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 (:47عفرين تحت االحتالل )

 ناء معصرةبة حديد ، وسرقتحت سيطرة الجيش السوري... ضرب وسلب زوجين مسنينواقعة قصف قرى كردية 

 

وغان، مع األسف، في تأليب قسٍم البأس به من المعارضة السورية وعشرات درالعدالة والتنمية برئاسة أنجحت حكومة 
عفرين وسكانها عدائية بحق منطقة ال هاراديكالية سورية ضد الُكـرد واإلدارة الذاتية، فتراها أداةً طيعة في تنفيذ سياساتميليشيات 

تركيا والتغاضي عن جملة االنتهاكات والجرائم ممارسات محسوبة على المعارضة للدفاع عن  وسائل إعالمٍ األصليين، وقد انبرت 
 الواقعة في عفرين.

السوريين من استنبول إلى عفرين وإدلب وقتل  نتركيا، لم تنل مشكلة ترحيل آالف الالجئي -لعدالة والتنميةل لمواالةاوفي سياق 
اإلدانة، بل برر االئتالف السوري االهتمام و، رجوعالالجندرمة التركية أثناء محاوالت البعض منهم على الحدود برصاص 

علماً أن تركيا تخالف القانون الدولي اإلنساني  عمليات الترحيل عبر بيان رسمي؛الداخلية التركية ونفى وزارة المعارض اجراءات 
هدف بالدرجة فر فيها مقومات الحياة لهم، حيث تال تتو ،من بلدهم مستقرة إلى مناطق غير آمنة والعلى الرحيل ر الالجئين بإجبا

وإرغام الشباب المرحلين قسراً على االنضمام إلى صفوف يمغرافي في عفرين، ترسيخ وتوسيع عمليات التغيير الدإلى األولى 
 الميليشيات المسلحة.
على مدار عاٍم ونصف تعرض سكانها األصليين  إذين على يد العصابات المسلحة، عانت األمر   ناحية شران -قرية قرتقالق

/ شجرة 400سم الزيتون والعنب وغيرها، قطع حوالي /لجملة مضايقات وانتهاكات، اعتقاالت وسلب ونهب الممتلكات، من موا
كما تعرضت غابات األحراش  ؛خوته()جمعة علي بركات، ياسر حج مراد وإللمواطنين / 100زيتون للمواطن فائق عبدو وقلع /

 الخشب والفحم،ألجل صناعة والمعمرة  منهااألشجار الكبيرة  خاصةً / هكتار لقطع جائر، 60-50ضمن مساحة /المحيطة بالقرية 
بعد االحتالل بأسبوع. القرية مؤلفة من  تدمير معصرة المواطن أحمد حج مرادمع  بالتركسات / منزالً وجرفهم23وقد تم تدمير /

 / عائلة فيها.60/ عائلة وتم توطين /150/ منزل، عاد إليها حوالي /200حوالي /
الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، حيث  -في جبل ليلونلقرى الكردية ا صل القوات التركية ومرتزقتها قصفواهذا وتُ 

وذكر  ؛، آقؤبيه، زرنعيته، مياس(، فأحدثت أضراراً بالمنازلهقرى )صاغونك لىعآب، أكثر من مئة قذيفة  9أسقطت، البارحة 
ً 30/رمزي محمود بركات الهالل األحمر الكردي أن المواطنين ) / 23عليكو /سوزان ، /عاماً 50كيبار بركات بركات /، /عاما

 ً ورداً على القصف تم استهداف مقر  الجيش  ( من قرية صاغونكه قد أصيبوا بجروح مختلفة./سنةميرفان بركات /الطفل ، عاما
، فأصيب ثالثة جنود بجراح بليغة، تم نقلهم بمروحياٍت تركية هبطت على أرض الملعب الرياضي وسط رالتركي في قرية كيما

 مدينة عفرين.
/ عاماً، مريم داوود( من بلدة راجو، في 70ن )رفعت اسماعيل مصطفى أكثر من /موثوق أن الزوجين المسنيوذكر مصدر 

/ ألف 40، قد تعرضا للضرب وعملية سطو مسلح بسلب حوالي كيلو غرام مصاغ ذهب وحوالي /2018أوائل تشرين األول 
ُ مدة  دوالر منهما، داخل منزلهما الذي ُسلم لهما في حينه بعد استحالله صيب الرجل بجلطة وهو على فراش المرض، ستة أشهر، فأ

 ا للهجرة قسراً.بكسور في أضالعها، مما اضطر   تهزوجبت وأصي
أوالد عثمان ابراهيم "محك"، حج رشيد رشيد "جبه"، سعيد عمر، شكري عائدة لـ ) خرى، أربعة معاصر زيتونومن جهٍة أُ 

من  المتبقية تحت الركام هاآالتبعض  وُسرقت، والتدمير أثناء اجتياح المنطقةللقصف في مركز ناحية راجو تعرضت ( رشيد عمر
وقد تم  لقاء إرجاع بعض آالت معاصرهم، لبت منهمطُ فلم يتمكن أصحاب المعاصر من دفع أتاوى مالية باهظة  ،قبل المسلحين
ميليشيا أحرار من قبل بالباكر المنهار  بناء معصرة "محك" وسقفهأساسات وة حديد البيتون المسلح من أعمدة سرقو مؤخراً إخراج

 ./ طن50، حيث يُقدر كمية حديد التسليح في بناء معصرةٍ واحدة بحوالي /بالتعاون مع المجلس المحليو الشرقية
في بلدة معبطلي منعت ميليشيا الجبهة الشامية المواطن خليل أوسكوتكو من السكن في منزل والده الذي توفي مؤخراً، واستولت 

 المنزل؛ كما قامت بسرقة أعمدة وأسالك شبكة الكهرباء العامة. على
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أدى إلى وقوع أضرار مما آب،  8، يوم الخميس دراجة نارية مفخخة قرب دوار كاواهذا وفي ظل التدهور األمني انفجرت 
 مادية وجرح بعض المتواجدين.

ً من قرية كورزيليه57العمر حوالي / -واختطفت ميليشيا أحرار الشام المواطن عدنان ناصر عفرين أثناء ذهابه إلى  -/ عاما
 له، وال يزال مصيره مجهوالً. ةفاكهة أجاص عائدسيارة تحمل المدينة برفقة في وق الهال س

األخالقية  جبهم اإلنساني أوالً وبمسؤولياتهمالدولية للقيام بواذكرون المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات إن أهالي عفرين يُ 
ً والسياسة   محاسبة المجرمين في ردع االحتالل التركي ومرتزقته عن مواصلة االنتهاكات وارتكاب الجرائم، وللعمل علىثانيا

رين إلى ديارهم ً  إنهاء االحتاللفي المساعدة على و وعودة الُمهج   .نهائيا
10/8/2019  

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

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

كي  قرية صاغونكه -رمزي محمود بركاتعائلة  -
ي تعرضت للقصف التر

 وكالة هاوار.  -التر
 البيتون منه. حديد راجو بالباكر وإخراج ورسقة  -ك"بناء معرصة "محجرف  -
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