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 أوالً:الملخص التنفيذي:

حيّاً في  2015تشرين الثاني/نوفمبر  5استهدفت طائرات حربية يرجح أنها تابعة للقوات الحكومية السورية وحلفائها  بتاريخ 
ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين،   ديرالزور الواقعة على الحدود السورية العراقية والتابعة لمحافظة البوكمال مدينة

 ً نسبة إلى وجود جامع باسم عمر بن  -"قصف جامع عمر"  وبحسب شهود عيان على الحادثة فإن الهجوم الذي سّمي محليا
 يعتبر األعنف على المدينة واألكثر دموية. -الخطاب في الحي

 

 صورة توضيحية لموقع مدينة البوكمال

والسكنية يقول حميد )اسم مستعار(:" توجهت إلى  المكان المستهدف فور وقوع الحادثة، استهدف الطيران المنطقة التجارية 
المالصقة لجامع عمر بن الخطاب، الغارة أدت إلى تدمير جزء من جامع عمر وسور مدرسة تشرين واندلعت النيران في 

دقائق قصفت الطائرات نفس المكان في ذروة تجمع  10محالت تجارية ومنازل". يكمل حميد عن الغارة الثانية:" بعد حوالي 
ث وهذه الغارة سببت وقوع العدد األكبر من الضحايا، أدى القصف إلى مقتل ما ال يقل الناس إلنقاذ  المصابين وانتشال الجث

 ( مجهول الهوية، وأخفى تنظيم الدولة بعض الجرحى".23( شخص بينهم )120عن )

 لم ولكن لألسلحة مستودع وجود عن كثيراً  سمعت المدرسة، استهداف أتوقع كنت:"الهجوم في أطفاله من( 6) قتل الذي معاذ يقول
 وال بعيدة مسافة تعتبر المدرسة عن تفصلني التي متر 200 مسافة أن حيث قصف أي من أتضرر أن أتوقع ولم بعيني، شئ أشاهد
 ".الدرجة لهذه يخطئ أن للصاروخ يمكن

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

تطالب منظمة العدالة من أجل الحياة بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الحاالت المفّصلة في هذا التقرير وغيره 
ديم األشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى حيث تتوافر معلومات تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وتق

 محاكمات تفي بالمعايير الدولية.

      

https://earth.google.com/web/@34.51430717,40.66904013,335.80032528a,422095.14899969d,35y,-0h,0t,0r/data=ChMaEQoJL20vMGJrbDI2GAIgASgC
https://earth.google.com/web/@34.51430717,40.66904013,335.80032528a,422095.14899969d,35y,-0h,0t,0r/data=ChMaEQoJL20vMGJrbDI2GAIgASgC
https://earth.google.com/web/@35.33512219,40.13797579,214.80250913a,18974.48008126d,35y,0h,0t,0r/data=ChMaEQoJL20vMDUwdHNsGAIgASgC
https://earth.google.com/web/@35.33512219,40.13797579,214.80250913a,18974.48008126d,35y,0h,0t,0r/data=ChMaEQoJL20vMDUwdHNsGAIgASgC
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 ثانياَ:خلفية:

 الوضع الحالي في ديرالزور:-1

بعد  2017سيطرت القوات الحكومية السورية على كامل  المدن والبلدات والقرى الواقعة جنوب نهر الفرات في نهاية العام 
عسكرية واسعة قتل وأصيب خاللها مئات المدنيين وأدت إلى نزوح اآلالف، من أبرز المناطق التي تمت استعادتها: عملية 

 مدينة ديرالزور ومدينة الميادين ومدينة البوكمال وكامل القرى والبلدات التابعة لها والواقعة جنوب النهر.

حيث استعادت  2017مكثف استمر حتى نهاية العام  لقصف جوي 2012تعرضت محافظة ديرالزور منذ منتصف العام 
 القوات الحكومية السيطرة على أجزاء من المحافظة.

سيطرت عناصر المعارضة السورية المسلحة على مساحات واسعة من المحافظة وامتدت سيطرتها   2012منذ حزيران 
 مدينة ديرالزور وبعض المواقع العسكرية. لتشمل معظم المحافظة ولم يتبَق للقوات الحكومية سوى عدة أحياء داخل

  

  

 مدينة البوكمال:-2

تقع شرقي ديرالزور على الحدود السورية العراقية وتشكل أهمية لمختلف القوى العسكرية نظراً لموقعها، شاركت ميليشيات 
 اللبناني حيث أّسست مقرات لها داخل أجنبية إلى جانب القوات السورية  في معارك استعادة السيطرة عليها وأهمها حزب هللا

 المدينة بعد خروج تنظيم الدولة منها.

وأدارتها مجالس معارضة للسلطات  2012كانت مدينة البوكمال وريفها خرجت عن سيطرة الحكومة السورية منذ العام 
 عمل هذه المجالس.السورية لفترة زمنية قبل أن تصبح جبهة النصرة القوة العسكرية األبرز حيث أعاقت 

شهدت المدينة معارك مفصلية خاضتها كل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في مواجهة تنظيم الدولة الذي حاول بدوره 
السيطرة عليها منذ البداية نظراً ألهميتها، قتل العشرات من األهالي والمقاتلين خالل صد هجمات التنظيم، وبعد فشل الحملة 

 نظيم حملة ثانية أوسع وسيطر على المدينة بشكل كامل حيث قتل واعتقل العشرات.األولى شّن الت

  

 قصف جامع عمر بن الخطاب في مدينة البوكمال:-3

صباحاً حياً سكنياً في مدينة البوكمال  10حوالي الساعة  2015تشرين الثاني/نوفمبر  5قصفت طائرتان حربيتان بتاريخ 
لخطاب حيث يشكل هذا الجامع نقطة عالّم في المدينة، أدى القصف إلى مقتل وإصابة مئات بالقرب من جامع عمر بن ا

 المدنيين.

يعتبر هذا القصف واحد من أكثر الهجمات دموية في محافظة ديرالزور فبعد قصف الموقع للمرة األولى وتجمع المدنيين 
لمنطقة  زاد من أعداد الضحايا حيث قتل عدد من األشخاص إلسعاف المصابين قصف الموقع ثانيةّ، وجود بائعين للوقود في ا

 حرقاً إضافة إلى أن الحي عادة ما يكون مكتظاّ في مثل هذا الوقت.
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ال يمكن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم بدقة إال أن شهادة كافة الشهود أكدت أنهم لم يسمعوا صوتاً للطائرات التي قصف 
اهق ولونها أبيض، وأن طائرة حلّقت فوق المكان قبل ساعتين من القصف، جميع من قابلهم ولكنهم شاهدوها على ارتفاع ش

 باحثو منظمة العدالة رّجحوا قيام طائرات الحكومة السورية وحلفائها بتنفيذ الهجوم.
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 الجوي على ديرالزور:ثالثاً:التقارير التي أصدرتها العدالة عن حاالت القصف 

العديد من التقارير عن القصف الجوي الذي استهدف مناطق مختلفة  2015أصدرت منظمة العدالة من أجل الحياة منذ العام 
في محافظة ديرالزور وأدى إلى مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال. فيما يلي عناوين التقارير ورابط النشر على الموقع الخاص 

 بالمنظمة:

 لم يتم إسعاف أوالدي ألنهم فارقوا الحياة.

 صاروخ وقتلت عائلتي بأكملها. 20قصف الحي بأكثر من 

 صوت ال أستطيع نسيانه.

 قتلت العائلة بأكملها.

 دير الزور في أرقام.

 .7201مدني نتيجة قصف معبر مائي وتجمعْين للنازحين في ديرالزور خالل تشرين الثاني/نوفمبر  69مقتل 

 كأنها القيامة.

 أيلول ديرالزور األسود.

 ماتوا وهم يلعبون.

 عجاج الطائرات.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

https://jfl.ngo/?p=5878
https://jfl.ngo/?p=5878
https://jfl.ngo/?p=5878
https://jfl.ngo/?p=5878
https://jfl.ngo/?p=5810
https://jfl.ngo/?p=5810
https://jfl.ngo/?p=5748
https://jfl.ngo/?p=5748
https://jfl.ngo/?p=5748
https://jfl.ngo/?p=5748
https://jfl.ngo/?p=5387
https://jfl.ngo/?p=5387
https://jfl.ngo/?p=5387
https://jfl.ngo/?p=5387
https://jfl.ngo/?p=5292
https://jfl.ngo/?p=5292
https://jfl.ngo/?p=5292
https://jfl.ngo/?p=5292
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 ً  :المنّظمة عن:رابعا

منظمة سورية مستقلة، غير حكوميّة غير ربحية، تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان في   JFLالحياة أجل من العدالة مةمنظّ 
 سورية.

وكانت تتويج  بجهود عدد من الفاعلين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من أبناء محافظة دير الزور 2015عام  JFLتأسست 
لجهودهم الفردية والجماعيّة في المدافعة عن حقوق اإلنسان في مجتمعهم وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من مختلف الجهات 

لتكون منصة ومساحة للمدافعين عن حقوق اإلنسان والضحايا لمناصرة والدفاع  ٢٠١١والقوى الموجودة في المحافظة منذ 
و مهني  حتى ال تمر هذه االنتهاكات واألفعال دون محاسبة عادلة، وتعزيز حقوق اإلنسان في  عن قضاياهم وفق مسار قانوني

المجتمع والدولة السورية على المستوى الثقافي والسلوكي و السياساتي، ولتضمن للضحايا وذويهم الوصول لحقوقهم. لتحقيق 
لتحالفات والمنصات الوطنية والدولية المعنية بشؤون لتكون جزء مشارك وفاعل في ا 2016ذلك توسع عمل المنّظمة في عام 

وفق  ٢٠١١حقوق االنسان وتوثيق االنتهاكات في سورية وإعداد ملفات االنتهاكات والجرائم التي وقعت على السوريين منذ 
 آليات ومنهجيات عمل تتوافق والمعايير القانونية الدولية.

حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين، وفريق دعم مختص من  ات عن\نشطاء وناشطات مدافعون JFLيضم فريق  
هن دور وتجربة خالل السنوات الماضية في عمليات \صحفيون(، كان لهم  –أطباء  –قضاة  –التقنيين والخبراء )محامون 

ن جهة أخرى، التوثيق و المدافعة والمناصرة تجاه حقوق اإلنسان في مجتمعاتهم من جهة وعلى المستوى الوطني السوري م
 منطلقين جميعاً من إيمانهم العميق بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان.

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

من خالل  الرسالة: نعمل بشكل تشاركي مع الجهود المبذولة محلياً ودولياً في رصد ومتابعة واقع حقوق اإلنسان في سورية
الرصد والتوثيق وبناء األدلة والمساهمة في تحريك الدعاوى والقضايا أمام المحاكم والجهات المختصة وتعزيز قدرات 

المدافعين عن حقوق اإلنسان في سورية وخلق مساحات للمواطنين وخصوصاً الضحايا والمهمشين للتعبير والمساهمة في 
 مواطنة.مسار العدالة وصوالً لدولة القانون وال
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 ً  :القانوني اإلطار:خامسا

 التمييز بين المدنيين والمقاتلين:-1

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

فإن:" تعّمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد  الدولية الجنائية لمحكمةل األساسي روما نظام وبمقتضى
 . يحضر1أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية" يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية

 2جعل السكان المدنيين، بصفته هذه، وكذلك األفراد المدنيين، محالً للهجوم جنيف اتفاقيات إلى الثاني اإلضافي البروتوكول

 .3المدنيون أشخاص ال ينتمون إلى القوات المسلحة ويشمل مصطلح السكان المدنيون جميع األشخاص المدنيين

  

 األعيان المدنية واألهداف العسكرية:التمييز بين -2

يلتزم كافة أطراف النزاع في جميع األوقات بالتمييز بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية. وال توجه الهجمات إال إلى 
 .5حيث تعرف األعيان المدنية بأنها جميع األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية 4األهداف العسكرية

 لهجوم:التناسب في ا -3

( من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدولي العرفي:"يحظر الهجوم الذي قد 14نصت القاعدة )
يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً باألعيان المدنية، أو مجموعة 

  اً في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة".  من هذه الخسائر واألضرار، ويكون مفرط

 االحتياطات في الهجوم:-4

على جميع أطراف النزاع اتخاذ كافة االحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو اإلضرار 
 .6ال إلى الحد األدنىباألعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أية ح

 .7يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله للتحقق من أن األهداف هي أهداف عسكرية

                                                           

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

 .(2) 13البروتوكول اإلضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف المادة 2

 
 .5 ةدراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدولي العرفي القاعد3
4

 .7المرجع السابق القاعدة  
5

 .9المرجع السابق القاعد  
6

 .15المرجع السابق القاعدة  
7

 .16المرجع السابق القاعدة  
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https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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كل طرف في النزاع جميع االحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحرب لتجنب إيقاع خسائر في أرواح  8يتخذ
 .9مدنية بصورة عارضة،  وتقليلها على أية حال إلى الحد األدنىالمدنيين، أو إصابات بينهم، أو أضراراً باألعيان ال

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 .17المرجع السابق القاعدة  
9

 .18المرجع السابق القاعدة  
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 سداساً:المنهجية والتحديات:

قام فريق من منظمة العدالة من أجل الحياة بالتواصل مع شهود على قصف منطقة جامع عمر بن الخطاب في مدينة البوكمال 
شهادات بعضها عن طريق مقابالت مباشرة مع  7اعتمد التقرير على ( أطفال قتلوا في الحادثة، وفي المحصلة 6ومع والد )

 الشهود والبعض اآلخر عن طريق برنامج السكايب والواتس آب داخل وخارج سوريا.

قام الفريق بجمع الشهادات حول القصف والصور المتوافرة لدى الناجين أو على مواقع التواصل االجتماعي والتأكد من 
 إبالغ الشهود الغاية من جمع الشهادات وتم أخذ موافقتهم على نشرها.مصداقيتها كما تم 

واجه فريق جمع الشهادات عدة تحديات أبرزها رفض الكثير الحديث عن القصف وذلك ألسباب أمنية  باإلضافة الى سيطرة 
ر أسمائهم الحقيقة كما أن بعض القوات السورية على مدينة البوكمال والخوف من المالحقة األمنية لهم وتحفظ الشهود على ذك

 التفاصيل غابت عن بعض الشهود نتيجة طول الفترة الزمنية بين الحادثة وإعداد التقرير.
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 سابعاً:ساعات عصيبة:

 شهادة ناجين وأشخاص تواجدوا الموقع:-1

مروعاً وأنهم ال يستطيعون إحصاء أعداد القتلى والمصابين، وأن اإلصابات كانت خطيرة أكد كافة الشهود أن  القصف كان 
 منها بتر لألطراف ومنها إعاقات دائمة.

  

يقول حميد )اسم مستعار(:" توجهت إلى المكان المستهدف فور وقوع الحادثة، استهدف الطيران المنطقة التجارية والسكنية 
خطاب، الغارة أدت إلى تدمير جزء من جامع عمر وسور مدرسة تشرين واندلعت النيران في المالصقة لجامع عمر بن ال

دقائق قصف الموقع نفسه في ذروة تجمع الناس  10محالت تجارية ومنازل". يكمل حميد عن الغارة الثانية:" بعد حوالي 
ضحايا، أدى القصف إلى مقتل ما ال يقل عن إلنقاذ  المصابين وانتشال الجثث وهذه الغارة سببت وقوع العدد األكبر من ال

 مجهول الهوية، وأخفى تنظيم الدولة بعض الجرحى". (23)شخص بينهم  (120)

  

القصف دماراً هائالً في المباني والممتلكات، حاولت ب يتحدث فاتح )اسم مستعار( عن محاولة األهالي إسعاف الجرحى:" سبّ 
د أقاربي حيث تعرض للدمار ولم أتمكن من الوصول إاّل بعد أن تسلّقت على ما مع مجموعة أشخاص الصعود إلى بيت أح

 من أطفال قريبي نتيجة القصف". 6تبقى من درج المبنى، توفي 

  

زاهر )اسم مستعار( الذي تصادف مروره في المنطقة مع استهدافها فيقول:" قام المدنيون بإسعاف الجرحى، مئات من 
تبَق عشيرة في البوكمال إال وقتل أو أصيب منها شخص نتيجة هذه القصف، قتل سائق سيارة إسعاف وهو يقوم المصابين، لم 

 بنقل الجرحى بعد استهداف الموقع في الغارة الثانية".

أما محمود )اسم مستعار( يتحدث عن سبب استهداف المنطقة:" الغاية من القصف هو مدرسة تشرين التي تحوي مستودع 
للتنظيم في قبو المدرسة، ورأيت أثناء عملية إسعاف الجرحى عناصر من التنظيم يقومون بنقل األسلحة إلى مكان  أسلحة
 آخر".

يؤكد محمود وجود عدد كبير من بائعي المحروقات على الرصيف القريب من مدرسة تشرين حيث اشتعلت النيران نتيجة 
ت ووصلت النيران إلى الطوابق العليا إضافة إلى تضرر جامع عمر بشكل لذلك في المحالت التجارية ومحال تصليح السيارا

 كبير.

تم إسعاف المصابين إلى مستشفى عائشة إال أن مستشفيات المدينة لم تستوعب العدد الكبير من "أحمد )اسم مستعار( يقول: 
ر األطباء واألدوات الالزمة إال أنها لم تكن المصابين فتم نقل الكثير منهم إلى مستشفيات مدينتي الميادين والرقة، رغم تواف

 كافية، توفي العديد من الجرحى بعد فترة من إسعافهم".

 إلى وتوجهت الدبس معاذ منزل في الصاروخ سقط حيث األولى بالضربة سمعت:" العدالة لمنظمة قال الحادثة على شاهد 
 البوكمال، مستشفيات تكفي  لم العشرات، مقتل إلى أدى ما ثانية مرة الطائرة أغارت متر 100 بحوالي وصولي قبل المكان،
  ".للعالج العراق إلى نقلوا الجرحى بعض

 أطفال من عائلة واحدة: 6مقتل -2
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القديم المالصق  من أطفاله، انتقل معاذ من منزله (6)استهدفت إحدى الغارات منزل معاذ عبد الرحيم الدبس ما أدى إلى مقتل 
المحكمة، لم يكن يتوقع أن يقصف  لمحكمة تابعة للتنظيم إلى منزل جديد بجانب جامع عمر بن الخطاب خوفاً من استهداف مقر

يقول معاذ  مقر عسكري وال يوجد في المبنى الذي يسكنه أي بيت ألي عنصر من التنظيم.منزله الذي ال يوجد بجانبه أي 
منهم،  (2)ونجا  (6)العدالة من أجل الحياة:"سقط الصاروخ األول على غرفة أوالدي الواقعة على الشارع العام، قتل  لمنظمة

جسده  الحائط وأصيب وتوفي، وابني عمر تحول القصف طار على يكن بالغرفة ولكن من شدة الضغط الذي سببه ابني سعد لم
  أبيض".  لطائرة ولكن شاهدتها في السماء، كانت عالية جداً ولونها أسمع أي صوت صغيرة  نتيجة القصف أيضاً، لم إلى قطع

 

معاذ الدبس   سنوات، إبراهيم 10سنة، عبد الرحيم معاذ الدبس  11أطفال معاذ الذين لقوا حتفهم هم: أحمد معاذ الدبس  
 وثمانية أشهر وهم توأم. سنوات ، الحارث وسعد معاذ الدبس سنة 5سنوات، عمر معاذ الدبس 8

  

   

 مصدر الصورة والد الطفل -الطفل أحمد معاذ الدبس 
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 مصدر الصورة والد الطفل -الحارث معاذ الدبس  لالطف

من أوالدي  2وقوع الحادثة ولكنه فقد النطق مدة ستة أشهر بعد الحادثة، شاهدت يقول معاذ:" ابني محمد كان يتكلم قبل 
وجههما مهشم بسبب القصف فبدأت بالصراخ وحاول عناصر التنظيم اعتقالي ألنهم يعتبرون الصراخ في مثل هذه الحاالت 

 غير جائز شرعاً".

 

 الطفلمصدر الصورة والد  -الطفل إبراهيم معاذ الدبس  
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 مصدر الصورة والد الطفل -الطفل سعد معاذ الدبس 

 الغارة استهدفت متر، 200 حوالي للتنظيم تابع لألسلحة مستودع أنها الشهود يعتقد والتي تشرين مدرسة عن معاذ منزل يبعد 
 يقول. تشرين ومدرسة معاذ منزل بين المسافة بمنتصف وتقع متراً  100 حوالي مسافة معاذ منزل عن تبعد نقطة الثانية
 من أتضرر أن أتوقع ولم بعيني، شئ أشاهد لم ولكن لألسلحة مستودع بوجود كثيراً  سمعت المدرسة، استهداف أتوقع كنت:"معاذ
 ".الدرجة لهذه يخطئ أن للصاروخ يمكن وال بعيدة مسافة تعتبر المدرسة عن تفصلني التي متر 200 مسافة أن حيث قصف أي

  

  

 الطفل والد الصورة مصدر - الدبس معاذ الرحيم عبد الطفل
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 الطفل والد الصورة مصدر - الدبس معاذ عمر الطفل

 كانت إذا أعرف ال كغ (5) حوالي الواحدة تزن الحديد من قطع( 7) أو (6) فشاهدت أيام عدة بعد المنزل إلى عدت:"معاذ يكمل
 ".مباشرة القصف بعد القطع هذه وجدت ولكن منزلي في سقط الذي الصاروخ محتويات من
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  ً  :النتائج:ثامنا

 الساعة وفي بالمدنيين مكتظ حي باستهداف وحلفائها السورية الحكومية للقوات تابعتان  أنهما يرجح حربيتان طائرتان قامت-1
 الدولية اللجنة دراسة من(  14) القاعدة يخالف ما وهذا المئات وإصابة مقتل إلى أدى ما ذروته في االكتظاظ فيها يكون التي

 .العرفي الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب

  

 السيد منزل في غرفة األولى الغارة استهدفت حيث عسكرية األهداف أن من للتحقق يمكن ما كل المهاجمة األطراف تبذل لم-2
ً  الثانية الغارة استهدفت كما أطفاله من (6) مقتل إلى أدت الدبس معاذ ً  موقعا  يخالف ما وهذا الوقود بيع محالت فيه تكثر مدنيا

 .العرفي الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسة من(  16) والقاعدة(  15) القاعدة

 تحوي أنها يرجح المستهدف الحي في الواقعة تشرين مدرسة فإن الحياة أجل من العدالة  منظمة قابلتهم من جميع شهادة وفق-3
 المدنيين بين األرواح في كبيرة خسائر أوقع والذي الحي استهدف الذي القصف أن إال الدولة، لتنظيم تابع أسلحة مستودع على

 .الستة األطفال فيها قتل التي وهي متر 200 مسافة عنها تبعد وأخرى  األمتار عشرات مسافة المدرسة عن تبعد نقطة استهدف

 يخالف ما وهذا الهجوم في استخدمت أنها المنزل صاحب يرجح الوزن ثقيلة الحديد من قطع المستهدفة المنازل إحدى في وجد-4
 .العرفي الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسة من(  17) القاعدة

 اللجنة دراسة من( 20) القاعدة يخالف ما وهذا المدنيين بين ضحايا وقوع يجنب بما مسبّق إنذار أي المهاجمة الجهة توجه لم-5
 .العرفي الدولي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية
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 ً  :التوصيات:تاسعا

 منظمة العدالة من أجل الحياة  بما يلي:توصي  

   

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

 الناجين وذوي الضحايا:-2

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

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

جراءات الالزمة إلحالة الملف السوري إلى القضاء بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم العمل على اتخاذ كافة اإل
 خاصة وأن يقوم المجلس بمسؤولياته والبدء بإجراءات حقيقية لضمان المحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب.

 المجتمع الدولي:-4

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

 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.-

تقلة ومحايدة في الحاالت المفصلة في هذا التقرير وغيره حيث تتوافر معلومات تفيد بوقوع ضمان إجراء تحقيقات مس-
 انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وتقديم األشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى محاكمات تفي بالمعايير الدولية.

 الحكومة السورية:-5

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

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

 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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