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 :خاص -(64عفرين تحت االحتالل )
ري عفرين في مدينة تل رفعتمجزرة   شمال حلب -دموية بحق أطفال ومدنيين من ُمهجَّ

   

ري منطقة عفرين المحتلة إلى هجوٍم  هاون مصدرها من منطقة إعزاز التي ال بقذائفتعرضت مدينة تل رفعت التي يقطنها اآلالف من ُمهجَّ
 ./ جريحا  11/ شهداء و /10ية له، أدى إلى سقوط /يحتلها الجيش التركي وميليشيات موال

ر، تم استهداف المدنيين بشكل ممنهج، 2018كانون الثاني  20 في منذ بداية العدوان التركي على عفرين، / 250أكثر من / ت  حيث هُج ِّ
حوالي كان تعرض آالف المدنيين لالختطاف واالعتقاالت واالختفاء القسري، وقد األكثرية منهم العودة إلى ديارهم، وتمكن تألف نسمة، ولم 

مدجنة جلبر وبلدة معبطلي وقرية كوبليه وباسوطة وهيكيجه ، وارتكبت مجازر في ينمدني جرحى/ 1000/ ضحايا شهداء وأكثر من /500/
آذار  –/ شهيد مدني منذ إعالن السيطرة على عفرين 100/ أكثر منة ومشفى آفرين، إضافة  إلى ويالنقوز وجنديرس وترنده والمحمودي

كانون  2اليوم  ،شمال حلب، وآخر تلك الجرائم ارتكاب مجزرة بحق مدنيين ُجلًّهم من األطفال -، بداخلها وفي مناطق نزوح ُمهجريها2018
، حيث وقعت ات موالية لهالتي يسيطر عليها الجيش التركي وميليشيشماال  وإعزاز مصدرها  بهاوناتٍ بقصف بلدة تل رفعت  ،م2019األول 

شرقي السكة، وسط جمعٍ من المدنيين وأطفال كانوا يلعبون فيها،  -والكراج بالقرب من المقبرة ،قذيفة في ساحٍة جنوب مركز الهالل األحمر
 جميعهم من ُمهجَّري عفرين.

 حصيلة المجزرة:

 در محلية، وبالتقاطع بين أخبار وكالة هاوار لألنباء وموقع عفرين بوست:باالتصال مع مصا
: واألطفال، / عاما  54/، علي محمود عثمان / عاما  74كل ده دو /حسين عبدهللا  المسن: / وأسمائهم كالتالي10الضحايا الشهداء /عدد  -

أعوام، عماد أحمد  /6/أعوام، عارف جعفر محمد  /7/أعوام،  محمد عمر حمي  /10/عاما ، مصطفى محمد مجيد  /11/حمودة محمد علي 
 عاما . /15/عاما ، محمد عبدالرحمن حسو  /12/عبدالرحمن حسو  أعوام، سمير /3/أعوام، عبد الفتاح عليكو  /9/كيفو 
 :األطفالو ،عاما   /20/عبدهللا توفيق حنان ا ، عام/ 30هيفين مصطفى /عاما ،  /20/أنيسة كلو : وأسمائهم كالتالي /11/ جرحىعدد ال -

 /6/أعوام،  إلياس حسون / 10/أعوام، حسن عمر  /3/أعوام، خليل محمد  /10/أعوام، محمد كيفو  /3/أعوام، دجوار  /9/حنيف محمد حمو 
 .أعوام /10/أعوام، وبيرم حسين عكلو  /6/أعوام، أدهم 

 ، من بتر سيقان وخروج أحشاء البطون وجراحٍ في الرأس وغيره، وهي ملطخة بالدماء،لقد تعرضت أجساد الضحايا إلى إصاباٍت متفاوتة
 مشاهد اإلجرام المتواصلة التي تحبكها دوائر االستخبارات والجيش التركي.إلى وتلك المشاهد تُضاف 

ميثاق األمم المتحدة وقرار مجلس لاإلنساني وإن هذه المجزرة تُعدُّ جريمة الحرب وجريمة ضد اإلنسانية وانتهاكا  جسيما  للقانون الدولي 
 بشأن سوريا، فتستوجب محاسبة المسؤولين عنها بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2254األمن الدولي 

ريها في مناطق  إرهابيةالتركي ومرتزقته من ميليشيات  االحتاللإن االنتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش  في عفرين وبحق ُمهجَّ
بمختلف مكونات الشعب السوري ومن القوى الدولية الفاعلية والمجتمع الوطنية السياسية والفعاليات ، تستدعي اإلدانة من جميع القوى النزوح
 .عنهم وفضحهمعموما ، وكذلك مالحقة المجرمين وتجفيف منابع الدعم  الدولي
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