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الثالاثء 25 نيسان 2017

دير الزور... حمافظة مقطعة األطراف

29 حادثة اعتداء على اجلسور 15 
منها على يد قوات التحالف
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حمتوايت التقرير: 
أواًل:مقدمة ومنهجية 

اثنياً: تداعيات استهداف اجلسور 
اثلثاً: امللخص التنفيذي 

رابعاً: تفاصيل استهداف اجلسور 
خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة واملنهجية:
حمافظة دير الزور الواقعة مشال شرقي العاصمة دمشق، اثين أكرب حمافظة سورية من حيث املساحة، انضمَّت بشكل واسع 

إىل احلراك الشعيب حنو الدميقراطية يف آذار/ 2011، خرجت أجزاء كبرية من احملافظة عن سيطرة قوات النظام السوري 
هناية عام 2013، تال ذلك اشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش انتهت بسيطرته عليها يف متوز/ 
2014 ابستثناء أحياء اجلورة والقصور وهرابش، ومطارها العسكري، حيث بقيت حىت اآلن خاضعة لسيطرة قوات 

النظام السوري. ميرُّ هنر الفرات عرب حمافظة دير الزور ويقسم كال من ريفيها الشرقي والغريب إىل ضفتني، كما ميرُّ عرب ريفها 
الشمايل فرع هنر الفرات املسمى “هنر اخلابور”، وخيرتق مدينة دير الزور هنر فرعي صغري.

نشأة فوق الوداين(، وتعترب 
ُ
أُقيمت على تلك األهنار قرابة 25 جسراً، منها 14 جسراً هنرايً، و11 جسراً برايً )نقصد هبا امل

اجلسور صلة الوصل األساسية اليت يستخدمها السكان للتَّنقل بني البلدات والقرى وبني الريف واملدينة، األمر الذي جعل 
منها هدفاً جلميع األطراف املتنازعة هناك، وبشكل خاص قوات التحالف الدويل والنظام السوري اللذان تسببا يف تضرر ما 
اليقل عن 16 جسراً ال نعتقد أهنا تستخدم بشكل منتظم يف دعم العمليات العسكرية، ونرى أن تدمري هذه اجلسور على 

هذا النحو الكبري، خُيالف الربوتوكول 1 املادة 56، الربوتوكول 2 املادة 15 من القانون الدويل اإلنساين.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد كبري من شهود العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاء 
إعالميني حمليني، ونعرض يف هذا التقرير 3 شهادات، كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتقَّقنا من صدقيتها، 

وقد أظهرت دماراً كبرياً يف اجلسور، وتضرُّراً يف بنيتها التحتية.
حنتفظ بنسٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية سرية، ونسٍخ احتياطية 

على أقراص صلبة، وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على منهجية عملنا العامة. 

وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يُقدِّموهنا يف هذا التقرير، 
دون أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جتنيبهم معاانة تذكُّر االنتهاك، ومتَّ 

منح ضماٍن بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته يف استخدام اسم مستعار.

اثنياً: تداعيات استهداف اجلسور املادية والصحية:
أدى قصف اجلسور وتدمريها، وخروجها عن اخلدمة، وعدم قدرة تنظيم داعش أو السكان احملليني على إصالحها، إىل تداعيات 

اقتصادية واجتماعية مسَّت حياة السكان احملليني بشكل عميق ومباشر، حيث أدى ذلك إىل تقييد شديد يف تنقالهتم بني 
الريف واملدينة، وبني قرى وبلدات الريفني الغريب والشرقي؛ األمر الذي أثَّر على احلركة االقتصادية، وتسبَّب يف مجود ملحوظ يف 
حركة األسواق، وابلتايل قدرة املدنيني على أتمني حاجياهتم اليومية، وبشكل خاص القرى اليت تعتمد على األسواق التجارية يف 

مديتنيت البوكمال وامليادين، كما انعكس أيضاً على احلالة الصحية حيث ترتكز املشايف واملراكز الطبية يف املدن الرئيسة، وتعقَّدت 
عمليات نقل املصابني واملرضى، وبشكل خاص احلاالت اإلسعافية، وقد اضطر السكان احملليون إىل االعتماد على القوارب 

لعبور النهر، لكنَّ ذلك أدى إىل أعباء مادية ومعنوية ُميفة، كما تعرَّضت بعض القوارب حلوادث غرق.

قال أبو حيدر، وهو من سكان بلدة الشحيل يف ريف دير الزور الشرقي للشبكة السورية حلقوق اإلنسان -تواصلنا معه 
عرب تطبيق واتس اب- إنه يتكبَّد عناًء كبرياً للتَّنقل بني بلدته ومدينة امليادين ويضطر لدفع مبالغ مالية يف كلِّ مرة يعرب فيها 
النهر: “أدفع 100 لرية سورية، للعبور بني الضفتني ويف حال أردُت نقل دراجيت النارية يتضاعف املبلغ، كما يدفع كل من 
يريد نقل سيارته إىل الضفة األخرى 500 لرية سورية، انهيك عن طول الطريق وصعوبته وخطورة التعرُّض للقصف املكثف 

من قبل طائرات النظام السوري، وقد تعرَّضت العديد من القوارب للغرق؛ نظراً حلمولتها الزائدة”. 
أبرز اجلسور املستهدفة هي جسور البوكمال وجسر امليادين الذي يربط قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي، وكذلك جسر 

السياسية الذي يقع مشال مدينة دير الزور ويُعدُّ املدخَل الوحيد هلا على اعتبار أن املدخل اجلنويب يقع حتت سيطرة قوات 
النظام السوري. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تدمري اجلسور على هذا النحو الالمبايل، عزَّز لدى السكان احملليني رواية تنظيم داعش عن المباالة التحالف الدويل 

مبصاحلهم ومحايتهم، كما كانت عواقب تدمري كل هذا الكمِّ من اجلسور كارثية على حياة السكان وعملهم ومعيشتهم، 
وخاصة بعد اكتظاظ دير الزور إثر نزوح عائالت عراقية كثرية من املوصل، كما أهنا كانت ذات أثر حمدود على تنظيم 

داعش، ومل نسجل استخداماً هلا يف العمليات العسكرية بشكل منتظم”.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 29 حادثة اعتداء على اجلسور يف حمافظة دير الزور منذ آذار/ 

2011 حىت 31/ آذار/ 2017، توزعت حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 9 

• قوات التحالف الدويل: 15 
• القوات الروسية: 1 

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 2 
o تنظيم داعش: 1 

o تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: 1 
• جهات أخرى: 2           

تسبَّبت هذه احلوادث يف تضرر ما اليقل عن 19 جسراً خرج 14 منها عن اخلدمة، مجيع هذه اجلسور تقع يف مناطق 
خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

رابعاً: تفاصيل حوادث استهداف اجلسور:
ألف: قوات النظام السوري:

جسر امليادين:
من أهم اجلسور يف ريف دير الزور الشرقي؛ حيث يُعترب صلة وصل قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي بني بعضها البعض 

–بني قرى جزيرة وقرى شامية-
الثالاثء 4/ تشرين الثاين/ 2014، قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صاروخاً على جسر امليادين بريف 

حمافظة دير الزور؛ ما أدى إىل أضرار مادية يف اجلسر ويف حملَّني جتارَيني قرب اجلسر.
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جسر البعث )اجلسر العتيق(:
يربط بني حَيي احلويقة والعرضي داخل مدينة دير الزور، وهو جسر مبين على النَّهر الفرعي الصغري داخل املدينة، سجلنا 
تعرُّض اجلسر منذ بداية عام 2012 لقصف متكرر بقذائف اهلاون واملدفعية من قبل قوات النظام السوري؛  ما أدى إىل 

تضرُّره بشكل بسيط.

آاثر الدمار يف جسر البعث )العتيق( نتيجة قصفه من قبل قوات النظام السوري هناية عام 2012
مقطع فيديو يُظهر استهداف اجلسر العتيق يف مدينة دير الزور من قبل قوات النظام السوري يف 28/ كانون الثاين/ 2013 

https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6bk5Fb0lVS3h5Y3c/view
https://www.youtube.com/watch?v=KnG5V_FrIoA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cUpnSnY5ajRmTFU/view
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جسر البصرية:
يقع على هنر اخلابور يف مدينة البصرية بريف دير الزور الشرقي، ويصل بني مدينة البصرية وبلدات ريف دير الزور الشرقي.

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري جسر البصرية؛ ما أدى إىل 
تدمري جزء منه.

https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6dWxTR3M1TlBvOGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MHBCTWhfNlVCTnc/view
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جسر الشهيد حممد الدرة:
يربط بني حي احلويقة وبقية أحياء مدينة دير الزور، وهو جسر معدين مبين على النهر الفرعي الصغري داخل مدينة دير 

الزور، سجلنا تعرَُّض اجلسر منذ بداية عام 2012 لقصف ُمتكرر بقذائف اهلاون واملدفعية من قبل قوات النظام السوري؛ 
ما أدى إىل تضرُّره بشكل بسيط.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VER4UC1FYXZLTVk/view
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جسر السياسية:
أكرب اجلسور املبنيَّة على هنر الفرات، وهو يربط بني مدينة دير الزور وريفها، تعرَّض جسر السياسية لالستهداف ما اليقل 

عن 5 مرات.

االستهداف األول: اإلثنني 15/ أيلول/ 2014 سجلنا هتدُّم جزء من جسر السياسية يف مدينة دير الزور بعد مساع دوي 
عدة انفجارات، وقد تواصل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد انشطي املدينة الذي أكَّد لنا أنه متَّ تفخيخ هذا 

اجلسر من قبل عناصر اتبعة لقوات النظام السوري بعد تسللهم إىل منطقة اجلسر، وهم من صوروا عملية االنفجار.
بثَّ حساب على موقع التواصل االجتماعي يوتيوب Syrian Army Tube مواٍل للنظام السوري مقطعاً مصوراً 

يظهر عملية تفجري اجلسر وتدمريه. 

االستهداف الثاين: اإلثنني 3/ تشرين الثاين/ 2014، قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري 7 قذائف على جسر 
السياسية؛ ما تسبب بتصدع أعمدته.

االستهداف الثالث: اإلثنني 23/ شباط/ 2015 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صاروخني استهدفا 
جسر السياسية؛ ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، إضافة إىل جرح 3 آخرين، كما أدَّت الغارة إىل حدوث أضرار مادية 

بسيطة يف اجلسر واحرتاق 3 سيارات. 

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMua1k1NTF0TEFUY2c/edit
https://www.youtube.com/watch?v=z1fP-bErOXQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QThicmdzMGE1Slk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

االستهداف الرابع: السبت 25/ نيسان/ 2015 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صاروخني استهدفا 
جسر السياسية؛ ما أدى إىل تضرُّر أعمدة اجلسر جراء القصف.

االستهداف اخلامس: اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري عدة 
صواريخ استهدفت جسر السياسية؛ ما أدى إىل تدمري اجلسر وخروجه عن اخلدمة.

وقد بثَّت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش مقطعاً مصوراً يظهر حجم الدمار الكبري يف بنية اجلسر.

ابء: قوات التحالف الدويل:
جسر السكة يف قرية البقعان:

يقع يف قرية الرمادي )البقعان( التابعة لريف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي:
االستهداف األول: اجلمعة 1/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل بصاروخني 

“جسر السكة”؛ ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة إىل حني ترميمه من قبل تنظيم داعش. 
االستهداف الثاين: اإلثنني 6/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ 

استهدفت “جسر السكة”؛ ما أدى اىل خروجه عن اخلدمة.

جسر كسرة عبد هللا الشيحان:
هو جسر بري يربط بني قرييت الصاحلية والطواطحة بريف البوكمال يف ريف 

دير الزور الشرقي اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش.
االستهداف األول: اجلمعة 15/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت 

اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل بـ 3 صواريخ “جسر كسرة عبد هللا 
الشيحان”، ما أدى إىل تضرره بشكل كبري واهنيار جزء منه؛ وخروجه عن 

اخلدمة.

االستهداف الثاين: اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح 
اتبع لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر “كسرة عبد هللا 
الشيحان”؛ ما أدى إىل اهنياره من املنتصف -اجلسر خارج عن اخلدمة منذ 

كانون الثاين -2016

آاثر الدمار يف جسر كسرة عبد هللا 
الشيحان بعد هجوم جوي نفذته قوات 

التحالف الدويل 15/ 1/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXNpODFKQ1o1VVU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=514&token=ETCnJpjkA0YryaJZ9fzqgjn8ixSbwnb1
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZDBIdEFiNmhvdXc/view
https://www.youtube.com/watch?v=4WWkn38kvjs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZnZpNTBXbVpWakk/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B0mAZ6BiMbUhMEtkWnRZQ2F0ZVk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQUpTRHl3X0o4UG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQlZ6bDJ2OXhac1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQUpTRHl3X0o4UG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3hjTFdTVkdBaG8/view
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جسر القطعة: 
يقع جسر القطعة يف قرية اجملاودة التابعة لناحية البوكمال بريف دير الزور 
الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش وهو جسر بري يربط قرية اجملاودة 

مع القرى اجملاورة.
السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات 

التحالف الدويل “جسر القطعة” يف قرية اجملاودة؛ ما أدى إىل تدمريه 
وخروجه عن اخلدمة. 

جسر عبد العزيز الفيصل:
يصل بني قرية الصاحلية )منطقة الدوير( وقرية معيزيلة التابعة ملدينة البوكمال 

بريف دير الزور الشرقي، اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش.
األربعاء 14/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات 
التحالف الدويل ابلصواريخ جسر “عبد العزيز الفيصل” ما أدى إىل 

تدمري اجلسر وخروجه عن اخلدمة.

جسر سيلي:
يقع جسر سيلي على الطريق العام الواصل بني ريف دير الزور الشمايل وريف احلسكة اجلنويب، اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش.

السبت 20/ شباط/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر سيلي؛ 
ما أدى إىل تضرر اجلسر أبضرار مادية كبرية أدت إىل خروجه عن اخلدمة.

جسر املختم:
هو ممر مشاة فوق جمرى قناة الري يف ابدية بقرص بريف دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

اخلميس 8/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل صاروخني على جسر املختم يف ابدية 
بقرص؛ ما أدى إىل تدمريه وخروجه عن اخلدمة.

صورة تظهر آاثر الدمار الكبري يف جسر 
القطعة بقرية اجملاودة يف حمافظة دير الزور

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcWJ5RlNkR0pRZ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaVBsSkxiWm9IUHM/view
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جسر امليادين:
من أهم اجلسور يف ريف دير الزور الشرقي، حيث يُعترب صلة وصل قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي بني بعضها البعض 

–بني قرى جزيرة وقرى شامية–
آاثر الدمار الذي تسبب به قصف قوات التحالف الدويل جلسر امليادين 27/ 9/ 2016

الثالاثء 27/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ “جسر امليادين”، يف 
مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي؛ ما أدى إىل تدمريه جزئياً وخروجه عن اخلدمة .

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZF9TR3JKUGMzd28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXZSck1UejNlREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXd0Sjd6VVJINE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M2dUMkZPckprZUU/view
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بثَّت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش مقطعاً مصوراً يُظهر آاثر الدمار الكبري يف جسر امليادين 
قال أبو أمحد وهو سائق تكسي من مدينة امليادين للشبكة السورية حلقوق اإلنسان –تواصلنا معه عرب تطبيق واتس اب– 
إنه استيقظ على صوت عدة انفجارات من منطقة اجلسر، قرابة الساعة 00:30 تبعها صوت حتليق طائرتني: “لقد سبق 
القصف حتليق طائرة حربية صغرية ذات لون أبيض على علو مرتفع صباحاً مث حتليق طائرتني حربيتني مساء من الساعة 7 

حىت 10 ومن مث حصل االستهداف بعد منتصف الليل.
توجهــت صباحــاً إىل منطقــة اجلســر، لكــن حواجــز التنظيــم كانــت عنــد مدخــل اجلســر ومنعتنــا مــن التوجــه إليــه؛ نظــراً الهنيــاره 

مــن املنتصف”.

جسر العشارة:
يقع يف مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ويصل بني قرى ريف دير الزور الشرقي -بني قرى جزيرة وقرى شامية-

االستهداف األول: األربعاء 28/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جسر 
العشارة؛ ما أدى إىل اهنياره من املنتصف وخروجه عن اخلدمة قبل أن يُعاد ترميمه مطلع عام 2017

خريطة تظهر موقع جسر العشارة يف ريف دير الزور الشرقي 

بثَّت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش مقطعاً مصوراً يظهر مدنيني يتحدثون عن القصف الذي تعّرض له جسر العشارة 

آاثر الدمار يف جسر العشارة بعد قصف نّفذته قوات التحالف الدويل 28/ 9/ 2016

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=933&token=RZNwxped29RH19abTrGnOKjwafVXFwqm
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSWF4c083T2ZrQlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSWF4c083T2ZrQlU/view
https://www.google.ae/maps/place/%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@34.9226674,40.5727531,624m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154817f4aeddb761:0x4cbc9d58e981374f!8m2!3d35.3296518!4d40.1350341
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=509&token=KGjfz8F6WiFMmIcoE5uInUOnQ465EX4e
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B5zg6eGeTNtPeHI0ZDYxVVpXOWM/view?usp=drive_web
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االستهداف الثاين: اخلميس 16/ آذار/  2017قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جسر 
العشارة؛ ما أدى إىل اهنياره من املنتصف وخروجه عن اخلدمة. 

جسر الطريف:
هو جسر بري يقع على طريق دير الزور - الرقة يف قرية الطريف بريف دير الزور الغريب

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت “جسر 
الطريف”؛ ما أدى إىل تدمريه جزئياً وخروجه عن اخلدمة .

جسر النوام: 
يصل جسر النوام بني بلدة الكرب وقرية جزرة البومحيد بريف دير الزور الغريب. 

السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت “جسر 
النوام”؛ ما أدى إىل اهنياره من املنتصف وخروجه عن اخلدمة.

جسر الصور:
يقع يف مدينة الصور بريف دير الزور الشمايل، ويصل بني قرى ريف دير الزور الشمايل على ضفيت هنر اخلابور.

األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت 
اجلسر؛ ما أدى إىل تدمري جزء منه. 

جسر ترايب “قيد اإلنشاء”:
الثالاثء 14/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جسراً يتم تشييده على هنر 
الفرات “جسر ترايب وفق نظام العبارات املائية” مبدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي؛ ما أدى إىل تضرر اجلسر بشكل 
كبري، هذا اجلسر يعمل تنظيم داعش على بنائه منُذ أشهر بعد أن تسبب طريان التحالف الدويل يف تدمري جسر امليادين 

وخروجه عن اخلدمة.

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhakhXcWczdk1lVk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhakhXcWczdk1lVk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMFhlc0FGQkVPU2s/view
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جيم: القوات الروسية:
جسر السياسية: 

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ جسر السياسية يف املدخل الرئيس 
ملدينة دير الزور من اجلهة الشمالية؛ ما أدى إىل تضرر اجلسر بشكل بسيط. ختضع املنطقة لسيطرة تنظيم داعش.

دال: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

جسر السياسية:
األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قام تنظيم داعش بتفجري ما تبقى من جسر السياسية بواسطة عبوات انسفة؛ ما أدى إىل 

تدمريه بشكل كامل، جسر السياسية تعرَّض لالستهداف عدة مرات من قبل قوات النظام السوري والطريان الروسي.
قال أمحد طالب للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وهو شاب من قرية حطلة القريبة من مدخل مدينة دير الزور الشمايل 

-تواصلنا معه عرب تطبيق واتس اب– إنَّ ثالث طائرات اثبتة اجلناح كانت حُتلق ظهر اخلميس فوق مدينة دير الزور 
وتقصفها ابلصواريخ، مث اسُتهدف اجلسر قرابة الساعة 14:30: “هزَّت االنفجارات منزلنا وكأنَّ القصف كان يف قريتنا من 

شدة قوته، علمت أن القصف استهدف جسر السياسية وتسبب يف دمار ما تبقى منه”. 

تنظيم جبهة فتح الشام:
جسر كنامات: 

يقع جسر كنامات على النهر الفرعي الصغري مبدينة دير الزور.
الثالاثء 18/ أيلول/ 2012 قام عناصر من تنظيم جبهة النصرة )جبهة فتح الشام حالياً( بتفخيخ جسر كنامات بواسطة 

عبوات انسفة وتفجريه من أجل قطع طريق اإلمداد الواصل بني قوات النظام السوري املتمركزة عند دوار السيوف وفرع األمن 
السياسي؛ ما أدى إىل تدمريه كلياً وخروجه عن اخلدمة.

كانت منطقة اجلسر ختضع لسيطرة قوات النظام السوري وقت احلادثة وحالياً تقع حتت سيطرة تنظيم داعش.
خريطة تظهر موقع جسر كنامات 

https://www.google.de/maps/@35.3342175,40.157235,194m/data=!3m1!1e3
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هاء: جهات أخرى:
اجلسر املعلق:

اجلسر املعلق هو أقدم اجلسور يف مدينة دير الزور ويعترب من املناطق األثرية املهمة ويقع على هنر فرعي صغري يف حي احلويقة 
داخل مدينة دير الزور ويربط بني مدينة دير الزور وريفها.

اخلميس 2/ أاير/ 2013 قام جمهولون بتفجري “اجلسر املعلق” بواسطة عبوات انسفة؛ ما أدى إىل انقطاعه من املنتصف وتدمريه 
كلياً وخروجه عن اخلدمة. ختضع منطقة اجلسر حالياً لتنظيم داعش وكان خيضع لسيطرة قوات النظام السوري وقت احلادثة.

آاثر الدمار يف اجلسر املعلق مبدينة دير الزور نتيجة تفجريه من قبل جمهولني يف 2/ 5/ 2013

جسر الشهيدة الطفلة إميان حجو:
جسر معدين مصص للمشاة مت بناؤه على النهر الفرعي الصغري الواصل بني حي احلويقة وبقية أحياء مدينة دير الزور

األربعاء 25/ متوز/ 2012 قام جمهولون بتفجري جسر “الشهيدة الطفلة إميان حجو” يف حي احلويقة بواسطة عبوات 
انسفة؛ أدت إىل تدمريه كلياً وخروجه عن اخلدمة. 

ختضع منطقة اجلسر حالياً لتنظيم داعش وكان خيضع لسيطرة قوات النظام السوري وقت احلادثة.
مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار يف جسر الشهيدة الطفلة إميان حجو 

خريطة تظهر موقع جسر الشهيدة الطفلة إميان حجو

https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6VldrVnVhWXNsRmM/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6cUhIaTZYMkw1Yms/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6OWQ5aUJXUlZ1eU0/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6SWVGcWxlblBLN0k/view
https://www.youtube.com/watch?v=_dCTDe2NGFY&feature=youtu.be
https://www.google.de/maps/@35.3426987,40.1399406,194m/data=!3m1!1e3
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VmRBb1RfdDBHYk0/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
مل تستخدم اجلسور اليت قامت قوات التحالف الدويل والنظام السوري بتدمريها استخداماً غري عادي داعم للعمليات 

العسكرية على حنو منتظم، وابلتايل اليتوجب استهدافها، ويعترب ذلك خرقاً للقانون الدويل اإلنساين )الربوتوكول 1 املادة 
56، الربوتوكول 2 املادة 15(.

• إن عمليات القصف العشوائي غري املتناسب تعترب خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى 
إىل جرائم حرب.

إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.
 

التوصيات:
• جيب على مجيع األطراف احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل العريف، وجيب أن تتحمل التبعات املرتتبة عن 

هذه االنتهاكات كافة، وحتاول أبقصى ما ميكن جتنب تكرارها.
• يتوجب حماسبة مرتكيب هذه احلوادث، وفتح حتقيقات توضح وتكشف معايري استهداف القوات املهامجة للجسور، وتثبت 

استخدامها املنتظم ألهداف عسكرية.
• جيب تعويض األهايل احملليني عما حلقهم من أضرار مادية وصحية ومعنوية، وإجياد السبل املمكنة لتحقيق ذلك يف أسرع وقت ممكن.

شكر وتقدير
خالص الشكر والتقدير جلميع األهايل والنشطاء والشهود من حمافظة دير الزور الذين سامهت مشاركتهم بشكل فعال يف 

خروج هذا التقرير.
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