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idفيديومالحظاتتعذيبعسكريالتاريخالعمرالجنسالمدينةالمنطقةاالسم

لةل اللل ق الكحم1 حسن http://youtu.be/6XKr7Fr9exUبرصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012ديرالزورالجبيلةجاسم

برصاص عصابات االسد الغادرة في مدينة موحسن04NoNo‐05‐2012ديرالزورمو حسناحمد عيادة النمش العمران2

الفان منطقة ف االمن قوات يد عل قتل القرية وخطيب إما
04NoNo‐05‐2012حماةاللطامنةمحمود خالد الدرويش3

الفان  القرية قتل على يد قوات االمن في منطقة وخطيب إمام
الوسطاني شرقي حماه حيث وجد جثمانه ظھر اليوم،  وذلك 

بعد اختطافه
http://youtu.be/gAJBVdyyaz0

04NoNo‐05‐2012حماةمحي الدين نداف4
الحاجز االمني العسكري  المتواجد عند دوار استھداف
العجزة لسيارته المدنية و  قام االمن بخطف جثته

دوا عند المتواجد ك الع االمن الحاجز تھداف ا
04NoNo‐05‐2012حماةعماد الشيخ علي5

الحاجز االمني العسكري  المتواجد عند دوار استھداف
العجزة لسيارته المدنية و  قام االمن بخطف جثته

ملقب بأبو زيد قتل على ايدي قوات األمن وال زالت جثته 
ف عبدالسالم6 محمود محتجزة لدى االمن في حاجز مفرق تل جعفر04NoNo‐05‐2012حماةصورانحسين االن حتى

جانب مزرعة طبيش

درباس7 04NoNo‐05‐2012حمصمخيم العائدينربحي
اثر تعرضه الطالق الرصاص من قبل قوات األمن  عند سجن 

البلون البلونيمي

.  قتل على يد قوات األمن في حي القصور(أبو صخر)04NoNo‐05‐2012حمصحي الربيع العربيمحمد السيد8

أيوب9 محمد قناص04NoNo‐05‐2012حمصالرستنخالد برصاص أيوب9 محمد 2012حمصالرستنخالد 05 04NoNoبرصاص قناص
http://youtu.be/A0kzf0Bfa6cيدعى أبو علي قتل برصاص قناص04NoNo‐05‐2012حمصالقصورعبد العزيز المصري10
استھدفت  سيارته من قبل قوات األمن04NoNo‐05‐2012حمصتدمرمحمد الشافي11
حوى12 /http://youtu.beمتأثرا بجراحه04NoNo‐05‐2012دمشقدومابسام pم y
رصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقالتضامنمحمد اسماعيل درويش13
http://youtu.be/ElMdxuBZ0YMبرصاص االمن04NoNo‐05‐2012دمشقالمليحةعمر الحسين14
رصاص قوات االمن04NoNo‐05‐252012دمشقالتضامنايمن الكردي15

قة طه16 رصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقالتضامناسامة
http://youtu.be/mcLFgql_M1Eبرصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةاحمد كوسجي17
http://youtu.be/F81FfDk_fEkبرصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةمالك شوربا18
لة19 ط ا د ةد شقكف 2012د 05 04NNن اال ات ق ا طويلة19 دياب برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةمحمد
برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةطارق تركية20
برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةمحمد زياد حجل21
زريق22 بكري منزله04NoNo‐05‐2012حلبالسكريمصطفى داخل وھو بذبحه األمن قوات قامت زريق22 بكري 2012حلبالسكريمصطفى 05 04NoNoقوات األمن بذبحه وھو داخل منزله قامت
قامت قوات األمن بذبحه وھو داخل منزله04NoNo‐05‐2012حلبالسكرياحمد مصطفى زريق23
قامت قوات األمن بذبحھا وھي داخل منزلھا04NoNo‐05‐2012انثىحلبالسكريفاطمة محمد عرعور24

كة25 ك الغن د 162012طفللع 05 04NNلة الد ف ة ظاھ ف ن األ ات ق ا ته ا ا ة httنت // t b /9AOT4RV2S E كعكة25 الغني الدولة04NoNo‐05‐162012طفلحلبعبد برصاص قوات األمن في مظاھرة سيف اصابته http://youtu.be/9AOT4RV2SxEنتيجة

قتل على يد قوات االمن  في حي اإلنصاري04NoNo‐05‐2012حلبالصاخورمحمد علي عبو الفرھودي26

البكري27 المجيد عبد 04NoNo‐05‐2012ادلبالتمانعةسامر
وھومازال حتى االن محتجز من قبل االمن في حاجز مفرق 

ة البكري27 المجيد عبد جعفر جانب مزرعة طبيش04NoNo‐05‐2012ادلبالتمانعةسامر تل

04NoNo‐05‐2012ادلباحسممحمد ابراھيم فضل28
قتل على ايدي قوات االمن  في مشروع التنمية الريفية في 

قرية ابلين

رجل االعمال قامت قوات االمن باغتياله في مدينة الالذقية04NoNo‐05‐2012ادلبالبارةعلي سليم مديراتي29
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04NoNo‐05‐2012ادلبمعرة النعمانأحمد أّمھان30
قتل على يد قوات االمن عند محافظة حماة على الطريق 

الدولي صباح ھذا اليوم

الحسن31 القادر طبيشعبد 04NoNo‐05‐2012ادلبمزرعة
قتل برصاص قوات األمن المتواجدة على حاجز االوتوستراد 

ة الق ان ل ال ن31 ر بيشب 2012بزر  05 04NoNoالدولي جانب القرية

04NoNo‐05‐302012انثىادلبمزرعة طبيشلم يتم التعرف عليھا32
وھي سيدة قتلت برصاص قوات األمن المتواجدة على حاجز 

االوتوستراد الدولي جانب القرية
عافه ا حاولوا وعندما دماغية بجلطة اصيب أبوجبار

04NoNo‐05‐2012درعاصيداسميح عبد الرحمن عوض المحاميد33
اصيب بجلطة دماغية وعندما حاولوا اسعافه أبوجبار

للمشفى قامت قوات االمن الموجودة على احد الحواجز بمنع 
مرورھم  مما ادى لوفاته

ث ط ق ق
04NoYes‐05‐2012درعاداعلموسى احمد فالح الجاموس34

ثم االمن عند حاجز علماباطالق النار عليه قوات قامت
تعذيبه حتى الموت ثم  تدمير السرفيس الذي كان يعمل عليه

الزوبان35 منصور 2012درعااليادودةمحمدخير 05 04NoNo
التي اصيب بھا من قبل اسبوع على ايدي بجراحة متأثرا

الزوباني35 منصور 04NoNo‐05‐2012درعااليادودةمحمدخير
ي

قوات األمن
تحت التعذيب04NoYes‐05‐2012درعاجاسم حي العاليةيحيى عبدالرؤوف الحلقي36
تحت التعذيب04NoYes‐05‐2012درعاجاسم حي العاليةقاسم محمد مبارك الحلقي37

ذةغ عبدالرؤوف الحلقي38 عدنان تحت التعذيب04NoYes‐05‐2012درعاجاسم حي العاليةغسان
برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012درعادرعا البلدعيسى احمد كميتي المصري39

الترك40 عبدالحكيم 03NoNo‐05‐162012طفلحماةحي الكرامةيزن
والدته عبير توفي متأثرا بجراحه التي اصيب بھا بتاريخ 28‐

4 2012
يم

4‐2012

03NoNo‐05‐212012حماةمصيافاسماعيل حيدر41
طالب في كلية الطب البشري تم اغتياله على طريق مصياف ‐

 حمص قرب قرية محناية

قة ة ق
03NoNo‐05‐132012طفلحماةباب الطاقةمحمد عبدالقادر مواس42

عشوائي باتجاه قرية باب الطاقة من العناصر  نار إطالق إثر
http://youtu.be/EN8xqAREEP8المتمركزة في في قلعة المضيق المضيق األثرية

ضفا43 ةعا اج الج اةح 2012ح 05 03NN
آخرين اثر استھداف سيارة كانوا يستقلونھا اثنين مع قتل

ضفار43 03NoNo‐05‐2012حماةحي الجراجمةعامر
ع

من قبل األمن قرب حي مشاع األربعين

03NoNo‐05‐2012حماةالحي جراجمةلم يصل اسمه44
قتل مع اثنين آخرين اثر استھداف سيارة كانوا يستقلونھا 

من قبل األمن قرب حي مشاع األربعين
أ

03NoNo‐05‐192012درعاالنعيمةياسر جمال العبود45
بصرى الشام أثناء اشتباكات مع الجيش الموالي  بلدة في قتل

http://youtu.be/eZcnxkqLIZMللنظام

اكتشتفت على طريق اليادوده عند خربة الشحم03NoNo‐05‐2012درعاطريق اليادودةمجھول الھوية46
ة47 الھ ل دةھ اد ال ق عاط 2012د 05 03NNالش ة خ عند د اد ال ق ط عل اكتشتفت الھوية47 على طريق اليادوده عند خربة الشحم03NoNo‐05‐2012درعاطريق اليادودةمجھول اكتشتفت

03NoNo‐05‐2012درعاالحارةزھير تيسير  قنبس48
استھدفت قوات االمن السورية سيارة مدينة في كمين عند 
جسر االفتريس بدوما في ريف دمشق بالرصاص الحي مما 

لمقتله ادى لمقتلهادى

03NoNo‐05‐242012حمصالبويضةمصعب حامو49
من أفراد الجيش الحر قتل بكمين تعرضت له مجموعته وھو 

من حي بابا عمرو.
عثمان50 البرج قتل برصاص قوات االمن03NoNo‐05‐2012حمصالحولةمحمد جمنطقة

وھو عسكري منشق من قرية كيسين ابن القتيل  يوسف03YesNo‐05‐2012حمصالحولةبشار ميريش51

اثر اجتياح قوات األمن للمنطقة03NoNo‐05‐552012حمصالحولةيوسف ميريش52
السوعان53 قتل برصاص قناصة األمن03NoNo‐05‐2012حمصحي الربيع العربيعلي
http://youtu.be/FqzCMpEqLd4برصاص قناصة األمن السوري03NoNo‐05‐2012حمصحي الخالديةعدنان عبدالحسيب الحميدي54

الدوماني55 سيلمان 03NoNo‐05‐2012حمصحي الخالديةعبدالرحمن
برصاص األمن السوري قتل  منذ عشرين يوما واليوم وصل 

اھله إل قتله خ خبر مقتله إلى اھلهيي
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03NoNo‐05‐2012حمصمزارع قطينةمحمود محمد56
برصاص الجيش السوري على أثر اقتحام الجيش السوري 

للمنطقة

ل
استھدفت قوات االمن السورية سيارة مدينة في كمين عند 

ل ش ف ة ف الف سوار57 عمر في مدينة دوما بريف دمشق بالرصاص03NoNo‐05‐2012حمصوليد االفتريس جسر
الحي مما ادى لمقتله

برصاص األمن السوري بإصابته إصابة مباشرة بالرأس03NoNo‐05‐182012دمشقحي كفر سوسةعدي جنبالط58

تمت تصفيته من قبل قوات األمن وھو عائد من عمله03NoNo‐05‐2012دمشقدارياجالل الحافي59

ق ق ف
03YesNo‐05‐2012دمشقبرزةفراس طه60

استھدفت سيارته بكمين  قامت قوات االمن اول مالزم
السورية بنصبه  في طريق كفير الزيت بوادي بردى

بنصبه ية و ال االمن قوات قامت بكمين ته يا تھدفت ا
03NoNo‐05‐2012دمشقمحمد عبد اللطيف ھندية61

بكمين  قامت قوات االمن السورية بنصبه   سيارته استھدفت
http://youtu.be/q03vlb7I3Joفي طريق كفير الزيت بوادي بردى

بنصبهة السورية االمن قوات قامت بكمين سيارته استھدفت
ھندية62 احمد 03NoNo‐05‐2012دمشقمحمد

بكمين  قامت قوات االمن السورية بنصبه   سيارته استھدفت
http://youtu.be/q03vlb7I3Joفي طريق كفير الزيت بوادي بردى

اعيل63 ا حاج نع 222012حلبتادفعبدال 05 03NN
على أيدي قوات األمن وقد سلمت جثته يوم األربعاء مع 
ضه تع ضح ت الج جه ال ف ة كبي ھات تش د ج اسماعيل63 حاج كبيرة في الوجه والجسم توضح تعرضه03NoNo‐05‐222012حلبتادفعبدالمنعم تشوھات وجود

لتعذيب شديد

طالب قتل في المدينة  الجامعية خالل مداھمات مدينة حلب03NoNo‐05‐2012ادلبمحمد حاوي64

03NoNo‐05‐2012ادلبكفر بطيخعبدالرزاق رضوان الياسين65
برصاص الجيش خالل عودته مع أخيه من عمله واعتقل 

http://youtu.be/rex3LksyUW0أخوه

د66 ال خض أعدة تل ة ق 2012انثادلالشغ 05 03NN
قناص  في منطقة سھل الغاب بريف حماة برصاص قتلت

السيد66 خضر أعورحميدة 03NoNo‐05‐2012انثىادلبجسر الشغور   قرية تل
ي

وھي متزوجة ولھا 4 أطفال

03NoNo‐05‐602012ادلبتلمنسخليل اسماعيل األحمد67
قتل برصاص األمن السوري على الطريق الدولي في معرة 

http://youtu.be/rHVN3z4mQl0النعمان وھو متزوج وله 8 أوالد

03NoNo‐05‐2012ادلبخان شيحونأحمد ھنداوي68
برصاص األمن السوري وھو طالب اقتصاد سنة أولى في 

جامعة حلب قتل اثناء اقتحام األمن للسكن الجامعي

03NoNo‐05‐2012ادلبيزن عبود69
برصاص األمن السوري وھو طالب ھندسة كھرباء  في 
جامعة حلب قتل اثناء اقتحام األمن للسكن الجامعي

03NoNo‐05‐2012ادلبسامر قواس70
لطابق5الوحدة17 في السكن الجامعي بجامعة  من رميا قتل
حلب من قبل األمن السوري وھو طالب في جامعة حلب

عمر71 حاج طه قتل برصاص األمن السوري03NoNo‐05‐2012الرقةعبدهللا يج
http://youtu.be/qy0t2zKcVBgرقيب المنشق قتل في حمص02YesNo‐05‐2012ديرالزورمحمد حدو72

اثر اصابتھا بطلق ناري في رأسھا,زوجة نعيم المطرود02NoNo‐05‐2012انثىديرالزورالبوكمالصبحية الياس73

02NoNo‐05‐2012حلبمارعسمير الحايك74
اثناء دفاعھم عن اھل بلدة الراعي التي اقتحمتھا قوات 

الجيش

الصالح75 الغني عبد 02NoNo‐05‐2012حلبمارعمحمد
اثناء دفاعھم عن اھل بلدة الراعي التي اقتحمتھا قوات 

ش ال ح ي الجيشبرعب
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02NoNo‐05‐2012حماةماجد عبد الھادي76
سنة ثانية علم اجتماع إثر اقتحام األمن للوحدات السكنية في 

جامعة حلب

الشيخ77 الزعبي محمد 02YesNo‐05‐192012حمصتدمرابراھيم
قتل أثناء عملية انشقاق لمجموعة عناصر من الجيش 

ال يخ77 بي  ز يم 192012صربر 05 02YesNoالسوري
http://youtu.be/G4yZKX7KsUwقتل برصاص قناص األمن السوري02NoNo‐05‐2012حمصالخالديةحسام محمود رحيل78
http://youtu.be/2JIxNPy8pLgلم يتمكن من انتشالھا بسبب القناصة02NoNo‐05‐2012حمصطريق حماةجثة مجھولة الھوية79
الياسين80 بعلبةمبارك 2012حمصدير 05 02NoNoالح اقتحام خالل قتل وقد اليوم عليه عثر الياسين80 عليه اليوم وقد قتل خالل اقتحام الحي02NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةمبارك عثر

02NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةياسر جاسم الكرد81
فقد خالل اقتحام الحي وأكد نبأ مقتله اليوم  في المشفى 

العسكري وھو  من مواليد حي كرم الزيتون وھو يسكن في 
ا ن ش نذ ة ا حي الكسارة منذ عشر سنواتال

أثر القصف الذي طال منزله02NoNo‐05‐2012دمشقدارياشاھر صريم82
http://youtu.be/raipc9TQn7wأثر القصف الذي طال منزله02NoNo‐05‐2012دمشقدارياعبدالرحيم راشد الزھر83

02NoNo‐05‐302012دمشقالكسوةزينو خلف84
من نازحي الجوالن عثر على جثته في عين السودا وكان 

معتقال في سجون النظام

زريقات85 أحمد 02NoNo‐05‐2012درعانصيبفادي
قتل برصاص قناصة األمن السوري  في منطقة اللجاة 

http://youtu.be/8iJ3i2vKDvAفظة زري85 أ 2012ريبي 05 02NoNoبمحافظة درعاhttp://youtu.be/8iJ3i2vKDvA

ممرض تحت التعذيب وكان قد اعتقل منذ عشرة أيام02NoYes‐05‐2012درعامعربةسعيد البديوي86

النا اطالق ت لكن النظا جيش عن األنشقاق حاول جند
02YesNo‐05‐2012الحسكةالقامشلينواف حسين الحربي87

األنشقاق عن جيش النظام لكن تم اطالق النار حاول مجند
عليه من قبلھم

02NoNo‐05‐2012حماةالسلميةماھر الفرا88
بسبب إطالق األمن الرصاص على مجموعة من الشبان على 

المزيرعه منطقة في الناريه زيردرجاتھم ي  ا ري  ھم ا رج

02NoNo‐05‐2012حماةالسلميةعبدالرزاق الفرا89
بسبب إطالق األمن الرصاص على مجموعة من الشبان على 
درجاتھم الناريه في منطقة المزيرعه,وكانوا يشاركون في 

المجاورة للمناطق اإلغاثه عمليات اإلغاثه للمناطق المجاورة .عمليات

02NoYes‐05‐2012ادلبجبل الزاوية  احسممحمد ابراھيم الفضل90
تحت التعذيب و كان قد اعتقل في مركز التنمية الريفية في 

إبلين
أأ ة ذ حسون91 وليد التعذيب بعد اعتقال دام ستة أشھر02NoYes‐05‐2012ادلبجسر الشغور  بداماأحمد تحت

02NoNo‐05‐2012الرقةأحمد خلف92
طالب سنة ثانية علم اجتماع إثر اقتحام األمن للوحدات 

السكنية في جامعة حلب

01YesNo‐05‐272012الالذقيةزاھر ابو خليل93
شرطي اطلق عليه االمن والشبيحة النار في درعا بسبب 
عدم انصياعه الوامر القتل والقمع ضد الشعب السوري

ةة أ أ الراجح  مسالمة94 موسى بجراحه   التي أصيب بھا سابقا برصاص قناصة01NoNo‐05‐2012درعادرعاالبلداحمد متأثر

مجند متزوج لديه ثالثة أبناء01YesNo‐05‐302012درعانمرعبد الباسط فيصل الشحادات95

ن نا ن طلق ته ا إ عن ة النا ه ا اً تأث ف ت
01NoNo‐05‐172012طفلالرقةعبد هللا حسكو96

بجراحه الناجمة عن إصابته بطلقين ناريين  متأثرا توفي 
منذ نحو اكثر من شھر أثنا مشاركته بتشييع قتيل سابق.

مدينة في الحر للجيش وانضم سابقاً انشق أول رقيب وھو
حماد97 محمود 01YesNo‐05‐2012دمشقمدينة ضميرأحمد

انشق سابقا  وانضم للجيش الحر في مدينة  أول رقيب وھو
http://youtu.be/RhYCndCrk04ضمير , أصيب فجراً  برصاصة تحت اإلبط
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01NoNo‐05‐802012دمشققطناعدنان عمر98
قامت مجموعة من الشبيحة باغتيال احد وجھاء المدينة 

ويدعى  ابو ايمن عند عودته من صالة الصبح عند ساحة 
اللون. ابيض باص من ون.الشھداء بيض  ص  ن ب ھ 

برصاص األمن01NoNo‐05‐2012ريف دمشقسقبامحمد بھاء األغواني99

01NoNo‐05‐482012ريف دمشقحرستاعلي محمود حسين100
ملقب بابو عمر حسيبة قتل برصاص االمن اثناء عمله في 

مزرعتهمزرعته
مجند منشق01YesNo‐05‐2012ريف دمشقجسرينأحمد الديابي101

01YesNo‐05‐2012حماةالتوينةخالد نصر خليل102
عسكري منشق قتل في كمين استھدفه مع عدد من عناصر 

بإدلب. الفطيرة قرية في الحر http://youtu.be/aEezgRHXw7Eالجيش

ب. ير بإ ري  ي  ر  جيش 

01NoNo‐05‐192012حماةحي الفيحاءعامر حسين االبراھيم103
استشھد إثر اصابته برصاص قناص مساءً  في شارع 

http://youtu.be/kwwycZ8I1uoاألربعين

المنصور104 ابراھي الحويجةحسين 372012حماةالغاب 05 01NoNo
نتيجة القصف العشوائي على البلدة وھو متزوج وعنده 

http://youtu be/FFCzhrFDT8I المنصور104 ابراھيم http://youtu.be/FFCzhrFDT8Iولدان01NoNo‐05‐372012حماةالغاب الحويجةحسين

قصف مدفعي على القرية01NoNo‐05‐2012حماةسھل الغاب قرية الكريمرياض عبد الرزاق عنيزان105
قصف مدفعي على القرية01NoNo‐05‐2012حماةسھل الغاب قرية الكريمريان إبراھيم عنيزان106

ة ق ف ق الرحمن عكام107 عبد عسكري منشق قتل في قرية نامر اليوم01YesNo‐05‐2012حماةخالد

01NoNo‐05‐152012طفلحماةجنوب الملعبمحمد نور أحمد كروما108
متأثرا بجراحه إثر تعرضه  النفجار حدث مساء األربعاء 

وھو طالب في الصف الثاني االعدادي
عناص ن عدد ع تھدفه ا ين ك ف قتل نشق ك ع

01YesNo‐05‐2012حمصالبياضةعبد الھادي جديع109
قتل في كمين استھدفه مع عدد من عناصر  منشق عسكري

http://youtu.be/aEezgRHXw7Eالجيش الحر في قرية الفطيرة بإدلب.

http://youtu.be/FoVyyI25gKsبرصاص قوات األمن السوري01NoNo‐05‐2012حمصالبياضةأحمد باكير110
حمادي111 الشراكسعمر 01NoNo‐05‐2012حمصحي ي111 سر را 2012صي ا 05 01NoNo
بعد معاناة شھرين بسبب إصابته برصاص قناصة01NoNo‐05‐2012حمصالوعرعبد هللا منصورالمسعود112
عسكري منشق قتل في قرية نامر بدرعا01YesNo‐05‐2012حمصأحمد سعيد سلوم113

اح114 ال د أح صالقصيوعة طفلةح 42012انث 05 01NoNo
ناري خالل مداھمة الجيش لقرية النزارية بطلق أصيبت

السماح114 أحمد طفلةحمصالقصيرروعة ‐ 01NoNo‐05‐42012انثى
ي

وأسعفت إلى لبنان لكنھا فارقت الحياة
http://youtu.be/Ndq9knC_lSoبرصاص قناصة كتيبة الھندسة01NoNo‐05‐2012انثىحمصالرستنيسرى سالمة115

شوفان116 يحيى الزيتونمحمد 01NoNo‐05‐2012حمصكرم
ذھب الى الحي لكي يتفقد بيته ويجلب بعض  الحاجات 

http://youtu be/ شوفان116 يحيى 2012حمصكرم الزيتونمحمد 05 01NoNo
/http://youtu.beبتاريخ 27‐04‐2012

01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةعناد مشھور العليوي117
إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته بحفرة في 

دير بعلبة
ف ة ف ثته دت 2012 4 9 خ تا دان إعدا

01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةجاسم أمين الحسن118
في بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته بحفرة ميداني إعدام

دير بعلبة

01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةنور الدين عبد الجليل سليمان119
إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته بحفرة في 

بعلبة دير بعلبةدير

01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةرائد عبد الجليل سليمان120
إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته بحفرة في 

دير بعلبة

ان121 ث ال اشد ةد ل 2012د 05 01NN
في بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته بحفرة ميداني إعدام

العثمان121 راشد 01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةمحمد
ي خ ي م

دير بعلبة

01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةمحمد سليمان العثمان122
إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته بحفرة في 

دير بعلبة

ذلك نتيجة اقتحامھا اليوم فجرا من قبل قوات الجيش01NoNo‐05‐2012ديرالزورالجيعةصالح بدر العسكر123

نتيجة إصابة بقذيفة في شارع السبعين01NoNo‐05‐2012ديرالزورالبوكمالعمر ميزر الطوبي124
د125 ھ ال د ع الن ك الزال 2012د 05 01NNن ال ع شا ف فة قذ ة ا إ ة نت المھيدي125 عبود إصابة بقذيفة في شارع السبعين01NoNo‐05‐2012ديرالزورالبوكمالنوري نتيجة
بسبب قذيفة دبابة أصابت سيارتھم01NoNo‐05‐2012ديرالزورالبوكمالخالد عبود الحامد126
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نتيجة القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشانفواز احمد يوسف127
نتيجة القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐2012انثىادلبمشمشانغفران احمد يوسف128
نتيجة القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐2012انثىادلبمشمشانشوق يوسف129

ف ا شاا لش نةا ال ل ا ش ال ف الق ة ن يوسف130 القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشانابراھيم نتيجة
نتيجة القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشاناحمد يوسف131
نتيجة القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐72012انثى ‐ طفلةادلبمشمشانمريم يوسف132
يوسف133 2012انثادلبمشمشانامون 05 01NoNoالمدينة عل العشوائ القصف نتيجة يوسف133 القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐2012انثىادلبمشمشانامون نتيجة
نتيجة القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشاننديم فواز يوسف134
نتيجة القصف العشوائي  على المدينة01NoNo‐05‐52012انثى ‐ طفلةادلبمشمشانرؤى يوسف135
ھماد136 الحي المدينة01NoNo‐05‐192012ادلبمشمشانعبد على العشوائي القصف نتيجة ي136 192012بنب 05 01NoNoي ى  ي   و يج 
ً  في مدينة ادلب01NoNo‐05‐2012ادلبمصطفى زكور137 أثر اطالق النار عشوائيا

01NoNo‐05‐132012طفلادلبمعرة النعمانعبد هللا مصطفى عبد اللطيف البالني138
أصيب بطلقة نارية بالرأس جراء إطالق النارالعشوائي من 

المدينة ف المنازل عل األمن حواجز األمن على المنازل في المدينةحواجز

وھو رقيب المنشق01YesNo‐05‐2012حلبالراعيمحمد خضر139
وھو رقيب أول قتل في منطفة الراعي01YesNo‐05‐2012حلباعزازجنيد جنيد140

ل ةلل ق الجوير141 http://youtu.be/1wMHjwVXPocبرصاص قناصة30NoNo‐04‐2012ديرالزورموحسنخالد

30YesNo‐04‐2012ديرالزورالجرذيمحمد راضي الصالح142
عسكري قتل برصاص قوات الجيش عندما كان في ريف 
حلب و رفض اطالق الرصاص على المواطنين العزل

30NoYes‐04‐2012دمشقداريامصطفى حجازي143
اعتقلته عصابات   األمن    في داريا  وألقوه جثة  في أحد 

http://youtu.be/8IXikzVr7PMشوارع المدينة وآثار التعذيب  ظاھرة عليه .

رصاص قوات االمن30NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةمرصد فضل دله  الفرحانيه144

http://youtu.be/DfEBwZmsHمن الطائفة المسيحية برصاص قناص مؤسسة المياه30NoNo‐04‐2012حمصالحميديةإلياس سلوم145

تم العثور عليه مقتوال في المشفى العسكري30NoNo‐04‐2012حمصديربعلبةمحمد محمود146
30NoNo‐04‐2012حمصجھاد عاطف الجندلي147

الرصاص إطالق خالل لھا تعرض الرأس في طلقة إثر
الكامل148 سعيد 30NoNo‐04‐252012ادلبمعرة النعمانمحمود

الرأس تعرض لھا خالل إطالق الرصاص في طلقة إثر
العشوائي والكثيف الذي قامت به حواجز الجيش

كدع149 مروره بسيارته في مدينة ادلب قرب الكارلتون30NoNo‐04‐2012ادلبزردناوحيد اثناء http://youtu.be/xgDcagykq0cقتل  pيع y g gy q

خالل التفجير عند فرع االمن العسكري اثناء توجھه لعمله30NoNo‐04‐2012ادلبعمار عبد العزيز كالوي150

غزال151 الرحيم عبد االمن30NoNo‐04‐2012ادلبتفتنازصديق قوات http://youtuبرصاص be/rsxx7PdlQc0 الرحيم غزال151 عبد 2012ادلبتفتنازصديق 04 30NoNoبرصاص قوات االمنhttp://youtu.be/rsxx7PdlQc0
برصاص األمن30NoNo‐04‐2012درعاالجيزةبدر محمد سويدان152
قتل على أيدي قوات األمن30NoNo‐04‐452012حلببيانونعبد السميع حمدو الحجي153

ه154 ا ل ةل ف األش 2012لّ 04 30NNان الف ط ق الثان ل األ ا الد ن ّ ت تف ف اسمه154 يصل بين الدوار األول والثاني قرب مطعم الفرسان30NoNo‐04‐2012حلبحي  األشرفيةلم تم تفجير في

عثر على جثته بعد اعتقال عدة أيام29NoNo‐04‐2012ادلبآفسمحمد أحمد الحمود155

قاسم156 مصطفى شيبمحمد عمله29NoNo‐04‐502012ادلبعين إلى توجھه خالل النظامي الجيش قناصي أحد يد http://youtuعلى be/wEZw2RRTYOQ قاسم156 مصطفى عمله29NoNo‐04‐502012ادلبعين شيبمحمد قناصي الجيش النظامي خالل توجھه إلى أحد يد http://youtu.be/wEZw2RRTYOQعلى

برصاص األمن السوري29NoNo‐04‐2012ادلبآفسوليد أحمد العيدو157

الخالد158 الكريم عبد الجيش السوري باستھداف سيارته بقذيفة29NoNo‐04‐2012ادلبسراقبمحمد قوات http://youtu.be/avevf0KRV88قامت pيم //y /
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http://youtu.be/3EDWWIYmjScقامت قوات الجيش السوري باستھداف سيارته بقذيفة29NoNo‐04‐2012ادلبسراقبوضاح علي الحبار159

برصاص األمن السوري29NoNo‐04‐192012حلبالسكريأحمد العلي160
ط ةالاف األ ة ال ا الق األ ا طه161 محمد األمن بالقرب من دوار الكرة األرضية29NoNo‐04‐2012ديرالزوررافع برصاص

http://youtu.be/RyOrjRNlIJQأصيب بالرأس برصاص األمن السوري29NoNo‐04‐92012طفلديرالزورالقوريةعمار اسماعيل الموسى162

29NoNo‐04‐2012دمشقالتلمراد خليفة163
برصاص األمن السوري وقد وجدت جثته ملقاة في إحدى 

المزارعالمزارع
http://youtu.be/CU8X8evl‐rcمجند منشق قتل في الالذقية أثناء انشقاقه29YesNo‐04‐2012دمشقالضميرخالد محمد وليد164

29NoNo‐04‐2012دمشقكفر سوسةنور زھرا165
برصاص األمن السوري على أثر إطالق النار على سيارته 

دمشق بريف داريا قفي ري بري  ي 

29NoNo‐04‐2012حماةسھل الغابسلوم المحمد166
إثر فتح سيارة تابعة لألمن النار بشكل عشوائي أثناء 

مرورھم قرب األراضي الزراعية في قرية جسر بيت الرأس 
(الصالحيه)

http://youtu.be/9HPnAlyu5LU

29NoNo‐04‐2012حماةصورانأحمد خالد بكور167
قتل برصاص األمن السوري بمدينة حماة حيث يعمل في 

http://youtu.be/G4RJWPRl4FUالتنظيفات ھناك

إثر قصف بالمروحيات استھدف القرية29NoNo‐04‐2012حماةحمادي عمرقتيل لم يصل اسمه168
ةق ق ف ف ق ث اسمه169 يصل لم قصف بالمروحيات استھدف القرية29NoNo‐04‐2012حماةحمادي عمرقتيل إثر

29NoYes‐04‐2012درعانامرملھم رياض الحريري170
عسكري منشق قتل على يد قوات األمن األسدي بمدينة 

المعضميه بريف دمشق

29NoNo‐04‐2012انثىدرعاالبلدإيمان بخش171
في المشفى الوطني بدرعا حيث دخلت العناية المركزة منذ 

عشرة ايام بسبب رصاصة قناص أصابتھا

ة ة ة

29NoNo‐04‐2012درعاالبلدمجھول الھوية172

المالمح كانت في ثالجة المشفى الوطني بدرعا  مختفية جثة
منذ 25 يوما ولم يثم التعرف عليه منذ أن وجدت على طريق 
درعا‐طفس بجانب معمل (بالنتر) منذ دفنت في مقبرة شھداء 

المجھولة الجثث قطاع البحار الحرية‐البحار‐قطاع الجثث المجھولةالحرية

عسكري منشق أعدم ميدانيا في مدينة حلب إثر انشقاقه29YesNo‐04‐2012درعاالجيزةابراھيم أنور الجودة الخطيب173

29YesNo‐04‐2012درعاالبلدمحمد جمال النجار174
ميدانيا على يد الجيش السوري في مكان إعدم الرقيب 

خدمته بالحسكة

اسمه175 يصل لم في الفرقة التاسعه اثناء محاولته االنشقاق29YesNo‐04‐2012درعاالصنمينقتيل إعدم عسكري يم م ي

عسكري إعدم في الفرقة التاسعه اثناء محاولته االنشقاق29NoNo‐04‐2012درعاالصنمينقتيل لم يصل اسمه176

الحافظ177 الشياحطاھر السوري29NoNo‐04‐2012حمصجورة األمن قناصة http://youtuبرصاص be/( yCV4wxpkYM) الحافظ177 http://youtu.be/(_yCV4wxpkYM)برصاص قناصة األمن السوري29NoNo‐04‐2012حمصجورة الشياحطاھر

29NoNo‐04‐532012حمصجورة الشياحسليم الدقاق178
برصاص قناصة قيادة الشرطة في مركز المدينة , معروف 

بأبو مجد

ن179 لق ال 2012ن 04 29YN
من قطعته العسكرية منذ أسبوعين وقتل اعتقل عسكري

السلقيني179 29YesNo‐04‐2012حمصنور
ي

تحت التعذيب
http://youtu.be/U4ynmCOnJzQبرصاص األمن السوري29NoNo‐04‐2012حمصالقريتينخالد الصبرة180
http://youtu.be/EvEnZ9qFjMQبرصاص األمن السوري29NoNo‐04‐2012حمصريف القصيرجاسم محمد ملحم181

29NoNo‐04‐462012حمصكرم الزيتونمحمد زياد األشقر182
في منزله على طريق الستين وھم من ضحايا  جثته على عثر

مجزرة كرم الزيتون

األشقر183 محمد 29NoNo‐04‐2012حمصرياض
كرم الزيتون عثر على جثته في منزله على طريق الستين 

ن ت الز ك ة ز ا ا ض ن من ضحايا مجزرة كرم الزيتونھ وھم
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29NoNo‐04‐272012حماةعبد الكريم محمود عربو184
سائق تكسي تم اطالق النار على سيارته  29‐04‐

2012قرب حي المصافي ثم تم اختطاف جثته وسلمت صباح 
يوم30‐4‐2012

29NoNo‐04‐262012حماةحي العليلياتمعتز ھيثم مغمومة185
حالق   متزوج، ولديه طفل تم اطالق النار على سيارة اجرة 
كان يستقلھا بتاريخ  29‐04‐2012 قرب حي المصافي ثم 

تم اختطاف جثته وسلمت صباح يوم30‐4‐2012

متأثر بجراحه التي أصيب بھا بإحدى التفجيرات28NoNo‐04‐252012حلبحي الشعارمحمد بارودي186

28NoNo‐04‐2012حلبحي السكريرامي صافي جميل187
قتل برصاص قوات األمن السوري وھو متزوج ولديه 3 

لأطفال
http://youtu.be/g5jq6m_hRlMجراء القصف العشوائي28NoNo‐04‐2012حلباألتاربشاھر أحد عبيد188
جراء اطالق الرصاص العشوائي على المدينة28NoNo‐04‐752012حلباالتاربصالح حمود189
الذي استھدفته رشاشات قوات االمن28NoNo‐04‐2012حلبحيانيوسف صالح جلب190

28NoNo‐04‐2012الرقةالطبقةعبد الرزاق الحسين الراشد191
وھو طالب ھندسة زراعية بجامعة الفرات, أصيب بطلقة بعد 
http://youtu.be/XJrQKfYi14kمظاھرة في دير الزور حي الجبيلة  وتوفي متأثرا بجراحه.

ذ ذ ق ف ط أل ق ق
28NoNo‐04‐602012حمصعبدالغني حمزة طيارة192

قوات األمن باختطافه وقاموا بتعذيبه وذبحه الوعر:قامت
مباشرة ورميه في شارع الفردوس

http://youtu.be/VcyIK1WDxH4سيدة قتلت جراء القصف المدفعي العشوائي28NoNo‐04‐2012انثىحمصالرستنزمزم خربطلي193
ض اال عل لقاة جثته أن ا عل د األ ن األ صاص

28NoNo‐04‐2012حمصباب الدريبإبراھيم األجعة194
األسدي علما أن جثته ملقاة على االرض  األمن برصاص
منذ 45 يوما  تم سحبه اليوم من قبل لجنة المراقبين 

الدوليين برفقة شباب من الحي
http://youtu.be/Mv_kzzP98ZI

الصالح195 السعن28NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةفيصل قرية على عشوائي http://youtu.be/Y5kZJmu5OVQقصف ح195 ا ل 2012صبيي 04 28NoNoن ري ا ى  ي  وا http://youtu.be/Y5kZJmu5OVQف 

28NoNo‐04‐2012ادلبافسطلعت احمد العيد196
وھو ابن مختار المنطقة حيث  تم خطفه ومن ثم قتله على يد 

قوات االمن
عساف197 اللطيف عبد يبرصاص قوات األمن السوري28NoNo‐04‐2012ادلببنشأحمد

برصاص قوات األمن السوري معروف ابو عبد هللا28NoNo‐04‐2012ادلببنشمحمود ابراھيم خلوف198

حسون199 28NoNo‐04‐2012ادلبنحلةرامي
برصاص قوات األمن السوري في حي السكري بحلب خالل 

حسون199 2012ادلبنحلةرامي 04 28NoNoمشاركته بالمظاھرة

تحت التعذيب بعد اعتقال دام 50 يوما في اقبية المخابرات28NoYes‐04‐2012ادلبمعرة النعمانرائف خالد العدل200

زاز201 ال ل ف 2012ادلاقلؤ 04 28NNف ن ال ف httالق // t b /f15 k R5 الرزاز201 فيصل http://youtu.be/f15mwokgR5sبسبب القصف العنيف28NoNo‐04‐2012ادلبسراقبلؤي
http://youtu.be/5pYoxw5CQtIبرصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف دمشقالقلمون بخعةعزت درويش202
برصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف دمشقالقلمون بخعةدياب البراقي203
البراقي204 بخعةخالد دمشقالقلمون العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف الجيش قوات برصاص البراقي204 دمشقالقلمون بخعةخالد 2012ريف 04 28NoNoبرصاص قوات الجيش العشوائي
برصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف دمشقالقلمون بخعةھيثم قطز205
برصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف دمشقالقلمون بخعةشريف قطز206

خلالت207 الك د دانع شقال 232012د 04 28NY
االلكترونيات قتل تحت التعذيب في سجون مجال في يعمل

مخلالتي207 الكريم 28NoYes‐04‐232012دمشقالميدانعبد
ي ي

النظام السوري

متأثرا بجراحه التي أصيب بھا بقصف النظام لمنزله28NoNo‐04‐802012ريف دمشقالزبدانيحسين عالء الدين208

أنيس209 قتل أثناء حملة المداھمات على المدينة28NoNo‐04‐2012دمشقمسراباحسان ھاني http://youtu.be/AMPmkvWDl0Qأبو
http://youtu.be/w2NKI_DtV1cأبو الفوز قتل أثناء حملة المداھمات على المدينة28NoNo‐04‐2012دمشقمسراباعدنان قديح210

قضماني211 28NoYes‐04‐412012دمشقجوبرباسم
قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري وھو متزوج 

طفلة ه لد ي ولديه طفلةقم
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28NoNo‐04‐2012حماةطريق حلبعبد المنعم السيد212
متأثرا بجراحه التي أصيب بھا منذ أسابيع واليوم وافته 

http://youtu.be/ODKkcDZ‐J6cالمنية

28NoNo‐04‐2012حماةحي الكرامةسعيد باشوري213
ف ةال ا طفلاةال اليوسف214 محمد 28NoNo‐04‐2012طفلحماةحي الكرامةكرم

28NoNo‐04‐2012حماةحي الكرامةحسن أحمد خلوف215
على يد قوات األمن السوري28NoNo‐04‐2012حماةالتريمسةيوسف عبد هللا المحمد216
غانم217 حلبأسامة طريق 2012حماةح 04 28NoNoالسوري األمن برصاص غانم217 برصاص األمن السوري28NoNo‐04‐2012حماةحي طريق حلبأسامة
http://youtu.be/1rECAyRWp14على يد قوات االمن28NoNo‐04‐282012حماةطريق حلبفراس عرار218
قتل بتفجيرات الميدان28NoNo‐04‐2012دمشقالميدانخالد الورع219
النوري220 الميدان28NoNo‐04‐2012دمشقالميدانعمار بتفجيرات قتل وري220 نر 2012قي 04 28NoNoن ي جير  ل ب

27YesNo‐04‐2012ادلبكفرنبلحسام احمد صطام علي الشيخ221
وھو مالزم اول  قتل اثر كمين نصب  له من قبل قوات 

الجيش

الحج222 محمد زين محمد 2012ادلبحزانواحمد 04 27NoNo
اصيب اثناء اقتحام البلدة في 5‐4‐2012 ونقل الى مشافي 

محمد الحجي222 زين  محمد تركيا وتوفي متأثرا باصابته27NoNo‐04‐2012ادلبحزانواحمد

27NoNo‐04‐142012طفلادلبخان شيخونأحمد وليد السوادي223
إطالق نار بشكل عشواتي من قبل العناصر المتمركزة في 

http://youtu.be/4zPvWtgzmh4حاجز المنطقة

ط ث
27NoNo‐04‐2012حماةالقرقورمجھول الھوية224

داخل سياره على الطريق المؤدي إلى جسر عليھا عثر
الشغور

http://youtu.be/JvdGPrYYZY8توفي اثر كمين نصبته له قوات األمن(الملقب سنبل)27NoNo‐04‐2012حماةالحويجةأحمد محمد شيخ عمر225

قتل اثناء محاولة انشقاقه اثر اطالق النار عليه27YesNo‐04‐2012طرطوسبانياسمجھول الھوية226

الصالح227 27NoNo‐04‐152012طفلحمصالقصورفھد
عثر على  جثته بعد أن تشوھت تشويھا كامال حيث قامت 

ط ق ف ط ق ح227 ا ورھ 152012لصا 04 27NoNo
. بطعنه في رقبته و رميه من الطابق الخامس الجيش قوات

تم اختطافه من عناصر األمن وأعادوه جثة ھامدة27NoYes‐04‐2012حمصالقصيرخالد صالح عامر228
الحبال229 مظھر برصاص الجيش27NoNo‐04‐2012حمصباباعمروطارق
القصف العنيف للجيش27NoNo‐04‐702012حمصالسعنحسين جاسم الحجي230
القصف العنيف للجيش27NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةزكريا سليمان231

بابأ في منزله يتفقد ذاھب وھو بجنزير وكبل بالسكين ذبح
الحايك232 الحسين 27NoNo‐04‐2012حمصباب السباعأحمد

باب  وكبل بجنزير  وھو ذاھب  يتفقد منزله في بالسكين ذبح
السباع حي العدوية بتاريخ 25‐4‐2012

إعدام ميداني منذ يومين27NoNo‐04‐2012حمصكرم الزيتونعبد المعين عرابي233
ية234 الھ ل اجھ ت أب الزحديقة 2012دي 04 27NNhtt // t b / 85J7 ZIA الھوية234 27NoNohttp://youtu.be/gn85J7rZIAw‐04‐2012ديرالزورحديقة أبي تماممجھول

27NoNo‐04‐2012دمشقدوماھيثم الدرة235
توفي  في المشفى متأثرا بجراحه التي أصيب بھا من قبل 
وبعد خضوعه لعملين جراحيين لبتر طرفه السفلي االيسر

27NoNo‐04‐352012دمشقدوماطالل عبد الوھاب حمزة236
قنص أثناء مروره من طرف مشفى دوما بنك الدم باتجاه 

القوتلي من قناص البلدية .وھو يعمل باليونيسيف

27NoNo‐04‐552012دمشقدومايوسف الجيش237

اطلق عليه النار خالل مظاھرة بداريا بعد صالة الجمعة27NoNo‐04‐172012دمشقداريامحمود موسى الون238

27NoNo‐04‐2012حلبعندانعمار زيتون239
في المشفى الوطني بانطاكيا متاثرا بجراح اصيب بھا منذ 

اكثر من 20 يوما خالل اقتحام الجيش لعندان
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27NoNo‐04‐722012درعاازرعابراھيم بركات الشوحة240
قتل في دمشق بسبب زرع االمن زرع عبوة ناسفة الصقة 

بسيارة احد ابنائه وقد أدى االنفجار الى واصابة ابنه 
وزوجته اصابات بليغة

ل ل ةلف ل ل ش ل ف لق المصلح241 بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنيوسف
بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنأنور عماش السبع242
بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنعبدالمحسن الكردي243
الحميدي244 غريف 2012ديرالزورالدخلةأسامة 04 26NoNoللقرية الجيش قوات اقتحام أثناء الحميدي244 غريف أثناء اقتحام قوات الجيش للقرية26NoNo‐04‐2012ديرالزورالدخلةأسامة
وھو ابن عم ضحية آخر ھو  مالك الشريف26NoNo‐04‐2012ديرالزورعمر الشريف245
http://youtu.be/abwvc2xNvIUبالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسناحمد خالد الدرويش246
العبدهللا247 ماشي حسنانور المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو على العشوائي بالقصف ب247 ي نور زورو  2012ير 04 26NoNoي ى  ي  و ب 
http://youtu.be/V36kpY_ZmVUبالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنابراھيم حسن األحمد248
http://youtu.be/uqVu0FZtB0cبالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنمحمد صالح عجاج الجھام249
بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنخالد ابراھيم الحسن الصالح250
بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐102012طفلديرالزورمو حسنطفل مجھول الھوية251
بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012طفلديرالزورمو حسنطفل مجھول الھوية252
http://youtu.be/AVTD0oBa3‐Yبرصاص الجيش السوري26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنمعاذ محمد العطرة253

ل ل ةلأ ل ل ش ل ف لق العبد254 صالح بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنأحمد

أم لعدد من األطفال قتلت برصاص الجيش السوري26NoNo‐04‐362012انثىديرالزوربنان الرباح255

الھوية256 2012ديرالزورمجھول 04 26NoNoاألسد كتائب http://youtuبرصاص be/AnvWuLmrCYw الھوية256 http://youtu.be/AnvWuLmrCYwبرصاص كتائب األسد26NoNo‐04‐2012ديرالزورمجھول
http://youtu.be/52EXBCD2p6kعلى يد قوات األمن26NoNo‐04‐2012حلبمارعموسى عبد الرحمن عباس257
http://youtu.be/IJSfMZCp9awعلى يد قوات األمن26NoNo‐04‐2012حلبمارعرضوان شاكر الخطيب258
حسين259 عيسىأبو الشيخ عشوائيا26NoNo‐04‐2012حلبقرية الرصاص اطالق ين259 ىبو ي يخ  2012بري  04 26NoNoي و ص  ر الق 

26NoNo‐04‐2012ريف دمشقعربينھناك 3 شھداء260
وجدت جثثھم صباح اليوم مرمية بالقرب من قناة الصرف 

http://youtu.be/Xl7ffOLvKdEالصحي و جاء األمن و  أخذوا الجثث

عثمان261 آل 2012حلبمنبجمن 04 26NoNo
مع أخيه وزوجته بتھمة إيواء الثوار في ميداني إعدام

عثمان261 آل 26NoNo‐04‐2012حلبمنبجمن
ي ي م

عربين بريف دمشق

26NoNo‐04‐2012حلبمنبجمن آل عثمان262
إعدام ميداني مع أخيه وزوجته بتھمة إيواء الثوار في 

عربين بريف دمشق
ف ث ة أ

26NoNo‐04‐2012حلبمنبجالزوجة من آل عثمان263
مع زوجھا وأخيه بتھمة إيواء الثوار في ميداني إعدام

عربين بريف دمشق
قتل برصاص االمن.26NoNo‐04‐2012حلبحريتانعبدالقادر خلف ابن محمد264

http://youtu.be/uG_e2USmlw0تم اعتقاله بعد المظاھرة في حي السكري وعذب حتى الموت26NoYes‐04‐2012حلبااليزموزكريا احمد درويش265

من الجيش الحر26YesNo‐04‐2012حمصالقصورجعفر عبدالكريم قروط266
الجوالني267 ابوبكر العمر جثته26NoNo‐04‐2012حمصعبدهللا تسليم اليوم وتم الزبداني في قتل الجوالني267 ابوبكر العمر 2012حمصعبدهللا 04 26NoNoفي الزبداني وتم اليوم تسليم جثته قتل

بسبب إطالق النار العشوائي من جيش النظام صباح اليوم26NoNo‐04‐242012حمصتلبيسةمجد عبود طه268

السليمان269 خالد ميداني من قبل شبيحة العباسية26NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةياسر يإعدام م
إعدام ميداني من قبل شبيحة العباسية26NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةناظم خالد السليمان270
إعدام ميداني من قبل شبيحة العباسية26NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةمحمود خالد السليمان271

جمرك272 26NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصيرفاطمة
وافتھا المنية في مشفى القصير حيث كانت تعالج بسبب 

ق ة أ جمرك272 2012انثىحمصالقصيرفاطمة 04 26NoNoالتي أصابتھا نتيجة قصف القصير الجراح
http://youtu.be/Fvf7MeOdVE8برصاص الجيش26NoNo‐04‐2012حمصالقصورمجھول الھوية273

اد274 ال ةعل 2012تل 04 26YN
الجيش قتل بسبب القصف العشوائي بقذائف  عن منشق نقيب

العادي274 26YesNo‐04‐2012حمصتلبيسةعلي
ي ق
الھاون على قرية السعن شرق تلبيسة
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26YesNo‐04‐2012دمشقزملكاعماد نور ليمونة275
مجند منشق أصيب منذ يومين برصاص قوات الجيش  مما 

أدى لوفاته متأثرا بجراحه

أصفر276 حسن الراميعارف الزاوية اليوم26NoNo‐04‐2012ادلبجبل العشوائي القصف نتيجة السوري الجيش بنيران ر276 ن ير ر وي   ز 2012بجبل  04 26NoNoيوم ي  و يج   وري  جيش ن ير ب

26NoNo‐04‐2012حماةالمغيرأكرم العاشق277
على يد قوات األمن أثناء ذھابه إلى األرض الزراعية بين 

كفرنبودة وكرناز
الغزاوي278 البلدنورس 102012طفلدرعادرعا 04 26NoNoالدوليين المراقبين بوجود و األمن http://youtuبرصاص be/hkwdrZ0ksfA الغزاوي278 األمن و بوجود المراقبين الدوليين26NoNo‐04‐102012طفلدرعادرعا البلدنورس http://youtu.be/hkwdrZ0ksfAبرصاص

25NoNo‐04‐2012الحسكةيوسف طوقان279
حيث قامت دورية مشتركة من قوات االمن العسكري و قيادة 
مديرة المنطقة باطالق الرصاص على سيارته المدنية  وھو 

فيھا يھنائم م 

25NoNo‐04‐192012حماةمشاع وادي الجوزعبد الھادي جرجومي280
بعد اختطاف  دام يومين اتصل المشفى الوطني بأھاله 

الستالم جثته

جرجوم281 الجوزباسل وادي 162012طفلحماةمشاع 04 25NoNo
بعد اختطاف  دام يومين اتصل المشفى الوطني بأھاله 

جرجومي281 الستالم جثته25NoNo‐04‐162012طفلحماةمشاع وادي الجوزباسل

25NoNo‐04‐242012انثىحماةحي الشھباءلمى محي الدين المصري282
اثر استھداف  حاجز عسكر لباص نقل ركاب(األھلية) على 

http://youtu.be/DAIyC4BZ6R4طريق خان شيخون

25NoNo‐04‐502012حماةبشار عبدالغني الشيخ صبح283
اثر استھداف  حاجز عسكر لباص نقل ركاب(األھلية) على 

طريق خان شيخون وھو سائق الحافلة

عل (األھلية) كا نقل لباص ك ع حاجز تھداف ا اث
25NoNo‐04‐2012حماةعيسى الريس284

على حاجز عسكر لباص نقل ركاب(األھلية) استھداف  اثر
طريق خان شيخون

عسكري25YesNo‐04‐2012حماةغرب المشتلاسماعيل أسعد سالم285
الجاسم286 الملعبمحمد جنوب منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع على القصف بسبب األنقاض تحت الجاسم286 2012حماةمشاع جنوب الملعبمحمد 04 25NoNoاألنقاض بسبب القصف على منزله تحت
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبضياء الجاسم287
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبنجيب الجاسم288
الجاسم289 األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمصطفى تحت عم
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐112012طفلحماةمشاع جنوب الملعبنصر بسام الطيار290
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐82012انثى ‐ طفلةحماةمشاع جنوب الملعبانعام بسام الطيار291

الھوية292 الملعبمجھول جنوب 25NoNo‐04‐52012طفلحماةمشاع
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله ووجد رأسه 

الھوية292 52012طفلحماةمشاع جنوب الملعبمجھول 04 25NoNoمفصوال عن جسده

25NoNo‐04‐12012طفلحماةمشاع جنوب الملعبمجھول الھوية293
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله ووجد رأسه 

مفصوال عن جسده
غل294 لدعاء ال ن 2012انثاةشاع 04 25NNنزله عل ف الق األنقاض ت ت برغل294 األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع جنوب الملعبدعاء تحت
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع جنوب الملعبغفران برغل295
تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع جنوب الملعبرشا برغل296

أل أل
25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع جنوب الملعبغناء الدغر297

بسبب القصف على منزله وھي والدة ألربعة  األنقاض تحت
اطفال من آل الجاسم الذين قتلوا أيضا

طيار298 طفلةحماةمشاع جنوب الملعبآية ‐ رضيعة توفيت تحت االنعاش في المشفى25NoNo‐04‐12012انثى طفلة ىىع ي
وجد تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبطراد العابد299
وجد تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمزاحم العابد300
وجد تحت األنقاض بسبب القصف على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمكاون العابد301

ألأ حرون302 أحمد تحت األنقاض بسبب القصف على منزلھا25NoNo‐04‐372012انثىحماةمشاع جنوب الملعبعامرة http://youtu.be/kKMGMGq_AtAوجدت

25NoNo‐04‐142012انثى ‐ طفلةحمصالبياضةآالء التركاوي303
وجد تحت األنقاض بسبب القصف على منزله في حماه  
الملعب يذكر أنھا والدھا قد قتل منذ فترة جنوب http://youtu.be/7OjLqZHzS5gمشاع ع
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http://youtu.be/DAIyC4BZ6R4اثر استھداف باص لنقل الركاب على طريق خان شيخون25NoNo‐04‐2012انثىحمصايمان زبن علوش304

بمقتله اليوم أھله إعالم تم 2012‐4‐18 تاريخ في قتل
25NoNo‐04‐2012حمصالمحطةحازم عبد الصمد305

يوم ب  الم   م إ  2012 4 18 ريخ ي ل 
بعدما دفن في تل النصر من قبل المشفى العسكري دون 
إعالم أحد من ذويه حيث كان مفقودا ألكثر من شھر.

طالس306 2012حمصالرستنحسين 04 25NoNoالعشوائ القصف http://youtuبسبب be/Zr63xm7R2 8 طالس306 http://youtu.be/Zr63xm7R2‐8بسبب القصف العشوائي25NoNo‐04‐2012حمصالرستنحسين
اعدام ميداني ذبحا بالسكاكين25NoNo‐04‐2012حمصدير بعبلةجھاد األطرش307
اعدام ميداني ذبحا بالسكاكين25NoNo‐04‐2012حمصدير بعبلةأحمد عبد الكريم رحال308
نجيب309 غالب بعبلةابن بالسكاكين25NoNo‐04‐2012حمصدير ذبحا ميداني اعدام جيب309 ب ببن 2012صير ب 04 25NoNoين ب ب ي  ي م 
قناصة في رأسھا وھي داخل بيتھا25NoNo‐04‐2012انثىدمشقدومافاطمة عمرالحبوش310

http://youtu.be/L7O3yjKWZu0من ذوي االحياجات الخاصة قتل قنصا على طريق الكورنيش25NoNo‐04‐2012دمشقدومامحمد حمد الرحال311

25NoNo‐04‐2012دمشقحرستاعالء محفوظ312
أبو عمار الملقب باالدعشري رمته قوات الجيش برشاش 
عند عبوره لشارع حرستا‐دوما وھو من افراد الجيش الحر

ق
25NoNo‐04‐2012دمشقحرستاخالد حيدر313

الجيش برشاش عند عبوره لشارع حرستا‐دوما  قوات رمته
وھو من افراد الجيش الحر

عدس314 25NoNo‐04‐2012دمشقدومابراء
توفي في العناية المشددة متأثرا بجراحه بعد اصابته 

القلب ف http://youtu.be/bkLXdAT88xYبرصاصة برصاصة في القلب

25NoYes‐04‐2012ادلبقرية شنانعبد اللطيف االصالن315
قتل تحت التعذيب بعد ان تم اعتقاله من قبل قوات االمن  قبل 

25 يوم

ث
25NoNo‐04‐2012ادلبكفرومةأحمد عبد الواحد االيوب316

عليه اثناء عبوره االوتوستراد الدولي  عند النار اطالق
مفرق قرية بسيدا جنوب معرة النعمان

بيطار317 بشير اجتياح قوات الجيش لقرية الشاتورية25NoNo‐04‐2012ادلبالجانوديةسعد اثر حقتل
http://youtu.be/QrMA16d5LgEقصف عشوائي25NoNo‐04‐2012درعابصرى الشامباسل أحمد الحجي المقداد318
مدرس لغة عربية25NoNo‐04‐2012درعابصرى الشاممحمد اسماعيل البلخي319
اثر سقوط قذيفة على منزله25NoNo‐04‐2012درعاطفسفھمي عطيفي أبونقطة320

ةة قق الھوية321 على يد قوات الجيش25NoNo‐04‐2012درعاقرية صماد الحرةمجھول
من سكان ركن الدين في دمشق25NoNo‐04‐242012درعاكفرشمسمحمد وحيد الزرقان322

غياض323 سعيد أحمد 25YesNo‐04‐2012درعاجاسممحمد
رقيب أول منشق وأحد أفراد كتيبة المقدم حافظ المقداد قتل 

ن األ ات ق يد عل على يد قوات األمنم

25NoNo‐04‐2012درعاإنخلعزت الحريري324
قامت قوات األمن بإعدامه ميدانيا اثناء الحملة على المدينة 

اليوم وھو متزوج ولديه أربعة أطفال

25NoNo‐04‐252012حلباالتاربمنير عبدهللا عكوش325
قناصة وھو عاري الصدر ملقى بالطريق جانب برصاصة

جامع جب الصخرو ال أحد يستطيع الوصول إليه

حمود326 بن حمود منذ مدة وسلم اليوم الھله جثة ھامدة25NoNo‐04‐302012حلبديرسمعانشوكت اعتقاله متم م م
ملقبة باسم عيشة قتلت على أيدي الشبيحة25NoNo‐04‐2012انثىحمصكرم الزيتونملقبة ب عيشة327

24NoNo‐04‐2012دمشقكفربطناخالد اسماعيل النونوالرفاعي328
قتل متأثرا بجراحه نتيجة اطالق  قوات األمن الرصاص على 

المسائية المظاھرة في المتظاھرين في المظاھرة المسائية.المتظاھرين

http://youtu.be/qyuQGZ5yrxMبسبب إصابته بقنبلة ألقيت عليه  بالقرب من جسر مسرابا24NoNo‐04‐2012دمشقدوماعمر رضوان السرميني329

ف ت خ الت ة ظاھ ال ل ا ال ن األ إطالق
24NoNo‐04‐2012دمشقالتضامنمحمد سميح330

في  األمن الرصاص على المظاھرة التي خرجت إطالق بسبب
الحي
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24NoNo‐04‐2012دمشقالتضامنمحمد محسن331
بسبب إطالق األمن الرصاص على المظاھرة التي خرجت في 

الحي

الخضرا332 القصف24NoNo‐04‐2012دمشقدومامحمد بسبب قتل األحمر الھالل منظمة من مسعف 2012قور332 04 24NoNo بب ل ب ر  ل  ھ ن 

بسبب القصف على المدينة24NoNo‐04‐2012دمشقدومامحمد سريول333
24NoNo‐04‐2012دمشقدوماھيثم الدرة334
الزرفان335 طلق محمد خير 252012دمشقدومامحمد 04 24NoNoبالبطن ناري http://youtuطلق be/U5FwKm5P29E طلق  الزرفان335 محمد خير http://youtu.be/U5FwKm5P29Eطلق ناري بالبطن24NoNo‐04‐252012دمشقدومامحمد
http://youtu.be/GXUmndNjZOAبرصاص قناصة24NoNo‐04‐2012دمشقدومافايز طعمة336
24NoNo‐04‐2012دمشقدوماموفق حسابا337
الزھري338 األمن24NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالجمال قوات يد على به اصيب نار طلق جرح اثر ري338 ز ل لج زوربو 2012ير 04 24NoNoن أل و  ى ي  يب ب  ر  ق  جرح ر

24NoNo‐04‐2012حمصالقصيرقتيبة معروف العيتر339
عثر على جثمانه مرميا في بساتين القصير بعد أن قام األمن 

http://youtu.be/sa7PMetKYxUباعتقاله  ثم  اعدامه ميدانيا

الزھوري340 سعيد 2012حمصالقصيرميسر 04 24NoNo
عثر على جثمانه مرميا في بساتين القصير بعد أن قام األمن 

http://youtu be/sa7PMetKYxU الزھوري340 سعيد http://youtu.be/sa7PMetKYxUباعتقاله  و إعدامه ميدانيا24NoNo‐04‐2012حمصالقصيرميسر

http://youtu.be/NbsoT1xr8vcوجدت مذبوحة  من عنقھا على يد قوات األمن24NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصورريا جاسم التركاوي341

التركاوي342 الحسين محمد األمن24NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصورالعلياء قوات يد على عنقھا من مذبوحة وجدت ريا ابنة http://youtu.be/NbsoT1xr8vcوھي وي342 ر ين  ء 2012ىصوري 04 24NoNoن أل و ى ي  ھ  ن  بو   وج  ري ب ي http://youtu.be/NbsoT1xr8vcو

وجد مذبوحا في منزله على يد قوات األمن24NoNo‐04‐2012حمصالقصورجاسم حسين التركاوي343
http://youtu.be/BWDRe‐gKKdkبنيران الجيش24NoNo‐04‐2012حمصالقصورمحمد المصطفى344

قتل دمشق ف ة العاش قة الف تبات م ف يخد أول مالز
24YesNo‐04‐2012حمصالحولة   تلدوقاسم موسى345

قتل  في  مرتبات الفرقة العاشرة في دمشق  يخدم أول مالزم
إثر محاولته االنشقاق

السرميني346 24NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةعدنان
خطف من منزله  الكائن في السلمية بمحافظة حماة بتاريخ 

ة ف ث ي346 ي ر ا 2012صبين 04 24NoNoابنه وعثر عليه اليوم في شمال السلمية مع 18‐4‐2012

السرميني347 عدنان 24NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةحسام
خطف من منزله الكائن في السلمية بمحافظة حماة  بتاريخ 
والده مع لمية ال شمال ف اليو عليه وعث 18 4 2012

ي والدهم وعثر عليه اليوم في شمال السلمية مع  18‐4‐2012

http://youtu.be/GX863UDsEFoبرصاص قناص24NoNo‐04‐2012حمصالقصورفايز ناصر الشوا348

طالب349 اسماعيل 24NoNo‐04‐2012حمصالقصيرمحمود
متأثرا بجراح أصيب بھا جراء القصف المدفعي على مدينة 

طالب349 اسماعيل 2012حمصالقصيرمحمود 04 24NoNoالقصير
إعدام ميداني خالل مداھمة مزرعة في دير بعلبة24NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةمحمد رحمون األطرش350
إعدام ميداني خالل مداھمة مزرعة في دير بعلبة24NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةراشد خالد العثمان351
التد352 د أح ن ح ال د ةع عل صد 2012ح 04 24NNة عل د ف عة ز ة داھ خالل دان إعدا التدمري352 أحمد الرحمن ميداني خالل مداھمة مزرعة في دير بعلبة24NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةعبد إعدام
معروف أبو زغير24NoNo‐04‐2012حمصتدمرأحمد سليم السليم353

الصيادي354 الكريم عبد 24NoNo‐04‐262012حماةحلفايامحيو
بسبب إطالق النار عليه من قبل الحاجز المقام قرب بلدة تل 

أ http://youtuة be/elaMidocyDI الصيادي354 الكريم عبد 262012حماةحلفايامحيو 04 24NoNo
,متزوج ولديه طفل عمره خمسة أشھر. http://youtu.be/elaMidocyDIملح

الناصر355 اللطيف عبد 24NoNo‐04‐242012حماةحلفايازاھر
بسبب إطالق النار عليھما من قبل الحاجز المقام قرب بلدة 
أشھ ة ال ن لغ طفل ه لد ج تز لح ,متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر سبعة أشھرتل ملح تل

24NoNo‐04‐2012درعاجبابشكري محمد خير القزحلي356
برصاص كتائب االمن  اثناء تنقله بين عمله ومنزله في 

داريا بريف دمشق

وجدت جثته  في المركز الثقافي , مع عدة طلقات في راسه.24NoNo‐04‐552012حلبعندانعبد اللطيف عبد هللا  عفش357

اف358 الش هللا د ع انن الن 302012ادلة 04 24NN
متأثرا بجراحه التي أصيب بھا منذ عشرين يوما حيث 

ن الق الكائن نزله ش ال كتائ ا أطلقت لة قن ت ا أ الشواف358 هللا عبد من 24NoNo‐04‐302012ادلبمعرة النعمانحسن أطلقتھا كتائب الجيش  منزله الكائن بالقرب قنبلة أصابت
الجامع الغربي
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24NoNo‐04‐2012ادلبمحمبللبيب أحمد معري359
اعتقل قبل يومين من منزله ووجدت جثته مرمية على جانب 

الطريق قرب البلدة
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمن آل المكاوي360

ف نا األفا فاةشا الق ة ن ناصيف361 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينفادي
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعمر طرابلسية362
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينيحيى صليعي363
عدي364 أبو المنذر األربعينمحمد 2012حماةمشاع 04 23NoNoالقصف نتيجة أبو عدي364 المنذر نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمحمد
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينأنس حسن معطي365
جندي منشق23NoNo‐04‐2012حماةطريق حلببالل علي صليعي366
زينو367 األربعينمحمد القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع نتيجة و367 ينزي رب 2012ع  04 23NoNo يج
َ 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعلي زينو368 http://youtu.be/618L1Rf‐UdIاعدم ميدانيا
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعلي سراج369
ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمحمد الطبل370 اعدم ميادانيا
ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعاصم القصقاص371 اعدم ميادانيا
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعبدو الدبور372
ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينرياض الدھنة373 اعدم ميادانيا

ة ألل ًةش الدھنة374 اعدم ميادانيا 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينابراھيم
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمحمود الخال375
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينوليد العلي376
األحمد377 األربعينترك 2012حماةمشاع 04 23NoNoً ميادانيا اعدم األحمد377 اعدم ميادانيا 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينتركي
حرقا23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينوليد علي الصياح378
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينخالد العمري379
قصاص380 األربعيننعسان القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع نتيجة ص380 ينن ألرب 2012ع  04 23NoNo يج
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينجمعة الخطيب381
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمن آل المكاوي382
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينبسام مكاوي383
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعصمان عرمان384
ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعبد الصمد الدبوري385 اعدام ميدانيا
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينسامر حرب386

ل أللط فش لق ة الطبل387 محمود نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينحسن
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينطارق طرشان388
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعبد الرزاق مصعب شتات389
بغدادي390 األربعينياسر 2012حماةمشاع 04 23NoNoالقصف نتيجة بغدادي390 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينياسر
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينأحمد صواعقي391
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينانس محمود جمعة392
المصري393 األربعينمالك القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع نتيجة ري393 ينا 2012ع األرب 04 23NoNoيج ا
http://youtu.be/rQhc3Tqjx2gنتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعصام عرمان394
http://youtu.be/x0zEN_D5xDAاعدام ميداني23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمجھولة الھوية395
المنيني الشامي396 فھد زاكي مجند منشق23YesNo‐04‐202012حماةمحمد ي ي ي
استشھدوا في حماة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبمعرة حرمةنعسان مقصوص397
استشھدوا في حماة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبمعرة حرمةاحمد مقصوص398
استشھدوا في حماة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبمعرة حرمةعاصف احمد مقصوص399

قف الخلف400 خليل المجند23YesNo‐04‐2012ادلبقميناسفادي
نتيجة سقوط قذيفة على منزل سكني23NoNo‐04‐2012طفلادلبجرجنازيوسف عبد هللا الدغيم401
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازمحمود عبد الكريم السلوم402
لو403 ال ي الك جنازعبد 2012ادلبج 04 23NoNoالقصف نتيجة السلوم403 الكريم نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازعبد
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازوحيدة السلوم404

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازعائشة السلوم405
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثى ‐ طفلةادلبجرجنازرجاء عبد الكريم السلوم406
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازربيع ابراھيم السلوم407

ل ال ا ا الطفلة لناة فا الق ة ن ابراھيم السلوم408 سھى الطفلة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازة
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثى ‐ طفلةادلبجرجنازكنانة ابراھيم السلوم409
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012طفلادلبجرجنازحسام محمد السلوم410
الدرباس411 2012انثادلبجرجنازنھيدة 04 23NoNoالقصف نتيجة الدرباس411 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازنھيدة
نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازأمل عبد هللا الشحود412
http://youtu.be/85twhVnWLKwنتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازحمدو محمد الدرباس413
جاموس414 احمد األمن23NoNo‐04‐2012درعاداعلرامي برصاص وس414 ج ي 2012رلر 04 23NoNoن ص  بر
تحت التعذيب23NoYes‐04‐2012درعاحيطنزيه الحريري415
http://youtu.be/rdvALowgL6oانفجار لغم23NoNo‐04‐2012طفلدرعاداعلعبد القادر محمد الشريف416
http://youtu.be/‐jf9BH2lqMkالمجند  تحت التعذيب23YesYes‐04‐2012درعابصرى الحريرمحمد نور ھايل الكسور الحريري417
http://youtu.be/cdjFLZIgGzoبرصاص األمن23NoNo‐04‐2012حمصالحولةحسان العباس418
23NoNo‐04‐2012حمصدار الكبيرةمحمد عبد الرحمن العزو419
http://youtu.be/zwJdR1Zh6ucبرصاص قناص23NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمحمد ھيثم القنص420

ةل أللل المنصور421 برصاص األمن23NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةماجد
http://youtu.be/3dm_7j3dYPsالمجند  برصاص األمن23NoNo‐04‐2012ديرالزوربقرصعادل حامد العمر422
برصاص األمن23NoNo‐04‐2012ريف دمشقمعضمية الشامحسام عديلة423
الھويدي424 االحمد هللا 2012الرقةعبد 04 22YesNoمنشق مجند الھويدي424 االحمد هللا مجند منشق22YesNo‐04‐2012الرقةعبد
مجند منشق22YesNo‐04‐2012الرقةعماد جاسم الفارس425
قتل في كمينٍ  نصبه له قوات الجيش السوري22NoNo‐04‐272012حلبالجديدةھاني فداوي426

ف شلألل ل ق أ ل ف ل ق ش حوري427 عبدالكافي منشق قتل في بابيص على أيدي قوات الجيش22YesNo‐04‐2012حلباألبزمومحمد عسكري

نقيب منشق عن جيش النظام و احد افراد الجيش الحر22YesNo‐04‐2012دمشققارةمحمد عثمان برشا428

22NoNo‐04‐2012دمشقحتيتة التركمانرابح النجار429
اثر إطالق النار على سيارته على حاجز الجسر الخامس على 

طريق المطار مقابل حتيتة التركمان

الحلبوني430 محمود 22NoNo‐04‐2012دمشقدوماسمير
قتل برصاص االمن السوري خالل عملية اقتحام المدينة ھذا 

http://youtu.be/ki6yMEZNRqUل ي430 بو ا و 2012قوير 04 22NoNoالصباحhttp://youtu.be/ki6yMEZNRqU

http://youtu.be/Ski_WL6rhsUقتل برصاص االمن السوري خالل اثناء وجوده في مزرعته22NoNo‐04‐2012دمشقدوماھيثم سريول431

حمدان432 2012دمشقالتلمحمد 04 22NoNoود يب ف األمن صاص ب قتل حمدان432 قتل برصاص األمن في يبرود22NoNo‐04‐2012دمشقالتلمحمد
قتل في المعتقل22NoYes‐04‐2012دمشقدومامحمود عبد القادر عثمان433
http://youtu.be/d65TXJTVSsIاصيب بطلقة قناصة بصدره وقضى متأثر بجراحه22NoNo‐04‐2012دمشقدوماابراھيم عبد العزيز الطوخي434

ث أل ة الخطيب435 خالد القصف على جبل الزاوية ويحتجز األمن جثته22NoNo‐04‐2012ادلبالراميمحمد  http://youtu.be/DUOl_HGsrOkبسبب

http://youtu.be/8sS_W1w82KQبسبب القصف على جبل الزاوية ويحتجز األمن جثته22NoNo‐04‐2012ادلبالراميمحمد يحيى  الفرعة436

http://youtu.be/pgGBBEXVPs4بسبب القصف على جبل الزاوية ويحتجز األمن جثته22NoNo‐04‐2012ادلبالرامينعمان اسماعيل الخطيب437

نتيجة القصف العشوائي على القرية22NoNo‐04‐2012ادلبأورم الجوزعمار اسماعيل الخطيب438
أ

22NoNo‐04‐172012انثى ‐ طفلةدرعاالجيزةريم محمد عبد الرحمن439
الشاب قصي محمد عبدالرحمن من بلدة الجيزة أخت وھي

الذي قتل ليلة امس
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22NoNo‐04‐2012درعاالطيبةعادل إسماعيل غالب الزعبي440

المعروف بـ ( أبو إسماعيل ) لصعوبة الوصول للمشفى   
بسبب تقطيع أوصال القرى بحواجز الجيش وھو  أخ  خالد 

إسماعيل الزعبي المعتقل منذ تاريخ 2011 09 24 وال 
يعرف مصيرهف

كان معتقل لدى االمن واعادوه جثة ھامدة22NoYes‐04‐2012درعاحيطمجھول الھوية441

22NoYes‐04‐2012درعاحيطمحمود أحمد البداوه442
حيث وجدت الجثه في مزاراع قرية سحم الجوالن وعليه أثار 

التعذيبالتعذيب

22NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةأحمد عمر بجقة443
إعدام ميداني خالل مداھمة مزرعة جنوب تلبيسة  واحتجز 

األمن الجثة

قة ةل واحتجزل تلبيسة جنوب مزرعة مداھمة خالل ميداني إعدام
اليونس بجقة444 ابراھيم 22NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةمحمد

جز  بي  و وب  زر ج الل   ي ي م إ
األمن الجثة

22NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةحسن خالد القصاب بجقة445
إعدام ميداني خالل مداھمة مزرعة جنوب تلبيسة  واحتجز 

األمن الجثة

22NoNo‐04‐2012حمصالمخيممحمد زھير عثمان شحادة446
سقط على باب المخيم برصاص شبيحة النظام وأصيب آخر , 

معروف بالنمير
22NoNo‐04‐2012حمصالغوطةبالل عدنان الشعار447

ةأ ادلبي448 المنان عبد 22NoNo‐04‐2012حمصالخالديةأحمد
رصاص الجيش22NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةعبد اللطيف سعد الدين  السليم449
برصاص قوات األمن21NoNo‐04‐2012درعاالجيزةقصي محمد الزعبي450

التعذي أثا تبد النظا ن ج ف عين ب ا قبل قتل
21NoYes‐04‐2012درعانوىھاني جبر الجھماني451

اسبوعين في سجون النظام  وتبدو أثار التعذيب قبل قتل
واضحه على جثمانه  بينما يتوسط صدره شق تبين انھم 

قامو بسرقه اعضائه
الجيش قوات مرور اثناء أصيب ( بالل (أبو يدعى حداد

21NoNo‐04‐2012درعاكحيلمنھل محمد عياش452
(أبو بالل ) أصيب اثناء مرور قوات الجيش يدعى حداد

بقرية كحيل حيث قامت بإطالق النار العشوائي على بيوت 
األھالي

http://youtu.be/MUBKKsvbSp0

أبونبراس453 البداوه على يدقوات األمن21NoNo‐04‐2012درعاحيطمحمد
21NoNohttp://youtu.be/xE1BDk6GCqM‐04‐2012حمصالقصيرمحمدخالد منصور أبو عيون454
http://youtu.be/ww9V2TGbSoEسيدة قتلت برصاصة قناص21NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصيرمنيفة علي الشريف455

المعدات نقص نتيجة توفيت واحد يوم عمرھا طفلة
21NoNo‐04‐2012طفلة ‐ انثىحمصتير معلةحوراء عساف456

يوم واحد توفيت نتيجة نقص المعدات عمرھا طفلة
والمتسلزمات الطبية في المشفى الميداني حيث كانت بحاجة 

لعناية مركزة بعد الوالدة
http://youtu.be/mlPSyHfHv8w

كز ت ال ز ا ال اعتقله ة الخا ات ا ت اال ذ ن

21NoNo‐04‐402012حمصالقصيرمحمود رضا الزھوري457

االحتياجات الخاصة اعتقله الحاجز المتمركز ذوي من
بالقرب من مشحم سامي سويد  منذ شھرين وقد انتشلت 
جثته بالقرب من احد الحواجز تم التعرف عليه من خالل 

مالبسه

http://youtu.be/gRFP6P2hMAw

مالبسه

كمين من قبل قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانعمار عتيق ابن مصطفى458

ھاد459 ن ا ز ز 2012لعندانع 04 21NNا ة ق ف ال ش ال ات ق ل ق ن ن ك جھاد459 ابن زمزم قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانعمر قبل من كمين

21NoNo‐04‐2012حلبعندانعبد السالم غزال460
وھو  ابن محمدزين الدين قتل بكمين من قبل قوات الجيش 

http://youtu.be/nW0j4lo3NA4السوري  في قرية بابيص

كمين من قبل قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمحمود نقار461

عبدالسالم462 صالح قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمحمود قبل من http://youtu.be/5ZNIUDI_8YAكمين م يح pي //y / _
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http://youtu.be/6okeZ8nlb9kكمين من قبل قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانعدنان السكنة463

حوري464 بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمحمود قرية في السوري الجيش قوات قبل من كمين وري464 2012بنو 04 21NoNoبيص ري ب ي  وري   جيش  و  بل ن ين

كمين من قبل قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمجھول الھوية465

http://youtu.be/yOR8cNkztWsكمين من قبل قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمجھول الھوية466

متأثرا بجراحه التي اصيب بھا في مظاھرة حي السكري21NoNo‐04‐162012طفلحلبقرية دير سمعانعمر عبد السالم عبود467

21NoNo‐04‐2012حلبمارعمحمد عبد الغني النيف468
منشق عن الجيش السوري و الذي تمت تصفيته في قطعته 

العسكرية في مدينة دمشق.
ووصلت الجثة مشوھة تحت التعذيب وعندما معتقل  كان 

خرجت مظاھر لتشييعه جائت سيارة تابعة لألمن و خطفت 21NoYes‐04‐172012طفلحلبالسكريعمر سالم دباك469
الجثة منھم ورموھا في النھر

http://youtu.be/yOR8cNkztWs

قتل باالمس و قامت قوات األمن  باختطاف الجثة21NoNo‐04‐2012حلبحي السكريشريف ابن عمر خيال470

عسكري منشق قتل  في بابيص على أيدي الشبيحة21YesNo‐04‐2012حلباألبزومومحمد عبدالكافي حوري471

العمر472 حامد قتل في مدينة درعا على يد قوات الجيش21YesNo‐04‐2012ديرالزوربقرصعادل منشق  يمجند

21YesNo‐04‐2012الحسكةديريكعبدالرحمن رمضان حاجي محمود473
وھو مجند يخدم الخدمة األلزامية في الجيش السوري  وقتل 

على ايدي قوات الجيش السوري
يونس474 الحاج األمن21YesNo‐04‐2012دمشقكفربطناأحمد قوات برصاص قتل البطل منشق مجند http://youtuوھو be/6gKhQ8RjHy0 يونس474 الحاج 2012دمشقكفربطناأحمد 04 21YesNoمنشق  البطل قتل برصاص قوات األمن مجند http://youtu.be/6gKhQ8RjHy0وھو
برصاص األمن21NoNo‐04‐2012ريف دمشقجسرينغسان احمد عرنوس475

21NoNo‐04‐322012حماةطيبة اإلمامعماد حسين أبو حاتم476
يعمل سائق متزوج ولديه ولدين قتل بسبب إطالق الجيش 

http://youtu.be/v‐2yH6_lt9gالرصاص العشوائي عند مطعم قطر الندى م ي

21NoNo‐04‐402012حماةطيبة اإلمامأحمد حسين أبو حاتم477
يعمل سائق متزوج ولديه 4 أوالد قتل بسبب إطالق الجيش 

http://youtu.be/v‐2yH6_lt9gالرصاص العشوائي عند مطعم قطر الندى

الزعبي478 طارق 20NoNo‐04‐2012حمصحي الوعرحيان
20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرمحمود عبد الحليم جمول479
20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرعبد الرحمن محمد ديب الحوالني480
الن481 ال ن دال 2012القع 04 20NN الحوالني481 20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرعبدالرحمن
20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرماھر األحمد482

يدعى أبو مازن قتل بسبب استھداف منزلھم بقذيفة صاروخ20NoNo‐04‐2012حمصالحميديةتمام  عبد الخالق زعرور483

بسبب استھداف منزلھم بقذيفة صاروخ20NoNo‐04‐2012حمصالخالديةأغيد تمام زعرور484

20NoNo‐04‐2012انثىحمصالخالديةھال كسيبي485
قتيلة زوجة تمام زعرور بسبب استھداف منزلھم بقذيفة 

خصاروخ
http://youtu.be/8ZTHEr9sP_oقتل بشظايا صاروخ20NoNo‐04‐2012حمصالبياضةعلى داشوط486
مازال تحت االنقاض20NoNo‐04‐2012حمصالبياضةابن علي داشوط487
مازال تحت االنقاض20NoNo‐04‐2012حمصالبياضةابن علي داشوط488
الخراز489 شاكر قذيفة ھاون وھو عسكري منشق20YesNo‐04‐2012حمصالصفصافةبدوي بسبب
http://youtu.be/RbuLMOjZOlkبسبب القصف20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرنضال أحمد الخالد490
اصابة بقذيفة ھاون20NoNo‐04‐2012حمصالزعفرانةتمام قسوات491

ت ة ال ات خا ال ز ا ن اعتقل قد كان ذ الت ت ت
20NoNo‐04‐2012حمصبابا عمروعبد اإلله اللوز492

وتم  قد اعتقل من حاجز المخابرات الجوية كان التعذيب تحت
تسليمه جثته
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قصف بالھاون20NoNo‐04‐2012حمصالحميديةمحمود الغنطاوي493
قصف بالھاون20NoNo‐04‐2012حمصالحميديةعلي األشلق494
مجند منشق قتل في حمص‐القصير20YesNo‐04‐192012الحسكةالدرباسةبشير محمد زاھر شيخ حسن495

نق ةق ا ال ة لق األا ا ق ل ق سنقر496 قتلته قوات األمن20NoNo‐04‐2012ادلبقرية الحمامةقدور
http://youtu.be/9GSmwSHk‐44قتل برصاص القناصة20NoNo‐04‐2012ادلبمعرة النعمانأحمد علي النعسان497

20NoYes‐04‐2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية498
يظھر على جسده آثار التعذيب والتنكيل عثر عليه عند 

للمدينة الجنوب http://youtu.be/tQ5075DliUYالجسر الجسر الجنوبي للمدينة

20NoNo‐04‐2012ادلبأورمرأفت أحمد زرعة499
قامت قوات األمن على  حاجز الرامي باعدامه حيث كان 

متجھا للمشاركة بمظاھرة مدينة اريحا
كردي500 محمد الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورميوسف حاجز عند أعدم ي500 ر 2012بورميو 04 20NoNoي ر جز  م  
http://youtu.be/nv3w0PNzODsأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول الھوية501
http://youtu.be/nv3w0PNzODsأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول الھوية502
http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول الھوية503
http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول الھوية504
http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول الھوية505

النجار506 باسل 20NoNo‐04‐12012طفلدمشقدوماأدم
طفل عمره احدا عشر شھر متأثرا بجراحه,وھو شقيق القتيل 

ل ل ف http://youtu.be/ph6s5‐kEJ00لطفل ر506 ج ل ب 12012لقوم 04 20NoNoالطفل يوسف باسل النجارhttp://youtu.be/ph6s5 kEJ00

http://youtu.be/zJFmWd1ql8Uالذي قضى برصاص قوات األمن20NoNo‐04‐2012دمشقدوماموفق أحمد النابلسي507
قام األمن باختطاف جثته20NoNo‐04‐452012دمشقدف الشوكأحمد غريب508
قدور509 الشوكأحمد 262012دمشقدف 04 20NoNoجثته باختطاف األمن قا قدور509 قام األمن باختطاف جثته20NoNo‐04‐262012دمشقدف الشوكأحمد
http://youtu.be/rzWVRjDm2Skبسبب إطالق الرصاص على المظاھرة20NoNo‐04‐2012ريف دمشقعقرباباسم حمد حمودة510

20NoNo‐04‐2012ريف دمشقمجھول الھوية511
قتل برصاص القناص في الكورنيش بدوما وليس من سكانھا 

ھويته على التعرف من يتمكنوا http://youtu.be/MhhfJzDaxnYلم وي ى  ر  ن  و  ي م
http://youtu.be/UxYg6evfdboبسبب إطالق الرصاص على تشييع باسم حمودة20NoNo‐04‐2012ريف دمشقعقرباابراھيم النعيمي512
بسبب إطالق الرصاص على تشييع باسم حمودة20NoNo‐04‐2012دمشقعقرباتوفيق غبور513
بسبب إطالق الرصاص على تشييع باسم حمودة20NoNo‐04‐2012دمشقعقرباأحمد حمودة514

http://youtu.be/U54mR8UAi‐0بسبب إطالق الرصاص على المظاھرة , ملقب أبو عبدو20NoNo‐04‐2012دمشقدف الشوكعبد القادر غريب515

http://youtu.be/mXsrJwS_7KAبسبب اطالق األمن النار على المظاھرة20NoNo‐04‐162012طفلحلبالبابعبدالرحمن علي نعوس516
ظ أل ط كمال النجار517 محمد بن اطالق األمن النار على المظاھرة20NoNo‐04‐212012حلبالبابعمار بسبب

بسبب اطالق األمن النار على المظاھرة20NoNo‐04‐2012حلبالبابرامح بن محمد حاج عثمان518
معروف بأبو رعد20NoNo‐04‐402012حلبالبابمحمد عبدو حزواني519

متأثرا باصابته البالغة جراء اطالق الرصاص على خاصرته20NoNo‐04‐552012حلبالبابأحمد بن محمود العثمان520

قتيلة عمرھا 35 عام نتيجة إصابتھا بطلق ناري20NoNo‐04‐2012انثىديرالزورالبوكمالسمية محمد المطر521

ف أ أ ف ة المردود522 السالم عبد الرأس وأخرى في القدم عند جامع المصطفى20NoNo‐04‐362012ديرالزورالبوكمالياسر في برصاصة

بسبب القصف20NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالمجھول الھوية523
الھوية524 طفل قتل بسبب القصف20NoNo‐04‐2012طفلديرالزورالبوكمالمجھول
http://youtu.be/qKpn6jZ1Wt0توفي في دمشق حي الزاھرة20NoNo‐04‐2012درعاالحيطمحمد نايف العيشات525
من أفراد الجيش الحر  توفي في درعا20NoNo‐04‐2012القنيطرةخان أرنبةطارق جريدة526
طفل قتل نتيجة انفجار لغم20NoNo‐04‐2012طفلحماةطيبة اإلمامبشار محمود الخليل العمر527
صريم528 دمشقدراياواصف تم دھسه19NoNo‐04‐2012ريف
رصاص االمن العشوائي19NoNo‐04‐2012ريف دمشقيبرودباسل خليل529
رصاص االمن العشوائي19NoNo‐04‐2012ريف دمشقيبرودسالم سالم530
ة531 الھ ل شقدھ د 2012ف 04 19NNائ العش ن اال صاص الھوية531 دمشقيبرودمجھول رصاص االمن العشوائي19NoNo‐04‐2012ريف
يلقب بأبو غازي قتل برصاص االمن19NoNo‐04‐302012ريف دمشقعربينھيثم حمزة كرنية532
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http://youtu.be/AhFEeK9kt5Eاستشھد في القصير بحمص19NoNo‐04‐2012دمشقجوبرظافر جحا533

المجند  لرفضه إطالق النار على المدنيين في ادلب19YesNo‐04‐2012دمشقالقابونأنس ادريس534

الن ةنا الال النويجي535 19NoNohttp://youtu.be/6jFWJ38Hv7E‐04‐2012ديرالزورالجورةعدنان
نتيجة القصف19NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةرزاق السالم536
نتيجة القصف19NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةعلي البسيس537
العل538 2012ديرالزورالجورةمروان 04 19NoNoالقصف نتيجة العلي538 نتيجة القصف19NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةمروان
http://youtu.be/Qt6HDuiqmQ0برصاص االمن19NoNo‐04‐2012حماةالمزرابمجھول الھوية539
مساعد متقاعد قتل برصاص األمن العشوائي19NoNo‐04‐2012حماةطيبة اإلمامنعسان عابدين540

شةل ة ل ش ف قل ل ل ذ ل العرعور541 مھدي داخل المعتقل في دمشق لمدة 10 اشھر19NoYes‐04‐2012حماةمھند التعذيب تحت

ً 19NoNo‐04‐2012حماةحيالينابراھيم القطة542 اعدم ميدانيا
http://youtu.be/z_AjfG_xicsبرصاص األمن19NoNo‐04‐2012درعاالحراكأحمد محمد عدنان السالمات543
19NoNo‐04‐2012درعاالجيزةمحمد أسد الشقيري544
http://youtu.be/Ie0j0sH4Dgsرصاص قناص19NoNo‐04‐2012حمصأنس حمادة545
رصاص الجيش19NoNo‐04‐2012حمصالقصيرخالد العلي  حمص546

ل الزعبي547 19NoNo‐04‐2012حمصحيان
تحت التعذيب بعد اعتقاله ب7 أيام19NoYes‐04‐302012الالذقيةالعيدوحسين حمدو548
تحت التعذيب19YesYes‐04‐2012حلبالمرجةجاسم صبحي549

كة بجانب للمخي الشرق الشمال المدخل عليھاعند عثر
18NoNo‐04‐2012درعامخيم درعامجھول الھوية550

سكة  المدخل الشمالي  الشرقي للمخيم بجانب عليھاعند عثر
القطار

18NoNo‐04‐702012درعابصر الحريرابراھيم عقيل الحريري551
عثر على جثته  بين إزرع و بصر الحرير وقد قتل تحت 

يبالتعذيب

18NoNo‐04‐232012درعاازرعمجھول الھوية552
عثر على جثته بين إزرع و بصر الحرير وقد نقل إلى 

المشفى الوطني في درعا.

عدا553 أكر طفلةدمشقدوماراما 92012انث 04 18NoNo
قناص مباشر في القلب, حاجز جسر مسرابا  رصاص

http://youtu be/KrWZBE 17JQ سعدا553 أكرم طفلةدمشقدوماراما ‐ 18NoNo‐04‐92012انثى
ي

http://youtu.be/KrWZBE_17JQاستھدف سيارة والدھا

http://youtu.be/GXTZsnnBrNMنتيجة القصف العنيف على البلدة18NoNo‐04‐2012ادلبكنصفرةحمادي القدور554
قصف عشوائي18NoNo‐04‐2012حمصالقصورخالد نجيب555

قط الصالل556 قصف عشوائي18NoNo‐04‐2012حمصجوبرطراد
معروف أبو أيمن18NoNo‐04‐2012حمصالبياضةأحمد عرفات557
بسبب القصف18NoNo‐04‐2012انثىحمصالسلطانيةفاطمة علي الحمدوش558
عدية559 مخيب 2012حمصالقصيإياد 04 18NoNoالقصف نتيجة سعدية559 مخيبر نتيجة القصف18NoNo‐04‐2012حمصالقصيرإياد
قصف عشوائي على الحي18NoNo‐04‐2012حمصجوبرمن آل رسالن560
18NoNohttp://youtu.be/n1ECwEfH7Dc‐04‐2012حمصالحميديةعبد الرحمن خالد مدور561
دنكا562 محمد القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةأيمن نتيجة دنكا562 محمد 2012حمصالخالديةأيمن 04 18NoNoنتيجة القصف
نتيجة القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةعبد الغني الحموي563
قصف عشوائي18NoNo‐04‐182012حمصالقصيرطارق عبدهللا الحاج حسن564

فھد565 الدين يف ا صالخالديةت 2012ح 04 18NNقه ح لتقطيعه أدت ة باش إصابة ن ھا بقذيفة اصابته إث الدين فھد565 سيف بقذيفة ھاون إصابة مباشرة أدت لتقطيعه وحرقه18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةتمام اصابته إثر

http://youtu.be/RVdh9OF‐7Vkبرصاص قناص18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول الھوية566
http://youtu.be/GqjTd‐BJSm8تعذر التعرف عليه بسبب تشوه الوجه بشكل كبير18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول الھوية567

ألةة الھوية568 من التعرف عليھم بسبب تقطيع األوصال18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول نتمكن http://youtu.be/zYO‐Xjaa0V4لم
http://youtu.be/zYO‐Xjaa0V4لم نتمكن من التعرف عليھم بسبب تقطيع األوصال18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول الھوية569

الدرويش570 مصطفى 18NoNo‐04‐2012حماةحلفاياوليد
متاثراً بجراح أصيب بھا يوم الجمعة 06‐04‐2012 إثر 

ة ظاھ ال عل النا إطالق إطالق النار على المظاھرةى
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18NoNo‐04‐2012حماةقلعة المضيقمحمد علي الخلف571
برصاص أحد حواجز الجيش عند مدخل مدينة حماه , يعمل 

سائق سرفيس على طريق حماة ‐ قلعة المضيق

ط لل شلل طال السطم572 حميد اطالق نار مباشر18NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالحميدي
اطالق نار مباشر18NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالفيصل عريف المشعل573
يلقب بأبو أيمن استشھد في الخالدية18NoNo‐04‐2012حمصالبياضةاحمد عرفات574
الطويل575 احسان 2012حمصالخالديةمحمد 04 18NoNohttp://youtu be/lsl8bT8TuH0 الطويل575 احسان 18NoNohttp://youtu.be/lsl8bT8TuH0‐04‐2012حمصالخالديةمحمد
18NoNohttp://youtu.be/rvGKYxVOFvo‐04‐2012حمصالخالديةابراھيم القلفوني576
جراء القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةايمن محمد دنكا577
الحموي578 القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةعبدالغني جراء وي578 ي 2012صيب 04 18NoNo ء جر
جراء القصف18NoNo‐04‐2012حمصالسلطانيةبالل سرحان579
http://youtu.be/UZXg‐sbnJU4يلقب بأبو عمار قتل جراء القصف18NoNo‐04‐2012حمصالقصيرمحمد أحمد جبنة580
18NoNo‐04‐2012حمصالقصورخالد  نجيب581
نتيجة القصف18NoNo‐04‐2012حمصجوبرشھيد من أل رسالن582
قصف استھدف سيارته18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةتمام شيف الدين583
يلقب بأبو رائد قتل برصاص قناص18NoNo‐04‐2012درعامخييم النازحينفواز صالح عبد الرحمن584

ط لق ف ةل ةل ل ذ يوسف القواريط585 اسماعيل ذوي االحتياجات الخاصة بعد ضربه18NoNo‐04‐482012درعاالحارةمحمد من
إعدام ميداني18NoNo‐04‐702012درعابصر الحريرابراھيم العقل سعد الحريري586
http://youtu.be/Z1mv1ts6Js0عذب ورميت جثته على االتستراد الدولي18NoNo‐04‐2012ادلبمعرة النعمانعبدالرزاق عبدالمعين شيخ محمد587
القاس588 الرحمن النعسانعبد 2012ادلبمعارة 04 18NoNoنوران كفر ف قتل محمد بأبو http://youtuيلقب be/ eHiIXlKWEk القاسم588 الرحمن بأبو محمد قتل في كفر نوران18NoNo‐04‐2012ادلبمعارة النعسانعبد http://youtu.be/‐eHiIXlKWEkيلقب
نتيجة االنفجار18NoNo‐04‐2012حلبالشعارمحمد كبة وار589
http://youtu.be/TRQxosv0MP8مجند منشق18YesNo‐04‐2012الحسكةقامشليمظلوم حسين خليل590
قابيل591 نذير بجراحه18NoNo‐04‐2012دمشقجوبرنضال متاثرا بيل591 ير 2012قجوبرل 04 18NoNoر بجر
برصاص األمن18NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالحمد شريف السطم592
http://youtu.be/1kpmOqbvakcذبحا بالسكاكين18NoNo‐04‐2012حماةقلعة المضيقمحمد علي العاصي593
مجند استشھد في ادلب18YesNo‐04‐2012دمشقالميدانايمن سودان594
قصف عشوائي18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةعبدالمنان عبدالباسط الجندي595
برصاص االمن17NoNo‐04‐2012ادلباريحاغسان عبد الحميد غريبي596
17NoNo‐04‐2012ادلبمحمد رياض جبي597
سليمان598 17NoNo‐04‐2012ادلبنضال
17NoNo‐04‐2012ادلبمحمد وحيد عيد599
17NoNo‐04‐2012ادلبخالد مبيض600
الزير601 2012ادلبمازن 04 17NoNo الزير601 17NoNo‐04‐2012ادلبمازن
17NoNo‐04‐2012ادلبمحمد بطل602
17NoNohttp://youtu.be/aHN7wELjE8U‐04‐2012ادلبسرجةمحمد حسين مجالوي603
مجالوي604 مصطفى /17NoNohttp://youtu.be‐04‐2012ادلبأحمد hu1yoBOL5E جالوي604 ى بأ 2012ا 04 17NoNohttp://youtu.be/_hu1yoBOL5E
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبابراھيم عبادي605
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبد الكريم حالق606
مشقع607 يحيى نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلباحمد
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبجھاد كدرش608
إعدام ميداني17NoNo‐04‐2012ادلبعبدو شمام609
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبيدة فاخوري610

ة القبضاي611 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبدو
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبد الكريم االحمد612
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبمھند زيداني613
ان614 لي 2012ادلبوائل 04 17NoNoالقصف نتيجة سليمان614 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبوائل
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبوائل برھوم615
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نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبد هللا حورية616
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبدو كور األحمد617
نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبأحمد كور األحمد618

ش ن ةشا لنق فا الق ة ن حمندوش619 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبسنقرةھشام
إعدام ميداني17NoNo‐04‐2012ادلبحمزة خير رشيد620
17NoNo‐04‐2012ادلبنتيجة القصفھناك 4 شھداء مجھولين621
قبيشو622 محمد 2012ادلبخالد 04 17NoNoميدانيا أعدم وناشط مصور قبيشو622 محمد مصور وناشط أعدم ميدانيا17NoNo‐04‐2012ادلبخالد
برصاص االمن من حاجز بابيال17NoNo‐04‐332012ادلبالغدفةأحمد حسين الفتوح623
بقذيفة استھدف منزلھا17NoNo‐04‐2012انثىحمصفرحة رجوب624
حربا625 قناص17NoNo‐04‐172012طفلحمصعبدالحكيم رصاص رب625 يم 172012لصب 04 17NoNoص ص  ر
رصاص الشبيحة17NoNo‐04‐2012حمصتلكلخحسن عمر برغيلي626
http://youtu.be/YpBYPBngdk8استشھد في تيرمعلة17NoNo‐04‐2012حمصالبياضةرائد عباس الحزوري627
مجند منشق إعدم ميدانيا في ادلب17YesNo‐04‐2012حمصالخالديةعبد المھيمن يونس628
http://youtu.be/TbDQcsLgccUالعب منتخب سوريا للكراتيه17NoNo‐04‐2012حمصراكان زكريا ابو سمرة629
17NoNo‐04‐722012حمصالبياضةحمدي رحيل الحمود630

العليوي631 عبدهللا متفسخة17NoNo‐04‐2012حمصالقصيرصالح والجثة الوطني المشفى بقرب الجثة http://youtu.be/xt48ZgKوجدت nhI يوي631 ب 2012صيرح 04 17NoNo ج ي و و ى  رب  ب ج http://youtu.be/xt48ZgK_nhIوج

http://youtu.be/N6asaZFdhWQرصاص الجيش17NoNo‐04‐2012حمصالبياضةشجاع آغا632

17NoNo‐04‐2012حلبالبابباسل محمد الزاعل633
قتل في حمص القصير بالقرب من المشفى الوطني والجثة 

http://youtu.be/mu12O1khXP8متفسخة متفسخة

ً  وأجھز عليه في المشفى17NoYes‐04‐2012درعابصرى الحريركمال الحريري634 دكتور طبيب اعتقل جريحا

الحريري635 عطا محمد الحريرابراھيم 17NoNo‐04‐2012درعابصرى ريري635 يم  ريربر رى  2012رب 04 17NoNo
http://youtu.be/hHyTgDS1_xMوالد الشھيد يوسف القواريط17NoNo‐04‐2012درعاالحارةداوود قواريط636
تحت التعذيب17NoYes‐04‐2012ريف دمشقيبرودابراھيم مصطفى الموصلي637
17NoNohttp://youtu.be/J9oQvx_Hioc‐04‐2012ادلبسرجةخالد ابراھيم االبرص638
برصاص األمن16NoNo‐04‐182012حمصالوعرطارق الحج يونس639
رصاص الجيش16NoNo‐04‐182012حمصالوعرطارق الحاج يونس640
16NoNo‐04‐2012درعاغباغباحمد مسعود641

ألةط لطوف642 برصاص األمن16NoNo‐04‐2012ادلبجبل الزاويةبسام
برصاص األمن16NoNo‐04‐452012دمشقالميدانسامر شاھر الكاوردي643
ملقب بـ دعموس16NoNo‐04‐2012ادلبمحمد ديب أحمد جقمور644
عيد645 ال محمود محمد جنةعبدالرحمن 2012ادلبكفر 04 16NoNoالمضيق قلعة حماة ف تشھد ا قناص برصاص محمود السعيد645 محمد قناص   استشھد في حماة قلعة المضيق16NoNo‐04‐2012ادلبكفرسجنةعبدالرحمن برصاص
16NoNo‐04‐2012ادلبمحمد خير حسن رشيد646
16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمن بيت اسود647
ناطور648 حسن القصفسعيد 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء ور648 ن في بجراء ا 2012ا 04 16NoNo
16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفاحمد سيد يوسف649
16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمحمود الزين ميري650
سميع651 بيت جراء القصف16NoNo‐04‐2012ادلبمن ع
16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفعبدو بن زياد سليمان عوض652
16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمحمد نعسان حبوش653
16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمحمود بالق654

طق قبيشو655 16NoNo‐04‐2012طفلادلبجراء القصفمجد
16NoNo‐04‐2012طفلادلبجراء القصفعبد الرحمن ابن زياد سليمان عوض656
16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفماھر ابن ھاشم سيد عيسى657
بعد658 عليھ ف التع يت ل شھداء 4 القصفھناك اء 2012ادلبج 04 16NN التعرف عليھم بعد658 يتم لم شھداء  4 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفھناك
برصاص االمن16NoNo‐04‐2012ادلبناحية  سنجارحسن الخليل659
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ملقب بأبو حسن وھو ناشط استشھد تحت التعذيب16NoYes‐04‐442012حماةقلعة المضيقعالء الدوري660

استھدفت سيارته من قبل األمن فقتل مع الشھيد سامر سفاف16NoNo‐04‐2012حماةفادي القسطة661

استھدفت سيارته من قبل األمن فقتل مع الشھيد فادي القسطة16NoNo‐04‐2012حماةسامر سفاف662

16NoNo‐04‐222012حماةعبيدة مدللة663
استھدفت سيارته من قبل األمن فقتل مع الشھيد فادي 

وسامر القسطة وسامرالقسطة
شرطي منشق16YesNo‐04‐702012حماةعقربعلي محمد الترك664
برصاص األمن وھوي يعمل في حقلھم الزراعي16NoNo‐04‐162012طفلحماةخطابحسن فيصل الزھوري665
الصالح666 غازي اللطامنة16NoNo‐04‐202012انثىحماةاللطامنةمعالي مجزرة يوم منذ بجراحھا متاثرة ح666 زي 202012ىي 04 16NoNo جزر ھ  يوم  بجر ر
برصاص قناص16NoNo‐04‐2012حماةالعشارنةعمر ابراھيم المحمد667
16NoNohttp://youtu.be/uV2z9tIhTIU‐04‐2012حمصالخالديةسالم ماھر الدوماني668
http://youtu.be/DwDim‐xx91Qجراء القصف16NoNo‐04‐2012حمصالخالديةحمزة أحمد نعسان الدوماني669
http://youtu.be/f7Ay_gdp‐WUجراء القصف16NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول الھوية670
جراء القصف16NoNo‐04‐262012حمصجورة الشياحعبدهللا أحمد الحالق671
بسبب سقوط قذيفة على منزله16NoNo‐04‐422012حمصالقصيررضوان خالد العوض672

ل ةل ل لل ف ل ق ش اليونس673 المھيمن منشق قتل برصاص االمن في ادلب16YesNo‐04‐2012حمصالخالديةعبد مجند
مجند منشق قتل برصاص االمن في ادلب16YesNo‐04‐2012حمصالرستنمحمد لحلح674
قتل برصاص األمن أثناء مداھمة معمل الكونسروة16NoNo‐04‐2012درعاإنخلحسن زيدان الناصر675
القواريط676 داوود 202012درعاالحارةيوسف 04 16YesNoاالنشقاق محاولته أثناء ادلب ف قتل مجند القواريط676 داوود قتل في ادلب أثناء محاولته االنشقاق16YesNo‐04‐202012درعاالحارةيوسف مجند
برصاص االمن16NoNo‐04‐2012درعاالجيزةخالد العقلة السندس677
http://youtu.be/E45_U78cYlUمجند استشھد في حمص16YesNo‐04‐2012حلبمنجرامي موسى األحمد678
سميع679 بيت القصفمن 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء يع679 بي ء ن 2012بجر 04 16NoNo
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