
لــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي آذار عــام 2011 كان بســام حيــدر برتبــة عميــد، ويتولــى منصــب قائــد اللــواء 
24 قــوى جويــة فــي ديــر الــزور، وهــو لــواء مســتقل، يتبــع لقيــادة القــوى الجويــة مباشــرة، ويشــرف علــى مطــاري 

ديرالــزور والطبقــة العســكريين.
وقــد ُعــرف عــن العميــد بســام حيــدر طائفيتــه المقيتــة فــي تعاملــه مــع المدنييــن بدير الــزور، حيث اشــترك مــع اللواء 
جامــع جامــع فــي تولــي الشــؤون األمنيــة بديــر الــزور، وشــارك بنفســه فــي تنفيــذ طلعــات جويــة ضــد المناطــق التــي 
خرجــت عــن ســيطرة النظــام، وســاعده فــي ممارســة االنتهــاكات واســعة النطــاق؛ نائبــه العميــد ســرحان العلــي، 
والعميــد محمــود يوســف. ويعتبــر العميــد بســام حيــدر رجــل مديــر إدارة المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة اللــواء 

جميــل حســن.
ويعتبــر بســام حيــدر المســؤول األول عــن كافــة الطلعــات الجويــة والجرائــم التــي نفذتهــا طائــرات اللــواء 24 خــال 
ــك  ــرة تل ــة، ونتيجــة لكث ــزور والطبق ــر ال ــق مــن مطــاري دي ــواء تنطل ــت أســراب الل ــث كان ــرة 2011-2015، حي الفت
العمليــات، فقــد تــم وقــف جميــع الطلعــات التدريبيــة وتســخير ســاعات الطيــران لقصــف المناطــق الثائــرة وخاصــة فــي 

ريــف ديــر الــزور، وأريــاف الرقــة والحســكة وحلــب.
ونظــرًا لتــردي وضــع مقاتــات النظــام، ومــا نتــج عــن التحليــق المتواصــل لطائــرات متهالكــة فنيــًا مــن كثــرة األعطــال 
الفنيــة؛ فقــد طلــب العميــد بســام حيــدر إرســال المزيــد مــن الطائــرات إلــى اللــواء 24 حيــث تــم إرســال 4 طائــرات 
ــرات »ســوخوي 22« مــن مطــار الشــعيرات إلــى مطــار  ــزور، و4 طائ ــر ال »ميــغ 23« مــن مطــار الســين إلــى مطــار دي
الطبقــة، ونفــذت تلــك الطائــرات )باإلضافــة إلــى الطائــرات الموجــودة أصــًا فــي اللــواء 24 تحــت قيــادة العميد بســام 
حيــدر( آالف الطلعــات الجويــة، والتــي حصــدت أرواح اآلالف مــن المدنييــن فــي المنطقــة الشــرقية وشــردت عشــرات 

اآلالف منهــم.
وتشــير المصــادر إلــى أن العميــد بســام حيــدر كان المســؤول األول فــي التحكم العســكري بأجواء المنطقة الشــمالية 
الشــرقية، وقــد أصــدر تعليمــات مســتمرة للطياريــن بقصــف أي تجمــع بشــري ضمــن دائــرة نشــاط اللــواء، حيــث تــم 

ارتــكاب عــدد كبيــر مــن المجــازر فــي ديــر الــزور ريفهــا الشــرقي خاصــة البوكمــال والموحســن«، فضــًا عــن مجــازر 
الرقــة وعيــن عيســى وريــف الحســكة، وأبرزهــا:

مجــزرة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة الشــمالي )2012/9/20( :  راح ضحيتهــا أكثــر مــن 30 قتيــًا و150 جريحــًا   
نتيجــة قصــف بطائــرات الميــغ التــي اســتهدفت بعــدة صواريــخ محطــة وقــود مكتظــة بالمدنييــن.

مجزرة في مدينة دير الزور )2012/9/3( : أدت لمقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين ودمار في األبنية.  
مجزرة مبنى النفوس في دير الزور )2012/9/26(: أدت لمقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين.  

مجزرة حي الجورة في دير الزور )2012/9/27(:   راح ضحيتها 27 شخصًا نتيجة قصف منازل المدنيين.  
مجزرة قرية البصيرة في دير الزور )2012/12/25(: راح ضحيتها 22 شخصًا إثر قصف البلدة.  

مجزرة في الشيخ ياسين بمدينة دير الزور)2013/10/25(   
مجزرة استهدفت سوق المازوت في قرية ابريهة)2014/4/13(   

مجزرة في حي الحميدية بمدينة دير الزور )2014/6/2( راح ضحيتها 6 من المدنيين نتيجة القصف الجوي.  
مجزرة في ناحية الموحسن بريف دير الزور الشرقي )2014/6/21(:  راح ضحيتها 18 قتيًا من المدنيين.  

مجزرة في مدينة الرقة )2014/6/25( راح ضحيتها 14 من المدنيين.  
مجزرة في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي )2014/6/30( راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين.  

مجزرة في منطقة الحي األول بمدينة الرقة )2014/7/15( راح ضحيتها سيدة و4 أطفال من عائلة واحدة.  
مجــزرة فــي المشــفى الوطنــي بمدينــة الرقــة )2014/8/23( راح ضحيتهــا 10 قتلــى بينهــم طفلة و4 مــن الكادر   

الطبي. 
مجزرة في دوار النعيم بمدينة الرقة )2014/8/24( راح ضحيتها 10 قتلى بينهم طفلة وسيدتان.  

مجزرة في منطقة الشوال على طريق دير الزور-دمشق )2014/9/3( راح ضحيتها 14 قتيًا بينهم 8 سيدات.  
مجزرة في مدينة العشارة بريف دير الزور )2014/9/4( ضحيتها 8 قتلى بينهم طفان و5 سيدات.  

مجــزرة فــي شــارع تــل أبيــض مقابــل فــرن األندلــس وفــي حــي البياطــرة بمدينــة الرقــة )2014/9/6( راح ضحيتهــا   
54 قتيــًا، و40 جريحــاً جــراء قصفهمــا مــن قبــل الطيــران الحربــي بصاروخيــن فراغييــن.

مجــزرة فــي بلــدة الصبيخــان بريــف ديــر الــزور )2014/9/7( راح ضحيتهــا 11 قتيــًا بينهــم 5 أطفــال و3 ســيدات   
جــراء قصــف مدرســة يقطنهــا نازحــون مــن بلــدات أخــرى.

مجزرة في حي العرضي بمدينة دير الزور )2014/9/10( راح ضحيتها 8 قتلى بينهم طفلتان و3 سيدات.  
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مجــزرة فــي قريــة الحصيــوة بريــف الرقــة )2014/9/16( راح ضحيتهــا 9 قتلــى بينهــم طفــل جــراء ســقوط طائــرة   
حربيــة لقــوات النظــام علــى أحــد األبنيــة الســكنية.

مجزرة في مدينة الرقة )2014/11/11( راح ضحيتها 14 قتيًا بينهم طفًان و5 سيدات.  
ــخصًا  ــة 16 ش ــيدة وإصاب ــان وس ــم طف ــى بينه ــا 9 قتل ــة )2014/11/19( راح ضحيته ــة الرق ــي مدين ــزرة ف مج  

ــروح. بج
مجــزرة علــى المعبــر المائــي الواصــل بيــن قريتــي البوليــل والصبحــة بريــف ديــر الــزور )2014/11/28( راح ضحيتهــا   

5 قتلــى وإصابــة 6 بجــروح.
مجــزرة فــي مدينــة الرقــة )2014/11/25( راح ضحيتهــا 73 قتيــًا بينهــم 7 أطفــال و3 ســيدات إضافــة الــى دمــار   

كبيــر فــي المنشــآت جــراء اســتهدافها مــن قبــل الطيــران الحربــي بتســعة غــارات متتاليــة.
مجزرة في مدينة الرقة )2014/11/27( راح ضحيتها 7 قتلى بينهم طفل وسيدتان.  

مجزرة في مدينة الرقة قرب مسجد الشراكسة )2014/11/28( راح ضحيتها 6 قتلى بينهم 4 أطفال.  
مجزرة في قرية حطلة بريف دير الزور )2014/11/29( راح ضحيتها 12 قتيًا بينهم 5 أطفال و4 سيدات.  

مجزرة في بلدة الموحسن بريف دير الزور )2014/12/15( راح ضحيتها 5 قتلى بينهم طفان.   
مجزرة في بلدة خشام بريف دير الزور )2014/12/15( راح ضحيتها 6 قتلى بينهم 3 أطفال وسيدتان.  

مجــزرة فــي مدينــة المياديــن بريــف ديــر الــزور )2014/12/16( راح ضحيتهــا 10 قتلــى بينهــم 4 أطفــال وســيدة   
جــراء قصــف مشــفى الطــب الحديــث بالمدينــة بصاروخيــن مــن الطيــران الحربــي.

مجزرة في بلدة الموحسن بريف دير الزور )2015/1/18( راح ضحيتها 12 قتيًا بينهم 4 أطفال و3 سيدات.  
مجزرة في قرية البو عمرو بريف دير الزور )2015/2/10( راح ضحيتها 5 قتلى بينهم طفلة وسيدة.  

مجزرة في منطقة جسر السياسية )2015/2/23( راح ضحيتها 6 قتلى.  
مجزرة في مدينة الميادين بريف دير الزور )2015/3/5( راح ضحيتها 5 قتلى بينهم طفلة وسيدتان.  

مجزرة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي )2015/3/7( راح ضحيتها 9 قتلى و35 مصاباً.   
مجزرة في حي الحميدية بمدينة دير الزور )2015/3/24( راح ضحيتها 7 قتلى بينهم 3 أطفال.  

مجزرة بحي المطار القديم بمدينة دير الزور )2015/5/2( راح ضحيتها 8 قتلى من المدنيين.  
مجزرة بقرية البوليل بريف دير الزور الشرقي )2015/5/8( راح ضحيتها 7 قتلى من المدنيين.  
مجزرة في قرية البو عمرو بريف دير الزور )2015/5/08( راح ضحيتها 8 قتلى من المدنيين.  

مجزرة في بلدة البوليل بدير الزور )2015/6/4( راح ضحيتها 7 قتلى و10 مصابين.  
مجزرة في بلدة الصالحية بريف دير الزور )2015/7/29( راح ضحيتها 10 قتلى بينهم طفان و15 مصاباً.   

ــى بينهــم طفــل و5  ــن )2015/8/10( راح ضحيتهــا 8 قتل ــة الميادي ــث بمدين مجــزرة فــي مشــفى الطــب الحدي  
ــيدات. س

مجــزرة فــي قريــة جديــد عكيــدات بريــف ديــر الــزور الشــرقي )2015/9/16( راح ضحيتهــا 6 قتلى بينهــم 3 أطفال   
وسيدة.

مجــزرة فــي بلــدة خريطــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي )2015/9/16( راح ضحيتها 5 قتلــى بينهم 3 أطفال وســيدة،   
وإصابــة أكثــر مــن 10 أشــخاص مــن المدنييــن، جــراء اســتهداف الطيــران للمشــفى الميدانــي بالبلــدة.

مجــزرة فــي بلــدة مــراط بريــف ديــر الــزور الشــرقي )2015/9/21( راح ضحيتها 13 قتيــًا بينهم 7 أطفال وســيدتان   
وإصابــة أكثــر مــن 30 مــن المدنييــن، جــراء اســتهداف الطيــران للمشــفى الميدانــي بالبلــدة.

مجزرة في مدينة الميادين )2015/9/28( راح ضحيتها 25 قتيًا بينهم 11 طفًا و5 سيدات.  
مجزرة في حي العرضي بمدنية دير الزور )2015/10/19( راح ضحيتها 5 قتلى من المدنيين.  

مجزرة في مدينة الموحسن بريف دير الزور الشرقي )2015/11/17( راح ضحيتها 9 قتلى من المدنيين.  
مجزرة في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي )2015/11/20( راح ضحيتها 5 قتلى من المدنيين.  

مجــزرة فــي بلــدة السوســه بديــر الــزور )2015/12/12( راح ضحيتهــا 15 قتيــًا بينهــم 7 أطفال و7 ســيدات إضافة   
إلصابــة 13 آخريــن بجــراح.

وبعــد ســجله الدمــوي فــي إزهــاق آالف األرواح جــراء القصــف الجــوي للمناطــق اآلهلــة بالســكان، تــم نقــل بســام 
حيــدر فــي نهايــة كانــون األول 2015 إلــى مطــار الضميــر العســكري برتبــة لــواء، حيــث تولــى قيــادة الفرقــة 20 التــي 

تتألــف مــن ثاثــة ألويــة وأربعــة مطــارات علــى النحــو التالــي: 
اللواء 17: يتمركز في مطار السين  

اللواء 30: يتمركز في مطاري الضمير والناصرية  
اللواء 73: يتمركز في مطار خلخلة  

ــي  ــم الت ــدر مســؤوالً عــن كافــة الجرائ ــواء بســام حي ــر الل ــى 2018، يعتب ــن 2015 إل ــدة مــا بي ــرة الممت وفــي الفت
ارتكبتهــا الفرقــة 20 قــوى جويــة وباألخــص المجــازر الناتجــة عــن القصــف الجــوي للغوطــة الشــرقية، حيــث كانــت 
تنطلــق أغلــب الطائــرات مــن مطــار الضميــر العســكري، ملقيــة القنابــل العنقوديــة الحارقــة والفوســفورية والقنابــل 
والخزانــات المحرقــة المحشــوة بالنابالــم والقنابــل الفراغيــة وقنابــل ال يوجــد عليهــا أي نــوع مــن الكتابــة ُيعتقــد 

أنهــا تحــوي غــازات ســامة، تــم تزويــد الفرقــة بهــا مــن قبــل القــوات الروســية. 
ــين«  ــر« و«الس ــاري »الضمي ــي مط ــا ف ــم وضعه ــد ت ــًا ق ــورة دولي ــر المحظ ــإن الذخائ ــكري؛ ف ــدر عس ــًا لمص ووفق
بمســتودعات خاصــة تحــت إشــراف مجموعــة فنيــة خاصة مســؤولة عن اســتامها وتخزينهــا وتحميلها علــى الطائرات 
وتتبــع بشــكل مباشــر لقائــد الفرقــة، مؤكــدًا أن المســؤول المباشــر عــن اســتخدامها هــو قائــد »الفرقــة الجويــة 

20« فــي مطــار »الضميــر« اللــواء الطيــار بســام حيــدر.
وأكــد المصــدر أنــه: »يتــم اســتخدام هــذه الذخائــر بأوامــر مــن القيــادة الروســية تأتــي إلــى قائــد الفرقــة عبــر مديــر 
إدارة المخابــرات الجويــة اللــواء جميــل الحســن وقائــد القــوى الجويــة اللــواء أحمــد بللــول حيــث يقــوم قائــد الفرقــة 
اللــواء بســام حيــدر بتحديــد الطياريــن الذيــن يســتخدمون هــذه الذخائــر ويقــوم بإســناد المهام إليهم بشــكل مباشــر 

فــي مطــار الضميــر وبشــكل غيــر مباشــر مــن مطــار الســين عبــر قائــد اللــواء 17 العميــد الطيــار محمــد ديبــو«.
ووفقــًا لتقاريــر اســتخباراتية فــإن طائــرة مروحيــة مــن طــراز MI-8 أقلعــت مــن مطــار الضميــر العســكري )2018/4/7( 
وألقــت براميــل متفجــرة علــى مدينــة دومــا تحــوي علــى مــواد ســامة تــم تصنيفهــا الحقــًا علــى أنهــا هجمــات بغــاز 
ــة التــي تــم اســتخدامها  ــوا يختبئــون فــي األقبي ــًا كان ــل 80 مدني الســارين الســام،  وأدى هــذا الهجــوم إلــى مقت
ــي أدت  ــة، والت ــى المدين ــت تشــنها قــوات النظــام عل ــي كان ــات القصــف العشــوائية الت كماجــئ خوفــًا مــن عملي

الحقــًا إلــى تهجيــر أكثــر مــن 100 ألــف مدنــي نحــو الشــمال الســوري.
ــث قــام ســاح  ــر مــن مجرمــي الحــرب، حي ــدر يعتب ــواء بســام حي ــاء علــى هــذه المعلومــات الموثقــة؛ فــإن الل وبن
الجــوي الســوري تحــت قيادتــه بــآالف الطلعــات الجويــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية والتــي أدت إلــى مقتــل 
ــدات والمــدن فــوق  ــر القــرى والبل ــاء الشــعب الســوري، إضافــة لتدمي ــات اآلالف مــن أبن ــر وتشــريد مئ اآلالف وتهجي

رؤوس ســاكنيها.

WWW.PRO-JUSTICE.ORG

/ projusticeorg

CHEMICAL MASSACRE IN DOUMA 2018/4/7: 
https://youtu.be/Bl6h6fd0EKg - https://youtu.be/PeiA_mrdqzY - https://youtu.be/tBV2rHo3roSM


