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تطهيرعرقي في تل أبيض؟

العالمات المميزة لُسلطة وحدات الحماية 
الشعبية وحزب االتحاد الديمقراطي في المناطق 

التي استولوا عليها من الدولة اإلسالمية

1 أحد النشطاء العرب من تل أبيض صرح 

للجيش  التابع  التحرير  لواء  أحد مقاتلي  أن 

السوري الحر الذي كان يُقاتل سويًة مع 

أنه في  وحدات الحماية الشعبية، قال له 

إجمالي الطريق من رأس العين إلى تل أبيض 

لم يُطلق سوى رصاصةٍ واحدة، وحتى هذه لم 

تكن في إطار اشتباك عسكري وإنما لمعرفة 

مكان مقاتل معه كان قد تاه عنه. مقابلة مع 

محمود، ناشط في مجال حقوق االنسان من 

تل أبيض، تشرين األول 20١5.

 2 انظر

 Hala Kodmani, «En moins d’une heure,

l’État islamique est parti», Libération, 

 22 حزيران 20١5،

<http://www.liberation.fr/planete/ 

2015/06/22/en-moins-d-une-heure-l 

-etat-islamique-est-parti_1334929>. 

انظر أبو محمد، »تل ابيض منفذ داعش 

تُذبح  الرقة  العالم تخرج عن سيطرته«،  إلى 

١5 حزيران 20١5،  بصمت، 

<http://www.raqqa-sl.com/?p=1615>. 

لقاء مع يوسف، ساكن عربي من تل أبيض، 

تشرين األول 20١5. مقابلة مع محمود، ناشط 

عربي في مجال حقوق االنسان: تشرين 

األول 20١5.

 Fehim Taştekin, «PYD: Türkiye 3

rahat olsun», Hürriyet, 

 ١7 حزيران 20١5،

<http://www.hurriyet.com.tr/pyd 

-turkiye-rahat-olsun-29302987>.

التابعة  الشعبية  الحماية  وحدات  مقاتلو  تمكن  وحزيران 20١5  أيار  في 
لحزب االتحاد الديمقراطي، باالشتراك مع سالح الجو األمريكي ووحدات 
من الجيش السوري الحر، من طرد الدولة اإلسالمية من مناطق واسعة 
كانت استولت عليها منذ صيف 20١3 على طول الحدود التركية بين عين 
العرب )كوباني( ورأس العين )سري كانيه(. ومن جهة فقد هاجمت وحدات 
الحماية الشعبية انطالقاً من رأس العين، حيُث تمكنوا حتى نهاية شهر أيار 
من التوغل حتى الحدود الشرقية لمحافظة الرقة وبذلك كانوا على بُعد 
خمسين كيلومتراً من مدينة تل أبيض، ومن جهةٍ أخرى شاركت وحدات 
عسكرية في الهجوم انطالقا من عين العرب و اقتربت من مدينة تل أبيض 
من الجهة الغربية. مقاتلو ي ب ك لم يُواجهوا تقريباً أية مقاومة ال شرقاً 
وال غرباً.١ و بحسب شهادات شهود عيان فقد كان مقاتلو الدولة اإلسالمية 
ينسحبون حالما يبدأ القصف الجوي. مدينة تل أبيض نفسها تم االستيالء 
عليها بين ١5 و١6 حزيران 20١5 بدون حصول اشتباكات مع مقاتلي الدولة 
الرقة،  باتجاه مدينة  انسحبوا  األكبر من مقاتليه  الجزء  أّن  إذ  اإلسالمية، 
أبيض  تل  الحدودية  المدينة  تركيا.2 مع خسارة  إلى  توجه  اآلخر  والبعض 
يكون تنظيم الدولة اإلسالمية قد خسر طريق إمداد مهم له من تركيا. 
ثمانين  حوالي  مسافة  على  الُممتد  الحدودي  والشريط  جرابلس  مدينة 
التركية  السورية  الحدود  األخير من  الجزء  بقيت  المدينة  غرب  كيلومتراً 
الواقع تحت سيطرت تنظيم الدولة اإلسالمية، حيث يقع غرب مدينة الرقة، 

المقر الرئيسي للتنظيم في سوريا على مسافةٍ أبعد من تل أبيض.
بالنسبة لـ ي ب ك كانت السيطرة على تل أبيض ومحيطها ذو أهميةٍ 
استراتيجية حيث أصبحت المناطق الواقعة تحت سيطرته في الجزيرة 
مرتبطًة بشكل مباشر مع كانتون كوباني الواقع أيضاً تحت سيطرته. بهذا 
تم توحيد منطقتين كُرديتين من أصل ثالث مناطق غير متصلة. صالح 
التركية  حرييت  لجريدة  صّرح  ب ي د  لحزب  المشترك  الرئيس  مسلم 
بتاريخ ١7 حزيران 20١5 أّن اآلساييش، جهاز األمن التابع لحزب االتحاد 
الديمقراطي، ستقوم بإدارة مدينة تل أبيض بالتشارك مع إدارة مدنية.3 
في 2١ تشرين األول 20١5 تم ضم المدينة وريفها إلى كانتون كوباني.

بشكل  نزوح  حركة  إلى  الشعبية  الحماية  وحدات  اجتياح  أدى  وقد 
قد  كان  الكُرد  معظم  والتركمان.  العرب  السكان  قبل  من  رئيسي 



 4 انظر على سبيل المثال إلى

The Times of Israel, 

 ١5 حزيران 20١5،

 «Syrian rebels accuse Kurds 

of ethnic cleansing», 

<http://www.timesofisrael.com/

syrian-rebels-accuse-kurds 

-of-ethnic-cleansing>.

5 انظر ائتالف قوى الثورة والمعارضة 

السورية، 27 حزيران 20١5، »حول أحداث 

 مدينة تل أبيض«،

<http://www.etilaf.org/press/ 

 .<html.حول-أحداث-مدينة-تل-أبيض

انظر أيضاً إيالف، 23 حزيران 20١5، »وحدات 

حماية الشعب الكُردية تطالب باالعتذار: منع 

 لجنة االئتالف للتقصي من دخول تل أبيض«،

<http://elaph.com/Web/News/ 

2015/6/1018471.html>.

6 انظر العربي الجديد، ١9 حزيران 20١5، 

انتهاكات  يوثقون  سوريون  »ناشطون 

الكردية«،  الوحدات 

<http://www.alaraby.co.uk/

politics/2015/6/19/ 

 ناشطون-سوريون-يوثقون-انتهاكات

-الوحدات-الكردية<.

7 انظر الجزيرة، ١ تموز 20١5، »تل أبيض‥ 

للعرب«، بتهجير  الكرد  اتهام   تجدد 

<http://www.aljazeera.net/news/

reportsandinterviews/2015/7/1/ 

تل-أبيض-تجدد-اتهام-الكرد-بتهجير-للعرب<.

8 منظمة العفو الدولية، تشرين األول 20١5: 

»›لم يكن لنا مكانآخر نذهب إليه‹، النزوح القسري 

المنازل في شمال سوريا«،  وعمليات هدم 

<https://www.amnesty.org/ 

download/Documents/

MDE2425032015ARABIC.PDF>.

9 منظمة العفو الدولية 20١5: 30–3١.

نزح من المنطقة في وقٍت سابق أواسط عام 20١3 خوفاً من الدولة 
العرب  السكان  بتهجير  الشعبية  الحماية  وحدات  اتهام  وتم  اإلسالمية. 
والتركمان بشكل ُممنهج من قُراهم، و اعتقالهم بشكل تعسفي ونهب 
جماعات  عليهم  الُمدعية  الجهات  بين  من  بالكامل.  وحرقها  المنازل 
قوى  ائتالف  أيضاً  اإلسالم.4  وجيش  الشام  أحرار  مثل  ثورية  إسالمية 
الثورة والمعارضة السورية اتهم ي ب ك بالقيام بالتطهير العرقي في 
التي قام االئتالف بتشكيلها، والمكونة  الحقائق  أبيض. لجنة تقصي  تل 
من ثالثة أعضاء عرب وعضوين كُرديين تم منعهم من دخول تل أبيض.5 
في  اتهمت  نشطاء  إلى  واستناداً  الجديد«  »العربي  اليومية  الصحيفة 
القيام  الشعبية  الحماية  وحدات  ١9 حزيران 20١5  في  الصادر  عددها 
بممارسة عمليات قتل واغتصاب بحق السكان العرب في شرق و غرب 
مدينة الحسكة، و رأس العين و المناطق الجنوبية الغربية المحيطة بها، 
باإلضافة إلى حرق المنازل ونهبها، وتهجير السكان من منازلهم والقيام 

العرقي.6 بالتطهير 
حوادث  ذكر  تم  اإلخبارية  الجزيرة  لقناة  اإللكتروني  الموقع  على 
وهو  صالح،  الحاج  أحمد  كالم  اقتباس  ١ تموز 20١5  في  فتم  بعينها: 
حوالي  قبل  قامت  الشعبية  الحماية  وحدات  أن  أبيض،  تل  من  ناشط 
أسبوع باعتقال كل من عمار جليل دادا، وزياد يحيى دادا ومحمد برهان 
دادا، هؤالء الثالثة هم من المكون التركماني وكانوا يرغبون في العودة 
إلى تل أبيض بعد تحريرها من الدولة اإلسالمية. أحمد مصطفى، وهو 
أحد سكان تل أبيض، صّرح أن المسألة هنا ليست حوادث فردية، حيث 
تم تهجير سكان القرى الواقعة في محيط تل أبيض وهي زحلة، وقرة 

الشرف والعذية.
مهرة  قرية  في  الشعبية  الحماية  وحدات  قامت  ذلك  على  عالوةً 

بمصادرة السيارات واألموال وبسرقة المواشي في قرية الواوية.7
الدولية تقريراً حول  العفو  في تشرين األول 20١5 نشرت منظمة 
ذلك اتهمت فيه وحدات الحماية الشعبية بتهجير ُممنهج لسكان القرى 
العربية والتركمانية وتدمير منازلهم في منطقة تل أبيض.8 سكان القرى 
الذين أدلوا بشهاداتهم لمنظمة العفو الدولية، قالوا إنه تم اتهامهم دوماً 
القرية  كل  من  كان  ولو  حتى  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يُساندون  بأنهم 
كان  ولو  وحتى  اإلسالمية  للدولة  مساندين  شخصين  أو  شخص  فقط 
الحماية  وحدات  دخول  بعد  طويلة  فترة  منذ  القرية  غادروا  قد  هؤالء 
الشعبية. عالوةً على ذلك زعمت وحدات الحماية الشعبية على الدوام 
ولو  حتى  أمنية،  لضروراٍت  قراهم  يُغادروا  أن  يجب  القرى  سكان  أن 
كانت الجبهة تبعد عدة كيلومترات عنها وخالية من األلغام. في المقابل 
تهجير  فيها  فردية حصل  حوادث  الشعبية عن  الحماية  وحدات  تتحدث 
لالشتباه  أو  القرى  ألجل سالمة سكان  إما  اُتخذ  القرار  وأّن  للسكان، 

بوجود اتصال بين أهالي القرية واإلرهابيين.9
إّن هذا التقرير ال يهدف إلى التحقق من المعلومات المذكورة أعاله، 
أو إكمالها أو حتى رسم صورة كاملة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
ارتكبتها وحدات الحماية الشعبية، وإنما الهدف هو استخالص شكل لهيكلية 
الشعبية  الحماية  ووحدات  الديمقراطي  االتحاد  حزب  لسلطة  الحكم 
الخاضعة  المناطق  عن  تختلف  عربية  سكانية  غالبية  ذات  منطقة  في 
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10 مقابلة مع عبد السالم، ساكن عربي من 

تل أبيض، حزيران 20١5.

إلدارتها في مناطق الجزيرة و كوباني وعفرين. المناطق الجديدة التي 
تم االستيالء عليها في تل أبيض ومحيطها فقط عشرة بالمئة من سكانها 

من أصول كُردية، وحوالي خمسة عشر بالمئة من التركمان.
باإلضافًة إلى المصادر المذكورة أعاله، يستند تحليلنا بالدرجة األولى 
على ثماني عشرة مقابلة مع أشخاص من منطقة تل أبيض، تم إجرائها 
بين تاريخي ١8 و20 حزيران وفي ١3 و١4 تشرين األول 20١5. خمس 
عشر شخص من الذين تم إجراء استطالع الرأي معهم كانوا من مدينة 
كانوا  ١6 منهم  ريفها.  من  مناطق  من  آخرون  وثالثة  ذاتها،  أبيض  تل 
عرباً، و2 من أصول تركمانية؛ حيث كان ١5 منهم ذكوراً و3 من اإلناث. 
كانوا  معهم  المقابالت  إجراء  تم  الذين  عشر  الثماني  األشخاص  جميع 
متواجدين في تركيا أثناء إجراء المقابلة معهم، ستة عشر شخص منهم 
الحدود السورية – التركية، حيث  بالقرب من  المقابلة معهم  تم إجراء 
فروا إلى هناك بسبب االشتباكات العسكرية المسلحة. أحد األشخاص 
المحلي  المجلس  في  سابقاً  كان عضواً  معه  المقابلة  إجراء  تم  الذين 
حدود  على  التركية  أكجاكالي  منطقة  في  واستقر  نزح  أبيض  تل  في 
الشخص  أما  اإلسالمية.  الدولة  من  هرباً  العام 20١4  بداية  منذ  سوريا 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  ناشط  فهو  مقابلتهم  تم  الذين  من  اآلخر 
من تل أبيض ويعيش في مدينة غازي عنتاب، هرب منذ تقدم وحدات 
نستخدم  أمنية  ألسباب  إليها.  بالعودة  له  يُسمح  وال  الشعبية  الحماية 

أسماء مستعارة لمن قابلناهم.

تهجير وتدمير القرى

المعارك العسكرية بين الدولة اإلسالمية ووحدات الحماية الشعبية في 
الناشط  محمود،  تقدير  تسببت حسب  بها  المحيطة  والقرى  أبيض  تل 
حوالي  هجرة  في  عــام 20١3  صيف  منذ  االنسان،  حقوق  مجال  في 
فروا  ألفاً  ستين  حوالي  أّن  يُقدر  وهو  قراهم.  من  شخص  ألف  مئة 
باتجاه تركيا، منهم عشرة بالمئة من الكُرد. الجزء األكبر من الكُرد تم 
تهجيرهم في وقٍت سابق من صيف عام 20١3 من قبل مقاتلي الدولة 
اإلسالمية. حينما استولت ب ي د على المناطق المحيطة بتل أبيض من 
السكان  األولى  بالدرجة  فّر  حزيران 20١5  في شهر  اإلسالمية  الدولة 
أبيض،  تل  مدينة  من  عربي  مدني  ،شخص  محمود  والتركمان.  العرب 
الحماية  من مقاتلي وحدات  المدينة خوفاً  السكان فروا من  أّن  صّرح 
كما  أبيض  تل  مدينة  ترك  على  قسراً  إجبارهم  يتم  لم  حيث  الشعبية. 
لم يتم إجبارهم على البقاء فيها، حينما تم فتح الحدود مع تركيا بتاريخ 
أنهم كانوا يخشون أن  أفادوا  22 حزيران 20١5. الجئون عرب آخرون 
تعاملت  كما  تماماً  الشعبية  الحماية  وحدات  قبل  من  معاملتهم  يتم 

الدولة اإلسالمية قبل ذلك مع الكُرد.

الحماية  وحدات  تُطالبنا  أن  بدون  خوفاً،  تركيا  إلى  هربنا  »لقد 
الشعبية بذلك أو يتم إجبارنا بقوة السالح على ذلك.«١0

بأّن  أفاد  أبيض،  تل  في  المحلي  المجلس  في  السابق  العضو  يوسف، 
عدد كبير من القرى تم تدميرها من قبل سالح الجو األمريكي:
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11 مقابلة مع يوسف، العضو السابق في 

المجلس المحلي في مدينة نل أبيض، تشرين 

األول 20١5.

12 مقابلة مع يارا، إحدى السكان العرب 

من تل أبيض، حزيران 20١5.

الدولة اإلسالمية، قام  تنظيم  األمريكي على  الهجوم  »حينما حصل 
عناصر التنظيم باالختباء في القرى، ما اضطر األهالي إلى الفرار. 
حزب االتحاد الديمقراطي قام بإعطاء احداثيات القرى لألمريكان.«

إلى جانب أسباب الهروب هذه والتي كانت مرتبطة بظروف الحرب، 
تُشير المقابالت التي أجريناها أن وحدات الحماية الشعبية قامت بتهجير 
الناشط في مجال  يُفيد  أيضاً. هكذا  استراتيجية  القرى ألسباب  سكان 
حقوق اإلنسان محمود أّن كامل سكان قرية ثمانية آذار البالغ عددهم 
ألفين وخمسمئة نسمة والواقعة على بُعد 23 كيلومتراً غرب تل أبيض 
السرامدة  عشيرة  إلى  ينتمون  بغالبيتهم  القرية  سكان  تهجيرهم.  تم 
العربية ومعظمهم كانوا فالحين بسطاء. تم تهجيرهم باتجاه تركيا بدون 
ذكر أي سبب وذلك بعد أسبوٍع واحد فقط من سيطرت وحدات الحماية 
الشعبية على المنطقة. محمود يقول إّن القرية تقع على الحدود التركية 
لتهريب  الشعبية  الحماية  الذي تستخدمه وحدات  التهريب  على طريق 

البشر، والمخدرات، والسالح والمواشي.
مثال آخر على هكذا طريقة هو تدمير قرية بيرعاشق الواقعة على 
بُعد أربعة كيلومترات شرق تل أبيض، والتي تحدث عنها يوسف. معظم 
األهالي فروا من قرية بير عاشق في وقٍت سابق في شهر حزيران. في 
القرية  بتدمير  الشعبية  الحماية  قامت وحدات  األول  تشرين  نهاية شهر 
وتهجير العوائل المتبقية فيها. وقد صّرحت وحدات الحماية الشعبية أن 
مقاتلي الدولة اإلسالمية يختبئون في القرية. وهذا السبب كان فقط حّجًة 
تم التذرع بها، حيث لم تحصل اشتباكات مسلحة وإنما حصل إطالق نار من 
طرٍف واحد. وحينما أرادت العوائل المهّجرة البالغ عددها مئة عائلة، العودة 
إلى منازلهم، منعتهم وحدات الحماية الشعبية من ذلك بحجة أّن المنطقة 
لها أهمية استراتيجية عسكرية بالنسبة لهم. في هذه األثناء يتمركز مقاتلو 
جيش الدفاع الوطني المقرب من النظام في بيرعاشق، حيث يقومون 

بالتنسيق مع وحدات الحماية الشعبية وذلك بحسب يوسف.
أيضاً في تل أبيض شرقي تم تهجير للسكان في تاريخ ١5 حزيران 20١5 

وذلك بحجة أن مقاتلي الدولة اإلسالمية يتواجدون في القرية:

المسرحيات التي كان يقوم بها النظام: وحدات  »كانت تشبه تماماً 
المنطقة  نفسها في  الرصاص حول  بإطالق  الشعبية قامت  الحماية 
واقتحموا المنازل، ومن ثم تم تهجير لمعظم الناس وتم اعتقال البقية.«١١

تل  كيلومترات شرق  بعد خمسة  الواقعة على  القرية  تُعتبر هذه  حالياً 
أبيض واحدةً من ثالث مناطق فقط التي تسمح وحدات الحماية الشعبية 

الدخول منها إلى المدينة.
األساسي  السبب  كان  اإلسالمية  الدولة  مع  العرب  السكان  تعاون 
الذي كانت وحدات الحماية الشعبية تذكره كسبب للطرد من المنازل 

أو تدميرها. إحدى المقيمات العربيات من تل أبيض صّرحت:

»القوى الكُردية لم تتعرض للناس بأي شيء، ولكنهم كانوا يخشون 
يتم  لم  المدينة  في  اإلسالمية.  للدولة  مناصرين  بينهم  يكون  أن 

اعتقال أي عربي.«١2
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13 مقابلة مع محمود، ناشط في مجال 

حقوق االنسان من تل أبيض، تشرين 

األول 20١5.

14 مقابلة مع بسام، أحد السكان التركمان 

من قرية حمام التركمان، حزيران 20١5.

الدولة اإلسالمية كانت  التعاون مع  تهمة  أّن  إلى  تُشير  مقابالت أخرى 
يوسف  المحلي  المجلس  في  السابق  العضو  فقط.  كذريعةٍ  تُستخدم 
تل  من  كيلومترين  بُعد  على  الواقعة  المنبطح  قرية  سكان  أّن  يوضح 
بحسب  ولكن  اإلسالمية،  الدولة  مع  التعاون  بتهمة  تهجيرهم  تم  أبيض 

يوسف فإّن هذا غير صحيح البتة:

الدولة  تنظيم   ]…[ آخر.  خياراً  يملكون  يكونوا  لم  القرية  »سكان 
اإلسالمية كان القوة المسيطرة هناك. حينما تأتي الدولة اإلسالمية 
بسيارة إلى أحد الميكانيكيين، يتم إصالح سيارته مقابل أجور مالية. فهو 
يعيش من ذلك. ولكن سكان القرية لم يُقاتلوا مع الدولة اإلسالمية.«

أحد األمثلة على ذلك هو عباس العيسى، وهو معارض ذو توجه ليبرالي 
أبيض،  تل  كيلومترات شرق  ستة  بُعد  على  الواقعة  قصاص  قرية  من 
والذي ينشط منذ بداية الحرب األهلية ضد نظام األسد، وهو يُوّضح أّن 
الحماية  تُسوقها وحدات  التي  الدولة اإلسالمية  تنظيم  إلى  االنتماء  تُهم 
الشعبية هي سخيفة. هم جاؤوا بتاريخ ١ أيلول 20١5 إلى القرية وأرادوا 
االستيالء على سياراته. وقالوا له أنهم يعلمون أنه ال ينتمي إلى تنظيم 
وأي  اإلسالمية«،  الدولة  إلى  تنتمي  »سياراته  ولكن  اإلسالمية  الدولة 

نقاش في هذا الموضوع ال فائدة منه.١3
جانب  إلى  العسكرية  االستراتيجية  االعتبارات  يُظهر  هنا  المثال 
أخرى كانت تراها الـ ي ب ك مهّمًة لتهجير سكان القرى: اإلغناء الذاتي، 
الحماية  وحدات  تقم  لم  حيث  المنبطح،  قرية  في  بوضوح  يظهر  هذا 
أيضاً  قاموا  بل  منازلهم  واحتالل  القرية  سكان  بتهجير  فقط  الشعبية 

بسرقة محتويات المنازل وأثاثها، وفقاً ليوسف.
أيضاً،  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  في  ذكرها  تم  النهب  اتهامات 

وأيضاً في مقاالت تم نشرها أعاله في الصحف.
إلى جانب القرى العربية تم أيضاً تدمير قرى تركمانية بشكل كامل أو 
جزئي وتهجير سكانها. محمود يذكر من بينها قرية حمام التركمان، حيث 
تم هناك تدمير المنازل. أحد سكان هذه القرية صّرح لموقع كُردووتش:

»حينما اقتربت المعارك من مدينة سلوك بتاريخ ١3 حزيران 20١5، 
القوات  سيطرت  بعدما  الرقة.  باتجاه  جنوباً  بالتوجه  السكان  بدأ 
الكُردية على المدينة بتاريخ 20 حزيران 20١5 عاد معظم السكان إلى 
القرية. في ظهيرة يوم 22 حزيران دخلت سيارة محملة بالمتفجرات 
مساءً  اليوم  ذات  في  اآلساييش.  مبنى  أمام  وانفجرت  القرية  إلى 
قامت قوات التحالف ]المقصود هنا وحدات الحماية الشعبية[ بمطالبة 

السكان عبر مكبرات المساجد، بأن عليهم مغادرة القرية.«١4

بعد يوم واحد من ذلك بتاريخ 23 حزيران 20١5 طالبت وحدات الحماية 
الشعبية سكان قرية حمام التركمان بـمغادرة القرية خالل أربع وعشرين 
ساعة وذلك ألن قوات التحالف ستقوم بقصفها، مما دفع سكان القرية 
إلى اختيار أربعة أشخاص في صباح اليوم التالي للذهاب إلى تل أبيض 
وذلك للتحدث مع المسؤولين في ي ب ك هناك، واألشخاص األربعة كانوا: 
خلف محمد اإلبراهيم، ومحمد إمام المهال، وفواز الكُردي وعلي البيزا. 
من جانب وحدات الحماية الشعبية تم فقط إبالغهم أن وحدات الحماية 
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15 مقابلة مع بسام، أحد السكان التركمان 

من قرية حمام التركمان، حزيران 20١5.

16 مقابلة مع سليم، أحد السكان التركمان 

من حمام التركمان، حزيران 20١5. تقرير 

منظمة العفو الدولية )20١5: ١8( أكدت 

هذا اإلدعاء.

17 مقابلة مع محمود، الناشط في مجال 

حقوق االنسان من تل أبيض، تشرين 

األول 20١5.

18 على سبيل المثال، يارا، إحدى السكان 

العرب من تل أبيض، في حزيران 20١5.

19 مقابلة مع محمود، الناشط في مجال 

حقوق االنسان من تل أبيض، تشرين 

األول 20١5.

20 مقابلة مع محمود، الناشط في مجال 

حقوق االنسان من تل أبيض، تشرين 

األول 20١5.

الشعبية ستقوم بحماية السكان. األشخاص األربعة انتقلوا إلى بيت الشعب 
التابع لحزب االتحاد الديمقراطي في تل أبيض، وهناك تم اتهامهم بتعاونهم 
مع تنظيم الدولة اإلسالمية، كما تم إبالغهم أنه يجب على السكان مغادرة 
القرية. عند ذلك فّر حوالي ألفين وثمانمائة شخص من سكان القرية إلى 
القرى المحيطة. بعضهم عاد في اليوم التالي إلى قرية حمام التركمان. 
وحوالي مئتي شخص وجدوا ملجئ آمن لدى ذويهم ومعارفهم في تركيا.١5
أّن  أكّد  التركمان  حمام  قرية  سكان  من  آخر  ساكن  وهو  سليم 
وحدات الحماية الشعبية قامت بمطالبة أهالي القرية بمغادرة قريتهم 
القرية  في  يتواجدون  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  نائمة  خاليا  ألن  وذلك 
لم  إذا  بأنهم  السكان  تهديد  تم  قائالً:  يكمل  وأنهم في خطر.١6 محمود 
إحداثيات  بإعطاء  الشعبية  الحماية  وحدات  فستقوم  متعاونين  يكونوا 
القرية  وتدمير  بقصف  بدورهم  سيقومون  والذين  لألمريكيين  قريتهم 

خالل دقائق قليلة.١7
أثناء استطالعنا قالوا بحسب  بمقابلتهم  الذين قمنا  المدنيين  بعض 
تجاربهم بأّن عودة ذويهم ،الذين كانوا فارين إلى تركيا، باتجاه سوريا 
تمت بدون أي مشاكل.١8 ومع ذلك يعتقد محمود أّن ما بين ستة آالف 
إلى ثمانية آالف شخص عالقون في تركيا وال يملكون أية إمكانية للعودة. 
)كوباني(  العرب  عين  مدينة  من  العبور  عليه  يجب  العودة  يريد  من 

ويحتاج إلى كفالة من شخص كُردي من عين العرب أو تل أبيض.

»عرب تل أبيض ال يمكنهم منح هذه الكفالة.«١9

االعتقال التعسفي واختطاف المعارضين السياسيين

محمود يتحدث عن ساكن عربي مدني من الرقة إسمه إبراهيم الشاهين 
التحقق من هويته من قبل  أثناء  بتاريخ ١2 حزيران 20١5  تم اختطافه 
تل  من  بالقرب  أقرباء  له  حيث  أبيض.  تل  من  بالقرب  تفتيش  دورية 
أبيض وكان يريد زيارتهم. كإثبات لشخصيته كان يملك معه فقط شهادة 
سواقة صادرة عن الدولة اإلسالمية، حيث كان قد فقد هويته السورية 

أثناء الحرب األهلية في سوريا.

تم  ذلك  ومع  طوعاً.  به  الخاصة  السواقة  شهادة  بإظهار  »قام 
الدولة  مع  ال  عالقة  له  وليس  غيرسياسي،  شخص  هو  احتجازه. 
اإلسالمية وال مع النظام وال مع المعارضة أيضاً. ومع ذلك هو محتجز 

وفي قبضتهم منذ تاريخ ١2 حزيران 20١5.«20

المعتقلين في  الكثير من  الشاهين هو واحد من  وبحسب محمود فإن 
تم  الذين  األشخاص  عدد  يُقدّر  هو  الديمقراطي.  االتحاد  حزب  سجون 
احتجازهم منذ استالم وحدات الحماية الشعبية لزمام األمور في المنطقة 
ساعات  عدة  بين  ما  احتجازهم  فترة  تراوحت  بحوالي 5900 شخصاً، 
وشهور كثيرة في السجون الرسمية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي 
ووحدات الحماية الشعبية في رأس العين، وتل أبيض وعين العرب، كما 
في السجون السرية العديدة لهم، والتي توجد منها على سبيل المثال 
في قرية اليابسة التي تقع على بُعد ثمانية كيلومترات غرب تل أبيض، 
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21 مقابلة مع سليم، أحد السكان التركمان 

من حمام التركمان، حزيران 20١5.

والجرن التي تقع على بُعد ثمانية عشر كيلومتراً غرب تل أبيض وأيضاً 
وفي  أبيض.  تل  غرب  كيلومتراً  أربعين  بُعد  على  تقع  التي  بغديك  في 
عدد  قدر  األول 20١5  تشرين  شهر  أواسط  في  المقابلة  إجراء  تاريخ 
بهم.  التنديد  تم  غالبيتهم  بحوالي ١800 شخص،  المتبقين  المحتجزين 
ويتم اتهامهم باالنتماء إلى الدولة اإلسالمية، وآخرون يتم اتهامهم بإهانة 
المثال  آوجالن. فعلى سبيل  الله  الكُردستاني عبد  العمال  زعيم حزب 
قام  ألنه  فقط  أيام  لستة  سليمان  خليل  الفلسفة  مدرس  احتجاز  تم 

بإهانة آوجالن في عام 20١١ بشكل علني.
أيضاً سليم من قرية حمام التركمان يتحدث عن أنّه كيف قامت وحدات 

الحماية الشعبية باحتجاز سكان القرية بالعنف بدون أي سبب واضح:

رأس  من  ١4 حزيران 20١5  بتاريخ  الكُردية  القوات  قدوم  »أثناء 
وحتى  معهم.  بأخذه  وقاموا  موسى  علي  منزل  إلى  دخلوا  العين، 

يومنا هذا ال يعلم أحدٌ مكان وجوده.«2١

إضافًة إلى الحاالت األخيرة التعسفية يتحدث الناشط في مجال حقوق 
االنسان، محمود، عن عمليات اختطاف تستهدف المعارضين السياسيين:

تركيا  مع  الحدود  كانت  25 وحتى 27 حزيران 20١5  تاريخ  »من 
تم  سوريا،  إلى  حوالي 2500 الجئ  عاد  الفترة  هذه  في  مفتوحًة. 
كانت  حيث  الشعبية.  الحماية  وحدات  قبل  من  احتجاز ١86 منهم 
وحدات الحماية الشعبية تملك قوائم إسمية وتم احتجازهم مباشرةً 
للنظام وشاركوا بشكل  كانوا معارضين  الكثير من هم  الحدود.  من 
توجد  كانت  عليها  اطلعُت  التي  القوائم  أحد  في  الثورة.  في  فعّال 
أسماء أعضاء المجموعة الشبابية في تل أبيض، هذه المجموعة تتكون 
من الطلبة وشباب آخرين معارضين لألسد. الكثير منهم كان قد تم 
فصلهم من الجامعات بسبب نشاطاتهم المعارضة للنظام، وآخرون 
كانوا موظفين تم تسريحهم. الكثير من الناس لم يرجع من تركيا إلى 

سوريا ألنهم كانوا يعلمون أّن أسمائهم مدونة على هذه القوائم.«

ويتحدث  مستمر.  بشكل  التعذيب  عمليات  تحدث  االعتقال  فترة  أثناء 
محمود عن سجين عربي من تل أبيض:

»تم ادخال خرطوم في مؤخرته ومن ثم كان يتم من خالله تدفق الغاز 
أو الماء في مؤخرته. فقد تم اتهامه بالعمل مع الدولة اإلسالمية وأنّه 
كان يقوم بنقل أغراض لتنظيم الدولة اإلسالمية بسيارته. هو اعترف 
بأنّه كان يقوم بنقل ضرائب الدولة اإلسالمية بسيارته، ولكن فقط 
ألنّه كان يريد تأمين قوت يومه. وحتى بعد اعترافه كان يتم تعذيبه.«

االتحاد  حزب  كان  الذين  األشخاص  أّن  في  تكمن  األساسية  المعضلة 
الديمقراطي يُكلفهم بالتحقيق، كانوا ال يمتلكون أي مؤهالت أو تدريب 

مناسب لذلك:

»سعد الشويش، محامي من تل أبيض تم احتجازه. وكان منذ البداية 
ضمن المعارضة ضد النظام. حيث تم استجوابه من قبل عامل بناء يبلغ 
من العمر 29 عاماً، وال يعرف أي قانون من قوانين حقوق االنسان.«
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قبل  من  اختطافه  تم  شخص  فيها  مات  واحدة  حالة  في  األقل  على 
في 28 أيلول 20١5  اعتقاله:  فترة  أثناء  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
توفي الناشط العربي أيمن الحميدي الطحري البالغ من العمر 55 عاماً 
أخيه  ابن  أبيض. حيث كان قد تم أخذه مع  المشافي في تل  في أحد 
عادل البليخ الطحري البالغ من العمر 50 من قبل مقاتلين من وحدات 
قرية  في  الكائن  منزله  من  23 أيلول 20١5  بتاريخ  الشعبية  الحماية 
أبيض.  تل  جنوب  كيلومترات  ثمانية  بُعد  على  تقع  التي  عُبدي  حويجة 
وبحسب تحريات موقع كُردووتش فقد تم منع الدواء عنه على الرغم 
من أنّه مصاب بمرض السكري وذلك كوسيلة ضغط عليه. وحينما فقد 
الوعي تم نقله في بين ليلة يوم 27 إلى 28 أيلول إلى المشفى حيث 
كانت  فقد  أقرباءه  معلومات  وبحسب  ساعات.  عدة  بعد  هناك  توفي 
هناك آثار تعذيب واضحة على جثته في منطقة الرقبة والكتف اليسرى. 
الحر  للجيش  تابعة  كتيبة  وقائد  مؤسس  كان  الطحري  الحميدي  أيمن 
في حويجة عُبدي كان يقوم هو بتمويلها بماله الشخصي. الكتيبة كانت 
تقوم بحماية سكان قرية الطحري، وكانت لها عالقات جيدة مع السكان 
ألّن  حصلت  الشعبية  الحماية  وحدات  مع  اإلشكالية  المحليين.  الكُرد 

األخيرة رفضت وجود الكتيبة في المناطق التي تُسيطر عليها.22

الهياكل اإلدارية المركزية

قامت  أبيض  تل  على  الديمقراطي  االتحاد  حزب  سيطرة  أعقاب  في 
بتشكيل مجلس أعيان مكون من عشرة من العرب، وثالثة من الكُرد، 
المنطقة.  إدارة  مهمتهم  تكون  أن  على  تركماني،  وآخر  أرمني  واحد 
العادلة  النسبة  حسب  العادل  التمثيل  إلى  تُشير  العرقية  التركيبة 
للغالبية العربية في المنطقة. يوسف، وهو العضو السابق في المجلس 
المحلي في تل أبيض صّرح بأن معظم هؤالء األعضاء هم أتباع سابقون 
للنظام وأنهم ال يُمثلون أحداً عدا أنفسهم فقط. وهذا تم تأكيده من قبل 

محمود، الناشط في مجال حقوق االنسان من تل أبيض:

»رئيس مجلس األعيان، منصور السلوم هو أحد المقربين من النظام. 
المدينة  في  السلطة  على  الشعبية  الحماية  وحدات  استيالء  بعد 

قاموا باعتقاله وتعذيبه لمدة ستة أيام واآلن هو يتعاون معهم.«

الـ ب ي د تقوم بهذه الطريقة باختيار شركاء مقبولين بالنسبة لها وبدون 
المجلس أي قرار،  الواقع ال يملك هذا  أن تمنحهم سلطة حقيقة. في 
وذلك بحسب العديد ممن قمنا بمقابلتهم. اإلدارة العسكرية والسياسية 
في تل أبيض هي فقط في يد وحدات الحماية الشعبية وحزب االتحاد 
الديمقراطي.23 وفي الواقع هذا يعني أن حزب العمال الكُردستاني هو 
االتحاد  التابع لحزب  الشعب  بيت  رئيس  أبيض:  تل  القرار في  صاحب 
الديمقراطي هو الكادر لسنوات طويلة في حزب العمال الكُردستاني، 
فرهاد ديرك.24 القيادي في ب ك ك عمر حسين علوش والمسؤول منذ 
زمن عن كانتون كوباني )عين العرب(، هو اآلن إضافًة إلى ذلك مسؤول 
سياسي عن تل أبيض. المسؤولية العسكرية هي بيد كادر حزب العمال 

الكُردستاني حسين كوجري المتمركز في رأس العين.

22 كردووتش، 9 تشرين األول 20١5، »تل 

أبيض: وفاة ناشط عربي بعد اعتقاله من قبل 

الديمقراطي«، االتحاد   حزب 

<http://www.kurdwatch.org/?a3624>.

23 مقابلة مع يوسف، العضو السابق في 

أبيض، تشرين  تل  المحلي في  المجلس 

الناشط  األول 20١5. مقابلة مع محمود، 

العربي في مجال حقوق االنسان من تل 

أبيض، تشرين األول 20١5.

 24 انظر

  Allan Kaval, «Dans le Kurdistan syrien,

Tal Abyad veut oublier l’EI», Le Monde, 

 28 أيلول 20١5،

<http://www.lemonde.fr/proche 

-orient/article/2015/09/28/dans-le 

-kurdistan-syrien-tal-abyad-veut 

-oublier-l-ei_4774984_3218.html>.
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االستنتاج

موقع  قام  الذين  والتركمان  العرب  األشخاص  من  أي  يتحدث  لم 
كُردووتش بإجراء المقابالت معهم، عن التطهير العرقي من تل أبيض 
وريفها. في الواقع نحن نعتقد أنه لم يحصل تطهير بدوافع عرقية على 
المنطقة غير قابل  أّن عملية »تكريد«  المنطقة. كما  نطاق واسع في 
للتطبيق وذلك ألسباب ديموغرافية، حيث أن نسبة الكُرد ال تتجاوز هناك 
للقيام بذلك. في ذات الوقت فإن  العشرة في المئة، وهي قليلة جداً 
القانون الذي يترتب بموجه على كل الجئ يرغب بالعودة من تركيا إلى 
أبيض  أو تل  العرب  أّن يقوم شخص كُردي حصراً من عين  أبيض،  تل 

بكفالته، يُعتبر تمييزاً عنصرياً واضحاً على أساٍس عرقي.
التطهير على أساس عرقي ال  على ذلك فإن غياب حصول  عالوةً 
أيضاً،  يعني أنّه لم تحصل انتهاكات لحقوق اإلنسان أحياناً خطيرة جداً 
وهنا ليس الحديث عن حوادث فردية أو»صراعات شخصية« بين قادة 
وجيرانهم  أبيض  تل  إلى  أصولهم  تعود  الذين  الشعبية  الحماية  وحدات 
العرب، كما يعتقد مروان الذي قمنا بمقابلته وهو من تل أبيض.25 أكثر 
الديمقراطي  االتحاد  أّن حزب  أجريناها  التي  المقابالت  تُشير  ذلك  من 
اتبعوا ذات اآلليات  أبيض  لها في تل  التابعة  الحماية الشعبية  ووحدات 
وتشمل  الكُردية.  المناطق  في  بنجاح  يستخدمونها  كانوا  التي  القمعية 

هذه اآلليات:
• استهداف واختطاف المعارضين السياسيين، وعلى وجه الخصوص 
أولئك النشطاء المعارضين للنظام )في المناطق الكُردية تحصل إضافًة 

إلى ذلك بحق أعضاء األحزاب المنافسة(.
• منع تحرك أو عودة المعارضين.

• التنسيق مع المجموعات واألشخاص المقربين من النظام.
• توظيف أشخاص في مواقع حساسة )سواء كانوا مدراء استجواب 
وتحقيق أو في المناطق الكُردية قضاة( مؤهالتهم الوحيدة هي والءاتهم 

المطلقة لحزب االتحاد الديمقراطي.
• تشكيل مؤسسات تُظهر تمثيل السكان ولكن في الحقيقة هو دمج 
لمجموعات وأفراد يضعون أنفسهم في خدمة حزب االتحاد الديمقراطي.26
الديمقراطي  االتحاد  والقرار ضمن حزب  القوة  • إبقاء جميع مصادر 
ووحدات الحماية الشعبية التابعة لها27 وبذلك بيد حزب العمال الكُردستاني.28
• استخدام تهمة التنسيق مع الدولة اإلسالمية أو القرب منه كمبررعام 

الستخدام القمع.
الجانب األخير الذي تم ذكره، مهم على وجه الخصوص في قضية 
تدمير القرى وتهجير سكانها. وبحسب تحرياتنا في الكثير من الحاالت 
فقد كانت أسباب استراتيجية وأخرى اقتصادية السبب الرئيسي للقيام 
القرى.  إفراغ  لغاية  الدولة اإلسالمية  بمحاربة  التحجج  تم  بذلك، ولكن 
تعويض  حالة  أي  في  يتم  لم  الدولية،  العفو  منظمة  وبحسب  أنّه  وبما 
وحدات  أّن  إلى  النظر  يجب  لهم،  بديل  مسكن  تقديم  أو  المتضررين 
الحماية الشعبية استحسنت عملية تشريد السكان. تقرير منظمة العفو 
أو قرى  منازل  تدمير  تم  أين ومتى  أول محاولةٍ لكشف  يُمثل  الدولية 
العرب والتركمان، وأين تم تهجير السكان. العديد من القرى التي تم 

25 مقابلة مع مروان، أحد السكان العرب 

من تل أبيض، حزيران 20١5.

التابعة لحزب  الذاتية  26 في اإلدارة 

االتحاد الديمقراطي على سبيل المثال لم 

يُشارك المجلس الوطني الكُردي المكون 

حالياً من ثالثة عشر حزباً معارضاً لحزب 

الديمقراطي. االتحاد 

27 ويشمل ذلك على وجه الخصوص احتكار 

السلطة العسكرية فقط بيد وحدات الحماية 

مع  فيها  التعامل  تم  التي  الطريقة  الشعبية. 

في  الحر  للجيش  تابعة  كتيبة عسكرية  قائد 

المناطق  أبيض له تطابق فيما حصل في  تل 

الكُردية حيث هاجمت وحدات الحماية الشعبية 

مرات عدة وحدات الجيش الحر والوحدات 

العسكرية لألحزاب الكُردية األخرى. انظر إلى 

كُردووتش، أيلول 20١3، »ماذا تريد المعارضة 

أربيل  بين  ما  السياسة  السورية؟  الكردية 

وقنديل«، ودمشق   والسليمانية 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

KurdWatch_A009_ar_Parteien2.pdf>: 

.١7 ،١5

العمال  لكوادر حزب  كثيرة  28 أمثالة 

الكُردستاني الذين يعملون اليوم باسم حزب 

االتحاد الديمقراطي، يمكن العودة إليها في 

.١3–١2 موقع كُردووتش، أيلول 20١3: 
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الشأن، تم ذكرها من  الدولية في هذا  العفو  تقرير منظمة  ذكرها في 
التركمان  حمام  قرية  جانب  إلى  أيضاً.  بمحاورتهم  قمنا  أشخاص  قبل 
تم ذكر قرى، مال برهو، وعُبدي كوي ورنين. ومع ذلك في هذا التقرير 
بعينها  اضطهاد  حاالت  بتفاصيل  االهتمام  األساسي  الهدف  يكن  لم 
االتحاد  يتبعه حزب  الذي  الحكم  المالمح األساسية لشكل  وإنما عرض 
الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية التابعة له في تل أبيض، والتي 

تشبه في الكثير من النواحي ما تقوم به في المناطق الكُردية.
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