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األربعاء 15 شباط 2017

احلسكة: اعتقاالت تعسفية تستهدف 
عائالت أبكملها من قبل اإلدارة الذاتية 

اعتقاالت على خلفية عرقية أو هبدف 
التجنيد اإلجباري

تقرير موجز
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مت اإلعــان عــن أتســيس اإلدارة الذاتيــة يف كانــون الثــاين/ 2014 وهــي مكونــة بشــكل رئيــس مــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي والقــوات 
التابعــة لــه، وهــو فــرع حــزب العمــال الكردســتاين يف ســوراي، وقــد ســجلنا يف عــدة تقاريــر ســابقة االنتهــاكات الــي قــام هبــا حــزب االحتــاد 

الدميقراطــي الكــردي منــذ عــام 2012 حــى تشــكيله مــا أُطلــق عليــه اإلدارة الذاتيــة، مث بعــد تشــكيلها منــذ عــام 2014 حــى اآلن.
وقــد أكــدان عــر بيــان ســابق، أن هنــاك ارتفاعــاً منهجيــاً ملحوظــاً يف عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري وقمــع احلــرايت علــى 
يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة، وذلــك ضمــن املناطــق الــي متــدَّدت وبســطت ســيطرهتا عليهــا، وقــد انعكــس ذلــك بشــكل خطــر علــى جوانــب 

احليــاة يف تلــك املناطــق وتدهــورت حريــة العمــل يف اجملــال الصحفــي والسياســي بشــكل أساســي.

الحظنــا أن بعــض عمليــات االعتقــال واملدامهــة الــي جــرت بدايــة عــام 2017 كانــت علــى خلفيــة عرقيــة، ذلــك حتــت ذريعــة ماحقــة 
خــااي تنظيــم داعــش يف القــرى ذات األغلبيــة العربيــة الواقعــة يف ريــف مدينــة القامشــلي وحتديــداً يف )تــل الطحــن، تــل حبــش، أبــو كــرة، 
التيمــاء، ســليمة، خزاعــة( واخلاضعــة حاليــاً لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة، وقــد وثَّــق قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
يف يومــي 20 و23/ كانــون الثــاين/ 2017 اعتقــااًل تعســفياً ملــا اليقــل عــن 31 شــخصاً، بينهــم 11 شــخصاً مــن عائلــة واحــدة ومــن 
بــن أفــراد العائلــة الــي اعتقلــت طفــل مريــض وســيدة مــن قريــة تــل الطحــن، وأكــدت عائــات املعتقلــن الــي متكنــا مــن التواصــل معهــا أن 
محلــة االعتقــاالت قادهــا علــوان خانيــك وهــو أحــد قيــادي قــوات اإلدارة الذاتيــة واســتخدم فيهــا األســلحة الثقيلــة إلرهــاب الســكان، ونتــج 
ــتَّبع يف عمليــات االعتقــال، وحدثــت معظــم املدامهــات  ــ

ُ
عــن ذلــك إصابــة أحــد املدنيــن بطلــق انري بعــد أن اعــرض علــى األســلوب امل

قرابــة الســاعة 04:00.

احتجــزت قــوات اإلدارة الذاتيــة املعتقلــن يف ســجون اتبعــة هلــا يف قــرى تــل محيــس والقحطانيــة بريــف مدينــة القامشــلي، كمــا حّولــت 
صوامــع القمــح إىل مراكــز احتجــاز، ومنعــت عائــات املعتقلــن مــن زايرهتــم والســؤال عنهــم، وتتخــوَّف العائــات ذاهتــا مــن أن تقــوم 
القــوات ابعتقاهلــم مث ضرهبــم وتعذيبهــم يف حــال تكــرار الســؤال عــن ذويهــم املعتقلــن، كمــا ســجلنا ذلــك مــع عــدة حــاالت مماثلــة، ومل 

ــه اإلدارة الذاتيــة هلــؤالء املعتقلــن أيــة هتمــة حمــددة حــى اآلن، كمــا مل ُتضعهــم أليــة حماكمــة. توجِّ

إضافــة إىل مــا ســبق، ســجلنا مــا اليقــل عــن 56 حالــة اعتقــال تعســفي ترقــى إىل مــا ُيشــبه حــاالت خطــف، متَّــت عــر عمليــات دهــم 
قامــت هبــا قــوات اإلدارة الذاتيــة؛ هبــدف التجنيــد القســري أو جملــرد االشــتباه بوجــود صــات قــرىب أو جمــرد تواصــل مــع فصائــل يف املعارضــة 

الســورية املســلحة، وألســباب أخــرى عديــدة مل نتمكــن مــن حتديدهــا، وكان مــن أبــرز تلــك احلــوادث:

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/?p=6824
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الثــااثء 17/ كانــون الثــاين/ 2017 اعتقلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة 7 أفــراد مــن عائلــة واحــدة يف مدينــة الشــدادي مبحافظــة احلســكة 
بتهمــة تواصلهــم مــع أقرابئهــم يف فصائــل يف املعارضــة املســلحة واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة، مــازال مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً.

األحــد 29/ كانــون الثــاين/ 2017 قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة حبملــة دهــم واعتقــال هبــدف التجنيــد القســري يف عــدة أحيــاء مــن 
مدينــة الشــدادي مبحافظــة احلســكة، مت توثيــق اعتقــال 18 مدنيــاً، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة، مــازال مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً.

اإلثنــن 6/ شــباط/ 2017 قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف قــرى اخلرنــويب وتــل أمحــد، والكدمييــات بريــف حمافظــة 
احلســكة الشــرقي، مت توثيــق اعتقــال 11 مدنيــاً، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة، مــازال مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان وألهلهــم أيضــاً.

الثااثء 7/شــباط/ 2017 اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية 7 نســاء من عائات العجور واجلداع من قرية اجمليرة بريف حمافظة احلســكة 
ــرن مــن منازهلــن يف تشــرين الثــاين مــن عــام  بســبب عودهتــنَّ إىل منازهلــن مــن دون احلصــول علــى إذن مــن اإلدارة الذاتيــة، وُكــنَّ قــد ُهجِّ

2013 بســبب انســحاب لــواء حتريــر ســوراي – أحــد فصائــل املعارضــة- وســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة عليهــا.

ُتشــكِّل األفعــال الــواردة يف هــذا البيــان، والــي ارتكبتهــا قــوات اإلدارة الذاتيــة، انتهــاكاً للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وأيضــاً للقانــون 
اإلنســاين الــدويل، وقــد مــورس بعضهــا انطاقــاً مــن دافــع عرقــي. بنــاء علــى ذلــك، جيــب علــى اإلدارة األمريكيــة الداعــم الرئيــس لــإدارة 
الذاتيــة الضغــط عليهــا للســماح بدخــول مراقبــن ُمســتقلن إىل مراكــز االحتجــاز، مبــن فيهــم أعضــاء مــن املنظمــات احلقوقيــة الدوليــة، 

واإلفــراج غــر املشــروط عــن مجيــع املعتقلــن تعســفياً، واملعتقلــن علــى خلفيــة عرقيــة، أو سياســية.
جيــب علــى جملــس األمــن أن يضمــن تنفيــذ القــرار 2139 الصــادر يف 22/ شــباط/ 2014 والقاضــي بوقــف عمليــات التعذيــب وأيــة 

ممارســات ســيئة.
كمــا يتوجــب علــى اإلدارة الذاتيــة أن ُتطبِّــق أبســط مبــادئ احملاكمــة العادلــة، كوجــوب إبــاغ مجيــع احملتجزيــن أبســباب اعتقاهلــم، وأن 

يكــون ذلــك عــر تصريــح مــن النائــب العــام أو مــن وكائــه، والســماح بتوكيــل حمــاٍم.
 

يتوجــب علــى الــدول األوربيــة والــوالايت املتحــدة األمريكيــة مراجعــة سياســة تعاملهــا ودعمهــا حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، والتأكــد 
وضمــان عــدم اســتخدام األســلحة املدعــوم هبــا مــن أجــل تكريــس التســلُّط واالســتبداد وقمــع احلــرايت.
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