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  حالة إعتقال  97توثيق 
 
"نبع إلسالم" و"غصن إلزيتون"  مناطق ف

 2222خالل تموز/يوليو 

ي منطقة  36طالت عمليات إالحتجاز وإلحرمان من إلحرية 
، بينهم أربعة نساء، ػ 

ً
شخصا

/رسي كانيه وتل أبيض، وقد تمَّ إإلفرإج عن  63عفرين، و  ي مناطق رأس إلعي  
 ػ 
ً
 66شخصا

، بينهم إمرأتان، من عموم إلمحتجزين/إت، فيما ال يزإل مصي  
ً
، بينهم  33شخصا

ً
شخصا

 
ا
 إمرأتان مجهول
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حالة اعتقال في مىاطق "وبع السالم" و"غصه الزيتون"  79توثيق 

 2022خالل تموز/يوليو 

 

 :قدمةم

، بينهم أربعة نساء، خالل شهر  97وثقت رإبطة "تآزر" للضحايا، إعتقال ما ال يقل عن 
ً
شخصا

ي مناطق 2222تموز/يوليو 
 
/رسي كانيهو  عفرين، ػ ي تسيطر عليها إلقوإت تل أبيضو  رأس إلعي  

، إلت 

ي إلسوري" إلُمعارض. 
كية وفصائل "إلجيش إلوطت   إلي 

ي  36ات إالحتجاز وإلحرمان من إلحرية طالت عملي
ي منطقة عفرين، إلت 

 
، بينهم أربعة نساء، ػ

ً
شخصا

ي مناطق رأس  63كنتيجة لعملية "غصن إلزيتون"، و   2262تحتلها تركيا منذ آذإر/مارس 
 
 ػ

ً
شخصا

ين إألول/أكتوبر  ي تحتلها تركيا منذ تشر
/رسي كانيه وتل أبيض، إلالت  ع كنتيجة لعملية "نب  2267إلعي  

، بينهم إمرأتان من عموم إلمحتجزين/إت، فيما ال يزإل مصي   66إلسالم". وقد تمَّ ؤطالق رسإح 
ً
شخصا

33  .
ا
، بينهم إمرأتان مجهول

ً
 شخصا

، وتنوعت أسباب إحتجازهم/ن وإلتهم إلموجهة  ي
تعرض معظم إلمحتجزين/إت لالعتقال بشكل تعسؼ 

 من قبيل إلت
ً
ي حي   وإجه بعضهم/ن تهما

عامل مع "إإلدإرة إلذإتية" أو إلعمل لدى ؤحدى لهم/ن، فؼ 

، أو 
ً
عية، إعتقل آخرون فقط لكونهم أكرإدإ ، أو محاولة إلعبور ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر

ً
مؤسساتها سابقا

إز عائالتهم/ن وتحصيل فدية مالية.   بهدف إبي  

ي ريف ، من حالة وإحدة عىل إألقل تمَّ خاللها إ2222وتحققت "تآزر" خالل تموز/يوليو 
 
عتقال شاب ػ

ي حالة 
 
ل إلذي يقطن فيه لصالح فصيل مسلح حاول إالستيالء عليه، وػ عفرين لرفضه إلتخىلي عن إلمي  

ي تظاهرة سلمية 
 
ي إلسوري" ػ

/رسي كانيه لهتافه ضد "إلجيش إلوطت  ي رأس إلعي  
 
أخرى إعتقل شخص ػ

ي منطقة "نبع إلسالم". 
 
دي إألوضاع إألمنية وإلمعيشية ػ  منددة بي 

ي قاعدة إلبيانات إلخاصة بها عىل شبكة باحثيها إلم إلرإبطةمدت إعت
 
ي جمعتها ػ

ي توثيقاتها إلت 
 
، يدإنيي   ػ

ي حصلت عليها من 
 عن إلتحقق من  ذوي إلمحتجزين/إتوإلمعلومات إلت 

ا
وشهود عيان، فضال

 معلومات إلمصادر إلمتاحة للعموم )إلمصادر إلمفتوحة(. 

نّوه 
ُ
ي ترتكبها تركيا وفصائل  أن إالنتهاكات ؤىل "تآزر"وت

ي إلسوري"إلت 
ي مناطق " إلجيش إلوطت 

 
عفرين ػ

/رسي كانيهو   بكثي  مما يتم توثيقها وإلتحقق منها باالسم وإلكنية ومكان  رأس إلعي  
وتل أبيض هي أكير

 إلعدد إلفعىلي لحاالت إالعتقال هو أعىل بكثي  
ّ
إالعتقال وإلتاري    خ عىل سبيل إلمثال، ؤذ تعتقد إلرإبطة أن

ي هذإ إلتقرير. 
 
 من إلرقم إلوإرد ػ

 

 إلمسؤولية إلقانونية: 

ي إلسوري
م "إلجيش إلوطت  إمات إلقانونية إلدولية، فقد إعتقلت لم يحي   لاللي  

ً
" حقوق إلمحتجزين وفقا

ي سياق 
 
، ودعمت تركيا هذه إلقوإت بشكل مبارسر ػ

ً
فصائله إلمختلفة إألفرإد وإحتجزتهم تعسفا

إماتها بموجب إلمادة   ؤىل مستوى إنتهاكها اللي  
 
كة من إتفاقيات جنيف  6إالحتجاز، وذلك يرػ إلمشي 

إم إال   تفاقيات(. )ضمان إحي 

mailto:https://www.google.iq/maps/place/%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5101545,36.8816794,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!2z2LnZgdix2YrZhtiMINiz2YjYsdmK2Kc!3b1!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891!3m4!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891?hl=ar
mailto:https://www.google.iq/maps/place/%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.8446986,40.0905707,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867?hl=ar
mailto:https://www.google.iq/maps/place/%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.6894455,38.9638712,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1536a0600690d453:0x2b046f86dbb606a6!8m2!3d36.6919385!4d38.9511518?hl=ar
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حالة اعتقال في مىاطق "وبع السالم" و"غصه الزيتون"  79توثيق 

 2022خالل تموز/يوليو 

 

ي آذإر/مارس من عام 
 
/رسي كانيه وتل 2262منذ سيطرتها عىل منطقة عفرين ػ ، ومناطق رأس إلعي  

ين إألول/أكتوبر من عام  ي تشر
 
ي تدعمها 2267أبيض ػ

ي إلسوري" إلت 
، إنخرطت فصائل "إلجيش إلوطت 

ي 
ي وإالحتجاز غي  إلقانوت 

ي ممارسات وإسعة إلنطاق ومنهجية للسجن إلتعسؼ 
 
، وكانت مسؤولة تركيا ػ

ي إلحياة وعن مختلف إالنتهاكات إألخرى لحقوق إإلنسان بموجب إلعهد إلدوىلي 
 
عن إنتهاكات للحق ػ

(، وإتفاقية حقوق إلطفل 23و  61و  62و  7و  9إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية )إلفقرإت 

 (.61و  66و  62و  66و  3 و 1و  2و  6(، وإتفاقية مناهضة إلتعذيب )إلموإد 12و  69و  6و  2)إلموإد 

ي إلسوري" ممارسة إلمعاملة إلقاسية أو إلالؤنسانية أو إلمهينة عىل 
وتوإصل فصائل "إلجيش إلوطت 

، بوسائل منها تعمد ؤخفاء مصي  هؤالء إألشخاص وأماكن وجودهم، 
ً
أقرباء إلمحتجزين وإلمختفي   قشإ

ي وإلمبادئ إألساسية
ي إنتهاك للقانون إلدوىلي إإلنسات 

 
، كما أن إالستبعاد إلفعىلي لهؤالء 6لحقوق إإلنسان ػ

، وإالمتناع عن تحديد مصي  هؤالء 
ً
إألشخاص من دإئرة حماية إلقانون، ؤن وجدت هذه إلحماية أساسا

ي إلحياة. 
 
 للحق ػ

ً
 إنتهاكا

ً
 2إألشخاص يشكل أيضا

، وثقت "تآزر"، منذ عام  ي
 عن إالحتجاز إلتعسؼ 

ا
ي مرإكز عىل إألقل، ممارسة إ 2262وفضال

 
لتعذيب ػ

ي إلسوري"، حيث درج إستخدإم هذه إلممارسات كوسيلة 
إالحتجاز إلخاضعة لسيطرة "إلجيش إلوطت 

، أو إنتقادهم  ، أو ممارستهم حرية إلتعبي  ي
 
إع إلمعلومات من إلمحتجزين، بسبب إنتمائهم إلعرػ الني  

ي ضوء إالستخدإم إلموثق إلمستمر للتعذيب ضد 
 
إلمحتجزين، وإمتناع قيادة إلرصي    ح لتلك إلقوإت. وػ

إلفصائل وإلحكومة إلسورية إلمؤقتة/إالئتالف إلسوري إلُمعارض عن إتخاذ خطوإت فعالة لمنع مثل 

 
ا
" قد يمارس مثل هذإ إلسلوك عمال ي

هذ إلممارسات، توجد أسباب معقولة لالعتقاد أن "إلجيش إلوطت 

 من هجو 
ً
ي عهدتها، بسياسة تنظيمية. ولذلك، قد يكون هذإ إلسلوك جزءإ

 
ي عىل إلمحتجزين ػ م منهج 

 ؤىل مستوى جريمة ضد إإلنسانية هي جريمة إلتعذيب. 
 
 يرػ

ي إلمناطق إلخاضعة لسيطرتها، تتحمل تركيا قدر إإلمكان مسؤولية ضمان إلنظام إلعام وإلسالمة 
 
ػ

إلعامة وتوفي  حماية خاصة للنساء وإألطفال
إمات وإجبة ، 6 ي مجال وتظل تركيا ملزمة بااللي  

 
إلتطبيق ػ

كية بعدم تدخلها  . وقد تكون إلقوإت إلي  ي
ي تلك إألرإض 

 
حقوق إإلنسان تجاه جميع إألفرإد إلموجودين ػ

إماتها  ة أو عىل علم بشكل آخر باستخدإم إلتعذيب، إنتهكت إلي   لمنع إلتعذيب، عندما تكون حاض 

 1بموجب إتفاقية جنيف إلرإبعة. 

ي 
ي ظل خضوع قوإت "إلجيش إلوطت 

 
كية، فأن وػ إلسوري" للقيادة وإلسيطرة إلفعليتي   للقوإت إلي 

ي ترتكبها هذه إلجهات قد تنطوي عىل مسؤولية جنائية للقادة
إألترإك إلذين   إلعسكريي    إالنتهاكات إلت 

                                                           
1

المسري بأنه جرٌمة حرب مركبة، انظر/ي ، كما وصفت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر االختفاء 89لاعدة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  

 .156الماعدة 
2
 .59(، الفمرة 2119) 36األمم المتحدة، اللجنة المعنٌة بحموق اإلنسان، التعلٌك العام رلم  

3
 “Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 

2016–28 February 2017”, para. 103. 
4
 (.68 – 66، الفمرات )A/HRC/45/31، رلم الوثٌمة 2121آب/أغسطس  14لجنة التحمٌك الدولٌة الخاصة بسورٌا،  
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حالة اعتقال في مىاطق "وبع السالم" و"غصه الزيتون"  79توثيق 

 2022خالل تموز/يوليو 

 

ي أن يكونوإ عىل علم بها، أو لم يتخذوإ جميع إلتدإبي  إلالزمة 
كانوإ عىل علم بالجرإئم أو كان ينبغ 

 .1ع أو قمع إرتكابهاوإلمعقولة لمن
 

  عفرينل إ
 
 :عتقالت ف

، بينهم أربعة نساء، خالل شهر تموز/يوليو  36وثقت "تآزر" إعتقال 
ً
ي منطقة عفرين 2222شخصا

 
، ػ

ردية، وتمَّ إإلفرإج عن خمسة أشخاص، بينهم إمرأتان فقط، فيما ال يزإل مصي  
ُ
 12ذإت إلغالبية إلك

 )لم 
ا
، بينهم إمرأتان مجهول

ً
تحصل إلرإبطة عىل معلومات موثوقة تفيد باإلفرإج عن شخصا

 إلمحتجزين(. 

ي عفرين أكي  عدد من حاالت إالعتقال، بوإقع 
 
حالة إعتقال خالل  29وشهدت ناحية "جنديرس" ػ

ي شهدت 
/موباتا" إلت  حالة إعتقال، بينهم ثالث نساء،  67شهر تموز/يوليو، تلتها ناحية "معبطىلي

إ"  إن/رسر إوإ" خمسة حاالت إعتقال،  2وشهدت ناحية "رسر ي ناحية "شي 
 
حاالت إعتقال بينهم إمرأة، وػ

ي مركز مدينة عفرين. 
 
ي ناحية "رإجو"، ومثلهما ػ

 
ي حي   إعتقل شخصان فقط ػ

 
 ػ

 

 

                                                           
5
 .29األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، المادة نظام روما  
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حالة اعتقال في مىاطق "وبع السالم" و"غصه الزيتون"  79توثيق 

 2022خالل تموز/يوليو 
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حالة اعتقال في مىاطق "وبع السالم" و"غصه الزيتون"  79توثيق 

 2022خالل تموز/يوليو 

 

ي إلسوري لوحدها مسؤولة عن 
طة إلعسكرية" إلتابعة للجيش إلوطت  حالة  27وكانت قوإت "إلشر

ي منطقة عفرين، خالل شهر 
 
طة إلمدنية" عن سبع حاالت إعتقال ػ تموز/يوليو، ومع قوإت "إلشر

كة مع "قوإت  كة، وعن حالتي   مع لوإء "إلسلطان دمحم إلفاتح"، وحالة إعتقال وإحدة مشي 
إعتقال مشي 

كية.   إالستخبارإت" إلي 

ي حي   كانت كل من 
 
 عن خمس حاالت إعتقال، ػ

ا
بدوره كان لوإء "إلسلطان دمحم إلفاتح" مسؤول

إلشامية" و "فيلق إلشام" و "أحرإر إلشام" مسؤولة عن ثالث حاالت إعتقال عىل إألقل،  "إلجبهة

قية" عن حالة  طة إلمدنية" و "جيش إلشر ي إعتقال، وكل من "إلشر
كية عن حالت  وقوإت إالستخبارإت إلي 

ي إلسوري" عن
 عن مسؤولية فصائل أخرى تابعة ل  "إلجيش إلوطت 

ا
 إعتقال وإحدة عىل إألقل، فضال

 تسع حاالت إعتقال مختلفة. 

 

ي إلسوري" تهمة إلتعامل مع إإلدإرة إلذإتية و/أو إلعمل لدى مؤسساتها 
وجهت فصائل "إلجيش إلوطت 

 ؤىل 
ً
 إإلفرإج عن إثني   من إلمحتجزين إلمتهمي   بهذه إلتهمة بعد  63سابقا

ي عفرين، وتمَّ
 
محتجز/ة ػ

ة تركية لقوإت 20222دفع عائلة كل منهما مبلغ  ي قامت باعتقالهما، فيما  لي 
طة إلعسكرية" إلت  "إلشر

طة  إعتقل شخصان آخرإن بدإعي إستغالل عائالتهم وطلب فدية مالية، حيث طلبت قوإت "إلشر
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حالة اعتقال في مىاطق "وبع السالم" و"غصه الزيتون"  79توثيق 

 2022خالل تموز/يوليو 

 

دوالر أمريكي مقابل إإلفرإج  222إلعسكرية" ولوإء "إلسلطان دمحم إلفاتح" من عائلة كل منهما دفع مبلغ 

 عنه. 

ي حالة وإحدة عىل إألقل، وثق
 
ي ريف عفرين لرفضه إلتخىلي عن ت "تآزر" إعتقال شاب وػ

 
لإلػ إلذي  مي  

قية" إلشاب لصالح فصيل مسلح حاول إالستيالء عليه يقطن فيه ، حيث إعتقل مسلحو "جيش إلشر

ي فوزي ناضو" ) ي ناحية "جنديرس"، بتاري    خ  21"نت 
 
له ػ ( من مي  

ً
، ذلك 2222تموز/يوليو  22عاما

ل، إلذي تعود ملكيته لعائلة بسبب رفضه طلب "أبو إلحارث  ي إلفصيل بإخالء إلمي  
 
بقرص" إلقيادي ػ

نازحة من عفرين، ويقطن "ناضو" مع عائلته فيه كمستأجر منذ أكير من خمسة أعوإم، باالتفاق مع 

ي ناضو" بتاري    خ   إإلفرإج عن "نت 
ي تركيا. تمَّ

 
، بعد ؤجباره 2222تموز/يوليو  27إلعائلة إلمالكة إلمقيمة ػ

ل وتسليمه للفصيل إلمذكور. عىل إ  لتوقيع عىل وثيقة يتعهد بموجبها بإخالء إلمي  

ي مناطق عفرين، خالل شهر 
 
وفيما يىلي جدول يورد بيانات تفصيلية حول مجمل حاالت إالعتقال ػ

 :2222تموز/يوليو 

 الحالة الجهة المنفذة لالعتقال تاريخ االعتقال  مكان االعتقال  االسم  #

 03/07/2022 معبطىلي  –قرية معمال   نهاد دمحم بكو 1
طة  لوإء إلسلطان دمحم إلفاتح و إلشر

 إلعسكرية
 غي  معروف

 03/07/2022 معبطىلي  –قرية معمال  مصطؼ  عابدين فارس 2
طة  لوإء إلسلطان دمحم إلفاتح و إلشر

 إلعسكرية
 غي  معروف

طة إلعسكرية  03/07/2022 جنديرس –قرية نشية  عىلي حسي   وليد  3  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  03/07/2022 جنديرس –قرية نشية  أكرم زهي  حسي    4  غي  معروف إلشر

فان خليل عبدو 5 طة إلعسكرية  05/07/2022 جنديرس –قرية رمادي  رسر  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  05/07/2022 جنديرس –قرية رمادي  محمود حسي   حمو 6  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  05/07/2022 جنديرس –قرية تل سلور  نورس درويش محمود  7  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  05/07/2022 جنديرس –قرية هيجكة  نجيب فريد دمحم  8  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  05/07/2022 جنديرس –قرية رمادي  عىلي نزإر جميل 9  غي  معروف إلشر

  لوإء إلسلطان دمحم إلفاتح 06/07/2022 معبطىلي  -قرية مست عاشورإ  رقية مصطؼ   10
ً
 تمَّ إإلفرإج عنها الحقا

  لوإء إلسلطان دمحم إلفاتح 06/07/2022 معبطىلي  -قرية مست عاشورإ  هيفي   حميد علطونو  11
ً
 تمَّ إإلفرإج عنها الحقا

 غي  معروف إلسلطان دمحم إلفاتحلوإء  06/07/2022 معبطىلي  -قرية مست عاشورإ  حنيفة إبرإهيم  12

 غي  معروف إلجبهة إلشامية  07/07/2022 جنديرس دياب حج إبرإهيم  13

ي إلسوري  07/07/2022 جنديرس دمحم حسن 14
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

إوإ –قرية كرزيلية  دمحم حميد ناض  15  غي  معروف أحرإر إلشام  09/07/2022 شي 

إوإ –قرية كرزيلية  حسي   عبود حمو  16  غي  معروف أحرإر إلشام  09/07/2022 شي 

إوإ –قرية كرزيلية  أحمد عبدو سطاف  17  غي  معروف أحرإر إلشام  09/07/2022 شي 

إوإ –قرية باصوفان  وليد بركات سلمو  18  غي  معروف فيلق إلشام  09/07/2022 شي 

طة إلعسكرية وإلمدنية  13/07/2022 جنديرس –قرية تل سلور  عىلي شي  محمود  19  غي  معروف إلشر
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طة إلعسكرية وإلمدنية  13/07/2022 جنديرس –قرية أغلجة  محمود إحمد إلعىلي  20  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  13/07/2022 جنديرس –قرية أغلجة  نورس خليل عىلي   21  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية وإلمدنية  13/07/2022 جنديرس –قرية أغلجة  عمر حسي   عبدو  22  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية وإلمدنية  13/07/2022 جنديرس –قرية أغلجة  خليل حسي   دمحم  23  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  14/07/2022 جنديرس –قرية قجومان  عىلي أحمد رشو  24  غي  معروف إلشر

إن –قرية دير صوإن  حسي   حدك "صاغر" 25 طة إلعسكرية  14/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

ي  26
ي وحيد لطؼ 

إن –قرية دير صوإن  نجات  طة إلعسكرية  14/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

إوإ –قرية باصوفان  وليد بركات سلمو  27  غي  معروف فيلق إلشام  15/07/2022 شي 

 غي  معروف فيلق إلشام  15/07/2022 معبطىلي  –قرية بعدينا  عثمان حنان  28

كية  16/07/2022 معبطىلي  -قرية مست عاشورإ  إثوم عليكو دمحم 29  غي  معروف إالستخبارإت إلي 

إن –قرية دير صوإن  مصطؼ  دمحم  30 طة إلعسكرية  16/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  16/07/2022 جنديرس –قرية جوبان  محمود عىلي حسي    31  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  16/07/2022 جنديرس –قرية جوبان  فرزإت إحمد محمود  32  غي  معروف إلشر

كية  16/07/2022 معبطىلي  –قرية دإكرية  مدحت مرإد ساويك  33 طة إلعسكرية وإالستخبارإت إلي   غي  معروف إلشر

م 34 ي إلسوري  16/07/2022 معبطىلي  –قرية دإكرية  أحمد بي 
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

م 35 ي إلسوري  17/07/2022 معبطىلي  –قرية دإكرية  عادل بي 
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

ي إلسوري  17/07/2022 معبطىلي  –قرية دإكرية  أحمد بريمكو  36
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

ي إلسوري  17/07/2022 معبطىلي  –قرية دإكرية  جميل دمحم  37
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

ي إلسوري  17/07/2022 معبطىلي  –دإكرية قرية  مصطؼ  جمال  38
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

ي إلسوري  17/07/2022 معبطىلي  –قرية دإكرية  مدحت دمحم  39
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

ي  حسن دمحم  40
طة إلعسكرية  18/07/2022 معبطىلي  -قرية كوركا تحتات   غي  معروف إلشر

ي  دمحم رسول  41
طة إلعسكرية  18/07/2022 معبطىلي  -قرية كوركا تحتات   غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  19/07/2022 جنديرس –قرية تل سلور  بحري حسي   سليم 42  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  19/07/2022 جنديرس –قرية تل سلور  فوزي محمود عىلي  43  غي  معروف إلشر

طة إلمدنية  20/07/2022 جنديرس -قرية كفر صفرة  عىلي عبدو حسن  44  غي  معروف إلشر

 سليم حسي    45
إن –قرية دير صوإن  مصطؼ  طة إلعسكرية  21/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

إن –قرية دير صوإن  منان سليم حسي    46 طة إلعسكرية  21/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

ي إلسوري  23/07/2022 جنديرس –قرية أغلجة  دمحم رياض خليل  47
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

ي إلسوري  23/07/2022 جنديرس –قرية أغلجة  عبدو محمود درويش 48
 غي  معروف إلجيش إلوطت 

طة إلعسكرية  23/07/2022 رإجو هوريك دإود  49   إلشر
ً
 تمَّ إإلفرإج عنه الحقا

طة إلعسكرية  23/07/2022 رإجو عىلي شيخو إحمد 50   إلشر
ً
 تمَّ إإلفرإج عنه الحقا

طة إلعسكرية  24/07/2022 معبطىلي  –قرية معمال  إسماعيل حكيمخليل  51  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  24/07/2022 معبطىلي  –قرية معمال  رفعت أحمد زينكي  52  غي  معروف إلشر
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طة إلعسكرية  24/07/2022 معبطىلي  –قرية معمال  مصطؼ  كمال كردي  53  غي  معروف إلشر

 غي  معروف إلجبهة إلشامية  25/07/2022 مدينة عفرين  عبدإلهادي إلعمر  54

 غي  معروف إلجبهة إلشامية  25/07/2022 مدينة عفرين  دمحم إمي    55

إن –قرية دير صوإن  عائشة نعسان  56 طة إلعسكرية وإلمدنية  28/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

إن –قرية دير صوإن  دمحم كنجو 57 طة إلعسكرية وإلمدنية  28/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

ي سليم حسن  58
إن –قرية دير صوإن  حست  طة إلعسكرية وإلمدنية  28/07/2022 رسر  غي  معروف إلشر

ي فوزي ناضو  59 قية  28/07/2022 جنديرس نت    جيش إلشر
ً
 تمَّ إإلفرإج عنه الحقا

طة إلعسكرية  29/07/2022 جنديرس –قرية كوردإن  فوزي شيخ دمحم  60  غي  معروف إلشر

طة إلعسكرية  29/07/2022 جنديرس –قرية كوردإن  عبدو صبجي يوسف  61  غي  معروف إلشر

ي  نجيب جوإن شيخو  62
 
ػ طة إلعسكرية  29/07/2022 جنديرس -قرية وإشكا رسر  غي  معروف إلشر

ي  رشيد إسماعيل حميد  63
 
ػ طة إلعسكرية  29/07/2022 جنديرس -قرية وإشكا رسر  غي  معروف إلشر

 

 :إعتقالت "نبع إلسالم"

/رسي كانيه ي مناطق رأس إلعي  
 
ين إألول/أكتوبر  وػ ي تحتلها تركيا منذ تشر

،  2267وتل أبيض، إلت 

 عىل إألقل، خالل شهر تموز/يوليو  63كنتيجة لعملية "نبع إلسالم"، وثقت "تآزر" إعتقال 
ً
شخصا

ي إلسوري"، وقد تمَّ إإلفرإج عن ثمانية منهم، فيما ال يزإل مصي  2222
، عىل يد فصائل "إلجيش إلوطت 

 
ا
 . ثمانية آخرون مجهول

 ،
ً
/رسي كانيه وتل أبيض أيضا ي رأس إلعي  

 
طة إلعسكرية" ػ ي عفرين، كانت قوإت "إلشر

 
وكما هو إلحال ػ

ي حاالت عىل إألقل، وكانت 
ي تلك إلمناطق، بوإقع ثمات 

 
مسؤولة عن أكي  عدد من حاالت إالعتقال ػ

طة إلمدنية" مسؤولة عن أرب  ع حاالت إعتقال، فيما كانت فصائل أخرى ت ابعة ل  "إلجيش قوإت "إلشر

ي إلسوري" مسؤولة عن حاالت إالعتقال إألخرى. 
 إلوطت 

تنوعت دوإفع إالعتقال وإلتهم إلموجهة للمحتجزين، ومن بينهم تسعة أشخاص تعرضوإ لالعتقال 

عية، وشخص وإحد عىل إألقل إعتقل خالل محاولته  خالل محاولتهم إلعبور ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر

 / ي كان قد نزح ؤليها نتيجة عملية إلعودة ؤىل رأس إلعي  
 من مناطق إإلدإرة إلذإتية إلت 

ً
رسي كانيه، قادما

ي 
/رسي كانيه لهتافه ضد "إلجيش إلوطت  ي رأس إلعي  

 
"نبع إلسالم"، فيما تعرض آخر لالعتقال ػ

ي منطقة "نبع إلسالم". 
 
دي إألوضاع إألمنية وإلمعيشية ػ ي تظاهرة سلمية منددة بي 

 
 إلسوري" ػ

/رسي كانيه لالعتقال بتاري    خ وتعرض "خال ي رأس إلعي  
 
 6د ضيف" وهو صاحب محل تجاري ػ

دي 2222تموز/يوليو   بي 
ً
ي إلمدينة، تنديدإ ي بلدة تل حلف غرت 

 
ي تظاهرة إحتجاجية ػ

 
، أثناء مشاركته ػ

طة  ي منطقة "نبع إلسالم"، حيث إعتقلته دورية تابعة لقوإت "إلشر
 
إألوضاع إألمنية وإلمعيشية ػ

، بعد توقيعه عىل وثيقة تعهد بعدم إلمشاركة إلمدنية"  ي إليوم إلتاىلي
 
فرج عنه ػ

ُ
، قبل أن ت ي

بشكل تعسؼ 

ي إلسوري. 
ي إحتجاجات منددة بالجيش إلوطت 

 
 ػ
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وعىل إلرغم من تنوع أسباب إالعتقال، تحدثت عائالت ست محتجزين عىل إألقل ممن تمَّ إإلفرإج 

ي إلسوري" عنهم، عن دفعها فدية مالية مقابل ؤطالق رسإ 
ح إبنائها من سجون فصائل "إلجيش إلوطت 

/رسي كانيه.  ي رأس إلعي  
 
 ػ

/رسي كانيه ل  "تآزر" ؤن قوإت  ي رأس إلعي  
 
وقال شاهد تعرض أربعة أفرإد من عائلته لالعتقال ػ

طة إلعسكرية" طلبت منهم دفع فدية مالية مقابل إإلفرإج عن أبنائهم إلمحتجزين، وتابع حديثه  "إلشر

 :
ا
 3قائال

/رسي كانيه    ريف رأس إلعي  
 
طة إلعسكرية أربعة أشخاص من عائلتنا، ف "إعتقلت إلشر

عية، وبقيوإ  ، أثناء محاولتهم إلعبور ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر  5محتجزين حتى يوم  إلغرب  

دولر أمريك   2522، حيث تمَّ إإلفرإج عن ثالثة منهم بعد دفعنا مبلغ 2222آب/أغسطس 

  
 
، بحجة أن إلقضاة ف

ً
لتلك إلقوإت لقاء ؤطالق رسإحهم، فيما لزإل أحدهم محتجزإ

 ؤجازة". 

                                                           
6

، وتحفظ الشاهد على نشر اسمه حفاظاً على سالمة أفراد عائلته، إذ ال ٌزال 2122آب/أغسطس  6تمَّ إجراء الممابلة عبر األنترنت، بتارٌخ  

 أحدهم محتجزاً لدى لوات "الشرطة العسكرٌة" فً رأس العٌن/سري كانٌه.
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ي حي   وأضاف إلشاهد أنه إلمحتجزين إلُمفرج عنهم كانوإ قد تعرضوإ لتعذيب جسدي ونفسي ش
 
ديد، ػ

 ال يملكون معلومات حول تفاصيل تقديمهم للقضاء وآلية إإلفرإج عنهم من إلناحية إلقانونية. 

 آخر تحدثت ؤليه "تآزر" أن أخاه وثالث محتجزين آخرين تمَّ عرضهم عىل محكمة 
ٌ
فيما قال شاهد

 :
ا
َح قصة إعتقال أخاه قائال بيل إإلفرإج عنهم، ورسر

ُ
 9عسكرية ق

  لالع
، عىل إلطريق 2222تموز/يوليو  5تقال برفقة ثالثة شبان آخرين، بتاري    خ "تعرض أخ 

/رسي كانيه، قادمي   من مناطق إإلدإرة M4إلدوىل  إلشي    ع  ، أثناء توجههم ؤىل رأس إلعي  

طة إلعسكرية، وقامت بالتحقيق معهم، وإحتجازهم لمدة  إلذإتية، ؤذ إعتقلتهم قوإت إلشر

وكة،  25   سجن ببلدة مي 
 
 ف
ً
  ظروف إحتجاز سيئة، رإفقها توجيه شتائم متكررة لهم يوما

 
ف

  
 
  إلطعام، قبل أن يتم عرضهم عىل محكمة إلعسكرية ف

 
وإخضاعهم لضغط نفس  وقلة ف

، مطلع آب/أغسطس   ، وإإلفرإج عنهم". 2222رأس إلعي  

ي إلسوري" 
ي جمعتها "تآزر" ؤىل أن فصائل من "إلجيش إلوطت 

وأفضت إلشهادإت وإلمعلومات إلت 

عية ؤىل تركيا، إ لُمعارض وقادتها، هم من يديرون عمليات إإلتجار باألشخاص وتهريبهم بطريقة غي  رسر

ي حي   تنشب حاالت إقتتال دإخىلي متكررة بي   عناض تلك إلفصائل، 
 
مقابل إلحصول عىل إلمال، ػ

ت "تآزر" بتاري    خ  آب/أغسطس  9بسبب خالفات حول تقاسم وإردإت عمليات إلتهريب، وقد نشر

2222 ، 
ً
ي مناطق  تقريرإ

 
ي إلسوري" ػ

 حول حاالت إالقتتال إلدإخىلي بي   فصائل "إلجيش إلوطت 
ا
مفصال

/رسي كانيه وتل أبيض، خالل إلنصف إألول من عام  فوض  إلسالح ، تحت عنوإن: 2222رأس إلعي  

ي "نبع إلسالم". 
 
 وإنعدإم إألمان ػ

ي وثقتها رإبطة و 
/رسي كانيه وتل أبيض للضحايا  "تآزر"بلغ عدد حاالت إالعتقال إلت  ي رأس إلعي  

 
ذ ، منػ

كية ي بدء عملية "نبع إلسالم" إلي 
 
ين إألول/أكتوبر  7، ػ ، 2222 تموز/يوليونهاية  وحت   2267تشر

، عىل يد تركيا وفصائل  63إمرأة و  31 م، من بينهشخص 192ما ال يقل عن إعتقال 
ا
إلجيش "طفال

ي إلسوري
ي تدعمها  "إلوطت 

حالة تعذيب للمحتجزين/إت  276كما تّم توثيق ما ال يقل عن "،  أنقرة"إلت 

ي سجون 
 
ي حي   قض  ائلفصتلك إلػ

 
 إلتعذيب إلذي تعرضوإ له.  أشخاص عىل إألقل نتيجة 1، ػ

                                                           
6
 ، وتمَّ التحفظ على اسم الشاهد بناًء على رغبته.2122آب/أغسطس  5بلة عبر األنترنت، بتارٌخ تمَّ إجراء المما 
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