
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

www.stj-sy.org  Page | 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقبرة " حول اكتشاف  تركيّةالمزاعم ما حقيقة السوريا: 

 ؟ جماعية" في عفرين

تؤكد الشهادات واألدّلة البصرية التي تمّ التحقق منها أّن مدنيين ومقاتلين تمّ دفنهم بشكل  

، وبقيت معالمها واضحة  2018آذار/مارس استثنائي وعلى عجل في تلك المقبرة خالل شهر 

قبل أّن يتم تدميرها وطمس معالم القبور فيها واالدّعاء الحقاً   2019حتى شباط/فبراير 

 باكتشاف "مقبرة جماعية"
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 خلفية:

تويتر  موقع على  حسابها، نشرت وزارة الدفاع التركية، وعبر  2021تموز/يوليو  14بتاريخ 

حرب أخرى قد ظهرت للعلن"  حول ما أسمته "جريمة    التغريدة األولىتغريدتين؛ تحدّثت في 

بدفن أشخاص في "مقبرة جماعية" خالل شهر كانون  "  YPG  وحدات حماية الشعب"متهمة  

من    .2018الثاني/يناير   قصيرة  فترة  قبل  المعارضة    سيطرةأي  وفصائل  التركي  الجيش 

 منطقة عفرين الكردية/السورية.   ىالسورية المسلحة عل

الثانيةأّما في   الوزارة  التغريدة  فقد تحدّثت  العثور على  نفسها  ،  كانت موجودة  جثة    35عن 

 ضمن أكياس، وذلك بإشراف النائب العام.

 

التغريدة تُظهر  لدفاع التركيةوزارة االخاص ب حساب التويترصورة مأخوذة من  –( 1صورة رقم ) 

تشافها في منطقة  حول "مقبرة جماعية" تّم اكباللغة اإلنكليزية التي نشرتها وزارة الدفاع التركية  األولى

 عفرين. 

https://twitter.com/tcsavunma
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400035517337608
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400035517337608
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400035517337608
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400037539094529
https://twitter.com/tcsavunma
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400035517337608
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400035517337608
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400035517337608
https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400035517337608
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حول عدد باللغة اإلنكليزية التي نشرتها وزارة الدفاع التركية  التغريدة الثانيةصورة  –( 2صورة رقم ) 

 الجثث التي تّم انتشالها.

 

في   ذكرت  فقد  )الرسمية(،  التركية  األناضول  وكالة  خبري أّما  اليوم  تقرير  نفس    14)  في 

إعدام طالت  (  2021تموز/يوليو   إلى    35عن عمليات  اإلشارة  في  تّم  شخصاً،  التي  الجثث 

من   التركية  "الجماعية "المقبرة  إخراجها  الدفاع  وزارة  عنها  أعلنت  أّن  وذلك  ،  التي  رغم 

إالّ أّن الوكالة أسندت خبر    تغريدات وزارة الدفاع لم تأتي على ذكر "عمليات اإلعدام" تلك.

 " لم تحدد مصدرها أو الجهات التي قامت بها.اإلعدامات إلى "تحقيقات أولية

https://twitter.com/tcsavunma/status/1415400037539094529
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-35-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2304770
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تموز/يوليو    14التي تّم نشرها بتاريخ  مقالة لوكالة األناضولصورة مأخوذة من  –( 3صورة رقم ) 

 عفرين.  جماعية مكتشفة" في مقبرة"، حول تغريدات وزارة الدفاع التركية بخصوص 2021

 

  15للصحفيين بتاريخ    أعلنقد  (  Rahmi Doganرحمي دوغا/)أنطاكيا  /وكان والي هاتاي

سلطات  جثة، ناقالً عن ال  61، عن العثور على "مقبرة جماعية" أنتشل منها  2021تموز/يوليو  

  YPGالتركية عن اعتقادهم بأّن القتلى هم مدنيون وتّم إعدامهم من قبل وحدات حماية الشعب  

 قبل إطالق عملية "غصن الزيتون" التركية. 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-35-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2304770
https://www.justiceinfo.net/en/79881-turkey-says-mass-grave-found-in-syrian-region.html
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"رحمي دوغان" لوكالة الصحافة الفرنسية حول "المقبرة   تصريح والي هاتاي  –( 4صورة رقم ) 

 .Justice Infoالجماعية" المزعومة. المصدر: موقع 

 

اإلعالم   وسائل  التركية  الدولية  و   اإلقليميةالعديد من  السلطات  البداية عن  في  الخبر  نقلت   ،

  مصادر سورية أخرى حول حقيقة المزاعم التركية   والحديث إلىحادي دون التحقق  أ بشكل  

الصو تلك عشرات  تظهر  أن  قبل  االجتماعي ،  التواصل  وسائل  على  والشهادات  قبل    ر  من 

 . تلك فّندت الرواية التركية بخصوص المقبرة المفترضة، نشطاء وأهالي من عفرين

https://www.almodon.com/arabworld/2021/7/15/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-61-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.justiceinfo.net/en/79881-turkey-says-mass-grave-found-in-syrian-region.html
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وفي هذا التقرير، سوف تحاول سوريون من أجل الحقيقة العدالة مقاطعة األدلة مع بعضها  

من األهمية    وعرض النتائج التي تّم التوّصل إليها.استناداً إلى األدلّة التي تّم جمعها،  البعض  

  تقريراً كانت قد أصدرت  "،  سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"بمكان، اإلشارة إلى أّن منظمة  

  طمس معالممحاوالت  قابر و معلى حرمة  ، وثقّت فيه اعتداءات  2021ل  نيسان/أبري  6بتاريخ  

الحكومية    أخر، والقوات  منها،  المدعوم  السوري  الوطني  والجيش  التركية  القوات  قبل  من 

 .السورية باإلضافة للحزب اإلسالمي التركستاني 

 

 المنهجية: 

قامت   التقرير،  هذا  الحقيقة  "لغرض  أجل  مقاطع  "  والعدالةسوريون من  بمراجعة عشرات 

ومقارنتها مع صور األقمار االصطناعية    التي تّم نشرها حول الحادثةمن  الفيديو والصور،  

المقبرة نشطاءلمكان  الحديث مع مجموعة من  إلى  إضافة  عفرين،  من  وأهالي    وناشطات  . 

التي رافقت   الزمنية  الفترة  تواجد في  المقبرة    إنشاءوخاصة ممن  حفرها بشكل  تّم  التي  تلك 

 أيضاً إلى مصادر في الشرطة العسكرية والمدنية في عفرين.  .استثنائي

 

حول   .1 التركية  في  المزعومة  الجماعية"  المقبرة  "الرواية 

 عفرين: 

ما إّن نشرت وزارة الدفاع التركية تغريداتها حول "مقبرة جماعية" مكتشفة في عفرين، حتى  

التركي والمسؤولين األتراك، بنشر صور وتصريحات حول الحادثة،  بدأ اإلعالمي الرسمي  

منها أّن المقبرة لتعود لمدنيين تّم إعدامهم قبل جهات المسيطرة قبل بدء عملية "غصن الزيتون"  

الثاني/يناير    20بتاريخ   المحلية    .2018كانون  الجهات  مّكن  ما  أجل  وهو  من  و"سوريون 

بصور   ةان الجغرافي للمقبرة من خالل ربط الصور المنشورمن تحديد المكالحقيقة والعدالة" 

 تالية:األقمار االصطناعية، كما في األمثلة ال

https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/
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إحدى الصور التي نشرتها وكالة األناضول التركية، تُظهر مجموعة من الجثث التي تّم   –( 5صورة رقم ) 

 إخراجها من المقبرة. 
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حفر  صورة أخرى تّم نشرها من قبل وكالة األناضول التركية، تُظهر عمليات ال –( 6صورة رقم ) 

 واستخراج الجثث في مكان المقبرة المؤقتة. 

 

من   ربط صور وكالة األناضول مع صور أخرى مأخوذة بواسطة األقمار االصطناعية –( 7صورة رقم ) 

 . Google Earth. مصدر الصورة:  للمقبرة المكان الدقيقأجل تحديد 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B030'42.3%22N+36%C2%B051'28.3%22E/@36.5118563,36.8560732,417m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B030'42.3%22N+36%C2%B051'28.3%22E/@36.5118563,36.8560732,417m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B030'42.3%22N+36%C2%B051'28.3%22E/@36.5118563,36.8560732,417m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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 ماذا قالت صور األقمار االصطناعية؟ .2

السلطات التركية "اكتشافها"، وادعاء أنّها تعود لمدنيين  بعد تحديد موقع المقبرة التي أعلنت  

" في شهر  غصن الزيتون "قبل بدء عملية    YPGتّم إعدامهم على يد وحدات حماية الشعب  

والحديث إلى العديد من المصادر والشهود وخبراء التحقق الرقمي،  ،  2018الثاني/يناير  كانون  

 تبينت عدّة حقائق: 

  20بوجود المقبرة قبل عملية "غصن الزيتون" التي بدأت بتاريخ    ةالتركي   المزاعمإّن   .أ

، هو ادعاء مضلل، حيث أظهرت صور األقمار االصطناعية  2018كانون الثاني/يناير  

 . 2018شباط/فبراير  كانون الثاني/يناير وال في عن عدم وجود للمقبرة خالل شهر 

 

، تُظهر عدم  2018صورة مأخوذة بواسطة األقمار االصطناعية في شهر شباط/فبراير  –( 8صورة رقم ) 

 . Google Earthوجود عمليات حفر في موقع المقبرة. المصدر: 

 

أظهرت صورة أخرى تّم التقاطها بواسطة األقمار االصطناعية، عن وجود عمليات   .ب

آذار/مارس   شهر  خالل  المقبرة،  موقع  في  ما  2018حفر  وهو  أقوال  مع    يتوافق ، 

بإنشاء تلك   والتي أفادت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"حصلت عليها   شهاداتو 

،  2018شهر آذار/مارس    النصف األول من في  وبشكل استثنائي  المقبرة على عجالة  

عدم  ذلك  و  المحلّيةبسبب  والسلطات  األهالي  مقابر    قدرة  إلى  الوصول    رسمية على 

الت  الحصار  نتيجة  السورية أخرى،  المعارضة  وفصائل  التركي  الجيش  فرضه  ي 

المسلّحة والقصف المتواصل على أحياء مدينة عفرين، قبل أيام فقط من سقوط المدينة  

ً بقبضة أنقرة وحلفائها  . ، واحتاللها الحقا
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، تُظهر  2018األقمار االصطناعية خالل شهر آذار/مارس  بواسطةصورة مأخوذة  –( 9صورة رقم ) 

 . Google Earthوجود عمليات حفر في موقع المقبرة. المصدر: 

 

المصور والمخرج السينمائي  تّم اللقاء بهم لغرض هذا التقرير، كان  أحد الشهود الذين   .ت

كان    حيث،  2018آذار/مارس    17في "عفرين" حتى يوم    بقي، والذي  "آزاد عبدكي" 

قال لسوريون من أجل  .  في تلك األيامحول الواقع اإلنساني  يقوم بتصوير فيلم وثائقي  

 : في إفادته ما يلي الحقيقة والعدالة

آذار/مارس  األول من  النصف  في  المقبرة على عجل  انشاء هذه  تم  كيف  بالضبط  "أتذكر 

متواصل من  القصف  اللى المقابر األخرى الرسمية صعباً في ظل  ، حيث كان الوصول إ2018

 ."حصارها للمدينةإضافة إلى قبل الجيش التركي والفصائل الموالية له، 

الديمقراطية  المقبرة احتضنت جثث قتلى من قوات سوريا  )وحدات    وبحسب "عبدكي" فأن 

سقطوا ضحايا للقصف العشوائي  ، ومدنيين  (YPJووحدات حماية المرأة    YPGحماية الشعب  

 وأضاف حول ذلك: .  التركي على أحياء المدينة اآلهلة بالسكان حينها

وفق تقاليد وأعراف  "كنت موجوداً وشاهداً على دفن الكثير من المدنيين والعسكريين  

نشأت هي األخرى قريبة من المكان نفسه، أفي تلك المقبرة ومقبرة أخرى    المنطقة

لذات السبب، والزلت احتفظ بالصور لدي، حتى أن بعض الناس لجؤوا لدفن جثث  

أحبتهم في الحدائق أو المكان الذي قُتلوا فيه، نظراً ألن الخطر كان محدقاً بكل من  

 ." كان في المدينة حينها
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"،  نوروز رشو آخر تّم تصويره ونشره من قبل الصحفية "  فيديوتتقاطع شهادة "عبدكي" مع  

أّكد لجوء أهالي المدينة إلى دفن أبنائهم في   ذيعلى صفحتها الخاصة في موقع فيس بوك، وال

بتاريخ   عفرين  في  الحدائق  " 2018آذار/مارس    16إحدى  وغياب  ،  القصف  اشتداد  نتيجة 

قريةإ ألي  التحرك  أو  مقبرة  ألي  الوصول  "رشو".مكانية  وصف  بحسب  وذلك  )قامت    "، 

 الصحفية بتزويد سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بذلك الفيديو(. 

 

صورة المنشور التي نشرته الصحفية الكردية "نوروز رشو" على صفحتها الخاصة   –( 10رة رقم ) صو

 على موقع فيس بوك.

ستثنائية في  إنشاء المقبرة االواستمعت إلى شهاداتها حول  "نوروز"،  تحدّثت "سوريون" إلى  

 : والتي جاء فيهاعفرين، 

https://www.facebook.com/qerin.walat/posts/4850547821641999
https://twitter.com/newroz_reso
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شتد القصف على مركز مدينة عفرين في األيام األخيرة قبيل دخول تركيا وفصائل  ا"

،  محفوفة بالمخاطرالمعارضة المسلحة إليها، وأصبحت محاولة التنقل بين الشوارع 

حينها أنشأت تلك المقبرة، ولم تكن الموقع االستثنائي الوحيد ضمن المدينة، الذي  

 القصف التركي على أحياء المدينة وحصارها".  ُدفن فيه مدنيين فقدوا حياتهم نتيجة

ونوهت "رشو" إن المقبرة تم انشاؤها بالقرب من مشفى "آفرين" وجرت عمليات دفن الجثث  

في تلك المقبرة التي    ون وعسكري  ون "ُدفن مدني  فيها بمراسيم رسمية، وتابعت حديثها قائلة:

وأ ووضعت صورهم  على عجالة،  )مجهول  سمائهم على شواهد  أنشأت  ُكتب  كما  القبور، 

التي   تُعرف هويتهم حينها، وذلك واضح في الصور  لم  الذين  قبور الضحايا  الهوية( على 

 ."عاء التركيتداولها نشطاء عفرين للمقبرة عقب االدّ 

، والذي تّم  بالعودة إلى الفيديو الذي تّم تزويد المنظمة به من قبل الصحفية المهّجرة من عفرين 

بتاريخ   قامت  من عفرين  لعائلة  يعود  إّنه    "نوروز"قالت  ،  2018آذار/مارس    16تصويره 

خطورة التنقل  بسبب  ،  المدينة بدفن جثة ابنها الُمتوفى في حديقة دوار "ماراته" داخل  مجبرة  

إلى تلك المقبرة االستثنائية على الرغم من  )موضوع هذا التقرير(    وصعوبة الوصول حتى 

 . وأضافت:قرب موقعها

 20  حوالي   قصفاً تركياً مكثفاً على أحياء المدينة، إذ قضىذلك اليوم  شهد  "

وحده، وقد تمَّ دفنهم في المقبرة    حي المحموديةشخصاً نتيجة ذاك القصف في  

 " رة جماعية.عت تركيا مؤخراً أنها مقباالستثنائية التي ادّ 

تّم التقاطها بواسطة األقمار االصطناعية أّن المقبرة كانت ظاهرة    صور أخرى   ت أظهر .ث

خالل األشهر التي أعقبت سيطرة الجيش التركي على عفرين، وهو ما  حتى  الوجود  

المقبرة   باكتشاف  التركي مرة أخرى، باإليحاء  تموز/يوليو  ينفي االدعاء  خالل شهر 

بعد السيطرة التركية على مدينة عفرين  وظاهرة  التي كانت موجودة أساساً  ، و 2021

 .  2018آذار/مارس   18بتاريخ 

 

https://airwars.org/civilian-casualties/ts277-march-16-2018/
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. وهي  2018صورة مأخوذة بواسطة األقمار االصطناعية خالل شهر نيسان/أبريل   –( 11صورة رقم ) 

. المصدر: حساب 2018تُظهر بشكل واضح شواهد المقبرة التي تّم حفرها خالل آذار/مارس 

Benjamin Strick  الم. وقد أفاد هو اآلخر بأّن  وهو أحد المحقيين من المصادر المفتوحة حول الع

 . رابط التغريدة لتكنولوجيا الفضاء. MAXARمصدر الصورة هو شركة  

 

بربط صورة األقمار االصطناعية مع صورة أخرى تّم التقاطها   Benjamin Strickقام 

 من قبل نشطاء في عفرين.

 

https://twitter.com/BenDoBrown
https://twitter.com/Maxar
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1416026951790305284
https://twitter.com/BenDoBrown
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ربط صورة من األقمار االصطناعية مع صورة حيّة تّم التقاطها من االرض، بتاريخ  –( 12صورة رقم ) 

، من قبل المصور والمخرج السينمائي الكردي/السوري: آزاد عبدكي، ابن مدينة  2018آذار/مارس   16

وتُظهر الصورة شواهد قبور ألشخاص منهم مقاتلين ومنهم مدنيين دفنوا في تلك  رأس العين/سري كانيه.

 لمقبرة.ا
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صورة مأخوذة بواسطة األقمار االصطناعية تُظهر موقع المقبرة )الخطين األحمرين   –( 13صورة رقم ) 

 . Google Earthفي منتصف الصورة(. المصدر: 
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صور تّم مقارنتها من قبل "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تُظهر عدم وجود  –( 14صورة رقم ) 

، وجود 2018. فيما تُظهر الصورة خالل شهر نيسان/أبريل  2018شباط/فبراير المقبرة خالل شهر 

إالّ أّن صورة مأخوذة في شهر أيلول/سبتمبر   .2019المقبرة بشكل واضح، حتى شهر شباط/فبراير  

، تُظهر اختفاء المقبرة، وهو ما يؤكد الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة 2019

قالت بأّن المقبرة تعّرضت للتجريف والتدمير من قبل فصائل الجيش الوطني السوري  والعدالة، التي 

 .2018المعارض ونازحين قدموا إلى المنطقة بعد آذار/مارس 
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حتواء اأظهرت صور أخرى حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة،  –( 15صورة رقم ) 

تّم تزويد المنظمة بها من   ، YPJ والمرأة YPGالمقبرة على جثامين مقاتلين من وحدات حماية الشعب 

 قبل نشطاء محليين من عفرين.

 
حتواء اأظهرت صور أخرى حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة،  -( 16صورة رقم ) 

تّم تزويد المنظمة بها من قبل  المقبرة على جثامين ألشخاص تّم تقييدهم على كونهم مجهولي الهوية،

 نشطاء محليين من عفرين. 
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 عبدكي. صورة أخرى للمقبرة من زاوية مختلفة. المصدر: آزاد  –( 17صورة رقم ) 

 
 ربط الصور الحيّة مع صور األقمار االصطناعية.  –( 18صورة رقم ) 

 



 

www.stj-sy.org  Page | 20  

قال عدد من عناصر الشرطة المدنية والعسكرية مممن تواجدوا أثناء انتشال الجثث من   .ج

 المقبرة من قبل القوات التركية، لـ"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" ما يلي: 

"كان واضحاً أّن الجثث قد ُدفنت وفق األصول المعتادة في سوريا، حيث كانت  

ولم   فيها،  وقبر خاص  )كفن(  في  المقابر  كل جثة  مدفونة على طريقة  تكن 

 الجماعية إطالقاً." 

ووفقاً لذات المصادر، إّن االستخبارات التركية هي من قامت بنزع شواهد القبور بهدف إخفاء  

معالم المقبرة، وهو ما يتوافق مع أّكدته صور األقمار االصطناعية، التي أظهرت طمس معالم  

 . وأضافت المصادر:2019مبر المقبرة بين شهري شباط/فبراير وأيلول/سبت 

أثناء   المقبرة  من  باالقتراب  شخص  ألي  التركية  االستخبارات  تسمح  "لم 

فتحها، بما فيها الجهات اإلعالمية المحلّية، واقتصرت التغطية على اإلعالم  

تّم   بالمجمل  والمدني/األناضول(.  الدفاع  )العسكري/وزارة  الرسمي  التركي 

دفعة واحدة لى براد المشفى العسكري، ثم نقلها  إجثة، وتّم نقلها    73استخراج  

 إلى مكان آخر غير معلوم." الحقاً 

تتوافق شهادة المصادر من الشرطة العسكرية والمدنية، مع التحقيقات التي قامت بها سوريون  

جثة    39من أجل الحقيقة والعدالة، سواء من ناحية عدد الجثث التي كانت موجودة في المقبرة )

والقصف على   دوار القبانو   حي المحموديةضحايا مجزرة   –لعسكريين وبينهم أربع مدنيين 

 ضحية(.  30، وهم حوالي مشفى آفرين 

تّم تصويره خالل شهر آذار/مارس    فيديوتتوافق تلك الشهادات مع صور تّم أخذها من مقطع  

لذي أظهر عمليات دفن لمجموعة من الجثث  ، واANF، من قبل وكالة فرات لألنباء  2018

 في موقع المقبرة: 

https://airwars.org/civilian-casualties/ts277-march-16-2018/
https://airwars.org/civilian-casualties/ts275-march-15-2018/
https://airwars.org/civilian-casualties/ts278-march-16-2018/
https://t.me/Servanenefrine/2433
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صورة مأخوذة من مقطع فيديو حصلت عليه "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"  –( 19صورة رقم ) 

. )موقع  2018تُظهر عمليات دفن مجموعة من األشخاص في المقبرة المؤقتة خالل شهر آذار/مارس 

 وكالة فرات لألنباء.  –  ANFالمقبرة باللون األصفر(. مصدر الفيديو: وكالة  
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صورة أخرى مأخوذ من نفس مقطع الفيديو، تُظهر عمليات دفن الجثث بالطريقة   –( 20صورة رقم ) 

المعتادة في الدفن. وهذه الصورة تناقض فكرة وجود الجثث في "مقبرة جماعية" وأيضاً تناقض المزاعم  

 متراً. 20إلى   15التي ذكرتها وكالة األناضول بأّن الجثث تّم العثور عليها في حفر بعمق  
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صورة مأخوذة من المقالة التي نشرتها وكالة األناضول والتي تحدثت فيها على أّن   –( 21)  صورة رقم

 متراً. 20إلى   15الجثث تّم العثور عليها وهي مدفونة بعمق  



 

www.stj-sy.org  Page | 24  

صورة أخرى مأخوذة من مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سوريون"،   –( 22صورة رقم )

تُظهر عمليات دفن لعناصر من جهاز األسايش/الشرطة المحلية وعدد من المقاتلين التابعين  

 . YPJووحدات حماية المرأة   YPGلوحدات حماية الشعب  
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قل، عقب سيطرة  بقيت معالم المقبرة االستثنائية واضحة للعيان ألكثر من عام على األ .ح

. وكان من الملفت قربها  الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مدينة عفرين

المجلس المحلي التابع للحكومة السورية المؤقتة  من عدّة منشأت ومباٍن رسمية منها:  

وذلك  ،  وقصر العدل ومديرية أمن عفرين ومقر الشرطة العسكرية وغيرها في المدينة

، وهو ما  االستخبارات التركية نفسهاقبل أن تتعرض للتدمير وطمس المعالم من قبل  

يفند رواية تركيا ويؤكد تورطها في انتهاك حرمة المقبرة. قبل أن تعود، بعد أكثر من  

 . "ماعية مقبرة ج" ثالثة أعوام، وتدعي العثور على 

 

 
صورة مأخوذة بواسطة األقمار االصطناعية تُظهر مواقع بعض المبان والمنشأت  –( 23صورة رقم ) 

 الرسمية التي كانت قريبة من المقبرة. 

 

د في  عفرين، والذي يقيم حالياً في مدينة القامشلي/قامشلو، أكّ   ابن منطقةالصحفي "محمد بللو"  

حديثه لـ"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" تعرض هذه المقبرة االستثنائية، كمقابر أخرى  

غيرها، للتدمير وطمس معالمها بشكل متعمد، عقب سيطرة تركيا وحلفائها على عفرين، ذلك  

 الذاتية، وتحدث حول ذلك قائالً: بهدف االنتقام من الُكرد واإلدارة 

"لفترة تزيد عن عام، كانت المقبرة أمام مرأى الجيش التركي وحلفائه في الجيش 

الوطني السوري، كما كان بعض األهالي يزورون قبور أحبائهم ممن دفنوا فيها، قبل  

أن تعمد فصائل المعارضة إلى محو أثار المقبرة تدريجياً، عبر سرقة شواهد القبور  
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ورم الحقاً  تسويتها  ثم  ومن  في  أوالً،  والنفايات  البناء  أعمال  عن  الناتج  الركام  ي 

 الموقع بهدف طمس معالم القبور وإخفائها". 

 

 من هم األشخاص الذين احتضنت المقبرة جثامينهم؟ .3

قامت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بالتواصل مع عدّة جهات أخرى، لجمع أسماء الضحايا 

، وكان منها "مؤسسة عوائل الشهداء" التابعة لإلدارة والتحقق منها  الذين تّم دفنهم في المقبرة

( تضّم  بقائمة  "سوريون"  زّودت  وقد  سوريا،  شرق  شمال  في  لعسكريين    39الذاتية  اسماً( 

 ومدنيين تّم دفنهم في تلك المقبرة. 

في تلك    م الهوية تم دفنه  ي مجهولألشخاص  قبراً    32كما تحققت المنظمة من وجود أكثر من  

  15" بتاريخ  دوار القبان، من بينها رفاة أشخاص مدنيين قتلوا في قصف تركي قرب "لمقبرةا

" في عفرين  حي المحمودية، ومدنيين آخرين قتلوا في قصف تركي على " 2018آذار/مارس  

وعدد من األشخاص    شخصاً.   20. والذي راح ضحيته أكثر من  2018آذار/مارس    16بتاريخ  

 ". آفرينقتلوا في قصف تركي على مشفى "

الحصار والقصف المتواصل على أحياء  وبحسب الشهادات التي حصلت عليها المنظمة، فإّن  

مدينة عفرين في األيام األخيرة التي سبقت دخول تركيا وحلفائها إلى المدينة، حرم الضحايا  

نت جثث أخرى في مواقع  الذين قضوا خالل تلك األيام من مراسيم التشييع المعتادة، كما دُف

موت أصحابها، فضالً عن ترك الكثير من الجثث دون أن يتم دفنها، ذلك لصعوبة الوصول  

 المرأة.وحدات حماية إليها، وبخاصة جثث قتلى قوات وحدات حماية الشعب و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://airwars.org/civilian-casualties/ts275-march-15-2018/
https://airwars.org/civilian-casualties/ts277-march-16-2018/
https://airwars.org/civilian-casualties/ts278-march-16-2018/
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