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توثيق مجزرة البصيرة بدير الزور وبيان إدانة ضد مرتكبيها

مجزرة البصيرة في ريف محافظة دير الزور

من  بعدد  البصيرة  بلدة  بقصف   2012 األول/  كانون   /25 لـ  الموافق  الثالثاء  يوم  في  الحكومي  الحربي  الميغ  طيران  قام 
الصواريخ، ما تسبب في مقتل 22 مواطناً مدنياً وإصابة 73 جريحاً، بينهم 9 حاالت حرجة.

استطعنا توثيق 17 من الضحايا باالسم وبقي 5 أشخاص لم يتعرف األهالي عليهم، تم توثيقهم بالفيديوهات وقد تم كل ذلك 
 عبر التواصل المباشر مع النشطاء في المنطقة باإلضافة إلى التحدث مع ذوي الشهداء في عدد من الحاالت:

 1- محمود أحمد النايف
 2- سليمان فهد النايف
 3- عامر خلف النايف

 4- خالد وليد الزيد
 5- فخرية صالح النايف

 6- طلعت عبد هللا الشاحود
 7- نوري البردي الغضبان

 8- لؤي خضر الصالح
 9- حسن الخالد الشعالن

 10- عصام هواش الخلف
 11- محمود حامد السيد

 12- عدنان ماجد الزمر- من حماة: الحاضر-
 13- محمد ماهر الزكي

 14- الطفل محمد حسين الفرج
 15- عبد الرحمن الحاج مصطفى

 16- خالد عميش حسن المخل
17- سعد حسان الحمدان

هناك 5 جثث لم يتعرف األهالي على أصحابها 

الجثث قبل الدفن 

شهيد مجهول الهوية

 المرفقات والمحالحق:

 الضحايا والجرحى:

مقطع يظهر بعض ضحايا المجرزة: محمود أحمد النايف، سليمان فهد النايف، عامر خلف النايف، السيدة فخرية صالح 
 النايف، طلعت عبدهللا الشاحود، محمد ماهر الزكي، الطفل محمد حسين الفرج، وضحيتين مجهولي الهوية

الثالثاء 25/ كانون األول/ 2012

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ ٢٠١١ وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=xvsMVL3jZng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c5xUrEpaFVE&feature=youtu.be
http://youtu.be/VJVJgrt85iI

https://www.youtube.com/watch?v=Trb1XBkXBF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Trb1XBkXBF4&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=QQioc3pktLw&feature=youtu.be
http://youtu.be/mXFso34srfw
http://youtu.be/mXFso34srfw
https://www.youtube.com/watch?v=BK5r1lTG0tA&feature=youtu.be
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موقع المجزرة

رابط 1

رابط 2

 رابط 3
 إسعاف جرحى القصف

 جرحى من األطفال نتيجة القصف

جرحى جراء القصف

رابط 1

رابط 2

رابط 3

رابط 4 

رابط 5

رابط 6

القصف والدمار:

آثار الدمار الذي أحدثه القصف على بلدة البصيرة

رابط 1

رابط 2

رابط 3

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
المروعة، التي تصنف على أنها جريمة ضد اإلنسانية وكافة المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري على مدار الساعة 
ونحمل القوات الحكومية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن المجزرة وعن 
كافة التبعات وردات الفعل المترتبة عليها، كما تتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية عن أعمال القتل بسبب 
االستمرار في تزويد الحكومة السورية بالسالح والمال، كما نطالب مجلس األمن واألمم المتحدة العمل وبالسرعة القصوى 
التخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا وأن ترقى إلى مسؤولياتها األخالقية والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه 

إحالة كافة المتورطين في تلك المجارز إلى محكمة الجنايات الدولية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=SknhjJQqLZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SknhjJQqLZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UjjfjdCiJBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UjjfjdCiJBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zJZoyU60-6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zJZoyU60-6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hTGpOizEMP8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hUYzw94_kPw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILhzUMuyZE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILhzUMuyZE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3D4JAivVA-Y&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3D4JAivVA-Y&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zq8OoxkyA0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zq8OoxkyA0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vpadEfqNbGo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vpadEfqNbGo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hzsfeo6Nseg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hzsfeo6Nseg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o7wBUjrf2uI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o7wBUjrf2uI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZnJwaUtBv0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZnJwaUtBv0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sYD9cgs1M2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sYD9cgs1M2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dNvCY5WyGh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dNvCY5WyGh0&feature=youtu.be

