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  (:23عفرين تحت االحتالل )

 تقرير أممي يتحدث عن انتهاكات واسعة في عفرين، ويغفل عن الكثير... مناشدة لكشف الحقائق ورصد الوقائع

على ادعاءاتهم الخاوية عن توفير االستقرار واألمان والخدمات  يواظب مسؤولو تركيا وفي مقدمتهم رجب طيب أردوغان
ناطق أخرى تحت شعارات السيطرة على م ويعلنون طمعهم فيفي المناطق التي استولت عليها قواتها في شمال سوريا، 

جالء افتراء تلك ين والدفاع عن األمن القومي التركي...(، في وقٍت يتبين فيه بيرهاب وإعادة الالجئين السور)مكافحة اإل
 االدعاءات لدى عموم الرأي العام العالمي ودوائر ومؤسسات القوى العالمية والمنظمات الحقوقية والمدنية.

، مجلس حقوق اإلنسان التابع للجمعية العامة لألمم المتحدة -لقد صدر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا
كانون الثاني،  10إلى  2018تموز  11، والذي يغطي تحقيقات أجريت في الفترة من 2019كانون الثاني  31المؤرخ في 

غياب سيادة القانون، عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية متضمناً فقرات طويلة عن الوضع في منطقة عفرين، إذ أشار إلى "
عمليات اختطاف على أيدي ألمني غير المستقر، م الوضع اواالختطاف والتعذيب والنهب واالستيالء على الممتلكات، تفاق

، سيارات مفخخة وعبوات ناسفة مرتجلة ، تفجيرأعضاء جماعات مسلحة وعصابات إجرامية من أجل الحصول على فدية
على  استيالء  و نهب  ات هوية، قافرض بط ، مضايقات للنساء،النهب الجماعي لحصاد الزيتون ابتزاز األشخاص لدفع الرشاوى،

 أيضاً: فكثير   ،عن ذكرهالتقرير ، ولكن ما أغفل "...منازل
ري المناطق السورية األخرى في منازل السكان الُكـرد األصليين، في وقٍت تمنع فيه سلطات  - إسكان عشرات آالف مهجَّ

 يقاربما  / ألف نسمة، وال يزال200يفوق تعدادهم / ناالحتالل التركي فتح معابر المنطقة أمام عودة مهجري عفرين والذي
/ ألف منهم قاطنين في مناطق النزوح )بعض قرى جبل ليلون وبلدات نبل والزهراء وتل رفعت، وقرى الشهباء شمالي 135/

والميليشيات المسلحة الموالية لها وقوات الحكومة السورية،  ةحلب(، وبوضع إنساني مأساوي، محاصرين بين القوات التركي
على بل ونتيجة المضايقات واالنتهاكات ... شرق الفراتحو ناه عفرين أو مدينة حلب أو حيث ال يمكنهم الخروج منها باتج

سياسة تغيير ديموغرافي إطار وذلك في  ،هناك تهجير قسري مستمر لعوائل كردية من المنطقةالمتبقين من أهالي عفرين 
 تمارسها تركيا. ةممنهج
عائدة لمواطني عفرين، رغم مطالباتهم المتكررة ورفعهم امتناع المسلحين والمهاجرين من إخالء منازل ومحالت  -

 لشكاوى عديدة.
(، إما ...ليه، درويشب  ، قسطل جندو، بافلون، سينكا، شخورز، ج  يهأهالي العديد من القرى )باسليه، جلبرعودة منع  -

 .الستحاللها من قبل المهاجرين أو ألنها أصبحت قواعد عسكرية للجيش التركي أو لفصائل مسلحة
قيود على حركة نقل وبيع أتاوى عبر المجالس المحلية وفرض في نهب موسم الزيتون، بفرض  المريب الدور التركي -

ام الفريق التركي بشرائه بأسعار متدنية، حيث اعترف بذلك وزير الزراعة التركي في جلسة يوشراء زيت الزيتون، وبالتالي ق
 للبرلمان.

نشأتها سلطات االحتالل على كل من عمل موظفاً في االدارة السابقة، إضافة إلى وجود فرض غرامات مالية عبر محاكم أ -
 ل مجهوالً.ق/ مختطف ومعت1000سجون سرية، واليزال مصير أكثر من /

 تدهور البنى التحتية والخدمات والرعاية الصحية، وتدني مستوى التعليم. -
 .ما شكوى لمجرد تقديمهالضحية  يُعاقب، بل وأحياناً من العقاب وإفالتهم عدم محاسبة مرتكبي الجرائم واالنتهاكات -
 .نية مهتمة بحقوق االنسانووفود منظمات حقوقية ومد عالم ولجان تقصي الحقائقإغالق المنطقة أمام وسائل اإل -
 األضرار التي لحقت بالبيئة واألشجار. -
 نهب وسرقات مواسم الحبوب والفاكهة والخضروات. -
 ثقافة وتراث المنطقة عبر العديد من التغييرات.محاربة  -

لم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كانت "ومن جانب آخر، والمستغرب في األمر، أن لجنة التحقيق قالت في تقريرها: 
ي ذالكد على وجه الدقة المدى ؤوال تزال اللجنة غير قادرة على أن ت.. التركية قادرة على السيطرة على السلوك. السلطات

كانت القوات التركية قادرة  وال ما إذا... واحيها تحت سيطرة القوات التركية أو الجماعات المسلحةضو عفرين كانت في حدود
التركية  ح بالمثل ما إذا كانت القواتضال يزال من غير الوا... على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في عفرين

والجيش التركي يحكم  ،!!!فكيف ال."... اعات مسلحة موجودة في المنطقةجمقادرة على ممارسة السيطرة الشاملة على أي 
السيطرة على كامل الحدود مع عفرين من الداخل والخارج، وكذلك من جنوبها )قرية ديربلوط إلى الغزاوية، إلى جبل شيروا، 

هي التي ئها للحكومة التركية ليل نهار، فإلى تخوم اعزاز(، والفصائل المسلحة تعلن وال، يهراد وكيمار وباسليه وجلبربقرى 
وله  ،ضمن المنطقةباألسلحة الخفيفة والثقيلة تدفع لعناصرها رواتب شهرية، وكذلك للجيش التركي مقرات وقواعد عسكرية 
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ار االستخباراتي، وكذلك الجهاز اإلداري التابع ، إضافةً إلى االنتشكافة الفصائل المسلحةضباط مشرفين بشكل مباشر على 
بفرض سيطرتها في أنقرة حزب العدالة والتنمية حكومة تباهى ت، حيث لوالية هاتاي وعشرات الكوادر التركية التي تعمل فيه

وتعتبر عملية ، العامة األماكنجهاراً على المقرات ومباني المؤسسات االدارية والتعليمية وفي  وترفع علم تركيا على عفرين
، والتساؤالت على العديد من األسئلة ةجابللجنة الموقّرة حكومة أنقرة باإل. مما يستدعي أن تطالب اعفرين نجاحاً لسياستها غزو

 ميدانية إلى منطقة عفرين ومناطق نزوح قسم من أهاليها، بغية تقصي الحقائق. اتوأن تقوم هي أو مندوبيها بزيار
أن أغفلت بوضوح مسؤولية الدولة التركية إزاء مجمل الوضع المتردي في عفرين، حيث الدولية كما أن لجنة التحقيق 

القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة، معايير ، بموجب )عفرين السورية( من أراضي دولة أخرى لجزءاحتالل  ةدولتعتبر تركيا 
خطط الرتكاب االنتهاكات لدولي اإلنساني، بل وهي تُشرف وتوحكومة أنقرة تتنصل من واجباتها ومسؤولياتها وفق القانون ا

 .في إطار سياساتها المعادية للُكـرد وحقوقهم د اإلنسانيةحرب وجرائم ضالوجرائم 
من وجهاء المهاجرين  تماعي مقطع فيديو يتحدث فيه شخص  / ساعة الفائتة انتشر على صفحات التواصل االج24خالل /

عفرين، عن أوجه  -قرب مفرق قرية مشعلة -مجلس عزاء مقام في صالة أمل ضمن ،العرب إلى منطقة عفرين وبحرارة
سعة تقوم بها الفصائل المسلحة، ويطالبها باإلحجام عنها، وذلك في شهادةٍ حية وموثقة عن جرائم مرتكبة بحق انتهاكات وا

 الُكـرد.
 هذا وقد وردتنا أخبار عن العديد من االنتهاكات:

 .طريق راجو -عفرين مدينة واطن عبدو علي في للم عائدسرقة محل سمانة  -
ها بسبب الهلع، وسرقة بعض وساكنن غادرها أشارع الفيالت بعد ي فالتفجير األخير  وقع أمامهاالتي  المنازلمداهمة  -

التفجير، محتوياتها ومصادرة بعض أجهزة الهاتف النقال. وكذلك مصادرة مبلغ مليون ليرة سورية لصاحب ورشة قرب مكان 
 كان موجوداً في سيارته.

بعد أن تم اإلفراج عنه منذ أسابيع من قبل فيلق  ،الشرطة العسكرية قبل ستان منوالمعالج الفيزيائي عدنان ب إعادة اعتقال -
 .الشام مقابل دفع فدية وتعرضه للتعذيب الجسدي

لفصائل ينتمون لمن عناصر  بناتهاتزويج ل تلكاتها في حال رفضهامم بمصادرة تهديد بعض العائالت في مدينة عفرين -
وسط ساحة عامة  ، مما تضطر إلخفائهن أو للنزوح. وكذلك تاُلحظ ظواهر الدعارة، حيث قتل أحد المسلحين زوجتهالمسلحة

 ، وقال الفصيل الذي ينتمي إليه في بيان له )أن القتل كان بداعي الدفاع عن الشرف(.بمدينة عفرين
 مدينة عفرين، وال يزال مصيره مجهوالً.بمد بالل من أهالي شيه، في منزله اختطاف المحامي مح -
دون محاكمة ، 26/11/2018تاريخ  منذ ،رهن االعتقالالمسن فاروق شيخو معمو من قرية كوكان فوقاني  ال يزال -

 عادلة، حيث تم اعتقال زوجته وحيدة عباس في حينه أيضاً، وتم االفراج عنها بعد شهر.
أحطاب من يقوم بتقليم  والمسلحون يقومون بمصادرة ،حقول الزيتون قرب قرية عندرية تتعرض لتقطيع أشجار الزيتون -

 أشجار الزيتون لتلحق بها أضرار جمة.افالت قطعان الغنم بين يتم وكذلك  ،أشجاره
من قبل سورية، / ألف ليرة 400عليهم تصل إلى /فرض غرامات مالية ، والسابقة اإلدارةتكرار اعتقال من عمل في  -

 .بناء قرية ماراتيه مثاالً ن، أفي عفريالتي تم إنشاؤها المحكمة 
 معبطلي. -قطع أعداد كبيرة من أشجار الزيتون واللوز في قرية حسيه )ميركان( -
 " في مدينة عفرين،كافيهشو جنديرس، الكائن قرب " -اقتحام منزل المواطن فريد بطال حنان من أهالي قرية كوران -

)شيزار و عارف  أشقائهاثنين من أبناء نجله محمد و واختطافه مع بحجة وجود متفجرات داخل سيارته المركونة في الشارع،
ه وتسليمه للمسلحين. إذ تم يطلب منه فصيل أحرار الشام إخالؤكانا في زيارته، ألحدهما منزل "فيال" في القرية، حنان( 

 االستيالء على منزل المواطن فريد وتسليمه لعائلة مهاجرة، وكذلك سرقة سيارته "فان صالون".
ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إلى كشف المهتمة ووسائل االعالم أن ندعو الجهات الدولية  ال يسعنا إالَّ 

ن وأهاليها في الداخل وفي مناطق النزوح، ورصد الوقائع بدقة، والعمل على تحميل حكومة الحقائق التي تعيشها منطقة عفري
 .وتُدار من قبل أبنائهاتركيا واجبات ومسؤوليات دولة االحتالل الذي يتوجب إنهائه، لتعود المنطقة إلى كنف الدولة السورية 
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