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العاملون بقضاء «قسد» ال يتمتعون بتأهيل مناسب ()Getty

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

معتقالت
«قسد»
المال مقابل الحرية

تحقيق ـ محمد حردان

دفعت عائلة املعتقل السوري ،عبد
الله الحسن (اسم مستعار لحماية
ال ـع ــائ ـل ــة)  5آالف دوالر أم ـيــركــي
لعناصر تابعة ملجموعة تنتمي إلى مليشيات
«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) ويقودها
أح ـم ــد الـخـبـيــل امل ـل ـقــب ب ــأب ــو خ ــول ــة ال ــدي ــري،
م ـس ــؤول مـجـلــس دي ــر ال ـ ــزور ال ـع ـس ـكــري ،في
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
الــزور ،كما يقول لـ«العربي الجديد» مضيفا:
ُ
«وج ـهــت لــي تـهــم متناقضة ،ت ــارة باالنتماء
لتنظيم الدولة اإلسالمية «داعــش» وبالعمل
مع خاليا إرهابية تابعة للنظام السوري تارة
أخ ــرى ،وال ـه ــدف فــي الـنـهــايــة اب ـت ــزاز عائلتي
ماليا».
وتـكــررت وقــائــع ابـتــزاز عائلة الحسن مــع 23
حالة موثقة ،منذ بداية العام املاضي وحتى
النصف األول من العام الجاري ،بحسب نور
الخطيب ،مــديــرة قسم املعتقلني فــي الشبكة
الـ ـس ــوري ــة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،وال ـ ـتـ ــي أكـ ــدت
لـ«العربي الجديد» أن قوات قسد (تحالف بني
مقاتلني أكراد وعرب وأقليات أخرى يحظون
بدعم الواليات املتحدة) ،اعتقلت خالل الفترة
من عام  2011وحتى يونيو/حزيران املاضي
 3796شخصا ،بينهم  659طفال و 176امرأة.

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).
ووث ــق مـعــد التحقيق وقــائــع اب ـت ــزاز عــائــات
خمسة معتقلني في مناطق دير الزور والرقة
ومنبج ،ومن بينهم يوسف الصالح (يعيش
حاليا في مناطق املعارضة بشمال سورية)
وال ـ ــذي ع ــرف ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن س ـجــن عــايــد
جـنــوب مدينة الطبقة فــي ريــف الــرقــة التابع

لقوات سورية الديمقراطية أن أهله تعرضوا
لــابـتــزاز مــن قبل مــا يـعــرف بــاألمــن الـعــام في
الرقة والذي اعتقله في أبريل/نيسان  ،2019إذ
دفعوا  2500دوالر عن طريق وسطاء من شيوخ
العشائر املرتبطني بـاإلدارة الذاتية في مقابل
اإلفـ ــراج عـنــه ،مـضـيـفــا« :،ك ــان يغمى عـلــي من
التعذيب والضرب بالعصا وكابل كهربائي».
ما حدث للصالح ،تكرر مع السبعيني صالح
إسـمــاعـيــل ال ـج ـلــود (يـعـيــش حــالـيــا بمناطق
املعارضة شمال سورية) ،والذي دفعت عائلته
 1600دوالر ،مقابل اإلفراج عنه بعد ثالثة أيام
مــن اعتقاله فــي ديسمبر/كانون األول 2017
على يــد مـســؤول فــي مكتب الـعــاقــات العامة
التابع لــإدارة الذاتية ،يسمى أحمد الحمدو
وملقب بأبو طارق ،كان معه ثالثة عناصر من
وحــدات حماية الشعب ،أوقـفــوه أثناء عودته
إلـ ــى قــري ـتــه الــري ـحــان ـيــة ج ـن ــوب رأس الـعــن
بمحافظة الحسكة شمال شــرق ســوريــة ،كما
يقول لـ«العربي الـجــديــد» ،مضيفا« :العائلة
تفاوضت مــع أبــو طــارق بشكل مباشر حتى
خرجت بعد الدفع».
وت ـمــول املـلـيـشـيــات أنشطتها عـبــر استخرج
وب ـيــع ال ـن ـفــط وع ــائ ــدات امل ـعــابــر وال ـضــرائــب،
بـحـســب شـ ــواخ ،والـ ــذي يــوضــح أن« :ق ـيــادات
أمنية تبتز األهــالــي لتحقيق مكاسب مالية
وثــراء شخصي» ،مفسرا عــدم مالحقة القادة
امل ـت ــورط ــن ف ــي ابـ ـت ــزاز أه ــال ــي امل ـع ـت ـق ـلــن أو
ممارسة أنشطة إجرامية ،بكون تلك الوقائع
أوراق ض ـغ ــط ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا إدارة «ق ـس ــد»
وقــت الـحــاجــة إلدانـتـهــم وتـفــرض مــن خاللها
سطوتها عليهم ،وبالتالي ال تعترف بوجود
ان ـت ـه ــاك ــات م ــن ق ـبــل ع ـنــاصــرهــا ف ــي مـنــاطــق
سيطرتها .ويتم التواصل مع أهالي املعتقلني
عبر وسطاء مقربني من قــادة مجموعات في
مليشيا «سورية الديمقراطية» يتحدرون من
املناطق ذاتها التي تتم فيها االعتقاالت ،وفق
شواخ ،والذي قال لـ«العربي الجديد» ،املبالغ
ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا م ـج ـمــوعــات عـسـكــريــة
وأمـنـيــة تــابـعــة ل ـقــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة
تختلف حسب حالة املعتقل وأسرته املادية،
ون ـ ـ ــوع ال ـت ـه ـم ــة واملـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـس ــؤول ــة عــن

 450حالة اعتقال
تعسفي بمناطق
سيطرة قسد خالل
عامين
تختلف مبالغ الفدى
التي يدفعها
المعتقلون حسب
عدة عوامل

االع ـت ـق ــالُ .
وي ـط ـلــب م ــن ب ـعــض ال ــوس ـط ــاء أو
ذوي النفوذ من وجهاء العشائر دعم وتأييد
قوات سورية الديمقراطية ،مقابل اإلفراج عن
معتقلني ينتمون لعشيرتهم ،بحسب إفــادة
الـخـطـيــب ،وال ـتــي ت ـقــول إن عـمـلـيــات االب ـتــزاز
قد تكون مقابل وعــود بإطالق ســراح املعتقل
أو وض ـعــه ف ــي سـجــن قــريــب م ــن م ـكــان إقــامــة
العائلة أو تحويل ملفه إلــى الـقـضــاء والبت
فــي قضيته وإخــراجــه مقابل غــرامــة أو تعهد
بتحسني ظ ــروف اح ـت ـجــازه ومــراعــاتــه داخــل
السجن بـعــدم الـتـعــرض لــه ومنحه امـتـيــازات
ف ــي ال ـط ـع ــام واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت .ومـ ــن خـ ــال تـلــك
امل ـص ــال ـح ــات ال ـع ـش ــائ ــري ــة ،ي ـت ــم اإلفـ ـ ـ ــراج عــن
معتقلني متهمني بانتمائهم لتنظيم الدولة
اإلســامـيــة دون دلـيــل ،مقابل دفــع امل ــال ،وفق
م ــا ي ــؤك ــده ســاشــا ال ـع ـلــو ،ال ـبــاحــث ف ــي مــركــز
عمران للدراسات (بحثي مستقل) والذي َأعد
دراسة «اإلدارة الذاتية :مدخل قضائي في فهم
النموذج والتجربة» وص ــدرت فــي  11مايو/
أي ــار املــاضــي ،مــؤكــدا لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
البحث رصد ووثــق ودرس  450حالة اعتقال
تعسفي جرت خالل فترات زمنية متقطعة في
عامي  2019و ،2020باملناطق التي تقع تحت
سيطرة اإلدارة الذاتية ،ضمن حمالت مكافحة
اإلرهاب ،شاركت أجهزة أمنية متعددة فيها،
ومنها ق ــوات مكافحة اإلره ــاب ،وق ــوى األمــن
الداخلي «األسايش».

سلطة قضائية غير مفعلة
تـشــرف ق ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة عـلــى 18
سجنًا في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور
والـقــامـشـلــي ومـنـبــج ،وفــق م ـصــادر التحقيق
ومن بينهم شواخ ،والذي يؤكد أن املجموعات
األمنية تبقي املعتقل بالسجن وتتعمد عدم
احــال ـتــه إل ــى ال ـج ـهــاز الـقـضــائــي رغ ــم تبعيته
لــإدارة الذاتية ،بهدف ابتزاز ذوي املعتقلني
وال ـح ـصــول عـلــى األم ـ ــوال ف ــي هـ ــدوء ،مشيرا
إلــى أن االعـتـقــاالت تتم دون مــذكــرات توقيف
من القضاء التابع لــإدارة الذاتية في مناطق
سيطرتها ،وه ــو مــا جــرى لضحايا االب ـتــزاز
الذين وثق التحقيق ما وقع لهم ،ومن بينهم
محمد فايز (اسم مستعار لدواع أمنية) والذي
ُ
اعتقل في  20يناير/كانون الثاني  2018على
حاجز عــون ال ــدادات (يفصل مناطق سيطرة
«الجيش الوطني السوري» (مدعوم من تركيا)
في جرابلس عن منبج شمال شــرق محافظة
حـ ـل ــب) ،م ــن ق ـبــل ض ــاب ــط ف ــي االس ـت ـخ ـب ــارات
التابع ملليشيات سورية الديمقراطية يدعى
رش ـي ــد م ــام ــو ،بـتـهـمــة اإلره ـ ـ ــاب ،دون وج ــود
م ــذك ــرة ق ـض ــائ ـي ــة ،وفـ ــق رواي ـ ـتـ ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» .ويتم إصــدار مذكرات قضائية في
أمـ ــور ح ـيــات ـيــة مـخـتـلـفــة بـشـكــل س ـل ــس ،على
العكس من القضايا األمنية والسياسية ،إذ
يتم االعتقال تعسفيا دون مذكرات توقيف أو
إخطار قضائي ،حسبما يقول العلو ،مضيفا
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،السلطة التنفيذية في
اإلدارة ال ــذاتـ ـي ــة م ـم ـث ـلــة ب ــاألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
والعسكرية تعتبر نفسها أعلى من القضائية،
وبــالـتــالــي ال تخضع للمحاسبة ،وت ــم رصــد
عدم تنفيذ بعض األحكام القضائية.
وال يـتـمـتــع ال ـعــام ـلــون بــالـسـلـطــة الـقـضــائـيـ ّـة
بتأهيل كــاف ،باستثناء قــاض واحــد منشق
عــن النظام ،كما يقول العلو ،مضيفا :يوجد

لدى اإلدارة الذاتية  326قاضيا في مؤسسات
الـعــدالــة شـمــال وش ــرق ســوريــة ،تشكل نسبة
املحامني بينهم  %65نصفهم أصحاب خبرة
سابقة فــي العمل الحقوقي والـنـصــف اآلخــر
من حديثي التخرج ،و %30من حملة الشهادة
ال ـثــانــويــة ،و %5مــن خــريـجــي كـلـيــات الـعـلــوم
دراس ـ ـ ــة «اإلدارة
اإلن ـس ــان ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،وفـ ــق َ
ال ــذات ـي ــة :م ــدخ ــل ق ـضــائــي ف ــي ف ـه ــم ال ـن ـمــوذج
والتجربة».

رد اإلدارة الذاتية
ع ـ ـ ــرض مـ ـع ــد ال ـت ـح ـق ـي ــق أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
األمنية ال ــواردة بالتحقيق ،على ريــاض درار
الرئيس املشارك ملجلس سوريا الديمقراطية
املـ ـع ــروف اخ ـت ـص ــارًا بـ ــ«مـ ـس ــد» ،ل ـك ـنــه رفــض
الــرد ،وتواصل مع ليلوى العبد الله الناطقة
بــاســم مجلس دي ــر ال ــزور الـعـسـكــري ،وآيـنــور
زيــد باشا الرئيسة املشتركة ملجلس العدالة
االجتماعية عبر أرقــام هواتفهما ،غير أنهما
اطلعتا على الرسالة ولم تجيبا ،فيما أجابت
الــرئـيـســة املـشـتــركــة للمجلس الـتـنـفـيــذي في
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بيريفان
خــالــد ،على تـســاؤالت معد التحقيق بالقول:
«اإلدارة الــذات ـيــة تـتــابــع وتـتـقـصــى مــن خــال
الجهاز اإلداري والقضائي وقائع االنتهاكات
ونتخذ القرارات بشأنها» ،مستدركة« :أبواب
محاكمنا مفتوحة على مصاريعها ومن لديه
شكوى بإمكانه مراجعة هذه املحاكم ،وتوكيل
م ـحــام ل ـلــدفــاع ع ـن ــه» .ولـ ــدى مــواجـهـتـهــا بــأن
القضايا األمنية أســاســا ال تمر على الجهاز
القضائي واالعـتـقــاالت تتم بطريقة تعسفية
دون مذكرة توقيف ،رفضت الرد.
وعن كيفية التعامل مع االنتهاكات التي يقوم
بـهــا عـنــاصــر وقـ ـي ــادات م ــن األج ـه ــزة األمـنـيــة
الـتــابـعــة لـقـســد ،ي ــرد ع ـمــاد ال ـك ــراف ،الــرئـيــس
املشترك ملجلس العدالة في اإلدارة الذاتية بأنه
ال يوجد لدى الجهاز القضائي التابع لإلدارة
الذاتية ملفات ِمشابهة وال يوجد ابتزاز.
فــي املقابل يؤكد ضحايا االعتقال واالبـتــزاز
بــأنـهــم ل ــم ي ـعــرضــوا عـلــى أي جـهــة قـضــائـيــة،
ومنهم السوري أحمد الحامد (اسم مستعار
لـ ــدواع أم ـن ـيــة) ،والـ ــذي ت ـعــرض لــاعـتـقــال في
يونيو/حزيران عــام  2015في قرية األربعني
ب ــري ــف رأس ال ـع ــن والـ ـت ــي س ـي ـط ــرت عـلـيـهــا
وحدات حماية الشعب في عام  2015وطردت
أهلها منها ،وحــولــت محال تجارية بالقرية
إل ــى أمــاكــن احـتـجــاز ،حسبما ي ـقــول ،مضيفا
أنــه لــم يتم محاكمته ،مــا دعــاه إلــى التواصل
م ــع ح ـس ــن ك ــوج ــر رئ ـي ــس م ـك ـتــب ال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة ف ــي رأس ال ـع ــن ع ـبــر عــائـلـتــه وطـلــب
اإلف ــراج عنه مــن أجــل الـعــودة إلــى منزله ،لكن
كوجر رفض في البداية بحجة أن املعارك ضد
داعــش لم تنته بعد ،فأعاد الحامد التواصل
معه مــرة أخــرى في مايو/أيار  2015وحصل
على موافقة إلطــاق سراحه من أجــل حصاد
أرضــه ،وبالفعل خــرج ملــدة ثالثة أيــام قبل أن
يتم اعتقاله مـجــددا مــن قبل دوري ــة عسكرية
مـكــونــة مــن ســت عـنــاصــر مــن وح ــدات حماية
الـشـعــب بـحـجــة دخــولــه املـنـطـقــة بــا مــوافـقــة.
الحقا تم إبالغ الحامد عن طريق أحد أقاربه
أن عليه دفع فدية مقابل اإلفراج عنه .وبالفعل
باع شقيقه سيارته من نوع (هيونداي )H100
ودفع  12ألف دوالر مقابل اإلفراج عنه.

