
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org ©SNHR 1

اخلميس 9 متوز 2015

أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 

اثلثاً: منهجية التقرير. 

رابعاً: جمازر عدة مت تنفيذها.

خامساً: التهجري والتشريد القسري. 

سادساً: األدلة واملرفقات. 

سابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

تنظيم داعش يستمر يف هتجري أهايل مدينة أبو محام بدير الزور
قرابة 367 ضحية و240 مفقوداً و33 ألف انزح يف مدينة أبو محام

   أواًل: املقدمة

تقع مدينة أبو محام يف ريف حمافظة دير الزور الشرقي، وتبعد عن مركز مدينة دير الزور 
65 كم، يتبع ملدينة أبو محام إدارايً قريتني مها قرية غرانيج وقرية الكشكية، وتعترب املدينة 

أهم مراكز عشرية الشعيطات.

فرض تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية( سيطرته على أغلب مناطق 
ريف دير الزور الشرقي يف شهر متوز/ 2014 بعد معارك طويلة مع تنظيم جبهة النصرة 
وبعض فصائل املعارضة املسلحة املتواجدة يف املنطقة، واليت ينتمي معظم عناصرها ألبناء 

عشرية الشعيطات اليت تقطن مدينة أبو محام.

اخلميس 3/ متوز/ 2014 عقد تنظيم داعش اتفاقاً مع أهايل عشرية الشعيطات يقضي 
بقيام الفصائل املسلحة بتسليم سالحها للتنظيم مقابل إيقاف القتال، بعد أايم عدة 
قام تنظيم داعش بنقض االتفاق عرب اعتقال العشرات من أبناء العشرية؛ ما تسبب يف 

وقوع اشتباكات بني الطرفني.

الثالاثء 5/ آب/ 2014 أعلن تنظيم داعش مدينة أبو محام منطقة عسكرية وأنذر 
املدنيني إبخالئها وبدأ القصف ابستخدام املدفعية وقذائف اهلاون وتال ذلك عمليات 

مدامهة واقتحام للمدينة.

األحد 10/ آب/ 2014 سيطر التنظيم على املدينة وقرى غرانيج والكشكية بشكل 
كامل وانسحبت عناصر املعارضة املسلحة، ونزح آالف السكان إىل قرى ريف البوكمال 

)دير الزور(؛ خوفاً من انتقام تنظيم داعش.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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    اثنياً: امللخص التنفيذي:

ألف: اجملازر املرتكبة من قبل تنظيم داعش:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ارتكاب تنظيم داعش 15 جمزرة يف الفرتة الواقعة بني بداية شهر آب حىت منتصفه، 
إضافة إىل عمليات قتل وذبح متفرقة؛ تسبب كل ذلك مبقتل 367 شخصاً، يتوزعون إىل:

91 مدنياً، بينهم طفالن وسيداتن. 
276 مسلحاً قام التنظيم أبسرهم مث قتلهم رمياً ابلرصاص.

ابء: التهجري والتشريد القسري:

تقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عدد السكان الذين أجربهم تنظيم داعش على النزوح من مدينة أبو محام والقرى التابعة 
هلا بقرابة 33 ألف شخص.

   اثلثاً: منهجية التقرير:

يف ظل عمليات احلظر من قبل القوات احلكومية والتنظيمات اإلسالمية املتشددة وغريها تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
بشكل رئيس على اللقاءات مع انجني من جمزرة أو من هتجري قسري، أو مع أقرابء الضحااي، وهذا يعطي درجة جيدة من 
الشهادات والرواايت من أهايل ونشطاء حمليني عدة من أحياء  التحرايت على عدد واسع من  اعتمدت  املوثوقية يف حال 
التفاصيل اليت يزودوننا هبا، كما أن الصور والفيديوهات اليت  متباعدة واليعرف أحدهم اآلخر، وبشكل خاص مستوايت 

يقومون بتزويدان هبا تلعب دوراً مهماً يف عمليات التوثيق ومقاطعة املعلومات بعضها مع بعض.

موافقتهم على ذلك،  املقابالت، وحصلنا على  إجراء هذه  املتحدثني ابلغرض من  العربية، وأخربان  ابللغة  املقابالت  أجرينا 
ولكنهم طلبوا تغيري أمسائهم حرصاً على سالمتهم وسالمة أقرابئهم، وحنتفظ ابألمساء احلقيقية، وقد استغرق إعداد التقرير قرابة 
ثالثة أشهر بسبب الصعوبة البالغة يف الوصول إىل هؤالء الشهود يف ظل سيطرة التنظيم على املنطقة وإرهاب النشطاء احملليني 

وهتجري معظمهم. 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتدثت يف تقارير سابقة عدة عن قيام تنظيم داعش مبمارسة سياسة التهجري والتشريد القسري. 
يف 19/ متوز/ 2014 أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً وثقت فيه قيام تنظيم داعش بتهجري أكثر من 2100 

عائلة يف ريف حلب الشرقي. 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2014/07/19/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A/
http://sn4hr.org/arabic/2014/07/19/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A/
http://sn4hr.org/arabic/2014/07/19/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A/
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يف 21/ أيلول/ 2014 نشرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً وثقت فيه قيام تنظيم داعش بتهجري قرابة 150 ألف 
شخص من منطقة عني العرب. 

   رابعاً: جمازر عدة مت تنفيذها:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ارتكاب تنظيم داعش لـ 15 جمزرة حبق املدنيني أو حبق األسرى، وذلك يف الفرتة الواقعة 
بني بداية شهر آب حىت منتصفه. معظم الضحااي قتلوا رمياً ابلرصاص، وذحباً ابلسكاكني وذلك بعد متكن تنظيم داعش من 

اقتحام املدينة.

بلغ عدد الضحااي 367 شخصاً يتوزعون إىل:
91 مدنياً، بينهم طفالن وسيداتن. 	 
276 مسلحاً من األسرى. 	 

أبرز اجملازر اليت نفذها تنظيم داعش: 

ألف: أبرز اجملازر املرتكبة حبق املدنيني:
اخلميس 7/ آب/ 2014، قتل تنظيم داعش 24 مدنياً رمياً ابلرصاص من مسافات قريبة. تبنّي لنا أن الضحااي هم من 
أبناء عشرية الشعيطات من مدينة أبو محام كانوا يعملون حراساً وعمااًل يف أحد آابر النفط يف حقل العمر النفطي ببادية 

الشعيطات.
صورتظهر الضحااي.

أسرى أبناء الشعيطات بعد االعدام بيد داعش

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuYzIzWThWT1J6bFE/edit
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أسرى أبناء الشعيطات قبل اإلعدام بيد داعش

إعدام عمال نفط من الشعيطات بيد داعش قرب حقل العمر النفطي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuSVhYaVp3M0I4blU/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2dk9tRDNadWpVaGs/view
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اخلميس 7/ آب/ 2014، وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 مدنيني رمياً ابلرصاص قرب دوار البلعوم يف مدينة 
امليادين )دير الزور(، حتققنا من أن الضحااي من أبناء عشرية الشعيطات من مدينة أبو محام، وكانوا من النازحني إىل مدينة 

امليادين بريف دير الزور.

السبت 9/ آب/ 2014 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 18 مدنياً بينهم سيدة؛ إثر قصف بقذائف اهلاون 
على مدينة أبو محام.

السبت 9/ آب/ 2014 قتل تنظيم داعش 5 مدنيني من مدينة أبو محام ذحباً ابلسكاكني بعد اختطافهم، مث قام بقطع رؤسهم 
والتنكيل جبثثهم وحرقها، ووضع رؤوس الضحااي على مداخل املدينة.

صورة تظهر الضحااي.

األحد 10/ آب/ 2014 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام تنظيم داعش بقتل 10 مدنيني رمياً ابلرصاص، من 
بينهم شخص مت فصل رأسه عن جسده. 

 
  

األحد 10/ آب/ 2014 ذبح تنظيم داعش 6 مدنيني يف قرية غرانيج التابعة ملدينة أبو محام، وقام بقطع رؤوسهم والتنكيل 
جبثثهم.

صور تظهر الضحااي 

صور تظهر الضحااي 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/folderview?id=0B7WKjopxRcX2fllVZEF1UkEyVVV1akpPMEJub0ctaUMzaV9GbHlxcUF4VVltSmpMZzRMN2c&usp=sharing#
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMubldxdGFXSDFQOUU/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuakc5a1JJaEJETGc/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuYTdoVjZDRkFaSVk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSFg0bmdzQ1JTa00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudl9yRUNWODJzZ28/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzJlUWxIQS1neFU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZ2FzVGdtTldLODg/edit
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ابء: أبرز اجملازر املرتكبة حبق األسرى املسلحني:
بعد اقتحام املدينة من قبل تنظيم داعش ارتكب التنظيم ما ال يقل عن 9 جمازر حبق مسلحني مت أسرهم مث قتلهم رمياً ابلرصاص، 
وقد دفن معظم القتلى يف مقابر مجاعية، متكن األهايل احملليون من اكتشاف بعضها بعد مرور أشهر عدة، وقد تبني ذلك من 

خالل شكل اجلثث.
يوم األحد 10/ آب/ 2014، قتل تنظيم داعش 5 أسرى رمياً ابلرصاص من أبناء عشرية الشعيطات، وقعت احلادثة يف 

بلدة الشعفة )دير الزور( بعد أن فروا إليها.
صورة تظهر الضحااي 

مقطع فيديو  يظهر جثث الضحااي 

يوم اإلثنني 11/ آب/ 2014، قتل تنظيم داعش 5 أسرى رمياً ابلرصاص من أبناء مدينة أبو محام بريف دير الزور، وذلك 
بعد اقتحام املدينة يف اليوم السابق.

صورة تظهر الضحااي 
 

الثالاثء 26/ آب/ 2014 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 12 أسرياً من أبناء عشرية الشعيطات، استطاع 
األهايل اكتشاف جثثهم يف مقربة مجاعية مبحيط مدينة أبو محام، نتوقع من خالل املعلومات اليت لدينا أن اجملزرة قد نفذت يف 

الثلث األول من شهر آب أثناء اقتحام التنظيم للمدينة. 

دفنهم يف مقربة مجاعية  ابلسكاكني، ومت  ابلرصاص وذحباً  رمياً  أسرى   10 مقتل  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  سجلت 
سطحية يف قرية غرانيج مت اكتشافها من قبل األهايل يف شهر كانون األول/ 2014، ونعتقد أن اجملزرة حصلت يف الثلث 

األول من شهر آب أثناء اقتحام التنظيم للمدينة.

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 أسرى رمياً ابلرصاص وذحباً ابلسكاكني ومت دفنهم يف مقربة مجاعية سطحية 
يف قرية غرانيج، مت اكتشافها من قبل األهايل يف شهر كانون األول/ 2014، ونعتقد أن اجملزرة حصلت يف الثلث األول من 

شهر آب أثناء اقتحام التنظيم للمدينة.
صورة تظهر الضحااي 

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 115 شخصاً، بينهم 112 أسرياً رمياً ابلرصاص وذحباً ابلسكاكني إضافة 
إىل طفلني وسيدة ومت دفنهم يف مقربة مجاعية سطحية يف ابدية أبو محام، مت اكتشافها من قبل األهايل يف شهر كانون األول/ 

2014، ونعتقد أن اجملزرة حصلت يف الثلث األول من شهر آب أثناء اقتحام التنظيم للمدينة.
مقطع فيديو يظهر جثث الضحااي ضمن املقربة اجلماعية. 

صور تظهر الضحااي 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuWkZ4TXBUYlRmMVk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Vzt3V5vM7l0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMublFCT2pFaVQ0WTQ/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuVDVfT3FJZ1RRV00/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuVDVfT3FJZ1RRV00/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuOG0wT01CSWh1NDQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=lQvKhlBBXWo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMudHZyTUtLcmpLdUk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMucWhZNW1LNU9ld1U/view
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سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 20 أسرياً رمياً ابلرصاص وذحباً ابلسكاكني ومت دفنهم يف مقربة مجاعية سطحية 
يف قرية غرانيج، مت اكتشافها من قبل األهايل يف هناية شهر كانون األول/ 2014 ونعتقد أن اجملزرة حصلت يف الثلث األول 

من شهر آب أثناء اقتحام التنظيم للمدينة.
 مقطع فيديو يظهر املقربة اجلماعية اليت مت اكتشافها يف قرية غرانيج.

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 12 أسرياً رمياً ابلرصاص وذحباً ابلسكاكني، ومت دفنهم يف مقربة مجاعية سطحية 
يف قرية غرانيج، مت اكتشافها من قبل األهايل يف هناية شهر كانون األول/ 2014، ونعتقد أن اجملزرة حصلت يف الثلث األول 

من شهر آب أثناء اقتحام التنظيم للمدينة.
صور تظهر الضحااي 

ضحااي على يد داعش ضمن جمزرة مجاعية - دير الزور 29-12-2014

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=UTUHdTpSe9I&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMudExJYVUzYnlNTmc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuang0ZEtzRHZ4SjQ/view
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   خامساً: التهجري والتشريد القسري:

ابلتوازي مع تلك اجملازر والتنكيل ابجلثث وهنب وتفجري املنازل، أجرب تنظيم داعش أهايل مدينة أبو محام على النزوح منها 
بعد سيطرته عليها، وقد نزح معظمهم إىل قرى ريف البوكمال اجملاورة )السوسة والشعفة واجلالء والبحرة والعباس والرمادي 
وحسرات(، كما نزح قسم آخر ابجتاه مدينة امليادين والعشارة )دير الزور(، وبعض العائالت هجرت حمافظة دير الزور وجلأت 

إىل تركيا، بدأت عمليات التهجري واهلروب منذ 10/ آب/ 2014 واستمرت حىت هناية الشهر تقريباً.

تقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عدد املهجرين بقرابة 33 ألف شخص، بال مأوى والعمل، يبيت معظمهم يف املدارس 
ويف خيم متوزعة بني القرى ومازالوا على هذا احلال منذ ما يقارب العام.

أصدر تنظيم داعش »فتوى« برر فيها مصادرة معظم منازل املدينة مبا فيها من حمتوايت وممتلكات إضافة إىل السيارات واملاشية 
واألموال العائدة للمواطنني حيث اعتربها »غنائم حرب«.

بعد هنب تلك املمتلكات قام تنظيم داعش ببيع قسم كبري منها يف سوق مت فتحه يف بلدة الصاحلية بريف دير الزور الشرقي.

كما سجلنا قيام تنظيم داعش بتفجري قرابة 55 منزاًل يف املدينة تعود ملكيتها ملسلحي املعارضة وعناصر من تنظيم جبهة 
النصرة، أما يف حال كون املنزل يتبع ملدنيني فقد قامت عناصر تنظم داعش ابالستيالء عليه واالستيطان فيه مع عوائلها.

أنشأ تنظيم داعش معسكراً قتالياً ابلقرب من املدينة مستغاًل خلوُّها من السكان وخاصة بعد إغالق الطريق الرئيس املؤدي 
إليها، وبذلك منع الدخول واخلروج إليها واملرور منها. 

الثالاثء 25/ تشرين الثاين/ 2014 اشرتط التنظيم على أهايل مدينة أبو محام والقرى اجملاورة شروطاً عدة مقابل السماح هلم 
ابلعودة إىل قراهم.

تتلخص أبرز الشروط على النحو التايل:
1– تسليم السالح كاماًل )ابرودة – جفت – فرد(.

2– الشخص الذي تثبت حيازته لسالح يقتل بسالحه.
3– تكون عودة املهجرين على دفعات حيث تقسم إىل: 
آ– عودة املهجرين من خارج القرية )الالجئني(.

ب– عودة املهجرين الذين مل يثبت قتاهلم للتنظيم.
ج– عودة الذين ثبت قتاهلم للتنظيم بعد التوبة، ويتم هتجريهم خارج املنطقة بعلم التنظيم إىل مكان ختتاره العائلة.

4 - الشخص الذي يتسرت على شخص مطلوب يُهدم منزله فوق رأسه هو وعائلته. 
5 - حضور دروس شرعية يومياً يف املسجد من عمر 16 عاماً فما فوق وهو أمر إجباري.
6 - تسليم صورة شخصية لكل »اتئب« من عمر 16 عاماً وما فوق وهو أمر إجباري. 

http://www.sn4hr.org
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عاد أهايل قرى غرانيج والكشكية إىل قراهم بعد امتثاهلم لشروط التنظيم، بينما رفض أهايل مدينة أبو محام هذه الشروط، وحىت 
حزيران/ 2015 عاد عدد قليل من األهايل إىل املدينة إال أهنم ال يتجاوزون 30  ابملئة من عدد املهجرين.

أمحد، 27 عاماً أحد أهايل مدينة أبو محام يقول للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»هّجران التنظيم حبجة أننا مرتدون وكفار على الرغم من أنين مل أشارك يف املعارك، إال أن سياسة التهجري كانت 
عامة ومل تستثين أحداً. نزحنا إىل مدرسة ووضعنا املعيشي سيئ جداً، أتتينا مساعدات قليلة جداً من بعض 

عائالت البوكمال وال زلنا حنلم ابلعودة إىل مدينتنا«. 

يقول أبو حسني وهو أحد وجهاء قبائل دير الزور: 

مدينتهم  إىل  ابلعودة  الشعيطات  عشرية  ألهايل  ابلسماح  التنظيم  ملطالبة  العشائر  شيوخ  من  وفداً  »شكلنا 
واجتمعنا مع قادة التنظيم الذين انقسموا بني مؤيد لفكرة عودة األهايل ومعارض هلا،  ووعدوان إهنم سيسمحون 

جلميع األهايل ابلعودة قبل شهر رمضان ومل يتحقق هذا الوعد حىت اآلن”.

وقد حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو احلارث وهو أحد عناصر املعارضة املسلحة وكان يقاتل التنظيم يف 
مدينة أبو محام:

»مل نكن منلك السالح والعتاد الكايف؛ لذلك اضطرران إىل االنسحاب، فقام التنظيم بعمليات انتقامية من 
أهايل املدينة وارتكب عشرات اجملازر اجلماعية، معظم الضحااي من املدنيني، لقد قتلوهم رمياً ابلرصاص وذحباً 

ابلسكاكني ومت دفنهم يف مقابر مجاعية«. 

منذ بداية حزيران 2015، بدأ التنظيم ابلسماح لألهايل ابلعودة بشكل تدرجيي، وعاد قرابة %80 منهم حىت اآلن، بعد 
تشريد قسري استمر قرابة العام، والقسم املتبقي مايزال قيد التشريد، وقد بّرر لنا بعض األهايل املشردين أهنم ال يثقون ابلعفو 

الذي أصدره تنظيم داعش، وخيشون من االنتقام يف أي مناسبة.

http://www.sn4hr.org
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    سادساً: األدلة واملرفقات:

تنظيم داعش يفجر بعض منازل أهايل مدينة أبو محام بتاريخ 23/ آب/ 2014، ويقول املتحدث »هذا إنذار للمرتدين 
للدخول يف طاعة الدولة اإلسالمية«.

بيان من مشايخ ووجهاء عشائر دير الزور يطلب العفو من تنظيم داعش ألهايل الشعيطات. 

يظهر املقطع اجتماعاً لبعض شيوخ عشائر دير الزور، تربأ بعض وجهاء الشعيطات فيه، من مسلحي القبيلة الذين قاتلوا تنظيم 
داعش، ويلتمسون العفو من أبو بكر البغدادي قائد التنظيم.

أحد شرعيي داعش يظهر يف مقطع مصور ُيربر شرعية قتل وهتجري أهل الشعيطات. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=XkCzLzePuTM
http://t.co/JCPyFKYvia
https://www.youtube.com/watch?v=MgvWNS_e7go&feature=youtu.be
http://t.co/bhyGwHmDmJ


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org ©SNHR 11

يظهر يف املقطع اقتياد تنظيم داعش لعدد كبري من أبناء الشعيطات املعتقلني وهم يقومون بضرهبم وتوجيه اإلهاانت هلم.

مقطع مصور يظهر فراغ مدينة أبو محام من سكاهنا، كما يظهر فيه حرق بعض احملالت التجارية وفراغها من البضائع بعد 
سرقتها من قبل عناصر التنظيم.

مقطع يظهر عدداً من عمال النفط يف ابدية الشعيطات قتلهم تنظيم داعش رمياً ابلرصاص قرب أحد آابر النفط 

صورة تظهر أحد السيارات اليت تُقل انزحني من أبو محام عند اقتحام 
داعش للمدينة.

صورة ُتظهر احملالت التجارية اليت تعرضت للنهب من قبل تنظيم داعش 
بعد اقتحام املدينة.

 ُتظهر منطقة القهاوي يف وسط أبو محام بعد اقتحام تنظيم داعش وتبني السواتر الرتابية يف الشارع الرئيس.

http://www.sn4hr.org
http://t.co/cCeX1gop67
https://www.youtube.com/watch?v=agaxl9MANZk&feature=youtu.be
http://t.co/1uv8rnS7LW
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6TUVvZEp4T0hwdFk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6QUFhWWU5RjF5eFU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6eXhJMXQ3ZzBVRjA/view
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   االستنتاجات والتوصيات
ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب األحداث املوثقة أبن هناك أسباابً قوية لالعتقاد أن حوادث القتل والتهجري القسري 
وعرب عمليات إعدام األسرى اليت مارستها التنظيمات اإلسالمية املتشددة ترقى إىل جرمية حرب، حبسب املادة الثامنة من قانون 

روما األساسي، كما انتهكت هذه التنظيمات العديد من أحكام القانون الدويل اإلنساين، بشكل واسع.
 

توصي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان األمم املتحدة وجملس األمن حتديداً بضرورة محاية املدنيني يف سوراي من مجيع مرتكيب 
االنتهاكات.

جيب معاجلة األزمة يف سوراي أبقصى سرعة ممكنة، وإن ترك الشعب السوري وحيداً يف مواجهة ماكينة القتل والتعذيب الوحشية 
اليت متارسها القوات احلكومية، فإن ذلك سوف يدفع اجملتمع إىل اللجوء إىل التشدد والتطرف، يف ظل غياب اتم للعدالة وخرق 

قرارات جملس األمن، ويبدو أن كثرياً من الدول ترغب وتدفع لوصول سوراي إىل ما وصلت إليه اآلن. 

عزاء وشكر
خالص العزاء جلميع الضحااي وذويهم وأصدقائهم، كل الشكر والتقدير جلميع األهايل والنشطاء احملليني واإلعالميني الذين 

أثرت مسامهتهم التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org

