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 (:018عفرين تحت االحتالل )

 تفجير إرهابي ضخم وضحايا مدنيين، استشهاد أطفال، اعتقاالت متواصلة وقرية "ماراته" مرةً أخرى، سرقات مستمرة

 

ما يسمى بالجيش الوطني السوري التابع للحكومة السورية المؤقتة الموالية للحكومة التركية تقوم  فيالمنضوية رهابية إن الميليشيات اإل
في  ،عن االعتقال التعسفي المتواصل فضالا  ،الخاصةو االستيالء على الممتلكات العامةو نهجممبتكرة من العنف المكل يوم بأنماط جديدة و

يخ ترسساسية منها توسيع والغاية األ ؛مباشر للمنظومة الدولية المعنية بحقوق االنسان تحد  نساني وصريح للقانون الدولي اإلواضح و انتهاك  
ا  هملقمة عيشفي  السكان األصليين -الُكـردمحاربة من خالل و ،رينفالتغيير الديموغرافي لمنطقة ع النزوح، حيث لى الهجرة وإلدفعهم  ،أيضا

ا تزداد وتيرة و ا وقد رصدنا خالل األ ،قانونيخالقي وأي رادع أدون  حجم هذه االنتهاكات يوميا  من هذه االنتهاكات: سبوع الفائت بعضا
الة عوانها، بأن منطقة عفرين تعيش حأو كيما تدعيه سلطات االحتالل التر في منطقة عفرين، بعكسمني الفلتان األى وضفي ظل الفو -

مفخخة وسط  شاحنة تفجيرحيث كان آخرها  ،متكررة فيهاتحدث انفجارات كبيرة و ،م0212 كانون األول 02 أمان بعد غزوها فياستقرار و
ال فطأبينهم  / شخصاا 11مقتل /وقوع أضرار مادية و لىإدى أ الذيم، 11/9/0202يوم األثنين  ،"كاوا حداد"مدينة عفرين قرب دوار 

 -من أهالي قرية حبو  اا عام/07/ سماعيلإأحمد خليل الشاب الشهيد بينهم كان  ؛بعضها خطيرة ،فاوتة/ آخرين بجروح مت12صابة حوالي /إو
ا من المكون العربي في 11/ عيداوي الشهيد الطفل مصطفى دمحمو ،"زيارة حنانمقبرة "في  جثمانه فنحيث دُ  ،ب لطفلينأج ووماباتا متز / عاما

 مدينة عفرين. -قرية تل طويل
مما  ،بالسكان المدنيين هلةآلماكن ات شبه يومية بين المسلحين ضمن األنتشار العشوائي للسالح تحدث اشتباكااالفوضى  كذلك في ظل -
استشهاد الطفل يوسف عثمان م، أدت إلى 19/9/0202جرت في شارع الفيالت وسط مدينة عفرين بتاريخ  آخرهاو، حاياضلى سقوط إيؤدي 

 بشكل عشوائي. مسلح أطلقهصابته برصاص إبعد  ،سنوات /3/
 -من أهالي قرية كورا اا،عام/31/ ديدار خورشيد ،اا عام/30/ رشيد خورشيد :من سمى بالشرطة العسكرية باعتقال كل  قامت ما ت -

عدة و سرقة سيارة خاصة ومبلغ من المال تمو م،12/9/0202ذلك في يوم الخميس:و، بحجة تعاملهما مع االدارة الذاتية السابقة ،جنديرس
 مجهولي المصير حتى هذه اللحظة. يزاالال و ،سرةاأل فرادأجهزة موبابل كانت بحوزة أ

 ةمع ثالث 11/9/0202راجو بتاريخ  -من أهالي قرية قاسم اا عام/11/ باعتقال الشابة مريم عفديك شيخو قامت ميليشيا أحرار الشرقية -
 المصير. زالوا مجهولييال و ،آخرين

ال و 11/9/0202 من أهالي مدينة جنديرس بتاريخ اا عام/ 02/قامت ميليشيا السلطان مراد باعتقال المواطن مراد عبدالرحمن رشيد  كذلك
 زال مجهول المصير.ي

االستخبارات  داهمت -االحتالل التركيالمشكل من قبل  -بعض أعضاء المجلس المحلي لمدينة جنديرس رئيس و عتقالال استكماالا و
 .17/9/0202: بتاريخه تلاعتقناحية جنديرس و -منزل المواطن دمحم بازو التركية
ليد خليل دمحم عثمان، و :سماؤهمأن التالية العسكرية باعتقال كل من المواطنيناحية ماباتا قامت ما تسمى بالشرطة  -في قربة بريمجة -

جبارهم وإل ،مع االدارة الذاتية السابقة التعامل بحجة ،ذلك للمرة الثالثة على التواليمصطفى موسى، دمحم حنان موسى، مصطفى دمحم سيدو، و
 ل.ت/ لكل شخص. 722غرامات مالية / ععلى دف
ميليشيا  يرهابيإحد قياديي وأ "معتز"رد من أهالي عفرين يقوم المدعو ـبحق الكُ  الالإنسانيةالممارسات قرية ماراته: ضمن االنتهاكات و -
ن أدون  ،بشكل يوميب ثالث جرارات زراعية على خدمته صحاأ بإجبار ،لمدينة عفرين ةعلى قرية ماراته التابع ةالمسيطر "تالحمزافرقة "

 (Gundî Mezin) من قرية مازن بشكل يوميصحاب الجرارات بجلب ثالثة صهاريج مياه أحيث يقوم  ،أجور أو تكاليف ماديةية أيدفع لهم 

 بحطنقل يقوموا بكذلك و ،ل.س(12222) كلفة نقل الصهريج الواحد بلغتحيث  ،له رأس( عائد 722) سقاية قطيع ماشية المجاورة، ألجل
 .عدةتجميع ماكن ألى إالقرية ب حقول محيطةن من وشجار التي يقطعها المسلحاأل

 ة ألهاليحقول الزيتون العائدراضي الزراعية وبشكل عشوائي بين األ له ية العائدشيقوم برعي قطيع الما "معتز"مدعو لن اأالجدير بالذكر 
ا  ميليشياتال تقومالقرية، و  في وضح النهار.الهاتفية و الكهربائية( من وسط القرية و) عمدة الخشبيةاألبسرقة كافة الكوابل و أيضا

 زداد يوماا يمباشر من االستخبارات التركية  بإشرافو في منطقة عفرين رهابيةالتي ترتكبها الميليشيات اإل والجرائمحجم االنتهاكات  نإ
 عنها بوضوح، اتركييذكر جزءاا منها، ولم يحدد مسؤولية  المعنية بسوريا الصادر منذ أيام ولية المستقلةن تقرير لجنة التحقيق الدإو ،وميبعد 
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ا الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه االنتهاكات بجدية و للمجتمعيجددون مطالبتهم  فرينهالي عأن أ كما حث الدولة التركية و مالحقتهم قضائيا
 باقي المدن السورية المحتلة.عفرين ومن  نسحاباالالميليشيات الموالية لها على و

19/9/0202  
 عفرين-المكتب اإلعالمي                                                                                   

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

  :الصور

 دوار كاوا. -تفجير عفرين -
 يوسف عثمان. الطفل الشهيد -
 قرية حبو. -أحمد خليل اسماعيل الشاب الشهيد -
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