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 (:232عفرين تحت االحتالل )

تاوة شة" يفرض إاعتقاالت تعسفية، قطع واسع ألشجار الزيتون، "أبو عمتدمير مسجد وتهجير واسع،  – "شيخورز"قرية 
 تواجد لهيئة تحرير الشامفوضى وجديدة على معبطلي، 
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ت حل ست مقّرانها تستبشكٍل ملحوظ، إذ أبدأت "هيئة تحرير الشام" اإلرهابية بالظهور والتحّرك في المنطقة خالل األسبوعين الفائتين 
والمالية  التسليف الشعبيمصرف نة عفرين القديمة، وهي )مباني يوسط مد -ون أن ترفع رايتها عليها د –لميليشيات "فرقة السلطان مراد" 

إلى  ناصرها فيهاعوجود  وكثّفتوالمدرسة القديمة وثالثة منازل(، التي تقع شمالي مبنى "السراي القديم" مقّر الوالي التركي بشكٍل مباشر، 
 جانب عناصر "مراد" المنضمين إليها.

 فيما يلي انتهاكات وجرائم مختلفة:

 :"Şêxorz -= قرية "شيخورز

نسمة سّكان ُكـرد  /800/ منزالً، وكان فيها حوالي /150كم، بأجزائها الثالثة مؤلفة من حوالي / /8تتبع ناحية بلبل وتبعد عن مركزها بـ/
القرية قريبة من  م، بسبب القصف وكون2018كانون الثاني  20أصليين، جميعهم نزحوا بعد حوالي عشرة أيام من العدوان على المنطقة في 

روا قسراً، ولم يعود منهم إلى القرية سوى /الشريط  عائلة  100طين حوالي /نسمة/، بسبب المنع وتو 40عائلة =  14الحدودي، ومعظمهم ُهّجِّ
 نسمة/ من المستقدمين فيها، وتحويل "شيخورز فوقاني" إلى قاعدة عسكرية تركية. 600= 

قرية، ناهيك عن منزالً بشكٍل جزئي في عموم ال /35كامل وحوالي /منزالً في "شيخورز فوقاني" بشكٍل  /15نتيجة القصف تم تدمير /
 نسخ القرآن وكتب الدين!تدمير مسجد القرية تماماً الذي كان يحوي العديد من 

ي القرية فم" ومسؤولها 1977مواليد كنصفرة  –تُسيطر على القرية ميليشيات "لواء صقور الشمال" التي يتزعمها المدعو "حسن خيرية 
د سرقت من ري؛ وقو "ساري الّريان أبو طالل" الذي كان يقود مجموعة في تنظيم داعش سابقاً، وتتخذ من مبنى البلدية كمقّر عسكالمدع

بائية هيزات الكهروالتج القرية بُعيد اجتياحها كافة محتويات المنازل من المؤن واألواني النحاسية وأسطوانات الغاز والمفروشات واألدوات
 وزيع أمبيرات(،كغ صافي للواحدة( من المنازل والمعاصر، وثالث مجموعات توليد كهربائية )ت 16ف تنكات زيت الزيتون )وغيرها، وآال

 باء العامة،الكهر وجرارات زراعية مع ملحقاتها وسيارات، وعدادات مياه الشرب مع تدمير شبكتها، ومحّولة وكوابل وقسم من أعمدة شبكة
 ترنت، وكذلكبكة أنشاألرضي التي كانت قيد التجهيز سابقاً، ومحتويات مبنيي المدرسة والبلدية، وتجهيزات  وكوابل وأعمدة شبكة الهاتف

عيد أُ التي  سرقت كافة آالت معصرة زيتون لـ"يعقوب هورو" وحّولت مبناه إلى مخبز آلي، وآالت معصرة "المرحوم حنيف عارف حنان"
ة رتين في بلدير معصبطال حسن" التي أعادها صاحبها بعد دفع إتاوة باهظة، عالوةً على تدم تأسيسها من قبل أوالده، وآالت معصرة "طاهر

زيتون  معصرة "قسطل مقداد" المجاورة بالكامل عائدتين لـ"داوود حنان عشو، حنيف شيخو كلك" من أبناء "شيخورز". كما استولت على
 اورتين.عائدة لعائلة "هورو" بين قريتي "سعرينجك وأومر سمو" المج

رو، ري هوعفرين لـ"نو -ومن ممتلكات أبناء القرية: سرقت ميليشيات أخرى آالت أربعة معامل بلوك آلية تقع على طريق كفرجنة 
وك عمل بلهوريك دولت، حنيف شيخو، حنيف دولت الذي أعاد تأسيس معمله"؛ واستولت بذات المكان على منشأة جودي )منشرة حجر، م

لهما فرين، وتُشغعغربي مدينة  -ة لـ"يعقوب هورو"، وعلى معمل بلوك آلي لـ"بطال حسن" قرب قرية "كفرشيل"آلي، معمل بالط( عائد
 لصالحها.
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طع ألهالي؛ وقام بقآالف شجرة زيتون من أمالك القرية، ويفرض أتاوى على مواسم المتبقين من ا /15"اللواء" على حوالي / ىكما استول
عرنجك" عائدة شجرة زيتون على طريق "س /50رية، وآالف أشجار الزيتون بشكٍل جائر، وقلع حوالي /واسع في غابة "جبل رش" شرقي الق

ينة الكنوز الدفوآلثار الـ"خليل هورو" بغية تأسيس مخيم للمستقدمين على أرضها. كما قام بحفر وتجريف "تل بيريه" شمالي القرية بحثاً عن 
 وسرقتها.

تمويل من اء" وبتشهدها المنطقة، تم بناء مسجد جديد في القرية من قبل "جمعية األيادي البيض وفي إطار حركة دينية متشددة نشطة
م، 2018قرية في شباط م. وبعد اجتياح ال2022"جمعية العيش بكرامة" من "تبرعات بلدة قلنسوة الفلسطينية" والذي أفتتح في كانون الثاني 

ً  م2020تموز  31وقبيل عيد األضحى المبارك في   بث بها. ام المسلّحون بتخريب متعمد لعشرات أضرحة موتى القرية والع، قأيضا

قد ية عليهم؛ وات مالهذا، وتعّرض المتبقون من األهالي النتهاكات عديدة، ال سيّما اعتقال بعضهم لمدد مختلفة مع التعذيب وفرض غرام
، إثر انفجار لغم م23/10/2018أهالي القرية، بتاريخ  " منجان" وطفلهما "تولين بيرو" مع زوجته "محمد فاروق بيرواستشهد الشاب "

 الضغوط التي تعّرضت لها. بل، بعد اضطرار األسرة للهرب من عفرين نتيجةن -أرضي على طريق براد

 = اعتقاالت تعسفية:

 :اعتقلت سلطات االحتالل

د الرحمن كالو م( و )علي عب9/1/2023عاماً في  /38، أحمد محمد حميد /30/12/2022عاماً في  /27المواطنين )أسعد حميد محمد / -
عاماً( بتاريخ  /28/ ماً، محمد فريد جعفرعا /40عاماً، عدنان عبدو جامو / /32عاماً، ريبر حسن خيرو / /35عاماً، بكر حسن خيرو / /40/

 .هم العالقة مع اإلدارة الذاتية السابقة، وال زالوا قيد االحتجاز التعسفيبت ،عفرين –من أهالي قرية "كفرزيت" م، 17/1/2023

ً  /35كومستان أحمد إيبش /"المواطن  -  ، وأطلقت سراحه في اليوم التالي.م9/1/2023اريخ بلبل بت -" من أهالي قرية "كيال"عاما

عودته إلى يق في طر ، منذ حوالي عشرين يوماً،شّرانشّرا/ –عاماً" من أهالي قرية "ديرصوان"  /22"محمود حسن خليل / الشاب -
، ركزيماراته" المز في سجن "جنطقة الشهباء شمالي حلب، بتهمة العالقة مع اإلدارة الذاتية السابقة، وال يزال محتم -قريته من وجهة النزوح

 ردت نحو شرق الفرات.ت شقيقته المرافقة له وطُ حيث أُعيد

 = قطع أشجار الزيتون:

حمد فوزي ملـ  /12شّرا/شّران أشجار الزيتون بشكٍل جائر )/ –في قرية "بعرافا"  مؤخراً، قطعت ميليشيات "فرقة السلطان مراد" -
 زياد خليل(.لـ  /12مصطفى خليل، /لـ  /12خليل، /

" في مدحأمحمد نعسان شجرة لـ" /35" و /فوزي نعسانلـ" شجرة زيتون عائدة /30والي /وأيضاً قطعت ميليشيات "فرقة الحمزات" ح -
وأشقائه  أحد متزعمي الحمزات يزيد بشكاوياجو، حيث هناك "مركز لتجارة الحطب في ساحة قرية عتمانا عائد للمدعو ر -قرية "عتمانا"

 للحطب عائدة ج خليل" و "منشرةطريق قرية ح -ة حرمة/إدلب" و "مركز لتجارة الحطب داخل بلدة راجووأوالد عمه المنحدرين من بلدة معرّ 
سيارات " و مدخل راجو" -بمفرق قرية موسكه محمد جميل رشيد عثمانمي ميليشيات أحرار الشرقية في مبنى عائد للمهجر قسراً ألحد متزع

 .تنقل الحطب عبر حواجز الميليشيات والشرطة وأمام أعين االستخبارات التركية"

"عوفة رملة ألل /15/)قطع أشجار زيتون تم ، لحمزات"ا"فرقة  تحت سيطرة ميليشياتالواقعة  عفرين -في قرية "تلف"مؤخراً،  -
 مل وأخرى على نحٍو جزئي.(، منها بشكٍل كالـ"شيرزاد نعسان" /5صبحي"، و /

قلع جذوعها وجذورها من بليشيات "فرقة السلطان مراد" مي تقومشّرا/شّران،  -رصوان"بعد انتهاء قطع األحراش المحيطة بقرية "دي -
 ةة في أرٍض عائدرة صنوبرية ولوز وفاكهشج /200قطع األشجار المثمرة، من بينها حوالي / لتصبح جرداء كالصحراء، كما توّسعاألراضي 

 .والملحق بمنزله في القرية ،"حنان سمو عبودانللكردي المهجر قسراً "

جرة ش /300ال سيّما قطع حوالي /يروا، ش -وتوّسع القطع الجائر ألشجار الزيتون والفاكهة في قريتي "كرزيليه و عين دارا" بعد تكرار -
ات ميليشيدى بشكاوى لاألهالي بعض تقّدم بو، مصطفى جعفر، ريزان عبدو، مصطفى حج مستو" مؤخراً، زيتون وفاكهة عائدة لـ"محمد إي

لذي قام بالقبض م لدى حاجز "الشرطة العسكرية في عفرين" ا20/1/2023"، وفي يوم الجمعة و فرقة السلطان سليمان شاه "فرقة الحمزات
اوى م تفيد الشكآلن ل، وإلى المشهود، ولكن أطلق سراحهم دون اتخاذ أية إجراءات ضدهممن قاطعي األشجار في ذات اليوم بالجرم ا على عددٍ 

شجرة  /100. وبسبب هكذا وضع سيء، منذ أسبوع قام المواطن المسن "مصطفى جعفو" من أهالي "كرزيليه" بقطع كامل لحوالي /بشيء
 سنتين ألكثر من مّرة على يد المسلّحين. تعّرضت للقطع الجائر منذ نأبعد  –قرب طريق باسوطة  -زيتون من أمالكه

 الجائر لمئاتقوم عناصر حراسة وإدارة القاعدة العسكرية لميليشيات "فرقة السلطان مراد" في مفرق بلدة معبطلي بالقطع المستمر وت -
 ة.لمجاورة عائدة ألبناء معبطلي قرب قرية "كوكان" اأشجار الزيتون بمحيط القاعدة، وكذلك تقوم بقطع األشجار في محيط منشر

 = فوضى وفلتان:

و أبعمر الفاروق/ )لواء م، قامت ميليشيات "فرقة الحمزات" بطرد مجموعة مسلّحة من عشيرة الموالي وتابعة لها15/1/2023بتاريخ  -
ي فلوضع بينهما ت اشتباكات بين الطرفين، وأدت إلى توتر اشيروا، فوقع -من جبل األحالم المطّل على بلدة "باسوطة" وقرية "كيمار" بكر(

 خاصة.العديد من المواقع األخرى أليام، وذلك على خلفية التنازع على وارادات طرق التهريب وسرقة الممتلكات العامة وال

ا، قام يات على موارد تهريب البشر إلى تركيناحية بلبل الحدودية، ونتيجة الخالفات بين متزعمي الميليشم، في 15/1/2023بتاريخ  -
سب لي المائة حدهن حوا" رئيس أمنية "فرقة السلطان مراد" باحتجاز نساء وفتيات )أعداسمربو محمود األأ الملقب بـ أحمد مشهدانيالمدعو "

ية، وضع في الناحهّن عليه وتوتر اليمالي حلب ومن دمشق وريفها، فاستنفر أهالش -نهّن من بلدة عندانقنوات إعالمية محلية( في سجونها، بي
 إلى أن رضخ "مشهداني" وأفرج عن المحتجزات.
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ً  /22/الجاسم محمد أحمد المدعو "م، أقدم 24/1/2023بتاريخ  - أحد عناصر "فرقة الحمزات" على قتل " معرة النعمانبلدة سنجار/ -عاما
 منطقةن من ستقدموموالده بالرصاص، نظراً لحمل السالح واستخدامه بشكٍل عشوائي من قبل المسلّحين والمستقدمين، في جوار خيم يسكنها 

محمد ومصطفى وشكري " ابتا/معبطلي العائدة للمهجرين قسراً م -دلب، في موقع منشرة أحجار قرب مفرق قرية "كوكان"إ -"معرة النعمان"
 " من أهالي معبطلي والتي سرقت منها تلك الميليشيات كافة اآلالت بداية اجتياحها للمنطقة.محمد أحمد مصطفى، جولو

 = انتهاكات أخرى:

ت منهم أغنام شيروا، وسرق -م، قام مسلّحون بإشهار السالح على رعاة قاصرين في جبل قرية "كيمار"23/1/2023صر اإلثنين ع -
ً  /6لـ مامد فوزي، / /2لـ مامو حسين، / /16)/ رة ميليشيات "فيلق الواقعة تحت سيطلـ عمر حسنكي(، وتوجهوا نحو قرية "غزاوية" جنوبا

 الشام".

ة تحت سيطرة ميليشيات "فرقة السلطان مراد و فرقة الحمزات"، تعّرضت بلبل الواقع -الل الشهر الجاري، في قرية "قره كول"خ -
ين أصحابها بة، من ومبالغ ماليد مسلّحين، من أواني نحاسية وأسطوانات الغاز ومؤنة زيت الزيتون عشرة منازل ومحل سمانة للسرقة على ي

 .ان/محل(جاويش، أسد حن إسماعيل، حسن أسالن، حسين بريم، محمد لمرتين/حمد دربوأرملة أجميلة ، رملة علي مجيد عليأمينة أ)

رية لى منزل المواطن "منان عكاش شيخ إسماعيل زاده" في قح عطو مسلّ أواسط الشهر الفائت، قامت مجموعة ملثّمة بعملية س -
ة تركية لير /5000دوالر و/ /1500شّرا/شّران التي تسيطر عليها "فرقة السلطان مراد"، واعتدت عليه بالضرب وسرقة )/ –"ديرصوان" 

للمواطن  ع توابعها من بئر عائدحصان م /10غرام ذهب وتلفزيون وهواتف محمولة(؛ كما سرقت مجموعة أخرى مضخة غاطسة / /150و/
 "وحيد حج عكاش لطفي" في ذات القرية.

وتفرض  - /80عددهم حوالي / –ستدعاء وكالء الغائبين من أبناء بلدة معبطلي العمشات" با -قوم ميليشيات "فرقة السلطان سليمان شاهت -
في  بعد أن قامتالغائبين من الزيتون، كغ صافي للواحدة( كإتاوة على انتاج حقول  16صفيحة زيت زيتون ) /20-3على كّل واحٍد منهم /

 .المتبقينالبلدة أهالي من زيت صفيحة  /250بفرض وتحصيل / الشهر الفائت

تم الحجر، ال يالشجر وورتكب باستمرار بحق البشر ووضع حٍد لالنتهاكات والجرائم التي تُ  إعادة األمن واالستقرار إلى منطقة عفرينإّن 
إلى  ادة المنطقةقة وإعحتالل التركي، بل عبر إنهاء االحتالل ووجود الميليشيات المرتزعبر إجراءات شكلية وهيكلة الميليشيات من قبل اال

 السيادة السورية وإدارة أهاليها.

  م28/01/2023

 عفرين-اإلعالميمكتب ال                                                                                            

 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(

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

 : الصور

 بعض صور الدمار في قرية "شيخورز". -
 م.2018رية "شيخورز"، مجموعة من "لواء صقور الشمال" لدى اجتياحها لق -
 م.2022رئيس االئتالف السوري المعارض" لمقّرات ميليشيات "لواء صقور الشمال"، أيلول  –ط زيارة "سالم مسل -
 مسجد شيخورز القديم قبل التدمير واالحتالل. -
 م.2022مسجد شيخورز الجديد، كانون الثاني  -
 م.2021لبل، صيف ب -تخريب قبور موتى "شيخورز" -
 الشهداء محمد و تولين بيرو وطفلهما جان. -
 ، قرية "عتمانا"."فوزي نعسان"زيتون لـ قطع أشجار  -
 ، قرية "عتمانا"."محمد نعسان أحمد"لـ زيتون قطع أشجار  -
 ساحة قرية "عتمانا".مركز لتجارة الحطب،  -
 طريق قرية حج خليل. -مركز لتجارة الحطب، وسط بلدة راجو -
 مدخل راجو. -رة حطب، مبنى في مفرق قرية "موسكه"منش -
 راجو. -ات تنقل الحطب من قرية "عتمانا"سيار -
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