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 (:225عفرين تحت االحتالل )

 ى العمشات، أتاوانتهاكات تيالء وتغيير ديمغرافي،سا -قرية "عبودان"، سياسية وعسكرية مشتركة مع االحتاللمسؤولية 

  

  

  

وضاع صطفى عن األبرئاسة عبد الرحمن م وحكومته المؤقتة برئاسة سالم المسلط ياإلخوان –مسؤولية االئتالف السوري أيضاً يؤكد ما 
، نمعتز رسال -لاألو)الق مع متزعمي في حسن الحمادةالعميد ماع األخير لوزير دفاعها االجتالسائدة في منطقة عفرين المحتلة من قبل تركيا، 

ي ، وبالتالري"الوطني السو "الجيشما يسمى بـ، في إطار إعادة هيكلة التي تعيث في األرض فساداً  (حسان ياسين -الثالث ،فهيم عيسى -الثاني
  .قرةمع حكومة أن والتضامنبالتكافل  ،المسؤولية عن كافة االنتهاكات والجرائم المرتكبة والتغيير الديمغرافي الممنهج

 فيما يلي انتهاكات وجرائم مختلفة:

 ":Ebûdan –قرية "عبودان = 

ُكـرد أصليين،  نسمة سّكان /800، وكان فيها حوالي /منزالً  /150كم، مؤلفة من حوالي //12تتبع ناحية بلبل وتبعد عن مركزها بـ/

 50عاد منهم حوالي /وم باعتبار القرية قريبة من الشريط الحدودي، 20/1/2018جميعهم نزحوا منذ األيام األولى للعدوان على المنطقة في 
 ألف نسمة/ من المستقدمين فيها.عائلة =  150نسمة/، وتم توطين حوالي / 150عائلة = 

 ات واألوانيلمفروشلى القرية ميليشيات "جيش النخبة" التي سرقت بُعيد اجتياح القرية، محتويات كافة المنازل من المؤن واطر عتُسي
ة ومعداتها بار ارتوازيآلغطاس  /80النحاسية واألدوات والتجهيزات الكهربائية وتجهيزات الطاقة الكهرضوئية وغيرها، وحوالي /

 يات مبنى المدرسة.جرارات وسيارات، ومحتو /5ابل شبكة الكهرباء العامة، وعدادات الكهرباء ومياه الشرب، و/ومحّولة وكوالكهربائية، 

بإبراز  البت مراراً وقد طآالف شجرة زيتون من أمالك الغائبين، منها عائدة لـ"عائلة سمو، عائلة قاسم..."،  /10واستولت على حوالي /
شارك وتُ لزراعية، المواسم ا، عدا السرقات الواسعة التي طالت مختلف ذريعة ةبأيء على المزيد من األمالك وثائق الملكية في محاولٍة لالستيال

آلثار ااً عن أصحاب ثالثة معاصر للزيتون في تشغيلها مناصفةً، وتفرض أتاوى متفرقة. وقامت بتجريف وحفر تل عبودان األثري، بحث
 والكنوز الدفينة وسرقتها.

صنوف االنتهاكات، من اختطاف واعتقال تعسفي وتعذيب وإهانات وابتزاز مادي وغيره،  فون من األهالي لمختلهذا، وتعّرض المتبق
 اوى على عائدين من مناطق النزوح.وفرضت "النخبة" أت
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ذي ال" اصةمن ذوي االحتياجات الخ/محمد خليل معموقضت بالسجن ست سنوات على المواطن " "كلس"كما أن المحاكم التركية في 

، في جيبه اتل كرديعلى صورة مق تم، وعثر2018" أثناء اجتياحها للقرية أواخر كانون الثاني لواء صقور الشمال"ميليشيات اعتقل من قبل 
 ، حيث أُطلق سراحه منذ حوالي الشهر.ضرب والتعذيب الشديدض للفتعرّ 

على  تيجة التنازع" في القرية، نمالخبة" و "لواء صقور الشوقعت اشتباكات بين ميليشيات "جيش الن م،2021، في أيلول وبسبب الفوضى
 يازته على عددٍ ، لح"النخبة" في القريةقنبلة داخل المنزل الذي استولى عليه مسؤول  ترانفجم، 28/11/2019وفي  السلطة والمنهوبات.

 منها، فأدى إلى تهدم بعض الجدران ومقتل طفل وصدور صوت قوي أرعب األهالي.

ون دفع يدو(" دفي عقار عائد لعائلة "ُعَرش )سكة دينية متشددة ونشطة في المنطقة، تم بناء مسجد جديد وسط القرية وفي إطار حر
 العائلة على االعتراض. ؤتجرتعويضات لها أو 

 = اعتقاالت تعسفية:

عاماً" من  /45مان /خالل األسبوع الفائت، اعتقلت االستخبارات التركية وميليشيات "الشرطة المدنية في راجو" المواطن "عمر رشيد عث
، بتاريخ ؛ وبذات التهمةقة، بتهمة العالقة مع اإلدارة الذاتية السابدوالر /300/ مع فرض غرامة مالية أهالي بلدة "بعدينا" مدة أربعة أيام

 وال يزال قيد االحتجاز التعسفي. بعدينا، –عاماً"  /32/محمد محمد شعبان "اعتقلت أيضاً المواطن  م،24/11/2022

 = فوضى وفلتان:

ي بلدة مقيمون فتالحق المواطن "رشيد سليمان رشيد/عائلة خديجة" وشقيقيه من أهالي قرية "حمام" و الشرطةميليشيات  ،منذ أيام -
ن رشيد" عزع يد "الذي أصّر على ن لشرقية""أحرار ا ميليشياتمتزعمي  جنديرس، بعد أن دافعوا عن أنفسهم ضد المدعو "أبو دجانة" أحد

 منزل عائد له بغية االستيالء عليه.

 /5/ ه مبلغوسرقت منضرباً  مواطن "أنور قضيب البان" وأبرحتهلبلدة جنديرس، منزل ا كما داهمت مجموعة مسّلحة من الميليشيات في -
 آالف دوالر.

ز ألشجار اللو ا من المستقدمين بقطع واسعشّران، تقوم عناصر ميليشيات "فرقة السلطان مراد" والمقربين منهشّرا/ –في قرية "متينا"  -
ن مقطٍع جائر ب ستكمليُ ال من أشجار حراجية في محيط القرية؛ ويتجنب األهالي حالياً تقليم أشجار الزيتون االعتيادي، كي وما بقي  والجوز

 قبل المسلّحين والمستقدمين.

 = انتهاكات أخرى:

جه، آشكان "مروانية فوقاني وتحتاني، آنقله، سنارة، هيكعلى قرى  عمشات"ال -ميليشيات "فرقة السلطان سليمان شاهمن بشائر سيطرة 

 على %5إتاوة ، وبعد فرض م13/10/2022ت "لواء الوقاص" في التي أخليت من ميليشيا ،و شيه/شيخ الحديدناحيتي جنديرس  –غربي" 
ة زيتون في دوالر على كل شجر /4/انتهاء الموسم، "العمشات" تفرض إتاوة جديدة )رغم و ،معاصرالانتاج زيت الزيتون داخل كامل 

 في أراضي جبلية( من أمالك الغائبين.دوالر على كل شجرة  /2/أراضي سهلية، 

حفل  تراك فيأفآخر دليٍل على ذلك، حضور مسؤولين ، بأي شكل اليمكن انكار صفة االحتالل عن السيطرة التركية على منطقة عفرين

جام مختلفة دي األول بأحالرمز السيا -م، ورفع العلم التركي13/11/2022افتتاح المنطقة الصناعية وسوق الهال في مدينة جنديرس بتاريخ 
 فيه. وبكثافة

  م26/11/2022

 عفرين-مكتب اإلعالميال                                                                                            

 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(

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

 : الصور
 (.، حسان ياسينيالق الثالثة )معتز رسالن، فهيم عيسى" مع متزعمي الفوزير الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة"اجتماع العميد حسن الحمادة  -
 .ناحية بلبل، قبل االحتالل التركي -"عبودان"قرية  -
 الشمال". رو"لواء صق ميليشيات، أثناء االعتقال من قبل "عبودان"قرية ، من المواطن "محمد خليل معمو/من ذوي االحتياجات الخاصة" -
 .، بحضور مسؤولين أتراك ورفع العلم التركي بكثافةم13/1/2022لهال في مدينة جنديرس بتاريخ افتتاح المنطقة الصناعية وسوق ا -
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