
 

 

 
 األمن لضباط كمسكن السورية الحكومة قبل من تشييده تم ، شقق سكنية 6منهما يضم كل  ، "مبنيانوحدتان سكنيتان "  من مؤلف سكني مجمع 1

 الذاتية اإلدارة سيطرة وعقب 2013 عام في لكن ،" الضباط مساكن"  بـ 2013 عام حتى تسمى وكانت كانيه،  سري/العين رأس مدينة في المقيمين

 ".الشهداء مساكن"  اسم عليها واطلقت منها،  مقربة وأخرى ضحاياها عوائل من لعدد السكني، المجمع ضمن المنازل تلك بمنح قامت المدينة على
 تحت منضوية مسلّحة سوريّة معارضة فصائل من مباشرة بمشاركة التركية المسلحة القوات غزت ، 2019 األول تشرين/أكتوبر 9 بتاريخ 2

 كانت، التي سوريا شرقي شمال في منطقة المعارض،  السوري اإلئتالف عن المنبثقة المؤقتة السوريّة للحكومة التابع" الوطني الجيش"  مسّمى
 تركيا قصفت التوغل، بدء منذ. األكراد يقودها التي" الشعب حماية وحدات"  من أساسا المكونة ، "قسد/الديمقراطية سوريا قوات"  لسيطرة خاضعة

 22 في انتهت التي" السالم نبع" عملية أفضت. األقل على شخص ألف 200 نزوح إلى أدى ما عشوائياً،  المدنيين مناطق تدعمها التي والفصائل

 بين متراً  كيلو( 120) نحو بطول سوريا شرقي شمال واسعة حدودية منطقة على وحلفائها" أنقرة"  سيطرة إلى ، 2019 اكتوبر/األول تشرين

 .الرقة شمال" أبيض تل"و الحسكة شمال كانييه سري/العين رأس مدينتي

https://www.google.iq/maps/place/36%C2%B050'37.0%22N+40%C2%B004'56.3%22E/@36.8434355,40.0828583,263m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!2z2LHYo9izINin2YTYudmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.8435972!4d40.0822945?hl=ar
https://www.google.iq/maps/place/%D8%AD%D9%8A+%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%8C+%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8448383,40.0854473,1249m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!2z2LHYo9izINin2YTYudmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867!3m4!1s0x154a875e5bcd75e5:0x628b8a9d2493197e!8m2!3d36.8454224!4d40.0825292?hl=ar
https://www.google.iq/maps/place/%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8446986,40.0905707,4995m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867?hl=ar
https://www.google.iq/maps/place/%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8446986,40.0905707,4995m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867?hl=ar
https://www.google.iq/maps/place/%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8446986,40.0905707,4995m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867?hl=ar
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سوريا،  –في رأس العين/سري كانييه  زرادشتفيديو يظهر قيام عناصر من الجيش الوطني المدعوم من تركيا بهدم منازل الشهداء في حي  3

. (2020 أيار/مايو 5، )آخر زيارة بتاريخ 2020نيسان/أبريل  8( على موقع "فيس بوك" بتاريخ Pasari Video Projectموقع )

https://www.facebook.com/pasarivideoproject/videos/159532305308486/.  
 .https://youtu.be/BCjoxxblHrQ رابط مقطع الفيديو على موقع يوتيوب:  4

https://www.facebook.com/pasarivideoproject/videos/159532305308486/
https://www.facebook.com/pasarivideoproject/videos/159532305308486/
https://www.facebook.com/pasarivideoproject/videos/159532305308486/
https://youtu.be/BCjoxxblHrQ
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"الفصائل الموالية لتركيا تهدم العشرات من منازل المدنيين في تل أبيض ورأس العين بهدف المعاقبة". مركز توثيق اإلنتهاكات في شمال  5

 .nsy.com/archives/33027-https://vdc( 2020يو أيار/ما 20. )آخر زيارة للرابط: 2020نيسان/أبريل  5سوريا. 

https://vdc-nsy.com/archives/33027
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 .2020نيسان/أبريل  19تم اجراء اللقاء عن طريق اإلنترنت بتاريخ  6
 .2020نيسان/أبريل  19رفض الكشف عن أسمه ألسباب أمنية، تم إجراء المقابلة عن طريق اإلنترنت بتاريخ  7
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https://www.youtube.com/watch?v=BCjoxxblHrQ&feature=youtu.be

