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 الشهر األول من بدء العدوان الروسي خالل  الشمالي حمص ريف قتيال في  175توثيق 

 
 اسم الكاتب : وحدة الرصد والمتابعة 

 تاريخ النشر : 2015/12/6
 

اعتبارا من بدء العدوان الروسي شخصاً في ريف حمص الشمالي  175قتلت الغارات الروسية السورية المشتركة 

/ 32/ طفال و/45من أيلول ولغاية الثالثين من تشرين األول من العام الجاري، بينهم /على سورية في الثالثين 

 امرأة 

2015أيلول  30أوال : مجزرة تلبيسة والزعفرانة والرستن :  

في القصف الروسي على األحياء  السكنية في كل من تلبيسة والرستن والزعفرانه قتيال موثقين باألسماء  38قضى 

وهم:   

الرستن  -لطويل حمد اأ -1  

الرستن  -مون الديك أموسى مالطفل  - 2  

الرستن  -م احمد الطويل الطفل بسا - 3  

الرستن  -محمد احمد الطويل الطفل  - 4  

  الرستن  -خالد احمد الطويل لطفل ا - 5

الرستن  -الطفلة منار الطويل شهر ونصف  - 6  

الرستن  -ياد قاسم الديك إول أالمالزم  - 7  

الرستن  -فى الرجب مصط - 8  

تلبيسة  -جمعة شنات القدور  - 9  

تلبيسة  -الطفل يامن محمد الجمعة  - 10  

تلبيسة  -منى سليمان عرعور   - 11  

تلبيسة  -توفيق عبد الغني الضحيك   - 12  

تلبيسة  -دفاع مدني  –عبد اللطيف الضحيك الواوي   - 13  

تلبيسة  -حمد محمد الجمعة أالطفل   - 14  

سة تلبي -حمد الجمعة أبالل   - 15  
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تلبيسة -حمد الجمعة أعيدو  - 16  

تلبيسة  -عبدو مهدي خشفة  - 17  

تلبيسة  -جنة الخبز ل –حمد ابراهيم الضحيك أ - 18  

تلبيسة  -عبد الغني عبد الرحمن الضيخ  - 19  

تلبيسة  -لجنة الخبز  –مصطفى خالد واكيه   - 20  

تلبيسة  -هدى محيميد  - 21  

تلبيسة  -موسى محمود جمعة  - 22  

تلبيسة  -حمد الجمعة أالطفل لطوف   - 23  

تلبيسة  -ابراهيم يوسف حريتاني   - 24  

جراء القصف بالطيران الحربي الروسي على الزعفرانة  -تلبيسة  -عوام أ 8الطفلة ريتاج الخطيب   - 25  

في الزعفرانة جراء القصف بالطيران الحربي الروسي -تلبيسة  -خالد قصاب  - 26  

جراء الغارات بالطيران الحربي الروسي على الزعفرانة  -الرستن  -الرجب محمد احمد   - 27  

الزعفرانة  -عبد الجبار العالوي   - 28  

الزعفرانة  -ريما خالد العكاري   - 29  

الزعفرانة  -ديبة الخلف  - 30  

الزعفرانة  -سميرة الخطيب  - 31  

الزعفرانة  -الطفلة رهف الحبش   - 32  

الزعفرانة  –طفل مجهول الهوية  - 33  

الزعفرانة  –طفل مجهول الهوية   - 34  

الزعفرانة  –طفل مجهول الهوية  - 35  

الزعفرانة  –طفل مجهول الهوية  - 36  

  محاسن الحمادة - 37 

  لحمادة حسن ا - 38 

 صورة انتشال أحد القتلى في بلدة تلبيسة 
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ة :رابط فيديو عن المجزر  

الشمالي حمص   اللحظات األولى النتشال الجرحى جراء الغارة الجوية على مدينة تلبيسة بريف  

https://www.facebook.com/Orient.Tv.Net/videos/1090136321004983/ 

     https://youtu.be/76ONMexKkB البحث عن مفقودين 

 

_____________________________________________________________  

  2015تشرين األول  4ثانيا : الغارات على مدينة تلبيسة 

 قضى ثالثة قتلى في مدينة تلبيسة نتيجة الغارات الروسية وهم:

غرناطة  -أحمد جاسم الموسى  -1  

 مقطع فيديو للشهيد 

https://youtu.be/8bJjtn5dGPA  

غرناطة  –الطفل مالك خالد الموسى  -2  

السعن  –خالد الدرعان   -3  

 روابط فيديو تبين عنف غارات الطيران الروسي على مدينة تلبيسة  ،واستهداف االحياء السكنية ، و رفاقوقد تّم إ

ازدحام المشفى الميداني بالمصابين نتيجة الغارات الروسية على األحياء و  ،حالة الخوف و الهلع بين المدنيين

 السكنية الغربية في المدينة 

https://www.youtube.com/watch?v=8bOuivVECqo 

https://youtu.be/tmIrAFa1Ph4 

https://www.facebook.com/Orient.Tv.Net/videos/1090136321004983/
https://youtu.be/76ONMexKkB8
https://youtu.be/8bJjtn5dGPA
https://www.youtube.com/watch?v=8bOuivVECqo
https://youtu.be/tmIrAFa1Ph4
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https://youtu.be/Wk3ELm-rt8E 

https://youtu.be/m_HTDsFTk-w 

https://youtu.be/x2WlAAsnY84 

 

________________________________________________________________ 

/  تشرين األول 6ثالثا: مجزرة البدو الرحل في /  

/ شخصا من عائلتين من البدو الرحل حتفهم نتيجة الغارات الروسية، ولم يتثنى لنا القدرة الحصول على 12لقي /

 أسمائهم ، وإنما تّم التأكد من العدد فقط.

 السعن االسود. قرية على الجوية تالغارا حتفه نتيجة  الرستن أهالي من فرزات محمد لقي تشرين األول  9وفي 

رابط عن التحقيق في المجزرة التي أجرته شبكة سوريا مباشر .   

http://slnnews.co/?p=32367 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/Wk3ELm-rt8E
https://youtu.be/m_HTDsFTk-w
https://youtu.be/x2WlAAsnY84
http://slnnews.co/?p=32367


السورية للدراسات و أبحاث الرأي العام المؤسسة                
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
 مقاطع فيديو غن الغارات الجوية التي استهدفت بلدة السعن األسود .

االسود  السعن قرية على اإلغارة لحظة الحربية الطائرة حمص الريف الشمالي -  
https://youtu.be/dSc8oOvM9qw 

  الطيران قبل من األسود سعنال قرية استهدفت التي األولى الغارة
https://youtu.be/edB01s58FJY 

______________________________________________________________  

تشرين األول  15مجزرة الملجأ في الغنطو أو مجزرة آل عساف، والفرن في تير معلة رابعا:   

  قتيال وجميعهم من الغنطو  وهم : 48الملجأ في الغنطو  مجزرةة راح ضحي

ير كرديةم ميادة خضاأل - 1  

ان عساف محمد مرو - 2  

  محمد مروان عساف زوجة   - 3

ان عساف  الطفلة عطاء مرو  - 4  

  سراء مروان عساف إالطفلة  - 5

الطفلة ملك مروان عساف  - 6  

لطفلة امنة مروان عساف  ا  - 7  

ا سين سطيف زوجة راكان  مون يأم األ - 8  

ليمان منصور زوجة باسل فاطمة س -9  

تام سليمان منصور زوجة كاظم  خ - 10  

جنين ختام ابن كاظم ال - 11  

  سنة 13الطفلة سجى را كان عساف  - 12

لطفلة فاطمة راكان عسافا  - 13  

م نجوى راكان عسافاأل - 14  

ل أحمد عبد الوكيل سطيف الطف  - 15  

ل محمد عبد الوكيل سطيف الطف  - 16  

  ة فاطمة عبد الوكيل سطيف الطفل - 17

  ل حذيفة عبد الوكيل سطيف الطف  - 18

https://youtu.be/dSc8oOvM9qw
https://youtu.be/edB01s58FJY
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  لة سالم عبد المعطي عساف الطف  - 19

ل عباس عبد المعطي عساف الطف  - 20  

دهللا عبد المعطي عساف الطفل عب - 21  

عصام عبد المعطي عساف الطفل - 22  

المعطي عساف م عبدأة حسن عساف م تركياأل - 23  

يا محمد االحمد مم لاأل  - 24  

الطفل عالء عصام عساف  - 25  

الطفل مجد عصام عساف  - 26  

الطفل فراس عصام عساف   - 27  

الطفل فرحان شادي عساف  - 28  

لطفلة فوزية شادي عساف ا - 29  

الطفلة هبة شادي عساف  - 30  

الطفلة شهد شا دي عساف   - 31  

دعاء شادي عساف  الطفلة   - 32  

  الزوجة ريما عدنان عساف   - 33

  الطفل فرحان حزيفة عساف   - 34

الزوجة خديجة عمر عساف   - 35  

الطفل راكان محمد عساف  - 36  

  ل ياسين راكان محمد عساف الطف - 37

  سافل ريماز راكان محمد عالطف  - 38

غزل راكان محمد عساف الطفل  - 39  

يمان حمود عسافإزوجة ال  - 40  

طفل شادي عبد العظيم عساف ال -41  

  عساف عبد المعطيزوجة  غادةلسيدة ا - 42
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  –المعطي عساف  الطفل محمد عبد - 43

المعطي عساف الطفلة هالة عبد - 44  

كاظم راكان عساف   - 45  

  الطفل فرحان كاظم عساف  - 46

الطفلة امون كاظم عساف   - 47  

زوجة محمد مروان عساف الرجب منة خالدآ - 48  

نتيجة القصف الروسي وهم: / قتيال 22/وفي مجزرة الفرن ببلدة تير معلة سقط   

تيرمعلة –هيثم عبد الرزاق شبلوط  - 1  

تيرمعلة  –منصور عز الدين  -2  

تيرمعلة  –براهيم / صاحب الفرن له االعبد اإل  -3  

رمعلة تي – عام 15براهيم له االيهم عبد اإلأالطفل  -4  

تيرمعلة  –عبد الرحمن خالد سليمان أبو يعقوب   -5  

تيرمعلة  –الطفل عبد الكريم عبد الحكيم كنج  -6  

تيرمعلة –ممرض ميداني  –الحمود  الشهيد عبد السالم  -7  

تيرمعلة  –الشهيد احمد حسين قناطري  -8   

تيرمعلة  –الشهيد حسين حسن بكار  -9  

الملقب الظهراوي  علي عبد الكافي االبراهيم -10  

تيرمعلة  –هايل علي الباشان   -11  

تلبيسة  –هيم اليحيى امحمد خالد حج ابر  -12  

تلبيسة  –وسيم جميل يحيى   -  13  

تيرمعلة –خالد المعيوف   -14  

تيرمعلة  –حسن عبدو الحسين  - 15  

تيرمعلة  –د على الراشد محمو -16  

تيرمعلة  –سبر أعبد الوكيل  -17  
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تيرمعلة  –لي الريس ع  - 18  

تلبيسة  –فرج الناجي  -19  

تيرمعلة  –إسراء مفلح العباس  -20  

تلبيسة  –وفاء الناجي   -21  

تلبيسة  –صفاء الناجي   -22  

 كما قضى خمسة قتلى آخرين نتيجة القصف الروسي العشوائي وهم:

الفرحانية  –عام  15ه الطفل فيصل صالح دلّ  -1  

الدار الكبيرة  -مد الرحمون حأالطفل عبد المهيمن  -2  

الحلموز  –بد الكريم محمد منصور ع -3  

هبوب الريح  -محمد عامر العامر  -4  

الغنطو  –سارة اسماعيل صويص   -5  

 

 صورة تبين محاولة انتشال جثث الملجأ الذي استهدفه الطيران الروسي في الفنطو .
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لدة الغنطو على رؤوس ساكنيها ، وكذلك بلدة تير معلة ونرفق روابط فيديو تبين تدمير الطيران الروسي لب  

https://www.youtube.com/watch?v=YhG0U7lnaZA 

https://www.youtube.com/watch?v=OLagB60lghg 

2015 10 15قرية تيرمعلة مكان حصول المجزرة بالطيران الروسي وارتقاء رئيس غرفة عملياتها في وسط البلدة   
https://youtu.be/Nwy14ezWQZg 

 15م بصد العدو على جبهة الكم حركة تحرير حمص محاولة اخراج شهداء مجزرة الغنطو ولقاء مع ذوي المجزرة الذي كان يقو

10 2015  
https://youtu.be/yRfROgbI4_c 

ترجمة ما قاله ابو العباس من قبل المكتب االعالمي في حركة تحرير حمص بعد المجزرة التي حلت بأهله ليكون 

 رساله لالنسانية النائمة .
https://youtu.be/5-h6hlDCb64  

 

________________________________________________________________  
 

تشرين األول 16خامسا : استكمال مجزرة الفرن في تير معلة في   

قتيال  (11مرة ثانية استهدف القصف الروسي منطقة الفرن في تير معلة وقد راح ضحية القصف)

 تم توثيقهم وهم :

تيرمعلة  –أيمن عبد الرزاق قناطري   - 1  

تيرمعلة  –عدي أيمن قناطري   -2  

تيرمعلة  –يسرى مفلح العباس   - 3  

تيرمعلة  –محمد دحام الكوسا   -4  

تيرمعلة  –محمود عباس الكوسا   - 5  

تيرمعلة  –أحمد فيصل عباس  - 6  

رمعلة تي –الشهيد عبد الحكيم الصطوف  - 7  

الغنطو  –مصطفى األحدب  - 8  

الغنطو –محمد عدنان األحدب   - 9  

تيرمعلة  –عبد الوكيل أحمد االبراهيم  - 10   

تيرمعلة  –براهيم باسم عبد الكريم االالشهيد  -11  

https://www.youtube.com/watch?v=YhG0U7lnaZA
https://www.youtube.com/watch?v=OLagB60lghg
https://youtu.be/Nwy14ezWQZg
https://youtu.be/yRfROgbI4_c
https://youtu.be/5-h6hlDCb64
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https://youtu.be/9uVmXiRGyfY   

االبراهيم ( )صورة للشهيد عبد الكريم  

 

 

 وهذه روابط فيديو عن القصف على تير معلة والمجزرة 

 انتشال الجثث من تحت األنقاض بعد القصف بالطيران الحربي الروسي

https://youtu.be/Ynq031kE5yQ 

سقوط ضحايا من المدنيين،قصف بالطيران الحربي الروسي و  2015-10-16تيرمعلة  –حمص   

https://youtu.be/k_AmhYdX7tQ 

،مجزرة بحق المدنيين بعد القصف بالطيران الحربي الروسي مؤلم جدا 2015-10-16حمص تيرمعلة   

https://www.youtube.com/watch?v=mQ4zACPHlpI&feature=youtu.be 

2015 10 16الدخان المتصاعد جراء قصف الطيران الحربي الروسي على بلدة تيرمعلة بريف حمص   

https://youtu.be/QZM7ZUrUbf0 

___________________________________________________________  

تشرين األول  17سادسا: مجزرة بلدة الغنطو الثانية في   

قتلى في الغنطو فيما سمي بمجزرة الغنطو الثانية وهم :(  9سقط نتيجة القصف الروسي )  

الغنطو  –عبد الحميد عثمان   - 1  

https://youtu.be/9uVmXiRGyfY
https://youtu.be/Ynq031kE5yQ
https://youtu.be/k_AmhYdX7tQ
https://www.youtube.com/watch?v=mQ4zACPHlpI&feature=youtu.be
https://youtu.be/QZM7ZUrUbf0
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الغنطو  –زياد حسني عثمان   - 2  

الغنطو  –أحمد مصطفى الصالح   - 3  

الغنطو  –خالد ياسين الصالح   - 4  

الغنطو  –الطفلة فاطمة عبيد   - 5  

ماهر محمد جهدي عز الدين   - 6  

تلبيسة  –عمر الشيخ حمود أبو عبدو  - 7  

الغنطو  –سائق  –عبد القادر سالم الجحواني  - 8  

متأثرا بجراحة  -تلبيسة طة غرنا –بو خليل أنورس الكردي   -9  

 

 

ة بالمجزرة :روابط فيديو متعلق  

17/10لطيران الحربي واخراج االطفال من تحت االنقاض الغنطوامن داخل المنزل الذي قصف من   

https://www.youtube.com/watch?v=ciWEFnNo5Rw  

 . الغارة األولى على وسط بلدة الغنطو
https://youtu.be/ACnuYAgOqzE 

https://www.youtube.com/watch?v=ciWEFnNo5Rw
https://youtu.be/ACnuYAgOqzE
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2015=10=17بلدة الغنطو الغارة الثانية من الطيران الروسي وارتكاب مجزرة بحق المدنين  

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

________________________________________________________________  

تشرين األول  23مجزرة تلبيسة الثانية في سابعاً:   

( عشر قتيال وهم :14)وسقط فيها   

تلبيسة  – عدنان حسن علوش - 1  
تلبيسة  –مريم عبد القادر علوش - 2  

 

تلبيسة  –مريم عبد الرزاق علوش - 3  
تلبيسة  –خديجة عدنان علوش -4  
تلبيسة  –ساجدة عدنان علوش - 5  
تلبيسة  –الطفل عدنان علوش - 6  
تلبيسة  –كمال عرفان - 7  
تلبيسة  –شعبان جنيد الخلف - 8  
تلبيسة  –الطفل خالد مسعود صويص - 9  

تلبيسة –الطفله شهد اسامة صويص - 10  
تلبيسة  –نور الضحيك الممرضه - 11  
الطفل فادي مرهف صويص - 12  
الطفل جمال مسعود صويص - 13  

الطفل عمر اسامة صويص - 14 .  

https://www.youtube.com/user/0955548380
https://www.youtube.com/user/0955548380
https://www.youtube.com/user/0955548380
https://www.youtube.com/watch?v=oQQFQSxLflo


السورية للدراسات و أبحاث الرأي العام المؤسسة                
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  

 

 روابط فيديو عن المجزرة والغارات على المدينة 

 المجازر الروسية في سوريا تتصاعد .. تلبيسة تحت اإلبادة الروسية

https://www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/videos/1059112364139337/ 

الغارة الجوية األولى على المدينة 2015 10 23تلبيسة     

https://youtu.be/OrXbx_KhRNE 

الغارة الجوية الثانية على المدينة 2015 10 23تلبيسة    

https://youtu.be/y9E1b-5MRzY 

آثار قصف الطيران الحربي وسط المباني السكنية ومحاوالت البحث عن ناجين تحت األنقاض في مدينة تلبيسة 

 بريف حمص الشمالي

https://youtu.be/gk4lSVkufXw 

 لحظة سقوط صاروخين من الطيران الحربي بشكل واضح مستهدفا منازل المدنيين في القرية

https://youtu.be/EIJzPK4nVZM 

خروج بعض الناجيين من تحت أنقاض منزلهم 2015 10 23تلبيسة    

https://youtu.be/rQAUpU856_g 

سقوط صاروخ فراغي قرب المصور سبب مجزرة اهام جد 2015 10 23تلبيسة     

https://www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/videos/1059112364139337/
https://youtu.be/OrXbx_KhRNE
https://youtu.be/y9E1b-5MRzY
https://youtu.be/gk4lSVkufXw
https://youtu.be/EIJzPK4nVZM
https://youtu.be/rQAUpU856_g
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https://youtu.be/sCtsda-j-10 

________________________________________________________________  

تشرين األول  26ثامنا: مجزرة المسجد ببلدة الغنطو في   

 قلاأل على ( قتلى 7) في هذه المجزرة نتيجة استهداف القصف الروسي لمسجد بالل بن رباح في الغنطو   سقط و

  ظهرال صالة من المصلين خروج أثناءوذلك ، طفالاأل من ومعظمهم حرجة حالة في معظمهم الجرحى وعشرات

صويص الباسط عبد سامر الطفل  -1واألسماء هي:  

محمد اليونس الرحمن عبد الحاج  -2  

عماد بوأ عثمان علي حسن حمدم -3  

عثمان محمد عماد -4  

عثمان محمد حمدأ  -5  

حدباأل المعطي عبد علي -6  

يفو.سي عمر الرحمن  عبد -7  

 يران () صورة تبين أثر المواد الحارقة التي استخدمت من قبل الط

 

الروسي.مقاطع فيديو عن شهداء في المجزرة ، ونتائج المواد الحارقة التي اسخدمها الطيران ل وهذه روابط   

https://youtu.be/sCtsda-j-10
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. نوعه من غريب صاروخ جراء استشهدا صويص عبدالباسط سامر الطفل الغنطو حمص -  
https://youtu.be/hzdO-bMZG-8  

. نوعه من غريب صاروخ جراء استشهدا اليونس الرحمن عبد حمص -  

https://youtu.be/w598voe2P1E  

.المسجد من الخارجين المصلين جمع  استهدف الذي الصاروخ نتيجة ظاهرة وحروق جرحى أطفال 

 https://youtu.be/_CB20-sMc9I 

___________________________________________________________  

تشرين األول  30 -29تاسعاً :  مجزرة   

تشرين األول خمسة قتلى في قصف الطيران الروسي ألماكن متفرقة من  أنحاء   30و  29سقط خالل يومي  

   :ريف حمص الشمالي وهم 

ول يوم في الحملة على أمتآثراً بجراحه جراء اصابته من  - 2015-10-29 –الغنطو  –نبهان  يسأنمحمد  -1

. الريف الشمالي جراء القصف بالطيران الروسي  

الرستن  –عام  13الطفل عبد الكريم الشيخ علي  -2  

الرستن –عام  60حمامة عباس السيدة  -3  

سةتلبي –اللطوف ياد حسين جمعة إ  -4  

أبو الدار الكبيرة مي طارقاإلعال -5  

https://youtu.be/hzdO-bMZG-8
https://youtu.be/w598voe2P1E
https://youtu.be/_CB20-sMc9I
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http

s://youtu.be/eHUSfxmnV1M 

 

ويشار إلى أّن هذا التقرير يلحظ فقط عدد القتلى الذين استطاع فريق وحدة الرصد والمتابعة في المؤسسة 

 مع الفيديوهات والصور المرافقة، عدا أسماء  السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام توثيقهم باالسم الكامل 

ما سمي بمجزرة البدو الرحل التي لم يثنى للفريق من توثيق أسمائهم ، إال أّن مقاطع الفيديو وتصريحات  

 المكاتب الطبية تؤكدها بشكل واضح.

ي خلفه القصف كما أّن هذا التقرير لم يشمل أعداد الجرحى أو حجم الدمار الكبير في البنى التحتية الذ 

 الروسي السوري المشترك والمستمر في حمص وفي أنحاء سورية لغاية تاريخه.

 _____________________________انــتـهـــى________________________ 

 

https://youtu.be/eHUSfxmnV1M
https://youtu.be/eHUSfxmnV1M

