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 (:57عفرين تحت االحتالل )
 المحتل التركي الزيتون لصالح زيت مبيعات%/ إتاوة على 3/)منطقة آمنة( مزعومة في خريطة الميثاق الملي... 

 

حافظتي حلب والحسكة مو وجزر يونانية وقبرص أجزاء من البلقان والقوقازشمل تي تال، العثماني -م1920الميثاق المليخريطة 
أحد أعمدة حكم حزب  -خلوصي أكار ، نشرها وزير دفاعهورفاقه مرارا   أردوغان اويُشيد بهقليم كردستان العراق وكركوك، والموصل وإ

 ... ليعبروا بوضوح عن أطماعهمنسترجع ما هو لنا"سوف "بمنشور  ة  مرفقو، العلم التركيب ة  مزين يس بوكفالعدالة والتنمية، على صفحته ال
، بلبوٍس قومي وديني إسالمي متطرف، الجديدة، التي تتجلى في إصرارهم على احتالل مناطق واسعة في شمال سوريا -القديمة التوسعية

وقوٍد بشري من جهاديين سوريين مرتزقة ضد أراضي بلدهم اإلخوان المسلمين و تشيوخ وتنظيما تنظيراتوفتاوى وباالعتماد على 
 .ومكوناته

في شمال شرق سوريا،  مزعومة دحض كل أكاذيب تركيا حيال إقامة )منطقة آمنة(ي ،ما وقع في عفرين وال زال، من انتهاكات وجرائم
جرائم الحرب وجرائم ضد ارتكاب و افي ممنهجديموغر قسري للسكان األصليين وتغييرٍ  تهجيرٍ األمان واالستقرار في ظل  تعرفالتي لن 

كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش في تقرير للمنظمة  دث عن وقوعهاح  ت  انتهاكات مختلفة، والتي ممارسة اإلنسانية و
، قائال : "تورطت تركيا وحلفاؤها سابقا  في عمليات قتل غير قانونية واعتقاالت تعسفية وأعمال تهجير غير 18/10/2019بتاريخ  منشور  

بحصول مئات االنتهاكات التي ترقى إلى االعتقال التعسفي والتعذيب واإلخفاء على  مشروعة..."، وأضاف التقرير "أفاد نشطاء محليون أيضا  
أعمال استيالء ونهب وتدمير لممتلكات مدنية كردية في عفرين شمال سوريا "وثقت هيومن رايتس ووتش ومدعومة من تركيا"، يد الفصائل ال

كما سيطرت هذه الجماعات على مساكن المدنيين ونهبت ودمرت  (،الجيش السوري الحر)ارتكبتها جماعات مسلحة مدعومة من تركيا في 
 ."صحابهاالممتلكات المدنية دون التعويض أل

األمم المتحدة في إحاطة إعالمية بتاريخ  -باسم مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسانكما قال روبرت كولفيل المتحدث 
ا أّن عدد ا من المناطق في شمال سوريا، مثل عفرين والباب وجرابلس وأعزاز، التي كانت أصال  تحت سيطرة : "11/10/2019 وردنا أيض 

لتركيّة و/أو الجماعات المسلّحة الموالية لها، ال تزال تشهد الفوضى واإلجرام المستفحل والعنف المتفشّي. وأفادت تقارير بوقوع القوات ا
عمليّات تخويف وسوء معاملة وقتل وخطف ونهب واستيالء على منازل، ترتكبها الجماعات المسلّحة المدعومة من تركيا في هذه المناطق، 

اعتقلت مدنيّين من منازلهم أو عند نقاط التفتيش، على خلفيّة اتّهامهم باالنتماء إلى جماعات كرديّة مسلّحة أو سياسيّة. وال يزال  كما أفيد بأنّها
 ."مصير وأماكن وجود العديد من هؤالء المدنيّين مجهول ْين

 يلي: وقد وردنا هذا األسبوع ما
 موسم الزيتون:= 

ومشاركة الكثيرين ممن تم توطينهم في  الميليشيااستمرار نهب وسلب محصول الزيتون بمختلف سبل وأشكال اللصوصية من قبل 
 المنطقة، حيث أُلغيت الوكاالت وحق التصرف لدى األقرباء من قبل معظم الميليشيات المسلحة والتي استولت على أمالك الغائبين والذين لم

/ للمواطن عبدو دادكو قرب مفرق قرية 500ئق إثبات ملكية، وسُرقت ثمار مئات آالف األشجار في الليل والنهار، منها /يتمكنوا من إبراز وثا
/ 10دروميه، وحوالي / -بلدة بعدينا في سهول كتخ لعوائل )دهدو، إيبش، عثمان، مدور( منالقطاف  دواتأمع / 1000وحوالي /، جويق

جني حتى يتسنى له / دوالر 500إتاوة / ل مالككمن  يُطلب معبطلي -، وفي قرية أومولعائلة طوبال اشران، قسم منه -أالف في قرية معرسكة
شا النخبة في من قبل ميلي -حاملة أم غير حاملة –/ل.س على الشجرة الواحدة 150. وكذلك فرض إتاوة /تحت تهديد قطع أشجاره محصوله

مكتب الزراعي )للمجلس المحلي( على معصرة زيتون ناحية معبطلي التي استولى األتراك في مركزها باسم الل التابعة قرى عمارا وشيخوتكا
%/ من منتوج الزيت على األهالي من قبل 20تم فرض إتاوة / ناحية بلبل -"قره كول"لصالحهم. وفي قرية  ويُشغلونهاأهلية  عائدة لجمعيةٍ 

وفي كل معصرة زيتون بالمنطقة تفرض  ./ دوالر على كل شجرة زيتون حاملة2، وفي قرية كفرزيت يتم فرض إتاوة /ميليشيا السلطان مراد
 .%/ عدا آجار المعصرة14، حيث في قرية كمروك يتم فرض نسبة /الميليشيا المسيطرة أتاوى على هواها

للذين سمح فرض أتاوى، في حين يُ مع  عرقلتهاوالزيتون والزيت وتجارة حركة نقل  تقييديتم وسرقته، الزيتون قطاف إلى جانب مشكالت 
هم من اتيسمح ألهالي قرى عفرين المجاورة لمناطق إعزاز ودارة عزة وآطمة ببيع منتوج حتى الو، والبيع والشراءية الحركة بحر تم توطينهم

نى سعر الكيلوغرام الواحد من زيتون المائدة األخضر إلى ما دون د  ت   المفروض على عفرين وبسبب الحصار العام ؛الزيت والزيتون فيها
 –معصرة رفعتية في  ركيت يحصر بيعه لمركز تجارالذي يُ و، ا  / دوالر31ما دون /إلى من الزيت  ةالواحد لتنكةا/ ل.س، وكذلك سعر 250/

سعر بطبيعة الحال على حساب  ،%/ من إجمالي المبيعات إلى مندوبي االحتالل التركي3جنديرس عن طريق تجار محليين يدفعون إتاوة /
/ ل.س، مما يضطر األهالي لبيع 5500تصل إلى / باهظة إلى مدينة حلب ةتنكة الزيت الواحدالفالحين، كما أن تكلفة وصول الشراء من 

 / دوالرا .50-42بين /ما اوح ر  قبل احتالل عفرين ت  الواحدة زيت ال تنكة... علما  أن سعر المتواجدين في عفرين الزيت إلى التجار األتراك
الرئيسي لألهالي، إلى جانب ضعف االنتاج الزراعي والصناعي وتدني  -موسم الزيتون -استنزاف شديد في مصدر الرزقعملية هناك 

 فرص العمل بشكل عام في ظل تدهور األمن واالستقرار.

 (يكيتي)حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
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 :اختطاف واعتقاالت= 
 ُ عديدة، وكذلك  لمراتٍ كان لمدد مختلفة وإن سابقا  احتجزتهم الميليشيات المسلحة  نسمى الشرطة العسكرية تُعيد اعتقال جميع الذيما ت

تم تسن، وء وكبار ر ونساعد، بتهم )االنتماء إلى وحدات حماية الشعب، التعامل مع اإلدارة السابقة... الخ(، بينهم قُص  ثيرين ممن لم يُعتقلوا ب  الك
/ التي ال 1949الرابعة // من اتفاقية جنيف 70انتهاكا  جسيما  للمادة /محاكمتهم صوريا  وتغريمهم ماليا  وإعداد بيانات شخصية عنهم، ويُعدُّ هذا 

 ُ ُ ت دينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل االحتالل..."، حاكمهم أو تُ جيز "لدولة االحتالل أن تقبض على األشخاص المحميين أو ت
 عنها.القانونية والسياسية الكاملة تتحمل الحكومة التركية المسؤولية إذ 

إبراهيم في بلدة كفرصفرة، بعد تفتيش منزلهما، من قبل  كلي خيري ونجله رتشرين األول، اختطاف المواطن محمد حيد 14مساء  -
 الميليشيا المسلحة، واالفراج عنهما بعد يوم.

/ أالف 7ذويه بفدية مالية / ويُطالبمنذ أسبوع، تم اختطاف المواطن الشاب سيامند زكي بكر في قرية آنقلة من قبل ميليشيا مسلحة،  -
/ ألف دوالر، لقاء 20طالب ذويه أيضا  بفدية /ويُ امند معمو في مدينة عفرين بنفس اليوم، دوالر، لقاء تركه. وكذلك اختطاف المواطن سي

 االفراج عنه.
ناحية بلبل، أثناء وجوده مع أسرته في  -/ عاما  من قرية "قره كول"47تشرين األول، اختطاف المواطن رستم عكاش خليل / 15 -

 حة ملثمة، واإلفراج عنه في اليوم التالي بعد سلب سيارته البيك آب هونداي الحديثة.قطاف الزيتون، من قبل مجموعة مسل
ان مجهوال ، والتي اختطفت ناحية شرّ  -/ عاما ، من أهالي قرية معرسكة16ال يزال مصير الفتاة القاصر سارا عبد هللا محمد علي / -

 أيلول الماضي، من قبل ميليشا مسلحة. 26بتاريخ 
 متفرقات:= 
 هقتل على خلفيةأبو شهاب( رئيس مخفر شرطة راجو الذي سُجن على ذمة التحقيق بعفرين،  -إطالق سراح المدعو )النقيب أيهم قباع -

تحت التعذيب، دون محاكمته بجرم القتل العمد، بل وترقيته عسكريا   9/9/2019بتاريخ  )حمادة( من قرية بليلكو محمد حنيف حسينلمواطن ل
 كافأة  له على أعماله اإلجرامية ضد الكُـرد في عفرين.إلى رتبة رائد، م

%/ من عناصر الميليشات المرتزقة الموالية لتركيا من منطقة عفرين إلى جبهات العدوان على مناطق شمال شرق 75نقل حوالي / -
 الذهاب إلى القتال. واورفض واقد فرّ  همسوريا، حيث البعض من

بلبل إلى القصف أثناء االجتياح التركي لعفرين، وقد تم  -جنوبي قرية "قره كول" –تل "مدور"  في موقعتعرض مزار إسالمي  -
، وتم قطع جميع األشجار الحراجية حديد بيتون البناء أيضا   وسُرقتدميره كليا  منذ شهر من قبل ميليشيا السلطان مراد، بحثا  عن كنوز، 

 المعمرة المحيطة بالمزار وتحطيبها.
، ويفسح المجال أمام انتعاش التنظيمات التكفيرية اإلرهابية، والعالمالتركي لشمال سوريا يُهدد السلم واالستقرار في المنطقة إن الغزو 

فال تكفي عبارات الشجب واالستنكار التي  ويفضي إلى كارثة إنسانية بحق الماليين من البشر، ويُطيل من أمد األزمة السورية ويُعقدها،
كي، بل أن المجتمع الدولي ُمطالب بشكل عاجل للعمل على وقفه عند حده وردعه عن توسعت على المستوى العالمي حيال أفعال النظام التر

 العدوان على سوريا وإنهاء احتالله ألجزاء منها.
19/10/2019 

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

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

 :الصور
-   .  الفتاة المختطفة سارا عبد هللا محمد علي
 مزار "مدور".  -
 خلوصي أكار.  -خريطة الميثاق الملي  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

