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األربعاء 9 آب 2017

اإلدارة الذاتية الكردية تستمرُّ في سياسة 
االعتقاالت التَّعسفية والتَّعذيب

البدَّ من اإلفراج عن اإلعالمي برزان حسني 
والكفِّ عن سياسة اإلخفاء القسري

بيــــان
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مارســت قوات اإلدارة الذاتية )بشــكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردســتاين( بشــكل واســع 
ألوانــاً خمتلفــة مــن االنتهــاكات للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف املناطــق الــي ُتســيطر عليهــا وبشــكل خــاص عــر عمليــات 
االعتقــال التعســفي، واخلطــف، واإلخفــاء القســري، والتَّعذيــب، طالــت نشــطاء ومعارضــني ومنتقديــن سياســيني، وقــد ســجلنا 
منــذ بدايــة عــام 2017 حــى اآلن مــا اليقــل عــن 169 حادثــة اعتقــال وإخفــاء قســري اســتهدفت النشــطاء والسياســيني، متَّ 
اإلفراج عن 72 منهم فيما ال يزال الـ 97 الباقني قيد االعتقال التَّعســفي أو االختفاء القســري، ومل تُقم تلك القوات بتوجيه 
مذكــرة اهتــام، وبعــد االعتقــال مل تطَّلــع معظــم عائــالت احملتجزيــن علــى مــكان احتجــاز ذويهــم، أو توضيــح مــا إذا كانــوا علــى 
قيــد احليــاة أم ال، وغالبــاً مــا يرتافــق هــذا االعتقــال مــع إهانــة وتعذيــب، والذيــن أُفــرَِج عنهــم مل خيضعــوا حملاكمــات عادلــة، بــل 
عبــارة عــن إجــراءات شــكليَّة، وقــد أخرنــا عــدد منهــم أن مراكــز االحتجــاز ال تتوفَّــر فيهــا املقومــات األساســية مــن الرعايــة الطبيــة 
ــُن احملتجــزون  والنظافــة الشــخصية، وامليــاه، والطعــام والتَّهويــة، وهــذا تســّبب يف انتشــار األمــراض بــني احملتجزيــن، كمــا اليتمكَّ

مــن توكيــل حمــاٍم، وال تســتطيع عائالهتــم زياهتــم بشــكل منتظــم.

يف 13/ أيــار/ 2017 ســجلنا اعتقــال اإلعالمــي ومراســل برنامــج أرك )ARK( التابــع لقنــاة زاغــروس الفضائيــة بــرزان 
حســني ليــاين، بعــد توجهــه مــن بلدتــه معبــدة بريــف حمافظــة احلســكة الشــرقي حنــو مدينــة الرميــالن؛ إلجــراء مكاملــة هاتفيــة مــن 
أجــل االطمئنــان علــى عائلتــه، يبلــغ بــرزان مــن العمــر 43 عامــاً، متــزوج ولديــه أطفــال، وقــد جــرى اعتقالــه واقتيــاده مــع ســيارته 
مــن قبــل عناصــر مســلحة أخرنــا مقربــون منــه أهنــم اســتطاعوا التأكــد بعــد مــرور أســبوع علــى اختفائــه مــن أن العناصــر املســلحة 

تتبــع لقــوات اإلدارة الذاتيــة.

وحبســب مــا أفــاد أصدقــاء لعائلــة بــرزان للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فإهنــم لــدى تواصلهــم مــع قــوات اإلدارة الذاتيــة يف 
مدينــة الرميــالن، أنكــروا اعتقالــه ورفضــوا اإلدالء بأيــة معلومــات عنــه أو عــن مــكان احتجــازه وبقــي قيــَد االختفــاء القســري حــى 
17/ متــوز/ 2017 عندهــا فقــط مسحــت قــوات اإلدارة الذاتيــة لزوجتــه بزيارتــه للمــرة األوىل وملــدة دقائــق حمــدودة يف مــكان 

احتجــازه يف ســجن يب نافكــري الــذي يقــع قــرب مدينــة القامشــلي بريــف احلســكة الشــمايل.

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.
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وقــد حصلنــا علــى معلومــات ُتشــر إىل أنــه قــد جــرى احتجــاز بــرزان قرابــة 45 يومــاً يف احلبــس االنفــرادي وتعــرَّض لســوء معاملــة 
ونقــص يف الرعايــة الصحيــة، كمــا أنــه بــدأ يُعــاين مــن تدهــور يف حالتــه الصحيــة بســبب مــرض ُمزمــن يُعــاين منــه منــذ وقــت ســابق.

ــه قــوات اإلدارة الذاتيــة أيــة هُتمــة لــه كمــا مل ُتضعــه أليــة حُماكمــة  وعلــى الرغــم مــن مــرور قرابــة ثالثــة أشــهر علــى اعتقــال بــرزان مل توجِّ
ومل تسمح له بتوكيل حماٍم أو التَّواصل مع عائلته، وقد حصلنا على رواياٍت من بعض املفرِج عنهم من سجن يب نافكري أطلعونا 
عرها على ظروف االحتجاز الســيئة يف الســجن، وبشــكل أساســي افتقاره إىل نظام التَّهوية واملســاحة الكافية الســتيعاب األعداد 
املتزايدة من احملتجزين، وشبه انعدام الرعاية الصحية، واخنفاض خمصصات الغذاء الالزم للمحتجزين، وتعمُّد إدارته إساءة معاملة 

احملتجزين، إضافة إىل عدم إخضاعهم ألية حُماكمة، وتعريضهم للتَّعذيب بالضرب، واحلبس االنفرادي.

على قوات اإلدارة الذاتية:
أواًل: أن تُفــرِج عــن اإلعالمــي بــرزان حســني ليــاين ومجيــع املعتقلــني تعســفياً يف مراكــز احتجازهــا بشــكل فــوري، وأن تســمح هلــم 

بتوكيــل حمــاٍم ورؤيــة عائالهتــم، وإقامــة حماكمــة عادلــة هلــم.

التَّعذيــب حبــق اخلصــوم  الــدويل حلقــوق اإلنســان والتوقــف عــن اإلخفــاء القســري واســتخدام  القانــون  ثانيــاً: االلتــزام مبعايــر 
املتورطــني يف هــذه اجلرائــم يف حماكمــات علنيــة. فــوري وحماســبة  السياســيني والعســكريني، وفتــح حتقيــق 

كمــا جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 
ُتســيطر عليهــا، والبــدء بإنشــاء ودعــم جمالــس حمليــة مــن مجيــع أبنــاء اجملتمــع احمللــي إلدارة تلــك املناطــق بشــكل مــدين.
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