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سوقاً  2015أيلول/سبتمبر  28وحلفائها بتاريخ  استهدف طيران حربي يرجح أنه تابع للقوات النظامية
 شعبية ومواقع مدنية في مدينة الميادين شرقي ديرالزور ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

 

 موقع مدينة الميادين

 

صواريخ من طائرة حيث  6صاروخ كل  12يقول الشاهد أحمد )اسم مستعار(:" قامت طائرتان بإلقاء 
خ دفعة واحدة ولم نلحظ وجود طائرات استطالع ولم نسمع صوت الطائرات فقط شاهدناها أطلقت الصواري

وهي تحلّق، ال يوجد مقرات عسكرية وتعتبر مدينة الميادين مركز نزوح للقرى المجاورة، قتل ما ال يقل 
راقيين، شخص فقط من مدينة الميادين ناهيك عن القتلى من القرى المجاورة والنازحين والجئين ع 30عن 

كما سبب القصف دماراً هائالً في المنازل والمحال التجارية. لن أنسى ما حصل طوال حياتي من قساوة 
 المشهد".

يقول الشاهد عبدهللا )اسم مستعار(:" انتشرت الجثث في الشوارع وكان عددها كبير، بعد أن تأكدت من أن 
، كنت أمشي على الجثث الملقاة على أخي وابني لم يصابوا بأذى توجهت إلى مكان سقوط الصاروخ

األرض، قالت لي طفلة:" أرجوك يا عمي أحضر لي أبي"، شاهدت جثة لزوجة صديق لي، شاهدت جثثاً 
 محروقة لم أتعرف عليها".

أشخاص يتبع منظمة العدالة من أجل الحياة بالتواصل مع الناجين من القصف في  3قام فريق مؤلف  من 
شهادات بعضها  عن طريق  8من ذوي الضحايا وفي المحصلة اعتمد التقرير على  مدينة الميادين ومع عدد

 مقابالت مباشرة مع الشهود والبعض اآلخر عن طريق برنامج السكايب والواتس آب.
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وفقاً إلفادات الشهود فإن طائرات تتبع للقوات النظامية وحلفائها استهدفت مواقع مدنية مكتظة بالسكان 
ن األهداف العسكرية في مدينة الميادين ما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين وسبب دماراً المدنيين وخالية م

( من دراسة اللجنة الدولية 9( و القاعدة )1للمنازل والمحال التجارية وهذا ما يعد محظوراً وفقاً للقاعدة )
 للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدولي العرفي.

أجل الحياة بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الحاالت المفصلة في هذا تطالب منظمة العدالة من 
التقرير وغيره حيث تتوافر معلومات تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وتقديم األشخاص المشتبه 

 في مسؤوليتهم الجنائية إلى محاكمات تفي بالمعايير الدولية.
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منظمة سورية مستقلة، غير حكومية غير ربحية، تعمل على تعزيز   JFLالحياة أجل من العدالة مةمنظّ 
 نسان في سورية.حقوق اإل

بجهود عدد من الفاعلين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من أبناء محافظة دير  2015عام  JFLتأسست 

الزور وكانت تتويج لجهودهم الفردية والجماعية في المدافعة عن حقوق اإلنسان في مجتمعهم وتوثيق 

لتكون منصة  ٢٠١١ظة منذ انتهاكات حقوق اإلنسان من مختلف الجهات والقوى الموجودة في المحاف

ومساحة للمدافعين عن حقوق اإلنسان والضحايا لمناصرة والدفاع عن قضاياهم وفق مسار قانوني و مهني  

حتى ال تمر هذه االنتهاكات واألفعال دون محاسبة عادلة، وتعزيز حقوق اإلنسان في المجتمع والدولة 

،  و لتضمن للضحايا وذويهم الوصول لحقوقهم. السورية على المستوى الثقافي والسلوكي و السياساتي

لتكون جزء مشارك وفاعل في التحالفات والمنصات الوطنية  2016لتحقيق ذلك توسع عمل المنظمة 

والدولية المعنية بشؤون حقوق االنسان وتوثيق االنتهاكات في سورية وإعداد ملفات االنتهاكات والجرائم 

 فق آليات ومنهجيات عمل تتوافق والمعايير القانونية الدولية.و ٢٠١١التي وقعت على السوريين منذ 

ات عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين، وفريق دعم \نشطاء وناشطات مدافعون JFLيضم فريق  

هن دور وتجربة خالل \صحفيون(، كان لهم  –أطباء  –قضاة  –مختص من التقنيين والخبراء )محامون 

يات التوثيق والمدافعة والمناصرة تجاه حقوق اإلنسان في مجتمعاتهم من جهة السنوات الماضية في عمل

وعلى المستوى الوطني السوري من جهة أخرى، منطلقين جميعاً من إيمانهم العميق بمبادئ وقيم حقوق 

 اإلنسان. 

 

 سورية دولة العدالة وسيادة القانون تكون فيها حقوق اإلنسان مصانة ومكرسة.رؤيتنا: 

نعمل بشكل تشاركي مع الجهود المبذولة محلياً ودولياً في رصد ومتابعة واقع حقوق اإلنسان في الرسالة: 

سورية من خالل الرصد والتوثيق وبناء األدلة والمساهمة في تحريك الدعاوى والقضايا أمام المحاكم 

http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
http://jfl.ngo/
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مساحات للمواطنين والجهات المختصة وتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان في سورية وخلق 

 .وخصوصاً الضحايا والمهمشين للتعبير والمساهمة في مسار العدالة وصوالً لدولة القانون والمواطنة
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 عن محافظة ديرالزور: 

 النظامية القواتمن قبل  األسلحة أنواع بمختلف للقصفتعرضت محافظة ديرالزور خالل سنوات الحرب 
حيث بحق المدنيين. تعددت القوى المسيطرة على المحافظة  انتهاكات أخرى أطرافكما ارتكبت  وحلفائها

وشهدت الفترة  2012سيطرت المعارضة المسلحة على أجزاء واسعة من المحافظة منذ منتصف العام 
بروز القوى اإلسالمية المتشددة والتي أصبحت فيما بعد صاحبة القول  2014وتموز  2013الواقعة بين 

 الفصل في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية ومنها جبهة النصرة.

سيطر تنظيم الدولة على المواقع التي كانت تحت سيطرة المعارضة و تغيرت خارطة  2014تموز  في
بعد أن تمكنت كل من القوات النظامية السورية  2017السيطرة في محافظة ديرالزور في نهاية عام 

من  والميليشيات الداعمة لها وبإسناد مباشر من سالح الجو الروسي من السيطرة على مناطق واسعة
 -مدينة الميادين -محافظة ديرالزور تقع جنوب نهر الفرات ومن بينها المدن الثالث وهي: مدينة ديرالزور

 مدينة البوكمال إضافة إلى البلدات والقرى التابعة لها.

من جهتها سيطرت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب بقيادة الواليات 
ألمريكية على البلدات والقرى الواقعة شمال نهر الفرات ضمن حملة عاصفة الجزيرة ولم يتبَق المتحدة ا

لتنظيم الدولة  سوى بعض البلدات التابعة لناحية هجين إضافة إلى بعض آبار النفط في بادية ديرالزور 
 شمال نهر الفرات.

صفة الجزيرة وذلك الستعادة أطلقت قوات سوريا الديمقراطية معركة "دحر اإلرهاب" ضمن حملة عا
 األراضي المتبقية تحت سيطرة تنظيم الدولة.

يشن عناصر تنظيم الدولة هجمات متكررة تتصف بسرعتها ودقتها على مواقع للقوات النظامية وقوات 
سوريا الديمقراطية انطالقاً من المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها كما يتخذون من البادية الواسعة 

 اً لهم.منطلق

 

 عن منطقة الميادين:

كم من مركز مدينة ديرالزور، تقسم إلى ناحيتين:  45تتبع محافظة ديرالزور وتقع إلى الشرق على بعد 
 قرى. 10بلدية و 14بلدات و 7العشارة وذيبان وفيها مدينة واحدة هي مدينة الميادين و 

وتشكلت فيها مجالس مدنية  2012الثاني سيطرت المعارضة المسلحة على كامل منطقة الميادين في تشرين 
 سيطرة تنظيم الدولة على الميادين بشكل كامل. 2014لإلشراف على الوضع الخدمي. في تموز 

http://jfl.ngo/?p=5226
http://jfl.ngo/?p=5226
http://jfl.ngo/?p=5226
http://jfl.ngo/?p=5226
http://jfl.ngo/?p=5226
http://jfl.ngo/?p=5226
http://jfl.ngo/?p=5226
http://jfl.ngo/?p=4019
http://jfl.ngo/?p=4019
http://jfl.ngo/?p=4019
http://jfl.ngo/?p=4019
http://jfl.ngo/?p=4019
http://jfl.ngo/?p=4019
http://jfl.ngo/?p=5562
http://jfl.ngo/?p=5562
http://jfl.ngo/?p=5562
http://jfl.ngo/?p=5704
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تعرضت الميادين لمختلف أنواع القصف من قبل القوات النظامية وحلفائها والتحالف الدولي تسبب بمقتل 
الميادين الذي يصل بين مدينة  الرئيسي الجسر ة. كما قصفوإصابة المئات وتدمير للبنية التحتية في المدين

 نتج عنه آثاراً سلبية على المدنيين. 2016أيلول/سبتمبر  26وبلدة ذيبان بتاريخ 

سيطرت القوات النظامية وحلفائها على الميادين بعد معارك مع تنظيم  2017في تشرين األول/أكتوبر 
 الدولة.

لنازحين منها ولكن بأعداد قليلة تشهد الميادين مثلها مثل باقي المناطق التي استعادتها القوات النظامية عودة ل
حيث أجبرت الحكومة السورية العاملين في دوائر الدولة على العودة ومباشرة عملهم من ديرالزور كما 

 تنتشر إلى جانب القوات النظامية مليشيا الدفاع الوطني ولواء القدس.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jfl.ngo/?p=3894
http://jfl.ngo/?p=3894
http://jfl.ngo/?p=3894
http://jfl.ngo/?p=3894
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وسط مدينة الميادين ما أدى إلى مقتل وإصابة  2015مبر أيلول/سبت 28هاجمت طائرات حربية بتاريخ 
العشرات. المواقع التي تعرضت للقصف هي سوق شعبي وعدد من المواقع المدنية وبحسب الشهود الذين 
التقتهم منظمة العدالة من أجل الحياة فإن الهجوم حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً وهو وقت الذروة 

 بالمتسوقين من داخل الميادين وخارجها. حيث تكتظ هذه األسواق

السوق الشعبي و السوق المقبي )المسقوف( وموقع بجانب جامع الحريب وموقع بجانب مستشفى نوري 
 .السعيد هي التي تعرضت للقصف حيث سبب القصف دماراً واسعاً في المباني والممتلكات

المدينة من حيث لون الطائرات المهاجمة تحدث الشهود عن أن القصف كان مختلفاً عن كل قصف استهدف 
وصوتها وعدد الصواريخ الذي أطلقته الطائرات دفعة واحدة. ويتحدث الشهود عن أن الطائرات المهاجمة 

 .2012تختلف تماماً عن طائرات القوات النظامية التي سبق وأن استهدفت مدينة الميادين منذ عام 

أي بعد يومين من قصف  2015أيلول/سبتمبر  30في سوريا بدء في  الروسي التدخلعلى الرغم من أن 
سي المدينة إال أن الشهود يرجحون أن سالح الجو الروسي هو من قصف وبالتالي يرجحون بدء التدخل الرو

 فعلياً قبل اإلعالن عنه بشكل رسمي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arabic.rt.com/news/795429-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
https://arabic.rt.com/news/795429-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
https://arabic.rt.com/news/795429-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
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أشخاص يتبع منظمة العدالة من أجل الحياة بالتواصل مع الناجين من قصف المواقع  3قام فريق مؤلف  من 
ا  عن شهادات بعضه 9المدنية في الميادين ومع عدد من ذوي الضحايا وفي المحصلة اعتمد التقرير على 

 طريق مقابالت مباشرة مع الشهود والبعض اآلخر عن طريق برنامج السكايب والواتس آب.

قام الفريق بجمع الشهادات حول القصف والصور المتوافرة لدى الناجين أو على مواقع التواصل االجتماعي 
 قتهم على نشرها.والتأكد من مصداقيتها كما تم إبالغ الشهود الغاية من جمع الشهادات و تم اخذ مواف

داخل و خارج  2018آب/أغسطس  18و  2018حزيران/يونيو  1معظم المقابالت بين تاريخ  7أجريت 
 سوريا.

واجه فريق جمع الشهادات عدة تحديات أبرزها رفض الكثير الحديث عن القصف وذلك لتواجدهم في 
مدينة الميادين والخوف من  مناطق سيطرة القوات السورية باالضافة الى سيطرة القوات السورية على

المالحقة االمنية لهم وتحفظ الشهود على ذكر اسمائهم الحقيقة كما أن بعض التفاصيل غابت عن بعض 
 الشهود نتيجة طول الفترة الزمنية بين الحادثة وإعداد التقرير.
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 القانون المطبق على النزاع في سوريا:
وصفت الوضع في  2016تموز/يوليو  17اإلعالن الصادر عن اللجنة الدوليّة للصليب األحمر بتاريخ في 

 العربي األحمر والهالل الدولية اللجنة: سوريةسوريا على أنه نزاع مسلّح ذو طابع غير دولي/داخلي )
( وهو وصف لم يقابل أي مجادلة من الحكومة القتال احتدام وسط اإلغاثة جهود بذل يواصالن السوري

 السورية أو من أي من المنظمات الدولية/السورية المعنيّة بالشأن السوري.
 

 االمتثال للقانون اإلنساني الدولي:

الدولي وأن يكفل احترامه من قبل قواته المسلحة  على كافة أطراف النزاع احترام القانون اإلنساني
واألشخاص والمجموعات األخرى الذين يعملون في الواقع بناء على تعليماته، أو تحت إشرافه، أو 

 1سيطرته.

 

 التمييز بين المدنيين والمقاتلين:

:"يميّز العرفي الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسة ( من1نصت القاعدة )
جميع أطراف  النزاع في جميع األوقات بين المدنيين والمقاتلين. وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، وال 

فإن:" تعّمد توجيه  الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظاميجوز أن توجه إلى المدنيين". وبمقتضى 
هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية" 

 اتفاقيات إلى الثاني اإلضافي البروتوكول. يحضر 2ر الدوليةيشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غي
 .3نيين، بصفته هذه، وكذلك األفراد المدنيين، محالً للهجومجعل السكان المد جنيف

المدنيون أشخاص ال ينتمون إلى القوات المسلحة ويشمل مصطلح السكان المدنيون جميع األشخاص 
 4المدنيين.

 

 التمييز بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية:

األعيان المدنية واألهداف العسكرية. وال توجه يلتزم كافة أطراف النزاع في جميع األوقات بالتمييز بين 
حيث تعرف األعيان المدنية بأنها جميع األعيان التي ليست أهدافاً  5الهجمات إال إلى األهداف العسكرية

 6عسكرية.

                                                           

 .139 القاعدة العرفي الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسة 1

 (.1( )ه( )2) 8 المادة الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام 2

 (.2) 13 المادة جنيف اتفاقيات إلى الثاني اإلضافي البرتوكول 3

 .5 القاعدة العرفي الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسة 4
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 االحتياطات في الهجوم:

يين، أو على جميع أطراف النزاع اتخاذ كافة االحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدن
 7إصابتهم، أو اإلضرار باألعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أية حال إلى الحد األدنى.

من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدولي العرفي:" يوّجه  20نصت القاعدة 
قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل كل طرف في النزاع إنذاراً مسبّقاً ومجدياً في حالة الهجمات التي 

 الظروف دون ذلك".

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

 . 7 القاعدة السابق المرجع 5

 .9 اعدالق السابق المرجع 6

 .15 القاعد السابق المرجع 7
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 استهداف موقع مكتظ بالمدنيين ومقتل العشرات:

تتصف المنطقة المستهدفة بأنها تجمع سكاني كبير إضافة إلى عدم وجود مقرات عسكرية لتنظيم الدولة فيها. 
صواريخ من طائرة حيث  6صاروخ كل  12)اسم مستعار(:" قامت طائرتان بإلقاء يقول الشاهد أحمد 

أطلقت الصواريخ دفعة واحدة ولم نلحظ وجود طائرات استطالع ولم نسمع صوت الطائرات فقط شاهدناها 
وهي تحلّق، ال يوجد مقرات عسكرية وتعتبر مدينة الميادين مركز نزوح للقرى المجاورة، قتل ما ال يقل 

شخص فقط من مدينة الميادين ناهيك عن القتلى من القرى المجاورة والنازحين والجئين عراقيين،  30عن 
كما سبب القصف دماراً هائالً في المنازل والمحال التجارية. لن أنسى ما حصل طوال حياتي من قساوة 

 المشهد".

 

 أحد ضحايا القصف-زياد اسماعيل الحريب

 

يقول أبو محمد )اسم مستعار(:" كنت قريباً من موقع القصف حيث سقط صاروخان بالقرب من مكان 
تواجدي، وصل الدمار إلى الطوابق الثانية من المباني في المنطقة المستهدفة، كان القصف مفاجئاً ولم يأخذ 

 وقتاً طويالً". 
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 آثار الدمار في أحد منازل مدينة الميادين نتيجة القصف

 

 

 صورة أقمار صناعية للمنزل المتضرر

 

 يقول الشاهد عبدهللا )اسم مستعار(:
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"انتشرت الجثث في الشوارع وكان عددها كبير، بعد أن تأكدت من أن أخي وابني لم يصابوا بأذى 
توجهت إلى مكان سقوط الصاروخ، كنت أمشي على الجثث الملقاة على األرض، قالت لي طفلة:" 

ي أبي"، شاهدت جثة لزوجة صديق لي، شاهدت جثثاً محروقة لم أتعرف أرجوك يا عمي أحضر ل
 عليها".

 

 

 صورة قمر صناعي لجامع الحريب والذي تعرض محيطه للقصف

 

يقول راشد )اسم مستعار(:" انتشر الدمار على طول المناطق المستهدفة حيث امتد من المركز الثقافي وحتى 
وكأن الطائرتين اختارتا المكان والوقت ليقتل أكبر  100بأكثر من السوق المقبي وقتل العشرات أقدرهم 

 عدد من األشخاص، وال يوجد مقرات في المنطقة وال يوجد سوى محالت تجارية ومنازل".
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صورة قمر صناعي توضح مسار القصف للمنطقة المستهدفة والممتدة من مستشفى نوري السعيد  
 الحريبوصوالً إلى السوق المقبي وجامع 

 

 يقول خلف )اسم مستعار(:

"في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر تقريباً، كنت موجوداً في مكان عملي، وسمعت صوت طائرتين، 
وكانتا واضحتين ومنخفضتين، ولونهما قريب لألبيض الفّضي، وأطلقْت كل واحدة أربعة صواريخ". 

 ة على المنطقة الُمستهدفة وهي منطقة مدنية". وأضاف الشاهد: "أطلقت الطائرتان الصواريخ بنفس اللحظ

 

 مقتل نساء وأطفال:

تسبب القصف الجوي على السوق الشعبي في الميادين بمقتل نساء وأطفال بعضهم لم يستطع ذويهم العثور 
 على جثثهم حيث تناثرت من شدة القصف.

 من أطفالها نتيجة القصف: 3قالت أم عمر )اسم مستعار( لمنظمة العدالة من أجل الحياة عن مقتل 

"لم أشعر بالحجر الذي سقط علي نتيجة القصف ركضت مسرعة باتجاه سطوح المنزل لتفقد أوالدي 
سنوات وقد قتلت وعندما حاولت حملها وجدت عظامها متفتتة ولم أجد  4فشاهدت ابنتي البالغة من العمر 
ن اللحم المنثور على عمود قريب، وقتل أشهر إال يده وأذنه وبعض م 3من جسم ابني البالغ من العمر 

 ابني اآلخر البالغ من العمر سنة ونصف وأصيبت ابنتي الثانية بعد سقوط باب المنزل على رأسها".

 

 أما راشد )اسم مستعار( والذي فقد أحد أطفاله فقال لمنظمة العدالة من أجل الحياة:
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 6د ما أدى إلى مقتل ابني البالغ من العمر "سقط صاروخان على منزلي القريب من مستشفى نوري السعي
سنوات حيث وجدته أشالء كما أصيبت زوجتي وابني الثاني بجروح طفيفة": ويضيف راشد:" معظم 

 الذين قتلوا في القصف نساء وأطفال ومن الذين عرفتهم أبناء ياسر الحريب الذين قتلوا مع أبيهم". 

 

 

 السعيد والذي تعرض محيطه للقصفصورة قمر صناعي لموقع مستشفى نوري 

 

 

 أحد ضحايا القصف-ياسر الحريب
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 أحد ضحايا القصف-الطفل عمار ياسر الحريب

 

 

 أحد ضحايا القصف-الطفل نجم ياسر الحريب
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 إحدى ضحايا القصف-الطفلة فرح بشار الحمش

 

 

 أحد ضحايا القصف-الطفل ميار مضر الرشيد
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 العناية الطبية الالزمة:إعاقات نتيجة القصف وغياب 

أدى القصف إلى إصابات سببت إعاقات دائمة لدى عدد من المصابين وساهم قلة عدد األطباء المختصين 
 وكثرة عدد المصابين في عدم القدرة على معالجة الكثير من اإلصابات.

 يقول علي )اسم مستعار( لمنظمة العدالة من أجل الحياة:

آخرين عند سقوط الصاروخ في السوق المقبي )المسقوف(، بقيت واعياً "كنت جالساً مع أخي وأشخاص 
ولكن لم أعد أشعر بمن حولي، أصبت بيدي إصابة بالغة ولم تتوافر سيارات إسعاف لنقلي إلى المستشفى، 

مشيت مسافة إلى أن قام أحد المدنيين بنقلي على دراجة نارية إلى مستشفى األطفال ومنها إلى مستشفى 
 والتي يشرف عليها تنظيم الدولة حيث قاموا بقطع يدي".الصناعة 

 

يكمل علي عن عدم توفر العناية الطبية الالزمة للمصابين:" لم أشاهد سيارات لإلسعاف ، المدنيون هم من 
قاموا بنقل اإلصابات بالسيارات والدراجات النارية، أخرجوني من المستشفى في اليوم التالي مباشرة 

 فر خارج ديرالزور بحثاً عن أطباء ومستشفيات مجهزة".واضطررت على الس

 

 بتر يد-إحدى اإلصابات الناتجة عن القصف
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يقول عبدهللا المتواجد في مكان القصف في السوق المقبي:" لم نعد نرى أمامنا من الغبار الذي سببه سقوط 
ظايا في صدره الصواريخ، رأيت شخصاً أمامي يحمل يده ويصرخ لقد قطعت يدي، أصيب جاري بش

وظهره ولم يعد قادراً على الحركة، وضعناه في سيارة لنقله إلى المستشفى إال أنه توفي على الطريق، 
شاهدت امرأة ويدها معلقة تعليق في جسدها". ويؤكد أحمد ذلك حيث قال لمنظمة العدالة أن شخصاً على 

ن إسعاف اإلصابات باتجاه مستشفى األقل يعرفه أصيب بشلل نصفي ومازل يعالج حتى اآلن ويقول:" كا
 الحماد ومستشفى نوري السعدي ومستشفى الصناعة وكان الكادر الطبي ال يكفي".

سقط عدد من القتلى والجرحى، وقد منَع عناصر تنظيم الدولة دخول األهالي إلى مكان  يقول خلف:"
وبدأوا بإسعاف المصابين وَحْمل القصف، ولم يقم عناصر التنظيم بإسعاف المصابين، لكن األهالي تدّخلوا 

الجثث من المكان". يكمل خلف بالقول:"كان المنظر ُمرعب فجثث القتلى الذين تجاوزوا األربعين قتيالً 
متناثرة بالمكان، ونفس العدد من الجرحى وكانت إصاباتهم خطيرة ومنهم من بُترت أطرافهم، واألهالي هم 

ناعة الذي يُشرف عليها التنظيم، فيما تم أخذ جرحى آخرين إلى من قاموا بإسعاف الجرحى إلى مستشفى الص
 طبيب خاص أو مستشفى خاص". ويتحدث عن حالة خاصة:

سنة تم إسعافه إلى مستشفى الصناعة، وكانت إصابته تحت الركبة ولم  18أصيب شخص يبلُغ من العمر "
ضغط حاالت من المقاتلين حول  يتأذّى عظم قدمه، فضّمدوا قدمه وتّم تخريجه من المشفى بحّجة وجود

مطار ديرالزور من عناصر التنظيم نتيجة القتال مع القوات النظامية، فذهب إلى بيته وبعد أربعة أيام 
بدأت أصابع قدمه تميل إلى السواد، فأخذه أهله إلى مستشفى الشاهر الخاّصة، وبعد الُمعاينة أّكد الطبيب 

 بضرورة بترها".

 

ً مع أمي وولدي تحدث الشاهد ع.ج عن  إصابة ولده نتيجة القصف قائالً: "أثناء قصف الطيران كنت ذاهبا
عاماً إلى عيادة الطبيب لمعالجة أمي، وفجأة سمعنا صوت انفجار قوي، فانبطحنا على  15البالغ من العمر 

ً لبضع ثواِن ثم سقط على األرض، وبدأ ينِزف الدم من رأسه حيث أص ابته األرض فيما بقي ولدي واقفا
 شظيّة أدّت إلى فُقدان بصره".

وفي هذا السياق أكد الشاهد ج .ع البالغ من العمر خمسة عشر عاما ًوالذي أُخذت شهادته في مقابلة مباشرة 
 بحضور والده:

"وبينما كنت أمشي مع والدي وجدتي في السوق متّجهين إلى عيادة الطبيب لمعالجة جدتي، سمعنا صوت  
والدي وجدتي على األرض سريعاً، أّما أنا فقد أُصبت بشظيّة في رأسي أفقدتني انفجار قوي، فاستلقى 

بصري، تبين لي أن االنفجار الذي سمعته هو صاروخ حيث أغارت طائرتان أطلقت كل واحدة منهما 
 صاروخين وكان دوي االنفجار شديدا".
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الحياة فإن طائرات تتبع للقوات النظامية وحلفائها استهدفت  وفقاً إلفادات الشهود لمنظمة العدالة من أجل-1
سوقاً شعبياً مكتظاً بالسكان المدنيين وخالياً من األهداف العسكرية في مدينة الميادين ومواقع مدنية قريبة منه 

اً القاعدة ما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين وسبب دماراً للمنازل والمحال التجارية وهذا ما يعد محظوراً وفق
 ( من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدولي العرفي.9( و القاعدة )1)

استهدفت الطائرات السوق الشعبي والمواقع القريبة منه في مدينة الميادين  في الساعة التي يتواجد فيها -2
حتياطات الالزمة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح عادة أعداداً كبيرة من المدنيين ما يعني أنها لم تأخذ اال

( من دراسة اللجنة 15المدنيين، أو إصابتهم، أو اإلضرار باألعيان المدنية وهذا ما يخالف نص القاعدة )
 الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدولي العرفي.

شن هجوم على المنطقة المستهدفة ما أدى  لم يتلَق المدنيون أي إنذار من الجهة المهاجمة حول إمكانية-3
( من دراسة اللجنة الدولية 20إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى وهذا ما يتعارض مع المادة )

 للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدولي العرفي.
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 التقرير فإن منظمة العدالة من أجل الحياة تطالب بما يلي:بناء على شهادة الشهود والنتائج التي توصل إليها 

 

احترام القانون اإلنساني الدولي واحترام حقوق اإلنسان من قبل كافة أطراف النزاع في سوريا وضرورة -1
 محاسبة منتهكيها.

 

 الناجين وذوي الضحايا:-2

 اكات في محافظة ديرالزور.ضرورة تسجيل واالحتفاظ بكافة الوثائق والبيانات التي توثق االنته-

ضرورة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية ذات المصداقية العالية الهادفة إلى توثيق انتهاكات حقوق -
 اإلنسان سواء لغايات النشر والمناصرة أو لغايات المالحقة القضائية في المستقبل.

 

 مجلس األمن الدولي:-3

زمة إلحالة الملف السوري إلى القضاء بما في ذلك المحكمة الجنائية العمل على اتخاذ كافة اإلجراءات الال
الدولية أو محاكم خاصة وأن يقوم المجلس بمسؤولياته والبدء بإجراءات حقيقية لضمان المحاسبة وعدم 

 اإلفالت من العقاب.

 

 المجتمع الدولي:-4

لحرب ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية تفعيل مبدأ الوالية القضائية العالمية للتمكن من مقاضاة مجرمي ا-
 المرتكبة في سوريا.

 النظر في كافة الجرائم المرتكبة في سوريا من كافة أطراف النزاع.-

الضغط على الجهات الفاعلة وصاحبة المصلحة للدخول في عملية سالم شاملة في سوريا تحترم حقوق -
 اإلنسان.
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الحاالت المفصلة في هذا التقرير وغيره حيث تتوافر معلومات ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في -
تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وتقديم األشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى محاكمات 

 تفي بالمعايير الدولية.

 

 الحكومة السورية:-5

لدولية وذلك للسماح الدعاء المحكمة بالتحقيق التصديق على نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية ا-
 في الجرائم المرتكبة في سوريا من كافة األطراف.

التعاون مع اآللية الدولية المحايد والمستقلة التابعة لألمم المتحدة ومع لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا -
 إلجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة حول االنتهاكات المرتكبة في سوريا.

 

 اآللية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم األشد خطورة في سوريا:-6

أال تهمل محافظة ديرالزور في التحقيقات التي من شأنها الكشف عن الكثير من الجرائم المرتكبة في 
 المحافظة والكشف عن المسؤولين عنها.
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على مواقع مدنية في الميادين  القصفنتيجة منظمة العدالة من أجل الحياة  الضحايا الموثقين من قبل أسماء 
 :2015أيلول/سبتمبر  28في 

 

 بالغ ياسر الحريب

 طفل عمار ياسر الحريب

 طفل نجم ياسر الحريب

 بالغ زياد اسماعيل صبحي الحريب

 بالغ سارة ساير الندوان

 بالغ زوجة غازي سيف البصري

 طفل سراج محمد الهزبر

 طفل محمد بشار الحمش

 طفل فرح بشار الحمش

 بالغ محمود فرج الكبيسي

 بالغ يونس الزكور

 طفل ميار مضر الرشيد

 طفل هاني فؤاد الشبلي

 طفل نائل فؤاد الشبلي

 بالغ محمد األيوب

 بالغ حسان صالح الحنان

 بالغ فهد عمر الرياش

 طفل أحمد بشار الحمش
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