
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

اجلمعة 19 آب 2016

 قوات اإلدارة الذاتية تصعد عمليات االعتقال التعسفي وقمع احلرايت 
يف مناطق نفوذها

على الدول األوروبية مراجعة سياستها يف دعم األحزاب اليت تنتهك 
أساسيات حقوق اإلنسان

بيـــــــــــان

منذ مطلع آب من العام اجلاري، وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد 
الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين( بتصعيد عمليات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري وقمع احلرايت بشكل خطري يف 
األراضي اخلاضعة لسيطرهتا يف حمافظيت احلسكة وحلب، تركزت عمليات االعتقاالت والقمع بشكل رئيس يف مدن القامشلي وعامودا يف 
حمافظة احلسكة ومدينة عفرين والقرى التابعة هلا بريف حمافظة حلب، األمر الذي انعكس على خمتلف جوانب احلياة؛ حيث تدهورت 

حرية العمل الصحفي والسياسي، جلميع منتقدي سياسة حزب االحتاد الدميقراطي.

لقد سجلنا بني 1 حىت 17 آب اجلاري، قيام قوات اإلدارة الذاتية ابعتقال ما اليقل عن 186 شخصاً، اعتقل أغلبهم هبدف إجبارهم 
على التجنيد والقتال، وهذه سياسة مستمرة منذ كانون الثاين/ 2014، لكن األبرز يف هذه الفرتة أننا سجلنا ما اليقل عن 49 حالة 

اعتقال تعسفي على خلفية جمرد إبداء رأي معارض أو ممارسة نشاط سياسي أو مدين ُيالف آراء اإلدارة الذاتية واحلزب املشكل هلا.

طالت االعتقاالت سياسيني وعاملني ينتمون إىل حزب يكييت الكردي بشكل رئيس، كما مت اعتقال رئيس اجمللس الوطين الكردي واحلزب 
الدميقراطي الكردستاين، كما استهدفت نشطاء إعالميني وُكّتاب ومدنيني شاركوا يف مظاهرات أو توجيه انتقادات للسياسية اليت ميارسها 

حزب االحتاد الدميقراطي.

الحظنا أن قوات اإلدارة الذاتية تتبع سياسة مشاهبة للنظام السوري يف عمليات االعتقال، فال توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم االعتقال 
عن طريق اخلطف من الطرقات واألسواق واألماكن العامة، أو مدامهة مقرات األحزاب السياسية والفعاليات املدنية، دون مذكرات قضائية، 
كما رصدان أيضاً َتعرَُّض عدد من املعتقلني لعمليات ضرب مربح أثناء عملية اعتقاهلم، ومت هتديدهم ابلقتل وإحراق ممتلكاهتم، ويف بعض 
احلاالت وردتنا أنباء عن قيام أشخاص مأجورين )على غرار مايُعرف مبصطلح الشبيحة لدى النظام السوري( ابقتحام مقرات األحزاب 

والفعاليات املدنية وختريبها واالعتداء ابلضرب على العاملني فيها وتوجيه هتديدات هلم.

أبرز حوادث وحاالت االعتقال:
اإلثنني 15/ آب/ 2016، اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية أربعة سياسيني من حزب يكييت، وهم األستاذ حسن إبراهيم صاحل -انئب 
سكرتري حزب يكييت، وعبد هللا سرحان كنو - عضو اللجنة املركزية حلزب يكييت، وسليم أمحد وفرحان حسن - عضوي حزب يكييت، 
ينتمون إىل احلزب  البيشمركة )مقاتلون  بريف حمافظة احلسكة، على خلفية مشاركتهم يف تشييع عناصر من  وذلك من مدينة عامودا 

الدميقراطي الكردستاين(.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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عام  مواليد  من  احلسكة،  حمافظة  بريف  عامودا  مدينة  من  برو،  إبراهيم 
سوراي،  يكييت يف  وسكرتري حزب  الكردي  الوطين  اجمللس  رئيس   ،1965
يوم السبت 13/ آب/ 2016 اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لقوات اإلدارة 
الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال 
الكردستاين( وذلك من مكان وجوده يف سوق مدينة القامشلي، أُفرج عنه 
إقليم كردستان  2016، حيث مت طرده ونفيه إىل  14/ آب/  يوم األحد 

العراق وهتديده ابلقتل يف حال العودة إىل سوراي. 

يتوجب على الدول األوروبية مراجعة سياسة تعاملها مع حزب االحتاد الدميقراطي وقواته اليت تعترب املكون األساسي لإلدارة 
الذاتية، وإغالق كافة مقراته يف حال تكرار هذه االنتهاكات، وعلى الوالايت املتحدة األمريكية ابعتبارها داعم رئيس ابلسالح 

ملقاتلي احلزب التأكد من عدم استخدام تلك األسلحة يف تكريس التسلط واالستبداد وقمع احلرايت.

على اإلدارة الذاتية اإلفراج عن املعتقلني تعسفياً، مبا فيهم معتقلو الرأي والسياسة، وعدم احتجاز أي أحد دون مذكرة قضائية، 
والتوقف عن عمليات التعذيب واإلساءة أثناء االعتقال أو االستجواب.
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