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 :خاص -(621عفرين تحت االحتالل )
 وتغيير ديموغرافي شامل حرب وجرائم ضد اإلنسانية من العدوان واالحتالل... انتهاكات وجرائم ثالثة أعوام

 

اإلخواني )المعارض( والميليشيات السورية المتطرفة بإقامة منطقٍة  -عكس ما كان يدعيه النظام التركي وأعوانه من االئتالف السوري
إلى  ،م(0201-0212كانون الثاني  02خالل ثالثة أعواٍم من االحتالل )تحولت منطقة عفرين الكردية، في أقصى شمال غرب سوريا، آمنة، 

وتدريب وتمويل  إلنتاجوباتت ساحًة ، يسودها الفوضى والفلتان ومختلف صنوف االنتهاكات والجرائم ونشر الكراهية، ةٍ منطقٍة غير آمن
 أسوأ. إلى من سيءٍ و ماً بعد يوموليتدهور الوضع العام ي، المرتزقة واإلرهابين

من جماعاٍت تسمى بـ  توالت عليها الهجماتخطراً على محيطها، بل  خالل ست سنوات في ظل اإلدارة الذاتية السابقة عفرين تشكللم 
بأضرار مادية ووقوع ضحايا قتلى شهداء وجرحى؛  ت)الجيش السوري الحّر( وتنظيم داعش وجبهة النصرة ومن الجيش التركي أيضاً، تسبب

، وبالتالي جاء عليها تهديد وشيك كان هناكلتركية أو أي هجوم ضد األراضي ا منها ، ولم ُيشنن آمنةً فريمع ع ةالتركيبينما كانت الحدود 
ل 11االجتياح التركي مخالفاً للمادة / على أراضي دولٍة أخرى، الذي يعتبر بحد ذاته جريمًة وفق  عدوانا  / من ميثاق األمم المتحدة، مما شكَّ

م وجميع معايير القوانين الدولية 1021دامغاً بموجب اتفاقية الهاي  احتالال  نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أضحى 
 .والسيطرة الفعلية والسيادية للحكومة التركية على المنطقة في مختلف المجاالت حسب الوقائع والممارسات على األرضأيضاً المتعلقة به، و

بحق  وشامل كوارث حلَّت على البشر والشجر والحجر في المنطقة، جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية اقترفت، وتغيير ديمغرافي ممنهج
 دولي مريب. سكانها األصليين يرتقي إلى مستوى التطهير العرقي، كانتهاكاٍت جسيمة للقانون اإلنساني الدولي، في ظل صمتٍ  –الُكـرد 

 :نذكر منها ما يلي

مجازر جماعية )مدجنة روباريا، معبطلي، كوبليه، باسوطة، هيكجيه، مشفى  ترتكباُ  القتل العمد ومجازر وهجمات ضد المدنيين: –
 وصلت أعدادقوافل المدنيين أثناء الهجوم على عفرين، حيث  تستهدفواُ  …(فريرية، حي المحمودية، يالنقوزآفرين، بربنه، جنديرس، 

عدا شهداء وجرحى  / جريح مدني،1222/ شهيد مدني، بينهم عشرات األطفال والنساء، وأكثر من /022ضحايا الغزو إلى ما يقارب /
 -شهداء  ضحايا/ مدنياً 112بينما وقع حوالي / ،والمتطوعين للدفاع عن المنطقة وقوات األسايش YPG-YPJوحدات حماية الشعب والمرأة 

وغيره منذ والتصفية الجسدية أثناء الخطف واإلعدام قهم، بسبب عمليات السطو المسلح والتعذيب وانفجار سيارات وألغام الذين تمكّنا من توثي
، عدا حاالت الوفاة قهراً بسبب االضطهاد والتعديات أو بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي فرضها االحتالل بمختلف 0212آذار 12

 . تجلياته

وسد أبواب العمل أمام  مناحي الحياةإن سلطات االحتالل عمدت وال تزال إلى إحداث شلل عام في جميع  وإفقار المدنيين: االستعباد –
وسلب مواسمهم "زيتون، حبوب، فاكهة، سماق، ورق عنب..."  أهالي عفرين، إضافًة إلى مصادرة ونهب ممتلكاتهم وأموالهم ومواردهم

 أحصنة،) األخرى الحيوانات أنواع خسائر عدا ،في العام األول دوالر مليون/ 02/بما يعادل  شي والدواجن()الموا وتبديد ثروتهم الحيوانية
سم اوصلت خسائر مو وإذ، والسرقات القصف بسبب نهائياً، بعضها تدمير أو العمل، عن المداجن توقف وعدا ،(العسل مناحل حمير، بغال،

إضافًة إلى فرض أتاوى وفدى وغرامات / مليون دوالر، 012إلى ما يقارب /مصدر الرزق الرئيسي  -(0202، 0210، 0212)الزيتون 
وكمؤشر على تدمير البنية االقتصادية في عفرين،  مالية مختلفة ومتواصلة عليهم، وكذلك تشغيل وتسخير البعض منهم دون دفع األجور لهم.

بعد االحتالل وتعمل  فقط /12غذي األسواق السورية وبعض البلدان المجاورة، سوى /كانت ت/ ورشة خياطة ألبسة 212لم يبقى من أصل /
 .، ونسبة البطالة أصبحت عالية والفقر واسعاً ، حيث أن الخسائر في المجال الصناعي واالقتصادي عموماً كبيرةبحدودها الدنيا من اإلنتاج
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/ ألف نسمة من السكان األصليين 012قسري باألعمال العدائية أثناء الحرب ألكثر من / ر  يهجت   :والتغيير الديموغرافي إبعاد السكان -
/ ألف منهم من مناطق النزوح والداخل السوري، بسبب إغالق سلطات االحتالل معابر عفرين ومنع النازحين من 022ومنع عودة حوالي /
، ومنهم من فّر إلى حلب ومناطق ...(شمال حلب-ء وقرى وبلدات الشهباءبلدتي النبل والزهرا)دين في مناطق النزوح العودة، فبقوا مشرَّ 

 ف/ أل122ما يقارب / توطينكوباني والجزيرة، في وقٍت أغلقت فيه السلطات السورية أيضاً وال تزال جميع ممرات التنقل أمامهم. كما تم 
وغيرها في عفرين  وحلب وأرياف حمص وحماه وإدلب تركيا وعوائل مهجري غوطة دمشق لدى المرتزقةمن عوائل المسلحين  نسمة

، لمنطقةفي اللتركيبة السكانية كبيراً راً يل تغيشكَّ ف، وفي مخيماٍت عشوائية وممتلكات السكان األصليينومحالت  منازل وإسكانهم في، ونواحيها
حالياً، بينما كانت نسبتهم قبل الغزو أكثر من / من بين جميع المقيمين في المنطقة %01الكردي إلى أقل من / الوجودحيث أصبحت نسبة 

بغية دفعهم لترك المتبقين في المنطقة، الُكـرد يومية ُتمارس ضد  اتإضافًة إلى ضغوط/؛ وشمل التغيير الديمغرافي مجاالت أخرى، 01%/
 هجرٍة قسرية متواصلة. ، لتحقيقأرضهم وممتلكاتهم

يتعرض أهالي عفرين المتبقين إلى إهانات يومية وحاالت ابتزاز واستفزاز،  المعاملة المهينة:التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو  –
بينهم نساء ، الذي ُيعد ممارسًة روتينية وعمليات اختطاف واعتقاالت واسعة النطاق، حيث أن معظم المختطفين والمعتقلين تعرضوا للتعذيب

ر ومسنين،  مجهوالً، وأهالي أغلب  منهم /1122/ أكثر منقاطع فيديو منشورة؛ واليزال مصير وجرى تهديد بعضهم بالذبح وفق موقُصَّ
م، أفرجت سلطات 0202هذا، وفي النصف الثاني من عام  .ألف دوالر/ 02المفرج عنهم قد دفعوا غرامات أو فدى مالية وصلت أحياناً إلى /

ن، بعد أن تدهورت أحوالهم الصحية، األمر الذي يؤكد على وجود االحتالل عن بعض النسوة والمعتقلين المخفين قسراً ألكثر من عامي
 السجون السرية، السيما أن المفرج عنهم ال يجرؤون على التحدث عنها وعن الظروف التي مّروا بها. 

ُكـرد العن تكفير  ومتزعمي الميليشيات وعناصرهامراراً مسؤولين وجنود أتراك  بهح إن ما صرَّ  االضطهاد الثقافي والقومي: –
ضرار بهم، تنم باألساس من عداء فتاوى نهب ممتلكاتهم واإلمشايخ وشرعيي "الثورة والجهاد" وإطالق  ،رهابواتهامهم باالنفصال واإل

عليهم، بل ودفعهم  الذين تم توطينهمعنصري وشوفيني نحوهم، حيث أن القمع واالضطهاد يطالهم بشكل ممنهج، في وقٍت يتم فيه تفضيل 
ـرد والسعي لتفكيك النسيج  وساحات عامة . عدا محاربة الثقافة واللغة الكردية وتغيير معالم وأسماء قرى وبلداتوممتلكاتهم لالعتداء على الك 

إلى إجبار أهالي عفرين  ، مثل تدمير تمثال كاوا. إضافةً همواالعتداء على رموز من االحتفاء بعيدهم القومي نـوروز، الُكـرد االجتماعي، ومنع
، بغية صهر الجميع في بوتقٍة بطاقات تعريف شخصية تمنحها سلطات االحتالل باللغتين التركية والعربية إصدارعلى فيها  والمستقدمين

 .مجتمعية جديدة وبهويٍة )عثمانية جديدة(

النتهاكات عديدة، من تهجير وقتل وتعذيب وتشليح ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية واالحتفاء  تعرض االيزديون ديني:الضطهاد اال –
 ومقابرهم العبث بمزاراتهمتم ، وقراهم نكايًة بهمبعض مساجد في  وُبنيت ،بأعيادهم السنوية وكذلك إجبار بعضهم على الصالة في الجوامع

؛ للسرقة والنهب، ورغم قلة أعداد المسيحيين، ال يجرؤ أحدهم البوح عن دينه الوحيدة حيةمسيالكنيسة الكما تعرضت وتخريب العديد منها؛ 
من سجادات وأواني نحاسية وأجهزة كهربائية  ، وُسرقت مقتنيات بعضهاواألنكى من ذلك تعرضت بعض المساجد إلى القصف أثناء العدوان

استجالب  يستمرون فيونبذ التعصب في المعتقدات الدينية، إال أن الغزاة  عروفة بطابعها االجتماعي المنفتححيث أن عفرين موصوتية؛ 
، السيما هناك حركة دينية نشطة بالمنطقة ممارسات متشددة دينياً واجتماعياً ويعملون لفرضها على السكان األصليين بجميع انتماءاتهم الدينية

 في أعياد الفطر واألضحى عن واالبتهاج االحتفاء مظاهر وتغيب .ت" التركياإلخواني وبإشراف مباشر من "وقف الديان -وفق النمط العثماني
 والفراق وأجواء االضطهاد والطغيان. الحزن مشاعر وسط عموماً  عفرين أهالي

 العثمانية وأفكار الديني التطرف ونشر التتريك سياسة التركية الحكومة تواصل الجديدة: العثمانية التتريك والتطرف الديني وأفكار –
مسميات عديدة )جمعيات خيرية وثقافية ودينية، تحت وعبر حمالت إعالمية  خاص، بشكلٍ  واألطفال الشباب أوساط بين عفرين، الجديدة في

جامعة ومعاهد ومدارس خاصة، مدارس إمام الخطيب، أنشطة شبابية، إحياء مناسبات تركية مع رفع العلم التركي بكثافة وتقليد شارة الذئاب 
 واالنتهاكات، بتوجيه التغييرات من العديد رعب المنطقة وتراث ثقافة محاربةإلى جانب الرمادية، دورات تدريبية...( ومناهج دراسية مؤدلجة، 

 ومحو الثقافية ممتلكاتها وسرقة وتخريبها، ئمحاوالت تغيير هوية وثقافة المنطقة وأبناتستمر  وكذلك .وإشرافها التركية االستخبارات من
األمر الذي يشكل مخالفة  عثماني؛ -تركيعلم ، كان آخرها تحويل مرقد "النبي هوري" الهرمي الروماني والمسجد المجاور إلى م  تاريخها
 .م1011 مايو/أيار 11 مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات لحماية الهاي التفاقية جسيمة

، وخاصة منذ اليوم األول للعدوان، جرى تدمير منازل سكنية وممتلكات عامة الممتلكات واالستيالء عليها:في تدمير واسع النطاق  –
، بيوم الجراد، لما تعرضت فيه مدينة م0212 / من آذار12ولجأ الغزاة إلى تعفيش المنازل ومصادرة الممتلكات واألموال، وقد سمي يوم /

لب والسطو عفرين إلى عمليات سرقة واسعة للمحالت والمستودعات والمنازل واآلالت واآلليات على مرأى ومسمع العالم، فالنهب والس
على نطاق واسع. معظم معاصر الزيتون ومعامل البيرين والصابون وورشات األلبسة ومحالت ومستودعات  ريخه جارٍ المسلح حتى تا

، كما المنطقة الصناعية تعرضت للسرقة أو دفع أصحابها مبالغ مالية كبيرة للفصائل المسلحة من أجل حماية منشآتهم أو استعادة مسروقاتهم
مستمرة، خاصًة تلك العائدة للغائبين ولبعض  ستيالء على محالت ومنازل وعقارات وأراضي زراعية. وعمليات االيدفعون أتاوى شهرية

ن والذين تم توطينهم والمسلح . كما يمتنعوالتي بمجموعها تتجاوز نصف ممتلكات أهالي عفرينل وأساليب عديدة؛ ي  الموجودين أيضاً، وعبر ح  
رغم مطالباتهم المتكررة ورفعهم لشكاوى عديدة، إضافًة إلى طرد بعض العوائل الكردية من  عن إخالء منازل ومحالت عائدة ألهالي عفرين،

 .بغية إسكان المستقدمين بدالً عنهم ألقربائهمعائدة  هم أو مساكنمساكن

 زيت شراءل متدنية بأسعار الئحة أصدرت استثنائية صالحيات ُمنحت التي" التركي الزراعي االئتمان تعاونيات": سرقة زيت الزيتون –
 معها، والمتعاونين لتركيا طائلة أرباح لتدرّ  ،باهظة بأسعار الخارج في ُيباع الذيو عفرين خالل ثالثة مواسم منصرمة، منطقة من الزيتون

ات كمي شراء على استولى( جنديرس –" رفعتية" معصرة مقره) تركي تجاري مركز هناك السيماوتمّول بها الميليشيات اإلرهابية المرتزقة، 
 الحّرة بالمنطقة المرور دون تركيا -هاتايإلى  الجديد "حمام" معبر عبر بالشاحنات نقلها وتم ،الزيت إنتاج إجمالي من %22 حواليتصل ل

ة معالج مليت أخرى، دولة من أتيت اأنه رغم" االستيراد" عملية فيأي دون الدخول  نظامي، بشكل تسجيلها يتم الف ،"خان قره" مدينة في
 السيما وأن ممثلين عن التعاونيات ذهبوا ألمريكا للترويج للزيت.". تركيا في صنع" عنوان تحت للعالم وبيعه الزيت
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ومصيرهم، كما أن لدى لديه لم يفصح الجيش التركي عن أعداد األسرى  األسرى والحبس غير المشروع واالخفاء القسري: –
وُتشير شهادات بعض المفرج عنهم ، المصير يمجهولمخفي قسراً و/ شخص معتقل 1122سجون خاصة، وال يزال ما يقارب / الميليشيات

يتوقف كمختطفين عزاز، وفي ظروف قاسية، والبعض ال يزال بين أيدي العصابات المسلّحة إوإلى إخفاء معظمهم في سجون الراعي ومارع 
كما أن اإلفراج عن البعض بعد إخفاؤهم ألكثر من سنتين يؤكد على . أو تم القضاء على حياتهم مالية كبيرةاإلفراج عنهم على دفع ذويهم لفدى 

 "الحمزات"فرقة  مقرّ  على هجوماً " اإلسالم جيش"ميليشيات  شن إبان م02/1/0202وجود السجون السرية، خاصًة ذاك الفيديو المنشور في 
 .مضى على تغييبُهن عامان / امرأة11ظهر فيه /ت عفرين، -المحمودية حرش في)مبنى األسايش سابقاً( 

عدا الخطف واالختطاف واالحتجاز وموجات التوقيف هناك حمالت مداهمة واعتقاالت عشوائية بتهم  :والتعسفية االعتقاالت العشوائية –
وبوجود ضباط وجنود أتراك وإشراف االستخبارات التركية، تترافق  الميليشيات الشرطة أوكيدية وعارية عن الصحة جملًة وتفصيالً، من قبل 

وبمصادرة الهواتف النقالة وتفتيش المنازل والعبث بأثاثها مع توجيه  والتعذيب في مراكز التحقيق بالضرب المباشر أمام أعين األهالي
، منهم لخمس مرات، وذلك بتهمة العالقة مع اإلدارة اإلهانات وأحياناً سرقة بعض األموال، حيث بعض الحاالت تتكرر بحق نفس األشخاص

ر السابقة، وتطال  وفي بعض الحاالت بعقوبات  مختلفة،غرامات مالية و لمددأيضاً، وتفضي إلى فرض عقوبة سجن والمسنين النساء والقُصَّ
لفة على عشرات آخرين، تم نقل بعضهم من وبالحبس لمدد مخت كما حكم القضاء التركي على بعض المعتقلين المدنيين بالسجن المؤبد، أشدّ 

وبهذا  بناًء على وشايات وتقارير كيدية معدة من قبل االستخبارات التركية؛وتطال االعتقاالت أبناء عفرين مقيمين في تركيا  ،عفرين
لدولة االحتالل أن تقبض "ز / التي ال تجي1010/ من اتفاقية جنيف الرابعة /12ترتكب الحكومة التركية مخالفًة فاضحة للمادة / الخصوص

 ."…على األشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل االحتالل

أغلب دراسة وتصميم، ليس فقط بحق المقربين من اإلدارة السابقة بل بحق سبق تقع على نطاق واسع عن  االعتقاالت العشوائية والتعسفية
إهانة وترويع السكان األصليين ودفعهم لترك  أيضاً توليد إيرادات مالية وحسب، بل ها سكان المنطقة األصليين، وليس المرام األول من -الُكـرد 

منازلهم وممتلكاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات أمنية عنهم لصالح االستخبارات التركية، خاصًة وأن معظم مرتكبي االنتهاكات والجرائم ال 
لتنكيل بالمعتقلين والسكان ل أداةً و)القضاء الذي تم تأسيسه في عفرين( ، في وقٍت أصبح فيه القانون فلتون من العقاب بسهولةُيحاسبون وي

األصليين، وليس إلنصافهم ورد المظالم عنهم ولمحاسبة المجرمين والقبض على اللصوص؛ مما يؤكد بالدليل القاطع أنها سياسة عدائية 
 ـرد بإشراٍف تركي مباشر.ممنهجة ُتساق ضد الكُ 

، وال ُتجرى لبوح عنها، خوفاً من عقوبات أشدّ على امعظم الذين تعرضوا لالنتهاكات والجرائم ال يجرؤون  رفض شكاوى المواطنين: –
المواطنين وال تحقيقات ومحاكمات عادلة حول الجرائم واالنتهاكات التي تقع بحق المدنيين، كما ال تنظر سلطات االحتالل بجدية إلى شكاوى 

ضد ، وما بعض المحاكم المنشأة إال للنظر في التهم الملفقة الموجهة المخفين قسراً  ُتعطيهم أجوبة مقنعة عليها، وال ُتفصح عن مصير المعتقلين
بون مجدداً، ُيعاققد بل ، دعاوى قضائية ضد من أجرم بحقهمشكاوى أو لمعتقلين وتغريمهم، حيث معظم أهالي عفرين ال يتمكنون من رفع ا

لذلك تراهم يحجمون عن اإلدالء بالتصريحات أو الحديث عما تطالهم من انتهاكات وجرائم، بل ُيجبر البعض منهم على اإلدالء بشهادات 
كما جاءت "لجنة رد المظالم" المشكلة منذ شهور من بين متزعمي الميليشيات لتجميل وجه االحتالل وللتغطية على تلك  عكس ما هو واقع.

 م عن ارتكاب جرائم حرب في عفرين.0202 أيلول-المستقلةلجرائم الكبرى، وذلك بعد ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية ا

-022كانت السلطات التركية قد جرفت مساحات زراعية وحراجية واسعة، بعمق  قبل الغزو :والغطاء النباتي أضرار شديدة بالبيئة –
أشجار الزيتون في  آالفبقلع أثناء العدوان متر وبمحاذاة الشريط الحدودي، لدى بنائها لجدار اسمنتي عازل، كما قامت آلياتها العسكرية  122

و وآنقلة ناحية راجو وفي قرى حمام ومروانية فوقاني وتحتاني  –جيا  العديد من المواقع، مثل جبل بالل وجرقا وقرية درويش وفي قرية
، بقصد إقامة قواعد وفي جبل شيروا ناحية شران-ناحية شيه وبين قريتي كفرجنة ومتينا-ناحية جنديرس وقرمتلق وجقلي-أشكان غربي

وهاوار وجرقا وكمرش جبال سارسين "ت حراجية في غابا -لم تشهد المنطقة مثيالً لها من قبل -وطالت الحرائق والقطع الجائر ؛عسكرية
 ،عفرين-ميدانكي والمحمودية ،جنديرس-وحج حسنا وموقع قازقلي وشيخ محمد وجوالقاوروتا رمضانا ووادي الجهنم وتترا  ،راجو -وبالل

شجار من األالف اآلمئات قطع تم أخرى  ومن جهةٍ  ؛وغيرها راجو" -كفرجنة وطريق ميدان أكبس وميدانا وقاسم وشيخ وبالل وقره بابا
ة وصلت مساح ؛ حيثبغاية التحطيب وصناعة الفحم المستقدمينوقسٍم من  الميليشياتمن قبل والمعمرة منها  متنوعة وأشجار حراجية مثمرةال

 تار.ألف هك 00ألف هكتار من أصل  /11/في منطقة عفرين إلى ما يقارب  المتدهورةالطبيعية والمزروعة الغابات الحراجية 

 الطبيعية ببيئته عفرين في الكردي اإلنسان عالقة ضرب هي ومرتزقته التركي االحتالل يتبعها التي يةائالعد السياسة ركائز إحدى
 .وإضعافها المجتمع جذور زعزعة وبالتالي وممتلكاته

ومراكز لم يتردد الجيش التركي في استهداف بنى تحتية ومواقع ومنشآت مدنية، من مشفى  مواقع ومنشآت ومساكن مدنية:استهداف  –
ومنشأة دواجن ومنشأة مواشي ومدارس وجوامع ومزارات ومباني إدارية وأفران خبز ومحطات مياه الشرب والري ومنشآت سد  طبية

والسرقات، مثل شبكتي الهاتف األرضي والتغذية الكهربائية، وال  وتعرض قسم  كبير منها إلى التخريب المتعمدزيتون، للميدانكي ومعاصر 
في  منازل يزال الكثير من المنشآت والبنى التحتية خارج الخدمة، إذ ُشيِّد بدالً عن البعض منها منشآت تابعة لمؤسسات تركية، كما تم استهداف

 .لعسكريالبعض منها، أثناء االجتياح امراكز النواحي وقرى تابعة لها وإحراق 

إلى االستيالء على  اإلخواني والموالية له -التابعة لإلئتالف السوري تميليشياالو: عمد الجيش التركي قرىبعض الستيالء على اال –
ا، -وسينكا وبعرافا بافلونوبعض القرى ومنع أهاليها من العودة إليها، مثل )قسطل جندو  باسليه وزريكات وديرمشمش وكوبله وجلبر  شرَّ

 .مسلحين، واتخاذها مقّرات عسكرية أو مساكن لل…(جنديرس -ف، تلّ بلبل -، شيخورز و قوتاراجو -، جيا ودرويشروباريا -خالتاو

دون  ضمن مجتمعاتها باألصل تلك الميليشيات الجهادية السلفية تضطهد المرأة: كراه على الزواجاالغتصاب واإل اضطهاد المرأة، –
، وهي التي تواظب على اضطهاد المرأة الكردية في عفرين وفق ذات وغيرها الحجاب وانتشار الدعارة تعدد الزوجات وفرضمن وازع، 
تتوارد أنباء عديدة  ،ودعاوى قضائية بحق مرتكبيها وىاشكرفع أو  فضحهاالجرائم عن و تطالهم االنتهاكاترغم إحجام معظم من فالذهنية؛ 

. ونظراً لفقدان حاالت اختطاف واغتصاب والقتل العمدعن و ،لزواج أو استغالل القاصراتإكراه على اوحاالت التحرش بمختلف أشكاله عن 
 .لالنتهاكاتاألمان يحجم معظم األهالي عن إرسال بناتهم إلى المدارس خوفاً من تعرضهن 
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: استهدف العدوان التركي مواقع أثرية عديدة بالقصف الثقيل مثل )تل عين دارا األثري، نبي ، سرقة اآلثارتدمير مقابر ومواقع أثرية –
وأوقع فيها أضرار جسيمة لتختفي معها معالم تاريخية، كما أن سلطات االحتالل تغض النظر عن عمليات …( هوري، تقلكه، مارمارون
ما جرى في حفر ونبش مواقع وتالل )هوري، عين دارا، براد ومار مارون،  ، مثلأغلبها في، بل وتشرف وتشارك سرقة اآلثار والبحث عنها

ميدانكي، مروانيه تحتاني، جرناز، بازاريه، خرابه علو،  دوديرابرج عبدالو، قيبار، جنديرس، كمروك، سيمالك، زرافكه، كتخ، دروميه، 
أخرى تم استهداف مقابر الشهداء في )كفرصفرة، متينا، كفرشيل( . ومن جهٍة ...( والكثير من المزارات اإلسالمية واإليزديةكئورا، بليلكو

 أضرحة شخصيات دينية وثقافية، مثل ضريح الدكتور نوري ديرسمي، وتخريب مقابر وشواهد قبور مكتوب عليها باللغة الكردية.و

تمارس مسؤولياتها في تأمين النظام  ولم: لم تلجأ حكومة أنقرة إلى بسط األمن واألمان في منطقة عفرين، إشاعة الفوضى والفلتان –
لترتكب أفظع  الميليشيات اإلرهابيةشكلت مجالس محلية لم تكن إال أدوات لتنفيذ سياساتها، بل وأفلتت يد قد ووالسالمة العامة وحماية المدنيين، 

خالفات حول السرقات ونطاق النفوذ. كما و داخليةنزعات مقيتة وتصفيات على خلفية كثيرة الجرائم واالنتهاكات، التي تقاتلت فيما بينها أحياناً 
، السيما استهداف بعض ، إذ كثرت التفجيرات بعبوات ناسفةأدت إلى وقوع ضحايا شهداء وجرحى وقعت تفجيرات إرهابية بين المدنيين

 .متزعمي الميليشيات وعناصرها

حتية أساسية، من شبكات ومحطات ومراكز الكهرباء والهاتف : السرقة والتخريب المتعمد طال بنى تبنى تحتية ضعيفة وتدني الخدمات –
ومياه الشرب ومدارس ومعاهد وجامعة وشبكات وقنوات الري الزراعي ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية والبلديات، وتم إشغال بعضها 

، بل وأهلكت األسعار هي في حدودها الدنيا حالياً  يمه من خدمات، وما يتم تقدكمقّرات عسكرية، فأصبحت في أدنى مستوى لها أو معدومة
 إلى جانب تحييد خدمات معظم مؤسسات الحكومة السورية. ؛المرتفعة مؤخراً ونقص المحروقات كاهل الناس

، دارة الذاتية أن الجيش التركي استخدم قنابل عنقودية، وكذلك غاز الكلور في قرية أرندة: وردت أنباء من اإلاستخدام أسلحة محرمة –
 .أثناء االجتياح العسكري

أثناء الحرب نشر المسلحون الجهاديون مقاطع فيديو ُتظهر اعتدائهم المقزز على جثامين شهداء مقاتلين أكراد، حيث  تمثيل بالجثامين: –
 فصح عن مدى الحقد الدفين في نفوسهم.كان األأن إجرامهم بحق جثمان الشهيدة بارين كوباني 

ر – رفعت وديرجمال وبعض قرى وبلدات جبل  ن في مناطق الشهباء ومدينتي نبل والزهراء وتلون المقيموالمهَّجر عفرين قسرا : وُمهجَّ
/ ألف نسمة، 21شمال حلب، الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري وضمن النفوذ الروسي، يعيشون حياًة بائسة، إذ أن عددهم حوالي / -ليلون
وُيمن عون من التنقل من قبل قوات الحكومة السورية  -سجن كبير -اصرون من الجهات األربعة/ أالف يقطنون في خمسة مخيمات، مح0منهم /

وميليشيات المعارضة والجيش التركي، وغير مشمولين ببرامج األمم المتحدة لإلغاثة اإلنسانية، وهم يعانون من تدني فرص العمل والخدمات 
طلبهم األساس هو العودة إلى ديارهم. ومن جهٍة أخرى تتكرر حاالت قصف القوات من كهرباء ومياه الشرب والصحة والتعليم وغيرها، وم

أضرار مادية وضحايا شهداء وجرحى، مثل  مخلفةً ، المرتبطة بها لقرى وبلدات شمال حلب والتي نزح إليها أهالي عفرين والميليشياتالتركية 
 .م0/10/0210ما جرى في مجزرة تل رفعت بتاريخ 

عفرين ونواحيها، وهي مخدمة بكافة مدينة اته وقواعده في مركز حول مقرّ  اسمنتيةبنى الجيش التركي جدران : بناء جدار عازل –
المستلزمات، كما بنى جدران من كتل خرسانية بارتفاع مترين قرب قرى كيمار وجلبر ومريمين، جنوب شرق عفرين، في خطوٍة مشبوهة 

 لمنطقة عن شمال محافظة حلب.جدار عازل ل وتمهيداً لبناء

، وال تلتزم 0212شباط  01/، تاريخ 0121أثناء الحرب على عفرين لم تلتزم تركيا بقرار الهدنة الصادر عن مجلس األمن رقم /
اآلمنة اتخاذ الخطوات المالئمة لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المواتية للعودة "(، من حيث 0211)0011بمضامين قرار مجلس األمن 

"، رغم سيطرتها الفعلية الكاملة والطوعية لالجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم األصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي
ل مسؤولياتها وواجباتها، وكذلك االلتزام بالقانو على المنطقة عسكرياً وإدارياً وسيادياً.  الدولي.اإلنساني ن فالمنطقة محتلة، وعلى تركيا ت حمُّ

منطقة عفرين واقعة  في حصاٍر مطبق وتعتيٍم إعالمي تفرضه سلطات االحتالل التركي ومرتزقته، وتعاني من تفاصيل مؤلمة في الحياة 
 .برلمانية ووفود االنسان، بحقوق مهتمة ومدنية حقوقية منظمات ووفود اإلعالم زيارات وسائل أمام وهي مغلقة ،اليومية لسكانها األصليين

من منطقتهم، وعودة جميع النازحين إلى ديارهم، اإلرهابية  تايالميليشإن نداء أهالي عفرين أينما كانوا هو إنهاء االحتالل التركي وإخراج 
 الشعوب إخضاع "إن على ينص الذي ،1092األول كانون 11 تاريخ/ 1111/ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار من/ 1/ البند وحسب
 والتعاون السلم قضية ويعيق المتحدة، األمم ميثاق ويناقض األساسية، اإلنسان لحقوق إنكاراً  يشكل واستغالله وسيطرته األجنبي الستعباد

يواصلون كفاحهم العادل بكافة السبل والوسائل المشروعة دفاعاً عن قضيتهم وفي تعرية سياسات تركيا العدائية وفضح  فإن الُكـرد العالميين"،
 .االنتهاكات والجرائم اليومية المرتكبة

الكردستاني والوطني السوري والدولي، للعمل على كسر الصمت حيال األوضاع السيئة المستوى كما يناشدون المعنيين جميعاً على 
 السائدة في منطقتهم، وحث حكومة أنقرة لوضع حٍد للموبقات المرتكبة بحقهم.
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