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مقدمة مركز دراسات الجميورية الديمقراطية:
اطي الكردي " ،)1 ("pydوتنظيـ "دولة اإلسالـ في العراؽ
مع اشتعاؿ المعارؾ بيف حزب االتحاد الديمقر ّ
تحررية .في
حكومية ،إلى تقديـ الحزب عمى أنو قوى
محمالً عمى توجيات
ّ
ّ
والشاـ" تحرؾ اإلعالـ الغربيّ ،
ٍ
السورية مف مختمؼ
بحؽ سكاف الجزيرة
ىذا الوقت مازاؿ الحزب عمى األرض يمارس
انتياكات صارخةً ّ
ّ

اإلثنيات.

الكردي التركي ،قد اكتسب قوتو مف خالؿ
السورية لحزب العماؿ
قبؿ ذلؾ كاف الحزب ،وىو "الواجية"
ّ
ّ
ي ضد الشعب الثائر لممطالبة بالحرية والمشاركة السياسية؛ مستفيدًا مف ٍ
دعـ
انتظامو في معركة النظاـ السور ّ
ٍ
ي ضد بعضيا؛ ومع تطور الصراع ىدؼ إلى
إيراني غير
محدود ىدؼ بدايةً إلى إثا ةر مكونات الشعب السور ّ

ٍ
مشكالت إقميمية اعتقد ،وحميفو القابع في دمشؽ ،بأنو سيجبر الواليات المتحدة عمى قبوليما طرفيف في
خمؽ
الحؿ السياسي( .)2
وقد دفع األكراد والعرب ،وبقية المكونات ،ثمناً باىظاً ليذه السياسات ،وعمى المستويات كمّيا ،وىو ما بمغ
ذروتو حيف أقدـ النظاـ عمى االستفادة مف االنقسامات التي طالما غ ّذاىا في مواجية سكاف المدف والقرى
والبمدات الذيف شاركوا في الثورة .واعتمد النظاـ في ىذه المناطؽ السياسات ذاتيا التي اتبعيا في مختمؼ

العربية
الوطنية
الطائفية و\أو اإلثنية و\أو الجيوية) بيدؼ شؽ صفوؼ الحركة
أنحاء سوريا (أي التعبئة
ّ
ّ
ّ

والكردية ،فعمد إلى خطؼ "مجتمعات" عمى أي مف األسس سابقة الذكر ،مثمما عمد إلى السيطرة عمى
التجمعات الكردية عبر حزب االتحاد الديمقراطي ،واستخداميا كر ٍ
ىينة إلجبارىا عمى التماىي مع سياساتو في
الشعبية؛ وىو ما اعتمدتو سمطة األسد في مناطؽ مختمفة مف سوريا (حمص ،السويداء ،وادي
قمع الثورة
ّ
النصارى ،مخيـ اليرموؾ ،)...،حيث نجحت في بعضيا وفشمت في بعضيا اآلخر.

المدني
وفي إطار ىذه "اإلستراتيجية" كانت سياسة الترحيؿ والتيجير محو اًر رئيساً لخدمة ىدؼ سحؽ الحراؾ
ّ
ي إلى حالة الخنوع .واعتمد وكالء سمطة األسد –مثمو  -سياسة الترحيؿ والتيجير ،في
واعادة الشعب السور ّ
1

حزب االحتاد الدميقراطي (  ( Partiya Yekitiya Demoqratاختصارا ) (PYDهو النسخة السورية عن حزب العمال الكردستاين ) (PKKالذي يتزعمه عبد اهلل

أوجالن الذي أعلن الكفاح املسلح بوجه احلكومة الرتكية سنة  .4891ومبوجب النظام الداخلي حلزب االحتاد الدميقراطي فهو يلتزم بعبد اهلل أ وجالن قائدا لهُ .الموقع الرسمً

لحزب االتحاد الدٌمقراطً  -النظام الداخلً لحزب االتحاد الدٌمقراطً الصفحة األولى /http://www.pydrojava.net/ar
2

 ًٚكٍ يشاجؼخ ثخػٕظ إسزشارٛجٛخ انُظبو انسٕس٘ كزبة "إسزشارٛجٛخ سهطخ االسزجذاد ف ٙيٕاجٓخ انضٕسح انسٕسٚخ" ،يٍ إغذاساد يشكض دساسبدانجًٕٓسٚخ انذًٚمشاـٛخ ،انًٕجٕد إنكزشَٔٛب ػهٗ انشاثفhttp://goo.gl/l0eXLr :
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مسميات
المناطؽ المختمطة إثنياً ،دينياً ،مذىبياً ،جيوياً ،كأىـ أدواتيا في ىذه المواجية لتنفيذ سياساتيا وتحت ّ

شتى .ومف األىداؼ غير المعمنة ليذه اإلستراتيجية حرؼ الصراع الدائر عف وقائعو الرئيسة بما ىو صراع
مف أجؿ الحرية وفي مواجية االستبداد.
ي ،مخمب قط
وشكؿ حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،بحكـ عالقاتو القديمة والمتجددة مع النظاـ السور ّ
ٍ
رية
ي  -ومنحو
منية ،وعسك ّ
سمطات أ ّ
وتـ لو ذلؾ عبر تفويضو -مف قبؿ النظاـ السور ّ
لتنفيذ سياستو ىذهّ ،
ٍ
وبكؿ الوسائؿ المتاحة.
كردية،
تحركات
وادارية ،تم ّك نو مف السيطرة وقمع واحتواء أي
ّ
عربية أو ّ
جماىيري ٍة ّ
ّ
ٍ
وتشبو ىذه السياسات إلى ٍ
مختمفة مف سورية لقمع الثورة.
الوسائؿ التي استخدميا النظاـ في أنحاء
حدود كبي ٍرة
َ

كؿ ذلؾ بعيدًا عف أي ٍ
السياسية ،ذلؾ أف ""pyd
القانونية أو اإلدارية أو
شكؿ مف أشكاؿ الرقابة
وقد جرى ّ
ّ
ّ
ٍ
لحظة تحميميا كامؿ
ليس سوى ميميشيا مسمحة في نياية المطاؼ ،تع تقد سمطة األسد بأنيا تستطيع في أي
المسؤولية عف االنتياكات والجرائـ المرتكبة واعفاء نفسيا مف مسؤوليتيا.
ظؿ ىذا التفويض الممنوح مف سمطة األسد فإف ىذا التفويض انسحب عمى
كذلؾ عمينا أال ننسى أنو في ّ
الس يط ةر عمى المؤسسات الحكومية ،واإلدارية ،والصحية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والتربوية ،وعمى الثروات
النفطية ،والزراعية ،والمعابر ،وغيرىا ،بما في ذلؾ تحصيؿ الضرائب ،والمكوس ،واإلتاوات ،وتسخيرىا
كؿ التجاوزات واالنتياكات التي تترافؽ مع
لصالح الحزب .وىو ما يعني تحميؿ الحزب المسؤولية عف ّ

استمرار سيطرتو ،والتي يدفع ثمنيا كؿ السورييف .وكما سيتضح في الصفحات الالحقة فإف األضرار
كؿ ال تشكيالت االجتماعية عمى
والخسائر التي ألحقيا " " pydبيذه المنطقة الجغرافية قد طالت بآثارىا السمبية ّ
اختالفيا ،سواء تمؾ المتعمقة بالخسائر البشرية مف خالؿ القتؿ ،واالعتقاالت العشوائية ،أو مف خالؿ تدمير
البنى التحتية ،ونشر الرعب ،واثارة األحقاد ،وتجنيد األطفاؿ وفرض الضرائب واإلتاوات واالستيالء عمى
األراضي واألمالؾ.
السيما تمؾ التي
نيتـ في مركز دراسات الجميورية بمتابعة ّ
كؿ القوى المؤثرة في الصراع في سوريا وعمييا ،و ّ
ٍ
ليا صدارة التأثير أو التي نجد مؤشر ٍ
ومجموعات
ات عمى نموىا وتصاعد تأثيرىا .ونحاوؿ ،عبر باحثيف،
وكؿ ما لو صمةٌ بيا ،وجرائميا إف وجدت .وليذه الغاية قمنا باالستعانة
بحثية ،توثيؽ سموكيا وأفكارىاّ ،
ّ

السورية بإدا ةر
البحثية لمتوثيؽ ،وىي مجموعةٌ مستقمةٌ تعمؿ في منطقة الجزيرة
السورية
بمجموعة الجزيرة
ّ
ّ
ّ

ٍ
تقرير توثيقي عف انتياكات حزب االتحاد الديمقراطي
الباحث ميند الكاطع المقيـ خارج سوريا ،بإعداد
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بحؽ المدنييف ،ضمف اىتمامنا بالقياـ بمجموعة أبحاث عف الحزب وعالقاتو وطموحاتو
الكردي“”PYD
ّ

وسموكو .وقمنا في مركز دراسات الجميورية الديمقراطية بمراجعة التقرير ،عبر التدقيؽ في المعمومات التي
وردت فيو ،ومراجعة جيات حقوقية سورية بما ورد فيو ،وتحريره ،واخراجو...

الوطنية
اطي ( )pydمف الجيات المؤسسة لييئة التنسيؽ
ّ
يبقى اإلشارة بمقدمتنا إلى أف حزب االتحاد الديمقر ّ
التي تقدـ نفسيا عمى أنيا مف أطياؼ المعارضة ،والتي جاء في بيانيا التأسيسي في 1222- 21- 24
انضماـ حزب االتحاد الديمقراطي إلييا ( ..)3

3

انجٛبٌ انزأسٛس ٙنٓٛئخ انزُسٛك انٕـُٛخ نمٕٖ انزغٛٛش انٕـُ ٙانذًٚمشاـ ٙف ٙسٕسٚخ
http://syrianncb.org
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انتياكات حزب االتحاد الديمقراطي"  "PYDفي سوريا
مجموعة الجزي ةر السورية لمتوثيؽ

حسب االححاد انذًَمراغٍ " "PYDوانُظاو انطىرٌ
السوري ة سارع النظاـ المنيار إلى إطالؽ سراح كوادر حزب العماؿ الكردستاني مف
منذ انطالؽ الثورة
ّ
سجونو ،وكاف الحزب المذكور قد أقر سنة 1222ـ اسـ "حزب االتحاد الديمقراطي" لفرعو في األراضي
سمح النظاـ ليذا
ّ
السورية تجنبًا السـ (حزب العماؿ الكردستاني) المصنؼ عالميًا عمى قائمة اإلرىاب .وقد َ
الفرع منذ بداية الثورة بإعادة نشاطاتو التي كانت قائمة زمف احتضاف القيادة السورية لحزب العماؿ

الكردستاني وقائده عبد اهلل أوجالف منذ نياية الثمانينيات وحتى عاـ 2887ـ .وسمح النظاـ لزعيـ حزب
جية (عبر مطارات النظاـ
بكؿ النشاطات والتحركات
االتحاد الديمقراطي صالح مسمـ بالقياـ ّ
الداخمية والخار ّ
ّ

ومخارجو).

كما شجعيـ النظاـ عمى الخروج بمظاىر مسمحة بعد ستة األشير األولى مف انطالقة الثورة في مناطؽ
ٍ
ٍ
تدريب ونقاط دوريات وحفر بعض
بعمميات عسكرية واقامة معسكرات
(الحسكة ،عيف العرب ،عفريف) ،والقياـ
الخنادؽ والمتاريس ،وذلؾ كمو قبؿ وجود أي ميم يشيات مسمحة أخرى في تمؾ المناطؽ ،وسمميـ النظاـ بعض
المواقع بموجب عقود حراسة كالشركة السورية لمنفط في محافظة الحسكة(  ،)4كما سمميـ بعض المناطؽ في
منطقة الحسكة مثؿ مناطؽ ( المالكية ،الجوادية ،الرميالف ،معبدة ،القحطانية ،عامودا ،الدرباسية ،راس
العيف) مع إبقاء ال نظاـ لعناصر أمنو في تمؾ المناطؽ ،وبقاء أىـ مدينتيف في المحافظة وىما (مركز
الحسكة ،القامشمي) بيد النظاـ وأجيزتو األمنية مع تواجد لمقرات ىذا الحزب ودوريات عند بعض المداخؿ
لممدينتيف.
قاـ حزب االتحاد الديمقراطي بتوزيع نشرات مشروع اإلدارة الذاتية منذ شير شباط  1221عمى شكؿ

ٍ
ٍ
تسميات مختمفة (رسـ
مطبوعات يوزعيا لمسكاف .كما كاف يقوـ بجباية األمواؿ والضرائب مف السكاف تحت
نظافة ،بمدية ،كيرباء ،خدمات ..الخ) .إلى جانب فرض إتاوات عمى المواطن يف السورييف مف األكراد بشكؿ
خاص.
ّ

4
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حاجس نمىاث انحًاَت انشعبُت انخابعت نحسب االححاد انذًَمراغٍ
إلى جانب حزب العماؿ الكردستاني في المدف التي يسيطر عمييا النظاـ ،كاف ىناؾ أيضاً شبيحة النظاـ مف
الجيش الوطني (المقنعيف العرب) ،وىي ميميشيات مرتزقة ّتـ تجنيدىا مقابؿ أجور شيرية ،أغمب منتسبييا مف

ويتـ قيادتيـ ميدانياً مف قبؿ ضباط مف النظاـ.
عرب المحافظة ويشرؼ عمييـ بعض شيوخ العشائر العربية ّ
ىؤالء أيضًا يتحكـ بيـ ويحركيـ النظاـ ،ويوزع األدوار بينيـ وب يف حزب العماؿ الكردستاني بعناية في مدينتي
الحسكة والقامشمي.
ا عتمد النظاـ عمى قمع الحراؾ العربي عبر تسميط شبيحتو مف الجيش الوطني عمييـ بادئ األمر ،وعمؿ
عمى قمع الحراؾ السممي لممواطنيف األكراد أيضاً بواسطة حزب العما ؿ الكردستاني وميميشياتو المسمحة،
والتي أخذت الحقاً عمى عاتقيا ميمة اعتقاؿ العرب واألكراد عمى حد سواء ،وكمّو تحت تيمة وذريعة اإلرىاب

والتعاوف مع الجيش الحر ،أو بتوجيو ٍ
عادة كتعاطي
تيـ كتمؾ التي يوجييا النظاـ لمعارضيو السممييف
ً
المخدرات والحشيش.

اعخرافاث لائذ يُهُشُاث األضاَش
في  16كانوف األوؿ (ديسمبر) مف عاـ  1222عقد القا ئد العاـ لما يسمى قوات األسايش التابعة لحزب
اال تحاد الديمقراطي السيد جواف إبراىيـ مؤتم اًر صحفياً ،تحدث فيو عف أعداد المعتقميف لدييـ ويبمغ 4222

ٍ
معتقؿ فقط سنة  1222والتي نعتقد بأنيا أقؿ مف األرقاـ الحقيقية لممعتقميف المدنييف لدييـ ،كما أنو تحدث
عف حمالت ضبط المخدرات والحشيش في المدف التي يسيطر عمييا ،كمقدمة لتبرير عممياتيـ العسكرية
ٍ
عرب وأكراد مف الناشطيف المعروفيف بمعارضتيـ لمنظاـ كبعض
واالعتقاالت بيف صفوؼ المدنييف مف
الصحفييف  5واألطباء والمدرسيف والحقوقييف ،إضافة إلى معتقميف مف عموـ الشعب بينيـ نساء وأطفاؿ.

6

مسمى ميميشيات قوات الحماية الشعبية " "YPGأو قوات األسايش،
اطي ،وتحت ّ
كاف حزب االتحاد الديمقر ّ
ٍ
يتـ فييا اعتقاؿ مدنييف أو قمع مظاىرة أو فض اعتصاـ اسـ "حممة مكافحة المخدرات
يطمؽ عمى ّ
كؿ حممة ّ
والحشيش" .وقد أوضح السيد جواف إ براىيـ في مؤتمره الصحفي تفصيؿ تمؾ الحمالت خالؿ سنة 1222
ٍ
حيث قاؿ إ نيـ قاموا بحمالت مكافحة الحشيش عمى الشكؿ التالي2 :
حمالت في الحسكة (الواقعة عممياً
تحت سيط ةر النظاـ)  34 ،حممة في كوباني (عيف العرب) وتـ ضبط  12742كغ ( 12طنًا ) مف الحشيش،
5

انًزحذس ثبسى رٛبس انًسزمجم ٕٚؾح ػًهٛبد اػزمبل انػحف ٍٛٛاألكشاد ػهٗ ٚذ لٕاد انحًبٚخ انكشدٚخ
http://www.youtube.com/watch?v=zK9GgVL0N4Y
6
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حممتاف في ديريؾ (المالكية) 5 ،حمالت في سري كانيو (رأس العيف) و 21حممة في عامودا ،تـ خالليا
ضبط  2أطناف مف الحشيش ،وحممة في تربي سبيو (القحطانية) و 3حمالت في الدرباسية ضبط خالليا
 422كغ مف الحشيش ،وثالث حمالت في معبده (كركي لكي) و 11حممة في تؿ تمر (دوف أي كميات
مضبوطة) بحسب جواف إبراىيـ.
عمميات ىدفت لقمع المدنييف ،وقد سقط خالليا  5شيداء واعتقؿ
كؿ تمؾ الحمالت ما ىي إال
عممًا أف ّ
ٌ

العشرات في عامودا ،كما ّتـ محاصرة المدينة .أما في تؿ تمر ،فقد كانت الحمالت بغرض فرض سيط ةر

الحزب بالقوة عمى منطقة ذات غالبية عربية؛ وقد أدت المواجيات العسكرية في تؿ تمر ومحيطيا مف القرى،
إلى سقوط عشرات القتمى بيف الطرفيف (أىالي تؿ تمر مف عشائر عربية وآشورييف وبيف مسمحي حزب
االتحاد الديمقراطي).
ولتوضيح حجـ االعتقاالت نثبت ما قالو القائد العاـ لقوات ما يسمى "األسايش" في حزب االتحاد الديمقراطي
حيث قاؿ في تاريخ  15ديسمبر  1222ما يمي( :)7
" بمغ عدد معتقمي الجنايات  ،2471منيـ  235معتقالً في قامشمو (القامشمي) 82 ،الحسكة 2171 ،كوباني
(رس العيف) 278 ،عامودا216 ،
(عيف العرب)552 ،عفريف22 ،ديرؾ (المالكية) 228 ،سريو كانيو أ
رميالف 56 ،جؿ آغا (الجوادية) 82 ،تربو سبيو (القحطانية أو قبور البيض) 22 ،الدرباسية 132 ،كركي
لكي (معبدة) 38 ،تؿ تمر 42 ،معتقالً في تؿ كوجر (اليعربية)".
كما أشارت القيادة العامة لدى حزب االتحاد الديمقراطي بأف عدد المعتقميف بجرـ اإلرىاب في سجوف قوات
األسايش بمغ  2422إرىابياً ،موزعيف عمى الشكؿ التالي" :في الحسكة  ،2كوباني  ،82عفريف  ،5ديرؾ
(المالكية)  ،133سريو كانيو (تكريد لمدينة رأس العيف)  ،512عامودا  ،7رميالف  ،212جؿ آغا (الجوادية)
 ،44تربو سبيو (تكريد لناحية قبور البيض  -القحطانية)  ،8الدرباسية  ،11كركي لكي (معبدة)  ،166تؿ
تمر  ،1تؿ كوجر (اليعربية) ."65
ٍ
واذ كانت إمكانية توثيؽ األسماء ألي ٍ
مستقمة غير ممكف لعدـ تصريح الحزب عنيا ،ونتيجة قبضتو
جية
تحد مف إمكانية التقصي ،إال أننا استطعنا الحصوؿ عمى ٍ
عدد مف أسماء المعتقميف المدنييف،
األمنية التي ّ

مف المدف واإلثنيات كّميا ،لدى الحزب في مناطؽ سيطرتو المختمفة ،سنوردىا في سياؽ التقرير.
7
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حىثُك اَخهاكاث شهرٌ آب وأَهىل 4102
نحاوؿ في ىذا الفصؿ توثيؽ ما استطعنا مف التطورات الخطيرة التي شيدتيا المحافظة خالؿ شيري آب
ٍ
ومجازر ،تـ ارتكابيا عمى أيدي حزب االتحاد
ائـ،
وأيموؿ  ،1223والتي أفضت إلى حو َ
َ
ادث مؤسفة ،وجر َ
بكؿ ٍدـ ٍ
المكوف العربي كمستيدؼ أوؿ مف قبميا.
الديمقراطي ّ
بارد ّ
عامة و ّ
بحؽ المدنييف ّ
ماذا حدث في حي غويران في الحسكة؟
حي غويراف ىو أحد أحياء محافظة الحسكة الرئيسة ،وىو مف أىـ األحياء الثائرة التي رفعت شعار الثو ةر
قدَـ أوائؿ الضحايا في منطقة الجزيرة السورية الذيف
فقط ،وشعار الشعب السوري واحد ،وىو الحي الذي ّ
ي .وقد قاـ أ بناء الحي بحمايتو ،ومنع أي ٍ
توغؿ لقوات النظاـ داخمو ،منذ سنتين
سقطوا بنيراف النظاـ السور ّ
شنت قوات النظاـ ىجوماً شامالً عمى الحي في شباط الماضي ،مدعوم ًة بشبيحة الدفاع
ونصف السنة .وقد ّ

الوطني "المقنعيف" ،استخدمت فيو األسمحة الخفيفة والمتوسطة والثقيمة؛ ما أوقع  5ضحايا مف المدنييف عمى
األقؿ ،و 22جريحاً بينيـ  5نساء و 2أطفاؿ أحدىـ بعمر  2سنوات .وقاـ الثوار في مواجية ىذا اليجوـ
كات عنيفةٌ في محيط الحي الذي بقي
بالتصدي لقوات النظاـ لمنعيا مف التقدـ إلى داخؿ الحي ،فدارت اشتبا ٌ

محاص اًر منذ ذلؾ الحيف مف قبؿ النظاـ .ومؤخ اًر استممت ميميشيات قوات الحماية الشعبية حصار الحي ،و
أخذت تتوغؿ في محيطو محاول ًة السيطرة عمى المدينة بشكؿ كامؿ ،بعد أف سمميا النظاـ عدة مواقع ميمة
مثؿ :جبؿ كوكب؛ والفوج  ،212عمى خم فية المعارؾ األخي ةر لتنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ
المعروؼ باسـ "داعش" مع النظاـ في محيط الحسكة؛ فيما يبدو أنيا محاوالت النظاـ االستفادة مف جميع

أوراقو القادرة عمى تجنيبو موا ٍ
جيات مباشرة مع أي قوات أو كتائب حيث يستطيع ،وترؾ الميمة لميميشيات
ليا م صمحة مشتركة مع النظاـ في المواجيات مقابؿ تسييالت س يطرتيا عمى بعض المناطؽ عمى أمؿ أف
تستمر ىذه السيطرة بعد سقوط النظاـ ،أو عمى أقؿ تقدير االستفادة مف عائدات مالية مف النظاـ وأكبر كمية
ممكنة مف األسمحة

8
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رمشٚش ػهٗ لُبح انجضٚشح ٕٚصك ضٓبداد ٔؾحبٚب انًذَ ٍٛٛف ٙح ٙغٕٚشاٌ
http://www.youtube.com/watch?v=4QYdwFns5ss

انتياكات حزب االتحاد الديمقراطي"  "PYDفي سوريا

مركز دراسات الجميورية الديمقراطية

حىثُك بعط جرائى حسب االححاد انذًَمراغٍ فٍ حٍ غىَراٌ:
 في يوـ األربعاء المصادؼ  22تموز  1223قُتمت المواطنة "منى رشيد الدعار الفاضل" وأطفالياالستة وذلؾ جراء قصؼ مميشيات تابعة لحزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDمنازؿ المدنييف في حي

غويراف بمدينة الحسكة.
 يوـ الثالثاء  21آب  1223سقط عدد مف الضحايا المدنييف في حي غويراف المحاصر جراءاستيداؼ الحي باألسمحة الثقيمة والمتوسطة( )9؛ وقد ّتـ توثيؽ أسماء وصور تظير آثار استيداؼ

تشوه كامؿ بالجثث وتيشـ في األعضاء والعظاـ واألط ارؼ .وفيما
الضحايا بأسمحة ثقيمة ،وتظير ّ
يمي قائمة بأسماء الضحايا(  :)10حازـ عبد الصمد عميوي ،الطفؿ عبد الرحمف حازـ عميوي ،محمد

حساف الحمود ،حمود عماد الخيور ،رائد مخمؼ مجرافة ،محمد عبد الجاسـ ،محمد إبراىيـ الغدير،
عبد عيسى العميوي "حالتو حرجة".
 في  25آب  1223استشيد الطفؿ /حم ةز صبحي الخضر /وىو في الصؼ السادس االبتدائي ومفمواليد  1221في حي غويراف ،ب نيراف قناص قوات الحماية الشعبية  YPGالتابعة لحزب االتحاد
الديمقراطي " "PYD

( .)11

جراء
ومف الضحايا مف أبناء حي غويراف الذيف تـ توثيقيـ أيضًا في  25 - 24آب  1223والذيف سقطوا ّ

ٍ
حديقة صغيرة في الحي بسبب
وتـ دفنيـ في
قصؼ قوات الحماية الكردية ،تساندىا قوات النظاـ السوريّ ،
الحصار ،وأسماؤىـ التالية:

محمد عماد الحسيف ،أ نور سمير الحسيف ،عبد المعيف عبد اهلل العمي ،طارؽ كركور ،محمد مخمؼ ،حسيف
عمي الجاسـ ،محمد حمود النامس ،عبد القادر حسف ،محمد عبد الوىاب الجاسـ ،إبراىيـ أوىاف ،أحمد عدناف
المصطفى ،محمد حساف الحمود.

9

رمشٚش ػهٗ لُبح أ ٔسُٚذ ٕٚص ك يب رؼشؼ نّ ح ٙغٕٚشاٌ ػهٗ أٚذ٘ انمٕاد انكشدٚخ :
http://www.youtube.com/watch?v=DL5fVn - YBew
10
ساجغ رمشٚش انهجُخ انسٕسٚخ نحمٕق اإلَسبٌ ثزبسٚخ  22آة 1223
http://www.shrc.org/?p=19211
ساجغ يشكض ديطك نذساسبد حمٕق اإلَسبٌ
http://dchrs.org/news2.php?id=2783&idC=18#.VDR55fmSzkU
11
ساجغ انزٕصٛك ثزمشٚش كبيم ػهٗ يٕلغ سٕسhttp://www.soryoon.com/?m=201408 ٌٕٚ
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نداء وصرخة
ّ
ورداً عمى ىذه الجرائـ أطمؽ أكثر مف  142ناشطاً سورياً وأكثر مف  22منظم ًة وىيئة مختمفةً ،
( )12
ٍ
شعبي جاد إليقاؼ المجازر بحؽ أىالي حي غويراف.
موقؼ
لمرأي العاـ لممساىمة في اتخاذ
ّ
 في  22آب  1223ىددت قوا ت النظاـ مدعومة بمسمّحي حزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDبتدميرات النظاـ ومسمّحو الحزب المذكور
حي غويراف المحاصر تماماً ما لـ يخرج الثوار منو حيث بدأت قو ُ
بقصؼ الحي عمى ٍ
نحو غير مسبوؽ بالمدفعية الثقيمة وقذائؼ الياوف مف فوج كوكب وحاجز الفيالت

الحمر ،ما خمّؼ دما اًر ىائالً وعدداً مف الضحايا والجرحى خالؿ خروج مف تبقى مف
المدنييف ىرباً
ّ
حددىا النظاـ
مف القنص مع أثاث منازليـ ،حيث بدأ القصؼ قبؿ نياية الميمة المزعومة التي قد ّ

وشبيحتو.

قذائؼ بالقرب مف
ىذا وقد سقطت قذيفةٌ عمى وسط المدينة في محيط الجامع الكبير ،كما سقطت
ُ

شارع رودكو وسقطت عدة قذائؼ بالقرب مف حديقة الثو ةر وشارع مديرية المالية ،مما خمّؼ دما اًر في
ٍ
صابات بشري ًة .وسقطت قذيفة وسط المدينة عند مدخؿ حمويات بشا ةر فوؽ سطح
المباني المحيطة وا

شركة سبيس توف لأللعاب ،ىذا وتـ توثيؽ سقوط أكثر مف  52قذيفة عمى حي غويراف آنذاؾ ،وقد
تـ توثيؽ أسماء الضحايا المذكورة أدناه:
 .2عواد عبد العجاج الذي يبمغ مف العمر  64عامًا.
 .1أـ خالد زوجة الشييد عواد.
 .2خالد عواد العجاج الذي يبمغ مف العمر  27عاماً.
 .3فاطمة السريح.
وقد قُتؿ ىؤالء أ ثناء محاولتيـ النزوح مف الحي في تماـ الساعة الواحدة ظي اًر مف شدة القصؼ مف
وجرح
قبؿ النظاـ وشبيحتو حيث سقطت إحدى القذائؼ عمى سيارتيـ ،فاستشيد الثالثة عمى الفورُ ،

عدد مف المدنييف كانوا متواجديف أ ثناء سقوط القذيفة ،كما سقطت قذائؼ ىاوف بالقرب مف شارع
ٌ
المحافظة وأماـ حديقة الحرفييف أدت إلى إصابة المواطف أنور اليزاع بإصابات خطيرة ،واثنيف
آخريف لـ نتعرؼ عمييـ .كما استشيدت السيدة فاطمة السريح أثناء سقوط إحدى القذائؼ ،كما
أصيب كؿ مف:
 .2بساـ عواد العمي
12
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 .1فاضؿ عواد العمي
ىذا وشوىدت مئات العائالت بتاريخ  22آب 1223ـ تنزح مف الحي مع بدء تساقط قذائؼ الياوف والمدفعية
عدد النازحيف إلى أكثر مف  52ألؼ نازٍح إلى األحياء المجاو ةر
عمى حي غويراف في مدينة الحسكة ،ليرتفع ُ

في المدينة.

حيث توجو  %82مف النازحيف مف الحي ،إلى أحياء النشوة وحوش الباعر (الزىور) ،ومركز مدينة الحسكة،
ٍ
ظروؼ صعبة أوى بعضيـ إلى المباني التي ال تزاؿ قيد اإلنشاء
وبعض القرى المحيطة بالمدينة .وسط

وبعضيـ اآلخر إلى منازؿ أقربائيـ ومازاؿ اآلخروف في الحدائؽ العامة.
أسماء بعض الجرحى نتيجة قصف قوات الحماية الشعبية " "YPGعمى حي غويران في صباح يوم
الخميس  53تموز :4136
)صفاء محمد طيفور " 22عاماً" ،منيعة زاىد الفاضؿ " 34عاماً" ،فطيـ إبراىيـ ،عائشة فخري ،أمؿ حمود،
حميمة إبراىيـ ،ىداوة محمد ،كفاء عبد اهلل ،عنود الساير " 42عامًا" ،سمية خميؿ عيد " 26عامًا" ،محمد عيد
التايو " 26عاماً" ،محمد حسف خمؼ " 14عاماً" ،محمود عبيد ،عبد الخالؽ إبراىيـ)( .)13
في ظييرة  25أيموؿ  1223خرج المسمحوف مف أبناء غويراف ،والبالغ عددىـ  222شخصًا ،يستقموف 22
حافمة مف نوع ميكروباص ،ترافقيـ سيارات تابعة لمجيات الضامنة لالتفاقية مف بعض وجياء المحافظة،
وسيارات تابعة لميالؿ األحمر ،وذلؾ بموجب اتفاقية تضمف انسحاباً آمناً ليـ بأسمحتيـ الفردية مف الحي
المحاصر باتجاه جبؿ ع بد العزيز ،حقنًا لدماء وأمواؿ الناس مف القصؼ اليمجي لقوات النظاـ وقوات
الحماية الكردية " "YPGالتابعة لحزب االتحاد الديمقراطي( .)14

يارا حذد فٍ رَف انمايشهٍ ؟
بتاريخ  2أيموؿ  1223أقدمت قوات الحماية الشعبية " "YPGالتابعة لحزب االتحاد الديمقراطي بعمميات
الرد ( 62كـ جنوب شرؽ
تيجير عنصري ضد قرى عربية ،شممت عدة قرى في مناطؽ جنوب وادي ّ
القامشمي) وأخرى جنوب القامشمي  27كـ تقريبًا.

13
14

نًشاجؼخ األسًبء ساجغ انزمشٚش انزبنhttp://www.all4syri a.info/Archive/159861 : ٙ
فٛذٚ ٕٚظٓش خشٔط انًسهح ٍٛيٍ انحhttp://youtu.be/Se53QvBwYtk ٙ
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حهجُر لري جُىب وادٌ انرد انعربُت
منطقة جنوب وادي الرد ( 62كـ جنوب شرؽ القامشمي) ىي منطقة تعاني مف شح المياه واألمطار،
لمكو ٍف واحد ىو المكوف العربي.
وطبيعتيا شبو صحراوية ،جميع القرى بدوف استثناء في تمؾ المنطقة تنتمي ّ
قامت قوات الحماية الكردية بحفر خندؽ بطوؿ  22كـ تقريباً ،يمر بأر ٍ
اض زراعية عمى طوؿ الطريؽ الذي
يصؿ بيف قرية تؿ عمو وناحية جزعة ،وقيدت حركة السكاف في تمؾ المناطؽ تحت ذريعة وجود جماعات
ال مناوشات بيف قوات الحماية الكردية وبيف داعش ،لكف األمر لـ يقؼ عند حدود تمؾ
مسمحة ،وقد حدثت فع ً
المناوشات.
ففي  12آب  1223قامت عناصر قوات الحماية الكردية ،التابعة لحزب االتحاد الديمقراطية ،بترحيؿ أىالي
ٍ
بشكؿ جماعي .وىذه القرى تقع
ثالث قرى عربية (العرجة ،اليرمة ،غزيمة) تحت تيديد السالح مف منازليـ
العكيؿ" ،مف قرية
عمى طريؽ حداد  -جزعة .وفي صباح يوـ االثنيف ٕ٘ آب ٕٗٔٓ تعرض المواطف "عباس ّ

العرجة ،إلطالؽ نيراف دوشكات عمى سيارتو أثناء عودتو لنقمو فرش مف منزلو في قرية العرجة التي تـ ترحيؿ
ونقموا إلى مشفى السالـ في معبدة.
سكانيا ،فأصيب نتيجة النيراف ابنو وزوجة ابنو وحفيده ٗ شيور بجراحُ ،
في  2أيموؿ 1223ـ تـ حرؽ القرى التالية بشكؿ جماعي (الحنوة ،الزرقاء ،أبو مناصب ،خربة األحيمر،
الكاخرتة ،السكيرية ،مزرعة الحنوة ،البشو ،سفانة ،عكرشة ،تؿ سحف) وأيضاً منازؿ فالحيف متفرقة ضمف

أراضييـ مثؿ(اليميؿ ،الدعبو ،الخميفو) ولـ تصدر أي ٍ
جية رسمية أي تنديد ،وبقي آالؼ المدنييف يييموف
عمى وجوىيـ في القرى والبمدات المجاورة بحثاً عف مأوى بعد أف ناؿ الحرؽ حتى حظائر الماشية
ومستودعات الحبوب ،كما تـ سرقة آليات مف القرى ومصادرتيا.
تعتبر ىذه األعماؿ انتياكاً صارخاً لحقوؽ اإلنساف ،فقد نص البروتوكوؿ اإلضافي سنة 2866ـ التفاقيات
جنيؼ عمى منع (العقوبات الجماعية) ،كما نص عمى منع أعماؿ اإلرىاب وأعماؿ السمب والنيب ،كما حظر
االعتداء عمى حياة األشخاص وصحتيـ وسالمتيـ البدنية أو العقمية ،والسيما القتؿ والمعاممة القاسية
حبر عمى ورؽ عند
كالتعذيب أو التشويو أو أية صورة مف صور العقوبات ال بدنية ،وكؿ تمؾ المواثيؽ ىي ٌ
ميميشيات إرىابية مع عدـ وجود إ ٍ
طار قانوني لتمؾ المجاميع الخارجة عف كؿ األعراؼ والقوانيف اإلنسانية،
وقد انتيكت الميميشيات التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي كؿ تمؾ المواثيؽ كما سنرى ،واستيدفت المدنييف
بشكؿ مباشر ومع سبؽ اإلصرار والترصد ،وعاممت بعض القرى والمناطؽ عمى ٍ
أسس عنصرية ،واضطيدتيـ
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نصت عميو
بناء عمى خمفياتيـ العرقية والمغوية ،وكؿ ذلؾ مف ضمف اإلخالؿ بقوانيف حقوؽ اإلنساف التي ّ

جميع المواثيؽ ذات الصمة.

يجسرة حم خهُم وانحاجُت وانًخُُُت( : )15
نص ت المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ عمى
إف قتؿ
ّ
المدني يف ىو مف أكبر الجرائـ وأخطرىا ،وقد ّ

حظر اليجمات المباشرة ضد المدنييف ،وحظر اليجمات العشوائية ،وااللتزاـ باحتراـ مبدأ التناسب في اليجوـ،
وواجب اتخاذ االحتياطات الممكنة جميعيا في التخطيط لمعمميات العسكرية وتنفيذىا ،وذلؾ لتجنب وقوع
ٍ
طرؼ مسمح آخر ،وما حدث في القرى الثالث المتجاورة ،تؿ
المدني يف .وىذا كمو في حاؿ وجود
ضحايا بيف
ّ

خميؿ "أو خربة السدة" وقرية الحاجية وقرية المتينية "الحميدية" في ريؼ القامشمي "27كـ جنوب القامشمي" مف

مجازر عمى يد ميميشيات حزب االتحاد الديمقراطي تخطّى كؿ تمؾ المحاذير ،بؿ وتجاوزىا بمراحؿ عبر
َ
اإلقداـ عمى قتؿ المدنييف دوف وجود أي مجاميع مسمّحة بحسب شيادة الناج يف مف المجزرة والتي راح
ضحيتيا نحو  24مدنياً.
فريؽ تابع لمجموعة الجزي ةر السورية البحثية
فبعد تواتر األنباء عف حدوث المجزرة في القرى المذكورة  ،قاـ ٌ
بالوقوؼ عمى مسرح الحدث عمى األرض ،وتمكنوا مف تصوير بعض جثث ضحايا المجزرة قبؿ تشييعيا

وأثناء تشييعيا  ،كما رصدوا األحداث والروايات المتوات ةر مف شيود العياف وتـ العمؿ عمى توثيقيا بشكؿ كامؿ
وتسجيؿ مقاطع فيديو لذوي الضحايا مف الناجيف مف المجزرة ،يرووف مف خالليا ما حدث بالتفصيؿ ،وبعد
ٍ
معمومات ىامة تتعمؽ بالضحايا وحيثيات المجز ةر
تقاطع روايات العديد مف شيود العياف والحصوؿ عمى
وىوية المرتكبيف لممجزرة والجية المسؤولة عف تمؾ األعماؿ التي تمثؿ انتياكًا صارخًا لحقوؽ اإلنساف  ،تـ
إجراء ىذا التوثيؽ:
قاـ المقاتموف تحت تيد يد السالح باقتياد بعض المدنييف إلى الساحة العامة في القرية كما يظير في صو ةر
الخريطة المرفقة ،وقاموا بحسب أحد الناجيف بمناقشتيـ بطريقة الذبح التي يرغبونيا ،وفي النياية تـ إعداميـ
رميًا بالرصاص وتصفيتيـ.
مقتؿ عشر أسر ،تضمنت ( 24مدنيًا) ،ىي حصيمة المجازر الجماعية التي ارتكبتيا قوات الحماية الكردية
 ،YPGالتابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  PYDوالمرتبطة بالنظاـ السوري في  22أيموؿ  1223في قرى (تؿ
15

سا جغ انطجكخ انسٕسٚخ نحمٕق اإلَسبٌhttp://goo.gl/qWykcp ،
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خميؿ ،الحاجية ،المتينية) الواقعة عمى بعد  27كـ جنوب القامشمي والخاضعة لسيطرة قوات النظاـ وقوات
الحماية الكردية

( .)16

مسنيف ،وٍ 2
نساء ،تـ قتميـ ٍ
كاف مف بيف الضحايا  8أطفاؿ عمى األقؿ ،و 3ر ٍ
بدـ بارد.
جاؿ ّ
ّ

ظحاَا يجسرة لرَت انًخُُُت
 22مدنياً مف عائمة واحدة في قرية المتينية ،تـ اقتيادىـ سي اًر عمى األقداـ خارج القرية مع مجرى النير
الصغير الذي يفصؿ قريتيـ عف قرية تؿ خميؿ ،وقد ظف الناجوف مف المجزرة بأف ذوييـ الذيف تـ اقتيادىـ
خارج القرية في المعتقؿ ،فالمكاف كّمو كاف قد أصبح منطقة انتشار لمقاتمي حزب االتحاد الديمقراطي ومنعوا
أي شخص مف االقتراب مف تمؾ القرى بعد إخالئيا مف سكانيا ،لكف وبعد  3أ ياـ تصاعدت روائح جثثيـ
وتـ اكتشافيا في يوـ األربعاء  26أيموؿ  ،1223وقد منعت قوات الحماية الشعبية
الممقاة بجانب النيرّ ،
ٍ
وساطات عديدة وبعد
األ ىالي مف االقتراب مف جثث أبنائيـ ،وفي يوـ الخميس  27أيموؿ  1223فقط بعد
تدخؿ مندوبيف عف النظاـ السوري ،تـ السماح لألىالي بدفف ذوييـ عصر يوـ الخميس  26أيموؿ سبتمبر
.1223

لائًت بعحاَا ثالد يجازر نحسب االححاد انذًَمراغٍ
المكان
قرٌة خربة السدة (تل خلٌل)

نايؼ منسي الحفير

ذكر

44

عبد الحكيـ رجب العابد

ذكر

33

إعداـ ميداني بعد مدرس

محمد رجب العابد

ذكر

22

تجميعيـ في ساحة مدرس

عمي سميماف الدندوش

ذكر

21

القرية عمى شكؿ

أحمد صفوؾ الظاىر

ذكر

22

واصؼ ىالؿ الجاسـ

ذكر

"زورؽ"
بناء عمى عامؿ زراعي
ً

21

محمود ىالؿ الجاسـ

ذكر

22

حمزة العالوي

ذكر

72

قر
ٌة
الح
اج
ٌة

االسم الثالثً

الجنس

العمر -
الموالٌد

( )17

طرٌقة التصفٌة

المهنة

مالحظات

عامؿ زراعي

طمب الجناة

عامؿ

طالب جامعة
أعدما في منزليما

فالح

أخوة

أخوة
زوجاف

16

ساجغ ثٛبٌ االئزالف انسٕس٘ حٕل انًجضسح http://goo.gl/vNPBcN:
ٔثٛبٌ انزجًغ انٕـُ ٙنهطجبة انؼشث ٙحٕل انًجضسح
https://www.facebook.com/N.R.f.A.y2/posts/640241012757730
17
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مزرعة الحمٌدٌة

ترفة خميؿ الحاصود

أنثى

47

ربة منزؿ

عاكوب محمد الظاىر

ذكر

22

فالح

أحمد محمد الظاىر

ذكر

12

عمي عبدالعزيز الظاىر

ذكر

1

بتوؿ جميؿ الظاىر

ذكر

26

صبيح حسيف الندى

ذكر

44

إعداـ ميداني مف موظؼ

سرحاف حسيف الندى

ذكر

37

فراش النوـ

محمد أحمد الياسيف

ذكر

21

عبداهلل أحمد الياسيف

ذكر

6

عمر أحمد الياسيف

ذكر

4

مروة أحمد الياسيف

أنثى

23

سمر أحمد الياسيف

أنثى

22

ريـ أحمد الياسيف

أنثى

2

وضحة أحمد الياسيف

أنثى

33

خيري محمد العباس

ذكر

52

سموـ خيري العباس

ذكر

21

بساـ خيري العباس

ذكر

18

واألطفاؿ وابف

خضر خيري العباس

ذكر

14

وحيد ألمو بعد

عمي أحمد العباس

ذكر

42

ترجييا لمقتمة,

حساـ عمي العباس

ذكر

27

وص ّفي الجميع
ُ

عدناف صالح العباس

ذكر

12

ودفنوا في مقبرة

عمي صالح العباس

ذكر

27

جماعية ولـ

ثامر صالح العباس

ذكر

14

تكتشؼ المجزرة إال

مشعؿ محمد العباس

ذكر

52

بعد  3أياـ مف

نايؼ مشعؿ العباس

ذكر

24

وقوعيا مف قبؿ

أحمد مشعؿ العباس

ذكر

12

محمد مشعؿ العباس

ذكر

24

إعداـ داخؿ منزليـ

طفؿ

العائمة نفسيا

طالبو ثانوي
موظؼ

أخوة

طالب ابتدائي
إعداـ أماـ منزليـ
رمي ًا بالرصاص
بعد إلقاء قنبمة لـ
تقتؿ أحداً منيـ

طالب ابتدائي
طفؿ
طالبة
طالبة
طفمة
ربة منزؿ

ُجمعت العائمة

وعزلت النساء
ُ

أحد أبناء العائمة
وىو عنصر في الػ
YPG

عائمة الياسيف 5
أطفاؿ ووالدتيـ
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مع العمـ أف عائمة العباس عائمةٌ ثرية في المنطقة وذات سمعة حسنة وعالقات مميزة مع الجميع  ،ويعمؿ
معيموىا بالمشاريع الزراعية ،وقد تـ سرقة أمواليـ وا تالؼ بعض آلياتيـ بعد قتميـ .وقمنا بتوثيؽ االنتياكات
التالية:
مشيد عام لممجزرة
تبيف أف الدخوؿ إلى القرى الثال ث تـ بشكؿ متزامف تقريبًا ,عند الساعة 8322
مف مقاطعة كالـ شيود العياف ّ

مساء تقريباً.
ً

 سبؽ الدخوؿ إلى قرية الحاجية إطالؽ ٍ
نار كثيؼ باتجاه القرية مف جية خراب عسكر (وىي نقطة تـ
تسميميا لمػ  YPGمف قبؿ النظاـ قبؿ نحو أسبوٍع مف المجزرة) ,أما الدخوؿ إلى قرية خربة السدة (تؿ
خميؿ) ومزرعة الحميدية فقد جرى بدوف إطالؽ أي نيراف.
 تمت معظـ عمم يات التصفية خالؿ الساعة األولى مف الدخوؿ.
اجو قوات الػ  YPGبأي مقاومة في أي مف القرى الثالث.
 لـ تو َ

 أكد أكثر مف شاىد عياف أف عالمات التوتر لـ تكف بادية عمى وجو المقاتميف أو تصرفاتيـ ,وأنيـ
ٍ
معرفة مسبقة بخمو القرية مف أي مسمحيف ومف أي إمكانية لممقاومة.
بناء عمى
تصرفوا ً
دليؿ
 لـ يدقؽ المياجموف في شخصيات الضحايا ولـ يطمبوا منيـ إبراز ىويات شخصية ,وىو ُ
اعتباطي ِة عممية القتؿ وعشوائيتيا.
ّ
خموىا مف أي مسمحيف.
 جميع القتمى مف القرى الثالث ,وال وجود ألي ضحية مف خارجيا وىو يؤكد ّ

بعد تنفيذ اإل عداـ الميداني في قرية خربة السدة ,تجمع الرجاؿ في غرفة داخمية في بيت السيد نايؼ بدراف
الظاىر إضافة لو ولعائمتو ،أ خوه السيد صفوؾ بدراف الظاىر ,ومف استطاع اليروب مف مزرعة الحميدية مف
الرجاؿ والنساء ,ونتيجة إل حاطة جميع نساء القرية في المنزؿ فمـ يعرؼ أحد بوجود رجاؿ في المنزؿ ,خالؿ
ال مف ابف أخيو الذي يعمؿ في اإلمارات (ياسر محمد
ىذه الفترة تمقى السيد نايؼ الظاىر مصادف ًة ،اتصا ً
الظاىر) ليطمئف عمى أحواليـ كالعادة ,فأخبره نايؼ البدراف أف قوات األبوجية (االسـ الذي يستخدـ في

ٍ
مجموعة مف رجاؿ القرية ،وأف حياتو ىو ومف معو في خطر ،وطمب
األوساط الشعبية لمػ  )YPGقامو بإعداـ
تسرب خبر المجزرة إلى العمف
التواصؿ مع أقاربو في مدينة القامشمي لينجدوىـ ,ومف خالؿ ىذا االتصاؿ ّ
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حيث تواصؿ ياسر مع بقية أ قاربو في القامشمي وكذلؾ فعؿ السيد نايؼ البدراف وطمبوا النجدة مف أقاربيـ.
ولرسـ صو ٍرة كاممة لممشيد سنحدد بعض أقارب العائمة وارتباطاتيـ:
 .2السيد حميد األسعد الظا ىر (شيخ عشي ةر بني سبعة) وقائد إلحدى مقرات الدفاع الوطني المرتبطة مع
النظاـ.
 .1السيد عادؿ أحمد الظاىر (عضو في الييئة الوطنية التي يرأسيا السيد محمد البنياف) وأحد ممثمييا
في المجمس التشريعي المؤقت لإلدا ةر الذاتية الديمقراطية التي يقودىا حزب االتحاد الديمقراطي.
 .2السيد مجدؿ حميد الظاىر (ع ضو في المكتب التشريعي المؤقت لإلدارة الذاتية ,وابف حميد األسعد
الظاىر شيخ عشي ةر بني سبعة)
ٍ
جيات عديدة ،أكد منيا االتصاؿ مع الدك تور حسيف عزاـ (وزير في حكومة
أجرى الثالثة اتصاالتيـ مع
اإلدارة الذاتية ) ومع وزير دفاع الحكومة الذي ،وحسب الروايات المنقولة مف طرؼ ثالث ،أجرى اتصاالت
وجوالت خالؿ الميؿ استمرت حتى الساعة الثانية ليالً ,ومف مقاطعة ىذه المعمومات مع روايات شيود العياف
الذيف قالوا إ نيـ حصموا عمى تطمينات مف قوات الػ  YPGأنيـ لف يتعرضوا لمتصفية وأف عمييـ األماف عند
ال وىي نتيجةٌ ليذه االتصاالت ولكنيا عجزت عف الحصوؿ عمى إذف بإسعاؼ الجرحى
الساعة الثانية لي ً
الذيف بقي العديد منيـ ينزؼ حتى الموت لما بعد الساعة الرابعة صباحاً

( )18

عند الصباح وبشكؿ شبو متزامف أيضاً ,طُمب مف أىالي القريتيف ,إخالؤىا عمى وجو السرعة وفي البداية

منعوا مف اصطحاب مواشييـ ,ثـ سمح ليـ بأخذىا ,خالؿ ىذا الوقت كاف أقارب الضحايا عند ٍ
نقطة لمنظاـ
ُ
جنوب خراب العسكر بنحِو  222متر ,يرأسيا العقيد سامي صييوني ,حيث أطمعوه عمى ما جرى وقاؿ أحد
المدنييف
الشيود إ نو استغرب كثي ًار وقاؿ لقد أخبرناىـ أف سكاف ىذه القرى ال يمثموف خط ًار وجميعيـ مف
ّ

المؤيديف.

بعد ذلؾ ذىب العقيد سامي صييوني مف دوف ٍ
رتب ومف دوف سالحو ,وأخذ معو أحد عسكرييو مف دوف
سالح أيضاً ,وتفاوض مع قيادة الػ  YPGفي نقطة خراب عسكر وحصؿ عمى موافقتيـ لجمب الجثث ,وذىب
ٍ
ىو ومعو بعض أقارب الضحايا ومنيـ السيد مجدؿ حميد الظاىر (عضو المجمس التشريعي لإلدارة الذاتية)

18
 .ثؼؽ ضٕٓد انؼٛبٌ لبل إٌ انطُذ َاَف انًُطٍ بمٍ حُا ً حخً انطاعت انطادضت صباحأ حمرَبا ً ,ولج خروجهى ,وانجًُع أكذ أَه كاٌ عهً لُذ انحُاة
انطاعت انرابعت صباحاً.
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وأحضروا الجثث عمماً أنيـ التقوا مع أ ىالي القرية النازحيف في منتصؼ الطريؽ ,وبعدىا أحضروا جثث
الضحايا عمى دفعتيف.
تفاصيل المجزرة
مالحظة( :ىذه الرواية مبنية عمى تجميع روايات بعض الشيود ،وتحتاج لتكتمؿ روايةَ آخريف تعذر التواصؿ
معيـ حتى اآلف)
أحد الشيود أشار إلى أف األمر تـ بعد إطالؽ رصاصتيف خطاطتيف مف تمة قريبة (مزرعة المتينية) ويعتقد
تم ت بشكؿ متزامف في ثالثة مواقع عند
أنيا إشارة البدء بالعم مية التي تشير تقاطعات الروايات إلى أنيا ّ

مساء.
الساعة 8322
ً

بدأت األمور بعد ذلؾ بعممية إطالؽ ٍ
نار كثيؼ عمى قرية الحاجية مف حاجز خراب العسكر (  234كـ غرب
حاجز سمّمو النظاـ لمػ  YPGقبؿ أسبوع تقريباً مف تاريخ المجزرة) خالؿ ىذه المرحمة التجأ
قرية الحاجية ,وىو
ٌ
طمقات طائشة عممًا
جميع سكاف القرية إلى منازليـ ظانيف أف ىناؾ اشتباكًا في المنطقة وأف ما يصميـ ىو
ٌ

أف الجميع أكد أف جميع الطمقات كانت تأ تي مف جية قرية خراب عسكر.

شخص واحد ال غير ،تـ الدخوؿ إلى مواقع المجازر بصو ةر
بعد ذلؾ وبعد طمقتي الخطاط المتيف أشار ليما
ٌ
متزامنة تقريباً ,وأكثر مف شاىد عياف (مف قرية خربة السدة ) قاؿ إف نحو  4سيار ٍ
ات ،أضواؤىا مشعمةٌ،
َ
أمر ال يحدث في ظؿ االشتباكات الميمية .ذلؾ أف
انطمقت مف حاجز خراب عسكر إلى قرية الحاجية وىو ٌ
عادة ما تنتقؿ وأضواؤىا مطفأة.
السيارات ً
 .2قرية الحاجية:
.232

عائمة أحمد الياسيف:

تقوؿ فادية ( 12عاماً) في شيادة مصورة وىي (ابنة السيد أحمد الياسيف) :كنا في المنزؿ لالحتماء
مف الرصاص الذي انياؿ عمى القرية ,أما أحمد فقاؿ :لما أحسست أف ىناؾ مسمّحيف في القرية,
طمبت مف زوجتي أف تضع صفرة لمعشاء عمّيا توحي ليـ أف أمورنا طبيعية وأننا نتناوؿ العشاء,

ٍ
بصوت ٍ
عاؿ لكي يسمع المسمحوف أف في المنزؿ أطفاالً (ال تخافوا يا أبنائي ،ىؤالء
وكمّمت أطفالي
منا ) ,لكنيـ عند سماع ذلؾ بدؤوا بإطالؽ
يقوموف بتمشيط المنطقة ويذىبوف ،ال تخافوا لف يقتربوا ّ
ٍ
أحد منا ,ومف ثـ وبعد
النار داخؿ المنزؿ مف الباب ولكف
باتجاه غير الذي كنا نجمس فيو فمـ ُيصب ٌ
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أف سمع أحدىـ صراخ األطفاؿ ألقى قنبم ًة مف الشباؾ وأدى انفجارىا إلى إصابتنا بشظايا لكنيا لـ
تؤد إلى قتؿ أحد.
تقوؿ فاديا :خرجنا مسرعيف جميعًا مف المنزؿ إلى الخارج وأبي يصرخ (أطفاؿ صغار ال تطمقوا
النار ) فوجدنا أف ىناؾ مف ينتظرنا وبدأ بإطالؽ النار عمينا ,أصيبت والدتي مباش ةر وجميع أخوتي,
كنت قد سندت ظيري إلى الحائط وكذلؾ والدي وكنا قد خرجنا آخر الجميع ثـ سقطنا فوؽ أخوتي
ووالدتي ,قاؿ والدي ليـ قتمتـ جميع أبنائي ،وكاف يظنني ميتة أيضًا ،وكذلؾ كنت أظنو ميتًا قبؿ أف
يتحدث ,أنا ووالدي وأختي الصغيرة كنا الناجيف الثالثة مف أس ٍةر كانت تضـ  22أفراد ,قبؿ ربع

ساعة كانت عمى وشؾ تناوؿ طعاـ العشاء.
.232

عائمة الظاىر:

ٍ
بطمؽ ناري في رأسو وىو في حضنيا :أطمقت نيراف كثيفة وقذائؼ
تقوؿ رقية والدة الطفؿ عمي الذي قتؿ
مف مقر الػ  YPGفي خراب العسكر ,عندىا تجمعنا في منزلنا ,وبعد فترة توقؼ إطالؽ النار ,قمت
وأ خواتي بتحضير العشاء ثـ صمينا ,وبعدىا بقميؿ سمعنا أصوات إطالؽ النار داخؿ القرية (رشاشات,
وانفجارات)  ,خرج أخو زوجي (عاكوب محمد الظاىر) ليرى ما األمر فأُطمؽ عميو النار وأُصيب في
شخص معو مصباح ,سمّط عمينا
ظيره  ،ثـ توقؼ أحد المسمحيف وأجيز عميو بطمقة في عنقو) ،ثـ دخؿ
ٌ
ضوء المصباح واحداً تمو اآلخر ،ثـ أطمؽ ال نار عمينا بشكؿ عشوائي ,عندىا أُصيب ابني (عمي عبد
العزيز الظاىر) ب ٍ
فجرت جزءًا مف دماغو ,شقيؽ زوجي كاف مختبئًا ،وعندما شاىد ابني
طمقة في رأسو ّ

يحضر لعرسو خالؿ
مقتوالً فقد السيطرة عمى نفسو وخرج يصيح بيـ فأطمقو عميو الرصاص ,وقد كاف
ّ
ٍ
بطمقة في عينيا اليسرى ,وشظية في عنقيا (فقتمتيا),
المدة القريبة القادمة ,وأصيبت ابنة عمي َبتوؿ
أصاب إحدى بنات عمي طمقة في رجميا ,بدأنا نصرخ "نحف إسالـ إسالـ" عّميـ يتوقفوف عف إطالؽ
ٍ
بأعداد كبيرة مف القنابؿ 19 ،فصحت في أخواتي اسكتف الميـ أف
النار وبمجرد سماعيـ ذلؾ ىاجمونا
نحمي مف تبقى  ,20رميت ابني الذي تطاير دماغو عمى كتفي وعمى الحائط وعمى ثياب أختي ,أريد
آخر منيـ وأمطرنا بمجموعة مف القنابؿ
حماية مف بقي مف أسرتي .وكاف لمغرفة باباف ،فدخؿ
ٌ
شخص ُ
ظننا أ نيا قضت عمينا لكف اهلل سممنا منيا ,بعدىا طمبوا منا الخروج إلى خارج المنزؿ ,وأخرجونا واحدًا
ّ
19

 .لذ ركٌٕ ْزِ انمُبثم لُبثم غٕرٛخ أٔ يٍ َٕع لهٛم األرٖ ,فمذ رٕارشد األحبدٚش ػٍ رؼشؼ انُبط نٓب نكٍ رأصٛش ْزِ انمُبثم لُبة
20
 .رمٕل سلٛخ جًٛم انظبْش (اسهًٍ ػبنظهٕا) ا٘ ال رُطغهٍ ثبنمزهٗ انًٓى أٌ َحً ٙيٍ رجمٗ يٍ انمزم.
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واحداً مف المنزؿ ,وقالوا إلى اإلعداـ (أنا وابنة عمي ,وأختي الصغيرة ,وأخي الوحيد أسعد وابنتي عمرىا
ست سنوات) وصفّونا إلى الحائط ُلينفذ بنا حكـ اإلعداـ ,فقمت ألحدىـ أعدمنا لكف بقي لي ىذا األخ
الوحيد  ,ليس لي غيره ,وسألتو بروح شيدائيـ أ ّال يقتمو ,فقاؿ ال جميعكـ إلى اإلعداـ (وبدأ بشتـ العرب

وقاؿ واهلل سنفرمكـ)  ,وضعت أخي خمفي وترجيت آخر وقمت لو (ارحـ روح شيدائكـ ليس لي غي هر اترؾ
لي أخي فقط) فقاؿ بعد أف وقؼ بيني وبيف زميمو (أنت عرضي وأنت ناموسي) بمعنى" إنؾ في حمايتي"
وتشاجر مع زميمو ,األوؿ يقوؿ سأقتميـ ،واآلخر يقوؿ إف أطمقت النار عمييـ سأعدمؾ بعدىا قاؿ لنا
الشخص الذي أراد إعدامنا :عميكـ بالتوجو إلى القرية التي يقطنيا (إرىابيوف) ،فقمت لو لف نذىب إلى أي
مكاف ألنني توقعت أنو يريد أف يوجينا باتجاه تمؾ القرية ومف ثَّـ يطمؽ النار عمينا ليقوؿ إننا قُتمنا وسط
اشتباؾ بيف القريتيف ,وقمت لمجميع ال تذىبوا.

بعد أف توقؼ عف تيديدنا أخذت أخي الوحيد أسعد وابنتي ,ألخبئيـ في ٍ
مكاف آمف وتركت البقية خمفي,
وتوجيت إ لى بيت أحمد العمشة (أحمد الياسيف) فوجد ت أف جميع أطفالو قد أعدموا أماـ منزلو ,فصرخت
وىربت إلى ٍ
مكاف آخر ( تقوؿ السيدة رقية :لقد كانت طفمة أحمد ترضع مف صدر أميا الميتة ،وقدماىا
بشدة) ,ىربت إلى بيت السيد أحمد الفضة وخبأت أخي في الحماـ ,وأقفمت عميو,
مصابتاف وتنزفاف ّ
وعندما خرجت كاف أحدىـ يصيح اخرجوا عميكـ األماف ,وعندىا جمعونا في منزؿ السيد رفاعي الججاف,
حتى الصباح ,وعند الص باح قاؿ أحدىـ ىؤالء جميعيـ حكميـ اإلعداـ فقاؿ لو آخر (يبدو أنو ال يتكمـ
العربية أو ال يجيدىا) ال لقد قتؿ منيـ الكثير.
كاف في المنزؿ الذي جمعونا فيو  ,العديد مف الجرحى الذيف ينزفوف (خمود زوجة عاكوب ,حامؿ وتنزؼ
منذ األمس ,وزوجيا نزؼ حتى الموت أماميا لمدة أربع ساعات ,ابنة عمي عيود تنزؼ وجثة أختيا
الميتة أماميا) وكثي ًار مف األطفاؿ الجرحى  ,حتى أصبح المنزؿ بحيرة مف دماء القتمى والجرحى .في
أقب ؿ أيديكـ وأرجمكـ
الصباح ذىبت إلييـ ورجوتيـ أف يسعفوا الجرحى( ,ىذا في الصباح) ,قمت ليـ ّ
أسعفوا الجرحى ,فقاؿ اذىبي وأحضري س يارة لنقميـ ,ذىب زوجي فوجد أف سيارتو وسيار ٍ
ات أخرى قد ّتـ
إطالؽ النار عمييا ولـ تعد تعمؿ ,إحدى سيارات القرية كانت ال تزاؿ سميم ًة ,فوضعنا فييا الجرحى,

ونقمناىـ إلى القامشمي عند الساعة السادسة صباحاً.
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يقوؿ السيد عبدالعزيز محمد الظاىر (والد الطفؿ عمي الذي قتؿ بطمؽ ناري في رأسو) بعد تناولي لمعشاء
غزير لمنيراف باتجاه القرية ,حاولت العودة إلى
طالؽ
ذىبت إلى منزؿ جاري ألسير عنده ،عندىا بدأ إ ٌ
ٌ
ٍ
ساعة تقريبًا توقؼ إطالؽ النار ,فبقينا
منزلي فمـ أتمكف فرجعت إلى المنزؿ الذي كنت جالسًا فيو ,بعد
في المنزؿ ولـ نتحرؾ حتى سمع ت أصوات زوجتي وأخواتي فخرجت رغـ تحذير الجميع لي ,فرآني أحد
المسمحيف وقاؿ لي تعاؿ إلى ىنا ,سألت النساء ،ماذا حدث؟ فأخبروني أف أخي عاكوب وأخي أحمد
وابني عمي وابنة عمي بتوؿ قد قتموا ,قاؿ المسمح (صار دورؾ وسنعدمؾ اآلف ,وضعني عمى الحائط
وأطمؽ حولي الرصاص مف كؿ جية والنساء ترجوه أال يقتمني ,ثـ وبعد أف غير رأيو طمب منا أف نسير
باتجاه ٍ
قرية اسميا شرموخ (شرؽ قرية الحاجية بثالثة كيمومترات  ,يستقر فييا تنظيـ الدولة اإلسالمية)
فخشينا أف يوجينا با تجاه القرية ثـ يصفينا لكي يقوؿ إننا قُتمنا عمى يد (داعش) فرفضنا الذىاب ,أخذني
إلى المنزؿ الذي كنت أسير فيو وأخرج جميع الموجوديف ,أخذنا بعدىا باتجاه النير ثـ طمب إلينا

الجموس ,بعدىا قاؿ أحدىـ إذا لـ تسببوا مشكال ٍت سنبقيكـ حتى الص باح في أحد المنازؿ ,فطمب أحدنا أف
يعيدونا إلى المنزؿ نفسو الذي كنا فيو فوافقوا وأعادونا إلى ىناؾ وبقينا حتى الصباح.
.231

عائمة السيد حم ةز العالوي الدندوش:

حمزة العالوي رج ٌؿ في الثمانيف مف عمره ,يعيش مع زوجتو السيدة ترفة الحاصود ,وليس ليما
أطفا ٌؿ ,وجد السيد حمزة العالوي مقتوالً عمى فراشو ،أما ترفة الحاصود فقد ُوجدت مقتولة في بناء صغير

ٍ
وتـ تصفيتيا عندما
ممحؽ بالمنزؿ (تعرؼ في المنطقة بكممة كادينة) ويظف أنيا كانت مختبئة ىناؾ ّ
ٍ
لشيود عمى عممية تصفيو ىذه العائمة.
اكتشفوا مكانيا ,وال وجود
.232

سرحاف الندى:

كاف يناـ عمى سريره خارج المنزؿ كعادة سكاف القرى في المنطقة ,حيث أمرتو قوات الػ  YPGبالنزوؿ
وعندما نزؿ إلى األرض ّتـ إطالؽ النار عميو أماـ زوجتو وأطفالو.

.233

صبيح الندى:

ج مف التواليت أماـ منزلو.
قيؿ إنو قُتؿ وىو خارٌ
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 .1قرية خربة السدة (تؿ خميؿ):
إف قوات الػ  YPGدخمت إلى القرية مف الجنوب وخالؿ دخوليا جمعت الضحايا السبعة إضاف ًة إلى كؿ
ٍ
منزؿ في وسط القرية مف
مف السيد خضر حسف الدندوش ,ومندوب محمد الزكعاب وجمعتيـ أماـ
الجنوب وأعدمت الجميع ٍ
بدـ

بارد.

يقوؿ مندوب أحد الناجيف مف المذبحة :عندما قالوا إ نيـ سيقتموننا كنا نظنيـ يمزحوف ,وقد اعتاد جميع

ٍ
مشكالت ,وقالوا لنا شكموا زورقًا(  ,)21فمـ نفيـ كيؼ نشكؿ
أي
سكاف القرية المرور مف حواجزىـ دوف ّ

كؿ اثنيف وأف نشكؿ حمق ًة ففعمنا ذلؾ ,عندىا أشعؿ الشخص
زورقًا فشرحوا لنا أف نتباعد بمسافة متر بيف ّ
الذي أطمؽ النار سيجا ةر وسحب منيا سحب ًة طويمة ثـ لقـ سالحو وأطمؽ النار عمينا ،فقاؿ :أنا لـ أصب
ٍ
بقنبمة في وسطنا فأصبت ببعض الشظايا في
بأي طمقة لكني سقطت مع البقية ,بعد ذلؾ جاء وألقى
ّ

رجمي.

خضر الدندوش وىو رج ٌؿ في العقد السابع مف عمره وىو الناجي الثاني قاؿ إني لـ أصب بأي ٍ
طمؽ
ألني كنت عمى األط ارؼ وتحميني زاوية المنزؿ لكني سقطت مع الضحايا وبعد ذىاب المسمحيف زحفت
باتجاه النير وىربت إلى ٍ
قرية مجاو ٍرة وصمتيا عند الساعة الثانية ليالً.
تقوؿ سعيد ىالؿ الجاسـ إنيا أحضرت جثتي أخوييا محمود وواصؼ مف مكاف المجزرة إلى منزؿ
العائمة ,وغطتيما بعد أف جعمت أخا ىـ الثالث حسف يناـ بينيـ ويتظاىر بالموت لكيال يتـ تصفيتو أيضًا.
ٍ
يقوؿ حميد بدراف الظاىر ،وىو يسكف في ٍ
منعزؿ قميالً جنوب غرب القرية ،إنو رأى نحو خمسيف
منزؿ
ال يتقدموف باتجاه القرية مف جية الجنوب الغربي ويقوؿ :كنت عمى سطح منزلي وعندما نزلت إلى
رج ً
األرض كاف أربعة منيـ قد وصموا إلى منزلي وأسروني ,كاف مف بينيـ فتاةٌ (ال تتكمـ العربية) طمبوا منيا
أف تفتش النساء ,وكانوا عمى تواص ٍؿ مع أحد قادتيـ عبر الالسمكي واسمو (ىفاؿ ياسر) وأكثر كممة

كانت تتكرر ىي كممتا ىفاؿ وأوامر ,لكني لـ أفيـ بقية الكالـ ألنو بالمغة الكردية.

ُْ . 21بن سٔاٚخ ثحبجخ نهزذلٛك رمٕ ل إٌ أحًذ غفٕن انظب ْش (ٔانشٔاٚخ نضٔجزّ) ػُذيب سًغ أ غٕاد انًسهح ٍٛظٍ أَٓى داػص فٓشة ألَّ ٚخبف يٍ
ْزا انزُظٛى كضٛشا ٔػُذيب اَزجّ انًسهحٌٕ أَّ ٓٚشة أ ـهمٕا ػه ّٛانُبس فمزهِٕ ,كًب أٌ ُْبن يٍ ٚمٕل إٌ انسٛذ ػه ٙسهًٛبٌ انذَذٔش لزم ػهٗ اَفشاد ثؼذ أٌ
ـهت يُّ أٌ ٚجضٕ ٔغف ٙػهٗ اَفشاد لجم اإلػذاو انًٛذاَ ٙنهجمٛخ.
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امر بقتؿ الجميع (رجاؿ ،نساء،
يقوؿ حميد قمت لو إ ّف ّ
كؿ أىؿ القرية مدنيوف ،فأجاب أحدىـ إف لدينا أو َ
شيوخ عدا األطفاؿ) ذلؾ أننا أنذرناكـ وطالبناكـ بإخالء القرية فمـ تفعموا ,وحيف قمت لو لـ يطمب مّنا أحدٌ
أف نخمي القرية ،ولو طمب لفعمنا ولـ نخاطر بحياتنا .فغضب ،وقاؿ بؿ ّتـ إخباركـ ,وقاؿ إف المسمح

استرسؿ وقاؿ عدة مرات كنا ندخؿ إ لى قرى وال نتعرض ألىميا وعندما نتقدـ باتجاه المسمحيف نتعرض
لمغدر ويطمؽ عم ينا النار مف ىذه القرى ,لذا لدينا أوامر أال ن ترؾ أحداً خمفنا ,فقمت لو أحاوؿ أف أىدئو إف
التشريعي لإلدارة الذاتية ،أجابني بغضب نحف جيش وال عالقة لنا بيذه
أوالد عمي معكـ في المجمس
ّ
األمور.
يقوؿ حميد الظاىر إنيـ كانوا يتحدثوف فيما بينيـ لقد قتمنا عددًا مف المسمحيف ,وقاؿ أحدىـ لي :لقد قتمنا
تسعة مسمحيف في قريتكـ عسى أال يكونوا مدنييف.
حد يممؾ سالحًا ،واذا كانوا يحمموف أسمح ًة فيـ ليسوا مدنييف مف القرية,
قاؿ فأجبتو :ليس في قريتنا أ ٌ

لكني وبعد أف سمعت صراخ النساء في القرية عرفت أنيـ قتموا مدنييف مف القرية .وعند الساعة الثانية
بعد منتصؼ الميؿ قاؿ إف تعامميـ تغير وقالوا إنيـ لف يؤذوننا ,وقاؿ إف أحدىـ ويسمى (ىفاؿ حسف) قاؿ
ٍ
بشكؿ محترـ فأجبتو أجؿ لـ تسيئوا إلينا ,ولـ أكف حتى تمؾ
لي أعتقد أننا لـ ُنسئ معاممتكـ وتعاممنا معكـ
عما جرى في القرية حتى خرجنا عند الصباح .
المحظة أممؾ أي تفاصيؿ ّ

ىذه الشيادات تعطي صو ًةر لممجزرة كما حدثت وستستكمؿ بشيادات أخرى قريباً.
الروابط التالية مقاطع فيديو توثق ضحايا مجزرة تل خميل في  35سبتمبر 4136م
http://youtu.be/Go4r 4nZHcKg
http://youtu.be/52R1DWyfqUY
 ٖ4ضحي ًة قضوا ليمة السبت ٖٔ -أيموؿ  ٕٓٔٗ -في قرى ( تؿ خميؿ  ،المتينية  ،الحاجية) 27كـ جنوب
القامشمي وتقع تحت سيطرة قوات حزب االتحاد الديمقراطي "العماؿ الكردستاني" ،تـ دفف ٕٕ منيـ في مقب ةر
جنوب القامشمي يوـ األحد ٗٔ أيموؿ  ،1223ؤٖمنيـ عصر يوـ الخميس  ٔ١أيموؿ ٕٗٔٓ.
مالحظة  :مقاطع الفيديو لشيادات الناج يف ال يمكف عرضيا مف خالؿ ىذا التقرير حفاظًأ عمى حياة الناجيف،
مع إمكانية تقديميا لمحاكـ تعنى بمالحقة مجرمي الحرب .
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اغخصاب األرض وفرض أير والع بمىة انطالح:
السورية وفي غالبية المناطؽ المختمطة عرقياً ،لـ يترؾ حزب العماؿ الكردستاني
عمى امتداد أراضي الجزيرة
ّ

ٍ
وتاـ عف محيطيا العربي،
ال مخرجاً وال مدخالً ألي قرية كردية أو مختمطة عرقياً إال وفصميا بشكؿ عنصري ّ
كؿ القرى العربية في
وىذا ما حصؿ أيضاً في قرى عيف العرب (كوباني) وريؼ حمب ،إضافةً إلى محاصرتو ّ

محيط تواجد عناصره ،ومنعوا رفع أعالـ الثورة ورفعوا أعالـ الحزب وأصبحوا يعامموف السكاف العرب في
قراىـ ومدنيـ عمى أنيـ أجانب ،ومنعوا خروج المظاىرات ضد النظاـ ،والحقًا منعوا مرور الجيش الحر مف
مناطؽ سيطرتيـ لقتاؿ النظاـ أو داعش الحقاً ،وأقاموا حكومة ومقاطعات وبرلمانات تعمؿ جميعيا برعاية

وبدعـ و ٍ
ٍ
الوطني
السورية ممثمةً باالئتالؼ
سياسية مف قوى المعارضة
تغطية
ي وتحت أنظاره،
ّ
ّ
النظاـ السور ّ
ّ
وىيئة التنسيؽ الوطنية التي ينتموف إلييا سياسيًا.

حهجُر ..لخم ..اعخمال ..حرق وحذيُر بخفىَط يٍ انُظاو انطىرٌ ودعًه:
ٍ
بشكؿ جمي التفويض الرسمي لعناصر حزب العماؿ
في إحدى الوثائؽ التي حصؿ عمييا الناشطوف ،يظير
الكردستاني مف قبؿ النظاـ السوري،

22

فعف شعبة المخابرات – الفرع  111بتاريخ 1221 - 1- 16ـ صدر

تضمف ما يمي” :إلى جميع المفارز وأقساـ الفرع ،إشا ةر إلى برقية قيادة الشعبة رقـ
تعميـ رقـ  4/2825والذي ّ

 134تاريخ  1221/1/15المسطر عمى كتاب رئيس ىيئة األركاف لمجيش والقوات المسمحة رقـ  5632تاريخ
المتضمف قرار مكتب األمف القومي رقـ  2433تاريخ  ،1221/1/12يطم ب إليكـ السماح
1221/2/22
ّ
لمدوريات المسمحة لعناصر حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا التابع لحزب العماؿ الكردستاني بالتجوؿ عمى

السيما ضمف المنطقة المتاخمة لممناطؽ الكردية في شماؿ العراؽ ،لخبرتيـ
طوؿ الحدود السورية العراقية ،و ّ
ومعرفتيـ بتمؾ المواقع ،وذلؾ لمراقبة التسمؿ م ف الطرفيف ومالحقة الفاريف مف القطر إلى شماؿ العراؽ

وتوقيفيـ لحساب الجيات األمنية ،لالطالع عمى المضموف وابالغ مفارز حرس الحدود كؿ ضمف منطقة
عممو وتقديـ المؤازرة ليـ” .ولـ تكف تمؾ الوثيقة الوحيدة بؿ ىناؾ العشرات منيا .وانطالقًا مف ىذا التفويض
ي في المنطقة.
وغي هر أصبح عناصر الحزب ىـ القوة الضاربة التي تساند النظاـ السور ّ
تكتٍـ
عشرات مف حوادث القتؿ والتيجير واالعتقاؿ قاـ بيا عناصر الحزب بعيدًا عف عيوف اإلعالـ ،وضمف ّ

ٍ
كبير رغـ توثيقيا بالفيديو ،فقد قاـ قناصو الحزب بتاريخ  1222- 2- 12بقتؿ المواطف بشار عبد اهلل النايؼ

22

ساجغ يهحك انٕصبئك ٔانػٕس َٓبٚخ انزمشٚش
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( )23
ح مف مدينة دير الزور إلى
وزوجتو وابنتو وخطفوا بناتو األربع الباقيات وبقي مصيرىف مجيوالً  ،وىو نازٌ

مدينة رأس العيف حيث تمت تصفيتو ،وفي ريؼ تؿ تمر قاموا أوائؿ عاـ ٖٕٔٓ بإحراؽ عدد مف المنازؿ في

قرية عيف العبد واعتقاؿ ٍ
عدد مف أبناء المناطؽ المجاورة ،حتى بدأت تبرز عمى السطح مف قبؿ الناشطيف
واإلعالمييف خالؿ العاـ الحالي ،بعد ظيور بوادر سيطرتيـ عمى مدينة الحسكة بالكامؿ ،ففي اليعربية (تؿ
كوجر) وعقب انفجار سيارة مفخخة تابعة لمحزب بداية الشير األوؿ مف العاـ الحالي في قرية مسعدة ،قاـ
رت ٌؿ تابعٌ لمحزب تتقدمو دبابةٌ بمحاصرة القرية واقتحاميا واعتقاؿ جميع رجاؿ القرية في مبنى المدرسة،
ٍ
معمومات حوؿ منفذ التفجير،
وترويع النساء واألطفاؿ ومنع الدخوؿ والخروج لمقرية بغية الحصوؿ عمى
ومازاؿ حتى اآلف مصير عدد مف المعتقميف مجيوالً.
اتساع رقعة السيط ةر عمى محافظة الحسكة وريفيا بالقوة:
يسيطر عمى مدينة الحسكة خميطٌ متنوعٌ مف القوى ،ورغـ ما ّادعتو القوى السياسية الكردية مف تحرير لممنطقة

السياسي) بجانب قصر
موجود بفروعو األمنية المختمفة (األمف العسكري وأمف الدولة واألمف
فالنظاـ
ٌ
ّ
المحافظ ،والشرطة العسكرية “التجنيد” بالقرب مف الساحة ،وفي مقر حزب البعث يوجد ما يسمى بالدفاع
يسم ييـ األىالي بالمقنعيف العرب ،أما أحياء العزيزية والمشيرفة وتؿ حجر تسيطر
الوطني ” الشبيحة” أو مف ّ
تكتالت عديدةٌ مف األكراد أبرزىا (عناصر حزب العماؿ) الذيف يسيطروف عمى غالبية المناطؽ
عمييا أيضاً
ٌ
تقريباً.

يجازر وفرض انطُطرة بمىة انطالح:
بحؽ
في شباط  -فبراير مف العاـ الجاري  1223قامت ميميشيا حزب العماؿ الكردستاني بارتكاب مجز ٍرة ّ
كبير مف الجرحى ،بينيـ نساء
ًا
المدنييف في بمدة “تؿ براؾ” راح ضحيتيا ما يزيد عمى  32شييدًا وعددًا

وأطفاؿ وغالبيتيـ مف المدنييف ،إضافة إلى اعتقاؿ ٍ
عدد كبير مف األىالي ،وبعد سيطرتيـ عمى ناحية تؿ براؾ
وذلؾ ٍ
بدعـ مباش ٍر مف قوات النظاـ وما وفرتو مف غطاء جوي ليا ،ىاجمت قوات الحزب ثالث قُرى تتبع تمؾ
الناحية وىي قُرى” تؿ فرس ،عكر ودؼ” واقتحمتيا ،وأكد النازحوف أنو ّتـ تيجير سكاف القُرى الثالث بمف

كؿ قرية تخرج منيا طمقةٌ
فييـ النساء واألطفاؿ ،و ّتـ اعتقاؿ الشباف الذيف لـ يتمكنوا مف الفرار ،وذكر بأف ّ
23

يمطغ فٛذٕٚ ٕٚصك يمزم انًٕاـٍ ثطبس ػجذ هللا انُبٚف ٔصٔجزّ
http://www.youtube.com/watch?v=d_Nhd6QFYF0
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يتـ تيجير سكانيا واعتقاؿ الرجاؿ ،واحراؽ المنازؿ في صورة تعيد لألذىاف قياـ
واحدةٌ ضد الػ “ ب .ي .دّ ”.
النظاـ بمعاقبة البيئة الحاضنة( .الحقاً سنستعرض تفصيؿ وتوثيؽ خاص بمجز ةر تؿ براؾ).
في حي العزيزية بتاريخ  1223- 1- 12أشار مركز الحسكة اإلخباري إلى ظيور احتقاف شعبي عربي كبير
في الحي ،خالؿ تشييع الشاب “يوسؼ البحر” الذي ذكرت مصادر أنو أعدـ ميدانياً في بمدة تؿ براؾ أماـ
عائمتو ،وقد تجمع العشرات مف مسمحي العشائر وقاموا بإطالؽ النار تعبي ًار عف غضبيـ لما جرى ويجري في
أخ لممخرج السينمائي “خضر البحر” وىو أحد ناشطي المدينة السممييف،
البمدة ومحيطيا ،والشاب يوسؼ ىو ٌ
مؤيدي الحزب وعشائر عربية.
وىذا الحي
مقسوـ إلى قسميف بيف ّ
ٌ
في يناير 1223ـ قامت مميشيا الحزب بإعداـ  2شباب مف قرية “األبيطخ” بتيمة التعامؿ مع الجيش الحر.
يوـ السبت  1223/23/21قامت قوات الحماية الشعبية بدىـ منزؿ المواطف فواز صالح الجباف وقامت
ٍ
باعتقالو واقتياده إلى ٍ
مجيولة.
جية

في أواخر الشير الخامس مف العاـ الحالي قامت قوات حزب العماؿ باحتالؿ شارع الكنيسة اآلشورية ومفرؽ
شارع رودكو ،الذي يبعد عف تمركز قوات حزب العماؿ الكردستاني أكثر مف  122متر ،بعد اشتباكات مع
عناصر ما يسمى ”الدفاع الوطني”  ،وقاـ عناصر الحزب بنشر قناصيف عمى أسطح المباني السكنية في
ٍ
بشكؿ عشوائي في شارع الكنيسة اآلشورية ،وما ىو
محاولة لجر االشتباكات لحي المساكف ،واطالؽ النار
جدير بالمالحظة –حسب الناشطيف الذيف اعتبروا االشتباؾ مجرد مسرحية مفتعمة – أف قوات النظاـ امتنعت
ٌ
عف التدخؿ في فض مسرحية االشتباؾ تمؾ ،بؿ قامت بدعـ حواجز الطرفيف مف عناصر حزب العماؿ
ومقنعيف وحمايتيا ،وتأميف دخوؿ أرتاؿ حزب العماؿ مف القامشمي إلى الحسكة ،وقد سقط ضحايا في ىذه
المسرحية أكثر مف  21مدنياً ،وفيما اعتبره األىالي نوعاً مف التيجير العرقي ،قاـ عناصر الحزب باحتالؿ
بعض البيوت في شارع الكنيسة بعد إخالئيا مف األىالي بالقوة ،و في الفترة نفسيا ّتـ تفجير عبوة ناسفة أماـ
مر ٍ
امتحاني /عمر بف عبد العزيز  /أدى إلى استشياد  2مدنّييف بحسب شيود عياف ،عمماً أف المنطقة
كز
ّ
كانت خاضعة لسيطرة حزب العماؿ .في الفترة ذاتيا تداوؿ الناشطوف أخبار إحراؽ محاؿ “سميماف منصور
كؿ مف كاف يخرج في المظاىرات أماـ “جامع قاسمو”
الياللي” في مدينة القامشمي ،ويقوؿ الناشطوف إف ّ
وكؿ مف تظاىر أماـ ىذا المحؿ كاف
يعرج عمى ىذا المحؿ ألخذ ألوانو لصنع الفتة لمحرية والكرامةّ ،
كاف ّ

يأخذ “عمبة بخ” ينشر بيا شعارات الحرية ،أو يأخذ مسما اًر يرفع بو الفتة تنادي بالحرية ،وكؿ مف شارؾ في
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ماء منو بعد عناء المالحقة ،واعتبر الناشطوف حرؽ
الحراؾ الثوري أماـ “جامع قاسمو” كاف قد شرب ً
المحاؿ حرقاً ٍ
لرمز ثوري ميـ في المدينة.
منذ بداية الشير الخامس مف العاـ الجاري  1223تحدث الناشطوف عف اتساع رقعة سيطرة حزب العماؿ
الكردستاني في مدينة الحسكة ،بعد معركة دامت ثالثة أياـ تخمميا سقوط ضحايا مف المدنييف في حي
العزيزية وشارع الصناعة ،واعتبر األىالي أف الحزب يعمؿ عمى إشعاؿ مدينة الحسكة بسياسة قذرة ،مف

ٍ
ٍ
خطؼ وتشبيح ،رغـ أنو ال يسيطر إال عمى خمسيف بالمئة مف أحد األحياء ديموغرافياً في مدينة
سرقات إلى
الحسكة كميا ،وبحسب ناشطيف كانت المعارؾ مع المقنعيف ”الدفاع الوطني” عبارة عف مسرحية تتكرر كؿ
المسماة بوحدات الحماية
فترة بيدؼ زيادة معاقؿ حزب العماؿ الكردستاني وتكثيؼ تواجد وحداتو العسكرية
ّ

الشعبية ،حيث سيطر الكردستاني عمى مؤسسة المياه في مدخؿ حي العزيزية ومركز إطفائية الحسكة الرئيسي

عند دوار الكراجات التي تبعد عف مركز المدينة نحو  122متر ،إضافة إلقامة حواجز أماـ الكنيسة اآلشورية
شارع رودكو ومتاريس ترابية وغيرىا مف حواجز مختمفة قريبة مف محطة القطار (حي المساكف).
في يوـ الخميس الموافؽ  1223/6/22قامت عناصر حزب العماؿ الكردستاني التي تسمي نفسيا ب “قوات
الحماية الشعبية” باليجوـ عمى قرية “الصبيحية” التي تقع عمى بعد خمسة كيمومترات جنوب شرؽ مدينة
مدني يبمغ مف العمر  12عاماً،
رميالف ،ودىـ أحد المنازؿ ،مما أدى إلى مقتؿ الشاب حسف محمود الخميؿ – ّ
بجروح خطي ٍرة ويدعى محمود الخميؿ ،وعمة حسف وتدعى فاطمو الخميؿ البالغة
كؿ مف والد حسف
ٍ
واصابة ّ
مف العمر  42عامًا ،وشقيقتو وتدعى ىياـ محمود الخميؿ وعمرىا  12عامًا وىي متزوجةٌ وليا ( )2أطفاؿ
صغار .-

أحذاد عطكرَت ظًٍ يحافظت انحطكت:
تحدث الناشطوف عف استمرار حزب االتحاد الديمقراطي في فرض سياستو المستمرة في المدينة ،حيث بدأ منذ
ٍ
بعممية عسكرية واضحة ليحتؿ طريؽ السكة في حي الناصرة ذي التركيبة المعقدة كباقي المدينة ،وقد
فترة
اتخذ مف مدرسة عدناف المالكي ومحمجة القطف بالقرب مف صوامع الحسكة سجونًا لممعتقميف ،وىذه المقار
متر عف ىذه المق ارت ،واثر معركة
تخضع لحراسة قوات النظاـ ،حيث تنشر حواجز النظاـ عمى بعد خمسيف اً
أشبو بالمسرحيات السابقة التي تنطوي في إطار التجييش ،اشتبكت عناصر الحزب مع قوى الدفاع الوطني
الوطني شبو المتوقؼ عف العمؿ ،إضافة
”الشبيحة” في حي العزيزية إثر صراع الطرفيف عمى المشفى
ّ
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لخالفيـ عمى توزيع الحواجز ما بيف األعمى واألكثر انخفاضاً لتغط ية القناصيف ،لينتيي االشتباؾ ،وتبدأ

ٍ
أعداد المختطفيف خالؿ
اعتقاالت متبادلة عشوائية وخطؼ متبادؿ لمشباف الكرد والعرب ،تجاوزت
حرب
ُ
ٍ
ساعات األربعيف شخصًا .ىذا باإلضافة لممختطفيف سابقًا في سجوف حزب العماؿ في المحمجة ومخفر
عدناف المالكي تحت حراسة النظاـ ،وطالت االعتقاالت شبانًا أكراد في شارع فمسطيف ،إضافة لشباف عرب
مف األىالي في تؿ حجر ،حيث اقتحموا محالت عامة ،واختطفت الشباف العرب عمى اليوية ضمف سياسة
مسبقة ،و ّتـ توثيؽ أكثر مف خمسة مختطفيف مف حزب العماؿ قبؿ االشتباؾ ىذا في شارع واحد في حي تؿ
أىـ األحياء
حجر ،وفي الوقت ذاتو بدأ التجييش ضد حي غويراف المحاصر منذ أكثر مف عاـ كونو أحد ّ
العربي ة التي ثارت ضد النظاـ في المدينة ،ونشر اإلشاعات ،فقد نفى أىالي حي
ذات الغالبية السكانية
ّ

روجو بعض اإلعالمييف عف استعدادىـ لالصطفاؼ مع الدفاع الوطني ضد ميميشيا حزب العماؿ
غويراف ما ّ
ٍ
حرب أىمي ٍة وليست إال مسرحية معتادة ،في حيف
الكردستاني ،واعتبروىا حمم ًة يسوقيا النظاـ إلشعاؿ
أصبحت الحقاً داعش ىي مسمار جحا لتطويؽ الحي وقصفو ومحاصرتو واتياـ أىمو بوالئيـ لداعش( .تـ
الحديث بالتفصيؿ عف حي غويراف بداية التقرير).
ٍ
طالب جامعييف وسط
في بداية شير تموز الماضي ،قاـ عناصر حزب العماؿ الكردستاني بخطؼ حافمة

محافظة الحسكة ،بينيـ ثالث فتيات ،بتيمة تيريب األسمحة إلى الجيش الحر ،عممًا أف الطالب مف قرية
“القصير” التابعة لمد ينة القامشمي ،وبعد نحو أسبوعيف ّتـ إخراج المخطوفيف الذيف تعرضوا لشتى أنواع

االنتياكات ،فقد ذكر “كريـ الغنامي” قريب إحدى الفتيات المعتقالت لموقع زماف الوصؿ“ :إف حزب االتحاد
الديمقراطي اعتدى بالضرب ،والسباب ،والشتائـ عمى  27طالبة ،و 21طالبًا مف قرية “القصير” بريؼ
القامشمي ،أثناء التحقيؽ معيـ ،بعد خطفيـ مف مدينة رميالف ،وىـ في طريقيـ لتقديـ امتحاناتيـ في مدينة
الحسكة ،وأوضح “كريـ” بأف الحزب وجو لمطمبة تيمة تيريب أسمحة ،والتورط بالتفجير الذي حدث في بمدة
القحطانية قبؿ أكثر مف شير ،استنادًا إلى كالـ زميمة ليـ أخبرت مسّمحي الحزب بأف لدييـ تعاطفًا مع تنظيـ
“الدولة” – داعش.
يتـ ضمف مشروع إثارة الفتنة العرقية في الحسكة ،باعتبارىا أكثر
يعتبر األىالي أف خطؼ الفتيات واعتقاليف ّ

األسباب التي يمكف أف تثير ردود ٍ
فعؿ ال تُحمد عقباىا ،بعد فشؿ الحزب والنظاـ في إثا ةر الفتنة بيف العرب
واألكراد قبؿ ذلؾ في القحطانية ،ورأس العيف ،ففي بداية شير حزيراف قاـ عناصر الحزب باعتقاؿ الشابة

“نجمة السعيد” في “تؿ حمؼ” بريؼ رأس العيف شماؿ الحسكة ،لتقتؿ تحت التعذيب بعد نحو ٍ
شير مف
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اعتقاليا ،كما قاموا بالفترة ذاتيا باعتقاؿ ثالث فتيات في قرية “تؿ حضارة” ،بتيمة قرابتيف لعناصر سابقيف
في الجيش الحر ،وقاؿ أحد الناشطيف لموقع سراج برس بتاريخ  :1223- 5 - 5اعتقؿ مسمحو حزب االتحاد
الروية إلى قرية تؿ حضارة بسبب االشتباكات
الديمقراطي صباح اليوـ الجمعة ،ثالث فتيات نازحات مف قرية ا
بالراوية بيف الحزب وتنظيـ “داعش” شماؿ غرب الحسكة ،وقد تجمع شباب القرية قرب حاجز الحزب في تؿ
حمؼ ،وقطعوا الطريؽ الرئيسي مطالبيف بإخراج الفتيات فو ًار ،وتدخؿ عددٌ مف قيادات الحزب بمساعدة بعض
الشبيحة العرب المواليف ليـ لتيدئة الشباب الغاضبيف ،ووعدوىـ بإخراج الفتيات قبؿ أف تغيب الشمس ،وتشير
المعمومات إلى أف مسمحي الحزب اعتقموا الفتيات العربيات ،بعد تفتيش ىواتفيف المحمولة ،وىي طريقة
تستخدميا حواجز مسمحي الحزب العتقاؿ أقرباء الناشطيف ،وعناصر الجيش الحر.
كريمركّية (الكريمة)
يوـ األحد  1223/23/22قامت ميميشيات الحزب قوات الحماية الشعبية باقتحاـ قرية
َ

ٔٔ كـ شرؽ ال قحطانية وقامت بحممة اعتقاالت عشوائية واعتداء عمى الممتمكات.

انخهجُر انعرلٍ:
شن ت ميميشات حزب العماؿ الكردستاني عمميات تطيير وتيجير
خالؿ شير نيساف مف العاـ الجاري ّ 1223
عرقية في بمدة القحطانية ضد عرب البمدة ،مترافقة بحاالت سرقة واعتقاال ت بالعشرات في صفوؼ المدنييف،

وخالؿ شيري حزيراف وتموز قامت عناصر حزب العماؿ الكردستاني بإخراج وتيجير عائالت مف منبج
وجرابمس بحجة أنيـ حاضنةٌ لإلرىابييف الذيف يقاتموف ما يسمونيا “قوات حماية الشعب” ،وفي الفترة ذاتيا
ال ّتـ ذلؾ ،بتيمة أف
قاموا بتبميغ خمس عائالت تسكف مدينة رميالف بإخالء البيوت خالؿ  13ساعة ،وفع ً

أحد أفراد األسرة ينتمي لجماعات إرىابية ،وكؿ العائالت مف العرب .كما قامت قواىـ المتمركزة في ناحية
جزعة بجرؼ وىدـ عدة منازؿ ألىالي قرية البجارية (السكيرات) وىي ممتصقةٌ تماماً بناحية جزعة وتبعد عنيا
شح مياه الشرب معاناة كبيرة،
أقؿ مف ٕٓٓ متر ،وتحدث الناشطوف عف قرى جنوب الرد التي تعاني مف ّ
ورغـ ذلؾ تقوـ ميميشيات حزب العماؿ بتدمير منازؿ أىميا كما حدث في قرية “البجارية” جنوب غرب

ٍ
خندؽ عمى طوؿ الطريؽ بيف تؿ عمو و جزعة الذي أصبح
القامشمي ٓ ١كـ ،كما تحدث الناشطوف عف حفر
يسمى عند أبناء المنطقة ب “الساتر”  ،داللة عمى الساتر الترابي الناتج عف عممية الحفر ،والقرى التي تقع
شرؽ الساتر تقع تحت سيطرة قوات حزب العماؿ الكردستاني الفرع السوري “ ”pydوضمنيا ميميشيا تحت
اسـ جيش الكرامة التابعة لمشيخ حميدي الدىاـ الجربا وىو مف قرية “تؿ عمو” والذي عينو حزب العماؿ
ٍ
بمنصب وىمي تحت اسـ حاكـ كانتوف الجزي ةر باالشتراؾ مع ىدية يوسؼ المقاتمة السابقة بجباؿ
الكردستاني
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قنديؿ وىي مف قرية بريؼ المالكية “تؿ خنزير” ،بينما يسيطر مقاتمو داعش عمى القرى غرب الساتر
(الخندؽ) وصوالً لتؿ حميس ،وتدور معارؾ متقطعة في محيط ناحية جزعة ،واعتقاالت بصفوؼ الشباب
ات حزب العماؿ الكردستاني
أثناء االقتحامات المتبادلة ونشر الرعب وسط المدنييف اآلمنيف ،وقد قامت قو ُ
بفرض التجنيد اإلجباري لمدة ستة أشير عمى الشباف في القرى التي تقع داخؿ الساتر وشرقو ،وأجبرتيـ عمى

االلتحاؽ أو مغادرة القرية في حاؿ الرفض.
الرد ىي( :عكرشة وسفانة ،السكيرية،
وأشار الناشطوف إلى أف القرى التي ّتـ حرقيا وتيجير أىميا جنوب ّ
جزعة ،الكاخرتو ،خربة األحيمر”الصفوؽ”  ،الدعبو ،العساؼ ،المشعاف ،أبو مناصب الشمالية ،تؿ سطيح،
الحنوة ،الزرقاء ،البشو ،الحميد ،الخميفو ،المنتثرة ،اليميؿ).
ال تقتصر حركة التيجير عمى العرب بؿ طالت التركماف والكرد أيضًا ،فقد أفاد عضو الكتمة التركمانية

ٍ
جيات ثالث وىي :النظاـ السوري،
السورية “محمد جيمدر”" :إف مصادر تيديد التركماف في سوريا تكمف في
ّ
وحزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،وتنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ “داعش” ،مشي اًر إلى أف

ٍ
األمريف
اطي
ّ
الكردي” في مدينة الرقة ،بعد أف ذاقوا ّ
التركماف تعرضوا ليجمات مف قبؿ “حزب االتحاد الديمقر ّ
في ىذه المدينة مف النظاـ ثـ مف داعش طواؿ ٍ
عاـ كامؿ".
ٍ
بشكؿ جماعي
قامت عناصر الحزب تحت تيديد السالح بترحيؿ أىالي القرى العربية التالية مف منازليـ
وكامؿ( :العرجة ،اليرمة ،غزيمة) الواقعة عمى طريؽ حداد  -جزعة ،وفي صباح يوـ االثنيف ٕ٘ آب ٕٗٔٓ
العكيؿ” مف قرية العرجة إل طالؽ نيراف دوشكات عمى سيارتو أثناء نقمو فرش مف
تعرض المواطف “عباس
ّ

ونقموا إلى مشفى
منزلو في قرية العرجة ،أصيب ابنو وزوجة ابنو وحفيده البالغ مف العمر أربعة أشير بجراحُ ،
السالـ في معبدة ،كما تحدث الناشطوف عف أف عناصر الحزب أحرقوا “ٕٔ” قري ًة عربي ًة في ريؼ القامشمي
ٍ
ٍ
وشبيحة آخريف خالؿ الشيور الماضية.
بدعـ مف النظاـ

وفي ريؼ حمب –ناحية الشيوخ ،قامت عناصر الحزب بالتسمؿ إلى أطراؼ الشيوخ بيف الجديدة وجب الفرج،
ويقدر عدد أفراد األس ةر المخطوفيف ب ِ
نحو 24
وقاموا بخطؼ ّ
كؿ أفراد عائمة “الشيخ برىو” وىـ مف الشيوخُ ،
يتـ التجييش لقتاؿ
غالبيتيـ أطفا ٌؿ ونساء ،ثـ قاموا الحقًا بإطالؽ النساء واألطفاؿ واالحتفاظ بالرجاؿ ،وبينما ّ

داعش واقترابيا مف عيف العرب” كوباني”  ،ترؾ عناصر الحزب قتاؿ داعش وانشغموا باليجوـ عمى أىالي
ناحية الشيوخ والقرى المحيطة بيا ،بيدؼ تيجير أىميا لتأميف إطاللة لمناطؽ سيطرتيـ عمى نير الفرات

انتياكات حزب االتحاد الديمقراطي"  "PYDفي سوريا

مركز دراسات الجميورية الديمقراطية

حيث الموقع الجغرافي لناحية الشيوخ ،وذلؾ بعد أف أعمنوا النفير العاـ بذريعة تقدـ داعش ،واستقدموا آالؼ
المقاتميف الكرد مف جباؿ قنديؿ وىـ ليسوا مف السورييف.
كما قاموا في الفترة ذاتيا باعتقاؿ الشاب “لؤي عبد العزيز الحسيف” البالغ مف العمر  ٔ١عاماً ،مف القامشمي
وتـ سجنو في سجف الياللية في القامشمي ،ثـ ّتـ نقمو
–حارة طيء – وىو مدني مف عشيرة الغنامة الطائيةّ ،

يتـ تصفية العديد مف المعتقميف بشكؿ متواتر.
لسجف مصنع اإلسمنت المكتظ بسجناء عرب وأكراد ،في حيف ّ

وفي آب الماضي قاموا بقتؿ ٍ
فتاة عمرىا  ٔ١عاماً  ،ىي ابنة المواطف سعيد الشرماف مف قرية زبيدة (مانية)
قرب جزعة في جنوب الردّ ،تـ قتميا برصاصة قناص مف حزب العماؿ الكردستاني بحجة أنيا اقتربت مف
متر أثناء جمعيا لمقش(.سيتـ الحقًا نشر ممؼ خاص بالتيجير القسري).
خندقيـ بمسافة تقؿ عف ٓ٘ٔ ًا
ٍ
بتيجير قسري ألىالي قريتي الوضحة وتؿ صالحة
الشعبية YPG
في  12أيموؿ  ،1223قامت قوات الحماية
ّ
ٍ
بشكؿ عشوائي.
في ريؼ الحسكة – رأس العيف ،وقامت باإلقداـ عمى حرؽ المنازؿ في تمؾ القرى
اطي ( )PYDبتيجير القرى
القوات
الكردية ( )YPGالتابعة لحزب ّ
ّ
في  24تموز  1223قامت ّ
االتحاد الديمقر ّ
لتؿ أ بيض الواقعة تحت سيطرتيا ،وىي سبع قرى مف ضمنيا قريتا (بندرخاف،
العربية في الريؼ
الغربي ّ
ّ
ّ

( )24
عربية يبمغ عدد س ّكانيا ما يقارب
حروب،
الحرية ،الدناي ،بئر حبشّ ،أـ اليوى ،قرطؿ تحتاني) وىي قرى ّ
ّ
الفردية الخفيفة ،قبؿ
األلفي نسمة ،وأمرتيـ بإخالئيا (حفاظًا عمى سالمتيـ) وأمرت أفرادىا بتسميـ األسمحة
ّ

بأي ٍ
القوات ولـ يشاركوا في أحداث
عمؿ عدائي ّ
مغادرتيـ ليا ،مع العمـ ّ
أف أىؿ ىذه القرى لـ يقوموا ّ
ضد ىذه ّ
أف ىذه ىي األوامر التي صدرت مف قنديؿ معقؿ (حزب العماؿ
ّ
تؿ أبيض المشار إلييا سابقاً ،لكف يبدو ّ

ودعـ ىذه التخمينات
السورية منو،
اطي النسخة
ّ
َ
الكردستاني  )PKKالذي يعتبر حزب االتحاد الديمقر ّ
تصريحات “آسيا عبد اهلل” الرئيسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي( )PYDوالتي قالت فيو بحسب
الذاتية ،ال مكاف لو في
اطي في إدارتو
ّ
صحيفة القدس العربي “ :إف َم ْف ال ّ
يتقبؿ سياسة حزب االتّحاد الديمقر ّ
( )25
بأف األكراد المخالفيف لنيج الحزب
غرب كردستاف (المدف
الكردية في سورية) مف ىذه التصريحات ُيفيـ ّ
ّ
قومية أخرى؟ فعمؿ التيجير ىذا جاء
وسياستو ال مكاف ليـ في مناطؽ سيطرتو ،فكيؼ بالعرب الذيف ىـ مف ّ
لقومي ٍ
ات أخرى.
كرديةً خالصةً ال وجود فييا
ّ
لتصبح مناطؽ السيطرة ّ
24

http://newspaper.allsyrians.org/?p=1120
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http://www.alquds.co.uk/?p=196545
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سياسي ٍة ،لـ
ديني ٍة أو
ألف أىؿ ىذه القرى اآلنفة الذكر ىـ
ّ
عرقي ٍة أو ّ
عرب مسمموف وال ينتموف ألقمّّي ٍة ّ
ٌ
وطبعاً ّ

أي شيء في وسائؿ اإلعالـ ،إالّ مف بعض األصدقاء األكراد الذيف
يحفؿ أحدٌ بيذا الخبر ولـ ُيسمع عنو ّ

عما جرى كمواساة لجيرانيـ وتعاطفًا مع مصابيـ.
كتبوا عمى صفحاتيـ
ّ
الشخصية ّ

خطف ولخم واعخمال وحهجُر نألكراد انًخانفٍُ نحسب :PYD
الكردية” ضغوطاً كبيرة عمى
الشعبية
يمارس الجناح السوري لحزب العماؿ والمعروؼ ب ”وحدات الحماية
ّ
ّ

الكردي ،ويجبر األىالي عمى دفع الضرائب التي يعتبرىا األىالي بمنزلة ” اإلتاوات” التي تفرض
المجتمع
ّ
عسكرية عمى مداخؿ المدف ومخارجيا ،ويحاوؿ الحزب فرض مفاىيمو
حتى عمى الخبز ،وأقاـ حواجز
ّ
واإلقرار بأفعالو عمى جميع األكراد بشتى السبؿ وتعريض الناس البتزاز وسوء معاممة ،فيقوـ بسجف ومالحقة

العمني ،كما حصؿ
جميع مف يعارضو مف الناشطيف والمنتميف ألحزب أخرى ،وأحيانًا تصؿ العقوبة إلى القتؿ
ّ
مع أحد سكاف “عفريف” الذي ّتـ قتمو واثنيف مف أبنائو و سحميـ في الشارع ،ومف ّثـ طرد عائالتيـ واالستيالء

مصدر إعالمي مف حزب “آزادي”
عمى ممتمكاتيـ ،ومطاردة المنتميف لألحزاب الكردية األخرى ،فقد نشر
ٌ

يبيف باألرقاـ عدد
ًا
اطي بداية العاـ الجاري،
تقرير ّ
جناح مصطفى جمعة المناوئ لحزب االتحاد الديمقر ّ
الضحايا واليجمات التي قاـ بيا اؿ”ػ”PYDعمى أعضائو ومناصريو في منطقة عفريف وريفيا ،وذكر مصطفى

يتـ
جمعة سكرتير حزب “آزادي” ،بأف عدد معتقمي حزبو لدى الػ ”ب ي د” ىو تسعة في عفريف فقط ،ولـ ّ

ريعي التابع
اإلفراج عنيـ حتى تاريخ نشر التقرير ،حتى بموجب مرسوـ العفو الذي أصد هر المجمس التش ّ
لحزب “االتحاد الديمقراطي” وجاءت األعداد وفؽ المصدر اإلعالمي كما يمي( :)26

 - 2وصؿ عدد المختطفيف والمحتجزيف في المقرات التابعة لػ ب ي د مف رفاؽ حزب آزادي ومؤيديو
األمنية
ومحتجز مف قبؿ القوة
اً
خالؿ عاـ  1221ولغاية نياية عاـ  1222إلى  /255 /مختطفاً
ّ

عسكرية.
وال
ّ

 - 1وصؿ عدد الضحايا برصاص مسمّحي ب ي د إلى أربع ضحايا وكميـ مف قرية برج عبدالو.
 - 2وصؿ عدد الجرحى إلى أربعة؛ اثنيف مف برج عبدالو ،واثنيف مف باسوطة.
 - 3تـ فصؿ أستاذيف وابعاد ٍ
ثالث مف بمدة شراف.
ّ

26

ربثغ انزمشٚش ػهٗ يٕلغ ثبخشح انكٕسد http://www.gemyakurdan.net/nuche/nuche-navmale?start=1176
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ّ - 4تـ سرقة سيارتيف مف قرية ديكمو طاش.
ّ - 5تـ االستيالء عمى بيت في قرية كوتانمي.
ّ - 6تـ اقتحاـ  28بيتًا في برج عبدالو وباسوطة ،وسرقة األمواؿ وكسر مختمؼ أنواع األغراض وسرقة
الكثير منيا في آذار عاـ  1222ـ.
ّ - 7تـ التيجـ بالعصي والي اروات والسواطير أثناء التظاىرات عمى العشرات.
ّ - 8تـ نفي ومالحقة المئات إلى تركيا واقميـ كوردستاف ومازالوا منفييف.
- 22

تـ عقد العشرات مف االجتماعات الجماىيرية في ساحات القرى مف قبؿ الػ “ ب ي د ”،

والتيجـ بمختمؼ العبارات النابية واطالؽ التيـ الباطمة عمى أعضاء ومؤيدي حزب آزادي.
كؿ مناطؽ سيطرتو يرتكب الحزب مختمؼ أنواع االنتياكات ضد األكراد ،مف سجف ونفي وتعذيب
وفي ّ
كؿ قوانينو بما فييا تمؾ التي تؤدي إلى ىج ةر الشباب مف مثؿ قانوف التجنيد
وتيديد ومصادرة أمالؾ ،وفرض ّ
اإلجباري ،إضافة إلى تجنيده عشرات األطفاؿ والقاصريف دوف ٍ
عمـ أو إذف مف أىالييـ ،فقد تحدث الناشطوف
بداية العاـ الحالي عف الطفمة “فري ةز وليد عمر” وىي تبمغ مف العمر٘ٔسنة التي ذىبت بكامؿ إرادتيا لمتطوع
مع الحزب في القتاؿ بعد مشكمة مع أىميا ،وبعد محاوالت عديدة مف األىؿ لرؤيتيا لـ يسمح ليـ بذلؾ ،رغـ
تواجدىا في معسكر “قرية جبنة” بريؼ عيف العرب الغربي والذي ال يبعد سوى ٍ
أمتار قميمة عف قريتيا ،تروي
السيدة “بروين” والدة فريزة إنيا كانت تجمس لساعات عمى أبواب المعسكر ،ولكف ال ُيسمح ليا برؤيتيا في
النياية ،بعد فترة مف الزمف استطاعت “فريزة” اليروب مف المعسكر مع مجموعة مف الفتيات ،وبعد اتصاليا
بوالدىا الذي تعرض لمتيديد مف قيادة الحزب ،عادت “فريزة” لممعسكر مجب ًرة ،ومنذ ذلؾ اليوـ ال يوجد أي

الكردي لتجنيد األطفاؿ واجبار كؿ أس ةر
أخبار عف فريزة ،وفريزة ىي حالةٌ مف مئات الحاالت في المجتمع
ّ
عمى دفع أحد أبنائيا لمدفاع عما يسمونو ”كردستاف الغربية – روج آفا”.

يقوـ الحزب باعتقاؿ الناشطيف والمخالفيف لرؤيتو مف الكرد ،وتعريضيـ لشتى أنواع التعذيب ،يروي “أحمد
أبو شيراز” الناشط من مدينة عين العرب تفاصيؿ سجنو بإحدى معتقالت الحزب ،وطرؽ التعذيب وتيديده
ي في حاؿ استم ارره بنشر جرائـ وانتياكات الحزب ،ويؤكد “أحمد” أف معتقالت الحزب
بتسميمو لمنظاـ السور ّ
ي.
تحوي أساليب التعذيب نفسيا التي يستخدميا النظاـ السور ّ
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كما يقوـ عناصر الحزب بإىانة األىالي والتنكيؿ بيـ عمناً ،فقد تحدث األىالي عن مشاىدتيم لمقيادي في
ميميشيات حزب اال تحاد الديمقراطي  PYDالمدعو” :حسيف كوجري” يستقؿ سيارة “جيب أودي” مع سيارات
ٍ
بشكؿ دائـ ،وأنو يعمؿ عمى تيجير أىالي مدينة رأس العيف ممف ال يمتزموف بقانوف
دفع رباعي مرافقة لو
كؿ أس ٍةر لشاب ينضـ لقوات الحزب العسكرية ،ومف ال يقبؿ بذلؾ يترؾ
التجنيد اإلجباري ،القاضي بتقديـ ّ
عنوة ،كما تتـ مالحقة اإلعالمييف واعتقاليـ وتعذيبيـ لمنع خروج أي خبر يصور انتياكاتيـ ،فمنذ نحو
منزلو ً

مصور لقناة “زاغروس”
ًا
شيريف د ىمت ميميشيات الحزب “منزؿ سكفاف أميف” في المالكية (ديريؾ) الذي يعمؿ
الفضائية واقتادتو ٍ
يتـ اعتقالو مف قبميـ.
لجية مجيولة ،وىو ليس أوؿ وال آخر
إعالمي ّ
ّ

وقد شيدت مناطؽ سيطرة الحزب ىج ًرة واسعة لمسكاف ىربًا مف بطش عناصر الحزب ،ومف المعارؾ التي
يفتعميا مع اآلخريف ،أو عند تركو السكاف لمصيرىـ أماـ داعش وانشغالو بتيجير المدنييف العرب مف قراىـ،
بعد قياـ عناصر الحزب بحمالت ترويع وتخويؼ لمسكاف مف العناصر المتطرفة المسمحة التي ستياجميـ،
إضافة إلى التضييؽ الكبير عمى حياة الناس ،وعف ظاى ةر اليج ةر مف عيف العرب (كوباني) إلى العراؽ وتركيا
حزب و ٍ
ٍ
احد عمى كوباني
يتحدث “عز الدين محمد” عضو المجمس الوطني الكردي سابقاً ،عف سيطرة
ّ
حزب و ٍ
قائالً( :تُدار المدينة عسكرياً وأمنياً وقضائياً مف قبؿ ٍ
احد ىو “حزب االتحاد الديمقراطي ومؤسساتو”،
وىو الذي يحتكر السالح والسمطة والقضاء وال يقبؿ التشاركية أو اإلدارة المشتركة ،ومف ثمة كؿ اإليرادات،

والغرامات أو األتاوى تذىب إلى خزينة االتحاد الديمقراطي) ،وعف ظاىرة دفع الضريبة إلى الحزب ،يقوؿ:
أجور اإل صالح لمجاف الشعبية المرتبطة بالحزب ،فإذا انقطعت أسالؾ الكيرباء في
(سكاف كوباني يدفعوف َ
حي ما فإف المجاف الشعبية تجمع األمواؿ مف الناس وتقوـ باإلصالح ،وغالبًا ما تكوف األمواؿ المجموعة
ٍ
تنظيمات تابعة
أكثر مف التكمفة ،ىذا باإلضافة إلى سيطرتو عمى الجوانب المدنية والخدمية مف خالؿ إيجاد

لو بصفة مستقمة) ،وفي موضوع اليجرة مف كوباني يؤكد “جوان أحمد”( :أف األسباب الرئيسة تتعمؽ
حزب و ٍ
بالخوؼ مف التنظيمات الراديكالية في محيط المدينة ،وتسمّط ٍ
احد عمى السمطة في المدينة ،إضافة إلى

اقتصادي ٍة تتعمؽ باحتياجات الناس وقضايا العمؿ).
أسباب
ّ

وقد أفاد الناشطوف أنو بعد أف قامت ”داعش” بطرد عشرات العائالت مف الكرد السورييف مف القرى والمدف
والبمدات في ريؼ الرقة ،وأجبرت أىالي قرية “تؿ أخضر” التي تقع غربي تؿ أبيض ،ويبمغ عددىـ 1222
كؿ مف رفض الخروج ،وقد منعيـ مسمحو حزب العماؿ
وتـ اعتقاؿ ّ
نسمة ،عمى الرحيؿ مف منازليـّ ،
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الكردستاني ممثالً ب الػ  PYDمف الدخوؿ إلى مدينة عيف العرب ( كوباني) ،بذريعة أنيـ كانوا مف مناصري
الجيش الحر ،معرضيف حياة آالؼ المدنييف الكرد لمخطر.
ميميشيات حزب  PYDو مجزرة في عامودا
قد تكوف مجزرة عامودا التجسيد األوضح ألفعاؿ ميميشيات ( PYDنسخة حزب العماؿ الكردستاني) في
ي.
مصادرتو لرأي األكراد وعمالتو لمنظاـ السور ّ
كؿ محاوالت عناصر الحزب قمعيا ،فقد اعتقؿ
لـ تكؼ مدينة عامودا عف التظاىر
السممي عمى الرغـ مف ّ
ّ
ٍ
لقيادات حزبية مف مختمؼ
مسمحو التنظيـ ناشطيف مدنييف وخطؼ بعضيـ مع حدوث تصفيات جسدية
السورية ،وفي منتصؼ شير حزيراف عاـ 1222ـ اعتقمت عناصر الحزب ثالثة أشخاص
األحزاب الكردية
ّ

مف بمدة عامودا ،وتمت االعتقاؿ اعتصامات أىمية طالبت الحزب بإطالؽ سراحيـ مع حممة إضراب عف
الطعاـ شارؾ فييا شباف وشابات نصبوا خيمة واعتصموا بيا ،استمرت أكثر مف عشرة أياـ ،إلى أف أطمؽ
وقؼ وسط ٍ
حشد مف المتظاىريف في شارع عامودا الرئيسي ،وكشؼ لمجميع عف تفاصيؿ
أحد المعتقميف الذي َ
االعتقاؿ وسموؾ محققي الػحزب معو ،إضافة إلى مسمحيف تابعيف لممخابرات العسكرية السورية أثناء اعتقالو،

خرجت مساء  16حزيراف 1222ـ مظاىرةٌ كبيرة عمى وقع شعارات تيتؼ لمحرية وأحرار عامودا ،تمت
مواجية المتظاىريف بطمقات مف رشاشات نصبت عمى سيارات تابعة لعناصر حزب العماؿ الكردستاني
الذيف قُدرت أعدادىـ بثالثة آالؼ مسمح ،والذيف اقتحموا المدينة بشكؿ وحشي ومثير لمرعب ،مما أدى إلى
سقوط سبع ضحايا ٍ
انتشار ٍ
حصار و ٍ
ٍ
كبير لممسمحيف ،وحممة اعتقاالت كبي ةر
وعدد كبير مف الجرحى مع فرض
ٍ
وتـ حرؽ مكاتب حزبي “يكيتي وآزادي”،
طالت أكثر مف مئة
شخص؛ غالبيتيـ ناشطوف في حزب “يكيتي”ّ ،

القناصة عمى منا ةر الجامع الكبير وسطوح المدارس والمباني الحكومية وبعض
وفرض حظر لمتجوؿ ،وانتشر ّ

وم نع وصوؿ األطباء إلسعاؼ الجرحى ،وىوجـ طاقـ مشفى محمي كاف قد
منازؿ المخبريف وموالي النظاـُ ،
عالج بعضيـ ،كما ُم نع خروج أكثر مف عشرة أشخاص لتشييع الضحايا ودفنيـ ،مف دوف إذف عناصر
الحزب ،وتحدث الناشطوف عف تعرض المعتقميف لمتعذيب الشديد داخؿ معتقالت وسجوف في القامشمي (سجف
ىيمو) والمالكية (ديريؾ) ،وبعد بقاء قوات الحزب في حالة حصار لممدينة ومنع األىالي مف تأبيف أبنائيـ
ٍ
صرح صالح مسمـ لجريدة الحياة في عددىا
الضحايا وتـّ دفنيـ بشكؿ فردي بقوة السالح ،وعقب المجزرة ّ
كثير مف المغالطة والتضميؿ والتمفيؽ( :إف قوات الحماية
الصادر بتاريخ  22حزيراف 1222ـ تصريحاً فيو ٌ
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الشعبية التابعة لػ مجمس غرب كردستاف ،فرضت حظ اًر ل متجوؿ عمى مدينة عامودا في الحسكة في شماؿ
ِ
السيما جماعة مف
شرؽ البالد لمنع مقاتمي “المواء  ″222مف السيطرة عمييا) ،واتيـ مسمـ بعض األكراد و ّ
حزب “يكيتي” بتضخيـ الموضوع لمتحريض ضد “االتحاد الديموق ارطي”( .سنتحدث الحقًا بالتفصيؿ عف
توثيؽ المجز ةر وأسماء الضحايا)

ضرلت انمطٍ وانحبىب وانثرواث انُفطُت
ال بمؤسساتو مختمفة
يقوؿ ناشطو مدينة الحسكة مف العرب والكرد :إف حزب العماؿ الكردستاني ممث ً
التسميات ،ىو الجية الوحيدة التي تبيع القطف والقمح في المنطقة لسيطرتو عمى الصوامع والمحمجة وتيريبيا
مف الحسكة ،ويتصرؼ بالمحصوؿ لش ارء السالح ودعـ قواتو بتنسيؽ ٍ
كامؿ مع النظاـ ،كما أفاد الناشطوف
بسرقة عناصر الحزب لمقر إطفائية الحسكة مثمما سرقوا سابقًا مركز إكثار البذار والمحمجة والمشفى الوطني
يسيروف
ومؤسسة المياه ،وتحدث الناشطوف وشيود العياف ،عف أف مسمحيف مف الحزب شوىدوا م ار اًر وىـ ّ

عدداً كبي اًر مف الشاحنات المحممة بػ”باالت” مف القطف المحموج إلى مدف الحسكة الشمالية عمى الحدود
التركية ،ويقوـ الحزب ببيع قاطرات القطف المحموج منذ نياية أيموؿ/سبتمبر مف العاـ الماضي –حسب تقارير
السيما رأس العيف،
إعالمية عدة  -بعد نقميا مف محمج الحسكة في حي “مشيرفة” إلى مدف شماؿ الحسكة و ّ

حيث أقاـ مرك اًز لبيع القطف لمتجار القادميف مف حمب والرقة ،إضافة إلى الميربيف في قرية “تؿ بيدر” شرؽ

ٍ
عائدات ضخمة
رأس العيف بػ25كـ ،ىذا إضافة إلى سيطرتيـ عمى معبر اليعربية (تؿ كوجر) وما يدره مف
يومياً ،كما سيطروا عمى معمؿ إلنتاج اإلسمنت يعتبر مف أكبر معامؿ إنتاج اإلسمنت في الشرؽ األوسط،

والذي تعود ممكيتو إلى الدولة السورية و ٍ
عدد مف المستثمريف العرب واألجانب ،والذي ُيقدر إنتاجو بمئات

مالييف الدوالرات ،إضافة لمسيط ةر عمى مصادر الغاز وبعض آبار النفط التي يتبادلوف فييا المنافع مع داعش
ٍ
والنظاـ ،وفرض الضرائب واإلتاوات عمى الناس ،وجمع مبالغ ٍ
ضخمة مف استغالؿ مقدرات المنطقة بكؿ
مالية
مواردىا التي باتت تحت سيطرتيـ ،فقد فرضوا ضريبة عمى حركة النقؿ بيف المناطؽ ،وعمى إدخاؿ السمع ،
ومختمؼ األعماؿ ،إضافة لتحكميـ بمحطات ضخ النفط والغاز وشبكة توليد الكيرباء ،كما سيطروا
عمى فندؽ ىدايا في القامشمي ،والفندؽ ىو ممؾ لعائمة ىدايا السريانية المياجرة التي تعيش اآلف في
كاليفورنيا ،ومغمؽ بسبب الخالؼ بيف الورثة ،قامت قوات حزب العماؿ الكردستاني باقتحامو منذ أكثر مف
عاـ ،وكسر أقفالو واتخاذه مق ًار ليا ،ولـ تستجب لمطالبات وكالء المالكيف األصمييف باالنسحاب ،وأبقوا عمى

عدد مف عناصرىـ بينيـ امرأة – ابنة أحد الشعراء
وجودىـ داخؿ المقر ووجود مظاىر مسمحة أمامو ،و قُتِؿ ٌ

انتياكات حزب االتحاد الديمقراطي"  "PYDفي سوريا

مركز دراسات الجميورية الديمقراطية

وىو مقاتؿ أيضاً  -في تفجير أماـ الفندؽ وىـ جميعاً عناصر مسمحة تمتيف القنص وقتؿ الما ةر أماـ الفندؽ،
فجعموا منيـ إعالمياً ضحايا مدنييف ،إضافة إلى سيطرتيـ عمى المجمع البيطري الذي يضـ معيد البيطرة ،إذ
اليامة في محافظة الحسكة إلى “حزب
يقوؿ الناشطوف إف “ نظاـ األسد قاـ بتسميـ المؤسسات والمراكز
ّ

تصديو لمثوار ،ومنيا المجمع البيطري
االتحاد الديمقراطي” ،لقاء الخدمات التي يقدميا الحزب إلى النظاـ في ّ
التابع لمديرية الزراعة في الحسكة ،وتحويمو إلى منطقة عسكرية مغمقة” ،إضافة الختراقيـ المتكرر لمحرـ

الجامعي عند كمية الزراعة قرب الناص ةر وسرقتو.
ّ

حىثُك اَخهاكاث انًُهُشُاث انكردَت فٍ بهذة حم حًر
في شير نيساف 1222ـ تقدمت قوات الحماية الشعبية الكردية  YPGباتجاه تؿ تمر وحاولت السيط ةر عمى
اد مف
قرى عربية يسكنيا أفراد مف قبيمة الشرابييف ،وقامت بعمميات حرؽ لممنازؿ وقُتؿ أثناء االشتباكات أفرٌ

ىجوميةً ضد عناصر بعثييف مف عشي ةر
الطرفيف ،وبررت قوات الحماية الكردية عممياتيا بأنيا دفاعيةٌ وليست
ّ
الشرابييف عمى حد وصؼ صالح مسمـ(  ،)27وغطت القناة التابعة لحزب العماؿ الكردستاني تمؾ األحداث

آنذاؾ واصف ًة العشائر العربية (بالمرتزقة العرباف ،البعثية ..الخ) ،في 6أيار أصدرت قوات الحماية الشعبية
بياناً اعتبرت فيو بأف اليجوـ بدأ ممف سموىـ "مرتزقة مف عشيرة الشرابييف" عمى دورية ليـ في قرية عيف
العبد مما استدعى قوات الحماية الكردية الدفاع عف نفسيا ،وأضافت بأف جبية النصرة اإلرىابية ساندت
ىؤالء المرتزقة في ىجماتيـ

( )

، 28

وتـ االعتداء عمييا
عممًا أف عيف العبد قريةٌ ال يسكنيا سوى قبيمة الشرابييفّ ،

مف قبؿ قوات الحماية الكردية وتيجير أىميا وكذلؾ قرية األغيبش.

شهادة يصىرة إلحذي انُطاء فٍ حم حًر
الرابط التالي تقرير عف األحداث ،ويتضمف شيادة إحدى النساء من ريف بمدة تل تمر بعد أف أجبروا عمى
النزوح والسكف في مدرسة في البمدة:

27

الهجمات التً ٌ شنها عدد من المجموعات المسلحة على منطقة تل تمر أكد مسلم بأنها تأتً فً سٌاق عدم تحمل الوجود الكردي واالستقرار الذي

تشهده المنطقة الكردٌة وا لتعاٌش المشترك بٌن الشعبٌن العربً والكردي ،وأكد مسلم بأن تلك الهجمات تتم من قبل بعض المجموعات البعثية المنتمية
الى عشيرة الشرابية من جهة ومن جهة أخرى من قبل السلفيين المرتبطين بتركيا .وتابع مسلم قائال ً بأن "اإلستراتٌجٌة الكردٌة هً إستراتٌجٌة
الحماٌة الذاتٌة وحق الدفاع المشروع ،وما تقوم به وحدات حماٌة الشعب إ لى اآلن هو ضمن هذا اإل طار" .لمتابعة التصرٌح كامال ً على الرابط التالً :

http://hawarnews.com/index.php/2013- 02- 14- 17- 56- 33/2093- 2013- 05- 08- 07- 16- 14
28

نمشاءح َع انجٛبٌ كبيال ٚشجٗ اال ـالع ػهٗ انشاثف انزبنhttp://www.alhadathnews.net/archives/79759 : ٙ
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http://www.youtube.com/watch?v=uKZYe_DdOjY
عبد الكريـ عمي الصالح
محمود حزوـ
طو سيد وطباف
محمد سالـ الياجر
أحمد عمي الجدوع
وشاباف مف القومية اآلشورية أحدىـ يدعى نبيؿ.
بعد تجدد االشتباكات ثالث مرات ،وقتؿ ٍ
عدد مف المدنييف ،واختطاؼ العشرات مف الطرفيف ،تـ عقد

ٍ
ٍ
وتـ توقيع اتفاؽ مصالحة
مصالحة بتدخؿ أطراؼ عديدة ومنيا النظاـ ،ومفتي الحسكة وغيرىـّ ،

( )29

لـ تتـ

يدعي عند تبريره لمعاركو
اإلشارة إلى أ ّف أعضاء ىذه العشيرة إرىابيوف كما كاف حزب االتحاد الديمقراطي ّ

وتوسعو باتجاه تؿ تمر.

يتـ وصفيـ باإلرىابييف والبعثييف في شير نيساف ،أعمنت وحدات حماية
األبعد مف ذلؾ أيضاً ،بأف مف كاف ّ
الشعب النضماميـ لصفوفيا في ٍ
بياف رسمي ،لالطالع عميو انظر الحاشية( .)30

حىثُك اَخهاكاث انًُهُشُاث انكردَت فٍ بهذة حم بران
في ناحية تؿ براؾ ( 32كـ شرؽ الحسكة) لـ يكف الحاؿ أفضؿ قط ،عمى العكس تمامًا ،فقد كانت ىناؾ
عمميات قتؿ لمدنييف وحرؽ منازؿ عمى يد قوات حماية الشعب  YPGعند دخوليـ تؿ براؾ وبعض القرى
المحيطة بيا(  ،)31وسجمت انتياكات في كؿ مف القرى التالية ( سميحاف ،دفي ،عكر ،تؿ فرس) ،كاف ذلؾ

ٍ
منظمات لحقوؽ اإل نساف بتوثيؽ المجز ةر
في ليمة  11شباط وصباح يوـ  12شباط 1223ـ .قامت عدة
(راجع اليامش)

29

30

نالـالع ػهٗ َع االرفبق كبيال ػهٗ يٕلغ ْٕاس انمشٚت يٍ حضة االرحبد انذًٚمشاـٚ ٙشجٗ صٚبسح انشاثف http://goo.gl/xoA6aB :

نالـالع ػهٗ ثٛبٌ اَؿًبو يمبره ٍ ٛيٍ لجٛهخ انطشاث ٍٛٛإنٗ ٔحذاد حًبٚخ انطؼت انكشد٘ اَظش انشاثف http://goo.gl/hQKI7o :
31
ساثف فٛذٚ ٕٚظٓش ثؼؽ انذيبس ٔاالَزٓبكبد ػهٗ ٚذ لٕاد انحًبٚخ انطؼجٛخ ف ٙرم ثشان:
http://www.youtube.com/watch?v=N_oKcq66TX0
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يجسرة حم بران بحك انًذٍَُُ
بكؿ المقاييس ،توفرت فييا جميع أركاف و أوصاؼ المجزرة ،قتؿ مدنييف عزؿ،
مجزرة تؿ براؾ ىي مجزرةٌ ّ
عمميات حرؽ لبعضيـ ،تشويو بعض الجثثّ .تـ اعتقاؿ مئات المدنييف في يوـ الجريمة ،و ّتـ توثيؽ أسمائيـ
ٍ
جميعاً وتسجيؿ شيادات لبعضيـ لعرضيا عمى ٍ
حقوقية عالمية تضمف محاسبة المجرميف وتقديميـ
لجاف
لمعدالة وفؽ ما نصت عميو المواثيؽ الدولية.

يٍ أضًاء انعحاَا انخٍ حى حىثُمها( : )32
العائمة األولى :عائمة الحمو (حمد خميف الحمو وأبناؤه وابن أخيو ) عشيرة البوخطاب  -فخذ السويفات
حمد خميؼ الحمو ( رب األسرة  64عاماً)
سعد حمد الحمو
راغب حمد الحمو
عمي حمد الحمو
خضر الحمو
العائمة الثانية  :عائمة العزاوي ( قرية عكر  -قبيمة الجبور  -عشيرة البوخطاب  -فخذ البري)
عدناف رمضاف العزاوي
ابف حسيف العزاوي
العائمة الثالثة :عائمة العمو ( إعدام أخوة ميدانياً)
إبراىيـ العمو
ياسر العمو
عبد العمو
العائمة الرابعة :عائمة عبد اهلل الخميف ( إعدام ميداني)
أحمد صالح عبد اهلل الخميؼ
عمي صالح عبد اهلل الخميؼ
العائمة الخامسة :عائمة العواد (تل براك ،قبيمة الجبور ،فخذ السويفات )
32

ساجغ رمشٚش انهجُخ انسٕسٚخ نحمٕق اإلَسبٌ http://www.shrc.org/?p=18214
انًُظًخ انسٕسٚخ نحمٕق اإلَسبٌ ٔصمذ االَزٓبكبد ساجغ انشاثف http://goo.gl/R7tZ0d :
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خالد العواد
زوجة خالد العواد
شقيقة خالد العواد
العائمة السادسة :عائمة العايش (قرية تل الفرس ،قبيمة الجبور ،عشيرة البوخطاب ،فخذ البري)
أحمد البكر العايش
صالح العايش
عايش العمي العايش
العائمة السابعة :المرفوع (تل براك ،قبيمة الجبور ،عشيرة البوخطاب فخ ذ السويفات)
حميد المرفوع (مف ذوي االحتياجات الخاصة يمشي عمى عكازات)
العائمة الثامنة :الفرحان ( قرية الصالحية :قبيمة الجبور ،عشيرة البوخطاب ،فخذ السويفات)
عباس الفرحاف ( رجؿ كبير وىو مختار الصالحية)
العائمة التاسعة :العبيد ( تل براك ،قبيمة الجبور ،عشيرة البوخطاب ،فخذ محمد عامر)
أبناء صالح العبيد ( رئيس المجمع التربوي في تؿ براؾ ) وىـ:
أمجد صالح العبيد
أحمد صالح العبيد
العائمة العاشرة :التمي (قبيمة جحيش  -تل براك)
عدناف التمي وزوجتو
العائمة الحادية عشر :عائمة عمي الغويب
أسماء أخرى لمضحايا :
محمد خمؼ
عبد الغفور الحمزة
يوسؼ البحر  -تؿ براؾ  -عشي ةر الجحيش
برؾ  -قبيمة الشرابييف  -عشي ةر البومحمد  -فخذ الياماف
عبد الرحمف محمد التمي  -تؿ ا
شقيؽ المحامي عبد الرحمف المحمد وابف شقيقو  -قرية عكر  -الجبور البو خطاب  -البري.
مطيراف الصبحاوي وابنو  -قرية تؿ الفرس

حىثُك اَخهاكاث انًُهُشُاث انكردَت فٍ بهذة انًُاجُر
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الكردي بمجموعة مف االنتياكات في بمدة
في نياية شير كانوف الثاني 1223ـ ،قامت قوات حماية الشعب
ّ
المناجير ،بمدة المناجير تضـ نحو ٍ 622
عربي ٍة عدة مثؿ (بقارة ،حرب ،شرابييف ،بني
عشائر
منزؿ ،مف
ّ
َ
سبعة ،عدواف) ،تقع تحت سيط ةر ما يسمى قوات الحماية الكردية التابعة لحزب العماؿ الكردستاني ،وقد بدأت
االشتباكات عندما حاولت كتائب المعارضة المتمركزة في بمدة عالية التقدـ باتجاه بمدة المناجير فقتؿ خالؿ
الساعات األولى شاب مسيحي مف المقاتميف المقنعيف المنضويف في صفوؼ حزب العماؿ الكردستاني.
استمرار االشتباكات دفع بأىالي البمدة المدنييف إلى إخالء البمدة تماماً مف ساكنييا حفاظاً عمى أرواحيـ،
وبقيت قوات حزب العماؿ الكردستاني وحدىا في البمدة ،وعندما لـ تتمكف كتائب المعارضة مف اقتحاـ البمدة
عادت إلى قواعدىا في قرية عالية القريبة مف المناجير.
قاـ حزب العماؿ الكردستاني باستغالؿ خمو البمدة تمامًا مف سكانيا أثناء االشتباكات فقاموا باقتحاـ المنازؿ

وتكسير األقفاؿ والدخوؿ لمعظـ المنازؿ ،وقاموا بعمميات ٍ
ٍ
نيب،
سرقة
ونيب لممنازؿ وتكسير ّ
كؿ ما بقي ولـ ُي َ

حيث ّتـ توثيؽ االنتياكات التالية:

 - 2عبد الجمعة ،تـ تكسير منزلو وسرقة مبمغ  422ألؼ لي ةر سورية.
 - 1عدناف الذياب مف قبيمة البقارة ،تـ تدمير منزلو بواسطة (تريكس).
 - 2محمد الخموؼ ،نيب المنزؿ بكؿ محتوياتو وتدمير ما بقي مف أبواب وشبابيؾ وأسالؾ كيربائية وأنوار.
 - 3محمد السالـّ ،تـ سرقة ذىب صيغة نسائية مف منزلو.
 - 4عبد السالـ العمو ،تـ سرقة ميكرو باص منو (فاف).
 - 5عبد اهلل المحمد العزو العمو ،تـ سرقة دراجة نارية منو  +بندقية صيد.
 - 6عزو الحمدو ،تـ سرقة  35ألؼ لي ةر سورية مف منزلو  +بندقية صيد.
 - 7عيسى األحمد السعدوف الجئ مف أرس العيف تـ سرقة سيارتو ىوندا شحف بيضاء موديؿ 1222
 - 8سمطاف الحسف الناصر ،تـ تحطيـ منزلو وسرقتو.
 - 22عزيز العبر (حرباوي) تيديـ المحالت العائدة لو (بتريكس).
 - 22عمو الزغيرّ ،تـ استيطاف منزلو مف قبؿ قوات الحماية الكردية.
 - 21محمد السالـ ،طرد مف منزلو واستوطف فيو الحزب.
 - 22حسيف حميد العمو ،حرؽ المنزؿ.
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تـ اعتقاؿ العشراتُ ،عرؼ منيـ المدرس أحمد الحمدو واثناف مف أوالد أخوتو والسيد محمد عويد البرىو

وآخروف.

حىثُك اَخهاكاث انًُهُشُاث اإلثُُت انًخطرفت فٍ رَف حم حًُص
بتاريخ ٔ/آذار  ٕٓٔٗ/أقدمت قوات حزب االتحاد الديمقراطي عمى اليجوـ عمى عدة قرى عربية في ريؼ تؿ
ٍ
حميس تـ خالليا عمميات ٍ
ونيب لمبيوت ،وقد ّتـ توثيؽ البيوت التي تعرضت لمحرؽ في قرية الرحية
حرؽ

الصغيرة ،ويمكف مراجعة توثيؽ المنازؿ المحروقة والميجر سكانيا كّميـ عمى الرابط الموجود في الحاشية.

( )33

أ ثناء محاولة أىالي القرى إخالءىا ،تعرض بعضيـ إلطالؽ ٍ
نار مباشر مف قوات وحدات الحماية الكردية،
وقد ّتـ توثيؽ اإلصابات التالية:
تـ توث يؽ إصابات المدنييف التالية أسماؤىـ بنيراف قوات حزب االتحاد الديمقراطي أ ثناء محاوالت النزوح:
مريـ محمد العطيو  26سنة إصابة في األقداـ.
عدناف محمد العطيو  24سنة أص يب مع شقيقتو في القدـ أيضاً أ ثناء محاولة اليروب.
شاىة يوسؼ العبدهلل ،أرممة توفي عنيا زوجيا أـ لثمانية أطفاؿ ( ٘ إناث و ٖ ذكور ) تـ استيدافيا بكتفيا و
عمرىا  32عامًا.
حورية محمد الداوود ،العمر ٕٔ سنة إصابة في كتفييا وساقيا أثناء محاولة اليروب.
مريـ عطية الحسف إصابو بصدرىا وطمقتاف بيدىا ،العمر  34سنةً أصيبت أ ثناء محاولة خروجيا مف القرية.

جرائى وحىادد أخري ارحكبخها يُهُشُاث حابعت نحسب االححاد انذًَمراغٍ بحك انعرب فٍ انًحافظت
مف األسماء التي ّتـ توثيقيا مف العرب في محافظة الحسكة والتي اعتقمتيـ إحدى “قوات” حزب االتحاد
الديمقراطي وقد يكوف ّتـ إطالؽ سراحيـ وال يعني إدراج أسمائيـ بأنيـ ال يزالوف رىف االعتقاؿ:

 .2فواز أحمد السمطاف  42عاماً مف قرية المطمة (لعداوة شخصية مع أحد قيادات قوات األسايش
التابعة لحزب العماؿ الكردستاني واسمو محمد صالح نعمة في رأس العيف(
 .1السيد إبراىيـ السميـ مف القحطانية وعمره يتجاوز الخمسيف ،ومعروؼ بأنو األ ب الروحي لمثورة في
القحطانية (قبور البيض)
33

http://goo.gl/PmGBb1
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 .2الميندس عايد الحمادي اعتقؿ في ٖٕٔٓٔ٘/١/مف القحطانية
 .3الميندس رياض الفرواف (مف درعا يعمؿ في حقوؿ النفط) اعتقؿ في ٖٕٕٖٔٓ/١/
 .4الميندس أ يمف الحريري اعتقؿ في ٖٕٕٖٔٓ/١/
 .5األستاذ محمود الذياب
 .6مف مدينة الحسكة حرؽ منزؿ جمعة الحسوف ومنزؿ ابف عمو ،واعتقا ؿ والده المسف ،ومصاد ةر
سيارتيف سياحيتيف خاصتيف.
ّ .7تـ اعتقاؿ الدكتور عمي العمي مف رميالف مرتيف ،مكث في المرة الثانية ثالثة أشير دوف تيمة
واضحة.

 .8في  22تشريف األوؿ (أكتوبر)  1222يعتقؿ حزب االتحاد الديمقراطي  3نساء في منطقة اليعربية.
.22

مساء
في تموز  1222اعتقؿ المعارض والحقوقي زكي زعاؿ العمي مف منزلو في رميالف
ً

دوف توجيو تيمة واستمر اعتقالو أكثر مف ثالثة شيور ،ومعروؼ السيد زكي بمواقفو ضد النظاـ وىو
تحت اإلقامة الجبرية حاليًا.
اطي في الشير نفسو السيد مرشد اليدؿ وأحد أوالده.
.22
اعتقمت قوات حزب االتحاد الديمقر ّ
المدرس رياض األحمد مف أبناء ناحية اليعربية والمقيـ في بمدة معبدة.
ّ .A

 .Bالدكتور ىاني األحمد طبيب أسناف مف بمدة معبدة.

 .Cالدكتور حسيف اإل براىيـ الحنوري طبيب أسناف مف بمدة معبدة.
اعخمال بعط انًذٍَُُ فٍ َاحُت انمحطاَُت:
في شير تموز سنة  1222قامت ميميشيات وحدات الحماية الكردية باعتقاؿ األشخاص التالية أسماؤىـ:
 .2إ براىيـ السميـ
 .1عبد اهلل الدكو
 .2مازف اليمو
 .3كاسر الحميد “شيخ كبير بالعمر.
 قامت قوات حزب االتحاد الديمقراطي بحرؽ منازؿ مدنييف في قرية أـ الروس قرب تؿ براؾ
أيضاً وتيجير سكانيا.
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اطي أ ثناء تواجد قواتيا في قرية أ بو توينة قرب تؿ حميس بحرؽ
 قامت قوات حزب االتحاد الديمقر ّ
ثالثة منازؿ تعود لعائمة الغناـ وتيجير سكانيا.
 قامت قوات حزب االتحاد الديمقراطي بسرقة ذىب ونقود مف بيت سميـ الكسار في قرية أبو
توينة ،وتفتيش المنازؿ األخرى وسرقة محتوياتيا وما يمكف حممو.
اطي باعتقال ما يقارب  60شخصاً في
 بتاريخ  1222/22/6قامت قوات حزب االتحاد الديمقر ّ
رأس العيف ّتـ توثيؽ األسماء التالية منيا:
 - 2خمؼ الساير (مدرس لغة عربية(
 - 1المحامي ماجد الساير
 - 2محمد شكري (مدير مدرسة(
 - 3عبداهلل الكريط (طبيب(
 - 4عبد العزيز محمد العكمة (صيدالني) .ويذكر أف ىؤالء جميعاً كانوا ضمف جمعية خيرية
اسميا جمعية األيادي البيضاء.
 في  1222/6/15قامت قوات حزب االتحاد الديمقراطي باعتقاؿ ٍ
عدد مف المدنييف ومف
الوطنية الموحدة:
الناشطيف السياسييف العرب؛ وكاف بينيـ كؿ مف أعضاء الجبية
ّ

 - 5المحامي محمد الخضير (أطمؽ سراحو الحقاً(.

 - 6األستاذ حساـ عمي مسؤوؿ المكتب اإلعالمي في مدينة الحسكة.
الوطنية الموحدة.
 - 7السيد ساىر العالوي عضو الجبية
ّ
 - 8الناشط الصيدالني عمي العمي.
 - 22الميندس رائد الحناوي.
 - 22السيد عايد الحماده (أطمؽ سراحو الحقاً).
 - 21السيد مرشد عطو اليدؿ.
 - 22السيد فصاؿ عبيد الحسيف)عضو ىيئة التنسيؽ(
 - 23ثالثة أشخاص مف قرية الحنوة الكبي ةر (مف عائمة الفيحاف)
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يجسرة لرَت األغُبش – رَف حم حًر
في شير تشريف الثاني  1222دخمت سيارات حزب االتحاد الديمقراطي إلى قرية األغيبش العربية (ريؼ تل
تمر) محممة بالدوشكا لتطمق الرصاص بشكل عشوائي أدت إلى مقتل كؿ مف:
 .2سامر عمي عبيد 26/سنة/
 .1سمماف عمي الجبوري  12/سنة/
 .2فرحاف حسف الواوي 13/سنة/
 .3عدناف عمي الصالح  12/سنة/
 .4عمي الدرويش 43/سنة/
 .5حسيف عمي الدرويش  14/سنة/
 .6إ براىيـ فواز الحنيش  11/سنة/
بدأت بعدىا مرحمة حر ق وتجريف بيوت المدنيين ومف بيف أسماء أصحاب البيوت التي ّتـ توثيقيا مف قبؿ
الناشطيف الميدانييف:
 - 2سميماف الحمدي
 - 1فرحاف المطمؽ

- 22

فرحاف حميد

الثامر

 - 2دحاـ حميد دخيؿ

- 21

خمؼ جساوي

 - 3محمد أميف عسكر

- 22

عواد محمد

 - 4ىالؿ الحمد

السمطاف

- 12

حمدي العمي

- 11

مييدي

اليمش
- 12

صبحي

اإلبراىيـ

 - 5صالح محمد الممحـ

- 23

فرحاف حويج

- 13

حسف الواوي

 - 6عبد محمد الممحـ

- 24

سالـ الحسيف

- 14

صبح عمي

 - 7حسيف الشحاذة

- 25

حسيف العمي

 - 8حميد محمد الممحـ

- 26

خميؿ الشبؾ

- 27

وليد المحؿ

- 28

شاىر العمي

- 12

جميؿ المحؿ

- 22
حمود

حواس عباس

النجـ
- 15

عمي الحرباوي

،
- 16
العسكر

خضر
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 316معتقمون عرب في بمدة القحطانية في يوم واحد
ات تابعة لحزب العماؿ الكردستاني فجر يوـ  7نيساف  1223بتطويؽ األحياء العربية في بمدة
قامت قو ٌ
القحطانية ،مستخدمة بذلؾ سيارات الدف ع الرباعي المجيزة بأسمحة متوسطة ،ونشرت بعض القناصة عمى
ٍ
بشكؿ عشوائي ،وبمغ محصمة عدد المعتقميف عمى يد
أسطح المنازؿ ،واقتحمت منازؿ المدنييف في األحياء
قوات حزب االتحاد الديمقراطي في ذلؾ اليوـ ( )223معتقميف مف المكوف العربي ،مف بينيـ ٍ
احد
محاـ و ٌ

و( )23مدرساً و( )2ميندسيف و( )3موظفيف إضافة إلى  22شخصاً أعمارىـ تزيد عمى ( 52عاماً(
وفيما يمي قائمة تفصيمية بأسماء المعتقميف:
 - 2سعود العباس السعراف (مدير مدرسة عائشة سابقاً) عمره  62سنة
 - 1جم يؿ العباس السعراف
 - 2فصاؿ السعراف
 - 3رائد الحناوي (ميندس زراعي(
 - 4محمود الحناوي  58سنة
 - 5حساف الحناوي
 - 6حسيف الحناوي
 - 7األستاذ محمد العاجؿ  54سنة
 - 8مصعب محمد العاجؿ
- 22

أحمد الحمود العمي 62سنة

- 22

زىير أحمد العمي (مدرس لغة عربية(

- 21

ياسر أحمد العمي (مدرس تاريخ(

- 22

ثامر أحمد العمي ( مدرس لغة إنكميزية(

- 23

أحمد الحسيف  52سنة

- 24

مرعي الحبيب عم هر  52سنة (متقاعد مف المجمع التربوي(

- 25

أحمد مرعي الحبيب

- 26

عدناف مال الحربي (تاجر مواد زراعية(

- 27

عممو الحسيف  62سنة
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- 28

مرواف عممو الحسيف (مدرس تربية(

- 12

عمار عممو الحسيف (ميندس زراعي(

- 12

شفيؽ عممو الحسيف (مدرس(

- 11

مازف عممو الحسيف (فني حفر في حقوؿ رميالف(

- 12

محمد خير عممو الحسيف

- 13

فصاؿ الحسيف وأخوانو (موظؼ في دائ ةر الحبوب(

- 14

الحاج عبيد العالوي الزبيدي  62سنة

- 15

أحمد الورو ( مدرس رياضيات(

- 16

ىالؿ النايؼ

- 17

محمد النايؼ

- 18

سميماف الحسنة

- 22

صابر محمود الحجي

- 22

محمد الجمو

- 21

خالد حسيف الحبيب

- 22

المحامي موسى الرجيب وأوالده

- 23

فيصؿ الثرثار (مدرس(

- 24

سميماف الحسنة (مدير المجمع التربوي) عم هر  52سنة

- 25

محمد الحسيف (مدرس(

- 26

محمد صالح جنيد

- 27

حسف صالح جنيد

- 28

محمود عبد الواحد وحيد

- 32

برجس العمي الجربوع ( مدرس(

- 32

عبود برجس الجربوع

- 31

حكمت الحبيب

- 32

سعود العباس
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- 33

جمعة المحمود

- 34

سمماف المطر (ميندس زراعي(

- 35

قصي المطر

- 36

أحمد المطر

- 37

محمود العصمي

- 38

وائؿ محمود العصمي

- 42

عبد اهلل الخمؼ

- 42

ماجد العمي اليساري

- 41

عدناف العمي اليساري

- 42

محمود الشيخاني العمر  54عامًا والد لشييديف وصاحب فرف (تـ مصاد ةر الفرف(

- 43

سميماف حسيف القرموؿ

- 44

محمد الصالؿ

- 45

عباس الصالؿ وأوالده

- 46

عمي ورو الحبيب

- 47

المختار أحمد عباس الكعود الزبيدي  62سنة

- 48

محمد أحمد الكعود الزبيدي

- 52

كيالف أحمد الكعود الزبيدي

- 52

مصعب أحمد الكعود الزبيدي

- 51

حميدي حسف الحربي عم هر  56سنة

- 52

نوفؿ حسيف العودة

- 53

فادي اليمو

- 54

مالؾ اليمو

- 55

زىير عبداهلل الحنش الحسيف (حالؽ(

- 56

محمد عبداهلل الحنش الحسيف

- 57

ناصر أحمد السالـ

انتياكات حزب االتحاد الديمقراطي"  "PYDفي سوريا

مركز دراسات الجميورية الديمقراطية

- 58

عبداهلل المحمد

- 62

حساـ يوسؼ التربة

- 62

حكمت خميؿ البرىي

- 61

جمعة الجربوع

- 62

أبو أحمد الديري (طبيب أعشاب(

- 63

عدناف أحمد الرميض (مدرس(

- 64

محمد البطو

- 65

محمد الصيجاني

- 66

عمي محمد الصيجاني

- 67

سميماف المحمد

- 68

أبو ماجد (شرطي متقاعد) عمره  47سنة

- 72

ماجد بف أبي ماجد الشرطي

- 72

عالء الديف بف أبي ماجد الشرطي

- 71

توفيؽ أحمد الثالج

- 72

مطوري البادي

- 73

عباس البادي

- 74

أيمف البادي

- 75

جمعة الجربوع

- 76

أحمد الحسيف الحميد

- 77

عمواف فيصؿ المحمد

- 78

حساـ يوسؼ التربة

- 82

ياسر المطوري وأوالده

- 82

مجموعة مف عائمة العباوي

- 81

مجموعة مف عائمة اليمو

- 82

الطفؿ حمودي عميوي الزبيدي  8سنوات (تـ اإلفراج عنو) في 1223/3/22
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- 83

عمر  23سنة (تـ اإلفراج عنو) في 1223/21/22
الطفؿ سامي الزبيدي ه

- 84

ساىر تباف العالوي ( تـ اإلفراج عنو) في 1223/21/22

- 85

الحاج محمد جمو الحساوي  64عامًا (تـ اإلفراج عنو) في 1223/21/22
ماىر

- 86

محمد

الحساوي

(

تـ

اإلفراج

عنو)

في

1223/21/22

دحاـ الجوالي (تـ اإلفراج عنيـ) في 1223/21/22
- 87

بشار دحاـ الجوالي  12سنة (تـ اإلفراج عنو) في 1223/21/22

- 88

بساـ دحاـ الجوالي  11سنة (تـ اإلفراج عنو) في 1223/21/22

- 222

حسيف عمي المياح ( تـ اإلفراج عنو في )1223/21/22

- 222

حماد النزاؿ (تـ اإلفراج عنو) في 1223/21/22

- 221

محمد حماد النزاؿ (تـ اإلفراج عنو) في 1223/21/22

- 222

عماد العممو (كمية تربية مدرس في تؿ برىـ) (تـ اإلفراج عنو ) في 1223/21/22

عًهُاث انخهجُر انمطرٌ نعشراث انعائالث فٍ يذَُت فٍ رأش انعٍُ
أقدـ حزب االتحاد الديمقراطي  PYDوالميميشيات التابعة لو في شيري نيساف وأيار  1223بتيجير عشرات
العائالت مف مختمؼ المكونات في أرس العيف ،العربية والكردية والتركمانية والسريانية والشيشانية .وكانت
الذريعة ىي التعاوف مع الجيش الحر ،وقد قاـ الناشطوف الميدانيوف بتوثيؽ أسماء العائالت التالية:
العائالت الكردية
يمماز إبراىيـ باشا ،محمد رشاد إبراىيـ باشا ،محمود ّبني ،عيسى ّبني.
العائالت الشيشانية:
 .2شمس الديف مولود.
 .1عبد العزيز العيسى ( الدعبو)
 .2عبد القادر العيسى (الدعبو)
 .3طالؿ باقي
 .4حامد باقي
 .5وليد مرتز
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 .6خالد عزت بيؾ
 .7قيس قريش
 .8رضواف موسى الجندر
.22

فؤاد الرزة

.22

شمس الديف مالؾ (حرؽ المنزؿ)

.21

نايؼ برىاوي (حرؽ المنزؿ)

العائالت العربية:
.22

مزرعة عائمة حامد

.23

كوسا

.24

عامر الصالح

.25

صالح الصالح

.26

سمية الصالح ( عيد النور)

.27

عبد العزيز الخمؼ " أحمد كاف " (حرؽ المنزؿ)

.28

عساف زرزور

.12

حساف زرزور

.12

محمد جدعاف

.11

إسماعيؿ جدعاف

.12

عمي جدعاف

.13

خميؿ جدعاف

.14

عز الديف جدعاف

.15

جدعاف الجدعاف

.16

جمادي الجدعاف

.17

أحمد جدعاف

.18

سميماف جدعاف

.22

مخمؼ السعيد

انتياكات حزب االتحاد الديمقراطي"  "PYDفي سوريا

مركز دراسات الجميورية الديمقراطية

.22

صداـ الحمو

.21

حمادي الحمو

.22

محمد الحمو

.23

صالح الرفاف

.24

إبراىيـ الفرماف

.25

حمادي الحسيف العدواني مف قرية عيف حصاف  +أخوانو الخمسة (نيب منازليـ )

.26

ناصر سبع الخمؼ

.27

ثامر سبع الخمؼ

.28

أبو ماجد مف دويرة (نيب منزلو)

.32

ال (مصاد ةر سيارات وآليات زراعية
عائمة العجور بقرية مجيب ةر وىـ ما يقارب  14منزً

وأراضييـ ومنازليـ)
.32

عائمة الكاطع يتألفوف مف  22بيتًا تقريبًا في قرية كاطوؼ انتياكات شممت سرقات

.31

فيصؿ المبارؾ أبو عبداهلل قتؿ في أرس العيف ونيبوا منزؿ أ ىمو الكائف في تؿ حمؼ

ٍ
ومصادرة أ ٍ
ومنازؿ وأر ٍ
اض بحدود  2422دونـ.
وآليات
مالؾ
َ
وطردوىـ

.32

حماد عبيد الخميؿ

.33

حبيب عبيد الخميؿ

.34

طالع عبيد الخميؿ

.35

خالد عبيد الخميؿ

.36

وكؿ عائمتو (نيب منزلو في أرس العيف واالستيالء عمى مشروعو
حمدو عبيد الخميؿ ّ

الزراعي  522دونـ وتركتور زيتي وجيب  B m wونيب منزلو بالقرية.
.37

ميند عبيد الخميؿ مصاد ةر منزليف لو في أرس العيف.

.38

رامي عبيد الخميؿ مصاد ةر منزلو في أرس العيف.

.42

بادي عبيد الخميؿ (االستيالء أيضاً عمى منازليـ في قرية تؿ حرمؿ ومشروعيـ

 622دونـ وسياراتيـ وآلياتيـ الزراعية)
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.42

سميماف

.41

حسكو الجدعاف عقاراتو تقدر  142مميوف ليرة سورية مع مشاريعو الزراعية

العائالت الكمدوآشورية الكمدانية:
.42

زياد ممكي

.43

نعيـ ممكي

العائالت التركمانية:
.44

مصطفى رمانة

.45

خديجة رمانة

.46

خالد رمانة

.47

عالء صبحي عواد

.48

فاضؿ حميد عواد

.52

فاضؿ محمد تمر خاف

.52

محمد حسكو

.51

أوالد فرحاف محماد

.52

ماىر دياب

.53

عمي دياب

.54

ياسر دياب
.55

أربعة منازؿ ؿ عبداهلل رمانة

.56

وعشر محالت ومزرعة وأرض 32دونماً لسمطاف رمانة
ة
منزؿ

.57

سيارة كرنفاؿ ومحالت ألبسة عدد  4ومحؿ دخمة البخاري لمصطفى

رمانة
.58

منزؿ وتسعة محالت ومغسمة سيارات وباكر حفا ةر ألحمد رمانة

.62

سيارة أودي وباكر حفا ةر ومنزؿ لخالد رمانة

.62

منزؿ محمد رمانة مدير المياه سابقًا
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حرؽ محالت لسمطاف رمانة جانب جميؿ بيكندي والبضاعة بداخميـ

تقدر ب  12مميوف ليرة سورية

اَخهاكاث حسب االححاد انذًَمراغٍ بحك انًكىٌ انكردٌ فٍ بهذة عايىدا
اعتقمت قوات الحماية الشعب ية الكردية مواطنيف أكراد مف المناطؽ كّميا التي يتوزعوف فييا كما
أشرنا ،والمجاؿ ال يتسع إلحصاء كؿ األسماء وكؿ الحوادث ،لكف ّتـ توثيؽ العديد مف مقاطع

الفيديو لقمع الثورات السممية بالرصاص الحي في عامودا ،وأسفر ذلؾ عف سقوط شيداء مدنييف،

ي ،ولـ يغب عمـ الثورة عف
ي السور ّ
عممًا أف عامودا تركت بصم ًة واضح ًة لمشاركة الحراؾ الثور ّ

مظاىراتيا ،ولـ تغب النكتة وخفة الظؿ عف لوحاتيا التي تنافس كفرنبؿ في نيفاتيا الثورية ،كما
ت رصاصات الغدر مجموعة مف
أنيا أوؿ مدينة في الحسكة أسقطت تمثاؿ حافظ األسدَ .
أسقطَ ْ

الضحايا ،وتـ اعتقاؿ العشرات ،ال بؿ المئات ،لـ يستسمـ أ بناء عامودا وقاموا باعتصامات في
عدد مف الناشطيف عف الطعاـ
وتـ فضيا بالقوة نتج عنيا مجز ةر عامودا ،أضرب ٌ
حزيراف ّ 1222
حتى إطالؽ سراح زمالئيـ دوف جدوى.
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ أسماء واحد وعشريف مف المعتقميف عمماً أنو ّتـ إطالؽ سراح بعضيـ:

بيزات العمري ،والت العمري ،إ براىيـ حاج نوري ،اإلعالمي عبد الرحيـ سعيد التخوبي ،محمد
مرواف حجي ،عبيد محمود ،عالـ عباس ،محمود عمي جاف (يبمغ  52عامًا) ،ىشاـ شيخو
(ممرض في مشفى داري وعضو اتحاد تنسيقيات شباب الكرد) ،عماد محمد خمؼ ،سميماف بنكو،
عبد الناصر الفارس (مف قرية جولي) ،جمعة كرنكو ،جواف فرحاف ،خمؼ كوسا عامر داوود،
خضر عيسى ،جالؿ مف قرية جولي ،الدكتور لقماف.
وباإلضافة ليـ ّتـ اعتقاؿ الكثيريف ،منيـ أعضاء مف مجمس حزب يكيتي في عامودا ،ومصور
قناة آرؾ ،وأكثر مف  72شخصًا آخريف مف عامودا (منيـ  14مدنيًا مف قرية الجوىرية في ريؼ
عامودا تـ اعتقاليـ في يوـ واحد) ،وغيرىـ كثر.
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قمع المظاىرات السممية في عامودا و سقوط ضحايا:
أقدمت قوات الحماية الشعبية  PYDعمى فض تظاىر ٍ
ات سممية ضد النظاـ في عامودا بقوة
السالح في  ،1222/5/16األمر الذي أدى إلى سقوط  5ضحايا واصابة آخريف بجروح ،وفيما
يمي بعض أسماء الضحايا

( )34

 .2نادر خمو
 .1سعد عبد الباقي سيدا
 .2برزاني قرنو
 .3شيخة عميكا
 .4أراس بنكو
 .5شيخموس محمد عمي (رجؿ مسف)

اَخهاكاث حسب االححاد انذًَمراغٍ فٍ يذَُت انمايشهٍ
في يوـ  /18حزيراف  1222/ىاجـ عناصر  PYDالمظاىرة الصامتة التي خرجت في مدينة
القامشمي مف شارع منير حبيب تضامنًا مع عامودا ومعتقمييا ،وقاموا باالعتداء عمى المتظاىريف
بالضرب وأطمقوا الرصاص في اليواء لتفريؽ المظاىرة ،واعتقموا في القامشمي عدداً كبي اًر مف
المتظاىريف والقائمة طويمة نذكر منيـ :شيريف أحمد ،نوبار إسماعيؿ ،زنار سميماف ،ديار عبد
الباري سعيد ،أحمد محمد كامؿ درويش ،خميؿ رمضاف عمي ،سيباف عبدالرحمف أحد أعضاء
البارتي ..الخ

اَخهاكاث حسب االححاد انذًَمراغٍ فٍ يذَُت عفرٍَ
حظر حزب االتحاد الديمقراطي  PYDالمظاى ارت في عفريف أيضًا ،ونشر فييا مسّمحيو ،وبدأ
فض أي مظاى ةر تحدث في المنطقة ،وىناؾ قائمة
يعتقؿ الناشطيف مف األحزاب األخرى ،وقاـ ب ّ

كبيرة تـ توثيقيا مف قبؿ الناشط يف المدنييف في عفريف ال يتس ع المجاؿ لذكر األسماء لكثرتيا،
ٍ
جامعات ،وكوادر حزبية كردية أخرى ،وحقوقيوف وغيرىـ.
ضمنيـ طالب
سنكتفي بذكر بعض الحوادث في عفريف مف مثؿ:
34

فٛذ ٕٚ ٕٚصك يجبصس ػبيٕدا ثحك انًذَ ٍٛٛػهٗ ٚذ لٕاد حضة االرحبد انذًٚمشاـٙ
http://www.youtube.com/watch?v=SkEUn84jmZc
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قياـ الميميشيات المسمحة التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  YPGػيوـ الخميس ( / 22كانوف
الثاني – يناير )1223 /با عتقاؿ أربعة مدنييف مف الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا
(البارتي) ،مف قرية أوم ار التابعة لناحية شراف بسبب مشاركتيـ في ندوة تنظيمية لمحزب" .كما قاـ
اطي بضرب المواطف (محمد عارؼ) وىو رج ٌؿ مسف مف
أحد عناصر حزب االتحاد الديمقر ّ
أىالي القرية المذكو ةر واىانتو.
والمعتقموف ىـ مف منظمة (البارتي) في ناحية راجو:
 .2خبات محمد جامو.
 .1سربست جامو بف عبدو.
 .2صالح حميد جامو.
 .3محمد عارؼ جامو.
مالحؽ حالياً وغادر إلى تركيا.
 .4أحمد جامو بف ىوريؾ ىو
ٌ
مصدر في حزب البارتي في مدينة عفريف لشبكة والتي نت أف قوات
في  1222/22/2أفاد
ٌ
األسايش التابعة لحزب اال تحاد الديمقراطي أقدمت عمى اعتقاؿ الميندس فاروؽ ديكو أحد
أعضاء البارتي يوـ  , 1222/22/1وصادرت ممتمكات بعض المواطنيف في قرية بيالف كوى
التابعة لناحية بمبؿ في مدينة عفريف.
وأكد ناشطوف مصادرة ممتمكات تعود لكؿ مف أحمد ديكو ,وعبدو محمد كرو ,ومحمد خميؿ وكما
صادرت سياراتيـ الخاصة.
في مدينة عفريف وثّؽ ناشطوف قياـ قوات األسايش في المدينة صباح يوـ االثنيف
/26آذار 1223/باعتقاؿ خمس طالبات مف مدرسة أمير غباري دوف ذكر األسباب.
وأسماء المعتقالت:
 .2الفا مصطفى
 .1ميديا رشو
 .2سوزاف
 .3سيفيف
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 .4رولياف.
في تاريخ  1222/8/11نشرت شبكة والتي ما نصو( :أفاد مراسؿ شبكة والتي نت أف قوات
األسا يش اعتقمت عضويف مف حزب آزادي في قرية خميؿ التابعة لناحية شية منطقة عفريف وذلؾ
مساء يوـ الخميس الساعة العاشرة والنصؼ ,كؿ مف عنايات عثماف ،مامو نوري عثماف مامو,
مف منزليـ.
وحي اؿ تمؾ االعتقاالت ,قاؿ عدناف مراد مصطفى عضو المجنة السياسية في حزب آزادي
الكوردي لشبكة والتي نت" في الوقت الذي تضافرت فيو الجيود مف أجؿ توحيد المعارضة في
ىذه المرحمة المفصمية لمخالص مف النظاـ الدموي الذي دمر البالد وقتؿ وشرد المالييف ,ال تزاؿ
قوات  YPGتعتقؿ الناشطيف".
وأشار "حيث مضى عمى اعتقاؿ بعضيـ أكثر مف الشير في المعتقالت ,وباتت حياتيـ في
ٍ
خطر كػ "عبد الرحمن آبو ع ضو المجنة السياسية ,عبدو سيدو ,أحمد سيدو ,محمد نور
سيدو ,أيمن مصطفى سيدو وكما ذكر اعتقاؿ عضويف آخريف الحقاً ىما :عنايات عثمان
مامو ,نوري عثمان مامو ,مف منزليـ".

اَخهاكاث حسب االححاد انذًَمراغٍ فٍ يذَُت عٍُ انعرب
اعترفت قوات حزب العماؿ باعتقاؿ  82شخصاً مف عيف العرب بتيمة اإلرىاب ،و اعترفوا ب ػ
ال بتيـ الحشيش والمخدرات ،وذلؾ فقط خالؿ سنة .1222
 2171معتق ً

اَخهاكاث حسب االححاد انذًَمراغٍ فٍ يذَُت انًانكُت
القائمة ضخمة .حيث ا عترؼ القائد العاـ لقوات أسايش التابعة لحزب العماؿ الكردستاني بػ 133
ال بتيـ الحشيش والمخدرات وذلؾ فقط خالؿ سنة
ال مف ديريؾ بتيـ اإلرىاب و 22معتق ً
معتق ً
1222ـ.
في ليمة  1223 \ 4 \ 26/25قامت قوات تابعة لحزب االتحاد الديمقراطي بحممة اعتقاالت
طالت الكوادر الكردية .أسماؤىـ مف أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا:
 .2محمد عمي (أ بو نادو)عضو المكتب السياسي
 .1محمد سعدوف عضو المجنة المركزية ( تـ نفيو إلى شماؿ العراؽ)
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 .2نافع بيرو عضو المكتب السياسي
 .3عمي إبراىيـ أ بو دجوار عضو المجنة المنطقية
 .4قاسـ حسف /القحطانية
 .5بيروز أكرـ عثماف /القحطانية
 .6الويف كمش

حىادد اَخهاكاث بحك األحساب انكردَت انًخخهفت يع حىجهاث حسب االححاد انذًَمراغٍ
في  1223 /22/ 4أقدمت ميمشيا "اآلسايش" و "قوات حماية الشعب" التابع تاف لحزب االتحاد
الديمقراطي بدىـ مكتب المجمس المحمي لممج مس الوطني الكردي في بمدة "تؿ تمر" و أغمقت
مكتب المجمس بعد أف اعتقمت رئيسو قاسـ جناف ،الذي كاف قد اعتقؿ أمس أيضاً مف قبميا
لساعات.
الكردي و أغمقتو بعد
و قد دىمت عناصر في تمؾ الميميشيا في الوقت ذاتو مكتب حزب يكيتي ُ
حيث وجيت لوُ الشتائـ وقامت
قياميا باعتقاؿ بيجت شيخو عضو المجنة المركزية لحزب يكيتيُ ،
بضربو أماـ أعضاء حزبو المتواجديف في المكتب ،مع العمـ بأف السيد شيخو يعاني مف مرض

القمب وارتفاع نسبة السكر في الدـ.
وفي المساء تابع حزب االتحاد الديمقراطي عممياتو ،فأقدمت عناصره المسمحة عمى دىـ منزؿ
بدور مف معتقمي اعتصاـ األمس الذيف
كاميراف شيخ عضو المجنة المناطقية لحزب يكيتي وىو ه
ٍ
ساعات ،وقد وجو مسمحو الػ PYDالشتائـ ألفراد عائمتو الذيف كانوا
بقيوا في الحجز لعدة

متواجديف في المنزؿ ،كما أقدموا عمى دفع والدتو بقوة حتى سقطت منيارة وىذا ما أثار غضب
كاميراف وأدى إلى اإلغماء عميو نتيجة رفع ضغط الدـ.
منيار إلى جية مجيولة ،بعد ذلؾ أكد ذووه
رغـ ذلؾ تابع ىؤالء العممية فقاموا بأخذ كاميراف وىو
ٌ
اجد في المشفى تحت الحراسة ورىف االعتقاؿ بحسب قوؿ مسؤولي الحزب ،واليسمح
بأنو متو ٌ

ألحد بزيارتو سوى زوجتو.

إضافة إلى ذلؾ فقد تمت مصادرة اليويات الشخصية واليواتؼ والالبتوبات لممعتقميف.
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احخالل فُذق هذاَا فٍ انمايشهٍ
ؾ لعائمة ىدايا ا لسريانية المياج ةر في كاليفورنيا ،ومغمؽ بسبب الخالؼ بيف الورثة،
الفندؽ ىو مم ٌ
قامت قوات حزب االتحاد الديمقراطي باقتحامو منذ أكثر مف عاـ وكسر أقفالو واتخاذه مق ًار ليا،
ولـ تستجب لمطالبات وكالء المالكيف األصمييف باالنسحاب ،وأ بقوا عمى وجودىـ داخؿ المقر
ووجود مظاىر مسمحة أمامو.

هم هُان إدارة راحُت بانفعم؟ و يٍ َذَر األيىر؟
اطي ،PYD
باختصار ال يوجد
ٌ
شيء اسمو إدارة ذاتية في سوريا كما أعمف حزب االتحاد الديقر ّ
تطبيؽ حقيقي ،فالمناطؽ التي أعمف عنيا
وكانت اإلدارة الذاتية موضوعًا إعالمياً أكثر ما ىو
ٌ
حزب االتحاد الديمقراطي كمناطؽ ٍ
حكـ ذاتي ىي محافظة الحسكة ،ومنطقة عفريف ،ومنطقة
ّ
عيف العرب ،وىي مناطؽ غير متصمة جغرافياً ،ويخضع قسـ كبيرة منيا لسيط ةر كتائب مسمحة

مختمفة ،والقسـ الذي يقع تحت سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي عممياً يديره النظاـ السوري
وكؿ ما يتعمؽ برواتب الموظفيف ومعامالت المواطنيف وحركة األمف
وأجيزة المخابرات السوريةّ ،
والجيش والطيراف المدني والعسكري والعمميات التي تنفذىا وحدات الجيش مثؿ كتيبة المدفعية
المتمركزة عمى مشارؼ القامشمي مف الناحية الجنوبية ،والكتيبة  243التابعة لمفرقة الرابعة في
جيش النظاـ السوري والمطار وغيرىا مف الوحدات العسكرية ،نجدىا ال تزاؿ حتى تحرير ىذه
السطور في المناطؽ التي أعمف حزب االتحاد الديمقراطي عنيا منطقة إدا ةر ذاتية.
اطية
خاتمة مركز دراسات الجميورية الديمقر ّ
مرت معناُ ،يطرح سؤا ٌؿ عف توصيؼ ىذه
مف مراجعة سمسمة االنتياكات واالعتداءات التي ّ
األفعاؿ .ىؿ ىذه االنتياكات لحقوؽ اإلنساف ،مف قير واعتداءات وعمميات استيال ٍء عمى
الممتمكات ،واالعتقاالت واإل عدامات والتي وصمت ذروتيا مف خالؿ عمميات التيجير القسري
ورد الفعؿ والذي ي ّتـ في سياقات الحروب
تمت في إطار الفعؿ ّ
والتي طالت عشرات اآلالؼّ ،
طار ممنيج بيدؼ التوصؿ إلى أ ٍ
والنزاعات؟ أـ أف ما جرى ويجري يتـ ضمف إ ٍ
ىداؼ محددة.
ّ

مرت معنا ،حيث نالحظ أف الغالبية
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ نستعرض سمسمة االنتياكات التي ّ
العظمى مف الذيف جرى استيدافيـ ،سواء عبر االعتداء الجسدي أو القتؿ أو االعتقاؿ ،جرى

ال .ما يعني أ نيـ لـ يستيدفوا
ذلؾ في بمداتيـ ومدنيـ وقراىـ ،وغالبا داخؿ منازليـ ،وكانوا عزً
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عمى جبيات القتاؿ ،أو خالؿ عمميات قتالية ،باستثناء بضعة أفراد تـ ذكر ظروؼ مقتميـ .كما
ال ،وكبا ًار في السف .إضافة إلى أف عمميات القتؿ جرت في
أف غالبية القتمى كانوا نساء ،أطفا ً
ٍ
استنتاج يؤكد أف ىذه
جماعي شممت أُ َس اًر برمتيا .وىو ما يقودنا إلى
بشكؿ
أحياف كثيرة
ٍ
ّ
ٍ
سياسة متبناة كاف ىدفيا دب الرعب في النفوس
االنتياكات كانت تتـ بشكؿ ممنيج في إطار
ٍ
مستحيمة ،مع ما يرافقيا مف
وتدمير البنى االجتماعية ،وجعؿ الحياة العادية مستحيم ًة أو شبو

ٍ
إ ٍ
قسري ٍة ىي أشبو بالتطيير العرقي .وىو
فقار وفاقة ستنتج بعد معاناة تطوؿ أو تقصر إلى
ىجرة ّ

ما استُيدؼ بو العرب واآلشوريوف والتركماف بشكؿ رئيسي ،ولكف أيضاً مف خالؼ منيج وسموؾ

حزب االتحاد الديمقراطي وحمفائو .وىو ما يعني بالنتيجة وفي السياقات المذكورة أف ىذه

الممارسات تصنؼ باعتبارىا جرائـ ضد اإلنسانية ّتـ ممارستيا أل ٍ
سباب إثنية في معظـ الحاالت
ٍ
خالفات سياسية .وىو ما يوجب أف يمثؿ مرتكبوىا أماـ محكمة الجنايات الدولية
وأحياناً نتيجة
لينالوا الجزاء العادؿ عف ارتكاباتيـ.
الخاصة
كما أف ىذه االرتكابات تتناقض أيضًا مع مضموف المادة الرابعة مف اتفاقية جنيؼ
ّ

بمسؤولية الحكومات واألفراد والييئات في حاالت الحرب .وىنا فإف المسؤولية ىي مسؤوليةٌ

اطي ،فرع حزب العماؿ الكردستاني التركي
مزدوجةٌ تطاؿ النظاـ السور ّ
ي وحزب االتحاد الديمقر ّ
في سوريا ،المسمى اختصا اًر " . "pydذلؾ أف النظاـ يتحمؿ مسؤولية تفويض الحزب ،ومسؤولية
حضور مباشر في
الطرؼ المفوض بحكـ المسؤولية ،ىذا حتى في الحاالت التي ال يكوف لو
ٌ

ارتكاب الجرائـ ،وذلؾ عائد أيضاً الستمرار سيطرتو الفعمية عمى ىذه المناطؽ ،في حيف يتحمؿ
حزب االتحاد الديمقراطي مسؤولية أفعالو المباشرة التي ّتـ ذكرىا في التقرير .وبيذا يتحمؿ

الطرفاف المسؤولية أماـ القانوف الدولي.

ومف المعموـ لألوساط الحقوقية أف مثؿ ىذه الجرائـ ال تسقط بفعؿ التقادـ .ومف المفترض أف
المختصة بالحقوؽ والجرائـ ضد اإل نسانية بمتابعة ىذه الجرائـ ومرتكبييا لعرضيـ
تيتـ المنظمات
ّ

عمى العدالة.

ويتحمؿ االئ تالؼ الوطني السوري ،وبقية قوى المعارضة ،مسؤولية عما آلت إليو األوضاع والتي
تنذر بنتائج خطيرة .وىنا فإف التقصير أو اإل ىماؿ ىما صنواف ،والسيما إذا ثبت تقصير أو
السيما حيث كاف ذلؾ ممكنًا أو
ضعؼ لممبادرة لحماية المدنييف وحماية النسيج
يو ّ
الوطني السور ّ
ّ
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متاحًا .وىو ما يكوف مضاعفًا بحالة "ىيئة التنسيؽ الوطنية" ،فعمى الرغـ مف ضعؼ تمثيميا
اطي بيف صفوفيا ،وسكوتيا عف جرائمو ،ساعده عمى
الشعبي إال أف وجود حزب االتحاد الديمقر ّ
تضميؿ الرأي العاـ عف حقيقة تحالفاتو وجرائمو.
أخي اًر يتحمؿ المجتمع الدولي بمؤسساتو ومنظماتو الحقوقية نتيج َة صمتو المريب عف ىذه الجرائـ
وعدـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد ليا ومحاسبة المسؤوليف عنيا.
مرفق :ممحق ممف الصور
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