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ي اللجوء نبع السالم: سياسة اعتداء م   منهجة لمنع عبور طالب 

 السوريون إىل تركيا

ي السوري"، هم من 
ي "الجيش الوطت 

ي تحققت منها "تآزر" أن قادة ف 
تؤكد اإلفادات الت 

عية إىل تركيا، وقد نشبت ما  يديرون عمليات اإلتجار باألشخاص وتهريبهم بطريقة غير شر
ي منطقة "نبع السالم"، خالل عام  12ال تقل عن 

حالة اقتتال داخلي بير  تلك الفصائل ف 
 ل تقاسم واردات تهريب البشر إىل تركيا، بسبب خالفات حو 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hevdesti.org/
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 : قدمةم

ي اللجوء السوريون وأصيب آخرون بجروح، نتيجة  تل ثالثة مدنيون، من طالت 
ُ
إطالق النار بشكل ق

كية )الجندرما( أثناء محاولتهم عبور ، 2022، خالل عام مباشر عليهم من قبل قوات حرس الحدود الي 

ع تركيا الحدود إىل  ي  ،يةبطريقة غير شر
 
/شي كانيه الممتدة بير   منطقةالف ي  تل أبيضو  رأس العير 

 
ف

 . سوريا شمال 

قل 
ُ
، بينهم  113كما اعت

ً
ي  3نساء و 7شخصا

أطفال، خالل العام نفسه، من قبل فصائل "الجيش الوطت 

ي منطقة "نبع السالم"، 
 
كية بسبب التوجه إىل الحدود السوري" الُمعارض ف   الي 

ً
أو محاولة قطعها طلبا

 1. للجوء 

ي السوري"، كما تعرضت 
ي سجون "الجيش الوطت 

 
تعّرض المحتجزون/ات لسوء المعاملة والتعذيب ف

از، وقد تمَّ إطالق شاح   منهم، بعد أن دفعت عائالت أكير من  86عائالت معظمهم/ن لالبي  
ً
شخصا

ي مصير  70
.  27منهم عل األقل فدى مالية، فيما بق 

ً
 مجهوال

ً
 محتجزا

ي معظم حاالت 
ي وثقتها "تآزر"ل االعتقاوف 

جز  ،الت 
ُ
طة العسكرية أو  احت ي سجون الشر

المدنيون ف 

ي مدين المدنية
ي ف 

/شي كانيه ت  وكة"وسجن بلدة  وتل أبيض، رأس العير  /شي   "مي  ي رأس العير  غرب 

ي ظل ظروف احتجاز سيئة.  ،كانيه
 ف 

ي اللجوء الذين حاولوا الدخول إىل تر  ة"كاذب  "ادعاءاتساهمت  ي زيادة عدد طالب 
 
 كيا من منطقةف

/رسي كانيه ي ، لكنهم أصبحوا ضحايا وتل أبيض رأس العي  
كية و"الجيش الوطب  للقوات التر

تلك الفصائل أثناء محاولتهم عبور  لالعتقال من قبل أما نتيجة تعرضهم، السوري" عىل حد سواء 

كية بقصد القتل، من أجل  "الجندرما"ف بإطالق الرصاص الحي من قبل استهدلال  أو ، الحدود التر

 .منعهم من ذلك

ي 
ي تحققت منها "تآزر" أن عنارص وقادة فصائل "الجيش الوطت 

تؤكد الشهادات والمعلومات الت 

عية إىل تركيا، مقابل  السوري"، هم من يديرون عمليات اإلتجار باألشخاص وتهريبهم بطريقة غير شر

حالة اقتتال/اشتباك داخلي بير   12عن الحصول عل المال، حيث وثقت الرابطة نشوب ما ال يقل 

ي منطقة "نبع السالم"، خالل النصف األول من عام 
، بسبب خالفات حول 2022تلك الفصائل ف 

 تقاسم واردات تهريب البشر إىل تركيا. 

عت ، حينما 2015وكانت اإلجراءات الفعلية لمنع دخول السوريير  إىل تركيا قد بدأت منذ أواخر عام  شر

   911يبلغ طوله  ، والذيجدار حدودي مع سوريا تركيا ببناء 
ً
ا كية  كيلو مي  عل طول الحدود الي 

 . ، ويتألف من كتل إسمنتية يبلغ ارتفاع الواحدة منها أربعة أمتار السورية

                                                             
إلى سيطرة  من الشهر ذاته، 22بتاريخ  ، وانتهت2019تشرين األول/أكتوبر  9" التي أطلقتها القوات التركية بتاريخ نبع السالم"أفضت عملية  1

انيه شمال ككم بين مدينتي رأس العين/سري  120على شريط حدودي بطول  "أنقرة"التي تدعمها  السوري" الجيش الوطني"تركيا وفصائل 

يق الدولية ألف شخص من المنطقة، بحسب لجنة التحق 175كم، وأدت إلى نزوح أكثر من  32غرب الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة، وبعمق 

 الخاصة بسوريا.

http://www.hevdesti.org/
https://www.google.nl/maps/place/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@39.0014629,39.6683896,6z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x14b0155c964f2671:0x40d9dbd42a625f2a!8m2!3d38.963745!4d35.243322!16zL20vMDF6bmNf?hl=ar&authuser=0
https://www.google.nl/maps/place/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@39.0014629,39.6683896,6z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x14b0155c964f2671:0x40d9dbd42a625f2a!8m2!3d38.963745!4d35.243322!16zL20vMDF6bmNf?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/رأس+العين،+سوريا/@36.8446986%20%3chttps:/www.google.iq/maps/place/رأس+العين،+سوريا/@36.8446986%3e;40.0905707%20%3c40.0905707%3e;14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867%20%3c14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867%3e;
https://www.google.iq/maps/place/رأس+العين،+سوريا/@36.8446986%20%3chttps:/www.google.iq/maps/place/رأس+العين،+سوريا/@36.8446986%3e;40.0905707%20%3c40.0905707%3e;14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867%20%3c14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867%3e;
https://www.google.nl/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!4m6!3m5!1s0x1536a0600690d453:0x2b046f86dbb606a6!8m2!3d36.6919385!4d38.9511518!16s%2Fm%2F02qhj85?hl=ar&authuser=0
https://www.google.nl/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!4m6!3m5!1s0x1536a0600690d453:0x2b046f86dbb606a6!8m2!3d36.6919385!4d38.9511518!16s%2Fm%2F02qhj85?hl=ar&authuser=0
https://www.google.nl/maps/place/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.7943214,41.246122,7z/data=!3m1!4b1!4m15!1m8!3m7!1s0x14b0155c964f2671:0x40d9dbd42a625f2a!2z2KrYsdmD2YrYpw!3b1!8m2!3d38.963745!4d35.243322!16zL20vMDF6bmNf!3m5!1s0x1518e6dc413cc6a7:0x877546f4882af620!8m2!3d34.802075!4d38.996815!16zL20vMDZ2YmQ?hl=ar&authuser=0
https://www.google.nl/maps/place/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.7943214,41.246122,7z/data=!3m1!4b1!4m15!1m8!3m7!1s0x14b0155c964f2671:0x40d9dbd42a625f2a!2z2KrYsdmD2YrYpw!3b1!8m2!3d38.963745!4d35.243322!16zL20vMDF6bmNf!3m5!1s0x1518e6dc413cc6a7:0x877546f4882af620!8m2!3d34.802075!4d38.996815!16zL20vMDZ2YmQ?hl=ar&authuser=0
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ي معظم األحيان، 
 
عية وخطرة ف أرغمت جميع تلك القيود السوريير  عل اللجوء إىل طرق عبور غير شر

نظمة لتهريب البشر من سوريا إىل تركيا، وترتبط أغلب تلك وأصبحوا ضحايا لمجموعات م

ي عموم سوريا بشكل أو بآخر، أو يتم غض النظر عنها وعن 
 
اع المسيطرة ف المجموعات بأطراف الي  

 نشاطاتها. 

كية  ي اللجوء "سياسة االعتداء الممنهجة"وتتبع الحكومة التر إىل  السوريي    لمنع عبور طالب 

ين عىل طول الحدود، بحيث يقوم أراضيها،  كية، المنتشر ب وإهانة عنارص "الجندرما" التر ض 

 عن استهدافهم وتعذيب 
ً
عية، فضال األشخاص الذين يحاولون اجتياز حدودها بطريقة غت  رسر

ات، منذ بناء الجدار  ة، أدت إىل مقتل وإصابة العشر ي مراِت كثت 
 
، ف بإطالق النار بشكل مبارسر

 الحدودي. 

كيقوات سات العنيفة من استمرار الممار إن  ي اللجوء السوريير   ةحرس الحدود الي  امن مع  ،تجاه طالت  يي  

كية ببتقوم  ما  حيله السلطات الي   آالف الالجئير  السوريير  من أراضيها  ي 
ً
، والتخطيط إلعادة 2قشا

ئ سوري من تركيا إىل الشمال السوري،   عن أكير من مليون الج 
ً
 التهديد بشّن عمليات عسكريةفضال

 . جديدة

 

 المسؤولية القانونية: 

ي هذا التقرير من حاالت القتل واالعتقال والتعذيب، فأنها تعتي  وبدون أدب  شك، 
بناًء عل ما ورد ف 

، ضمن إطار  ي القانون الدوىلي جرائم وانتهاكات واضحة للعديد من حقوق هؤالء المدنيير 
 3اإلنساب 

القانون الدوىلي لحقوق اإلنسانوكذلك 
ي منهم 4

ي اللجوء، وإرجاع من بق 
، ناهيك عن انتهاك حقهم ف 

، إىل مناطق نزاع 
ً
 . 5غير آمنةعل قيد الحياة قشا

 لحق الباالستهداف المباشر واإلعدامات غير  حاالت القتلإن 
ً
 واضحا

ً
قانونية عل الحدود، تعتي  انتهاكا

ي الحياة وضمان عدم
ي  هؤالء الضحايا ف 

العهد الدوىلي ، وهو ما يكفله 6حرمانهم منها بشكل تعسق 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

عية،  ي لألشخاص الذين حاولوا عبور الحدود إىل تركيا بطريقة غير شر
أما عن حاالت االعتقال التعسق 

ي تلقاها هؤالء المحتجزون، فهي 
ي السوري" المُعارض، وسوء المعاملة الت 

من قبل "الجيش الوطت 

 وجريمة تستوجب المحاسبة است
ً
 واضحا

ً
، وبالتاىلي انتهاكا

ً
 شك تعتي  تعذيبا

 التفاقية بدون أدب 
ً
نادا

                                                             
ومعبر " باب السالمة"ومعبر  "باب الهوى"ن سوريا وتركيا، وتحديداً معابر المعابر الحدودية بيبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن إدارة  2

ً 2022ألف شخص، منذ بداية العام  11، بلغ عدد المرحلّين قسراً إلى سوريا حوالي "تل أبيض" شمل أعداد المرحلين الذين يأن هذا الرقم ال  . علما
 جتياز الحدود نحو تركيا بطريقة غير شرعية.يتم القبض عليهم في أثناء محاولتهم ا

 .مصادر القانون الدولي اإلنسانياللجنة الدولية للصليب األحمر،  3
 .أساس القانون الدولي لحقوق اإلنساناألمم المتحدة،  4
تشرين  25قاها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة، بتاريخ أل كلمة، في لية الخاصة بسوريا، باولو بينهيرورئيس لجنة التحقيق الدو 5

هذا ليس الوقت المناسب ليظنن أحد أن سوريا آمنة وأنه يمكن لالجئين العودة إلى ديارهم، ال بل نشهد تصاعًدا في : "2021األول/أكتوبر 
 ".القتال والعنف

 مكتب المفوض السامي.-حقوق اإلنسان-، موقع األمم المتحدة6المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 6

http://www.hevdesti.org/
https://www.icrc.org/ar/war-and-law
https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.icrc.org/ar/war-and-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law
https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ه من رص  ، 1984لعام  7مناهضة التعذيب وغير

ي الحياة والسالمة الشخصية 
 
 بأن جميع الناس، والمعتقلير  منهم عل وجه الخصوص لهم الحق ف

ً
علما

ي و  يضمنه وفق ما  من جميع أشكال التعذيب والمعاملة الالإنسانية،
 قانونالالقانون الدوىلي اإلنساب 

ي حاالت السلمل الدوىلي 
 
ي حاالت الحرب كما ف

 
 . حقوق االنسان ف

كية ضمان عدم قيام مسؤوليها ومن تحت قيادتهم ي "الجيش  بصفتها قوة احتالل، عل السلطات الي 
 
ف

ي السوري"
  الوطت 

ً
كية السلطات ساءة معاملته. إأو  باحتجاز أي شخص تعسفيا ي ملزمة  الي 

 
بالتحقيق ف

 االنتهاكات المزعومة وضمان معاقبة المسؤولير  عنها بالشكل المناسب. 

 

كية:  ي لجوء سوريون برصاص الجندرما التر  مقتل ثالثة طالب 

تل "سليمان الّسياد" )2022آب/أغسطس  14بتاري    خ 
ُ
( وأصيب شاب آخر كان برفقته،  28، ق

ً
عاما

كية )الجندرما(، أثناء  نتيجة إطالق النار بشكل مباشر عليهما من قبل قوات حرس الحدود الي 

ي ريف رأ
 
عية، بالقرب من قرية "العدوانية" ف كية بطريقة غير شر

ي الي 
س محاولتهما العبور إىل األراض 

 . ي /شي كانيه الغرب   العير 

وج ولديه ثالثة أوالد، وكان قد قرر قبيل /شي كانيه، وهو مي    ينحدر "الّسياد" من مدينة رأس العير 

ي يشية مقتله، الهجرة إىل القارة األوروبية عي  تركيا، ذلك نتيجة انعدام االستقرار وتردي األوضاع المع
 ف 

 منطقة "نبع السالم". 

 الضحية كان من ضمن مجموعة تتألف من 
َّ
  15وقال أحد أفراد عائلة "الّسياد" ل  "تآزر"، إن

ً
شخصا

عية، إال أ : حاولوا العبور إىل تركيا بطريقة غير شر
ً
. وتابع حديثه قائال

ً
 8نه كان أقلهم حظا

"تعرض سليمان ومن معه إلطالق النار بشكل مبارسر من قبل الجندرما، أثناء محاولتهم 

ي العبور، وتراجع البعض اآلخر، أصيب ابننا 
 
 اجتياز الجدار الحدودي، وفيما نجح بعضهم ف

ي صدره، كذلك أصيب شاب آخر كان برفقته بجروح بل
 
 يغة". بثالث طلقات ف

قل "سليمان" والجري    ح اآلخر إىل مشق  رأس العير  العام، لكنه كان قد فارق الحياة عند وصوله 
ُ
ن

 :
ً
، وأضاف الشاهد/المصدر قائال  المشق 

قام أحد األشخاص الذين كانوا برفقة سليمان بسحبه وإبعاده عن الجدار الحدودي، ثم "

ي قرية القليعة القريبة من قر 
 
ية العدوانية/نقطة عبور الحدود، اتصل مع أقرباء لنا ف

عي   وأبلغهم بإصابته، فقاموا بالقدوم عىل الفور وإسعافه مع الشاب اآلخر إىل مشف  رأس ال

 ."  العام، لكن ابننا كان قد فارق الحياة قبل وصوله إىل المشف 

 للشاهد، و 
ً
 وفقا

ُ
ي رأس العير  فن "الّس د ي قرية "القليعة" غرب 

 ربائه. من قبل أق شي كانيه/ ياد" ف 

                                                             
 .1984أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام  ،المعاملةوغيره من ضروب  اتفاقية مناهضة التعذيب 7
 ، ولم يتم نشر بيانات الشاهد بناًء على رغبته.2022آب/أغسطس  15مقابلة عبر االنترنت، بتاريخ تمَّ إجراء ال 8

http://www.hevdesti.org/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
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تل بتاري    خ  28صورة الضحية "سليمان الّسياد" )
ُ
(، الذي ق

ً
بشكل عليه النار  إطالقنتيجة ، 2022آب/أغسطس  14عاما

كية )الجندرما(، أثناء محاولته عبور  عية،  ا إىل تركي الحدود  مباشر من قبل قوات حرس الحدود الي  ي بطريقة غير شر
ريف  ف 

/شي كانيه.   رأس العير 

 

تل كما 
ُ
 بتاري    خ برفقته، وا كان  ، ممنوأصيب شابان آخران من أقربائه عام( 22) "ياش عكلة الدرويش"ق

كية  ،2022أيلول/سبتمي   19 نتيجة إطالق النار بشكل مباشر عليهم من قبل قوات حرس الحدود الي 

عية، بالقرب من قر "الجندرما" كية بطريقة غير شر
ي الي 

 "يزيةية "العز ، أثناء محاولتهم العبور إىل األراض 

ي  /شي كانيه الغرب  ي ريف رأس العير 
 .ف 

وج ولديه  ،جنوب الحسكة الشداديدرويش" من قرية "الزينات" التابعة لمدينة الينحدر " وهو مي  

نتيجة تردي ، ر قبيل مقتله، الهجرة إىل القارة األوروبية عي  تركيا رفقة أقرباء لهوكان قد قر  ،طفل

ي منطقته
 .األوضاع المعيشية ف 

  ل  "تآزر"،" درويشال"أحمد روى شقيق الضحية و 
ً
 :تفاصيل مقتله قائال

http://www.hevdesti.org/
https://earth.google.com/web/@36.05594818,40.72803068,268.66801825a,3208.98164898d,35y,-0h,0t,0r/data=Cj8aPRI3CiUweDE1NGJkMTJlOTg4Yjg1YzU6MHg4YzEwZDhhODdlMjQ1OTIyKg7Yp9mE2LTYr9in2K_ZihgCIAE
https://earth.google.com/web/@36.05594818,40.72803068,268.66801825a,3208.98164898d,35y,-0h,0t,0r/data=Cj8aPRI3CiUweDE1NGJkMTJlOTg4Yjg1YzU6MHg4YzEwZDhhODdlMjQ1OTIyKg7Yp9mE2LTYr9in2K_ZihgCIAE
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ي يارس  حاول"
 ، اجتياز الجدار الحدودي لدخولأقربائنا  رفقة ثالثة أشخاص آخرين من أخ 

عية بارسر من قبل ، لكنهمتركيا بطريقة غت  رسر  قوات الجندرما، حيث تعرضوا إلطالق نار م 

ي ب
ي رأس رصاصةأصيب أخ 

 
ي وأصيب  ه،ف

 
ي رأسه واآلخر بجروح آخران من أقربائ

 
، أحدهم ف

ي  
 
 ". كتفهف

قل ياش والمصابان اآلخران إىل مشق  رأس العير  العام، و 
ُ
 حول ذلك  تحدث أخاهن

ً
 : قائال

، ن عمي بأقام " الذي كان يفتقد ألبسط  ،بإسعاف المصابي   إىل مشف  رأس العي    الذي نح 

طة المدنية ب ، وهناكاألوىلي الالزمة فخدمات اإلسعا المصابي    إيقافقامت الشر

 إصابتهم خطرة ويجب نقلهم إىل مشف  
َّ
ي تركيا ا أورفوالية شانىلي وإخبارهم أن

 
 ". ف

  الشاهد  وتابع
ً
 :حديثه قائال

 من االعتقال هناك، إىل تركيا، إسعافهم اآلخران المصابانرفض "
ً
ي فيما  خوفا

أسعف أخ 

طة المدنية، يارس  ي مشف  رأس العي    الصحية نتيجة تدهور حالتهمن قبل الشر
 
كان لكنه   ،ف

 . "ال يزال عىل قيد الحياة ويتحدث إىل من حوله

 والية "شانلي 
ي الضحية عقب ساعات من إسعافه إىل مشق 

كية، ما أثار استغراب عائلتتوف  ه، أورفا" الي 

 بحسب أخاه، الذي قال ل  "تآزر": 

ناك طلبنا من"
 
ي واالطمئنان عىل صحته ه

ي تركيا متابعة وضع أخ 
 
 بعد لكن  ،أحد أقربائنا ف

ي إىل مشف  أورفا، ساعة من
،  بلغنا أ وصول أخ  ي المشف 

 
ي ف

بخت   فوجئنا قريبنا بوفاة أخ 

 ". ذلك؟وفاته متسائلي   كيف حدث 

وبحسب الشاهد، فأن شكوك العائلة ازدادت نتيجة رفض إدارة مشق  رأس العير  تسليمهم التقارير 

ي ارفقت مع الجثة العائدة من تركيا. 
 الطبية الت 

http://www.hevdesti.org/
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ظهر صور 
ُ
ي    ح الة الضحية "ياش الدرويش" ت ي مشق   جثةتشر

كية ا"أورفشانلي "والية بعد وفاته ف   . مصدر الصورة: الي 

 الضحية. عائلة 

 

از عائالتهم:  ي لجوء وابتر   اعتقال طالب 

،  113وثقت "تآزر" اعتقال 
ً
، من قبل فصائل 2022أطفال، خالل عام  3نساء و 7بينهم شخصا

ي منطقة "نبع السالم"، 
ي السوري" الُمعارض ف 

كية بسبب التوجه إىل الحدود "الجيش الوطت  أو  الي 

 للجوء 
ً
 . محاولة قطعها طلبا

ي السوري"، كما تعرضت تعّرض 
ي سجون "الجيش الوطت 

المحتجزون/ات لسوء المعاملة والتعذيب ف 

از، وقد تمَّ إطالق شاح   منهم، بعد أن دفعت عائالت أكير من  86عائالت معظمهم/ن لالبي  
ً
شخصا

ي مصير  70
.  27منهم عل األقل فدى مالية، فيما بق 

ً
 مجهوال

ً
 محتجزا

ي كانت دوافع اعتقال غالبية الم
/شي كانيه وتل أبيض هي الرغبة ف  ي مناطق رأس العير 

حتجزين/ات ف 

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

م ي تحققت منها "تآزر"، لم يحي 
ي جميع الحاالت الت 

ي السوري" ف 
، حقوق المحتجزين "الجيش الوطت 

 
ً
 عن ، فضفقد اعتقلت فصائله المختلفة األفراد واحتجزتهم تعسفا

ً
ممارسة المعاملة القاسية أو ال

http://www.hevdesti.org/
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، أو  الالإنسانية أو المهينة عل أقرباء المحتجزين، بوسائل منها 
ً
ازهم ماديا تعمد إخفاء مصير هؤالء  ابي  

ي والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان
ي انتهاك للقانون الدوىلي اإلنساب 

 
 9. األشخاص وأماكن وجودهم، ف

/شي كانيه ل  تعرض أربعة أفراد من عا وقال شاهد  ي رأس العير 
 
إن قوات  "تآزر"ئلته لالعتقال ف

طة العسكرية" طلبت منهم دفع فدية مالية مقابل اإلفراج عن أبنائهم المحتجزين، وتابع حديثه  "الشر

: قا
ً
 10ئال

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

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

، حيث تمَّ اإلفراج عن ثالثة منهم بعد 2022آب/أغسطس  5وبقوا محتجزين حبر يوم 

ي األخت  ، فيما ذلكدوالر أمريكي لتلك القوات لقاء  2500دفعنا مبلغ 
  بفر

ً
ة محتجزا فتر

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

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

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

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

 
ً
َح قصة اعتقال أخاه قائال بيل اإلفراج عنهم، وشر

ُ
 :11عسكرية ق

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

/رسي كانيه، قادمي   من مناطق اإلدارة M4 الدوىلي الشي    ع ، أثناء توجههم إىل رأس العي  

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

ي  25
 
وكة، ف ي سجن ببلدة مت 

 
 ف
ً
ظروف احتجاز سيئة، رافقها توجيه شتائم متكررة ظل يوما

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

، مطلع آب/أغسطس  ي رأس العي  
 
 ". فراج عنهم، واإل2022العسكرية ف

ل/أكتوبر  5بشاهد آخر كان قد اعتقل بتاري    خ  "تآزر"التقت  ين األوَّ ي قرية 2022تشر
 "العزيزية"، ف 

كي 
، من قبل حرس الحدود الي  ّ ي /شي كانيه الغرب  ، أثناء محاولته عبور "الجندرما"بريف رأس العير 

عية، والذي تحدث حول تفاصيل   الحدود إىل تركيا بطريقة غير شر
ً
 12: اعتقاله قائال

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

ي رأس 
 
طة المدنية وفرقة السلطان مراد ف ي الجندرما إىل عنارص تابعة للشر

ومن ثم سلمتب 

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

/رسي كانيه، وتمَّ العي  

 
 
 ". ناك ثالث أيامبقيت ه

                                                             
، كما وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر االختفاء القسري بأنه جريمة حرب مركبة، انظر/ي 98قاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر  9

 .156القاعدة 
 .حفاظاً على سالمة أفراد عائلته ، وتحفظ الشاهد على نشر اسمه2022آب/أغسطس  6ترنت، بتاريخ تمَّ إجراء المقابلة عبر األن 10
 ه.تمَّ التحفظ على اسم الشاهد بناًء على رغبتقد ، و2022آب/أغسطس  5تمَّ إجراء المقابلة عبر األنترنت، بتاريخ  11
 .، وقد تمَّ التحفظ على نشر بيانات الشاهد بناًء على رغبته2022وبر تشرين األول/أكت 12تمَّ إجراء المقابلة عبر االنترنت، بتاريخ  12

http://www.hevdesti.org/
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 تصفيته، حيث
َ
ة أثناء االعتقال والتحقيق، ذلك خشية اف بأصوله الكرديَّ  لم يجرؤ الشاهد عل االعي 

ي السوري"ومنظمات محلية ودولية، ارتكاب فصائل  "تآزر"سبق أن وثقت 
انتهاكات  "الجيش الوطت 

رد، وأست
ُ
ذكر ذلك الموقف خالل حديثه لحقوق اإلنسان والتميير  عل أسس عرقية، وال سيما ضد الك

 
ً
 :قائال

، إذ قام أحد العنارص "أ ي وقتىلي
 من تصفيبر

ً
ردي، خوفا

ُ
ي ك

 ثناء التحقيق، لم أفصح عن أنب 

ي للتحقق مما إذا كانت تحمل آثار حمل السالح، بعد أن وجهوا ىلي تهمة القتا
 
ل بفحص أكتاف

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

 
ُ
ته عل دفع فدية مالية، أ ي ظروف صعبة أجي 

 
ي المحتجز ف

 
اهد بعد أن قض  ثالثة أيام ف

َّ
فرج عن الش

 
ً
 :حيث ختم حديثه قائال

ي بعد أن دفعت مبلغ "
ة تركية كف 500بعد ثالثة أيام من االحتجاز، تمَّ اإلفراج عب  دية لت 

"مالية مقابل إطالق رسا  .خي

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

/شي كانيه، بالقرب من الطريق الدوىلي الشي     ي مدينة رأس العير  وهناك  ،M4ع سوريا الديمقراطية غرب 

 .دوالر أمريكي كان بحوزته 400أطلق شاحه بعد شقة هاتفه المحمول، ومبلغ 

ي 
آخرين كانوا برفقتهم لالعتقال من أشخاص  6أخيها و ، تعرضت فتاة مع2022أيلول/سبتمي   5وف 

عية، بال كي "الجندرما" أثناء محاولتهم عبور الحدود إىل تركيا بطريقة غير شر
قرب قبل حرس الحدود الي 

ي 
، ليتم نقلهم فيما بعد إىل مخيم "حران" ف  ي /شي كانيه الغرب  ي ريف رأس العير 

 من قرية "العزيزية" ف 

حيلهم إىل سورياوالية "شانلي أورفا"   لي 
ً
كية تمهيدا  .الي 

( ل  "تآزر" حول تفاصيل اعتقالهم من قبل "الجندرما"  20وتحدثت الفتاة البالغة من العمر )
ً
عاما

ي السوري" شمال سوريا
 إىل فصائل "الجيش الوطت 

ً
كية وتسليمهم الحقا  13.الي 

ي 
كية إىل فصائل الجيش الوطب  "عقب اعتقالنا بعدة أيام، سلمتنا قوات "الجندرما" التر

ي مدينة إعزاز شماىلي حلب، وهناك خضعنا للتحقيق، وتعرض الشبان الذين كانوا 
 
السوري ف

ح، كما  ت 
ٍب م  ة أيام، تّم معنا لض  ىل أن إشتمنا نحن النساء، وبقينا عىل هذه الحال مدة عشر

ي وبعض األشخاص، بعد أن تمَّ إجبارنا عىل دفع فدى مالية مقابل تمَّ إطالق 
رساخي وأخ 

 إطالق رساحنا". 

ة سورية )ما يعادل  330وبحسب الشاهدة، فقد دفعت فدية مالية بلغت  دوالر أمريكي  65ألف لير

ي السوري" الُمعارض، مقابل اإلفراج عنه
 ما. حينها( للفصيل الذي اعتقلها وأخيها ضمن "الجيش الوطت 

 

                                                             
 .رغبتها على بناءً  الشاهدة بيانات نشر على التحفظ تمَّ  وقد ،2022 سبتمبر/أيلول 23 بتاريخ مباشر، بشكل المقابلة إجراء تمَّ  13

http://www.hevdesti.org/
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