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 أوالً: لمحة عن مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

هو منظمة سورية مستقلة، غير حكومية غير ربحية،  الزور دير في الحياة أجل من العدالة مرصد
تضم العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين على اختالف 

منها في المرحلة توجهاتهم وانتماءاتهم. يعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ألجل االستفادة 
المقبلة التي تلي الحرب، حيث تستخدم األدلة المجمعة والمدققة بعناية في عمليات المصالحة والعدالة 
االنتقالية. كذلك يعمل المرصد بشكل مستمر على حمالت مناصرة حقوق اإلنسان للوصول للسالم 

 المنشود.

يادة القانون، يتمتع فيه السوريون يتطلع المرصد إلى مجتمع سوري أساسه المواطنة وس رؤيتنا:
 بالعدالة والمساواة.

رسالة المرصد هي تعزيز العدالة عبر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، وإصدار  الرسالة:
اإلحصاءات والتقارير الحقوقية بمنهجية احترافية لالستفادة منها الحقاً في عمليات بناء السالم وتحقيق 

يعمل منذ تأسيسه على بناء قدرات الناشطين السوريين لتمكينهم من تقصي  العدالة في سورية. كذلك
 الحقائق وجمع األدلة وحفظها بالشكل األنسب.

: يؤمن المرصد بأن حقوق اإلنسان حقوق متأصلة، ويتمتع بها الناس على قدم المساواة دون قيمنا
 تحييد، وهي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة أو للتصرف.

 ؟أ المرصدكيف بد

بمبادرة تطوعية من مجموعة من ناشطين من دير الزور، انطلقت و 2015آذار/مارس  20في 
)حملة مناصرة( تسعى لفك الحصار المفروض من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية والقوات الحكومية 

نية على على أحياء من دير الزور عبر الضغط اإلعالمي على كافة الفاعلين إللقاء المساعدات اإلنسا
المدينة. بعد أن حققت الحملة أهدافها، وبعد صقل الفكرة في لقاءات عديدة بين المؤسسين تم تأسيس 

ليحمل عبئاً ثقيالً من  2015أيلول/سبتمبر  1مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور بتاريخ 
 بيئة عمل صعبة جداً.االنتهاكات الكثيرة في المنطقة واألدلة التي تحتاج إلى جمع وتحقيق وسط 

انضم المرصد لمظلة األوتشا )مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية( في األمم  2016في نسيان/أبريل 
ومخرجات  2254 رقمالمتحدة لمتابعة الضغط على كافة الجهات الفاعلة لتنفيذ بنود قرار مجلس األمن 

 زور المحاصرة. اجتماع ميونخ إللقاء المزيد من المساعدات اإلنسانية جواً على دير ال

علماً أن مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور مسّجل كجمعية غير حكومية في الجمهورية 
 التركية.
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 أرقام وحقائق عن المرصد

نتهاكات حقوق اإلنسان تقريراً حقوقياً وورقة بحثية غطت ا 31منذ تأسيسه، تمكن المرصد من إصدار 
وضع الخدمات العامة وقطاع النفط في محافظة دير الزور، إضافة تأثير الضربات الجوية والمرتكبة و

إلى ذلك نفذ المرصد حتى اليوم أربع ورشات تدريبية في مجاالت جمع األدلة وتقصي الحقائق 
 والتعريف بالقانون اإلنساني الدولي والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.

ثر من مئتي ظهور إعالمي في وسائل في حمالت المناصرة التي قادها المرصد، حقق المرصد أك
اإلعالم الغربية والعربية بشتى أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية منها: الواشنطن بوست 
والنيوزوييك وهانفغتون بوست كما نشر مركز األبحاث )أتالنتك كاونسل( عدداً من األبحاث الصادرة 

 .عن المرصد
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 ثانياً: المقدمة:

( ألف كم مربع، وهو ما يشكل 33.06الزور شرقي سورية، وتبلغ مساحتها )تقع محافظة دير 
  1%( من مساحة سورية، ويبلغ عدد سكانها حالياً مليون ومائة وواحد ألف وثالثمائة وثمانية9.17)

وتمتد المحافظة على  - 2مليون وستمائة واثنان وتسعون الفاً  فيما كان عدد السكان قبل الثورة -نسمة
هر الفرات التي تعتمد عليه في الزراعة كنمط اقتصادي أساسي، إضافة إلى الثروة الحيوانية ضفّتي ن

 المهمة في سورية. والغاز النفط حقولوتصنيع منتجاتها )السمن الديري( كما تحتوي على عدد من 

تاريخياً، تعتبر دير الزور متحفا ًكبيراً، حيث اكتُشف عدد كبير من المواقع األثريّة الغنيّة بآثارها، 
، أهّمها: "دورا اوربوس، بقرص، 3التدمري" "اليوناني والروماني والفارسي و والتي تعود للعصر

ماري، دورختليمو، حلبية وزلبية، قرقيسيا، ترقا"، ويحتوي متحف دير الزور الوطني مايقارب من 
( ألف قطعة أثرية، كما تُضم أراضي المحافظة في باطنها الكثير من المواقع غير المكتشفة، 24)

المختّصين باآلثار ابتكار الزراعة تم في هذه المنطقة منذُ آالف السنين. وُسّميت دير ويُرجع بعض 
الذي يعني الحظيرة، ثم تغيّر إلى "دير بصير"  4الزور بأكثر من اسم، أقدم هذه األسماء كان "شورا"
 6ير الرمان"، ثم تغيّر إلى "دير حتليف" ثم إلى "د5لوجود دير مسيحي قريب من بلدة "البصيرة" الحالية

لوجود هذه الفاكهة بكثرة، إصافة إلى "دير الشُّعّار" لكثرة الشعراء فيها، وأخيراً استقّر على دير 
، كما تعني "الصدر 7الزور، أما كلمة "الزور" فلها عدد من المعاني منها أّن اسم الزور يعني "الغابة"

يُقال إّن كلمة "الزور" هي اشتقاق من أي صدر النهر وهي منطقة زراعية مرويّة، وأخيراً  8الواسع"
 .9ازِورار النهر، أي اعِوجاجه وميله في هذه المنطقة 

ل التي استقّرت في المدينة خالل القرنين الثامن  حَّ سكان دير الزور غالبيتهم من القبائل العربية الرُّ
ارة، والعقيدات/العكيدات، عشر والتاسع عشر والقرن العشرين، وأكبر هذه القبائل هي قبيلة البقّارة/البكّ 

 إضافة إلى عدد من القبائل العربية األخرى، كما يوجد فيها عدد من العوائل الكردية واألرمنية.

                                                           
 تقييم أعداد السكان من قبل برنامج مرتبط باألمم المتحدة 1
 وفق المكتب المركزي لإلحصاء في سورية 2
 كتاب حضارة وادي الفرات، تأليف عبدالقادر عياش 3
 تم ذكرها في كتاب للمؤرخ أحمد السوسة 4
 أحمد سوسة 5
 معجم البلدان ياقوت الحموي 6
 كتاب حضارة وادي الفرات، تأليف عبدالقادر عياش 7
 لواء الزور في العصر العثماني، تأليف عمر صليبي 8
 كتاب حضارة وادي الفرات، تأليف عبدالقادر عياش 9
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ضد الحكومة التي كانت تسيطر على كامل المحافظة  مظاهرة خرجت 2011نيسان/أبريل  22وفي 
في ذلك الحين، والتي كانت بدايةً للعمل المدني وقد سبقها العديد من المظاهرات، وفي شهر حزيران/ 

سيطرت فصائل "الجيش الحر" على أغلب مناطق المحافظة، فيما بقيت "القوات  2012يونيو 
 2014لحكومية" تسيطر على عدد من األحياء في المدينة والقرى المحيطة بالمدينة، وفي تموز/يوليو ا

سيطر "تنظيم الدولة" على أغلب المحافظة حتى هذه اللحظة باستثناء أحياء "القصور" و "الجورة" 
ي"، وقام و"هرابش" داخل المدينة وعدد من الِقطع العسكرية إضافة إلى مطار "دير الزور العسكر

"تنظيم الدولة" بتغيير اسم المحافظة من "دير الزور" إلى "والية الخير".وفي محاولة من المدنيين 
للتكيّف مع هذا القصف، فقد لجأوا إلى أقبية منازلهم و أبنيتهم، وإلى النزوح إلى األرياف للعيش 

جاؤوا منها، فيما لجأ آخرون والعمل فيها، كونها ال تتعرض لقصٍف كثيف كما تتعرض له البلدات التي 
ً مثل تركيا. بَيَد أن هناك مدنيين تكيّفوا مع القصف وهم في بلداتهم ومنازلهم،  إلى بلدان أكثر أمانا

ألسباب تتعلق بعدم قدرتهم على النزوح، ومع ذلك فإن هؤالء المدنيين يتجنّبون النزول إلى األسواق 
 من أن يستهدفهم القصف صدفةً وهم في هذه األماكن.أو الذهاب إلى الجوامع، حيطةً منهم وحذراً 

وأّدت عمليات القصف إلى دمار ُكلّي في مواقع معيّنة وجزئي في غيرها من المحافظة مدينةً وريفاً، 
كما   أّدت إلى مقتل الكثير من المدنيين وإصابة عدد من األطفال والنساء والرجال بعاهات دائمة، 

مدنية التي تم استهدافها، إضافة إلى ظهور مشاكل نفسيّة للبعض وخاصةً نتيجة وجودهم في األماكن ال
األطفال نتيجة سماعهم لهدير الطائرات المرعب واالنفجارات الهائلة والمدويّة، بلغ عدد الضحايا 

 .2016تشرين الثاني/نوفمبر  1ولغاية  2016كانون الثاني/يناير 1( منذ 11922المدنيين )10

لواصلة بين ضفّتي نهر الفرات في دير الزور وتدميرها األثر البالغ على وكان ِلقصف الجسور ا
المدنيين، حيث قطع تدمير الجسور شريان الحياة بين المدينة وريفها، فقد كانت تُخّدم المدنيين من 
الناحية االقتصادية بنقل البضائع والخضراوات، ومن الناحية الطبّيّة لوجود مشاِف على هذه الضفّة 

ية ليست موجودة على الضفّة األخرى، وهو ما يعني أن آالفاً من المرضى لم ولن يستطيعوا الغرب
 االستشفاء، وهو ما سيزيد حاالت الوفاة في هذه المناطق.

الذي يصل بين المدينة  السياسية جسريُشار إلى إن الجسور التي تم تدميرها في اآلونة األخيرة هي 
جسر "العشارة" الذي يصل بينها وبين "سويدان"، وجسر "الميادين" الذي يصل بينها وبين والريف، و

يصل بين "البقعان" و "أبو الحسن"، وجسر "الصالحية"  ناحية "ذيبان"، وجسر البُقعان/البُكعان الذي
 الذي يصل بين "العباس" و"المجاودة" وجسور زراعية صغيرة على الطرق الفرعية.

 

 

                                                           
 داخل و خارج محافظة دير الزور 10
 وفق مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور 11

https://youtu.be/QGVjKlFsGLU
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https://youtu.be/QGVjKlFsGLU
https://youtu.be/QGVjKlFsGLU
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 ثالثاً: المنهجيّة:

شمَل التقرير نماذج )حوادث محددة( من عمليّات القصف التي استهدفت المواقع المدنية في مناطق 
ور، شمل مدينة دير الزور"حي العُرضي، شارع التكايا، حي العّمال" مختلفة ضمن محافظة دير الز

ومدينة الميادين "ساحة العيد، وسوق شعبي" ومدينة البوكمال "سوق بجانب جامع عمر بن الخطاب" 
ع الخان،  وناحية الكسرة "محالت تجارية في قرية المحيميدة" وناحية التبني "منازل مدنيين في تجمُّ

افة إلى استهداف الجسور، ويغطي التقرير عمليات قصف طيران القوات الحكومية ومنجم الملح" إض
وحلفائها وطيران التحالف، بينما لم يشمل المواقع التي يُعتقد أنها أهداف عسكرية بسبب صعوبة 
الحصول على تفاصيل المواقع الُمستهدفة بسبب منِع "تنظيم الدولة" من الوصول إلى هذه النقاط عند 

 داف أو بعده.االسته

قام مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور بتشكيل طاقم مؤلّف من تسعة أشخاص، خضع سبعةٌ 
استمرت الورشة فيها لمدة يومين تمّ خاللها ُمراجعة  :المرحلة األولى منهم لورشة عمل على مرحلتين،

دنية، إضافة إلى ُمراجعة اإلطار القانوني لكل من القصف العشوائي وغير المتناسب للمناطق الم
يق وتحدياته وصفات الباحث اإلطار القانوني للتعذيب وسوء المعاملة ومراجعة عاّمة عن التوث

.. وتم خالل هذين اليومين أيضاً تصميم هيكليّتين لتقريرين إحداهما عن القصف العشوائي وغيرها
تشكيل المهام على المتدربين و تم تقسيمواألخرى عن التعذيب في محافظة دير الزور، وعلى أساسه 

فريقين وتعيين منّسق لكل فريق، وقام المتدربون خالل شهر وخمسة أيام بجمع الشهادات لِكال 
 الهاتف.ة ووسائل االتصال مثل السكايب والتقريرين من خالل اللقاءات المباشر

خمس -المرصد  وفي المحصلة اعتمد هذا التقرير في منهجيّته على عشرين شهادة أجراها باحثو
خمس مقابالت عن طريق االتصال هاتفي، مع التأكيد أن و -رعشرة لقاًء تّم إجرائهم بشكل مباش

 اللقاءات أُجريت داخل وخارج سورية.

قام باحثو المرصد بتحليل العشرات من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمناطق : المرحلة الثانية
على صور لمصابين، إضافة إلى تصميم خرائط خاصة تم  الُمستهدفة ومعاينتها، كما تم الحصول

 تحديد المواقع المستهدفة عليها.
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 رابعاً:  التحديّات :

 واجه فريق العمل أثناء جمع الشهادات وكتابة التقرير مجموعة من التحديّات منها:
الخوف  صعوبة تواصل الباحث مع الشهود داخل محافظة دير الزور والحصول على شهادتهم بسبب

من "تنظيم الدولة" والمخاوف من االعتقال أو معرفة "تنظيم الدولة" باألمر مما يهّدد الباحث والشاهد 
بأمنهم الشخصي أثناء أخذ الشهادة وبعدها. إضافة إلى صعوبة التنقل داخل المحافظة بسبب حواجز 

ت االنترنت مما سبّب التنظيم وتفتيش الجّواالت والحواسيب الشخصية بشكل مفاجئ وُمداهمة صاال
تأخيراً في إرسال الشهادات، وقِلّة الموارد الماليّة للتنقّل داخل وخارج دير الزور، ورفض بعض 
ض العتقال، وصعوبة تحديد الجهة التي قامت بالقصف  الشهود ذكر اسمائهم بسبب خوفهم من التعرُّ

 وخاصة بين القّوات الحكوميّة والطيران الروسي.

لتحّديات أيضاً هي عدم القدرة على تغطية التقرير لعشرات الهجمات التي لم يتمكن وكان من بين ا
دقيق حولها، رغم أّن مصادر عامة إعالمية تحّدثت عن المرصد من إجراء تحقيق ُمفّصل و باحثو

سقوط مدنيين في تلك الهجمات، ولكن المرصد لم يستطع من الخوض فيها بسبب صعوبة الوصول 
عن هذه الهجمات كون هذه المناطق الُمستهدفة تخضع لسيطرة التنظيم وتُعاني من إلى عدة مصادر 

يعيشه النشطاء واألهالي ئي وشبكة اإلنترنت والُرعب الذي نقص في المعلومات وانعدام التيار الكهربا
 وأخيراً عدم وجود أيّة مظاهر مسلّحة قريبة من المكان المستهدف.
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 التنفيذي:خامساً: الملّخص 

مازال المدنيّون في محافظة دير الزور يُقتلون بسبب الهجمات العشوائيّة/غير المتناسبة التي يتعّرضون 
لها بشكل شبه يومي من قِبل القوات الحكومية وحلفائها والتحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحّدة 

( 25سقط )  2016سبتمبر /أيلول 15األمريكية، ففي رابع أيام عيد األضحى المصادف لتاريخ 
مدنيا ًبينهم سبعة أطفال وامرأتان نتيجة قصف طيران حربي يُرّجح أنه روسي لساحة يلعب فيها 

 األطفال في وسط مدينة الميادين شرقي دير الزور.

عالوة على ذلك، فإّن عمليات القصف الغير قانونية مستمرة دون هوادة مستهدفة مواقع حيويّة ومنشآت 
مقتل عشرة مدنيين بينهم امرأة نتيجة  2016آب/أغسطس  16ة فقد وثق مرصد العدالة بتاريخ حيويّ 

قصف طيران تابع للقوات الحكومية وحلفائها مخبزاً في حي العّمال في دير الزور المدينة، وفي تاريخ 
ياسيّة" استهدف طيران يُرّجح أنه تابع للقوات الروسية "جسر الس 2016تشرين األول /أكتوبر  16

 بست غارات متتالية، في دير الزور المدينة مّما أّدى إلى تدميره و خروجه عن الخدمة تماماً.

أظَهر مقطع فيديو حصل مرصد العدالة من أجل الحياة على نسخة ٍمنه استهداف سوق شعبي في 
من قِبل طيران يُرّجح أنه  2015تشرين الثاني/نوفمبر  5مدينة البوكمال شرق دير الزور بتاريخ 

 تابع للقوات الحكومية وحلفائها. 

يع الهجمات العشوائيّة والهجمات غير يُطالب مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور بوقف جم
المتناسبة والهجمات المتعّمدة وخاصة تلك التي تستهدف المناطق المأهولة بالمدنيين واألعيان المدنية 

بضرورة العمل التخاذ  دوالبنى التحتيّة والمنشآت الحيويّة في محافظة دير الزور، ويوصي المرص
ن، ويطالب المرصد بالبدء باإلجراءات الالزمة إلحالة جميع اإلجراءات لتجنّب سقوط ضحايا مدنيي

 الوضع إلى القضاء الدولي بما في ذلك المحكمة الجنائيّة الدوليّة أو محاكم خاّصة.

إلى تحمُّل مسؤولياته والبدء  الدولي األمن مجلسيدعو مرصد العدالة من أجل الحياة في هذا الصدد 
الفاعلة وخاصة بإجراءات حقيقية لضمان المحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب. والضغط على الجهات 

الواليات المتحدة واالتحاد الروسي وأصحاب المصلحة للدخول في عملية سالم شاملة تؤّدي إلى وقف 
 الحرب وعودة المهّجرين واحترام حقوق اإلنسان السوري والقانون الدولي اإلنساني.

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/
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 ً  :اإلطار القانوني -سادسا

وصفت  2016تموز/يوليو  17األحمر بتاريخ في اإلعالن الصادر عن اللجنة الدوليّة للصليب 
 والهالل الدولية اللجنة: سوريةالوضع في سوريا على أنه نزاع مسلّح ذو طابع غير دولي/داخلي )

( وهو وصف لم يقابل أي لالقتا احتدام وسط اإلغاثة جهود بذل يواصالن السوري ربيالع األحمر
 مجادلة من الحكومة السورية أو من أي من المنظمات الدولية/السورية المعنيّة بالشأن السوري.

بناًء عليه، فإن قواعد القانون الدولي تنطبق تماما ًفي هذه الحالة وال سيما القانون الدولي لحقوق 
وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيّات اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني/ قانون الحرب 

والتي  1953(، التي صادقت عليها سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر لعام 1949جنيف األربع )
تنطبق على جميع األراضي السورية وعلى جميع األطراف الفاعلة في الصراع. كما أن روسيا 

 ا اإلضافية. أيضا ًطرفاً في اتفاقياّت جنيف األربع وبروتوكوالته

 في أجزائها ذات الصلة على ما يلي: 3وتنُص المادة 

في حالة قيام نزاع مسلّح ليس ذو طابع دولي في أراضي أحد األطراف المتعاقدة، يلتزم كل طرف 
 في النزاع بأن يطبّق كحد أدنى األحكام التالية:

أفراد القوات المسلحة  األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائيّة، بمن فيهم  -1
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو 
االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاَملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار 

وة، أو أي معيار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثر
 مماثل آخر.

تطورت طبيعة الحرب في دير الزور بتدّخل التحالف بقيادة الواليات المتحدة ضد تنظيم الدولة، 
والحقا ًالتدخل الروسي إلى جانب الحكومة السورية مّما أدى إلى أن دول أخرى من غير الحكومة 

بيق واحترام جميع مبادئ القانون منخرطة في هذا النزاع وبطبيعة الحال هي ملَزمة بتنفيذ وتط
اإلنساني الدولي وخاصة خالل العمليات العسكرية، وباألخص مبدأ التمييز والتناسب وأخذ جميع 

 االحتياطات للتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأخيراً فإن جميع أطراف النزاع ملزَمة بالقواعد العرفيّة للقانون اإلنساني الدولي المنطبق على 
 النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وغير الدولي على حد سواء.

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
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 سابعاً: هجمات الحكومة السورية وحلفائها:

 2016أيلول/سبتمبر  19القصف على منطقة الخان في بلدة التبني بتاريخ  - 1

 تجمعقامت طائرة حربية يُرجح أنّها تابعة للحكومة السورية وحلفائها بقصف منازل المدنيين في 
والشميطية غربي دير الزور، ما أّدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم ثالثة  التبنيالواقع بين بلدتي  الخان

ر الباقي علما اّن المنطقة خالية  أطفال )ما دون سن الثامنة عشر( وامرأتان وتدمير منزل واحد وتضرُّ
 من أي هدف عسكري.

 

 

ح المكان الُمستهدف في تجمع الخان التابع لناحية التبني غرب دير الزور.  خريطة توّضِ

 

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.5918518,39.8414577,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.5918518,39.8414577,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.5918518,39.8414577,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.5918518,39.8414577,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.5918518,39.8414577,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.5918518,39.8414577,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.6034546,39.8303319,2569m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.6034546,39.8303319,2569m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=ar
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ح المكان الُمستهدف في تجمع الخان التابع لناحية التبني غرب دير الزور.  خريطة توّضِ

ّن المكان الُمستهدف هو مكان مدني وال ( لمرصد العدالة بأ12وأفاد الشاهد محمود الطه )اسم مستعار
وجود ألي هدف عسكري، وبأّن صاروخين سقطا في مكان خاٍل فيما سقط الثالث على منازل المدنيين. 

من نوع الخان في التبني بثالثة صواريخ "أن يكون الطيران الذي قصف منطقة د ورّجح الشاه
ً 13عادي ، وسقط صاروخان منهم في أماكن 14، تابع للقوات النظامية ألّن لون الطائرة كان فضيّا

 الملح منجمخالية، فيما استهدف الصاروخ الثالث منازل سكنية للمدنيين في أراضي زراعية تبعد عن 
نحو خمسة كيلومترات، وهو الذي كان يستخدمه تنظيم الدولة مقّراً له، وخلّف قصف منطقة الخان 

اء بينهم طفلتين وامرأتين فيما أُصيب أربعة أشخاص آخرون، تم إسعافهم إلى مستوصف ستّة شهد
 التبني ومن ثم إلى مشافي مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة التنظيم".

                                                           
 تم إخفاء االسم الحقيقي ألسباب أمنية 12
 هي الصواريخ التي يقوم النظام باستخدامها عادة منذ بداية الحراك13
 يرجح أن الطيران هو من نوع ميغ وذلك من  لون الطائرة الفضي بسبب انعكاس ضوء الشمس عليها14

https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%E2%80%AD/@35.5516785,39.8115672,321m/data=!3m1!1e3?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%E2%80%AD/@35.5516785,39.8115672,321m/data=!3m1!1e3?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%E2%80%AD/@35.5516785,39.8115672,321m/data=!3m1!1e3?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%E2%80%AD/@35.5516785,39.8115672,321m/data=!3m1!1e3?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%E2%80%AD/@35.5516785,39.8115672,321m/data=!3m1!1e3?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%90%D8%A8%D9%86%D9%90%D9%8A,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%E2%80%AD/@35.5516785,39.8115672,321m/data=!3m1!1e3?hl=ar
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وتطابقت أقوال الشاهد عبيد المحمود )اسم مستعار( مع الشاهد محمود الطه من حيث أّن المكان 
 العسكرية، وأضاف:الُمستهدف مدني وخاِل من األهداف 

تم استهداف منطقة الخان    2016أيلول/سبتمبر  19الخامسة عصر يوم و"ما بين الساعة الرابعة 
كيلومتراً عن مركز مدينة دير  50التابعة لناحية التبني في ريف دير الزور الغربي والتي تبعد 

 الزور".

من قِبل طائرات يُرّجح -ليست عسكرية التي كانت منطقة مدنية و -وتم استهداف منازل ألهالي المنطقة
"أّن أن تكون روسيّة بعدد من الصواريخ، بسبب قّوة االنفجار والتحليق المرتفع، ولفَت الشاهد إلى 

الطائرات الحربية قامت بغارتين في كل غارة أطلقت صاروخين، وتفصل بين الغارتين دقائق قليلة 
وهما  ن يقعان في منطقة زراعية على ضفّة نهر الفرات،حيث استهدفت كل غارة منزالً واحداً، واللّذا

 وال يوجد أي مقر عسكري أو غيره في المنطقة". منزالن ألهالي بلدة التبني

ر بنسبة )وتابع عبيد: زج الذي ُدّمِ %( ولفاضل  70" أّن المنزلين اللذين تم تدميرهما هما لعبد الّرِ
صاروخ بجانب البيت ووجود أشجار كثيقة مما خفّف الرمضان الذي ُدّمر بنسبة بسيطة بسبب وقوع ال

من ِحّدة االنفجار، حيث قُتل إثر الغارتين سبعة أشخاص ستة من عائلة الرزج وواحد من عائلة 
الرمضان فيما أُصيب شخص واحد حيث تّم اسعافه إلى الرقة بسبب عدم توفر المشافي في منطقة 

 التبني".

 

 

 صورة توضح تدمير أحد منازل المدنيين في تجّمع الخان التابع لمنطقة التبني 
 مصدر الصورة أحد المدنيين من المنطقة  - 2016أيلول/سبتمبر  19تم التقاطها بتاريخ  
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/سبتمبر  أيلول 19صورة أخرى توضح تدمير أحد منازل المدنيين في تجمع الخان التابع لمنطقة التبني تم التقاطها بتاريخ 
 مصدر الصورة أحد المدنيين من المنطقة -  2016

 

 قصف ساحة العيد في مدينة الميادين شرق دير الزور بقنابل عنقوديّة: - 2  

وفي رابع أيام عيد األضحى استهدفت طائرة حربية يُرّجح أنها  2016أيلول/سبتمبر  15بتاريخ 
الجبار العبيد، والمصرف الزراعي  قرب مدرسة عبدتابعة للقوات الروسيّة ساحة يلهو فيها األطفال 

و مركز االنطالق الجديد )الكراج( حيث قُتل خمسة وعشرون مدنياً بينهم سبعة أطفال وامرأتان، ممن 
 استطاع المرصد توثيقهم.

"في  ومن خالل اتصال هاتفي مع سامي السامي )اسم مستعار( والذي كان شاهداً على القصف قال:
صباحاً كان هناك طائرة كبيرة بيضاء تُحلّق على ارتفاع منخفض،  11:30ميس الساعة صباح يوم الخ

ذُعر الموجودون وكانت الطائرة مرئيّة من قِبل الناس في الشارع، وفجأة خرجت منها كتلة ناريّة، ف
.. ضربْت ضربْت، وما هي إال ثواني حتى كانت هناك عدد من االنفجارات في الساحة وصرخوا

ة، وفي وقت واحد أحدثت حالة من الذُعر والهلَع بين الناس، فعّمت الفوضى. بعد أن قصفت المتزامن
الطائرة تبيّن لي بعد هدوء أصوات االنفجارات أنه لم يكن هناك دمار في األبنية أو الشوارع، كان 

ي هذه الساحة فهناك فقط إصابات بشظايا، كما تبيّن لنا فيما بعد أنّها قنابل عنقوديّة، ولم يكن هنالك 
يوجد بجانب الساحة مدرسة يسكن فيها نازحين من دير الزور، وبجانبها أيضاً أي مقّرات عسكرية و

ع السرافيس وتكاسي األجرة".  ساحة لتجمُّ
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 خريطة تُوِضح الموقع الُمستهدف في مدينة الميادين شرق دير الزور

 

 

 

 

 

 

 



 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

JFLDZ.org                                                                                                                                                                   16 

 شهادة سامي السامي حيث قال:وأّكد الشاهد خالد )اسم مستعار( ما ورد في 

"حلّقت طائرة بيضاء اللون، أُرّجح أنّها روسية بسبب تحليقها على علّوٍ منخفض وقّوة الضربة، 
بعد مدة من الزمن قامت بقصف ساحة صغيرة في مدينة الميادين قريبة من مدرسة عبد الجبار 

القنابل العنقوديّة، وتّم معرفة والكراج الجديد، ويوجد في هذه الساحة العاب لألطفال، مستخدمة 
بعد سوق الهال  ذلك عن طريق االنفجارات التي أحدثتها هذه القنابل، ألن الشظايا وصلت إلى ما

وقتلت شخصاً هناك، وقد خلّف القصف أكثر  -والذي يبعُد عن موقع القصف ما يقارب الواحد كم-
ائق عادت الطائرة نفسها واستهدفت من عشرين شهيداً والعديد من اإلصابات، وبعد نحو عشرة دق
 مركز انعاش الريف بغارة جوية كما استهدفت قلعة الرحبة."

 

 وهو تاريخ االستهداف 2016أيلول/سبتمبر  15صورتان حصل عليهما المرصد بتاريخ 

الصورة على اليمين  -الصورة على اليسار التقرير تُوِضح الكرات الحديديّة التي خرجت من القنابل المستخدمة في القصف 
 قطعة من القنبلة المستخدمة في االستهداف، مصدر الصورة أحد نشطاء مدينة الميادين

 

 قصف حي العُّمال في دير الزور المدينة: -3

مخبزاً في حي العمال في مدينة دير الزور  2016آب/أغسطس  16استهدفت طائرات حربية فجر 
 رأة، وقال سالم وهو شاهد على الحادثة في حديثه عن القصف:مما أّدى إلى مقتل عشرة مدنيين بينهم ام

 

قصفت طائرة حربية حي  2016آب/أغسطس  16صباح يوم االثنين بتاريخ  5:45 "في تمام الساعة
 العُّمال الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة في مدينة دير الزور".

 مستعار(:  اسموقال سالم )
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ن باتجاه فرن النور في حي العُّمال أثناء تواجد عّمال "أّن طائرة خضراء اللون أطلقت صاروخي
الفرن، وعدد من المدنيين يقفون عند الفرن لشراء الخبز منه مما أّدى إلى دمار كبير في المبنى 
الذي يتواجد فيه الفرن، وقُتل عشر مدنيين بينهم امرأة على الفور وأُصيب ستةٌ آخرون، فيما بقي 

اض، وكانت هناك محاولة دامت ثالث ساعات إلخراجهم إال أنّه وبسبب عدٌد آخر عالقاً تحت األنق
 عدم توافر األدوات الالزمة للحفر لم يتم التمكُّن من إنقاذهم ما أّدى إلى وفاتهم".

 

ع محالت تجارية في قرية المحيميدة التابعة لناحية الكسرة في ريف دير  -4 قصف تجمُّ
 الزور الغربي:

محالت تجارية  2016آب/أغسطس  9استهدف طيران حربي تابع للقوات الحكومية وحلفائها بتاريخ 
التابعة لناحية  المحيميدةوسط تجّمع سكني في الشارع العام والمحالت تتبع لبيت كانوص في قرية 

 الكسرة في ريف دير الزور الغربي.

باالسم، فيما تحّدث شهود عن وقد استطاع مرصد العدالة توثيق مقتل أربعة عشر مدنياً بينهم امرأة 
 أكثر من هذا العدد وقد أفاد الشاهد محمد المحمد )إسم مستعار(:

قامت طائرات حربية  2016آب/أغسطس  9"حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم 
( حسب المواصفات فقد كانت مرتفعة 29يُرّجح أن تكون روسية نوع )سوخوي أو ميغ 

امت هذه الطائرات بغارتين أطلقت كل غارة صاروخين فيما كان حجم الدمار هائال، وق
 على المحال التجارية، إضافة إلى ذلك أنه ال يوجد وقت طويل بين الغارتين".

 ويُضيف الشاهد:

مدنياً في المحيميدة  25"أّن هاتين الغارتين أّدتا إلى تدمير المحال التجارية بشكل كامل وإلى مقتل  
عافهم إلى مشافي الرقة والميادين بسبب عدم توفر المشافي في البلدة شخص تّم إس 35في حين أُصيب 

 كيلومتر". 70علماً أّن أقرب مشفى عن البلدة يبعُد حوالي 

وتواَصل المرصد مع أحمد العلي )اسم مستعار( وهو أحد أبناء المنطقة والذي قام بدوره بالتواصل 
وردتني معلومات من أصدقائي  2016أغسطس /آب 9مع أبناء ناحيته حيث نقلوا له:" أنّه وبتاريخ 

عن طريق وسائل التواصل االجتماعي تؤّكد وقوع مجزرة في بلدة المحيميدة الواقعة في الريف 
كم". "وتوّضح هذه المعلومات أّن 15الغربي لدير الزور والتي تبعُد عن مركز المدينة ما يُقارب 

الرابعة عصراً بغارتين، أطلق في كل غارة صاروخين  طيراناّ حربياّ يُرّجح أنّه روسي قام في الساعة
استهدف فيها محالت تجارية تقع وسط تجّمع سكاني و تجاري مدني، قضى في هذه المجزرة عشرات 
القتلى والجرحى، فيما تم نقل الجرحى إلى مشافي الرقة والميادين البعيدتين عشرات الكيلومترات عن 

 محيميدة".البلدة بسبب عدم توفر مشافي في ال

https://www.google.com.tr/maps/place/Mhaymidah%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.4473769,40.0843262,1287m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154823f3ead3d9e7:0xc3472f81065c3c0b!8m2!3d35.4472504!4d40.0799704?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/Mhaymidah%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.4473769,40.0843262,1287m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154823f3ead3d9e7:0xc3472f81065c3c0b!8m2!3d35.4472504!4d40.0799704?hl=ar
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 ويشير الشاهد العلي إلى

"أّن القصف أدى إلى تدمير العديد من المحال التجارية وتسِويتها باألرض، والمنطقة التي قُصفت  
هي منطقة مدنية وال يوجد فيها نقاط عسكرية أو عناصر مسلحة، وبعد عدة أيام من المجزرة ُوجدْت 

تشّوههما، ويُرّجح جثّتان متفّحمتان فوق المدرسة القريبة من االنفجار، ولم يتم التعرف عليهما بسبب 
 سنة ارتفعتا إلى سطح المدرسة بسبب قوة االنفجار". 18أّن الجثّتين اللتين تبديان لفَتيان دون 

 

تشرين الثاني/نوفمبر  5استهداف سوق شعبي ومحيط جامع عمر بن الخّطاب بتاريخ  -5
2015 

ابعة للقوات الحكومية قامت طائرات حربية يُرّجح أنّها ت 2015تشرين الثاني/نوفمبر  5بتاريخ 
ً أّن المكان المستهدف خال من  ،ابالخطّ  بن عمرقرب جامع  شعبي سوق بقصفوحلفائها  علما

 البوكمالاألهداف العسكرية فهو مكان مدني يحتوي على أكشاك لبيع الوقود والخضراوات في مدينة 

 جنوبي شرق محافظة دير الزور مما أدى إلى مقتل واحد و أربعون مدنياً وتدمير المحال واألكشاك.

 

 

 خريطة تُوِضح الموقع الُمستهدف في مدينة البوكمال شرق دير الزور

https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://youtu.be/3aYEF2vrtPQ
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.4487947,40.922554,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a255ee3d6829c3f!8m2!3d34.4488455!4d40.9225159?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88+%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.4525981,40.951367,10420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88+%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.4525981,40.951367,10420m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831?hl=ar
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وهو صاحب محالت تصليح السيارات كان متوجهاً إلى عمله أثناء عملية 15داوود الخالد )اسم مستعار(
"إّن من عادة األهالي في مدينة البوكمال التبضُّع يوم القصف أفاد لمرصد العدالة من أجل الحياة: 

 الخميس، وقضاء حاجاته بسبب وجود عطلة في اليوم التالي، فيزدحم السوق بالناس بشكل كبير".

"في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم، كنت موجوداً في شارع وأوضح الخالد: 
( م، وكنت متوجهاً إلى عملي حيث شاهدت 400المعّري الذي يبعد عن المكان الذي تم قصفه حوالي )

طائرة حربية من جهة الصوامع والصناعة غرب مدينة البوكمال قد انخفضت وأطلقت صاروخاً، 
ر كبير قُرب جامع "عمر بن الخّطاب"، وبعد أقل من عشر دقائق أطلقت نفس الطائرة بعدها دّوى انفجا

 صاروخاّ ثانياّ لكن هذه المرة من جهة السُّكريّة شمال مدينة البوكمال".

 

                                                           
 تم إخفاء االسم الحقيقي ألسباب أمنية 15



 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

JFLDZ.org                                                                                                                                                                   20 

 

مصدر الصورة ناشط من مدينة  -صورة توضح لحظة سقوط الصاروخ على الموقع المستهدف في البوكمال شرق دير الزور
 البوكمال

"وصلت إلى المكان الذي تم قصفه بعد الصاروخ الثاني، حيث منَع عناصر التنظيم وتابع الشاهد: 
الناس الذين جاؤوا إلسعاف المصابين من االقتراب وقاموا بإطالق النار لتفريقهم، فهجم األهالي على 

رقاً جّراء انفجار عناصر التنظيم وقاموا بإسعاف المصابين، وبسبب المنع قُتل الكثير من المدنيين ح
 براميل البنزين والمازوت الموجودة في المكان".

وتّم استهداف الموقع بصاروخين كان يفُصل بينهما عشرة دقائق وأّدى إلى مقتَل عدد من األطفال، 
"أّن الصاروخ األول سقط في بيت معاذ الدبس ومات خمسة من أطفاله فيما سقط حيث أّكد الخالد 

الشارع العام مقابل محالت تصليح السيارات وأكشاك بيع البنزين والمازوت التي الصاروخ الثاني في 
تسبب انفجارها بحرق الكثير من األشخاص الذين جاؤوا إلنقاذ المصابين جراء سقوط الصاروخ 
األول، وقد ماتوا وضاعت معاِلم وجوههم تماماً، كما قُتل طاقم اإلسعاف مع كثير من األهالي الذين 

سعاف المصابين". تناثرْت أشالء الضحايا بسبب شّدة انفجار الصاروخين، وذكر الخالد جاؤوا إل
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للمرصد: "أّن االنفجارين كانا هائلين فيما تناثرت أشالء الضحايا، وقد ُوجدت أشالء على أسُطح 
ضافة المنازل القريبة من مكان القصف، كما أنّه خلّف دماراً كبيراً في البيوت والمحالت واألكشاك، إ

إلى أنه ُدّمرت واجهة جامع عمر بن الخطاب وجدار مدرسة تشرين وُحرق الكثير من السيارات 
والدراجات النارية التي كانت متواجدة، وقد قُتل عدداً من أقاربي وأُصيب اثنان آخران وكانوا جميعهم 

تي انخفضْت ئرة من نوع سوخوي الشاهدت كانت الطا مدنيين جاؤوا إلسعاف المصابين". وحسب ما
 أطلقت الصاروخين على دفعتين فيما لم يتصّدى لها عناصر التنظيم بالمضاّدات أبداً.و

وذكر الشاهد: "أّن من بين القتلى أشخاص من تدمر وإدلب والعراق كانوا يُصلّحون سيارتهم فيما كان 
ذلك هناك ضحايا آخرون يشترون وقودا لسياراتهم ولم يتم التعرف على أحد منهم أبداً، إضافة إلى 

ومفقودين، كما أّن هناك أشخاصاً من قرية الِهري لم نعثر لهم على جثث البتّة، وحين ذهبُت إلى مشفى 
 ( جثة متفّحمة ال يمكن التعرف عليها نهائيا".26عائشة شاهدت فيها )

مكان الُمستهدف أّما الشاهد علي األحمد )اسم مستعار( يعمل في مكتبة، فقد أفاد لمرصد العدالة: "بأّن ال
يُسّمى طويبة يقع باتجاه منطقة السويعيّة وهو عبارة عن محالت لبيع المازوت وحديقة ومدرسة 
ومقبرة جانب مسجد عمر بن الخطاب، ويوجد موقف للسيارات في المنطقة، وهذه المنطقة تكون 

سيارات  ظهراً، وهي بداية السوق حيث يوجد فيها محالت تصليح 1إلى  9مزدحمة من الساعة 
 .وآليات، وبجانب المدرسة هناك حي سكني"

"عندما وقعت الغارة األولى كنُت في مكان عملي، وقد استهدفت الطائرة بداية السوق :وأضاف األحمد
ستهدف، وعلمُت فيما بعد عن سقوط بعدد غير معروف من الصواريخ بسبب بُعدي عن المكان المُ 

سعاف المصابين حينها عاوَدت الطائرة القصف للمرة خمسة مدنيين، توّجهت إلى مكان القصف إل
ية تفصل عن األولى الثانية حيث استهدفت منازل المدنيين والمحالت بطريقة بشعة، وكانت الغارة الثان

لكنها كانت بالتزامن مع تجمُهر األهالي الذين جاؤوا لمساعدة المصابين نتيجة الغارة ست دقائق فقط 
 األولى".
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بين إلى المشافي الخاصة بسبب خروج المشافي العامة عن الخدمة، و عانى تم إسعاف المصا
تم إسعاف المصابين إلى المشافي المصابون من قِلّة الكوادر واألجهزة الطبية حيث قال األحمد:" 

الخاصة ألّن المشافي العامة خارجة عن الخدمة، وكان هناك جثٌث متفّحمة نتيجة اشتعال المحروقات 
ي محالت البيع حيث ُحرق كثير من األشخاص الذين كانوا متواجدين في المكان والذين المتواجدة ف

 جثة متفّحمة وأكثر من خمسين جريحا". 13جاؤوا إلى المكان لمساعدة المصابين، وشاهدُت أكثر من 

وتطابقت أقوال الشاهد : محمد سعيد )إسم مستعار( صاحب ورشة بناء في مدينة البوكمال والمتواجد 
من يوم  10:30"إنه في الساعة تركيا مع الشاهدين الخالد و األحمد حيث أفاد :  –الياً في االزغ ح
استهدفت غارتان مدينة البوكمال، وكنت متواجداً حينها في سوق  2015تشرين الثاني/ نوفمبر  5

ها سمعت م عن المكان التي استهدفته طائرة حربية، عند 150اللحم في البوكمال والذي يبعد نحو  
صوت انفجار الصاروخ، وبدأت أنظر إلى االتجاه الذي سقط فيها، فعرفت بأّنه المكان الذي تم استهدافه 
قريب من جامع "عمر بن الخّطاب"، وعلى الفور توّجهت إلى المكان ألبحث عن ابن أختي الصغير، 

م إن كانوا متواجدين في فبدأْت جموع الناس تتوافد للمكان إلسعاف المصابين أو للبحث عن أقارب له
 المكان".

"أّن المنطقة ازدحمت ولم يعد باستطاعتي المرور بالسيارة، فاتّجهت إلى مكان ويتابع الشاهد سعيد: 
القصف من شارع آخر وقبل وصولي إلى هناك، عاَودْت الطائرة قدومها من جهة الغرب، فهربت 

ُهر الناس الذين جاؤوا لمساعدة المصابين بالسيارة، حيث أطلقت الطائرة الصاروخ الثاني بعد تجم
جّراء الغارة األولى، بعد ذلك توجهُت إلى المكان وشاهدت مأساة حقيقية، وجثث القتلى تمأل الشارع، 

 فقد كان انفجار الصاروخ قوياً جدا".

ان "المكلم يتضّرر مقر تنظيم الدولة في مدرسة تشرين المحاذية للمكان المستهدف، حيث أكد الشاهد: 
الذي تم استهدافه هو تجّمع مدني فيه الكثير من المحالت وأكشاك بيع البنزين والمازوت ومحالت 
تصليح السيارات، ومقابل المكان يوجد مدرسة تشرين وهي مقر لتنظيم الدولة، لكنّه لم يتضّرر بشكل 

 مباشر، ما تضّرر فقط من المدرسة هو حائطها الذي سقط".

 استهدفها الصاروخان قائال: ويصف سعيد األماكن التي

"الصاروخ األول استهدف شقّة معاذ الدبس فوق الدكاكين بنفس الشارع حيث قُتل خمسة من أوالده، 
فيما استهدف الصاروخ الثاني الشارع بعد تجّمع الناس الذين جاؤوا لمساعدة المصابين، فامتأل 

قد ُدّمر مدخل جامع عمر بن الخّطاب الشارع بالجثث المحروقة بسبب وجود أكشاك تبيع البنزين، و
إضافة إلى تدمير خمس سيارات وعدد من الدراجات النارية، فأسرع األهالي بإسعاف الجرحى إلى 
مشافي البوكمال التي ضّجت بالمصابين بينما أسعف آخرون مصابيهم إلى مشافي الميادين 

 .والعشارة"
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"أّن األهالي استمروا وتحدث الشاهد عن الحالة التي مرت بها المدينة إثر هذه المجزرة حيث أشار إلى 
ف على هوياتهم إضافة  يبحثون عن جثث أقاربهم لمدة يومين، فيما تم دفن أشخاص قُتلوا دون التعرُّ

خاص غرباء عن قتيل ألّن هناك أش 100إلى وجود الكثير من األشالء، وتجاوز عدد الضحايا إلى 
مدينة البوكمال كانوا موجودين بالمنطقة، ومازال قسم من الجرحى يتعالج من اإلصابة التي سبّبت 

 لهم عاهاٍت دائمة".

 

 القصف بجانب السوق الِمقبي في مدينة الميادين شرق دير الزور  -6
  2015أيلول/سبتمبر  28بتاريخ 

في وسط مدينة  بيشع سوققامت طائرتان حربيتان يُرّجح أنهما تابعتان للقوات الروسيّة بقصف 
مول ميادين سنتر( وهو موقع مدني وال  –سوق البالة  –الميادين وهو عبارة عن )السوق المقبي 

تواُجد عسكري في المنطقة، مما أّدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، استطاع مرصد العدالة توثيق 
 عشرين مدنياً بينهم تسعة أطفال وامرأتان وإصابة عشرات من المدنيين.

 

 

 خريطة تُوضح الموقع الُمستهدف في مدينة الميادين شرق دير الزور

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%8A,+Al+Mayadin,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0248806,40.4539276,323m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!2z2LTYp9ix2Lkg2KfZhNiz2YjZgiDYp9mE2YXZgtio2YosIEFsIE1heWFkaW4sINiz2YjYsdmK2Kc!3b1!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796!3m4!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%8A,+Al+Mayadin,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0248806,40.4539276,323m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!2z2LTYp9ix2Lkg2KfZhNiz2YjZgiDYp9mE2YXZgtio2YosIEFsIE1heWFkaW4sINiz2YjYsdmK2Kc!3b1!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796!3m4!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%8A,+Al+Mayadin,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0248806,40.4539276,323m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!2z2LTYp9ix2Lkg2KfZhNiz2YjZgiDYp9mE2YXZgtio2YosIEFsIE1heWFkaW4sINiz2YjYsdmK2Kc!3b1!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796!3m4!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%8A,+Al+Mayadin,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0248806,40.4539276,323m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!2z2LTYp9ix2Lkg2KfZhNiz2YjZgiDYp9mE2YXZgtio2YosIEFsIE1heWFkaW4sINiz2YjYsdmK2Kc!3b1!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796!3m4!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%8A,+Al+Mayadin,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0248806,40.4539276,323m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!2z2LTYp9ix2Lkg2KfZhNiz2YjZgiDYp9mE2YXZgtio2YosIEFsIE1heWFkaW4sINiz2YjYsdmK2Kc!3b1!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796!3m4!1s0x154870bfa722486d:0xaf38ebbdf8608a1c!8m2!3d35.0249136!4d40.4527796?hl=ar
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 خريطة تُوضح الموقع الُمستهدف في مدينة الميادين شرق دير الزور

يشهد هذا الموقع ازدحاماً خصوصاً في ساعات الصباح فهو مكان للتسّوق وتأمين احتياجات األهالي 
من المنطقة الُمستهدفة، وتمّ نقل المصابين إلى المشافي والعيادات اليوميّة، ومنَع التنظيم االقتراب بدايةً 

 الخاّصة فيما رفضْت مشافي التنظيم استقبال اإلصابات.

 وقال الشاهد خلف )اسم مستعار(: 

مكان عملي، وسمعت صوت "أنّه في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر تقريباً، كنت موجوداً في 
لونهما قريب لألبيض الفّضي، وأطلقْت أربعة صواريخ". نخفضتين، وطائرتين، وكانتا واضحتين وم

وأضاف الشاهد: "أطلقت الطائرتان الصواريخ بنفس اللحظة على المنطقة الُمستهدفة وهي منطقة مدنية، 
فسقط عدد من القتلى والجرحى، وقد منَع عناصر تنظيم الدولة دخول األهالي إلى مكان القصف، ولم 

التنظيم بإسعاف المصابين، لكن األهالي تدّخلوا وبدأوا بإسعاف المصابين وَحْمل الجثث من يقم عناصر 
المكان، كان المنظر ُمرعب فجثث القتلى الذين تجاوزوا األربعين قتيالً متناثرة بالمكان، ونفس العدد 

إسعاف الجرحى من الجرحى وكانت إصاباتهم خطيرة ومنهم من بُترت أطرافهم، واألهالي هم من قاموا ب
إلى مشفى الصناعة الذي يُشرف عليها التنظيم، فيما تم أخذ جرحى آخرين إلى طبيب خاص أو مشفى 

سنة  18خاص". وتحّدث الشاهد عن حالة خاصة من بين اإلصابات قائال: "أّن مصاباً يبلُغ من العمر 
قدمه، فضّمدوا قدمه وتّم  تم إسعافه إلى مشفى الصناعة، وكانت إصابته تحت الركبة ولم يتأذّى عظم

تخريجه من المشفى بحّجة وجود ضغط حاالت من المرابطين حول المطار، فذهب إلى بيته وبعد أربعة 
أيام بدأت أصابع قدمه تميل إلى السواد، فأخذه أهله إلى مشفى الشاهر الخاّصة، وبعد الُمعاينة أّكد الطبيب 

 بضرورة بترها".
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الذي أُسعف إلى مشفى الصناعة وبُترت ساقه، وتّم إرسالها من قِبل المصاب إلى أحد باحثي صورة تُوضح حال الشاب 
 المرصد
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"الصاروخ األعنف هو الذي سقط قُرب جامع الحريب،  :وصف الشاهد ما حدث بعد سقوط الصواريخ
ائية واألدوات ألنّه سقط على مجّمع لبيع األلبسة المستعملة والجديدة إضافة لمحالت الجملة للمواد الغذ

المنزلية، وفقد الكثير من الجرحى أطرافهم، وشاهدُت أحدهم قُطعت يده من عند الكتف بسبب الشظايا، 
وكان بين القتلى نساء بسبب وجود سوق للنساء قريب من المكان إضافة إلى مقتل ياسر الحريب مع 

بيراً بالمحال التجارية المحيطة أطفاله الثالثة، والكثير من القتلى ال أعرفهم، بينما كان الدمار ك
 بالمكان".

الصاروخ الثاني سقط على بناء جديد صاحبها من عائلة الساعي ومؤلف من أربع طبقات، وكانت 
فارغة من السكان، إاّل أّن المنازل المجاورة للبناء تأذّت بِفعل الصاروخ، أّما الصاروخ الثالث فقد كان 

  ثالث طبقات ويقع خلف السوق. على منزل زياد الشعيبي وهو بناء من

الصاروخ الرابع كان على بناء مؤلّف من أربع طبقات ويقع خلف جامع الحريب، ويسكنها عنصر 
ّ لحظة استهدافه، فلم يُقتل أحد من  من التنظيم يدعى أبو البراء الالذقاني، إاّل أّن البناء كان فارغا

 التنظيم".

مرصد ذي تم اللقاء معه بشكل مباشر من قِبل أحد باحثي الج المقيم في تركيا والوتحّدث الشاهد ع.
"قام الطيران الروسي بقصف السوق المقبي في مدينة الميادين حيث : عن قصف السوق المقبي قائالً 

يقوم األهالي أو من يقُطن حول المدينة بالتسّوق منه، وهو مكان مدني وال وجود ألي مقر عسكري 
 في المنطقة الُمستهدفة.

ئرتان الروسيتان اللتان قصفتا السوق لونهما أخضر قاتِم ُممّوه بعسكري، وهما من نوع سوخوي الطا
أغارْت مّرتين في كل غارة أطلقت صاروخين، وكانت نوعيّة الصواريخ عنقوديّة النّه تناثر منه 

 شظايا كثيرة.

إسعافهم إلى المشافي  مدنياً وإصابة مئات الجرحى حيث تمّ  50أّدت هذه الغارات إلى مقتل أكثر من 
الموجودة في الميادين، والكثير من المصابين بُترت أطرافهم، فيما كان منهم من فقد بَصره جّراء 

إلى فقد كان كبيراً جّداً وخاّصة في المحال التجارية إضافة  القصف، أّما بالنسبة لحجم الدمار
 حرق الكثير من البضائع".

"أثناء قصف الطيران كنت ذاهباً مع أمي تيجة القصف قائالً: وتحدث الشاهد ع.ج عن إصابة ولده ن
عاماً إلى عيادة الطبيب لمعالجة أمي، وفجأة سمعنا صوت انفجار قوي، فانبطحنا  15وولدي عمره 

على األرض فيما بقي ولدي واقفاً لبضع ثواِن ثم سقط على األرض، وبدأ ينِزف الدم من رأسه حيث 
 دان بصره".أصابته شظيّة أّدت إلى فُق

ع البالغ من العمر خمسة عشر عاما ًوالذي أُخذت شهادته في مقابلة .وفي هذا السياق أكد الشاهد ج
 مباشرة بحضور والده:
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"وبينما كنت أمشي مع والدي وجدتي في السوق متّجهين إلى عيادة الطبيب لمعالجة جدتي، سمعنا  
يعاً، أّما أنا فقد أُصبت بشظيّة في رأسي صوت انفجار قوي، فاستلقى والدي وجدتي في األرض سر

أفقدتني بصري، كان ذلك انفجار صاروخ حيث أغارت طائرتان أطلقت كل واحدة منهما صاروخين 
 وكان دوي االنفجار شديدا".

 

 قصف ثالث مواقع في دير الزور المدينة: -7

لذي تحّدث عن ثالثة حوادث التقى مرصد العدالة في تركيا بالشاهد جاسم العلي وهو )اسم مستعار( وا
 كان شاهدا ًعليها:

 استهداف شارع التكايا في مدينة دير الزور: -1

مّما أّدى إلى دمار  2014شباط/فبراير  21وَسط مدينة دير الزور بتاريخ  التكايا شارعتم استهداف 
عدد من المحال التجارية ومقتل شخص ِوفق ما وثّق مرصد العدالة، والموقع الُمستهدف عبارة عن 

 ل مدنيين وال يوجد فيه أي مواقع عسكرية. وقال جاسم للمرصد:سوق فيه محال تجاريّة وألبسة ومناز

صباحاً، خرجت من منزلي في حي   8:45يوم الجمعة الساعة  2014شباط/فبراير  21"بتاريخ  
إلى شارع  9العرضي، واتّجهت إلى شارع التكايا في مدينة دير الزور للتصوير، وصلت الساعة 

ع شبه فارغ، فيه شخص يبيع دخان لقبه بُرعي وآخر يبيع خضرة التكايا بعد نادي اليقظة )كان الشار
وعدة أشخاص آخرين( سمعت صوت يُشبه هدير الطائرة يقترب بسرعة، حاولت إخراج كمرتي 

غبار بيني  االنفجار أحدثمتر،  100لتصويرها، فسمعت صوتاً قويّاً وضغطاً شديداً ورائي بحوالي 
مترا. دخلْت عدد من الشظايا في خاصرتي اليُسرى واستقّرت في ُمنتصف البطن،  50وبينه حولي 

)شظيّتان صغيرتان و واحدة  كما دخلْت ثالث شظايا في قدمي اليُمنى واستقّرت قُرب عضلة القدم
كبيرة( احتميُت بمدخل بناء هرباً من الشظايا التي كانت تتساقط بكثافة، في هذه األثناء جاءت سيارة 
سوزوكي إلى مكان وقوع الصاروخ، ركبت فيها وتوّجهنا إلنقاذ المصابين، لكننا لم نستطع رؤية 

طع السائق النزول بعد سقوط صاروخين شيء بسبب الغُبار الكثيف وسمعنا أصوات صراخ، فلم يست
آخرين في الحارة القريبة في "حي الحميدية" قُرب شارع التكايا، فتوّجهنا إلى مشفى فارمكس 
الميداني، وبدأْت سيارات اإلسعاف بالتوّجه إلى مكان القصف، وجاءت عدد من السيارات ُمحّملة 

م هو برعي الذي كان وجهه أزرق بالجرحى حيث شاهدُت خمسة جرحى منهم اثنان ماتوا أحده
 بسبب الضغط الشديد الذي أحدثه االنفجار. 

كانت إصابتي خفيفة نسبةً إلى اإلصابات األخرى، فكانت هناك حالَتَا بَتِر أحدها بَتِر يد لشاب وأخرى 
سنة، في تلك اللحظة بدأُت أصرخ من األلم وطلبت  40بَتِر ساق لشخص يبلغ من العمر حوالي 

اج الشظايا من بطني وقدمي، فأدخلوني إلى غرفة العمليات حيث بقيت فيها ثالث ساعات". منهم إخر
لم يُدرك الشاهد المصاب أّن االنفجار كان بسبب صاروخ وليس بسبب طائرة إال عند دخوله المشفى 
حيث أشار الشاهد جاسم: "كان االنفجار نتيجة صاروخ من نوع غراد وهو نوع غير موجود في 

https://www.youtube.com/watch?v=uWn42nnjwEc
https://www.youtube.com/watch?v=uWn42nnjwEc
https://www.youtube.com/watch?v=uWn42nnjwEc
https://www.youtube.com/watch?v=uWn42nnjwEc
https://www.youtube.com/watch?v=uWn42nnjwEc
https://www.youtube.com/watch?v=uWn42nnjwEc
https://youtu.be/uWn42nnjwEc
https://youtu.be/uWn42nnjwEc
https://youtu.be/uWn42nnjwEc
https://youtu.be/uWn42nnjwEc
https://youtu.be/uWn42nnjwEc
https://youtu.be/uWn42nnjwEc
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العسكري المتواجد في الجبل الُمطل على المدينة والذي عادة ما يتم القصف منه، وتم القصف الموقع 
 من فرع أمن الدولة وهي معلومة من أحد عناصر الكتائب المسلحة. 

الغريب في الموضوع أّن المنطقة الذي استهدفها الصاروخ ال يوجد فيها مقار عسكرية اطالقاً إنّما 
ن نادي اليقظة وحتّى فرن المفّرج، وهي المنطقة التي طالها أثر القصف، مدارس وسوق، ابتداًء م

فقد تضّررت واجهات البيوت والمحالت، كما احترقت إحدى طبقات البناء في الشارع متوقعاً أن 
يكون هو البناء الذي سقط عليه الصاروخ، وهي ليست المرة األولى التي يُستخدم فيها هذا النوع من 

 سقطت على أحياء الحويقة والجبيلة سابقا".الصواريخ فقد 

 

 خريطة توضح الموقع المستهدف في شارع التكايا في مدينة دير الزور
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 خريطة توضح الموقع المستهدف في شارع التكايا في مدينة دير الزور

 

 قصف حي العُرضي في دير الزور المدينة: -2

دير الزور بصاروخ سقط فوق أحد المباني تم قصف حي العُرضي في مدينة  2013في نهاية عام 
 السكنية والحارة الُمستهدفة في حي العُرضي، وال يوجد في الحي أي مواقع عسكرية.

"وبينما كنت في بيتي الواقع في حي العُرضي في مدينة يقول الشاهد جاسم العلي عن هذا القصف: 
من جانب البيت ثم سقط في الحارة، دير الزور عند الساعة الثامنة مساًء، سمعت هدير صاروخ مّر 

واهتّز البناء وانقطعت الكهرباء، فهرولُت مسرعاً إلى مكان وقوع الصاروخ، بعد نحو عشرة دقائق 
سقط صاروخ آخر في الحارة، بعدها سمعت صراخ النساء واألطفال بينما كان الطابق األول في 

مدنيين، ثم جاءت سيارة نوع)فان( إلحدى البناء الذي سقط فوقه الصاروخ يحترق، وهذا البناء فيه 
 الكتائب وأشعلت األضواء لنتمكن من الرؤية وإسعاف المصابين.

 كان يوجد طفل عمره حوالي اثني عشر سنة مصاب برأسه إضافة إلى إصابة شابين بجروح خفيفة.

طفاء أحَدَث الصاروخ األول دماراً كبيراً وانهارت الجدران على الشارع ما أعاق سيارتي اإل
واإلسعاف من الدخول إلى الحارة، فقام أهل الحارة بإطفاء الحريق بالبطانيات والماء، حيث كانوا 

 يملؤون الماء من سيارة اإلطفاء ويطفئون الحريق.

أنه ال يوجد في الحارة التي اقطن بها أي مقار عسكرية بل بالعكس كان هناك عائالت مدنية، فيما 
 ة في الحارة التي تقع وراء حارتنا".كان يوجد مقر لجبهة النُصر
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 قصف مبنى في شارع التكايا في دير الزور المدينة: -3

، تم قصف مبنى يقع خِلف حي 2015تشرين األول/أكتوبر  15في أول أيام عيد األضحى بتاريخ 
كنامات في مدينة دير الزور، مّما أّدى إلى انهياره وإصابة مدني على األقل يتحّدث جاسم عن هذه 

ين "عند الساعة الواحدة ظهراً كنت في البيت في حي العُرضي، وسمعت هدير طائرتالحالة فيقول: 
بعد ذلك  –عادة طائرة السوخوي ال نستطيع رؤيتها  -رأيت إحداهما فيما األخرى لم أستطع رؤيتها 

دخان كثيف من جهة شارع التكايا وتحديداً عند  ت انفجار قوي، ثم رأيت صعود عمودسمعت صو
 مكتبة الغدير.

وكانت تقطنه عائلتان توّجهت إلى مكان االنفجار، وشاهدت بناء من ستة طبقات انهار على األرض، 
بينما كان الطابق األرضي منه هو مستودع للعبوات تابع لكتيبة جند الرحمن، وعلى إِثر قصف البناء 

 انفجرت العبوات مما أّدى إلى انهيار البناء بالكامل.

ساعات، بسبب عدم توافر الُمعّدات الكافية )ال  3لم يستطع المجلس المحلي إزالة األنقاض إال بعد 
يوجد سوى تركس واحد(، وعندما بدأوا بإزالة األنقاض ظهرت يد شخص من تحت األنقاض يصرخ 

ى أخرجوني أخرجوني، وقد شاهدته بأمّ عيني، بعدها أخرجوا الشخص، وكان ينزف واسعفوه إلى مشف
 فارمكس، لكن سمعت الحقاً أنه فارق الحياة.

لم يكن لدي علم بوجود عناصر من الكتيبة في البناء أثناء القصف كما إن كتيبة جند الرحمن لم تُصّرح 
إصابات بين  4بذلك، كما أني لم أعرف بوجود العائلتين في البناء أثناء االستهداف حيث كان هناك 

 صف فيما تضّررت المحال القريبة بشكل كبير".المدنيين القريبين من مكان الق

 

 ثامناً: هجمات قّوات التحالف الدولي:

 قصف منجم الملح في التبني غربي دير الزور:

 30استهدف طيران حربي يُرّجح أنه تابع للتحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة بتاريخ 
ي قام تنظيم الدولة بتحويله إلى مقر عسكري منجم الملح غربي دير الزور، والذ 2014أيلول/سبتمبر 

ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به، وقد أفاد الشاهد فارس الخضر )اسم مستعار( والذي التقى معه 
"بأن المنجم يقع في منطقة مرتفعة وبعيدة عن البلدة وهو منجم غني بالملح وهو  أحد باحثي المرصد

 أبنية ضخمة وُمعّدات الستخراج الملح". يعد المنجم الوحيد في سورية ويوجد فيه
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 خريطة توضح موقع منجم الملح في ناحية التبني في ريف دير الزور الغربي

 

 

 

"في حوالي الساعة الحادية عشر ظهراً أغارت عدة طائرات )من أربع إلى خمس( يُرّجح وأضاف: 
وكل  –ق صواريخ من مكان ُمرتفع بسبب قوة االنفجار وِشّدته وإطال -أن تكون تابعة لقوات التحالف 

طائرة أغارت مرتين وبكل مرة أطلقت صاروخين من نوع فراغي، وقد تناوبْت الطائرات بقصف 
المكان بين كّل غارة وغارة دقيقتين على موقع منجم الملح الذي كان موقعاً عسكرياً لتنظيم الدولة، 
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ث تّمت تْسِوية المنجم واألبنية المحيطة به عن بعد فقد كان حجم الدمار كبيراً حي16وحسب الُمشاهدة 
 باألرض، وبالنسبة للضحايا ال يوجد أيّة تفاصيل".

 65منجم الملح الذي يُغّطي  "ان وقال محمد المحمد )اسم مستعار( وهو من أهالي ناحية الكسرة:
 بالمئة من حاجة سورية، اتّخذه تنظيم الدولة موقعاً عسكرياً له".

 المحمد:وأضاف الشاهد 

"قامْت أربع طائرات تابعة لقّوات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة في الساعة الرابعة  
على منجم الملح، حيث قامت  17باإلغارة بشكل مفاجئ 2014أيلول/سبتمبر   30من صباح يوم 

سكني للمنجم كل طائرة بغارتين وفي كل غارة أطلقت صاروخين، فيما توّزع القصف على المبنى ال
 والمدخل والمركز الرئيسي".

 

(، وبالنسبة للضحايا فال يوجد أيّة %70"بانه يزيد عن )أّما بالنسبة لحجم الدمار للموقع فأّكد الشاهد: 
معلومات دقيقة حول الضحايا بسبب تكتُّم تنظيم الدولة أّما المصابين من عناصر تنظيم الدولة فقد تّم 

كيلو متر عن مكان المنجم، فيما كانت الطائرات من نوع اف  90التي تبعُد نحو إسعافهم باتّجاه الرقة 
 ، وأطلقت صواريخ فراغيّة"16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 كون الشاهد يقف في الجهة األخرى للمنجم باعتبار ان المنجم موقع عسكري 16
 يقصد الشاهد بأنه عادة نسمع هدير الطائرة قبل القصف 17
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 استهداف الجسور في محافظة دير الزور: -تاسعاً 

 قصف جسر السياسيّة في دير الزور المدينة -1

جسر السياسيّة في مدينة  2016تشرين األول/أكتوبر  6قصفت طائرات يُرّجح أنها روسيّة بتاريخ 
 دير الزور بست غارات، أّدت إلى تدميره بشكل شبه كامل وخروجه من الخدمة.

 

 صورة تُوضح جسر السياسيّة في مدينة دير الزور بعد استهداف الطيران الحربي له، مصدر الصور أحد ناشطي دير الزور

"صوت وقال الشاهد سليم )اسم مستعار( لمرصد العدالة والذي كان متواجدا ًفي موقع القصف: 
االنفجار غريباً فقد كان مختلفاً عن الغارات العاديّة، وشعرت أن األرض قد اهتّزت وأن اهتزازها 

 استمّر لفترة حتّى جاء االنفجار الثاني".

يقع تحت سيطرة تنظيم الدولة، قطع التواصل بين  تدمير جسر السياسية في مدينة دير الزور الذي
ضفّتي نهر الفرات بشكل تام، ويُعتبر الجسر المنفْذ الوحيد وشريان الحياة للمدنيين في المدينة، والذي 

 يِصلها مع الريف حيث تدخل منه كل أنواع األغذية واألدوية.
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 قصف جسر الميادين شرقي دير الزور: -2

قامت طائرات يُرّجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة الواليات  2016مبر أيلول/سبت 26بتاريخ 
ليالً بقصف جسر الميادين الواصل بين مدينة الميادين  11:30المتحدة األمريكية في تمام الساعة 

وبلدة ذيبان في الريف الشرقي لدير الزور، مّما أّدى إلى خروجه عن الخدمة تماما ًويُخّدم هذا الجسر 
 مدنيين الذين يتنقلون بشكل يومي بين ضفتي الجسر.ال

 

 صورة توضح جسر الميادين في مدينة الميادين شرق دير الزور
 مصدر الصورة أحد ناشطي مدينة الميادين
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 وقال رضوان )اسم مستعار( الذي كان شاهدا ًعلى قصف الجسر:

لما يُقارب الربع ساعة، ومن ثّم تّم  "كان هناك تحليق للطيران الحربي في سماء مدينة الميادين 
سماع صوت رّشاشات الطائرة تفتح نيرانها، وبعدها صوت انفجار قوي من جهة الجسر وكان 
صوت االنفجار حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ليالً، وبقي الطيران في الجو لما يُقارب 

 النصف ساعة، ثّم سماع أصوات عّدة انفجارات أخرى.

تبيّن لنا أن االنفجارات التي سمعناها في الليل، كانت استهداف لجسر مدينة الميادين في الصباح 
 الواصل بين مدينة الميادين وذيبان.

إلى قطع التواصل مع القرى في الضفّة األخرى من النهر عن مدينة  الميادين جسر قصفوأّدى 
الطبيّة واألسواق الشعبية، كما أدى القصف إلى شلل الميادين، حيث تفتقد الجهة األخرى للمشافي 

وُجمود في سوق الميادين نتيجة استهداف الجسر، واضُطر األهالي إلى استعمال العبّارات والسفن 
 للتنقّل بين ضفتّي النهر مّما رتّب أعباًء ماليّة كبيرة على األهالي".
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 عاشراً: التوصيات:

 العدالة من أجل الحياة في دير الزور:يُطالب مرصد 

وقِْف جميع الهجمات العشوائية والهجمات غير المتناسبة على المناطق المأهولة بالمدنيين  .1
 واألعيان المدنية

 المبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بسوريا ستيفان ديمستورا:  .2
المدنيين وااللتزام الكامل الضغط على الحكومة السورية والحكومة الروسية لوقف قصف  -أ

 بالقانون اإلنساني الدولي.
الضغط على التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية لتجنّب قصف المدنيين  -ب

والمنشآت الحيويّة في محافظة دير الزور وفتح تحقيقات بالحوادث التي قضى فيها ضحايا 
شرقي دير  البوكمالمطر(( في مدينة من المدنيين على سبيل المثال ))منزل خميس ال

 الزور.

نتيجة الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين اضُطر آالف المدنيين الى النزوح من محافظة  .3
ت تقارير إلى المرصد تُفيد بقيام أجهزة سورية أخرى، وقد وَرد محافظاتدير الزور إلى 
ع دخول المدنيين إلى المناطق الذاتية بمن لإلدارة التابعة الشعب حماية ووحداتاألمن السورية 

 الذاتية اإلدارةالتي يسيطرون عليها وبناًء عليه يطالب مرصد العدالة الحكومة السورية و 
 التي يسيطرون عليها. المناطقلمدنيين بدخول بالسماح ل

 المنشآت و األفرانو  الجسوروقف جميع عمليات االستهداف التي تطال البُنى التحتيّة بما فيها  .4
ً في ُعموم محافظة دير الزور،  ةالحيويّ  والتي يعتمد عليها مئات اآلالف من المدنيين يوميا

ويذكر المرصد جميع أطراف النزاع أن أي استهداف للبُنى التحتيّة سوف يسبّب عواقب 
 لمدنيين.مدّمرة على ا

الدول المعنيّة بالضغط على أطراف النزاع من أجل وقف العمليّات العدائيّة واستهداف المدنيين  .5
 تمهيداً للعودة إلى المفاوضات

بضرورة احترام القانون الدولي اإلنساني واحترام حقوق اإلنسان وضرورة محاسبة من  .6
 ينتهكهما.

 قف الهجمات العشوائيّة على السكان المدنيين.التقليل من إصابة المدنيين إلى الحد األدنى وو .7

 حِظر ومنِع استخدام األسلحة المحّرمة دولياً. .8

حماية التراث الثقافي والمواقع األثرية في محافظة دير الزور سواء من الهجمات  .9
 العشوائية/غير المتناسبة أو اتخاذها مواقع عسكرية.

إلى القضاء بما في ذلك المحكمة  العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة الوضع .10
الجنائيّة الدولية أو محاكم خاصة ودعوة مجلس األمن في هذا الصدد إلى تحمل مسؤولياته 

 والبدء بإجراءات حقيقية لضمان المحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب.

الضغط على الجهات الفاعلة وصاحبة المصلحة بالدخول في عملية سالم شاملة  .11
 نسان السوري والقانون الدولي اإلنساني.تحترم حقوق اإل
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