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 يتقدم املركز السوري للعدالة واملساءلة بالشكر إىل الجمعية األمريكية لتقدم

 العلوم ومركز حقوق اإلنسان يف جامعة دايتون، وكريس مان للعلوم الطبيعية

 وقسم الجيولوجيا وعلوم األرض البيئية عىل تقديم التحليل لصور األقامر

الصناعية التي تم استخدامها يف هذا التقرير
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مـن هـذا التقريـر بـأي شـكل مـن األشكال ألغراض تجاريـة دون الحصـول 
عىل إذن رصيح مـن مالـك حقـوق الطبـع والتوزيـع.
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امليدانية  داعش  هزمية  عىل  سنوات  ثالث  مرور  من  بالرغم 

أنه  إال  والعراق،  سوريا  يف  التنظيم  ظهور  وعودة  سوريا،  يف 

التي  الكثرية  الجرائم  عىل  الجناة  محاسبة  اآلن  حتى  تتم  مل 

اقرتفوها وال تزال العدالة لضحاياها أمرًا بعيد املنال. وبالرغم 

من أن الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش معروفة 

عن  اآلن  حتى  املتوفرة  املعلومات  أن  إال  زمن،  منذ  للعامل 

ارتكبها  التي  القرسي  واالخفاء  التعسفي  االحتجاز  أعامل 

أن  تزال محدودة جدا. وميكن  بكثري ال  أكرث  بأعداد  التنظيم 

ترقى هذه االنتهاكات ملستوى جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم 

حرب أو حتى أعامل إبادة يف بعض األحيان. ففي الفرتة ما بني 

تنظيم داعش عىل شامل  فيها  والتي سيطر   ،2017 – 2013

سوريا، اعتقل التنظيم واحتجز آالف األشخاص الذين ال زالوا 

وعدم  الحزن  من  حالة  تعيش  عائالتهم  تزال  وال  مفقودين 

اليقني حتى اآلن.

تدمرت  التي  املدن  بناء  إعادة  العمل عىل  بدء  من  وبالرغم 

اإلدارة  برعاية  التحالف  قوات  وغارات  داعش  حكم  تحت 

الذاتية لشامل رشق سوريا، إال أن إعادة حياة ضحايا داعش 

لوضعها الطبيعي مل يكن بذات السهولة. حيث تواجه عائالت 

املفقودين بالذات تحديات كبرية. فبالرغم من مرور سنوات 

عىل اختفائهم، ال تزال عائالت املفقودين غري قادرة عىل معرفة 

مصري أبنائها وبناتها ومل تتمكن من الحداد عىل أحبائها الذين 

تَعلق  وفاة،  شهادة  دون  ومن  كذلك،  فقدتهم.  أنها  يحتمل 

العائالت يف كثري من األحيان يف متاهة قانونية، حيث ال يكون 

باإلمكان حرص اإلرث أو الزواج مرة أخرى. ويف غياب عملية 

مركزية للبحث عن املفقودين تنسق ما بني السلطات املحلية 

ذات العالقة، أصبحت عائالت املفقودين يف شامل رشق سوريا 

من  الكثري  وأمضت  بنفسها.  أحبائها  عن  البحث  عىل  مجربة 

هذه العائالت ساعات ال حرص لها يف تتبع الشائعات والتقارير 

اإلعالمية التي قد تدل عىل ما حل بأبنائها – والذي أشيع أنهم 

محتجزون يف سجون قوات سوريا الدميقراطية دون وجه حق 

بإعطاء  يعدون  الذين  السلطة  لسامرسة  الرشاوى  ودفعوا   –

املعلومات وإتاحة الوصول للمفقودين.1 يحق لهذه العائالت 

أن تعرف مصري أحبائها وحقيقة ما حّل بهم. 

ويف ذات الوقت، تم استخراج حوايل 6 آالف جثة من عرشات 

رشق  شامل  يف  داعش  تنظيم  أنشأها  التي  الجامعية  املقابر 

سوريا، وانتشالها من تحت أنقاض املباين التي دمرتها غارات 

مجموع  نصف  تقريبا  العدد  هذا  ميثل  التحالف.  قوات 

يف  التباين  من  بالرغم  سوريا،  رشق  شامل  يف  املفقودين 

تقديرات أعداد املفقودين. ويف جميع األحوال مل يتم التعرف 

عىل غالبية الجثث وبالتايل ليس باإلمكان تسليمها لعائالتها يف 

سوريا والعراق وغريها. ويقبع الجناة املحتملون، والذين قد 

ميتلكون األدلة الالزمة للتعرف عىل الرفات البرشية يف سجون 

قوات سوريا الدميقراطية دون مؤرشات عىل إمكانية مثولهم 

أمام محكمة عادلة، أو أنهم يعيشون يف بالدهم األصلية التي 

عادوا إليها بعد الهزمية التي ُمِني بها تنظيم داعش.

واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  سعى   2019 خريف  يف 

برنامج  بإطالق  املشكلة  هذه  مواجهة  يف  للبدء   )SJAC(

للبحث عن املفقودين. وعمل املركز من خالل هذا املرشوع 

مع عائالت املفقودين لرفع أصواتهم املطالبة بالحصول عىل 

يف  داعش  وجرائم  املفقودين  حاالت  بتوثيق  وبدأ  العدالة، 

والطب  املفقودين  شؤون  فريق  ودرب  سوريا  رشق  شامل 

الرشعي السوري )SMFT( املوجود يف مدينة الرقة يف سوريا 

يف  الجنايئ  والتحليل  الرشعي  الطب  أساليب  تطبيق  عىل 

البرشية والتعرف عليها. يستعرض  الرفات  عمليات استخراج 

هذا التقرير آخر املستجدات حول التقدم الذي أحرزه برنامج 

املسار  ويبني  املنرصمني،  العامني  خالل  املفقودين  األشخاص 

الذي يجب أن تتبعه عملية البحث عن املفقودين من ضحايا 

الفصل األول: مقدمة
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هذا  ويصدر  القادمة.  والسنوات  الشهور  يف  داعش  تنظيم 

تنظيم صفوفه  داعش  أعاد  توقيت حاسم، حيث  التقرير يف 

منذ هزميته امليدانية وبدأ بالتخطيط ملعاودة الظهور يف سوريا 

والعراق، األمر الذي أفىض إىل الهجوم الذي وقع مؤخرا عىل 

القضاء  الحسكة. فال ميكن ضامن  سجن غويران يف محافظة 

عىل داعش متاما دون تحقيق العدالة لضحايا التنظيم، وفيهم 

الذين اليزالون مفقودين حتى اآلن. 

يكشف املركز السوري للعدالة واملساءلة يف هذا التقرير ألول 

مرة عن الشبكة الواسعة من مراكز االحتجاز التي كانت عامال 

استخدمت  املفقودين.  من  داعش  اختفاء ضحايا  محوريا يف 

التي  الشبكة  هذه  األمنية  داعش  ألجهزة  املختلفة  األجنحة 

تضمنت أكرث من 150 مركز رشطة ومعسكر تدريب وسجنا 

وأفراد  املختطفني  املدنيني  الحتجاز  منظم  بشكل  أمنيا رسيا 

املجموعات املسلحة املعادية، قبل إصدار الحكم باإلعدام أو 

إعدامهم بإجراءات موجزة أحيانا. يحلل املركز السوري للعدالة 

اعتقاالت داعش وعمليات  التقرير طبيعة  واملساءلة يف هذا 

نقل السجناء واملحتجزين والجناة. ويبني التقرير كيف ميكن 

لهذه املعلومات أن تسهل تحقيقات الطب الرشعي يف شامل 

يد  عىل  املختطفني  ومكان  مصري  عن  للكشف  سوريا  رشق 

داعش. 

يقدم هذا التقرير تحليال مبدئيا للشهادات الشفوية والتوثيق 

يف  داعش  استخدمها  التي  األمناط  توضيح  بغرض  الخطي 

احتجاز األشخاص والقيام بشكل فاعل بتحديد مصري ومكان 

والتحليل  التوثيق  هذا  يُعد  مفقودين.  زالوا  ال  الذين  أولئك 

الدراسة األشمل ألجهزة اعتقال داعش باالعتامد عىل املقابالت 

داعش  معتقالت  من  والناجني  التنظيم  يف  سابقني  أفراد  مع 

تم  التي  داعش  وثائق  عىل  اعتمد  كام  املفقودين.  وعائالت 

تهريبها من مكاتب التنظيم األمنية يف شامل رشق سوريا. 

املطلوبة  املستقبلية  الخطوات  التقرير لوصف  بعدها  ينتقل 

للميض قدما يف البحث عن ضحايا داعش من املفقودين بناء 

عىل استخدام توثيقات املركز السوري. وبعكس صورة العنف 

الوحيش التي يوحي بها التنظيم، فإن أساليبه املنظمة تحديدا 

هي التي تعطي األمل يف أن يتمكن فريق شؤون املفقودين 

والطب الرشعي السوري يف الرقة من التعرف عىل األشخاص 

شؤون  فريق  عىل  التقرير  من  الفصل  هذا  يركز  املفقودين. 

خضع  الذي  والتدريب  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين 

الرشعي  الطب  األرجنتيني ألنرثوبولوجيا  الفريق  قبل  له من 

واملساءلة.  للعدالة  السوري  املركز  مع  بالتعاون   )EAAF(

يصف هذا الفصل تاريخ وخلفية الفريق السوري، والعمليات 

الحالية التي يقوم بها ومساره املستقبيل، ويركز بشكل خاص 

عىل أن فريق الطب الرشعي مل يحقق تقدما فوريا ملموسا 

يف بحثه عن املفقودين من ضحايا تنظيم داعش فحسب، بل 

وأنه يضع األسس الالزمة ليطلق يف النهاية مبادرة للبحث عىل 

املفقودين عىل مستوى الدولة السورية. ألقت جهود التوثيق 

وعمليات  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  بها  قام  التي 

والطب  املفقودين  شؤون  فريق  نفذها  التي  الرفات  انتشال 

الرشعي السوري الضوء عىل الدوائر الجغرافية والزمنية التي 

الشكل 1: املناطق التي 
كانت نسبيا تحت سيطرة 
تنظيم داعش يف أوِجه يف 

2015. وثق املركز السوري 
للعدالة واملساءلة حاالت 

االختفاء يف مختلف مناطق 
شامل رشق سوريا، مع 

الرتكيز عىل محافظات الرقة 
ودير الزور والحسكة. 

النطاق التقريبي للمناطق تحت تنظيم سيطرة داعش: 2015

متت السيطرة جزئيا األرايض األساسية
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قام داعش ضمنها بعمليات االعتقال والنقل واإلعدام والدفن. 

أساسيا  متطلبا  الدوائر  لهذه  الرشعي  الطب  تحليل  ويعد 

للبحث عن األشخاص املفقودين، كام سيوضح املركز السوري 

من  لواحدة  بدراسته  الجزء  هذا  نهاية  يف  واملساءلة  للعدالة 

السوري  املركز  اعتمد  الرقة. كذلك  الدوائر يف محافظة  هذه 

عىل صور األقامر الصناعية ملواقع املقابر التي أنشأها تنظيم 

داعش والتي قام فريق الطب الرشعي بالتنقيب فيها، إضافة 

إىل التوثيق امليداين ملراكز االعتقال القريبة. 

أهمية  حول  التوصيات  من  مجموعة  إىل  التقرير  يخلص 

التوصيات  تقسيم  تم  املفقودين.  عن  البحث  يف  االستمرار 

املصلحة ذوي  أصحاب  لكل من  توجيهها  تم  إىل مجموعات 

العالقة. ويحاول املركز السوري املوازنة بني وصف التحديات 

التي تواجه ضحايا داعش وعائالت املفقودين وتسليط الضوء 

يف ذات الوقت عىل التقدم املحرز يف هذا الصدد. وكام يبني 

شامل  يف  برشي  ورفات  جرائم  عن  الكشف  يتم  مل  التقرير، 

رشق سوريا فحسب، ولكن تم الكشف كذلك عن خيط أمل 

يف إمكانية تحقيق العدالة واملساءلة. 

الشكل 2: حاجز تابع لداعش يف املنطقة الحدودية بني البوكامل يف محافظة دير الزور والقائم يف محافظ األنبار يف العراق. وقد متت 
اعتقاالت عند الحواجز عادة من قبل الرشطة اإلسالمية. املصدر: »واليات الفرات،« مجلة دابق 4,19.
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نظرة عامة

شبكة  من  يتألف  اعتقال  جهاز  بتطوير  داعش  تنظيم  قام 

واسعة من املراكز الصغرية التي يستطيع أن يفتحها ويغلقها 

برسعة بدال من سجون كبرية دامئة. كانت معظم هذه املراكز 

األغلب  يف  يعود  الذي  األمر  املأهولة؛  واملناطق  املدن  يف 

املجاورة  املنازل  وضم  العامة  املؤسسات  تحويل  لسهولة 

ملجمعات االحتجاز بدال من بناء سجون جديدة. ومل يحتجز 

ولكنه  طويلة،  لفرتات  املكان  نفس  يف  األفراد  داعش  تنظيم 

كان ينقل السجناء باستمرار – وهو ما تبني يف القصص املريعة 

التي أفاد بها الناجون من سجون داعش، والذين قالوا إنهم 

وكانت  سواهم.  من  خالية  مراكز  إىل  يُنقلون  ما  كثريا  كانوا 

أو  املدينة  نفس  داخل  تتم  املعروفة  النقل  عمليات  معظم 

املحافظة يف سوريا، بينام كانت التنقالت عرب املحافظات تتم 

من الشامل الغريب إىل الشامل الرشقي )معقل تنظيم داعش(. 

القتل  عمليات  بعض  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  وثق 

إعدامات  التي جرت يف املعتقالت املوجودة يف املدن، ولكن 

بالعادة يف  السجناء والتخلص من جثثهم بعد ذلك كان يتم 

مناطق رسية بعيدة.

املركز  إليها  توصل  التي  الرئيسية  النتائج  الفصل  يوضح هذا 

السوري، ويبدأ بوصف هيكلية شبكة سجون داعش ويحدد 

ينتقل  وبعدها  الشبكة.  هذه  تضمنتها  معتقال   152 مواقع 

خالله  من  يتخذ  التنظيم  كان  الذي  التحكيم  نظام  لوصف 

قرارات نقل املعتقلني أو إطالق رساحهم أو إعدامهم. راجع 

الرئيسية  االعتقاالت  أمناط  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز 

التي اعتمدها داعش ما بني 2013 – 2017، ورشح سبب تغري 

وسيكون  الوقت.  مرور  مع  االعتقاالت  هذه  يف  املستهدفني 

عىل املحققني يف ملف األشخاص املفقودين أخذ عامل التغاير 

الزمني بعني االعتبار يف املنهجيات التي يعتمدونها لتتبع مصري 

األشخاص املفقودين.

من املهم أن نشري إىل أن املركز السوري للعدالة واملساءلة ال 

يهدف هنا إىل توفري فكرة شاملة عن جرائم داعش، أو حتى 

ارتُكبت يف هذه املعتقالت، بل يهدف لتحديد  التي  الجرائم 

أمناط حاالت االختفاء التي تسبب بها داعش لدعم التحقيقات 

يف مصري املفقودين. توفر الكثري من الوثائق التي تم تحليلها 

ارتُكبت يف  التي  الخطرية  الجرائم  أدلة حول  الفصل  هذا  يف 

املعتقالت إضافة للحجز التعسفي واالختفاء القرسي. وصف 

الناجون من سجون داعش، بغض النظر عن نوع املركز الذي 

والحرمان  االنفرادي  والحبس  التعذيب  أشكال  فيه،  احتجزوا 

من الطعام واملاء والعنف الجنيس إضافة إىل عدد من الجرائم 

الشهادات:  الداخلية هذه  األخرى.2 أكدت مستندات داعش 

ذكرت  تحليلها،  تم  التي  االعتقال  أوامر  فمن ضمن عرشات 

بينام تشري مستندات  التعذيب رصاحة،  واحدة فقط تجنب 

اإلسالمية  املحكمة  عن  الصادرة  الروتينية  األحكام  أن  أخرى 
بالعادة ميكن أن تتضمن 30 جلدة والحبس مدة 48 ساعة.3

املساءلة  ضامن  أجل  من  العمل  أن  السوري  املركز  يؤمن 

األشخاص  التحقيقات يف مصري  مع  بالتوازي  يجري  أن  يجب 

املفقودين وأن تتوفر جميع املستندات التي تم تحليلها هنا 

التحقيقات  مع  منها  ببعض  التشارك  وتم  العدالة،  آلليات 

الجنائية الجارية لدعمها. 

املنهجية

من  مزيج  عىل  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  اعتمد 

خالل  عليها  حصل  التي  واملستندات  الشفوية  الشهادات 

الفصل الثاين
داخل شبكة اإلخفاء الخاصة بداعش
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العام املايض. وخالل هذا الوقت، أجرى املركز السوري 221 

مقابلة مع عائالت املفقودين و21 مقابلة مع شهود أو ناجني 

للتنظيم  سابقني  منتمني  مع  مقابلة  و12  داعش  من سجون 

وشهود مطلعني عىل تفاصيل عمليات داعش. تم تغيري أسامء 

للحفاظ  املقابالت  معهم  أجريت  الذين  األشخاص  جميع 

داخليًا  مستنًدا  السوري 227  املركز  عىل سالمتهم. كام حلل 

لداعش جمعها ناشط محيل مستقل من املكاتب اإلدارية التي 

غادرها داعش يف الطبقة، محافظة الرقة. ارتبطت معظم هذه 

املستندات الداخلية بشكل مبارش بأمناط االعتقال واالحتجاز 

التي اعتمدها تنظيم داعش. كام راجع املركز السوري للعدالة 

أوضاع  توثيق  املحلية وعمليات  اإلعالمية  التغطية  واملساءلة 

انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها أجهزة داعش األمنية 

والقضائية. 

مواقع  هنا  املعروضة  داعش  واحتجاز  اعتقال  أمناط  تعكس 

وجود موظفي املركز السوري للعدالة واملساءلة واألماكن التي 

التي جرت يف  األحداث  تم متثيل  ولذا  املقابالت.  فيها  أجروا 

الرقة ودير الزور والحسكة بشكل أفضل من تلك التي متت 

يف املناطق السورية األخرى التي كانت تحت سيطرة داعش 

السوري  املركز  فهم  يتغري  أن  وميكن  حلب(.  محافظة  )مثل 

مع  التنظيم  اتبعها  التي  االحتجاز  ألمناط  واملساءلة  للعدالة 

توسع جهود املركز السوري وفريق شؤون املفقودين والطب 

من شامل  أخرى  أجزاء  لتغطي  التوثيق  يف  السوري  الرشعي 

سوريا. 

أنواع مراكز االحتجاز الخاصة بداعش

وثق املركز السوري للعدالة واملساءلة حتى اليوم 152 موقعا 

الفرتة  يف  األفراد  الحتجاز  داعش  استخدمها  سوريا  شامل  يف 

املراكز  معظم هذه  أن  من  وبالرغم   .2017  –  2013 بني  ما 

ُصممت الحتجاز األفراد الذين اعتقلهم داعش بحجة مخالفة 

استخدمت  مبان  عن  عبارة  كانت  بعضها  أن  إال  القوانني، 

ألغراض إدارية وعسكرية كمكاتب جباية الرضائب ومخيامت 

استُخدمت  املواقع  هذه  وألن  ولكن  داعش.  أفراد  تدريب 

أيضا كمراكز احتجاز – حتى لو لفرتة قصرية – أوردها املركز 

السوري يف قامئة مراكز احتجاز داعش. 

التي  املختلفة  االحتجاز  مراكز  أنواع  نفهم  أن  املهم  من 

أن  هو  األول،  األقل.  عىل  مهمني  لسببني  داعش  استخدمها 

لكل نوع من أنواع املراكز غرضا معينا، ويف كثري من األحيان 

تم  أو  أطلق رساحهم  سواء   – فيها  املحتجزين  مصري  اعتمد 

فيه.  ارتبط  أو  منه  الغرض  عىل   – إعدامهم  حتى  أو  نقلهم 

تولت  األمنية  داعش  أجهزة  من  مختلفة  فروعا  وألن  ثانيا، 

مسؤولية هذه املعتقالت، فإن التمييز بينها سيساعد يف تحديد 

مرتكبي االنتهاكات. وبناء عىل املعلومات التي تم جمعها من 

واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  متكن  املحلية،  املجتمعات 

ثالث  إىل  وثقها  التي  االحتجاز  مراكز  نصف  تصنيف  من 

الحسبة، ومراكز الرشطة اإلسالمية  فئات رئيسية هي: مراكز 

أجنحة  مع  الفئات  كل من هذه  ارتبطت  األمنية.  والسجون 

قضايا  يف  اختصاصه  ومجال  األمني  داعش  جهاز  يف  معينة 

الشكل	3:	مرافق	
اعتقال	داعش	التي	

وثقها	المركز	السوري	
للعدالة	والمساءلة	في	
شمال	سوريا؛	أنظر	

الملحق	األول	للتعرف	
على	خصائص	المواقع	

األساسية.

مواقع سجون داعش
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كام  الجنايئ(.  القانون  مقابل  الرشعي  القانون  )مثل  معينة 

كان هناك مرافق مخصصة الحتجاز النساء كانت تدار بشكل 

مستقل – ولكن بالتنسيق مع – الفروع األمنية الرئيسية. أما 

مراكز االحتجاز األخرى فهي إما تتطلب املزيد من املعلومات 

أجنحة  من  معني  بجناح  ربطها  يتم  مل  أنه  أو  تصنيفها  ليتم 

ألجهزة  املختلفة  األجنحة  تشاركت  وأحيانا  األمنية.  داعش 

الحال يف  كانت  كام  معينة،  مبراكز  والقضائية  األمنية  داعش 

شقة يف الرقة استُخدمت كمركز حسبة ومسكن ألفراد داعش 
ومحكمة لقايض الحسبة.4

مراكز الحسبة

وجد املركز السوري للعدالة واملساءلة أن مراكز الحسبة كانت 

مراكز االحتجاز األكرث انتشارا، ويف كثري من األحيان كانت هي 

املعتقالت  بني  التنقالت  من  سلسلة  يف  األوىل  الوصل  حلقة 

يطبق  الذي  الرشطي  الجهاز  هو  الحسبة  وجهاز  والسجون. 

قانون الرشيعة الذي طورته داعش واملسؤول عنه. ويف كثري 

من األحيان كانت الحسبة تعتقل الناس الرتكابهم مخالفات 

النابية(.  بألفاظ  التلفظ  أو  التدخني  )مثل  للرشيعة  بسيطة 

وعادة ما كان االحتجاز يف مراكز الحسبة األقرص مقارنة مبراكز 

االحتجاز األخرى. حيث أفادت عائالت املفقودين أن أبناءها/ 

أو أسابيع. ولكن  أيام  املراكز لبضعة  بناتها احتجزوا يف هذه 

فرتة االعتقال يف مراكز الحسبة تختلف بحسب التطورات التي 

عن  داعش  يجمعها  التي  املعلومات  أو  االعتقال  بعد  تتبني 

اعتقال ياسني أحمد عىل  التي تبعت  املعتقل. ففي األسابيع 

أيضاً يف  اعتقال واحتجاز عدد من أصدقائه  املثال، تم  سبيل 

نفس املوقع. وأفادوا عند إطالق رساحهم بعد ثالثة أشهر من 

االعتقال بأن داعش وّجه لياسني تهمة زيارة املناطق الواقعة 

عائلة  داعش  تنظيم  أعلم   ،2017 ويف  النظام.  سيطرة  تحت 

ياسني بنقله إىل سجن امليادين، وهو سجن أمني يف األغلب، 
أي ال يتبع لجهاز الحسبة، وبعدها فُِقد كل أثر لياسني.5

مراكز  من  مركز  كل  أن  الداخلية  داعش  مستندات  تبني 

الحسبة كان مسؤوال عن منطقة جغرافية معينة )مثال مكتب 

يف  تتبع  كان  جميعها  أنها  من  بالرغم  الرقة(،  غرب  حسبة 

للعدالة  السوري  املركز  وثّق  الحسبة.  جهاز  لسلطة  النهاية 

واملساءلة 24 مركزا للحسبة أداره التنظيم يف مختلف مناطق 

آخر  عدد  إىل  إضافة  والحسكة،  الزور  ودير  الرقة  محافظات 

كذلك.  سيطرته  تحت  كانت  التي  حلب  محافظة  أجزاء  يف 

يفوق العدد الحقيقي ملراكز الحسبة العدد الذي وثقه املركز 

هناك  كان  العادة  ففي  بالتأكيد،  واملساءلة  للعدالة  السوري 

مركز واحد عىل األقل يف كل من املدن والبلدات الكبرية التي 

سيطر عليها داعش. وكام سنوضح أدناه، كان ضباط الحسبة 

امليدانيون يخرجون يف دوريات منتظمة لضامن التزام السكان 

الرشيعة. وبحسب قحطان سلوم، ضابط  بصيغة داعش من 

حسبة سابق، أن فرع الحسبة الذي عمل به كان يدير مراكز 

توقيف يف مبان عامة وعلنية كانت تحوي سابقاً بعض الدوائر 

الرسمية )مثل مراكز الرشطة، العيادات العامة، أو املدارس(، 

إضافة إىل إقامة مراكز مؤقتة داخل املنازل. وخالل إجراءات 

وأي  الجدد  املعتقلني  هويات  يصادر  داعش  كان  االستقبال، 

وثائق ثبوتية أخرى بحوزتهم، عىل أساس أن يعيدها لهم بعد 

انقضاء فرتة محكوميتهم. 

مراكز  يف  األفراد  باستجواب  يقومون  الحسبة  ضباط  كان 

إليها.  سريسلونهم  التي  الوجهة  يقررون  ثم  ومن  االستقبال 

الشكل 4: دورة استتابة لداعش يف محافظة دير الزور )املصدر: »الدعوة والحسبة يف 

الدولة اإلسالمية،« مجلة دابق 3، 17(. ويف حاالت أن رشطة الحسبة مل تحول املحتجزين 

إىل الرشطة اإلسالمية أو املكتب األمني فقد إنها أرسلتهم إىل مساجد قريبة لغرض 

إكامل دورات استتابة وهي مبثابة اعتقال مستمر، كام وكانت مراكز استتابة املكان 

األخري الذي تم نقل بعض األشخاص املفقودين إليه.  
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الفور  عىل  العقوبة  يصدرون  الحسبة  ضباط  كان  ما  وكثريا 

لدورة  املعتقلني  إرسال  قبل  عادة(  الجلد  كانت  )والتي 

إرشاف  وتحت  الدينية  التنظيم  عقيدة  بحسب  »االستتابة« 

الحسبة  بجهاز  وثيقة  صلة  عىل  كان  الذي  الدعوة،  مكتب 

وينظم دورات االستتابة عادة يف الجوامع، ولكنه كان يشرتط 

يعني  مام  املركز،  يف  البقاء  تحديدا  السابقني  املقاتلني  عىل 

متديد مدة احتجازهم.

بإرسال  الحسبة يقومون  الحاالت كان ضباط  ولكن يف بعض 

ملركز  أو  الحسبة،  قايض  أمام  املحكمة  يف  للمثول  املعتقلني 

الرشطة اإلسالمي أو السجن األمني ملزيد من االستجواب. ويف 

اشتبه  ما  إذا  األمنية  للسجون  ينقلون  املعتقلون  كان  العادة 

الحكومة  عن  ممثلني  مع  تواصل  عىل  بأنهم  الحسبة  ضباط 

من  املعادية  املسلحة  املجموعات  أو  التحالف  أو  السورية 

الفصل  يف  سنرشح  وكام  الكردية.6  الشعب  حامية  وحدات 

للعدالة  السوري  املركز  وثق  أدناه،  املعتقلني  بنقل  الخاص 

يف  األمنيني  السجناء  داعش  فيها  احتجز  حاالت  واملساءلة 

لتيسري  )مثال:  اإلجراءات  تسهيل  باب  من  الحسبة  مراكز 

تبادل السجناء(. ومن الجدير بالذكر، أن تنظيم داعش قّسم 

املسؤولون  كان  بحيث  الجنسية.  بحسب  الحسبة  يف  األدوار 

عادة  الحسبة  يف  االحتجاز  ومراكز  االستقبال  إجراءات  عن 

توىل  بينام  أوروبيني(،  )وأحيانا  السوريني  غري  العرب  من 

بالعادة  املجاورة  والبلدات  القرى  من  القادمون  السوريون 

الدوريات امليدانية. وكثريا ما كان أفراد التنظيم القامئني عىل 

مراكز االستقبال هم الذين يقررون الوجهة التي سينقل إليها 
القادمون الجدد ملراكز الحسبة )أنظر أدناه(.7

مراكز الرشطة اإلسالمية

لداعش  التابعة  االحتجاز  مراكز  الثاين من  الرئييس  النوع  أما 

فهو مركز الرشطة اإلسالمية. وكانت الرشطة اإلسالمية مسؤولة 

وحل  والجنايئ  املدين  داعش  قانون  تطبيق  عن  باألساس 

النزاعات التي تنشأ بني السكان. وفيام مل يذكر سوى عدد قليل 

من العائالت التي متت مقابلتها أن الرشطة اإلسالمية هي التي 

نفذت االعتقاالت، إال أن عددا من الناجني من سجون داعش 

يف  املراكز  هذه  ذكر  يرد  كام  ومعتقالته.  الجهاز  هذا  ذكروا 

جميع مستندات تنظيم داعش الداخلية. وثق املركز السوري 

اإلسالمية  للرشطة  مراكز  مثانية  األقل  واملساءلة عىل  للعدالة 

غرار  وعىل  الزور.  ودير  الرقة  محافظتي  مناطق  مختلف  يف 

جغرافيًا:  اإلسالمية  الرشطة  مراكز  توزيع  تم  الحسبة،  مراكز 

ففي الرقة عىل سبيل املثال كان هناك أربع فروع )واحد يف 

كل ربع من املدينة(. 

وكام هي الحال يف مراكز الحسبة، يبدو أن الرشطة اإلسالمية 

كانت تحتجز األفراد لفرتات قصرية نسبيا قبل أن تقرر نقلهم 

احتجز  لفرتات أطول. حيث  فيها  إىل مراكز أخرى يحتجزون 

الرشطة  مركز  يف  أيام  لبضعة  املثال  سبيل  عىل  عزي  خليل 

بأن خليل  التنظيم  بلّغ أحدهم  أن  بعد  اإلسالمية يف مدينته 

تم  كذلك  داعش(.8  أفراد  أحد  كان  )الذي  ابنه  مع  تشاجر 

احتجاز قاسم عيل لبضعة أيام يف مركز الرشطة اإلسالمية بعد 

أن تخلّف عن دفع ديونه، وتم إطالق رساحه بعد أن ساعده 

املستندات  أحد  تُبنّي  دينه.9  دفع  الحبس عىل  رفاقه يف  أحد 

الداخلية لتنظيم داعش صدرت يف 2015 من الرقة أن الرشطة 

معتقل  استجواب  الستكامل  أيام  عرشة  استغرقت  اإلسالمية 

بالرغم من أنها مل توضح سبب اعتقاله.10 ويف بعض األحيان 

كانت الرشطة اإلسالمية تنقل املعتقلني من أحد مراكزها إىل 

ما وصفته بالسجن الرسمي؛ األمر الذي تكرر كثريا يف مدينة 

الطبقة.11 وليس من الواضح إن كان املكتب األمني هو الذي 

يقوم بإدارة هذا السجن أو إن كانت الرشطة اإلسالمية تدير 

مراكز احتجاز خصصها التنظيم رسميا لتكون »سجونا«. 

السجون األمنية

النوع الرئييس الثالث من مراكز االحتجاز هو السجون األمنية 

الحتجاز  تستخدم  كانت  والتي  األمني،  للمكتب  التابعة 

املعتقلني الذين يعّدهم التنظيم ذوي أهمية سياسية أو أنهم 

يشكلون تهديدا له. وثق املركز السوري للعدالة واملساءلة 21 

ما  الزور. وعادة  والرقة والحسكة ودير  أمنيا يف حلب  مركزا 

السوريني  التنظيم من غري  أفراد  املراكز  كان يقوم عىل هذه 

خاصة يف السنوات األوىل من حكم داعش. وكان االحتجاز يف 
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األخرى.  االحتجاز  األطول مقارنة مبراكز  األمنية هو  السجون 

أفراد  املكتب األمني  املثال عادة ما كان يحتجز  فعىل سبيل 

تقريبا،  يوما   45  –  42 مدة  املعادية  املسلحة  الجامعات 

وبعدها يصدر قضاء داعش حكام عىل املعتقل إما باإلعدام أو 

االلتحاق بدورات االستتابة. ونظرا لرسية عمل املكتب األمني 

واحتاملية موت املعتقلني فيه، كان هو األكرث بثًا للرعب من 
بني مراكز احتجاز داعش.12

تُستخدم  اإلسالمية  والرشطة  الحسبة  مراكز  كانت  وبينام 

كان املكتب  الذين يخالفون قوانني داعش،  الحتجاز املدنيني 

أو الرشطة  األمنية  بالرشطة  أحيانا  إليه  الذي يشار  األمني – 

العسكرية – مسؤوال عن التعامل مع األشخاص الذين يعّدهم 

داعش  مستندات  وتشري  سياسيا.  أو  أمنيا  تهديدا  التنظيم 

الداخلية إىل أن السجون األمنية احتجزت يف كثري من األحيان 

الجيش  مثل  املعادية  املسلحة  الجامعات  أعضاء  أو  املقاتلني 

والجيش  الكردية  الشعب  حامية  ووحدات  الحر  السوري 

العريب السوري. فمثال تشري مذكرة من الرشطة العسكرية يف 

غرب الطبقة يف 2015 رصاحة إىل نقل معتقل كانت تحتجزه 

 

 

الشكل 5: مراكز احتجاز داعش يف مدينة الرقة

مجموعة السجون بحي الثكنة
سجن مشفى األطفال

سجن المرايا
سجن الحسبة بحي الدرعية

سجن الحسبة بحي مفرق الجزرة
مركز الشرطة اإلسالمية بحي اإلدخار

 مركز الشرطة اإلسالمية  في مدرسة عمر بن
عبد العزيز

سجن الحديقة البيضاء
سجن بناء الجميلي

سجن النقطة 11
السجن األمني الموجود على شارع الكهرباء

سجن محكمة داعش في الرقة
 مركز الشرطة اإلسالمية في الرقة الشمالية
سجن الحسبة الموجود على شارع الساقية

مركز التحقيق في حي الرميلة
سجن االعتقال بالرقة

مركز الشرطة اإلسالمية بحي الفردوس
بشمال والحسبة  اإلسالمية  الشرطة  مراكز   مجموعة 

شرق مدينة الرقة رقم 3-1
سجن الحسبة بالرقة

حسبة الرقة بحي الرميلة
سجن المصرف الزراعي

سجن المرآب )سجن إدارة المركبات(

سجن ورشة أبو جاسم السراوي لصيانة السيارات
السجن األمني بحي الصناعة

سجن الكهف
سجن فرن الدالي

سجن الحسبة بفندق زهرات الفرات
سجن شارع 32 شباط

سجن كنيسة الشهداء
سجن المالية

سجن مبنى المحافظة
سجن البلدية

سجن كنيسة سيدة البشارة
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مواقع سجون داعش - الرقة 
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إىل مركز الرشطة اإلسالمية »ألن املعتقل املعني مدين«.13 

تحتجز  كانت  األمنية  السجون  أن  أيضا  املؤكد  من  ولكن 

معتقلني مدنيني مهمني كصحفيني وناشطني سياسيني صنفتهم 

أوس  فبحسب  سياسيون.14  سجناء  أنهم  عىل  سابقة  تقارير 

األمني  املكتب  فرع  شؤون  عىل  ُمطّلع  شاهد  وهو  مالك، 

بشكل  املحافظة  األمنية يف  السجون  احتجزت  الزور،  دير  يف 

مدينة  11 وسط  النقطة  فعلت  كام  مدنيني،  معتقلني  خاص 

الرقة )واملعروفة كذلك بامللعب األسود(. وقد يكون السبب 

بني معتقالت  ما  النقل  التغيريات طبيعة عمليات  وراء هذه 

داعش كام سنوضح أدناه. كذلك، وجد املركز السوري للعدالة 

واملساءلة أن العديد من املدنيني السوريني األكراد احتجزوا يف 

السجون األمنية بتهمة االنتامء لقوات حامية الشعب الكردية. 

إثارتهم  حالة  يف  األمنية  السجون  يف  املدنيون  احتُجز  كذلك 

للشكوك خالل التحقيق معهم يف فرع آخر من أجهزة داعش 

األمنية )مثل تهمة التعاون مع الحكومة السورية(.

السجون  كانت  اإلسالمية  الرشطة  أو  الحسبة  وبعكس مراكز 

األمنية  السجون  فمعظم  رسية.  مواقع  يف  العادة  يف  األمنية 

التي حددها املركز السوري للعدالة واملساءلة كانت يف أقبية 

منازل املهجرين. ويف معظم الحاالت كانت هذه املراكز مؤقتة 

لتجنب  سعى  التنظيم  ألن  أنفاق،  عرب  بعًضا  بعضها  وُربط 

الغارات املتزايدة الوترية التي شّنها التحالف يف 2016. 

مل يتم عادة تبليغ عائالت املفقودين عن أحبائهم املحتجزين يف 

سجن أمني. وقد يكون جمع املستندات عن السجون األمنية 

العامل األهم يف تحديد مصري ومكان العديد من املفقودين 

بعد  هؤالء  من  أي  شوهد  ما  فنادًرا  سوريا،  رشق  شامل  يف 

احتجازه من قبل املكتب األمني. 

سجون النساء

ذات  يف  أحيانا  النساء  احتجز  داعش  تنظيم  أن  من  بالرغم 

املراكز التي يحتجز فيها الرجال، إال أن النساء يف العادة كن 

ويف  الخنساء.  كتيبة  تتبع  بهن  خاصة  سجون  يف  يحتجزن 

لوايل  تابعة  كانت  هذه  النسائية  الرشطة  فرقة  أن  األغلب 

لجهاز  الرئيسية  الفروع  أقسام  نفس  من  ومؤلفة  اإلقليم 

داعش األمني )الحسبة، الرشطة اإلسالمية، واملكتب األمني(. 

يف  للنساء  سجنا   21 واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  وثق 

محافظات الرقة ودير الزور والحسكة. وبحسب عضو سابق 

يف داعش، كانت كتيبة الخنساء يف وقت من األوقات تجلب 

كل املعتقالت يف محافظة الرقة إىل مقرها الرئييس يف فندق 

زهرة الفرات يف مدينة الرقة إلمتام إجراءات االستقبال هناك. 

الرشيعة إىل  املتهامت مبخالفة  النساء  تنقل  ما كانت  وعادة 

أصبحت  التي  الشهداء  كنيسة  أو  الجواري  سوق  يف  معتقل 

مقر مكتب الدعوة الذي يرشف عىل دورات االستتابة بحسب 

عىل  داعش  اشرتط  حال  ويف  الدينية.15  داعش  أيدولوجية 

مراكز  إىل  تنقل  كانت  االستتابة،  بدورات  االلتحاق  املعتقلة 

للنساء »اآلمثات«. وكانت شيزا سليم، واحدة من الحاالت التي 

وثقها املركز السوري للعدالة واملساءلة، حيث فُقد كل أثر لها 
بعد نقلها ألحد مراكز االستتابة.16

وصفت بعض النساء، مثل األرامل من املناطق املحلية، اللوايت 

املناطق  ملقاتليه يف  تزويجهن  تنظيم داعش إلعادة  اعتقلهن 

داعش  أنشأها  التي   – املضافات  يف  الظروف  أن  املحلية، 

امللحق  )أنظر  نسبيا  مريحة  كانت   – الغرض  لهذا  خصيًصا 

1(. ومن جهة أخرى، تعرّضت معتقالت أخريات مثل ميسم 

مجموعة  مع   2015 أو   2014 يف  اختُطفت  التي   – كرميي 

الشكل	6.	السجن	األمني	في	النقطة	11	الشهير	من	الداخل	في	وسط	
مدينة	الرقة.
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من النساء األيزيديات من قضاء سنجار العراق – لالغتصاب 

بيعهن  عملية  خالل  الجسدي  االعتداء  من  أخرى  وأشكال 

ملقاتيل داعش. ومن املحتمل أن معتقالت أخريات من النساء 

األيزيديات تعرضن العتداءات مشابهة بسبب أصولهن اإلثنية، 

معلومات  ميلك  ال  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  ولكن 
كافية بعد لتحديد إن كان ذلك يشكل منطا أم ال.17

نقل املعتقلني
رغم أنه من املعروف أن تنظيم داعش نقل مجموعات سكانية 

معينة عرب الحدود، إال أن الوثائق التي جمعها املركز السوري 

للعدالة واملساءلة خالل عمله عىل إعداد هذا التقرير تلقي 

ضوًءا جديًدا عىل حجم وتكرار عمليات نقل املعتقلني. حيث 

الذين  املفقودين  من  داعش  ضحايا  عائالت  معظم  تعتقد 

وبناتها  أبنائها  أن  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  قابلهم 

نقلوا مرة واحدة عىل األقل منذ إلقاء القبض عليهم. وكذلك 

أفاد نصف الناجني من سجون داعش بأنهم نقلوا من موقع 

األقل. وتتعلق ثلث مستندات داعش  آلخر مرة واحدة عىل 

التي حصل عليها املركز السوري للعدالة واملساءلة  الداخلية 

بنقل املعتقلني من أحد فروع األجهزة األمنية لفرع آخر. حيث 

كان التنظيم ينقل املعتقلني أفرادا ويف جامعات، وعادة ما كان 

ينقل نفس الشخص أكرث من مرة عىل مر السنوات وعرب مئات 

األميال يف شامل رشق سوريا. ولذلك يتوجب عىل املحققني يف 

شؤون املفقودين فهم أمناط عمليات النقل حتى يتمكنوا من 

توقع األماكن التي نُقل إليها األفراد بعد آخر مكان شوهدوا 

فيه. وستتطلب اإلجابة عىل هذا السؤال يف كل حالة املزيد 

املركز  جمع  األويل  التحليل  من خالل  ولكن  املعلومات،  من 

كانت  وكيف  التنقالت  سبب  هامة حول  معلومات  السوري 

تتم.

أسباب النقل

املركز  وثقها  التي  التنقالت  من  سلسلة  وأوسع  أطول  كانت 

أن  بدا  الذين  باملعتقلني  تتعلق  واملساءلة  للعدالة  السوري 

داعش كان ينوي استخدامهم يف تبادل السجناء. ففي شباط/

فرباير 2014 عىل سبيل املثال أوقف داعش قافلة من عرشات 

 M4 طريق  عىل  أكراد  مدنيني  تحمل  كانت  التي  الحافالت 

الرسيع. وبحسب أفراد املجموعة الذين قابلهم املركز السوري، 

فصل داعش الرجال عن النساء وقت االعتقال، واحتجز بعض 

الرجال مدة 3 – 5 أيام يف مركز قرب تل أبيض. وبعدها تم 

نقل مجموعة منهم ملراكز االحتجاز يف سد املنصورة يف بلدة 

الطبقة ومن ثم إىل منبج حيث تم احتجازهم يف قبو مدرسة 

حّولها التنظيم إىل محكمة. وأفيد أن تنظيم داعش قام بعدها 

بتجهيز هذه املجموعة لعملية تبادل سجناء مع قوات حامية 

النهاية  يف  تكلل  مل  املحاوالت  هذه  أن  مع  الكردية  الشعب 

قطع  معقدة  النقل  عمليات  كانت  للسجناء.18  فعيل  بتبادل 

فيها السجناء مسافات طويلة، األمر الذي قد يعود جزئيا إىل أن 

عمليات تبادل السجناء كانت تعتمد عىل تغري الديناميكيات 

يف ساحة املعركة وعىل املفاوضات ما بني داعش وقوات حامية 

الشعب الكردية. ومن الجدير بالذكر أن الناجني من عمليات 

النقل هذه، مثل فهيم دالل، قالوا إنه بالرغم من أنهم ساروا 

يف طرق ملتوية وطويلة إال أن داعش رغم ذلك أمرهم لدى 

املركزية  األمن  سجون  من  هوياتهم  باستالم  إطالق رساحهم 

حفظ  داعش  تنظيم  أن  وتعّد حقيقة  الرقة.  كالنقطة 11 يف 

هاما.  مؤرشا  مركزي  بشكل  باملعتقلني  املتعلقة  املعلومات 

قوات  عليها  استحوذت  التي  داعش  سجالت  تتضمن  حيث 

معلومات  األغلب  يف  الدميقراطية  سوريا  وقوات  التحالف 

هذه  مشاركة  تتم  أن  ويجب  النقل  وعمليات  املعتقلني  عن 

املعلومات مع املحققني. 

األحكام  من  روتينيا  جزءا  املعتقلني  نقل  عمليات  كانت 

مع  بالتعاون  القضايئ  داعش  جهاز  يصدرها  التي  والقرارات 

األجهزة األمنية. وتبني مستندات داعش الداخلية أن عمليات 

النقل ميكن أن تتم يف نفس يوم االعتقال أو الحبس املبديئ، 

أو بعد بضعة أيام من االعتقال.19 ففي أحد الحاالت يف 2015، 

نُقل معتقل من مركز الرشطة اإلسالمية إىل مركز صّنفه داعش 

عىل أنه سجن – ولكن أُطلق رساحه من هناك يف ذات اليوم.20 

ووجد املركز السوري للعدالة واملساءلة يف الكثري من الحاالت 

أن األفراد املحتجزين يف مراكز الحسبة يُرسلون عىل الفور إىل 

وجد  حال  ويف  قضيتهم.  يف  حكم  إلصدار  املجاورة  املحكمة 

القايض أن املعتقل خالف رشيعة داعش كان يُنقل إىل الجامع 
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داعش  أيديولوجية  بحسب  استتابة  دورة  لحضور  القريب 

تحت إرشاف مكتب الدعوة. ويف بعض األحيان كانت تُعلّق 

وبالتايل  باملغادرة،  للمشاركني  يسمح  وال  االستتابة،  دورات 

تطول فرتة احتجازهم.

وحتى يف املحاكامت الجنائية العادية غري املعقدة كان تنظيم 

نسبيا. ففي  الناس عدة مرات يف فرتات قصرية  ينقل  داعش 

ترشين الثاين/نوفمرب 2017 عىل سبيل املثال كان قاسم عيل 

يعمل عىل تهريب الناس من دير الزور بعيدا عن االشتباكات ما 

بني داعش والجيش السوري الحر. ويف أحد عمليات التهريب 

آخرين  ورجلني  قاسم  عىل  القبض  داعش  تنظيم  ألقى  تلك 

إىل  نقلوا  بعدها  اإلسالمية. ومن  الرشطة  مركز  إىل  وأخذهام 

مركز آخر تابع للرشطة اإلسالمية حيث احتجزوا هناك ألربعة 

أيام تعرضوا فيها للتعذيب قبل أن يتم احتجازهم يف املحكمة 

طوال فرتة محاكمتهم التي استمرت يومني. ُحكم عىل قاسم 

بالحبس 30 يوما يف موقع مل يتم اإلفصاح عنه، ولكن رسعان 

ما تم تعديل هذا الحكم )أنظر أدناه(.21

أمني  سجن  إىل  املعتقل  نقل  هو  األهم  النقل  قرار  وكان 

ليختفي كل أثر له بعد ذلك. وكانت هذه القرارات تتخذ يف 

كثري من األحيان من قبل أفراد جهاز داعش األمني عىل أساس 

عشوايئ وليس بقرار محكمة. وكام أرشنا سابقا، كان املعتقلون 

اإلسالمية  والرشطة  الحسبة  مراكز  يف  استجوابهم  يتم  الذين 

وتوجه لهم تهمة التعاون مع أعداء داعش يُنقلون إىل سجون 

من  بدال  معهم  التحقيق  الستكامل  األمني  املكتب  يديرها 

عىل  زاهر  مروان  مع  حصل  ما  وهذا  محكمة.  إىل  إرسالهم 

سبيل املثال، الذي تم نقله من مركز الحسبة بعد أن تم اتهامه 

الحر  السوري  الجيش  مع  للتواصل  خلوي  هاتف  باستخدام 

خالل فرتة اعتقاله.22 أما املجندون السابقون يف الجيش العريب 

اعتقالهم  يستمر  فكان  السابقون  الدولة  وموظفو  السوري 

االستتابة – وعادة  بدورات  التحاقهم  بعد  ومحاكمتهم حتى 

ما كانوا يُحتجزون يف محكمة الدولة اإلسالمية التي أقيمت يف 

الشكل 7: حركة تنقالت املعتقل األمني أسعد خطيب يف الفرتة ما بني 2013 – 2017، بعد أن اعتقله تنظيم داعش ليستخدمه يف عملية تبادل للسجناء 
مع القوات الكردية املسلحة. ألقي القبض عىل أسعد عىل طريق M4 الرسيع قرب القامشيل ومن ثم تنقل ما بني سجون 1( تل حميس، 2( الشدادي، 

3( الرقة، 4( املنطقة الحدودية عند اليعربية ومن ثم إىل 5( الرقة مرة أخرى، أطلق رساح سعد من النقطة 11 بعد أن أكمل دورة االستتابة، ولكن 
الوايل سحب القرار وشوهد أسعد آخر مرة قبل اندالع معركة الرقة يف متوز/يوليو 2017.
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مبنى مديرية مالية الرقة. 

وأخريا كان داعش ينقل املعتقلني ألسباب تكتيكية. فالضغط 

يف  الرشوع  عىل  داعش  أجربت  التحالف  وغارات  العسكري 

عمليات نقل كبرية عدة مرات. كان إبراهيم عارف من ضمن 

الرقة،  يف  العسكري  القضاء  مبنى  يف  املعتقلني  من  مجموعة 

عسكري  حاجز  عىل  العامل  من  مجموعة  مع  اعتُقل  حيث 

بالقرب من مدخل مدينة الرقة، وتم نقله بعد ذلك إىل السجن 

األمني يف املبنى القضايئ. وعندما قصفت قوات التحالف هذا 

مجموعة  مع  إبراهيم  نُقل   2014 آب/أغسطس  يف  املبنى 

بعد  فيام  تحول  الذي  الرقة،  بلدية  ملعب  إىل  السجناء  من 

وعندما  الرقة.23  محافظة  يف  األمني  والسجن   11 النقطة  إىل 

قصفت قوات التحالف هذا امللعب، نقل داعش املعتقلني إىل 

منزل مستقل )فيال( كان مرتبطا عرب نفق مبستشفى األطفال، 

وتم بناء زنازين الحقا يف جدار هذا النفق. وكانت العديد من 

املدينة  داخل  إليها  املعتقلني  نقل  تم  التي  األمنية  السجون 

الرهائن  عىل  للحفاظ  يسعى  كان  داعش  تنظيم  ألن  نفسها 

تحميه من  التبادل وكدروع برشية  الستخدامهم يف عمليات 

غارات قوات التحالف. 

اتجاهات عمليات النقل

بشكل عام، وجد املركز السوري للعدالة واملساءلة أن عمليات 

ملراكز  الحسبة  مراكز  من  بالعادة  تتم  كانت  املعتقلني  نقل 

الرشطة اإلسالمية داخل نفس املدينة وليس العكس.24 حيث 

فيها  نُقل  احتجاز  سالسل  عن  املفقودين  عائالت  تحدثت 

بعد  اإلسالمية  الرشطة  مركز  إىل  الحسبة  مركز  من  أبناؤهم 

اتهامهم مبخالفة القانون املدين أو الجنايئ. وتم تأكيد سالسل 

االحتجاز هذه يف مستندات داعش الداخلية: ففي 2015 عىل 

سبيل املثال، أكد مكتب الحسبة يف الرقة الغربية نقل معتقل 

مطلوبا  »كان  ألنه  اإلسالمية  الرشطة  مركز  إىل  مركزه  من 

للرشطة اإلسالمية يف قضية أخرى.«25 وتشري مستندات داعش 

النقل  عمليات  معظم  أن  الطبقة  يف  وجدت  التي  الداخلية 

كان تتم من مراكز الحسبة والرشطة اإلسالمية واملكتب األمني 

األخرى  املستندات  من  عدد  وحدد  وخارجها،  املدينة  داخل 

املنطقة التي سينقلون ضمنها يف املنطقة الغربية من الطبقة. 

وكام ذُكر أعاله، يف حاالت نقل املعتقلني األمنيني من محافظة 

إىل أخرى داخل سوريا، كانوا ينقلون عادة من الشامل الغريب 

إىل الشامل الرشقي حيث كان لتنظيم داعش سطوة عسكرية 

أكرب. 

وأخريا، من الرضوري أن نؤكد هنا أن تنظيم داعش كان ينقل 

املعتقلني عرب الحدود. فقد كان املعتقلون يُنقلون عرب الحدود 

السورية – العراقية يف كال االتجاهني: حيث يُعتقد أن املطاف 

انتهى برايف سالمة يف سجن املوصل بعد خمس سنوات من 

ومجموعة  كرميي  ميسم  أُخذت  بينام  الشدادي،  يف  اعتقاله 

من النساء األيزيديات من سنجار ليتم بيعهن ملقاتيل داعش 

تبادل  أهمية  الحدود  عرب  التنقالت  هذه  وتربز  الرقة.26  يف 

من  املفقودين  بشأن  املحققني  بني  ما  والتنسيق  املعلومات 

ضحايا داعش يف سوريا والعراق.

االعتقاالت تحت حكم داعش

بالنسبة للكثري من املفقودين كان تاريخ ومكان االعتقال هي 

املعلومات األخرية التي توفرت عن هؤالء األشخاص، ولذا فهي 

يعتقل  داعش  كان  فلقد  مصريهم.  لتحديد  هامة  معلومات 

الناس يف سياقات مختلفة؛ حيث يأخذهم من املدن يف وضح 

النهار، ومن املنازل خالل مداهامت ليلية ومن الحواجز بني 

املناطق اإلدارية املختلفة الواقعة تحت سيطرة داعش. ومتت 

معظم االعتقاالت التي وثقها املركز السوري للعدالة واملساءلة 

يف وسط املدن الرئيسية كمدينة الرقة والشدادي، وهذا سبب 

وجود شهود عىل االعتقال. 

من هم املعتقلون وملاذا تم اعتقالهم؟

تنظيم  اعتقلهم  الذين  األفراد  وخلفيات  انتامءات  اختلفت 

البداية عىل  يف  التنظيم  ركز  الوقت، حيث  مرور  مع  داعش 

املقاتلني العسكريني ومن ثم انتقل إىل اعتقال املدنيني. 

سيطرته  لفرض  يسعى  التنظيم  كان  وعندما  البداية،  ففي 

 ،2014  –  2013 بني  ما  الفرتة  يف  سوريا  رشق  شامل  عىل 
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عىل  صنفهم  الذين  األشخاص  واحتجاز  باعتقال  أوال  بدأ 

التي  االعتقال  وتعود 92 من حاالت  أمنيون.  أنهم معتقلون 

أي  الفرتة،  لهذه  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  وثقها 

داعش  اعتقل  مرة.  آخر  املفقودون  فيها  شوهد  التي  الفرتة 

املركز  أجرى  الذين  الحر  السوري  الجيش  أفراد  من  العديد 

وأجربوا  عائالتهم  مع  مقابالت  واملساءلة  للعدالة  السوري 

عىل املشاركة يف دورات االستتابة، التي كانت أحد املصريين 

السابقني  األفراد  من  األمنيني  املعتقلني  من  لعدد  املحتملني 

الدورات  هذه  أن  من  وبالرغم  الحر.27  السوري  الجيش  يف 

كانت تستمر بضعة أشهر، إال أن أخبار بعض مقاتيل الجيش 

السوري الحر انقطعت متاما منذ إرسالهم لهذه الدورات. كام 

أرسى  لتأمني  السوريني،  األكراد  استهداف  الفرتة  هذه  يف  تم 

وغريها  الكردية  الشعب  حامية  قوات  مع  مبادلتهم  تجري 

الحالة  عىل  األمثلة  ومن  املسلحة.  الكردية  املجموعات  من 

األخرية، حادثة اعرتاض طريق القافلة الكردية يف شباط/فرباير 

كام  أعاله.  ذكرناها  التي   )M4( الرسيع  الطريق  عىل   2014

نفذ التنظيم موجة اعتقاالت للمجندين السابقني يف الجيش 

العريب السوري يف 2015 وكذلك يف بداية 2016، بعد أن سيطر 

عىل آخر معقل لقوات النظام يف الرقة. كام تم يف هذه الفرتة 

اعتقال املدنيني املتهمني بالتسرت عىل هؤالء الجنود لحاميتهم 

بتعاونهم  لالشتباه  بهم  الجامعي  العقاب  وإنزال  داعش  من 

مع الحكومة السورية. ُسمح لعائالت عدد من هؤالء الجنود 

بزيارة أبنائها خالل األسابيع األوىل من احتجازهم يف النقطة 

11. وبعدها فقدوا كل اتصال بهم، باستثناء بعض التقارير هنا 

وهناك تفيد بنقلهم من سجن آلخر.28 

ويف الفرتة ما بني 2015 – 2016 تزايد اعتقال مدنيني ال ُيعرف 

لهم انتامء سيايس أو عسكري واضح. وبدأت هذه املوجة من 

االعتقاالت مع بدء داعش بتطبيق نظامه الخاص من القوانني 

وثق  السوري.  الشامل  عىل  قبضته  أحكم  أن  بعد  واألنظمة 

اعتُقلوا  حالة ألشخاص   58 واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز 

خالل هذه الفرتة، معظمهم بسبب مخالفتهم ملنهج الرشيعة 

عىل   2015 األول/أكتوبر  ترشين  ففي  داعش.  طبقها  التي 

الرقة  يف  أحمد  ياسني  الحسبة  دورية  اعتقلت  املثال،  سبيل 

بسبب تدخينه للسجائر، ومن ثم احتجزته بتهمة العمل مع 

رايف  اعتُقل   ،2016 حزيران/يونيو  ويف  السورية.29  الحكومة 

الرقة  مدينة  جنوب  الرصافة  قرب  أمني  حاجز  عىل  سالمة 

بسبب ورود إشارة إىل االنتخابات الرئاسية يف سوريا يف رسائل 

نصية ُوجدت عىل هاتفه الخلوي.30 ويف 2015 تم اعتقال 10 

نساء عىل األقل من بلدة مركدة يف محافظة الحسكة يف نفس 

الوقت من أحد املنازل بسبب تشغيلهن للموسيقى يف حفل 

زفاف داخل املنزل.31 كام كانت الرشطة اإلسالمية تقبض عىل 

مدنيني اتهموا بأنهم اختلفوا مع مدنيني أخرين أو مع أفراد 

التنظيم.32 حيث تذكر أحد املستندات التي ُعرث عليها يف أحد 

مقرات داعش يف الرقة يف 2016 أن معظم املعتقلني محتجزون 

بسبب تهم تتعلق مبثل هذه الخالفات.33 

ويف بعض الحاالت كانت الرشطة اإلسالمية هي من تنفذ أومر 

االعتقال الصادرة عن الهيئات القضائية كام ورد يف عدد من 

مذكرات االعتقال التي ُوجدت يف املحكمة اإلسالمية يف الطبقة 

بحق عدد من األفراد.34 ويف بضع حاالت عىل األقل من نفس 

مجموعة  منهم  القارصين،  من  عددا  التنظيم  اعتقل  الفرتة 

أطفال من الشدادي اعتقلتهم دورية الحسبة يف نيسان/أبريل 

االتصال  وانقطع  داعش  تنظيم  يف  بتجنيدهم  لتقوم   2015

بعدها بينهم وبني عائالتهم متاما.35 كام تتضمن وثائق داعش 

الداخلية أدلة تثبت عمليات االعتقال الجامعية. حيث تشري 

العائلة  نفس  من  األفراد  عرشات  أن   2016 عام  من  مذكرة 
اعتقلوا يف نفس اليوم وبنفس التهمة.36

املدنيني  من  املزيد  باعتقال  التنظيم  بدأ   2017 عام  ومنذ 

بطريقة  للرد  يسعى  كان  وأنه  خاصة  تعسفا  أكرث  وأصبح 

تكتيكية عىل الضغط العسكري املتصاعد من التحالف. وثق 

تلك  من  اختفاء  حالة   63 واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز 

الفرتة، حيث قام التنظيم يف تلك الفرتة باعتقال األفراد الذين 

أن  من  وبالرغم  االقتتال.  مناطق  من  الفرار  يحاولون  كانوا 

الواقعة  املناطق  من  والخروج  الدخول  بحركة  تحكم  داعش 

تحت سيطرته، إال أن التنظيم بدأ باعتقال واحتجاز املدنيني 

لفرتات أطول من الزمن، وعىل األغلب أن ذلك كان من أجل 

استخدامهم كدروع برشية لحامية مقرات داعش من غارات 

كان  املثال  أيار/مايو 2017 عىل سبيل  ففي  التحالف.  قوات 

ماجد عبد الله يعيش يف مدينة الرقة عندما تم اعتقاله من 

قبل تنظيم داعش واستخدامه كدرع برشي يف حي البدو يف 

https://ar.syriaaccountability.org/2120/
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للمدنيني  املقابر  العديد من  الذي عرث فيه عىل  املكان  الرقة 

إىل  بعدها  ونُقل  النجاة  من  ماجد  متكن  داعش.  ومقاتيل 

قوات  أيدي  يف  لداعش يف سوريا سقط  معقل  آخر  الباغوز، 

التحالف. وهناك متكن من االتصال بزوجته ليبلغها عن نيته 

بالهرب، ولكن أخباره انقطعت بعد ذلك.37 ويف نفس السياق، 

حاالت  من  عددا  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  وثق 

االختفاء، التي كانت تعتقد فيها العائالت أن أبناءها قتلوا يف 

أبدا  يتم  الرقة تحديدا. ولكن مل  التحالف عىل  غارات قوات 

العثور عىل رفات بعضهم، بينام يُعتقد أن آخرين منهم دفنوا 

يف املستشفى الوطني يف مدينة الرقة عىل يد العاملني فيه يف 
قبور جامعية حفرت لدفن القتىل من املدنيني يف تلك الفرتة.38

من كان ينفذ االعتقاالت؟

للعدالة  السوري  املركز  بها  قام  التي  التوثيق  عمليات  تبني 

واملساءلة أن الفروع الثالثة يف جهاز داعش األمني – الحسبة 

تنفذ  جميعها  كانت   – األمني  واملكتب  اإلسالمية  والرشطة 

أنه  من  فبالرغم  متفاوتة.  بدرجات  ولكن  االعتقال  عمليات 

كان من الصعب أحيانا التمييز ما بني فرع وآخر، وجد املركز 

وحدات  أي  من  أكرث  اعتقاالت  نفذت  الحسبة  أن  السوري 

دوريات  تنظيم  كان  الحسبة  من  األسايس  فالغرض  أخرى.39 

عامة لضامن التزام األفراد يف األماكن العامة والخاصة مبنهج 

الرشيعة التي طورها التنظيم )والتي ُمِنع مبوجبها املوسيقى 

والتدخني وفرضت قيودا عىل الحركة يف أوقات الصالة ورشوطا 

معينة للباس وغري ذلك(. 

من  أوسع  كان  الحسبة  دوريات  عمل  نطاق  إن  الواقع  ويف 

أحد  سلوم،  قحطان  وضح  حيث  الشخيص.  السلوك  ضبط 

أعضاء داعش السابقني يف مقابلة مع املركز السوري أن مكتب 

الحسبة الذي كان يعمل فيه كان يتلقى يف الكثري من األحيان 

أوامر من الوايل بالذهاب إىل مناطق معينة واعتقال أشخاص 

محددين كان يستهدفهم داعش ألسباب يفرتض قحطان أنها 

ال تستدعي املداهمة الفورية من قبل املكتب األمني.40 كام 

كانت دوريات الحسبة تكلف بإعالن بيانات عامة مثل طلب 

املعتقلني  نقل  وأحيانا  لداعش  أفراد مطلوبني  معلومات عن 

من مراكز االستقبال إىل مراكز االعتقال. 

عائالت  مع  املقابالت  خالل  من  السوري  املركز  ووجد 

املفقودين أن الرشطة اإلسالمية املسؤولة عن »إنفاذ القانون 

وحفظ السالمة العامة« شاركت يف عمليات االعتقال يف حاالت 

منفردة.41 وتم تأكيد ذلك من خالل املستندات التي وجدت 

لدى الرشطة اإلسالمية يف محافظة الرقة، التي ورد فيها تفصيل 

لعمليات النقل والعقوبات أكرث من عمليات االعتقال األولية. 

إضافة لذلك،  كان هناك هيكلية تراتبية جيوغرافية يف الرشطة 

املدعي  أمر  املثال  سبيل  املنصورة عىل  بلدة  ففي  اإلسالمية: 

هذا  ولكن  معتقل،  عن  باإلفراج  اإلسالمية  الرشطة  يف  العام 

وكان  الطبقة.42  يف  اإلسالمية  الرشطة  قبل  من  رُفض  القرار 

الحواجز  عىل  خاص  بشكل  مركّز  حضور  اإلسالمية  للرشطة 

األمنية بني املناطق املختلفة التي كانت واقعة تحت سيطرة 

إلقاء  يتم  الذين  باملعتقلني  خاص  مركز  إنشاء  وتم  داعش، 

القبض عليهم عىل الحواجز األمنية عند جرس قراقوزات قرب 

األكراد  املواطنني  تحديدا  يعتقل  داعش  كان  حيث  منبج، 

داعش،  مناطق  من  الفرار  يحاولون  كانوا  الذين  واملسيحيني 

وكانوا ينقلون بعدها لسجون رسية الستخدامهم يف عمليات 

تبادل السجناء املحتملة.43 

وأخريا، ويف حاالت قليلة فقط، وجد املركز السوري أدلة تشري 

تدين  ولكن  األفراد.  اعتقال  يف  شارك  األمني  املكتب  أن  إىل 

الشكل	8:	السنة	التي	شوهد	فيها	المفقودون	آخر	مرة،	والتي	تتوافق	
كثيرا	ولكن	ليس	دائما	مع	السنة	التي	اعتقلوا	فيها.

حاالت االختفاء التي حدثت خالل فرتة سيطرة داعش حسب السنوات
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أهداف  ركز عىل  الفرع  أن  يدل عىل  االعتقال هذه  مهامت 

كان  أنه  أو  املعادية(،  املسلحة  املجموعات  أفراد  )مثل  أهم 

يعتمد عىل الفروع األخرى يف أجهزة داعش ليقوموا باالعتقال 

األويل قبل نقل املعتقلني للسجون التابعة للمكتب األمني.44 

وبحسب مقابلة أجراها املركز السوري مع شاهد مطلع عىل 

يف  ليلية  مداهامت  ينفذ  الفرع  كان  األمني،  املكتب  شؤون 

الزمن.  من  طويلة  لفرتة  الفرد  مراقبة  بعد  األحيان  من  كثري 

ملثمني  قبل عمالء رسيني  تتم من  التحقيق  وكانت عمليات 

الذي  للسكان  مجهولني  ظلوا  بحيث  األمني،  املكتب  من 

يعيشون تحت سيطرة داعش بعكس أفراد الرشطة اإلسالمية 
والحسبة.45

إعدام املعتقلني
تم توثيق قيام داعش بإعدام أعداد كبرية من املعتقلني عىل 

نطاق واسع خارج نطاق القضاء يف سوريا. حيث انتشل فريق 

مئات  الرقة  يف  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون 

الجثث ألشخاص يُرّجح أن داعش قتلهم يف إعدامات ميدانية. 

الدعاية،  أشكال  من  كشكل  اإلعدامات  لهذه  استخدامه  ويف 

عمد تنظيم داعش يف كثري من األحيان إىل اإلعالن عن األسس 

القضائية والسلطة القانونية التي منحها قضاة داعش للتنظيم 

من  السوري  املركز  ووجد  مثال(.46  الحدود  عقوبات  )لتنفيذ 

خالل املقابالت مع عائالت املفقودين أن داعش كان يحتفظ 

بقوائم دقيقة سجلت فيها حالة املعتقلني املهمني الذين قُتل 

يف  »ك«  الحرف  يشري  حيث  اإلعدامات.  هذه  يف  معظمهم 

هذه القوائم بالعادة إىل ’كردي‘ والحرف »ق« ’قتل‘ والحرف 

»م« مجند و«م. م« ’مجند معدم‘ و«ح« ’مقاتل من الجيش 
السوري الحر‘.. إلخ«.47

ولكن مل يجد املركز السوري سوى عدد محدود من املستندات 

التي تصف بشكل مبارش العملية القضائية التي اتبعها داعش 

صغر  إىل  ذلك  يعود  وقد  تحديدا.  األمنيني  املعتقلني  إلعدام 

التي  الداخلية  داعش  مستندات  من  املتوفرة  العينة  حجم 

درسها املركز السوري، كام قد يعود جزئيا للطريقة العشوائية 

القرارات املتعلقة باملعتقلني األمنيني:  التي اتخذ فيها داعش 

أهواء  عىل  اعتمد  املعتقلني  لهؤالء  النهايئ  املصري  أن  حيث 

القضاة املسؤولني عن إصدار األحكام.48 كذلك تشري مستندات 

داعش الداخلية النعدام التنسيق أحيانا بني الجهازين القضايئ 

واألمني فيام يتعلق بإصدار األحكام بحق املعتقلني أو حتى 

تحديد األماكن التي نقلوا إليها. ففي مذكرة من 2014 عىل 

املحكمة  الرقة من  اإلسالمية يف  الرشطة  املثال، طلبت  سبيل 

ينسق  أن  قبل  املعتقلني  رساح  تطلق  أال  املحلية  اإلسالمية 

اإلسالمية.49  الرشطة  ضباط  مع  العامون  وُمّدعوها  عمالؤها 

كام أن عدم توفر وثائق حول إعدام املعتقلني قد يكون مرآة 

لطريقة عمل قضاء داعش. 

داعش  مستندات  أكدتها  سابقة  دراسات  وصفت  وكام 

الداخلية التي حصل عليها املركز السوري للعدالة واملساءلة، 

فقد تضمن نظام قضاء تنظيم داعش فروعاً قضائية منفصلة 

الحسبة  عنها  تُبّلغ  التي  املخالفات  يف  النظر  يتولون  وقضاة 

الذين  األفراد  يُنقل  كان  ما  وعادة  اإلسالمية.50  والرشطة 

تعتقلهم أجهزة داعش األمنية ملركز قضايئ منفصل يف انتظار 

مركز  مثل  الكبرية  االحتجاز  مراكز  يف  ولكن  الحكم.  صدور 

حسبة امليادين كانت املحكمة تُعقد يف نفس مبنى استقبال 

القضايئ  الفرع  أحيانا  املعتقلني. وتذكر وثائق محاكم داعش 

الوثائق الصادرة عن املحكمة  الذي أصدر أمر اإلعدام. ففي 

الحسبة  مكتب  كان  املثال،  سبيل  عىل  الطبقة  يف  اإلسالمية 

املحيل هو جهة االدعاء يف الحاالت التي وجهت فيها للمعتقل 

الشكل 9: وحدة الرشطة اإلسالمية يف املنطقة الحدودية بني البوكامل يف محافظة دير الزور 
والقائم يف محافظ األنبار يف العراق. املصدر: “واليات الفرات،” مجلة دابق 4، 19.
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األمنية  السجون  القضاة يف  كان  املقابل  الزندقة.51 ويف  تهمة 

يزورون هذه املراكز شخصيا إلصدار األحكام بحق املعتقلني 

خالل جلسة أو جلستني أو عىل مدى عدة أسابيع.52 وتتفق 

هذه الشهادة مع التقارير السابقة حول املعتقلني لدى داعش، 

والتي تقرتح أن سجنا أمنيا واحدا عىل األقل يف دير الزور كان 

يُستخدم كذلك كمقر للمحكمة.53 وزُِعم ان معتقال من ذلك 

السجن األمني/ املحكمة نُقل إىل سجن معدان إليقاع حكم 

القصاص فيه، والذي كان ينص يف كثري من األحيان عىل إعدام 

املعتقلني األمنيني. ويجب عىل املحققني بشأن املفقودين أن 

يتبينوا إن كانت اإلعدامات قد وقعت بالفعل يف هذا املركز 

أو مراكز مشابهة، أو إن كان داعش يف العادة يعدم املعتقلني 

املحتجزين يف السجون األمنية يف مناطق بعيدة ليتم دفنهم 

فيام بعد يف مقابر رسية يف الجوار. 

وردت  السوري  املركز  أجراها  التي  الدراسة  هذه  وخالل 

وقضاة  محاكم  أصدرتها  التي  اإلعدام  ألحكام  أكرث  إشارات 

داعش يف املقابالت مع عائالت املفقودين والناجني من سجون 

املثال،  سبيل  عىل  صادق،  عائلة سمري  أخربت  داعش. حيث 

املركز السوري للعدالة واملساءلة أن الرشطة اإلسالمية – عىل 

حاجز  من  بالقرب  يدخن  وهو  بسمري  أمسكت   – األغلب 

داعش العسكري وتم احتجازه يف مكان ما يف محافظة الرقة.54 

السجن  نفس  من  رساحهم  أُطلق  الذين  سمري  أصدقاء  أفاد 

القرار صدر  وأن  اإلسالم،  ارتداده عن  بسبب  أعدم  أن سمري 

عائالت  من  العديد  وأشارت  الحسبة.  قايض  عن  األغلب  يف 

مبسؤوليتها  املعروفة  القانونية  املؤسسات  لنفس  املفقودين 

عن اإلعدامات خارج القضاء، كقايض الحسبة الذي كان يعمل 

يف سجن سد املنصورة يف محافظة الرقة يف 2013 والذي شارك 

شخصيا يف أعامل التعذيب التي كانت تُنفذ يف غرف التحقيق، 

إعدامات  بتنفيذ  الشام وأصدر أحكاما  وترأس كذلك محاكم 

الدائرة  عن  املعلومات  من  للمزيد   3 الفصل  )أنظر  رسيعة 

املنصورة(.55 وبحسب قحطان سلوم،  يتبعها سجن سد  التي 

تنفذ  بالنساء  اإلعدام  أحكام  كانت  الحسبة،  ضابط سابق يف 

كانت  وبعدها  الرقة.  مدينة  يف  النعيم  دوار  عىل  علنا  عادة 

تلقى الجثث يف حفرة الهوتة شامل الرقة، والتي يُعتقد أنها 

استُخدمت كذلك مقربة ملقاتيل الجيش السوري الحر والجيش 

العريب السوري ووحدات حامية الشعب الكردية الذين قتلوا 

عىل أيدي داعش.56 

وأخريا، شهد الناجون من سجون داعش الذين قابلهم املركز 

تحت  الضحايا  فيها  مات  القضاء،  خارج  إعدامات  السوري 

األشخاص  بعض  بتعذيب  داعش  أفراد  قام  حيث  التعذيب. 

الذين قُبض عليهم يف قافلة الطريق الرسيع )M4( املذكورة 

وفيام  أبيض.57  تل  يف  االحتجاز  مراكز  يف  املوت  حتى  أعاله 

أن  إال  املعتقلني،  األشخاص  داعش عن مصري  عادة  يفصح  مل 

أعلمتهم  داعش  سلطات  أن  أفادوا  املفقودين  عائالت  بعض 

أنه تبني فيام  )بالرغم من  السؤال  أبنائهم لكفهم عن  مبقتل 

بعد أن بعض هذه االدعاءات مل يكن صحيحا(. وتشك العديد 

من العائالت أن أبناءها قتلوا يف سجون داعش، إال أن عددا 

محدودا منها فقط واثق من ذلك. فعائلة أنور كامل مثال تُعّد 

استثناء، فهم يعلمون أنه أُعدم يف النقطة 11 يف الرقة، ولكنهم 

ال يعرفون تفاصيل املحاكمة التي أصدرت الحكم ومل يتمكنوا 

من العثور عىل جثته.58 

عن  داعش  سيطرة  تحت  الواقعة  املناطق  سكان  يتواىن  مل 

التامس إطالق رساح أبنائهم وبناتهم أو طلب االسرتحام لدى 

مختلف محاكم التنظيم. وكانت هذه االلتامسات تلقى نجاحا 

يف بعض الحاالت، كحالة قاسم عيل، الذي أطلق رساحه بعد 

يوما،  ثالثني  بالسجن  عليه  الحكم  إصدار  من  أيام  خمسة 

 الشكل 9: حكم
 باإلعدام أصدرته

 املحكمة اإلسالمية
 يف الطبقة بحق
 شخص اعتقلته

 رشطة الحسبة عىل
.األرجح
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وذلك بعد اسرتحام قدمه للقايض يف البصرية ورشح فيه أن لديه 

طفال وزوجة مريضة، فأُطلق رساحه بعد جلده 79 جلدة.59 أما 

زياد مطر فحكم عليه قايض الحسبة يف امليادين باملوت وأرسل 

باللجنة  )تعرف  أعىل  قضائية  راجعت سلطة  الرقة. وهناك  إىل 

ونقضت  قضيته،   )11 النقطة  يف  أنها  يعتقد  والتي  املركزية، 

الحكم الصادر بحقه، وحكمت عليه بدال من ذلك بالحبس ثالث 

سنوات.60 

وال يعني عدم توفر التوثيق الكايف إلعدامات معينة يف الوقت 

تحديد  أو  األشخاص  هؤالء  مصري  عن  الكشف  استحالة  الحايل 

تبني  املحققني  من  يتطلب  ولكنه  منهم.  قتلوا  من  دفن  مكان 

الجغرافية  الدوائر  تحديد  الرشعي يف  الطب  قامئة عىل  مقاربة 

ثم  ومن  فيها  األشخاص  اعتقال  تم  التي  األوسع  والزمنية 

احتجازهم. ومن خالل املزج ما بني أشكال متنوعة من التوثيق 

املفقودون  إليها  نُقل  التي  األماكن  املحققون  يتوقع  أن  ميكن 

الفصل  فيها. يصف  أعدموا ودفنوا  أنهم  يحتمل  التي  واألماكن 

يعمل  كيف  ويرشح  التفاصيل،  من  مبزيد  العملية  هذه  التايل 

الالزمة  الوثائق  جمع  عىل  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز 

للتحقيقات التي تستخدم مقاربة الطب الرشعي بالكامل. 

الشكل 10: صورة ما يبدو وكأنه تقويم تم رسمه عىل الجدار يف سجن ‘امللعب األسود’ يف الرقة.
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نظرة عامة

يعرض هذا الجزء من التقرير آخر املستجدات حول الطريقة 

التوثيقات  أنواع  الجارية  التحقيقات  فيها  تستخدم  التي 

واالستنتاجات التي ناقشها التقرير أعاله من أجل دعم عملية 

العملية  تُعد هذه  املفقودين. وبينام  األشخاص  التعرف عىل 

عملية معقدة، تقرتح الجهود األولية أن هناك ما يكفي من 

العديد  عىل  للتعرف  سوريا  رشق  شامل  يف  التوثيقية  األدلة 

من املفقودين، ومنها استخدام تحليل الطب الرشعي الشبيك 

أو االرتباطي. ويُعد فريق شؤون املفقودين والطب الرشعي 

السوري يف الرقة، والذي تم إنشاءه كجزء من عملية البحث 

عن املفقودين يف شامل رشق سوريا بعد هزمية داعش هناك، 

العباً أساسياً يف التحليل الجنايئ والطب الرشعي. ويختتم املركز 

السوري الفصل باستخدام صور األقامر الصناعية التي توضح 

املركز  يستطيع  كيف  لتوضيح  حفرها  تم  التي  املقابر  موقع 

السوري  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون  وفريق  السوري 

استخدام التوثيقات للبدء بالتعرف عىل املفقودين باستخدام 

مقاربة الطب الرشعي. 

تقّدم محدود

هزمية  منذ  املفقودين  من  داعش  ضحايا  عن  البحث  بدأ 

التنظيم امليدانية يف 2018 و2019، وهي قصة جهود بطولية 

مل يتمّخض عنها سوى نتائج محدودة.

قادت عائالت املفقودين منفردة بدعم من منظامت املجتمع 

البحث  عملية  اإلعالمية  والوسائل  العائالت  وروابط  املدين 

عن املفقودين بسبب إخفاق السلطات املحلية يف تويل هذه 

املهمة. حيث مل تقم اإلدارة الذاتية لشامل رشق سوريا سوى 

بجهود متفرقة هنا وهناك لتناول ملف األشخاص املفقودين. 

ففي أيار/مايو 2020 عىل سبيل املثال أنشأت اإلدارة الذاتية 

واملختطفني«.  املعتقلني  األشخاص  لشؤون  مستقلة  »لجنة 

مسألة  لتناول  سعت  واضحة،  غري  وألسباب  اللجنة،  ولكن 

األشخاص املفقودين يف مختلف أنحاء البلد – بدال من الرتكيز 

خطوات  تتخذ  ومل   – سيطرتها  تحت  الواقعة  املناطق  عىل 

ملموسة حتى اليوم. وكذلك أعلن مجلس سوريا الدميقراطية 

لشؤون  »مكتب  إنشاء  عن   2021 األول/أكتوبر  ترشين  يف 

التي  املشاكل  يعالج  املكتب  أن  يبدو  ال  ولكن  املعتقلني« 

تواجهها العائالت بشكل روتيني يف محاوالتها ملعرفة إن كان 

أبناؤها وبناتها محتجزين لدى قوات سوريا الدميقراطية. 

املحيل  البحث  ركز  املحلية،  السلطات  من  الدعم  غياب  ويف 

امليداين الشعبية عن ضحايا داعش من املفقودين عىل التوثيق 

املستقل وجهود املنارصة. فخالل فرتة حكم داعش، نرش نشطاء 

أخفاهم  ألشخاص  املصدر  مفتوحة  برصية  توثيقات  اإلعالم 

التحالف.  غارات  فُقدوا خالل  داعش بشكل قرسي ومدنيني 

إليها،  الرجوع  ومع عدم وجود سلطة حكومية محلية ميكن 

الدولية عن  املنارصة  لجهود  املفقودين  عائالت  بعض  لجأت 

لدى  املختطفني  عائالت  رابطة  مثل  منظامت  تشكيل  طريق 

داعش. وبالتعاون مع املركز السوري للعدالة واملساءلة، سعت 

عائالت املفقودين يف شامل رشق سوريا للضغط عىل الحكومة 

األمريكية لتيسري إجراء مقابالت مع مقاتيل داعش املعتقلني 

هزمية  بعد  عليها  استحوذوا  التي  الوثائق  عىل  وإطالعهم 

داعش امليدانية. 

مل يتأت الكثري عن هذه املكثفة األمر الذي يعكس عدم اهتامم 

صناع السياسات الدولية بقضية ضحايا داعش من املفقودين 

املعتقلني  داعش  مقاتيل  لدى  يكون  قد  حيث  عام.  بشكل 

الفصل الثالث
الخطوات املستقبلية يف البحث عن املفقودين
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عن  البحث  يف  تفيد  مهمة  معلومات  سوريا  رشق  شامل  يف 

خارج  واإلعدامات  االحتجاز  مراكز  مبواقع  تتعلق  املفقودين 

القضاء عىل سبيل املثال؛ ولكن مل يتم حتى اآلن تنسيق الجهود 

ما بني الحكومات للتحقيق مع هؤالء املقاتلني أو إعادة مقاتيل 

داعش من غري السوريني الذين يبدو أنهم تولوا مناصب عليا 

يف التنظيم إىل بلدانهم. حيث يقبع هؤالء املقاتلون وعائالتهم 

يف سجون ومخيامت تديرها قوات سوريا الدميقراطية، بينام 

اللجوء  عىل  سوريا  رشق  شامل  يف  املفقودين  عائالت  تُرغم 

عىل  الحصول  يف  أمال  حكومية  غري  عشوائية  قنوات  إىل 

معلومات عن أبنائها وبناتها من هنا أو هناك. كام وأخفقت 

ورشكاؤها  الدويل،  التحالف  قائدة  بصفتها  املتحدة،  الواليات 

محققي  إطالع  يف  الدميقراطية،  سوريا  قوات  مثل  املحليون، 

حقوق اإلنسان عىل مستندات داعش التي استحوذت عليها 

خالل تحرير شامل رشق سوريا. قدم املركز السوري للعدالة 

للحصول  املعلومات‘  حرية  ’قانون  مبوجب  طلبا  واملساءلة 

زال  املتحدة، وال  الواليات  املستندات من حكومة  عىل هذه 

يطالب قوات سوريا الدميقراطية بإطالعه وإطالع فريق شؤون 

املفقودين والطب الرشعي السوري عىل املعلومات والوثائق 

املوجودة بحوزته. 

قام فريق شؤون املفقودين والطب الرشعي السوري يف الرقة، 

ووحدة الطب الرشعي التابعة لفريق االستجابة األولية يف دير 

السوري  واملركز   – طويال  وجودها  يستمر  مل  والتي   – الزور 

للعدالة واملساءلة نفسه بالجزء األكرب من جهود توثيق حاالت 

أول منظمتني كام  يد داعش. جمعت  القرسي عىل  االختفاء 

بعد  املفقودين  املعلومات حول ضحايا داعش من  كبريا من 

من  وانتشالها  الجامعية  املقابر  من  الجثث  آالف  استخراج 

تحت املباين والشوارع التي دمرتها غارات التحالف. وبالرغم 

من عدم توفر التدريب الفني والتمويل املنتظم وأطر العمل 

القانونية املحلية الالزمة للعدالة واملساءلة التي مثّلت تحديات 

كبرية لهذه املنظامت، إال أن فريق شؤون املفقودين والطب 

منوذجا  ليصبح  يتطور  أن  ميكنه  تحديدا  السوري  الرشعي 

ألعامل التوثيق واستخراج الجثث بقيادة سورية. يعمل فريق 

شؤون املفقودين والطب الرشعي السوري بشكل فاعل لحل 

قضايا األشخاص املفقودين يف شامل رشق سوريا، وهو يعمل 

الالزمة ليصبح حجر أساس  عىل تطوير املهارات واملنهجيات 

لربنامج معني باألشخاص املفقودين يف سوريا بالكامل. 

فريق شؤون املفقودين والطب الرشعي 
السوري

تاريخ وخلفية الفريق

عن  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون  فريق  نشأ 

أنشأه  والذي  الرقة،  يف  األولية  االستجابة  فريق  من  قسم 

مجلس الرقة املدين يف 2018 لتوفري خدمات اإلغاثة يف حاالت 

معركة  وبعد  الحرائق.  وإطفاء  واإلنقاذ  كالبحث  الطوارئ 

تحرير الرقة يف ترشين األول/أكتوبر 2017 بدأ املجتمع املحيل 

بتحديد مواقع املقابر الجامعية التي أنشأها داعش يف املدينة 

املدفونة  الجثث  وجود  ملواقع  إضافة  بها،  املحيطة  واملناطق 

العاملي  التحالف  قوات  غارات  خلفته  الذي  الركام  تحت 

العائالت  آالف  بدأت  الوقت،  ذات  ويف  داعش.  ومتفجرات 

املهجرة بالعودة إىل الرقة عىل أمل مل شملها مبن فقدت من 
أحبائها يف فرتة حكم داعش أو حصار الرقة.61

مجلس  أنشأ   2018 الثاين/نوفمرب  كانون  ويف  لذلك،  ونتيجة 

الرقة املدين فرعا من فريق االستجابة األولية الستخراج الرفات 

البرشية وإعادة دفنها يف قبور فردية. وأرشفت لجان مختلفة 

من ضمن مجلس الرقة املدين عىل فرع استخراج الرفات يف 

بشكل  الواقع  يف  يعمل  كان  الذي  األولية،  االستجابة  فريق 

القبور املوجودة داخل  بالتحقيق بشأن  الفريق  مستقل. بدأ 

املجاورة يف  والبلدات  القرى  إىل  انتقل  ثم  الرقة ومن  مدينة 

املحافظة. وكانت بعض املقابر التي استخرجها فريق االستجابة 

األولية مواقع كبرية ومعروفة لداعش )مثل ملعب الرشيد يف 

مدينة الرقة حيث تم الكشف عن 533 جثة(، بينام كان هناك 

مقابر أصغر حفرها السكان املدنيون لدفن أولئك الذين قتلوا 

يف معركة الرقة. 

ويف الفرتة ما بني إنشاء فرع استخراج الرفات يف كانون الثاين/

نوفمرب 2018 وإعادة تنظيمه ليصبح فريق شؤون املفقودين 

 ،2021 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  السوري  الرشعي  والطب 
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استخرج فريق االستجابة األولية حوايل 6 آالف جثة من 28 

مقربة جامعية. وحاول الفريق التعرف عىل بعض الجثث عىل 

الهوية  وبطاقات  العائالت  لدى  املتوفرة  املعلومات  أساس 

واملتعلقات الشخصية التي ُوجدت يف املقابر. ويف ذلك الوقت، 

مل يكن لدى أعضاء الفريق املهارات أو املعدات الالزمة إلجراء 

تحليل طب رشعي كامل والتعرف عىل الجثث، وانصب تركيز 

الجهات املانحة واملجتمعات املحلية عىل فتح املقابر برسعة 

واستخراج الجثث بدال من إجراء التحقيقات البطيئة املضنية 

الالزمة للتعرف عىل هوية الرفات. وقام الفريق بهذا العمل 

بالرغم من العوائق الصعبة التي تراوحت من املقابر املفخخة 

– التي فخخها داعش بشكل ممنهج – وحتى انعدام االستقرار 

العسكرية  الحمالت  فيها  مبا  السيايس يف شامل رشق سوريا، 

املهمة  هذه  األولية  االستجابة  فريق  أعضاء  توىل  الرتكية. 

الصعبة دون أجر منتظم أو دعم نفيس – اجتامعي. 

ويف خريف 2019، وإدراكا منه لحجم التحديات واحتامالت 

إحراز تقدم ملموس يف البحث عن املفقودين يف شامل رشق 

فرع  بدعم  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  بدأ  سوريا، 

استخراج الرفات التابع لفريق االستجابة األولية وتطوير خطة 

إلعادة تنظيمه عىل املدى الطويل وتحويله إىل فريق مستقل. 

للمزيد من املعلومات حول األعامل املبكرة لفريق االستجابة 

األولية ميكنكم الرجوع لتقرير املركز السوري السابق ’البحث 

والتوصيات  التقييم  سوريا:  رشق  شامل  يف  املفقودين  عن 

لفريق االستجابة األولية.‘

الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون  فريق  إطالق 
السوري 

تدريب شخيص  تنظيم  وبعد   2021 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف 

الفريق  مع  أربيل  يف  الرشعي  الطب  وتقنيات  خربات  عىل 

األرجنتيني ألنرثوبولوجيا الطب الرشعي، أعاد فريق االستجابة 

املفقودين والطب  ليصبح فريق شؤون  األولية إطالق نفسه 

الرشعي السوري وأعلن استقالله عن فريق االستجابة األولية 

لفريق  الجديدة  الوضعية  وتتيح هذه  املدين.  الرقة  ومجلس 

كمنظمة  العمل  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون 

عن  البحث  يف  ومتخصصة  سياسيا  محايدة  سورية  مدنية 

املفقودين. 

الشكل 11: خريطة توضح مواقع املقابر الجامعية التي قام فريق شؤون املفقودين والطب الرشعي السوري باستخراج الرفات منها.

https://ar.syriaaccountability.org/2143/
https://ar.syriaaccountability.org/2143/
https://ar.syriaaccountability.org/2143/
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شؤون  فريق  تنظيم  إعادة  متت  اإلطالق،  إعادة  من  وكجزء 

املفقودين والطب الرشعي السوري إىل سلسلة من املجموعات 

مهارات  تطوير  الـ43  ألفراده  تتيح  التي  املتخصصة  الفرعية 

والتحليل  التحقيقات  وإجراء  الجثث  انتشال  يف  متخصصة 

وإدارة قواعد البيانات وإرشاك اإلعالم والتواصل مع العائالت. 

والدعم  املكثف  التدريب  يتلقى  بالكامل  الفريق  يزال  وال 

األرجنتيني  والفريق  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  من 

اآلخرين  الرشكاء  من  وعدد  الرشعي  الطب  ألنرثوبولوجيا 

الذين ميتلكون الخربات الالزمة يف مجاالت متعددة منها نزع 

األلغام واإلسعافات األولية النفسية. وليتمكن من الرتكيز عىل 

شؤون  فريق  أوقف  السياقية  والتحقيقات  التدريبات  هذه 

املقابر  فتح  عمليات  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين 

الجامعية غري املعرضة للخطر. 

مقاربة  واستخدام  القادمة  الخطوات 
الطب الرشعي يف إجراء التحقيقات

بدأ املركز السوري للعدالة واملساءلة وفريق شؤون املفقودين 

والطب الرشعي السوري بتنفيذ املرحلة الثانية من التحقيقات. 

ما  أصل  من  جثة  آالف   6 الفريق  انتشل  أعاله،  ذكرنا  وكام 

يقدر بحوايل 12 ألف مفقود يف شامل رشق سوريا خالل فرتة 

حكم داعش؛ ويبدو أن قلة فقط من الجثث التي تم انتشالها 

تعود لضحايا إعدامات داعش. ويف األغلب، توجد عرشات من 

مراكز االحتجاز واملقابر التي مل يتم الكشف عنها حتى اآلن. 

ولنتمكن من التعرف عىل معتقلني بعينهم، سيكون عىل املركز 

املفقودين والطب  للعدالة واملساءلة وفريق شؤون  السوري 

التعرف املحتملة يف  الرشعي السوري تضييق نطاق عمليات 

الثاين  الفصل  الذي ُعرض يف  التحليل األويل  كل مقربة. ويُعد 

من هذا التقرير الخطوة األوىل يف هذه العملية، ألنه يعتمد 

والنقل  االعتقال  بعمليات  للتنبؤ  الالزم  السياقي  الفهم  عىل 

ودوائر  للمختفني  مجموعات  وبتحديد  املعتقلني.  ومصري 

املجموعات  لهذه  املنتمني  باألفراد  وربطها  االعتقال  مراكز 

السيايس  )كاالنتامء  بينهم  فيام  املشرتكة  الخصائص  بناء عىل 

يستخدم  أن  ميكن  وغريها(،  االعتقال  وتاريخ  اإلقامة  ومكان 

املركز السوري الحاالت التي تم حلها لبناء الفرضيات املتعلقة 

بتلك التي مل تحل بعد والتي تشرتك معها بنفس الخصائص. 

وبالرغم من األدوات التحليلية التي ميكن أن تستخدم لتوليد 

مجموعات أكرث تعقيدا وتحديد الصالت مع الحاالت األخرى 

تقع خارج نطاق هذا التقرير، إال أن الخالصة الرئيسية ملقاربة 

التحليل الجنايئ والطب الرشعي املنسقة هذه هي أن األفراد 

املجموعة  نفس  من  الخصائص  نفس  يف  يتشاركون  الذين 

التايل  الجزء  يستخدم  املصري.62  نفس  يف  عادة  يتشاركون 

واألخري من هذا الفصل صور األقامر الصناعية التي تبني املقابر 

الرشعي  والطب  املفقودين  فريق شؤون  قام  التي  الجامعية 

لتوضيح  الرقة  محافظة  يف  منها  الرفات  باستخراج  السوري 

املركز  يستخدمها  التي  الرشعي  الطب  عىل  القامئة  املقاربة 

املفقودين والطب  للعدالة واملساءلة وفريق شؤون  السوري 

الرشعي السوري يف البحث عن املفقودين.

واإلعدام  االعتقال  لحلقة  الرشعي  الطب  تحليل 
والدفن:

كام ذكرنا أعاله تم توزيع األجنحة املختلفة يف جهاز داعش 

األمني ومراكز االحتجاز التي كانت يديرها التنظيم جغرافيا. 

فبحسب مستندات داعش التي وجدت يف مدينة الطبقة يف 

يف  يُنقلون  املعتقلون  كان  املثال،  سبيل  عىل  الرقة  محافظة 

البداية داخل املدينة وبني البلدات املجاورة كاملنصورة. ومن 

الشكل 12: سجن سد املنصورة غرب مدينة الرقة، وموقع املقربة يف السلحبية 
الغربية والتي كانت ضمن دائرة االعتقال واإلعدام والدفن.
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تلك  عن  مسؤولة  كانت  الطبقة  يف  داعش  وحدات  أن  املرجح 

املوجودة يف املنصورة، كام هو واضح يف مذكرة بتاريخ ترشين 

من  الطبقة  يف  األمني  املكتب  فيها  طلب   2014 الثاين/يناير 

الرشطة اإلسالمية يف املنصورة نقل معتقل إىل املكتب األمني ألنه 

كان »مطلوبا من األكراد«.63 واألغلب يف هذه الحالة أن املكتب 

مع  للسجناء  محتمل  لتبادل  معتقل  لتأمني  يسعى  كان  األمني 

القوات الكردية. ومن املحتمل أن املعتقل نقل إىل أحد السجون 

األمنية التي كان يديرها داعش يف مدينة الطبقة يف ذلك الوقت. 

ولكن من املمكن أيضا أن هذا املعتقل نقل إىل سجن أمني آخر 

هو سجن سد املنصورة األقرب من حيث املسافة. تم استخدام 

هذا السجن بشكل كبري يف الفرتة ما بني 2013 - 2014، حيث قام 

تنظيم داعش خالل هذه الفرتة بإنشاء زنازين للحبس االنفرادي 

املركز  وثق  وحولها.  للسد  الخارجية  املعدات  مخازن  داخل 

مفقودون  فيها  حاالت شوهد  عدة  واملساءلة  للعدالة  السوري 

الذين  األفراد  شهادة  وبحسب  السجن.  هذا  داخل  مرة  آخر 

أسابيع يف آب/أغسطس 2013،  لعدة  السجن  احتجزوا يف هذا 

كان هناك معتقلون أكراد من كوباين يف هذا السجن: مام يدل 

عىل أن داعش استخدمت عىل األقل جزءا من هذا املكان كسجن 

أمني. ولكن من املحتمل أيضا أن الرشطة اإلسالمية كانت تنقل 

املعتقلني لسجن سد املنصورة، كام حصل مع شاب مراهق حكم 

عليه بالجلد بعد اتهامه برسقة دراجة نارية. وأفيد بأن عمليات 

تتم يف  كانت جميعها  األحكام  وتنفيذ  واملحاكامت  االستجواب 

هذا املكان، الذي كان يديره قاض معروف بوحشيته. ويقال إن 

داعش أعدمت الكثري من املحتجزين يف هذا السجن من بلدات 

وقرى محافظة الرقة بعد اتهامهم باالرتداد عن اإلسالم.64 

الصناعية  األقامر  وتحليل صور  امليداين  التوثيق  عمليات  ولكن 

تبني أن املطاف انتهى بأولئك الذين ُحكم عليهم باملوت يف سجن 

سد املنصورة يف مكان آخر. فعىل األرجح أنهم قتلوا قرب مقربة 

السلحبية الغربية القريبة من سد املنصورة، والتي أنشأتها داعش 

يف ذات الوقت الذي أنشأ فيه سجن سد املنصورة. نقب فريق 

ترشين  يف  املقربة  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون 

 158 منها  واستخرج   ،2020 ونيسان/أبريل   2019 األول/أكتوبر 

جثة. ظهرت عىل جميع هذه الجثث عالمات اإلعدامات امليدانية 

األفراد  من  العديد  رؤوس  وكانت  داعش،  ينفذها  كان  التي 

املدفونني فيها مقطوعة. متكن الفريق السوري من التعرف عىل 

جثة واحدة عىل األقل استخرجت من مقربة السلحبية الغربية 

وهي لشخص بُلّغ عن أنه كان محتجزا يف سجن سد املنصورة. 

وأفاد السكان الذين تصادف وجودهم قرب املوقع أنهم شهدوا 

شخصيا عملية إعدام متت يف جنح الظالم ودفن شخصني يف جزء 

معني من املقربة. متكن فريق شؤون املفقودين والطب الرشعي 

السوري من تحديد املنطقة واستخرجوا رفات الشخص املعني. 

الجمعية  يف  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  رشكاء  وبحسب 

األمريكية لتقدم العلوم )AAAS(، وجدت الجمعية التي حللت 

الصور امللتقطة يف أوقات مختلفة لعدد من املقابر يف محافظة 

الرقة أن مقربة السلحبية الغربية أنشأت عىل األغلب يف الفرتة 

ما بني حزيران/يونيو 2014 وكانون األول/ديسمرب 2014. فكام 

هو باد يف الشكل 10 يف حزيران/يونيو 2014 فإن التل املوجود 

أي  تكن هناك  زراعية. ومل  بأراض  كان محاطا  املوقع  يف وسط 

عالمات تدل عىل أعامل حفر حديثة بالرغم من وجود عدد من 

القالبات ومبنى مؤقت غرب املوقع. وتشري الصور امللتقطة بعد 

املنطقة، حيث ظهرت خمس  تضاريس  تغري يف  إىل وجود  عام 

أنه تراب أو حىص  يبدو  التلة وأكوام ما  الرتاب عىل  أكوام من 

التلة  عىل  ظهر   2015 الثاين/يناير  كانون  وبحلول  التلة.  غرب 

سلسلة من الحفر والخنادق التي متيز بها أسلوب داعش بالدفن. 

وأكوام  القالبات  كانت  التلة حيث  املوجودة غرب  املنطقة  أما 

الرمل فسويت باألرض. مام يشري إىل أن داعش حفرت معظم 

القبور يف مقربة السلحبية الغربية يف الفرتة ما بني حزيران/يونيو 

وكانون األول/ ديسمرب 2014. 

الشكل 13: سد املنصورة، حيث أدار داعش مركزا لالعتقال يف الفرتة ما 
بني 2013 - 2014.
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 ونحتاج يف هذه املرحلة للمزيد من التوثيق لنحدد األشخاص 

اآلخرين الذي ميكن أن يكونوا قد ُدفنوا يف السلحبية الغربية 

نطاق  لتحديد  تكفي  إحصايئ  معنى  ذات  أمناط  وتحديد 

من  ولنتمكن  داعش.  بها  تسبب  التي  االختفاء  عمليات 

مقربة  يف  املطاف  بهم  انتهى  الذين  األشخاص  عىل  التعرف 

السلحبية الغربية تحديدا، نحتاج إلجراء املزيد من املقابالت 

أشهر  الستة  فرتة  خالل  املنطقة  يف  كانوا  الذين  السكان  مع 

التي يبدو أن معظم القبور الفردية حفرت فيها. حيث ميكن 

للشهادات الشفوية والوثائق الخطية التي كانت موجودة يف 

التي  الدائرة  نطاق  توضح  أن  املنصورة  سد  كسجن  سجون 

تربط ما بني هذين املوقعني. وميكن لقاعدة بيانات األشخاص 

تشري  أن  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  لدى  املفقودين 

إىل وجود أشخاص بعينهم يف هذا السجن خالل هذه الفرتة، 

وتشري بالتايل إن كان من املجدي مقارنة العينات البيولوجية 

املأخوذة من أقارب املفقودين بالعينات التي أخذها الفريق 

السوري من مقربة السلحبية الغربية. 

للعدالة واملساءلة وفريق شؤون  السوري  املركز  ويجب عىل 

جمع  عىل  يعمال  أن  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين 

معلومات حول مجموعات االختفاء ودوائر االعتقال يف كامل 

الشامل السوري لتحديد االحتاملية اإلحصائية النتهاء املطاف 

باألشخاص الذين يتشاركون بنفس الخصائص يف نفس املكان. 

ويعطي تحليل الطب الرشعي األويل املعروض هنا فكرة عن 

نوع التحقيقات التي ميكن أن يقوم بها املركز السوري للعدالة 

واملساءلة وفريق شؤون املفقودين والطب الرشعي السوري 

بناء عىل الوثائق التي جمعوها. 

 

الشكل 14: موقع املقربة يف السلحبية الغربية يف الفرتة ما بني حزيران/يونيو 2014 
وكانون الثاين/يناير 2015، وتظهر الصور خنادق القبور شيئا فشيئا عىل التلة يف 

الجانب األمين من الصورة. 

يناير 2013

يناير 2014

يناير 2015
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السوري  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون  فريق  تطور  يتوافق 

مع النمط األوسع الستخدام أساليب التحقيقات الجنائية والطب 

هذا  اسُتخدمت  اإلنسان.  انتهاكات حقوق  يف  للتحقيق  الرشعي 

أساليب  استخدام  تتضمن  والتي  التخصصات  املتعددة  املقاربة 

علم اآلثار واألنرثوبولوجيا للتحقيق يف حاالت االختفاء واستخراج 

بانتهاكات  املتعلقة  التحقيقات  يف  املقابر  من  البرشية  الرفات 

 1984 يف  ثم  املايض.  القرن  من  السبعينيات  يف  اإلنسان  حقوق 

يف  واألنرثوبولوجيا  اآلثار  علامء  من  فريق  قام  القرن  ذات  من 

األمرييك كاليد سنو،  األنرثوبولوجيا  عامل  بالتعاون مع  األرجنتني 

بإنشاء الفريق األرجنتيني ألنرثوبولوجيا الطب الرشعي لتوظيف 

مهاراتهم يف سياق حقوق اإلنسان. ويعد الفريق األرجنتيني أحد 

مقابر  عىل  عرثوا  حيث  األسلوب،  هذا  تطبيق  عىل  األمثلة  أول 

يف  القذرة  الحرب  خالل  اختفوا  ملدنيني  البرشي  الرفات  تحتوي 

األرجنتني )1973 – 1984(. 

ومنذ ذلك الحني، تشكلت فرق محلية شبيهة حول العامل اعتمدت 

التدريب  عىل  للحصول  األرجنتيني  كالفريق  منظامت  عىل 

التحقيقات  منظامت  من  مجموعة  وتطورت  األويل.  والدعم 

يف  ظهرت  وحتى  الالتينية،  أمريكا  يف  الرشعي  والطب  الجنائية 

أمكان بعيدة مثل قربص.65 معهد الطب الرشعي الغواتياميل هو 

مثال ساطع لهذا النمط، ويتابع املعهد الحقيقة والعدالة لعائالت 

األهلية  الحرب  خالل  اختفى  شخصا  من 40 ألف  يقارب  ما 

املرتكبني.  محاسبة  إىل  يسعى  كام   ،)1960-1996( الغواتياملية 

فقد تأسس معهد الطب الرشعي الغواتياميل يف  1997 بعد أن 

تدرب كادر املعهد عىل الطب الرشعي تحت إرشاف الدكتور كاليد 

سنو وكسبوا الخربة من الخالل القيام باستخراجات يف أمكان مع 

بعد النزاع مثل البوسنة وكردستان العراق. وأسس معهد الطب 

أوائل  وبدأ يف  مانحة  الغواتياميل عالقات مع حكومات  الرشعي 

األلفيات، مع دعم متزايد من حكومة غواتيامال، القيام باستخراج 

أجل  من  الجينية  العينات  وفحص  غواتيامال  يف  جامعية  مقابر 

الطب  معهد  كادر  أدىل   ،2011 ويف  الرفات.  هوية  التعرف عىل 

الغواتياملية  املحاكم  الغواتياميل بشهادة يف محاكمة يف  الرشعي 

وهي أدت إىل إدانة ضباط الجيش املسؤولني عىل مجزرة دوس 

ايريس 1982. ومنذ تأسيس معهد الطب الرشعي الغواتياميل فإنه 

استخرج أكرث من  7 ألف جثة من داخل 1,650 مقربة تقريبا، كام 

العامل يف طرق الطب الرشعي  ودرب منظامت من جميع أنحاء 
الخاصة للتعرف عىل األشخاص املفقودين.66

تبني هذه األمثلة أن منوذج الفرق املحلية املدربة عىل يد خرباء 

من الخارج والتي يرتكز عملها تحديدا عىل األشخاص املفقودين 

بدأ ينترش بشكل أكرب ويحقق نجاحا عىل مر التاريخ. 

فريق يستخرج   :15  الشكل 
والطب املفقودين   شؤون 
جامعية مقربة   الرشعي 

 .تجريبية يف أربيل

فريق شؤون 
املفقودين والطب 

الرشعي السوري 
يف السياق األوسع 

للتحقيقات الجنائية 
والطب الرشعي
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فرتة  األطول  السوري  النزاع  أبعاد  أحد  املفقودين  يُعد ملف 

وأكرثها إيالما. حيث ال يزال هناك عرشات آالف املفقودين يف 

مناطق للنظام، ومن املرجح أن الكثري منهم يقبع يف سجون 

آخرين يف شامل رشق سوريا  آالف  – وعدة  السوري  النظام 

اختفوا إبان حكم داعش. يتسبب اختفاء هؤالء لفرتة طويلة 

والغموض الذي يحيط مبصريهم ومكان وجودهم بآثار نفسية 

ومادية خطرية عىل عائالتهم، فهي ال تعرف حتى اآلن مصري 

أبنائها املفقودين، ومل تتمكن من الحداد عىل أحبائها الذين 

إمكانية تحقيق  باألمل يف  التمسك  أنها فقدتهم، وال  يحتمل 

العدالة واملصالحة بعد انتهاء النزاع. 

هذا  املوايت  غري  والقانوين  السيايس  املشهد  كرس  االن  وحتى 

الوضع وأعاق التقدم عىل أعىل مستويات االهتامم الدويل يف 

التقرير،  هذا  يبني  وكام  ذلك،  من  وبالرغم  سوريا.  يف  النزاع 

ال تزال هناك فرص هامة يف شامل رشق سوريا إلحراز تقدم 

فوري يف البحث عن ضحايا داعش من املفقودين والتحضري 

عن  للبحث  مبادرة  إلطالق  الدولة  مستوى  عىل  للعمل 

التي جمعها  الوثائق  املفقودين يف سوريا. كشفت  األشخاص 

املركز السوري للعدالة واملساءلة من شامل رشق سوريا خالل 

االعتقال  لعمليات  أساسية  أمناط  وجود  املاضية  السنوات 

تنظيم  ارتكبها  التي  القضاء  خارج  واإلعدامات  واالحتجاز 

داعش والتي ميكن أن تدعم عمليات التعرف عىل املفقودين. 

والطب  املفقودين  شؤون  فريق  عمل  مع  جمعها  وعند 

االن  األهم حتى  التقدم  الجهود  السوري متثل هذه  الرشعي 

يف البحث عن املفقودين. وبدعم من املركز السوري وخرباء 

الرشعي،  الطب  ألنرثوبولوجيا  األرجنتيني  كالفريق  خارجيني 

والتنظيمية  التكتيكية  العوائق  مبواجهة  السوري  الفريق  بدأ 

التي عطلت يف السابق جهوده يف التعرف عىل آالف الجثث 

التي استُخرجت من املقابر يف شامل رشق سوريا. 

عملية  املفقودين  من  داعش  ضحايا  عن  البحث  ولكن 

تحتاج وقتا طويال، وستحتاج لدعم دائم من جهات متعددة 

وللتنسيق فيام بينها. ومع تهديد عودة ظهور داعش يف سوريا 

أصبح من املُملّح اآلن، وأكرث من أي وقت مىض، دعم الجهود 

يف شامل رشق سوريا والتي ستتيح تحقيق العدالة الحقيقية 

لضحايا داعش ومحاسبة املجرمني. ولذلك يوجه املركز السوري 

للعدالة واملساءلة توصياته ملختلف الجهات املعنية كام ييل:

 اإلدارة الذاتية والسلطات املحلية يف
  شامل رشق سوريا:

• السامح للجنة الدولية للصليب األحمر بالدخول إىل 	

سجون قوات سوريا الدميقراطية والسامح بالتواصل 

تتمكن  مل  اليوم  املعتقلني وعائالتهم. فحتى  بني  ما 

آالف العائالت يف شامل رشق سوريا من معرفة ما 

أبناؤها وبناتها موجودين يف سجون قوات  إن كان 

سوريا الدميقراطية. وإىل جانب إتاحة وصول اللجنة 

للسجون يجب الكشف بشكل أوسع عن املعلومات 

املتعلقة بجنسيات مقاتيل داعش املوجودين داخل 

معتقالت قوات سوريا الدميقراطية.

• والطب 	 املفقودين  فريق شؤون  دعم  االستمرار يف 

الوصول  إمكانية  إتاحة  السوري من خالل  الرشعي 

الوصول  املقابر ومرافق املختربات وتيسري سبل  إىل 

خارج  املوجودين  الرشعي  والطب  التوثيق  لخرباء 

البالد للمقابر.

• والطب 	 املفقودين  شؤون  فريق  بتوسيع  السامح 

الرشعي السوري ليتمكن من العمل خارج محافظة 

سيتمكن  حيث  الزور  دير  مبحافظة  ابتداء  الرقة، 

الفصل الرابع
االستنتاجات والتوصيات
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من استكامل العمل الذي بدأه يف استخراج الرفات 

البرشي.

• متكني املركز السوري للعدالة واملساءلة من الوصول 	

سوريا  قوات  سجون  يف  املعتقلني  داعش  ملقاتيل 

بالبحث  املتعلقة  الوثائق  لغرض جمع  الدميقراطية 

عن املفقودين.

• الحصول 	 تم  التي  الداخلية  داعش  سجالت  إتاحة 

قبضة  من  سوريا  رشق  شامل  تحرير  خالل  عليها 

التنظيم لغرض إجراء تحليالت التحقيقات الجنائية 

والطب الرشعي.

• إعادة االستثامر يف الجهود السابقة من أجل إنشاء 	

شؤون  فريق  يدعم  املفقودين  لشؤون  مكتب 

طريق  عن  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين 

أحد  اختفاء  عن  التبليغ  تريد  التي  العائالت  إحالة 

يف  الذاتية  اإلدارة  تضمن  أن  ويجب  إليه.  أفرادها 

التمويل  املكتب  يتلقى هذا  أن  شامل رشق سوريا 

والتدريب الكايف. 

 حكومة الواليات املتحدة والتحالف
  الدويل للقضاء عىل داعش

• وفريق 	 واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  إطالع 

عىل  السوري  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون 

مستندات داعش الداخلية التي تم الحصول عليها 

خالل تحرير شامل رشق سوريا لغرض تحديد املواقع 

املحتملة للمفقودين. فقد قدم املركز السوري طلبا 

مبوجب ’قانون حرية املعلومات‘ للحصول عىل هذه 

القيادة  من  تحديدا  الرد،  بانتظار  يزال  وال  الوثائق 

الوسطى األمريكية.

• بالوصول 	 للسامح  الدميقراطية  سوريا  قوات  دعم 

ملعتقيل داعش وإجراء مقابالت معهم حول حقوق 

اإلنسان. 

• 	 – سوريا  رشق  شامل  يف  برنامج  وتعديل  إنشاء 

املركز  اقرتحها  التي  العريضة  الخطوط  مع  ينسجم 

السوري لتوفري الدعم املوجه واملجتمعي لألشخاص 

خالل  أحباءهم  فقدوا  أو  إلصابات  تعرضوا  الذين 

غارات التحالف. حيث تعتقد بعض العائالت التي 

قابلها املركز السوري أن أبناءها وبناتها اختفوا خالل 

واحدة من غارات التحالف، وبالرغم من أن الواليات 

واإلصابات  القتىل  عن  مبسؤوليتها  اعرتفت  املتحدة 

واألرضار التي لحقت باملمتلكات، إال أنها مل تقدم أي 

تعويضات للضحايا. 

 الجهات الفاعلة يف مجال العدالة الدولية

• جهات 	 لسوريا/  واملستقلة  املحايدة  الدولية  اآللية 

للتشارك  ثنائية  اتفاقيات  توقيع  الدولية:  االدعاء 

بشأن  تحقق  التي  املنظامت  مع  باملعلومات 

الوثائق  تشارك  يتم  بحيث  املفقودين،  األشخاص 

الجنائية  املالحقة  عمليات  ودعم  العالقة  ذات 

والكشف عن الحقيقة بشكل فاعل. 

• التنسيق 	 التي تالحق جرائم داعش:  جهات االدعاء 

لضامن  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  مع 

استجواب مجرمي داعش حول أي معلومات تتعلق 

بنظام االعتقال يف التنظيم وضحاياه.

• لتعزيز 	 املتحدة  لألمم  التابع  التحقيق  فريق 

داعش  جانب  من  املرتكبة  الجرائم  عن  املساءلة 

إقليم  يف  األدلة  وجمع  التحقيق  وهيئة  )يونيتاد( 

بني  ما  التنسيق  يف  االستمرار  العراق:  كردستان 

https://ar.syriaaccountability.org/3621/
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عمليات التحقيق يف سوريا والعراق من خالل تشارك 

املعلومات مع املركز السوري للعدالة واملساءلة وفريق 

وتطوير  السوري،  الرشعي  والطب  املفقودين  شؤون 

هذه الجهود أكرث مع تقدم عمليات التحقيق )مثال: 

عن طريق تشارك املعلومات املتعلقة بضحايا االختفاء 

املحتجزين  داعش  ملجرمي  الوصول  وإتاحة  القرسي؛ 

خارج الحدود؛ وإنشاء قاعدة بيانات مشرتكة للحمض 

النووي ما بني سوريا والعراق(. 

 املجتمع الدويل

• والطب 	 املفقودين  شؤون  املايل لفريق  الدعم  توفري 

الرشعي السوري للسامح باالستمرار يف التدريب وبناء 

القدرات.

• واملنظامت 	 األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دعم 

الدعم  مجال  يف  الالزمة  الخربات  متتلك  التي  األخرى 

 – النفيس  الدعم  برامج  لتوفري  االجتامعي   – النفيس 

املفقودين يف شامل رشق سوريا.  لعائالت  االجتامعي 

جدا،  محدود  سوريا  داخل  للعائالت  املتوفر  فالدعم 

ولكن نجحت اللجنة الدولية للصليب األحمر بالعمل 

مع املجتمعات السورية يف دول الجوار.

• إعادة األجانب املحتجزين حاليا يف سجون قوات سوريا 	

الدميقراطية إىل بالدهم لتتم محاكمتهم هناك وتوفري 

شامل  يف  الذاتية  لإلدارة  القدرات  وبناء  املايل  الدعم 

املزعومني  داعش  مقاتيل  لضامن حصول  سوريا  رشق 

عىل محاكامت عادلة.

• لحقوق 	 السامي  للمفوض  املتحدة  األمم  مكتب 

الجمهورية  بشأن  الدولية  التحقيق  لجنة  اإلنسان/ 

املركز  به  قام  الذي  العمل  عرض  السورية:  العربية 

املفقودين  شؤون  وفريق  واملساءلة  للعدالة  السوري 

املتحدة  األمم  مناقشات  يف  السوري  الرشعي  والطب 

القامئة حول مسألة إنشاء آلية مخصصة مللف املعتقلني 

النقاشات  تركز هذه  أن  املفقودين. يجب  واألشخاص 

عىل فرص إحراز تقدم ملموس عىل األرض يف إعادة مل 

شمل العائالت مع أحبائها املفقودين.
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امللحق 1: خصائص مراكز االعتقال

النقطة 11 )محافظة الرقة(

األمنية  السجون  بني  من  األشهر  السجن  هو   11 النقطة 

التي وثقها املركز السوري للعدالة واملساءلة لهذا التقرير، 

واملقر العسكري لداعش والسجن األمني املركزي يف الرقة. 

تعرف النقطة 11 كذلك باسم ملعب البلدية أو »امللعب 

األسود«. وشوهد الكثري من املدنيني الذين ألقت الحسبة 

أو الرشطة العسكرية القبض عليهم بتهم غري أمنية الحقا 

يف النقطة 11. كام نقل العديد من أفراد وحدات حامية 

الذين  األكراد  السوريني  والصحفيني  الكردية  الشعب 

اعتقلوا ألغراض تبادل السجناء مع وحدات حامية الشعب 

الكردية يف مرحلة ما إىل النقطة 11. كذلك كانت النقطة 

مل  التي   – األخرى  االحتجاز  مراكز  من  للعديد  مقرا   11

يكن جميع نزالئها من املعتقلني األمنيني. وإن حقيقة أن 

والرشطة  الحسبة  معتقيل  الحتجاز  استُخدم  املرفق  هذا 

مرافق  أكرث  تجعله  التي  األسباب  أحد  كانت  اإلسالمية 

االحتجاز شيوًعا يف توثيقات املركز السوري يف هذا التقرير. 

مجمع سجن امليادين )محافظة دير الزور(:

حيث  امليادين.  مدينة  يف  الشارع  نفس  يف  املوجودة  املنازل  بني  ما  الربط  طريق  عن  االحتجاز  مراكز  من  املجمع  هذا  داعش  أنشأ 

القضائية  املرافق األكرب لالحتجاز بشكل عام وإجراء املحاكامت  بينام خصصت  الحسبة،  املرافق األصغر الحتجاز معتقيل  استُخدمت 

التي كانت تصدر أحكام اإلعدام يف العادة. تضّمن األشخاص املفقودون الذين وثق املركز السوري اختفاءهم والذين شوهدوا آخر مرة 

يف مجمع السجون هذا مقاتلني من الجيش السوري الحر ووحدات حامية الشعب الكردية وعددا من املدنيني الذين اعتقلتهم قوات 

هت إليهم تهمة التعاون مع الحكومة السورية.  الحسبة ومن ثم ُوجِّ

مضافة الشدادي )محافظة الحسكة(

تُعد هذه املضافة األكرث شهرة من بني املضافات التي كان داعش يستخدمها إليواء النساء اللوايت كان التنظيم ينوي إعادة تزويجهن 

ملقاتيل داعش، والتي حظيت بالنزر اليسري من التغطية اإلعالمية مقارنة بالسجون األخرى. وتضمنت النساء املحتجزات األرامل واألمهات 

الحوامل والنساء األيزيديات املختطفات من العراق. وبالتايل ومع أن املضافة مل تحتجز أشخاصا خالفوا قوانني داعش، إال أن نزيالتها 

كانوا محتجزات بشكل تعسفي واختفوا يف عدة حاالت بعد نقلهن إىل مضافة الشدادي تحديدا. 

سجن يف  مؤقتة  زنزانات   :16  الشكل 
النقطة 11
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امللحق 2: مرافق اعتقال داعش بحسب املحافظات

مالحظة: ال تبني هذه الخرائط مواقع كل مرافق االعتقال التي وثقها املركز السوري للعدالة واملساءلة، وقد اكتشف املركز مجموعات 

من مرافق يف قرى وبلدات هجني والكرسة وغرانيج يف محافظة دير الزور مل تضّمن يف هذا التقرير باعتبار املساحة املحدودة هنا، ولكنه 

من املمكن االطالع عليها يف موقع البحث عن حقيقة ما بعد تنظيم داعش. 

ومن املمكن االطالع عىل خريطة مرافق االعتقال املوجودة يف الرقة عىل صفحة 8.

خريطة سجون الحسكة

خريطة سجون محافظة دير الزورخريطة سجون محافظة حلب

https://truthafterisis.org/ar/
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امللحق 3: تحليل صور األقامر الصناعية ملواقع املقابر

مقربة الرشيد

تقع هذه املقربة قرب املستشفى الوطني يف وسط الرقة. قام فريق شؤون املفقودين والطب الرشعي السوري باستخراج املقربة 

يف الفرتة ما بني نيسان/أبريل – حزيران/يونيو 2019. وتعود معظم الجثث التي استخرجها الفريق من هذه املقربة ملدنيني قتلوا 

بالعمليات العسكرية ومنهم رجال ونساء وأطفال. ويبدو أن آخرين ماتوا يف املستشفى، كام يبدو من حقيقة أن بعض الجثث كانت 

موجودة يف أكياس تعود للمستشفى الوطني. وقد يكون بعضهم من ضحايا داعش الذين قتلوا يف املستشفى. وأخريا تضمنت املقربة 

أيضا رفات مقاتلني قد يكونون من مقاتيل داعش ومل يكن باإلمكان دفنهم يف مقابر املدينة الرئيسية بسبب الحصار. تبني الصورة 

أدناه محيط مقربة الرشيد يف أيار/مايو 2017 وميثل املضلع املرسوم باللون األخرض املنطقة التي طرأت عليها تغيريات كبرية خالل 

الشهرين السابقني. حيث كان املوقع عبارة عن مساحة مفتوحة قبل آذار/مارس 2017، ولكن بحلول شهر أيار/مايو تحولت املساحة 

املفتوحة ملساحة تخطها الخنادق التي كانت الصفة املميزة ملقابر داعش. وظلت هذه الخنادق ظاهرة حتى متوز/يوليو 2018 

وبعدها اختفت تدريجيا. ويقرتح تحليل صور األقامر الصناعية املتسلسلة زمنيا أن املقربة أنشأت ما بني آذار/مارس – أيار/مايو 2017، 

وتوقف استخدامها بحلول أيار/مايو 2018. 

مقبرة	الرشيد		الجماعية		-	مايو	2017
)AAA( املصدر: الجمعية األمريكية لتقدم العلوم مركز حقوق اإلنسان يف جامعة دايتون
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مقربة تاج

يقع هذا املوقع يف القطاع 5 من مدينة الرقة جنوب 

املفقودين  شؤون  فريق  استخرج  الحيوان.  حديقة 

هناك  املوجودة  املقربة  السوري  الرشعي  والطب 

يف الفرتة ما بني حزيران/يونيو – متوز/يوليو 2019 

معظم  أن  ويعتقد  جثة.   402 منها  واستخرج 

غارات  يف  قتلوا  وأطفال  لنساء  تعود  الجثث  هذه 

مدنيني  رفات  كذلك  القرب  تضمن  كام  التحالف. 

الذي  داعش  ومقاتيل  الوطني  املستشفى  يف  ماتوا 

كانت  كام  املدينة،  خارج  دفنهم  باإلمكان  يكن  مل 

العادة، بسبب الحصار الذي كان مفروًضا عىل الرقة 

يف 2017. تعود الصورة أدناه لشهر أيار/مايو 2017 

عليها  طرأت  التي  للمنطقة  األحمر  املضلع  ويشري 

يف  عاليا  مبنى  األزرق  املثلث  ميثل  بينام  تغريات، 

بدأ   .2017 شباط/فرباير  بحلول  هدمه  تم  الجوار 

حفر الخنادق التي تغطي املوقع يف ميني الصورة يف 

الفرتة ما بني آذار/مارس – أيار/مايو 2017، ومن ثم 

بدأت تختفي يف متوز/يوليو 2018.

مقبرة	التاج	الجماعية	-		فبراير	2017

مقبرة	التاج	الجماعية	-	مايو	2017
)AAA( املصدر: الجمعية األمريكية لتقدم العلوم مركز حقوق اإلنسان يف جامعة دايتون

)AAA( املصدر: الجمعية األمريكية لتقدم العلوم مركز حقوق اإلنسان يف جامعة دايتون



32 المركز	السوري	للعدالة	والمساءلة	

   الملحق  4:

ة  الموقعتار������ النها�ةتار������ ال�دا�ةالمق��
عدد الجثث 
االحدا��اتالمستخرجة

ة ال�انوراما الجماع�ة  2/12/20191/10/2019مق��
ضمن حد�قة ال�انوراما 
 793N 35.940424 Eشمال الج�الجد�د  

38.989925

ة فخ�خة ضمن ارض �راع�ة تقع 1/20/20196/9/2019مق��
N: 35.54475  E: 673جنوب المدينة

38.58482

ة معسكر الطالئع 6/9/20199/18/2019مق��
 �
ضمن ارض �راع�ة تقع ��
معسكر الطالئع سا�قا 

جنوب المدينة
815 :N: 35.54475  E

38.58482

ة ج�ل ال�ام�ة تقع جنوب المدينة ضمن 10/6/201910/20/2019مق��
� ج�ل ال�ام�ة

  42N 35.885297مك�ات ��
E38.972515

ة السلحب�ة ال����ة � �لدة 10/30/20194/9/2020مق��
تقع غرب المدينة ��

 137N 35.940012     Eالسلحب�ة ال����ة
38.7491220

ة المقلع �ج�ل ال�ام�ة العمل مستمر11/5/2019مق��
تقع جنوب غرب مدينة 
الرقة �مقلع ضمن ج�ل 

ال�ام�ة
46N 35.868030   E 

38.925927

ة تل ��دان مستمر4/13/2020مق��
ق مدينة الرقة  تقع ��

 �
�القرب من الحمرات ��
منطقة تل ��دان

234N 35.9608280   E 
39.1058550

ة التاج الجماع�ة  � 6/21/20197/26/2019مق��
جنوب حد�قة الحيوان ��

 402N35.938398   Eالقطاع
39.010829

ة الرش�د  الجماع�ة  4/17/20186/9/2018مق��
ق  ضمن ملعب الرش�د ��

 553N 35.952234  Eالمح�مة 
39.007695

ة الحتاش تقع 45 �م شمال مدينة 8/13/20209/19/2020مق��
45N 36.06156 E  39.0105.0الرقة تق���ا

ة الفروس�ة منطقة �راع�ة تقع 5 �م 8/24/20209/24/2020مق��
 25N 35.967538 Eغرب مدينة الرقة

38.9708180

ة الهجانة ة 9/10/20219/19/2021مق�� تقع 200 م تق���ا من مق��
 7N 35.963693 Eالفروس�ة

38.975543

ة الجامع القد�م  شمال شارع 23ش�ا� 8/26/20199/16/2019مق��
 94N35.952019  E�جانب الجامع

39.020883

ل للمدعو احمد � � م��
ة �� � 7/30/20188/2/2018مق��

جنوب المستودع األصفر ��
 23N 35.960181  Eحارة

39.008832

� حد�قة �� النجار�ن 
ة �� 8/1/20188/5/2018مق��

 �
جنوب الحد�قة الب�ضا ��

 27N 35.959312  E�� النهضة
38.999811

ل للمدعو ف�اض  � � م��
ة �� مق��

� حارة ال�دو
� 7/3/20187/9/2018ع. ��

جنوب المستودع األصفر ��
 41N 35.960173 Eحارة

39.008677

ة الحد�قة الب�ضا � �� 3/14/20186/12/2018مق��
ضمن الحد�قة الب�ضا ��

33N 35.960535  E 38.99767النهضة

� تم إ��ا�ها من ق�ل المجتمع المح��  المقابر الجماع�ة ال��

� قضوا ن��جة العمل�ات الح���ة وحصار المدينة جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات الح���ة وحصار المدينة � وعسك���� جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات الح���ة وحصار المدينة � وعسك���� جميع الجثث تعود لمدني��

� (أطفال و�سا� ورجال)  � أغلبها لمدني��
� الجثث المستخرجة �� تقع �جانب الم��� الوط��

� الذين توفوا ضمن الم���  � المدينة و�ع� المدني��
الذين قضوا ن��جة العمل�ات الح���ة ��

� �الرقة �ما احتوت  ح�ث �انت �ع� الجثث مخزنة ضمن أ��اس تعود للم��� الوط��
� والذين لم يتم دفنهم �المقابر الرئ�س�ة خارج المدينة ن��جة  �ع� الجثث لعسك����

الحصار.

، �ما تم  � � إعدامات م�دان�ة �اإلضافة �ضع رجال مدجي��
معظم الجثث تعود ل�سا� قتلن  ��

� مما �لفت 
قطع رؤوس ال�سا� وهن ال�سات  المال�س التقل�د�ة الخاصة للمجتمع ال����

� نفس المنطقة خالل 
� 20 و25 عامالت �راع�ات �� االن��ا� إ� حدوث  اختطاف ما ب��

موسم حصاد القطن عام 2014

� تم إ��اؤها من ق�ل داعش المقابر الجماع�ة ال��
الوصف

�� ( كفن وحجر لحد ) ح�ث �انت  جميع الجثث �انت مدفونة ���ل نظا�� و��
� من اها�� عنا� التنظ�م افادوا �انه تم  ة ق�ل نها�ة ح�م داعش. ( عائلت�� مخصصة �مق��
 �
ة �حضورهم وحاولت ال�سا� ��ارة قبور ابنائهم وسمح التنظ�م �� دفن ابنائهم ف المق��

المرة االول لالم فقط ولم �سمح اطالقا �عدها ب��ارة القبور )

� (أطفال و�سا� ورجال) الذين قضوا ن��جة العمل�ات  � أغلبها لمدني��
الجثث المستخرجة ��

� الذين توفوا ضمن الم��� ح�ث �انت �ع� الجثث  � المدينة و�ع� المدني��
الح���ة ��

 � � �الرقة �ما احتوت �ع� الجثث لعسك���� مخزنة ضمن أ��اس تعود للم��� الوط��
والذين لم يتم دفنهم �المقابر الرئ�س�ة خارج المدينة ن��جة الحصار.

� ر�ما ضمت ضحا�ا داعش المقابر الجماع�ة ال��

جميع الجثث �انت مدفونة ���ل جما�� وإلعدامات م�دان�ة �ل�اس برتقا�� 

جميع الجثث �انت إلعدامات م�دان�ة ومفصولة الرأس عن الجسد و�عضها �انت فقط 
رؤوس و�عضها أجساد �ال رؤوس.

� نفس الم�ان معسكر المقلع 
جميع الجثث �انت إلعدامات م�دان�ة و�عتقد أنه �ان ��

وهومعسكر لتدر�ب  عنا� داعش  وسجن لداعش( حسب افادات المجتمع المح�� ) .

جميع الجثث �انت مدفونة ���ل جما�� وإلعدامات م�دان�ة و�عتقد أنهم جم�عا عنا� 
� السوري (  للنظام ح�ث �انو جم�عهم ش�اب و�رتدون الل�اس العسكري للج�ش العر��

ج�ش النظام )

معظم الجثث تعود لعسا�ر النظام السوري وعنا� الج�ش الحر قضوا ن��جة الش��ا�ات 
�اإلضافة إ� �ضع �سا� ومن الجدير �الذكر  أن هناك عدد مقابر أخرى  ق���ة  ل�نه من 

� نفس المنطقة
الصعب الوصول إليها �س�ب  وجود معسكر تابع للتحالف ��

. �� معظم �انت تعود لعنا� من داعش ومدفونة ���ل نظا�� و��

 �� � ���ل نظا�� و�� ة ع� جثث تعود لعنا� من داعش ومدفوني�� احتوت المق��
�اإلضافة إ� جثث جماع�ة إلعدامات م�دان�ة �ل�اس برتقا�� .

� إعدامات م�دا�ة واش��ا�ات �ما �انت 
جميع الجثث تعود لعسا�ر النظام السوري قتلوا ��

توجد ه��ات عسك��ة أو �طاقات معدن�ة

� قضوا ن��جة العمل�ات الح���ة وحصار المدينة جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات الح���ة وحصار المدينة � وعسك���� جميع الجثث تعود لمدني��

املقابر التي تم استخراجها من قبل فريق شؤون املفقودين والطب الرشعي السوري
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4/16/20189/20/2019حد�قة األطفال
 �� �

ضمن ال�د�قة ��
 �
5N 35.953835 E 39.00645الفردوس ��

� �� النهضة
6/14/201812/18/2018حد�قة ��

ضمن ال�د�قة جانب 
 19N 35.956064  Eمدرسة جواد انزور 

38.995174

� مفرق الجزرة
ضمن ال�د�قة مقا�ل جامع 12/12/201912/13/2019حد�قة مثلث�ة ��

ق مفرق الجزرة  7N 35.953613 E��ل ��
38.985678

� حارة ال�دو
12/15/201812/19/2018حد�قة �� ��

ضمن ال�د�قة غرب جامع 
الشهداء مقا�ل

� حارة ال�دو
فروج ال��ان ��

12N 35.963639 E 
39.003227

� ��ارة ال�دو 8/27/20199/11/2019��� عر��
� لمال�� ع��  ل عر�� � ضمن م��

� حارة ال�دو غرب 
الد�ل ��

المستودع االصفر
21N 35.963689 E 

39.003237

ة ��ة عفنان تقع جنوب المدينة ع� 9/21/201910/5/2019مق��
40N 35.54407   E39.00582ال���� العام

ة ��ة ف�ج 9/24/20199/30/2019مق��
تقع جنوب غرب المدينة 

ع� ط��� العام ضمن 
حد�قة المقص ط��� حلب

15N 35.906127  
E38.992093

ة مدرسة المنصورة تقع جنوب �لدة المنصورة 10/21/201910/23/2019مق��
     18N 35.816221غرب مدينة الرقة

E38.756890

ة الود�ان � �لدة 3/28/20193/30/2020مق��
تقع غرب المدينة ��
8N 35.8425 E 38.721546الود�ان

ة الفرحانة  15N 36.34255575 Eق��ب من تل أ���9/1/20209/13/2020مق��
38.8414238

� إعدامات م�دا�ة واش��ا�ات �ما �ان� 
جميع الجثث تعود لعسا�ر النظام السوري قتلوا ��

توجد ���ات عسك��ة أو ��اقات معدن�ة

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة وحصار المدينة � وعسك���� جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة . جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة . � وعسك���� جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة قصف مدرسة ال�اد�ة �عام 2017.حسب  جميع الجثث �ان� لمدني��
شهادات من اشخاص �انواموجودين اثناء القصف واثناء الدفن

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة .( ل�اس عسكري لج��  جميع الجثث تعود لعسك����
النظام )

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة وحصار المدينة جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة وحصار المدينة � وعسك���� جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة وحصار المدينة جميع الجثث تعود لمدني��

� قضوا ن��جة العمل�ات ال����ة وحصار المدينة جميع الجثث تعود لمدني��



   الملحق  5:

الرقة
اسم السجن ��� السجن ���ا��ات المعلومات الم�و�ر� موقع السجن

مجموعة السجون ��� الثكنة 
4 غ�� معروف

35.94707966902373 N, 
39.00852058895788 E  � إحدى أر�عة منازل خاصة موجودة ع� نفس الشارع ح�� �ان �عتقل داعش مدني�� مقا�ل بنك ب�مو ‐ �� الثكنة ‐ مدينة الرقة

مجموعة السجون ��� الثكنة 
1 غ�� معروف

35.94707966902373 N, 
39.00852058895788 E  � إحدى أر�عة منازل خاصة موجودة ع� نفس الشارع ح�� �ان �عتقل داعش مدني�� مقا�ل بنك ب�مو ‐ �� الثكنة ‐ مدينة الرقة

مجموعة السجون ��� 2 غ�� معروف
35.94707966902373 N, 
39.00852058895788 E  � إحدى أر�عة منازل خاصة موجودة ع� نفس الشارع ح�� �ان �عتقل داعش مدني�� مقا�ل بنك ب�مو ‐ �� الثكنة ‐ مدينة الرقة

مجموعة السجون ��� الثكنة 
3 غ�� معروف

35.94707966902373 N, 
39.00852058895788 E  � إحدى أر�عة منازل خاصة موجودة ع� نفس الشارع ح�� �ان �عتقل داعش مدني�� مقا�ل بنك ب�مو ‐ �� الثكنة ‐ مدينة الرقة

سجن مش�� األطفال  � أم�� 35.944009 N, 39.004471 E

�ان �قع هذا السجن ضمن قبو مب�� مش�� األطفال وهو مب�� ع� اله��ل لم �كتمل بناؤە واستخدم تنظ�م 
الدولة اإلسالم�ة قبو هذا المب�� كسجن له ب�دا�ة العام 2016 ومن السجناء من �ان محكوما �اإلعدام و�ناء ع� 
شهادة �ع� ذوي المفقودين فقد أخرجت قسد �عد س�طرتها ع� هذا المبنة مجموعة من السجناء ونقلتهم إ� 

جهة غ�� معلومة �ما وتم ا�شتاف مق��ة جد�دة ق���ة من هذا الموقع

وسط ال�لد ‐ مدينة الرقة

سجن المرا�ا  � أم�� 35.948744 N 39.005866 E � عام 2017
�� � � استخدمه داعش كسجن أم��

� ر�ا��
ع�ارة عن نادي �سا�� �� الثكنة ‐ مدينة الرقة

سجن الحس�ة ��� الدرع�ة الحس�ة 35.94168533084046, 
38.99281047994431 � الرقة و�ان سجن كن�سة الشهداء تا�عا لها

وهو أول مقر للحس�ة تأسس �� � من  مدي��ة الب��ة ‐ �� الدرع�ة ‐ الطرف ال�ر��
مدينة الرقة

سجن الحس�ة ��� مفرق 
الجزرة الحس�ة 35.953496 N 38.980321 E � تم تح��له إ� مقر لحس�ة النطقة ال����ة

ل مد�� � م�� �� مفرق الجزرة ‐ مدينة الرقة

طة اإلسالم�ة ���  مركز ال��
اإلدخار طة اإلسالم�ة ال�� 35.954951 N, 38.988761 E ل تعود مل�يته لعائلة كرد�ة خرجت من الرقة واستو� داعش عل�ه � م�� �� اإلدخار ‐ مدينة الرقة

 �
طة اإلسالم�ة  �� مركز ال��

مدرسة عمر بن ع�د الع��ز طة اإللسالم�ة ال�� 35.957087 N, 38.986213 E � عام 2016
� مدرسة �ان��ة تم تح��لها إ� سجن من ق�ل داعش ��

�ان هذا السجن �قع �� �� مدرسة عمر بن ع�د الع��ز ‐ مدينة الرقة

سجن الحد�قة الب��اء غ�� معروف 35.962472 N, 38.996667 E الحد�قة الب��اء ‐ وسط مدينة الرقة

سجن بناء الجم���  غ�� معروف
35.95763222391329 N 
39.00147581639249 E

تحت بناء الجم��� وسط مدينة الرقة ‐ محافظة 
الرقة

سجن النطقة 11 غ�� معروف
35.95744722369262 N, 
39.00605346044566 E

� من القبو  طة اإلسالم�ة ,�عدها القسم ال�ر�� ق�ل ان �حول قبو الملعب لسجن �ان الملعب �دا�ة مركزا لل��
المقا�ل لحد�قة ال�جعة حول لسجن وس�� �النقطة 11 �ما وتقع ف�ه مهاجع ومنفردات وغرف التعذ�ب ذات 

سالسل معلقة �السق� �ما توجد غرف لالمانات توضع فيها امانات السجناء وا��ا غرفة لالرش�� فيها ب�انات 
� من مدينة الرقة وقل�ل جدا من غ�� ج�س�ات . � والسجان�� السجناء مع صورهم �ما و�ان اغلب العنا� المحقق��

الملعب ال�لدي ‐ مدينة الرقة

� الموجود ع�  السجن األم��
شارع ال�ه��اء  � أم�� 35.960892 N, 39.011627 E ل خاص ذوي ار���ع طوابق و�ان القبو مخصصا للتعذ�ب والطابق األول م�اتب  � � م��

�ان  هذا السجن �قع ��
� ومنفردات لالمني��

شارع ال�ه��اء ‐ �جانب مدرسة المعمري ‐ مدينة 
الرقة

� الرقة
سجن مح�مة داعش �� غ�� معروف 35.959843 N 39.011443 E

ل أحد األ�راد  � �عام 2015 و�عد خروج معظم األ�راد من مدينة الرقة وترك منازلهم قام التنظ�م �ا�س��الء ع� م��
� لد�ه والذين �انوا  �المدينة وتح��له إ� سجن للمح�مة التا�عة للتنظ�م ح�� �ان �قوم �احتجاز المعتل��

� المنطقة المح�طة �المب�� ح�� تهدم جزء من  ان الحر�� � عام 2016 استهداف الط��
ي�تظرون محا�متهم و��

� منه. المب�� وهرب �ع� المساج��

ق��ب من محطة بوزان ع� شارع القطار ‐ مدينة 
الرقة

 �
طة اإلسالم�ة �� مركز ال��

الرقة الشمال�ة طة اإللسالم�ة ال�� 35.964465, 39.019823 � ف�ه ق�ل تح��لهم للمحا�م طة اإلسالم�ة المعتقل�� وهو سجن احتجزت ال�� �جانب ج� الصوامع ‐ مدينة الرقة

سجن الحسب الموجود ع� 
شارع الساق�ة الحس�ة 35.962597, 39.022530 � وزنزانات فرد�ة � لم�اتب لالمني��

ل خاص �ح�� �خصص الطابق األر�� � � م��
�ان هذا السجن �قع �� شارع الساق�ة ‐ �� الرم�لة ‐ مدينة الرقة

� �� الرم�لة
مركز التحقيق �� غ�� معروف 35.962547 N 39.022486 E

له �ما حوله داعش ا� مركز  � � تعود مل�ت�ه لشخص كردي هجر من م�� ل ذوي طا�ق�� � � م��
 �ان �قع هذا السجن ��

� لمنفردات ومهاجع �سجن ف�ه �افة 
للتحقيق والتحري �ح�� استخدم الطابق األول لم�اتب والطابق الثا��

السجناء سواء �س�اب عقائد�ة او جنائ�ة ومن هناك يتم فرزهم اما ا� الحس�ات او السجون األمن�ة
�� الرم�لة ‐ مدينة الرقة

مواقع سجون داعش
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سجن االعتقال �الرقة غ�� معروف 35.9626252 N 39.0231827 ل  � ل خاص تعود مل�يته إ� عائلة كرد�ة هجرها داعش ق�ل أن �ستو�� عل الم�� � � م��
�ان هذا السجن �قع ��

و�حوله إ� سجن �ما وتم قصفه و�عادة بنائه الحقا محلة فردوس ‐ مدينة الرقة

طة ا�سالم�ة ���  مركز ال��
الفردوس طة ا�سالم�ة ال�� 35.9623994 N 39.0264295 

E
ل  � ل خاص تعود مل�يته إ� عائلة كرد�ة هجرها داعش ق�ل أن �ستو�� عل الم�� � � م��

�ان هذا السجن �قع ��
و�حوله إ� سجن �ما وتم قصفه و�عادة بنائه الحقا �� فردوس ‐ مدينة الرقة

طة  مجموعة مرا�ز ال��
ا�سالم�ة والحس�ة �شمال 

ق مدينة الرقة رقم 2 ��
طة ا�سالم�ة ال�� 35.9604184 N 39.0241416 

E

هم  � منازل مجاورة تعود مل�يتها إ� س�ان أ�راد تم تهج��
ع�ارة عن مجموعة من مرا�ز اعتقال أسسها داعش ��

ل  � � م�� من ق�ل داعش �ما وتم قصف هذە المنازل ق�ل إعاد داعش بنائها �ح�� �مكن لعنا� داعش االنتقال ب��
وآخر من خالل فتحات ب�نها

�� فردوس ‐ مدينة الرقة

طة  مجموعة مرا�ز ال��
ا�سالم�ة والحس�ة �شمال 

ق مدينة الرقة رقم 1 ��
الحس�ة 35.960413, 39.024192

هم  � منازل مجاورة تعود مل�يتها إ� س�ان أ�راد تم تهج��
ع�ارة عن مجموعة من مرا�ز اعتقال أسسها داعش ��

ل  � � م�� من ق�ل داعش �ما وتم قصف هذە المنازل ق�ل إعاد داعش بنائها �ح�� �مكن لعنا� داعش االنتقال ب��
وآخر من خالل فتحات ب�نها

�� الرم�لة ‐ مدينة الرقة

طة  مجموعة مرا�ز ال��
ا�سالم�ة والحس�ة �شمال 

ق مدينة الرقة رقم 3 ��
طة ا�سالم�ة ال�� 35.960376 N, 39.024182 E

هم  � منازل مجاورة تعود مل�يتها إ� س�ان أ�راد تم تهج��
ع�ارة عن مجموعة من مرا�ز اعتقال أسسها داعش ��

ل  � � م�� من ق�ل داعش �ما وتم قصف هذە المنازل ق�ل إعاد داعش بنائها �ح�� �مكن لعنا� داعش االنتقال ب��
وآخر من خالل فتحات ب�نها

مدينة الرقة

سجن الحس�ة �الرقة رقم 2 الحس�ة 35.961488 N 39.032193 E ە  ق�ل أن �حوله داعش إ� مقر للحس�ة � تعود مل�ت�ه إ� شخص كردي تم تهج�� ل ذو حوش عر�� � وهو م�� مدينة الرقة

حس�ة الرقة ��� الرم�لة الحس�ة 35.9609872 N 39.0319589 
E

ل  � ل خاص تعود مل�يته إ� عائلة كرد�ة هجرها داعش ق�ل أن �ستو�� عل الم�� � � م��
�ان هذا السجن �قع ��

و�حوله إ� سجن �ما وتم قصفه و�عادة بنائه الحقا محلة الرم�لة ‐ مدينة الرقة

سجن الم�ف الزرا��  غ�� معروف 35.954622 N 39.026965 E
وهو مب�� الم�ف الزرا�� الحكو�� سا�قا واستخدمه تنظ�م داعش كسجن �عد س�طرته ال�املة ع� مدينة الرقة 
� وتم نقله الحقا إ� سجن الملعب  � ا�مني�� � له من الج�ش الحر والمطل��ي�� ح�� �ان يتم ف�ه احتجاز المعارض��

 � ان الحر�� ە ودمر الحقا مب�� الم�ف الزرا�� بواسطة الط�� � ال�لدي �عد تجه��
وسط ال�لد ‐ مدينة الرقة

سجن المرآب (سجن إدارة 
المرك�ات) غ�� معروف 35.953910 N, 39.027676 E

� واستخدمه 
وهو مب�� حكو�� سا�قا و�س� إدارة المرك�ات (المرآب) و�وجد ��� الصناعة �جانب دوار البتا��

� لمب�� القضاء العسكري  ان الحر�� � ولعنا� من الج�ش الحر �عد قصف الط�� تنظ�م داعش كسجن لمعارض��
� عام 2013 �ان هذا السجن 

سا�قا والذي �ان �ستخدم كسجن للتظ�م و�حسب تق��ر من منظمة العفو الدول�ة ��
�خدم كنقطة تجمع محتج��ن ق�ل إخالئهم

� ‐ مدينة الرقة
�جانب دوار البتا��

سجن ورشة أبو جاسم 
ال�اوي لص�انة الس�ارات غ�� معروف 35.953910 N  39.027676 E وسط ال�لد ‐ مدينة الرقة

� ��� الصناعة السجن ا�م��  � أم�� 35.943235945280314 N, 
39.03108248189752 E

ة حارة ال�دو ح�� تم استخراج 14  � هذا السجن وهو �قع �جانب مق��
�� � �ان يتم اعتقال مقات�� داعش ومدني��

جثثا ك�لة العلوم ‐ �� الصناعة ‐ مدينه الرقة

سجن ال�هف غ�� معروف 35.955925, 39.012474
و�ات الروح�ه استو� عل�ه داعش �عد س�طرته ع� الرقة ومن  � قبو محل ي�يع الم��

�ان هذا السجن �قع ��
� اختصاص 

� هذا السجن ول�نه ل�� واضحا إذا �ان ��
طة ا�سالم�ة �� المعروف أنه تم توق�ف محتجزي ال��

طة ا�سالم�ة ال��
دور�ة الدلة ‐ مدينة الرقة

سجن فرن الدا��  غ�� معرف
Possibly: 

35.95176671371633 N 
39.012924679953215 E

� ف�ه وهو سجن تم اعتقال المدني�� شارع الوادي ‐ قبو �جانب فرن الدا�� 

سجن الحس�ة �فندق زهرات 
الفرات الحس�ة 35.95020995228139, 

39.013715600278395 ع�ارة عن مقر للحس�ة ال�سائ�ة تدمرت جراء قصف التحالف فندق زهرات الفرات ‐ مدينة الرقة

سجن شارع 23 ش�ا� غ�� معروف 35.950000 N, 39.014694 E شارع 23 ش�ا� ‐ وسط مدينة الرقة ‐ محافظة 
الرقة

سجن كن�سة الشهداء سجن لل�ساء 35.949263 N 39.010655 E � المدينة وحولها داعش ا� سجن لل�ساء ومركز دعوي ي��� فكر 
� الرقة �� أ��� كن�سة ��

كن�سة الشهداء ��
� المدينة

التنظ�م و�روج له اعالم�ا ��
حد�قة الرش�د ‐ وسط مدينة الرقة ‐ محافظة 

الرقة

سجن المال�ة غ�� معروف 35.946562 N, 39.012193 E
�ان تنظ�م الدولة ب�دا�ة س�طرته ع� الرقة متخذ مب�� المال�ة �الرقة �مقر لمح�مته و�وجد ضمن هذا المب�� 

� فيها. واستهدف المب�� عدة مرات  � ضمن قبو المب�� و�ت�لف من عدة غرف يتم احتجاز المعتل�� سجن للمعتقل��
� وتدمر جزء كب�� منه ح�� تم إخالئه الحقا من ق�ل عنا� التنظ�م ان الحر�� من ق�ل الط��

��ة ‐ مدينة الرقة غرب مب�� ال��

سجن مب�� المحافظة غ�� معروف
35.94555377923959 N 
39.01109324531073 E

�  اتخذها داعش مركزا للتنظ�م �ما وحول �ع� الغرف لسجن و�ان ذلك ق�ل اعالن 
�ان هذا السجن من أول م�ا��

� هذا السجن
دولة الخالفة ف�انوا وقتها مع جبهة الن�ة ومن المعروف أنه تمت محا�مات ��عة �� مب�� محافظة الرقة

سجن ال�لد�ة غ�� معروف
35.94435156024831 N, 
39.00904945490811 E مب�� �لد�ة ‐ مدينة الرقة

سجن كن�سة س�دة ال�شارة غ�� معروف 35.945898 N 39.008398 E � الرقة
� أ��� كن�سة ��

اتخذ داعش ال�ن�سة كسجن مؤقت ومركز اس�شفاء مؤقت و�� �ا�� شارع عدنان المال�� ‐ وسط ال�لد ‐ مدينة الرقة
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سجن مررزعة العدنان�ة غ�� معروف 36.013806 N, 38.881851 E

ل أحد األها�� تم االس��الء عل�ه من ق�ل التنظ�م بنها�ة عام 2016 ومع �دء قوات سور�ة  �
وهو سجن ضمن م��

اب للس�طرة ع� مدينة الرقة �انت تعت�� مزرعة العدنان�ة �ممر لخروج األها��  الد�مقراط�ة وقوات التحالف االق��
� الفار�ن خارج  ل كسجن للمدني�� � عن ط��ق الته��ب إ� مناطق س�طرة قسد ح�� استخد التنظ�م هذا الم��

س�طرته

مزرعة العدنان�ة ‐ محافظة الرقة

 � �� � �العك�� السجن األم��  � أم�� N/A
ق مدينة الرقة ق���ا وتم اعتقال مقات��  �ان هذا السجن �قع ضمن إحدى المرافق النفط�ة الموجودة 20 �م ��
� عام 2013 استخدمه داعش �معسكر التدر�ب 

� ف�ه و�حسب تق��ر من منظمة العفو الدو�� �� داعش ومدني��
� �الخ�انة لمدة تصل إ� 55 يوما � وعنا� التنظ�م المتهم�� وف�ما �عد احتجز ف�ه مدني��

� ‐ ناح�ة الس�خة ‐ محافظة الرقة �� ق��ة العك��

سجن العا�د غ�� معروف N/A � هذا السجن
� ومن ضمنهم األطفال �� تم اعتقال المدني�� جنوب مدينة الط�قة ‐ محافظة الرقة

� ق��ة حمرة
طة �� سجن ال�� غ�� معروف 35.945139 N 39.131222 E طة تابع للحكومة السور�ة ساق�ا ق�ل أن �حوله داعش ا� سجن مؤقت �ان هذا السجن مخفر �� ق��ة حمرة  ‐ ناح�ة ال�رامة ‐ محافظة الرقة

سجن معمل القرم�د غ�� معروف 35.938472 N 39.119472 E ع�ارة عن معمل قرم�د حوله داعش ا� مقر عسكري ونقطة عسك��ة وسجن مؤقت ق��ة حمرة ‐ محافظة الرقة

سجن ق��ة حمزة غنام غ�� معروف 35.924895 N 39.141612 E  قسم من المب�� هو مركز ص�� وال يزال كذلك وقسم حوله داعش ا� سجن مؤقت شهد حسب االها�� تعذ�ب
شخص ح�� الموت ق��ة حمرة غانم ‐ ناح�ة ال�رامة ‐ محافظة الرقة

سجن ق��ة حمرة نا� غ�� معروف 35.910806 N, 39.166667 E ق��ة حمرة نا� ‐ ناح�ة ال�رامة ‐ لمحافظة الرقة

سجن ب�ت األ�راد ��� 
اإلدخار غ�� معروف N/A ل خاص تعود مل�يته إ� شخص كردي و � ع�ارة عن م�� �� اإلدخار ‐ مدينة الرقة ‐ محافظة الرقة

سجن الرجن�ة  � أم�� N/A �لدة الجرن�ة

سجن المنصورة  � أم�� 35.88324323500814 N 
38.753566707836455 E

� يتكون من غرف متفرقة يتوسطها فناء فيها معدات لسد المنصورة (سد ال�ع�) وهو  �ان هذا السجن األم��
� عام 2013 

ة سد المنصورة ح�� تم استخراج 18 جثثا و�حسب تق��ر من منظمة العفو الدول�ة �� ق��ب من مق��
ع�ة الذي  � المح�مة ال��

ف ع� التحق�قات والمحا�مات واألح�ام �اإلضافة إ� قا�� �ان هناك مسؤول ���
� �ال�قة عالوة ع� أشخاص من أما�ن �ع�دة مثل  ف ع� محا�مات ��عة �ما وتم توق�ف األطفال المتهم�� أ��
� �الساحات العامة  � �ع� األح�ان تم إعدام المعتقل��

� هذا السجن و��
� ع�� و�ان الح�� االنفرادي شائعا �� ع��

� مدينة الرقة
��

سد المنصورة

سجن الحس�ة الموجود ع� 
شارع 23 ش�ا� الحس�ة N/A قبو �جانب محالت كه��اء ‐ شارع 23 ش�ا� ‐ 

مدينة الرقة ‐ محافظة الرقة

سجن الحس�ة �مدرسة 
المعاوة الحس�ة N/A  ‐ �

بناء مدرسة معاوة ‐ �جانب االتحاد ال�سا��
مدينة الرقة ‐ محافظة الرقة

سجن الحس�ة �جانب جامع 
اإلحسان الحس�ة N/A � �� الرم�لة ‐ 

مب�� �جانب جامع اإلحسان ��
مدينة الرقة

سجن األحداث �الرقة غ�� معروف مدينة الرقة ‐ محافظة الرقة

� �مدرسة ع�د  السجن األم��
عمر بن ع�د الع��ز  � أم�� � هذا السجن

�� � تم اعتقال مقات�� داعش والمدني�� بناء مدرسة عمر بن ع�د الع��ز

سجن لل�ساء ��� الرم�لة سجن لل�ساء N/A شارع 16 ‐ �� الرم�لة ‐ مدينة الرقة ‐ محافظة 
الرقة

�د�ات ��� الصناعة  � سجن ال��
(سجن ال�افرات) �د�ات � سجن مخصص لل�� N/A �ان هذا السجن خاصا لل��د�ات كة ال�ه��اء الجد�دة ‐ �� الصناعة ‐  مب�� ��

مدينة الرقة ‐ محافظة الرقة

�د�ات ��� الحرام�ة � سجن ال�� �د�ات � سجن مخصص لل�� N/A �د�ات ف�ه � � تم اعتقال ال�� ل ذوي طا�ق�� � ع�ارة عن م�� �� الحرام�ة ‐ مدينة الرقة ‐ محافظة الرقة

سجن سد الط�قة غ�� معروف
35.857604807578305 N, 
38.559533338989944 E � قبو السد

� منفردات ��
�� � تم اعتقال المدني�� سد الط�قة

سجن مخفر بدر

يد وهما يقعان بنفس الساحة حيث يوجد ي أي من مب�ن بلدية الجرنية ومب�ن مكتب ال�ب
 كان هذا السجن يقع �ن

ي تصادرها داعش المرآب الذي كانت تتوقف فيه السيارات ال�ت
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� �الط�قة رقم 1 السجن األم��  � أم�� 35.84479290664462 N, 38.54 � عام 2017
�� � � استخدمه التن��م كسجن أم��

� ر�ا��
ع�ارة عن نادي �سا�� مدينة الط�قة

� �الط�قة رقم 2 السجن األم��  � أم�� 35.841160499037215 N, 
38.5445797160626 E � داخل مب�� الم�لد�ة

�ان هذا السجن �قع �� مدينة الط�قة

سجن ب�ج الط�قة غ�� معروف 35.503155 N,38 32 11.93 E

� �ان �حتجز فيها تن��م داعش سجنائه وهو مب�� تم �ش��د�  ج �مدينة الط�قة هو أحد السجون ال�� سجن ال��
� وس�� 

� ول�ن لم يتم اس�ثمار� لعدم ا�تماله �ش�ل نها��
ق�ل عام 2011 �مب�� �عود لمؤسسة استصالح األرا��

ج الرتفاع بنائه مقارنة مع أب��ة مدينة �ما واستخدمه داعش �عد س�طرته ع� مدينة الط�قة �مقر له وسجن  �ال��
� عام 2016 من الهروب 

لسجنائه ح�� �عت�� من أقوى األب��ة �ما يوجد ف�ه قبو كب�� و استطاع �عض السجناء ��
ان أدى �� تدم�� �عض الطوابق العل��ة من السجن وتعض المب�� للقصف من ق�ل الط��

� سا�قا ‐ مدينة 
مب�� مؤسسة استصالح األرا��
الط�قة

غ�� معروف سجن معسكر الطالئع N/A ة معسكر الطالئع ح�� تم استخراج 815 جثثا تعود ألشخاص قتلوا ب�عدامات  �ان هذا السجن �قع �جان� مق��
قا�� الخاص لسجناء داعش م�دان�ة وهم �ل�سون الل�ا� ال�� معسكر الطالئع ‐ جنوب مدينة الرقة

� بتل أب�ض السجن األم��  � أم�� N/A مدينة تل أب�ض

حلب
اسم السجن ��� السجن �ح�ا��ات المعلومات الم�و��� موقع السجن

� مسكنة
سجن معمل السكر ��  � أم�� 36.0228067960665 N, 

37.97056312648386 E معمل سكر الثورة ‐ �لدة مسكنة

� ��ن
�� � السجن األم��  � أم�� 36.582441572365646 N, 

38.29920012649937 E � قبو هذا المب�� 
�انت منفردات ومهاجع تقع �� � ‐ �لدة ��ن

قبو المركز الثقا��

� منبج
�� � السجن األم��  � أم�� 36.527476 N, 37.950854 E � داخل هذا السجن

� وغرف التحقيق تقع �� �انت منفردات ومهاجع وم�ات� لالمني�� فندق منبج ق��� من مش�� األمل ‐مدينة منبج

مح�مة منبج غ�� معروف
36.52564741549591 N, 
37.94323826417695 E استخدم داعش هذا المدرسة �مح�مة �ل ‐ مدينة  مدرسة ��دان حن��ل مقا�ل مش�� ال��

منبج

� ال�اب
�عة �� مركز ال�� غ�� معروف N/A  � ع�ة للمساج�� ع�ارة عن مركز ألعطاء الدورات ال�� مدينة ال�اب

� منبج
�� �
سجن المركز الثقا�� غ�� معروف

36.52870087868947 N, 
37.93964295556511 E � هذا السجن

تم اعتقال طالب من الصف التاسع من �� مدينة منبج

الحسكة
اسم السجن ��� السجن �ح�ا��ات المعلومات الم�و��� موقع السجن

سجن مركدة رقم 1 غ�� معروف 35.750667 N, 40.764000 E � داخل مسجد الق��ة
�ان هذا السجن �قع �� �لدة مركدة

سجن مركدة رقم 2 غ�� معروف 35.777083 N, 40.790417 E � ‐ �لدة  داخل الصوامع ق��� من السوق الشع��
مركدة

� �الشدادي السجن األم��  � أم�� 36.038334 N, 40.729236 E مب�� محطة الم�ا� الجد�دة �جان� مطار 
التحالف الحا�� ‐ الشدادي

سجن الهداج غ�� معروف 36.045271 N 41.1631405 E ق��ة الهداج

سجن الشدادي غ�� معروف 36.049848 N, 40.718943 E مب�� الناح�ة ‐ �لدة الشدادي

سجن حردان غ�� معروف 36.0591655 N 41.108582 E � هدا السجن �ش�ل مؤقت
�ان يتم اعتقال ال�ساء �� ق��ة حردان

الحسكة
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سجن السطام�ة غ�� معروف
36.0901362 N 41.1814296 

E ان�ة لهذا المب��  � الصالة ال��
�ا� يتم االعتقال المؤقت �� ق��ة السطام�ة

� تل حجر
سجن ال�اخور �� غ�� معروف

36.52479392712789 N, 
40.73570396192151 E � �ما و�تم اعتقال ال�ساء ف�ه �ش�ل مؤقت ل ذي حوش عر�� � � داخل م��

�ا� هذا السجن �قع �� �� تل حجر ‐ مدينة الحسكة

سجن الحس�ة �الد��شة الحس�ة N/A �لدة الد��شة

سجن لل�ساء سجن غ��را� لل��د�ات N/A اقبو ح.أ. ‐ غ��را�

سجن الهول سجن لل�ساء N/A  � ل ذي حوش عر�� � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� مب�� ع� العظم الشارع المدد ‐ �لدة الهول

سجن الحمر سجن لل�ساء N/A � هذا السجن �ش�ل مؤقت
�ا� يتم االعتقال �� ق��ة الحمر

سجن الج�سة غ�� معروف N/A ل خاص � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� الج�سة

سجن كشكش جبور سجن لل�ساء N/A � جانب  ل حوش عر�� � ق��ة كشكش جبور‐ م��
ل ح. أ. أ. � م��

سجن الحس�ة �قانا الحس�ة N/A � هذا السجن �ست�ر� مدة أ�ام فقط
�� � �ا� توق�ف المعتقل�� � قرم�د احمر �شارع الجامع ‐  ب�ت حوش عر��

ق��ة قانا

سجن السكور غ�� معروف N/A � هذا السجن
ع�ة �� �ا� يتم اعتقال األرملة وال�ساء المتهمات �مخالفات �� المدرسة االبتدا��ة ‐ سبع سكور

سجن الحس�ة �ص�يح الحس�ة N/A � هذا السجن �ش�ل مؤقت 
�ا� يتم االعتقال �� ق��ة ص�يح

سجن الحس�ة �الشدادي الحس�ة N/A  � �عد س�طرة تنظ�م داعش ع� ناح�ة الشدادي جنوب الحسكة اتخذ مب�� ناح�ة ال�لدة كسجن للمعتقل��
� لد�ه والذين يتم احتجازهم بتهم غ�� أمن�ة ولعدة أ�ام المؤقت��

البنا�ة الواقعة خلف صالة البيع ‐  مدينة 
الشدادي

مضافة الشدادي سجن لل�ساء N/A � له ح�� يتألف المب�� من عدة غرف تم تقس�مها  اتخذ تنظ�م داعش مب�� محطة الم�ا� الجد�دة كسجن أم��
� لد�ه � األمني�� لتصبح كسجن انفرادي للمعتقل�� بناء المضافة ‐ مدينة الشدادي

سجن �لد�ة الشدادي غ�� معروف N/A � داخل مستوصف الق��ة
�ا� هذا السجن �قع �� مب�� ال�لد�ة ‐ مدينة الشدادي

سجن الحس�ة بتل براك الحس�ة N/A  � ل ذي حوش عر�� � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع ��  ق��ة تل براك

سجن تل مجدل لل�ساء سجن لل�ساء N/A تم تح��ل هذا �اخور األغنام الق��ب من ���� ك�ا�ة �� مركز اعتقال من ق�ل داعش � مقا�ل الجامع تماما ‐ تل مجدل ل حوش عر�� � م��

سجن الحس�ة �أم الرج�م الحس�ة N/A � داخل مسجد الق��ة
�ا� هذا السجن �قع ��  ق��ة ام الرج�م

سجن الحس�ة �أم كحوف الحس�ة N/A ساحة الجامع – ق��ة ام كحوف

سجن مدينة الش�اب رقم 1 سجن لل�ساء � هذا السجن �ش�ل مؤقت
�ا� يتم اعتقال ال�ساء ��  مدينة الش�اب بناء رقم 3 ‐ مدينة القا�م�� 

سجن مدينة الش�اب رقم 2 غ�� معروف مدينة الش�اب البنا�ة رقم 2 ‐ مدينة القا�م�� 

دير الزور
اسم السجن ��� السجن ���ا��ات المعلومات الم�و�ر� موقع السجن
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� أبو خشب
السجن المؤقت �� غ�� معروف

35.962056, 39.984222 ق��ة أبو خشب

سجن مح�مة العشارة غ�� معروف بناء المح�مة ‐ العشارة

سجن الحس�ة �العشارة الحس�ة خلف مدرسة المحدثة ‐ عشارة

سجن الخونة غ�� معروف � تركوا تن��م داعش و�ناء ع� ذلك من المحمتل أنه �ا� سجنا أمن�ا سجن لمقاتل�� � –حارة ال�ماري –  � ف�ه شجر ت��  ب�ت حوش عر��
العشارة

سجن العشارة رقم 1 سجن لل�ساء � داخل هذا السجن الذي حرسته داعش�ات أجن��ات
تم اعتقال ال�ساء �� مدرسة المحدثة شارع المخفر ‐ مدينة العشارة

سجن العشارة رقم 2 سجن لل�ساء � ‐ �� ال�ماري ب�ت ذو حوش عر��

� جزرة بو
 سجن الحس�ة ��
حم�د الحس�ة 35.781589 N, 39.738315 E  مقر للحس�ة وسجن مؤقت ومخفر بنفس الوقت �ما و�ا� سجن لألشخاص الذين يتم إ�قافهم ع� الحواجز من 

أجل التع��ر جزرة بو حم�د (محطة القطار) ‐ ناح�ة ك�ة

ة سجن ال���� غ�� معروف
35.158028, 40.429056 ة �لدة ال����

� غرانيج
دائرة السفر والتنقل �� غ�� معروف

34.773600, 40.728392 � الدولة �ما وتم توق�ف ف�ه األشخاص الذين خالفوا 
مكتب لتدقيق أوراق الدخول والخروج والتنقل ضمن أرا��

ع�ة سا�قا � حال إنهم لم �حملوا أوراق ت��ت إ�مال دورة ��
� السفر أو تح��لهم إ� مركز اس�تا�ة �� قوان�� محالت حمد المجازي ‐ ق��ة غرانيج

 �
مش�� غرانيج المد�ا�� غ�� معروف

34.776000, 40.723378 � غرانيج
� داخل مجمع النواف التجاري ��

� تم إ�شا�ها ��
مش�� م�دا�� مجمع النواف التجار�ة ‐ الشارع الرئ��� ‐ ق��ة 

غرانيج

سجن الحس�ة �مجمع 
األرنوس التجاري الحس�ة 34.776339, 40.723353 محالت أرنوس ‐ ق��ة غرانيج

م�افة غرانيج رقم 1 سجن لل�ساء 34.770455 N, 40.722637 E ل خاص � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� ق��ة غرانيج

م�افة غرانيج رقم 2 سجن لل�ساء 34.77023 N, 40.727194 E ل خاص � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� ق��ة غرانيج

م�افة غرانيج رقم 3 سجن لل�ساء 34.771351 N, 40.733385 E ل خاص � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� ق��ة غرانيج

� غرانيج 
مركز االعتقال ��

ألصحاب االحت�اجات 
الخاصة واألمراض النفس�ة

غ�� معروف
34.774183, 40.717553  �

� غرانيج و�تم ف�ه اعتقال أصحاب االحت�اجات الخاصة مثال ��
�ا� هذا مركز اعتقال ق���ا من محطة الم�اە ��

�عة حال إنهم خالفوا ال��
� ب�ت خاص �عود للمدعو حسن العليج، ق��ب 

��
� ق��ة غرانيج

من محة الم�اە ��

سجن غرانيج رقم 1 سجن لل�ساء ل خاخص � � السجن وهو م��
تم اعتقال ال�ساء �ش�ل مؤقت �� � ال���ت ‐ ق��ة غرانيج

ف�ال للمدعو م. �ع�ش ��

سجن غرانيج رقم 2 سجن لل�ساء 34.773597, 40.727997  �
ع�ة �� �� والمخالفات ال�� ع�ة لل�ساء وتع��ر ال�ساء المخالفات لل�اس ال�� � هذا السجن دورات ��

�انت تتم ��
�ع� األح�ا� ق��ب من مسجد عمر بن خطاب ‐ ق��ة غرانيج

� غرانيج
إدارة التجن�د �� غ�� معروف

34.779139, 40.720636 هم �ما وتم اعتقال ف�ه مقات�� داعش  � تم تهج�� ل س�ا� مدني�� � � داخل م��
� المنطقة �قع ��

�ا� مكتب التجن�د ��
ة س�طرته ع�  � أواخر ف��

� فرضها داعش �� تجاوزوا مدة إجازتهم أو أشخاص عارضوا س�اسة التجن�د ا�لزا�� ال��
ق سور�ا شمال ��

�جانب م��� ال�لد�ة ‐ شارع ال�لد�ة ‐ رق�ة غرانيج

� ��رانيج رقم 1 السجن األم��  � أم�� 34.773599 N, 40.728495 E ل خاص � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� الشارع العام ‐ ق��ة غرانيج

 � سجن مح�مة هج�� غ�� معروف
34°41′43.81″N 
40°49′41.34″E

طة ا�سالم�ة بناء  ل خاص ول�نه ل�س معروفا إذا �انت هذە مح�مة تا�عة لل�� � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع ��

� �انت تا�عة للحس�ة � هج��
� تم توث�قها �� ع� أنه المح�مة األخرى ال��  � ناح�ة هج��

 سجن مخالفات األوراق
 � بهج�� غ�� معروف 34.692408 N, 40.826487 E � ال�ث�� من األح�ا� تم االعتقال ف�ه ألشخاص لم �دفعوا الز�اة أي 

ل خاص و�� � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع ��

ائب غ�� مسددة طة ا�سالم�ة إذا �ق�ت ال�� ائب داعش ق�ل تح��لهم إ� مخفر ال�� ��  � ناح�ة هج��

سجن السطام�ة غ�� معروف
36.0901362 N 41.1814296 

E ان�ة لهذا المب��  � الصالة ال��
�ا� يتم االعتقال المؤقت �� ق��ة السطام�ة

� تل حجر
سجن ال�اخور �� غ�� معروف

36.52479392712789 N, 
40.73570396192151 E � �ما و�تم اعتقال ال�ساء ف�ه �ش�ل مؤقت ل ذي حوش عر�� � � داخل م��

�ا� هذا السجن �قع �� �� تل حجر ‐ مدينة الحسكة

سجن الحس�ة �الد��شة الحس�ة N/A �لدة الد��شة

سجن لل�ساء سجن غ��را� لل��د�ات N/A اقبو ح.أ. ‐ غ��را�

سجن الهول سجن لل�ساء N/A  � ل ذي حوش عر�� � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� مب�� ع� العظم الشارع المدد ‐ �لدة الهول

سجن الحمر سجن لل�ساء N/A � هذا السجن �ش�ل مؤقت
�ا� يتم االعتقال �� ق��ة الحمر

سجن الج�سة غ�� معروف N/A ل خاص � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع �� الج�سة

سجن كشكش جبور سجن لل�ساء N/A � جانب  ل حوش عر�� � ق��ة كشكش جبور‐ م��
ل ح. أ. أ. � م��

سجن الحس�ة �قانا الحس�ة N/A � هذا السجن �ست�ر� مدة أ�ام فقط
�� � �ا� توق�ف المعتقل�� � قرم�د احمر �شارع الجامع ‐  ب�ت حوش عر��

ق��ة قانا

سجن السكور غ�� معروف N/A � هذا السجن
ع�ة �� �ا� يتم اعتقال األرملة وال�ساء المتهمات �مخالفات �� المدرسة االبتدا��ة ‐ سبع سكور

سجن الحس�ة �ص�يح الحس�ة N/A � هذا السجن �ش�ل مؤقت 
�ا� يتم االعتقال �� ق��ة ص�يح

سجن الحس�ة �الشدادي الحس�ة N/A  � �عد س�طرة تنظ�م داعش ع� ناح�ة الشدادي جنوب الحسكة اتخذ مب�� ناح�ة ال�لدة كسجن للمعتقل��
� لد�ه والذين يتم احتجازهم بتهم غ�� أمن�ة ولعدة أ�ام المؤقت��

البنا�ة الواقعة خلف صالة البيع ‐  مدينة 
الشدادي

مضافة الشدادي سجن لل�ساء N/A � له ح�� يتألف المب�� من عدة غرف تم تقس�مها  اتخذ تنظ�م داعش مب�� محطة الم�ا� الجد�دة كسجن أم��
� لد�ه � األمني�� لتصبح كسجن انفرادي للمعتقل�� بناء المضافة ‐ مدينة الشدادي

سجن �لد�ة الشدادي غ�� معروف N/A � داخل مستوصف الق��ة
�ا� هذا السجن �قع �� مب�� ال�لد�ة ‐ مدينة الشدادي

سجن الحس�ة بتل براك الحس�ة N/A  � ل ذي حوش عر�� � � داخل م��
�ا� هذا السجن �قع ��  ق��ة تل براك

سجن تل مجدل لل�ساء سجن لل�ساء N/A تم تح��ل هذا �اخور األغنام الق��ب من ���� ك�ا�ة �� مركز اعتقال من ق�ل داعش � مقا�ل الجامع تماما ‐ تل مجدل ل حوش عر�� � م��

سجن الحس�ة �أم الرج�م الحس�ة N/A � داخل مسجد الق��ة
�ا� هذا السجن �قع ��  ق��ة ام الرج�م

سجن الحس�ة �أم كحوف الحس�ة N/A ساحة الجامع – ق��ة ام كحوف

سجن مدينة الش�اب رقم 1 سجن لل�ساء � هذا السجن �ش�ل مؤقت
�ا� يتم اعتقال ال�ساء ��  مدينة الش�اب بناء رقم 3 ‐ مدينة القا�م�� 

سجن مدينة الش�اب رقم 2 غ�� معروف مدينة الش�اب البنا�ة رقم 2 ‐ مدينة القا�م�� 

دير الزور
اسم السجن ��� السجن ���ا��ات المعلومات الم�و�ر� موقع السجن
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 �
� الم�دا�� م��� هج�� ��� معروف 34.696338 N, 40.826809 E  � ناح�ة هج��

� رقم 1 سجن الحس�ة بهج�� الحس�ة 34.691401 N, 40.827399 E  � ناح�ة هج��

 � سجن م��� هج�� ��� معروف 34.698881 N, 40.82708 E  � � العام تم إتخاذە معتقل عند �دا�ة دخول التنظ�م لمنطقة هج�� م��� هج��  � � العام ‐ ناح�ة هج�� م��� هج��

 � م�افة هج�� سجن لل�ساء 34.695622, 40.828117 ل خاص � � داخل م��
�ان هذا السجن �قع ��  � ناح�ة هج��

� رقم 1 م�افة هج�� سجن لل�ساء 34.692164 N, 40.826876 E  � ناح�ة هج��

 � سجن مستودع ذخ�� هج�� ��� معروف 34.687352, 40.828737  � �جانب جامع خالد بن الول�د ‐ ناح�ة هج��

 � طة بهج�� مقر ال�� طة ا�سالم�ة ال�� 34.693579 N, 40.827173 E ل خاص � � داخل م��
�ان هذا السجن �قع ��  � ناح�ة هج��

 � سجن هج�� ��� معروف 34.693479 N, 40.827729 E ل خاص � � داخل م��
�ان هذا السجن �قع ��  � ناح�ة هج��

 � مكتب االن�سا� بهج�� ��� معروف 34.692473 N, 40.826554 E � حال إن مقات�� داعش تجاوزوا مدة إجازتهم أو أشخاص عارضوا س�اسة التجن�د 
� هذا المكتب ��

تم االعتقال ��
ق سور�ا ة س�طرته ع� شمال �� � أواخر ف��

� فرضها داعش �� ا�لزا�� ال��  � ة ‐ ناح�ة هج�� محالت النع��

� رقم 1 � بهج�� السجن األم��  � أم�� 34.69091 N, 40.826476 E ل خاص � � داخل م��
�ان هذا السجن �قع ��  � ناح�ة هج��

� رقم 2 � بهج�� السجن األم��  � أم�� 34.694517 N, 40.829389 E ل خاص � � داخل م��
�ان هذا السجن �قع ��  � ناح�ة هج��

ع�ة � ال�� مح�مة هج�� ��� معروف 34.690991 N, 40.824717 E ع�ة � مخالفات ��
ل خاص والمحتمل أنها �انت تا�عة للحس�ة ألنها تنظر �� � � داخل م��

�انت هذە المح�مة تقع ��  � ناح�ة هج��

 � �عة بهج�� مكتب ال�� ��� معروف 34.693375, 40.826516  � مدرسة األم�د ‐ ناح�ة هج��

 � سجن معمل األسحلة بهج�� ��� معروف 34.679941 N, 40.837135 E  � ناح�ة هج��

 � سجن الز�اة بهج�� ��� معروف 34.699373 N, 40.826774 E ائب إ� تنظ�م داعش و�ال�ا تم  � هذا السجن أشخاص لم �حلموا مس�ندات ت��ت دفع ال��
�ان يتم اعتقال ��

� حواجز الز�اة
توق�فهم أصال ��  � ناح�ة هج��

 مقر االس�تا�ة التابع لجامع
إبن ق�د ��� معروف 35.60072 N, 39.889417 E �ان هذا المسجد �خدم �مركز االس�تا�ة �ح�� يتم ف�ه  اعتقال عنا� الجش الحر وهم �خ�عون لدورات 

ع�ة مغلقة �� مسجد إبن ق�د ‐ ق��ة الهرموش�ة

� ال��ة
سجن الحس�ة �� الحس�ة 35.556161 N, 39.9254261 E ل خاص ق�ل أن �حوله داعش إ� مقر للحس�ة � � داخل م��

�ان هذا السجن �قع �� �لدة ال��ة

م��� ال��ة ��� معروف 35.5595220, 39.9191690 عند دخول التنظ�م إ� المنطقة إتخذ بناء م��� ال��ة واستخدمه معتقال �ح�م موقعه وحجمه م��� الم��� ‐ �لدة ال��ة

 �
طة ا�سالم�ة �� مركز ال��

ال��ة رقم 1 طة ا�سالم�ة ال�� 35.561697 N, 39.919050 E ل خاص � � داخل م��
�ان هذا السجن �قع �� �لدة ال��ة

 �
طة ا�سالم�ة �� مركز ال��

ال��ة رقم 2 طة السالم�ة ال�� 35.561917, 39.915389 طة ا�سالم�ة من ق�ل داعش ل خاص تم تح��له إ� مخفر ال�� � � داخل م��
�ان هذا السجن �قع �� �لدة ال��ة

سجن ال��ة المؤقت ��� معروف
35°33′40.38″N 
39°55′02.14″E ل خاص � � م��

ة س�طرته ع� ال��ة �ما و�ان �قع �� أ��� داعش هذا السجن المؤقت خالل أواخر ف��
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سجن حد�قة خشام غ�� معروف
35.308972, 40.289444 � فيها � ناح�ة الخشام ح�� تم حفر قبو تحت االرض و وضع المسا���

� حد�قة خشام ��
ع�ارة عن سجن �� حد�قة خشام ‐ �لدة خشام

سجن الخشام غ�� معروف
35.298583, 40.293306 �لدة الخشام

غ�� معروف حقل �ون�كو للغاز 35.339549 N, 40.314955 E � منتصف عام 2014  و�عدها 
تم إتخاذ حقل �ون�كو �معتقل تابع لداعش �عد دخول التن��م إ� المنطقة ��

ا لموقعه المنعزل و��� مساحته � أصبح معسكر التدر�ب ومعتقال بنفس الوقت ن�� �لدة الخشام

المحلجة (محلج القطن) غ�� معروف 35.371547 40.216821 منطقة المعامل

سجن الم�ادين غ�� معروف
35.017250, 40.456278 مدينة الم�ادين

 � سجن شارع ا�ر�ع�� غ�� معروف 35.017250, 40.456278 � �مدينة الم�ادين شارع ا�ر�ع��

سجون الم�ادين المتفرقة غ�� معروف ة مرا�ز توق�ف ة للحس�ة والمتوسطة سجون قصاص وال�ب�� � الصغ�� مجموعة من الفلل �شارع واحد تنفسم ب�� الم�ادين

مكتب االن�سا� �مح�م�دة غ�� معروف 35.457176 N, 40.075951 E ق��ة محم�د�ة

سجن رز غ�� معروف
35.125583, 40.427056 ق��ة رز

سجن الصالح�ة غ�� معروف
35.347806, 40.173361 �لدة الصالح�ة

سجن الصور غ�� معروف
35.508250, 40.662806 �لدة الصور

سجن الط�انة غ�� معروف
34.974778, 40.540861 ق��ة الط�انة

� �غرانيج رقم 2 السجن ا�م��  � أم�� 34.776000, 40.723378  �
� لداعش ع� الشارع الر���� ��

� داخل تجمع يتكون أ��ا من مقر للحس�ة ومش�� م�دا��
�ان هذا السجن �قع ��

غرانيج
�جانب مجمع النواف التجار�ة ‐ الشارع الر���� ‐

 ق��ة غرانيج

� هوايج بو 
مكتب اإلن�سا� ��
مصعة غ�� معروف 35.456823, 40.075986 ل خاص � � م��

�ان هذا مكتب التجن�د �قع �� ق��ة هوايج بو مصعة

� ق��ة 
ع�ة �� مقر دورات ��

ة سف��
غ�� معروف 35.418091, 40.0925 ة مسجد اإلمام الشاف�� ‐ ق��ة السف��
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