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 :الملخص التنفيذي
 

مع تصاعد الحرب على اإلرهاب في سوريا، وخاصة في المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، تشهد محافظة 
كومية السورية وحليفها الروسي قصفاً غير مسبوق من قبل القوات الح 2017منذ شهر تموز/يوليو  ديرالزور

كما تقوم  ،مستهدفاً المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في محاولة منها للسيطرة على هذه المواقع
قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بدعم قوات سوريا الديمقراطية، وذلك للسيطرة على البلدات 
والقرى الواقعة شمال نهر الفرات، استخدمت هذه القوى في محاوالت تقّدمها سالح الجو إضافة إلى القصف 

 المدفعي والصاروخي.

 

 رافي لمحافظة ديرالزورصورة توّضح الموقع الجغ

 

لم يراعِ القصف الجوي والصاروخي والمدفعي طبيعة المواقع المستهدفة في محافظة ديرالزور، و لم يكن لوجود 
ديرالزور: حي الحميدية في مدينة والذي كان يقيم في  1)اسم مستعار( نية أي اعتبار. يقول محمد العمركثافة سكا

صوت انفجارات و ت صوت أكثر من طائرة في الجومساًء سمع 8الساعة حوالي  2017آب/أغسطس  16 خ"بتاري
كان صوتها القريب يدلُّ على في المدينة، وإطالق نار من رشاشات الطائرة باتجاه حيي العرضي و الشيخ ياسين 

 4 روخان على المبنى الذي أسكن فيه المؤلّف منسقط صا 8.30أنّها تُحلّق على ارتفاعٍ منخفٍض، وفي الساعة 
 سنوات بجروح". 8أُصيبت زوجتي بشظية في الرأس والقدم، وأُصيب طفٌل يبلغ من العمر فطوابق 

استهدف قصف الطيران على ديرالزور خالل المدة التي يغطيها التقرير تجمعات المدنيين الهاربين من القصف. كما 
 اسم)كامل استهدف المعابر المائية التي يستخدمها المدنيون للعبور إلى الضفة المقابلة من نهر الفرات، يقول الشاهد 

بعد الظهر قامت طائرة  2017أيلول/سبتمبر  9:" بتاريخ يلالبول صف المعبر المائي في بلدةمستعار( وهو ناجٍ من ق
الجو حربية بقصف المعبر بثالثة صواريخ، وبعدها قامت طائرة حربية رمادية اللون بإلقاء قذائف، كانت تنفجر في 

 بته،لذي توفي فيما بعد نتيجة إصاوتنفجر عند وصولها األرض. ما أدى إلى إصابة أحمد أسود العكلة وا لتعود
 كانت الطائرات تُحلّق على علو منخفض جداً".ن واحترقت سيارات، وأُصيب عدد من المدنيي

(( 1265القرار رقم  1999أيلول/سبتمبر  17بتاريخ  ، والمنعقدة4046أصدر مجلس األمن الدولي في جلسته رقم 
والذي أدان بموجبه تعمد استهداف المدنيين في حاالت الصراع المسلح فضالً عن الهجمات التي تشنُّ على أهداف 

 تخضع لحماية القانون الدولي، ودعا جميع األطراف إلى إنهاء هذه الممارسات.

 تُطالب منظمة العدالة من أجل الحياة:

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

                                                           

 رفض الشاهد الكشف عن اسمه ألسباب أمنية 1

https://www.google.com.tr/maps/place/Deir+ez-Zur,+Syria/@35.3342958,40.1060093,12z/data=!4m5!3m4!1s0x154817f4aeddb761:0x4cbc9d58e981374f!8m2!3d35.3296518!4d40.1350341?hl=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement
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الضغط على الحكومة السورية والحكومة الروسية لوقف قصف المدنيين والمعابر المائية وااللتزام الكامل  .2
 بالقانون اإلنساني الدولي.

األمريكية لتجنُّب قصف المدنيين والمنشآت الحيويّة الضغط على التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة  .3
 في محافظة دير الزور وفتح تحقيقات بالحوادث التي قضى فيها ضحايا من المدنيين.
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 :عن المنّظمة

 

منّظمة مجتمع مدني سورية ُمستقلّة، غير حكومية غير ربحية، تضُم العديد من  الحياة أجل من العدالة مةمنظّ 

الناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين على اختالف توجهاتهم وانتماءاتهم. تعمل على 

يق انتهاكات حقوق اإلنسان ألجل استخدامها في المرحلة المقبلة التي تلي الحرب، حيث تستخدم األدلة المجّمعة توث

والمدقّقة بعناية في عمليات العدالة االنتقالية بمختلف أشكالها. كذلك تعمُل المنّظمة بشكٍل مستمٍر على حمالت 

 خل المجتمع السوري.مناصرة وورشات وندوات لتعميم ثقافة حقوق اإلنسان دا

 رؤيتنا: تتطلّع المنّظمة إلى مجتمعٍ سوري أساسه المواطنة وسيادة القانون، يتمتُع فيه السوريون بالعدالة والمساواة.

الرسالة: تعزيز العدالة عبر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، وإصدار اإلحصاءات والتقارير الحقوقية 

العدالة في سورية. كذلك تعمل منذ تأسيسها على بناء قدرات الناشطين السوريين  الموضوعية الستخدامها في تحقيق

 لتمكينهم من تقصي الحقائق وجمع األدلة وحفظها بالشكل األنسب.

قيمنا: تُؤمن المنظمة بأّن حقوق اإلنسان حقوق متأصلة، ويتمتع بها الناس على قدم المساواة دون تحييد، وهي حقوق 

 ة للتجزئة أو للتصرف.مترابطة وغير قابل
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 :المقدمة
 

مع تصاعد الحرب على اإلرهاب في سوريا وخاصة في المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، تشهد محافظة 
قصفاً غير مسبوٍق من قبل القوات الحكومية السورية وحليفها الروسي  2017ديرالزور منذ شهر تموز/يوليو 

والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في محاولة منها للسيطرة على هذه المواقع، كما تقوم مستهدفاً المدن 
قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بدعم قوات سوريا الديمقراطية وذلك للسيطرة على البلدات 

والت تقدمها سالح الجو إضافة إلى القصف والقرى الواقعة شمال نهر الفرات، استخدمت هذه القوى في محا
 المدفعي والصاروخي.

سبب القصف على ديرالزور مقتل وإصابة مئات المدنيين وتدمير منازل ومحال تجارية وضرراً كبيراً في البنية 
ً مدنية والمعابر المائية والسفن التي يستخدمها المدنيون  التحتية حيث استهدف أحياء سكنية مكتّظة بالمدنيين وأعيانا

الهاربين من القصف لالنتقال بين شمال النهر وجنوبه وذلك بعد تدمير الجسور التي تربط ضفتي النهر، كما أدى هذا 
إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة ديرالزور 2ألف مدني  150االستهداف إلى نزوح أكثر من 

حة في محافظتي حلب وإدلب إضافة إلى نزوح بعض المدنيين ومحافظة الحسكة ومناطق سيطرة المعارضة المسل
 إلى مدينة دمشق.

تسيطر القوات الحكومية السورية على كامل مدينة ديرالزور والريف الجنوبي للمحافظة والبلدات والقرى الواقعة 
ابعة لها والواقعة جنوب نهر الفرات في الريف الغربي للمحافظة، ومركز مدينة الميادين وبعض القرى والبلدات الت

أّما قوات سوريا  ريفها،جنوب نهر الفرات باإلضافة إلى مركز مدينة البوكمال وعدد من القرى والبلدات في 
الديمقراطية تسيطر من جانبها على مساحات واسعة من البلدات الواقعة شمال نهر الفرات في ريف ديرالزور 

 الشرقي والغربي.

( مدني 949مقتل ) 2017تشرين الثاني/نوفمبر  30تموز/يوليو ولغاية  1الحياة منذ وثّقت منّظمة العدالة من أجل 
غارة جوية لطيران يرجح أنه تابع  1217( طفل وذلك نتيجة القصف الجوي ب 196( امرأة و )183بينهم )

 للقوات الحكومية وحليفها الروسي على مناطق في ديرالزور.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 وفق تقديرات منظمة العدالة من أجل الحياة 2



8 

 

 المنهجية:
 
 

 1من خاللها القصف على عدد من مناطق ديرالزور في الفترة الواقعة ما بين  شهادة يُغطي 18اعتمد التقرير على 
، كما يُغطي عمليات قصف طيران القوات الحكومية والقوات 2017تشرين الثاني/نوفمبر  30تموز/يوليو و

د أنّها عسكرية بسبب صعوبة الحصول على بينما لم يشمل المواقع التي يُعتق الدولي.الروسية وقوات التحالف 
 تفاصيل المناطق المستهدفة.

خاللها تم من ة أشخاص خضع خمسة منهم لورشة قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة بتشكيل فريق ُمكّون من ثماني
على هذه  ريقوتوزيع الفعمل  اإلطار القانوني والهيكلية الخاصة بالتقرير. وتم تقسيم المحافظة إلى قطاعاتوضع 

 القطاعات.
 وحصلت على موافقتهم الستخدام وضّحت منّظمة العدالة من أجل الحياة للشهود الغرض من هذه المقابالت

 المعلومات الواردة في شهاداتهم.
وسكان قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة بتحليل عشرات الصور ومقاطع الفيديو المنشورة بواسطة ناشطين 

على وسائل إعالم مقربّة من القوات منشورة باإلضافة إلى مقاطع فيديو صويرها بعد عمليات القصف تمَّ ت محليين
 الحكومية.
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 :التحّديات
 

 واجه فريق منّظمة العدالة من أجل الحياة أثناء جمع الشهادات مجموعة من التحديات أبرزها:

التقرير وذلك بسبب عدم استقرارهم واحتمال عودتهم رفض العديد من الشهود ذكر أسمائهم الصريحة في  -1
إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حيث تمَّ استبدال األسماء 

 الحقيقة بأسماء وهمية.

رفض بعض الشهود إعطاء شهاداتهم وذلك بسبب تواجدهم في المخيمات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا  -2
 راطية.الديمق

قلّة الموارد المالية للتنقّل سواء داخل سوريا أو خارجها حيث تمَّ أخذ بعض الشهادات عن طريق وسائل  -3
 فيس بوك(. –التواصل االجتماعي )واتس اب 
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 اإلطار القانوني:
 

وصفت الوضع في سوريا  2012تموز/يوليو  17في اإلعالن الصادر عن اللجنة الدوليّة للصليب األحمر بتاريخ 
 يواصالن السوري العربي األحمر والهالل الدولية اللجنة: سوريةعلى أنّه نزاع مسلّح ذو طابع غير دولي/داخلي )

( وهو وصف لم يقابل أيّة مجادلة من الحكومة السورية أو من أي من القتال احتدام سطو اإلغاثة جهود بذل
 السورية المعنّية بالشأن السوري./المنّظمات الدوليّة

بناًء عليه، فإّن قواعد القانون الدولي تنطبق تماما ًفي هذه الحالة وال سيّما القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقواعد 
(، التي 1949القانون الدولي اإلنساني/ قانون الحرب وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيّات جنيف األربع )

والتي تنطبق على جميع األراضي السورية وعلى جميع  1953عليها سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر لعام صادقت 
 األطراف الفاعلة في الصراع. كما أّن روسيا أيضا ًطرفاً في اتفاقيّات جنيف األربع وبروتوكوالتها اإلضافية. 

 في أجزائها ذات الصلة على ما يلي: 3وتنُص المادة 

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

األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائيّة، بمن فيهم أفراد القوات المسلّحة الذين ألقوا   -1
ال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبٍب آخر، عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القت

يعاَملون في جميع األحوال معاملة إنسانيّة، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو 
 المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.

ُملَزمة بتنفيذ وتطبيق واحترام جميع مبادئ القانون اإلنساني  جميع الدول المنخرطة في النزاع من غير الحكومة
الدولي وخاصة خالل العمليات العسكرية، وباألخص مبدأ التمييز والتناسب وأخذ جميع االحتياطات للتقليل من 

ولي المنطبق الخسائر في صفوف المدنيين، كما أّن جميع أطراف النزاع ُملزَمة بالقواعد العرفيّة للقانون اإلنساني الد
 على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وغير الدولي على حد سواء.

وفقا للشهادات الواردة في هذا التقرير فإّن القصف على المدن والبلدات في محافظة ديرالزور في الفترة التي يغطيها 
وإلحاق أضرار كبيرة في ممتلكاتهم التقرير استهدف مواقع سكنية مكتّظة بالمدنيين ما أدى إلى مقتل المئات منهم 

 .تهجير اآلالفو

(( 1265القرار رقم  1999أيلول/سبتمبر  17والمنعقدة بتاريخ  4046أصدر مجلس األمن الدولي في جلسته رقم 
د استهداف المدنيين في حاالت الصراع المسلح فضالً عن الهجمات التي تُشنُّ على أهداف والذي أ دان بموجبه تعمُّ

 تخضع لحماية القانون الدولي، ودعا جميع األطراف إلى إنهاء هذه الممارسات.

:" يُميّز  هفإنّ  العرفي اإلنساني الدولي القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسة من 7و 1 القاعدتين وفق
ه  ه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، وال يجوز أن تُوجَّ أطراف النزاع في جميع األوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتُوجَّ

 إلى المدنيين".

ه الهجمات إاّل إلى  " يميّز أطراف النزاع في جميع األوقات بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، وال تُوجَّ
ه إلى األعيان المدنية".  األهداف العسكرية فحسب، وال يجوز أن تُوجَّ

تُحضر الهجمات العشوائيّة، وقد جرت الدول على إدانة االنتهاكات لهذه القاعدة بشكل عام، بغض النظر عن كون 
 3ع دولياً أم غير دولي.النزا

من دراسة اللجنة الدوليّة للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنساني العرفي الهجمات  12حددت القاعدة 
 العشوائيّة حيُث جاء فيها:" الهجمات العشوائية هي: 

ه إلى هدف عسكري معين.  )أ( التي ال تُوجَّ

                                                           

.  11راجع القاعد  3 ي
ي العرف 

 من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنسان 
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 وجيهها إلى هدف عسكري محدد.)ب( التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال يمكن ت

 )ج( التي تستخدم طريقة أو وسيلة ال يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي اإلنساني، وبالتالي
 فإّن من شأنها في كل حالة كهذه أن تُصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنية دون تمييز".
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 :وقتلوا المئات ءشيقصفوا كل 

 

 استهداف مواقع سكنية

لم يراعِ القصف الجوي والصاروخي والمدفعي طبيعة المواقع المستهدفة في محافظة ديرالزور ولم يكن لوجود كثافة 
كان يقيم في حي الحميدية في  ل محمد العمر )اسم مستعار( والذيسكانية في المناطق المستهدفة أي اعتبار. يقو

مساًء سمعت صوت أكثر من طائرة في الجو   8حوالي الساعة  2017آب/أغسطس  16مدينة ديرالزور :" بتاريخ 
اشات الطائرة باتجاه حيي العرضي والشيخ ياسين في المدينة، كما سمعت  أصوات انفجارات وإطالق نار من رش

روخان على المبنى الذي سقط صا 8.30لّق على ارتفاع منخفٍض، وفي الساعة كان صوتها القريب يدلُّ على أنّها تُح
سنوات  8أُصيبت زوجتي بشظية في الرأس والقدم وأُصيب طفل يبلغ من العمر  ،طوابق 4أسكن فيه المؤلّف من 

 بجروح".

 

-2017األول/اكتوبر تشرين  28مهيدي الزغير قُتل بقصٍف جوي على حي العرضي في مدينة ديرالزور بتاريخ 
 مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيث قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة بالتحقق من صحتها

 

غارة يومياً  40األحياء بأكثر من  استهدفت ومخيفاً،يُكمل محمد العمر بالقول:" كان القصف على المدينة كثيفاً 
 ."إضافةً إلى القصف الصاروخي والمدفعي
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أيلول/سبتمبر  30رامي عماد الدين الحميري قُتل بقصف جوي على حي الجبيلة في مدينة ديرالزور بتاريخ 
 مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيث قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة بالتحقّق من صحتها-2017

 

ضت مدينة  تنظيم الدولة، يقول الشاهد جمال نف كونها تُعدُّ أهم وآخر معاقل لغاراٍت جويٍة هي األع البوكمالتعرَّ
طائرتان  صفتق 2017أيلول/سبتمبر  30بتاريخ صباحاً  4.30مستعار( وهو من البوكمال:" حوالي الساعة  اسم)

مدنيين وجرح حوالي  9أدى إلى مقتل  صاروخاً ما 30الفيحاء ومبنى ومنازل بالقرب من الساحة بأكثر من  ساحة
 آخرين". 50

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Bukamal,+Syria/@34.3235638,40.8997823,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Bukamal,+Syria/@34.3235638,40.8997823,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831?hl=en
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 30من جامع الرحمن في مدينة البوكمال بتاريخ آثار الدمار نتيجة قصف جوي استهدف منزالً بالقرب 
مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيُث قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة -2017أيلول/سبتمبر 

 بالتحقّق من صحتها

 

كنت في منزٍل  2017تشرين األول/أكتوبر  3تقول فاطمة األسعد )اسم مستعار(:" بتاريخ  آثار القصفوعن 
، قامت طائرة حربية لونها أسود تُحلّق على علو  حطلة قرية بالقرب من مكتب الوافدين التابع لتنظيم الدولة في

لقرية صباحاً قامت هذه الطائرة بقصف منزل في ا 10.30غارة، وفي تمام الساعة  15منخفض بقصف القرية ب 
صواريخ بوقت واحد ما أدى إلى دمار المنزل بشكل كامل و إصابة طفل وامرأتين  كانوا بالقرب من المنزل  4ب 

بشظايا في مناطق متفرقة من الجسم". تتابع فاطمة في شهادتها لمنّظمة العدالة من أجل الحياة:" كان الناس يخشون 
 داف تجُمعات المدنيين".الخروج من منازلهم خاصة بعد القصف خوفاً من استه

عادت في اليوم التالي واستهدفت نفس المنزل ، 11.30ساعة استمرت الطائرة بالتحليق فوق القرية والقصف حتى ال
 دون وقوع إصابات وفق ما ذكرته الشاهدة فاطمة.

تشرين األول/أكتوبر  1شرقي ديرالزور يقول الشاهد أحمد )اسم مستعار(:" بتاريخ  الميادين مدينةوحول قصف 
حسن األحمد في مدينة  صباحاً استهدفت غارة جويّة منطقة العلوة جانب منزل 10وفي تمام الساعة  2017

اً استهدف طيران منطقة الغراف ببرميل متفجر ما أدى إلى دمار واسع صباح 11بعد ساعة أي في الساعة الميادين، 
مجاورة للمحطة، وفي الساعة منازل ومحال تجارية و تراق محطة وقود تابعة للتنظيمفي المنازل كما أدى إلى اح

 غارات جوية". 6الواحدة ليالً قام طيران حربي باستهداف المدينة ب 

ً عنيفاً بمعد 2017تشرين األول/أكتوبر  4و 1كان القصف الجوي بين تاريخي   تُستهدف ل غارة كل ساعتين وأحيانا
لمنازل أو مدينة الميادين ومحيطها بغارة كل نصف ساعة ما يمنع المدنيين من الخروج ويفضل معظمهم البقاء في ا

تشرين  2حمد:" في صباح أدى القصف إلى انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة. يقول الشاهد أ األقبية إن توافرت،
وي من طائرات حربية شهدت سماء مدينة الميادين تحليقاً  لطيران االستطالع تاله قصف ج 2017األول/أكتوبر 

طائرات حربية شارعاً سكنياً بالقرب من النادي في مدينة استهدفت صباحاً  9.30في تمام الساعة  ومروحية،
بقرص تحتاني، وفي  بلدةحي البلعوم و  متفجراً على محيط المدينة بينالميادين كما ألقى الطيران المروحي برميالً 

ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على الشارع العام الواصل بين دوار النادي ودوار  12.30الساعة 
 ."البلعوم في مدينة الميادين ما أدى إلى احتراق محالت )الزعيّن( التجارية.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D8%B7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.3310154,40.2244669,10309m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15483d7ddc66a365:0x5359f69733848c6c!8m2!3d35.3303006!4d40.1913283!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar


15 

 

 

مصدر الصورة مواقع التواصل - 2017تموز/يوليو  16-الجوينة الميادين نتيجة القصف آثار الدمار في مدي
 االجتماعي حيث قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة بالتحقق من صحتها

 

يقول جابر وهو مدني قام بمساعدة مدنيين على الخروج من مدينة الميادين:" في بداية شهر تشرين األول/أكتوبر 
 150وبالتحديد ابتداء من الثالث منه وصل عدد الغارات الجوية على مدينة الميادين ومحيطها إلى ما يقارب  2017

طائرات منها  4غارة جوية يومياً إضافة إلى البراميل المتفجرة والصواريخ، تتواجد في سماء المنطقة وقت القصف 
ابر:" دخلت إلى منزل أقاربي لمساعدتهم على يتابع ج حربية ومنها استطالع، الطائرات هي من نوع سوخوي".

الخروج فسقط صاروخ بالقرب من المنزل ما أدى إلى إصابة أحد أقاربي بجروح في الكتف، كان هناك استهداف 
لبعض مواقع التنظيم إال أّن الضرر األكبر لحق بالمدنيين وممتلكاتهم، كما الحظنا في بعض األحيان وجود دخان 

 أحياناً أخرى دخان لونه بني ينتشر في الجو بشكل أفقي وليس عمودي".أبيض بعد القصف، و

لم يكن باستطاعة المدنيين تحريك سياراتهم بسبب استهدافها من قبل الطيران، ما اضطر بعضهم إلى استخدام 
 الدراجات النارية إلخراج بعض األمتعة.

تشرين  6أيلول/سبتمبر و 30رة الواقعة بين غارة في الفت 400 فوقاني التجاوز عدد الغارات على بلدة بقرص 
 مديرالزور: "تقويقول المحامي طارق المصطفى وهو أحد أبناء بلدة بقرص فوقاني شرقي . 2017األول/أكتوبر 

طائرات حربية  10طائرة بيضاء كبيرة الحجم بالتصوير وبعدها بحوالي نصف ساعة يبدأ سرب مؤلف من 
البلدة واستهداف تجمعات المدنيين الهاربين إلى األراضي الزراعية والبادية  ومروحية بقصف منازل المدنيين في

، ويُؤّكد طارق أّن بيته تضرر نتيجة سقوط صاروخ من طائرة بالقرب وسيارة تتحركالقريبة من البلدة وكل مدني 
 منه".
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الصورة مواقع التواصل  مصدر-أيلول/سبتمبر 30عواد الجديع قُتل نتيجة قصف على بلدة بقرص فوقاني بتاريخ 
 االجتماعي حيث قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة بالتحقق من صحتها

 

لم يكن في بلدة بقرص فوقاني أي مقر لتنظيم الدولة مع بدء الهجمة سوى بعض العناصر الذين يسكنون فيها 
يقول طارق المصطفى:" أُرجح أّن الطيران الحربي الذي استهدف البلدة . رجوا منها بعد بدء القصف المكثّفوخ

روسي من نوع سوخوي والمروحيات تابعة للقوات الحكومية السورية أّما الطيران الحربي من نوع ميغ فلم يكن له 
يؤكد  تواجد كثيف في الجو، واستطعت الترجيح نتيجة خبرتي التي اكتسبتها خالل خدمتي في الحركة الجوية".

نازح من بلدتي البوليل وموحسن والقرى القريبة منها وصلوا إلى بقرص فوقاني  2000طارق وجود ما ال يقل عن 
 له هذه البلدات. عرضتوذلك بسبب القصف الذي كانت تقبل بدء القصف عليها 

مغرب مباشرة بعد صالة ال 2017تشرين األول/أكتوبر  25" بتاريخ الميادين:يقول سامي وهو شاب من مدينة 
صواريخ على بناية العيسى الواقعة بجانب مبنى السرايا  3قامت طائرتان حربيتان بشن غارتين جويتين وإطالق 

سم". يتابع سامي:" كنت في وقت  120الحكومي في مدينة الميادين، أحد الصواريخ لم ينفجر حيث يبلغ طوله 
لى دمار هائل في المبنى والمباني والمحال التجارية أدى القصف إ ى،موقع عملي داخل بناية العيس القصف في

 المجاورة، وقُتِل وُجِرح عدد من المدنيين كما أُصبت بشظايا نتيجة القصف".

 

 قصف المعابر المائية وتجمعات النازحين:

شمالي نهر الفرات إحدى وجهات النازحين الهاربين من من البلدات والقرى الواقعة عدد و الكسرةشّكلت بلدة 
القصف الجوي على المدن والبلدات الواقعة جنوب نهر الفرات، ومع ذلك لم تسلم البلدة من القصف الجوي، حيث 

مستوصف البلدة ما أدى إلى مقتل  2017تموز/يوليو  3استهدف طيران يُرجح أنّه تابع للتحالف الدولي بتاريخ 
 .جودين في المستوصفنازحين مو

 

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.2597076,38.1005431,2547m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1530f0e2348108a5:0xdf02962b1d545716!8m2!3d36.2589796!4d38.0922323!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.2597076,38.1005431,2547m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1530f0e2348108a5:0xdf02962b1d545716!8m2!3d36.2589796!4d38.0922323!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.2597076,38.1005431,2547m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1530f0e2348108a5:0xdf02962b1d545716!8m2!3d36.2589796!4d38.0922323!5m1!1e4?hl=ar
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 حصري منّظمة العدالة من أجل الحياة-مستوصف الكسرة بعد تدميره بقصف جوي

 

تقول خديجة )اسم مستعار( وهي نازحة في بلدة الكسرة كانت تُقيم في المدرسة المجاورة للمستوصف المستهدف:" 
ف الليل قامت طائرتان بقصف بعد منتص 1.45كان طائرات االستطالع تُحلّق بكثافة وفي حوالي الساعة 

 5إلى تدمير المستوصف بالكامل ومقتل  القصف أدى ة، سمعُت صوت انفجار واحد فقط،مستوصف بلدة الكسر
أطفال ونجا طفالن من نفس العائلة  3أفراد من عائلة نازحة من الرقة كانت تُقيم في المستوصف وهم األب واألم و

ح خديجة أّن الطيران الذي استهدف المستوصف تابع للتحالف سنة" 12سنوات واآلخر  10أحدهما عمره  . تُرّجِ
 الدولي وقد استدلت على ذلك من خالل حجم الدمار الذي لِحق بالموقع الُمستهدف على حد وصفها.

 

عات المدنيين الهاربين من القصف كما  استهدف قصف الطيران على ديرالزور خالل المدة التي يغطيها التقرير تجمُّ
هدف المعابر المائية التي يستخدمها المدنيون للعبور إلى الضفة المقابلة من نهر الفرات )شمال نهر الفرات( است

 تتعّرض له المدن والبلدات الواقعة جنوب نهر الفرات. ذيانت ال تتعرض لنفس شدة القصف الوالتي ك

بلدة الخريطة نتيجة القصف الجوي من  اديرالزور: "خرجنغربي  الخريطةيقول ياسر )اسم مستعار( وهو من بلدة  
) وهي جزيرة نهرية قريبة من بلدة الخريطة( ألنّها أكثر الحويجةالذي كان يستهدف منازلنا بكثافة حيث لجأنا إلى 

ع النازحين في الحويجة ب  2017آب/أغسطس  11أمناً، بتاريخ  غارات أطلقت في  6قامت طائرتان بقصف تجمُّ
ابر دقائق". ويُؤّكد ياسر:" قام المدنيون باستخدام المع 3كل غارة صاروخين ولم تفصل بين الغارة والثانية سوى 

المائية للخروج من المواقع المستهدفة إال أّن الطيران استهدفهم ومن بين هذه االستهدافات قصف معبر العشارة 
 شرقي ديرالزور".

سمى محلياً )المعبار الغربي( ما يوالذي  دحلةوقرية  البوليلاستهدف القصف الجوي المعبر المائي الواصل بين بلدة 
 9ي من قصف المعبر:" بتاريخ أدى على مقتل وإصابة عدد من المدنيين. يقول الشاهد كامل) اسم مستعار( وهو ناج

بعد الظهر قامت طائرة حربية بقصف المعبر بثالثة صواريخ وبعدها قامت طائرة حربية  2017أيلول/سبتمبر 
رمادية اللون بإلقاء قذائف كانت تنفجر في الجو لتعود وتنفجر عند وصولها األرض ما أدى إلى إصابة أحمد أسود 

ت تحلق على كانت الطائرادد من المدنيين واحترقت سيارات، إصابته وأصيب ع العكلة والذي توفي فيما بعد نتيجة
كامل:" سقطت حاوية محملة بالقنابل العنقودية على مسافة قريبة مني فاستلقيت على  تابععلو منخفض جداً". ي

 األرض ولم أُصب بأذى، وعندما نهضت رأيت الحاوية ومكتوب عبارات باللغة الروسية". 

https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1%E2%80%AD%E2%80%AD/@35.4605277,40.0051034,10292m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1%E2%80%AD%E2%80%AD/@35.4605277,40.0051034,10292m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B029'12.6%22N+40%C2%B000'27.7%22E/@35.4872248,40.0095305,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.486842!4d40.007681?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B029'12.6%22N+40%C2%B000'27.7%22E/@35.4872248,40.0095305,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.486842!4d40.007681?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Boleel,+Syria/@35.1788987,40.3263253,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Boleel,+Syria/@35.1788987,40.3263253,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%AD%D9%81%D8%B5%D8%A9%E2%80%AD/@35.2226648,40.3879944,16z/data=!4m5!3m4!1s0x15486a2b85618b8d:0xf8f037f65f717846!8m2!3d35.2231286!4d40.3859286?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%AD%D9%81%D8%B5%D8%A9%E2%80%AD/@35.2226648,40.3879944,16z/data=!4m5!3m4!1s0x15486a2b85618b8d:0xf8f037f65f717846!8m2!3d35.2231286!4d40.3859286?hl=en
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مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيث أّكد الشاهد -الدحلة-لصاروخ سقط على معبر البوليل تانصور
 كامل صحتها

 

 

 مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيث أّكد الشاهد كامل صحتها-الدحلة-قصف معبر البوليل

 

معبر الواصل بين بلدة البوليل وقرية يُكمل كامل شهادته لمنّظمة العدالة من أجل الحياة ُمتحدثاً عن قصف ال
ظهراً بقصف مكثّف  12حوالي الساعة  2017أيلول/سبتمبر  10" قامت طائرتان لونهما رمادي بتاريخ :ةالصبح

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A9%E2%80%AD/@35.2019873,40.4133338,17.54z/data=!4m5!3m4!1s0x1548690c245ee17f:0xfaa312b604a1dd80!8m2!3d35.2022617!4d40.4155057?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A9%E2%80%AD/@35.2019873,40.4133338,17.54z/data=!4m5!3m4!1s0x1548690c245ee17f:0xfaa312b604a1dd80!8m2!3d35.2022617!4d40.4155057?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A9%E2%80%AD/@35.2019873,40.4133338,17.54z/data=!4m5!3m4!1s0x1548690c245ee17f:0xfaa312b604a1dd80!8m2!3d35.2022617!4d40.4155057?hl=en
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على المعبر ما أدى إلى مقتل مدنيين واحتراق سيارات تم اخراج جثث متفحمة منها بينهم أطفال، كما تم اخراج 
 أيام". 3جثث متفحمة من النهر بعد القصف ب 

 

 مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيث أّكد الشاهد كامل صحتها-الصبحة -البوليلقصف معبر 

 

 

 مصدر الصورة الشاهد كامل-محمد خليفة الدبوس قتل نتيجة قصف جوي على معبر البوليل

 

استهدف طيران حربي المعبر المائي الواصل بين  2017تشرين األول/أكتوبر  1يقول طارق المصطفى:" بتاريخ 
ني ما زال يُعالج حتى اآلن كما مدنيين وإصابة أخرين منهم مد 7ما أدى إلى مقتل  شحيلو فوقاني بقرص بلدتي

 ."2017ين األول/أكتوبر تشر 3قصف نفس المعبر بتاريخ 

يقول خالد )اسم مستعار( وهو من قرية الطيانة التابعة لناحية ذيبان شرقي ديرالزور جنوبي شمال نهر الفرات:" 
داف المعبر المائي الذي مساء قام طيران حربي باسته 5حوالي الساعة  2017تشرين األول/أكتوبر  11بتاريخ 

إلى شمال والذي يستخدمه المدنيون لالنتقال من القرى والبلدات جنوب نهر الفرات  القوريةببلدة  الطيانة يربط قرية
ع المدنيين عاد  ،نهر الفرات أُصبت بجروح خفيفة في رأسي وسقط العديد من الضحايا، فبعد استهداف المعبر وتجمُّ

الطيران ليقصف الموقع مرة أخرى ما زاد من عدد الضحايا، كما اُستهدفت المنطقة المقابلة من المعبر والواقعة في 
لونها أزرق  القورية: "انقّضت طائرة-الطيانةستعار( حول قصف معبر بلدة القورية". يُكمل الشاهد طاهر )اسم م

https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.0955749,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Shheell,+Syria/@35.1034652,40.432648,13z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!2sBoqruss+Foqani,+Syria!3b1!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833!3m4!1s0x15486f91e8a1fb8b:0x791d32e19082fbbe!8m2!3d35.1068494!4d40.4617882?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Shheell,+Syria/@35.1034652,40.432648,13z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!2sBoqruss+Foqani,+Syria!3b1!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833!3m4!1s0x15486f91e8a1fb8b:0x791d32e19082fbbe!8m2!3d35.1068494!4d40.4617882?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.994566,40.5767267,10352m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15487beffad9e931:0x301203c259079eb8!8m2!3d34.9936971!4d40.5483154!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.994566,40.5767267,10352m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15487beffad9e931:0x301203c259079eb8!8m2!3d34.9936971!4d40.5483154!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.994566,40.5767267,10352m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15487beffad9e931:0x301203c259079eb8!8m2!3d34.9936971!4d40.5483154!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.994566,40.5767267,10352m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15487beffad9e931:0x301203c259079eb8!8m2!3d34.9936971!4d40.5483154!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.994566,40.5767267,10352m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15487beffad9e931:0x301203c259079eb8!8m2!3d34.9936971!4d40.5483154!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.9557868,40.57118,10357m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154879500bbf63af:0x2508185ae9d797bb!8m2!3d34.9531496!4d40.5228882!5m1!1e4?hl=ar
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غارات حيث استمر القصف لمدة نصف ساعة، قُتل جاسم الجوار من بلدة القورية وشاهدت  3ب وقصفت المعبر 
 في مكان القصف أشالء وجثث متفحمة، وكان من بين الضحايا امرأة حامل توفيت هي وجنينها".

 

 

 قُتل بقصف المعبر الرابط بين الطيانة والقورية-بلدة القورية جاسم الجوار من

 

 

عات للنازحين من مدينة البوكمال  استهدفت طائرات حربية يُرّجح أنّها تابعة للقوات النظامية وحليفها الروسي تجمُّ
ع والبلدات القريبة منها ما سبب مقتل وإصابة العشرات منهم. يقول الشاهد علي )اسم مستعار( حول  قصف تجمُّ

قام طيران حربي  2017تشرين الثاني/نوفمبر  24للنازحين في بادية بلدة الغبرة في ريف البوكمال:" بتاريخ 
مساًء ما أدى  5بقصف تجمع للنازحين في البادية القريبة من بلدتي الغبرة والسيال في ريف البوكمال حوالي الساعة 

هم عائلتين بأكملها، وأّكد علي أّن الضحايا جميعهم من نازحي بلدتي نساء من 3أطفال و 6مدني بينهم  17إلى مقتل 
 الغبرة والسيال والذين نزحوا نتيجة القصف على هاتين البلدتين".

 

  المخيم المستهدف في بادية بلدة الغبرة
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في ريف البوكمال  شعفةال وفي شهادته لمنّظمة العدالة من أجل الحياة يقول عماد )اسم مستعار( حول قصف بلدة
طائرات حربية الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بقصف تجمع للنازحين من  تديرالزور: "قامشرقي 

 .طفالً" 13نساء و 9عوائل بينهم  4مدني من  41دينة البوكمال إلى البلدة ما أدى إلى مقتل م

 

 

عاً للنازحين في بلدة شعفة بتاريخ  -2017تشرين الثاني/نوفمبر  26آثار الدمار نتيجة قصف جوي استهدف تجمُّ
 حياة بالتحقّق من صحتهامصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيث قامت منّظمة العدالة من أجل ال

 

 

 2017تشرين الثاني/نوفمبر  26المنطقة السكنية الُمستهدفة في بلدة الشعفة بتاريخ 

 

 

أطفال نتيجة قصف جوي استهدف المعبر  3و نساء 3 مدني بينهم 11قتل  2017تشرين الثاني/نوفمبر  28بتاريخ 
يقول الشاهد ثائر )اسم مستعار(:" قامت طائرة  .ديرالزورالمائي في بلدة الرمادي)البقعان( في ريف البوكمال شرقي 

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.0125904,40.4807775,10349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!5m1!1e4?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5779183,40.9084666,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5779183,40.9084666,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5779183,40.9084666,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5779183,40.9084666,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5779183,40.9084666,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
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 بما سبمساًء وتركز على السفن التي تنقل المدنيين بين ضفتي النهر  5حربية باستهداف المعبر حوالي الساعة 
 ارتفاع عدد الضحايا".

 

 معبر الرمادي)البقعان(

 

 

-2017تشرين الثاني/نوفمبر  28نتيجة قصف معبر الرمادي بتاريخ  قُتِل البوكمالعبيدة عامر مولود النجم من 
 مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماعي حيث قامت منّظمة العدالة من أجل الحياة بالتحقق من صحتها

 

 تأخر إسعاف المصابين:

مستعار( وهو ُمقيم في سكن الشرطة المجاور للمستوصف الذي استهدف في بلدة الكسرة:"  اسم)محمود يقول الشاهد 
وات التي تساعد في عندما وصلت إلى المستوصف بعد قصفه سمعنا صوت األم تحت األنقاض إال أّن قلّة األد

دى إلى وفاتها، أّما زوجها إضافة إلى خوفنا من قصف الموقع مرة ثانية أّخرت من عملية إنقاذها ما أ نقاذعمليات اإل
 للتحالف الدولي". ابعلقصف والذي أُرجح أنّه لطيران تمن أطفالها قُتلوا على الفور نتيجة ا 3و
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 3شخص منهم نساء وأطفال ومن بينهم طفلي البالغ من العمر  30يقول ياسر )اسم مستعار(:" قُتِل ما ال يقل عن 
كما أُصبت بجروح في الكتف، اقتصرت عمليات نقل الجرحى على سنوات وأُصيب طفلي اآلخر بشظايا في البطن 

السيارات المدنية والسفن حيث تم نقل العديد منهم إلى مستشفى الكسرة، وتم نقل البعض إلى مستشفيات مدينة 
ل من األطباء الميادين". يقول جابر:" كان عدد األطباء التابعين لتنظيم الدولة قليل، كما لم يبَق في المدينة إال عدد قلي

 غير التابعين للتنظيم وذلك بسبب نزوح معظمهم نتيجة القصف على مدينة الميادين".

آب/أغسطس  16يقول محمد العمر عن إسعاف المصابين نتيجة قصف حي الحميدية في مدينة ديرالزور بتاريخ 
التكايا بالقرب من مدرسة " قام المدنيون المتواجدون في الحي بإسعاف المصابين إلى صيدلية في شارع :2017

طالئع البعث حيث كانت األحياء الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة تعاني من نقص الخدمات الطبية، وعند وصولنا إلى 
لسيارات استهدف حتى ا قصفؤّكد فاطمة األسعد أّن البجروح طفيفة". وتُ  بجانبها فأُصبتالصيدلية سقطت صواريخ 

تشرين األول/أكتوبر  3:" تم اسعاف المصابين نتيجة قصف قرية حطلة بتاريخ اطمة. تقول فالتي تقوم بنقل الجرحى
إلى صيدلية رشا في قرية الحسينية القريبة حيث ال يتواجد في القرية سوى شخص يقدم بعض اإلسعافات  2017

باستهداف السيارة التي األوليّة كما ال تتوافر لديه كافة المعدات الطبيّة الالزمة، وأثناء نقل الجرحى قامت طائرة 
 تقلهم من الصيدلية إلى مستشفى قريب من موقع الحادثة".

دد لم تكن المستشفيات والنقاط الطبّية في  المناطق الُمستهدفة في محافظة ديرالزور قادرة على استيعاب هذا الع
ذا الخصوص:" أدى قصف منطقة والمعدات الطبيّة الالزمة. يقول الشاهد أحمد به قلّة الكوادرل الكبير من المصابين

م توافر األدوات الالزمة العلوة في مدينة الميادين إلى مقتل عدد من المدنيين بقوا تحت األنقاض وذلك بسبب عد
الخدمات في المستشفيات التي يديرها تنظيم الدولة  شدة القصف،لالناس من الخروج من بيوتهم  وخوف نقاذهمإل

ال والتي ذهاب إلى المستشفيات الخاصة ناصر التنظيم مما يضطر المدنيين إلى الكانت تقتصر على المصابين من ع
األمر الذي أدى إلى مزيد من  مصابينإسعاف األعداد الكبيرة من الفي فيها تكفي األجهزة والمعدات المتوافرة 

 الوفيات".

نهم نساء وأطفال:" ال يوجد خالل أقل من أسبوع بي فوقاني مدني في بلدة بقرص 20يُؤكد طارق المصطفى مقتل 
وال يستطيع المدنيون الذهاب إلى مستشفيات مدينة الميادين بسبب القصف الشديد البلدة عاف وال نقاط طبيّة في إس

الذي تتعرض له فكانوا ينقلون الجرحى إلى بلدات القورية والعشارة الواقعة جنوب النهر والشحيل الواقعة شمال 
أفراد من عائلة حسين العايد العمير والشاب مهران الشطي  5قُتل  ف األولية بدائية جداً،اإلسعاالنهر وكانت وسائل 

 2017تشرين األول/أكتوبر  1نازحين وذلك نتيجة استهداف األراضي الزراعية بتاريخ  4وحسين علي الجاسم و
 متر". 200وكان بيني وبين الضحايا مسافة ال تزيد على 

بر الواصل بين بلدة القورية وقرية الطيانة لم يكن هناك إسعاف أو أطباء حتى أنّني يقول خالد:" عندما قصف المع
 أُصبت ولم يسعفني أحد". 

:" كان هناك 2017تشرين األول/أكتوبر  25يقول سامي عن إسعاف الجرحى نتيجة قصف مدينة الميادين بتاريخ  
ما قام الطيران الحربي باستهداف مبنى الرحبي صعوبة في عملية نقل الجرحى بسبب التحليق المكثّف للطيران، ك

بالقرب من مستشفى نوري السعيد في المدينة ما أصاب الناس بحالة ذعر وأخر من عمليات اإلسعاف باتجاه هذه 
" بعد أيام من هذا القصف خرجت روائح من المبنى المستهدف ليتبين وجود جثث تحت سامي:المستشفى". ويتابع 

 ".قاضاألن

ساعة وذلك بسبب قلّة  30الشاهد عماد:" استمرت محاوالت إخراج الضحايا من تحت األنقاض في بلدة الشعفة يقول 
األدوات الالزمة، ثم نُقل المصابون إلى النقاط الطبية في بلدة هجين القريبة، وتُوفي عدد من المصابين أثناء إسعافهم 

دف والنقاط الطبيّة حيث اضطر المسعفون إلى اعتماد بسبب خطورة اإلصابة وطول المسافة بين الموقع المسته
 الطرق الزراعية خوفاً من استهدافهم من قبل الطيران".

خوفاً من  الموقع المستهدفيستطع أحد االقتراب من حول إسعاف المصابين في معبر بلدة الرمادي يقول ثائر:" لم 
 ساعات". 5 دفنهم في مكان القصف بعد حوالي تجّدد القصف الجوي ولم تُقّدم للمصابين أيّة اسعافات وتمَّ 

 

 القصف سبب نزوح المدنيين من ديرالزور:
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منذ بدء الحملة على ديرالزور والمدنيون يحاولون الخروج إلى مناطق آمنة بسبب القصف وقلّة المواد الغذائية 
جح من المرة األولى نتيجة استهداف واالشتباكات بين القوات النظامية وعناصر تنظيم الدولة إال أّن محاوالتهم ال تن

أي في اليوم التالي  2017آب/أغسطس  17المعابر المائيّة من قبل القوات النظامية. يقول محمد العمر:" بتاريخ 
المائي أعادنا عناصر عند وصولنا إلى المعبر ديرالزور الستكمال عالج عائلتي، للقصف قّررت الخروج من مدينة 

لذي يستهدف السفن عند عبورها وفق ما قاله أحد عناصر التنظيم، أعدنا المحاولة ليالً إال أّن بسبب القصف ا التنظيم
بعدها بساعتين كّررنا المحاولة واستطعنا تي تنقلنا فاضطررنا على العودة، رشاشات الطائرات استهدفت السفينة ال

ه النهر وعلى الموقع الذي تنطلق منه السفن العبور وفور وصولنا إلى الضفة المقابلة سقطت عدد من القذائف في ميا
 التي تحمل المدنيين".

تعطلت الحياة في المناطق المستهدفة في ديرالزور نتيجة القصف الذي ال يتوقف ووصل إلى مستويات غير مسبوقة 
هلي قد تركنا أنا وأ تالميادين: "كنمنذ بداية الحرب في ديرالزور، يقول الشاهد أحمد حول نزوح المدنيين من مدينة 

منزلنا في وسط مدينة الميادين إلى منطقة الحاوي الواقعة على أطراف المدينة وعندما شعرنا أّن القصف بدأ يقترب 
، لم يكن هناك وسائل هجينالمجاورة ومنها قمنا بعبور النهر إلى بلدة  صبيخانمن هذه المنقطة خرجنا باتجاه قرية 

اً على األقدام إلى المناطق المجاورة للمدينة". يقول الشاهد نقل فاضطر معظم المدنيين على الخروج من المدينة مشي
خالد لمنظمة العدالة من أجل الحياة :" خرجت نتيجة القصف الذي استهدف المعابر باستمرار فمنزلي قريب منها 

هذه حيث كان القصف يُؤثر بشكل كبير على المنازل الواقعة بالقرب من المعابر الُمستهدفة ويُهّدد حياة ساكني 
 المنازل".

كان القصف يستهدف المدنيين الذين يحاولون الهرب إلى أماكن أكثر أمناً ما اضطرهم إلى انتظار الليل ألّن الطيران 
تشرين األول/أكتوبر لم يبَق أحد في بلدة بقرص فوقاني  6ال يراهم. يقول طارق المصطفى:" يوم الجمعة الموافق 

 بلدات شمال نهر الفرات مستخدمين السفن الصغيرة لعبور النهر".حيث خرج المدنيون باتجاه القرى وال

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.tr/maps/place/Subaykhan,+Syria/@34.8707759,40.584373,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1547d572f7a1aae7:0xaee5a4c903c8b060!8m2!3d34.859175!4d40.6016766?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Subaykhan,+Syria/@34.8707759,40.584373,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1547d572f7a1aae7:0xaee5a4c903c8b060!8m2!3d34.859175!4d40.6016766?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Hajin,+Syria/@34.6861799,40.8221912,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Hajin,+Syria/@34.6861799,40.8221912,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715?hl=en
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 التوصيات:

 

 تُطالب منظمة العدالة من أجل الحياة:

 

 وقِْف جميع الهجمات العشوائيّة والهجمات غير المتناسبة على المناطق المأهولة بالمدنيين واألعيان المدنيّة .1

 

 

  المعني بسوريا ستيفان ديمستورا:المبعوث الخاص لألمم المتحدة  .2

 
الضغط على الحكومة السورية والحكومة الروسية لوقف قصف المدنيين والمعابر المائية وااللتزام -أ

 الكامل بالقانون اإلنساني الدولي.

 ب. الضغط على الحكومة السورية لتسهيل عودة المدنيين إلى المناطق التي سيطرت عليها.
الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية لتجنُّب قصف المدنيين والمنشآت الحيويّة الضغط على التحالف -ج

 في محافظة دير الزور وفتح تحقيقات بالحوادث التي قضى فيها ضحايا من المدنيين.
 

 اإلدارة الذاتية: .4

 ذاتية.أ. تسهيل حركة المدنيين الهاربين من القصف في محافظة ديرالزور باتجاه مناطق اإلدارة ال

 ب. توفير احتياجات النازحين في المخيمات الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها.

 توسيع المخيمات الحالية وتوفير المزيد من المخيمات.-ج
 

المجالس المحليّة والمنظمات اإلنسانيّة في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وإدلب  .5
 مة للنازحين من ديرالزور.بضرورة توفير االحتياجات الالز

 

الدول المعنيّة بالضغط على أطراف النزاع من أجل وقف العمليّات العدائيّة واستهداف المدنيين تمهيداً  .6
 للعودة إلى المفاوضات

 

 ضرورة احترام القانون الدولي اإلنساني واحترام حقوق اإلنسان وضرورة محاسبة من ينتهكها. .7

 

لالزمة إلحالة الوضع إلى القضاء بما في ذلك المحكمة الجنائيّة الدوليّة أو العمل على اتخاذ اإلجراءات ا .8
محاكم خاصة ودعوة مجلس األمن في هذا الصدد إلى تحمل مسؤولياته والبدء بإجراءات حقيقية لضمان 

 المحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب.

 

شاملة تحترم حقوق اإلنسان دخول في عملية سالم للالجهات الفاعلة وصاحبة المصلحة  الضغط على .9
 السوري والقانون الدولي اإلنساني. 



26 

 

 

 


