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 (:48عفرين تحت االحتالل )

 الممتلكات... اعتقاالت ومحاوالت لالستيالء على نيي جامع ومعصرةون مب، وسرقة حديد بيتأتاوى باسم "العيديات"

 

ً الحكومات التركية المتعاقبة، على خلفيٍة طورانية استعالئية، أن يكون للُكـرد كياناً وال أن تمنحهم حقوقهم  لم ترضى يوما
في  الُكـردالقومية الطبيعية، بل حاربتهم بالعنف واالضطهاد، وعلى غرارها تعاطت حكومات العدالة والتنمية بزعامة أردوغان مع 

 عموماً. ومصالحه وإن كان على حساب قضايا الشعب السوريالعداء لهم فنصبت ، 2011 أزمتهاسوريا منذ بدايات 
، فلم تتوان مرتزقتها من الميليشيات المسلحة عن ممارسة االنتهاكات عملت على إذالل أهاليهاواحتلت تركيا منطقة عفرين، 

 فإضافةً إلى المعتادة؛ دينيةال طقوسهجانب سبٍة اجتماعية حافلة، إلى حتى في أيام عيد األضحى، العيد الذي يحتفي به الُكـرد كمنا
 (لواء الشمال) ت جماعةقامالمزارات والمقابر اآلالف من زوارها المعتادون، و ستقبلتلم  ،في ظل االحتالل لسائدةا أجواء األسى

، هالعيد فيوخطبة من أداء صالة وشيخ جامع "كوبك" القديم  معبطلي -(شيخ كيلو وآفراز وكوليكا وكوبك)منع أهالي قرى ب
 الرجالبجمع  (لواء المجد)جماعة  تقامراجو،  -في قرية زركاو .في قرية آفراز الجماعةه تي فتحالذ هم على ارتياد الجامعتوأجبر

من خروج ال عنتعليمات مشددة  تأعط اعلى عناصره من لحوم األضاحي قسماً  يوزعواوبحجة أنهم لم  ،العيدأيام مساء أول 
مسلحة أتاوى باسم "العيدية"  تفي حال المخالفة. وفرضت ميليشيا بات شديدةوتحت طائلة عق ،ووجهته تهحدد مدلقرية، بحيث تُ ا

جلمة وعلى بعض المحالت والورش في مركز عفرين، كما قامت ميليشيا السلطان سليمان  -على مواطنين في قرى محور ترندة
كانت قد حج بليل، حيث  آلكان و خليل و على كل عائلة من أهالي/ ألف ل.س 100-5" بفرض "عيديات" تبلغ /شاه "العمشات

ً في جنيه وأجبرت ،سيطرتها لواقعة تحتافي القرى معظم محصول السماق  على استولت بشكل فهي ، األهالي على العمل مجانا
 معبطلي -س من أهالي قرية كمروكمئتي ألف ل. كما تم تحصيل. / بالمئة على جميع المحاصيل10على األقل تفرض إتاوة /عام و

 . باسم "العيدية"
 هذا وتستمر عمليات حصر وتحديد العقارات وجرد المساكن، بغية االستيالء على المزيد منها وتوطين المزيد من المستقدمين

 ،درويش، حفطار ،كردو ،عبودان) على قرى ةجيش النخبة المسيطرميليشيا  تطالبإذ في سياق تغيير ديموغرافي ممنهج،  فيها،
وثائق الب تعترفحيث ال  ،من حلبصادرة الراضي والعقارات وثائق ملكية األ بإبراز (شيخوتكاا، عمار ،مر سمو، أوزيتوناكه

 .المواطنينمالك أكبر قدٍر ممكن من أبغية االستيالء على  الحالية، (المجالس المحلية)السابقة أو الذاتية صادرة عن اإلدارة ال
عن حالة استيالء على منزل امرأة  آب، 12، الفيس بوك على لسوري المعارض بشر أحمد في صفحتهكشف الصحفي ا وقد

قيادي في الجبهة  –من قبل أبو حمزة مدة ثالثة أشهر صورة عقد تأجير المنزل  شر  كردية ُمهجرة قسراً من مدينة عفرين، ون  
كّل مجموعٍة من )الجيش الوطني( تضع يدها على عدد من "على أن ؛ وأكّد أحمد هنهب محتويات عدب / دوالر800بمبلغ /الشامية 

 ."أّجرها للمهجرين بذريعة أّن ملكيتها تعود لقياديين في حزب العمال الكردستانيمنازل عفرين وتُ 
للتعذيب الضحايا  ذ يتعرضوإن تكررت بحق نفس األشخاص، إاالعتقاالت، فهي تقع على نطاق واسع، االختطاف ووفي مجال 
 وما وردنا مؤخراً: مجهوالً./ 1100أكثر من /مصير واالختفاء القسري في أحياٍن كثيرة، وال يزال واإلهانات، 

وال ، عفرينمدينة في مدخل  المسلح  حاجز، من قبل الاعتقال المواطن سعيد أحمد نعسو من قرية قيبارأوائل شهر تموز،  -
 .مجهول المصيريزال 

، واليزال مجهول (الشرطة العسكرية)من قبل  همن قرية جقلي جوم /22/مصطفى عبدو المواطن عتقال آب، ا 12 -
 .المصير

ً  /٤٤/حوالي  عمره ،محمد عليالمواطن آب، اعتقال  9 - وكذلك المواطن  ه،جوممقيم في قرية جقلي  ،من قرية جوبانا عاما
ً  /25/وليد جمو بن عبدو   مجهولي المصير.وال يزاال ،(الشرطة العسكرية)من قبل من جقلي جومه ،  عاما
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من قبل  بلبل -( في قرية عبودانشيرو أحمد ابراهيم ،علي ابراهيمو آالن حمودة  المواطنين )الشقيقاناعتقال آب،  16 -
 سابقاً.  لمدد مختلفة ، علماً أنهم تعرضوا لالعتقالمجهولة لى جهةٍ إواقتيادهم  ،تركية برفقة مجموعة مسلحةعسكرية دورية 

ن شيدهما للذاحديد البيتون المسلح من مبنيي المعصرة والجامع ا ةمسلحة بإخراج وسرقجهٍة أخرى، قامت ميليشيا ومن 
االجتياح، حيث ُسرقت آالت المعصرة ن تعرضا للقصف أثناء االلذو، قرب قرية قسطل مقداد المرحوم "جميل قورتا"

ً أن مبنى الجامع لم يكن متضرر ومحتويات الجامع من قبلها في يُذكر أن واً كثيراً وكان باإلمكان ترميمه؛ وقٍت سابق، علما
ً مباني بإزالة والمرتزقة قامت سابقاً جرافات االحتالل  ، بهدف إزالة في الشارع الرئيسي للقرية محالت ومنازل مهدمة جزيئا

 .وسرقة حديد بيتونها المسلح معالمها واالستيالء على أرضها
/ راكباً مسافراً إلى عفرين من التنقل 1٤آب، قام حاجٌز لألمن السوري في بوابة حلب الشرقية بمنع حافلة تنقل / 6يوم األثنين و

قطنها ُمهجري عفرين قسراً حلب والتي يشمال  –، وأجبرتها للتحرك نحو مناطق الشهباء الطريق المؤدي لعفرين -إلى منبج
بين الحين واآلخر تُجبر  قوات الحكومة السوريةمين هناك، حيث أن يقمُ من اللم يكونوا  والمحاصرين، علماً أن الركاب

 باء.نحو مناطق الشهعلى الرحيل مسافرين من أهالي عفرين إلى حلب 
ً لجرائم الحرب وجرائم  إن اإلمعان في االنتهاكات وارتكاب الجرائم بمختلف أشكالها ضد سكان عفرين المتبقين، يُعّد ارتكابا

 ،منها في الحدّ  –صاحبة السيطرة الفعلية  –، والضغط على الحكومة التركية بدايةً انة واالستنكار دضد اإلنسانية، تستوجب اإل
وفق القانون الدولي اإلنساني ومواثيق  ،إضافةً إلى تحميلها المسؤولية كاملةً، باعتبارها حكومة احتالل لمنطقٍة من دولٍة أخرى

 األمم المتحدة.
17/8/2019  

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

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

ي قرية قسطل مقدادصورة  -
 حية بلبل قبل االحتالل. نا -لشارع رئيسي ف 

 ، تهدم منازل وباكر يجرف بقايا المحالت والمنازل المهدمة. بعد االحتالل لنفس الشارعصورة  -
 من صفحة قرية قسطل مقداد عىل الفيس بوك. ن االصورت -
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