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 القوات وسيطرة العسكريّة المعارك انتهاء بعد مفقودين إلى تحولوا التنظيم سجون في المعتقلين من مئات
 .شماله على الديمقراطية سوريا قوات وسيطرة الفرات نهر جنوب مناطق على الحكوميّة

 هذا مع بجدية المسيطرة القوات تتعامل ولم أبنائهم مصير معرفة في المفقودين أهالي محاوالت جميع تسفر لم
 .الملف

 أغسطس/آب 8 بتاريخ:"يوسف أبو قال أقاربه أحد اعتقال حول الحياة أجل من العدالة لمنّظمة حديثه في
 في السورية الحكومة سيطرة مناطق من الميادين مدينة من وهو العبدهللا صالح محمد عدنان خرج 2015
 المدينة مدخل إلى وصوله وقبل الدولة، تنظيم قبل من الوقت ذلك في محاصرة كانت والتي ديرالزور مدينة

 من أشهر 8 بعد:"يوسف أبو يُكمل". للتنظيم عتاب حاجز قبل من اعتقل دمشق طريق على الواقع الجنوبي
 في معتقلاً كان أنّه وعلمنا عنه، أفرج معتقل طريق عن وذلك الحياة قيد على اليزال كان بأنّه علمنا االعتقال

  التنظيم في العامة العلقات ومكتب ديرالزور والي مكتب ديرالزور،أنكر شرقي موحسن بلدة في اعتقال مركز
 الحكومة أو الديمقراطية سوريا قوات في مسؤولين مع التواصل من نتمكن ولم سجونه في ماإلس هذا وجود

 ".مصيره من للتأكد السورية

 الدولي اإلنساني القانوني حول األحمر للصليب الدوليّة اللجنة دراسة من 117 رقم القاعدة نصت
 نتيجة فقدهم عن يبلغ الذين األشخاص عن لإلفادة الُمستطاعة اإلجراءات النزاع في طرف كل يتخذ:"العرفي
 ".مصيرهم عن لديه معلومات  بأيّة عائلتهم أفراد ويزود مسلح، لنزاع

 على العمل بضرورة  الديمقراطية سوريا وقوات السوريّة  الحكومة الحياة أجل من العدالة منّظمة توصيُ 
 ولم الدولة تنظيم سجون في معتقلين كانوا الذين هؤالء وخاصة المفقودين عن للتبليغ خاصة مكاتب إنشاء
 .البحث عمليات وتسهيل المفقودين كافة عن والبحث اآلن حتى مصيرهم حول معلومات أي تظهر
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 سوريا وقوات السورية الحكومة قوات من كل قبل من ديرالزور في الدولة تنظيم معاقل كافة على السيطرة بعد
 :توصي الحياة أجل من العدالة منّظمة فإنًّ الديمقراطية

احترامالقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وكافة االتفاقيات والمعاهدات المطبقة أثناء -1
 النزاع من قبل كافة أطراف النزاع في سوريا.

 

 :الديمقراطية سوريا وقوات السورية الحكومة-2

 سجون في معتقلين كانوا الذين هؤالء وخاصة المفقودين عن للتبليغ خاصة مكاتب إنشاء على العمل •
 .اآلن حتى أثر لهم يظهر ولم الدولة تنظيم

 .البحث عمليات وتسهيل المفقودين كافة عن البحث على العمل •

 الجثث واستخراج أمكنتها تحديد على والعمل التنظيم خلفها جماعية مقابر وجود احتمال في البحث •
 .الشأن ذات الدولية بالمنّظمات باالستعانة مهنية بصورة

 تطورات آخر في ووضعهم أبنائهم مصير عن للكشف المبذولة الجهود عن المفقودين أهالي إبالغ •
 .البحث عمليات

 المعتقلين التنظيم عناصر خالل من المفقودين ومصير بالتنظيم الخاصة االعتقال أماكن على التعرف •
 .الديمقراطية سوريا وقوات الحكومة لدى

 .المفقودين أهالي ابتزاز عن التوقف •

 

 التحالف الدولي واالتحاد الروسي:-3

الضغط على كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لاللتزام بمتابعة ملف المفقودين  •
 في ديرالزور.

بتسهيل البحث عن  الضغط على كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية للسماح •
 المفقودين.

والتحقيق  الضغط على الحكومة السورية للسماح آلليات ولجان التحقيق الدولية بالدخول إلى سوريا •
 .بكافة الجرائم المرتكبة

 

 :المفقودين أهالي-4
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 ملف في بجدية للعمل الصراع أطراف على الضغط بهدف الحقوقيّة المنّظمات مع التعاون ضرورة •
 .المفقودين

 االحتفاظ بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالمفقودين. •

 :واإلنسانية الحقوقية المنظمات-5

 .ديرالزور محافظة في المفقودين حاالت توثيق على العمل •

 خاضعة كانت منطقة أي في جماعية مقابر على العثور حال في المفقودين عائالت مع التواصل •
 .العراق أو سوريا في سواء الدولة تنظيم لسيطرة
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منظمة سورية مستقلة، غير حكوميّة غير ربحية، تعمل على تعزيز   JFLالحياة أجل من العدالة مةمنظّ 
 حقوق اإلنسان في سورية.

بجهود عدد من الفاعلين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من أبناء محافظة دير  2015عام  JFLتأسست 

ي مجتمعهم وتوثيق الزور وكانت تتويج لجهودهم الفردية والجماعيّة في المدافعة عن حقوق اإلنسان ف

لتكون منصة  ٢٠١١انتهاكات حقوق اإلنسان من مختلف الجهات والقوى الموجودة في المحافظة منذ 

ومساحة للمدافعين عن حقوق اإلنسان والضحايا لمناصرة والدفاع عن قضاياهم وفق مسار قانوني و مهني  

حقوق اإلنسان في المجتمع والدولة حتى ال تمر هذه االنتهاكات واألفعال دون محاسبة عادلة، وتعزيز 

السورية على المستوى الثقافي والسلوكي و السياساتي،  و لتضمن للضحايا وذويهم الوصول لحقوقهم. 

لتكون جزء مشارك وفاعل في التحالفات والمنصات  2016لتحقيق ذلك توسع عمل المنّظمة في عام 

ق االنتهاكات في سورية وإعداد ملفات االنتهاكات الوطنية والدولية المعنية بشؤون حقوق االنسان وتوثي

وفق آليات ومنهجيات عمل تتوافق والمعايير القانونية  ٢٠١١والجرائم التي وقعت على السوريين منذ 

 الدولية.

ات عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين، وفريق دعم \نشطاء وناشطات مدافعون JFLيضم فريق  

هن دور وتجربة خالل \صحفيون(، كان لهم  –أطباء  –قضاة  –راء )محامون مختص من التقنيين والخب

السنوات الماضية في عمليات التوثيق والمدافعة والمناصرة تجاه حقوق اإلنسان في مجتمعاتهم من جهة 

وعلى المستوى الوطني السوري من جهة أخرى، منطلقين جميعاً من إيمانهم العميق بمبادئ وقيم حقوق 

 اإلنسان.

  

 : سورية دولة العدالة وسيادة القانون تكون فيها حقوق اإلنسان مصانة ومكرسة.رؤيتنا

: نعمل بشكل تشاركي مع الجهود المبذولة محلياً ودولياً في رصد ومتابعة واقع حقوق اإلنسان في الرسالة

والقضايا أمام المحاكم سورية من خالل الرصد والتوثيق وبناء األدلة والمساهمة في تحريك الدعاوى 

http://jfl.ngo/
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والجهات المختصة وتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان في سورية وخلق مساحات للمواطنين 

 وخصوصاً الضحايا والمهمشين للتعبير والمساهمة في مسار العدالة وصوالً لدولة القانون والمواطنة.
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 الفصائل مع التعامل بتهم ديرالزور محافظة في دنيينالم مئات 2017و 2014 عامي بين الدولة تنظيم اعتقل
 حكم نفّذ بأنه العوائل عشرات التنظيم أبلغ واحدة، عائلة من أشخاص منهم خارجية جهات مع والتعامل المسلحة

 .التعازي بقبول لألهالي يسمح ولم جثثهم يسلم لم ولكن وأقاربهم بأبنائهم القصاص

 بناء بعضها ميداني جماعي إعدام عمليات نفذ كما المعتقلين بعض بحق علني بشكل  إعدام عمليات التنظيم نفذ
  التنظيم شرعيي عن صادرة سابقة فتوى على

 بعض على فرض كما أهاليهم أمام الشباب بعض أعدم حيث المدنيين إرهاب بهدف اإلعدام عمليات هدفت
 .القتال جبهات على الخنادق حفر مثل شاقة مهمات تنفيذ المعتقلين

 تحول جنوبه على السورية الحكومية القوات وسيطرة الفرات شمال على الديمقراطية سوريا قوات سيطرة بعد
 لم أنّهم إال السيطرة استعادت التي الجهات لدى أبنائهم عن المفقودين أهالي يبحث ،قودينمف إلى المعتقلين مئات
 .التعامل في جدية أو شافية إجابة أو تفاعل أي يجدوا

 غموض من زاد الذي األمر الرقة محافظة في الحال هو كما ديرالزور في كثيرة جماعية مقابر تكتشف لم
 .المفقودين مئات مصير

 بعد المفقودين مصير عن الكشف عن مسؤولة السورية الحكومية والقوات الديمقراطية ورياس قوات إن
 معرفة خللهم من يمكن التنظيم في مهمة عناصر اعتقال من تمكنهما إلى إضافة ديرالزور على سيطرتهما

 كافة وضيحوت المفقودين أهالي مع والتواصل بجدية بالتعامل ملزمان الطرفين أنًّ كما المفقودين مصير
 .ذويهم بملف المتعلقة التطورات
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 من 8 مع المنظمة باحثو التقى التنظيم سجون في المفقودين لملف الحياة أجل من العدالة منّظمة متابعة إطار في
 .ديرالزور من مفقودااً 13ل وأصدقاء وأقارب أهالي

 عن اآلخر وبعضها مباشر بشكل اللقاءات بعض الباب، ومدينة زورديرال محافظة في اللقاءات الباحثون أجرى
 .SKYPE برنامج طريق

 له يتعرض قد وما الملف لخطورة نظرااً السورية الحكومة سيطرة مناطق في شهود مع لقاءات المنظمة تجرً  لم
 .السورية األمن أجهزة يد على مخاطر من الباحثين

اً المفقودين ذويهم عن الحديث الشهود بعض رفض  أو بأقاربهم اإلضرار إلى شهادتهم تؤدي أنًّ من خوفا
 بعض يمتنع كما  طلقاء، الزالوا الذين التنظيم أتباع أو الديمقراطية سوريا قوات قبل من لمضايقات تعرضهم

 .السورية الحكومة سيطرة مناطق إلى عودتهم حال في أمنية لدواع الحقوقية المنّظمات إلى الحديث عن الشهود

 .أمنية ألسباب الحالي الوقت في نشرها عدم وطلبوا العدالة لمنّظمة بالمعلومات الشهود من عدد أدلى

 

 

 وعن عنهم لإلفراج التنظيم وإقناع عنهم للبحث جهودهم وعن أقاربهم اعتقال كيفية عن الشهود تحدث
 السورية والحكومة يةالديمقراط سوريا قوات في مسؤولين مع التواصل في يواجهونها التي الصعوبات
 .ذويهم بخصوص
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 الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسة من( 117) رقم القاعدة نصت
 نتيجة فقدهم عن يبلغ الذين األشخاص عن لإلفادة المستطاعة اإلجراءات النزاع في طرف كل يتخذ:"العرفي
 ".مصيرهم عن لديه معلومات  بأيّة عائلتهم أفراد ويزود مسلح، لنزاع

 الجثث، أمر تدبير قبل الموتى، هوية من للتحقق المتاحة، المعلومات جميع النزاع في طرف كل يسجل"
 .الدراسة نفس من( 116) القاعدة عليه نصت ما وفق". القبور ألماكن علمات ووضع

 البحث أعمال يسهل أنًّ:"النزاع أطراف من طرف كل واجب على الرابعة جنيف تفاقيةا من( 26) المادة تنص
 ".أمكن إن شملهم وجمع بهم، االتصال تجديد أجل من الحرب بسبب المشتتة العائلت أفراد بها يقوم التي

 معرفة في أسرة كل حق إن:"جنيف اتفاقيات إلى األول اإلضافي البروتوكول من( 32) رقم المادة في جاء
 والمنظمات النزاع وأطراف المتعاقدة السامية األطراف من كل لنشاط ياألساس الحافز هو أفرادها مصير

 ".االتفاقيات في ذكرها الوارد الدولية اإلنسانية
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 من الميادين مدينة من وهو العبدهللا صالح محمد عدنان خرج 2015 أغسطس/آب 8 بتاريخ:" يوسف أبو يقول
 تنظيم قبل من الوقت ذلك في محاصرة كانت والتي ديرالزور مدينة في السورية الحكومة سيطرة مناطق
". للتنظيم تابع حاجز قبل من اعتقل دمشق طريق على الواقع الجنوبي المدينة مدخل إلى وصوله وقبل الدولة،

 أفرج معتقل طريق عن وذلك الحياة قيد على اليزال بأنه علمنا االعتقال من أشهر 8 بعد:"يوسف أبو يُكمل
 ديرالزور والي مكتب ديرالزور،أنكر شرقي موحسن بلدة في يقع اعتقال مركز في معتقل بأنّه علمنا كما عنه،

 قوات في مسؤولين مع التواصل من نتمكن ولم سجونه في اإلسم هذا وجود  التنظيم في العامة العلقات ومكتب
 ".مصيره من للتأكد السورية الحكومة أو الديمقراطية سوريا

 

 

 شقيقي مع هربت الزور لدير الشرقي الريف باتجاه السوري للجيش العسكرية الحملة بدء بعد:" أحمد يقول
 أخي اعتقل الدولة، تنظيم سيطرة تحت التزال كانت التي الفرات نهر شمال الواقعة البصيرة بلد باتجاه ناصر

 الذين جميع خرج للتنظيم، تابعين عناصر نفذها ةمداهم بعد شخص 15 مع األنترنت صالة من 2018 بداية في
 علمت االعتقال من شهر بعد معلوم، غير مكان إلى نقل ثم واحد ليوم معهم بقي أنّه وأخبروني أخي مع اعتقلوا

 أعلم وال معلوم، غير مكان إلى نقله وتم هجين بلدة في أمني اعتقال مركز في أخي بوجود عنهم المفرج أحد من
 ".اللحظة حتى يرهمص عن شئ أي

 عبد يقول. الميادين مدينة في 2015 مارس/آذار 25 بتاريخ القجمة خلف وأحمد الجلل صلح هاشم اعتقل
 فجراا، الثالثة الساعة وأحمد هاشم منزلَي بمداهمة الدولة لتنظيم تابعة دورية قامت(:"مستعار اسم) الرحمن
 بالفشل، باءت محاوالتهم جميع أنًّ إال الميادين مدينة ليأها من للتنظيم  عناصر مع المعتقلين أهالي تواصل

 خارجية جهات مع بالتعامل متهمين وأحمد هاشم بأنًّ أبلغهم التنظيم في العامة العلقات مكتب مراجعة وبعد
 ".التحقيقات انتهاء بعد استتابة لدورة وسيخضعان



13 

 

 

 عبدالرحمن الشاهد الصورة مصدر-القجمة خلف أحمد

 

 هاشم أصدقاء أحد الصورة مصدر-الجالل صالح هاشم

 أو الجثث يسلم ولم أعدمهما التنظيم بأنًّ المعتقلَْين أهالي أُبلغ العلقات مكتب مراجعة وبعد يوم 20 حوالي بعد
 .اإلعدام تنفيذ يثبت شئ أي

 

 في ائلتهع منزل مداهمة بعد 2015 سبتمبر/أيلول 24 بتاريخ اعتقل 1990 مواليد من العاني عمار نجيب
 وهو( مستعار اسم) سمير الشاهد وبحسب المحاوالت كل رغم للعتقال مباشر سبب يوجد ال الميادين، مدينة
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 الجهات مع يتواصلوا ولم مصيره عن أكيدة معلومة أي نجيب أهل يعرف لم العائلة من مقرب صديق
 .ديرالزور على المسيطرة

 

 سمير الشاهد الصورة مصدر-العاني عمارنجيب

 

 الدراجات مزاد في عمله مكان من 2015 يونيو/حزيران شهر في الطلل المحمد عبدالمجيد ياسر اعتقل
 قبل ياسر بإعدام العامة العلقات مكتب أخبرنا:" ياسر زوجة تقول. ديرالزور شرقي القورية بلدة في النارية

 مكتب كلم يناقض ما وهذا مضانر بعد ياسر شاهدوا أنّهم أبلغوني عنهم المفرج من عددااً أنًّ إال رمضان
 ".للتنظيم التابع العلقات



15 

 

 

 ياسر صديق الصورة مصدر-الطالل المحمد عبدالمجيد ياسر

 

 شخص 40 الدولة تنظيم اعتقل أشهر 7 بحوالي ذياب حوايج قرية على الديمقراطية سوريا قوات سيطرة قبل
 عن التنظيم أفرج حيث العشرات مع العمر صالح اعتقل:" وليد أبو يقول. القوات هذه مع التعامل بتهمة

 ".بمصيره علم لدينا وليس عنه يفرج لم صالح أنًّ إال معظمهم

 

اً 32 العمر من البالغ الخلف أحمد اعتقل 2017 يوليو/تموز شهر في  لتنظيم تابعة أمنية عناصر قبل من عاما
 أنّه علمنا وبعدها يومين لمدة ديرالزور غربي ةمحيميد قرية في سجن في أخي بقي:" أحمد شقيق يقول. الدولة

 عنه للبحث مساعدة أيّة الديمقراطية سوريا قوات لنا تقدم لم ديرالزور، ريف في البصيرة بلدة في سجن إلى نقل
 ".مصيره ومعرفة
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