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  (:41عفرين تحت االحتالل )

 م2018/ ضحايا شهداء مدنيين منذ أواسط آذار 67/

ورئيسه رجب طيب  تركيا -خطاب حزب العدالة والتنمية زيفإن نتائج انتخاب رئاسة بلدية استنبول األخير كشفت مّرةً أخرى مدى 
ه االفتراءات والشعارات الرنانة، منها ما سيق حول )األمان واالستقرار( المزعوم في منطقة عفرين خالل أكثر من عاٍم تاعترالذي أردوغان، 

 وربع.
في أحد الحقول من أهالي جنديرس ما أكّد أيضاً على حالة الفلتان والفوضى وانتشار الجرائم، العثور على جثة المواطن شرف الدين سيدو 

، مع )المواطن رشيد حميد خليل الذي عثر على 12/5/2019حزيران، والذي اختطف في  22رية قسطل جندو، يوم السبت القريبة من ق
(، حيث أن الخاطفين طالبوا ذويهم فدى مالية كبيرة، فلم في نفس المنطقة، وطفله محمد الذي ال يزال مجهول المصير 22/5/2019جثته في 

على أحد عناصر العصابة وقتل آخر، دون أن تعطي إجابات مقنعة لذوي  لقبضايشيا أحرار الشرقية يتمكنوا على دفعها؛ وقد ادعت ميل
/ أالف دوالر من ذوي الشهيد سيدو أثناء تلك العملية المزعومة للقبض على أفراد 10، كما سرقت /المخطوفين عبر تحقيقاتها الخلبية

 .العصابة
ضحايا شهداء مدنيين بمنطقة عفرين في ظل االحتالل من / 67فيمايلي قائمة بأسماء / عدا المفقودين والمختطفين مجهولي المصير،

وبعضهم بالتفجيرات  ،، قُتلوا أو توفوا في ظروف مختلفة، تحت التعذيب أو بالرصاص الحي(2019حزيران  29 -2018 آذار 18التركي )
 ً  :، أو أثناء العبور إلى تركياواأللغام األرضية، أو باإلعدام شنقا

وخطفها للمغدور  ،إلى القرية المحتلة، بعد دخول القوات 2018أواسط آذار ناحية شيه،  -محرم خوجة من قرية جقالشاب ال -1
 وتعذيبه.

باإلعدام رمياً  ه/ عاماً( من أهالي قرية چقليه جوم18/عاماً، وليد صوراني بن جميل /24الشابين )حسين عبدالرحمن حسين / -2
بالرصاص، في باحة إحدى مدارس مدينة عفرين، خالل األيام األولى من االحتالل، حيث تم تطويق القرية ومنع ذويهما من مشاهدة 

 جثمانيهما أثناء الدفن في المقبرة.
، لغم أرضيالنفجار  إثر تعرضهما، 24/3/2018)عبدو بن حمو فؤاد ناصر، فؤاد بن حسو عبدو ناصر( من قرية قيبار، بتاريخ  -3

 .مسلحة ماعةج، من قبل 1/4/2018إضافةً إلى أخذ فدية من والد الضحية فؤاد، بعد اعتقاله واالفراج عنه في 
 مسلحة. ماعةج، بالرصاص الحي على يد 2018/ عام من قرية قيبار، أواخر شهر آذار 66عمر ممو شمو / -4
 مسلحة احتلت القرية. ماعةج، على يد 2018ناحية بلبل، في أوائل نيسان  -/ عاماً من قرية خاللكا65حمو /بالل  -5
 ، بمركز مدينة عفرين بعد تعرضه للتعذيب على يد إحدى الجماعات المسلحة.7/4/2018حنان نعسان، بتاريخ  -6
 سليمان شاه.  شيا، تحت التعذيب على يد ميلي2018ناحية شيخ الحديد، أواسط نيسان  -عبدو عارف إبراهيم من قرية كاخره -7
، على يد 29/4/2018المطرب الشعبي قادر محمد كلسلي ونجله خالد من بلدة جلمة، تحت التعذيب، وذلك في قرية براد بتاريخ  -8

 مسلحة. ماعةج
، أثناء حراثته لحقل زيتون 4/5/2018لغم أرضي، بتاريخ  بانفجارناحية بلبل،  -خضرياقسطل الشاب شيار حنيف من قرية  -9

 بالجرار.
، بالرصاص الحي على يد ميليشيا أحرار الشرقية، لدى 14/5/2018ناحية راجو، بتاريخ  -ب شكري رشيد من قرية درويشرج -10

 تردده إلى مقّرها في مركز راجو للسؤال عن مصير نجله المخطوف.
مة منزله ليالً في ، بالرصاص الحي أثناء مداه22/5/2018ناحية معبطلي، بتاريخ  -مصطفى عبدو شاهين من أهالي قرية آفراز -11

 مسلحة. ماعةجحي المحمودية بمدينة عفرين من قبل 
، بعد أن تعرض لتعذيب شديد مع آخرين من 11/6/2018بلدة شيه )شيخ الحديد(، بتاريخ  -1968أحمد شيخو بن محمد من مواليد  -12

من  29/4/2018المجلس المحلي للبلدة المعين بتاريخ  سليمان شاه )أبو العمشات(، حيث كان نائباً لرئيس رجال البلدة على يد مسلحي ميليشيا
 قبل الحكومة المؤقتة التابعة لالئتالف السوري المعارض والموالي لتركيا.

وسجنه أكثر من شهرين،  2018، بعد اختطافه في أواخر شهر آذار 12/6/2018رفعت حميد حمدوش من قرية كفرجنة، بتاريخ  -13
 ع ذويه لفدية مالية كبيرة ألجل إطالق سراحه.فجانب دللتعذيب وضغوط عديدة، إلى وتعرضه 

مسلحة منزله  ماعةج، حيث اقتحمت 20/6/2018سامي الهوى )القوج( من المكون العربي في مدينة عفرين، فجر األربعاء  -14
 وأطلقت عليه الرصاص.

 ف غامضة.، في ظرو26/6/2018/ عاماً من قرية برج عبدالو، بتاريخ 17الطفل كمال محمد علي عارف / -15
 ، إثر وقوع تفجير وسط مدينة عفرين.27/6/2018ناحية بلبل، بتاريخ  -أحمد إبراهيم من قرية خليالكا -16
 ماعةج، وذلك من قبل 27/6/2018/ عاماً، إثر إلقاء قنبلة على منزلها في قرية قطمة ليلة 66فاطمة حمكي زوجة حنان بريم / -17
 مسلحة.
 ، نتيجة انفجار لغم أرضي قرب منزله في القرية.29/6/2018طرة، بتاريخ / عاماً من قرية قن62عارف حسين جلو / -18
 مسلحة. ة، تحت التعذيب على يد جماع2/7/2018ناحية جنديرس، بتاريخ  -محمد إيبش نعسو من قرية حج حسنا -19
ً من قرية براد60/ عاماً وزوجته سلطانة خليل ناصرو /70حمدي عبدو / -20 ، نتيجة التعذيب 2018شيروا، بدايات تموز  -/ عاما

 مسلحة التي سرقت أيضاً مصاغ ذهب وأموال وأبقار من منزلهما. ماعةجوإطالق الرصاص عليهما من قبل 

 (يكيتي)حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
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، أثناء محاولتها 8/7/2018االمرأة الحامل دلوفان عصمت شيخو من قرية جلبر، برصاص الجيش التركي على الحدود، بتاريخ  -21
 دلب، وذلك هرباً من جحيم الوضع في عفرين.إ -العبور مع مجموعة أخرى في منطقة سلقين

ً الذي كان يعاني خل52خو /حسين شي -22 ، تحت التعذيب، بعد 12/7/2018ناحية راجو، بتاريخ  -الً عقلياً، من قرية موسكه/ عاما
 اختطافه عدة أيام من قبل ميليشيا أحرار الشرقية.

، إثر انفجار لغم أرضي في حقل 13/7/2018معبطلي، بتاريخ ناحية  -ا/ عاماً من قرية خازيان13سيدو /الطفلة فهيمة كنان  -23
 للزيتون.
، إثر التعذيب الذي مورس ضده وضد 15/7/2018ناحية جنديرس، بتاريخ  -سامي حج خليل بن عبد الرحمن من قرية حج حسنا -24

 مسلحة. ماعةجشقيقه من قبل 
 ، بسبب انفجار لغم أرضي بسيارة.22/7/2018شيروا، بتاريخ  -محمد علي كله خيري بن عثمان من قرية برج حيدر -25
، في إحدى المشافي التركية، نتيجة التعذيب الذي 25/8/2019ناحية معبطلي، بتاريخ  -/ عاماً من قرية عربا53سعيد محمد تاتار / -26

 تعرض له أثناء اختطافه في وقٍت سابق من قبل عناصر ميليشيا الفاتح.
، في إحدى المشافي التركية، نتيجة الجراح التي أصيب 15/9/2018ة راجو، بتاريخ ناحي -عصمت حبش حنان ديكو من قرية قاسم -27

 بها بانفجار لغم أرضي به في وقت سابق.
نبل، إثر انفجار لغم أرضي  -من أهالي قرية شيخورز، على طريق براد –هما جان لشابان محمد و تولين بيرو مع طفلالزوجان ا -28
 سرة للهرب من عفرين، بسبب االبتزاز والضغوط التي مورست عليها.، بعد اضطرار األ23/10/2018بتاريخ 
 .24/10/2018إثر انفجار لغم أرضي، بتاريخ  ،الشاب أحمد ناصر بن محمود من قرية فقيرا -29
 -/ عاماً، إثر انفجار لغم أرضي لدى مرور جرارهما فوقه قرب قرية كوليا فوقاني38/ عاماً، وشقيقه محمد /40علي بشير عثمان / -30

 .29/10/2018احية راجو، بتاريخ ن
 ، إثر انفجار لغم أرضي بجرار زراعي.7/11/2018ناحية بلبل، بتاريخ  -)إسماعيل إيبش إسماعيل، حمزة إيبش( من قرية سُعريا -31
ً خنقاً على يد 80المسنة عائشة حنان / -32  ، وسرقة ما8/11/2018مسلحة اقتحمت منزلها في قرية برج عبدالو، ليلة  ماعةج/ عاما

 بداخل المنزل من مصاغ وأموال.
ناحية بلبل والمقيم مع أهله في حي الزيدية بمدينة عفرين، بإطالق الرصاص من قبل -/ عاماً من قرية باخجة 15الطفل حسن خلو / -33

 .22/11/2018أحد المسلحين، لدى زيارة المغدور له في منزله بتاريخ 
ناحية بلبل،  -ن أهالي قرية قورنيه، صاحب معصرة في قرية قسطل مقداد/ عاماً م54/ -محمد حنيف رشيد أحمد )عائلة َزنكل( -34
 ، لدى تعرضه لعدة رصاصات أطلقها مسلح متواجد في ساحة المعصرة بشكل عشوائي.8/12/2018ظهر 

، والذي أدى إلى 13/12/2018طريق راجو، مساء الخميس -، في حادث تفجير وقع وسط مدينة عفرين1980مواليد  -زكي دالي -35
 قتل أربعة آخرين ممن تم توطينهم ولم نتمكن من معرفة أسمائهم.م

قرية قده، -قرية كورزيل، نظمي شكري مولود-راجو، برخدان عبد الفتاح سيدو-قرية جويق، شيار شكري حسين-)محمد حج علي -36
ير سيارة فان داخل سوق الهال / سنة من قرية آفراز(، في حادث تفج45قرية ميركان، كاميران منان علي بن نبي / -محمد عثمان نعسو

 .16/12/2018بتاريخ 
، إثر إطالق ناٍر عليه من 31/12/2018ناحية معبطلي، بتاريخ  -الشاب المختل عقلياً نشأت سليمان داوود من قرية حسيه )ميركان( -37

 .8/4/2018قبل ميليشيا الجبهة الشامية وإصابته بتاريخ 
، تحت التعذيب وفي ظروف غامضة، في سجون 2019رصفرة، أوائل كانون الثاني عاماً( من بلدة كف 25-محمد أمين حسن )بريم -38

 .2018إحدى الفصائل المسلحة، بعد اختطافه منذ تموز 
جنديرس، أوائل كانون الثاني  -الطفل عبد الرحمن عبدو بن عثمان، بعد اصابته بجروح بليغة، نتيجة انفجار لغم في قرية كفرصفرة -39
2019. 
كانون الثاني  20ناحية بلبل، إثر تفجير حافلة ركاب مدنيين وسط مدينة عفرين، يوم األحد  -قرية خليالكا جميل أحمد بكر من -40
 ضحايا آخرين ممن تم توطينهم في المنطقة ولم نتمكن من معرفة أسماءهم. 3، وسقوط 2019
ناحية  -قرب قريته آفراز 2019عكيد محّمد شيخ حسن في ظروف غامضة، حيث عُثر على جثته أواسط شهر كانون الثاني  -41

 معبطلي.
، شنقاً داخل منزله بمدينة عفرين، في ظروف غامضة، وبعد غياب 7/2/2019راجو، بتاريخ  -خوشناف فائق حنان من قرية بربنه -42

 محل حالقة. -يومين عن مركز عمله
، أطلقه عليه شاب 10/2/2019تاريخ بلدة معبطلي برصاٍص حي أثناء رعيه لبعض األغنام غربي البلدة ب -/ عاماً 85علي قلندر / -43

ري الغوطة.  مسلح من ُمهجَّ
، في شارع 21/2/2019شيخ الحديد، إثر وقوع تفجير بسيارة مفخخة، ظهيرة الخميس  -/ عام من بلدة شيه40جهاد عثمان داوود / -44

 أوتوستراد الفيالت، قرب مشفى ديرسم.
، أثناء عبورها للحدود التركية مع آخرين من طرف ريف إدلب، بعد 9/2/2019الفتاة لوفين خليل نوري من قرية كفروم، بتاريخ  -45

 .14/2/2019أن ضلوا الطريق في أجواء برد قارسة، حيث شُيع جثمانها ووري الثرى في مقبرة قريتها، يوم الخميس 
، في ظروف 12/3/2019الصيدالني الشاب محمد حمو خليل عيشة من قرية بريمجة، في حي األشرفية بعفرين، يوم الثالثاء  -46

 غامضة.
، أثناء عبورها للحدود التركية مع آخرين من طرف ريف 2019عفرين، أواسط شهر آذار –هدى أحمد موسى من قرية جلبرة  -47
 إدلب.

ً / عام60محمد عبدو بن عبدو خليل / -48 ، إثر انفجار لغم أرضي، أثناء ذهابه إلى قرية الذوق 1/5/2019، من قرية كباشين، بتاريخ ا
 الكبير.
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، بعد أن أُصيب بأمراض عديدة نتيجة 19/5/2019ناحية بلبل، بتاريخ  -قرية خليالكا 1969محمد إبراهيم بن إبراهيم من مواليد  -49
، أثناء نقله لحمٍل من محصول ورق العنب بسيارته السوزوكي، 14/6/2018عملية سطو مسلح استهدفته بتاريخ  ثرإتعرضه لتعذيب شديد 

 وما معه من أموال.حيث سُلبت منه سيارته 
بلبل وسكان جنديرس ، تحت التعذيب، الذي عُثر على جثته مرمية بجوار قرية  -قرية بيليه 1978رشيد حميد خليل من مواليد  -50

، حيث اختطف المغدور برفقة طفله محمد ومواطن آخر اسمه 2019أيار  22عفرين القريبة من مدينة أعزاز، يوم األربعاء  -قسطل جندو
سيدو من قبل مجموعة مسلحة، حيث انتشر فيديو مصّور لـ "سيدو" وهو معصوب العينين، يطالب ذويه بدفع فدية مالية إلنقاذه  شرف الدين

 من بين أيدي مختطفيه. 
، إثر إصابته برصاص عشوائي أُطلق من بين اشتباكات وقعت بين 28/5/2019/ عام، نهار الثالثاء 35سليمان طوبال بن سلو/ -51

 الشام وأحرار الشرقية وسط مدينة جنديرس.مسلحي أحرار 
ناحية راجو، بالرصاص الحي،  -/ عام( من قرية شيخ34/ عام، حنان حنان بن حسين /36)عبد الرحمن شيخ أحمد بن بالل /  -52
 مسلحة. ماعةج، قرب مفرق بلدة معبطلي، على يد 8/6/2019بتاريخ 
، قرب قرية قسطل جندو، والذي 22/6/2019ر على جثته بتاريخ ثشرف الدين سيدو من جنديرس عمداً تحت التعذيب، حيث عُ  -53

 ، ولم يتمكن ذويه دفع الفدية المطلوبة.12/5/2019اختطف مع آخرين منذ 

تفضي إلى معاقبة الجناة وتعويض ذوي الضحايا  ،ة نزيهةإن هذه الجرائم تستحق أشد عبارات االدانة واالستنكار وإجراء تحقيقات مستقلّ 
سلطات االحتالل التركي والميليشيات االرهابية الموالية لها تُسجل معظم الجرائم ضد مجهول أو تخطوا في إجراءات أن ياً، حيث معنوياً وماد

 بحيث أن المجرمون يفلتون من العقاب، ويتم ترويع األهالي باستمرار لدفعهم نحو الهجرة القسرية. ،شكلية

كيا عما يجري في المنطقة، باعتبارها دولة احتالل عسكري وصاحبة سيطرة فعلية، يناشد في الوقت الذي نؤكد فيه على كامل مسؤولية تر
عالم ية والمنظمات الحقوقية ووسائل اإلأهالي عفرين مؤسسات األمم المتحدة ومجلس األمن والقوى الدولية الفاعلة على الساحة السور

تلك  لتركي لمناطق في شمال سوريا ودحرمل جدياً على إنهاء االحتالل االمختلفة للعب دورها في وضع حٍد لالنتهاكات والجرائم، ولتع
 الميليشيات االرهابية المتطرفة الموالية لها.

 29/6/2019  

 عفرين-المكتب اإلعالمي                                                                                        
 الكردي في سوريا )يكيتي(حزب الوحـدة الديمقراطي 

---------------------------  
  الصور: 

 من أهالي عفرين، منذ ء شهدا لضحايا صور  -
ن  .م2019حزيران  29لغاية  م2018واسط آذار أمدنيي 



 

 4 

 
 



 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

--------------------------------------------- 
 dem.com-info@yek: ، البريد االلكتروني dem.com-www.yek: الموقع االلكتروني الرسمي

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

