
 التقرير األسبوعي حول انتهاكات جيش األحتالل التركي

 وفصائلها المرتزقة في مدينة عفرين المحتلة .
 

 

اعتمَد التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة لألنتهاكات واألخبار 

ِّعة،  وعلى شبكة عالقات واسعة مع عشرات المصادر المتنو 

 . عدد كبير من الصور والمقاطع المصورةإضافة إلى تحليل 

 

 

 

 

 

 

كي والفصائل المرتزقة التابعة انتهاكاتها بحق 
يواصل جيش األحتالل التر

أهالي مدينة عفرين المحتلة , واستمرار عمليات األختطاف والقتل 
ثار, ال

ا
از المادي , قطع األشجار , ونهب اُل ز ي , واألبتر

ز
تغيتر الديمغراف

ي الذي يسود المدينة 
يك الممنهجة , والفلتان األمنز وسياسة التتر

ز .   المحتلة , بناء المستوطنات , واألستيالء عىل ممتلكات المدنيير

ي هذا السياق رصدت 
ز

ي ” 24عفرين نيوز“وف
جملة من الوقائع النر

اير من عام  7ال  1حصلت خالل األسبوع األول من  2202شباط _ فتر  



 

 وفيما يىلي ملــخص األسبوع :  

 

2 نساء  .  ز بينهم   مواطنير  1- أختطاف 7

ي سجون المرتزقة .  
ز

 2- وفاة مواطن  بعد خطفه وتعذيبه ف

 ألف شجرة من أمالك مهجري مدينة عفرين المحتلة .  18األستيالء عىل  3-

ي ريف مدينة عفرين   400قطع  -4
ز

 شجرة زيتون ف

ي ممنهج عتر جمعيات تدعمها تركيا , وتمولها قطر ,  -5
ز

تغيتر ديمغراف

 والجماعات اإلخوانية تحت غطاء حقوق اإلنسان . 

ي مدينة عفرين المحتلة .  -6
ز

ي المستمر ف
 الفلتان األمنز

ي ريف مدينة  HRE قوات تحرير عفرين -7
ز

كي ف
تنفذ عملية ضد االحتالل التر

 عفرين المحتلة . 

ي مقتل زعيم د -8
ز

اعش عتر عملية إنزال جوي لمروحيات التحالف الدولي ف

 .  ريف مدينة عفرين المحتلة

 

 :التفاصيل على الشكل التالي

 

  :  االختطاف -

 

طة العسكرية التابعة لالحتالل  :  2022-2-1بتاريــــخ  - أقدم مرتزقة الشر

كي عىل اختطاف المواطن 
, من  40محمد حسن حمرش “التر

ً
أهالي عاما

 ناحية راجو, بسبب خالف عىل آجار البيت.  –قرية عطمانو 

 



 

كية عىل اختطاف :  أقدمت  3-2-2022بتاريــــخ  - االستخبارات التر

ي 
ز

اوا ف مواطنة كردية من أهالي قرية ايسكا / ايسكان التابعة لناحية شتر

ريف مدينة عفرين , المواطنة المختطفة تدىع : "كفيت حيدر مامو " 

ي وقت سابق , 
ز

, حيث تم اختطافها ف وذلك للمرة الثانية عىل التوالي

كية  ي التر
كية ال داخل األراضز وتم نقلها من قبل االستخبارات التر

  .الستكمال التحقيق معها

 

 

 

 

فية المسيطرة :  4-2-2022بتاريــــخ  - اقدم عنارص من فصيل احرار الشر

” آسيا أحمد حيدر“ية كتخ/حياتيه, عىل اختطاف المواطنة عىل قر 

  واقتادوها إل جهة مجهولة. 

 

 



طة العسكرية" التابعة :  2022-2-4بتاريــــخ  - اقدمت مرتزقة "الشر

كي عىل أختطاف الشاب الكردي "بهجت إبراهيم" 
" 24لالحتالل التر

 من أهالي ناحية "جنديرس" 
ً
بريف مدينة عفرين المحتلة , حيث عاما

 من 
ً
ة أيام قادما اختطف بعد وصوله إل مدينة عفرين المحتلة بعشر

ه مجهوال حنر  لبنان , هذا وتم اقتياده إل جهة مجهولة واليزال مصتر

 اآلن. 

 

 

ي ناح:  2022-2-7بتاريــــخ  -
ز

طة العسكرية ف ية أقدمت مرتزقة الشر

ف,  ز )كمال حبيب, أديب شر جنديرس عىل اختطاف كل من المواطنير

ي قرية  –أحمد حبيب 
ز

ي األربعينات من أعمارهم(, من منازلهم ف
ز

ف

 "شاديريه" 

 

عىل ” فيلق الشام“أقدم عنارص من مرتزقة :  2022-2-7بتاريــــخ  -

(, وأقتياده إل سجن ايسكا, وال  52اختطاف المواطن )محي كوجو 
ً
عاما

 حنر اآلن . يزال 
ً
ه مجهوال  مصتر

 

 

 



 - وفاة مواطن  بعد خطفه وتعذيبه في سجون المرتزقة : 

 

كي عىل اختطاف    :2-2-2022بتاريخ  -
اقدم مرتزقة االحتالل التر

ي " التابعة لناحية  المواطن
ريزان خليل من أهالي قرية " جقال وسطانز

ي مدينة عفرين المحتلة
ز

واقتياده ال جهة ,  شيه / شيخ الحديد ف

  مجهولة , ليتم فيما بعد اطالق شاحه مقابل دفع فدية مالية

ي 
ز

ونتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له داخل إحدى السجون ف

بة قوية عىل رأسه , وبعد تراجع وضعه الصحية  مدينة عفرين تلقر رصز

ي تركيا إال إنه فارق الحياة نتيجة تدهور 
ز

ي ف
ز

تم نقله ال إحدى المشاف

  .وضعه الصحي 

 

 

 

 

 

 



ألف شجرة من أمالك مهجري  18األستيالء عىل 

 : مدينة عفرين المحتلة

 
ي مرتزقة 

ز
ألف شجرة  18يستولي عىل ” صقور الشمال“قيادي ف

 من أمالك مهجري مدينة عفرين المحتلة . 

 

ي مرتزقة 
ز

 18عن استيالئه عىل ” لواء صقور الشمال“كشف قيادي ف

ي ناحية بلبله/ ألف 
ز

 ف
ً
شجرة من أمالك أهالي عفرين المهجرين قشا

 بلبل بريف مدينة عفرين, بحجة انتمائهم لإلدارة الذاتية . 

 

عم المدعو  ز ي “أفادت مصادر محلية : بقيام المتر
” أبو أحمد الحيانز

اير الجاري, عائدة ملكيتها  4و 3بقطع أشجار مثمرة, خالل يومي  فتر

 
ً
من أهالي ناحية بلبل, ” صبحي محمد محمد“للمواطن المهجر قشا

 الواقعة قرب مفرق قرية قورنة. 

 

قد كشف عن استيالئه عىل ” أبو أحمد“وأضاف المصدر بأن المدعو 

ز لإلدارة  18نحو  ألف شجرة, بحجة أنها أمالك ألشخاص منتمير

كي 
الذاتية, ويقوم بقطعها عىل دفعات منذ سيطرة االحتالل التر

 , وذلك لغرض اإلتجار بها. 2018ينة عفرين بمارس وميليشياته عىل مد

 

 

 

 



ي ريف مدين 400 قطع  -
ز

 :  ة عفرينشجرة زيتون ف

كي  عىل قطع  -
شجرة  150اقدم مرتزقة الحمزات الموالي لإلحتالل التر

ي كورك التابعة زيتون بالقرب من مزار شيخ عبد 
ي قرية كعنز

ز
الرحمن ف

لناحية جندريسة / جنديرس , وتعود ملكية األشجار المقطوعة الحد 

 مهجري مدينة عفرين المحتلة . 

 

 

 

 

قية عىل قطع أشجار الزيتون  اقدم مرتزقة السلطان مراد وأحرار الشر

ي األسواق. 
ز

ان وبيعها كحطب ف ي ناحية شر
ز

 المعمرة ف

قية والسلطان مراد  ي قرية  90حيث قطع مرتزقة أحرار الشر
ز

شجرة ف

ان , تعود ملكية الحقل لمو  اطن من أهالي قره جرنة التابعة لناحية شر

 قرية ماتينا . 

ي السياق ذاته تم قطع  -
ز

شجرة زيتون تعود ملكيتها الحد اهالي  130وف

ان , حيث يقع الحقل عند مفرق قره  قرية حلوبية التابعة للناحية شر

  .جرنه عىل الطريق العام

 



ي ممنهج عتر جمعيات تدعمها تركيا , وتمولها قطر ,  -   
ز

تغيتر ديمغراف

 : خوانية تحت غطاء حقوق اإلنسان والجماعات اإل 

 

لقد أدت السياسة الوحشية التي انتهجها جيش االحتالل التركي وفصائله المرتزقة 

ضد المدنيين إلى موجة تهجير كبيرة في األيام األولى لالحتالل، كنتيجة لعمليات 

وسلب الممتلكات وتدمير القتل والترويع التي قامت بها وسياسة طرد األهالي 

البنية االقتصادية للمنطقة، وخاصة حرق واقتالع ماليين األشجار المثمرة التي 

تشكل العصب االقتصادي لها ثم استكملتها بعمليات الخطف واالغتصاب التي تقوم 

بها بوتائر عالية حتى اليوم، وقد بلغ عدد المهجرين أكثر من نصف السكان 

قها، وال يزال نزيف نزوح السكان مستمرا حتى اليوم ، األصليين لعفرين ومناط

عبر استخدام وسائل لتفريغ مدينة عفرين من أهلها واستبدالهم بمجموعات 

تفترض تركيا أن والءهم لها مضمون وحتى من غير السوريين كاإليغور 

والشيشان وغيرهم ضمن عمليات التتريك اإلجباري التي طالت كل نواحي الحياة 

وية المنطقة وتدمير إرثها الحضاري الغني ومصادرة مساحات شاسعة لتغيير ه

 من األراضي إلقامة مستوطنات بجانب البلدات.

 

ال يزال تدفق المستوطنين إلى مدينة عفرين مستمراً، حيث يتم توطينهم من قبل 

إلى توطين عائالت مسلحي الفصائل المرتزقة في منازل الكرد عنوة، باإلضافة 

 الفصائل في بيوت المهجرين قسراً.

 

" ألف مستوطن في عموم قرى ونواحي عفرين 400"تم توطين قرابة "

 المستقدمين من مناطق النزاع في سورية" .

 

بعد احتالل عفرين ارتكبت فيها جرائم وانتهاكات صارخة للقوانين واألعراف 

ائل المرتزقة التابعة لما يسمى بالجيش الدولية من قبل الجيش التركي والفص

الوطني، حيث استهدفت أغلبها الوجود التاريخي والقومي للشعب الكردي في 

عفرين وهويته وثقافته ورموزه المقدسة وفق خطط ممنهجة، معدة مسبقاً من 

 أجل التغيير الديمغرافي.

 



سراً بفعل منع الجيش التركي والفصائل المرتزقة ، السكان الكرد المهجرين ق

العدوان التركي من العودة إلى منازلهم ووضع العراقيل أمام عودتهم وإغالق 

المنافذ أمامهم والمخاطر التي ستشكل خطراً على حياتهم في حال عودتهم إلى 

 عفرين.

 

مع استمرار عمليات التوطين لمهجري الغوطة الشرقية ومدن سورية أخرى في 

ي من خالل توطين عائالت الفصائل المسلحة عفرين ، حيث بدأت بالتطبيق الفعل

للجبيش الوطني السوري، ومنع عودة النازحين من أهالي عفرين بالقوة وقتل 

 واعتقال كل من يطالب ببيته وممتلكاته.

باالضافة إلى المخاطر المحدقة التي تستهدف اآلالف منهم في حال عودتهم لكونهم 

جريمة التهجير القسري بداللة المادة  مطلوبين من قبل دولة االحتالل فإنه يشكل

والتي ترتقي إلى مصاف الجرائم  1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام م49)

 ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

 

في هذا السياق تم استخدام المساعدات اإلنسانية وأموال اإلغاثة وخاصة من قطر 

خطير يهدف في  وغيرها لبناء مجمعات سكنية كبيرة، كل ذلك في إطار مخطط

النهاية إلى تغيير ديمغرافي شامل لتسهيل ضم هذه المنطقة وغيرها من المناطق 

التي يتكرر بها نفس السيناريو التركي عبر عملية التغيير الديمغرافي التي تقوم 

 بها في عفرين وغيرها من المناطق السورية المحتلة .
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ي مدينة 
ز

ز ف ي , بناء مشقز للمستوطنير
بدعم إخوانز

 عفرين المحتلة. 

كي  -
ي _قطري , سلطات األحتالل التر

اف وتمويل اخوانز بدعم وإشر

ز  ي مشقز للمستوطنير
ي مدينة عفرين المحتلة , تبنز

ز
والمجلس المحىلي ف

 .  بأسم مشقز المنار التخصصي

قيد العمل منذ احتالل مدينة عفرين المحتلة , ويقع  "مشقز المنار " 

ي , جانب روضة األصدقاء , وقد سلمت 
ز

بالقرب من مركز الثقاف

كي المبنز الذي حولته ال مشقز لصاحبه األصىلي 
 سلطات االحتالل التر

ي هذا السياق , اقدم المجلس المحىلي بعد تسليم البناء وتوقيف 
ز

وف

الجمعيات القطرية االخوانية , عمل المشقز , وبدعم مباشر من 

 وذلك عىل أرض عقارية " 
ً
بالعمل عىل بناء مشقز " المنار" ثانية

اد  " يعود ملكيته ألحد أهالي مدينة عفرين , بالقرب من أتوتستر محضز

ي محيط مدينة عفرين المحتلة. 
ز

 الفيالت ف

ومع الجدير بالذكر بأن المنظمات األخوانية والقطرية والكويتية , 

ف  ز تشر ز المستوطنير عىل تمويل المشاريــــع األستيطانية , وتوطير

كمان وأيضآ الشيشان وااليغور واألفغان , ضمن تلك الوحدات  والتر

األستيطانية , وذلك بهدف محو تاريــــخ المدينة الكردية , وتنفيذ 

ي الشخصيات المرتزقة 
ر

يكتها تركيا وباف ي مع شر
ز

وع التغيتر الديمغراف مشر

ي تسىم باإلئتالف . البعيدة كل البعد عن 
 أسم المعارضة السورية , النر

 

 



ي مدينة عفرين المحتلة : 
ز

ي المستمر ف
 الفلتان األمنز

 

عامآ من  27: انتحر الشاب الكردي : محمد جمو  2022-2-4بتاريــــخ 

ي التابعة لناحية جنديرس وذلك من خالل إلقاء نفسه 
ر

ف قرية اشكان شر

ي مركز المدينة . من 
ز

ي ف
 الطابق الخامس من احد المبانز

 

 

 

من عنارص مرتزقة العمشات  6قتل وجرح :   2022-2-5بتاريــــخ 

ي كانوا يزرعونه عىل أطراف ناحية 
جراء إنفجار لغم ارضز

 شيخ_الحديد بريف مدينة عفرين المحتلة. 

 

ي كبتر لمرتزقة :  6-2-2022بتاريــــخ 
أستنفار عسكري وامنز

ي قرية كاخرة
ز

, باإلضافة ال خروج دوريات -"العمشات" ف معبطىلي

عسكرية بعربات مزودة باألسلحة الثقيلة , دون معرفة أسباب 

  .األستنفار العسكري

 

 



تنفذ عملية ضد الاحتلال  HRE قوات تحرير عفرين

 التركي في ريف مدينة عفرين المحتلة

 

 

ي ريف مدينة عفرين المحتلة :  2-2-2022بتاريــــخ  
ز

تل جنديان اتراك ف
ا
ق

كي وفصائلها المرتزقة وذلك حوالي 
الخاضعة تحت سيطرة الجيش التر

 
ً
وافاد مصدر محىلي بأن العملية نفذتها قوات  .الساعة الثالثة عضا

ز ,  HRE تحرير عفرين , ضد نقطة عسكرية تركية وأوقعت قتيلير

كية جنو  ي الدولة التر
ي العمليةوتخقز

ز
وذكر المصدر   .دها الذين قتلوا ف

المحىلي ذاته بأن العملية توثقت بمقطع مصور وهي واحدة من 

ي تحصل من قبل قوات تحرير عفرين
كل يوم ضد  HRE العمليات النر

كي والفصائل المرتزقة التابعة لها
  .االحتالل التر

 

 

 

 

 

 

 



ي ريف مدينة عفرين المحتلة ,و 
ز

  ف
ً
 جويا

ً
التحالف الدولي ينفذ إنزاال

إشتباكات مع مجموعات ارهابية عىل الحدود مع تركيا والبنتاغون 

  .تتحدث عن استهداف قيادي كبتر 

 

األمريكية عملية إنزال نفذت قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة 

ي بلدة أطمة , حيث ان شب من الطائرات المروحية 
ز

 ف
ً
ال ز جوي استهدفت متز

واالستطالع دخلت أجواء محافظة إدلب منتصف الليلة الماضية, ونفذ 

ز أطمة ودير البلوط ل يقع بير ز  عىل متز
ً
بريف مدينة عفرين  عنارصها إنزاال

ز القوات  المحتلة , حيث ودارت اشتباكات عنيفة بير ز األمريكية والمستهدفير

ة  نفذت المقاتالت األمريكية عدة غارات جوية أدت إل مقتل ما ال يقل عن عشر

وقالت وزارة الدفاع األمريكية إن القوات الخاصة التابعة للقيادة   .أشخاص

ي  ي شمال غرنر
ز

سورية, تندرج تحت مكافحة اإلرهاب, الوسىط نفذت مهمة ف

ز  ز الجنود األمريكيير وذكرت  .مضيفة أن العملية نجحت وال يوجد خسائر بير

يت جورنال“صحيفة  ي بلدة أطمة عىل بعد ” وول ستر
ز

 24إن العملية نفذت ف

 من مكان اغتيال زعيم 
ً
ا السابق أبو بكر البغدادي, وشاركت ” داعش“كيلومتر

ي وطا
ة وقوات بريةفيها مروحيات أباتشر وأكدت الصحيفة أن  .ئرات مستر

 ,
ً
ا  كبتر

ً
التخطيط للعملية تم خالل األيام القليلة الماضية, واستهدفت إرهابيا

ي وقت الحق من اليوم 
ز

ة إل أن الرئيس األمريكي جو بايدن سيتحدث عنها ف مشتر

كما أشارت إل أن العملية أسفرت عن سقوط قتىل وتدمتر عدد من  .الخميس

ل إطالق النارالمبا
ا
ي خالل تباد

ز
ي صباح اليوم الرئيس االمريكي , ورصح  ن

ز
بايدن ف

ي الهجوم الليلة 
ز

ي زعيم " تنظيم داعش "ف
التالي عن مقتل ابو ابراهيم القريشر

 .   ودير بلوط أطمة#الماضية قرب بلدة 
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