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سواء حد  على  وللعسكريين  للمدنيين  قتل  الزور  دير  مجزرة  توثيق 

تفاصيل الحادثة:

عقد بعض قادة الجيش السوري الحر اجتماعا في مبنى النفوس بمدينة دير الزور في  يوم األربعاء ظهرا بتاريخ 09-26-
2012 مع عدد من أعضاء هيئة مدينة تدير شؤون مدينة دير الزور والتي تسمى بحسب األهالي بالهيئة الشرعية ، تسرب 
للحكومة السورية أخبار حول هذا االجتماع فما كان منها إال أن قامت بقصف المبنى بطائرات الميغ 23 بجميع من فيه من 

مدنيين وعسكريين على حدا السواء ، دون اي انذار أو تناسب في الهجوم مع الهدف و الغايه العسكرية .

أدى القصف بالطيران الحربي إلى استشهاد معظم من كان داخل المبنى وجرح الباقين وقد استشهدوا بعد ذلك متأثرين بجراحهم 
، وإلى تدمير المبنى بشكل كامل .

تمكنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق 15 مواطنا بينهم طفل وبيتوزعون إلى 10 مواطنيين مدنيين و5 مواطنين
من الجيش السوري الحر وذلك  عبر التواصل مع أهاليهم أو ذويهم وعبر  اتصال طويل األمد مع ناشطين بمدينة دير الزور 

بسبب صعوبة التحرك داخل المدينة وقطع االتصاالت ، والمواطنين هم :

1- خليل البورداني من الجيش السوري الحر

2- نبيل العبد / دير الزور / جيش حر /

3- الطفل ماجد وليد العبدهللا / دير الزور / 12 عام /

4- فراس خليفة

5- زبير سامر خلف عالوي

6- سامر خلف عالوي

7- ثائر خلف العالوي

8- عبد العزيز راغب الشيخ / دير الزور / ناشط إعالمي

9- نبيل األشرم / عضو الهيئة الشرعية في مدينة ديرالزور

10- معمر الشامي

11- محمد الغفرة

12- ثائر الطياوي

13- احمد الخاطر

14- ياسر العالوي

15- مازن صبحي درويش / ديرالزور / استشهد بتاريخ 29-9-2012 متأثراُ بالجراح التي أصيب بها جراء قصف مبنى
النفوس بديرالزور

الخمیس  27  أيلول 2012 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=MlOHgD-qThM
http://www.youtube.com/watch?v=fr3vfde6-7o
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431031586932003&set=a.193299227371908.37088.193044387397392&type=1
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الملحقات والمرفقات :

أوالً: فيديوهات الضحايا والجرحى:

جثة نبيل العبد قضى نتيجة قصف الطيران الحربي على مقر الهيئة الشرعية بديرالزور 2012-9-26

جثة سامر الخلف الذي ارتقى نتيجة القصف العشوائي على المدينة

جثة محمد مروان الصالح

جثة الدكتور خليل البورداني

الشهيد مازن صبحي درويش و هو في غرفة العمليات

مجزرة مبنى النفوس 26- 9 -2012

رابط 1

رابط 2

رابط 3

رابط 4

ديرالزور: ضحايا القصف في إحدى المشافي الميدانية

رابط 1

رابط 2

رابط 3

ديرالزور : انتشال الضحايا من تحت أنقاض مبنى النفوس الذي تم قصفه بطائرات جيش النظام

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=bUhCDimQQ_Q
http://www.youtube.com/watch?v=h4ix6jq7l7g
http://www.youtube.com/watch?v=PkqXEksTj7c
http://www.youtube.com/watch?v=MlOHgD-qThM
http://youtu.be/bi3CyTsNUp8
http://www.youtube.com/watch?v=l8lTSTs0dNs
http://www.youtube.com/watch?v=l8lTSTs0dNs
http://www.youtube.com/watch?v=GyvbWbAqpzU
http://www.youtube.com/watch?v=GyvbWbAqpzU
http://www.youtube.com/watch?v=GyvbWbAqpzU
http://www.youtube.com/watch?v=GyvbWbAqpzU
http://youtu.be/PdZCAxbYtAk
http://youtu.be/PdZCAxbYtAk
http://www.youtube.com/watch?v=NYSWMw99KmM
http://www.youtube.com/watch?v=NYSWMw99KmM
http://www.youtube.com/watch?v=97XvFWjhthA
http://www.youtube.com/watch?v=97XvFWjhthA
http://www.youtube.com/watch?v=5go16BDcR9I
http://www.youtube.com/watch?v=5go16BDcR9I
http://www.youtube.com/watch?v=5QZdiYYaH3s
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رابط 1

رابط 2

رابط 3

رابط 4

فيديوهات توثق الجرحى الذين سقطوا  :

رابط 1

رابط 2

رابط 3

رابط 4

رابط 5

رابط 6

ثانيا: الدمار :

آثار الدمار في مبنى النفوس بديرالزور نتيجة قصفه بطائرات الميغ

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
المروعة والتي تصنف على أنها جريمة ضداإلنسانية  وكافة المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري على مدارالساعه 
ونحمل الحكومة السورية كاملة والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسدالمسؤولية الكاملة والمباشرة عن المجزرة 
وعن كافة التبعات وردات الفعل المترتبةعليها ، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية عن أعمال القتل 
بسبب االستمرار في تزويد الحكومة السورية بالسالح والمال  ، كما  ونطالب مجلس األمن واألمم المتحدة العمل وبالسرعة 
القصوى التخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا وأن ترقى إلى مسؤولياتها األخالقية والقانونية وتسريع الخطوات 

باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارزإلى محكمة الجنايات الدولية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=6JkmLDZBSfQ
http://www.youtube.com/watch?v=6JkmLDZBSfQ
http://www.youtube.com/watch?v=9poh_AayToU
http://www.youtube.com/watch?v=9poh_AayToU
http://www.youtube.com/watch?v=LbhjTcryKLY
http://www.youtube.com/watch?v=LbhjTcryKLY
http://www.youtube.com/watch?v=tzt_le3movY
http://www.youtube.com/watch?v=tzt_le3movY
http://www.youtube.com/watch?v=l70tnqVwX-M
http://www.youtube.com/watch?v=PYfnIOSb2nI
http://www.youtube.com/watch?v=encaVm7ze50
http://www.youtube.com/watch?v=kX8I9KkQARA
http://www.youtube.com/watch?v=iJHmZ1P-V94
http://www.youtube.com/watch?v=flGAn-nDDWY
http://www.youtube.com/watch?v=SczeMC4CX2Q

