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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية ،مستقلة ،غري حكومية وغري رحبية ،ال تتبىن أي أيديولوجيا.
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات
الدولية ،أتسست يف حزيران /يونيو 2011م ،ويضم فريقها  27عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار ،وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة ،تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية
من قبل مجيع األطراف ،هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم،
تُصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية ،ومثانية تقارير إحصائية شهرية ،وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية
العاملية ،كما تُصدر تقريراً سنوايً شامالً جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية ،إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية ،تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي .كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية
حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية
اإلقليمية والدولية.
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أوالً :مقدمة:
انضمــت القـوات الكرديــة إىل اجلهــات الفاعلــة الرئيســة يف ســوراي منــذ متــوز 2012 /حينمــا ظهــرت قـوات محايــة الشــعب «اجلنــاح املســلح حلــزب االحتــاد الدميقراطــي»
وانضــم احلــزب وقواتــه فيمــا بعــد إىل قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،الــي أعلــن عــن أتسيســها يف كانــون الثــاين ،2014 /وســيطرت علــى بعــض املناطــق يف مشــال وشــرق
ســوراي ،ويشــكل حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وقواتــه النـواة الرئيســة ملــا أُطلــق عليــه الحقـاً اســم اإلدارة الذاتيــة.
قمنــا بعــدة مراســات مــع الســيد صــاحل مســلم رئيــس احلــزب الدميقراطــي الكــردي ،مــن أجــل اإلجابــة وتفســر هــذه االنتهــاكات ،مل حنصــل علــى إجابــة حــى حلظــة
إصــدار هــذا التقريــر.

ثانياً :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
 .1القتل خارج نطاق القانون:
قتلــت ق ـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي  407مدنيــن ،بينهــم
 51طفـاً و 43ســيدة ،و 16شــخصاً بســبب التعذيــب ،حبســب فريــق
توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
يــوم الســبت  /1آب ،2015 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة جبمــع أهــايل بلــدة
صريــن بريــف حلــب يف إحــدى ســاحات البلــدة بعــد ســيطرهتا عليهــا مــن تنظيــم
داعــش ،وأطلقــت الرصــاص عليهــم ،مــا أدى إىل مقتــل  8أشــخاص ،بينهــم 3
أطفــال ،و 3ســيدات.
األربعــاء  /14تش ـرين األول 2015 /قتلــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة
الســيد مصطفــى الشــتوي مــن قريــة الرحيــات يف الرقــة أثنــاء عودتــه إىل قريتــه،
حيــث أطلــق عناصــر اتبعــون لــإدارة الذاتيــة الرصــاص عليــه أثنــاء مــروره علــى
احلاجــز التابــع هلــم.

• أبرز اجملازر:

يف بدايــة عــام  2012بــدأت الق ـوات احلكوميــة ابالنســحاب مــن املناطــق
البعيــدة الواقعــة يف مشــال ومشــال شــرق ســوراي ،مــع احملافظــة علــى وجودهــم يف
بعــض املراكــز احليويــة فقــط ،وســيطرت قـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي
علــى تلــك املناطــق.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جرائــم عديــدة حتمــل صبغــة
تطهــر عرقــي ارتكبتهــا ق ـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي يف
القــرى والبلــدات الــي تقطنهــا أغلبيــة عربيــة ،مــن بــن هــذه اجملــازر  3جمــازر
حتمــل صبغــة تطهــر عرقــي يف حمافظــة احلســكة ،راح ضحيتهــا  91مدنيـاً،
بينهــم  17طف ـاً ،و 7ســيدات.
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 جمزرة قرية األغيبش اخلميس  /21تشرين الثاين:2013 /اقتحمــت قـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي قريــة األغيبــش التابعــة لبلــدة
تــل منــر يف مدينــة احلســكة ،وذلــك بعــد قيــام عناصــر مــن املعارضــة املســلحة
ابهلجــوم علــى أحــد احلواجــز العســكرية التابعــة لقـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.
بعــد االقتحــام ق ـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي ابحتجــاز عــدد مــن
الشــبان ،وحبســب مــا أخــران عــدد مــن أهــايل القريــة ،فقــد قـوات حــزب االحتــاد
الدميقراطــي الكــردي إبهانــة احملتجزيــن مــن الشــبان وضرهبــم والتلفــظ بعبــارات
حتمــل طابــع متييــز عرقــي كــون املعتقلــن مــن العــرب ،مث قامــت إبعدامهــم وحــرق
منــازل العديــد مــن ســكان القريــة ،وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
مقتــل  6مدنيــن ،بينهــم طفــل ،هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل
علــى خلفيــة عرقيــة.
 جمزرة بلدة تل براك السبت  /23شباط:2014 /اقتحمــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة بلــدة تــل ب ـراك الــي تقطنهــا أغلبيــة
عربيــة وفرضــت حظــر جتـوال فيهــا وأقامــت حواجــز عســكرية علــى مداخلهــا ،مث
بــدأت بعمليــات مدامهــة واعتقــال لعــدد كبــر مــن األهــايل ،ونفــذت عمليــات
قتــل ابلرصــاص احلــي حبــق عــدد مــن هــؤالء املعتقلــن .وثقــت الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان مقتــل  43شــخصاً ،بينهــم طفلــة و 4ســيدات ،هــذه احلادثــة
توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة عرقيــة.
مقطع فيديو لتقرير يتحدث عن جمزرة تل براك
 جمزرة احلاجية وتل خليل السبت  /13أيلول:2014 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ابقتحــام قريــي احلاجيــة وتــل خليــل،
مث نفــذت عمليــات قتــل ابلرصــاص احلــي حبــق العديــد مــن أبنــاء القريــة دون
متييــز بــن أطفــال ونســاء ،وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 42
معلمني يف مدرســة
شــخصاً ،بينهم  15طفالً ،و 3ســيدات ،بني القتلى أيضاً َ
القريــة ،هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة عرقيــة.
مقطع فيديو يظهر ضحااي اجملزرة.
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سجلنا جمزراتن ال حتمالن صبغة تطهري عرقي:
 جمزرة عامودا يف احلسكة اخلميس  /27حزيران:2013 /أطلقــت عناصــر مســلحة اتبعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي النــار علــى مظاهــرة
ســلمية خرجــت يف مدينــة عامــودا للمطالبــة إبطــاق سـراح املعتقلــن؛ مــا تســبب
مبقتــل  6أشــخاص ،بينهــم طفــان حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان.
 جمزرة مرميني األحد  /29تشرين الثاين2015 /اقتحــم تنظيــم ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة (مكــون مــن ق ـوات حــزب االحتــاد
الدميقراطــي بشــكل رئيــس ،وفصيــل جيــش الث ـوار أحــد فصائــل املعارضــة
املســلحة) بلــدة مرميــن يف ريــف حلــب الشــمايل واعتقــل عــدداً مــن ســكاهنا
بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش مث قامـوا ابقتيادهــم إىل مبــى
معســكر الطالئــع يف قريــة كفرجنــة ابلقــرب مــن مدينــة عفريــن ،حيــث قتلـوا منهــم
 12شــخصاً ،بينهــم ســيدة و 5أطفــال رمي ـاً ابلرصــاص.
 . 2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
ســجلنا قيــام قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ابعتقــال مــا اليقــل عــن 1651
شــخصاً بشــكل تعســفي ،بينهــم  88ســيدة و 111طف ـاً ،منــذ بــدء
االحتجاجــات الشــعبية يف ســوراي.
الصحفــي أزاد مجــكاري ،مــن حمافظــة احلســكة،
مراســل قنــاة روداو الفضائيــة ،بتاريــخ /9
تش ـرين الثــاين ، 2015 /قامــت عناصــر
اتبعــة لق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ابعتقالــه
مــن مدينــة املالكيــة مبحافظــة احلســكة ،ماي ـزال
مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.
الطفلــة سـران حســن ،مــن أبنــاء مدينــة رميــان
مبحافظــة احلســكة ،تبلــغ مــن العمــر  14عامـاً،
قامــت قـوات محايــة الشــعب الكــردي ابعتقاهلــا
مــن مــكان إقامتهــا يف يــوم اجلمعــة  /13شــباط/
 2015هبــدف التجنيــد القســري.
الناشــط اإلعالمــي كــوالل ليــاين ،مــن مدينــة
رميــان بريــف حمافظــة احلســكة ،انشــط إعالمــي
عمــل مــع قنــاة أورينــت نيــوز ،يــوم األحــد /29
تش ـرين الثــاين ،2015 /اعتقلتــه ق ـوات اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة
رميــان واقتادتــه إىل مركزهــا يف املدينــة.
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كمــا ســجلنا مقتــل مــا اليقــل عــن  16شــخصاً بســبب التعذيــب علــى
يــد ق ـوات اإلدارة الذاتيــة منــذ أتسيســها حــى هنايــة كانــون األول2015 /
عفــان مجعــة العبــوش ،طفــل ،مــن أبنــاء قريــة شــرموخ مبحافظــة احلســكة ،يبلــغ مــن
العمــر  16عام ـاً ،بتاريــخ  /12كانــون األول 2014 /اعتقلتــه ق ـوات اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة مــن مــكان إقامتــه يف قريــة شــرموخ ،بتاريــخ  /17كانــون األول/
 ،2014عثــر ذووه علــى جثتــه وعليهــا آاثر تعذيــب ابلقــرب مــن أحــد النقــاط
العســكرية التابعــة لقـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.
يف  /15متوز ،2014 /أبلغنا ذوو اإلعالمي رودي حاج خليل بتأكدهم من
وفــاة ابنهــم بســبب التعذيــب يف أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لق ـوات اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة ،حيــث ســلمت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة جثمانــه لذويــه
وعليــه آاثر تعذيــب.
 .3االنتهاكات بحق المرأة:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  43أنثى يتوزعون إىل 33
أنثــى ابلغــة ،و 9إانث طفــات علــى يــد قـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي
الكــردي منــذ آذار 2011 /حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر ،وقــد قتــل
أغلبهــن عــر عمليــات القصــف العشـوائي أو عــر عمليــات القتــل املباشــر
ابلرصــاص خــال عمليــات الدهــم واالقتحــام يف مناطــق ســيطرهتا ،أو عــر
عمليــات القنــص.
نبيهــة الصيــاح ،مــن قريــة صــاي غــول بريــف حلــب ،مواليــد  ،1998متزوجــة،
وجــدت جثتهــا مرميــة علــى طريــق الرقــة -تــل أبيــض ،وقــام ســائق بدفنهــا يف قريــة
كورمــازه ،تعرضــت لثــاث رصاصــات مــن قبــل قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف
 /4آب ،2015 /كمــا أخــروان بذلــك ،وقــام أقارهبــا ابســتخراج اجلثــة ودفنهــا
يف قريــة صــاي غــول.
األحــد  /2آب 2015 /ســجلنا مقتــل الســيدة هنــاء إمساعيــل العمــوري ،مــن
قريــة صريــن بريــف حلــب ،نتيجــة إطــاق رصــاص عش ـوائي مــن قبــل ق ـوات
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،وذلــك بعــد اشــتباك مســلح بــن عناصــر اإلدارة الذاتيــة
وتنظيــم داعــش ،حيــث قامــت عناصــر اإلدارة الذاتيــة جبمــع ســكان القريــة يف
ســاحة قريــة الصاللــوة واحتجزهتــم يف منــازل أبعــداد كبــرة مــدة يومــن متتاليــن،
وقامــت إبطــاق النــار مباشــرة علــى هــذه املنــازل لتُثــر اخلــوف والرعــب لــدى
الســكان ،مــا تســبب مبقتــل الضحيــة.
الســيدة صبحــة فرحــان احلبــش ،مــن قريــة الــرزازة يف حمافظــة احلســكة ،يف /13
أاير ،2015 /قضــت نتيجــة قصــف مدفعــي مــن قبــل ق ـوات اإلدارة الذاتيــة
الكرديــة اســتهدف بلــدة تــل متــر أثنــاء تواجدهــا يف البلــدة.
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مســاء يــوم الســبت  /13أيلــول ،2013 /أعدمــت ق ـوات احلمايــة الكرديــة
ســيدتني يف قرية حاجية بريف احلســكة ،وذلك بعد اقتحام القرية وتنفيذ جمزرة
حبــق عائــات مــن ســكان القريــة.

الســبت  /4نيســان 2015 /قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لق ـوات اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة ابعتقــال الطفلــة ديلــر أمحــد حجــي ،تبلــغ مــن العمــر  16عامـاً،
مــن مدينــة عــن العــرب مبحافظــة حلــب هبــدف التجنيــد القســري.

والسيداتن مها:
وضحــة الياســن زوجــة أمحــد الياســن 44 ،عامـاً ،قتلــت مــع  6مــن أطفاهلــا يف
هــذه اجملــزرة ،والســيدة ترفــة خليــل احلاصــود 58 ،عامـاً ،قتلــت مــع زوجهــا محــزة
العــاوي يف منزهلمــا حيــث عثــر األهــايل عليــه مقتــوالً يف فراشــه ،أمــا ترفــة فقــد
وجــدت مقتولــة داخــل حظــرة املواشــي ،فيمــا يبــدو أهنــا حاولــت االختبــاء مــن
القتلــة ومل تنجــح.
صورة مجاعية للسيدة وضحة الياسني مع أطفاهلا
ترفة خليل احلاصود

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناجيــة مــن االعتقــال (مســر
.ب) ،مــن مدينــة عامــودا مبحافظــة احلســكة ،مواليــد  ،1980وتعمــل مدرســة
يف إحــدى مــدارس املدينــة ،اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة لق ـوات اإلدارة الذاتيــة
الكرديــة مــن أمــام منزهلــا يف عامــودا ،أمضــت مســر ثالثــة أايم يف معتقــل ســري يف
مدينــة عامــودا ،مل تتمكــن مــن حتديــد مكانــه ،أُفــرج عنهــا دون توجيــه أي اهتــام
هلــا ،أفادتنــا مســر بشــهاهتا:

ســجلنا مقتــل الســيدة مليــاء احلمــود مــن حــي املســاكن ابحلســكة بطلــق انري؛
نتيجــة االشــتباكات بــن الق ـوات احلكوميــة وق ـوات محايــة الشــعب الكرديــة
بتاريــخ اخلميــس  /22كانــون الثــاين.2015 /
ابء :االعتقال واخلطف:
مع بداية عام  2014بدأت قوات اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة حبمــات دهــم واعتقــاالت
للشــباب يف مناطــق احلســكة والقامشــلي
وعفريــن يف ريــف حلــب ،وذلــك مــن
أجــل عمليــات التجنيــد اإلجبــاري ،وقــد
ازدادت محلــة االعتقــاالت مــع صــدور
قانــون احلمايــة الذاتيــة أو مــا يعــرف ب ـ
«قانــون التجنيــد اإلجبــاري» ،وطالــت
االعتقــاالت النســاء والقاص ـرات بشــكل
كبــر وأصبحــت النســاء يف مناطــق ســيطرة
ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ُمالحقــات
ويتعرضــن للخطــف واالقتيــاد اإلجبــاري إىل
معســكرات التدريــب الــي تشــرف عليهــا
ق ـوات محايــة الشــعب الكرديــة يف حــال
رفضـ َـن التجنيــد ،كمــا منعــت النســاء مــن
الــزواج حلــن االنتهــاء مــن خدمتهــن يف
التجنيــد اإلجبــاري.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
قيــام قـوات محايــة الشــعب الكرديــة ابعتقــال
حنو  88أنثى ،بينهن  34طفلة دون ســن
 18عامـاً ،منــذ بدايــة عــام  2014وحــى
هنايــة تش ـرين األول 2015 /وذلــك مــن
أجــل التجنيــد اإلجبــاري.
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صــورة للدفــر الــذي أصدرتــه اإلدارة
الذاتيــة التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي
ملــا أمستــه واجــب الدفــاع املــدين.

صــورة مــن البــاغ الــذي يتــم توزيعــه علــى
الشــباب ممــن يشــملهم ق ـرار التجنيــد
اإلجبــاري

«بتاريــخ  /11تش ـرين األول ،2015 /وعندمــا كنــت أمــام منــزيل
صباح ـاً برفقــة طفلــي اســتعداداً للذهــاب إىل املدرســة ،مسعنــا أص ـوات
إطــاق انر كثيــف مــع مــرور موكــب لتشــييع أحــد قتلــى ق ـوات اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة ،اصطدمــت ســيارة مــن املوكــب بســياريت الــي كنــت
أركنهــا أمــام املنــزل ،وعلــى الفــور ترجلــت عــدة عناصــر مســلحة مــن
موكــب التشــييع وبــدؤوا إبطــاق الرصــاص بشــكل عشـوائي ابلقــرب مــي
ومــن طفلــي ،تــا ذلــك قــدوم ثالثــة عناصــر منهــم ليصحبــوين ابلقــوة
إىل الســيارة ،حيــث قــام أحدهــم بلـ ِّـي ذراعــي بشــكل عنيــف جــداً مث
رمــى يب داخــل الســيارة ،الحق ـاً وبعــد وصــويل إىل مــكان جمهــول كان
أقــرب مــا يكــون إىل دائــرة حكوميــة قامـوا بتحويــل غرفهــا إىل معتقــات
مؤقتــةّ ،ادع ـوا أبين ســبب احلــادث املــروري وطالبــوين أبجــور تصليــح
ســيارهتم ،وهــددوين أبين لــن أرى مشــس عامــودا مــرة أخــرى مــا مل أدفــع
هلــم املبالــغ املاليــة الــي طلبوهــا كتعويــض ،مل يكــن هنــاك أي حتقيــق أو
ُتــم أو حــى حمقــق طيلــة األايم الثالثــة الــي أمضيتهــا يف املعتقــل الســري،
أفرجـوا عــي بعــد ثالثــة أايم ،بعــد أن عصبـوا عيــي وألقـوا يب مــن الســيارة
يف منتصــف الطريــق القريــب مــن منــزيل ،خــال فــرة اعتقــايل مل أتعــرض
للضــرب ،لكــن كانـوا دائمـاً يقومــون ابلشــتم واإلهانــة ابلكلمــات النابيــة
وويهددونــي أهنــم ســيجلبون طفلــي مــن املنــزل ويذحبوهنــا إن مل أقــم بدفــع
املبالــغ املاليــة».
الطفلــة مجــن صديــق أمحــد14 ،عام ـاً،
مــن بلــدة القحطانيــة يف حمافظــة احلســكة،
اختطفــت مــن قبــل ق ـوات محايــة الشــعب
الكرديــة بتاريــخ الثــااثء  /4تشـرين الثــاين/
 2014مــن حــرم مدرســة خولــة بنــت
األزور حتــت هتديــد الســاح مبســاعدة
طالبــات يف الشــبيبة الثوريــة الكرديــة الــي
قامــت ابســتدراج الطفلــة إىل حــرم املدرســة
مث اختطفتهــا ق ـوات محايــة الشــعب الكرديــة.
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أخــر والــد جيمــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه ذهــب مـرات عــدة إىل
مســؤول األســايش واعــرف مســؤول األســايش بوجودهــا عندهــم ،وطلــب منــه
نســيان ابنتــه جيمــن ألهنــا يف الطريــق إىل جبــل قنديــل لاللتحــاق بقواهتــم هنــاك،
وأن ابنتــه ليســت الوحيــدة بــل هنــاك آالف الرفيقــات األُخـرايت.
صورة الطفلة جيمن أمحد
نــروز حســن حســن 17 ،عامـاً ،مــن مدينــة عفريــن حبلــب ،اعتقلــت مــن قبــل
ق ـوات محايــة الشــعب الكرديــة بتاريــخ  /14كانــون الثــاين 2015 /هبــدف
التجنيــد القســري.
 .4االنتهاكات بحق الطفل:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  51طف ـاً علــى يــد
ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ بدايــة أتسيســها حــى  /31كانــون
األول.2015 /
الســبت  /23أاير ،2015 /قُتــل الطفــل هيثــم عيســى الشــمايل ،مــن مواليــد
 ،2012برصــاص قناصة اتبعــة لق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف قريــة أبــو
شــاخات.

الســبت  /20حزي ـران ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة،
ابقتحــام قريــي األحيمــر وخربــة األحيمــر فج ـراً ،واعتقلــت  5أشــخاص ،بينهــم
الطفــل ايور يوســف الســامل العبــو.
جيم :التجنيد اإلجباري:
ســجلنا قيــام ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة
بتجنيــد مــا اليقــل عــن  1876طف ـاً يف
مناطــق خمتلفــة مــن ريــف حلــب واحلســكة،
حيــث يشــارك األطفــال يف العمليــات القتاليــة
املباشــرة ،وأيضـاً يف نقــاط التفتيــش ،ومازالــت
عمليــات تدريــب األطفــال علــى محــل
الســاح مســتمرة منــذ عــام  2012حــى
اآلن وبشــكل كثيــف.
الســبت  /4نيســان 2015 /قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لق ـوات اإلدارة
الذاتيــة الكرديــة ابعتقال الطفلــة ديلــر أمحــد حجــي ،تبلــغ مــن العمــر  16عامـاً،
مــن مدينــة عــن العــرب مبحافظــة حلــب ،هبــدف التجنيــد القســري.
الســيد وســام علــو أحــد أهــايل منطقــة عفريــن أفــاد الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان:

األحــد  /21حزي ـران ،2015 /قتــل الطفــل عــاء أمحــد األمحــد ،مواليــد
 ،2001برصــاص قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف قريــة اجلواديــة ،وذلــك أثنــاء
هروبــه مــن حماولتهــم اعتقالــه.

«كنــت متوجه ـاً مــع بعــض األشــخاص إىل مدينــة عفريــن يف الريــف
الشــمايل الغــريب ملدينــة حلــب حيــث مــكان ســيطرة الق ـوات الكرديــة،
أوقفنــا حاجــز عســكري اتبــع هلــم ،اقرتبــت منــا فتــاة صغــرة بــدى يل
مــن مالحمهــا األنثويــة أهنــا ال تتجــاوز ال ـ  15عامـاً ،وهــي حتمــل رشاشـاً
صغـراً ،حتدثــت معنــا ابللغــة الكرديــة ،حيــث طلبــت منــا إبراز البطاقات
الشــخصية وطلبت من الســائق فتح الصندوق اخللفي للســيارة قبل أن
تســمح لنــا ابلعبــور».

يوم اجلمعة  /27حزيران 2013 /قتلت قوات احلماية الكردية التابعة حلزب
االحتــاد الدميقراطــي طفلــن يف مدينــة عامــودا (احلســكة) نتيجــة إطالقهــم النــار
علــى مظاهــرة.
صورة للطفل سعد عبد الباقي سيدا 15 ،عاماً ،أحد ضحااي جمزرة عامودا

يــوم اإلثنــن  /17تش ـرين الثــاين 2014 /اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة
حلــزب االحتــاد الكــردي الدميقراطــي الشــقيقني زواي حممــود حممــود – افــن حممــود
حممــود مــن مدرســتهما يف مدينــة احلســكة (مبحافظــة احلســكة).

يوم اجلمعة  /4تشرين األول 2013 /وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
مقتــل  3أطفــال مــن القحطانيــة (احلســكة) يف قصــف نفذتــه ق ـوات احلمايــة
الكرديــة التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي علــى قريــة ذايب يف ريــف احلســكة.

ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب:
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال  111طفـاً مــن قبــل قـوات
اإلدارة الذاتية الكردية منذ بداية أتسيســها حىت  /20تشـرين الثاين.2015 /
الثــااثء  /26أاير 2015 /قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لق ـوات اإلدارة
الذاتيــة ابعتقــال الطفلــة جيــان أكــرم عمــر ،مــن مدينــة القامشــلي مبحافظــة
احلســكة ،تبلــغ مــن العمــر  14عامـاً ،أفــرج عنهــا بتاريــخ  /29أاير.2015 /
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 .5االنتهاكات بحق اإلعالميين:
ألف :االعتقال واالحتجاز غري املشروع:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  24حالــة مــا بــن خطــف واعتقــال يف
صفــوف اإلعالميــن علــى يــد قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،أُفــرج عنهــم مجيعـاً.
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يوم اجلمعة  /18متوز 2014 /اعتقلت قوات
حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي اإلعالمــي
ســكفان أمــن «مصــور يف قنــاة زاغــروس» ،يف
بلــدة «املالكيــة» بريــف احلســكة بعــد مدامهــة
منزلــه ،وقــد أفــرج عنــه يــوم الثــااثء  /22متــوز/
.2014
اإلعالمي سكفان أمني
يــوم األربعــاء يف  /3كانــون األول،2014 /
قامــت عناصــر تطلــق علــى نفســها «فرقــة
مدامهــة اإلرهابيــن» وهــي ق ـوات أمنيــة جديــدة
تتبــع حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي -
حبســب مــا أخــران بــه األهــايل احملليــن -ابعتقــال
اإلعالميَــن حممــود كوريش»عضــو يف تنســيقية
أزادي عفريــن» ،وعلــي عبــد الرمحــن ،وقــد
مت اإلف ـراج عنهمــا يــوم اخلميــس  /26آذار/
.2015
يــوم األحــد  /20نيســان ،2014 /خطــف كل مــن بيش ـوا هبلــوي «مراســل
قنــاة روداوو» ،ورودي إبراهيــم «مراســل قنــاة أورينــت» ،مــن قبــل جمموعــة
مســلحة تطلــق علــى نفســها اســم «مؤسســة عوائــل شــهداء  »YPGيف
القامشــلي ،وهــي اتبعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي ،حيــث قــام املســلحون بنقلهــم
مــن ســجن إىل آخــر حســب مــا أكــده املختطفــان ،وبعــد مضــي تســع ســاعات
مت نفيهمــا إىل إقليــم كردســتان العـراق واهتامهمــا ابخليانــة ،وإهنمــا يعملــون خــارج
إرادة الكرد يف «روج افا» ،وهددومها ابلقتل إذا حاوال الرجوع إىل «كردستان
ســوراي» ،وقــد مت اعتقاهلمــا يف وقــت ســابق مــن قبــل أجهــزة األمــن احلكوميــة،
كمــا مت توقيفهمــا ســابقاً مــن قبــل حــزب االحتــاد الدميقراطــي (.)PYD

حممــد حممــود بشــار ،مراســل قنــاة (روداو) يف
مدينــة الدرابســية مبحافظــة احلســكة اعتقــل
يف  /23نيســان ،2014 /مــن قبــل ق ـوات
األســايش التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي
( ،)PYDمث أفرجــت عنــه يف اليــوم التــايل.

8

2016-1 -18

خطــف الصحفــي مصطفــى عبــدي،
«مديــر موقــع كــوابين ُكــرد» ،مــن قبــل قـوات
األســايش التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي
( )PYDيف عــن العــرب ،بعــد عودتــه مــن
تركيــا يف  /5آذار .2014 /مث أفرجــت عنــه
بعــد يومــن.
خطــف دلــدار محــو «مراســل قنــاة ،»ARK
مــن قبــل قـوات األســايش التابعــة حلــزب االحتــاد
الدميقراطــي ( ،)pydيف القحطانيــة بريــف
احلســكة يف  /11أاير ،2014 /وذلــك بعــد
مدامهــة منزلــه ومصــادرة حاســبه الشــخصي
وكام ـرا فوتوغرافيــة عائــدة لــه ،مث أطلــق س ـراحه
بتاريــخ  /16أاير ،2014 /علم ـاً أنــه ســبق
أن اعتُقــل مــن قبــل احلــزب املذكــور يف شــباط/
 2014حبجــة عــدم امتالكــه تصرحي ـاً ابلعمــل
الصحفــي.
اعتقــل ســكفان أمــن «مصــور يف قنــاة زاغــروس» مــن قبــل ق ـوات األســايش
 YPGالتابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي يف /18متــوز ،2014/بعــد أن
دامهــت منزلــه يف بلــدة «املالكيــة» بريــف احلســكة ،مث قامــت إبطــاق س ـراحه
بعــد أايم عــدة يف  /22متــوز.2014 /
ابء :االعتداء على املمتلكات اخلاصة والعامة:
 قامــت ق ـوات ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،بتهديــد الصحفــي جومــرد محــدوش«مراســل قنــاة روداو يف عفريــن» ،ابالعتقــال والنفــي خــارج البــاد إذا اســتمر يف
تغطيــة األخبــار ،وقــد دامهــت منزلــه وعبثــت بــه يف  /24نيســان ،2014 /مــا
أدى إىل تـواري محــدوش عــن األنظــار لعلمــه أن منزلــه حتــت املراقبــة ،ويف حادثــة
ســابقة يف  /29كانــون الثــاين 2014 /منعتــه قـوات اإلدارة الذاتيــة مــن العمــل
كصحفــي يف منطقــة عفريــن.
 يف يــوم الثــااثء املوافــق  /18شــباط ،2014 /دامهــت قـوات اإلدارة الذاتيــةمقــر راديــو آرات يف مدينــة عامــودا بريــف احلســكة وأوقفتــه عــن العمــل لثالثــة
أايم حبجــة وجــود أجهــزة بــث إذاعيــة أخــرى غــر أجهــزة اإلذاعــة املصــرح هبــا ،مث
افتتحــت اإلذاعــة فرع ـاً آخــر هلــا يف عــن العــرب» كــوابين» يف  /21حزي ـران/
ـث براجمهــا ليــوم واحــد ،كـ ّـرر «األســايش»
 ،2014بريــف حلــب ،وبــدأت ببـ ّ
اقتحــام املبــى ،ليُغلــق هــذا الفــرع حبجــة «أ ّن قانــون اإلعــام مل يصــدر يف
ـث
املقاطعــة» .ابلرغــم مــن أ ّن هنــاك إذاعــة للحــزب ابســم «كــوابين .إف إم» تبُـ ّ
منــذ عامــن.
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 يف يــوم الســبت املوافــق  /9أاير ،2014 /مت تفجــر وتدمــر منــزل الصحفــيلونــد حســن يف بلــدة القحطانيــة «تربــه ســي» يف القامشــلي ،يف ظــروف
غامضــة ،ويشــتبه بضلــوع عنصريــن لق ـوات اإلدارة الذاتيــة يف العمليــة ،حيــث
ـب اآلخــر ،وقــد قامــت
قضــى أحدمهــا أثنــاء زرع عبــوة انســفة يف املنــزل ،وأصيـ َ
عناصــر احلــزب فيمــا بعــد مبصــادرة كتــب ومقتنيــات الصحفــي مــن املنــزل ،ويُذكــر
أن لونــد حســن (عضــو يف احتــاد الصحفيــن الكــرد) ،وهــو مغــرب يف أملانيــا.
الصحفي لوند حسني
منزل الصحفي لوند حسني

 . 6التهجير والتشريد القسري:
أدت االنتهاكات الواسعة لقوات اإلدارة الذاتية يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا،
والــي ترافقــت يف بعــض األحيــان مــع صبغــة عرقيــة ،إىل ف ـرار عش ـرات اآلالف
مــن ســكان تلــك املناطــق ،أغلبيتهــم مــن العــرب ،ومازالــت عشـرات القــرى حــى
اآلن خاليــة مــن ســكاهنا.
مــن خــال عمليــات التوثيــق املســتمرة الحظنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان أن التشـريد القســري كان ممارسـاً مــن قبــل اإلدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ
اللحظــات األوىل لتأسيســها ،كمــا أخــران بذلــك العديــد مــن األهــايل يف املناطــق
اخلاضعــة لســيطرهتا.
رصد فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان العديد من عمليات حرق وتدمري
القــرى بشــكل شــبه كامــل ،إضافــة إىل حــرق احملاصيــل الزراعيــة ومصادرهتــا،
وجتريــف األراضــي واملمتلــكات ،وذلــك ضمــن ممارســات واســعة هتــدف إىل
تشـريد الســكان بشــكل قســري ،وقــد تســبب كل ذلــك بنــزوح قســري لعشـرات
اآلالف مــن ســكان تلــك املناطــق ،ونعتقــد عــدم وجــود مــررات عســكرية بصــورة
كافيــة لتشـريد كل هــذه املناطــق ،وقــد حصلــت جرميــة التشـريد القســري يف ظــل
نـزاع مســلح غــر دويل ،وحبســب املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي فهــي
تعتــر جرميــة حــرب ،وبعــد تش ـريد الســكان مل حتــرم حقــوق امللكيــة للســكان
الذيــن مت تش ـريدهم بــل مورســت عمليــات هنــب وســرقة لكثــر مــن املمتلــكات
وهــذا انتهــاك صــارخ لقواعــد القانــون العــريف اإلنســاين.
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وقــد تســببت االشــتباكات وعمليــات القصــف مــن خمتلــف األطـراف ،مبــا فيهــا
مســاندة ق ـوات التحالــف الــدويل لق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،بعمليــات
نــزوح ،يفــرض أن تكــون عمليــات نــزوح قصــرة األمــد ،تنتهــي ويعــود الســكان
إىل منازهلــم بعــد انتهــاء االشــتباكات ،لكــن القســم األعظــم ممــن مت تش ـريدهم
بســبب االشــتباكات مل يعــودوا إىل منازهلــم خوف ـاً مــن املمارســات الســابقة
واملســتمرة حــى اآلن لق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،وأعــداد هائلــة منهــم قــد
حرقــت أو دمــرت منازهلــم ،وُنبــت حماصيلهــم وممتلكاهتــم يف رســالة واضحــة
حتمــل صبغــة عرقيــة.
ألف :عمليات التدمري واحلرق:
 القرى اليت دمرت بشكل شبه كامل وتشرد سكاهنا بسبب ذلك:احلصويــة الكبــرة ،احلصويــة الصغــرة ،أم كبــر ،أم كهيــف ،الناعــم ،احلنــوة
الكبــرة ،احلنــوة الصغــرة ،الفســطاط ،اخلولــة.
 القرى اليت تعرضت إىل دمار جزئي وتشرد قسم من سكاهنا بسبب ذلك:العرجــة ،العرجــة الصغــرة ،أبــو جــري ،فلســطني الغربيــة ،فلســطني الشــرقية ،أم
كرينــات ،لزاقــة ،واخلنســاء ،خزاعــة ،ســليمة ،عــكاظ ،اجليســي ،نكاثــة ،أميــة،
املســعودية ،تــل ص ـوان ،أبــو حرملــة ،أبــو كبــر ،الزه ـراء ،أبــو فــرع ،الغريقــة.
فيما يلي استعراض ألبرز احلوادث:
شباط2015/
الســبت  /28شــباط ،2015 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،إبشــعال
الن ـران وإح ـراق وتدمــر عش ـرات املنــازل يف عــدة قــرى يف منطقــة تــل محيــس،
ذلــك بعــد ســيطرهتا عليهــا وانســحاب تنظيــم داعــش منهــا ،ومــن أبــرز تلــك
القــرى :قريــة احلســينية والناعــم واحلصويــة.
آذار2015 /
يف قــرى ريــف احلســكة الغــريب ويف آذار ،2015 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة
الكرديــة ،بتجريــف وهــدم العديــد مــن املنــازل ،بعــد إجبــار ســكاهنا علــى اخلــروج
منهــا ،والقــرى هــي:
فريسة الشرايني ،تل بالل ،فريسة الوسطى ،والرزازة.
الثــااثء  /3آذار 2015 /أحرقــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة عــدة منــازل
يف قــرى الواويــة واحلصويــة التحتــاين ،كمــا ســيطرت خــال شــهر آذار علــى 29
قريــة اتبعــة لناحيــة تــل محيــس ،وقامــت بعــد اقتحامهــا بعمليــات تدمــر لعــدد
كبــر مــن املنــازل ،وحبســب أهــايل تلــك املنطقــة فــإن  9قــرى منهــا دمــرت بشــكل
شــبه كامــل ،وعــدد كبــر مــن القــرى تعــرض إىل دمــار جزئــي.
نيسان2015 /
اإلثنــن  /20نيســان ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،بتدمــر
معظــم منــازل قريــة تــل الشــوك يف ريــف تــل بـراك بعــد ســيطرهتا علــى املنطقــة.
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خريطة تفاعلية تبيني مواقع أبرز القرى اليت تعرض أهلها النتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

حصوية فوقاين
حصوية حتتاين
قرية سفانة و عكرشة

رأس العني

قرية احلسينية
قرية اجلزعة

قرية البكارية واهلاللية
قرية عكاظ

قرية العشرة
قرية تل جمدل

قرية األغيبش

أم الكبري

أاير2015 /
األحــد  /10أاير ،2015 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة حبــرق مخســة
منــازل يف قريــة احليلــة بريــف رأس العــن ،عــرف مــن املنــازل الــي مت حرقهــا :منــزل
ســلمان صبيــح ،ســليم حممــد خلــف.
الثــااثء  /12أاير 2015 /متركزت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة يف مســجد قريــة
احلويــش يف رأس العــن لقرابــة عشــرة أايم ،وقامــت بتخريــب أاثثــه قبــل مغادرهتــا
إايه ،حبســب مــا أخــران بذلــك عــدد مــن األهــايل يف تلــك املنطقــة.
اإلثنــن  /18أاير ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة بتجريــف عــدد مــن
منــازل املدنيــن ابلرتكســات يف قريــة ليــان جنــوب مدينــة رأس العــن ،ذلــك بعــد
عدة أايم من اقتحامها وقد ســيطرت عليها مبســاندة قوات التحالف الدويل.
الثــااثء  /19أاير 2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،بســرقة حمتــوايت
العديــد مــن املنــازل يف قــرى :حيلــة ،اللغــاف ،احلويــش ،الرمــو ،السوســة،
الرحيانيــة ،الصاحليــة يف ريــف رأس العــن وقامــت الوحــدات خبلــع األب ـواب
والنوافــذ وســرقتها.
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األربعــاء  /27أاير ،2015 /أحرقــت قـوات اإلدارة الذاتيــة ،مخســة منــازل يف
قريــي الذبيــان وكامــل وقريــة جديــدة عــدوان ،إضافــة إىل منزلــن يف قريــة الرســيم،
تقــع تلــك القــرى يف حميــط رأس العــن بريــف احلســكة.
حزيران2015 /
الســبت  /6حزي ـران ،2015 /جرفــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،عــدة منــازل يف
قريــة الصاريل والعشــرة بريــف احلســكة اجلنــويب.
صبــاح الثــااثء  /9حزي ـران ،2015 /أدخلــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة جرافتــن
إىل قريــة تــل محــام ،وقامــت هبــدم عــدة منــازل فيهــا.
األربعــاء  /10حزيـران ،2015 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة ،حبــرق وجتريــف
عــدة منــازل يف قريــة أم املســامري ابلريــف اجلنــويب للحســكة.
متوز2015 /
اخلميــس يف  /9متــوز ،2015 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة ،حبــرق عــدة منــازل
يف قريــة الرحيانيــة يف ريــف رأس العــن اجلنــويب ،بعــد نــزوح ســكاهنا عنهــا يف أاير/
.2015
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ابء :حرق أوهنب احملاصيل الزراعية:
فيما يلي استعراض ألبرز احلوادث:
حزيران2015 /
األربعــاء  /3حزي ـران ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،حبــرق بعــض
احملاصيــل الزراعيــة يف منطقــة رأس العــن.
اجلمعــة  /5حزي ـران ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،حبــرق احملاصيــل
الزراعيــة يف قريــة املنتفعيــن يف ريــف انحيــة تــل متــر بريــف احلســكة.
الســبت  /6حزي ـران ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،بنهــب حماصيــل
القمــح والشــعري ألر ٍ
اض زراعيــة واســعة ممتدة  60كــم طــوالً ،و 35كــم عرضـاً،
مــن جنــوب انحيــة عاليــة بريــف مدينــة رأس العــن إىل قــرى انحيــة تــل متــر ،إضافــة
إىل أراضــي قــرى حميــط جبــل عبــد العزيــز ،الــي تعــود ملكيتهــا لألهــايل الذيــن
نزح ـوا قس ـرايً ،حيــث قامــت حبصادهــا بواســطة  15آليــة زراعيــة (حصــادة)
معــززة برفقــة عناصــر مســلحة.
أاير2015 /
اخلميــس  /7أاير ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،مبصــادرة عــدد مــن
اآلليــات الزراعيــة يف قــرى ريــف انحيــة تــل محيــس ،وقــد ســجلنا مصــادرة ثــاث
حصــادات زراعيــة تعــود ملكيتهــا لعائلــة الرومــي وهــم مــن أبنــاء قريــة الزهـراء.
األحــد  /17أاير ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة بنهــب حماصيــل
العديــد مــن األراضــي الزراعيــة التابعــة ملكيتهــا للســكان العــرب يف قــرى :ســفانة،
عكرشــة ،البوثــة ،حممــد الــذايب ،احلســينية ،اخلاتونــة ،العنــزي ،جزعــة ،خزاعــة،
ســليمة بريــف احلســكة.
الثــااثء  /26أاير ،2015 /اعتصــم أهــايل قريــة الركبة بريــف احلســكة
احتجاج ـاً علــى تصرفــات ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،الــي قامــت بتدمــر منازهلــم
وســرقة احملاصيــل الزراعيــة ومنــع املزارعــن مــن حصــاد حماصيلهــم ،ومت تفريــق
املتظاهريــن عــر إطــاق الرصــاص احلــي.
اخلميس  /28أاير ،2015 /قامت قوات اإلدارة الذاتية مبصادرة أكياس من
الشــعري والقمح احملصودة واملخزنة يف منازل املدنيني يف قرية الشــارة.
األحــد  /31أاير ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة ،إبدخــال عــدد مــن
آالت احلصــاد إىل أر ٍ
اض تعــود ملكيتهــا لألهــايل يف قريــة األغيبــش ،واســتولت
على حماصيل تلك األراضي من القمح والشعري ،من بينها أرض السيد ازعيان
الع ـواد ،الــذي يعمــل هبــا بتوكيــل مــن صاحبهــا «حنــا أمسر» ،مســاحة األرض
املزروعــة  500دومن تقريبـاً ،وتقــع  5كــم غــرب قريــة األغيبــش.
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أبرز القرى اليت مت هتجري أهلها:
الراويــة ،اخلنســاء ،الطائــف ،بلقيــس ،اخلاصــة ،اخلرنــويب كبــرة ،اخلرونــويب
الصغــرة ،خربــة موســى ،عوينــة ،احلســينية ،بلــدة املربوكــة ،السلماســة الكبــرة،
السلماســة الصغــرة ،اجليســي ،جيســي املــي ،اجلويســمية ،الزرقــاء ،احلنــوة ،خربــة
األحيمــر ،عكرشــة ،ســفانة ،البقاريــة ،العرجــة ،القادســية ،جزعــة ،تــل جمــدل،
العشــرة ،الــرزازة ،أم الكــر ،تــل خليــف ،املدينــة ،الشالشــية ،املــدان ،السوســة،
جــرن أبيــض ،مغلوجــة ،الغ ـرا ،احلويــش ،ســيد عبــاد ،الطهمــن وانيفــة حبــش،
الضبيــب ،الصليــل ،العلقانــة ،أم حجــرة ،أبــو فخيــذ ،القــرن والبديــع ،تــل متــر
شــامية ،واألغيبــش وتــل محــام والفويضــة واخلمســة واألربعــن وغرانطــة والكوزليــة.
حزيران2014 /
الســيدة أم ليــث ،مواليــد  ،1982أرملــة ،لديهــا ســتة أطفــال ،وهــي مــن
ســكان مدينــة رأس العــن يف حمافظــة احلســكة ،أخــرت الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان أنــه مت طردهــا ملرتــن متتاليتــن مــن قبــل قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة،
ترافــق ذلــك مــع هتديدهــا ابلقتــل وتشــويه الســمعة ،وســرقة منزهلــا وأمالكهــا.
«يف حزيـران ،2014 /بعــد إغــاق املــدارس ببضعــة أايم اقتحــم عناصــر
مــن ق ـوات اإلدارة الذاتيــة بقيــادة املدعــو حســن كوجــر مدينــة رأس
العــن ،وقامـوا بتبليــغ مئــات العائــات مــن ســكان املدينــة العــرب حصـراً
أن عليهــم مغــادرة منازهلــم ،حتــت التهديــد ابلقتــل والنهــب ،وجــاءت تلــك
الق ـوات إىل منــزيل ومنــزل جــاريت األرملــة وأمــروان إبخــاء منازلنــا دون
تبيــان أســباب هتجــران ،وقالـوا يل اذهــي إىل تركيــا أو املناطــق الــي تســيطر
عليهــا املعارضــة .حنــن مدنيــون والننتمــي ملعارضــة مســلحة أو غريهــا.
حتــت ذلــك التهديــد غــادرت منــزيل وتوجهــت إىل تركيــا ،بقيــت هنــاك
مــا يزيــد عــن شــهرين ،مث قــررت العــودة إىل منــزيل بعــد موعــد افتتــاح
املــدارس يف رأس العــن ،بعــد أن رجعــت إىل منــزيل ،قامــت الق ـوات
الكرديــة بطــردي منــه مــرة اثنيــة ،وهــددوين إبحـراق املنــزل وحرقنــا فيــه إن
مل أخــرج مــع عائلــي خــال يومــن ،وقــام القيــادي حســن كوجــر بتوجيــه
الشــتائم يل أمــام النــاس والطعــن بشــريف ،واضطــررت مرغمــة ملغــادرة
منــزيل للمــرة الثانيــة ،بعدهــا اســتولوا علــى املنــزل وأرض أملكهــا وحملَــن
جتاريــن ،ومنــذ ذلــك الوقــت أعيــش الجئــة مــع أطفــايل هنــا يف تركيــا دون
مــأوى وال معيــل ،يف قريتنــا مت تشـريد مــا اليقــل عــن  150عائلــة عربيــة،
واســتولوا علــى ممتلكاهتــم أيض ـاً ،حنــن ال جنــرؤ علــى العــودة ،مــاذا فعلنــا
ليشــردوان!».
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تشرين الثاين2014 /
أمحــد 25 ،عاماً ،يعمــل ســائق ســيارة ،مــن أبنــاء قريــة الســفانة يف جنــوب شــرق
مدينــة القامشــلي ،موجــود حالي ـاً يف قريــة اهلــول بريــف احلســكة ،أفــاد الشــبكة
الســورية حلقــوق اإلنســان بشــهادته:
«يبلــغ عــدد ســكان قريــة الســفانة قرابة  1500شــخص25 ،
منهم انتســبوا لتنظيــم داعش وحاولـوا أن يقيمـوا مقـراً للتنظيــم يف القريــة
إال أننــا قاومنــا الفكــرة وطردانهــم مــن القريــة ،ال نريــد لقريتنــا أن تصبــح
مســرحاً للمعــارك بــن الق ـوات الكرديــة وتنظيــم داعــش ،حنــن نكــره
تنظيــم داعــش.
حاصــرت القـوات الكرديــة قريــي قرابــة أســبوع ،مــن هنايــة شــهر تشـرين
األول حــى بدايــة تشـرين الثــاين ،وذلــك متهيــداً القتحامهــا ،مت اقتحمـوا
القريــة بعــد ذلــك كان ـوا يرتــدون زايً عســكرايً مموه ـاً ،أق ـ ّدر عددهــم
ب ـ  600مقاتــل ،مجع ـوا عــدداً كب ـراً مــن األهــايل يف ســاحة القريــة،
ووجهـوا لنــا الشــتائم واهتمــوان ابالنتســاب إىل تنظيــم داعــش وأننــا خنــزن
األســلحة يف منازلنــا ،واحتــوت بعــض شــتائمهم عبــارات عرقيــة ،علــى
الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك أي وجــود لتنظيــم داعــش.
قامـوا بعــد ذلــك بتفتيــش منــازل القريــة ،أحرقـوا منهــا قرابــة  50منـزالً،
شــاهدان ألســنة اللهــب تتصاعــد مــن أحنــاء متفرقــة مــن القريــة ،كمــا
قام ـوا إبطــاق الرصــاص ابجتــاه خ ـزاانت امليــاه اخلاصــة ابلقريــة.
بعــد ذلــك اعتقلـوا علــى األقــل  150شــاابً ،كان االعتقــال عشـوائياً،
وأمــروان مبغــادرة القريــة ،مل يســمحوا لنــا جبمــع أمتعتنــا ،لقــد كان ـوا
يطلقــون النــار يف اهل ـواء لرتهيبنــا.
مسعنــا أص ـوات انفجــارات مــن القريــة أثنــاء خروجنــا منهــا ،أعتقــد أن
الق ـوات الكرديــة قامــت بتفجــر بعــض املنــازل ،نزحنــا إىل قريــة تبعــد
عــن الســفانة أقــل مــن  10كــم ،ال أســتطيع إخباركــم ابمسهــا خوفـاً مــن
انتقــام القـوات الكرديــة مــن أهلهــا ألهنــم اســتقبلولنا ،كنــا نســمع يوميـاً
أص ـوات انفجــارات مــن القريــة ونشــاهد الدخــان وهــو يتصاعــد منهــا».
شباط2015 /
حممــد العبــاس 27 ،عامـاً ،مــن أبنــاء قريــة العوجــة بريــف احلســكة ،تَشـّـرد منهــا،
ومقيــم حالي ـاً يف منطقــة أكس ـراي ابســطنبول ،أخــر الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان بشــهادته:
«قريتنــا صغــرة جــداً عبــارة عــن  70منـزالً ،كانــت قـوات اإلدارة الذاتيــة
تقــوم بــن الفــرة واألخــرى إبطــاق الرصــاص علــى القريــة هبــدف إرهاب
األهــايل ،ومل تســتهدف الســكان ،وكانــت تــدور اشــتباكات يف املنطقــة
بــن تنظيــم داعــش والق ـوات الكرديــة ،قريتنــا ال وجــود فيهــا لتنظيــم
داعــش ،بــل يتواجــد يف قريــة أم املســامري القريبــة منــا.
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يــوم الثــااثء  /10شــباط 2015 /مسعنــا أص ـوات حركــة غــر
مألوفــة خــارج املنــزل ،مث شــاهدان عناصــر وحــدات محايــة الشــعب
بزيهــم العســكري يدخلــون القريــة ،بقيــت خمتبئ ـاً داخــل منــزيل قرابــة
 4ســاعات ،مسعــت خالهلــا أصـوااتً إلطــاق رصــاص وصـراخ أطفــال
ونســاء ،بعــد عــدة ســاعات هــدأ القصــف ،غــادرت منــزيل ،التقيــت
مــع األهــايل ،علمــت أن وحــدات محايــة الشــعب اعتقلــت قرابــة 30
شــخصاً ،مث وضعوهــم يف املســجد ،اقتحم ـوا ثالثــة منــازل ألشــخاص
لديهــم أبنــاء منضمــن إىل تنظيــم داعــش وهــم :أمحــد تركــي الفــاحل ،عبــد
الرمحــن العيــدان ،فرحــان عيــدان احملمــد ،أحرق ـوا هــذه املنــازل ،علــى
الرغــم مــن أن أصحاهبــا مل يكون ـوا فيهــا بــل غادروهــا قبــل مــدة ،كمــا
أنــذرت وحــدات محايــة الشــعب أهــايل القريــة مجيع ـاً بضــرورة إخالئهــا
خــال  24ســاعة علــى األكثــر ،وكل مــن مل خيـ ِـل منزلــه ســوف يتــم
إحراقــه فــوق رأســه ،ال أعلــم مــا هــو الذنــب الــذي ارتكبنــاه حــى نطــرد
مــن ق ـراان هبــذا الشــكل؟
خفــت كث ـراً والشــعور ذاتــه لــدى كثــر مــن عوائــل القريــة ،اضطــررت
حلــزم أمتعــي خــال ســاعات ،ونزحــت مــع عائلــي إىل قريــة تدعــى الغـرا
وهــي تقــع يف منطقــة جبــل العزيــز ،حيــث أقمــت فيهــا مــدة  4أشــهر،
مث جلــأت إىل تركيــا بعــد ذلــك».
أبــو صــاحل السـوادي ،مواليــد  ،1992متــزوج ،املهنــة ،ســائق عمومــي،
مــن أبنــاء قريــة تــل متــر شــامية الواقعــة بريــف احلســكة الغــريب ،حتدثنــا معــه
يف تركيا ،وأفاد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بشــهادته:
«انتقلــت مــع أخــي منــذ منتصــف عــام  2013للســكن يف قريــة تــل
محــام ،الــي تبعــد عــن قريــي تــل متــر شــامية  8كــم تقريبـاً ،يــوم اإلثنــن
 /23شــباط 2015 /شــن تنظيــم داعــش هجومـاً علــى قريــة األغيبــش
والقــرى احمليطــة ببلــدة تــل متــر وكان مــن ضمنهــا قريتنــا تــل متــر شــامية،
ومجيعهــا تقــع حتــت ســيطرة قـوات اإلدارة الكرديــة ،كنــا نســمع أصـوات
االشــتباكات ،الــي اســتمرت قرابــة أربــع ســاعات ،توجهــت مــع أخــي
األكــر عبــد القــادر  27عام ـاً ابجتــاه تلــك املناطــق ،شــاهدت وأخــي
عــدداً كبـراً مــن العوائــل مــع نســاء وأطفــال يســرون ابجتاهنــا (إىل قريــة
تــل محــام وماحوهلــا) ،أخــروان أن قـوات اإلدارة الكرديــة قامــت بطردهــم
متذرعــة هبجــوم داعــش عليهــم».
أاير2015 /
الثالاثء  /26أاير ،2015 /قامت قوات اإلدارة الذاتية الكردية إبنذار أهايل
عــدد مــن قــرى منطقــة جبــل عبــد العزيــز إبخالئهــا ،وأمهلتهــم  24ســاعة لرتكهــا،
وتذرعــت أبهنــا منطقــة عســكرية ،وهــذه القــرى هــي:
أم الكــر ،جــرن أبيــض ،تــل زعيــر ،الشــهيدي الفوقــاين ،املتوســطة ،اهلامانيــة
الفوقانيــة ،العــداد ،مغلوجــة ،العقلــة ،أبــو صــرة ،الداووديــة الشــرقية ،الداووديــة
الغربيــة ،الكفــرة ،الواســطة اجلنوبيــة ،تــل السوســة ،القصــر ،مدينــة السوســة،
الســياد ،األغيبــش ،تــل محــام ،الســرحانية ،الغــرة ،اخلزنــة ،احلزوميــة ،اجلفــر،
وغريهــا مــن قــرى جنــوب احلســكة.
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نــور اجلبــوري ،وهــو أحــد أبنــاء قريــة األغيبــش بريــف احلســكة تعــرض للتهجــر
مرتــن كانــت األوىل إىل قريــة تــل محــام ،ويقيــم حالي ـاً يف تركيــا  ،حتدثنــا معــه
وأخــران بشــهادته:
«يف هنايــة أاير  ،2015بــدأت قـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة بتهجــر
الســكان العــرب مــن القــرى احمليطــة جببــل عبــد العزيــز جنــوب احلســكة،
ذلــك بعــد انســحاب تنظيــم داعــش منهــا ،أان مــن ســكان قريــة تدعــى
تــل محــام ،تبعــد عــن قريــة األغيبــش حنــو  8كــم يف ريــف احلســكة
اجلنــويب ،اســتقبلت العش ـرات مــن املشــردين مــن القــرى اجملــاورة،
وحتدثــت مــع الكثرييــن منهــم ،لقــد أخــروين عمــا فعلتــه ق ـوات اإلدارة
الكرديــة مــن هتديــد وحــرق وإرهــاب ،مل ميـ ِ
ـض ســوى أقــل مــن شــهر
علــى ذلــك (يف حزي ـران) حــى اقتحمــت ق ـوات اإلدارة الكرديــة تــل
محــام ،لقــد أمسعــوان كالم ـاً أبننــا مــن تنظيــم داعــش ،وأبننــا جيــب أن
نكــون يف تدمــر وليــس يف أراضــي كردســتان ،قام ـوا حبــرق عــدد كبــر
مــن املنــازل ،وتشــردت للمــرة الثانيــة ،وهربنــا مــع عــدد مــن العوائــل مشــياً
علــى األقــدام ،مــرران علــى عــدد مــن القــرى ،لقــد كانــت شــبه خاليــة مــن
ســكاهنا ،لــن ننســى مــا فعلــوه بنــا.
هــذه هــي املــرة الثانيــة الــي أتعــرض فيهــا للتش ـريد علــى يــد الق ـوات
الكرديــة ،املــرة األوىل كانــت منــذ قرابــة عــام ونصــف يف قريــة األغيبــش
حــن نفــذت فيهــا وحــدات محايــة الشــعب الكردية جمــزرة مروعــة حبــق
الســكان العــرب ،فــرران مــع قرابــة  100عائلــة عربيــة إىل قريــة تــل محــام،
وهــي إحدى قــرى جبــل عبــد العزيــز ،وحينهــا ،بنينــا بيــواتً صغرية لكــي
تؤوينــا».
يف الشــهادة التاليــة ،كان النــزوح اختيــارايً بســبب االشــتباكات ،وتركــز االنتهــاك
يف حرمــان الشــخص مــن العــودة إىل منزلــه ،الســيد أبــو عـواد 26 ،عامـاً ،طالــب
جامعــي يف كليــة احلقــوق ،مــن أهــايل قريــة الرحيانيــة يف ريــف رأس العــن ،نــزح
منهــا إىل ريــف ديــر الــزور الشــمايل ،أخــر أبــو ع ـواد الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان عــن تفاصيــل نزوحــه مــن قريــة الرحيانيــة ،وكيــف منعتــه ق ـوات اإلدارة
الذاتيــة مــن العــودة إليهــا:
«نزحت مع أهلي من قرييت يف  /7أاير 2015 /بسبب االشتباكات
بــن القـوات الكرديــة وتنظيــم داعــش وبســبب قصــف طـران التحالــف
الــدويل ،نزحــت حينهــا إىل قريــة الظبيــب يف منطقــة جبــل عبــد العزيــز.
بعــد ســيطرة القـوات الكرديــة علــى قريــي الرحيانيــة وطــرد تنظيــم داعــش
منهــا بتاريــخ  /15أاير 2015 /غــادرت قريــة الظبيــب وتوجهــت
للعــودة إىل قريــي ،لكــن حواجــز القـوات الكرديــة منعتنــا مــن الدخــول،
قال ـوا لنــا( :أنتــم داعمــن لداعــش وتشــكلون احلاضنــة الشــعبية هلــا،
اذهب ـوا إىل الرقــة حيــث داعــش).
لقــد اهتمــوان ابالنتســاب للتنظيــم علــى الرغــم مــن أن قريتنــا مل يكــن
فيهــا أي عنصــر مــن داعــش فهــي قريــة صغــرة ال يتجــاوز عــدد ســكاهنا
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 400نســمة ،وكان تنظيــم داعــش يدخلهــا أحيــاانً وخيــرج منهــا ،مل
نسـ ِ
ـتطع منعــه ،والدور لنــا يف ذلــك.
اضطــرران للعــودة إىل قــرى جبــل عبــد العزيــز ،لكــن مــع اســتمرار
املعــارك واشــتداد قصــف قـوات التحالــف الــدويل للمنطقــة نزحــت مــرة
أخــرى إىل قــرى ريــف ديــر الــزور الشــمايل يف هنايــة أاير حيــث املعــارك
والقصــف أقــل.
علمــت الحقـاً (يف آب) مــن ســكان القريــة اجملــاورة لقريتنــا أن القـوات
الكرديــة قــد ســرقت وهنبــت وحرقــت معظــم املنــازل يف القريــة ،لكنهــا مل
حتــرق مســجد القريــة ،كيــف لنــا أن ننســى مــا فعلــوه بنــا؟»
حزيران2015 /
اخلميــس /30حزي ـران ،2015 /قامــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة إبنــذار
أهــايل بعــض القــرى مــن عشــرة العلــي يف حميــط انحيــة تــل ب ـراك إلخالئهــا،
واهتمــت األهــايل أبهنــم داعمــن لتنظيــم داعــش ،أبرز القــرى الــي مت إنذارهــا:
السلطانية ،السكمان ،السيباط ،أم كهفة.
الســبت  /13حزي ـران ،2015 /منعــت ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة بعــض
العائــات العربيــة النازحــة مــن العــودة إىل منازهلــم يف قــرى :وضحــة ،فريســة
الصــاريل ،أبــو شــاخات ،أبــو جلــود ،الشــارة ،الدمهــاء ،الراويــة ،انحيــة مربوكــة،
الواقعــة يف ريــف مدينــة رأس العــن مبحافظــة احلســكة ،والتهمــة اجلاهــزة دائم ـاً
هــي دعــم تنظيــم داعــش.
عبــد املطلــب 52 ،عامـاً ،فــاح مــن ســكان قريــة أم املســامري ،مقيــم حاليـاً يف
أورفــا برتكيــا ،أفــاد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــهادته:
«يف حزي ـران 2015 /اشــتدت املعــارك بــن تنظيــم داعــش والق ـوات
الكرديــة يف قريتنــا ،ترافــق ذلــك مــع قصــف قـوات التحالــف ،مــا اضطـران
اىل اخلــروج مــن القريــة ،ونزحنــا إىل قــرى جبــل عبــد العزيــز ،بقينــا هنــاك
مــدة شــهر تقريب ـاً ،وردتنــا أنبــاء عــن مســاح الق ـوات الكرديــة للعائــات
الــي ال عالقــة هلــا بتنظيــم داعــش ابلعــودة إىل القريــة وذلــك بعــد أن
ســيطروا عليهــا بشــكل كامــل.
عــدان إىل قريتنــا ،لكننــا بعــد عشــرة أايم فوجئنــا مبدامهــة القـوات الكرديــة
ملنزلنا واعتقلوا والدي املسن ،واحتجزوه يف انحية تل متر ملدة  7أايم،
لقــد اهتمــوه ابلتعامــل مــع تنظيــم داعــش ضــد األكـراد ،وتعــرض للضــرب
واإلهانــة داخــل املعتقــل ومل يراعـوا ســنه الكبــر وحالتــه الصحيــة.
أطلقـوا سـراح والــدي لكــن بعــد أن أجــروه علــى أن يبصــم علــى ورقــة،
أخــروه أهنــا ورقــة إخــاء ســبيل ،وبعــد أن بصــم عليهــا أخــروه أهنــا ورقــة
تنــازل عــن كل ممتلكاتــه يف قريــة أم املســامري ،إن والــدي طاعــن يف
الســن وأُمـ ٌّـي ال يعــرف القـراءة والكتابــة.
ومبوجــب الورقــة اســتولت الق ـوات الكرديــة علــى مجيــع منازلنــا وهــي
مخســة منــازل ،وعلــى مجيــع األراضــي الزراعيــة الــي منلكهــا ،واضطــرران
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إىل مغــادرة القريــة مــع عائلــي.
لســنا وحــدان ضحيــة هتجــر تلــك امليليشــيات املســلحة الكرديــة فهــم
يومي ـاً يقومــون بعمليــات إرهــاب وهتجــر يف قريتنــا ،وحنــن قريــة صغــرة
نعــرف بعضنــا البعــض ،لقــد علمــت أنــه حــى اآلن هتجــر قرابــة 30
عائلــة أي معظــم ســكان القريــة ،ألن عــدد ســكان القريــة كاملــة ال
يتجــاوز  300نســمة».
عمــر احلمــداين 36 ،عامـاً ،مــن أهــايل قريــة خربــة قـراج التابعــة لناحيــة تــل متــر،
ومقيــم حاليـاً يف أورفــا برتكيــا ،حتــدث إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
«قريتنــا كانــت ختضــغ لســيطرة تنظيــم داعــش يف بدايــة عــام 2015
لكــن دون وجــود مقــر للتنظيــم داخــل القريــة ،يف أاير 2015 /وبعــد
اشــتداد املعــارك بــن تنظيــم داعــش والق ـوات الكرديــة ،وأيض ـاً بســبب
قصــف ط ـران التحالــف املكثــف ،نزحنــا إىل قــرى جبــل عبــد العزيــز
ومكثنــا هنــاك قرابــة الشــهر.
ســيطرت القـوات الكرديــة علــى القريــة يف  /5حزيـران ،2015 /بعــد
ذلــك بعشــرة أايم قــرران العــودة إىل القريــة ،وعندمــا ذهبــت إىل القريــة
شــاهدت مــا يزيــد عــن  12منـزالً قــد مت جتريفهــا ،أي قرابــة نصــف عــدد
املنــازل املوجــودة يف قريتنــا الــي ال يتجــاوز عــدد ســكاهنا  100نســمة،
وتســتطيع القيــاس علــى ذلــك مــع بقيــة القــرى واملناطــق الــي تدخلهــا
هــذه القـوات الكرديــة.
لقــد منعتنــا القـوات الكرديــة مــن البقــاء يف قريتنــا ،وقالـوا لنــا إنــه يتوجــب
علينــا الرحيــل إىل مناطــق ســيطرة داعــش .هــذه املــرة اضطــررت إىل
اللجــوء إىل تركيــا مــع عائلــي؛ ألن املعــارك اشــتدت أيضـاً يف قــرى جبــل
عبــد العزيــز».
متوز2015 /
مهنــد مهنــدس اتصــاالت مــن أبنــاء مدينــة رأس العــن ،أفــاد الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان بشــهادته عــن التش ـريد الــذي تعرضــت لــه عائلتــه:
«تعرضــت عائلــي ملضايقــات كثــرة مــن قبــل القـوات الكرديــة ،بــدأت
معــاانة عائليت منــذ منتصــف  2014حتديــداً يف منتصــف حزي ـران
عندمــا داهــم منزلنــا  5عناصــر مســلحة اتبعــة حلســن كوجــر وهــو
القائــد العســكري للق ـوات الكرديــة يف رأس العــن حينهــا ،وطلب ـوا مــن
عائلــي مغــادرة املنــزل خــال  3أايم ،ومت اســتجواب والــدي عــن مــكان
وجــودي ،وهــل أان منضــم إىل تنظيــم داعــش ،وهــذا س ـؤال روتيــي،
يف الفــرة نفســها علمنــا مــن ســكان املدينــة أن الق ـوات الكرديــة قــد
هجــرت قرابــة  90عائلــة عربيــة مــن املدينــة ،وكان مــن املفــرض أن
تكــون عائلتنــا مــن ضمــن املهجريــن ،لكــن تواســط بعــض أقـرابء والــدي
األك ـراد ومسح ـوا لعائلــي ابلبقــاء يف املدينــة.
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بعــد قرابــة شــهرين أي تقريب ـاً يف منتصــف آب 2014 /طلب ـوا مــن
والــدي أن ينتســب إخــويت للقتــال مــع امليليشــيات الكرديــة كمــا طلبـوا
منه دفع مبلغ من املال لدعمهم ،مث اهتموا والدي وإخويت ابالنتساب
لتنظيــم داعــش.
وقالـوا لوالــدي« :أنتــم ال تتعاونــون معنــا ،وال جتنــدون أبناءكــم يف قواتنــا
وال خترجــون يف جنائــز شــهدائنا ،أنتــم العــرب خربتــم مدينتنــا ،أنتــم
عمــاء لداعــش».
يف منتصــف متــوز 2015 /انفجــرت ســيارة مفخخــة ابلقــرب مــن
مكتــب كوجــر ،الــذي يبعــد عــن منزلنــا قرابــة 500م ،وبعــد عــدة
ســاعات اقتحمــت دوريــة منزلنــا وأمهل ـوا عائلــي يوم ـاً واحــداً ملغــادرة
املنــزل وإال ســيحرقون املنــزل مبــن فيــه ،فاضطــرت عائلــي للمغــادرة،
ويف اليــوم نفســه غــادر القريــة قرابــة عشــر عائــات بينهــم عائلــة احلــج
حســن ،وهــو مــؤذن مســجد احملطــة وكانــت هتمتــه أن ابنــه يقاتــل مــع
اجليــش احلــر ،كمــا مت هتجــر احلــاج عبيــد وهــو رجــل غــي ومعــروف
يف رأس العــن ميتلــك العديــد مــن احملــات التجاريــة وشــققاً ســكنية،
وكانــت هتمتــه أن أخـاً لزوجتــه مقاتــل مــع داعــش ،لقــد احتلـوا مدينــي
مث هجــروا معظــم ســكاهنا».

 -التشريد القسري حبق املكون الرتكماين:

يندمــج الرتكمــان يف اجملتمــع الســوري ويتوزعــون يف كثــر مــن مــدن ســوراي وقراهــا،
خصوصـاً يف حمافظــات دمشــق وحلــب ومحــص ومحــاة والرقــة ودرعــا واحلســكة،
غالبيتهــم مــن املســلمني «الســنة» ،وهــم مــن العائــات الرتكيــة الــي وجــدت يف
ســوراي منــذ مئــات الســنني ،وبعــض هــذه العائــات كانــت قــد قَ ِد َمــت يف عهــد
الدولــة العثمانيــة ،وهنــاك خليــط مــن عشــائر تركمانيــة تعــود أصوهلــا إىل قبائــل
(األوغــوز) الرتكيــة.
يبلــغ عــدد املواطنــن الســوريني الرتكمــان يف حمافظــة احلســكة قرابــة  8آالف
شــخص ،أكثــر مــن نصفهــم يقطنــون يف مدينــة رأس العــن وريفهــا ،فيمــا يتــوزع
الباقــون يف حــي النشــوة مبدينــة احلســكة ،وبنســبة أقــل يف مدينــة القامشــلي.
أغلــب االنتهــاكات الــي ورد ذكرهــا مورســت حبــق املكــون العــريب ،لكنهــا
مورســت أيضـاً حبــق مكــوانت أخــرى يف حمافظــة احلســكة ،فعلــى ســبيل املثــال:
يف شــباط ،2015 /تعرضــت قرابــة  100عائلــة تركمانية كانــت تقيــم يف
مدينــة احلســكة ،حلــاالت مشــاهبة ملــا تعــرض لــه أقراهنــم مــن املكــون العــريب مــن
قبــل ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة مــن انتهــاكات وإن كانــت بنســبة أقــل نظ ـراً
لقلــة عددهــم يف املدينــة ،وقــد أخــران بعــض األهــايل املقيمــن يف حيــي الغربيــة
والنشــوة الغربيــة يف مدينــة احلســكة عــن اضطرارهــم للنــزوح وتــرك املدينــة نتيجــة
لتكـرار محــات االعتقــال التعســفي بشــكل رئيــس ،وأيضـاً بســبب االشــتباكات
املســلحة الــي وقعــت يف املنطقــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مؤيــد الســلطان 29 ،عام ـاً،
حمـ ٍـام ،كان يقيــم يف رأس العــن قبــل نزوحــه منهــا إىل تركيــا ،وموجــود حالي ـاً يف
مدينــة اســطنبول ،وأفــادان بشــهادته:
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«بتاريــخ  /17نيســان 2013 /انســحبت فصائــل املعارضــة املســلحة
وجبهــة النصــرة مــن مدينــة رأس العــن بريــف احلســكة بشــكل كامــل،
بعــد اشــتباكات عنيفــة مــع قـوات محايــة الشــعب الكرديــة ،خوفـاً علــى
أنفســنا اضطــرران للفـرار يف صبــاح اليــوم التــايل الفـرار مــع عائلــي املكونــة
مــن  6أشــخاص ومعنــا قرابــة  20عائلــة تركمانيــة ابجتــاه احلــدود الرتكيــة
(معــر جيــان بينــر) ،وذلــك بســبب مــاكان حيصــل يف املناطــق الــي
تدخلهــا وحــدات محايــة الشــعب مــن محــات قتــل واعتقــال ،أخــران
هبــا أهــايل القــرى اجملــاورة الذيــن مت طردهــم مــن منازهلــم حبجــة م ـواالة
مســلحي املعارضــة ،وكان يتــم اعتقــال الكثرييــن منهــم للســبب ذاتــه.
وبعــد هــذا التاريــخ وحــى اآلن قــد حصــل ماكنــا خنشــاه متامـاً ،فقــد بــدأ
التضييــق علــى األهــايل ،مــا دفعهــم للهجــرة بشــكل تدرجيــي ،وحبســب
اإلمــكاانت املاديــة البســيطة يف تلــك املنطقــة ،ليــس مبقــدور اجلميــع
الف ـرار ،حالي ـاً اليوجــد يف رأس العــن ســوى  20عائلــة تركمانيــة مــن
أصــل  200عائلــة ،كمــا قامــت وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة
ابالســتيالء علــى منزلنــا وهنــب حمتوايتــه وســرقة ســيارتنا ،وهــذا األمــر
تكــرر مــع معظــم العائــات العربيــة والرتكمانيــة الــي مت هتجريهــا مــن
منطقتنــا».

ثالثاً :المرفقات والملحقات:

تقريــر ال بديــل عــن العــودة ...انتهــاكات ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف
حمافظــة احلســكة

صــورة تظهــر عــدداً مــن منــازل قريــة الــرزازة يف ريــف احلســكة الغــريب بعــد قيــام قــوات اإلدارة
الذاتيــة بتجريفهــا حبســب مازعــم مصدرها.

صــور تظهــر جتريــف منــازل يف قريــة تــل جمــدل بريــف احلســكة الغــريب ،حبســب مــا أفــادان بــه
مصــدر الصــور.
صــورة تظهــر منــزالً مدم ـراً نتيجــة التجريــف الــذي قامــت بــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف قريــة
الــرزازة ،حبســب زعــم مصــدر الصــورة.

تقرير منظمة العفو الدولية:
«مل يكــن لنــا مــكان آخــر نذهــب إليــه» :النــزوح القســري وعمليــات هــدم املنــازل
يف مشال ســوري»
ســوراي :االعتقــاالت التعســفية وافتقــار احملاكمــات الصــارخ للعدالــة يشــوهان
كفــاح «حــزب االحتــاد
هناك تقرير هليومان رايتس ووتش بعنوان “حتت احلكم الكردي”
ب ـيـ ــان صــادر عــن الكنائــس املســيحية واملؤسســات واألح ـزاب السياســية
والتجمعــات املدنيــة يف اجلزيــرة الســورية حــول انتهــاكات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.
مقطــع مصــور مزعــوم يصــور آاثر الدمــار يف بعــض منــازل قريــة احلصويــة قــرب
تــل محيــس.
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صورة تظهر آاثر جتريف املنازل على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف قرية الرزازة يف ريف احلسكة ،حبسب ما أفادان به مصدر الصورة.
مقطع مصور يزعم نزوح سكان بلدة املربوكة وحميطها .
صورة تظهر نزوح عائالت من ريف احلسكة يف أاير 2015 /حبسب ما أفادان به مصدر الصورة.
جمموعة صور لنازحني عرب من ريف احلسكة ،حبسب زعم مصدر الصور.
صــورة تظهــر نــزوح عائــات مــن قــرى ريــف رأس العــن الغــريب مبحافظــة احلســكة،
حبســب زعــم صاحبهــا.

صــورة تظهــر النازحــن مــن قريــة املربوكــة والقــرى احمليطــة فيهــا بريــف
رأس العني أاير 2015 /حبســب رواية صاحبها.

صــورة تظهــر النازحــن مــن قريــة املربوكــة والقــرى احمليطــة فيهــا بريــف
رأس العني أاير 2015 /حبســب رواية صاحبها.
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صور تظهر عائالت مهجرة من عشرية اجلبور يف ريف احلسكة من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية.
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رابعاً :االستنتاجات القانونية:
انتهكت اإلدارة الذاتية وعلى حنو واسع القانون الدويل حلقوق اإلنسان لسكان يقبعون حتت سلطتها العسكرية ،عرب عمليات االعتقال التعسفي والتعذيب.
كمــا مورســت انتهــاكات صارخــة للقانــون اإلنســاين الــدويل علــى خلفيــة الن ـزاع الغــر دويل اجلــاري يف ســوراي ،عــر عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب
والتش ـريد القســري وهنــب املمتلــكات والقصــف العش ـوائي عــدمي التمييــز ،وهــي ترقــى إىل جرائــم حــرب.
حيظــر القانــون اإلنســاين الــدويل هــدم وهنــب ممتلــكات اخلصــم إال يف حــال الضــرورة العســكرية ،مل يظهــر لنــا وجــود ضــرورات عســكرية يف احلـوادث الــي وردت يف التقريــر،
بــل إن بعضهــا محــل صبغــة عرقيــة.
وقــد مورســت انتهــاكات تســببت يف تشـريد املدنيــن ضمــن أركان متكاملــة ،وهــي مبوجــب املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي تعتــر جرميــة حــرب ،ويشــكل تشـريد
املدنيــن علــى النحــو الــذي ورد يف التقريــر منطـاً مــن أمنــاط العقــاب اجلماعــي.
ويف حــال ادعــاء اإلدارة الذاتيــة أهنــا قامــت بتشـريد الســكان ألغـراض عســكرية نتيجــة احلــرب مــع تنظيــم داعــش ،فهــي مل تقــم أبــداً بتأمــن مســاكن بديلــة مناســبة ،كمــا
مل تقــم إبعادهتــم إىل مســاكنهم بعــد أن توقفــت االشــتباكات مــع تنظيــم داعــش يف مناطــق عديــدة ،بــل منعــت يف كثــر مــن احلــاالت الراغبــن منهــم يف العــودة ،إضافــة
إىل هنــب وحــرق املنــازل بعــد مغــادرة أهلهــا ،كل هــذا يشــكل أدلــة صارخــة تكشــف زيــف ادعــاءات أن التشـريد القســري كان ألهــداف عســكرية.

التوصيات:

جلنة التحقيق الدولية املستقلة:
نطلــب مــن الزمــاء يف جلنــة التحقيــق الدوليــة اإلس ـراع يف كشــف نتائــج التحقيقــات الــي توصل ـوا إليهــا عــن االنتهــاكات الــي مارســتها ق ـوات اإلدارة الذاتيــة وبشــكل
خــاص عمليــات التش ـريد القســري.
جملس األمن:
إحالة الوضع يف سوراي إىل مدعي عام «احملكمة اجلنائية الدولية» دون أتخري من أجل البدء يف حماسبة املتورطني يف اإلدارة الذاتية ومن مجيع األطراف.
فرض عقوابت موجهة ضد األشخاص املسؤولني عن جرائم احلرب يف اإلدارة الذاتية ،وجتميد أرصدهتم مباشرة.
فرض حظر أسلحة على اإلدارة الذاتية حيث تبني أهنا تُستخدم يف انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل على حنو واسع.
الدول الداعمة لإلدارة الذاتية:
الضغــط علــى اإلدارة الذاتيــة لوقــف كافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والبــدء يف عمليــات احملاســبة وتعويــض ذوي الضحــااي وكافــة املتضرريــن ،وإعــادة كافــة احلقــوق
املســلوبة إىل أهلهــا.
يتوجــب إيقــاف كافــة أشــكال الدعــم ابلســاح وغــره إىل أن تلتــزم اإلدارة الذاتيــة ابلطلــب الســابق ،وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة بشــكل رئيــس ،ألنــه ووفقـاً للقانــون
الــدويل فــإن تزويــد اإلدارة الذاتيــة ابلســاح والدعــم مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضـ ّد اإلنســانية ،يعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه
اجلرائم.
التنديد بشكل علين ابالنتهاكات اليت مارستها اإلدارة الذاتية الكردية.
شكر وتقدير
كل الشــكر والتقديــر ألهــايل الضحــااي وأقرابئهــم وجلميــع النشــطاء اإلعالميــن مــن كافــة اجملــاالت ،الذيــن لــوال مســامهاهتم وتعاوهنــم معنــا ملــا متكنــا مــن إجنــاز هــذا التقريــر
علــى هــذا املســتوى ،وخالــص العـزاء ألســر الضحــااي.
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