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ي منطقة 228نبع السالم: توثيق 
 
خالل  "نبع السالم" حالة اعتقال ف

 2022 عام

  
/رسي كانيه وتل  طقامن مختلف مكونات من كان ضحايا االعتقال التعسف  رأس العي  

 فقط من عموم المحتجزين/ات 98 رساح ، وقد تمَّ إطالقأبيض
ً
يزال  فيما ال ، شخصا

  130مصي  
ً
  7بينهم  ،شخصا

ا
 نساء وطفلي   مجهوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hevdesti.org/
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 : قدمةم

  واالختفاء القرسي، يعرض هذا 
  وثقتها رابطة "تآزر" ا التقرير حصيلة عمليات االعتقال التعسف 

لت 

كية و عىل يد  ،2022خالل عام  للضحايا    القوات الي 
   السوري" الُمعارض، فصائل "الجيش الوطت 

 
ف

  تحتلها منطق
ين األول/أكتوبر  تركيا منذ  ة "نبع السالم" الت   . 2019 ترسر

/رسي كانيه وتل أبيض خالل عام   228اعتقال ما ال يقل عن  ،2022شهدت مناطق رأس العي  

 
ً
  بش ،طفل/ة 15امرأة و 11 بينهم ،شخصا

   كٍل تعسف 
كية وفصائل "الجيش الوطت  عىل يد القوات الي 

  تدعمها "أنقرة". 
 السوري" الُمعارض الت 

  كان ضحايا 
  ة،طقالمنمن مختلف مكونات  االعتقال التعسف 

 
 منهم ك

 
 رساح ، وقد تمَّ إطالقوعرب رد

 ف 98
ً
  130، وما يزال مصي  قط من عموم المحتجزين/اتشخصا

ً
نساء وطفلي    7بينهم  ،شخصا

 .
ا
 مجهوال

ي 
ي م غالبية"تآزر" إىل أن  جمعتها تشير اإلفادات الت 

 
اطق نعمليات االحتجاز والحرمان من الحرية ف

/رسي كانيه وتل أبيض از وتحصيل فدية مالية من عائالت الضحايا ،  رأس العير  ، كانت بدافع االبي  

جز آخرون 
ُ
 .مغادرة المنطقة لالستيالء عىل ممتلكاتهمبغرض ترهيبهم ودفعهم إىل بينما احت

  تّم توجيهها وتنوعت 
دى إحدى التعامل مع "اإلدارة الذاتية" أو العمل لك  ،ات/ للمعتقلي    التهم الت 

 
ً
عية ةمحاول، أو مؤسساتها سابقا   العبور إىل تركيا بطريقة غي  رسر

 ، أو اإلساءة لسمعة "الجيش الوطت 

/رسي كانيه محل تجاري صاحب ضيف"، وهو السوري" وانتقاده، كحال "خالد    رأس العي  
تعرض ، ف 

  بلدة "تل حلف" غرب   2022تموز/يوليو  1لالعتقال بتاري    خ 
  تظاهرة احتجاجية ف 

، أثناء مشاركته ف 

  منطقة "نبع السالم"
دي األوضاع األمنية والمعيشية ف   بي 

ً
ابعة حيث اعتقلته دورية ت ،المدينة، تنديدا

طة ال ، بعد توقيعه عىل وثيقة تلقوات "الرسر   اليوم التاىل 
فرج عنه ف 

ُ
، قبل أن ت  

عهد مدنية" بشكل تعسف 

  السوري". 
  احتجاجات منددة ب         "الجيش الوطت 

 بعدم المشاركة ف 

 حرموا و ، بلتعذياسوء المعاملة و ، إنهم/ن تعرضوا ل"تآزر"المحتجزين الُمفرج عنهم/ن ل   غالبية وقال

 من الطعام 
ً
  تديرها فصائل  والماء،مرارا

  السجون الت 
  السوري"ف 

  م "الجيش الوطت 
 ناطقالُمعارض ف 

/رسي كانيه وتل أبيض  .رأس العي  

  معظم حاالت 
  وثقتها "تآزر"االعتقال وف 

جز  ،الت 
ُ
طة العسكرية أو  احت   سجون الرسر

المدنيون ف 

  مدين المدنية
  ف 

/رسي كانيه ت  وكة"وسجن بلدة  وتل أبيض، رأس العي   /رسي   "مي  غرب   رأس العي  

  قامت بل أخرى تتبع أو سجون ،"سلوك" بلدة وسجن ،كانيه
  ظل  ،عتقالعمليات اال لفصائل الت 

ف 

 اقتيد آخرون إىل أماكن احتجاز مجهولة. كما ظروف احتجاز سيئة،  

  عائلته، وأجي   الُمفرج عنهم/ن ل  "تآزر"، إن أحد المدنيي   وقال 
قية" ابي  ها عىل دفع تجمع "أحرار الرسر

، ذلك بعد اعتقاله، 2022دوالر أمريك  مقابل االفراج عنه، منتصف آب/أغسطس  23,000مبلغ 

/رسي كانيه وتل أبيض، واحتجازه أحد    رأس العي  
مطلع الشهر ذاته، عىل الطريق الواصل بي   مدينت 

http://www.hevdesti.org/
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 2022خالل عام "نبع السالم" االعتقال التعسفي واالختفاء القسري في مناطق 

  ظل ظروف احتجاز، وص
 
  سجن ببلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض، ف

 
 ف

ً
فها الشاهد عرسر يوما

 بالسيئة. 

  وثقتها رابطة "تآزر" للضحايا، 
/رسي كانيه وتوبلغ عدد حاالت االعتقال الت  ل منذ احتالل رأس العي  

  
 
ين األول/أ  9أبيض، ف ، حالة اعتقال 521، ما ال يقل عن 2022وحت  نهاية العام  2019كتوبر ترسر

كية و طفل 45وامرأة  72بينهم    السوريا" فصائل، من قبل القوات الي 
  تدعمها  "لجيش الوطت 

الت 

 ". أنقرة"

 من المعتقلي   تمَّ  189فأن أكير من  "تآزر"وبحسب توثيقات 
ً
، حيث ال تزال إشخصا

ً
خفائهم قرسا

  حي   تعرض 
 
هم، ف  حول مصي 

ً
  تديرها  328عائالتهم ال تعلم شيئا

  السجون الت 
 
 للتعذيب ف

ً
شخصا

 .المعارضة السورية، بينهم خمسة معتقلي   عىل األقل قضوا تحت التعذيب

ق سوريا، ونقلهم إىل أراضيها، حيث  "تآزر"وأكدت    جريمة إخفاء مواطني   من شمال رسر
 
تورط تركيا ف

 إىل دا 93تمَّ توثيق نقل ما ال يقل عن 
ً
 سوريا

ً
  امحتجزا

كية، خالل خل األراض   نبع"عملية وعقب لي 

اوح بي   السجن  52. ُحوكم "السالم
 منهم بأحكام تعسفية تي 

ً
 وحت  السجن المؤبد 13شخصا

ً
 .عاما

 من األذى الجسدي لالحتجاز تأثير متعدد األوجه عىل الرجال والنساء واألطفال، ويشم
ً
وبا ل ض 

ية مزمنة عىل حد سواء، إذ وصف معظم المحتجزين السابقير  معاناتهم من آالم جسد نفسي وال

الذي تعرضوا له والحبس والظروف غير الصحية داخل مرافق االحتجاز،  ناجمة عن التعذيب

 عن م
ً
 .الحقة للصدمةت عاناتهم من صداع واضطرابافضال

اال وال تز   لدى عرسر
ً
  ا"ت أرس المختفي   قرسا

  من "لسوريالجيش الوطت 
/رسي كانيه  اطقف  رأس العي  

   "نبع السالم"ا نتيجة عملية ، منذ احتاللهوتل أبيض
ين األول/أكتوبر ف    من شعور 2019 ترسر

، تعاب 

وفر لها الحمايةعام ب
ُ
ة، إذ لم ت ركت لتتدّبر أمورها بنفسها، وقد عمالقانونية الضيق والحي 

ُ
كثي  لت ال، وت

 .معلومات عن ذوي  ها المفقودين، ولكن من دون نجاح ُيذكرمن األرس بال كلل للحصول عىل 

  185اعتقال ما ال يقل عن ، 2021خالل عام  وثقتوكانت "تآزر" قد 
ً
 24طفل/ة و 12، بينهم شخصا

  مناط امرأة، ومقتل شخصي   عىل األقل تحت التعذيب
/رسي كانيه وتل أبيضف   عىل يد ، ق رأس العي  

كية   السوري"ن فصائل مو  القوات الي 
 . الُمعارض" الجيش الوطت 

http://www.hevdesti.org/
https://hevdesti.org/ar/peace-spring-arrests-2021-ar/
https://hevdesti.org/ar/peace-spring-arrests-2021-ar/
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 المسؤولية القانونية: 

امات القانونية الدولية، فقد اعتقلت   لاللي  
ً
  السوري" حقوق المحتجزين وفقا

انتهك "الجيش الوطت 

 
ا
، فضال

ً
عن ممارسة المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو  فصائله المختلفة األفراد واحتجزتهم تعسفا

 وعائالتهم/ن، بوسائل منها تعمد إخفاء مصي  هؤالء 
ً
المهينة عىل المحتجزين والمختفي   قرسا

  والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان
  انتهاك للقانون الدوىل  اإلنساب 

 
،  1األشخاص وأماكن وجودهم، ف

، كما أن االستبعاد الفعىل  لهؤالء األ 
ً
شخاص من دائرة حماية القانون، إن وجدت هذه الحماية أساسا

  الحياة. 
 
 للحق ف

ً
 انتهاكا

ً
 2واالمتناع عن تحديد مصي  هؤالء األشخاص يشكل أيضا

  ضوء االستخدام الموثق المستمر للتعذيب ضد المحتجزين، وامتناع قيادة الفصائل والحكومة 
 
وف

الُمعارض عن اتخاذ خطوات فعالة لمنع مثل هذه الممارسات، السورية المؤقتة/االئتالف السوري 

 بسياسة 
ا
" قد يمارس مثل هذا السلوك عمال  

توجد أسباب معقولة لالعتقاد أن "الجيش الوطت 

 إىل 
 
  عهدتها، يرف

 
 من هجوم منهج   عىل المحتجزين ف

ً
تنظيمية. ولذلك، قد يكون هذا السلوك جزءا

 مة التعذيب. مستوى جريمة ضد اإلنسانية ه  جري

 ،   اعتقال المدنيي  
  تستمر ف 

  ممارسات قواته، الت 
  السوري" بالتحقيق ف 

لم يقم "الجيش الوطت 

  تمارس السلطة والقيادة الف
كية، الت  ، وانتهاك حقوقهم، كما لم تفعل الحكومة الي 

ً
علية وإخفائهم قرسا

  بعض
، بل يتضح ف   

  لتغيي  سلوكها التعسف 
   عىل تلك القوات، ما يكف 

يكة ف  الحاالت أنها كانت رسر

 ارتكاب تلك االنتهاكات. 

  السوري" قد تنطوي عىل مسؤولية جنائية 
  ترتكبها فصائل "الجيش الوطت 

لذا فأن االنتهاكات الت 

  أن يكونوا عىل علم بها، أو لم 
للقادة العسكريي   األتراك الذين كانوا عىل علم بالجرائم أو كان ينبغ 

 3الالزمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكابها. يتخذوا جميع التدابي  

كية ضمان عدم قيام مسؤوليها ومن تحت    جميع األحوال، وبصفتها قوة احتالل، عىل السلطات الي 
ف 

 أو إساءة معاملته، كما أنها ملزمة 
ً
  السوري" باحتجاز أي شخص تعسفيا

  "الجيش الوطت 
قيادتهم ف 

  االنتهاكات المزعومة وضمان 
 معاقبة المسؤولي   عنها بالشكل المناسب. بالتحقيق ف 

 

ي 
 : المال لكسبكنهج   االعتقال التعسف 

/رسي كانيه    رأس العي  
  السوري" الُمعارض سيطرتها عىل منطقت 

مع بسط فصائل "الجيش الوطت 

  
ين األول/أكتوبر  وتل أبيض، منذ احتاللها من قبل تركيا ف   ، صارت ممارسة االعتقال2019عام من  ترسر

  
واالحتجاز واسعة االنتشار، إىل جانب ممارسات أخرى، مثل المصادرة المنهجية لممتلكات التعسف 

ب. ايا الضح از والض   ، واالبي  

                                                             
االختفاء القسري بأنه جريمة حرب مركبة، انظر/ي ، كما وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر 98قاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر  1

 .156القاعدة 
 .58(، الفقرة 2018) 36األمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  2
 .28نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  3

http://www.hevdesti.org/
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  ارتكبتها 
  السوري"  رغم أن االنتهاكات المختلفة الت 

/رسيفصائل "الجيش الوطت    مناطق رأس العي  
 
  ف

ي  وتميي  
ً
 عنضيا

ً
رد واأليزيديي   كانيه وتل أبيض، منذ احتاللها، حملت طابعا

 
، وال سيما بحق الك

ً
، ا

ها، ب   واالخفاء القرسي واالستيالء عىل الممتلكات وغي 
كبت انتهاكات أخرى، كاالعتقال التعسف 

ُ
دافع ارت

، حيث ك ، ولم تفرق بي   الضحايا كسب المال  
ان عىل أساس االنتماء أو الدين أو األصل القوم  أو األثت 

، وأرمن ورسيان الضحايا من مختلف مكونات المنط رد، مسلمي   وايزيديي   ومسيحيي  
 
 وك

ً
قة، عربا

 . وشيشان

، ممن تّم اإلفراج عنهم، تضطر لدفع فدية مالية مقابل  
 كانت عائالت غالبية ضحايا االعتقال التعسف 

 عند اتصال ذلك، ف
 
  السوري" فصائلبمقاتىل   ات/ المحتجزينرس أ

للسؤال عن مكان  "الجيش الوطت 

  معظم األحيان أحبائهم،  
 
ازهمو عدم إعطائهم أي معلومات بكان الرد ف لحي   موافقتهم  تهديدهم وابي  

 . عىل دفع الفدية المالية
 

كية و طالبو اللجوء ا ي السوري"لسوريون ضحايا القوات الي 
عىل حد  "الجيش الوطت 

 : سواء 

 من طالت   اللجوء السوريون وأصيب آخرون، خالل 
تل ثالثة مدنيي  

ُ
إطالق النار نتيجة  ،2022عام ق

كية )الج  113، فيما تعرض أكير من ندرما(بشكل مبارسر عليهم من قبل قوات حرس الحدود الي 

  السوري"،  3نساء و 7آخرون، بينهم 
أثناء محاولتهم أطفال لالعتقال من قبل فصائل "الجيش الوطت 

عية    ،عبور الحدود إىل تركيا بطريقة غي  رسر
/رسي كانيه الممتدة بي    منطقةالف   . وتل أبيض رأس العي  

  زيادة عدد طالت   اللجوء الذين حاولوا الدخول إىل تركيا من منطقة "أخبار كاذبة/شائعات"ساهمت 
 ف 

/رسي كانيه ، ، لكنهم أصبحو وتل أبيض رأس العي  
ً
لالعتقال من قبل  أما نتيجة تعرضهما ضحايا الحقا

  السوري"
 للجوء، ود أو محاولة قطعها طلب، بسبب التوجه إىل الحد"الجيش الوطت 

ً
ف اهدستلال  أو ا

 .بقصد القتل، من أجل منعهم من ذلك "الجندرما"بإطالق الرصاص الج  من قبل 

  تحققت منها تؤكد الشها
  "أن عنارص وقادة فصائل  "تآزر"دات والمعلومات الت 

الجيش الوطت 

عية إىل تركيا، الُمعارض، هم من يديرون عمليات اإلتجار باألشخاص وته" السوري ريبهم بطريقة غي  رسر

  
رسر بتاري    خ  تقرير مقابل الحصول عىل المال، حيث وثقت الرابطة ف 

ُ
، 2022آب/أغسطس  20لها، ن

/رسي كانيه    رأس العي  
نشوب ما ال يقل عن تسع حاالت اقتتال/اشتباك داخىل  بي   تلك الفصائل ف 

، بسبب خالفات حول تقاسم واردات تهريب البرسر إىل 2022وريفها، خالل النصف األول من عام 

 .تركيا

 

ي حصيلة حاالت 
ي "نبع السالم" االعتقال التعسف 

 
 : ف

 لما تمكنت "تآزر" من توثيقه،  
ً
 لحاالت االعتقال واالختفاء  مايو / أيار كان شهر وفقا

ا
األكير تسجيال

حالة اعتقال، فيما كان  36بواقع  مارس/ آذار حالة اعتقال، تاله شهر  42القرسي، حيث تّم توثيق 

http://www.hevdesti.org/
https://hevdesti.org/ar/asylum-victims/
https://hevdesti.org/ar/asylum-victims/
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ين    ترسر
   أقل األشهر  نوفمي  / الثاب 

 
  شهدت حاالت اعتقال ف

/رسي كانيه وتل مناطق رأس الت  العي  

  واحدة، أبيض
   عىل األقل حيث تّم تسجيل حالة اعتقال تعسف 

 
 ر. ذاك الشهف

  وشهد الرب  ع 
  من، أكي  عدد من 2022من عام  الثاب 

 
  ف

/رسي  حاالت االعتقال التعسف  اطق رأس العي  

 ش 92، حيث تّم توثيق اعتقال كانيه وتل أبيض
ً
رب  ع عتقال، ثم الحالة ا 67، تاله الرب  ع األول بواقع خصا

 الرب  ع الرابع 62بواقع  الثالث
ً
ا  .فقط اعتقال تحاال  7الذي شهد  ،حالة، وأخي 

 
 

/رسي كانيه  توكان   رأس العي  
  منطقت 

طة العسكرية" مسؤولة عن أكير حاالت االعتقال ف  قوات "الرسر

  وثقتها  126، عي  تورطها بتنفيذ 2022وتل أبيض خالل عام 
حالة اعتقال، من مجمل الحاالت الت 

طة المدنية ب  "تآزر"،  قية" بتنفيذ  73تلتها قوات الرسر حالة  12حالة اعتقال، وتجمع "أحرار الرسر

كية عي  مشاركتها بتنفيذ 
طة واالستخبارات الي  ما  فيحاالت اعتقال عىل األقل،  5اعتقال، ثم قوات الرسر

  السوري" مسؤولة عن حاالت االعتقال األخرىكانت فصائل أخرى تابعة ل  "الج
لم  ، إذ يش الوطت 

 . تلك الفصائل بشكل دقيقهوية تتمكن "تآزر" من تحديد 
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/رسي كانيه    منطقة رأس العي  
 
  ف

  حيثيات حاالت االعتقال التعسف 
وتل أبيض ويبي   الجدول اآلب 

 ، وفق ما وثقته رابطة "تآزر" للضحايا: 2022خالل عام 

 

 الزالوا محتجزين الُمفرج عنهم/ن أطفال نساء رجال العدد الكىلي لالعتقاالت الشهر

  
 9 6 1 0 14 15 كانون الثاب 

 12 4 0 2 14 16 شباط

 25 11 3 1 32 36 آذار

 17 5 1 0 21 22 نيسان

 30 12 2 2 38 42 أيار

 16 12 1 1 26 28 حزيران

 9 21 1 0 29 30 تموز

 7 6 1 2 10 13 آب

 4 15 5 1 13 19 أيلول

ين األول  0 3 0 1 2 3 ترسر

  
ين الثاب   0 1 0 1 0 1 ترسر

 1 2 0 0 3 3 كانون األول

 130 98 15 11 202 228 المجموع
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  قاعدة البيانات الخاصة بها عىل شبكة باحثيها المنترسر 
 
  جمعتها ف

  توثيقاتها الت 
 
ين اعتمدت "تآزر" ف

  حصلت عليها 
  المنطقة، والمعلومات الت 

 
 عن التحقق من  ف

ا
من مصادر أهلية وشهود عيان، فضال

 معلومات المصادر المتاحة للعموم )المصادر المفتوحة(. 

  السوري"
  ترتكبها تركيا وفصائل "الجيش الوطت 

نّوه رابطة "تآزر" للضحايا، أن االنتهاكات الت 
ُ
 وت

  من
 
/رسي كانيه طقاالُمعارض ف  بكثي  مما وتل أبيض رأس العي  

يتم توثيقها والتحقق منها ، ه  أكير

 العدد الفعىل  ل
ّ
 حاالتباالسم والكنية ومكان االعتقال والتاري    خ عىل سبيل المثال، إذ تعتقد الرابطة أن

  هذه اإلحصائية. 
 
 االعتقال هو أعىل بكثي  من الرقم الوارد ف

 

 ى مالية: فد إطالح رساح المحتجزين مقابل

/ات من االعتقالأرس المحتجزين/ات وكذلك  "تآزر"قابلت  ووثقت ، 2022خالل عام ، الناجي  

اتيجية ، إذ ندرك حجم مسؤوليتنا تن/ وشهاداتهم ن/ قصصهم   "تآزر"جاه الضحايا، وتعتمد اسي 
ً
 نهجا

/ات هات نظر وأولويات الضحايا ركز عىل تجارب ووجيُ  ، إىل والناجي   ، كجزء أساس  من عملنا اليوم 

ام بأعىل درجات جانب البحث عن وجهات نظر متعددة لتط وير فهم معمق وتحليىل  لألحداث، وااللي  

اهة  .الدقة والي  

  
/رسي كانيه وتل أبيض ه  الرغبة ف    مناطق رأس العي  

كانت دوافع اعتقال غالبية المحتجزين/ات ف 

از عائالتهم/ن وطلب فدى مالية مقابل اإلفراج عنهم  .ابي  

 ت
َّ
  السوري قال أحد المدنيي   الُمفرج عنهم ل  "تآزر" إن

قية" التابع للجيش الوطت  جمع "أحرار الرسر

ها عىل دفع مبلغ    عائلته وأجي 
، مقابل اإلفراج عنه، بعد اعتقاله  23الُمعارض ابي  ألف دوالر أمريك 

  ريف
 4.تل أبيض مدينة أثناء عودته من عمله بالقرب من بلدة "سلوك" ف 

  "تآزر"ل   الهعملية اعتقتفاصيل الشاهد رسد و 
ا
 : قائال

، عىل الطريق الواصل بير  رأس 2022آب/أغسطس  3تعرضت لالعتقال بتاري    خ "

قية، سيارة  /رسي كانيه وتل أبيض، حيث أوقفت مجموعة مسلحة لتجمع أحرار الشر العير 

ي كنا نستقلها، عىل أحد حواجزها العسكرية، وقامت باعتقاىلي مع شبان 
النقل العامة الت 

 عن عآخرين، بعد تقييد أيدينا وتعصيب أ
ً
ا توجيه الشتائم وعبارات مهينة إلينيننا، فضال

 ". طوال الطريق إىل مركز االحتجاز، دون أن نعلم سبب اعتقالنا

قل الشاهد إىل سجن يديره فصيل 
ُ
قية"ن   بلدة  "أحرار الرسر

  "سلوك"ف 
 ف 
ً
 أحد عرسر يوما

ً
  محتجزا

 ، وبف 

  
 :ظل ظروف احتجاز، قال حولها اآلب 

، وبقيت يداي ُمقيدتان باألغالل "
ً
ة االحتجاز، لم يتم التحقيق معي مطلقا طوال في 

، وعانيت إثر ذلك من ألم فظيع، ورغم ذلك لم يحرروا  ي جرحت معصمي
)الكلبشات(، الت 

                                                             
 .، وتمَّ التحفظ على نشر بيانات الشاهد بناًء على رغبته2022 آب/أغسطس 25تمَّ إجراء المقابلة عبر االنترنت، بتاريخ  4
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ي 
ي رقم أحد أفراد عائلت 

، وقد طلبوا مت  ي وإلحاحي القيود أو يجلبوا ىلي الدواء رغم طلت 

ي ثهم مع بعضهم من حديلالتصال به، وعلمت 
 ". أنهم سيطلبون المال مقابل اإلفراج عت 

از تجمع رضخت عائل  البي  
ا
ة قية"ة المحتجز ُمجي   عىل حياة ابنها، حيث تمَّ "أحرار الرسر

ً
 قإطال، خوفا

ألف دوالر  23، بعد حصول المجموعة المسلحة عىل مبلغ 2022آب/أغسطس  14رساحه بتاري    خ 

 للشاهد، الذي قال حول ذلك
ً
، وفقا  :أمريك 

ي أن تدفع مبلغ "
قية من عائلت  ألف دوالر أمريكي مقابل إطالق  22طلب فصيل أحرار الشر

، وما كان بي   وا عىل تأمير  المبرساحي جي 
ُ
 لغ ودفعه لمسلحي الفصيل،د أهىلي حيلة، حيث ا

ي بعد ذلك
، ثم تمَّ اإلفراج عت  ي

 
 بنهب مبلغ ألف دوالر كان بحوزت

ً
 ". الذين قاموا أيضا

  رأس الع وقال شاهد 
 
/رسي كانيه ل  تعرض أربعة أفراد من عائلته لالعتقال ف إن قوات  "تآزر"ي  

طة العسكرية" هم المحتجزين، وتابع حديثه طلبت منهم دفع فدية مالية مقابل اإلفراج عن أبنائ "الرسر

: قا
ا
 5ئال

/رسي كانيه " ي ريف رأس العير 
 
طة العسكرية أربعة أشخاص من عائلتنا، ف اعتقلت الشر

، أثناء محاولتهم العبور  ي عية،الغرت   ،2022مع نهاية تموز/يوليو  إىل تركيا بطريقة غير رسر

ثة منهم بعد ، حيث تمَّ اإلفراج عن ثال2022آب/أغسطس  5وا محتجزين حت  يوم وبق

ي األخير ، فيما ذلككي لتلك القوات لقاء دوالر أمري 2500دفعنا مبلغ 
  بف 

ً
ة  محتجزا في 

ي وقت الحق من ذاك الشهر". 
 
 أطول، قبل أن يتم اإلفراج عنه ف

  ّينوأضاف الشاهد أنه المحتجزين الُمفرج عنهم كانوا قد تعرضوا لتعذيب جسدي ونفس  شديد
، ف 

 .حول تفاصيل تقديمهم للقضاء وآلية اإلفراج عنهم من الناحية القانونيةحي   ال يملكون معلومات 

 آخر تحدثت إليه 
 
محتجزين آخرين تمَّ عرضهم عىل محكمة  ةأن أخاه وثالث "تآزر"فيما قال شاهد

 
ا
َح قصة اعتقال أخاه قائال بيل اإلفراج عنهم، ورسر

ُ
 :6عسكرية ق

ي لالعتقال برفقة ثالثة شبان آخرين، "ت
، عىل الطريق 2022تموز/يوليو  5بتاري    خ عرض أح 

/رسي كانيه، قادمير  من مناطق اإلدارة M4 الدوىلي الشي    ع ، أثناء توجههم إىل رأس العير 

طة العسكرية، وقامت بالتحقيق معهم، واحتجازهم لمدة  الذاتية، إذ اعتقلتهم قوات الشر

ي  25
 
وكة، ف ي سجن ببلدة مي 

 
 ف
ً
توجيه شتائم متكررة  ظروف احتجاز سيئة، رافقها ظل يوما

ي الطعام، قبل أن يتم عرضهم عىل 
 
محكمة اللهم وإخضاعهم لضغط نفسي وقلة ف

، مطلع آب/أغسطس  ي رأس العير 
 
 ". ، واإلفراج عنهم2022العسكرية ف

                                                             
 .حفاظاً على سالمة أفراد عائلته ، وتحفظ الشاهد على نشر اسمه2022آب/أغسطس  6تمَّ إجراء المقابلة عبر األنترنت، بتاريخ  5
 ه.اسم الشاهد بناًء على رغبتتمَّ التحفظ على قد ، و2022آب/أغسطس  5تمَّ إجراء المقابلة عبر األنترنت، بتاريخ  6
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ل/أكتوبر  5بشاهد آخر كان قد اعتقل بتاري    خ  "تآزر"التقت  ين األوَّ   2022ترسر
 
 "العزيزية"قرية  ، ف

 / ك  كانيه الغ  رسيبريف رأس العي  
، من قبل حرس الحدود الي  ّ ، أثناء محاولته عبور "الجندرما"رب  

 
ا
عية، والذي تحدث حول تفاصيل اعتقاله قائال  7: الحدود إىل تركيا بطريقة غي  رسر

كية، وخضعت للتحقيق لمدة " ساعة،  24تعرضت لالعتقال من قبل قوات الجندرما الي 

ي الجندرما إىل عناض 
ي رأس ومن ثم سلمتت 

 
طة المدنية وفرقة السلطان مراد ف تابعة للشر

ي المدينة، حيث 
 
 نقىلي إىل مقر عسكري قريب من المشف  العام ف

/رسي كانيه، وتمَّ العير 

ناك ثالث أيام
ُ
 ". بقيت ه

ة أثناء االعتقال والتحقيق، ذلك اف بأصوله الكرديَّ  تصفيته، حيث لم يجرؤ الشاهد عىل االعي 
َ
 خشية

  السوري"ية ودولية، ارتكاب فصائل ومنظمات محل "زرتآ"سبق أن وثقت 
انتهاكات  "الجيش الوطت 

رد، وأستذكر ذلك الموقف خالل حديثه 
 
لحقوق اإلنسان والتميي   عىل أسس عرقية، وال سيما ضد الك

 
ا
 :قائال

، إذ قام أحد العناض "أ ي وقتىلي
 من تصفيت 

ً
ردي، خوفا

ُ
ي ك

 ثناء التحقيق، لم أفصح عن أنت 

ي للتحقق مما إذا كانت تحمل آثار حمل السالح، بعد أن وجهوا ىلي تهمة القتابفحص أكتا
 
ل ف

ي السوري
 ". مع قوات سوريا الديمقراطية ضد فصائل الجيش الوطت 

ته عىل دفع فدية مالية،    ظروف صعبة أجي 
  المحتجز ف 

اهد بعد أن قض  ثالثة أيام ف 
َّ
فرج عن الش

 
أ

 
ا
 :حيث ختم حديثه قائال

ي بعد أن دفعت مبلغ بعد ثالثة أي"
ة ترك 500ام من االحتجاز، تمَّ اإلفراج عت  ية ية كفدلير

"مالية مقابل إطالق رسا  .حي

  السوري"اقتاد عنارص 
ابية الفاصلة بينها وقوات  "الجيش الوطت  المعتقل باتجاه أحد السواتر الي 

/رسي كانيه وهناك  ،M4ع الدوىل  الرسي    ، بالقرب من الطريق سوريا الديمقراطية غرب   مدينة رأس العي  

 .دوالر أمريك  كان بحوزته 400أطلق رساحه بعد رسقة هاتفه المحمول، ومبلغ 

                                                             
 .، وقد تمَّ التحفظ على نشر بيانات الشاهد بناًء على رغبته2022تشرين األول/أكتوبر  12تمَّ إجراء المقابلة عبر االنترنت، بتاريخ  7
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