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:الملخص التنفيذي: 
ً
 أوال

ي تموز 
 
ة الشعيطات وهي )أبو حمام 2014ف  -الكشكية -بدء تنظيم الدولة عملية اقتحام واسعة لقرى عشير

ة. يقول الشاهد حمد ال مصطف  )اسم غرانيج( بعد انهيار اتفاق كان قد عقد بير  التنظيم ووجهاء العشير

 مستعار( وهو من من قرية غرانيج: 

ي االقتحام 
 
ي أيام عيد الفطر،استخدم التنظيم ف

 
ي شهر رمضان المبارك والتهجبر ف

 
" كان االقتحام ف

ها  ."مختلف أنواع األسلحة من رشاشات خفيفة وثقيلة وقذائف هاون ودبابات وغبر

ذ عنارص التنظيم إعدامات
ّ
ي القرى من  بحق المئات من أهالي القرى نف

 
 ف

ّ
الثالث ولم يسمحوا لمن تبّف

ي قرية أبو حمام ونقلت المرسوقات جميعها إل خارج القرى الثالث، 
 
دفن القتىل، رسقت معظم المنازل ف

 اعتقلوا المئات ومنعوا األهالي من العودة إل قراهم ومنازلهم. 

 يقول الشاهد أبو عىلي ) اسم مستعار( وهو من قرية أبو حمام: 

تل عدد من األشخاص الذين كانوا زائرين أو  " كانت
ُ
ي كما ق

 
غالبية حاالت اإلعدام تتم بشكل عشوائ

 نازحير  من مناطق أخرى". 

ي بلدة هجير  وقتلوا ما ال يقل عن "يقول الشاهد أبو محمد: 
 
مصابير   3اقتحموا مستشف  نبض الحياة ف

 و 
ً
ي مدينة الميادين وقتلوا مصابا

 
جميع القتىل من أبناء الشعيطات، ومرافقيهم واقتحموا مستشف  ف

ي 
 
 عنارص التنظيم أجهزوا عىل كل جري    ح تم العثور عليه بعد نجاح اقتحامهم، و ف

ّ
ؤكد الشاهد أن

ُ
 11وي

 من األشخاص  2014آب/أغسطس 
ً
ي قرية البحرة واعتقلوا عددا

 
 يقع ف

ً
اقتحم عنارص التنظيم مخيما

هم حتى اآلن  ."والذين ال نعرف مصبر

 : ي مزادات علنية أقيم أحدها " يقول أبو عىلي
 
ي والسيارات وبيعها ف

قام التنظيم بمصادرة األثاث والمواش 

ي حقل غاز كونيكو كما استولوا عىل المنازل وسكنوا فيها
 
ي حقل العمر وآخر ف

 
 ". ف

ات منهم يقول الشاهد أبو  وح واعتقلوا وقتلوا العرسر ي مناطق الي  
 
الحق عنارص التنظيم نازحي القرى ف

ي قرية ا" محمد: 
 
عتقل عدد من أبناء الحاج عصمان الصبعة وأعدم أحدهم عىل حاجز للتنظيم ف

الشعفة وأجبر أهله عىل البصق عليه بعد إعدامه كما أجبر والده عىل تقبيل رأس ولده بعد قطعه، 

ي أبو حمام والكشكية
 ."واعتقل عدد كببر من قريتى

" :خليل السعد )اسم مستعار( حول إعدام عمهيقول الشاهد  لم يسمح التنظيم لذوي الضحايا بدفنهم. 

ة عمي ودفنها دون علم التنظيم فداهم عنارص التنظيم منازلهم 
ّ
قام بعض أهالي القرية بأخذ جث

وهم عىل إخراج جثته من القبر وصلبه مرة ثانية وأجبر ذويه عىل المرور من فوق جثته  ". وأجبر

ي الشهر األول من عام 
 
هالي بلدة أبو حمام و عاد قسم منهم فيما توّجه الكثير قرر التنظيم عودة أ 2016ف

 من اهالي القرية إل الشمال السوري. 
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ي " يقول الشاهد أحمد السيد )اسم مستعار(: 
 
 ملقاة ف

ً
بعد السماح لنا بالعودة إل بيوتنا وجدنا جثثا

ي المنازل ومقابر جماعية وما يزيد عىل 
 
ؤكد جثة، كما وجدنا بيوتنا منه 700الشوارع وف

ُ
وبة ومدمرة وي

 الدفن لم يتم عىل الطريقة اإلسالمية ولم يسمحوا ألحد بحضور الدفن
ّ
 ". أن

 تطالب منظمة العدالة من أجل الحياة: 

ي جرائم الحرب والجرائم ضد -1
 
ي سوريا إل محكمة الجنايات الدولية وذلك للتحقيق ف

 
إحالة الوضع ف

ة الشع  يطات . اإلنسانّية والّتي قد تشمل حالة قرى عشير

مة العدالة من أجل -2
ّ
ي سوريا وفق قرارات مجلس األمن، وتحذر منظ

 
العمل عىل التوصل إل حل سياسي ف

ي ارتكاب 
 
اع لالستمرار ف ي التوصل إل حل عادل يعطي المجال لكافة أطراف الي  

 
 أي تأخير ف

ّ
الحياة من أن

 االنتهاكات. 

ي سوريا م-3
 
ي كافة الجرائم المرتكبة ف

 
ورة النظر ف ي رص 

 
اع كون هذا األمر الذي سيساهم ف ن كافة أطراف الي  

 .محاربة التطرف
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مة: 
ّ
:عن المنظ

ً
 ثانيا

منظمةّمجتمعّمدنيّسوري ةّمستقلة،ّغيرّحكومي ةّغيرّربحية،ّتضمّالعديدّمنّ الحياةّأجلّمنّالعدالةّمةمنظّ 

الناشطينّوالمدافعينّعنّحقوقّاإلنسانّمنّالسورياتّوالسوريينّعلىّاختالفّتوجهاتهمّوانتماءاتهم.ّتعملّ

حرب،ّحيثّتستخدمّعلىّتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّألجلّاالستفادةّمنهاّفيّالمرحلةّالمقبلةّالتيّتليّال

عةّوالمدققةّبعنايةّفيّعملياتّالعدالةّاالنتقالي ةّبمختلفّأشكالها.ّكذلكّتعملّالمنظ مةّبشكلّ األدلةّالمجم 

 مستمرّعلىّحمالتّمناصرةّوورشاتّوندواتّلتعميمّثقافةّحقوقّاإلنسانّداخلّالمجتمعّالسوري.

ّو ّالمواطنة ّسوريّأساسه ّإلىّمجتمع ّالمنظ مة ّتتطلع ّبالعدالةّرؤيتنا: ّالسوريون ّفيه ّيتمتع ّالقانون، سيادة

 والمساواة.

الرسالة:ّتعزيزّالعدالةّعبرّرصدّوتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسان،ّوإصدارّاإلحصاءاتّوالتقاريرّالحقوقيةّ

الموضوعي ةّالستخدامهاّفيّتحقيقّالعدالةّفيّسورية.ّكذلكّتعملّمنذّتأسيسهاّعلىّبناءّقدراتّالناشطينّ

 تمكينهمّمنّتقصيّالحقائقّوجمعّاألدلةّوحفظهاّبالشكلّاألنسب.السوريينّل

ّدونّتحييد،ّ ّالمساواة ّالناسّعلىّقدم ّويتمتعّبها ّحقوقّاإلنسانّحقوقّمتأصلة، ّبأن  ّتُؤمنّالمنظ مة قيمنا:

 وهيّحقوقّمترابطةّوغيرّقابلةّللتجزئةّأوّللتصرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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:المقدمة: 
ً
 ثالثا

ة الشعيطات:   من هي عشير

ي كل من سوريا والعراق والجزيرة العربية،
 
ة عربية تنتمي لقبيلة العقيدات لها امتداد ف  الشعيطات عشير

ها وفرة مادية وينقسمون إل ثالثة أفخاذ:  الشعيطات تعتي   من أكي  عشائر قبيلة العقيدات ومن أكير

 الخنفور.  -العليان -الجدوع

 

ة الشعيطات:   أين تقع قرى عشير

ة عىل ثالث قرى وهي :  التابعة بدورها  هجير  والّتي تتبع لناحية   غرانيج- الكشكية- حمام أبو  تتوزع العشير

.  ديرالزور كم عن مدينة   90لي وتبعد القرى الثالث حوا البوكماللمنطقة 
ً
قا  رسر

 

 االقتحام وأسبابه: 

ة الشعيطات ينص   مع وجهاء عشير
ً
بعد سيطرته عىل معظم محافظة ديرالزور عقد تنظيم الدولة اتفاقا

 
ً
 معتقلة

ً
ال  3عىل تسليم السالح مقابل األمان ألهالي القرى الثالث، هاجمت إحدى دوريات التنظيم مي  

 للتنظيم وقتلوا وجرحوا من فيه مما جعل  شبان و تم تصفيتهم مما أثار أهالي العائلة الذين
ً
هاجموا مقرا

 التنظيم يقدم عىل اقتحام المنطقة. 

ة  ي ديرالزور قرر تنظيم الدولة اقتحام قرى عشير
ّ
ف ة الشعيطات الواقعة رسر اقتحم تنظيم الدولة قرى عشير

ج من هذه القرى مما أجي  الكثير من األهالي عىل محاولة الخرو  2014تموز/يوليو  20الشعيطات بتاري    خ 

ن 
ّ
 بتسليم حملة السالح، ومع اشتداد المعارك وتقدم التنظيم تمك

ً
ي البداية مطالبا

 
 التنظيم منعهم ف

ّ
إال أن

ي  منطقة البوكمال وذلك 
 
قسم كبير من أهالي القرى الثالث من الخروج ال القرى والبلدات المجاورة ف

 عىل حياتهم بعد أن بدأ عنارص التنظيم بعمليا
ً
 ت القتل واالعتقال والتصفية الميدانية. خوفا

 

 :  ما بعد السماح بعودة األهالي

ي 
 
ي بلدة أبو حمام واستمر ف

 
ة ف  ممارساته فرضبعد عودة األهالي أبّف التنظيم عىل قوة أمنية وعسكرّية كبير

ام باللباس والشكل الذي  اليومية الحياةعىل  يفرضه للسكان وكانت تّيكز هذه الممارسات عىل التنقل وااللّي 

ة تحت طائلة الحكم بالردة و  التنظيم باإلضافة للتشديد عىل عدم التواصل مع من فّر من مقاتىلي العشير

 من ثم القتل. 

 

 الوضع الحالي للقرى الثالث: 

http://jfl.ngo/?p=4602
http://jfl.ngo/?p=4602
http://jfl.ngo/?p=4602
http://jfl.ngo/?p=4602
http://jfl.ngo/?p=4602
https://earth.google.com/web/@34.83454292,40.79157431,191.04009599a,81113.45111115d,35y,-0h,0t,0r/data=Ck4aTBJECiUweDE1NDYyYTdmMjVmMTFiNGQ6MHg1Nzc4MzQzNjIzYjQ3MWY5GfrARHLobEFAIXyVITO8V0RAKglBYnUgSGFtYW0YAiABKAI
https://earth.google.com/web/@34.83454292,40.79157431,191.04009599a,81113.45111115d,35y,-0h,0t,0r/data=Ck4aTBJECiUweDE1NDYyYTdmMjVmMTFiNGQ6MHg1Nzc4MzQzNjIzYjQ3MWY5GfrARHLobEFAIXyVITO8V0RAKglBYnUgSGFtYW0YAiABKAI
https://earth.google.com/web/@34.83454292,40.79157431,191.04009599a,81113.45111115d,35y,-0h,0t,0r/data=Ck4aTBJECiUweDE1NDYyYTdmMjVmMTFiNGQ6MHg1Nzc4MzQzNjIzYjQ3MWY5GfrARHLobEFAIXyVITO8V0RAKglBYnUgSGFtYW0YAiABKAI
https://earth.google.com/web/@34.83454292,40.79157431,191.04009599a,81113.45111115d,35y,-0h,0t,0r/data=Ck4aTBJECiUweDE1NDYyYTdmMjVmMTFiNGQ6MHg1Nzc4MzQzNjIzYjQ3MWY5GfrARHLobEFAIXyVITO8V0RAKglBYnUgSGFtYW0YAiABKAI
https://earth.google.com/web/@34.82141381,40.69286813,184.58539142a,5474.53858521d,35y,-5.05419104h,26.13647163t,0r/data=ClwaWhJSCiUweDE1NDYyYTQzOGU0NzliNTM6MHg5Y2VmNzQ2NDkzZWViNTkwGYpmr4iraEFAISLzEq0mWERAKhdBbGtpc2hraWVoIE11bmljaXBhbGl0eRgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/search/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AC/@34.78121521,40.70360311,181.45640535a,5694.8574279d,35y,3.94081824h,10.2407792t,0r/data=CigiJgokCb5s72ZNeEFAEdcCrQxwY0FAGfkACrnbZERAIVrMvSgzTkRA
https://earth.google.com/web/@34.68883179,40.83454334,177.85498183a,4122.63000713d,35y,67.18859129h,44.9980553t,-0r/data=CkkaRxI_CiQweDE1NDYyNWI1ZWFjMWVjM2Y6MHg3YWZiOGQwOGM2ZjczNWYZrhsAu-RXQUAhZW6-Ed1qREAqBUhhamluGAIgASgC
https://earth.google.com/web/@34.68883179,40.83454334,177.85498183a,4122.63000713d,35y,67.18859129h,44.9980553t,-0r/data=CkkaRxI_CiQweDE1NDYyNWI1ZWFjMWVjM2Y6MHg3YWZiOGQwOGM2ZjczNWYZrhsAu-RXQUAhZW6-Ed1qREAqBUhhamluGAIgASgC
https://earth.google.com/web/@34.45278763,40.93002711,184.07113279a,10922.66805745d,35y,0h,0t,0r/data=Ck8aTRJFCiUweDE1NDYzZjhkNjMzZGNhZDU6MHg3NjEzMmNjYjQ5OWM1YmEwGRV-usuPO0FAIdOjBFg_dERAKgpBbCBCdWthbWFsGAIgASgC
https://earth.google.com/web/@35.3351222,40.1379758,214.80241509a,18964.52431701d,35y,0h,0t,0r/data=ClAaThJGCiUweDE1NDgxN2Y0YWVkZGI3NjE6MHg0Y2JjOWQ1OGU5ODEzNzRmGaUIugcyqkFAISKsIcxIEURAKgtEZWlyIGV6LVp1chgCIAEoAg
http://jfl.ngo/?p=3187
http://jfl.ngo/?p=3187
http://jfl.ngo/?p=3187
http://jfl.ngo/?p=5364
http://jfl.ngo/?p=5364
http://jfl.ngo/?p=5364
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سيطرت قوات سوريا الديمقراطية عىل معظم القرى والبلدات الواقعة شمال نهر الفرات ومن بينها قرى 

وغرانيج وذلك ضمن معركة عاصفة الجزيرة والّتي أعلنتها هذه القوات بدعم من أبو حمام والكشكية 

 التحالف الدولي المناهض لإلرهاب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية. 
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:المنهجّية: 
ً
 رابعا

تنظيم الدولة يغطي هذا التقرير حاالت إعدام بال محاكمة واعتقال وتهجير أهالي قرى الشعيطات من قبل 

ي محافظة ديرالزور  7شخص توزعت عىل الشكل اآلّني :  14حيث اعتمد التقرير عىل شهادة ل  
 
شهادات ف

ي والية غازي عنتاب الّيكية وذلك من 
 
ي والية أورفا الّيكية وشهادة ف

 
ي إدلب وأرب  ع شهادات ف

 
وشهادة ف

مة العدالة من أجل الحياة إضاف
ّ
ي والية االزي    غ الّيكّية عن خالل زيارات قام بها باحثو منظ

 
ة إل شهادة ف

 طريق السكايب. 

مة العدالة بتشكيل فريق خاص بجمع الشهادات حيث تم اخضاعهم لورشة عمل لمدة ثالثة 
ّ
قامت منظ

 أيام وضعوا خاللها هيكلية التقرير وطرق جمع الشهادات. 

ي  للتطوير  السوري نامجالي  تم التواصل مع 
ي الخاص   القانون 

ي وضع اإلطار القانون 
 
وذلك للمساعدة ف

 بالجرائم الّتي يغطيها التقرير. 

ثوا به 
ّ
ي مصداقية الشهود بسبب مستوى  التفصيل الذي تحد

 
مة العدالة من أجل الحياة ف

ّ
تعتقد منظ

ي  باإلضافة إل تدعيم ذلك بالصور ومقاطع الفيديو 
 
ت عىل اليوتيوب عن طريق عنارص التنظيم وف الّتي نرسر

 اإلصدارات الخاصة به. 

ح الغرض الخاص من إجراء المقابالت  جميع المقابالت تم إجراؤها باللغة العربّية، قام باحثو المنظمة برسر

ي التقرير. 
 
 وحصلت منظمة العدالة عىل موافقة الشهود عىل استخدام المعلومات الّتي يقدمونها ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
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:التحديات: 
ً
 خامسا

 واجه فريق العمل أثناء القيام بجمع الشهادات مجموعة من التحديات كان أبرزها: 

مرور ما يقارب أرب  ع سنوات  عىل الحادثة ونزوح ولجوء  معظم ذوي الضحايا إل مناطق مختلفة داخل  -1

 وخارج سوريا وصعوبة الوصول إليهم. 

ي التخوف من عودة رفض الكثير من الذين تم االت -2
 
صال بهم إعطاء شهاداتهم لدواعي أمنّية تتمثل ف

التنظيم والبطش بهم باإلضافة إل تشكل اعتقاد لدى ذوي الضحايا من عدم الفائدة من عملية التوثيق 

ي 
 
مة عىل توسيع بحثها والوصول إل شهود ف

ّ
والحديث عن االنتهاكات الّتي تعرضوا لها مما أجي  المنظ

 ة. مناطق مختلف

ة الموارد المالية للتنقل داخل وخارج المحافظة.  -3
ّ
 قل

مة.   -4
ّ
ي المنظ

ة داخل وخارج محافظة دير الزور مما قيد حركة باحتر ة الحواجز المنترسر  كير

 رفض بعض الشهود ذكر أسمائهم الحقيقة بسبب مخاوف من االنتقام من قبل عنارص التنظيم.  -5
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 : ي
:اإلطار القانوئ 

ً
 سادسا

ي سوريا: 
 
اع ف  القانون الُمطبق عىل الي  

 أصدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ً
ي  2012تموز/يوليو  17بتاري    خ  إعالنا

 
اع المسلح ف وصفت فيه الي  

ي الدولي والقانون الدولي لحقوق 
 قواعد القانون اإلنسان 

ّ
ه نزاع مسلح غير دولي وبالتالي فإن

ّ
سوريا بأن

اع وال سيما اإل  والّتي  1949األرب  ع لعام  1جنيف التفاقيات المشّيكة الثالثة المادةنسان تنطبق عىل هذا الي  

اع.  تنطبق عىل جميع ي السورية وعىل جميع أطراف الي  
 األراض 

 
ً
ي أحد مصادر القانون الدولي من نظ 38 للمادةوفقا

 
ام محكمة العدل الدولّية ُيعد القانون الدولي العرف

اع سواء قاموا بالتوقيع عىل اتفاقية ما أم لم يقوموا.   وبالتالي يلزم جميع أطراف الي  

 

 القتل خارج نطاق القضاء واإلعدامات بدون محاكمة: 

ت القاعدة  ي  الدولي  القانون حول األحمر  للصليب ةالدوليّ  اللجنة دراسةمن  89حض 
ي  اإلنسان 

 
القتل   العرف

وتوكول( من 2) 6كما نصت المادة  ي  الي 
 
ي  اإلضاف

 التفاقيات جنيف األرب  ع:  الثان 

ي جريمة دون محاكمة مسبقة
 
 2"ال يجوز تنفيذ أي حكم أو تنفيذ أي عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته ف

 من قبل محكمة تتوافر فيها الضمانات األساسية لالستقالل والحيدة". 

ي المادة 
 
ي الحياة حق مالزم لكل -:" ةوالسياسيّ  ةالمدنيّ  بالحقوق الخاص الدولي  العهد من  6جاء ف

 
الحق ف

 .
ً
 إنسان، وعىل القانون أن يحمي هذا الحق وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

ة من العمر، وال تنفيذ هذه - اليجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرسر

 بالحوامل". العقوبة 

ي حالة وقوع   ةالدوليّ  ةالجنائيّ  للمحكمة األساسي  النظام( )ج( من 2) 8حددت المادة 
 
جرائم الحرب:" ف

، االنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشّيكة بير  اتفاقيات جنيف األرب  ع نزا  ع مسلح غير ذي طابع دولي

 1949آب/أغسطس  12المؤرخة 
ً
، وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشّيكير  اشّياكا

حة الذين ألقوا 
ّ
ي ذلك أفراد القوات المسل

 
ي األعمال الحربية، بما ف

 
 ف
ً
سالحهم وأولئك الذين أصبحوا فعليا

 عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر

.استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، 1

 والتعذيب. 

 الكرامة. .االعتداء عىل كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة ب2

                                                           
ي التفاقيات جنيف لعام  1

وتوكول الثان  اعات المسلحة غير الدولية.   1977لم توقع سوريا عىل الي   
 والمتعلق بحماية ضحايا الي 

.  10راجع القاعدة  2 ي
 
ي العرف

 من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنسان 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/365-570006
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf
http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf
http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf
http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/study-customary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 .أخذ الرهائن. 3

 تكفل جميع 4
ً
 نظاميا

ً
. إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق عن محكمة مشكلة تشكيال

ه ال غت  عنها."
ّ
 بأن
ً
 الضمانات القضائّية المعّيف عموما

ي  ي إطار هجوم واسع النطاق أو منهج 
 
ي حال ارتكبت ف

 
شكل األفعال التالية جريمة ضد اإلنسانّية ف

ُ
موجه  ت

: القتل العمد إبعاد السكان أو النقل القرسي  -االسّيقاق -اإلبادة -ضد أي مجموعة من السكان المدنيير 

اضطهاد أي جماعة  -التعذيب -السجن أو الحرمان الشديد عىل أي نحو آخر من الحرية البدنية -للسكان

أو إثنية أو ثقافية أو دينية إضافة  محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسّية أو عرقّية أو قومّية

ها من األفعال   .3إل غير

 

 ضمان توفير محاكمة عادلة للجميع: 

ي المحاكمة بما يضمن 2) 6ذكرت المادة  
 
ي الضمانات الواجب توافرها ف

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ( من الي 

 االستقالل والحيدة: 

بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم أ( أن تنص اإلجراءات عىل إخطار المتهم دون إبطاء "

 سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع الالزمة. 

 ُيدان أي شخص بجريمة إال عىل أساس المسؤولية الجنائّية الفردّية. 
ّ
 ب(أال

 ُيدان أي شخص بجريمة عىل أساس اقّياف الفعل أو االمتناع عنه الذي ال يشكل وق
ّ
ت ارتكابه ج( أال

ي أو الدولي كما ال توقع أي عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت 
جريمة جنائية بموجب القانون الوطت 

ارتكاب الجريمة وإذا نص القانون بعد ارتكاب الجريمة عىل عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد 

 من هذا النص. 

 إل أن تثبت إدانته وفق 
ً
 القانون. د( أن ُيعتي  المتهم بريئا

 .
ً
ي أن يحاكم حضوريا

 
 ه(أن يكون لكل متهم الحق ف

ه مذنب". 
ّ
 ُيجي  أي شخص عىل اإلدالء بشهادة عىل نفسه أو عىل اإلقرار بأن

ّ
 و( أال

ي المادة   
 
ها من 3) 6كما نصت جاء ف (:"ينبه أي شخص مدان لدى إدانته إل طرق الطعن القضائّية وغير

 اإلجراءات الّتي يحق له االلتجاء إليها وإل المدد الّتي يجوز له خاللها أن يتخذها". 

 

 عدم احّيام الموّن وتشويه الجثث: 

                                                           
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1)7راجع المادة  3



13 
 

ي القاعدة 
 
:" من دراسة اللجنة الدولّية للصليب  113جاء ف ي

 
ي العرف

األحمر حول القانون الدولي اإلنسان 

اع كل اإلجراءات الممكنة لمنع سلب الموّن.ويحظر تشويه جثث الموّن".  ي الي  
 
 يتخذ كل طرف ف

 

 : ي
 االختفاء القرسي واالعتقال التعّسف 

:"  98نصت القاعدة  ي
 
ي العرف

من دراسة اللجنة الدولّية للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنسان 

ي من الحرّية". 99االختفاء القرسي محظور". وقالت القاعدة 
 :" يحض  الحرمان التعّسف 

 

 المفقودون والمحرومون من حريتهم: 

ي  117ذكرت القاعدة  
من دراسة اللجنة الدولّية للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنسان 

اع اإلجراءات المستطاعة لإلفادة عن ي الي  
 
:"يتخذ كل طرف ف ي

 
األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم  العرف

هم". وُيشكل تسجيل تفاصيل  ح، ويزود أفراد عائالتهم بأّية معلومات لديه عن مصير
ّ
اع مسل نتيجة لي  

اعات المسلحة الدولّية وغير الدولّية.   
ي الي 

 
 ف
ً
 عرفيا

ً
 4المحتجزين قانونا

 

 التعذيب واألعمال الالإنسانّية: 

ي 
 
ي الدولي العرف

التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانّية واالعتداء عىل الكرامة  حظر القانون اإلنسان 

ي من الحرية.نصت القاعدة 
من دراسة اللجنة الدولّية  90الشخصّية، واالختفاء القرسي والحرمان التعسف 

:" يحض  التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانّية ي
 
ي العرف

، للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنسان 

 واالعتداء عىل الكرامة الشخصّية، وعىل األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". 

 

 التهجير القرسي: 

من دراسة اللجنة الدولّية للصليب األحمر حول القانون الدولي  129ذكرت الفقرة )ب( من القاعدة 

وح السكان ا ي نزاع مسلح غير دولي بي  
 
:"ال يأمر األطراف ف ي

 
ي العرف

، ألسباب اإلنسان 
ً
 أو جزئيا

ً
، كلّيا لمدنيير 

اع إال إذا اقتض  ذلك أمن المدنيير  المعنيير  أو ألسباب عسكري قهرية".   تتعلق بالي  

 

 االستيالء عىل المنازل: 

                                                           
ي  123راجع القاعدة  4

 
ي الدولي العرف

 من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنسان 
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:"ُيحظر  50نصت القاعدة  ي
 
ي العرف

من دراسة اللجنة الدولّية للصليب األحمر حول القانون الدولي  اإلنسان 

ورة العسكرية القهرّية". وجاء تدمير ممتلكات الخصم أو  ي الحاالت الّتي تستلزمها الض 
 
االستيالء عليها، إال ف

ي القاعدة 
 
". 133ف  :" تحّيم حقوق الملكّية لألشخاص النازحير 
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ق: 
ّ
صد

ُ
:أحداث ال ت

ً
 سابعا

عتي  المجزرة الّتي ارتكبها تنظيم الدولة بحق أهالي قرى أبو حمام والكشكية 
ُ
وغرانيج أكي  مجزرة ارتكبها ت

ي محافظة ديرالزور حيث قال أحد عنارص التنظيم لعدد من المدنيير  المتجمهرين أثناء عملية 
 
التنظيم ف

ة للجميع".  ة الشعيطات:" سنقتله ليكون عي   إعدام شخص من عشير

 

 اقتحام القرى الثالثة: 

ي العرسر األ
 
ة الشعيطات ف واستمر  2014واخر لشهر رمضان من العام بدء اقتحام تنظيم الدولة لقرى عشير

مة العدالة  26
ّ
 أسلحة خفيفة ومتوسطة وفق ما أكده جميع الشهود الذين التقت بهم منظ

ً
 مستخدما

ً
يوما

 من أجل الحياة. يقول الشاهد حمد المصطف  )اسم مستعار( وهو من من قرية غرانيج: 

 

ي 
 
ي شهر رمضان المبارك والتهجير ف

 
ي " كان االقتحام ف

 
أيام عيد الفطر،استخدم التنظيم ف

االقتحام مختلف أنواع األسلحة من رشاشات خفيفة وثقيلة وقذائف هاون ودبابات 

ان لحرق المنطقة".  ها ولو كان يملك طير  وغير

 

 وهو ما أكده الشاهد حمادة )اسم مستعار( من قرية غرانيج. 

ة محاور 
ّ
بدأت محاوالت تنظيم الدولة السيطرة عىل قرى الشعيطات بحشد عدد كبير من عنارصه عىل عد

بما يحقق سيطرة رسيعة عىل القرى الُمستهدفة. قال أبو محمد )اسم مستعار( وهو من قرية الكشكية: 

ي من جهة حقل ا"
 
لعمر محور أرسل تنظيم الدولة رتلير  عسكريير  األول من جهة حقل التنك والثائ

 المدرعات وسيارات بيك
ً
ي الطيانة وسويدان مستخدما

ان -بلدة ذيبان وقريتى آب مزودة بمضادات طبر

ة بعد أن صدت محاولتهم كل من فصائل مسلحة كانت  هم فشلوا باالقتحام وتكّبدوا خسائر كببر
ّ
 أن
ّ
إال

 إل جانب الجيش الحر إضافة إل بعض األهالي الذين حملوا ا
ً
لسالح ليدافعوا عن تقاتل سابقا

 "أنفسهم

لجأ التنظيم إلى المدفعية الثقيلة والسيارات المفخخة، قام التنظيم بنصب المدفعية "ُيكمل أبو محمد شهادته: 

المقابلة تماماً لقرى الشعيطات مستهدفين المنازل، كما  )تشرين( الكشمةعلى هضبة في قرية  57

مدنيين  5سيارة مفخخة بالقرب من قرية البحرة أدى إلى مقتل استهدفوا حواجز تابعة للمقاتلين أحدها ب

وأخرى انفجرت بالقرب من قرية أبو حردوب ما أدى إلى إصابة شخص حيث تم كشف السيارة قبل 

انفجارها بقليل، االستخدام العشوائي للسالح واستهداف المنازل أدى إلى نزوح المدنيين باتجاه قرى 

 ".بوكمالالريف الشرقي وصوالً إلى ال

 

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%85%D8%A9%E2%80%AD/@34.8164491,40.6509244,5485m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1547d4859d5caf9b:0xfc84d7d34042a217!8m2!3d34.8100618!4d40.6016392?hl=ar
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 االعتقال والقتل عىل الهوية: 

 عمليات دهم واعتقال 
ً
ة الشعيطات بعد تكرار المحاوالت منفذا ي اقتحام قرى عشير

 
نجح تنظيم الدولة ف

. يقول الشاهد محمد العبد )اسم مستعار(:  قام التنظيم بنصب الحواجز وركز عىل  "ومالحقة لألهالي

ي ذات". الشباب وداهم عنارصه المنازل
 
:" السياق قال أحمد )اسم مستعار( وهو من قرية أبو حمام وف

ي حقل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي وقتلوا 
 
اقتاد عنارص التنظيم بعض المعتقلير  إل معتقل ف

 ". العديد منهم

مة العدالة: 
ّ
 يقول أبو محمد لمنظ

فة بينه
َ
م " اعتقل التنظيم جميع الذكور الذين لم يخرجوا من القرى الُمستهد

 أطفال". 

 

 من الجرح. يقول 
ً
 عن أبناء الشعيطات وقتلوا عددا

ً
داهم عنارص تنظيم الدولة المستشفيات القريبة بحثا

 الشاهد أبو محمد: 

ي بلدة هجير  وقتلوا ما ال يقل عن 
 
مصابير  ومرافقيهم  3" اقتحموا مستشف  نبض الحياة ف

 وجم
ً
ي مدينة الميادين وقتلوا مصابا

 
يع القتىل من أبناء الشعيطات، واقتحموا مستشف  ف

 عنارص التنظيم أجهزوا عىل كل جري    ح تم العثور عليه بعد نجاح 
ّ
وُيؤكد الشاهد أن

 اقتحامهم". 

 

اعتقل عدد من أبناء الحاج عصمان الصبعة " يذكر أبو محمد العديد من حاالت االعتقال بعد االقتحام: 

ي قرية الشعفة 
 
وأجبر أهله عىل البصق عليه بعد إعدامه كما أجبر وأعدم أحدهم عىل حاجز للتنظيم ف

ي أبو حمام والكشكية منهم أوالد 
والده عىل تقبيل رأس ولده بعد قطعه، واعتقل عدد كببر من قريتى

ات أثناء محاولتهم الوصول إل قرية السوسة  أحمد هجر العمر ومحمد الزورع وأوالد عمه بالعش 

ة أفرج عن عدد منهم وال أعلم التابعة للبوكمال حيث تم اقتيادهم إل  البوكمال ثم إل العراق وبعد فبى

 ". مصبر الباقير  

 

نزح أهالي قرى الشعيطات من دون أي وجهة محددة فاألولوّية كانت النجاة  من الموت الذي يالحقهم 

 عىل يد عنارص تنظيم الدولة. 

حوا من قراهم بل  . يقول لم يكتِف التنظيم باعتقال األهالي الذين لم يي  
ً
الحق النازحير  من القرى أيضا

 الشاهد خليل السعد)اسم مستعار(: 
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ي جميع األماكن وكان يعتقل أي 
 
" الحق عنارص التنظيم الهاربير  من قرى الشعيطات ف

 ." ي
ة الشعيطات واعتقلوا عدد من أقربان  ه من عشير

ّ
 شخص لمجرد أن

 

ي يقول أبو محمد: 
 
ي قرية البحرة واعتقلوا اقتحم عنارص التنظ 2014آب/أغسطس  11" ف

 
 يقع ف

ً
يم مخيما

هم حّت اآلن".   من األشخاص والذين ال نعرف مصير
ً
 عددا

اعتقلوا منبر حمد " ُيكمل أبو محمد شهادته حول اعتقال أهالي الشعيطات بعد نزوحهم من قراهم: 

ي قرية البحرة 
 
وح واعتقلوا عىلي الحنشول ف

وكانوا يعتقلون الصالح  بعد ما ال يقل عن أسبوعير  من الب  

ث الشاهد أبومحمد عن اعتقال أهالي قرى الشعيطات " . أي شخص من الشعيطات من الشوارع
ّ
يتحد

وح من قبل عنارص التنظيم:  ي مناطق الي  
 
ة الشعيطات عىل حواجز تنظيم "ف أعدم العديد من أبناء عشبر

ي نزحوا إليها، حيث تم مداهمة مختلف المناطق ال
ي المناطق التى

 
ي نزح إليها الهاربون من الدولة وف

تى

ة الشعيطات مة العدالة من أجل  )اسم مستعار(خلف  المحمود أفاد الشاهد  ". قرى عشبر
ّ
لمنظ

ي حالة  أحمد موش "الحياة: 
 
ات عىل الهوية وقام بإعدامهم أو إخفائهم، كما ف اعتقل التنظيم العش 

، أوقفه حاجز  للتنظيم عىل الشارع العام للبلدة الشيحان من فخذ الشيحان والذي نزح إل بلدة هجير 

ه إال بعد يومير  حيث قام  وبمجرد معرفة عنارص الحاجز أنه من بلدة غرانيج اعتقلوه ولم نعرف مصبر

، شاهدتهم وهم  التنظيم بإعدامه بالقرب من الدوار الواقع عىل مدخل بلدة هجير  وصلبه لمدة يومير 

 ال أستطيع وصفه
ً
 . "يقومون بإعدامه كان شعورا

مة العدالة من أجل الحياة اعتقال وإعدام بسام العسكر ير 
ّ
وي  الشاهد محمد الحمد )اسم مستعار(  لمنظ

 إل منطقة البقعان القريبة من بلدة هجير   27ذو ال 
ً
 والذي كان نازحا

ً
قام عنارص التنظيم باعتقاله " :عاما

ي بلدة هجير  بتهمة انتمائه للجيش الحر، وأعدموه ب
 
ي قرية أبو حمام عىل أحد الحواجز ف

 
عد أسبوع ف

ة جماعية،لم نستطع الحصول  ي مقبر
 
وصلبوه لمدة يومير  ولم يسمح ألهله بدفنه أو تغسيله ودفن ف

 ". عىل جثته أو معرفة مكان دفنه حتى اآلن

ّ التنظيم عن وجود نازحير  من قرى :" يقول الشاهد أحمد السيد )اسم مستعار( ي
أبلغ أحد أمت 

ي إحدى مدارس
 
، قام عنارص من التنظيم بمداهمة 5هجير  ينتمون إل فصيل جعفر الطيار الشعيطات ف

ي باحة المدرسة بعد أن  2شبان بينهم  5المدرسة وإعدام 
 
أخوة وهما صالح ولؤي خلف العبود ف

ي كي شي ولم يسمح عنارص  100عصبوا أعينهم حيث أطلقوا عليهم أكبر من  رصاصة من رشاش نوع ئر

 ". تواجدين داخل بناء المدرسة بالخروجالتنظيم لذوي الشبان الم

 يقول الشاهد خلف: 

ي  10"داهم 
 
 ف
ً
ي كنت مقاتال

ي ألن ّ
ل الذي كنت أقيم فيه واعتقلون  عنارص ملثمير  المي  

، وبعد أن عاد لي الوعي قام أحد  ي حّت أغمي عىلي ي المعتقل قاموا بتعذيت 
 
الجيش الحر، ف

                                                           
ي ديرالزورأحد فصائ 5

 
 ل المعارضة المسلحة ف
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ي 
ي ا-عنارص التنظيم  يدع أبو أنس السامران 

ّ
بمد قدمي وقام بالقفز بكل ثقله  -لجنسيةعراف

 ." ي
 عىل المشر

ً
ي لم أعد قادرا

، كنت أرصخ من األلم حّت أن   عىل قدمي

 

 

 اإلعدامات بدون محاكمة: 

ي القرى الّتي استهدفها 
 
ة الشعيطات وبحق أشخاص نازحير  ف نفذ التنظيم عمليات إعدام بحق أبناء عشير

 ب
ً
سبب الحرب الدائرة مابير  القوات النظامّية السورّية والفصائل التنظيم، هؤالء كانوا قد نزحوا سابقا

ي ديرالزور. 
 
 المسلحة ف

عدموا مجموعة  من أبناء 
ُ
 بالغير  وأطفال ومدنيير  وعسكريير  ومن بير  الذين أ

ً
شملت اإلعدامات ذكورا

ي قراهم. 
 
 الشعيطات قادمير  من دول الخليج كانوا يقضون إجازتهم ف

 معظم الذين نفذوا اإلعدامات هم من غير أكد العديد الشهود الذين 
ّ
مة العدالة أن

ّ
التقت بهم منظ

 السوريير  وأشخاص أخرين ملثمير  لم يكشفوا عن وجوههم. 

كانت غالبية حاالت اإلعدام تتم بشكل " يقول الشاهد أبو عىلي ) اسم مستعار( وهو من قرية أبو حمام: 

تل عدد من األشخاص الذين كانوا زائري
ُ
ي كما ق

 
 ". ن أو نازحير  من مناطق أخرىعشوائ

 ويقول أبو محمد: 

ي قتال التنظيم ولم يكونوا مع أي فصيل 
 
 هناك أشخاص لم يشاركوا ف

ّ
" والذي حصل أن

ي الخليج  وقسم  
 
ي تجارة النفط، منهم من كان  يعمل ف

 
مسلح ولم يكونوا من الذين عملوا ف

 
ّ
ي إجازة رمضان والعيد حيث قالوا إنن

ا ال عالقة لنا بقتال التنظيم إال كبير كان قد جاء ليقض 

 المنطقة عسكرية وكل شخص 
ّ
وا أن  التنظيم قام بتصفية العديد منهم بعد أن اعتي 

ّ
أن

ي السن تتجاوز  أعمارهم 
 
ة، ومن بير  القتىل كبار ف سنة  75يتواجد فيها يطلق عليه النار مبارسر

 سنة".  15باإلضافة إل تصفية مرض  وأطفال بعمر نحو 

 

ي النفط: يتحدث 
 
تل أكبر من " أبو محمد عن حاالت إعدام لعمال ف

ُ
ي البادية وهم عمال  15ق

 
شخص ف

ي البادية بينهم طفل 
 
تل أشخاص آخرين ف

ُ
نفط مياومير  وليس لهم أي عالقة بتجار النفط، كما ق

ة جماعّية بالقرب من بلدة ذيبان ي مقبر
 
 ."ووضعوا جميعهم ف

ي الثالثينيات من العمر وأب لسبعة أطفال، لم  يروي أبو محمد قصة اعتقال وإعدام  أحد 
 
أقاربه وهو ف

ي قرية البحرة " يقاتل التنظيم ولم يحمل سالح فيقول: 
 
كان يركب دراجة هوائية ورآه عنارص التنظيم ف

هم أطلقوا عليه النار واعتقلوه 
ّ
ي أحد المنازل إال أن

 
وطاردوه، سقط من الدراجة وحاول االختباء ف
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ي فمه ليمنعوه من الكالم أو الرصاخ ثم أخذوه إل مكان  وفتحوا فمه ووضعوا 
 
ة )رمانة( ف قنبلة صغبر

 ". مجهول

أشهر تعرف أبو محمد عىل جثة ابن عمه عن طريق اللباس الذي كان يرتديه حيث أعدمه التنظيم  4بعد 

 بعد اعتقاله. 

 معظم الجثث ا
ّ
لّتي  تم العثور عليها التعرف عىل الجثث عن طريق اللباس كانت إحدى الطرق وذلك ألن

 بعد شهور كانت متفسخة ومعالم الوجوه غير واضحة. 

ين األول/أكتوبر  ي شهر ترسر
 
وي قصة إعدام مدير مدرسة  ف أما محمد الحمد )اسم مستعار( من غرانيج فير

قام التنظيم باعتقال مدير مدرسة يدىع حمود الزامط من فخذ الجعادلة بعد عودته من زيارة  :"2014

 بالرصاص، لم يشارك حمود أو يقاتل مع أي فصيل والده ا
ً
لمريض، وأعدموه بعد أيام رميا

مة العدالة من أجل الحياة وهو ". مسلح
ّ
وحول إعدام أخيه يقول الشاهد محمد العبد )اسم مستعار( لمنظ

 من قرية غرانيج: 

ي الدخول إل 
وح ستطول فقرر أح   فّية الي  

ّ
له " اقتنع النازحون من قرى الشعيطات أن مي  

ي 
 
 عليها من الرسقة وتساعده عىل معيشته ف

ً
لجلب بعض النقود واألوراق الخاصة به خوفا

وح، قام التنظيم باعتقاله وقتله، لم نعلم بإعدامه إال عندما شاهدته فيما بعد  منطقة الي  

 ."
ً
 عنارص التنظيم مثلوا بها وكان مذبوحا

ّ
لنا وجثته مشوهة فيما يبدو أن ي شارع مي  

 
 ف
ً
 مرمّيا

 

ه  ُيكمل الشاهد محمد حول إعدام أخيه فيقول:"
ّ
بعد السماح لنا بالعودة قال لي أحد عنارص التنظيم أن

وبعد ذبح أخيه قام عنارص من التنظيم بربطه من قدميه بسيارة دفع رباىعي وسحبه لمدة ساعة  بتهمة 

ة لكل من يحاول الدخول إل  له ليكون عبر  
ه مرتد ثم ألقوه أمام مب 

ّ
لهأن  ". مب  

اعتقل تنظيم الدولة أحمد وعن إعدام المدعو أحمد المعجون يقول الشاهد حمادة )اسم مستعار(:" 

نا أحد األشخاص  ي بلدة هجير  وسيق إل جهة مجهولة، بحثنا عنه دون جدوى إل أن أخبر
 
عىل حاجز ف

ي قرية غرانيج، بعد محاو 
 
 أحمد أعدم وجثته ملقاة بالقرب من دوار البلدية ف

ّ
الت عديدة سمح لنا أن

ي كانت ملقاة ل 
ي  5التنظيم بالدخول وحمل جثة أحمد التى

 
ي قرية البقعان ف

 
ي الشمس ودفناه ف

 
أيام ف

ي رأسه
 
 ". ريف البوكمال، أعدم تنظيم الدولة أحمد برصاصة ف

 

ة الشعيطات بال أي محاكمة أو دليل حيث كان  ات من المعتقلير  لديه من أبناء عشير أعدم التنظيم العرسر

 عليهم ويصدر األحكام وينفذها، وكان يتقصد بطرق اإلعدام زرع الخوف لدى عامة الناس  
ً
يلّفي التهم جزافا

 للتقاليد المحلية. 
ً
 كما كان عنارص التنظيم يقومون بإهانة ذوي الضحية ومنعهم من دفنها وفقا



20 
 

ي قرية اعتقل التنظيم عمي من م:" يقول الشاهد خليل السعد )اسم مستعار(حول إعدام عمه
 
له ف ب  

ه يأخذ حصة من أموال النفط لتمويل الجيش 
ّ
غرانيج بتهمة تمويل الجيش الحر، كما اتهمه التنظيم بأن

ي قرية غرانيج أمام مجموعة من أهل القرية 
 
الحر، بعد أيام من اعتقاله أعدم بالقرب من دوار البلدية ف

 ". وأقاربه وصلبوه لمدة يومير  

 :ُيكمل خليل حول إعدام عمه

قام بعض أهالي القرية بأخذ جثة عمي ودفنها دون علم التنظيم فداهم عنارص التنظيم " 

هم عىل إخراج جثته من القي  وصلبه مرة ثانية وأجي  ذويه عىل المرور من  منازلهم وأجي 

 فوق جثته". 

 

ي قرية غرا" يقول الشاهد عبد )إسم مستعار(: 
 
نيج قام عنارص التنظيم باقتياد مجموعة من الشباب ف

وأمروهم بالقرفصة ووضع أيديهم خلف رؤوسهم ثم أطلقوا رصاصة عىل رأس كل واحد وقتلوهم 

 
ً
 ". جميعا

 60رشيد العبود الرفيش عمره  -سنة 40ذيب العبود الرفيش عمره "ويذكر عبد أسماء بعض الضحايا: 

نه ياسير  محل العىلي واب -سنة 30سامي رشيد عبود الرفيش استاذ لغة فرنسية عمره حوالي  -سنة

 23يارس العىلي القرين عمره حوالي  -سنة 25محمد العىلي القرين عمره حوالي  -سنة  18عمره حوالي 

ي  -سنة 38جاسم محمد صالح القرين عمره حوالي  -سنة 40خلف الصالح القرين عمره  -سنة ناجر

ي الثابت عمره  -سنة 45الثابت عمره   ". سنة 20بسام الرمضان عمره  -سنة 18ثابت ناجر

 

 المقابر الجماعية ودفن الجثث: 

 
ّ
 بعد عودة النازحير  كما أن

ّ
ي مقابر رسمية إال

 
م التنظيم جثث الضحايا لذوي  هم ولم يسمح بدفنهم ف

ّ
لم ُيسل

التنظيم لم يسمح ألحد بحضور الدفن أو مراعاة التقاليد المحلية، أكد عدد من الشهود الذين قابلتهم 

مة العدالة من أجل الحياة عن و 
ّ
ة الشعيطات وقال  10جود ما ال يقل عن منظ ي قرى عشير

 
مقابر جماعية ف

ها ال تعتي  مقابر فهم يقومون بوضع الرمال عىل مجموعات من القتىل بسبب الروائح 
ّ
أحد الشهود إن

ي مقابر. 
 
 الكري  هة فهم حّت ال يضعوهم ف

ي المنطقة 
 
ي بادية قرية أبو حمام وف

 
 قريّتي غرانيج توزعت المقابر الجماعّية وفق للشهود ف

الفاصلة بير 

والبحرة وبالقرب من محطة كهرباء غرانيج وبالقرب من سكة القطار حيث يوجد المجموعة األكي  من 

ي بادية الملح و حقل التنك. 
 
 الضحايا ومقابر ف

ر الشهود أعداد الضحايا بالمئات حيث تحدثوا عن جثث لم يستطيعوا التعرف عليها. 
ّ
 قد

 )اسم مستعار(:  يقول الشاهد أحمد السيد 
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ي المنازل ومقابر 
 
ي الشوارع وف

 
 ملقاة ف

ً
" بعد السماح لنا بالعودة إل بيوتنا وجدنا جثثا

 الدفن لم يتم  700جماعية وما يزيد عىل 
ّ
جثة، كما وجدنا بيوتنا منهوبة ومدمرة ويؤكد أن

 عىل الطريقة اإلسالمية ولم يسمحوا ألحد بحضور الدفن". 

 

ث الشاهد 
ّ
مة العدالة من أجل الحياة عن أماكن تواجد بعض المقابر الجماعية: تحد

ّ
يوجد "أبومحمد لمنظ

ي قرية الكشكية  
 
ة جماعية، وف  من مقبر

ي تفصل بير  غرانيج والبحرة  باتجاه الشب أكبر
ي المنطقة التى

 
ف

 وبالقرب من محطة كهرباء غرانيج كانت مجموعة من الجثث والمجموعة األكبر كانت بالقرب من

ي كان يدفن فيها أهالي الشعيطات الجثث والهياكل 
ة اإلسالمّية التى سكة القطار بالقرب من المقبر

ون عليها، تعرف العائدون إل هذه القرى عىل بعض الجثث ولم يتم التعرف عىل  ي يعبر
العظمية التى

ي ي
ع أحد األشخاص بتكفير  ودفن الجثث التى تم التعرف الكثبر منها، بقيت حوالي أسبوع إل أن تبر

 ". عليها بمقابر جماعية

مقابر جماعية  لم يستطع أحد االحتفاظ بتوثيقات  10"اكتشفنا ما يقارب يقول الشاهد محمد الحمد: 

نا عىل مئات القتىل ". وأكد الشاهد محمد العبد: خاصة بالمقابر الجماعية بسبب الخوف من التنظيم" عبر

ي الرصف الصحي 
 
 ". بعض الجثث وجدناها ملقاة ف

 قول حمد المصطف  )اسم مستعار(: ي

ا اكتشفنا مقابر بعد 
ّ
"الكثير من الجثث تفسخت بسبب طول المدة والحرارة الشديدة كما أنن

 ."سنة كاملة من عودتنا إل قرانا

 

 كثير من الجثث أكلتها الكالب الشاردة ولم يتم التعرف عليها حّت اآلن.  
ّ
 وُيؤكد خلف المحمود أن

 

 المنازل ورسقتها: االستيالء عىل 

 -الكشكية-بتهمة الكفر ونقض العهد استباح تنظيم الدولة ممتلكات أهالي القرى الثالث )أبو حمام 

 غرانيج( ورسق عنارصه أغلبية المنازل والممتلكات. 

 : ي مزادات علنية أقيم أحدها " يقول أبو عىلي
 
ي والسيارات وبيعها ف

قام التنظيم بمصادرة األثاث والمواش 

ي حقل 
 
ي حقل غاز كونيكو كما استولوا عىل المنازل وسكنوا فيهاف

 
 ". العمر وآخر ف

 يقول أبو محمد: 
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ي القرى الثالث لحملة نهب واسعة وكانت 90" تعّرضت أكير من 
 
% من ممتلكات األهالي ف

ة الّتي سمح التنظيم ألهلها بالعودة، ظلت  ها قرية أبو حمام والّتي كانت القرية األخير
أكير

 أشهر".  4ابعة للتنظيم تنقل مرسوقات القرى الثالث وخاصة أبو حمام أكير من السيارات الت

 

هم لم يتوقعوا أن تطول مدة 
ّ
هم خرجوا هاربير  من الموت كما أن

ّ
 من ممتلكاتهم ألن

ً
لم يحمل النازحون شيئا

 بقائهم خارج منازلهم. 

مة العدالة عن ماجرى لمنازل أهالي 
ّ
قرى الشعيطات من رسقة ونهب وُيؤكد الشاهد محمد الحمد لمنظ

 للممتلكات ويقول: 

ة الشعيطات وحرقوا ودمروا بعض منها وباعوا الممتلكات " رسق عنارص تنظيم الدولة بيوت قرى عشبر

ي مزادات علنية بأسعار زهيدة باعتبارها غنائم استولوا عليها بعد بسط سيطرتهم عىل القرى
 
 ". ف

ة وأفرغوها بشكل كامل كما رسقوا مستشف  :"رسق عنارص التنظيم الصيديقول أبو محمد
ّ
ي لية الخبر

 ". خلف العليان ومخبر يارس إبراهيم الصالح

 

 السماح بعودة أهالي القرى الثالثة: 

ي العودة بير  من قاتله وبير  من 
 
وط، وفرق التنظيم ف سمح التنظيم ألهالي القرى الثالث بالعودة برسر

وط ما أطلق عليها التنظيم سّماهم العوام ويقصد  بهم من لم يقاتل التن ظيم، وكان من أهم هذه الرسر

 الفدية بالمال والسالح. 

عىل كل شخص يرغب بالعودة  دفع غرامة وهي عبارة عن بارودة وثالث أو أرب  ع " يقول أبو محمد: 

مخازن سالح هذا بالنسبة للعوام أما المقاتلير  فعليهم تسليم سالحهم ودفع بعض الغرامات، كما كان 

عّية لالستتابة والعودة إل دين اإلسالمعىل الج ي دورات رس 
 
عىل " ُيؤكد محمد الحمد: ". ميع الدخول ف

الجميع التعهد بعدم مقاتلة التنظيم  وكل من يخالف هذا العهد يهدر دمه ويطرد خارج الوالية إل 

 ". األبد
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 بالعودة إل قريتهورقة صادرة عن تنظيم الدولة بالسماح ألحد النازحير  من قرية غرانيج 

 

 

 ورقة صادرة عن تنظيم الدولة بالسماح ألحد النازحير  من قرية أبو حمام بالعودة إل قريته
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:النتائج: 
ً
 ثامنا

ي التقرير فإن تنظيم الدولة استهدف القرى الثالثة )أبو حمام-1
 
 إلفادات الشهود ف

ً
الكشكية(  -غرانيج -وفقا

ه نفذ عمليات إع
ّ
ي كما أن

دام من دون محاكمة واقتحم عدد من المستشفيات وقتل جرح. كل بشكل عشوان 

 للقاعدة 
ً
.  89هذا يعد خرقا ي

 
ي العرف

 من القانون الدولي اإلنسان 

م تنظيم الدولة بأي من المبادئ والضمانات القضائّية الّتي أقرها القانون الدولي حيث قام عنارص -2
لم يلّي 

 للشهود بقتل مدنيير  بالغير  
ً
 التنظيم وفقا

ً
وأطفال وقتل عسكريير  بدون أي محاكمة وهو ما يشكل انتهاكا

 . ي الدولي
 للقانون اإلنسان 

ً
 جسيما

 إل جريمة حرب أو -3
ّ
 ما قام به تنظيم الدولة من قتل عمد للمئات من  القرى الثالث  يمكن أن يرف

ّ
إن

ي المادة 
 
( من النظام األساسي ( )ج2) 8( والمادة 1) 7جريمة ضد اإلنسانّية أو كليهما وفق ما جاء ف

 للمحكمة الجنائّية الدولّية. 

ي ألهالي قرى الشعيطات وعدم إبالغ ذوي  هم -4
 ما قام به تنظيم الدولة من إخفاء قرسي واعتقال تعسف 

ّ
إن

 للمواد 
ً
 وانتهاكا

ً
هم والتمثيل بجثث الموّن وعدم دفنهم بشكل الئق يعتي  محظورا  99و 98و 90عن مصير

. من ال 123و 117و 113و ي
 
ي العرف

 قانون الدولي اإلنسان 

 للقاعدة  -5
ً
 ما قام به تنظيم الدولة من تهجير ألهالي قرى أبوحمام وغرانيج والكشكية يعتي  خرقا

ّ
 129إن

 أمن 
ّ
هم كما أن ه لم يكن هناك أي أسباب عسكرية تستوجب تهجير

ّ
ي ألن

 
ي العرف

من القانون الدولي اإلنسان 

. المدنيير  لم يكن يستدعي نقلهم قرس 
ً
 يا

6- 
ً
ي قرى الشعيطات يعتي  خرقا

 
ما قام به تنظيم الدولة من مصادرة واستيالء عىل ممتلكات المدنيير  ف

اع.  133و 50للقاعدتير   اماتهم بوصفهم أحد أطراف الي    بالّي 
ً
ي  وإخالال

 
ي العرف

 من القانون الدولي  اإلنسان 
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:التوصيات: 
ً
 تاسعا

 
ً
مة العدالة من أجل الحياة بناء عىل شهادة الشهود ووفقا

ّ
للنتائج الّتي توصل إليها التقرير تتقدم منظ

 بالتوصيات التالية: 

 

 من أهالي ضحايا الشعيطات وذوي  هم: 
 إل الناجير 

ورة تسجيل واالحتفاظ ببيانات وصور الضحايا والمفقودين من أهالي القرى الثالث. -1
 رص 

مات المحلّية والدولّية ذات -2
ّ
المصداقية العالية الهادفة إل توثيق انتهاكات حقوق التعاون مع المنظ

ي المستقبل. 
 
 اإلنسان سواء لغايات النرسر والمنارصة أو لغايات المالحقة القضائية ف

 

 :  إل مجلس األمن الدولي

 الجمهورية العربية السورية لم توقع عىل -1
ّ
 إل أن

ً
ي سوريا إل محكمة الجنايات الدولية نظرا

 
إحالة الوضع ف

ي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والّتي قد 
 
نظام روما األساسي المنشر  للمحكمة وذلك للتحقيق ف

ة الشعيطات .   تشمل حالة قرى عشير

ي سوريا تنفذ بشكل فعال األحكام اإلنسانية وأحكام حقوق اإلنسان  -2
 
اع ف  جميع أطراف الي  

ّ
ضمان أن

ي القرار رقم
 
ي جلسته رقم   2139خاصة الواردة ف

 
 22والمعقودة بتاري    خ  7116الصادر عن مجلس األمن ف

اير  وب  2014شباط/في  ه من رص  ي ذلك إنهاء ممارسة اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغير
 
، بما ف

 سوء المعاملة. 

 

: إل المجتم  ع الدولي

ي سوريا وفق قرارات مجلس األمن، وتحذر منظمة العدالة من أجل -1
 
العمل عىل التوصل إل حل سياسي ف

ي ارتكاب 
 
اع لالستمرار ف ي التوصل إل حل عادل يعطي المجال لكافة أطراف الي  

 
 أي تأخير ف

ّ
الحياة من أن

 االنتهاكات. 

ي مالحقة المتورطير  من عنارص تنظ-2
 
ورة التنبه ف يم الدولة واالبتعاد عن العقاب الجماعي الذي يولد رص 

 عىل المدى البعيد نتائج عكسية تغذي حالة التطرف. 

المالحقة القانونية لعنارص تنظيم الدولة الذين تمكنوا من اللجوء إل العديد من الدول خارج سوريا. و -3

ي الجرائم ضد اإلنسانية تفعيل مبدأ الوالية القضائّية العالمية للتمكن من مقاضاة مجرمي ال حرب ومرتكت 

ي سوريا. 
 
 المرتكبة ف

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2139(2014)
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ي -4
 
اع كون هذا األمر الذي سيساهم ف ي سوريا من كافة أطراف الي  

 
ي كافة الجرائم المرتكبة ف

 
ورة النظر ف رص 

 محاربة التطرف. 

 

 إل قوات سوريا الديمقراطية: 

ي مناطق سيطرتها عىل الكشف عن مصير األشخاص الذين اعتق-1
 
ة العمل ف لهم التنظيم من عشير

 الشعيطات ومن كافة أبناء محافظة دير الزور. 

ي المناطق -2
 
التعاون مع كافة الجهود األممية الرامية إل التحقيق بالجرائم الّتي ارتكبها تنظيم الدولة ف

ي محافظة دير الزور. 
 
 الخاضعة لسيطرة هذه القوات ف

ي ان-3
 
ي ذلك اللجنة الّتي التعاون مع التحقيقات المستقلة والمحايدة ف

 
ي الدولي بما ف

تهاكات القانون اإلنسان 

ي الجمهورية العربّية السورّية واآللّية الدولية المحايدة 
 
ي األحداث ف

 
فوضتها األمم المتحدة للتحقيق ف

ي المساعدة اإلنسانّية 
والمستقلة التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات الحقوقّية السورّية، وتمكير  موظف 

ي المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.  المحايدين
 
 سبل الوصول فورا ودون عوائق إل السكان المدنيير  ف

 

 إل الحكومة السورية: 

التصديق عىل نظام روما األساسي وذلك للسماح  إلدعاء المحكمة الجنائّية الدولّية بالتحقيق ومالحقة  -1

اع.  ي سوريا من مختلف أطراف الي  
 
 الجرائم المرتكبة ف

للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بإجراء تحقيقات مستقلة ونزي  هة حول االنتهاكات  السماح-2

ي سوريا والسماح للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان والوكاالت اإلنسانّية التابعة لألمم المتحدة 
 
المرتكبة ف

 بمزاولة كافة أنشطتها بسوريا. 

 ة: إل المنظمات اإلنسانّية المحلّية والدوليّ 

وضع آليات عمل لرعاية األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو شاهدوا عمليات القتل الّتي نفذها تنظيم -1

ي دير الزور. 
 
 الدولة ف

ة  -2 ي دير الزور ومنها قرى عشير
 
ي المناطق الّتي تم استعادتها من تنظيم الدولة ف

 
دعم برامج إزالة األلغام ف

 الشعيطات. 
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