
من االنتهاكات و الجرائم التي  ۲۰۲۲لشهر تموز يوليو  يوم 15ثاني و حصيلة األسبوع ال
 تمارس بحق أهالي مدينة عفرين المحتلة .

و الفصائل  ملف توثيق االنتهاكات األسبوعية المرتكبة في مدينة عفرين المحتلة من قبل المحتل الترکی
المرتزقة التابعة لها و التي لم تختلف عن سابقاتها ، حيث اليزال المحتل ينفذ أجندته االحتاللية عن طريق 
مرتزقته من خالل تضييق الخناق على األهالي و دفعهم للتهجير عن طريق العديد من االنتهاكات و الجرائم 

 لبث الخوف في نفوسهم.
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 االستيالء على ممتلكات األهالي -٣ 
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 الخطف-1

 

ة" التابعة اقدم مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة لالحتالل التركي على اختطاف مواطنين من أهالي قرية "عين دار -
 الناحية شيراوا بريف مدينة عفرين المحتلة، وذلك بتهم و حجج واهية والمختطفين هما كل من :

 "عاما والدته "زينب"37"عاما ."سيدو رشاد علي"53مسعود عزالدين بريمو"-"

 هذا وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة واليزال مصيرهم مجهوال حتى اآلن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عناصر مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة لالحتالل التركي أفرجت يوم امس عن الشاب "عبد الهادي حنيف طوبال" من -
 أهالي قرية ديرصوان التابعة لناحية شران بريف

 اشهر من قبل الفصيل ذاته اثناء حملة اختطاف طالت القرية حينها. 6مدينة عفرين المحتلة بعد اختطافه مدة 
 

 
 
 
 
 

أقدمت مرتزقة "السلطان مراد" التابعة لالحتالل التركي على أختطاف المواطن "عبدالرحمن  ۲۰۲۲ -۹-۲7بتاريخ  -
"عامة يعمل متعهد بناء و متزوج لديه": "أطفال من أهالي قرية "كفر دلي" تحتاني التابعة لناحية جنديرس 45عمر حسن"

ة إليه ، هذا وقد داهمو المرتزقة منزل المواطن في حي االشرفية" بريف مدينة عفرين المحتلة، دون معرفة التهم الموجه
 بمدينة عفرين المحتلة وقاموا بأختطافه و تم نقله إلى جهة مجهولة، واليزال مصيره مجهوال إلى األن.

 

 
 
 
 

" و دورية مشتركة تضم كل من مرتزقة الشرطة العسكرية و مرتزقة محمد الفاتح اقدموا على مداهمة قرية "معمال-
اختطفوا المواطنين "نهاد محمد بكو مصطفی عابدين فارس" وذلك بتهمة الخروج في نوبات الحراسة الليلة في عهد 

اإلدارة الذاتية. وأكد المصدر بأن المرتزقة اقتادت المختطفين إلى جهة مجهولة واليزال مصيرهم مجهوال حتى اآلن ، كما 
 امريکی لكل شخص لقاء اإلفراج عنهم.دوالر  ۲۰۰طالبت ذويهم دفع فدية مقدارها 

 
 
 
 

عناصر من مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة لالحتالل التركي اقدموا يوم امس مداهمة قرية "نسرية" التابعة لناحية  -
جنديرس بريف مدينة عفرين المحتلة واختطفت شابين، وذلك بتهمة التعامل مع االدارة الذاتية سابقة ، و أوضح بأن 



عاما" ، وقاموا المرتزقة باقتياد الشابين إلى  ۲۹عامة و "أكرم زهير حسين  ۲۸فين هما كل من : "على حسن وليد المختط
 جهة مجهولة واليزال مصيرهم مجهوال إلى اآلن.

 
 

دورية مشتركة تضم مرتزقة الشرطة العسكرية و المدنية شنوا حملة مداهمة على قرى في ناحية جنديرس و اختطفت ه  -
األم ” عام  3۲نورس درويش محمود “رمادية تل سلور و هيکجه " ، والمختطفين هم كل من : “نين من أهالي قرى مواط

 ۲۸علي نزار جميل “، ”عامة األم صديقة من أهالي قرية هيكجة ۲۵نجيب فريد محمد “نازلية من أهالي قرية تل سلور، 
عامة األم ميساء" وهم من أهالي قرية  3۰حمود حسين حمو عامة األم أمينة م ۲6عامة األم فاطمة شرفان خليل عبدو 

 رمادية
 
 

 نساء كرد من أهالي قرية "مست 3 عناصر مرتزقة "محمد الفاتح" التابعة لالحتالل الترکی اقدموا على اختطاف-
 عاشور" التابعة لناحية معبطلي بريف مدينة عفرين المحتلة

وبحسب المصدر فأن المختطفات هن كل من "رقية مصطفی هيفين حميد علطونو حنيفة زوجة المواطن "حج 
مستو" ، هذا وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة واليزال مصيرهم مجهوال حتى اآلن ، وذلك بتهمة التعامل مع 

ها ، والتي تخول كل فصيل مرتزقة اإلدارة الذاتية سابقا التهمة التي باتت كابوس المواطنين في المدينة ونواحي
 ممارسة االختطافات بحق األهالي ، بأوامر من سلطات االحتالل الترکی و االستخبارات.

 

 
بريف   عناصر "استخبارات التركية" وبرفقة عناصر من الشرطة المدينة اقدمت على مداهمة ناحية "جنديرس" -

 مدينة عفرين المحتلة واختطتف المواطنين . 

 وبحسب المصدر فأن المختطفين هم كل من : 

 كوران .  " من اهالي قرية-عاما   3۲البالغ من العمر   "محمد إسماعيل وحيد"-1

 "حسين وليد محمود" من اهالي قرية كوران.-۲

 " من اهالي ناحية جنديرس .-عاما   34"عبدو محمد بطال تولد " البالغ من العمر -3

اختطفوا بتهمة التعامل مع اإلدارة الذاتية سابقا ، هذا وتم أقتيادهم إلى جهة مجهولة واضاف المصدر بأن المواطنين 

 وال يزال مصيرهم مجهوال  حتى اآلن . 

 

 

لمرتزق " أبو محمد القلموني" اإلرهابي السابق في صفوف هيئة تحرير الشام "النصرة" والذي يتزعم احد ا -

 6م برفقة عدد من عناصره على مداهمة قرى ناحية شيراوا و اختطفوا مجموعات مرتزقة "فيلق الشام" حاليا  ، اقد

 مواطنين من اهاليها.

وأضاف المصدر بأن المختطفين هم : "عثمان خليل _ابراهيم جمعة" ، "حنيف عثمان" من أهالي قرية "بعية"  و 

"تيسير صالح" من قرية "باصوفان" حميد سيدو" من أهالي قرية غزاوية باإلضافة للمواطن -المواطنين "أحمد جمال 

، ولم نتمكن من معرفة التهم المنسوبة اليهم بسبب نقلهم بحسب المصدر إلى احد قرى التي تسيطر عليها "النصرة" 

بناحية جنديرس ، حيث تم نقلهم بموجب أوامر من القيادي "أبو محمد القلموني" الموالي للتنظيم اإلرهابي ، ويعتبر 

 ق الشام" احد اضلع تنظيم النصرة في المدينة ويتحرك بأوامر منهم و بأشراف استخباراتي تركي.فصيل مرتزقة "فلي

 

 

 

مواطنين من  5عناصر من مرتزقة الشرطة العسكرية و المدنية التابعين لالحتالل التركي اقدموا على اختطاف  -

  .ن المحتلةأهالي قريتي "تل سلور_اوغجلة" التابعة لناحية جنديرس بريف مدينة عفري

 

   :بحسب المصدر فأن المختطفين هم كل من

 عاما   3۲علي شير محمود" البالغ من العمر "

 "عاما " من أهالي قرية "تل سلور ۲۸نورس خليل علي البالغ من العمر "



 عاما   3۰محمود أحمد العلي "

 عاما   ۲۸عمر حسن عبدو "

 "عاما  من أهالي قرية "اغجلة 31خليل حسين محمد "

اقتياد المختطفين إلى جهة مجهولة واليزال مصيرهم مجهوال  حتى اآلن ، وذلك بتهمة التعامل مع اإلدارة الذاتية م تم 

 .سابقا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فلتان امني -۲

 
 
 

، على طريق كفر  انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة عسكرية تابعة لمرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة لالحتالل الترکی -
 كلبين التابعة لمدينة اعزاز المحتلة ، و انباء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة

 

 إصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب مشفی جيهان وسط مدينة عفرين المحتلة. -
 

ا من أهالي قرية معراته من منزله عام 5۰خرج المواطن "عبد الرحمن عيسو" الملقب ب عبدو بوزو" البالغ من العمر -
سعيا إلى عمله اليومي في رعي الماشية في احد الحقول المجاورة للقرية ، وفقد اثر المواطن منذ  ۲۰۲۲_7_5بتاريخ 

ساعة على اختفائه  ۲4ذلك الحين ليعثر عليه مقتول و مرمى في احد اآلبار بقرب من مقبرة في محيط القرية، وذلك بعد 
ثار كدمات لتتوضح الصورة و تظهر بأن وفاة المواطن متعمدة و انها جريمة ، لكن إلى اآلن لم يتم معرفة ويظهر عليه آ

الدافع وراء مقتل المواطن لكن اصابيع االتهام تتجه إلى أحد عناصر المرتزقة ف بحسب بعض األهالي من القرية فأن 
 ة والذي هدد المغدور في اكثر من مناسبة .المغدور كان على خالف مع احد عناصر مرتزقة الشرطة العسكري

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
تشهد في األيام الماضية انشقاقات كبيرة بينهم قيادين وذلك بعد خالفات مع قائد الفصيل المرتزق المدعو "محمد أبو  -

 .جاسم" الملقب أبو عمشة المقرب من االستخبارات التركية والذي اظهر والئه لهم في اكثر من مناسبة
وبحسب المصدر فأن أبو عمشة قام بتجميد عدد من القيادين في صفوف الفصيل كما قام بسحب الصالحيات التي كانت 
متاحة لهم على اثر خالفات بينهم كما اصدر قرار بتسليم جميع السيارات التي كانوا يقودونها المرتزقة ، و تسليمهم 

 .سيارات قديمة وبيع تلك التي تم مصادرتها منهم
ه المصدر على لسان بعض المرتزقة في الفصيل بأن أبو عمشة يخطط إلى جمع ما يستطيع جمعه و يهرب بها إلى ونو

تركيا ، وذلك بتنسيق مع االستخبارات التركي بعدما تم تداول اسم المرتزق أبو عمشة في العديد من المناسبات و تلويح 
 .ف من الجرائم بحق أهالي مدينة عفرين المحتلةالغرب بإدراجه على قائمة االرهابين بعد ارتكابه اآلال

 
 
 
 
 

مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بليغة نتيجة استهدافهم بغارة جوية لطائرة مسيرة مجهولة استهدفت دراجة نارية كانت -
 .تقلهما في قرية "خالطان" التابعة لناحية جنديرس

 
 
لألحتالل التركي المسؤول عن قطاع كمروك بناحية ماباتا/معبطلي اغتيال احد قيادات مرتزقة لواء صقور الشمال التابع  -

 :المرتزقة
حسن الجمعه" حيث تم أغتياله بطلقتين في الرأس على الطريق الواصل بين قريتي كمروك و عين الحجر التابعتين  "

 لناحية معبطلي
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 االستيالء على ممتلكات -٣
 

قاموا مرتزقة الجبهة الشامية بتبليغ المستوطنين في المدينة بعدم الخروج من منازل الكرد على رغم من عودة أصحابها  -
إال بعد دفع تعويض لهم ، حيث تم تسجيل اكثر من حالة مشابهة في حي االشرفية في مركز المدينة ، كما يتم االتجار 

 ستوطنين.بمنازل المهجرين الكرد بين المرتزقة و الم

يذكر بأن هناك العشرات من العوائل الكردية الذين مازالوا إلى االن لم يتمكنوا من استالم منازلهم على رغم من بقائهم في 
المدينة إبان العدوان التركي على المدينة وذلك بعد استيالء المرتزقة عليهم ، ويسكن البعض منهم مع اقربائهم في ريف 

ام باستئجار منازل في المدينة للمكوث فيها ، و على رغم من تقديم األهالي العديد من الشكاوي المدينة و البعض االخر ق
لدى الجهات و السلطات التركي إال أن األمر لم يجدي نفعا ، بل قاموا بتلفيق تهم واهية لكل من يطالب بمنزله ويتم 

ج عنه بعد تحصيل مبلغ مالي منه ، هنا نسال تلك اختطافه وتهديده بالقتل في حال طالب منزله ، و من ثم يتم االفرا
الشخصيات التي تدعو األهالي إلى العودة اين ضماناتكم بالعودة اآلمنة و تسير األوضاع التي خدعتم بها المواطنين للعودة 

 وجعلهم لقمة سائغة للمرتزقة
 
 
 

 اخبار و انتهاكات متنوعة-4

 

تار بأسماء المواطنين من أهالي وضرورة مراجعتهم لمركز المرتزقة في مرتزقة الشرطة المدنية بتسليم الئحة للمخ -
الناحية ، وذلك بحجة تسوية أوضاعهم بعد شكوك حول تعاملهم مع اإلدارة الذاتية. وتعسى المرتزقة بهذه الطريقة تحصيل 

زها دفع المواطنين للتهجير و الفدية المالية من األسماء التي تم استدعائهم ، أسلوب يتبعه المرتزقة األغراض عديد ابر
 اجبارهم لالنصياع ألوامرهم، ويأتي ذلك بأوامر استخباراتية تركية.

 

بعد عزل عدد من القيادين في صفوف مرتزقة العمشات بأوامر من قائد الفصيل "محمد جاسم" الملقب أبو عمشة  -

دة بإخراج المستوطنين الذين تم توطينهم في وسحب الصالحيات من قيادين اخرين ، قام متزعم الفصيل بأصدر أوامر جدي

منازل مهجري ناحية شيخ الحديد بريف مدينة عفرين المحتلة وتوطينهم في مستوطنات التي تم انشاءها بهدف تغيير 

 ديمغرافية المدينة وافراغ المنازل بشكل تام ، وذلك لتوطين عوائل المرتزقة الراغبين في الذهاب إلى ليبيا 

وبحسب مصادر خاصة في ناحية شيه التي أفادت بأن المتزعم أبو عمشة بفتح مكتب جديد في الناحية وذلك لتجنيد عدد 

و قام  ,مرتزقة من الراغبين في االنضمام لباقي الفصائل في ليبيا  ۲۰۰من المرتزقة إلى ليبيا وتم تسجيل اكثر من اسم 

يهم و الذهاب إلى ليبيا بتسجيل منازل عائد ملكيتها لمهجري الناحية أبو عمشة بوعد العناصر الراغبين بتسجيل اسام

 باسماهم و ذلك لتشجيعهم على االرتزاق

 

 

 

أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع األمريكي للشرق األوسط، دانا سترول، في كلمة ألقتها في معهد الشرق األوسط، أن  -

 .ة لتركيا في شمال سوريا بشدةالواليات المتحدة تعارض العملية العسكرية المحتمل

وأضافت "نحن نعارض بشدة أي عملية تركية في شمال سوريا وأوضحنا اعتراضاتنا على تركيا على وجه التحديد ألن 

 ."دا_ع_ش سيستفيد من تلك الحملة ناهيك عن التأثير اإلنساني

_اع_ش" المحتجزين لدى قوات سوريا آالف مقاتل من تنظيم "د 1۰وبحسب سترول، فإن القضية ال تتعلق فقط بحوالي 

ألف نازح في مخيمي الهول والروج في شمال سوريا المعرضين للتطرف  6۰الديمقراطية، ولكن أيضا حوالي 

 .واالستغالل

 

 

 

بعد ان رفعت تركيا سقف التهديدات بشن عملية عسكرية في شمال حلب و شمال شرق سورية ، استقدمت القوات  -

سكرية إلى خطوط التماس و تمركزت في عدة نقاط ، باإلضافة إلى رفع اعالمها على النقاط التي اإليرانية تعزيزات ع



  .تمركزت فيها قواتها في قرى ناحية شيراوا

 

ابين" \وتمكنت شبكتنا من الحصول على مقطع فيديو يظهر فيه رفع العلم اإليراني فوق برج االتصاالت في قرية "بينه

ة واضحة لتركيا عن رفضها للعملية التي تزعم تركيا على تنفيذها بحجة انشاء منطقة امنة في بناحية شيراوا ، في رسال

 .المناطق التي تحتلها

 

 

__________________________________________________________________ 


