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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري ربحية، ال تتبنى أي أيديولوجيا. 

تهدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام املحافل والجهات 

الدولية، تأسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن حقوق 

اإلنسان منترشين يف سورية ودول الجوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 

بحقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس عىل توثيق االنتهاكات التي تحصل يف سورية 

من قبل جميع األطراف، بهدف ضامن حقوق الضحايا وفضح مرتكبي االنتهاكات كخطوة أوىل نحو محاسبتهم، 

تُصدر قامئة بأبرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات الحقوقية 

العاملية، كام تُصدر تقريراً سنوياً شامالً لجميع االنتهاكات الحاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 

تتناول مواضيع تخصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف جميع الدراسات الصادرة عن األمم 

املتحدة و الخاصة باإلحصائيات التحليلية لضحايا النزاع يف سوريا. كام تتمتع تقارير وأبحاث الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظامت 

الحقوقية اإلقليمية والدولية.

sn4hr.org

Email  info@sn4hr.org

facebook https://www.facebook.com/snhr

twitter  https://twitter.com/snhr

google+ https://plus.google.com/+Sn4hrOrg
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أوالً: المقدمة والمنهجية:

يقطــن يف حمافظــة احلســكة الواقعــة مشــال شــرقي ســوراي مكــوانت خمتلفــة مــن 
عــرب وكــرد وســراين وآشــورين وأرمــن وتركمــان وشيشــان ويزيديــن، ويتوزعــون 
يف نســب متفاوتــة متوفــرة يف العديــد مــن املراجــع التارخييــة واجلغرافيــة املختصــة.

انضمــت القــوات الكرديــة إىل اجلهــات الفاعلــة الرئيســة يف ســوراي منــذ متــوز/ 
2012 حينمــا ظهــرت قــوات محايــة الشــعب »اجلنــاح املســلح حلــزب االحتــاد 
الدميقراطــي« وانضــم احلــزب وقواتــه فيمــا بعــد إىل قــوات 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 النــواة الرئيســة ملــا أُطلــق عليــه الحقــاً اســم اإلدارة الذاتيــة.

نرصــد يف هــذا البحــث بشــكل خــاص أبــرز االنتهــاكات الــي قامــت هبــا قــوات 
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف حمافظــة احلســكة، منــذ شــباط/ 2015 حــى آب/ 
2015، فقــد ارتكبــت هــذه القــوات يف هــذه الفــرة حتديــداً انتهــاكات واســعة 
حلقــوق اإلنســان، وإن كانــت الفــرات الســابقة والالحقــة الختلــو مــن انتهــاكات 

أيضــاً. 

أرســلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان رســالة تتحدث فيها عن االنتهاكات 
الــي وثقتهــا مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة إىل كل مــن:

القيــادي يف اإلدارة الذاتيــة الكرديــة عبــد الكــرمي عمــر ومل تتلــَق منــه أي رد حــى 
اتريــخ صــدور التقريــر.

رئيــس حــزب االحتــاد الدميقراطــي صــاحل مســلم ومل تتلــَق منــه أي رد حــى اتريــخ 
صــدور التقريــر.

وعــادة ماتــرر قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة مجيــع االنتهــاكات أبهنــا حصلــت 
أثنــاء حرهبــا مــع تنظيــم داعــش، وقــد اهتمتنــا وحــدات محايــة الشــعب يف بيــان 
العفــو  منظمــة  بذلــك  اهتمــت  داعــش، كمــا  تنظيــم  إىل  هلــا ابالحنيــاز  ســابق 
الدوليــة رداً علــى تقريرهــا األخــر »مل يكــن لنــا مــكان آخــر نذهــب إليــه«: 
النزوح القســري وعمليات هدم املنازل يف مشال ســوراي«. علماً أن الدراســة 
املوســعة من 65 صفحة الي أصدرهتا الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان حول 
تنظيــم داعــش يف كانــون الثــاين/ 2014 كانــت مــن أوســع وأوىل الدراســات، 
عــدا عــن عشــرات التقاريــر األخــرى عــن تنظيــم داعــش، وحتدثنــا يف العديــد 
منهــا عــن انتهــاكات تنظيــم داعــش حبــق مناطــق تقــع اآلن حتــت ســيطرة اإلدارة 
الذاتيــة، وبشــكل خــاص عمليــات النــزوح القســري والقتــل الــي قــام هبــا تنظيــم 
الرقــة  احلســكة ويف  )كــوابين(، ويف  العــرب  عــن  منطقــة  لألهــايل يف  داعــش 

وغرهــا.

فــال ميكــن لقــوات اإلدارة الذاتيــة أن تــرر االنتهــاكات املنهجيــة والواســعة أبهنــا 
حتــارب تنظيــم داعــش، علــى غــرار تريــرات  النظــام الســوري عــر االدعــاء املتكــرر 
داعــش  تنظيــم  لوجــود  واضحــة  اســتثمار  عمليــة  يف  اإلرهابيــن،  حيــارب  أنــه 
لتحقيــق أهــداف حتمــل صبغــة عرقيــة، ويعتــر هــذا أحــد األســباب الرئيســة لكــن 
هنــاك عــدة أســباب أخــرى مثــل التعاطــف مــع املعارضــة املســلحة واالختــالف 
مــع أحــزاب سياســية كرديــة أخــرى، جيــب علــى اإلدارة الذاتيــة الكرديــة فتــح 

حتقيقــات جديــة وحماســبة كافــة املتورطــن.
الدميقراطــي  الســيد صــاحل مســلم ابعتبــاره رئيــس حــزب االحتــاد  وجيــب علــى 
العمــاد  هــي  وقواتــه  الذاتيــة،  لــإدارة  املشــكل  الرئيــس  احلــزب  وهــو  الكــردي 
الرئيــس هلــا ومــدراء اإلدارة الذاتيــة العمــل علــى متابعــة هــذه االنتهــاكات الــي 
ترقــى إىل جرائــم حــرب، وتعويــض كافــة املتضرريــن، فــإن عــدم احملاســبة يفتــح 

أمــام عمليــات االنتقــام. البــاب واســعاً 

اســتغرق اإلعداد هلذه الدراســة قرابة اخلمســة أشــهر، وواجهتنا صعوابت عديدة 
مــن أجــل الوصــول إىل عائــالت تعرضــت لالنتهــاكات واحلديــث معهــا مباشــرة 
ومن خمتلف مناطق وقرى احلســكة، إضافة إىل عدم امتالك الشــركة الي تزودان 
بصــور األقمــار الصناعيــة لصــور حديثــة بعــد شــباط/ 2015 تغطــي حمافظــة 
احلســكة، ذلــك هبــدف املقارنــة بــن مــا قبــل دخــول قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة 
إىل تلــك القــرى الــي حتــدث عنهــا التقريــر بشــكل خــاص ومــا بعــد دخوهلــا 
وســيطرهتا عليهــا، وقــد انتظــران تلــك الصــور ألســابيع عديــدة، ولعلنــا حنصــل 
عليهــا الحقــاً ونرفقهــا يف التقريــر املوســع القــادم الــذي يشــمل مجيــع مناطــق 
أيضــاً  أشــهر  نقــوم ومنــذ عــدة  منــذ أتسيســها، كمــا  الكرديــة  الذاتيــة  اإلدارة 
بدراســة مشــاهبة لتوثيــق انتهــاكات مشــاهبة حصلــت يف منطقــة تــل أبيــض، وإن 
كانــت النتائــج األوليــة تشــر إىل أهنــا ال ترقــى إىل مســتوى مــا حصــل يف حمافظــة 

احلســكة، وســوف يصــدر التقريــر يف األســابيع املقبلــة أيضــاً.

منهجية البحث:
اعتمــد التقريــر علــى التحقيقــات الــي أجراهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان مــع األهــايل داخــل حمافظــة احلســكة مــن ســكان القــرى الذيــن تعرضــوا 
لالنتهــاكات بشــكل مباشــر، كمــا التقينــا يف تركيــا مــع عــدد كبــر مــن الجئــن 
الصــور  مــن  جمموعــة كبــرة  إىل  إضافــة  احلســكة،  حمافظــة  مــن  تشــريدهم  مت 
والفيديوهــات الــي حصلنــا عليهــا مــن داخــل احملافظــة أو مــن الالجئــن أنفســهم 

أو مــن صفحــات التواصــل، وحنتفــظ بنســخ مــن مجيــع تلــك املــواد. 
أجرينــا مقابــالت لســكان مــن خمتلــف املناطــق، وقــد أتــت شــهادات األهــايل 
متســقة إىل حــد بعيــد يف خمتلــف القــرى والبلــدات داخــل احلســكة أواًل، وكذلــك 
مــع شــهادات الالجئــن يف تركيــا اثنيــاً، مــا عــزز مــن صدقيتهــا، وقــد ســاهم 
الناشــط عبــد هللا األمحــد مــن حمافظــة احلســكة طيلــة فــرة التقريــر يف تزويــدان 
بعناويــن االتصــال والتحقــق مــن العديــد مــن املعلومــات والصــور والفيديوهــات، 
حتــدث الشــهود ابللغــة العربيــة، وقــد بينــا هلــم اهلــدف مــن هــذه املقابــالت وحصلنا 
علــى موافقتهــم يف اســتخدام املعلومــات، كمــا مت تغيــر بعــض األمســاء احلقيقيــة، 

وحنتفــظ بكافــة عناويــن االتصــال جلميــع الشــهود.

نشــر دائمــاً إىل أن هــذا هــو احلــد األدىن مــن احلــوادث الــي متكنــا مــن توثيقهــا، 
املعلومــات  ومجــع  التحــري  عمليــات  يف  تواجهنــا  الــي  الصعــوابت  إىل  نظــراً 
معظــم  خمــاوف  إىل  إضافــة  النائيــة،  املناطــق  العيــان يف  شــهود  مــع  والتواصــل 
األهــايل مــن التواصــل نظــراً للمالحقــة مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، 
الســورية  الشــبكة  الــي جتريهــا  التوثيــق  كافــة عمليــات  دائمــاً  وابلتــايل ختضــع 

حلقــوق اإلنســان إىل عمليــات مــن املراجعــة واالســتمرارية يف البحــث.

http://www.dimoqrati.info/?p=31836
http://www.dimoqrati.info/?p=31836
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
http://sn4hr.org/arabic/?p=3853
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
http://sn4hr.org/arabic/?p=3853
http://sn4hr.org/arabic/?p=3853
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ثانيًا: الملخص التنفيذي:

ثالثًا: انتهاكات قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

يغطــي التقريــر االنتهــاكات الــي قامــت هبــا قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف الفــرة الواقعــة منــذ بدايــة شــباط/ 2015 حــى آب/ 2015، حيــث الحظنــا يف هــذه الفــرة 
االرتفــاع املنهجــي النتهــاكات قــوات اإلدارة الذاتيــة مقارنــة مــع الفــرات الســابقة، وقــد محلــت بعــض االنتهــاكات صبغــة عرقيــة حبــق املكــون العــريب بشــكل رئيــس، وحبــق 
املكــون الركمــاين، وأيضــاً املكــون اآلشــوري حبســب مــا أوردتــه الشــبكة اآلشــورية حلقــوق اإلنســان، وبــرزت االنتهــاكات بشــكل صــارخ يف مناطــق تــل محيــس وتــل بــراك 
الواقعــن جنــوب مدينــة القامشــلي، وصــواًل إىل قــرى ريــف احلســكة الغــريب وريــف احلســكة اجلنــويب ابجتــاه قــرى جبــل عبــد العزيــز، ونعتقــد أن معظــم الســورين مــع طــرد 
تنظيــم داعــش مــن بلدهــم، لكــن كمــا أشــران ســابقاً، إن حماربــة التنظيــم اختــذت ذريعــة لتنفيــذ أهــداف وغــاايت أخــرى معهــا، وســوف نصــدر الحقــاً دراســة موســعة تشــمل 

االنتهــاكات الــي قامــت هبــا اإلدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ أتسيســها، لكــن مــن املفيــد اآلن الركيــز علــى االنتهــاكات الكثيفــة يف هــذه الفــرة الزمنيــة.

ســجلنا يف فــرة التقريــر مقتــل مــا اليقــل عــن 47 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و8 ســيدات، يف املناطــق املذكــورة ســابقاً، بســبب عمليــات القصــف العشــوائي والقنــص، 
واعتقــال مــا اليقــل عــن 612 مدنيــاً بشــكل تعســفي، بينهــم 19 طفــاًل، و8 ســيدات، ســجلنا مقتــل شــخص بســبب التعذيــب، إضافــة إىل رصــد العديــد مــن عمليــات 
حــرق وتدمــر قــرى بشــكل شــبه كامــل، إضافــة إىل حــرق للمحاصيــل الزراعيــة ومصادرهتــا، وجتريــف لألراضــي واملمتلــكات، وذلــك ضمــن ممارســات واســعة هتــدف إىل 
تشــريد الســكان بشــكل قســري، وفعــاًل فقــد تســبب كل ذلــك بنــزوح قســري لعشــرات اآلالف مــن ســكان تلــك املناطــق، ونعتقــد عــدم وجــود مــررات عســكرية بصــورة 
كافيــة لتشــريد كل هــذه املناطــق، وقــد حصلــت جرميــة التشــريد القســري يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل، وحبســب املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي فهــي تعتــر 
جرميــة حــرب، وبعــد تشــريد الســكان مل حتــرم حقــوق امللكيــة للســكان الذيــن مت تشــريدهم بــل مورســت عمليــات هنــب وســرقة لكثــر مــن املمتلــكات وهــذا انتهــاك صــارخ 

لقواعــد القانــون العــريف اإلنســاين.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتل 47 شــخصاً، بينهــم 9 أطفــال و8 ســيدات، وشــخص بســبب التعذيــب وذلــك يف الفــرة الــي يغطيهــا التقريــر،  

وفيمــا يلــي ســرد ألبــرز حــوادث القتــل، وحنتفــظ بســجل جلميــع الضحــااي وتفاصيلهــم:
اإلثنــن 23/ شــباط/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتية الكردية املتمركــزة يف مدرســة قريــة تــل متــر شــامية الواقعــة بريــف احلســكة الغــريب، إبطــالق النــار الكثيــف 
جتــاه منــازل القريــة، مــا تســبب مبقتــل أب وطفليــه )صــاحل ســوادي الــواوي أبــو عبــد القــادر، مواليــد 1970، وابنــه عبــد الباســط، مواليــد 2003، وابنتــه إهلــام، مواليــد 

2006(، وأصيــب يف تلــك احلادثــة ابنــه األصغــر ويُدعــى يوســف مــن مواليــد 2007.

السبت 23/ أاير/ 2015، قُتل الطفل هيثم عيسى الشمايل، من مواليد 2012، برصاص قناصة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتيةالكردية يف قرية أبو شاخات.

األحــد 24/ أاير/ 2015، قتــل صلــي العبــد هللا، مواليــد 1960، والســيدة أمســة حممــد العبــد هللا، مواليــد 1982، مــن قريــة خمــزوم، برصــاص قنــاص اتبــع لقــوات 
اإلدارة الذاتيةالكرديــة أثنــاء مرورمهــا يف منطقــة جبــل عبــد العزيــز. 

األربعاء 27/ أاير/ 2015، قتل خلف العينو، برصاص قناصة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية الكردية يف قرية اجلوادية.

األربعــاء 3/ حزيــران/ 2015، قصفــت مدفعيــة قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة قريــة أم حجــرة يف ريــف رأس العــن، وتســبب ذلــك مبقتــل 3 مدنيــن بينهــم ســيدة، أمســاء 
الضحــااي: أمحــد حســن العــواد، الســيدة فطيم احمليســن الصليصــل، أمحــد اخلليفــة.

األحــد 21/ حزيــران/ 2015، قتــل الطفــل عــالء أمحــد األمحــد، مواليــد 2001، برصــاص قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف قريــة اجلواديــة، وذلــك أثنــاء هروبــه مــن 
حماولتهــم اعتقالــه.

األحد 28/ حزيران/ 2015، قتلت السيدة فاطمة حنافيش برصاص قناصة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية الكردية على جسر الرويت يف حي غويران.
اجلمعــة 3/ متــوز/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة بقتــل 3 أشــخاص مــن قريــة الشــارة بريــف مدينــة رأس العــن، ذلــك بعــد مدامهــة القريــة ورميهــم ابلرصــاص 

عــن قــرب بتهمــة التعامــل مــع تنظيــم داعــش، والتســر علــى بعــض عناصــره اهلاربــن.
أمساء الضحااي: محدو الكريدي، عايد محيدي، مسعو النزال، ترواح أعمارهم بن الـ 50 إىل 55 عاماً. 
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باء- االعتقال واالختفاء القسري:   
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة حبمــالت مدامهــة واعتقــاالت تعســفية علــى نطــاق واســع بعــد اقتحــام املناطــق الــي كانــت 

ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش يف ريــف احلســكة، حبجــة االنتســاب للتنظيــم أو مناصرتــه.
سجلنا اعتقال ما اليقل عن 612 مدنياً معظمهم من املكون العريب، بينهم 19 طفالً و8 سيدات.

فيما يلي استعراض ألبرز احلوادث:
األحــد 17/ أاير/ 2015، اعتقلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، ثالثــة أشــخاص مــن قريــة أبــو جــرن بريــف تــل محيــس، بتهمــة التعامــل مــع تنظيــم داعــش، 

أمســاء املعتقلــن: حامــد الفــرج، اليــاس املصــارع، إمساعيــل املصــارع.

الســبت 20/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، ابقتحــام قريــي األحيمــر وخربــة األحيمــر فجــراً، واعتقلــت 5 أشــخاص وهــم: الطفــل ايور 
يوســف الســامل العبو، مواليد 2000، شــعالن الكالو، ســعد الكالو، بشــر احلمود، علوان اخلليف.

األحــد 21/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة مبدامهــة قريــة األغيبــش بريــف احلســكة بعــد عــودة بعــض العائــالت النازحــة منهــا يف وقــت 
ســابق، واعتقلــت 8 أشــخاص مدنيــن مــن أبنــاء القريــة، وهــم: 

خالد سليمان العكلة، فرحان العكلة، عكلة إبراهيم، إمساعيل اخلليل، أسعد اخلليل، خضر امللحم، عبد الدابس الواوي.

األحــد 21/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ابعتقــال إمــام مســجد الفتــح “أمحــد الشــيخو”، مــن أبنــاء قريــة اجلانوديــة من مقــر إقامتــه 
يف قريــة القحطانيــة بريــف احلســكة، واقتيــاده إىل جهــة جمهولــة ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

األحــد 21/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ابعتقــال إمــام وخطيــب جامــع الرصافــة يف بلــدة اجلواديــة أمحــد الشــيخ )أبــو صــاحل( ، وهــو 
رجل مسن.   

األحــد 28/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ابعتقــال الســيد عــواد حســن الكنــدار وزوجتــه وأخيــه عيــد حســن الكنــدار وزوجتــه مــن 
منزهلــم يف حــي العزيزيــة مبدينــة احلســكة، واقتادوهــم إىل جهــة جمهولــة.

الثــالاثء 2/ متــوز/ 2015، قامــت قــوات “اإلدراة الذاتيــة” الكرديــة ابعتقــال 8 مدنيــن يف قريــة منــاذرة الغمــر بريــف احلســكة، وهــم: علــي الســواد، طــه احلــج 
علــوان، حممــد املوســى العــواد، حممــود احملمــد العبــود، موســى احلســن املصطفــى اجلمعــة، حممــد األمحــد الراضــي، هــاين مصطفــى احلــج حممــد، صــاحل اإلبراهيــم 

الشــواخ.
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جيم – االعتداء على الممتلكات:

1.عمليات التدمري واحلرق:
- القرى الي دمرت بشكل شبه كامل وتشرد سكاهنا بسبب ذلك:

احلصوية الكبرية، احلصوية الصغرية، أم كبري، أم كهيف، الناعم، احلنوة الكبرية، احلنوة الصغرية، الفسطاط، اخلولة.

- القرى الي تعرضت إىل دمار جزئي وتشرد قسم من سكاهنا بسبب ذلك:
العرجــة، العرجــة الصغــرية، أبــو جــري، فلســطني الغربيــة، فلســطني الشــرقية، أم كرينــات، لزاقــة، واخلنســاء، خزاعــة، ســليمة، عــكاظ، اجليســي، نكاثــة، أميــة، 

املســعودية، تــل صــوان، أبــو حرملــة، أبــو كبــري، الزهــراء، أبــو فــرع، الغريقــة.

أم الكبري

حصوية حتتاين

قرية عكاظ
قرية البكارية واهلاللية

قرية احلسينية

قرية األغيبشقرية العشرة
قرية تل جمدل

قرية اجلزعة
قرية سفانة و عكرشة

حصوية فوقاين
رأس العني

خريطة تفاعلية تبيني مواقع أبرز القرى الي تعرض أهلها النتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.510585&lon=40.596135&z=16&m=b
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.784989&lon=41.433692&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.626679&lon=41.426332&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=de&lat=36.688209&lon=41.694918&z=15&m=b
http://wikimapia.org/#lang=de&lat=36.772975&lon=41.359829&z=18&m=b
http://wikimapia.org/#lang=de&lat=36.548208&lon=40.603967&z=16&m=b
http://wikimapia.org/#lang=de&lat=36.645576&lon=40.344372&z=16&m=b
http://wikimapia.org/#lang=de&lat=36.538498&lon=40.618950&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.684768&lon=41.693244&z=16&m=b
http://wikimapia.org/#lang=de&lat=36.704855&lon=41.737897&z=16&m=b
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.799921&lon=41.450611&z=17&m=b
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.847964&lon=40.071044&z=15&m=b
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فيما يلي استعراض ألبرز احلوادث:
شباط/2015

الســبت 28/ شــباط/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، إبشــعال 
النــران وإحــراق وتدمــر عشــرات املنــازل يف عــدة قــرى يف منطقــة تــل محيــس، ذلــك 
بعــد ســيطرهتا عليهــا وانســحاب تنظيــم داعــش منهــا، ومــن أبــرز تلــك القــرى: قريــة 

احلســينية والناعــم واحلصويــة.

آذار/ 2015  
يف قــرى ريــف احلســكة الغــريب ويف آذار/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة 
الكرديــة، بتجريــف وهــدم العديــد مــن املنــازل، بعــد إجبــار ســكاهنا علــى اخلــروج 

منهــا، والقــرى هــي: 
فريسة الشراين، تل بالل، فريسة الوسطى، والرزازة.

الثــالاثء 3/ آذار/ 2015 أحرقــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة عــدة منــازل يف 
قــرى الواويــة واحلصويــة التحتــاين، كمــا ســيطرت خــالل شــهر آذار علــى 29 قريــة 
اتبعــة لناحيــة تــل محيــس، وقامــت بعــد اقتحامهــا بعمليــات تدمــر لعــدد كبــر مــن 
املنازل، وحبســب أهايل تلك املنطقة فإن 9 قرى منها دمرت بشــكل شــبه كامل، 

وعــدد كبــر مــن القــرى تعــرض إىل دمــار جزئــي.

نيسان/ 2015 
اإلثنــن 20/ نيســان/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، بتدمــر 

معظــم منــازل قريــة تــل الشــوك يف ريــف تــل بــراك بعــد ســيطرهتا علــى املنطقــة.

أاير/ 2015 
األحــد 10/ أاير/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة حبــرق مخســة 
منــازل يف قريــة احليلــة بريــف رأس العــن، عــرف مــن املنــازل الــي مت حرقهــا: منــزل 

ســلمان صبيــح، ســليم حممــد خلــف.

الثالاثء 12/ أاير/ 2015 متركزت  قوات اإلدارة الذاتية يف مسجد قرية احلويش 
يف رأس العن لقرابة عشرة أايم، وقامت بتخريب أاثثه قبل مغادرهتا إايه، حبسب 

مــا أخــران بذلــك عــدد مــن األهــايل يف تلــك املنطقــة.

اإلثنن 18/ أاير/ 2015، قامت قوات اإلدارة الذاتية بتجريف عدد من منازل 
املدنيــن ابلركســات يف قريــة ليــالن جنــوب مدينــة رأس العــن، ذلــك بعــد عــدة أايم 

من اقتحامها وقد سيطرت عليها مبساندة قوات التحالف الدويل.  

حمتــوايت  بســرقة  الذاتيــة،  اإلدارة  قــوات  قامــت   2015 أاير/   /19 الثــالاثء 

العديــد مــن املنــازل يف قــرى: حيلــة، اللغــاف، احلويــش، الرمــو، السوســة، الرحيانيــة، 
الصاحليــة يف ريــف رأس العــن وقامــت الوحــدات خبلــع األبــواب والنوافــذ وســرقتها. 

األربعاء 27/ أاير/ 2015، أحرقت قوات اإلدارة الذاتية، مخسة منازل يف قريي 
الذبيــان وكامــل وقريــة جديــدة عــدوان، إضافــة إىل منزلــن يف قريــة الرســيم، تقــع تلــك 

القرى يف حميط رأس العن بريف احلســكة.

حزيران/ 2015   
الســبت 6/ حزيــران/ 2015، جرفــت قــوات اإلدارة الذاتيــة، عــدة منــازل يف قريــة 

الصاريل والعشــرة بريــف احلســكة اجلنــويب. 

صبــاح الثــالاثء 9/ حزيــران/ 2015، أدخلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة جرافتــن إىل 
قريــة تــل محــام، وقامــت هبــدم عــدة منــازل فيهــا.

ألربعــاء 10/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة، حبــرق وجتريــف عــدة 
منازل يف قرية أم املســامر ابلريف اجلنويب للحســكة.

متوز/ 2015
اخلميــس يف 9/ متــوز/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة، حبــرق عــدة منــازل 
يف قريــة الرحيانيــة يف ريــف رأس العــن اجلنــويب، بعــد نــزوح ســكاهنا عنهــا يف أاير/ 

.2015

1.حرق أوهنب احملاصيل الزراعية:
فيما يلي استعراض ألبرز احلوادث:

حزيران/ 2015    
بعــض  حبــرق  الذاتيــة،  اإلدارة  قــوات  قامــت   ،2015 حزيــران/   /3 األربعــاء 

العــن. رأس  منطقــة  يف  الزراعيــة  احملاصيــل 

اجلمعــة 5/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة، حبــرق احملاصيــل 
الزراعيــة يف قريــة املنتفعيــن يف ريــف انحيــة تــل متــر بريــف احلســكة.

الســبت 6/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة، بنهــب حماصيــل 
القمــح والشــعر ألراٍض زراعيــة واســعة ممتدة 60 كــم طــواًل، و35 كــم عرضــاً، 
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 
نزحــوا قســرايً، حيــث قامــت حبصادهــا بواســطة 15 آليــة زراعيــة )حصــادة( معــززة 

برفقــة عناصــر مســلحة.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2NzlkU2tYU0piNHc/view
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أاير/ 2015
اخلميــس 7/ أاير/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة، مبصــادرة عــدد مــن اآلليــات الزراعيــة يف قــرى ريــف انحيــة تــل محيــس، وقــد ســجلنا مصــادرة ثــالث حصــادات 

زراعيــة تعــود ملكيتهــا لعائلــة الرومــي وهــم مــن أبنــاء قريــة الزهــراء.

األحــد 17/ أاير/ 2015، قامــت قــوات 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.

الثــالاثء 26/ أاير/ 2015، اعتصــم أهــايل قريــة الركبة بريــف احلســكة احتجاجــاً علــى تصرفــات قــوات اإلدارة الذاتيــة، الــي قامــت بتدمــر منازهلــم وســرقة احملاصيــل 
الزراعيــة ومنــع املزارعــن مــن حصــاد حماصيلهــم، ومت تفريــق املتظاهريــن عــر إطــالق الرصــاص احلــي.

اخلميس 28/ أاير/ 2015، قامت قوات اإلدارة الذاتية مبصادرة أكياس من الشعر والقمح احملصودة واملخزنة يف منازل املدنين يف قرية الشارة.

األحد 31/ أاير/ 2015، قامت قوات اإلدارة الذاتية، إبدخال عدد من آالت احلصاد إىل أراٍض تعود ملكيتها لألهايل يف قرية األغيبش، واستولت على حماصيل 
تلــك األراضــي مــن القمــح والشــعر، مــن بينهــا أرض الســيد ازعيان العــواد، الــذي يعمــل هبــا بتوكيــل مــن صاحبهــا “حنــا أمسر”، مســاحة األرض املزروعــة 500 دومن 

تقريبــاً، وتقــع 5 كــم غــرب قريــة األغيبــش.

آاثر حرق ودمار املنازل يف قرية الرزازة بريف احلسكة.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2NzlkU2tYU0piNHc/view
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دال: التهجير والتشريد القسري:  
أدت االنتهــاكات الواســعة لقــوات اإلدارة الذاتيــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، 
والــي ترافقــت يف بعــض األحيــان مــع صبغــة عرقيــة، إىل فــرار عشــرات اآلالف 
مــن ســكان تلــك املناطــق، أغلبيتهــم مــن العــرب، ومازالــت عشــرات القــرى حــى 

اآلن خاليــة مــن ســكاهنا، مــن أبــرز تلــك القــرى:
الراويــة، اخلنســاء، الطائــف، بلقيــس، اخلاصــة، اخلرنــويب كبــرية، اخلرونــويب 
الصغرية، خربة موســى، عوينة، احلســينية، بلدة املربوكة، السلماســة الكبرية، 
السلماســة الصغــرية، اجليســي، جيســي املــي، اجلويســمية، الزرقــاء، احلنــوة، 
خربــة األحيمــر، عكرشــة، ســفانة، البقاريــة، العرجــة، القادســية، جزعــة، تــل 
جمــدل، العشــرة، الــرزازة، أم الكــرب، تــل خليــف، املدينــة، الشالشــية، املــدان، 
السوســة، جــرن أبيــض، مغلوجــة، الغــرا، احلويــش، ســيد عبــاد، الطهمــني 
وانيفــة حبــش، الضبيــب، الصليــل، العلقانــة، أم حجــرة، أبــو فخيــذ، القــرن 
والبديــع، تــل متــر شــامية، واألغيبــش وتــل محــام والفويضــة واخلمســة واألربعني 

وغرانطــة والكوزليــة.
حلقــوق  الســورية  الشــبكة  يف  املســتمرة الحظنــا  التوثيــق  عمليــات  خــالل  مــن 
اإلنســان أن التشــريد القســري كان ممارســاً مــن قبــل اإلدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ 
اللحظــات األوىل لتأسيســها، كمــا أخــران بذلــك العديــد مــن األهــايل يف املناطــق 
اخلاضعــة لســيطرهتا، وهــذه عينــات مــن العديــد مــن الشــهادات قبــل الفــرة الــي 
يغطيهــا البحــث تشــر بوضــوح إىل هنــج متواصــل ومســتمر لــدى اإلدارة الذاتيــة، 

لكنــه تصاعــد بشــكل هائــل يف الفــرة الــي ركــز عليهــا البحــث.

حزيران/ 2014
الســيدة أم ليــث، مواليــد 1982، أرملــة، لديهــا ســتة أطفــال، وهــي مــن ســكان 
مدينة رأس العن يف حمافظة احلســكة، أخرت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 
أنــه مت طردهــا ملرتــن متتاليتــن مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، ترافــق ذلــك 

مــع هتديدهــا ابلقتــل وتشــويه الســمعة، وســرقة منزهلــا وأمالكهــا.

اقتحــم  املــدارس ببضعــة أايم  بعــد إغــالق   “يف حزيــران/ 2014، 
عناصــر مــن قــوات اإلدارة الذاتيــة بقيــادة املدعــو حســن كوجــر مدينــة 
رأس العــن، وقامــوا بتبليــغ مئــات العائــالت مــن ســكان املدينــة العــرب 
حصــراً أن عليهــم مغــادرة منازهلــم، حتــت التهديــد ابلقتــل والنهــب، 
وجــاءت تلــك القــوات إىل منــزيل ومنــزل جــاريت األرملــة وأمــروان إبخــالء 
تبيــان أســباب هتجــران، وقالــوا يل اذهــي إىل تركيــا أو  منازلنــا دون 
املناطــق الــي تســيطر عليهــا املعارضــة. حنــن مدنيــون والننتمــي ملعارضــة 

مســلحة أو غرهــا.
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 القــوات 
الكرديــة بطــردي منــه مــرة اثنيــة، وهــددوين إبحــراق املنــزل وحرقنــا فيــه 
إن مل أخــرج مــع عائلــي خــالل 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 تشــريد مــا اليقــل عــن 150 
علــى  جنــرؤ  حنــن ال  أيضــاً،  ممتلكاهتــم  علــى  واســتولوا  عربيــة،  عائلــة 

العــودة، مــاذا فعلنــا ليشــردوان!”.

تشرين الثاين/ 2014 
أمحــد، 25 عاماً، يعمــل ســائق ســيارة، مــن أبنــاء قريــة الســفانة يف جنــوب شــرق 
مدينــة القامشــلي، موجــود حاليــاً يف قريــة اهلــول بريــف احلســكة، أفــاد الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان بشــهادته:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=gr1fegrx4z3j#attid%253Ddrv_0B5zg6eGeTNtPM2VSM2ItRUJ6WFE


Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

االنتهاكات الواسعة تتسبب يف تشريد قسري لعشرات اآلالف من سكان احملافظة

2015-10-27 11

 25 شــخص،   1500 الســفانة قرابة  قريــة  ســكان  عــدد  “يبلــغ 
يف  للتنظيــم  مقــراً  يقيمــوا  أن  داعش وحاولــوا  لتنظيــم  منهم انتســبوا 
القريــة إال أننــا قاومنــا الفكــرة وطردانهــم مــن القريــة، ال نريــد لقريتنــا أن 
تصبــح مســرحاً للمعــارك بــن القــوات الكرديــة وتنظيــم داعــش، حنــن 

نكــره تنظيــم داعــش.
شــهر  هنايــة  مــن  أســبوع،  قرابــة  قريــي  الكرديــة  القــوات  حاصــرت 
تشــرين األول حــى بدايــة تشــرين الثــاين، وذلــك متهيــداً القتحامهــا، 
مت اقتحمــوا القريــة بعــد ذلــك كانــوا يرتــدون زايً عســكرايً مموهــاً، أقــّدر 
عددهــم بـــ 600 مقاتــل، مجعــوا عــدداً كبــراً مــن األهــايل يف ســاحة 
القريــة، ووجهــوا 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.

قامــوا بعــد ذلــك بتفتيــش منــازل القريــة، أحرقــوا منهــا قرابــة 50 منــزاًل، 
شــاهدان ألســنة اللهــب تتصاعــد مــن أحنــاء متفرقــة مــن القريــة، كمــا 

قامــوا إبطــالق الرصــاص ابجتــاه خــزاانت امليــاه اخلاصــة ابلقريــة.
بعــد ذلــك اعتقلــوا علــى األقــل 150 شــاابً، كان االعتقــال عشــوائياً، 
لقــد كانــوا  أمتعتنــا،  جبمــع  لنــا  يســمحوا  مل  القريــة،  مبغــادرة  وأمــروان 

يطلقــون النــار يف اهلــواء لرهيبنــا.
مسعنــا أصــوات انفجــارات مــن القريــة أثنــاء خروجنــا منهــا، أعتقــد أن 
القــوات الكرديــة قامــت بتفجــر بعــض املنــازل، نزحنــا إىل قريــة تبعــد 
عــن الســفانة أقــل مــن 10 كــم، ال أســتطيع إخباركــم ابمسهــا خوفــاً 
مــن انتقــام القــوات الكرديــة مــن أهلهــا ألهنــم اســتقبلولنا، كنــا نســمع 
يوميــاً أصــوات انفجــارات مــن القريــة ونشــاهد الدخــان وهــو يتصاعــد 

منهــا”.

وقــد تســببت االشــتباكات وعمليــات القصــف مــن خمتلــف األطــراف، مبــا فيهــا 
مســاندة قــوات التحالــف الــدويل لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، بعمليــات نــزوح، 
نــزوح قصــرة األمــد، تنتهــي ويعــود الســكان إىل  يفــرض أن تكــون عمليــات 
منازهلــم بعــد انتهــاء االشــتباكات، لكــن القســم األعظــم ممــن مت تشــريدهم بســبب 
االشــتباكات مل يعــودوا إىل منازهلــم خوفــاً مــن املمارســات الســابقة واملســتمرة حــى 
اآلن لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، وأعــداد هائلــة منهــم قــد حرقــت أو دمــرت 

منازهلــم، وهُنبــت حماصيلهــم وممتلكاهتــم يف رســالة واضحــة حتمــل صبغــة عرقيــة.

شباط/ 2015 
حممــد العبــاس، 27 عامــاً، مــن أبنــاء قريــة العوجــة بريــف احلســكة، َتشــّرد منهــا، 
ومقيــم حاليــاً يف منطقــة أكســراي ابســطنبول، أخــر الشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان بشــهادته:

قــوات اإلدارة  عبــارة عــن 70 منــزاًل، كانــت  “قريتنــا صغــرة جــداً 
الذاتية تقوم بن الفرة واألخرى إبطالق الرصاص على القرية هبدف 
إرهــاب األهــايل، ومل تســتهدف الســكان، وكانــت تــدور اشــتباكات 

يف املنطقــة بــن تنظيــم داعــش والقــوات الكرديــة، قريتنــا ال وجــود فيهــا 
لتنظيــم داعــش، بــل يتواجــد يف قريــة أم املســامر القريبــة منــا.

غــر  حركــة  أصــوات  مسعنــا   2015 شــباط/   /10 الثــالاثء  يــوم 
الشــعب  املنــزل، مث شــاهدان عناصــر وحــدات محايــة  مألوفــة خــارج 
بزيهــم العســكري يدخلــون القريــة، بقيــت خمتبئــاً داخــل منــزيل قرابــة 
4 ســاعات، مسعــت خالهلــا أصــوااتً إلطــالق رصــاص وصــراخ 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، اقتحمــوا ثالثــة منــازل ألشــخاص 
لديهــم أبنــاء منضمــن إىل تنظيــم داعــش وهــم: أمحــد تركــي الفــاحل، عبد 
الرمحــن العيــدان، فرحــان عيــدان احملمــد، أحرقــوا هــذه املنــازل، علــى 
الرغــم مــن أن أصحاهبــا مل يكونــوا فيهــا بــل غادروهــا قبــل مــدة، كمــا 
أنــذرت وحــدات محايــة الشــعب أهــايل القريــة مجيعــاً بضــرورة إخالئهــا 
خــالل 24 ســاعة علــى األكثــر، وكل مــن مل خيــِل منزلــه ســوف يتــم 
إحراقــه فــوق رأســه، ال أعلــم مــا هــو الذنــب الــذي ارتكبنــاه حــى نطــرد 

مــن قــراان هبــذا الشــكل؟
خفــت كثــراً والشــعور ذاتــه لــدى كثــر مــن عوائــل القريــة، اضطــررت 
حلــزم أمتعــي خــالل ســاعات، ونزحــت مــع عائلــي إىل قريــة تدعــى الغــرا 
وهــي تقــع يف منطقــة جبــل العزيــز، حيــث أقمــت فيهــا مــدة 4 أشــهر، 

مث جلــأت إىل تركيــا بعــد ذلــك”.

أبــو صــاحل الســوادي، مواليــد 1992، متــزوج، املهنــة، ســائق عمومــي، مــن أبنــاء 
قريــة تــل متــر شــامية الواقعــة بريــف احلســكة الغــريب، حتدثنــا معــه يف تركيــا، وأفــاد 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــهادته:

مــع أخــي منــذ منتصــف عــام 2013 للســكن يف قريــة  “انتقلــت 
تــل محــام، الــي تبعــد عــن قريــي تــل متــر شــامية 8 كــم تقريبــاً، يــوم 
اإلثنــن 23/ شــباط/ 2015 شــن تنظيــم داعــش هجومــاً علــى قريــة 
األغيبــش والقــرى احمليطــة ببلــدة تــل متــر وكان مــن ضمنهــا قريتنــا تــل 
متــر شــامية، ومجيعهــا تقــع حتــت ســيطرة قــوات اإلدارة الكرديــة، كنــا 
الــي اســتمرت قرابــة أربــع ســاعات،  نســمع أصــوات االشــتباكات، 
توجهــت مــع أخــي األكــر عبــد القــادر 27 عامــاً ابجتــاه تلــك املناطــق، 
شــاهدت وأخــي عــدداً كبــراً مــن العوائــل مــع نســاء وأطفــال يســرون 
ابجتاهنــا )إىل قريــة تــل محــام وماحوهلــا(، أخــروان أن قــوات اإلدارة 

الكرديــة قامــت بطردهــم متذرعــة هبجــوم داعــش عليهــم”.

أاير/ 2015 
الثــالاثء 26/ أاير/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة إبنــذار أهــايل 
عــدد مــن قــرى منطقــة جبــل عبــد العزيــز إبخالئهــا، وأمهلتهــم 24 ســاعة لركهــا، 

وتذرعــت أبهنــا منطقــة عســكرية، وهــذه القــرى هــي:
أم الكــرب، جــرن أبيــض، تــل زعيــر، الشــهيدي الفوقــاين، املتوســطة، اهلامانيــة 
الشــرقية،  الداووديــة  صــرية،  أبــو  العقلــة،  مغلوجــة،  العــداد،  الفوقانيــة، 
القصــري،  السوســة،  تــل  اجلنوبيــة،  الواســطة  الكفــرة،  الغربيــة،  الداووديــة 
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مدينــة السوســة، الســياد، األغيبــش، تــل محــام، الســرحانية، الغــرة، اخلزنــة، 
احلزوميــة، اجلفــر، وغريهــا مــن قــرى جنــوب احلســكة.

نــور اجلبــوري، وهــو أحــد أبنــاء قريــة األغيبــش بريــف احلســكة تعــرض للتهجــر 
مرتــن كانــت األوىل إىل قريــة تــل محــام، ويقيــم حاليــاً يف تركيــا ، حتدثنــا معــه 

بشــهادته: وأخــران 

“يف هناية أاير 2015، بدأت قوات اإلدارة الذاتية الكردية بتهجر 
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 8 كــم يف ريــف احلســكة 
اجملــاورة،  القــرى  مــن  املشــردين  مــن  العشــرات  اســتقبلت  اجلنــويب، 
وحتدثــت مــع الكثريــن منهــم، لقــد أخــروين عمــا فعلتــه قــوات اإلدارة 
الكرديــة مــن هتديــد وحــرق وإرهــاب، مل ميــِض ســوى أقــل مــن شــهر 
علــى ذلــك )يف حزيــران( حــى اقتحمــت قــوات اإلدارة الكرديــة تــل 
محــام، لقــد أمسعــوان كالمــاً أبننــا مــن تنظيــم داعــش، وأبننــا جيــب أن 
نكــون يف تدمــر وليــس يف أراضــي كردســتان، قامــوا 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 للتشــريد علــى يــد القــوات 
الكرديــة، املــرة األوىل كانــت منــذ قرابــة عــام ونصــف يف قريــة األغيبــش 
حــن نفــذت فيهــا وحــدات محايــة الشــعب الكردية جمــزرة مروعــة حبــق 
السكان العرب، فرران مع قرابة 100 عائلة عربية إىل قرية تل محام، 
وهــي إحدى قــرى جبــل عبــد العزيــز، وحينهــا، بنينــا بيــواتً صغرة لكــي 

تؤوينــا”.

يف الشــهادة التاليــة، كان النــزوح اختيــارايً بســبب االشــتباكات، وتركــز االنتهــاك 
يف حرمــان الشــخص مــن العــودة إىل منزلــه، الســيد أبــو عــواد، 26 عامــاً، طالــب 
جامعــي يف كليــة احلقــوق، مــن أهــايل قريــة الرحيانيــة يف ريــف رأس العــن، نــزح 
منهــا إىل ريــف ديــر الــزور الشــمايل، أخــر أبــو عــواد الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان عــن تفاصيــل نزوحــه مــن قريــة الرحيانيــة، وكيــف منعتــه قــوات اإلدارة 

الذاتيــة مــن العــودة إليهــا:

بســبب   2015 أاير/   /7 يف  قريــي  مــن  أهلــي  مــع  “نزحــت 
االشــتباكات بــن القــوات الكرديــة وتنظيــم داعــش وبســبب قصــف 
طــران التحالــف الــدويل، نزحــت حينهــا إىل قريــة الظبيــب يف منطقــة 

العزيــز. عبــد  جبــل 
بعــد ســيطرة القــوات الكرديــة علــى قريــي الرحيانيــة وطــرد تنظيــم داعــش 
منهــا بتاريــخ 15/ أاير/ 2015 غــادرت قريــة الظبيــب وتوجهــت 
للعــودة إىل قريــي، لكــن حواجــز القــوات الكرديــة منعتنــا مــن الدخــول، 
قالــوا لنــا: )أنتــم داعمــن لداعــش وتشــكلون احلاضنــة الشــعبية هلــا، 

اذهبــوا 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 
400 نســمة، وكان تنظيــم داعــش يدخلهــا أحيــاانً وخيــرج منهــا، مل 

نســتِطع منعــه، والدور لنــا يف ذلــك.
اســتمرار  مــع  لكــن  العزيــز،  عبــد  جبــل  قــرى  إىل  للعــودة  اضطــرران 
املعــارك واشــتداد قصــف قــوات التحالــف الــدويل للمنطقــة نزحــت مــرة 
أخــرى إىل قــرى ريــف ديــر الــزور الشــمايل يف هنايــة أاير حيــث املعــارك 

والقصــف أقــل.
علمــت الحقــاً )يف آب( مــن ســكان القريــة اجملــاورة لقريتنــا أن القــوات 
الكرديــة قــد ســرقت وهنبــت وحرقــت معظــم املنــازل يف القريــة، لكنهــا مل 

حتــرق مســجد القريــة، كيــف لنــا أن ننســى مــا فعلــوه بنــا؟”

صورة تظهر نزوح عائالت من ريف احلسكة يف أاير/ 2015 حبسب ما أفادان به مصدر الصورة.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=gr1fegrx4z3j#attid%253Ddrv_0B7WKjopxRcX2ODFzcUpYV3FrYjg
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حزيران/ 2015
اخلميــس30/ حزيــران/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة إبنــذار 
أهــايل بعــض القــرى مــن عشــرة العلــي يف حميــط انحيــة تــل بــراك إلخالئهــا، 
واهتمــت األهــايل أبهنــم داعمــن لتنظيــم داعــش، أبرز القــرى الــي مت إنذارهــا:

السلطانية، السكمان، السيباط، أم كهفة.
الســبت 13/ حزيــران/ 2015، منعــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة بعــض 

العائــالت 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 العني مبحافظة احلســكة، 

والتهمــة اجلاهــزة دائمــاً هــي دعــم تنظيــم داعــش.

عبــد املطلــب، 52 عامــاً، فــالح مــن ســكان قريــة أم املســامر، مقيــم حاليــاً يف 
أورفــا بركيــا، أفــاد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــهادته:

“يف حزيــران/ 2015 اشــتدت املعــارك بــن تنظيــم داعــش والقــوات 
مــا  التحالــف،  قــوات  قصــف  مــع  ذلــك  ترافــق  قريتنــا،  يف  الكرديــة 
اضطــران اىل اخلــروج مــن القريــة، ونزحنــا إىل قــرى جبــل عبــد العزيــز، 
بقينــا هنــاك مــدة شــهر تقريبــاً، وردتنــا أنبــاء عــن مســاح القــوات الكرديــة 
للعائــالت الــي ال عالقــة هلــا بتنظيــم داعــش ابلعــودة إىل القريــة وذلــك 

بعــد أن ســيطروا عليهــا بشــكل كامــل.
عدان إىل قريتنا، لكننا بعد عشــرة أايم فوجئنا مبدامهة القوات الكردية 
ملنزلنــا واعتقلــوا والــدي املســن، واحتجــزوه يف انحية تــل متــر ملــدة 7 
أايم، لقــد اهتمــوه ابلتعامــل مــع تنظيــم داعــش ضــد األكــراد، وتعــرض 
وحالتــه  الكبــر  ســنه  يراعــوا  ومل  املعتقــل  داخــل  واإلهانــة  للضــرب 

الصحيــة.
أطلقــوا ســراح والــدي لكــن بعــد أن أجــروه علــى أن يبصــم علــى ورقــة، 
أخــروه أهنــا ورقــة إخــالء ســبيل، وبعــد أن بصــم عليهــا أخــروه أهنــا 
ورقــة تنــازل عــن كل ممتلكاتــه يف قريــة أم املســامر، إن والــدي طاعــن 

يف الســن وأُمــيٌّ ال يعــرف القــراءة والكتابــة.
ومبوجــب الورقــة اســتولت القــوات الكرديــة علــى مجيــع منازلنــا وهــي 
مخســة منــازل، وعلــى مجيــع األراضــي الزراعيــة الــي منلكهــا، واضطــرران 

إىل مغــادرة القريــة مــع عائلــي.
لســنا وحــدان ضحيــة هتجــر تلــك امليليشــيات املســلحة الكرديــة فهــم 
يوميــاً 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 300 نســمة”.

عمــر احلمــداين، 36 عامــاً، مــن أهــايل قريــة خربــة قــراج التابعــة لناحيــة تــل متــر، 
ومقيــم حاليــاً يف أورفــا بركيــا، 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 والقــوات الكرديــة، وأيضــاً بســبب 
قصــف طــران التحالــف املكثــف، نزحنــا إىل قــرى جبــل عبــد العزيــز 

ومكثنــا هنــاك قرابــة الشــهر.
ســيطرت القــوات الكرديــة علــى القريــة يف 5/ حزيــران/ 2015، بعــد 
ذلــك بعشــرة أايم قــرران العــودة إىل القريــة، وعندمــا ذهبــت إىل القريــة 
شــاهدت مــا يزيــد عــن 12 منــزاًل قــد مت جتريفهــا، أي قرابــة نصــف 
عــدد املنــازل املوجــودة يف قريتنــا الــي ال يتجــاوز عــدد ســكاهنا 100 
نســمة، وتســتطيع القيــاس علــى ذلــك مــع بقيــة القــرى واملناطــق الــي 

تدخلهــا هــذه القــوات الكرديــة.
إنــه  لنــا  وقالــوا  قريتنــا،  يف  البقــاء  مــن  الكرديــة  القــوات  منعتنــا  لقــد 
يتوجــب علينــا الرحيــل إىل مناطــق ســيطرة داعــش. هــذه املــرة اضطــررت 
إىل اللجــوء إىل تركيــا مــع عائلــي؛ ألن املعــارك اشــتدت أيضــاً يف قــرى 

جبــل عبــد العزيــز”.

متوز/ 2015 
مهنــد مهنــدس اتصــاالت مــن أبنــاء مدينــة رأس العــن، أفــاد الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان بشــهادته عــن التشــريد الــذي تعرضــت لــه عائلتــه:

“تعرضــت عائلــي ملضايقــات كثــرة مــن قبــل القــوات الكرديــة، بــدأت 
معــاانة عائلي منــذ منتصــف 2014 حتديــداً يف منتصــف حزيــران 
عندمــا داهــم منزلنــا 5 عناصــر مســلحة اتبعــة حلســن كوجــر وهــو 
القائــد العســكري للقــوات الكرديــة يف رأس العــن حينهــا، وطلبــوا مــن 
عائلي مغادرة املنزل خالل 3 أايم، ومت استجواب والدي عن مكان 
وجــودي، وهــل أان منضــم إىل تنظيــم داعــش، وهــذا ســؤال روتيــي، 
يف الفــرة نفســها علمنــا مــن ســكان املدينــة أن القــوات الكرديــة قــد 
هجــرت قرابــة 90 عائلــة عربيــة مــن املدينــة، وكان مــن املفــرض أن 
تكــون عائلتنــا مــن ضمــن املهجريــن، لكــن تواســط بعــض أقــرابء والــدي 

األكــراد ومسحــوا لعائلــي ابلبقــاء يف املدينــة.
بعــد قرابــة شــهرين أي تقريبــاً يف منتصــف آب/ 2014 طلبــوا مــن 
الكرديــة كمــا  امليليشــيات  مــع  للقتــال  إخــويت  ينتســب  أن  والــدي 
طلبــوا منــه دفــع مبلــغ مــن املــال لدعمهــم، مث اهتمــوا والــدي وإخــويت 

داعــش.  لتنظيــم  ابالنتســاب 
أبناءكــم يف  تتعاونــون معنــا، وال جتنــدون  لوالــدي: “أنتــم ال  وقالــوا 
قواتنــا وال خترجــون يف جنائــز شــهدائنا، أنتــم العــرب خربتــم مدينتنــا، 

أنتــم عمــالء لداعــش”. 

يف منتصــف متــوز/ 2015 انفجــرت ســيارة مفخخــة ابلقــرب مــن 
الــذي يبعــد عــن منزلنــا قرابــة 500م، وبعــد عــدة  مكتــب كوجــر، 
ســاعات اقتحمــت دوريــة منزلنــا وأمهلــوا عائلــي يومــاً واحــداً  ملغــادرة 
املنــزل وإال ســيحرقون املنــزل مبــن فيــه، فاضطــرت عائلــي للمغــادرة، 
ويف اليــوم نفســه غــادر القريــة قرابــة عشــر عائــالت 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 احملــالت التجاريــة وشــققاً ســكنية، 
وكانــت هتمتــه أن أخــاً لزوجتــه مقاتــل مــع داعــش، لقــد احتلــوا مدينــي 

مث هجــروا معظــم ســكاهنا”.
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انتهاكات قوات اإلدارة الذاتية حبق املكون الركماين:   
يندمــج الركمــان يف اجملتمــع الســوري ويتوزعــون يف كثــر مــن مــدن ســوراي وقراهــا، خصوصــاً يف حمافظــات دمشــق وحلــب ومحــص ومحــاة والرقــة ودرعــا واحلســكة، غالبيتهــم 
مــن املســلمن “الســنة”، وهــم مــن العائــالت الركيــة الــي وجــدت يف ســوراي منــذ مئــات الســنن، وبعــض هــذه العائــالت كانــت قــد َقِدَمــت يف عهــد الدولــة العثمانيــة، 

وهنــاك خليــط مــن عشــائر تركمانيــة تعــود أصوهلــا إىل قبائــل )األوغــوز( الركيــة. 
يبلــغ عــدد املواطنــن الســورين الركمــان يف حمافظــة احلســكة قرابــة 8 آالف 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 أيضــاً حبــق مكــوانت أخــرى يف حمافظــة احلســكة، فعلــى ســبيل املثــال: يف شــباط/ 
2015، تعرضــت قرابــة 100 عائلــة تركمانية كانــت تقيــم يف مدينــة احلســكة، حلــاالت مشــاهبة ملــا تعــرض لــه أقراهنــم مــن املكــون العــريب مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة 
الكرديــة مــن انتهــاكات وإن كانــت بنســبة أقــل نظــراً لقلــة عددهــم يف املدينــة، وقــد أخــران بعــض األهــايل املقيمــن يف حيــي الغربيــة والنشــوة الغربيــة يف مدينــة احلســكة عــن 

اضطرارهــم للنــزوح وتــرك املدينــة نتيجــة لتكــرار محــالت االعتقــال التعســفي بشــكل رئيــس، وأيضــاً بســبب االشــتباكات املســلحة الــي وقعــت يف املنطقــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مؤيــد الســلطان، 29 عامــاً، حمــاٍم، كان يقيــم يف رأس العــن قبــل نزوحــه منهــا إىل تركيــا، وموجــود حاليــاً يف مدينــة 
اســطنبول، وأفــادان بشــهادته:

“بتاريــخ 17/ نيســان/ 2013 انســحبت فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة النصــرة مــن مدينــة رأس العــن بريــف احلســكة بشــكل كامــل، بعــد اشــتباكات 
عنيفــة مــع قــوات محايــة الشــعب الكرديــة، خوفــاً علــى أنفســنا اضطــرران للفــرار يف صبــاح اليــوم التــايل الفــرار مــع عائلــي املكونــة مــن 6 أشــخاص ومعنــا قرابــة 
20 عائلــة تركمانيــة ابجتــاه احلــدود الركيــة )معــر جيــالن بينــر(، وذلــك بســبب مــاكان حيصــل يف املناطــق الــي تدخلهــا وحــدات محايــة الشــعب مــن محــالت 
قتــل واعتقــال، أخــران هبــا أهــايل القــرى اجملــاورة الذيــن مت طردهــم مــن منازهلــم حبجــة مــواالة مســلحي املعارضــة، وكان يتــم اعتقــال الكثريــن منهــم للســبب ذاتــه.
وبعــد هــذا التاريــخ وحــى اآلن قــد حصــل ماكنــا خنشــاه متامــاً، فقــد بــدأ التضييــق علــى األهــايل، مــا دفعهــم للهجــرة بشــكل تدرجيــي، وحبســب اإلمــكاانت 
املاديــة البســيطة يف تلــك املنطقــة، ليــس مبقــدور اجلميــع الفــرار، حاليــاً اليوجــد يف رأس العــن ســوى 20 عائلــة تركمانيــة مــن أصــل 200 عائلــة، كمــا قامــت 
وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة ابالســتيالء علــى منزلنــا وهنــب حمتوايتــه وســرقة ســيارتنا، وهــذا األمــر تكــرر مــع معظــم العائــالت العربيــة والركمانيــة الــي مت 

هتجرهــا مــن منطقتنــا”.
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رابعًا: المرفقات والملحقات:

تقرير منظمة العفو الدولية:
“مل يكــن لنــا مــكان آخــر نذهــب إليــه”: النــزوح القســري وعمليــات هــدم املنــازل يف مشــال 

ســوري”
mde24/2503/2015/ar/

ســوراي: االعتقــاالت التعســفية وافتقــار احملاكمــات الصــارخ للعدالــة يشــوهان كفــاح “حــزب 
االحتاد” 

بــيــــان صــادر عــن الكنائــس املســيحية واملؤسســات واألحــزاب السياســية والتجمعــات املدنيــة يف 
اجلزيــرة الســورية حــول انتهــاكات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.

خميمات تركيا، آذار/ 2015
مقطــع فيديــو يظهــر ســيدة يف أحــد املخيمــات الركيــة تقــول أهنــا تعرضــت للتهجــر مــن قبــل 
قــوات اإلدارة الكرديــة وتقــول إن القــوات الكرديــة هجــرت العــرب بشــكل خــاص، وتضيــف كمــا 

قامــت بنهــب احملاصيــل الزراعيــة الــي عملــت علــى زراعتهــا طــوال عــام.

تركيا، آذار/ 2015
مقطــع فيديــو يظهــر ســيدة مســنة مــن انحيــة تــل محيــس تقــول إن قــوات اإلدارة الكرديــة هجرهتــا 

مــن قريتهــا وأحرقــت عــدداً مــن منــازل القريــة وهنبــت قطعــان الغنــم والبقــر.

تركيا، شباط/ 2015
مقطــع فيديــو يظهــر ســيد يُدعــى أبــو عبــد هللا يزعــم انتهــاكات قامــت هبــا قــوات اإلدارة الكرديــة 

مــن قتــل واعتقــال ويقــول أهنــا تســببت بنزوحــه مــع عائلتــه مــن انحيــة تــل محيــس. 

مقطــع فيديــو يظهــر فيــه رجــل مــن انحيــة تــل محيــس يزعــم إن قــوات التحالــف الــدويل ســاندت 
قــوات اإلدارة الكرديــة يف قتلهــا للمدنيــن،  وإن أعــداد الذيــن نزحــوا مــن تــل محيــس يقــارب 

150 عائلة. 

 

مقطــع فيديــو يظهــر ســيدة مســنة تزعم إن قــوات اإلدارة الكرديــة اعتــدت علــى 
ســكان منطقتهــا يف قــرى جزعــة والزرقــا والنفعــة؛ مــا أدى إىل جلوئهــم إىل تركيــا.

ــة قــرب تــل  ــة احلصوي مقطــع مصــور مزعــوم يصــور آاثر الدمــار يف بعــض منــازل قري
محيــس.

صــورة تظهــر آاثر دمــار املنــازل يف بلــدة تــل محيــس، يظهــر يف الصــورة 3 عناصــر مــن وحــدات 
محايــة الشــعب يبــدو أن زميــل هلــم يقــوم ابلتقاطهــا. 

صــورة يزعــم مــن أرســلها لنــا أهنــا آلاثر التخريــب مبدرســة يف تــل محيــس علــى يــد 
قــوات اإلدارة الذاتيــة بعــد اقتحــام البلــدة.

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/syria-abuses-mar-pyd-fight-against-terrorism/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/syria-abuses-mar-pyd-fight-against-terrorism/
http://www.dimoqrati.info/?p=31836
https://www.youtube.com/watch?v=VnQWLt29h0w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WAqwDN6MzR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bviL2LMWC1g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6dJcjAjp5Kg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zU1CX-BA6R0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o9dTQ20YWfo&feature=youtu.be
http://sn4hr.org/gallery/var/albums/Mohmmad-Abd/dd.jpg?m=1426286204
http://sn4hr.org/gallery/var/albums/Mohmmad-Abd/scho.jpg?m=1426286204
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صــورة تظهــر عــدداً مــن منــازل قريــة الــرزازة يف ريــف 
الذاتيــة  اإلدارة  قــوات  قيــام  بعــد  الغــريب  احلســكة 

مصدرهــا. مازعــم  حبســب  بتجريفهــا 

الــذي  التجريــف  نتيجــة  مدمــراً  منــزاًل  تظهــر  صــورة 
الــرزازة،  قريــة  يف  الذاتيــة  اإلدارة  قــوات  بــه  قامــت 

الصــورة. مصــدر  زعــم  حبســب 

قــوات  يــد  علــى  املنــازل  آاثر جتريــف  تظهــر  صــورة 
ريــف  يف  الــرزازة  قريــة  يف  الكرديــة  الذاتيــة  اإلدارة 
الصــورة. مصــدر  بــه  أفــادان  مــا  حبســب  احلســكة، 

املروكــة  بلــدة  ســكان  نــزوح  يزعــم  مصــور  مقطــع 
. وحميطهــا

صــورة تظهــر نــزوح عائــالت مــن ريــف احلســكة يف 
أاير/ 2015 حبســب مــا أفــادان بــه مصــدر الصــورة.

ريــف رأس  قــرى  مــن  عائــالت  نــزوح  تظهــر  صــورة 
زعــم  حبســب  احلســكة،  مبحافظــة  الغــريب  العــن 

. حبهــا صا

والقــرى  املروكــة  قريــة  مــن  النازحــن  تظهــر  صــورة 
احمليطة فيها بريف رأس العن أاير/ 2015 حبســب 

روايــة صاحبهــا.  

صور تظهر عائالت مهجرة من عشرة اجلبور يف ريف احلسكة من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية.

جمموعة صور لنازحني عرب من ريف احلسكة، حبسب زعم مصدر الصور.

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NzlkU2tYU0piNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NzlkU2tYU0piNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NzlkU2tYU0piNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2LU5PX1hFNWVocEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2LU5PX1hFNWVocEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2LU5PX1hFNWVocEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdXVPYmxEZHpOaXc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdXVPYmxEZHpOaXc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdXVPYmxEZHpOaXc/view
http://youtu.be/LkIrdL3M8mM
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2ODFzcUpYV3FrYjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2MUFUSXFhNkR5bTQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2MUFUSXFhNkR5bTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2N2JuWFVaOHUyV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2N2JuWFVaOHUyV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2N2JuWFVaOHUyV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2R3FndDVRVzBzUUk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2MHBHZGxINFVEczQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2d1czOF9xV0hwcTQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ2lRYVdQRklMVU0/edit
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https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdVVtOTN1RU8xbDA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeEY0RGhZN0pIUFE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbVh6bTRsdDFYbjA/view
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انتهكت اإلدارة الذاتية وعلى حنو واسع القانون الدويل حلقوق اإلنسان لسكان يقبعون حتت سلطتها العسكرية، عر عمليات االعتقال التعسفي والتعذيب.
كمــا مورســت انتهــاكات صارخــة للقانــون اإلنســاين الــدويل علــى خلفيــة النــزاع الغــر دويل اجلــاري يف ســوراي، عــر عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب 

والتشــريد القســري وهنــب املمتلــكات والقصــف العشــوائي 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 احلــوادث الــي وردت يف التقريــر، 

بــل إن بعضهــا محــل صبغــة عرقيــة.
وقــد مورســت انتهــاكات تســببت يف تشــريد املدنيــن ضمــن أركان متكاملــة، وهــي مبوجــب املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي تعتــر جرميــة حــرب، ويشــكل تشــريد 

املدنيــن علــى النحــو الــذي ورد يف التقريــر منطــاً مــن أمنــاط العقــاب اجلماعــي.
ويف حــال ادعــاء اإلدارة الذاتيــة الــي شــردهتم أهنــا قامــت بذلــك ألغــراض 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 التشــريد القســري كان ألهــداف عســكرية.

التوصيات:

جلنة التحقيق الدولية املستقلة:
نطلــب مــن الزمــالء يف جلنــة التحقيــق الدوليــة اإلســراع يف كشــف نتائــج التحقيقــات الــي توصلــوا إليهــا عــن االنتهــاكات الــي مارســتها قــوات اإلدارة الذاتيــة وبشــكل 

خــاص عمليــات التشــريد القســري.

جملس األمن:
إحالة الوضع يف سوراي إىل مدعي عام »احملكمة اجلنائية الدولية« دون أتخر من أجل البدء يف حماسبة املتورطن يف اإلدارة الذاتية ومن مجيع األطراف.

فرض عقوابت موجهة ضد األشخاص املسؤولن عن جرائم احلرب يف اإلدارة الذاتية، وجتميد أرصدهتم مباشرة.
فرض حظر أسلحة على اإلدارة الذاتية حيث تبن أهنا ُتستخدم 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 ابلســالح وغــره إىل أن تلتــزم اإلدارة الذاتيــة ابلطلــب الســابق، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة بشــكل رئيــس، ألنــه ووفقــاً للقانــون 
الــدويل فــإن تزويــد اإلدارة الذاتيــة ابلســالح والدعــم مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه 

اجلرائــم.
التنديد بشكل علي ابالنتهاكات الي مارستها اإلدارة الذاتية الكردية.

إىل اإلدارة الذاتية:
االلتزام بقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.

التوقف عن ترير اجلرائم وإنكارها حبجة حماربة تنظيم داعش، وفتح حتقيقات جدية بداًل من ذلك.
حماسبة املتورطن يف انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.

تعويض كافة املتضررين.

شكر وعزاء
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.

خامسًا: االستنتاجات القانونية:
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