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يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن ابتزاز مجموعات تابعة لمليشيات قوات »سورية الديمقراطية« )قسد(، لألهالي 
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر توقيفهم واحتجازهم بال تهم أو تلفيق ادعاءات، سرعان ما يتم التراجع 

عنها بعد دفع فدى

المال مقابل الحرية

معتقالت 
»قسد«

تحقيق ـ محمد حردان

دفعت عائلة املعتقل السوري، عبد 
الله الحسن )اسم مستعار لحماية 
أمــيــركــي  دوالر  آالف   5 الـــعـــائـــلـــة( 
لعناصر تابعة ملجموعة تنتمي إلى مليشيات 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( ويقودها 
أحـــمـــد الــخــبــيــل املــلــقــب بـــأبـــو خـــولـــة الـــديـــري، 
ــزور الــعــســكــري، في  ــ ــر الــ مـــســـؤول مــجــلــس ديــ
مقابل اإلفراج عن ابنهم من سجن حقل العمر 
النفطي الواقع شرق مدينة امليادين بمحافظة 
دير الزور، بعد اعتقاله في مارس/آذار 2021، 
أثناء عبوره حاجز بلدة البصيرة شمال دير 
»العربي الجديد« مضيفا:  لـ الــزور، كما يقول 
باالنتماء  ــارة  تـ متناقضة،  تــهــم  لــي  »وُجــهــت 
وبالعمل  »داعــش«  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم 
مع خاليا إرهابية تابعة للنظام السوري تارة 
أخــــرى، والـــهـــدف فــي الــنــهــايــة ابـــتـــزاز عائلتي 

ماليا«. 
وتــكــررت وقــائــع ابــتــزاز عائلة الحسن مــع 23 
العام املاضي وحتى  حالة موثقة، منذ بداية 
النصف األول من العام الجاري، بحسب نور 
الشبكة  فــي  املعتقلني  قسم  مــديــرة  الخطيب، 
ــان، والــــتــــي أكــــدت  ــ ــســ ــ ــة لـــحـــقـــوق اإلنــ الــــســــوريــ
»العربي الجديد« أن قوات قسد )تحالف بني  لـ
مقاتلني أكراد وعرب وأقليات أخرى يحظون 
بدعم الواليات املتحدة(، اعتقلت خالل الفترة 
من عام 2011 وحتى يونيو/حزيران املاضي 

3796 شخصا، بينهم 659 طفال و176 امرأة. 

المال مقابل الحرية
تركز قوات سورية الديمقراطية على األغنياء 
من أبناء املنطقة البتزاز عائالتهم، بحسب ما 
رصــده أنــس شــواخ الباحث في مركز جسور 

للدراسات )بحثي مستقل(. 
ووثـــق مــعــد التحقيق وقــائــع ابـــتـــزاز عــائــالت 
خمسة معتقلني في مناطق دير الزور والرقة 
)يعيش  الصالح  ومنبج، ومن بينهم يوسف 
سورية(  بشمال  املعارضة  مناطق  في  حاليا 
ــــذي عــــرف بــعــد خـــروجـــه مـــن ســجــن عــايــد  والــ
التابع  الــرقــة  ريــف  فــي  الطبقة  جــنــوب مدينة 

ــال.  وُيــطــلــب مـــن بــعــض الـــوســـطـــاء أو  ــقـ ــتـ االعـ
ذوي النفوذ من وجهاء العشائر دعم وتأييد 
قوات سورية الديمقراطية، مقابل اإلفراج عن 
إفــادة  بحسب  لعشيرتهم،  ينتمون  معتقلني 
الــخــطــيــب، والــتــي تــقــول إن عــمــلــيــات االبــتــزاز 
قد تكون مقابل وعــود بإطالق ســراح املعتقل 
أو وضــعــه فـــي ســجــن قــريــب مـــن مــكــان إقــامــة 
والبت  الــقــضــاء  إلــى  ملفه  تحويل  أو  العائلة 
فــي قضيته وإخــراجــه مقابل غــرامــة أو تعهد 
بتحسني ظـــروف احــتــجــازه ومــراعــاتــه داخــل 
السجن بــعــدم الــتــعــرض لــه ومنحه امــتــيــازات 
ــام واالتــــــصــــــاالت. ومـــــن خـــــالل تــلــك  ــعـ فــــي الـــطـ
املـــصـــالـــحـــات الـــعـــشـــائـــريـــة، يـــتـــم اإلفــــــــراج عــن 
الدولة  لتنظيم  بانتمائهم  متهمني  معتقلني 
اإلســالمــيــة دون دلــيــل، مقابل دفــع املـــال، وفق 
مـــا يـــؤكـــده ســاشــا الــعــلــو، الــبــاحــث فـــي مــركــز 
عمران للدراسات )بحثي مستقل( والذي أعد 
هم 

َ
دراسة »اإلدارة الذاتية: مدخل قضائي في ف

مايو/  11 فــي  والتجربة« وصـــدرت  النموذج 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  أيـــار املــاضــي، مــؤكــدا لـــ
البحث رصد ووثــق ودرس 450 حالة اعتقال 
تعسفي جرت خالل فترات زمنية متقطعة في 
عامي 2019 و2020، باملناطق التي تقع تحت 
سيطرة اإلدارة الذاتية، ضمن حمالت مكافحة 
اإلرهاب، شاركت أجهزة أمنية متعددة فيها، 
ــاب، وقـــوى األمــن  ومنها قـــوات مكافحة اإلرهــ

الداخلي »األسايش«.

سلطة قضائية غير مفعلة
تــشــرف قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة عــلــى 18 
سجنًا في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور 
والــقــامــشــلــي ومــنــبــج، وفـــق مــصــادر التحقيق 
ومن بينهم شواخ، والذي يؤكد أن املجموعات 
عدم  وتتعمد  بالسجن  املعتقل  تبقي  األمنية 
ــم تبعيته  احــالــتــه إلـــى الــجــهــاز الــقــضــائــي رغـ
املعتقلني  ذوي  ابتزاز  بهدف  الذاتية،  لــإدارة 
ــوال فـــي هـــــدوء، مشيرا  ــ والــحــصــول عــلــى األمــ
إلــى أن االعــتــقــاالت تتم دون مــذكــرات توقيف 
من القضاء التابع لــإدارة الذاتية في مناطق 
االبــتــزاز  جـــرى لضحايا  مــا  وهـــو  سيطرتها، 
الذين وثق التحقيق ما وقع لهم، ومن بينهم 
محمد فايز )اسم مستعار لدواع أمنية( والذي 
عتقل في 20 يناير/كانون الثاني 2018 على 

ُ
ا

الـــدادات )يفصل مناطق سيطرة  حاجز عــون 
»الجيش الوطني السوري« )مدعوم من تركيا( 
في جرابلس عن منبج شمال شــرق محافظة 
حــــلــــب(، مــــن قـــبـــل ضـــابـــط فــــي االســـتـــخـــبـــارات 
يدعى  الديمقراطية  سورية  ملليشيات  التابع 
رشـــيـــد مـــامـــو، بــتــهــمــة اإلرهـــــــاب، دون وجـــود 
»الـــعـــربـــي  ــرة قـــضـــائـــيـــة، وفـــــق روايــــتــــه لــــ ــذكــ مــ
الجديد«.  ويتم إصــدار مذكرات قضائية في 
أمـــــور حــيــاتــيــة مــخــتــلــفــة بــشــكــل ســـلـــس، على 
إذ  والسياسية،  األمنية  القضايا  من  العكس 
يتم االعتقال تعسفيا دون مذكرات توقيف أو 
إخطار قضائي، حسبما يقول العلو، مضيفا 
في  التنفيذية  السلطة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
األمــنــيــة  بـــاألجـــهـــزة  مــمــثــلــة  الـــذاتـــيـــة  اإلدارة 
والعسكرية تعتبر نفسها أعلى من القضائية، 
رصــد  وتـــم  للمحاسبة،  تخضع  ال  وبــالــتــالــي 

عدم تنفيذ بعض األحكام القضائية. 
وال يــتــمــتــع الــعــامــلــون بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
 

ّ
واحـــد منشق قــاض  باستثناء  كـــاف،  بتأهيل 

يوجد  مضيفا:  العلو،  يقول  كما  النظام،  عــن 

لدى اإلدارة الذاتية 326 قاضيا في مؤسسات 
الــعــدالــة شــمــال وشـــرق ســوريــة، تشكل نسبة 
املحامني بينهم 65% نصفهم أصحاب خبرة 
اآلخــر  والــنــصــف  الحقوقي  العمل  فــي  سابقة 
من حديثي التخرج، و30% من حملة الشهادة 
الــثــانــويــة، و5% مــن خــريــجــي كــلــيــات الــعــلــوم 
»اإلدارة  دراســـــــة  وفـــــق  األخــــــــرى،  ــيـــة  اإلنـــســـانـ
ـــهـــم الــنــمــوذج 

َ
ــيـــة: مـــدخـــل قــضــائــي فـــي ف الـــذاتـ

والتجربة«.

رد اإلدارة الذاتية
ــيـــق أســـــمـــــاء الــــقــــيــــادات  ــقـ ــتـــحـ عـــــــرض مــــعــــد الـ
الـــواردة بالتحقيق، على ريــاض درار   األمنية 
الرئيس املشارك ملجلس سوريا الديمقراطية 
»مـــســـد«، لــكــنــه رفــض  ــارًا بــــ ــتـــصـ ــروف اخـ ــعــ املــ
الناطقة  الله  العبد  ليلوى  الــرد، وتواصل مع 
بــاســم مجلس ديـــر الــــزور الــعــســكــري، وآيــنــور 
العدالة  ملجلس  املشتركة  الرئيسة  باشا  زيــد 
أنهما  أرقــام هواتفهما، غير  االجتماعية عبر 
اطلعتا على الرسالة ولم تجيبا، فيما أجابت 
الــتــنــفــيــذي في  للمجلس  املــشــتــركــة  الــرئــيــســة 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بيريفان 
بالقول:  التحقيق  تــســاؤالت معد  خــالــد، على 
»اإلدارة الــذاتــيــة تــتــابــع وتــتــقــصــى مــن خــالل 
الجهاز اإلداري والقضائي وقائع االنتهاكات 
القرارات بشأنها«، مستدركة: »أبواب  ونتخذ 
محاكمنا مفتوحة على مصاريعها ومن لديه 
شكوى بإمكانه مراجعة هذه املحاكم، وتوكيل 
مــحــام لــلــدفــاع عـــنـــه«. ولــــدى مــواجــهــتــهــا بــأن 
الجهاز  على  تمر  ال  أســاســًا  األمنية  القضايا 
تعسفية  بطريقة  تتم  واالعــتــقــاالت  القضائي 

دون مذكرة توقيف، رفضت الرد.  
وعن كيفية التعامل مع االنتهاكات التي يقوم 
بــهــا عــنــاصــر وقـــيـــادات مـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة 
الــتــابــعــة لــقــســد، يـــرد عــمــاد الـــكـــراف، الــرئــيــس 
املشترك ملجلس العدالة في اإلدارة الذاتية بأنه 
ال يوجد لدى الجهاز القضائي التابع لإدارة 

الذاتية ملفات ِمشابهة وال يوجد ابتزاز.
واالبــتــزاز  االعتقال  ضحايا  يؤكد  املقابل  فــي 
بــأنــهــم لـــم يــعــرضــوا عــلــى أي جــهــة قــضــائــيــة، 
الحامد )اسم مستعار  السوري أحمد  ومنهم 
لــــدواع أمــنــيــة(، والــــذي تــعــرض لــالعــتــقــال في 
األربعني  قرية  في   2015 عــام  يونيو/حزيران 
ــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا  ــعـــني والــ ــريـــف رأس الـ بـ
وحدات حماية الشعب في عام 2015 وطردت 
بالقرية  تجارية  محال  وحــولــت  منها،  أهلها 
إلـــى أمــاكــن احــتــجــاز، حسبما يــقــول، مضيفا 
أنــه لــم يتم محاكمته، مــا دعــاه إلــى التواصل 
مــــع حـــســـني كـــوجـــر رئـــيـــس مــكــتــب الـــعـــالقـــات 
الــعــامــة فـــي رأس الـــعـــني عــبــر عــائــلــتــه وطــلــب 
اإلفـــراج عنه مــن أجــل الــعــودة إلــى منزله، لكن 
كوجر رفض في البداية بحجة أن املعارك ضد 
التواصل  الحامد  فأعاد  بعد،  تنته  لم  داعــش 
معه مــرة أخــرى في مايو/أيار 2015 وحصل 
على موافقة إلطــالق سراحه من أجــل حصاد 
أرضـــه، وبالفعل خــرج ملــدة ثالثة أيــام قبل أن 
مــن قبل دوريـــة عسكرية  اعتقاله مــجــددا  يتم 
ــدات حماية  مــكــونــة مــن ســت عــنــاصــر مــن وحــ
الــشــعــب بــحــجــة دخـــولـــه املــنــطــقــة بـــال مــوافــقــة. 
الحقا تم إبالغ الحامد عن طريق أحد أقاربه 
أن عليه دفع فدية مقابل اإلفراج عنه. وبالفعل 
 )H100 باع شقيقه سيارته من نوع )هيونداي

ودفع 12 ألف دوالر مقابل اإلفراج عنه.

لقوات سورية الديمقراطية أن أهله تعرضوا 
لــالبــتــزاز مــن قبل مــا يــعــرف بــاألمــن الــعــام في 
الرقة والذي اعتقله في أبريل/نيسان 2019، إذ 
دفعوا 2500 دوالر عن طريق وسطاء من شيوخ 
العشائر املرتبطني بـاإلدارة الذاتية في مقابل 
ــان يغمى عــلــي من  اإلفــــراج عــنــه، مــضــيــفــا،: »كـ
التعذيب والضرب بالعصا وكابل كهربائي«. 
ما حدث للصالح، تكرر مع السبعيني صالح 
إســمــاعــيــل الــجــلــود )يــعــيــش حــالــيــا بمناطق 
املعارضة شمال سورية(، والذي دفعت عائلته 
1600 دوالر، مقابل اإلفراج عنه بعد ثالثة أيام 
 2017 األول  ديسمبر/كانون  فــي  اعتقاله  مــن 
على يــد مــســؤول فــي مكتب الــعــالقــات العامة 
الحمدو  أحمد  الذاتية، يسمى  لــإدارة  التابع 
وملقب بأبو طارق، كان معه ثالثة عناصر من 
أثناء عودته  أوقــفــوه  وحــدات حماية الشعب، 
ــنـــوب رأس الــعــني  ــــى قـــريـــتـــه الـــريـــحـــانـــيـــة جـ إلـ
بمحافظة الحسكة شمال شــرق ســوريــة، كما 
»العائلة  مضيفا:  الــجــديــد«،  »العربي  لـ يقول 
أبــو طــارق بشكل مباشر حتى  تفاوضت مــع 

خرجت بعد الدفع«.
استخرج  عــبــر  أنشطتها  املــلــيــشــيــات  وتــمــول 
وبــيــع الــنــفــط وعــــائــــدات املــعــابــر والـــضـــرائـــب، 
بــحــســب شــــواخ، والــــذي يــوضــح أن: »قــيــادات 
مالية  مكاسب  لتحقيق  األهــالــي  تبتز  أمنية 
القادة  عــدم مالحقة  وثــراء شخصي«، مفسرا 
ــزاز أهــــالــــي املــعــتــقــلــني أو  ــتــ ــتـــورطـــني فــــي ابــ املـ
الوقائع  تلك  إجرامية، بكون  أنشطة  ممارسة 
»قـــســـد«  إدارة  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ضـــغـــط  أوراق 
وقــت الــحــاجــة إلدانــتــهــم وتــفــرض مــن خاللها 
سطوتها عليهم، وبالتالي ال تعترف بوجود 
انـــتـــهـــاكـــات مـــن قــبــل عــنــاصــرهــا فـــي مــنــاطــق 
سيطرتها. ويتم التواصل مع أهالي املعتقلني 
قــادة مجموعات في  عبر وسطاء مقربني من 
مليشيا »سورية الديمقراطية« يتحدرون من 
املناطق ذاتها التي تتم فيها االعتقاالت، وفق 
»العربي الجديد«، املبالغ  شواخ، والذي قال لـ
ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا مـــجـــمـــوعـــات عــســكــريــة  الـ
وأمــنــيــة تــابــعــة لــقــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة 
املادية،  وأسرته  املعتقل  تختلف حسب حالة 
ــة عــن  ــؤولــ ــســ ونـــــــوع الـــتـــهـــمـــة واملـــجـــمـــوعـــة املــ

450 حالة اعتقال 
تعسفي بمناطق 
سيطرة قسد خالل 

عامين

تختلف مبالغ الفدى 
التي يدفعها 
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