الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األحد  14كانون األول 2014

قصف قوات التحالف يوقع ضحااي مدنيني يف دير الزور
القوات احلكومية تقتل أكثر من  80ضعفاً من املدنيني السوريني يف املدة نفسها

حمتوايت التقرير:
أوالً :مقدمة.
اثنياً :ملخص احلوادث.
اثلثاً :تفاصيل احلوادث.
رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.
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أوالً :مقدمة:
بدأت قوات التحالف الدويل محلتها العسكرية املوجهة ضد تنظيم داعش
بتاريخ  /23أيلول ،2014 /قام تنظيم داعش بعد ذلك مباشرة إبخالء معظم مقراته
الرئيسة يف حمافظة الرقة وحمافظة دير الزور ،مث قام بعمليات إعادة نشر وتوزيع ملقاتليه،
وعمل على اختاذ مقرات جديدة بني املباين السكنية للمدنيني ،ونشر حواجز عسكرية
ابلقرب من تلك املقرات.
خلفت هجمات قوات التحالف منذ بداية اهلجمات بتاريخ  /23أيلول وحىت طباعة
هذا التقرير مقتل ما اليقل عن  40مدنياً ،بينهم  8أطفال و 6نساء.
قتلت القوات احلكومية يف املدة نفسها ما اليقل عن  3273مدنياً ،بينهم 404
أطفال ،و 327امرأة و 411حتت التعذيب.
قتل تنظيم داعش  117مدنياً ،بينهم  9أطفال وامرأاتن ،و 21حتت التعذيب.
قتلت قوات املعارضة املسلحة يف املدة نفسها  123مدنياً ،بينهم  35طفالً ،و11
امرأة.
يبدو أن احلكومة السورية استغلت احلرب على تنظيم داعش وصعدت هجماهتا
الوحشية ضد املناطق اخلارجة عن سيطرهتا ،والقصف العشوائي خيلف دائماً ضحااي
مدنيني بنسبة تتجاوز الـ .%80
كما أنه من املؤكد مقتل العديد من العناصر التابعني لتنظيم داعش ،لكن تنظيم داعش
ال ينشر أي شيء عنهم ،ومينع اإلعالميني احملليني من العمل ،وابلتايل ال يوجد منهجية
أو إمكانية ملعرفة عدد الضحااي الذين يسقطون من قبل التنظيم ،كما ال ميكن معرفة
الضحااي من قوات اجليش واألمن والشبيحة التابعني للقوات احلكومية ،وعادة تتبىن هذه
اإلحصائيات الغري منطقية وسائل إعالم هتدف إىل حتقيق مكاسب مادية على حساب
املوضوعية واملوثوقية.
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اثنياً :ملخص احلوادث:

استهدفت طائرات قوات التحالف الدويل بئري نفط يف ريف دير الزور على مدى يومني متتالني ،ما تسبب ابحرتاقهما ،ومقتل
 14مدنياً على األقل ،وإصابة حنو  20آخرين ،وقد طال القصف:
 - 1بئراً نفطياً يُسيطر عليه تنظيم داعش ،ويقع يف حقل التنك يف ابدية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي ،وقع ذلك مساء
يوم اجلمعة بتاريخ  /7تشرين الثاين ،2014 /تسبب القصف مبقتل  12مدنياً ،وإصابة  13آخرين ،معظمهم حبالة حرجة،
وهم من جتار وعمال النفط الذين كانوا يتجمعون حول البئر لشراء النفط اخلام من عناصر التنظيم.
 - 2بئراً نفطياً يسيطر عليه تنظيم داعش ،ويقع يف حقل اخلراطة النفطي ،يف ابدية اخلريطة بريف دير الزور الغريب ،وقع ذلك
مساء يوم السبت بتاريخ  /8تشرين الثاين ،2014 /تسبب القصف مبقتل مدنيني ،أحدمها من مقاتلي املعارضة املسلحة
سابقاً وقد اعتزل العمل املسلح ،وإصابة  7آخرين ،وهم من جتار وعمال النفط الذين كانوا يتجمعون حول البئر لشراء النفط
اخلام من عناصر التنظيم.
كما ننوه إىل تعذر احلصول على صور توضح آاثر القصف ونتائجه ،بسبب سياسية املنع والرتهيب اليت
ميارسها تنظيم داعش حبق أي شخص ميكن أن يصور احلدث أو ينقل معلومات يف املناطق اليت يُسيطر
عليها التنظيم كافة.

اثلثاً :تفاصيل احلوادث:

أوالً :ريف دير الزور الشرقي /حقل التنك النفطي
يوم اجلمعة  /7تشرين الثاين ،2014 /وعند حنو الساعة
 9.20مساءً ،قامت قوات التحالف الدويل ابستهداف
أحد آابر حقل التنك النفطي أبربعة صواريخ بشكل مباشر،
 يقع احلقل يف ابدية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي،ويبعد حنو  4كيلو مرتات عن األبنية السكنية ،ويُسيطر عليه
تنظيم داعش ،-ما تسبب ذلك ابشتعال احلرائق يف البئر
وإحداث دمار كبري يف املكان ،نتيجة قوة انفجار الصواريخ،
كما تسببت قوة االنفجارات يف احرتاق عدد كبري من
صهاريج النفط والسيارات ،اليت تعود ملكيتها إىل بعض
موقع حقل التنك النفطي
األهايل من التجار والعمال ،الذين يعملون يف جتارة النفط،
كما احرتقت سيارة عسكرية اتبعة لتنظيم داعش أيضاً.
متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل  12مدنياً ،منهم اثنان توفيا بعد أايم عدة متأثرين جبراحهم ،معظم
اجلثث كانت متفحمة .كما جرح قرابة  13آخرين معظم إصاابهتم خطرية نتيجة احلروق البالغة اليت أصيبوا هبا ،وهم من عمال
وجتار النفط الذين كانوا يتجمعون حول البئر لنقل وشراء النفط من عناصر تنظيم داعش الذين يُشرفون على إدارته واستثماره
بشكل كامل.
ويتميز البئر الذي طاله القصف ،أبنه من أغىن آابر حقل التنك بتدفقه وغزارة موارده النفطية ،إذ يبلغ ما يُنتجه يف اليوم الواحد
أكثر من  3آالف برميل ،وله مردود اقتصادي ٍ
عال ابلنسبة للتنظيم ،لذلك يشهد املكان عمليات بيع وشراء نشيطة ومستمرة،
وهذا ما يُفسر جتمع جتار وعمال النفط أبعداد كبرية حوله ،كما أن استهداف التحالف للكثري من آابر النفط يف ريف دير
الزور أدى إىل توقف معظمها ،مثل بئر كوندستات يف ريف خشام ،فيما بقي حقل التنك وحقل العمر من أنشط آابر املنطقة.

3

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

يُعترب حقل التنك من أكرب حقول النفط يف الريف الشرقي لدير الزور ،ويضم حنو  25بئراً تتوزع على مساحة حنو  7كيلومرتات،
وسابقاً كان عناصر تنظيم داعش يتمركزون يف أربعة ٍ
مبان تُعترب مقاراً عسكرية له ،وهي حممية ابلعديد من اآلليات والسيارات
العسكرية ،وكانت تقوم تلك القوات على محاية اآلابر واستثمارها وإدارهتا بشكل كامل ،إال أن التنظيم سحب معظم قواته من
تلك املقار بعد اليوم األول لقصف قوات التحالف الدويل مواقع عدة له يف ريف دير الزور والرقة بتاريخ  /23أيلول،2014 /
حبسب ما أطلعنا على ذلك عدد من السكان احملليني ،ومنذ ذلك احلني اخنفض وجود عناصر تنظيم داعش حول اآلابر العاملة
(اليت تضخ النفط اخلام) ليصل العدد إىل  5مقاتلني تقريباً ،مع آلية واحدة بعد أن كانت تضم كل جمموعة ما اليقل عن 25
مقاتالً ،وأكثر من  6آليات عسكرية.
السيد «أبو خالد» هو أحد جتار النفط ،وقد كان شاهداً على حلظة قصف طريان التحالف الدويل أحد آابر النفط التابعة
حلقل التنك النفطي ،أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته حول احلادثة:
«قرابة الساعة التاسعة والثلث مساء يوم اجلمعة  /7تشرين الثاين ،2014 /كعاديت اليومية كنت يف حقل
اخلراطة جالساً يف سياريت أنتظر دوري على البئر حىت أقوم بتعبئة صهريج النفط الذي أسحبه وراء سياريت،
لت من السيارة
مسعت أحد سائقي صهاريج النفط يقول« :هناك ضوء يف السماء تبدو كأهنا طائرة» ،نز ُ
ُ
مسرعاً حىت أشاهد ذلك ،وابلفعل شاهدت ضوءاً صغرياً يف السماء وبدأان نسمع صوت هدير الطائرة وما
هي إال دقائق (دقيقتان أو ثالث دقائق تقريباً) حىت أصبحنا نسمع صوت الطائرة بشكل واضح جداً (كأنهُ
فتح جدار الصوت) يف هذه اللحظة نزل أغلب سائقي السيارات (صهاريج النفط) من سياراهتم وبدأو ينظرون
فسمعت أحد سائقي السيارات يقول:
إىل ضوء الطائرة ،والصوت أصبح يُسمع بشكل واضح ويزداد قوة،
ُ
«دعوان نتفرق وخنلي املكان ،رمبا تقصف الطائرة اآلن».
بدأ اجلميع يركض بعيداً عن جتمع صهاريج النفط (رتل السيارات) وبعيداً عن مكان تعبئة البئر ،وأان بدأت
ابلركض ابجتاه أحد السواتر الرتابية الواقعة يف حميط احلقل ،وتبعد عن مكان التعبئة حنو  500م ،وما هي إال
بضع دقائق ،وبينما أان مستمر ابلركض ابجتاه الساتر بدأ صوت الطائرة يرتفع أكثر ،وبدأت أمسع إطالق انر
كثيف يف اهلواء ،وهي عبارة عن مضادات الطريان اليت ميتلكها التنظيم ،وفجأة مسعت صوت انفجار هائل،
ووقعت على األرض ،ووضعت يدي على رأسي وأصبحت على بعد
وشعرت أن األرض اهتزت من حتيت،
ُ
وبدأت أنظر
 200مرت من الساتر ،هنضت بسرعة وواصلت الركض حىت وصلت إىل الساتر و
ُ
ُ
اختبأت خلفهُ
ابجتاه مكان تعبئة البئر ،شاهدت انراً ضخمة مشتعلة يف املكان ،وعدداً من صهاريج النفط حترتق ،ومسعنا
أصوات انفجارات الصهاريج (أقدر عددها بنحو  13انفجاراً) وبدأت أمسع أشخاصاً أمامي يقولون «إسعاف
إسعاف إسعاف اي عامل» ،وكان من بيننا من يكرب (هللا أكرب ،هللا أكرب) ،وكان هناك إطالق انر كثيف
ووجدت أن زجاج النوافذ قد حتطم من قوة
ابجتاه السماء من مضاد طريان ،بعد ذلك ركضت ابجتاه سياريت،
ُ
االنفجار ،ووجدت الشظااي متأل املكان ،وكان هناك سيارة مشتعلة تبعد عن سياريت  300مرتاً ،بعدها ركبت
سياريت متجهاً إىل قرييت بسرعة ابجتاه البيت ،ويف اليوم التايل أخربين بعض األصدقاء ممن جنوا من القصف أن
 10مدنيني من جتار وعمال النفط قتلوا واحرتقت جثامينهم نتيجة القصف ،وإن هناك  13آخرين أصيبوا
ومعظمهم يُعانون من حروق خطرية نتيجة اشتعال احلرائق يف املكان».

4

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

أمساء املدنيني الذين قتلوا نتيجة قصف سوق نفط يف حقل التنك:
 -1أنس األمحد اخللف الدهام من قرية الزر ريف دير الزور الشرقي.
 -2حممود الطرقي الدهام من قرية الزر ريف دير الزور الشرقي.
 -3محزة بنيان احمليسن من قرية الزر ريف دير الزور الشرقي.
 -4عبد حسني اجلاسم من قرية الدشيشة ريف احلسكة.
5ـ خليل إبراهيم حسني اجلاسم من قرية الدشيشة ريف احلسكة.
 6ـ أمحد عواد الدنيات من قرية الرقاوي ريف احلسكة.
 7ـ حممد عواد الدنيات من قرية الرقاوي ريف احلسكة.
 8ـ عبد عواد الدنيات من قرية الرقاوي ريف احلسكة .
 -9خالد احملمد من قرية سعلو ريف دير الزور الشرقي.
 -10كوان احملمد من قرية سعلو ريف دير الزور الشرقي.
 -11عبد القادر إبراهيم الصاحل من قرية الزر ومقيم يف قرية حطلة بريف دير الزور ،تويف متأثراً جبراحه بتاريخ  /11تشرين
الثاين ،2014 /نتيجة إصابته.
 -12راشد محدان العبد اجلاسم من أبناء قرية الشنان بريف دير الزور الشرقي ،يعمل سائق صهريج للنفط ،قضى متأثراً جبراحه
بتاريخ  /11تشرين الثاين.2014 /
ريف دير الزور الغريب :قصف حقل اخلراطة النفطي
قصف طريان التحالف الدويل عند حنو الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم السبت بتاريخ  /8تشرين ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.2014 /
أحد آابر النفط التابعة حلقل اخلراطة النفطي والواقع يف ابدية اخلريطة بريف دير الزور الغريب ،يبعد احلقل عن مركز مدينة
دير الزور  20كيلومرتاً تقريباً.
استهدف القصف مكان تعبئة للنفط يتبع ألحد اآلابر املوجودة يف املنطقة ،وذلك بواسطة صاروخني ما أدى إىل ارتفاع ألسنة
اللهب واحرتاق عدد من الصهاريج والسيارات اليت كانت يف املكان ،واليت ميتلكها جتار وعمال النفط من أهايل املنطقة ،حيث
يوجد الكثري منهم عادة عند هذا البئر لشراء النفط اخلام من عناصر تنظيم داعش اليت تسيطر عليه.
يوجد حول املنطقة املستهدفة عناصر وآليات مسلحة تتبع لتنظيم داعش ،وذلك هبدف محاية هذا احلقل واإلشراف عليه
ويقدر عددهم بنحو  35مقاتالً ،بينهم جنسيات أجنبية تتوزع مهامهم داخل احلقل ما بني احملاسب واملشرف على التعبئة،
وكذلك تنظيم دور التجار ،ومل نستطع التأكد خبصوص عدد اآلليات العسكرية التابعة للتنظيم اليت كانت توجد قرب املكان
أثناء القصف ،ال سيما بعد تغري تكتيك قوات التنظيم يف طريقة التنقل واستبدال استخدام اآلليات الكبرية ابلدراجات النارية،
هبدف جتنب عمليات القصف اجلوي ،وذلك حبسب ما أخربان به بعض األهايل احملليني.
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل مدنيني من عمال وجتار النفط ،أحدمها من مقاتلي املعارضة املسلحة سابقاً،
وإصابة حنو سبعة أشخاص آخرين ،بينهم حاالت خطرية.
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أمساء الضحااي:
 -1مـوسى يـاسيـن العامـر « 27عاماً» من بلدة اخلريطة،
عسكري منشق ومقاتل سابق يف حركة أحرار الشام ،سلم
نفسه لتنظيم داعش بعد سيطرهتا على ريف دير الزور يف
وقت سابق ،وتعهد ابعتزاله القتال ،ومن مث أطلق التنظيم
سراحه بعد مدة ،اعتزل العمل املسلح بعدها وعمل يف جمال
جتارة النفط.
 -2خالد جابر اجلاسم احلمد من بلدة اخلريطة وهو على
صلة قرابة ابلضحية السابقة.

موقع حقل اخلراطة النفطي

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
إن استهداف قوات التحالف لتنظيم داعش املتطرف وحده ،وترك تنظيمات وميليشيات متطرفة شيعية موالية للنظام السوري
ارتكبت جمازر تطهري اثين يف قرى حلب ،ويف ريف دمشق ،وريف محص ،تفوق يف إجرامها تنظيم داعش ،حبسب ما وثقت
ذلك الدراسة املوسعة الصادرة عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أرسل رسالة خاطئة إىل بعض أبناء الشعب السوري،
ودفع العديد من أبناء دير الزور واحلسكة إىل االنضمام إىل صفوف تنظيم داعش ،البعض من هؤالء كان يواجه تنظيم داعش
قبل ذلك.
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من أوائل اجلهات يف سوراي اليت تنبهت ونبهت من خطر تنظيم داعش املتطرف ،وأعدت يف
هذا اخلصوص دراسة موسعة غري مسبوقة يف وقتها ،حيث صدرت بتاريخ  /1شباط ،2014 /جاءت يف قرابة  52صفحة،
حول نشأة تنظيم داعش وأبرز االنتهاكات اليت مارسها ،إضافة إىل العديد من التقارير واألخبار السابقة حول االنتهاكات
اليت مارسها تنظيم داعش.
جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل العريف ،وابلتايل فإن دول التحالف تتحمل
مسؤولية االنتهاكات اليت تقع منذ بدء اهلجمات ،واليت مت رصد بعضها عرب هذا التقرير ،وجيب أن تتحمل كافة التبعات املرتتبة
على هذه االنتهاكات ،وحتاول أبقصى ما ميكن جتنب تكرارها.
لقد تسببت غارات التحالف على اآلابر واملصايف النفطية ابشتعال أسعار احملروقات بشكل كبري ،مما ولد أزمة اقتصادية خانقة،
وال بد من إجياد السبل البديلة إلغاثة األهايل يف تلك املناطق وختفيف التبعات االقتصادية عنهم ،ونعتقد أن خيار إنشاء منطقة
آمنة ،وتشييد عدد من املخيمات داخلها ،سوف خيفف الكثري من معاانة النازحني يف الداخل ،عرب جلوئهم إليها ،بل رمبا يرتك
الكثري من الالجئني يف لبنان وتركيا تلك البلدان ليقيموا يف املنطقة العازلة.
ال بد من محاية املدنيني من توحش النظام السوري وامليليشيات املتطرفة املتحالفة معه ،وفرض حظر جوي على الطائرات اليت
تلقي عشرات الرباميل املتفجرة يومياً ،وذلك ابلتوازي مع محاية املدنيني يف سوراي من توحش تنظيم داعش.

6

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

