الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.
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بــيــــــان
بيان إدانة لقيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز
تعسفي لتسعة أشخاص من عائلة إيبو بينهم خمسة
أطفال وسيدتان واتخاذهم كرهائن
علمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن خــال تواصلهــا مــع عائلــة إيبــو َّ
أن جهــاز االســتخبارات التابــع
للمجلــس العســكري فــي مدينــة منبــج بريــف محافظــة حلــب الشــرقي والتابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة
قــام يــوم األربعــاء /6كانــون الثانــي 2021 /باحتجــاز ثمانيــة أشــخاص مــن العائلــة مــن منزلهــم فــي مدينــة منبــج،
وهــم :والــد نضــال إيبــو المطلــوب لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وثالثــة مــن أشــقائه ،وزوجتــه وأطفالــه الثالثــة،
وهــم علــى الترتيــب محمــود نضــال إيبــو ( 66عــام) ،ريــزان وأحمــد ومحمــد إيبــو ( )14 ،16 ،24عــام ،أميــرة مطران
( 23عــام) ،واألطفــال محمــود والزكيــن وآريــن نضــال إيبــو ،والذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  3و 6ســنوات .وقــد
اقتادهــم إلــى جهــة مجهولــة ،ونعتقــد أن الهــدف مــن ذلــك هــو اتخاذهــم كرهائــن للضغــط علــى نضــال لتســليم
نفســه لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.
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لــم تكتفــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة بذلــك ،بــل إنهــا قامــت يــوم اإلثنيــن  /1آذار 2021 /باعتقــال الســيدة
هيفــاء هوشــو ،والــدة نضــال إيبــو ،البالغــة مــن العمــر  55عام ـ ًا علــى خلفيــة ظهورهــا فــي مقطــع مصــور
تطالــب فيــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة باإلفــراج عــن زوجهــا وعائلــة ابنهــا وكشــف مصيرهــم ،لكنهــا
اعتقلــت لمجــرد إبــداء رأيهــا ،وتــم ســوقها إلــى جهــة مجهولــة أيض ـ ًا.
نضــال محمــود إيبــو ،مــن أبنــاء مدينــة عيــن العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،يبلــغ مــن العمــر 30
عــام ،وعمــل فــي قســم الماليــة والرقابــة بمجلــس إدارة مدينــة منبــج منــذ عــام  ،2016وبعــد تكليفــه برئاســة
لجنــة لمكافحــة الفســاد فــي مجلــس إدارة منبــج وكشــفه ملفــات الفســاد ونشــرها ضمــن مقاطــع فيديــو
علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ،تع ـرَّض نضــال للتهديــد بالقتــل مــن قبــل األشــخاص الذيــن تــم ذكــر
أســمائهم فــي المقاطــع المصــورة ،وبتاريــخ  /20كانــون األول 2020 /قــام نضــال إيبــو بتقديــم اســتقالته،
لكــن تــم رفضهــا ،وبحســب مــا أخبرتنــا بــه عائلتــه فقــد رفــض مجلــس منبــج العســكري التابــع لقوات ســوريا
الديمقراطيــة تأميــن الحمايــة لــه مــن التهديــدات التــي تعــرض لهــا؛ ممــا اضطــره لالختبــاء ومــن ثــم الخــروج
مــن المنطقــة بتاريــخ  /2كانــون الثانــي.2021 /
لــم تتــم عمليــة االعتقــال وفق ـ ًا لمذكــرة قضائيــة ،وهــذه قاعــدة عامــة فــي الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت
االعتقــال التــي تقــوم بهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،ولــم يعلــم األشــخاص الذيــن تــم اعتقالهــم مــا هــي
التهمــة الموجهــة إليهــم ،ومنعــوا مــن التواصــل مــع أي أحــد مــن ذويهــم ،وأصبحــوا رهائــن مقابــل تســليم
نضــال إيبــو نفســه ،وفــي كثيــر مــن الحــاالت ســجلنا اعتقــال قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذوي المطلوبيــن
لهــا وتقــوم باعتقــال الفئــة األضعــف التــي تجدهــا مــن بيــن أفــراد العائلــة ،كالنســاء أو األطفــال أو الكهــول،
وغالبـ ًا ال يتــم االعتقــال النتــزاع معلومــات بــل لالنتقــام والضغــط علــى المطلوبيــن لتســليم أنفســهم وهــذا
شــبيه بممارســات النظــام الســوري.
تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عمليــة اعتقــال أفــراد مــن عائلــة إيبــو واتخاذهــم كرهائــن ،فــي
انتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،ونطالــب باإلفــراج الفــوري عنهــم وتعويضهــم معنوي ـ ًا
ومادي ـ ًا ،وتوجــه نــداءً إلــى قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة للضغــط علــى قــوات
ســوريا الديمقراطيــة لوقــف كافــة أشــكال االنتهــاكات وفــي مقدمتهــا الخطــف واالحتجــاز التعســفي واتخاذ
الرهائــن والتعذيــب.
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