
ملف توثيقي خاص بالجرائم الحاصلة في مدينة عفرين 

رتزقة املحتلة من قبل االحتالل التركي والفصائل امل

 2022لعام  شباط -فبراير التابعة لها خالل شهر 
 

 

 

واألخبار  نتهاكاتاعتمَد التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة لأل

ِّعة،  وعلى شبكة عالقات واسعة مع عشرات المصادر المتنو 

 . إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة

 

يواصل جيش األحتالل التركي ومرتزقتها انتهاكاتها بحق 

وفي هذا السياق ورغم ,  لةسكان مدينة عفرين املحت

الصعوبات األمنية التي تمر بها مدينة عفرين املحتلة, 

جملة من الوقائع  ″24نيوز عفرين ”رصدت شبكتنا 

, شهر  واألنتهاكات بحق أهالي مدينة عفرين املحتلة خالل

 . 2022  - شباط-فبراير 28 إلى 1وذلك من  



 

اإلحصاء اإلجمالي للجرائم الحاصلة في مدينة عفرين خالل شهر   -

 :   2022لعام  شباط -فبراير

6 نساء  .   مواطن 
 
بينهم  ا  1- أختطاف 62

ي سجون المرتزقة .  
 
 2- وفاة مواطن  بعد خطفه وتعذيبه ف

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

ي ريف مدي حراجية و  شجرة 1785قطع  -4
 
 ة عفرين نزيتون ف

ي ممنهج عير جمعيات تدعمها تركيا ، وتمولها قطر ،  -5
 
تغيير ديمغراف

 والجماعات اإلخوانية تحت غطاء حقوق اإلنسان . 

ي مدينة عفرين المحتلة  -6
 
ي المستمر ف

 . الفلتان األمن 

ي  -7
 
مقتل زعيم داعش عير عملية إنزال جوي لمروحيات التحالف الدولي ف

 .  ريف مدينة عفرين المحتلة

كي بحق  -8
 من التالل والمواقع األثرية 6انتهاكات األحتالل الير

 

 

 

  :والتفاصيل على الشكل التالي



 

 

 

  :  االختطاف -
 

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

كي عىل اختطاف المواطن 
، من أهالي  40محمد حسن حمرش “الير

 
عاما

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

 

 

كية عىل اختطاف أقدمت :   3-2-2022بتاري    خ  - االستخبارات الير

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

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

ي وقت سابق ، 
 
، حيث تم اختطافها ف وذلك للمرة الثانية عىل التوالي

كية  ي الير
كية ال داخل األراض  وتم نقلها من قبل االستخبارات الير

  .الستكمال التحقيق معها

 



 

 

 

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

” آسيا أحمد حيدر“عىل قرية كتخ/حياتيه، عىل اختطاف المواطنة 

  واقتادوها إل جهة مجهولة. 

 

 

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

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

 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 مصير

 اآلن. 



 

 

ي ناحية :  2022-2-7بتاري    خ  -
 
طة العسكرية ف أقدمت مرتزقة الشر

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

ي قرية  –أحمد حبيب 
 
ي األربعينات من أعمارهم(، من منازلهم ف

 
ف

 "شاديريه" 

 

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

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

 حنر اآلن . يزال 
ً
ه مجهوال  مصير

 

طة العسكرية" برفقة مرتزفة : اقدم  2022-2-9بتاري    خ  - مرتزقة "الشر

كي عىل أختطاف المواطنير  أحمد 
"النخبة" التابعتير  لألحتالل الير

 الملقب "أبو دليل" _ "منان سعيد شيخ سيدي 55حنان رشو" 
 
" عاما

 وهما من أهالي قرية #شيخوتكو 42"
 
ي  " عاما

 
التابعة لناحية معبطىلي ف

 ريف مدينة عفرين المحتلة . 

كما أضاف المصدر بان المرتزقة قد طالبو ذوي المواطنير  المختطفير  

ة تركية لقاء إطالق ش1500فدية مالية مقداره "  اح كل واحد منهم. " لير



 

 

طة العسكرية“، اقدم عنارص من مرتزقة :  2022-2-9بتاري    خ  - ” الشر

كي عىل اختطاف المواطن " فخري شيخو قنير التابعة لأل 
حتالل الير

، من أهالي قرية كمروك التابعة لناحية معبطىلي  49البالغ من العمر 
 
عاما

ي نوبة الحراسة الليلية 
 
بريف مدينة عفرين المحتلة ، بتهمة الخروج ف

ي بخروج اهالي القرى لحماية قراهم من اعمال الشقة 
ي كانت تقض 

النر

ة االدارة الذاتية ، وتم اقتياده ال المقر والحفاظ عىل أ ي فير
 
مان القرية ف

 حنر اآلن. 
ً
ه مجهوال ي مركز ناحية معبطىلي ، فيما ال يزال مصير

 
ي ف

 األمن 

 

كية برفقة  2022-2-10بتاري    خ  - : اقدم عنارص من االستخبارات الير

طة العسكرية“عنارص مرتزقة  عىل اختطاف المواطن )محمود ” الشر

له بمحيط جامع  34البالغ من العمر رشيد عبدو(   ، من مي  
 
شيخ “عاما

ي حي عفرين القديمة، وذلك بتهمة التعامل مع اإلدارة الذاتية ” شواح
 
ف

ه  السابقة ، وتم أقتياد المختطف إل جهة غير معروفة، وما يزال مصير

 حنر اآلن . 
ً
 مجهوال

 

 

اقدم عنارص مرتزقة "السلطان مراد" التابعة  :  2022-2-10بتاري    خ  -

كي قد اقدمت عىل أختطاف المواطنير  "كمال جعفر" ابن 
لألحتالل الير

" 47"رشيد"   _ "أحمد جعفر" ابن "مصطف 
 
 من 48" عاما

 
" عاما



ي ريف مدينة 
 
عائلة واحدة من أهالي قرية قوطا التابعة لناحية بلبل ف

 عفرين المحتلة . 

 

قية“مرتزقة : اقدم  2022-2-13بتاري    خ  - أقدمت عىل ” أحرار الشر

أشخاص )أب وأم ونجلهما(  3اختطاف عائلة كاملة مؤلفة من 

اد وسط مدينة  منحدرين من حلب المدينة عىل طريق األوتوسير

” قسد“عفرين، عىل خلفية مزاعم تتعلق بتشكيل خلية نائمة تابعة ل  

طة العسكرية، ولم يستط ع المصدر المحىلي وتسلمهم لميليشيات الشر

 من تحديد هوياتهم. 

 

طة العسكرية " التابعة  :  2022-2-14بتاري    خ  - اقدم مرتزقة "الشر
ان"  كي عىل مداهمة قرية "ديرصوان" التابعة لناحية "شر

لالحتالل الير
بريف مدينة عفرين المحتلة و أختطاف األخوين "عبد الهادي حنيف 

  45المكوم عمر طوبال_محمد حنيف طوبال" و والدتهم "من  
 
 .عاما
وبحسب المصدر فأن المرتزقة أقدمت عىل اختطاف المواطنير  

الثالثة بحجة قيامهم بتهريب األشخاص إل تركيا ، وهذه التهمة هي 
ي قرى مجاورة 

 
ي تنسب إل المواطنير  الذين يعيشون ف

آحد التهم النر
كية و يتم اختطافهم بهذه الحجة ، ومن ثم يفرج عنهم  للحدود الير

 .بعد دفع ذوي  هم فدية مالية
ي السياق ذاته شهدت قرية "تل سلور" التابعة لناحية "جنديرس" 

 
وف

بريف مدينة عفرين المحتلة حملة أختطاف طالت أهالي القرية ، 
طة العسكرية" عىل أختطاف " شاب 15" حيث أقدمت مرتزقة "الشر

من أهالي القرية ولم يتمكن المصدر من معرفة اسماء المختطفير  ، 
ي ادت إل 

وتم اقتيادهم إل جهة مجهولة دون معرفة األسباب النر
 .اختطافهم



 

 

 

ي لمرتزقة  :  2022-2-17بتاري    خ  -
” األمن السياسي “اقدم الحاجز األمن 

ي )طريق راجو(،  ي مدخل مدينة عفرين الغربر
 
كي ف

التابعة لالحتالل الير

  30عزيز محمد معمو “عىل اختطاف المواطن 
 
، أثناء عودته من ”عاما

ي قريته كيال 
 
ناحية بلبله/بلبل، واقتادته إل  –المدينة إل مكان إقامته ف

ي مدينة عف
 
 رين وال يزال قيد االختطاف. مقرها ف

 

 

كية وعنارص مرتزقة اقمت  :  2022-2-18بتاري    خ  - االستخبارات الير

طة العسكرية“ ،  38” محمد عفرم“عىل اختطاف، المواطن ” الشر
 
عاما

ي حي عفرين 
 
له ف ، من مي   ي

ات، بشكل تعسف  ة العمير من أبناء عشير

 القديمة، بدون تهمة واضحة الختطافه. 

 

كية باختطاف المواطن  محمد جعف “وكما قامت االستخبارات الير

، وهو من أهالي قرية جيه/ جبلية بناحية  57” رش أبو محمود
 
عاما

فية، بتهمة  ي محل لبيع المواد الغذائية بحي األشر
 
راجو ويعمل ف

ة اإلدارة السابقة.  ي فير
 
ي نوبات حراسة ف

 
 الخروج ف



 

كي ا
” محمد حسن خليل“لمواطن كمااختطفت سلطات االحتالل الير

ي قرية باسوطة مركز عفرين، وأودعته ال سجن  43
 
له ف ، من مي  

 
عاما

ماراته المركزي، بتهمة االنتماء لقوات سوريا الديمقراطية، وال زال قيد 

 االختطاف. 

 

ي إسطنبول أقدمت   :  2022-2-19بتاري    خ  -
 
كي  ف

سلطات االحتالل الير

من أهالي قرية قسطل كشك ” سورياض محمد أو “عىل اعتقال الشاب 

ان بريف مدينة عفرين المحتلة.   التالعة لناحية شر

كية، أطلقت عملية أمنية  ي مدينة إسطنبول الير
 
وكانت مديرية األمن ف

ي 
 
ي 2021ديسمير  25ف

 
، إللقاء القبض عىل ما سمتهم بمتهمير  يشتبه ف

 قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات إرهابية . 

 

طة العسكرية" التابعة   :  2022-2-19بتاري    خ  - اقدم عنارص "الشر

، عىل اختطاف المواطن خليل محمد مصطف  ) ّ كي
 22لالحتالل الير

 ، من أهالي قرية بعدينا 
ّ
ي
ناحية راجو، بعد تطويق  -سنة(  بشكل تعسف 

ي بلدة راجو، وذلك بتهمة التعامل 
 
ّ ف له، واقتادوه إل مقرهم الرئيسي مي  

. مع االدارة الذاتّية س
 
 ابقا

 

اختطف مسلحو مرتزقة "الحمزة"، خمسة  :  2022-2-19بتاري    خ  -

ي قرية "قده" بناحية راجو، بتهمة 
 
مواطنير  كرد مسنير  بينهم امرأة ف

التعامل مع االدارة الذاتية السابقة، واقتيدوا إل جهة جهولة، ومازالوا 

 قيد االحتجاز حنر اآلن. والمواطنون المختطفون هم:  

 سنة(  75د حمو )حسير  محم -1

 سنة(  55صالح منان شيخو ) -2



 سنة( 50شكري حسير  باكير ) -3

 محمد محمد حيدر  -4

 سنة(.  60آسيا حسير  موس ) -5

 

ة بالتنسيق مع  :  2022-2-19بتاري    خ  -
ّ
طة العسكري اختطفت الشر

ّ الشقيقير  محمد فائق حنان  كي
مرتزقة "الحمزة" التابع لالحتالل الير

وحسير  فائق حنان فريده من قرية بربنه    ناحية سنة(  38فريده )

 راجو

 

 

 

كية قد اقدمت  :  2022-2-21بتاري    خ  - عنارص من االستخبارات الير

ي مركز مدينة عفرين المحتلة ، 
 
عىل أختطاف خطيب وإمام جامع ف

عاما ،  67ويدىع االستاذ الشيخ : "يوسف عبدالعريز" بن "يعقوب" 

التابعة لناحية ماباتا/معبطىلي والشيخ  من أهالي قرية سيمالكا 

ي مدينة "عفرين" المحتلة . 
 
عتير من أبرز علماء الدين ف

ُ
 المختطف ي

 لمدرسة 
 
كما أضاف المصدر بأن الشيخ المختطف "يوسف" كان مديرا

يعة وعضو مديرية أوقاف "عفرين" أبان حكم النظام السوري  الشر

  لمدينة عفرين المحتلة . 

 



 

اقدم عنارص من مرتزقة "فيلق الشام" التابعة   :  2022-2-21بتاري    خ  -

كي عىل أختطاف المواطن "شاكر شيخو" البالغ من العمر 
لألحتالل الير

 من أهالي قرية "جلمة_جنديرس" بريف مدينة عفرين 36"
 
" عاما

 المحتلة. 

 

 

كية برفقة  :  2022-2-24بتاري    خ  - اقدم عنارص االستخبارات الير

لتابعة لها عىل مداهمة منازل المواطنير  الكرد و الفصائل المرتزقة ا

ات" بمركز مدينة عفرين المحتلة واختطاف  العرب بحي "العمير

 من أهالي الحي ،وبحسب المصدر فأن المواطنير  
مدنيير  اثنير 

" و المواطن"شعبان" الذي لم  المختطفير  هما كل من "محمد حسير 

 يتسن  لنا معرفة النسبة . 

 

أفاد مصدر خاص من داخل مدينة عفرين  :  2022-2-24بتاري    خ  -

كية أقدمت عىل اختطاف المواطن  المحتلة بأن االستخبارات الير

ي صغير _ناحية  "محمد مامو جمعة" من أهالي قرية "علكة_حلوبر

ان" بريف مدينة عفرين المحتلة .   شر

 

طة العسكرية"  :  2022-2-26بتاري    خ  - اقدم عنارص مرتزقة  "الشر

، عىل اختطاف المواطن "وليد  كي
الُمشكلة من ِقبل قوات االحتالل الير

/عطمونو  45محمد رشيد ) ي قرية  عطمانىلي
 
له ف ( من مي  

 
التابعة  -عاما

 لناحية راجو بريف مدينة عفرين المحتلة. 

ي نوبات 
 
حيث  تم اختطاف المواطن "رشيد" بتهمة "الخروج ف

ة اإلدارة الذاتية السابقة".واقتادوا  ي القرية، أثناء فير
 
الحراسة الليلية ف



ه مجهوال  ي بلدة راجو ، ومايزال مصير
 
رشيد إل المقر الرئيسي لهم ف

 حنر االن

 

اقدم عنارص من مرتزقة ما تسىم " امنية  :  2022-2-27بتاري    خ  -
كي عىل اختطاف الموا

طن "جوان محمد الفاتح" التابعة لالحتالل الير
" بريف  _ ناحية معبطىلي ي

 
محمد يوسف" من أهالي قرية "عرب اوشاىع

هذا وقد تم اقتياد المواطن "جوان" إل مقر .مدينة عفرين المحتلة
ه مجهوال حنر اآلن ،  ي ناحية معبطىلي واليزال مصير

 
امنية الفصيل ف

ي ادت إل اختطافه
 دون معرفة االسباب النر

 
اقدم عنارص من مرتزقة " فيلق الشام " التابعة :  2022-2-28بتاري    خ  -

كي عىل اختطاف عدد من المواطنير  بينهم امرأة من قرية 
لالحتالل الير

اوا بريف مدينة عفرين المحتلة  ايسكا /ايسكان التابعة لناحية شير
 " :واضاف المصدر بأن المواطنير  الذين تم اختطافهم هم كل من 

صطف  كيفو _ رودي رفعت شيار أحمد شيخو مصطف  _ فراس م
وذكر المصدر بأن  . "حميدة محمد مصطف   المواطنةكيفو _ و 

ي قرية إيسكا ، 
 
المرتزقة قد اقتادت المواطنير  المختطفير  ال مقرها ف

 حنر اآلن
ً
هم مجهوال  دون معرفة التهمة الموجهة اليهم، واليزال مصير

 
 
طة المدنية" :  2022-2-28بتاري    خ  - اقدمت مرتزقة ماتسىم "الشر

كي عىل إختطاف "
ي " 3التابعة لالحتالل الير

 من أهالي قرينر
" مواطنير 

" بناحية "شيخ الحديد" بريف مدينة  ي
هيكجه" و "مارونية تحتاب 

 .عفرين المحتلة
 40وبحسب المصدر فأن المختطفير  هما كل من "عزيز السويدان_ 

 _ ي " و المواطن عا 35عام "حنان دامرحر ي
م " من قرية " مارونية تحتاب 

" عام من أهالي قرية " هيكجه" التابعة لناحية 60"حسير  عبدو طونا_ 
 ."شيخ الحديد _شيه" بريف عفرين المحتلة

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPAeZA9RVpoZDOa22EVFoVXfS0r77Dy2xrzC-baycgeYnONdguSl70HtFeB5DQMuD6EM7OM4E1UsBVro9ETG0wSI9jL5e2OPJk52c6RLEXsUdaKOthUCBn7KIotIkFE8h2jt6qPn3pogw4eBi2yDWj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPAeZA9RVpoZDOa22EVFoVXfS0r77Dy2xrzC-baycgeYnONdguSl70HtFeB5DQMuD6EM7OM4E1UsBVro9ETG0wSI9jL5e2OPJk52c6RLEXsUdaKOthUCBn7KIotIkFE8h2jt6qPn3pogw4eBi2yDWj&__tn__=*NK-R


 

 - وفاة مواطن  بعد خطفه وتعذيبه في سجون المرتزقة : 

 

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

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

ي مدينة عفرين المحتلة
 
واقتياده ال جهة ،  شيه / شيخ الحديد ف

  مجهولة ، ليتم فيما بعد اطالق شاحه مقابل دفع فدية مالية

ي 
 
ونتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له داخل إحدى السجون ف

بة قوية عىل رأسه ، وبعد تراجع وضعه الصحية  مدينة عفرين تلفر رص 

ي تركيا إال إنه فارق الحياة نتيجة تدهور 
 
ي ف

 
تم نقله ال إحدى المشاف

  .وضعه الصحي 

 

 

 

 

 

 



ألف شجرة من أمالك مهجري  18األستيالء عىل 

 : مدينة عفرين المحتلة

 
ي مرتزقة 

 
ألف شجرة  18يستولي عىل ” صقور الشمال“قيادي ف

 من أمالك مهجري مدينة عفرين المحتلة . 

 

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

ي ناحية بلبله/ 
 
 ف
 
ألف شجرة من أمالك أهالي عفرين المهجرين قشا

 الذاتية . بلبل بريف مدينة عفرين، بحجة انتمائهم لإلدارة 

 

عم المدعو  ي “أفادت مصادر محلية : بقيام المير 
” أبو أحمد الحياب 

اير الجاري، عائدة ملكيتها  4و 3بقطع أشجار مثمرة، خالل يومي  فير

 
 
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 

ألف شجرة، بحجة أنها أمالك ألشخاص منتمير  لإلدارة  18نحو 

كي 
الذاتية، ويقوم بقطعها عىل دفعات منذ سيطرة االحتالل الير

 ، وذلك لغرض اإلتجار بها. 2018وميليشياته عىل مدينة عفرين بمارس 

 

 

 

 



ي ريف مدين حراجية و  شجرة 1785 قطع  -
 
ة زيتون ف

 :  عفرين

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

ي كورك التابعة 
ي قرية كعن 

 
زيتون بالقرب من مزار شيخ عبد 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. 
 
ان وبيعها كحطب ف ي ناحية شر

 
 المعمرة ف

قية والسلطان مراد  ي قرية  90حيث قطع مرتزقة أحرار الشر
 
شجرة ف

ان ، تعود ملكية الحقل لمواطن من أهالي 
قره جرنة التابعة لناحية شر

 قرية ماتينا . 

ي السياق ذا -
 
شجرة زيتون تعود ملكيتها الحد اهالي  130ته تم قطع وف

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

  .جرنه عىل الطريق العام



 

 

كي تقطع "
" شجرة زيتون تعود ملكيتها ألهالي 20مرتزقة االحتالل الير

ي ريف مدينة عفرين المحتلة. 
 
 ناحية "جنديرس" ف

 

قية" التابعة لألحتالل أفاد مصدر م حىلي بإقدام مرتزقة "جيش الشر

كي عىل قطع"
،عائد ملكيته 20الير ي

"شجرة زيتون بشكل جائر و جزب 

 " ي
ر
ف للمحامي الكردي"فائق سيدو" من أهالي قرية أشكا/أشكان شر

التابعة لناحية "جنديرس" بريف مدينة عفرين المحتلة ، وذكر 

تقع ضمن جغرافية قرية المصدر بأن الحقل الذي تم قطع أشجاره 

 "قيلة" التابعة لنفس الناحية. 

 

كي 
ي السياق ذاته اقدمت مرتزقة فرقة"الحمزة" التابعة لألحتالل الير

 
وف

"شجرات زيتون بشكل كامل،عائد ملكيته للمواطن 6عىل قطع"

"شمس الدين" من أهالي مدينة "عفرين" المحتلة ، هذا ويقع الحقل 

ي 
 "قربة و قجومان" التابعة لناحية الذي تم قطع أشجاره بير  قرينر

 "جنديرس" بريف مدينة عفرين المحتلة. 

 

اوا"  ي ناحية "شير
 
كي تقطع "45" شجرة زيتون ف

مرتزقة االحتالل الير
 بريف عفرين المحتلة

 
بإقدام مرتزقة "فيلق الشام" التابعة لالحتالل  أفاد مصدر محىلي : 

كي عىل قطع أكير من "
ي الحقل الذي يقع بير  45الير

 
" شجرة زيتون ف

اوا" بريف مدينة عفرين  ي "براد و كميار" التابعتير  لناحية "شير
قرينر

 .المحتلة
ي تم قطعها تعود ملكيتها للمواطن 

وأضاف المصدر بأن األشجار النر
" ، هذا و كما العادة ويتم "محمد محمد" المعر  وف باسم "ابو شاهير 



ي 
 
ي األسواق المحلية وف

 
ي يتم قطعها وتباع ف

تحطيب تلك االشجار النر
ي تحتلها تركيا. 

 أسواق المناطق المجاورة والنر
 

ان" بريف عفرين  500قطع أكير من  ي ناحية "شر
 
شجرة زيتون ف

 المحتلة. 

 

بأن مرتزقة  أفاد مصدر خاص من داخل مدينة عفرين المحتلة 

كي أقدمت بتاري    خ 
يوم الثالثاء عىل قطع أكير  15/2/2022االحتالل الير

" 500من   شجرة زيتون عائدة ملكيتها ألهالي قرية "مريمير 

 

ي تم قطعها تعود ملكيتها للمواطن 
وأضاف المصدر بأن األشجار النر

" و المواطن " أحمد جمال الدين" من أهالي قرية  "محمود محمد عىلي

ان" بريف مدينة عفرين المحتلة. "مريم " التابعة لناحية "شر  ير 

 

ي األسواق المحلية 
 
ي يتم قطعها وتباع ف

هذا ويتم تحطيب األشجار النر

ي األسواق المجاورة لمدينة عفرين المحتلة. 
 
 وف

 

ي قرية "كاخرة" بريف 200مرتزقة العمشات تقطع "
 
" شجرة زيتون ف

 مدينة عفرين المحتلة. 

 

داخل مدينة عفرين المحتلة بان مرتزقة  افاد مصدر خاص من

كي أقدمت عىل قطع "
" شجرة 200"العمشات" التابعة لالحتالل الير

" بريف مدينة عفرين  ي قرية "كاخرة" التابعة لناحية "معبطىلي
 
زيتون ف

 المحتلة. 

 



ي تم قطعها تعود ملكيتها الحد مهجري 
وذكر المصدر بأن األشجار النر

 إل مدينة حلب  القرية والذي يدىع "قازقىلي 
ّ
سليمان" الذي نزح قشا

ي عام 
 
، واقدم الفصيل عىل قطع أشجارها  2018بعد أحتالل المدينة ف

 .
 
 بحجة تأييده لإلدارة الذاتية والعمل معها سابقا

 

ي ناحية جنديرس بريف مدينة  95قطع 
 
شجرة ألهالي قرية قربة ف

 عفرين المحتلة. 

 

قية“ذكرت مصادر محلية بأن مسلحير  من مرتزقة  ” أحرار الشر

شجرة، من حقول أهالي عفرين الكرد عىل  95ومستوطنير  قطعوا 

 طريق قرية قجومان بناحية جنديرس. 

 

 مسلحير  من مرتزقة 
ّ
ي التفاصيل بإن

 
أحرار “واضاف المصدر ف

قية  55ومستوطنير  من مخيم المطار بناحية جنديرس، قطعوا ” الشر

شجرة عائدة ملكيتها  40، و”آزاد عىلي “رة تعود ملكيتها للمواطن شج

 
 
ر قشا

ّ
ناحية  –من أهالي قرية قربة ” رشيد عبدو“للمواطن المهج

 جنديرس. 

 

قية" عىل " قطع األشجار  اقدم عنارص من مرتزقة "أحرار الشر

الحراجية وأشجار الزيتون بهدف تحطيبها واالتجار بها وتقاسم 

 رصها المرتزقة. مرابحها بير  عنا

شجرة حراجية  450واضاف المصدر بأن المرتزقة قد قطعت أكير من 

ي محيط احراش قرية "حج حسنه" بناحية جنديرس و 
 
شجرة  75ف

ي اطراف االحراش ذاته
 
 زيتون ف

 



ي ممنهج عير جمعيات تدعمها تركيا ، وتمولها قطر ،  - 
 
تغيير ديمغراف

 : اإلنسان والجماعات اإلخوانية تحت غطاء حقوق 

 

لقد أدت السياسة الوحشية التي انتهجها جيش االحتالل التركي وفصائله المرتزقة 

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

القتل والترويع التي قامت بها وسياسة طرد األهالي وسلب الممتلكات وتدمير 

واقتالع ماليين األشجار المثمرة التي البنية االقتصادية للمنطقة، وخاصة حرق 

تشكل العصب االقتصادي لها ثم استكملتها بعمليات الخطف واالغتصاب التي تقوم 

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

األصليين لعفرين ومناطقها، وال يزال نزيف نزوح السكان مستمرا حتى اليوم ، 

ام وسائل لتفريغ مدينة عفرين من أهلها واستبدالهم بمجموعات عبر استخد

تفترض تركيا أن والءهم لها مضمون وحتى من غير السوريين كاإليغور 

والشيشان وغيرهم ضمن عمليات التتريك اإلجباري التي طالت كل نواحي الحياة 

 لتغيير هوية المنطقة وتدمير إرثها الحضاري الغني ومصادرة مساحات شاسعة

 من األراضي إلقامة مستوطنات بجانب البلدات.

 

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

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

 الفصائل في بيوت المهجرين قسراً.

 

موم قرى ونواحي عفرين " ألف مستوطن في ع400"تم توطين قرابة "

 المستقدمين من مناطق النزاع في سورية" .

 

بعد احتالل عفرين ارتكبت فيها جرائم وانتهاكات صارخة للقوانين واألعراف 

الدولية من قبل الجيش التركي والفصائل المرتزقة التابعة لما يسمى بالجيش 

الكردي في  الوطني، حيث استهدفت أغلبها الوجود التاريخي والقومي للشعب

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

 أجل التغيير الديمغرافي.

 



منع الجيش التركي والفصائل المرتزقة ، السكان الكرد المهجرين قسراً بفعل 

العدوان التركي من العودة إلى منازلهم ووضع العراقيل أمام عودتهم وإغالق 

م والمخاطر التي ستشكل خطراً على حياتهم في حال عودتهم إلى المنافذ أمامه

 عفرين.

 

مع استمرار عمليات التوطين لمهجري الغوطة الشرقية ومدن سورية أخرى في 

عفرين ، حيث بدأت بالتطبيق الفعلي من خالل توطين عائالت الفصائل المسلحة 

ن بالقوة وقتل للجبيش الوطني السوري، ومنع عودة النازحين من أهالي عفري

 واعتقال كل من يطالب ببيته وممتلكاته.

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

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

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

 ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

 

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

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

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

كرر بها نفس السيناريو التركي عبر عملية التغيير الديمغرافي التي تقوم التي يت

 بها في عفرين وغيرها من المناطق السورية المحتلة .

 

 الجمعيات والمنظمات التي تساهم في عملية التغيير الديموغرافي : 

 

 جمعية االيادي البيضاء التركية.  -1

 

 كية.جمعية اإلحسان لإلغاثة والتنمية التر  -2

 

 جمعية عطاء بال حدود القطرية. -3

 

 الجمعية الكويتية الخيرية العالمية للتنمية للتطوير. -4



 

 جمعية العيش بكرامة ) فلسطين(. -5

 

 جمعية الشيخ عبدهللا بن النوري الخيرية الكويتية. -6

 

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية في دولة الكويت. -7

 

 االعمال الخيرية البحرينية.جمعية اإلصالح ولجنة  -8

 

 التركية.  IHHجمعية  -9

 

 تجمع عرب فلسطين. -10

 

 الجمعية القطرية لتأهيل ذوي األحتياجات الخاصة . -11

 

 الهالل األحمر القطري . -12

 

 منظمة الدعوة االسالمية . -13

 

 جمعية الهبة القطرية . -14

 

 هيئة تنظيم االعمال الخيرية القطرية. -15

 

 الجمعية القطرية للسرطان . -16

 



 جمعية حفظ النعمة البحرينية . -17

 

 . 48عرب فلسطين  -18

 

 جمعية الشام الخيرية . -19

 

 وقف الديانة التركية ) ديانت( . -20

 

 جمعية بيان القطرية . -21

 

 منظمة إعادة األمل لألرامل . -22

 

 

 مؤسسة تآخ بال حدود ذات الخلفية اإلخوانية . -23

 

 التركية المشتركة . –جمعية البنيان القطرية  -24

 

 



ي مدينة 
 
 للمستوطنير  ف

ي ، بناء مشف 
بدعم إخواب 

 عفرين المحتلة. 

كي  -
ي _قطري ، سلطات األحتالل الير

اف وتمويل اخواب  بدعم وإشر

 للمستوطنير  
ي مشف 

ي مدينة عفرين المحتلة ، تبن 
 
والمجلس المحىلي ف

 .  بأسم مشف  المنار التخصضي

"مشف  المنار " قيد العمل منذ احتالل مدينة عفرين المحتلة ، ويقع  

ي ، جانب روضة األصدقاء ، وقد سلمت 
 
بالقرب من مركز الثقاف

 لصاحبه األصىلي 
كي المبن  الذي حولته ال مشف 

 سلطات االحتالل الير

ي هذا السياق ، اقدم المجلس المحىلي بعد تسليم البناء وتوقيف 
 
وف

وبدعم مباشر من الجمعيات القطرية االخوانية ، عمل المشف  ، 

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

اد  " يعود ملكيته ألحد أهالي مدينة عفرين ، بالقرب من أتوتسير
محض 

ي محيط مدينة عفرين المحتلة. 
 
 الفيالت ف

لكويتية ، ومع الجدير بالذكر بأن المنظمات األخوانية والقطرية وا

ف عىل تمويل المشاري    ع األستيطانية ، وتوطير  المستوطنير   تشر

كمان وأيضآ الشيشان وااليغور واألفغان ، ضمن تلك الوحدات  والير

األستيطانية ، وذلك بهدف محو تاري    خ المدينة الكردية ، وتنفيذ 

ي الشخصيات المرتزقة 
ر
يكتها تركيا وباف ي مع شر

 
وع التغيير الديمغراف مشر

ي تسىم باإلئتالف . البعي
 دة كل البعد عن أسم المعارضة السورية ، النر

 

 



ي مدينة عفرين المحتلة : 
 
ي المستمر ف

 الفلتان األمن 

 

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

ي التابعة لناحية جنديرس وذلك من خالل إلقاء نفسه 
ر
ف قرية اشكان شر

ي مركز المدينة .  من الطابق الخامس من احد 
 
ي ف

 المباب 

 

 

 

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

ي كانوا يزرعونه عىل أطراف ناحية 
جراء إنفجار لغم ارض 

 شيخ_الحديد بريف مدينة عفرين المحتلة. 

 

ي كبير لمرتزقة :  6-2-2022بتاري    خ 
أستنفار عسكري وامن 

ي قرية كاخرة
 
، باإلضافة ال خروج دوريات معبطىلي -"العمشات" ف

عسكرية بعربات مزودة باألسلحة الثقيلة ، دون معرفة أسباب 

  .األستنفار العسكري

 

 



أحدهم بحالة  قتل عنصر وإصابة ثالثة آخرين:  2022-2-9بتاري    خ 

حرجة و عطب سيارتين لمرتزقة  "فرقة السلطان ملكشاه"  جراء قصف 

 تمركزهم .النظام بالمدفعية الثقيلة نقاط 

 

 

 

ديربلوط بناحية اقدم عنارص حاجز معير  :  2022-2-10بتاري    خ  -

النار عىل باطالق جنديرس التابع لهيئة تحرير الشام )جبهة النضة( 

اطفال  4أمرأة تدىع " فاطمة عبد الرحمن الحميد" وهي أرملة ولديها 

ة ال أيتام ، عىل خلفية نقلها لمادة المازوت من مدينة عفرين المحتل

ي مخيم #أطمةأدلب ، مما ادى ال مقتل المرأة بسبب اصابتها 
 
لها ف مي  

ي الرأس 
 
 بطلق ناري مباشر ف

ي مخيمات "أطمة" يهاجمون معير دير بلوط التابع 
 
عدد من النازحير  ف

لهيئة تحرير الشام " النضة " بعد إطالق النار عىل إمرأة وإصابتها 

ي 
 
صفوف المدنيير  ، واصابة طفليير  برأسها ، وانباء عن وقوع اصابات ف

 آخرين برصاص عنارص " النضة" اإلرهابية . 



 

 

 

تل المرتزق"عمر جمال الحسن"وإصابة اثنير  2022-2-22: بتاري    خ 
ُ
ق

اخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل مقر تابع لمرتزقة "لواء 

ي قرية "كفر صفرة" بناحية "جنديرس" بريف مدينة 
 
السمرقند" ف

 المحتلة. عفرين 

 

طة العسكرية :  2022-2-22بتاري    خ  - اقتتال بير  عنارص مرتزقة الشر

ي مركز 
 
طة المدنية جراء مشاجرة بير  بعضهم البعض ف وعنارص الشر

مدينة #عفرين المحتلة ، مما أدى ال اصابة امرأة وعنضين من مرتزقة 

طة العسكرية ،  طة المدنية بجروح جراء االشتباك مع عنارص الشر الشر

ي تقدمها منظمة "شفق" ن
تيجة الخالف عىل توزي    ع المساعدات النر

ي ساحة هنكار المواصالت بمركز مدينة #عفرين 
 
للمدنيير  ، وذلك ف

 المحتلة. 

 

 

قتل مرتزقير  وجرح آخرين جراء إشتباكات عنيفة بير  مرتزقة "فرقة 
ي قرية "جولقان"الحمزة" و مرتزقة 

 
ان" التابعة  احرار الشام" ف و فقير

 لناحية "جنديرس" بريف مدينة عفرين المحتلة
 



. 

 

 

 

تم العثور عىل جثمان شاب يدىع "عبد الهادي  :  2022-2-22بتاري    خ  -
عىلي الخطيب" من بلدة تلمنس _ ادلب ، خالل شنقه وتعليقه 

ي قرية ميسيه
 
التابعة لناحية راجو بريف  (Mîsê) بشجرة زيتون ف
 . المحتلةمدينة عفرين 

وافادت مصادر من داخل مدينة عفرين المحتلة بأن الشاب " 
هد من قبل االهالي قبيل شنقه بساعة وهو برفقة 

ُ
عبدالهادي" قد ش

مجموعة من اصدقائه المنضويير  ضمن الفصائل المرتزقة ، واتجهوا 
 بشجرة 

 
وا عىل جثمانه معلقا ي القرية ، ومن ثم عير

 
نحو كروم الزيتون ف

ي مشهد يتكرر ضمن الزيتون 
 
، دون وجود اي احد من اصدقائه ، ف

ي امرها 
 
 حاالت القتل والموت ضمن الظروف الغامضة و المشكوكة ف

 

 



 

مقتل زعيم داعش عير عملية إنزال جوي لمروحيات التحالف 

ي ريف مدينة عفرين المحتلة
 
 :  الدولي ف

نفذت قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية عملية إنزال 

ي بلدة أطمة ، حيث ان شب من الطائرات المروحية 
 
 ف
ً
ال جوي استهدفت مي  

واالستطالع دخلت أجواء محافظة إدلب منتصف الليلة الماضية، ونفذ 

ل يقع بير  أطمة ودير البلوط  
 عىل مي 

ً
نة عفرين بريف مدي عنارصها إنزاال

، حيث  المحتلة ودارت اشتباكات عنيفة بير  القوات 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 سورية، تن ي شمال غربر
 
درج تحت مكافحة اإلرهاب، الوسىط نفذت مهمة ف

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

يت جورنال“صحيفة  ي بلدة أطمة عىل بعد ” وول سير
 
 24إن العملية نفذت ف

 من مكان اغتيال زعيم 
 
ا السابق أبو بكر البغدادي، وشاركت ” داعش“كيلومير

ي وطائرات مسير 
وأكدت الصحيفة أن  .ة وقوات بريةفيها مروحيات أباتسر

 ،
 
ا  كبير

 
التخطيط للعملية تم خالل األيام القليلة الماضية، واستهدفت إرهابيا

ي وقت الحق من اليوم 
 
ة إل أن الرئيس األمريكي جو بايدن سيتحدث عنها ف مشير

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

ي خالل ت
 
ل إطالق النارالمباب

ُ
ي صباح اليوم الرئيس االمريكي ، ورصح  باد

 
بايدن ف

ي الهجوم الليلة 
 
ي زعيم " تنظيم داعش "ف

التالي عن مقتل ابو ابراهيم القريسر

 .   ودير بلوط أطمة#الماضية قرب بلدة 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A3%D8%B7%D9%85%D8%A9


كي بحق انتهاكات 
من التالل والمواقع  6األحتالل الير

 :  األثرية

 

 

 

 انتهاكات االحتالل التركي بحق تل مرانيا االثري . -

ي من بلدة مرانيا  ي الطرف الجنوبر
 
ي الواقعة  قرب  يقع التل ف

تحتاب 

ي ناحية شيخ الحديد ويبعد التل عن مركز مدينة 
 
كية ف الحدود الير

ي من المدينة ويحيط بالتل 30عفرين حوالي ) كم( ال الجنوب الغربر

عدة طرق خدمية زراعية تلتف حوله من جميع االتجاهات إضافة ال 

أعمار استثمار سفح التل ومنحدره من خالل زراعته بأشجار الزيتون ب

ي 
 
مختلفة مع مالحظة وجود بعض المساحات الفارغة عىل المنحدر ف

ي قيود مديرية 
 
ي ،وهو من التالل الغير مسجلة ف ي والغربر

ر
ف الطرف الشر

األثار.                                                                                       

كية بهدف تعرض التل لعمليات حفر تخريبية خالل  ة السيطرة الير فير

ي 
 
البحث عن الكنوز والدفائن االثرية ويمكن مالحظة هذه الحفريات ف

وخاصة الصور العائدة ال  2019عدة صور فضائية عائدة ال العام 

( ، وال نعلم حالة التل 2019من العام  9\ 28و  8\ 29و  \ 7\ 14تاري    خ )

ق توضح التطورات بعد التواري    خ المذكورة لعدم امتالكنا ألية وثائ

ي طالتها الحفريات خالل العامير  
الحاصلة عىل التل والمساحات النر

 .  2021و  2020

 



 

كي بحق تل السلطان  
 االثري . انتهاكات االحتالل الير

كم إل الشمال   25يقع التل شمال غرب مدينة عفرين عىل بعد حوالي 

ي من بلدة المعبطىلي بحوالي  كم ، ويعرف الموقع بتل السلطان   2الغربر

ي قيود مديرية اآلثار السورية بالقرار 
 
 244بربعوش الذي تم تسجيله ف

ي   1981آ عام / 
ي يوجد مزار دين  كتٍل أثري وعىل سفحه الغربر

 فةالعلوية . للطائ

 

كي 
تعرض التل لحفريات تخريبية باألليات الثقيلة بعد االحتالل الير

بحسب مقطع فيديو يظهر فيه تعرض التل لحفريات تخريبية 

ي محيط المزار المذكور أعاله، ومن  باألليات الثقيلة عىل األكروبول
 
ف

خالل متابعة ملف التل و رصده بشكٍل دائم حصلنا عىل صورة فضائية 

تثبت بشكل دامغ صحة المعلومات  2019\ 9\ 28تعود ال تاري    خ 

ي الصورة الفضائية إجراء سلطات االحتالل 
 
الواردة أعاله و يظهر ف

كي حفريات تخريبية عىل التل االثري أدت ال
تخريب الطبقات  الير

ي تحوي  ها هذه 
االثرية وتدمير اللفر االثرية و المنشآت المعمارية النر

ي 
ي كانت محيطة بالمزار الدين 

الطبقات، واقتالع العديد من األشجار النر

ي وال  إحداها كانت شجرة بلوط معمرة بجوار المزار من الطرف الجنوبر

لفضائية أم أنها نعلم  إن كانت الحفريات مستمرة بعد تاري    خ الصورة ا

ي المنطقة بتوثيق األحداث 
 
توقفت و ذلك بسبب عدم قدرة مصادرنا ف

ي 
بشكل دوري لتشديد الحراسة عىل أعمال التخريب و المواقع النر

تجري فيها و إنزال أقض العقوبات باألشخاص الذين يقومون بتوثيق 

كي و أعوانه ناهيك عن التعت
يم هذه األعمال التخريبية لالحتالل الير

كي بدخول الوكاالت و البعثات 
اإلعالمي وعدم سماح االحتالل الير

ي انتهاك صارخ للعهود و المواثيق 
 
اإلعالمية إل منطقة عفرين ف

 الدولية . 



 
 

 

 

كي بحق تل شوربة االثري
 جرائم االحتالل الير

( كم 20يقع تل شوربة إل الشمال من مدينة عفرين عىل بعد حوالي )

 بقرية كمروك وسمالك حسب القرار 
 
 ويرتبط التل   إداريا

 
تقريبا

المذكور أدناه ،وهو من التالل األثرية المسجلة لدى وزارة الثقافة 

                                                                                  .                 1981/ أ الصادر عام  244ومديرية األثار السورية بالقرار 

كي 
تعرض التل لحفريات تخريبية باألليات الثقيلة بعد االحتالل الير

ي من العام 
و قد  2019لمنطقة عفرين وذلك خالل أواخر النصف الثاب 

نا حادثة قمنا بتوثيق هذه االنتهاكات بالصور الفوتوغرافية ونشر 

،و من خالل متابعة ملف التل حصلنا  2019\ 12\ 12التعدي بتاري    خ 

تثبت بشكل دامغ  2019\ 9\ 28عىل صورة فضائية تعود ال تاري    خ 

ي الصورة 
 
 و يظهر ف

 
صحة المعلومات المنشورة من قبلنا سابقا

كي حفريات ضخمة عىل كامل 
الفضائية إجراء سلطات االحتالل الير

ي مساحة التل المرتفع
)االكروبول(، وتدمير الطبقات واللفر االثرية النر

تحوي  ها ، واقتالع العديد من أشجار الزيتون المعمرة عىل منحدر التل 

ي و امتداد الحفريات ال المدينة المنخفضة  الشمالي و الشمالي الغربر



بينما  2(م20000(هكتار )2بشكٍل كبير وعىل مساحاٍت واسعة تقدر ب )

ي 
طالتها هذه الحفريات التخريبية عىل التل المرتفع تقدر المساحة النر

بحسب قائس المساحات عىل برنامج الغوغل إيرث  2(م7000ب حوالي )

و قمنا بتحديد مساحة الحفريات عل التل المرتفع ضمن المضلع 

المحدد باللون االحمر و حفريات المدينة المنخفضة ضمن الشكل 

تقالي ،وال نعلم شيئ  عن طبيعة القطع و المواد المحدد باللون الير
 
ا

ي استخرجت من التل نتيجة هذه الحفريات التخريبية و 
االثرية النر

كي و الفصائل 
كيفية التضف بها من قبل سلطات االحتالل الير

 الموالية له

 

 

 

 

كي بحق #تل #الق #االثري
 #جرائم #االحتالل #الير

  

ي من مدينة عفرين عىل بعد حوالي )    (  30يقع التل إل الشمال الغربر

غانه    لقرية فير
 
كم  عىل الضفة اليشى لنهر عفرين   ويتبع  إداريا

ان    التابعة لناحية شر

كي لمنطقة عفرين السورية  تعرض التل لعمليات 
بعد االحتالل الير

صور حفر وتجريف كبير باآلليات الثقيلة بحسب إحدى ال

ي الصورة  2019/  12 / 1الفوتوغرافية العائدة ال تاري    خ 
 
حيث يظهر ف



ي للتل مجموعة من األشخاص المجتمعير   الملتقطة من الطرف الغربر

ر ( وهي تعمل عىل سفح التل وتقوم  حول آلية ثقيلة ) بلدوزر مجي  

ي الصورة تسوية سطح التل 
 
بتدمير وتخريب الطبقات األثرية ويظهر ف

 عىل عقب منه نتيجة إزال
 
ة الطبقات العليا وقلب الطبقات األثرية رأسا

ي الغرب وغابة 
 
ة ميدانكي ف ي للتل كبحير

 
كما يظهر المحيط الجغراف

ق منه .                                                                                        ي الشر
 
صنوبر ف

ي الرب  ع االخير من بمتابعة ملف التل تبير  أن هذه الحف
 
ريات حدثت ف

حيث تشير الصورة الفضائية العائدة ال تاري    خ  2019العام 

ال  عدم وجود اية عالمات للحفر عىل التل بينما تشير   2019\ 8\ 21

بوضوح ال هذه  2019\ 9\ 28الصورة الفضائية العائدة ال تاري    خ 

ي  توسعت مع الزمن وامتدت ال المدينة المن
خفضة الحفريات النر

ي الصورة الفضائية العائدة 
 
ي التل وازدادت أعماقها حيث يظهر ف

ر
ف شر

بعض هذه العالمات الظاهرة بلون أسود وفتح عدة  2020\ 4\ 10ال 

 عمق هذه الحفريات بعد 
 
طرق لصعود و نزول االليات و ال نعلم تماما

ي طالتها أعمال التخريب، كما أننا ال نعلم 
ذلك التاري    خ والمساحات النر

ي تم استخراجها من التل ، وكيفية شي
 عن طبيعة المواد والقطع النر

 
ئا

ي 
 
كي صاحبة القرار الفعىلي ف

التضف بها من قبل سلطات االحتالل الير

 المنطقة منذ احتاللها. 

 

 

 

 

 

 



كي بحق #تل #ألجيا #األثري
 #جرائم #االحتالل #الير

ان بمنطقة عفرين وهو من التالل الو   ي ناحية شر
 
اقعة ضمن يقع التل ف

ي تبعد عن مركز مدينة عفرين 
التجمعات السكنية  وسط قرية ألجيا النر

ي قيود  30قرابة / 
 
/ كم إل الشمال منها وهو من التالل الغير مسجلة ف

مديرية االثار السورية.                                                                                       

تابعة ملف تل ألجيا حصلنا عىل صور  فضائية  عائدة ال من خالل م

كي  تثبت تعرض التل األثري لحفريات 
مرحلة ما بعد االحتالل الير

ي الطرف الشمالي من التل المرتفع 
 
تخريبية باألليات الثقيلة ف

ي الصورة تعرض مساحات من 
 
)األكروبول( بشكٍل خاص ،كما تظهر ف

ي الطرف الج
 
ي من قاعدة التل المرتفع  المدينة المنخفضة ف

ر
ف ي الشر نوبر

ر الذي لحق بالتل وطبقاته األثرية ،كما ال   مدى الض 
 
وال نعلم تماما

ي ظهرت أثناء الحفريات 
نملك أية فكرة عن اللفر و المواد األثرية النر

التخريبية .وإن كانت هذه األعمال  التخريبية مستمرة بعد تاري    خ 

 . 2019\ 9\ 28الصورة الفضائية 

 
 

 

كي  االحتالل جرائم
 االثريعبدالو  برجبحق تل  الير

ي مدينة عفرين عىل بعد حوالي ) ي 12يقع تل برج عبدالو جنوبر (كم غربر
ي 1’5بحوالي ) قرية برج عبدالو 

 
(كم ،وهو من التالل األثرية المسجلة ف

  .1981آ( لعام \ 244سجالت مديرية االثار السورية بالقرار )
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كي و الفصائل الموالية له بإجراء حفريات 
قامت سلطات االحتالل الير

ة الواقعة  تخريبية باآلليات الثقيلة عىل تل برج عبدالو  ي الفير
 
األثري ف

 2019والنصف األول من العام  2018بير  الرب  ع االخير من العام 
ي 
ي للصور الفضائية الملتقطة للتل األثري النر

بحسب التسلسل الزمن 
 ال تاري    خ 

 
أما الصورة العائدة ال تاري    خ  2018\ 8\ 22تظهر التل سليما

ظهر تعرض التل لحفريات تخريبية كبير  2019\ 5\ 21
ُ
ة باألليات ت

ي منتصف سطح األكروبول وغربه ،أما الصورة العائدة 
 
الثقيلة تركزت ف

فتظهر التوسع الكبير لهذه الحفريات  2019\ 7\ 14ال تاري    خ 
وامتدادها ال معظم مساحة األكروبول و ظهور أليتير  ثقيلتير  تقومان 

بتدمير الطبقات االثرية عىل التل الذي تم تجريفه بالكامل بحسب 
مع األخذ بعير  االعتبار  2019\ 9\ 28ورة الفضائية العائدة لتاري    خ الص

 مع ازدياد المساحة وتم التأكد من صحة 
 
ازدياد عمق الحفريات طردا

هذه المعلومات من خالل السكان األصليير  من خالل عدة صور 
  .فوتوغرافية تثبت ما تم ذكره أعاله

 
والجدير بالذكر أننا ال نعلم تماما

ي طالتها أعمال التخريب بعد عمق هذه ال
حفريات والمساحات النر

 عن طبيعة المواد 
 
تاري    خ أخر صورة فضائية ، كما أننا ال نعلم شيئا

ي تم استخراجها من التل ، وكيفية التضف بها من قبل 
والقطع النر

ي المنطقة منذ احتاللها
 
كي صاحبة القرار الفعىلي ف

 سلطات االحتالل الير
 

 
 

 


