
 



 

 

 لم أعد أشعر بمن حولي من هول المنظر

 

 

ي ديرالزور
ي نفذها تنظيم الدولة ف   تقرير حول اإلعدامات الت 

 

 

 منظمة العدالة من أجل الحياة

 

 

 

 2018تموز/يوليو 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة: 

ة سيطرة تنظيم الدولة عىل معظم محافظة ديرالزور  ي نفذت بحق  اإلعدام حاالت مئاتشهدت فت  الت 
ي سجون

هم حت  اللحظة عىل الرغم من  معتقلي   ف  التنظيم، ناهيك عن مئات المعتقلي   لم يعرف مصت 
تمكن كل من القوات النظامية من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى من استعادة معظم 

 المحافظة. 

ي نفذ عىل أساسها التنظيم هذه اإلعدامات ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص:   التعامل تنوعت التهم الت 
مع المعارضة المسلحة أو جبهة النرصة، التعامل مع التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، سب 

ها.   الذات اإللهية وغت 

يعتمد التنظيم فيما يتعلق بالتهم الموجهة إل المعتقلي   بشكل أساس عىل المعلومات المقدمة من 
 بتقديم أي دفع أو إثبات مخالف للتهم الموجهة. عنارصه األمنية وال يعطي المجال للمعتقل أو ذويه 

ي ديرالزور الحديث واإلدالء 
ي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة ف  لم يكن بإمكان أهالي المناطق الت 

 بشهاداتهم حول االنتهاكات وذلك بسبب الخوف من االعتقال والقتل عىل يد عنارص التنظيم. 
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 المنهجية: 

ي هذا 
ي محافظة ديرالزور عىل يد مختلف يأت 

التقرير ضمن عملية التوثيق المتواصلة لالنتهاكات المرتكبة ف 
ي تقوم بها منظمة العدالة من أجل الحياة حيث  أصدرت المنظمة العديد من التقارير  أطراف الرصاع والت 

ي نفذها العديد من أطراف الرص  ي محافظة ديرالزور والت 
ي المحافظة ومن بي   حول اإلعدام بال محاكمة ف 

اع ف 
ةع   ليكونوا  قتلوهمو  المنسية الجريمةهذه التقارير   .تر

ي  4الموجز يغطي هذا التقرير 
ف  ي الريف الشر

ي قرى الطيانة وأبو حمام ف 
حاالت إعدام نفذها تنظيم الدولة ف 

 لمحافظة ديرالزور. 

ي منظمة العدالة من أجل الحياة مع  ة لباحت  أشخاص كانوا متواجدين  5يعتمد التقرير عىل مقابالت مباشر
 ه. أثناء تنفيذ حاالت اإلعدام حيث تحدثوا للمنظمة عن تفاصيل ما شاهدو 
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 عن المنظمة: 

منّمنظمةّمجتمعّمدنيّسوري ةّمستقلة،ّغيرّحكومي ةّغيرّربحية،ّتضمّالعديدّ الحياةّأجلّمنّالعدالةّمةمنظّ 
الناشطينّوالمدافعينّعنّحقوقّاإلنسانّمنّالسورياتّوالسوريينّعلىّاختالفّتوجهاتهمّوانتماءاتهم.ّتعملّ
علىّتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّألجلّاالستفادةّمنهاّفيّالمرحلةّالمقبلةّالتيّتليّالحرب،ّحيثّتستخدمّ

عةّوالمدققةّبعنايةّفيّعملياتّالعدالةّاالنتقالي ّ ةّبمختلفّأشكالها.ّكذلكّتعملّالمنظ مةّبشكلّاألدلةّالمجم 
 مستمرّعلىّحمالتّمناصرةّوورشاتّوندواتّلتعميمّثقافةّحقوقّاإلنسانّداخلّالمجتمعّالسوري.

ّبالعدالةّّرؤيتنا: ّالسوريون ّفيه ّيتمتع ّالقانون، ّوسيادة ّالمواطنة ّسوريّأساسه ّإلىّمجتمع ّالمنظ مة تتطلع

 والمساواة.

ةّعبرّرصدّوتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسان،ّوإصدارّاإلحصاءاتّوالتقاريرّالحقوقيةّتعزيزّالعدالّالرسالة:

الموضوعي ةّالستخدامهاّفيّتحقيقّالعدالةّفيّسورية.ّكذلكّتعملّمنذّتأسيسهاّعلىّبناءّقدراتّالناشطينّ

 السوريينّلتمكينهمّمنّتقصيّالحقائقّوجمعّاألدلةّوحفظهاّبالشكلّاألنسب.

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

 وهيّحقوقّمترابطةّوغيرّقابلةّللتجزئةّأوّللتصرف.
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 : ي
 اإلطار القانون 

 القتل خارج نطاق القضاء واإلعدامات بدون محاكمة: 

ت القاعدة  ي  الدولي  القانون حول األحمر  للصليب ةالدولي   اللجنة دراسة من 89حرص 
ي  اإلنسات 

القتل   العرف 
وتوكول ( من2) 6ما نصت المادة ك ي  التر

ي  اإلضاف 
 التفاقيات جنيف األرب  ع:  الثات 

ي جريمة دون محاكمة مسبقة
 "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 -:" ةوالسياسي   ةالمدني   بالحقوق الخاص الدولي  العهد  من 6جاء ف 

الحق ف 
 ان، وعىل القانون أن يحمي هذا الحق وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا. إنس

ة من العمر، وال تنفيذ هذه - اليجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر
 العقوبة بالحوامل". 

ي حالة وقوع   ةالدولي   ةالجنائي   للمحكمة األساسي  النظام ( )ج( من2) 8حددت المادة 
جرائم الحرب:" ف 

كة بي   اتفاقيات جنيف األ ، االنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشت  رب  ع نزاع مسلح غت  ذي طابع دولي
اكًا 1949آب/أغسطس  12المؤرخة  كي   اشت  ، وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غت  مشت 

حة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا 
ّ
ي ذلك أفراد القوات المسل

ي األعمال الحربية، بما ف 
فعليًا ف 

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

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

 .االعتداء عىل كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. 2

 .أخذ الرهائن. 3

شكياًل نظاميًا تكفل جميع . إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق عن محكمة مشكلة ت4
ه ال غت  عنها." ف عمومًا بأن  ة المعت   الضمانات القضائي 

ي موجه  ي إطار هجوم واسع النطاق أو منهجر
ي حال ارتكبت ف 

ة ف  ُتشكل األفعال التالية جريمة ضد اإلنساني 
: القتل العمد قاق -اإلبادة -ضد أي مجموعة من السكان المدنيي   النقل القشي إبعاد السكان أو  -االست 

اضطهاد أي جماعة  -التعذيب -السجن أو الحرمان الشديد عىل أي نحو آخر من الحرية البدنية -للسكان
ة أو إثنية أو ثقافية أو دينية إضافة  ة أو قومي  ة أو عرقي  محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسي 

ها من األفعال .إل غت 
]2[
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 للجميع: ضمان توفت  محاكمة عادلة 

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

ي الثات 
وتوكول اإلضاف  ( من التر

 االستقالل والحيدة: 

"أ( أن تنص اإلجراءات عىل إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم 
 الدفاع الالزمة.  سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل

ة.  ة الفردي   ُيدان أي شخص بجريمة إال عىل أساس المسؤولية الجنائي 
 

 ب(أال

اف الفعل أو االمتناع عنه الذي ال يشكل وقت ارتكابه   ُيدان أي شخص بجريمة عىل أساس اقت 
 

ج( أال
ي أو الدولي كما ال توقع أي عقوبة أشد من العقوب ة 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. 

 د( أن ُيعتتر المتهم بريئًا إل أن تثبت إدانته وفق القانون. 

ي أن يحاكم حضوريًا. 
 ه(أن يكون لكل متهم الحق ف 

 ُيجتر أي شخص عىل اإلدالء ب
 

ه مذنب". و( أال  شهادة عىل نفسه أو عىل اإلقرار بأن 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اب: قتلوهم ولم يسمحوا ألحد   باالقتر

ي ديرالزور لحساب كل من القوات النظامية السورية 
ي الوقت الذي كان فيه تنظيم الدولة يخش مواقعه ف 

ف 
وحلفائها من جهة وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب بقيادة 

ات. الواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى شدد قبضته األمنية واع  تقل وقتل العشر

 

 إعدام دليل محمود الحميد: 

ول من مواليد  ي ديرالزور  1980دليل محمود الحميد مهندس بت 
ف  من قرية الطيانة التابعة لناحية ذيبان شر

وج وله  ي  3مت  
/يناير   7أطفال، أصيب بجلطة دماغية ف  ي

ي وأثر عىل  2011كانون الثات 
ما سبب له شلل نصف 

 ترصفاته وأقواله. 

حافظ محمود الحميد شقيق دليل لمنظمة العدالة من أجل الحياة عن تفاصيل ما حدث:" داهم تحدث 
ي قرية الطيانة واعتقلوه بتهمة أنه استبشر بقرب 

نت كان يتواجد فيها دليل ف  عنارص التنظيم صالة لألنت 
لنا مرة أخرى خروج التنظيم من ديرالزور". يكمل حافظ شهادته:" بعد اعتقال دليل بأيام داهم التنظي م مت  

ي 
ي تثبت أنه ف  وصادروا بعض األوراق الخاصة به وأجهزة حاسوب ولم يقبلوا استالم التقارير الطبية الت 

حالة صحية غت  طبيعية، حاول العديد من أبناء القرية إقناع التنظيم باإلفراج عنه نظرًا لحالته الصحية 
عية". وتلقينا وعودًا بأنهم سيفرجون عنه بعد إخضاعه لدو   رة شر

 

 صورة دليل محمود الحميد

 



 لم يسمح التنظيم ألهل دليل بزيارته ولم يكونوا عىل علم بظروف اعتقاله. 

ي 
 2017يونيو/حزيران  31يكمل حافظ عن حادثة اإلعدام:" بعد أكت  من شهرين عىل اعتقال دليل وف 

ل وإجبار والد 11الساعة  ي عىل الخروج لحضور عملية ظهرًا  قامت قوة من التنظيم بمحارصة المت  
ب  هم بالحجارة ومنعنا من إقامة عزاء، لم تشفع لدليل  اإلعدام، أعدم دليل واعتقل والدي نتيجة قيامه برص 

ي تثبت أنه بوضع غت  طبيعي ".   حالته الصحية وال التقارير الطبية الت 

 

 

 



 

ي وعجز صور خاصة حصلت عليها منظمة العدالة من أجل الحياة تثبت إصابة 
دليل باحتشاء دماغ 

 عضلي 

 

منظمة العدالة من أجل الحياة:" اعتقل قال ل دليل إعدامالشاهد أحمد )اسم مستعار( الذي حرص  حادثة   
التنظيم دليل بتهمة أنه يبشر بقدوم قوات سوريا الديمقراطية وقرب الخالص من تنظيم الدولة". يكمل 

سيارات تابعة للتنظيم مقابل  4توقفت  2017حزيران/يوليو  31ظهرًا بتاري    خ  11أحمد:" حوالي الساعة 
ي قرية الطيانة ونزل م

نت ف  نها عنارص مدججي   بالسالح، أنزل العنارص دليل من السيارة وتىل مركز االنت 
ع هللا واستبشر بقدوم قوات سوريا الديمقراطية، قام  أحد العنارص التهم الموجهة له بأنه خالف شر

 العنارص بقتل دليل وذلك بفصل رأسه عن جسده أمام والده والذي أخذ يرصخ لهول ماحدث لولده". 

 

 اب: إعدام خطاب عيد الحج

ًا إعدام خطاب والذي أعدم مع دليل الحميد.   الشاهد محمود )اسم مستعار( والذي كان حارص 

 14يقول محمود لمنظمة العدالة من أجل الحياة:" أنزل عنارص التنظيم خطاب والذي ال يتجاوز عمره ال 
خ بأنه مظلوم ولم عامًا، وجه إليه التنظيم تهمة التعامل مع جبهة النرصة والجيش الحر، كان خطاب يرص 

ي اتهمه بها التنظيم ويتهم بعض عنارص التنظيم بتلفيق التهم له".   يرتكب أي من األفعال الت 

ل أهل دليل وحرص  اإلعدام ما ال  من جهته يقول عمار)اسم مستعار( :"أعدم دليل وخطاب بالقرب من مت  
مصور تابع للتنظيم والذي عامًا، وتواجد أثناء اإلعدام  15شخص بينهم أطفال دون  500يقل عن 

ات ثابتة وواحدة حملها بيده لتصوير كامل العملية".   استخدم كامت 

 

 إعدام خالد محمد الرجا: 

ق ديرالزور  ي قرية غرانيج شر
يقول الشاهد عامر )اسم مستعار( عن الحادثة:" كنا مجموعة من الشباب ف 

ي وكان خالد  نتحدث عن بدء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عىل بعض القرى ي ريف ديرالزور الغرتر
ف 

سعيدًا بهزيمة التنظيم وقال إنه سيقيم حفلة عند خروج التنظيم من ديرالزور". يكمل عامر:" لم يأخذ 
ي التابع -خالد حذره حيث أن الرواصد وهم األشخاص الذين ينقلون كافة ما يحدث إل المكتب األمت 

ي كل مكان، مساء قامت دو  -للتنظيم
ين ف  ي الشهر الثالث  10رية للتنظيم باعتقال خالد، وبعد منتشر

أيام، وف 
وبتهمة التعامل مع التحالف وقوات سوريا الديمقراطية أعدم خالد ذبحًا بالقرب من دوار قرية أبو   2017

 ."  حمام وصلب لمدة يومي  
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 إعدام صالح خلف العبود: 

ي سيطرت عليها قوات  يقول صبجي )اسم مستعار(:" توجه مئات من عنارص تنظيم الدولة من القرى الت 
، أصبحت هذه القرى  ي

ف  ي الريف الشر
ي باتجاه القرى الواقعة ف  ي ريف ديرالزور الغرتر

سوريا الديمقراطية ف 
ي المدنيون من القصف الذي أخذ يستهدف  هم، خشر تجمعًا لعنارص التنظيم وقياداته من سوريي   وغت 

 نة". هذه القرى فبدأوا بالخروج بحثًا عن مناطق آم

هم عىل االستعانة بمهربي   لتأمينهم وإيصالهم ال  لم يسمح التنظيم للمدنيي   بالخروج األمر الذي أجتر
ي 

ين الثات  ي تشر
:" اعتقل التنظيم  صالح خلف العبود من قرية غرانيج ف    2017مناطق آمنة. يقول صبجي

أيام أعدم التنظيم صالح أمام أهله  5د بتهمة مساعدة الناس عىل االنتقال من دار اإلسالم إل دار الكفر وبع
ي  20وأقاربه ب  اب من الجثة الت  رصاصة ثم قاموا بقطع رأسه، لم يسمح عنارص التنظيم ألحد باالقت 

 بقيت مرمية ليومي   قبل أن يسمح ألهله بدفنه". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التوصيات: 

 تطالب منظمة العدالة من أجل الحياة: 

 :  المجتمع الدولي

المالحقة القانونية لعنارص تنظيم الدولة الذين تمكنوا من اللجوء إل العديد من الدول خارج سوريا. و -1
ي الجرائم ضد اإلنسانية  ة العالمية للتمكن من مقاضاة مجرمي الحرب ومرتكتر تفعيل مبدأ الوالية القضائي 

ي سوريا. 
 المرتكبة ف 

ي مالحقة المتورطي   من عنارص -2
ورة التنبه ف  تنظيم الدولة واالبتعاد عن العقاب الجماعي الذي يولد  رص 

 عىل المدى البعيد نتائج عكسية تغذي حالة التطرف. 

ي محاربة -3
اع كون هذا األمر سيساهم ف  ي سوريا من كافة أطراف الت  

ي كافة الجرائم المرتكبة ف 
ورة النظر ف  رص 

 التطرف. 

وتقديم المساعدة لها لحفظ األدلة والتعرف عىل دعم مجموعات محلية للكشف عن المقابر الجماعية -4
 رفات الضحايا. 

 

 الحكومة السورية: 

السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بإجراء تحقيقات مستقلة ونزي  هة حول االنتهاكات 
ة التابعة ل ي سوريا والسماح للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان والوكاالت اإلنساني 

ألمم المتحدة المرتكبة ف 
 بمزاولة كافة أنشطتها بسوريا. 

 

 قوات سوريا الديمقراطية: 

ي المناطق -1
ي ارتكبها تنظيم الدولة ف  التعاون مع كافة الجهود األممية الرامية إل التحقيق بالجرائم الت 

ي محافظة دير الزور. 
 الخاضعة لسيطرة هذه القوات ف 

ي مناطق سيطرتها عىل الكشف عن مصت  -2
ة العمل ف  األشخاص الذين اعتقلهم التنظيم من عشت 

 الشعيطات ومن كافة أبناء محافظة دير الزور. 
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