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يخالعمالجنالمدينةالمنطقةاال كالتا التعذيبع فيديومالحظاتتحت التعذيبعسكريالتاريخالعمرالجنسالمدينةالمنطقةاالسم فيديومالحظاتتحت
جمرك1 أحمد طفلةحمصالقصيرغنوة ‐ 12NoNohttp://youtu.be/ yn4SoG3GIs4‐04‐2012انثى
صالح2 أحمد برصاص قناص12NoNo‐04‐2012حمصالبياضةعلي
السالمة3 حميد برصاص قناص12NoNo‐04‐2012حمصالبياضةرامي

ة ياسين4 رصاص قناص12NoNo‐04‐2012حمصالبياضةابو
الجدوع5 أحمد رصاص قناص12NoNo‐04‐2012حمصالبياضةوليد
حدود6 12NoNohttp://youtu.be/ TTuY6Nw6YG8‐04‐2012حمصالقصورأيمن
الھوية7 http://youtu.be/GU6Uy3KdKawpرصاص قناص12NoNo‐04‐2012حمصالبياضةمجھولة y y
الھوية8 انثىحمصالبياضةمجھول ‐ http://youtu.be/GU6Uy3KdKawرصاص قناص12NoNo‐04‐2012طفلة
زكريا9 ھاشم http://youtu.be/ nAMnNfz1AJ0رصاص قناص12NoNo‐04‐2012حمصالبياضةصالح
السالم10 سالم http://youtu.be/Zu2nbOxn7ZUرصاص قناص12NoNo‐04‐2012حمصالبياضةعمار
ياسين11 الجواد عبد الشغورشالش األمن12NoNo‐04‐2012ادلبجسر برصاص ين11 ي جو ب ورش ر  2012بج 04 12NoNoن أل ص  بر
قاسم12 حاج جمعة برصاص األمن12NoNo‐04‐2012ادلبجسر الشغورمحمد
كيال13 رصاص األمن12NoNo‐04‐2012ادلبخان شيخونمروان
ستووت14 12NoNohttp://youtu.be/ k9wsptAidhI‐04‐2012ادلبشلخجميل
حمدوني15 دمشقدارياعالء 12NoNo‐04‐262012ريف حمدوني15 دمشقدارياعالء 12NoNo‐04‐262012ريف
النموس16 حسين دمشقمضايامحمد http://youtu.be/ MO_ACFBJ1FQتحت التعذيب12NoYes‐04‐2012ريف
كمشة17 مازن النعمان12YesNo‐04‐2012دمشقجوبررياض http://youtu.be/bU84rC2uRO4جندي منشق قتل في ادلب  معرة
الفرملي18 معتوق محمد دمشقالمعضميةأحمد توفي12NoNo‐04‐192012ريف رصاص األمن وتم ضربه حتى
ل19 الھ ل نفا شقالقا 2012د 04 12NNة ظاھ ال اثنا ة ا ال دھ ن اال ا ا الھبول19 مسلم اثناء المظاھرة12NoNo‐04‐2012دمشقالقابونفارس اصيب برصاص االمن ودھس بالسيارة
األحمد20 ابراھيم ً 12NoNo‐04‐2012حماةبلدة الصفصافيةمھدي تم اعدامه ميدانيا
الھوية21 مجند قتل على أحد الحواجز12YesNo‐04‐2012درعاالمليحة الغربيةمجھول
الھوية22 http://youtu.be/ Y1cwH8a1N84قتل في تشييع أحد الشھداء12NoNo‐04‐2012حلبالميريديانمجھول

ف فأ طفللل عساف23 أحمد 12NoNohttp://youtu.be/TsZqOjfxSXs‐04‐2012طفلحلبتل رفعتياسر
قدور24 علي حسين برصاص االمن13NoNo‐04‐2012حماةبريديجاحمد
العيون25 ابو برصاص االمن13NoNo‐04‐2012حماةالحاضراحمد
الصطوف26 ممدوح اطالق النار13YesNo‐04‐212012حماةقلعة المضيقسعد مجند  استشھد في حلب لرفضه
عرار27 احمد http://youtu.be/ ONzAT6LI3fcبرصاص االمن13NoNo‐04‐2012درعانوىخالد
الھوية28 http://youtu.be/ 8Eir2KCJoFAبرصاص األمن13NoNo‐04‐2012درعانوىمجھول
الھوية29 http://youtu.be/  LnHE9bPHeUkمعتقل قتل ورميت جثته13NoYes‐04‐2012ادلبحبل الزاوية الراميمجھول
باشي30 علي االمن13NoNo‐04‐2012ادلبكفرتخاريمعالء برصاص ي30 ب ريمي 2012بر 04 13NoNoن ص  بر
العوض31 الجبار عبد برصاص قناص13NoNo‐04‐2012ادلبالفطيرهمحمود
الصالح32 محمد المجند  لرفضه اطالق النار13YesNo‐04‐2012الحسكةالھولسعيد
خوالني33 دمشقدارياعبدو http://youtu.be/  _qRZuatBP5cبرصاص قناص13NoNo‐04‐402012ريف
زھوري34 دمشقعرطوزعلي باالنشقاق13YesNo‐04‐2012ريف نيته معرفة بعد قتل عرطوز في الدراسات ومسؤول أول مساعد زھوري34 دمشقعرطوزعلي معرفة نيته  باالنشقاق13YesNo‐04‐2012ريف بعد أول ومسؤول الدراسات في عرطوز قتل مساعد
ھنداوي35 الواحد برصاصة في القلب13NoNo‐04‐2012حلباألنصاريعبد
سلطان36 زياد مسمارية منذ شھر13NoNo‐04‐2012حمصالقرابيصشادي لتردي حالته الصحية بعد اصابته بقنبلة
األطرش37 صالح المعتقل13NoYes‐04‐2012حمصدير بعلبةمالك في قتل تحت التعذيب أمام عيني ابيه
ية38 الھ ل 2012حلاالذاعةجھ 04 13NNھندا د أ د الشھ ع تش أثنا ا ھ ا ن تاث ن د شھ د ا الھوية38 الشھيد أحمد ھنداوي13NoNo‐04‐2012حلباالذاعةمجھول احد شھيدين متاثرين بجراحھما أثناء تشييع
شنواني39 تحت التعذيب13NoYes‐04‐2012دمشقجواد
الھوية40 الشھيد أحمد ھنداوي13NoNo‐04‐2012حلباالذاعةمجھول احد شھيدين متاثرين بجراحھما أثناء تشييع
فخرية41 عبدهللا دمشقالضميرأحمد الدبابات للحي14NoNo‐04‐2012ريف http://youtu.be/ VQQZJpwp1PIبتفجير سيارته أثناء تصويره القتحام

ش ال شاال لف ط محيش42 صالح دمشقحرستاعبدالرحمن بإطالق نار على سيارته14NoNo‐04‐2012ريف
الھوية43 دمشقكفربطنامجھول برصاص األمن14NoNo‐04‐2012ريف
الھنادي44 فصيل 14NoNohttp://youtu.be/qS7eQCF6zzI‐04‐2012حمصجورة الشياحمحمود
الھوية45 http://youtu.be/kw2w‐TbiolYرصاص قناص14NoNo‐04‐2012حمصالقصورمجھول
قدور46 http://youtu.be/ mVvi8JaO9YIتحت التعذيب14NoYes‐04‐2012حمصالرستنأسامة
شمسان47 أحمد رصاص قناص14NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةطالل
علوش48 خالد رصاص قناص14NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةأحمد
الطالب49 أحمد رصاص قناص14NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةجھاد ب بجھ ب صصير ص  ر
الحجار50 قناص14NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةمحمد يلقب ب ابو علي برصاص
الشام51 شلب في القرابيص وجورة الشياح14NoNo‐04‐262012حمصباب السباعسمير استشھد بقذيفة ھاون أثناء تصويره للقصف محمد ابو
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الكردي52 خالد محمد جراء القصف14NoNo‐04‐2012حمصكفرعاياغسان
وزير53 جراء القصف14NoNo‐04‐2012حمصكفرعاياعبدالمعين
المحمد54 طلق ناري بالرأس عند محاولته االنشقاق في درعا14YesNo‐04‐222012حمصتلبيسةمحمدعلي
االيوب55 مصطفى جوزفجميل الزاوية وقتل14YesNo‐04‐2012ادلبجبل منزله دوھم منشق شرطي يوب55 ى يل وي جوزج ز 2012بجبل  04 14YesNoل و ز م  و ق  ي  ر
درويش56 عبدالفتاح الميدان14YesNo‐04‐2012ادلبالنيربعمر عسكري منشق قتل في دمشق
الھوية57 وجدت جثته مرمية في القرية وقد نھشتھا الوحوش14NoNo‐04‐2012ادلبجبل الزاوية المغارةمجھول
محمد58 حي اإلذاعة14NoNo‐04‐292012حلبأقيولمنھل http://youtu.be/ BHF2LKrPitAأثناء تشييع الشھيد أحمد ھنداوي في
جعفر59 ھنداوي14NoNo‐04‐2012حلباإلذاعةمحمد أحمد الشھيد تشييع أثناء جعفر59 أثناء تشييع الشھيد أحمد ھنداوي14NoNo‐04‐2012حلباإلذاعةمحمد
النجار60 http://youtu.be/(‐YzWf99i3lw)أثناء تشييع الشھيد أحمد ھنداوي14NoNo‐04‐2012حلباإلذاعةرائف
الرحيم61 حمدو ابراھيم http://youtu.be/ ZUDYwuy5Jekأثناء تشييع الشھيد أحمد ھنداوي14NoNo‐04‐222012حلباإلذاعةيوسف

ابازيد62 الحامد بدر دفن في االردن متأثراً  بجراحه التي اصيب بھا برصاص األمن وھو بطل سوريا بألعاب القوى 14NoNo‐04‐2012درعاالبلدفياض
دة" د ال ة الك "دف

http://youtu.be/uKbXUggCTNM
"دفع الكرة الحديدة"

p //y / gg

الجلدة63 جميل عصام تحت التعذيب14NoYes‐04‐2012درعامحجةبديع
فرج64 ابراھيم عثمان http://youtu.be/  sM9METZO‐NIبرصاص األمن14NoNo‐04‐2012حماةقلعة المضيقابراھيم
صنوفي65 عبدالرافع رصاص قناص14NoNo‐04‐752012حمصالقرابيصأدھم

اا ذالش ل ل ق قل ش ل الل ذ زكريا66 وقتل ‐ تحت التعذيب14NoYes‐04‐2012حمصالشماسمحمود مؤذن جامع بالل الحبشي اعتقل وھوي جريح
الجاروف67 ابراھيم دمشقالرحيبةاسماعيل مجند منشق14YesNo‐04‐2012ريف
العبدهللا68 حرج باستھداف سيارتھم15NoNo‐04‐2012الحسكةقامشلي ھمدانعلي
النجم69 ضحوي باستھداف سيارتھم15NoNo‐04‐2012الحسكةقامشلي ھمدانصالح
الخباز70 عمر بمنزله15NoNo‐04‐2012حمصالعدويةعبدالواحد ذبح بعد دخوله الحي ليرى ماحل
الخباز71 عمر نور بمنزله15NoNo‐04‐2012حمصالعدويةمحمد ذبح بعد دخوله الحي ليرى ماحل
صوفي72 رصاص قناص15NoNo‐04‐2012حمصالقصورعزمان
قمحية73 أثناء إسعافه الجرحى15NoNo‐04‐2012حمصالخالديةحاتم ي ىصيم جر إ
ھالل74 15NoNohttp://youtu.be/ rLQWm2oT8jw‐04‐2012حمصدير بعلبةراكان
الدالي75 منقذ طفلةحمصالرستنھند ‐ الحارقة15NoNo‐04‐2012انثى متأثرة بجراحھا نتيجة القنابل
البقاعي76 رصاص األمن العشوائي15NoNo‐04‐2012انثىحمصجوبرحورية
الجندلي77 وليد التعذيب15NoYes‐04‐2012حمصالدبالنمنير تحت وقتل اختطف الجندلي77 وليد اختطف وقتل تحت التعذيب15NoYes‐04‐2012حمصالدبالنمنير
الحموي78 http://youtu.be/CZkIPsF3qv4جراء القصف15NoNo‐04‐2012حمصالبياضةطالل
النشناشي79 رصاص قناص15NoNo‐04‐2012حمصالفاخورةأحمد
االبرش80 رصاص قناص15NoNo‐04‐2012حمصالميدانطالل
الھوية81 2012حمصالخالديةمجھول 04 15NoNohttp // o t be/g4tB0N Mb7A الھوية81 15NoNohttp://youtu.be/g4tB0NxMb7A‐04‐2012حمصالخالديةمجھول
فرزات82 محمد تحت التعذيب15NoYes‐04‐672012حماةمشاع األربعينأحمد
الصوص83 صادق الوعر15NoYes‐04‐2012حمصالوعرمحمد تحت العذيب وشيع من حي
المشلبن84 الوعر15NoYes‐04‐2012حمصعبدالباسط تحت العذيب وشيع من حي

الك ا قالل لة الضاةال إث ت قتل أغنا ا الكردي85 احمد الضرب15NoNo‐04‐2012حماةالحولة ‐ عقربھالل إثر راعي أغنام قتل وكسرت جمجمته
دركوش86 محمد دمشقوادي بردى ‐ دير مقرنبالل متاثرا بجراحه نتيجة القصف15NoNo‐04‐2012ريف
المصري87 دمشقدومابسام بإطالق رصاص على سيارته15NoNo‐04‐2012ريف
النجار88 يوسف دمشقدوماباسل http://youtu.be/tFcWZgw5TuQبرصاص قناصة15NoNo‐04‐62012طفلريف
الھوية89 دمشقالقطيفةمجھول على حاجز أمني15YesNo‐04‐2012ريف احد مجندين قتال أثناء محاولتھما االنشقاق
الھوية90 وخطف االمن جثامينھم15YesNo‐04‐2012درعاجاسممجھول واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم
الھوية91 احد مجندين انشقا فقتال أثناء حملة التفتيش على القرية15YesNo‐04‐2012ادلبعزمارينمجھول
الحمد92 جاسم بكمين15YesNo‐04‐2012ديرالزورالبوسرايايوسف رقيب أول منشق استشھد في درعا ينم ب ر ي ھ ق و يب ر
الصوافي93 حرج مع السائق15NoNo‐04‐2012الحسكةقامشلي ھمدانعلي استھدفت سيارته من قبل األمن وقتل
الھوية94 الشھيد علي الصوافي15NoNo‐04‐2012الحسكةقامشلي ھمدانمجھول سائق استھدفت سيارته من قبل األمن وقتل مع
الھوية95 وخطف االمن جثامينھم15NoNo‐04‐2012درعاجاسممجھول واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم
الھوية96 جثامينھم15NoNo‐04‐2012درعاجاسممجھول االمن وخطف انشقاقھم اثناء قتلوا عسكريين 7 من واحد الھوية96 2012درعاجاسممجھول 04 15NoNoوخطف االمن جثامينھم واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم
الھوية97 وخطف االمن جثامينھم15NoNo‐04‐2012درعاجاسممجھول واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم
الھوية98 وخطف االمن جثامينھم15NoNo‐04‐2012درعاجاسممجھول واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم
الھوية99 وخطف االمن جثامينھم15NoNo‐04‐2012درعاجاسممجھول واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم
الھوية100 2012درعاجاسممجھول 04 15NoNoجثامينھ االمن وخطف انشقاقھ اثناء قتلوا عسكريين 7 من واحد الھوية100 وخطف االمن جثامينھم15NoNo‐04‐2012درعاجاسممجھول واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم
الھوية101 دمشقالقطيفةمجھول على حاجز أمني15YesNo‐04‐2012ريف احد مجندين قتال أثناء محاولتھما االنشقاق
الھوية102 احد مجندين انشقا فقتال أثناء حملة التفتيش على القرية15YesNo‐04‐2012ادلبعزمارينمجھول
يونس103 الحج برصاص األمن16NoNo‐04‐182012حمصالوعرطارق
اغا104 2012اغ 04 16 مسعود104 16NoNo‐04‐2012درعاغباغباحمد
لطوف105 برصاص األمن16NoNo‐04‐2012ادلبجبل الزاويةبسام
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الكاوردي106 شاھر برصاص األمن16NoNo‐04‐452012دمشقالميدانسامر
جقمور107 أحمد ديب ملقب بـ دعموس16NoNo‐04‐2012ادلبمحمد
السعيد108 محمود محمد قلعة المضيق16NoNo‐04‐2012ادلبكفرسجنةعبدالرحمن برصاص قناص   استشھد في حماة
رشيد109 حسن خير 16NoNo‐04‐2012ادلبمحمد ي109 ر ن 2012بير 04 16NoNo
اسود110 بيت 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمن
ناطور111 حسن 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفسعيد
يوسف112 سيد 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفاحمد
ميري113 الزين القصفمحمود 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء ميري113 الزين 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمحمود
سميع114 بيت جراء القصف16NoNo‐04‐2012ادلبمن
عوض115 سليمان زياد بن 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفعبدو
حبوش116 نعسان 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمحمد
بالق117 د القصفح اء 2012ادلج 04 16NN بالق117 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمحمود
قبيشو118 16NoNo‐04‐2012طفلادلبجراء القصفمجد
عوض119 سليمان زياد ابن الرحمن 16NoNo‐04‐2012طفلادلبجراء القصفعبد
عيسى120 سيد ھاشم ابن 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفماھر

ل ل اال ن ة لنا ا الخليل121 برصاص االمن16NoNo‐04‐2012ادلبناحية  سنجارحسن
الدوري122 تحت التعذيب16NoYes‐04‐442012حماةقلعة المضيقعالء ملقب بأبو حسن وھو ناشط استشھد
القسطة123 الشھيد سامر سفاف16NoNo‐04‐2012حماةفادي استھدفت سيارته من قبل األمن فقتل مع
سفاف124 الشھيد فادي القسطة16NoNo‐04‐2012حماةسامر استھدفت سيارته من قبل األمن فقتل مع
مدللة125 فادي القسطة وسامر16NoNo‐04‐222012حماةعبيدة استھدفت سيارته من قبل األمن فقتل مع الشھيد
الترك126 محمد شرطي منشق16YesNo‐04‐702012حماةعقربعلي
الزھوري127 فيصل الزراعي16NoNo‐04‐162012طفلحماةخطابحسن برصاص األمن وھوي يعمل في حقلھم
الصالح128 غازي اللطامنة16NoNo‐04‐202012انثىحماةاللطامنةمعالي متاثرة بجراحھا منذ يوم مجزرة ح زي جزرىي يوم ھ بجر ر
المحمد129 ابراھيم برصاص قناص16NoNo‐04‐2012حماةالعشارنةعمر
الدوماني130 ماھر 16NoNohttp://youtu.be/uV2z9tIhTIU‐04‐2012حمصالخالديةسالم
الدوماني131 نعسان أحمد http://youtu.be/DwDim‐xx91Qجراء القصف16NoNo‐04‐2012حمصالخالديةحمزة
الھوية132 القصف16NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول http://youtuجراء be/f7Ay gdp‐WU الھوية132 http://youtu.be/f7Ay_gdp‐WUجراء القصف16NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول
الحالق133 أحمد جراء القصف16NoNo‐04‐262012حمصجورة الشياحعبدهللا
العوض134 خالد بسبب سقوط قذيفة على منزله16NoNo‐04‐422012حمصالقصيررضوان
اليونس135 المھيمن ادلب16YesNo‐04‐2012حمصالخالديةعبد في مجند منشق قتل برصاص االمن
لحلح136 2012حمصالرستنمحمد 04 16YesNoادلب ف ن اال صاص ب قتل نشق جند لحلح136 ادلب16YesNo‐04‐2012حمصالرستنمحمد في مجند منشق قتل برصاص االمن
الناصر137 زيدان الكونسروة16NoNo‐04‐2012درعاإنخلحسن قتل برصاص األمن أثناء مداھمة معمل
القواريط138 داوود االنشقاق16YesNo‐04‐202012درعاالحارةيوسف مجند قتل في ادلب أثناء محاولته
السندس139 العقلة برصاص االمن16NoNo‐04‐2012درعاالجيزةخالد

األ فلنا تش ا //ن / األحمد140 موسى http://youtu.be/E45_U78cYlUمجند استشھد في حمص16YesNo‐04‐2012حلبمنجرامي
سميع141 بيت 16NoNo‐04‐2012ادلبجراء القصفمن
غريبي142 الحميد عبد برصاص االمن17NoNo‐04‐2012ادلباريحاغسان
جبي143 رياض 17NoNo‐04‐2012ادلبمحمد
سليمان144 17NoNo‐04‐2012ادلبنضال
عيد145 وحيد 17NoNo‐04‐2012ادلبمحمد
مبيض146 17NoNo‐04‐2012ادلبخالد
الزير147 17NoNo‐04‐2012ادلبمازن
بطل148 17NoNo‐04‐2012ادلبمحمد
مجالوي149 حسين 17NoNohttp://youtu.be/aHN7wELjE8U‐04‐2012ادلبسرجةمحمد
مجالوي150 مصطفى 17NoNohttp://youtu.be/_hu1yoBOL5E‐04‐2012ادلبأحمد
عبادي151 القصف17NoNo‐04‐2012ادلبابراھيم نتيجة عبادي151 2012ادلبابراھيم 04 17NoNoنتيجة القصف
حالق152 الكريم نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبد
مشقع153 يحيى نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلباحمد
كدرش154 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبجھاد
شمام155 2012ادلبعبدو 04 17NoNoميدان إعدا شمام155 إعدام ميداني17NoNo‐04‐2012ادلبعبدو
فاخوري156 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبيدة
القبضاي157 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبدو
االحمد158 الكريم نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبد
1 ان9 ز لن 2012ا 04 ف1 الق ة نت زيداني159 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبمھند
سليمان160 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبوائل
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برھوم161 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبوائل
حورية162 هللا نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبد
األحمد163 كور نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبعبدو
األحمد164 كور القصف17NoNo‐04‐2012ادلبأحمد نتيجة 2012بور164 04 17NoNo يج
حمندوش165 نتيجة القصف17NoNo‐04‐2012ادلبسنقرةھشام
رشيد166 خير إعدام ميداني17NoNo‐04‐2012ادلبحمزة
قبيشو167 محمد مصور وناشط أعدم ميدانيا17NoNo‐04‐2012ادلبخالد
الفتوح168 حسين بابيال17NoNo‐04‐332012ادلبالغدفةأحمد حاجز من االمن برصاص الفتوح168 حسين بابيال17NoNo‐04‐332012ادلبالغدفةأحمد برصاص االمن من حاجز
رجوب169 بقذيفة استھدف منزلھا17NoNo‐04‐2012انثىحمصفرحة
حربا170 رصاص قناص17NoNo‐04‐172012طفلحمصعبدالحكيم
برغيلي171 عمر رصاص الشبيحة17NoNo‐04‐2012حمصتلكلخحسن
الحز172 عبا صالبياضةائد 2012ح 04 17NNلة ت ف تشھد httا // t b /Y BYPB dk8 الحزوري172 عباس http://youtu.be/YpBYPBngdk8استشھد في تيرمعلة17NoNo‐04‐2012حمصالبياضةرائد
يونس173 المھيمن ادلب17YesNo‐04‐2012حمصالخالديةعبد مجند منشق إعدم ميدانيا في
سمرة174 ابو زكريا http://youtu.be/TbDQcsLgccUالعب منتخب سوريا للكراتيه17NoNo‐04‐2012حمصراكان
الحمود175 رحيل 17NoNo‐04‐722012حمصالبياضةحمدي

ل ال هللا ةالقال ف ثة ل ط ل شف ل ق ثة ل العليوي176 عبدهللا والجثة متفسخة17NoNo‐04‐2012حمصالقصيرصالح http://youtu.be/xt48ZgK_nhIوجدت الجثة بقرب المشفى الوطني
آغا177 http://youtu.be/N6asaZFdhWQرصاص الجيش17NoNo‐04‐2012حمصالبياضةشجاع
الزاعل178 محمد في حمص القصير بالقرب من المشفى الوطني والجثة متفسخة17NoNo‐04‐2012حلبالبابباسل http://youtu.be/mu12O1khXP8قتل
الحريري179 في المشفى17NoYes‐04‐2012درعابصرى الحريركمال ً  وأجھز عليه دكتور طبيب اعتقل جريحا
الحريري180 عطا محمد 17NoNo‐04‐2012درعابصرى الحريرابراھيم
قواريط181 http://youtu.be/hHyTgDS1_xMوالد الشھيد يوسف القواريط17NoNo‐04‐2012درعاالحارةداوود
الموصلي182 مصطفى دمشقيبرودابراھيم تحت التعذيب17NoYes‐04‐2012ريف
االبرص183 ابراھيم 17NoNohttp://youtu.be/J9oQvx‐04‐2012ادلبسرجةخالد Hioc برص يم ttp://youtu.be/J9oQبرجبر _ oc
الھوية184 اخرىفلسطينمجھول للمخيم بجانب سكة القطار18NoNo‐04‐2012جنسيات المخيم  عثر عليھاعند المدخل الشمالي  الشرقي درعا
الحريري185 عقيل قتل تحت التعذيب18NoNo‐04‐702012درعابصر الحريرابراھيم وقد عثر على جثته  بين إزرع و بصر الحرير
الھوية186 المشفى الوطني في درعا.18NoNo‐04‐232012درعاازرعمجھول جثته بين إزرع و بصر الحرير وقد نقل إلى على عثر
سعدا187 أكرم طفلةدمشقدوماراما ‐ والدھا18NoNo‐04‐92012انثى سيارة استھدف مسرابا جسر حاجز القلب في مباشر قناص http://youtuرصاص be/KrWZBE 17JQ سعدا187 أكرم طفلةدمشقدوماراما ‐ استھدف سيارة والدھا18NoNo‐04‐92012انثى قناص مباشر في القلب, حاجز جسر مسرابا  http://youtu.be/KrWZBE_17JQرصاص
القدور188 البلدة18NoNo‐04‐2012ادلبكنصفرةحمادي http://youtu.be/GXTZsnnBrNMنتيجة القصف العنيف على
نجيب189 قصف عشوائي18NoNo‐04‐2012حمصالقصورخالد
الصالل190 قصف عشوائي18NoNo‐04‐2012حمصجوبرطراد
عرفات191 2012حمصالبياضةأحمد 04 18NoNoن أي أبو وف ع عرفات191 معروف أبو أيمن18NoNo‐04‐2012حمصالبياضةأحمد
الحمدوش192 علي بسبب القصف18NoNo‐04‐2012انثىحمصالسلطانيةفاطمة
سعدية193 مخيبر نتيجة القصف18NoNo‐04‐2012حمصالقصيرإياد
رسالن194 آل قصف عشوائي على الحي18NoNo‐04‐2012حمصجوبرمن

خال ةال //ال / مدور195 خالد الرحمن 18NoNohttp://youtu.be/n1ECwEfH7Dc‐04‐2012حمصالحميديةعبد
دنكا196 محمد نتيجة القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةأيمن
الحموي197 الغني نتيجة القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةعبد
حسن198 الحاج عبدهللا قصف عشوائي18NoNo‐04‐182012حمصالقصيرطارق
فھد199 الدين سيف لتقطيعه وحرقه18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةتمام أدت إثر اصابته بقذيفة ھاون إصابة مباشرة
الھوية200 http://youtu.be/RVdh9OF‐7Vkبرصاص قناص18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول
الھوية201 بشكل كبير18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول http://youtu.be/GqjTd‐BJSm8تعذر التعرف عليه بسبب تشوه الوجه
الھوية202 http://youtu.be/zYO‐Xjaa0V4لم نتمكن من التعرف عليھم بسبب تقطيع األوصال18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول ھ وھ يع بب ب يھم ر ن ن pم //y / j
الھوية203 http://youtu.be/zYO‐Xjaa0V4لم نتمكن من التعرف عليھم بسبب تقطيع األوصال18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمجھول
الدرويش204 مصطفى إطالق النار على المظاھرة18NoNo‐04‐2012حماةحلفاياوليد إثر بجراح أصيب بھا يوم الجمعة 06‐04‐2012 متاثراً

برصاص أحد حواجز الجيش عند مدخل مدينة حماه , يعمل سائق سرفيس على طريق حماة ‐ قلعة 18NoNo‐04‐2012حماةقلعة المضيقمحمد علي الخلف205
المضيقالمضيق

السطم206 حميد اطالق نار مباشر18NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالحميدي
المشعل207 عريف اطالق نار مباشر18NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالفيصل
عرفات208 الخالدية18NoNo‐04‐2012حمصالبياضةاحمد يلقب بأبو أيمن استشھد في
الطويل209 احسان 2012حمصالخالديةمحمد 04 18NoNohttp://youtu be/lsl8bT8TuH0 الطويل209 احسان 18NoNohttp://youtu.be/lsl8bT8TuH0‐04‐2012حمصالخالديةمحمد
القلفوني210 18NoNohttp://youtu.be/rvGKYxVOFvo‐04‐2012حمصالخالديةابراھيم
دنكا211 محمد جراء القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةايمن
الحموي212 جراء القصف18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةعبدالغني
ا213 ةالل لطان 2012ال 04 ف18 الق ا سرحان213 جراء القصف18NoNo‐04‐2012حمصالسلطانيةبالل
جبنة214 أحمد http://youtu.be/UZXg‐sbnJU4يلقب بأبو عمار قتل جراء القصف18NoNo‐04‐2012حمصالقصيرمحمد
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نجيب215 18NoNo‐04‐2012حمصالقصورخالد 
رسالن216 أل من نتيجة القصف18NoNo‐04‐2012حمصجوبرشھيد
الدين217 شيف قصف استھدف سيارته18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةتمام
الرحمن218 عبد صالح النازحينفواز قناص18NoNo‐04‐2012درعامخييم برصاص قتل رائد بأبو يلقب ن218 ر ب ح ز ينو ز 2012رييم  04 18NoNoص ص ل بر بو ر  ب ب ي
القواريط219 يوسف اسماعيل ضربه18NoNo‐04‐482012درعاالحارةمحمد من ذوي االحتياجات الخاصة بعد
الحريري220 سعد العقل إعدام ميداني18NoNo‐04‐702012درعابصر الحريرابراھيم
محمد221 شيخ عبدالمعين الدولي18NoNo‐04‐2012ادلبمعرة النعمانعبدالرزاق http://youtu.be/Z1mv1ts6Js0عذب ورميت جثته على االتستراد
القاسم222 الرحمن النعسانعبد نوران18NoNo‐04‐2012ادلبمعارة كفر في قتل محمد بأبو http://youtuيلقب be/‐eHiIXlKWEk القاسم222 الرحمن نوران18NoNo‐04‐2012ادلبمعارة النعسانعبد http://youtu.be/‐eHiIXlKWEkيلقب بأبو محمد قتل في كفر
وار223 كبة نتيجة االنفجار18NoNo‐04‐2012حلبالشعارمحمد
خليل224 حسين http://youtu.be/TRQxosv0MP8مجند منشق18YesNo‐04‐2012الحسكةقامشليمظلوم
قابيل225 نذير متاثرا بجراحه18NoNo‐04‐2012دمشقجوبرنضال
ط226 ال يف ش د الح ك الزالب 2012دي 04 18NNن األ ا السطم226 شريف برصاص األمن18NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالحمد
العاصي227 علي http://youtu.be/1kpmOqbvakcذبحا بالسكاكين18NoNo‐04‐2012حماةقلعة المضيقمحمد
سودان228 مجند استشھد في ادلب18YesNo‐04‐2012دمشقالميدانايمن
الجندي229 عبدالباسط قصف عشوائي18NoNo‐04‐2012حمصالخالديةعبدالمنان

ف اا شا ف صريم230 دمشقدراياواصف تم دھسه19NoNo‐04‐2012ريف
خليل231 دمشقيبرودباسل رصاص االمن العشوائي19NoNo‐04‐2012ريف
سالم232 دمشقيبرودسالم رصاص االمن العشوائي19NoNo‐04‐2012ريف
الھوية233 دمشقيبرودمجھول رصاص االمن العشوائي19NoNo‐04‐2012ريف
كرنية234 حمزة دمشقعربينھيثم االمن19NoNo‐04‐302012ريف يلقب بأبو غازي قتل برصاص
جحا235 http://youtu.be/AhFEeK9kt5Eاستشھد في القصير بحمص19NoNo‐04‐2012دمشقجوبرظافر
ادريس236 المجند  لرفضه إطالق النار على المدنيين في ادلب19YesNo‐04‐2012دمشقالقابونأنس
النويجي237 19NoNohttp://youtu.be/6jFWJ38Hv7E‐04‐2012ديرالزورالجورةعدنان ويجي زورجورن ttp://youtu.be/6jير J38
السالم238 نتيجة القصف19NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةرزاق
البسيس239 نتيجة القصف19NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةعلي
العلي240 نتيجة القصف19NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةمروان
الھوية241 االمن19NoNo‐04‐2012حماةالمزرابمجھول http://youtuبرصاص be/Qt6HDuiqmQ0 الھوية241 http://youtu.be/Qt6HDuiqmQ0برصاص االمن19NoNo‐04‐2012حماةالمزرابمجھول
عابدين242 العشوائي19NoNo‐04‐2012حماةطيبة اإلمامنعسان مساعد متقاعد قتل برصاص األمن
العرعور243 مھدي لمدة 10 اشھر19NoYes‐04‐2012حماةمھند تحت التعذيب داخل المعتقل في دمشق
القطة244 ً 19NoNo‐04‐2012حماةحيالينابراھيم اعدم ميدانيا
السالمات245 عدنان محمد 2012درعاالحراكأحمد 04 19NoNoن األ صاص httpب // o t be/ AjfG ics السالمات245 عدنان محمد http://youtu.be/z_AjfG_xicsبرصاص األمن19NoNo‐04‐2012درعاالحراكأحمد
الشقيري246 أسد 19NoNo‐04‐2012درعاالجيزةمحمد
حمادة247 http://youtu.be/Ie0j0sH4Dgsرصاص قناص19NoNo‐04‐2012حمصأنس
حمص248 العلي  رصاص الجيش19NoNo‐04‐2012حمصالقصيرخالد

الز ا الزعبي249 19NoNo‐04‐2012حمصحيان
حمدو250 أيام19NoYes‐04‐302012الالذقيةالعيدوحسين تحت التعذيب بعد اعتقاله ب7
صبحي251 تحت التعذيب19YesYes‐04‐2012حلبالمرجةجاسم
الزعبي252 طارق 20NoNo‐04‐2012حمصحي الوعرحيان
جمول253 الحليم عبد 20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرمحمود
الحوالني254 ديب محمد الرحمن 20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرعبد
الحوالني255 20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرعبدالرحمن
األحمد256 20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرماھر
زعرور257 الخالق عبد بقذيفة صاروخ20NoNo‐04‐2012حمصالحميديةتمام  يدعى أبو مازن قتل بسبب استھداف منزلھم
زعرور258 تمام صاروخ20NoNo‐04‐2012حمصالخالديةأغيد بسبب استھداف منزلھم بقذيفة
كسيبي259 قتيلة زوجة تمام زعرور بسبب استھداف منزلھم بقذيفة صاروخ20NoNo‐04‐2012انثىحمصالخالديةھال
داشوط260 صاروخ20NoNo‐04‐2012حمصالبياضةعلى بشظايا http://youtuقتل be/8ZTHEr9sP o داشوط260 2012حمصالبياضةعلى 04 20NoNoقتل بشظايا صاروخhttp://youtu.be/8ZTHEr9sP_o
داشوط261 علي مازال تحت االنقاض20NoNo‐04‐2012حمصالبياضةابن
داشوط262 علي مازال تحت االنقاض20NoNo‐04‐2012حمصالبياضةابن
الخراز263 شاكر منشق20YesNo‐04‐2012حمصالصفصافةبدوي بسبب قذيفة ھاون وھو عسكري
الخالد264 أحمد 2012حمصالقصيرنضال 04 20NoNoالقصف http://youtuبسبب be/RbuLMOjZOlk الخالد264 أحمد http://youtu.be/RbuLMOjZOlkبسبب القصف20NoNo‐04‐2012حمصالقصيرنضال
قسوات265 اصابة بقذيفة ھاون20NoNo‐04‐2012حمصالزعفرانةتمام
اللوز266 اإلله الجوية وتم تسليمه جثته20NoNo‐04‐2012حمصبابا عمروعبد التعذيب كان قد اعتقل من حاجز المخابرات تحت

الغنطاوي267 بالھاون20NoNo‐04‐2012حمصالحميديةمحمود http://www.youtube.com/watch?v=lM2قصف وي267 يو 2012صي 04 20NoNoون ھ  ب
qsqWntAk

األشلق268 قصف بالھاون20NoNo‐04‐2012حمصالحميديةعلي
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حسن269 شيخ زاھر محمد مجند منشق قتل في حمص‐القصير20YesNo‐04‐192012الحسكةالدرباسةبشير
سنقر270 قتلته قوات األمن20NoNo‐04‐2012ادلبقرية الحمامةقدور
النعسان271 علي http://youtu.be/9GSmwSHk‐44قتل برصاص القناصة20NoNo‐04‐2012ادلبمعرة النعمانأحمد
الھوية272 النعمانمجھول للمدينة20NoYes‐04‐2012ادلبمعرة الجنوبي الجسر عند عليه عثر والتنكيل التعذيب آثار جسده على http://youtu.be/tQ5075DliUYيظھر ھوي272 نجھول 2012بر  04 20NoYesي وبي  ج ر  ج ي ر  يل  يب و ر  ى ج  ھر http://youtu.be/tQ5075DliUYي

قامت قوات األمن على  حاجز الرامي باعدامه حيث كان متجھا للمشاركة بمظاھرة مدينة اريحا20NoNo‐04‐2012ادلبأورمرأفت أحمد زرعة273

كردي274 محمد أعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورميوسف
الھوية275 الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول حاجز عند http://youtuأعدم be/nv3w0PNzODs الھوية275 http://youtu.be/nv3w0PNzODsأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول
الھوية276 http://youtu.be/nv3w0PNzODsأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول
الھوية277 http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول
الھوية278 http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول
ية279 الھ ل 2012ادلأجھ 04 20NNا ال ز ا عند httأعد // t b /N LG1tK Y الھوية279 http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo‐04‐2012ادلبأورممجھول
النجار280 باسل القتيل الطفل يوسف باسل النجار20NoNo‐04‐12012طفلدمشقدوماأدم احدا عشر شھر متأثرا بجراحه,وھو شقيق عمره http://youtu.be/ph6s5‐kEJ00طفل
النابلسي281 أحمد األمن20NoNo‐04‐2012دمشقدوماموفق http://youtu.be/zJFmWd1ql8Uالذي قضى برصاص قوات
غريب282 قام األمن باختطاف جثته20NoNo‐04‐452012دمشقدف الشوكأحمد

ق كأ الش ثشف ف ط أل ق قدور283 قام األمن باختطاف جثته20NoNo‐04‐262012دمشقدف الشوكأحمد
حمودة284 حمد دمشقعقرباباسم http://youtu.be/rzWVRjDm2Skبسبب إطالق الرصاص على المظاھرة20NoNo‐04‐2012ريف

http://youtu.be/MhhfJzDaxnYقتل برصاص القناص في الكورنيش بدوما وليس من سكانھا لم يتمكنوا من التعرف على ھويته20NoNo‐04‐2012ريف دمشقمجھول الھوية285

النعيمي286 دمشقعقرباابراھيم باسم حمودة20NoNo‐04‐2012ريف http://youtu.be/UxYg6evfdboبسبب إطالق الرصاص على تشييع
غبور287 باسم حمودة20NoNo‐04‐2012دمشقعقرباتوفيق بسبب إطالق الرصاص على تشييع
حمودة288 باسم حمودة20NoNo‐04‐2012دمشقعقرباأحمد بسبب إطالق الرصاص على تشييع
غريب289 القادر ملقب أبو عبدو20NoNo‐04‐2012دمشقدف الشوكعبد , http://youtu.be/U54mR8UAi‐0بسبب إطالق الرصاص على المظاھرة ريب ر وقوب ب بو ب , ر ى ص ر ق إ بب ttp://youtu.be/U5ب 8U 0
نعوس290 علي المظاھرة20NoNo‐04‐162012طفلحلبالبابعبدالرحمن http://youtu.be/mXsrJwS_7KAبسبب اطالق األمن النار على
النجار291 كمال محمد بن المظاھرة20NoNo‐04‐212012حلبالبابعمار بسبب اطالق األمن النار على
عثمان292 حاج محمد بن المظاھرة20NoNo‐04‐2012حلبالبابرامح بسبب اطالق األمن النار على
حزواني293 عبدو رعد20NoNo‐04‐402012حلبالبابمحمد بأبو معروف حزواني293 عبدو معروف بأبو رعد20NoNo‐04‐402012حلبالبابمحمد
العثمان294 محمود بن على خاصرته20NoNo‐04‐552012حلبالبابأحمد متأثرا باصابته البالغة جراء اطالق الرصاص
المطر295 محمد بطلق ناري20NoNo‐04‐2012انثىديرالزورالبوكمالسمية قتيلة عمرھا 35 عام نتيجة إصابتھا
المردود296 السالم عبد جامع المصطفى20NoNo‐04‐362012ديرالزورالبوكمالياسر برصاصة في الرأس وأخرى في القدم عند
الھوية297 2012ديرالزورالبوكمالمجھول 04 20NoNoالقصف بب ب الھوية297 بسبب القصف20NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالمجھول
الھوية298 طفل قتل بسبب القصف20NoNo‐04‐2012طفلديرالزورالبوكمالمجھول
العيشات299 نايف http://youtu.be/qKpn6jZ1Wt0توفي في دمشق حي الزاھرة20NoNo‐04‐2012درعاالحيطمحمد
جريدة300 درعا20NoNo‐04‐2012القنيطرةخان أرنبةطارق في من أفراد الجيش الحر  توفي

ال ل الخل اشا اإل ة لغطفلاةط ا انف ة نت قتل طفل العمر301 الخليل محمود طفل قتل نتيجة انفجار لغم20NoNo‐04‐2012طفلحماةطيبة اإلمامبشار
الزعبي302 محمد برصاص قوات األمن21NoNo‐04‐2012درعاالجيزةقصي

قتل قبل اسبوعين في سجون النظام  وتبدو أثار التعذيب واضحه على جثمانه  بينما يتوسط صدره 21NoYes‐04‐2012درعانوىھاني جبر الجھماني303
شق تبين انھم قامو بسرقه اعضائه

حداد يدعى (أبو بالل ) أصيب اثناء مرور قوات الجيش بقرية كحيل حيث قامت بإطالق النار 21NoNo‐04‐2012درعاكحيلمنھل محمد عياش304
العشوائي على بيوت األھالي

http://youtu.be/MUBKKsvbSp0

أبونبراس305 البداوه على يدقوات األمن21NoNo‐04‐2012درعاحيطمحمد
عيون306 أبو منصور 21NoNohttp://youtu.be/xE1BDk6GCqMp‐04‐2012حمصالقصيرمحمدخالد //y / q
الشريف307 علي http://youtu.be/ww9V2TGbSoEسيدة قتلت برصاصة قناص21NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصيرمنيفة

طفلة عمرھا يوم واحد توفيت نتيجة نقص المعدات والمتسلزمات الطبية في المشفى الميداني حيث 21NoNo‐04‐2012طفلة ‐ انثىحمصتير معلةحوراء عساف308
الوالدة كانت بحاجة لعناية مركزة بعد

http://youtu.be/mlPSyHfHv8w

شھرينق منذ سويد سامي مشحم من بالقرب المتمركز الحاجز اعتقله الخاصة االحتياجات ذوي من الزھوري309 رضا من مشحم سامي سويد  منذ شھرين 21NoNo‐04‐402012حمصالقصيرمحمود االحتياجات الخاصة اعتقله الحاجز المتمركز بالقرب ذوي من
عليه من خالل مالبسه انتشلت جثته بالقرب من احد الحواجز تم التعرف وقد

http://youtu.be/gRFP6P2hMAw

مصطفى310 ابن عتيق قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانعمار في كمين من قبل قوات الجيش السوري 
جھاد311 ابن زمزم قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانعمر في كمين من قبل قوات الجيش السوري 
غزال312 السالم 2012حلبعندانعبد 04 21NoNoبابيص قرية ف السوري الجيش قوات قبل من بكمين قتل الدين محمدزين ابن http://youtuوھو be/nW0j4lo3NA4 غزال312 السالم محمدزين الدين قتل بكمين من قبل قوات الجيش السوري  في قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانعبد ابن http://youtu.be/nW0j4lo3NA4وھو 
نقار313 قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمحمود في كمين من قبل قوات الجيش السوري 
عبدالسالم314 صالح قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمحمود في http://youtu.be/5ZNIUDI_8YAكمين من قبل قوات الجيش السوري 
السكنة315 قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانعدنان في http://youtu.be/6okeZ8nlb9kكمين من قبل قوات الجيش السوري 
ا316 2012لن 04 ا21 ة ق ف ال ش ال ا ق ل ق ك حوري316 قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمحمود في كمين من قبل قوات الجيش السوري 
الھوية317 قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمجھول في كمين من قبل قوات الجيش السوري 
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الھوية318 قرية بابيص21NoNo‐04‐2012حلبعندانمجھول في http://youtu.be/yOR8cNkztWsكمين من قبل قوات الجيش السوري 
عبود319 السالم عبد حي السكري21NoNo‐04‐162012طفلحلبقرية دير سمعانعمر متأثرا بجراحه التي اصيب بھا في مظاھرة
النيف320 الغني عبد الجيش السوري و الذي تمت تصفيته في قطعته العسكرية في مدينة دمشق.21NoNo‐04‐2012حلبمارعمحمد عن منشق

اك321 كال 12012طفللال 04 21Yسيارة جائت لتشييعه مظاھر خرجت وعندما التعذيب تحت مشوھة الجثة ووصلت معتقل hكان // b / O 8 k W دباك321 سالم ر 21NoYes‐04‐172012طفلحلبالسكريعمر ي يي ج  ر  رج  يب و و   ج  وو  ل  ن 
تابعة لألمن و خطفت الجثة منھم ورموھا في النھر

http://youtu.be/yOR8cNkztWs

خيال322 عمر ابن قتل باالمس و قامت قوات األمن  باختطاف الجثة21NoNo‐04‐2012حلبحي السكريشريف
حوري323 عبدالكافي أيدي الشبيحة21YesNo‐04‐2012حلباألبزومومحمد عسكري منشق قتل  في بابيص على
العمر324 حامد الجيش21YesNo‐04‐2012ديرالزوربقرصعادل قوات يد عل درعا مدينة في قتل منشق مجند العمر324 حامد قوات الجيش21YesNo‐04‐2012ديرالزوربقرصعادل يد مجند منشق  قتل في مدينة درعا على

وھو مجند يخدم الخدمة األلزامية في الجيش السوري  وقتل على ايدي قوات الجيش السوري21YesNo‐04‐2012الحسكةديريكعبدالرحمن رمضان حاجي محمود325

يونس326 الحاج قوات األمن21YesNo‐04‐2012دمشقكفربطناأحمد http://youtu.be/6gKhQ8RjHy0وھو مجند منشق  البطل قتل برصاص
ن327 ع د اح ان ينغ شقج د 2012يف 04 21NNن األ ا عرنوس327 احمد دمشقجسرينغسان برصاص األمن21NoNo‐04‐2012ريف

يعمل سائق متزوج ولديه ولدين قتل بسبب إطالق الجيش الرصاص العشوائي عند مطعم قطر 21NoNo‐04‐322012حماةطيبة اإلمامعماد حسين أبو حاتم328
الندى

http://youtu.be/v‐2yH6_lt9g

حاتم329 أبو حسين اإلمامأحمد http://youtu.be/v‐2yH6يعمل سائق متزوج ولديه 4 أوالد قتل بسبب إطالق الجيش الرصاص العشوائي عند مطعم قطر 21NoNo‐04‐402012حماةطيبة lt9g م329 بو مين إل 402012يب  04 21NoNo
الندى

http://youtu.be/v 2yH6_lt9g

الھويدي330 االحمد هللا مجند منشق22YesNo‐04‐2012الرقةعبد
الفارس331 جاسم مجند منشق22YesNo‐04‐2012الرقةعماد
فداوي332 السوري22NoNo‐04‐272012حلبالجديدةھاني قتل في كمينٍ  نصبه له قوات الجيش
حوري333 عبدالكافي قوات الجيش22YesNo‐04‐2012حلباألبزمومحمد عسكري منشق قتل في بابيص على أيدي
برشا334 عثمان الجيش الحر22YesNo‐04‐2012دمشققارةمحمد نقيب منشق عن جيش النظام و احد افراد

اثر إطالق النار على سيارته على حاجز الجسر الخامس على طريق المطار مقابل حتيتة التركمان22NoNo‐04‐2012دمشقحتيتة التركمانرابح النجار335

الحلبوني336 محمود المدينة ھذا الصباح22NoNo‐04‐2012دمشقدوماسمير برصاص االمن السوري خالل عملية اقتحام http://youtu.be/ki6yMEZNRqUقتل
سريول337 وجوده في مزرعته22NoNo‐04‐2012دمشقدوماھيثم http://youtu.be/Ski_WL6rhsUقتل برصاص االمن السوري خالل اثناء
حمدان338 قتل برصاص األمن في يبرود22NoNo‐04‐2012دمشقالتلمحمد
عثمان339 القادر عبد المعتقل22NoYes‐04‐2012دمشقدومامحمود في قتل عثمان339 القادر عبد قتل في المعتقل22NoYes‐04‐2012دمشقدومامحمود
الطوخي340 العزيز عبد متأثر بجراحه22NoNo‐04‐2012دمشقدوماابراھيم http://youtu.be/d65TXJTVSsIاصيب بطلقة قناصة بصدره وقضى
الخطيب341 خالد األمن جثته22NoNo‐04‐2012ادلبالراميمحمد  http://youtu.be/DUOl_HGsrOkبسبب القصف على جبل الزاوية ويحتجز
الفرعة342 يحيى  األمن جثته22NoNo‐04‐2012ادلبالراميمحمد http://youtu.be/8sS_W1w82KQبسبب القصف على جبل الزاوية ويحتجز
الخطيب343 اسماعيل 2012ادلبالرامنعمان 04 22NoNoجثته ن األ ويحتجز الزاوية جبل عل القصف بب httpب // o t be/pgGBBEXVPs4 الخطيب343 اسماعيل األمن جثته22NoNo‐04‐2012ادلبالرامينعمان http://youtu.be/pgGBBEXVPs4بسبب القصف على جبل الزاوية ويحتجز
الخطيب344 اسماعيل القرية22NoNo‐04‐2012ادلبأورم الجوزعمار نتيجة القصف العشوائي على
الرحمن345 عبد محمد طفلةدرعاالجيزةريم ‐ الجيزة الذي قتل ليلة امس22NoNo‐04‐172012انثى أخت الشاب قصي محمد عبدالرحمن من بلدة وھي

الز غال ل ا إ ل ةا بحواجزاالط القرى أوصال تقطيع بسبب للمشفى الوصول لصعوبة ( إسماعيل أبو ) بـ المعروف
الزعبي346 غالب إسماعيل 22NoNo‐04‐2012درعاالطيبةعادل

جز  و رى ب ل  و يع  بب  ب ى   ول  و وب  يل )  بو إ ) ب رو
الجيش وھو  أخ  خالد إسماعيل الزعبي المعتقل منذ تاريخ 2011 09 24 وال يعرف مصيره

الھوية347 ھامدة22NoYes‐04‐2012درعاحيطمجھول جثة كان معتقل لدى االمن واعادوه
البداوه348 أحمد وعليه أثار التعذيب22NoYes‐04‐2012درعاحيطمحمود وجدت الجثه في مزاراع قرية سحم الجوالن حيث
بجقة349 عمر واحتجز األمن الجثة22NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةأحمد ميداني خالل مداھمة مزرعة جنوب تلبيسة  إعدام
بجقة350 اليونس ابراھيم واحتجز األمن الجثة22NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةمحمد ميداني خالل مداھمة مزرعة جنوب تلبيسة  إعدام
بجقة351 القصاب خالد واحتجز األمن الجثة22NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةحسن ميداني خالل مداھمة مزرعة جنوب تلبيسة  إعدام

ادة352 ش ان عث زھ ند ط اخفل ات 2012ن 04 22NNالن ف آخ أ النظا ة ش ا خ ال ا عل قط ن ائد ال خ شحادة352 عثمان زھير اخرىفلسطينمحمد النظام وأصيب آخر , معروف بالنمير22NoNo‐04‐2012جنسيات العائدين  سقط على باب المخيم برصاص شبيحة مخيم حمص

الشعار353 عدنان 22NoNo‐04‐2012حمصالغوطةبالل
ادلبي354 المنان عبد 22NoNo‐04‐2012حمصالخالديةأحمد
السليم355 الدين سعد اللطيف بعلبةعبد الجيش22NoNo‐04‐2012حمصدير رصاص السليم355 الدين  سعد اللطيف 2012حمصدير بعلبةعبد 04 22NoNoرصاص الجيش
ناصيف356 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينفادي
طرابلسية357 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعمر
صليعي358 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينيحيى
عدي359 أبو المنذر األربعينمحمد 2012حماةمشاع 04 23NoNoالقصف نتيجة عدي359 أبو المنذر نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمحمد
معطي360 حسن نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينأنس
صليعي361 علي جندي منشق23NoNo‐04‐2012حماةطريق حلببالل
زينو362 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمحمد
ن363 ز األل 2012اةشا 04 23َ ا ان hا // b / f d زينو363 http://youtu.be/618L1Rf‐UdIاعدم ميدانيا 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعلي
سراج364 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعلي
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الطبل365 ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمحمد اعدم ميادانيا
القصقاص366 ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعاصم اعدم ميادانيا
الدبور367 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعبدو
الدھنة368 األربعينرياض 23NoNoً‐04‐2012حماةمشاع ميادانيا اعدم ض368 ينري رب 2012ع  04 23NoNo ي ي م 
الدھنة369 ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينابراھيم اعدم ميادانيا
الخال370 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمحمود

http://www.youtube.com/watch?v=8lwنتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينوليد العلي371
R2axv448R2axv448

األحمد372 ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينتركي اعدم ميادانيا
الصياح373 علي حرقا23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينوليد
العمري374 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينخالد
قصاص375 ان بعيننع األ اةشاع 2012ح 04 23NNف الق ة نت قصاص375 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعيننعسان
الخطيب376 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينجمعة
المكاوي377 آل نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمن
مكاوي378 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينبسام

ا األا فاةشا لق ة عرمان379 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعصمان
الدبوري380 الصمد ً 23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعبد اعدام ميدانيا
حرب381 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينسامر
الطبل382 محمود نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينحسن
طرشان383 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينطارق
شتات384 مصعب الرزاق نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعبد
بغدادي385 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينياسر
صواعقي386 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينأحمد ي ينو رب يجع
جمعة387 محمود نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينانس
المصري388 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمالك
عرمان389 http://youtu.be/rQhc3Tqjx2gنتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينعصام
الھوية390 األربعينمجھولة ميداني23NoNo‐04‐2012حماةمشاع http://youtuاعدام be/x0zEN D5xDA الھوية390 http://youtu.be/x0zEN_D5xDAاعدام ميداني23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمجھولة
الشامي391 المنيني فھد زاكي مجند منشق23YesNo‐04‐202012حماةمحمد
مقصوص392 استشھدوا في حماة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبمعرة حرمةنعسان
مقصوص393 استشھدوا في حماة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبمعرة حرمةاحمد
مقصوص394 احمد حرمةعاصف 2012ادلبمعرة 04 23NoNoالقصف نتيجة اة ح ف تشھدوا ا مقصوص394 احمد استشھدوا في حماة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبمعرة حرمةعاصف
الخلف395 خليل المجند23YesNo‐04‐2012ادلبقميناسفادي
الدغيم396 هللا عبد سكني23NoNo‐04‐2012طفلادلبجرجنازيوسف نتيجة سقوط قذيفة على منزل
السلوم397 الكريم عبد نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازمحمود

ل ال لنازالك فا الق ة نت السلوم398 الكريم نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازعبد
السلوم399 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازوحيدة
السلوم400 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازعائشة
السلوم401 الكريم عبد طفلةادلبجرجنازرجاء ‐ نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثى
السلوم402 ابراھيم نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازربيع
السلوم403 ابراھيم سھى الطفلة نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازة
السلوم404 ابراھيم طفلةادلبجرجنازكنانة ‐ نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثى
السلوم405 محمد نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012طفلادلبجرجنازحسام م يجم
الدرباس406 نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازنھيدة
الشحود407 هللا عبد نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012انثىادلبجرجنازأمل
الدرباس408 محمد http://youtu.be/85twhVnWLKwنتيجة القصف23NoNo‐04‐2012ادلبجرجنازحمدو
جاموس409 احمد األمن23NoNo‐04‐2012درعاداعلرامي برصاص جاموس409 احمد 2012درعاداعلرامي 04 23NoNoبرصاص األمن
الحريري410 تحت التعذيب23NoYes‐04‐2012درعاحيطنزيه
الشريف411 محمد القادر http://youtu.be/rdvALowgL6oانفجار لغم23NoNo‐04‐2012طفلدرعاداعلعبد
الحريري412 الكسور ھايل نور http://youtu.be/‐jf9BH2lqMkالمجند  تحت التعذيب23YesYes‐04‐2012درعابصرى الحريرمحمد
العباس413 2012حمصالحولةحسان 04 23NoNoاألمن http://youtuبرصاص be/cdjFLZIgGzo العباس413 http://youtu.be/cdjFLZIgGzoبرصاص األمن23NoNo‐04‐2012حمصالحولةحسان
العزو414 الرحمن عبد 23NoNo‐04‐2012حمصدار الكبيرةمحمد
القنص415 ھيثم http://youtu.be/zwJdR1Zh6ucبرصاص قناص23NoNo‐04‐2012حمصالخالديةمحمد
المنصور416 برصاص األمن23NoNo‐04‐2012ديرالزورالجورةماجد
ال41 ا ل 2012الزقا 04 األ23 ا ن hال // b / d d العمر417 حامد http://youtu.be/3dm_7j3dYPsالمجند  برصاص األمن23NoNo‐04‐2012ديرالزوربقرصعادل
عديلة418 دمشقمعضمية الشامحسام برصاص األمن23NoNo‐04‐2012ريف
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المكاوي419 آل نتيجة القصف23NoNo‐04‐2012حماةمشاع األربعينمن

قتل متأثرا بجراحه نتيجة اطالق  قوات األمن الرصاص على المتظاھرين في المظاھرة المسائية.24NoNo‐04‐2012دمشقكفربطناخالد اسماعيل النونوالرفاعي420

السرميني421 رضوان مسرابا24NoNo‐04‐2012دمشقدوماعمر جسر من بالقرب عليه ألقيت بقنبلة إصابته http://youtu.be/qyuQGZ5yrxMبسبب ي421 ي ر ن و ر 2012قور 04 24NoNoب ر ر  ن ج رب ي  ب ي  ب  ب ب بب إ http://youtu.be/qyuQGZ5yrxMب
سميح422 التي خرجت في الحي24NoNo‐04‐2012دمشقالتضامنمحمد بسبب إطالق األمن الرصاص على المظاھرة
محسن423 التي خرجت في الحي24NoNo‐04‐2012دمشقالتضامنمحمد بسبب إطالق األمن الرصاص على المظاھرة
الخضرا424 بسبب القصف24NoNo‐04‐2012دمشقدومامحمد مسعف من منظمة الھالل األحمر قتل
سريول425 المدينة24NoNo‐04‐2012دمشقدومامحمد عل القصف بسبب سريول425 بسبب القصف على المدينة24NoNo‐04‐2012دمشقدومامحمد
الدرة426 24NoNo‐04‐2012دمشقدوماھيثم
الزرفان427 طلق  محمد خير http://youtu.be/U5FwKm5P29Eطلق ناري بالبطن24NoNo‐04‐252012دمشقدومامحمد
طعمة428 http://youtu.be/GXUmndNjZOAبرصاص قناصة24NoNo‐04‐2012دمشقدومافايز
ابا429 ح افق شقد 2012د 04 24NN حسابا429 24NoNo‐04‐2012دمشقدوماموفق
الزھري430 قوات األمن24NoNo‐04‐2012ديرالزورالبوكمالجمال اثر جرح طلق نار اصيب به على يد
العيتر431 معروف األمن باعتقاله  ثم  اعدامه ميدانيا24NoNo‐04‐2012حمصالقصيرقتيبة جثمانه مرميا في بساتين القصير بعد أن قام على http://youtu.be/sa7PMetKYxUعثر
الزھوري432 سعيد األمن باعتقاله  و إعدامه ميدانيا24NoNo‐04‐2012حمصالقصيرميسر جثمانه مرميا في بساتين القصير بعد أن قام على http://youtu.be/sa7PMetKYxUعثر

ا ال ا ألانثالقا ق ل ق ة ذ التركاوي433 جاسم قوات األمن24NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصورريا http://youtu.be/NbsoT1xr8vcوجدت مذبوحة  من عنقھا على يد
التركاوي434 الحسين محمد يد قوات األمن24NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصورالعلياء على http://youtu.be/NbsoT1xr8vcوھي ابنة ريا وجدت مذبوحة  من عنقھا
التركاوي435 حسين األمن24NoNo‐04‐2012حمصالقصورجاسم وجد مذبوحا في منزله على يد قوات
المصطفى436 http://youtu.be/BWDRe‐gKKdkبنيران الجيش24NoNo‐04‐2012حمصالقصورمحمد
موسى437 قتل إثر محاولته االنشقاق24YesNo‐04‐2012حمصالحولة   تلدوقاسم يخدم في  مرتبات الفرقة العاشرة في دمشق  أول مالزم

خطف من منزله  الكائن في السلمية بمحافظة حماة بتاريخ 18‐4‐2012 وعثر عليه اليوم في 24NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةعدنان السرميني438
شمال السلمية مع ابنه

ن439 ال دنان ةا 2012تل 04 24NN 18‐4‐2012  وعثر عليه اليوم في الكائن في السلمية بمحافظة حماة  بتاريخ منزله من خطف السرميني439 عدنان ي24NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةحسام يوم ي ر و 0 8 ريخ ب ب ي ي ن ز ن
شمال السلمية مع والده

الشوا440 ناصر http://youtu.be/GX863UDsEFoبرصاص قناص24NoNo‐04‐2012حمصالقصورفايز
طالب441 اسماعيل على مدينة القصير24NoNo‐04‐2012حمصالقصيرمحمود متأثرا بجراح أصيب بھا جراء القصف المدفعي
األطرش442 رحمون بعلبةمحمد بعلبة24NoNo‐04‐2012حمصدير دير في مزرعة مداھمة خالل ميداني إعدام األطرش442 رحمون دير بعلبة24NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةمحمد في إعدام ميداني خالل مداھمة مزرعة
العثمان443 خالد دير بعلبة24NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةراشد في إعدام ميداني خالل مداھمة مزرعة
التدمري444 أحمد الرحمن دير بعلبة24NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةعبد في إعدام ميداني خالل مداھمة مزرعة
السليم445 سليم معروف أبو زغير24NoNo‐04‐2012حمصتدمرأحمد

ة خ ه ع طفل ولديه تزوج لح تل بلدة ب ق قا ال الحاجز قبل ن عليه النا إطالق بب ب ,متزوج ولديه طفل عمره خمسة 24NoNo‐04‐262012حماةحلفايامحيو عبد الكريم الصيادي446 ملح عليه من قبل الحاجز المقام قرب بلدة تل النار إطالق بسبب
أشھر.

http://youtu.be/elaMidocyDI

بسبب إطالق النار عليھما من قبل الحاجز المقام قرب بلدة تل ملح ,متزوج ولديه طفل يبلغ من 24NoNo‐04‐242012حماةحلفايازاھر عبد اللطيف الناصر447
العمر سبعة أشھر

ل القز خ شااشك ف ا ا ف ل ن ل تنقل اثنا اال تا ا القزحلي448 خير محمد في داريا بريف دمشق24NoNo‐04‐2012درعاجبابشكري برصاص كتائب االمن  اثناء تنقله بين عمله ومنزله
عفش449 هللا  عبد اللطيف طلقات في راسه.24NoNo‐04‐552012حلبعندانعبد وجدت جثته  في المركز الثقافي , مع عدة

متأثرا بجراحه التي أصيب بھا منذ عشرين يوما حيث أصابت قنبلة أطلقتھا كتائب الجيش  منزله 24NoNo‐04‐302012ادلبمعرة النعمانحسن عبد هللا الشواف450
الكائن بالقرب من الجامع الغربي

معري451 أحمد جانب الطريق قرب البلدة24NoNo‐04‐2012ادلبمحمبللبيب قبل يومين من منزله ووجدت جثته مرمية على اعتقل

حيث قامت دورية مشتركة من قوات االمن العسكري و قيادة مديرة المنطقة باطالق الرصاص 25NoNo‐04‐2012الحسكةيوسف طوقان452
فيھا على سيارته المدنية  وھو نائم

جرجومي453 الھادي بأھاله الستالم جثته25NoNo‐04‐192012حماةمشاع وادي الجوزعبد اختطاف  دام يومين اتصل المشفى الوطني بعد ي ي يھ جع م ب ي و ى ين يو م ب
جرجومي454 بأھاله الستالم جثته25NoNo‐04‐162012طفلحماةمشاع وادي الجوزباسل اختطاف  دام يومين اتصل المشفى الوطني بعد
المصري455 الدين محي على طريق خان شيخون25NoNo‐04‐242012انثىحماةحي الشھباءلمى استھداف  حاجز عسكر لباص نقل ركاب(األھلية) http://youtu.be/DAIyC4BZ6R4اثر

اثر استھداف  حاجز عسكر لباص نقل ركاب(األھلية) على طريق خان شيخون وھو سائق الحافلة25NoNo‐04‐502012حماةبشار عبدالغني الشيخ صبح456

الريس457 على طريق خان شيخون25NoNo‐04‐2012حماةعيسى استھداف  حاجز عسكر لباص نقل ركاب(األھلية) اثر
سالم458 أسعد عسكري25YesNo‐04‐2012حماةغرب المشتلاسماعيل
الجاسم459 منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمحمد تحت األنقاض بسبب القصف على
الجاسم460 الملعبضياء جنوب 2012حماةمشاع 04 25NoNoمنزله عل القصف بسبب األنقاض تحت الجاسم460 منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبضياء تحت األنقاض بسبب القصف على
الجاسم461 منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبنجيب تحت األنقاض بسبب القصف على
الجاسم462 منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمصطفى تحت األنقاض بسبب القصف على
الطيار463 بسام منزله25NoNo‐04‐112012طفلحماةمشاع جنوب الملعبنصر تحت األنقاض بسبب القصف على
ا464 الط ا ا لان ال ن طفلةاةشا 82012انث 04 نزله2 ل ف الق األنقاض ت الطيار464 بسام طفلةحماةمشاع جنوب الملعبانعام ‐ منزله25NoNo‐04‐82012انثى تحت األنقاض بسبب القصف على
الھوية465 رأسه مفصوال عن جسده25NoNo‐04‐52012طفلحماةمشاع جنوب الملعبمجھول األنقاض بسبب القصف على منزله ووجد تحت
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الھوية466 رأسه مفصوال عن جسده25NoNo‐04‐12012طفلحماةمشاع جنوب الملعبمجھول األنقاض بسبب القصف على منزله ووجد تحت
برغل467 منزله25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع جنوب الملعبدعاء تحت األنقاض بسبب القصف على
برغل468 منزله25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع جنوب الملعبغفران تحت األنقاض بسبب القصف على
برغل469 الملعبرشا جنوب منزله25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع على القصف بسبب األنقاض تحت ل469 بر بر وب  2012ىع ج 04 25NoNoز ى بب   ض ب  

تحت األنقاض بسبب القصف على منزله وھي والدة ألربعة اطفال من آل الجاسم الذين قتلوا أيضا25NoNo‐04‐2012انثىحماةمشاع جنوب الملعبغناء الدغر470

طيار471 طفلةحماةمشاع جنوب الملعبآية ‐ المشفى25NoNo‐04‐12012انثى في طفلة رضيعة توفيت تحت االنعاش
العابد472 الملعبطراد جنوب منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع عل القصف بسبب األنقاض تحت وجد العابد472 على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبطراد وجد تحت األنقاض بسبب القصف
العابد473 على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمزاحم وجد تحت األنقاض بسبب القصف
العابد474 على منزله25NoNo‐04‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمكاون وجد تحت األنقاض بسبب القصف
حرون475 أحمد على منزلھا25NoNo‐04‐372012انثىحماةمشاع جنوب الملعبعامرة http://youtu.be/kKMGMGq_AtAوجدت تحت األنقاض بسبب القصف

قد الدھا أنھا ذك ل ال ن شاع ا ف نزله عل ف الق األنقاض ت ت د جنوب الملعب يذكر أنھا والدھا قد 25NoNo‐04‐142012انثى ‐ طفلةحمصالبياضةآالء التركاوي476 األنقاض بسبب القصف على منزله في حماه  مشاع تحت وجد
قتل منذ فترة

http://youtu.be/7OjLqZHzS5g

علوش477 زبن خان شيخون25NoNo‐04‐2012انثىحمصايمان http://youtu.be/DAIyC4BZ6R4اثر استھداف باص لنقل الركاب على طريق

الصمد478 عبد قتل  في تاريخ 18‐4‐2012 تم إعالم أھله اليوم بمقتله  بعدما دفن في تل النصر من قبل المشفى 25NoNo‐04‐2012حمصالمحطةحازم
أل ذ أ

ب478 2012صزم 04 25NoNo
مفقودا ألكثر من شھر. العسكري دون إعالم أحد من ذويه حيث كان

طالس479 http://youtu.be/Zr63xm7R2‐8بسبب القصف العشوائي25NoNo‐04‐2012حمصالرستنحسين
األطرش480 اعدام ميداني ذبحا بالسكاكين25NoNo‐04‐2012حمصدير بعبلةجھاد
رحال481 الكريم عبد اعدام ميداني ذبحا بالسكاكين25NoNo‐04‐2012حمصدير بعبلةأحمد
نجيب482 غالب اعدام ميداني ذبحا بالسكاكين25NoNo‐04‐2012حمصدير بعبلةابن
عمرالحبوش483 بيتھا25NoNo‐04‐2012انثىدمشقدومافاطمة قناصة في رأسھا وھي داخل
الرحال484 حمد طريق الكورنيش25NoNo‐04‐2012دمشقدومامحمد http://youtu.be/L7O3yjKWZu0من ذوي االحياجات الخاصة قتل قنصا على

ظ485 ف شقتاال 2012د 04 25NN عبوره لشارع حرستا‐دوما وھو باالدعشري رمته قوات الجيش برشاش عند الملقب عمار أبو محفوظ485 و25NoNo‐04‐2012دمشقحرستاعالء و و ر رع بور ش بر جيش و ر ري ب ب ر بو
من افراد الجيش الحر

حيدر486 الجيش برشاش عند عبوره لشارع حرستا‐دوما وھو من افراد الجيش الحر25NoNo‐04‐2012دمشقحرستاخالد قوات رمته
عدس487 في العناية المشددة متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة في القلب25NoNo‐04‐2012دمشقدومابراء http://youtu.be/bkLXdAT88xYتوفي
االصالن488 اللطيف شنانعبد يوم25NoYes‐04‐2012ادلبقرية 25 قبل االمن قوات قبل من اعتقاله تم ان بعد التعذيب تحت قتل االصالن488 اللطيف االمن  قبل 25 يوم25NoYes‐04‐2012ادلبقرية شنانعبد تحت التعذيب بعد ان تم اعتقاله من قبل قوات قتل

اطالق النار عليه اثناء عبوره االوتوستراد الدولي  عند مفرق قرية بسيدا جنوب معرة النعمان25NoNo‐04‐2012ادلبكفرومةأحمد عبد الواحد االيوب489

بيطار490 بشير الشاتورية25NoNo‐04‐2012ادلبالجانوديةسعد قتل اثر اجتياح قوات الجيش لقرية
المقداد491 الحج أحمد الشاباسل 2012درعابصرى 04 25NoNoعشوائ httpقصف // o t be/QrMA16d5LgE المقداد491 الحجي أحمد http://youtu.be/QrMA16d5LgEقصف عشوائي25NoNo‐04‐2012درعابصرى الشامباسل
البلخي492 اسماعيل مدرس لغة عربية25NoNo‐04‐2012درعابصرى الشاممحمد
أبونقطة493 عطيفي اثر سقوط قذيفة على منزله25NoNo‐04‐2012درعاطفسفھمي
الھوية494 على يد قوات الجيش25NoNo‐04‐2012درعاقرية صماد الحرةمجھول

قا شالز شاكف ف ال ا الزرقان495 وحيد من سكان ركن الدين في دمشق25NoNo‐04‐242012درعاكفرشمسمحمد
غياض496 سعيد أحمد قتل على يد قوات األمن25YesNo‐04‐2012درعاجاسممحمد أول منشق وأحد أفراد كتيبة المقدم حافظ المقداد رقيب

قامت قوات األمن بإعدامه ميدانيا اثناء الحملة على المدينة اليوم وھو متزوج ولديه أربعة أطفال25NoNo‐04‐2012درعاإنخلعزت الحريري497

برصاصة قناصة وھو عاري الصدر ملقى بالطريق جانب جامع جب الصخرو ال أحد يستطيع 25NoNo‐04‐252012حلباالتاربمنير عبدهللا عكوش498
الوصول إليه

حمود499 بن حمود جثة ھامدة25NoNo‐04‐302012حلبديرسمعانشوكت تم اعتقاله منذ مدة وسلم اليوم الھله
عيشة500 ب الشبيحة25NoNo‐04‐2012انثىحمصكرم الزيتونملقبة ملقبة باسم عيشة قتلت على أيدي بيىم ي ي ى ي م ب ب
المصلح501 بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنيوسف
السبع502 عماش بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنأنور
الكردي503 بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنعبدالمحسن
الحميدي504 غريف للقرية26NoNo‐04‐2012ديرالزورالدخلةأسامة الجيش قوات اقتحام أثناء الحميدي504 غريف 2012ديرالزورالدخلةأسامة 04 26NoNoللقرية أثناء اقتحام قوات الجيش
الشريف505 الشريف26NoNo‐04‐2012ديرالزورعمر وھو ابن عم ضحية آخر ھو  مالك
الدرويش506 خالد http://youtu.be/abwvc2xNvIUبالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسناحمد
العبدهللا507 ماشي بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنانور
األحمد508 حسن حسنابراھيم 2012ديرالزورمو 04 26NoNoالمدينة عل العشوائ http://youtuبالقصف be/V36kpY ZmVU األحمد508 حسن http://youtu.be/V36kpY_ZmVUبالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنابراھيم
الجھام509 عجاج صالح http://youtu.be/uqVu0FZtB0cبالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنمحمد
الصالح510 الحسن ابراھيم بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنخالد
الھوية511 مجھول بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐102012طفلديرالزورمو حسنطفل
ة12 ط ال 2012الزاذ 04 ال26 ش ال hا // b / العطرة512 محمد http://youtu.be/AVTD0oBa3‐Yبرصاص الجيش السوري26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنمعاذ

العبد513 صالح بالقصف العشوائي على المدينة26NoNo‐04‐2012ديرالزورمو حسنأحمد
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الرباح514 أم لعدد من األطفال قتلت برصاص الجيش السوري26NoNo‐04‐362012انثىديرالزوربنان
الھوية515 http://youtu.be/AnvWuLmrCYwبرصاص كتائب األسد26NoNo‐04‐2012ديرالزورمجھول
عباس516 الرحمن عبد http://youtu.be/52EXBCD2p6kعلى يد قوات األمن26NoNo‐04‐2012حلبمارعموسى
الخطيب517 شاكر األمن26NoNo‐04‐2012حلبمارعرضوان قوات يد http://youtu.be/IJSfMZCp9awعلى يب517 ر ن و 2012برعر 04 26NoNoن و  http://youtu.be/IJSfMZCp9awى ي 
حسين518 اطالق الرصاص عشوائيا26NoNo‐04‐2012حلبقرية الشيخ عيسىأبو

احد ثالثة وجدت جثثھم صباح اليوم مرمية بالقرب من قناة الصرف الصحي و جاء األمن و  26NoNo‐04‐2012ريف دمشقعربينمجھول الھوية519
أخذوا الجثث

http://youtu.be/Xl7ffOLvKdE

عثمان520 آل دمشق26NoNo‐04‐2012حلبمنبجمن بريف عربين في الثوار إيواء بتھمة وزوجته أخيه مع ميداني إعدام عثمان520 آل في عربين بريف دمشق26NoNo‐04‐2012حلبمنبجمن ميداني مع أخيه وزوجته بتھمة إيواء الثوار إعدام
عثمان521 آل في عربين بريف دمشق26NoNo‐04‐2012حلبمنبجمن ميداني مع أخيه وزوجته بتھمة إيواء الثوار إعدام
عثمان522 آل من في عربين بريف دمشق26NoNo‐04‐2012حلبمنبجالزوجة ميداني مع زوجھا وأخيه بتھمة إيواء الثوار إعدام
محمد523 ابن خلف قتل برصاص االمن.26NoNo‐04‐2012حلبحريتانعبدالقادر
يش524 د د اح يا 2012حلااليززك 04 26NYت ال ت عذ ك ال ف ة ظاھ ال د اعتقاله httت // t b / G 2US l 0 درويش524 احمد وعذب حتى الموت26NoYes‐04‐2012حلبااليزموزكريا http://youtu.be/uG_e2USmlw0تم اعتقاله بعد المظاھرة في حي السكري
قروط525 عبدالكريم من الجيش الحر26YesNo‐04‐2012حمصالقصورجعفر
الجوالني526 ابوبكر العمر جثته26NoNo‐04‐2012حمصعبدهللا قتل في الزبداني وتم اليوم تسليم
طه527 عبود النظام صباح اليوم26NoNo‐04‐242012حمصتلبيسةمجد بسبب إطالق النار العشوائي من جيش

ا ل ال ال ةا ةل ل ة ش ل ق السليمان528 خالد العباسية26NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةياسر إعدام ميداني من قبل شبيحة
السليمان529 خالد العباسية26NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةناظم إعدام ميداني من قبل شبيحة
السليمان530 خالد العباسية26NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةمحمود إعدام ميداني من قبل شبيحة

جمرك531 2012انثحمصالقصيرفاطمة 04 26NoNoالقصير قصف نتيجة أصابتھا الت الجراح بسبب تعالج كانت حيث القصير مشف ف المنية وافتھا جمرك531 التي أصابتھا نتيجة قصف القصير26NoNo‐04‐2012انثىحمصالقصيرفاطمة مشفى القصير حيث كانت تعالج بسبب الجراح في المنية وافتھا

الھوية532 http://youtu.be/Fvf7MeOdVE8برصاص الجيش26NoNo‐04‐2012حمصالقصورمجھول

نقيب منشق عن الجيش قتل بسبب القصف العشوائي بقذائف الھاون على قرية السعن شرق 26YesNo‐04‐2012حمصتلبيسةعلي العادي533
بيتلبيسة

ليمونة534 نور مما أدى لوفاته متأثرا بجراحه26YesNo‐04‐2012دمشقزملكاعماد أصيب منذ يومين برصاص قوات الجيش  منشق مجند
أصفر535 حسن العشوائي اليوم26NoNo‐04‐2012ادلبجبل الزاوية  الراميعارف بنيران الجيش السوري نتيجة القصف
العاشق536 قوات األمن أثناء ذھابه إلى األرض الزراعية بين كفرنبودة وكرناز26NoNo‐04‐2012حماةالمغيرأكرم يد على
الغزاوي537 البلدنورس الدوليين26NoNo‐04‐102012طفلدرعادرعا المراقبين بوجود و األمن http://youtuبرصاص be/hkwdrZ0ksfA الغزاوي537 الدوليين26NoNo‐04‐102012طفلدرعادرعا البلدنورس http://youtu.be/hkwdrZ0ksfAبرصاص األمن و بوجود المراقبين

واحد من ثالثة وجدت جثثھم صباح اليوم مرمية بالقرب من قناة الصرف الصحي و جاء األمن و  26NoNo‐04‐2012ريف دمشقعربينمجھول الھوية538
أخذوا الجثث

http://youtu.be/Xl7ffOLvKdE

الھوية539 دمشقعربينمجھول احد ثالثة وجدت جثثھم صباح اليوم مرمية بالقرب من قناة الصرف الصحي و جاء األمن و  26NoNo‐04‐2012ريف
ثث ال ا أخذ

http://youtu.be/Xl7ffOLvKdE
أخذوا الجثث

الشيخ540 علي صطام احمد قبل قوات الجيش27YesNo‐04‐2012ادلبكفرنبلحسام وھو مالزم اول  قتل اثر كمين نصب  له من
الحجي541 محمد زين  محمد تركيا وتوفي متأثرا باصابته27NoNo‐04‐2012ادلبحزانواحمد اقتحام البلدة في 5‐4‐2012 ونقل الى مشافي اثناء اصيب
السوادي542 وليد http://youtu.be/4zPvWtgzmh4إطالق نار بشكل عشواتي من قبل العناصر المتمركزة في حاجز المنطقة27NoNo‐04‐142012طفلادلبخان شيخونأحمد

ة ال قل الشغاةالق إل ال الط ل ا اخل ا ل ث الھوية543 إلى جسر الشغور27NoNo‐04‐2012حماةالقرقورمجھول عثر عليھا داخل سياره على الطريق المؤدي
عمر544 شيخ محمد http://youtu.be/JvdGPrYYZY8توفي اثر كمين نصبته له قوات األمن(الملقب سنبل)27NoNo‐04‐2012حماةالحويجةأحمد
الھوية545 النار عليه27YesNo‐04‐2012طرطوسبانياسمجھول قتل اثناء محاولة انشقاقه اثر اطالق

الصالح546 عثر على  جثته بعد أن تشوھت تشويھا كامال حيث قامت قوات الجيش بطعنه في رقبته و رميه 27NoNo‐04‐152012طفلحمصالقصورفھد الصالح546 27NoNo‐04‐152012طفلحمصالقصورفھد
من الطابق الخامس .

عامر547 صالح جثة ھامدة27NoYes‐04‐2012حمصالقصيرخالد تم اختطافه من عناصر األمن وأعادوه
الحبال548 مظھر برصاص الجيش27NoNo‐04‐2012حمصباباعمروطارق
الحجي549 جاسم القصف العنيف للجيش27NoNo‐04‐702012حمصالسعنحسين ي جيشم ي
سليمان550 القصف العنيف للجيش27NoNo‐04‐2012حمصدير بعلبةزكريا

ذبح بالسكين وكبل بجنزير  وھو ذاھب  يتفقد منزله في باب السباع حي العدوية بتاريخ 27NoNo‐4‐25‐04‐2012حمصباب السباعأحمد الحسين الحايك551
2012

عرابي552 المعين الزيتونعبد يومين27NoNo‐04‐2012حمصكرم منذ ميداني إعدام عرابي552 المعين 2012حمصكرم الزيتونعبد 04 27NoNoإعدام ميداني منذ يومين
الھوية553 27NoNohttp://youtu.be/gn85J7rZIAw‐04‐2012ديرالزورحديقة أبي تماممجھول

توفي  في المشفى متأثرا بجراحه التي أصيب بھا من قبل وبعد خضوعه لعملين جراحيين لبتر 27NoNo‐04‐2012دمشقدوماھيثم الدرة554
طرفه السفلي االيسر

يعمل وھو البلدية قناص من القوتل باتجاه الد بنك دوما مشف طرف من مروره أثناء قنص مروره من طرف مشفى دوما بنك الدم باتجاه القوتلي من قناص البلدية .وھو يعمل 27NoNo‐04‐352012دمشقدوماطالل عبد الوھاب حمزة555 أثناء قنص
باليونيسيف

الجيش556 27NoNo‐04‐552012دمشقدومايوسف
الون557 موسى صالة الجمعة27NoNo‐04‐172012دمشقداريامحمود بعد اطلق عليه النار خالل مظاھرة بداريا

ش ال ا اقت خالل ا اكث نذ ا ا ا ا تاث ا انطاك طن ال شف ال ف من 20 يوما خالل اقتحام الجيش 27NoNo‐04‐2012حلبعندانعمار زيتون558 الوطني بانطاكيا متاثرا بجراح اصيب بھا منذ اكثر المشفى في
لعندان
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قتل في دمشق بسبب زرع االمن زرع عبوة ناسفة الصقة بسيارة احد ابنائه وقد أدى االنفجار الى 27NoNo‐04‐722012درعاازرعابراھيم بركات الشوحة559
بليغة واصابة ابنه وزوجته اصابات

بارودي560 التفجيرات28NoNo‐04‐252012حلبحي الشعارمحمد متأثر بجراحه التي أصيب بھا بإحدى
جميل561 صافي السكريرامي أطفال28NoNo‐04‐2012حلبحي 3 ولديه متزوج وھو السوري األمن قوات برصاص قتل يل561 ج ي ي رير 2012بي  04 28NoNoل ي 3  زوج و و  وري و ن  و  ص  ل بر
عبيد562 أحد http://youtu.be/g5jq6m_hRlMجراء القصف العشوائي28NoNo‐04‐2012حلباألتاربشاھر
حمود563 المدينة28NoNo‐04‐752012حلباالتاربصالح على جراء اطالق الرصاص العشوائي
جلب564 صالح االمن28NoNo‐04‐2012حلبحيانيوسف الذي استھدفته رشاشات قوات

الجبيلة حي الزور دير في مظاھرة بعد بطلقة أصيب الفرات بجامعة زراعية ھندسة طالب وھو الراشد565 الحسين الرزاق مظاھرة في دير الزور حي الجبيلة  28NoNo‐04‐2012الرقةالطبقةعبد زراعية بجامعة الفرات, أصيب بطلقة بعد ھندسة طالب وھو
وتوفي متأثرا بجراحه.

http://youtu.be/XJrQKfYi14k

الوعر:قامت قوات األمن باختطافه وقاموا بتعذيبه وذبحه مباشرة ورميه في شارع الفردوس28NoNo‐04‐602012حمصعبدالغني حمزة طيارة566

بطل567 خ ز تنز صال 2012انثح 04 28NNائ ش ال دف ال ف الق ا قتلت httدة // t b /V IK1WD H4 خربطلي567 العشوائي28NoNo‐04‐2012انثىحمصالرستنزمزم http://youtu.be/VcyIK1WDxH4سيدة قتلت جراء القصف المدفعي

برصاص األمن األسدي علما أن جثته ملقاة على االرض  منذ 45 يوما  تم سحبه اليوم من قبل 28NoNo‐04‐2012حمصباب الدريبإبراھيم األجعة568
من الحي لجنة المراقبين الدوليين برفقة شباب

http://youtu.be/Mv_kzzP98ZI

الصالح569 السعن28NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةفيصل http://youtu.be/Y5kZJmu5OVQقصف عشوائي على قرية
ال ا لافطل قا ل ل ق ث طف ث طقة ل العيد570 احمد قتله على يد قوات االمن28NoNo‐04‐2012ادلبافسطلعت ابن مختار المنطقة حيث  تم خطفه ومن ثم وھو

عساف571 اللطيف عبد برصاص قوات األمن السوري28NoNo‐04‐2012ادلببنشأحمد
خلوف572 ابراھيم ابو عبد هللا28NoNo‐04‐2012ادلببنشمحمود برصاص قوات األمن السوري معروف
حسون573 خالل مشاركته بالمظاھرة28NoNo‐04‐2012ادلبنحلةرامي قوات األمن السوري في حي السكري بحلب برصاص
العدل574 خالد اقبية المخابرات28NoYes‐04‐2012ادلبمعرة النعمانرائف تحت التعذيب بعد اعتقال دام 50 يوما في
الرزاز575 فيصل http://youtu.be/f15mwokgR5sبسبب القصف العنيف28NoNo‐04‐2012ادلبسراقبلؤي
درويش576 دمشقالقلمون بخعةعزت http://youtu.be/5pYoxw5CQtIبرصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف
البراقي577 دمشقالقلمون بخعةدياب برصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف ي بر ب بي قون يري و جيش و ص بر
البراقي578 دمشقالقلمون بخعةخالد برصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف
قطز579 دمشقالقلمون بخعةھيثم برصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف
قطز580 دمشقالقلمون بخعةشريف برصاص قوات الجيش العشوائي28NoNo‐04‐2012ريف
مخلالتي581 الكريم السوري28NoYes‐04‐232012دمشقالميدانعبد النظام سجون في التعذيب تحت قتل االلكترونيات مجال في يعمل مخلالتي581 الكريم سجون النظام السوري28NoYes‐04‐232012دمشقالميدانعبد في في مجال االلكترونيات قتل تحت التعذيب يعمل
الدين582 عالء دمشقالزبدانيحسين النظام لمنزله28NoNo‐04‐802012ريف متأثرا بجراحه التي أصيب بھا بقصف
أنيس583 على المدينة28NoNo‐04‐2012دمشقمسراباحسان http://youtu.be/AMPmkvWDl0Qأبو ھاني قتل أثناء حملة المداھمات
قديح584 على المدينة28NoNo‐04‐2012دمشقمسراباعدنان http://youtu.be/w2NKI_DtV1cأبو الفوز قتل أثناء حملة المداھمات
قضمان585 412012دمشقجوبرباس 04 28NoYesطفلة ولديه تزوج وھو و ال النظا جون ف التعذيب تحت قض قضماني585 وھو متزوج ولديه طفلة28NoYes‐04‐412012دمشقجوبرباسم تحت التعذيب في سجون النظام السوري قضى
السيد586 المنعم واليوم وافته المنية28NoNo‐04‐2012حماةطريق حلبعبد http://youtu.be/ODKkcDZ‐J6cمتأثرا بجراحه التي أصيب بھا منذ أسابيع
باشوري587 28NoNo‐04‐2012حماةحي الكرامةسعيد
اليوسف588 محمد 28NoNo‐04‐2012طفلحماةحي الكرامةكرم

ف خل ةأ ا اةالك خلوف589 أحمد 28NoNo‐04‐2012حماةحي الكرامةحسن
المحمد590 هللا عبد على يد قوات األمن السوري28NoNo‐04‐2012حماةالتريمسةيوسف
غانم591 برصاص األمن السوري28NoNo‐04‐2012حماةحي طريق حلبأسامة
عرار592 http://youtu.be/1rECAyRWp14على يد قوات االمن28NoNo‐04‐282012حماةطريق حلبفراس
الورع593 قتل بتفجيرات الميدان28NoNo‐04‐2012دمشقالميدانخالد
النوري594 قتل بتفجيرات الميدان28NoNo‐04‐2012دمشقالميدانعمار
الحمود595 أحمد أيام29NoNo‐04‐2012ادلبآفسمحمد عثر على جثته بعد اعتقال عدة
قاسم596 مصطفى توجھه إلى عمله29NoNo‐04‐502012ادلبعين شيبمحمد http://youtu.be/wEZw2RRTYOQعلى يد أحد قناصي الجيش النظامي خالل م ىى إ وجھ ي جيش ي ي pى //y / Q
العيدو597 أحمد برصاص األمن السوري29NoNo‐04‐2012ادلبآفسوليد
الخالد598 الكريم عبد سيارته بقذيفة29NoNo‐04‐2012ادلبسراقبمحمد http://youtu.be/avevf0KRV88قامت قوات الجيش السوري باستھداف
الحبار599 علي سيارته بقذيفة29NoNo‐04‐2012ادلبسراقبوضاح http://youtu.be/3EDWWIYmjScقامت قوات الجيش السوري باستھداف
العلي600 السوري29NoNo‐04‐192012حلبالسكريأحمد األمن برصاص العلي600 192012حلبالسكريأحمد 04 29NoNoبرصاص األمن السوري
طه601 محمد األرضية29NoNo‐04‐2012ديرالزوررافع برصاص األمن بالقرب من دوار الكرة
الموسى602 اسماعيل السوري29NoNo‐04‐92012طفلديرالزورالقوريةعمار http://youtu.be/RyOrjRNlIJQأصيب بالرأس برصاص األمن
خليفة603 في إحدى المزارع29NoNo‐04‐2012دمشقالتلمراد برصاص األمن السوري وقد وجدت جثته ملقاة
وليد604 محمد 2012دمشقالضميرخالد 04 29YesNoانشقاقه أثناء الالذقية ف قتل منشق http://youtuمجند be/CU8X8evl rc وليد604 محمد انشقاقه29YesNo‐04‐2012دمشقالضميرخالد http://youtu.be/CU8X8evl‐rcمجند منشق قتل في الالذقية أثناء
زھرا605 سيارته في داريا بريف دمشق29NoNo‐04‐2012دمشقكفر سوسةنور األمن السوري على أثر إطالق النار على برصاص

إثر فتح سيارة تابعة لألمن النار بشكل عشوائي أثناء مرورھم قرب األراضي الزراعية في قرية 29NoNo‐04‐2012حماةسھل الغابسلوم المحمد606
جسر بيت الرأس (الصالحيه)

http://youtu.be/9HPnAlyu5LU

ك60 خال 2012اةاأ 04 ناك29 فا التنظ ف ل ث اة نة ال األ ا hقتل // b / l بكور607 خالد يعمل في التنظيفات ھناك29NoNo‐04‐2012حماةصورانأحمد برصاص األمن السوري بمدينة حماة حيث http://youtu.be/G4RJWPRl4FUقتل
الھوية608 القرية29NoNo‐04‐2012حماةحمادي عمرمجھول إثر قصف بالمروحيات استھدف
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الھوية609 القرية29NoNo‐04‐2012حماةحمادي عمرمجھول إثر قصف بالمروحيات استھدف
الحريري610 رياض المعضميه بريف دمشق29NoYes‐04‐2012درعانامرملھم منشق قتل على يد قوات األمن األسدي بمدينة عسكري

في المشفى الوطني بدرعا حيث دخلت العناية المركزة منذ عشرة ايام بسبب رصاصة قناص 29NoNo‐04‐2012انثىدرعاالبلدإيمان بخش611
ھأصابتھا ب أ

29NoNo‐04‐2012درعاالبلدمجھول الھوية612
جثة مختفية المالمح كانت في ثالجة المشفى الوطني بدرعا منذ 25 يوما ولم يثم التعرف عليه 
منذ أن وجدت على طريق درعا‐طفس بجانب معمل (بالنتر) منذ دفنت في مقبرة شھداء الحرية‐

البحار‐قطاع الجثث المجھولة
الخطيب613 الجودة أنور انشقاقه29YesNo‐04‐2012درعاالجيزةابراھيم إثر حلب مدينة في ميدانيا أعدم منشق عسكري الخطيب613 الجودة أنور حلب إثر انشقاقه29YesNo‐04‐2012درعاالجيزةابراھيم عسكري منشق أعدم ميدانيا في مدينة
النجار614 جمال مكان خدمته بالحسكة29YesNo‐04‐2012درعاالبلدمحمد في الرقيب  إعدم ميدانيا على يد الجيش السوري
الھوية615 محاولته االنشقاق29YesNo‐04‐2012درعاالصنمينمجھول عسكري إعدم في الفرقة التاسعه اثناء
الھوية616 محاولته االنشقاق29NoNo‐04‐2012درعاالصنمينمجھول عسكري إعدم في الفرقة التاسعه اثناء
الحافظ617 الشياحطاھ ة صج 2012ح 04 29NNال ن األ ة قنا httا // t b /( CV4 kYM) الحافظ617 http://youtu.be/(_yCV4wxpkYM)برصاص قناصة األمن السوري29NoNo‐04‐2012حمصجورة الشياحطاھر
الدقاق618 , معروف بأبو مجد29NoNo‐04‐532012حمصجورة الشياحسليم برصاص قناصة قيادة الشرطة في مركز المدينة
السلقيني619 وقتل تحت التعذيب29YesNo‐04‐2012حمصنور عسكري اعتقل من قطعته العسكرية منذ أسبوعين
الصبرة620 http://youtu.be/U4ynmCOnJzQبرصاص األمن السوري29NoNo‐04‐2012حمصالقريتينخالد

ل القا لف أل ملحم621 محمد http://youtu.be/EvEnZ9qFjMQبرصاص األمن السوري29NoNo‐04‐2012حمصريف القصيرجاسم
األشقر622 زياد ضحايا مجزرة كرم الزيتون29NoNo‐04‐462012حمصكرم الزيتونمحمد جثته في منزله على طريق الستين وھم من على عثر

كرم الزيتون عثر على جثته في منزله على طريق الستين وھم من ضحايا مجزرة كرم الزيتون29NoNo‐04‐2012حمصرياض محمد األشقر623

سائق تكسي تم اطالق النار على سيارته  29‐04‐2012قرب حي المصافي ثم تم اختطاف جثته 29NoNo‐04‐272012حماةعبد الكريم محمود عربو624
وسلمت صباح يوم30‐4‐2012

حالق   متزوج، ولديه طفل تم اطالق النار على سيارة اجرة كان يستقلھا بتاريخ  29NoNo 2012‐04‐29‐04‐262012حماةحي العليلياتمعتز ھيثم مغمومة625
يوم30‐4‐2012 صباح وسلمت جثته اختطاف تم ثم المصافي حي 2012قرب 4 ح يوم30 ب م  ج و م  ي  ي  رب

الجوير626 http://youtu.be/1wMHjwVXPocبرصاص قناصة30NoNo‐04‐2012ديرالزورموحسنخالد

عسكري قتل برصاص قوات الجيش عندما كان في ريف حلب و رفض اطالق الرصاص على 30YesNo‐04‐2012ديرالزورالجرذيمحمد راضي الصالح627
المواطنين العزل

ظاھرة التعذيب وآثار المدينة شوارع أحد في جثة وألقوه داريا في األمن عصابات اعتقلته حجازي628 شوارع المدينة وآثار التعذيب  ظاھرة 30NoYes‐04‐2012دمشقداريامصطفى األمن    في داريا  وألقوه جثة  في أحد عصابات   اعتقلته
عليه .

http://youtu.be/8IXikzVr7PM

الفرحانيه629 دله  فضل رصاص قوات االمن30NoNo‐04‐2012حمصتلبيسةمرصد
سلوم630 مؤسسة المياه30NoNo‐04‐2012حمصالحميديةإلياس http://youtu.be/DfEBwZmsHمن الطائفة المسيحية برصاص قناص
محمود631 2012حمصديربعلبةمحمد 04 30NoNoك الع شف ال ف قتوال عليه العثو ت محمود631 العسكري30NoNo‐04‐2012حمصديربعلبةمحمد تم العثور عليه مقتوال في المشفى
الجندلي632 عاطف 30NoNo‐04‐2012حمصجھاد

إثر طلقة في الرأس تعرض لھا خالل إطالق الرصاص العشوائي والكثيف الذي قامت به حواجز 30NoNo‐04‐252012ادلبمعرة النعمانمحمود سعيد الكامل633
الجيش

ناك لز لتا ا ال ق ل ا نة ف ت ا اثنا //قتل / كدع634 قرب الكارلتون30NoNo‐04‐2012ادلبزردناوحيد http://youtu.be/xgDcagykq0cقتل  اثناء مروره بسيارته في مدينة ادلب
كالوي635 العزيز عبد توجھه لعمله30NoNo‐04‐2012ادلبعمار اثناء خالل التفجير عند فرع االمن العسكري
غزال636 الرحيم عبد http://youtu.be/rsxx7PdlQc0برصاص قوات االمن30NoNo‐04‐2012ادلبتفتنازصديق
سويدان637 محمد برصاص األمن30NoNo‐04‐2012درعاالجيزةبدر
الحجي638 حمدو السميع قتل على أيدي قوات األمن30NoNo‐04‐452012حلببيانونعبد
الھوية639 مطعم الفرسان30NoNo‐04‐2012حلبحيّ  األشرفيةمجھول في تفجير تمّ  بين الدوار األول والثاني قرب

شرطي اطلق عليه االمن والشبيحة النار في درعا بسبب عدم انصياعه الوامر القتل والقمع ضد 01YesNo‐05‐272012الالذقيةزاھر ابو خليل640
السوري وريالشعب ب 

مسالمة641 الراجح  موسى برصاص قناصة01NoNo‐05‐2012درعادرعاالبلداحمد متأثر بجراحه   التي أصيب بھا سابقا
الشحادات642 فيصل الباسط مجند متزوج لديه ثالثة أبناء01YesNo‐05‐302012درعانمرعبد

توفي  متأثراً بجراحه الناجمة عن إصابته بطلقين ناريين  منذ نحو اكثر من شھر أثنا مشاركته 01NoNo‐05‐172012طفلالرقةعبد هللا حسكو643
سابق قتيل بتشييع قتيل سابق.بتشييع

ً  وانضم للجيش الحر في مدينة ضمير , أصيب فجراً  برصاصة تحت 01YesNo‐05‐2012دمشقمدينة ضميرأحمد محمود حماد644 وھو رقيب أول انشق سابقا
اإلبط

http://youtu.be/RhYCndCrk04

قامت مجموعة من الشبيحة باغتيال احد وجھاء المدينة ويدعى  ابو ايمن عند عودته من صالة 01NoNo‐05‐802012دمشققطناعدنان عمر645
ن الل ض ا اص ن الشھداء ة ا عند ح ابيض اللون.الص الصبح عند ساحة الشھداء من باص

األغواني646 بھاء دمشقسقبامحمد برصاص األمن01NoNo‐05‐2012ريف
حسين647 محمود دمشقحرستاعلي عمله في مزرعته01NoNo‐05‐482012ريف اثناء ملقب بابو عمر حسيبة قتل برصاص االمن
الديابي648 دمشقجسرينأحمد مجند منشق01YesNo‐05‐2012ريف

http://youtu.be/aEezgRHXw7Eعسكري منشق قتل في كمين استھدفه مع عدد من عناصر الجيش الحر في قرية الفطيرة بإدلب.01YesNo‐05‐2012حماةالتوينةخالد نصر خليل649
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االبراھيم650 حسين شارع األربعين01NoNo‐05‐192012حماةحي الفيحاءعامر في http://youtu.be/kwwycZ8I1uoاستشھد إثر اصابته برصاص قناص مساًء
المنصور651 ابراھيم متزوج وعنده ولدان01NoNo‐05‐372012حماةالغاب الحويجةحسين http://youtu.be/FFCzhrFDT8Iنتيجة القصف العشوائي على البلدة وھو
عنيزان652 الرزاق عبد قصف مدفعي على القرية01NoNo‐05‐2012حماةسھل الغاب قرية الكريمرياض
عنيزان653 إبراھيم الكريمريان قرية الغاب القرية01NoNo‐05‐2012حماةسھل على مدفعي قصف ن653 يز يم إبر ن ريمري ري  ب  2012ھل  05 01NoNoري ى  ي   
عكام654 الرحمن عبد اليوم01YesNo‐05‐2012حماةخالد عسكري منشق قتل في قرية نامر

متأثرا بجراحه إثر تعرضه  النفجار حدث مساء األربعاء وھو طالب في الصف الثاني االعدادي01NoNo‐05‐152012طفلحماةجنوب الملعبمحمد نور أحمد كروما655

جديع656 الھادي الجيش الحر في قرية الفطيرة بإدلب.01YesNo‐05‐2012حمصالبياضةعبد قتل في كمين استھدفه مع عدد من عناصر منشق http://youtu.be/aEezgRHXw7Eعسكري

باكير657 http://youtu.be/FoVyyI25gKsبرصاص قوات األمن السوري01NoNo‐05‐2012حمصالبياضةأحمد
حمادي658 01NoNo‐05‐2012حمصحي الشراكسعمر
د659 ع ال نص هللا ععبد صال 2012ح 05 01NNة قنا ا ته ا إ ن شھ اناة د منصورالمسعود659 هللا بعد معاناة شھرين بسبب إصابته برصاص قناصة01NoNo‐05‐2012حمصالوعرعبد
سلوم660 سعيد بدرعا01YesNo‐05‐2012حمصأحمد عسكري منشق قتل في قرية نامر

أصيبت بطلق ناري خالل مداھمة الجيش لقرية النزارية وأسعفت إلى لبنان لكنھا فارقت الحياة01NoNo‐05‐42012انثى ‐ طفلةحمصالقصيرروعة أحمد السماح661

ة ةانثالال ل ة ة ق سالمة662 http://youtu.be/Ndq9knC_lSoبرصاص قناصة كتيبة الھندسة01NoNo‐05‐2012انثىحمصالرستنيسرى
شوفان663 يحيى بتاريخ 01NoNo2012‐04‐27‐05‐2012حمصكرم الزيتونمحمد الى الحي لكي يتفقد بيته ويجلب بعض  الحاجات /http://youtu.beذھب
العليوي664 مشھور بحفرة في دير بعلبة01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةعناد إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته
الحسن665 أمين بحفرة في دير بعلبة01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةجاسم إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته
سليمان666 الجليل عبد الدين بحفرة في دير بعلبة01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةنور إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته
سليمان667 الجليل عبد بحفرة في دير بعلبة01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةرائد إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته
العثمان668 راشد بحفرة في دير بعلبة01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةمحمد إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته
العثمان669 سليمان بحفرة في دير بعلبة01NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةمحمد إعدام ميداني بتاريخ ‐9‐4‐2012 وجدت جثته ن ن بي ب بصير ب ير ي ر ب ج وج 0 9 ريخ ب ي ي م إ
العسكر670 بدر قوات الجيش01NoNo‐05‐2012ديرالزورالجيعةصالح ذلك نتيجة اقتحامھا اليوم فجرا من قبل
الطوبي671 ميزر السبعين01NoNo‐05‐2012ديرالزورالبوكمالعمر نتيجة إصابة بقذيفة في شارع
المھيدي672 عبود السبعين01NoNo‐05‐2012ديرالزورالبوكمالنوري نتيجة إصابة بقذيفة في شارع
الحامد673 عبود سيارتھم01NoNo‐05‐2012ديرالزورالبوكمالخالد أصابت دبابة قذيفة بسبب الحامد673 عبود بسبب قذيفة دبابة أصابت سيارتھم01NoNo‐05‐2012ديرالزورالبوكمالخالد
يوسف674 احمد المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشانفواز نتيجة القصف العشوائي  على
يوسف675 احمد المدينة01NoNo‐05‐2012انثىادلبمشمشانغفران نتيجة القصف العشوائي  على
يوسف676 المدينة01NoNo‐05‐2012انثىادلبمشمشانشوق نتيجة القصف العشوائي  على
يوسف677 2012ادلبمشمشانابراھي 05 01NoNoدينة ال عل العشوائ القصف نتيجة يوسف677 المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشانابراھيم نتيجة القصف العشوائي  على
يوسف678 المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشاناحمد نتيجة القصف العشوائي  على
يوسف679 طفلةادلبمشمشانمريم ‐ المدينة01NoNo‐05‐72012انثى نتيجة القصف العشوائي  على
يوسف680 المدينة01NoNo‐05‐2012انثىادلبمشمشانامون نتيجة القصف العشوائي  على

ف از ف شان لش نةا ال ل ا ش ال ف الق ة نت يوسف681 فواز المدينة01NoNo‐05‐2012ادلبمشمشاننديم نتيجة القصف العشوائي  على
يوسف682 طفلةادلبمشمشانرؤى ‐ المدينة01NoNo‐05‐52012انثى نتيجة القصف العشوائي  على
ھماد683 الحي المدينة01NoNo‐05‐192012ادلبمشمشانعبد نتيجة القصف العشوائي  على
زكور684 ادلب01NoNo‐05‐2012ادلبمصطفى ً  في مدينة أثر اطالق النار عشوائيا

أصيب بطلقة نارية بالرأس جراء إطالق النارالعشوائي من حواجز األمن على المنازل في المدينة01NoNo‐05‐132012طفلادلبمعرة النعمانعبد هللا مصطفى عبد اللطيف البالني685

خضر686 وھو رقيب المنشق01YesNo‐05‐2012حلبالراعيمحمد
جنيد687 الراعي01YesNo‐05‐2012حلباعزازجنيد يوھو رقيب أول قتل في منطفة ر ي و يب ر و و
حدو688 http://youtu.be/qy0t2zKcVBgرقيب المنشق قتل في حمص02YesNo‐05‐2012ديرالزورمحمد
الياس689 نعيم المطرود02NoNo‐05‐2012انثىديرالزورالبوكمالصبحية اثر اصابتھا بطلق ناري في رأسھا,زوجة
الحايك690 اثناء دفاعھم عن اھل بلدة الراعي التي اقتحمتھا قوات الجيش02NoNo‐05‐2012حلبمارعسمير
الصالح691 الغني عبد الجيش02NoNo‐05‐2012حلبمارعمحمد قوات اقتحمتھا التي الراعي بلدة اھل عن دفاعھم اثناء الصالح691 الغني عبد 2012حلبمارعمحمد 05 02NoNoاثناء دفاعھم عن اھل بلدة الراعي التي اقتحمتھا قوات الجيش
الھادي692 عبد السكنية في جامعة حلب02NoNo‐05‐2012حماةماجد ثانية علم اجتماع إثر اقتحام األمن للوحدات سنة
الشيخ693 الزعبي محمد الجيش السوري02YesNo‐05‐192012حمصتدمرابراھيم من قتل أثناء عملية انشقاق لمجموعة عناصر
رحيل694 محمود http://youtu.be/G4yZKX7KsUwقتل برصاص قناص األمن السوري02NoNo‐05‐2012حمصالخالديةحسام
الھوية695 مجھولة حماةجثة 2012حمصطريق 05 02NoNoالقناصة بسبب انتشالھا من يتمكن http://youtuل be/2JIxNPy8pLg الھوية695 مجھولة القناصة02NoNo‐05‐2012حمصطريق حماةجثة http://youtu.be/2JIxNPy8pLgلم يتمكن من انتشالھا بسبب
الياسين696 الحي02NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةمبارك عثر عليه اليوم وقد قتل خالل اقتحام

فقد خالل اقتحام الحي وأكد نبأ مقتله اليوم  في المشفى العسكري وھو  من مواليد حي كرم 02NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةياسر جاسم الكرد697
عشر سنوات الزيتون وھو يسكن في حي الكسارة منذ

اشا698 2012شقا 0 نزله02 طال الذ ف الق أث صريم698 أثر القصف الذي طال منزله02NoNo‐05‐2012دمشقدارياشاھر
الزھر699 راشد http://youtu.be/raipc9TQn7wأثر القصف الذي طال منزله02NoNo‐05‐2012دمشقدارياعبدالرحيم
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خلف700 وكان معتقال في سجون النظام02NoNo‐05‐302012دمشقالكسوةزينو الجوالن عثر على جثته في عين السودا نازحي من
زريقات701 أحمد اللجاة بمحافظة درعا02NoNo‐05‐2012درعانصيبفادي برصاص قناصة األمن السوري  في منطقة http://youtu.be/8iJ3i2vKDvAقتل
البديوي702 عشرة أيام02NoYes‐05‐2012درعامعربةسعيد منذ ممرض تحت التعذيب وكان قد اعتقل
الحربي703 حسين قبلھم02YesNo‐05‐2012الحسكةالقامشلينواف من عليه النار اطالق تم لكن النظام جيش عن األنشقاق حاول مجند ربي703 ين 2012يو 05 02YesNoھم ب ن  ي  ر  ق  م  ن  م  ن جيش  ق  ول  ج

بسبب إطالق األمن الرصاص على مجموعة من الشبان على درجاتھم الناريه في منطقة المزيرعه02NoNo‐05‐2012حماةالسلميةماھر الفرا704

بسبب إطالق األمن الرصاص على مجموعة من الشبان على درجاتھم الناريه في منطقة 02NoNo‐05‐2012حماةالسلميةعبدالرزاق الفرا705
المجاورة للمناطق اإلغاثه عمليات ف يشاركون وكانوا للمناطق المجاورة .المزيرعه المزيرعه,وكانوا يشاركون في عمليات اإلغاثه

الفضل706 ابراھيم الريفية في إبلين02NoYes‐05‐2012ادلبجبل الزاوية  احسممحمد تحت التعذيب و كان قد اعتقل في مركز التنمية
حسون707 وليد أشھر02NoYes‐05‐2012ادلبجسر الشغور  بداماأحمد تحت التعذيب بعد اعتقال دام ستة
خلف708 السكنية في جامعة حلب02NoNo‐05‐2012الرقةأحمد سنة ثانية علم اجتماع إثر اقتحام األمن للوحدات طالب
ك709 الت عبدالحكي ةيزن ا الك اةح 162012طفلح 05 03NN2012 4 28 خ تا ھا ا الت ه ا ا تأث ف ت ع الدته الترك709 عبدالحكيم بتاريخ 03NoNo2012‐4‐28‐05‐162012طفلحماةحي الكرامةيزن بھا والدته عبير توفي متأثرا بجراحه التي اصيب
حيدر710 كلية الطب البشري تم اغتياله على طريق مصياف ‐ حمص قرب قرية محناية03NoNo‐05‐212012حماةمصيافاسماعيل في طالب

إثر إطالق نار عشوائي باتجاه قرية باب الطاقة من العناصر المتمركزة في في قلعة المضيق 03NoNo‐05‐132012طفلحماةباب الطاقةمحمد عبدالقادر مواس711
المضيق األثرية

http://youtu.be/EN8xqAREEP8

قتل مع اثنين آخرين اثر استھداف سيارة كانوا يستقلونھا من قبل األمن قرب حي مشاع األربعين03NoNo‐05‐2012حماةحي الجراجمةعامر ضفار712

قتل مع اثنين آخرين اثر استھداف سيارة كانوا يستقلونھا من قبل األمن قرب حي مشاع األربعين03NoNo‐05‐2012حماةالحي جراجمةمجھول الھوية713

العبود714 جمال الجيش الموالي للنظام03NoNo‐05‐192012درعاالنعيمةياسر في بلدة بصرى الشام أثناء اشتباكات مع http://youtu.be/eZcnxkqLIZMقتل
الھوية715 خربة الشحم03NoNo‐05‐2012درعاطريق اليادودةمجھول اكتشتفت على طريق اليادوده عند
الھوية716 خربة الشحم03NoNo‐05‐2012درعاطريق اليادودةمجھول اكتشتفت على طريق اليادوده عند

قن717 ت ةزھ ا اال 2012د 05 03NN االفتريس بدوما في ريف دمشق االمن السورية سيارة مدينة في كمين عند جسر قوات استھدفت قنبس717 تيسير  ق03NoNo‐05‐2012درعاالحارةزھير ري ي و ب ريس ر ج ين ي ي ر ي وري ن و ھ
بالرصاص الحي مما ادى لمقتله

حامو718 وھو من حي بابا عمرو.03NoNo‐05‐242012حمصالبويضةمصعب الجيش الحر قتل بكمين تعرضت له مجموعته أفراد من
عثمان719 االمن03NoNo‐05‐2012حمصالحولةمحمد منطقة البرج قتل برصاص قوات
ميريش720 يوسف03YesNo‐05‐2012حمصالحولةبشار القتيل ابن كيسين قرية من منشق عسكري وھو ميريش720 القتيل  يوسف03YesNo‐05‐2012حمصالحولةبشار وھو عسكري منشق من قرية كيسين ابن
ميريش721 اثر اجتياح قوات األمن للمنطقة03NoNo‐05‐552012حمصالحولةيوسف
السوعان722 قتل برصاص قناصة األمن03NoNo‐05‐2012حمصحي الربيع العربيعلي
الحميدي723 عبدالحسيب http://youtu.be/FqzCMpEqLd4برصاص قناصة األمن السوري03NoNo‐05‐2012حمصحي الخالديةعدنان
الدومان724 سيلمان الخالديةعبدالرحمن 2012حمصح 05 03NoNoاھله إل قتله خب وصل واليو ا يو ين عش نذ قتل و ال ن األ صاص ب الدوماني724 سيلمان وصل خبر مقتله إلى اھله03NoNo‐05‐2012حمصحي الخالديةعبدالرحمن األمن السوري قتل  منذ عشرين يوما واليوم برصاص
محمد725 برصاص الجيش السوري على أثر اقتحام الجيش السوري للمنطقة03NoNo‐05‐2012حمصمزارع قطينةمحمود

استھدفت قوات االمن السورية سيارة مدينة في كمين عند جسر االفتريس في مدينة دوما بريف 03NoNo‐05‐2012حمصوليد عمر سوار726
لمقتله دمشق بالرصاص الحي مما ادى

الط ةن أشكف ال ة اش ة ا إ ت ا إ ال األ ا جنبالط727 مباشرة بالرأس03NoNo‐05‐182012دمشقحي كفر سوسةعدي برصاص األمن السوري بإصابته إصابة
الحافي728 عائد من عمله03NoNo‐05‐2012دمشقدارياجالل تمت تصفيته من قبل قوات األمن وھو

مالزم اول استھدفت سيارته بكمين  قامت قوات االمن السورية بنصبه  في طريق كفير الزيت 03YesNo‐05‐2012دمشقبرزةفراس طه729
بوادي بردى

http://youtu.be/q03vlb7I3Joاستھدفت سيارته بكمين  قامت قوات االمن السورية بنصبه  في طريق كفير الزيت بوادي بردى03NoNo‐05‐2012دمشقمحمد عبد اللطيف ھندية730

http://youtu.be/q03vlb7I3Joاستھدفت سيارته بكمين  قامت قوات االمن السورية بنصبه  في طريق كفير الزيت بوادي بردى03NoNo‐05‐2012دمشقمحمد احمد ھندية731

على أيدي قوات األمن وقد سلمت جثته يوم األربعاء مع وجود تشوھات كبيرة في الوجه والجسم 03NoNo‐05‐222012حلبتادفعبدالمنعم حاج اسماعيل732
توضح تعرضه لتعذيب شديد

حاوي733 طالب قتل في المدينة  الجامعية خالل مداھمات مدينة حلب03NoNo‐05‐2012ادلبمحمد
الياسين734 رضوان بطيخعبدالرزاق أخوه03NoNo‐05‐2012ادلبكفر واعتقل عمله من أخيه مع عودته خالل الجيش http://youtuبرصاص be/rex3LksyUW0 الياسين734 رضوان 2012ادلبكفر بطيخعبدالرزاق 05 03NoNoعمله واعتقل أخوه http://youtu.be/rex3LksyUW0برصاص الجيش خالل عودته مع أخيه من
السيد735 خضر وھي متزوجة ولھا 4 أطفال03NoNo‐05‐2012انثىادلبجسر الشغور   قرية تل أعورحميدة برصاص قناص  في منطقة سھل الغاب بريف حماة قتلت

http://youtu.be/rHVN3z4mQl0قتل برصاص األمن السوري على الطريق الدولي في معرة النعمان وھو متزوج وله 8 أوالد03NoNo‐05‐602012ادلبتلمنسخليل اسماعيل األحمد736

األمن اقتحا اثناء قتل حلب جامعة ف أول سنة اقتصاد طالب وھو السوري األمن برصاص جامعة حلب قتل اثناء اقتحام األمن 03NoNo‐05‐2012ادلبخان شيحونأحمد ھنداوي737 السوري وھو طالب اقتصاد سنة أولى في األمن برصاص
للسكن الجامعي

برصاص األمن السوري وھو طالب ھندسة كھرباء  في جامعة حلب قتل اثناء اقتحام األمن للسكن 03NoNo‐05‐2012ادلبيزن عبود738
الجامعي

ال األ ل ق ل ة ا ا ال ك ال ف ة ال لطا ا قتل حلب من قبل األمن السوري وھو 03NoNo‐05‐2012ادلبسامر قواس739 لطابق5الوحدة17 في السكن الجامعي بجامعة من رميا قتل
طالب في جامعة حلب
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عمر740 حاج طه قتل برصاص األمن السوري03NoNo‐05‐2012الرقةعبدهللا
الكحم741 حسن http://youtu.be/6XKr7Fr9exUبرصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012ديرالزورالجبيلةجاسم
العمران742 النمش عيادة مدينة موحسن04NoNo‐05‐2012ديرالزورمو حسناحمد برصاص عصابات االسد الغادرة في

ش43 ال نةخال 2012اةاللطا 0 وجد04 حيث حماه شرقي الوسطاني الفان منطقة في االمن قوات يد على قتل القرية وخطيب hإمام // b / AJ Vd 0 الدرويش743 خالد ي وج 04NoNo‐05‐2012حماةاللطامنةمحمود ي   ر ي  و ن ي   ن  و  ى ي  ل  ري  يب و م إ
اختطافه جثمانه ظھر اليوم،  وذلك بعد

http://youtu.be/gAJBVdyyaz0

استھداف الحاجز االمني العسكري  المتواجد عند دوار العجزة لسيارته المدنية و  قام االمن 04NoNo‐05‐2012حماةمحي الدين نداف744
بخطف جثته

االمن قام و المدنية لسيارته العجزة دوار عند المتواجد العسكري االمني الحاجز استھداف علي745 الشيخ الحاجز االمني العسكري  المتواجد عند دوار العجزة لسيارته المدنية و  قام االمن 04NoNo‐05‐2012حماةعماد استھداف
بخطف جثته

ملقب بأبو زيد قتل على ايدي قوات األمن وال زالت جثته حتى االن محتجزة لدى االمن في حاجز 04NoNo‐05‐2012حماةصورانحسين محمود عبدالسالم746
طبيش مفرق تل جعفر جانب مزرعة

حمص  مخيم العائدين  اثر تعرضه الطالق الرصاص من قبل قوات األمن  عند سجن البلوني04NoNo‐05‐2012جنسيات اخرىفلسطينربحي درباس747

السيد748 .  قتل على يد قوات األمن في حي القصور(أبو صخر)04NoNo‐05‐2012حمصحي الربيع العربيمحمد
أيوب749 محمد برصاص قناص04NoNo‐05‐2012حمصالرستنخالد

ال قالقال ل ق ل أ المصري750 العزيز قناص04NoNo‐05‐2012حمصالقصورعبد http://youtu.be/A0kzf0Bfa6cيدعى أبو علي قتل برصاص
الشافي751 األمن04NoNo‐05‐2012حمصتدمرمحمد استھدفت  سيارته من قبل قوات
حوى752 /http://youtu.beمتأثرا بجراحه04NoNo‐05‐2012دمشقدومابسام
درويش753 اسماعيل رصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقالتضامنمحمد
الحسين754 http://youtu.be/ElMdxuBZ0YMبرصاص االمن04NoNo‐05‐2012دمشقالمليحةعمر
الكردي755 رصاص قوات االمن04NoNo‐05‐252012دمشقالتضامنايمن
طه756 رصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقالتضامناسامة
كوسجي757 http://youtu.be/mcLFgqlبرصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةاحمد M1E جي وو نقر و ص /ttp://youtu.beبر c gq _
شوربا758 http://youtu.be/F81FfDk_fEkبرصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةمالك
طويلة759 دياب برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةمحمد
تركية760 برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةطارق
حجل761 زياد االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةمحمد قوات برصاص حجل761 زياد برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةمحمد
زريق762 بكري منزله04NoNo‐05‐2012حلبالسكريمصطفى قامت قوات األمن بذبحه وھو داخل
زريق763 مصطفى منزله04NoNo‐05‐2012حلبالسكرياحمد قامت قوات األمن بذبحه وھو داخل
عرعور764 محمد منزلھا04NoNo‐05‐2012انثىحلبالسكريفاطمة قامت قوات األمن بذبحھا وھي داخل
كعكة765 الغن 162012طفلحلبعبد 05 04NoNoالدولة يف ة ظاھ ف ن األ قوات صاص ب اصابته httpنتيجة // o t be/9AOT4RV2S E كعكة765 الغني http://youtu.be/9AOT4RV2SxEنتيجة اصابته برصاص قوات األمن في مظاھرة سيف الدولة04NoNo‐05‐162012طفلحلبعبد
الفرھودي766 عبو علي اإلنصاري04NoNo‐05‐2012حلبالصاخورمحمد قتل على يد قوات االمن  في حي
البكري767 المجيد عبد تل جعفر جانب مزرعة طبيش04NoNo‐05‐2012ادلبالتمانعةسامر حتى االن محتجز من قبل االمن في حاجز مفرق وھومازال
فضل768 ابراھيم الريفية في قرية ابلين04NoNo‐05‐2012ادلباحسممحمد على ايدي قوات االمن  في مشروع التنمية قتل

ات ل ةل ا لال ةا الالذق نة ف ال اغت اال ا ق قا ال اال ل مديراتي769 سليم مدينة الالذقية04NoNo‐05‐2012ادلبالبارةعلي في رجل االعمال قامت قوات االمن باغتياله
أّمھان770 يد قوات االمن عند محافظة حماة على الطريق الدولي صباح ھذا اليوم04NoNo‐05‐2012ادلبمعرة النعمانأحمد على قتل
الحسن771 القادر برصاص قوات األمن المتواجدة على حاجز االوتوستراد الدولي جانب القرية04NoNo‐05‐2012ادلبمزرعة طبيشعبد قتل

الحسن772 طبيشروعة القرية04NoNo‐05‐302012انثادلبمزرعة جانب الدولي االوتوستراد حاجز عل المتواجدة األمن قوات برصاص قتلت سيدة وھي الحسن772 االوتوستراد الدولي جانب القرية04NoNo‐05‐302012انثىادلبمزرعة طبيشروعة برصاص قوات األمن المتواجدة على حاجز قتلت سيدة وھي

أبوجبار اصيب بجلطة دماغية وعندما حاولوا اسعافه للمشفى قامت قوات االمن الموجودة على 04NoNo‐05‐2012درعاصيداسميح عبد الرحمن عوض المحاميد773
لوفاته ادى احد الحواجز بمنع مرورھم  مما

ا774 ال فال د عاداعلا 2012د 05 04NY حتى الموت ثم  تدمير السرفيس عند حاجز علماباطالق النار عليه ثم تعذيبه االمن قوات قامت الجاموس774 فالح احمد يس04NoYes‐05‐2012درعاداعلموسى ر ير م و ى يب م ي ر ق ب جز ن و
الذي كان يعمل عليه

الزوباني775 منصور على ايدي قوات األمن04NoNo‐05‐2012درعااليادودةمحمدخير متأثرا بجراحة التي اصيب بھا من قبل اسبوع
الحلقي776 عبدالرؤوف تحت التعذيب04NoYes‐05‐2012درعاجاسم حي العاليةيحيى
الحلقي777 مبارك محمد العاليةقاسم حي التعذيب04NoYes‐05‐2012درعاجاسم تحت الحلقي777 مبارك محمد 2012درعاجاسم حي العاليةقاسم 05 04NoYesتحت التعذيب
الحلقي778 عبدالرؤوف عدنان تحت التعذيب04NoYes‐05‐2012درعاجاسم حي العاليةغسان
المصري779 كميتي احمد برصاص قوات االمن04NoNo‐05‐2012درعادرعا البلدعيسى
الريس780 مھدي المنازل05NoNo‐05‐232012حمصالغنطوزكريا إثر سقوط قذيفة ھاون قرب أحد
مبارك781 محمد 2012حمصالوعرھشام 05 05NoNoالجيش قوات برصاص غنطو ف قتل مبارك781 محمد الجيش05NoNo‐05‐2012حمصالوعرھشام قتل في غنطو برصاص قوات
العلي782 فوزي الجيش05NoNo‐05‐2012حمصالوعروبسام قتل في غنطو برصاص قوات
العيسى783 نمر الجيش05NoNo‐05‐2012حمصالوعرحمزة قتل في غنطو برصاص قوات
جوخدار784 الجيش05NoNo‐05‐292012حمصالوعراحمد قتل في غنطو برصاص قوات
قاق8 ال ةخال 2012الخال 0 نزله0 ل ا ط ق hاث // b / الدقاق785 http://youtu.be/PFV_KZ4‐48Uاثر سقوط ھاون على منزله05NoNo‐05‐2012حمصالخالديةخالد

الجبولي786 برصاص قوات األمن05NoNo‐05‐2012حمصباب الدريبمالذ
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نضال787 شرطي منشق05YesNo‐05‐2012حلبأبو
الھوية788 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةمجھول
الھوية789 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةمجھول
مندو790 علي ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةابو اعدام و790 ي 2012قبرزبو 05 05NoNoي ي م 
بوبس791 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةأنور
بوبس792 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةعامر
كرم793 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةغياث
الھرايسي794 ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةخالد اعدام الھرايسي794 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةخالد
الحفيري795 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةوليد
ناجي796 اعدام ميداني05NoNo‐05‐2012دمشقبرزةأحمد
الحسين797 أحمد http://youtu.be/EJkhpxDdyi8عسكري من الجيش الحر قامت قوات األمن بأستھداف سيارته قرب  سراقب05YesNo‐05‐2012ادلبكفرومةماجد
الب798 كان د ةح 2012ادلكف 05 05YNاق ق ته ا تھداف أ ن األ ات ق ت قا ال ش ال ن ك httع // t b /EJkh Dd i8 البرو798 ركان http://youtu.be/EJkhpxDdyi8عسكري من الجيش الحر قامت قوات األمن بأستھداف سيارته قرب  سراقب05YesNo‐05‐2012ادلبكفرومةمحمد
صبحي799 http://youtu.be/EJkhpxDdyi8عسكري من الجيش الحر قامت قوات األمن بأستھداف سيارته قرب  سراقب05YesNo‐05‐2012ادلبكفرومةمحمود
قناص800 سليم انه متزوج وأب ألربعة أطفال05NoNo‐05‐482012حماةجراجمةخالد قرية كفرتخاريم في إدلب، ودفن ھناك، يذكر قرب قتل
شقير801 أنور برصاص قناصة06NoNo‐05‐2012درعاالجيزةمحمد

ن ال لل شال لف أل العرنوس802 دمشقالتلعلي برصاص األمن السوري06NoNo‐05‐2012ريف

إعدم ميدانيا في منزله أمام والدته وقامت قوات االمن بخطف جثته وھو متزوج منذ 5 شھور06NoNo‐05‐272012دمشقالمزةمعاذ عباس803

النجار804 هللا حاجز باب تدمر06NoNo‐05‐2012حمصحي باب تدمرعبد قتل  بقذيفة مسمارية  داخل منزله من
العوض805 برصاص األمن السوري06NoNo‐05‐2012حمصحي الربيع العربيخالد
عليھا806 التعرف يتم األمن السوري06NoNo‐05‐2012انثىحمصحي الربيع العربيلم سيدة  من عائلة الجويد قتلت برصاص
الدھام807 محمود االمن06NoNo‐05‐2012حمصحي الربيع العربيعلي قوات قتل  في حي الخالدية برصاص
الضعيف808 الھادي العبد الجيش06YesNo‐05‐2012ادلبحاساحمد http://youtu.be/10ccTdaGvVcعسكري منشق قتل على يدقوات ي ي ھ جيشبسب و ي ى ل ق /ttp://youtu.beري 0cc daG c
الحالق809 http://youtu.be/10ccTdaGvVcقتل بقذيفة استھدفت  بلدة كفرسجنة06NoNo‐05‐2012ادلببسامسمصطفى

عثر على جثته في مقبرة جماعية بالقرب من احد حواجز الجيش السوري في اورم الجوز وقد 06NoNo‐05‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية810
أكلت الحيوانات الجثة

وقدةة الجوز اورم في السوري الجيش حواجز احد من بالقرب جماعية مقبرة في جثته على عثر الھوية811 الجيش السوري في اورم الجوز وقد 06NoNo‐05‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول في مقبرة جماعية بالقرب من احد حواجز جثته على عثر
أكلت الحيوانات الجثة

عثر على جثته في مقبرة جماعية بالقرب من احد حواجز الجيش السوري في اورم الجوز وقد 06NoNo‐05‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية812
أكلت الحيوانات الجثة

وقد الجوز او ف و ال الجيش حواجز احد ن ب بالق اعية ج ة قب ف جثته عل عث الجيش السوري في اورم الجوز وقد 06NoNo‐05‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية813 في مقبرة جماعية بالقرب من احد حواجز جثته على عثر
أكلت الحيوانات الجثة

عثر على جثته في مقبرة جماعية بالقرب من احد حواجز الجيش السوري في اورم الجوز وقد 06NoNo‐05‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية814
أكلت الحيوانات الجثة

ق ال ا ف ال ش ال ا ا الق ة ا ة ق ف ثت ل ث الجيش السوري في اورم الجوز وقد 06NoNo‐05‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية815 في مقبرة جماعية بالقرب من احد حواجز جثته على عثر
أكلت الحيوانات الجثة

   مجند منشق وقد استشھد بسبب رفضه اطالق النار على المتظاھرين السلميين , قتل منذ(الغزال)06YesNo‐05‐2012حلبالبابمحمد عدنان األشقر816
جثته 3 أشھر وحتى اليوم حتى تم تسليم

الداحول817 مصطفى كفرسجنة06NoNo‐05‐2012ادلببسامسعمر قتل بقذيفة دبابة استھدفت  بلدة
المصطفى818 عمر جامع البعاج07NoNo‐05‐2012ديرالزورمحمد قتل اثر انفجار سيارة مفخخة جانب
المحيسن819 جامع البعاج07NoNo‐05‐2012ديرالزورابراھيم قتل اثر انفجار سيارة مفخخة جانب
أبوھارون820 الخلف عيسى االمن07YesNo‐05‐2012ديرالزورالشعيطاتحبيب http://youtu.be/0EB17عسكري منشق قتل علي يد قوات 6EOQA نى و ي ي ق pري //y / _ Q
العمر821 جاجان االمن07YesNo‐05‐2012ديرالزورالشعيطاتمحمود عسكري منشق قتل علي يد قوات
العبدهللا822 سلطان محمد االمن07YesNo‐05‐2012ديرالزورذيبانخالد عسكري منشق قتل علي يد قوات
الجودية823 فرحان علي http://youtu.be/U‐lWvdm1lFUعلى يد قوات االمن07NoNo‐05‐2012ديرالزورموحسنمحمد
العفر824 ابراھيم مطر االمن07YesNo‐05‐2012ديرالزورھجينحسين قوات يد علي قتل منشق عسكري العفر824 ابراھيم مطر 2012ديرالزورھجينحسين 05 07YesNoاالمن عسكري منشق قتل علي يد قوات
الكدروا825 قوات االمن07NoNo‐05‐2012الحسكةغويرانعمار استھدافه بطلق ناري بالبطن من قبل
العواك826 حمد برصاص االمن السوري.07NoNo‐05‐122012طفلالحسكةغويرانعبدالحميد
قاروط827 برصاص قناص07NoNo‐05‐2012حمصجورة الشياحنزار
العل828 نواف 2012حمصالوعرمحمد 05 07NoYesتعذيبه اثناء عظامه كسرت وقد العسكري األمن اقيبة ف التعذيب تحت قتل العلي828 نواف كسرت عظامه اثناء تعذيبه07NoYes‐05‐2012حمصالوعرمحمد تحت التعذيب في اقيبة األمن العسكري وقد قتل
عوده829 محمد العسكري07NoYes‐05‐2012حمصغازي قتل تحت التعذيب في  فرع االمن
البيطار830 الناصر قتل برصاص قناص07NoNo‐05‐2012حمصالقصورعبد
سوق831 شيخ آل االمن بقتله07NoNo‐05‐2012حمصالقصورمن تم حرق جثته بعد ان قامت قوات
ق832 خ ش 2012انثالقآل 0 ا0 قتل اال ا ق قا ا ا ثت ت hة // b / d سوق832 شيخ آل االمن بقتلھا07NoNo‐05‐2012انثىحمصالقصورمن http://youtu.be/D_dSn_Xv32Eسيدة تم حرق جثتھا بعد ان قامت قوات
سوق833 شيخ آل االمن بقتله07NoNo‐05‐2012حمصالقصورمن http://youtu.be/D_dSn_Xv32Eتم حرق جثته بعد ان قامت قوات
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الغفري834 قتل برصاص االمن07NoNo‐05‐2012حمصالقصورماھر
الغفري835 قتل برصاص االمن07NoNo‐05‐2012حمصالقصورمصطفى 
اللوش836 http://youtu.be/1kTok8xUnlQإثر القصف07NoNo‐05‐2012حمصالخالديةمسعود
النايف837 االمن07NoNo‐05‐2012حمصالبياضةأنس برصاص http://youtu.be/zVj92qw‐SzMقتل ي837 2012صبيس 05 07NoNoن ص  http://youtu.be/zVj92qwل بر SzM
أمون838 المنطقة07NoNo‐05‐2012حمصالقصيرنادر بسبب القصف المدفعي العنيف على
شويحة839 الكريم المنطقة07NoNo‐05‐2012حمصالقصيرعبد بسبب القصف المدفعي العنيف على
دخان840 هللا  عبد االمن السوري له07YesNo‐05‐2012دمشقالتلوسيم مالزم اول منشق قتل اثر كمين نصبته قوات
دخان841 هللا عبد له07YesNo‐05‐2012دمشقالتلزاھر السوري االمن قوات نصبته كمين اثر قتل منشق مجند دخان841 هللا  عبد االمن السوري له07YesNo‐05‐2012دمشقالتلزاھر مجند  منشق قتل اثر كمين نصبته قوات
الكعك842 أحمد دمشقضميرمحمد http://youtu.be/Q60vjfnWpJsقتل إثر قذيفة ھاون07NoNo‐05‐122012طفلريف
رزق843 http://youtu.be/nxY1AwudaE0قتل إثر قذيفة ھاون07NoNo‐05‐2012دمشقالضميرعالء
بكران844 محمد أريحا07NoNo‐05‐2012ادلبمرعيانراشد http://youtu.be/Olm0hOOUczkقتل برصاص قوات األمن على مدخل
باكي845 صطف د يحاح 2012ادلا 05 07NNالد أل ز الخ ا لش قه ط ف كان ا عند ن اال ات ق httقتلت // t b /40XDiR6Rh U باكير845 مصطفى http://youtu.be/40XDiR6RhyUقتلت قوات االمن عندما كان في طريقه لشراء الخبز ألوالده07NoNo‐05‐2012ادلباريحامحمد

سيدة توفيت متأثرة بجراحھا التي أصيبت بھا برصاص األمن منذ 15 يوماو كانت التزال تحت 07NoNo‐05‐2012انثىدرعاالمتاعيةمجدولين محمود الحريري846
العناية المشددة

جباري847 داخل منزله07NoNo‐05‐2012حماةقبر فضةحسين http://youtu.be/aclpGoMKEpAقامت قوات االمن بذبحه ومن ثم احراقه
ا فضةل لاةق ل ق ث ذ ق ق جباري848 داخل منزله07NoNo‐05‐2012حماةقبر فضةعلي http://youtu.be/aclpGoMKEpAقامت قوات االمن بذبحه ومن ثم احراقه

جباري849 داخل منزله07NoNo‐05‐2012حماةقبر فضةعوض http://youtu.be/aclpGoMKEpAقامت قوات االمن بذبحه ومن ثم احراقه
جباري850 داخل منزله07NoNo‐05‐2012حماةقبر فضةمحمد http://youtu.be/aclpGoMKEpAقامت قوات االمن بذبحه ومن ثم احراقه
الرحيل851 داخل منزله07NoNo‐05‐2012حماةقبر فضةفارس قامت قوات االمن بذبحه ومن ثم احراقه
عدلة852 أبو داخل منزلھا07NoNo‐05‐2012انثىحماةقبر فضةزھرة http://youtu.be/aclpGoMKEpAقامت قوات االمن بذبحھا ومن ثم احراقھا
الخليل853 الدين محي اسعافه إلى خان شيخون07NoNo‐05‐2012حماةقرية التوينيمحسن اصابة خطيرة وتوفي عندما حاول األھالي http://youtu.be/oPqRyf_mtdkأصيب
الھوية854 االمن07NoNo‐05‐2012حماةاألشرفيةمجھول http://youtu.be/HvaTUGLNpkMاصابة بالرأس على يد قوات
الكرم855 وھو متزوج وله 3 أطفال08NoNo‐05‐352012حماةطريق حلبإياد بطلقتين واحدة بالخاصرة وأخرى بالقلب أصيب رم بإي لريق 3 و زوج و و ب ب رى و ر ب و ين ب يب
العيون856 ابو برصاص قناص08NoNo‐05‐2012حماةكرنازاحمد
العباس857 يوسف نصب له في ريف حلب08YesNo‐05‐2012حماةحلفاياحسان عمار وھو شرطي منشق قتل اثر كمين http://youtu.be/‐E5fq2nq0zMأبو
الرسالن858 على المدينة08NoNo‐05‐502012انثىادلبالتمانعةخولة http://youtu.be/OENwWfMvuAsجراء القصف العشوائي لقوات الجيش
الرسالن859 القارد عبد المدينة08NoNo‐05‐2012ادلبالتمانعةنجدات على الجيش لقوات العشوائي القصف http://youtuجراء be/AZe8qIKWwWw الرسالن859 القارد عبد على المدينة08NoNo‐05‐2012ادلبالتمانعةنجدات http://youtu.be/AZe8qIKWwWwجراء القصف العشوائي لقوات الجيش
حرصوني860 محمود الجيش السوري08NoNo‐05‐2012ادلباريحافراس قبل متأثراً  بجراحه جراء إطالق النار عليه من
األسعد861 حسيب اطالق نار عشوائي08NoNo‐05‐2012ادلبحفسرجةأسعد
الكوز862 رجب اطالق نار عشوائي08NoNo‐05‐2012ادلبحفسرجةماجد
قاض863 ياسر 2012ادلبمعرتمصرينعالء 05 08NoNoعشوائ نا اطالق
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المارديني885 عمر على يد قوات االمن09NoNo‐05‐2012دمشقعرطوزأبو
عوكر886 محمد برصاص قوات الجبش السوري09NoNo‐05‐502012دمشقالزبدانييونس
الطوخي887 الھادي جيش النظام السوري09NoNo‐05‐2012دمشقدوماعبد برصاص األمن السوري وھو من المنشقون عن
إدريس888 فيصل الجيش09NoNo‐05‐2012حمصباباعمروفراس قوات برصاص ريس888 إ ل ي س رور ب 2012صب 05 09NoNoجيش و  ص  بر
بكور889 احمد http://youtu.be/okmJlhz4mFAبالقصف العشوائي09NoNo‐05‐222012حمصتلبيسةيوسف
النعيمي890 علي محمد http://youtu.be/7RurT_DLllMبرصاص قوات الجيش09NoNo‐05‐2012حمصكرم الزيتونحمزة
التركاوي891 بقذيفة اربي جي09NoNo‐05‐2012حمصالخالديةغانم http://youtu.be/PsQAq8GoT90مقلب بابو فھد قتل  بسبب إستھداف منزله
رضوان892 ھودكامل األمن09NoNo‐05‐2012حمصباب قناص http://youtuبرصاص be/mEUm9HfFUWI
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الھوية935 قتل بالتفجيرات االرھابية10NoNo‐05‐2012دمشقالصالحيةمجھول
الجعفري936 قتل بالتفجيرات االرھابية10NoNo‐05‐2012انثىدمشقكفرسوسةسارية
الدين937 زين أحمد برصاص قناصة10NoNo‐05‐2012انثىدمشقبقينرائدة
الكعك938 دمشقالضميرصبرة األمن10NoNo‐05‐2012انثىريف قوات برصاص قيربر938 2012ىري 05 10NoNoن و  ص  بر
خليفة939 عائلة )10NoNo‐05‐2012دمشقالضميرمن   برصاص قوات األمن(خميس
الھوية940 طفلةدمشقالضميرمجھول ‐ برصاص قوات األمن10NoNo‐05‐42012انثى
الھوية941 برصاص قوات األمن10NoNo‐05‐2012دمشقالضميرمجھول
الھوية942 األمن10NoNo‐05‐2012دمشقالضميرمجھول قوات برصاص الھوية942 برصاص قوات األمن10NoNo‐05‐2012دمشقالضميرمجھول
البرم943 أبراھيم محمود لعمله10NoNo‐05‐2012درعاصيداعبدالرحمن http://youtu.be/5rYgUAHNP5Uاصيب برصاص قناص أثناء توجھه

http://youtu.be/0mOqq2Z5Tswأبو شادي عثر عليه على طريق ام ولد جبيب وعالمات التعذيب والتشويه ظاھرة على الجثة10NoYes‐05‐2012درعاام ولدمحمد قاسم الحراكي944

بش945 ع عبا تاطال شقح 2012د 05 11NNن اال ات ق د عل عربش945 عباس على يد قوات االمن11NoNo‐05‐2012دمشقحرستاطالب
زريق946 خير http://youtu.be/lzZ48yK2j3cطفل قنص عند شارع حلب11NoNo‐05‐2012طفلدمشقدومامحمد
زريق947 خير حفيده11NoNo‐05‐2012دمشقدومامحمد http://youtu.be/lzZ48yK2j3cقنص عندما حاول اسعاف
النايف948 نايف متطوع عسكري المتقاعد قتل بالتفجيرات االرھابية11YesNo‐05‐702012حمصالقصيرمحمد

نط ال قالالقا ل ق ل ط لف ف ط زنطح949 خالد القادر قبل قوات االمن11NoNo‐05‐2012حمصالوعرعبد من ھو مھندس كان مخطوف لفتره طويله 
الشحاده950 سليمان قتل برصاص االمن11NoNo‐05‐2012حمصالنقيرةعلي
دحروج951 بالرأس وتوفي امام ولده11NoNo‐05‐362012حلبصالح الدينعمر http://youtu.be/NqKChc0vQXUمتزوج ولديه خمسة اوالد اصيب بطلق ناري

كادري952 البابوائل 2012حلبمدينة 05 11YesNo تمت تصفيته على يد قوات الجيش مجند برتبة مساعد في ديرالزور ( خريج معھد معلوماتية ) كادري952 11YesNo‐05‐2012حلبمدينة البابوائل
اثناء محاولته االنشقاق

ريحاوي953 أحمد حماه11NoNo‐05‐2012ادلبأريحامحمد ريف http://youtu.be/msrl‐U_Unf0قتل أثناء توجھه إلى عمله في
سرميني954 http://youtu.be/rmTGx3L1Li0قتل على ايدي قوات االمن11NoNo‐05‐2012ادلبسلقينعبدو
الفريج955 علي على سيارته المدنية11NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونفھد على يد قوات االمن حيث تم رمي الرصاص ريج ي ونھ ي يبن ر ي ى ص ر ي ر م ي ن و ي ى
الحسيان956 حمدو على سيارته المدنية11NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونعيسى على يد قوات االمنحيث تم رمي الرصاص
المحاميد957 احمد االمن11NoNo‐05‐2012الحسكةتل ديابمحمد قتل في قرية راس العين برصاص
محمد958 االمن11NoNo‐05‐2012الحسكةقرية العامريةجاسم قتل في قرية راس العين برصاص
الخليف959 حناياأحمد االمن11NoNo‐05‐2012حماةأبو قوات يد على قتل المبعوجة قرية في متواجدا كان الخليف959 يد قوات االمن11NoNo‐05‐2012حماةأبو حناياأحمد كان متواجدا في قرية المبعوجة  قتل على
الجابر960 الحميد دراجة نارية11NoNo‐05‐242012حماةالقصورعبد دھس من قبل مصفحة أثناء ركوبه على
الھوية961 دراجة نارية11NoNo‐05‐2012حماةالقصورمجھول دھس من قبل مصفحة أثناء ركوبه على

زكريا962 أحمد للخبز من الفرن بحي طريق السد11NoNo‐05‐112012طفلالقنيطرةالجوالنعمر المحطة اصيب برصاص قناصة أثناء احضاره درعا في ييسكن ي

الشعار963 بسبب التفجيرات االرھابية11NoNo‐05‐452012دمشقببيالخلود
الضميري964 التفجيرات االرھابية11NoNo‐05‐112012طفلدمشقببيالتسنيم وھي من ذوي االحتياجات الخاصة قتلت في
الضميري965 آل من ذوي االحتياجات الخاصة قتل  في التفجيرات االرھابية11NoNo‐05‐2012دمشقببيالمن

ل الخل ةهللا ف لكن اا ش ال النا اطال ف ف قتل الخليل966 محمد هللا العشوائي12NoNo‐05‐2012ادلبكنصفرةعبد قتل في كفرعويد  بسبب اطالق النار
القدي967 أحمد طفلةادلبقوقفينمريم ‐ http://youtu.be/bsXXgUZ95Jsبرصاص األمن أمام منزلھا12NoNo‐05‐52012انثى
الھوية968 بسبب اطالق النار العشوائي12NoNo‐05‐2012ادلبكفرعويدمجھولة
العسل969 ابو طايل في مشفى  الرمثا12NoYes‐05‐202012درعاتل شھابعصام تعرض للتعذيب على يد قوات االمن وتوفي
قلوش970 يوسف هللا http://youtu.be/K5Lpf5w2kzsبرصاص قناصة12NoNo‐05‐2012درعاالحراكعبد
المرعي971 نواف له12YesNo‐05‐2012درعاغباغبحسين مجند منشق قتل اثر كمين تعرض

يسكن في حي الغوطة يعمل سائق تكسي وتم اختطافه يوم الخميس على يد قوات األمن و توفي 12NoNo‐05‐412012حمصتدمراسماعيل أحمد العمّير972
بجراحه متأثراً

http://youtu.be/EQ8_bkzV48w
ر  بجر

الھوية973 http://youtu.be/ACST3aZxZp0برصاص قوات االمن12NoNo‐05‐2012حمصجورة الشياحمجھول
أيوب974 المدينة12NoNo‐05‐2012حمصالرستنإبراھيم جراء القصف العشوائي على
الدالي975 http://youtu.be/98TWEKFAi5wقتل تحت التعذيب12NoYes‐05‐2012حمصالرستنناظم
رمضان976 عيسى المنطقة12NoNo‐05‐2012حمصباباعمروعلي اجتياح بعد االمن قوات خطفته حيث اليوم عليه التعرف تم امام وھو رمضان976 عيسى 2012حمصباباعمروعلي 05 12NoNoاالمن بعد اجتياح المنطقة امام  تم التعرف عليه اليوم حيث خطفته قوات وھو
األحمد977 حسين التعذيب12NoYes‐05‐2012حمصباباعمرومحمد اعتقل  منذ فترة وقتل تحت
الھوية978 جثته12NoNo‐05‐2012حمصالقصورمجھول http://youtu.be/hN_vyQZtszsقامت قوات الجيش الحر بانتشال
الھوية979 جثته12NoNo‐05‐2012حمصالقصورمجھول http://youtu.be/hN_vyQZtszsقامت قوات الجيش الحر بانتشال
الدين980 شمس موس 2012حمصالقصيرأحمد 05 12NoNoالضبعة طريق عل وھو بتصفيته الجيش قوات http://youtuقامت be/VKg2vjxKn08 الدين980 شمس موسى طريق الضبعة12NoNo‐05‐2012حمصالقصيرأحمد http://youtu.be/VKg2vjxKn08قامت قوات الجيش بتصفيته وھو على
عفوف981 قتل في جسر الشغور وھو مجندمنشق12NoNo‐05‐2012دمشقحرستافادي

تسكن في خان الشيح  جديدة عرطوز أصيبت برصاصة من قبل حاجز لقوات األمن  حينما كانت 12NoNo‐05‐2012انثىجنسيات اخرىفلسطينرانيا طه982
جنينھا ايضا لوفاة عائدة الى منزلھا وھي حامل مما ادى

ة983 ا خ ةا الل 2012شقال 0 ة12 النشا ة ل ف األ hا // b / l خواجة983 بدر http://youtu.be/plwmumex1e4برصاص األمن في بلدة النشابية12NoNo‐05‐2012دمشقالبالليةماھر
الھوية984 طفلةدمشقالضميرمجھول ‐ سيارة نقل خاص12NoNo‐05‐2012انثى قامت قوات االمن بقنصھا وھي داخل
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الجيش985 سعيد http://youtu.be/AqBmRAwgqRMبقذيفة الشيلكا12NoNo‐05‐2012دمشقدوماياسين
الدرة986 http://youtu.be/VQ3CoJ_rZW8برصاص قناص12NoNo‐05‐172012طفلدمشقدومااسامة
قصار987 http://youtu.be/_BtVx6KnxoQبرصاص قناص12NoNo‐05‐2012دمشقدومابسام
القاسم988 وحيد عبدالكريم المدينة12NoNo‐05‐2012حماةموركنادر على العشوائي القصف http://youtu.be/cVz99qrCcs0إثر
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الخولي1040 االمن14NoYes‐05‐2012حمصالقصيرأيوب http://youtu.be/iFEcwbUPfC8قتل اثر التعذيب على يد قوات
الصليبي1041 عدنان االمن14NoYes‐05‐2012حمصالقصيرمحمد http://youtu.be/iFEcwbUPfC8قتل اثر التعذيب على يد قوات
ريمي1042 محله في السوق14NoNo‐05‐2012حمصغياث قتل على يد قوات االمن اثناء ذھابه لتفقد
السلمون1043 السوق14NoNo‐05‐2012حمصھيثم في محله لتفقد ذھابه اثناء االمن قوات يد على قتل ون1043 م 2012صي 05 14NoNoوق ي  ب   ء  ن  و  ى ي  ل 
الدين1044 عز طفالن14NoNo‐05‐2012حمصجھاد قتل برصاص قناص متزوج ولديه
الطويل1045 قوات الجيش14NoNo‐05‐2012حمصالرستنخالد http://youtu.be/k6EUdOOwtEsملقب بأبو النور مجند منشق قتل برصاص
الرجو1046 محمد النار بشكل عشوائي14NoNo‐05‐2012حماةكفرزيتامصطفى رجل مسنّ  توفي من شدة الخوف إثر إطالق
السعيد1047 المحمد اديب مسكينسعيد المدرسة14NoNo‐05‐152012طفلدرعاالشيخ من عودته اثناء االمن قوات برصاص السعيد1047 المحمد اديب المدرسة14NoNo‐05‐152012طفلدرعاالشيخ مسكينسعيد من برصاص قوات االمن اثناء عودته
السالمة1048 علي العشوائي14NoNo‐05‐652012درعاالشيخ مسكينعيسى الملقب( أبو اسماعيل) اطالق الرصاص
مبسبس1049 على دراجته النارية14NoNo‐05‐172012طفلدرعامدينة طفسثائر وھو برصاص الجيش المتواجد على الحواجز http://youtu.be/_IZSVheXUFAقتل 
ضفدع1050 دمشقكفر بطنارماح http://youtu.be/zGVnXeBtH0kبرصاص األمن14NoNo‐05‐2012ريف
الخالد1051 اعيل ا يةعيد الزالق 2012دي 05 14NNنة د ال عل ائ ش ال ف الق ة نت قتل الثان اش ال ف ال ف ھ الخالد1051 اسماعيل العشوائي على المدينة14NoNo‐05‐2012ديرالزورالقوريةسعيد في الصف العاشر الثانوي قتل نتيجة القصف وھو
الفرواتي1052 دير الزور14NoNo‐05‐2012حلبمدينة الباباحمد في مجند منشق قتل على يد رجال األمن
شريقي1053 احمد مدينة الرستن.14NoNo‐05‐212012الالذقيةبستان الريحانمحمد اعدام ميداني اثر محاولته االنشقاق في
سميع1054 15NoNo‐05‐2012ادلبعلى يد قوات االمنزكوان

ا فط شأ لا لا ذ ل أث ظ ل ل ة ة ل ق ث ل ق فطراوي1055 أثار التعذيب والحرق15NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونأحمد اثر اقتحام بلدة تمانعة الغاب على جسده تظھر قتل
حبابة1056 أمين االمن15NoNo‐05‐2012ادلبمعرة حرمةصبحي قتل في قرية التمانعة على يد قوات
رحال1057 الرزاق عبد االمن15NoNo‐05‐2012ادلبمعرة حرمةعدنان قتل في قرية التمانعة على يد قوات
المرعي1058 http://youtu.be/VVTYFpUa_i4برصاص األمن15NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونمصعب
حبار1059 محمود النظام منذ ثالثة ايام15NoNo‐05‐2012ادلبسراقبماھر عثر جثته اليوم بعد اختطافه من قبل أمن
العوض1060 محمد الطريق غربي قرية الرصيف15NoNo‐05‐2012حماةقرية الرحيةأحمد قوات االمن بخطفه وقتله ورميه على جانب قامت
العوض1061 علي الطريق غربي قرية الرصيف15NoNo‐05‐2012حماةالرحيةمحمد قوات االمن بخطفه وقتله ورميه على جانب قامت
العواد1062 حماد الطريق غربي قرية الرصيف15NoNo‐05‐2012حماةالرحيةموسى قوات االمن بخطفه وقتله ورميه على جانب قامت و ى يو ير ر ري ربي ريق ب ج ى ي ور و ب ن و
المصري1063 شيخون15NoNo‐05‐2012حماةكفرنبودةنضال http://youtu.be/UQjG6GoBs3Eمن أفراد الجيش الحر قتل في خان
زادة1064 حوري نايف http://youtu.be/4Q5DNn‐TT5Qتوفي متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاص قناص15NoNo‐05‐2012حمصالخالديةوليد
السيد1065 تعرض لشظية في القلب15NoNo‐05‐2012حمصالقصيراحمد
عرفات1066 الحسيب الھال15NoNo‐05‐822012حمصعبد سوق من القريبة البساتين في مذبوحا اليوم ووجد فترة منذ اختفى عرفات1066 الحسيب القريبة من سوق الھال15NoNo‐05‐822012حمصعبد منذ فترة ووجد اليوم مذبوحا في البساتين اختفى
البيطار1067 الرزاق القريبة من سوق الھال15NoNo‐05‐452012حمصعبد منذ فترة ووجد اليوم مذبوحا في البساتين اختفى
الجاسم1068 السوري15NoNo‐05‐2012حمصالقصيرجمعة قتل ذبحا على يد موالين للنظام
المحمود1069 غازي نتيجة القصف العشوائي/http://youtu.beبلدة تل النبي مند15NoNo‐05‐2012حمصالقصيربسام
النب1070 عبد اإلله 2012حمصالقصيرعبد 05 15NoNoند النب httpتل // o t be/ العشوائ القصف نتيجة النبي1070 عبد اإلله نتيجة القصف العشوائي/http://youtu.beتل النبي مند15NoNo‐05‐2012حمصالقصيرعبد
السح1071 العزيز السوري15NoNo‐05‐2012حمصالقصيرعبد قتل ذبحا على يد موالين للنظام
هللا1072 العبد أحمد نتيجة القصف العشوائي15NoNo‐05‐2012انثىحمصالقصير ‐ بلدة سقرجةزينب
الھوية1073 الوجه بشكل تام15NoYes‐05‐2012حمصالقصيرمجھول تم العثور عليھا واثاء  التعذيب  وتشويه

ةالقا الق الق ا ال ل ا ان أ جھام1074 القرية15NoNo‐05‐2012حمصالقصيرحسين من أعدم ميدانيا على الحاجز القريب
الزادور1075 عسكري قتل في درعا15YesNo‐05‐2012حمصالسخنةمحمد
رابعة1076 من قوات األمن15NoNo‐05‐2012حمصالشماسمحمد خالل حملة دھم للحي وإطالق نار كثيف
زقريط1077 من قوات األمن15NoNo‐05‐2012حمصالشماسمحمد خالل حملة دھم للحي وإطالق نار كثيف
زقريط1078 الناصر من قوات األمن15NoNo‐05‐2012حمصالشماسعبد خالل حملة دھم للحي وإطالق نار كثيف
برشلي1079 اخرىفلسطينيأحمد الحي الشماس  حمص15NoNo‐05‐352012جنسيات فلسطيني الجنسية قتل برصاص الجيش في اقتحام 
البكار1080 http://youtu.be/uvkAYjSsebwنتيجة القصف العشوائي15NoNo‐05‐2012درعاداعلأيمن
غنيم1081 محمد أب ألربع أوالد15NoYes‐05‐452012درعاالغارية الشرقيةمعروف قتل تحت التعذيب في سجون النظام وھو وم ربع ب و و م جون ي يب
المغربي1082 شعبان قوات االمن15NoNo‐05‐2012دمشقالزبدانيبالل يد كفير يابوس  قتل في عسال الورد على
شلة1083 اليوم متأثرا بجراحه15NoNo‐05‐2012دمشقحرستاحسان http://youtu.be/nbOIZIm9_skاصيب في جمعة( ان تنصروا هللا ينصركم )وتوفي
سيوفي1084 انثىدمشقكفربطناليليان ‐ http://youtu.be/1P15Xoq6Mawقامت قوات األمن بقنصھا15NoNo‐05‐62012طفل
الجوجو1085 ھامدة15NoNo‐05‐172012دمشقالتلعمار جثة لذويه واعيد يومين منذ باختطافه االمن قوات قامت الجوجو1085 172012دمشقالتلعمار 05 15NoNo.لذويه جثة ھامدة قامت قوات االمن باختطافه منذ يومين واعيد
الطوخي1086 موسى قناص15NoNo‐05‐2012دمشقدوماعامر http://youtu.be/a3pE1FeFPXoملقب أبوأكرم قتل برصاص

15NoNo‐05‐302012دمشقالميدانھاني الملقي1087
ملقب بأبو يحيى وھو مھندس المعلوماتية متزوج ولديه طفالن, وھو وحيد ألھله قتل  يوم أمس 

تسليم الجثة لألھل حتى األن يتم حاجز لقوات األمن في قدسيا بريف دمشق لم على مليال م م ي

مداح1088 الفتاح الروضة15NoNo‐05‐2012ديرالزورالجبيلةعبد بطلقة قناص بالقرب من جامع
المصطفى1089 منير برصاص قوات الجيش السوري15NoNo‐05‐2012ديرالزورمحمود

علي1090 شجاع الملقب ابو كنان الديري قتل بقذيفة استھدفته بشارع التكايا وھو ناشط إعالمي في المدينة و 15NoNo‐05‐2012ديرالزورالحميديةعدنان
ة ل ة ش ل

http://youtu.be/nAfXPOJszbY ي1090 ع ج ين زوري 2012ير 05 15NoNo
مراسل شبكة ديرالزور االخبارية

http://youtu.be/nAfXPOJszbY

السمير1091 بندر صالح الدين15NoNo‐05‐2012ديرالزورموحسنمعاوية حي برصاص األمن العشوائي اثناء اقتحام
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عطا1092 طريف برصاص قوات األمن15NoNo‐05‐2012ديرالزورحمود
الخباص1093 موسى رصاص قناص15NoNo‐05‐172012طفلديرالزورالصالحيةباسم
اللجي1094 محمد قتل في حمص15NoNo‐05‐2012ديرالزورغويرانعبدالرزاق
المصري1095 فوقه15NoNo‐05‐2012طرطوسبانياسعدنان البناء النھيار ادى ضخم انفجار ري1095 سن ي وسب 2012ر 05 15NoNoو ء ب ر  ھي ى  م  ر  ج
الضايع1096 فوقه15NoNo‐05‐2012طرطوسبانياسبدر انفجار ضخم ادى النھيار البناء
الضايع1097 فوقه15NoNo‐05‐2012طرطوسبانياسحسن انفجار ضخم ادى النھيار البناء
علي1098 الحاج فوقھا15NoNo‐05‐2012انثىطرطوسبانياسجميلة انفجار ضخم ادى النھيار البناء
علي1099 الحاج فوقھا15NoNo‐05‐2012انثىطرطوسبانياسمريم البناء النھيار ادى ضخم انفجار علي1099 الحاج فوقھا15NoNo‐05‐2012انثىطرطوسبانياسمريم انفجار ضخم ادى النھيار البناء
الھوية1100 فوقه15NoNo‐05‐32012طفلطرطوسبانياسمجھول انفجار ضخم ادى النھيار البناء

ھو من سكان دمشق‐حي  برزة قامت قوات األمن بمالحقته فألقى نفسه بالنھر خوفا منھم وتوفي 15NoNo‐05‐2012القنيطرةمجھول الھوية1101
الجثة ولم تسلم بعد بعد خمس دقائق و قامت قوات االمن بسحب

اھي1102 إب ج 2012حلاألتاعل 05 15NNقنا ا إبراھيم1102 رجب برصاص قناص15NoNo‐05‐2012حلباألتاربعلي
اللجي1103 محمد كلية الرياضيات سنة ثالثة في محافظة حمص مساء قتل  بطلق ناري15NoNo‐05‐2012الحسكةغويرانعبدالقھار طالب من
الھوية1104 على سيارته المدنية.15NoNo‐05‐2012درعاعتمانمجھول http://youtu.be/PzKW0sFzLm8حيث قامت قوات االمن باطالق النار عشوائيا
الھوية1105 على سيارته المدنية.15NoNo‐05‐2012درعاعتمانمجھول http://youtu.be/PzKW0sFzLm8حيث قامت قوات االمن باطالق النار عشوائيا

ة ال ةاال ل ل ش ل طال ق ق ث الھوية1106 على سيارته المدنية.15NoNo‐05‐2012درعاعتمانمجھول http://youtu.be/PzKW0sFzLm8حيث قامت قوات االمن باطالق النار عشوائيا
الصغير1107 الحميد عبد دراجته النارية16NoNo‐05‐2012حماةصورانزكريا http://youtu.be/sLcV4FK‐7Gcقتل برصاص قوات االمن حينما كان على
االحمد1108 صالح برصاص قناص16NoNo‐05‐652012حماةجنوب الملعبابراھيم http://youtu.be/HQE‐y5AZaJ4كان في زياره بحي األربعين حيث اصيب ھناك

حديد1109 حكمات 232012حماةمعردسمحمد 05 16NoNo وجدت جثته في حي المشبطة بمدينة طيبة اإلمام في ريف حماه و أفاد شھود عيان بأن الجثة تم حديد1109 حكمات 16NoNo‐05‐232012حماةمعردسمحمد
األمن  . رميھا من احدى سيارات قوات

فرزات1110 العزيز http://youtu.be/Qw0Vq7jMqaYنتيجة القصف العشوائي16NoNo‐05‐2012حمصالرستنعبد
المال1111 االمن16NoNo‐05‐2012حمصالشماسياسين اعدام ميداني على يد قوات
آغا1112 موسى االمن16NoNo‐05‐2012حمصالشماسأمير اعدام ميداني على يد قوات ى و نصسير و ي ى ي ي م
الجليل1113 عبد اللطيف االمن16NoNo‐05‐2012حمصالشماسعبد اعدام ميداني على يد قوات
معمو1114 تشويه جثمانه16NoNo‐05‐2012حمصالمخيمعدنان وتم http://youtu.be/d17Xh7s147cقتل في حي الشماس برصاص الجيش
مجھول1115 الشماس16NoNo‐05‐2012حمصالمخيمشھيد قتل برصاص الجيش في حي
حوزاني1116 إبراھيم الجيش16NoNo‐05‐2012حمصالشماسنادر رصاص حوزاني1116 إبراھيم رصاص الجيش16NoNo‐05‐2012حمصالشماسنادر
العبد1117 السالم http://youtu.be/bzYunCu0bC0رصاص الجيش16NoNo‐05‐2012حمصالشماسعبد
الحافظ1118 ربيع و قتل تحت التعذيب16NoYes‐05‐2012حمصمحمد اختطف بتاريخ 2‐5‐2012 من قبل قوات االمن
االشلق1119 عبدالسالم سعيد 4 اطفال 3 بنات وطفل16NoYes‐05‐432012حمصالخالديةمحمد تحت التعذيب على يد قوات األمن,متزوج ولديه قتل
الھوية1120 2012انثحمصالشماسمجھولة 05 16NoNoالح اقتحا ف الجيش صاص ب httpقتلت // o t be/b Y nC 0bC0 الھوية1120 الحي16NoNo‐05‐2012انثىحمصالشماسمجھولة http://youtu.be/bzYunCu0bC0قتلت برصاص الجيش في اقتحام 
زقريط1121 اقتحام الحي16NoNo‐05‐2012حمصالشماسمرعي وھو إمام مسجد أبو ھريرة قتل اثر
السلومي1122 ثم قاموا باعدامه بعد ذلك16NoNo‐05‐382012حمصالشماسھيثم متزوج ولديه طفالن اعتقل من قبل قوات األمن مھندس
الجحواني1123 هللا النار ودفن سرا منذ ثالثة أيام16YesNo‐05‐2012حمصالغنطوعبد برتبة رائد أعدم في السويداء لرفضه إطالق عسكري

عثر على جثمانه في بساتين قرية ربلة الواقعة جنوبي القصير وقد تعرض للتعذيب الشديد16NoNo‐05‐2012حمصالقصيرأحمد النھر1124

عثر على جثمانه في بساتين قرية ربلة الواقعة جنوبي القصير وقد تعرض للتعذيب الشديد16NoNo‐05‐2012انثىحمصالقصيرقزحية النھر1125

المسموم1126 شھاب برصاص القناصة16NoNo‐05‐2012حمصالخالديةأيمن
العسل1127 أبو رشيد الجيش السوري16NoNo‐05‐2012درعامخيم النازحينأيمن اثر القصف العشوائي من قبل قوات
العسل1128 ابو الجيش السوري16NoNo‐05‐2012درعامخيم النازحينوسيم اثر القصف العشوائي من قبل قوات
الرشيد1129 محمد طفلةدرعامخيم النازحينحال ‐ الجيش السوري16NoNo‐05‐2012انثى طفلة قتلت اثر القصف العشوائي من قبل قوات وريىم جيش و ب ن ي و ر
الحريري1130 مرعي االمن العشوائي16NoNo‐05‐322012درعامليحة العطشجعفر متزوج ولديه ثالثة اطفال قتل برصاص قوات

متزوج ولديه طفالن وزجته حامل كان ذاھبا لعمله في مشفى المواساة حيث قامت قوات االمن 16NoNo‐05‐362012دمشققطناعيسى الجاسم1131
اسفر عن مقتله بافتعال تفجير في منطقة سكنية مما

حبوش1132 طالل بجراحه16NoNo‐05‐2012دمشقمديرامؤيد متأثرا اليوم وتوفي الرأس في برصاصة أسبوع منذ أصيب حبوش1132 طالل 2012دمشقمديرامؤيد 05 16NoNoاليوم متأثرا بجراحه أصيب منذ أسبوع برصاصة في الرأس وتوفي
الجلب1133 خليل قوات الجيش16YesNo‐05‐192012دمشقمعضمية الشامأحمد يد وھو عسكري منشق بدير الزور قتل على
القزاز1134 في معضمية الشام16NoNo‐05‐282012دمشقالشاغورنادر قتل برصاص قوات االمن على احدى الحواجز
القابوني1135 عدنان يوم الخميس الماضي16NoNo‐05‐2012دمشقالصالحيةعمر متأثراً بجراحه حيث كان قد أصيب بتفجير القزاز
جبل1136 2012دمشقالضميروليد 05 16NoNoالماض الخميس المدينة عل األمنية الحملة خالل جبل1136 خالل الحملة األمنية على المدينة الخميس الماضي16NoNo‐05‐2012دمشقالضميروليد
طه1137 الرحمن عبد بسبب الحملة العسكرية على البلدة وقد احتجزت السلطات جثته16NoNo‐05‐2012دمشقدير العصافيرطه
الشيخ1138 بسبب الحملة العسكرية على البلدة وقد احتجزت السلطات جثته16NoNo‐05‐2012دمشقدير العصافيرعلي
فارس1139 بسبب الحملة العسكرية على البلدة وقد احتجزت السلطات جثته16NoNo‐05‐2012دمشقدير العصافيرفاروق
الشاغ1140 ل اا 2012شقال 0 ش16 ف ا ا ف ز ا ن ش ال ا أف ا قتله الشاغوري1140 سليم داريا بريف دمشق16NoNo‐05‐2012دمشقحي الميدانياسر قتله رصاص  أفراد من الجيش عند حاجز فيي
الون1141 محمود داريا ھذا اليوم16NoNo‐05‐402012دمشقداريابشار ملقب بأبو أسامة خالل اقتحام الجيش لمدينة
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البكري1142 ناظم باألمس16NoNo‐05‐2012ادلبالتمانعةاحمد http://youtu.be/MRqgFliooeYمتأثرا بجراحه التي أصيب بھا
حناك1143 خالد في دمشق عند إطالق المخابرات الجوية الرصاص على المظاھرات16NoNo‐05‐2012ادلبكفرنبلقاسم http://youtu.be/b0m2Amfh0PEقتل
المواس1144 زيدان عائلته مما أدى لمقتله وأسرته16YesNo‐05‐2012ادلبمعرة النعمانصفوان استتھدفت سيارته على طريق حمص مع أول رقيب
المواس1145 النعمانخلود حامل16NoNo‐05‐2012انثىادلبمعرة وھي حمص طريق على سيارتھم استتھداف خالل قتلت صفوان زوجة س1145 و نو 2012ىبر  05 16NoNoل ي  ص و ريق  ى ھم  ر ي ھ  ل   ن   و زوج
المواس1146 صفوان طفلةادلبمعرة النعمانقطرالندى ‐ طريق حمص16NoNo‐05‐32012انثى ابنة خلود خالل  استتھداف سيارتھم على
النجار1147 خالد مجزرة خان شيخون17NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونابراھيم توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بھا في
العبد1148 سلوم نضال المجيد خان شيخون17NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونعبد http://youtu.be/8daiL462‐oMتوفي اليوم متأثرا بجراحه أثناء مجزرة
صوراني1149 النعمانحسام الدولي17NoNo‐05‐192012ادلبمعرة االتستراد عل الجيش قوات قبل من عليه نار اطالق http://youtuجراء be/1z KiXUL5‐U صوراني1149 على االتستراد الدولي17NoNo‐05‐192012ادلبمعرة النعمانحسام http://youtu.be/1z_KiXUL5‐Uجراء اطالق نار عليه من قبل قوات الجيش

http://youtu.be/J8RnBWLGCYcيسكن في حلب حي المشھد قتل اثر اطالق االمن الرصاص على المتظاھرين في حي صالح الدين17NoNo‐05‐2012ادلباطمةعبد الحليم ترمانيني1150

قروط1151 قتل تحت التعذيب17NoYes‐05‐372012حمصديربعلبةعبدو
اك1152 الب صالح صكفالھاخالد 2012ح 05 17NNالنظا ات ق د عل httقتل // t b /hP P VT البراك1152 صالح http://youtu.be/hPvuPypVTaoقتل على يد قوات النظام17NoNo‐05‐2012حمصكفالھاخالد
ليس1153 العشوائي17NoNo‐05‐142012طفلحمصالدمينة الشرقيةجيسيك من الطائفة المسيحية قتل بالقصف
اسكندنافي1154 رياض العشوائي17NoNo‐05‐102012طفلحمصالدمينة الشرقيةجورج من الطاائفة المسيحية قتل بالقصف
اسكندنافي1155 العشوائي17NoNo‐05‐2012حمصالدمينة الشرقيةحنا من الطاائفة المسيحية قتل بالقصف

الفا ال لةال لطفلال ل ل ة فة قذ ط ق ث ف الفارس1156 عبدالكريم المنزل17NoNo‐05‐42012طفلحمصالحولةخالد على توفي اثر سقوط قذيفة صاروخية
الفارس1157 المنزل17NoNo‐05‐2012حمصالحولةمحمد على توفي اثر سقوط قذيفة صاروخية
معمو1158 المنزل17NoNo‐05‐2012حمصالحولةمحمد على توفي اثر سقوط قذيفة صاروخية
هللا1159 العبد حسان المنزل17NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةأم على توفي اثر سقوط قذيفة صاروخية
القاسمي1160 ووجد في المشفى العسكري17NoNo‐05‐2012حمصالقصورمختار اختطف ب تاريخ 5‐5‐2012 من قبل قوات األمن مھندس
جمعة1161 ابن تركي سيارته  بمدينة سراقب17NoNo‐05‐2012حلببلنتةجمعة برصاص الجيش حيث قام بإطالق النار على
جمعة1162 ابن جمعة سيارته بمدينة سراقب17NoNo‐05‐2012حلببلنتةتركي برصاص الجيش حيث قام بإطالق النار على
قدور1163 محمد سيارته بمدينة سراقب17NoNo‐05‐2012حلببلنتةقدور برصاص الجيش حيث قام بإطالق النار على ور بببور ر ي ب ر ي ى ر ق بإ م ي جيش ص بر
حفار1164 الفتاح عبد المظاھرة17NoNo‐05‐2012حلبصال الدينمحمد اصيب برصاص قوات االمن اثناء
مسالمة1165 http://youtu.be/6qv8RIogN_Mبرصاص قناصة17NoNo‐05‐852012انثىدرعادرعا البلدعائشة
المسالمة1166 الجروان ابراھيم العباسية17NoNo‐05‐2012درعادرعا البلدحسين http://youtu.be/OlaG9A‐OQ2Aبرصاص األمن خالل مداھمتھم لحي
الرباعي1167 علوه حسن الغربيةيوسف النظام17YesNo‐05‐2012درعاالغارية جيش يد على قتل الجيش عن منشق مجند الرباعي1167 علوه حسن جيش النظام17YesNo‐05‐2012درعاالغارية الغربيةيوسف مجند منشق عن الجيش قتل على يد

متأثراً بجراحه التي أصيب بھا  جراء القصف العشوائي بداريا وجثته اآلن موجودة بمشفى 17NoNo‐05‐322012دمشقكفرسوسةعالء ملص1168
المجتھد بدمشق

كساح1169 متأثراً  بجراحه17NoNo‐05‐172012طفلدمشقداريافھد
يحي1170 عدنان 302012دمشقداريارائد 05 17NoNoن األ صاص httpب // o t be/hP2eq 84 U يحيى1170 عدنان http://youtu.be/hP2eqz84_yUبرصاص األمن17NoNo‐05‐302012دمشقداريارائد
الشنواتي1171 الھاون17NoNo‐05‐2012دمشقدوماقاسم http://youtu.be/EULmwBQMzUMبسبب قصف منزلھم بقذائف
الشنواتي1172 منزلھم بقذائف الھاون17NoNo‐05‐2012دمشقدوماكمال والد الطفلين الذي قتلوا أيضا بسبب قصف http://youtu.be/7o6EABUw8rsوھو
الشنواتي1173 الدين الھاون17NoNo‐05‐2012دمشقدوماسعد http://youtu.be/ySYSqjOeBhEبسبب قصف منزلھم بقذائف

ات الشن شال اطفلف ال ف قذا ل ن ف ق //طفل / الشنواتي1174 دمشقدوماسليم الھاون17NoNo‐05‐2012طفلريف http://youtu.be/UcDqmDrTduEطفل بسبب قصف منزلھم بقذائف
الشنواتي1175 الھاون17NoNo‐05‐2012طفلدمشقدوماخالد http://youtu.be/44fVESxFTdIطفل  بسبب قصف منزلھم بقذائف
القرح1176 جثته17NoNo‐05‐352012دمشقدارياصياح أعدم ميدانيا واألمن يحتجز
محسن1177 رامي مدنية كان يستقلھا17NoNo‐05‐2012دمشقدارياأبو قامت قوات الجيش باطالق الرصاص على سيارة
الدرة1178 االلي17NoNo‐05‐612012دمشقدوماعلي برصاص القناصة عند الفرن
محمود1179 الكتف17NoNo‐05‐322012دمشقدوماقاسم في قتل اثر ضربة قناص في الشريان
الحق1180 عبد عند مدخل الحجارية.17NoNo‐05‐302012دمشقدوماكاسم الملقب أبو محمود المستو قتل برصاص قناص
غبيش1181 حمد يعنصر امن توفي عند حاجز الرمل الجنوبي  الالذقية17NoNo‐05‐2012ديرالزورعبدهللا وبي ج ر جز ي و ن ر
الھجر1182 سعيد توفي متأثرا بجراحه17NoNo‐05‐2012ديرالزورالشحيلابراھيم

قتل في درعا المحطةأثناء محاولته االنشقاق أمام مبنى السراية ولم يستطع احد سحبه النتشار 17NoNo‐05‐2012السويداءحازم فضل هللا1183
يتحرك القناصة واطالقھم النار على كل شيء

http://youtu.be/7v7Jttc7‐dM

سالمة1184 آل الغاب17YesNo‐05‐2012الرقةمن الحويز‐سھل في االنشقاق محاولته اثناء قتل عسكري سالمة1184 آل 2012الرقةمن 05 17YesNoسھل الغاب الحويز عسكري قتل اثناء محاولته االنشقاق في
السفر1185 عبدالرحمن http://youtu.be/Rv3Bug4Dkswقتل بحضور المراقبين الدولين17NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونمحمد
الھوية1186 واكتشفت جثته اليوم17NoNo‐05‐2012حمصمجھول الطائفة المسيحية قتل منذ حوالي شھرين http://youtu.be/FaDt24frJpYمن
أيوب1187 عطا سرمدا17NoNo‐05‐2012ادلبالداناعبدو بلدة قتل اثر القصف العشوائي  على

الھوى باب سرمدا ف الحر الجيش مقر باستھداف قامت الت السوري الجيش قوات يد عل قتل الجيش الحر في سرمدا‐باب الھوى 17YesNo‐05‐2012ادلبسرمينمحمد رزوق1188 الجيش السوري التي قامت باستھداف مقر قوات يد على قتل
النظام وھو عقيد منشق عن جيش

قامت قوات الجيش المتواجدة على  حاجز كازية الشمال باستھدافه بقذيفة شيلكا وھو متجه لعمله 17NoNo‐05‐2012ادلبمداياعبد الجواد ديبان الشيخ1189
في خان شيخون

http://youtu.be/09zmgj_wQiI

الق1190 ةطف ف لكن 2012ا 0 ا1 ك ت ا انطاك شف ه ا ا تأث ف ت حالق1190 بتركيا17NoNo‐05‐2012ادلبكنصفرةمصطفى توفي متأثرا بجراحه بمشفى انطاكيا
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مجند منشق قتل قرب قرية الفوز بإدلب قرب الحدود التركية نتيجة القصف العشوائي على أماكن 17NoNo‐05‐252012ادلبالجوزفراس عبيد1191
الجيش الحر

عرابي1192 الجيش السوري17NoNo‐05‐2012حلباآلتاربحسن http://youtu.be/oS9CXPeWCZAقتل في قرية سرمدا‐ادلب على يد قوات
ھبطو1193 عبدو وبيانون17NoNo‐05‐2012حلبإعزازفاروق حيان بين الحاجز عند األمن برصاص قتل و1193 ب و ب زروق ز 2012بإ 05 17NoNoون ن وبي ي جز بين ن   ص  ل بر
وجنينھا1194 عيسى حسين االمن باطالق الرصاص العشوائي على السيارة المدنية التي كانت تستقلھا17NoNo‐05‐2012حلباألبزمووفاء قوات http://youtu.be/7Ztnp73FeToقامت
بطايحي1195 الحليم عبد االمن باطالق الرصاص العشوائي على السيارة المدنية التي كان   يستقلھا17NoNo‐05‐142012حلباألبزموابراھيم قوات http://youtu.be/7Ztnp73FeToقامت
الحليم1196 عبد طفلةحلباألبزموفاطمة ‐ االمن باطالق الرصاص العشوائي على السيارة المدنية التي كانت تستقلھا17NoNo‐05‐122012انثى قوات http://youtu.be/7Ztnp73FeToقامت
غزول1197 اخرىفلسطينيفؤاد حمص17NoNo‐05‐2012جنسيات ‐ الشور تل في األمن قوات يد عل قتل الجنسية فلسطيني غزول1197 اخرىفلسطينيفؤاد تل الشور ‐ حمص17NoNo‐05‐2012جنسيات في  فلسطيني الجنسية قتل على يد قوات األمن

برصاص القناصة  من أحد الحواجز المتواجدة على طريق القصير خالل ذھابه لشراء الخبز17NoNo‐05‐2012حمصالحسينينةعمار عرابي1198

نوايا1199 الظاھر عبد قيادة الشرطة17NoNo‐05‐2012حمصجورة الشياحعبيدة http://youtu.be/KPJMHEdB34Aقتل برصاص قناصة المتمركزة عند
ذك ال ز ا ال قا ث غ ا ال عة ز ز ا ان ا ال ق ط عل ن ات ال د أ ف د الصايغ, حيث قام الحاجز المذكور 17NoNo‐05‐272012حمصالقصيرعبداإلله عبدالحفيظ الفاضل1200 البساتين على طريق العاصي بجانب حاجز مزرعة أحد في وجد

باختطافه وتصفيته
http://youtu.be/yer6nr_kaSo

رقيب اول منشق قتل قرب قرية الفوز بإدلب قرب الحدود التركية نتيجة القصف العشوائي على 17YesNo‐05‐2012حماةتل ھواششادي عبد الكريم السلوم1201
أماكن الجيش الحر

ال ل قاةلا ل ذ ل ل ق البدوي1202 محمود االمن17NoYes‐05‐2012حماةبلحسينوائل قتل تحت التعذيب على يد قوات
قدور1203 محمد مروره على دراجته النارية17NoNo‐05‐2012حماةمعانمصطفى قناصة األمن المتمركزة في حاجز معان أثناء برصاص
الفراج1204 بالتفجير الذي حدث عند مبنى األمن العسكري بمدينة دير الزور17NoNo‐05‐2012ديرالزورالموحسنفرج قتل
علي1205 شيخ حرستا17NoNo‐05‐152012طفلدمشقعسال الوردعمران قتل على يد قوات األمن في
صبيح1206 يعمل ھناك17NoNo‐05‐2012دمشقحينةعماد برصاص الجيش في دوما حيث كان
الھوية1207 مجند منشق17YesNo‐05‐2012دمشقالضميرمجھول وھو قتل اثناء االنشقاق عند حاجز العتيبة

قتل برصاص األمن على أحد الحواجز بمنطقة سليمة القريبة من مدينة التل وھو أب لثالث أطفال 17NoNo‐05‐302012دمشقجوبرفتحي عجاج1208
تكسي سائق يويعمل ق  ل  وي

محمود1209 برصاص األمن العشوائي17NoNo‐05‐2012دمشقداريامحمد
الوزور1210 أحمد بمدينة دوما17NoNo‐05‐2012دمشقالميدانسامر برصاص األمن على أحد الحواجز

برصاص االمن باطالق الرصاص العشوائي على السيارة المدنية التي كانت تستقلھا من حاجز 17NoNo‐05‐72012انثى ‐ طفلةدرعاداعلتركية عبد الحليم الجاموس1211
بالمدينة األشرفية

http://youtu.be/XGeECdoxyhg
األشرفية بالمدينة

الغبشة1212 أحمد كمين نصبه الشبيحة له عند الكورنيش القبلي وھو منشق عن الجيش17YesNo‐05‐2012درعابصرى الشامسليمان نتيجة قتل
حلوم1213 عمر قتل برصاص قوات الجيش السوري18NoNo‐05‐2012ادلبأريحامحمود

محمدالرحال1214 والدته مريم ,قتل على الحدود التركية، بسبب األلغام التي زرعتھاقوات الجيش , إذ انفجر لغمين 18NoNo‐05‐2012ادلبأيمن
زا أ أ إل تقط ه عل

http://youtu.be/iZ3clL6OWfs
عليه وتقطع إلى أربع أجزاء

فضل1215 في القرية18NoNo‐05‐2012ادلبمرعيانحسام قتل بشظايا قذيفة أثناء حرثه ألرضه
الھوية1216 سحب الجثة18NoNo‐05‐2012ادلبالساحة التحتانيةمجھول برصاص األمن ولم يتمكن األھالي من
مشيش1217 عبدالرحمن الشرقي للبلدة مع ابنه18NoNo‐05‐2012ادلبكفرومةخالد http://youtu.be/XDyGeQqu_9oبرصاص األمن خالل عبور سيارته  الحاجز

ش ش ةخال لكف ةطفلا ل لل ق الش ا ال ال خالل األ //ا / مشيش1218 خالد http://youtu.be/XDyGeQqu_9oبرصاص األمن خالل عبوره مع والده  الحاجز الشرقي للبلدة18NoNo‐05‐52012طفلادلبكفرومةمعن
القاعي1219 برصاصة قناص18YesNo‐05‐2012حمصحمص القديمةاحمد http://youtu.be/awHZp5uJHSUمجند منشق عن الجيش السوري قتل

رجل مسن قتل على يد قوات االمن منذ ما يقارب االسبوعين، وبقيت جثته في منزله، حتى تمكن 18NoNo‐05‐2012حمصالسعنعناد الناصر1220
عناصر من الجيش الحر من انتشالھا اليوم

قتل مع جده عناد الناصر  على يد قوات االمن منذ ما يقارب االسبوعين، وبقيت جثته في منزله، 18NoNo‐05‐2012حمصالسعنعناد حاتم الناصر1221
انتشالھا اليوم حتى تمكن عناصر من الجيش  الحر من

اعتقل باألمس  من قبل الحاجز المتمركز في محطة الشعلة وعثر عليه  اليوم بالقرب من قرية 18NoYes‐05‐2012حمصالقصيرمحمد خرما1222
التعذيب آثار عليه وتظھر الضبعة

http://youtu.be/‐HOSf8FBSWA
يب ر  ي  ھر  ب و

اعتقل باألمس  من قبل الحاجز المتمركز في محطة الشعلة وعثر عليه  اليوم بالقرب من قرية 18NoYes‐05‐2012حمصالقصيرمحمود خرما1223
الضبعة وتظھر عليه آثار التعذيب

http://youtu.be/‐HOSf8FBSWA

القاسم1224 الباري  عبد على المظاھرة18NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةرائد http://youtu.be/i‐BZPsUPe_gجراء اطالق النار من قبل قوات األمن
األبرش1225 الواحد الصدر18NoNo‐05‐2012حمصالدبالنعبد في أصابته قناصة برصاص األبرش1225 الواحد 2012حمصالدبالنعبد 05 18NoNoالصدر برصاص قناصة أصابته في
التركاوي1226 على يد قوات األمن18NoNo‐05‐2012حمصالوعرتامر
دلول1227 خالد مع عدد آخر من أطفال الحي18NoNo‐05‐82012طفلحماةطريق حلبحسن فيه سقوط قذيفة على الشارع الذي كان متواجداً  إثر http://youtu.be/4Cf9zs33_lAقتل

امرأة متزوجة ولديھا خمسة  أطفال قتلت وھي داخل منزلھا نتيجة القصف العشوائي على الحي18NoNo‐05‐2012انثىحماةطريق حلباكرام نجيب الجواد1228

اورفلي1229 عمر برصاص قوات األمن18NoNo‐05‐2012حلبالزھراءانس
السيد1230 زكور طريق الى مدينة السفيرة18NoNo‐05‐2012حلبتل رفعتيوسف حاجز للجيش باطالق النار عليه و ھو في قام

جابر1231 أحمد ملقب بحسن شقرا توفي متأثرا بجراحه نتيجة إطالق النار عليه من قبل قناصة  أثناء ذھابه 18NoNo‐05‐2012حلباألتاربحسن
غ ة ل ل لل

بر1231 ج 2012بربن 05 18NoNo
للحصول على جرة غاز

الشرعي1232 سليم http://youtu.be/pm3J2f_2iGoقتلت برصاص قناصة االمن18NoNo‐05‐2012انثىدرعاالجيزةمرفت
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الغياض1233 بھاء عمار طفلةدرعاجاسمامال ‐ قوات االمن18NoNo‐05‐142012انثى يد http://youtu.be/Vn72UH2czfkقتلت برصاصة مباشرة في القلب على
حسون1234 بمعالجة الجرحى ھناك18NoYes‐05‐2012ديرالزورالميادينحسين ممرض قتل بدرعا تحت التعذيب ألنه كان يقوم http://youtu.be/IF45Y1MxN8Qوھو
عرابي1235 نذير اثناء تفريق مظاھرة18NoNo‐05‐202012دمشقالتضامنعامر معروف بعمر الحوراني برصاص قوات األمن
جارية1236 مظاھرة18NoNo‐05‐2012دمشقالتضامنحسين تفريق اثناء األمن قوات برصاص ري1236 ج 2012قنين 05 18NoNoر ريق ء  ن  و  ص  بر
شربجي1237 مظاھرة18NoNo‐05‐2012دمشقالتضامنمھند برصاص قوات األمن اثناء تفريق
المصري1238 شارع عمر بن الخطاب18NoNo‐05‐2012دمشقدوماعمر بأكثر من رصاصة على حاجز طيار في قتل
غنوم1239 عيسى الشرقية18NoNo‐05‐2012دمشقحموريةخالد http://youtu.be/0c8nTw9PuOAقصف عشوائي على مزارع الغوطة
الريحاني1240 الحميد عبد طفلةدمشقحموريةريما ‐ الشرقية18NoNo‐05‐2012انثى الغوطة مزارع عل عشوائي قصف قتلت http://youtuطفلة be/‐ t064K5B7vnI الريحاني1240 الحميد عبد طفلةدمشقحموريةريما ‐ الغوطة الشرقية18NoNo‐05‐2012انثى http://youtu.be/‐ t064K5B7vnIطفلة قتلت قصف عشوائي على مزارع
حماش1241 المنعم عبد الليرمون بمدينة حلب19NoNo‐05‐242012حلبسليمان الحلبييوسف إثر  تعرض إلطالق نار عند  حاجز دوار قتل
كروش1242 محمد ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانمصطفى وأعدم ميدانيا قتل مع ولديه حيث تم اقتحام المنزل،
كروش1243 مصطفى ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدهللا ميدانيا حيث تم اقتحام المنزل، وأعدم
ش1244 ك صطف ن ح انعبدال اةص 2012ح 05 20NNً ا دان أعد نزل ال ا اقت ت httث // t b /hB l0 EYN كروش1244 مصطفى ميدانيا 20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدالرحمن http://youtu.be/hBxl0sEYNxcحيث تم اقتحام المنزل، وأعدم
كروش1245 محمود أحمد ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدالرحمن تم اقتحام المنزل، وأعدم ميدانيا
كروش1246 محمود أحمد ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانمحمد http://youtu.be/‐TpLZm‐1hsYتم اقتحام المنزل، وأعدم ميدانيا
كروش1247 عبدالعزيز قتل بالقصف العشوائي20NoNo‐05‐2012حماةصورانخالد

ش ال ال ًاةاال أ ل ل ق المريش1248 الحسن محمود http://youtu.be/IV7NGEsKjlUتم اقتحام المنزل، وأعدم ميدانيا 20NoNo‐05‐2012حماةصورانخالد
بلّوز1249 خالد ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانحسن تم اقتحام المنزل، وأعدم ميدانيا

يدعى أبو ماجد، كان يستقل دراجة نارية مع ولده باتجاه مزرعته، وتم إطالق النار بشكل مباشر 20NoNo‐05‐2012حماةصورانأحمد علي المحمود السطيح الشيخ1250
عليھما

السطيح1251 المحمود علي أحمد http://youtu.be/0kwkg3aoNngقتل مع والده اثر القصف العشوائ20NoNo‐05‐2012حماةصورانأسامة

تم  اقتحام منزلھم الكائن في أول المدينة، وقام العناصر بإطالق النار بكثافة داخل المنزلمما ادى 20NoNo‐05‐2012حماةصورانخالد مصطفى نصر الشيخ الشيخ1252
لوفاته

خ1253 الش خ الش ن ن 2012اةانف 05 20NN وقام العناصر بإطالق النار بكثافة حيث تم اقتحام منزلھم الكائن في أول المدينة، بالل اخوه مع قتل الشيخ1253 الشيخ نصر نجيب ب20NoNo‐05‐2012حماةصورانمسعف ر ق بإ ر م و ي ول ي ن ھم ز م م ي ل ب و ع ل
داخل المنزل

قتل مع اخوه بالل حيث تم اقتحام منزلھم الكائن في أول المدينة، وقام العناصر بإطالق النار بكثافة 20NoNo‐05‐2012حماةصورانمحمد  فيصل نصر الشيخ1254
داخل المنزل

بكثافةف النار بإطالق العناصر وقام المدينة، أول في الكائن منزلھم اقتحام تم محمد اخوه مع قتل الشيخ1255 نصر فيصل وقام العناصر بإطالق النار بكثافة 20NoNo‐05‐2012حماةصورانبالل محمد تم اقتحام منزلھم الكائن في أول المدينة، اخوه مع قتل
داخل المنزل

زوجة السيد نصر نصر الشيخ تم اقتحام منزلھم الكائن في أول المدينة، وقام العناصر بإطالق 20NoNo‐05‐2012انثىحماةصورانإيمان يوسف األسعد1256
إلى مقتلھا النار بكثافة داخل المنزل، مما أدى

العبدهللا1257 عبدهللا 2012انثحماةصورانسعدة 05 20NoNo العبدهللا1257 عبدهللا 20NoNo‐05‐2012انثىحماةصورانسعدة
الناصر1258 مصطفى ميداني  تم احراق منزله الكائن في أطراف المدينة، وقتله بطلق ناري في الفم20NoNo‐05‐2012حماةصورانحسين http://youtu.be/rYiG2mJHmM8إعدام

موظف في مركز األعالف بين كوكب وصوران أصيب طلق ناري في الرأس نتيجة إطالق النار 20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدهللا عبدالجبار حساني1259
العشوائي

ا ال ف ال ض اًاةاال ان أ ل ن ال ا اقت ت ث //ل / الجربان1260 اليوسف عوض وأعدم ميدانيا 20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدالرحمن http://youtu.be/jl1XbU8MvlUوھو رجل مسن حيث  تم اقتحام المنزل،

ً   مالحظة: طاھر ليس ابن عبد الرحمن 20NoNo‐05‐2012حماةصورانطاھر عبدالرحمن اليوسف الجربان1261 استشھد مع ولده   تم اقتحام المنزل، وأعدم ميدانيا
المذكور قبله

http://youtu.be/jl1XbU8MvlU

الجربان1262 اليوسف الرحمن عبد طاھر ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانمحمد ميدانيا حيث تم اقتحام المنزل، وأعدم
الجربان1263 اليوسف عبدالقادر ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدالرحمن وأعدم ميدانيا http://youtu.be/3rO4SOE9_CEقتل مع أخيه حيث تم اقتحام المنزل،
الجربان1264 اليوسف عبدالقادر ً 20NoNo‐05‐112012طفلحماةصورانيوسف وأعدم ميدانيا http://youtu.be/QBybulOCV5wقتل مع أخيه حيث  تم اقتحام المنزل،
الجربان1265 الرحمن بالقصف العشوائي20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبد
الجربان1266 http://youtu.be/YVNc3QbEpبالقصف العشوائي20NoNo‐05‐2012حماةصورانيوسف c ي و pب //y / Q p_
المنصور1267 عيسى محمد http://youtu.be/b3q0WKPIDYwوھو طفل في الصف الثامن20NoNo‐05‐142012طفلحماةصورانحكمت
العيسى1268 جمعة http://youtu.be/SU0omCPRjDcطلق ناري في الصدر20NoNo‐05‐2012حماةصورانبالل
الفھيدي1269 السليمان محمد ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانخالد المنزل، وأعدم ميدانيا رجل عاجز، قتل مع ولديه ,حيث تم اقتحام http://youtu.be/H4J7z0hm0J0وھو 
الفھيدي1270 السليمان خالد 20NoNoً‐05‐2012حماةصورانمحمد ميدانيا وأعدم المنزل، اقتحام http://youtuتم be/H4J7z0hm0J0 الفھيدي1270 السليمان خالد 2012حماةصورانمحمد 05 20NoNo تم اقتحام المنزل، وأعدم ميدانياhttp://youtu.be/H4J7z0hm0J0
الفھيدي1271 السليمان خالد ً 20NoNo‐05‐2012حماةصورانمصطفى تم اقتحام المنزل، وأعدم ميدانيا
البحر1272 المحمد محمد الزراعي20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدالفتاح إعدام ميداني أثناء تواجده في حقله
األسعد1273 موسى بالقصف العشوائي20NoNo‐05‐2012حماةصورانعبدالكريم
األسعد1274 موس خالد 2012حماةصورانأحمد 05 20NoNoالعشوائ بالقصف األسعد1274 موسى خالد بالقصف العشوائ20NoNo‐05‐2012حماةصورانأحمد

أصيب بطلق ناري في الرأس إثر إطالق نار عشوائي أثناء مروره على الطريق قرب صوران20NoNo‐05‐2012حماةالفانخالد علي الجاسم1275

األعرج1276 طريقه إلسعاف الجرحى20NoNo‐05‐2012حماةصورانعالء إثر إطالق نار عليه وھو يركب دراجته في قتل
ال12 ال 2012اةاأ 0 ال20 اف إل قه ط ف ته ا ك ه ل نا إطال إث hقتل // b / l الحرح1277 العيد محمود طريقه إلسعاف الجرحى20NoNo‐05‐2012حماةصورانأحمد إثر إطالق نار عليه وھو يركب سيارته في http://youtu.be/tRl7cgZwn70قتل 
الھوية1278 القدمين20NoNo‐05‐2012حماةصورانمجھول http://youtu.be/Qz81HAblRXUتم شنقه بكبل ھاتفي مع حرق
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قتل إثر إطالق نار عشوائي على الحقول الزراعية أثناء اقتحام القرية القتيل يعمل مزارعاً، 20NoNo‐05‐252012حماةحصرايامحمد محمود الحسن1279
ونصف سنة متزوج، وأب لطفل رضيع عمره

الھوية1280 محاولته الھروب من حاجز البلدة20YesNo‐05‐2012ادلبكفر عويدمجھول قامت قوات الجيش باعدامه ميدانيا أثناء منشق مجند
الھوية1281 عويدمجھول البلدة20YesNo‐05‐2012ادلبكفر حاجز من الھروب محاولته أثناء ميدانيا باعدامه الجيش قوات قامت منشق مجند ھوي1281 ويجھول 2012بر  05 20YesNoب جز  ن  ھروب  و  ء ي  ي جيش ب  و  ق  ج
القادر1282 عبد الحر وجيش النظام20YesNo‐05‐2012ادلبمحمود رقيب أول منشق قتل اثناء االشتباكات بين الجيش
العنزي1283 عواد استھدفته نيران قوات األمن20NoNo‐05‐2012ادلببلدة الطرقمحمد

متزوج  ولديه  خمسة اوالد قامت قوات االمن بتصفيته في ارضه  الزراعيه أمام زوجته واطفاله20NoNo‐05‐502012ادلبالجانوديةاديب عكروم حب رمان1284

الغني1285 عبد قتل متأثرا بجراحه20NoNo‐05‐2012ادلبحرينوشأحمد
جبر1286 اسامة حلب20NoNo‐05‐2012ادلبحرينوشمصطفى http://youtu.be/W3TCXOOVbaAقتل على حاجز في مدينة االتارب
رفعت1287 ساحة باب الھوى.20NoNo‐05‐2012انثىادلبسرمداريم في زوجة احمد كمال برصاص قناصة المتمركزة
آغا1288 د صالقصح 2012ح 05 20NNا الش ف ن األ ة قنا ا قتل آغا1288 موسى الشماس20NoNo‐05‐2012حمصالقصورمحمد قتل برصاص قناصة األمن في حي
قباني1289 بجلب الخبز20NoNo‐05‐2012حمصالقصورعالء http://youtu.be/g7G4bjn7bAEقتل برصاص قناص في صدره وھو يقوم
الشامي1290 بديع http://youtu.be/YAWpmVUTC8gقتل على يد قوات األمن20NoNo‐05‐2012حمصجورة الشياحأحمد
عبدالحق1291 حاتم المنطقة20NoNo‐05‐172012طفلحمصحمص القديمةطه قتل جراء سقوط  قذيفة ھاون في

قامت قوات الجيش باطالق الرصاص عليه أثناء مساعدته المرأة وطفلتھا بالنزوح الى لبنان20NoNo‐05‐2012حمصالعرموطةسليمان علي العيداوي1292

غربال1293 المنطقة20NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةاسامة جراء سقوط  قذيفة ھاون في
زعرور1294 الحي20NoNo‐05‐2012حمصالقصورتامر http://youtu.be/‐ci6Nc8HLVoجراء القصف العنيف على
الھوية1295 السوري20NoNo‐05‐2012حلباألتاربمجھول http://youtu.be/UutJz69bH3Iاثر  استھداف سيارته من قبل الجيش
خورشيد1296 مخفر األتارب20NoNo‐05‐2012حلبقرية كورانمحمد برصاصة قناص الجيش السوري عند
حمادة1297 http://youtu.be/CTTLFg1KW8Aقتل برصاص قناصة20NoNo‐05‐2012دمشقدومازياد
المؤذن1298 الرحمن عبد واحدة بالرأس والثانية بالرجل20NoNo‐05‐162012طفلدمشقدارياسامر بجراحه التي اصيب بھا باالمس رصاصتان متأثراً ن ؤ ن ر ب رجلقرير ب ي و س ر ب و ن ر س ب بھ يب ي بجر ر
دحبور1299 فواز http://youtu.be/An0M6juk32Eبرصاص قوات الجيش20NoNo‐05‐2012دمشقدومامروان
االحمد1300 حميد وقتل تحت التعذيب20NoNo‐05‐302012دمشقالقابونمحمد متزوج ولديه طفالن اعتقل لمدة ستة اشھر
سكرية1301 http://youtu.be/Qg8lp‐4U3EEقتل برصاص قوات االمن20NoNo‐05‐172012طفلدمشقنھر عيشةمحمود
الديري1302 بدر زيدان مسكينعالء االنشقاق20YesNo‐05‐2012درعاالشيخ محاولته اثناء الجيش قوات يد على قتل مجند الديري1302 بدر زيدان مجند قتل على يد قوات الجيش اثناء محاولته االنشقاق20YesNo‐05‐2012درعاالشيخ مسكينعالء
الغزالي1303 عمر في بلدة الغرية الشرقية20YesNo‐05‐2012درعاقرفامنذر منشق  قتل بكمين نصبته قوات الجيش السوري رقيب

توفي متأثراً بجراحه التي اصيب بھا منذ  اسبوع اثر اطالق النار عليه من حاجز البوعواد في 20NoNo‐05‐2012ديرالزورالعشارةحمد حمصي الميزر1304
القورية

النكالوي1305 2012ديرالزورالطيانةمحمود 05 20NoYesالتعذيب تحت قتل النكالوي1305 قتل تحت التعذيب20NoYes‐05‐2012ديرالزورالطيانةمحمود
الساعور1306 بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012دمشقدوماأبوسلمو منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري
الدج1307 بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012دمشقدوماأبومحمد منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري
الساعور1308 بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012دمشقدوماابوسعيد منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري

ال اللنأ نطقة الق ال ش ال ل ن قتل نش المحمد1309 بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012حلبمنبجأمين منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري
خيراوي1310 بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012حلبالشيخ سعيدعالء منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري
نعنوع1311 محمود بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012دمشقدوماسعدهللا منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري
الھوية1312 بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012ادلبمجھول منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري
الھوية1313 بالقرب من منطقة جسر العب20YesNo‐05‐2012الحسكةالقامشليمجھول منشق قتل بكمين نصبه له الجيش السوري عسكري
الھوية1314 وھو فالح20NoNo‐05‐2012دمشقدومامجھول قتل برصاص قوات الجيش في مسرابا

ً  بالرصاص بسبب رفضه أطالق النار 21YesNo‐05‐2012الحسكةالمالكيةصفوان الشيخ نواف الشيخ جافي1315 عسكري كردي منشق قتل  في مدينة صوران في حماه رميا
السلميين المتظاھرين يينعلى رين  ى 

طفلة توفيت متأثرة بجراحھا التي أصيبت بھا اثناء القصف على مخيم النازحين في درعا وھي 21NoNo‐05‐2012انثى ‐ طفلةالقنيطرةغنى محمد مفلح الرشيد1316
أخت الشھيدة الطفلة حال الرشيد

http://youtu.be/sq2LVtZ9WQg

السالمات1317 صالح مخيم النازحين في درعا21NoNo‐05‐2012انثىدرعاتسيلكوكب متأثرة بجراحھا نتيجة القصف العشوائي على توفيت
ترمانيني1318 بجراحه21NoNo‐05‐2012ادلباطمهمحمد متأثرا http://youtuتوفي be/1znLAmxWJn0 ترمانيني1318 2012ادلباطمهمحمد 05 21NoNoتوفي متأثرا بجراحهhttp://youtu.be/1znLAmxWJn0
السرميني1319 غسان المالك كان  يتلقى العالج  في تركيا21NoNo‐05‐302012ادلبخان شيخونعبد بجراحه حيث أصيب برصاصة في الرأس و متأثرا
عليه1320 التعرف يتم لم http://youtu.be/IZj59ZbQaaYقتل على يد قوات الجيش21NoNo‐05‐2012ادلباورم الجوزقتيل
االسماعيل1321 أحمد كان يعمل في ارضه و قامت قوات الجيش باطالق الرصاص عليه21NoNo‐05‐2012ادلبمعرشمارينعوض
صالح1322 أحمد 2012ادلبحزانوعصام 05 21NoNoالجيش قوات برصاص http://youtuقتل be/mBE1gK62r78 صالح1322 أحمد http://youtu.be/mBE1gK62r78قتل برصاص قوات الجيش21NoNo‐05‐2012ادلبحزانوعصام
الھوية1323 وعليھا اثار التعذيب21NoYes‐05‐2012حمصالقصيرمجھول http://youtu.be/Ce0gLErmAcwعثر على جثته عند  مفرق قرية  الصالحية
الھوية1324 وعليھا اثار  التعذيب21NoYes‐05‐2012حمصالقصيرمجھول http://youtu.be/Ce0gLErmAcwعثر على جثته عند  مفرق قرية  الصالحية
الھوية1325 وعليھا اثار التعذيب21NoYes‐05‐2012حمصالقصيرمجھول http://youtu.be/Ce0gLErmAcwعثر على جثته عند  مفرق قرية  الصالحية

اف ال ه ا ذ أثنا خطفه اال ا ق قا ث ذ الت ت قتل اطفال ثالثة له تز االمن بخطفه أثناء ذھابه الى مصياف 21NoNo‐05‐2012حمصالوعرخالد حسون االحمد1326 اطفال,قتل تحت التعذيب حيث قامت قوات ثالثة وله متزوج
منذ 20يوما
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بعد1327 عليه التعرف يتم جثمانه بسبب انتشار القناصة21NoNo‐05‐2012حمصالقاھرةلم برصاص قوات الجيش ولم يتمكنوا من سحب http://youtu.be/BQxI5_or284قتل
بعد1328 عليه التعرف يتم جثمانه بسبب انتشار القناصة21NoNo‐05‐2012حمصالقاھرةلم برصاص قوات الجيش ولم يتمكنوا من سحب http://youtu.be/BQxI5_or284قتل
المصري1329 هللا عبد المنطقة .21NoNo‐05‐2012حماةالفروسيةطارق في http://youtu.be/GNpp9MA6yfUإثر انفجار عبوة ناسفة زرعھا األمن
العذاب1330 حسن .21NoNo‐05‐2012حماةسوحاحسين األمن برصاص قتل ب1330 ن 2012وين 05 21NoNo. ن ص  ل بر
حمود1331 بھا يوم أمس .21NoNo‐05‐302012حماةطريق حلبمحمد http://youtu.be/a8C4zEcI4mYيدعى ابو علي  توفي متأثراً  بجروح أصيب
مسطو1332 .21NoNo‐05‐502012حماةباب الجسرياسين قتل برصاص قوات االمن
النمر1333 يوسف .21NoNo‐05‐2012طفلحماةاألربعينماجد طفل قتل برصاص قوات االمن
حبابو1334 الرستن21YesNo‐05‐222012حماةحمزة في قتل منشق جندي وھو سعيد أبو http://youtuيدع be/Z6KbUXztFow حبابو1334 في الرستن .21YesNo‐05‐222012حماةحمزة http://youtu.be/Z6KbUXztFowيدعى أبو سعيد وھو جندي منشق قتل
أقيولي1335 محمد بريف حلب21YesNo‐05‐2012حلبقاضي عسكرأنس مجند منشق، استشھد في حيان
الشون1336 الحميد بسبب القصف العشوائي.21NoNo‐05‐2012حلباالتاربعبد
الشون1337 الحميد عبد بسبب القصف العشوائي21NoNo‐05‐2012حلباالتاربمعتز
دين1338 ش صطف البلدي عا عاد 2012انثد 05 21NNا أ ة عش نذ ھا ت أ الت ھا ا ة تاث ت ف ت لؤ ا تدع شمدين1338 مصطفى بھا منذ عشرة أيام21NoNo‐05‐2012انثىدرعادرعا البلدمريم تدعى ام لؤي توفيت متاثرة بجراحھا التي أصيبت
السبسي1339 خلف األمن العسكري في دمشق21NoYes‐05‐2012درعاالشجرةسالم أبو اشرف قتل تحت التعذيب في أقبية فرع يدعى
الحمصي1340 http://youtu.be/pQx‐HckVw‐wبرصاص قوات االمن21NoNo‐05‐2012ديرالزورالعشارةحمد
السمين1341 حنادي للجنود المنشقين21NoNo‐05‐2012ديرالزورغريبةسعيد قتل برصاص قوات االمن أثناء مساعدته

ا ل ف ال ل اثة لا ذا ل آث ل ظ ة عليھا1342 التعرف يتم لم التعذيب23NoYes‐05‐2012ادلباريحاجثة http://youtu.be/tQhZnkeeUnEوجدت مرمية وتظھر عليھا آثار
عليھا1343 التعرف يتم لم التعذيب23NoYes‐05‐2012ادلباريحاجثة http://youtu.be/tQhZnkeeUnEوجدت مرمية وتظھر عليھا آثار
عليھا1344 التعرف يتم لم التعذيب23NoYes‐05‐2012ادلباريحاجثة وجدت ملقاة وتظھر عليھا اثار
عليھا1345 التعرف يتم لم التعذيب23NoYes‐05‐2012ادلباريحاجثة وجدت ملقاة وتظھر عليھا اثار
عليھا1346 التعرف يتم لم التعذيب23NoYes‐05‐2012ادلباريحاجثة وجدت ملقاة وتظھر عليھا اثار
دندوف1347 مصطفى http://youtu.be/Hlj9W5CM12Yقتل برصاص األمن في حلب23NoNo‐05‐2012ادلبمعرة مصرينجمعة
خرمة1348 محمد http://youtu.be/uowBAZTe5tQبرصاص الجيش السوري23NoNo‐05‐2012حمصالقصيرسليمان
الدين1349 سعد احمد متأثرا بجراحه التي أصيب بھا نتيجة القصف العشوائي23NoNo‐05‐2012حمصالحولةقاسم ين يصوم و يج بھ يب ي بجر ر
علوش1350 نزار http://youtu.be/mZg5a8Sp_YMبرصاص القناصة23NoNo‐05‐2012حمصجورة الشياحسمير
الحويري1351 يحيى أفراد الجيش الحر23NoNo‐05‐2012حمصالقصورأسامة من http://youtu.be/8V27Ea9luK0برصاص القناص لقبه أبو زيد األنصاري 
اسمه1352 يصل القطيفة بريف دمشق23YesNo‐05‐2012حمصلم مجند منشق من الفرقة الثالثة اعدم ميدانيا في
اسمه1353 يصل دمشق23YesNo‐05‐2012حمصلم بريف القطيفة في ميدانيا اعدم الثالثة الفرقة من منشق مجند اسمه1353 يصل القطيفة بريف دمشق23YesNo‐05‐2012حمصلم مجند منشق من الفرقة الثالثة اعدم ميدانيا في
اسمه1354 يصل القطيفة بريف دمشق23YesNo‐05‐2012حمصلم مجند منشق من الفرقة الثالثة اعدم ميدانيا في
الشغال1355 سليمان http://youtu.be/2uvvNlgwMhoبرصاص األمن العشوائي23NoNo‐05‐2012حلبعندانعمر

الدعاس1356 محمد قتل أثر اطالق النار عليه من أحد حواجز الجيش السوري وھو على دراجته النارية عائد من 23NoNo‐05‐2012درعاأنخلقاسم
ا ال ق ف عند عته ز

م
مزرعته عند مفرق السريا

الشرع1357 شرحبيل منه23NoNo‐05‐2012درعامدينة داعلنصر http://youtu.be/ETO8e0AT‐s8قتل اثر تفجير لمنزل كان بالقرب
أبونبوت1358 كساب http://youtu.be/mLDM7px4utgعلى يد قوات االمن23NoNo‐05‐2012درعادرعا البلدسميح
العوض1359 مالزم اول منشق قتل بكمين في منطقة الحراك23YesNo‐05‐2012درعاالشيخ مسكينعالء

ك ن ششا ال األ ا ق ل قتل نش ا لق ال سنبكي1360 محمد قوات األمن والحيش23YesNo‐05‐2012دمشقبسام يد الملقب بابو محمد عسكري منشق قتل على
ريحاني1361 النار23NoNo‐05‐2012دمشقسقباعماد مزارع قامت قوات األمن باطالق
سويدان1362 مسرابا23NoNo‐05‐2012دمشقدومامصطفى برصاص قناص على حاجز
زھرة1363 ديب محمد مدينة دمشق23NoNo‐05‐2012دمشقيبرودخالد على يد قوات األمن وھو من سكان
االبطح1364 سكان  شارع القوتلي23NoNo‐05‐162012طفلدمشقدوماأحمد http://youtu.be/CpTkO1uRpjoبعشر طلقات  من الحواجز والقناصة وھو من
صبحية1365 دمشقدومامحمد شارع القوتلي23NoNo‐05‐2012ريف http://youtu.be/5qFFXJ2U2Okاطالق النار من الحواجز والقناصة من سكان

يعمل سائق في الدفاع المدني اعتقل في دوما لمدة شھر وقتل تحت التعذيب وقامت  قوات االمن 23NoNo‐05‐2012ديرالزورالصبحةرداد حسين العصمان1366
دمشق. في المواساة مشفى أمام جثمانه ق.بالقاء ي و ى  م  ب ج 

الحسين1367 حاكم الجيش23YesNo‐05‐2012ديرالزورالخريطةمحمود مجند منشق قتل على يد قوات
الخليفة1368 سلوم الجيش23YesNo‐05‐2012ديرالزورالخريطةمحمود مجند منشق قتل على يد قوات
اسمه1369 يصل القطيفة بريف دمشق23YesNo‐05‐2012ديرالزورلم مجند منشق من الفرقة الثالثة اعدم ميدانيا في
اسمه1370 يصل دمشق23YesNo‐05‐2012ديرالزورلم بريف القطيفة في ميدانيا اعدم الثالثة الفرقة من منشق مجند اسمه1370 يصل 2012ديرالزورلم 05 23YesNoالقطيفة بريف دمشق مجند منشق من الفرقة الثالثة اعدم ميدانيا في
ابراھيم1371 الروج23YesNo‐05‐2012حماةالزارةجابر مجند منشق قتل في ادلب بسھل
الكاطع1372 توضيح عن سبب مقتله23YesNo‐05‐2012الرقةمصطفى مجند سلم ألھله بدون مرافقة رسمية  ودون 
خليل1373 فھد اخرىفلسطينمحمود قتل تحت التعذيب23NoYes‐05‐272012جنسيات الالذقية الرمل الجنوبي  من سكان المخيم
صفية1374 اسماعيل 2012ادلببسامسمحمد 05 24NoNoاألمن برصاص صفية1374 اسماعيل برصاص األمن24NoNo‐05‐2012ادلببسامسمحمد
صفية1375 اسماعيل برصاص األمن24NoNo‐05‐2012ادلببسامسأحمد 
صفية1376 اسماعيل الناصر  برصاص األمن24NoNo‐05‐302012ادلببسامسعبد
عنداني1377 مصطفى برصاص األمن24NoNo‐05‐2012ادلببسامسأحمد
13 ز8 لاا 2012ا 0 األ24 ا ق ا hقتل // b / kl h عبوس1378 http://youtu.be/1ykltPLhERcقتل برصاص قوات األمن24NoNo‐05‐2012ادلباحسمرامز
شعبان1379 http://youtu.be/AIzUyaDqmqAقتل برصاص قوات األمن24NoNo‐05‐2012ادلباحسممحمد
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األسعد1380 محمد قتل برصاص قوات األمن24NoNo‐05‐2012ادلبجوباسعقبة
األسعد1381 توفيق http://youtu.be/eoNcEd‐evXsقتل برصاص قوات األمن24NoNo‐05‐2012ادلبجوباسحسن

متزوجة وجدت جثتھا في المشفى الوطني بمدينة مصياف حيث قامت قوات األمن بذبحھا منذ 24NoNo‐05‐2012انثىحماةطريق حلبفدوى الشدة1382
حماه. إلى الغاب من عودتھا طريق في كانت حينما يومين

http://youtu.be/AfjPzMlmhIg
. ى  ب إ ا ن ھ  و ريق  ي  ي   ين  يو

ابوراس1383 عبدالحي الرأس24NoNo‐05‐2012حلبالنيربعبدهللا في قتل  نتيجة إصابته بطلق ناري

طفلة وجدت جثتھا في المشفى الوطني بمدينة مصياف حيث قامت قوات األمن بذبحھا منذ يومين 24NoNo‐05‐132012انثى ‐ طفلةحماةطريق حلبناتانيا عمر عريب السليم1384
إلى حماه. حينما كانت في طريق عودتھا من الغاب

http://youtu.be/AfjPzMlmhIg

يومين منذ بذبحه األمن قوات قامت حيث مصياف بمدينة الوطني المشف في جثته وجدت طفل السليم1385 عريب عمر قامت قوات األمن بذبحه  منذ يومين 24NoNo‐05‐112012طفلحماةطريق حلبفاروق في المشفى الوطني بمدينة مصياف حيث جثته وجدت طفل
إلى حماه. حينما كان في طريق عودتھا من الغاب

http://youtu.be/AfjPzMlmhIg

طفل وجدت جثته  في المشفى الوطني بمدينة مصياف حيث قامت قوات األمن بذبحه منذ يومين 24NoNo‐05‐82012طفلحماةطريق حلبيحيى عمر عريب السليم1386
إلى حماه. حينما كان في طريق عودتھا من الغاب

http://youtu.be/Lb1D5fme2oo

ن نذ ھا ذ ن األ ات ق ت قا ث اف نة د طن ال شف ال ف ثتھا دت طفلة قامت قوات األمن بذبحھا منذ يومين 24NoNo‐05‐52012انثى ‐ طفلةحماةطريق حلبشھد يحيى عريب السليم1387 في المشفى الوطني بمدينة مصياف حيث جثتھا وجدت طفلة
إلى حماه. حينما كانت في طريق عودتھا من الغاب

http://youtu.be/Lb1D5fme2oo

سائق تكسي وجدت جثته في المشفى الوطني بمدينة مصياف حيث قامت قوات األمن بذبحه منذ 24NoNo‐05‐2012حماةسريحينرفعت الحسين1388
الغاب إلى حماه. يومين حينما كان في طريق عودتھا من

http://youtu.be/AfjPzMlmhIg

ذ أل ق ق ث ف ة ط ل شف ل ف ث ش وجدت جثته في المشفى الوطني بمدينة مصياف حيث قامت قوات األمن بذبحه 24NoNo‐05‐12012طفلحماةطريق حلبيعقوب عمر عريب السليم1389 شھور 4 رضيع
الغاب إلى حماه. من منذ يومين حينما كان في طريق عودتھا

الديك1390 قوات الجيش السوري24NoNo‐05‐2012حمصالرستنأحمد http://youtu.be/JMzXcEcbf8Yيدعى ابو نعيم  قتل بالقصف العشوائي من قبل
الخطيب1391 الجيش السوري24NoNo‐05‐2012حمصالرستنعبدالحكيم http://youtu.be/JMzXcEcbf8Yقتل بالقصف العشوائي من قبل قوات
بعد1392 عليه التعرف يتم لم الجيش السوري24NoNo‐05‐2012حمصالرستنقتيل http://youtu.be/JMzXcEcbf8Yقتل بالقصف العشوائي من قبل قوات
الزھوري1393 هللا عبد برصاص قناصة24NoNo‐05‐652012حمصالقصيرمحمد
رحال1394 محمود برصاص األمن العشوائي اثناء اقتحام الحي24NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةخالد
قدور1395 مصطفى بالرأس24NoNo‐05‐352012حمصتلبيسةعماد متأثرا بجراحه التي أصيب بھا ور سصبيى ر ب بھ يب ي بجر ر

قتل تحت التعذيب في المشفى العسكري وعلى حسده اثار التعذيب  والذي كان قد القي القبض 24NoYes‐05‐2012حمصبابا عمرومندوب سلوم1396
اجتياح باباعمرو االخير وھو يحاول اسعاف الصحفين المصابين في عليه

فقد منذ أكثر من شھرين واليوم وجدت جثته في منزل آل الريمي وقد  اعدم ميدانيا من قبل حاجز 24NoNo‐05‐2012حمصباب السباعمحمد خير الشريف1397
األمن لقوات تابع لقوات األمنتابع

فقد منذ أكثر من شھرين واليوم وجدت جثته في منزل آل الريمي وقد  اعدم ميدانيا من قبل حاجز 24NoNo‐05‐2012حمصباب السباعمازن أحمد مھرات1398
تابع لقوات األمن

اسمه1399 يصل لم فقد منذ أكثر من شھرين واليوم وجدت جثته في منزل آل الريمي وقد  اعدم ميدانيا من قبل حاجز 24NoNo‐05‐2012حمصباب السباعقتيل
ن األ ات لق تا

عم
تابع لقوات األمن

اسمه1400 يصل لم وعليھا اثار التعذيب24NoYes‐05‐2012حمصالقصيرقتيل عثر على جثته عند مفرق قرية الصالحية
اسمه1401 يصل لم وعليھا اثار التعذيب24NoYes‐05‐2012حمصالقصيرقتيل عثر على جثته عند مفرق قرية الصالحية
األشقر1402 جمال هللا السلمية24NoNo‐05‐2012حمصالھاشميةعبد http://youtu.be/wvyGzO5Ki_sقتل برصاص الجيش على طريق

ز ةك ق الش ضة اال ش ال ف الق ة نت كرزون1403 نتيحة القصف العشوائي24NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةمحمود
رومي1404 ممدا على األرض جثة ھامدة24NoNo‐05‐702012حلبدير جمالحمود انثاء مررور قافلة سيارات للجيش وتكته دھسا قتل
حوري1405 حج بالل نتيجة القصف العشوائي24NoNo‐05‐2012انثىحلبأعزازحنين
الوادي1406 كايد دمشق من قبل قوات األمن24NoNo‐05‐402012درعاالحاّرةأمير إثر إطالق نار عليه في منطقة صحنايا بريف قتل مھندس
الداغر1407 بركات محمد احدى حواجز دوما24NoNo‐05‐2012درعاانخلموسى http://youtu.be/MpF1qzPQbmIمھندس قتل على يد قوات االمن المتمركزة على
الزعبي1408 خلدون http://youtu.be/Ai9zYduJ4vkبرصاص قناصة بدرعا البلد24NoNo‐05‐2012انثىدرعااليادودةحال
الحريدين1409 مبارك الكريم عبد من قبل الضابط المسؤول عنه في بلدة الموحسن بدير الزور اثناء انشقاقه24NoNo‐05‐2012درعاطفسأحمد ميداني إعدام

غ1410 اض شقتاف 122012د 05 24NNة ا ته فدھ ه ض ل ق ن قا ز ا ال ا أ ن ال ن فا خ ل الد اد ت ت االت قط قا غبيس1410 سمير قام من قبل بضربه فدھسته سيارة24NoNo‐05‐122012دمشقحرستافياض االتوتستراد الدولي خوفا من المرور من أمام الحاجز بقطع قام

قتل نتيجة القصف العشوائي وقامت قوات االمن بخطف جثمانه ولم تسلمه لذويه حتى  تم التوقيع 24NoNo‐05‐2012دمشقحموريةوائل عموري1411
المسلحة من قبلھم انه قد قتل على يد العصابات

العتيبة1412 موسى واالمن24NoNo‐05‐2012دمشقالعبادةايھم الجيش قوات يد على العتيبة1412 موسى 2012دمشقالعبادةايھم 05 24NoNoعلى يد قوات الجيش واالمن
كنعان1413 محمود  http://youtu.be/mtuYwTO‐ADkبرصاص األمن العشوائي24NoNo‐05‐2012دمشقالزبدانيغياث
مارديني1414 اللطيف عبد متأثرا بجراحه24NoNo‐05‐2012دمشقدف الشوكمحمد
قبالن1415 برصاص األمن24NoNo‐05‐2012دمشقبيت جنأحمد
قبالن1416 جنفكر 2012دمشقبيت 05 24NoNoاألمن برصاص قبالن1416 برصاص األمن24NoNo‐05‐2012دمشقبيت جنفكر
البقاعي1417 برصاص األمن24NoNo‐05‐2012دمشقبيت جنوائل
خليفة1418 محمد http://youtu.be/UUiQjhUYr9Uقتل على يد قوات االمن24NoNo‐05‐2012ديرالزورالقوريةحامد
حمدان1419 محمد http://youtu.be/tTaMqildk1gقتل برصاص قوات االمن24NoNo‐05‐2012ادلبعين شيبعبدو
ش1420 األ ال ةال لكف 602012ا 0 ال24 أ ة ل ا نازل لل ة كف ز ا ل كزة ت ال ا الق ف ق hاث // b / h األبرش1420 السالم للمنازل وھو اب لسبعة أوالد24NoNo‐05‐602012ادلبكفرومةعبد قصف القوات  المتمركزة على حاجز كفرومة http://youtu.be/nhDKvcjMeTQاثر
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يدرس في كلية الھندسة والميكانيك حلب أصيب برصاصة قناص في صدره بتاريخ 24NoNo 2012‐5‐17‐05‐2012حماةالشريعةقصي اليوسف1421
بجراحه في حمص القصور وتوفي اليوم متأثرا

http://youtu.be/baTde9tBrQw

النوير1422 جاسم بالرصاص العشوائي اثناء ذھابه إلحضار الخبز ألوالده ولديه أكثر من ثالثة أوالد24NoNo‐05‐502012حماةطريق حلبمحمد قتل
اسمه1423 يصل بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم بلعاس جبل مداھمة خالل الحر الجيش أفراد من ل1423 ي سم 2012ب 05 24YesNoي رو س ب ب ل  جبل ر  جيش  ر  ن 
اسمه1424 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
اسمه1425 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
اسمه1426 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
اسمه1427 يصل بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم بلعاس جبل مداھمة خالل الحر الجيش أفراد من اسمه1427 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
اسمه1428 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
اسمه1429 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
اسمه1430 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
ه1431 ا يصل اةالبلعال 2012ح 05 24YNات ال ا ل ل ة داھ خالل ال ش ال اد أف ن اسمه1431 يصل بلعاس بالمروحيات24YesNo‐05‐2012حماةالبلعاسلم من أفراد الجيش الحر خالل مداھمة جبل
غربال1432 أمس24NoNo‐05‐2012حمصالخالديةبالل http://youtu.be/MsCs_Q7WToAأصيب برصاص قناص يوم
تركاوي1433 خالد http://youtu.be/4az3KVYdS3oوجد مقتوال ومرميا في منطقة الحولة‐شرقي بلدة القبو24NoNo‐05‐2012حمصكرم الزيتونعلي
العاتقي1434 http://youtu.be/wMBFDPRZJlgبرصاص قوات األمن24NoNo‐05‐2012حمصالبياضةمحمود

الشا ال ةال ال لألال ق الشامي1435 خالد الدين http://youtu.be/8BDvjt8fnTsبرصاص قناص تابع لألمن24NoNo‐05‐2012حمصالخالديةمحي
عليه1436 التعرف يتمكن الجثة24NoNo‐05‐2012حمصكرم شمشملم http://youtu.be/yP‐Gtfi2AW4بسبب عدم تمكن أحد من سحب

http://youtu.be/IKi0JdYCqcMيدعى أبو نورس  قتل برصاص قوات االمن عند معمل اللمبات عل طريق ام المياذن كتيبة االشارة24NoNo‐05‐2012درعابسام رسمي العبود1437

الشحادات1438 عطية الحواجز24NoNo‐05‐2012درعاداعلشادي أحد جراء إطالق األمن النار عليه من 
جاموس1439 اسماعيل الحكومة24NoNo‐05‐252012درعاداعلمحمد http://youtu.be/j2mHtS8RBikبسبب انفجار أحد األلغام التي زرعتھا

http://youtu.be/nXbmtaGOBOQقتل برصاص  قوات األمن حيث  باطالق النار عشوائيا على مظاھرة أثناء وجود المراقبين24NoNo‐05‐2012ديرالزورالبصيرةمشعل مصطفى األدريس1440

الميزر1441 حمصي http://youtu.be/yX0MFq1iMugبرصاص األمن24NoNo‐05‐2012ديرالزورالعشارةحمد
الشيخ1442 عمر المدينة24NoNo‐05‐2012حلباألتاربساري إثر القصف العشوائي على

مجند منشق قتل  في بلدة األتارب بريف حلب على يد قوات النظام اثناء وجوده مع زمالئه24NoNo‐05‐2012الرقةالطبقةحسين الطنش1443

اسمه1444 يصل لم بسبب االنفجار خلف جامع الخوالني24NoNo‐05‐2012دمشقحموريةقتيل

ملقب أبو الموت  متزوج وله طفلتان إحداھما من ذوات االحتياجات الخاصة.قتل في مزارع سقبا 24NoNo‐05‐2012دمشقسقبانضال رفيق الريحاني1445
حاجز الكتيبة عندما أطلقت قوات األمن النار عليه عند

الريحان1446 رفيق 2012دمشقسقباوليد 05 24NoNoالكتيبة حاجز عند عليه النا ن األ قوات أطلقت ا عند قبا ع زا ف قتل الريحاني1446 رفيق عليه عند حاجز الكتيبة24NoNo‐05‐2012دمشقسقباوليد مزارع سقبا عندما أطلقت قوات األمن النار في قتل
ريحان1447 أحمد عليه عند حاجز الكتيبة24NoNo‐05‐2012دمشقسقبامحمود مزارع سقبا عندما أطلقت قوات األمن النار في قتل
القوتلي1448 محمد النار عليه عند حاجز الكتيبة24NoNo‐05‐2012دمشقسقبامحمد قتل في مزارع سقبا عندما أطلقت قوات األمن سندو ملقب
االحمد1449 حميد بتاريخ 20‐5‐2012 في أحد سجون المخابرات في العاصمة دمشق24NoNo‐05‐2012حمصالربيع العربيمحمد http://youtu.be/OrZx5CmABWkقتل

القطا قنالتا ا ة ا اإل إث //قتل / طاووت1450 قناص25NoNo‐05‐232012حلببستان القصرمحمد http://youtu.be/g3mvZI2‐k0wقتل إثر اإلصابة برصاص
قشقش1451 اصابة بالقلب برصاص األمن25NoNo‐05‐142012طفلحلببستان القصرأسامة
بركات1452 محمد حي الكالسة25NoNo‐05‐122012طفلحلبالكالسةأمين http://youtu.be/8eDtHbYJ5X8برصاصة بالخاصرة والقدم وھو من سكان
قريش1453 برصاص قوات االمن25NoNo‐05‐2012حلبصالح الدينانس
لبابيدي1454 تشييع بستان القصر25NoNo‐05‐2012حلبمعاذ طالب حادي عشر قتل  بنيران االمن في
الحمدو1455 خالد الباب25NoNo‐05‐172012طفلحلبتادفمحمد http://youtu.be/rgBiycAI4dAقتل على ايدي قوات االمن في مدينة
حمامي1456 عمر في تشييع قتلى بستان القصر25NoNo‐05‐182012حلبمحمود برصاصة  انفجارية بالرأس من قبل قوات  االمن أصيب
بيراوي1457 خالد برصاص قوات االمن25NoNo‐05‐132012طفلحلبالبابمحمد ني و ص بر
بيراوي1458 خالد برصاص قوات االمن25NoNo‐05‐272012حلبالبابعمار
الصفوة1459 http://youtu.be/ikvyhvgzx_Qقتل برصاص قناص25NoNo‐05‐2012حمصالدبالنغازي
بكور1460 بكور25NoNo‐05‐2012حمصالحولةطالل وھو شقيق الرائد المنشق نضال
الفارس1461 الرحمن عبد االمن25NoNo‐05‐202012حمصالحولةاسامة قوات http://youtuبرصاص be/zJahSsk‐bFM الفارس1461 الرحمن عبد 202012حمصالحولةاسامة 05 25NoNoبرصاص قوات االمنhttp://youtu.be/zJahSsk bFM
بربر1462 األمن25NoNo‐05‐2012حمصتلذھبمأمون ملقب بابو صالح قتل على يد قوات
الموسى1463 اسحق جعلت اجسادھم اشالء متناثرة25NoNo‐05‐2012حمصالحولةنزار قذيفة على مجموعة من النازحين من القصف سقوط بسبب
سليمان1464 الصمد عبد بسبب القصف العشوائي25NoNo‐05‐262012حمصالحولةغياث
عبارة1465 شفيق 272012حمصالحولةمحمد 05 25NoNoالعشوائ القصف بسبب عبارة1465 شفيق بسبب القصف العشوائي25NoNo‐05‐272012حمصالحولةمحمد
الرزاق1466 عبد حسين بسبب القصف العشوائي25NoNo‐05‐272012حمصالحولةيعقوب
عبارة1467 الجواد عبد بسبب القصف العشوائي25NoNo‐05‐232012حمصالحولةعمار
الموسى1468 اسحاق بسبب القصف العشوائي25NoNo‐05‐272012حمصالحولةرائد
ا1469 لةا 2012ال 0 2Yش ال ا ق ل قتل نش ل أ hالز // b /b k عرابي1469 الجيش25YesNo‐05‐2012حمصالحولةحسام http://youtu.be/b3pN5_zM7k0مالزم أول منشق قتل على يد قوات
النعيمي1470 قتلت بالقصف العشوائي25NoNo‐05‐2012انثىحماةجنوب الملعبرندة
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المشعل1471 أكرم السوري25NoNo‐05‐162012طفلحماةشيزرنضال قتل ذبحا بالسكين من قبل قوات األمن
المشعل1472 أكرم السوري25NoNo‐05‐142012طفلحماةشيزرمحمد قتل ذبحا بالسكين من قبل قوات األمن
المشعل1473 حمدو السوري25NoNo‐05‐172012طفلحماةشيزرعلي قتل ذبحا بالسكين من قبل قوات األمن
المشعل1474 عبدة المجيد السوري25NoNo‐05‐482012حماةشيزرعبد األمن قوات قبل من بالسكين ذبحا قتل ل1474 ب جي 482012يزرب 05 25NoNoوري ن و  بل  ن  ين  ب ب ل 
شنان1475 الرحمن العشوائي على البلدة25NoNo‐05‐2012حماةشيزرعبد متأثرا بجراحه التي أصيب بھا اثناء القصف
الطيار1476 محسن  هللا قتل برصاص قناص  في حي الصابونية25NoNo‐05‐2012حماةجنوب الملعبعبد
الطيار1477 أحمد برصاص قناص25NoNo‐05‐2012حماةجنوب الملعبھيثم
الكردي1478 الكريم الملعبعبد االمن25NoNo‐05‐2012حماةجنوب قوات قبل من برصاصتين اصيب الكردي1478 الكريم االمن25NoNo‐05‐2012حماةجنوب الملعبعبد اصيب برصاصتين من قبل قوات
نصر1479 سعد http://youtu.be/cfNY8OGjqcMقتل بعدة رصاصات من القناصة25NoNo‐05‐172012طفلحماةطريق حلبحسن
دبيس1480 زياد http://youtu.be/7Mgo_xy_QcQبالقصف العشوائي25NoNo‐05‐2012حماةكفرنبودةمحمد
الشيخ1481 إبراھيم http://youtu.be/‐FqieE_eBGkبالقصف العشوائي25NoNo‐05‐2012حماةكفرنبودةخليل
اش1482 ح د دةأح نب اةكف 172012طفلح 05 25NNائ ش ال ف الق قتل طفل حماشو1482 طفل قتل بالقصف العشوائي25NoNo‐05‐172012طفلحماةكفرنبودةأحمد
العمر1483 يوسف طفلةحماةكفرنبودةفلایر ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي25NoNo‐05‐2012انثى
اسمه1484 يصل قوات األمن25NoNo‐05‐2012حماةكفرنبودةلم ً  بعد اعتقاله من قبل أعدم ميدانيا
الكردي1485 االمن25NoNo‐05‐2012حماةعقربمحمود إعدام ميداني على يد قوات

ال قاةقفا ل الكردي1486 محمود االمن25NoNo‐05‐2012حماةعقربفادي إعدام ميداني على يد قوات
الكردي1487 محمود الشبيحة25NoNo‐05‐122012طفلحماةعقربمحمد ً  على يد طفل، تم إعدامه ميدانيا
الكردي1488 محمود قوات االمن25NoNo‐05‐122012طفلحماةعقربعمر ً  على يد طفل، تم إعدامه ميدانيا
الكردي1489 فادي االمن25NoNo‐05‐12012طفلحماةعقربمحمود رضيع إعدام ميداني على يد قوات
الكفت1490 الھادي عبد خالد بن الوليد في حماة25NoNo‐05‐212012حماةالتعاونيةياسر جامعي قتل برصاص قناص بالقرب من مسجد طالب
الصايغ1491 ايوب باطالق الرصاص باتجاھه25NoNo‐05‐2012دمشقالضميرابراھيم متأثرا بجراحه بعدما قام حاجز رحيبة ف توفي
طيفور1492 الحكيم عبد http://youtu.be/YvUnjG4olbUقتل برصاص قناص25NoNo‐05‐222012دمشقزملكاباسم
شريباتي1493 االمن25NoNo‐05‐252012دمشقحي القدممأمون http://youtu.be/Jh05dTNIkZcمتأثرا باصابته برصاص قوات ي ريب مون نقي و ص بر ب ب ttp://youtu.be/Jر 05d c

25NoNo‐05‐2012دمشقربيع عبد الحميد الغزي1494
إثر اطالق عناصر األمن الرصاص عليه في العنق مباشرة بشارع بغداد أثناء قيادته سيارة 

شقيقته الناشطة ريم الغزي ,وقاموا بوضعه في صندوق السيارة وركنوھا بجانب مشفى الھالل 
االحمر

المصري1495 سلمان محمد الشرقية25NoNo‐05‐2012درعاصيداصالح والغارية صيدا بلدتي بين األمن قوات له نصبته بكيمن http://youtuقتل be/AK87z 6fssk المصري1495 سلمان محمد صيدا والغارية الشرقية25NoNo‐05‐2012درعاصيداصالح بكيمن نصبته له قوات األمن بين بلدتي http://youtu.be/AK87z_6fsskقتل
الناطور1496 المنعم  عبد يوسف القادر حاجز جامع البعل25NoNo‐05‐552012درعاطفسعبد توفي متأثرا بجراحه بعد ان أصيب من قبل
الخطيب1497 سعود العزيز قتل  برصاص قوات األمن25NoNo‐05‐2012درعاالجيزةعبد
الحلقي1498 مجيد محمد توفي متأثرا بجراحة25NoNo‐05‐382012درعاجاسمياسر
طحينة1499 القادر عبد 232012درعاداعلتمي 05 25NoNoن الح ع جا ن ب بالق الجيش نصبه ين ك ف httpقتل // o t be/qFH ZVidPco طحينة1499 القادر عبد جامع الحسن25NoNo‐05‐232012درعاداعلتميم http://youtu.be/qFHuZVidPcoقتل في كمين نصبه الجيش  بالقرب من
الصاحب1500 اثناء زيارته القاربه25NoNo‐05‐2012طرطوسعمر في الحولة في حمص برصاص قوات االمن قتل
فاتو1501 يحيى http://youtu.be/v2n49PPaZ4gاثر  سقوط قذيفة على القرية25NoNo‐05‐292012انثىالالذقيةالكبانهخالدية
الرحمن1502 العبد كلية الحقوق قتل تحت التعذيب حيث تم اعتقاله منذ حوالي عشرة أيام.25NoYes‐05‐2012ديرالزورالصورمشھور في يدرس

لق ا النا خ ل ا ش ال ف الق ة نت ا أ الت ا ا تأث قتل مخيم النازحين بدرعا وھو يلقب 25NoNo‐05‐2012القنيطرةأيمن الصالح1503 على التي أصيب بھا نتيجة القصف العشوائي بجراحه متأثرا قتل
بأبو العسل

الرزاق1504 عبد فراس الرحمن يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةعبد لم
الرزاق1505 عبد خالد يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةسليمان لم
الرزاق1506 عبد شعالن يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةسليمان لم
الرزاق1507 عبد شعالن يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةسمير لم
الرزاق1508 عبد شعالن يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةراتب لم
الرزاق1509 عبد قتيبة طفلةحمصالحولةشھد ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم ق صىھ ر ب ي ور ين ب بح و ب ر ب ن ين وز ج ي م
الرزاق1510 عبد أيمن طفلةحمصالحولةصفاء ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1511 عبد فيصل طفلةحمصالحولةإعتدال ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1512 عبد شعالن طفلةحمصالحولةفاطمة ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1513 عبد عادل بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةياسر أورمي بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن 10سنين يتجاوز لم الرزاق1513 عبد عادل 2012طفلحمصالحولةياسر 05 25NoNoيتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص لم
الرزاق1514 عبد الخالق يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةعبد لم
الرزاق1515 عبد راتب طفلةحمصالحولةمنال ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1516 عبد خالد طفلةحمصالحولةحلوم ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1517 عبد فراس 2012طفلحمصالحولةحمزة 05 25NoNoبالرصاص أورم بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن 10سنين يتجاوز ل الرزاق1517 عبد فراس يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةحمزة لم
الرزاق1518 عبد عدنان يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةعمار لم
الرزاق1519 عبد عادل يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةياسر لم
الرزاق1520 عبد سمير طفلةحمصالحولةجوزيل ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
1 زاق21 ال ل لةا 2012طفلال 0 ا2 ال أ كاك ال ذ أ ا ال ط ن ز ا ت ل الرزاق1521 عبد عادل يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةمحمد لم
الرزاق1522 عبد اسحاق يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةأمير لم
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الرزاق1523 عبد سمير طفلةحمصالحولةندى ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1524 عبد عالء يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةسمير لم
الرزاق1525 عبد أيمن هللا يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةعبد لم
الرزاق1526 عبد اسحاق طفلةحمصالحولةأميرة ‐ بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى أورمي بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن 10سنين يتجاوز لم ق1526 رز ب ق 2012ىصوير 05 25NoNoص ر ي ب ور ين  بح ب و ب  ر ن ب ين  وز 10 ج ي م
الرزاق1527 عبد نضال يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةياسين لم
الرزاق1528 عبد عدنان يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةعدي لم
الرزاق1529 عبد عبيدة يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةخالد لم
الرزاق1530 عبد عبيدة بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةحازم أورمي بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن 10سنين يتجاوز لم الرزاق1530 عبد عبيدة يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةحازم لم
الرزاق1531 عبد عبيدة يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةمحمد لم
الرزاق1532 عبد فيصل طفلةحمصالحولةنور  ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1533 عبد نضال يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةياسر لم
زاق1534 ال عبد عادل ين لةيا صالح طفلةح 2012انث 05 25NNا ال أ ن كاك ال ح ذ أ ا ال ن ط ن ن 10 ز ا ت ل الرزاق1534 عبد عادل طفلةحمصالحولةياسمين ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
الرزاق1535 عبد فيصل طفلةحمصالحولةسيدرا ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
السويعي1536 يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةبسام لم
السويعي1537 بسام يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةحازم لم

ال ا لةا لطفلال أ ل ذ أ ل ط ل السويعي1538 بسام يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةجابر لم
السويعي1539 بسام يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةحاتم لم
الحسين1540 محمد طفلةحمصالحولةرھف ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
السيد1541 معاوية طفلةحمصالحولةسارة ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
السيد1542 عارف طفلةحمصالحولةرشا ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
السيد1543 عارف يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةنادر لم
السيد1544 عارف يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةعادل لم
السيد1545 عقبة يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012طفلحمصالحولةعادل لم ي صصوب ر ب ي ور ين ب بح و ب ر ب ن ين 0 وز ج ي م
الضاھر1546 علي طفلةحمصالحولةفيروز ‐ يتجاوز 10سنين طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثى لم
السيد1547 عقبة طفلةحمصالحولةاسراء ‐ لم يتجاوز 10سنين مفقود25NoNo‐05‐2012انثى
السيد1548 عقبة لم يتجاوز 10سنين مفقود25NoNo‐05‐2012حمصالحولةيونس
السيد1549 عقبة مفقود25NoNo‐05‐2012حمصالحولةحيدر 10سنين يتجاوز لم السيد1549 عقبة لم يتجاوز 10سنين مفقود25NoNo‐05‐2012حمصالحولةحيدر
الرزاق1550 عبد الخالق عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةزھرة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1551 عبد أيمن بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةفلك طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1552 عبد مصطفى بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةزينب طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1553 عبد حسن 2012انثحمصالحولةرتيبة 05 25NoNoصاص بال أو كاكين بال أوذبح اب بالح طعن الرزاق1553 عبد حسن بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةرتيبة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1554 عبد محمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةبيان طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1555 عبد الرحمن عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةفلایر طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1556 عبد خالد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةرقية طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي

زا ال ال لةل اانثال ال أ ا ال ذ أ ا ال ط الرزاق1557 عبد الرحمن عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةسلمى طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1558 عبد سمير بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةھدى طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1559 عبد الخالق عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةعائشة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1560 عبد مصطفى بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةمنى طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1561 عبد شفيق بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةأمنة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1562 عبد عدنان بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةفاطمة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1563 عبد مصطفى بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةأمنة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1564 عبد شفيق بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةإعتدال طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي ق ق صىإ ر ب ي ور ين ب بح و ب ر ب ن
الرزاق1565 عبد ياسر بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةعبير طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1566 عبد سمير بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةسوسن طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1567 عبد الحليم عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةبيان طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1568 عبد شفيق بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةرفيدة أورمي بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن الرزاق1568 عبد شفيق 2012انثىحمصالحولةرفيدة 05 25NoNoبالرصاص طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الكردي1569 حسين بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةخلود طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الكردي1570 خالد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةحلوم طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
إسماعيل1571 خالد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةحلوم طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
بكور1572 سعيد 2012انثحمصالحولةرغدة 05 25NoNoبالرصاص أورم بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن بكور1572 سعيد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةرغدة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
إسماعيل1573 محمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةسفيرة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
عبدالعال1574 أحمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةفاطمة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الموسى1575 قدور بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةبدرية طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
1 ش6 ف أش ة لةفا 2012انثال 0 ا2 ال أ كاك ال ذ أ ا ال ط ھرموش1576 أشرف بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةفادية طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
عبارة1577 عباس بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةدالل طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
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الضاھر1578 علي بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةفيروز طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1579 رجب بالرصاص25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةرزينة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الھوية1580 بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمجھول طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
ھرموش1581 الحميد عبد القصف25NoNo‐05‐2012انثىحمصالحولةفاديا من اصابة وش1581 ر ي ب 2012ىصوي 05 25NoNo ن ب 
الرزاق1582 عبد الرحمن عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةخالد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1583 عبد الخالق بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعبد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1584 عبد الرحمن بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعبد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1585 عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمحمود أورمي بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن الرزاق1585 عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمحمود طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1586 عبد أيمن بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةفراس طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1587 عبد حسين بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةسمير طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1588 عبد حسين بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمصطفى طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
زاق1589 ال عبد فيصل لةعيد صالح 2012ح 05 25NNا ال أ ن كاك ال ح ذ أ ا ال ن ط الرزاق1589 عبد فيصل بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةسعيد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1590 عبد أيمن بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةفراس طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الزكاحي1591 اسحاق بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةرائد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
سليمان1592 الصمد عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةغياث طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي

ال أ ة لةا لال أ ل ذ أ ل ط السيد1593 أحمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمعاوية طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1594 معاوية بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةأحمد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1595 محمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعارف طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1596 محمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعقبة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1597 عادل بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةشوقي طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1598 عبد الرحمن عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةخالد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1599 عبد الخالق بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعبد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1600 عبد الرحمن بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعبد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي ق رز ب ن ر صصوب ر ب ي ور ين ب بح و ب ر ب ن
الرزاق1601 عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمحمود طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1602 عبد أيمن بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةفراس طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1603 عبد حسين بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةسمير طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1604 عبد حسين بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمصطفى أورمي بالسكاكين أوذبح بالحراب طعن الرزاق1604 عبد حسين بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمصطفى طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1605 عبد فيصل بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةسعيد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الرزاق1606 عبد أيمن بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةفراس طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
الزكاحي1607 اسحاق بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةرائد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
سليمان1608 الصمد عبد 2012حمصالحولةغياث 05 25NoNoصاص بال أو كاكين بال أوذبح اب بالح طعن سليمان1608 الصمد عبد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةغياث طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1609 أحمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةمعاوية طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1610 معاوية بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةأحمد طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1611 محمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعارف طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي

ال ة لةق اال ال أ ا ال ذ أ ا ال ط السيد1612 محمد بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعقبة طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
السيد1613 عادل بالرصاص25NoNo‐05‐2012حمصالحولةشوقي طعن بالحراب أوذبح بالسكاكين أورمي
طيار1614 هللا http://youtu.be/9vcXfo5Q5JEبرصاص األمن25NoNo‐05‐2012حماةجنوب الملعبعبد
المولى1615 عبد http://youtu.be/rxSB0wirdykقتل برصاص قناص25NoNo‐05‐2012حمصجورة الشياحفؤاد
أورفلي1616 الرزاق http://youtu.be/GbpDImSHyS0ملقب قتل على يد قوات االمن.25NoNo‐05‐2012حمصالخالديةعبد
هللا1617 عبد محمود االنشقاق25NoNo‐05‐2012حمصتدمرأسعد قتل في قطعته العسكرية اثناء
فياض1618 محمد http://youtu.be/bfpatq8fgqUتم العثور علية تحت األنقاض25NoNo‐05‐2012حمصالرستنعبدالمنعم

ان1619 الش عل ادة ةش ل 302012د 05 25NNدفنه ن اال ات ق ت قا ث ألھله انه ث ل ل أشھ 3 ن دا اعتقال د ذ الت ت ت قتل الشمسان1619 علي ألھله حيث قامت قوات االمن بدفنه25NoNo‐05‐302012حمصدير بعلبةشحادة بعد اعتقال دام نحو 3 أشھر ولم يسلم جثمانه التعذيب تحت قتل

النشمي1620 شھرين25NoYes‐05‐242012حمصدير بعلبةمصلح نحو قتل تحت التعذيب بعد إعتقال دام
جنيد1621 http://youtu.be/wapMhcnkt9Aقتل برصاص قناصة25NoNo‐05‐2012حمصباب السباعباسل
عثمان1622 الشيخ الزيتونسمير السباع25NoNo‐05‐302012حمصكرم باب في اشتباكات في http://youtuقتل be/oqv4DjlbhGc عثمان1622 الشيخ 302012حمصكرم الزيتونسمير 05 25NoNoقتل في اشتباكات في باب السباعhttp://youtu.be/oqv4DjlbhGc
المصطفى1623 الرزاق عبد المعدات والكادر المناسب25NoNo‐05‐2012حمصالحولةعائشة عجز األطباء عن تقديم عالج بسبب نقص http://youtu.be/aXgc9hNMW7Eبسبب
رستم1624 الحليم بسبب القصف العشوائي25NoNo‐05‐2012حمصجوبرعبد
العابد1625 حمص القديمة25NoNo‐05‐2012حمصباب الدريبرشيد http://youtu.be/fAAkw9SKLUsقتل بسوق الخضار خالل القصف على أحياء
القصاب1626 2012حمصالقرابيصعماد 05 25NoNoالقديمة حمص أحياء عل العنيف القصف http://youtuاثر be/ KjtgtlWeJY القصاب1626 القديمة25NoNo‐05‐2012حمصالقرابيصعماد http://youtu.be/‐KjtgtlWeJYاثر القصف العنيف على أحياء حمص
األصم1627 الصفصافة25NoNo‐05‐212012حمصالغوطةأحمد إعالمي قتل في حي الغوطة في حي
العائلة1628 مجھول قناص25NoNo‐05‐2012حمصالصفصافةحسن قتل عند شارع الوادي برصاص
عرابي1629 بالقصف بالھاون25NoNo‐05‐2012حمصالصفصافةمھند
ا1630 الف افةل ف 2012ال 0 أ2 ال ف ته ا أ قنا ة ا الفرا1630 الرأس25NoNo‐05‐2012حمصالصفصافةعلي رصاصة قناص أصابته في
السل1631 أبو علي سفيان قامت قوات الجيش باقتحام منزله صباحا وقتلته بدم بارد مع زوجته25NoNo‐05‐802012درعانوىمحمد أبو http://youtu.be/D7XGauo6vBcيدعى 
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النصاري1632 شالل منزلھا صباحا وقتلھا بدم بارد25NoNo‐05‐2012انثىدرعانوىحميدة محمد ابو السل قامت قوات الجيش باقتحام http://youtu.be/D7XGauo6vBcزوجة
حريذين1633 الكريم عبد العمري25NoNo‐05‐2012درعاطفسأحمد http://youtu.be/AchG9OM8p0oقتل برصاص الجيش من حاجز الجامع
عليه1634 التعرف يتم وجدت مرمية عند السد25NoNo‐05‐2012درعاالغارة الشرقيةلم
عليه1635 التعرف يتم الشرقيةلم السد25NoNo‐05‐2012درعاالغارة عند مرمية وجدت ي1635 ر م ي يم ر 2012رر  05 25NoNo  ي ر وج 
عليه1636 التعرف يتم وجدت مرمية عند السد25NoNo‐05‐2012درعاالغارة الشرقيةلم
عليه1637 التعرف يتم وجدت مرمية عند السد25NoNo‐05‐2012درعاالغارة الشرقيةلم
سفر1638 سامر قتل  برصاص قوات األمن25NoNo‐05‐202012دمشقالتضامنمحمد
عودة1639 سالم بدرعا25NoNo‐05‐2012دمشقالمزةعمار إزرع مدينة في انشقاقه اثناء الجيش برصاص قتل عودة1639 سالم مدينة إزرع بدرعا25NoNo‐05‐2012دمشقالمزةعمار قتل برصاص الجيش اثناء انشقاقه في
أسعد1640 قوات االمن25NoNo‐05‐2012دمشقمضايازياد الملقب (زياد وحيدة) قتل على يد
طه1641 خضر برصاص قوات االمن25NoNo‐05‐2012دمشقيبرودمحمد
رمضان1642 عيشة وھو من سكان داريا25NoNo‐05‐2012دمشقنھر عيشةنذير برصاص األمن الذي أطلق على التشييع في نھر

ن أنه ذك اع ال ا داث أ ته تغط خالل ف قتل الشا ل ا ف إعال أحداث باب السباع ,يذكر أنه من 25NoNo‐05‐2012دمشقالقصاعباسل شحادة1643 بباسل الشامي قتل في حمص خالل تغطيته معروف إعالمي
الطائفة المسيحية

http://youtu.be/J_tK1XerI9M

فرعة1644 ابراھيم اطالق رصاص من قناص25NoNo‐05‐112012طفلدمشقالتضامنمحمد
الياس1645 برصاص األمن25NoNo‐05‐2012ديرالزورالقوريةاسماعيل

ال شاللا ل ف لق ش ل أ ال الحسين1646 مالزم أول منشق بالقصف العشوائي25YesNo‐05‐2012ديرالزوربل بو عمراحمد
الحسين1647 ابراھيم الحسين الحنان بالقصف العشوائي25NoNo‐05‐2012ديرالزوربل بو عمرعبد
الفسحل1648 علي بالقصف العشوائي25NoNo‐05‐2012ديرالزوربل بو عمرحسن
الخليفة1649 صالح الرحمن بالقصف العشوائي25NoNo‐05‐2012ديرالزوربل بو عمرعبد
مصطفى1650 جابر بركات في بستان القصر25NoNo‐05‐132012طفلحلبمحمود برصاص قناص أثناء تشييع الطفل أمير http://youtu.be/lCD7S‐hywD8قتل
قداح1651 زكريا http://youtu.be/zVOit3BnrkEطفل قتل  بالقصف العشوائي26NoNo‐05‐2012طفلادلباريحاأحمد
مجاجو1652 قتل بالقصف العشوائي26NoNo‐05‐2012ادلباريحابسام
احمد1653 حاج رياض االمن26NoNo‐05‐2012ادلبسراقبمحمد http://youtu.be/‐vIicULJHocتوفي بطلق ناري من قبل قوات ج ض بري نبر و بل ن ري ق ب ي /ttp://youtu.beو cU J oc
علوش1654 الفرقة الرابعة26YesNo‐05‐2012ادلبصراريفسامر في من كتيبة االمن المركزي ومندوب االمن
اسمه1655 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1656 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1657 يصل شيخونلم الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان في بالرصاص رميا أعدم منشق http://youtuعسكري be/R0nrfyuEOX4 اسمه1657 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1658 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1659 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1660 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1661 يصل شيخونل 2012ادلبخان 05 26YesNoأ ال ف صاص بال يا أعد نشق ك httpع // o t be/R0nrf EOX4 اسمه1661 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1662 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1663 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
اسمه1664 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص

ه ا ل خل ش لخا أا ال ف ا ال ا أ //نش / اسمه1665 يصل في  الرأس26YesNo‐05‐2012ادلبخان شيخونلم http://youtu.be/R0nrfyuEOX4عسكري منشق أعدم رميا بالرصاص
حمداوي1666 محمود قصف عشوائي26NoNo‐05‐2012حلبتل رفعتاحمد
بربوري1667 يوسف قصف عشوائي26NoNo‐05‐2012حلبتل رفعتايمن
حلوة1668 http://youtu.be/xm0f6XnnUHIإثر سقوظ قذيفة على بيته26NoNo‐05‐302012حلباعزازياسر

قتل تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية في حماة، تم اعتقاله يوم األحد 26NoYes2012‐5‐20‐05‐622012حماةحصراياعبدو صطوف الدرويش1669

ميزنازي1670 محمود http://youtu.be/uXzpdFVSIBAتوفي متأثراً  بجراحه26NoNo‐05‐2012حماةطريق حلبمحمد
العمر1671 نحاس في الكراج الغربي26NoNo‐05‐392012حماةجنوب الملعبأحمد ربيإثر إطالق الرصاص العشوائي من قبل األمن ج ر ي ن ب ن ي و ص ر ق إ ر إ

قتل في البويضة الشرقية نتيجة اصابته بشظية في القلب أثناء القصف الصاروخي على المنطقة26NoNo‐05‐312012حمصحي باباعمروعبد الرحمن شاكر الدقاق1672

االحمد1673 علي محمد قناص26NoNo‐05‐2012حمصباب ھودوليد http://youtu.be/yWDiitgFt78ملقب الديري قتل برصاص
عوض1674 الشرقيةأحمد الغربية26NoNo‐05‐202012حمصالبويضة الدمينة قرية على القصف نتيجة قتل عوض1674 202012حمصالبويضة الشرقيةأحمد 05 26NoNoالغربية قتل نتيجة القصف على قرية الدمينة
السكماني1675 العليم السلومية26NoNo‐05‐252012حمصالبويضة الشرقيةعبد قتل نتيجة القصف على قرية
بوظان1676 ديب محمد اليوم26YesNo‐05‐252012حمصالضبعةثائر http://youtu.be/HGOG9PGUOL4شرطي منشق قتل بالقصف المنطقة
الزعبي1677 زياد http://youtu.be/E3B9sS14QL4قصف عشوائي26NoNo‐05‐392012حمصالدمينةمنقذ
بكار1678 النب عبد الشرقيةأحمد 652012حمصالبويضة 05 26NoNoمنزله أصابت قذيفة شظايا بسبب بكار1678 النبي عبد منزله26NoNo‐05‐652012حمصالبويضة الشرقيةأحمد بسبب  شظايا قذيفة  أصابت
بكور1679 ھيثم http://youtu.be/HpeAjZrB7XIبرصاص قناص26NoNo‐05‐2012حمصالخالديةأحمد
العيسى1680 قصف عنيف على البلدة26NoNo‐05‐2012حمصالزعفرانةعدنان
العيسى1681 قصف عنيف على البلدة26NoNo‐05‐2012حمصالزعفرانةخالد
ا1682 ث ا انةال ف 2012الز 0 ة26 ل ال ل ف ن ف ق عثمان1682 قصف عنيف على البلدة26NoNo‐05‐2012حمصالزعفرانةالياس
اسمه1683 يصل قصف عنيف على البلدة26NoNo‐05‐2012حمصالزعفرانةلم
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اسمه1684 يصل قصف عنيف على البلدة26NoNo‐05‐2012حمصالزعفرانةلم
الخطيب1685 الرزاق عبد منذ 2008 في فرع فلسطين في ظروف غامضة جدا و لم يتم تسلم الجثة26NoYes‐05‐2012حمصتدمرباسل المعتقل
اسمه1686 يصل قتل نتيجة القصف العشوائي26NoNo‐05‐2012دمشقالبالليةلم
اسمه1687 يصل العشوائي26NoNo‐05‐2012دمشقالبالليةلم القصف نتيجة قتل ل1687 ي يم 2012قب 05 26NoNoي و يج   ل 
اسمه1688 يصل قتل نتيجة القصف العشوائي26NoNo‐05‐2012دمشقالبالليةلم
اسمه1689 يصل قتل نتيجة القصف العشوائي26NoNo‐05‐2012دمشقالبالليةلم
ظريفة1690 http://youtu.be/J‐aoG2TD_Ccقتل برصاص قناص26NoNo‐05‐2012دمشقعربينفايز
خبية1691 عامر حلب26NoNo‐05‐2012دمشقعربينمحمد مدينة في االنشقاق محاولته أثناء عليه النار باطالق الجيش قوات قامت خبية1691 عامر االنشقاق في مدينة حلب26NoNo‐05‐2012دمشقعربينمحمد قوات الجيش باطالق النار عليه أثناء محاولته قامت
سالمة1692 حسن يوم االربعاء 26YesNo2012‐5‐24‐05‐2012دمشقحتيتة التركمانمحمود قتل في دير الزور خالل محاولته االنشقاق عسكري
رجب1693 عبدو http://youtu.be/T5x_yi4pRocرصاص عشوائي على المشيعين26NoNo‐05‐402012دمشقالقدممحمود
القادري1694 حسين التشييع26NoNo‐05‐462012دمشقالقدمخالد رصاص عشوائي على موكب
ه1695 ا يصل لكال شقز 2012د 05 26NNقنا httا // t b / PWGfN OYRk اسمه1695 يصل http://youtu.be/_PWGfNzOYRkبرصاص قناص26NoNo‐05‐2012دمشقزملكالم
شربجي1696 قتل في دير الزور26NoNo‐05‐2012دمشقكفرسوسةخالد
الصفوري1697 ابراھيم عند جامع علي بن ابي طالب26NoNo‐05‐2012دمشقنھر عيشةأحمد األمن  لدى اقتحامه الحي لفض مظاھرة خرجت برصاص
الزعبي1698 الجاحد الكتيبة26NoNo‐05‐2012انثىدرعاخربة غزالةنوفا http://youtu.be/ui1VfsIyQ7Aنتيجة القصف المدفعي على حي

ال الش ل الةن غ ةاة ل ل ف ل ف لق ة الشبالق1699 علي الكتيبة26NoNo‐05‐2012درعاخربة غزالةمنى نتيجة القصف المدفعي على حي
التالوي1700 صبحي اخرىفلسطينمحمد http://youtu.be/oEHk4XIuR‐kمخيم النازحين درعا فلسطيني برصاص قناصة26NoNo‐05‐2012جنسيات
عوير1701 ھايل اليوم سلم ألھله جثة ھامدة26NoYes‐05‐2012درعاداعلأحمد و التعذيب وكان قد  اعتقل قبل ثالثة اشھر تحت قضى

الحريري1702 احمد 2012درعاانخليوسف 05 26NoNo اثر ذبحة صدرية اصابته مباشرة بعد مشاھدة المجازر في مدينة الحولة امس فلم يتحمل منظر الحريري1702 احمد 26NoNo‐05‐2012درعاانخليوسف
االطفال والنساء الذين ذبحوا

ابراھيم1703 خالد العاصمة دمشق26NoNo‐05‐752012القنيطرةمحمد في برصاص األمن خالل اقتحام الحجر األسود
محمد1704 خالد منزلھا  في حي القدم بدمشق26NoNo‐05‐252012انثىالحسكةالقامشليفدوى األمن الذي أطلق على المشيعين وھي داخل http://youtu.be/dgjwdupnkIsبرصاص

ه1705 ا ل 2012لل 05 26YNل نة د ف االنشقاق لته ا أثنا ه ل النا اطالق ش ال ات ق ت قا اك 7 ن د ا اسمه1705 يصل محاولته االنشقاق في مدينة حلب26YesNo‐05‐2012حلبلم أثناء عساكر  قامت قوات الجيش باطالق النار عليه 7 من واحد

واحد من 7 عساكر  قامت قوات الجيش باطالق النار عليه أثناء محاولته االنشقاق في مدينة حلب26YesNo‐05‐2012حلبلم يصل اسمه1706

ة ف أث ق ق اسمه1707 يصل محاولته االنشقاق في مدينة حلب26YesNo‐05‐2012حلبلم أثناء عساكر  قامت قوات الجيش باطالق النار عليه 7 من واحد

واحد من 7 عساكر  قامت قوات الجيش باطالق النار عليه أثناء محاولته االنشقاق في مدينة حلب26YesNo‐05‐2012حلبلم يصل اسمه1708

واحد من 7 عساكر  قامت قوات الجيش باطالق النار عليه أثناء محاولته االنشقاق في مدينة حلب26YesNo‐05‐2012حلبلم يصل اسمه1709

واحد من 7 عساكر  قامت قوات الجيش باطالق النار عليه أثناء محاولته االنشقاق في مدينة حلب26YesNo‐05‐2012حلبلم يصل اسمه1710

واحد من 7 عساكر  قامت قوات الجيش باطالق النار عليه أثناء محاولته االنشقاق في مدينة حلب26YesNo‐05‐2012حلبلم يصل اسمه1711

العيسى1712 http://youtu.be/mxidvXAKDccعلى يد قوات الجيش26NoNo‐05‐2012حماهالزعفرانةعدنان
عثمان1713 http://youtu.be/mxidvXAKDccعلى يد قوات الجيش26NoNo‐05‐2012حماهديرفولالياس
األحمد1714 http://youtu.be/mxidvXAKDccعلى يد قوات الجيش26NoNo‐05‐2012حماهالزعفرانةعلي
عثمان1715 حسين http://youtu.be/mxidvXAKDccعلى يد قوات الجيش26NoNo‐05‐2012حماهديرفولخضر
مجھول1716 http://youtu.be/mxidvXAKDccعلى يد قوات الجيش26NoNo‐05‐2012حماهالسنيدةعبدالھادي
قدور1717 الحاج طفلةادلبخان شيحونشروق ‐ نتيجة القصف العشوائي27NoNo‐05‐162012انثى ج يىق و يج
قدور1718 الحاج القادر نتيجة القصف العشوائي27NoNo‐05‐112012طفلادلبخان شيحونعبد
أراكيل1719 نتيجة القصف العشوائي27NoNo‐05‐142012طفلادلبخان شيحونمحمد
قدح1720 العزيز عبد المدينة27NoNo‐05‐302012ادلبخان شيخونيحيى http://youtu.be/ZD0A79Jg9osبسبب قصف الطيران الحربي على
اسمھا1721 يصل لم شيخونسيدة المدينة27NoNo‐05‐2012انثىادلبخان على الحربي الطيران قصف http://youtuبسبب be/XUSZepA2a94 اسمھا1721 يصل لم 2012انثىادلبخان شيخونسيدة 05 27NoNoالمدينة http://youtu.be/XUSZepA2a94بسبب قصف الطيران الحربي على
رمضان1722 سامي األمن27NoNo‐05‐2012ادلبسراقبحسن وكان قد أصيب أمس برصاص
زينو1723 خارج الحي27NoNo‐05‐2012حماةاألربعينعالء نتيجة القصف  على الذين حاولو النزوح
بكور1724 قتل أثناء محاولته النزوح ھربا من القصف على الحي27NoNo‐05‐2012حماةالصواعقياسين

قتلت أثناء محاولتھا النزوح ھربا من القصف على الحي وھي ابنة اخت القتيل ياسين بكور27NoNo‐05‐2012حماةالصواعقلم  يصل اسمھا1725

اسمه1726 يصل قتل أثناء محاولته النزوح ھربا من القصف على الحي27NoNo‐05‐2012حماةحي الصواعقلم

قسي1727 ً  من حلب وعند دوار الصناعة تم قنصه برأسه من 27NoNo‐05‐502012حماةحسين يعمل سائق في شركة علي السراج, كان قادما
أ ل ق

ي1727 502012ين 05 27NoNo
قبل حاجز أمني

الجاسم1728 ديوب http://youtu.be/5qdt_kSozGQقتل ومثل بجثته27NoNo‐05‐2012حماةالمستريحةحمدو
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المرعي1729 مرعي على الحي27YesNo‐05‐2012حماةمشاع األربعينرياض مجند منشق أثناء القصف العشوائي
البكور1730 برصاص القناصة أثناء عودتھا من الحقل الزراعي , وھي سيدة مسنة27NoNo‐05‐2012حماةكفرنبودةشاھة
الھواش1731 إثر إطالق النار العشوائي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع األربعينصدام
النجدي1732 اآللي27NoNo‐05‐2012حماةالجسرعزام المخبز من بالقرب عشوائي نار بإطالق ي1732 ج م رز 2012ج 05 27NoNoي بز  ن رب  ي ب و ر  ق  بإ
عرواتي1733 على بناء األوقاف27NoNo‐05‐2012حماةالحارة الشرقيةعامر إثر إصابته برصاص من القناص المتمركز
األصفر1734 الحكيم عبد بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع الفروسيةفيصل
القاسم1735 بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐252012حماةمشاع الفروسيةنضال
شنتوت1736 الفروسيةشادي الحي27NoNo‐05‐82012طفلحماةمشاع عل القصف بسبب شنتوت1736 بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐82012طفلحماةمشاع الفروسيةشادي
القاسم1737 مھدي بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐152012طفلحماةمشاع الفروسيةمحمد
شنتوت1738 بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐82012طفلحماةمشاع الفروسيةمحمد
نشار1739 الرحمن بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐232012حماةمشاع الفروسيةعبد
الشيخ1740 د يةح الف اةشاع 2012ح 05 27NNال عل ف الق الشيخ1740 بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع الفروسيةمحمد
الجاسم1741 بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐162012طفلحماةمشاع الفروسيةأحمد
شنتوت1742 طفلةحماةمشاع الفروسيةغصون ‐ بسبب القصف على الحي27NoNo‐05‐82012انثى
الصغير1743 نور http://youtu.be/urSdo7_arycقصف عشوائي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمحمد

ال ةغال الف لاةشا ل ف لق الل أ ل ف ل أ الصمودي1744 على الحي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع الفروسيةغالب أصيب بالكتف والرأس خالل القصف
الحسين1745 محمد قصف عشوائي27NoNo‐05‐322012حماةمشاع جنوب الملعبرياض
الطبل1746 قصف عشوائي27NoNo‐05‐322012انثىحماةمشاع جنوب الملعبزاھر
ھبيانة1747 عسكري منشق قتل في حي األربعين27YesNo‐05‐2012حماةالجراجمةفراس
المصري1748 خالد في القصف على الحي27NoNo‐05‐2012انثىحماةمشاع جنوب األربعينأم
العائلة1749 مجھولة الحي27NoNo‐05‐2012انثىحماةجنوب الملعبلونا http://youtu.be/C9kCLsWqwTYبسبب القصف العنيف على
اسمھا1750 يصل الحي27NoNo‐05‐2012حماةجنوب الملعبلم http://youtu.be/C9kCLsWqwTYبسبب القصف العنيف على
ھدلة1751 في القصف على الحي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع األربعينفارس ينرس رب يع ى ي
صبح1752 الشيخ حسن في القصف على الحي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع األربعينصالح
النمر1753 في القصف على الحي27NoNo‐05‐2012حماةمشاع األربعيننوري
حورية1754 http://youtu.be/qyb3_TtujsIفي القصف على الحي27NoNo‐05‐2012انثىحماةمشاع األربعينرضية
الخالدي1755 فھد عمروھاني القصير27NoNo‐05‐2012حمصبابا مدينة في قناص برصاص قتل الخالدي1755 فھد القصير27NoNo‐05‐2012حمصبابا عمروھاني قتل برصاص قناص في مدينة

مراسل صحفي لشبكة شام األخبارية ,يدرس في كلية الھندسة سنة ثالثة,قامت قوات االمن 27NoNo‐05‐202012حمصالوعرأحمد عدنان األشلق1756
في دمشق في حي الميدان باستھدافه أثناء قيامه بتصوير ونقل اخبار الحي قتل

اسمھا1757 يصل لم برصاص الجيش السوري27NoNo‐05‐2012انثىحمصالسلطانيةقتيلة
اسمھا1758 يصل ل 2012انثحمصالسلطانيةقتيلة 05 27NoNoو ال الجيش صاص ب اسمھا1758 يصل لم برصاص الجيش السوري27NoNo‐05‐2012انثىحمصالسلطانيةقتيلة

أبو أسعد قتل برصاص األمن أثناء إطالق النار على المشيعين في نھر عيشة بدمشق ملقب بالنمر 27NoNo‐05‐2012حمصتدمرمحمد  الحمود1759
,وجثته مع األمن

النعيمي1760 فھمي قتل برصاص الجيش  في حي الميدان ,معروف ب أبو عمر27NoNo‐05‐2012حمصلورانس
ة زا ل اا أ ف ا ال ف ش ال ا زادة1761 سھيل  محمد ب أبو ياسر27NoNo‐05‐2012حمصعامر برصاص الجيش في حي الميدان معروف

سيلمان1762 السيد معروف بأبو يوسف27NoNo‐05‐2012حمصعماد برصاص الجيش  في حي الميدان بالعاصمة
اليوسف1763 رياض محمد http://youtu.be/yvz94F4ubTEبرصاص األمن27NoNo‐05‐2012حمصالخالديةياسر
العليوي1764 عقلة صيدا27NoNo‐05‐2012درعاالغارية الغربيةأحمد http://youtu.be/3E‐8fKKo_nkقتل برصاص قناص في بلدة
الحو1765 العشوائي27NoNo‐05‐242012دمشقدارياعالء الملقب أبو مالك قتل بالقصف
جمعة1766 أحمد الكريم عبد برصاص األمن27NoNo‐05‐142012طفلدمشقالقابونمحمد
حمود1767 برصاص األمن27NoNo‐05‐162012طفلدمشقيلدارياض
سليمان1768 السيد ,معروف بأبو يوسف27NoNo‐05‐2012دمشقنھر عيشةعماد برصاص األمن أثناء إطالق النار على المشيعين يوقھ بو ب رو , ين ي ى ر ق إ ن ص بر
زادة1769 برصاص األمن أثناء إطالق النار على المشيعين ,ملقب بأبو زادة27NoNo‐05‐2012دمشقنھر عيشةحوري

http://youtu.be/8TgojlK8z8kبرصاص قناص أصابته  برقبته لدى تفريق مظاھرة خرجت نصرة للقدم و نھرعيشة والميدان27NoNo‐05‐132012طفلدمشقالعساليعمار مفيد محمد1770

اسمه1771 يصل لم عيشةقتيل المشيعين27NoNo‐05‐2012دمشقنھر على النار إطالق أثناء األمن برصاص اسمه1771 يصل لم 2012دمشقنھر عيشةقتيل 05 27NoNoالمشيعين برصاص األمن أثناء إطالق النار على
األحمد1772 أستاذ معارض من الطائفة العلوية27NoNo‐05‐2012دمشقعرطوزنزار
الكيالني1773 المظاھرة الذي كان مشاركا بھا27NoNo‐05‐2012دمشقعين منينيزيد األمن التي اقتحمت البلدة وأطلقت النار على برصاص
السعدي1774 أمس27NoNo‐05‐2012دمشقدوماطلعت متأثرا بجراحه التي أصيب بھا
محيسن1775 منينماھر 2012دمشقعين 05 27NoNoالبلدة اقتحا خالل األمن برصاص محيسن1775 البلدة27NoNo‐05‐2012دمشقعين منينماھر برصاص األمن خالل اقتحام 
عزيز1776 الدين رأس العين كردي األصل27NoNo‐05‐2012دمشقشبعاعز من اقتحام البلدة و اطالق النار على المواطنين اثناء
عز1777 الدين عز زين المواطنين27NoNo‐05‐42012طفلدمشقشبعامحمد اثناء اقتحام البلدة و اطالق النار على
حجيراتي1778 الناصر عبد المواطنين27NoNo‐05‐2012دمشقحتيتة التركمانخالد اثناء اقتحام البلدة و اطالق النار على
1 ه9 ا ل ال ك الت تة 2012شقت 0 اطن2 ال ل النا اطال ة ل ال ا اقت اثنا اسمه1779 يصل المواطنين27NoNo‐05‐2012دمشقحتيتة التركمانلم اثناء اقتحام البلدة و اطالق النار على
شاكر1780 خالد سائق تاكسي27NoNo‐05‐222012الحسكةقامشليمسعود قتل في دمشق في حي القابون وھو
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الحسن1781 االلي بمدينه االتارب27NoNo‐05‐2012حلبالجينةعدنان بسبب  سقوط قذيفه دبابة بالقرب من الفرن
اسمھا1782 يصل لم طفلةحمصالحولةقتيلة ‐ المنازل مذبوحة بالسكين27NoNo‐05‐12012انثى من العمر شھر واحد عثر عليھا في أحد تبلغ
منجد1783 قتل على يد قوات الجيش السوري27NoNo‐05‐2012حماةعزام
الدرع1784 عائلة السوري27NoNo‐05‐2012طفلحماةمن الجيش قوات يد على قتل رع1784 2012لن 05 27NoNoوري جيش  و  ى ي  ل 
قناني1785 عسكري منشق قتل في حي األربعين27YesNo‐05‐2012حماةزاھر
القصاب1786 أحمد على الحي27YesNo‐05‐2012حماةمشاع جنوب الملعبمحمود عسكري منشق  قتل بالقصف العشوائي
دعبول1787 http://youtu.be/GWy_9YYZmzkبسبب القصف27NoNo‐05‐2012حماةجنوب الملعبمحمود
قصاب1788 الملعبصفوان جنوب القصف27NoNo‐05‐2012حماةمشاع http://youtuبسبب be/ VS FpfZT‐k قصاب1788 http://youtu.be/_VS_FpfZT‐kبسبب القصف27NoNo‐05‐2012حماةمشاع جنوب الملعبصفوان
قنطقجي1789 عدنان يحمله بين يديه27NoNo‐05‐32012طفلحماةالعليلياتزين http://youtu.be/xjhkBDcOtuoبطلق ناري اخترق والده فأصابه حيث كان
اغا1790 طاھر علي أحمد قصف عشوائي28NoNo‐05‐472012حلبكفركرمينطاھر
طه1791 حاج http://youtu.be/kgYUKHuer1Mقصف عشوائي28NoNo‐05‐572012حلبكفركرمينعبدهللا
طه1792 حاج ازن د يناح ك 272012حلكف 05 28NNائ عش ف ق طه1792 حاج مازن قصف عشوائي28NoNo‐05‐272012حلبكفركرميناحمد
الحسن1793 http://youtu.be/AcI3BSatIlUقتل  في االتارب بالفصف العشوائي28NoNo‐05‐2012حلبقرية الجينةعدنان
طه1794 حاج مازن القصف العشوائي على المنطقة28NoNo‐05‐292012حلبكفركرمينعبدو بجراحه التي اصيب بھا يوم امس جراء متأثرا توفي
األحمه1795 مروره من جانب المخفر28NoNo‐05‐2012حلبالباب  ‐ قباسينرضوان قوات األمن باطالق الرصاص عليه أثناء قامت

ال ل ف ل ل ل ط لق ل لة ث ل ث واستحال التعرف على مالمحه 28NoNo‐05‐252012حلبمنغلم يصل اسمه1796 مكبلة اليدين  بالقرب من مطار منغ العسكري جثته على عثر
الجثة في بسبب التشويه والتفسخ الحاصل

اغا1797 طاھر علي أحمد قصف عشوائي28NoNo‐05‐472012حلبكفركرمينطاھر
طه1798 حاج http://youtu.be/kgYUKHuer1Mقصف عشوائي28NoNo‐05‐572012حلبكفركرمينعبدهللا
طه1799 حاج مازن قصف عشوائي28NoNo‐05‐272012حلبكفركرميناحمد
الحسن1800 http://youtu.be/AcI3BSatIlUقتل  في االتارب بالفصف العشوائي28NoNo‐05‐2012حلبالجينةعدنان
طه1801 حاج مازن القصف العشوائي على المنطقة28NoNo‐05‐292012حلبكفركرمينعبدو بجراحه التي اصيب بھا يوم امس جراء متأثرا توفي
األحمه1802 مروره من جانب المخفر28NoNo‐05‐2012حلبقباسينرضوان قوات األمن باطالق الرصاص عليه أثناء قامت ن و ينر ربب ب ج ن رور ي ص ر ق ب ن و

عمره يتراوح بين 25 و30 عام عثر على جثته مكبلة اليدين  بالقرب من مطار منغ العسكري 28NoNo‐05‐2012حلبمنغلم يصل اسمه1803
واستحال التعرف على مالمحه بسبب التشويه والتفسخ الحاصل في الجثة

الطباع1804 العلمين28NoNo‐05‐142012طفلحماةالفرايةتوفيق http://youtu.be/fkvbk8awG‐Iقتل وھو يقف امام مخبز في شارع

إلىةأ عودته أثناء سيارته يقود وھو الجالء طلعة في السوري الجيش قوات قبل من قنصاً قتل كريج1805 أحمد وھو يقود سيارته أثناء عودته إلى 28NoNo‐05‐502012حماةحي الجراجمةعلي قبل قوات الجيش السوري  في طلعة الجالء من قنصا  قتل
األلي . منزله بعد أن أحضر الخبز من المخبز

الجواد1806 http://youtu.be/KsT9Is20_j8برصاص قناصة28NoNo‐05‐2012حماةطريق حلبأحمد

جراد1807 حاولت قوات األمن اعتقاله وعندما لم يتمكنوا من اإلمساك به، أطلقوا النار عليه فأصيب بسبع 28NoNo‐05‐2012حماةمشاع االربعينعوض
ة فل ال نطقة ال طن ال ف ن اثن ة نا طلقات

ع
طلقات نارية، اثنين في البطن والمنطقة السفلية

رزيق1808 احمد دمشقالذيابيةباسم 28NoNo‐05‐252012ريف
القصيري1809 الرحمن دمشقالذيابيةعبد 28NoNo‐05‐162012طفلريف
الھودجي1810 هللا دمشقالذيابيةعبد 28NoNo‐05‐182012ريف

ة ال ل ةش ا شالذ //ف / الھوية1811 مجھول دمشقالذيابيةشھيد 28NoNohttp://youtu.be/CuAb‐7fco10‐05‐2012ريف

بالمجزرة التي ارتكبتھا عصابات األسد28NoNo‐05‐2012ريف دمشقالذيابيةعبد الرحمن القصيري1812

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=309326109152460&set=a.24523434
8894970.60664.222025204549218&typeyp

=1&theater
اليوسف1813 حلب ,معروف بابو يوسف29YesNo‐05‐2012إدلبقاحمحمد قتل برصاص الجيش  في بلدة األتارب بريف أول مالزم
الجربان1814 أسفر عن مقتله فورا29NoNo‐05‐2012إدلبمعرة النعمانأشرف ما في كليته اليمنى من رصاص حاجز البلدية http://youtu.be/AipQJ1HLq68إصابة
الراعي1815 سليم مروعة جدا29NoYes‐05‐2012ادلبسراقبزكريا قتل تحت التعذيب وعلى جسده آثار تعذيب ي جم رو يب ر ج ى و يب
الشھوان1816 محمد الثالثاء الماضي29NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونمھند توفي في أنطاكيا متأثرا بجراحه التي أصابته
عرجه1817 كمال http://ow.ly/bdpIzبرصاص قناص وقام االمن باخططاف جثته29NoNo‐05‐152012طفلحماهطريق حلبخالد
عرجه1818 الجبار عبد http://ow.ly/bdpN3برصاص قناص وقام االمن باخططاف جثته29NoNo‐05‐212012حماهطريق حلبحمزة
المرعي1819 عبدو الرحمن النظام29NoNo‐05‐362012حماةالتوينيعبد قوات يد على المرعي1819 عبدو  الرحمن 362012حماةالتوينيعبد 05 29NoNoعلى يد قوات النظام
داحول1820 حسن الجيش السوري29YesNo‐05‐2012حماةصورانملھم عسكري  قتل أثنا محاولته االنشقاق عن
األحمد1821 خالد البدر29NoNo‐05‐162012طفلحماةفيصل برصاص األمن أمام مشفى
الحامد1822 توفي متأثرا بجراحه29NoNo‐05‐2012حماةمحسن
العوير1823 عدنان الثكنةمحمود 142012طفلحماةجنوب 05 29NoNoقناص برصاص العوير1823 عدنان برصاص قناص29NoNo‐05‐142012طفلحماةجنوب الثكنةمحمود
دبيس1824 محيميد 5 أوالد29NoNo‐05‐362012حماةالحوارنةغياث برصاص قناص وھو متزوج ولديه
العلي1825 با القرية29NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةالمعتز قصف بالمدفعية والھاون على
بكار1826 أحمد القرية29NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةمحمود http://youtu.be/n122Wcw2‐acقصف بالمدفعية والھاون على
ن182 ةاكا ق الش ضة 2012ال 0 ة29 الق ل ا ال ة ف ال ف hق // b / حمود1827 حسوني القرية29NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةراكان http://youtu.be/SpTQqBp4oucقصف بالمدفعية والھاون على
المصري1828 http://youtu.be/fdauwZXldqgبرصاص قناص29NoNo‐05‐552012حمصالصفصافةنزار 
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الرز1829 أحمد http://youtu.be/NDIZLUuV5DQبرصاص قناص29NoNo‐05‐352012حمصالصفصافةمعن
شحادة1830 متأثرا بجراحه29NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمحمد
الشيخة1831 لوفاتھا اليوم29NoNo‐05‐2012انثىحمصالغوطةھند أصيبت منذ يومين برصاص قناص أدت
المعاذ1832 الرحيم الجندليعبد للصالة29NoNo‐05‐2012حمصجب ذھابة اثناء الغوطة حي في االمن قوات برصاص أصيب يم1832 ر يب ج 2012صجب  05 29NoNo ب ء  و ي  ي  ن  و  ص  يب بر
اسمه1833 يصل لم http://youtu.be/LSaGx5G5epEبرصاص األمن29NoNo‐05‐2012حمصالغوطةقتيل
فاعور1834 برصاص األمن29NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةياسر
األيوبي1835 الواحد عبد http://youtu.be/ciFp7F5SZA8برصاص األمن29NoNo‐05‐2012حمصباب الدريبجميل
الخضير1836 محمد الخالدية29NoNo‐05‐2012حمصالبياضةجاسم بحي قناص برصاص http://youtuقتل be/UtdeV4aCmog الخضير1836 محمد http://youtu.be/UtdeV4aCmogقتل برصاص قناص بحي الخالدية29NoNo‐05‐2012حمصالبياضةجاسم
قرنداش1837 أحمد بقذيفة استھدفت منزلھا29NoNo‐05‐2012انثىحمصتل النبي مندومرح
الصاج1838 األمن29NoNo‐05‐12012طفلحمصالقصورأحمد http://youtu.be/3dT5SJ3Ailgعمره ثمانية أشھر  على يد قوات
الدين1839 شمس جمال http://youtu.be/mH1RHPimQA0مجند منشق قتل برصاص الجيش29YesNo‐05‐2012حمصالقصيربشير
العت1840 قا ان صالقصيض 2012ح 05 29YNش ال ا قتل نشق httند // t b / OWtK 4GhX العتر1840 قاسم http://youtu.be/yOWtKy4GhXgمجند منشق قتل برصاص الجيش29YesNo‐05‐2012حمصالقصيررضوان
المشھداني1841 مجند منشق قتل برصاص الجيش29YesNo‐05‐2012حمصالقصيرعلي
األحمد1842 فايز طفل برصاص األمن بالقصير29NoNo‐05‐2012طفلحمصالخالديةعلي
مصطفى1843 نتيجة اصابته بقذيفة ھاون29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةمحمود

ةل ثةالق ل قط ش ل أ ش ل ش ة صوص1844 لتشويه وتقطيع الجثة29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةسليم http://youtu.be/dgrHzitoPysنتيجة اصابته بصاروخ بشكل مباشر مما أدى
العظيم1845 عبد القاھرة29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةمازن نتيجة اصابته بقذيفة ھاون في شارع
العظيم1846 عبد لتشويه وتقطيع الجثة29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةفراس http://youtu.be/dgrHzitoPysنتيجة اصابته بصاروخ بشكل مباشر مما أدى
الحمود1847 هللا فضل http://youtu.be/1iME7xV9kH0قصف مدفعي على المنطقة29NoNo‐05‐2012جمصالبرھانيةمروان
غالي1848 النظام29NoYes‐05‐2012حمصباب ھودفيصل قتل تحت التعذيب في سجون
الرزاق1849 عبد علي السوري29YesNo‐05‐2012حلباألتاربمصطفى http://youtu.be/l7w0eHQJiZoنقيب منشق قتل برصاص الجيش
عكوش1850 الجيش29YesNo‐05‐2012حلباالتاربعبدالملك http://youtu.be/22MrQuC_UfAشرطي منشق قتل على يد قوات
رمضان1851 محمود النظام29NoYes‐05‐2012حلبدار عزةمحمد قتل تحت التعذيب في سجون ن ر زو مبر جون ي يب ل
الخطيب1852 أمين البلدة29NoNo‐05‐2012انثىحلببابكةزلوخ نتيجة القصف المروحي على
الوھاب1853 عبد محمود برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012حلبباتيومصطفى
جبرائيل1854 أمين محمد برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012حلباألتاربحسن
ھاشم1855 أحمد الجيش29NoNo‐05‐2012حلببحريمحمد برصاص ھاشم1855 أحمد برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012حلببحريمحمد
عكاب1856 أحمد http://youtu.be/66qgP1it3lgطفل برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012طفلحلباألتاربأبراھيم
الشريف1857 في شارع النبي شعيب29NoNo‐05‐2012طفلدمشقعربينرامز توفي متأثرا بجراح أصيب بھا يوم الجمعة http://youtu.be/W1UyanwPDl8طفل
العطار1858 جثمانه,معروف أبو خالد29NoNo‐05‐2012دمشقعربينأحمد على المواجھات يوم السبت 26‐5 ويتحفظ األمن خالل
طبانة1859 ياسين 2012دمشقعربينحسا 05 29NoNoانه جث عل ن األ ويتحفظ 5 26 بت ال يو واجھات ال خالل ته يا ف أصيب طبانة1859 ياسين ويتحفظ األمن على جثمانه29NoNo‐05‐2012دمشقعربينحسام سيارته خالل المواجھات يوم السبت 26‐5 في أصيب
سكر1860 عبدالعزيز عيد الزور29YesNo‐05‐2012دمشقعربينمحمد مجند منشق قتل في مدينة دير
عريش1861 فايز http://youtu.be/sWB1iQbmtyQقتل برصاصة بالرأس برصاص األمن العشوائي في عين ترما29NoNo‐05‐2012دمشقجوبرأيمن
عنتر1862 االمن29YesNo‐05‐2012دمشقكفربطنايحيى http://youtu.be/9umweHEdWr8مجند منشق قتل برصاص قوات

ا انشقطناا ث خطف ا قا ش ال ا ق ل ياسين1863 ماجد جثمانه29NoNo‐05‐2012دمشققطنامحمد على يد قوات الجيش وقاموا بخطف
وردة1864 الزور29YesNo‐05‐2012دمشقالبالليةبشير http://youtu.be/xJ_EGjDI5Ecعسكري منشق قتل في دير
اسمه1865 يصل برصاصة قناص حاجز الثانوية أخذ األمن  جثمانه من مشفى الفاتح29NoNo‐05‐112012طفلدمشقكفربطنالم

اسمه1866 يصل سائق حافلة نقل ركاب صغيرة قتل برصاصة قناص حاجز البلدية أخذ األمن  جثمانه من مشفى 29NoNo‐05‐2012دمشقكفربطنالم اسمه1866 يصل 29NoNo‐05‐2012دمشقكفربطنالم
الفاتح

البدوي1867 وليد عربين‐حرستا29NoNo‐05‐602012دمشقالشاغورمحمد http://youtu.be/Rm9BWni0Sigسائقت كسي قتل برصاص األمن على طريق
فارس1868 أحمد برصاص األمن29NoNo‐05‐362012دمشقالذيابيةبالل
حنارة1869 الدين عز برصاص األمن29NoNo‐05‐2012دمشقالبويضةمحمد نق ص بر
اسمه1870 يصل برصاص قوات األمن..29NoNo‐05‐2012دمشقالبويضةلم
اليوسف1871 حلب ,معروف بابو يوسف29YesNo‐05‐2012ادلبقاحمحمد قتل برصاص الجيش  في بلدة األتارب بريف أول مالزم
الجربان1872 أسفر عن مقتله فورا29NoNo‐05‐2012ادلبمعرة النعمانأشرف ما في كليته اليمنى من رصاص حاجز البلدية http://youtu.be/AipQJ1HLq68إصابة
الراعي1873 سليم جدا29NoYes‐05‐2012ادلبسراقبزكريا مروعة تعذيب آثار جسده وعلى التعذيب تحت قتل الراعي1873 سليم 2012ادلبسراقبزكريا 05 29NoYesمروعة جدا قتل تحت التعذيب وعلى جسده آثار تعذيب
الشھوان1874 محمد الثالثاء الماضي29NoNo‐05‐2012ادلبخان شيخونمھند http://youtu.be/19‐5‐2012في أنطاكيا متأثرا بجراحه التي أصابته

رقيب اول منشق والذي قتل بسبب القصف العشوائي للجيش السوري على المنطقة الحدودية مع 29YesNo‐05‐2012ادلبجسر الشغور‐خربة الجوزفراس سمير عبيد1875
تركيا

http://youtu.be/GeeM4AVXADU

عرجه1876 كمال حلبخالد 152012طفلحماةطريق 05 29NoNoجثته باخططاف االمن وقا قناص http://owبرصاص ly/bdpIz عرجه1876 كمال http://ow.ly/bdpIzبرصاص قناص وقام االمن باخططاف جثته29NoNo‐05‐152012طفلحماةطريق حلبخالد
عرجه1877 الجبار عبد http://ow.ly/bdpN3برصاص قناص وقام االمن باخططاف جثته29NoNo‐05‐212012حماةطريق حلبحمزة
المرعي1878 عبدو  الرحمن على يد قوات النظام29NoNo‐05‐362012حماةالتوينيعبد
داحول1879 حسن الجيش السوري29YesNo‐05‐2012حماةصورانملھم عسكري  قتل أثناء محاولته االنشقاق عن
األ1880 خال ل 162012طفلاةف 0 ال29 شف ا أ األ ا األحمد1880 خالد البدر29NoNo‐05‐162012طفلحماةفيصل برصاص األمن أمام مشفى
الحامد1881 توفي متأثرا بجراحه29NoNo‐05‐2012حماةمحسن
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العوير1882 عدنان برصاص قناص29NoNo‐05‐142012طفلحماةجنوب الثكنةمحمود
دبيس1883 محيميد 5 أوالد29NoNo‐05‐362012حماةالحوارنةغياث برصاص قناص وھو متزوج ولديه
العلي1884 با القرية29NoNo‐05‐2012حمصالقصير البويضة الشرقيةالمعتز قصف بالمدفعية والھاون على
بكار1885 أحمد الشرقيةمحمود البويضة القرية29NoNo‐05‐2012حمصالقصير على والھاون بالمدفعية http://youtu.be/n122Wcw2‐acقصف ر1885 ب يو ر بوي  2012صير  05 29NoNoري ى ون  ھ ي و http://youtu.be/n122Wcw2 ب ac
حمود1886 حسوني القرية29NoNo‐05‐2012حمصالقصير البويضة الشرقيةراكان http://youtu.be/SpTQqBp4oucقصف بالمدفعية والھاون على
المصري1887 http://youtu.be/fdauwZXldqgبرصاص قناص29NoNo‐05‐552012حمصالصفصافةنزار 
الرز1888 أحمد http://youtu.be/NDIZLUuV5DQبرصاص قناص29NoNo‐05‐352012حمصالصفصافةمعن
شحادة1889 بجراحه29NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمحمد متأثرا شحادة1889 متأثرا بجراحه29NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمحمد
الشيخة1890 لوفاتھا اليوم29NoNo‐05‐2012انثىحمصالغوطةھند أصيبت منذ يومين برصاص قناص أدت
المعاذ1891 الرحيم اثناء ذھابة للصالة29NoNo‐05‐2012حمصجب الجندليعبد أصيب برصاص قوات االمن في حي الغوطة
اسمه1892 يصل لم http://youtu.be/LSaGx5G5epEبرصاص األمن29NoNo‐05‐2012حمصالغوطةقتيل
فاع1893 بعلبةيا صدي 2012ح 05 29NNن األ ا فاعور1893 برصاص األمن29NoNo‐05‐2012حمصدير بعلبةياسر
األيوبي1894 الواحد عبد http://youtu.be/ciFp7F5SZA8برصاص األمن29NoNo‐05‐2012حمصباب الدريبجميل
الخضير1895 محمد http://youtu.be/UtdeV4aCmogقتل برصاص قناص بحي الخالدية29NoNo‐05‐2012حمصالبياضةجاسم
قرنداش1896 أحمد طفلةحمصتل النبي مندومرح ‐ منزلھا29NoNo‐05‐12012انثى عمرھا 8  أشھر  بقذيفة استھدفت

ا ال ألالقأ ق ل الصاج1897 http://youtu.be/3dT5SJ3Ailgعلى يد قوات األمن29NoNo‐05‐2012حمصالقصورأحمد
الدين1898 شمس جمال http://youtu.be/mH1RHPimQA0مجند منشق قتل برصاص الجيش29YesNo‐05‐2012حمصالقصيربشير
العتر1899 قاسم http://youtu.be/yOWtKy4GhXgمجند منشق قتل برصاص الجيش29YesNo‐05‐2012حمصالقصيررضوان
المشھداني1900 مجند منشق قتل برصاص الجيش29YesNo‐05‐2012حمصالقصيرعلي
األحمد1901 حسين http://youtu.be/RAe_cCGw1u8طفل بقتل رصاص األمن بالقصير29NoNo‐05‐2012طفلحمصالخالديةمحسن
مصطفى1902 نتيجة اصابته بقذيفة ھاون29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةمحمود
صوص1903 لتشويه وتقطيع الجثة29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةسليم http://youtu.be/dgrHzitoPysنتيجة اصابته بصاروخ بشكل مباشر مما أدى
العظيم1904 عبد القاھرة29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةمازن نتيجة اصابته بقذيفة ھاون في شارع يم ب يزن رصص رع ي ون ي ب ب يج
العظيم1905 عبد لتشويه وتقطيع الجثة29NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةفراس http://youtu.be/dgrHzitoPysنتيجة اصابته بصاروخ بشكل مباشر مما أدى
الحمود1906 هللا فضل http://youtu.be/1iME7xV9kH0قصف مدفعي على المنطقة29NoNo‐05‐2012حمصالبرھانيةمروان
غالي1907 النظام29NoYes‐05‐2012حمصباب ھودفيصل قتل تحت التعذيب في سجون
الرزاق1908 عبد علي السوري29YesNo‐05‐2012حلباألتاربمصطفى الجيش برصاص قتل منشق http://youtuنقيب be/l7w0eHQJiZo الرزاق1908 عبد علي السوري29YesNo‐05‐2012حلباألتاربمصطفى http://youtu.be/l7w0eHQJiZoنقيب منشق قتل برصاص الجيش
عكوش1909 الجيش29YesNo‐05‐2012حلباالتاربعبدالملك http://youtu.be/22MrQuC_UfAشرطي منشق قتل على يد قوات
رمضان1910 محمود النظام29NoYes‐05‐2012حلبدار عزةمحمد قتل تحت التعذيب في سجون
الخطيب1911 أمين البلدة29NoNo‐05‐2012انثىحلببابكةزلوخ نتيجة القصف المروحي على
الوھاب1912 عبد محمود 2012حلبباتيومصطف 05 29NoNoالجيش صاص ب الوھاب1912 عبد محمود برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012حلبباتيومصطفى
جبرائيل1913 أمين محمد برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012حلباألتاربحسن
ھاشم1914 أحمد برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012حلببحريمحمد
عكاب1915 أحمد http://youtu.be/66qgP1it3lgطفل برصاص الجيش29NoNo‐05‐2012طفلحلباألتاربأبراھيم

ف الش ز شطفلشا الن شا ف ة ال ا أ ا ا تأث ف ت //طفل / الشريف1916 في شارع النبي شعيب29NoNo‐05‐2012طفلدمشقعربينرامز توفي متأثرا بجراح أصيب بھا يوم الجمعة http://youtu.be/W1UyanwPDl8طفل
العطار1917 جثمانه,معروف أبو خالد29NoNo‐05‐2012دمشقعربينأحمد على المواجھات يوم السبت 26‐5 ويتحفظ األمن خالل
طبانة1918 ياسين ويتحفظ األمن على جثمانه29NoNo‐05‐2012دمشقعربينحسام سيارته خالل المواجھات يوم السبت 26‐5 في أصيب
سكر1919 العزيز عبد عيد الزور29YesNo‐05‐2012دمشقعربينمحمد مجند منشق قتل في مدينة دير
عريش1920 فايز http://youtu.be/sWB1iQbmtyQقتل برصاصة بالرأس برصاص األمن العشوائي في عين ترما29NoNo‐05‐2012دمشقجوبرأيمن
عنتر1921 االمن29YesNo‐05‐2012دمشقكفربطنايحيى http://youtu.be/9umweHEdWr8مجند منشق قتل برصاص قوات
ياسين1922 ماجد جثمانه29NoNo‐05‐2012دمشققطنامحمد على يد قوات الجيش وقاموا بخطف
وردة1923 الزور29YesNo‐05‐2012دمشقالبالليةبشير http://youtu.be/xJعسكري منشق قتل في دير EGjDI5Ec زورق ير ي ق pري //y / _ j
اسمه1924 يصل برصاصة قناص حاجز الثانوية أخذ األمن  جثمانه من مشفى الفاتح29NoNo‐05‐112012طفلدمشقكفربطنالم

سائق حافلة نقل ركاب صغيرة قتل برصاصة قناص حاجز البلدية أخذ األمن  جثمانه من مشفى 29NoNo‐05‐2012دمشقكفربطنالم يصل اسمه1925
الفاتح

البدوي1926 وليد حرستا29NoNo‐05‐602012دمشقالشاغورمحمد عربين طريق على األمن برصاص قتل تكسي http://youtuسائق be/Rm9BWni0Sig البدوي1926 وليد 602012دمشقالشاغورمحمد 05 29NoNoعربين حرستا http://youtu.be/Rm9BWni0Sigسائق تكسي قتل برصاص األمن على طريق
فارس1927 أحمد برصاص األمن29NoNo‐05‐362012دمشقالذيابيةبالل
حنارة1928 الدين عز برصاص األمن29NoNo‐05‐2012دمشقالبويضةمحمد
االورفلي1929 آل برصاص األمن في دمشق البويضة29NoNo‐05‐2012ادلبمن
ارمل1930 2012دمشقالبويضةرضوان 05 29NoNoاألمن برصاص ارملي1930 برصاص األمن29NoNo‐05‐2012دمشقالبويضةرضوان

مھندس كومبيوتر قتل بتفجير منزله في ركن الدين بالعاصمة دمشق ,مع ابنه29NoNo‐05‐2012درعاأم ولدمحمود قاسم الرفاعي1931

http://www.facebook.com/photo.php?f
bid=362983120422937&set=a.34001323
9386592.92364.196700367051214&type

=1
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طفل انفجار في منزله في ركن الدين بالعاصمة دمشق29NoNo‐05‐2012طفلدرعاأم ولدعبد هللا محمود الرفاعي1932

http://www.facebook.com/photo.php?f
bid=362983120422937&set=a.34001323
9386592.92364.196700367051214&type

=1=1

طفل انفجار في منزله في ركن الدين بالعاصمة دمشق29NoNo‐05‐2012طفلدرعاأم ولديحيى موسى الرفاعي1933

http://www.facebook.com/photo.php?f
bid=363302650390984&set=a.34001323
9386592.92364.196700367051214&type

1=1
الزوباني1934 أحمد برصاص األمن29NoNo‐05‐2012درعااليادودةبسام

الجبري1935 زياد محاولة انشقاقه عن جيش النظام29NoNo‐05‐192012درعاالمتاعيةأحمد ميداني من قبل الضابط المسؤول عنه على أثر عدام إعدام

http://www.facebook.com/photo.php?f
bid=300471960046789&set=a.14079498 مي ى ي م م
2681155.31557.138748792885774&type

=1&theater
أبازيد1936 ياسر http://youtu.be/GDLBiLX5VI0برصاص قناص29NoNo‐05‐162012طفلدرعادرعا البلدأحمد

http://www.facebook.com/photo.php?f

bid=260233577418068&set=a.22869432دفن اليوم  في قطاع الجثث المجھولة29NoNo‐05‐302012درعادرعاالبلد  البحارلم يصل اسمه1937
7238660.51721.228574210584005&type

=1&theater
عليه1938 التعرف يتم مالمحھا29NoNo‐05‐2012درعاإزرعلم وجدت جثته متفسخة وقد غابت معظم
عليه1939 التعرف يتم مالمحھا29NoNo‐05‐2012درعاإزرعلم وجدت جثته متفسخة وقد غابت معظم
الحمادة1940 حسن النظام29NoYes‐05‐132012طفلديرالزورالبصيرةمحمد قتل تحت التعذيب في سجون
اسمه1941 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1942 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا ي م زورجري يبير ر يھ و ي ي و ج ى /ttp://youtu.beر 5C c 8
اسمه1943 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1944 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1945 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1946 يصل لم التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل آثار وعليھا األيدي مكتوفة جثته على http://youtuعثر be/‐kN5C‐cX1n8 اسمه1946 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1947 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1948 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1949 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1950 يصل ل 2012ديرالزورالسجرقتيل 05 29NoYesالتعذيب آثا وعليھا األيد كتوفة جثته عل httpعث // o t be/ kN5C cX1n8 اسمه1950 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1951 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1952 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا
اسمه1953 يصل لم آثار التعذيب29NoYes‐05‐2012ديرالزورالسجرقتيل http://youtu.be/‐kN5C‐cX1n8عثر على جثته مكتوفة األيدي وعليھا

ل ا ا ةض لالنا الا ش ال نا ش ف قتل ارملي1954 الجيش الحر30NoNo‐05‐2012ادلبالناجيةرضوان قتل في دمشق و ھو من عناصر
خلف1955 الجيش30YesNo‐05‐2012ادلبابلينباسم http://youtu.be/meVGQBUB8B8مجند منشق قتل على يد قوات
حاكورة1956 محمد انثىادلبمعرة النعمانمريم ‐ منازل المدينة30NoNo‐05‐2012طفلة طفلة قتلت اثر القصف العشوائي على
فارس1957 مرسال طفلةحلبالجينةبتول ‐ طفلة توفيت متأثرة بجراحھا جراء القصف الصاروخي على المدينة30NoNo‐05‐22012انثى
عبيد1958 الرزاق http://youtu.be/n8v‐Yqq_DJsنتيجة القصف العشوائي30NoNo‐05‐2012حلباألتاربعبد
الشلو1959 بكور أحمد برصاص األمن30NoNo‐05‐2012حلباألتاربعيسى

أعدم ميدانيا في أرضه وأخذ األمن جثمانه,وقد كان معتقال لفترة وأطلق سراحه من حوالي الشھر30NoNo‐05‐242012حلباألتاربقصي محمد مرعي عبدو1960

العرفات1961 الكرمو كان يستقلھا30NoNo‐05‐2012حماهكفرزيتارضوان http://youtu.be/EyApX31owqsقامت قوات الجيش باستھداف سيارة مدنية
االعرج1962 علي  كان يستقلھا30NoNo‐05‐2012حماهكفرزيتاخالد http://youtu.be/EyApX31owqsقامت قوات الجيش باستھداف سيارة مدنية
درويش1963 بالقرب من معمل األسمنت30YesNo‐05‐2012حمصالرستنعدنان منشق  تم  استھداف سيارته بقذيفة دبابة http://youtu.be/cNI4bjAkbWwمجند
الجودة1964 الرزاق القديمة30YesNo‐05‐2012حمصالقصيرعبد حمص في العشوائي القصف جراء قتل منشق اول http://youtuمالزم be/W‐DaTm2kgwY الجودة1964 الرزاق 2012حمصالقصيرعبد 05 30YesNoفي حمص القديمة http://youtu.be/Wمالزم اول منشق قتل جراء القصف العشوائي DaTm2kgwY
القصاب1965 http://youtu.be/XI55a4_5jl4قتل جراء القصف العشوائي30NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةخالد
الحصني1966 http://youtu.be/0ufkJk5cdNcقتل جراء القصف العشوائي30NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةمحمد
الغنطاوي1967 الكريم http://youtu.be/OGWgfhwOvSEقتل جراء القصف العشوائي30NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةعبد
الواو1968 مصطف 2012حمصالقصيرمھند 05 30NoNoالجيش قوات http://youtuبرصاص be/EeK20csHYzw الواو1968 مصطفى http://youtu.be/EeK20csHYzwبرصاص قوات الجيش30NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمھند
طرفة1969 مبارك الجيش30NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمحمود http://youtu.be/EeK20csHYzwالملقب بالخياط قتل برصاص قوات
ھالل1970 االوتستراد30NoNo‐05‐2012حمصتل الشوحمزة قتل برصاص الجيش على طريق
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نتيجة  القصف  العشوائي30NoNo‐05‐2012حمصالقصيرياسر العاشق1971

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=475733322442249&set=a.31281804
2067112.101324.312808105401439&typ

e=3e=3
عليه1972 التعرف يتم لم http://youtu.be/bD0ApyYsTvQبرصاص قوات الجيش30NoNo‐05‐2012حمصحمص القديمةقتيل
سالمة1973 http://youtu.be/zJM2KSSn‐kAنتيجة القصف العشوائي30NoNo‐05‐552012حمصالحولةأحمد
سالمة1974 اللطيف عبد نتيجة القصف العشوائي30NoNo‐05‐202012حمصالحولةمحمد
الجيرودي1975 بسام الزراعية30YesNo‐05‐2012درعانوىخالد األراضي احدى عند ومحروقا الرأس في ناري بطلق مقتوالً وجد منشق مجند الجيرودي1975 بسام عند احدى األراضي الزراعية30YesNo‐05‐2012درعانوىخالد وجد مقتوال  بطلق ناري في الرأس ومحروقا منشق مجند
الخابوري1976 عبدو اعدام ميداني30NoNo‐05‐2012درعاانخلفريد
صلوع1977 ابو ھيسم اعدام ميداني30NoNo‐05‐2012درعاانخلمحمد
الناصيف1978 الحميد عبد اعدام ميداني30NoNo‐05‐2012درعاانخلمحمد

htt // f b k / h t h ?

قتل بكمين من قوات الجيش طعن ومثل بجثته30NoNo‐05‐252012درعاالطيبةأمين جميل  موسى الزعبي1979

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=375550492493044&set=a.17629090
5752338.36553.175395895841839&type

=1&theater
ال ا ث ال ال ا ل ةف لاالط أطف ل ث ثل ش ل ق ل ق الزعبي1980 العثمان الكريم عبد سليمان اب ل 5 أطفال30NoNo‐05‐352012درعاالطيبةفرج وھو قتل بكمين من قوات الجيش مثل بجثته 

قتل بكمين من قوات الجيش مثل بجثته بطرق وحشية جدا30NoNo‐05‐222012درعاالطيبةمحمد عبد اللطيف القاسم الزعبي1981

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=301388999951274&set=a.12035967
1387542.26464.120235614733281&typeyp

=1&theater
الزعبي1982 كريم أحمد قتل بكمين من قوات الجيش30NoNo‐05‐2012درعاالطيبةعمر

الز1983 ك د أ ك ةا االط 172012طفلد 05 30NYثته نكل قتل ذ تقل ا

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=463997866959226&set=a.34061074 الزعبي1983 كريم أحمد fbidاعتقل وعذب وقتل ونكل بجثته30NoYes‐05‐172012طفلدرعاالطيبةمبارك 463997866959226&set a.34061074
5964606.99241.340599822632365&type

=1&theater
الزعبي1984 زياد أخوته ومثل بجثته30YesNo‐05‐2012درعاالطيبةأحمد مع عسكري منشق قتل بكمين من قوات الجيش
اللحام1985 المدنيين30NoNo‐05‐222012دمشقدارياطاھر بيوت على الجيش قوات قبل من العشوائي القصف نتيجة http://youtuذلك be/6TQA NlATCU اللحام1985 على بيوت المدنيين30NoNo‐05‐222012دمشقدارياطاھر نتيجة القصف العشوائي من قبل قوات الجيش http://youtu.be/6TQA_NlATCUذلك
النسرين1986 الملقب  بأبو علي قتل نتيجة القصف العشوائي على المدينة30NoNo‐05‐2012دمشقدوماھشام
ضاھر1987 الشيخ المدينة30NoNo‐05‐2012دمشقدومامحمود قتل نتيجة القصف العشوائي على
الموھباني1988 عبدو المدينة30NoNo‐05‐2012دمشقدوماراتب قتل نتيجة القصف العشوائي على
الموھبان1989 محمود 2012دمشقدومانذير 05 30NoNoدينة ال عل العشوائ القصف نتيجة قتل الموھباني1989 محمود المدينة30NoNo‐05‐2012دمشقدومانذير قتل نتيجة القصف العشوائي على
خليل1990 ابو غزال المدينة30NoNo‐05‐2012دمشقدوماعبدو قتل نتيجة القصف العشوائي على
الفوال1991 آل األمن30NoNo‐05‐2012دمشقدومامن قتل بقذيفة  من قبل قوات
زريق1992 قتل برصاص قوات األمن30NoNo‐05‐252012دمشقالذيابيةباسم

الق ةال ا األطفلشالذ ا ق ا //قتل / القصيري1993 الرحمن http://youtu.be/Z8ND6c6YPCoقتل برصاص قوات األمن30NoNo‐05‐162012طفلدمشقالذيابيةعبد
الھودجي1994 قتل برصاص قوات األمن30NoNo‐05‐182012دمشقالذيابيةعبدهللا
اسمه1995 يعرف لم قتل برصاص قوات األمن30NoNo‐05‐2012دمشقالذيابيةقتيل
الكشك1996 دمشقدارياعبدو المظاھرة30NoNo‐05‐172012طفلريف برصاص األمن الذي أطلقوه على
قنوع1997 نزار دمشقداريامحمد بالرصاص30NoNo‐05‐2012ريف سائق تاكسي استھدف األمن سيارته
فتحي1998 الزورمحمود http://youtu.be/1DuSEwC6XEsقتل تحت  التعذيب30NoYes‐05‐2012دير

http://youtu.be/GeeM4AVXADUرقيب اول منشق قتل بالقصف العشوائي للجيش السوري على المنطقة الحدودية مع تركيا30YesNo‐05‐2012ادلبخربة الجوزفراس سمير عبيد1999

الرحمون2000 استھداف سيارة عائلتھا  بقذيفة دبابة خالل توجھھا لعملية غسيل كلى31NoNo‐05‐2012انثىادلبخان شيخونشروق
قدح2001 المدينة31NoNo‐05‐282012ادلبخان شيخونمصعب برصاص األمن المتمركز في وسط
الصالح2002 الكريم عبد http://youtu.be/adGI‐F0zFc8برصاص قناص31NoNo‐05‐142012طفلحمصالحولةعدي
رعد2003 محمد العشوائي31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرعالء القصف نتيجة رعد2003 محمد 2012حمصالقصيرعالء 05 31NoNoنتيجة القصف العشوائي

قتل نتيجة القصف العشوائي على مدينة حمص وھو يعمل ممرض في أحد المشافي الميدانية31NoNo‐05‐2012حمصتلبيسةفرحان محمود فنجان2004

أرملي2005 مصطفى الرزاق مدينة حمص31NoNo‐05‐2012حمصتلبيسةعبد قتل نتيجة القصف العشوائي على
مطر2006 ادريس الحميد 2012حمصالقصيرعبد 05 31NoNoالعشوائ القصف نتيجة مطر2006 ادريس الحميد نتيجة القصف العشوائي31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرعبد
حصوة2007 حسين هللا الميداني للتبرع بالدم31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرعبد القصف العشوائي وكان  في طريقه للمشفى نتيجة
الدين2008 محب عباس محمد نتيجة القصف العشوائي31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرحمود
مخيبر2009 علي نتيجة القصف العشوائي31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرحسين
2012الق2010 0 ا31 ش ال ف الق ة نت رعد2010 سري نتيجة القصف العشوائي31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمحمود
الزھوري2011 محمد متأثرا بجراحه في لبنان31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمھيد
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بوظان2012 ديب نتيجة القصف العشوائي31NoNo‐05‐2012انثىحمصالقصيرخديجة
بيطار2013 الرزاق عبد نتيجة القصف العشوائي31NoNo‐05‐2012انثىحمصالرستنخديجة
العكلة2014 أحمد نتيجة القصف العشوائي31NoNo‐05‐132012طفلحمصالقصيرخليل
قدور2015 محمد منشق31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرأيھم مجند وھو العشوائي القصف نتيجة ور2015 2012صيريھم 05 31NoNoق ج و  ي و و يج  
رعد2016 عدنان منشق31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرأحمد نتيجة القصف العشوائي وھو مجند
بكار2017 توفيق إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةمحمد
بكار2018 اسماعيل إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةابراھيم
برو2019 النجيب عبد الشرقيةخالد ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة إعدام برو2019 النجيب عبد إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةخالد
الياسين2020 عمر إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةعدنان
صطوف2021 القادر عبد إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةسليمان
بكار2022 إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةسامرمحمد
بكا2023 ن ح الكاف قيةعبد الش يضة صالب 2012ح 05 31NNدان إعدا بكار2023 حسن الكافي إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةعبد
الزراعي2024 عبدو إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةمحمد
سعدية2025 إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةحامد
الطالب2026 أحمد إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةماھر

ف ةط ق الش ضة ال صطوف2027 محمود إعدام ميداني31NoNo‐05‐2012حمصالبويضة الشرقيةمحمد
جمعة2028 محسن ومصور إعالمي31NoNo‐05‐2012حمصالرستنشادي بسبب القصف العشوائي وھو ناشط
الزين2029 تحوي عوائل تھدمت منازلھا31NoNo‐05‐2012حمصالقصيربالل استھداف روضة منارة الشام بقذائف ھاونوالروضة بسبب
جمرك2030 قتل برصاص الجيش31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرأنس
الحوراني2031 خالد قتل برصاص قوات الجيش السوري31NoNo‐05‐2012حمصالقصيرمحمد
فالحة2032 قتل بسبب القصف31NoNo‐05‐2012حمصباب السباعمحمد
مرعي2033 حاج محمد برصاص قناص31NoNo‐05‐2012حلباألتاربعمر
األحمد2034 منشق31NoNo‐05‐2012حلبالبابحسين http://youtu.be/fJoUjRgD4Ykبرصاص الجيش وھو مجند بين قبب ج و و جيش ص /ttp://youtu.beبر JoUj g
الخلف2035 محمود وھو في بساتين الزيتون القريبة31NoNo‐05‐162012طفلحماهمحمد قناص برصاصة قناصة في الرأس من االمن http://youtu.be/KGkJUmZ2gSQبرصاص
مقداد2036 عدنان يعمل مع والده في البقالة31NoNo‐05‐272012حماةالقصورطه , قناص يوم امس وقد خطف األمن جثمانه برصاص
الفتاح2037 عبد محمد على يد قوات األمن31NoNo‐05‐222012دمشقالكسوةأيھم
الشعار2038 وحيد األمن31NoNo‐05‐352012دمشقالكسوةنضال قوات يد على الشعار2038 وحيد على يد قوات األمن31NoNo‐05‐352012دمشقالكسوةنضال
حجازي2039 إبراھيم الغفور على يد قوات األمن31NoNo‐05‐402012دمشقالكسوةعبد
العدوي2040 بالرأس31NoNo‐05‐2012انثىدمشقداريافدوى قتلت برصاص األمن بإصابة
حربة2041 اسماعيل الرزاق http://youtu.be/7q5hDJ‐tUgUبرصاص األمن31NoNo‐05‐552012دمشقالقاسميةعبد
زاھدة2042 حسن مقرنمصطف 2012دمشقدير 05 31NoNoود يب ف الحواجز أحد عل ن األ قوات يد httpعل // o t be/FqGBWgmIViY زاھدة2042 حسن في يبرود31NoNo‐05‐2012دمشقدير مقرنمصطفى http://youtu.be/FqGBWgmIViYعلى يد قوات األمن على أحد الحواجز
العرجا2043 سالم مجند منشق31NoNo‐05‐2012دمشقحي القدممحمد قتلى على يد قوات الجيش بادلب وھو
زوكار2044 محمد على يد قوات الجيش31YesNo‐05‐202012دمشققارةخالد http://youtu.be/hN6VFg7MBDQوھو مجند منشق قتل في حمص –باب السباع
الخولي2045 رياض من قبل قوات االمن31NoNo‐05‐312012دمشقالمزةكاسم متزوج ولديه طفلتين توفي بطلق ناري عشوائي

ان ال ال اا اشال فت ل ت ة ف ف ثت ل ث ق األ ا الصالحاني2046 عمر متزوج ولديه ست فتيات31NoNo‐05‐492012دمشقالميدانعماد األمن وقد عثر على جثته في حي كفرسوسة برصاص

31NoYes‐05‐2012درعاإنخلمحتسب عبد هللا العباس2047
قتل تحت التعذيب وقامت قوات الجيش بحرق جثته ودفنه في مقبرة جماعية بالقرب من اللواء 15 

المجاور لمدينة إنخل

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=367389769991365&set=a.31919938
1477071.76878.319197444810598&typeyp

=1&theater

قتل تحت التعذيب وقامت قوات الجيش بحرق جثته ودفنه في مقبرة جماعية بالقرب من اللواء 31NoYes 15‐05‐2012درعاإنخلأحمد عبد الكريم الناصر2048
المجاور لمدينة إنخل

الدوس2049 http://youtu.be/J5oA‐R6y27sبرصاص قناص في المعضمية31NoNo‐05‐162012درعادرعا المحطةعمران ي ي ص ص pبر //y / y
الخطيب2050 محمد قناص االمن31YesNo‐05‐2012درعادرعا البلديوسف يد http://youtu.be/41Ym5DKSAAIمجند منشق ملقب أبو البراء قتل على
السارح2051 الرحمن توفي متأثراً  بجروحه01NoNo‐06‐2012ادلباريحاعبد
جقمور2052 زكريا بن طفل قتل برصاص قناص01NoNo‐06‐2012ادلباريحامــاھـر
االبراھيم2053 خير محمد الحجيرة01NoNo‐06‐172012طفلادلبكفرومةأسامة دمشق في مظاھرة على اطلق الذي االمن قوات برصاص قتل االبراھيم2053 خير محمد 172012طفلادلبكفرومةأسامة 06 01NoNoفي دمشق الحجيرة برصاص قوات االمن الذي اطلق على مظاھرة قتل
عكوش2054 محمد http://youtu.be/73Hy9yyU97Yبرصاص قوات الجيش01NoNo‐06‐2012حلباالتارباحمد
كوسا2055 الجبار برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐2012حلبطريق البابعبد
عبدالقادرھباش2056 برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐2012حلبالشعارياسر
فالح2057 122012طفلحلبالشعارمحمدعماد 06 01NoNoاالمن قوات برصاص فالح2057 برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐122012طفلحلبالشعارمحمدعماد
حسن2058 جثته01NoNo‐06‐162012طفلحلبالشعارمحمد برصاص قوات االمن وقاموا بخطف
عسكر2059 فؤاد ياسر ھباش01NoNo‐06‐132012طفلحلبالشعارعمر برصاص قوات االمن  عند تشييع القتيل
العفش2060 يوسف ياسر ھباش01NoNo‐06‐322012حلبالصاخوركامل برصاص قوات االمن  عند تشييع القتيل
ن2061 ةهللا 2012الق 06 ش01 ال ا ق hا // b / f مندو2061 هللا http://youtu.be/DsW4W210fQQبرصاص قوات الجيش01NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةعبد
الخطيب2062 برھان http://youtu.be/sALyNA07ZMkبرصاص قناص01NoNo‐06‐2012حمصباب تدمرمحمد
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نبھان2063 محمد http://youtu.be/VwXkKDnQr4Eبرصاص قوات الجيش01NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةأحمد
الدين2064 عز السباع01NoNo‐06‐2012حمصمھينعوض http://youtu.be/VwXkKDnQr4Eقتل برصاص قوات الجيش في باب
رجوب2065 فھد http://youtu.be/H2__CcfmsVcبالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةسھل

ا2066 ل ال أ ا ةال 2012طفلل 06 المراكز01 وفقدان الجھات جميع من الحي محاصرة بسبب توفي الناعور بمرض مصاب طفل السليمان2066 أحمد ز 01NoNo‐06‐2012طفلحمصدير بعلبةعبدالجواد ر ن  جھ و يع  ج ن ي ر  بب  ي ب و ور   رض  ب ب ل
الصحية للدواء الالزم

مجھولة2067 قوات االمن01NoNo‐06‐2012حمصباب السباعجثة  http://youtu.be/XrpMartqKmIمن  الطائفة المسيحية قتل برصاص
كنعان2068 الرحمن االمن01YesNo‐06‐2012حمصدير بعلبةعبد مجند منشق قتل برصاص قوات
الحموي2069 الشياحالرحمن العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة http://youtuبالقصف be/3jJXJuc3XPY الحموي2069 http://youtu.be/3jJXJuc3XPYبالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحالرحمن
المرعي2070 http://youtu.be/3jJXJuc3XPYبالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحمحمود
اسمه2071 يصل بالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحلم
المرعي2072 http://youtu.be/nKr_pwdx5f8بالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحوسيم
ن2073 الضا عطية د ينأح اهالت 2012ح 06 01NNة النا ته ا د تقل ھ ه عل النا اطالق ن اال ات ق ت httقا // t b /S MQ I FT الضامن2073 عطية يستقل دراجته النارية01NoNo‐06‐2012حماهالتوينيأحمد http://youtu.be/SvoMQnInFTgقامت قوات االمن باطالق النار عليه وھو
الحميدي2074 مھدي ً  بالحراب والسكاكين والتمثيل بجثته01NoNo‐06‐2012حماهالعوينةماجد قامت قوات األمن بقتله  ضربا
حمدان2075 شحادة الحسيب قامت قوات األمن باعتقاله عند حاجز قرب قليدين ومن ثم تصفيته.01NoNo‐06‐2012حماهقسطونعبد
العائلة2076 مجھولة طفلةحماهالحمرامريم ‐ االمن اھلھا من الدخول للمشفى01NoNo‐06‐12012انثى طفلة كانت بحاجة لتغيير الدم ومنعت قوات ايام عشرة

ال ن خا شاالش ل ش ل ل طال ث لق العمري2077 ندى بشكل مباشر01NoNo‐06‐2012درعاالشيخ مسكينحامد http://youtu.be/YsnLmAa85Z4ملقب  ابو بسام  حيث تم اطالق النار عليه
حصيني2078 عقلة على البلدة01NoNo‐06‐2012انثىدرعاتسيلنجاح زوجة ابو نعيم الحصيني نتيجة القصف
الشولي2079 االمن .01NoNo‐06‐2012درعاسحمعبدالوالي أصيب في رأسه برصاص قوات
الخابوري2080 عادل العالج خارج مشفى جاسم01NoNo‐06‐2012درعاانخلوليد برصاص قوات الجيش وقاموا بمنعه من http://youtu.be/FMzBXpGZVikأصيب
الغزي2081 محمود http://youtu.be/kwh9cuukfBAقصف عشوائي01NoNo‐06‐2012دمشقدارياحسام
حبيب2082 قصف عشوائي01NoNo‐06‐2012دمشقدارياعالء
مشمشتين2083 قصف عشوائي01NoNo‐06‐2012دمشقدارياأحمد
الخطيب2084 دياب قصف عشوائي01NoNo‐06‐2012دمشقداريامظھر يب ب ي يقريھر و
اسمه2085 يصل لم بخطف جثته01NoNo‐06‐2012دمشقدارياقتيل قصف عشوائي  وقامت قوات االمن
اسمه2086 يصل لم بخطف جثته01NoNo‐06‐2012دمشقدارياقتيل قصف عشوائي  وقامت قوات االمن
اسمه2087 يصل لم بخطف جثته01NoNo‐06‐2012دمشقدارياقتيل قصف عشوائي  وقامت قوات االمن
اسمه2088 يصل لم جثته01NoNo‐06‐2012دمشقدارياقتيل بخطف االمن قوات وقامت عشوائي قصف اسمه2088 يصل لم بخطف جثته01NoNo‐06‐2012دمشقدارياقتيل قصف عشوائي  وقامت قوات االمن
اسمه2089 يصل لم بخطف جثته01NoNo‐06‐2012دمشقدارياقتيل قصف عشوائي  وقامت قوات االمن
اسمه2090 يصل لم بخطف جثته01NoNo‐06‐2012دمشقدارياقتيل قصف عشوائي  وقامت قوات االمن
الحويلي2091 باسل الذيابية01NoNo‐06‐2012دمشقعشيرة الويسيةابو حي قتل بأطالق النار المباشر عليه في
رمضان2092 2012دمشقالزبدانعالء 06 01NoNoاحه بج ا تأث httpقتل // o t be/s8S krNMH3Y رمضان2092 http://youtu.be/s8S‐krNMH3Yقتل متأثرا بجراحه01NoNo‐06‐2012دمشقالزبدانيعالء
صنوفة2093 اثر تفجير افتعلته قوات االمن01NoNo‐06‐352012دمشقالمزةإبراھيم
ناعسة2094 اثر تفجير افتعلته قوات االمن01NoNo‐06‐2012دمشقالمزةسعيد
حروب2095 اثر تفجير افتعلته قوات االمن01NoNo‐06‐2012دمشقالمزةمعتز

ة ط شةنا شف ال األ ل ة ض ال ا نت ا ا ال ا ذ قتل طعمة2096 دمشقحموريةسناء يد األمن والجيش01NoNo‐06‐272012ريف قتلت ذبحا بالسكاكين  مع ابنتھا الرضيعة على
حمص2097 انثىدمشقحموريةبيان ‐ على يد األمن والجيش01NoNo‐06‐12012طفلة رضيعة والدتھا سناء طعمة  قتلت ذبحا بالسكاكين
طعمة2098 والجيش01NoNo‐06‐82012طفلدمشقحموريةجمال http://youtu.be/3eeoXVE‐DRgقتل ذبحا بالسكاكين على يد األمن
طعمة2099 والجيش01NoNo‐06‐302012دمشقحموريةفاطمة قتلت ذبحا بالسكاكين على يد األمن
عسكر2100 محمد االمن01NoNo‐06‐2012دمشقحران العواميدعماد مھندس قتل برصاص قوات
اسمه2101 يصل طفل بائع متجول من منطقة أخرى قتل برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐122012طفلدمشقحران العواميدلم
االدلبي2102 على يد قوات االمن01NoNo‐06‐2012دمشقالسيدة زينباسامة
حويلي2103 ابو الذيابية01NoNo‐06‐2012دمشقالسيدة زينبمحمد على يد قوات االمن في منطقة بيقي ي ي ن و ي ى
الداالتي2104 بجراحه01NoNo‐06‐2012دمشقالزبدانيحمادة ملقب دعدوش توفي متأثرا
الرمح2105 فؤاد الزورالبوكمالرافع http://youtu.be/e‐v_PcN0QGEاعدام ميداني01NoNo‐06‐382012دير
سخيطة2106 القادر http://youtu.be/B5N4KkJHcDEنتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012ادلبأريحاعبد
البكري2107 محمد المنعم قناص02NoNo‐06‐2012ادلبسرجةعبد برصاص أريحا في http://youtuقتل be/H6nD4EU‐4oY البكري2107 محمد المنعم 2012ادلبسرجةعبد 06 02NoNoقتل في أريحا برصاص قناصhttp://youtu.be/H6nD4EU 4oY
الحمود2108 يحيى على أريحا02NoNo‐06‐2012ادلبالراميخالد ناشط قتل مع عائلته بسبب القصف
أحمدالعمر2109 أريحا02NoNo‐06‐2012انثىادلبالراميخالدية على قتلت مع عائلتھا بسبب القصف
الحمود2110 يحيى طالبة جامعية قتلت مع عائلتھا بسبب القصف على أريحا02NoNo‐06‐2012انثىادلبالرامينداء
الحمود2111 يحي 2012انثادلبالرامإيمان 06 02NoNoأريحا عل القصف بسبب عائلتھا مع قتلت جامعية طالبة الحمود2111 يحيى طالبة جامعية قتلت مع عائلتھا بسبب القصف على أريحا02NoNo‐06‐2012انثىادلبالراميإيمان
جابر2112 الخالق المدينة02NoNo‐06‐2012إدلبأريحاعبد له إثر القصف العنيف الذي تتعرض
عبيدو2113 مطيع الكريم بسبب القصف العنيف02NoNo‐06‐2012ادلبأريحاعبد
المحفوظ2114 معروف بصبحي الفتاح  من ذوي االحتياجات الخاصة قتل برصاص قناص02NoNo‐06‐2012ادلبالبارةصبحي
ش211 ف ال غاز ةا ط 22012القن 06 02Yطفل ه ل تز خ ال ا ا نش hق // b / h الحرفوش2115 غازي ولديه طفل02YesNo‐06‐272012القنيطرةعامر http://youtu.be/ODVHHOhV5DUرقيب منشق درعا‐درعا المخيم متزوج
آغا2116 عمر http://youtu.be/Aztl_cG_pFkنتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012حمصوادي السايحرياض
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آغا2117 رياض عمر http://youtu.be/Aztl_cG_pFkنتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012انثىحمصوادي السايحآيات
وحود2118 فرحان http://youtu.be/SbgDMN3H2B8نتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012حمصباب تدمرمحمود
معمو2119 http://youtu.be/cI2enGJAR‐0نتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةحسن
أبراھيم2120 الكريم تدمرعبد قناص02NoNo‐06‐2012حمصباب http://youtu.be/c4W24gnoMX0برصاص يم2120 بر ريم رب ب  2012صب 06 02NoNoص ص  http://youtu.be/c4W24gnoMX0بر
السند2121 سليمان http://youtu.be/6zcvBLokbg4برصاص الجيش02NoNo‐06‐552012حمصالقريتينمحمد
الجيلو2122 سند برصاص الجيش02NoNo‐06‐2012حمصالقريتينمحمد
اسمھا2123 يصل طفلةحمصتلبيسةلم ‐ تستقلھا مع أبيھا02NoNo‐06‐2012انثى http://youtu.be/n5wjIOJLb94طفلة قتلت بقذيفة استھدفت الحافلة التي كانت
اسمه2124 يصل لم ابنته02NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةقتيل مع يستقلھا كان التي الحافلة استھدفت بقذيفة http://youtuقتل be/n5wjIOJLb94 اسمه2124 يصل لم يستقلھا مع ابنته02NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةقتيل http://youtu.be/n5wjIOJLb94قتل بقذيفة استھدفت الحافلة التي كان
العرندس2125 نضال برصاص الجيش02NoNo‐06‐172012طفلحمصالقريتينماجد
النجار2126 بسبب القصف02NoNo‐06‐202012حمصحمص القديمةفؤاد
الشام2127 شلب المدينة02NoNo‐06‐2012جمصالرستنھالل http://youtu.be/wPa9B_0S8SYسيدة قتلت بسبب القصف على
ين2128 اليا يا د بعلبةح صدي 2012ح 06 02NYذ الت ت ت الياسين2128 ياسر تحت التعذيب02NoYes‐06‐2012حمصدير بعلبةمحمد
وردة2129 الرزاق عبد http://youtu.be/UdDU2Lixsnoبرصاص الجيش02NoNo‐06‐2012حمصالرستنقصي
قمحانة2130 حسون عمر ستة أشھر02NoYes‐06‐2012حمصمحمد قتل تحت التعذيب بعد اعتقال دام
الغفار2131 http://youtu.be/UdDU2Lixsnoبسبب القصف على المدينة02NoNo‐06‐2012حمصالقريتينحميد

ا ال ةا شالفا ل ف لق المحاميد2132 بسبب القصف الغشوائي02NoNo‐06‐2012حمصالفاخورةعمار
الشيخ2133 أحمد يوسف ھنانو02NoNo‐06‐172012طفلحلبالشعارمحمد قتل أمس وسيشيع من مساكن
الفرخ2134 للحي االثنين الماضي02NoNo‐06‐2012حماةمشاع جنوب الملعبفراس بجراح كان قد أصيب بھا خالل قصف الجيش متأثرا
القياص2135 أبو عبدو http://youtu.be/OmrIUBcnv4Eقتل برصاص األمن في دمشق02NoNo‐06‐2012درعادرعا البلدعمر
عميرالعقرباوي2136 عسكري منشق قتل في الرستن02YesNo‐06‐2012درعااليادودةالفي
فالحة2137 حمدي هللا http://youtu.be/27k8ylQuraYبرصاص قناص02NoNo‐06‐652012دمشقكفر بطناعبد
القزف2138 قاسم متأثرا بجراحه02NoNo‐06‐2012دمشقحران العواميدوائل
السوقي2139 عائلة من برصاص األمن02NoNo‐06‐2012دمشقحران العواميدقتيل ي و ن يي و ن نقر ص بر

أطلق األمن الرصاص عليه في الساحة قرب مقر البلدية بسبب ابتعاده مسرعا حين صرخوا عليه 02NoNo‐06‐2012دمشقحموريةلم يصل اسمه2140
وخطفوا جثته

أطلق األمن الرصاص عليه في الساحة قرب مقر البلدية بسبب ابتعاده مسرعا حين صرخوا عليه 02NoNo‐06‐2012دمشقحموريةلم يصل اسمه2141
جثته وخطفوا جثتهوخطفوا

سريول2142 ماجد نتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012دمشقدومامحمد
الھادي2143 عبد http://youtu.be/OPIht2ql‐qoبرصاص قناص02NoNo‐06‐2012دمشقعربيننافع
اسمه2144 يصل http://youtu.be/Fydqfv7kFdkطفل قتل نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012دمشقسقبالم
بزماوي2145 فؤاد 2012ادلباريحامحمد 06 03NoNoن اال قوات يد httpعل // o t be/a h6a651G بزماوي2145 فؤاد http://youtu.be/avh6a651Gxwعلى يد قوات االمن03NoNo‐06‐2012ادلباريحامحمد
قواس2146 برصاص األمن03NoNo‐06‐2012ادلبكتالنةكمال
العمر2147 مصطفى القرية03NoNo‐06‐382012حلبمعارة األتاربأنس جراء القصف العشوائي على
الشامي2148 مصطفى األمن03NoNo‐06‐2012حلبالبابمھند قتل باستھداف سيارته برصاص

ا ال أ اال نشلال ن ش ال ا قتل الحداد2149 أحمد جمال منشق03NoNo‐06‐2012حلبالبابحسن قتل برصاص الجيش وھو مجند
الدين2150 عز http://youtu.be/_KY1k0UXoi8برصاص الجيش03NoNo‐06‐2012حلبحوركمال
الحسن2151 أحمد العشوائي03NoNo‐06‐262012حماهموركعامر http://youtu.be/Bn84Mv6bTc4قتل في كفر زيتا جراء القصف
عليوي2152 أحمد زيتا03NoNo‐06‐2012حماةحلفايامحمد قتل برصاص الجيش في كفر
العقل2153 مفرق بلدة الصالحية03NoYes‐06‐2012حمصالقصيرسالم عند على جثته عليھا آثار تعذيب مروعة جدا عثر
العقل2154 مفرق بلدة الصالحية03NoYes‐06‐2012حمصالقصيرمحمد عند على جثته عليھا آثار تعذيب مروعة جدا عثر
األسعد2155 خالد حواجز النظام وعليھا آثار التعذيب03NoYes‐06‐2012حمصالبرھانيةجمال جثته بأحد المحالت التجارية بالقرب من أحد على http://youtu.be/bUWztsf1OvUعثر
العبد2156 خليف http://youtu.be/8HqZWDvxtZIنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012حمصاألحياء القديمةحساب ي و pيج //y / q
ھشام2157 محيي الملك http://youtu.be/2eiahD‐n9ioنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012حمصاألحياء القديمةعبد
ريما2158 http://youtu.be/Wcr7rZ3kV28نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012حمصبني السباعينضال
الحسين2159 عارف حسين مجند منشق03YesNo‐06‐202012درعاكوّيانعيم قتل برصاص الجيش في حماة وھو
عياش2160 هللا عبد بالحي03NoNo‐06‐112012طفلدرعاالمطارطه ميسلون مدرسة بجانب األمن قوات قبل من ناسفة عبوة بتفجير عياش2160 هللا عبد 112012طفلدرعاالمطارطه 06 03NoNoمدرسة ميسلون بالحي بتفجير عبوة ناسفة من قبل قوات األمن بجانب
خليل2161 على يد قوات االمن03NoNo‐06‐2012دمشقركن الدينخالد
الغندور2162 في حلب03YesNo‐06‐2012دمشققدسيامحمود  http://youtu.be/NEo1WyMSrvMمجند منشق قتل على يد قوات االمن
التجار2163 مصطفى حرستا03NoNo‐06‐2012دمشقدير عطيةاسماعيل قتل على يد قوات االمن في
حورية2164 إبراھيم الوردعمر 172012طفلدمشقعسال 06 03NoNoبجراحه http://youtuمتأثرا be/aeWY7ZFD11I حورية2164 إبراھيم http://youtu.be/aeWY7ZFD11Iمتأثرا بجراحه03NoNo‐06‐172012طفلدمشقعسال الوردعمر
خالد2165 المدينة03NoNo‐06‐2012دمشقرنكوسمحمد نتيجة القصف العشوائي على مزارع
العبار2166 متأثرا بجراحه03NoNo‐06‐2012دمشقدارياھشام
الدين2167 عز عمر الرحمن http://youtu.be/dfea9KnfUu8نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012دمشقدوماعبد
ال2168 2012شقاا 06 ا03 ش ال ف الق ة hنت // b / dlb d الحميد2168 http://youtu.be/6dlbC6IdI14نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012دمشقدوماسامر
داوود2169 علي http://youtu.be/Ea9YAbfbnfkنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐292012دمشقدومامحمد
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مرجانة2170 سليم القارد http://youtu.be/GOgoJVipM2Qنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012دمشقدوماعبد
مسلمانية2171 http://youtu.be/zWJE4IOP2RIبرصاص قوات األمن03NoNo‐06‐2012دمشقدومارشيد
وھبة2172 أحمد http://youtu.be/pskCWgyMdqgبرصاص قناص03NoNo‐06‐602012دمشقدوماعدنان
الشامي2173 صبحي األمن03NoNo‐06‐2012دمشقدومابالل قوات http://youtu.be/GwPJN‐yj‐6oبرصاص ي2173 ي ب ل 2012قوب 06 03NoNoن و  ص  http://youtu.be/GwPJNبر yj 6o
الساعور2174 الرحمن http://youtu.be/VV7a3RuBxXAبرصاص قناص03NoNo‐06‐2012دمشقدوماعبد
غنوم2175 http://youtu.be/Y1LbgRre89wبرصاص الجيش03NoNo‐06‐2012دمشقدومامحمود
األكشر2176 الدين ميداني03NoNo‐06‐2012دمشقدوماعماد http://youtu.be/tmkchsE61oEبرصاص قناصة وھو ناشط
اسمه2177 يصل لم انشقاقه03YesNo‐06‐2012دمشقمضاياقتيل محاولة لدى الرأس في برصاصة أعدم مجند اسمه2177 يصل لم محاولة انشقاقه03YesNo‐06‐2012دمشقمضاياقتيل مجند أعدم برصاصة في الرأس لدى
اسمه2178 يصل لم محاولة انشقاقه03YesNo‐06‐2012دمشقمضاياقتيل مجند أعدم برصاصة في الرأس لدى
اسمه2179 يصل لم محاولة انشقاقه03NoNo‐06‐2012دمشقمضاياقتيل مجند أعدم برصاصة في الرأس لدى
الشيخ2180 عيسى الفتاح http://youtu.be/GYnZEL8B0rIتوفي في مشفى الرقة الوطني بعد إصابته بشظايا  جراء إنفجار اليوم03NoNo‐06‐2012الرقةعبد
ن2181 صھي فيةعبد 602012الالذقيةاألش 06 03NNن األ ات ق د عل ن ك ال ا ذ قتل صھيوني2181 األمن03NoNo‐06‐602012الالذقيةاألشرفيةعبد قتل ذبحا بالسكين على يد قوات
ابرص2182 بتصفيته  داخل منزله04NoNo‐06‐802012ادلبالرامياحمد رجل مسن وفاقد للبصر قامت قوات الجيش
ابرص2183 حامد داخل منزلھا04NoNo‐06‐2012انثىادلبالراميامينة سيدة قامت قوات الجيش بتصفيتھا 
ابرص2184 احمد منزله04NoNo‐06‐2012ادلبالراميحميد http://youtu.be/c5mYHCQwJAIقامت قوات الجيش بتصفيته  داخل

ةا لالنا قلا ث ذ ل ف حسين2185 سيد محمود 04NoYes2012‐3‐9‐06‐422012ادلبالناجيةعامر توفي  تحت التعذيب  حيث اعتقل بتاريخ
الحامض2186 محمد مجند منشق  سقط  في معرشورين برصاص قوات الجيش04YesNo‐06‐2012ادلبمعصرانعلي
غفير2187 محمد قوات الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبمؤيد يد متأثرا بجراحه  التي اصيب بھا  على
الخلف2188 المجيد الجيش04YesNo‐06‐2012ادلبابلينعبد http://youtu.be/qCsVc2Tt6cAمجند منشق قتل على يد قوات
الدين2189 زين جمال http://youtu.be/aig9TZPZSGEعلى يد قوات الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبسرجةكفاح
الجرك2190 الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبدير شرقيعفيف http://youtu.be/vhTI6_CNlyYقتل في كفرنبل على يد قوات
البيوش2191 خالد في ادلب04NoNo‐06‐2012ادلبكفرنبلمحمد http://youtu.be/UZ3RX2HgCwoقتل  برصاص قوات الجيش السوري
الحمود2192 مصطفى قتل برصاص الجيش في أريحا04NoNo‐06‐642012ادلبابديتافھد و ى يھ ريبب ي جيش ص بر ل
الشيخ2193 عيسى http://youtu.be/ycZtifW9fFMبرصاص الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبسرجةعلي
داود2194 برصاص الجيش بين مرديخ ومعردبسة04NoNo‐06‐2012ادلبمعردبسةفيصل
الرزاق2195 عبد صادق بن حواجز الجيش وحصار البلدة04NoNo‐06‐2012طفلادلبسرمينصادق لتعذر نقله إلى المستشفى بسبب انتشار توفي http://youtu.be/iEdG3MLPIp4طفل
كفرجومي2196 غسان الجيش04NoNo‐06‐192012ادلببسامسأحمد برصاص كفرجومي2196 غسان برصاص الجيش04NoNo‐06‐192012ادلببسامسأحمد
أصالن2197 قاسم نتيجة القصف العشوائي04NoNo‐06‐2012ادلبكفرعويدحسين
تركماني2198 الكريم يستقلھا في ادلب‐اريحا.04NoNo‐06‐2012حلبعبد نتيجة القصف العشوائي الذي طال السيارة التي قتل

غزال2199 قصي بستان وتوفي اليوم متأثرا بجراحه04NoNo‐06‐192012حلبمحمد برصاص قوات االمن أثناء تشييع قتلى حلب في حي أصيب http://youtu.be/ivZvzXbs_6kقد مي ي ي ي ع

الضاي2200 حسين حج في أريحا04NoNo‐06‐2012حلبالغيالنيةعبدو برصاص الجيش على أحد الحواجز
الزعيم2201 أحمد اللطيف في أريحا04NoNo‐06‐2012حلبالغيالنيةعبد برصاص الجيش على أحد الحواجز
المولى2202 عبد أوالد04NoNo‐06‐2012حمصالوعرنزار لستة برصاص قوات االمن وھو أب

ال الفا شانثا ف ة ل ال ف األ ا الحموي2203 دمشق04NoNo‐06‐402012انثىحمصباب الدريبوفاء برصاص األمن في المليحة بريف
عبارة2204 رياض http://youtu.be/q_doYT2x‐Ucبرصاص قناص04NoNo‐06‐2012حمصالقصورإياد
الصالل2205 ملقب بابو ھاشم   قتل امام باب منزله برصاص قوات األمن04NoNo‐06‐422012حماهجنوب الملعباحمد
رقية2206 الحي04NoNo‐06‐2012حماةباب قبليياسر برصاص األمن اثناء اقتحام
طقيقة2207 برصاص قناص04NoNo‐06‐2012حماةطريق حلبرامي
أبوخشريف2208 العسكر رزق منزله04NoNo‐06‐2012درعاتسيلأحمد http://youtu.be/Yau83ndJuhQبرصاص األمن اثناء اقتحام
الفشتكي2209 إبراھيم قوات األمن04NoNo‐06‐182012درعاذنيبةأحمد قتل بانفجار عبوة ناسفة زرعتھا
حوران2210 أبو ياسين http://youtu.be/HS9jz0NBCBgنتيجة القصف العشوائي04NoNo‐06‐2012درعاالنعيمةباسل ي و pيج //y / j g
زرزور2211 إعالمي04NoNo‐06‐2012درعاالنعيمةبالل http://youtu.be/2RuXWHpnCOYنتيجة القصف العشوائي وھو ناشط
عبيدي2212 برصاص األمن في داريا04NoNo‐06‐2012دمشقالمزةاسماعيل
حمدان2213 حي القابون‐دمشق04NoNo‐06‐2012دمشقالقابونخالد في على يد قوات األمن اثناء مداھمتھم لمنزله http://youtu.be/exVQhKuiDkgقتل

https://www facebook com/photo php?

ملقب  (أبو شادي) أصيب  برصاص قناصة04NoNo‐06‐2012دمشقزملكاخالد موفق الشامي2214

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=360781500656510&set=a.18280280
1787715.42835.149150781819584&type

=1
البقاع2215 نذير 2012دمشقعربينأنس 06 04NoNoحلب مدينة ف األنشقاق محاولته اثر الجيش قوات يد عل قتل البقاعي2215 نذير قتل على يد قوات الجيش اثر محاولته األنشقاق في مدينة حلب04NoNo‐06‐2012دمشقعربينأنس
نقارة2216 هللا فتح حيث اعتقل منذ خمسة شھور04NoYes‐06‐2012دمشقالضميرخالد التعذيب في سجن المخابرات الجوية بحرستا تحت قتل
فياض2217 برصاص قوات االمن04NoNo‐06‐2012دمشقدارياعمر
واوية2218 برصاص قوات االمن04NoNo‐06‐2012دمشقدومامحمد
ل2219 2012شقاال 06 اال04 ا ق hا // b /l عليوي2219 http://youtu.be/l7TzPO9uqVUبرصاص قوات االمن04NoNo‐06‐2012دمشقدوماسالم
الريس2220 الحميد عبد خير http://youtu.be/BYJ3sACJEZYبرصاص قناص وھو من ذوي االحتياجات الخاصة04NoNo‐06‐2012دمشقدومامحمد
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الزھيري2221 برصاص القناصة04NoNo‐06‐2012دمشقدومالؤي متأثرا بجراحه التي أصيب بھا باألمس
نجم2222 محمد منجد منشق04YesNo‐06‐2012الرقةالمثنى http://youtu.be/52VDdadL1QYقتل برصاص الجيش في دير الزور وھو
الخوري2223 القصة العشوائي04NoNo‐06‐2012حمصالحميديةمراد http://youtu.be/HEkTzCR46kgطبيب من الطائفة المسيحية قتل نتيجة
التناري2224 غسان النعمانمحمد قناص05NoNo‐06‐122012طفلادلبمعرة http://youtu.be/8‐FxsVB7tlsبرصاص ري2224 نن 122012لبر  06 05NoNoص ص  http://youtu.be/8بر FxsVB7tls
االبراھيم2225 غازي بالقصف العشوائي05NoNo‐06‐302012ادلبمعرة النعمانمحمد
المحمود2226 مصطفى http://youtu.be/VYH_YphKuxkنتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐2012ادلبكفر عويدأحمد
الخيرو2227 محمد http://youtu.be/VYH_YphKuxkنتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐2012ادلبكفر عويدخليل
االصالن2228 حسن عويدمحمد األمن05NoNo‐06‐2012ادلبكفر قبل من منزله في تصفيته http://youtuتمت be/VYH YphKuxk االصالن2228 حسن األمن05NoNo‐06‐2012ادلبكفر عويدمحمد http://youtu.be/VYH_YphKuxkتمت تصفيته في منزله من قبل
االصالن2229 سعيد منزله05YesNo‐06‐2012ادلبكفر عويديحيى http://youtu.be/VYH_YphKuxkمجند منشق تمت تصفيته في
المحمود2230 محمود قبل األمن05YesNo‐06‐2012ادلبكفر عويدمصطفى من http://youtu.be/VYH_YphKuxkمجند منشق تمت تصفيته في منزله
المحمود2231 مصطفى توفي متأثرا بجراحه05NoNo‐06‐2012ادلبكفر عويدكرمو
ان2232 عث د ح 2012حلالبافھد 06 05YNش ال ات ق د عل قتل ل ا لق نشق ند عثمان2232 محمود قوات الجيش05YesNo‐06‐2012حلبالبابفھد يد مجند منشق ملقب بابو سليم قتل على
العريض2233 حسن انثىحلبإعزازخديجة ‐ بالقصف العشوائي05NoNo‐06‐102012طفلة
بري2234 عشوائي05NoNo‐06‐2012حلباعزازجميل http://youtu.be/i5zRprNNa6wقتل عند مفرق حيان بطلق ناري
الواو2235 الكريم عبد http://youtu.be/9DpXKhTOhtUبرصاص قوات األمن05NoNo‐06‐2012حمصالقصيريحيى

ث ل ث ق ل ث ذ ل ف أل ق ل ق ل ق بقايا جثته عند حاجز الصايغ حيث 05NoYes‐06‐2012حمصالقصيرمحمود عبد الحفيظ الفاضل2236 قوات األمن و توفي تحت التعذيب,عثر علي قبل من اعتقاله تم
تم اعتقاله

http://youtu.be/adfG7kGYRN0

تم اعتقاله من قبل قوات األمن و توفي تحت التعذيب,عثر علي بقايا جثته عند حاجز الصايغ حيث 05NoYes‐06‐2012حمصالقصيرمعن محمود الفاضل2237
تم اعتقاله

http://youtu.be/adfG7kGYRN0

تم اعتقاله من قبل قوات األمن و توفي تحت التعذيب,عثر علي بقايا جثته عند حاجز الصايغ حيث 05NoYes‐06‐2012حمصالقصيرعبد االله محمود الفاضل2238
تم اعتقاله

http://youtu.be/adfG7kGYRN0

المصري2239 الدبالن05NoNo‐06‐2012حمصالقرابيصماھر http://youtu.be/VbE1VG8JOUAبرصاص قوات  الجيش في حي
زكريا2240 خير توفي متأثرا بجراحه05NoNo‐06‐2012حمصكفر عاياأحمد ري ز يير بجرصر ر ي و
شوفان2241 الشياح05NoNo‐06‐2012حمصباب السباعطارق http://youtu.be/1w958JFcX2wقتل برصاص الجيش في حي جورة
كرزون2242 محمد توفيت  متأثرة بجراحھا05NoNo‐06‐372012انثىحمصالبويضة الشرقيةسحر

قتلت برصاص األمن في درعا على الحديود السورية األردنية اثناء محاولتھا اللجوء إلى األراضي 05NoNo‐06‐2012انثىحمصباب السباعمنى الصليبي2243
األردنيةاألردنية

الحبيب2244 الرحمن http://youtu.be/Oy_S3YU8xigبرصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحعبد

05NoNo‐06‐2012حمصنزار عبد النافع زكريا2245
قتل برصاص قوات االمن

http://youtu.be/V69sVJgZE4s

المصري2246 يوسف الكري الشجرةعبد 2012حماةسوق 06 05YesNoالجيش صاص ب قتل نشق جند المصري2246 يوسف الكريم مجند منشق قتل برصاص الجيش05YesNo‐06‐2012حماةسوق الشجرةعبد
العيداوي2247 حسين جسر صوران05NoNo‐06‐2012حماةكوكبمحمد برصاص الجيش من أحد الحواجز على
الشيخ2248 الحميد عبد برصاص قناص05NoNo‐06‐2012حماةصورانأحمد
الحسين2249 قاسم احمد على يد قوات الجيش05NoNo‐06‐422012حماهكفرزيتاعدنان

ة ا طف لل ال ن الاشا أ تقال ا األ ا ق قا أ ة فا ة قل ة ا اث ف ت دباية2250 مصطفى األمن باعتقال جميع أوالده05NoNo‐06‐702012حماهمشاع جنوب الملعبعلي اثر ازمة قلبية مفاجئة بعد أن قامت قوات توفي
الحسين2251 نتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐2012درعاالشيخ مسكينفضيل
الطحيمر2252 حسن نتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐182012انثىدرعاالمطلةسناء
اسمه2253 يصل لم قتل على يد قوات األمن وقاموا بخطف  جثته05NoNo‐06‐2012دمشقزملكاقتيل
اسماعيل2254 محمد برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةاسماعيل
حلونجي2255 الجيش05YesNo‐06‐2012الالذقيةالحفةفادي مالزم أول منشق قتل برصاص قوات
ديب2256 برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمحمد
الشلح2257 http://youtu.be/v2cJGHhf0J4برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐272012الالذقيةالحفةشادي ح جيشي و ص pبر //y /
ياسين2258 طارق برصاص قناص وھو منشد ساحة الجامع الجنوبي05NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةعمر
محمود2259 برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐272012الالذقيةالحفةسامر
أوسي2260 حكمت الحمرات05NoNo‐06‐252012الالذقيةناحية كنسباموسى برصاص قوات الجيش على حاجز
رحمون2261 التركية05YesNo‐06‐2012الالذقيةالرملمحمد السورية الحدود عند جثته على عثر أشھر ثالثة منذ مفقود منشق مجند رحمون2261 2012الالذقيةالرملمحمد 06 05YesNoالحدود السورية التركية عند منشق مفقود منذ ثالثة أشھر عثر على جثته مجند
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