري" ينحدر من قبيلة "الشعيطات" ف

تظهر مسلح من "الجيش الوطتى

تل بتاريــــخ 
ُ
طة 2022أيار/مايو  4بجانب قبر "ثامر الطريحة" الذي ق ى عنارص من "الرسر ، نتيجة اقتتال نشب بي 

/رسي ى ي مدينة رأس العي 
فن فى

ُ
ي قرية "الراوية"، ود

قية" فى  ليون. كانيه. مصدر الصورة: نشطاء مح  العسكرية" و "أحرار الرسر

 

 بتاريــــخ 
ً
ة أيام، وتحديدا ي السوري" يدع 2022أيار/مايو  14بعد عرسر

تل عنرص من "الجيش الوطتى
ُ
، ق

ي ريف دير الزور، إثر تعرضه إلطالق نار وسط مدينة رأس 
"صالح المحمد" من قرية "السوسة" فى

/رسي كانيه، دون معرفة الجناة، اللذين الذو  ى  ا بالفرار. العي 

" وهو نازح    قال "منذر غاىلي
ى ي حي 

ي السوري" أي معلومات حول الحادثة، فى
لم ينرسر "الجيش الوطتى

/رسي كانيه لـ "تآزر" إن الجريمة وقعت بالقرب من "ساحة الديوان"  ى ي رأس العي 
من حمص مقيم فى

 :
ً
 27وسط المدينة، وتابع حديثه قائال

                                                             
 ، واخفاء معلومات الشاهد بناًء على رغبته.2022حزيران/يونيو  6تمَّ إجراء المقابلة بتاريخ  27

http://www.hevdesti.org/
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إلطالق نار مباشر من سيارة أخرى قريبة من "ما أن نزل الرجل من السيارة، حتر تعرض 

  -نوع )هيونداي 
ً
ي البطن، وفارق الحياة متأثرا

ى
ى ف (، إذ أصيب صالح برصاصتي  ي

ى
سنتاف

 بجراحه". 

طة العسكرية" و 2022أيار/مايو  18وطوال يوم  ى عنارص "الرسر ، دار اقتتال/اشتباك متقطع بي 

/رسي كانيه، عل الط ى ي رأس العي 
ى
طة المدنية ف ي مركز المدينة و "الرسر

ى
يد ف ى دوار البر دوار ريق الممتد بي 

 "الجوزة/األعالف" عل طريق بلدة تل حلف. 

ي حصلت عليها "تآزر" وتحقق
 للمعلومات الت 

ً
إىل مقتل عنرص من ت منها، فقد أدى االقتتال وفقا

 عن إصابة مدنيان اثنان عل األقل، أحدهما 
ً
طة المدنية" وجرح ثالثة آخرون، فضال "محمد "الرسر

 هللا" كانت جروحه بليغة.  نارص العبد 

/رسي  25، بدأ مع فجر يوم 2022االقتتال األعنف خالل النصف األول من عام  ى ي رأس العي 
ى
أيار/مايو ف

ي السوري" الذين ينتمون لقبيلة "العكيدات"، عل 
كانيه، مع هجوم مسلحي فصائل "الجيش الوطتى

"، ذلك عل خلفية اقدام القمجموعات تتبع لفرقة "الحمزة" من أبناء قب ي يلة "المواىلي
فرقة اليادي فى

" عل قتل  "خالد العبد  " وهو محمد العواد الدعار"الشاب هللا" الذي ُيكتى بـ "أبو حمضي المواىلي

" ي
ي "الجيش الوطتى

ي من أبناء ق عنرص فى
ي بيلة "العكيدات" فى

ف   . ريف دير الزور الرسر

 للثأر، كما وصف أبناء قبيلة 
ً
ت عل مجموعات إخبارية سعيا رسر

ُ
ي تسجيالت صوتية ن

"العكيدات" فى

/رسي   ى ي رأس العي 
ى لها فى ى الموالي  عل تطبيقات "واتس آب وتلغرام"، حشدت القبيلة جميع المسلحي 

، باألسلحة الخفيفة والمتوسطة عل مقرات ومراكز عسكرية 
ً
 واسعا

ً
كانيه وريفها، وأطلقت هجوما

ديرها مجموعات مسلحة تابعة
ُ
"، وبشكل رئيشي ضمن فرقة "الحمزة".  ت  لقبيلة "المواىلي

ى 2022أيار/مايو  25تمَّ تصويره بتاريــــخ  فيديو وقد وثق مقطع  ى الطرفي   من االشتباكات بي 
ً
، جانبا

" بالمدينة، ح ي حي "المحطة الشماىلي
ّ بالقرب من مدرسة "أبن خلدون" الثانوية فى يث يظهر بشكل جلي

ى األحياء  RPGاستخدام األسلحة الرشاشة وإطالق قذائف صاروخية من نوع  خالل االقتتال الدائر بي 

 السكنية. 

/رسي   ى ي مدينة رأس العي 
كنتيجة لالشتباكات، رُسعان ما سيطر مسلحو "العكيدات" عل عدة أحياء فى

، وسط حالة من  ي ي والجنونر ي ريفيها الغرنر
، وال سيما النسكانيه، وقرى فى ى ى المدنيي  اء الخوف والذعر بي 

ات العائالت بشكل مؤقت إىل خارج المدينة، تمَّ إيواء عدد منها داخل  واألطفال، حيث نزحت عرسر

، وقد أدى االقتتال إىل إصابة أربعة  ى ي رأس العي   لألفراح" عل طريق الحسكة جنونر
ى "صالة األمي 

ى عل األقل، بينهم سيدة وطفل.   مدنيي 

" )الس كية "كار بياز ديمب 
ي تقطن مدينة "جيالن بينار" كانت إحدى ضحايا  40يدة الب 

( الت 
ً
عاما

ي 
/رسي كانيه المتاخمة لمدينتها فى ى االقتتال، حيث أصيبت برصاصة عشوائية مصدرها مدينة رأس العي 

"، ف تركية وسائل إعالميةالجانب السوري. وبحسب  قت رقبة "ديمب   الرصاصة اخب 
ّ
ت إىل و أن

ّ
أد

ي العالج.  ،تعّرضها إلصابة بالغة
 "جيالن بينار" الحكومي لتلف ّ

قلت عل إثرها إىل مشفى
ُ
 ن

http://www.hevdesti.org/
https://fb.watch/ewSEEr2zNk/
https://fb.watch/ewSEEr2zNk/
https://www.urfadasin.com/suriyeden-gelen-mermiyle-yine-bir-kisi-yaralandi
https://www.urfadasin.com/suriyeden-gelen-mermiyle-yine-bir-kisi-yaralandi
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كية  –( 06صورة رقم ) ي مشفى  "كار بياز ديمب  "تظهر السيدة الب 
، ع "جيالن بينار"أثناء تلقيها العالج فى قب الحكومي

ى  ى مسلحي  كية، نتيجة اقتتال بي 
/رسي كانيه المتاخمة للحدود الب  ى  إصابتها برصاصة عشوائية مصدرها مدينة رأس العي 

كي  urfadasin . مصدر الصورة: موقع"المواىلي "وآخرين لقبيلة  "العكيدات"يتبعون لقبيلة 
 .الب 

 

ى ا /رسي كانيه، الذي أصابته شظية من بي  ى " من سكان رأس العي  ي  "عبد الرحمن كاحر
ً
ى أيضا لمصابي 

خدمت خالل االقتتال أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية من نوع 
ُ
ي الوجه، حيث است

،  RPGقذيفة فى

 . ة بسيارات ومنازل األهاىلي  مادية كبب 
ً
ارا  كما ألحق أرصى

ى  3االشتباكات عن مقتل تلك أسفرت  ى  آخرين من 8وإصابة  مسلحي  عنارص فرقة "الحمزة" المنتمي 

ى لقبيلة  ي السوري" المنتمي 
"، فيما ُجرح ثالثة آخرون من عنارص "الجيش الوطتى لقبيلة "المواىلي

 "العكيدات". 

ي 
ى مسلحي فصائل "الجيش الوطتى ر بمنازلهم نتيجة االقتتال بي  ى الذين لحق الرصى أحد السكان المدنيي 

، السوري"، قال لـ "تآ ى ي رأس العي 
طة العسكرية والمجلس المحلي فى زر" إنه تقدم بشكاوى رسمية للرسر

 :
ً
له، لكن طلبه قوبل باالستهزاء، حيث رسد قصته قائال ى ر الذي أصاب مبى ميم الرصى  بب 

ً
 28مطالبا

، وبحمد  ي حي زرادشت، خالل االشتباك األخت 
ى
ىلي ف

ى "أصابت قذيفة صاروخية سطح متى

ي بأ
طة العسكرية وأخرى للمجلس هللا لم نصب أنا وعائلتر ذى، وقد تقدمت بشكوى للشر

ى ضد المجموعات المسلحة المتقاتلة، عقب عودة الهدوء إىل  ي رأس العي 
ى
المحىلي ف

، و  ي ، لكنهم استهزئوا ب 
ً
ىلي حتر نستطيع العودة إليه مجددا

ى ميم متى قال المدينة، وطالبت بتر

 أنك وعائ
ٌ
: أذهب، جيد

ً
". أحد أعضاء المجلس المحىلي ضاحكا  لتك ال تزالون بخت 

                                                             
 ، وقد تم إخفاء اسم الشاهد حفاظاً على سالمته.2022أيار/مايو  30تمَّ إجراء اللقاء عبر اتصال هاتفي، بتاريخ  28
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ي "حي زرادشت" برأس  –( 08( و )07صور رقم )
ي لحقت بمنازل وسيارات السكان فى

ار الت   من األرصى
ً
تظهر جانبا

/رسي كانيه، بتاريــــخ  ى ى يتبعون لقبيلة "العكيدات" وآخرين لقبيلة ، نتيجة 2022أيار/مايو  25العي  ى مسلحي  اقتتال بي 

"، من عنارص "الجيش  /رسي كانيه. مصدر الصور: نشطاء محليون. "المواىلي ى ي رأس العي 
ي السوري" فى

 الوطتى
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  :ي وضح النهار بداعي الشقة
ى
 قتل صائغ ذهب ف

ى وجرح  2022وشهد شهر حزيران/يونيو  ، أسفرتا عن مقتل مسلحي ّ ي اقتتال داخلي
آخرين من  5حالت 

/رسي  عنارص الفصائل المتقاتلة، كما اختتم الشهر ذاته بحادثة قتل صائغ مج ى ي رأس العي 
ى
وهرات ف

 كانيه، من قبل مسلحان مجهوالن بداعي الرسقة. 

 بتاريــــخ 
ً
، وتحديدا ى ي رأس 2022حزيران/يونيو  18عقب يومي  ، شهدت قرية "تل ذياب" غرنر

قية" من جهة، وفرقة "الحمزة" و "الفرقة  ى تجمع "أحرار الرسر  بي 
ً
 عنيفا

ً
/رسي كانيه، اقتتاال ى " 20العي 

ى رصاع  عل خلفيةمن جهة أخرى، ذلك  ى الطرفي  لالستيالء عل محطة وقود وأراض زراعية  مستمر بي 

خدمت خالل االشتباك أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف صاروخية، وأدى إىل 
ُ
 تهجب  مالكيها. است

تمَّ

 عن 
ً
ة، فضال تل عنرصين وأصيب ثالثة آخرون بجروح خطب 

ُ
نزوح سكان القرية بشكل مؤقت، كما ق

قية". سيطرة فرقة "ال  حمزة" عل نقاط ومقرات فصيل "أحرار الرسر

ي عام 
ى
ي اليوم األخب  من النصف األول ف

ى
تل صائغ الذهب  30، أي بتاريــــخ 2022وف

ُ
حزيران/يونيو، ق

/رسي كانيه، بعد  ى ي رأس العي 
ى
" ف ي

هاوي" وهو من أبناء المكون "الشيشانى والمجوهرات "محمد البر

ى  ي المدينة. بّينت تعرضه إلطالق نار ورسقة من قبل ملثمي ّ
له فى ى يستقالن دراجة نارية، أمام مبى

هاوي" أثناء ارتكاب الجريمة، تعرضه  29تسجيالت مصورة ل "البر ى
ات المراقبة أمام مبى مأخوذة من كامب 

ي يده. 
ي كان يحملها فى

، ورسقة الحقيبة الت  ى بشكل مبارسر  إلطالق النار من أحد الملثمي ّ

، شهدت مدينة رأس الع ي اليوم التاىلي
ي أثناء تشييع جنازة فى

ات األشخاص فى /رسي كانيه مظاهرة لعرسر ى ي 

ي وفوضى السالح الذي تشهده المنطقة بعد احتاللها من قبل
 عل الفلتان األمتى

ً
هاوي"، احتجاجا  "البر

ي السوري" الُمعارض. 
 تركيا وإيالء السيطرة عليها إىل قوات "الجيش الوطتى

ي أوردد المتظاهرون شعار "
ى
ي "المنطقة اآلمنماننبع السالم، ماف

 عل انعدام األمان فى
ً
ة"، " احتجاجا

ي االنتهاكات.   تركيا بضبط األمن ومحاسبة مرتكتر
ى  مطالبي 

  : ى ى مكتظ بالمدنيي   تبادل إطالق النار أمام مخت 

ي منطقة "نبع  3وشهد شهر تموز/يوليو 
ي السوري" فى

ى فصائل "الجيش الوطتى حاالت اقتتال بي 

ى عنا رص من "لواء شهداء بدر" التابع لـ "فرقة الحمزة" وآخرين من فرقة السالم"، نشب أحدها بي 

/فرن خاص  ى ى من مخبر ي الدور للحصول عل الخبر
"السلطان مراد"، بسبب خالف حول االصطفاف فى

ي بلدة "تل حلف". 
 فى

، وتخلله استخدام األسلحة الرشاشة من قبل عنارص 2022تموز/يوليو  21نشب هذا االقتتال، بتاريــــخ 

ى الفصيل ، ما أسفر عن إصابة طفلي ّ ى ى وسط الناس المتجمعة أمام الفرن للحصول عل مادة الخبر ي 

ي السوري". 
ى بجروح، وعنرصّين من "الجيش الوطتى  مدنيي ّ

 

                                                             
 قاعدة بياناتها.نشرتها العديد من الشبكات المحلية على وسائل التواصل االجتماعي، وتحتفظ "تآزر" بنسخة منها في  29
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 ى عنارص مجموعة مسلحة  : وفاة شاب نتيجة اقتتال داخىلي بي 

ي أصيب بها  10بتاريــــخ 
 بجراحه الت 

ً
" متأثرا ي الشاب "عبود المضحي

ى
نتيجة تبادل آب/أغسطس توف

/رسي كانيه.  ى ي رأس العي 
ى
ى من عنارص "فرقة الحمزة" ف ى مسلحتي ّ ى مجموعتي   إلطالق النار بي 

 ،" ي "فرقة الحمزة" يدع "أبو شهاب المواىلي
ى
حة يقودها مسؤول ف

ّ
ى مجموعة مسل ونشب االقتتال بي 

ة عل مقر وأخرى تتبع لذات الفرقة وينتىمي عنارصها بقبيلة "عدوان" العربية، بعد هجوم األخ ب 

/رسي كانيه، عل خلفية اعتقال  ى ي رأس العي   حصان" جنونر
ى ي قرية "عي 

ى
" ف عسكري يتبع لـ "المواىلي

، وقد أسفر االقتتال إىل وق
ً
ى من القبيلة كانا منتميان إىل مجموعته سابقا " لشخصي  وع عنارص "المواىلي

 . ى  جرح من الطرفي 

 تاقتتال عىل خلفية اعتقال امرأة من قبيلة العكيدا : 

ين األول/أكتوبر  11بتاريــــخ  قية" 2022ترسر ى عنارص من تجمع "أحرار الرسر ، نشب اقتتال عنيف بي 

/رسي كانيه.  ى ي مدينة رأس العي 
ى
طة العسكرية" ف  ينتمون لقبيلة "العكيدات" وعنارص "الرسر

ي مدينة رأس 
ى
طة العسكرية" ف قية" مقر "الرسر وهاجم أبناء قبيلة "العكيدات" من مسلحي "أحرار الرسر

ة المرأة من القبيلة، دون بيان أسباب االعتقال، وقد  /رسي كانيه، بعد اعتقال عنارص األخب  ى العي 

خدمت خالل االقتتال أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف الـ 
ُ
 والهاون.  RPGاست

بالغ المدينة والقرى المحيطة بها عل خلفية اعتقال االمرأة، حيث هاجم مسلحون من وساد توتر 

ي طلبت مؤازرة من فصائل تتبع 
طة العسكرية، الت  قبيلة "العكيدات" عدة نقاط ومراكز تتبع للرسر

/رسي   ى ي رأس العي 
طة العسكرية فى ي تشكلت الرسر

ي السوري، من بينها "فرقة الحمزة" الت 
للجيش الوطتى

 من عنارصها.  كانيه

ى منازلهم خالل االقتتال، إال أن إطالق النار المتبادل والقصف الع ام المدنيي  ى
ي وعل الرغم من الب 

 شوانئ

ى أدى إىل إصابة  ى الطرفي  ي ال 10بي 
، بينهم امرأة، بجروح نقلوا عل أثرها إىل المشفى لتلف  ى  عالج. مدنيي 

 

 

 

 

http://www.hevdesti.org/


 

 

  
SYNERGY | contact@hevdesti.org | www.hevdesti.org                                                                                                                  Page 26 of 26

  

 تركيامنطقة "نبع السالم" ليست آمنة كما روجت 

 

http://www.hevdesti.org/

