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 (:94عفرين تحت االحتالل )

 استثناء سكان أصليين من المساعدات، سطو مسلح وسرقات، حرائق، اختطاف قاصرة، في ظروف غامضة القتل العمد ووفيات

    

    

مناطق في  والسياسات تتكشف بوضوح نوايا ومطامع أنقرة في التأسيس للبقاء أمداً طويالً الوقائع والممارسات رصد وقراءة من خالل 
، بفرض أنشطة سيادية، من وجود إداري وعسكري مدجج بالسالح ورفع العلم التركي وتأسيس بنى الشمال السوري نمنفوذها واحتاللها 

، معابر حدودية جديدة، مؤسسات التربية والتعليم والقضاء والدين( واالستحواذ تحتية استراتيجية )شبكات الكهرباء واالتصاالت، البريد والنقل
على مجاالت التجارة والصناعة والزراعة، وآخرها فرض التعامل بالليرة التركية بدالً عن العملة السورية، من خالل ضخ كميات كبيرة من 

 القاعدية. –اإلخوانية وحكومة اإلنقاذ  –كومة المؤقتة العملة التركية، خاصةً الفئات الصغيرة منها، بقبول وتعاون الح
 القتل العمد ووفيات في ظروف غامضة

ً مقيمذي كان شيروا، ال -ومن األخبار المفجعة التي وصلتنا مؤخراً، الشاب "كمال دمحم علي" من أهالي قرية "غزاوية" قرية مع عائلته في  ا
يعمل لدى كان  إدلب -آخر من أهالي سراقب م ، مع رجل  8112فيها، قد تعرض أواخر شهر أيار عام "برج عبدالو" القريبة، حيث لهم أمالك 

، أثناء عملهما في ري البساتين ليالً، إلى الضرب والتعذيب والقتل العمد على يد مسلحين من الميليشيات، ولم يتم نشر الخبر على العائلة
قيد النسيان والتسجيل ضد جريمة البقيت إذ ة تعرض العائلة لجرائم أخرى، التواصل االجتماعي في حينه، خشيصفحات وسائل اإلعالم و

 مجهول!.
حالة لجنديرس  –من أهالي قرية يالنقوز المواطن "مصطفى دمحم شواخ بن حج عبد" من المكون العربي و عرضتحزيران،  5بتاريخ و

الذي استولت عليه ميليشيات أحرار الشرقية ورفضت تسليمه إياه، مما استدعى  صحية سيئة بُعيد مراجعته لمنزل  عائد له في مدينة جنديرس،
ري الثرى حزيران، حيث وُ  9، فتوفي في ظروف  غامضة، ولم يتم تسليم جثته لذويه إال بعد أربعة أيام بتاريخ عزازااسعافه إلى مشفى في 

ً بتهمة التعامل مع اإلدارة  السابقة وسُجن مدة تسعة أشهر، رغم انتمائه إلى صفوف جماعة الذاتية في مقبرة قريته. وكان قد اعتقل سابقا
 "الزنكي" المسلحة لفترة بعد احتالل عفرين.

 -/ عاماً" من منزل نجله مختار قرية قزلباش بناحية بلبل21حزيران، خرج المواطن العجوز "عارف عبدو خليل / 9صباح الثالثاء و
نية الذهاب إلى بيت نجله اآلخر في القرية، اختفى ولم يعود، إلى أن وصل مساًء إلى إحدى مشافي ب   –سلطات االحتالل ل قبالمعين من 

 ً ً مات تهرفعمن م كنتمن لم) عفرين جسداً هامداً على مشارف الموت أو متوفيا ، حيث تسربت عن مقربين منه أقوال مختلفة )توفي منتحراً، (ما
على كمية من الذهب ومبلغ من الدوالرات كان في حوزته وسلَّمته وقع في مياه بحيرة ميدانكي، أصابته جلطة قلبية( وأن الميليشيات عثرت 

ً لعإلى نجله؛ وبمتابعة الحدث تبين لنا أن المقربين من المغدور يحجمون عن كشف مالبسات وحقائق وفاته تحت ضغط التهديدات،  أن  ما
ل بكرسيه المتحرك/دراجة كهربائية بأربعة إطارات العجوز كان ُمقعداً ومريضاً منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الشلل، وال يقدر على التنق

كم وعبر طرق منحدرة ليصل إلى  /11/إال ضمن المنزل وفي بعض طرقات القرية، فكيف جازف وكان له القدرة بالذهاب مسافة ال تقل عن 
 .ليمس قوية وذهن  ، وهو الذي كان ميسور الحال ويحفظ ماله جيداً وذو عزيمة !بحيرة ميدانكي ويقع في المياه أو ينتحر؟

إن حاالت القتل العمد والوفاة في ظروف  غامضة واستهداف المدنيين من أهالي عفرين، المسنين منهم خاصةً، المتكررة في ظل االحتالل، 
" وال تُتخذ ، تُغطى من قبل الميليشيات و"الهيكليات األمنية والقضائية القائمةمنطقة إال ما ندر خالل عقود  مضتوالتي كانت غريبة عن ال

على إخفاء الحقائق وعلى المصالحة  ويُرغمونبطرق مختلفة دون يُهد  أهالي الضحايا  نإاإلجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة وبسط األمان، بل 
فوامع المعتدين   .إن عُر 
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 تعسفية اختطاف واعتقاالت
ا الواقعة تحت سيطرة ميليشيا "جيش  -"درويش"/ عاماً" من أهالي قرية 11"ملك نبيه جمعة خليل / ةاة القاصرتالف تفاختط - ناحية شرَّ

 ، من قبل مسلحين، وال يزال مصيرها مجهوالً. 8181أيار  82النخبة"، صباح وقفة عيد الفطر 
ً /28/ ودمحم منان بريمحزيران، اعتقل المواطنين " 2بتاريخ  - ً  /81/الوند عمر سمو ، عاما ً  /81/جوان شكري عمر ، عاما " من عاما

، من قبل ميليشيا "لواء دمحم الفاتح" وشرطة راجو، واقتيدوا إلى مركز راجو، وال يزال مصيرهم مجهوالً. وال زال "معمال"أهالي قرية 
ع الغرامة فلعدم تمكن ذويه من د ماراتيه بعفرين، -في سجن م8181أيار  15الذي اعتقل في القرية بتاريخ  "المواطن "أحمد عثمان دمحم

م، وال يزال مصيره مجهوالً، 8119عاماً" من نفس القرية معتقل منذ أوائل تشرين األول  /81/ كردي أحمد "دوزيان كما أن الشاب المالية،
 ح ذويه أنه محتجز في السجون التركية.رج   حيث يُ 

 عمل "المنظمات اإلغاثية"

حت إشراف سلطات االحتالل التركي، وال يخلو عملها في مجال المساعدات اإلنسانية واإلغاثية هناك منظمات عديدة تعمل في عفرين ت
تلقينهم تعاليم معينة والترويج للثقافة العثمانية ونشر التطرف الديني، وكذلك التفرقة بين السكان األصليين والذين تم من استغالل المحتاجين و

ً في وتبقين محرومتوطينهم في المنطقة بحجة أنهم نازحين، حيث أن أغلبية سكان عفرين األصليين الم ن من المساعدات أو تُمنح لهم أحيانا
 حدودها الدنيا، رغم سوء أحوالهم المادية بسبب تدهور مصادر أرزاقهم والسلب والنهب الذي تعرضوا له، ففي اآلونة األخيرة تم شطب أسماء

ً يتم التفرقة بين  الشؤون االجتماعية ى/ أسرة من أهالي مدينة جنديرس من جداول اإلعانة المسجلة لد511/ في المجلس المحلي. وأحيانا
جدد" أيضاً، حيث أن التفرقة بأشكالها تنُم عن سياسة عنصرية وتحض على الحقد والكراهية، وتخلق مشاكل ميدانية القديمين و النازحين ال"

ليقوموا  –كرشوة على تعاونهم  – %/ من المساعدات ألعضاء المجلس المحلي والمخاتير11كثيرة. كما أن تلك المنظمات تمنح نسبة /
 بتوزيعها على هواهم. وبالتالي يخرج عمل تلك المنظمات عن إطارها اإلنساني.

ومن جانب  آخر أصبحت األوضاع المعيشية في عفرين أكثر صعوبةً بسبب الحصار وإغالق المعابر وتدني قيمة الليرة السورية وتدني 
-1211لتر مازوت  1والبطالة المتفشية والكثافة السكانية جراء عمليات التوطين، إذ ترتفع األسعار تباعاً )مستوى االنتاج في جميع المجاالت 

 ل.س...(. 1811كغ خبز  1ألف ل.س،  81كغ شاي 1ل.س،  1511كغ بندورة  1ل.س،  1011لتر بنزين  1ل.س،  1511
 وانتهاكات فوضى وفلتان

في  الذي يعملوساكن في مدينة عفرين، الإدلب و -من أهالي بلدة سرمدا "علي درويش"حزيران، تعرض المواطن  18يوم الجمعة  -
غزاوية، أثناء ذهابه إلى  -طريق باسوطة لىعمجال الصرافة والحواالت المالية، إلى عملية سطو مسلح وضرب على يد عصابة مسلحة، 

علماً أن ذلك الطريق يقع  ي من جروح وكدمات عديدة./ ألف دوالر منه، حيث أسعف إلى عفرين وكان يعان011/ أكثر منإدلب، وتم تشليح 
 تحت سيطرة ميليشيات "الحمزات و فيلق الشام".

أبوعمشة" متزعم ميليشيات "لواء السلطان سليمان شاه"، وحسب تسريبات من محيطه أنه منذ أكثر من شهر قد  -المدعو "دمحم الجاسم -
ه بقرية "قرمتلق"تعرض مع مجموعة من المرتزقة السوريين في ليبيا إ ناحية  -لى عملية عسكرية ونجى منها بأعجوبة، فعاد إلى مقر 

ل "فرن قمرين للخبز" العائد له مدة شهر ويوزع الخبز مجاناً على ال ذين تم "شيه/شيخ الحديد" بعفرين، وادعى وقوفه إلى جانب الفقراء ليُش غ  
ً توطينهم، عدا السكان األصليين،  / دوالر من كل 111جانب الثانوية وبجمع إتاوة / -لفرن في مبنى شركة المياه سابقاً أنه قام بتجهيز ا علما

 عائلة كردية.
جنديرس،  -ومحولتين رئيسيتين في قرية "جوبانا" التغذية الكهربائيةحزيران، قامت ميليشيات "أحرار الشام" بفك كامل شبكة  9بتاريخ  -

 المدعو "القائد العام أبو سلوم".من "أبو سعيد" بتهديدهم وتبليغهم أن أمر الفك جاء ولدى اعتراض األهالي قام متزعمها المدعو 
 حرائق الغابات

 أُضرمت، ففي يومي الجمعة والسبت الماضيين، التهمت النيران التي عفرينال تزال الحرائق تلتهم مساحات واسعة من الغطاء النباتي في 
ال هكتارات من الغابات الحراجية الطبيعية في مواقع "كازكة، ثعبي مامدة، بوزي مشمش، قُ راجو ما يقارب عشر  -في شمالي جبل هاوار

 ، وحوالي ألف شجرة زيتون في محيطها.ديوا، أرض عنكورة، كول حشكة"
ا، فأدت لحرق حوالي ألف شجرة زيتو -حزيران، أُضرمت النيران في حقول للزيتون غربي قرية بيليه 1وبتاريخ  ن عائدة ناحية شرَّ
 ألهالي القرية.

 واسعة من األشجار. تجنديرس، فالتهمت مساحا -"ازقليق" بلجغابات أطراف حزيران، أضرمت النيران في  7وفي 
ر تُوف   لم اإلجراءات وسلطات االحتالل قبل، ال تتخذ ذي المنطقة من  اهذا ورغم تكرار الحرائق في الغابات واألراضي، التي لم تعتاد عليه

الغابات واألشجار بالقطع العشوائي الواسع  اُستبيحتاإلمكانات الكفيلة بحماية الغابات واألشجار وإطفاء الحرائق في مهدها، وعدا الحرائق 
 كوارث على الغطاء النباتي والبيئة. لتقعألجل التحطيب وصناعة الفحم، 
فالت األمني وعدم االستقرار والتوترات، نفصلة عن سوريا، يسودها اإلنواحتاللها أصبحت بحكم الم اتركينفوذ إن المناطق الواقعة تحت 

ً بعد يوم؛ وتتعامل أنقرة معها كمنبع للمرتزقة لتسوقهم إلى ليبيا ، إذ تقود عشرات اآلالف من فتتوسع دائرة وحجم االنتهاكات والجرائم يوما
 أوروبا ودول عربية عديدة.و خصومها في سوريا اإلرهابيين وتهدد بهم

12/1/8181  
 عفرين-المكتب اإلعالمي                                                                     

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

 الصور: 
"ملك نبيه جمعة  ةالفتاة القاص  - "."عارف عبدو خليلالمغدور  - "."مصطفى دمحم شواخالمغدور  - ".الشاب "كمال دمحم عل  الشهيد  -
ى باسم  - المواطن المصاب "عل  درويش".  - ".خليل "ربطة خب  ى  ".ازقل  قغابات "أطراف حرائق  - حرائق غرب   قرية "بيليه".  - ."فرن قمرين للخب 
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