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اجلمعة 22 نيسان 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة ومنهجية التقرير.

اثنياً: حملة موجزة عن آلية عمل 
احملاكم لدى تنظيم داعش.
اثلثاً: االعتقال والتعذيب.

رابعاً: مراكز االحتجاز.
- حمافظة دير الزور

- حمافظة الرقة
- حمافظة حلب

خامساً: أبرز األشخاص الذين 
مازالوا قيد االحتجاز يف مراكز 

تنظيم داعش
سادساً: االستنتاجات 

والتوصيات.
شكر وتقدير

التعذيب ومراكز االحتجاز لدى تنظيم داعش
»القاع األسود«

أواًل: مقدمة ومنهجية التقرير:
يف خمتلف املناطق اليت سيطر عليها تنظيم داعش )الذي يطلق على نفسه اسم الدولة 
للمجتمعات  قام إبنشاء مراكز احتجاز، بعضها سري وبعضها معروف  اإلسالمية(، 
احمللية، احتجز فيها اآلالف من أبناء تلك اجملتمعات، بتهم خمتلفة وتتفاوت من مكان 
إىل آخر، ويف معظم األحيان كان انتقاد سياسات التنظيم القمعية سبباً رئيساً للخطف 
تعود  معظمها  االعتقال يف  أسباب  أن  من  الكثريون  يعتقده  ملا  االعتقال، خالفاً  أو 
ملخالفة تطبيق أحكام الشريعة من منظور تنظيم داعش، ونتيجة لذلك مت إمخاد صوت 
اجملتمع املدين واحلراك الشعيب بشكل شبه اتم، وذلك يثبت أن تنظيم داعش يتصرف 
بشكل شبيه لدولة مشولية، فما دمت صامتاً وتطبق بعض الشكليات الدينية فلن يقرتب 
منك أحد، ويبقى برأينا أن نشأة تنظيم داعش نتيجة مباشرة لالحتقان السياسي يف 
وتبقى  اإلسالمي،  الدين  متطرف عن  تفسري  وليس جمرد  منذ عقود،  املستمر  املنطقة 

ظاهرة تنظيم داعش ظاهرة مركبة يصعب اخرتاهلا يف السلفية أو اجلهادية أو احلداثة.
والبد من اإلشارة إىل أن تنظيم داعش تعامل مع بعض احلاالت البارزة للمعتقلني يف 

سياق ماصورها عمليات انتقام أو تكفري، وهذه هالة مميزة جاذبة لتجنيد األعضاء.
 

منهجية التقرير:
ابالعتماد على عمليات التوثيق واألرشفة اليومية اليت يقوم هبا قسم توثيق املعتقلني منذ 
داعش،  لتنظيم  التابعة  االحتجاز  مراكز  ابلتواصل مع انجني من  قمنا   ،2011 عام 
ومع األهايل والنشطاء احملليني الذين يسكنون قريباً من أماكن وجود مراكز االحتجاز 
املذكورة يف التقرير، حيث متكنا من االلتقاء ببعض منهم بشكل مباشر، وحتدثنا مع 
احلقيقية  أمسائهم  بتغيري  وقمنا  اهلاتف أو »السكايب«،  عرب  الشهود  من  أكرب  عدد 
املقابالت،  من  اهلدف  للشهود  للخطر، وقد شرحنا  تعرضهم  مناطقهم خشية  وأمساء 
وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، وعلى 
الرغم من ذلك فإننا مل نتمكن من تسجيل كافة مراكز االحتجاز التابعة لتنظيم داعش، 
بدء  بعد  التنظيم  إليها  جلأ  اليت  السرية،  االحتجاز  مبراكز  يتعلق  فيما  وبشكل خاص 
هجمات التحالف الدويل على مواقعه يف سوراي يف 23/ أيلول/ 2014، وقد سجلنا 
قيام تنظيم داعش ابعتقال ما اليقل عن 6318 شخصاً، بينهم 713 طفاًل، و647 
سيدة، وذلك منذ اإلعالن عن أتسيسه يف 9/ نيسان/ 2013 حىت آذار/ 2016. 
كما سجلنا إخفاءه القسري ملا اليقل عن 1188 شخصاً، بينهم 411 طفاًل، و87 

سيدة، منذ 9/ نيسان/ 2013 حىت آذار/ 2016.
نقدر أن تنظيم داعش ميتلك ما اليقل عن 54 مركز احتجاز، وهو احلد األدىن لوجود 

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.
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مراكز احتجاز سرية، وحتتوي حمافظة الرقة على العدد األكرب من مراكز االحتجاز بـ 26 مركزاً تليها حمافظة دير الزور بـ 20 
مركز، مث حمافظة حلب بـ 8 مراكز، يف هذا التقرير متكنا من رصد 19 مركز احتجاز من ضمنها بعض السجون، توزعت على 

النحو التايل:

حمافظة الرقة: 8 مراكز: قصر احملافظ، معسكر العكريشي، امللعب البلدي، سجن مدرسة معاوية، سجن احلسبة يف معدان، 
السجن النسائي، سجن احلسبة يف بلدة الكرامة، سجن الشرطة اإلسالمية يف مدينة الطبقة.

حمافظة دير الزور: 6 مراكز: الشميطية، التبين، احلسينية، البصرية، امليادين، البوكمال.

موقع سجون داعش يف مدينة الرقة

مواقع قرى السجون العامة في ديرالزور
مواقع السجون السرية في ديرالزور

موقع سجون داعش يف دير الزور

مواقع سجون تنظيم داعش يف حمافظة الرقة

مواقع سجون تنظيم داعش يف حمافظة دير الزور
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https://www.google.ae/maps/place/Al+Tabqah,+Syria/@35.8282727,38.5320219,7469m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x1530b19093ac7b4d:0x831baeb3e4487ba5
https://www.google.ae/maps/place/%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%8C+Ar+Raqqah,+Syria%E2%80%AD/@35.9497999,39.0052457,660m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x1537181f6bfc0b19:0x386d674950f7c527
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B057'08.8%22N+39%C2%B000'21.4%22E/@35.9559101,39.0045538,1112m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B057'41.3%22N+39%C2%B000'35.0%22E/@35.9624759,39.0075227,659m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B051'26.0%22N+39%C2%B007'32.0%22E/@35.8551664,39.1265304,2221m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B052'17.0%22N+39%C2%B016'24.0%22E/@35.8712786,39.2748304,2880m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B057'41.3%22N+39%C2%B000'35.0%22E/@35.9610334,39.0081991,660m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/Madan,+Syria/@35.7535872,39.6065741,2645m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x1537b656fbb8821d:0x20e3e0dee61bf44a
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B036'17.8%22N+39%C2%B049'15.8%22E/@35.6062643,39.8197519,1251m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/Al-Hussainiyah,+Syria/@35.3596053,40.1529704,3166m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x15483d4fd0d17de7:0x64afa02bf36094d5
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B009'16.4%22N+40%C2%B025'34.0%22E/@35.1548712,40.4245558,1882m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/34%C2%B027'30.6%22N+40%C2%B054'55.2%22E/@34.4591357,40.915113,1800m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%E2%80%AD/@35.0176952,40.4547183,915m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x649f658bf62296e5
https://www.google.ae/maps/dir/35.540922,39.8655517/4,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/@35.5409507,39.8683569,763m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x1537db87aab3b5f3:0x44013da47305d546!2m2!1d39.8656781!2d35.5402273
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B003'00.3%22N+40%C2%B033'30.6%22E/@35.0490424,40.5524146,2008m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B020'30.7%22N+40%C2%B019'05.4%22E/@35.339101,40.3162805,1878m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ae/maps/place/35%C2%B016'30.4%22N+40%C2%B021'30.9%22E/@35.2758407,40.3575449,1321m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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حمافظة حلب: 5 مراكز: مراكز االحتجاز يف مدينة جرابلس، منبج، دير حافر، الباب، مراكز احتجاز متفرقة.
 

الرواايت من حيث عمليات  وتتشابه معظم  لتنظيم داعش،  التابعة  االحتجاز  مراكز  6 انجني من  لـ  التقرير رواايت  ويورد 
التعذيب وختتلف من انحية أسباب االعتقال.

 
ثانيًا: لمحة موجزة عن آلية عمل المحاكم لدى تنظيم داعش:

 أنشأ تنظيم داعش ما أطلق عليه احملاكم الشرعية واليت يزعم أنه من خالهلا يهدف لتطبيق األحكام اإلسالمية يف الشؤون املدنية 
وفق منظوره اخلاص، كما أوجد أنواعاً أخرى من احملاكم ختتص ابلقضااي األمنية كالشكاوى املرفوعة ضد مقاتلي التنظيم أو 

حماكمة قادة التنظيم املشكوك بوالئهم للتنظيم أو بعض األسرى الذين يعتربهم التنظيم ذوو أمهية خلدمة مصاحله.
يقسم القضاء عند تنظيم داعش إىل ثالثة أقسام:

- قسم الشكاوى: ويطلق عليه اسم )املظامل( وخيتص إبصدار األحكام يف القضااي املتعلقة ابلشكاوى ضد مسؤويل داعش 
ومقاتليه، أو اخلالفات بني األفراد.

- احملاكم اإلسالمية: وهي خمتصة مبعاجلة القضااي اليت تتعلق مبخالفة القوانني اليت يفرضها تنظيم داعش، وتتبع للمحكمة 
اإلسالمية العليا الرئيسة يف مدينة املوصل يف العراق.

- ديوان احلسبة: يُعترب اجلهاز التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ األحكام الصادرة عن احملاكم اإلسالمية، كما حيقق يف جرائم األفراد 
املتعلقة مبخالفتهم للتعاليم الدينية ومالحقة الفارين منهم.

يشرف على عمل القضاء لدى تنظيم داعش جملس الشريعة، والذي يرأسه شخص أطلق عليه »وايل« )وهو املسؤول الذي 
حيكم قسماً إدارايً إقليمياً ُيسمى والية(، يقوم الوايل بتعيني انئب شرعي، ُيشرف هذا النائب على عمل اهليئات الشرعية على 

مستوى الوالية، وتكون اهليئات الشرعية مسؤولة عن اإلشراف على عمل احملاكم وعمل القضاة.

يعترب كل جهاز من األجهزة السابقة مستقاًل عن اآلخر من حيث املهام واإلشراف، وهناك بشكل رئيس جهازي شرطة:
اجلهاز األول: يطلق عليه اسم »الشرطة اإلسالمية«، هذا اجلهاز مسؤول عن تطبيق القوانني اليت يصدرها التنظيم واألمن العام 
يف املناطق اخلاضعة للتنظيم، وتشمل مسؤولياته إجراء التفتيش عند احلواجز األمنية وإصدار املخالفات املرورية وحل اخلالفات 
الشخصية بني األفراد، ويضم أفراداً خضعوا لدورات شرعية يقدمون تقاريرهم إىل فقيه خمتص، والذي يعمل بدوره كحلقة وصل 

مباشرة مع القضاة يف احملاكم.
اجلهاز الثاين: يطلق عليه اسم »احلسبة«، هذا اجلهاز مسؤول عن تطبيق األخالق الدينية، حيث يقوم مبراقبة تطبيق السكان 
لكافة التعاليم الدينية اليت يفرضها التنظيم، وتشمل مسؤولياته منع األنشطة التجارية أثناء أوقات الصالة، االستجابة للبالغات 
املتعلقة ابستخدام املخدرات واملواد الكحولية، وإتالف املمنوعات )مثل اآلالت املوسيقية، السجائر، أو األصنام الشركية(، 
كما يتوىل مسؤولية التحقيق يف املمارسات املتعلقة مبخالفات شرعية مثل: )الزان، اللواط... اخل( وحُييل اجلرائم األكثر خطورة 

إىل احملاكم.
يُعني تنظيم داعش شيوخاً »رجال دين« يقومون بزايرة السجون املركزية بشكل دوري من أجل تربية السجناء دينياً، وتكثف 

تلك الزايرات قبل إطالق سراح السجناء بفرتة قصرية.

بكل أتكيد فإن النظام الذي يسري عليه تنظيم داعش خيلو من أي تطبيق لقوانني عادلة، كحق احملتجزين يف االعرتاض على 
قانونية االحتجاز ومعرفة التهم املوجهة إليهم، والسماح بوجود حماٍم للدفاع عنهم، وغري ذلك من أبسط انتهاكات حقوق 

اإلنسان، وتعترب أحكام اإلعدام الصادرة عن هذه احملاكم املسرحية أبرز أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان.

http://www.sn4hr.org
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ثالثًا: االعتقال والتعذيب:
عرب عشرات اللقاءات واحلديث مع انجني من مراكز احتجاز تنظيم داعش، نستطيع التأكيد على ممارسات واسعة يف تعذيب 
املعتلقني، كما أشران إىل ذلك يف دراستنا املوسعة عن تنظيم داعش الصادرة يف كانون الثاين/ 2014، وتنظيم داعش حيتوي 
على هيكلية تنظيمية إىل حد ما، وقد الحظنا اتساقاً يف عمليات التعذيب يف خمتلف مناطق سيطرته؛ ما جيعلها جزءاً من 
هجوم واسع النطاق ضد السكان املدنيني، وترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية، وقد سجلنا مقتل 22 شخصاً بسبب التعذيب 
منذ إعالن التنظيم حىت هناية كانون الثاين/ 2016، وُيربر هذا العدد املنخفض نسبياً أن التنظيم يقوم بعمليات إعدام مباشرة 

لألسرى واملعتقلني.

الحظنا تفاواتً يف عمليات التعذيب، فاملعتقلون نتيجة خمالفة قوانني وتعليمات تكون عمليات التعذيب حبقهم أخف بكثري، 
وغالباً ما يتم اإلفراج عنهم الحقاً بعد استتابتهم، أما املقاتلون والنشطاء احلقوقيون واإلعالميون ضد تنظيم داعش، فيتعرضون 
ألساليب تعذيب غاية يف الوحشية، إضافة إىل اتباعه أساليب التعذيب السائدة لدى النظامني السوري والعراقي، واليت حتدثنا 

عنها يف تقرير سابق، الحظنا ابتكاراً ألمناط جديدة من أساليب التعذيب، أبرزها:
1. اإليهام ابلغرق: وتكون بربط املعتقل إىل نقالة أو مقعد وتوضع على وجهه قطعة قماش مبللة ابملاء حبيث يصعب التنفس 
مث جيري سكب املاء البارد عليه وغالباً تستخدم مع املخطوفني األجانب يف حماكاة ألسلوب اإليهام ابلغرق الذي استخدمته 

وكالة االستخبارات األمريكية املركزية يف استجواب احملتجزين املشتبه هبم، بعد هجمات 11/ أيلول/ 2001

2. اخلنق ابلغازات: تعريض املختطف أثناء التحقيق معه للخنق ابلغازات كفتح أسطوانة الغاز أو القنابل املسيلة للدموع أو 
جعل دخان حريق يدخل لزنزانته. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95cUFyelR2ZExJSHM/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95YkFyZDRycDdKc28/view
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3. اإليهام ابلذبح: خيربون املختطف أهنهم سيقومون بذحبه، مث أيخذونه إىل مكان الذبح وجيعلونه يرى السكني ويكررون 
هذه العملية عدة مرات.

4.  إطالق الرصاص حول جسد املختطف.
5.  إجبار املختطف على مشاهدة أشرطة فيديو وتسجيالت لعمليات إعدام وقطع رؤوس وحرق خمتطفني سابقني.
6.  القتل ابلتعذيب: قام تنظيم داعش بقتل عدد من احملتجزين املتهمني مبخالفة قوانينه رمياً ابحلجارة حىت املوت.

 
رابعًا: مراكز االحتجاز:

• حمافظة دير الزور:
ألف: السجون املركزية

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وجود حنو 20 سجن مركزي يف املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش مبحافظة دير 
الزور، تتوزع يف أرايف حمافظة دير الزور الشرقية والغربية والشمالية وداخل مدينة دير الزور، وُيشرف على معظمها عناصر تنظيم 
داعش من املقاتلني السوريني ويسميهم داعش »األنصار«. يف بعض مراكز االحتجاز قد يكون هناك إشراف خمتلط من عدة 

جنسيات، وخباصة اجلنسية السعودية والتونسية والعراقية يطلق عليهم التنظيم »املهاجرين«.

إن مواقع السجون املركزية، معروفة ابلنسبة ملعظم السكان احملليني يف دير الزور، ألن تنظيم داعش حيتجز فيها من خيالف 
التعليمات اليت يفرضها، حيث توجه هلم قائمة من االهتامات:

)كالتدخني وبيع السجائر واملخدرات واملشروابت الكحولية، والتأخر عن موعد الصالة يف املساجد، وعدم إغالق احملالت 
التجارية أو التواجد يف األماكن العامة عند موعد الصالة، وعدم دفع الضرائب والفواتري املتعلقة »ابلكهرابء واملاء والنظافة 
والزكاة«، واخلالفات الشخصية بني األفراد، وإسبال الثوب »ارتداء رداء طويل لتحت الكعبني«، وحلق الشعر والذقن، وارتداء 

املالبس الضيقة كاجلينز، والسرقات، والعالقات اجلنسية الغري شرعية، وما على شاكلتها(.
السرية، حيث  السجون  السجون أفضل بكثري من  لتنظيم داعش فإن هذه  املركزية  السجون  الناجني من  حبسب شهادات 
يتوفر فيها الطعام والشراب وتتوفر فيها مساحة واسعة الستيعاب األعداد الكبرية من احملتجزين، ويسمح تنظيم داعش لذوي 

احملتجزين فيها بزايرهتم وتقدمي األكل واملالبس هلم.
يقوم عناصر من تنظيم داعش إبعطاء احملتجزين دروساً شرعية إبشراف رجل دين »الشرعي« وتتنوع الدروس الدينية للمحتجزين 

حبسب التهم املوجهة إليهم.

يستغل تنظيم داعش احملتجزين يف العمليات العسكرية اليت يقوم هبا، ففي بداية شباط 2015، قام تنظيم داعش ابقتياد عدد 
من احملتجزين يف السجون املركزية وأجربهم على الذهاب إىل جبهات القتال أو حفر اخلنادق واألنفاق، كعقوبة هلم وتستمر 
هذه العقوبة بني 3 - 15 يوماً، مث أصبح يقتادهم بشكل يومي على شكل جمموعات ترتاوح أعدادها بني 150-250 
حمتجزاً وذلك يف أيلول وآب 2015، ويعترب احملتجزون يف السجن املركزي يف مدينة امليادين أكثر األشخاص عرضة لالستخدام 

يف تلك األعمال العسكرية، حبسب رواايت الناجني الذين التقينا معهم.

سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، مقتل أربعة حمتجزين بينهم طفل، قنصاً على يد القوات احلكومية، وذلك أثناء 
قيامهم حبفر أنفاق لتنظيم داعش ابلقرب من مطار دير الزور العسكري.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 6

أمحد .ك يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو من قرية بقرص يف ريف دير الزور الشرقي، مت اعتقاله من قبل تنظيم 
داعش السبت 13/ حزيران/ 2015. أمحد قدم شهادته للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»أوقفين مخسة عناصر ملثمني اتبعني لتنظيم داعش أثناء توجهي إىل أحد أقاريب يف القرية اجملاورة، وطلبوا مين 
هوييت الشخصية وقاموا بتفتيشي فوجدوا معي علبة سجائر، فقام أحدهم بصفعي على وجهي وشتمي، وقال 
يل )ايعاصي أال تعرف أنه حمرم وال جيوز شرعاً(، مث أخذوين معهم يف السيارة إىل مقر احلسبة يف مدينة امليادين، 
هناك أخذوا مين معلومايت الشخصية وقاموا جبلدي أربعني جلدة داخل أحدى غرف املقر، مث أدخلوين إىل 
غرفة أخرى يوجد فيها اثنني من احملتجزين أحدمها هتمته حالقة ذقنه واآلخر التدخني، بعد عدة ساعات جاء 
عناصر وقاموا بنقلنا بسيارة إىل مكان قرب مطار دير الزور العسكري وهناك أخربوان أننا سنبقى هنا ثالثة 
أايم لنساعد بقية العناصر حبفر اخلنادق وبعدها سيفرجون عنا، مث قاموا بتقسيم الوقت من أجل احلفر حيث 
كنا نعمل 6ساعات يومياً، تعقبها فرتة اسرتاحة لـ 6 ساعات ابلتناوب، عناصر التنظيم الذين كانوا حيفرون 
معنا كانت معاملتهم جيدة لنا وأثناء حفران للخندق كنا نتعرض للقصف من قبل قوات النظام السوري، بعد 

انتهاء ثالثة أايم ، قاموا إبعادتنا إىل منازلنا«.   

الحظنا أن مدة االحتجاز يف السجون املركزية ترتاوح بني 3 أايم إىل ثالثة أشهر بشكل تقرييب ويف بعض احلاالت يتم احتجاز 
بعض املتهمني لساعات، مث يقوم عناصر التنظيم جبلدهم أمام مجع من املدنيني يف األماكن العامة وبعدها يتم اإلفراج عنهم.

أنشأ تنظيم داعش يف كل منطقة أو بلدة يسيطر عليها مقراً للحسبة أو الشرطة اإلسالمية، كبلدات القورية والعشارة والصاحلية 
والشحيل وذيبان والشعيطات بريف دير الزور الشرقي، والصور واحلرجيية بريف دير الزور الشمايل، واخلريطة والكسرة وحوايج 

ذايب بريف دير الزور الغريب وترتاوح أعداد احملتجزين يف كل منها بني 10 - 40 حمتجز.
حيتوي املقر على غرفة أو غرفتني يتم احتجاز األشخاص فيها لعدة ساعات، مث يتم نقلهم بعد ذلك إىل السجون املركزية يف 

البلدات واملناطق الرئيسة كامليادين واحلسينية والبوكمال وحطلة.

أبرز السجون املركزية يف دير الزور:
1. سجن الشميطية:

يقع يف بلدة الشميطية بريف دير الزور الغريب، تديره الشرطة اإلسالمية التابعة لتنظيم داعش، ويشرف عليه شخص يدعى »أبو 
عبد الكرمي املغريب«، أنشأه تنظيم داعش يف شباط/ 2015، وهو عبارة عن منزل ألحد املدنيني الذين هربوا من ظلم داعش، 
يتكون من أربع غرف، حيتجز فيه قرابة 50 شخص، حيث يضم يف كل غرفة مابني 7 – 10 معتقلني، تتنوع االهتامات 
مابني خمالفة تعاليم تنظيم داعش والشكاوى الفردية، يُعترب هذا السجن من مراكز االحتجاز املؤقتة، حيث حيتجز فيه املعتقلون 
لساعات أو أايم قليلة مث يُنقلون إىل السجون املركزية الرئيسة يف مدن امليادين والبوكمال واحلسينية وحطلة، وذلك يف حال 

صدر حكم يف حقهم من قبل احملكمة اإلسالمية التابعة للتنظيم.

2. سجن التبين:
يقع يف قرية التبين بريف دير الزور الغريب، وُيشرف عليه ديوان احلسبة والشرطة اإلسالمية معاً، حيتجز فيه التنظيم األشخاص 
وأخرياً  وأجنبية،  خارجية  مع جهات  التعامل  هتم  إليهم  يُوجه  من  إىل  إضافة  املسلحة،  املعارضة  فصائل  إىل  ينتمون  الذين 

األشخاص الذين يقومون ابالعتداء على عناصر تنظيم داعش ابلضرب أو الشتائم أو االعتداء على ممتلكاهتم.
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اختذ تنظيم داعش من منجم امللح يف قرية التبين مقراً للسجن، مث قام بنقله إىل أحد منازل املدنيني داخل القرية، بعد تعرضه 
للقصف اجلوي من قبل قوات التحالف الدويل يف 23/ أيلول/ 2014، حيتجز فيه حالياً قرابة 60 شخص، يف كل غرفة 
قرابة 5 أشخاص، يعترب كل من املدعوين »أبو البتار التبين« و »أبو حممد اجلزراوي« مسؤواًل عن السجن حالياً، كما قام 
تنظيم داعش بتحويل عدة منازل يف القرية إىل مراكز احتجاز بعد أن هنبها وطرد أهلها، وذلك كي يصعب حتديد مواقعها 

واستهدافها من قبل قوات التحالف الدويل.

تُعد السجون يف قرية التبين مؤقتة أيضاً، حيث حيتجز فيها املعتقلون لساعات أو أايم قليلة مث ينقلون إىل السجون املركزية الرئيسة 
يف كل من امليادين واحلسينية والبوكمال وحطلة يف حال صدر حكم يف حقهم من قبل احملكمة اإلسالمية التابعة لتنظيم داعش.

3. سجن احلسينية:
يقع يف قرية احلسينية بريف دير الزور الغريب، ويعترب من أكرب سجون دير الزور، تشرف عليه احملكمة اإلسالمية، حيتجز بداخله 
قرابة 93 شخصاً، وهم من الذين توجه إليهم هُتم القتل والسحر والردة )املسلمني الذين تركوا دين اإلسالم( وقطع الطرق، 

إضافة إىل عناصر فصائل املعارضة املسلحة الذين أيسرهم تنظيم داعش أثناء معاركه ضدهم.
معظم احملتجزين يف سجن احلسينية، حيكم عليهم من قبل احملكمة اإلسالمية التابعة للتنظيم ابإلعدام، وقد عينت داعش املدعو 

أبو مصعب اجلزراوي مسؤواًل عن السجن حىت حلظة إصدار التقرير.

4. سجن البصرية:
يقع يف منطقة البصرية بريف دير الزور الشرقي، ويشرف عليه ديوان احلسبة والشرطة اإلسالمية، حيتجز التنظيم داخله قرابة 40 
شخصاً من الذين توجه إليهم هتم خمالفة التعاليم اليت يفرضها التنظيم، كالتدخني وحالقة الشعر وغريها من املخالفات العامة. 

يُعترب سجن البصرية من السجون املؤقتة أيضاً.

5. سجن امليادين:
يقع يف مدينة امليادين بريف مدينة دير الزور الشرقي، ويُعد من السجون الكبرية التابعة للتنظيم يف دير الزور، ويشرف عليه 
ديوان احلسبة والشرطة اإلسالمية معاً، حيتجز تنظيم داعش بداخله قرابة 150 شخصاً من الذين توجه إليهم هتم خمالفة التعاليم 

اليت يفرضها التنظيم واخلالفات الشخصية، والقتل، والسرقة، والردة.
يُعترب سجن امليادين من أهم مراكز االحتجاز اليت يقضي فيها احملتجزون أحكام السجن اليت تصدر حبقهم، كما حيول إليه كثري 

من احملتجزين يف السجون املؤقتة، يضمُّ قرابة 8 غرف احتجاز وكل غرفة فيها ما بني 8 - 15 حمتجزاً.
أمحد.ع، من مدينة امليادين، يبلغ من العمر 23 عاماً، أحد الناجني من مراكز احتجاز تنظيم داعش. اعتقله بعض عناصر 
احلسبة من سوق مدينة امليادين يف 23/ نيسان/ 2015، بسبب وجوده يف السوق وقَت الصالة. قضى أربعة أايم يف سجن 
امليادين املركزي مث أفرج عنه بعد أن كتب تعهداً ابلتزامه ابلصالة يف املسجد، أفاد أمحد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:
»كنت يف السوق عندما حان وقت صالة الظهر، فذهبت إىل حمل جتاري بعيد عن املسجد قرابة 500 م، وبينما أان يف طريقي 
إليه أوقفين ثالثة عناصر من احلسبة وسألوين إىل أين أذهب، أخربهتم أنين أريد شراء بعض احلاجيات وسأعود إىل املسجد 
فما زال هناك متسع من الوقت قبل بدء الصالة، ردوا علي بسخط وقاموا بشتمي وبعد نقاش معهم، اعتقلوين واقتادوين إىل 
مقر احلسبة مث إىل سجن امليادين املركزي التابع للمحكمة اإلسالمية، احتجزت يف غرفة بسجن امليادين كان فيها قرابة 10 
معتقلني آخرين، معظمهم متهمون مبخالفة تعاليم التنظيم، كانت الغرفة واسعة ومفروشة بسجاد وجبانب الغرفة محام، والطعام 

كان مقبواًل وكانوا يقدمون لنا ثالث وجبات من الطعام يومياً. 
يوجد مؤذِّن للسجن، وكنا كل يوم بعد أن نصلي الفجر مجاعة نتلقى من »الشرعي« دروس قرآن وأحاديث شرعية«.
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6. سجن البوكمال:
يقع يف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على احلدود السورية العراقية، ُيشرف عليه ديوان احلسبة والشرطة اإلسالمية، 
حيتجز التنظيم يف سجن البوكمال قرابة 98 شخصاً من الذين توجه إليهم هتم خمالفة التعليمات اليت يفرضها تنظيم داعش، 
ترتاوح مدة االحتجاز فيه بني شهر إىل ثالثة أشهر، وهو عبارة عن منزل يضم عدداً من الغرف يف كل غرفة حيتجز بني 4 - 

8 حمتجزين، ويف بعض األحيان يقوم املشرفون على السجن بتحويل احملتجزين إىل سجن امليادين يف حال اكتظاظ السجن.

ابء: السجون السرية:
قام تنظيم داعش إبنشاء سجون سرية، وهي سرية حىت عن معظم العناصر الذين ينتمون للتنظيم، حيث يكون أغلب العناصر 
اجلنسية  اسم »املهاجرين« وبشكل خاص من  تنظيم داعش  يُطلق عليهم  الغري سوريني،  التنظيم  قادة  عليها من  واملشرفني 

العراقية، تنتشر هذه السجون يف املناطق اليت تتواجد فيها احلقول النفطية مثل »حقل العمر، والتنك، وكونيكو، واجلفرة«.

حيتجز تنظيم داعش يف السجون السرية فئات معينة من الذين يقوم خبطفهم أو أسرهم كالنشطاء احملليني والصحفيني األجانب، 
وقادة فصائل املعارضة املسلحة، وقادة وعناصر تنظيم داعش الذين حياولون االنشقاق عنه التنظيم، كما حيتجز فيها النساء 
اللوايت توجه هلن هتم كالسحر والشعوذة، ومن هلا هتمة التخابر مع قوات التحالف الدويل أو جهات خارجية، إضافة إىل النساء 

اللوايت أيسرهن خالل سيطرته على منطقة ال تعتنق الداينة اإلسالمية ويُطلق عليهن اسم »سبااي«.
معظم الضحااي الذين قام تنظيم داعش إبعدامهم بطرق وحشية وصور طريقة إعدامهم، قام ابحتجازهم يف سجون سرية.

عماد.ل، من بلدة الشميطية بريف دير الزور، 28 عاماً، هو أحد الناجني من االعتقال من مركز احتجاز 
التنظيم هتمة  له  2014، ووجه  اعتقل يوم اخلميس 11/ كانون األول/  لتنظيم داعش، حيث  سري اتبع 
التعامل مع فصائل املعارضة املسلحة اليت يطلق عليها التنظيم اسم »الصحوات«، أفاد عماد الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بشهادته:
»داهم منزيل قرابة 7 عناصر ملثمني عرفت أهنم من تنظيم داعش من مالبسهم وشعار التنظيم امللصق على 
السيارة، طلبت منهم السماح يل بتبديل مالبسي لكنهم رفضوا، وسحبوين حنو السيارة بطريقة مهجية، وصعد 
إىل جانيب اثنان من املقاتلني قاموا بتغطية عيينَّ وربط يديَّ، مث بدؤوا بضريب أبمخص سالح الكالشنكوف 
وشتمي ووجهوا يل عبارات مثل »اي مرتد، اي عميل الصحوات«، بعد حنو ساعة وصلنا، أنزلوين وأدخلوين غرفة 
مساحتها قرابة 2 - 4م، أزالوا الرابط عن عيينَّ، وبقيت قرابة مخس ساعات مقيد اليدين يف الغرفة نفسها، 
بعد ذلك دخل أحد عناصر التنظيم وفك قيدي وأخذين إىل غرفة جماورة يسموهنا غرفة التحقيق، وكان فيها 
شخصان ملثمان يتكلمون ابللهجة التونسية، أحدهم يُدعى أبو إمامة، أجلسوين على كرسي وبدأت األسئلة 
حول عالقايت ابجليش احلر يف مدينة حلب وأخربوين أنين متهم ابلتواصل معهم والتخطيط الستهداف عناصر 
ومقرات التنظيم، لكنين نفيت كل هذه التهم وأخربهتم أنين إنسان مدين ولدي أقرابء يل ينتمون للتنظيم، لكنهم 
مل يصدقوا كالمي وقاموا بضريب وجلدي وشتمي، استمر التحقيق والتعذيب معي مدة 7 أايم مبعدل ساعتني 
يومياً، وكنت أمسع أصوات تعذيب أخرى صادرة عن حمتجزين يف املكان نفسه، كانوا يقدمون يل وجبيَت طعام 
يف اليوم، وكانت كمية الطعام قليلة ومل تكن تكفيين، كما أهنم مل يسمحوا يل ابلصالة ألنين مرتد بنظرهم، 
مجيع اللهجات اليت مسعتها من عناصر التنظيم يف املكان الذي احتجزت فيه مل تكن اللهجة السورية، بعد 7 

أايم قاموا بنقلي إىل سجن يف بلدة حطلة بريف دير الزور الشرقي«.
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بقي عماد يف سجن حطلة 40 يوماً، خضع خالهلا لدورة شرعية بشكل يومي ومبعدل ثالثة دروس يومياً عن العقيدة والفقه 
وقراءة القرآن، مث أفرج عنه التنظيم. مل يتمكن عماد من التعرف على مكان االحتجاز السري الذي اعتقله تنظيم داعش فيه.

• حمافظة الرقة:
أنشأ تنظيم داعش يف مجيع قرى ومدن حمافظة الرقة، سجوانً مركزية ُيشرف عليها جهازي احلسبة والشرطة اإلسالمية التابعني 
للتنظيم، كما يوجد فيها سجن خاص للنساء، إضافة إىل السجون السرية، أما املختطفون الذين يعتربون ذو أمهية عالية ابلنسبة 
للتنظيم فيقوم ابحتجازهم يف مواقع عسكرية أو مقرات قوية البنيان والتحصني، وبعد بدء استهداف قوات التحالف ملقرات 

التنظيم يف 23/ أيلول/ 2014، جلأ إىل نقلهم بني منازل متفرقة وبشكل دوري ليصعب حتديد مواقعهم.

ألف: أبرز السجون املركزية:
1. سجن مدرسة معاوية:

حّول تنظيم داعش مدرسة معاوية يف مدينة الرقة إىل مركز احتجاز، وأنشأ فيها مقراً للحسبة، احتجز فيها املدنيني املخالفني 
للتعليمات اليت يفرضها التنظيم، ُيشرف على سجن مدرسة معاوية املدعو »أبو حنيفة البلجيكي« وهو رئيس يطلق عليه 
التنظيم اسم »أمري احلسبة« يف مدينة الرقة، غالباً ما يكون سجن مدرسة معاوية مكتظاً ابملعتقلني إال أن عقوبة معظمهم ال 

تتجاوز اخلمسة عشر يوماً، يتم خالهلا إلزامهم على حضور دورة شريعة.

2. سجن احلسبة يف معدان:
يقع ضمن مقر احلسبة مبدينة معدان بريف الرقة، يشرف عليه املدعو »أبو معاوية اجلزراوي«، كان خمصصاً الحتجاز املخالفني 
لتعليمات التنظيم، ويف نيسان/ 2015 بدأ تنظيم داعش ابحتجاز املدنيني الذين خيرجون من مناطق سيطرة القوات احلكومية 
يف مدينة دير الزور )أحياء اجلورة والقصور( فيه، ليتم التحقيق معهم والتأكد من أهنم اليعملون مع القوات احلكومية أثناء 

وجودهم يف مدينة دير الزور، مث يطلق سراحهم بعد إعطائهم دروساً دينية.
حبسب رواايت الناجني للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، فإن العديد من احملتجزين الذين خرجوا من مدينة دير الزور تعرضوا 
للتعذيب أثناء التحقيق معهم لدى احتجازهم يف سجن معدان، واهتمهم التنظيم ابلتعامل مع القوات احلكومية، ويشرف على 
عمليات التعذيب والتحقيق يف سجن معدان املدعو »أبو الغرابء اليمين« وهو معروف بني السكان احملليني يف مدينة الرقة أبنه 

من أبرز حمققي تنظيم داعش يف املدينة.

3. السجن النسائي:
التابعة لتنظيم داعش، حتتجز  الرقة، تشرف عليه كتيبة اخلنساء )كتيبة خاصة ابلنساء(  النسائي مبدينة  يقع يف بناء االحتاد 
فيه النساء املخالفات لتعاليم التنظيم، كعدم التزام النساء ابرتداء املالبس الشرعية، واخلروج من املنزل دون حمرم، كما يتم 
فيه اعتقال األسريات اللوايت أيسرهن التنظيم خالل معاركه يف العراق. تشرف على السجن »أم الرباء التونسية« و »أم حممد 

األنصارية« ومها من مدينة حلب.
اجلنسية  اللوايت حيملن  التنظيم  عناصر  يد  للتعذيب بشكل خاص على  تعرضن  النسائي  السجن  احملتجزات يف  العديد من 

التونسية، كما يتم إجبار احملتجزات على الزواج من عناصر التنظيم يف حال فشلن يف إمتام الدورة الشرعية عدة مرات.
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4. سجن احلسبة يف بلدة الكرامة:
يقع يف بلدة الكرامة بريف مدينة الرقة الشرقي، يشرف عليه مهاجر تونسي )مل نتمكن من احلصول على امسه أو حىت لقبه(، 

حيتجز فيه بشكل رئيس عناصر فصائل املعارضة املسلحة السابقني بسبب ختلفهم عن االلتحاق بدورات »التوبة«.
 

5. سجن الشرطة اإلسالمية يف مدينة الطبقة:
يقع يف مدينة الطبقة ابلريف الغريب ملدينة الرقة، ويتبع الشرطة اإلسالمية، يشرف عليه املدعو »أبو حممد املصري«، يعترب من 

السجون الكبرية يف الرقة ويتكون من قرابة 15 زنزانة.

ابء: أبرز السجون السرية:
1. قصر احملافظ:

يقع ضمن مدينة الرقة، وكان خمصصاً إلقامة حمافظ الرقة سابقاً، وذلك قبل سيطرة فصائل املعارضة املسلحة على مدينة الرقة 
يف 4/ آذار/ 2013، مث سيطر تنظيم داعش عليها يف 13/ شباط/ 2014.

اختذ تنظيم داعش من قبو قصر احملافظ )الطابق حتت األرضي( مركز احتجاز، رمبا لكونه حمصناً من القصف اجلوي، ويعترب 
من أكثر مراكز االحتجاز سيئة الصيت التابعة للتنظيم يف حمافظة الرقة، ويُديره حالياً املدعو »أبو لقمان« وايل الرقة، وُيشرف 
على عمليات التعذيب فيه شخص سعودي اجلنسية يبقى ملثماً بشكل دائم حىت أمام عناصر التنظيم )مل نتمكن من احلصول 

على امسه أو لقبه(.
حبسب رواايت الناجني للشبكة السورية حلقوق اإلنسان من مركز احتجاز قبو احملافظ، فإن احملتجزين فيه يتعرضون ألساليب 
تعذيب وحشية كالصعق ابلكهرابء، والشبح )تعليق احملتجز من يديه أو قدميه ورفعه عن األرض وتركه معلقاً على وزن جسده(، 

واجللد حىت املوت.

2. معسكر العكريشي:
يقع يف قرية العكريشي بريف مدينة الرقة الشرقي، خمصص بشكل رئيس الحتجاز عناصر تنظيم داعش الذين حاولوا االنشقاق، 

والشخصيات الدينية والبارزة التابعة له واليت تعرتض على القرارات الصادرة عن التنظيم.

جيرب تنظيم داعش األطفال املنتمني للتنظيم على تعذيب احملتجزين فيه وإذالهلم، كما يتعرض معظم احملتجزون يف هذا السجن 
لعمليات إعدام دون أن يصدر حبقهم أي حكم، حىت من احملكمة اإلسالمية التابعة للتنظيم.

سجلنا قيام تنظيم داعش إبعدام املسؤول الشرعي يف احملكمة اإلسالمية التابعة للتنظيم مبدينة الرقة »تركي العاين«، يف 4/ 
أاير/ 2015، يف معسكر العكريشي، بسبب إصداره حكماً ابلعفو عن أربعة عناصر كانوا سابقاً يف تنظيم جبهة النصرة، وقد 

توجهوا إىل مدينة إدلب بعد إطالق سراحهم.

3. امللعب البلدي:
املعارضة  قادة فصائل  الدين وبعض  النشطاء ورجال  له من  املناهضني  املعتقلني  التنظيم  فيه  الرقة وحيتجز  يقع ضمن مدينة 

املسلحة.
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• حمافظة حلب:
يعتمد تنظيم داعش يف محالت االعتقال اليت يقوم هبا يف األماكن اخلاضعة لسيطرته مبحافظة حلب، يعتمد بشكل رئيس على 
التقارير اليت تصل إليه من عناصر يعملون معه بشكل سري، وينتشرون بني السكان، يطلق عليهم اسم »خالاي انئمة«، يقومون 
بشكل دوري إبرسال تقارير استخباراتية إىل ديوان احلسبة يف املنطقة، بناء عليها يقوم جهاز احلسبة ابستدعاء الشخص أو 
اعتقاله مباشرة يف حال كانت هتمته متثل خطراً مباشراً، مثل: العمالة للغرب، والتعاون مع فصائل املعارضة املسلحة، وشتم 
الذات اإلهلية، وهي التهمة اليت حيكم على صاحبها بقطع رأسه، ويف بعض األحيان يتم اعتقال أشخاص جملرد أهنم سافروا 
خارج مناطق سيطرة داعش، وبشكل خاص عند العودة من تركيا، والتهمة هي االلتقاء مبنظمات خارجية واليت يسميها التنظيم 

)امللحدون والكفرة(.

يقوم تنظيم داعش يف األماكن اخلاضعة لسيطرته يف حلب حبجز املعتقلني يف سجون خارج مدهنم األصلية، وخاصة املعتقلون 
الذين حيكم عليهم ابلسجن لفرتات تزيد عن ثالثة أشهر، منعاً ألي هجوم حمتمل من قبل عائلة املعتقل وذويه على السجن، 
وخوفاً من تعاطف بعض عناصر داعش، ألهنم غالباً يكونون من املدينة اليت ينتمي إليها املعتقلون ذاهتا، إضافة إىل ذلك مينع 
تنظيم داعش ذوي املعتقلني من زايرهتم يف معظم السجون املركزية حبلب، ويسمح ابلزايرة فقط لذوي أصحاب التهم البسيطة 

كاملتهمني ببيع الدخان والتدخني.
 

1. السجون يف مدينة جرابلس:
تقع مدينة جرابلس، يف الريف الشمايل الشرقي ملدينة حلب ابلقرب من احلدود الرتكية السورية، سيطر عليها تنظيم داعش يف 
17/ كانون الثاين/ 2014 بعد أن حاصرها قرابة أسبوع، حبسب من حتدثنا معهم من أبناء املدينة فقد أبلغوان أنه اليوجد 
فيها سجن مركزي، وقد برروا ذلك بعدم استقرار املدينة أمنياً وقرهبا من جبهات القتال، كما أن قصف قوات التحالف للسجن 
املركزي الذي أنشأه تنظيم داعش يف بناء املركز الثقايف يف املدينة يف 28/ كانون األول/ 2014 سبب آخر من وجهة نظران.

   
اختذ تنظيم داعش عدداً من منازل املدنيني وخاصة ذات الطراز القدمي )البيوت العربية( ومنازل املطلوبني له مراكز احتجاز، 
حيث يتم حيتجز املعتقلني فيهم لساعات أو أايم قليلة مث يقوم بنقلهم إىل السجون املركزية يف مدن منبج والباب بريف حلب.

 
حممد.ج من سكان مدينة جرابلس، أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن أحد مراكز االحتجاز التابعة 

لداعش:
 »حوَّل تنظيم داعش منازل بعض املطلوبني له واهلاربني خارج املدينة إىل خمافر، بسبب خوفه من قصف 
طريان التحالف لسجونه املعروفة، كما فعل مبنزل شخص يدعى ف.غ. معظم السكان يف املدينة يعلمون ما 
يتعرض له املعتقل يف هذا السجن من تعذيب وحشي كالصعق ابلكهرابء والشبح، مجيع العناصر املتواجدين 
يف هذا السجن هم ملثمون ومن أبرز العناصر اليت تقوم ابلتعذيب: أبو عمر الشامي، وأبو معروف، وأبو 
حديد وهو مسؤول املخفر، كذلك يوجد يف املخفر عناصر من األمنيني مثل جنيب العلي )أبو شام(، وأمحد 

اجلادر )أبو عائشة(«.
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2. السجون يف مدينة منبج:
تعترب مدينة منبج مركز »والية حلب« ابلنسبة لتنظيم داعش، وذلك بسبب سيطرته عليها وعلى ريف املدينة بشكل كامل، 

جعل تنظيم داعش من املركز الثقايف والفندق سجنان مركزاين، ويعتربان من أكرب السجون املركزية يف منبج.
 

م.ق من أبناء مدينة منبج، اعتقله تنظيم داعش بسبب مشادة كالمية حصلت بينه وبني أحد عناصر التنظيم 
يف آذار/ 2015، انتقل خالل مدة اعتقاله بني سجين املركز الثقايف والفندق، أفاد الشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان بشهادته عن التعذيب الذي تعرض له وأساليب التعذيب اليت شاهدها على معتقلني آخرين: 
» كان يتم التحقيق ابستخدام وسائل تعذيب )كالشبح والضرب ابلعصا وبعض األدوات احلديدية(، وأصيب 
بعض املعتقلني بكسور وآالم يف البطن والظهر أثناء التحقيق معهم. يقوم عناصر التنظيم إبسعافهم إىل بعض 
من أصيب من املعتقلني إىل املشايف وبعد حتسن حالتهم الصحية يعودون هبم الستكمال التحقيق والتعذيب«.

أخربان م.ق، أن أعداد احملتجزين يف سجين املركز الثقايف والفندق ال ميكن إحصاؤها، بسبب توزع الزنزاانت بشكل متفرق 
داخل كل سجن.

تقوم العناصر األمنية لتنظيم داعش بتنفيذ أحكام اإلعدام واجللد للمعتقلني ضمن الساحات العامة يف مدينة منبج، ويف بعض 
احلاالت يقوم عناصر التنظيم بتبليغ بعض عائالت املعتقلني عن قيامه إبعدام أقرابئهم، حىت بدون أن يقوم بتسليمهم جثته.

 
 

3. السجون يف بلدة دير حافر:
تقع بلدة دير حافر يف ريف مدينة حلب اجلنويب الشرقي، تقع ابلقرب من أماكن سيطرة القوات احلكومية يف منطقة قريبة من 

مطار كويرس وبلدة السفرية، سيطر عليها تنظيم داعش يف 5/ كانون الثاين/ 2014.
حتتوي بلدة دير حافر على مركزي احتجاز، األول يقع يف مقر الشرطة اإلسالمية التابعة للتنظيم، وسط بلدة دير حافر، وهو 
خمصص للتحقيق مع املعتقلني، حيتجز تنظيم داعش بداخله قرابة 95 معتقاًل بتهم تتعلق مبخالفة التعاليم اليت يفرضها التنظيم 

أو هتم أمنية كاملعارضني لسياسة التنظيم أو املتهمني ابنتمائهم لفصائل املعارضة املسلحة أو القوات احلكومية.
يف مركز الشرطة اإلسالمية يتعرض املعتقلون خالل التحقيق معهم للجلد والشبح والصعق ابلكهرابء، إضافة إىل التهديد ابلذبح 
عرب وضع سكني كبرية على رقبة املعتقل إلجباره على االعرتاف، كما قام التنظيم بوضع شاشة عرض كبرية ضمن بناء السجن، 
مث أجرب املعتقلني على مشاهدة اإلصدارات اليت يصورها واليت حتوي مشاهد قطع الرؤوس ملعتقلني آخرين، ممن يطلقون عليهم 
»صحوات ومرتدين وكفار«، يسمح التنظيم يف هذا املركز للمعتقلني بلقاء عائالهتم بعد مرور أسبوعني على احتجازهم ملدة 

ال تتجاوز 15 دقيقة.

مركز االحتجاز الثاين ُيسمى السجن الرئيس يف دير حافر، يقع مشال البلدة ضمن مبىن حكومي، وهو عبارة عن طابقني، ينقل 
إليه املعتقلون من مركز التحقيق؛ لقضاء فرتة عقوبتهم وإخضاعهم لدورة شرعية، حيتجز بداخله قرابة 50 معتقاًل.

حبسب رواايت الناجني من السجن الرئيس يف بلدة دير حافر للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، يوجد داخل السجن 5 أو 
6 عناصر لتنظيم داعش، ويف بعض األحيان يوجد عنصران فقط، ولديهم تعليمات من الشرطة اإلسالمية يف تنظيم داعش 
بقتل أي معتقل حياول اهلرب، وبسبب قلة عدد عناصر احلراسة داخل هذا السجن سجلنا 12 حالة هروب لـمعتقلني كانوا 

حمكومني ابإلعدام خالل عام 2015.
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يقوم تنظيم داعش بتنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة حبق املعتقلني احملتجزين يف بلدة دير حافر، يف شركة استصالح األراضي 
الواقعة شرق البلدة، وحبسب رواايت عدد من السكان احملليني للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، يبلغ عدد من نفذ حبقهم 
اإلعدام منذ سيطرة تنظيم داعش على البلدة يف 5/ كانون الثاين/ 2014 حىت أيلول/ 2015 قرابة 298 شخص، حيث 

يقوم عناصر التنظيم بدفنهم يف مقربة مجاعية حفرها التنظيم يف مقر الشركة.

4. السجون يف مدينة الباب:
احملكمة  لذلك يسمى بسجن  اإلسالمية؛  للمحكمة  وأتبعه  الباب،  البلدية مبدينة  بناء  يف  واحداً  داعش سجناً  تنظيم  أنشأ 
أيضاً، وتشرف عليه الشرطة اإلسالمية، حيتجز تنظيم داعش فيه أعداداً كبرية من املعتقلني بشكل يفوق قدرة مساحة السجن 
الصغرية على االستيعاب، لذلك تعترب الظروف الصحية من رطوبة وانتشار األمراض من أسوأ أساليب التعذيب اليت يعاين منها 

احملتجزون فيه، وتتنوع التهم كالقتل والسرقة وحلق الشعر والتدخني وغريها.

سلمان حممد، أحد الناجني من االعتقال، متكن من الفرار من سجن البلدية »أو احملكمة« مبدينة الباب مع 
السورية حلقوق اإلنسان بشهادته عن ظروف  الشبكة  أفاد  املعتقلني يف 15/ آذار/ 2015،  جمموعة من 

االحتجاز السيئة يف سجن البلدية املركزي مبدينة الباب:
»عندما كنت حمتجزاً يف سجن البلدية مبدينة الباب كان عناصر التنظيم يضعون قرابة 50 سجيناً يف غرفة 
مجاعية التزيد مساحتها عن 30م2، وكان يوجد غرفة آخرى تبلغ مساحتها 150م2 حيتجز فيها التنظيم ما 
يقارب 210 أشخاص، أما املنفردات فقد كانت حالتها سيئة للغاية بسبب صغر مساحتها، حيث التزيد 
مساحة املنفردة يف سجن احملكمة يف مدينة الباب عن 20 *40سم، وكان املعتقلون فيها ينامون على أرجل 

بعضهم أو يتنابون يف توقيت النوم«.

5. سجون متفرقة:
تنتشر العديد من السجون املتفرقة يف قرى ريف حلب اليت يسيطر عليها تنظيم داعش )مثل قرى مسكنة واملهدوم واخلفسة(، 
ويشرف عليها جهاز احلسبة يف كل قرية، وتكون صغرية احلجم، حيتجز التنظيم بداخلها من توجه هلم هتم بسيطة كاملشاجرات 

واملخالفات، وترتاوح مدة السجن فيه بني 1 - 3 أشهر.

خامسًا: أبرز األشخاص الذين مازالوا قيد االحتجاز في مراكز تنظيم داعش:

- الناشط ابسل عبد الرزاق من مدينة الرقة مبحافظة الرقة، مواليد 1993، بتاريخ 
4/ نيسان/ 2014 قامت عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش ابعتقاله من مكان 
اإلنسان  السورية حلقوق  للشبكة  ابلنسبة  مايزال مصريه جمهواًل  الرقة،  مبدينة  إقامته 

وألهله أيضاً. 

- عبري طارق جروان، أنثى، من مدينة تدمر بريف محص، مواليد 1986، بتاريخ 
1/ أيلول/ 2015، قامت عناصر اتبعة لتنظيم داعش ابعتقاهلا من مكان إقامتها 
مبدينة تدمر، مايزال مصريها جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها 

أيضاً.

ابسل عبد الرزاق
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- الناشط اإلعالمي حسان احلمدو، من مدينة منبج بريف حلب، عضو يف املكتب 
اإلعالمي ملدينة منبج، بتاريخ 24/ آذار/ 2014 قامت عناصر اتبعة لتنظيم داعش 
حلقوق  السورية  للشبكة  ابلنسبة  جمهواًل  مصريه  مايزال  حلب،  ريف  من  ابعتقاله 

اإلنسان وألهله أيضاً.
 

سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

ارتكب تنظيم داعش مبا اليدع جمااًل للشك انتهاكات واسعة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان حبق األهايل يف املناطق اخلاضعة 
لسيطرته، عرب عمليات االعتقال التعسفي، والتعذيب، وتطبيق أحكام جائرة.

كما قام أبفعال مماثلة وأشد حبق فصائل املعارضة املسلحة، واألسرى من قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، والقوات 
احلكومية، ومجيع تلك األفعال تشكل جرائم حرب مبوجب القانون الدويل اإلنساين.

لقد تبني من خالل هذه الدراسة ودراسات وتقارير سابقة أعدهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أبن تنظيم داعش ميارس 
ضمن مراكز االحتجاز التعذيب بشكل منهجي، ويف إطار واسع النطاق يف خمتلف املناطق اليت يسيطر عليها، فهي ترقى ألن 
تكون جرائم ضد اإلنسانية، كما إن بعض عمليات التعذيب حتمل صبغة طائفية ويف بعض األحيان عرقية، ويف بعض األحيان 

كان هناك عمليات متثيل ابجلثث بعد أحكام اإلعدام.
 

التوصيات:
إىل قوات التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة، والقوات الروسية:

االنتباه الشديد ملراكز االحتجاز الواقعة ضمن نطاق سيطرة داعش، ومجيع مراكز التجمعات األخرى، وتاليف تكرار أخطاء 
وقعت يف السابق، واالستفادة املمكنة من هذه الدراسة وأمثاهلا يف سبيل حتقيق محاية املدنيني اخلاضعني لسيطرة داعش.

 
إىل اجملتمع الدويل:

تقدمي كافة أساليب الدعم ملنظمات حقوق اإلنسان السورية اليت توثق مايقوم به التنظيم املتطرف، وتكشف زيف ادعاءاته أمام 
الرأي العام السوري، واحلرص على بناء قدراهتا عرب عمليات التدريب والتطوير الالزمة.

إن تنظيم داعش قد أتسس يف 9/ نيسان/ 2013 أي بعد سنتني وشهر من اندالع االحتجاجات الشعبية اليت طالبت 
ابإلصالح السياسي واالقتصادي، ولو أن اجملتمع الدويل دعمها كما جيب ملا كان هناك تنظيم داعش والجبهة النصرة. والميكن 

القضاء على التطرف واإلرهاب مادام االستبداد السياسي املتمثل يف نظام األسد موجوداً.

 من وجهة نظران نرى أنه من غري اجملدي توجيه أي توصية لتنظيم داعش ألنه اليعرتف إال بنظامه العدمي.
 

شكر وتقدير
 إىل األهايل والنشطاء احملليني الذين عرضوا يف كثري من األحيان حياهتم للخطر يف سبيل تسليط الضوء على معاانهتم حتت 

وطأة العيش يف ظل تنظيم داعش.

حسان احلمدو
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