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 شامل رشق سوريا: اعتقاالت تطال نشطاء وإعالميني معارضني لإلدراة الذاتية  

وطالت أربعة نشطاء وإعالميني وهم: "عز الدين مال"  2021متوز/يوليو  18و  17وقعت عمليات االعتقال يومي 
 "و"محمد دحام أيو" و "محمد صالح شالل" و "برزان لياين
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، إضافة إىل وحدات مكافحة  األسايش ، قامت قوى األمن الداخيل، واملعروفة باسم  2021متوز/يوليو   18و    17بتاريخ  
( التابعة لقوات سوريا الدميقراطية )قسد(، باعتقال أربعة نشطاء معارضني وإعالميني كُرد من أعضاء  YATاإلرهاب )

الكردستاين   الدميقراطي  مسّمى  ،  S-PDKسوريا    –  الحزب  الكُ املنضوي ضمن  الوطني  سوريا    ردياملجلس    – يف 
ENKS يف مناطق شامل رشق سوريا الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية.. وقد وقعت عمليات االعتقال تلك 

، أقدمت دورية مشرتكة مؤلفة من: قوات األسايش ووحدات مكافحة اإلرهاب  2021متوز/يوليو  17ففي مساء يوم 
YAT  ،عضو   "محمد دحام أيو مكتب صحيفة "كُردستان" و " " مدير  مالعز الدين  "  :عىل اعتقال كّل من اإلعالمي

وقامت دوريات أخرى    .قامشلو/القامشيلسوريا يف مدينة    -الهيئة االستشارية يف الحزب الدميقراطي الُكردستاين  
" عضو املجلس املنطقي يف الحزب  محمد صالح شالل أحمد، باعتقال "ويف نفس اليوم   تتبع لنفس الجهات األمنية تلك

 .آغا جل/الجواديةاملذكور يف بلدة 

  ARK" مراسل برنامج  لياين برزان  ، باعتقال اإلعالمي "األمنية   الجهات  ذاتقامت  ،  2021متوز/يوليو    18فجر يوم    ويف
يف بلدة الكائن  ، وذلك من منزله  العراق  ردستانكُ  اقليمعاصمة    (هولري)  أربيل" يف  زاغروسالذي يُبث من فضائية "

 . لك  كرك /معبدة

، إضافة إىل شهود عيان، بإّن عنارص األسايش  املحتجزينوعلمت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، من أهايل  
، الذين قاموا بعمليات االعتقال تلك، مل يعرّفوا عن هويتهم أو يقدموا أي مذكرات  YATووحدات مكافحة اإلرهاب  

عن قيامهم بانتهاك حرمة منزل اإلعالمي "برزان حسني محمد" وتصوير  توقيف قضائية أثناء عملية االعتقال، فضالً  
 . رغم رفض العائلة والطلب منهم بعدم التصويرعملية اعتقاله يف منتصف الليل، 

 

 دوافع سياسية وراء عمليات االحتجاز 

العتقال تلك، ال ميكن  تحّدثت "سوريون" إىل عائالت املحتجزين لدى اإلدارة الذاتية، حيث قالوا بإّن دوافع عمليات ا
سوريا" واملعروف    –السيايس، حيث ينتمي معظمهم إىل "الحزب الدميقراطي الكردستاين    انتامئهمأّن تكون إال بسبب  

 مبعارضته الشديدة لإلدارة الذاتية. 

تتبع  التي قامت بها أجهزة أمنية  تحدثت إليها "سوريون"، بأن عمليات االعتقال  ،  بينام رجحت مصادر مطلعة أخرى
 احتجاز عىل    من )اإلدارة(أتت كرٍد  ،  من أعضاء الحزب الدميقراطي الُكردستاينإعالميني  بحق نشطاء و   لإلدارة الذاتية، 

، من  لعمليات اعتقال النشطاء األربعة   ( يف وقت سابق PYD  -  تحاد الدميقراطيحزب اال من أعضاء من   لها )ممثلني
 واملجلس الوطني الكردي يف سوريا.  PDK-Sالتي متول وتدعم حزب   قليم كُردستان العراقإقبل حكومة 

مكتب "مصطفى عثامن خليل" و "مصطفى عزيز" عضوي    :قد احتجزت كل من  اإلقليموكانت سلطات حكومة  
أثناء توجههم   2021حزيران/يونيو  10ية يف أربيل/هولري، بتاريخ ، و "جهاد حسن" ممثل اإلدارة الذاتPYDعالقات 

وأفرجت سلطات اقليم كُردستان العراق الحقاً رساح كل  . إىل مطار أربيل عاصمة اقليم كُردستان الستقبال وفد زائر
ل اإلدارة ، فيام ال يزال "جهاد حسن" ممث2021متوز/يوليو    29وذلك بتاريخ  ،  من "مصطفى خليل" و "مصطفى عزيز"

 (.2021آب/أغسطس  7عداد هذا التقرير )بتاريخ إ الذاتية يف أربيل/هولري محتجزاً حتى لحظة 

 

https://asayish.org/
https://www.pdk-s.com/app/
https://www.r-enks.net/
https://www.r-enks.net/
https://www.r-enks.net/
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0491,41.2764479,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0491,41.2764479,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0491,41.2764479,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!8m2!3d37.054943!4d41.2282471?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.9864593,41.8293286,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!2z2KzZhCDYp9i62KfYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743!3m4!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.9864593,41.8293286,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!2z2KzZhCDYp9i62KfYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743!3m4!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.9864593,41.8293286,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!2z2KzZhCDYp9i62KfYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743!3m4!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.9864593,41.8293286,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!2z2KzZhCDYp9i62KfYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743!3m4!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.9864593,41.8293286,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!2z2KzZhCDYp9i62KfYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743!3m4!1s0x400993542b4ae45f:0xc45278663dd00708!8m2!3d36.9853085!4d41.8184743?hl=ar&authuser=0
https://www.zagrosnews.net/ar
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@36.1974139,44.0790038,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400722fe13443461:0x3e01d63391de79d1!8m2!3d36.190073!4d43.9930303?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@36.1974139,44.0790038,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400722fe13443461:0x3e01d63391de79d1!8m2!3d36.190073!4d43.9930303?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@36.1974139,44.0790038,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400722fe13443461:0x3e01d63391de79d1!8m2!3d36.190073!4d43.9930303?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@36.1974139,44.0790038,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400722fe13443461:0x3e01d63391de79d1!8m2!3d36.190073!4d43.9930303?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@36.1974139,44.0790038,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400722fe13443461:0x3e01d63391de79d1!8m2!3d36.190073!4d43.9930303?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@36.1974139,44.0790038,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400722fe13443461:0x3e01d63391de79d1!8m2!3d36.190073!4d43.9930303?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@35.8961572,46.0494067,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40090675168d57f5:0x18d1cbbe61767ce8!8m2!3d36.4103395!4d44.3871953?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@35.8961572,46.0494067,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40090675168d57f5:0x18d1cbbe61767ce8!8m2!3d36.4103395!4d44.3871953?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@35.8961572,46.0494067,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40090675168d57f5:0x18d1cbbe61767ce8!8m2!3d36.4103395!4d44.3871953?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@35.8961572,46.0494067,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40090675168d57f5:0x18d1cbbe61767ce8!8m2!3d36.4103395!4d44.3871953?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%AD/@35.8961572,46.0494067,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40090675168d57f5:0x18d1cbbe61767ce8!8m2!3d36.4103395!4d44.3871953?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0173289,41.9733741,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40099657fc70731b:0x2bbcfabda98cbf43!8m2!3d37.0204531!4d41.9517499?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0173289,41.9733741,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40099657fc70731b:0x2bbcfabda98cbf43!8m2!3d37.0204531!4d41.9517499?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0173289,41.9733741,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40099657fc70731b:0x2bbcfabda98cbf43!8m2!3d37.0204531!4d41.9517499?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0173289,41.9733741,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40099657fc70731b:0x2bbcfabda98cbf43!8m2!3d37.0204531!4d41.9517499?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@37.0173289,41.9733741,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40099657fc70731b:0x2bbcfabda98cbf43!8m2!3d37.0204531!4d41.9517499?hl=ar&authuser=0
https://pydrojava.org/
https://pydrojava.org/
https://pydrojava.org/
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 تفاصيل عمليات االحتجاز من قبل اإلدارة الذاتية: 

التابعة لقوات سوريا الدميقراطية،    YAT، قامت وحدات مكافحة اإلرهاب  2021متوز/يوليو    17مساء يوم   .1
الُكردستاين   الدميقراطي  الحزب  يف  املنطقي  املجلس  أحمد"، عضو  "محمد صالح شالل  سوريا    -باعتقال 

(PDK-S  من منزله الكائن يف ريف بلدة الجوادية/جل آغا. وبحسب مصدر من عائلة "شالل أحمد" فأن ،)
لهم عدة سيارات عسكرية أقدمت عىل اعتقال ابنها بعد  عنرصاً تق  15مجموعة مسلحة مؤلفة من أكرث من  

التهمة   التاسعة مساًء، ذلك دون بيان سبب االعتقال أو  الساعة  مداهمة منزله يف قرية "عابرة" بحدود 
 املوجهة إليه. 

  30تزامن اعتقال "محمد أحمد" مساء ذلك اليوم، مع اعتقال اإلعالمي "عز الدين زين العابدين محمود" ) .2
 "، من قبل نفس الجهة األمنية، وذلك يف وسط مدينة القامشيل/قامشلو. مال  الدين  عز، املعروف باسم "عاماً(

يُصدرها   التي  "كُردستان"  لصحيفة  القامشيل/قامشلو  ملكتب  مديراً  يعمل  محمود"  الدين  "عز  أّن  املعروف  ومن 
 وهو عضو يف املجلس املنطقي يف الحزب نفسه. سوريا،  -الحزب الدميقراطي الكردستاين 

أحد أفراد عائلة "محمود" قال لـ "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إن مسلحي جهة أمنية تابعة لإلدارة الذاتية  
قاموا باعتقال "عز الدين" بالقوة يف شارع عام وسط القامشيل/قامشلو وعىل مرأى من سكان الحّي املحليني، وتابع  

 قائالً: حديثه 

"كان عز الدين وزوجته عائدان من منزل والده يف القامشيل، بحدود الساعة التاسعة والنصف مساًء، حيث  
استوقفتهم فجأًة سيارة من نوع سوناتا، ترجل منها مسلحان إثنان ُملثامن، قاما باعتقال عزالدين واقتياده  

 إىل السيارة بالقوة، عرب تهديده بالسالح". 

املصدر فأن اعتقال "عز الدين" مل يتّم مبوجب مذكرة رسمية، كام مل يُعرف املسلحني عن أنفسهم، فضالً  وبحسب  
 عن اتباعهم اسلوب الرتهيب خالل عملية االعتقال، وأضاف: 

"مل ينفع رصاخ زوجة عز الدين واستنجادها لحامية زوجها، يف حني حاول األخري مقاومة املسلحني عىل  
أهايل الحّي الذين اكتفوا باملشاهدة فقط ومل يستطيعوا التدخل خوفاً من العواقب، ال سيام أن  مرأى من 

سيارة أخرى من نوع جيب، تقل أربعة مسلحني ملثمني آخرين، كانت تراقب الوضع عن كثب يف نهاية  
 الشارع، حيث رُجح أنها تابعة أيضاً لإلدارة الذاتية". 

، 2015-2014عرض لالعتقال ملدة شهرين من قبل قوات اإلدارة الذاتية، بني عامي  وسبق لـ "عز الدين محمود" أن ت
الكردستاين   الدميقراطي  "الحزب  صفوف  والسيايس ضمن  اإلعالمي  نشاطه  خلفية  عىل  املُعارض    -وذلك  سوريا"، 

 لسياسة اإلدارة الذاتية. 

نهاية   .3 حلول  الت2021متوز/يوليو    17  يومومع  األمنية  القوات  أقدمت  اعتقال  ،  الذاتية عىل  لإلدارة  ابعة 
الُكردستاين  أيو  دحام  محمد" الدميقراطي  الحزب  االستشارية يف  الهيئة  السابق   -" عضو  سوريا، والرئيس 

 يل للمجلس الوطني الكردي يف القامشيل/قامشلو.للمجلس املح
مصدر من عائلة "أيو" قال لـ"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إن "محمد أيو" تمَّ اعتقاله من قبل مجموعة  

مساًء، وذلك    11:30يف حوايل الساعة    YATمسلحني ملثمني من وحدات مكافحة اإلرهاب    10مؤلفة من أكرث من  
 فرعي حلويات "زنگني" العائدة ملكيتهام ألبنه. خالل حفل افتتاح 

https://twitter.com/EzzedinMalla?s=09
https://twitter.com/EzzedinMalla?s=09
https://twitter.com/EzzedinMalla?s=09
https://twitter.com/EzzedinMalla?s=09
https://twitter.com/EzzedinMalla?s=09
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011291377583
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011291377583
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011291377583
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011291377583
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011291377583
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وبحسب الشاهد فإن عملية االعتقال متّت بشكل تعسفي عىل مرأى من الحضور، دون إبراز أي مذكرة قضائية،  
حيث تم اقتياد "محمد أيو" بعد عصب عينيه إىل جهة مجهولة، وال يزال مصريه غري معلوماً، حتى لحظة اعداد هذا  

 التقرير.

، أي بعد عّدة ساعات من اعتقال "محمد أيو"، اعتقلت قوة مشرتكة من 2021متوز/يوليو    18ر يوم  ويف فج .4
اإلرهاب   مكافحة  ووحدات  "YATاألسايش  اإلعالمي  )محمد  حسني  برزان ،  املعرو   48"  باسم  عاماً(،  ف 

 "برزان لياين"، وذلك من منزله يف بلدة معبدة/كرك لك بريف مدينة القامشيل/قامشلو. 
الذي يُبث من فضائية "زاغروس" يف    ARKومن املعروف أّن الناشط اإلعالمي "برزان محمد" يعمل مراسالً لربنامج  

  - يف "الحزب الدميقراطي الُكردستاين    أربيل )هولري( عاصمة اقليم كُردستان العراق، وهو عضو يف املجلس الفرعي
 سوريا، وعضو أيضاً يف "اتحاد الصحفيني السوريني"، كام أنه متزوج ولديه أربعة أوالد.

عاماً( شقيق املعتقل "برزان محمد" وصف عملية اعتقال أخيه بالتعسفية، ورسد لـ "سوريون من   33كوالل محمد )
 الً: أجل الحقيقة والعدالة" تفاصيل ما جرى قائ

، اقتحم أكرث من خمسة عرش مسلحاً،  2021متوز/يوليو  18 -  17"يف متام الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 
بينهم امرأتني، من قوات األسايش واستخبارات قوات سوريا الدميقراطية )قسد( منزل برزان، وقاموا بالهجوم  

 عليه واعتقاله بإسلوب همجي كام لو أنه كان ارهابياً". 

"محمد" فأن القوات التي اعتقلت "برزان" مل تُعرف عن نفسها، أو تربز أي مذكرة اعتقال قانونية بحقه،  وبحسب  
 كام قامت برتويع أفراد عائلته، وتابع حديثه قائالً: 

املنزل   أرجاء  بأسلحتهم يف  وانترشوا  يكشفوا عن هويتهم،  أقنعة إلخفاء وجوههم، مل  املسلحون  "ارتدى 
برزان وأفزعوا زوجته وأوالده، كام أرصوا عىل اعتقاله بلباسه الداخيل، لكن زوجته    برسعة، ثم هجموا عىل 

 رفضت وأعطته مالبسه، واألسوء أن أحد املسلحني كان يحمل كامريا ويصور عملية االعتقال املُشينة". 

ذلك الوقت املتأخر  رفضت ابنة "برزان محمد" انتهاك حرمة منزلهم وتصوير اعتقال والدها رغامً عنهم، ال سيام يف  
من الليل، لكن تلك القوات مل تستجب لرفضها، وعىل العكس من ذلك، مل يحرتم املسلح خصوصية أفراد العائلة يف  

 "كوالل لياين". لـمنزلهم واستمر يف التصوير، وفقا 

الجسدية و  األمر، ذلك خوفاً عىل تدهور صحتها  بادئ  اعتقاله  "برزان" والدته بخرب  تبلغ عائلة  النفسية، لكنها  مل 
علمت بالحادثة بعد ميض يوم كامل، لتصاب بجلطة دماغية حزناً وقهراً عىل ابنها، أدت إىل حدوث شلل يف يداها  

 وساقها اليمنى، كام أصبح لسانها عاجزاً عن النطق، وقد تحدث الشاهد "كوالل محمد" حول حالة والدته قائالً: 

التعذيب يف سجون اإلدارة الذاتية وقعاً كبرياً عىل والديت حني  ( تحت  أمني عيىس العيل "كان لخرب مقتل ) 
سامعها بخرب اعتقال )برزان( بتلك الطريقة العنيفة، نحن نقوم بعالجها اآلن بإستشارة األطباء، كام نحمل  

 اإلدارة الذاتية وقواتها العسكرية مسؤولية أي أذى يلحق بها، وبأخي املعتقل". 

، باعتقال ابنها بشكل تعسفي، قبل أيام فقط  2021متوز/يوليو    20عرب بياٍن نرشته، يوم    ونددت عائلة "برزان محمد"
من حلول عيد األضحى املبارك، مناشدًة املنظامت الحقوقية واإلنسانية الدولية بالضغط عىل اإلدارة الذاتية ألجل 

إلدارة الذاتية محاسبة املسؤولني عن هذه  اطالق رساح معتقيل الرأي ورد االعتبار لهم ولعائالتهم، كام طالب البيان ا
 االنتهاكات املنافية لحقوق اإلنسان.

https://www.facebook.com/berzanhiseen
https://www.facebook.com/berzanhiseen
https://www.facebook.com/berzanhiseen
https://www.facebook.com/berzanhiseen
https://www.facebook.com/berzanhiseen
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d9%91%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%91%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa/
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من قبل قوى األمن الداخيل/األسايش أو قوى االستخبارات    لالعتقالوسبق أن تعرض "برزان محمد" مرات عديدة  
، حيث بقي معتقالً نحو ستة أشهر عىل خلفية نشاطه 2017أيار/مايو عام  13التابعة لإلدارة الذاتية، كان آخرها يف 

 السيايس واإلعالمي. 

 

 ردود مستنكرة لعمليات االعتقال 

صدر عنها، بتاريخ    بيانً يف ردها عىل عمليات االعتقاالت املذكورة، اعتربت األمانة العامة للمجلس الوطني الُكردي، يف  
"استهتاراً بالرأي العام وتعميامً ملناخ االستبداد قبل اإلدارة الذاتية    ، عمليات اعتقال أعضائه من2021متوز/يوليو    18

"نسف املفاوضات املأمولة والتي تم التمهيد باستئنافها والتفاؤل  ، وقالت إن الهدف منها هو  وقمع الرأي اآلخر"
 بالوصول إىل اتفاق يوحد املوقف الُكردي". 

من التابعة لإلدارة الذاتية باعتقال عضوين آخرين لها يف وقت سابق  واتهم املجلس الوطني الُكردي يف بيانه قوى األ 
وهام: "فرمز عبد الكريم" يف مدينة املالكية/ديريك و "عبد الغفار محمد" يف بلدة الجوادية/جل آغا، وهام عضوين 

 سوريا. -يف الحزب الدميقراطي الُكردستاين 

"قسد" والراعي االمريك للمفاوضات الُكردية إىل التدخل لوضع    كام دعا املجلس الُكردي املنظامت الحقوقية وقيادة
 حد لهذه االنتهاكات واطالق رساح جميع املعتقلني وااللتزام مببادئ حقوق االنسان وحرية الرأي والتعبري. 

" بتاريخ    تقرير" يف  حدود  بال   مراسلونونددت منظمة  الداخيل 2021متوز/يوليو    20لها، صدر  األمن  قيام قوى   ،
باعتقال ثالثة صحفيني يف القامشيل/قامشلو، ويتعلق األمر  لإلدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا،)األسايش( التابعة  

ومحمد صالح )املراسل السابق   ARK TVقناة   بكل من عز الدين املال )مدير صحيفة كُردستان(، وبرزان لياين مراسل
 لتلفزيون كوردستان(.

،  توضيحاً وكرد عىل تقرير منظمة "مراسلون بال حدود"، أصدرت دائرة اإلعالم يف اإلدارة الذاتية يف شامل ورشق سوريا  
نفت فيه االتهامات املوجهة إليها، متهمًة بدورها املنظامت واملؤسسات الدولية املدافعة    2021متوز/يوليو    25بتاريخ  

إعالمية   قضايا  إىل  وتحويلها  الذاتية  اإلدارة  مناطق  يف  الجنائية  الحوادث  بعض  باستغالل  الصحفيني  حقوق  عن 
وقالت دائرة اإلعالم التابعة    للصحفيني وتضييق عليهم وعىل حرية العمل اإلعالمي.  والرتويج لألمر وكأنه استهداف 

 لإلدارة الذاتية يف توضيحها: 

"تعمل هذه املنظامت سواء بقصد أو بدون قصد عىل تشويه الحقائق واالستناد ملصادر غري حقيقية يف  
داقية معظم تقارير هذه املنظامت  املعطيات التي تستند عليها يف كتابة تقاريرها وهو ما يضعف من مص 

 .التي بدأت تعمل بعضها ألجل أجندات معينة"

 اإلعالمي "عز الدين محمود"آب/أغسطس، مل يتّم اإلفراج سوى عن    7وحتى االنتهاء من كتابة هذا التقرير بتاريخ  
"محمد  فيام ال يزال    .يوماً عىل اعتقاله  19بعد ميض    . أي2021آب/أغسطس    5بتاريخ  وذلك  ،  من قبل اإلدارة الذاتية

 دحام أيو" و "محمد صالح شالل" و "برزان لياين" معتقلون. 

كام ال يزال "جهاد حسن"، ممثل اإلدارة الذاتية لشامل رشق سوريا يف أربيل، محتجزاً لدى سلطات إقليم كردستان  
 العراق.

https://stj-sy.org/ar/212/
https://rsf.org/ar
https://rsf.org/ar
https://rsf.org/ar
https://rsf.org/ar
https://rsf.org/ar
https://rsf.org/ar/news/-352
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