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الجمعة 25 آب 2017

تقرير موجز: مقاطع مصورة ُتظهر عمليات 
تعذيب وإعدام خارج نطاق القانون نفَّذتها 

على األغلب “قوات سوريا الديمقراطية”

على الواليات املتحدة األمريكية الطلب ممن 
تدعمهم التَّوقف عن ارتكاب الفظائع
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قبــل تشــكيل حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي )الفــرع الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين( اإلدارَة الذاتيــة الكرديــة، ارتكبــت 
قواته )وحدات محاية الشــعب، األســايش(، كمَّاً واســعاً من االنتهاكات، وقد رصدنا ذلك يف تقارير عدة، إضافة إىل تقارير 
منظمــات دوليــة )العفــو الدوليــة، وهيومــان رايتــس ووتــش(، ومنظمــات حمليــة متعــددة. اســتمرَّ النهــج ذاتــه بعــد تشــكيل اإلدارة 
الذاتيــة الكرديــة، وقــوات ســوريا الدميقراطيــة )نشــرت تقاريــر إخباريــة ُتشــر إىل أنَّ بعــض املســؤولني يف الواليــات املتحــدة فرضــوا 
هــذه التســمية بديــًا عــن اإلدارة الذاتيــة(، لكنَّهــا مجيعهــا يف جوهرهــا تعــود إىل حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، مــع بعــض 

األحــزاب الســريانية والعربيــة بشــكل شــكلي.

منــذ بدايــة عــام 2016 رصدنــا تصاعــداً ملحوظــاً يف شــدة أســاليب التَّعذيــب وارتفــاع حصيلــة ضحايــاه علــى يــد قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة، محــَل البعــض منهــا صبغــة عرقيــة، حيــث ســجلنا العديــد مــن الروايــات لناجــني أّكــدوا للشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان تعرُّضهــم لعمليــات خطــف وتعذيــب، وقــد حصلنــا علــى وثائــق تُثبــت تعرَّضهــم لذلــك يف مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات ســوريا الدميقراطيــة، نشــرنا بعضهــا يف تقريرنــا مبناســبة اليــوم العاملــي ملســاندة ضحايــا التعذيــب.

انتشــرت مؤخــراً عــر شــبكة اإلنرتنــت مقاطــع مصــورة يظهــر فيهــا عناصــر مســلحة ُيشــر زيُّهــم، وهلجتهــم احملكيــة، وحمتــوى 
الفيديوهــات نفســها، وقرائــن أخــرى، إىل انتمائهــم إىل قــوات ســوريا الدميقراطيــة، وهــم يُنفِّــذون عمليــات تعذيــب وحشــية 
حملتجزيــن، ُتشــابه عمليــات التعذيــب يف الفيديوهــات الــي كان يظهــر فيهــا عناصــر مــن قــوات تابعــة للنظــام الســوري، وتظهــر 
فيهــا أيضــاً عمليــات قتــل عــر إعــدام مباشــر دون أيــة حُماكمــة، والتُّهمــة الدائمــة هــي االنتمــاء لتنظيــم داعــش، علــى حنــو ُمشــابه 
لتهمــة دعــم ومتويــل اإلرهــاب، اهلــدف منهــا تريــر تعذيــب وتشــويه وقتــل املخالــف دون أي دليــل أو رادع قضائــي أو أخاقــي، 

وحنتفــظ بنســٍخ مــن هــذه الفيديوهــات علــى خمدمــات ســرية آمنــة، كمــا حنتفــظ باملصــدر الــذي نشــر الفيديوهــات أول مــرة.

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.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/2017/06/30/8325/
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يف 30/ حزيــران/ 2017 نشــرت وكالــة األناضــول مقطعــاً مصــوراً يُظهــر عنصريــن مســلحني يرتديــان ثيابــاً عليهــا شــعار أصفــر 
يبــدو أنــه شــعار قــوات ســوريا الدميقراطيــة، وجعبــاً عســكرية، وحيمــل أحدمهــا ســكيناً، أقــدم املســلحان علــى ركل ودعــس وضــرب 
حمتجَزيــن اثَنــني ُمكبَّلــي األيــدي وممديــن أرضــاً، ويُظهــر الفيديــو أن العناصــر املســلحة كانــت تنتــزع اعرتافــات مــن احملتجَزيــن عــن 

مــكان وجــود عناصــر تنظيــم داعــش.
وذكرت الوكالة يف تقريرها أن الواقعة حصلت يف بلدة املنصورة بريف الرقة الغريب. 

يف 15/ متــوز/ 2017 انتشــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مقطــع مصــور يُظهــر جمموعــة مــن 3 أو 4 عناصــر مســلحة 
ُتطلــق النــار بشــكل مباشــر علــى شــخص مكبَّــل اليديــن إىل جانبــه جثتــان، ويظهــر املقطــع تنــاوَب العناصــر علــى إطــاق النــار 
علــى الضحيــة، وتصويــب عــدة رصاصــات، ُمعظمهــا يف الــرأس. ويقــول أحــد العناصــر املســلحة يف الفيديــو أنَّ هــذا هــو مصــر كل 
مــن حيــارب حــزب YPG )وهــو الــذراع العســكري حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي( ومصــر كل مــن ينتمــي لتنظيــم داعــش. 

مقطع مصوَّر يُظهر جمموعة من العناصر نعتقد أهنا تابعة لقوات سوريا الدميقراطية يعتدون بالضرب على حمتجَزين اثنني يف مركز 
احتجاز تابع هلا يف بلدة املنصورة يف الريف اجلنويب الغريب حملافظة الرقة – وردنا يف 30/ 6/ 2017

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A8-%D9%8A-%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9/851869
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1023&token=g0gn6VOW9s299b9Q9sHWn2RVeuRMVgT1
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اســتطعنا التَّعــرف علــى الضحيــة وهــو علــي أمحــد احملمــد مواليــد عــام 1980 مــن 
قريــة خــس عجيــل التابعــة لناحيــة الكرامــة بريــف الرقــة الشــرقي، قمنــا عــر عــدة 
وســائط مبقارنــة املقطــع املصــوَّر احلــايل، مــع صــورة لــه قُبيــل وفاتــه حصلنــا عليهــا 
عــن طريــق الســيد ســامر وهــو أحــد أقربائــه، وقــد أفادنــا أنَّ الضحيــة علــي كان 
يعمــل يف لبنــان منــذ منتصــف عــام 2015 ويف 19/ آذار/ 2017 عــاد إىل 
قريتــه، عــر الطائــرة مــن مطــار دمشــق الــدويل إىل مطــار القامشــلي، كمــا يظهــر 
يف صــورة تذكــرة الســفر الــي حصلنــا عليهــا، أخرنــا ســامر أنَّ مشــادَّة كاميــة قــد 
حدثــت بــني علــي وشــخص مقــرَّب مــن عناصــر قــوات ســوريا الدميقراطيــة أدَّت 
إىل احتجــازه عــدة ســاعات، وقــد تكــون هــي الســبب يف تصفيتــه الحقــاً يف 3/ 

نيســان/ 2017 كمــا ظهــر يف املقطــع املصــوَّر.

مقطــع مصــّور يظهــر جمموعــة مــن املقاتلــني نعتقــد أهنــم يتبعــون قــوات ســوريا الدميقراطيــة وهــي تقتــل املــدين علــي احملمــد مــن أبنــاء قريــة 
خــس عجيــل يف ريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي، وردنــا يف 15/ 7/ 2017 

علي أمحد احملمد 

https://drive.google.com/file/d/0B0M049DprwVzT1dfQUk4NFhmRTg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1025&token=CuS8yj7MNAsGfwUjXR9DofzIkcCFr62U
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfuU1c4MzZJbHBiY0E/view
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يقول سامر -تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-: 
“نــزح علــي وعائلتــه مــع باقــي أهــايل قريتنــا يف هنايــة آذار بعــد القصــف املكثــف لقــوات التحالــف الــدويل إىل خيــم 
يف حميــط القريــة ويف 3/ نيســان عــاد علــي لتفقِّــد منزلــه وإلحضــار الطعــام لعائلتــه فاحتجزتــه عناصــر تابعــة لقــوات 
ســوريا الدميقراطيــة وقامــوا بإعدامــه إثــر وشــاية مــن أحــد األشــخاص املقربــني مــن عناصــر قســد، حدثــت عمليــة 
اإلعــدام علــى الطريــق العــام يف قريــة خــس عجيــل، وتعرَّضــت جثتــه للتَّمثيــل هبــا حيــث وجــدت اجلثــة مشــوَّهة وعليهــا 

آثــار طعــن بالســكني”.
وكانت قوات ســوريا الدميقراطية قد أصدرت بتاريخ 15/ متوز/ 2017 بياناً قالت فيه إهنا ســتفتح حتقيقاً لكشــف مابســات 
الواقعــة وستحاســب مرتكبيهــا، ويبــدو أن البيــان كان المتصــاص النَّقمــة الشــعبية واإلعاميــة، ألهنــا حــى اآلن مل تقــم بــأي حتقيــق 

يُذكر، ومل تكشــف أي تفاصيل للرأي العام الســوري.

يف 21/ متوز/ 2017 ُنِشــَر مقطع فيديو ُيصوِّره مســلح يتكلم اللغة الكردية ويظهر يف الفيديو رجل ُمســن تبدو ثيابه ُملطَّخة 
بالدمــاء، اســتطعنا الَّتعــرف علــى الرجــل املســن الظاهــر يف الفيديــو وهــو أمحــد زينــو، البالــغ مــن العمــر 80 عامــاً، كنَّــا قــد ســجلناه 
يف قائمــة الضحايــا يــوم الســبت 24/ حزيــران/ 2017 بعــد تعــرُّض منزلــه يف حــي الرميلــة مبدينــة الرقــة لقنابــل يدويــة مــن قبــل 
قــوات ســوريا الدميقراطيــة تســبَّبت يف مقتــل ابنــه -أســعد زينــو- بينمــا ُأصيــب هــو، مث متـّـت تصفيتــه، حيــث ُتظهــر صــور جثَّتــه 

الــي حصلنــا عليهــا جرحــاً؛ جــراء طلــق نــاري يف كتفــه األميــن.
وبعــد يومــني مــن انتشــار املقطــع املصــوَّر ســجلنا اعتقــال قــوات ســوريا الدميقراطيــة أمحــد أســعد زينــو وهــو حفيــد أمحــد زينــو مــن 
منزلــه بالرغــم مــن أنــه يعــاين مــن إصابــة ســابقة جــراء قصــف طــران التحالــف الــدويل ملدينــة الرقــة، ونعتقــد أنَّ االعتقــال حصــل 

نتيجــة تســريب املقطــع املصــور.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NV9pTWVNUXpmTms/view
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مقطــع مصــوَّر يُظهــر مقاتــل نعتقــد أنــه تابــع لقــوات ســوريا الدميقراطيــة يتحــدث إىل املــدين أمحــد زينــو قبيــل قتلــه حبــي الرميلــة مشــال 
شــرق مدينــة الرقــة – وردنــا يف 21/ 7/ 2017

الضحية أمحد زينو بعد قتله من قبل عناصر قوات سوريا الدميقراطية

أمحد أسعد زينو، الذي اعتقلته قوات سوريا 
الدميقراطية يف 23/ 7/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1024&token=E6Um9YSHBcnVP7FCZlhIPAOX2uGfIgzc
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZlJRVjZiaHAybTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eWh5TG01U1JEcTQ/view
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ــى بشــكل صــارخ وســط  إنَّ تصويــر مث نشــر عمليــات القتــل والتعذيــب بشــكل عمــدي مقصــود، يُعــرِّ عــن مــرض جمتمعــي تفشَّ
تــرك الشــعب الســوري وحيــداً أمــام نظــام مُيــارس أبشــع أســاليب القتــل، وميليشــيات منفلتــة مــن أبســط األعــراف والقوانــني احملليــة 

والدوليــة، وهــذه األفعــال هتــدف إىل إرهــاب اجملتمــع وتركيعــه لردعــه عــن أيــة خمالفــة للســلطة احلاكمــة.
 

وبــكلِّ تأكيــد فــإنَّ مــن الصعوبــة مبــكان التَّحقــق مــن هــذه األنــواع مــن الفيديوهــات، لكــنَّ قرائــن متعــددة، وشــهوداً، وروايــات 
ألقرباء الضحايا أكَّدت تورَط عناصر من قوات سوريا الدميقراطية، ويف حال وقعت مزيد من األدلة وثبتت هذه الفيديوهات، 
فهــي ترقــى بــدون شــك إىل جرائــم حــرب، وانتهــاك صــارخ ألبســط مبــادئ القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وصحيــح أن هــذه 
القــوات تعتــر جهــة فاعلــة مــن غــر الــدول، وبالتــايل فهــي ال ميكــن أن تكــون طرفــاً يف معاهــدات رمسيــة، لكــن جيــب عليهــا يف كل 
األحــوال احــرتام حقــوق اإلنســان األساســية لألفــراد، وتطبيــق القانــون الــدويل العــريف يف املناطــق الــي ُتســيطر عليهــا بشــكل فعلــي.

 
وإن ســجلَّ قــوات ســوريا الدميقراطيــة حافــل باالنتهــاكات وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون واهلجمــات العشــوائية عدميــة 
التمييــز علــى املدنيــني، إضافــة إىل عمليــات االعتقــال التعســفي، ومل تـَُقــم هــذه القــوات بــأي حتقيــق يُذكــر يف أي نــوع مــن أنــواع 
االنتهــاكات، كمــا أهنــا ال تســتجيب لطلبــات املنظمــات احلقوقيــة وحمــاوالت التواصــل هبــدف التَّعــرف علــى موقــف القيــادة مــن 

هــذه املمارســات، ومــا هــي سياســتهم املســتقبلية جتاههــا.

علــى قــوات ســوريا الدميقراطيــة االلتــزام مبعايــر القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والتَّوقــف عــن اســتخدام التَّعذيــب حبــق اخلصــوم 
السياســيني والعســكريني، وفتــح حتقيقــات فوريــة وحماســبة املتورطــني يف اجلرائــم.

جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة 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، وغــر ذلــك فهــي 

تعتــر مســامهة ومتوافقــة مــع هــذا النهــج الاإنســاين.
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