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 :خاص - (190عفرين تحت االحتالل )
 إمرأة /38 و /طفالا  /58، منهم /شهداء ومغدورين مدنيينضحايا  /255/ من االحتالل التركي... أعوام   أربعة

سمى تميليشيات ما  بمشاركةم، 2018آذار  18في  صى شمال غرب سورياأق -نطقة عفرينعلى االحتالل التركي لم أعوام   أربعة تمض
طرفين" و تاوى "اإلمام الخطيب" و "علماء مسلمين متفوبغطاء  من  ،اإلخواني -االئتالف السوريالمرتبطة ب "الجيش الوطني السوري"بـ 

 –نصرية ال تزال االنتهاكات وارتكاب الجرائم المختلفة مستمرة، بخطى ممنهجة وسياسات عو استنبول"... -"المجلس اإلسالمي السوري
ئية أثناء عمال العداباأل قسرا   رينالمهج  عودة  بإغالق المعابر أمامديمغرافي، التغيير ال أبرزهاعثمانية جديدة ومطامع توسعية ألنقرة وحكامها، 

 /500ما يقارب / عدا أولئك الذين هجروا سابقا ، وتوطين، والداخل السوري "حلب وشمالها" مناطق النزوح منألف  /200حوالي /، الغزو
جود سبة الوالغوطة وأرياف حمص وحماه وإدلب وحلب فيها، لتنخفض ن والمستقدمين منمن أفراد عوائل مسلحي الميليشيات  ألف نسمة
  ./ حاليا  %20/ إلى ما دون /%95ن /الكردي م

في تقرار واالس في ظل الفوضى والفلتان المستدام، والذي يكشف بجالء كذب وادعاءات حكام تركيا والمطب ِّلين لهم عن توفر األمان
ضحايا شهداء  /255/ وقعما عدا المفقودين والمختطفين مجهولي المصير والمعتقلين المخفين قسرا ،  المناطق السورية التي احتلوها،

 /38طفال  و / /58م(، بينهم /2022آذار  17 -م2018آذار  18أهالي منطقة عفرين، فقدوا حياتهم في ظل االحتالل ) ومغدورين مدنيين من
لى إناء العبور أو أث ضيةبالتفجيرات واأللغام األروأو باإلعدام،  تحت التعذيب أو بالرصاص الحي) قُتلوا أو توفوا في ظروف مختلفة امرأة،

ري عفرين  ذين توفوا عدا ال " وانفجار ألغام  أرضية فيها(؛مال حلبش -قرى وبلدات الشهباء وشيروا"تركيا، أو بقصف مناطق نزوح ُمهج 
 تحت ضغوط نفسية وظروف حياتية قاسية ناجمة عن االحتالل وتبعاته.

 وهم:
ات المحتلة إلى القرية، ، بعد دخول القو2018أواسط آذار  ،شيخ الحديد/شيهناحية  - "جقال"قرية من عاما   /34/ محرم خوجة .1

 وخطفها للمغدور وتعذيبه.

 عاما ./24/ الرحمن حسين حسين عبدالشاب  .2

 عاما .  /18/ وليد صوراني بن جميلالشاب  .3

، حيث تم م18/3/2018في فرين، ، أُعدما رميا  بالرصاص، في باحة إحدى مدارس مدينة عجنديرس -"چقليه جومه"من قرية  االثنان
 تطويق القرية ومنع ذويهما من مشاهدة جثمانيهما أثناء الدفن في المقبرة.

ا  /25/ عبدو بن حمو فؤاد ناصر .4  .عاما

ا  /24/ فؤاد بن حسو عبدو ناصر .5  . عاما

 .ا قرب دوار "ماراته" بعفرينفي منزلهم ، إثر تعرضهما النفجار لغم أرضي24/3/2018، بتاريخ عفرين -"قيبار"من قرية  االثنان

زله بالقرية مقتوال  برصاص في ُعثر على جثمانه داخل من ،10/5/2018، في عفرين -"قيبار"عام من قرية  /66/ عمر ممو شمو .6
 حة.الصدر على يد ميليشيا مسل  

بأيادي ميليشيات "فرقة  ين في منزلهبالسك نحرا   م،2018 أواسط آذارناحية بلبل،  -"خاللكا"عاما  من قرية  /70/ حمومحمد بالل  .7
 .الحمزات".

 ، بعد عدة أيامذيبلتعوعليه آثار ا ،مدينة عفرينب ُعثر على جثمانه في حي الصناعة، 7/4/2018، بتاريخ عاما   /35/ حنان نعسان .8
 .مسلحة ميليشيا من اختطافه من قبل

لتعذيب على يد ميليشيا "لواء ا، تحت 2018الحديد، أواسط نيسان  ناحية شيخ -"كاخره"من قرية  عاما   /30/ عبدو عارف إبراهيم .9
 السلطان سليمان شاه".

 .عاما   /60/ قادر محمد كلسليالمطرب الشعبي  .10

  .عاما   /25/ خالد كلسلي بن قادرونجله  .11

 مسلحة. د ميليشياي، على 29/4/2018، تحت التعذيب، وذلك في قرية براد بتاريخ جنديرس -"جلمة"من بلدة  االثنان

تيجة انفجار لغم أرضي تحت جراره وهو ن ،3/5/2018ناحية بلبل، بتاريخ  -"خدرياقسطل "من قرية  عاما   /22/ حسو شيار حنيف .12
 حقل زيتون.يقودها في حراثة 

، بالرصاص الحي على يد ميليشيا "أحرار 14/5/2018احية راجو، بتاريخ ن -"درويش"من قرية  عاما   /40/ رجب شكري رشيد .13
ها في مركز راجو للسؤال عن مصير نجله المخطوف.  الشرقية"، لدى تردده إلى مقر 

، بالرصاص الحي أثناء مداهمة منزله 22/5/2018احية معبطلي، بتاريخ ن -"آفراز"من قرية عاما   /60/ مصطفى عبدو شاهين .14
 ليال  في حي المحمودية بمدينة عفرين من قبل ميليشيا مسلحة.

 Partiya Yekîtî Ya Demokrat A Kurd Li Sûriyê (يكيتي)حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
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شديد مع آخرين من رجال  ، بعد أن تعرض لتعذيب11/6/2018شيخ الحديد، بتاريخ /بلدة شيه -عاما   /50/ أحمد شيخو بن محمد .15
معين بتاريخ العمشات"، حيث كان نائبا  لرئيس المجلس المحلي للبلدة ال –البلدة على يد مسلحي ميليشيا "لواء السلطان سليمان شاه 

 الئتالف السوري الموالي لتركيا.من قبل الحكومة المؤقتة التابعة ل 29/4/2018

ان -"كفرجنة"من قرية عاما   /50/ رفعت حميد حمدوش .16 ا/شر  ر ، بعد اختطافه في أواخر شهر آذا12/6/2018، بتاريخ ناحية شر 
 احه.وسجنه أكثر من شهرين، وتعرضه للتعذيب وضغوط عديدة، إلى جانب دفع ذويه لفدية مالية كبيرة ألجل إطالق سر 2018

مت ميليشيا ، حيث اقتح20/6/2018في مدينة عفرين، فجر األربعاء  من المكون العربيعاما   /60/ قوج(أبو الهوى )سامي  .17
 مسلحة منزله وأطلقت عليه الرصاص.

ث لهم كان مقيما  مع عائلته في قرية "برج عبدالو" القريبة، حيو، شيروا -عاما  من قرية "غزاوية" /17/ كمال محمد علي عارف .18
 .تعرض للضرب والتعذيب والقتل العمد على يد مسلحين من الميليشياتال نتيجة ،26/6/2018بتاريخ أمالك فيها، 

 سط مدينة عفرين.، إثر وقوع تفجير و27/6/2018احية بلبل، بتاريخ ن -"خليالكا"من قرية  عاما   /55/بن محمد  أحمد إبراهيم .19

ان،ش -"قطمة"ها في قرية عاما ، إثر إلقاء قنبلة على منزل /66/ (زوجة حنان بريم) فاطمة حمكي .20 ا/شر  ل من قب 27/6/2018ليلة  ر 
 ميليشيا مسلحة.

منزله ، نتيجة انفجار لغم أرضي قرب 29/6/2018، بتاريخ ناحية مابتا/معبطلي -"قنطرة"عاما  من قرية  /62/ عارف حسين جلو .21
 في القرية.

تعذيب على يد ، تحت ال2/7/2018، بتاريخ ووحيد ألبويه ناحية جنديرس -"حج حسنا"من قرية عاما   /53/ أوسومحمد إيبش  .22
 ."لواء سمرقند"ميليشيا 

 عاما . /70/ حمدي عبدو .23

 عاما . /60/ سلطانة خليل ناصرووزوجته  .24

شيا مسلحة التي سرقت أيضا  ، نتيجة التعذيب وإطالق الرصاص عليهما من قبل ميلي2018تموز  أوائلشيروا،  -"براد"من قرية  االثنان
 مصاغ ذهب وأموال وأبقار من منزلهما.

ش التركي على الحدود، بتاريخ ، برصاص الجيروباريا -"جلبر"من قرية عاما   /30/ دلوفان عصمت شيخوالمرأة الحامل  .25
 ربا  من جحيم الوضع في عفرين.هإدلب، وذلك  -مع مجموعة أخرى في منطقة سلقين، أثناء محاولتها العبور 8/7/2018

ذيب، ، تحت التع12/7/2018احية راجو، بتاريخ ن -"موسكه"عاما  الذي كان يعاني خلال  عقليا ، من قرية  /65/ بكر حسين شيخو .26
 بعد اختطافه عدة أيام من قبل ميليشيا "أحرار الشرقية".

، إثر انفجار لغم أرضي في حقل 13/7/2018احية معبطلي، بتاريخ ن -"خازيانا"عاما  من قرية  /13/ ن سيدوفهيمة كنا القاصرة .27
 للزيتون.

، إثر التعذيب الذي مورس 15/7/2018احية جنديرس، بتاريخ ن -"حج حسنا"من قرية عاما   /40/ سامي حج خليل بن عبد الرحمن .28
 ضده وضد شقيقه من قبل جماعة مسلحة.

 ، بسبب انفجار لغم أرضي بسيارة22/7/2018يروا، بتاريخ ش -"برج حيدر"من قرية عاما   /42/ علي كله خيري بن عثمانمحمد  .29
 .تقله

ب ، في إحدى المشافي التركية، نتيجة التعذي25/8/2019احية معبطلي، بتاريخ ن -"عربا"عاما  من قرية  /53/ سعيد محمد تاتار .30
 محمد الفاتح".لواء وقت  سابق من قبل ميليشيا " ض له أثناء اختطافه فيالذي تعر  

، في إحدى المشافي التركية، نتيجة 15/9/2018احية راجو، بتاريخ ن -"قاسم"من قرية عاما   /46/ عصمت حبش حنان ديكو .31
 الجراح التي أصيب بها بانفجار لغم أرضي به في وقت سابق.

 محمد بيرو.الشاب  .32

 تولين بيرو.وزوجته  .33

 بيرو.جان وطفلهما  .34

ألسرة ، بعد اضطرار ا23/10/2018فجار لغم أرضي بتاريخ نبل، إثر ان -، على طريق برادناحية بلبل -"شيخورز"من قرية  الثالثة
 للهرب من عفرين.

 .24/10/2018، إثر انفجار لغم أرضي، بتاريخ جنديرس -"فقيرا"من قرية  أحمد ناصر بن محمودالشاب  .35

 عاما . /40/ علي بشير عثمان .36

 عاما . /38/ محمد بشير عثمانقيقه وش .37

 .29/10/2018راجو، إثر انفجار لغم أرضي لدى مرور جرارهما فوقه، بتاريخ ناحية  -"كوليا فوقاني"من قرية  االثنان

ا  /49/ إسماعيل إيبش إسماعيل .38  .عاما
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ا  /45/ إسماعيل حمزة إيبش .39  .عاما

 راعي.ز، إثر انفجار لغم أرضي بجرار 7/11/2018ناحية بلبل، بتاريخ  -"ُسعريا"من قرية  االثنان

، 8/11/2018، ليلة يرواش -"برج عبدالو"عاما ، خنقا  على يد ميليشيا مسلحة اقتحمت منزلها في قرية  /80/ حناننوري عائشة  .40
 وسرقة ما بداخل المنزل من مصاغ وأموال.

اص المقيم مع أهله في حي الزيدية بمدينة عفرين، بإطالق الرصناحية بلبل و- "ةخج  ي ب"عاما  من قرية  /15/ حسن خلو القاصر .41
 .22/11/2018عليه من قبل أحد المسلحين، لدى زيارة المغدور له في منزله بتاريخ 

ل، ناحية بلب -، صاحب معصرة في قرية قسطل مقدادبلبل -"قورنيه"ا  من قرية عام /54/ -)عائلة َزنكل( محمد حنيف رشيد أحمد .42
 ، لدى تعرضه لعدة رصاصات أطلقها مسلح متواجد في ساحة المعصرة بشكل عشوائي.8/12/2018ظهر 

ل ، والذي أدى إلى مقت13/12/2018ساء الخميس طريق راجو، م-، في حادث تفجير وقع وسط مدينة عفرينعاما   /38/ زكي دالي .43
 أربعة آخرين ممن تم توطينهم ولم نتمكن من معرفة أسمائهم.

 ."جويق"قرية  -محمد حج عليالمسن  .44

 ."راجوبلدة " -شيار شكري حسينالشاب  .45

 ."كورزيل"قرية  -برخدان عبد الفتاح سيدوالشاب  .46

 ."قده"قرية  -نظمي شكري مولودالشاب  .47

 ."ميركان"حسيه/قرية  -عاما   /40/ محمد عثمان نعسو .48

 ."آفراز"سنة من قرية  /45/ كاميران منان علي بن نبي .49

 .16/12/2018الستة سقطوا في حادث تفجير سيارة فان داخل سوق الهال بتاريخ الشهداء 

ر  عليه من ، إثر إطالق نا31/12/2018احية معبطلي، بتاريخ ن -ميركان/حسيه"من قرية  نشأت سليمان داوودالشاب المختل عقليا   .50
 .8/4/2018قبل ميليشيا "الجبهة الشامية" وإصابته بتاريخ 

، تحت التعذيب وفي ظروف 2019ل كانون الثاني ، أوائجنديرس -"كفرصفرة"عاما ( من بلدة  25-ريم)ب محمد أمين حسن .51
 .2018غامضة، في سجون إحدى الميليشيات المسلحة، بعد اختطافه منذ تموز 

كانون  ائلنديرس، أوج -"كفرصفرة"، بعد اصابته بجروح بليغة، نتيجة انفجار لغم في قرية عبد الرحمن عبدو بن عثمان الطفل .52
 .2019الثاني 

نون الثاني كا 20وسط مدينة عفرين، يوم األحد  مدنيةفلة ناحية بلبل، إثر تفجير حا -"خليالكا"من قرية  عاما   /35/ جميل أحمد بكر .53
 ضحايا آخرين ممن تم توطينهم في المنطقة ولم نتمكن من معرفة أسماءهم. 3، وسقوط 2019

 2019اني أواسط شهر كانون الث جثمانهفي ظروف غامضة، حيث ُعثر على  الثالث من عمرهفي العقد  عكيد محّمد شيخ حسن .54
 ناحية معبطلي. -"آفراز"قرب قريته 

رين، في ، شنقا  داخل منزله بمدينة عف7/2/2019اجو، بتاريخ ر -"بربنه"من قرية في العقد الثالث من عمره  خوشناف فائق حنان .55
 محل حالقة. -مركز عمله ظروف غامضة، وبعد غياب يومين عن

قه عليه ، أطل10/2/2019لبعض األغنام غربي البلدة بتاريخ  برصاص  حي أثناء رعيه "معبطلي"مابتا/بلدة  -عاما   /85/ علي قلندر .56
ري الغوطة.  شاب مسلح من ُمهج 

، في 21/2/2019ة الخميس ، إثر وقوع تفجير بسيارة مفخخة، ظهير"شيخ الحديد/شيه"من بلدة  ا  عام /40/ جهاد عثمان داوود .57
 شارع أوتوستراد الفيالت، قرب مشفى ديرسم.

ان -"كفروم"من قرية  عاما   /18/ لوفين خليل نوريالفتاة  .58 ا/شر  ء عبورها للحدود التركية مع آخرين ، أثنا9/2/2019، بتاريخ شر 
 من طرف ريف إدلب، بعد أن ضلوا الطريق في أجواء برد قارسة.

، في 12/3/2019لثالثاء ، في حي األشرفية بعفرين، يوم امعبطلي -"بريمجة"من قرية محمد حمو خليل عيشة الصيدالني الشاب  .59
 ظروف غامضة.

تركية مع آخرين من ، أثناء عبورها للحدود ال2019، أواسط شهر آذار روباريا – "جلبرة"من قرية عاما   /45/ هدى أحمد موسى .60
 طرف ريف إدلب.

م أرضي، أثناء ذهابه إلى ، إثر انفجار لغ1/5/2019، بتاريخ شيروا -"كباشين"من قرية  عاما   /60/ محمد عبدو بن عبدو خليل .61
 شيروا. -قرية "كوندي مزن/الذوق الكبير"

، بعد أن أُصيب بأمراض عديدة نتيجة 19/5/2019احية بلبل، بتاريخ ن -"خليالكا"قرية عاما  من  /50/ محمد إبراهيم بن إبراهيم .62
ارته ، أثناء نقله لحمل  من محصول ورق العنب بسي14/6/2018لتعذيب شديد إثر عملية سطو مسلح استهدفته بتاريخ تعرضه 

 السوزوكي، حيث ُسلبت منه سيارته وما معه من أموال.
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 جوار قريةب جثمانه مرميا  ي ُعثر على الذو، تحت التعذيب، بلبل وسكان جنديرس -"بيليه"قرية من  عاما   /41/ رشيد حميد خليل .63
آخر اسمه  ، حيث اختطف المغدور برفقة طفله محمد ومواطن2019أيار  22بة من مدينة أعزاز، يوم األربعاء عفرين القري -قسطل جندو

 من قبل ميليشيا مسلحة. 12/5/2019شرف الدين سيدو، بتاريخ 

 -يهدة بعدينا وقرية قوبميليشيات المسيطرة على بل، وقد أبلغت ال"بعدينا"عاما  من بلدة  /45/ الملقب بـ )أسو( أصالن بيرم سينو .64
 . 25/10/2018، بعد أن اُختطف بتاريخ جثمانه، ذويه بوفاته دون تسليم 2019راجو، أواسط شهر أيار 

طلق من بين أُ ، إثر إصابته برصاص عشوائي 28/5/2019، نهار الثالثاء ا  من مدينة جنديرسعام /35/ سليمان طوبال بن سلو .65
 مدينة.الوسط  "أحرار الشرقية" و "أحرار الشام" ميليشياتاشتباكات وقعت بين 

 .ا  عام /36/ عبد الرحمن شيخ أحمد بن بالل .66

 .ا  عام /34/ حنان حنان بن حسين .67

 ، قرب مفرق بلدة معبطلي، على يد ميليشيا مسلحة.8/6/2019ريخ ، بالرصاص الحي، بتاناحية راجو -من قرية شيخ االثنان

، قرب 22/6/2019بتاريخ  جثمانهجنديرس، تحت التعذيب، حيث ُعثر على مدينة من عاما   /60/ بن محمد شرف الدين سيدو .68
 ، ولم يتمكن ذويه دفع الفدية المطلوبة.12/5/2019، والذي اختطف مع آخرين بتاريخ "قسطل جندو"قرية 

قُتل أثناء  ، قهرا  بعد شهر  من استشهاد نَجله سليمان الذي2019حزيران  29، السبت من مدينة جنديرس سلو طوبال المسن .69
 .28/5/2019مدينة بتاريخ الاشتباكات  بين المرتزقة داخل 

شيا مسلحة منزله همت ميلي، دا2019تموز  19الجمعة  العميرات العربية(، ليلة الخميس/ )عائلة زمبو من عشيرة علي عبدوالمسن  .70
ربط ومدينة عفرين، بعملية سطو مسلح إرهابية، وأقدمت على قتله خنقا  بعد تعذيبه  –قرب معصرة فؤاد ناصر على طريق جنديرس 

 زوجته وضربها أيضا ، مع سرقة أموال  له.

ا -"قطمة"عاما  من قرية  /77/ محي الدين أوسو .71 حمت عصابة مسلحة منزله قرب ، اقت2019آب  25، ليلة السبت/األحد ناحية شر 
المبرح، مما  عاما ، وانهالت عليهما بالضرب /74، وأقدمت على تكبيله وربط زوجته )حورية( /مدينة عفرين -كازية عيشه بحي األشرفية

ل ف جواهات أدى إلى استشهاد الرجل وإصابة الزوجة برضوض وجروح وهلع نفسي، إضافة  إلى سرقة مئة ألف ليرة سورية وجهازي
 وجهاز راوتر من المنزل.

ا إلى مشفى في ، بعد يوم  واحد من إسعافه2019أيلول  6عاما ، في  /74/ )زوجة المغدور محي الدين أوسو( حورية محمد بكر .72
 .2019آب  25ليلة السبت/األحد  عفرين، نتيجة اإلصابات التي تعرضت لها أثناء عملية سطو مسلح على منزلها

، نتيجة اصابته 2019أيلول  10، في عفرين -"تللف"قرية ان ك  س –)من المكون العربي(  عزازأ عاما  من /61/ محمد حسن وقاص .73
 ،عنه وعن زوجته بحوالي أسبوعين من اعتقالهما مع نجليهما عز الدين و أحمد بعد االفراج -رض للتعذيبيرجح أنه تع -بجلطة دماغية
 ، حيث ُسرقت سيارته أيضا .2019أواسط تموز 

، عن 2019أيلول  9 اإلثنينو، تبلغ ذويه عصر ناحية راج -"بليلكو"من قرية  عاما  الملقب بـ )حمادة( /30/ محمد حنيف حسين .74
 ، إثر التعذيب الذي تعرض له لدى شرطة مركز راجو.2019 آب 30وفاته في مشفى عفرين، والذي اعتقل بتاريخ 

 .عاما   /37/ سليمان عمر عامر .75

 .عاما   /34/ إدريس عامر سليمانوشقيقه  .76

 م.2019 أيلول 24نديرس، إثر تفجير في شارع فرعي على طريق يالنقوز بمدينة جنديرس، ظهر الثالثاء ج -"بافلور"من قرية  االثنان

كية، نتيجة مشافي مدينة الريحانية التر بإحدى، 2019تشرين أول  1، في من مدينة جنديرسعاما   /70/ زينب مصطفى موسى .77
 .24/9/2019بتاريخ مدينة الإثر التفجير اإلرهابي الذي وقع في  ،إصابتها بجروح في الرأس

على  جة إطالق نار  مباشرنتي، 2019تشرين األول  4ا، فجر الجمعة ناحية شر   -"ميدانكي"عاما  من بلدة /59/ عدنان رشيد أمير .78
 رأسه، أمام منزله.

جنديرس،  -رك، بمشفى في تركيا، من قرية َكني كو2019تشرين الثاني  5في  عاما ، /73)سليمان عبدو جقلي( / يمان حمكوسل .79
ني، بسبب الضرب تشرين الثا 2نتيجة اإلصابات التي تعرض لها، أثناء عملية سطو من ميليشيا مسلحة لمنزله في القرية، يوم السبت 

 والتعذيب الذي مورس ضده.

، ُعثر على جثمانها إلى جانب 17/11/2019، بتاريخ شيروا -"كيمار"عاما  من قرية  /23/ داوودميرزا نرجس العزباء  الفتاة .80
قيم مع تكانت  جثمان زميلها في العمل علي الشاغوري من دمشق، مقتولين قرب قرية كمروك، وذلك في ظروف غامضة، علما  أن الفتاة

 عائلتها في مدينة عفرين.

رقيا بين قريتي ش” قوتا“، تم العثور على جثمانه قرب جبل 22/11/2019بلبل، بتاريخ  – "بيباكا"من قرية  شوكت حسنالمسن  .81
اجز د"، وهناك حان مراوبيباكا، بعد غياب ستة أيام عن منزله، ألسباب وفاة  غامضة، حيث أن القريتان تقعان تحت سيطرة ميليشيا "السلط

 مان.مسلح قريب من موقع وجود الجث

 عاما . /74/ هللا كل ده دو حسين عبدالمسن  .82

 عاما . /54/ علي محمود عثمان .83
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 عاما . /11/ محمد محمد عليالطفل  .84

 أعوام. /10/ مصطفى محمد مجيدالطفل  .85

 أعوام. /7/ محمد محمد عمرالطفل  .86

 أعوام. /6/ عارف جعفر محمدالطفل  .87

 أعوام /9/ عماد أحمد كيفوالطفل  .88

 أعوام. /3/ عليكوعبدو عبد الفتاح الطفل  .89

 عاما . /12/ الرحمن حسو سمير عبدالطفل  .90

 عاما . /15/ الرحمن حسو محمد عبد القاصر .91

ته بقصف ساحة  م، في مجزرة  ارتكبها الجيش التركي ومرتزق2019كانون األول  2وهم عشرة من أهالي عفرين، سقطوا شهداء، بتاريخ 
ري عفرين.شمال حلب، ا -ي بلدة تل رفعتفشرقي السكة  -لكراججنوب مركز الهالل األحمر، بالقرب من المقبرة وا  لمكتظة بُمهج 

ن ، حيث عثر على جثمانه في منزل بمدينة قره خا10/12/2019خ راجو، بتاري -من قرية "بَنيركا"عاما   /50/بالل  بيرم محمد .92
 المتبقية )سجن منزلي(.من وفاته، كان يعيش وحيدا  في قضاء محكوميته أيام التركية، بعد ثالثة 

، باإلعدام رميا  2019كانون األول  12اجو، في ر -"دمليا"عاما  من قرية  /21)جده حسين بكر( / محمد بكر محمدالشاب  .93
 بالرصاص في الرأس، من قبل هيئة تحرير الشام )النصرة سابقا ( في إدلب.

، توفي إثر 2019تشرين الثاني  23اجو، بتاريخ ر -"تحتانيكوليا "عاما  من قرية  /72)محمود خوجة( / محمود سيدو بن محمد .94
 جلطة تعرض لها بعد يومين من اإلفراج عنه وبسبب التعذيب والقهر، على يد ميليشيا "فرقة الحمزة".

ناء عودته من المركز ، أث4/11/2019، اختطف بتاريخ راجو -"عتمانا"قرية من عاما   /58/ محمد سعيد رشيد بن عبد المجيد .95
ع تحت سيطرة ميليشيات "فرقة راجو، الواق -بنةقرب قرية بر -قع وادي النشابجنديرس، بمو -التركي لشراء الزيت في معصرة رفعتية

 .1/2/2020الحمزة" و "أحرار الشرقية"، وأبلغت الميليشيات ذويه بالعثور على جثمانه قرب قرية حسيه، بتاريخ 

، نتيجة قصف 2020باط ش 3روا التي يسيطر عليها الجيش السوري، فجر يش – "بيهآقئُ "عاما  من قرية /68/ علي شعبان منال .96
 ل أيضا .لها، ووقوع أضرار مادية بالمنازالجيش التركي ومرتزقته 

 عاما . /53/ حنان عبدو .97

 عاما . /13/ عبد الرحمن حنان عبدوالطفل ونجله الوحيد  .98

 عاما . /32/ جانكين محمد عبدو .99

سط وم، 2020شباط  10احية معبطلي، سقطوا شهداء نتيجة تفجير سيارة صهريج مازوت، اإلثنين ن -ميركان/من قرية حسيه الثالثة
 ارع راجو، أمام محل "فطائر ميالنو"، إلى جانب ضحايا قتلى وجرحى مدنيين آخرين من المستقدمين.ش -مدينة عفرين

، م2020شباط  24ر عليها الجيش السوري، مساء اإلثنين يروا التي يسيطش -عاما ، من قرية "كالوته" /40/ أمونة منصور عمر .100
 نتيجة قصف القرية من قبل الجيش التركي ومرتزقته.

 معبطلي. -"بريمجة"عاما  من قرية  /55/ حسن حاج عزت محمد .101

 .راجو -"بعدينا"عاما  من بلدة  /46/ فاطمة أحمد عليوزوجته  .102

 عاما . /12/ سيروشت حسن محمدوطفلتهما  .103

شباط  25ثاء يروا التي يسيطر عليها الجيش السوري، مساء الثالش -"آقئُبيه"قرية مكان نزوحهم بالثالثة استشهدوا تحت أنقاض منزل في 
 م، نتيجة قصفه من قبل الجيش التركي ومرتزقته.2020

 م،2020نيسان  18عصر السبت احية شيه/شيخ الحديد، ن -عاما  أرملة المرحوم "صبري طانه" من قرية هيكجة /80/فاطمة كنه  .104
سدها جنقا ، وكان دورة خفي منزل نجلها األكبر "محمد" بالقرية، وذلك أثناء غياب ذويها وذهابهم للعمل في زراعة الغراس، إذ توفيت المغ

 معلقا  من رقبتها إلى شجرة  في فناء المنزل، حيث تأكد سرقة مصاغ ذهب ونقود من المغدورة.

ان -"ميدانكي"عاما  من بلدة  /74وف بـ )عليكي( /المعر علي محمد أحمد .105 ا/شر  م، بسبب 2020ن نيسا 22، عصر األربعاء شر 
رعي  نتيجة اعتراض المغدور علىالضرب المبرح على يد المدعو "فهد المرعي" من عشيرة بني خالد، المتحدر من ريف حمص، 

 الجاني ألغنامه في حقل زيتون له بجوار منزله.

ا -"قره تبه"عاما  من قرية  /55/ فواز خليل عمر .106 ان/شر   .شر 

 عفرين. -"هكورزيل"من قرية عاما   /60/ حسين محمود عبدو .107

 .عفرين -"ماراته"عاما  من قرية  /35/ أحمد شيخ ده دو بن جمال .108

 معبطلي.مابتا/ -"داركير"عاما  من قرية  /35/ ريزان جميل جعفر .109
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 .شيروا -"سوغانك"عاما  من قرية  /44/ رمزي خليل مامو .110

 بلبل. -"هكورزيل"قرية  عاما  من /50/ شبلي عمر معمو .111

 عفرين. -"هكورزيل"عاما  من قرية  /51/ مصطفى حمود جعفو .112

 .مابتا/معبطلي –من قرية "آفرازه"  عاما   /33/ محمد حنيف مسلم .113

 شارع راجو.م، نتيجة تفجير كبير أمام السوق الشعبي في 2020نيسان  28ثمانية سقطوا شهداء، عصر الثالثاء ال

إعدامه قبل عشرة أيام من م، تبلغ أهله ب2020نيسان  29في يوم األربعاء راجو،  -"معمال"عاما  من قرية  /24/ بطال حسن حسن .114
 قبل هيئة تحرير الشام )النصرة سابقا ( في إدلب.

، ُعثر م2021 أيار 14بتاريخ  فرين منذ عقود،ع -م في حي األشرفيةجنديرس ومقي -"كورا"عاما  من قرية  /87/ مسلم أحمد عمك .115
 وقع قرية "كرسانة" القريبة من المدينة، وذلك في ظروف وفاة  غامضة. م -على جثمانه بمحاذاة نهر عفرين

م، نتيجة تعرضه لتنمر وشجار استعره 2021أيار  25اجو، عصر اإلثنين ر -"ماسكا"عاما  من قرية  /65/ نظمي رشيد عكاش .116
فالت أحدهم على إ ينهم في القرية، فأصيب بجلطة  قلبية وتوفي على الفور قهرا ، بُعيد اعتراض المغدورعشرة رجال من الذين تم توط
 ألغنامه داخل حاكورة منزله.

ن م، تعرض المواط2020حزيران  5نديرس، بتاريخ ج –من المكون العربي ومن قرية يالنقوز  مصطفى محمد شواخ بن حج عبد .117
مما  سليمه إياه،رفضت ته لمنزل  عائد له في مدينة جنديرس، الذي استولت عليه ميليشيات أحرار الشرقية ولحالة صحية سيئة بُعيد مراجعت

 زيران.ح 9يخ استدعى اسعافه إلى مشفى في اعزاز، فتوفي في ظروف  غامضة، ولم يتم تسليم جثته لذويه إال بعد أربعة أيام بتار

نية بِّ ناحية بلبل  -م من منزل نجله مختار قرية قزلباش 2021حزيران  9ء عاما ، خرج صباح الثالثا /80/ عارف عبدو خليل .118
شارف الموت على م الذهاب إلى بيت نجله اآلخر في القرية، اختفى ولم يعود، إلى أن وصل مساء  إلى إحدى مشافي عفرين جسدا  هامدا  

 أو متوفيا  )لم نتمكن من معرفته تماما (، أي توفي في ظروف غامضة.

 عفرين. – "همارات"عاما  من قرية  /17/ حسينعيسى  القاصر .119

 لي.مابتا/معبط – ميركان"/حسيه"من قرية  عاما  /33/ محمد أحمد طاهر حماليكو .120

 فرين.ع –عبوة ناسفة في حاوية قمامة بحي المحمودية نتيجة تفجير  م،24/6/2020بتاريخ  ااستشهد االثنان

تا، ابم -ميركان"/حسيه"مقيما  في قرية  لذي كان، امابتا/معبطلي -"حج قاسما"من قرية  "مصطفى محمد يوسف بن منان"الشاب  .121
 قاسما. ي قرية حج، وجد مشنوقا  ومعلقا  بشجرة جوز قرب مسكنه، حيث قام المسلحون سابقا  بطرد أهله من منزلهم ف1/7/2020بتاريخ 

ر إصابته بعدة أمراض، بعد اعتقاله إث م،7/7/2020اريخ بت ناحية شيروا، -"هكورزيل"عاما ، من قرية  /38/ عبد الرحمن إيبش بكو .122
 .وتعرضه للتعذيب ألكثر من مرة على يد ميليشيا "فرقة الحمزات"

ة مالسنة ، نتيج20/7/2020اريخ ، بتمعبطلي/ناحية مابتا –"خازيانا تحتاني""أبو عنتر" من قرية  إسماعيل علو إسماعيلالمسن  .123
ه في مدينة لى منزلالذين كانوا يسرقون محصول السماق العائد له، حيث طردوه من أرضه، وبعد عودته إبينه وبين عدد  من المستقدمين 

 جنديرس توفى قهرا .

دينة عفرين، بتاريخ ، مقيمة في حي المحمودية بممعبطلي/تاناحية ماب -"دار كير"من قرية  صبيحة صادق سيدو المسنة .124
 "أحرار الشرقية".م، نتيجة اشتباكات  بين مليشيات 22/7/2020

ان -عاما  من قرية "فيركان" /16/ خليل نهاد شيخوالقاصر  .125 ان/احية شر  ، بالقرب من الحدود التركية 3/8/2020، بتاريخ شر 
ن لية، حيث كاالداخ السورية، قامت الجندرمة التركية بإطالق الرصاص الحي عليه وقتله، ولدى تسليم جثمانه لذويه، تبين سرقة أعضائه

 أسعف إلى مشفى في تركيا.قد 

م، قُتل في ظروف غامضة ليال  بعد 13/8/2020احية شيروا، بتاريخ ن -"شاديريه"عاما  من قرية /63شرف / نوري جمو عمر .126
 مداهمة منزله من مجموعة مسلحة ومقاومة المغدور لها.

 .معبطلي/مابتا – "حبو"عاما  من قرية /27/ أحمد خليل إسماعيل .127

 عفرين. -"تل طويل"عاما  من المكون العربي في قرية  /14/ عيداوي محمدمصطفى  القاصر .128

 كاوا حداد"."م، نتيجة تفجير شاحنة مفخخة وسط مدينة عفرين قرب دوار 14/9/2020يوم اإلثنين  ااستشهد االثنان

لقه مسلح برصاص أطبعد إصابته في شارع الفيالت بعفرين، م، 19/9/2020سنوات، بتاريخ  /3/ عثمانإبراهيم يوسف  الطفل .129
 بشكل عشوائي.

الجراح التي  نتيجةحدى المشافي التركية في إ م،30/9/2020راجو، بتاريخ  -"قاسم"عاما ، من قرية /60/ أمينة حسين معمو .130
 .وجهاز ضمن أرض  زراعية بالقرب من مقبرة القرية تحت جرار زراعي كان يقودهم 26/9/2020بتاريخ انفجار لغم  بأصابتها 

بل قطلق عليه الرصاص من م، أُ 13/10/2020من المكون العربي من ناحية جنديرس، بتاريخ  جمعة الحمدحسن القاصر  .131
 الجندرمة التركية أثناء محاولة مجموعة من المدنيين عبور الحدود.
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اراته، يب في سجن معاما  من قرية ترميشا ـ ناحية شيه ومقيم في مدينة جنديرس، فقد حياته تحت التعذ /35/ لقمان يوسف مصطفى .132
 م.10/11/2020 م، حيث تم تسليم جثمانه إلى ذويه، فجر يوم الثالثاء9/9/2020والذي اعتقل في 

 عاما ./14/ جنكيز نجارحمو  الطفل .133

 عاما . /75/ عبد الرحمن حسين حمو .134

قة م، نتيجة إطالق الرصاص عليهما من قبل ميليشيات "فر27/11/2020يروا، استشهدا صباح الجمعة ش -"كيمار"من قرية  االثنان
 ل األحالم مقر  تلك الميليشيات.شرق مقصف جب -ه"وكيه" بين قريتي "كيمار و كورزيلالحمزات" في موقع "وادي سماق

فخخة أمام "فرن جودي" مم، نتيجة تفجير سيارة 24/11/2020، بتاريخ فرينع -"قيبار"عاما  من قرية /58/ محمد عثمان مصطفى .135
 بالمنطقة الصناعية في مدينة عفرين.

م، ُعثر عليه 11/12/2020، صباح الجمعة عفرين -"قيبار"هو باألصل من قرية و -في العقد الثالث من عمره عادل حنان نجار .136
 عفرين. -منزله بحي األشرفيةمتوفيا  ومعلقا  من رقبته بكبل كهربائي في بهو 

ا في منزلها م، ُوجد جثمانه2020بي، أواسط كانون األول المكون العر -من مدينة عفرينفي العقد الثالث من عمرها و نادرة درمش .137
 الكائن قرب مدرسة "الريفية" بالحي القديم في مدينة عفرين، والتي اختطفت بداية ذاك الشهر.

 م، نتيجة قصف23/1/2021، بتاريخ معبطلي/احية مابتان -"سيمالكا"زوجة أدهم محمد من قرية  –عاما   /55/ نازلي محمد مصطفى .138
  .مال حلبش -مدفعية الجيش التركي ومرتزقته مدينة تل رفعت ومحيطها

ري من  عاما   /14/ عز الدين حسينمحمد  .139 بجراحه، م، توفي في المشفى متأثرا  27/1/2021يروا، بتاريخ ش -"باسلِّه"قرية ُمهج 
 مال حلب، أثناء رعيه لألغنام.ش -نتيجة انفجار لغم أرضي في موقع الطامورة

 عاما . /40/ عبد الرحمن حمدان بن علي .140

 .عاما   /12/ علي الطفلونجله  .141

المنطقة  م، نتيجة تفجير سيارة رافعة مفخخة في30/1/2021رات في مدينة عفرين، بتاريخ عشيرة العمي -من المكون العربي االثنان
 الصناعية بالمدينة.

تي أصابته إثر ، متأثرا  بجراحه ال15/2/2021من قرية "جقال وسطاني" ومقيم في جنديرس، بتاريخ  "عزت خليل عثمان"المسن  .142
 رفعتية لمدينة جنديرس. تفجير في مدخل حي

 عاما . /21/ هيفا شريف قاسمالفتاة  .143

 عاما . /45/ نوزت أكرم طوبال .144

م "شريف م، نتيجة وقوع تفجير في منزل والد الفتاة المرحو23/2/2021ء صباح الثالثا ااستشهدشيروا،  -من قرية "باسوطة" االثنان
 قرية.القاسم" في 

رين إلى حلب أفراد أسرته -راجو، المقيم لوحده – "كوسا"عاما  من قرية  /73/ شيخموس قاسم بن مصطفى .145 دان في بلدة "مي -ُمهج 
حيث ية راجو، ة العسكرية في مركز ناحم واقتيد إلى سجن الشرط3/3/2021م، والذي اعتقل في /3/2021/ 6أكبس" المجاورة، بتاريخ 
 فقد حياته تحت التعذيب.

 رضي في منزل  بالقرية.م، إثر انفجار لغم أ2018آذار  20 بتاريخ ،معبطلي -"قنطرة"عاما  من قرية  /39/ نزار محمد يوسف .146

 م، نتيجة انفجار لغم أرضي.27/3/2018اجو، بتاريخ ر – "قاسم"عاما  من قرية  /36/ أحمد محمد شيخو .147

 ر انفجار لغم أرضي في طريق  بالقرية.إث م،2/4/2018معبطلي، بتاريخ  -"قنطرة"عاما  من قرية  /69/ محمد يوسف يوسف .148

م، نتيجة انفجار لغم أرضي في منزل ابنتها 2/4/2018عبطلي، بتاريخ م -"عربا"عاما  من قرية  /65/ خيرية محمد حنان جمكي .149
 بالقرية. 

 عبدي بن محي الدين شيخ عبدي.شيخ  القاصر .150

 بن فتحي زلفة شيخ محمد.شيرفان  القاصر .151

 ة.القريبمنزل   فيانفجار لغم  أرضي بم، 7/4/218راجو، بتاريخ  -"شيخ"االثنان من قرية 

 م، نتيجة انفجار لغم أرضي أمام منزل جيرانه في9/4/2018عبطلي، بتاريخ م -"قنطرة"عاما  من قرية  /35/ مسعود منان عمر .152
 القرية.

 عاما . /47/عثمان حج خليل  .153

 عاما . /37/سليمان نبي حج خليل  .154

 في طريق  مؤدي للقرية. تحت جرار يقلهما يجة انفجار لغم أرضيم، نت19/4/2018جنديرس، بتاريخ  -"آغجلة"االثنان من قرية 
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ا، بتاريخ ش -"كفرجنة"أعوام من قرية  /4/ خاندوفان حمدوشريفان  الطفل .155 م، برصاص أثناء اشتباكات بين مسلحين 27/4/2018ر 
 في القرية.

 عام. /8/شيخ نعسان بن أحمد سيامند الطفل  .156

 عام. /11/ شيخ نعسان بن أحمدحسن الطفل  .157

 م، نتيجة انفجار لغم أرضي بساحة منزل مهجور في القرية.28/4/2018عبطلي، بتاريخ م -"قنطرة"وهما شقيقان من قرية 

اره م، نتيجة انفجار لغم تحت جر1/5/2019نديرس، بتاريخ ج -"كفرصفرة"من بلدة في العقد الرابع من عمره  محمد عثمان خلو .158
 أثناء الفالحة في أرض زراعية قرب جبل قازقلي.

م، حيث عثر 3/5/2019عبطلي، بعد سبعة أيام من اختفائه بتاريخ م -"شيخ كيلو"عاما  من قرية /16/ عدنان حموشعزت  الطفل .159
 على جثمانه في موقع "زرافكه" قرب جسر سكة القطار وبجانب النهر. 

 م، نتيجة انفجار لغم أرضي في طريق القرية.18/5/2018راجو، بتاريخ  – "قاسم"عاما  من قرية  /58/ جمال شيخو بن حج حميد .160

م، نتيجة تعرضه لعدة طعنات بالسكين 26/5/2018عبطلي، بتاريخ م -"سيمالكا"عاما  من قرية  /16/ مصطفى خليلمحمد  الطفل .161
 على أيادي مسلحين من المرتزقة في مدينة عفرين.

 :نشرناها سابقة قوائمق في لم توث  و ،(م2022ذار آ 17 -م2018آذار  18)بين وقعت  لما أعاله، حاالت وفاة وفيما يلي

 لقرية.م، نتيجة انفجار لغم  أرضي في منزل  با2018ي، أواسط آذار مابتا/معبطل -عاما  من قرية "حياة" /55/ محمد كولين محمد .162

 .عاما   /41/ حيدر محمد حنان .163

 .عاما   /26/ شيار طاهر حنان .164

 .نتيجة انفجار لغم  أرضي في مدينة عفرين م،18/3/2018تاريخ بشيه/شيخ الحديد،  -االثنان من قرية "أرنده"

 ابتا/معبطلي.م -عاما  من قرية "كمروك" /76/ منان محمد حمدوش .165

 يه/شيخ الحديد.ش -عاما  من قرية "خليل" /40/ علي وحيد خلو .166

 ديد.شيه/شيخ الح -قرية "خليل"عاما  من  /50/ سميرة وحيد خلو .167

ض جرار تقلهم النفجار لغم  أرضي في قرية "كمروك".18/3/2018الثالثة استشهدوا بتاريخ   م، بسبب تعر 

انش -عزباء من قرية "قرقينا" عاما   /40/ زينب إسماعيل محمد .168 ا/شر  نزل منتيجة انفجار لغم  أرضي في  ،م24/3/2018، بتاريخ ر 

 شقيقتها، لدى عودتها إليه.

 عاما . /52/أحمد خليل حسن  .169

 عاما . /44/حبش  سلطانة وزوجته .170

 عاما . /14/روجين خليل حسن القاصر  .171

 عاما . /16/زهيدا خليل حسن القاصر  .172

 عاما . /18/ محمد خليل حسن .173

لهم بحي األشرفية في محل بأسفل منزم، نتيجة انفجار لغم  أرضي 26/3/2018 من أسرة  واحدة وهي من قرية "رحمانية"، بتاريخ الخمسة

 في عفرين.

 .عاما   /41/ رشو رشومحمد  .174

 عاما . /40/ حميد بكرسميحة  وزوجته .175

 عاما . /17/ رشيد محمد رشوالقاصر وابنهما  .176

 .عاما   /34/ سيدوصبحي عليا  .177

 .عاما   /15/ رشونضال حنان  القاصروابنها  .178

 .عاما   /14/ رشونضال سالفا  القاصروابنتها  .179

 .عاما   /8/ رشو نضال روماف تهاطفلو .180

 .عام /1/ رشونضال صبحي  طفلهاو .181

ري  الثمانية  أرضي بسيارة تقل هم عبر طرق م، نتيجة انفجار لغم  27/3/2018بلبل، استشهدوا بتاريخ  ناحية -"عوكان/كاقرية "عُ من ُمهجًّ

 أثناء نزوحهم من مدينتي "نبل والزهراء" إلى مدينة حلب.قرب بلدة "فافين، التهريب، 

ل  بقرية م، نتيجة انفجار لغم  أرضي في منز1/4/2018ي، بتاريخ مابتا/معبطل -عاما  من قرية "كيل إيبو" /62/ خليل حسين حسين .182

 المجاورة. "حياة"
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 بلبل. -"حسن ديرا"عاما  من قرية  /56/ ذكية محمد بكر .183

 راجو. -عاما  من قرية "قره بابا" /32/ نيروز منان محمد .184

 راجو. -عاما  من قرية "قره بابا" /6/ والت محمد بكر وطفلها .185

 و.راج -عاما  من قرية "قره بابا" /4/ نوجين محمد بكر وطفلتها .186

ا/شر   -من قرية "قسطل جندو"عاما   /75/ حسن سيدو عبدو .187  ان.شر 

 .عاما   /70/ قدرية موسى سليمانوزوجته  .188

 .عاما   /28/ ن عبدوياسر حسوابنهما  .189

 .عاما   /22/ حميدة خليل حسووزوجته  .190

 .أشهر /6/ روهين ياسر عبدوالطفلة وابنتهما  .191

انشر   -عاما  من قرية "قسطل جندو" /62/ فيدان خليل رشيد .192  .ا/شر 

 عاما . /30/سيمو يحمدشيرين وابنتها  .193

ري عفري قسرا ، لشهداء اإلحدى عشر ا ضوا للقتل أو انفجار بلإذ م، 12/4/2018بتاريخ  شهداء سقطوامن ُمهج  دون أن  -غم أرضيتعر 

هب ذلى طريق التهريب بين بلدتي "نبل والزهراء" ومدينة حلب، وقد ُسرق ما في حوزتهم من مصاغ ع -همامن أيبنتمكن من معرفة 

 وأموال نقدية وهواتف ذكية.

 القرية.بم، نتيجة انفجار لغم  أرضي في منزل  27/4/2018ي، بتاريخ مابتا/معبطل -عاما  من قرية "حياة" /48/ رمزي كولين محمد .194

ري بلدة شيه/شيخ الحديد، بتاريخ  /48/ مصطفى خليل رشو .195 ي قرب قرية م، نتيجة انفجار لغم أرض2/5/2018عاما  من ُمهج 

 مالي حلب، أثناء نزوحه مع أسرته عبر طرق التهريب.ش -"األحداث"

 قرية.ه في الم، نتيجة انفجار لغم  أرضي بمنزل جار2018سط أيار جنديرس، أوا -عاما  من قرية "رمضانا" /62/ محمد أحمد كوجر .196

ي م، نتيجة انفجار لغم  أرض2018ديد، أواسط أيار شيه/شيخ الح -عاما  من قرية "ترموشا"  /13/ عدنان فريد خليل مصطفىالطفل  .197

 بمنزل في القرية.

 عاما . /11/ محمد ادريس زكي حمو قره حسوالطفل  .198

 أعوام. /10/ حيدر جميل حيدرالطفل  .199

 م، نتيجة انفجار لغم أرضي بمنزل مهجور في القرية.20/5/2018يد، بتاريخ الحد شيه/شيخ -االثنان من قرية "ترموشا"

 عاما . /50/ حمود محمد المحمد .200

 عاما . /46/ خالو المحمدمصطفى  .201

 ه".أرضي بسيارتهما قرب قرية "كورزيلانفجار لغم  نتيجةم، 25/5/2018يروا، بتاريخ ش -االثنان من قرية "سوغانك"

ان، شر  -من قرية "سينكا" عاما   /14/ القادر سيدوديار عبد الطفل  .202 لغم   نتيجة انفجار م،16/6/2018صباح أول أيام عيد الفطر ا/شر 

 أرضي في مقبرة القرية.

ري قرية "ترنده" /20/ محمد جمو بن عصام .203  -حمنطقة النزوفي  لغمم، نتيجة انفجار 9/7/2018فرين، بتاريخ ع -عاما  من ُمهج 

 شمال حلب.

 عاما . /65/ سليمان حسينمصطفى  .204

 عاما . /66/ علي محمد شعبو .205

 عاما   /55/ حميد حمادة وخزلوزوجته  .206

 عاما . /35/ علي شعبووابنهما  .207

 عاما . /28/ علياء مصطفى شعبووزوجته  .208

 عاما . /9/ نيفين شعبوالطفلة وابنتيهما  .209

ري بلدة مابتا/معبطلي، استشهدوا بتاريخ  ي صغيرة أقل تهم نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة شحن سوزوكم، 31/7/2018الستة من ُمهج 

 عبر طرق التهريب من مدينة نبل إلى حلب.

 .عاما   /55/ عدنان حاج رشيد كاكو .210

ا  /70فاطمة / .211  .زوجة هوريك خليل -عاما

 منزل بالقرية.نتيجة انفجار لغم أرضي في م، 4/8/2018بتاريخ  بلبل، -االثنان من قرية "قاشا"

بجلطة قلبية بعد تعرضه لإلهانات والضرب لدى  ،م18/8/2018بتاريخ  راجو، -من قرية "بربنه" عاما  /65/ داود خليل حنان .212

 مطالبته بإعادة مواشيه التي سرقها المسلحون.



 

 10 

يدات قهرا  بجلطة قلبية بعد التهد ، توفىم5/10/2018تاريخ ب راجو، -من بلدة "ميدان أكبس" عاما   /60/ رمزي حسين بن خميس .213

ة التي تلقاها على خلفية مطالبته باسترجاع منزله الذي استحله المسلحون  .والمضايقات المستمر 

ري عاما  من  /12/ جمعة عمر عبدوالطفل  .214  م، نتيجة انفجار لغم  أرضي في حقل  11/11/2018يخ شيروا، بتار -قرية "براد"ُمهج 

 .التي نزح إليها شمال حلب -"للزيتون بقرية "تلقراح

ري قرية "سناره" /13/ رشكه"رودي رشيد بن عبدو الطفل " .215 م، نتيجة 9/12/2018ديد، بتاريخ شيه/شيخ الح -عاما  من ُمهج 

 مالي حلب التي نزح إليها.ش -انفجار لغم أرضي في قرية "األحداث"

في عشر سنوات،  في "آفراز" قرية زوجته منذ مقيما  وكان بلبل  -"ژاريه"عاما  من قرية  /35/ شيرهاد أوسو بن ديان .216

ض م وألكثر من مرة، 2018أواخر اعتقل الذي وم، 4/4/2019 ي صفوف ن فيللتعذيب الشديد بحجة أن أشقائه وأقربائه منضووتعر 

ر قسرا  إلى حلب وأصيب بمرض  عضال  .على إثره ىتوف ،وحدات حماية الشعب، فُهج ِّ

ل م، نتيجة انفجار لغم أرضي في أحد الحقو10/7/2019يخ شيروا، بتار -"هكورزيلعاما  من قرية " /16/ حميد دنهاد حموالطفل  .217

 بجانب الطريق الواصل إلى قرية باسوطة.

 م، نتيجة تفجير سيارة مفخخة أمام مقر  11/7/2019يخ عفرين، بتار -عاما  من قرية "قيبار" /62/ عبد القادر بن حنان علوجكا .218

 الشام في إحدى األبنية السكنية المستولى عليها بمحاذاة طريق ترندة قرب مدينة عفرين.لميليشيا فيلق 

ري قرية "باصوفان" عاما   /33/ خليل سوري أوسو .219 ضنتيجة م، 2/8/2019 بتاريخ، اشيرو -من ُمهج  ي النفجار لغم أرض هتعر 

 .ريتهأثناء عودته من مناطق النزوح في الشهباء إلى ق ،قرب قرية "برج القاص"

 عاما   /29/ كانيوار حسين علوش .220

 .عاما   /40/سمير منان علوش .221

ري قرية "كورا" ار نتيجة تفجير لغم أرضي تحت جرار كانا يستقالنه ضمن أشجم، 2/1/2020تاريخ ب جنديرس، -االثنان من ُمهج 

 .إليها التي نزحا شمالي حلب -بالقرب من بلدة "بابنس"  حراجية

م، نتيجة انفجار لغم أرضي في أرض  غربي 22/5/2020يخ شيروا، بتار -عاما  من قرية "كالوته" /22/ سليمان جميل إبراهيم .222

 القرية.

غسلة العموري في م، نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب م26/7/2020أعوام من بلدة بلبل، بتاريخ  /10/ رمضان كميران خليلالطفل  .223

 شارع جنديرس بمدينة عفرين.

لدراجته النارية  دهس سيارة عسكرية تركيةنتيجة م، 17/11/2020من قرية "حمام" ـ جنديرس، بتاريخ الثالثاء  محمد نبوالمسن  .224

 ة زوجته.إلصاب بالقرب من مفرق قرية فيلك، والتي كان يقودها على طريق تل سلور ـ جنديرس أثناء عودته من قرية جلمة، باإلضافة

ا  م، في إحدى المشافي التركية، متأثر4/4/2021لمكون العربي، بتاريخ ا -"البوبنا"من عشيرة  عاما   /38/محمود أحمد بن أحمد  .225

رع فرعي مقابل م، في شا1/4/2021بالجراح البليغة التي أصيب بها، جراء انفجار سيارته بعبوة ناسفة مزروعة فيها، صباح الخميس 

 الفيالت جنوبا  بمدينة عفرين.

 صطدامه بسيارة عسكرية مسرعةانتيجة م، 5/4/2021بتاريخ  ،جنديرس -أعوام من قرية "آغجله" /6/ مراد مظلوم محمد الطفل .226

 .، والتي الذت بالفرار، دون أن يتمكن ذويه من الشكوى أو يتم تنظيم ضبط بالواقعةفي حي األشرفية بعفرين

 عاما . /11/ ديار حمو حسينالطفل  .227

 عاما . /12/ آزاد إبراهيم حسينالطفل  .228

"كالوته و  م، نتيجة انفجار لغم أرضي في أرض  بين قريتي11/4/2021يخ شيروا، بتار -االثنان من قرية "كوندي َمزن/الذوق الكبير"

 شيروا. -َمزن"

َ  /55/ يحيى علي حمكرو .229 بعد تدهور صحته نتيجة ة بجلطة قلبي ،م21/4/2021بتاريخ  ،مركز عفرين -"هكورزيل"قرية  منعاما

 ام".م من قبل ميليشيات "أحرار الش18/4/2021والمعاملة القاسية التي تعرض لها لدى احتجازه مدة يوم بتاريخ الضغوط 

م أعلنت مؤسسة عوائل الشهداء لدى 19/5/2021 تاريخبراجو،  –من أهالي قرية "ماسكا"  عاما   /42/ مسعود يوسف يوسف .230

اعتقل في  ن، وهو الذيين ُدف، دون أن يستلموا جثمانه أو يعرفوا أفي مدينة حلب ئهوأقاموا مراسم عزا ه،اإلدارة الذاتية وذويه نبأ استشهاد

 م وأُخفي قسرا  في سجن الراعي.2018آذار 

م، نتيجة القهر واالصابة بمرض السرطان بعد 28/5/2021خ بلبل، بتاري -عاما  من قرية "قره كول" /49/ رستم عكاش خليل .231

 .م وتعذيبها له وسرقة سيارته البيك آب هونداي الحديثة15/10/2019ل مجموعة مسل حة ملثمة بتاريخ االختطاف من قب

ه" قريةمن عاما   /65/ بنت نعمان ة نعمانودمول .232  هام أبلغت ميليشيات "فرقة الحمزات" ذوي30/5/2021خ بتاري ،عفرين -"بوزيكِّ

ي ف ة القاسيةوالمعامل كانت المسنة تعاني من المرض وتعرضت للتعذيبحيث تم تسليم جثمانها في اليوم التالي إلى أقرباء لها، وبوفاتها 

 .ة الذاتية السابقة، وأخفيت قسرا  م بتهمة العالقة مع اإلدار2019، إذ اعتقلت في نيسان سجن الراعي
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بتاريخ ، يروا الواقعة تحت سيطرة الجيش السوريش -"Kilotê -عاما " من قرية "كلوته /14/ زينب حسين إبراهيمالطفلة " .233

 على منزلهم في القرية.التركي نتيجة القصف م، 4/6/2021

بسبب األمراض التي  ،م في إحدى مشافي عفرين4/6/2021يروا، بتاريخ ش -من قرية "بِّعيه" عاما   /50/ محمد حسن مستو .234

خالل شهري  مرتين التي اختطفته "فيلق الشام" أصابته، نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له في سجن "إيسكا" لدى ميليشيات

 .م2021نيسان وأيار 

  .فني تخدير من قرية "خلنير" -عاما   /55/ أمين قوشو بن سيدو .235

 ".تهعاما  من قرية "مارا /85/ زلوخ حنان محمد .236

 .شيخ الحديد -عاما  من قرية "خليل"/60/ ملك عثمان خليل .237

 من قرية "ماراته". عاما  /21/ زينب محمد شيخ ده دو .238

 عام". /2/ يوسف خوشناف قليجوطفلها " .239

 من المكون العربي. "النا مصطفى العميريالطفلة " .240

 ."ليان مصطفى العميريوشقيقتها الطفلة " .241

 .م12/6/2021 السبت مساءالسبعة نتيجة سقوط قذائف صاروخية على مدينة عفرين 

ل زيتون حق ضمنم، 22/8/2021فجر األحد ، "Gundê Mezin -َمزنكوندي عاما  من قرية " /50/ رضوان عبد الرحيم حنان .242

 -بم لواء الغا متزع"معتز العبد هللاقتل بالرصاص، وكان قد تلقى تهديدات من له يقع على الطريق الواصل إلى قرية "داركير" المجاورة، 

 ."الحمزات

ري قرية عاما   /20/ علي محمد حمرشو .243 م، نتيجة انفجار لغم  26/8/2021صباح الخميس ، جبل ليلون/شيروا -"براد"  من ُمهج 

 .التي نزح إليها يروا الواقعة تحت سيطرة الجيش السوريش -أرضي، في قرية "كالوته"

ري  /10/ روالفا بنت خالد محمد علي قارنوالطفلة  .244 م، في مشفى 22/9/2021 ، بتاريخشيروا -"باصوفان"قرية عاما  من ُمهج 

 .التي نزحت إليها لبحشمالي  -"األحداث" بالقرب من محطة القطار ببلدةبحلب، بسبب انفجار لغم  أرضي 

بندقية آلية عائدة  م، أقدم على قتل نفسه باستخدام5/10/2021بتاريخ  ،في العقد الرابع من عمره رشيد(ينادى بـ محمد بالل ) .245

تيجة نفرين؛ عمطعم الذي كان يعمل فيه، في شارع راجو وسط مدينة للصاحب محل موبايالت من المستقدمين إلى المنطقة، المجاور ل

شيات شمال حلب ومن عناصر ميلي –بو جعفر ماير" المنحدر من بلدة ماير المدعو "أ التي كان يمارسها ضدهالبتزاز والمضايقات ا

 ."الجبهة الشامية"

عصر الخميس  ،يروا، الواقعة تحت سيطرة الجيش السوريش -"زارتيه/الزيارة" عاما  من بلدة /16/ حنان مراد أحمد القاصر .246

 نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في أرض  مجاورة. م،7/10/2021

ا" بمدينة عفرين، إثر م، في مشفى "ابن سين13/10/2021بتاريخ ، راجو -"قوبيه/حمشلك"قرية  عاما  من /33/ نعمت بهجت شيخو .247

 وجها وآخرينا مع ز، لدى اعتقالهاستفحال حالتها المرضية، نتيجة الضرب والخوف الذي لحق بها في مقر  ميليشيات "الشرطة العسكرية"

 .م11/10/2021ظهيرة اإلثنين لساعات 

ه"عاما  من قرية  /50/ سليمان نوري نعمان .248 حتالل التركي ذويه بوفاته أبلغت سلطات االم، 27/11/2021بتاريخ  ،عفرين -"بوزيكِّ

أخفي قسرا  و" ركية واستخبارات الشرطة في أعزازم من قبل "االستخبارات الت24/6/2019اعتقل في وكان قد ، بلدة الراعيفي سجن 

ض للتعذيب صيرة ية قوالمعاملة القاسية ولظروف صعبة وغير صحية، دون زيارات أو تواصل مع ذويه سوى اتصاالت هاتف وتعر 

 معدودة.

لتعذيب والمعاملة م، بعد معاناة  من مرض  عضال، بسبب ا16/12/2021عاما  من بلدة راجو، في  /28/ محمد منال علي بن عدنان .249

 م.2021م لغاية آذار 2018التعسفي وإخفائه قسرا  في سجن الراعي من آذار القاسية التي تعرض لها خالل فترة احتجازه 

ريب زوجها في قرية قم، وجدت متوفية حرقا  في منزل 23/12/2021، بتاريخ عفرين -"كازيه"من قرية  عاما   /61/زينب عبدو  .250

قلت مع م، والتي اعت2021تموز يت وحيدة بعد أن أطلق سراحها في حيث بقبعد أن عانت من المرض شهورا ، مابتا/معبطلي،  -"رووتا"

 زوجها وثالثة من أبنائها وكن تين لها، وصودرت منازل العائلة في حي األشرفية بعفرين.

 .عاما  من المكون العربي /26/ محمد معروف إبراهيم .251

 .شيه/شيخ الحديد -قرية "حج بالل" من عاما   /55/ محمد نشأت إبراهيم .252

 مابتا/معبطلي. -قرية "شوربه" من عاما   /17/ جوني عدنان منصور القاصر .253

 .السوري بأربعة قذائف صاروخية من جهة مناطق سيطرة الجيشم، نتيجة قصف مدينة عفرين 20/1/2022بتاريخ الثالثة استشهدوا 

بتاريخ في حي الزيدية بمدينة عفرين،  ا  مقيمكان يه/شيخ الحديد، ش -من قرية "جقال فوقاني" عاما   /42/ ريزان محمد خليل .254

 بالمدينة. ميليشيات "أحرار الشرقية"لمقر  م، نتيجة التعذيب والضرب على الرأس في 1/2/2022
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ض 4/2/2022ن مقيما  في مدينة عفرين، بتاريخ جنديرس، وكا -عاما  من قرية "آشكان شرقي" /27/ محمود محمد جمو .255 م، تعر 

 في شارع البازار القديم بالمدينة.لعملية سقوط من بناء طابقي 

ن جميع دانة م، تستدعي الشجب واإلوالتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية إن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين
عنية لمستقلة المالدولية االسيما من قبل لجنة التحقيق الجهات التي تُعلن التزامها بمبادئ حقوق اإلنسان، وإجراء تحقيقات مستقل ة نزيهة، 

الحتالل سلطات ا معاقبتهم وتعويض ذوي الضحايا معنويا  وماديا ، حيث أنالعمل على والكشف عن المسؤولين عنها ومنفذيها، وبسوريا، 
مين يث أن المجرية، بحو تخطوا في إجراءات شكلالتركي والميليشيات االرهابية الموالية لها تُسجل معظم االنتهاكات والجرائم ضد مجهول أ

استمرار بألهالي اويتم ترويع عالوة  على إرغام ذوي الضحايا على التنازل ومصالحة شكلية في العديد من الحاالت؛ يفلتون من العقاب، 
 لدفعهم نحو الهجرة القسرية.

سيطرة لاصاحبة ق أهاليها، باعتبارها دولة احتالل عسكري وا يجري في المنطقة وبحوتبقى حكومة أنقرة تتحمل كامل المسؤولية عم  
من الميليشيات  ا ومرتزقتهال جيشهفعلية، إذ ال تتخذ اإلجراءات العملية والقانونية واألمنية الكفيلة بحماية حياة المدنيين، بل تُغطي على أفعاال

تفاقيات لمتحدة واالألمم ااات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني وميثاق وتحميها وتشجعها على العداء للُكـرد أينما كانوا؛ وبذلك ترتكب مخالف
 الدولية.

 ات الحقوقيةالمنظموأهالي عفرين يُناشدون مؤسسات األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والقوى الدولية الفاعلة على الساحة السورية 
رين قسرا  لفي لالنتهاكات والجرائم ووالمدنية ووسائل اإلعالم المختلفة للعب دورها في وضع حد   ستالم ى ديارهم والعودة إلمساعدة الُمهج 

لسورية ى السيادة ارين إلالميليشيات االرهابية المتطرفة، لتعود عف ممتلكاتهم بشكل  آمن، ولتعمل جديا  على إنهاء االحتالل التركي ودحر  
 وإدارة أهاليها.

 م17/3/2022

 عفرين-لمكتب اإلعالميا                                                                                        
 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(

--------------------- 

  الصور:

 17 -م2018 آذار 18التركي ) ضحايا شهداء ومغدورين مدنيين من أهالي منطقة عفرين في ظل االحتالل /255قائمة بأسماء وصور /
 جداول.  /9/ -م(2022آذار 
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