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 مداهمات للمنازل، اختطاف واعتقاالت... سرقات وأتاوى واستيالء على الممتلكات (:07عفرين تحت االحتالل )

 
ضد الُكـرد عموماً، تواصل أجهزة وسلطات االحتالل التركي في منطقة عفرين ممارسة في تطبيق سياساتها العدائية الممنهجة استمراراً 

من سكانها األصليين، وبأدواتها المختلفة  –ضد الُكـرد االنتهاكات وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية والتغيير الديمغرافي 
ساسي بأيادي الميليشيات المسلحة المتطرفة التي امتهنت اللصوصية "مؤسسات دينية" وجمعيات مؤدلجة "باسم الخير واإلغاثة" وبشكل أ

 يلي: ا خالل األسبوع الفائت من رصد مان  تمكوقد  واالرتزاق.
في منطقة عفرين، بتهم واهية، بحيث يتم  مع اعتقال المواطنين بشكٍل يوميتتواصل حمالت مداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بأثاثها  -

اعتقال أكبر عدٍد من المواطنين الُكـرد وحبسهم لمدد مختلفة وتوثيق بياناتهم الشخصية لصالح االستخبارات التركية، إضافًة إلى فرض 
كوركان "ؤخراً، وفي قرية ناحية بلبل م -"بيليه"غرامات مالية، وابتزاز ذوي المعتقلين عبر وسطاء ومخبرين، مثل ما جرى في قرية 

كانون الثاني، داهمت الشرطة المحلية واالستخبارات التركية منازل العوائل الكردية، حيث تمت مصادرة  7ناحية معبطلي، بتاريخ  -"فوقاني
 أمينة عارف، حسن ،حليمة عارف أحمد حسن، بهجتإلى اعتقال المواطنين ) كافة الهواتف النقالة والكشف على ملفاتها واتصاالتها، إضافةً 

/ ألف ل.س عن كل شخص، بينما 111هم بعد دفع غرامة مالية /بعض فراج عن( وتم اإلخديجةزوجته و حسن مصطفى حسن، خديجة محمد،
عائلة من / 01ذكر أن /ويُ  ؛، ما عدا حاالت اعتقال سابقة عديدة)مصطفى وزوجته( ال يزاالن رهن االعتقال لعدم تمكنهما من دفع الغرامة

التي يقع بقربها مزار المرحوم الشيخ / منزل ألهالي القرية، 50األصليين متواجدين، وتم توطين المستقدمين في /" فوقاني كوركا"سكان 
 .، ولم يسلم حرش الصنوبريات حوله من القطع على يد المسلحين"النقشبندي الرباني حسين علي"

تغيير "هجرة وترك أرضهم وممتلكاتهم، في إطار خطة وذلك بغية الضغط على الُكـرد باستمرار وإفقارهم وترويعهم ودفعهم نحو ال
المتطرفة  اإلسالميةممنهجة ترتقي إلى مستوى التطهير العرقي، منذ أن دنست قوات االحتالل التركي ومرتزقتها من الميليشيات  "ديمغرافي
 م.5112كانون الثاني  51السورية في  –اإلخواني المعارض أراضي منطقة عفرين الكردية  -تالف السوريالتابعة لإلئ

/ أالف ل.س، بحجة مساعدة النازحين 0-3جنديرس إتاوة ما بين / -فرضت ميليشيا مسلحة على كل عائلة كردية في قرية حج قاسما -
ة وإن كانوا كبار في يالقادمين من إدلب، وكذلك مطالبتها بكمية من الحطب، إلى جانب إجبار الرجال في القرية على الخروج للحراسة الليل

 وذلك لمواصلة استفزاز وابتزاز أهالي القرية. –/ عاماً 01/ حتى -السن 
 /5111/بيك آب  - من أهالي بلدة معبطلي مع سيارته شقيقه محمدبن يوسف وحسين اختطاف المواطن حسين  كانون الثاني، تم 11في  -

تستقل  مسلحة عصابةمن البلدة، من قبل والقريب  طريق كمروك –آفراز نبع قرب  مافي حقل زيتون له ماأثناء تواجده المسجلة لدى الدولة،
/ 10مسافة /إلى  ماهت، حيث نقلالسيارةعلى سرقة  مابالضرب لدى اعتراضه ماالتي انهالت عليهو ،أفراد/ من الميليشيا المسلحة 0/ سيارة فان،
السيارة، رغم وجود العديد من الحواجز المسلحة  ما، وسلبت منهماهوتركت ما إلى جذع شجرةهناحية راجو وربطت -مفرق قرية قاسمكم قرب 

 .من فك بعضهما عن الشجرة بعد ساعة وعادا أدراجهما إلى بلدتيهما مكلومين ومفزوعين الشقيقانتمكن في تلك الطرقات، بينما 
 زركا" قريتي عوائلأمس الجمعة  أبلغت، بل الزيتون زيت نتاجإ على فرضتها التي %0 بالنسبة تكتفي لم "المجد فيلق" ميليشيا -

، نقدي مبلغ وليس الزيت اً حصر ،عائلة كل على زيت تنكة/ 5/ إضافية إتاوةفرض ب –عائلة كردية / 05/ حوالي -بناحية راجو  "وجوبانا
 أشجار إحداها غير حاملة هذا الموسم. كنت لم وإن
 "المجد فيلقالزيتون من الحقول المستولى عليها، حيث أن ميليشيا " وإنتاج األتاوى اقتسام على تتنازع الميليشيات المسلحة فيما بينها -

 من أكثر نقل تم الماضية األيام خاللو، جائر بشكل قطعها ويتم، راجو – "جوبانا و كؤرا" قريتي بين زيتون شجرة أالف /7/ تستولي على
 / طن حطب.01، يعادل وزن /منها حطب تريال /31/

/ أالف ل.س عن كل عائلة لميليشيا "السلطان سليمان شاه" التي فرضتها 11ناحية شيه وعنوًة لدفع / -"قرمتلق"اضطر الُكـرد في قرية  -
 ".منازلهمكإتاوة شهرية بحجة أنها "بدل إيجار 

/ عنصر من ميليشا 101تم نقل حوالي / المسلحة الموالية لها إلى ليبيا، فقد يةتستمر تركيا بنقل مرتزقة من عناصر الميليشيات السور -
 ."السلطان سليمان شاه" المتمركزة في ناحية شيه )شيخ الحديد(، إضافًة إلى متزعمها المدعو "محمد الجاسم أبو عمشة" وثالثة أشقاء له

وقهم، وال يتوانون عن رغم المآسي والضغوطات الجمة هناك إرادة لدى أهالي عفرين ال تنكسر وال تنهار، وهم متشبثون بأرضهم وبحق
 فضح تلك الجرائم واالنتهاكات الواقعة على أبنائهم وممتلكاتهم وثقافتهم وتاريخهم ووجودهم كمكون قومي أساسي في سوريا.
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