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 :خاص - (231عفرين تحت االحتالل )
 واسعافي يموغروتغيير د حرب وجرائم ضد اإلنسانية من العدوان واالحتالل... انتهاكات وجرائم أعوام   خمسة

 

ة المرتزقة شياته السوري من االحتالل التركي وسطوة ميليأعوام  خمسة خالل  منطقة  غير آمنةإلى  الكردية السورية عفرينمنطقة تحّولت 
اد العام وصناعة وتجارة المخدرات والفسواالقتتال بين الميليشيات  ، بسبب الفوضى والفلتاناإلخواني -الئتالف السوريبا المرتبطة

انت بعد أن ك ؛نها األصلييسكان –والتغيير الديمغرافي الممنهج الذي طال الُكـرد  ،البشر والشجر والحجرالمرتكبة بحق واالنتهاكات والجرائم 
 .وتشهد تطوراً طبيعياً في مختلف المجاالت خالل ست سنوات في ظل اإلدارة الذاتية السابقةآمنةً ومستقرةً نسبياً 

ف األسلحة البرية م باستخدام مختلف صنو2018كانون الثاني  20ن عدوانها على عفرين في اتضحت جلياً األهداف التي ابتغتها تركيا م
المرامي،  بغيضةوى م، تحت حجج وفتا2018آذار  18عارضة، واحتاللها فعلياً منذ ُمسلّحي المألف مرتزق من  /20والجوية وتجنيد حوالي /

ة م القوميالُكـرد في سوريا وقطع الطريق أمامهم للوصول إلى حقوقه؛ بغية ضرب وجود ودور "أستانه"وبصفقات مفضوحة عبر مسار 
 المشروعة وإشعال الفتنة بينهم وبين العرب والمكونات السورية األخرى.

ما المجتمع بينلدولي، ا اإلنسانيجسيمة للقانون  انتهاكاتوالتي تُعدُّ ، وأهاليها المنطقةبحق جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية اقترفت 
 .حيالها صامت  الدولي 

 نذكر منها ما يلي:

يه، مشفى سوطة، هيكجمجازر جماعية )مدجنة روباريا، معبطلي، كوبليه، با ترتكباُ  القتل العمد ومجازر وهجمات ضد المدنيين: –
 عدادوصلت أث قوافل المدنيين أثناء الهجوم على عفرين، حي تستهدفواُ  …(فريرية، حي المحمودية، يالنقوزآفرين، بربنه، جنديرس، 

ء وجرحى عدا شهدا جريح مدني، /1000شهيد مدني، بينهم عشرات األطفال والنساء، وأكثر من / /300ضحايا الغزو إلى ما يقارب /
 - شهداء ضحايامدنياً  /275ي /حوال بينما وقع ؛والمتطوعين للدفاع عن المنطقة وقوات األسايش YPG-YPJوحدات حماية الشعب والمرأة 

ه منذ وغيرإلعدام لخطف وااوالتصفية الجسدية أثناء ح والتعذيب وانفجار سيارات وألغام الذين تمكنّا من توثيقهم، بسبب عمليات السطو المسلّ 
االحتالل  تي فرضهاعبة الالمعيشية الصّ ، عدا حاالت الوفاة قهراً بسبب االضطهاد والتعديات أو بسبب الظروف لغاية اليوم 2018آذار 18

 . بمختلف تجلياته

أبواب العمل أمام  وسدّ  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، إضافةً إلى مصادرة ونهب ممتلكاتهم وأموالهم ومواردهم

 أحصنة،) الحيواناتمن  أخرى أنواع خسائر عدا ،في العام األول دوالر مليون /20/بما يعادل  )المواشي والدواجن( وتبديد ثروتهم الحيوانية
سم اوصلت خسائر مو إذ ؛والسرقات القصف بسبب نهائياً، بعضها تدمير أو العمل، عن المداجن توقف وعدا ،(العسل مناحل حمير، بغال،

إضافةً إلى فرض أتاوى مليون دوالر،  /300إلى ما يقارب / -مصدر الرزق الرئيسي -(2022، 2021، 2020، 2019، 2018)الزيتون 
وكمؤشر على تدمير البنية  وفدى وغرامات مالية مختلفة ومتواصلة عليهم، وكذلك تشغيل وتسخير البعض منهم دون دفع األجور لهم.

 Partiya Yekîtî Ya Demokrat A Kurd Li Sûriyê (يكيتي)حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 



 

 2 

 فقط /50كانت تغذي األسواق السورية وبعض البلدان المجاورة، سوى /ورشة خياطة ألبسة  /850االقتصادية في عفرين، لم يبقى من أصل /
خسائر في ن الرشة خالل األعوام الخمس الماضية؛ إو /150ازدادت إلى حدود /حيث ، بحدودها الدنيا من اإلنتاج وعملتبعد االحتالل 

ً المجال الصناعي واالقتصادي عموماً كبيرة  .، ونسبة البطالة أصبحت عالية والفقر واسعا

ان األصليين لف نسمة من السكّ أ /250قسري باألعمال العدائية أثناء الحرب ألكثر من / ر  يهجت   :والتغيير الديموغرافي انإبعاد السك   -
 النازحين من النزوح والداخل السوري، بسبب إغالق سلطات االحتالل معابر عفرين ومنعألف منهم من مناطق  /200ومنع عودة حوالي /
 حلب ومناطق فّر إلى ، ومنهم من...(حلب يشمال - بلدتي النبل والزهراء وقرى وبلدات الشهباء)دين في مناطق النزوح العودة، فبقوا مشر  

من  نسمة فأل /500/ حوالي توطينفيه السلطات السورية أيضاً وال تزال ممرات التنقل أمامهم. كما تم  قيّدتكوباني والجزيرة، في وقت  
فرين وغيرها في ع وحلب وأرياف حمص وحماه وإدلب غوطة دمشق المستقدمين منتركيا وعوائل  لدى المرتزقةحين عوائل المسلّ 

قرى ّكانية وسجمعات لهم توبُنيت ، كثيرة وفي مخيمات  عشوائية األصليينان وممتلكات السكّ ومحالت  منازل وإسكانهم في، ونواحيها
جنديرس،  –جنديرس، "أجنادين"  –الزعيم" "جبل ليلون،  -قرى )"بسمة" قرب شاديره، "كويت الرحمة" قرب خالتامثل استيطانية نموذجية، 

 تتدن، حيث طقةلمنفي انية للتركيبة السكاكبيراً راً يتغيذلك ل ك  شف؛ "قرب متينا"، "مخيم كفروم"( وغيرها قيد التجهيز وأخرى قيد اإلعمار
%/، وقد 95نسبتهم قبل الغزو أكثر من / تمن المقيمين في المنطقة حالياً، بينما كان /أكثرهم مسنين -%25من / الكردي إلى أقلّ  الوجودنسبة 
فرض الفدى المالية والتحقيقات ديارهم، فتعرضوا لالبتزاز المادي وم إلى 2022 - 2021 يمن األفراد والعوائل خالل عام المئاتعاد 

يومية  اتى ضغوطإضافةً إلشمل التغيير الديمغرافي مجاالت أخرى، كما  م من استرجاع ممتلكاتهم؛هوالسجن لقسم  منهم، ولم يتمكن بعض
يرتقي إلى  ذا التغيير؛ حيث أّن ههجرة  قسرية متواصلة نحو بغية دفعهم لترك أرضهم وممتلكاتهمالمتبقين في المنطقة، الُكـرد تُمارس ضد 

 .مستوى التطهير العرقي بحق إثنية متمايزة

ستفزاز، ت ابتزاز وامية وحاالض أهالي عفرين المتبقين إلى إهانات يوتعرّ  التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المعاملة المهينة: –
لذي يُعد ا لتعذيبلضوا معظم المختطفين والمعتقلين تعرّ  حيث أنّ وال تزال متواصلة، واسعة النطاق،  تعسفية وعمليات اختطاف واعتقاالت

عدد  -500/ واليحوجرى تهديد بعضهم بالذبح وفق مقاطع فيديو منشورة؛ واليزال مصير بينهم نساء وقُص ر ومسنين، ، ممارسةً روتينية
النصف  وخاللهذا،  .ألف دوالر /20نهم قد دفعوا غرامات أو فدى مالية وصلت أحياناً إلى /مجهوالً، وأهالي أغلب المفرج ع منهم /تقديري

، بعد أن تدهورت أعوام /3.5-2بين /قسراً  تم إخفاؤهم، أفرجت سلطات االحتالل عن معتقلين 2021لنهاية عام  م2020الثاني من عام 
، وقد توفى لفه ب عدلم يُغلق مالذي أشهرها سجن بلدة الراعي السيء الصيت أحوالهم الصحية، األمر الذي يؤكد على وجود السجون السرية، 

سبب م ببعضه حياة وهناك خشية على ُدفنوا في مكان  سري؛حيث ، بوفاتهمدون تسليم جثامين أغلبهم لذويهم أو إعالمهم  /15فيه حوالي /
 سريةلسجون الاعنهم ال يجرؤون على التحدث عن  ينجالمفرأغلب  أنّ  األمراض التي يعانون منها أو من تنفيذ حكم اإلعدام بهم؛ كما

 الظروف التي مّروا بها. و

ُكـرد ن تكفير الع الميليشيات وعناصرها ومتزعمون وجنود أتراك ومراراً مسؤول بهح إن ما صر   االضطهاد الثقافي والقومي: –
ن عداء األساس مضرار بهم، تنم بفتاوى نهب ممتلكاتهم واإلمشايخ وشرعيي "الثورة والجهاد" وإطالق  ،رهابواتهامهم باالنفصال واإل

لالعتداء م ودفعه يهم، بلعل المستقدمينالقمع واالضطهاد يطالهم بشكل ممنهج، في وقت  يتم فيه تفضيل  عنصري وشوفيني نحوهم، حيث أنّ 
كيك النسيج ي لتفوالسع وساحات عامة . عدا محاربة الثقافة واللغة الكردية وتغيير معالم وأسماء قرى وبلداتوممتلكاتهم ـردعلى الكُ 

ز دوار نـورو نُصب ةوإزال ، مثل تدمير تمثال كاواهمواالعتداء على رموز من االحتفاء بعيدهم القومي نـوروز، الُكـرد االجتماعي، ومنع
منحها تف شخصية بطاقات تعري إصدارعلى فيها  والمستقدمين. إضافةً إلى إجبار أهالي عفرين وتغييره إلى دوار "صالح الدين األيوبي"
 ."عثمانية جديدة"، بغية صهر الجميع في بوتقة  مجتمعية جديدة وبهوية  سلطات االحتالل باللغتين التركية والعربية

 ة واالحتفاءوسهم الدينيااليزديون النتهاكات عديدة، من تهجير وقتل وتعذيب وتشليح ومنعهم من ممارسة طقض تعرّ  ديني:الضطهاد اال –
 مقابرهمو مزاراتهمبالعبث تم ، وقراهم نكايةً بهمبعض مساجد في  وبُنيت ،بأعيادهم السنوية وكذلك إجبار بعضهم على الصالة في الجوامع

على دهم  يجرؤ أحال، ورغم قلة أعداد المسيحيين، واإلغالق للسرقة والنهب الوحيدة مسيحيةاليسة كنالكما تعرضت وتخريب العديد منها؛ 
نحاسية  أوانيومن سجادات  ، وُسرقت مقتنيات بعضهاضت بعض المساجد إلى القصف أثناء العدوان؛ واألنكى من ذلك تعرّ عن دينه التحدث

ون يستمرلغزاة ا ال أنّ ونبذ التعصب في المعتقدات الدينية، إ بطابعها االجتماعي المنفتحعروفة حيث أن عفرين موأجهزة كهربائية وصوتية؛ 
ً ويعملون لفرضها على السكّ  في ً واجتماعيا ينية دهناك حركة  سيماال، ان األصليين بجميع انتماءاتهم الدينيةاستجالب ممارسات متشددة دينيا

في  بتهاجواال االحتفاء مظاهر وتغيب .إلخواني وبإشراف مباشر من "وقف الديانت" التركيا -نشطة بالمنطقة وفق النمط العثمانيمتشددة 
ً  عفرين أهالي أعياد الفطر واألضحى عن  والفراق وأجواء االضطهاد والطغيان. الحزن مشاعر وسط عموما

 لعثمانيةا وأفكار لدينيا التطرف ونشر التتريك سياسة سلطات االحتالل تواصل الجديدة: العثمانية التتريك والتطرف الديني وأفكار –
ثقافية ودينية، ومسميات عديدة )جمعيات خيرية تحت وعبر حمالت إعالمية  خاص، بشكل   واألطفال الشباب أوساط بين عفرين، الجديدة في

 تركي بكثافةالعلم ال مناسبات تركية مع رفعمدارس إمام الخطيب، أنشطة شبابية، إحياء مراكز ثقافية تركية، جامعة ومعاهد ومدارس خاصة، 
 وتراث ثقافة محاربةانب إلى ج، اللغة التركيةتعليم فرض وت مناهج دراسية مؤدلجةتعتمد وتقليد شارة الذئاب الرمادية، دورات تدريبية...( و

 ومحو الثقافية تلكاتهامم وسرقة وتخريب نطقةاوالت تغيير هوية وثقافة الممحتستمر  وكذلك .واالنتهاكات التغييرات من العديد عبر المنطقة
 خالفة جسيمةماألمر الذي يشكل  ثماني؛ع -علم تركيإلى م   له تحويل مرقد "النبي هوري" الهرمي الروماني والمسجد المجاور مثل، تاريخها
 .م1954 مايو/أيار 14 الصادرة في مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات لحماية الهاي التفاقية

ممتلكات المنازل واآلالف من التدمير و تم تخريب، على المنطقة لعدوانا أثناء الممتلكات واالستيالء عليها:في تدمير واسع النطاق  –
، بيوم الجراد، لما م2018 من آذار /18، ولجأ الغزاة إلى تعفيش المنازل ومصادرة الممتلكات واألموال، وقد سمي يوم /خاصةالو عامةال

على مرأى ومسمع العالم، وغيرها تعرضت فيه مدينة عفرين إلى عمليات سرقة واسعة للمحالت والمستودعات والمنازل واآلالت واآلليات 
على نطاق واسع. معظم معاصر الزيتون ومعامل البيرين والصابون وورشات األلبسة  لب والسطو المسلح حتى تاريخه جار  فالنهب والس

من أجل حماية منشآتهم أو استعادة  للميليشياتضت للسرقة أو دفع أصحابها مبالغ مالية كبيرة ومحالت ومستودعات المنطقة الصناعية تعرّ 
مستمرة، خاصةً تلك العائدة  . وعمليات االستيالء على محالت ومنازل وعقارات وأراضي زراعية، كما يدفعون أتاوى شهريةمسروقاتهم
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ن وحالمسلّ  . كما يمتنعوالتي بمجموعها تتجاوز نصف ممتلكات أهالي عفرينل وأساليب عديدة؛ ي  الموجودين أيضاً، وعبر ح   للغائبين ولبعض
والذين تم توطينهم عن إخالء منازل ومحالت عائدة ألهالي عفرين، رغم مطالباتهم المتكررة ورفعهم لشكاوى عديدة، إضافةً إلى طرد بعض 

 .بغية إسكان المستقدمين بدالً عنهم ألقربائهمعائدة  هم أو مساكنمساكنالعوائل الكردية من 

 زيت شراءل متدنية اربأسع لوائح أصدرت استثنائية صالحيات ُمنحت التي" التركي الزراعي االئتمان تعاونيات": سرقة زيت الزيتون –
 معها، والمتعاونين التركي طائلة أرباح لتدرّ  ،باهظة بأسعار الخارج في يُباع الذيو مواسم منصرمة، خمسةعفرين خالل  منطقة من الزيتون

ات ميك شراء على استولى( يرسجند –" رفعتية" معصرة مقره) تركي تجاري مركز هناك ماالسيّ تمّول بها الميليشيات اإلرهابية المرتزقة، لو
 الحّرة بالمنطقة مرورال دون تركيا -هاتايإلى  الجديد "حمام" معبر عبر بالشاحنات نقلها وتم ،الزيت إنتاج إجمالي من %80 حواليتصل ل

ل الف ،"خان قره" مدينة في  لزيتاة معالج متلت أخرى، دولة من أتيت اأنه رغم" االستيراد" عملية فيأي دون الدخول  نظامي، بشكل تُسج 
 .للزيت إلى أمريكا العام الماضي للترويجالسيّما وأّن ممثلين عن التعاونيات ذهبوا ". تركيا في صنع" عنوان تحت للخارج وبيعه

 لدى ما أنّ ومصيرهم، كلديه لم يفصح الجيش التركي عن أعداد األسرى  األسرى والحبس غير المشروع واالخفاء القسري: –
وتُشير شهادات بعض المفرج ، المصير يمجهولومخفي قسراً شخص معتقل  /عدد تقديري -500/ حواليوال يزال  ،سجون خاصة الميليشيات

لثاني من االنصف  وخالل. أُطلق سراح معظمهم، في ظروف قاسيةتحت التعذيب و الراعيبلدة في سجن  /1500حوالي /عنهم إلى إخفاء 
ي أّكد على وجود السجون األمر الذ ،أعوام /3.5-2بين /، أفرجت سلطات االحتالل عن معتقلين مخفين قسراً 2021لنهاية عام  م2020عام 

ً " اإلسالم جيش"ميليشيات  شن إبان م28/5/2020خاصةً ذاك الفيديو المنشور في  السرية، )مبنى األسايش  "اتالحمز"فرقة  مقرّ  على هجوما
 .عامان مضى على تغييبُهنّ  امرأة /11فيه / تظهرو عفرين، -المحمودية حرش فيسابقاً( 

، ائيةاعتقاالت عشووحمالت مداهمة  عدا الخطف واالختطاف واالحتجاز وموجات التوقيف هناك :والتعسفية العشوائيةاالعتقاالت  –
سة دمية أو حراطوعية ختسنوات، عسكرية كانت أم مدنية أو  خمسبتُهم العالقة مع اإلدارة الذاتية السابقة التي مضى على غيابها ما يقارب 

ناً أحياك لذترافق ي ؛..(محاكم، ميليشيات، شبكة عمالء.ستخبارات التركية الحملة عبر أدواتها المحلية )شرطة، ليلية وغيرها، حيث تقود اال
ً )مثل ما جرى مع الم والتعذيب في مراكز التحقيق بالضرب المباشر أمام أعين األهالي نان قمان حميد ححامي لالذي يؤدي إلى القتل أحيانا

م(، 22/12/2022 م من قبل االستخبارات التركية وشرطة عفرين، وسلّم لذويه جثةً هامدة بتاريخ19/12/2022الذي اعتقل بتاريخ 
فس نتتكرر بحق  لحاالتأحياناً سرقة األموال، حيث بعض اوبمصادرة الهواتف النقالة وتفتيش المنازل والعبث بأثاثها مع توجيه اإلهانات و

ً  األشخاص، لخمس مرات ر ، تطال أحيانا وفي  مختلفة،ية غرامات مالو لمددأيضاً، وتفضي إلى فرض عقوبة سجن والمسنين النساء والقُص 
، هممنعشرات ال لفة علىوبالحبس لمدد مخت لمؤبدكما حكم القضاء التركي على بعض المعتقلين المدنيين بالسجن ا، بعض الحاالت بعقوبات أشدّ 
ت االستخبارا من قبل ةبناًء على وشايات وتقارير كيدية معدّ مقيمين في تركيا الوتطال االعتقاالت أبناء عفرين  ،تم نقل بعضهم من عفرين

لدولة "ال تجيز  التي /1949من اتفاقية جنيف الرابعة / /70ترتكب الحكومة التركية مخالفةً فاضحة للمادة / وبهذا الخصوص التركية؛
 ."…حتاللاالحتالل أن تقبض على األشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل اال

رة ن من اإلدابيليس فقط بحق المقرّ وهي متواصلة، دراسة وتصميم، سبق على نطاق واسع عن  االعتقاالت العشوائية والتعسفيةوقعت 
ً أتوليد إيرادات مالية وحسب، بل ها ألول منان المنطقة األصليين، وليس المرام اسكّ  -أغلب الُكـرد السابقة بل بحق الذاتية  رويع إهانة وت يضا
رتكبي م وأن معظم ، خاصةً لكاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات أمنية عنهم لصالح االستخبارات التركيةان األصليين ودفعهم لترك منازلهم وممتالسكّ 

لتنكيل ل أداةً رين( ه في عفو)القضاء الذي تم تأسيس، في وقت  أصبح فيه القانون االنتهاكات والجرائم ال يُحاسبون ويفلتون من العقاب بسهولة
نها أليل القاطع د بالدنصافهم ورد المظالم عنهم ولمحاسبة المجرمين والقبض على اللصوص؛ مما يؤكان األصليين، وليس إلبالمعتقلين والسكّ 

 سياسة عدائية ممنهجة تُساق ضد الُكـرد بإشراف  تركي مباشر.

، وبات أشدّ عقوفاً من خلبوح عنها، على امعظم الذين تعرضوا لالنتهاكات والجرائم ال يجرؤون  :أو إهمالها رفض شكاوى المواطنين –
 ة إلى شكاوىل بجديوال تُجرى تحقيقات ومحاكمات عادلة حول الجرائم واالنتهاكات التي تقع بحق المدنيين، كما ال تنظر سلطات االحتال

لتهم ا للنظر في أة إال، وما بعض المحاكم المنشن قسراً يالمخفي فصح عن مصير المعتقلينعطيهم أجوبة مقنعة عليها، وال تالمواطنين وال تُ 
، حقهمد من أجرم بضدعاوى قضائية شكاوى أو معظم أهالي عفرين ال يتمكنون من رفع أّن لمعتقلين وتغريمهم، حيث ضد اقة الموجهة الملفّ 
لهم من يث عما تطالذلك تراهم يحجمون عن اإلدالء بالتصريحات أو الحدويُمنع البعض من توكيل محامين عنهم، يُعاقبون مجدداً، قد بل 
ل في أيلوكلة " المشالمشتركة الحقوقكما جاءت "لجنة رد  اكات وجرائم، بل يُجبر البعض منهم على اإلدالء بشهادات عكس ما هو واقع.انته

لمنشورة قارير اتحت ضغط آالف التمن بين متزعمي الميليشيات لتجميل وجه االحتالل وللتغطية على تلك الجرائم الكبرى، وذلك  م2020
تال بين ميليشيات م بعد احتدام الخالفات واالقت8/11/2022توقفت عن العمل بتاريخ  ، ولكّن اللجنةوالجرائم المرتكبةعن االنتهاكات 

 .متخاصمة وطرد "الجبهة الشامية" من عفرين

-200عمق بجية واسعة، كانت السلطات التركية قد جرفت مساحات زراعية وحرا قبل الغزو :والغطاء النباتي أضرار شديدة بالبيئة –
 الفآبقلع اء العدوان أثن، لدى بنائها لجدار اسمنتي عازل، كما قامت آلياتها العسكرية كم /150بطول / متر وبمحاذاة الشريط الحدودي 500

قاني مروانية فو، حمام"قرى وناحية راجو  –"قرية جيا ،ة درويشقري ،جبل بالل وجرقا")أشجار الزيتون في العديد من المواقع، مثل 
"سرتا "كازيه"، و و"سرتا ريز" قرب قرية ،شيخ الحديد/ناحية شيه -"جقلي، قرمتلققرى "ناحية جنديرس و -"أشكان غربي آنقلة، ،وتحتاني

وطالت  ؛شهالجي ، بقصد إقامة قواعد عسكرية(وفي جبل شيروا ،انناحية شرّ -وبين قريتي كفرجنة ومتيناحبيبا" قرب قرية "مسكه فوقاني"، 
 ّمرة،عية وأشجار نادرة ومعواالصطنا الحراجية الطبيعيةغابات عموم ال -من قبل مثيالً له لم تشهد المنطقة -الواسع الحرائق والقطع الجائر

بغية  ،ينات والمستقدم، من قبل الميليشيكلي وآالف منها بشكل  )الزيتون وغيره( بشكل  جائر  مثمرةالشجار من األالف اآلمئات قطع  وكذلك
ية الطبيع)بات ات الغاووفق خبراء زراعيين إجمالي مساح ؛ترتقي تلك التعديات لمستوى إبادة البيئة ثالتحطيب وصناعة الفحم والتجارة، حي

قارب سنوات ت خمسونسبة التدهور فيها بين الحرق والقطع خالل  (هكتار 39500= هكتار /21000/+ االصطناعية هكتار /18500/
 .منها 60%
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تمكن وي جرؤيليلحقها أضرار جمة، دون أن  باإلضافة إلى الرعي الجائر لقطعان المواشي بين حقول الزيتون واألراضي الزراعية،
 أصحابها على منعه.

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

ومنشآت  حتية ومواقعتلم يتردد الجيش التركي في استهداف بنى على عفرين،  أثناء العدوان مواقع ومنشآت ومساكن مدنية:استهداف  –
مياه لمحطات وومباني إدارية وأفران خبز  دينية مواشي ومدارس وجوامع ومزاراتوالدواجن لل آتومنش طبيةومراكز  مشافيمدنية، من 

براج أت، مثل د والسرقاض قسم  كبير منها إلى التخريب المتعمّ تعرّ قد و، وغيرها زيتونللالشرب والري ومنشآت سد ميدانكي ومعاصر 
لبعض بدالً عن ا ذ ُشيّ د، وال يزال الكثير من المنشآت والبنى التحتية خارج الخدمة، إالعامةوالكهرباء شبكتي الهاتف األرضي االتصاالت و

 .يجتياح العسكر، أثناء االبتدمير  جزئي أو كلي أو إحراق البعض منهافي المنطقة كما تم استهداف آالف المنازل منها منشآت تابعة لمؤسسات تركية، 

ا، العودة إليه نع أهاليها منإلى االستيالء على بعض القرى وم الموالية له تميليشياالو: عمد الجيش التركي قرىبعض الستيالء على اال –
ا -"بعرافا، سينكا، بافلون، قسطل جندو"مثل )  -"درويش، جيا"، روباريا -"خالتا، باسليه، زريكات، ديرمشمش، كوبله، جلبر" ،شّران/شر 
 .مسلحين، واتخاذها مقّرات عسكرية أو مساكن لل…(جنديرس -ف، تلّ بلبل -"شيخورز"، راجو

دون  عاتهاضمن مجتم أةباألصل تلك الميليشيات الجهادية السلفية تضطهد المر: كراه على الزواجاالغتصاب واإل اضطهاد المرأة، –
ذهنية؛ ق ذات ال، وهي تواظب على اضطهاد المرأة الكردية في عفرين وفوغيرها تعدد الزوجات وفرض الحجاب وانتشار الدعارةمن وازع، 

جز حرية حعالوةً على  ،مرتكبيها ضدودعاوى قضائية  وىاشكرفع أو  فضحهاالجرائم عن و تطالهم االنتهاكاترغم إحجام معظم من ف
طاف حاالت اختن عو ،الزواج أو استغالل القاصراتكراه على اإلوبمختلف أشكاله الجنسي حاالت التحرش تتوارد أنباء عديدة عن  المرأة

م 23/12/2022خ التي تعّرضت بتاري" فاطمة جنيدما جرى مع المسنة " لوالتعدي على مسنات مقيمات لوحدهّن مث واغتصاب والقتل العمد
 ن ارتيادن الفتيات عبيرة منسبة كحجم ان ت. ونظراً لفقدان األملالعتداء والسرقة في منزلها بقرية "باصوفان" على يّد ميليشيات "فيلق الشام"

 .قرىالالقاطنات في أولئك ، خاصةً لالنتهاكات التعّرضخوفاً من  اإلعدادية والثانوية المدارس

ي، نبي دارا األثر ثل )تل عين: استهدف العدوان التركي مواقع أثرية عديدة بالقصف الثقيل م، سرقة اآلثارتدمير مقابر ومواقع أثرية –
يات عن عمل وأوقع فيها أضرار جسيمة لتختفي معها معالم تاريخية، كما أن سلطات االحتالل تغض النظر…( هوري، تقلكه، مارمارون
لحفر ش واتعّرضت للنب -على كثرتها  –حيث كافة التالل والمواقع التاريخية ، أغلبها في، بل وتشرف وتشارك سرقة اآلثار والبحث عنها

براد ومار  ين دارا،مثل ما جرى في مواقع وتالل )هوري، عبمختلف األدوات البسيطة والثقيلة،  والتخريب وسرقة آثارها وكنوزها الدفينة
 اريه، خرابهز، بازني، جرناميدانكي، مروانيه تحتا دوديرامارون، برج عبدالو، قيبار، جنديرس، كمروك، سيمالك، زرافكه، كتخ، دروميه، 

 فرة، متينا،ي )كفرص. ومن جهة  أخرى تم استهداف مقابر الشهداء فديةي...( والكثير من المزارات اإلسالمية واإليزكئورا، بليلكوعلو، 
اهد قبور وشوأضرحة شخصيات دينية وثقافية، مثل ضريح الدكتور نوري ديرسمي، وتخريب مقابر تخريب وبالقصف،  وتدميرهاكفرشيل( 

من المقاتلين  شهيداً  /71/ جثامين م2021أواسط تموز  ديين، كما أخرجت سلطات االحتالليوقبور لإليز مكتوب عليها باللغة الكردية
 شّوهت حقائقها.ه ووأزالت داخل مدينة عفريننظامية من مقبرة   م2018والمدنيين الُكـرد سقطوا في األيام األخيرة من العدوان في آذار

مين النظام تها في تأولم تمارس مسؤوليا: لم تلجأ حكومة أنقرة إلى بسط األمن واألمان في منطقة عفرين، إشاعة الفوضى والفلتان –
رتكب أفظع لت إلرهابيةايليشيات الم لت مجالس محلية لم تكن إال أدوات لتنفيذ سياساتها، بل وأفلتت يدّ شكّ قد ووالسالمة العامة وحماية المدنيين، 

، نطاق النفوذول السرقات خالفات حوو نزعات مقيتة وتصفيات داخليةعلى خلفية كثيرة التي تقاتلت فيما بينها أحياناً والجرائم واالنتهاكات، 
منطقة لرهابية اإلشام" م بين ميليشيات "فرقة الحمزات" و "الجبهة الشامية" واقتحام "هيئة تحرير ال2022آخرها اشتباكات في تشرين األول 

، إذ وجرحى حايا شهداءأدت إلى وقوع ض . كما وقعت تفجيرات إرهابية بين المدنيينوإخراجها "الشامية"قتال  بهدفمن إدلب عفرين انطالقاً 
ركية ت التالقوا ومن جانب  آخر نتيجة تبادل قصف .، السيما استهداف بعض متزعمي الميليشيات وعناصرهاكثرت التفجيرات بعبوات ناسفة

 حىلى وجروميليشياتها مع مناطق سيطرة الجيش السوري تعّرضت مدينة عفرين لهجمات صاروخية أدت لوقوع أضرار مادية وضحايا قت
 .بين المدنيين

رباء مراكز الكهونى تحتية أساسية، من شبكات ومحطات د طال بُ : السرقة والتخريب المتعمّ بنى تحتية ضعيفة وتدني الخدمات –
، وغيرها تالبلدياومياه الشرب ومدارس ومعاهد وجامعة وشبكات وقنوات الري الزراعي ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية وواالتصاالت 

 ، بلمة متدنيةوالتزال الخدمات المقدّ ، ي أدنى مستوى لها أو معدومةفكمقّرات عسكرية، فأصبحت  -بينها مباني مدرسية  -وتم إشغال بعضها
لحكومة اظم مؤسسات إلى جانب تحييد خدمات مع ؛كاهل الناسوالطاقة الكهربائية المحروقات للمواد الغذائية وألسعار المرتفعة وأهلكت ا
 السورية.

ي قرية از الكلور فة، وكذلك غالجيش التركي استخدم قنابل عنقودي أنّ  السابقة دارة الذاتية: وردت أنباء من اإلمةاستخدام أسلحة محر   –
 .العسكري والعدوان ، أثناء االجتياحشيه/شيخ الحديد -ه"أرند"

، حيث دُكـرقاتلين ممين شهداء حون الجهاديون مقاطع فيديو تُظهر اعتدائهم المقزز على جثاأثناء الحرب نشر المسلّ  بالجثامين: التمثيل –
الي بدفن سمح لألهتكما أن الميليشيات لم  عن مدى الحقد الدفين في نفوسهم. األكشفكان أن إجرامهم بحق جثمان الشهيدة بارين كوباني 

 ُكـرد بعد انتهاء الحرب، إذ بقيت في العراء ومكشوفة ألشهر.الشهداء العشرات من الجثامين 

ر – وبعض قرى وبلدات جبل رفعت وديرجمال  ن في مناطق الشهباء ومدينتي نبل والزهراء وتلون المقيموالمه جر عفرين قسراً: وُمهجَّ
ألف نسمة،  /60شمال حلب، الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري وضمن النفوذ الروسي، يعيشون حياةً بائسة، إذ أن عددهم حوالي / -ليلون
لسورية ويُمن عون من التنقل من قبل قوات الحكومة ا -سجن كبير -أالف يقطنون في خمسة مخيمات، محاصرون من الجهات األربعة /9منهم /

وميليشيات المعارضة والجيش التركي، وغير مشمولين ببرامج األمم المتحدة لإلغاثة اإلنسانية، وهم يعانون من تدني فرص العمل والخدمات 
من كهرباء ومياه الشرب والصحة والتعليم وغيرها، ومطلبهم األساس هو العودة إلى ديارهم. ومن جهة  أخرى تتكرر حاالت قصف القوات 
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أضرار مادية وضحايا  مخلفةً وال تزال مستمّرة، ، المرتبطة بها لقرى وبلدات شمال حلب والتي نزح إليها أهالي عفرين والميليشياتكية التر
 .م2/12/2019شهداء وجرحى، مثل ما جرى في مجزرة تل رفعت بتاريخ 

فة ي مخدمة بكاعفرين ونواحيها، وهمدينة اته وقواعده في مركز حول مقرّ  اسمنتيةبنى الجيش التركي جدران : بناء جدار عازل –
بوهة نوب شرق عفرين، في خطوة  مشج -رين قرب قرى كيمار وجلبر ومريمينالمستلزمات، كما بنى جدران من كتل خرسانية بارتفاع مت

 ر إنسانيتى معبن مدينة حلب، وال يوجد حلمنطقة عن شمال محافظة حلب؛ وال تزال منطقة عفرين منفصلة عجدار عازل ل وتمهيداً لبناء
 .بينهما

ال تلتزم و، 2018شباط  24، تاريخ /2401أثناء الحرب على عفرين لم تلتزم تركيا بقرار الهدنة الصادر عن مجلس األمن رقم /
نة للعودة اآلم المواتية اتخاذ الخطوات المالئمة لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف"(، من حيث 2015)2254بمضامين قرار مجلس األمن 

ً للقانون الدولي ً إلى مناطقهم األصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا الكاملة  تها الفعليةسيطر "، رغموالطوعية لالجئين والنازحين داخليا
ل مسؤولياتها وواجباتها، وكذلك على المنطقة عسكرياً وإدارياً وسيادياً.  الدولي.نساني اإلالقانون بتزام االل فالمنطقة محتلة، وعلى تركيا ت حمُّ

ي الحياة ؤلمة فممنطقة عفرين واقعة  في حصار  مطبق وتعتيم  إعالمي تفرضه سلطات االحتالل التركي ومرتزقته، وتعاني من تفاصيل 
، نيةبرلما ووفود سان،االن بحقوق مهتمة ومدنية حقوقية منظمات ووفود اإلعالم زيارات وسائل أمام وهي مغلقة ،انها األصلييناليومية لسكّ 

 .حاالت فردية متناغمة مع الراوية التركيةلسوى 

رهم، حين إلى دياميع النازجمن منطقتهم، وعودة اإلرهابية  تايالميليشإن نداء أهالي عفرين أينما كانوا هو إنهاء االحتالل التركي وإخراج 
 الشعوب عإخضا "إن على ينص الذي ،1960األول كانون 14 تاريخ /1514/ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار من /1/ البند وحسب
 نوالتعاو لمالسّ  ضيةق ويعيق المتحدة، األمم ميثاق ويناقض األساسية، اإلنسان لحقوق إنكاراً  يشكل واستغالله وسيطرته األجنبي الستعباد

ة وفضح كيا العدائياسات تريواصلون كفاحهم العادل بكافة السبل والوسائل المشروعة دفاعاً عن قضيتهم وفي تعرية سي فإن الُكـرد العالميين"،
 .االنتهاكات والجرائم اليومية المرتكبة

يئة وضاع السالكردستاني والوطني السوري والدولي، للعمل على كسر الصمت حيال األالمستوى كما يناشدون المعنيين جميعاً على 
 ليها.وإدارة أها السورية لالنتهاكات والجرائم وإنهاء احتاللها للمنطقة وإعادتها للسيادة، وحث حكومة أنقرة لوضع حد  منطقتهمالسائدة في 

 م20/1/2023
 عفرين-المكتب اإلعالمي                                                                   

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