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 أوالً:الملخص التنفيذي:

تعّرضت النساء في ديرالزور إلى الكثير من االنتهاكات والتضييق على يد عناصر تنظيم الدولة في المناطق 
، 2017لسيطرتهم في المحافظة قبل أن يفقدوا السيطرة على معظمها في نهاية عام التي كانت خاضعة 

 حيث تُعتبر المرأة الديرية من أكثر الفئات تأثراً بجرائم تنظيم الدولة.

تنوعت االنتهاكات التي ارتكبها التنظيم بحق المرأة من تقييد للحريات الشخصية إلى منع العمل وتقييد التنقل 
 قوبات جسدية قاسية عليها.نهاية بفرض ع

تقول رهام )اسم مستعار( عن قيام عناصر التنظيم بجلدها نتيجة مخالفة لتعليمات التنظيم المتعلقة باللباس:" 
اعتقلت أنا وأمي بعد مشادة كالمية مع زوجة رئيس الشرطة اإلسالميّة التابعة للتنظيم ونقلونا إلى سجن 

 سبب ظهور عيوني أثناء تواجدي في سوق المنطقة التي أعيش فيها".النساء وقاموا بجلدي أنا وأمي فقط ب

أما محمد)اسم مستعار( فيتحدث عن مشاهدته لرجم امرأة من قبل عناصر التنظيم في مدينة البوكمال شرقي 
ديرالزور بتهمة الزنا فيقول:"قام عناصر التنظيم بإنزال المرأة المحكوم عليها من السيارة وكانت غير قادرة 

لى المشي، قرأ أحد العناصر التهمة الُموجهة لها وكانت المرأة تُشير بيديها نافية التهمة، ثم أحضر التنظيم ع
سيارة كبيرة مليئة بالحجارة وقام العناصر برجم المرأة حتى الموت، ثم قاموا بنقل الجثة إلى مكان غير 

 معلوم".

تعترف بحق األفراد في الحصول على جبر لم تتضمن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية قواعد صريحة 
الضرر عن األضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاكات الحقوق المدرجة في تلك المعاهدات، على أّن هذه 
المعاهدات تقول بأّن الدول تلتزم وتكفل حقوق األفراد الُمعترف بها بموجب تلك المعاهدات والتي تشمل 

فعّالة لمعالجة االنتهاكات بصرف النظر عن خطورتها ومن بين سبل االلتزام بتوفير سبل انتصاف كافية و
من اتفاقية مناهضة  14االنتصاف على وجه التحديد هو واجب تقديم جبر الضرر. ويأتي ذلك في المادة 

من االتفاقية  6التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والمادة 
 ية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.الدول

 تطالب منّظمة العدالة من أجل الحياة:

باتخاذ الخطوات الالزمة والضرورية لحماية المدنيين وإنهاء التجاوزات للقانون اإلنساني الدولي واالمتثال 
إلى المحكمة الجنائية للقرارات الدولية بما يحقق سالم مستدام في سوريا، كما تطالب بإحالة الملف السوري 

 الدولية لتنفيذ المسؤولية ضد األفراد بمن فيهم قادة تنظيم الدولة على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
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 ثانيًا:عن المنّظمة: 

منّظمة مجتمع مدني سورية ُمستقلّة، غير حكومية غير ربحية، تضُم العديد من  الحياة أجل من العدالة مةمنظّ 

الناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين على اختالف توجهاتهم وانتماءاتهم. تعمل 

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ألجل استخدامها في المرحلة الُمقبلة التي تلي الحرب، حيث تستخدم على 

األدلّة الُمجّمعة والُمدقّقة بعناية في عمليات العدالة االنتقالية بمختلف أشكالها. كذلك تعمُل المنّظمة بشكٍل 

 نسان داخل المجتمع السوري.مستمٍر على حمالت مناصرة وورشات وندوات لتعميم ثقافة حقوق اإل

رؤيتنا: تتطّلع المنّظمة إلى مجتمعٍ سوري أساسه المواطنة وسيادة القانون، يتمتُع فيه السوريون بالعدالة 

 والمساواة.

الرسالة: تعزيز العدالة عبر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، وإصدار اإلحصاءات والتقارير الحقوقية 

ي تحقيق العدالة في سورية. كذلك تعمل منذ تأسيسها على بناء قدرات الناشطين الموضوعية الستخدامها ف

 السوريين لتمكينهم من تقصي الحقائق وجمع األدلة وحفظها بالشكل األنسب.

قيمنا: تُؤمن المنّظمة بأّن حقوق اإلنسان حقوق متأصلة، ويتمتع بها الناس على قدم المساواة دون تحييد، 

 غير قابلة للتجزئة أو للتصرف.وهي حقوق مترابطة و

 

  

  

  

 

 

  
 
 
 
 

http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/


5 

 

 مقدمة:الثالثاً:

فقد تنظيم الدولة سيطرته على معظم المناطق التي كان قد سيطر عليها في محافظة  2017في نهاية العام 
، استعادت القوات الحكوميّة السوريّة السيطرة على المدن والبلدات 2014ديرالزور في منتصف العام 

مدينة البوكمال، وسيطرت -مدينة الميادين-الواقعة جنوب نهر الفرات وأبرزها: مدينة ديرالزور والقرى 
 -قوات سوريا الديمقراطية من جهتها على البلدات والقرى الواقعة جنوب نهر الفرات ومنها: بلدة الكسرة

 بلدة ذيبان وغيرها. -بلدة خشام -بلدة الصور

تحوالً في حياة  2017ونهاية  2014ظة ديرالزور بين منتصف عام مثلت سيطرة تنظيم الدولة على محاف
أهالي المحافظة حيث استخدم التنظيم أكثر األساليب وحشية في التعامل معهم تاركاً أثراً سلبياً في 

 حياتهم،ويصف المدنيون من رجال ونساء وأطفال حالة من  الخوف عاشوها تحت حكم التنظيم.

من إجراءات التنظيم وأحكامه حيث فقدت المرأة األب واالبن واألخ والمعيل عانت النساء في المحافظة 
فكانت من أكثر الفئات تعرضاً لالنتهاك في ظل حكم التنظيم، ومثلت القيود التي فرضها التنظيم على النساء 

بر التنظيم في ديرالزور تطبيقاً لنظرة التنظيم للمرأة فحرمت من حقوقها وتحولت إلى مجرد وسيلة للمتعة.عّ 
منها:" إلى النساء الفضليات الكريمات: هللا  14عن نظرته إلى المرأة في "وثيقة المدينة" التي نّصت الفقرة 

هللا في الحشمة والستر والجلباب الفضفاض فالقرار في البيت ومالزمة الخدر وترك الخروج إال لحاجة هو 
 عنهن أجمعين".هدُي أمهات المؤمنين والصحابيات الجليالت رضي هللا 

اعتقل تنظيم الدولة وأعدم عدداً من النساء في محافظة ديرالزور بتهم مختلفة كالتعامل مع فصائل مسلحة 
مناهضة للتنظيم والتواصل مع التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى تهم الشرف، لم 

 التهام أو تنفيذ العقوبة.تراعِ التنظيم أي من األصول اإلجرائية سواء في ا

بتهم  2017و 2016نساء في عامي  5وثّقت منّظمة العدالة من أجل الحياة قيام تنظيم الدولة بإعدام 
 مختلفة.
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 رابعاً:اإلطار القانوني:

 15والمعقودة بتاريخ  7242والصادر في الجلسة رقم   2170اعتبر مجلس األمن الدولي في قراره رقم
تنظيم الدولة جماعة إرهابيّة حيُث أدان جميع األعمال اإلجرامية التي يرتكبها التنظيم  2014آب/أغسطس 

 وغيره من التنظيمات اإلرهابية مؤكداً أّن الدول األعضاء هي
ألساسيّة عن حماية السكان المدنيين الموجودين على أراضيها وفقاً اللتزاماتها بموجب المتحملة المسؤوليّة ا

 القانون الدولي.

كانون األول/ديسمبر  16الُمتخذ بتاريخ  60/147اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار رقم 
يا االنتهاكات للقانون الدولي المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحا 2005

لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، ودعت إلى اتخاذ التدابير المالئمة لمنع وقوع 
انتهاكات، وأن تتيح لمن يدعي وقوعه ضحية النتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني إمكانية الوصول إلى 

 1ل انتصاف فعالة.وفر للضحايا سبالعدالة، وأن ت

( من 5)9إن واجب الدول في تقديم جبر الضرر لألفراد أمر راسخ في القوانين الدولية حيُث نّصت المادة 
ني حق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة:" لكل شخص كان ضحية توقيف أواعتقال غير قانو

 2في الحصول على التعويض".

اإلنسان الدولية قواعد صريحة تعترف بحق األفراد في الحصول على جبر لم تتضمن معاهدات حقوق 
الضرر عن األضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاكات الحقوق المدرجة في تلك المعاهدات، على أن هذه 
المعاهدات تقول بأن الدول تلتزم وتكفل حقوق األفراد المعترف بها بموجب تلك المعاهدات والتي تشمل 

بتوفير سبل انتصاف كافية وفعالة لمعالجة االنتهاكات بصرف النظر عن خطورتها ومن بين سبل االلتزام 
من اتفاقية مناهضة  14االنتصاف على وجه التحديد هو واجب تقديم جبر الضرر. ويأتي ذلك في المادة 

من االتفاقية  6ادة والم 3سية أو الالإنسانية أو المهينةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا
 .4لى جميع أشكال التمييز العنصريالدولية للقضاء ع

من قانون روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أّن المحكمة تضع مبادئ فيما يتعلق  75جاء في المادة 
الحقوق والتعويض ورد بجبر األضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد 

 5االعتبار.

 

 

 

 

  

                                                             
1 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BPGRRRVGVIHRLS.pdf 
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسّية6)14راجع أيضًا المادة  2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 
3 .html039http://hrlibrary.umn.edu/arab/b 
4 .html010http://hrlibrary.umn.edu/arab/b 
5 .htm5ec7e6https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/ 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2170(2014)
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 خامساً:المنهجية والتحديات: 

 10، الدولة تعرضن النتهاكات على يد تنظيم امراة من ديرالزور 11التقت منظمة العدالة من أجل الحياة 
بر عالمة من اللقاءات أجراها باحثو المنظمة في سوريا بشكل مباشر في سوريا ولقاء واحد عن طريق مك

 تطبيق الواتس آب.

التقرير االنتهاكات التي ارتكبها تنظيم الدولة بحق النساء في محافظة ديرالزور، غطت اللقاءات يغطي 
 العديد من االنتهاكات كالحرمان من التعليم وتقييد التنقل والعقوبات الجسدية وغيرها.

وضحت منظمة العدالة من أجل الحياة للشهود الغرض من التقرير وحصلت على موافقتهم الستخدام 
 لمعلومات الواردة في شهاداتهم.ا

رفضت العديد من النساء إعطاء شهاداتهن كما رفضت النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن أن يكشفن عن  
 أسمائهن الحقيقية وذلك ألسباب أمنية.
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 سادساً:ال قيمة للمرأة في شريعة داعش:

العدالة من أجل الحياة أنهن عشن حالة من الخوف طيلة قالت جميع النساء اللواتي التقت بهن منظمة 
وجودهن في مناطق سيطرة تنظيم الدولة حيث أكدن أال قيمة للمرأة في القواعد والتعليمات التي فرضها 

 التنظيم.

 

ألزم التنظيم النساء بارتداء النقاب والدرع والعباءة والتي تغطي الجسد بكامله والوجه والرأس مع  -1
جوارب، ويجب أن يكون اللباس أسود بال أي ألوان أخرى ومنع التنظيم ارتداء الزينة. تقول رهام قفازات و

)اسم مستعار(:" اعتقلُت أنا وأمي بعد مشادة كالمية مع زوجة رئيس الشرطة اإلسالمية التابعة للتنظيم 
اجدي في سوق المنطقة ونقلونا إلى سجن النساء وقاموا بجلدي انا وامي فقط بسبب ظهور عيوني أثناء تو

 التي أعيش فيها".

 تكمل رهام عن ما شاهدته في سجن النساء:

 " شاهدت في السجن امرأة معتقلة مع رضيعها فقط ألنها قامت بنقله إلى المستشفى ولم يكن
 معها محرم".

 

عناصر الحسبة التابعين أما عبير التي قام التنظيم باعتقالها لعدة ساعات وتغريمها مبلغاً مالياً فتقول:" قام 
لتنظيم الدولة باعتقالي لثالث ساعات وذلك بسبب عدم التزامي باللباس الذي فرضه التنظيم على النساء، كما 

ليرة سورية ثمن للباس شرعي إضافة إلى تغريم أخي عقوبة له على سماحه  6000أجبرُت على دفع مبلغ 
تصف عبير عملية االعتقال:" قامت سيارة تابعة للحسبة لي بالخروج من دون االلتزام باللباس الشرعي". و

 لونها أبيض باقتيادي إلى بيت جدي ألحضر
هويتي الشخصية وطلبوا من أخي أن يحضرني إلى مركز الحسبة، وبعد وصولنا إلى المركز وضعوني في 

ع الغرامة ساعات أخرجونا بعد دف 3الغرفة المخصصة لحبس النساء ووضعوا أخي في غرفة الرجال، بعد 
المالية وجلد أخي وفرض دورة شرعية علينا أنا وأخي في جامع الفاروق في قرية زغير جزيرة في ريف 

 ديرالزور الغربي".

 

حاول التنظيم ومن خالل هذه القيود إنهاء أي مشاركة للنساء في المجتمع حيث قالت العديد من النساء  -2
من المنزل إال مرة كل شهر وأحياناً كل شهرين أو ثالثة إال في  أنّهن وبعد سيطرة التنظيم لم يعودوا يخرجوا

الحاالت الصحية الطارئة وذلك نتيجة لصعوبة تنقل المرأة من دون محرم.  تقول خديجة )اسم مستعار( 
 لمنظمة العدالة من أجل الحياة:" كان التنظيم ينظر إلى

كنت أتنقل بالخفية خوفاً من اإلهانة التي من  المرأة على أنها جالبة للعار ومنع عليها الخروج لوحدها،
الممكن أن أتعرض لها أنا وأهلي في حال مشاهدتي من قبل عناصر التنظيم بال محرم". وهذا ما أكدته 
الشاهدة مرام )اسم مستعار(:" كنت في محل ألصلح هاتفي النقال فقام عناصر الحسبة باعتقالي ألنني 

للسؤال عني في مقر الحسبة وجهوا له كالماً قاسياً ووصفوه بالديّوث خرجت بال محرم، وعند قدوم زوجي 
 وفرضوا عليه غرامة مالية وأخضعوه لدورة شرعية".
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جلدة بسبب عدم التزامها تعليمات  20تقول خديجة أنها رأت عناصر من التنظيم يقومون بجلد أمرأه   
 التنظيم.

 ر فتقول:أما علياء )اسم مستعار( والتي تعاني من ضعف البص

" بدأت تظهر بقع سوداء في عيني ولم يكن في منطقتي طبيب قريب لتشخيص حالتي، قدمت 
طلباً للخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية للعالج إال أنهم رفضوا حيث قال أحد 

عناصر التنظيم:" تبقى عمياء في بالد الخالفة أفضل من بصرها في بالد الكفر"، اضطررت 
فض على االستعانة بمهرب ودفع مبلغ مليون ونصف ليرة سورية للخروج من بعد هذا الر

 مناطق سيطرة التنظيم". 

 

تؤكد رهام ما قالته علياء:"خرجنا عن طريق مهربين إلى خارج ديرالزور وأنفقنا كل ما نملك في سبيل 
 الخالص من التنظيم".

المزمنة على الخروج عن طريق مهربين  عرقلة الخروج وخاصة للنساء أجبر الكثير من أصحاب األمراض
 ودفع مبالغ طائلة للوصول إلى مناطق يتوافر فيها العالج وتتوافر المستشفيات.

 

تعرض العاملون في مجال الصحة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة إلى الكثير من -3
ق على أطباء النسائية الذكور في عملهم إضافة القيود ومنها منع األطباء الذكور من معالجة النساء والتضيي

إلى التدخل بشكل مهين في عمل الكوادر الصحية في المراكز والعيادات. أدى هذا التضييق إلى مغادرة 
الكثير من العاملين في مجال الصحة مناطق سيطرة التنظيم في ديرالزور األمر الذي أثر بشكل كبير على 

هم النساء اللواتي واجهن صعوبات ومعوقات إضافية ولم تكن الطبيبات اللواتي الرعاية الصحية للمدنيين ومن
بقين في المحافظة قادرات على تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للنساء حيث يتم مراقبتهم من قبل عناصر 

 الحسبة النسائية في العيادات والمستشفيات.

إحدى مستشفيات ريف ديرالزور فتتحدث عن تدخل  أم أحمد )اسم مستعار( والتي عملت قابلة قانونية في 
التنظيم في عملها:"بعد سيطرة التنظيم على المنطقة التي أعمل بها أجبرني على االستمرار بالعمل في 

 المستشفى تحت إدارته". تتابع أم أحمد:

نساء من التنظيم إلى الغرفة التي أعمل بها في المستشفى بال  4" بعد شهر من العمل دخلت 
استئذان، وكنت أقوم بمراقبة حالة صحية المرأة على جهاز اإليكو، طلبوا مني االستمرار 

 بالعمل تحت أنظارهن، وعندما رفضت هددوني بتقديم شكوى ضدي لجهاز الحسبة".

 

تكمل أم أحمد:" في اليوم التالي قدمت مجموعة تابعة للتنظيم العتقالي من المستشفى إال أنني وبالصدفة لم 
 متواجدة، ونتيجة لهذه المشاكل قررت الخروج من ديرالزور".أكن 
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منع النساء من العمل وفرض الغرامات عليهن نتيجة مخالفة تعليمات التنظيم زاد من األعباء المادية  -4
على المدنيين في المحافظة في الوقت الذي حرمت مئات النساء العامالت في مؤسسات الدولة السورية في 

لزور من مرتباتهم الشهرية وذلك بسبب عدم قدرتهم على التنقل للحصول عليها األمر الذي أثر محافظة ديرا
 سلباً على الوضع المعيشي لعوائلهن.

تقول سهام )اسم مستعار(:" قام عناصر الحسبة باعتقال زوجي وجلده وذلك ألنهم شاهدوني أعمل بمفردي 
 ألف ليرة سورية". 15كما قاموا بتغريم زوجي مبلغ  في البقالية التي نملكها ونحصل على رزقنا منها،

اضطرت سهام وزوجها على إغالق البقالية في الوقت الذي ال يتواجد فيه زوجها معها في البقالية وهذا ما 
 أثر على حالتهم المادية.

 

منهاجاً أغلق تنظيم الدولة المدارس في مناطق سيطرته في المحافظة ثم عاد وافتتحها بعد أن أصدر  -5
جديداً وأخضع المعلمين لدورات شرعية وأمر بفصل الذكور عن اإلناث والسماح بتدريس اإلناث حتى نهاية 
المرحلة االبتدائية فقط، إال أن امتناع معظم المدنيين عن إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس أجبر التنظيم على 

 إغالقها مرة أخرى.

تعيش في ريف ديرالزور الشرقي ومنعها التنظيم من السفر لحضور تقول ناهد )اسم مستعار( والتي كانت 
امتحان الشهادة الثانوية:" لم يكن التنظيم يسمح للطلبة بالخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة بحجة أنها 

مناطق كافرة، قام أحد األطباء بإعطائي تقرير طبي لتقديمه للحسبة ليسمحوا لي بالخروج ولكنهم رفضوا 
 أيضاً".

تحدث ناهد لمنظمة العدالة من أجل الحياة عن رحلة الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية للوصول ت
 إلى المدرسة وحضور االمتحان:

" خرجت بسيارة لنقل األبقار ووضعت كتبي في حقيبة ووضعتها تحت األبقار، وكنت كلما 
مساك بي فإنهم يقومون اقتربت السيارة من حاجز تابع للتنظيم أختبئ ألنه وفي حال اإل
ساعات وصلت إلى محافظة  8بإعادتي وجلدي وتغريمي وبهذا أخسر سنة من دراستي، بعد 

 الحسكة وقدمت امتحانات الشهادة الثانوية وعدت إلى ديرالزور بنفس الطريق". 

 

ديم وفي نفس السياق تقول رهام:" منعني عناصر التنظيم من الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة لتق
امتحانات الشهادة الثانوية فاضطرت على تقديمها في دمشق بعد خروجي من مناطق سيطرة التنظيم في 

 ديرالزور".

  

لم يراعِ التنظيم ظروف الخارجين من األحياء التي كانت تخضع للحصار في مدينة ديرالزور فقاموا  -6
ه مفقوداً ومنهم من أطلق سراحه، وكان باعتقال العديد ممن خرجوا من هذه األحياء منهم من مازال مصير

 من بين المعتقلين رجال ونساء.

من األحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة  2015ريم )اسم مستعار( والتي خرجت في شهر آب/أغسطس 
السورية والتي كانت تعاني من حصار فتروي لمنظمة العدالة من أجل الحياة تفاصيل تحقيق عناصر تنظيم 

 11لها بعد  خروجهم فتقول:" خرجت مع أهلي من حي القصور المحاصر وكان عددنا الدولة معها وأه
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شخص بيننا أطفال، تجاوزنا جميع حواجز القوات الحكومية وصلنا إلى مناطق سيطرة التنظيم حيث قام 
مجموعة من العناصر بإنزالنا من السيارة  وفصل الرجال عن النساء حيث اقتادوا النساء إلى بيت غير 

هز تتواجد فيه عدد من النساء التابعات للتنظيم تبين أنه مقر للتحقيق مع النساء، كان مع بعض النساء مج
 6المعتقالت أطفال رضع".

 تتابع ريم:

فية ح الهاتلشرائ" قامت النساء التابعات للتنظيم بتفتيش حقائبنا و هواتفنا الجوالة وكسر كل ا
فر طق الكجداً،قالوا أننا تأخرنا بالخروج من مناوبطاقات الذاكرة، كان كالمهم مستفزاً 

ا م نقلونتنا ثواتهمونا أننا مناصرين للنظام ألننا كنا في مناطق سيطرته، سجلوا كافة معلوما
 شخص بانتظار التحقيق". 1000إلى مدرسة في بلدة معدان يتجمع فيها ما يقارب ال 

 

التي تم نقل المعتقلين إليها حيث يوجد الكثير من تتحدث ريم عن تصرف العناصر والمحققين في المدرسة 
 العناصر األجانب من تونس والصين وغيرها من البلدان إضافة إلى عناصر من ديرالزور:

بون ويطل " كان سير التحقيق بطئ جداً وكانوا يفتشون حقائبنا ويرمون أغراضنا على األرض
ها ة زوجلعناصر تتوسله إلعادة هويمنا جمعها مرة أخرى، رأيت امراة تجلس عند قدم أحد ا

درس بعد أن اتهموه بالخدمة لصالح النظام، كنت أعرف هذا الشخص والذي لم يكن سوى م
 وكان كبير في العمر ويعاني من المرض".

 

فرض تنظيم الدولة عقوبات جسدية نفذها في الساحات العامة رامياّ إلى نشر الرعب بين السكان  -7 
 سلطته وقد نجح في ذلك.المحليين وفرض 

يروي محمد )اسم مستعار( لمنظمة العدالة من أجل الحياة حضوره حادثة رجم امرأة في مدينة البوكمال  
شرقي ديرالزور:" قامت سيارات الحسبة بالتجوال في شوارع المدينة وطلبت من الجميع إقفال المحالت 

حكم رجم امرأة حتى الموت بتهمة الزنا، كانت  والتوجه إلى الساحة العامة مقابل مدرسة األمين لحضور
 7المرأة من قرية السكرية التابعة للبوكمال".

 يقول محمد:

لمشي، اعلى  "قام عناصر التنظيم بإنزال المرأة المحكوم عليها من السيارة وكانت غير قادرة
يم ر التنظم أحضثقرأ أحد العناصر التهمة الموجه لها وكانت المرأة تشير بيديها نافية التهمة، 

 لى مكانإلجثة سيارة كبيرة مليئة بالحجارة وقام العناصر برجمها حتى الموت، ثم قاموا بنقل ا
 غير معلوم".

 

                                                             
 لمتابعة مقابلة ريم مع منظمة العدالة من أجل الحياة  6

https://www.youtube.com/watch?v=vCxtJZgp1Xg&feature=youtu.be 
 عة مقابلة محمد مع منظمة العدالة من أجل الحياةبلمتا 7

https://www.youtube.com/watch?v=hgZvDstjr4c&feature=youtu.be 
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لم تستطع الكثير من النساء المجتمعات تحّمل ما جرى حيث أغمي على الكثير منهن، وهدد عناصر التنظيم 
 أن هذه عاقبة كل من ترتكب جرماً شبيهاً.

  

قام التنظيم بمالحقة بعض العوائل النازحة إلى مناطق سيطرته في ديرالزور وطلب منهم إخالء   -8
المنازل التي يسكنوها بحجة أنها تعود لمن يصفهم بالمرتدين وهم كل من يناهض حكم وفكر التنظيم، كما 

حين ولم يكن التنظيم أجبر العديد من النازحين على إخالء بعض الدوائر الرسمية والتي شكلت تجمعات للناز
 يبدي أسباباً أو تبريرات لمثل هذه األوامر.

عاماً وإخوتها الذين ال  60حنان )اسم مستعار( النازحة إلى ريف ديرالزور هي وأمها البالغة من العمر 
 عاماً والتي تسكن في غرفة في دائرة حكومية تقول: 15تتجاوز أعمارهم ال 

سباب على إخالء الغرفة التي أسكن فيها مع عائلتي في " أجبرني التنظيم وبدون إبداء األ
دائرة حكومية، وبسبب رفضي قاموا بضربي بعصا من الخيزران ووجهوا ألمي كالماً 

 قاسياً".

 

تتابع حنان :" ال نملك القدرة على استئجار منزل ما اضطر أخوتي الصغار على العمل، فرض علي  
التنظيم دورة شرعية وأخذوا هويتي الشخصية إلجباري على الحضور، تكلفة الطريق كانت تتراوح ما بين 

 ندهم".ليرة سورية وال أملك هذا المبلغ فلم أستطع االلتحاق وبقيت هويتي ع 3000إلى  2000
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 سابعاً:التوصيات:

 تطالب منظمة العدالة من أجل الحياة:

 حكومة الجمهورية العربية السورية:

ة.  -1 ها من االنتهاكات الخطتر اماتها القانونية بحماية مواطنيها من الجرائم ضد اإلنسانية وغتر ز ام التر  احتر

للسماح الدعاء المحكمة بالتحقيق ومالحقة الجرائم االنضمام إل المحكمة الجنائية الدولية وذلك  -2
اع.  ز ي سوريا من أي من أطراف التز

 المرتكبة فز

 المجتمع الدولي:

ي التوصل إل     -1
ي سوريا وفق قرارات مجلس األمن، وإن أي إخفاق فز

التوصل إل حل سياسي مستدام فز
ي الفراغ الذي سيستغله المتطرفون األمر الذي يهدد بعودة

 الجماعات المتطرفة.  حل سيبقر

ي سهولة اإلفالت من العقاب والذي يستغله عنارص تنظيم     -2
معالجة المناخ الحالي والذي يتسم فز

 الدولة. 

إحالة الملف السوري إل المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مسؤولية األفراد بمن فيهم قادة تنظيم     -3
 ية. الدولة عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسان

ي االستفادة من سبل   -4
ي فز

امها والوفاء بحق الضحايا فز األخذ بالمبادئ األساسية والتوجيهية واحتر
 .  االنتصاف والجتر

  

 أطراف الصراع:

1-     . ز  اتخاذ خطوات لوقف العنف وحماية المدنيير

ي الدولي وإنهاء كافة التجاوزات للقانون الدولي لحقوق    -2
اإلنسان والقانون  االمتثال للقانون اإلنسانز

 . ي الدولي
 اإلنسانز

ي العيش     -3
ي خرجن من محافظة ديرالزور إل قيود إضافية والتأكيد عىل حقهن فز

أال تتعرض النساء اللوانر
ي بلدهن. 

 حيثما يشأن فز

ي ديرالزور عىل أنهن  -4
ي خرجن من مناطق سيطرة تنظيم الدولة سابقًا فز

أال يتم مالحقة النساء اللوانر
 وداعمات للتنظيم. تابعات أ

  

 المنظات الحقوقية واإلنسانية:

ي تعرضن لالنتهاكات من قبل       -1
تقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي للنساء اللوانر

 كافة أطراف الرصاع. 
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ي محافظة ديرالزور عىل يد  -2
ي تعرضت لها المرأة فز تسليط الضوء عىل االنتهاكات التر

ي تعاقبت عىل ال  سيطرة عىل المحافظة. مختلف القوى التر

  

 قوات سوريا الديمقراطية:

ي االنتهاكات المرتكبة من      -1
التعاون مع كافة الجهود األممية الرامية إل التحقيق فز

ي محافظة ديرالزور. 
ي تسيطر عليها هذه القوات فز ي المناطق التر

 قبل تنظيم الدولة فز

ر ضحايا نتهاكات تنظيم التعاون مع كافة الجهود األممية الهادفة إل      -2 جتر رصز
 الدولة. 
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