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 (:121عفرين تحت االحتالل )

 وسرقة آثار، اعتقاالت اشتباكات وتفجيرات، نهب واعتقاالت في قرية "قده"

 

 

/ ألف جندي من جيشها مدججين بمختلف أنواع 02ضمن مناطق نفوذ تركيا واحتاللها داخل سوريا، وتحت أعين استخباراتها وما يقارب /
األسلحة، الميليشيات اإلرهابية وجبهة النصرة وبقايا داعش تصول وتجول وترتكب الموبقات، في حالٍة مزرية من الفوضى والفلتان تعيشها 

 مضاعفة، منها:مستمرة واصًة عفرين التي ترزح تحت انتهاكات وجرائم تلك المناطق، خ

 من قسراً  مهجرة عائلة/ 172/ حوالي وأمالك منازل على استولت راجو، – قده قرية على سيطرتها منذ" الحمزات فرقة" ميليشيات =
 المتواجدين، أمالك على التي فرضتها واألتاوى السرقات عدا زيتون، شجرة ألف/ 05/ حوالي منها القرية، سكان إجمالي عائلة/ 052/ أصل

 في مواطناً / 10/ عتقلا   حيث األخرى، واالنتهاكات المضايقات من يسلموا ولم الموسم، هذا الزيت انتاج من %12 نسبة اغتنمت إذ
 سراح أ طلق بينما االحتجاز، قيد" عاماً / 02/ عثمان عزت أحمد" منهم واحداً  يزال وال السابقة، الذاتية اإلدارة مع العالقة بتهم 00/12/0202

 .منهم واحدٍ  كل علىسورية  ليرة ألف/ 022/ غرامة فرض بعد البقية

 :فوضى وفلتان= 

م، حدثت اشتباكات باألسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل مدينة جنديرس، بين ميليشيات "نور الدين زنكي" 11/10/0202ليل ونهار األحد  -
الشام" بسبب خالٍف حول االستيالء على منزل مواطن مهجر من سكان المدينة األصليين، فأدت إلى حالة فزع بين األهالي و "جيش تحرير 

 ووقوع جرحى وقتلى بين الطرفين وحرق أحد المنازل؛ وتم فض االشتباكات بتدخل رتل عسكري من ميليشيات أخرى.

موعتين من الميليشيات المنضوية في "الجيش الوطني السوري" داخل بلدة م، اندلعت اشتباكات بين مج10/10/0202يوم األثنين  -
رجل الإلى إصابة  فزعت األهالي وأدتر قسراً، فأهج  ميدانكي، بسبب الخالف حول االستيالء على منزل المواطن الكردي رشيد عثمان الم  

 إبراهيم جبر" من البلدة في يده.مسن "ال

والنصف، حدث إطالق نار كثيف وبشكٍل عشوائي في بلدة جلمة، فأقدمت الميليشيات على اعتقال م، في العاشرة 11/10/0202ليلة  -
 / مواطناً من أهالي البلدة عشوائياً، واقتادتهم إلى المخفر للتحقيق والمساءلة، إلى أن تم اإلفراج عنهم بذات اليوم.15حوالي /

ميليشيات "الجبهة الشامية" بعبوة ناسفة، وسط سوق بلدة مابتا/معبطلي،  م، تم تفجير سيارة عائدة ألحد متزعمي11/10/0202مساء  -
 بجروح بليغة وآخرين بجروح مختلفة. مع اثنين من مرافقيه أدى إلى إصابته

 جنديرس، -أحرار الشام" في قرية جوالقاحركة مستودع أسلحة وذخيرة لميليشيات " أنم، 11/10/0202بتاريخ  أفادت مصادر محلية، -
 .صر الحراسةامقتل عنأدى إلى حرائق، وال واندلعت فيه عرض لتفجير ضخمقد ت
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حفر التجريف ولل، م0212حزيران ، منذ / كم وبالقرب من الطريق العام0نكي بـ /اميدبلدة غرب الواقع " Dudiraا دودير"تل تعرض = 
 -، إذ ي شاهدمستمرة عن اآلثار والكنوز وسرقتها عمليات البحث وال تزالباآلليات الثقيلة من قبل الميليشيات وبإشراف االستخبارات التركية، 

تعرضت  قد جنوباً  شجرة سنديان معمرة بالقرب منهوكان هناك ، داخله جدار أثريوب/ م 5-1حفر محيط التل بعمق / -حسب مصدر محلي
  أيضاً. للقطع الجائر

النصرة" اإلرهابية، وحسب مصادر إعالمية محلية،  -تأكيداً على حميمية العالقات بين ميليشيات تابعة لتركيا و "هيئة تحرير الشامو =
متزعم ميليشيات "فرقة السلطان سليمان شاه"، في بلدة شيخ  -زار المدعو "الشرعي في الهيئة عبد الرزاق المهدي" محمد الجاسم أبو عمشة 

 تمعا معاً مؤخراً.الحديد، واج

ـرد في سوريا ووقوف أشقائهم والوطنيون السوريون الشرفاء إلى جانبهم، ألجل التخلص من  إن أهالي عفرين يتطلعون إلى وحدة أبناء الك 
 االحتالل ووجود الميليشيات اإلرهابية، فال يفقدون األمل.

 م12/10/0202
  عفرين-المكتب اإلعالمي                                                                                     

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

  :الصور
 .م8102، آذار راجو –ميليشيات تحتل قرية قده  -

 الشام". تحريراحتراق منزل في جنديرس، جراء االشتباكات بين "الزنكي" و " -

 .م0212، حزيران ميدانكي جنوبا   -بشكل جائر، قرب تلة دوديرا تم قطعهاشجرة معمرة   -
 ".محمد الجاسم أبو عمشةمع "عبد الرزاق المهدي" " -
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