
ملف توثيقي خاص بالجرائم الحاصلة في مدينة عفرين 

املحتلة من قبل االحتالل التركي والفصائل املرتزقة 

 2022كانون الثاني لعام  -التابعة لها خالل شهر يناير
 

 

 

 

يواصل جيش األحتالل التركي ومرتزقتها انتهاكاتها بحق 

م ورغوفي هذا السياق ,  لةاملحتسكان مدينة عفرين 

الصعوبات األمنية التي تمر بها مدينة عفرين املحتلة, 

جملة من الوقائع  ″24عفرين نيوز ”رصدت شبكتنا 

أسبوع  واألنتهاكات بحق أهالي مدينة عفرين املحتلة خالل

 . 2022  كانون الثاني -يناير  15 إلى 7, وذلك من   الثاني

 



اإلحصاء اإلجمالي للجرائم الحاصلة في مدينة عفرين خالل شهر   -

 :   2022يناير_كانون الثاني لعام 

  32أختطاف -1
 
 في مدينة عفرين وريفها املحتلة . مواطنا

 من األشجار الحراجية والزراعية. 5000قطع اكثر من  -2

 تعذيب أمرأة ايزيدية في سجون مرتزقة األحتالل التركي . -3

 قتل مواطنين اثنين عمدآ من قبل مرتزقة االحتالل التركي. 4-

 األستيالء على املمتلكات وفرض األتاوات. -5

 رصد عمليات الفلتان األمني في مدينة عفرين املحتلة . -6

 انتهاكات بحق التالل األثرية . -7

 

  :والتفاصيل على الشكل التالي

 



 عمليات األختطاف : -1

أقدمت عناصر مرتزقة الشرطة العسكرية في  : 4-1-2022بتاريخ   -

ناحية راجو , بمداهمة قرية حجيكو تحتاني و أختطفت مواطنين 

املادي و تحصيل الفدية وذلك  األبتزاز اثنين من أهالي القرية, بغرض 

بحجة الخروج في نوبات الحراسة في فترة االدارة الذاتية واملواطنين 

 2عاما _  50يد بن رشيد : أحمد رش 1املختطفين هما كل من _ 

, وتم أقتيادهما إلى املقر العسكري في مركز  45حسن بريم بن أحمد 

  .الناحية وما يزال مصيرهما مجهول حتى االن

أقدمت مجموعة من املسلحين التابعين  : 4-1-2022بتاريخ  -

للفصائل املرتزقة على اختطاف طفلة من العوائل املستوطنة في 

ووفقا للمصدر  . بريف مدينة عفرين املحتلةمركز ناحية جنديرس 

فان مسلحين قد اختطفوا الطفلة " كوكب علي" , في مركز الناحية 

افع االختطاف وما زال مصيرها مجهول رغم جهود  , دون معرفة دو

العائلة في البحث عنها في ارجاء نقاط ومقرات الفصائل في ناحية 

 . جنديرس

 



 

 

أقدمت مرتزقة الشرطة املدنية برفقة عناصر  : 5-1-2022بتاريخ  - 

من االستخبارات التركية على أختطاف املواطن : "ريزان محمد" 

عاما , وذلك بعد مداهمة منزله الكائن في مركز  34البالغ من العمر : 

ناحية شران بريف مدينة عفرين املحتلة .وتم اختطافه بحجة 

اقتياده ا لى جهة غير معروفة , وما التعامل مع االدارة الذاتية , و

  يزال مصيره مجهول حتى االن

 

أقدمت مرتزقة مايسمى "اأملن السياس ي"  : 6-1-2022بتاريخ - 

التابعة لالحتالل التركي على مداهمة مركز ناحية راجو و أختطاف 

عاما و " عابدين قلة" من  35محمد حسن حاجي " : املواطنين

لى املركز االمني, ليتم إحالتهم إلى منزلهما في الناحية ,وتم أقتيادهم إ

 . محكمة املرتزقة

 

أقدمت مرتزقة "أحرار الشرقية" على أختطاف  : 9-1-2022بتاريخ   -

أقتياده إلى املقر األمني 25عبدو "املواطن : عصمت احمد  " عاما , و

في ناحية راجو , حيث طالبو من ذويه فدية مالية مقداره "مليون" 

 ليرة سورية إلطالق سراحه.



 

 

 ”الشرطة العسكرية“اختطفت عناصر  : -12-1-2022 بتاريخ  -
 
, كال

 و 40يبلغ من العمر ” عابدين بريم“من املواطنين 
 
” محمد عمر”عاما

, من أهالي قرية معمال  45يبلغ من العمر 
 
ناحية راجو , بتهمة  -عاما

 الخروج بنوبات حراسة ليلية في قريتهما خالل فترة اإلدارة الذاتية

 السابقة.

 

أقدمت مرتزقة "فيلق الشام" التابعة  : 13-1-2022بتاريخ  -

 40لالحتالل التركي على اختطاف املوطن "جوان حج رشيد 
 
 " عاما

من أهالي قرية "علمدارا التابعة لناحية "راجو" بريف مدينة عفرين 

 .املحتلة , وذلك بتهم وحجج واهية و بهدف تحصيل فدية املالية

عاد إلى قريته بعد الدعوات  "وأضاف املصدر بان املواطن "جوان

التي تلقاها والضمانات الوهمية , ليتم اختطافه و تسليمه ملرتزقة 

العسكرية" وتحويله إلى سجن "ماراته بمركز مدينة  "الشرطة

 .عفرين املحتلة

 

 



 

مجموعة مسلحة تابعة ملرتزقة "السلطان   : 15-1-2022بتاريخ  -

"  38مراد" أقدمت على اختطاف املواطن "صبري منان رشو_
 
عاما

من أهالي قرية "درويش" التابعة لناحية "راجو" بريف مدينة عفرين 

لزجاج الكائن على شارع طريق راجو املحتلة من مكان عمله في محل ا

بالقرب من فرن ابو عماد, املرتزقة داهمت منزله وصادرت جهاز 

الهاتف الخليوي لزوجته وذلك قبل الذهاب ملكان عمله واختطافه , 

وتم اقتياده إلى جهة مجهولة واليزال مصيره مجهوال حتى اآلن, ويذكر 

طن "صبري" حيث بان هذه املرة الثالثة التي يتم أختطاف املوا

مرتين وتم  2018اختطف إبان العدوان التركي على املدينة في 

 دوالر امريكي. 6500اإلفراج عنه بعد دفع ذويه فدية مالية تقارب 

 

 



أقدمت مرتزقة الشرطة العسكرية على  : 17-1-2022بتاريخ  -

, من املكون العربي من  22محمود الحديدي “خطف املواطن 
 
عاما

ناحية شرا/ شران, بتهمة التعامل مع اإلدارة  – قرية الشوارغة

, وأودعته في سجنها  الذاتية السابقة في مدينة عفرين املحتلة

اقع بقرية ماراته على الجهة الغربية من مدينة عفرين املحتلة  .الو

 

اقدمت مرتزقة األحتالل التركي على أختطاف  : 22-1-2022بتاريخ  -

وقه_جويق التابعة ملركز مدينة مواطنين كرد من أهالي قرية ج 4

عفرين املحتلة واملواطنين األربعة هم كل من :أحمد أمين علخدو _ 

سالم أمين علخدو _ مصطفى مصطفى عماره _ مصطفى عبدو 

 عماره .

 

حيث تم اقتياد املواطنين األربعة من وسط مدينة "عفرين" املحتلة 

 إلى 
 
 اآلن.الى جهة مجهولة, واليزال مصيرهم مجهوال

 

 علىأقدمت عناصر مرتزقة االمن السياس ي  : 23-1-2022بتاريخ  -

ف املواطن : أحمد صبري بعد مداهمة منزله الكائن بشارع ااختط

الفيالت في مركز مدينة عفرين املحتلة , دون معرفة سبب اختطافه 

 , وتم اقتياده الى جهة مجهولة .



 

 

الشرطة العسكرية التابعة  اقدمت ماتسمى : 24-1-2022بتاريخ  -

( 43” )عادل أوسو“لألحتالل التركي كل اختطاف كل من املواطنين 

 وزوجته 
 
شران في  – , من أهالي قرية قطمة”خديجة أوسو“عاما

عند مرورهم بحاجز القوس في مدخل  .ريف مدينة عفرين املحتلة

مدينة عفرين من الجهة الشرقية, بدون أية أسباب واضحة, كما 

 أن م
 
 .صريهما ما زال مجهوال

 

 

 



اقدمت األستخبارات التركية على أختطاف  : 26-1-2022بتاريخ  -

" مواطنين كرد بينهم شقيقين من أهالي مدينة"عفرين" املحتلة 4"

واملختطفين األربعة هم كل من : "خليل قمرة" من أهالي قرية 

#سوتيو التابعة لناحية جنديرس, وعبد الرحمن رشو و _ "علي 

رشو"  وهما من أهالي قرية #مستكه التابعة لناحية #شيخ الحديد 

_ "فيصل هورو" من أهالي ناحية بلبل التابعة ملدينة عفرين 

 املحتلة.,وتم نقلهم إلى جهة مجهولة .

 

اقدمت دورية مشتركة من قوات االحتالل  : 30-1-2022بتاريخ  -

واطن "خبات التركي و مرتزقة "الجبهة الشامية"  على اختطاف امل

مسلم بكر"  من أهالي قرية "كوسا" التابعة لبلدة "ميدان اكبس" 

 الحدودّية بريف ناحية راجو.

حيث تم احتجاز املواطن " خبات"  في سجن بلدة "ميدان اكبس" 

 قبل أن يتم نقله إلى سجن آخر في مدينة عفرين املحتلة .

 



بالشرطة العسكرية  أقدمت عناصر ماتسمى : 30-1-2022بتاريخ  -

شبان    4وفصيل سمرقند التابعتين لالحتالل التركي على اختطاف 

كرد من اهالي قرية هيكجه التابعة لناحية شيخ الحديد بريف 

مدينة عفرين املحتلة , وذلك بتهمة أداء الخدمة اإللزامية ابان 

 االدارة السابقة, واملواطنين الذين تم اختطافهم هم كل من  : 

 عاما من عائلة "دالو"   28رهات زعيم حسن شي -1

 عاما 30رضوان رشيد محو  -2

 عاما  32عبد القادر رشيد حسن  -3

 عاما . 34زياد عارف محو  -4

وأضاف املصدر أن الشرطة العسكرية قامت باقتياد الشبان 

املختطفين إلى احد سجونها  في مدينة عفرين بحجة استكمال 

 اجراءات التحقيق معهم .

 

 

 

 

 

 

 



 األشجار الحراجية والزراعية :قطع  -2

 

التابعة لالحتالل “ فرقة الحمزة”أقدمت مرتزقة  :2-1-2022بتاريخ - 

ناحية  – شجرة زيتون, في قرية دراكريه 300التركي بقطع حوالي 

موباتا/ معبطلي بريف عفرين املحتل , وتعود ملكية األرض 

االعتناء  وتم توكيل , للمواطن حسن بكر بريمكو املقيم في أوروبا,

 .باألرض واألشجار ألحد أبنائه

 

أقدمت عناصر مرتزقة فيلق الشام قد اقدموا  :3-1-2022بتاريخ - 

شجرة زيتون معمرة بهدف تحطيبها وبيعها  700على قطع قرابة 

الى تخريب طبيعة املدينة , وأضاف املصدر بأن االشجار ُ  وباالضافة

شجرة تعود ملكيتها للمواطن عبود  250التي تم قطعها من بينها 

بكري, ويقع مكان الحقل على طريق كفر نبو _ برج حيدر التابعة 

 .لناحية شيراوا بريف مدينة عفرين املحتلة

 
قطع أكثر من  أقدمت مرتزقة "العمشات" على :3-1-2022بتاريخ - 

معبطلي" و  - شجرة حراجية في محيط احراش قرية "كاخرة 950

 . شجرة زيتون في اطراف الحراش ذاته 250



اقدم عناصر مرتزقة " سمرقند" على قطع اكثر  : 7-1-2022بتاريخ 

شجرة زراعية في محيط احراش قرية " روتا " التابعة  400 من 

  .لناحية معبطلي بريف مدينة عفرين املحتلة

 

اقدم مرتزقة فصيل " محمد الفاتح" قد اقدموا  :7-1-2022بتاريخ - 

احراش قرية حج شجرة حراجية في محيط  150على قطع اكثر من 

  .قاسما التابعة لناحية معبطلي
 

مجموعة من عناصر الفصائل التالية : أقدمت  : -11-2022بتاريخ  -

الحمزات برفقة مجموعة من املستوطنين قد  -سمرقند  -الشرقية 

بدأوا بحملة لقطع األشجار في قريتي : حمام_مسكه بناحية 

 جنديرس.

 

 

مرتزقة "لواء سمرقند" التابعة اقدم   : 15-1-2022بتاريخ  -

ل التركي على قطع املئات من األشجار الحراجية في أحراش لالحتال

قريتي "كوردان و مسكة" التابعتين لناحية "جنديرس" بريف مدينة 

 عفرين املحتلة.



وتمكنوا نشطاء صفحتنا عن توثيق هذه العمليات عن طريق بعض 

املقاطع الفيديو والتي تظهر فيها عمليات القطع الجائر لالشجار في 

ذا ولم نتمكن من معرفة العدد اإلجمالي لتلك أحراش القريتين , ه

 األشجار التي تم قطعها.

 

اقدم مرتزقة "فيلق الشام" التابعة لألحتالل  : 18-1-2022بتاريخ  -

شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطنة  50التركي على قطع حوالي 

يراوا" بريف الكردية "ذكية ميرزو" من أهالي قرية "باصوفان_ش

وفي السياق ذاته اقدم مرتزقة "فيلق الشام"  ,  مدينة عفرين املحتلة

" شجرة تعود ملكيتها للمواطن "خليل ناسوتكا" من 75على قطع"

 أهالي قرية "فافرتين_شيراوا"

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعذيب أمرأة ايزيدية في سجون مرتزقة األحتالل التركي : -3

 

 جرائم األحتالل التركي_ومرتزقتها

  25” آرين محمد دلي حسن“تعرضت املواطنة اإليزيدية 
 
 من عاما

أهالي قرية كيمار_شيراوا  لعملية إجهاض, نتيجة التعذيب الشديد 

التابعة ” الشرطة العسكرية“الذي تعرضت له في سجن ميليشيا 

 مركز مدينة عفرين املحتلة. –لألحتالل التركي في قرية معراته 

 

 

 

 



 قتل مواطنين اثنين عمدآ من قبل مرتزقة االحتالل التركي: -4

تم العثور على جثة شاب مقتول ومكبل األيدي  :3-1-2022بتاريخ  -

وهو من املستوطنين في قرية #اسكان التابعة لناحية جنديرس 

 .بريف مدينة عفرين املحتلة

 
" حريقا في منزل املواطن "عبدو خليل زلو أندلع : 2022-1-6بتاريخ  -

من أهالي ناحية "شيخ الحديد/ شيه" بريف مدينة عفرين املحتلة 

ما تسبب إلى وفاته ,وبحسب بعض الشهود الذين تربطهم عالقة 

جيدة مع الفقيد اكدوا بان في االيام االخيرة كان املرتزقة يترددون 

وقد قاموا باالعتداء عليه في آحد املرات , هذا   "العمشات"منإليه 

ض يدور حول اسباب الحادث وتشير أصابع االتهام إلى وال يزال الغمو 

احد عناصر املرتزقة الذي كان على خالف مع املواطن "عبدو" حول 

 .االتاوات التي فرضتها املرتزقة عليه

 



 األستيالء على املمتلكات وفرض األتاوات : -5

 

اقدم عناصر مرتزقة السلطان مراد باألستيالء  : 11-1-2022بتاريخ  -

على سيارة خاصة تعود ملكيتها للمواطن : محمد سيدو امللقب أبو 

 ريبر من أهالي قرية سيمالكا_معبطلي بريف مدينة عفرين املحتلة .

 

السلطان سليمان “املتزعم في فصيل أقدم  : 16-1-2022بتاريخ  -

ببلدة شيخ  في قرية خليل كولكو ” العمشات“املعروفة بـ  ” شاه

تنكة زيت الزيتون من  50بسلب ” شيخ ابراهيم“الحديد, املدعو 

املعروفة ” أمينة حاجي بنت فائق“منزل امرأة كردية مسنة, املواطنة 

 تنكة منهم. 17, لكتها استطاعت استرجاع ”أمينة جوجانو“باسم 

, شبه مقعدة,  80تبلغ من العمر ” أمينة جوجانو “واملواطنة 
 
عاما

 ومن ذوي االحتياجات الخاصة, بينما يقيم أبناؤها  35ة لها ابن
 
عاما

,
 
 املتزوجون في مدينة عفرين, حيث تعرضوا لعملية سرقة هم أيضا

نضال “املدعو ” الجبهة الشامية“كما اقدم املتزعم في ميليشيا 

مع عناصر له بسرقة خمسة جرارات زراعية عائدة ملكيتها ” بيانوني

 خمسة ليالي متتالية. خالل” أمينة جوجانو“ألوالد 



 

عناصر مسلحة ينحدرون من أقدمت      :26-1-2022 بتاريخ -

منطقة الحجيرة بريف دمشق على بيع تسع شقق سكنية, عائدة 

 ملكيتها ملواطنين كرد من أهالي مدينة عفرين املحتلة.

 وتقع الشقق التسعة على طريق قرية ترندة بالقرب من جامع ترندة

باملدخل الجنوبي ملركز مدينة عفرين, حيث تعود لكل من املواطنين 

من ” محمد نعسان”و” مصطفى نعسان”و” محمد شيخ موس“

 أهالي قرية قسطل كشك التابعة لناحية شّرا/ شران.

أبو وليد “وقامت العناصر بعملية بيع الشقق في مقر املرتزق 

, حيث بيعت ”ةفرقة الجمز “املنضوي في صفوف ميليشيا ” البكاري 

دوالر عن كل  800مقابل مبلغ ” فرقة الحمزة“لعناصر ميليشيا 

 شقة.

وفي السياق نفسه قام أحد املسلحين, منحدر من بلدة رتيان بريف 

” خليل وليد شيخو“للمواطن املهّجر ” حوش عربي“حلب, ببيع منزل 



اقع في حي  من أهالي قرية سيمولكو بناحية موباتا/ معبطلي, والو

دوالر ملستوطن منحدر  900فية بمدينة عفرين, مقابل مبلغ األشر 

 من غوطة دمشق.

 

” الجبهة الشامية“عنصر من ميليشيا قام      :26-1-2022بتاريخ  -

التابعة لالحتالل التركي, باالستيالء على قطعة أرض, يملكها أبناء 

مركز عفرين, والشروع  –من قرية كورزيال ” أوصمان آغا“املواطن 

مغسلة سيارات فيها, وعندما حاول صاحب األرض سؤاله  ببناء

 هدده العنصر املسلح وأبعده عن األرض ليتابع تجهيز املغسلة.

وتعد هذه ثالث قطعة أرض للعائلة نفسها يستولي عليها مسلحون 

استولى مستوطن منحدر  2021وذويهم من املستوطنين, ففي أكتوبر 

البازار بطرف  من غوطة دمشق على أرض بالقرب من ساحة

الصناعة, وحوله ملكان تجميع الخردة, ومن ثم قام مستوطن آخر 

اقعة بالقرب من حلويات  منحدر من الغوطة باالستيالء على أرض و

أقام فيها محل تصليح إطارات  جبل عفرين بحي األشرفية و

 كومجي“السيارات 

 

 

 

 



ما تسمى اقتصادية الجبهة الشامية أقدمت     :28-1-2022بتاريخ  -

الف دوالر , على اللجنة التي تضم  40بفرض ضريبة سنوية قدرها 

أهالي القرى التابعة لناحية معبطلي , وذلك للتفاوض مع مرتزقة 

االحتالل التركي إلعادة منحهم الوكاالت التي يمكنهم من خاللها 

نة عفرين في التصرف واالعتناء بممتلكات أقربائهم من مهجري مدي

 مناطق الشهباء.

وذلك  22/11/2021واضاف املصدر بأن اللجنة قد تشكلت بتاريخ 

على خلفية القرار الذي يقض ي بسحب الوكاالت ومنع التصرف 

بممتلكات املهجرين مهما كانت صلة القرابة , وحضور املالك 

شخصيآ , مما دفع االهالي بتشكيل تلك اللجنة إلعادة وكاالتهم 

سماح للمرتزقة بنهب تلك االراض ي الزراعية والتصرف بها , وعدم ال

حيث ان تلك االراض ي هي سبيل دخل االهالي الوحيد في املدينة 

 املحتلة .

 

 

اقدم جماعة املدعو "أبو العيس" التابعة   : 30-1-2022بتاريخ  -

ملرتزقة "الجبهة الشامّية", املتمركزة في محيط دوار نوروز في مركز  

اقعة في محيط  مدينة عفرين, بفرض إتاوات على املحالت الو

الدوار, وقد اعتدت بالضرب على املدعو أبو شام وهو عضو في 



ين السوريين بسبب اعتراضه ورفضه دفع إتاوة تحت اتحاد اإلعالمي

 مسمى "ثمن الفطور" للحاجز املقام على الدوار.

وسبق أن تقدم أصحاب املحالت بشكاوى ضد جماعة "أبو العيس" 

بسبب سوء معاملته إلى لجنة رد الحقوق إال أنها لم تتخذ أي 

إجراءات رادعة بحقه, لكون عدد من أعضاء اللجنة هم تابعون 

 لجبهة الشامّية.ل

 

 

 

 

 



 

 رصد عمليات الفلتان األمني في مدينة عفرين املحتلة : -6

 

تل املدعو " محمود بنيان : 4-1-2022بتاريخ  -
ُ
قائد لواء  "ق

املهاجرين املنضوي ضمن مرتزقة " أحرار الشام" جراء اشتباكات 

عض في قرية تل عنيفة بين مجموعات الفصيل ضد بعضهم الب

سلور التابعة لناحية جنديرس بريف مدينة عفرين املحتلة , 

عناصر  6باإلضافة الى مقتل املدعو : "مصعب شحادة" وجرح 

 . أخرين

 
 

حصل إستنفار عسكري ملا تسمى : لجنة رد  : 5-1-2022بتاريخ  -

الحقوق في مدينة عفرين املحتلة اثر مشكلة في ريف مدينة عفرين , 

تيجة تعرض الفتاة " رهف عبد املنعم رحمون" وهي من ذوي ن

االحتياجات الخاصة لكافة اشكال العنف والتعذيب على يد والدها 



القيادي في مرتزقة فرقة الحمزة " املدعو : عبد املنعم رحمون" في 

 قرية بيليه_بيالن التابعة لناحية بلبل بريف مدينة عفرين املحتلة.

 

إنفجار قوي هز وسط مدينة عفرين حصل  : 13-1-2022بتاريخ  -

قرب دوار كاوا , مما ادى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى في 

بأقدام إنتحاري على تفجير  صفوف مرتزقة "أحرار الشام , وذلك

نفسه بالقرب من سيارة القيادي في صفوف "أحرار الشام" و بجانب 

 من مقر تابع ملرتزقة "جيش اإلسالم"

 

انفجار عبوة ناسفة داخل احد مقرات  : 15-1-2022بتاريخ  - 

الفصائل املرتزقة في مركز ناحية جنديرس, واالنباء االولية تفيد 

 بوقوع عدد من القتلى والجرحى .

 



 

قتل املدعو "احمد الريا" احد عناصر مرتزقة  : 20-1-2022بتاريخ  -

العمشات جراء انفجار قذيفة خالل قيامه بنقل قذائف لدعم 

 تنفار في ناحية شيخ الحديد/شيه ضد الفصائل املرتزقة .االس

 

 

التابعة  أنفجرت عبوة ناسفة في قرية #مريمين : 20-1-2022بتاريخ  -

لناحية #شرا/شران في ريف مدينة #عفرين املحتلة مما أدى إلى تدمير 

 سيارة عسكرية تابعة ملرتزقة األحتالل التركي , وسقوط قتلى وجرحى .

 



قصف صاروخي استهدف مركز مدينة   : 20-1-2022بتاريخ  -

 20صواريخ  , اربعة قتلى و  6عفرين املحتلة بأكثر من 

مصابين حصيلة القصف الصاروخي على مدينة عفرين 

 املحتلة .

 

انفجرت عبوة ناسفة في سيارة رئيس   : 30-1-2022بتاريخ  -

املجلس املحلي في ناحية راجو املدعو "خليل حاج اوسو" 

 أبنه الوحيد .وتسبب عن مقتل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتهاكات بحق التالل األثرية : -7

 

 انتهاكات االحتالل التركي بحق " تل عقرب" األثري  -

يقع التل في السهل املحصور بين قرى اسكان وجلمة وغزاوية على الضفة اليسرى 

 لقرية اسكان ,  /20لنهر عفرين على بعد /
 
كم جنوبي مدينة عفرين , ويتبع إداريا

تعرض التل للتعدي والحفر   .وهو من التالل املسجلة في قيود اآلثار السورية

حيث تظهر  28/9/2019لعائدة لتاريخ باآلليات الثقيلة بحسب الصورة الفضائية ا

توزع اآلليات والكرفانات خارج حدود التل وفي السهل املحيط , والتي عملت على 

تدمير التل املرتفع )األكروبول ( باإلضافة الى الحفر في السهل املحيط ,ما يعني 

حدوث الحفريات التخريبية على التل املرتفع )األكروبول( قبل هذا التاريخ حيث 

ظهر التل املرتفع وقد تم حفره بالكامل, وتقدر املساحة التي تم حفرها حتى تاريخ ي

, وال نعلم عمق هذه الحفريات  2(م18000حوالي ) 28/9/2019الصورة الفضائية 

  2019\9\28واملساحات التي طالتها عمليات الحفر بعد تاريخ 
 
,كما ال نعلم شيئا

ن التل وكيفية التصرف بها من قبل عن املواد والقطع التي تم استخراجها م

 االحتالل التركي .سلطات 

 

 



 نتهاكات األحتالل التركي بحق تل الشيخ عبد الرحمن األثري :ا -

 

 لناحية جنديرس 17يقع التل جنوب غربي مدينة عفرين على بعد )
 
(كم ويتبع إداريا

, وهو من التالل األثرية املسجلة لدى املديرية العامة لآلثار السورية , و لم تجرى 

 ة عفرين السورية.فيه أية تنقيبات أثرية قبل االحتالل التركي ملنطق

بعد االحتالل التركي تعرض التل لعمليات الحفر التخريبية باآلليات الثقيلة بحسب 

التي تظهرتدمير كافة الطبقات التل  14/7/2019الصورة الفضائية العائدة لتاريخ 

حصلنا على صورة  28/9/2019وبتاريخ 2( م5000األثرية , بمساحة تقدر حوالي )

,حيث تظهر  2(م27000يات بمساحة تقدر حوالي )فضائية توضح اتساع الحفر 

الزيادة امللحوظة في عمق الحفريات بدليل اختفاء أشجار الزيتون املعمرة   وامتداد 

الحفريات الى الجزء املحصور بين الطريق الزراعي والتل املرتفع, وال نملك معلومات 

كما أننا ال نعلم  عن مساحات وأعماق هذه الحفريات بعد التواريخ املذكورة أعاله,

 عن طبيعة املواد والقطع التي تم استخراجها من التل وكيفية التصرف بها 
 
شيئا

 من قبل سلطات االحتالل التركي.

 



 حتالل التركي بحق تل دودري )ميدانكي( األثري :انتهاكات اال  -

ويبعد عن مركز مدينة عفرين حوالي  (كم2يقع التل غربي بلدة ميدانكي على بعد )

(كم من طرفها الشمالي ,جاءت تسمية التل من املوروث الشعبي لسكان 25)

املنطقة األصليين والتي تعني بالكردية )التل ذو البابين ( , ولم يجرى على التل أية 

تحريات أثرية قبل االحتالل التركي ملنطقة عفرين السورية , وهو من التالل الغير 

 سجلة لدى املديرية العامة لآلثار السورية.امل

تعرض التل بعد االحتالل التركي للحفريات التخريبية الغير املشروعة بحسب صورة 

افية للتل األثري بعد إجراء سلطات االحتالل التركي و الفصائل املوالية له  فوتوغر

لى واللتان تشيران ا28/9/2019الحفريات التخريبية وصورة فضائية عائدة لتاريخ 

هذه الحفريات املنفذة باآلليات الثقيلة التي قامت على تدمير التل بشكٍل كامل و 

اقتالع أشجار الزيتون املعمرة التي كانت تغطي سطحه , وامتداد الحفريات الى 

محيط التل في املدينة املنخفضة , , وتقدر املساحة  املحفورة على سفح التل حوالي 

اقعة في املدينة املنخفضة , وال نعلم ناهيك عن املساحات ا 2(م9000) لو

 عن طبيعة املواد 
 
املساحات الحقيقية لهذه الحفريات , كما أننا ال نعلم شيئا

والقطع التي تم استخراجها من التل وكيفية التصرف بها من قبل سلطات االحتالل 

 التركي .

 



 انتهاكات االحتالل التركي بحق تل عين ديبة األثري : -

 

يقع تل عين ديبة االثري شمال غرب مدينة عفرين السورية بحوالي) 

كم ( في السهل املحصور بين مدينة عفرين وقرى )استير و عين 5

سهل هذا باسم سهل عنديبه وهو من الحجر و جويق ( ويسمى ال

التالل املسجلة لدى وزارة الثقافة السورية واملديرية العامة لألثار 

 .    1981/أ للعام  244واملتاحف السورية بالقرار 

تعرض التل النتهاكاٍت جسيمة بعد االحتالل التركي ملنطقة عفرين 

صور بحسب ال 2019السورية وذلك خالل النصف الثاني من العام 

الفضائية التي تشير بشكل واضح الى هذه الحفريات بتاريخ 

كأول صورة بعد إجراء الحفريات التي نفذت باألليات  28/9/2019

الثقيلة حيث يظهر في الصورة تعرض معظم مساحة سفح 

األكروبول )املدينة املرتفعة( للحفر الذي أدى الى تدمير الطبقات 

 عمق هذه الحفريات إال أن برنامج االثرية و محتوياتها وال نعلم تما
 
ما

الغوغل إيرث يعطينا فكرة تقريبية عن مساحة هذه الحفريات 

( مع األخذ بعين 2م6000بالتاريخ املذكور أعاله والتي تقدر بـ ) 

 مع استمرار عمليات 
 
اإلعتبار أن هذه املساحة قد ازدادت طردا

ثائق و صور الحفر بحسب شهادات األهالي إال أن عدم امتالكنا لو 

( تبعدنا عن حقيقة هذه 2021 - 2020توضح وضع التل في عامي )

 الحفريات التخريبية.



 

 

 انتهاكات االحتالل التركي بحق موقع بئر الجوز األثري. -

 

 20يقع موقع بئر الجوز األثري شمال غربي مدينة عفرين على بعد حوالي )
 
(كم تقريبا

 
 
وغربي قرية برمجة بجانب الطريق املعبد بين مركز الناحية و برمجة , ويرتبط  إداريا

(م 5بناحية املعبطلي, , واملوقع عبارة عن رابية مرتفعة عن محيطها بحوالي )

 بأشج
 
 , و كان مزروعا

 
ار الزيتون التي تعود لفتراٍت زمنية مختلفة مع مالحظة تقريبا

وجود شجرة زعرور أصفر معمرة وسط املوقع ,وجاءت تسمية املوقع من بئر ماء 

اقعة في الطرف الجنوبي من املوقع وكان بجوارها شجرة دلب معمرة  قديمة الو

ر الجوز وكبيرة للغاية, وعدة أجران قديمة للمياه , وحول البئر العديد من أشجا

 املعمرة .

تعرض املوقع بعد االحتالل التركي ملنطقة عفرين السورية للتعدي من خالل إجراء 

( بحسب الصورة الفضائية 2019الحفريات التخريبية على سطحه أواخر العام )

والتي تظهر هذه الحفريات التي أدت الى اقتالع العديد  28/9/2019العائدة لتاريخ 

تفاء شجرة الزعرور األصفر , باإلضافة الى ظهور عالمات من أشجار الزيتون واخ

الحفر بال آليات الثقيلة بشكٍل واضح في الجهة الغربية من املوقع , كما أن الصور 



توضح الزيادة امللحوظة في مساحة الحفر  15/8/2020الفضائية العائدة لتاريخ 

 ووسط املوقع .من خالل اختفاء الكثير من أشجار الزيتون في الجهة الشرقية 

وال نعلم إن كانت هذه الحفريات مستمرة بعد التاريخ املذكور أعاله , كما أننا ال 

 عن طبيعة املواد والقطع التي تم استخراجها من املوقع , وكيفية 
 
نعلم شيئا

 التصرف بها من قبل السلطات االحتالل التركي والفصائل املوالية لها .

 

 

 

 

 انتهاكات االحتالل التركي بحق تل قره تبة األثري . -

       

( كم بجانب طريق 6يقع تل قره تبة شمالي مدينة عفرين على بعد حوالي )

حلب عفرين الرئيس ي , وهو من التالل املسجلة في قيود اآلثار السورية 

 أنه لم  1981آ الصادر عن وزارة الثقافة السورية عام /244بالقرار 
 
, علما

 يتعرض التل ألية تحرياٍت أثرية قبل احتالل التركي ملنطقة عفرين السورية .

 



تعرض التل بعد احتالل التركي لحفرياٍت تخريبية باآلليات الثقيلة منذ عام 

و  23/6/2018وذلك بحسب الصور الفضائية العائدة لتاريخي  2018

رف التي تظهر هذه الحفريات بشكٍل واضح وخاصة في الط 25/7/2018

 عمق هذه الحفريات التخريبية , كما أننا 
 
الشرقي من التل , وال نعلم تماما

 عن طبيعة املواد والقطع التي تم استخراجها من التل وكيفية 
 
ال نعلم شيئا

 التصرف بها من قبل السلطات االحتالل التركي والفصائل املوالية لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األثري  فراقبحق تل  التركي االحتاللانتهاكات  -

 650يقع التل في ناحية جنديرس بالقرب من نهر عفرين على بعد حوالي )
 
(م , ويتبع إداريا

(كم الى الجنوب الغربي منها , وهو من 20لقرية فريرية ويبعد عن مركز مدينة عفرين حوالي )

تعرض التل بعد االحتالل التركي ملنطقة   .جلة في قيود مديرية اآلثار السوريةالتالل املس

وذلك بحسب الصور الفضائية  2019عفرين ألعمال الحفر التخريبية في الربع األخير من عام 

التي تظهر حدوث الحفريات التخريبية الكبيرة على سطح التل  28/9/2019العائدة لتاريخ 

 2(م2500كامل باآلليات الثقيلة , حيث تقدر مساحة الحفريات حوالي )األثري وتدميره بشكٍل 

وال نعلم عمق هذه الحفريات واملساحات التي طالتها بعد ذلك التاريخ  28/9/2019حتى تاريخ 

 عن طبيعة املواد والقطع التي تم استخراجها من التل , وكيفية 
 
, كما اننا ال نعلم شيئا

  .االحتالل التركي والفصائل املوالية لهاالتصرف بها من قبل السلطات 
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 االحتالل التركي بحق تل قه وا قه االثري : انتهاكات -

(كم , بين قرى كوران و قاسم االسم 6يقع التل شرقي مركز ناحية راجو بحوالي )

على يمين الطريق املعبد من مركز ناحية راجو, ويبعد عن   املعرب)البئرين( وقرية هوليلكو 

 بمجمله 30مركز مدينة عفرين حوالي )
 
(كم الى الشمال الغربي من املدينة , وكان التل مزروعا

 بأشجار الزيتون املعمرة , وهو من التالل الغير املسجلة في قيود مديرية اآلثار السورية .

نطقة عفرين السورية لعمليات حفٍر تخريبية باآلليات تعرض التل بعد االحتالل التركي مل

( التي 2019\9\28و  2019\7\8الثقيلة وذلك بحسب الصور الفضائية العائدة لتاريخي )

توّضح تدمير الطبقات األثرية , واختفاء الكثير من أشجار الزيتون املعمرة , حيث تقدر 

 املساحة  2(م20000( بحوالي )2019\9\28املساحة املحفورة الى تاريخ )
 
وال نعلم تماما

 عن 
 
الحقيقة لهذه الحفريات التخريبية وأعماقها بعد هذا التاريخ , كما أننا ال نعلم شيئا

طبيعة املواد والقطع التي تم استخراجها من التل , وكيفية التصرف من قبل السلطات 

 االحتالل التركي والفصائل املوالية لها .

 

 

 

 



 ل التركي على تل حلوبية االثري :االحتال انتهاكات -

(كم 12يقع التل شمالي مدينة عفرين بانحراٍف طفيف نحو الشرق على بعد حوالي )

(كم الى الشمالي منها , وهو من التالل 1, ويبعد عن قرية حلوبية )عه لكة ( بحدود )

 الغير املسجلة في قيود مديرية اآلثار السورية .

تعرض التل بعد االحتالل التركي ملنطقة عفرين السورية النتهاكات جسيمٍة من 

خالل إجراء حفريات تخريبية على سفح االكروبول وتجريفه باألليات الثقيلة 

افية التي حصلنا عليها من داخل منطقة عفرين بتاريخ  بحسب الصور الفوتوغر

الفضائية العائدة الى   وقد تم التأكد من ذلك بالرجوع الى الصور  24/8/2019

والتي تظهر تعرض سفح التل األثري )األكروبول ( لعملية حفر  28/9/2019تاريخ 

باآلليات الثقيلة باإلضافة الى فتح طريق في الطرف الجنوبي الشرقي للتل  لتسهيل 

صعود وهبوط اآلليات الى سطح التل وتقدر مساحة هذه الحفريات التخريبية الى 

على األكروبول فقط , وال نعلم املساحات  2(م3500حوالي ) 28/9/2019تاريخ 

الحقيقية لهذه الحفريات وأعماقها بعد هذا التاريخ , كما أننا ال نعلم طبيعة املواد 

والقطع التي تم استخراجها من التل , وكيفية التصرف بها من قبل السلطات 

 االحتالل التركي والفصائل املوالية لها .
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