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 (:237عفرين تحت االحتالل )
 لزيتوناطع أشجار قتاوات جديدة، إالء على أراضي وياستقات، مساعدات في مهب السر، بأموال فلسطينيةاستيطانية  قرية

  

  

  

 لرفاعي رئيسسامة اأزار مدينة جنديرس مؤخراً، الشيخ علي قره داغي األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبرفقته الشيخ 
ة وطنية بـ"حكومة رسميفي مقطع فيديو  وصفهاالتي  ميل وجه حكومة أنقرةستنبول وآخرون، في محاولة لتجا -المجلس اإلسالمي السوري

 زال.ت الزل، متناسياً أن تلك الحكومة التي تحتل عفرين كان حضورها صفراً في مواجهة تداعيا"تقوم بواجبها في تركيا إسالمية

 جديدة: استيطانية= مشروع قرية 

قرية " عن إطالق مشروع بناء "48فلسطين  -م، عبر صفحتها على الفيس بوك، أعلنت "جمعية العيش بكرامة11/3/2023م السبت اليو
رض مكفولة من حيث البنية ... على أ (رامل، وذلك في الشمال السوري )منطقة عفرينيتام واألبيت لعائالت األ 100نة من نية مكو  سك

 1900=  لكشي 6700 مترمربع... تكلفة كل  بيت40 بيتمساحة كل  ... التحتية ومعدات الحفر والتجهيز من قبل جمعية تركية موثوقة
نمات لبناء البيوت في وعلى عشرات الدالى الحصول  باإلضافةالمشروع، على اتمام  لقد تمت الموافقة بفضل هللا"، وأضافت "دوالر أمريكي

وأبرز مروجي  والذي زار شمالي سوريا بعد الزلزال من مواطني القدس "الناشط اإلسالمي النفسي إبراهيم خليل""؛ كما أوضح القرية
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 البناءكلفة  جمعأقل من عشر ساعات ترويج هذا اليوم أنه خالل وب ،"مساحة عشر دونمات"قام على ست القريةأن  ،صفحته عبر المشروع،
 ."48ني ي"فلسطتبرعات من مصرفي إسرائيلي(  )عبر حساب

خوان اإل تتركيا وشبكا -هذا، ويأتي تنفيذ هذا المشروع استغالالً لتداعيات الزلزال الذي ضرب البالد، برعاية حكومة العدالة والتنمية
ـرد افي ضد الك  الديمغر خ التغييرفي منطقة عفرين المحتلة، سعياً وراء ترسيالنموذجية االستيطانية المسلمين، ألجل بناء المزيد من القرى 

 سّكانها األصليين.

بتنفيذ و، روا في عفرينيش -قرية "شاديره"جنوبي  – االستيطانيةي ذكر أن "جمعية العيش بكرامة" قد تبرعت بأموال بناء قرية "بسمة" 
 "جمعية األيادي البيضاء"، وتسعى للمساهمة في المزيد من المشاريع.

 الزلزال: تداعيات= 

بين قريتي "تل  بحضور شكلي من المستقدمين، في موقع   خيمة( /350/)حوالي  قامت ميليشيات "فيلق الشام" بتشييد مخيم اصطناعي -
الدرجة إلى الخيم ب ، رغم الحاجة الحقيقية آلالف العوائل المنكوبة، ألجل االستحواذ على المساعداتجنديرسجنوبي  –" Midêية سلور، مد
 بعد افتضاح أمره.مؤخراً اضّطرت لفك المخيم وإلغائه ؛ ولكنها األولى

رة من الزلزال، عائلة متضر /100ألجل تقديم مساعدات إلى حوالي /جنديرس  –منذ أسبوع، حضرت "جمعية شفق" إلى قرية "جلمة"  -
ع   امتنعت الجمعية عن التوزيع.ى، ضفي القرية وخلق الفومستقدمين الالمسلّحين وولكن نتيجة تجمُّ

زيتون، بإشراف نوبي جنديرس، باسم "المخيم الكويتي" ضمن حقل ج -خيمة( غربي قرية "محمدية" /200تم تشييد مخيم )حوالي / -
رطة م تتمكن "الشتم قطع المساعدات عن المخيم مؤخراً ول ؛إدلب -من بلدة "آطمة" أتوا بعد الزلزال، ومعظم ساكنيها ميليشيات "فيلق الشام"

 العسكرية في جنديرس" من ترحليهم إلى بلدتهم.

"برج  قريةين في عدات على القاطنوتوزيع المسا م،23/2/2023، يوم الخميس بعد استقبال "مؤسسة برزاني الخيرية" بشكل  احتفالي -
 ،لقرية المحلياالق مكتب مجلس إغبميليشيات "فرقة الحمزة"  قام المدعو "سيف أبو بكر" متزعموفي اليوم التالي مباشرةً، ، شيروا -عبدالو"

وائل افة عكرغم أّن  " من قبل "أسايش الحمزات" في بلدة "باسوطة".عمر رشيد كلو، طاهر كالحو، جمعة جمعةوالتحقيق مع أعضائه "
األصليين )من أصل  عائلة من الك ـرد سّكان القرية /30( قد حصلوا على المساعدات، بينما حوالي //75المسلّحين والمستقدمين )حوالي /

رة قسراً غا /50، /متواجدة في القريةعائلة  /90/حوالي  ي جنديرس وعفرين لم من مدينتإلى القرية عوائل كردية نازحة  /10( و /ئبة مهجَّ
 تصلهم المساعدات، فيما تم إيداع قسم من المساعدات في مستودع  للحمزات.

تزعم "الشرطة المدنية مخيمة كمساعدات للمتضررين من الزلزال، إاّل أّن  /200، وصلت إلى بلدة "بلبل" حوالي /أواخر الشهر الفائت -
 في بلبل" استولى عليها وقام بتوزيعها على المقّربين منه من عناصر وأقرباء، وحرمان المحتاجين الحقيقيين منها.

 = في ناحية راجو:

عتي أرض قط" على حدر من الغوطةنالم/كتب االقتصادي لميليشيات أحرار الشرقية" ومتزعمه المدعو "أبو حدومؤخراً، استولى "الم -
فيهما ة حدات سكنيبهدف بناء ووقاموا بتسويتهما ، بالقتلرغم رفضه، تحت التهديد  ،عائدتين للمواطن "حنيف محمد جميل"ي بلدة راجو، ف

ً  )مبنى البريد والزراعة في راجو" المدنيةالشرطة "مقّر  واربجتقع  (2م4000حوالي ) األولىلصالحهم؛   (2م3000حوالي ) انية، والث(سابقا
 .اجو االبتدائية القديمةمدرسة ر جنوبيتقع 

ق الخضرة عائد للشقيقين قرب طريق سو -( وسط بلدة راجو2م500حوالي )كما أقدم شقيق "أبو حدو" على تنصيب خيم في محضر 
 لمدنيين.جمع  من ا على ذلك، تهّجم عليهما وأشهر في وجهما سالحه أمام اعتراضهماولدى عليه،  لالستيالءتمهيداً "مراد و أحمد بكر"، 

كراسي يرها ولكهرباء العامة وغبشبكة ا خاصةيل"، لم تبقي أية أعمدة حديدية المسيطرة على قرية "حج خل أحرار الشرقية""ميليشيات  -
 لبلديةاسور مبنى لالشبك الحديدي و الحديدية حديقة القرية ومحتوياتي كراس ، وكذلكاّل وسرقتهاها، إية على رصيف مدخلالحديدالجلوس 

ً  "الشرقية"الذي تتخذه  اتها خدمو جمالهاب وفةة معر، بينما كانت القرياإلهمال والتخريببشوارع القرية ومداخلها  ت عامل، حيث مقّراً عسكريا
 ً  .البلدية سابقا

 = قطع األشجار:

 -ركان"فق مصدر محلي ومقطع فيديو منشور ومتداول، مؤخراً، أقدمت ميليشيات "فرقة الحمزة" المسيطرة على قرية "كاوركا/كاوو -
 "(.شجرة عائدة لـ"عائلة نَفو /35مد طاطو"، /عائدة لـ"مح -شجرة زيتون بشكل  جائر وبعضها بالكامل /40جنديرس على قطع حوالي )/

 = انتهاكات أخرى:

بجرد  " مسؤول اقتصادية ميليشيات "فرقة الحمزات"ن شيخون/إدلبمن خا رالمنحد/أبو سفيان –مؤخراً، أقدم المدعو "صبحي بكور  -
ين حقيق مع الذن والت، كفرزيت" جنوبي عفريارا، باسوطة، كفيريه، برج عبدالوالممتلكات الزراعية للغائبين من أهالي قرى وبلدات "عين د

يده وي سلّم الحقل  على انتاج مواسمها القادمة، ومن يرفض ذلك ينزع %55لغتهم بفرض إتاوة يديرونها وحاملي الوكاالت عن أصحابها، وأب
ضع إشارة على آلف شجرة( في قرية "تلف" وحددها بالدهان وو /5لمستثمر من جانبه؛ وكان منذ شهرين قد جرد حقول الزيتون )حوالي /

 ادم.جذوعها تمهيداً لفرض إتاوة أعلى من السابق في الموسم الق

ا سيطر عليهتشيروا التي  -م، ليالً، داهم مسلّحون ملثّمون منزل المواطن "أومر قارديش" في قرية "غزاوية"6/3/2023بتاريخ  -
يت زيتون تنكات ز /5/ريكي وميليشيات "فيلق الشام"، بحجة تفتيش المنزل، فقاموا بتهديد أفراد العائلة المتواجدين وسرقوا منهم ألف دوالر أم

 ية.وهواتف ذك
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ستو، عمر معلي "طنين فرقة الحمزات" في بلدة "باسوطة" بالتحقيق مع الموا أسايشالبالد، قامت "بحجة أن أوالدهم خارج منذ أسبوع،  -
م  منها أو ء على قسالمجاورة، ألجل جرد أمالكهم الزراعية واالستيالشيروا  –ي قرية "برج عبدالو" " من أهالعلو، حسن بنفشه، فادي حسن

 .على انتاج مواسمها القادمة %55فرض إتاوة 

يطانية، كنية استا إلى تجمعات سفي إطار مساعي االحتالل التركي وأعوانه، لقضم المزيد من األراضي والحقول الزراعية وتحويله -
وساطة المنطقة وب رباء عن، هناك حركة شراء نشطة من قبل التجار الغبشكل  دائمألجل تمليك المستقدمين بعقارات ثابتة وإبقائهم في المنطقة 

يالنقوز  -رريق بافلوشجرة( يقع شمالي ط 325يف حلب الغربي بشراء حقل زيتون )ر -سماسرة محليين؛ مؤخراً، قام تجار من بلدة عنجارة
دة لـ"عبد الحنان جنديرس وعائ -شجرة( يقع قبل مقبرة مدخل بلدة "كفرصفرة" 200شمالي جنديرس وعائدة لـ"نبيه خليل مراد"، وحقل آخر )

هّجري "كفرصفرة". من مراد حاج عبدو"، وهما  م 

عادة ون السعي إلدمنهج، إن مواصلة بناء القرى االستيطانية النموذجية في منطقة عفرين ترسيخاً لوقائع ومجريات التغيير الديمغرافي الم
هّجرين من المحافظات السورية األخرى إلى موا بين  ةوباٌب للفتن لعباد،طنهم األصيلة... سياسة خطيرة على مستقبل البالد واالمستقدمين/الم 

 مكوناتها.

 م11/03/2023

 عفرين-لمكتب اإلعالميا                                                                                                              

 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(

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

 : الصور
 .االستيطانيمشروع "جمعية العيش بكرامة"  -
 شرطة المدنية في راجو"، استيالء وبناء ميليشيات "أحرار الشرقية".قطعة أرض بجوار مقّر "ال -
 ، استيالء وبناء ميليشيات "أحرار الشرقية".القديمة في بلدة راجو االبتدائيةقطعة أرض جنوبي المدرسة  -
 .، سرقة شبك السوربل وبعد االحتاللراجو، ق -مبنى بلدية قرية "حج خليل" -
 و.راج -، في قرية "حج خليل"الحديدية ومحتويات الحديقة كراسي الجلوسواألعمدة سرقة  -
 رس.جندي -اطنين من أهالي قرية "كاوركان"قطع أشجار الزيتون من حقول عائدة لمو -
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