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  حالة إعتقال  111توثيق 
 
"نبع إلسالم" و"غصن  مناطق ف

 2222 أغسطس/آبإلزيتون" خالل 

ي منطقة عفرين،  77نساء و  8أشخاص، بينهم  701طالت عمليات إإلحتجاز 
طفل/ة ف 

/رسي كانيه وتل أبيض،  ي مناطق رأس إلعي  
ة  أشخاص، بينهم إمرأة وطفل ف  وكذلك عشر

، بينهم إمرأتي   وثالثة أطفال، من عموم إلمحتجزين/إت،  17وقد تمَّ إؤلفرإج عن 
ً
شخصا
، ب 69فيما إل يزإل مصي  

ً
   6نساء و 1ينهم شخصا

ا
 أطفال مجهول
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 مقدمة: 

، بينهم  771وثقت رإبطة "تآزر" للضحايا، إعتقال ما إل يقل عن 
ً
طفل/ة، خالل  71نساء و  6شخصا

ي مناطق 1011شهر آب/أغسطس 
 
/رسي كانيهو  عفرين، ف ي تسيطر عليها  تل أبيضو  رأس إلعي  

إلت 
ي عام 

 
ي "غصن إلزيتون" ف

ي إلسوري" إلُمعارض، كنتيجة لعمليت 
كية وفصائل "إلجيش إلوطت  إلقوإت إلي 

ي عام  1078
 
 .1076و "نبع إلسالم" ف

ي  تركز إلعدد إألكير من حاإلت 
 
أشخاص، بينهم  701منطقة عفرين، حيث جرى إعتقال  إإلعتقال ف

ة  77ثمانية نساء و  /رسي كانيه وتل أبيض إعتقال عشر ي رأس إلعي  
ي حي   شهدت منطقت 

 
طفل/ة، ف

شخص، بينهم إمرأتي   وثالثة أطفال  17أشخاص عىل إألقل، بينهم إمرأة وطفل. وقد تمَّ ؤطالق رسإح 
.  69صي  من عموم إلمحتجزين/إت، فيما إل يزإل م

ا
، بينهم سبعة نساء وتسعة أطفال مجهول

ً
 شخصا

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

 من قبيل إلتعامل مع "إؤلدإرة إلذإتية" أو إلعمل لدى ؤحدى 
ً
ي حي   وإجه بعضهم/ن تهما

لهم/ن، فف 
، أو محاولة إلعبور 

ً
إز  مؤسساتها سابقا عية، إعتقل آخرون بهدف إبي   ؤىل تركيا بطريقة غي  رسر

 عائالتهم/ن وتحصيل فدية مالية. 

ي  71وقال 
 
من إلمحتجزين إلُمفرج عنهم/ن لـ "تآزر"، ؤنهم/ن تعرضوإ للتعذيب وسوء إلمعاملة ف
/رسي   ي مناطق عفرين ورأس إلعي  

 
ي إلسوري" إلُمعارض ف

ي تديرها فصائل "إلجيش إلوطت 
إلسجون إلت 

 انيه وتل أبيض. ك

ي قاعدة إلبيانات إلخاصة بها عىل شبكة باحثيها إلم إلرإبطةإعتمدت 
 
ي جمعتها ف

ي توثيقاتها إلت 
 
، يدإنيي   ف

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  ؤىل "تآزر"وت

ي إلسوري"أن إإلنتهاكات إلت 
ي مناطق " إلجيش إلوطت 

 
عفرين ف

 و 
ّ
 بكثي  مما يتم توثيقها وإلتحقق منها، ؤذ تعتقد إلرإبطة أن

/رسي كانيه وتل أبيض هي أكير رأس إلعي  
ي هذإ إلتقرير. 

 
 إلعدد إلفعىلي لحاإلت إإلعتقال هو أعىل بكثي  من إلرقم إلوإرد ف

ي 
 
ي مناطق  16لها، ما إل يقل عن  تقرير وكانت رإبطة "تآزر" قد وثقت ف

 
 و "نبع إلسالم"حالة إعتقال ف

 96حرمان من إلحرية طالت عمليات إإلحتجاز وإل، حيث 1011خالل تموز/يوليو  "غصن إلزيتون"
ي منطقة عفرين، و 

 
، بينهم أربعة نساء، ف

ً
/رسي كانيه وتل  79شخصا ي مناطق رأس إلعي  

 
 ف

ً
شخصا

 .أبيض
 

 إلمسؤولية إلقانونية: 

إمات إلقانونية إلدولية، فقد إعتقلت   لاللي  
ً
ي إلسوري" حقوق إلمحتجزين وفقا

إنتهك "إلجيش إلوطت 
 عن ممارسة إلمعاملة إلقاسية أو إلالؤنسانية أو فصائله إلمختلفة إألفرإد وإحتجزتهم 

ا
، فضال

ً
تعسفا

 وعائالتهم/ن، بوسائل منها تعمد ؤخفاء مصي  هؤإلء 
ً
إلمهينة عىل إلمحتجزين وإلمختفي   قشإ

ي وإلمبادئ إألساسية لحقوق إؤلنسان
ي إنتهاك للقانون إلدوىلي إؤلنسان 

 
،  7إألشخاص وأماكن وجودهم، ف

                                                           
1

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

 .156الماعدة 

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/@36.5092452,36.8810888,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891?hl=ar&authuser=0
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&authuser=0
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&authuser=0
https://hevdesti.org/ar/the-arrests-in-peace-spring-and-olive-branch-in-july-2022/
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، كما أن إإلستبعاد 
ً
إلفعىلي لهؤإلء إألشخاص من دإئرة حماية إلقانون، ؤن وجدت هذه إلحماية أساسا

ي إلحياة. 
 
 للحق ف

ً
 إنتهاكا

ً
وإإلمتناع عن تحديد مصي  هؤإلء إألشخاص يشكل أيضا

1 

ي ضوء إإلستخدإم إلموثق إلمستمر للتعذيب ضد إلمحتجزين، وإمتناع قيادة إلفصائل وإلحكومة 
 
وف

إلممارسات،  هالف إلسوري إلُمعارض عن إتخاذ خطوإت فعالة لمنع مثل هذإلسورية إلمؤقتة/إإلئت
ي "توجد أسباب معقولة لالعتقاد أن 

 بسياسة  "إلجيش إلوطت 
ا
قد يمارس مثل هذإ إلسلوك عمال

 ؤىل 
 
ي عهدتها، يرف

 
ي عىل إلمحتجزين ف  من هجوم منهجر

ً
تنظيمية. ولذلك، قد يكون هذإ إلسلوك جزءإ

 .انية هي جريمة إلتعذيبمستوى جريمة ضد إؤلنس

كية، لذإ فأن  ي إلسوري" للقيادة وإلسيطرة إلفعليتي   للقوإت إلي 
تخضع قوإت "إلجيش إلوطت 

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

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

 .6وإلمعقولة لمنع أو قمع إرتكابها

ي جميع إألحوإل
 
كية ضمان عدم قيام مسؤوليها ومن تحت ، و ف بصفتها قوة إحتالل، عىل إلسلطات إلي 

ي 
 
ي إلسوري"قيادتهم ف

 أو ؤساءة معاملته "إلجيش إلوطت 
ً
ملزمة ، كما أنها باحتجاز أي شخص تعسفيا

ي إإلنتهاكات إلمزعومة وضمان معاقبة إلمسؤولي   عنها بالشكل إلمناسب بالتحقيق
 
 .ف

 

 "غصن إلزيتون": عتقاالت إ

طفل/ة، خالل شهر آب/أغسطس  77أشخاص، بينهم ثمانية نساء و  701وثقت "تآزر" إعتقال 
ردية، وقد تمَّ إؤلفرإج عن 1011

ُ
ي منطقة عفرين ذإت إلغالبية إلك

 
 منهم، بينهم  78، ف

ً
إمرأتي   شخصا

، فيما إل يزإل مصي   .  86وطفلتي  
ا
 بينهم ستة نساء وتسعة أطفال مجهول

ً
 شخصا

ي عفرين أكير عدد من حاإلت إإلعتقال، بوإقع وشهدت ناحية "جنديرس
 
حالة إعتقال خالل  63" ف

حالة إعتقال، وشهد مركز مدينة عفرين  79شهر آب/أغسطس، تلتها ناحية شيخ إلحديد/شيه بــ 
إوإ  73وإلقرى إلمحيطة بها  إن  71حالة إعتقال، وناحية شي   6حالة، ورإجو  76حالة، وناحية رسر
ي حي   

 
/موباتا ثالث حاإلت حاإلت إعتقال، ف  إعتقال، وناحية بلبل حالتي   فقط. شهدت ناحية معبطىلي

                                                           
2
 .59الفمرة (، 2119) 36األمم المتحدة، اللجنة المعنٌة بحموق اإلنسان، التعلٌك العام رلم  
3
 .29نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، المادة  
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ي إلسوري مسؤولة عن أكير من 
طة إلتابعة للجيش إلوطت  % من ؤجماىلي حاإلت 30وكانت قوإت إلشر

ي منطقة عفرين، خالل آب/أغسطس 
 
طة إلمدنية" ورإء 1011إإلعتقال ف  18، حيث كانت قوإت "إلشر

طة إلعسكرية" مسؤولة عن   حالة إعتقال، فيما  حالة، فيما نفذت قوإت إإلستخبارإت  11كانت "إلشر
كية ست حاإلت إعتقال عىل إألقل.   إلي 

" ست 76حالة إعتقال، و "فيلق إلشام" عشر حاإلت، و "إلفرقة  77كما نفذت "إلجبهة إلشامية" 
ي حي   

 
 كانت فصائل أخرى، لم حاإلت، وفرقة إلسلطان سليمان شاه "إلعمشات" أربــع حاإلت إعتقال، ف

حدد هويتها بدقة، مسؤولة عن 
ُ
 حالة إعتقال.  73ت

( إلُمصنفة عىل قوإئم إؤلرهاب 
ً
وتحققت "تآزر" من مسؤولية "هيئة تحرير إلشام" )جبهة إلنرصة سابقا

إوإ بريف عفرين.  " إلتابعة لناحية شي  ي قرية "كباشي  
 
 عن حالة إعتقال وإحدة عىل إألقل ف

ي إلسوري" تهمة إلتعامل مع إؤلدإرة إلذإتية و/أو إلعمل لدى مؤسساتها وجهت فصائل "إلج
يش إلوطت 

 ؤىل ما إل يقل عن 
ً
ة" ذوي أحدهم، عىل  66سابقا طة إلمدنيَّ ي منطقة عفرين، وطالبت "إلشر

 
محتجز/ة ف

 دوإلر أمريكي كفدية مالية مقابل ؤطالق رسإحه.  600إألقل، بدفع مبلغ 
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 :إعتقاالت "نبع إلسالم"

/رسي كانيه وتل أبيض،  ي رأس إلعي  
ين إألول/أكتوبر متحتله إللتانشهدت منطقت  ا تركيا منذ تشر

ة أشخاص، بينهم إمرأة وطفل، خالل 1076 ، كنتيجة لعملية "نبع إلسالم"، إعتقال ما إل يقل عن عشر
ي إلسوري" إلُمعارض. وقد تمَّ إؤلفرإ 1011شهر آب/إغسطس 

ج عن ، عىل يد فصائل "إلجيش إلوطت 
 .
ا
 ثالثة أشخاص من عموم إلمحتجزين/إت، فيما إل يزإل مصي  سبعة آخرين، بينهم إمرأة مجهول

طة إلعسكرية" مسؤولة عن إعتقال خمسة أشخاص، عىل إألقل، فيما كانت فصائل  وكانت قوإت "إلشر
ي إلسوري" مسؤولة عن حاإلت إإلعتقال إألخرى. وكانت دوإفع 

إعتقال أخرى تابعة لـ "إلجيش إلوطت 
إز عائالتهم/ن وطلب فدى مالية مقابل إؤلفرإج عنهم.   غالبية إلمحتجزين/إت هي إبي  

ي إلسوري إبي   
قية" إلتابع للجيش إلوطت   تجمع "أحرإر إلشر

َّ
وقال أحد إلمدنيي   إلُمفرج عنهم لـ "تآزر" ؤن

ها عىل دفع مبلغ  ، مقابل إؤلفرإج عنه، بعد إع 16عائلته وأجير تقاله أثناء عودته من ألف دوإلر أمريكي
ي  ريف تل أبيض. سلوكعمله بالقرب من بلدة "

 
 " ف

: ووصف إلشاهد عملية إعتقاله بالتعسفية، وتحدث حول تفاصيلها لـ "تآزر" قائ
ا
 1ال

، عىل إلطريق إلوإصل بي   رأس 2222آب/أغسطس  3"تعرضت لالعتقال بتاري    خ 
قية، سيارة  /رسي كانيه وتل أبيض، حيث أوقفت مجموعة مسلحة لتجمع أحرإر إلشر إلعي  
  كنا نستقلها، عىل أحد حوإجزها إلعسكرية، وقامت باعتقال  مع شبان 

إلنقل إلعامة إلت 
                                                           

4
 ، وتمَّ التحفظ على نشر بٌانات الشاهد بناًء على رغبته.2122آب/أغسطس  25تمَّ إجراء الممابلة عبر االنترنت، بتارٌخ   

https://www.google.iq/maps/place/Suluk%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.5985373,39.1347525,13.74z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x15369ce114c951f9:0x1ab4050fc731bc19!2zU3VsdWvYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.5955942!4d39.1283506!3m5!1s0x15369ce114c951f9:0x1ab4050fc731bc19!8m2!3d36.5955942!4d39.1283506!15sCgjYs9mE2YjZg5IBCGxvY2FsaXR54AEA?hl=ar&authuser=0
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 عن معاملتنا بقسوة وتوجيه إلشتائم آخرين، بعد تقييد أيدينا 
ً
وتعصيب أعيننا، فضال

 وعبارإت مهينة ؤلينا طوإل إلطريق ؤل مركز إالحتجاز، دون أن نعلم سبب إعتقالنا". 

ي 
 
 ف
ً
 أحد عشر يوما

ً
ي محتجزإ

ي بلدة "سلوك"، وبف 
 
قية" ف قل إلشاهد ؤىل سجن يديره فصيل "أحرإر إلشر

ُ
ن

: ظل ظروف إحتجاز، قال حولها  ي
 إآلن 

، وبقيت يدإي ُمقيدتان باألغالل 
ً
ة إالحتجاز، لم يتم إلتحقيق مع  مطلقا "طوإل فت 

، وعانيت ؤثر ذلك من ألم فظيع، ورغم ذلك لم يحرروإ    جرحت معصم 
)إلكلبشات(، إلت 

  
  رقم أحد أفرإد عائلت 

، وقد طلبوإ مت  إلقيود أو يجلبوإ ل  إلدوإء رغم طلت   وإلحاح 
". لالتصال به، وعلم  

 ت أنهم سيطلبون إلمال مقابل إإلفرإج عت 

 عىل حياة إبنها، حيث تمَّ إطالق 
ً
قية"، خوفا إز تجمع "أحرإر إلشر  إلبي  

ا
ة رضخت عائلة إلمحتجز ُمجير

ألف دوإلر  16، بعد حصول إلمجموعة إلمسلحة عىل مبلغ 1011آب/أغسطس  71رسإحه بتاريــــخ 
 للشاهد، إلذي قال حول ذلك: 

ً
، وفقا  أمريكي

  أن تدفع مبلغ "ط
قية من عائلت  ألف دوالر أمريك  مقابل ؤطالق  22لب فصيل أحرإر إلشر

وإ عىل تأمي   إلمبلغ ودفعه لمسلح  إلفصيل،  جت 
ُ
، وما كان بيد أهىل  حيلة، حيث إ رسإح 

  بعد ذلك". 
، ثم تمَّ إإلفرإج عت   

 
 بنهب مبلغ ألف دوالر كان بحوزت

ً
 إلذين قاموإ أيضا

ي وثقتها رإبطة بلغ عدد حاإلت إإلع و 
/رسي كانيه وتل أبيض للضحايا  "تآزر"تقال إلت  ي رأس إلعي  

 
ذ ، منف

كية ي بدء عملية "نبع إلسالم" إلي 
 
ين إألول/أكتوبر  6، ف ، 1011 تموز/يوليووحت  نهاية  1076تشر

، عىل يد تركيا وفصائل  61إمرأة و  93 م، من بينهشخص 188ما إل يقل عن إعتقال 
ا
إلجيش "طفال

ي 
ي تدعمها  "إلسوري إلوطت 

حالة تعذيب للمحتجزين/إت  166كما تّم توثيق ما إل يقل عن "،  أنقرة"إلت 
ي سجون 

 
ي حي   قض  ائلفصتلك إلف

 
 أشخاص عىل إألقل نتيجة إلتعذيب إلذي تعرضوإ له.  3، ف
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