
 

 

 عمليات سطو مسلح وسرقات... تفجير إرهابي وسط عفرين (:22عفرين تحت االحتالل )

خلق  تر  و  وتبلور التفاف جماهيري حول وحـدة الحركة الوطنية الكردية في سوريا، عملت تركيا على  منذ بدايات األزمة السورية
، بمختلف األساليب واألشكال، والحقاً على تشويه سمعة االدارة الذاتية القائمة في المناطق الكردية بين صفوفهاصراعات داخلية 

التي تحميها وتُدافع عنها؛ كما عملت على تأسيس جماعات موالية لها تحت  YPG-YPJواستعداء وحـدات حماية الشعب والمرأة 
الُكـرد وفي تعزيز نفوذها بشمال سوريا، إذ أن سلطات االحتالل في  تجاهعناوين ومسميات براقة، لتُجندها في تنفيذ سياساتها العدائية 

تجعل تلك الجماعات التي تُجمل وجه المحتل بديلة عن  تحاول أنمعنى، بل و عنوان سياسي كردي ذومنطقة عفرين تمنع وتحظر أي 
 الحركة الكردية.

يستفيق أهالي عفرين كل يوم على انتهاكات جديدة أو جرائم تُرتكب دون أن يُحاسب أحد عليها، بل وتحت أنظار جيش االحتالل 
من المسلحين والنهار خصية، ولصوص الليل حيث يُجبرون على إصدار بطاقات تعريف شوأجهزته وحماية مباشرة أو غير مباشرة منه، 

ومصادرة  شارع طريق ماراتيه -ينشطون في سرقة أي شيء، في القرى والبلدات والمدينة؛ ففي مدينة عفرين تم اقتحام بناية سكنية
 عفرين العام -ديرسجن طريقأجهزة الهاتف النقال ومبالغ مالية من قاطنيها األصليين وضح النهار، وكذلك السطو ليالً على منزل في 

بلدية للبعض من الذين تم توطينهم في عفرين على إكساء منازل الزيت الزيتون. ومن جانب آخر وافقت من وتنكات  وسرقة محتوياته
 بقصد االستيالء عليها، مثل ما جرى لمنزل قرب مشفى آفرين. ،لمواطني المنطقةملكيتها تعود شاغرة 

 انتهاكات أخرى:كما وقعت 

 المسلح المسيطر. الفصيل قبل من جنديرس -كوران قرية في الكهربائية ةالشبك أسالك سرقة -

 .كفرصفرة قرية في جاسو عبدالرحمن المرحوم منزل سرقة محاولة -

 سرقة قواطع كهربائية )قواطع األمبيرات( في أحد أحياء بلدة بعدينا. -

 .النهار وسط منزله أمام من جنديرس في محمد حنان للمواطن عائدة نارية دراجة سرقة -

 مقابل دوالر، ألف /٤٨/ مقدارها جنديرس )أربعين عائلة( إتاوة -غربي آشكان فرض على أهالي قريةت "لواء الوقاص"ميليشيا  -
 .ادعاءاتهاالقرية( حسب  )حماية

ومصادرة قسم ومطالبته بفدية مالية / رأس غنم، 150/حجز جبل شيروا مع  -قاصاختطاف المواطن نظمي علي من قرية برج ال -
 من أغنامه.

حيث تعرض  ،20/2/2019عنه في  واإلفراج أشهر، ثالثة منذ كيلة، شيخ قرية من علي بن الحنان عبد محمد المواطن اختطاف -
 .متدهوراً جسد، واليزال وضعه الصحي التشويه لللتعذيب و

في شركة مياه الشرب  (، ليلى قبالنعلياء مال رشيد ،دارين قاسم ،أسمهان جاسم ،أيوبيشيار ، )أحمد أوسواعتقال الموظفين  -
 بعفرين.

جو عبر مقطع فيديو منشور على صفحات التواصل ار -من قرية كورا المسنة وزوجته / عام٨5/ أفاد المسن الكردي عمر عروس -
رة سورية، والعبث / ألف لي25و // دوالر ٤50وسرقة /، وربطهما، وقامت بضرهما أن مجموعة مسلحة اقتحمت منزلهمااالجتماعي، 

 .المشتكيم المسن بشكوى لدى سلطات راجو التي لم تحاسب المجرمين، بل حاولت عقد صلح بينهم وبين في أثاث المنزل، حيث تقد  

ستراد ، في شارع اوتُ 21/2/2019يرة الخميس هذا وفي ظل األوضاع األمنية المتردية وقع تفجير إرهابي بسيارة مفخخة، ظه
ما  / عام من بلدة شيه( وإصابة٤0/داوود عثمان  الفيالت، قرب مشفى ديرسم، أدى إلى وقوع شهيدين مدنيين )طفلة، والمواطن جهاد

 .بشكل عشوائي بُعيد التفجيرفي المكان ، كما تم اعتقال أكثر من عشرة شبان / آخرين بجروح متفاوتة20يقارب /

/، يتعرض 500/ البالغة عددها% من عائالتها ٨0ما يقارب إليها التي عاد شيروا، جنوب مدينة عفرين،  -في قرية كورزيليهو
 اليزال مصير الشابين)عصمتف، لعمليات االختطاف واالعتقاالت أهاليها إلى مضايقات وانتهاكات يومية، وتعرض العشرات من أبنائها

 محمود(  المعتقلين منذ أوائل الربيع الماضي مجهوالً. كالو، صادق خليل

إلى جانب الحصار المفروض على منطقة عفرين، هناك تعتيم إعالمي على أوضاعها المزرية في ظل االحتالل التركي، إذ يناشد 
ي وقواه الفاعلة للعمل على إرغام حكومة أنقرة في وقف االنتهاكات والجرائم المرتكبة وتحميلها مسؤوليات أهاليها المجتمع الدول

 .األصليين أهاليهاووالتوجه نحو إنهاء االحتالل وتسليم المنطقة للدولة السورية اإلنساني، الدولي وواجبات ينص عليها القانون 

23/2/2019 
 عفرين-المكتب اإلعالمي

 الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(حزب 

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

  dem.com-info@yek: ريد االلكترونيب، ال dem.com-www.yek: الموقع االلكتروني الرسمي

 (يكيتي)حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

http://www.yek-dem.com/
mailto:info@yek-dem.com

