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كان من المفترض أن تكون هذه أولى خطوات صفقة التبادل التي جرت ما بحسب الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد  1

عملية عسكرية في نفّذت  ،2018تشرين الثاني/نوفمبر  8بتاريخ والقوات النظامية السورية لكّن  بين القوات النظامية السورية وتنظيم "داعش"،

"تنظيم داعش" قد اختطفهم عقب هجمات دامية  تنظيموالذي كان  28بادية السويداء الشرقي أسفرت عن فك أسر جميع من تبقى من المخطوفين الـ

( امرأة وطفاًل 16) 2018تشرين الثاني/نوفمبر  8بلغ عدد المختطفين المطلق سراحهم يوم . و2018تموز/يوليو  25على محافظة السويداء بتاريخ 

 خبر أعّدتهإضافة إلى جثامين امرأة وطفلين توفوا ألسباب ماتزال مجهولة، حيث تّم نقل جثثهم إلى المشفى العسكري في حمص، وذلك بحسب 

 9". إغالق ملف مختطفي السويداء لدى تنظيم "داعش" عقب عملية عسكرية " عنوانحول هذا الموضوع حمل  سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

 . sy.com/ar/view/947-https://www.stj(.2019كانون الثاني/يناير  4. )آخر زيارة بتاريخ 2018تشرين الثاني/نوفمبر 

 28، أسفرت عن مقتل العشرات إضافة إلى اختطاف 2018تموز/يوليو  25هدت محافظة السويداء هجمات دامية نفذها تنظيم "داعش" في ش 2

التنظيم اثنين منهم وتوفي اثنان بسبب األوضاع الصحية، وتم إطالق سراح ستة في منهم في وقت سابق، حيث  أعدممدنياً جلّهم نساء وأطفال، حيث 

إمرأة وطفال في السويداء وارتفاع حصيلة  21اختطاف حول هذا الموضوع حمل عنوان " خبراً دت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة سبق أن أع

 https://stj-(.2019كانون الثاني/يناير  4 بتاريخ. )آخر زيارة 2018تموز/يوليو  30". ضحايا الهجمات الدامية في المحافظة
sy.com/ar/view/650. 

https://www.stj-sy.com/ar/view/947
https://www.stj-sy.com/ar/view/947
https://stj-sy.com/ar/view/650
https://stj-sy.com/ar/view/650
https://stj-sy.com/ar/view/650
https://stj-sy.com/ar/view/650


 

www.stj-sy.com  Page | 4  

 سوريا: "أجبرونا على القول بأننا زوجات الدواعش"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ؛ بحسب قاعدة بيانات منظمة "أورنامو".، بتهمة "تمويل اإلرهاب"2014محتجزة منذ شهر تموز/يوليو  ين"م"ياسكانت  3
 منظمة "أورنامو".؛ بحسب قاعدة بيانات إّن زوجها متوفى منذ مدةكما ، 2015محتجزة منذ شهر تشرين األول/أكتوبر "دانيا" كانت  4
بحسب قاعدة ؛ بحسب التهمة التي تّم توجيهها له محتجزة بتهمة "تمويل األعمال اإلرهابية"، وألّن شقيقها "محمد شحادة" "إرهابي" كانت "آمنة" 5

 بيانات منظمة "أورنامو".
 وجمانا محمد األحمد"، هّن من عائلة واحدة.فإّن "انتصار مصطفى الدرويش وفاطمة أحمد الحاج بحسب قاعدة بيانات منظمة "أورنامو"؛  6
 فإّن "سحر حسن حمشو وميرنا عقل وناديا حسن" هّن من عائلة واحدة.بحسب قاعدة بيانات منظمة "أورنامو"؛  7
 فإّن زوج "سوسن" متوفى منذ مدة.بحسب قاعدة بيانات منظمة "أورنامو"؛  8
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. )آخر 2018تشرين األول/أكتوبر  8"، شبكة أخبار السويداء. بعملية بطولية للجيش العربي السوريالصور األولية لتحرير مختطفي السويداء " 9

 .https://www.youtube.com/watch?v=UBdnl3sGArs(. 2019كانون الثاني/يناير  3زيارة بتاريخ 
هدة من قبل الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عبر االنترنت وتحديداً في بدايات شهر كانون تّم التواصل مع الشا 10

 .2018األول/ديسمبر 

https://www.youtube.com/watch?v=UBdnl3sGArs
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حصاراً على مدينة درايا، وقد استمّر هذا الحصار مدة أربعة أعوام، إلى أن  2012كانت القوات النظامية السورية قد فرضت في أواخر العام  11

، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق تسوية ما بينها وبين فصائل 2016تمكنت األخيرة من فرض سيطرتها على المدينة وتحديداً في شهر آب/أغسطس 

 المعارضة المسلّحة التي كانت تسيطر على المدينة آنذاك.
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عدالة عبر االنترنت وتحديداً في منتصف شهر كانون تّم التواصل مع الشاهدة من قبل الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة وال 12

 .2018األول/ديسمبر 
انون تّم التواصل مع شقيق الناجية من قبل الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عبر االنترنت وتحديداً في بدايات شهر ك 13

 .2018األول/ديسمبر 
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الفرقة الساحلية و جيش إدلب الحرو : فيلق الشامبعد اندماج عدد من فصائل المعارضة المسلّحة أبرزها، 2018أيار/مايو  24تشكلت بتاريخ  14

 .23الفرقة و لواء الحريةو ،داريا –لواء شهداء اإلسالم وجيش النصر و الجيش الثانيواألولى 
 من أبناء المحافظة، أسسه أحد مشايخ العقل في محافظة السويداء، وهي فصيل مسلح مستقلّ  2012تأسست حركة رجال الكرامة في عام  15

)حاولت األجهزة األمنية نفي عملية االعتقال من قبلها من خالل تصوير الناجيات  .2015"وحيد البلعوس" والذي تم اغتياله من قبل مجهولين عام 

 لحقيقة والعدالة(.على أنّهن كّن محتجزات عند حركة رجال الكرامة، وهو ما نفته المحتجزات لسوريون من أجل ا
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