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 لخصمُ 
 

 انتھاكات وسوریا العراق في "داعش") بـ أیضا (المعروف اإلسالمیة" "الدولة تنظیم توسع صاَحب
 ،مرئیة غیر الجماعة ید على النطاق واسعةال واالختطاف االعتقال عملیات كثرأ كانت مروعة. علنیة
 التفتیش، نقاط وعند وسیاراتھم، منازلھم، من اآلالف ُخطف - عنھا المعلن تلك فظاعة بنفس ولكن

 لحقوق السوریة "الشبكة أبلغت للمفقودین، الكلي العدد معرفة عدم رغم المفقودین. عداد في لیُصبحوا
 مجھوال. مصیرھم یزال وما داعش اعتقلھم ألفراد حالة 8,143 من أكثر عن اإلنسان"

 

 داعش. اعتقلھم الذین األشخاص من مجموعات أو ألفراد حالة 27 على الضوء التقریر ھذا یسلط
 التقریر یوثق .للتنظیم العسكریة الھزیمة قبل داعش، لدى احتجازھم أثناء كانت عنھم معلوماتال آخر

 مختلفة مجموعات من داعش ضد والمقاتلین والصحفیین، اإلنساني، العمل وموظفي نشطاء حاالت
 بعض في لداعش. الخاضعة المناطق في المقیمین لسكانا إلى باإلضافة للحكومة، ومناھضة حكومیة

 محتجزون قال أخرى، حاالت وفي أقاربھم، یعتقلون داعش عناصر األشخاص رأى الحاالت،
  التنظیم. معتقالت في المفقود الشخص رأوا إنھم سابقون

 

 أو توسعھم أمام عقبة اعتبروه من داعش عناصر استھدف الحاالت. ھذه عن مختلفة أنماط تنبثق
 داعش تحضیرات أثناء 2013 في الرقة في نشطاء اختفاء حالة في ذلك یتضح لحكمھم. مقاوما

 المعارضین ذلك فحیّد واالرتباك، الخوف النشطاء ھؤالء واختفاء اختطاف بث المدینة. على للسیطرة
 قادرا اعتُبر من وكل الصحفیین داعش استھدف كما المقاومة. في فكروا لمن عبرة وشّكل ،العلنیین

 الخارجي. العالم أمام "الخالفة "دولة اتممارس انتقاد على

 

 أحبائھم عن لالستفسار المعتقالت زاروا أو داعش مسؤولي مع تواصلوا الذین األقارب تلقى ما نادرا
 أنفسھم. ھم احتُجزوا الحاالت، أسوأ وفي معلومات، أي

 

 الدولي التحالف لصالح التجسس أو بالعمل داعش اتھمھم أشخاصا أخرى إخفاء عملیات استھدفت
 األكراد، یقودھا التي الجماعات أو السوریة، الحكومة أو المتحدة، الوالیات بقیادة داعش على للقضاء

 سوریا" وشرق لشمال الذاتیة "اإلدارة غالبیة یشكل الذي الدیمقراطي"، االتحاد "حزب فیھا بما
 التي للسلطات المدنیة الھیئة وھو الدیمقراطیة"، سوریا و"مجلس األكراد؛ بقیادة اتیة)الذ (اإلدارة
 سوریا لمجلس المسلح الجناح الدیمقراطیة"، سوریا و"قوات سوریا؛ شرق شمال في األكراد یقودھا
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 حتى مسؤوال كان والذي الذاتیة اإلدارة بقیادة المحلیة القوات من تحالف وھو الدیمقراطیة،
 داعش. سیطرةل سابقا الخاضعة المناطق إدارة عن 2019 األول أكتوبر/تشرین

 

 التنظیم وّسع عندما 2014 في خصوصا العسكریة، داعش ھجمات خالل الضحایا من العدید اختفى
 بالقرب الحكومیة القواعد من الجنود مئات داعش اعتقل كثیرا. لسیطرتھ الخاضعة األراضي مساحة

 قاوموا الذین الشعیطات عشیرة من ورجاال كوباني، من بالقرب قرى من أكراد ورجاال الرقة، من
 .التنظیم

 لنساء حاالت عدة ووتش" رایتس "ھیومن وثّقت لكن الرجال، من كانوا داعش اعتقلھم الذین غالبیة
 محلیات. ناشطات منھن أیضا، اختفین

 

 الذین السوریین على التقریر ھذا یركز داعش، ید على السوریین غیر من كبیر عدد اختفى بینما
 أو الجنسیة تتجاوز اإلجابات وقلة الغموض عن الناتجة العائالت معاناة أن إلبراز السعي مع فُقدوا،

 البالد. مستوى على قلق مصدر وأنھا العرقي، أو السیاسي االنتماء

 

 هءأعضا داعش صور الحاالت، بعض في اختطافھم؟ أو اعتقالھم بعد باألشخاص داعش فعل ماذا
 التي المنشآت قُصفت أخرى، حاالت في لدیھم. ینالمحتجز بحق القانون خارج إعدامات تنفیذھم أثناء

 العسكري التحالف أو داعش على للقضاء الدولي التحالف ید على – كمعتقالت داعش استخدمھا
 .القصف أعقبت التي الفوضى أثناء فروا من باستثناء الجمیع بحیاة أودى ما – الروسي-السوري
 مجھولین. ومصیرھم مكانھم یزال ال داعش، ید على فُقدوا الذین لآلالف بالنسبة

 

 ھزیمة تؤدي أن في یأملون كانوا إنھم ووتش رایتس ھیومن إلى تحدثوا الذین المفقودین عائالت قالت
 التأخیرات، من سلسلة لكن أقاربھم. عن معلومات على بسرعة حصولال إلى األرض على داعش

 طریقھم. في كبیرة عقبات وضعت الواقع األمر سلطات في والتغییرات السیاسیة، اإلرادة وانعدام

 

 المسلحة األطرافو تركیا شنت ،2019 األول أكتوبر/تشرین في األمور، لمجریات إضافي تعقید في
 بھدف األكراد لسیطرة الخاضع سوریا شرق شمال على ھجوما تدعمھا تيال الحكومیة غیر السوریة
 تركیا تعتبرھم الذین الكردیة العناصر من السوریة-التركیة الحدودیة المنطقة تطھیر في یتمثل مزعوم

 لبدء لتركیا أخضر ضوءا لمثّ  ما قواتھا، بسحب األمریكیة اإلدارة قرار عقب الھجوم جاء إرھابیین.

 على المسیطرة السلطات في تغییر إلى الھجوم أدى النطاق، واسع النزوح إلى اإلضافةب الھجمات.
 األرض.
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 ایةرعب اتفاق إلى السوریة والحكومة الدیمقراطیة سوریا مجلس توصل األول، أكتوبر/تشرین 13 في
 ضد لدعمھا الدیمقراطیة سوریا قوات سیطرة مناطق بدخول السوریة الحكومة لقوات یسمح روسیا
 من جزء على االستیالء من تدعمھا التي والفصائل تركیا تمكنت نفسھ، الوقت في التركي. التوغل
 بین اتفاق سمح أبیض. وتل العین رأس بین الذاتیة، اإلدارة لسیطرة سابقا ةالخاضع الحدودیة المنطقة

 بھذه باالحتفاظ لتركیا األول أكتوبر/تشرین 22 في روسیا رئیس ،وبوتین ،تركیا رئیس ،إردوغان
 جمیع في السوریة الحكومة وجود عزز كما نسحاب.اال على األكراد بقیادة القوات وألزم المناطق،
 خرى.األ المناطق

 

 الذاتیة، واإلدارة وتركیا، السوریة، الحكومة سیطرة مدى التقریر ھذا كتابة عند واضحا یكن لم
 ما ،داعش سیطرة تحت كانت التي المناطق في داعش على للقضاء المتحدة الوالیات بقیادة والتحالف

  التعافي. جھود وھدد ،یتكلموا أن یجب من مع معرفة العائالت على أكثر صعب

 

 أن یجب التي القصوى األھمیة التطورات ھذه تظھر المناطق، ھذه على یسیطر عّمن النظر بغض
     داعش. أخفاھم الذین األشخاص إلى توصل أن شأنھا من متاحة خیوط ألي السلطات تولیھا
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 حتى األولویة القضیة هھذ يلتول المحدودة المحلیة الجھود األرض على السلطات تُنسق لم اآلن، حتى
 التابعة المناطق في .المحدودة صالحیاتھا وضمن اسیطرتھ تحت تقع التي المناطق مختلف بین

 في بینما للمختفین، لجنة كوباني في الكردي المحلي المجلس أنشأ ل،المثا سبیل على االكراد لسیطرة
 عن مسؤولة كانت المخابرات أجھزة إن للمحافظة التابع المدني" "المجلس أعضاء قال الرقة،

 األمن أجھزة مع داخلال نازحي مخیمات في مقیمة عائالت عدة تواصلت القضیة. في التحقیق
 ولم األخرى السلطات إلى توجھھم لم األجھزة لكن "األسایش"، بـ المعروفة الكردیة، والمخابرات

 حاالت ومتابعة لتسجیل مسؤولة ھیئة أو نظام غیاب بقضایاھم. متعلقة معلومات تسجل أو تجمع
 مناصب في معارفھم إلى اللجوء إلى العائلة أفراد اضطرار یعني المعلومات توفر عند المفقودین
 غیر أطراف إلى أو الجماعیة، المقابر حفر عن ولینالمسؤ والمسعفین المحلیة، والمستشفیات السلطة،
 األسر لطلبات واألسایش الدیمقراطیة سوریا قوات تستجب لم الحاالت، من العدید في رسمیة.

 زادت غامضة أو متضاربة ردودا الجھات ھذه تقدم الحاالت، بعض في المعلومات. على للحصول
 الوحیدة مصادرھم إن ووتش رایتس ھیومن قابلتھم الذین األشخاص قال .العائالت إحباط من

 محلیة وإشاعات أنباء من أو ،معتقالتال في أقاربھم رأوا سابقین سجناء من غالبا تأتي للمعلومات
 .مؤكدة غیر

 

 داعش. علیھا یسیطر كانت التي المناطق في الجثث آالف تحوي جماعیة مقبرة 20 من أكثر اكتُشف
 والموارد الدعم لكن الجثث، باستخراج المحلیة الفرق بدأت الرقة، سیما ال المناطق، بعض في

 یضر ما الدولیة، الممارسات ألفضل وفقا للمواقع حمایة تتوفر ال كافیة. تكن لم لجھودھا المخصصة
 من أعضاء ووتش رایتس ھیومن قابلت ،2019و 2018 في أقاربھا. على التعرف في األسر بفرص

 وانتشال الجماعیة المقابر فتح عن المسؤولة المجموعة وھو ة،الرق في "األولي االستجابة فریق"
 الرشید ملعب في جماعیة مقبرة یفتحون وھم عملھم منھج وراقبوا المحافظة، أنحاء جمیع في الجثث

 كان موحدة إجراءات وغیاب البسیطة اأسالیبھ فإن وعنایة، بجد یعمل الفریق أن مع الرقة. مدینة في
 الحكومة سیطرة مناطق في المفقودین. ھویة تحدید في تساعد قیّمة وماتمعل تھدد أن شأنھا من

 داعش أعضاء من لآلالف الحكومة احتجاز رغم ،جدٍ مُ  غیر اأحبائھ عن العائالت بحث كان السوریة،
 السلطات من إجابات ینتظرون زالوا ما الذین بین من سیطرتھا. مناطق في جماعیة مقابر واكتشافھا

 .السوري الجیش جنود من مئات عائالت

 

 معلومات على بالحصول وعودا یھموتلقّ  لإلشاعات، العقیمة ةمالحقال من معاناتھم عن األقارب رعبّ 
 قال األدلة. بعض على العثور أمل على السابقة المعتقالت وزیارة المال، مقابل مشبوھین وسطاء من

 قتل داعش بأن تكھنات وإنما معلومات، أي تلقوای لم إنھم السوریین بالمسؤولین التقوا الذین أولئك
 أقاربھم، قُتل إذا إنھ ووتش رایتس ھیومن لـ العائالت قالت معرفة. ألي شامل إنكار أو أسراه، جمیع

  الصفحة. لطيّ  الئق بشكل دفنھم یریدون فھم
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 األولویة. یعطھا وأ المفقودین مسألة داعش على للقضاء المتحدة الوالیات بقیادة لتحالفا یعالج لم كما
 وإعالن وألمانیا، المتحدة الوالیات فیھا بما الجثث، الستخراج تمویلھا المانحة الدول زیادة رغم

 بارزة سوریة دینیة شخصیات خمس مكان بشأن معلومات یمتلكون لمن مكافأة عن المتحدة الوالیات
 التحالف اعتقل .اأقاربھ یرمص لتحدید العائالت لدعم قلیلة موارد التحالف خصص داعش، اختطفھم

 في الكثیرون فیھم بمن أسرھم، وأفراد داعش إلى بانتمائھم المشتبھ آالف الدیمقراطیة سوریا وقوات
 المعلومات، ھذه لدیھم كانت إذا ولكن األسئلة، ھذه على إجابات یمتلكون قد والذین السلطة، مناصب

 العائالت. مع یشاركوھا فلم

 

ُقدما كیفیة المضي    
 وقوات المدنیة المحلیة المجالس إلى باإلضافة ،سوریا شرق شمال في  1الواقع األمر لسلطات ینبغي
 داعش. حكم تحت المختفین عن اسیطرتھ مناطق في المعلومات بجمع مكلّفة مدنیة ھیئة تشكیل األمن
 لتسھیل العائالتب االتصال معلومات فیھا بما للمفقودین، بیانات بقاعدة لیةاآل تحتفظ أن یجب

 مع وكذلك المنطقة في وفتحھا الجماعیة المقابر حمایة عن المسؤولین مع والتنسیق التحدیثات،
 إلى الوصول یمكنھم ممن السابقین داعش أعضاء استجواب عن المسؤولة االستخبارات سلطات
 سلطة لكل وخارجھا. سوریا داخل العائالت مع التواصل على الھیئة تُرّكز أن یجب األدلة. أو الوثائق

 مع االستخباریة المعلومات ومشاركة تنسیقال الھیئة ھذهل ینبغي الواقع، األمر سلطات من
 یجب اآللیات، ھذه مثل ُوجدت حیثما للمفقودین. شامل حصر إلتاحة المسیطرة األخرى المجموعات

  شامل. بشكل عملھا أداء من لتمكینھا المحلیة السلطات بدعم تتحلى أن

 

 جمیع ید على اآلالف لعشرات القسري واالختفاء المطول التعسفي باالعتقال السوري النزاع زتمیّ 
 ھذه. االختفاء حاالت أغلب عن مسؤولة األسد بشار السوري الرئیس حكومة كانت النزاع. أطراف

 العائالت تزوید الحكومة ورفضت القسري، باالختفاء الحكومة لدى المحتجزین بمعظم األمر انتھى
 اكبیر اجزء الحكومة استعادة رغم االنتھاكات ھذه تتواصل رفاتھم. أو أحبائھم أماكن عن بمعلومات

 اإلسالم" "جیش فیھا بما مسلحة، جماعات اختطفت كما سابقا. علیھا تسیطر كانت التي األراضي من
 للسلطات ینبغي ممكنا، كان حیثما والمقاتلین. المدنیین من كبیرا عددا واعتقلت الشام"، تحریر و"ھیئة

 المسلحة الجماعات أیدي على المخفیین األشخاص مصیر لمعرفة مماثلة جھود بذل المسیطرة
  األخرى.

 

 
 

في وقت كتابة التقریر، كانت ھذه السلطات تشمل تركیا والفصائل التي تساندھا؛ اإلدارة الذاتیة الكردیة و"قوات سوریا الدیمقراطیة"؛   1
 والحكومة السوریة. كانت الشرطة العسكریة الروسیة موجودة أیضا. 
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 القانون، خارج األفراد وإعدام وإخفاء، باحتجاز، المتمثلة التعسفیة بالممارسة داعش نفردی ال حین في
 فقدان یتیح اإلنسانیة. ضد الجرائم حد إلى یصل قد فعالاأل ھذه التنظیم فیھ ارتكب الذي النطاق فإن

 التنظیم أعضاء لمحاسبة سوریا في السلطات من لمجموعة فرصة األراضي على للسیطرة داعش
 أحبائھم. مصیر حول للعائالت إجابات وتقدیم الجرائم ھذه على
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 التوصیات 
 

 إلى 2014 من قوتھ أوج في داعش ھاب تمتع التي اإلقلیمیة السیطرة نطاق اتساع إلى النظرب
 رایتس ھیومن فإن سوریا، شرق شمال في المناطق على المسیطرة الجھات تغیرو ،2016/2017
 كان حیث سوریا في المناطق على تسیطر التي السلطات جمیع إلى التوصیات ھذه توجھ ووتش
 وقوات سوریا، وشرق شمال في الذاتي الحكم مناطق ذلك في بما التنظیم، اختطفھم الذین األفراد
 المجموعاتو ،وتركیا ،السوریة الحكومة علیھا تسیطر التي والمناطق لھا، التابعة الدیمقراطیة سوریا

 تركیا. من المدعومة المسلحة

 

 ،التعسفي االحتجاز شملت ،جسیمة انتھاكات ارتكبت قد الفاعلة الجھات ھذه جمیع أن إلى بقلق نشیر
 األفراد مساءلة أو الدولیة السلطات مع التعاون عدم و/أو ،المحتجزین وتعذیب األشخاص، وإخفاء

 ینبغي التي بالخطوات تتعلق مفصلة توصیات ووتش رایتس ھیومن قدمت أن سبق االنتھاكات. عن
 الذین أولئك قضیة لمعالجة خطوات أدناه نعرض لذلك، لالنتھاكات. للتصدي السلطات ھذه تتخذھا أن

 بشأن أدناه الواردة التوصیات تنفیذ یوفر أن أمل على التحدید، وجھ على وعائالتھم داعش اختطفھم
 أطراف ھاتارتكب التي االنتھاكات معالجة في ماقد للمضي نموذجا بداعش المرتبطة االنتھاكات

  أخرى.

 

خطوات لدعم أسر المفقودين/المحتجزين من قبل داعش  
   الواقع األمر سلطات  من لكلّ 
 سلطة كل سیطرة منطقة أنحاء مختلف في فریق مع تنسیق جھة أو مركزیة ھیئة تعیین  •

 عن المعلومات جمع ولتنسیق داعش حكم ظل في قدوافُ  الذین أولئك حاالت لتسجیل
 جھة أو المركزیة الھیئة ھذه تقوم أن یجب سوریا. في األخرى السلطات مع المفقودین

 والممثلین للمكاتب الصلة ذات االتصال معلومات عن واإلعالن بالتواصل التنسیق
 البرید عناوینو ،الھواتف أرقام ذلك في بما لسیطرتھا، الخاضعة المناطق في للمجتمعات
 مثال الھیئة، ھذه مثل ُوجدت احیثم .المادیة والعناوین ،اإللكترونیة والمواقع ،اإللكتروني

 یكفي ما على الھیئة ھذه حصول السلطات تضمن أن یجب الرقة، في األولي االستجابة فریق
 مھامھا؛ ألداء وتقني مادي دعم من

 جمیع على والرد ،القانوني ووضعھم المحتجزین األشخاص جمیع بمصیر العائالت إبالغ  •
 العائالت؛ من ماتالمعلو ھذه على للحصول قةالمعلّ  الطلبات
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 فیما وكیف تتصل منب تعرف اأنھ من للتأكد وخارجھا سوریا داخل العائالت مع التواصل  •
 المفقودین؛ بأقاربھا یتعلق

 بشأن داعش من بأنھم المشتبھ المحتجزین نم معلومات على للحصول األولویة إعطاء •
 ،قانونیة غیر استجواب لیبأسا إلى اللجوء دون اختطفھم، أو التنظیم احتجزھم الذین األفراد

 المعاملة؛ سوء أو التعذیب مثل

 

المقابر الجماعیة في سوريا مع  للتعاملخطوات    
 ھذا لتنفیذ الالزمة الجنائیة الخبرة باستخدام الجماعیة المقابر لحمایة عاجلة خطوات اتخاذ •

 من بكونھم ھالمشتب بمحاكمة للسماح األدلة على الحفاظ أجل من ذلك في بما بفعالیة، العمل
 و ؛لةالعاد للمحاكمة الدولیة المعاییر مع یتماشى بما داعش،

 العمل في خبرة لدیھم الذین أولئك فیھم بمن المستقلین، الدولي الشرعي الطب خبراء دعوة •
 أتیح التي الجماعیة المقابر في األدلة وتحلیل حفظ في للمساعدة الدولیة، الجنائیة المحاكم أمام

 ثا.حدی إلیھا الوصول

 

داعش   المحتجزين المشتبه في كونھم من  خطوات إلشراك  
 داعش؛ لدى سابقا اجزمحت منھم أي كان إذا ما لتحدید المناسب الوقت في السجناء في التدقیق •

 المحتجزین من وغیرھم داعش قبل من سابقا احتُجزوا الذین األشخاص تعریض عدم ضمان •
 األشخاص فیھا یحتجز التي الظروف أن ضمان المعاملة. سوء أو التعذیب أو المعاملة لسوء

 "؛ماندیال قواعد" ھافی بما ،الدولیة االحتجاز معاییر مع تتوافق

 التحقیق لجنة" مثل ونزیھة، مستقلة مراقبة لھیئات عوائق وبدون الكامل الوصول إتاحة •
 إلى "األحمر لصلیبل یةالدول لجنة"الو "السوریة العربیة بالجمھوریة المعنیة المستقلة الدولیة
 و االحتجاز؛ مراكز جمیع

 أو بلدان إلى االحتجاز رھن نیآخر اأفراد أو داعش احتجزھم أن سبق أشخاص أي نقل عدم •
 .احتجازھم أثناء أفراد معاملة أساءت أو عذّبت اأنھ یُعرف سلطات
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 خطوات لتحقیق العدالة في الجرائم التي ارتكبھا داعش 
 داعش مناطق على تسیطر التي السلطات قدرة بشأن كبیرة قلق بواعث ووتش رایتس ھیومن لدى

 حقوق ضمانات من وغیرھا القانونیة، واإلجراءات العادلة، المحاكمة ضمانات توفیر على السابقة
 القضائیة أنظمتھا إصالح على األرض على السلطات ووتش رایتس ھیومن تحث ذلك،ل اإلنسان.

 بالتفصیل. السابقة التقاریر في الواردة التوصیات مع شىایتم بما الدولیة، للمعاییر للالمتثا

 المحایدة الدولیة آللیةا" مع الكامل التعاون على الواقع األمر سلطات ووتش رایتس ھیومن تشجع
 بموجب خطورة األشد الجرائم عن المسؤولین األشخاص بشأن التحقیق في للمساعدة مستقلةالو

 بموجب المنشأة "2011 آذار/مارس منذ السوریة العربیة الجمھوریة في المرتكبة الدولي القانون
 التي - أخرى أماكن في المحلیة القضائیة والسلطات ،71/248 المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار
 جریمة ھایف بما سوریا، في المرتكبة الجرائم في والمقاضاة لتحقیقل عالمیة قضائیة بوالیة تتمتع

 داعش. أعضاء قبل من القسري اإلخفاء

 

 إلى التحالف العالمي لھزيمة داعش 
 الجرائم في المتورطة غیر المحلیة لسلطاتا قدرات بناء ودعم ،والتقني المالي الدعم توفیر •

 شرق شمال في اختفوا الذین أولئك مصیر في للتحقیق اإلنسان، حقوق وانتھاكات الخطیرة
 ؛حاالتھم وتوثیق سوریا

 الدعم ھذا مثل إتاحة ضمان على األخرى الدولیة الفاعلة والجھات المتحدة األمم تشجیع  •
 ؛اإلنسان حقوق یحترم تمییزي غیر إطار ضمن والتوثیق التحقیق لھذا والتدریب

 التحالف لدى المحتجزین داعش من بھم المشتبھ من معلومات على للحصول األولویة إعطاء •
  التنظیم؛ اختطفھم أو احتجزھم الذین خاصباألش قیتعل فیما

 لدى سابقا ازمحتج منھم أي كان إذا ما لتحدید المناسب الوقت في المحتجزین في التدقیق •
 و داعش؛

 معاملة أساءت أو عذبت أنھا یُعرف سلطات أو دول إلى التحالف لدى محتجز أي نقل عدم •
 احتجازھم. أثناء األشخاص
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الواليات المتحدة لى إ  
 یكون أن المتحدة الوالیات تقوده الذي العالمي والتحالف ،الدفاع وزارة تضمن أن ینبغي •

 داعش، بعد ما استراتیجیة في اأساسی اعنصر داعش أخفاھم الذین األشخاص مصیر كشف
  ذلك؛ لتسھیل المالئمین والتوظیف التمویل وطلب

 الكشف یكون أن الخارجیة وزارة تضمن أن یجب داعش، بعد لما استراتیجیة أي تحضیر في •
 ذلك. لتسھیل المالئمین والتوظیف التمویل وطلب أساسیا، عنصرا المفقودین مصیر عن

 المقابر عن عاجلال للكشف السوري المدني للمجتمع المالي الدعم تقدیم أیضا للوزارة ینبغي
 على المحلیة لفرقا دراتق لبناء منح تقدیم طریق عن ذلك في بما وحمایتھا، الجماعیة
 و ؛السرعة وجھ على الجماعیة المقابر حفر في للمساعدة اإلمدادات توفیر ودعم األرض،

 أي من كجزء داعش ظل في المفقودین مصیر لكشف األولویةإعطاءالكونغرسعلى •
مصیركشفعنمسؤول منسق تعیین یتضمن نص وإقرار داعش، بعد لما استراتیجیة
الخارجیةبوزارةاالتصالالشخصھذامثلتفویض ینبغيداعشبلقمنالمختطفین

وإیصالداعشقبلمنالمختطفینحولالمعلوماتلتحدیدالعالميوالتحالفالدفاعووزارة
 المعلومات. ھذه عن یبحثون ممن واآلخریناألسرإلىالمعلوماتھذه
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 المنھجیة
 أشخاص وزمالء أقارب فیھم بمن شخصا، 31 التقریر ھذا أجل من ووتش رایتس ھیومن قابلت

 سجناء وكذلك (داعش)، "اإلسالمیة الدولة" تنظیم ید على إخفاؤھم تم أو اختُطفوا، أو اعتُقلوا،
 رحالت أربع خالل مقابالت الباحثون أجرى الشرعي. الطب في وخبراء داعش إلى سابقا منتمین
 والوالیات وأوروبا، المجاورة، الدول في بعد عن عائالت وقابلوا سوریا، شرق شمال إلى میدانیة

 ذوي من المدني المجتمع وقادة الدولیین الشرعي الطب خبراء إلى الباحثون تحدث كما المتحدة.
 المفقودین. مصیر ومعرفة الرفات تحدید في الخبرة

 وشرق لشمال الذاتیة واإلدارة الدیمقراطیة، سوریا قوات ممثلي مع ووتش رایتس ھیومن تواصلت
 اعتقالھم بعد اختفوا الذین األشخاص بشأن "األسایش" أمن وقوات المدني"، الرقة و"مجلس سوریا،

 التقریر. في ردودھم أُدرجت داعش. ید على

 المسؤولین إلى إلیھا توصلت التي األولیة نتائجال لىع للتعلیق طلبات ووتش رایتس ھیومن أرسلت
  ردود. أي تتلق لم لكنھا للحكومة الموالیة والجماعات السوریین الحكومیین

 الجنود حول للعموم ومتاحة موثوقة إخباریة وتقاریر مواد على ووتش رایتس ھیومن اعتمدت
 داعش. ید على ُخطفوا أو قلوااعتُ  الذین للحكومة الموالین

 من الغرض ووتش رایتس ھیومن أوضحت اإلنغلیزیة. أو العربیة باللغة المقابالت جمیع أُجریت
التقریر. ھذا في قدموھا التي المعلومات استخدام على موافقتھم على وحصلت قابلتھم لمن المقابالت

 إدراج أن ووتش رایتس ھیومن متقیّ  أو أسمائھم حجب قوبلوا من فیھا طلب التي الحاالت جمیع في
 ووتش رایتس ھیومن حجبت للخطر، سوریا في العمل على قدرتھم أو أمنھم یُعرض قد أسمائھم
 .عنھم ةتعریفیال معلوماتال أو أسماءھم
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I. حصر المختفین على يد داعش 

نومحلیووجھاء  نشطاء    
   فرا س الحاج صالح، يولیو /تموز 2013

 اعتقلت قوات األمن التابعة للرئیس السوري بشار األسد فراس الحاج صالح، موظف قطاع عام من 
موالید 1972، مرتین لتنظیمھ مظاھرات مناھضة للحكومة وفقد وظیفتھ بعد اعتقالھ للمرة الثانیة.2  

ساعد صالح في قیادة المعارضة ضد تنظیم "الدولة اإلسالمیة" (داعش) إبان نھوضھا في مدینة الرقة 
في 2013. یعتقد شقیق الحاج صالح، خلیل الحاج صالح، أن ذلك كان سببا مباشرا الختطافھ:

 نوفل غدیر ©  .إبراھیم ابنھ مع صالح الحاج فراس

 .2018یر نوفل، زوجة فراس الحاج صالح، عن بعد، مایو/أیار مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غد  2
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فككوا المنظمات المدنیة إلجبار الناس على مغادرة المدینة. لم یبق أحد سوى 
. إنھا نقطة محوریة. كلما  المستفیدین من وجودھم أو من لم یشاركوا [في المقاومة]

اختطفوا شخصا، یفر 1,500 شخص. ھكذا نشروا الخوف.3

قال كل من زوجة الحاج صالح وشقیقھ لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ في 20 یولیو/تموز 2013، 
اعترضت سیارة الحاج صالح وصدیقھ مصطفى سلیمان أثناء عودتھما إلى منزلھ بعد قضاء لیلة في 

مدینة الرقة.4  أجبرت السیارة الرجلین على التوقف، وخرج أربعة مسلحین وأخذوا الحاج صالح، 
تاركین مصطفى الذي أخبر عائلة فراس.

قال كل من زوجة الحاج صالح وشقیقھ إن عناصر داعش كانوا قد ھددوا الحاج صالح قبل أسبوع من 
اختطافھ – أمروه بمغادرة المدینة وإال قتلوه . قالت زوجة الحاج صالح إن سلیمان قال بأنھ رأى 

السیارة تأخذ الحاج صالح إلى مقر قریب لداعش.5 

ذھبت زوجة صالح ونحو 70 آخرین إلى مقر داعش في مظاھرة المدینة بعد أن وصلھا الخبر 
بساعتین تقریبا.6 عندما سألت مسؤولي داعش عن مكانھ، أنكروا وجوده لدیھم وقالوا إنھم ال یعرفون 
مكانھ. سألت مصادر أخرى، بما فیھا العشائر العربیة التي لھا صالت بأعضاء داعش، دون جدوى:

مع داعش ما حدا إلو كلمة. بغض النظر عما تسمعھ، وبغض النظر عما تراه، لن 
یكون كحال من عاشوا معھم. مّر ت أربع سنوات، وعشرة أشھر، وثالثة أیام – دون 

أي معلومات، وال أي عالمة.7

ابن الحاج صالح، إبراھیم، وعمره اآلن ثمانیة أعوام، كان عمره عامین عندما اختُط ف والده. قالت 
والدتھ إنھ بالكاد یتذكر والده: 

3 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خلیل الحاج صالح، شقیق فراس الحاج صالح، عن بعد، یولیو/تموز 2019.  

4 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غدیر نوفل، مایو/أیار 2018، وخلیل الحاج صالح، یولیو/تموز 2019. 

5 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غدیر نوفل، زوجة فراس الحاج صالح، عن بعد، مایو/أیار 2018.  

6 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غدیر نوفل، زوجة فراس الحاج صالح، عن بعد، مایو/أیار 2018.  

7 السابق. المدة الزمنیة عند اجراء المقابلة. المدة الزمنیة الفعلیة عند نشر التقریر ھي ست سنوات ونصف. 
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أخصائٌي بأن نقول لھ إن والده قد یكون حیا أو  یسأل إبراھیم كثیرا عن أبیھ. أوصى
 8.میتا، تھیئة إلخباره الحقیقة الكاملة بشأن إخفائھ

 

ضإسماعیل حسن  ي الحام /تشرين الثان وفمبر 2013، ن  
مدینة الرقة. كونھ ناشطا بارزا  في، جّراحا عاما 1964 موالید الحامض،كان الدكتور إسماعیل 

، 2011وشارك في المظاھرات ضد نظام األسد في  الحامضووجیھا یحظى باالحترام، نظم الدكتور 
 الحامضوقدم المساعدة الطبیة إلى المتظاھرین المناھضین للحكومة. وفقا ألحد أقاربھ، كان الدكتور 

 صراحة عندما ظھر التنظیم في الرقة. من بین أول وأكثر من انتقدوا داعش 
 

 
 خاص  © .الحامض إسماعیل

 

 
 

  .2018 أیار/ مایو بعد،  عن صالح، الحاج فراس زوجة نوفل، غدیر   مع ووتش  رایتس  ھیومن  مقابلة  8
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في  الحامضصباحا، بینما كان الدكتور  11، حوالي الساعة 2013نوفمبر/تشرین الثاني  2في 
طریقھ إلى عیادتھ، اعترضتھ مجموعة من الرجال الملثمین. لحظة اختطافھ، أبلغ شابین بسرعة أن 

مقر  -التي كانت في مدینة الرقة آنذاك مع ثالثة من أطفالھما الخمسة  -زارت زوجتھ  9یُبلغا أسرتھ.
لمدینة، وطلبت ومكاتب داعش المعروفة، ومكاتب الفصائل األخرى التي كانت ال تزال تعمل في ا

 معلومات عن زوجھا. كما نظمت مظاھرات وحمالت إلطالق سراحھ.
 

إلى أوروبا. عقب ھزیمة داعش في الرقة،  الحامضبعد سنوات قلیلة من اختفائھ، انتقلت أسرة 
حاولت العائلة دون جدوى الوصول إلى السلطات الكردیة المسیطرة على المنطقة لطلب المزید من 

  10 الوصول إلیھا.تحدید ممثل للسلطات أو  ألحد األقارب، لم تتمكن األسرة من المعلومات. وفقا 
 

ر  /أيا و هللا خلیل، ماي 2013عبد   
 ومخضرما، معروفا السوریة للحكومة ومعارضا حقوقیا كان ،1961 في المولود خلیل، هللا عبد

 الثاني نوفمبر/تشرین في بالسجن عقوبة من سراحھ إطالق عقب مرات. عدة األسد قوات واعتقلتھ
 جماعات تحالف وھو الحر"، السوري "الجیش استولى عندما  11تركیا. إلى سوریا غادر ،2012
 المدینة إلى خلیل عاد ،2013 في السوریة الحكومة من الرقة مدینة على للحكومة، مناھضة مسلحة

 السوري". الوطني "االئتالف إلشراف الخاضع المحلي المدني للمجلس كرئیس قصیرة لفترة عملو

 

 رایتس ھیومن لـ خلیل زوجة قالت كما صباحا، 12:30 الساعة حوالي 2013 مایو/أیار 19 في
 المشلب قریة إلى توجھھم أثناء آخرین رجال وأربعة خلیل مجھولون مسلحون اختطف ووتش،
 مجھولة. اآلخرین والرجال خلیل وجود أماكن تزال ام بینما خلیل رفاق من اثنان ھرب القریبة.

 "جبھة لـ تابعة تفتیش نقطة أوقفتھا آخرون رجال یقودھا سیارة في مرة آخر والرجال خلیل شوھد
  12المدینة. خارج متجھین طریق على ،"القاعدة تنظیم" لـ تابعة كانت مسلحة جماعة النصرة"،

 
 في الرقة إلى ذھبت إنھا ووتش رایتس ھیومن لـ قالت آنذاك، تركیا في تُقیم كانت التي خلیل، زوجة

 الخلفي الباب استخدمت زوجھا. عن معلومات على الحصول لمحاولة 2013 الثاني نوفمبر/تشرین
 لة"الدو وعبارة المدخل، عند خلیل مفاتیح على عثرت إنھا قالتو السابق، منزلھم إلى للتسلل

 
 

  .2017المقربین أكتوبر/تشرین األول   حامضمقابلة ھیومن رایتس ووتش عن بعد مع أحد أقرباء الدكتور إسماعیل  9
  .2017أكتوبر/تشرین األول   المقربین  حامضمقابلة ھیومن رایتس ووتش عن بعد مع أحد أقرباء الدكتور إسماعیل  10
 . 2019رائفة مسلم، زوجة عبد هللا خلیل، عن بعد، أغسطس/آب مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  11

12Human Rights Watch, “UN Human Rights Council: Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on Syria,” June 4, 2013,  
https://www.hrw.org/news/2013/06/04/un-human-rights-council-interactive-dialogue-commission-inquiry-syria. 
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 وشھادات شھاداتھا فیھا بما محروقة، العائلة ممتلكات وجمیع الجدران، على مكتوبة اإلسالمیة"
 13 .امكتبتھم في كتاب ألف من وأكثر زوجھا

 
 كان إذا عما سألت نذاك.آ النصرة جبھة سیطرة تحت كانت التي العسكریة المحكمة زارت كما

 احتجازھم ینكروا لم الرقة. محافظة وسط في اعشلد تابع مقر إلى ذھبت ثم لدیھم. محتجزا زوجھا
 معلومات. أي یقدموا لم لكنھم لخلیل

 

 تطویر على وعملھ لداعش المناھض نشاطھ بسبب اختُطف أنھ آخرون ونشطاء خلیل زوجة تعتقد
 مؤسسة وھي الوصل"، "زمان حصلت الرقة، سقوط بعد الرقة. في المحلیة المدنیة اإلدارة ھیاكل

 التنظیم أن تُظھر لداعش رسمیة وثائق على للحكومة، المناھضة للمعارضة تابعة سوریة إخباریة
 تحركات بشأن مستفیضة تفاصیل الوثائق توفر مدني.ال مجتمعال في اقائد كان ألنھ تھدیدا خلیل اعتبر
  14اختطافھ. وراء األرجح على كان داعش أن إلى وتشیر اختطافھ سبقت التي األیام في خلیل

 

 سجن في یعمل كان ممرض قال عندما ،2016 في كان وجوده مكان عن خلیل عائلة سمعتھ ما آخر
 تتلق لم الحین، ذلك منذ حیا. یزال ال كان وأنھ السجن، في رآه إنھ خلیل ألقارب لداعش    15الطبقة
 للصلیب الدولیة اللجنة إلى القضیة رفعت أنھا رغم زوجھا، بشأن موثوقة معلومات أي زوجتھ
  16الرقة. مدینة في داعش ھزیمة بعد الكردیة والسلطات األحمر

 
 األسرة: على زوجھا اختطاف أثر واصفة خلیل زوجة قالت

 

صعبة، مروعة، لحظات من األلم،  -ال توجد كلمات تصف اللحظات التي مررنا بھا 
والدھما، تشعران ألم حقیقي. عندما ترى [ابنتانا] صفاء ومروة أي شخص عرف 

بالحسرة. أراھا في عیونھما، في نظراتھما، ألنھما ال تعرفان أباھما، كان عمرھما 
سبعة أعوام عندما غادر. تریانھ في الصور فقط. لكن ال ذكریات. ما تزاالن تعیشان 

  17على أمل عودة أبیھما.

 

 
 

 ھیومن رایتس ووتش نسخة عن الصور.    ؛ لدى2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رائفة مسلم، زوجة عبد هللا خلیل، عن بعد، أغسطس/آب  13
ینایر/كانون   31شھرا"، بیان صحفي لـ زمان الوصل،   43ظیم".. صكوك اغتیال رئیس مجلس الرقة الحرة سبقت تغییبھ قبل ""الرقة بعیون مخابرات التن 14

 ). 2019سبتمبر/أیلول   1(تم االطالع في  /https://www.zamanalwsl.net/news/article/76554، 2017الثاني 
 . الرقة مدینة من بالقرب  بلدة الطبقة  15
 . 2019ھیومن رایتس ووتش مع رائفة مسلم، زوجة عبد هللا خلیل، عن بعد، أغسطس/آب مقابلة  16
 السابق. 17
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صف قیة األحمد، منت 2014 ر  
 على بارزة ناشطة كانت الرقة، مدینة في مقیمة كردیة وھي آنذاك)، عاما 25( األحمد رقیة

 عناصر أخذتھا رمضان، شھر قبل ،2014 منتصف في ،اعتقالھا شھدوا ألقارب وفقا "فیسبوك".
 إن ووتش رایتس ھیومن لـ قالوا  18مساء. 8 الساعة حوالي منزلھا من لداعش تابعات نساءال من أمن
 المحمول. وھاتفھا حاسوبھا بإحضار األحمد أمرن ناصرالع

 

 األسود" اإلستاد" بالـ یُعرف أصبح الرقة مدینة وسط في القدم كرة ملعب إلى ووالدھا رقیة عم ذھب
 أخذھما داعش إن عمھا قال عنھا. للسؤال كمعتقل، باستخدامھ داعش بدء بعد ")11 "النقطة (وكذلك

 بأن تفید للعائلة وثیقة سابقا أعطى قد داعش من محلي مسؤول نكا شھر. لمدة واحتجزھما أیضا
 امرأة 2014 في رأت أنھا سابقة محتجزة من األسرة علمت سنوات، بعد 19.كافرةك رقیة قتل داعش
 أي یقدم لم یبدو. ما على "قتلھا" بعد األسود، اإلستاد في داعش سجینات بین األحمد صفاتامو تطابق
 تصدق. من بشأن محتارة األسرة تركت المتضاربة المعلومات لكن تواریخ، منھما

 

 العسكري والتحالف داعش على للقضاء المتحدة الوالیات بقیادة الدولي التحالف من كل استھدف
 اإنھ العائلة قالت متعددة. مناسبات في جویة بضربات األسود اإلستاد منفصل بشكل الروسي-السوري

 زالت ما أو الھجمات، ھذه إحدى في قُتلت أو داعش، ید على أُعدمت قد رقیة تكان إذا ما تعرف ال
  20البالد. من آخر جزء في محتجزة

 بقیادة التحالف بواسطة استعادتھا من وجیزة فترة بعد الرقة مدینة إلى عاد الذي األقارب، أحد قال
 أنھ البدایة في اعتقدوا إنھم ووتش رایتس ھیومن لـ الدیمقراطیة، سوریا وقوات المتحدة الوالیات
 من نعرف "لم تقدم: أي یحرزوا لم لكن الرقة، تحریر بعد معلومات على الحصول السھل من سیكون
 21نسأل".

 

/تموز 2013  و ولی س كاشف، ي وإدري عدنان  22 
  ،ووتش رایتس ھیومن لـ كاشف عدنان زوجة قالت ما بحسب الظھر، بعد 2013 یولیو/تموز 20 في

 بعید لالحتفال ألطفالھ ألعاب لشراء المنزل الرقة، مدینة في مقیم زراعي مھندس وھو زوجھا، غادر
 مع تلساعا الخروج كاشف اعتاد حین في بعد. عاد قد یكن لم مساء، 9 الساعة بحلول  23میالدھم.

 
 

 . 2018مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع اثنین من أقارب رقیة األحمد، مدینة الرقة، مایو/أیار    18
 السابق. 19
 السابق. 20
 السابق. 21
 أسماء مستعارة. 22
 . 2018في شمال شرق سوریا، مایو/أیار نزوح   عدنان، مخیممقابلة ھیومن رایتس ووتش مع زوجة  23
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 القلقة زوجتھ تحدثت زوجتھ. إلعالم یتصل دائما كان وأكراد، عرب بینھم من األصدقاء من مجموعة
 اعترضتھم عندما األصدقاء من مجموعة مع یسیر كان كاشف أن أخبروھا إنھم قالت األصدقاء. مع

 ونالخاطف أخبر األكراد. أصدقائھ وأحد كاشف واقتادوا المسلحین داعش مقاتلي من مجموعة
 الشعب" حمایة "وحدات مع أسرى تبادل عملیة في الستخدامھم یخططون بأنھم اآلخرین األصدقاء

 مقر في المتابعة علیھم المعلومات، من المزید على بالحصول رغبتھم حال وفي األكراد، یقودھا التي
 بالمحافظة. داعش

 

 یعرفون ال أنھم أخبروھا إنھم قالت التالي، الیوم في الرقة في داعش مقر 24لیلى زوجتھ زارت عندما
 سألت إنھا ووتش رایتس ھیومن لـ قالت جدوى. دون ولكن أخرى مقار عدة زارت زوجھا. مكان
 الدیمقراطي، االتحاد حزب في بالمسؤولین اتصلت الرقة، سقوط وبعد مرة"، ألف من "أكثر عنھ

 شرق شمال على ةمسیطر تكان األكراد بقیادة مسلحة جماعة - الشعب مایةح لوحدات المدني الذراع
 بحكم یعرفوا أنھ المفترض من الذین الرقة، مدینة في السن وكبار أسرتھا خالل من آنذاك، سوریا

 .ردا منھم أي لھا یقدم لم المفترض. التبادل عن مركزھم

 

 في الشارع من كاشف، إدریس عدنان، شقیق داعش أخذ یوما، 13 بعد إنھ للیلى عیان شھود قال
 إلى أطفالھم مع تھریبھا على وساعدوھا التالیة أنھا من كاشف عدنان أصدقاء حذرھا الرقة. مدینة

  25الشمال.

 
 سیطرة مناطق في للنساء مركز في آنذاك تعمل كانت التي لیلى، قالت داعش، من الرقة استعادة بعد

 قوات أن سمعت العائلة إن ووتش رایتس ھیومن لـ سوریا، قشر شمال في الدیمقراطیة سوریا قوات
 أعضاء من معروف غیر عددا بادلت حیث داعش، مع لألسرى تبادال أجرت الدیمقراطیة سوریا
 100 إلى باإلضافة الدیمقراطیة سوریا قوات من مقاتلین خمسة أو أربعة مقابل أسروھم الذین داعش

  26.التنظیم أیدي على قُتلوا آلخرین جثة

 

 بھا اتصل عندما 2016 في كان زوجھا عن سمعتھ ما آخر إن ووتش رایتس ھیومن لـ لیلى قالت
 في قریة من بالقرب لداعش معتقل في معھ كان زوجھا أن وأخبرھا "واتساب" على سابق محتجز

 .العكیرشي تسمى سوریا شرق شمال

 

 
 

 . اسم مستعار 24
 السابق. 25
 السابق. 26
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 تواصل عندما لسوریة.ا الحكومة إلى ُسلِّم كاشف إدریس بأن العائلة أخبر السابق المحتجز إن قالت
 لداعش سجن في معھ كان كاشف إدریس أن أخبرھا لألخوین. صورة أرتھ لیلى، مع السابق المحتجز

 ھیومن لـ لیلى قالت السجناء. ھرب المعتقل، طائرة قصفت عندما إنھ قال حلب. من بالقرب مطار في
 زوجھا: یجدوا أن ةالمحلی والسلطات الدیمقراطیة سوریا قوات من ترید إنھا ووتش رایتس

 

ال یوجد سبب اآلن ألن یكون مفقودا. لدینا أربع بنات، وابن. كان سندنا. أحتاج أن 
ني جھة اتصال وأعرف ما إذا كان میتا أم حیا. یحتاج أطفالھ أن یعرفوا. أو أعط 

رسمیة یمكنني التقدیم إلیھا، أو تسجیلھ كشخص مفقود، لیتمكنوا من البحث عنھ 
  27علیھ وإعادتھ إلي.والعثور 

 

2013األب باولو دالولیو، یولیو/تموز   
 قبل دیر لتجدید سوریا في عقود ثالثة قضى إیطالي یسوعي كاھن ھو عاما) 64( دالولیو باولو األب

 كان  28االنتھاكات. من وغیرھا للمتظاھرین بمعاملتھا لتندیده 2012 في السوریة الحكومة تطرده أن
 في سوریا إلى عاد والتعایش. للسالم یدعو بارزا وصوتا محترما ناشطا دالولیو یعتبرون السوریون

  29الحكومة. سیطرة تحت تعد لم التي المناطق لزیارة عنتاب بغازي امارّ  ،0132 یولیو/تموز أواخر

 
 سراح إطالق على یبدو فیما للتفاوض الرقة، مدینة دالولیو دخل ،2013 یولیو/تموز أواخر في

 یولیو/تموز، 29 صباح 11 الساعة في اإلخباریة، والتقاریر المحلیین للنشطاء وفقا .سالم نشطاء
 لم 30المحتجزین. النشطاء حول المعلومات من المزید لطلب الرقة محافظة مبنى إلى ودالولی توجھ

  مجددا. شاَھدیُ 

 

 شقیقھا باختفاء مرة ألول علمت إنھا ووتش رایتس ھیومن لـ دالولیو، إیماكوالتا الكاھن، شقیقة قالت
 المواطنین تتبع في متخصص اإلیطالیة الخارجیة" "وزارة من فرع أكد  31إخباري. برنامج من

 
 

 السابق. 27
28, June 20, 2012 New York Times“Syria Expels Jesuit Priest Who Spoke for Change,”  

https://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/syria-expels-activist-roman-catholic-priest.html ) لول  سبتمبر/أی  1تم االطالع في
2019 .( 

29The National, August 1, 2018, ” What became of the Italian priest kidnapped by ISIS in Raqqa?“Sara Manisera,  
https://www.thenational.ae/world/mena/what-became-of-the-italian-priest-kidnapped-by-isis-in-raqqa-1.756105  ) 1تم االطالع في  

 ). 2019سبتمبر/أیلول 
 السابق. 30
 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع إیماكوالتا دالولیو، عن بعد، أغسطس/آب  31
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 في مرة آخر شوھد الكاھن أن اآلخرین اوأشقائھ دالولیو إلیماكوالتا الخارج في المفقودین اإلیطالیین
 إضافیة. معلومات یقدموا لم إنھم قالت الرقة. مدینة في یولیو/تموز 29

 

 دالولیو أن كردیة، مصادر عن نقال البریطانیة، "التایمز" ةصحیف ذكرت ،2019 فبرایر/شباط 7 في
 قالت  32داعش. سیطرة تحت تزال ال التي األراضي في الجیوب أحد في ومحتجزا حیا یكون قد

 من وممرضة بریطاني صحفي آخرین، غربیین ورھینتین دالولیو یستخدم كان داعش إن التایمز
 الوالیات من المدعومةو تحاصرھم التي القوات مع وضاتالمفا في مساومة" "أوراق كـ نیوزیلندا،

  33المتحدة.

 

 بشكل تواصلتا اإلیطالیة والحكومة عائلتھا من كال إن ووتش رایتس ھیومن لـ دالولیو شقیقة قالت
 ،2017 األول أكتوبر/تشرین في الرقة استعادة بعد شقیقھا، عن لالستفسار الذاتیة اإلدارة مع منفصل

 ردت  2019.34 ومارس/آذار فبرایر/شباط بین سوریا، في لداعش معقل آخر باغوز،ال سقوط وبعد
 لیس إنھ قالوا مسؤولیھا مع األسرة تابعت عندما ولكن معلومات، الدیھ بأن البدایة في الذاتیة دارةاإل

 معلومات. لدیھم

 

 35لماذا؟" ال. یقولون ثم أجل، یقولون أوال كذلك؟ ألیس غریب، أمر "إنھ :دالولیو إیماكوالتا لتاءست

 

 مكافأة عن المتحدة الوالیات أعلنت - اختطافھ على سنوات ست بعد - 2019 یولیو/تموز 29 في
 دینیة شخصیات خمس حول معلومات تقدیم یمكنھ شخص ألي أمریكي دوالر مالیین 5 إلى تصل

  36.دالولیو فیھم بمن مخطوفة، سوریة

 

 
 

32The Times, February 7, 2019, ” sh hostage John Cantlie as bargaining chip, say Kurds,Desperate Isis using Briti“ 
https://www.thetimes.co.uk/article/john-cantlie-isis-using-british-hostage-as-bargaining-chip-say-kurds-n8k2pkj3x   1(تم االطالع في  

 ). 2019سبتمبر/أیلول 
 السابق. 33
 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع إیماكوالتا دالولیو، عن بعد، أغسطس/آب  34
 السابق. 35
شبكات داعش للخطف،    "وزارة الخارجیة" األمریكیة، المكافآت من أجل العدالة: 36

https://rewardsforjustice.net/arabic/isis_kidnapping_networks.html  2019سبتمبر/أیلول   1(تم االطالع في .( 
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ونشطاء وسائل اإلعالم الصحفیینخطف    
2013، یونیو/حزیران حدادعبد القادر   

 أوال كمصور، لالنتفاضة األولى األیام منذ نشط ،حینھا امعا 20 عمره كان الذي حداد، القادر عبد
 .الحقا تركیا في ثم الالذقیة، ریف في ثم إدلب، إلى یفر أن قبل دمشق في
 عتمة منطقة في سائقھ مع حداد احتُجز مساًء، 9:00 الساعة حوالي ، 2013 حزیران/یونیو 26 في
 الذي السائق، حداد. لوالدة اقوف معھا، یعمل كان التي للمنظمة مھمة في كان بینما إدلب محافظة في

 داعش. في لعناصر تفتیش نقطة عند حداد مع اعتقل أنھ حداد عائلةل قال أیام، ثالثة بعد سراحھ أُطلق
 ثم صحفیا، حداد كان إذا ما وهوسأل محمولال حداد كمبیوتر على واوعثر السیارة العناصر أوقف

 .ااحتجازھم خالل بشدة علیھما اعتدوا داعش عناصر إن للعائلة قال معا. ھماوأخذ
 

 العناصر رفض لكن ،كلیھما الستعادة مسلحة معارضة جماعة إرسال تم عندما السائق سراح أُطلق
 .حداد عن اإلفراج

 
 حول المعلومات من مزید على للحصول شيء كل صحفیة، وھي عجان، فاتن حداد، والدة حاولت

 یمكنھا نكا إذا ما لمعرفة تركیا من سوریا إلى عبرت اختطافھ، من قصیرة فترة بعد حداد. مكان
 الذین األفراد إن ووتش رایتس ھیومن لـ قالت داعش. من ابنھا حول المعلومات من مزید على العثور
 ما العتقالھا، قادمة المجموعة وأن عملھا، بسبب داعش قبل من مطلوبة بأنھا أخبروھا معھا عبروا
 .أعضاء أي مقابلة دون المغادرة على أجبرھا

 
 :مرات عدة داعش مع وتواصلت دع،تتر لم نھاإ ووتش رایتس ھیومن لـ قالت

 
ا أعضاء في الجیش [السوري] قكان ھؤالء سابمن ھم الدواعش الصغار؟  ما رأیك

النصرة [جماعة متطرفة مناھضة للحكومة]. ثم انفصل  لینضموا إلى الحر انشقوا
كنت تأكل داعش عن النصرة. أعضاء النصرة ھم جزء من المدینة. انت تعرفھم. 

 . حاولنا التفاوض عدة مرات. بعد عبودتجاوبوا كثیرونال. كنت تراھم معھم.
أربعة، ثم ثمانیة،  بطل، سمر ، محمد. بدأت أسأل عنھا أیضا. أولو عتیق،و ،[حداد]

كانوا یعدوني  العدید من األمراء. معظمثم تسعة، والقائمة تطول. أسست عالقات مع 
 بحل ثم یختفون. 

 
 ولكنھ الرقة، في محتجز حداد أن لھا أكد رجال إن ووتش رایتس ھیومن لـ عجان تقال ،2015 في

 وجیزة، فترة بعد .حداد عن فیھا سمعت مرة آخر تلك كانت الزور. دیر إلى یُنقل أن وشك على كان
 .الزور ودیر الرقة على الجویة حملتھ المتحدة الوالیات بقیادة لداعش المناھض التحالف بدأ
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 تكن لم إنھا ووتش رایتس ھیومن لـ جانع قالت ، 2018 فبرایر/شباط في فرنسا إلى انتقالھا منذ
 الدیمقراطیة، سوریا بقوات اتصلت إنھا قالت السلطات. من بأي االتصال أو االجتماع على قادرة
 الحدوث، وشك على تبادل ھناك كان عندما الوقت، لكذ في الشرقي الشمال على تسیطر كانت التي
 .القائمة في أُدرجوا الذین الصحفیین اسم تحدد لم السلطات لكن

 
 أخذوه، لذلك الحقیقة، صوت إسكات أرادوا .عذاب – عام 100 اوكأنھ لحظة، كل السنوات، ھذه "كل
 الوحید". السبب ھو ھذا

 

 مّرت ،2019 فبرایر/شباط في الباغوز معركة انتھت عندما إنھ ووتش رایتس ھیومن لـ قالت
 متضاربة: بمشاعر

 

لم أستطع النوم. شعرت بخوف كبیر وسعادة ھائلة في الوقت نفسھ. كنت سعیدة ألن 
داعش سوف ینتھي. لكنني كنت خائفة من أن أملي في العثور على عبود سیختفي. 

لیة للعثور على أبنائنا. قسد [قوات سوریا الدیمقراطیة]والتحالف یرفضون وجود آ
ھناك غیاب دولي كامل. أنا أم ولم أخف داعش أبدا. أنتم دول، لماذا تخافون؟ ال 

أعرف لماذا ال یھتمون. ما زلت أبحث عن صور لمقابر جماعیة وأتفقدھا. تخیل، أمٌّ 
تنظر إلى القبور، وتفحص كل صورة، وأتساءل عما إذا كنت سأرى عبود. ولحسن 

 .الحظ لم أره
 

2013محمد نور مطر، أغسطس/آب   
 وشقیقھ مطر كان .2013 أغسطس/آب 13 لیلة الرقة مدینة في آنذاك) عاما 20( مطر نور محمد فُقد

  37المدینة. في داعش انتھاكات ویوثقان یصوران عامر الصحفي األكبر

 

 یصور. كان حیث الرقة، في القدیمة القطار محطة من بالقرب مفخخة سیارة انفجرت اللیلة، تلك في
 من یوم بعد الرقة إلى مطر عامر وصل قُتل. أو أُصیب قد یكون أن عائلتھ خشیت البدایة، في

 تكن لم 38المتفحمة. أخیھ تصویر آلة االنفجار موقع إلى ذھب الذي الطبي الفریق وأعطاه االنفجار
 الموقع. في جثث ھناك

 

 
 

 . 2019وأغسطس/آب  2017مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عامر مطر، عن بعد، أكتوبر/تشرین األول  37
 السابق. 38
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 الذي المحافظة إدارة مبنى في رأوه أنھم الحقا مطر عائلة داعش سجون في سابقون محتجزون أخبر
 ،2015 في  39داعش. لسیطرة الخاضع الرقة، في السد" "سجن وفي لالستجواب، داعش استخدمھ

 المدینة في الوطني" "المستشفى إلى نُقل مطر بأن تفید الرقة في أقربائھا أحد من معلومة العائلة تلقت
 المعلومة. تأكید من عائلتھ من آخر شخص أي أو مطر عامر كنیتم لم حادة. ربو نوبة عقب

 

 للغایة: صعبة كانت شقیقھ عن المعلومات تحصیل عملیة إن ووتش رایتس ھیومن لـ مطر عامر قال
 كاذبة". كانت تلقیناھا التي المعلومات كل - ابتزاز محاوالت لعدة "تعرضنا

 

 ھجرھا التي السجون في البحث في مطر عامر أبد الرقة، من داعش لطرد العسكریة الحملة أثناء
 المكتوبة واألسماء للسجون صورا نلتقط "بدأنا قال: شقیقھ. عن معلومات أي على للحصول داعش

 [فیھا]". أحد ھناك یكن لم داعش، تركھا التي السجون معظم مثل .الجدران على

 

 لمعرفة بھم العائلة اتصلت بھا، المحیطة والمناطق الرقة على الدیمقراطیة سوریا قوات سیطرة بعد
 استجواب الدیمقراطیة سوریا قوات من طلبوا  40مطر. محمد عن معلومات أي لدیھم كانت إذا ما

 من جزء الشمال"، "لواء بـ اتصلوا معتقالتھم. في للسجناء حدث ما بشأن المحتجزین داعش أعضاء
 الطلب. لنفس لداعش بانتمائھم المشتبھ أیضا جزیحت الذي كان سابقا، الحر السوري الجیش

 

 لم معھم؛ التواصل وحاولنا داعش، أعضاء من المئات الدیمقراطیة سوریا قوات "اعتقلت عامر: قال
 الجد". محمل على األمر یأخذوا أو مطلقا یردوا

 

2013 إسحق مختار، سمیر كساب، وسائقھم السوري، أكتوبر/تشرین األول  
 نیوز "سكاي في لبناني مصور وھو كساب، سمیر اختُطف ،2013 األول أكتوبر/تشرین 14 في

 عائلة تعتقد  41حلب. إلى تركیا من توجھھم أثناء سوري، وسائق مختار إسحاق زمیلھ مع عربیة"،
 في منزل عربیة نیوز سكاي لدى كان داعش. أعضاء من كانوا الخاطفین أن ومستخدمیھ كساب
  42األضحى. عید احتفاالت لتغطیة موفدا الفریق وكان حلب،

 

 
 

 السابق. 39
 . 2018مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مسعود عقیل، یونیو/حزیران  40
 . 2019بعد، أغسطس/آب ، أدریان ویلز، عن 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جورج كساب، عن بعد، یولیو/تموز  41
 السابق. 42
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 مرة ألول سمعت الشبكة إن ووتش رایتس ھیومن لـ ویلز أدریان نیوز سكاي في السابق المراسل قال
 سالمة فریق أرسلوا  43حلب. إلى ھتوجھ أثناء بالفریق االتصال فقدت بعدما االختطاف عملیات عن
 لم الوسطاء، مع محادثات عدة إجراء رغم إنھ ویلز قال لطاقم.ل حدث ما لمعرفة محاولة في تركیا إلى

 واضحة. معلومات یتلقوا

 

 یكن لم لكن الفدیة، لطلب بنا یتصلون ألشخاص باإلضافة مختلفة، إشاعات عدة ھناك "كان ویلز: قال
 44الوفاة". إثبات أیضا الصعب من كان حقیقي، [اإلشاعات] منھا أي

 

 أخیھ عن سمعھ مؤكد خبر آخر إن ووتش رایتس ھیومن لـ كساب، سمیر شقیق كساب، جورج قال
 أنھ العائلة داعش، ید على أیضا اختُطف فرنسي صحفي ھنین، نیكوال أخبر عندما ،2014 في كان
 في  45كساب. صوت أنھ یعتقد صوتا سمع 2013 أواخر في حلب في الجماعة ید على احتجازه أثناء

 لكنھ حلب، في السجن في سمیر رأى أنھ لیخبرھم العائلة مع الطبقة من سابق محتجز تواصل ،2018
 سوریا قوات مع یتواصلوا لم إنھم ووتش رایتس ھیومن لـ كساب جورج قال آخر. شیئا یقل لم

 قال لبناني.ال العام" "األمن مدیر إبراھیم، عباس مع ذلك من بدال تواصلوا ولكن مباشرة، الدیمقراطیة
  46إضافیة. توجیھات أو بمعلومات اآلن حتى تزودھم لم اللبنانیة السلطات إن

 

/آب  س ط صالح ومحمد العمر، أغس 2013سمر   
 مع نشاطھا بسبب 2012 في السوریة الحكومة ید على أوال آنذاك) عاما 25( صالح سمر اعتُقلت
 في مالجئ عدة أدارت سراحھا، إطالق بعد حلب". "جامعة في للحكومة المناھضة الطالبیة الحركة
 القاھرة" "جامعة إلى ذھبت اعتقالھا، إعادة من خوفا حلب. ریف من النازحة للعائالت حلب مدارس
 اآلثار. علم في الماجستیر درجة على والحصول للدراسة

 

 13 في إنھ ووتش رایتس ھیومن لـ شقیقتھا قالت أسرتھا. لرؤیة سوریا شمال إلى عادت ،2013 في
 العمر، محمد خطیبھا، مع السیارة في عائلیة زیارة من عائدة كانت عندما ،2013 أغسطس/آب

 صالح وأخذوا السیارة من ملثمون مسلحون خرج 47حلب. األتارب، في جیب سیارة أوقفتھم ووالدتھا،
 تذھب. صالح والدة تركوا ولكنھم ومحمد

 
 

 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أدریان ویلز، عن بعد، أغسطس/آب  43
 . 2019، أدریان ویلز، عن بعد، أغسطس/آب 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جورج كساب، عن بعد، یولیو/تموز  44
 . 2019ذكور أعاله عبر رسالة إلكترونیة في یولیو/تموز تواصلت ھیومن رایتس ووتش أیضا مع نیكوال ھنین، والذي أكد الم 45
 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جورج كساب، عن بعد، یولیو/تموز  46
 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع میساء الصالح، عن بعد، أغسطس/آب  47
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 صالح حسابات الجماعة أعضاء استخدم بعدما داعش من ھم الخاطفین أن األسرة علمت ما سرعان
 وقت في  48ذاتھ. بالمصیر وھددوھم وأقاربھا أصدقائھا مع للتواصل و"فیسبوك" "سكایب" على

 القریبة. الدانا مدینة في حاضرا كان ولكنھ األتارب على یسیطر داعش یكن لم االختطاف،

 

 تحقیق بأنھ ھناك داعش مسؤولو اأخبرھم ابنتھما. عن الللسؤ الدانا صالح والدا زار التالي، الیوم في
 النزاع، قبل المتحدة الوالیات إلى ذھابھا سبب عن سألوا قریبا. سراحھا سیطلقون وأنھم روتیني،

 ذلك منذ لدیھم. صالح تكون أن داعش نفى الدانا، إلى الثانیة والدیھا زیارة في تعمل. كانت وماذا
 محمد. أو صالح مكان بشأن ھامة معلومات أي ھااوالد وال صالح، أخت میساء، تتلق لم الحین،

 

 
 سمر صالح وخطیبھا محمد  العمر © میساء الصالح

 

/آب  س ط طل أغس ق، وعبیدة ب ظام الدين، وعبد القادر عتی 2013حسام ن  
 "أورینت معارضةال خباریةاإل منصةال من صحفیین ثالثة اختُطف ،2013 یولیو/تموز 25 في

 غیر (العمر الدین نظام وحسام ،عاما) 25( بطل وعبیدة ،عاما) 22( عتیق القادر عبد وھم نیوز"،
 إنھم ووتش رایتس ھیومن لـ عتیق والد قال مھمة. في وجودھم أثناء رفعت تل مسكن في ،معروف)
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 في وجیزة لفترة احتجازه بعد للخطف یتعرضون رآھم آخر صحفي من اختطفھم داعش أن واعلم
  49.التنظیم یدیرھا تفتیش نقطة

 

 بأن تفید عراقیین مسؤولین من معلومات ایتلق اإنھم ووتش رایتس ھیومن لـ وبطل عتیق والدا قال
 الحكومة لدى محتجزین كانا اوأنھم ،ااحتجازھم أثناء ما وقت في الموصل إلى ابنیھما نقل داعش

 مع تواصل عراقیا ضابطا إن ووتش رایتس ھیومن لـ بطل والد قال  2019.50 بدایات حتى العراقیة
 عتیق والد قال  51العراقیة. الحكومة لدى محتجز أنھ وأكد أقربائھ من بطل كان إذا عما لیسألھ عمھ ابن
  52الحكومة. لدى محتجزا كان ابنھ أن أكد العراقیة الحكومة في بشخص اتصل إنھ

 

 تلقى  53السوریة. الحكومة إلى وعتیق بطل العراقیة الحكومة نقلت قصیرة، فترة بعد إنھ كالھما قال
 عسكري سجن وھو صیدنایا، سجن في كانا وبطل عتیق بأن سابق سجین من معلومات عتیق والد

  54رسمیا. ذلك تأكید من یتمكن لم كنھل والتعذیب، القانون نطاق خارج باإلعدامات معروف سوري
 مالیة مبالغ بدفع فیھا بما أكثر، معلومات على الحصول جدوى دون حاوال إنھما الوالدین كال قال

 كبیرة.

 أي یعطي ال السوري النظام ذلك، من سئمنا لقد - للسرقة تعرضنا ولكننا المال "دفعنا بطل: قال
 55معلومات".

 

 الحكومة اعتقلت والمحلیة، الدولیة الحقوقیة المنظمات من وغیرھا ووتش رایتس ھیومن لـ وفقا
 التعذیب بممارسة لسیطرتھا الخاضعة المعتقالت تُعرف  56السجناء. آالف عشرات وأخفت السوریة

 لمن بالنسبة 57اآلالف. مقتل إلى المؤدیة الكارثیة اإلنسانیة والظروف والمنھجي، النطاق واسع
 العسكریة المحاكم في زائفة محاكمات بإجراء أیضا السوریة الحكومة تُعرف دیدا،تھ تعتبرھم

 
 

 . 0192عتیق، عن بعد، أغسطس/آب عماد الدین   مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  49
 . 2019عتیق ونادر بطل، عن بعد، أغسطس/آب عماد الدین  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  50
 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نادر بطل، عن بعد، أغسطس/آب  51
 . 2019عتیق، عن بعد، أغسطس/آب   عماد الدین مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  52
 . 2019عتیق ونادر بطل، عن بعد، أغسطس/آب عماد الدین  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  53
 . 2019عتیق، عن بعد، أغسطس/آب عماد الدین  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  54
 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نادر بطل، عن بعد، أغسطس/آب  55
(نیویورك:   "2011االعتقال التعسفي والتعذیب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السوریة منذ مارس/آذار أقبیة التعذیب: "، ھیومن رایتس ووتش 56

لو تكلم الموتى: الوفیات الجماعیة  "ھیومن رایتس ووتش، ؛ https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336)،  2012ھیومن رایتس ووتش، 
 . https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536)،  2015(نیویورك: ھیومن رایتس ووتش،  "والتعذیب في المعتقالت السوریة

 السابق. 57
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 تُبلغ لم  58المؤبد. السجن أو باإلعدام األفراد على غالبا وتحكم اإلرھاب، مكافحة ومحاكم المیدانیة
  59وفاتھم. أعلنت من ُرفات تعطیھم أو اأحبائھ بأماكن العائالت السوریة الحكومة

 

 اتصلت الدولیة والمنظمات اإلعالم وسائل من الكثیر إن ووتش رایتس ھیومن لـ والدینال كال قال
 عن اإلفراج تأمین أو أكثر معلومات على الحصول على مساعدتھما من منھا أي تتمكن لم لكن بھما،

  60.فقیدیھما
 

ون األول عقیل مسعود  /كان 2014، ديسمبر  
 دباأل یدرس جامعي طالب وھو عقیل، مسعود داعش اختطف ،2014 األول دیسمبر/كانون 15 في
 حجبت لھ زمیل مع "رووداو"، الكردیة اإلخباریة الشبكة في وصحفي الرابعة السنة في نغلیزياإل

 أشھر، تسعة عن قلیال تزید لمدة احتُجز الذي ،عقیل أمنیة. مخاوف بسبب اسمھ ووتش رایتس ھیومن
 عناصر أوقفھما عندما الحسكة إلى نیمتجھ كانا إنھما سراحھ قإطال بعد ووتش رایتس ھیومن لـ قال

  61تفتیش. نقطة عند داعش

 

 حاسوب وأجھزة ومیكروفونات، كامیرات، لدینا كان ن.سالمرا أننا واضحا كان نكون. من "سألونا
 62اإلسالمیة"". الدولة "نحن قالوا: أنتم؟" "من سؤالھم: ھو األول فعلنا رد كان محمولة.

 

 تل في كسجن یستخدمھ داعش كان محصن منزل إلى نُقال إنھما ووتش رایتس ھیومن لـ عقیل قال
 في یعمالن وملحدان كافران بأنھما داعش حراس اتھمھما كیف وصف الحسكة. محافظة في حمیس
  63ماعي.االجت التواصل مواقع على ھماوحسابات أجھزتھما فتشوا وكیف علمانیة، إعالمیة شبكة

 

 داخل مواقع في آخر إلى سجن من مرارا وزمیلھ نقلھ داعش إن ووتش رایتس ھیومن لـ عقیل قال
 أمنیة سجون في ُوضع إنھ قال سوریا. شرق شمال في كلھا والرقة، ومنبج، الشدادة، فیھا بما سوریا

 
 

،  2013یونیو/تموز  25"سوریا: استخدام محكمة مكافحة اإلرھاب لخنق المعارضة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  58
https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229 . 

،  2018یونیو/حزیران   30مقال، لوب لوغ، ، "بیروقراطیة الموت السوریة ومصیر المختفین")، حینھا ھیومن رایتس ووتش  منري (ندیم حو 59
https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/30/321085 . 

 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد القادر عتیق ونادر بطل، عن بعد، أغسطس/آب  60
 . 2018ھیومن رایتس ووتش مع مسعود عقیل، یونیو/حزیران مقابلة  61
 السابق. 62
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 بقیادة الدیمقراطي االتحاد وحزب التحالف، مع لتعاونھم المحتجزین واألفراد المتسللین جانب إلى
 وغیرھا. األكراد،

 

 أشد ولكن ،یُعذبون آخرین معتقلین ورأى السجون، ھذه في ُعذب إنھ ووتش رایتس ھیومن لـ قال
 الرقة: في كانت االنتھاكات

 

على مدار الساعة. كل سجین كان یبكي طوال كان ھناك تعذیب. في السجون األمنیة 
األخرى. یمكنك القول مثل "فرع فلسطین" اللیل. كما تعلم، مثل كل سجون سوریا 

السوریة]. على أي حال، ھذه ھي سوریا. في  "[التابع لـ "المخابرات العسكریة
  64سواء الیوم أو غدا، ستموت. –السجن، اعتادوا التركیز على ھذه الفكرة: ستموت 

 
 الیوم، حتى زمیلھ. عن عقیل داعش فصل احتجازھما، من أشھر أربعة بعد ،2015 مارس/آذار في
 زمیلھ. مكان بخصوص معلومات أي عقیل یملك ال

 

 االتحاد وحزب داعش بین أسرى تبادل عملیة في ،2015 سبتمبر/أیلول 21 في عقیل سراح أُطلق
 الدیمقراطي:

 

، بدأ داعش یخسر وكان بحاجة إلى تعزیز قاعدتھ، وإظھار أنھم في نھایة األمر
وللقیام بذلك، كان علیھم دفع الثمن. طلب والداي، یستعیدون أمراءھم المعتقلین. 

والمحطة اإلخباریة [التي عمل معھا]، المساعدة من وحدات حمایة الشعب. بدأت 
. في النھایة، العشائر المفاوضات. كانت عبر واتساب من خالل الوسطاء، من

  65توصلوا إلى اتفاق لمبادلتي وسبعة آخرین مقابل عدة أعضاء من داعش.

 

 معتقلین تحریر بإمكانھم كان إذا عما الشعب حمایة وحدات سأل سراحھ إطالق بعد إنھ عقیل قال
 ن.یمشغول بدوا إنھم قال ولكنھ بإیجابیة ردوا وأنھم آخرین،
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 متھمون بالردة أو الخیانة
ف  صی ن،  2015اإلخوة العرا  

 الحمید وعبد عاما)، 25( العران خالد ومحمد عاما)، 20( العران خالد یمان - العران اإلخوة اعتُقل
 ھیومن لـ بجوارھم القاطنین أقاربھم قال .2015 منتصف في داعش قبل من عاما)، 35( العران خالد

 في بلدة وھي البوكمال، في منزلھم داعش مقاتلو دخل صباحا، 6 الساعة حوالي في إنھ ووتش رایتس
 العراقي السوریة الحدود من بالقرب الزور دیر محافظة

 

 أعضاء من خمسة فیھا منزلھم أمام "لوكس-ھاي" شاحنة توقفت عندما نائمة األسرة كانت  66ة.
 داعش.

 

"، وأخذوھم، كفّاركانوا یصیحون بصوت عال. كسروا الباب وھم یصیحون "
  67الجمیع إلى الشارع. كنا خائفین من إیقافھم.وأیدیھم مكبلة خلف ظھورھم. خرج 

 

 طلبوا عندما لكن قُتلوا. اإلخوة بأن فأخبرھم البوكمال، في داعش قادة أحد إلى العائلة من أفراد ذھب
 دة،بالرِ  اإلخوة اتھم داعش أن العائلة سمعت الحیاة. قید على زالوا ما اإلخوة إن لھم قیل الحقا، الجثث
 ریة.السو الحكومة ودعم

 

كلما ذھبنا، قالوا: "ذبحناھم..." ثم "إنھم أحیاء"، قالوا أشیاء مختلفة. أخبرنا بعض 
  68األشخاص أن أناسا من البوكمال ُسجنوا في العراق.

 

 العران. اإلخوة أقارب ووتش رایتس ھیومن مقابلة وقت البوكمال على السوریة الحكومة سیطرت
 السلطات لدى باالستعالم أو الحكومة سیطرة مناطق إلى بالعودة باألمان یشعروا لم إنھم أقاربھم قال

 الحكومیة.

 

ف  صی 2015ياسر عبد المجید،   
 قال الزور. دیر محافظة في القوریة، في رأسھ مسقط في ،)عاما 38( المجید عبد یاسر داعش اعتقل
 بقیادة التحالف مع تعاونھ في لالشتباه واعتُقل الحر، السوري الجیش مع قاتل إنھ المجید عبد أقارب

 
 

 . 2018في شمال شرق سوریا، مایو/أیار  نزوحمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جیران (حجبت أسماؤھم)، مخیم  66
 السابق. 67
 . 2018في شمال شرق سوریا، مایو/أیار نزوح مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أقارب العران، مخیم   68
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 أبو شتم نھإو األمریكیة القوات یساعد كان إنھ [یقول] تقریرا "كتبوا عمھ ابن قال المتحدة. الوالیات
  69داعش]". یم[زع البغدادي بكر

 

 في یعمل كان الحر، السوري الجیش في دوره إلى باإلضافة المجید، عبد عمومة أبناء من الثنین وفقا
 لما وفقا وأخذوه، ورشتھ إلى سیارة في داعش أعضاء من ستة وصل الناریة. الدراجات وبیع شراء

  70اعتقالھ. من دقائق عشر بعد وصلوا الذین عمومتھ، ألبناء المارة قالھ

 عما لیسألوا منطقتھم، في داعش قادة أحد مطر، محمود یدعى رجل إلى ذھبوا إنھم عمومتھ أبناء قال
 سنعدمھ". عمك، ابن على شیئا أثبتنا "إذا قال: المرشد أن أحدھم ذكر المجید. لعبد حدث

 

 قبو في أنھ [وصلنا] المیادین، على الحكومة سیطرت عندما كانت وصلتنا] [التي األخبار "آخر
 71."]لألنباء السوریة العربیة الوكالة[ سانا على نُشر اسمھ إن تركیا في أقاربنا قال ھناك.

 

 الرئیسي المستشفى إلى أُرسلوا السابقین داعش سجناء أن الحقا العائلة سمعت عمومتھ، ألبناء وفقا
 معلومات. أي على تحصل ولم تجده لم المجید عبد زوجة ذھبت عندما لكن القامشلي، في

 أطفال. ستة ولدیھ متزوجا المجید عبد كان

 

ف  صی ن،  2013أحمد محمد الكوا  
 داعش سیطر عندما الزور، دیر محافظة في خشب، أبو في رافعة یقود كان عاما، 28 الكوان، أحمد
 ووتش رایتس ھیومن لـ أقاربھ قال السوري. الجیش مع العامة العالقات في ابقاس عمل المدینة. على

 .2014 في الحر السوري لجیشا إلى بانتمائھم المشتبھ لجمیع اعتقاالت حملة خالل أخذوه داعش إن
  72.ئذمنذ عنھ أسرتھ تسمع لم

 

 إعالن األولى األیام منذ اعتادوا داعش ألن أُعدم، قد الكوان یكون أن مرجحا لیس من إنھ العائلة قالت
 مناطق إلى العائلة وصلت عندما 73مطلقا. اسمھ یروا ولم أعدموھم، الذین األشخاص بأسماء قوائم

 ولكنھم عنھم ؤالالس حاولوا داعش. من سجناء تحتجز أنھا سمعوا الدیمقراطیة، سوریا قوات سیطرة

 
 

 . 2018في شمال شرق سوریا، مایو/أیار  نزوحمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ابن عم یاسر عبد المجید، مخیم  69
 السابق. 70
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 . 2018في شمال شرق سوریا، مایو/أیار  نزوح  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أقارب أحمد الكوان، مخیم 72
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 بھم االتصال استطاعوا الذین الدیمقراطیة سوریا قوات مسؤولو وأخبرھم یذھبون، أین إلى یعرفوا لم
 رد. أي یعطوھم لن أنھم

 

ذھبنا إلى األسایش، وسألنا ولم نتلق أي رد. انھ لیس میتا وال حیا. لم یعد لھ وجود. 
عودتھ، لكن فترة الخمس كان متزوجا. كانت زوجتھ في معسكر الھول. انتظرت 

  74سنوات طویلة لذا فقدت األمل، وھي اآلن متزوجة من رجل آخر.

 

 في المطاف بھ انتھى یكون علّھ السوریة، السلطات لدى عنھ دمشق في الكوان أقرباء أحد استعلم كما
 أي على الحصول یستطع لم لكنھ الدیمقراطیة، سوریا قوات مع المبادالت إحدى في حكومي سجن

  75إضافیة. معلومات

 
 النزاعات مع قادة داعش المحلیین

س ط فراد عائلة اإلمام، أغس 2013 آب/ أ  

، )عاما  29( ، وفاروق محمد إمامعاما حینھا) 34( عضاء داعش األخوین محمد محمد إمامأاحتجز 
 14الرقة في ، في محافظة الھتارة، من نقطة تفتیش في )عاما  21(وابن عمھما نیجیرفان محمد إمام 

 2013.76 آب/أغسطس
 

ارا یأخذونھ للعمل في كانوا یمتلكون جرّ و معا في مزرعة في محافظة الرقة تھم یعملونثالث كان
أحد  ، ذھب الثالثة للعمل كالمعتاد. بعد ساعات قلیلة، عاد2013 آب/أغسطس 14الحقل. في 

 77الجّرار.ه ءثة بعد أن رفضوا إعطا وأخبر العائلة أن أمیرا من داعش قد أخذ الرجال الثال زمالئھم
طردھم ذھب إمام محمد إمام، والد نیجیرفان إمام، وشقیقھ على الفور إلى محافظة الرقة للمتابعة. 

 وأمروھم بعدم التسبب بمشاكل. في مقر داعش  نمسؤولو
 

االحتجاز في مدینة الرقة قال إمام محمد إمام لـ ھیومن رایتس ووتش إن األسرة حاولت زیارة مراكز 
 عدة مرات بعد أن أخبرھم أحد الجیران أن معتقال سابقا في الرقة رأى الرجال بعد حوالي عام من

 . لكنھم قالوا إنھم لم یتلقوا أي معلومات:اعتقالھم

 
 

 السابق. 74
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 . 2018رفان محمد إمام، وغیرھم من أفراد األسرة، الحسكة، مایو/أیار جیوالد نی ومقابلة ھیومن رایتس ووتش مع إمام محمد إمام،  76
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أنفقناه ذھابا وإیابا، ودفع أموال للمسؤولین، لمجرد سماع أي أخبار عنھم،  التي المبالغ: "إمام قال
 78".كان بال فائدة ولكن األمر كلھ

 
محتمل وتحدثوا إلى وسائل اإلعالم عدة  دلیلتبعوا فیما بعد كل تقال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم 

 " (قسد)ریا الدیمقراطیةقوات سو"مرات على أمل العثور على الرجال المفقودین. بعد أن بدأت 
استعادة األراضي في محافظة الرقة، قال إمام إنھم قاموا بزیارات بالوالیات المتحدة  بقیادةوالتحالف 
والمناطق التي تسیطر علیھا الحكومة السوریة حول  في قسدعلى مستویات سألوا أشخاص بأ متعددة و

 .ءشي صلوا إلىاألقارب الثالثة، لكنھم لم ی
 

"ال نرید أي شيء، نرید فقط أن یعودوا. مرت خمس سنوات دون أي مكالمات، أو أي  :قال إمام
من عدم وجود  نا من روایة القصة نفسھا مرة أخرى، تعب نا ، تعبسؤال عنھممن ال تعبنا شيء، وقد 

 79قلوبنا تحترق، وال أحد یستطیع أن یخفف من آالمنا".خمس سنوات، و إجابات.
 

دير الزور داعش في  حكم سكان تحت ال  
وائل  2016إبراھیم خلیفة، أ  

والدتھ لـ بحسب ما قالت ، 2016، اختطف من قبل داعش في أوائل حینھا) عاما 16( ةإبراھیم خلیف
درس تالوة  غادر المنزل ذات یوم في الساعة الثالثة بعد الظھر لحضور 80ھیومن رایتس ووتش.

للسؤال  الدروس كان داعش یعقدالمنزل حیث ولم یعد، ذھبت والدتھ إلى  المغیب حل. عندما للقرآن
عنھ. أخبرھا أصدقاؤه أنھ غادر مع اثنین من أعضاء داعش. ذھبت والدة إبراھیم إلى مركز داعش 

أنھم ال یملكون أي بشرطة] في البلدة القریبة. أخبرھا المسؤولون ھناك  موازي لمركز[ "الحسبة"
منھا الذھاب إلى المحافظ المسؤول عن  تطلب تيمعلومات وعلیھا التحدث إلى قوات األمن، ال
 من مركز إلى مركز ومسؤول إلى مسؤول: تنقلتالمنطقة. قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا 

 
إذا كان أنھ أخذوه طفل، والذي في المنطقة. أخبرتھم أن  لداعشذھبت إلى كل مقر 
م أخرى ینكرون نھ لدینا، وفي أیا إ. في بعض األیام، یقولون يمعھم، فعلیھم إخبار

عرف ما إذا كان حیا أم میتا. إذا أحترق وال ی. قلبي یھدأ لي بالذلك. منذ عامین، لم 
 81.عالقون لوفاة. اآلن، نحنللدینا اسم وتاریخ  سیكون –كان میتا، فسنعلم على األقل 
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وفمبر ف الفريحي، ن 2017 تشرين الثاني/ فھد مخل  

ابن من الباغوز، على حد قول  2017الفریحي على ید داعش في نوفمبر/تشرین الثاني  فھداختطف 
بمن فیھم  نقل الناسیومیكروباص،  مل في الباغوز كسائق یع كان 82عمھ لـ ھیومن رایتس ووتش.

لى موقع التنظیم إ ، كان ینقل مجموعة من مقاتليتشرین الثاني/مقاتلي داعش. ذات یوم في نوفمبر
جین. بعد ساعات قلیلة، رأى أبناء عمومتھ الشاحنة وھي تعود ھكیلومتر، بالقرب من مدینة  35یبعد 

كیلومتر من الباغوز،  13لكن الفریحي لم یكن فیھا. ذھبوا إلى الحسبة في البوكمال، على بعد حوالي 
 قدملم یجین، لكن ھلكن مسؤولي داعش ھناك أخبروھم أنھم ال یعرفون مكانھ. ثم توجھت العائلة إلى 

 .ھأي معلومات حول مكانالتنظیم أي عضو من 
 

 ركبحي معھم. كان ییبعد أقل من شھر، رأى ابن العم مرة أخرى أحد مقاتلي داعش الذین ذھب الفر
 :شاحنة حافلتھ

 
العودة إلى المنزل. أمروني بتجاھلوني، ولكنھم عن مكانھ تھم ھذه المرة أوقفتھم وسأل

ھا كانت ، وأخبروني أن]الفریحي[ حیث إنھا حافلتھ، الحافلة أخذواثم سألت من أین 
األجھزة األمنیة التابعة لداعش. ذھبنا إلى أجھزة األمن ثم طلبنا منھم على األقل  لدى

 83لكنھم رفضوا. الحافلة،إعادة 
 

جین. قال سجین ھرب لعائلة الفریحي ھدة سجن الوالیات المتح بقیادةبعد ثالثة أشھر، قصف التحالف 
، ولم یعرف أحد مكانھ. وكانت لقصفكان معھم في السجن، لكنھ نُقل إلى مكان آخر قبل ااألخیر إن 

في أنھا رأتھ  عائلتھ تعتقدتم تحریر السجناء، ونشرت الصور على اإلنترنت.  تقول إنھ قدالشائعات 
 84صور من أطلق سراحھم.

 
، بعد أیام قلیلة من وصول عائلة الفریحي 2017لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ في أواخر  قال ابن العم
في شمال شرق سوریا حیث لجأت العدید من العائالت التي فرت من داعش،  نزوحإلى مخیم لل

الفریحي. أخبرھم سكان المخیم اآلخرون أنھم سمعوا أن السجناء  بشأن قسدمن  عنصر استجوبھم
. قال ابن العم إن العائلة اتصلت بالمستشفى لكنھا لم تتلق أي كوبانينُقلوا إلى مستشفى بالقرب من 

 85رد.
 

 
 

 .2018نزوح في شمال شرق سوریا، مایو/أیار  خیممقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ابن عم فھد الفریحي، م  82
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ضر المحمد (غالبا ما يسمى حسین)،  ف المحمد، عدنان خ س خل أن
و ر/ ماي 2014 أيا  

 28(، وابن عمھ عدنان المحمد عاما حینھا) 27( ل أنس المحمد، اعتُق2014مایو/أیار  24في 
 یة في محافظة دیر الزور.دمی، عند نقطة تفتیش تابعة لداعش في قریة المح)عاما 

 
 غربرة، وھي بلدة رئیسیة كسوفقا لما قالھ والد أنس المحمد، احتجز داعش أبناء العمومة في ال

قال األب عندما ذھب  86في مدینة الرقة. "األسود "اإلستادى محافظة دیر الزور، لمدة یومین ثم نقال إل
أن ابنھ كان في الملعب. ومع  ھناكإلى مكتب العالقات العامة لداعش في الرقة، أخبره المسؤولون 

 87ذلك، لم یسمحوا لھ بزیارتھ.
 

األسود تعرض للقصف، أوال من قبل  اإلستادقال سكان مدینة الرقة لـ ھیومن رایتس ووتش إن 
الملعب، لم  قصفالوالیات المتحدة. بعد بقیادة ثم التحالف  السوري –التحالف العسكري الروسي 

 مكان ابنھ. من معرفةوالد أنس المحمد  یتمكن
 

نُقل  محتجزا مع أنس وعدنان المحمد أنھ بعد القصف،قال األب إنھ فیما بعد، أخبره سجین سابق كان 
ولكن لم یكن لدیھ  ،في حي الرقة الصناعي "المركبات ىمبن"أبناء العمومة إلى مبنى یُعرف باسم 

 ا.ممعلومات أخرى عنھ
 

داعش كان محتجزا في مركز احتجاز بالقرب من الحدود  لدى، أخبر سجین سابق 2018في أواخر 
 88.ةالمعلومھذه محمد أنھ رأى أبناء العم. لم تتمكن العائلة من تأكید العراقیة عائلة ال

 

س ط 2014 آب/ حسین محمد العمر، دير الزور، أغس  

، وھي "سادكوب"المعروف باسم أبو عمر، موظفا في شركة  عاما حینھا)، 48( كان حسین العمر
 آب/أغسطس 21یوم . حوالي ظھر محروقاتشركة مملوكة للحكومة السوریة تتولى توزیع ال

قال لعائلتھ إن أعضاء  89شاحنة صغیرة عمر من منزلھ.اعتقل عناصر داعش یستقلون ، 2014
ینقلونھ إلى مدینة دیر الزور الستجوابھ ألنھ متھم "بالتصالح مع النظام". حافظ كثیرون في سداعش 

 
 

 .2019، مارس/آذار يتحتانفیرة  س مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع والد أنس المحمد،  86
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2020ووتش|فبراير/شباط رايتس ھیومن  35 

مع السلطات الحكومیة لضمان وضعھم الوظیفي، ومواصلة تلقي رواتبھم  تواصلھمدیر الزور على 
 من الحكومة.

 
ائد داعش قالت كل من زوجة العمر وشقیقھ صالح العمر إن الشخص الذي أمر بالقبض علیھ ھو ق

 90.رالمحلي عبد الرحمن عقلة عارف العمر، المعروف باسم أبو حارث، وكان على صلة بحسین العم
 سلوك أبو حارث. اعتراضھ علىاحتُجز بسبب  قالوا إنھم یعتقدون أن حسین العمر

 
یوما في محكمة داعش  15حتجز اقالت عائلة العمر إنھا علمت من أحد أعضاء داعش المحلیین أنھ 

تفید بأن قاضي  غیر مباشرة، تلقوا معلومات ا. الحقيكمركز أمن التي كانت تستخدمدیر الزور  في
ان، وھي بلدة سوریة بالقرب من دیر داعش المحلي، أبو فاروق التونسي، قال إنھ قد أحیل إلى معدّ 

 یذاءاإل أشكال العقوبة االنتقامیة للجرائم الخطیرة مثلأحد  ، وھو"قصاصبـ"الالزور، وأنھ عوقب 
 قطع الرأس.یشمل  ، والذي قدالمتعمد أو القتل

 
طلق سراحھ أنھ صالح العمر، بعد أربعة أشھر من اختفاء العمر، أخبرھم معتقل أُ  ألحد إخوتھ، قا وف

یسیطر علیھ داعش. فیما بعد، سمعوا من أحد أعضاء  الذي رأى عمر محتجزا في حقل نفط كونیكو
 91عمر. سمىداعش أنھ احتجز في حقل نفط آخر ی

 
شائعة بأن قسد عثرت  أفادت، 2019بعد استعادة الریف الغربي لدیر الزور من داعش في أوائل 

 92على محتجزین من داعش في أنفاق أسفل مصنع للقطن في دیر الزور.
 

سیطر والذي  ة،الدیمقراطی المجلس المحلي الجدید المدعوم من مجلس سوریذھبت العائلة لرؤیة ا
تلق أي معلومات. كما أبلغت زوجة العمر، وھي ممرضة تلم  ا ، لكنھإزاحة داعشبعد  على المنطقة

أنھا لم  إال 93،لسلطات الحكومیة السوریة عن اختفائھافي وزارة الصحة التابعة للحكومة السوریة، 
 ت.تتلق أي إجابا

 

 
 

، دیر تحتانيفیرة س وصالح العمر، شقیق حسین العمر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وفاء عوض الكردي، زوجة حسین العمر، 90
 .2019 آذار / مارس ،الزور

 .2019 آذار/مارس ، ، دیر الزورتحتانيفیرة س صالح العمر، شقیق حسین العمر،مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  91
 ". یقع المصنع في منطقة صناعیة في المدینة بالقرب من دوار یطبق علیھ "دوار السبعة كیلومتر 92
 . 2019  آذار/ مارس ،، دیر الزورتحتانيفیرة س مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وفاء عوض الكردي، زوجة حسین العمر،  93
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ور  سالأحمد خاب ط 2014 آب/ سلیمان، دير الزور، أغس  

شاحنة صباحا، اقتربت  10:30حسین محمد العمر، حوالي الساعة  اعتقل فیھفي نفس الیوم الذي 
 تحتانيالسوداء تقل مسلحین من داعش من مجموعة من الرجال یقفون أمام صیدلیة سفیرة  صغیرة

عاما في شركة  51 هموظف عمروھو أحمد خابور سلیمان، على المسلحون  نادىفي دیر الزور. 
. أخبره أعضاء داعش أمام إخوتھ بأنھ مطلوب ألنھ تصالح مع سادكوبالنفط السوریة الحكومیة 

 .تحتانيإلى المقر الرئیسي لداعش في سفیرة  نُقل 94ي للحصول على راتبھ.النظام السور
 

بعد أسبوع، قال محمود سلیمان، شقیق سلیمان، إنھ سأل أبو حارث، قائد لداعش في القریة، عن 
 أنھا "قضیة بسیطة".باحتجاز شقیقھ. قال إن أبو حارث أجاب 

 
ى السلیمان في محكمة داعش في دیر الزور. معلومات من سجین سابق أنھ رأ الحقاتلقت العائلة 

میادین، ثم في الن، ثم في اوتلقوا أیضا معلومات من أشخاص مختلفین بأن سلیمان قد احتُجز في معد
 طبقة. لكنھم لم یتمكنوا من التحقق من المعلومات.الاألسود، ثم في  ستادالرقة في اإل

 
، عندما 2018قال محمود سلیمان إن آخر المعلومات التي تلقتھا العائلة عن شقیقھ كانت في أواخر 

 العدید یحتجز حیث الشعفة،أخبر رجل من شرق دیر الزور أقاربھم بأنھ یوجد مركز اعتقال في قریة 
 القریة.  اختفوا من منم

  

 
 

 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمود خابور السلیمان، سفیرة تحتاني، دیر الزور، مارس/آذار   94
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II. ھجمات داعش العسكرية 
 

 )داعش( تنظیم "الدولة اإلسالمیة" ، احتجز2014سیما في  وال ،ھجماتھ العسكریة وبعید خالل
زال مصیر معظم  ما أعدادا كبیرة من المقاتلین والمدنیین الذین یُنظر إلیھم على أنھم معادون. 

 المعتقلین مجھوال.
 

ألسرى، وفي بعض الحاالت عرض الجثث بحق ا جماعیة اتإعدام أثناء ارتكابداعش قواتھ صّور 
ام، لكنھ لم یقدم أبدا معلومات للعائالت حول مصیر أقاربھم أو المناطق التي دفنوا فیھا علنا بعد اإلعد

أدت إلى ھؤالء الضحایا. تبرز األقسام أدناه بعض الھجمات الرئیسیة التي ارتكبھا داعش والتي 
 مئات، أو ربما اآلالف، من المدنیین والمقاتلین. اختفاء

 

، ومطار الطبقة العسكري 93اللواء  ، 17الھجمات على الفرقة 
2014  تموز/في محافظة الرقة، يولیو  

، حاصر داعش القواعد الثالث المتبقیة للجیش السوري في محافظة الرقة: قاعدة 2014في منتصف 
 في عین عیسى، ومطار الطبقة العسكري. 93في مدینة الرقة، اللواء  17الفرقة 

 
. بعد یومین من القتال، تراجعت 17ما على الفرقة ، شن داعش ھجو2014 تموز/یولیو 23في 

، أعدم معظم 17الفرقة  سیطر التنظیم على. عندما الفرقةمقر  القوات الحكومیة وسیطر داعش على
  تراجع 95.إن عناصره قطعوا رؤوسھم الجنود الذین أسروا في الداخل ونشر صورا الحقة لجنود قال

إلى إلى الشمال الغربي، و كیلومتر 45، على بعد حوالي 93ء اللوا مقر نحو ینالحكومیالجنود  مئات
في قریة  ة، نصب داعش كمینا لمجموع93القرى المجاورة. بینما وصل الكثیرون بأمان إلى اللواء 

سوریة مقرھا یة ، وھي ھیئة مراقبة حقوق"لمرصد السوري لحقوق اإلنسانـ"اأبو شارب. وفقا ل
وصف سكان مدینة  96جندیا وعلى األرجح أعدمھم في أبو شارب. 50المملكة المتحدة، اعتقل داعش 

 
 

الفرقة سیطرتھم على جثث الجنود الذین أعدموا بعد   ھا، قائال إن2015 تموز/یولیو 24في الذین قطع رؤوسھم نشر داعش صورا للجنود  95
، "حكم الرعب: الحیاة في ظل الدولة اإلسالمیة في . انظر أیضا تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة17

-https://www.refworld.org/cgi، 2014نوفمبر/تشرین الثاني  14الشام والعراق في سوریا"، 
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5507ff574  2019دیسمبر/كانون األول   7(تم االطالع في .( 

، 2017یولیو/تموز  25، 24"، فرانس في معارك مع تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في الرقة جندیا سوریا 85مقتل " 96
https://www.france24.com/ar/20140725-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%
AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A

5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9  2019سبتمبر/أیلول   1(تم االطالع في .( 
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الرقة وسلوك، وھي قریة قریبة من الرقة، كیف عرض داعش في األیام التي تلت ذلك جثث ورؤوس 
 العدید من الجنود في ساحات البلدة.

 
داعش فیدیو یوضح  نشر 97أغسطس/آب. 7في على مقره  ى، واستول93ثم ھاجم داعش اللواء 

، وإعدام جنود وتبادل إطالق النارلھجوم بالتفصیل، بما في ذلك مشاھد جویة للقاعدة، والقصف، ا
یظھر الفیدیو لقطات مصورة لجنود یتم قطع رؤوسھم، وكذلك صور لجثث  98الجیش السوري.
 21بواسطة دبابة. في  واھسقد دُ إنھم الفیدیو  فيومشوھة للجنود الذین قالوا  مضرجة بالدماء

، اكتشفت السلطات المحلیة أربع مقابر داعش، بعد أن استعادت قسد المنطقة من 2018 تموز/یولیو
 99وار".ھا ، وفقا لوكالة األنباء المحلیة "93جماعیة للجنود السوریین في مقر اللواء 

 
، ھاجم داعش مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل الحكومة المتبقیة 2014 آب/في منتصف أغسطس

أغسطس/آب. ومع  24في المطار في محافظة الرقة، حیث حوصر مئات الجنود والضباط. سقطت 
التي تسیطر  إیثریا  بلدةسقوطھ، فر مئات الجنود إلى الجنوب الغربي عبر الصحراء، باتجاه اتضاح 

بینما تمكن عدد قلیل منھم من الوصول إلى مواقع الجیش بأمان  100محافظة حماة.علیھا الحكومة في 
وحشیة  وبث مقاطع فیدیو وصور ،وقتلھم كثر، آخرین داعش أسر على بعد عدة كیلومترات، 

 تعذیبھم وإعدامھم.ل
 

 الفیدیو حول تسجیالتا معمقا على اإلنترنت، تحقیقمنصة إعالمیة  ، وھيعلى طول"سوریا " أجرت
الجیش السوري الذین أسرھم من الطبقة  جندي من 160وخلصت إلى أن داعش أعدم ما ال یقل عن 

ما  قام، آب/أغسطس 27أنھ في  على طولوجد تحقیق سوریا  101الصحراویة المحیطة. تجمعاتوال
 

 
، 2014أغسطس/آب  27"، معھد واشنطن، جیفري وایت، "التداعیات العسكریة لھزیمة النظام السوري في الرقة 97

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/military-implications-of-the-syrian-regimes-defeat-in-raqqa 
 ). 2019دیسمبر/كانون األول  7(تم االطالع في 

 ,Islamic State video shows “David Doyleلم یعد الفیدیو موجودا على اإلنترنت. "القناة الرابعة" البریطانیة لخصت ما جاء فیھ.   98
Assad army base massacre”, Channel 4, September 9, 2014, https://www.channel4.com/news/islamic-state-isis-

raqqa-syria-battle-video-propaganda   2019سبتمبر/أیلول  1(تم االطالع في .( 
99backed forces hand over remains of 44 soldiers killed by IS to Syria,” Kurdistan24, July 31, -Wladimir van Wilgenburg, “US 

2018, https://www.kurdistan24.net/en/news/b44fe541-87c0-49d7-ae96-feb4292e9a26  سبتمبر/أیلول   1(تم االطالع في
 ). للمزید من المعلومات، انظر القسم المتعلق بالمقابر الجماعیة. 2019

رات ومخزونات ذخیرة إلى قریة  جندي وأربع طائ 600أشارت اإلذاعة الروسیة بالعربیة إلى أن "الجیش السوري أُرغم على سحب    100
  ، وھي نقطة تفتیش تابعة للجیش.إیثریا]. ثم انسحبوا باتجاه قریة آب/أغسطس 25صباحا [في  12:00وي، حیث ظلوا حتى الساعة االعجر

 ". للمزید، انظر جندي 200حوالي  تأسرو  اعشتبعتھم قوات د
 Joseph Adams, “Anatomy of a Massacre part I: The March,” Syria Direct, December 3, 2014, 

https://syriadirect.org/news/anatomy-of-a-massacre-part-i-the-march/ )2019سبتمبر/أیلول  1  في  االطالع تم .( 
 ,Joseph Adams, “Anatomy of a Massacre part I: The March,” Syria Direct, December 3, 2014 انظر، للمزید 101

https://syriadirect.org/news/anatomy-of-a-massacre-part-i-the-march/ )2019 أیلول/ سبتمبر 1  في  االطالع تم .( 
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، وأجبروھم على السیر بتجرید الجنود من مالبسھم، مركبات 10من مقاتلي داعش في  20یصل إلى 
كیلومتر جنوب غرب مطار الطبقة العسكري  30إلى  20على بعد  تجمعاتأخرجوا الجنود من الثم 

شرق مدینة الرقة، حیث  خمسة كیلومتراتحوالي  إلى الموقع األثري اإلسالمي في ثول نایل،
 102أعدموھم.

 
أنشأتھا  ، وھي ھیئة"لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة"وثقت 

حقوق اإلنسان لتوثیق انتھاكات جمیع األطراف في النزاع السوري، عملیات المفوضیة األممیة ل
 آب/أغسطس 30و 28عدام داعش للجنود األسرى. على سبیل المثال، ذكرت أنھ بین أخرى إل

سلوك القریبة  بلدة، أحضر داعش جندیین، تم أسرھما خارج مطار الطبقة العسكري، إلى 2014
قبل  كافرانو خائنان دیینأن الجن معلنینداعش الحكم،  عناصر قرأ 103في میدان عام.عدمھما أو

 سرا في الطبقة.ندیین آخرین أُ التنظیم جأعدم ، 2014 آب/. في أواخر أغسطسذبحھما 
 

الرؤوس داعش بالقرب من القاعدة، قام داعش بتشویھ أجسادھم. وضع  أُسروابعد قتل الجنود الذین 
 ي الطبقة والرقة.لبعض الجنود في األماكن العامة والساحات في مدینتَ المقطوعة 

 
ود انمفقود طفى؛ حسین بسبب مساعدة الجن ص : أيمن شعبان م

طفى،  ص س 2علي م ط 2014 آب/ أغس  

، حینھا) عاما  23(، وحسین مصطفى حینھا) عاما 18(أیمن مصطفى  ولدي العمأخذ مقاتلو داعش 
 2014.104 آب/أغسطس 2في ریف الرقة الشمالي في  ا من منزلھم

 
جندي حكومي إلى حقول  400، لجأ نحو 17ستة أیام، مع اقتراب داعش من مقر الفرقة ذلك بقبل 

الذرة الخاصة بالعائلة. بعد أن أبلغ أیمن مصطفى والده، شعبان مصطفى، أنھم كانوا یختبئون ھناك، 
ت لھم األسرة بالبقاء حتى حلول اللیل. قال شعبان لجنود. سمحلأخذ ھو وحسین مصطفى الماء 

 
 

   ,Joseph Adams, “Anatomy of a Massacre part II: The Killing,” Syria Direct, December 4, 2014 انظر،  للمزید  السابق، 102
https://syriadirect.org/news/anatomy-of-a-massacre-part-ii-the-killing/    )2019  أیلول /سبتمبر 1 في االطالع تم .( 

تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة، "حكم الرعب: الحیاة في ظل الدولة اإلسالمیة في الشام  103
-https://www.refworld.org/cgi، 2014نوفمبر/تشرین الثاني  14والعراق في سوریا"، 

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5507ff574  2019دیسمبر/كانون األول   7(تم االطالع في .( 
النزوح في شمال شرق سوریا،  خیممقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شعبان مصطفى، والد أیمن مصطفى، وغیره من أفراد األسرة، م 104

 . 2018مایو/أیار 
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یذبحھم  . تعاملنا معھم بطریقة إنسانیة حتى الھمأي ضابط من أو مصطفى: "لم نعرف أي جندي
 105داعش".

 
كان شعبان مصطفى في مدینة الرقة، ، ویعمالن في الحقول ولدا العم، كان آب/أغسطس 2في صباح 

زوجتھ وأخبرتھ أن داعش أخذ أیمن وحسین مصطفى. شاھد  أتتسجاد. لاكان یعتاش من بیع حیث 
 مع الشابین. تغادرانعدة مقاتلین  فیھماجیرانھم سیارتین  بناءأ
 

. أخبره أعضاء حزیمة للسؤال عنھما أیمن مصطفى على الفور إلى مقر داعش القریب في  اذھب والد
، والمعروف أیضا "11"النقطة حتجاز المسمى إلى مدینة الرقة، إلى مركز اال ما نقال داعش ھناك أنھ

الوجھاء  من عددا الذي یضمفي المنطقة،  عشائري. ذھب شعبان إلى المجلس الاإلستاد األسودباسم 
 بناء على اقتراحھم.األكبر سنا، 

 
د بعد عشرة أیام". قالوا إنھم سیبحثون في السجون. . قالوا، "عُ سمینأعطیتھم اال

ذھبنا  .ني فقط"و، أخبرا ذبحتموھمعشرة أیام. قلت [لداعش]، "إذا  كنت أذھب كل
[األسود]. عندما ذھبت إلى ھناك، قالوا: "اذھب اإلستاد عدة مرات. ذھبت إلى 

 .عشائريواسأل شخصا آخر". أعادوني إلى المجلس ال
 

لعائلة لداعش  لدى، جاء محتجز سابق ھما یوما من أسر 45مصطفى، إن بعد حوالي قال شعبان 
 أثناء االحتجاز.ھما وأخبرھم أنھ قابل

 
، فتح [الحراس] األبواب تم قصفھ... في الیوم الذي  11قال، "كنت في النقطة 

للسماح للسجناء بالخروج وحاول أربعة أو خمسة الفرار. ووجھ [الحراس] أسلحتھم 
المركبات [المبنى] .... كان أیمن وحسین ھناك  مبنى[المحتجزین] إلى  واقادو

لمدة كنا معا ولكن عندما غادرنا  ،، كانوا في الحبس االنفرادي11[معنا]. في النقطة 
 106المركبات".مبنى ثمانیة أیام في 

 
أثناء الحملة  شعبان مصطفى وعائلتھ من القصف فرّ . نھما أخرى ع االعائلة أخبار تسمعبعد ذلك، لم 

من منازلھم ألكثر من عام عندما قابلتھم ھیومن رایتس  وكانوا قد نزحوا ،الستعادة المنطقة من داعش

 
 

 السابق.  105
 السابق.  106
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. وبعد أن سیطرت قسد على المنطقة، سمعت األسرة من حین آلخر من خالل 2018ووتش في 
ء السابقین. إطالق سراح بعض السجنا  عنوسائل التواصل االجتماعي أو مصادر األخبار المحلیة 

على األسرة حصل سایش، لم تاآلأجھزة المخابرات ولدى لكن على الرغم من االستفسارات المنتظمة 
 .نھما أي معلومات جدیدة ع

 

 
 سیریفان  سان © .یُفقد  أن  قبل صورتھ تحمل أیمن والدة

 

 –تموز /، شرقي دير الزور، يولیوعشیرة الشعیطات
2014  آب/أغسطس  

على تعیش كبیرة  عشیرةیطات، وھي عالش عشیرة، رفضت شرائح كبیرة من 2014 تموز/في یولیو
الوالء لداعش، وانتفضت ضد إعالن مام، والكشكیة، وغرانیج، حأبو  بلداتطول نھر الفرات في 

 107.ھمن مقاتلی 11ما ال یقل عن  تقتلو، تنظیمال
 

 15صبیان فوق سن الرجال والقلت واعت ةخالل األسابیع التالیة، سیطرت داعش على البلدات الثالث
عاما.  75الرجال الذین تزید أعمارھم عن بمن فیھم  عاما عند نقاط التفتیش أثناء محاولتھم المغادرة،

 
 

تم االطالع في ( https://www.youtube.com/watch?v=urFs6x9jlME ، 2014أغسطس/آب  12الشعیطات القصة كاملة"، یوتیوب، " 107
 ).2019سبتمبر/أیلول  1
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العدید من سكان  یعدمونقام داعش بتصویر أعضائھ وھم  داھموا المستشفیات ومنازل من بقوا.
یطات عالش منعشرات من الرجال والفتیان تُظھر قطع رؤوس ال مروعةالمدینة. ظھرت مقاطع فیدیو 

ووصف أحد المراقبین مقاطع الفیدیو بأنھا "ربما أكثر  2014.108 آب/على اإلنترنت في أغسطس
 109ة على أیدي داعش".نّ للسُ  ةعملیات القتل الجماعي التفصیلی

 

 
 .2014 آب/أغسطس ،" تویتر" األصلي المصدر داعش، فیدیو من لقطة

 
 مصیر المعتقلین مجھوال، رغم أن معظم التقاریر تشیر إلى أنھم أُعدموا.ال یزال 

 

 
 

 ,Massacre And Media: “Alberto M. Fernandezأزیلت الفیدیوھات عن اإلنترنت. لملخص عن محتوى الفیدیوھات، انظر  108
ISIS And The Case Of The Sunni Arab Shaitat Tribe,” The Middle East Media Research Institute (MEMRI), 

tribe#_edn7-shaitat-arab-sunni-case-and-isis-media-and-https://www.memri.org/reports/massacreJune 23, 2015,   تم)
 ). 2019سبتمبر/أیلول   1االطالع في 

109The ” assacre And Media: ISIS And The Case Of The Sunni Arab Shaitat Tribe,M“Alberto M. Fernandez,  
Middle East Media Research Institute (MEMRI), June 23, 2015,https://www.memri.org/reports/massacre-and-

tribe#_edn7-shaitat-arab-sunni-case-and-isis-ediam  2019ول سبتمبر/أیل 1(تم االطالع في .( 
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، دخل داعش إلى مخیم للنازحین في قریة البحیرة، واعتقل عددا من 2014 آب/أغسطس 11في 
سوریة  منظمة، وھي "من أجل الحیاة ةلامنظمة العد"یطات. وفقا لتقریر صادر عن عالش منالذكور 

 110محلیة قامت بتوثیق الھجمات، ال یزال مصیر العدید من المختطفین في ذلك الیوم مجھوال.
 

، 2014 تشرین الثاني/، كشكل من أشكال العقوبة. في نوفمبرا للعائالت بدفن أقاربھ داعشلم یسمح 
كانون /سمبردی 17في  111ات بالعودة إلى قراھم وأراضیھم.عیط الش من أبناء سمح داعش أخیرا آلالف

جثة  230، ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن الذین عادوا عثروا على أكثر من 2014 األول
أفاد السكان المحلیون الذین  112شكیة، شرق دیر الزور.كفي مقبرة جماعیة في الصحراء بالقرب من ال

مقابر  عشرعن  تحدثوا إلى منظمة العدالة من أجل الحیاة، وھي منظمة سوریة لحقوق اإلنسان،
یطات "موزعة وفقا للشھود في صحراء بلدة أبو ھمام، في المنطقة عجماعیة على األقل في قرى الش

التي تفصل بین قرى غرانیج والبحیرة، بالقرب من محطة الكھرباء في قریة غرانیج، وبالقرب من 
 113خطوط القطار حیث توقعوا أكبر عدد من الضحایا".

  
ین العرب)الھجوم على كوباني (ع   

، توسع داعش أیضا باتجاه منطقة كوباني (عین العرب) في شمال سوریا، وھي منطقة 2014في 
تشرین األول /أكتوبر 2التي یقودھا األكراد. بحلول  "وحدات حمایة الشعب"تدافع عنھا قوات 

قریة وبلدة كردیة في محیط كوباني، ما تسبب في  350، نجح داعش في االستیالء على 2014
شانلي ، معظمھم من األكراد، فروا عبر الحدود إلى محافظة ألف شخص 200 نزوح لحواليموجة 

 أورفة التركیة.
 

المصابین بعجز شدید أو الذین بقوا في كبار السن أو  بعض أولئك الذین لم یفروا من أعدم داعش
عند  114نقل آخرون بالقوة إلى تل أبیض حیث احتُجزوا وُضربوا.بینما  ،محاولة لحمایة ممتلكاتھم

 
 

110,Justice for Life, “They Killed Them to Make Them an Example,” June 11, 2018  https://jfl.ngo/?p=5588&lang=en  تم)
 .  )2019سبتمبر/أیلول   1االطالع في 

 "إال من تاب وآمن". بعنوان  عمالدیر الزور " في والیة الخیر" لداعشأصدر المكتب اإلعالمي  ،2015كانون الثاني /في ینایر 111
112“‘Over 200 bodies’ found in Syria mass grave,” Al Jazeera, December, 17, 2014,  

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/200-bodies-found-syria-mass-grave-2014121718569341299.html   تم)
 Syria: 230 bodies found in mass grave,” Syrian Observatory for Human Rights, December”)؛  2019سبتمبر/أیلول   1االطالع في 

19, 2014 http://www.syriahr.com/en/?p=8149 )2019 األول كانون /دیسمبر 9 في  االطالع تم .( 
113Justice for Life, “They Killed Them to Make Them an Example,” June 11, 2018,  https://jfl.ngo/?p=5588&lang=en  تم)

 ). 2019سبتمبر/أیلول   1االطالع في 
تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة، "حكم الرعب: الحیاة في ظل الدولة اإلسالمیة في الشام  114

-https://www.refworld.org/cgi، 2014نوفمبر/تشرین الثاني  14والعراق في سوریا"، 
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5507ff574 2019دیسمبر/كانون األول  7، (تم االطالع في .( 



 

 

"داعش"   ومخطوف 44   

إطالق سراحھم، أجبرھم داعش على مغادرة المنطقة. قبل الھجوم وبعده، احتجز داعش أفرادا أثناء 
 محاولتھم الفرار.

 

فايز ھُ مام، شباط 1152014  / فبراير   
شخصا في قریة العلیا، بمحافظة الحسكة، كانوا في  152، احتجز داعش 2014فبرایر/شباط  19في 

كان ، الذي )عاما  30(طریقھم من كوباني إلى كردستان العراق للعمل. وكان من بینھم فایز ھمام 
 116سینضم ألخیھ.

  
مراكز احتجاز في  على نالباقی وزعالمعتقلین وداعش على الفور اثنین من أعدم  وفقا لشقیق ھمام،

آخرین  69 معمعھ لكنھ نُقل إلى منبج، احتجز  طبقة. أُطلق سراح ابن عم ھمام، الذيالمنبج و
 طبقة.القل إلى نُ  ھمام ھمام إن شقیق بموجب عفو عام. وقال ل

  
مكثوا ھناك ستة أشھر طبقة، وأنھم الأن ھمام كان معھم في  شقیق ھمامأخبر معتقل سابق من كوباني 

 117قبل نقلھم إلى منبج.
 

كون  حتى أنھ – إنساني كل شيء لتأمین إفراج فعل قال األخ لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ حاول
بھم  داعش. بینما كان ھمام في منبج، اتصل أخوه بالشیوخ العرب الذین تربطھ للمخطوفین منجمعیة 

مة لكن لم توجھ إلیھ تھمة. أخبروه أیضا أن داعش لمحكعرض على ا صالت عائلیة. أخبروه أن ھمام
 لن یطلق سراحھ إال من خالل تبادل لألسرى.

  
محاولتین للتبادل  لكن، لواسطةل لجأ المال و دفع، ولتبادلھمام قائمة اإدراج  ضمانعلى األخ  صمم
 118األسود في الرقة. اإلستادونقل داعش السجناء إلى  فشلتا 

  
اسم ألشخاص خطفھم داعش. قال لـ ھیومن رایتس ووتش  600جمع شقیق ھمام في بحثھ أكثر من 

التواریخ وتفاصیل أخذھم  إضافة إلى، "حزب االتحاد الدیمقراطي"لمتحدث باسم لاألسماء  أعطىإنھ 
لطلبھ  قد استجابت قسدتكن  ، لمتشرین األول/أكتوبر لغایة. في المنطقةمن قبل قسد بعد ھزیمة داعش 

 للحصول على معلومات.
  

 
 

 اسم مستعار.  115
 . 2019أغسطس/آب   عن بعد، ،ھیومن رایتس ووتش مع شقیق فایز ھمام، تم حجب االسممقابلة أجرتھا  116
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االجتماعیة الكردیة صورا  وسائل التواصلو یةالتلفزیون ت القنواتبعد تحریر الباغوز، سرب
والدة أحد  نداعش. قال شقیق ھمام لـ ھیومن رایتس ووتش إل انتمائھمألشخاص اعتقلوا كمشتبھ ب

السلطات الكردیة حول ھذا  اتصلت بھ. تواصل مع ظھروا في الصور وكان قد اختطفھ داعش الذین
احتجاز االبن وسجناء ت نف السلطات صورة االبن وبطاقة الھویة الخاصة بھ، لكن أرسلاألمر، حیث 

 آخرین.
 

أسرتھا أن والدھا، الذي  رأخب ا أن طبیبأخبرتھ امرأة عن  ماموفي حادثة أخرى، روى شقیق ھ
ریك لتلقي العالج بعد یإلى دقسد فنان، بالقرب من الرقة، قد أخذتھ عاحتجزه داعش في قریة دبسي 

تحریر الرقة. عندما حاولت المرأة وعائلتھا زیارة المستشفى، أخبرھم األطباء أن والدھا قد نُقل، ولم 
 معلومات عنھ. الحصول على أي تستطع بعد ذلك

یكون لدى اآلالف من أعضاء داعش الذین تحتجزھم قسد أي ال "ھل من الممكن أ :شقیق ھمامسأل 
معلومات عن المعتقلین؟ ھل ھذا ممكن؟ اآلالف من بینھم كبار األمراء، وال یمكنك الحصول على 

 119".منطق یقبلھ الأمر ال معلومات حول المختطفین؟ ھذا 
 

ون الثاني/ جالل أحمد، يناير 2015 كان  

أحمد مكالمة من عمھ في روسیا یسألھ عما إذا كان  آراس، تلقى 2015 كانون الثاني/ینایر 29في 
راس أحمد، الذي كان یقیم آكان  120صحیحا أن والده، جالل أحمد، قد اختطف من قبل داعش في منبج.

في ذلك الوقت، قد تحدث إلى والده قبل ساعتین فقط، عندما  مولوده الجدیدفي أربیل مع زوجتھ و
اتصل والده لسماع صوت حفیده. اتصل على الفور بأمھ، التي أخبرتھ أن سبعة من أعضاء داعش 

 قرعوا باب المنزل وطلبوا جالل أحمد باالسم، وأخذوه.
  

الء المنزل، وھو ما فعلوه. إختھ بمن مقاتلي داعش من والدتھ وشقیقھ وزوج 14 أمرفي الیوم التالي، 
جار عرفوا  كان معھمراس أحمد، كانوا متأكدین من أن الرجال كانوا أعضاء في داعش ألن وفقا آل

 .التنظیم أنھ انضم إلى
 

ألنھ كان ناشطا كردیا  قد اعتقلقال أحمد لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ من المحتمل أن یكون والده 
، وھو "المجلس الوطني الكردي"وحلب بسبب عملھ في بارزا في منبج، ومعروف في كوباني 

 121.تحالف سیاسي كردي سوري یعمل في شمال شرق سوریا 
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عن  ىخلتس وقتھ لمعرفة مصیر والده، وقال أحمد لـ ھیومن رایتس ووتش، كرّ  كما  منذ االختطاف،
 .ة عنھعشرات آالف الدوالرات في تتبع أي معلوم أنفق وظیفتھ و

  
والدتھ لدفع فدیة إلطالق سراح والده. لدوالر  600أحمد  أرسللیین الحتجاز والده، في الشھرین التا 
ماني، أحد قادة داعش األلمان في األلإلى زوجة األمیر أبو محمد  مخروف وأخذتھ 14اشترت والدتھ 
قُتل في مدینة ھ الفدیة ووعد بإطالق سراح جالل في غضون أیام قلیلة، لكنأبو محمد المنطقة. قبل 

 122لم ینجح االتفاق.الباب، وھي محافظة في حلب، بعد بضعة أیام و
 

داعش للتوسط في إطالق  علىتأثیر م كان لھین مع القادة المحلیین العرب الذأیضا تواصل أحمد 
 ممراسراحھ، ولكن دون جدوى. قال إن نشطاء محلیین أخبروه أنھ خالل تحریر منبج، فتحت قسد 

من مركز اعتقال یدعى المطاحن إلى دبسي  المعتقلینلمغادرة داعش، واستغل داعش ذلك بنقل 
لكن وفقا ألحمد،  ،2017 تشرین األول/أكتوبر 23فنان بالقرب من الرقة. دخلت قسد الرقة في ع

 فنان تحت سیطرة الحكومة السوریة.عدبسي  توقع
 

قال أحمد لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ حاول التواصل مع قسد فیما یتعلق باإلفراج عن والده، ولكن 
 دون جدوى.

 
من كوباني. قال أحمد لـ ھیومن  أصلھمسجناء  عشرة، أطلق داعش سراح 2017 أیار/في مایو

المعلومات. بعد إصراره، أخبروه أنھ تقدیم  رایتس ووتش إن السجناء المفرج عنھم رفضوا في البدایة
 دوالر أمریكي). ألف 18مالیین لیرة سوریة (حوالي  4أطلق سراحھم مقابل مبلغ 

 
أحمد، استأجر أحمد وسیطا ، بعد حوالي عامین من اختفاء والد 2019كانون الثاني ر/ینای 17في 

دوالر أمریكي للمساعدة في إطالق سراح والده. ذھب الرجل إلى الرقة ودیر الزور،  17,500مقابل 
حتاج إلى یارتفعت و سعارحیث اتصل بأحمد وأخبره أنھ وجد والده وأنھ في حالة مستقرة، لكن األ

 المزید من المال.
 

تى یتمكن من إثبات أن والده ال یزال على قید الحیاة. رفض أحمد إعطاء الوسیط المزید من المال ح
من رقم تركي.  "واتساب"مساء، تلقى أحمد مكالمة  5:30، حوالي الساعة كانون الثاني/ینایر 27في 

 كان والده.
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طائر [ "ةھجرونوقال: " سرثانیة. كنا نبكي، لكنني تأكدت أنھ ھو. سألتھ عن كلمة  38تحدثنا لمدة "
 123".إال ھوسمي أمي. ال أحد یعرف ھذا یذا ك، ھ]صغیر

  
 من الوسیط. أي شيءأحمد األموال إلى الرقة. لكنھ لم یسمع حّول بعد یومین، 
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III. السجون قصف 
 

2017  تموز/محمود سیف الدين محمد، يولیو  
داعش محمود سیف الدین محمد عند نقطة تفتیش بالقرب من  ، اعتقل2017تموز /یولیو 14في 

 واقتاده 124بینما كان یحاول الھرب إلى األراضي التي تسیطر علیھا قسد. القریا مسقط رأسھ في 
مام حسري في بلدة تدعى أبو  مخبأ یولیو/تموز قبل نقلھ إلى  في الشعیطات سجنإلى داعش  عناصر

 –جمیع السجناء لنفس السبب احتُجز  د، فقدوقا لمحموفسجینا آخر.  78حیث كانت المجموعة تحتجز 
 داعش وثائق الھویة السوریة لمنعھم من الفرار. قال محمد،أحرق و "الكفر بالد"أرادوا تحریر  فقد

 
كانوا یأتون كل یوم ویطلبون منا االنضمام إلیھم في المعركة. كانوا یخسرون، 

، أو مإلینا، فسنقتلك والم تنضم نكانوا مذعورین، واستمروا في تھدیدنا. قالوا: "إو
. وتحولكم إلى أشالءھنا حتى تأتي طائرة أمریكیة  منترككسمن ذلك،  أسوأ

 125.ون"ستموت
 

 إنھللقتال إلى جانب داعش. بعد شھرین، قال سجینا بقوا  16لـ ھیومن رایتس ووتش إن  محمدقال 
 الصراط " دورات إلعادتھم إلى على أخذداعش المعتقلین  أجبر –ھرب خالل درس "إعادة التأھیل" 

 في الخارج: وضاء، سمعوا ضالحراسھرب  عندما  – " المستقیم
 

ا. اكتشفت فیما السباحة وغرقو یعرف م یكنكسرنا نافذة وركضنا إلى النھر [القریب]. البعض منا ل
 ھدمتغارة جویة، وكانت ھناك غارة جویة أخرى بعد ذلك بفترة وجیزة، ولبعد أن الضجة كانت 

 126السجن.
 

 .من النجاة نوالسجناء اآلخرإذا تمكن  عرفلم ی
 

 
 

 .2018نزوح في شمال شرق سوریا، مایو/أیار للمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمود محمد، مخیم  124
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س ط 2017 آب/ محمد عبد الحمید، أغس  

مساء،  7:30، الساعة 2017محام یعیش في الرقة. في أغسطس/آب ) عاما  30( محمد عبد الحمید
ثالثة مسلحین ملثمین منزلھ في حي حدیقة االستقالل واحتجزوه لعدم تقدیمھ معلومات عن رجل  داھم

 127داعش.لمطلوب 
  

، حیث علقوه ریاضيقال عبد الحمید لـ ھیومن رایتس ووتش إن داعش احتجزه أوال في قبو مركز 
 12دة ثالثة أیام قبل استجوابھ واتھامھ بأنھ جاسوس. قال إن داعش أطلق سراحھ بعد یدیھ لم من

یوما. على الرغم من محاولتھ االبتعاد عن الحي الذي یقیم فیھ، إال أن القتال الدائر بین قسد وداعش 
 أصبح شدیدا لدرجة أنھ اضطر للعودة إلى منزلھ. ولكن عند وصولھ وجد أن داعش حّول منزلھ إلى

 االحتجاز نفسھ. مركزأعضاء داعش وأعادوه إلى  اعتقلھمقر عسكري؛ 
  

باعتقاده شخصا في السجن المؤقت، وكلھم  80ھناك ھ كان قال عبد الحمید لـ ھیومن رایتس ووتش إن
 . مدنیون

  
 يّ . كان في نفس المكان. حكموا علالشرعيقاضي ال، نُقلت إلى 27ـفي الیوم ال

بأنني جاسوس. ثم قالوا: "ذھبت إلى نقطة عسكریة بالقرب ... أوال اتھموني  كافرك
 128من خط المواجھة".

  
بعد إدانتھ، وضع داعش عبد الحمید في الحبس االنفرادي. في الیوم التالي، وقت صالة الفجر، كان 

وشعر بصداع حاد. أزال العصابة لیجد  شراراتعبد الحمید ال یزال معصوب العینین، لكنھ بدأ یرى 
 أنھ یستطیع رؤیة الشارع: لقد تعرض السجن للقصف.

  
طلق الصاروخ التالي. كان كل تدفق من رأسھ. وبعد خمس ثواٍن، أُ "ثم بدأت أسمع صراخا. كان الدم ی

 شيء یحترق".
  

 قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ أدرك أنھ قادر على الھرب.
 

دقائق، رأیت أن كلبا كان یأكل الجثث،  عشر"كنت أركض، أحیانا فوق جثث [سجناء آخرین]. بعد 
 129.زمن"وھذا یعني أن الجثث كانت ھناك لفترة من ال

 
 

 . 2018حمید، عین عیسى، مایو/أیار مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عبد ال 127
 السابق.  128
 السابق.  129
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قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ بعد المشي لمدة نصف یوم وصل إلى نقطة تفتیش تابعة لقسد. نقلتھ 
. ، بحسب قولھجنود أمریكیینلالستجواب من قبل عناصر قسد و إلى مستشفى لعالج إصاباتھ ثم قسد

وطلب منھ  وجھھوقال إنھ كان معصوب العینین طوال فترة االستجواب، لكن في النھایة تم كشف 
. ثم نُقل عبد الحمید إلى منشأة تابعة لقسد، حیث اتھمھ صور سجناء داعش الذین كان یعرفھم تحدید

تس ووتش ضابط بأنھ داعش. احتجزت قسد عبد الحمید واستجوبتھ لمدة خمسة أیام. قال لـ ھیومن رای
 احتجاز صغیر مكتظ.مركز  إلىنقلوه وقسد ضربوه  عناصر إن

 
جلدیة. بسبب  وأمراض"لم یكن ھناك أكسجین، كان ھناك الكثیر من الناس. أصیب الناس بجروح، 

 130".داعش من القذارة، لم یغیروا الضمادات. كان السجناء جمیعھم
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IV. فقودينالبحث عن الم 
 

. قال أقارب المحتجزین مفقودینلالختفاء القسري تأثیر عمیق على أسر وأصدقاء الیمكن أن یكون 
لتدھور صحتھم العقلیة والبدنیة،  دائملـ ھیومن رایتس ووتش إنھم یتعرضون بشكل  فقودینالم

 131والمصاعب المالیة، ووصمة العار االجتماعیة، والصعوبات القانونیة واإلداریة.
 

ال یترك أفراد أسرھم أي باب دون أن علومات حول المختطفین، في جھودھم للحصول على م
 ات. قام الكثیرون، وخاصة أولئك الذین ظلوا تحت حكم داعش، بشكل روتیني بزیارة مقریقرعوه

 –. في كثیر من األحیان كانوا یقابلون بالسخریة واإلنكار قاربھمومراكزه لالستفسار عن أ تنظیمال
 132ذات معنى.ة جابإما یتلقون جدا  ونادرا

 
المفقودین خشیة أن یصبحوا  متجنبت بعض العائالت االتصال المباشر مع داعش فیما یتعلق بأحبائھ

 134.استفساراتھم عن أقاربھمأقارب المفقودین بعد احتُجز في بعض الحاالت،  بالفعل، 133ضحایا.ھم 
 

داعش، أعربت األسر عن أملھا في أن تزودھم السلطات التي أعلنھا خالفة دولة البعد سقوط 
ذلك  . ومع ذلك، أكد جمیع من قابلتھم ھیومن رایتس ووتش أنبأحبتھمالمسؤولة بالمعلومات المتعلقة 

 لعدة أسباب.و لم یحدث،
  

األكراد للعائالت لتقدیم معلومات بشأن األقارب  بقیادةالسلطات  مرجع لدىاألول ھو عدم وجود 
أفراد األسرة القادرین على الوصول إلى المسؤولین، تلقي مثل ھذه المعلومات. یحصل دین أو المفقو

 روایاتاألسوأ من ذلك،  أو – الجھة المسؤولةتلقوا أي رد، على معلومات مختلطة فیما یتعلق بما إذا 
 متناقضة بشأن ما إذا كان لدیھم أي معلومات ذات صلة.

 
مسؤولون عن األشخاص ھم الوفقا لألقارب الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، فإن اآلسایش 

لألشخاص مرجعا  المفقودین، لكن إدارة الحكم الذاتي الكردیة في شمال وشرق سوریا قد عینت
سایش، اآلالمسؤول في  معأحد األقارب  تواصلالعسكریین المفقودین ولكن لیس للمدنیین. عندما 

 135لم یكن جندیا. المفقود ا الشخص المساعدة ألن قریبھرفض ھذ
 

 
مع غدیر نوفل، زوجة فراس الحاج صالح، مایو/أیار   عن بُعد ، مقابلة ھیومن رایتس ووتشمثالأمثلة على ھذا مذكورة أعاله. انظر  131

2018 . 
 .2018أیار /مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع والدة إبراھیم خلیفة، مخیم النزوح في شمال شرق سوریا، مایو مثال، 132
 .2018أیار /، مایودینة الرقة، مإثنین من أقارب رقیة األحمدمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  مثال، 133
 السابق.  134
 .0192أحمد، أغسطس/آب  آراسعن بُعد مع  مقابلة ھیومن رایتس ووتش 135
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وبالمثل، ال یوجد لدى الحكومة السوریة شخص أو مكتب معین للمفقودین أو المحتجزین. تبرز 
الصعوبات التي یواجھونھا  داعشألقارب الجنود السوریین الذین فقدوا على ید  "فیسبوك"حسابات 

 تقاعسیمتد  136المفقودین. قاربھمى معلومات حول أفي الوصول إلى السلطات، أو الحصول عل
خفتھم أو أالكشف عن المعلومات المتعلقة بالمفقودین إلى أولئك الذین  عنالحكومة السوریة 

احتجزتھم. على الرغم من الطلبات العدیدة التي قدمتھا العائالت والمحامون إلى الحكومة للحصول 
 األفراد، فإن السلطات لم تستجب بطریقة شاملة وكافیة.على معلومات حول ھؤالء 

 
یجب أن  الجھة التيفي معظم الحاالت، ال تعرف العائالت، خاصة تلك الموجودة خارج سوریا، 

 تتواصل معھا.
 

فیما یتعلق بكیفیة تقدیم األسر للمعلومات  ةالتواصل الواضحقنوات ة ویالمعن اتغیاب السلط
 لقاء أيمن المال  كبیرةالعائالت غالبا ما تلجأ إلى الوسطاء وتدفع مبالغ والحصول علیھا، یعني أن 

أقاربھم. غالبا ما یكون ھؤالء الوسطاء غیر موثوق بھم، ونادرا ما مھما كانت ضئیلة عن معلومات 
للحصول على  استماتتھا یقدمون معلومات موثوق بھا. بدال من ذلك، یستفیدون من ضعف األسر و

منھا. في العدید من الحاالت التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش، زعم األموال  لیجنوا معلومات
دون آالف الدوالرات للوسطاء للحصول على المعلومات على مدار السنین،  دفعوااألقارب أنھم 

 .الحصول على أي معلومات تذكر
 

ت التي شوھد فیھا في المجتمعا  عشائراتصل العدید من األشخاص الذین تمت مقابلتھم أیضا بزعماء ال
السلطات المحلیة والحكومة  لدى، ثم التوسط لدى داعشأقاربھم آخر مرة أو فقدوا فیھا، لیطلبوا منھم 

قویة بشكل خاص في المناطق التي كان یحكمھا داعش في السابق،  عشائریةالسوریة. الروابط ال
لم أیضا  األمر وسط. ولكن ھذاتالمعلومات أو ال لحصول علىذوي النفوذ ا العشائریینویمكن للقادة 

 عن معلومات موثوقة ضئیلة. سوى سفری
 

سیاسیة. وفقا الرادة غیاب اإلآلیة مركزیة وموارد مخصصة، اشتكت األسر من  غیابباإلضافة إلى 
، أجرت قسد وداعش العدید من عملیات تبادل األسرى، حیث قاموا من قابلناھمللتقاریر اإلخباریة و

ممر آمن أو أمراء داعش. لم تكن مثل ھذه التبادالت نادرة فحسب، بل ركزت قابل م جنود قسدبتبادل 
 من السجناء المحتجزین لدى داعش. قلیلأیضا على عدد 

  

 
 

  1(تم االطالع في  /https://www.facebook.com/SyrianAbducteesصفحة المفقودین السوریین على فیسبوك،  مثالانظر  136
 ). 2019سبتمبر/أیلول 
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V. التعامل مع المقابر الجماعیة 
 

مقبرة جماعیة على األقل في محافظتي الرقة ودیر الزور  20على  ُعثر، 2019 أیلول/سبتمبر لغایة
تقدر السلطات المحلیة أن ھذه  137.داعشفي سوریا، في المناطق التي كانت في السابق تحت سیطرة 

فقط لمقاتلي داعش والمدنیین الذین قتلوا جراء الغارات الجویة  لیس –المقابر تحوي آالف الجثث 
حققت ھیومن رایتس ووتش بعمق بشأن إحدى ھذه  138داعش.الذین قتلھم  الضحایا ولكن أیضا جثث

في ظل فُقدوا أو تم إخفاؤھم  جثث األشخاص الذینعلى بر ا قمال تحتويقد  139المقابر في الھوتة.
 مھمةوالتي قد تكون  ،داعش. قد تحتوي المقابر أیضا على أدلة على الجرائم التي ارتكبھا داعش

 لجرائم الدولیة الخطیرة.بشأن ا لعملیات المساءلة المحلیة والدولیة المستقبلیة
 

ن السلطات المحلیة تكافح إال أالمقابر الجماعیة، من الحصول على إجابات  احتمالعلى الرغم من 
كما  الجثث عنمن أجل مواجھة التحدیات اللوجستیة المتمثلة في حمایة المقابر وجمع المعلومات 

علم ھیومن رایتس ووتش، لم یستطع أي خبیر شرعي، بما في ذلك أولئك الذین لدیھم  بحسب .یجب
 ، زیارة أو تقییم أي من ھذه المقابر.في الجرائمخبرة 

 

مجلس وقوات سوريا  المناطق الخاضعة لسیطرة 
 الديموقراطیة 

في الرقة،  "األوليفریق االستجابة "ھیومن رایتس ووتش راقبت ، 2018في یونیو/حزیران 
المسؤول عن انتشال الجثث في جمیع أنحاء المحافظة، حیث اكتشفوا مقبرة جماعیة في ملعب الرشید 

والمعاییر اإلجرائیة البسیطة  في حین أن الفریق عمل بجد وبعنایة، بدا أن األسالیب 140في مدینة الرقة.
 141مستوى أفضل الممارسات الدولیة.غیر الكافیة لجمع المعلومات عن القتلى ال ترقى إلى 

 
 

  مجلس –لجنة إعادة اإلعمار ، صفحة قاریر إخباریة تفي مدینة الرقة وفقا لتقریر مجلس الرقة المدني وجماعیا قبرا  15تم العثور على  137
. كما تم العثور على سبعة مقابر جماعیة في دیر الزور بحسب وكالة  /https://www.facebook.com/RaqqaRCعلى فیسبوك،  الرقة المدني

 11"، سانا، مقابر تضم جثامین مئات األشخاص في منطقة البوكمال 7الجھات المختصة تعثر على األخبار السوریة الرسمیة (سانا)، "
تشیر التقاریر  ). 2019دیسمبر/كانون األول  10(تم االطالع في  https://www.sana.sy/?p=859956، 2018دیسمبر/كانون األول 

الدفاع الروسیة تكشف عن صور أقمار صناعیة ترصد مقبرة " تدمر.واإلخباریة إلى أنھ تم العثور على مقابر جماعیة في منطقتي التنف 
(تم االطالع في   https://www.sana.sy/?p=906158، 2019مارس/آذار  5"، سانا، شخص على أطراف مخیم الركبان  300تضم رفات 

 ). 2019دیسمبر/كانون األول  10
جثة في مقابر الرقة الجماعیة وحدھا. من المرجح أن یكون الرقم  2,021وجود مجلس الرقة المدني ، قدر 2019 شباط/بحلول فبرایر 138

 /https://www.facebook.com/RaqqaRCعلى فیسبوك،  الرقة المدني  مجلس –لجنة إعادة اإلعمار صفحة  لك بكثیر.أعلى من ذ
 تقریر قادم من ھیومن رایتس ووتش بشأن الھوتة.  139
، 2018یولیو/تموز  3"، بیان صحفي لھیومن رایتس ووتش، سوریا: مقابر جماعیة في مناطق "داعش" السابقة" 140

https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/03/319852 
 انظر مثال اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "أفضل الممارسات التشغیلیة المتعلقة بإدارة الرفات البشریة والمعلومات عن الموتى من جانب 141

-https://shop.icrc.org/meilleures، 2004غیر المتخصصین: دلیل لكل القوات المسلحة والمنظمات اإلنسانیة"، نوفمبر/تشرین الثاني 
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، لیس لدى الفریق خبرة في الطب الشرعي أو المعدات الالزمة لتحلیل األدلة الجنائیة وتحدید أوال
ومالبسھ، لتحدید ھویتھ. ووفقا الجسدیة  سماتھللجسم، مثل  بصري. یعتمدون على تقییم الرفات

ثة في ذلك الوقت من مقابر الرقة ج 4,550من أصل  900لرئیس الفریق، لم تتم إعادة سوى 
 142الجماعیة إلى عائالتھم.

 
 انوجمع البیانات دون فقد رفاتحتاج الفریق إلى تدریب كبیر ومساعدة تقنیة الستخراج الكما ی

، واصل 2018المعلومات الضروریة لتحدیدھا. منذ زیارة ھیومن رایتس ووتش في یونیو/حزیران 
كما ھي إلى  بقیتولكن األسالیب  ،بر الجماعیة وإزالة الجثث ببطءالفریق في الرقة الكشف عن المقا 

حد كبیر. اعترافا بالحاجة إلى استجابة عاجلة لحمایة المقابر والنھوض بالقدرات المحلیة على 
عن لجنة إعادة  ولكن ممثال في المیدان،لمجموعات إلى ا االستجابة، قدم المانحون الدولیون الدعم

، الرقة المدني إلعادة تأھیل مدینة الرقةمجلس وھي مجموعة تعمل تحت مظلة الرقة،  في اإلعمار
 143.عانونلـ ھیومن رایتس ووتش إنھم ما زالوا ی قال

 
في مدینة الرقة  رفاتن الفریق المسؤول عن التعرف على الال أ، إلدیھعلى الرغم من أوجھ القصور 

ومحیطھا المباشر ھو في وضع أفضل من غیره. ال تتمتع المناطق في الحسكة أو دیر الزور بدعم 
دولي مماثل. في دیر الزور، الفریق المسؤول عن القبور الجماعیة أصغر بكثیر، وفي الحسكة، ال 

  یوجد فریق على اإلطالق.
 

 المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة السورية 
وكالة األنباء السوریة الرسمیة أن السلطات السوریة قد  نقلت، 2018 كانون األول/یسمبرفي د

وذكرت أن  144اكتشفت سبع مقابر جماعیة في البوكمال تحتوي على مئات الجثث مجھولة الھویة.
الھالل األحمر العربي السوري استخرج بعض ھذه الجثث، وكلھا تقریبا أظھرت أدلة على التعذیب. 

المقابر الجماعیة أظھرت أدلة على إطالق  إحدى مصدر عسكري لوكالة األنباء إن الجثث فيوقال 
 145النار علیھا.

 
 

-en-mettre-a-morts-les-sur-informations-des-et-humains-restes-des-charge-en-prise-la-concernant-operationnelles-pratiques
2647.html-specialistes-non-des-par-oeuvre  2019دیسمبر/كانون األول  10(تم االطالع في .( 

142Awsat, June 18, 2019, -AlSharq al” War Traumas,-Graves in Raqqa Uncover PostMass  –Exclusive “ 
https://aawsat.com/english/home/article/1772751/exclusive-%E2%80%93-mass-graves-raqqa-uncover-

post-war-traumas  2019سبتمبر/أیلول   1(تم االطالع في .( 
. تشمل الجھات 2019الرقة، أغسطس/آب    في عماراإلمع إبراھیم حسن، ممثل لجنة إعادة عن بُعد ھیومن رایتس ووتش أجرتھا مقابلة  143

 لندا.المانحة الوالیات المتحدة وألمانیا وھو
 11 وكالة األخبار السوریة الرسمیة (سانا)،"، مقابر تضم جثامین مئات األشخاص في منطقة البوكمال 7الجھات المختصة تعثر على " 144

 ). 2019دیسمبر/كانون األول  10(تم االطالع في  https://www.sana.sy/?p=859956، 2018دیسمبر/كانون األول 
 السابق.  145

https://aawsat.com/english/home/article/1772751/exclusive-%25E2%2580%2593-mass-graves-raqqa-uncover-post-war-traumas
https://aawsat.com/english/home/article/1772751/exclusive-%25E2%2580%2593-mass-graves-raqqa-uncover-post-war-traumas
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السلطات السوریة أو الھالل األحمر السوري لتأكید  تواصل معلم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من ال
 المعلومات.ھذه 

 
، الھیئة ةالدیمقراطی اسوری ، أفادت مصادر إخباریة كردیة بأن مجلس2018تموز /یولیو 31في 

جندیا قتلوا على ید  44المدنیة للسلطات التي یقودھا األكراد في شمال شرق سوریا، سلّم رفات 
على تلك الجثث في مقابر جماعیة  ُعثرقسد،  تصریحاتوفقا ل 146لحكومة السوریة.إلى اداعش 

. ذكرت 2014 آب/داعش في أغسطسسیطر علیھ لجیش السوري، الذي ل 93لواء البالقرب من مقر 
األنباء أن الحكومة السوریة سلمت الجثث إلى مستشفى حلب العسكري من أجل الفحص األولي 

 147.رفاتلل
 
  

 
 

146” backed forces hand over remains of 44 soldiers killed by IS to Syria,-US“Wladimir van Wilgenburg,  
Kurdistan24, July 31, 2018, https://www.kurdistan24.net/en/news/b44fe541-87c0-49d7-ae96-feb4292e9a26   تم)

 ).2019سبتمبر/أیلول  1االطالع في 
 السابق.  147
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VI. المعايیر القانونیة الدولیة 
 

الممكنة لإلفادة عن بموجب القانون الدولي العرفي، على أطراف النزاع اتخاذ جمیع التدابیر 
عن  ماألشخاص الذین یبلغ عن فقدھم نتیجة لنزاع مسلح، ویزود أفراد عائالتھم بأیّة معلومات لدیھ

في الوقت نفسھ ویستند االلتزام إلى حق أسر المفقودین في معرفة مصیر أحبائھم، و 148مصیرھم.
 التزام الدول وسلطات األمر الواقع بتقدیم ھذه المعلومات.

 
عن أقارب  عمدا أنھ ال یُسمح للسلطات بحجب المعلومات على انون حقوق اإلنسان كذلكیؤكد ق

تختبرھا األسرة نتیجة لعدم الیقین الذي  تيالالقلق و الذھنیة المفقودین، بالنظر إلى درجة المعاناة
شخص، حتى في حالة وفاة ال 149إلى مستوى المعاملة الالإنسانیة. يقما قد یرت ،یحیط بمصیر أحبائھم

 150على السلطات تزوید األسرة بمعلومات تتعلق بمكان دفن الرفات.
 

من إبالغ  كثرأ إلى ما ھوالتزام السلطات  یمتدبالنسبة لبعض الھیئات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، 
 151لتحقیق في مصیر المفقودین في المناطق الخاضعة لسیطرتھا.ا عن مصیر أقاربھا لیشمل العائالت

وھذا یعني أنھ یجب على السلطات تكریس الموارد للكشف عن مصیر المفقودین، وتقدیم تلك 
تخصیص عبر المعلومات إلى األسر. في حالة وجود مقابر جماعیة، قد یتم الوفاء بھذا االلتزام جزئیا 

 152الموارد الستخراج الرفات وتحدید ھویتھا في الوقت المناسب.
 

الوالیات المتحدة، بوصفھم أطرافا في  بقیادةي یقودھا األكراد والتحالف الت سلطاتالیقع على عاتق 
التزام مستمر بمشاركة أي معلومات لدیھم مع  ،داعشالنزاع في المناطق التي استعادوھا من 

في المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة السوریة، یقع ھذا االلتزام على عاتق الحكومة  153األسر.
 السوریة.

 

 
 

 األشخاص المفقودین، اإلفادة عن، 117العرفي، القاعدة اإلنساني لصلیب األحمر، قاعدة بیانات القانون الدولي للجنة الدولیة ال انظر  148
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule117  2019دیسمبر/كانون الثاني  11(تم االطالع في .( 

149United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Compilation of General Comments on the  
Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, E/CN.4/1996/38, 

 eneralCommentsDisappearances_en.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/G 
 السابق.  150
 األمریكیة لحقوق اإلنسان، قضیة فیالسكیز رودریغیز.  دولمحكمة الانظر مثال،  151
 األشخاص المفقودین، اإلفادة عن، 117العرفي، القاعدة اإلنساني لصلیب األحمر، قاعدة بیانات القانون الدولي للجنة الدولیة ال انظر  152

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule117  2019دیسمبر/كانون الثاني  11(تم االطالع في .( 
 السابق.  153
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خفاء األفراد قسرا، على النحو الموثق في ھذا إداعش في خطف واحتجاز و اتمارسقد ترقى م
الجرائم  تُعّرف التقریر، إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانیة، والتي ینبغي محاسبة المسؤولین عنھا.

لصحة باأو  دلجسبا یلحق  خطیر أذى الجرائم التي تسبب معاناة شدیدة أو تلكضد اإلنسانیة على أنھا 
من  مجموعة ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أي في إطاررتكب "عقلیة أو البدنیة وتُ ال

اإلنسانیة مجموعة واسعة من الجرائم، بما الجرائم ضد تشمل  .علم بالھجوم" وعنالسكان المدنیین، 
 في ذلك حاالت االختفاء القسري.

  
التنظیم  عن الطریقة التي نفذ بھا  على ید داعش، فضالأُخفوا األشخاص الذین  بالنظر إلى عدد

بعض  وفي –المجتمع المدني والصحفیین  ناشطيو ال سیما ضد الحقوقیین –عملیات االختطاف ھذه 
ضد  ائممن المحتمل أن یكون قادة وأعضاء داعش مسؤولین عن جرفالعلنیة،  اتالحاالت، اإلعدام

 .بإجراءات موجزةاالختفاء القسري واإلعدام متمثلة باإلنسانیة 
 

في كل من القانون الدولي لحقوق  وراسخجزء من القانون الدولي العرفي ھو حظر االختفاء القسري 
. تم تدوینھ في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام الدولي اإلنسان والقانون اإلنساني

القانون اإلنساني الدولي العرفي المنطبق في النزاعات الداخلیة ویُعترف بھ كجزء من  1998
والدولیة. یحدث االختفاء القسري عندما یُحرم شخص من الحریة على أیدي موظفي الدولة، أو 

أشخاص أو مجموعات من األفراد یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتھا، ویعقبھ رفض 
أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما  االعتراف بحرمان الشخص من حریتھ

 ".التفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري، وفقا لـ "ایحرمھ من حمایة القانون
 

وھي مستمرة طالما أن الشخص المختفي ال یزال  ،االختفاء القسري ھو أیضا "جریمة مستمرة"
 بخالف –مصیره أو مكان وجوده. ھذا الجانب الفرید للجریمة  مفقودا، ولم یتم تقدیم معلومات حول

أنھ بغض النظر عن الوقت الذي  یعني –جریمة التعذیب أو االغتصاب أو القتل خارج نطاق القضاء 
مصیر الشخص المختفي، فھناك انتھاك مستمر یجب  تحدید، وإلى أن یتم وقعت فیھ حادثة اإلخفاء

نظام العدالة الجنائیة. وبالتالي، فإن الحظر یستلزم أیضا واجب  معالجتھ على ھذا النحو من قبل
 التحقیق في حاالت االختفاء القسري المزعوم ومحاكمة المسؤولین عنھا.
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نويهشكر وت  
 

في قسم الشرق األوسط  ا سوریشؤون كیالي، باحثة السارة كل من بحوث التقریر وكتبھ  ىأجر
لقسم  المدیرة السابقة باإلنابةي، ثبریانكا موتابارووشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش؛ 

ندیم حوري، المدیر السابق لقسم اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب. ساھم شربل سلوم، مساعد والطوارئ؛ 
 ث والصیاغة.وباحث أول، بشكل كبیر في البح

 
كالیف و؛ فریقیا أقسم الشرق األوسط وشمال نائب مدیر جو ستورك، من كل قام بتحریر التقریر 

، غكالرا لونكما راجعتھ البرامج. قسم ؛ وتوم بورتیوس، نائب مدیر مستشار قانوني أولبالدوین، 
التي تقود أعمال مكافحة اإلرھاب  ولى، ولیتا تایلر، الباحثة األفي أمریكا المناصرةنائبة مدیر قسم 

، في فریقیا أغام، متدرب في قسم الشرق األوسط وشمال درنادر ساھم في قسم النزاعات واألزمات. 
 ھذا التقریر.

 
ریمي آرثر، وعد ھذا التقریر للنشر من قبل دیانا نعوم، منسقة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا؛ أُ 

، وفیتزري ھبكینز؛ ولخوسیھ مارتینیز، المنسق األوشورات؛ التصویر الفوتوغرافي والمن ةمنسق
 المدیر اإلداري.

 
 مقصصھم. نض ةأسر الذین خطفھم داعش على مشاركإلى  شكربالھیومن رایتس ووتش  تقدمت

 على إجابات.الحصول في طلب  مأصواتكإلى أصواتنا 
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