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 (:78عفرين تحت االحتالل )

 قصف متواصل على قرى شيروا واستشهاد مدنيين... اعتقاالت وأحكام جائرة، توطين واستيالء على الممتلكات

 

التكبر والغرور بلغ حده األقصى لدى حكام أنقرة، إذ يهددون كل من يخالفهم في الموقف والممارسة بخصوص الشأن السوري، ويعاندون 
لتيارات وتنظيمات اإلسالم السياسي، وإن كانت مدرجة على قوائم اإلرهاب العالمي؛ فها هو الجيش  وحمايتهمعلى سياساتهم وأجنداتهم 

النصرة سابقاً( وغيرها اإلرهابية، ومع مرتزقته من الميليشيات  -ساحات إدلب إلى جانب ميليشيات )هيئة تحرير الشامالتركي يعربد في 
 الجهادية المتطرفة المنتشرة في عفرين يواصل االنتهاكات وارتكاب الجرائم بحق المنطقة وأهاليها.

ريف حلب الغربي، كثَّفت قوات االحتالل التركي ومرتزقته خالل شهده ريف إدلب الجنوبي والشرقي وبعض محاور يمع التصعيد الذي 
تحت سيطرة الجيش السوري، والمكتظة بُمهجًّري عفرين، وقد أكدت  ةاألسبوع الفائت من قصفها على قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الواقع

)تل رفعت، ديرجمال،  ؛ وإذ استهدفالتي فيها قواعد عسكرية تركية عفرين -قرية تللفواعزاز  من جهة محلية أن القصف يأتي مصادر
، كالوته، مطحنة الفيصل، الزيارة، كفرنايا، علقمية، كفر أنطون، حربل، أم حوش، شيخ عيسى، يهكنَاغوعناز، شوارغة، آقئُبيه، بينيه، سمر

 جرحى.و.(، وأدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا قتلى نيربية، طعانة، سموقة، سد الشهباء، تل مضيق، حليصة، الوردية، تل جيجان..

المواطن  وأُصيب/ عاماً( 24شيروا استشهدت المواطنة )أمونة منصور عمر / -شباط، نتيجة قصف قرية "كالوته" 42ففي مساء اإلثنين 
 خليل بكر عمر بجروح بليغة، إضافةً إلى وقوع أضرار مادية في المنازل.

رون من عفرين، أدى إلى تدمير المنزل وجرح ثالثة  -تم قصف منزل في قرية آقئُبيه شباط، 42ومساء الثالثاء  شيروا أيضاً يسكنها ُمهجَّ
الطفل جميل حمو(، ووفاة زوجين وابنتهما تحت األنقاض، هم  ،مفيدة رمزي حسنقرية كورزيليه )عصمت حمو،  -مدنيين من عائلة واحدة
/ عاماً(، 14من بلدة بعدينا، سيروشت حسن دمحم / / عاماً 24بطلي، فاطمة أحمد علي /مع -بريمجةمن قرية  / عاماً 22 /)حسن حاج عزت دمحم

 حيث تأخر انتشال الجثامين إلى الصباح بسبب استمرار القصف على القرية.

شمال حلب  -اإلدارة الذاتية في مناطق الشهباء وشيروا -الشهداءعوائل وقد تم تشييع جثامين الشهداء بمراسم الئقة من قبل مؤسسة 
 فافين، بحضور حشٍد جماهيري، وسط صرخات التنديد بجرائم االحتالل التركي. -ووريت الثرى في مقبرة الشهداء

 انتهاكات أخرى:

بلدة بعدينا، مع إفالت قطعان الغنم بين أهالي  -/ شجرة زيتون في سهول كتخ عائدة لمواطنين من عائلة جرجي144قطع جائر ألكثر من /
 حقول الزيتون في تلك السهول لتحدث أضراراً بالمزروعات واألشجار، وذلك من قبل عناصر الميليشيات والمستقدمين.

 ،من قبل الشرطة التركية في استنبول ،ن )رشيد رياض فاتي سني، عبدو دمحم جرجي( من أهالي بلدة بعدينااالشاب اعتقلمنذ أسبوع تقريباً و
في  البلدةمن أهالي  (نضال أحمد يوسف)على خلفية اتهامهما باالنتماء إلى أسايش اإلدارة الذاتية السابقة. وكان منذ عام قد اعتقل الشاب 

 استنبول بتهمة العالقة مع اإلدارة السابقة والحكم عليه بالسجن عشرة أعوام.

ناحية معبطلي، ألربعة أيام، اللذين  -ل المواطنين )إبراهيم دمحم إبراهيم، مصطفى أحمد سليمان( من قرية كوليكاشباط، اعتق 42وبتاريخ 
 .ليوٍم واحد اعتقال في مرةٍ سابقة، مع اعتقال مواطن آخر بسبب تشابه اسمه السم )إبراهيم دمحم إبراهيم(

ً لديه متهمين -اطنين وفي ناحية بلبل، يستدعي "قاضي النيابة" مو "المحاكمة" ومواجهة  ـبالمثول ل - مالية بكفاالتٍ  وأُخلي سبيلهم سابقا
ا "صقور الشمال" في قريتي قزلباش وبيليه بمنع أصحاب الجرارات على حراثة أراضيهم، إال بعد يميليش وحكام جائرة بحقهم، كما قام متزعمأ

 على نفقة أصحاب الجرارات.وبالطبع وتكسيح أشجار الزيتون وكروم العنب،  فالحة حقوٍل مستولى عليها من قبلهم وتنظيفها من مخلفات قطع

 التوطين واالستيالء:

غرب مركز ناحية  –/ منزل، قرى ريفية وديعة قريبة من الحدود التركية 04/ منزل و سوركيه /24/ منزل و خرابيه سماقيه /42شديا /
اد معظم سكان "شديا" األصليين، وحوالي النصف ممن كانوا في "سوركيه"، ولم يعد راجو، وكان أهاليها يعملون في الزراعة والرعي، وقد ع

رون ً مع قسراً  منهم أحداً ممن كانوا في "خرابيه سماقيه"، حيث تشتت الُمهجَّ ، وتم توطين مئات العوائل من المستقدمين بدالً عنهم؛ ترافقا
سهول نبع بطمان القريبة منها، وكذلك حرق وقطع مساحات واسعة من أشجار االستيالء على حوالي نصف أمالك وممتلكات تلك القرى وفي 

(، على سبيل المثال جبال "سارسين" و "كريه" القريبة وآالف أشجار الزيتون، مع قطع أشجار سنديان رومي معمرة )شجرة حبش كالو
ل مبنى مدرسة "سوركيه" يناء االجتياح، وتم تحوإضافةً إلى تعرض بعض المنازل في تلك القرى ومدرسة "سندرية" للقصف والتدمير أث

 الحديث إلى مقّر عسكري لميليشيات "الفرقة التاسعة".
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ً مع سياسة تضييق  هذا، وتتواصل عمليات التوطين في عفرين مع تزايد أعداد الفارين من أتون المعارك في ريفي إدلب وحلب، ترافقا
ين، بغية إجبارهم على الرحيل، وبالتالي إحداث تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة؛ حيث السكان األصلي -الخناق على من تبقى من الكُـرد

على أسطح بعض خيم والتجمعات العشوائية، وتم نصب  أُسكن قسراً مئات اآلالف ضمن ممتلكات ومساكن أهالي عفرين، وانتشرت الخيم
اتل الميليشيات فيما بينها على اقتسام البيوت واألماكن وتأجيرها بأثمان ، مثلما جرى في جنديرس وقرية كوران. كما تتقالمنازل والبنايات

باهظة للمستقدمين، مثلما حصل بين ميليشات "السلطان مراد" و "الشرطة العسكرية" في مركز عفرين وسقوط قتلى وجرحى من عناصرها؛ 
على ممارسات الميليشيات في المتحدر من الغوطة و الفهد" وفي مقطع فيديو منشور على صفحات التواصل االجتماعي، يؤكد فيه المدعو "أب

/ أالف دوالر، حتى وإن كانت 2-1على منازل أهالي عفرين وتأجيرها للمستقدمين أو "بيعها كالفروغ" بمبالغ تتراوح بين / والتنازع االستيالء
 غير مكسية.

إلخوان المسلمين وحكومة العدالة والتنمية التركية، إلى أداء صالة ، الموالين لتنظيم اأمس الجمعة األئمة في عفرين اومن جانٍب آخر دع
مثلما جرى في مناطق االحتالل التركي  ،الغائب في المساجد والساحات على )أرواح قتلى الجيش التركي في إدلب( واعتبارهم )شهداء(

مت بعض الميليشيات الموالية لتركيا "تظاهرات" في )إدلب، اعزاز، الباب، جرابلس، كري سبي/تل أبيض، سري كانيه/رأس العين(، كما نظَّ 
 عفرين برفع أعالمها وتأييداً للجيش التركي.

إن إنهاء االحتالل التركي لمناطق عديدة في سوريا ودحر التنظيمات اإلرهابية يمهد الطريق أمام أي حٍل سياسي في سوريا، كما يسمح 
التي يبقى مكانها الطبيعي تحت السيادة السورية وإدارة أهاليها، والسيما إعادة األوضاع إلى مجراها  ري عفرين إلى منطقتهمبعودة ُمهجَّ 

 وتبعات التغيير الديموغرافي الممنهج.السلمي الطبيعي وإزالة مخلفات االحتالل 

49/4/4444  

 عفرين-اإلعالميالمكتب                                                                    
 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(

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

 :الصور

وشت حسن دمحم(.  - ، سير  الشهداء )أمونة منصور عامر، حسن حاج عزت دمحم، فاطمة أحمد علي
 .وقرية شديا سهول نبع بطمان -
ي راجو.  -
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