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أواًل: اعتقــال تعســفي ثــم إخفــاء قســري ثــم قتــل تحــت التعذيــب ألميــن 
العلــي مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة:

قرابــة الســاعة الرابعــة مــن عصــر الســبت 22/ أيــار/ 2021 داهمــت دوريــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )عمودهــا 
الفقــري قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي وهــو الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني( منــزل أميــن 
العلــي، دون إبــداء أيــة مذكــرة قضائيــة، وقامــوا باعتقالــه بشــكل تعســفي، وقــد أخبرنــا أهلــه أن القــوات أبلغتهــم 
أن ســبب االعتقــال هــو التحقيــق معــه فــي قضيــة تخــصُّ أحــد جيرانــه فــي مدينــة الحســكة، وســوف تتــم إعادتــه إلــى 

المنــزل بعــد التحقيــق معــه.

فــي اليــوم التالــي توجهــت العائلــة إلــى المقــرات األمنيــة التابعــة لقــوى األمــن “األســايش” ليتبيــن لهــم أنــه موقــوف 
لــدى النيابــة العســكرية فــي مدينــة الحســكة ولــم تحصــل عائلتــه علــى أيــة معلومــات رســمية حــول التُّهــم الموجهــة 
 أو زيارتــه علــى الرغــم مــن محاوالتهــم المتكــررة، وقد ســعت 

ٍ
لــه طــوال مــدة اعتقالــه، كمــا لــم تتمكــن مــن توكيــل محــام

ــأن أميــن يعانــي مــن مــرض مزمــن فــي الغــدة الدرقيــة وهــو  العائلــة إلــى تبليــغ المســؤولين عــن عمليــة االعتقــال ب
بحاجــة لتنــاول الــدواء بشــكل مســتمر، لكنهــا لــم تتحقــق مــا إن تــم إيصــال الــدواء إليــه فــي مــكان احتجــازه.

فــي 28/ حزيــران/ 2021 تلقــت عائلــة الضحيــة أميــن العلــي اتصــااًل مــن مشــفى “الشــهيدة ســارية” العســكري، أعلمــوا 
فيــه بضــرورة مراجعــة المشــفى، ولــدى وصولهــم علمــت العائلــة بوفــاة أميــن فــي أثنــاء احتجــازه، ثــم اســتلمت 
العائلــة جثمــان أميــن مســاء اليــوم ذاتــه، مــن مشــفى الشــعب الوطنــي فــي الحســكة، بعــد أن اســتخرجوا موافقــة 
مــن النيابــة العســكرية فــي الحســكة الســتالم الجثمــان، وبحســب مــا أخبرنــا بــه أقربــاء الضحيــة أن جثمــان أميــن بــدت 

 بشــكل واضــح.
ٍ

عليــه آثــار تعذيــب قــاس

والضحيــة أميــن عيســى العلــي هــو مــن مواليــد عــام 1986، مــن أبنــاء قريــة 
بيــرك التابعــة لمدينــة الدرباســية بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي، 
ويقيــم فــي مدينــة الحســكة، وهــو مــدرس للغــة اإلنكليزيــة وعضــو فــي 
اللجنــة الفرعيــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني -فــرع ســوريا. كمــا لديــه 

مكتــب عقــاري يعمــل فيــه، متــزوج ولديــه طفــالن.

وكان أميــن العلــي قــد انتقــد عبــر حســابه موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، ولمــرات عديــدة إدارة قــوات ســوريا 
ــر عــن تدهــور األوضــاع  الديمقراطيــة والقــرارات الصــادرة عــن اإلدارة الذاتيــة، واســتخدم األســلوب النقــدي الســاخر، وعبَّ
المعيشــية، وقد يكون هذا النقد المتكرر هو الدافع وراء قيام قوات ســوريا الديمقراطية باعتقاله وتعذيبه حتى الموت.

أمين العلي

https://drive.google.com/file/d/1pisfkM-eRoo-gdmFEWSIz4fczJrRljKN/view
https://drive.google.com/file/d/1B08e4GePQRLgApcWY1kupLa6WCWVIRes/view
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وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تصعيــدًا فــي عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري التــي تقــوم بهــا 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ بدايــة عــام 2021 بشــكل خطيــر فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، خاصــة التــي 
تشــهد احتجاجــات متكــررة علــى قراراتهــا المتعلقــة بالتجنيــد أو الحيــاة االقتصاديــة للســكان فــي الحســكة وديــر الــزور 

والرقــة وريــف حلــب الشــمالي الشــرقي.

ثانيــًا: قــوات ســوريا الديمقراطيــة تنكــر اإلخفــاء القســري والتعذيــب 
وأهالــي الضحيــة يؤكــدون:

أصدرت اإلدارة الذاتية لشــمال وشــرق ســوريا التابعة لقوات ســوريا الديمقراطية بيانًا أنكرت فيه التعذيب العنيف 
للضحيــة وبينــت أن ســبب وفاتــه هــو جلطــة دماغيــة، وأن الصــور والمقاطــع المصــورة التــي انتشــرت وأظهــرت آثــار 
تعذيــب علــى جســده قــد تــم إعدادهــا عبــر برنامــج تعديــل الصــور -الفوتوشــوب، وأكــد ريــاض درار المشــترك لمجلــس 
ســوريا الديمقراطيــة علــى صفحتــه فــي موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك أن الصــور مفبركــة، وقــام بنشــر صــور 
 ،
ٍ
لجثمــان الضحيــة أميــن العلــي وهــو فــي مشــفى “الشــهيدة ســارية” وتظهــر الصــور جثمــان الضحيــة وهــو شــبه عــار
وذلــك دون مراعــاة لكرامتــه اإلنســانية، ودون إذن أهلــه، وهــذه الصــور نفســها التــي نشــرها درار ُتظهــر وجــود كدمــات/

ازرقــاق أعلــى الكتفيــن ونزيــف أنفي.

ــه حيــن اســتالمه، وأنهــم قامــوا  ــار تعذيــب ظاهــرة علــى جثمان ــًا أكــدت فيــه وجــود آث ــة أميــن العلــي بيان أصــدرت عائل
ــر رســمي وســري قبيــل دفنــه، وقــد أكــد لهــم وجــود كســر فــي  ــه بشــكل غي باســتدعاء طبيــب للكشــف علــى جثمان
الفــك ونزيــف فــي الجمجمــة وآثــار ضــرب علــى الركبــة وضــرب بــأداة قاســية علــى الرقبــة والبصلــة السيســائية خلــف 

ــار تعذيــب أخــرى. الــرأس، وحــروق خلــف الــرأس حتــى نهايــة العمــود الفقــري، وتحــت اإلبــط حتــى الكــف، وآث

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد حصلنــا علــى جــزء مــن تقريــر صــادر عــن إدارة الســجن المركــزي فــي الحســكة قالــت فيــه أنهــا 
اســتلمت الســجين أميــن عيســى العلــي بتاريــخ 22/ أيــار/ 2021 حســب األصــول، وتــم وضــع الســجين فــي إحــدى 
ــى الســجين، حيــث كان  ــر عل ــار لمــرض خطي ــة آث ــم تشــاهد إدارة الســجن أي الغــرف المخصصــة للمســاجين، فيمــا ل
طبيــب الســجن يشــرف عليــه بشــكل منتظــم مثلــه مثــل بقيــة الســجناء. وتــم إعطــاء الــدواء للســجين حســب حاجتــه، 
وبتاريــخ 27/ حزيــران/ 2021 تمــت رؤيــة أميــن عيســى العلــي ملقــى فــي الغرفــة فقامــت إدارة الســجن باإلجــراءات 

الالزمــة حســب األصــول.

Arknews صور تظهر آثار تعذيب على جثمان الضحية أمين العلي – مصدر الصور موقع أرك اإلخباري

https://drive.google.com/file/d/1gkDOwvlXxllvISwXIxk_yICWHLp6PwQi/view
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1632001340323130
https://drive.google.com/file/d/1rOfeABpgNDVMBDvKni9zD09Z9bTzxsI-/view
https://drive.google.com/file/d/1gkDOwvlXxllvISwXIxk_yICWHLp6PwQi/view
https://drive.google.com/file/d/1iwVmVcfnCMcA7NdkYPPlB35J5cXecuGm/view
https://drive.google.com/file/d/1Vh_xSPU1W3MJELU1f1s4I-ocLcTEM3mZ/view
https://drive.google.com/file/d/1WR0on2KC2WBaw4flVMr_2aKstsu9C9zm/view?fbclid=IwAR2PP0I7j3WhwFeYL6nnyczVUxBBTFGyCHtbKJ7NzHh5ieyylghbHt2dgJw
https://drive.google.com/file/d/1C8lCiZ1Bp-FqYDxw4a5Okn9psWtuwaBm/view
https://drive.google.com/file/d/1Ui-PwVExlgLz8lonctmndMhLXYZ5DxMA/view
https://drive.google.com/file/d/1e6J9DFujlWMH26Bl06NIP02RSSYF5fxh/view


إدانة قيام قوات سوريا الديمقراطية بإخفاء قسري 4
ألمين العلي ثم تعذيبه حتى الموت

 قســرياً ومقتــل مــا ال يقــل عــن 67 بينهــم 1 طفــاًل 
ٍ

ثالثــاً: قرابــة 3417 مختــف
و2 ســيدة بســبب التعذيــب فــي مراكــز احتجــاز قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

منذ تأسيســها:

ــة عــام 2016  ــذ بداي ــة من ــدى قــوات ســوريا الديمقراطي ــة اســتراتيجية ل ــر بمثاب ــب يعتب إن اإلخفــاء القســري والتعذي
حتــى اآلن، والهــدف هــو إرهــاب خصومهــا والمواطنيــن الســوريين فــي مناطــق ســيطرتها، لقــد وثقنــا العشــرات مــن 
عمليــات التعذيــب التــي وقعــت داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا أو فــي أثنــاء قيامهــا بعمليــات الدهــم والمالحقــة 
واالعتقــال، كمــا ســجلنا ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حــوادث التعذيــب وحصيلــة ضحايــا التعذيــب لديهــا، وقــد لجــأت قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة إلــى اســتخدام أســاليب متنوعــة مــن التعذيــب تشــبه إلــى حــدٍّ مــا تلــك الممارســة فــي مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري وكان أكثــر األســاليب اســتخدامًا الشــبح والضــرب المبــرح والــدوالب 
والفلقــة واإلغــراق والصعــق الكهربائــي وقلــع األظافــر كوســيلة لنــزع االعترافــات وفــي العديــد مــن األحيــان حملــت 

عمليــات التعذيــب طابعــًا عرقيــًا وانتقاميــًا.

ُتعتبــر ظــروف االحتجــاز لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة غايــة فــي الســوء إذ يكــدس المعتقلــون ضمــن مســاحات 
ضيقــة وعــادة مــا يتــم تطبيــق عقوبــات دوريــة عليهــم كالحرمــان مــن الطعــام والــدواء أو الخــروج للتهويــة أو الزيــارات 
العائليــة إضافــة إلــى الحبــس االنفــرادي أليــام وأشــهر طويلــة، كمــا أن ممارســات التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة 

ال تــزال مســتمرة فــي مراكــز االحتجــاز حتــى اآلن، وكذلــك فــي مخيــم الهــول الــذي يضــم عشــرات آالف المحتجزيــن.

ما ال يقل عن 8 حاالت وفاة بسبب التعذيب لدى قوات سوريا الديمقراطية في غضون ستة أشهر:
منــذ مطلــع العــام الجــاري 2021 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة مــا ال يقــل عــن 8 أشــخاص بســبب 
التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــا ال يقــل عــن أربعــة 
حــوادث تعذيــب لمعتقليــن، ورصدنــا تصعيــد عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري وقمــع الحريــات فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرتها وبشــكل رئيــس فــي كل مــن الحســكة وديــر الــزور وريــف حلــب الشــمالي الشــرقي؛ وذلــك علــى 

خلفيــة انتقــاد األهالــي لسياســاتها فــي مناطــق ســيطرتها.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
يحظــر القانــون الدولــي التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية وغيــر اإلنســانية أو المذلــة بصــورة تامــة 	 

وهــو بمثابــة قاعــدة عرفيــة مــن غيــر المســموح للــدول المــسُّ بــه أو موازنتــه مــع الحقــوق أو القيــم األخــرى، وال حتى 
فــي حالــة الطــوارئ، وُيعتبــر انتهــاك حظــر التعذيــب جريمــة دوليــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي ويتحمــل األشــخاص 

الذيــن أصــدروا األوامــر بالتعذيــب أو ســاعدوا فــي حدوثــه المســؤولية الجنائيــة عــن مثــل هــذه الممارســات.
ــاة 	  ــى انتهــاك حــق الحي مارســت قــوات ســوريا الديمقراطيــة جريمــة التعذيــب بشــكل واســع النطــاق وصلــت إل

ــي لحقــوق اإلنســان. ــون الدول لت خرقــًا صارخــًا للقان وشــكَّ
أنكــرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة جميــع حــاالت الوفيــات تحــت التعذيــب ولــم تقــم بفتــح تحقيــق واحــد واالعتــراف 	 

بهــا وتعويــض الضحايــا واالعتــذار لهــم، بــل شــنَّت هجومــاً شرســاً عبــر أذرعهــا اإلعالميــة علــى المنظمــات الحقوقيــة 
والنشــطاء الذيــن فضحــوا انتهاكاتهــا وألصقــت بهــم تهمــاً مــن أجــل التحريــض اإلرهابــي عليهــم وتشــويه ســمعتهم.
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إدانة قيام قوات سوريا الديمقراطية بإخفاء قسري 5
ألمين العلي ثم تعذيبه حتى الموت

التوصيات:
إلى مجلس األمن واألمم المتحدة:

إدانــة ممارســات قــوات ســوريا الديمقراطيــة لجريمــة التعذيــب والعمــل الجــدي وفــق كل الســبل إليقافهــا، 	 
وإنقــاذ آالف المختفيــن قســريًا لديهــا مــن المــوت تحــت التعذيــب.

 قسريًا.	 
ٍ

مطالبة قوات سوريا الديمقراطية بالكشف عن مصير قرابة 3417 مختف
فرض عقوبات أممية على األفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.	 

إلى المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والواليات المتحدة األمريكية:
ــة بحــق قــوات ســوريا الديمقراطيــة لردعهــا عــن االســتمرار فــي عمليــات اإلخفــاء 	  اتخــاذ إجــراءات عقابيــة جديَّ

القســري والتعذيــب وإرهــاب المجتمــع.
فرض عقوبات على األفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.	 
ربط الدعم بمختلف أشكاله باحترام مبادئ حقوق اإلنسان األساسية.	 
فتح تحقيق جدي في حادثة مقتل أمين العلي ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.	 

:COI إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة
النظــر فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التقريــر، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتعــاون 	 

والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتفاصيــل.

إلى قوات سوريا الديمقراطية:
االلتــزام بمعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، والتوقــف عن اســتخدام التعذيب بحق الخصوم السياســيين، 	 

أو العســكريين، وفتــح تحقيقــات بحــق المتورطيــن في هذه الجرائم، ومحاســبتهم.
الســماح بدخــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والمنظمــات الحقوقيــة بشــكل فــوري ودون أي تنســيق 	 

مســبق إلــى مراكــز االحتجــاز.
اإلفصــاح عــن جميــع المعتقليــن ونشــر قوائــم بأســمائهم، ونشــر مواقــع وأماكــن مراكــز االحتجــاز الســرية، 	 

بزيارتهــم. الحقوقيــة  والمنظمــات  لألهالــي  والســماح 
التحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض األسر والضحايا.	 

  

شكر وعزاء

كل الشــكر لعائلــة أميــن العلــي علــى تعاونهــم، وخالــص العــزاء لهــم علــى مصابهــم الجلــل، ولجميــع أصدقــاء أميــن 
وأحبائــه.
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