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  ملخص
  

على مدار العامين الماضيين كان حزب االتحاد الديمقراطي ـ وھو حزب كردي سوري منبثق عن حزب العمال 
الكردستاني في تركيا ـ يمارس السلطة الفعلية في ثالث مناطق ذات أغلبية كردية في شمال سوريا وشمالھا الشرقي، 

أقام حزب االتحاد الديمقراطي وأحزاب متحالفة  2014زيرة. وفي يناير/كانون الثاني ھي عفرين وعين العرب والج

في تلك المناطق، فأنشأوا مجالس تحاكي الوزارات، ومحاكم وقوة شرطية، وتقدموا بقانون  إدارة مؤقتة مرحلية
  دستوري جديد. 

  
عب (أو األبوجية) مھام األمن الخارجي في ويتولى الجناح المسلح لحزب االتحاد الديمقراطي، وھو وحدات حماية الش

، وعلى رأسھا جبھة تابعة للدولةجماعات إسالمية مسلحة غير  ضدتلك المناطق الثالث، كما يشارك في نزاع مسلح 
  النصرة والدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش). 

  
الخاضعة لحكم حزب االتحاد الديمقراطي، مع ويوثق ھذا التقرير طيفاً من انتھاكات حقوق اإلنسان في ھذه المناطق 

. يسلط التقرير الضوء على عمليات 2014التركيز على الجزيرة التي زارتھا ھيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 

، ووقائع اختفاء وقتل مقيدة ضد القانونية تعسفية، وإساءات أثناء االحتجاز، وانتھاكات لسالمة اإلجراءات اعتقال
قوات الحزب األمنية. وال يتطرق التقرير إلى قيود مزعومة فرضتھا السلطات صفوف خدام األطفال في مجھول، واست

المحلية غير السكانية  التجمعاتبقيادة الحزب على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وال إلى انتھاكات مزعومة بحق 
في  التابعة للدولةجماعات اإلسالمية المسلحة غير الكردية. ويتولى فصل الخلفية تلخيص االنتھاكات التي ارتكبتھا ال

  تلك المناطق. 
  

على توثيق انتھاكات جسيمة ترتكبھا الحكومة السورية واألطراف غير  2011وقد عملت ھيومن رايتس ووتش منذ 

ه حزب في سوريا، ويرقى بعضھا إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. ورغم أن ما ارتكب التابعة للدولة
االتحاد الديمقراطي من انتھاكات أقل شناعة وأضيق نطاقاً بكثير، إال إنه يتسم مع ذلك بالخطورة، فالحزب بصفته 

السلطة الفعلية، ملزم بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان بمنح الحقوق األساسية للناس في المناطق التي يسيطر 
ً عليھا ـ أكراداً وعرباً وسريان   . ھموغير ا

  
وتبعث على القلق بصفة خاصة عمليات التضييق والتوقيف التعسفي لخصوم الحزب السياسيين من األكراد، فيوثق 

ھذا التقرير عدة حاالت تبدو فيھا قوات الحزب األمنية وكأنھا تعسفت في احتجاز أفراد منتمين إلى أحزاب المعارضة 
ري، وحزب يكيتي وحزب أزادي، بسبب نشاطھم السياسي السياسية الكردية، مثل الحزب  الديمقراطي الكردي السو

السلمي ضد حزب االتحاد الديمقراطي. وقد استمعت ھيومن رايتس ووتش إلى مزاعم ذات مصداقية عن عشرات من 
سياسيين، وقد قال إن األشخاص الذين وثقنا حاالتھم  معتقلينعمليات التوقيف التعسفي ھذه. ينكر الحزب احتجاز أي 

  ھم بسبب أفعال إجرامية، من قبيل االتجار في المخدرات والتفجيرات. تم توقيف
  

شخصاً، بينھم خمسة من  13قامت محكمة يديرھا حزب االتحاد الديمقراطي في عفرين بإدانة  2014في أبريل/نيسان 

المعايير  أعضاء الحزب الكردي الديمقراطي السوري، لتفجيرات مختلفة في محاكمة أخفقت على ما يبدو في تلبية
اعترافاتھم، وغضوا الطرف عن شكاوى تفيد بأن  ھوالدولية. ويبدو أن القضاة أدانوا المتھمين على أساس وحيد 

  المحققين انتزعوا االعترافات بالتعذيب. 
وبغض النظر عن الصراع على السلطة فيما بين األكراد فإن نظام العدالة الذي يديره حزب االتحاد الديمقراطي 

شاكل تقوض الحقوق في سالمة اإلجراءات والمحاكمة العادلة. وإضافة إلى القضايا ذات الصبغة السياسية مشوب بم



 
 

 
 الكردي الحكم تحت     2 

الواردة أعاله فقد وثقت ھيومن رايتس ووتش انتھاكات بحق أفراد تم احتجازھم بتھم ارتكاب جرائم عادية، كما دأبت 
أقاربھم. وكان والموقوفين قول التوقيف، بحسب  الشرطة، المعروفة باآلسايش، على اإلخفاق في تقديم تصريح عند

المحتجزون إما ال يخطرون بأن لھم الحق في االستعانة بمحام، أو يفتقرون للمال الالزم لدفع أتعابه. ويتناقض ھذا مع 
ن المحتجزين يمنحون حق التواصل مع محام على وجه السرعة. وقد اشتكى محتجزون بأأقوال مسؤولين محليين 

  سابقون أيضاً من طول مدد االحتجاز قبل العرض على قاض للتحقيق، التي وصلت إلى شھر في حالتين. حاليون و
  

زيد نظام العدالة تعقيداً، ين الجھد الذي تبذله السلطات بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي إلصالح القانون السوري إثم 
عض المعايير الحقوقية األخرى، إال أن التغييرات تتم فرغم أن بعض القوانين السورية تميز ضد األكراد أو تنتھك ب

بأسلوب عشوائي وخال من الشفافية، مما يصيب المحامين والمحتجزين بالتشوش. ال ينبغي للسلطات أن تصلح 
القوانين السورية إال لتوفيقھا مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ويجب اإلسراع في نشر وتوزيع التغييرات المدخلة 

  لى القوانين واللوائح واألحكام القائمة. ع
  

)، 1، والمسمى "العقد االجتماعي" (انظر الملحق 2014أما القانون الدستوري الذي تم تقديمه في يناير/كانون الثاني 

فھو يعزز بعض المعايير الحقوقية الھامة، لكنه يغفل النص على عدد من المبادئ األساسية، مثل حظر االعتقال 
والحق في المراجعة القضائية دون إبطاء، والحق في محام في اإلجراءات الجنائية. في تطور إيجابي،  التعسفي،

  يحظر العقد استخدام عقوبة اإلعدام. 
  

من العقد االجتماعي على حظر اإلساءة البدنية أو النفسية للمحتجزين، ومع ذلك فقد قال بعض  25تنص المادة 

إن عناصر اآلسايش أو وحدات حماية الشعب اعتدوا عليھم بالضرب أثناء  المحتجزين لـ ھيومن رايتس ووتش
االحتجاز ولم يتعرضوا للمساءلة قط. ولم تتمكن ھيومن رايتس ووتش من تحديد النطاق الكامل النتھاك حقوق 

ة وقوع المحتجزين في المناطق التي يسيطر عليھا حزب االتحاد الديمقراطي، لكن األدلة التي تم جمعھا تبين صح
  االنتھاكات، التي أدت في حالتين أخيرتين إلى الوفاة. 

  

عد عاماً في عھدة اآلسايش في عفرين. وقالت اآلسايش إن الرجل انتحر ب 36توفي رجل عمره  2014في مايو/أيار 

لعينين الحائط، لكن شخصاً ممن شاھدوا الجثة قال إن الجراح ـ التي تشمل كدمات عميقة حول ابضربه بتھشيم رأسه 

اعترفت اآلسايش في رأس العين بأن  2014وتھتك في خلفية العنق ـ ال تتفق مع ضرب الرأس ذاتياً. في فبراير/شباط 

عاماً. وقالت اآلسايش وعائلة الضحية لـ ھيومن رايتس ووتش إن الضابط  24أحد أفراد قواتھا قتل محتجزاً عمره 

  ألشغال الشاقة" بتھمة القتل. المسؤول حوكم وحكم عليه بـ"السجن المؤبد مع ا
  

في الجزيرة زارت ھيومن رايتس ووتش اثنين من السجون المعروفة العاملة ـ في القامشلي والمالكية. وكان سجن 

شخصاً بتشكيلة  15نزيالً لجرائم عادية مختلفة، وكلھم من الرجال. أما سجن المالكية فكان به  17القامشلي يحوي 

  م سيدتان. مشابھة من التھم، وبينھ
  

مرات يومياً، ويتريضون  3وقد أفاد المحتجزون في المنشأتين بكفاية الظروف: فكان السجناء يحصلون على الطعام 

ما ال يقل عن ساعة يومياً، ويمكنھم مقابلة األطباء. وكانت السيدتان في سجن المالكية محتجزتين في عنبر منفصل، 
  كانوا محتجزين معاً، بصرف النظر عن اتھامھم بجرائم كبرى أو صغرى.  لكن الرجال في سجني القامشلي والمالكية
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 130تحتجز  2014مايو/أيار  4وبحسب إحصائيات قدمتھا اآلسايش إلى ھيومن رايتس ووتش، كانت اآلسايش حتى 

ن في سجنھا بعين العرب. وقال نشطاء للمعارضة وبعض المحامين في عفرين وعي 83شخصاً في سجنھا بعفرين، و

العرب والجزيرة إن السلطات تدير أيضاً مقرات سرية لالحتجاز، لكن ھيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد ھذا 
  الزعم. أنكرت اآلسايش احتجاز أشخاص في أية منشآت أخرى. 

  
د ، لمعارضين سياسيين لحزب االتحاقتل واختفاءوقائع  فترة العامين ونصف الماضية ما ال يقل عن تسعوقد شھد 

ً  الديمقراطي في مناطق يسيطر عليھا الحزب ، وقد قيدت ضد مجھول. وقد أنكر الحزب أو يسيطر عليھا جزئيا
مسؤوليته عنھا جميعاً، لكن غياب تحقيقات ذات مصداقية يتناقض مع ردود األفعال األمنية في أعقاب حوادث أمنية 

  يرات. أخرى، مثل التوقيفات الجماعية السريعة في أعقاب معظم التفج
  

 2013وقد وجدت ھيومن رايتس ووتش أيضاً أنه، رغم وعود صدرت من اآلسايش ووحدات حماية الشعب في 

بالتوقف عن استخدام األطفال دون الثامنة عشرة ألغراض عسكرية، إال أن المشكلة مستمرة في القوتين. في 

المسلحين في الجزيرة، اللذين قاال إنھما شاھدت ھيومن رايتس ووتش اثنين من أفراد اآلسايش  2014فبراير/شباط 

دون الثامنة عشرة، واثنين آخرين كان يبدو أنھما دون الثامنة عشرة لكن قادتھما أمروھما بعدم الكشف عن عمريھما. 
كما أجرت ھيومن رايتس ووتش مقابلة مع صبي في السادسة عشرة وقال إنه التحق بوحدات حماية الشعب في العام 

  شخصان آخران إن أطفاالً في عائلتيھما التحقا مؤخراً بوحدات حماية الشعب.  السابق. وقال
  

واللوائح الداخلية لآلسايش ووحدات حماية الشعب على السواء تحظر استخدام األطفال دون الثامنة عشرة (انظر 

ال عدائية مباشرة، مما ). كما أن القانون الدولي يحدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للمشاركة في أعم3و 2الملحقين 

  يشمل استخدام األطفال في االستطالع أو المراسالت أو عند نقاط التفتيش. 
  

يونيو/حزيران باستمرار تواجد المشكلة وتعھدت بتسريح جميع  5وفي تطور إيجابي، أقرت وحدات حماية الشعب في 

  عاماً في ظرف شھر واحد. 18المقاتلين الذين ھم تحت سن 

  

، حين استخدمت قوات 2013يونيو/حزيران  27ھيومن رايتس ووتش في وقائع العنف في عامودة يوم وكذلك حققت 

وحدات حماية الشعب القوة المفرطة بحق متظاھرين ضد حزب االتحاد الديمقراطي، فأردت ثالثة رجال بالرصاص. 
، ورجالً ثالثاً في اليوم التالي. كما قتلت قوات الحزب األمنية رجلين إضافيين في تلك الليلة في ظروف غير واضحة

يونيو/حزيران قامت قوات وحدات حماية الشعب تعسفاً باحتجاز قرابة الخمسين من أعضاء ومؤيدي  27في ليلة 

. وعلى حزب االتحاد الديمقراطي لوحدات حماية الشعبحزب يكيتي في عامودة، واعتدت عليھم بالضرب في قاعدة 
ً مستقل  والسلطات المحلية إجراء تحقيق في الواقعة، ومحاسبة من قاموا باحتجاز محتجزين ومتظاھرين تعسفياً  تماما

  واعتدوا عليھم بالضرب واستخدموا ضدھم القوة المفرطة. 
  

وقد شدد كبار مسؤولي حزب االتحاد الديمقراطي مراراً على التزام الحزب واإلدارة المحلية بحقوق اإلنسان، ويقول 
وري إن المواثيق واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تشكل "جزءا أساسياً" من العقد. كما منح العقد االجتماعي الدست

الحزب لـ ھيومن رايتس ووتش حق الوصول إلى منطقة الجزيرة، بما في ذلك زيارة سجنين، ورد شخصياً وكتابة 
  على أسئلتنا. 
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ق التي يسيطر عليھا حزب االتحاد الديمقراطي مستمرة. ورغم ھذه التعھدات إال أن انتھاكات حقوق اإلنسان في المناط
وكما يوضح الفصل القانوني في ھذا التقرير فإن حزب االتحاد الديمقراطي بصفته سلطة األمر الواقع الفعلية في 

  عفرين وعين العرب والجزيرة ملزم باحترام حقوق اإلنسان. 
  

صي السلطات باتخاذ عدد من الخطوات، وتشمل تشكيل لجنة وبغية التصدي لھذه المثالب فإن ھيومن رايتس ووتش تو
المزعوم احتجازھم على خلفيات سياسية، واإلفراج عمن يتضح أن احتجازھم كان األفراد مستقلة لمراجعة قضايا 

تعسفياً. كما يجب إقرار آلية واضحة إلبالغ المحتجزين عن االنتھاكات أثناء التوقيف واالستجواب واالحتجاز، 
ھا إجراء قانوني بحق المسؤولين عنھا في محاكم نظامية التشكيل. وعلى تلك المحاكم أن تطبق القانون السوري، ويعقب

المعدل حيثما يقتضي األمر للتوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وينبغي لكافة التغييرات المدخلة على القانون 
ين على اآلسايش ووحدات حماية الشعب التوقف عن استخدام السوري أن تنشر وتوزع على وجه السرعة. كما يتع

  األطفال دون الثامنة عشرة في مھام عسكرية، بما في ذلك في نقاط التفتيش والقواعد. 
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  التوصيات
  

  لإلدارة االنتقالية بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي
  التوقيفات التعسفية

 يتم اإلفراجز األفراد على أسس قد تكون سياسية. وأن لجنة مستقلة وغير حزبية لمراجعة احتجا يجب تشكيل 
عن المحتجزين الذين يعتبر توقيفھم تعسفياً، بمن فيھم المحتجزين لمجرد ممارسة نشاط سياسي خال من 

 العنف.
  

  سالمة اإلجراءات القانونية
  أال تتم التوقيفات إال بتصريح من أحد وكالء النائب العاميجب. 
 جزين بأسباب توقيفھم على وجه السرعةإخطار جميع المحت يجب. 
  المحتجزين حق التواصل مع محام على وجه السرعةيجب منح. 

 لجميع المحتجزين سرعة العرض على قاض وتوجيه اتھام رسمي أو اإلفراج عنھم يجب أن يُضمن. 

 المتھمين محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة يجب منح. 
 حلية والدولية بمراقبة المحاكمات.لمنظمات حقوق اإلنسان الم يجب السماح 

  

  اإلساءة أثناء االحتجاز
 المسؤولين ومعاقبةفي مزاعم اإلساءة أثناء االحتجاز ذات المصداقية  يجب التحقيق. 

  آلية واضحة لقيام المحتجزين بإيداع شكاوى من إساءة المعاملة أو االنتھاكات أثناء التوقيف أو يجب إنشاء
 .االستجواب أو االحتجاز

 القضايا  تتم إحالةخذ القضاة بجدية للشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة أثناء االحتجاز، وأن يجب ضمان أن يأ
 .إلى مكتب النيابة للتحقيق السريع والمدقق والمستقل

 للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بزيارة مقرات االحتجاز، بما فيھا السجون ومخافر  يجب السماح
 اآلسايش. 

  

  صالحات القانونيةاإل
 نشر وتوزيع كافة القوانين والتعديالت الجديدة بحيث يعرفھا الجمھوريجب التعجيل ب. 
 بيانات واضحة توضح أن القانون المنطبق ھو القانون السوري، المعدل للتوافق مع المعايير  يجب نشر

 الدولية لحقوق اإلنسان. 
  

  ظروف السجون
 جنح بعيداً عن المتھمين أو المدانين بالجرائم األخطر، وخاصة جرائم المتھمين أو المدانين بال يجب وضع

 .العنف
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  ّآلية للرقابة الدورية على كافة مقرات االحتجاز ـ السجون ومخافر اآلسايش ـ من جانب مراقبين  يجب سن
 مستقلين. 

  

  حاالت االختفاء والقتل المقيدة ضد مجهول
 وقائع االختفاء والقتل دون التفات إلى االنتماء السياسي تحقيقات سريعة ومستقلة في كافة  يجب إجراء

 .للضحايا

 م تفسيرات علنية لما تم عمله للتحقيق في حاالت االختفاء والقتل المعروفة. يتقد يجب 
  

  تجنيد األطفال
 عسكرية في اآلسايش ووحدات حماية الشعب،  أعمالاستخدام األطفال دون الثامنة عشرة في  يجب وقف

 .نقاط التفتيش والقواعدويشمل ھذا 
  كافة عمليات التدريب العسكري لألطفاليجب وقف. 

  على وحدات حماية الشعب واآلسايش تقديم مستجدات علنية عن عدد األطفال الذين تم تسريحھم من قواتھم
 .على اختالفھا، وعن مصير ھؤالء األطفال

  تأديب الضباط الذين يسمحون لألطفال بالخدمة تحت قيادتھميجب. 
  من يتولون التجنيدمع تأديب حظر تجنيد األطفال في مراكز الشباب أو المراكز الثقافية يجب. 
 مع الھيئات الدولية إلعادة تأھيل األطفال من األعضاء السابقين في قواتھا، وأن توفر الدعم  يجب التعاون

 الالزم إلعادة دمجھم اجتماعياً. 
  

  مظاهرة عامودة

  27يتمتع بالمصداقية في االستخدام المفرط للقوة في مظاھرة عامودة يوم مستقل و تحقيقيجب إجراء 

، وفي االعتداء بالضرب على محتجزين من جانب وحدات حماية الشعب في مساء 2013يونيو/حزيران 

 أي فرد في وحدات حماية الشعب استخدم القوة المفرطة أو أساء إلى محتجزين.  ويجب محاسبةذلك اليوم. 
  

  لدوليالتعاون ا
 بالكامل مع لجنة األمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، ومع اللجنة الدولية للصليب  يجب التعاون

  األحمر. 
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  منهج البحث
  

استندت ھيومن رايتس ووتش في نتائج ھذا التقرير إلى بعثتين بحثيتين رئيسيتين: واحدة إلى المنطقة الخاضعة 
  في شمال العراق، واألخرى إلى منطقة الجزيرة بمحافظة الحسكة السورية.  للحكومة الكردية اإلقليمية

  

، فأجرت ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع 2013وقد تمت البعثة إلى شمال العراق في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 

شخاص محتجزين سورياً كردياً كانوا قد فروا إلى شمال العراق، وبينھم محتجزون سابقون، وأقارب أ 20أكثر من 

في ذلك الوقت في عفرين، وقادة اثنين من أحزاب المعارضة. وتمت البعثة إلى منطقة الجزيرة السورية في منتصف 

وتضمنت زيارات إلى المالكية والرميلة والقامشلي وعامودة والدرباسية. تحدثت ھيومن رايتس  2014فبراير/شباط 

قودھا حزب االتحاد الديمقراطي، والناطق باسم وحدات حماية ووتش مع طيف واسع من مسؤولي السلطات التي ي

محتجزاً في سجني  14الشعب، وقادة أحزاب المعارضة السياسية، ومحامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين، عالوة على 

ً المالكية والقامشلي. وتم إجراء  وعن طريق البريد اإللكتروني وتطبيق "سكايب" مع أشخاص في  المتابعات ھاتفيا
  عفرين والجزيرة. 

  
وألسباب أمنية، قام أفراد مسلحون من الشرطة المحلية المعروفة باآلسايش بمرافقة ھيومن رايتس ووتش في 

القامشلي، وأحياناً فيما بين البلدات في الجزيرة. وفيما عدا ذلك فقد سمحت اآلسايش والسلطات المحلية لـ ھيومن 
  دخل مع من اخترناھم من أشخاص. رايتس ووتش بحرية التحرك والتحدث دون ت

  
وقد أجريت المقابالت في سوريا وشمال العراق بالكردية والعربية، وتمت االستعانة بمترجم للمقابالت بالكردية 

وبعض المقابالت بالعربية. وأبدى األشخاص الذين أجريت معھم المقابالت الموافقة على استخدام المعلومات التي 
، رغم أن بعضھم طلب أال تكشف ھيومن رايتس ووتش عن أسمائھم أو غيرھا من التفاصيل قدموھا في ھذا التقرير

المتعلقة بالھوية ألسباب أمنية. في سجني القامشلي والمالكية، اختارت ھيومن رايتس ووتش المحتجزين الذين قابلتھم، 
م المقابالت. في عامودة، تفقدت وتحدثت معھم على انفراد. ولم تقدم ھيومن رايتس ووتش أي تعويض لمن أجرت معھ

يونيو/حزيران وراجعت مقاطع فيديو للمظاھرة قدمھا متظاھرون، وكذلك  27ھيومن رايتس ووتش مسرح مظاھرة 

  اآلسايش ووحدات حماية الشعب. 
  

التقت ھيومن رايتس ووتش أيضاً بمسؤولين من حزب االتحاد الديمقراطي في شمال العراق ولبنان وبلجيكا، وقدمت 

  ). 5و 4أسئلة مكتوبة إلى اآلسايش ووحدات حماية الشعب. وقد ردت المنظمتان كتابة (انظر الملحقين 
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Iخلفية .  
  

  ألكراد في سورياا
بالمئة من سكان سوريا ـ أو ما يبلغ  10يمثل األكراد أكبر أقلية عرقية من غير العرب في سوريا، تضم ما يقرب من 

  مة. ومعظم األكراد السوريين من السنة ويتحدثون الكردية باللھجة الكورمانجية. مجموعه أقل قليالً من مليوني نس
  

ويعيش أكراد سوريا في األغلب بطول الحدود مع العراق وتركيا في ثالث مناطق: المرتفعات الشمالية الغربية حول 
ة كردية ال بأس بحجمھا عفرين، وعين العرب في الشمال، والجزيرة في الشمال الشرقي. كما تعيش تجمعات سكاني

في حلب ودمشق. والمناطق ذات األغلبية الكردية في شمال سوريا وشمالھا الشرقي ليست متجاورة، كما تسكنھا أيضاً 
  جماعات عرقية أخرى، تشمل العرب والسريان واألرمن والتركمان. 

  
، األسد ار األسد ووالده حافظومنذ خمسينيات القرن العشرين قامت حكومات سورية متعاقبة، ومنھا حكومات بش

فلجأت السلطات السورية إلى تقييد استخدام اللغة الكردية، وحظرت النشر بھا،  1باضطھاد األكراد والتمييز ضدھم.

 2ألف كردي. 120أسقطت الحكومة الجنسية تعسفاً عما يقرب من  1962االحتفال باألعياد الكردية. وفي حظرت و

وري في سبعينيات القرن العشرين تشجع العرب على التوطن في المناطق التي وكانت سياسات حزب البعث الس
  يعيش بھا األكراد. 

  
وعلى النقيض من قمع الحكومة السورية لألكراد في سوريا، فإنھا كانت في السبعينيات والثمانينيات تؤيد الجماعات 

ألكراد العراقيين وخاصة من أعضاء االتحاد الكردية في العراق وتركيا، فقد وفرت سوريا في السبعينيات مالذاً ل
الوطني لكردستان. وفي الثمانينيات ومطلع التسعينيات دعمت الحكومة السورية حزب العمال الكردستاني ضد تركيا، 

من خالل توفير السالح والتدريب لمقاتليه المتمركزين في لبنان الخاضع لھيمنة سوريا. وتحت ضغط تركي مكثف 

دعمھا لحزب العمال الكردستاني وطردت زعيمه عبد هللا أوجالن من منزله في دمشق  1998أنھت سوريا في 

  3وأغلقت معسكرات الحزب في لبنان الخاضع لھيمنة سوريا.
  

                                                           
، 2009نوفمبر/تشرين الثاني  26ھيومن رايتس ووتش، "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد في سوريا"،  1

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0 
  لمعلومات عن األكراد عديمي الجنسية في سوريا انظر ھيومن رايتس ووتش: 2
 " Syria – The Silenced Kurds, vol. 8, no. 4(E), October 1996, www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm, ،ومجموعة األزمات الدولية "

Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle, January 22, 2013, http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-
africa/egypt-syria-lebanon/syria/136-syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.aspx,  تمومجموعة األزمات الدولية، لجنسية في سوريا انظر

  .2014مارس/آذار  10ھيومن رايتس ووتش، "شار األسد ووالده حافظ، بااعات عرقمن مليوني نسمة. طاء حقوقيين تمت الزيارة في 

  للمزيد من المعلومات عن دعم سوريا للجماعات الكردية في العراق وتركيا، انظر: 3
 James Brandon, The Jamestown Foundation, “The PKK and Syria’s Kurds,” Terrorism Monitor, vol. 5, issue 3, February 15, 
2007, http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2370250 (accessed September 5, 2009); and 
Gambill, “The Kurdish Reawakening in Syria.” 

وحزب العمال الكردستاني ھو منظمة مسلحة تأسست في تركيا في أواخر سبعينات القرن العشرين على يد عبد هللا أوجالن، وتقوم 
افية أيديولوجيته على الماركسية اللينينية الثورية والقومية الكردية، بھدف إنشاء دولة كردية اشتراكية مستقلة في كردستان، وھي منطقة جغر

زاء من جنوب شرق تركيا وشمال شرق العراق وشمال شرق سوريا وشمال غرب إيران، حيث يشكل السكان األكراد أغلبية. وقد تضم أج
درج أدخل االعتدال حالياً على ھذا الھدف فصار المطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية للسكان األكراد في تركيا. وحزب العمال الكردستاني م

  اإلرھابية لدى عدد من الدول والمنظمات، تشمل الواليات المتحدة والناتو واالتحاد األوروبي. دولياً ضمن المنظمات
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خرج أكراد سوريا في مظاھرات واسعة النطاق، واتسم بعضھا بالعنف، في بلدات وقرى  2004في مارس/آذار 

جاً على معاملة السلطات السورية لھم ـ وكانت تلك أول مرة يخرجون فيھا في تشمل أرجاء الشمال السوري، احتجا
بفتح النار على مشجعين أكراد  األمنمظاھرات واسعة النطاق في البالد. بدأت االحتجاجات في أعقاب قيام قوات 

رھا تتعلق بالتمييز لكرة القدم تشاجروا مع مشجعي فريق عربي منافس، لكنھا كانت مدفوعة بمظالم كردية طال اختما
  والقمع لحقوقھم السياسية والثقافية. 

  

، وتطورات الوضع في كردستان العراق، قد شجعت األكراد السوريين على الضغط 2004احتجاجات  ويبدو أن

لزيادة تمتعھم بحقوقھم ومن أجل حكم ذاتي أكبر في سوريا. فصّعدت الحكومة ، التي أقلقھا الحكم الذاتي الكردي في 
  عراق، من حملتھا القمعية على النشاط السياسي والثقافي الكردي. ال
  

في سوريا، واصلت السلطات السورية قمع الحقوق الكردية السياسية والثقافية،  2011وبداية انتفاضة  2004وبين 

وتقييد حقوق  بما في ذلك التوقيف التعسفي للنشطاء، وحظر السفر، واإلساءة إلى محتجزين، والمحاكمات غير العادلة،
  4الملكية وحظر التظاھر من أجل الحقوق الكردية، واالحتفاالت الثقافية والفعاليات التذكارية.

  
أما األحزاب السياسية الكردية في سوريا فلطالما اتسمت باالنقسام والتناحر، وتنبع بعض انتھاكات حقوق اإلنسان في 

سام الرئيسي بين حزب االتحاد الديمقراطي ومجموعة من األحزاب االنقوھذا التقرير من ھذه النزاعات طويلة األمد. 
 ؛الكردية األخرى، على رأسھا الحزب الكردي الديمقراطي السوري، وھو الحزب الشقيق للحزب الكردي الديمقراطي

حزب مسعود برزاني رئيس حكومة كردستان اإلقليمية في العراق. في السنوات األخيرة تمكن برزاني وحزبه 
وبينما تنظر تركيا  5دي الديمقراطي من تقوية عالقاته مع الحكومة التركية في محاولة لزيادة استقالله عن بغداد.الكر

بعين الريبة إلى حزب االتحاد الديمقراطي كامتداد لحزب العمال الكردستاني، إال أنھا منخرطة حالياً في مباحثات مع 
ھناك عملية سالم جارية، تشمل وقف إطالق النار بين الجيش زعيم حزب العمال الكردستاني السجين أوجالن، و

  التركي وحزب العمال الكردستاني، إلنھاء نزاع تركيا مع الحزب وتوفير حقوق أكبر لألكراد في تركيا. 
  

  األكراد والنزاع السوري
لحركة المناوئة ، انضم الكثير من األكراد الشباب إلى ا2011حينما بدأت االنتفاضة ضد الحكومة السورية في 

للحكومة. إال أن معظم األحزاب السياسية الكردية تبنت توجھاً يتسم بالحذر، قلقاً من قمع الحكومة واسترابة في 
وقد انقضت الحكومة السورية بالفعل على المظاھرات، لكنھا أيضاً نفذت بعض الوعود  6المعارضة العربية السورية.

ألفاً بحسب أحد  50لألكراد المسجلين عديمي الجنسية ـ الذين بلغ عددھم  المؤجلة منذ زمن طويل، بمنح الجنسية

انسحبت الحكومة السورية وقواتھا األمنية من عفرين وعين العرب  2012وعلى مدار عدة أشھر في  7التقديرات.

الدخول في مواجھات والجزيرة، باستثناء المناطق االستراتيجية في القامشلي وحولھا، النعدام رغبتھا على ما يبدو في 

                                                           
 ھيومن رايتس ووتش، "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد في سوريا". 4
  انظر:  5
 “The Syria Factor in Iraqi Kurdish Politics,” by Vladimir Van Wilgenburg, Carnegie Endowment for International Peace, April 

21, 2014, http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=55390,  

  .2014أبريل/نيسان  22تمت الزيارة في  
 .International Crisis Group, Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggleانظر:  6
  انظر:  7
 “Stateless Kurds in Syria after 2011,” by Mutlu Civiroglu, April 28, 2014, http://civiroglu.net/2014/04/28/stateless-kurds-in-

syria-after-2011/   2014مايو/أيار  21تمت الزيارة في. 
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وقام أقوى األحزاب الكردية في المنطقة وأكثرھا تنظيماً، وھو حزب االتحاد الديمقراطي المتمتع  8عدائية مع األكراد.
بكوادر من المقاتلين المدربين، بشغل الفراغ بمقاومة حكومية منعدمة أو ال تذكر، معززاً بأعضاء من قاعدته في 

  الشمال العراقي. 
  

ر العامين الماضيين وطد الحزب أركان سيطرته على المناطق الشمالية الثالث، وكان جناحه المسلح، وعلى مدا
في المنطقة، وعلى رأسھا جبھة النصرة غير تابعة للدولة وحدات حماية الشعب، قد حارب جماعات إسالمية مسلحة 

  ن مناطق عفرين وعين العرب والجزيرة. والدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)، وتمكن في األغلب من تأمي
  

وكان عشرات اآلالف من األكراد السوريين أيضاً قد فروا من ديارھم إلى حيث األمن في تركيا أو شمال العراق، 
الظروف االقتصادية في سوريا، والبعض اآلخر بسبب ضغوط سياسية من حزب االتحاد  ترديفرحل البعض بسبب 

كانت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين قد سجلت ما يقرب من  2014يار وحتى مايو/أ 9الديمقراطي.

ألف الجئ كردي من محافظتي حلب والحسكة السوريتين داخل أراضي الحكومة الكردية اإلقليمية في  180

  10العراق.
  

يتسامح كل طرف مع أنشطة ويبدو أن حزب االتحاد الديمقراطي والحكومة السورية قد توصال إلى تفاھم، مفاده أن 
اآلخر. تنازلت الحكومة السورية عن السيطرة على معظم الھيئات األمنية واإلدارية في المنطقة للحزب، إال أنھا ما 

وفي المدينة الرئيسية لمحافظة الحسكة، وھي القامشلي، تبقى قوات الحكومة السورية على  11زالت تدفع رواتبھم.
وفي المطار وقلب المدينة، حيث تقع األجھزة األمنية، وتسيطر قوات حزب االتحاد  المعابر الحدودية مع تركيا،

الحظت ھيومن رايتس ووتش قوات اآلسايش وجنود  2014المدينة. في فبراير/شباط  باقي مناطقالديمقراطي على 

  الحكومة السورية وھم يمرون على بعضھم البعض بانتظام دون مشاكل. 
  

تعريض الحزب الكردي لمزاعم من الحزب  إلىالسورية مع حزب االتحاد الديمقراطي  تسامح الحكومة أدىوقد 
الكردي الديمقراطي السوري وغيره من الخصوم السياسيين، وكذلك من منتقدين مستقلين، بالتواطؤ مع الرئيس األسد. 

ية وقوى المعارضة على السواء. ويرد حزب االتحاد الديمقراطي بأنه اختار "طريقا ثالثاً" مستقالً عن الحكومة السور
  12المحلية داخل سوريا. التجمعات السكانيةويقول إن ھدفه ھو حماية مصالح األكراد وغيرھم من 

  
. في رد على توطيد حزب االتحاد بالفشلوقد منيت جھود تشكيل جبھة كردية موحدة في سوريا إلى حد بعيد 

بتكوين المجلس الوطني الكردي في  2011ب الكردية في الديمقراطي ألركان سلطته، قامت مجموعة من األحزا

 13سوريا الذي يقوده الحزب الكردي الديمقراطي السوري، والمشكل برعاية برزاني رئيس الحكومة الكردية اإلقليمية.

                                                           
  انظر:  8

“Stateless Kurds in Syria after 2011,” by Mutlu Civiroglu, April 28, 2014, http://civiroglu.net/2014/04/28/stateless-kurds-in-
syria-after-2011/,   2014مايو/أيار  20تمت الزيارة في. 

 .2013من الالجئين األكراد السوريين، العراق، نوفمبر/تشرين الثاني  20مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع أكثر من  9
  انظر:  10

UNHCR, “Situation in Iraq,” Inter-agency Update No. 65, May 16-31, 2014, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaBi-WeeklyUpdate16-31May2014Final.pdf  9تمت الزيارة في 

  .2014 يونيو/حزيران

 السابق. 11
 .2013ديسمبر/كانون األول  9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع صالح مسلم، بروكسل،  12
  انظر:  13
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قامت الھيئة السياسية بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا، أو المجلس الشعبي  2012وفي يونيو/حزيران 

بي كردستان، بتوقيع اتفاق مع المجلس الوطني الكردي القتسام السلطة من خالل لجنة كردية عليا، تشتمل على لغر
لجنة أمنية مشتركة. لكن اتفاقية اقتسام السلطة لم توضع موضع التنفيذ قط، وتبادل الطرفان اللوم على عدم احترام 

ديمقراطي السوري اتھاماً إلى حزب االتحاد الديمقراطي . ووجه المجلس الوطني الكردي والحزب الكردي التفاقاال
  14باعتقال أعضائه تعسفاً وعرقلة عمله.

  

  إعالن الحكم الذاتي في المناطق ذات األغلبية الكردية
أسس حزب االتحاد الديمقراطي وتشكيلة من األحزاب والجماعات األصغر حجماً  2013في نوفمبر/تشرين الثاني 

 15كردستان. فا" أو غربيّ احكم ذاتي انتقالية في المناطق الثالث التي تكون ما يسمونه "روجالمتحالفة معه حكومة 
  . اتحاديةوكان الھدف المعلن ھو اإلدارة الذاتية داخل سوريا 

  

، أقامت الھيئات التي يقودھا حزب االتحاد الديمقراطي إدارة انتقالية 2014في يناير/كانون الثاني  وبعد شھرين،

نحو رسمي، بإدارة محلية في عفرين وعين العرب والجزيرة. وأقامت السلطات في كل "كنتونة" مجالس  مؤقتة على
تحاكي الوزارات وقوة شرطية. وفي الشھر نفسه تقدم حزب االتحاد الديمقراطي بالعقد االجتماعي كدستور مؤقت، 

  ). 1وق والحريات" (انظر الملحق بأبواب عن مھام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك "الحق

  

مجلساً في كل كنتونة للتعامل مع األمن الداخلي والعدالة والعالقات الخارجية والصحة  22ومنذ ذلك الحين أنشئ 

والشؤون اإلنسانية وغيرھا من الشؤون اإلدارية. وينتظر من االنتخابات المقبلة في "الكنتونات" الثالث أن تختار 
الجماعات اإلسالمية  قتاللية. أما األمن الخارجي فتحفظه وحدات حماية الشعب، التي تواصل مجالس تشريعية مح

  . وقوة الشرطة المسماة باآلسايش مسؤولة عن األمن الداخلي وإنفاذ القانون. التابعة للدولةالمسلحة غير 
  

ناطق باسم اآلسايش، تحوز القوة في أنحاء المناطق الثالث، وبحسب جوار إبراھيم ال أمنيةوتحتفظ اآلسايش بنقاط 

بحد ويجوز لھا احتجاز مشتبه بھم في تلك المخافر  16في الجزيرة. 13في عين العرب و 6مخافر في عفرين و 8على 

  ظروف السجون).  الخامس:ساعة وإدارة سجون للمحتجزين لمدد أطول (انظر الفصل  24 أقصى

  

                                                                                                                                                                             
 “The Kurdish National Council in Syria,” Carnegie Endowment for International Peace, 
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48502&reloadFlag=1 

 .2014أبريل/نيسان  22تمت الزيارة في 
 19الزيارة في ، تمت http://goo.gl/HPJvqD، 2014مايو/أيار  13"المجلس الوطني الكردي يصدر بياناً حول االعتقاالت"، موجز،  14

  .2014مايو/أيار 
  انظر:  15

Democratic Union Party, “A Statement on the Declaration of the Interim Joint Administration in Kurdish Region in Syria,” 
November 16, 2013, http://www.pydrojava.net/eng/index.php/pyd-statements/116-a-statement-by-the-executive-
committee-of-the-democratic-union-party 

  .2014يونيو/حزيران  9تمت الزيارة في  
. وقد أشير إلى إبراھيم أيضاً بصفته قائد اآلسايش في 2014يناير/كانون الثاني  27ش من جوار إبراھيم، خطاب إلى ھيومن رايتس ووت 16

عفرين وعين العرب والجزيرة (انظر "قوى األمن العام: روجافا أكثر أمناً من دول عديدة", أخبار الفرات، 
http://en.firatnews.com/news/news/public-security-force-rojava-is-safer-than-many-states.htm مايو/أيار  28، تمت الزيارة في

2014.  



 
 

 
 الكردي الحكم تحت     12 

. وقال يفي المناطق الثالث على مستويين: ابتدائي واستئناف كما أقامت السلطات نظاماً من "المحاكم الشعبية"
مسؤولون إن المحاكم تتمتع باستقالل تام، لكن محامين غير منتسبين إلى حزب االتحاد الديمقراطي تشككوا في ھذا 

محام  الزعم، وقالوا إن أفراد النظام من تعيين حزب االتحاد الديمقراطي ويخدمون الحزب في المقام األول. وقال
"إنھم يجلسون ويناقشون القضايا دون الرجوع إلى القانون أو التحقيق أو االعتماد على  :رفض الوقوف أمام المحاكم

   17األدلة. المحاكم ليست مستقلة".
  

في الجزيرة تقع المحاكم االبتدائية في المالكية وجرجليجة والقحطانية والقامشلي وعامودة والدرباسية ورأس العين 
  ة وتل تمر. وتقع محاكم االستئناف في رأس العين والمالكية والقامشلي والحسكة. والحسك

  
ويترأس كل محكمة لجنة من خمسة أشخاص، كما شرح لنا قھرمان عيسى، المشارك في رئاسة المحكمة الشعبية 

ال إن األحياء وأربعة من أعضاء اللجنة محامون أو خبراء قانونيون والخامس "يمثل المجتمع". وق 18بالقامشلي.
  المحلية لھا أيضاً لجان خاصة لحل المنازعات قبل رفعھا إلى المحاكم. 

  
قال حزب االتحاد الديمقراطي لـ ھيومن رايتس ووتش إنه أدرج أحزاباً وجماعات عرقية أخرى في الھياكل القضائية 

ب المعارضة الكردية، مثل الحزب الكردي والسياسية الجديدة، مشدداً على الطبيعة التعددية لإلدارة المحلية. لكن أحزا
الديمقراطي السوري، إضافة إلى محامين ونشطاء مستقلين، يشكون من أن حزب االتحاد الديمقراطي ال يقبل سوى 

   19األحزاب والجماعات األخرى الموافقة على برنامجه السياسي.
  

  االعتداء على المناطق الكردية
إال أنھم  ؛سوريا مناطقالث ذات األغلبية الكردية من أكثر القتال الدائر في سائر رغم إفالت المدنيين في المناطق الث

وقعوا ضحايا النتھاكات مستمرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، فقد تعرضوا في المقام األول النتھاكات جسيمة 
، أثناء القتال في الشمال والشمال ، وعلى رأسھا داعش وجبھة النصرةالتابعة للدولةعلى أيدي القوات اإلسالمية غير 

. وتشمل تلك االنتھاكات القصف العشوائي عديم التمييز على مناطق يسكنھا أكراد، في حاالت أخرىالشرقي و
 20األسرى وقتلھم، بقطع الرأس في بعض األحيان. المقاتلينمدنيين، وتعذيب المدنيين أو  التي تستھدفواالعتداءات 

، أسر مقاتلو المعارضة وقتلوا مدنيين بعد االستيالء على قرى كردية في 2013سطس/آب فعلى سبيل المثال، في أغ

  21تلعرن وتل حاصل قرب حلب.
  

كان القتال مستمراً بين وحدات حماية الشعب وداعش في عين العرب، حيث ما زال  2014وحتى يونيو/حزيران 

الكھرباء والماء عن تلك المناطق، رغم قيام  ألف شخص بحسب تقارير. ويقال إن داعش قطعت ثمانينيوجد قرابة 

                                                           
السياسية األسوع نطاقاً التي يھيمن عليھا مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم والتاريخ والمكان، و"تيف ديم" ھي الحركة  17

 حزب االتحاد الديمقراطي. 
 ، القامشلي. 2014فبراير/شباط  9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قھرمان عيسى،  18
 28، ومصطفى جمعة، إربيل، 2013نوفمبر/تشرين الثاني  27مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع عبد الحكيم بشار، إربيل،  19

 .2013الثاني  نوفمبر/تشرين
  انظر:  20

United Nations, “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Conflict,” February 12, 
2014, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx 

  . 2014مايو/أيار  20تمت الزيارة في  
، وثقت ھيومن رايتس 2013مقابالت مع سكان تلعرن وتل حاصل في مناطق الحكومة الكردية اإلقليمية في ديسمبر/كانون األول  7في  21

  أشخاص على األقل. 7وقائع قصف عشوائي عديم التمييز بالھاون والمدفعية على القريتين من جانب قوات إسالمية، وإعدام ووتش 
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 7مدنياً عربياً، وبينھم  15وفي أواخر مايو/أيار قتلت داعش، بحسب تقارير، ما يصل إلى  22السكان بحفر آبار جديدة.
  23أطفال، في قرية التليلية على أطراف رأس العين.

  
في عفرين وعين العرب والجزيرة، وكانت كما شنت داعش وجبھة النصرة ھجمات انتحارية وبالسيارات المفخخة 

وحدات حماية الشعب أو اآلسايش، التي تعد أھدافاً عسكرية، لكنھا  أمنية تتبعاألھداف في أحيان كثيرة ھي نقاط 
تحتوي أحياناً على مسؤولين إداريين محليين وفي حالة واحدة على مكتب للھالل األحمر الكردي. وقد تسببت بعض 

  تل مدنيين. ھذه الھجمات في ق
  

أحزمة ناسفة في فندق ھداية بالقامشلي،  ر، على سبيل المثال، قام ثالثة انتحاريون بتفجي2014مارس/آذار  11في 

وفي صباح الثامن من  24أشخاص وجرح ثمانية. 5قتل مالذي كان يستخدم كمكتب إداري مركزي، مما أدى إلى 

بد الكريم عمر، وھو مسؤول بمكتب العالقات الخارجية في انفجرت سيارة مفخخة أمام منزل ع 2014فبراير/شباط 

الجزيرة، بالقامشلي، بينما كان ذاھباً إلى عمله. لم يصب عمر بسوء لكن القنبلة قتلت أباً لخمسة أطفال، ھو محمد 

  25سنة، الذي كان يمر بسيارته على المكان في ذلك الوقت. 37يوسف، 

  

  انياإلنس عبورعمليات إغالق الحدود وحق ال
المدنيون في عفرين وعين العرب والجزيرة أيضاً بعمليات إغالق الحدود التي تفرضھا تركيا على الحدود  ضرريت

على الحدود العراقية. وقد قالت منظمات إنسانية محلية، يديرھا حزب  حكومة إقليم كردستانالتركية، وتفرضھا 
تس ووتش إن المعابر مع البلدين ظلت مفتوحة جزئياً فقط االتحاد الديمقراطي وكذلك منظمات مستقلة، لـ ھيومن راي

. وقال أحد عمال ھاللمساعدات اإلنسانية، مما قلل إلى حد بعيد من كميات الغذاء والمستلزمات الطبية التي يمكن دخول
  26"إذا كنت من مرضى السكري أو تعاني من أبسط األمراض المزمنة كالربو فأنت في مأزق". :اإلغاثة

  

                                                           
  انظر:  22

“They Cut Hands, Cut Heads, Play with Corpses: Islamic Extremists Fighting Brutal War against Kurds in Syria,” by Jonathan 
Spyer, National Post, May 11, 2014, http://news.nationalpost.com/2014/05/11/they-cut-hands-cut-heads-play-with-corpses-
islamic-extremists-fighting-brutal-war-against-kurds-in-syria/ 

 . 2014مايو/أيار  19تمت الزيارة في 
  انظر:  23

 Amnesty International, “Children Among 15 Civilians Summarily Killed in Northern Syria,” June 5, 2014, 
http://amnesty.org/en/for-media/press-releases/children-among-15-civilians-summarily-killed-northern-syria-2014-06-05, 
accessed June 6, 2014, and Hawar News, “Komkujiya Tilêliyê: 7 zarok bi giştî 15 sivîl bûn qurbanî,” May 29, 2014, 
http://www.hawarnews.com/kurdi/index.php?option=com_content&view=article&id=11465:komkujiya-tileliye-7-zarok-bi-
giti-15-sivil-bun-qurbani&catid=39:manet,  2014يونيو/حزيران  2تمت الزيارة في  

  انظر:  24
“3 Suicide Bombers Strike at Hotel in North Syria,” by Albert Aji, Associated Press, March 11, 2014. See also Report of the 
Secretary-General on the Implementation of Security Council Resolution 2139 (2014), March 26, 2014, 
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-secretary-general-implementation-security-council-resolution-2139 

. 2014أبريل/نيسان  3تمت الزيارة في   
فبراير/شباط  9، ونجل محمد أمين يوسف، القامشلي، 2014ير/شباط فبرا 9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد الكريم عمر، القامشلي،  25

2014 . 
 . 2014فبراير/شباط  8مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم والمكان،  26
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ركيا بدخول مساعدات محدودة عبر المعبر غير الرسمي عند الدرباسية، مرة واحدة في الشھر، وكل ستة تسمح ت

وقد استقبلت  2014.27أسابيع في بعض الحاالت، كما قال مسؤول محلي يعمل في اإلغاثة اإلنسانية في فبراير/شباط 

لكن عددھم لم يكن معروفاً حتى  سوريا، فيأخرى  مناطقعفرين وعين العرب والجزيرة آالف النازحين من 

مايو/أيار أعلنت سلطات الجزيرة عن إقامة أول مخيم في المنطقة  أواسط، بحسب المسؤول. في 2013فبراير/شباط 

ً للنازحين    28خيمة مبدئياً، قرب المالكية. 300، بسعة داخليا

  

مساعدات الغذائية جواً في القامشلي، طن متري من ال 40في مطلع فبراير/شباط قام برنامج الغذاء العالمي بإنزال 

طناً إضافية في المستقبل، لكن المعونات ھبطت في المطار الذي تسيطر عليه الحكومة  360وأعلن عن توصيل 

وقالت سلطات كردية محلية وعمال إغاثة محليون لـ ھيومن رايتس ووتش إن شيئاً من المعونات لم يصل  29السورية.
الواقعة خارج سيطرة الحكومة. وفي تقرير األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمام إلى المدنيين في المناطق 

"بديل محدود وقليل الفعالية من  :، وصف كي مون عمليات اإلنزال الجوي بأنھا2014مجلس األمن في مارس/آذار 

  30ساعدة في الحسكة.ألف شخص المحتاجين إلى الم خمسمائة" بالنسبة للمقارنة بالوصول براً حيث التكلفة 
  

مارس/آذار سمحت الحكومة السورية للمرة األولى بدخول المساعدات اإلنسانية إلى سوريا من تركيا عبر  20في 

المعبر الذي تسيطر عليه الحكومة في القامشلي. وقامت الحكومة ومنظمات منتسبة إليھا بتوزيع المساعدات. وبحسب 
ديمقراطي في الجزيرة يعملون في مجال المساعدة اإلنسانية، قام الھالل نشطاء غير منتمين إلى حزب االتحاد ال

  31% من المساعدات على منظمة منتسبة إلى حزب االتحاد الديمقراطي. 30األحمر العربي السوري بتوزيع 

  

قتة مستودعات مؤ 10شاحنة إضافية تحمل الطعام، و 34مايو/أيار، أعلن برنامج الغذاء العالمي عن توصيل  16في 

  32للتخزين، عبر الحدود عند القامشلي.
  

                                                           
 . 2014فبراير/شباط  12مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ھمبر حسن،  27
-http://en.firatajans.com/news/news/first-refugee، 2014مايو/أيار  13"إقامة أول مخيم للالجئين في روجافا"، أخبار الفرات،  28

camp-established-in-rojava.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 2014مايو/أيار  19، تمت الزيارة في .  
  انظر:  29

World Food Programme, WFP Airlift Brings Aid to Most Vulnerable in Northeast Syria Amid Growing Challenges, February 4, 
2014, https://www.wfp.org/news/news-release/wfp-airlifts-bring-aid-most-vulnerable-northeast-syria-amid-growing-
challenges?amp&amp&amp .2014مارس/آذار  17تمت الزيارة في    

 .2014مارس/آذار  26)، 2014( 2139عن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم تقرير األمين العام  30
 . 2014مارس/آذار  26مراسلة إلكترونية إلى ھيومن رايتس ووتش،  31
  انظر:  32

World Food Programme, “Cross-Border Convoy Moves Food Aid Into Northeast Syria As Access Constraints Intensify,” May 16, 
2014, http://www.wfp.org/news/news-release/cross-border-convoy-moves-urgently-needed-food-aid-northeast-syria-
access-constrai#.U3cvrDRxGbM.twitter 

  . 2014مايو/أيار  19تمت الزيارة في  
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IIاالعتقاالت التعسفية .  
  

على مدار العامين الماضيين قامت قوات اآلسايش التي يھيمن عليھا حزب االتحاد الديمقراطي في بعض األحيان 
راد رجال أكست حاالت لبعمليات توقيف تعسفية لمعارضين سياسيين للحزب، وقد حققت ھيومن رايتس ووتش في 

ينتمون إلى أحزاب سياسية معارضة ـ ھي الحزب الكردي الديمقراطي السوري، وحزب أزادي وحزب يكيتي ـ يبدو 
أن السلطات اعتقلتھم تعسفاً في عفرين. تم اإلفراج عن ثالثة من الرجال وحكم على الثالثة الباقين بأحكام سجن مطولة 

  (انظر أدناه).  2014بعد محاكمات تبدو غير عادلة في أبريل/نيسان 

  
قال الرجال الثالثة المفرج عنھم، الذين أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش مقابالت، إنھم احتجزوا لمدة أسبوع واحد، 

عرضھم على قاض. وقالوا تم وشھر واحد، وشھرين على الترتيب، لكن لم يتم توجيه أي اتھام رسمي إليھم قط، وال 
اثنان  ويرىالتواصل مع محام، ولم يمنح حق الزيارات العائلية غير واحد منھم.  إنھم لم يتمتعوا أثناء احتجازھم بحق

  يعرف السبب.  يكن الثالث منھم أنھم احتجزوا بسبب نشاطھم السياسي السلمي، ولم
  

وقال اثنان من الرجال الثالثة المفرج عنھم إنھم لم يتعرضوا إلساءة بدنية أثناء االحتجاز، لكنھم سمعوا آخرين 

االنتھاكات  :4رضون للضرب في مقر االحتجاز، حيث تم وضعھم في قبو محكمة سابقة في عفرين (انظر الفصل يتع

يوماً وتم تھديده بالقتل. وقال الثالث إنه  20أثناء االحتجاز). وقال أحد الرجلين إنه احتجز في زنزانة عزل لمدة 

  33على أطراف عفرين.تعرض للضرب بسلك عدة مرات أثناء احتجازه في مدرسة قروية 
  

، لـ ھيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2014األشخاص الثالثة المدانين في أبريل/نيسان  أقاربوقال 

إنھم لم يتلقوا معلومات عن التھم الجنائية أو اإلجراءات القضائية، وقد ظنوا أن االعتقاالت ترجع إلى النشاط  2013

ال يمكنك أن تقول شيئاً، ألنھم السلطة"، مشيرة إلى "الرجال لـ ھيومن رايتس ووتش:  أحدالسياسي السلمي. قالت ابنة 
  34حزب االتحاد الديمقراطي.

  
"ليس لدينا معلومات. ال نحصل على شيء سوى شائعات عنه على موقع  :وقالت شقيقة أحد الرجال اآلخرين

  35فيسبوك".
  

لة تمكن من زيارة قريبھم المحتجز، وفي اثنتين من ھذه الحاالت وقال أقارب اثنين من المحتجزين إن أحد أفراد العائ
  الثالث قال األقارب إن قوات حزب االتحاد الديمقراطي أخذت نقوداً وأمتعة من منازلھم وسرقت سيارة العائلة. 

  
كتب إلى أنكر القائد العام لقوات اآلسايش، جوان إبراھيم، أن اآلسايش تقوم بعمليات توقيف على أسس سياسية، و

قائال: "نحن ال نحتجز سجيناً سياسياً واحداً، فكافة المحتجزين متھمون بتھم  2014ھيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 

كما أدلى بعض كبار مسؤولي اإلدارة في الجزيرة بنفس التعليق، قائلين إن جميع  36جنائية أو تتعلق باإلرھاب".
من قبيل االتجار في المخدرات أو التورط في ھجوم مسلح نظمته  فردية، جرائمعمليات التوقيف تتم على أساس 

"ليس لدينا  :جماعة إسالمية متطرفة. قال كنعان بركات، رئيس األمن الداخلي في الجزيرة، لـ ھيومن رايتس ووتش

                                                           
 . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  27مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم، إربيل،  33
 2013نوفمبر/تشرين الثاني  29مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم، إربيل،  34
 2013نوفمبر/تشرين الثاني  28ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم، إربيل،  مقابلة مع 35
 .2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم،  36
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جرائم، إلى النشطاء السياسيين المعتقلين بسبب ارتكابھم ل ات تُنسبمعتقلون على أساس سياسي". وقال إن االتھام
  37ومعظمھا يتعلق بالمخدرات أو حيازة السالح.

  

، بعد مفاوضات بين حزب االتحاد الديمقراطي وأحزاب المعارضة، أعلنت 2013ديسمبر/كانون األول  13في 

محتجزاً بموجب حكم قضائي، وكان معظمھم من المتھمين بمساعدة جماعات  54اآلسايش أنھا أفرجت عن 

دعا الحزب الكردي الديمقراطي السوري وحزب أزادي إلى اإلفراج عن  2014ن الثاني يناير/كانو 7في  38متطرفة.

   39نشطائھم المحتجزين، وبينھم األشخاص الثالثة الذين أجرت ھيومن رايتس ووتش المقابالت مع أقاربھم.
  

من أعضاء شخصاً العتداءات مختلفة، وبينھم خمسة  13أبريل/نيسان قامت إحدى محاكم عفرين بإدانة  29في 

شخصاً اشتكى الحزب الكردي الديمقراطي  11الحزب الكردي الديمقراطي السوري ممن كانوا على قائمة بأسماء 

  وكان ھؤالء المدانون ھم:  40السوري وحزب أزادي بشأنھم في يناير/كانون الثاني.
  

  20محيي الدين شيخ سيدي ومحمد حسين، المحكوم عليھما غيابياً بالسجن لمدة  ً لتفجير قنبلة في مبنى  عاما

  .2013أغسطس/آب  22للمجتمع المدني في عفرين يوم 

  عاماً لتفجير سيارة في عفرين  15ھنان معمو ورزان محمد وحامد بن جمال، المحكوم عليھم بالسجن لمدة

  .2012الثاني  تشريننوفمبر/ 27يوم 

 سنوات لتفجير قنبلة في  10جن لمدة بيازيد معمو وسيامند بريم ومحمد سعيد عيسو، المحكوم عليھم بالس

 .2013سبتمبر/أيلول  4اتحاد اإلعالم الحر في عفرين يوم 

  سنوات لمحاولة تفجير سيارة تقل أحد مسؤولي حزب  10رسول إسماعيل المحكوم عليه بالسجن لمدة

 .االتحاد الديمقراطي

  الترتيب لتفجير مركز جمعية سنوات على  10و 20حسن شندي وجوان شيخو المحكوم عليھما بالسجن لمدة

 .2013يوليو/تموز  4المرأة في عفرين يوم 

                                                           
 .2014فبراير/شباط  9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع كنعان بركات، القامشلي،  37
، 2013ديسمبر/كانون األول  13ر الفرات، محتجزاً، أخبا 54"قوى األمن العام في روجافا تفرج عن  38

http://en.firatajans.com/news/news/rojava-public-security-forces-release-54-detainees.htm مارس/آذار  11، تمت الزيارة في
2014 .  

  انظر:  39
 http://pdksp.org/arabic-ar/-nuce/kurdistan/5020-pdksp.html, accessed March 11, 2014  

  انظر:  40 
“People's Court in Efrin Prosecutes Accused of the Bombings in the District,” Hawar News, April 29,2014 

http://hawarnews.com/index.php/2013-02-14-17-53-15/13169-2014-04-29-17-33-51, accessed May 21, 2014, and “PYD 
Prosecutes Rival Kurdish Politicians in Syria’s Efrin,” Ara News, April 3, 2014, http://aranews.net/2014/05/pyd-prosecute-

rival-politicians-in-syria-s-efrin/,   

  .2014مايو/أيار  21تمت الزيارة في 
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  27سنوات لتفجير سيارة في عفرين يوم  10عقيد مصطفى وأدھم خليل المحكوم عليھما بالسجن لمدة 

 . 2012نوفمبر/تشرين الثاني 
 

ال شخص على اطالع وق 41وصف الحزب الكردي الديمقراطي السوري ھذه األحكام بأنھا "ذات دوافع سياسية".
أمنية، إن المتھمين أدينوا على أساس اعترافاتھم. اشتكى ألسباب بمجريات المحاكمة، وقد رغب في حجب اسمه 

المتھمون للقاضي من تعرضھم للتعذيب أثناء االحتجاز، بحسب ذلك الشخص، لكن القاضي صرف النظر عن 
  42الشكوى.

  
كردية تتمركز في ألمانيا، ھي المركز الكردي للدراسات  وفي رد فعل على األحكام، قامت منظمة حقوقية

واالستشارات القانونية (ياسا)، بتسليط الضوء على عدد من المخالفات اإلجرائية وانتقدت "اإلخفاق في تأمين محاكمة 
ن من واستناداً إلى مراجعة لسجالت المحكمة قالت ياسا إن القضاة أخفقوا في النظر في شكاوى المتھمي 43عادلة".

التعذيب النتزاع االعترافات. كما كانت السلطات المحلية قد رفضت أن تأذن لـ ياسا بزيارة المتھمين في فبراير/شباط 

   44، كما قال أحد أعضاء المنظمة.2013

  
ورداً على استعالم ھيومن رايتس ووتش عن بقية األشخاص الموجودين على قائمة الحزب الكردي الديمقراطي 

"ال نعرف  أزادي من يناير/كانون الثاني، قال إبراھيم قائد اآلسايش إنھم ليسوا في عھدة اآلسايش والسوري وحزب 
  45شيئاً عن حالتھم".

  

                                                           
  انظر:  41

 “PYD Prosecutes Rival Kurdish Politicians in Syria’s Efrin,” Ara News, April 3, 2014 .  

  . 2014مايو/أيار  27مقابلة ھاتفية مع ھيومن رايتس ووتش،  42
  انظر:  43

Kurdish Center for Studies and Legal Consultancy, “People’s Court in ‘Afrin Ignores the Law and Lacks Standards of Justice,” 
May 30, 2014. http://yasa-online.org/ar/images/Studien/yasa-afrin%20urteil.pdf   

  2014يونيو/حزيران  3تمت الزيارة في 
 .2014مايو/أيار  23ع جيان بدرخان، مقابلة ھيومن رايتس ووتش م 44
. وبقية األشخاص على قائمة الحزب الكردي الديمقراطي 2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم،  45

، 2013السوري وحزب أزادي ھم: أحمد سيدو، وشكري بكر، وحيدر شكري بكر، أعضاء حزب أزادي المزعوم اعتقالھم في سبتمبر/أيلول 
، وإدريس علوش وھو محام غير معروف االنتماءات، 2013وجوان قلندر بن منان عضو حزب أزادي المزعوم اعتقاله في أغسطس/آب 

  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  11يزعم اعتقاله في عفرين يوم 
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IIIالقانونية . انتهاكات سالمة اإلجراءات  
  

إضافة إلى قوة الشرطة، قامت السلطات التي يقودھا حزب االتحاد الديمقراطي في عفرين وعين العرب والجزيرة 
. كما يةشاء نظام قضائي على مدار العامين الماضيين يشمل مكتباً لالدعاء ومستويين من المحاكم، ابتدائية واستئنافبإن

شرعت أيضاً في إصالح بعض القوانين السورية والقانون الجنائي. وما زال مدى انطباق القانون السوري محاطاً 
  بالغموض. 

  
ي الجزيرة، يتعين على اآلسايش استصدار تصريح من النائب العام قبل وبحسب كنعان بركات رئيس مجلس الداخلية ف

عملية توقيف. قال بركات إن المحتجزين يلقون معاملة إنسانية، ويتمتعون بحق التواصل مع محام، أية إجراء 
 مون أمام محكمة مستقلة. ومع ذلك فإن مقابالتنا مع محامينكويعرضون على قاض في غضون ثالثة أيام، ويحا

محليين، ونشطاء حقوقيين ومحتجزين سابقين أو حاليين توحي بقوة بأن النظام يخفق في تلبية المعايير األساسية 
  للمحاكمات العادلة أو في حماية حقوق المحتجزين من االحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة. 

  
اة والخبراء القانونيين المؤھلين. وقال وقد ألقى مسؤولو العدالة بالئمة اإلخفاقات على غياب وكالء النيابة والقض

: 2014مسؤول العدالة رفيع المستوى في الجزيرة، سنھريب برجوم، الذي عين في منتصف يناير/كانون الثاني 

  46"نحن ال ننكر وجود مشاكل، فالناس في المحاكم ليسوا دائماً حسني التدريب".
  

القضائي يفتقر إلى وكالء النيابة والقضاة المؤھلين، لكنھم  ووافق محامون ونشطاء حقوقيون مستقلون على أن النظام
ألقوا باللوم بشكل أكثر صراحة على السلطات التي يديرھا حزب االتحاد الديمقراطي لتسييس النظام وعدم السماح 

  بوجود محاكم مستقلة. 
  

تيجة لھذا ال يمكنھا حماية وقال أحد المحامين: "المحاكم ليست مستقلة، فھي على صلة بقوة سياسية بعينھا. ون
  47استقاللھا".

  
وتعمل الوثيقة الدستورية التأسيسية لعفرين وعين العرب والجزيرة، أو العقد االجتماعي، على تكريس استقالل 

). أما احتجاز شخص دون أدلة فھو يمثل مخالفة 72) وتضمن الحق في محاكمة عادلة (المادة 63القضاء (المادة 

  ). 73جنائية (المادة 

  

إن المواثيق واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تشكل "جزءاً أساسياً، مكمالً لھذا العقد".  20المادة  قد ورد فيو

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنھما "جزء ال  22وتصف المادة 

  يتجزأ من ھذا الميثاق". 
  

االت االحتجاز العشرين التي حققت فيھا ھيومن رايتس ووتش، بمن فيھم أولئك الذين احتجزوا بتھم تبدو وفي أغلبية ح
  48سياسية والذين احتجزوا لجرائم عادية، قال األفراد أنفسھم أو أقاربھم إن اآلسايش لم تبرز تصريحاً عند توقيفھم.

                                                           
 ، القامشلي.2014فبراير/شباط  12مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سنھريب برجوم،  46
 ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم والتاريخ. مقابلة مع 47
لجرائم عادية  2014محتجزاً حتى فبراير/شباط  14محتجزاً ومحتجزاً سابقاً:  20أجرت ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع ما مجموعه  48

وتم اإلفراج عنھم، وأقارب  على أسس تبدو سياسية 2013رجال احتجزوا في عفرين في  3في سجني القامشلي والمالكية (وبينھم سيدتان)، و
رجال آخرين محتجزين حالياً في عفرين ألسباب سياسية أيضاً. قال رجل واحد في سجن القامشلي إن اآلسايش ضبطوه متلبساً بحيازة  3
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وتش إن المحكمة تقدم محامياً لمن ال يملك التكلفة، قال مسؤولون قضائيون وأمنيون في الجزيرة لـ ھيومن رايتس و
لكن أحداً من المحتجزين الحاليين أو السابقين الذين أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش المقابالت لم يقل إنھم حصلوا 

. ومن بين الحاالت العشرين التي فحصتھا ھيومن رايتس ووتش، قال شخص واحد ال غير إنه حصل ه الخدمةعلى ھذ
محام، والباقون إما أنھم لم يعرفوا بحقھم في وجود محام أو أنھم لم يملكوا المال الالزم لدفع أتعابه، وھذا بحسب على 

  الموقوفين أو أقاربھم. 
  

ساعة، تقبل التمديد حتى يومين  24 الفرد بحد أقصىقال بركات ومسؤولون آخرون إنه يجوز لآلسايش احتجاز 

بل عرضه على قاض. والباب السادس من الئحة اآلسايش الداخلية يحظر عليھا آخرين بأمر من النائب العام، ق

دون أمر تمديد من "سلطة قضائية"، كما يجب "إحالة الشخص إلى القضاء" في ساعة  24احتجاز شخص أكثر من 

  ). 3غضون سبعة أيام (انظر الملحق 

  
ل عرضھم على قاض. قال أربعة أشخاص إنھم ومع ذلك فقد اشتكى محتجزون حاليون وسابقون من مدة االحتجاز قب

أيام. لكن شخصا واحداً قال إنه لم ير قاضياً حتى مر عليه  3ه بعد قابلقاضياً بعد أسبوع، وقال شخص واحد إنه  قابلوا

أكثر من شھرين رھن االحتجاز. وقال محتجز بسجن القامشلي إنه قضى ھناك شھراً في توقيت زيارة ھيومن رايتس 

  قاض.  مقابلةأسابيع دون  3قاض. وقال محتجز بسجن المالكية إنه ھناك منذ  مقابلةدون  2014براير/شباط ووتش في ف

  
األحكام إلى تشويش كبير وسط المحتجزين السابقين والحاليين. قال رجالن بسجن القامشلي إنھما يقضيان  كما أدت

جلين متلبساً بحيازة مخدرات، وقال إن اآلسايش عقوبة دون الذھاب إلى المحكمة على اإلطالق. وقد ضبط أحد الر
أخبروه بأن عليه البقاء في السجن لحين تسديد غرامة. وقال الرجل اآلخر إن اآلسايش أمروه بالبقاء في السجن لمدة 

  أيام لمشاجرة عنيفة مع جاره الذي تقدم بشكوى.  10

  
مناقشة حول التعويض مع الطرف المتضرر، لكنھم وقال محتجزون آخرون إنھم قيد االحتجاز بينما تجري وساطة أو 

  لم يفھموا العملية. 
  

والحق في المحاكمة العادلة وغيرھا من ضمانات سالمة اإلجراءات ھي حقوق أساسية تنطبق في كافة األوقات، حتى 
مراجعة أثناء حاالت الطوارئ من قبيل النزاع المسلح. وتتضمن ھذه الحقوق األساسية حق جميع المحتجزين في 

  احتجازھم على وجه السرعة من طرف قاض. 
  

على كافة األطراف "توقيع عقوبات وتنفيذ عمليات إعدام دون حكم مسبق تنطق به اإلنساني ويحظر القانون الدولي 
  49محكمة نظامية التشكيل، تقدم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنه ال غنى عنھا".

 

  القوانين المتغيرة
السلطات بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي إلصالح القوانين  تبذلهقيد نظام العدالة جھد مستمر ويضاعف من تع

  السورية. وقد قدم محامون وقضاة ومسؤولون في العدالة روايات مختلفة عن القوانين المعمول بھا. 

                                                                                                                                                                             
إن اآلسايش لم األخرى، قال األفراد أو أفاربھم  16آخرون بتسليم أنفسھم حين سمعوا أنھم مطلوبون. لكن في الحاالت الـ 3مخدرات، وقام 

 يبرزوا تصريحاً عند إجراء التوقيف. 
  :اللجنة الدولية للصليب األحمر انظر 49

 ICRC, Customary IHL database, Rule 100; Common article 3 of the Geneva Conventions. 
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أن المناطق التي يديرھا حزب من العقد االجتماعي أنه "ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني". إال  18تقرر المادة 

نشر القوانين الجديدة، ومن جھة أخرى لم تنشر السلطات أي تغييرات ت رسميةاالتحاد الديمقراطي ليست بھا جريدة 
  أدخلتھا على القوانين السورية أو القانون الجنائي. 

  
مستقبلية إلنشاء محكمة  أما ھوية المسؤول عن إلغاء أو تعديل القوانين فلم تزل محاطة بالغموض. ھناك خطط

  بعد.  نشأدستورية يفترض فيھا مراجعة القوانين، لكن تلك الھيئة لم تُ 
  

طيف على معاقبة التتسم صياغة بعض القوانين السورية بأنھا فضفاضة على نحو يسمح للمحاكم ب الوقت نفسه،وفي 
ير عن الرأي السياسي صراحة، مثل من األنشطة السلمية وخنق حرية التعبير. كما أن بعض النصوص تحظر التعب

وتعمل قوانين أخرى على التمييز ضد األكراد، مثل  50تلك التي تحظر االنتماء إلى أحزاب سياسية دون تصريح.
  51الحظر المفروض على استخدام اللغة الكردية والقيود المفروضة على بيع العقارات لألكراد.

  
بركات الذي يعمل أيضاً كمحام، بدأ مشروع إصالح القوانين  وبحسب رئيس األمن الداخلي في الجزيرة، كنعان

تقريباً. قال بركات إن تشكيلة قوانين من سوريا وسويسرا وبريطانيا ومصر ھي  2012واللوائح في سبتمبر/أيلول 

لمحكمة المعمول بھا حالياً، إضافة إلى العقد االجتماعي وما أطلق عليه "األعراف المحلية". وقدم الرئيس المشارك ل
فا شيئاً فشيئاً. بعض القوانين من االشعبية بالقامشلي، قھرمان عيسى، رواية مشابھة، فقال: "نحن نعد قوانين روج

سوريا وبعضھا من فرنسا وبريطانيا". وشرح أن القانون السوري يظل ساري المفعول ما لم يتغير، لكن "في الوقت 
ا عن رأي جوار إبراھيم الناطق باسم اآلسايش، الذي قال إن وقد اختلف ھذ 52نفسه نحن نستلھم قوانين أخرى".

  53اآلسايش تطبق القانون الجنائي السوري والعقد االجتماعي.
  

"إننا  :رفض قھرمان عيسى المزاعم القائلة بأن عدم وضوح اإلصالحات القانونية يفتح الباب لالنتھاكات، وقال
  كذلك".متفقون في المجتمع على ما يعد جنائياً وما ليس 

  

 26بخالف إلغاء القوانين التي تميز ضد األكراد، قال مسؤولو العدل إنھم ألغوا أيضاً عقوبة اإلعدام. والحق أن المادة 

  من العقد االجتماعي، في تطور إيجابي، تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام. 
  

في حالة من التشوش، فقال سجين إال أن عملية اإلصالح المشوبة بعدم الوضوح قد تركت المسجونين والمحتجزين 
في سجن القامشلي: "قال لي [القاضي] إنني محتجز حتى يقرروا ماذا يفعلون بي. ال أعرف القانون الذي سأحاكم 

  54بموجبه".
  

  55واشتكى سجين آخر في سجن القامشلي: "ال أعرف ماذا يحدث، ال أحد يعرف القوانين".
  

                                                           
 ".انظر ھيومن رايتس ووتش "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد في سوريا 50
 نفسه. 51
 ، القامشلي.2014فبراير/شباط  9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قھرمان عيسى،  52
 .2014يناير/كانون الثاني  27مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جوار إبراھيم الناطق باسم اآلسايش،  53
 ، سجن القامشلي.2014فبراير/شباط  10مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم،  54
 ، سجن القامشلي.2014فبراير/شباط  10قابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم، م 55
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IVاالنتهاكات أثناء االحتجاز .  
  

إلى شخص موقوف، ومع ذلك فإن تلك اإلساءات تقع،  النفسيةمن العقد االجتماعي اإلساءة البدنية أو  25لمادة تحظر ا

  إلى الوفاة.  وقعتا مؤخراً وقد أدت في حالتين 
  

عادية، وتم حجب التفاصيل لحماية ھويته، إن أفراد اآلسايش اعتدوا عليه بالضرب  على جريمةقال رجل تم توقيفه 

  إلرغامه على االعتراف.  2013لي في أواخر في القامش

  
حين وضعوني في السيارة بدأوا في توجيه اللكمات إلّي. وظلوا يضربونني من عامودة حتى 

القامشلي. لكموني في رأسي ووجھي وبطني. أخذوني إلى مخفر قناة السويس. لم أعترف على 
في اليوم الخامس أخذوني وعصبوا الفور، فضربوني. وفي اليوم التالي كرروا السؤال فأنكرت. و

بنادقھم مرمى عينّي ووضعوا القيود حول يدّي. وضعوني على األرض، ووضعوا ساقي في 
الكالشنكوف. بدأوا في ضربي على أجزاء من ساقي... وباطن قدمّي... بعصا غليظة... كانت 

لكھرباء أيضاً. عيناي معصوبتين، وشخصان يمسكان بساقي. تسببوا في صدمة كبيرة. استخدموا ا
  56وألن جسمي لم يتحمل العصا فقد اعترفت.

  
قال الرجل إنه عرض على محكمة بعد شھر وسأله القضاة إن كان قد اعترف تحت وطأة التعذيب، فرد الرجل 

باإليجاب، لكنه قال للقضاة أيضاً إنه ارتكب الجريمة. وقال إن المحكمة أقرت بتعرضه للضرب لكنھا لم توجه أسئلة 
  اتخذت خطوات أخرى. وبقدر علمه، لم يعاقب أحد من أفراد اآلسايش. وال 

  

لجريمة عادية. قال الرجل إنه حاول الفرار من اآلسايش، وحين  2013وقال محتجز آخر إنه اعتقل في منتصف 

  عثروا عليه ضربوه: 
  

 ضربوني على رأسي بكالشنكوف حين أمسكوا بي. وكسروا أحد أضلعي. أخذوني إلى الغربية
[مخفر تابع لآلسايش في القامشلي]، وضربوني ھناك. كانوا خمسة رجال. ضربوني ببنادق 

الكالشنكوف وبالعصّي. كانوا يسبونني ويضربونني. وبعد ذلك أحضروا لي طعاماً. ثم قام أحد 
  57اآلسايش بتخييط جرح رأسي.

  
رب مبرح بعد توقيفه في عفرين وقال رجل آخر، من أعضاء الحزب الكردي الديمقراطي السوري، إنه تعرض لض

  ، لتورطه المفترض في تفجير: 2013في يوليو/تموز 

  
جاء رجل بسلك غليظ، وناداني. قال لي أن أرقد على األرض وبدأ في ضربي. بدأ بالقدم ثم سائر 
جسمي. وقالوا لي إنني قتلت رجالً من حزب االتحاد الديمقراطي، فذھبوا لدفن زميلھم ثم عادوا. 

التراب من قبره وطلبوا مني أن آكله. ثم عاودوا ضربي. أحضروا بندقية كالشنكوف  وأحضروا
  58. شعر أحد الرجال بالتعب فتولى آخر ضربي.وحزام البندقيةوربطوھا بقدمي بين الماسورة 

                                                           
 مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب المكان والتاريخ. 56
 مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم والمكان والتاريخ. 57
 .2013ن الثاني نوفمبر/تشري 27مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم، إربيل،  58
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لكنھما وقال رجالن آخران سبق احتجازھما واإلفراج عنھما في عفرين إنھما لم يتعرضا إلساءة بدنية أثناء االحتجاز 
سمعا آخرين يتعرضون للضرب في مقر االحتجاز، أثناء احتجازھما في قبو محكمة سابقة. وقال أحد الرجلين إنه 

  59يوماً وتم تھديده بالقتل. 20احتجز في زنزانة عزل لمدة 

  
اعتدى بعض أفراد وحدات حماية الشعب أيضاً بالضرب على عشرات المحتجزين، من أعضاء حزب يكيتي، في 

مظاھرة  الثامن:، بعد استخدام القوة المفرطة المميتة ضد مظاھرة في عامودة (انظر الفصل 2013و/حزيران يوني

عامودة). قال اثنان من المحتجزين المعتدى عليھما لـ ھيومن رايتس ووتش إن وحدات حماية الشعب احتجزوھم لمدة 
، حيث حرموا من الماء والطعام وتعرضوا يوم ونصف في قبو رطب بإحدى قواعد وحدات حماية الشعب قرب ھيمو

  60للضرب.
  

وأقر كنعان بركات، رئيس مجلس الداخلية في الجزيرة، بحدوث بعض اإلساءات إلى محتجزين، لكنه قال إن القوات 
"لقد حدث ھذا، ربما بعض الضرب أو القوة المفرطة". وعند حدوث إساءة يحاسب فرد  :المسيئة تحاسب. قال بركات

  61عدد أفراد اآلسايش الذين تمت معاقبتھم. يعرف بركات يكنمسؤول "كأي مواطن آخر" بحسب قوله. لم اآلسايش ال
  

وقدم جوان إبراھيم قائد اآلسايش بعض التفاصيل رداً على سؤال من ھيومن رايتس ووتش، فجاء في خطابه إلى 
ة محتجزين، دون إشارة إلى توقيت ھيومن رايتس ووتش أن خمسة من أفراد اآلسايش خضعوا للتأديب إلساءة معامل

أشھر، كما تمت إقالة جميع األفراد من القوة، حسبما ورد  6-4وتراوحت العقوبات بين االحتجاز لمدة  62حدوث ھذا.

  في خطابه.
  

  وفاة هنان حمدوش
 عاماً، بحسب 36ت قوات اآلسايش في عفرين بتوقيف ھنان حمدوش البالغ من العمر مقا 2014مايو/أيار  3في 

تقرير إعالمي وشخص مقرب من العائلة. وفي اليوم التالي أبلغت اآلسايش العائلة بوفاة ھنان أثناء االحتجاز جراء 
  تعمده تھشيم رأسه في جدار. 

  
قال الشخص المقرب من العائلة إن حمدوش كان قد اعتقل ألفعال إجرامية، ولكن تم اإلفراج عنه لحضور زفاف في 

التالي للزفاف اشتبك حمدوش في شجار مع شخص في عفرين مما دفع اآلسايش للتدخل.  في اليوم 63مايو/أيار. 2

أوقفت اآلسايش حمدوش، الذي سب زعيم حزب العمال الكردي عبد هللا أوجالن، وأھان ضباط اآلسايش وضرب 
  أحدھم، بحسب ذلك الشخص. 

  

ه في جدار. وورد في بيان نشرته اآلسايش، مايو/أيار أبلغت اآلسايش العائلة بأن حمدوش انتحر بتھشيم رأس 4في 

بحسب تقارير، أن حمدوش كان مخموراً ويتصرف بعدوانية. فقال البيان "بينما كان في الحجز بدأ يصيح ويقرع 
  64الجدار وباب غرفة الحجز المعدني برأسه مما أدى إلى وفاته".

                                                           
 2013نوفمبر/تشرين الثاني  27مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش،  59
 .2014فبراير/شباط  11مقابالت مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب األسماء، عامودة،  60
 .2014فبراير/شباط  9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع كنعان بركات، القامشلي،  61
 .2014مايو/أيار  4إبراھيم،  خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان 62
  .2014مايو/أيار  27مقابلة ھاتفية مع ھيومن رايتس ووتش،  63
  انظر:  64
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يش بإعادتھا إلى العائلة، وصف كدمات غائرة وصف الشخص المقرب من العائلة، والذي شاھد الجثة بعد قيام اآلسا
في إحدى اليدين، وخدشاً على مؤخر الرقبة ـ وھي جراح قال الشخص إنھا ال  اً حول العينين واليدين، وإصبعاً مكسور

تتفق فيما يبدو مع إصابة الرأس الذاتية. وقد ظھر في صورة لوجه حمدوش اطلعت عليھا ھيومن رايتس ووتش ما 
  جمعات دموية وكدمات داكنة حول العينين.يبدو وكأنه ت

  
  وفاة رشوان عطاش

أفراد من عائلة عطاش بعد مشاجرة مع اآلسايش في رأس العين. وقعت  4تم احتجاز  2014فبراير/شباط  18في 

المشاجرة بعد تدخل اآلسايش في نزاع مالي بين عائلة عطاش وعائلة أخرى. وتوفي أحد أفراد عائلة عطاش 

  65عاماً، بعد اقتياده إلى االحتجاز. 24وھو رشوان عطاش مھندس الكھرباء البالغ من العمر المحتجزين، 

  

فبراير/شباط أن أحد أفرادھا "ھاجم المشتبه بھم المشاركين في المشاجرة،  19ورد في بيان أصدرته اآلسايش بتاريخ 

  سايش المسؤول سيحاكم أمام محكمة. وقالت اآلسايش إن فرد اآل 66مما أدى إلى وفاة رشوان عطاش بأزمة قلبية".
  

فبراير/شباط قامت اآلسايش بتسليم جثة رشوان إلى عائلته. وقال شقيقه لوسائل اإلعالم إن الجثة كانت بھا  20في 

 حسب قول. تم اإلفراج عن أبناء عمومة رشوان لكنھم تعرضوا للضرب بدورھم، تعرضه لألذىعالمات تدل على 
  67ھيومن رايتس ووتش.شخص مقرب من العائلة لـ 

  
في معرض الرد على أسئلة من ھيومن رايتس ووتش، قال جوان إبراھيم قائد اآلسايش إن فرد اآلسايش المسؤول 

(الذي لم يذكر اسمه) حوكم وأدين بتھمة القتل، وحكم عليه بـ"السجن المؤبد مع األشغال الشاقة". وأكد أحد أفراد عائلة 
  68إدانته.عطاش خبر توقيف فرد اآلسايش و

  

                                                                                                                                                                             
Assayish Forces Deny Torturing Syrian Kurd to Death,” Ara News, May 10, 2014, http://aranews.net/2014/05/assayish-
forces-deny-torturing-syrian-kurd-to-death 

  .2014مايو/أيار  28تمت الزيارة في 
  انظر:  65

 “Detainee Dies Under Torture in Asayish Prison, North Syria,” ARA News, February 2, 2014, 
http://aranews.org/en/home/kurdish-region/1059-detainee-dies-under-torture-in-assayish-prison,-north-syria.htm,  

  . وانظر: 2014مارس/آذار  12تمت الزيارة في 
“Statement on the Death of the Deceased Reshwan Atash Beko, Gemya Kurda, February 21, 2014, 
http://www.gemyakurdan.net/nuche/nuche-navmale/item/18871-2014-02-20-22-47-55,  

  . وانظر: 2014مارس/آذار  12تمت الزيارة في 
 “Kurdish Citizen Dies in Prison in Sere Kanye,” Welati, February 19,2014, 
http://welati.info/nuce.php?ziman=ar&id=13073&niviskar=1&cure=5&kijan 

 . 2014مايو/أيار  4، وخطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم، 2014مارس/آذار  12تمت الزيارة في  
  انظر:  66

 “Asayish Statement Regarding the Death Rashwan Atash Beko, February 19,2014, 
http://www.gemyakurdan.net/nuche/nuche-navmale/item/18834-2014-02-19-15-53-54 

  .2014مارس/آذار  22تمت الزيارة في  
 . 2014مارس/آذار  12مقابلة ھاتفية مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم،  67
 .2014يونيو/حزيران  3مقابلة ھاتفية مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم،  68



 
 

 
 الكردي الحكم تحت     24 

فبراير/شباط بعد ساعات من اعتقاله، جراء اعتداء بالضرب من أحد  18"توفي رشوان بتاريخ  :كتب إلينا إبراھيم

األعضاء اإلداريين باآلسايش في رأس العين، رداً على استفزاز من رشوان. وكان سبب وفاة رشوان توقف عضلة 
  69.القلب الناجم عن اعتداء عضو اآلسايش اإلداري (ب)"

  
  وبحسب إبراھيم، تمت إقالة أفراد اآلسايش الذين شھدوا االعتداء بالضرب على رشوان من القوة.

                                                           
 .2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم،  69
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Vظروف السجون .  
  

حالياً في المنطقة، ھما سجنا  والعمل داخلھما قائمفي الجزيرة، قامت ھيومن رايتس ووتش بزيارة سجنين معروفين 
على بوابته األمامية  بمتفجراتقناة السويس بالقامشلي بعد ھجوم القامشلي والمالكية. وتم إغالق سجن ثالث في حي 

  2013.70نوفمبر/تشرين الثاني  23في 

  
قال جوار إبراھيم الناطق باسم اآلسايش إن منطقتي عفرين وعين العرب تحوي كل منھما سجناً، لكن ھيومن رايتس 

يومن رايتس ووتش قال جوان إبراھيم قائد ووتش لم تتمكن من زيارة المنطقتين ألسباب أمنية. وفي خطاب إلى ھ

في عين العرب، لكن ھذه األعداد تتغير  83شخصاً في عفرين و 130مايو/أيار تحتجز  4اآلسايش إن اآلسايش حتى 

  71نتيجة لعمليات التوقيف واإلفراج.
  

يئاً لم يتغير قبل وصول تم إبالغ سلطات الجزيرة مسبقاً بالزيارة إلى سجن القامشلي، لكن السجناء ھناك قالوا إن ش
  . بدون إخطار مسبق وعفويةھيومن رايتس ووتش. أما زيارة سجن المالكية فكانت 

  
القامشلي والمالكية. قال سنھريب درسوم، رئيس مجلس العدل في الجزيرة، إن السجناء  يّ ويدير اآلسايش سجن

  72وعد لعملية النقل.في موعد قريب إلى اختصاص لجنته، لكنه لم يتمكن من تحديد م نسينقلو
  

وإضافة إلى ھذين السجنين، يحتجز المحتجزون أيضاً لفترات قصيرة في مخافر اآلسايش بأنحاء الجزيرة، وكذلك في 

  73مخفراً في الجزيرة. 13عفرين وعين العرب. وبحسب جوار إبراھيم الناطق باسم اآلسايش، يوجد لدى القوة 

  
فرين وعين العرب والجزيرة إن السلطات تدير أيضاً مقرات احتجاز قال نشطاء المعارضة وبعض المحامين في ع

سرية لكن ھيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد ھذا الزعم. وأنكر إبراھيم قائد اآلسايش وجود أية مقرات احتجاز 
  74المنظمات غير الحكومية. زياراتسرية، وقال إن السجون مفتوحة ل

  
احتجاز ألسرى الحرب، لكنھا لم توفر معلومات عن موقع تلك المقرات وال عدد  أيضاً مقرات ولوحدات حماية الشعب

األسرى بھا. قال ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب "إننا نعامل من نعتقلھم كأسرى حرب، بموجب 
ت اإلسالمية اتفاقيات جنيف". وقد أجرت وحدات حماية الشعب في بعض الحاالت عمليات تبادل لألسرى مع الجماعا

  75.التابعة للدولةالمسلحة غير 
  

                                                           
  انظر:  70

KurdWatch, “Al-Qamishli: Three Attacks against the PYD and the Regime,” November 25, 2013, 
http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2973&z=en&cure=1009, 

 .2014يونيو/حزيران  6تمت الزيارة في  
 ).4(انظر الملحق  2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من قائد اآلسايش جوان إبراھيم،  71
 . 2014فبراير/شباط  12لة ھيومن رايتس ووتش مع سنھريب برجوم، القامشلي، مقاب 72
 . 2014يناير/كانون الثاني  27خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوار إبراھيم الناطق باسم اآلسايش،  73
 . 2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم قائد اآلسايش،  74
 . 2014فبراير/شباط  12ايتس ووتش مع ريدور خليل، مقابلة ھيومن ر 75
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وكانت الظروف في سجني القامشلي والمالكية مالئمة، فلم يكن لدى المسجونين ـ الذين تراوحت جرائمھم بين السرقة 

مرات يومياً، ويتريضون لمدة ساعة  3والقتل ـ أية شكاوى كبرى من البيئة المادية، وكانوا يحصلون على طعام كاف 

  على األقل في اليوم، ويتمكنون من مقابلة طبيب إذا مرضوا. واحدة 
  

وكانت الشكوى الرئيسية للسجناء ھي طول مدة االنتظار قبل العرض على قاضي ـ أكثر من شھر واحد في حالتين ـ 
  ). القانونية انتھاكات سالمة اإلجراءاتالثالث: وغياب الوضوح فيما يتعلق باإلجراءات القانونية (انظر الفصل 

  
يعمل سجن القامشلي، الذي كان فيما سبق مصنعاً للطوب اإلسمنتي، منذ عامين ونصف بحسب مدير السجن فانر 

سجيناً في توقيت زيارة ھيومن رايتس ووتش، رغم أن سعته  17، إن السجن به ھذا وقد قال، وأكد السجناء 76محمود.

. وقال كنعان بركات، رئيس صدور األحكام عليھمقبل سجينا. وقال محمود إن جميع السجناء في فترة ما  40تبلغ 

الشؤون الداخلية في الجزيرة، إن المحامين يزورون موكليھم كل ثالثة أو أربعة أيام، لكن سجيناً واحداً فقط من السبعة 
امتالكھم الذين أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش المقابالت في سجن القامشلي قال إن لديه محام، إما ألنھم لم يعرفوا ب

  77للحق في التواصل مع محام أو لعدم امتالك المال الالزم لتوكيله.
  

 18وكان كافة السجناء بسجن القامشلي من الرجال، وقال جميع السجناء الذين أجريت معھم المقابالت إنھم أكبر من 

ة، بمن فيھم رجل واحد عاماً. وكان يجري احتجاز السجناء في عنبرين جماعيين دون فصل لمرتكبي الجرائم الخطير
  على األقل محتجز للقتل. 

  
أما سجن المالكية، الذي كان فيما سبق فرعاً أمنياً تديره الحكومة السورية، فقد سيطرت عليه السلطات بقيادة حزب 

"عثرنا على  :االتحاد الديمقراطي منذ نحو عامين ونصف بدوره، كما قال مسؤول في المنشأة. وشرح لنا المسؤول
  78وعصي وھراوات، لكننا تخلصنا من تلك األشياء". سياط

  
أجرت ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع سبعة سجناء، ومنھم سيدتين تم نقلھما إلى المالكية من الحسكة في ذلك اليوم. 

معاً في عنبر كبير، بدون فصل للرجال من  الثالث عشروكانت السيدتان محتجزتين في زنزانة منفصلة، والرجال 

  سجيناً.  20ي الجرائم الخطيرة. وتبلغ سعة السجن مرتكب

  
قال مسؤول السجن إن جميع المسجونين مثلوا أمام المحكمة، لكن خمسة من السبعة الذين أجريت معھم المقابالت قالوا 

  إنھم لم يمثلوا أمام المحكمة. 
  

السجون أم مخافر اآلسايش، من قبل  لم تضع اآلسايش إجراءات للسماح بالرصد المنتظم لمقار االحتجاز، سواء أكانت
المراقبين الحقوقيين. وقد قالت منظمة حقوقية محلية لـ ھيومن رايتس ووتش إنھا أجرت بعض الزيارات المخصصة 

ألغراض معينة، كما فعل بعض المحامين، وقالت لجنة حقوق اإلنسان حديثة اإلنشاء والتابعة للسلطة المحلية إنھا 
  إال أن آليات وإجراءات الزيارات تظل محاطة بالغموض.  79الزيارات. تخطط للقيام بمثل تلك

  

                                                           
 .2014فبراير/شباط  10مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فانر محمود، القامشلي،  76
 . 2014فبراير/شباط  9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع كنعان بركات، القامشلي،  77
  .2014اط فبراير/شب 13مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول السجن، المالكية،  78
 . 2014فبراير/شباط  12مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سنھريب برجوم، القامشلي،  79
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طلبت منظمة حقوقية كردية تتمركز في ألمانيا، ھي المركز الكردي للدراسات واالستشارات  2014في فبراير/شباط 

عة من القانونية (ياسا)، الذي كان في عفرين إلجراء تدريبات على حقوق اإلنسان، طلبت اإلذن بزيارة مجمو
  80المحتجزين، فرفضت السلطات منحه.

  
ألن معظم تقارير االنتھاكات تأتي في الفترة األولى بعد  ؛أھمية حاسمةبويكتسي رصد مقار االحتجاز التابعة لآلسايش 

  التوقيف وأثناء االستجوابات. 

                                                           
 .2014مايو/أيار  23مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جيان بردخان،  80
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VIوقائع االختفاء والقتل المقيدة ضد مجهول .  
  

، اختفى بعض 2012سيطرته على عفرين وعين العرب والجزيرة في  حكامإمنذ بدأ حزب االتحاد الديمقراطي في 

حزب االتحاد الديمقراطي، أو قتلوا في ظروف  أخرى غيراألفراد من ذوي النشاط السياسي المنتمين إلى أحزاب 
مسلحة . وتنكر سلطات الحزب التورط في تلك الجرائم، كما تلوم الحكومة السورية أو غيرھا من الجماعات الامضةغ

  غير الحكومية. لكن أحزاب المعارضة وأقارب بعض الضحايا يوجھون اللوم إلى حزب االتحاد الديمقراطي. 
  

لم تجر ھيومن رايتس ووتش سوى تحقيقات مقتضبة في الحاالت األربع الواردة أدناه، وليس بحوزتھا أدلة قاطعة 
طات، بحسب كافة الروايات المتاحة، لم تجر على تورط سلطات حزب االتحاد الديمقراطي. ومع ذلك فإن السل

، ومع النظر بوجه خاص إلى االدعاء التاّمةموضوعية من التحقيقات جدية في وقائع الوفاة واالختفاء ھذه. على أسس 
بأنھا جرائم ذات دوافع سياسية، يتعين على السلطات بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي أن تجري تحقيقات كاملة 

  ديد حقيقة ما جرى. ومحايدة لتح
  

وتظل أبرز الحاالت، حالة مقتل الناشط السياسي ورجل السياسة الكردي مشعل طامو في القامشلي في أكتوبر/تشرين 

بشكل حزب االتحاد الديمقراطي سيطرته  إحكام، بين الحاالت المقيدة ضد مجھول، رغم وقوعھا قبل 2011األول 

  82الديمقراطي أصابع االتھام إلى الحكومة السورية في واقعة القتل.وجھت عائلة طامو وحزب االتحاد  81.كامل
  

  أمير حامد
ظھرت تقارير تفيد بقيام مجموعة من المسلحين باختطاف أمير حامد البالغ من  2014يناير/كانون الثاني  11في 

 دة. قالت عائلة حامسنة، والمنتمي إلى جماعة شبابية تعارض الحكومة السورية، من منزله في الدرباسي 37العمر 

يناير/كانون الثاني أنكرت  15في  83لوسائل اإلعالم إن الرجال أخذوا أمير وثالثة آخرين كانوا معه في ذلك الوقت.

  84اآلسايش أية صلة لھا باختفاء أمير.

                                                           
، 2012لول سبتمبر/أي 23ومن بين قضايا القتل األخرى المقيدة ضد مجھول مقتل الناشط الكردي الشاب محمود والي في رأس العين في  81

. ثمة تقارير تفيد 2012فبراير/شباط  13وإطالق النار على عضو حزب العمال الكردستاني السوري نصر الدين برھك في القحطانية في 
  بوفاة برھك بعد يومين. (انظر: 

 Al Jazeera, Syria Live Blog, “Prominent Kurdish activist Mahmoud Wali, known as Abu Ghandi, gunned down in northeast 
Syria, activists say,” September 21, 2012, http://blogs.aljazeera.com/topic/syria/prominent-kurdish-activist-mahmoud-wali-
known-abu-ghandi-gunned-down-northeast-syria, accessed June 9, 2014 and “The Martyrdom of Nusredine Burhek, member 
of the Kurdish National Council,” Gulan Media, February 22, 2012, http://www.gulan-
media.com/arabic/t_detail.php?section=1&id=4163, 

 ). 2014يونيو/حزيران  9تمت الزيارة في  
  نظر: ا 82

 “Killing of Opposition Leader in Syria Provokes Kurds,” by Anthony Shadid, New York Times, October 8, 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/10/09/world/middleeast/killing-of-opposition-leader-in-syria-provokes-
kurds.html?pagewanted=all&_r=0, 

 .2013فبراير/شباط  15، ومقابلة ھيومن رايتس ووتش مع صالح مسلم، بيروت، 2014أبريل/نيسان  21تمت الزيارة في  
  انظر:  83

“Official announcement from the family of activist Amir Hamid kidnapped from the city Derbasiyah northeast of Syria”, Rihab 
News, January 17, 2014, http://goo.gl/qrtnjo 

  .2014مايو/أيار  21تمت الزيارة في  
  انظر:  84
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ير، مع قال أحد أقارب حامد لـ ھيومن رايتس ووتش إن مسلحين تعتقد العائلة أنھم من وحدات حماية الشعب أخذوا أم
يخشى على سالمته، رغم  حامد ثالثة رجال آخرين وسيدة، عند اجتماعھم لترتيب أمر تھريبھم إلى تركيا. كان أمير

  85أنه ناشط سلمي في حركة الشباب الكردي، بحسب قريبه.
  

مفقودين وبحسب قريب حامد، تم اإلفراج عن اثنين من الرجال وعن السيدة، لكن أمير ورجالً آخر، عربي، ما يزاالن 

"المكان الذي احتجز فيه أخي ھو مكان كان يخضع لسيطرة وحدات حماية  أمير:مايو/أيار. قال قريب  20حتى 

  الشعب. أعرف ھذا ويعرفه الجميع". 
  

. وقال جوان إبراھيم قائد أمير حامدقالت اآلسايش لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم أجروا تحقيقاً لكنھم عجزوا عن إيجاد 

مدنيين اختطفت السيد  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش: "كل ما توصلنا إليه ھو أن سيارة مدنية تقل اآلسايش في 

  86حامد، تاركة المھرب والفتاة العربية".
  

  أحمد بونشاق
عاماً نشطاً في  20بحسب حزب العمال الكردستاني السوري وشخص مقرب من العائلة، كان بونشاق البالغ من العمر 

من ھناك. واحتجزته األلتلقي تدريب عسكري على يد قوات  حكومة إقليم كردستانرحل إلى أراضي  الحزب، كما أنه

، ثم اعتقلته اآلسايش في 2012قوات أمنية تابعة لحزب االتحاد الديمقراطي لفترة وجيزة عند عودته في أغسطس/آب 

تفيد مزاعم بأن اآلسايش لم تعترف و 87، كما قال الشخص المقرب من عائلته.2013فبراير/شباط  19القامشلي في 

. وقال جوار إبراھيم الناطق 2013مايو/أيار  8باحتجاز بونشاق، إال أنھا أفرجت عنه من منشأة في المالكية بتاريخ 

 في صفوفشاق في فبراير/شباط ألنه "حارب نباسم اآلسايش لـ ھيومن رايتس ووتش إن اآلسايش احتجزت بو
  88جماعة متطرفة".

  

، قام مسلحون مجھولون بإطالق النار على بونشاق وقتله على بعد 2013سبتمبر/أيلول  1شھور، في  بعد أربعة

بضعة مئات من األمتار من منزله بالقامشلي، أمام مدرسة عبد األحد يونان. ورغم وقوع القتل في منتصف النھار، 
د كتب جوان إبراھيم الناطق باسم اآلسايش أمام شھود على ما يبدو، إال أن اآلسايش لم تعتقل أي شخص حتى اآلن. وق

  89إلى ھيومن رايتس ووتش قائالً إن اآلسايش "لديھا خيوط بشأن ھوية منفذي االغتيال" لكنه لم يقدم تفاصيل.
  

مايو/أيار كتب قائد اآلسايش جوان إبراھيم إلى ھيومن رايتس ووتش ما يفيد بأنه ليس لدى اآلسايش معلومات  4في 

  90عن القضية.
  

                                                                                                                                                                             
Al-Hasakah: Asayish denies responsibility for the kidnapping of a member of the Organization of the Souz in Derbasiyah,” 

Ara News, January 15, 2014, http://aranews.org/web/2871  
 .2014مايو/أيار  21تمت الزيارة في  

 . 2014مايو/أيار  6من رايتس ووتش، تم حجب االسم والمكان، مقابلة مع ھيو 85
 . 2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم،  86
 مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم، مخيم كاورغورسك لالجئين، العراق.  87
 . 2014ير/شباط فبرا 4مقابلة ھيومن رايتس ووتش عبر سكايب مع جوار إبراھيم،  88
 .2014أبريل/نيسان  24خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من الناطق باسم اآلسايش جوار إبراھيم،  89
 .2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم،  90
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  هزد دورسنب
، 2012أكتوبر/تشرين األول  24اختفى زعيم حزب العمال الكردستاني السوري في المالكية، بھزد دورسن، في 

، بنية العبور إليھا، وھذا بحسب عائلته حكومة إقليم كردستانسيارته قرب الحدود السورية مع أراضي في بينما كان 
لسوري أن االختطاف تم بدافع سياسي وأن حزب االتحاد والحزب. تعتقد عائلته وحزب العمال الكردستاني ا

ال تملك ھيومن رايتس ووش أدلة تسمح بتخصيص اللوم، لكن السلطات بقيادة حزب  91الديمقراطي ھو المختطف.
االتحاد الديمقراطي أخفقت على ما يبدو في إجراء تحقيق سليم. وتنكر السلطات التورط في االختفاء، وتقول إن قوات 

  92تتبع الحكومة السورية كانت تعمل في المنطقة في ذلك الوقت.أمنية 
  

قالت اآلسايش في المالكية إنھم ال يحققون في القضية في الوقت الحاضر. وقال أحد مسؤولي اآلسايش في المالكية: 
ه فإن النظام كان "لقد حققنا لكن الشائعات في الشارع تفيد بذھابه إلى ألمانيا، لذا فإننا غير متأكدين. في الوقت نفس

  93يسيطر على تلك المنطقة [منطقة اختفاء درسن]".
  

قال أحد أقارب بھزد درسن، وقد رغب في حجب ھويته، إن درسن تلقى تھديدات من حزب االتحاد الديمقراطي قبل 
م يكن ألحد اختفائه. ورفض اإليحاء بأن درسن في ألمانيا أو بأن قوات الحكومة السورية ھي التي اختطفته، فقال: "ل

  94سوى وحدات حماية الشعب".في مكان اختطافه نشاط 
  

كجزء من  يأخذ أقوالھموقال ھذا القريب وشخص آخر من أفراد العائلة إن أحداً من اآلسايش أو السلطات المحلية لم 
ادة بعد التحقيق المزعوم. وإذا صح ھذا فإنه يتناقض بحدة مع عمليات التوقيف الجماعي التي تجريھا اآلسايش ع

  الحوادث األمنية، بما فيھا التفجيرات. 
  

 12رداً على أسئلة من ھيومن رايتس ووتش بشأن القضية، قال جوان إبراھيم قائد اآلسايش إن اآلسايش بحثت لمدة 

  95، بعد اختفاء درسن.جدوىيوماً دون 
  

  نضال وأحمد وعمار بدرو
لتقارير بانتسابھم إلى حزب االتحاد الديمقراطي، إلى ذھب أشخاص مسلحون، تفيد بعض ا 2012فبراير/شباط  8في 

منزل عبد هللا بدرو في القامشلي، وھو مؤيد سابق لحزب العمال الكردستاني، لحل خالف على ملكية عقار. وقد أعقب 
ھذا شجار نجم عنه جرح عبد هللا بدرو ووفاة أحد كبار أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي، المدعو محمد محمود 

  96د").("خب
  

                                                           
نوفمبر/تشرين  27ار، إربيل، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب بھزد دورسن، تم حجب المكان والتاريخ، ومع عبد الحكيم بش 91

 .2014الثاني 
 .2014مايو/أيار  4خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من جوان إبراھيم،  92
 .2014فبراير/شباط  13مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، المالكية،  93
 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قريب بھزد درسن، تم حجب المكان والتاريخ. 94
 .2014مايو/أيار  4ووتش من جوان إبراھيم، خطاب إلى ھيومن رايتس  95
  انظر:  96

KurdWatch, “Al-Qamischli: PYD-Mitglieder töten drei Personen und verletzen eine schwer,“ January 13, 2012, 
http://www.kurdwatch.org/?z=de&aid=2389  

 .2014مايو/أيار  28الزيارة في  تمت 
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سنة،  41سنة، وأحمد  45وبعد يومين قام مسلحون مجھولون بإطالق النار على ثالثة من أبناء عبد هللا، ھم نضال، 

سنة، وقتلھم. قال أحد أفراد العائلة لـ ھيومن رايتس ووتش إن أحمد قتل بساحة المستشفى وھو يزور  39وعمار، 

وقد أفادت تقارير بأن جماعة  97بھا إلى منزليھما من المستشفى. دانعائوالده، بينما قتل نضال وعمار في سيارة كانا 
معروفة، تطلق على نفسھا اسم "حماة قيم الشعب"، تبنت مسؤولية جرائم القتل، لكن العائلة تعتقد أن حزب  لم تكن

ل عبد هللا بدرو في قال فرد العائلة لـ ھيومن رايتس ووتش إن منز 98االتحاد الديمقراطي كان ينتقم لوفاة كبار أعضائه.
الحي الغربي بالقامشلي تحتله اآلن اآلسايش، وقد تم تغيير اسم الشارع من شارع الحرية إلى شارع خبد، نسبة إلى 

  عضو حزب االتحاد الديمقراطي المتوفى. وحتى اآلن لم يعرف أن أي شخص اعتقل على ذمة جرائم القتل. 

                                                           
 .2014مايو/أيار  27مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحد أفراد عائلة بدرو،  97

  انظر:  98 
 KurdWatch, “Al-Qamischli: PYD-Mitglieder töten drei Personen und verletzen eine schwer,“ January 13, 2012.  
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VIIاألطفال في صفوف قوات األمن .  
  

اآلسايش ووحدات حماية الشعب على السواء إلى استخدام صبية وفتيات دون  ت، لجأ2012ي السلطة في منذ تول

وفي القواعد في عفرين وعين العرب والجزيرة. كما حارب بعض األطفال مع وحدات  األمنالثامنة عشرة عند نقاط 
سلحة آلية، وكانت نقاط تفتيشھا ھدفاً قوة الشرطة، لكن أفرادھا مسلحون بأ بمھاماآلسايش  وتضطلعحماية الشعب. 

  لسيارات مفخخة واعتداءات أخرى. 
  

واستخدام األطفال من قبل اآلسايش ووحدات حماية الشعب يمثل انتھاكاً مباشراً للوائح القوتين الداخلية (انظر 

دام األطفال )، التي تحظر عضوية أي شخص دون الثامنة عشرة. كما يحظر القانون الدولي استخ3و 2الملحقين 

  كمشاركين في أعمال عدائية مباشرة، مما يشمل استخدام األطفال في االستطالع والمراسالت وعند نقاط التفتيش. 
  

يقول اآلسايش ووحدات حماية الشعب إنھم بذلوا جھوداً في العام الماضي لخفض استخدام األطفال في مھام عسكرية، 

، شاھدت ھيومن رايتس ووتش 2014زيارة للجزيرة في فبراير/شباط لكن المشكلة مستمرة في القوتين. وأثناء 

مسلحين من أفراد اآلسايش قاال إنھما دون الثامنة عشرة، واثنين آخرين بدا أنھما دون الثامنة عشرة لكنھما  شخصين
سة ضغط من قادتھما. كما أجرت ھيومن رايتس ووتش مقابلة مع صبي في الساد على إثرالتصريح بسنھما  ارفض

عشرة قال إنه في وحدات حماية الشعب منذ العام السابق. وقال شخصان آخران إن أطفاالً في عائلتيھما التحقا مؤخراً 
بوحدات حماية الشعب ـ وكان أحدھما صبياً في الثالثة عشرة أعادته وحدات حماية الشعب إلى منزله بعد تقدم عائلته 

  بالشكوى. 
  

أو عين العرب وال يسعھا أن تؤكد استمرار وجود أطفال في القوات األمنية ھناك  لم تزر ھيومن رايتس ووتش عفرين
  من عدمه. 

  

يونيو/حزيران بأن مشكلة المقاتلين األطفال مستمرة.  5وفي تطور إيجابي، أقرت وحدات حماية الشعب علناً في 

  99وبأن تكف عن تجنيد األطفال.عاماً في ظرف شھر واحد،  18تعھدت بتسريح جميع المقاتلين في صفوفھا تحت سن 

  

، إلى استخدام 2013وقد أشارت بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، في تقريرھا الصادر في أغسطس/آب 

وحدات حماية الشعب لألطفال، فجاء في التقرير أنه "في عفرين (حلب) والحسكة، قام وحدات حماية الشعب بتجنيد 

تم تجنيد أعداد كبيرة لمواجھة محاولة من جبھة النصرة لدخول  2012وفي أواخر  سنة. 12صبية وفتيات من سن 

  100الحسكة من تركيا".

                                                           
  انظر:  99

Geneva Call, “Syrian Kurdish Armed Non-State Actor Commits to Ban Anti-Personnel Mines , Sexual Violence and Child 
Recruitment,” June 16, 2014, http://www.genevacall.org/syrian-kurdish-armed-non-state-actor-commits-ban-anti-personnel-
mines-sexual-violence-child-recruitment/ 

 .2014يونيو/حزيران  16تمت الزيارة في 
  انظر:  100 

Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, August 
16, 2013, http://r.duckduckgo.com/l/?kh=-
1&uddg=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession24%2FDocuments%
2FA_HRC_24_46_en.DOC 
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نوفمبر/تشرين الثاني  15وبعد خمسة أشھر قال تقرير لألمم المتحدة عن األطفال والنزاع المسلح في سوريا إنه حتى 

"جماعات مسلحة كردية سورية" في محافظة سنة قد التحقوا بـ 17و 14، كان صبية وفتيات في أعمار بين 2013

الحسكة. وقال التقرير إن "األطفال استخدموا في األغلب لتغطية نقاط التفتيش، لكنھم دربوا أيضاً على المشاركة في 
  101القتال". وقال صبي في السابعة عشرة إنه شارك في عمليات عسكرية.

  
راد السوريين في شمال العراق في ديسمبر/كانون األول وقد أجرت ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع سبعة من األك

دون الثامنة عشرة عند نقاط تفتيش  ومسلحات فقالوا إنھم شاھدوا مرة واحدة على األقل صبية وفتيات مسلحين 2013

ف . وفي حالتين تعرّ 2013لوحدات حماية الشعب أو اآلسايش في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون األول 

سنة  17المعني على الصبي وحذر أبويه. وفي حالة واحدة قال الشخص المعني إن نجله البالغ من العمر  الشخص

  التحق بوحدات حماية الشعب. وقال ھذا الرجل إنه يعرف أطفاالً آخرين أرسلوا إلى جبھات القتال، وتوفي بعضھم. 
  

  رد وحدات حماية الشعب واستمرار استخدام األطفال
األمم المتحدة لتقصي الحقائق، وصفت وحدات حماية الشعب  بعثةالصادر عن  2013على تقرير في معرض الرد 

تجنيد األطفال بأنه "غير مقبول" و"محظور". وقالت وحدات حماية الشعب إن بعض األطفال التحقوا بھا "على 
  102أساس تطوعي" لكنھم لم يخدموا في ميدان القتال.

  
االتحاد الديمقراطي، وكذلك ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب، وقال ثالثة من كبار مسؤولي حزب 

وكنعان بركات رئيس داخلية الجزيرة، قالوا جميعاً لـ ھيومن رايتس ووتش إن قوات األمن في عفرين وعين العرب 

وأوائل  2013ي أواخر قتالية، بما في ذلك عند نقاط التفتيش. وقالوا ف مھاموالجزيرة رفضت استخدام األطفال في أية 

  . فرديةإن بعض األطفال قد تطوعوا، وكانت مشاركتھم في أنشطة عسكرية تمثل أخطاء  2014

  

أصدرت قيادة وحدات حماية الشعب أمراً بحظر انضمام أطفال دون الثامنة عشرة  2013في ديسمبر/كانون األول 

وكان  103"، حسبما ورد في األمر.عسيرحساب إلى وحدات حماية الشعب. وسوف يتعرض المخالف لھذا األمر لـ"

) من لوائح وحدات حماية الشعب الداخلية التي تنص على ضرورة أن يكون أفراد وحدات 2(5األمر يعزز المادة 

  ). 2(انظر الملحق  فأكبرعاماً  18حماية الشعب من سن 

  

إلى ھيومن رايتس ووتش قائالً إن كتب خليل، الناطق باسم وحدات حماية الشعب،  2014في يناير/كانون الثاني 

شخصاً دون الثامنة عشرة عن العمليات العسكرية،  17وحدات حماية الشعب أنفذت أمر ديسمبر/كانون األول بإزاحة 

ً دون أن يحدد ما إذا كانوا صبية أم فتيات. وكتب أن ھؤالء األطفال خصصت لھم على سبيل البديل مھام في مراكز  ا

                                                                                                                                                                             
  .2014مارس/آذار  16تمت الزيارة في  

-http://daccess-dds، 2014يناير/كانون الثاني  27تقرير األمين العام عن األطفال والنزاع المسلح في الجمھورية العربية السورية،  101
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/627/07/PDF/N1362707.pdf?OpenElementK 2014مارس/آذار  16، تمت الزيارة في.  

  انظر:  102
Rodi Khalil, “The Message of the People’s Protection Units”, Rodi Khalil Blog, October 4, 2013, 
http://rodikhalil.blogspot.nl/2013/10/the-message-of-peoples-protection-units.html 

 .2014أكتوبر/تشرين األول  4تمت الزيارة في 
103 انظر:   https://www.facebook.com/groups/344020305625449/#!/Redurxelil/posts/462356670536408?stream_ref=10 
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سياسية. كما كانت وحدات حماية الشعب في مفاوضات مع منظمة "نداء جنيف" المتمركزة وية تعليموتدريب إعالمية 
في أكتوبر/تشرين األول  104في جنيف، لتوقيع تعھد علني بالتوقف عن استخدام الجنود األطفال، حسبما كتب خليل.

اء جنيف، لمنع األطفال دون ، كان حزب العمال الكردستاني في تركيا قد وقع "وثيقة االلتزام" الخاصة بند2013

  105الثامنة عشرة من المشاركة في أعمال عدائية.
  

مع ھيومن رايتس ووتش أن أمر ديسمبر/كانون األول  2014فبراير/شباط  12وقد شرح خليل، في اجتماع بتاريخ 

انت ھناك "يحزنني أن أقول إنه ك :لوائح وحدات حماية الشعب بسبب انتھاكھا. وقال التأكيد علىصدر إلعادة 
مخالفات لھذا األمر في بعض األحيان، بل إن بعض الشھداء كانوا من بينھم". وقال خليل إن أحداً من أفراد وحدات 

  106حماية الشعب لم يخضع للتأديب النتھاك أمر ديسمبر/كانون األول.
  

ه لم يستطع استبعاد الحاالت المستمرة، قال خليل إن وحدات حماية الشعب اتخذت إجراءات منسقة لكن وفيما يخص
"ال يمكنني التأكد بنسبة مئة بالمئة، فقد تكون ھناك بضعة حاالت في  :احتمال استمرار مشاركة بعض األطفال. وقال

  عفرين أو غيرھا". 
  

رة، قامت ھيومن رايتس ووتش بجمع أدلة على استمرار وحدات حماية إلى الجزي 2014أثناء زيارة في فبراير/شباط 

فبراير/شباط أجرى باحثونا مقابلة مع صبي في السادسة عشرة فقال إنه يخدم في  12الشعب في استخدام األطفال. في 

اية وحدات حماية الشعب منذ كان في الخامسة عشرة. وقال إنه التحق بالقوة بعد حضور اجتماعات لوحدات حم
الشعب في مراكز شباب محلية، حيث تحدث معه بعض أفراد وحدات حماية الشعب، ھو وأطفال آخرين. وقال: "كانوا 

ويشرحون لنا أھمية الدفاع عن األمة [الكردية]. وكنا نلتحق باختيارنا... كان أبي  ةالكردي القضيةيتحدثون إلينا عن 
  107لتحاق".وأردت اال معارضتھما وأمي يعارضان، لكنني رفضت

  
وقال الصبي إنه ذھب إلى إحدى قواعد وحدات حماية الشعب لتسجيل اسمه وسنه، وسمحت له وحدات حماية الشعب 

، وأرسل إلى أماكن وقعت بھا تفجيرات. أمنيةباالنضمام، فتلقى تدريباً على السالح، وعمل منذ ذلك الحين في نقاط 
  لخدمة". ب إلى اوبعدھا أذھوقال: "أذھب إلى المدرسة في الصباح 

  

سنة  13سيدة في القامشلي، فقالت إن نجلھا البالغ من العمر  إلىفبراير/شباط تحدثت ھيومن رايتس ووتش  13في 

في أحد مراكز حزب  فترةدون علمھا، بعد قضاء  2013التحق بوحدات حماية الشعب في ديسمبر/كانون األول 

والتحدث إلى قائده في وحدات حماية الشعب، وافقت األسرة على تركه االتحاد الديمقراطي للشباب. وبعد تحديد مكانه 
يكمل تدريبه، مع االتفاق على أن تعيده وحدات حماية الشعب إلى منزله بعد انتھاء التدريب، وھو ما فعلته وحدات 

  108حماية الشعب"
  

                                                           
 .2014يناير/كانون الثاني  23خطاب إلى ھيومن رايتس ووتش من الناطق باسم وحدات حماية الشعب ريدور خليل،  104
  انظر:  105

 Geneva Call, “Major Kurdish armed group commits to the protection of children in armed conflict,” October 25, 2013, 
http://www.genevacall.org/major-kurdish-armed-movement-commits-protection-children-armed-conflict/  

  .2014يران يونيو/حز 6تمت الزيارة في  
 . 2014فبراير/شباط  12مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ريدور خليل، الرميلة،  106
  .2014فبراير/شباط  12مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم والمكان،  107
 .2014فبراير/شباط  12مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش، تم حجب االسم والمكان،  108
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فقال إن شقيقه البالغ من  مارس/آذار أجرت ھيومن رايتس ووتش مقابلة ھاتفية مع رجل كردي من عامودة، 21وفي 

سنة التحق بوحدات حماية الشعب في يناير/كانون الثاني. وقال الرجل إن شقيقه ترك المنزل دون إبالغ  17العمر 

  العائلة بنواياه، ولم تعلم العائلة بالتحاقه بوحدات حماية الشعب إال بعد أيام، من أحد مسؤولي وحدات حماية الشعب. 
  

 والفروعأيام، بما في ذلك في مخافر الشرطة  3وظل والداي يبحثان عنه في كل مكان لمدة  قال الرجل: "اختفى،

األمنية، لكنھما لم يعثرا عليه. وفي اليوم الرابع حضر مسؤول من وحدات حماية الشعب، من رتبة غير رفيعة، إلى 
  109منزل أبوّي وأخبرھما بالتحاق شقيقي بوحدات حماية الشعب".

  
ً حمل سالحوھو يشقيقه قام في مارس/آذار بزيارة شقيقته في مدرستھا مرتدياً زياً عسكرياً وقال الرجل إن  . وقال ا

  لشقيقته إنه يقاتل مع وحدات حماية الشعب على الجبھة. "وكان ھذا آخر ما سمعناه منه"، بحسب الرجل.
  

 18يع مقاتليھا الذين ھم تحت سن يونيو/حزيران قالت وحدات حماية الشعب لمنظمة نداء جنيف إنھا ستسجل جم 5في 

عاماً  18عاماً، وسوف تسرحھم في ظرف شھر واحد. كما قالت الوحدات إنھا لم تعد تقبل أي مجندين جدد تحت سن 

  110ووقعت على "وثيقة التزام" نداء جنيف الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة.
  

  رد اآلسايش واستمرار استخدام األطفال
). وقد قال 3)، التحاق أفراد دون الثامنة عشرة بالقوة (انظر الملحق 2(7ائح الداخلية لآلسايش، المادة تحظر اللو

 9كنعان بركات، الرئيس المعين حديثاً لألمن الداخلي في الجزيرة، والمتمتع باإلشراف على اآلسايش ھناك، قال في 
شھور". وقال إن "جميع أفراد اآلسايش اليوم  5أو  4نذ فبراير/شباط إن القوة كانت تقبل األطفال لكن ھذا تغير "م

  111سن الخامسة والعشرين وال يوجد أطفال في القوة". يكونوا فوقيجب أن 
  

، قال جوار إبراھيم الناطق باسم اآلسايش 2014وفي مقابلة عبر سكايب مع ھيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 

  إن التغير وقع قبل شھر: 
  

السورية كنا مضطرين لتجنيد أطفال دون الثامنة عشرة. ومنذ شھر أصدرنا أمراً  في بداية الثورة
يحظر تجنيد األطفال ولو حتى على أساس تطوعي. لقد امتثلنا في الشھر الماضي لھذا األمر ولم 

  112جنود أطفال. عندنايعد 
  

فتاة مسلحة عند  2014اط فبراير/شب 12ولكن على الرغم من ھذه التعھدات فقد شاھدت ھيومن رايتس ووتش في 

  عاماً. 17تتبع اآلسايش في المالكية، وقالت الفتاة إن عمرھا  أمنيةنقطة 

  

                                                           
 .2014مارس/آذار  21ايتس ووتش، تم حجب االسم والمكان، مقابلة ھاتفية مع ھيومن ر 109
  انظر:  110

Geneva Call, “Syrian Kurdish Armed Non-State Actor Commits to Ban Anti-Personnel Mines , Sexual Violence and Child 
Recruitment,” June 16, 2014. 

 . 2014فبراير/شباط  9 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع كنعان بركات، القامشلي، 111
 .2014فبراير/شباط  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش عبر سكايب مع جوار إبراھيم،  112
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فبراير/شباط شاھدت ھيومن رايتس ووتش فتاة غير مسلحة تعمل كحارسة تابعة لآلسايش عند نقطة تفتيش  13وفي 

عاماً. قالت  17قليمية، وقالت إن عمرھا قرب معبر سميلكا (فايش خابور) الحدودي مع أراضي الحكومة الكردية اإل

  ، منذ أكثر من عامين. األمنالفتاة إنھا تعمل مع اآلسايش، بما في ذلك عند نقاط 
  

آخرين من أفراد اآلسايش المسلحين ـ صبي  شخصينوأثناء زيارة فبراير/شباط إلى الجزيرة شاھدت ھيومن رايتس 
  عشرة، لكنھما رفضا التصريح بعمرھما تحت ضغط من قيادتھما. وفتاة ـ كان يبدو عليھما أنھما دون الثامنة 

  

  المعايير القانونية
سنة كحد أدنى للمشاركة في أعمال عدائية مباشرة. وبموجب نظام روما األساسي  18يحدد القانون الدولي سن 

اإلجباري أو الطوعي أن تقوم قوات أو جماعات مسلحة بالتجنيد  فمن الجرائمللمحكمة الجنائية الدولية، المنشئ 
ألطفال دون الخامسة عشرة، أو باستخدامھم "للمشاركة النشطة في أعمال عدائية". وبحسب التفسير المرجعي للنظام 

األساسي، ال تقتصر المشاركة النشطة في األعمال العدائية على مشاركة األطفال المباشرة في القتال، بل إنھا تشمل 
ال من قبيل االستطالع والمراسالت واستخدام األطفال للتمويه أو عند نقاط التفتيش أيضاً األنشطة المرتبطة بالقت

  العسكرية. 
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VIII ،2013يونيو/حزيران  28-27. مظاهرة عامودة  
  

ألف نسمة ـ بتوقيف ثالثة  50قامت قوات اآلسايش في عامودة ـ وھي بلدة يسكنھا قرابة  2013يونيو/حزيران  17في 

غير المنتمين إلى حزب االتحاد الديمقراطي، ھم والة العمري وسربسط نجاري ودرسيم عمر.  نشطاء سياسيين من
وكان السبب المعلن ھو تعاطي المخدرات واالتجار فيھا، لكن جماعات المعارضة الكردية اعتبرت عمليات التوقيف 

بساحة البلدة الرئيسية، ثم سياسية. واحتجاجاً على عمليات التوقيف، نصبت جماعات المعارضة ومؤيدوھا خيمة 
  تطور األمر إلى إضراب عن الطعام. 

  

يونيو/حزيران أفرجت اآلسايش عن درسيم عمر. وقال حمزة توھيلدان قائد اآلسايش في عامودة لـ ھيومن  26وفي 

  113رايتس ووتش إنه عرض اإلفراج عن الرجلين اآلخرين إذا توقف االحتجاج.
  

شخصاً، واستخدم مكبراً للصوت للتحدث عن الوقت الذي  30ة المكونة من نحو وسرعان ما انضم عمر إلى المظاھر

واشتكى عمر من  114عدد من المتظاھرين كل على حدة لـ ھيومن رايتس ووتش. بحسب قولقضاه في االحتجاز، 
لم يتعرضوا  رداءة الظروف واإلساءة البدنية. (قال توھيلدان قائد اآلسايش لـ ھيومن رايتس ووتش إن الرجال الثالثة

  إلساءات).
  

يونيو/حزيران، ونظم الحشد مسيرة بطول الشارع الرئيسي متجھين إلى  27استمرت المظاھرة في اليوم التالي، 

الساحة، حين وصلت فجأة، في نحو السابعة مساًء، قافلة من عربات وحدات حماية الشعب إلى الشارع الرئيسي من 
اركون في المظاھرة. قال توھيلدان قائد اآلسايش، وخليل  الناطق باسم ، كما قال المشصغر يتعامد عليهطريق أ

عند سد  ر تابعة للدولةوحدات حماية الشعب إن القافلة كانت عائدة مباشرة من قتال مع قوات إسالمية مسلحة غي
  115الحسكة.

  
ات حماية الشعب وبحسب متظاھرين أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش مقابالت، قام الحشد بقطع طريق قافلة وحد

وبدأوا في الصياح على الجنود. تمكنت بعض عربات القافلة من االلتفاف يميناً نحو الطريق الرئيسي، المؤدي إلى 
ب، فقد اصطدمت عرضاً بفتاة صغيرة اسمھا غوالن االساحة ومنھا إلى القامشلي. أما العربة األولى، وكانت سيارة رك

قال المتظاھر لـ ھيومن رايتس ووتش إن الفتاة تعافت إلى حد بعيد من  116فجرحتھا، بحسب متظاھر شاھد الحادث.
  كسر في الساق. 

  
قال اثنان من المتظاھرين الذين أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش المقابالت إنھما شاھدا زمالء لھم من المتظاھرين 

اب رأس إحدى عضوات وحدات يلقون بالحجارة على العربات الباقية في الشارع الجانبي، بما في ذلك حجر أص
  حماية الشعب فجرحھا. 

  

                                                           
 .2014فبراير/شباط  10مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع حمزة توھيلدان،  113
 قامت ھيومن رايتس ووتش بإجراء مقابالت على حدة مع خمسة من المشاركين في المظاھرة. 114
 .2014فبراير/شباط  10، وحمزة توھيلدان، عامودة، 2014فبراير/شباط  12خليل، الرميلة،  ريدوررايتس ووتش مع مقابلة ھيومن  115
  .2014فبراير/شباط  12مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع [تم حجب االسم]، عامودة،  116
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وفي تلك اللحظة قام بعض مقاتلي وحدات حماية الشعب بفتح نيران أسلحتھم اآللية بينما تقدمت العربات المتبقية نحو 

 100الطريق الرئيسي المؤدي إلى الساحة، وھذا بحسب الشھود. في ذلك الوقت كان الحشد قد تضاءل إلى نحو 

  شخص. 
  

أما تسلسل األحداث الالحقة فھو متنازع عليه. يدعي اآلسايش ووحدات حماية الشعب أن قوات وحدات حماية الشعب 
صبري غولو، مما استفز  يُدعىتعرضت للنيران من أشخاص وسط الحشد، فقتل جندي من وحدات حماية الشعب 

ي. ويقول المتظاھرون الذين أجرت معھم وحدات حماية الشعب للرد بالذخيرة الحية من مواقعھم بالطريق الرئيس
النار  تھيومن رايتس ووتش المقابالت إن المتظاھرين لم تكن مع أي منھم أسلحة، وإن وحدات حماية الشعب أطلق

على الحشد دون داع. وقد أكد المتظاھرون واآلسايش على السواء أن وحدات حماية الشعب، عند إطالق النار على 
  يخاً ورجالً ثالثاً، وجرحوا نحو عشرة آخرين. طفالً وش تالحشد، قتل

  
  وقد شرح أحد المتظاھرين ما رآه: 

  
كانت قوات حزب االتحاد الديمقراطي ھناك، وألقى بعض الرجال بالحجارة. فتح حزب االتحاد 

الديمقراطي النار في نحو الثامنة مساًء. كانوا شديدي القرب منا. ناديت على المتظاھرين 
جريت لالختباء بين متجر وعمود. كانت الرصاصات تصيب العمود والمتجر. لالنسحاب، ثم 

كانوا قد نصبوا مدافع رشاشة، وأسلحة آلية، لكنھم أطلقوا الكالشنكوف فقط على المتظاھرين... 
  117وعند توقف النيران، رأيت أشخاصاً على األرض.

  
  ھرين يلقون بالحجارة: كما قدم متظاھر آخر رواية مشابھة، رغم قوله إنه لم ير أي متظا

  
] النار في الھواء، لكن ھذا لم يخفنا. وبعد قليل أطلقوا النار على األرض. وحدات حماية الشعب[ وافي البداية أطلق

وعندھا بدأ الناس يبتعدون. وحين بدأ ھذا سقط بعض األشخاص على األرض... كان الناس يجرون. كانت النيران 
  118فرأيت أشخاصاً كثيرين يسقطون.كثيفة... حين جريت نظرت خلفي 

  
  والقتلى في المظاھرة ھم: 

  سنة 15نادر خالو، حوالي 

  سنة 18سعيد سيدة، حوالي 

  سنة (لم يشارك في المظاھرة). 65شيخموس علي، حوالي 
  

قامت ھيومن رايتس ووتش أيضاً بمراجعة ستة من مقاطع الفيديو التي صورت أجزاء من المظاھرة، وقد قدم خمسة 

يونيو/حزيران  27ا متعاطفون أو مشاركون في المظاھرة. وتشير خصائص الملفات إلى تصويرھا جميعاً في منھ

ه ت. كما تم نشر اثنين من مقاطع الفيديو ھذه على موقع يوتيوب. أما المقطع السادس فقد صوره مجھولون وقدم2013

  وحدات حماية الشعب إلى ھيومن رايتس ووتش. 
  

                                                           
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع [تم حجب االسم]، إربيل،  117
 .2014نوفمبر/تشرين الثاني  30مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع [تم حجب االسم]، معسكر كوارغوسك، حكومة كردستان اإلقليمية،  118
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عين المنشورين على يوتيوب أربعة أشخاص يلقون بأجسام غير محددة الھوية على القافلة بعد ويظھر في أحد المقط
ويظھر في المقطع اآلخر المنشور حشد يھتف متجمعاً حول القافلة، ثم أحد مقاتلي  119بدء إطالق النيران بالفعل.

 120نيران، من القافلة على ما يبدو.وحدات حماية الشعب وھو يطلق النار في الھواء، ويعقب ھذا المزيد من إطالق ال

أب منصوب - شاحنات بيك 3ويظھر في أحد المقاطع غير المنشورة قافلة مكونة من خمس عربات على األقل، وبينھا 

عليھا أسلحة آلية، تستدير نحو الطريق الرئيسي وسط نيران كثيفة من مصادر مجھولة. وال يظھر المتظاھرون في أي 
  ة ومعھم أسلحة. من مقاطع الفيديو الخمس

  

ثانية، ال يظھر أشخاص ومعھم أسلحة  46دقائق و 5، الذي يبلغ طوله قدمته وحدات حماية الشعبوفي المقطع الذي 

سوى مقاتلي وحدات حماية الشعب من القافلة. وھم يظھرون بينما يطلقون نيران أسلحتھم، في الھواء على ما يبدو، 
بأجسام غير محددة الھوية على القافلة بينما يھتفون "شبيحة، شبيحة" ـ  ويمكن رؤية بعض المتظاھرين وھم يلقون

  المصطلح الذي يشير إلى المليشيات الموالية للحكومة السورية التي تشتھر بانتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. 
  

ح لمغادرة قرب نھاية مقطع الفيديو، نرى معظم عربات وحدات حماية الشعب على الطريق الرئيسي وطريقھا مفتو
عامودة، ومقاتالً وحيداً يطلق النار في اتجاه المتظاھرين. ثم يقوم مقاتلون آخرون على الطريق الرئيسي ـ ال يتضح 

  عددھم من الفيديو ـ بإيقاف عرباتھم وإطالق النار بدورھم على المتظاھرين خلفھم. 
  

ودة، أعطوا لـ ھيومن رايتس ووتش ثالثة وقد أعطى خليل، الناطق باسم وحدات حماية الشعب، واآلسايش في عام
مقاطع فيديو إضافية زعموا أنھا تبين مسلحين وسط الحشد أثناء المظاھرة. ويظھر مسلحون في المقاطع بالفعل، إال 

أن ھيومن رايتس ووتش حددت استناداً إلى ثالثة عوامل أن ھذه المقاطع التقطت كلھا أثناء مظاھرة أخرى في عامودة 

، عندما تجمع حشد لالحتجاج على انقطاع الكھرباء: واألول ھو أن المقاطع تبين 2013مارس/آذار  27بتاريخ 

متظاھرين يرتدون سترات، بعكس القمصان الخفيفة التي ارتداھا المتظاھرون في مظاھرة يونيو/حزيران بسبب 
/آذار ويونيو/حزيران، وھما حرارة الجو، والثاني ھو أنه يمكن التعرف على شخصين في مقاطع الفيديو من مارس

 27يرتديان مالبس مختلفة، والثالث ھو أن معطيات مقاطع الفيديو التي قدمتھا اآلسايش تشير إلى تسجيلھا بتاريخ 

  . 2013مارس/آذار 

  
قامت ھيومن رايتس ووتش أيضاً بتفقد المنطقة التي وقعت فيھا مظاھرة يونيو/حزيران وإطالق النيران، وكانت ثقوب 

اص والعالمات على المباني تتفق مع مقطع الفيديو وشھادة الشھود بأن قوات وحدات حماية الشعب أطلقت النار الرص
  على المتظاھرين من الطريق الرئيسي. 

  
كان بالبناية الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من التقاطع خمس عالمات لدخول الرصاص وارتفاعھا بين قدمين 

ئح المعدنية الي تغطي النافذة، وأربع عالمات خروج على الجھة األخرى. واستناداً إلى وسبعة أقدام، في الصفا

متر على الطريق الرئيسي في  100عالمات الدخول والخروج، يبدو أن مطلقي النيران قد أطلقوھا من مسافة نحو 

اجمة عن ارتطام الرصاص على عالمات ن 8اتجاه القامشلي. أما البناية الواقعة بالركن الشمالي الغربي فكان بھا 

  ارتفاع بين نصف متر ومترين، مما يوحي مرة أخرى بمجيء النيران من الطريق الرئيسي. 
  

                                                           
119 http://www.youtube.com/watch?v=1Gy5cgYkPNM  2014أبريل/نيسان  24(تمت الزيارة في.( 
120 http://www.youtube.com/watch?v=HwJR1Rhhqt4  2014أبريل/نيسان  24(تمت الزيارة في.( 
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  واعتداءات بالضرب العواقب: عمليات إطالق نيران وتوقيفات جماعية
وحدات ت أشخاص إضافيين في ظروف لم تتضح حتى اآلن، واعتقل 3في أعقاب المظاھرة قامت قوات األمن بقتل 

  من أعضاء حزب يكيتي ومؤيديه الذين كانوا قد تجمعوا بأحد مكاتب الحزب.  50نحو  حماية الشعب

  

سنة، الذي أصيب بالرصاص وقتل في سيارة في نحو الثامنة والنصف  18وكان أول الضحايا برزان قرنو، حوالي 

دة، كما قال مشاركون في المظاھرة لـ يونيو/حزيران بينما كان يقودھا قرب مخفر اآلسايش في عامو 27من مساء 

ھيومن رايتس ووتش. قال توھيلدان قائد اآلسايش إن قرنو مر على المخفر بسيارته وفتح النيران، فرد اآلسايش عليه 
  بالنيران وأصابوه مع شخص آخر في السيارة، بحسب قوله. 

  
د المكاتب المحلية لحزب يكيتي بمواجھة في نحو الحادية عشرة تلك الليلة، داھمت قوات وحدات حماية الشعب أح

من أعضاء الحزب ومؤيديه من الذكور، الذين كانوا قد تجمعوا ھناك، بحسب الزعيم  50المستشفى واعتقلوا قرابة 

  المحلي للحزب واثنين من األعضاء. 
  

فقال  121رى.وقد قدم عضوا الحزب، اللذان أجريت معھما مقابالت كل على حدة، قدما روايات متطابقة عما ج
المجموعة  تالموجودين على مواجھة الحائط وفتش رتعلى المكتب وأجب تالرجالن إن وحدات حماية الشعب انقض

بحثاً عن أسلحة. وقال أحد الرجلين إن بعض األسلحة اآللية كانت بمكتب الحزب لكنھا كانت في خزينة مغلقة قبل 
حزب يكيتي في عامودة الذي لم يحضر المداھمة، إن  وصول وحدات حماية الشعب. وقال عبد هللا غادو، زعيم

  122الحزب يحتفظ بقليل "من األسلحة الفردية في المكتب ألمننا الشخصي".
  

أثناء المداھمة، صعدت قوات وحدات حماية الشعب إلى سطح المبنى فقابلت أحد أعضاء حزب يكيتي، المدعو أراس 
رت معھم ھيومن رايتس ووتش المقابالت إن بنغو كان أعزل وقد بنغو. قال عبد هللا غادو وعضوا الحزب الذين أج

النار  ت وحدات حماية الشعبصعد إلى السطح اللتقاط إشارة الھاتف المحمول حتى يتصل بشقيقه خارج البالد. أطلق
  دون استفزاز من جانبه، بحسب قولھم.  فقتلتهعلى بنغو 

  
ھو أن بنغو حاول إطالق النيران من سالح على قوات وحدات وكان رد اآلسايش ووحدات حماية الشعب على السواء 

النار عليه". لم  أطلقت وحدات حماية الشعبحماية الشعب. قال توھيلدان قائد اآلسايش إنه "حين حاول إطالق سالحه 
  تتمكن ھيومن رايتس ووتش من تحديد ظروف وفاة بنغو. 

  
قاعدتھم في ھيمو القريبة، ووضعوھم في قبو رطب لمدة يوم قرابة الخمسين رجالً إلى  ت الوحداتوبعد ذلك اقتاد

ونصف، كما قال عضوا يكيتي اللذان كانا ضمن المحتجزين. وفي تلك الفترة تعرض المحتجزون إلساءات لفظية 
وبدنية وحرموا من الطعام والماء، بحسب قولھما. وشرح أحد أعضاء الحزب المحتجزين الذين أجرت معھم ھيومن 

  ش المقابالت:رايتس ووت
  

لنا بالنوم في تلك الليلة. لم  يسمحوافي أربع. ولم أمتار أربعة  مساحتهوضعونا في قبو مبتل تبلغ 
يعطونا ماء أو طعاماً. وتكرر األمر نفسه في اليوم التالي. حصلنا على الماء بعد يوم ونصف اليوم. 

ن الغرفة أحياناً ويضربوننا. شديد... كانوا يدخلو إعياء كنت أنا ورجل آخر مريضين وفي حالة

                                                           
 .2014فبراير/شباط  11مقابالت ھيومن رايتس ووتش، عامودة،  121
 .2014فبراير/شباط  10مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد هللا غادو، القامشلي،  122
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أرغمونا على مواجھة الحائط. كان المكان مظلماً ولم تكن ھناك إضاءة، بل مصباح طوارئ فقط. 
  123كنا نقف بإزاء الحائط فيضربوننا على الظھور ويركلوننا.

  
نب اآلسايش، المحتجزين بعد ذلك إلى غرفة أنظف حيث تم استجوابھم من جا عناصر الوحدات نقلواقال الرجال إن 

التالية. لم يتم توجيه اتھامات رسمية إلى الرجال أو  17واإلفراج عنھم على دفعات صغيرة على مدار األيام الـ

  إخطارھم بسبب التوقيف في أي وقت، بحسب الرجلين. 
  

ادرة سوريا "حين أفرجوا عنا قالوا إننا لسنا أبرياء، وقالوا إننا ممنوعين من مغ :قال عضو الحزب المحتجز اآلخر
  وحين نطلبكم فإن عليكم الحضور". 

  
خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب لـ ھيومن رايتس ووتش إن نشطاء حزب يكيتي احتجزوا  رقال ريدو

"لالستفزاز وحيازة السالح" ولم ينكر مزاعم االعتداء بالضرب لكنه بررھا بأن المسيئين كانوا من نفس وحدة وحدات 

 27ي ينتمي إليھا مقاتل وحدات حماية الشعب صبري غولو، الذي قتل بحسب قوله في واقعة حماية الشعب الت

  يونيو/حزيران. وقال إنه "كان رد فعل عاطفي، ال أكثر". 
  

العناصر المسؤولة من قاعدة ھيمو. لكنه لم يذكر عدد  تتحقيقاً داخلياً ونقل توقال خليل إن وحدات حماية الشعب أجر
  ين وال المكان الذي نقلوا إليه. األشخاص المنقول

  

يونيو/حزيران، وإن  27قال حمزة توھيلدان، قائد اآلسايش في عامودة، إن حزب يكيتي ھو المنظم الرئيسي لمظاھرة 

الحزب لديه جماعة مسلحة تدعى كتيبة تحسين مامو. قال عبد هللا غادو، زعيم حزب يكيتي في عامودة، لـ ھيومن 

شخصاً  53 أوقفت وحدات حماية الشعبان قد حل تلك الجماعة المسلحة. وقال توھيلدان إن رايتس ووتش إن حزبه ك

من الحزب وشخصاً واحداً من الحزب التقدمي، وآخر من حزب ثالث. وقال إنھم عثروا  51من مكتب الحزب، منھم 

  ". 47في المكتب على بنادق "إيه كيه 

  

ان، حين انتشرت قوات وحدات حماية الشعب في عامودة وأوقفت يونيو/حزير 28استمر العنف في اليوم التالي، 

عشرات األشخاص. وبحسب متظاھرين أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش مقابالت، أشعلت قوات األمن النيران في 
  مكتبين تابعين للحزب الديمقراطي الكردي السوري، ومكتب تابع لحزب أزادي. 

  
وقتل رجالً سادساً، ھو علي راندا، من جانب وحدات حماية الشعب أو وفي ذلك اليوم في عامودة أصاب الرصاص 

  يونيو/حزيران، وما زالت ظروف وفاته محاطة بالغموض.  26اآلسايش، بحسب مشاركين في مظاھرة 

  

  موقف وحدات حماية الشعب
يتھم "جماعة  2013تفسيرات مختلفة لما حدث في عامودة، فصدر بيان في يوليو/تموز  مت وحدات حماية الشعبقد

مسلحة مجھولة" بنصب كمين لوحدات حماية الشعب قتل فيه أحد مقاتلي وحدات حماية الشعب وجرح عدد من 

                                                           
 .2014فبراير/شباط  11مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع [تم حجب االسم]، عامودة،  123
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من أعضاء الجماعة المسلحة واثنين من المدنيين قتلوا في االشتباك  4إن  ت وحدات حماية الشعبقال .124اآلخرين

  الالحق للكمين.
  

ى تقرير لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، الصادر في عل ت الوحداترد 2013في سبتمبر/أيلول 

باستخدام قوة غير متناسبة ضد المتظاھرين، مما أدى إلى قتل "عدد"  وحدات حماية الشعبأغسطس/آب والذي اتھم 
لقافلة تعرضت إن ا ت الوحداتقال 125منھم وبينھم أطفال، بعد قيام المتظاھرين بإلقاء الحجارة والزجاجات على القافلة.

  126للھجوم مع سبق اإلصرار، ما أدى إلى مقتل محارب باسم صبري غولو وجرح اثنين آخرين.
  
إن الھجوم "دفع المقاتلين إلى استخدام ردود غير نظامية وغير منضبطة ومفرطة". ونتيجة لھذا تم  ت الوحداتقال

  إجراء تحقيق "حمل المسؤولية للمھملين". 
  

ھنان، لـ ھيومن رايتس ووتش إن بعض  ريولي وحدات حماية الشعب، ھما صالح مسلم وكافقال اثنان من كبار مسؤ
"أعتقد أن رد الفعل لم يكن صائباً على  :مقاتلي القافلة استخدموا قوة مفرطة عقب التعرض للھجوم. وقال ھنان

وحدات حماية لي "بدأ بعض [مقات :وبحسب مسلم 127اإلطالق ألنھم سقطوا في الفخ الذي نصبه بعض الشباب".
  128] في فتح النيران، وھو ما ال يجب عليھم فعله".الشعب

  
وقدم ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب تفاصيل إضافية، فقال إن مقاتل وحدات حماية الشعب القتيل، 

 ت الوحداتدصبري غولو، أصيب بالرصاص بعد استدارة القافلة وتوقفھا على الطريق الرئيسي. وفي تلك اللحظة ر
"فتحوا النيران بعد أن فتح البعض النيران على قواتنا. كان رد فعل مفاجئ لكن الھدف لم يكن  :بالنيران. وقال

إذا استشھد رفيقك إلى جوارك مباشرة، ماذا تتوقع أن يكون رد فعلھم؟ من الصعب السيطرة المدنيين". وأضاف أنه "
عب أجرت تحقيقاً داخلياً ووجدت أن بعض المقاتلين أطلقوا أسلحتھم ". قال خليل إن وحدات حماية الشعلى الموقف

  دون وجه حق، لكن أحداً لم يعاقب. 
  

وقدم توھيلدان، قائد اآلسايش في عامودة، الذي شارك أيضاً في تحقيق اآلسايش في القضية، قدم رواية مشابھة، فقال: 
نيران بعد إصابته وربما كان ردھم عشوائياً. وكان معظم "كان أول الشھداء من وحدات حماية الشعب، لكنھم ردوا بال

  الضحايا مدنيين من المارة". 
  

يونيو/حزيران.  26وباعتراف وحدات حماية الشعب نفسھا فإن قواتھا استخدمت القوة المفرطة ضد متظاھرين يوم 

تكون وحدات حماية الشعب قد فتحت واستناداً إلى أقوال الشھود ومقاطع الفيديو وتفقد الموقع، فمن الممكن أيضاً أن 
  النيران دون التعرض للنيران. 

  

                                                           
، عامودةالتنفيذية لحزب االتحاد الديمقراطي، "رد على بيان وزارة الخارجية األمريكية بشأن الوضع في  اللجنة  124

-http://pydrojava.net/eng/index.php/pyd-statements/10-a-response-to-the-usstate، 2013يوليو/تموز  3سوريا" 

department-s-statement-regarding-the-situation-in-amude-syria 2014يونيو/حزيران  9، تمت الزيارة في.  
 مجلس حقوق اإلنسان، تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الجمھورية العربية السورية. 125
-http://rodikhalil.blogspot.nl/2013/10/the، 2013أكتوبر/تشرين األول  4رودي خليل، "رسالة وحدات حماية الشعب"، مدونة رودي خليل،  126

message-of-peoples-protection-units.html  2014مايو/أيار  21(تمت الزيارة في.(  

 . 2013سمبر/كانون األول دي 2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع كافر ھنان، السليمانية في العراق،  127
  .2013ديسمبر/كانون األول  9مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع صالح مسلم، بروكسل في بلجيكا،  128
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ً وقد قامت ھيومن رايتس ووتش بدعوة وحدات حماية الشعب إلى السماح بتحقيق مستقل  في وقائع إطالق النار  تماما
  ة.غير المشروعة أثناء المظاھرة وبعدھا، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة أو غير المشروع
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IXالمعايير القانونية .  
  

ال تعد الھيئات الحاكمة بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي في عفرين وعين العرب والجزيرة ممثلة للسلطة الرسمية 

، ومن ثم فھي ملزمة باحترام 2012للدولة السورية. ومع ذلك فقد كانت ھي الھيئات الحاكمة للمناطق الثالث فعلياً منذ 

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. ويشمل ھذا حظر التعذيب، واالحتجاز التعسفي، واستخدام القانون الدولي ل
  الجنود األطفال، وااللتزام بعقد محاكمات عادلة أمام محاكم نظامية التشكيل. 

  
ن المواثيق وتنص الوثيقة الدستورية للمناطق التي يديرھا حزب االتحاد الديمقراطي، أو العقد االجتماعي، على أ

). واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 20واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تشكل "جزءاً أساسياً من ھذا العقد" (المادة 

  ). 22وكذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ھما "جزء ال يتجزأ" من العقد (المادة 

  
حدة لحقوق اإلنسان على توضيح التزامات السلطات الحاكمة بحكم الواقع وقد عمل مكتب المفوضة السامية لألمم المت

  الفعلي: 
  

فيما يتعلق بااللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، كان التوجه التقليدي يقضي باعتبار الدول 
وحدھا ملزمة بھا. ولكن مع تطور الممارسة في مجلس األمن، واستجابة لتقارير بعض المقررين 

، تنامت وجھة النظر التي ترى أن األطراف من غير الدول، في ظروف معينة، ملزمة يناصالخ
بدورھا بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويجوز أن تتحمل التزامات باحترام وحماية وتلبية حقوق 
اإلنسان، سواء طواعية أم غير ذلك. فعلى سبيل المثال، دعا مجلس األمن دوالً وجماعات مسلحة 

ر الدول، في عدد من قراراته، إلى التقيد بالقانون اإلنساني الدولي وااللتزامات الحقوقية من غي
  129الدولية.

  
  ويواصل مكتب المفوضة السامية: 

  
ويتضح من ثم أن تطبيق معايير حقوق اإلنسان على األطراف من غير الدول يكتسي أھمية خاصة 

من السيطرة على أراض وسكان بعينھم. وإذا في األوضاع التي تمارس فيھا [تلك األطراف] قدرا 
ھدف إلى توفير الحقوق وتدابير الحماية التي يأخذنا في االعتبار أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

تعد أساسية لإلنسان، فإن الجماعات المسلحة من غير الدول مدعوة على نحو متزايد إلى مراعاة 
على األرض. بل إن تحمل قائم ل الذي يتفق مع الوضع التدابير حماية الحقوق، ولو تم ھذا بالسبي

المسؤوليات الحقوقية الدولية من جانب أطراف من غير الدول يعتبر اعترافاً عملياً بحقائق النزاع، 
  130ولواله لخسر أصحاب الحقوق أية مطالبة عملية بحقوقھم اإلنسانية.

  
حزب االتحاد الديمقراطي، طرفاً في نزاع مسلح في سوريا، ، أو الجناح المسلح لتشكل وحدات حماية الشعبوبقدر ما 

بالقانون اإلنساني الدولي (قوانين الحرب). ويشمل ھذا حظر إصدار إدانات أو عقوبات دون محاكمات  ةمقيد ھافإن

                                                           
  انظر:  129

“International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict,” Office of the High Commissioner on Human Rights, 2011, 
page 24.  

 . 25ه، ص نفس 130
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ويعد حرمان أي شخص من الحق في  131عادلة أمام محاكم نظامية التشكيل توفر كافة الضمانات القضائية الضرورية.
  132حاكمة عادلة جريمة حرب.م

                                                           
 من اتفاقيات جنيف. 3، المادة المشتركة 100اللجنة الدولية للصليب األحمر، قاعدة بيانات القانون اإلنساني الدولي، القاعدة  131
 ).4)(ج)(2(8النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  132
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  Iالملحق 
  (كما وفّره حزب االتحاد الديمقراطي) 

  ميثاق العقد االجتماعي
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  IIالملحق     
   

  النظام الداخلي لوحدات حماية الشعب
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  IIIالملحق 
  قواعد ولوائح قوات اآلسايش

  

  : المقدمة
  : "قوى األمن "األسايش

االستقرار و السلم االجتماعي و األھلي ھدف لكل المجتمعات ألنھا العامل األساسي للرقي والتقدم و  بات األمن و

و األمنية في أي زمان ومكان  فالمسؤولية األكبر تقع على عاتق المؤسسات العدلية  , االزدھار في كافة مجاالت الحياة
ألخر ألي نظام أو إدارة ويعمل وفق نظام داخلي منسق و و المثال الذي يحتذى به في األخالق و السلوك وھو الوجه ا

  منضبط للحفاظ على ھيبتھا و سمعتھا و سلوكھا المعبر عن إدارة و سياسة إدارتھا

 
  : مهمة األسايش وشعارها –الفصل األول 

ئة الكردية : قوى االمن لغربي كردستان ھي قوى مدنية تعمل ضمن مؤسسة متكاملة تتبع الھي ( االسايش)   تعريف 

  العليا
شمس على أرضية زرقاء ومكتوب اسم قوى االسايش باللون األحمر و حولھا غصني  الرمز:صورة صقر خلفھا 

 زيتون باللون االخضر
 األھداف : الحفاظ على النظام العام و السلم األھلي و االجتماعي وفق مبادئ قانونية ناظمة لھا

  ا أن تفتح فروعاً في كل مدينة أو قرية حسب الحاجة يحددھا نظامھا الداخليولھ مركز واحد  االدارة العامة : لھا 

 
  : المهام –الفصل الثاني 

 الالزمة لھا و األمن االجتماعي و توفير الظروف والشروط  الحفاظ على النظام العام والسلم األھلي -
 مجتمعالحفاظ على المؤسسات المدنية و حماية الممتلكات العامة و الخاصة لل-
 الشعب بكافة مكوناته و الحفاظ على امن و سالمة األماكن المقدسة و االثار حماية التراث و قيم -
 مكافحة التھريب بكافة اشكالھا-
 حيازة األسلحة و الذخيرة بكافة أشكالھا و إصدار القرارات و البالغات الالزمة لھذا الشأن تنظيم-
  لة باآلداب و األخالق العامةمنع الظواھر و األعمال السلبية و المخ-
 البحث و التحري في حاالت الجرم المشھود و التحقيق فيھا و تنظيم الضبوط الالزمة-
عن الجھات اإلدارية و العدلية الواردة  و البالغات و التعاميم و األوامر الصادرة  تنفيذ كافة القرارات و االحكام -

  إليھم بشكل رسمي دون تلكأ أو تردد
  اإلخبار و الشكاوي و التدخل الفوري ووفقاً للقانونتلقي -
إال بإذن من الجھة القضائية  ال يجوز إلقاء القبض على إي شخص كان أو دخول األماكن الخاصة و المصانة -

 حاالت الجرم المشھود المختصة ويستثنى من ذلك
  قرارات تنظم عملية السيرسير المركبات داخل التجمعات السكنية و خارجھا و إصدار  تنظيم و ضبط -
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  : الواجبات –الفصل الثالث 
  التحلي باألخالق و المسؤولية العالية أمام المھام الملقاة على عاتقھم باعتبارھم القدوة الحسنة في خدمة المجتمع-
قانونية و األلتزم بحدود صالحياته المرسومة له وفقاً لنظامه الداخلي وأي خرق أو تعد لذلك يعرضه للمسألة ال-

  المسلكية
  من الناحية النفسية و األخالقية والمعرفية إعطاء التدريب أھمية قصوى -
 أن يحافظ على اللياقة البدنية عبر ممارسة الرياضة اليومية-
  عليه أن يتعامل مع اآلخرين بحكمة ودون تمييز أو محاباة-
  المواظبة على عمله بانتظام و تفاني-
 أنسانية وأخالقية وخدمة للمجتمعأن يعد عمله أمانة -

   االعتناء بالمظھر الخارجي و الھندام بشكل دائم والظھور بمظھر الئق و لباس موحد

 
  : الهيكلية–الفصل الرابع 

 يقسم كل فرع و مركز االسايش إلى مكاتب ألداء عملھا
 مكتب التحقيق و الرصد الجنائي -1
 ."police" مكتب الخدمات االجتماعية -2
 مكتب األمن الداخلي و السلم األھلي -3
 مكتب التأھيل والتدريب و اإلعالم -4
 المكتب المالي -5
  المكتب اإلداري -6
 .المكتب القانوني -7
  . مكتب الرقابة والتفتيش -8

 
  : التقسيم اإلداري–الفصل الخامس 

 : ةتوزع اإلدارات بحسب الحاجة و وفق األنظمة المرعية وحسب الحالة المجتمعي
االدارة العامة : وھو المقر الرئيسي لقوى االسايش وله مركزاً واحداً تحدد مھمتھا باإلشراف و التنسيق و المتابعة 

  ووضع الخطط العامة لعمل قوى االسايش في غربي كردستان
سيق بين أو المخفر بشكل عام و التن مدير الفرع أو المركز أو المخفر: مھمته اإلشراف على الفرع أو المركز 

  المكاتب و الجھات اإلدارية والمدنية األخرى في المدينة أو القرية ويمثل الجھة التي يمثلھا أمام الجھات االخرى

 

  : المحظورات–الفصل السادس 
 : يحظر على عناصر االسايش ما يلي-
 أو المركزاإلفشاء بمعلومات أو إيضاحات أو محاضر التحقيق أو أي تعليمات خاصة بعناصر االسايش -
 أن يقبل لنفسه أو لغيره من أسرته منحة أو ھدية أو امتياز بسب يتعلق بالوظيفة-
 اإلتيان بعمل أو سلوك مخل بالشرف الوظيفي-
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 االحتفاظ باألوراق الخاصة و العائدة للمركز أو الفرع في غير األماكن المخصصة لھا-
عن شخص أو تفتيشه إال بأمر من الجھة القضائية  خرق حرمة المنازل و األماكن الخاصة و اآلھلة أو تحري-

 المختصة
من الجھة القضائية المختصة على أال  قابالً للتمديد  ساعة  24أكثر من  على ذمة التحقيق  توقيف أي شخص -

 يتجاوز مدة التوقيف عن سبعة أيام ليحال الموقوف بعدھا للقضاء
  ني أو طائفيالتميز بين أفراد المجتمع على أساس عرقي أو دي-
استخدام األسلحة النارية في حال تنفيذ مھامھم إال في حاالت الدفاع المشروع وفي حاالت استثنائية تحددھا األنظمة و -

  البالغات
 

  : شروط االنتساب و العضوية –الفصل السابع 
من يمتلك تلك  و كل االنضمام إلى قوى االسايش طوعية ومن اجل خدمة الشعب و المجتمع دون شرط أو قيد 

  قوى االسايش وفق الالئحة الناظمة لذلك الصفات يحق له االنضمام إلى 
أن ينتسب إلى قوى االسايش بصرف النظر عن الجنس و العرق و  و يحق لكل مواطن ساكن في غربي كردستان 

  : الدين و ضمن شروط التالية

 سنوات /5أن يكون سورياً و مقيم في غربي كردستان مدة ال تقل عن /
  أن يكون متمماً الثامنة عشر من العمر

 أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو مخل بالشرف وأخالق المجتمع
 أن يجيد القراءة والكتابة

 أن يبدي استعداده للعمل داخل ھذه المؤسسة
 أن يلتزم بالنظام الداخلي لالسايش

 أن يضع مصلحة الشعب و المجتمع فوق كل مصلحة
   النتساب مرفقة باألوراق الثبوتية لإلدارة العامةان يتقدم بطلب ا

 
  : سقوط العضوية و العقوبات –الفصل الثامن 

ً   -أوالً   إداريا و مسلكيا
 التنبيه بشكل رسمي
 االتذار بشكل رسمي

 كف اليد لمدة ال تتجاوز ثالثة أشھر
 النقل إلى مركز آخر

 الفصل
 ً  قضائياً و عدلياً  -ثانيا

بحقه بجرم شائن أو ارتكابه ألعمال مخلة باآلداب و األخالق  ذا صدر قرار قضائي مبرم يفصل من العمل فيما إ
  العامة

  : نظام عمل قوى االسايش
 كل عمل تقوم بھا قوى االسايش بشكل نظامي في السجالت الرسمية يجب تدوين وتسجيل 

 أن تسجل اسمائھا بشكل نظاميعندما تنتھي المجموعة من المھمة و تسلم المناوبة للمجوعة األخرى عليھا 
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 ترسل الضبوط مرفقة مع الموجودات و المضبوطات والموقوف للجھة القضائية المختصة
  تعاد األغراض الشخصية للموقوفين في حال تركھم أو اطالق سراحھم والتجوز المصادرة إالبحكم قضائي

  : نظام داخلي للجنة التحقيق
 

خالل مدة ال تتجاوزسبعة أيام وفقا للمادة السادسة  ع األشخاص الذين تم توقيفھم وظيفة لجنة التحقيق: يجب التحقيق م
في حال المصالحة بالمخالفات  تركھم  , ويحق للجنة التحقيق  اصولي بالواقعة  من الفصل السادس وينظم ضبط 

  لجنائية الى القضاء حكموالجنح التي تتوقف تحريك دعوى الحق العام فيھا على اإلدعاء الشخصي , وتحال الجرائم ا

  : نظام التحقيق والضبوط
 

 عندما تنتھي اللجنة من التحقيق يجب أن ترسل الضبوط مع المتھم أو الظنين إلى المحكمة
 للموقوف حق المطالبة بحضور محامي أثناء فترة التحقيق وتنظيم الضبط دون تدخل بمجريات التحقيق

 ي والعنف واألكراه في التحقيق ويعاقب مرتكب الفعل وفق القانونالمعنوي والماد ال يجوز استخدام الضغط 
 يمنع زيارة الموقوف و رؤيته إثناء فترة التحقيق بأستثناء محاميه

 تحفظ ادوات الجريمة وتذكر تفاصيلھا في الضبط
 (تحرز األغراض الشخصية للموقوف في حرز خاص وترفق بجدول للموجودات (المضبوطات

  يجب أن تشارك العناصر النسائية في التحقيق المرأة الموقوفة أثناء التحقيق مع 

  : نظام السجون
 

لما كان الشخص ال يولد بطبيعته مجرما أو مخالفا لألنظمة والقوانين بل يعود ذلك إلى مراحل تكوين شخصيته وحيث 
مؤسسات العدلية {النيابة العامة أن للمجتمع دور في تربيته ونشأته لذلك يجب أن يكون دور التوقيف والسجون تابعة لل

ولجنة الصلح والعدالة }والتخضع لمفھوم العقاب لھذا فإن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقاب والحبس والسجن 

 :مؤسسات تأھيل وإصالح وتستند قي ذلك على مبادئ حقوق اإلنسان والشرعية الدولية وفقا لما يلي
 
  ي أو المعنوي بكافة أشكاله بحق السجناء والمواقيفال يجوز استخدام وسائل العنف الماد -1
تأمين شروط المعيشة المناسبة لكافة المساجين وتزويد السجن بوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة  -2

  والمراسلة
  حق زيارة السجين مصون وتنظم وفق قانون خاص به -3
وفق الحاجة وإيداعه في المشفى بناءا على خبرة طبية   يحق لنزيل السجن تقديم طلب لعرضه على طبيب  -4

  مختصة
على إدارة السجنون أن تقوم بنشر التوعية والتوجيه وإعطاء المحاضرات عن األخالق والقيم المجتمعة لنزالء  -5

 . السجون إلعادة تأھيلھم وتقويم سلوكھم
 . وع الجرمعلى إدارة السجون توزيع السجناء في المھاجع أو الغرف حسب ن-6
 . على إدارة السجون الفصل بين النساء والرجال وإيداعھم في أماكن منفصلة-7

 . على إدارة السجون إيداع القاصرين في مراكز خاصة لإلصالح والتأھيل التربوي -8
 . يتم اإلشراف على دور التوقيف وسجون النساء من قبل لجان نسائية من أعضاء اإلدارة-9

 . األطعمة إلى السجون من خارج مخصصات السجن إال في الحاالت الخاصةال يجوز إدخال -10
 . يحق للسجين ممارسة الرياضة المسموح بھا قانونيا-11
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  . يجب تھوية غرف وأماكن وضع النزالء وتشميس السجناء حسب الحاجة-12
)مساء وتتم الزيارة 6- 4ة ()صباحا أو من الساع12-10يجوز زيارة السجين مرة واحدة في اإلسبوع من الساعة (-13

 . الخاصة بموافقة النيابة العامة
يحق لكافة المنظمات اإلنسانية والحقوقية المحلية والدولية زيارة السجون واإلطالع على أوضاع السجناء  -14

 . والسجون بموافقة النيابة العامة
  . للسجناء إبداء الرأي واإلحتجاج وحق اإلضراب سلميا -15

    



 
 

 
 75    2014 يونيو/حزيران | ووتش رايتس هيومن

  VIالملحق 
 

  المراسالت بين هيومن رايتس ووتش واآلسايش
  رسالة إلى اآلسايش من هيومن رايتس ووتش 

 
    ابراھيمجوان السيد 

 المتحدث باسم األسايش
  

  2014يناير/كانون الثاني  27

   
  ،السيد إبراھيم المحترم

 
  . سورياأوضاع حقوق اإلنسان في  عنطلب بعض المعلومات لأكتب إليكم 

  
وإن  لردكم؛ نحن بصدد إعداد تقرير عن ھذا الموضوع ونرجو تزويدنا بمواقف األسايش بشكل دقيق كبيرالتقدير المع 

  .مادتنا المنشورةسنسعى لتضمين الردود الواردة في يناير/كانون الثاني،  31وصلتنا ردودكم قبل انتھاء يوم 

 ما ھو القانون الذي تعتمده األسايش؟ - 1
 

خلية الستقبال والتحقيق في شكاوى سوء المعاملة أو اإليذاء من قبل قوات ھل لدى األسايش آلية مراجعة دا -2
 األسايش؟ وھل تمت من قبل معاقبة أو مقاضاة قوات األسايش بسبب سوء المعاملة المزعوم؟

 

كم عدد السجون التي تديرھا األسايش وما ھي مواقعھا؟ كم سجين يتواجد في كل من ھذه المواقع وما ھي    -3
م المحتجزون في مرحلة قبل المحاكمة أم بعدھا؟ ھل يستطيع أھالي المساجين ومحاميھم تھمھم؟ ھل ھ

والطواقم الطبية زيارتھم؟ ھل أبواب السجون التي تديرھا األسايش مفتوحة للتفتيش أمام مراقبين حقوق 
 اإلنسان المحليين والدوليين؟

  

الخطوات التي تتخذھا األسايش لضمان ھل تضم قوات األسايش أي أعضاء تحت سن الثامنة عشرة؟ ماھي  -4
جميع األعضاء فوق سن الثامنة عشرة؟ ھل تم فصل أعضاء تحت سن الثامنة عشرة من القوات؟ وإن حدث 

ھذا فماذا تعمل األسايش بھؤالء األطفال؟ ھل تمت معاقبة أو مقاضاة من يقوم بتجنيد األطفال؟ وإن حدث 
 انت عقوباتھم؟ ھذا فما عدد الذين تمت محاسبتھم وماذا ك

  

؟ وإن بدأ ھذا 2013يونيو/حزيران  24ھل تقوم األسايش بالتحقيق في أحداث عامودة التي وقعت بتاريخ  -5

 التحقيق ففي أي مرحلة ھو، ومن المسؤول عنه؟ 
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، وإن بدأ ھذا التحقيق ففي أي مرحلة 2013سبتمبر/أيلول  1ھل تحقق األسايش في موت أحمد بونجق في  -6

 ؤول عنه؟ ھو، ومن المس
 

  شكراً جزيالً الھتمامكم، ونحن بانتظار ردودكم.

 
 
 خالص التقدير مع
 

 آبراھامزفريد 
 مستشار خاص

  ھيومن رايتس ووتش
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  رسالة إلى اآلسايش من هيومن رايتس ووتش
  

 
 

 
 
 
 

 2014بريل/نسيان أ 24
 

    ابراھيمجوان السيد 
 المتحدث باسم األسايش

 
  ،السيد إبراھيم المحترم

 
أوضاع حقوق اإلنسان  عنقرير ھيومن رايتس ووتش صالح تطلب بعض المعلومات اإلضافية لل إلى سيادتكمب أكت

  في منطقة الجزيرة وعين العرب وعفرين. 
  لردكم.  كل التقديرمع 

 .مايو/أيار 5 موعد أقصاه كما سنسعى لتضمين الردود الواردة في
 ،وتفضلوا بقبول خالص التقدير

 آبراھامزفريد 
 شار خاصمست

  ھيومن رايتس ووتش
  

 السجون
  أين تقيم األسايش السجون في عين العرب وعفرين؟

 كم عدد السجناء حالياً في كل من مرافق االحتجاز في تلك المناطق؟
  احتجاز غير معترف بھا أو سريّة في عين العرب أو عفرين أو منطقة الجزيرة؟ مراكزسايش أية أھل لدى 

  
 اعتقال أعضاء حزب معارض

قبل  مرحلة ما أي قيد التحقيق أم قضاياھم،وفي أي مرحلة ھي  أدناه، األفراديرجى توضيح التھم الجنائية ضد 
 المحاكمة؟المحاكمة أم قيد 

 .سعيد عيسو: عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنديرس - 1

 .سيميند بريم: عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني -2

 .قراطي الكردستانيمو: عضو الحزب الديمحجيكير  -3
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 .بيازيد معمو: عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني -4

 .2013أحمد سيدو بن عثمان: عضو حزب آزادي اعتقل في سبتمبر/أيلول  -5

 .2013شكري بكر: عضو حزب آزادي اعتقل في سبتمبر/أيلول  -6

 .2013حيدر شكري بكر: عضو حزب آزادي اعتقل في سبتمبر/أيلول  -7

 .2013ضو حزب آزادي اعتقل في أغسطس/آب جوان قلندر بن منان: ع - 8

 .2013رسول إسماعيل خليل: اعتقل من عفرين في أغسطس/آب  - 9

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  11امي ادريس علو: اعتقل من عفرين في المح  -10
  

  سوء المعاملة في االحتجاز
القانونية ضد أي شخص في  ھل تمت معاقبة أي عضو من األسايش خالل العامين الماضيين ألنه استخدم القوة غير

 السجن؟
  ؟ي عقوبتھمإذا كانت اإلجابة نعم، فكم عدد أعضاء األسايش الذين تمت معاقبتھم وما ھ

  
 مقتل رشوان عطش

 لماذا تم اعتقال رشوان؟ متى تم القبض عليه وأين؟
 ؟رشوانمتى وكيف مات 

 ؟رشوانھل حّملت األسايش أي من أعضائھا مسؤولية موت 
  ابة نعم، من ھو الشخص المسؤول وما ھو الوضع بالنسبة لقضيته؟إذا كانت اإلج

  
 بھزاد دورسين حالة

 ھل تحقق األسايش حالياً في ھذه القضية؟
  إذا كان األمر كذلك، ما ھو وضع التحقيق؟

  
 بونشاق حالة أحمد

 ھل تحقق األسايش حالياً في ھذه القضية؟
  إذا كان األمر كذلك، ما ھو وضع التحقيق؟

  
 مير حامدحالة أ

 ھل تحقق األسايش حالياً في ھذه القضية؟
 إذا كان األمر كذلك، ما ھو وضع التحقيق؟
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  رد اآلسايش على هيومن رايتس ووتش
   

  2014مايو  4

  السيد فريد آبراھامز
  المستشار الخاص لمنظمة ھيومن رايتس ووتش

والمتضمنة طلب بعض المعلومات عبر عدة   2014أبريل  24جواباً على حضرتكم في الكتاب الموجه إلّي بتاريخ 

  أسئلة لصالح منظمتكم.
  تفضلوا بقبول أجوبتنا مع خالص التقدير 

  القائد العام لقوات آسايش روجآفا
  جوان إبراھيم

  السجون :
تعرفون، كوننا في بداية بناء وتشكيل نظامنا وفي ظل األوضاع األمنية واالقتصادية ومواجھة اإلرھاب، لدينا مباني 

بناء أبنية جديدة وفق المعايير العالمية ل لدينا مشاريعديمة استولينا عليھا من نظام البعث السوري ونستخدمھا اآلن، وق
( المجمع  الشعب يقع ضمن بناء محكمة فھو سجن عفرينبالنسبة ل ،لحقوق اإلنسان سينتھي تشييدھا في أشھر قادمة
أما  ،نھا ويتم استعمالھا اآلن لحين االنتھاء من دار اإلصالح الجديدالحكومي القديم ) وكل أبناء عفرين يعرفون عنوا

 المنطقةأبناء  ھو أيضاً معروف من قبلمركز المقاطعة بالقرب من مركز اآلسايش و فييقع فھو سجن عين العرب 
ً  وھو بناء عائد للدولة   تم استخدامه بعد تحرير مدينة عين العرب . سابقا

سجين، يزداد و ينقص العدد يومياً جراء  130سجينا بجرائم مختلفة وفي عفرين  83 عدد السجناء في عين العرب

  .اخالء السبيلاالعتقاالت و
ال يوجد لدى قوات آسايش روجآفا في المقاطعات الثالثة أي من السجون السرية غير المعروفة للجميع، وسجوننا 

  مفتوحة للمنظمات والمحكمة والنيابة العامة.
  حزب معارض:اعتقال أعضاء 

بداية أريد التأكيد لكم أنه ال يوجد في حوزتنا أي سجين سياسي بل أن كل المعتقلين ھم إما بتھم جنائية أو أن لھم صلة 
إرھاب، كثيراً اعتقل أشخاص إثر جرائم جنائية أو جرائم ذو صلة باإلرھاب، ثم تبين فيما بعد أنھم من  بجرائم

ن نالحق الجريمة المنظمة ، واإلرھاب ، أما االنتماء السياسي فھو ال يعنينا مناصري أو منسوبي أحزاب سياسية، نح
  عليه أوضح لكم التالي: ناءً وب.

 سيامند بريم  - 1

  محمد سعيد عيسو  -2

بتھمة ارتكاب  2014/ عام 182قرار  – 370/1تم محاكمته من قبل محكمة الشعب في عفرين بالدعوة رقم أساس 

تفجير أكاديمية اإلعالم الحر في عفرين، أما محمد سعيد عيسو فقد ب وذلكفع سياسي سيامند بريم أعمال إرھابية بدا
  حوكم بتھمة التدخل في الجريمة ومساعدة األول. 

   .ھو بذمة المحكمة في عفرينف:   جيكر حموأما 
  بيازيد معموبالنسبة لـ 

  

بتھمة ارتكابه  2014/ عام 182ار قر – 370/1تم محاكمته من قبل محكمة الشعب في عفرين بالدعوة رقم أساس 

  . 2013في عام  تفجير أكاديمية اإلعالم الحر في عفرينب وذلكأعمال إرھابية بدافع سياسي 

  بالنسبة لكل من:
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  أحمد سيدو  -

  شكري بكر  -

  حيدر شكري بكر  -

  جوان قلندر -
ً فھم  ، وال معلومات لدى اآلسايش غير معتقلين لدى قوات آسايش روجآفا في المقاطعات الثالثة، وال نعرف عنھم شيئا

  والمعلومات التي وردتكم حول اعتقال ھذه األسماء من قبلنا ھي معلومات غير صحيحة. ،عن وضعھم
  رسول اسماعيل خليل أما 

ارتكاب أعمال  2014لعام  183قرار  370/2تم محاكمته من قبل محكمة الشعب في عفرين في الدعوة رقم أساس 

   2013في عام  ة المدعو عطوف عبدو بھدف اغتياله ( محاولة اغتيال فاشلة )تفجير سياروذلك بإرھابية 

  المحامي ادريس علو 
غير معتقل لدى قوات آسايش روجآفا في المقاطعات الثالثة وال نعرف عنه شيئاً وال معلومات لدى اآلسايش عن 

  وضعه  والمعلومات التي وصلتكم حول اعتقاله من قبلنا معلومات غير صحيحة.
  

  سوء المعاملة في االحتجاز:

آخرين بسبب  ثالثةخمسة أعضاء في قوات آسايش روجآفا بتھم سوء المعاملة مع السجناء ومعاقبة  /5 / نعم تم معاقبة

  .سوء التعامل مع المواطنين

  أشھر سجن ثم فصل الجميع من اآلسايش 6إلى  4العقوبات تراوحت بين 

 مقتل رشوان آتاش
  

لت مشاداة كالمية ومشاجرة باأليدي في مدينة رأس العين ( سري كانية ) بين المغدور حص 17/2/2014بتاريخ 

على إثر مطالبة األول ووالده للثاني بمبلغ من المال، ولما علمت اآلسايش بالواقعة تم  هرشوان والمدعو يوسف عرن
نه وبين عناصر الدورية وقام إرسال دورية إلى منزل الحاج آتاش والد المغدور رشوان وحصلت مشاداة كالمية بي

كوف على الدورية برفقة بعض أقاربه الذين كانوا يحملون مسدسات حربية عندھا يج آتاش بسحب بارودة كالنشاالح
 ألقي القبض عليھم ومن ضمنھم المغدور رشوان .

  

اإلداري في  بعد ساعات من اعتقاله إثر تلقيه الضرب من قبل العضو 2/2014/ 18مات المغدور رشوان بتاريخ 

آسايش رأس العين ( سري كانية ) نتيجة استفزازه من قبل المغدور رشوان، حيث توفي المغدور رشوان بنوبة قلبية ( 
 توقف القلب ) والناجم من تلقيه الضرب من قبل العضو اإلداري ( ب ) .

  
آسايش سري كانية ( رأس حملت اآلسايش والمحكمة مسؤولية موت المغدور رشوان على عاتق العضو اإلداري في 

العين )  المذنب ( ب ) بالدرجة األولى وصدر قرار من القيادة العامة لآلسايش باعتقال اإلداري في اآلسايش ( ب ) 
وفصله من مؤسسة اآلسايش وتجميد عضويته لتتمكن المحكمة من محاكمته وسلم للمحاكمة وحكم بــ ( السجن المؤبد 

  )رأس العين(وللمعلومات فإن العضو اإلداري في آسايش سري كانية  ،ت المحاكمةأعمال شاقة ) حيث تستمر جلسا
( ب ) ھو المذنب ( باور ) و ھو معروف من قبل عائلة المغدور الذين حضروا جلسات المحاكمة والتقوا به ومعروف 

 .)رأس العين(من قبل كل أھالي مدينة سري كانية 
  

س العين الذين كانوا مناوبين وحاضرين في ساعات تعرض المغدور وتم فصل كل أعضاء آسايش سري كانية رأ
  . فقدانه لحياتهرشوان للضرب والتي أسفرت إلى 
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 حالة بھزاد دورسن 
  

السيد بھزاد دورسن وھو سياسي وحسب المعلومات التي حصلنا عليھا من عائلة وأصدقاء  24/10/2012 بتاريخ

 السيد ( طالل ) الذي يعمل في تجارة األسلحة وتھريبھا من العراقفي منطقة ديريك من منزله مع  ي)مسؤول حزب(

يوم  دون التوصل إلى  12ية من قبل دوريات قوات اآلسايش لـ كاستمر البحث في أرياف منطقة المالوولم يعد،  خرج

ية في تاريخ يمكنكم العودة إلى أرشيف األخبار حيث أن النظام البعثي السوري كان مسيطراً على المالك(النتيجة، 
  .)تاريخ اختفاءهباختفاء السيد بھزاد دورسن وكانت كل األجھزة األمنية التابعة لنظام بشار األسد موجودة في المنطقة 

 حالة أحمد بونشاق
  

  غير موجود لدى قوات اآلسايش وال نعرفه وال نعرف عنه أي معلومات.
 حالة أمير حامد 

  

حاالت سطو واختطاف، كذلك  /3/حامد حدثت في جنوب منطقة الدرباسية  في الفترة التي شھدت اختفاء السيد أمير

. وأكد محيط السيد أمير حامد أنه اختفى في )القحطانية(شھدت تلك الفترة حالة اختطاف في جنوب مدينة تربسبية 
  لتركية.الساعات التي شوھد مع مھربين في الوقت الذي كان يحاول الدخول من األراضي السورية إلى األراضي ا

قمنا بالتحقيق واعتقال المھرب الذي كان من المفترض عليه إدخال السيد أمير حامد إلى تركيا، ولكن لم نتوصل إلى 
وتركوا  السيد أمير حامد أدلة وإثباتات وبراھين، كل ما وصلنا إليه أن سيارة مدنية يقلھا أربعة مدنيون قاموا بخطف

أنه لم يتعرف على ده إفادة المھرب الكردي في التحقيقات التي جرت معه وأكد وھذا ما أك ، عربيةالفتاة المھرب وال
  ھوية الخاطفين.
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  Vالملحق 
  المراسالت بين هيومن رايتس ووتش ووحدات حماية الشعب

  
  رسالة هيومن رايتس ووتش إلى وحدات حماية الشعب

 
  

  ليلخالسيد ريدور 
  الناطق باسم وحدات حماية الشعب

  ا روج اف
  

  2014يناير/كانون الثاني  21

  
  ليل،خالسيد 

  
) وأوضاع حقوق يهکينهکانی پاراستنی گهلأكتب إليكم لطلب بعض المعلومات عن وحدات حماية الشعب (بالكردية: 

اإلنسان في سوريا. نقدر كثيراً ردودكم إذ نحضر لتقرير في ھذا الشأن ونأمل أن نذكر بدقة فيه مواقف وحدات حماية 

يناير/كانون الثاني فسوف نعمل على ضّم آرائكم إلى التقرير  28كنتم من تقديم الردود في موعد أقصاه الشعب. إذا تم

  الذي سنصدره.
  

. أعمال االختطاف من قبل جماعات متطرفة: برجاء إمدادنا بمعلومات حديثة عن أعداد أخرى من المناطق 1

  د المحتجزين، وعلى يد من، وأين؟الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب. ھل تعرفون عدد األفرا
  

. السجون التي تديرھا وحدات حماية الشعب: برجاء إمدادنا بمعلومات عن السجون التي تديرھا وحدات حماية 2

الشعب، ال سيما، في أي بلدات تقع تلك السجون وإن كانت مفتوحة للتفتيش من قبل جماعات المراقبة المستقلة، مثل 
األحمر؟ ما عدد السجناء المحتجزين وما ھي التھم المنسوبة إليھم؟ ما عدد السجناء الذين اللجنة الدولية للصليب 

حوكموا بالفعل؟ من يحتجزھم ومن المسؤول عن قوائم السجناء؟ ھل مثل جميع السجناء أمام قضاة؟ ھل يمكن 
  لألقارب والمحامين والعاملين بالمجال الطبي زيارة السجناء؟

  

، 2013ديسمبر/كانون األول  14رجاء توضيح ما ورد في أمر لوحدات حماية الشعب بتاريخ . الجنود األطفال: ب3

من النظام الداخلي لوحدات  5.2عاماً (كما ينعكس في المادة  18والذي يحظر تجنيد أو استخدام األطفال تحت سن 

ياً؟ ما عدد األطفال الذين تم حماية الشعب). ما ھي اإلجراءات التي تتخذھا الوحدات لمنع استخدام األطفال عسكر
تسريحھم منذ صدر األمر؟ ماذا تفعل الوحدات مع ھؤالء األطفال؟ ھل أعلمت الوحدات جميع قواتھا بھذا األمر 

والحظر العام على استخدام األطفال كجنود؟ ھل تم تأديب أو مقاضاة أي شخص على خلفية تجنيد األطفال؟ إذا كانت 
شخاص وما العقوبات التي أُنزلت بھم؟ ھل ينطبق أمر وحدات حماية الشعب على قوات اإلجابة بنعم، فما عدد األ

  أسايش؟
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 2013يونيو/حزيران  27. التحقيق في أعمال عنف عامودا: برجاء إعالمنا بأية تحقيقات جرت في أعمال عنف 4

ية الشعب، ومن الذي نفذ تلك في عامودا، حيث تناقلت التقارير مقتل اثنين من المتظاھرين وأحد عناصر وحدات حما
التحقيقات؟ ھل تم التحقيق مع أي من عناصر وحدات حماية الشعب أو محاسبتھم؟ بعد اتفاق ديسمبر/كانون األول في 

  إربيل، ھل تم تشكيل لجنة للتحقيق في ھذا الحادث؟
  

  شكراً لكم على اھتمامكم. ونتطلع لتلقي ردودكم.
  

  مع خالص التقدير واالحترام،
  

  آبراھامز فريد
  مستشار أول

  ھيومن رايتس ووتش 
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  رد وحدات حماية الشعب على هيومن رايتس ووتش 
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  شكر وتنويه
  

أجرى أبحاث ھذا التقرير وكتبه فريد آبراھامز، المستشار الخاص لـ ھيومن رايتس ووتش، ولمى فقيه، باحثة سوريا 
  من ديانا سمعان، مساعدة األبحاث. مكثفة بمساعدات بحثية ولبنان في ھيومن رايتس ووتش، 

  
نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ھيومن كل من وتم تحرير التقرير بقلم 

لدوين، مستشار قانوني االبرامج. كما تولى المراجعة القانونية كاليف ب قسم رايتس ووتش، وتوم بورتيوس، نائب مدير
  . األمنقوات صفوف  حثة قسم حقوق الطفل بريانكا موتابارثي الفصل المتعلق بتجنيد أطفال فيأول، وراجعت با

  
ديانا سمعان، مساعدات منسقات قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا ساندي الخوري وجيليان سلوتزكر ووقدمت 

بكنز، وتزروي ھيالنشر، وف ، وكاثي ميلز، أخصائيةالمطبوعاتإنتاجية، وأعد التقرير للنشر غريس تشوي، مديرة 
  المدير اإلداري. وقام صحفي الفيديو المستقل ماني بإنتاج كافة مقاطع الفيديو المصاحبة للتقرير. 

  
وتتقدم ھيومن رايتس ووتش بخالص الشكر إلى جميع األفراد الذين شاركونا معارفھم وخبراتھم إلخراج التقرير إلى 

  يان.في بعض األح بأرواحھمالنور، مخاطرين 
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