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اجلمعة 30 تشرين الثاين 2018

تقرير عن استهداف املعابر املائية بعد 
تدمري اجلسور يف حمافظة دير الزور
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: حتليل بياانت احلوادث يُظهر منطاً ُمتعمداً يف استهداف اهلاربني من جحيم قصف قوات احللف السوري الروسي
اثلثاً: حصيلة استهداف املعابر املائية على يد أطراف النزاع الرئيسة حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

رابعاً: أبرز اهلجمات على املعابر املائية
خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
يقطــع هنــر الفــرات مســافة 135كــم داخــل أراضــي حمافظــة ديــر الــزور، ويســتمر حــى مدينــة البوكمــال احلدوديــة حيــث يدخــل 
األراضــي العراقيــة، أمــا عــن مدينــة ديــر الــزور حتديــداً فيخرتقهــا فــرع هنــر الفــرات الصغــر مــن وســطها، أمــا الفــرع الكبــر فيمــر مــن 
طرفهــا الشــمايل، ويفصــل بــني حمافظــي ديــر الــزور واحلســكة، وقــد أقــام ســكان احملافظــة علــى مــدى عصــور عــدداً مــن اجلســور 
للتَّنقــل بــني ضفــاف النهــر، الــي تفصــل عــدة قــرى وبلــدات يف احملافظــة وعــدة أحيــاء يف ديــر الــزور، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية 
حلقوق اإلنسان تقريراً حتدَّثت فيه عن أمهية تلك اجلسور من الناحية االجتماعية واالقتصادية والطبية، وعن تدمر تلك اجلسور 
بشــكل شــبه كامــل مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية وقــوات التَّحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.

ال يســتطيع ســكان احملافظــة االســتمرار يف حياهتــم املعيشــية اليوميــة دون تنقــل علــى ضفــاف النهــر، وقــد انعكــس تدمــر اجلســور 
علــى تنقالهتــم بشــكل كبــر، وأضعــف احلركــة االقتصاديــة؛ مــا اضطــرَّ الســكان إىل تكثيــف اللجــوء إىل املعابــر املائيــة، واملعابــر 
املائيــة هــي عبــارة عــن حمطــات يتجمــع فيهــا املدنيــون ليتــمَّ نقلهــم بواســطة القــوارب والســفن الصغــرة أو العبــارات املائيــة إىل الضفــة 
املقابلــة مــن هنــر الفــرات، وابت هــذا هــو األســلوب الوحيــد للتَّنقــل ومــالذ املدنيــني الراغبــني يف اهلــروب مــن مناطــق القصــف ابجتــاه 

مناطــق أكثــر أمنــاً.
وقــد رصــد فريــق العمــل يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــدة حــوادث الســتهداف متكــرر للمعابــر املائيــة، وبشــكل أساســي 
مــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية، الــي الحقــت مدنيــني هاربــني مــن عمليــات القصــف العشــوائي الــي تشــنها تلــك 

القــوات ذاهتــا عليهــم.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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املنهجية :
إنَّ هــذا التقريــر يوثـِّـق اهلجمــات الــي متكَّــن فريقنــا مــن التَّحقــق منهــا، والــي شــنَّتها كل مــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية 
وقــوات التَّحالــف الــدويل علــى املعابــر املائيــة علــى هنــر الفــرات، وإنَّ مجيــع اهلجمــات املوثقــة لدينــا قــد وقعــت يف حمافظــة ديــر الــزور 

ويف مناطــق كانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش عنــد حــدوث تلــك اهلجمــات.

كمــا تبــنيَّ لنــا خــالل حتقيقاتنــا أنَّ هــذه املعابــر مل تكــن تســتخدم بشــكل منتظــم لدعــم العمليــات العســكرية لتنظيــم داعــش وأهنــا 
كانــت عبــارة عــن حمطــات يتجمــع فيهــا املدنيــون القاطنــون يف مناطــق ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش لعبــور النهــر، كمــا أظهــرت 
عمليــات الرصــد أن تنظيــم داعــش كان يســتخدم لنقــل عناصــره وآلياتــه معابــر أخــرى ليســت ذاهتــا املوثَّقــة يف هــذا التقريــر، بنــاء 
على ذلك فإننا نؤكد أنَّ مجيع اهلجمات املوثقة لدينا، الي اســتعرضناها يف هذا التقرير كانت تســتهدف جتمعات مدنيَّة خالية 
مــن أيَّــة آليــات عســكرية أو عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم داعــش يف أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا كمــا أننــا مل نوثِـّـق توجيــه أيِّ 

حتذيــر مــن قبــل القــوات املعتديــة للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.  

خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــى اآلن، يقــوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا ورَد 
ضمــن هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت 
ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حملدوديــة 
اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر 
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر 
مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــني وعاينــت جثــث 

الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

حيتوي هذا التَّقرير على 4 رواايت حصلنا عليها عر حديث مباشــر مع شــهود عيان أو ذوي ضحااي وانجني، ومل يتم أخذ هذه 
الــرواايت مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي 
يُقدِّموهنا يف هذا التقرير دوَن أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أيَّة حوافز، كما حاولت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جتنيَب الشهود 

معاانة تذكُّر االنتهاك، ومتَّ منُح ضماٍن بعدم كشــف هوية كل من أبدى رغبته يف اســتخدام اســم مســتعار.
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حتدَّثنا يف هذا التقرير عن 20 معر تعرضوا لـ 31 حادثة اعتداء على يد قوات احللف السوري الروسي وقوات التحالف الدويل.

كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء 
حمليــون عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا 
انشــطون موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــر الــذي حلــق ابلقــوارب والعبّــارات إثــر اهلجمــات الــي 

نفَّذهتــا األطــراف الفاعلــة.

حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية. 

اثنيــاً: حتليــل بيــاانت احلــوادث يُظهــر منطــاً ُمتعمــداً يف اســتهداف اهلاربــن مــن جحيــم قصــف قــوات 
احللــف الســوري الروســي:

عــادة عندمــا تبــدأ قــوات احللــف الســوري الروســي بشــنِّ غــارات علــى بلــدة معينــة يبــدأ أهلهــا ابهلــروب خوفــاً علــى حياهتــم وحيــاة 
أبنائهــم، ويعتمــدون يف االنتقــال مــن ضفــة إىل أخــرى علــى قــوارب بدائيــة وحمليــة الصنــع، معظمهــا قــدمي وحباجــة إىل صيانــة، لكــنَّ 
املــواد غــر متوفــرة لذلــك؛ مــا جيعــل رحلــة اهلــروب خطــراً حبــدِّ ذاهتــا، لقــد ســجلنا عــدة حــوادث غــرق هلــذه القــوارب. خلَّفــت هــذه 
احلــوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 17 مدنيــاً قضــوا غرقــاً بينهــم ســبعة أطفــال وســيدة واحــدة، وعلــى الرغــم 
مــن خــوف األهــايل وهروهبــم مــن املــوت، ومــن املخاطــر الفظيعــة أثنــاء رحلــة اهلــروب إال أن طائــرات احللــف الروســي الســوري 
قامــت مبالحقتهــم وقصفهــم خــالل رحلــة العبــور يف تصــرف ُيشــر إىل مــدى الربريــة الــي وصلــت إليهــا هــذه القــوات يف التعامــل 

مــع املدنيــني الفاريــن.
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لقــد أظهــر حتليــل بيــاانت احلــوادث املوثَّقــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ 90 % مــن اهلجمــات الــي 
نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي علــى املعابــر املائيــة قــد اســتهَدف جتمعــات للمدنيــني أثنــاء حماولتهــم النــزوح والفــرار مــن 

عمليــات القصــف الــي تنفذهــا هــذه القــوات علــى قراهــم وبلداهتــم ابجتــاه قــرى موجــودة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات.
وقد برزت هذه االســرتاتيجية الوحشــية بشــكل واضح يف املعركة الي شــنَّتها قوات احللف الســوري الروســي على ريفي دير الزور 
الشــرقي والغــريب )قــرى شــامية الواقعــة غــرب هنــر الفــرات(، الــي بــدأت منــذ منتصــف آب/ 2017 حــى هنايــة تشــرين الثــاين/ 
2017 حيــث ســجَّلنا خالهلــا مــا ال يقــل عــن 25 حادثــة اعتــداء علــى معابــر تركَّــزت مجيعهــا يف قــرى ريــف ديــر الــزور الشــرقي 

)قــرى شــامية(، وقــد اســتهدفت معظــم هــذه اهلجمــات مدنيــني انزحــني إىل الضفــة املقابلــة )قــرى جزيــرة(.

اثلثــاً: حصيلــة اســتهداف املعابــر املائيــة علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 20 معــر مائــي تعــرَّض للهجــوم مــن قبــل ثالثــة جهــات رئيســة، مجيــع 
املعابــر تقــع يف حمافظــة ديــر الــزور، وقــد ســجَّلنا تعــرض املعــر ذاتــه لعــدة هجمــات مــا ُيشــر إىل تعمُّــد اســتهدافها وإحلــاق األذى 
والضــرر ابملدنيــني؛ حيــث ســجلنا 31 حادثــة اعتــداء علــى املعابــر املائيــة بــني 28/ تشــرين الثــاين/ 2014 -اتريــخ أول حادثــة 
اســتهداف للمعابر املائية حبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان- حى 30/ تشــرين األول/ 2018، توزَّعوا 

حســب اجلهــات الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 15
- القوات الروسية: 13

- قوات التحالف الدويل: 3
 

تسبَّبت هذه اهلجمات يف مقتل 241 مدنياً بينهم 28 طفاًل و23 سيدة )أنثى ابلغة( يتوزعون حبسب اجلهات الفاعلة إىل:
- قوات النظام السوري: 98 بينهم 7 أطفال، و9 سيدة

- القوات الروسية: 143 مدنياً بينهم 21 طفاًل، و14 سيدة

كما ترافقت اهلجمات على املعابر بوقوع ما ال يقل عن 15 جمزرة توزَّعت حسب اجلهات الفاعلة على النحو التايل: 
- قوات النظام السوري: 9

- القوات الروسية: 6
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رابعاً: أبرز اهلجمات على املعابر املائية: 
ألف: قوات النظام السوري:

معرب حطلة - دير الزور:
يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتَّنقــل بــني قريــة حطلــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي ومدينــة ديــر الــزور، اســتهدفت مدفعيــة اتبعــة 
لقــوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس 21/ أيلــول/ 2014 منطقــة املعــر مــن جهــة قريــة حطلــة بقذائــف عــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل 

9 مدنيــاً بينهــم 1 طفلــة.

معرب الرمادي – أبو احلسن:
يقــع هــذا املعــر يف قريــة الرمــادي التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي، يســتخدمُه املدنيــون للوصــول إىل قريــة أبــو 

احلســن -الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات بريــف ديــر الــزور الشــرقي- بواســطة العّبــارات والقــوارب املائيــة.
يــوم الثــالاثء 28/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت 
منطقــة املعــر مــن جهــة قريــة الرمــادي؛ مــا أدى إىل مقتــل مــا ال يقــل عــن 11 مدنيــاً، إضافــة إىل دمــار كبــر يف القــوارب الــي 

يســتخدمها املدنيــون لعبــور النهــر.
 

معرب السيال – الشعفة:
يقــع املعــر يف قريــة الســيال التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي، يســتخدمُه املدنيــون للوصــول إىل بلــدة الشــعفة 

-الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات بريــف ديــر الــزور الشــرقي- بواســطة العبّــارات والقــوارب املائيــة.
يــوم اإلثنــني 6/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة 

املعــر؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً بينهــم 3 طفــاًل، و2 ســيدة ودمــار عــدد مــن العبّــارات والقــوارب املائيــة علــى ضفــة النهــر.

معرب الغربة – الشعفة:
يقــع يف قريــة الغــرة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي، يســتخدمُه املدنيــون للوصــول إىل بلــدة الشــعفة -الواقعــة 

علــى الضفــة الغربيــة لنهــر الفــرات بريــف ديــر الــزور الشــرقي- بواســطة العّبــارات والقــوارب املائيــة.
تعرضــت منطقــة املعــر هلجــوم جــوي يــوم الســبت 11/ تشــرين الثــاين/ 2017، حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
النظــام الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً، ودمــار عــدد مــن العبّــارات والقــوارب املائيــة 

الــي كانــت متجمعــة عنــد ضفــة النهــر. 
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معرب حوائج ذايب جزيرة - اخلريطة:
يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتنقــل مــن قريــة حوائــج ذايب جزيــرة ابجتــاه بلــدة اخلريطــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي -الواقعــة علــى 

الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات- بواســطة العبّــارات والقــوارب املائيــة.
تعرضــت منطقــة املعــر هلجــوم جــوي يــوم اإلثنــني 11/ أيلــول/ 2017، حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر مــن جهــة قريــة حوائــج ذايب جزيــرة؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم 1 
طفلــة، و2 ســيدة، إضافــة إىل دمــار معظــم العبّــارات املوجــودة علــى املعــر. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

   
معرب البوليل – جديد عكيدات:

يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتَّنقــل بــني بلــدة البوليــل بريــف ديــر الــزور الشــرقي وقريــة جديــد عكيــدات بريــف ديــر الــزور الشــرقي 
-الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات- بواســطة العبّــارات والقــوارب املائيــة.

تعرضــت منطقــة املعــر هلجــوم جــوي يــوم الســبت 16/ أيلــول/ 2017، حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر مــن جهــة بلــدة البوليــل؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً بينهــم 1 طفــل، إضافــة 
إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف العبّــارات والقــوارب النهريــة عنــد ضفــة املعــر. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

 
معرب السوسة – السكرية:

يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتَّنقــل مــن بلــدة السوســة ابجتــاه قريــة الســكرية بريــف ديــر الــزور الشــرقي -الواقعــة علــى الضفــة 
اليســرى لنهــر الفــرات- ابســتخدام العبّــارات والقــوارب املائيــة.

تعرضــت منطقــة املعــر هلجــوم جــوي يــوم الســبت 11/ تشــرين الثــاين/ 2017، حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
النظــام الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت املعــر املائــي يف بلــدة السوســة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً بينهــم 2 طفــاًل و2 ســيدة 
انزحــون مــن مدينــة القوريــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، إضافــة إىل دمــار عــدد مــن العّبــارات والقــوارب املائيــة علــى ضفــة املعــر. 

ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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ابء: القوات الروسية:
معرب البوليل – الدحلة:

يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتَّنقــل بــني بلــدة البوليــل بريــف ديــر الــزور الشــرقي وقريــة الدحلــة -الواقعــة علــى الضفــة اليســرى 
ــارات والقــوارب املائيــة. لنهــر الفــرات بريــف ديــر الــزور الشــرقي- بواســطة العّب

األحــد 10/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 12:45 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــني متتاليتــني -بفــارق زمــي 
يقــارب مخــس دقائــق- ابلصواريــخ؛ ُمســتهدفاً املعــر النهــري بــني بلــدة البوليــل وقريــة الدحلــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً بينهــم 

3 طفــاًل، و1 ســيدة، إضافــة إىل دمــار معظــم العبّــارات علــى املعــر. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع يــان وهــاب1، وهــو طالــب جامعــي مــن بلــدة البوليــل، قــال يــان إنــه مســع يــوم 
ــح أن تكــون  اهلجــوم هديــر ثــالث طائــرات حربيــة حتلــق فــوق مســاء البلــدة، كان يصعــب عليــه رؤيتهــا بشــكل واضــح لذلــك رجَّ
روســية: “قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــراً مسعــت صــوت انفجــار ضخــم مث شــاهدت أعمــدة الدخــان تتصاعــد ابلقــرب مــن 
منطقــة املعــرب النهــري، الــذي يســتخدمه النــاس للتنقــل بــن بلــدة البوليــل وبلــدة الدحلــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات، 
منــزيل يقــع علــى بعــد قرابــة 12 كــم مــن املعــرب” قــال يــان إن انفجــاراً آخــَر وقــع بعــد االنفجــار األول بقرابــة مخــس دقائــق، 
حيــث اســتهدف الطــران منطقــة املعــر مــرة أخــرى: “توجهــت إىل املوقــع بعــد قرابــة ســاعة شــاهدت عشــرات اجلثــث واجلرحــى 
علــى ضفــة النهــر، لقــد دمــرت الغــارات الســيارات والعبّــارات الــي كانــت موجــودة علــى املعــرب، كان املشــهد قاســياً للغايــة، 
ــارة تُقــل مخســة مدنيــن يف أثنــاء عبورهــا النهــر للوصــول إىل  قــال يل أحــد الناجــن إنَّ الطــريان اســتهدف ابدئ األمــر عّب
قريــة الدحلــة، قتلتهــم الغــارة مجيعــاً وبينمــا كان األهــايل علــى ضفــة النهــر حياولــون إخــراج اجلثــث، عــاود الطــريان اســتهدافه 
املــكان ذاتــه؛ تســبَّب القصــف يف مذحبــة حقيقيــة، 40 مدنيــاً قتلــوا يف تلــك اهلجمــات كل ذنبهــم أهنــم كانــوا حياولــون عبــور 

النهــر، ال يوجــد هنــا تنظيــم داعــش وال أســلحة، ملَ يســتهدفون املدنيــن اهلاربــن؟”
  

مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية لقصف معر البوليل - الدحلة 10/ 09/ 2017
مقطع مصور يظهر غارة من طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي على معر البوليل – الدحلة 10/ 09/ 2017

1  عر تطبيق واتساب

https://www.youtube.com/watch?v=MXGEZ9gWwgQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s8BvXkVdBns&feature=youtu.be
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معرب البوليل – الصبحة:
يســتخدم املدنيــون هــذ املعــر للتنقــل بــني بلــدة البوليــل بريــف ديــر الــزور الشــرقي وقريــة الصبحــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي -الواقعــة 

علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات- بواســطة العبّــارات والقــوارب املائيــة.
تعــرض املعــر هلجــوم جــوي يــوم األحــد 10/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً بينهــم 3 طفــاًل، و1 ســيدة، إضافــة إىل دمــار 
أغلــب العبّــارات علــى املعــر. ابلتزامــن مــع هــذا اهلجــوم رصــدان هجومــاً آخــر اســتهدف معــر البوليــل – الدحلــة الــذي يبعــد عــن 

معــر البوليــل – الصبحــة قرابــة 1.5كــم.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أبــو يــزن2، -ابــن عــم أحــد الناجــني مــن اهلجــوم- وأفــادان: “كان ابــن عمــي 
ينتظــر علــى معــرب البوليــل – الصبحــة للتوجــه إىل قريــة الصبحــة بعــد أن اشــتدَّ القصــف علــى بلدتنــا، كان الطــريان الروســي 
والســوري يقصــف البلــدة منــذ ثالثــة أايم، إضافــة إىل قصــف يُنفــذه النظــام الســوري مــن مدفعيتــه املتمركــزة يف مطــار ديــر 
الــزور العســكري، معظــم أهــايل البلــدة بــدأوا ابلنــزوح إىل القــرى الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات، كان عشــرات 
املدنيــن يتجمعــون علــى املعابــر ينتظــرون القــوارب والعبّــارات، قــال ابــن عمــي إنَّ الطائــرة حلقــت فــوق املعــرب لثــواٍن وبــدأ 
النــاس ابلصــراخ خوفــاً مــن القصــف، احتمــى ابــن عمــي يف منطقــة منخفضــة قبــل أن تلقــي الطائــرة محولتهــا مــن الصواريــخ 
وبعــد عشــر دقائــق غــادرت الطائــرة األجــواء وتوجــه إىل ضفــة املعــرب، وصــف يل مــا شــاهده مــن جثــث ومصابــن قــال إن 
عشــرات اجلثــث كانــت تطفــو علــى ســطح النهــر، وبعضهــا كان مكدســاً علــى ضفتيــه، كمــا أن عائــالت كاملــة احرتقــت 

جثثهــا داخــل الســيارات بينمــا كانــت تنتظــر العبّــارة لنقلهــا”.

معرب بقرص حتتاين - الشحيل:
يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتنقــل مــن قريــة بقــرص حتتــاين بريــف ديــر الــزور الشــرقي ابجتــاه مدينــة الشــحيل بريــف ديــر الــزور 

الشــرقي -الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات- بواســطة العّبــارات والقــوارب املائيــة.
تعــرض املعــر هلجــوم جــوي يــوم األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017 حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ 
عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر مــن جهــة قريــة بقــرص حتتــاين؛ مــا أدى إىل تضــرر واحــرتاق مجيــع العّبــارات املوجــودة علــى املعــر 

وخروجــه عــن اخلدمــة.

2 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع بشــر3 -طالــب جامعــي مــن مدينــة الشــحيل-، كان بشــر ينتظــر أحــد أقاربــه 
علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات عندمــا وقــع اهلجــوم: “قرابــة الســاعة العاشــرة صباحــاً كانــت هنــاك ثــالث طائــرات حتلــق 
علــى علــٍو مرتفــع، مل أســتطع أن ُأميِّــز إال هديرهــا وملعاهنــا يف الســماء، وبعــد قرابــة ربــع ســاعة طلــب منــا بعــض أصحــاب 
ــارات املائيــة إخــالء املنطقــة خوفــاً مــن قصــف الطــريان للمعــرب، ابتعــدت قليــاًل، لكنــي بقيــت أراقــب املــكان، وبعــد  العّب
دقائــق أصبــح صــوت هديــر الطائــرة مرعبــاً مث ســقطت الصواريــخ علــى منطقــة املعــرب مــن جهــة قريــة بقــرص، حلســن احلــظ 
أنَّ أغلــب املدنيــن متكَّنــوا مــن إخــالء املعــرب قبيــل القصــف، لكــنَّ األضــرار املاديــة كانــت كبــرية، كان الدخــان يتصاعــد 

مــن بعــض الســيارات والعّبــارات”.
 

معرب العباس – هجن:
يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتنقــل مــن بلــدة العبــاس بريــف ديــر الــزور الشــرقي ابجتــاه مدينــة هجــني بريــف ديــر الــزور الشــرقي 

-الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات- بواســطة العّبــارات والقــوارب املائيــة. 
تعــرض املعــر هلجــوم جــوي يــوم األربعــاء 11/ تشــرين األول/ 2017، حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 
صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر مــن جهــة بلــدة العبــاس؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً، إضافــة إىل دمــار واحــرتاق عــدد 

مــن العّبــارات املائيــة.

معرب صبيخان – سويدان جزيرة:
يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للنتقــل مــن مدينــة صبيخــان بريــف ديــر الــزور الشــرقي ابجتــاه قريــة ســويدان جزيــرة -الواقعــة علــى 

ــارات والقــوارب املائيــة. الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات بريــف ديــر الــزور الشرقي-بواســطة العّب
تعــرض املعــر هلجــوم جــوي الثــالاثء 10/ تشــرين األول/ 2017 عندمــا قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ 

عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر مــن جهــة مدينــة صبيخــان؛ مــا أدى إىل دمــار عــدد مــن العبّــارات املائيــة والقــوارب.

معرب القورية – قرية الشنان:
يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للنتقــل بــني مدينــة القوريــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي وقريــة الشــنان علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات 

بريــف ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة العّبــارات والقــوارب املائيــة.
تعرضت منطقة املعر هلجوم جوي األربعاء 4/ تشرين أول/ 2017، حيث قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ 

عدة استهدفت منطقة املعر من جهة مدينة القورية؛ ما أدى إىل مقتل 13 مدنياً بينهم 7 طفالً، وجرح قرابة من 30 آخرين.

3 عر مكاملة هاتفية

https://www.youtube.com/watch?v=c6V_VwPHUNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c6V_VwPHUNI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1TfMs9o8lrj2GvUub__3Ttg-jaZSEL68B/view
https://www.youtube.com/watch?v=h0CH1Oxrcjk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/10FdCDePKtIFMnzuP-ZoEFVnMS_slE2Jx/view
https://drive.google.com/file/d/10FdCDePKtIFMnzuP-ZoEFVnMS_slE2Jx/view
https://drive.google.com/file/d/1TfMs9o8lrj2GvUub__3Ttg-jaZSEL68B/view
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معرب القورية – الطيانة:
يســتخدم املدنيــون املعــر للتَّنقــل بــني مدينــة القوريــة وقريــة الطيانــة علــى الضفــة اليســرى لنهــر الفــرات بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 

عــر اســتخدام العّبــارات والقــوارب املائيــة.
تعرضــت منطقــة املعــر هلجــوم جــوي يــوم األربعــاء 11/ تشــرين األول/ 2017، حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 
روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر مــن جهــة مدينــة القوريــة وقريــة الطيانــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 21 مدنيــاً بينهــم 7 

طفــاًل و1 ســيدة، وجــرح قرابــة 30 آخريــن. 
 

معرب البوكمال – الباغوز:
يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتنقــل بــني مدينــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي وبلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي 

-الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفرات-بواســطة العبّــارات والقــوارب املائيــة.
تعرضــت منطقــة املعــر هلجــوم جــوي مــزدوج يــوم اخلميــس 19/ تشــرين األول/ 2017، حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح 
نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت املعــر مــن جهــة بلــدة الباغــوز، وبعــد قرابــة 15 دقيقــة عــاود الطــران اســتهدافه للمعــر 

بعــدة صواريــخ؛ تســبب اهلجــوم املــزدوج يف مقتــل 20 مــدين بينهــم 3 طفــاًل، و6 ســيدة.

حســان احلســو4 مــن أقــرابء الضحيــة ســامل الفريــح الــذي قضــى يف اهلجــوم، وقــد نقــل لنــا حســان روايــة ابــن عمــه الــذي كان 
شــاهداً علــى احلادثــة: “يومهــا كان هنــاك ثــالث طائــرات روســية حُتلِّــق يف أجــواء املدينــة وتقصــف حميطهــا، دفــع ذلــك املئــات 
مــن املدنيــن لعبــور املعــرب النهــري ابجتــاه قريــة الباغــوز، قرابــة الســاعة 15:40 اســتهدف الطــريان الروســي املعــرب بثالثــة 
صواريــخ واســتهدف جتمعــاً لســيارات املدنيــن، الــي تقــف جبانــب املعــرب” قــال حســان إنَّ غــارة جويــة اثنيــة قصفــت املعــر 

احــرتاق عــدد مــن العبّــارات والســيارات جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى معــر القوريــة – قريــة الشــنان املائــي يف مدينــة القوريــة 
بريف دير الزور الشــرقي 4/ 10/ 2017

4 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

https://drive.google.com/file/d/1v84iIKx_ym8aY3ymWSaG5PcYbwsVZqGq/view
https://drive.google.com/file/d/14Wtp-axUxXTWVen3OuXy1OCwoTDu4dXc/view
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ــاين  بعــد قرابــة 15 دقيقــة مــن اهلجــوم األول، كان حينهــا النــاس يتجمَّعــون إلســعاف ضحــااي الغــارة األوىل “وقــع اهلجــوم الث
أبربعــة صواريــخ اســتهدفت العشــرات مــن املدنيــن، قتلــت الغــارة الثانيــة اجلميــع، املصابــن واملســعفن، مل تكتــِف الطائــرات 

بقصــف املدينــة بــل قصفــت حــى معــرب النــاس للهــروب”.
 

معرب حسرات – الشعفة:
يســتخدم املدنيــون املعــر للتنقــل بــني قريــة حســرات التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي وبلــدة الشــعفة بريــف ديــر 

الــزور الشــرقي-الواقعة علــى الضفــة املقابلــة لنهــر الفــرات- بواســطة العّبــارات والقــوارب املائيــة.
 تعرضــت منطقــة املعــر هلجــوم جــوي يــوم اخلميــس 23/ تشــرين الثــاين/ 2017 حيــث قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 
روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت منطقــة املعــر مــن جهــة قريــة حســرات؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً بينهــم 2 طفلــة و2 ســيدة، 

إضافــة إىل دمــار عــدد مــن العبّــارات والقــوارب املائيــة.
 

اتء: قوات التحالف الدويل:
معرب امليادين – احلوايج:

يســتخدم املدنيــون هــذا املعــر للتنقــل بــني مدينــة املياديــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي وقريــة احلوايــج بريــف ديــر الــزور الشــرقي -الواقعــة 
على الضفة املقابلة لنهر الفرات- بواســطة العّبارات والقوارب املائية.

تعرضــت منطقــة املعــر مــن جهــة مدينــة املياديــن هلجومــني جويــني متتاليــني يومــي اجلمعــة والســبت 28 و29/ نيســان/ 2017 
مــن قبــل طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات الّتحالــف الــدويل، تســبَّب اهلجومــان يف تدمــر عــدد كبــر مــن العبّــارات والقــوارب الــي 

كانــت تتواجــد علــى ضفــة املعــر.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:  
االستنتاجات القانونية:

1. حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــر اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة أو غــر املتناســبة، هجمــات غــر مشــروعة، وإنَّ 
اعتــداء القــوات احلكوميــة والروســية وأيضــاً قــوات التحالــف الــدويل علــى املعابــر املائيــة هلــو اســتخفاف صــارخ أبدىن معايــر القانــون 

الــدويل اإلنســاين.
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2. خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي وقــوات التحالــف الــدويل بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 
2139 و2254 القاضيَــني بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا 

األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
3. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــني عــزل، وابلتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفَّــرت فيهــا األركان كافــة.
4. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي وقــوات التحالــف الــدويل تُعتــر مبثابــة انتهــاك 
للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القذائف قد أُطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجَّه إىل هدف عسكري حمدد.

5. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه ابرتــكاب جرائــم حــرب.

• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.
 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن هــذا االنتهــاك املتمثــل 

يف قصــف املعابــر املائيــة، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.
 

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
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• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P( وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد 
كــويف عنــان، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي 

أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

 
إىل التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية:

• جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنســاين الدويل والقانون الدويل العريف، وابلتايل فإنَّ دول التحالف الدويل 
ــل التبعــات املرتتبــة عــن هــذه االنتهــاكات  ــل مســؤولية االنتهــاكات الــي رصــدان بعضهــا يف هــذا التقريــر، وجيــب أن تتحمَّ تتحمَّ

كافــة، وحتــاول أبقصــى مــا يكــن جتنــب تكرارهــا.
• زايدة الفريق العامل يف متابعة وحتقيق احلوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر يف هذا اجملال.

• إعداد خريطة بياانت ُتظهر املناطق األكثر تضرراً من اهلجمات اجلوية.
• الدفع ابجتاه البدء يف معاجلة اآلاثر االقتصادية واملعنوية لتلك اهلجمات.

• متابعــة االنتصــار العســكري علــى تنظيــم داعــش وختليــص بقيــة املناطــق مــن آاثره، والعمــل اجلــدي علــى أتســيس قيــادة جمتمعيــة 
ديقراطيــة ُيشــارك فيهــا بشــكل فاعــل أبنــاء تلــك املناطــق.

• حماسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه يف اهلجمات على املعابر املائية.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني يف حمافظة دير الزور الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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