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 مجازر الغوطة الشرقية بعد بدء العدوان الروسي على سورية بينملف توثيقي 

1/11-7/11/5112 

ゆتゅالك : ュゅバال ヵث الرأゅأبحヱ れゅدراسヤل るريヱالس るسسぼالم-  るالشرقي るطヱالغ ゆمكت 

 01/00/5102:تゅريخ النشر

لشرقيヱ ،るمن هذه مع بدايる الغزヱ الرヱسي لヱحظ تغير في اأسヤحる التي يتュ استخدامゅヰ من قبل النظュゅ في الغヱطる ا
 :عسكريين هي بحسゆ خبراء اأسヤحる الجديدة

0- るديヱボنバبل الゅنボال :るريヱفي حم るديヱボنバبل الゅنボال ュاستخدا ュت  るヘذيボجر الヘحيث تن ゅمヱفي دヱ تنشطر فيヱ اءヱヰال
 ヴالي  01إلヱح ゅヰحتゅمس るボفي منط ⇔ ゅعゅجر تبヘبل تنゅفي  ،متر 511قن るاريخ مستخدمヱتكن هذه الص ュلヱ

 .سヱريゅ قبل بدء الغزヱ الرヱسي لヤباد
(ゅمヱجر في دヘتن ュل ヵدヱボخ عنヱرゅص るيヱゅرة لحヱص): 

 
5- るليゅバال るدرة التدميريボال れاريخ ذاヱالص :ヱاريخ لヱص ュتي حظ استخداほت るヰجヱن أن يسمع مヱيد دバمن ب

أمتゅر، ヱقد سボطれ أربるバ صヱاريخ منゅヰ في دヱمヱ ،ゅلュ  4صれヱ انطاقゅヰ تぼدヵ لحヘرة بバمق مترين ヱقطر 
 .الغزヱ الرヱسي يكن النظュゅ يستخدュ هذا النヱع من اأسヤحる من قبل

رヱف الجヱيる السيئヱ るفي الヤيل، ヱلュ يكن الطيران الحربي المتطヱر الذヵ يمポヤ الボدرة عヴヤ الطيران في الظ -3
 ュゅيقطيران النظヤخال هذه  يستطيع التح ゅمヱزر في دゅالطيران عدة مج ゆقد ارتكヱ ،فヱفي مثل هذه الظر

 :اآتي مヱ ゅتヱثيゅヰボ ك ، سيرد تヘصيゅヰヤمنذ بدايる الغزヱ الرヱسي الظرヱف

 5102 -01-03مجزرة السベヱ الشバبي في عين ترمゅ  - أヱل⇔ 

⇔ جريح ヱ31أكثر من  نبينュヰ طヘا ا⇔ شヰيد 02مجزرة مرヱعる في بヤدة عين ترمゅ خれヘヤ أكثر من  ゅ  ءゅنسヱ لゅヘأط ュヰبين
 .ヤبヤدة بほكثر من غゅرة جヱيるلヱ ذلポ نتيجる استヰداف الطيران الحربي  ،بينュヰ حゅلれ بتر

 : أسمゅء الضحゅيゅ الشヰداء
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 ابن الشヰيد المسバف خير شボدヱح أبヱ د / الطヘل أحمد شボدヱح  -0
5- ヵل عبد الرحمن فخرヘالط  
 الشヰيد صاح غヱراني  -3
4-  ュسر ساゅيد يヰالش  
2-  ュسا ュظيバيد عبد الヰالش 
6-  ヵالكرد ュيد عبد الكريヰالش  
7-   ヵヱゅمك ゆيد راغヰالش 
  الشヰيد محمヱد الボバدة  -8
  الشヰيد أحمد حصنص -9

  الشヰيد د جゅنسيز  -01
 الشヰيد أحمد جゅنسيز -00
 أبヱ يゅمن الشゅميالشヰيد  -05

 ヴヤرف عバالت ュيت ュلين لヱヰداء مجヰش るثاثヱ ュヰيتヱه 
 (:المجزرة منأحد الجرحヴ  ةصヱر)

 
 (:ヤمجزرةلفيديヱ  مボطع)

https://www.youtube.com/watch?v=60xtnzN98ss 

https://www.youtube.com/watch?v=60xtnzN98ss
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 ⇔ ゅنيゅالمرج  - ث れداヤ5102-01-07قصف ب 

 るالشرقي るطヱالمرج في الغ れداヤب ュظバم ヴヤع るヘعني れراゅسي غヱالر ヱلساح الج るバبゅالت るالحربي れئراゅالط れشن
⇔ مバظمュヰ من النسゅء ヱاأ عشرينخれヘヤ دمゅرا⇔ هゅئا⇔ في الممتヤكヱ れゅأヱدれ بحيゅة  ゅمدني れشراバال れبゅأصヱ لゅヘط

るلغゅح بヱبجر. 
 (:صヱرة من إحدى البヤداれ أثنゅء المجزرة)

 
ヱيديヘطع الボمجزرة مヤل :https://www.youtube.com/watch?v=zP0VuESfa44lr'u   

 ⇔ ゅلثゅنطرة مجزر - ثボال ゅسي في حرستヱ5102-01-57ة الطيران الر 

ヱطボس ヴالجرح れعشراヱ داءヰش るاست  れدة التي أحدثヤالب ヴヤع るسيヱالر れゅضربヤل ⇔るنطرة نتيجボال ゅفي حرست
るボمنطヤل るالتحتي ヴئا⇔ في البنゅرا⇔ هゅدم. 

 (:صヱرة أحد الشヰداء سボط في المجزرة)

 

(ヱيديヘطع الボمجزرة مヤل) :https://www.youtube.com/watch?v=HWEnEMsDhaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zP0VuESfa44lr'u
https://www.youtube.com/watch?v=HWEnEMsDhaQ
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 ⇔ ゅバمجزرة  –راب ゅمヱ5102-01-59د 

، حيث جرى استヰداف المشヴヘ جراء استヰداف مدينる دヱمゅ بゅلطيران الحربي الرヱسيدمゅر كبير ヱشヰيد  02
るعن الخدم ヴヘج المشヱخر ヴأدى إل ゅمم ゅمヱد るالميداني الرئيسي في مدين. 

 (:أثنゅء إخراج الゅバلボين تحれ اأنゅボضصヱرة اأهゅلي )

 
 :(آثゅر الボصف فيديヱمボطع )

 https://www.youtube.com/watch?v=eYHVokev7ow 

ヱطع فيديボالطبي : م ゆن المكتゅبي ゅمヱل اسفي دヱحゅمヱد ヴヘسي لمشヱداف الطيران الرヰت :
mbFwXBBc-https://www.youtube.com/watch?v=p9 

 ⇔ ゅمسゅمجزرة  - خゅمヱبي في دバالش ベヱ5102-01-31 الس 

بバد أن استヰدف الطيران  لمدني في مدينる دヱمヱゅاحد ヱستヱن شヰيدا⇔ ヱأكثر من مئる جريح حسゆ إدارة الدفゅع ا
 るヰجヱاريخ مヱبص るفي المدين るبيバالش ベاヱسي أحد اأسヱد المدنيين أالرゅأجس れلヱح るعヱعن مجزرة مر れرヘس

ポゅهنヱ ゅثرة هنゅأشاء متن. 

 :أسمゅء الشヰداء

https://www.youtube.com/watch?v=eYHVokev7ow
https://www.youtube.com/watch?v=p9-mbFwXBBc
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(ヴلヱاأ るالضرب ゆボع ベヱرة السヱص:) 

 
 : مゅボطع فيديヱ عن المجزرة

F7fa46LpLM-w.youtube.com/watch?v=https://ww 

https://www.youtube.com/watch?v=B3oOjQ3O7Cs 

ww.youtube.com/watch?v=1dQxVSQMpZ4https://w 

E7SKyZSFA-https://www.youtube.com/watch?v=A 

DYA0P3c9_b8s://www.youtube.com/watch?v=http 
 

 ⇔ ゅدسゅس - ゅمヱ5102-01- 30 مجزرة د 

https://youtu.be/ZFdSawso0Yc
https://www.youtube.com/watch?v=B3oOjQ3O7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=1dQxVSQMpZ4
https://www.youtube.com/watch?v=A-E7SKyZSFA
https://youtu.be/ZKmeZS_VJO8
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يュヱ∀ داュ∃ شヰدته سヱريゅ بゅرتكゆِゅ الطゅئراれِ الرヱسيヱ るطゅئراれِ النظュِゅ الحربيる مجゅزر∠ عدة في منゅطق∠ مختるヘヤ من 

ゅريヱد. سヰالتي ش るبヱالمنك ゅمヱليتينِ دゅأمس مجزرتْيِن متت ∠ュヱي れ れرضバن ، تゅلسكゅب るالمكتظ ゅヰارعヱصف مرة شボヤل
 .شヰداء تسるバفسボط  أخرى

 :شヰداءالأسمゅء 

  خヤدヱن حسュゅ الرحيبゅني"الطヘل  -0
  يヱسف خゅلد خبيるالشヰيد  -5
  يゅسر حسن كبكゆ الشヰيد -3
  أحمد يゅسر بヤヤه الشヰيد -4
  ヱليد ديゆ مバيكるالشヰيد  -2
 يヱنس د نゅجي  الشヰيد -6

 るفゅإضゅب ヴء إلゅنس るن ثاثヰيتヱه ヴヤرف عバالت ュيت ュءأشا "ل" 

 (:صヱرة الحي المستヰدف)

 
 :(مゅボطع فيديヱ لヤمجزرة)
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https://www.youtube.com/watch?v=Xn7_SjmOn8s 

https://www.youtube.com/watch?v=db44lw_LcPk 

 ⇔ ゅバبゅب – س ゅمヱريخ مجزرة دゅ5102-00-5ت  

ボالح れئراゅط れرゅظ غゅد اكتظヰارع تشヱمن ش ゅヰيحيط ゅمヱ جدゅالمسヱ المدارس ⇔るدفヰمست ゅمヱد るمدين ヴヤسي عヱد الر
سكゅني بほكثر من ثاث غゅراれ مخるヘヤ⇔ دمゅرا⇔ هゅئا⇔ بゅلبنيる التحتيる لヤمدينヱ るأヱدれ بحيゅة ستる أشخゅص مバظمه من 

 .اأطゅヘل

 :أسمゅء الشヰداء
 الشヰيد عدنゅن أكرュ عيヱن - 1
 الشヰيد عヤي اأخرس- 2
 .الشヰيد هゅني يゅسين عبد الバزيز- 3
4 -ポرة الترゅس るヤヘيدة الطヰالش 
5 -ポل د الترヘيد الطヰالش 
 .الشヰيد الطヘل عاء أكرュ يヱنس جバمヱر- 6
(るدفヰرة إحدى المدارس المستヱص:) 

 
 

 ⇔ ゅمنゅث – ゅمヱ5102/00/14 مجزرة د 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn7_SjmOn8s
https://www.youtube.com/watch?v=db44lw_LcPk


             るسسぼالم ュゅバال ヵث الرأゅأبح ヱ れゅدراسヤل るريヱالس   

Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
مدينる دヱمゅ اليュヱ استヰداف متكرر بصヱاريخ مヱجるヰ عヴヤ المدينヱ るتحヤيق لطيران الستطاع مع قصف عنيف 

ヱ داءヰش るنيゅء ثمゅボأدى أرت ゅمم るヤيボالث るيバلمدفゅبヴمن الجرح れشراバال. 
 :أسمゅء الشヰداء في هذه المجزرة 

 الشヰيد محمヱد عبدヱ شゆヱヰヤ  -5-الشヰيد عمر حمدヱ الشمゅلي - 1
 الشヰيد رضヱان د سバيد الدلبي  -4- عمゅد يゅسين الشゅلط الشヰيد - 3
 .الشヰيد د خير سバيد اأدلبي -6- الشヰيد يゅسين صبحي الشゅلط - 2
 الشヰيد الطヘل يヱسف سバيد الطヱيل -8- لشヰيدة صゅヘء أحمد عيبヱر - 7
 (:صヱرة الشゅرع عゆボ المجزرة مبゅشرة⇔ )

 
(ヴف الجرحバف المدني يسゅバاإس ヱفيدي:) 

https://youtu.be/ZFdSawso0Yc 
 ⇔ ゅバسゅريخ  - تゅبت ゅبボسヱ ゅمヱ5102-00-7مجزرة د 

قュゅ الطيران الحربي بゅستヰداف مدينる دヱمゅ بخمس غゅراれ جヱيる في كل غゅرة صゅرヱخين ヱذلポ عヴヤ المنゅطق 
ヴヤعヱ るفي المدين るط  السكنيヱボس ヴأدى إل ゅبي ممバالش ベヱيدا⇔  52السヰش ュヰ2بين  ヱ لゅヘء 8أطゅنس. 

 .الشヰيد الطヘل مヰند صبحي خبيる -5-.الشヰيد الطヘل د عبد النゅصر طه -0 :أسمゅء الشヰداء

 .الشヰيد الطヘل حسュゅ يヱسف النسرين -3

4- ュند ヵدゅل فヘيد الطヰالش. 

https://youtu.be/ZFdSawso0Yc
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2- ポيヤل د السヘيد الطヰالش. 

 .الشヰيدة تغريد عبد النゅصر طه -6

 .الشヰيدة خヱلる يヱسف أمين -7

 .أمينالشヰيدة غصヱن  -8

 .الشヰيدة هديる يヱسف أمين -9

 .الشヰيدة جاء بكゅر -01

 .الشヰيدة حنゅن السيد -00

05- ュند るボيدة رفيヰالش. 

 .الشヰيدة غيداء صيصゅن -03

04- るجゅن الجゅد إحسヱيد محمヰالش. 

 .الشヰيد راتゆ بشير النسرين -02

 .لشヰيد د نذير النسرينا -06

 .الشヰيد رضヱان بشير النسرين -07

08- るيد بال تيسير صبحيヰالش. 

 .الرحمن محمヱدالشヰيد د عبد  -09

51- るيسヘيد أحمد مرعي نヰالش. 

50- パゅل الصبゅليد جمヱ يدヰالش. 

 .الشヰيد هゅني عمر حنن -55

 .الشヰيد عゅمر عمر عرابي -53

54- ヵزيز الشيخ بكرバسر عبد الゅيد يヰالش. 

 .الشヰيد خヤيل بدران -52

 ュヱس اليヘبن るالشرقي るطヱفي الغ ゅبボس るدف الطيران الحربي مدينヰاست ゅط  5102-00-7كمヱボس ヴأدى إل ゅ2مم 
 .ヱعشراれ الجرحヱ ヴدمゅر ヱاسع في الممتヤكれゅ" أطゅヘل ヱامرأتين  3" شヰداء 

 سボبゅ –الطヘل عمゅد درخبゅني  -5- سボبゅ –الطヘل فゅدヵ زهير البشゅش  -0 :أسمゅء الشヰداء

 حمヱريる –فゅديゅ عيسヴ الشヰيدة  -2- حمヱريる –لبيبる عرابي الشヰيدة  - 4- سボبゅ –الطヘل مゅهر أبヱ الجヱز  -3
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 أحد المسヘバين 

 (:مجزرة دヱمゅمゅボطع الヘيديヱ ل)

https://youtu.be/ZKmeZS_VJO8 

https://youtu.be/ZKmeZS_VJO8
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 ュضيحي رقヱن تゅ( 0)بيるالشرقي るطヱزر في الغゅالمج ゆداء حسヰدد الشバل. 

るماحظ : ュ9المجزرة رق  ュالمجزرة رقヱ01    ريخゅبت ゅهゅنボثヱ هي المجزرة التي 

 7-01-5102  ゅبボسヱ ゅمヱبكل من مدينتي د. 

 ________________________________نヰــゅيــる التـボــريـر_____________________

 
 


