تقرير موجز

ارتفاع وترية االعتقال واالختفاء القسري
على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية

اإلثنني  18شباط 2019
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R190204
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :بداية عام أسود وانتهاكات واسعة تطال عشرات القاطنني حتت سيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية.

اثنياً :أبرز احلوادث.

اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :بداية عام أسود وانتهاكات واسعة تطال عشرات القاطنني حتت سيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2019شـ َّـن قـوات اإلدارة الذاتيــة 1عمليــات دهــم اعتقــال واســعة
يف كل مــن حمافظــي الرقــة واحلســكة ،وحتـ َّـول نصــف املعتقلــن إىل عــداد املختفــن قسـرايً يف ظـ ِّـل إنــكار تلــك القـوات وجودهــم
لديهــا ،وجهـ ِـل أهلهــم مــكان وجودهــم ،ومنعهــم مــن االتصــال بعائالهتــم أو توكيــل حمـ ٍـام.
أتيت عمليــات االعتقــال يف ظـ ِّـل سياســة أوســع لقـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف التضييــق والقمــع وانتهــاك املعايــر األساســية يف
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف األراضــي الــي تســيطر عليهــا ،فقــد وثَّقنــا أمناطـاً متعــددة مــن االنتهــاكات أييت يف مقدمتهــا
حــاالت االعتقــال التعســفي الــي حتــول معظمهــا إىل اختفــاء قســري ،وحــاالت التعذيــب ،وجتنيــد األطفــال ،والتجنيــد القســري.
ترَّكزت عمليات الدهم واالعتقال التعسفي اليت قامت هبا قوات اإلدارة الذاتية منذ بداية كانون الثاين املنصرم يف كل من:
مــدن الرقــة وتــل أبيــض والطبقــة ،وقــرى القحطانيــة وعــن العــروس ،ومســعدة ،وخــس هبــال ،وخــس دعكــول ،وخــس عــاجل ،وبلــديت
سلوك واملنصورة يف حمافظة الرقة ،ومدينيت عني العرب ومنبج يف حمافظة حلب ،ومدينيت احلسكة والدرابسية يف حمافظة احلسكة.
ـجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال قـوات اإلدارة الذاتيــة مــا ال يقــل عــن  107أشــخاص بينهــم أربعــة أطفــال
سـ َّ
وســت ســيدات منــذ مطلــع كانــون الثــاين  2019حــى إصــدار هــذا التقريــر ،وقــد أصبــح  52مــن املعتقلــن يف عــداد املختفــن
قسـراً يف ظـ ِّـل عــدم اعـراف تلــك القـوات ابعتقاهلــم ،وأماكــن وجودهــم ،ومنعهــم مــن االتصــال بعائالهتــم أو متكينهــم مــن توكيــل
حمـ ٍـام أو عرضهــم علــى احملاكــم املوجــودة يف مناطــق ســيطرهتا علــى األقــل .وكان أفظــع تلــك االنتهــاكات مقتــل شــخصني بســبب
التَّعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا ،وقــد سـلَّمت اإلدارة الذاتيــة جثامينهــم لعائالهتــم.
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استهدفت قوات اإلدارة الذاتية بعمليات اعتقاهلا النازحني املقيمني يف مناطق سيطرهتا ،بشكل رئيس املوجودين يف املخيمات،
ـجلنا
وتذرعــت بتهـ ٍم خمتلفــة كوجــود صــات قــرىب بينهــم وبــن أفـراد يف تنظيــم داعــش أو فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،وقــد سـ َّ
َّ

العديــد مــن احل ـوادث الــي اعتقلــت فيهــا ق ـوات اإلدارة الذاتيــة أشــخاصاً عــدة مــن عائلــة واحــدة ،كمــا اســتهدفت بعمليــات

االعتقــال املشــاركني يف االحتجاجــات املناهضــة لسياســاهتا ،وبعــض الوجهــاء وشــيوخ العشــائر لرفضهــم أتييــد قرارهتــا كتلــك
املتعلقــة بفــرض التجنيــد أو إدانــة االحتجاجــات املناوئــة هلــا ،واســتهدفت أيضـاً بعــض املعلمــن املخالفــن للتعاليــم الــي فرضتهــا
حــول املنهــاج الدراســي أو طــرق التدريــس.

َّ
ـجلناها قــد متـَّـت بــدون مذكــرة قضائيــة ،وقــد أخــران بعــض األهــايل يف املناطــق الــي
إن معظــم عمليــات االعتقــال واملدامهــة الــي سـ َّ

شــهدت حــركات احتجــاج مثــل بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب ،عــن تطويــق ق ـوات عســكرية اتبعــة لــإدارة الذاتيــة
ـجلنا مــا يشــبه عمليــات اخلطــف مــن األسـواق واألماكــن العامــة ،وقــد وردتنــا
للمنطقــة ،مث اقتحــام املنــازل ،ويف حــاالت أخــرى سـ َّ

أنبــاء مــن بعــض األهــايل عــن تعـُّـرض عــدد مــن املعتقلــن لإلصابــة بطلــق انري يف أثنــاء حماولتهــم الفـرار مــن قـوات اإلدارة الذاتيــة،
ومل حتصــل عائالهتــم علــى معلومــات حــول مصريهــم.

إضافــة إىل كل مــا ســبق ،علمنــا مــن بعــض األهــايل الذيــن تالحقهــم قـوات اإلدارة الذاتيــة َّأنــم تلقـوا هتديــدات إبحـراق ممتلكاهتــم،
واعتقــال أفـراد مــن أســرهم يف حــال عــدم تســليم أنفســهم.
سجلنا يف املدة اليت يُغطيها التقرير أربع حوادث جتنيد ألطفال ترتاوح أعمارهم ما بني  17 - 13عاماً،
أما عن جتنيد األطفال ،فقد َّ
اختطفتهم قوات اإلدارة الذاتية ،ورفضت إعطاء عائالهتم أية معلومات عنهم ابستثناء َّ
أن أطفاهلم قد اقتيدوا إىل مراكز التدريب.

اثنياً :أبرز احلوادث:

اجلمعــة  /11كانــون الثــاين 2019 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة حبملــة دهــم واعتقــاالت يف قريــة خــس دعكــور بريــف حمافظــة
الرقــة الشــرقي ،وقــد وثَّقنــا اعتقاهلــا  12مدنيـاً بينهــم أربعــة مــن عائلــة واحــدة ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

األربعــاء  /23كانــون الثــاين 2019 /شـنَّت قـوات اإلدارة الذاتيــة محلــة دهــم واعتقــاالت يف بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة
الغــريب ،وقــد وثَّقنــا اعتقاهلــا  37مدنيـاً ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
اخلميــس  /24كانــون الثــاين 2019 /اعتقلــت قـوات اإلدارة الذاتيــة ســتة مدنيــن بينهــم طفــل واحــد وثــاث ســيدات مــن عائلــة
واحــدة إثـَـر مدامهــة منزهلــم يف حــي الرميلــة مبدينــة الرقــة ،واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.
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اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات:

لقــد انتهكــت قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان علــى حنــو متكــرر ويف العديــد مــن املناطــق ،وحبســب

املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي تُشــكل كل مــن عمليــات التعذيــب واإلخفــاء القســري ،واحلرمــان الشــديد مــن احلريــة
البدنيــة جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية إذا مورســت عــن علــم وعلــى حنــو واســع النطــاقَّ ،
وإن كثافــة األحــداث الـواردة يف هــذا التقريــر تُشــر
إىل منـ ٍـط اسـراتيجي واســع لــدى قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.
يوفِّــر القانــون الــدويل احلمايــة اخلاصــة لألطفــال يف حــاالت الن ـزاع املســلح ،ويشــمل ذلــك حظ ـراً صارم ـاً علــى جتنيــد األطفــال

واســتخدامهم يف األعمــال العدائيــة ،وقــد انتهكــت قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة هــذا احلظــر عــر اختطافهــا أطفــال واســتغالل

أوضاعهــم املعيشــية والنفســية لزجهــم يف صفــوف قواهتــا.
التوصيات:

إىل اإلدارة الذاتية الكردية:
• احـرام مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان وإيقــاف أشــكال االعتقــال التعســفي كافــة ،والكشــف عــن مصــر املعتقلــن،
والســماح هلــم ابالتصــال أبهلهــم وإخضاعهــم حملاكمــة عادلــة ،واالع ـراف مبصــر املختفــن قس ـرايً ،وإيقــاف أشــكال التعذيــب

كافــة.

• نشــر مواقــع مراكــز االحتجــاز ودعــوة األهــايل واملنظمــات احلقوقيــة لزايرهتــا ،وفتــح حتقيقــات مــع العناصــر والقــادة املتورطــن يف
عمليــات اخلطــف والتعذيــب واختــاذ إجـراءات قانونيــة حبقهــم وإيقافهــم الفــوري عــن العمــل.
الدول الداعمة لقوات اإلدارة الذاتية:
• جيب على الدول الداعمة لقوات ســوراي الدميقراطية الضَّغط عليها لوقف االنتهاكات الواردة يف هذا التقرير يف مجيع املناطق
والبلدات اليت تُســيطر عليها.

ِ
ِ
ابلســاحَّ ،
ابلســاح و َّ
الدعــم مــع العلــم إبمكانيــة
• جيــب إيقــاف مجيــع أشــكال الدعــم ّ
وإن تزويــد ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ّ

اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.

• دعــم مســار عمليــة سياســية دميقراطيــة يف مناطــق شــرق ســوراي والبــدء بعمليــة انتخابيــة يشــارك فيهــا مجيــع أبنــاء اجملتمــع إبشـراف
دويل ،وصــوالً إىل ســلطة سياســية ُتثــل اجملتمــع وتقــوده حنــو االســتقرار والعدالــة.
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