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إنهوا القصف عرب الحدود هي حملة ولدت يف عام 2020، وهي تحالف دويل من املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية التي 

تهدف إىل الدعوة وخلق الوعي حول موضوع القصف يف شامل العراق.اعضاء التحالف هم مبادرة التضامن مع املجتمع املدين 

العراقي)ICSSI(، فرق ُصناع السالم املجتمعي)CPT(، ضحايا حرب العراق)IBC(، منظمة كودبنك)CODEPINK( ، املعهد 

الدويل للعمل الالعنفي )NOVACT( ، منظمة جرس اىل )UPP(ومنظمة التضامن مع كوردستان )Solkurd(، تم إعداد هذا 

التقرير ونرشه من خالل مبادرة التضامن املجتمع املدين العراقي)ICSSI( مبساهامت كبرية من أعضاء التحالف اآلخرين.
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املقدمة

إن الرضر املتزايد الذي سببتُه عمليات الجيش الرتيك عرب الحدود 

يف شامل العراق للسكان املدنيني هي قضية ذات شأن هام.

وتتطلب عمل مشرتك يقام عىل املستويات املحلية واإلقليمية 

والدولية.

التقرير يظهر نتائج جديدة شاملة عن البحث الذي أجرى من 

قبل أعضاء يف منظامت غري حكومية التي توثق االرضار املدنية 

ويعملون يف بناء السالم وحامية حقوق اإلنسان. يظهر التقرير 

ارقام وهويات املدنيني والغري مشرتكني يف الحرب الذين قتلوا 

أو أصيبوا يف القصف الرتيك يف املنطقة الخاضعة لحكومة إقليم 

كوردستان ومحافظة نينوى  العراقية. يحلل التقرير االحداث 

التي ادت اىل الخسائر املدنية ويستكشف االثار االخرى: دمار 

القرى والبيوت والعيادات الطبية واألرايض الزراعية وسبل عيش  

املدنيني.

يغطي التقرير اإلطار الزمني الذي يبدأ من 1 آب/أغسطس 

2015 عندما قُتل وأصيب أول مدنيني جراء القصف الجوي 

الرتيك يف منطقة زركيل، ويف أعقاب انهيار مفاوضات السالم ما 

بني حكومة جمهورية تركيا وحزب العامل الكوردستاين )البككة( 

حتى نهاية عام 2021. 

يف 17 من نيسان 2022، تم اطالق عملية عسكرية جديدة من 

قبل القوات املسلحة والجوية الرتكية) TAF( سميت بعملية 

قبصة املخلب يف أرض كوردستان العراق. تتبع قبضة املخلب 

منط معني من العمليات التي أجرتها  القوات الرتكية يف شامل 

العراق منذ 20181.تتكون العمليات من قصف جوي واسع 

النطاق يَتبعها نرش قوات خاصة عىل سالسل الجبال يف مناطق 

مرتفعة تصل إىل 12-15 كيلومرت جنوب الحدود الرتكية، وعىل 

بعد 30 كيلومرت عن الحدود، إذ تم بناء أبراج مراقبة وقواعد 

عسكرية. ونتيجة لذلك، تعرض السكان املدنيني الذين يعيشون 

وينتجون دخلهم يف الوديان املجاورة للقصف بنريان املدفعية و 

أجربوا عىل النزوح أو العيش تحت سيطرة الجيش الرتيك.

1 الجيش الرتيك بدأ بعملياته عرب الحدود يف شامل العراق منذ التسعينات, مكونة 

بشكل رئييس من قصف جوي, وقصف مدفعي, وتوغالت برية قصرية املدى ووجود 

حوايل 10 قواعد عسكرية بُنيت يف نهاية التسعينات. يف عام 2018 غريت القوات 

الرتكية من إسرتاتيجيها . القوات الرتكية املنترشة يف املناطق املحتلة ألقليم كوردستان 

قامت بتأسيس سيطرة طويلة املدى يف املناطق العابرة للحدود من خالل بناء عرشات 

القواعد العسكرية, وواملتصلة باألرايض الرتكية بواسطة  الطرق وتهجري مستمر  لسكان 

املدنيني. منذ 2019, تم تسمية العمليات باملخلب 1 و 2 و3 )2019( مخلب النمر و 

مخلب النرس)2020(, مخلب الربق ومخلب الصاعقة )2021( وقبضة املخلب )2022(.

2 وثق مراقبي حقوق اإلنسان عن بناء 20 قاعدة عسكرية تركية فقط يف 2021. 

مجموع عدد القواعد العسكرية يف أرايض كوردستان العراق حوايل 60 قاعدة.
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النتائج الرئيسية

نفذت القوات الربية والجوية الرتكية ما ال يقل عن 88 هجوًما 

جويًا ومدفعًيا وبريًا عرب الحدود تسببت يف مقتل وإصابة 

مدنيني داخل حدود العراق بني 1 من كانون الثاين سنة 2015 

وحتى 31 كانون األول سنة 2021. 

وعىل الرغم من ادعاءات الحكومة الرتكية باستهداف متمردي 

حزب العامل الكوردستاين )البككة( فقط والجامعات التابعه 

له،تسببت القوات املسلحة الرتكية مبقتل من 98 اىل 123 مدين 

غري مشارك يف النزاع وإصابة 134 اىل 161 مدين وغري مجند. 

ووقع أكرب عدد الحوادث حصل يف آخر سنتني من النزاع، بواقع 

20 حادثًا يف عام 2020 و20 حادثًا يف عام 2021.

وعىل الرغم من هذا العدد الكبري من اإلصابات بني املدنيني 

الناجمة عن األعامل العسكرية العابرة للحدود التي قام بها 

أحد أعضاء منظمة حلف شامل األطليس يف دولة مجاورة إىل 

جانب التأثري عىل منطقة متتد عىل أربع محافظات عراقية هي 

دهوك وأربيل والسليامنية ونينوى، توجد فجوة مقلقة للغاية يف 

توثيق األرضار املدنية التي ألحقتها هذه األعامل العسكرية. بناء 

عىل ذلك، يبدوا ان هناك قصورا يف اإلجراءات السياسية الجادة 

لحامية املدنيني من االذى وقصور يف هياكل الدعم املتاحة 

للسكان املترضرين.

خسائر تقدر بأكرث من 111 ضحية يف املناطق املسكونة (املدن 

والبلدات والقرى). استخدمت  القوات املسلحة الرتكية الطائرات 

املقاتلة واملسرية و واملروحية واملدافع واسلحة اخرى )األسلحة 

الخفيفة واملتوسطة والثقيلة( يف سبعة وثالثون حادثة تسببت 

يف مقتل أو إصابة مدنيني. مستهدفني فيها املدن والبلدات 

والقرى املأهولة بالسكان، دمرت القوات الرتكية والحقت الرضر 

باملنازل واملدارس والعيادات الصحية ومحالت البقالة ومشاريع 

توزيع مياه الرشب وخطوط الطاقة الكهربائية وأماكن العبادة. 

ويف هذه الهجامت، قتل ما ال يقل عن 39 مدنيا (من بينهم 

أربعة أطفال)، وجرح 72 مدنيا (من بينهم عرشة أطفال). 

ومن بني القتىل والجرحى عامل الصحة وأصحاب األعامل 

الصغرية وأصحاب املتاجر والطالب وعامل البلديات وعامل إزالة 
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األلغام الذين يزيلون األلغام التي خلفها داعش. ووقعت بعض 

الهجامت عىل بعد 115 كيلومرتا جنوب الحدود الرتكية.

إصابات مدنية  تقدر بأكرث من 56 ضحية من مزارعني وأصحاب 

املاشية . هجمت القوات املسلحة  الرتكية خمس وعرشين 

مرة )بخمسة عرَش قصفة جوية وتسع قصف مدفعي وسالح 

واحد آخر( عىل مزارعني  يعتنون بأراضيهم  أو برتبية النحل، 

عاة املاشية واملدنيني الذين يصطادون السمك. ونتيجة لذلك، 

ُقتل 35 شخًصا عىل األقل وأصيب 21 آخرون، وكان أحد الرعاة 

املصابني صبيًا يزيديًا يبلغ من العمر ستة عرشعاًما. وتشكل 

الزراعة وتربية املاشية أساس قوت عدة آالف من األرس التي 

تعيش يف املناطق التي تعرضت للقصف.

خسائر مدنية تقدر بأكرث من 23 ضحية بالهجامت عىل املركبات 

املدنية. استهدفت الطائرات املسرية الرتكية مركبات تحمل 

مدنيني عرشمرات والطائرات املقاتلة )مثاين مرات( وطائرة 

هليكوبرت )مرة واحدة( وأسلحة أخرى ) مرة واحدة(. وأسفرت 

عمليات القصف هذه عن مقتل 13 مدنيا (من بينهم طفل 

واحد) و 10 جرحى (من بينهم طفلني). يف إحدى الحوادث، 

استهدفت عائلة عائدة إىل املنزل من مزرعتهم برضبتني من 

طائرتني بدون طيار، وقتلت القوات املسلحة الرتكية عضوين 

بالغني من العائلة وطفل واحد، وأصيب خمسة )بينهم طفالن(.

خسائر مدنية تصل إىل 9 ضحايا بهجامت عىل قاطفي 

املحاصيل. يف أربع حوادث )غارتان جويتان وقصفان مدفعيان(، 

قُتل 4 أشخاص )من بينهم طالبة تبلغ من العمر تسعة عرش 

عاًما( وأصيب 5 أثناء البحث عن النباتات الربية يف الجبال. 

تعتمد العديد من العوائل بسبب وضعهم االقتصادي يف الحصول 

عىل الغذاء عن طريق جمع األعشاب والنباتات  الربية يف أواخر 

أشهر الربيع وأوائل الصيف.

إصابة ما يصل إىل 20 مدنياً يف مخيم مخمور لالجئني األكراد 

من تركيا.نفذت القوات املسلحة الرتكية ما ال يقل عن أربع 

غارات جوية داخل مخيم مخمور، الذي يستضيف الجئني أكراد 

من تركيا ويقع عىل بعد 160 كيلومرتًا جنوب الحدود الرتكية. 

ويف هذه الهجامت، قتل 10 أشخاص وجرح 10 آخرون. ومع 

ذلك، بسبب وجود حزب العامل الكوردستاين، الذي قام بحامية 

بعض سكان املخيم )11,000 الجئ( من داعش واملجاميع 

املسلحة االخرى، حصيلة 7 قتىل و5 جرحى والتي ال ميكن 

تأكيدها بشكل مستقل.

خسائر مدنية تقدر بأكرث من 38 ضحية يف سياقات متعددة 

ومحددة. يف الحوادث الثامنية املتبقية قتل 17 شخص (بضمنهم 

طفل واحد) وأصيب 21 شخص (بضمنهم طفل واحد). عىل 

سبيل املثال، قُتل صبي يبلغ من العمر أربعة عرش عاًما ، كام 

أصاب الجنود األتراك من 5 اىل 10مواطنني كانوا يتظاهرون 

ضد قاعدة عسكرية تركية. وايضا، أصيبت فتاة  تبلغ من 

العمر احدى عرش عاما بسبب تحطم طائرة مسرية تركية يف 

قريتها. وأصيب اربعة شبان أصدقاء، اثنان منهم كانا العبني 

كرة قدم محرتفني يف  قصف مدفعي أثناء طريقهم اىل رحلة 

ترفيهية. ومقتل قائدين من حرس الحدود العراقية مع سائقهم 

وأصيب ضابط آخر واحد عىل األقل من قبل طائرة مسرية تركية 

استهدفت اجتامًعا تفاوضيًا  مع أعضاء البككة، واخريا، يف حادثة 

واحدة ، قُتل 13 مواطًنا تركيًا  كانوا مسجونني من قبل البككة 

عىل األرجح بقصف تريك او من قبل البككة بحسب االدعاءات 

الرتكية.

مواقع الخسائر املدنية.

فيام يتعلق  بالتوزيع الجغرايف  للهجامت الرتكية عرب الحدود 

،محافظة دهوك والتي تغطي أهم جزء من  الحدود الرتكية 

العراقية، حازت عىل أعىل أعداد القتىل من )51 إىل 67( 

واالصابات من )61 إىل 73(.يف محافظة اربيل والتي تغطي 

باقي الحدود الرتكية العراقية، قُتل ما بني 29 اىل 37 ضحية 

من املدنيني والغري مشاركني يف الحرب و 35 اىل 43 جريح. يف 

محافظة نينوى، قتل 12 مدنيا وأصيب ما بني 16 و22 مدنيا. 

أخريا، يف محافظة السليامنية،من ستة إىل سبعة قتىل و من 22 

اىل 23 جريح. يسلط التقرير الضوء عىل الحوادث التي تسببت 

يف مقتل وإصابة  املدنيني.عدد هجامت القوات الرتكية التي 

حرقت األرايض الزراعية وقتلت املوايش ودمرت والحقت الرضر 

مبنازل املدنيني والبنى التحتية وادت اىل ترك القرى ورضر شديد 

يف البيئة والصدمة النفسية  للسكان املدنيني، هي أعىل بكثري.
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الرتكيبة السكانية للخسائر املدنية. 

ضمن القتىل يف جميع الحوادث، منهم تم التعرف عىل 80 

كونهم من الرجال البالغني، و13 امرأة بالغة، و6 أطفال 

ذكور. من بني الجرحى، تم التعرف عىل 41 رجالً بالًغا،  و16 

امرأة بالغة، و 14 طفل )ستة إناث وستة ذكور واثنان مل يتم 

التعرف عىل جنسهام(. هويات املدنيني الذين تم التبليغ بهم 

كقتىل وجرحى من قبل الهجامت لألسف مل يتم الحصول عليها 

يف التقرير بسبب قلة اإلجراءات املناسبة للتوثيق والبيانات 

املفقودة التي يجب أن توفرها الحكومة والقوات العسكرية.

انه اجراء صعب ومستهلك للوقت ولهذا انه امر غري شائع 

لتقرير عن ضحايا حرب بأن يكشف نسبة عالية من أسامء 

األفراد )أكرث من %85 يف هذه الحالة(. اسامء الضحايا وهوياتهم 

)مثل  الجنس والعمر والظروف العائلية واملهنة( ال يساعد فقط 

يف ابراز انسانية الضحايا, وامنا ايضا  تضيف املوثوقية والدقة 

للبيانات كألتي تم جمعها هنا. جهود كهذه يجب ان يشارك بها 

جميع املمثلني مبا فيها الجهات الرسمية.

آثار مدنية إضافية

يؤرش التقرير عىل الحوادث التي تسبب مبقتل واصابة املدنيني. 

لقد تصاعد نسبيا عدد هجامت القوات الرتكية املسلحة التي 

حرقت األرايض الزراعية، وقتلت املوايش, ودمرت واصابت املنازل 

والبنى التحتية املدنية، والتي أدت إىل هجر القرى، وتدمري 

الوضع االقتصادي بشدة والصدمة النفسية للمدنيني.
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املنهجية

النتائج الواردة يف التقرير هي يف الدرجة األوىل نتائج املقابالت 

أجراها أعضاء فرق صناع السالم املجتمعي  )CPT( مع الناجني 

من الهجامت، األفراد واألرس املترضرة والسلطات املحلية التي 

نفذت ما بني عامي 2015 إىل 2021.تم تأكيدها ودعمها من 

قبل التحليل لوسائط اإلعالم املتاحة للجمهور، والتقارير التابعة 

للمنظامت واملؤسسات.

تم استخراج املتغريات ذات الصلة من املقابالت والتقارير االخرى 

وتشفريها يف جدولني بيانيني مرتبطني )امللحق 1 و 2(.

رشح البيانات

قد يبدوعدد الحوادث )88( التي وقع فيها رضر مدين منخفًضا 

مبا يتناسب مع العدد الكيل للهجامت يف أشكال الرضبات الجوية 

ونريان املدفعية وغريها من نريان األسلحة الخفيفة والثقيلة التي 

شنتها القوات املسلحة الرتكية )TAF( بني آب 2015 وكانون 

األول 2021 داخل الحدود العراقية.غري أن هناك عدة جوانب 

ينبغي النظر فيها:

«  إن اآلثار املدنية للحرب التي شنتها القوات الرتكية املسلحة  
- حزب العامل الكوردستاين داخل أرايض العراق، من واقع 

تجربة املدنيني املترضرين واملنظامت التي تعمل عىل توثيق 

اآلثار املدنية، هي آثار ناقصة اإلبالغ عنها وإهاملها بشدة، 

باستثناء بعض الحوادث الهامة التي نوقشت يف هذا التقرير.

غالبية الهجامت الرتكية تم تنفيذها بشكل متفرق ومتباعد يف 

مناطق الجبال.لسوء الحظ، مل تقم حكومة العراق وال حكومة 

كوردستان، ناهيك عن الوكاالت الدولية، بتطوير قنوات فعالة 

للمدنيني لإلبالغ عن الرضر الذي يتعرضون له. ال توجد سجالت 

رسمية متاحة للجمهور ملراقبة الحوادث. باإلضافة إىل ذلك, ال 

توجد هياكل دعم كافية للمدنيني لإلبالغ عن العنف أو لطلب 

املساعدة.شهدت فرق ُصناع السالم املجتمعي، التي أجرت 

مقابالت مع بعض العائالت املترضرة، وممثيل الحكومة املحلية، 

ونواب الحكومة العراقية وحكومة كوردستان،شعوًرا منترًشا 

وواسًعا من التجاهل من قبل الحكومة واملجتمع الدويل. وندد 

كثريون بعدم وجود بيانات وقنوات لإلبالغ عن الحوادث.كام 

أعرب الكثريون عن الحاجة إىل تنسيق والتعاون أفضل عىل 

الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل. 

عىل مدى السنوات القليلة املاضية، كانت وسائل اإلعالم 

والصحفيني الكوردية والعراقية أكرث اجتهاًدا يف اإلبالغ عن األرضار 

املدنية.ونتيجة لذلك، غالبية التقارير عن تلك الحوادث أتت 

منهم.

وإىل جانب وسائل اإلعالم، جمع وشارك بعض املحافظني 

املحليني، الذين ميثلون حلقة الوصل ما بني السكان املدنيني 

والحكومة االقليمية الكوردية يف املناطق املترضرة، بياناتهم مع 

وسائل اإلعالم ومنظامت حقوق االنسان. لكن، عىل العكس من 

ذلك بعض املحافظني املحليني التزموا الصمت عىل الرغم من 

طلبات اإلبالغ عن الحوادث.

باإلضافة إىل ذلك, من املهم مراعاة عدم اإلبالغ عن جميع 

الحوادث بسبب الخوف من احتامل قيام السلطات املحلية 

باالنتقام. عىل سبيل املثال، فرق ُصناع السالم املجتمعي تحدثت 

إىل بعض املدنيني الذين تم تبليغهم بشكل رصيح من قبل 

السلطات املحلية بعدم اإلفصاح عن الرضر الذي تعرضوا له من 

قبل القوات العسكرية الرتكية.

يأمل كُتاب التقرير بأن يصبح اداة لجذب املزيد االهتامم إىل 

مدى اآلثار املدنية ن لهذه الحرب املستمرة.

«  يشري عدد الحوادث البالغ 88 حادثة فقط إىل الحوادث التي 
أسفرت عن أذى جسدي للمدنيني أو وفاتهم.عدد الحوادث التي 

بدأتها  القوات املسلحة الرتكية التي سببت الدمار ملنازل املدنيني 

ومزارعهم ومواشيهم  والبنى التحتية، او أسفرت عن تعطيل  يف 

االقتصاد املحيل وفقدان ُسبل العيش ونزوح املدنيني والصدمات  

النفسية، هو اعىل نسبياً.

قاعدة البيانات (جدول الحوادث) يحتوي عىل صف واحد لكل 

حادثة موثقة. االعمدة متثل املتغريات املسجلة تتضمن تاريخ 

الحادث والوقت واملوقع, والرقم األعىل واألدىن القتىل والجرحى، 

نوع األسلحة املستخدمة، واملصادر التي تم جمع البيانات منها.

ل  الرقم األدىن لعدد القتيل او الجرحى عىل انه صفر  ويُسجَّ

عندما  يكون هنالك عدم يقني حول )أ( يف ما إن كانت الضحية 

عسكرية او مدنية, )ب( احتاملية الحساب املزدوج لنفس 

الخسائر يف حوادث مبلغة بشكل منفصل، )ج( وفيام إن كانت 
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القوات العسكرية الرتكية هي التي سببت الرضر.

عندما توجد شكوك أو عدم اتفاق ما بني املصادر عن عدد 

القتىل أو الجرحى, يوضع الرقم األقل يف عمود األدىن والرقم 

األكرث يف عمود األعىل. تم بذل جميع الجهود يف سبيل تأسيس 

حقائق حاسمة بقدر اإلمكان: استعامل أعمدة االدىن\االعىل هي 

وسيلة حذر ثابتة الستيعاب الشكوك املتبقية.

تم تعريف األسلحة بأقرب ما ميكن من قبل الشهود، غالبيتهم 

كانوا عىل مستوى األرض، ولهذا فتم وضعها يف فئات عامة 

)قصف جوي ومدفعي.. الخ(.

املصادر بشكل رئييس هي محادثات متت كتابتها بنصوص من 

مقابالت أجرتها فرق ُصناع السالم املجتمعي CPT، ملحقة 

بتقارير الناشطني املحليني واملنظامت اإلعالمية املحلية واالجنبية.

قاعدة البيانات (جدول الخسائر) يوضح أسامء الضحايا املقتولني 

إن تم التعرف عنهم, وإن مل يتم التعرف عنهم فيوضح تفاصيل 

سكانية وتعريفية عن الضحايا البالغ عددهم 170 باالضافة اىل 

ان معلوماتهم تتضمن كونهم غري مشاركني يف الحرب. أسامء 

الضحايا حتى ان كانت ُمعرفة تم حجبها ألسباب الخصوصية.

تم تحديد األطفال  ما بني 4 اىل 17 سنة وتحديد الرضع ما بني 0 

اىل 3 سنوات.

تُظهرالبيانات التي تم جمعها معتمدة عىل الجنس املسجل عند 

الوالدة تظهر أن 13 من القتىل هم نساء بالغات، ويشكل الرجال 

80 قتيل.و16 من الجرحى هم نساء و41 هم من الرجال. 

باإلضافة إىل ذلك، قُتل ستة أطفال عىل األقل يف الهجامت، 

وأصيب 14 طفل. ستة إناث وستة ذكور وطفالن مل يتم التعرف 

عىل جنسهام.
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تحليل املحتوى

الحظ الباحثون وجود منط معني يف البيانات، وهي موجزة أدناه.

املناطق التي تعرضت للقصف والتي يسكنها املدنيني 

وفقا للبيانات التي تم جمعها, قتلت القوات املسلحة  الرتكية 

و\أو اصابت مدنيني داخل املدن والقرى قي 37 حادثة. الرضر 

املدين: قتل 39 مدين )بضمنهم أربعة  أطفال( ، وأصيب 72 مدين 

)بضمنهم عرشة اطفال(. يوجد من بني القتىل والجرحى عامل 

صحة وماليك أعامل صغرية وأصحاب متاجر وطالب وعامل بلدية 

ومزييل األلغام كانوا يزيلون األلغام التي خلفها  داعش. جميعها 

اال اصابة صبي واحد باستخدام اسلحة خفيفة موجهة اىل قرية 

هي نتيجة 28 قصف جوي ومثاين قذائف مدفعية. 

يوجد عىل االقل 5 حوادث تم توثيقها، استهدفت فيها الطائرات 

املسرية الرتكية مركبات كانت تنقل أعضاء من البككة أو 

منظامت ذات صلة بيها كانت متر يف القرى او املدن. أدى 

االنفجار والشظايا املتطايرة اىل اصابة وقتل املتفرجني، مبا  فيهم 

األطفال. عىل سبيل املثال, يف الخامس والعرشين من يونيو 

يف سنة 2020،عندما قامت طائرة مسرية تركية بتفجري سيارة 

مركونة خارج محل بقالة يف كاين مايس, وهي قرية تزورها 

العوائل القادمة من مدينة سليامنية ألجل التنزه، والتي تبعد 

35 كم فقط )وتقع عىل بعد 160 كم عن الحدود الجنوبية 

الرشقية الرتكية(. التفجري دمر املتجر ولحق الرضر الشديد 

بصاحبته، بيامن طالب وزوجها, كايوان كاوا وطفليهام هاميشه 

وهزهوان. وكنتيجة لذلك، خرست بيامن طالب ساقها وعانت 

من حروق شديدة عىل ذراعيها. باإلضافة إىل ذلك، تعرض 

زوجها وطفليها إىل اصابات بسبب الشظايا يف مناطق عدة من 

أجسادهم. وعالوة عىل ذلك, عندما حدث الهجوم، كانت هنالك 

عوائل اخرى مع أطفالهم بالقرب من متجر البقالة. كنتيجة 

لهذا الهجوم, بيامن عاجزة عن الحركة وتحتاج اىل املساعدة. 

استطاع كايوان مبساعدة من عائلته أن يعيد بناء متجره ومتابعة 

بيعه للبقالة، والوجبات الخفيفة ومعدات النزهات. ويخضع 

هاميشه وهزهوان لجلسات عالج نفيس نتيجة للصدمة النفسية 

التي خاضوها يف القصف. متكن األب واألطفال من إزالة بعض 

الشظايا لكن بعضها سيبقى يف أجسادهم.

الذين كانوا داخل السيارة هم أعضاء حزب الحياة الحرة 

الكوردستاين )بجاك(, مجموعة مسلحة عىل عالقة مع البككة. 

بيامن طالب تتموضع اللتقاط صورة مع زوجها كايوان كاوا وابنها هزهوان وابنتها هاميشه وهي تحمل شظايا القصف
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بحسب ما رصحته بجاك قتل أحد مقاتليهم وأصيب الثالثة 

الباقني يف الهجوم. يزعم أعضاء بجاك أنهم كانوا يرتدون زي 

مدين وتوقفوا لرشاء البقالة عندما قصفتهم الطائرة املسرية. 

الطائرة املسرية كانت تتبع سيارة البجاك لفرتة من الوقت; األمر 

يثري القلق أن الجيش الرتيك قرر الهجوم عىل السيارة داخل 

القرية، وقريب من املدنيني والعوائل املتنزهة، بدال من تأجيل 

العملية اىل حني مغادرة السيارة للقرية.

املزيد من التفاصيل عن قصة بيامن وعائلتها متوفرة هنا.

يف السادس عرش من آب يف سنة 2021، أقدمت طائرة مسرية 

تركية قصفت مركبة داخل مدينة سنجار. حملت املركبة قائد 

وأربعة أعضاء من وحدات مقاومة سنجار، وهي منظمة 

مرتبطة بالبككة، وحليفة للحكومة العراقية. القائد كان يف 

طريقه لحضور مراسم عزاء مجرزة االيزيديني، والتي كان رئيس 

الوزراء حارضا فيها أيضاً. الشظايا الناتجة من االنفجار جرحت 

ثالثة رجال, ماهر مريزا عيل وميديا قاسم سيمو وشامل عباس 

برجيس، والذين كانوا يزيلون األلغام من املنازل القريبة التي 

تركتها داعش. يف اليوم التايل، قصفت طائرة مسرية تركية عيادة 

طبية يف قرية ساكني داخل منطقة سنجار، حيث كان يتم عالج 

االعضاء الجرحى يف القصف السابق لوحدات مقاومة سنجار. يف 

هذا الهجوم ، قُتل أربعة عامل صحة للعيادة، عيل راشو خرض 

وسيهدو الياس راشو وهاجي خرض ومخلصة سيدار، واربعة 

اعضاء لوحدات مقاومة سنجار كانوا يحرسون املستشفى. أصيب 

ممرض آخر هابدي سليامن يف القصف. أما بعد الهجوم، بعد أن 

أرسع الناس ملساعدة املصابني واملحترضين، طائرة مسرية قصفت 

العيادة مرتني اخرتني، وأصيب مثانية 8 اشخاص اخرين كانوا إما 

مرىض أو جاءوا للمساعدة.

باالضافة اىل قتل واصابة املدنيني، دمرت االنفجارات داخل القرى 

واملدن، املنازل والعيادات الطبية ومحالت البقالة ومشاريع 

توزيع مياه الرشب وخطوط الطاقة الكهربائية وأماكن العبادة.

استهداف املزارعني الزراعيني ومزارعي املاشية

  

 خمس وعرشون مرة أقدمت القوات الرتكية عىل شن هجامت 

عىل املدنيني أثناء تواجدهم يف منازلهم ومزارعهم وخالل 

مامرسة أعاملهم يف رعي املاشية وتربية النحل واصطياد األسامك. 

الخسائر املدنية: 35 قتيل و21 جريحا. نفذت  الهجامت 

بقصفات جوية 15 مرة و9 مرات بقصف مدفعي، ومرة واحدة 

بأسلحة  أخرى.

كان أحد الرعاة املصابني صبيًا يزيديًا يبلغ من العمر ستة عرش 

عاًما. كان هو وشقيقه  األكرب يحرسان املاشية عندما أطلقت  

القوات الرتكية بقذائف مدفعية أصابتهم يف 8 من متوز 2021. 

بشكل عام، قصة مشابهة تتعلق براعي قارص وعائلته تم توثيقها 

من قبل فرق ُصناع السالم املجتمعي  هنا. 

يف التاسع من آب 2022,ذهب مزارع يعمل كمعلامً يف مدرسة 

محلية إلخامد حريق يف أرضه الزراعية بسبب قصف جوي تريك 

سابق، قُتل يف قصف جوي الحق بطائرة مسرية.

يف 23 نيسان سنة 2021, القوات املسلحة الرتكية بنت قاعدة 

عسكرية يف نطاق جبيل فوق قرية هايريور يف قضاء كانه 

مايس. يف الـ28 من أيار, نزلت مجموعة من الجنود االتراك مع 

مرتجم من قاعدتهم وتقربوا من ثالثة مزارعني كانوا يروون 

مزارعهم. الجنود اخربوا املزارعني بأنهم ممنوعون من القدوم إىل 

األرض مجدد، وإن قاموا بذلك, سيتم استهدافهم بنفس طريقة 

استهداف »اإلرهابيني«. بعد ثالثة أيام, رمضان عيل ، مزارع  

يبلغ من العمر 70 عاما، ذهب ليك يروي مزرعته. فقام الجنود 

األتراك بإطالق النار عليه من مدفعية القاعدة إلصابته بإصابة 

بليغة.

يف 2021, تم أجالء  23 قرية من قبل السكان املدنيني بسبب 

القصف الجوي واملدفعي عليهم وعىل مزارعهم. يف هايرور, 

تبقت 18 عائلة. خالل 2021, تفجرت بيوتهم ومدارس قريتهم 

ومزارعهم وتوزيع املياه وحواضن النحل مرات عديدة. مع ذلك, 

املزارعني استمروا بالذهاب إىل  مزارعهم, وانتاجهم للمنتجات 

الزراعية بالرغم من وجود املخاطرة.

تشكل الزراعة ورعاية األغنام أساس مصدر املعيشة آلالف 

العوائل التي تعيش يف املناطق املتفجرة. العديد من املزارعني 

الذين ال يستطيعون سد الدخل بأكمله كانوا يرسلون عوائلهم 

لالنضامم اىل قوات البيشمركة. أعضاء البيشمركة يقضون 10 ايام 
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يف الشهر يعملون يف الخدمة العسكرية وبقية االيام كمزارعني. 

لهذا بعض التفاصيل الشخصية لبيانات الجرحى والقتىل تم 

تعريفهم كأعضاء بيشمركة خارج الواجب.

استهداف حاصدي النباتات الربية يف الجبال

يف 4 حوادث )قصفان جويان وقصفان مدفعيان(, قتل 4 وأصيب 

5 مدنيني كانوا يقطفون النباتات الربية يف الجبال. تعتمد العديد 

من العوائل بسبب وضعهم االقتصادي يف الحصول عىل الغذاء 

عن طريق جمع األعشاب واملحاصيل الربية يف أواخر الربيع  

الربيع وأوائل الصيف.

يف حادثة واحدة، 30 حزيران 2018, القوات الرتكية أطلقت 

قذيفة مدفع الهاون من قاعدة عسكرية حديثة البناء عىل 

مجموعة نساء كانوا يقطفون الزرع يف الجبال. أصابت  القذيفة 

بشكل مبارش، التلميذة دنيا رشيد البالغة من العمر، وقتلتلها. 

نزل الجنود من القاعدة, وجمعوا شظايا القذيفة ، واخربوا 

القرويني بالتزام الصمت وأن ال يبلغوا  عن الحادث. ولهذا، ال 

تحتوي شهادة وفاة دنيا رشيد عن السبب الحقيقي ملوتها, بل 

مجرد »انفجار غري معروف«. بالنسبة لعائلتها, هذا يعني بالرغم 

من الحزن والصدمة ، ال يستطيعون الدخول اىل نظام املساعدة 

الكوردستاين لضحايا الحرب. هذه ليس الحالة الوحيدة عن 

شهادات الوفاة الخطأ للمدنيني الذين قتلوا من الهجامت الرتكية; 

قلق جاد يجب أن يتم رفعه عن أفعال سلطات كوردستان 

)وِقلتها ( للسكان املستهدفني من القوات املسلحة الرتكية. 

دنيا رشيد، 19 سنة، والسلة التي حملتها عندما أصابتها قذيفة هاون
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القصف الجوي عىل املركبات املدنية

تم استهداف مركبات تحمل مدنيني 10 مرات من قبل الطائرات 

املسرية الرتكية و8 مرات من قبل الطائرات املقاتلة, ومرة واحدة 

من قبل مروحية ومرة باستخدام سالح آخر. وأسفرت عمليات 

القصف هذه عن مقتل  13 مدنيا )من بينهم  طفل واحد( 

إصابة  10 )من بينهم  طفلني(.

يف 27 حزيران 2019, تبعت طائرة مسرية مسلحة تركية مركبتان 

تتحركان عىل طول  طريق جبيل يف قضاء بيشدار. واحدة منهام 

كانت شاحنة نقل مدنية تقل  عائلة من 8 أفراد عائدين  إىل 

مسقط رأسهم من أراضيهم الزراعية ، واألخرى كانت مركبة تقل 

أعضاء من البككة أصيبوا يف قصف جوي سابق. العائلة كانت 

خائفة ، ومدركة  بوجود الطائرة املسرية الرتكية ومركبة البككة 

خلفهم تتبعهم ألكرث من 45 دقيقة يف الطريق املنحدر الجبيل. 

يف اللحظة التي بدأت فيها سيارة البككة يف االستيالء عىل  املركبة 

املدنية يف مكان يسمح بذلك, اقدمت الطائرة املسرية عىل تفجري 

املركبتني.أودى الهجوم بحياة عبدالله عايل مينا وابنته كوردستان 

)عمرها 30 عاًما ( وابنه هاريان )عمره 17عاًما ( ، وأصيب 

خمسة أفراد آخرين من األرسة بينهم طفالن.

قُتل ثالثة اصدقاء, آزاد مهدي ومخلص آدم ودميان عمر يف 

سيارتهم أثناء مرورهم بنقطة تفتيش تابعة  اىل البككة يف قرية 

سيدان يف منطقة شيالدزة يف طريقهم اىل رحلة ترفيهية بعد 

العمل. يف 19 حزيران 2020، طائرة مسرية تركية قتلت االصدقاء 

الثالثة عندما كان اثنان من متمردي البككة يستجوبونهم عند 

نقطة تفتيش.

يف حادثة أخرى حدثت يف 19 من آذار 2021, تتبعت طائرة 

مروحية مركبة مدنية تحمل مزارعني  وعدة اغنام لساعة تقريبا. 

فتحت املروحية النار عىل الشاحنة,مام أدى إىل إصابة الرعاة 

وقتل جميع  االغنام.

قصف القوات الرتكية عىل مخيم مخمور لالجئني كورد تركيا

نفذت القوات املسلحة الرتكية بعدة هجامت جوية, عن طريق 

الطائرات املسرية بشكل رئييس,داخل مخيم مخمور لالجئني, 

الذي يستضيف أكرث 11 ألف شخص فروا من العنف ضد األكراد 

يف تركيا يف التسعينات مع عوائلهم. يف أربعة من هذه الهجامت, 

متت اإلفادة  أن عرشة مدنيني قتلوا وأصيب 10 آخرون. مع 

ذلك ، بسبب وجود قوات البككة داخل املخيم ، الحالة املدنية 

يف 26 متوز 2020، قُتل صديقان دلوفان شاهني عمر )صاحب متجر( وعبد الله أحمد )بيشمركة خارج اوقات العمل(  تم قتلهام من قبل طائرة مسرية بعد التوقف عىل 

جانب الطريق يك يلقوا التحية لبعضهم البعض. 
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للسبعة الذين قتلوا والخمسة الجرحى مل يكن باإلمكان إثباتها 

بشكل مستقل. قوات البككة كانت داخل املخيم كانت تحمي 

الالجئني من داعش واملجاميع املسلحة األخرى.

حوادث اخرى تسببت يف الوفاة واألذى الجسدي

يف 29 حزيران 2017 ، أصيب أربعة شبان يف قصف جوي أثناء 

ذهابهم يف نزهة يف الجبال يف ناحية باطيفا.

يف عام 2017 أصيب شخص واحد بقصف مدفعي يف منطقة 

العامدية وأصيب ثالثة اخرون برضبات جوية يف جبل آثوس. 

مع ذلك,فإن الظروف التي قتلوا او أصيبوا فيها مل تتوفر عنها أي 

تفاصيل.

يف 26 كانون الثاين 2019، قُتل الصبي حسني البالغ من العمر 

14 عاًما برصاص  أسلحة صغرية من قاعدة تركية داخل قرية 

ساير خالل احتجاج عىل وجود القوات الرتكية يف العراق. خالل 

االحتجاج ، أصيب ما بني  10 اىل 15 شخصاً بنريان أسلحة صغرية.

يف 11 آب 2020, تم إرسال وفد من حرس الحدود العراقية 

للتفاوض مع قوات البككة. لالسف، طائرة مسرية تركية قصفت 

االجتامع, مام أسفر عن مقتل ضابطني من حرس الحدود 

العراقية وسائقهم وإصابة آخر. بصفتهم أنهم غري مشاركني يف 

النزاع مع القوات الرتكية، قد أدرج  ضباط حرس الحدود العراقية 

يف  قاعدة البيانات والتقرير. 

يف السابع من آب 2020، أصيب قروي عندما ذهب لريى الرضر 

الذي سببه قصف جوي سابق بشظية أتت من قصف جوي آخر.

 بني 12 و14 شباط ، قُتل 13 مواطًنا تركيًا أسريًا  كانوا محتجزين 

من قبل البككة أثناء  هجوم تريك عىل قواعد البككة يف جبل 

غارا. زعمت  الحكومة الرتكية أن البككة هي التي أعدمتهم 

، لكن من املرجح أن يكون سبب الوفيات هو القصف الرتيك 

املكثف للمنطقة. 

يف 30 نيسان 2021، أصيبت طفلة تبلغ من العمر احدى عرش 

عاماً الفني جاسم ، بسبب تحطم طائرة تركية يف  حقل يف قريتها. 

املوقع الجغرايف  للهجامت التي قتل أو أصيب فيها مدنيني
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من حيث التوزيع الجغرايف للهجامت الرتكية عرب الحدود، شهدت 

محافظة دهوك، التي تغطي الجزء األكرب من الحدود العراقية 

الرتكية، أكرب عدد من القتىل املدنيني )51 إىل 67( واإلصابات 

)61 إىل 73(.تم اصابة السكان املدنني يف تسعة واربعون حادثة 

والسبب هو أن حزب العامل الكوردستاين سيطر عىل مساحات 

شاسعة من املنطقة الجبلية الحدودية وسلسلة جبال غارا، عىل 

بعد حوايل 35 كيلومرتًا جنوب الحدود. ونتيجة لذلك، كثريا ما 

تقصف الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار املناطق التي 

يتواجد فيها حزب العامل الكوردستاين. باإلضافة إىل ذلك، تقع 

معظم القواعد التي بنتها القوات الرتكية يف محافظة دهوك. 

ونتيجة لذلك، تم العثور عىل معظم الضحايا املدنيني نتيجة 

نريان املدفعية يف دهوك.ويف محافظة أربيل، التي تغطي املنطقة 

املتبقية من الحدود بني العراق وتركيا،يف ثالثة وعرشون حادثة، 

قُتل ما بني 29 اىل 37 مدنيا غري متورطني يف الحرب وُجرح ما 

بني 35 إىل 43 شخصا. أربيل هي املحافظة الثانية من كوردستان 

العراق التي تشرتك يف حدود وعرة وجبلية مع تركيا وإيران يف 

ناحية سيدكان. وتقع بعض قواعد البككة الهامة يف أربيل. نتجت 

معظم الهجامت ضد املدنيني عن الرضبات الجوية وبعضها من 

نريان املدفعية واألسلحة األخرى من القواعد. باإلضافة إىل ذلك، 

يقع مخيم مخمور لالجئني الذي استهدفته تركيا عدة مرات 

جنوب مدينة أربيل عىل بعد 160 كم جنوب الحدود الرتكية.

ويف محافظة نينوى، يف سبع حوادث, قُتل 12 مدنياً وجرح ما 

بني 16 إىل 22 مدنيا. ووقعت معظم الحوادث يف منطقة سنجار، 

التي قصفتها القوات الرتكية بطائرات بدون طيار وطائرات 

حربية، استهدفت بشكل رئييس عنارص من وحدات مقاومة 

سنجار يف عام 2016، قُتل 8 مدنيني وأصيب ستة يف قرية 

الفاضلية بالقرب من بعشيقة بنريان املدفعية من قاعدة تركية 

تدعى زيلكان.
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 SIPRI 3  قاعدة بيانات

ويف محافظة السليامنية، قتل ما بني ست اىل سبع مدنيني 

وجرح ما بني 22 إىل 23, يف تسعة حوادث. يف محافظة 

السليامنية، املناطق الرئيسية التي تشهد غارات جوية تركية 

من قبل الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار هي سالسل 

جبال قنديل وأسوس، والتي لها وجود قوي لقوات  البككة.يف 

قرية كاين مايس، حيث أصابت طائرة بدون طيار أربعة أفراد 

من عائلة واحدة، تقع عىل بعد 35 كيلومرتًا فقط من مدينة 

السليامنية، عىل مسافة 165 كيلومرتًا جنوب الحدود الرتكية.

انواع االسلحة املستخدمة يف الهجامت

كانت الهجامت الجوية )التي تتضمن طائرات حربية أو طائرات 

بدون طيار أو طائرات هليكوبرت( املسبب الرئييس لألذى الذى 

تعرض له املدنيني.ويف 64 حادثة شملت هجامت جوية، قُتل 

ما يصل إىل 111 مدنيني، وأصيب ما يصل إىل 107.استخدمت 

القوات الجوية الرتكية يف الغالب طائرات مقاتلة من طراز F-4 و 

F-16 مصنوعة يف الواليات املتحدة يف هذه الهجامت.

 يتوافق ظهور ضحايا مدنيني نتيجة رضبات الطائرات بدون 

طيار يف عام 2019 مع زيادة نرش الطائرات املسلحة بدون طيار 

التي طورها املنتجون األتراك. عىل سبيل املثال, الطائرة املسرية 

الرتكية الصنع )بريقدار يت يب 2( اكتسبت مؤخرًا اعرتافًا عامليًا 

كأداة حرب يف أوكرانيا. ومن املهم أن نذكر أنه يف كوردستان 

العراق,قتلت القوات الرتكية وأصابت مدنيني باستخدام الطائرات 

املُسرية بريقدار يت يب 2. ما ال يقل عن 11 من الحوادث املوثقة، 

عىل األرجح أكرث، نفذتها طائرات بدون طيار تركية. وقتل ما 

ال يقل عن 16 مدنيا )من بينهم طفل واحد( وغري مشاركني 

يف الحرب، وجرح 22 مدنيا )من بينهم ستة أطفال(. إيطاليا، 

مثل الواليات املتحدة األمريكية، هي واحدة من أكرب مصدري 

 A-129C« األسلحة إىل تركيا، وال سيام منوذج املروحية القتالية

مانغوستا«.أفادت األنباء أنه من عام 2015 إىل عام 2020، 

سلمت إيطاليا 57 طائرة هليكوبرت من طراز مانغوستا إىل تركيا، 

ال سيام يف 2019-2020، وهي الفرتة التي تكثفت فيها الهجامت 

الجوية من قبل تركيا عىل أرايض كوردستان العراق. أفادت 

مصادر من امليدان عن رؤيتها للمروحية االيطالية مانغوستا يف 

بعض الهجامت. 

ويف 19 حادثة استُهدف فيها مدنيون بنريان املدفعية، قُتل ما 

يصل إىل 9 أشخاص وُجرح 35 آخرون. باإلضافة إىل ذلك، حدد 

التقرير خمسة حوادث أطلق فيها جنود أتراك النار عىل املدنيني 

بأسلحة خفيفة أو ثقيلة من قواعدهم، مام أسفر عن مقتل ثالثة 

مدنيني وإصابة ما يصل إىل 17 مدنياً.

متت إحالة البيانات املذكورة أعاله إىل بيانات من معهد 

ستوكهومل الدويل لبحوث السالم )SIPRI( الذي يحدد الصادرات 

من مفردة من بلدان االتحاد األورويب والواليات املتحدة إىل 

تركيا. يف عام 2019، كان أكرب أربعة مصدرين لألسلحة إىل 

تركيا هم الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا وإسبانيا3 .ال 

ميكن أن تكون دول االتحاد األورويب والواليات املتحدة متورطة 

بشكل مبارش يف التفجريات التي تحدث يف األرايض  الحدودية 

كوردستان العراق. مع ذلك, هذه الدول تحمل درجة من 

التواطؤ لألرضار املدنية التي تسببها القوات الرتكية، سواء بسبب 

بيع األسلحة أو عدم االعرتاف بأن تركيا ترتكب سلسلة من 

الجرائم ضد األكراد واآلشوريني واليزيديني وغريهم من الناس 

)هذا أيًضا يشري إىل شامل رشق سوريا واضطهاد األكراد يف تركيا(. 

عالوة عىل ذلك,ال يعرتف املجتمع الدويل بحدوث حالة طوارئ 

إنسانية حقيقية يف هذه املنطقة الحدودية، بسبب العمليات 

العسكرية التي ترض باملدنيني.

حاول االتحاد األورويب منع التواطؤ مع تركيا من خالل قراره 

CFSP 944/208 لعام 2013 والذي ينص عىل أنه ال ينبغي لدول 

االتحاد األورويب تجارة األسلحة مع البلدان التي ال تحرتم حقوق 

اإلنسان )اململكة العربية السعودية ومرص وتركيا يف الغالب(. 

لكن لسوء الحظ، هناك عدد قليل فقط من البلدان التي دعمت 

لهذا القرار،وتجاهله معظمها
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معلمة من مدرسة ابتدائية يف قرية هرور تظهر ذخرية غري منفجرة من مدفعية طائرة 

مروحية وجدها املعلمون يف فناء املدرسة. من ناحية أخرى، تحمل املعلمة قطًعا من 

الشظايا التي انفجرت يف ساحة املدرسة وألحقت أرضاًرا بجدار املدرسة.

اآلثار املدنية اإلضافية للعمليات العسكرية الرتكية

باإلضافة اىل التسبب باصابات ووفيات بني السكان املدنيني يف 

شامل العراق, أدت العمليات الرتكية العابرة للحدود واحتالل 

األرايض إىل آثار بعيدة املدى عىل اقتصاد السكان املدنيني, 

وتدمري منازلهم وأعاملهم, وتدمري كثيف لألرايض املستخدمة 

يف الزراعة والرعي. وقد أدى ذلك اىل نزوح السكان عن قراهم 

والبالغ عددها 500 قرية عىل األقل وما ترتب عىل ذلك من 

هجرة إىل املدن، مام تسبب يف حالة طوارئ إنسانية.

هجرة القرى حدثت ألسباب مختلفة; بالتحديد،مل يعد بإمكان 

بعض السكان تحمل الخطر الكبري عىل اإلقليم، يف حني مل يتمكن 

آخرون من إعالة أنفسهم بسبب الدمار الذي لحق باالرايض 

املستخدمة يف األنشطة الزراعية. وتعتمد سبل عيش عدة 

آالف من األرس عىل الزراعة املحلية واإلنتاج الرعوي. مع تقييد 

الوصول إىل حقولهم والبساتني وأرايض الرعي إما مبارشة من 

قبل القوات الرتكية أو بسبب ارتفاع مخاطر القصف،وكثري من 

األرس غري قادرة عىل تحمل احتياجاتها األساسية وتحتاج إىل دعم 

أقاربها. وباإلضافة إىل ذلك، فإن فقدان إمكانية الحصول عىل 

الرعي الخصيب واألرايض الزراعية قد أثقل كاهل املدن الكبرية 

القريبة التي يعتمد سكانها عىل املحاصيل املحلية.

وباإلضافة إىل ذلك, قرر بعض القرويني يف املناطق الحدودية 

الهجرة إىل خارج العراق، وال سيام إىل أوروبا. أقام الكثريون بهذه 

الرحلة، الرحلة,بعضها مير عرب البلقان، والبعض اآلخر بجوار بحر 

إيجة، والبعض اآلخر عرب  بيالروسيا.

ويف جميع حاالت األذى املدين التي وثقتها فرق ُصناع السالم 

املجتمعي CPT، كان هناك أثر مؤمل ملحوظ وشديد عىل 

املدنيني.  تركت الطائرات الحربية وطائرات االستطالع بدون 

طيار قرب القرى من القواعد العسكرية الرتكية واإليرانية، التي 

شنت منها هجامت، العديد من األشخاص غري قادرين عىل عيش 

حياة دون خوف من الهجامت املستقبلية.

يعاين األطفال يف العديد من القرى من صعوبة يف النوم ويخشون 

التفجريات ليالً. أفاد القرويون أن عدم معرفة موعد وقوع 

الهجوم التايل يخلق مستويات قلق عالية. يعيش العديد من 

القرويني مع صدمة شديدة، لذلك حتى الخوف الشديد ميكن أن 

يسبب حالة من القلق والذعر. إىل جانب املنازل واملدارس،تم 

تدمري الطرق ومشاريع املياه والكهرباء.وقد ترك هذا ضغطًا 

عىل السكان يف الوصول إىل االحتياجات األساسية. بسبب ارتفاع 

مستوى التهديد، مل تعيد الحكومة االستثامر يف القرى املترضرة 

والعديد منها يفتقر إىل الرضوريات.

ال يوجد نظام يعتمد عليه للمساعدة من قبل الحكومتني 

العراقية والكوردستانية يف أوقات األزمات و القصف النشط ، 

وال نظام ثابت لتقديم املعونات للنازحني العائدين و\أو اعطاء 

تعويضات لضحايا القصف العابر للحدود الرتيك يف كوردستان 

العراق. سكان القرى النازحة املحارصين يف الرصاع عرب الحدود 

غري مؤهلني للحصول عىل برامج املساعدة الدولية. أفادت عدة 

بلديات بأنها ال متلك أمواالً

ملساعدة النازحني بسبب األزمة املالية، وامليزانيات املحدودة، 

وعدم مشاركة الحكومة واملنظامت اإلنسانية.



تم إعداد التقرير من قبل حملة إنهوا القصف عرب الحدود 

وباإلضافة إىل االفتقار للدعم املايل لألرس املترضرة من الهجامت، 

ال يوجد سوى القليل جدا من الدعم لتوفري العالج للمصابني 

وعدم وجود قنوات لإلبالغ وطلب املساعدة من املنظامت 

غري الحكومية. من املهم أيًضا اإلشارة إىل وجود فجوة يف ما 

بني الحكومة املحلية واملركزية فيام يتعلق بتسجيل الضحايا. 

الحكومة ال تسجل الوفيات واإلصابات الناجمة عن القصف 

الرتيك. كانت هناك أيًضا حاالت عديدة إلصدار شهادات وفاة 

مع السبب الخاطئ للوفاة، مام دفع العائالت املترضرة إىل عدم 

تلقي إعانة حكومية لضحايا الحرب. يف بعض األحيان، وفًقا 

ملصادر مبارشة من العائالت الباقية عىل قيد الحياة، يحدث هذا 

ألن بعض الضحايا يخشون اإلبالغ عن سبب وفاة أحد أفراد 

األرسة خوفًا من تداعيات الحكومة. ويف حاالت اخرى، عىل 

الرغم من طلب األرسة، سجلت السلطات سببًا مختلًفا للوفاة يف 

شهادات الوفاة.

حاولنا يف الفقرات  السابقة عرض جميع التحديات التي يواجهها 

هؤالء األفراد يف صمت املجتمع الدويل وحكومة كوردستان 

العراق; هؤالء الضحايا يتشاركون الشعور باإلهامل والوحدة.

ال تؤثر هذه الهجامت  عىل السكان فحسب، بل هناك العديد 

من اآلثار الجانبية مثل األرضار التي تلحق بالبيئة. تتسبب 

عمليات القصف يف أرضار دامئة طويلة األمد للرتبة، مام يجعلها 

غري صالحة للزراعة. االرضار البيئية الناجمة عن االنفجارات 

هائلة، ويف السنوات التسع املاضية ، 1.03 مليون فدان احرتق 

بسبب التفجريات الرتكية وااليرانية ، وفقاًلرئيس اللجنة البيئة 

يف اقليم كوردستان العراق4. باإلضافة إىل ذلك، يف 2020، قامت 

تركيا بحملة كبرية بازالة الغابات يف محافظة دهوك، مام ساعد 

عىل تدمري املزيد من توازن النظام البيئي للجبال الكوردية 

العراقية.

4  وفقاً لبيانات اللجنة البيئية يف كوردستان العراق
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التوصيات:
يجدر بالجيش الرتيك إيقاف جميل الهجامت الجوية والربية يف 

العراق التي تسبب بشكل مبارش أو غري مبارش الرضر للمدنيني 

والقرى واملزارع واملركبات والبنى التحتية املدنية لحامية أرواح 

املدنيني وسبل عيشهم.

يجب عىل الجيش الرتيك االنسحاب من أرايض كوردستان العراق 

ليتمكن املدنيني بالعودة إىل قراهم واراضيهم الزراعية.

ال ينبغي لحزب العامل الكوردستاين )البككة( استخدام املناطق 

التي يسكنها املدنيون  يف عملياتهم وتنقلهم .

نحن نشجع املحاوالت الدبلوماسية وتجديد نوايا املفاوضات 

لكل من حزب العامل الكوردستاين )البككة( والحكومة الرتكية.

نحن نناشد حكومة كوردستان والحكومة العراقية إىل:

«  ضامن إنشاء شبكات دعم ملساعدة املدنيني املتأثرين 
بعمليات القصف العابر للحدود العسكرية وأن يتم 

تعويضهم عن خسائرهم وتوفري املساعدة الطبية والنفسية 

املالمئة.

خلق مساحات وإجراءات يستطيع فيها الناجني والضحايا   »
التبليغ عن اآلثار املبارشة التي خلفتها  الحرب عليهم ويتم 

فيها إرشاكهم يف عملية صنع القرار. وهذا سيسمح بسامع 

صوت املدنيني الذين يتحملون وطأة هذا الرصاع.

يجب تطوير وتنفيذ نظام فعال لرصد الرضر الذي يلحق   »
باملدنيني بالتعاون مع السلطات املحلية ومنظامت ووكاالت 

حقوق اإلنسان.

يجب االخذ بنظر االعتبار خرباء منظامت املجتمع املدين يف   »
عملية اتخاذ القرار; أدى الناشطون يف مجال حقوق اإلنسان 

والبيئة دوراَ مهام يف توثيق آثار الحرب عىل السكان املدنيني 

والبيئة.

نحن نناشد جميع الحكومات  التي تبيع او تزود األسلحة إىل 

تركيا إىل إعطاء األولوية لحامية املدنيني، وسالمتهم والتزاماتها 

بحقوق اإلنسان بدال من الربح.



تم إعداد التقرير من قبل حملة إنهوا القصف عرب الحدود 

مؤلفوا التقرير  وحملة إنهوا 

القصف عرب الحدود

حان الوقت للترصف ضد هذه الحرب، وكل الحروب،

ألجل السالم ونزع السالح عامليا!

مؤلفو التقرير هم باحثون وأعضاء يف منظامت غري حكومية 

يف العراق وكوردستان وإيطاليا واململكة املتحدة وإسبانيا  

والواليات املتحدة األمريكية. لقد عملوا لسنوات جنبًا إىل جنب 

مع املجتمعات املدنية يف العراق وكوردستان العراق، ووحدوا 

الجهود لتعزيز حقوق اإلنسان والسالم . املؤلفون هم أيًضا 

مروجي  حملة »اسمعونا اآلن: أنهوا القصف عرب الحدود« التي 

انطلقت من العوائل واملجتمع الكوردي العراقي املتأثرة بالحرب  

بني القوات الرتكية واملتمردين من حزب العامل الكوردستاين 

)البككة(. 

وقررت الحملة إعداد ونرش هذا التقرير للتنديد بانتهاكات 

حقوق اإلنسان ضد املدنيني الذين يعيشون يف كوردستان العراق 

وشامل العراق.نقالً عن املنسقة الدولية لحملة انهوا القصف 

عرب الحدود, بيانكا فارسيتي: كان من املهم جمع البيانات عن 

الضحايا و الهجامت يف األرايض الحدودية لتسليط الضوء عىل 

الوضع, والتي كانت موثقة بشكل ضئيل من قبل الحكومة 

العراقية والكوردستانية، وألستنكار قلة الدعم اإلنساين للسكان 

املترضرين. بالنسبة العضاء الحملة، كان من املهم ليس فقط 

تحديد الضحايا عىل أنهم عدد، بل ايضا العادة كتابة قصصهم 

وإلعطاء صوت لعائالتهم  املترضرة و الضغط عىل الوكاالت 

الحكومية لالعرتاف بهم  كضحايا لهذا النزاع. باإلضافة إىل ذلك، 

تم تسجيل البيانات والتعقيب عنها بشكل مستقل من كال 

الطرفني املشمولني يف هذا الرصاع  وذلك أضاف الطابع الحيادي  

للتقرير.

ويراود الحملة قلق بالغ إزاء األزمة التي يعيشها السكان 

املترضرون  ,وعدم اكرتاث املجتمع الدويل  والحكومة املحلية 

تجاه هؤالء الضحايا. األشخاص املذكورين يف التقرير يواصلون 

املعاناة من آثار النزاعات السابقة; عىل سبيل املثال،االبادة 

الجامعية من قبل حزب البعث و الحرب العراقية االيرانية يف 

الثامنينات واالحتالل األمرييك يف التسعينات وبداية األلفية، 

واخريا االحتالل من قبل الدولة اإلسالمية. هذه الرصاعات مل 

تفعل شيئًا سوى زيادة الظروف القاسية التي يعاين منها هؤالء 

السكان.

منظامت املجتمع املدين املحلية والدولية قررت االتحاد واستنكار 

ضد هذه التفجريات التي طالت بحق املدنيني والضغط عىل 

الدول األجنبية التخاذ موقف ضد سياسات الحكومة الرتكية 

املُدِمرة لسنوات عديدة ضد األكراد واألقليات االخرى.عىل 

وجه الخصوص،هناك مناشدة مدوية إليقاف  الواليات املتحدة 

واالتحاد األورويب عىل بيع األسلحة إىل تركيا. األسلحة التي تم 

بيعها ساعدت يف هجامت تركيا. ينوه أعضاء الحملة إىل رضورة 

هذا التقرير لتسليط الضوء عىل العملية العسكرية الرتكية 

األخرية يف كوردستان العراق ،عملية قبضة املخلب، التي ميكن 

فيها توقع وقوع خسائر مدنية مامثلة ولكن أثرها النهايئ غري 

معروف وغري مسجل حتى اآلن، مبا يف ذلك من جانب السلطات 

املسؤولة الرئيسية تركيا والعراق.التي ميكن تنفيذها توقع خسائر 

مامثلة للمدنيني الذين مل يتم تسجيل تأثريهم وهو غري معروف 

حتى اآلن.
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Appendix 1
ملحق 1:حوادث سقوط الضحايا املدنيني في الهجمات التركية عبر الحدود (القسم 1، 2019-2015)

التاريخ الرمز
اليوم-الشهر-

السنة

القتلى  الوقت
(الحد االدنى)

القتلى  
(الحد األقصى)

املصابني 
(الحد االدنى)

املصابني 
(الحد األقصى)

املدينة أو القرية االسلحة
(1) =داخلها 
(2) = خارجها

املحافظةالقضاء أو الناحيةاالقضية أو النواحي الفرعية

cb990602015-08-01ًأربيلسورانورتيزركلي (1)ضربات جوية 4:00881212 صباحا

cb726682016-02-043322 نينوىالحمدانيةبعشيقةالفاضلية (1)ضربات جوية

cb476872016-10-032244نينوىالحمدانيةبعشيقةالفاضلية (1)مدفعيات\قصف

cb271782016-10-09نينوىالحمدانيةبعشيقةالفاضلية (1)مدفعيات\قصف3300الظهر

cb986582016-10-243300 أربيلسورانميركسورماواتا (2)ضربات جوية

cb489132017-04-210011دهوكالعماديةالعماديةمنطقة العماديةمدفعيات\قصف

cb304412017-05-031157دهوكالعماديةالعماديةسنجش (2)مدفعيات\قصف

cb719942017-05-162222 دهوكالعماديةالعماديةبارسلي (2)ضربات جوية

cb698742017-05-312244 السليمانيةبشدرسنكسرضربات جوية

cb436682017-07-28دهوكزاخوباطوفابيساخا (2)مدفعيات\قصف6:000044 مساًء

cb324892017-09-187700 دهوكالعماديةالعماديةشيالدزي (2)ضربات جوية

cb849362017-11-120133 السليمانيةماوتماوتجبل آثوس (2)ضربات جوية

cb614742017-11-13أربيلسورانسيدكانبرميزا (2)ضربات جوية 3:001100 مساًء

cb759282017-11-231111 دهوكضربات جوية

cb494792017-12-281111 دهوكالعماديةالعماديةمنطقة العماديةضربات جوية

cb235672018-01-241100 دهوكضربات جوية

cb612422018-02-120022 دهوكضربات جوية

cb182302018-03-071100 دهوكضربات جوية

cb387252018-03-151100 دهوكضربات جوية

cb413672018-03-22ًأربيلجومانقصرشيرينسركان (1)ضربات جوية 1:154400 صباحا

cb910512018-03-241100 دهوكالعماديةضربات جوية

cb394092018-03-25دهوكالعماديةالعماديةهيلي (2)ضربات جوية 0022بعد الظهر

cb524932018-04-060022أربيلسورانسيدكانبرادوست مدفعيات\قصف

cb597562018-04-073300 دهوكالعماديةالعماديةنيروا (2)ضربات جوية

cb916012018-06-230303 دهوكالعماديةالعماديةبيسال (2)ضربات جوية

cb544812018-06-30أربيلسورانمخموربرادوست (2)مدفعيات\قصف3:001100 مساًء

cb343762018-07-151100أربيلسورانسيدكانليلكان (2)مدفعيات\قصف

cb240132018-07-222200 دهوكضربات جوية

cb534342018-08-071100دهوكمدفعيات\قصف

cb456422018-11-031100 دهوكضربات جوية

cb188332018-11-143300 دهوكالعماديةبامرنيأرادن (2)ضربات جوية

cb823302018-12-13أربيلمخمورمخمورمخيم مخمور (1)ضربات جوية 9:000400 مساًء

cb817442019-01-236600 دهوكالعماديةديرلوكهتيت (2)ضربات جوية

cb300102019-01-26دهوكالعماديةالعماديةشيالدزي (2)طلقات نارية3:00111015 مساًء

cb831432019-05-151100 أربيلميركسوربارزانجبل بوتي (2)ضربات جوية

cb129412019-06-041100دهوكزاخوزاخوفيشخابور (2)طلقات نارية

cb878702019-06-05ًأربيلسورانسيدكانمركا رش (1)ضربات جوية 6:000033 صباحا

cb777552019-06-07دهوكزاخوباطوفاكريبا (2)ضربات جوية 0011بعد الظهر

cb729312019-06-120022 دهوكالعماديةالعماديةالعمادية (2)ضربات جوية

cb108412019-06-261111 أربيلسورانسيدكانزنيان (2)ضربات جوية

cb878102019-06-27السليمانيةبشدرسنكسراشقولكة (2)طائرات ُمسيرة6:003355 مساًء

cb769432019-07-18دهوكالعماديةجامانكيسبندار (1)ضربات جوية 4:300035 مساًء

cb478052019-07-19ًأربيلمخمورمخمورمخيم مخمور (1)ضربات جوية 0022صباحا

cb910692019-08-19ًالسليمانيةبشدرسنكسربولي (2)ضربات جوية 0023 9:30 صباحا

cb203582019-08-29دهوكالعماديةديرلوكشيراني (2)ضربات جوية 12:000011 مساًء

cb819442019-09-200011دهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالدوري (2)مدفعيات\قصف

cb142142019-09-251155 دهوكالعماديةجامانكيكاني ماسي (1)ضربات جوية

cb284862019-09-26ًالسليمانيةبشدرزاراوازيوكا (1)ضربات جوية 4:000022 صباحا

مدخالت القتلى واملصابني التي تحتوي على «0» (صفر) إصابات في عمود «الحد األدنى» ولكن الرقم األعلى في العمود «الحد األقصى» 
املقابل يسبب أوجه عدم اليقني التالية:

احتمالية ان  ما إذا كان اإلدخال عدًدا مزدوًجا (نسخة مكررة من مدخل آخر) :

احتمالية أن الضحايا لم يكونوا مدنني بل مقاتلني :

 احتمالية أن يكون الجاني هو حزب العمال الكردستاني أو الجيش اإليراني، وليس الجيش التركي :
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تم إعداد التقرير من قبل حملة إنهوا القصف عرب الحدود 

ملحق 1 (تابع) :حوادث سقوط الضحايا املدنيني في الهجمات التركية عبر الحدود (القسم 2، 2021-2020)

التاريخ الرمز
اليوم-الشهر-

السنة

القتلى  الوقت
(الحد االدنى)

القتلى  
(الحد األقصى)

املصابني 
(الحد االدنى)

املصابني 
(الحد األقصى)

املدينة أو القرية االسلحة
(1) =داخلها 
(2) = خارجها

املحافظةالقضاء أو الناحيةاالقضية أو النواحي الفرعية

cb856242020-01-15ًنينوىسنجارسنجاردوكوري (1)ضربات جوية11:350011 صباحا

cb732982020-01-271133دهوكعقرةدينارتةمنطقة دينارتةضربات جوية

cb749252020-02-26دهوكالعماديةالعماديةسيدان - وادي بليندا (2)ضربات جوية4:001100 مساًء

cb851812020-02-260011أربيلسورانسيدكانديل (1)طلقات نارية

cb321352020-04-15أربيلمخمورمخمورمخيم مخمور (2)طائرات ُمسيرة1:003333 مساًء

cb156682020-04-282200أربيلسورانسيدكانخواكورك (2)ضربات جوية

cb730092020-05-30ًدهوكالعماديةديرلوكهتيت (1)ضربات جوية9:302211 صباحا

cb106382020-06-15ًنينوىسنجارسنجارسنجار (2)ضربات جوية1:000023 صباحا

cb530012020-06-17أربيلسورانسيدكانكنيري (2)ضربات جوية11:001101 مساًء

cb130702020-06-19دهوكالعماديةالعماديةسيدان - وادي بليندا (2)ضربات جوية1:003300 مساًء

cb521022020-06-192200دهوكالعماديةالعماديةمنطقة العماديةضربات جوية

cb467182020-06-25السليمانيةماوتماوتكاني ماسي (1)طائرات ُمسيرة6:150044 مساًء

cb835922020-07-26دهوكالعماديةبامرنيحسن بيركا (2)طائرات ُمسيرة4:302200 مساًء

cb296932020-07-29أربيلسورانسيدكانهرتي (جبل شكيف)مدفعيات\قصف7:300055 مساًء

cb755332020-08-07السليمانيةماوتماوتقاميش (2)طائرات ُمسيرة1:300011 مساًء

cb348712020-08-113313أربيلسورانسيدكانبرادوست (2)طائرات ُمسيرة

cb369982020-08-110100أربيلسورانسيدكانكوجي هاجر (2)ضربات جوية

cb472942020-08-19دهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالكاني مازوو (1)ضربات جوية1:451100 مساًء

cb609632020-08-200011أربيلسورانسيدكانشابان (1)طلقات نارية

cb749912020-12-073300دهوكالعماديةديرلوكزيوي (2)ضربات جوية

cb881642021-01-22دهوكالعماديةجمانكيكارا (1)ضربات جوية2:300022 مساًء

cb334512021-02-020011السليمانيةبشدرزاراواشيني (1)ضربات جوية

cb993792021-02-1201300دهوكالعماديةجمانكيجبل كاره (2)ضربات جوية

cb277722021-03-19أربيلسورانسيدكانسينيني  (2)ضربات باملروحية9:000022 مساًء

cb961092021-04-300011دهوكالعماديةبامرنيزيوي سيد موسى (2)تحطم طائرة ُمسيرة

cb403542021-05-25ًدهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالدي شيشي  (1)مدفعيات\قصف10:300011 صباحا

cb374632021-05-26ًدهوكزاخودركر أو هيزوابيهري (2)مدفعيات\قصف2:300022 صباحا

cb812232021-06-010011دهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالهيروري (1)مدفعيات\قصف

cb920942021-06-050305أربيلمخمورمخمورمخيم مخمور (1)طائرات ُمسيرة

cb315682021-06-13السليمانيةبشدرهلشوبيكلو (2)طائرات ُمسيرة1:301100 مساًء

cb658792021-07-070011دهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالهيروري (1)مدفعيات\قصف

cb841392021-07-080022أربيلسورانسيدكانبولي (2)ضربات جوية

cb666432021-08-10دهوكزاخودركر أو هيزوابوسال (1)مدفعيات\قصف3:500011 مساًء

cb145592021-08-13ًدهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالدي شيشي (1)طلقات نارية10:301100 صباحا

cb857692021-08-160033نينوىسنجارسنجارقرية سنجار (1)طائرات ُمسيرة

cb848902021-08-174449نينوىسنجارسنجارساكيني (1)طائرات ُمسيرة

cb719122021-09-020022دهوكالعماديةالعماديةسيدان -وادي بليندا (2)ضربات جوية

cb203402021-09-040033دهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالهيروري (1)مدفعيات\قصف

cb922392021-09-24ًدهوكالعماديةكاني ماسي\برواري باالهيروري (1)مدفعيات\قصف10:000011 صباحا

cb915882021-12-270011دهوكزاخوباطوفابانكي (1)مدفعيات\قصف

98123134161       املجموع الكلي  2015–2021  

 مدخالت القتلى واملصابني التي تحتوي على «0» (صفر) إصابات في عمود «الحد األدنى» ولكن الرقم األعلى في العمود «الحد األقصى»  
املقابل يسبب أوجه عدم اليقني التالية::

احتمالية ان  ما إذا كان اإلدخال عدًدا مزدوًجا (نسخة مكررة من مدخل آخر) :

احتمالية أن الضحايا لم يكونوا مدنني بل مقاتلني :

 احتمالية أن يكون الجاني هو حزب العمال الكردستاني أو الجيش اإليراني، وليس الجيش التركي :

 للحصول على مزيد من املعلومات بما في ذلك األوصاف املوجزة لكل حادث وإحداثيات تحديد املوقع (حيثما كان ذلك 
متاًحا) [bitly TBD]واملصادرمع الروابط يرجى زيارة قاعدة البيانات عبر  
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Appendix 2
ملحق 2 :هوية املدنيني الذين قتلوا وتركيبتهم السكانية حيثما وجدت

التاريخ الرمز
اليوم-الشهر-

السنة

مالحظات، بما في ذلك العالقات األسرية بني املهنةالفئة العمريةالعمرالجنسالقتلى
القتلى

املصابني (االسماء ُحذفت للخصوصية)

cb990602015-08-01* الوالدة الكبرىمسن (60+)انثى عائشة احمد مصطفى *

* سليل/شقيقبالغ (18+)انثىهيبت محمد امني *

عامل بلدية29-20انثىسما خبات

مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرعبد القادر بكر

عامل بلديةبالغ (18+)ذكرعيندومن شارونج 

* سليل/شقيقمقاتل بيشمركة خارج اوقات العمل39-30ذكركاروخ محمد امني  *

مالك محل59-50ذكرنجيب عزيز

* سليل/شقيقعمدة القريةبالغ (18+)ذكرصالح محمد امني *

طالببالغ (18+)انثى

طالبطفل (4-17)انثى

بالغ (18+)انثى

َعمل في عيادةبالغ (18+)انثى

في تدريب طبيبالغ (18+)انثى

مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكر

بالغ (18+)ذكر

cb476872016-10-03* شقيقطفل (4-17)ذكراحمد حمزة الفاضل *

* شقيقطفل (4-17)ذكرمحمد حمزة الفاضل *

cb271782016-10-09*والدبالغ (18+)ذكر *

* ذريةطفل (4-17)ذكر*

* ذريةطفل (4-17)ذكر*

cb986582016-10-24مزارعبالغ (18+)ذكر

مزارعبالغ (18+)ذكر

مزارعبالغ (18+)ذكر

cb304412017-05-03مزارعبالغ (18+)ذكرصدقي اسالم

cb436682017-07-28العب كرة قدم محترف29-20ذكر

العب كرة قدم محترف29-20ذكر

29-20ذكر

29-20ذكر

cb324892017-09-18* شقيقمزارعبالغ (18+)ذكرعلي مصطفى *

مزارعبالغ (18+)ذكرفاخر طاهر مصطفى 

مزارعبالغ (18+)ذكرحكيم سعيد

* شقيقمزارعبالغ (18+)ذكرجكير مصطفى *

مزارعبالغ (18+)ذكراسامة تامر

مزارعبالغ (18+)ذكرشاباز سعيد

مزارعبالغ (18+)ذكرسيداد صادقي 

cb614742017-11-13 تاجر29-2220ذكرهمداد عثمان

cb413672018-03-22طالب في كلية الحقوق29-20ذكربيزان مصطفى

29-20ذكردرباز محمد

مقاتل بيشمركة خارج اوقات العمل29-20ذكرمحمد اسماعيل

29-20ذكرشيركو محمود

cb910512018-03-24بالغ (18+)ذكر

cb394092018-03-2539-3530ذكر

cb597562018-04-10* شقيقمربي نحل ,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرماجد محمد *

* شقيقمربي نحل ,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكررمضان محمد*

* شقيقمربي نحل ,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرطاهر محمد *

cb544812018-06-30طالب19-1918انثىدنيا رشيد

cb456422018-11-03مزارعبالغ (18+)ذكر

cb188332018-11-14مربي نحل بالغ (18+)ذكردلوفان محمد صالح

مربي نحل بالغ (18+)ذكراسماعيل حسن

مربي نحل بالغ (18+)ذكررمضان احمد

cb823302018-12-13حالة املدنيني/املقاتلني غير مؤكدةبالغ (18+)انثى

حالة املدنيني/املقاتلني غير مؤكدةبالغ (18+)انثى

حالة املدنيني/املقاتلني غير مؤكدةبالغ (18+)انثى

حالة املدنيني/املقاتلني غير مؤكدةبالغ (18+)انثى

cb817442019-01-23صياد,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرازاد ماجد

صياد,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرازاد شاهني

مربي نحلبالغ (18+)ذكربختيار

صياد,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرحيدر

صياد,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرريدار

مربي نحلبالغ (18+)ذكرزياد
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ملحق 2 (تابع) :هوية املدنيني الذين قتلوا وتركيبتهم السكانية حيثما وجدت

التاريخ الرمز
اليوم-الشهر-

السنة

مالحظات، بما في ذلك العالقات األسرية بني املهنةالفئة العمريةالعمرالجنسالقتلى
القتلى

املصابني (االسماء ُحذفت للخصوصية)

cb300102019-01-26طفل (4-17)14ذكرحسني ريكاني

cb831432019-05-15مزارع59-5050ذكركاظم ايلي

cb129412019-06-04إيزيديمزارعبالغ (18+)ذكرامني صالح عمر محمد

cb878702019-06-05مزارع,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكر
مزارع,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكر
مزارع,مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكر

cb777552019-06-07بالغ (18+)أنثى

cb729312019-06-12بالغ (18+)ذكر
بالغ (18+)ذكر

cb108412019-06-26ضابط شرطة29-2520ذكرمنصور منفي
29-2020ذكر

cb878102019-06-27* سليل/شقيق39-3030أنثىكوردستان عبداهلل علي *

* والدمزارعبالغ (18+)ذكرعبداهلل علي مينا *

*سليل/شقيقطفل (4-17)17ذكرهرياد عبداهلل علي *
مزارعبالغ (18+)أنثى

طفل (4-17)أنثى
مزارعبالغ (18+)أنثى

طفل (4-17)ذكر
مزارع,صاحب محلبالغ (18+)ذكر

cb769432019-07-18(17-4) طفل

طفل (17-4)

cb910692019-08-19مزارعبالغ (18+)ذكر

cb819442019-09-20مزارعبالغ (18+)ذكر

cb142142019-09-2519-1918ذكريوسف جمال

cb284862019-09-26بالغ (18+)ذكر
29-2520ذكر

cb732982020-01-27مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرسعيد حبيب يوسف
بالغ (18+)ذكر
بالغ (18+)ذكر
بالغ (18+)ذكر

cb749252020-02-26مزارعبالغ (18+)ذكرخليل ابراهيم سيداني

cb851812020-02-26طفل (4-17)12ذكر

cb321352020-04-15بالغ (18+)أنثىئايشو فرحان احمد

بالغ (18+)أنثىعزمي ئكدوغان

بالغ (18+)أنثىهاوه ئكدوغان

cb156682020-04-28مزارع39-3530ذكرفاخر تزويرد

مزارع39-3630ذكررشيد ميرو

cb730092020-05-30* ذريةمزارع39-3230ذكراحمد جالل *

* والدمزارع69-6060ذكرجالل نور الدين *

cb530012020-06-17راعي اغنام39-3730ذكرعباس مغديد

cb130702020-06-19عامل بناء29-2620ذكرازاد مهدي

عامل بناء29-2820ذكرديمن عمر

عامل بناء29-2820ذكرمخلص ادم

cb521022020-06-1929-2320ذكرأمني صالح
بالغ (18+)ذكر

cb467182020-06-25طفل (4-17)أنثى
طفل (4-17)ذكر
مالك محل29-20أنثى
مالك محل39-30ذكر

cb835922020-07-26مقاتل بيشمركة خارج اوقات العملبالغ (18+)ذكرعبداهلل احمد

مالك محل29-2920ذكردلوفان شاهني عمر

cb296932020-07-29مزارعبالغ (18+)أنثى

مزارعبالغ (18+)أنثى

مزارعبالغ (18+)أنثى

مزارعبالغ (18+)أنثى

مزارعبالغ (18+)أنثى

cb755332020-08-07سائق حافلة39-30ذكر

cb348712020-08-11مقاتل (فّر من الخدمة ومعه سالحه)ضابط في حرس الحدود العراقيةبالغ (18+)ذكرمحمد رشيد سليمان

مقاتل (فّر من الخدمة ومعه سالحه)ضابط في حرس الحدود العراقيةبالغ (18+)ذكرزبير هالي برادوستي
مقاتل (فّر من الخدمة ومعه سالحه)سائق في حرس الحدود العراقيةبالغ (18+)ذكر
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ملحق 2 (تابع) :هوية املدنيني الذين قتلوا وتركيبتهم السكانية حيثما وجدت

التاريخ الرمز
اليوم-الشهر-

السنة

مالحظات، بما في ذلك العالقات األسرية بني املهنةالفئة العمريةالعمرالجنسالقتلى
القتلى

املصابني (االسماء ُحذفت للخصوصية)

cb472942020-08-19معلم ومزارعبالغ (18+)60ذكرخالد عبد الرحمن

cb609632020-08-20صاحب محلبالغ (18+)33ذكر

cb749912020-12-07مزارعبالغ (18+)56ذكرحسن صادق

مزارعبالغ (18+)64ذكرمحسن حاجي

مزارعبالغ (18+)54ذكرسفار سليم

cb881642021-01-22طفل (4-17)15ذكر

طفل (4-17)10ذكر

cb334512021-02-02طالبطفل (4-17)16أنثى

cb993792021-02-12أسير تركيفي الخدمة العسكرية عندما اعتقلبالغ (18+)ذكرعادل كبكالي

أسير تركيبالغ (18+)ذكرايدن كوسا

أسير تركيأخصائي دفاع جوي39-3230ذكرحسني ساري

أسير تركيجندي39-3130ذكرمولود كافجي

أسير تركي39-3830ذكرمحمد صالح كنجا

أسير تركيبالغ (18+)ذكرمسلم ئالتيناش

أسير تركيضابط جيش39-3530ذكرسيداد سوركون

أسير تركيضابط شرطةبالغ (18+)ذكرسيداد يابالك

أسير تركيجنديبالغ (18+)ذكرسميح ئوزبي 

أسير تركيفي الخدمة العسكرية عندما اعتقل29-2720ذكرسليمان سنكار

أسير تركي39-3530ذكرممد كيجار

أسير تركيضابط شرطة29-2820ذكرفيدات كايا

سجني كرديبالغ (18+)ذكرجوتيار محسن حسني

cb277722021-03-19مزارع\راعي اغنامبالغ (18+)ذكر

مزارع\راعي اغنامبالغ (18+)ذكر

cb961092021-04-30طفل (4-17)11أنثى

cb403542021-05-25مزارعبالغ (18+)20ذكر

cb374632021-05-26إيزيديراعي اغنامبالغ (18+)20ذكر

إيزيديراعي اغنامطفل (4-17)16ذكر

cb812232021-06-01مزارعبالغ (18+)71ذكر

cb315682021-06-13ناشط في مجال الحقوق املدنية29-2620ذكرأبو بكر توفيق

cb658792021-07-07بالغ (18+)ذكر

cb841392021-07-08راعي اغنامبالغ (18+)ذكر

راعي اغنامبالغ (18+)ذكر

cb666432021-08-10مزارع59-5550ذكر

cb145592021-08-13مزارع59-5150ذكرابراهيم حسن محمد

cb857692021-08-16موظفو املنظمات غير الحكومية املعنية بإزالة األلغامبالغ (18+)ذكر

موظفو املنظمات غير الحكومية املعنية بإزالة األلغامبالغ (18+)ذكر

موظفو املنظمات غير الحكومية املعنية بإزالة األلغامبالغ (18+)ذكر

cb848902021-08-17عامل في املجال الصحيبالغ (18+)أنثىمخليس سيدار

عامل في املجال الصحيبالغ (18+)ذكرعلي راشو قادر

عامل في املجال الصحيبالغ (18+)ذكرحجي خضر

عامل في املجال الصحيبالغ (18+)ذكرسيدو ئلياس راشو 

رضيع (0-3)أنثى

عامل في املجال الصحيبالغ (18+)ذكر

cb719122021-09-02صياد اسماك59-5550ذكر

صياد اسماك49-4540ذكر

cb203402021-09-0429-2820أنثى

مزارعُمسن (60+)أنثى

مزارع79-7670ذكر

cb922392021-09-24مزارعبالغ (18+)ذكر

cb915882021-12-27بالغ (18+)أنثى

APPENDICES

1

bit.ly/ecbb-dataset للحصول عىل نسخة عرب اإلنرتنت من قامئة الضحايا هذه يرجى زيارة قاعدة البيانات



تم إعداد التقرير من قبل حملة إنهوا القصف عرب الحدود 

تم إعداد التقرير من قبل حملة إنهوا القصف عرب الحدود 

آب 2022

bit.ly/icssi-ecbb :املوقع االلكرتوين     endcrossborderbombing@gmail.com :للتواصل


