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الإن�سان  حقوق  انتهـــاكات  حول  تقرير 

2011 – يوليو  املرتكبة يف �سوريا مار�ص 

الكرامة والحقوق,  اأحرارًا مت�ساوين في  النا�ص  المادة 1: يولد جميع 

وقد وهبوا عقاًل و�سميرًا وعليهم اأن يعامل بع�سهم بع�سًا بروح الإخاء. المادة 2: لكل اإن�سان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعالن, 

دون اأي تمييز, كالتمييز ب�سبب العن�سر اأو اللون اأو الجن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو اأي راأي اآخر, اأو الأ�سل الوطني اأو الجتماعي اأو الثروة اأو 

الميالد اأو اأي و�سع اآخر, دون اأية تفرقة بين الرجال والن�ساء. وف�سال عما تقدم فلن يكون هناك اأي تمييز اأ�سا�سه الو�سع ال�سيا�سي اأو القانوني اأو الدولي 

لبلد اأو البقعة التي ينتمي اإليها الفرد �سواء كان هذا البلد اأو تلك البقعة م�ستقال اأو تحت الو�ساية اأو غير متمتع بالحكم الذاتي اأو كانت �سيادته خا�سعة 

 :3 المادة  القيود.  من  قيد  و�سالمة لأي  والحرية  الحياة  في  الحق  فرد  لكل 
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حقوق  لدرا�سات  دم�سق  مركز  بوا�سطة  جمعها  مت  التقرير  هذا  يف  الواردة  املعلومات  اأغلب  ملحوظة: 

الت�رشيحات  من  م�ستقاة  الإ�سافية  واملعلومات  �سوريا.  يف  الإن�سان  حلقوق  الدولة  الفيدرالية  ع�سو  الإن�سان, 

احلريات  الدفاع عن  الإن�سان, من �سمنها جلان  �سوريا حلقوق  �سبع منظمات  ال�سحفية لئتالف من  والبيانات 

الدولية. الفيدرالية  يف  ع�سو  منظمة  بدورها  وهي  الإن�سان,  وحقوق  الدميقراطية 

http://www.dchrs.org/english/news.php?aboutus انظر موقع **

يف  الإن�سان  حقوق  منظمة  �سوريا,  يف  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  احلريات  عن  الدفاع  جلان  �سورية,  يف  الإن�سان  حلقوق  العربية  املنظمة  هي  املنظمات  هذه   

الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املنظمة  �سوريا,  يف  الإن�سان  حلقوق  الكردية  اللجنة  �سوريا,  يف  العامة  واحلريات  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  الكردية  املنظمة  �سوريا, 

ائتالف  با�سم  اإليها  و�سي�سار  الإن�سان,  حقوق  انتهاكات  ملراقبة  الثورة  بدء  منذ  املنظمات  هذه  تتعاون  �سوريا.  دم�سق,  يف  الإن�سان  حقوق  مر�سد  �سوريا,  يف 

ال�سورية. اجلمعيات 
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تقرير انتهاكات حقوق الإن�سان

معلومات  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  دم�سق  مركز  تلقى   ,2011 مار�ص  يف  ال�سورية  النتفا�سة  بدء  منذ 

ارُتكبت �سد املدنيني يف �سوريا ب�سورة �سبه يومية. قررت  الإن�سان  انتهاكات ج�سيمة حلقوق  موؤكدة عن 

الوثيقة  هذه  التقرير.  هذا  واإعداد  املعلومات  جمع  يف  الأع�ساء  منظماتها  تدعم  اأن  الدولية  الفيدرالية 

امُلبلغ عنها يف  الإن�سان  وانتهاكات حقوق  انت�سارًا  والأكرث  الأكرب  اجلرائم  الغالبة على  الجتاهات  �ستفح�ص 

حقوق  انتهاكات  كل  حول  �ساماًل  تقريرًا  الوثيقة  هذه  ولي�ست   ,2011 يوليو  و15  مار�ص   15 بني  الفرتة 

ا�ستنادًا  �سوريا  يف  املرتكبة  اجل�سيمة  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  ت�سنيفات  على  ال�سوء  �ستلقي  بل  الإن�سان, 

هي: املذكورة  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  على  الغالبة  الجتاهات  املتاحة.  للمعلومات 

اإطار  يف  وبالذات  للعنف,  احلكومية  القوات  ا�ستخدام  يف  املنهجي  والتزايد  الق�ساء,  نطاق  خارج  •القتل  	

للحكومة. املناوئة  التظاهرات 

اأغلب  يف  تع�سفيًا  املدنيني  واحتجاز  الق�رشي  والختفاء  الختطاف  وعمليات  اجلماعية  •العتقالت  	

الأحيان.

الإن�سانية. وغري  املهينة  واملعاملة  التعذيب  •اأعمال  	

الإعالم  و�سائل  خا�ص  ب�سكل  ذلك  وي�ستهدف  املعلومات,  حرية  وانتهاك  التجمع  حرية  •قمع  	

الإن�سان. حقوق  عن  واملدافعني 

املدنيني. �سد  ارتكابها  مت  اجلماعي  للعقاب  ت�سل  ممار�سات  املحا�رشة:  املدن  �سد  الع�سكرية  •الأعمال  	

للم�ست�سفيات. الو�سول  ومنع  •حتديد  	
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1. مقدمة

ع�رش  خلم�سة  التع�سفي  العتقال  بعد   ,2011 مار�ص   6 يف  درعا  مدينة  يف  ال�سورية  الثورة  �رشارة  انطلقت 

عبارة  حملت  اجلدران.  على  للحكومة  م�سادة  �سعارات  بكتابة  لقيامهم  وتعذيبهم  واحتجازهم  �سبيًا 

يف  وتون�ص.  م�رش  ثورتي  يف  الأطفال  رددها  التي  ال�سعارات  بع�ص  اأ�سداء  النظام«  اإ�سقاط  يريد..  »ال�سعب.. 

قمعت  ال�سبية.  هوؤلء  �رشاح  باإطالق  فيها  طالبوا  م�سرية,  درعا  مدينة  �سكان  بع�ص  نظم   2011 مار�ص   18

غ�سون  يف  ال�سلمية.  املظاهرة  �سد  قاتلة  اأ�سلحة  وا�ستخدمت  عنيف,  ب�سكل  امل�سرية  ال�سورية  ال�سلطات 

املظاهرات  الأقل يف مدينة درعا وحولها. ظلت  55 متظاهرًا على  الأمن  اأول مظاهرة قتلت قوات  من  اأ�سبوع 

ال�سمال, وتنت�رش  اإىل  اأن ت�سل موجة الحتجاجات  الأعقل, قبل  البالد ملدة �سهر على  مقت�رشة على جنوب 

املدينة  داخل  واإىل  �رشقًا,  الزور  دير  حمافظة  اإىل  الغربي  ال�ساحل  من  �سوريا,  اأرجاء  كل  يف  ال�سطرابات 

الرتكية. احلدود  قرب  ال�سمالية  اإدلب  وحمافظة  وحلب,  دم�سق  يف  اجلامعية 

املواطنني  من  الآلف  قام  اإجماًل  م�سبوقة.  غري  باأعداد  �سوريا  اأرجاء  كل  يف  قائمة  املظاهرات  مازالت 

القت�سادية  احلالة  تربرها  التظاهرات  هذه  �سلمي.  وب�سكل  واإ�سالحات  بحريات  مطالبني  النظام  بتحدي 

املطالبة  موجة  وكذلك  واملايل,  ال�سيا�سي  الف�ساد  وتف�سي   ,
1

�سوريا يف  املتدهورة  وال�سيا�سية  والجتماعية 

النظام,  باإ�سقاط  مطالبة  اإىل  حتول  ال�سيا�سي  بالإ�سالح  �سلمية  كمطالبات  بداأ  ما  العربي.  العامل  يف  بالإ�سالح 

متزايدة. قمع  باأعمال  ال�سورية  احلكومة  قامت  املطالبات  هذه  مواجهة  ويف 

يف  اجلي�ص.  ح�سار  حتت  ولزالت  كانت  التي  املدن  يف  وبالذات  للقمع,  بكاملها  �سكانية  كتل  تعر�ست 

ل  ال�سكان  هوؤلء  معظم  والدواء.  والغذاء  املاء  نق�ص  يف  ممثلة  اإن�سانية  كارثة  ال�سكان  يعاين  املدن  هذه  معظم 

للمناطق  الأحمر  ال�سليب  منظمة  و�سول  منع  مت  فقد  ذلك,  على  كمثال  طبية.  رعاية  على  احل�سول  ميكنهم 

.2011
2

يونيو   21 حتى  وذلك  الواقعة,  بال�سطرابات  املتاأثرين  والأ�سخا�ص 

وكذلك  امل�ستقلة,  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  ال�سحافة  و�سول  مبنع  الآن  ال�سورية  احلكومة  تقوم 

كذلك  الإن�سان.  حلقوق  املتحدة  الأمم  جمل�ص  بعثها  التي  �سوريا  يف  الو�سع  حول  احلقائق  تق�سي  مهمة 

املجتمع  ومنظمات  ال�سوريني  وال�سحفيني  الإن�سان  حقوق  عن  واملدافعني  بالإعالم  العاملني  النظام  ي�ستهدف 

  http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/SyriaMissionPreliminaryConclusions_07092010.pdf 1 انظر موقع

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR وموقع

2 متكن لفريق مكون من 15 �سخ�ص من ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر دخول درعا يوم 5 مايو 2011, ولكن مل يتمكنوا من دخول املناطق الأخرى املتاأثرة بالعنف مثل اإدلب اإل يف يوم 21 يونيو 2011, بعد 

اجتماع يف دم�سق بني رئي�ص ال�سليب الأحمر جاكوب كيلنربجر, ورئي�ص الوزراء ال�سوري عادل �سفر, ووزير اخلارجية وليد املعلم.
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 http://www.syrianmartyr.com/martyrs-syrian-revolution-0 3 انظر موقع

4 انظر قائمة الأطفال من �سحايا قوات احلكومة يف اأثناء ال�سطرابات, امللحق. 

على  كاماًل  تعتيمًا  تفر�ص  املتعمدة  الإجراءات  هذه  متكررة.  قمعية  لإجراءات  عادًة  ويتعر�سون  املدين, 

هذه  وتقرير  فح�ص  �سعوبة  من  وتزيد  ال�سورية,  احلكومة  ارتكبتها  التي  الإن�سان  حقوق  انتهاكات 

النتهاكات.

باأن  علمًا   
3

م�رشعهم �سخ�سًا   2210 من  اأكرث  لقى   2011 يوليو  و22  مار�ص   15 بني  الأربعة  الأ�سهر  يف 

عدد  كان  املا�سي  يوليو  يف  الإجنليزية  باللغة  تقريرها  الإن�سان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  اأ�سدرت  حني 

الالجئني  اعتقالهم, وجتاوز عدد  11200 �سخ�سًا مت  اأكرث من   .
4

84 طفاًل الأقل  1665, منهم على  الوفيات 

�سخ�سًا. األف  ع�رشين  ال�سوريني 
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2- فح�ص اجلرائم املرتكبة

اأعمال  بوؤرة  هي  �سارت  العامة  التجمعات  اأن  حيث  التظاهرات,  قمع  �سياق  يف  النتهاكات  اأغلب  ارُتكبت 

التجمعات.  لهذه  واملنهجي  امل�ستمر  القمع  رغم  منتظم  ب�سكل  حتدث  املظاهرات  مازالت  �سوريا.   يف  القمع 

تنظيم  يف  اأي�سًا  املالحظة  الأ�سياء  من  الأمن.  قوات  تدخل  فر�سة  لتقليل  لياًل  بالتجمع  املواطنون  يقوم  عادًة 

عن  للتعبري  �سعبية  جنازات  ينظمون  ال�سكان  اأن  حيث  املواطنني,  اأحد  وفاة  تعقب  ما  عادًة  اأنها  املظاهرات 

املرتكبة. املتكررة  اجلرائم  من  غ�سبهم 

مبا  التظاهرات,  هذه  لقمع  الإن�سان  حلقوق  ج�سيمة  انتهاكات  بارتكاب  ال�سورية  احلكومية  القوات  قامت 

الوارد  اجلرائم   .)2-2 فقرة  )انظر  التع�سفي  والعتقال   )1-2 فقرة  )انظر  الق�ساء  نطاق  خارج  القتل  فيها 

اجلمعة-  اأيام  يف  تنظم  التي  تلك  –وبالذات  املظاهرات  هذه  تتعر�ص  مدى  لأي  تنقل  بالأ�سفل  ذكرها 

عدم  يف  واحلق  احلياة,  يف  احلق  والتعبري,  الراأي  حرية  ينتهك  مبا  احلكومة  قوات  من  �سديدة  قمع  اأعمال  اإىل 

ق�رشي,  اختفاء  حالت  عن  تقارير  هناك  كذلك  الختطاف.  اأو  التع�سفي  العتقال  اأو  للتعذيب  التعر�ص 

�سوريا.  يف  امل�سادر  مع  التوا�سل  دون  حتول  التي  امل�ستمرة  للعقبات  كنتيجة  توثيقها  ال�سعب  من  ولكن 

املدفعية  وكذلك  واملروحيات,  الدبابات  ا�ستخدم  والذي  ال�سوري,  اجلي�ص  ح�سار  حتت  تقع  املدن  بع�ص 

.)3-2 فقرة  )انظر  التظاهرات  وقمع  لعزل  الثقيلة, 

ممار�سو القمع

هوية الأفراد واجلهات امل�سئولة عن اجلرائم املرتكبة يف �سوريا مازالت غري وا�سحة يف بع�ص الأحيان, حيث 

القمع  الأ�سا�سيني لأعمال  املمار�سني  فاإن  الوثيقة,  املذكورة يف هذه  اأدوارهم تتداخل. ولكن طبقًا لالأدلة  اأن 

هم:

ب�سار  ال�سوري  الرئي�ص  قيادة  حتت  النهاية  يف  تقع   
5

كتائب عدة  ومتثلها  ال�سورية,  الأمن  قوات 

املتظاهرين  على  الهجمات  على  اأ�رشفت  اأو  اأمرت  اأو  املتظاهرين  باإعدام  الكتائب  هذه  قامت  الأ�سد, 

عام. ب�سكل  واملدنيني 

امل�سلحني  القانون  عن  اخلارجني  من  وجمموعات   ,)
6

)ال�سبيحة با�سم  واملعروفة  امل�سلحة  الع�سابات 

املجموعات  هذه  قامت  املتظاهرين.  وترويع  مبهاجمة  يقومون  وع�سي,  وبي�ساء  نارية  باأ�سلحة 

هناك  التظاهرات.  انت�سار  ملنع  ال�سيارات  اإطارات  يف  النريان  باإ�رشام  املثال  �سبيل  على  امل�سلحة 

على  للهجوم  ا�ستخدمتهم  تكون  قد  التي  الأمن  بقوات  املجموعات  هذه  ارتباط  على  اإجماع  �سبه 

5 هناك اأفرع عديدة لقوات الأمن ال�سورية, هناك اأربعة اأجهزة على الأقل بال فوارق وا�سحة يف املهام وامل�سئوليات.

6 تعني كلمة �سبيح حرفيًا �سخ�ص عدمي الأخالق. ي�ستخدم امل�سطلح لو�سف اأع�ساء الع�سابات والبلطجية املتورطني يف عدد كبري من اجلرائم, من بيع ال�سجائر والإجتار يف املخدرات وحتى جتارة ال�سالح 

والقتل.

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان - ب�سار الأ�سد: جمرم �سد الإن�سانية / 8



من  امل�سلحة  املجموعات  هذه  ملنع  واجلي�ص  الأمن  قوات  من  تدخل  لأي  املنهجي  الغياب  املتظاهرين. 

على  لقنا�سة  متكرر  تواجد  عن  تقارير  وهناك  التواطوؤ.  فر�سية  يوؤكد  املتظاهرين  على  العتداء 

اأدلة مادية على ذلك. املظاهرات, وتوجد  اأوقات  املنازل يف عدة مدن يف  اأ�سطح 

تقوم  والتي  ال�سيا�سي,  الأمن  اإدارة  منها  ا�ستخباراتية,  جهات  عدة  من  ال�سورية  املخابرات  تتكون 

اإدارة  مع  ما  حٍد  اإىل  دورها  يتداخل  ال�سيا�سية.  املعار�سة  اأن�سطة  وتراقب  البالد  يف  املراقبة  باأعمال 

البالد. يف  الأ�سا�سية  املدنية  ال�ستخباراتية  اجلهة  وهي  العامة,  الأمن 

اإطالق  رف�سوا  الذين  اجلنود  بتاأديب  املتهمة  وهي  ال�سوري,  الرئي�ص  �سلطة  حتت  املخابرات  تقع 

والتعاون  ال�سبيحة  م�ساعدة  تهمة  للمخابرات  ن�سب  احلالت  بع�ص  يف  املدنيني.  على  احلي  الر�سا�ص 

اأي  اإىل  لالإ�سارة  خمابرات  كلمة  �ست�ستخدم  الوثيقة  هذه  يف  ال�سعب.  �سد  جرائم  ارتكاب  يف  معهم 

الإن�سان. حقوق  انتهاكات  ارتكاب  يف  ال�سالعة  املخابرات  جهات  من 

2-1: القتل خارج نطاق الق�ساء, ال�رشوع يف قتل وجرح املواطنني

اأ - القمع �سبه املنهجي للتظاهرات: ال�ستخدام املفرط والقاتل للقوة من قوات الأمن 

ال�سورية واأعمال القتل خارج نطاق الق�ساء الناجمة عنها.

�سلمية  ولزالت  كانت  �سوريا  يف  ُنظمت  التي  التظاهرات  معظم  اأن  واملوؤكدة  املتواترة  املعلومات  توؤكد 

ال�سلمية  الطبيعة  رغم  ولكن  املتظاهرين.  ح�سود  بني  كثريًا  ترتدد  »�سلمية«  كلمة  كانت  م�سلحة.  وغري 

للتظاهر.  الأوىل  املراحل  منذ  احلي  الر�سا�ص  ل�ستخدام  جلئت  ال�سورية  احلكومة  اأن  اإىل  التظاهرات  لهذه 

للدموع  امل�سيل  الغاز  وكذلك  احلي,  الر�سا�ص  مثل  قاتلة  اأ�سلحة  با�ستخدام  متهمة  ال�سورية  الأمن  قوات 

اإنذار. يف بع�ص احلالت  لقمع التظاهرات, وقامت اأكرث من مرة باإطالق النار مبا�رشًة يف اجتاه املتظاهرين دون 

املدنية. التحتية  البنية  وق�سف  حل�سار  والدبابات  الثقيلة  املدفعية  ا�ستخدمت 

الر�سا�ص,  بطلقات  تاأثرًا  م�رشعهم  مدنيون  لقي  الوفيات.  اآلف  املميتة  الو�سائل  هذه  ا�ستخدام  عن  نتج 

الأمن  قوات  هجمات  ب�سبب  جلروح  الكثريون  وتعر�ص  للدموع,  امل�سيل  الغاز  عن  الناجم  والختناق 

. لقي الكثري من ال�سحايا م�رشعهم 
7

واملجموعات امل�سلحة با�ستخدام الع�سي والأ�سلحة البي�ساء واحلجارة

ا�ستخدام  فاإن  املتوافرة,  لل�سهادات  وطبقًا  اجل�سد,  من  العلوي  اجلزء  يف  مبا�رشة  باإ�سابات  املظاهرات  يف 

حتى  املتظاهرين.  قتل  حتى  اأو  واإ�سابة  ترويع  بل  فح�سب,  احل�سود  تفريق  ي�ستهدف  مل  احلي  الر�سا�ص 

الرئي�سي. الهجوم  عن  بعيدة  مناطق  يف  وهم  اأ�سيبوا  املدنيني  من  الكثري  اأن 

7 كمثال, تهجم 200 من قوات الأمن بالهراوات على املتظاهرين يف دم�سق يوم 18 اأبريل. يف 20 اأبريل قب�ص على 39 طالب ب�سكل موؤقت وتعر�سوا لل�رشب بالع�سي ملناداتهم مبظاهرة. يف 24 يونيو يف 

حم�ص, �رشب 6 من رجال الأمن �سابًا فوق اأحد الأ�سطح با�ستخدام الع�سي.
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قرية  اأو  مدينة  كل  ويف  املميتة,  للو�سائل  املتكرر  بال�ستخدام  القمع,  اإىل  انطلقت  مظاهرة  كل  تعر�ست 

الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  لهذه  املنهجية  للطبيعة  بو�سوح  ي�سري  وهذا  مظاهرة,  فيها  ُنظمت 

اجلرائم. هذه  لرتكاب  املبيتة  والنية  املتظاهرين  �سد 

مظاهرة  يف  اآخرين   120 قرابة  وُجرح  متظاهرًا   22 ُقتل  دم�سق,  بريف  دوما  يف  اأبريل,   1 اجلمعة  يوم  يف 

اأغلب  دوما.  اأنحاء  يف  منازل  اأ�سطح  فوق  من  املتظاهرين  على  النار  القنا�سة  اأطلق  �سخ�سًا.   7000 �سمت 

التل.  يف  منظمة  مظاهرة  هناك  كانت  اليوم  نف�ص  يف  وال�سدر.  الراأ�ص  يف  باإ�سابات  م�رشعهم  لقوا  ال�سحايا 

البلدة  يف  �سينت�رشون  القنا�سة  باأن  يبلغهم  البعث,  حلزب  ممثل  من  حتذيرًا  املدينة  يف  املتظاهرين  قادة  تلقى 

ومت  التل,  بلدة  يف  مدنية  مبالب�ص  اأمن  �سباط  بها  حافالت  ثالث  ذلك  اإثر  وو�سلت  املظاهرة.  خرجت  ما  اإذا 

املظاهرة. اإلغاء 

اأرجاء �سوريا, لقي ثمانون متظاهرًا م�رشعهم واأ�سيب  اأبريل, وبعد مظاهرات حا�سدة يف   22 يف يوم اجلمعة 

واملع�سمية. وزملكة  وجرب  وحماة  ودرعا  وحم�ص  دم�سق  مثل  مدن  عدة  يف  بالغة  اإ�سابات   16

يف يوم اجلمعة 29 اأبريل, )جمعة الغ�سب( يف الر�سنت مبحافظة حم�ص, قتل 27 متظاهرًا على الأقل على يد 

مبحافظة  م�سكني  ال�سيخ  بلدة  ويف  الأ�سطح.  اأحد  فوق  من  قنا�ص  بر�سا�سة  قتل  �سبي  ومنهم  الأمن,  قوات 

ع�رش  ثالثة  الأقل  على  ُقتل  املدينة.  عن  احل�سار  لرفع  بالتظاهر  املدنيني  قيام  بعد  نار  اإطالق  وقع  درعا, 

باإطالق  الأمن  قوات  قيام  بعد  مظاهرة  يف  �سخ�سًا  ع�رش  �ستة  قتل  الالذقية  ويف  الع�رشات.  وُجرح  �سخ�سًا, 

احل�سود. على  احلي  الر�سا�ص 

يف يوم اجلمعة 6 مايو )جمعة التحدي(, قتلت قوات الأمن وال�سبيحة 27 متظاهرًا يف عدة مدن. فمات اأربعة 

الالذقية. الزور, وت�سعة يف حم�ص, واأربعة يف  يف درعا, و�ستة يف حماة, واأربعة يف دير 

31 متظاهرًا يف عدة مدن �سورية )يف درعا ودم�سق وحم�ص(. الأمن  13 مايو, قتلت قوات  يف يوم اجلمعة 

مدنيًا,   76 ملقتل  �سوريا  اأرجاء  يف  ال�سعبية  التظاهرات  قمع  اأدى  احلرية(,  )جمعة  مايو   20 اجلمعة  يوم  يف 

عن  اأي�سًا  اأُبلغ  اليوم  هذا  يف  �سخ�سًا(.  )ع�رشون  حم�ص  وحمافظة  �سخ�سًا(,  )ثالثون  اإدلب  حمافظة  يف  معظمهم 

8
ال�سورية. الأمن  اأجهزة  اأفرع  يف  للتعذيب  التعر�ص  مثل  معاملة,  و�سوء  تع�سفي  اعتقال  اأعمال 

ثمانية يف  منهم  �سوريا,  اأرجاء  املنظمة يف  املظاهرات  20 �سخ�سًا يف  الأقل  مايو, قتل على   27 اجلمعة  يوم  يف 

اإدلب. , وواحد يف  داعل, وثالثة يف دم�سق, وثالثة يف قطنا, واأربعة يف حم�ص, وواحد يف جبلة 

8 امل�سدر: ائتالف اجلمعيات ال�سورية
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ذلك  وبعد  حماة,  يف  مدين  متظاهر  األف  مائة  احت�سد   ,)
9

الأحرار الأطفال  )جمعة  يونيو   3 اجلمعة  يوم  يف 

.63 مقتل  ذلك  عن  وجنم  احل�سد,  لتفريق  احلي  الر�سا�ص  وال�سبيحة  اجلي�ص  قوات  ا�ستخدمت 

(, خرجت مظاهرات حا�سدة يف عدة مدن مثل حم�ص وحماة 
10

يف يوم اجلمعة 17 يونيو )جمعة �سالح العلي

اإدلب و16 يف حم�ص و5 يف دم�سق. 5 يف  اأنحاء �سوريا يومها, منهم  29 متظاهرًا يف  ودير الزور. ُقتل 

ب - جتنيد جمموعات م�سلحة غري قانونية لقمع التظاهرات ال�سلمية

امل�سريات  يف  املتظاهرين  على  م�سلحة  جمموعات  هجمات  عن  الإبالغ  تكرر  الحتجاجات,  بداية  منذ 

للرئي�ص  م�ساندون  مدنيون  اأنهم  على  املجموعات  هذه  الر�سمي  ال�سوري  الإعالم  ي�سور  والعت�سامات. 

للحكومة.  ومعار�سني  م�ساندين  بني  �سدامات  جمرد  اأنها  على  املتظاهرين  على  اعتداءاتهم  و�سوروا  الأ�سد, 

من  ماأجورة  جماعات  هي  ال�سبيحة,  با�سم  واملعروفة  املجموعات,  هذه  فاإن  منها,  املوثوق  للمعلومات  طبقًا 

اأعمال  وارتكاب  املتظاهرين  لرتويع  ماأجورون  باأنهم  التهامات  ال�سبيحة  اإىل  وتوجه  ال�سورية.  احلكومة 

قاموا  كذلك  واحلجارة.  والع�سي  والهراوات  البي�ساء  والأ�سلحة  احلي  الر�سا�ص  با�ستخدام  �سدهم  عنف 

الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  دم�سق  مركز  جمع  والعت�سامات.   امل�سريات  يف  متظاهرين  واحتجاز  باختطاف 

ون�رش  املتظاهرين  قمع  ت�ستهدف  عنف  اأعمال  من  به  يقومون  وما  ال�سبيحة  تواجد  توؤكد  متعددة  �سهادات 

املحا�رشة. املدن  على  الع�سكرية  الهجمات  يف  ل�سرتاكهم  بالإ�سافة  الرعب, 

�سوهدت  فمثاًل  بينهم.  التعاون  على  يدل  مما  الأمن,  وقوات  ال�سبيحة  اأعمال  تداخلت  منا�سبة,  من  اأكرث  يف 

عمل  بتن�سيق  قامت  الأمن  قوات  اأن  الأدلة  توؤكد  ع�سكرية.  عربات  ت�ستخدم  مدنية  مالب�ص  يف  ع�سابات 

بالدعم  واإمدادهم  بالإ�رشاف واحلماية,  اأو  الهجمات,  املبا�رش يف  بال�سرتاك  اإما  معها,  والتعاون  الع�سابات  هذه 

يف  هامة  ل�سخ�سيات  ين�سب  كذلك  التفتي�ص.  نقاط  عرب  حتركاتهم  ت�سهيل  اأو  ال�سالح,  مثل  واملادي  املايل 

عليها. والإ�رشاف  املجموعات  هذه  عمل  تن�سيق  يف  امل�ساركة  حكوميني  وم�سئولني  احلاكم  احلزب 

بع�سهم  املتظاهرين,  لرتويع  املدينة  يف  مب�سرية  ال�سبيحة  من  مائة  نحو  قام  بدم�سق,  كام   يف  يونيو,   9 يف 

البنادق. الآخر  والبع�ص  الهراوات  حمل 

ا�ستهدف  امل�ساجد.  اأحد  اأمام  بال�سبيحة  مليئة  وحافلة  الأمن  قوات  �سوهدت  درعا,  يف  يونيو   24 يف 

ال�سالة. بعد  التظاهر  من  النا�ص  منع  وجودهم 

9 اأطلق هذا ال�سم على �سبكة النرتنت اإ�سارًة اإىل الأطفال الذين قتلوا منذ بدء ال�سطرابات.

10 اأطلق هذا ال�سم تيمنًا ب�سالح العلي, وهو عامل علوي �سهري وقائد ع�سكري قاد واحد من اأول الثورات �سد الحتالل الفرن�سي ل�سوريا, وُينظر له كرمز بارز للمقاومة يف �سوريا, وكذلك كرمز للوحدة يف 

وجه الدكتاتورية والظلم.
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ج - القتل خارج نطاق الق�ساء لأفراد من اجلي�ص: مقتل جنود و�سباط رف�سوا اإطالق 

النار على املدنيني

عدة  يف  ولكن  عام,  ب�سكل  املدنيني  و�سد  للمتظاهرين  الوح�سي  القمع  يف  كبري  ب�سكل  متورطون  اجلنود 

لرف�سهم  وعوقبوا  املدنيني,  على  النار  اإطالق  واجلنود  ال�سباط  بع�ص  رف�ص  متزايد,  ب�سكل  ورمبا  مرات, 

من  حلمايتهم.  املحا�رشة  املدن  يف  للمدنيني  ان�سموا  الأحيان  بع�ص  ويف  اجلي�ص  انتقدوا  اجلنود  بع�ص  الأوامر. 

بالأ�سفل. �سريد  كما  القتل  اأو  لالعتقال  تعر�سوا  من  وال�سباط  اجلنود  هوؤلء 

اأن  حيث  �سوريا,  يف  التظاهرات  قمع  يف  فارقة  عالمة  يعترب  اجلي�ص  ينتقدون  الذين  للجنود  املتزايد  العدد 

ملنع  اإجراءات  اُتخذت  القمع.  لأعمال  داخليًا  اجلي�ص  دعم  يف  متزايد  تناق�ص  على  تدل  العرتا�سات  هذه 

الأوامر. اأو رف�سوا تنفيذ  اعرت�سوا  الذين  اجلنود  اإعدام بع�ص  اإىل  واأدى ذلك  اجلنود,  املزيد من  اعرتا�ص 

اإطالق  رف�سوا  الذين  اجلنود  بتاأديب  متهمة  وهي  ال�سوري,  للرئي�ص  املبا�رشة  ال�سيطرة  حتت  املخابرات  تقع 

املخابرات  الفتاح قد�سية رئي�ص �سعبة  اللواء عبد  2011, مت �سم  مايو  املتظاهرين. يف  الر�سا�ص احلي على 

يف  دورهم  خلفية  على  الأوروبي  الحتاد  يف  لعقوبات  املعر�سني  ال�سوريني  امل�سئولني  قائمة  اإىل  الع�سكرية 

دور  لعب  اإليها  ُين�سب  الإ�ستخبارات,  اأجهزة  اإحدى  وهي   , الع�سكرية  املخابرات  املتظاهرين.  �سد  العنف 

كبري يف قمع املتظاهرين واإطالق النار على احل�سود وقتل عدد كبري من املدنيني. فر�ست الوليات املتحدة 

باعتقال  يراأ�سها  التي  ال�سعبة  متهمًة  مايو,  اأواخر  يف  قد�سية  اللواء  على  عقوبات  كذلك  الأمريكية 

�سدهم. القوة  وا�ستخدام  املتظاهرين 

اإطالق  رف�سهم  بعد  قط�ص(  )رامي  واحدًا  و�سابطًا  جنديًا   14 املخابرات  اأعدمت  حم�ص,  يف  اأبريل,   10 يف 

املتظاهرين. على  النار 

املدينة  �سوارع  يف  اجلرحى  املدنيني  حماية  ال�سوري  اجلي�ص  من  كتيبة  قائد  حاول  درعا,  يف  اأبريل,   25 يف 

من  جنوده  الكتيبة  قائد  منع  كذلك  الأ�سطح.  فوق  من  عليهم  ُتطلق  القنا�سة  ر�سا�سات  كانت  بينما 

ثقيلة  اأ�سلحة  فيه  وا�ستخدمت  ذلك,  اإثر  ال�سوري  اجلي�ص  اأفراد  بني  �سدام  وقع  املدنيني.  على  النار  اإطالق 

الكتيبة. قائد  على  القب�ص  عن  تقارير  وهناك  املورتر.  مدافع  مثل 

من  كبريًا  عددًا  املخابرات  قتلت   ,
11

ع�سكرية عملية  خلفية  وعلى  ال�سغور,  ج�رش  يف  يونيو  و5  يونيو   3 يف 

املدنيني. على  النار  اإطالق  رف�سوا  لأنهم  اجلنود 

11 انظر الف�سل الثالث ملزيد من املعلومات.
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بعد  اجلنود  من  عددًا  وال�سبيحة  الأمن  قوات  اأعدمت  امل�سيق,  قلعة  قرب  اأفاميا  مب�ست�سفى  يونيو,   5 يف 

املتظاهرين. على  النار  اإطالق  رف�سهم 

يف 29 يونيو, يف الر�سنت مبحافظة حم�ص, ان�سق املالزم اأجمد حممد احلميد من الفرقة 13 عن اجلي�ص ال�سوري, 

اأن ُدمرت مدينته يوم 28 مايو 2011. كان اجلي�ص ال�سوري قد قام �سابقًا بق�سف املدينة واأطلق النار  بعد 

وُقتل  املدينة,  عن  واملياه  الكهرباء  انقطعت  كذلك  ال�سخ�سية.  املتعلقات  بع�ص  ونهب  منازل  عدة  على 

اجلي�ص. يد  على  املذكور,  ال�سابط  عم  ابن  احلميد,  احلميد  عبد 

د - قمع وا�سع النطاق: م�رشع مدنيني مل ي�ساركوا يف املظاهرات

يف  ي�سرتكوا  مل  النا�ص  ا�ستهدافها  وتكرر  القمع,  اأعمال  تزايدت  �سوريا,  اأنحاء  يف  املظاهرات  انت�سار  مع 

الأطفال  فيهم  مبن  املدنيني,  بحق  الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  ارتكاب  هذا  عن  نتج  مبا�رش.  ب�سكل  املظاهرات 

املدن  على  الع�سكري  الهجوم  ظل  يف  اجلماعي  للعقاب  ت�سل  ممار�سات  هذا  عن  نتج  وكذلك  واملعاقني, 

والقرى.

12 مدنيًا بعد ق�سف  , قتل 
12

8 مايو, حم�ص, املدينة حما�رشة جزئيًا وتتعر�ص ل�سغط ع�سكري متزايد يف 

تفتي�ص  نقطة  من  اقرتابه  بعد  الأمن  قوات  يد  على  حم�ص  يف  اآخر  رجل  وُقتل  ملنازلهم.  ال�سورية  الدبابات 

عمرو. باب  يف  ع�سكرية 

اأطلقتها  بر�سا�سة  �سنوات,  �سبع  يبلغ  والذي  العمار,  اهلل  عبد  زهري  قتل  حوران,  قرب  منر  يف  مايو,   21 يف 

الأمن. قوات 

يف 28 مايو يف باب ال�سبع قرب حم�ص, قتل رجل يدعى حممد عبارة على يد رجل من الع�سابات امل�سلحة, 

على  وا�ستولوا  منزله  ال�سبيحة  دخل  مقتله,  بعد  منزله.  �سطح  با�ستخدام  للقنا�سة  ي�سمح  اأن  رف�ص  حني 

نقله  اأ�رشته  اأفراد  حاول  حني  الذهبية.  امل�سغولت  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  يورو(   577( �سورية  لرية  األف   40

اإىل  ي�سل  اأن  قبل  م�رشعه  عبارة  فلقي  �سيارتهم.  على  احلي  الر�سا�ص  الأمن  قوات  اأطلقت  امل�ست�سفى  اإىل 

ب�ساعتني. اإ�سابته  بعد  م�ست�سفى 

مظاهرة  يف  م�ساركته  اأثناء  الأمن  قوات  يد  على  عرفان  عبده  يدعى  رجل  قتل  حم�ص,  يف  مايو   30 يف 

الأمن واجلي�ص  الراأ�ص حني كان ي�سور دخول قوات  اأحمد �سحيك بر�سا�سة يف  اآخر يدعى  �سلمية, وقتل 

املحمول. هاتفه  با�ستخدام  املدينة  اإىل 

12 يف 28 مايو 2011 دخلت الدبابات املدينة, ويف 28 و29 مايو ق�سف اجلي�ص حيًا واحدًا على الأقل ودمرت عدة منازل. يف 4 يونيو �سوهد قنا�سة على اأ�سطح عدة منازل ومباين حكومي, مبن فيها مبنى اإدارة 

التجنيد املحلية.
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الأمن يف مظاهرة �سلمية. الر�سنت على يد قوات  2 يونيو يف حم�ص, قتل طفل من  يف 

يف 6 يونيو يف دوما مبحافظة دم�سق, لقي طفل يف العا�رشة ا�سمه حمزة البلة تاأثرًا بجروحه, حيث �سدمته 

.2011 3 يونيو  الأمن يف  �سيارة تنقل قوات 

اإل  املتظاهرين,  ا�ستهدف  وبالتايل  للحكومة,  امل�سادة  املظاهرات  با�ستهداف  ال�سورية  ال�سلطات  قمع  بداأ 

واإطالق  بل  املدنيني,  ترويع  يف  بداأت  الأمن  قوات  اأن  حيث  العنف,  من  جديدة  لدرجة  و�سل  القمع  هذا  اأن 

املعاقني  ال�سعيفة مثل  الفئات  تاأثرت بع�ص  النار عليهم وتعذيبهم, رغم عدم وجود عالقة لهم باملظاهرات. 

ال�سورية. ال�سلطات  ارتكبتها  التي  العنيفة  القمعية  الأعمال  بهذه  مبا�رش  ب�سكل  والأطفال 

وبلغ  املعاملة,  و�سوء  والعنف  التع�سفي  العتقال  اإىل  الأقل  على  معاقًا   15 تعر�ص  ال�سطرابات,  بداية  منذ 

يونيو.   3 يف   
13

طفاًل  85 اإىل  وتعذيب  ع�سوائي  اعتقال  بعد  اأو  املظاهرات  اأثناء  يف  قتلوا  الذين  الأطفال  عدد 

وبها  جثثهم  ت�سلمت  الأ�رش  وبع�ص  الأحيان,  بع�ص  يف  والتعذيب  التع�سفي  لالعتقال  الأطفال  بع�ص  تعر�ص 

للتعذيب. التعر�ص  على  تدل  اآثار 

درعا.  مبحافظة  اجليزة  يف  عامًا,   13 اخلطيب,  علي  حمزة  على  القب�ص  األقي  اأبريل   29 يف  ذلك,  على  كمثال 

األقي  حني  املحتجني  من  وجمموعة  والده  مع  للنظام  مناه�سة  م�سرية  يف  كان  ال�سبي  اأن  اأ�رشته  اأفراد  يقول 

اإ�سابته بر�سا�سة  اإىل  اأدلة يف ج�سده ت�سري  التعذيب. توجد  اإثر هذا  القب�ص عليه. تعر�ص للتعذيب ومات 

وُحرقت  مك�سورًا,  وعنقه  متورمًا  كله  ج�سده  كان  كما  و�سدره,  الأي�رش  وجنبه  وبطنه  الأمين  ذراعه  يف 

التنا�سلية. اأع�ساوؤه  وقطعت  وجهه  وت�سوه  �سجائر,  باأعقاب  ب�رشته 

اعتقاله وقتله حتت  بعد  ابنهما  ال�رشعي جثة  تامر حممد  والدي  اجليزة مبحافظة درعا, ت�سلم  8 يونيو, يف  يف 

2011. كان تامر يف  اأبريل   29 األقي القب�ص على تامر يف مظاهرات )جمعة الغ�سب( يف  التعذيب. كان قد 

الأمن  قوات  ك�رشت  ووجهه.  ج�سده  على  التعذيب  اآثار  فيديو  ت�سجيل  وُيظهر  عمره,  من  ع�رشة  اخلام�سة 

ذراعه وعنقه واأحدثت ثقوبًا يف ج�سده. يف نف�ص هذا التوقيت تعر�ص اأكرث من 260 اإىل العتقال يف اجليزة, 

املئات. واأ�سيب  الأ�سخا�ص  ع�رشات  وقتل 

2-2: العتقالت التع�سفية والحتجاز, اأعمال التعذيب واملعاملة ال�سيئة.

اأعمال العتقال والحتجاز التع�سفي يف كل  مع ا�ستمرار اأعمال القمع يف �سوريا, تزايدت الأدلة على وقوع 

الإن�سان  حقوق  ونا�سطي  ال�سحفيني  وت�ستهدف  املنازل,  يف  العتقال  عمليات  حتدث  اأحيانًا  البالد.  اأنحاء 

يوؤدي  مما  العتقالت,  لهذه  تالية  مهينة  ومعاملة  تعذيب  اأعمال  على  متعددة  اأدلة  توجد  خا�ص.  ب�سكل 

13 اأنظر اإىل ملحق اأ : قائمة املتوفني من الأطفال
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اأمر متكرر. هناك كذلك تقارير عن حالت اختفاء ق�رشي.  اأن التعذيب و�سوء املعاملة للمعتقلني  ل�ستنتاج 

الحتجاز  من  حالة   11200 الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  دم�سق  مركز  وثق  يوليو   15 اإىل  مار�ص   18 من 

. لتع�سفي ا

اأ- قمع وا�سع النطاق: م�رشع مدنيني مل ي�ساركوا يف املظاهرات

مت  حاد.  ب�سكل  العتقالت  عدد  ارتفع  �سوريا,  اأرجاء  كل  يف  لها  التالية  القمع  واأعمال  املظاهرات  ازدياد  مع 

الداخلية. اأمام وزارة  اعت�سام  التظاهرات, عقب  بداية  مار�ص يف   16 33 �سخ�سًا ي دم�سق يف  اعتقال 

يف  و10  دم�سق  يف   57 منهم  �سوريا,  يف  تع�سفيًا  الأقل  على  �سخ�سًا   105 اعتقل  مار�ص  و22  مار�ص   20 بني 

حماة و4 يف حلب و12 يف بانيا�ص.

اعتقالهم  مت  �سخ�ص   300 من  اأكرث  ت�سم  قائمة  ال�سوريني  الإن�سان  حقوق  نا�سطو  جمع  اأبريل  اأوائل  يف 

مار�ص. بداية  منذ  اإليها  للدعوة  اأو  املظاهرات  يف  مل�ساركتهم 

�سخ�سًا   160 اعُتقل  فقط  اأبريل  و22  اأبريل   18 فبني  جدًا,  العتقالت  عدد  ارتفع  اأبريل,  نهاية  وبحلول 

الحتجاز. فرتة  يف  لل�رشب  تعر�سوا   39 منهم  �سلمية.  ملظاهرة  دعوتهم  بعد  دم�سق  يف 

للوفيات, فقد  بالإ�سافة  ال�سطرابات يف �سوريا.  الأيام دموية منذ بداية  اأكرث  اأبريل, كان من   29 اجلمعة, 

ويظهر  �رشاحها  اأطلق  منهم  ن�سبة  هناك  �سوريا.  اأنحاء  كل  يف  تع�سفيًا  الأقل  على  �سخ�سًا   504 اعُتقل 

 
14

التعذيب. هذا  نتيجة  م�رشعهم  لقوا  و56  تعذيب,  اآثار  عليهم 

وُتتهم  امل�ستهدفة.  املدن  على  غارات  �سكل  ويف  جماعي,  ب�سكل  العتقالت  متت  اأن  مرة  من  اأكرث  حدث 

اجلي�ص. يحا�رشها  التي  املدن  يف  املنازل  على  متكرر  ب�سكل  بالإغارة  الأمن  قوات 

 26 ويف  التوقيت,  نف�ص  يف  الأقل  على  �سخ�سًا   110 اعُتقل  بانيا�ص,  يف  اأبريل   10 يف  املثال,  �سبيل  على 

الأمن  اأغارت قوات  اليوم  اأمني. يف هذا  84 �سخ�سًا يف دوما عند عدة نقاط تفتي�ص  الأقل  اعتقل على  اأبريل 

اآخرين. �ستة  واعتقلت  املنازل  من  عدد  على  اأي�سًا 

وبانيا�ص. درعا  مع  ت�سامنًا  التظاهر  بعد  منازلهم  يف  الأقل  على  �سخ�سًا   90 اعُتقل  باني�ص,  يف  مايو   4 يف 

اأيام,  ثالثة  بعد  منهم   15 �رشاح  اأطلق  �سخ�سًا.   106 اعُتقل  دم�سق,  غرب  �سمال  يف  مايو   8 اإىل  مايو   2 من 

بال�سور  )مدعومة  اأدلة  هناك  الطبية.  الرعاية  من  ُمنعوا  اأنهم  البع�ص  قال  حمتجزين.   
15

الآخرون ظل  بينما 

14 من ال�سعب تقدير العدد الدقيق للمحتجزين حاليًا.

15 من امل�ستحيل حتديد العدد بدقة.
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اأماكن  يف  الأمن  قوات  يد  على  وتعذيب  مهينة  ملعاملة  تعر�ست  املعتقلني  من  العظمى  الأغلبية  اأن  والفيديو( 

الحتجاز.

 33 اعُتقل  اليوم,  نف�ص  يف  عام  عفو  عن  الأ�سد  ب�سار  الرئي�ص  اإعالن  ورغم  وحم�ص,  التلبي�سة  يف  مايو   31 يف 

16
املدينتني. يف  منازلهم  يف  �سخ�سًا 

من  مرورهم  اأثناء  املواطنني  لعتقال  تفتي�ص  نقاط  اإقامة  وال�سبيحة  الأمن  لقوات  ُين�سب  اأخرى,  حالت  يف 

العتقالت: هذه  من  لواحدة  تف�سيلي  و�سف  يوجد  بالأ�سفل  اأخرى.  اإىل  مدينة 

اإدلب. حمافظة  يوليو,   13

مدينتي  يف  اأمنية  نقاطًا  ال�سورية  لل�سلطات  املن�سوبة  امل�سلحة  ال�سبيحة  وجماعات  املخابرات  قوات  اأقامت 

التظاهر.  اأ�سخا�ص ميكنهم  بها  التي  املركبات  اإيقاف كل  , بهدف 
17

اإدلب الزاوية يف حمافظة  اأريحا وجبل 

الأقل  على  �سخ�سًا   38 على  وُقب�ص  خا�ص,  ب�سكل  ال�سباب  امل�سبوقة  غري  الإجراءات  هذه  ا�ستهدفت 

اأماكنهم. كذلك احرتقت 9 مركبات  اأي معلومات من ال�سلطات عن  نتيجة لذلك. منذ ذلك احلني مل تتوفر 

اليوم. يف ذلك 

اإحدى  �ساحب  وهو  اأطفال,  لثالثة  واأب  متزوج  وهو  بناء,  مقاول  عمره,  من  والثالثني  اخلام�سة  يف  ك.ه, 

تع�سفيًا. حمتجزًا  اليوم  اإىل  ومازال  عندها  عليه  ُقب�ص  ابديتا.  تفتي�ص  نقطة  ا�ستوقفتها  التي  ال�سيارات 

واأمروه  التفتي�ص  نقطة  عند  �سيارته  املخابرات  رجال  اأوقف  حني  للعمل  طريقه  يف  كان  يوليو,   13 يف 

اإىل  �سيارة  يف  ونقلوه  بق�سوة  �رشبوه  ثم  �سيارته,  واأحرقوا  املظاهرات  يف  بامل�ساركة  اتهموه  منها.  باخلروج 

اإدلب. هذه املعلومات مقدمة من م�سادر موثوق منها, ومن هذه امل�سادر  فرع قوات الأمن احلربي ال�سوري يف 

التفتي�ص. نقطة  عند  متواجدين  كانوا  الذين   
18

اجلنود اأحد 

ب - ترويع ال�سحفيني والقب�ص عليهم وال�سغط على و�سائل الإعالم

اأفراد معينني  الأحيان  ال�سيئة يف بع�ص  واملعاملة  الق�رشي  العتقال والختطاف والختفاء  ا�ستهدفت عمليات 

و�سائل  على  ال�سغط  مل�سل�سل  ا�ستمرار  يف  الإن�سان.  حقوق  ونا�سطي  ال�سحفيني  وبالذات  املدين,  املجتمع  يف 

ومتظاهرين,  وحمامني  ونا�سطني  واأجانب  �سوريني  �سحفيني  على  القب�ص  ال�سورية  ال�سلطات  األقت  الإعالم, 

الحتجاجات. حول  املعلومات  بتبادل  منهم  البع�ص  واتهموا 

تع�سفيًا: واحُتجزوا  عليهم  قب�ص  الذين  ال�سحفيني  من  جمموعة 

16 اأ�سماوؤهم: حافظ طه, عبد احلميد يحيى, يحيى اليحيى, فواز اليحيى, عبد العزيز اليحيى, علي اليحيى, حممد يحيى اليحيى, حممد م�سطفى اليحيى, جهاد اليحيى, اأحمد حمود العمري, م�سطفى 

العمري, عبد املوؤمن ال�سحيك , عبد احلكيم ال�سحيك , عبيدة ال�سحيك , عبد املهيمن ال�سحيك , اأحمد اإوايجان, عبداهلل خالد ال�سوي�ص, مهند عبد الرحمن ال�سوي�ص, �سياء ال�سوي�ص, مرهف ال�سوي�ص, فداء 

ال�سوي�ص, عبد الكرمي ال�سوي�ص, قا�سم ال�سوي�ص, اأمني اأحمد خا�سفة, رائد عرابي, اأمين رائد عرابي, اإبراهيم ح�سن الك�ساب, طالل بكور, خالد �سنت, �سيخ عبد الرحمن ال�سحيك,  �سيخ عبد النا�رش ال�سوي�ص, 

�سيخ توفيق طحان, �سيخ عبد الرزاق مزنزي. 

17 للمزيد من املعلومات عن قمع قوات اجلي�ص ملحافظة اإدلب, انظر الف�سل الثالث.

18 مل يرف�ص اجلندي الأوامر اأو يرتك موقعه خوفًا من مواجهة م�سري اجلنود الآخرين الذي رف�سوا الأوامر )التعذيب والإعدام(

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان - ب�سار الأ�سد: جمرم �سد الإن�سانية / 16



ا�ستجوابه  القب�ص على مرا�سل لوكالة رويرتز. مت  اأمن مبالب�ص مدنية  األقى رجلي  مار�ص يف دم�سق,   29 يف 

ملدة  مكانه  ُيعرف  اأن  دون  لالحتجاز  وتعر�ص  الحتجاجات.  فرتة  يف  والإخبارية  ال�سحفية  ن�ساطاته  عن 

مت  �سديدة.  ع�سبية  ل�سغوط  وتعر�ص  النفرادي  واحلب�ص  للتعذيب  تعر�ص  احتجازه  فرتة  يف  اأيام.  اأربعة 

الأردنية. ال�سلطات  بف�سل  اأبريل   2 يف  �رشاحه  اإطالق 

اأبريل, ُقب�ص على مرا�سلة اجلزيرة الإيرانية الأمريكية دوروثي بارفاز يف مطار دم�سق. احتجزتها   29 يف 

يتعر�سون  اأفراد  �سهدت  حيث  �سديد,  نف�سي  ل�سغط  فيها  تعر�ست  �سوري  �سجن  يف  اأيام  لأربعة  ال�سلطات 

ال�سباب. من  عدد  ومنهم  للتعذيب 

ودم�سق.  القام�سلي  يف  �سوريا  يف  البارزين  الكتاب  من  اثنني  �سحفيني  على  القب�ص  األقي  اأبريل,   30 يف 

تركيا. اإىل  طريقه  يف  املطار  يف  عليه  القب�ص  األقي  اأحدهما 

داريا ودم�سق  املجتمعية يف  الإن�سان واخلدمات  نا�سطني يف حقوق  القب�ص على  األقي  مايو,  1 و2 و3 و15  يف 

لتجرمي  تهدف  قانونية  اتهامات  حتت  ومازال  يوليو,   4 من  اعتبارًا  حمتجزين  مازال  منهما  اثنان  وبانيا�ص. 

انتهاكات  الأربعة بتهمة مراقبة  النا�سطني  القب�ص على  األقي  الإن�سان.  القانوين كنا�سطني يف حقوق  عملهما 

واإعالنها. ال�سلمية  التظاهرات  قمع  اأثناء  املرتكبة  الإن�سان  حقوق 

ومت  مظاهرة,  اأثناء  املعار�سة  رموز  من  بارز  رمز  على  القب�ص  األقي  دم�سق,  قرب  امليدان  بلدة  يف  مايو,   5 يف 

تهديدات  وتلقى  �رشاحه  اإطالق  مت  ثم  ب�سدة,  وجرح  املربح  لل�رشب  فيها  تعر�ص  �ساعات  لعدة  اعتقاله 

املعار�سة. اأن�سطته  عن  يتوقف  مل  اإن  بالقتل 

اأثناء وجوده يف مقهى انرتنت يف الطريق  القب�ص على مدون  الأمن  األقت قوات  الرقة,  24 مايو, يف مدينة  يف 

مكانه. عن  معلومات  اأي  تتوفر  ومل  العام, 

عمليات  عن  املعلومات  ن�رش  حاولوا  الذين  والأفراد  ال�سحفيني  ترويع  اإىل  تهدف  املذكورة  القب�ص  عمليات 

اإىل و�سائل تهديد  الإن�سان  التي حتدث يف �سوريا. تعر�ص بع�ص ال�سحفيني والنا�سطني يف جمال حقوق  القمع 

انتهاكات  يوثقون  ممن  وغريهم  ال�سحفيني  ا�ستدعاء  مت  احلالت  بع�ص  يف  الق�سائية.  املالحقة  مثل  اأخرى, 

»ن�رش  بتهمة  عليهم  القب�ص  األقي  احلالت  بع�ص  ويف  اأن�سطتهم,  حول  معهم  والتحقيق  الإن�سان  حقوق 

ال�سوري. اجلنائي  القانون  من   286 و   285 باملادة  عماًل  القومي«,  ال�سعور  و«اإ�سعاف  كاذبة«  معلومات 

ال�سحفيني: واإ�سكات  لتهديد  ا�ستخدمت  التي  الأخرى  الو�سائل  من 
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الت�سالت وم�سادرة  للمظاهرات ومراقبة  الو�سول  •الحتجاز والختطاف والتحر�ص والتهديد ومنع  	

الكامريات.

اخلا�سة. معداتهم  وم�سادرة  منازلهم  •اقتحام  	

لتغطية  البالد  دخول  من  الأجانب  ال�سحفيني  منع  اأو  البالد,  مغادرة  على  الأجنبية  ال�سحافة  •اإجبار  	

الأحداث.

املظاهرات. تغطي  التي  املواقع  من  العديد  •منع  	

معينة. ملحافظات  ال�سحف  و�سول  ومنع  الآخر  البع�ص  وم�سادرة  ال�سحف  بع�ص  •اإغالق  	

ج - اأو�ساع الحتجاز وغياب الإجراءات القانونية

مبحامييهم  الت�سال  من  املحتجزين  منع  عن  تقارير  توجد  عام,  ب�سكل  الحتجاز  باأو�ساع  يتعلق  فيما 

يف  احلادة  الزيادة  �ساهمت  لالحتجاز.  الدولية  املعايري  ينتهك  مما  عنهم,  الطبية  الرعاية  ومنع  بل  واأ�رشهم, 

املزيد  �سبب  مما  �سعتها,  يفوق  مبا  ممتلئة  ال�سجون  بع�ص  الحتجاز.  ظروف  تدهور  يف  عليهم  املقبو�ص  اأعداد 

من التدهور يف الأو�ساع ال�سحية والإن�سانية لأماكن الحتجاز. ويف بع�ص املدن مثل بانيا�ص ودرعا, اأقامت 

والقاد�سية. زنوبيا  مثل  املدار�ص  بع�ص  ويف  القدم  كرة  مالعب  يف  مرجتلة  احتجاز  اأماكن  احلكومة 

املحتجزين  اأن  حيث  القانونية,  لالإجراءات  املتكرر  الغياب  مع  الآدمية  غري  الحتجاز  اأو�ساع  تت�سافر 

املتاحة,  للمعلومات  وطبقًا  اإليهم.  قانونية  تهم  توجيه  حني  حتى  مبحامييهم,  الت�سال  من  العادة  يف  مينعون 

احلالت. معظم  يف  اعتقالهم  وقت  للمحتجزين  قانونية  اتهامات  توجيه  يتم  فال 

يف بع�ص احلالت يبقى الحتجاز غري معلن, ل ميكن لأحد احل�سول على اأي معلومات حول اأماكن املحتجزين. 

الأدلة  بع�ص  تظهر  ولكن  طبية,  ب�سهادات  مدعومة  تعذيب  حالت  وتوجد  ب�سكاوى,  املحامني  بع�ص  تقدم 

احلالت. معظم  يف  منهجي  ب�سكل  رف�سها  يتم  ال�سكاوى  هذه  اأن 

قريته,  يف  املتواجدين  ال�سبيحة  يد  على  العمر,  من  الع�رشين  يف  طالب  ك.اأ.ه,  على  القب�ص  مت  يوليو,   3 يف 

قالت  احتجازه.  مكان  اأو  م�سريه  عن  معلومات  تتوفر  مل  يوليو   8 وحتى  املظاهرات,  يف  م�ساركته  ب�سبب 

عليه. القب�ص  اأثناء  والإهانة  والتهديد  وال�رشب  ال�سيئة  للمعاملة  تعر�ص  اأنه 
19

والدته 

د - املعاملة املهينة وغري الإن�سانية

املدنيون  وتعر�ص  واملذلة.  املهينة  للمعاملة  مواقف  عدة  يف  الكثريون  تعر�ص  املتاحة,  للمعلومات  طبقًا 

املواطنني. واإرهاب  لرتويع  والع�سي  الهراوات  با�ستخدام  للعنف  عالنيًة 

19كتب ال�سبيحة عبارات تهديد على املنازل املقتحمة, مثل »لو خرجتم للتظاهر �سنقتلكم وندمر بيتكم ونغت�سب اأ�رشتكم

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان - ب�سار الأ�سد: جمرم �سد الإن�سانية / 18



 .)200 بحاويل  الرقم  )يقدر  عامًا   15 �سنهم  يتجاوز  ممن  ع�رشات  اعُتقل  البي�سة,  بلدة  يف  اأبريل,   13 يف 

الهتاف  على  واأجربوهم  واأرجلهم,  اأيديهم  وقيدت  الرئي�سي  البلدة  ميدان  اإىل  الأمن  قوات  اأخذتهم 

و�سبوهم. باأقدامهم  ودا�سوهم  الكهربية  بالكابالت  جلدوهم  وبعدها  الأ�سد,  ب�سار  للرئي�ص 

اأر�سًا  ال�ستلقاء  على  اأجربوا  حيث  واملهينة,  وال�سيئة  للمعاملة  معتقاًل   12 تعر�ص  بانيا�ص,  يف  يونيو,   14 يف 

و�رشبهم  وركلهم  ب�سبهم  وال�سبيحة  الأمن  رجال  من  خمتلطة  جمموعة  قامت  معًا.  مقيدة  واأرجلهم  واأيديهم 

ع�سوائيًا. فوقهم  واخلطو  بالع�سي 

بالدعوة  لقيامهم  بالع�سي  لل�رشب  وتعر�سوا  موؤقت  ب�سكل  طالبًا   39 احتجز  دم�سق,  يف  اأبريل,   20 يف 

الأ�سطح  اأحد  الأمن ب�رشب �ساب على  اأفراد  6 من  قام  24 يونيو يف غوطة مبحافظة حم�ص,  التظاهر. يف  اإىل 

الع�سي. با�ستخدام 

    - املعاملة املهينة وغري الإن�سانية

اأثناء  يف  املعاملة  و�سوء  للتعذيب  تعر�سهم  على  اأدلة  �رشاحهم  اإطالق  ثم  احتجازهم  مت  الذين  بع�ص  قدم 

املهينة  املعاملة  ت�ستخدم  حيث  املوؤقت,  بالحتجاز  كثريًا  التعذيب  ا�ستخدام  يرتبط  احتجازهم.  فرتة 

الآخرين. املتظاهرين  وي�سجبوا  التظاهر  عن  يكفوا  كي  املدنيني  على  لل�سغط  كو�سيلة 

املعاملة  لو�سائل  املتكرر  وال�ستخدام  الإن�سانية  غري  الحتجاز  ظروف  املحتجزين  هوؤلء  �سهادات  توؤكد 

اللكم  مثل  اأ�سكاله,  مبختلف  البدين  والتعذيب  النفرادي  واحلجز  النف�سي  ال�سغط  هذا  يت�سمن  املهينة. 

بالكهرباء. والتعذيب  الأظفار  ونزع  اجللد  ومتزيق  واحلرق  وال�سفع  وال�رشب 

مت الإبالغ عن معامالت �سيئة اأخرى, مثل التعذيب الع�سبي والتهديد بالقتل واحلرمات من الرعاية الطبية 

اأماكن  يف  والحتجاز  بالأ�سفاد  والتقييد  العينيني  وتع�سيب  اخلارجي  العامل  عن  والعزل  وامل�سابني  للمر�سى 

ورد  كما  التعذيب  لتعريف  مطابقة  التع�سفية  الو�سائل  هذه  اجلي�ص.  مع�سكرات  �سجون  يف  اأو  معلومة  غري 

التعذيب. مكافحة  معاهدة  يف 

ا�ستخدمت  اأي�سًا  ولكنها  معلومات,  لنتزاع  ا�ستخدمت  قد  والع�سبية  البدنية  التعذيب  و�سائل  تكون  قد 

ال�سعب. وقمع  لرتويع 

ت�ساندها  اأدلة  مع  اأبريل,   15 يف  �رشاحهم  اأطلق  ثم  �سخ�سًا   13 على  القب�ص  األقي  دوما,  يف  اأبريل   10 يف 

للتعذيب. تعر�سوا  اأنهم  على  طبية  �سهادات 

اأطلق فرع الأمن احلربي �رشاح رجل بعد اعتقاله ليوم واحد. تظهر العالمات على  1 مايو يف دير الزور,  يف 

للتعذيب. تعر�ص  اأنه  املك�سورة  ال�سلوع  اإىل  بالإ�سافة  ج�سده  �سائر 
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التعذيب  وا�ستخدام  احتجاز  اأعقبهما  تع�سفي  اعتقال  حالتي  عن  مبا�رشتني  �سهادتني  يلي  فيما  نورد 

عليهما. للمقبو�ص  ر�سمية  تهم  توجه  مل  احلالتني  يف  ال�سيئة.  واملعاملة 

 – الحتجاز  اأثناء  يف  والتعذيب  التع�سفي  العتقال  �سحية  م.اأ,  من  �سهادة   -  1

اأبريل  31 حلب, 

م.اأ •الإ�سم:  	

اإدلب. حمافظة  اأريحا,  منطقة  ابديتا,  قرية  امليالد:  •مكان  	

• 	1986-07-10 امليالد:  تاريخ 

القرية. مدر�سة  يف  جغرافيا  مدر�ص  الوالد:  •مهنة  	

تعمل ل  الوالدة:  •مهنة  	

اأعزب. الجتماعية:  •احلالة  	

عن  التوقف  على  اأجرب  العربية.  اللغة  اآداب  يدر�ص  حلب,  جامعة  يف  ماج�ستري  طالب  التعليم:  •م�ستوى  	

احتجازه. منذ  درا�سته 

ال�سيئة: واملعاملة  للتعذيب  وتعر�سه  تع�سفيًا  اعتقاله  حول  معلومات 

الأمن فرع حلب غرفته و�رشبوه  اأبريل, اقتحم نحو ع�رشة م�سلحني من قوات   31 الثامنة من م�ساء يوم  يف 

ال�سيارة  توقفت  دقيقة  ع�رشين  بعد  عينيه.  ع�سبوا  حيث  لندروفر,  �سيارة  يف  ا�سطحبوه  مربحًا.  �رشبًا 

ودخل  الباب  انفتح  �ساعتني  بعد  للتعذيب.  يتعر�سون  اآخرين  �سماع  فيها  ميكنه  �سغرية  غرفة  اإىل  واأدخلوه 

وعلى  الأ�سد  لب�سار  �سورة  اأمام  الإنحناء  على  واأجرباه  ب�سبه  قاما  جديد.  من  عينيه  بتع�سيب  قاما  رجالن 

لل�سعق  تعر�ص  متعددة.  تعذيب  و�سائل  فيها  اأخرى  غرفة  اإىل  احلرا�ص  ا�سطحبه  ربي«.  »ب�سار  ترديد 

مرتني. الكهربية  بالأ�سالك  وعذبوه  ون�سف,  �ساعة  ملدة  بالكهرباء 

منها: اأ�سئلة,  عدة  و�ساألوه  غرفته  اإىل  �سابط  وب�سحبتهم  احلرا�ص  دخل  التايل,  اليوم  يف 

ينظم  غريك  »من  املظاهرات؟«.  هذه  تنظيم  يف  �ساركت  »هل  اجلامعة؟«.  مظاهرات  يف  �ساركت  »هل 

الإعالم؟« لو�سائل  واأر�سلتها  للمظاهرات  فيديوهات  اأو  �سورًا  حملت  »هل  املظاهرات؟«. 

املظاهرات.  نظموا  الذين  الآخرين  الطلبة  اأ�سماء  منحهم  رف�ص  ولكن  الأ�سئلة,  بع�ص  على  بالإيجاب  اأجاب 

يقدم  مل  يوميًا.  مرات  ثالث  �ساعة  ملدة  بالكهرباء  لل�سعق  تعر�ص  احتجازه,  من  التالية  ال�سبعة  الأيام  يف 

املاء مرة يوميًا والطعام مرة كل  اإليه  اأو �رشاب يف الأيام الثالثة الأوىل, وبعدها كانوا يقدمون  اأي طعام  اإليه 

يومني.

اأخربه  رف�ص  حني  للمظاهرات.  الآخرين  املنظمني  اأ�سماء  على  يدل  كي  اأخرى  مرة  ال�سابط  ا�ستجوبه 

طالب  اأ�سماء  اأعطاه  الإرهاب  تاأثري  وحتت  يتعاون.  مل  اإذا  اأ�رشته  ويقتلون  اأمه  �سيغت�سبون  اجلنود  اأن  ال�سابط 

املظاهرات. اأثناء  يف  ماتوا 
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فيها: ورد  اعرتافات  توقيع  على  اأجربوه  الثانية,  للمرة  ا�ستجوابه  بعد 

تنظيم  من  اأتك�سب  واأنني  ال�سعودية,  العربية  واململكة  لبنان  يف  تعمل  �سلفي  ملنظمة  اأنتمي  اأنني  »اأعرتف 

مزيفة  معلومات  اأنقل  واأنني  احلكم,  نظام  على  بانقالب  للقيام  ال�سعب  لدفع  تهدف  التي  املتظاهرات 

للخارج«

حني  حمامي.  دون  ع�سكرية  ملحاكمة  قدم  اأيام  ثالثة  وبعد  احلربي,  حلب  �سجن  اإىل  نقله  مت  اليوم  نف�ص  يف 

التعذيب  عالمات  للقا�سي  ُيظهر  اأن  وحاول  العرتاف  توقيع  على  اأجرب  اأنه  قال  اعرتافه  عن  القا�سي  �ساأله 

م�ساعدته  ي�ستطيع  ل  واأنه  يفيده  لن  الأمن  قوات  �سد  �سكوى  تقدمي  اأن  القا�سي  له  قال  ج�سده.  على 

مرة  املظاهرات  يف  امل�ساركة  بعدم  اأمره  ولكنه  �رشاحه  القا�سي  اأطلق  النهاية  يف  الأ�سكال,  من  �سكل  باأي 

اأخرى.

اأ�سدقائه  من  علم  اأيام,  عدة  بعد  قريته.  يف  املظاهرات  يف  امل�ساركة  يف  ا�ستمر  اأنه  قال  �رشاحه  اإطالق  بعد 

اأوراقه. املخابرات قد خربوا حجرته فيها و�سادروا  اأفرادًا من  اأن  يف جامعة حلب 

حيث  اجلوية,  القوات  خمابرات  فرع  اإىل  ال�سوري,  باجلي�ص  �سابط  وهو  م.اأ,  عم  ا�ستدعاء  مت  مايو   25 يوم  ويف 

وتركوه  معلومات  اأي  لهم  يقدم  مل  وك.اأ.  �ص.اأ,  له,  عم  ابني  عن  �ساألوه  كذلك  اإرهابي.  م.اأ  اأن  اأخربوه 

يرحل.

مبنى  اإىل  ونقلوه  العمر,  من  والأربعني  اخلام�سة  يف  تاجر  ك.اأ,  على  القب�ص  الأمن  قوات  األقت  يونيو,   12 يف 

بعد  �رشاحه  اأطلق  ابديتا.  قرية  يف  مظاهرات  عدة  يف  م�ساركته  خلفية  على  العتقال  كان  املخابرات. 

وتظهر  اأخرى.  جن�سية  اأي�سًا  يحمل  ك.اأ  اأن  حيث  �سوريا,  يف  اأجنبية  �سفارة  من  �سغط  حتت  اأ�سبوعني 

اإحتجازه. اأثناء  �سديد  نف�سي  ل�سغط  تعر�ص  كما  ج�سده  على  تعذيب  اآثار  بو�سوح 

ابديتا,  قرية  الحتجاز,  اأثناء  يف  وتعذيب  تع�سفي  اعتقال  �سحية  �ص.اأ,  �سهادة   .2

يونيو  27 اإدلب,  حمافظة 

األقي القب�ص على �ص.اأ, طالب يف الثانية والع�رشين, من قبل املخابرات الع�سكرية يف قريته.  27 يونيو,  يف 

اعتقاله بعد م�ساركته يف مظاهرات يف جامعة  8 يوليو. مت  اأو مكانه حتى  اأي معلومات عن م�سريه  مل تتوفر 

التعبد  على  اأُجرب  كذلك  حلب.  يف  احلربي  الأمن  فرع  يف  للتعذيب  تعر�سه  عن  معلومات  وتوجد  حلب, 

احتجازه. اأثناء  الأ�سد  ب�سار  ل�سورة 

و�سائل  لعدة  تعر�ص  يومًا  ع�رشين  مدار  وعلى  اإدلب.  يف  احلربي  الأمن  فرع  يف  احتجاز  مركز  اإىل  نقله  مت 

هذا  وكرروا  الوعي,  فقدان  حتى  و�ُسنق  التنا�سلية,  اأع�ساءه  يف  بالكهرباء  لل�سعق  تعر�ص  فمثاًل  تعذيب. 

ون�سف.  �ساعة  اأو  ل�ساعة  يوميًا  مرات  اأربع  للتعذيب  يتعر�ص  كان  اأنه  اأي�سًا  �ص.اأ  قال  مرات.  ثالثة  معه 
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اأو يعر�ص على قا�ٍص.  وطوال فرتة احتجازه وتعذيبه التي بلغت ع�رشين يومًا, مل ي�سمح له بالت�سال مبحاٍم 

اإليه. اتهام  اأي  ومل يتم توجيه 

لو�سائل  و�سفه  مع  تتفق  ج�سده  على  وا�سحة  تعذيب  عالمات  وجود  مع  يونيو,   28 يوم  �رشاحه  اأطلق 

مرة  كل  يف  ولكن  اإدلب,  يف  م�ست�سفيات  من  طبية  �سهادات  على  يح�سل  اأن  مرات  عدة  حاول  التعذيب. 

وقدم  يفح�سه,  اأن  )اأ.ك(  ابديتا  من  طبيب  قبل  النهاية  ويف  ال�سهادات.  هذه  تقدمي  امل�ست�سفيات  رف�ست 

للتعذيب. تعر�سه  توؤكد  مف�سلة  طبية  �سهادة 

و - املوت نتيجة التعذيب

للتعذيب.  كنتيجة  الحتجاز  اأثناء  يف  م�رشعهم  لقوا  احُتجزوا  الذين  من  تقديره  ميكن  ل  عدد  هناك 

ذلك  على  والدليل  للتعذيب.  نتيجة  م�رشعهم  لقوا  حمتجزًا   148 الأقل  على  هناك  يونيو,   3 من  اعتبارًا 

اأدلة على التعذيب مت ت�سويرها وت�سجيلها بالفيديو  اإىل الأ�رش. هناك  اأعادتها قوات الأمن  حالة اجلثث التي 

اأحيانًا  ا�سُتخدم  الذي  التعذيب  وقوع  الب�رشية  الأدلة  وتوؤكد  اإعادتها.  مت  التي  اجلثث  على  وجدت 

والإرهاب. لل�سغط  كو�سيلة 

من  عدد  اأعيد  حيث  ال�سورية,  ال�سلطات  متار�سها  التي  القمع  درجة  يف  فارقة  عالمة  اأبريل   29 يوم  �سكل 

اأن �سبب  اأعيدت لالأ�رش تدل على  التي  اأنحاء �سوريا. فاجلثث  اعتقال يف كل  اجلثث لالأ�رش بعد عدة حمالت 

الحتجاز. اأثناء  الوفاة هو وقوع تعذيب يف 

اأثناء  م�رشعه  بعد  حم�ص  يف  اأ�رشته  اإىل  عمره  من  ع�رشة  ال�ساد�سة  يف  �ساب  جثة  اأعيدت  اأبريل   10 يف 

اآخر  �ساب  جثة  اأعيدت  كذلك  اأبريل.   8 يف  عليه  القب�ص  األقي  قد  كان  للتعذيب.  نتيجة  الحتجاز 

اأثناء توجهه اإىل داريا  اأمني  األقت القب�ص عليه يف نقطة تفتي�ص  لأ�رشته يوم 1 يونيو. كانت قوات الأمن قد 

اأبريل.  25 يوم 

 29 يوم  اعتقال  حملة  اأثناء  درعا  يف  عليهما  القب�ص  بعد  اأ�رشتيهما  اإىل  رجلني  جثتي  اأعيدت  مايو,  اأوائل 

الأظافر,  انتزاع  التالية:  التعذيب  لو�سائل  تعر�سه  على  قداح  �سبحي  ثامر  جثة  حالة  تدل  اأبريل. 

لل�سعق  تعر�سه  على  حالتها  فتدل  الرحمن  عبد  اأحمد  حممود  جثة  اأما  اجلمجمة.  يف  ك�رش  العنق,  ك�رش 

وقدميه. يديه  يف  والع�سي  بالأ�سالك  وعالمات  ج�سده,  كل  يف  بالكهرباء 

يف 18 مايو يف حوران, لقي نذير جرب م�رشعه نتيجة للتعذيب. كان قد األقي القب�ص عليه يوم 29 اأبريل 

ج�سده. معظم  على  التعذيب  اآثار  وتظهر  عظام,  عدة  له  ك�رشت  �سيدا.  قرب 

يف 16 يونيو يف حم�ص, اأعيدت جثة طارق زياد عبد القادر اإىل اأ�رشته بعد القب�ص عليه يوم 20 مايو, وتظهر 

على جثته اآثار وا�سحة للتعذيب با�ستخدام الكهرباء, كما وجدت اآثار لأربعة ر�سا�سات يف ج�سده.
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يف اأثناء اإعادة اجلثث طلبت قوات الأمن من اأ�رش ال�سحايا اأكرث من مرة اأن يوقعوا على وثيقة تقول اأن ع�سابات 

الأمن  قوات  ملقا�ساة  حماولة  اأي  ملنع  الوثائق  هذه  تهدف  ال�سحايا.  هوؤلء  مقتل  عن  امل�سئولة  هي  م�سلحة 

معلومات  ن�رش  من  ملنعهم  ال�سحايا  اأ�رش  على  �سغط  و�سيلة  وجود  ل�سمان  وكذلك  ال�سيئة,  املعاملة  بتهمة 

اجلثث. حالة  عن 

اأ�رشته  اإىل  جثته  واأعيدت  رجل,  على  القب�ص  الأمن  قوات  األقت  حم�ص,  يف  مايو   21 يف  املثال,  �سبيل  على 

وبها اآثار تعذيب. انُتزعت كذلك عدة اأع�ساء داخلية من ج�سده. �سلمت قوات الأمن اجلثة واأجربت الأ�رشة 

م�سلحة. ع�سابات  يد  على  ُقتل  اأنه  فيها  ورد  وثيقة  توقيع  على 

ي - حالت الختفاء الق�رشي

�سهادات  توجد  ولكن  احلالت,  هذه  توثيق  ال�سعب  ومن  املتظاهرين,  وغري  املتظاهرين  من  مدنيون  اختفى 

اأماكن  ولقاءات مكنت الفيدرالية الدولية من توثيق ثالث حالت على الأقل من الختفاء الق�رشي. مازالت 

الق�رشي: لالختفاء  حالتني  بالأ�سفل  ونورد  جمهولة.  »اختفوا«  الذين  املتظاهرين 

يف  لأقاربه  زيارته  اأثناء  يوليو   • 	2 يوم  م�سلحون  اختطفه  الكومبيوتر.  جمال  يف  يعمل  عامًا,   27 اأ.ك: 

اأو مكانه. اأي معلومات حول م�سريه  اأ�رشته  مل تتلق  8 يوليو  حلب, وحتى 

للمتظاهرين. املخابرات  قتل  تظهر  فيديو  لت�سجيالت  اإر�ساله  ب�سبب  اختطف  اأنه  يرجح 

• يوليو اأمام جامعة حلب.  اأ.و, 26 عامًا, طالب يف كلية الفنون يف جامعة حلب. اختطفه م�سلحون يوم 4	

جمهول. مكان  اإىل  واقتياده  عينيه  تع�سيب  مت 

عن  معلومات  اأي  تتوفر  مل  يوليو   8 وحتى  حلب.  جامعة  يف  ملظاهرات  تنظيمه  الختطاف  �سبب  اأن  ُيرجح 

مكانه. اأو  م�سريه 

مت  اجلماعي  للعقاب  ت�سل  ممار�سات  املحا�رشة:  املدن  �سد  الع�سكرية  الأعمال    :3-2

ارتكابها �سد املدنيني

وقعت  امل�ستهدفة  املناطق  هذه  يف  ال�سورية.  ال�سلطات  قبل  من  للح�سار  والقرى  املدن  بع�ص  تعر�ست 

الدبابات.  مثل  الثقيلة  الأ�سلحة  وبا�ستخدام  منهجي,  ب�سكل  والقتل  التع�سفي  العتقال  مثل  جرائم 

حدثت عمليات ع�سكرية يف عدة مدن يف �سوريا, و�سرتكز هذه الوثيقة على ثالثة مدن هي درعا وبانيا�ص, 

اإدلب. وحمافظة 

العتقال  حمالت  تف�سي  اإىل  بالإ�سافة  متدهورة,  و�سحية  اإن�سانية  ظروفًا  املدن  هذه  يف  ال�سكان  يواجه 

من  ي�سبح  واأحيانًا  مغادرتها,  للغاية  ال�سعب  من  ي�سبح  املدن,  اإحدى  اجلي�ص  يحا�رش  اأن  مبجرد  التع�سفي. 

امل�ست�سفيات  اأغلب  على  ال�سيطرة  يف  كذلك  املخابرات  ت�سرتك  والغذاء.  املاء  على  احل�سول  للغاية  ال�سعب 
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اأحيان  يف  املظاهرات.  يف  ي�سابون  للذين  الطبية  الرعاية  تقدمي  من  العاملني  متنع  واأحيانًا  املحا�رشة,  املدن  يف 

املدينة. داخل  متامًا  احلركة  حرية  ويقيدون  املنازل  اأ�سطح  على  القنا�سة  ينت�رش  اأخرى 

حم�ص: حمافظة  يف  عمليات  كذلك  الع�سكرية  الأعمال  ت�سمنت 

املدينة و�سمعت طلقات نارية لفرتات  اإىل  3 مايو, يف �سيدا, مدينة حوران, و�سلت ع�رش �سيارات للجي�ص  يف 

والتلبي�سة. الر�سنت  يف  الأقل  على  دبابة   11 وانت�رشت  مت�سلة, 

والر�سنت يف حمافظة حم�ص  التلبي�سة  الأمن مدينتي  ال�سوري وقوات  اجلي�ص  مايو, حا�رش   27 اجلمعة  يوم  يف 

الر�سا�ص  عليهم  واأطلق  املدنيني  الأمن  قوات  ا�ستهدفت  اإن�سانية.  لكارثة  اأدى  مما  كامل,  اأ�سبوع  طوال 

العمليات  هذه  اأدت  املدينة.  من  متفرقة  اأماكن  يف  جثث  على  ُعرث  وامل�ساجد.  املنازل  بع�ص  وق�سفت  احلي 

كثريًا  الأمن  قوات  لأن  منهم,  قليل  اإل  ال�سحايا  دفن  من  الأ�رش  تتمكن  ومل  �سخ�سًا.   70 مقتل  اإىل  الع�سكرية 

ال�سعبية. اجلنازات  ملنع  اجلثث  تختطف  ما 

درعا

1. جرائم �سد الإن�سانية يف درعا, قمع عنيف ملدينة حما�رشة.

من  تنفيذي  قرار  بعد   2011 اأبريل   25 منذ  احل�سار  حتت  وهي  الأردنية,  احلدود  من  بالقرب  درعا  تقع 

يف  اندلعت  التي  املظاهرات  وقمع  لعزل  ودبابات  ثقيلة  مدفعية  اإر�سال  مبقت�ساه  مت  الأ�سد  ب�سار  الرئي�ص 

ال�سورية. للثورة  رمزًا  اأ�سبحت  م�ستمر,  ب�سكل  النظام  عار�ست  مدينة  اأول  هي  درعا  ولأن  �سوريا. 

م�سادة  �سعارات  بكتابة  لقيامهم  وتعذيبهم  احتجازهم  ومت  �سبيًا   15 على  القب�ص  األقي  مار�ص,   6 يف 

الأمن  فرع  اإىل  ا�سطحابهم  مت  وقد  عامًا,   15 اإىل   10 من  ال�سبية  اأعمار  ترتاوح  اجلدران.  على  للحكومة 

يف  مظاهرات  عدة  خرجت  العتقال  عمليات  لتلك  كنتيجة  مار�ص.   22 يوم  �رشاحهم  واأطلق  ال�سيا�سي, 

يومني  بعد  ثالثة.  وقتلت  املتظاهرين  على  النار  الأمن  قوات  اأطلقت  ال�سبية.  �رشاح  باإطالق  مطالبًة  درعا 

اأ�رشمت اجلماهري الغا�سبة النريان يف مكاتب حزب البعث, ولأول مرة نادوا باحلرية وبنهاية قانون الطوارئ 

.1963 �سورية منذ  القائم يف 

املظاهرات. اأثناء  18 �سخ�سًا يف  الأمن  13 مايو, قتلت قوات  يف 

و�سواحيها  درعا  يف  النطاق  وا�سعة  اعتقال  بحمالت  ال�سورية  الأمن  قوات  قامت  مايو,   25 اإىل  مايو   20 من 

مواطن. مائتي  عن  يقل  ل  ما  اعتقال  عنها  نتج 
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للمدينة. التوجه  يف  الع�سكرية  ال�سيارات  من  املزيد  وبداأت  الع�سكري,  التواجد  ازداد  يونيو,   6 يف 

2. القتل اجلماعي واملقابر اجلماعية يف درعا

اأيام, ومنعت  اأبريل لأكرث من ع�رشة  حا�رشت قوات الأمن ال�سورية املدينة بال�سرتاك مع الدبابات يوم 24 

ال�سكان من مغادرة منازلهم مما اأدى لأو�ساع اإن�سانية �سديدة ال�سعوبة. بلغ القمع ذروته  و بداأت العمليات 

يف  يتحرك  �سخ�ص  اأي  على  النار  واأطلقوا  العالية  املنازل  اأ�سطح  فوق  القنا�سة  انت�رش  وحني  الع�سكرية 

ل�ستهداف  للطائرات  م�سادة  مدافع  با�ستخدام  كتائب  اأربع  قوامها  والبالغ  اجلي�ص  قوات  قامت  ال�سارع. 

بال�سكان. املزدحمة  الأحياء 

كذلك  ذويها.  جثث  دفن  من  الأ�رش  مئات  وحرمت  املواطنني.  مئات  مات  الع�سكرية  للعمليات  كنتيجة 

ازرع. م�ست�سفى  من  اجلرحى  من  العديد  اختطف 

مركز  اإىل  درعا  من  عيان  �ساهد  قال  نقلها.  ميكن  ومل  ال�سارع  يف  اجلثث  ظلت  اجلماعي  القتل  عمليات  بعد 

اجلثث  لنقل  منازلهم  مغادرة  من  ال�سكان  منعوا  الأمن  و�سباط  اجلي�ص  اأن  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  دم�سق 

24 �ساعة ثم اختفت« ال�سارع لأكرث من  »ظلت اجلثث يف 

عالوة على ذلك, قامت ال�سلطات ال�سورية بنقل عدد من اجلثث اإىل اأماكن جمهولة لكي متنع دفن اجلثث. قال 

عرب  الطعام  لنقل  ت�ستخدم  مربدة,  عربات  ثالث  )اجلي�ص(  لدينا  »كان  لحقًا  اخلدمة  ترك  درعا  يف  جندي 

العربات  الأمن  قوات  اأخذت  اأيام  ثالثة  وبعد  الواحدة,  ال�سيارة  يف  جثة   80 ن�سع  كنا  ال�سورية.  احلدود 

خاوية« واأعادتها 

دم�سق. يف  الع�سكري  ت�رشين  م�ست�سفى  اإىل  درعا  من  جثة   244 الأمن  قوات  نقلت  مايو   1 و  اأبريل   30 بني 

مل�ست�سفى  و�سلت  التي  اجلثث  من   81 اأن  املعلومات  توؤكد  مايو(.   1 يوم  و62  اأبريل   31 يوم  جثة   182(

هوؤلء  يكون  قد  الظهر.  يف  بر�سا�سات  قتلوا  اأغلبهم  جي�ص,  و�سباط  جنود  جثث  هي  الع�سكري  ت�رشين 

الأوامر. تنفيذ  رف�سهم  نتيجة  قتلوا  اجلنود 

ومل  معلومة,  غري  جهة  اإىل  درعا  يف  الزيدي  وادي  منطقة  من  واأطفال  لن�ساء  اأغلبها  جثة  مائة  ُنقلت  مايو,   4 يف 

ذويها. جثث  الأ�رش  تت�سلم 

الأمن  قوات  �سمحت  يومًا,  ع�رش  بخم�سة  بدرعا  البحر  جنوب  يف  الع�سكرية  العمليات  وبعد  مايو,   16 يف 

تعفن  لرائحة  تتبعهم  بعد  جماعية  مقربة  درعا  �سكان  ال�سارع.اكت�سف  اإىل  باخلروج  درعا  ل�سكان  واجلي�ص 

البالغ  وطفلها  امراأة  جثة  على  درعا  �سكان  تعرف  حفرة.  يف  جثث  �سبعة  وجدوا  قمح.  حقل  عن  �سادرة 

اجلثث مربوطة  اأيدي كل  اأبو زيد. كانت  العزيز  الرزاق عبد  الأب, عبد  اأعوام, وكذلك على جثة  ثالثة 

ظهورها. خلف 
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نزف  ب�سبب  حدثت  الوفيات  اأن  الوطنية  التحقيق  جلنة  ك�سفت  الوطني.  درعا  م�ست�سفى  اإىل  اجلثث  نقلت 

اإعادة  اأحد وجوه الرجال كان م�سوهًا, وقرر قا�سي  غزير ناجت عن ر�سا�سات يف الكتف وال�سدر والراأ�ص. 

الأ�رش كي حتظى بدفن لئق. اإىل  اجلثث 

اأكد  الأوىل.  اأن �سكان درعا اكت�سفوا مقربة جماعية ثانية, ل تبعد كثريًا عن  اأكد �سهود عيان  19 مايو,  يف 

ومل  اجلثث  كل  الأمن  قوات  اأخذت  ولكن  جثة,  ع�رشين  عن  يقل  ل  ما  حوت  املقربة  اأن  العيان  �سهود  اأحد 

�سور. بالتقاط  ت�سمح  مل�سافة  بالقرتاب  �سخ�ص  لأي  ت�سمح 

3. كارثة اإن�سانية: احلرمان من املاء والطعام والكهرباء والرعاية الطبية.

و  املياه  اأ�سبحت  حيث  ال�سكان  رفاه  و  اأمان  و  ل�سحة  حادًا  خطرًا  ت�سكل  الأن  درعا  يف  الإن�سانية  الأزمة 

ل�سكان  بالن�سبة  خطرية  م�سكلة  ال�رشوري  الأطفال  لنب  واأ�سبح  للغاية.  نادرة  الوقود  اإمدادات  و  الطعام 

املياه  خزانات  على  الر�سا�ص  القوات  اأطلقت  حيث  املياه  وجود  يف  كبرية  م�سكلة  هناك  كذلك  درعا. 

اجلارية. املياه  لقطع  بالإ�سافة  واأفرغتها,  املنازل  اأ�سطح  على  املوجودة 

يكن  مل  اإن  ال�سعوبة  بالغ  للم�ست�سفيات  الو�سول  اأن  حيث  لالأطباء,  �سديدًا  احتياجًا  تعاين  درعا  مازالت 

العاملني  ومنعت  الطبية,  للرعاية  املحتاجني  تلقي  مرات  عدة  واجلي�ص  الأمن  قوات  منعت  متامًا.  م�ستحياًل 

العالجية. املن�ساآت  احتالل  طريق  عن  وبالذات  واجبهم,  ممار�سة  من  الطبيني 

العاملني  بجمع  قاموا  الوطني.  درعا  م�ست�سفى  الأمن  وقوات  اجلي�ص  قوات  من  اأفراد  دخل  اأبريل   25 يف 

واأنهم  املبنى  يغادروا  لن  اأنهم  واأخربوهم  بق�سوة  و�رشبوهم  عليهم  وب�سقوا  واأهانوهم  وقتها  املتواجدين 

اإثر  على  ومت  رعاية,  اإىل  بحاجة  اجلرحى  باأن  وجوههم  يف  بال�رشاخ  ك.اأ  الطبيب  بداأ  حاولوا.  اإن  �سيقتلون 

معلومة. غري  جهة  اإىل  �سيارة  يف  ا�سطحابه  ذلك 

مما  ومتكررة,  مت�سلة  لفرتات  الت�سالت  و�سبكات  الكهرباء  اإمداد  الأمن  قوات  قطعت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سوري, حيث  ال�سعب  �سبب تعتيمًا على اجلرائم املرتكبة. ظل �سكان درعا لفرتة طويلة معزولني عن بقية 

احلالت  بع�ص  يف  ال�سكان  ومنع  طويلة,  لفرتات  لالنقطاع  تعر�ست  الأر�سية  واخلطوط  املحمول  �سبكات  اأن 

املدينة. مغادرة  من 

طلقات  با�ستخدام  املياه  خزانات  واأفرغت  درعا  يف  والكهرباء  املياه  خدمات  تعطلت  اأبريل  و26   23 يف 

ال�سعوبة. بالغ  اأمرًا  الأ�سا�سية  وال�رشوريات  والدواء  الطعام  على  احل�سول  �سار  اليوم  ذلك  ومن  الر�سا�ص, 

�سيارات  ُمنعت  اليوم  نف�ص  ويف  امل�سرتكة.  الفنون  مدر�سة  يف  املوجود  املياه  خزان  ق�سف  مت  اأبريل,   26 يف 

اإىل  اجلرحى  املدنيني  نقل  ميكن  مل  املدينة.  دخول  من  الأحيان  بع�ص  ويف  امل�ست�سفيات,  دخول  من  الإ�سعاف 

م�ست�سفيات. عدة  يف  الدم  يف  �سديد  نق�ص  حدث  وكذلك  اليوم,  ذلك  يف  امل�ست�سفيات 
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والدواء  والغذاء  املياه  ونق�ص  الكهرباء  انقطاع  ا�ستمرار  مع  حرجة  حالة  يف  درعا  �سارت  اأبريل,   27 يف 

املنازل. اأ�سطح  على  القنا�سة  من  عدد  و�سوهد  الطبيني.  والعاملني 

)�سالطة  اخل�رش  نقل  حاولوا  الذين  املدنيني  على  احلي  الر�سا�ص  الأمن  قوات  اأطلقت  درعا  يف  يونيو   5 يف 

الأ�سابيع  ب�سدة يف  الإن�سانية  الأو�ساع  الآخر. تدهورت  ال�سارع  اإىل  �سارع مهجور  مغلفة( من جانب  وبقول 

متكررًا. اأمرًا  النارية  الطلقات  �سماع  و�سار  الأخرية 

بانيا�ص

1. العقاب اجلماعي يف بانيا�ص.

قامت  التحتية.  البنية  من�ساآت  بع�ص  ق�سف  اإىل  بالإ�سافة  املدينة,  حل�سار  الثقيلة  املدفعية  انت�رشت 

التحتية  البنية  مباين  بع�ص  تعر�ست  اأبريل.  منت�سف  يف  ومهاجمتها  بانيا�ص  مدينة  بح�سار  الأمن  قوات 

بانيا�ص  يف  مظاهرات  تنظيم  حاولوا  الذين  النا�سطني  بع�ص  منازل  بتدمري  الأمن  قوات  وقامت  التدمري,  اإىل 

جزئي. ب�سكل 

امل�رش  نف�ص  اأكد  يونيو.  اإىل  اأبريل  من  الأقل  على  واحدة  م�ست�سفى  يف  الأفراد  بع�ص  وتعذيب  احتجاز  مت 

امل�ست�سفى. يف  العاملني  الأطباء  من  عدد  على  القب�ص 

العتقال.  من  خوفًا  �سكانها  هجرها  التي  املنازل  على  حمالت  ال�سورية  القوات  �سنت  متفرقة,  منا�سبات  يف 

قادة  منازل  خا�ص  ب�سكل  القوات  ا�ستهدفت  اأثاثاتها.  وتدمري  و�رشقتها  املنازل  باقتحام  القوات  قامت 

العتقال. من  خوفًا  منازلهم  من  هربوا  الذين  التظاهرات 

اخلفيفة  املدفعية  ا�ستخدم  الذي  اجلي�ص,  لهجوم  بانيا�ص  قرب  البي�سة  مدينة  تعر�ست  اأبريل,   12 يف 

بال�رشقة(  اأحيانًا  )ارتبطت  منازل  عدة  على  حمالت  بعد  املواطنني.  واحتجاز  وتهديد  لإرهاب  واملتو�سطة 

بتعذيبهم  وقاموا  الرئي�سي,  امليدان  يف  عامًا(   15 فوق  )�سنهم  الأقل  على  رجاًل   150 بجمع  اجلي�ص  قام 

كابالت  اجلي�ص  قوات  ا�ستخدمت  مقيدة.  واأطرافهم  اأر�سًا  ال�ستلقاء  على  اأجربوهم  حيث  جماعي,  ب�سكل 

هذا. بعد  ع�رشات  عدة  على  القب�ص  األقت  ثم  موؤمل,  ب�سكل  بالأقدام  ودا�ستهم  جللدهم  الكهرباء 

2. حرمان اجلرحى من الرعاية الطبية

العاملون باملهن الطبية من  يف �سياق ح�سار املدن, كثريًا ما ُحرم اجلرحى من الرعاية الطبية, وكذلك ُمنع 

القمع. عمليات  اأثناء  اجلرحى  عالج  اأو  م�ساعدة 

نقل  البي�سة.  مدينة  دخول  من  الطبية  والإمدادات  الإ�سعاف  �سيارات  الأمن  قوات  منعت  اأبريل,   12 يف 
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نا�سطو حقوق الإن�سان كذلك اأن قوات الأمن منعت و�سول اإمدادات الطعام من طرطو�ص اإىل بانيا�ص, وقطعت 

العمل. عن  املدار�ص  كل  وتوقفت  بانيا�ص,  يف  اخلبز  يف  اأزمة  كذلك  هناك  بانيا�ص-البي�سة.  طريق 

طبقًا  املظاهرات,  جرحى  اأحد  يعالج  اأن  قبل  لأنه  طبيب  على  القب�ص  اجلي�ص  قوات  األقت  اإدلب  يف  مايو   2 يف 

ال�سورية. الإن�سان  حقوق  جلمعيات 

التعذيب  ملناه�سة  الدولية  واملنظمة  الفيدرالية  يف  الع�سو  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  حماية  مر�سد  قام 

الأمن  قوات  يد  على  وذلك  اجلرحى,  مل�ساعدة  حماولتهم  اأثناء  يف  متطوعني  لأطباء  اختطاف  حالت  بت�سجيل 

اإ�سعاف. �سيارة  على  احلي  الر�سا�ص  اإطالق  ت�سمن  م�سجل  اعتداء  اآخر  امل�سلحة.  والع�سابات 

التعذيب. اأو  القتل  اإىل  بامل�ست�سفيات  املوجودون  اجلرحى  تعر�ص  احلالت  بع�ص  يف 

مظاهرة.  اأثناء  يف  القنا�سة  بر�سا�ص  زيد  اأبو  ركان  مر�سد  اأ�سيب  درعا,  يف  مايو   2 يف  املثال,  �سبيل  على 

مايو.   24 الثالثاء  يوم  جثته  اأ�رشته  ت�سلمت  اجلي�ص.  قوات  لحقًا  واختطفته  ازرع,  م�ست�سفى  اإىل  نقله  مت 

مك�سورًا. عنقه  وكان  و�ساقيه,  قدميه  على  كهربية  باأ�سالك  جلد  اآثار  مثل  تعذيب  اآثار  جثته  حملت 

3. ا�ستخدام املدفعية الثقيلة

ودمرت  النبي,  راأ�ص  بلدة  على  ال�سواريخ  واأطلقت  خلدون,  ابن  �سارع  الدبابات  دخلت  مايو   7 ظهرية  يف 

القوز. منطقة  يف  الأقل  على  منازل  خم�سة  جزئيًا 

30 دبابة, و�ساركت يف حملة اعتقالت مكثفة على مدار يومني. توؤكد جمعيات حقوق  8 مايو, و�سلت  يف 

اأطفال. بينهم  من  الأقل  على  �سخ�سًا  مائتي  واحتجاز  اعتقال  مت  قد  اأنه  ال�سورية  الإن�سان 

اإدلب

قررت  يونيو.   14 منذ  الرتكية  احلدود  على  اإدلب  حمافظة  يف  ومدن  قرى  عدة  اجلي�ص  قوات  حا�رشت 

الالجئون  ويواجه  املنطقة,  مغادرة  من  ملنعهم  ال�سكانية  التجمعات  حتا�رش  اأن  قيل  فيما  ال�سورية  احلكومة 

اأثناء  يف  الأقل  على  �سخ�سًا  ت�سعون  موؤخرًا  ُقتل  الرتكية.  احلدود  اإىل  الو�سول  يف  متزايدة  �سعوبات  الآن 

الرتكية. احلدود  اإىل  الو�سول  حماولتهم 

ال�سكان  �سد  العنيفة  الأفعال  هذه  يف  امل�ساركة  رف�سوا  لأنهم  مواقعهم  ال�سوريني  اجلنود  من  العديد  ترك 

العزل. اأغلب هوؤلء اجلنود تعر�سوا للتعذيب, وبع�سهم تعر�ص لالإعدام. هناك تقارير عن وجود 65 جنديًا 

الذين  اجلنود  بع�ص  النعمان.  ومعرة  وابديتا  ال�سغور  ج�رش  مثل  بقرى  املحيطة  اجلبال  يف  خمتفني  الأقل  على 

ب�سهاداتهم  لالإدلء  الإن�سان  حقوق  منظمات  اإىل  الو�سول  ينتظرون  الرتكية  احلدود  اإىل  الو�سول  من  متكنوا 

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان - ب�سار الأ�سد: جمرم �سد الإن�سانية / 28



املخابرات. ورجال  الع�سكريني  قادتهم  �سد  �سكاوى  وتقدمي 

من  ال�سوري  اجلي�ص  زاد  حيث  اإدلب,  يف  مدن  عدة  يف  الإن�ساين  الأو�ساع  تدهورت  يوليو   15 يوم  من  اعتبارًا 

مدن  يف  النقطاع  اإىل  واملياه  الكهرباء  تعر�ست  با�ستمرار.  الت�سالت  قطع  طريق  عن  للمدنيني  ح�ساره 

اللجوء,  طالبني  تركيا  اإىل  �سوري   11000 من  اأكرث  هرب  �سوريا.  يف  اأخرى  مدن  اإىل  اإ�سافًة  اإدلب  حول 

متار�سه  الذي  اجلماعي  والعقاب  الوح�سي  القمع  من  هربًا  الرتكية  احلدود  عبور  بانتظار  اأكرب  عدد  وهناك 

ال�سورية. ال�سلطات 

التع�سفي  العتقال  من  ع�سوائية  موجات  اإىل  باطراد  ويتعر�سون  متزايدة,  عزلة  حالة  يف  املدن  هذه  �سكان 

يف  يوليو   7 يوم  ذلك,  على  كمثال  طبية.  رعاية  على  احل�سول  يف  بالغة  �سعوبة  من  ويعانون  والتعذيب, 

والطعام,  املياه  يف  �سديدة  ندرة  وهناك  ال�سطرابات.  بدء  منذ  تع�سفيًا  �سخ�سًا   420 اعُتقل  الرامي  قرية 

مطولة. لفرتات  والنرتنت  الكهربي  للتيار  الدائم  �سبه  النقطاع  اإىل  بالإ�سافة 

1. الهجمات الع�سكرية على مدن حمافظة اإدلب املحا�رشة

قرب  مدن  عدة  حول  ال�سبيحة  من  و1500  جندي  واألف  دبابة   150 متركزت  يونيو  و10  يونيو   3 بني 

ع�سكرية  عملية  بتنفيذ  الأر�سية  القوات  مب�ساحبة  مروحية   15 قامت  ال�سغور.  وج�رش  الرتكية  احلدود 

الغارة. بعد  املتظاهرين  ع�رشات  وقتل  املنازل  من  العديد  دمرت  النطاق.  وا�سعة 

الرابعة  الكتيبة  )وحتديدًا  ال�سورية  القوات  مع  بال�سرتاك  مدنية  مالب�ص  يف  امل�سلحة  الع�سابات  قامت 

املتظاهرين.  على  احلي  الر�سا�ص  باإطالق  اأوامر  بتنفيذ  الرقة(,  بلدة  يف   17 والكتيبة  الأ�سد,  ماهر  بقيادة 

اأطلقت  للمدنيني.  لين�سم  اخلدمة  منهم  عدد  وترك  الأوامر,  هذه  تنفيذ  اجلنود  من  وعدد  �سابطان  رف�ص 

اجلنود. هوؤلء  من  ثالثني  على  النار  املخابرات 

القتل  جرائم  اأن  اإل  على  اأدلة  هناك  ال�سوري,   اجلي�ص  و  ال�سورية  الأمن  قوات  تلعبه  التي  الدور  جانب  اإىل 

ال�سبيحة. و  املخابرات  اأيدي  على  متت  والغت�ساب  والتعذيب  التع�سفي  والعتقال 

�سخ�ص.   2000 اعتقال  اإىل  بالإ�سافة  جنديًا  و30  مدنيًا   130 مقتل  يف  العملية  هذه  ت�سببت 

�رشحان. علي  ونزار  بلني  �سحيرب  اأحمد  ا�سمهما  اثنني.  متظاهرين  الأمن  قوات  قتلت  اإدلب  يف  مايو   20 يف 

ال�سغور مبحافظة  3 يونيو و5 يونيو, وبعد نداء من متظاهري حماة, خرجت مظاهرات يف �سوارع ج�رش  يف 

عملية  جرت  املظاهرات  وترية  ازدياد  وبعد  �سديد,  اأمني  ل�سغط  بالفعل  تتعر�ص  املدينة  كانت  اإدلب. 

اأدىل  5 يونيو قامت بتنفيذها الدبابات واملروحيات, مما  اإىل يوم  3 يونيو  ع�سكرية كبرية يف املدينة من يوم 

�سخ�سًا.  75 ومقتل  املنازل  تدمري  اإىل 
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القتلى  من   25 �سلمية.  بعد مظاهرات   ,110 �سبعون �سخ�سًا وجرح  اإدلب قتل  يونيو يف   10 اجلمعة  يوم  يف 

على  القب�ص  مت  كذلك  امل�ست�سفى.  داخل  الأمن  قوات  قتلتهم  حيث  اإ�سابتهم,  بعد  امل�ست�سفيات  يف  ماتوا 

�سابطان  ترك  اإدلب,  حمافظة  يف  النعمان  معرة  يف  �سلمية  مظاهرات  تنظيم  مت  اليوم  نف�ص  يف  �سخ�ص.   2000

مل  ال�سكان.  لرتويع  ال�سواريخ  مروحيات  �سبع  اأطلقت  وبعدها  املدنيني,  حلماية  اخلدمة  ذلك  اإثر  باجلي�ص 

مدنيني. مقتل  عن  ال�سواريخ  ت�سفر 

للقرى. اجلي�ص  قوات  مداهمة  بعد  �سخ�سًا   15 ُقتل  اإدلب,  مبحافظة  الزواية  جبل  يف  يونيو   29 يف 

الر�سا�ص  واأطلقوا  ال�سغور,  وج�رش  الزاوية  جبل  قرية  الأمن  وقوات  ال�سوري  اجلي�ص  هاجم  يوليو,   6 يف 

الر�سا�سات. هذه  من  بواحدة  الأبر�ص  ها�سم  حممد  وُقتل  ال�سكان.  لإرهاب  متييز  بال  احلي 

املظاهرات.  يف  بامل�ساركة  متهمة  اأ�رش  بها  منزًل   15 اجلي�ص  داهم  النعمان,  معرة  قرية  يف  اليوم  نف�ص  يف 

اأخرى  اإجراءات  التع�سفي. و�ُسجلت حالتي اغت�ساب, وتكررت  الأقل لالعتقال  تعر�ص ع�رشون رجاًل على 

20
ال�سكان. لإرهاب 

تركيا  اإىل  فرت  لأ�رش  منزًل   13 ال�سيا�سي  الأمن  وقوات  املخابرات  دمرت  الرامي,  قرية  يف  يوليو   7 يف 

القرى. بع�ص  حول  احلواجز  اأقيمت  كذلك  الهرب.  يف  يفكرون  الذين  ال�سكان  لإرهاب  كو�سيلة 

ال�سغور. كمثال, يف قريتي  وكن�سفرة يف ج�رش  وابديتا  بلني  القنا�سة يف قرى مثل  انت�سار  ا�ستمر  كذلك 

القنا�سة  قتل  دخولها.  من  اجلرحى  ومنعوا  امل�ست�سفى,  �سطح  على  القنا�سة  �سوهد  وكن�سفرة,  نبل  كفر 

الثالث. القرى  6 و7 يوليو يف  35 �سخ�سًا يومي 

2. حرمان اجلرحى من الرعاية الطبية, كارثة اإن�سانية.

قطعت  قد  ال�سورية  ال�سلطات  اأن  حيث  اإن�سانية,  كارثة  هناك  �سارت  اإدلب,  اأنحاء  كل  ويف  يوليو   6 منذ 

ج�رش  بلدتي  ويف  اأ�سبوع,  كل  �ساعات  لعدة  ت�سل  املياه  مازالت  اليوم  اإىل  والنرتنت.  والكهرباء  املياه 

واجلامعات  املدار�ص  اأغلقت  �سخ�سًا.  �سبعني  ت�سمم  يف  ت�سبب  مما  عمدًا,  املياه  تلويث  مت  النعمان  ومعرة  ال�سغور 

اإدلب. يف �سائر مدن 

احتلت  الطبية.  املن�ساآت  اإىل  الو�سول  �سعوبة  ازدادت  واملخابرات  ال�سوري  للجي�ص  امل�ستمر  التواجد  مع 

يوليو  منت�سف  بحلول  اجلرحى.  م�ساعدة  من  ملنعهم  بها  العاملني  وهددت  امل�ست�سفيات  واجلي�ص  املخابرات 

20 كتب ال�سبيحة عبارات تهديد على املنازل املقتحمة, مثل »لو خرجتم للتظاهر �سنقتلكم وندمر بيتكم ونغت�سب اأ�رشتكم«
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كن�سفرة.  يف  املجاين  العامة  ال�سحة  وم�ست�سفى  نبل  كفر  يف  احلكمة  م�ست�سفى  على  املخابرات  �سيطرت 

العامة. امل�ست�سفيات  عك�ص  على  للم�سابني  العون  تقدم  ظلت  خا�سة  م�ست�سفيات  كلتاهما 

ال�سغور,  ج�رش  قرى  يف  العام  امل�ست�سفيات  كل  على  املخابرات  رجال  �سيطر  الع�سكرية  العمليات  بعد 

املظاهرات. جرحى  دخول  برف�ص  امل�ست�سفيات  اإدارة  واأمروا 

جرحى  ا�ستقبال  عن  يتوقف  اأن  نبل  كفر  يف  احلكمة  م�ست�سفى  مدير  املخابرات  �سباط  اأمر  يوليو,   7 يف 

ال�سيطرة  حتت  بعدها  امل�ست�سفى  اأ�سبحت  النا�ص.  ينقذه  اأن  قبل  علنًا  و�رشب  الطبيب,  رف�ص  املظاهرات. 

للمخابرات. التامة 
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2- خامتة وتو�سيات

التع�سفية  لالعتقالت  واللجوء  للقوة  املفرط  ال�ستخدام  على  دلياًل  تقدم  التقرير  هذا  يف  الواردة  املعلومات 

تبدو  املتظاهرين  �سد  امل�ستمر  للقمع  املنظمة  الطبيعة  اإن  ومنهجية.  منظمة  كجرائم  ال�سيئة  واملعاملة 

انتهاكات  تعترب  اأن  ميكن  ل  التقارير  يف  الواردة  والتعذيب  الوفاة  وحالت  �سوريا,  اأنحاء  كل  يف  وا�سحة 

فردية.

�سد  جرائم  وارتكاب  القوة  ا�ستخدام  توؤكد  ال�سورية  الإن�سان  حقوق  جمعيات  من  املقدمة  املعلومات 

لهذه  املنظمة  الطبيعة  التنفيذ.  اأ�سلوب  وبنف�ص  البالد  اأنحاء  �سائر  يف  ومطرد  منظم  ب�سكل  املدنيني 

ال�سارع. يف  تنفيذها  ليتم  امل�ستويات  اأعلى  على  حمددة  خطة  وجود  تعك�ص  الهجمات 

و  الأمن  وقوات  ال�سوري  اجلي�ص  قبل  من  يوليو  منت�سف  من  اعتبارًا  حما�رشة  مدن  �سبعة  من  اأكرث  هناك 

اإىل  يوؤدي  مما  املدنيني  ال�سكان  م�ستهدفة  �سوريا  اأنحاء  جميع  يف  حمالتها  الع�سكرية  العمليات  توا�سل  الأن 

الع�سكرية  العمليات  هذه  ظل  يف  ارُتكبت  التي  الأعمال  اعتبار  ويكمن  الأ�سواأ.  اإىل  الإن�سانية  احلالة  تدهور 

الإن�سانية. �سد  جرائم  ال�سطرابات  بدء  منذ  �سوريا  اأنحاء  كل  يف  املرتكبة  الإن�سان  حقوق  وانتهاكات 

1. التو�سيف القانوين للوقائع

املخابرات  اأن رجال  الإن�سان  الدولية حلقوق  الفيدرالية  التقرير, ت�ستنتج  املتاحة يف هذا  الأدلة  اإىل  بالنظر 

والحتجازات  التع�سفية  العتقالت  من  كبرية  ن�سبة  عن  م�سئولون  وال�سبيحة  ال�سورية  الأمن  وقوات 

وال�رشوع  الق�ساء  نطاق  خارج  والقتل  والتعذيب  املعاملة  و�سوء  الرتويع  وعمليات  الق�رشية  والختفاءات 

من  الأفراد  حرمان  مت  حيث   , اإ�سطهاد  تعترب  اأن  ميكن  الأعمال  هذه  من  عدد  وهناك  العزل.  املدنيني  قتل  يف 

 .
21

املفرت�سة اأو  الفعلية  ال�سيا�سية  انتماءاتهم  اإىل  اأحيانًا  ا�ستنادا  الأ�سا�سية  احلقوق 

روما  نظام  من  ال�سابع  املادة  مبوجب  الإن�سانية,  �سد  جرائم  تعريف  حتت  تقع  اخلطرية  النتهاكات  هذه 

22
الدولية: اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي 

ارتكب  الإن�سانية« متى  التالية »جرمية �سد  الأفعال  اأي فعل من  الأ�سا�سي, ي�سكل  النظام  1- لغر�ص هذا 

بالهجوم: علم  وعن  املدنيني,  ال�سكان  من  جمموعة  اأية  �سد  موجه  منهجي  اأو  النطاق  وا�سع  هجوم  اإطار  يف 

العمد؛ القتل  )اأ( 

)ب( الإبادة؛

21 املادة 7 )ح( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية. 

22 مل ت�سدق �سوريا على نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ال�سرتقاق؛ )ج( 

لل�سكان؛ الق�رشى  النقل  اأو  ال�سكان  اإبعاد  )د( 

الأ�سا�سية  القواعد  يخالف  مبا  البدنية  احلرية  من  اآخر  نحو  اأي  على  ال�سديد  احلرمان  اأو  ال�سجن  )هـ( 

الدويل؛ للقانون 

التعذيب؛ )و( 

اأو  الق�رشي,  التعقيم  اأو  الق�رشي,  احلمل  اأو  البغاء,  على  الإكراه  اأو  اجلن�سي,  ال�ستعباد  اأو  الغت�ساب,  )ز( 

اخلطورة, من  الدرجة  هذه  مثل  على  اجلن�سي  العنف  اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  اأي 

اإثنية  اأو  اأو قومية  اأو عرقية  اأو جمموع حمدد من ال�سكان لأ�سباب �سيا�سية  اأية جماعة حمددة  )ح( ا�سطهاد 

اأو لأ�سباب اأخرى من امل�سلم   ,3 اأو متعلقة بنوع اجلن�ص على النحو املعرف يف الفقرة  اأو دينية,  اأو ثقافية 

باأية  اأو  الفقرة  هذه  يف  اإليه  م�سار  فعل  باأي  يت�سل  فيما  وذلك  يجيزها,  ل  الدويل  القانون  باأن  عامليا 

املحكمة؛ اخت�سا�ص  يف  تدخل  جرمية 

لالأ�سخا�ص؛ الق�رشي  الختفاء  )ط( 

العن�رشي؛ الف�سل  جرمية  )ي( 

اأذى  يف  اأو  �سديدة  معاناة  يف  عمدا  تت�سبب  التي  املماثل  الطابع  ذات  الأخرى  الالاإن�سانية  الأفعال  )ك( 

البدنية؛ اأو  العقلية  بال�سحة  اأو  باجل�سم  يلحق  خطري 

:1 الفقرة  لغر�ص   -2

الرتكاب  يت�سمن  �سلوكيا  نهجا  املدنيني«  ال�سكان  من  جمموعة  اأية  �سد  موجه  »هجوم  عبارة  تعنى  )اأ( 

اأو  دولة  ب�سيا�سة  عمال  املدنيني,  ال�سكان  من  جمموعة  اأية  �سد   1 الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  لالأفعال  املتكرر 

ال�سيا�سة؛ لهذه  تعزيزا  اأو  الهجوم,  هذا  بارتكاب  تق�سى  منظمة 

لقوات  قيادة  اأعلى  باعتباره  الأ�سد  ب�سار  �سخ�ص  يف  يتمثل  القيادي  الت�سل�سل  يف  م�سئولية  الأكرث  الطرف 

من  حما�سبة  يجب  واملدنيني.  املتظاهرين  قتل  وتنظيم  تخطيط  م�سئولية  يتحمل  اأن  ويجب  املتورطة,  الأمن 

للعدالة. وتقدميهم  عليها  حر�سوا  اأو  عليها  ح�سوا  اأو  �سهلوها  اأو  بها  اأمروا  من  واأي�سًا  اجلرائم,  نفذوا 

ال�سورية  احلكومة  اأن  بو�سوح  يظهر  اجل�سيمة  اجلرائم  هذه  تنفيذ  يف  املختلفة  القوات  بني  التن�سيق  اإن 

ال�سوري. ال�سعب  �سد  القمع  لهذا  خططت 

2. تو�سيات

حتث الفيدرالية الدولية ال�سلطات ال�سورية باأكملها على:

حقوق  انتهاكات  لرتكاب  حد  وو�سع  املدنيني,  �سد  والعنف  القوة  ل�ستخدام  الفوري  •الإيقاف  	

الدويل. الإن�ساين  القانون  وانتهاكات  الإن�سان 

ال�سطرابات. بدء  منذ  واملحتجزين  املعتقلني  كل  عن  •الإفراج  	

الظروف. اأي ظرف من  ال�سلمي حتت  التجمع  •احرتام احلق يف  	
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البالد. داخل  اإىل  بها  والعاملني  الإغاثة  ووكالت  والإن�سانية  الطبية  لالإمدادات  الآمن  املرور  •�سمان  	

•متكني مراقبني �سوريني ودوليني حلقوق الإن�سان من دخول كل اأماكن الحتجاز يف �سوريا, وبالتحديد  	

جمل�ص  لقرار  تطبيقًا  املتحدة  الأمم  يف  الإن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  من  املبعوثة  احلقائق  تق�سي  مهمة 

.2011 اأبريل   29 يف  ال�سادر  اإن�سان\قرار\�ص-16\1  حقوق  ا\مفو�سية  الأمن 

تطالب الفيدرالية الدولية اأع�ساء جمل�ص الأمن الدويل بالتايل:

التدخل لتطبيق الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة, وممار�سة م�سئوليتهم يف احلماية وفقًا للقمة العاملية 

على: ت�ساعد  قرارات  وتبني  املدنيني,  وحماية  الإن�سانية  �سد  اجلرائم  مرتكبي  ومالحقة  ملنع   ,2005 يف 

-ب من نظام روما  • 	13 باملادة  الدولية عماًل  اجلنائية  العام للمحكمة  املدعي  اإىل  املوقف يف �سوريا  اإحالة 

�سا�سي. الأ

غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  �سوريني  مل�سئولني  اأو  ل�سوريا  ال�سالح  نقل  اأو  بيع  اأو  اإمداد  على  حظر  •فر�ص  	

مبا�رش.

املذكورة وتقدميها حلظر �سفرهم وجتميد  النتهاكات  امل�سئولة عن  وال�سلطات  بامل�سئولني  قائمة  •اإعداد  	

القت�سادية. ومواردهم  املالية  اأر�سدتهم 

تطالب الفيدرالية الدولية جامعة الدول العربية والحتاد الأوروبي بالتايل:

هذه  ومطالبة  ال�سورية,  ال�سلطات  قبل  من  املدنيني  �سد  للقوة  املفرط  لال�ستخدام  العلنية  •الإدانة  	

دخول  من  احلقائق  تق�سي  ومهام  الإن�سانية  امل�ساعدات  ومتكني  لالنتهاكات,  حد  بو�سح  ال�سلطات 

البالد.

الدولية. اجلنائية  املحكمة  اإىل  �سوريا  يف  الو�سع  لإحالة  الأمن  جمل�ص  قرار  •م�ساندة  	
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ملحق اأ

قائمة بالأطفال واملراهقني الذين قتلوا يف الأحداث اعتبارًا من 3 يوليو 2011

من اإعداد مركز دم�سق لدرا�سات حقوق الإن�سان.

 2011-6-3 يوم  ا�ست�سهد  حماة  من  �سنة,   15 النبهان,  احمد   .1

 2011-6-3 يوم  ا�ست�سهد  حماه  من  13�سنة,  مظلوم,  احمد   .2

 2011/6/3 ا�ست�سهد يوم  3. ع�سام فرج, من حماه, 

2011-6-2 ا�ست�سهد يوم  الر�سنت,  �سنة, من حم�ص:   13 الدين,  5. حممود عز 

2011-5-31 ا�ست�سهدت بر�سا�سة يوم  احلراك,  11 �سنة, من  درعا:  القداح,  6. ملك منري 

كان  بينما  حتّركت  لأنها  النار  عليها  الأمن  اأطلق  الر�سنت,  حم�ص:  من  �سنوات,   4 �سخدو,  ح�سان  مروه   .7

2011-5-31 يوم  منزلهم  يفت�ص  الأمن 

 2011-5-29 يوم  اأمهما  مع  ا�ست�سهدا  الر�سنت,  حم�ص:  من  الكردي,  خديجة  طفلي   .8

مدر�سة  با�ص  على  النار  الأمن  اأطلق  عندما  ا�ست�سهدت  حم�ص,  من  �سنوات,   10 اخلطيب,  تي�سري  هاجر   .9

.2011-5-29 الوفد يوم 

حمزة   2011-5-27 يوم  ا�ست�سهد  �سورين,  معر  قرية  ادلب:  من  �سنة,   12 ر�سو,  حممود  بن  ابراهيم   .10

خلطيب ا

2011-5-21 الأمن يوم  ا�ست�سهد بر�سا�ص  العمار, من درعا: منر,  11. زهري عبد اهلل عو�ص 

 2011-5-20 ا�ست�سهد يوم  ال�سباع,  باب  , من حم�ص:  املعني بكر  12. احمد عبد 

-5-20 يوم  راأ�سه  يف  بر�سا�سة  ا�ست�سهد  ال�سباع,  باب  حم�ص:  من  �سنوات,   10 الأحمد,  ايهم   .13

2011

2011-5-20 ا�ست�سهد يوم  ادلب: كفروما,  15 �سنة, من   , 14. احمد جنار 

2011-5-20 ا�ست�سهد يوم  ادلب: كفروما,  �سنة, من   15 احل�سن,  15. احمد م�رش 

2011-5-17 يوم  ا�ست�سهد  ال�سنمني,  درعا:  من  �سنة,   17 ال�سامل,  اأمني  اأحمد   .16

 2011-5-20 يوم  ا�ست�سهد  امل�سيفرة,  درعا:  من  الزعبي,  احمد  ح�سام   .17

�سدره  يف  بر�سا�سة  قتل  ثم  وح�سي  لتعذيب  تعر�ص  امل�سيفرة,  درعا:  من  �سنة,   17 درعا,  طه  ح�سام   .18

يوم 2011-5-20

2011-5-20 يوم  بالر�سا�ص  ا�ست�سهد  درعا,  من  �سنة,   15 املحاميد,  يو�سف  فار�ص   .19

201-5-20 يوم  ا�ست�سهد  حم�ص,  من  لعائلته,  ووحيد  �سنة   15 البقاعي,  حممد   .20

2011-5-20 يوم  ا�ست�سهد  تلمن�ص,  ادلب:  من  �سنة,   14 احل�سني,  نا�رش  حممد   .21

2011-5-18 النار عليه يوم  الأمن  اأطلق  15 �سنة ومري�ص عقليًا, من درعا: احلارة,  22. فوؤاد فروخ, 

 2011-5-16 ا�ست�سهد يوم  14 �سنة, من درعا   , 23. حممد عا�سمي 

2011-5-16 بتاريخ  اأمها يف مقربة جماعية بدرعا  مع  24. وجدت طفلة �سغرية 

 2011/5/10 يوم  ا�ست�سهد  جا�سم,  درعا:  من  اجلاهل,  ح�سني   .25
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 2011-5-10 يوم  ا�ست�سهد  جا�سم,  درعا:  الدعاي�سة,من  عائلة  من  طفل   .26

اخلبز  ل�رشاء  ذاهبا  كان  بينما  دبابة  بر�سا�ص  ا�ست�سهد  داعل  درعا:  من  �سنة,   13 العا�سمي,  املطلق  متام   .27

يوم  2011/5/8

2011-5-8 ا�ست�سهد يوم  باب عمرو,  12 �سنة, من حم�ص:  الأحمد,  قا�سم زهري   .28

  2011-5-6 ا�ست�سهد يوم  اخلالية,  �سنة, من حم�ص:   12 29. عامر مراد, 

 2011-5-6 الأمن يوم  ا�ست�سهد بر�سا�ص  باب عمرو,  �سنة, من حم�ص:   12 الغنطاوي,  اهلل  30. عبد 

 2011-5-6 يوم  �سدره  يف  بر�سا�سة  ا�ست�سهد  حم�ص  من  �سنة,   16 رجوب,  املطلب  عبد  عمار   .31

 2011/5/6 يوم  ال�سبيحة  بر�سا�ص  ا�ست�سهد  اخلالية,  حم�ص:  من  �سنوات,   5 ال�سيادي,  حمزه  متام   .32

 2011/5/6 يوم  الأمن  بر�سا�ص  ا�ست�سهد  الفل�سطيني,  الرمل  الالذقية:  من  �سنة,   17 ترك,  با�سل   .33

2011-4-29 يوم  ا�ست�سهد  الالذقية,  من  خزندار,  علي  حممد   .34

2011-4-29 التعذيب يوم  ا�ست�سهد حتت  اجليزة,  �سنة, من درعا:   13 اخلطيب,  اأحمد  35. حمزة 

يوم  منزلها  يف  وهي  قنا�ص  بر�سا�ص  ا�ست�سهدت  الالذقية,  من  �سنة,   14 بطيخ,  اجلليلي  عبد  رهف   .36

2011-4-29

و�سلم   ,2011-4-29 يف  التعذيب  حتت  ا�ست�سهد  �سيدا,  درعا:  من  �سنة,   13 اخلطيب,  احمد  �سالح   .37

 2011-5-24 يوم  لأهله  جثمانه 

2011-4-29 يوم  ا�ست�سهد  معلة,  تري  حم�ص:  من  �سنة,   12 برغ�ص,  ال�سالم  عبد   .38

 2011-4-28 يوم  ا�ست�سهدت  درعا,  من  بجبوج,  ابراهيم  هديل   .39

2011-4-26 يوم  ا�ست�سهدت  �سيدا  درعا:  من  �سنوات,   7 الرفاعي,  ابراهيم  جمد  الطفلة   .40

 2011-4-25 ا�ست�سهد يوم   15 �سنة, من درعا,  البتك,  41. �سيزار عماد 

ل�رشاء  ذاهبا  كان  بينما  ر�سا�سات  باأربع  الأمن  قتله  دوما,  دم�سق:  ريف  من  �سنة,   12 القادري,  حممود   .42

2011-4-25 اخلبز يوم 

2011-4-24 يوم  ا�ست�سهدت  جبلة  الالذقية:  من  الغا,  منال   .43

2011-4-23 يوم  ا�ست�سهد  برزة,  دم�سق:  من  �سنة,   16 الطبي�ص,  مازن  حممد   .44

 2011-4-23 ا�ست�سهد يوم  �سنة, من ريف دم�سق: جوبر,   15 يا�رش كعدان,  ب�سري   .45

2011-4-23 ا�ست�سهد يوم  �سنة, من درعا: نوى,   17 العمارين,  ابراهيم يو�سف  فادي حممد   .46

2011-4-22 يوم  ا�ست�سهد   , املع�سمية  دم�سق:  ريف  من  �سنوات,   8 هزاع,  نعيم  �سياء   .47

-4-22 يوم  ع�سكري  حاجز  على  ا�ست�سهد  داريا  دم�سق:  ريف  من  �سنة,   17 ال�سعار,  ب�سار  معتز   .48

2011

2011-4-22 بيتها يوم  القنا�سة وهي يف  قتلها  7 �سنوات, من دم�سق: برزة,  اإ�رشاء يون�ص,   .49

 2011-4-22 ا�ست�سهد يوم  الإمام,  �سنة, من حماه: طيبة   11 ال�سهوان,  50. عالء جمال 

 2011-4-22 ا�ست�سهد يوم  ارزع,  10 �سنوات, من درعا:  اياد عو�ص �سهاب,   .51

2011-4-22 10 �سنوات, من درعا: ازرع, ا�ست�سهد يوم  اياد منر,   .52

 2011-4-22 ا�ست�سهد يوم  ارزع  11 �سنة, من درعا:  العبيد,  اأنور فا�سل   .53

2011-4-22 ا�ست�سهد يوم  ازرع,  احللقي, من درعا:  54. ح�سان علي 

 2011-4-22 ا�ست�سهد يوم  ارزع,  7 �سنوات, من درعا:  ابراهيم حمودة,  55. موؤمن 
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2011-4-22 يوم  ا�ست�سهد  تلدو,  حم�ص:  من  �سنة,   14 املحمد,  حممد   .56

 2011-4-22 ا�ست�سهد يوم  �سنة, من حم�ص,   17 معتز روبا,   .57

 2011-4-17 ا�ست�سهد يوم  �سنة, من حم�ص,   17 اأحمد متيم,   .58

 2011-4-17 يوم  ا�ست�سهد  تلبي�سة  حم�ص:  من  �سنة,   17 يحيى,  كمال   .59

2011/4/8 يوم  للدموع  امل�سيلة  بالغازات  اختنق  درعا,  من  واحدة,  �سنة  عللوه,  ب�سري  �سالح   .60

2011-4-8 بتاريخ  ا�ست�سهد  حم�ص,  �سنه,   11 اخلطيب,  حممد  �سياء   .61

يوم  ب�سكني  ال�سبيحة  احد  طعنه  ال�سمكة,  ب�ستان  الالذقية:  من  �سنة,   17 بيازيد,  اهلل  عبد  م�سطفى   .62

2011-3-26

2011-3-25 ا�ست�سهدت يوم  17 �سنة, من درعا,  اأكراد,  نايف  63. �سبتة 

201-3-25 يوم   ر�سا�سات  بعدة  ا�ست�سهد  ال�سنمني,  درعا:  من  �سنة,   15 الذياب,  مهند   .64

منزلها  �رشفة  على  وهي  الأمن  بر�سا�ص  ا�ست�سهدت  درعا,  من  �سنة,   11 امل�ساملة,  قا�سم  حممد  ابت�سام   .65

يوم 20-3-23 

 2011-3-23 يوم  ا�ست�سهد  احلارة,  درعا:  من  17�سنة,  قمب�ص,  �سمري   .66

2011-3-20 يوم  للدموع  امل�سيلة  بالغازات  اختنق  درعا  من  �سنة,   14 م�ساملة,  منذر  موؤمن   .67

وفيها  الب�ساتني  اأحد  يف  جثته  الأهايل  وجد  املدينة  اجتياح  بعد  بانيا�ص,  من  �سنة,   15 ر�سوان,  احمد   .68

ر�سا�ستني. 

الأمن  فرع  يف  التعذيب  حتت  ا�ست�سهد  حم�ص,  من  �سنة,   16 خطيب,  يحيى  �سياء   .69

بالر�سا�ص. ا�ست�سهد  درعا,  من  اخلا�سة,  الحتياجات  ذوي  من  وهو  �سنة   16 الفرقان,  خليل  �سياء   .70

الأمن بر�سا�ص  ا�ست�سهد  درعا  من  �سنة,   12 عيا�ص,  اأحمد  حممد   .71
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ملحق ب

اأ�سماء ال�سحايا املعاقني لقمع ال�سلطات ال�سورية, اعتبارًا من 25 يونيو 2011

. • 	2011 يونيو   25 يف  الأمن  بر�سا�ص  ا�ست�سهد  ذهنيا,  معاق  �سنة,   13  ,
23

الك�سوة علوي  ر�سوان  ر�سا 

يونيو.  • 	10 يف  الأمن  بر�سا�ص  قتل  بالفالج,  م�ساب  درعا,  احلريري,  عليان  غازي  اإ�سماعيل  عدنان 

املوت. يونيو وُعذب حتى   • 	4 معاق, من حم�ص, قب�ص عليه يف  اخلالدي,  ال�سالح  اأمين 

يونيو.  • 	1 يف  الأمن  بر�سا�ص  قتل  بالفالج,  مري�ص  الر�سنت,  حم�ص,  من  عامًا,   40 العمار,  عدنان  ر�سا 

حني  وقتلته.  مايو   • 	23 يف  املخابرات  عليه  قب�ست  ذهنيًا,  معاق  الق�سري,  حم�ص,  من  امل�رشي,  اأحمد 

منتزعة. احليوية  اأع�ساوؤه  وجدت  اأ�رشته  ت�سلمته 

• مايو. 	19 الأمن يف  15 �سنة, درعا, معاق ذهنيًا, قتل بر�سا�ص  فوؤاد فروخ, 

• مايو,  	23 18 �سنة, من درعا, معاق ذهنيًا, اختطف من م�ست�سفى درعا وقتل يف  اأبو زيد,  مر�سد راكان 

جثته. ت�سلم  عند  منتزعة  احليوية  اأع�ساوؤه  اأ�رشته  وجدت 

قتلته  املحا�رشة,  لدرعا  الطعام  نقل  يف  �سارك  اأ�سم,  اأبكم  درعا,  من  �سنة,   • 	16 الفرقان,  خليل  �سياء 

اأبريل.  29 نريان اجلي�ص يف 

يف  الأمن  بر�سا�ص  قتل  حني  اخلبز  يبتاع  كان  واأ�سم,  اأبكم  دوما,  دم�سق,  من  �سنة   • 	12 القادري,  حممد 

اأبريل.  25

اأ�سماء امل�سنني من �سحايا قمع ال�سلطات ال�سورية, اعتبارًا من 21 يونيو 08-2011-

18

• يونيو 	21 البي�سة, قتل على باب بيته يف  75 عامًا, من حم�ص,  )اأبو راتب(,  حممد راتب اجلودي 

• يونيو. 	16 اإدلب يف  القعدان, من حماة, قتل يف طريقة لقرية فريكة يف  اأحمد 

• يونيو. 	11 النعمان, قتل يف  اإدلب, معرة  60 عامًا, من  الإبراهيم,  حممد عبد اهلل 

• يونيو. 	8 الع�سور, قتل يف  60 عامًا, من حم�ص, تل  فداء اخل�رش, 

يونيو.  • 	4 يف  ال�سغور  ج�رش  على  للجي�ص  غارة  يف  قتلت  ال�سغور,  ج�رش  اإدلب,  من  ق�سعلي,  راقية 

يونيو.  • 	3 يف  القرية  على  اجلي�ص  هجوم  يف  قتل  التلبي�سة,  حم�ص,  من  عامًا,   85 الظاهر,  نايف 

يونيو.  • 	3 يف  القرية  على  اجلي�ص  هجوم  يف  قتل  التلبي�سة,  حم�ص,  من  عامًا,   60 املروان,  حممد 

• يونيو. 	2 اجلي�ص منزله يف  اقتحم  الر�سنت, مات من اخلوف حني  110 عامًا, من حم�ص,  الديخ,  اأحمد 

التعذيب  من  ومات  مايو   • 	24 يف  عليه  قبل  امل�سيفرة,  درعا,  من  عامًا,   74 الزغبي,  الرحمن  عبد  حممود 

يومني. بعد 

http://www.youtube.com/watch?v=KdUwE77r3yM  23 انظر
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التعذيب بعد يوم  • مايو ومات من  	24 75 عامًا, من درعا, امل�سيفرة, قب�ص عليه يف  حممد حم�سن الزغبي, 

واحد.

• مايو. 	17 الأمن يف  78 عامًا, من حم�ص, قتل بر�سا�ص  العقري,  رامز 

• مايو. 	17 الأمن يف  74 عامًا, حم�ص, قتل بر�سا�ص  )اأبو مازن(,  وليد هنوف 

اأطفاله  من  ثالثة  مع  جماعية  مقربة  يف  جثته  على  عرث  درعا,  من  عامًا,   • 	60 زيد,  اأبو  ح�سن  الرزاق  عبد 

يف 15 مايو.

خم�سة  بعد  التعذيب  من  ومات  مايو   • 	24 يف  عليه  قب�ص  درعا,  من  عامًا,   60 ال�سي�سنة,  عقيل  رزق 

اأيام.

اأبريل.  • 	28 85 عامًا, من درعا, قتلته قوات اجلي�ص يف هجوم على قريته يف  اأبو زيد,  اأبو �سعالن حم�سن 

اأبريل.  • 	24 ال�سبيحة يف يوم  قتله  عامًا, من جبلة,   60 الدين,  نا�رش  الرحمن  عبد 

 • 	22 امل�سجد يف  اأثناء خروجه من  ازرع, قتل يف  70 عامًا, من درعا,  )اأبو منري(,  الغفار حممد �سليمان  عبد 

اأبريل.

اأبريل.  • 	9 عامًا, من درعا, قتل يف   63 امل�سلمة,  مو�سى �سالح 
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قائمة املتوفني من 18 مايو اإىل 29 يونيو 2011, اإعداد »جلنة �سهداء الثورة«



الرحيم الرحمن هللا بسم

 اذار 15 ثورة شهداء لجنة

ابطال قائمة هي انما و ارقام او اسماء قائمة فقط ليست انها

مؤكد أمر شهيد وجود لكن و منه التأكد يتم لم الشهيد اسم أن تعني* االسم على العالمة هذه:  مالحظة
مؤكد غير التاريخ أن تعني** االسم على العالمة هذه 

مؤكد غير المكان أن تعني**  المدينة على العالمة هذه
مالحظات المدينة االسم رقم التاريخ

آذار 18

درعا الحريري أيهم 1
درعا الجوابرة قطيش محمود 2

ً 14 عمره للدموع المسيل الغاز استنشاق من توفي و عاما درعا المسالمة مؤمن منذر 3
درعا عياش عبدالوالي حسام 4

آذار 19

آذار 18 يوم بها أصيب التي بجراحه متأثراً توفي درعا الكراد الشحادة محمد عدنان 5

آذار 20

الكراد الغني عبد احمد رائد 6
درعا الكراد أحمد رأفت 7

آذار 23

درعا ابازيد علي إياد 8
)الصيرة( درعا أبازيد نايف معاذ 9

درعا أبازيد حسين نايف 10
درعا المسالمة الوالي عبد عمر 11
درعا أبوعون محمد 12
درعا نبوت أبو عزيز 13

عاما 30 درعا نبوت أبو بالل 14
درعا نبوت أبو حميد 15
درعا أبونبوت محمد أحمد 16

)الحراك( درعا أبوصافي فواز أحمد 17
)غزالة خربة( درعا زايد ابو معتز 18

)الحراك( درعا العدوي وهيب 19
درعا الكراد الغني عبد 20

)الحراك( درعا الفاضل طالل 21



درعا الغول أمير وسام 22
درعا الحمادي أحمد منذر 23

)غزالة خربة( درعا الحميدي زكريا 24
)عتمان( درعا الحاري إبراهيم 25
)الصيرة( درعا الحريري عبدالرحمن محمد 26
)علما( درعا الحريري احمد عمر 27
)الحراك( درعا الحريري حسن رامي 28
)لصيرة( درعا الحريري عبدالرحمن صالح 29

درعا الحمصي أحمد رائد 30
)الحارة( درعا الجراد هللا عبد 31

عاما 47 )الحارة( درعا الجراد رشرش محمد 32
درعا الكردي محمد عيسى 33
درعا الكراد مفدي محمود مالك 34
درعا المحاميد سعد عباس 35

المحاميد سعد عباس إبن درعا المحاميد سعد عباس خالد 36
درعا المحاميد غصاب علي. د 37
درعا المحاميد غسان 38
درعا المحاميد حاتم 39
درعا المحاميد هللا عبد خالد 40
درعا المحاميد مصعب 41
درعا 42 المحاميد العيون أبو احمد محمد

)علما( درعا المسالمة الناصر عبد 43
درعا المسالمة أشرف 44
درعا المسالمة حامد 45

منزلها شرفة على هي و نار إلطالق تعرضت. سنة 11 درعا 46 المسالمة قاسم محمد ابتسام
درعا المسالمة ماهر 47
درعا المسالمة طاهر 48

)حمص( تلكلخ قرية من مجند درعا المصري خالد الكريم عبد 49
ولد و بنتان لديه, مدني مهندس. سنة40 )البلد-  السد حي( درعا المصري صالح العزيز عبد أشرف 50

)غزالة خربة( درعا المصري فارس فادي 51
درعا 52 المقداد صفوان نورس
درعا المقداد منوخ يوسف ثائر 53

)علما( درعا المقداد الرؤوف عبد يوسف 54
درعا النعسان إبراهيم 55

)طفس( درعا الرواشدة علي 56
)الحراك( درعا السالمات أحمد محمد 57
)الحراك( درعا السالمات علي محمد 58
)الحارة( درعا الشمري قنبس حواش رنس منذر 59

سنة 22 )الحارة( درعا عمرو منذر 60
)علما( درعا داغر دياب محمود 61

درعا دلوع مصطفى محمد 62
)غزالة خربة( درعا فارس نضال 63



)الحراك( درعا جربوعي جمال 64
)غزالة خربة( درعا زايد أبو معتز 65

)الحارة( درعا قنبس منذر 66
)الحارة( درعا قنبس سمير 67

درعا قطيفان أيمن 68
درعا زطيمة أيمن خليل 69
درعا 70 المرة حامد 

)إنخل( درعا الشمري ضياء 71

آذار 25

سنة14 درعا األكراد نايف صيتة 72
)الصنمين( درعا العتمة محمد قاسم 73
)الصنمين( درعا الحمودي معمر محمد 74
)الصنمين( درعا العباد سمير 75
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سيارتهم في النار إلطالق تعرضوا أشقاء 3 )داريا( دمشق الدين عز محمود 371
سيارتهم في النار إلطالق تعرضوا أشقاء 3 )داريا( دمشق الدين عز مازن 372

سنة30 )النشابية( دمشق بتول حيدر عبدو أيمن 373
سنة26 )النشابية( دمشق 374  درويش حمادة محمود
سنة25 )النشابية( دمشق 375 قالع فوزي هللا عبد
سنة25 )النشابية( دمشق 376 قالع جبر حسن
سنة24 )النشابية( دمشق 377   قالع الرحمن عبد محمد
سنة25 )النشابية( دمشق 378   القالع طالل سليم
سنة28 )النشابية( دمشق 379 زيدالني إسماعيل زكريا

رقيب )شميسة قرية مصياف( حماة من. ولدان لديه و متزوج درعا عبود محمود حاتم 380
)إزرع( درعا الجرد سليمان مفلح محمد 381
)إزرع( درعا الموسى إبراهيم مهند 382

سنة 15 )إزرع( درعا الحلقي علي حسان 383
)إزرع( درعا الحريري بهجت سفيان 384
)إزرع( درعا الحريري القنص موفق طاهر 385

)الغربية المليحة( درعا الحراكي محمد أسامة 386
)إزرع( درعا الحروب سفيان 387

درعا الجناد عالء 388
درعا المسالمة مكحل موسى فراس 389
درعا 390 المعطي حسين محمد
درعا النوفلي خالد 391

)إزرع( درعا القالب حسين إبراهيم 392



)إزرع( درعا السالم لؤي 393
)إزرع( درعا الشوحة بالل 394

سنة 9 )إزرع( درعا العبيد فاضل أنور 395
)إزرع( درعا العبيد محمد جاسم 396
)إزرع( درعا السالم اسماعيل أيهم 397
)إزرع( درعا السالم محمد الحمود إبراهيم خليل 398

درعا الشقران أحمد محمد 399
درعا الشقران أحمد أيمن 400
درعا الشقران أحمد 401
درعا عياش شادي 402
درعا محاميد أنس 403
درعا القطيفان شحادة أحمد 404

)إزرع( درعا الزعبي أنس 405
سنوات 7-10 )إزرع( درعا حمودة إبراهيم مؤمن 406
سنوات 10 )إزرع( درعا شهاب عوض إياد 407

المسجد من خروجه بعد قتل.  سنة 70 )إزرع( درعا )منير أبو( شهادة سليمان محمد الغفار عبد 408
)إزرع( درعا سليمان محمد نزار 409
)إزرع( درعا سليمان محمد سفيان 410
)إزرع( درعا ذياب علي محمد 411

دوما الدروبي  خلدون 412
دوما الديرواتي محمد 413
دوما الساعور خالد محمد 414

دوما مجند 415 الصالح فوزي مناف
دوما عبادي محمد 416
دوما شهاب بالل 417

حماة البلوشي خالد 418
حماة الخضري براء 419
حماة الخضري يمان 420
حماة الخراط محمد 421
حماة الحالق محمد زكريا 422
حماة خميس حسن علي 423
حماة خليف محمد 424
حماة عدي محمد 425
حماة 426 سوتل صهيب

حماة من. عازب. 1981 مواليد )عمرو باب( حمص عيسى سيمون 427
حمص عطار صبحي 428

سنة 22 )تلذهب( حمص الفردوس الرحمن عبد 429
.الكحيل محمد الشهيد انقاذ محاوال استشهد.أطفال 3 .1976 )سباع باب-  الخالدية( حمص الحراكي فواز 430

)عمرو باب( حمص الجوري محمود 431



سنة 25 )الخالدية( حمص الكحيل بسام محمد 432
سنة 14 )تلذهب( حمص المحمد أحمد محمد 433

)القصير( حمص العمر جدوع 434
النعيم قبيلة حمص السلوم خليفة عمار 435

)عمرو باب( حمص الشيخ خصير محمد 436
حمص بحلق شادي 437

)الخالدية( حمص حمود شدوان 438
حمص )يونس( حسن حاج سامي 439

)عمرو باب( حمص كاخيا أنس 440
سنة 32 )كفرالها( حمص اللو رضوان محمد 441

حمص مشيعل ناظم جهاد 442
)تلذهب( حمص عرابي عالء 443

سنة 17 )الخالدية( حمص روبا معتز 444
حماه:  االصل.سنة 14 حمص سهوان جمال عالء 445

الالذقية عبيد الرزاق عبد 446

زملكا عربيني اسعد وائل 447
زملكا المملوك الدين بهاء أحمد 448
زملكا احمدالنداف الدين عز 449
زملكا الفتال ماجد محمد 450

نيسان 23

)صيدا( درعا 451 البرم ياسين محمد
)صيدا( درعا 452 الرفاعي محمود 
)صيدا( درعا مجارير محمد ياسين 453

سنة21 )صيدا( درعا 454 ياسين محمد ياسين
)مسكين الشيخ( درعا 455 الحريري أحمد عمر
)مسكين الشيخ( درعا 456 الحسين أمجد
)مسكين الشيخ( درعا 457 عوض أمجد 

)ابطح( درعا 458 النصيرات ياسر 
سنة17 )نوى( درعا 459 عمارين محمد فادي

)نوى( درعا الصقر ماجد 460
)نوى( درعا 461 عمارين محمد
)نوى( درعا 462 دهيس قاسم فادي
)نوى( درعا 463 صدر محمد ماهر
)نوى( درعا 464 ذيب قاسم خالد
)داعل( درعا 465 العاسمي )متعب محمد ( إبراهيم
)داعل( درعا قنبر جمال 466
)داعل( درعا 467 عوير باسل 

درعا 468 الزعبي محمد



درعا الجنادي عالء 469

نيسان 22 يوم بها أصيب التي بجراحه متأثراً توفي )عمرو باب( حمص 470 البقاعي صياح محمد

سنة 47 )برزة( دمشق 471 أندورة خليل أحمد
)برزة( دمشق درويش احمد 472
)برزة( دمشق 473 كعدان بشير

سنة 44 )برزة( دمشق 474 شافعة قاسم علي
)برزة( دمشق طافش محمد 475
)الضمير( دمشق 476 عيسى أحمد حسن
)الضمير( دمشق هنيدي إحسان ساطع 477
)سراقب( دمشق **الكرش لطفي 478
)سراقب( دمشق **النجار ماهر 479
)سراقب( دمشق **ضبيان محمد 480
)سراقب( دمشق **دوماني بالل 481
)سراقب( دمشق ** جمعة حسام 482

دوما الريس علي نذير 483
دوما 484 الطبجي أحمد
دوما 485 شهاب يوسف حسان
دوما صيداوي خالد 486

نيسان 24

حامل هي و بيتها في قنصت جبلة االغا منال 487
جبلة المصري امين 488
جبلة الصعيدي )حسن( عبدالرحمن 489
جبلة الشب منتهى 490
جبلة دعبل وضاح 491
جبلة دنين باسم 492

سنة60 جبلة 493 الدين ناصر الرحمن عبد
جبلة الدين ناصر إبراهيم 494
جبلة غزال جميل 495
جبلة حرير سارية 496
جبلة جمعة رضوان 497
جبلة عبيد الرزاق عبد 498

اسعافه من االمن قوات لمنع مات جبلة السنغري حسن 499
جبلة صهيوني حسن 500

صهيوني حسن شقيق جبلة ************ صهيوني 501

حمص القاسم محمد أحمد 502



. )النعمان معرة( إدلب:  االصل *** القريزالعلوش ياسر تامر 503

نيسان 25

درعا أبازيد الرشيدات مصطفى عبدالرحمن 504
درعا أبازيد سليم فادي 505
درعا أبازيد احمد سمير 506
درعا نبوت ابو متعب جمال 507
درعا اكراد جدعان باسل 508

ياسر اخ درعا اكراد تيسير 509
تيسير اخ درعا اكراد ياسر 510

سنة37 )النعيمة(درعا العبود جمعة محمد أحمد 511
سنة50 درعا العبود حسن نواف 512
سنة22 )النعيمة(درعا عبود عمر 513
فلسطيني االصل درعا االحمد سمير علي 514

درعا البدر سيف عمر 515
سنة15 درعا البتك عماد شيراز 516

درعا الحمادي فوزي حسام 517
فلسطيني االصل درعا الحسين ياسر 518

درعا الجهماني عبده جهاد 519
درعا اللو عمران محمد 520
درعا المسالمة محمد احمد 521
درعا المسالمة إبراهيم فؤاد 522
درعا المسالمة رجا غسان 523
درعا المسالمة إبراهيم هيثم 524
درعا المسالمة هللا العودة مهند 525
درعا المصري محمود باسل 526
درعا المصري محمود رائد 527
درعا المحمد علي خالد 528
درعا 529 النعيمي سرحان محمد احمد
درعا الرشيد فاعور محمد 530

سنوات6 )صيدا(درعا 531 الرفاعي إبراهيم مجد
سنة29 )الشرقي الكرك( درعا الترك مصطفى عصام 532

درعا الترك جمال 533
سنة 37.طفالن له.سنة 15 من سوريا في مقيم اردني درعا الوشاحي اللطيف عبد 534

درعا عياش احمد زاهر 535
درعا بجبوج عبده جهاد 536
درعا دعيبس عبدالرزاق يوسف 537
درعا جمعة علي فراس 538
درعا زريقات محمد احمد 539

دوما القادري حسام 540



سنة 12.  الهله الخبز لشراء خرج. البكم و الصم من دوما القادري محمود 541

)آغا حسن قرية( حلب من مجند ******* علي منال الرزاق عبد محمد 542
)جردة تل قرية-  منبج( حلب من مجند ******* حجو محمود رمضان  543

)الجامع بستان قرية-  جبلة( الالذقية من أول  مالزم ******* إسماعيل يوسف فادي  544
)القاليع قرية-  جبلة( الالذقية من رقيب ******* محمود محمود فارس  545

)القريتين (حمص من. عازب. 1981 مواليد رقيب ******* هللا عبد عبدو محمد  546
أول رقيب )رسالن حاموش قرية( طرطوس من ******* محمد علي أحمد 547

مجند )الجريسية قرية( الرقة من. 1991 مواليد درعا الصالح رياض حسن 548
رقيب )الغمر جابرية-  عامودا( الحسكة من. عازب. 1989 مواليد )الصنمين( درعا اليوسف أحمد هللا عبد 549

الخطأ طريق عن ذلك كان لهم قيل السبب عن اهله سأل عندما و الضاحية طريق على أمني حاجز على مقتله بعد استشهد )برزة( دمشق زهراوي مناف 550

نيسان 26

)البلليرمون( حلب من. عازب. 1991 مواليد مجند درعا عمر حاج عمر يحيى 551
)الرحى قرية( السويداء من. ولدان. متزوج. 1975 مواليد أول مساعد درعا حسان زيد صفوان  552
)بلقسة قرية( حمص من. ولدان متزوج. 1976 مواليد أول مساعد )نوى( درعا حرفوش سليمان فرزات  553

)عرب حوش( دمشق من. متزوج 1979 مواليد مساعد ******* جمعة حسين العزيز عبد 554
)جوبر( دمشق من مجند ******* شيباني باسم  555

)حديد الشيخ قرية-  عفرين( حلب من مجند ******* طوطي حسن زرادشت 556
)الدانا ناحية( إدلب من. ولدان لديه و متزوج. 1984 مواليد أول مالزم ******* ميا علي قدري أنور 557

)سراقب( إدلب. 1991 مواليد مجند ******* العبدو الكريم عبد غسان 558
)بسنقول قرية( إدلب من. عازب. 1983 مواليد مجند ******* المحمود محمد نضال 559

)نجران قرية( السويداء من. ولدان لديه و متزوج. 1973 مواليد رقيب ******* الدين زين حسن إياد 560
)السنيبلة قرية( الالذقية من رقيب ******* إسبر أسعد مالك 561

رقيب )حلفايا-  محردة( حماة من. 1991 مواليد درعا السليمان قدور العزيز عبد موسى 562
عريف )القحطانية ناحية العرجة قرية( الحسكة من. عازب. 1991 مواليد درعا الجريص محمد وائل 563

أول مالزم )الموعة قرية( حماة من. عازب. 1983 مواليد ******* إبراهيم خضر سعيد 564
أول رقيب )بعرين قرية( حماة من. 1982 مواليد ******* عبيدو فايز عالء 565

رقيب )الرملة جب قرية( حماة من. ولدان لديه و متزوج. 1980 مواليد ******* مسلم نواف رؤوف 566
رقيب )شطحة قرية( حماة من. بنت لديه و متزوج. 1986 مواليد ******* عثمان وردان 567

أول مساعد )القدموس( طرطوس من. 1980 مواليد ******* جنود علي عمار 568
شرطي )بدر الشيخ( طرطوس من. متزوج. 1983 مواليد ******* سالمة محمد سمير 569

متطوع شرطي  الزور دير من. عازب. 1988 مواليد ******* الحنيت حسن عامر 570

* النبك الزراعي المهندس )فادي ابو( برو إبراهيم 571
* النبك برو إبراهيم ابن.بكالوريا برو إبراهيم محمد 572

برو إبراهيم ابن. دمشق جامعة حقوق ثالثة سنة * النبك 573 برو  إبراهيم شادي

نيسان 27



العباسيين جامع امام )القديمة المدينة( درعا عبدهللا جكال 574
26/04 يوم دفن.سنة19 )كحل( درعا القداح عبدهللا نشئت 575

درعا 576 القاضي هللا عبد
درعا الرفاعي محسن مؤيد 577
درعا طاهر حازم 578
درعا أبازيد حمادة أحمد ضياء 579

الالذقية الشاقر رباح 580
الالذقية بيازيد احمد 581
الالذقية دنورة محمود 582

.عازب. سنة 20 )الكعيبة قرية-  الباب( حلب من مجند درعا بوزان حجي أحمد 583
شرطي )السعن قرية السلمية( حماة من. عازب. سنة 21 )تلكلخ( حمص حمود خليل يوسف 584
أول مساعد  طرطوس من. ولدان لديه و متزوج. 1977 مواليد )تلكلخ( حمص عباس الكريم عبد حسن 585

نيسان 28

سنة85 درعا أبازيد شحادة عبدالمحسن شعالن أبو 586
درعا أبازيد الجابر احمد فؤاد 587
درعا أبازيد الجابر احمد مهند 588
درعا أبازيد العاقل محمود ياسر 589

)صيدا( درعا الغوازي حسين محمد مجدي 590
درعا الحزوم فواز رعد 591
درعا الجوابرة فيصل عصام 592
درعا الجوابرة مرشد نايف 593
درعا بجبوج إبراهيم هديل 594
درعا بجبوج يحيى خليل 595
درعا غزالن عامر محمد عيسى 596
درعا قطيفان علي )زاهر( زهير 597
درعا 598 شمو إبراهيم خديجة
درعا سويدان محمد مهند 599

)مضايا( دمشق عيسى معتز حسين 600
أول مساعد. )الطمارقية-  مصياف( حماة من. 1975 مواليد درعا شدود سليمان فادي 601

الخاصة القوات في مجند )العجل دير-  السلمية( حماة من. سنة 21 درعا الحزوم فواز رعد 602
رقيب )الميادين-  ذيبان قرية( الزور دير من. عازب. سنة 21 درعا الكدرو العلي شيحان المجيد عبد 603

)طواطحة-  البوكمال( الزور دير من. سنة21 درعا جدوع محمد فيصل 604
مجند )الجنوبي خنيز قرية( الرقة من. عازب. 1989 مواليد )مسكين الشيخ( درعا الحسن محمود حمود 605

أول مساعد )مصياف( حماة من. أطفال 3 لديه و متزوج. 1969 مواليد حمص سليمان محمود عماد 606
مجند )كرناز( حماة من. سنة21 ******** العلي مصطفى صدام 607

مجند ) البويض قرية( حماة من. عازب. سنة 21 ******** الهبوب هبوب حسن 608



نيسان 29

)الرستن( حمص عباس حسان 609
سنة21 )البياضة( حمص السمن ابو ماهر 610

حمص العنتر عبدالحسيب حسين 611
)الرستن( حمص العي احمد بسام 612
)الرستن( حمص االشتر قاسم عبدالرحمن 613
)الرستن( حمص االشتر عبدالحفيظ امين محمد 614
)الرستن( حمص الحميد عالوي محمد 615
)الرستن( حمص الحمصي محمد حسان 616
)الرستن( حمص علي الشيخ جمال عقاب 617
)الرستن( حمص الخطيب الرزاق عبد عمار 618
)التلبيسة( حمص النجار امين احمد 619
)التلبيسة( حمص القاسم علي 620

حمص الرجب احمد عبدالباسط 621
)التلبيسة( حمص الراشد خالد 622

معللة تير:  االصل )التلبيسة( حمص الريس خالد هيثم 623
سنة40 )الغنطو( حمص رستو صبحي صالح 624

)الخالدية( حمص من. عام 27  أول مالزم حمص الشويطي محمود عالء 625
)الرستن( حمص الطويل عمار محمود 626
)التلبيسة( حمص الطيخ سليمان احمد 627
)الرستن( حمص السمان عمار محمود محمد 628
)الرستن( حمص مشارقة علي محمد 629
)التلبيسة( حمص عسكر علي محمد 630

حمص ايوب سليمان محمد 631
حمص ايوب حسين محمد 632

سنة12 )بعلبة دير( حمص برغش عبدالسالم 633
سنة23 )التلبيسة( حمص حديد محمد أسامة 634

)الرستن( حمص ادريس عبدالشافي عبدهللا 635
سنة24 )الغنطو( حمص خواجة عبدالحكيم 636

سنة24-25 )معللة تير( حمص مطر احمد مهند 637
)التلبيسة( حمص 638 مروان محمد مصطفى
)الرستن( حمص عبيد احمد خالد 639

حمص عبيد خالد محمد 640
)الرستن( حمص عبيد الكريم عبد زياد 641
)الرستن( حمص سعدالدين احمد خالد 642
)الرستن( حمص شمير حسان عالء 643
)الرستن( حمص شمير عبده متعب 644

حمص شريتح شعالن إبن 645
)الرستن( حمص طالس غازي إبراهيم 646
)الرستن( حمص وردة عبدالرزاق علي 647
)الرستن( حمص يوسف الحاج خالد احمد 648



أول مساعد. حماة من. أطفال 3 لديه و متزوج. 1961 مواليد )الرستن( حمص األحمد سليمان 649
رقيب ) مصياف( حماة من. أطفال 4 لديه و متزوج. 1971 مواليد )البياضة( حمص شقوف حبيب نضال 650

رقيب ) صافينا( طرطوس من. مولوداً ينتظر و متزوج. سنة26 درعا ديب محسن رواد 651
مجند الحسكة من. واحد أخ و شقيقات 6 له. عازب. سنة21 درعا أيوب زكي محمد هافال 652

)السهوة( درعا العقاب حسن أحمد 653
)السهوة( درعا الحمصي يونس إبراهيم 654
)السهوة( درعا 655 السويداني الحميد عبد هشام
)السهوة( درعا التركماني بركات الجواد عبد 656

هندسة طالب )الشرقية الغريبة( درعا حوران ابو محمود علي 657
)مسكين الشيخ( درعا العيسى توفيق عالء  658
)مسكين الشيخ( درعا االحمد ايمن 659
)مسكين الشيخ( درعا االحمر شالش ايمن 660

درعا العزيزي اسماعيل عدنان 661
)طفس( درعا البردان ايمن محمد 662
)يادودة( درعا الجاموس محمد 663

درعا المحاميد عبدالحليم 664
صيدا مجزرة شهداء من )الكحيل( درعا المحاميد خلف أحمد 665

درعا المحاميد مشحم وجيه هاني 666
درعا المحاميد العلوان موسى منذر 667
درعا المسالمة راشد علي حسان 668

)سحم( درعا المصري خالد 669
)تسيل( درعا المصري حسن 670

البكم و الصم من. سنة 16 )تسيل( درعا الفرقان خليل ضياء 671
سنة 35.اطفال 5 عنده درعا الرفاعي عبدالرحمن حسن 672

)جلين( درعا السبروجي عودة محمد 673
طفس من درعا الشنبور الدين نور 674
سحم من درعا الطعاني كمان حسن 675
طيبة من درعا الزعبي جبر عبدالرحمن 676

طيبة من.سنة18 درعا الزعبي عبدالرحمن خالد 677
طيبة من درعا الزعبي العزيز عبد احمد محمد 678

)المسيفرة( درعا 679 الزعبي فايز محمد
طيبة من درعا الزعبي رياض 680
طيبة من درعا الزعبي محمد يوسف 681

)مسكين الشيخ( درعا حجازي محمد وسام 682
طيبة من درعا حربدين عمر زياد 683

درعا معروف منير عبدالرحمن 684
مكسورة الهوية )الحرير بصرى( درعا عليان**********  الشهيد 685

درعا عثمان راكان سليمان 686
درعا راجح محمد 687

)داعل( درعا شحادات جميل رضوان 688
)جلين( درعا شحادة محمد 689



حلب جامعة في حقوق ثانية سنة طالب, سنة 21 )غصم( درعا الكفري تيسير ضياء 690
سنة 13 )صيدا( درعا الخطيب أحمد صالح 691

)القدم( دمشق الكوشان نضال 692

منزلها من اصيبت.سنوات14 الالذقية بطيخ عبدالجليل رهف 693
طفل الالذقية خزندار علي محمد 694

)النعمان معرة ( إدلب البش احمد غسان 695

حلب محافظة من االصل.خليل نبيهة والدته. سنة20. مجند ******** **بلكيلو حسن دليار 696

نيسان30

درعا أبازيد بشار 697
الصياصنة احمد الشيخ ابن.مهندس درعا الصياصنة احمد أسامة 698

)خناصر-  السفيرة( حلب من. سنة21. مجند درعا الموسى موسى عيسى  699
مجند )كرباوي-  القامشلي( الحسكة من *********** مصطفى فنر أحمد 700

الالذقية من  أول الرقيب الشرطي *********** ** سالمة علي وائل 701

ايار 2

الغضب جمعة يوم إصابته بعد وذلك بجروحه متأثراً )طفس( درعا 702 السوفاني فهد
703 أبازيد النوري مثقال درعا

ايار 3

درعا 704 أبازيد محمد ياسين 
درعا أبازيد حمدان جابر 705
درعا 706 أبازيد حمدان جابر طالب
درعا المحاميد عيسى امجد 707
درعا **المسالمة عبدهللا أحمد 708
درعا ** المسالمة حسين أحمد خالد 709
درعا ** المسالمة خضر صالح 710
درعا ** المسالمة أسامة 711
درعا ** المسالمة إسماعيل محمد 712

)المسيفرة( درعا  بدرعا غرز سجن في التعذيب تحت توفي   ) زغروت( الزعبي خالد محسن 713
درعا ** عياش مأمون ماهر 714
درعا **عياش مامون مؤيد 715
درعا قطيفان ياسين محمد 716

ايار 4



درعا )عرب حوش بلدة(دمشق.طفلة له.متزوج.1987 مواليد.شرطي **البرتاوي موسى أحمد 717
سنة 36. لطفلين أم درعا **المحاميد موسى سحر 718

مجند )المعضمية( دمشق الحمود رجب أحمد 719

ايار 5

مجند.حماه:  االصل.سنة21 الحسكة الهبوب حسن 720
إجازته أثناء إستشهد. مجند )نوى( درعا الجهماني محمد ماهر 721

ايار 6

حمص الشرقية الزعفرانية قرية حمص.شرطي ** العنز أبو بسام 722
حماه من االصل سنة23-21 )السباع باب( حمص 723 آغا مراد نوار

سنة35 )عمرو بابا( حمص الحمود قطيش مبارك 724
حمص النهضة قرية الرقة االصل. مجند ** اإلبراهيم فواز خليل 725

)السباع باب( حمص 726 الكحيل لطفي
حمص العسكرية الشرطة من. الرقة:  االصل ** الكريش فواز خليل 727

)جرجناز( إدلب:  االصل.مجند حمص 728 النعوس إبراهيم عبدالمجيد
سنة12 729 الغنطاوي هللا عبد  حمص
سنة22 )الخالدية( حمص 730 القدسي عامر نضال

)دريب باب( حمص طبيب.سنة28 731 الرفاعي أحمد محمد 
)الخالدية( حمص الرفاعي عبدالجواد سالم 732

سنة 35 طبيب حمص الرفاعي ظافر 733
سنوات5 حمص الصيادي حمزة تمام 734

حمص الفردوس قرية حمص. أول مساعد ** السلوم محمود نبراس 735
حمص صدد بلدة حمص.شرطي أول مساعد ** اليان جورج  736

أرمناز بلدة إدلب.  مقدم حمص 737 حالق هالل أحمد
حمص شرطي ** جردو ثائر 738

حمص التين خربة قرية حمص.أول مساعد **خضور محمود اسماعيل 739
سنة17 )السباع باب( حمص 740 مراد عامر

الشعيرات قرية حمص.شرطي حمص ** معروف محمد 741
)الزيتون كرم( حمص 742 نسب خالد

حمص المتراس قرية صافيتا منطقة طرطوس. أول مساعد ** أوغلي محمود خضر 743
حمص المظهرية قرية حمص.رقيب ** ربوع نايف غدير 744

الصدر في رصاصة سنة، 16 عمره  حمص رجوب عبدالمطلب عمار 745
)السباع باب( حمص 746 سويد طه عماد
)السباع باب( حمص 747 سويد محمود

حماه الحمبظلي عماد 748
حماه الشامي رامي 749



حماه خنيفس قرية حماة.  عريف 750 ديب يوسف ماجد
حماه هويدي حسن 751
حماه منينة رامي 752

سنة 25 حماه رقية عصام 753
حماه صمصام أحمد  754

الالذقية كحيل محمد 755
سنة 24 الالذقية 756 شعبوق هللا عبد
سنة 17 الالذقية ترك باسل  757

الالذقية خليل صبحي  758

الزور دير الحسين حويجه خطاب  759
الزور دير المناوي عاشق عبود 760

سنة 45 الزور دير الشحاده خليف عادل  761
الزور دير فيحان حاتم 762

)سقبا( دمشق 763 حمزه ياسين محمد

ايار 7

)مرقب( بانياس عباس مروة 764
بانياس 765 بكور وائل

)مرقب( بانياس حويسكية احالم 766
بانياس قرقور احمد  767

)مرقب( بانياس صهيوني طه ليلى 768
)مرقب( بانياس صهيوني طه آمنة 769

بانياس جلول مازن 770

مجند. درعا:  االصل حمص اكراد ارشيد موسى يوسف 771
)النهضة قرية( الرقة حمص ** اإلبراهيم خليل فواز 772

أول مساعد )الفردوس( حمص البياع محمد نصر 773
)تلعدي( المشرفة قرية من. ولدان لديه و متزوج. شرطي )تلكلخ( حمص السقا علي محمد 774

)اللقبة قرية- مصياف( حماة من. ركن عقيد حمص هواش نزار وجيه 775

مجند )جناز جر( إدلب الرحمون الرحمن عبد 776

ايار 8

سنة11 حمص االحمد زهير قاسم 777
مسعفه مع المشفى في قتل.امني حاجز عند اصيب.اشهر عدة من متزوج.سنة 36 )الخالدية( حمص الشمالي الهادي عبد 778

)الحولة( حمص تلدو محمد احمد محمد 779
)بقين( دمشق من مجند حمص أفندر العزيز عبد مؤيد 780



سنة 60 )الشور تل( حمص الخضر فضة 781

)طفس( درعا الربداوي ابوغريب 782
)داعل( درعا **العاسمي بسام 783
)داعل( درعا **النصر عيسى 784
)داعل( درعا **كنكري عاطف 785

درعا 786 أبازيد هللا طعم حامد وليد **
الزعبي فيصل المحامي زوجة )طفس( درعا ****** 787

سنة13 )داعل( درعا 788 العاسمي فاضل تمام

لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص الجاسم حازم 789
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص الجمعة المحمد أحمد إبراهيم 790
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص الجمعة المحمد أحمد شريف 791
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص دندل الرؤوف عبد 792
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص حمد هللا عبد يوسف 793
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص جمعة أحمد حاتم 794
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص جمعة أحمد رائد 795
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص كعيب طارق 796
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص وسوف الهادي عبد أحمد 797
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص 798  ياسين عثمان عادل
لبنان في يعملون.لبنان من قافلة في قادمون حماه-حمص زريق حسين 799

ايار 9

التعذيب تحت )الكسوه( دمشق الفاضلي معاذ 800

شعبه على النار إطالق رفض والذي, إدلب من, عازب. مجند درعا ** سلفو محمد حمود 801
)معربة( درعا **األسعد ساري بسام 802

ايار 10

أبازيد شحادة حسن الحاج  درعا 803
)جاسم( درعا غياض إبراهيم عدنان 804
)جاسم( درعا غياض إبراهيم ماهر 805
)جاسم( درعا صلخدي محمد نضال 806
)جاسم( درعا 807 الجلم هود

دفن في حديقة منزله بسبب انتشار االمن  )جاسم( درعا الجاهل حسين  علي محمد 808
)جاسم( درعا الجاهل حسين 809
)جاسم( درعا الجراد نبيل صفاء 810
)جاسم( درعا 811 قواريط أمجد

قواريط أمجد الشهيد والدة )جاسم( درعا ******** 812
)جاسم( درعا الزلقنة سعيد 813
)جاسم( درعا 814 اللكود خير عبدالرحمن
)جاسم( درعا الفروح سليمان أحمد  815



)جاسم( درعا الموال خير محمد عبدالرحمن 816
)جاسم( درعا الجراد خليل موسى ابنة الشهيدة *********** 817

)جاسم( درعا الجراد زين ابن  *********** 818
الحوامدة الفندي القاسم احمد ابن )جاسم( درعا *********** 819

الرافع محمد الحاج زوجة )جاسم( درعا *********** 820
سنة 35 )جاسم( درعا كوساني إيمان 821

بانياس حليمه عمر 822

ايار 11

حمص نقرور ماهر 823
حمص الفتال العزيز عبد 824

الخوالدة على زوجة )الحارة( درعا 825 الجراد عناد حمدية
القواريط راشد غسان زوجة  )الحارة( درعا الجراد موسى سميرة  826

الجراد احمد زوجة الجنسية مصرية )الحارة( درعا 827 عنتر ضحى 
القواريط بديع ابو اوالد احد )الحارة( درعا القواريط حسن محمد  828

قتلوه و المشفى الى االمن الحقه.مصاب يعالج كان ممرض )الحارة( درعا الحوامدة عبدالفتاح رمزي 829
)إنخل( درعا 830 علوه محمد
)إنخل( درعا الربابي فريد محمد 831
)إنخل( درعا **الذيابي خالد 832
)إنخل( درعا **الشمري هيثم 833
)إنخل( درعا **الشمري عالء 834
)إنخل( درعا **العباس الباسط عبد الشيخ 835
)إنخل( درعا **العللوه ملكه 836
)إنخل( درعا **الفنير عواد 837
)إنخل( درعا **الفنير عواد محمود 838
)إنخل( درعا **الداخول إبراهيم ام 839
)إنخل( درعا **الغوثاني قاسم زوجة 840
)إنخل( درعا الغوثاني قاسم ابن1** 841
)إنخل( درعا **2 الغوثاني قاسم ابن 842
)إنخل( درعا **الناصر حافظ الشيخ 843
)إنخل( درعا **الغوثاني إبراهيم الشيخ 844
)إنخل( درعا **الناصر على رامي 845
)إنخل( درعا **الرشدان مصطفى 846
)إنخل( درعا **الداغر رزق 847
)إنخل( درعا **العباس الحسن ابو الشيخ 848
)إنخل( درعا **العباس الحسين 849
)إنخل( درعا **العيد نديم 850

ايار 12

التعذيب تحت استشهد.سنة 60 درعا 851 الصياصنة العقيل رزق 



)إنخل( درعا )الزعبي( العلوه اللطيف عبد محمد 852

بطنه في األخرى و صدره في واحد بطلقتين اصيب, سنة 15 بانياس رضوان أحمد 853

ايار 13

الخالدية/  حمص رحال نديم 854
حمص رجوب فؤاد 855
حمص الرفاعي عائلة من شب 856

سنة25 )القابون( دمشق الهبول ديب علي 857
)القابون( دمشق حفير عائلة من شاب 858

4\22 في الفقري العمود في واحدة برصاصتين اصيب أشهر سبعة من متزوج عام24 )برزة( دمشق  بالل أسعد 859

اللكود عارف محمد بسام الدكتور زوجة )الحارة ( درعا ***** 860
استشهد متأثراً باصابته في االيام االولى الحتجاج درعا درعا المسالمة العرسان عبدهللا أحمد  861

درعا شحادة حسن 862
درعا العيون أبو أحمد مالك 863

درعا من.مجند حمص دلوع ياسر عمار 864

ايار 14

)تلكلخ( حمص الباشا حازم علي 865
14/5/2011 في وشيع المنية وافته حتى إصابته يصارع وظل 5/2011 /7 السبت يوم أصيب  )بعلبة دير( حمص ** الحمد سليمان 866

)سباع باب( حمص ** الطويل حسين طه 867
ضابط )القصير( حمص حربا أحمد 868

ايار 15

)تلكلخ( حمص العكاري علي محمد ساجد محمد 869
)تلكلخ( حمص الشويطي ماجد 870
)تلكلخ( حمص الشويطي ديب مازن 871
)تلكلخ( حمص حلوم عادل محمد 872

سنة 25 )تلكلخ( حمص حلوم مايز 873
)تلكلخ( حمص تعتوس خالد أم 874
)تلكلخ( حمص الخطيب إسالم 875
)تلكلخ( حمص الحسن غصوب 876
)تلكلخ( حمص المصري عائلة من شهيد 877
)تلكلخ( حمص محلي علي أم 878
)تلكلخ( حمص مختار الحليم عبد أحمد 879

لبنان الى نقلها بعد استشهدت )تلكلخ( حمص قاسم عوض فاطمة 880



)تلكلخ( حمص 881 الصياح محمد
)تلكلخ( حمص 882 الشامخ خديجة

)كنصفرة( إدلب السليم عالء 883

)داعل(درعا زيد أبو مالك 884
الجماعية المقبرة مجزرة, بناء متعهد, سنة 68 درعا ** أبازيد حسين الرزاق عبد الحاج 885

الجماعية المقبرة مجزرة, سنة 43 درعا ** أبازيد حسين الرزاق عبد سمير 886
الجماعية المقبرة مجزرة, سنة 35 درعا ** أبازيد حسين الرزاق عبد سامر 887
الجماعية المقبرة مجزرة, سنة 30 درعا ** أبازيد حسين الرزاق عبد محمد 888

الجماعية المقبرة مجزرة, الثانية السنة الهندسة كلية في طالب, سنة 22 درعا ** أبازيد حسين الرزاق عبد سليمان 889
أبازيد الرزاق عبد الحاج الشهيد زوجة درعا المحاميد صيتة 890

الجماعية المقبرة مجزرة امرأة درعا ****** 891
الجماعية المقبرة مجزرة في المرأة مع وجدت صغيره طلفة درعا ****** 892

كثيف برصاص إستشهد دوما جعرش حسن خالد 893

دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الزغموت عبادة 894
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الشهابي علي بشار 895
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن موعد جهاد 896
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الهيجا أبو قيس 897

ايار 16

)معربة( درعا المقداد محمد صالح 898
أيار 14 يوم بها أصيب التي بجراحه متأثراً توفي, سنة15 درعا محاميد يوسف فارس 899

)داعل( درعا الجاموس اسماعيل جهاد 900
)إنخل( درعا صلوع أبو الرحيم عبد إحسان 901
)إنخل( درعا صلوع أبو عبدالرحيم محمد 902
)إنخل( درعا الفروان مهدي 903
)إنخل( درعا الفروان ماهر 904

درعا في الجماعية المقبرة شهداء من )إنخل( درعا الجباوي يسرى 905
درعا في الجماعية المقبرة شهداء من )إنخل( درعا الكردي عبدالرحمن 906
درعا في الجماعية المقبرة شهداء من )إنخل( درعا الخطيب ياسين طارق 907
درعا في الجماعية المقبرة شهداء من )إنخل( درعا فندي رسمي انور 908

سنة14 ****** عاسمي محمد 909
لداعل المجاوره الحقول في جثتة األهالي وجد, سنة25 )داعل( درعا أبازيد خالد 910

لداعل المجاوره الحقول في جثتة األهالي وجد, سنة22  )داعل( درعا جاموس احمد 911
درعا في الجماعية المقبرة شهداء من )جاسم( درعا 912 حماده حسن يوسف
درعا في الجماعية المقبرة شهداء من )جاسم( درعا الجلم هالل هللا عبد 913
درعا في الجماعية المقبرة شهداء من )جاسم( درعا الفياض يوسف عمار 914



درعا من عودته عند بحراحه متأثراً إستشهد )برزة( دمشق المللي عرب بن فايز 915
الموت حتى تعذيبه تم  المعضمية الواوي فايز 916

الزور دير من, سنة20. عريف حمص الصالح محمد عماش 917

ايار 17

سنة78 )تلكلخ( حمص ** العكاري رامز 918
)تلكلخ( حمص **  مسطو وليد محمد 919

سنة 20 )تلكلخ( حمص المصري أحمد 920
سنة 20  )تلكلخ( حمص بالل حسين محمد 921

سنة 25 )تلكلخ( حمص الجبوري مصطفى 922
)تلكلخ( حمص المصري جهاد عالء 923
)تلكلخ( حمص ** الكريم العبد علي 924

ً. حقوق 4 سنة قنصا )تلكلخ( حمص فردو محمد 925
)تلكلخ( حمص الرجب حسان 926

حسان عم ابن )تلكلخ( حمص الرجب خلدون 927
)تلكلخ( حمص حماده بري مصطفى 928
)تلكلخ( حمص حماده محمود محمد 929
)تلكلخ( حمص حماده خلدون 930
)تلكلخ( حمص الزعبي الغفار عبد 931

سنة 30 )تلكلخ( حمص العكاري ماجد 932
سنة 48 )تلكلخ( حمص الدندشي فاروق محمد 933
سنة 26 )تلكلخ( حمص درغام حسان 934
سنة 45 )تلكلخ( حمص الحزوري صباح 935
سنة 20 )تلكلخ( حمص مستو محمد 936

)تلكلخ( حمص الحمود حمود 937
)تلكلخ( حمص الكردي سليمان 938

سنة 74 )تلكلخ( حمص )مازن ابو( حنوف وليد 939
سنة25 )تلكلخ( حمص 940 حلوم محمد

عيناتا قرية من, متزوج, سنة30. شرطي حمص 941 مهنا علي ماهر
القامة منطقة من, طفالن له و متزوج, سنة36. شرطي حمص 942 الخليل خليل بسام

صدد قرية من, سنة21. مجند )تلكلخ( حمص السبعة فرح شادي 943

)كناكر( دمشق األطرش عبدو 944

م17/5/2011 في الطاهر جثمانه وشيع  صيدا جسر مجزرة في إستشهد  )ولد أم( درعا البلخي سمير محمود محمد 945

م17/5/2011 في وإستشهد م25/3/2011في  خطيرة بجراح أصيب سنة 17 الصنمين السالم أمين أحمد 946

ايار 18



)تلكلخ( حمص تلجه محمد 947
)تلكلخ( حمص عكاري العزيز عبد 948

حزيران 2 في جثته تسليم تم )تلكلخ( حمص الكردي سوئدت 949
حزيران 2 في جثته تسليم تم )تلكلخ( حمص الكردي مجد 950

حزيران 2 في جثته تسليم تم. سنة 50 )تلكلخ( حمص الخطيب )رائد أبو( *****  951
حزيران 2 في جثته تسليم تم. سنة 25 )تلكلخ( حمص الشعار عقبة 952

)البيضا( بانياس ** الشغري أحمد الرحمن عبد 953

الموت حتى للخنق تعرضه و بالكهرباء تعذيبه تم درعا الزعبي حسين أحمد نادر 954
درعا الحسين عبدالحي عالء 955

م18/5/2011 في وشيع درعا إجتياح في إستشهد درعا ** دلوع أحمد إياد 956
تعذيب و العنق في و فكه في كسر هو استشهاده سببت, سنة20 )المسيفرة( درعا الزعبي القادر عبد الحكيم عبد نذير 957

)المسيفرة( درعا نيسان 29 يوم بها أصيب التي بجراحه متأثراً توفي, سنة75 الزعبي محسن محمد الحاج 958
بجراحه متاثرا او التعذيب تحت استشهد, سنة 23 )الشام بصرى(درعا البلخي قاسم أحمد 959

)المسيفرة( درعا الرزاق عبد الرحمن عبد بشير 960
م18/5/2011 في الطاهر جثمانه ليشيع هامدة جثة وأعيد م29/4/2011 في خطف )معربة( درعا 961 المسالمة مقبل محمد سامي

الليلي التجول حظر لكسره النار عليه أطلق )المحطة( درعا الغزاوي خالد 962

المعضمية الخطيب عمـاد 963

أول مساعد )السلمية( حماة شعبان محمد يوسف 964

)صراريف قرية( إدلب من, عازب. شرطي )تلكلخ( حمص 965 الحسين جمعة أحمد
)بعمرة( طرطوس من, سنة46. عقيد )تلكلخ( حمص هللا عبد إبراهيم محمد 966

)المشايخ برمانة( طرطوس من, عازب, سنة20. مجند )تلكلخ( حمص سميا عدنان أكثم  967
)دريكيش( طرطوس من, متزوج, سنة30. أول مساعد )تلكلخ( حمص شدود محمد سنان 968

)النجارة( حلب من, عازب, سنة20. مجند )تلكلخ( حمص 969 الشوعة محمود مصطفى
)أناب( عفرين من, بنت و ولد له و متزوج, سنة20. مجند )تلكلخ( حمص حمزة محمد عمر 970

الزهور حي من. شرطي )تلكلخ( حمص العلي يوسف حسن 971
)تلكلخ( حمص الرجب حسام 972

تلدو من, سنة24. شرطي )الشغور جسر طريق( الالذقية حالق احمد غازي 973

ايار 19

كاذبة رواية وتقديم السوري التلفزيون على الظهور رفض بعد استشهد, سنة23 درعا ** أبازيد خالد طالب 974
االمن برصاص أيام عدة من توفي, عقليا مختل, سنة15 درعا ** فروخ فؤاد 975

** المبارك خالد )صيدا( درعا 976
** الغزاوي احمد )صيدا( درعا 977
)جاسم( درعا ** الجلم رافع محمد أحمد 978
)جاسم( درعا ** المالحمة جابر يونس 979



سنة 22 )جاسم( درعا ** المطاوعة قاسم فاطمة 980
)جاسم( درعا ** جباوي عدنان إسماعيل 981
)جاسم( درعا ** الحلقي أحمد فراس 982

القناصة برصاص إستشهد )جاسم( درعا ** الغياض رياض مالك 983
)جاسم( درعا ** الصباح إبراهيم محمد 984

قناطرة عدنان زوجة )جاسم( درعا ** كوساني يمان 985
)جاسم( درعا الصلخدي يعقوب زوجة  ** الزعبي محاسن 986

)جاسم( درعا ** علي الحاج علي أنس 987

سنة 20. عريف )جبيلة( الرقة 988 حمادين فواز باسل

القامشلي من. مجند الحسكة 989 رشيد مال الدين صالح رودي

)الضمير( دمشق من أول مالزم )تلكلخ( حمص قرش هللا عبد حسان 990

ايار 20

سنة 15  )كفرومة- النعمان معرة( إدلب 991 الحسن مضر أحمد
)الغدقة( إدلب الرحمون حميد محمد بن مهند 992

الرحمون حميد محمد بن مهند الشهيد شقيق )الغدقة( إدلب الرحمون حميد محمد بن الحميد عبد 993
)النعمان معرة( إدلب النجار أحمد 994

)معرمشة-  النعمان معرة( إدلب 995  المؤيد الحسين جمعة مهدي
)بلين-  أريحا( إدلب 996 شحيبر الرزاق عبد أحمد
)بلين-  أريحا( إدلب اليوسف رامز 997
)بلين-  أريحا( إدلب دقماق مصطفى غازي 998

)اريحا( إدلب بيك محمد 999
)النعمان معرة( إدلب السعيد ديب حسان 1000
)النعمان معرة( إدلب العدل وليد محمد 1001
)النعمان معرة( إدلب الشعراوي أحمد عبدو 1002
)النعمان معرة( إدلب 1003 غريب محمود
)النعمان معرة( إدلب زكور أبي أحمد  1004
)النعمان معرة( إدلب 1005 الغريب نعسان أحمد

)عويد كفر- النعمان معرة( إدلب غريبي احمد علي 1006
سنة 18 )حاس-  النعمان معرة( إدلب الشحود خالد كامل 1007

)محمبل( إدلب سعيد محمد مصطفى عامر 1008
)النعمان معرة( إدلب 1009 ذكرى احمد محمد

)إحسم( إدلب السرحان علي نزار 1010
)مرعيان( إدلب اليحيى محمد ياسر 1011

حمص من مجند )النعمان معرة( إدلب الحسين أحمد محمد 1012
)صفره كن( إدلب حماني أسعد 1013

)محنبل( إدلب السعيد أحمد 1014



)السباع باب( حمص الزقريط علي مصطفى 1015
)السباع باب( حمص مشرف راكان 1016

سنة 16 )السباع باب( حمص بكر المعين عبد أحمد 1017
سنة 12 )السباع باب( حمص األحمد أيهم 1018
سنة 30 )الخالدية( حمص كروما عماد 1019

)الوعر( حمص العيسى خضر محمد 1020
ألهله الوحيد اإلبن. سنة 15 حمص البقاعي محمد 1021

سنة 24 )الخالدية( حمص الزامل اإلله عبد تامر 1022
مهندس )الشياح جورة( حمص العطار فخري محمد 1023

حمص الحموي حسان 1024
)البياضة( حمص الخولي عدنان 1025

سنة 36 حمص البقاعي المعين عبد 1026

)الصنمين( درعا القبالن حميد علي 1027
سنة 23 )الحارة( درعا القنبس سامي محمد 1028

)الجورة( الزور دير المال هللا عبد صالح 1029
الزور دير صويلح إياد 1030

)السكنتوري( الالذقية قبارو الرحمن عبد 1031

حماة رشواني مصعب 1032

1986 مواليد )داريا( دمشق العزب زهير أحمد 1033

أيار21

الشغور جسر من مجند درعا حمادة حسين عمار 1034
سنوات 7 )نمر( درعا العمار عبدهللا زهير 1035

قتلوا اخرين 8 مع 3\27 منذ 235 فلسطين فرع سياسي امن معتقل, سنة27 درعا **قداح صبحي تامر  1036
29/4 في اعتقل. سنة 17 )المسيفرة( درعا الزعبي أحمد حسام 1037

بعد فيما ألهله جثته سلمت و بدرعا الوطني المستشفى من اختطف درعا المحاميد أحمد مالك 1038
التعذيب تحت توفي )المسيفرة( درعا الزعبي الرزاق عبد بشير 1039

بجراحه متأثراً اليوم توفي و درعا اجتياح بداية في أصيب. سنة 37 درعا 1040 المحاميد رأفت
التعذيب تحت توفي. 29/4 في اعتقل )السهوة( درعا العقاب حسن أحمد 1041

عاناه الذي التعذيب من سراحه إطالق بعد األمن مفرزة أمام نفسه أحرق )الميادين( الزور دير الطعمة أكرم محمود 1042
إلطفائه نصف و ساعة اإلطفائية تقاعست و اندلع حريق بسبب اختنق الزور دير حمال نبيل 1043

سنة 24 )سقبا( دمشق القاضي زهير 1044
طرطوس من. الداخلي االمن في متطوع )سقبا( دمشق شعبان علي محمد 1045



حمص  قنطار فراس 1046
النصر تل مجزرة, سنة 32  )بعلبة دير( حمص الشيخ توفيق إياد 1047

سنة 50. النصر تل مجزرة )الوعر( حمص السباعي إحسان شريف 1048
النصر تل مجزرة حمص النمر مرهف 1049
النصر تل مجزرة حمص دالي عبدهللا 1050

منزله أمام عليه النار إطالق تم. سنة 31 حمص المشهداني نهير أحمد 1051
النصر تل مجزرة )الوعر( حمص النمر سعيد عارف 1052
النصر تل مجزرة )الوعر( حمص غنام محمود 1053
النصر تل مجزرة )البياضة( حمص النهير نهير أحمد 1054

زقريط مصطفى الشهيد أخو. النصر تل مجزرة, سنة 42 حمص زقريط قاسم محمد 1055
سنة 36 )الخالدية( حمص األحمد أحمد 1056

)الضباط مساكن( حمص زنطج نصوح أمجد 1057
حمص مصطفى علي محمد 1058

سنة 14. السبت يوم تصفيته تمت و آيار 20 في بكتفه أصيب )تلمنس( إدلب الحسين ناصر محمد 1059

ايار22

صيدا جسر عند الجرحى لمساعدة قتل.التمريض درس.1983 مواليد )الشرقي الكرك( درعا الرشيدات احمد محمود 1060
درعا الكور أحمد محمد 1061

تلدو من. شرطي دمشق الخلف أسامة 1062
)الضمير( دمشق علي قاسم بديع 1063

التعذيب تحت توفي )الضمير( دمشق النميري قاسم هاني 1064
طفالن لديه و متزوج. التعذيب تحت توفي )الضمير( دمشق السيد هللا عبد 1065

األمن من الشديد الضرب نتيجة بجراحه متأثراً توفي حماة الدويك عمران 1066

)كورين( إدلب إبراهيم سومر 1067

ايار 23

ً معاق. سنة18 أعضاؤه سرقت و درعا مستشفى من اختطف. عقليا درعا 1068 أبازيد راكن مرشد
درعا أبازيد حمادة أحمد ضياء 1069

)مويالت أم( إدلب من مجند درعا العيسى حميد 1070

ً معاق أعضاؤه سرقت و التعذيب تحت توفي. عقليا )القصير( حمص 1071 المصري أحمد

ايار24

التعذيب تحت توفي )المسيفرة( درعا الزعبي صالح القادر عبد سمير 1072



29/04 في مصاب وهو األمن عناصر اختطفه )الشرقية الغرية قرية( درعا الرفاعي شهاب المجيد عبد محمود 1073
التعذيب تحت استشهد و, 29/05 في مصاب وهو األمن عناصر اختطفه, سنة27 )صيدا جسر( درعا الزعبي القادر عبد حسين أسامة 1074

التعذيب تحت توفي. 1939 مواليد )المسيفرة( درعا الزعبي أحمد الرحمن عبد محمود 1075

)الزاوية جبل( إدلب مرعيان ياسر 1076

ايار25

طلقات ٤و التناسلي عضوه وقطع عنقه كسر-  التعذيب تحت توفي. سنة13 )الجيزة( درعا الخطيب علي حمزة 1077
التعذيب تحت توفي. 1979 مواليد )الكحيل( درعا القداح محمود أحمد 1078

تجاري محل بداخل جثته حرق تم درعا البكري حمزة 1079
ألهله جثة سلم و بصرى مستشفى من اختطف درعا المحاميد غالب رأفت 1080

صيدنايا سجن في التعذيب تحت توفي و العظيمة الجمعة في اعتقل )حمورية( دمشق ربه عبد محمد محمود 1081

ايار26

اليوم جثته أهله تسلم و 4\29 في اعتقل )المسيفرة( درعا الزعبي شحادة حسين محمد 1082
)شيخون خان( إدلب من. مجند درعا اآلغا يوسف 1083

سنة 25 )دريب باب( حمص شاهرلي راكان 1084

ايار27

الخميس ليلة في بالتكبير صوته رفع ألنه قتل )داعل( درعا الجاموس الحجي محمد أحمد 1085
الخميس ليلة في بالتكبير صوته رفع ألنه قتل )داعل( درعا الجاموس الفالح عليان فرزات 1086
الخميس ليلة في بالتكبير صوته رفع ألنه قتل )داعل( درعا الجاموس الحجي حامد قصي 1087
الخميس ليلة في بالتكبير صوته رفع ألنه قتل )داعل( درعا الجاموس خلف محمد حمزة 1088

سنة 25 )الزبداني( دمشق زليخة حسين 1089
فقط يومين أحدهم عمر أطفال 3 لديه و متزوج )قطنا( دمشق عرفة ياسر 1090

)قطنا( دمشق عوض بكر 1091
)قطنا( دمشق الشيخ يامن 1092

النار عليه أطلق و أحدهم خرج ثم الشبيحة بواسطة دهسه تم )عربين( دمشق شقيران إياد 1093

سنة 15 )معرشورين-  النعمان معرة( إدلب الرشو محمود إبراهيم 1094

الخميس ليلة في بالتكبير صوته رفع ألنه قتل جبلة عتال أحمد 1095

سنة 22 )النازحين حي( حمص عبارة المجيد عبد محمد 1096
)الخالدية( حمص خلف راكان محمد 1097
)الخالدية( حمص بكور الكريم عبد محمد 1098



التعذيب آثار عليها بعد فيما جثته وجدت و اعتقاله تم طبيب حلب حالق صخر 1099

ايار28

)داعل( درعا الجاموس فرحان خالد محمد 1100
المضاعفات من فتوفيت حرجة حالتها كانت و المستشفى دخول من منعت و حامل كانت )نوى( درعا الدغيم وفاء 1101

صيدا مجزرة شهداء من )الكحيل( درعا ** القداح هللا عبد عمران 1102

)الزاوية مرج( الالذقية من. مجند )الزبداني( دمشق ** العريق تيسير 1103

حماة الملمع***  1104
حماة كرنازي***  1105
حماة بارود محمد 1106

سنة 50 حماة التركاوي علي محمد نادية 1107

ايار29

مصر في عمله من إجازة في أتى. سنة 29 )تلبيسة( حمص الضحيك سليمان أحمد 1108
)تلبيسة( حمص صفوع نادية 1109

الروافد مدةرسة باص على قذيفة إطالق عند استشهدت. سنوات 10 )تلبيسة-الرستن طريق( حمص الخطيب تيسير هاجر 1110
ً كان. أول مالزم الحواجز على العبور لتسهيل الروافد مدرسة لباص مرافقا )تلبيسة-الرستن طريق( حمص طالس بسام 1111

)تلبيسة( حمص بجقة عبدو 1112
)تلبيسة( حمص مروان الغني عبد 1113
)تلبيسة( حمص بكور أسامة 1114
)تلبيسة( حمص العرفان مصطفى الحميد عبد 1115

تيرمعلة قرب الغنطو قرية في استشهدوا أقرباء 3 )الغنطو قرية( حمص راشد آل***  1116
تيرمعلة قرب الغنطو قرية في استشهدوا أقرباء 4 )الغنطو قرية( حمص راشد آل***  1117
تيرمعلة قرب الغنطو قرية في استشهدوا أقرباء 5 )الغنطو قرية( حمص راشد آل***  1118

)الرستن( حمص الدالي فايز الرزاق عبد 1119
)الرستن( حمص الكردي خديجة 1120
)الرستن( حمص 1 الكردي خيدجة طفل 1121
)الرستن( حمص 2 الكردي خيدجة طفل 1122
)تلبيسة( حمص العلوش محمود 1123
)تلبيسة( حمص عويجان زكريا 1124
)تلبيسة( حمص المرعي محمود 1125

سنة 23 )تلبيسة( حمص المرعي صالح أحمد 1126
)تلبيسة( حمص المرعي هللا عبد ياسين 1127

ايار30

عمرو بابا مفبرة في مرمي وجد )عمرو بابا( حمص طعمة خالد محمد 1128



)عمرو بابا( حمص طعمة محمد مع عمرو بابا مقبرة في وجد تكسي سائق ******** 1129
)تلبيسة( حمص الضيخ إياد 1130

االهالي على النار إطالق رفض عندما األمن برصاص قتل. مجند )تلبيسة( حمص قطليش رشيد خالد محمد  1131
)الرستن( حمص موصلي الرحمن عبد باسل 1132

05\18 من الحرية ساحة في اإلعتصام فض مجزرة من المفقودين أحد, سنة 31 حمص ** راكن عامر 1133

)الحاضر( حماة صبح الشيخ محمود إبراهيم 1134

ً قتل عظمية طبيب قنصا )الحراك( درعا الحريري أحمد أيهم 1135
الحريري أحمد أيهم أخ )الحراك( درعا الحريري هيثم 1136

)الحراك( درعا الحريري محمد 1137
طبيب )الحراك( درعا ** الحريري سعيد محمد 1138

)الحراك( درعا حمادة وليد 1139
)الحراك( درعا الخيرات عصام 1140
)الحراك( درعا الزعبي أشرف 1141
)الحراك( درعا ** القداح خالد محمد 1142
)الحراك( درعا ** الحربات أشرف 1143

طبيبة )الحراك( درعا ** حمادي أمل 1144

ايار31

)الرستن( حمص  سلوم إبراهيم عزت 1145
)الرستن( حمص  طالس القادر عبد علي 1146

سنة 30 )الرستن( حمص  الخطاب محمد رياض 1147
حمدان فيصل قاسم أخ )الرستن( حمص  حمدان فيصل مروان 1148
حمدان فيصل مروان أخ )الرستن( حمص  حمدان فيصل قاسم 1149

)الرستن( حمص  بربر خالد محمد 1150
)الرستن( حمص  بربر خالد سليمان 1151
)الرستن( حمص  آدم فايز بسام 1152
)الرستن( حمص  يوسف وليدعدنان 1153
)الرستن( حمص  الشلهوم عدنان إبراهيم 1154
)الرستن( حمص  رز الرزاق عبد سليمان 1155

الرز أحمد و محمد أخ. منزله قصف تم )الرستن( حمص  الرز حسين علي 1156
)الرستن( حمص  الرز محمد قاسم 1157
)الرستن( حمص  بكور أحمد محمد 1158
)الرستن( حمص  الوهاب عبد خالد 1159

التعذيب تحت استشهد )الرستن( حمص  ** عبيد محمد حازم 1160
)الرستن( حمص  عبيد محمد مصطفى 1161
)الرستن( حمص  عبيد الهادي عبد أحمد 1162
)الرستن( حمص  عبيد زكريا أيمن 1163
)الرستن( حمص  عبيد راتب خالد 1164
)الرستن( حمص  النقيب هللا عبد سليمان 1165



)الرستن( حمص  األشتر قاسم حازم 1166
)الرستن( حمص  خطاب وائل 1167
)الرستن( حمص  موسى محمد 1168
)الرستن( حمص  مطر وسام 1169
)الرستن( حمص  بكور الرزاق عبد موسى 1170
)الرستن( حمص  الطويل الرزاق عبد أسامة 1171
)الرستن( حمص  النجار محمد مازن 1172
)الرستن( حمص  شخدو مصطفى أسامة 1173

سنوات 3 )الرستن( حمص  شخدو حسان مروه 1174
)الرستن( حمص  بروك حسن سامي 1175
)الرستن( حمص  لحلح محمود حمزة 1176
)الرستن( حمص  الصالح إبراهيم محمود 1177
)الرستن( حمص  الفارس إبراهيم أحمد أحمد 1178
)الرستن( حمص  حمزة الباسط عبد 1179
)الرستن( حمص  شمير أحمد علي 1180

)النعمان معرة( إدلب من مجند )الرستن( حمص  حيدر الرزاق عبد بالل 1181

سنة 11 )الحراك( درعا القداح منير ملك 1182
)الحراك( درعا ** الزعبي عساف 1183
)الحراك( درعا القداح خالد أمل 1184

التعذيب تحت استشهد. 4\28 بتاريخ اعتقل. سنة 20 )داريا( دمشق مبيض أحمد أبن زاهر 1185

حزيران 1

حرقه و منزله قصف تم. سابق عقيد )الرستن( حمص المنور األشقر قاسم 1186
عاجز. سنة 40 )الرستن( حمص العمار عدنان رياض 1187

سنة 30 )الرستن( حمص طالس نصر 1188
)الرستن( حمص الخطيب محمد إبراهيم 1189
)الرستن( حمص علوان فادي 1190
)الرستن( حمص أيوب العزيز عبد 1191
)الرستن( حمص مروان محمد 1192

عرفان الحميد عبد الشهيد والد )تلبيسة( حمص الضحيك أمين مصطفي 1193
)تلبيسة( حمص ** عرفان مصطفى 1194
)تلبيسة( حمص الخطيب نايف محمود 1195

سنة 55 )تلبيسة( حمص المروان نصرو محمد 1196
)تلبيسة( حمص مرعي هللا عبد 1197

عبيد الهادي عبد أحمد شقيق )الرستن( حمص عبيد الهادي عبد محمد 1198

)حزانو( إدلب من. مجند درعا حبلص بالل 1199

حزيران 2



)الرستن( حمص اليوسف الهادي عبد وفاء 1200
)الرستن( حمص الصالح محمد مالذ 1201

سنة 13 )الرستن( حمص الدين عز )محمد( محمود 1202
)الرستن( حمص اطالس طعام 1203
)الرستن( حمص الزعبي الحفيظ عبد محمد 1204
)الرستن( حمص الزعبي الحفيظ عبد خالد 1205
)الرستن( حمص الزعبي الحفيظ عبد يوسف 1206
)الرستن( حمص الدالي رياض محمد 1207
)الرستن( حمص حمدان سعيد فطام 1208
)الرستن( حمص الموصلي بسام 1209
)الرستن( حمص خطاب مصطفى أسامة 1210
)الرستن( حمص حوش ابو الوهاب عبد خالد 1211
)الرستن( حمص خطاب عمار رياض 1212

عائلته استشهاد و منزله قصف تم عميد )الرستن( حمص المدني زياد 1213
عائلته استشهاد و منزله قصف تم )الرستن( حمص فياض المعين عبد 1214

الرز علي و محمد أخ )الرستن( حمص الرز أحمد 1215
الرز أحمد و علي أخ )الرستن( حمص الرز محمد 1216

ً مات, سنة 110 عمره شيخ الجيش من رعبا )تلبيسة( حمص الضيخ أحمد 1217
منزله مداهمة و استهدافه تم. إجازة في كان. 17 للكتيبة قائد و عقيد )الرستن( حمص علي الشيخ صطام أحمد 1218

سنة 12 )الرستن( حمص الرفاعي الجواد عبد أمين 1219
الضامن سيف زوجة )الرستن( حمص اليوسف رجاء 1220

)الرستن( حمص أيوب خليل عمر 1221
)الرستن( حمص أيوب خليل أحمد 1222
)الرستن( حمص أيوب خليل محمود 1223
)الرستن( حمص الرجب عمر أيمن 1224
)الرستن( حمص أيوب إبراهيم 1225
)الرستن( حمص األشتر قاسم محمد 1226
)الرستن( حمص الطويل أسامة 1227
)الرستن( حمص عمار عدنان رياض 1228
)الرستن( حمص بروك أسامة 1229

علي أبو بنت )الرستن( حمص الخطيب خديجة 1230
الخبز إلحضار طريقه في استشهد )تلبيسة( حمص الحمامة سليمان محمد 1231

)الرستن( حمص 1232 حمدان سعيد سلطان
)الرستن( حمص علوان ضحى 1233

حزيران 3

عقيد )الرستن( حمص علي الشيخ فطام 1234
)الرستن( حمص منصور سمير 1235

سنة 85 )تلبيسة( حمص 1236 الضاهر نايف
)تلبيسة( حمص طه تامر 1237



)تلبيسة( حمص الضيخ إياد 1238
)تلبيسة( حمص الضميري محمد 1239

سنة 60 )تلبيسة( حمص المروان محمد 1240
)الرستن( حمص 1241 حمدان هشام حسين

منزلها قصف تم )الرستن( حمص 1242 علوان فاطمة
)الرستن( حمص شخدوا مصطفى سليمان 1243
)الرستن( حمص شخدوا مصطفى أسامة 1244
)الرستن( حمص بروك أسيد محمد 1245
)الرستن( حمص "المنور"األشتر حسين صالح 1246

متقاعد عقيد )الرستن( حمص االشتر قاسم حسين 1247
)الرستن( حمص األشتر اكرم إبراهيم 1248

عقيد )الرستن( حمص علي الحاج شعالن 1249
التعذيب تحت استشهد )تلكلخ( حمص حلوم محمد 1250

)البوسرايا( الزور دير 1251 العكرش هللا عبد
)الجورة( الزور دير 1252 هللا العبد محمد

المستشفى في المخابرات عليه أجهز لكن و اسعافه تم و قدمه في بطلقة أصيب )الجورة( الزور دير 1253 بريجع محمد
الزور دير الهادي هللا عبد 1254

)الصالحية( الزور دير المحيمد الرشيد أيمن 1255

بالزغردة الشهيد والدة وقامت الحقوق كلية في طالب الزهراوي مناف الشهيد ابن )برزة( دمشق زهراوي صفوان 1256

سنوات 7 عمره طفل لديه و متزوج. سنة 30 )حاس( إدلب 1257 العوض محمد أحمد
)حاس( إدلب الكامل طعمة أحمد 1258

سنة 14 )تلمنس-  النعمان معرة( إدلب العلي ناصر محمد 1259

سنة 23 حماة 1260 أرناؤوط عبيدة
حماة السقا أحمد 1261

مهندس حماة الموسى نصوح 1262
حماة زيدان مرعي 1263
حماة زكار أحمد 1264
حماة عمرين يحيى 1265
حماة الدوري محمد 1266
حماة ذكرى كمال 1267
حماة المدللة***  1268
حماة الصليعي***  1269

1991 مواليد حماة الموسى ملهم 1270
سوية استشهدا عرار آل من شقيقين حماة عرار***  1271
سوية استشهدا عرار آل من شقيقين حماة عرار***  1272

حماة مظلوم محمد 1273
سوية استشهدا غازي آل من توأمان حماة غازي***  1274
سوية استشهدا غازي آل من توأمان حماة غازي***  1275



حماة الخال تيسير 1276
حماة تركاوي فرحان 1277

والدهما مع استشهدا تركاوي فرحان أبناء من شقيقان حماة تركاوي فرحان***  1278
والدهما مع استشهدا تركاوي فرحان أبناء من شقيقان حماة تركاوي فرحان***  1279

حماة فرج عصام 1280
حماة المصري نور محمد 1281
حماة سالمة القادر عبد 1282

سنة 15 حماة النبهان أحمد 1283
سنة 13 حماة مظلوم أحمد 1284

حماة شحمة حسن 1285
حماة ملمع محسن 1286
حماة الديري محمد 1287
حماة مبارك مصطفى 1288
حماة عياش صدام أحمد 1289
حماة طرابلسية القادر عبد 1290
حماة عدرا إبراهيم 1291
حماة الحسين علي ماهر 1292
حماة جعلوك محمد 1293
حماة الشامي عمر 1294
حماة الشحنة سعد 1295
حماة بدر علي أحمد 1296
حماة هوانة القادر عبد 1297
حماة مغمومة عمر 1298

1991 مواليد حماة جلئوط أيهم 1299
حماة إدريس محمود 1300

سنة 13 حماة الجمال محمود 1301
حماة شامي القادر عبد 1302
حماة عياش صدام 1303
حماة المصري هيثم 1304
حماة البنات زكريا 1305
حماة عرواني***  1306
حماة القمص***  1307

سنة 15 حماة الملمع***  1308
حماة ذكرى الحسيب عبد 1309
حماة خلوف أبو ماهر 1310

حزيران 4

)الشغور جسر( إدلب رمضان يحيى 1311
)الشغور جسر( إدلب حلي شكري رامز 1312
)الشغور جسر( إدلب رمضان حاج أيهم 1313

رمضان حاج أيهم شقيق )الشغور جسر( إدلب رمضان حاج هيثم 1314



المصري حسن المختار ابن )الشغور جسر( إدلب المصري باسل 1315
)الشغور جسر( إدلب ميليش حسن 1316
)الشغور جسر( إدلب حابو محمد 1317
)الشغور جسر( إدلب حلي مصطفى 1318
)الشغور جسر( إدلب حمادة علي 1319
)الشغور جسر( إدلب جدور شعبان 1320

مسنة إمرأة )الشغور جسر( إدلب قصعلي رقية 1321
)الشغور جسر( إدلب حميدي عمار 1322
)الشغور جسر( إدلب عبده سمير 1323
)الشغور جسر( إدلب الفطين أيمن 1324
)سرجة قرية( إدلب الشيخ مصعب 1325

الشيخ مصعب عم ابن )سرجة قرية( إدلب الشيخ عيسى داوود 1326

الموت حتى عذب. نصفي بشلل مصاب حمص الخالدي الصالح أيمن 1327
سنة 40 )تلبيسة( حمص الضحيك خالد محمد 1328

حلب حطاب محمود 1329
سنة 13 )الصالحية قرية( الزور دير الكطام صالح محمد 1330

األب يتيم. سنة 16  الزور دير الركاض معاذ 1331

حزيران 5

دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن شريتح إيناس 1332
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن عوض أحمد جهاد 1333
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الصوان عوض محمود 1334
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن السعيد محمود أحمد 1335
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن زيدان مجدي 1336
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الوحش حسين عالء 1337
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الرشدان ياسر أحمد 1338
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن أحمد حسين سعيد 1339
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الحجة محمود أحمد 1340
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن عيسى ديب محمود 1341
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الجريدة الرحمن عبد 1342
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن سعيد رمزي 1343
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن عباس أحمد فايز 1344
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن نهار ماجد فادي 1345
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن حسين عادل ثائر 1346
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن داوة وسيم 1347
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن حسين سليمان شادي 1348
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن عيسى إبراهيم 1349
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن مسودة عزيز عزت 1350
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الحسن أيمن 1351



دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الزعبي سعيد 1352
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن العرجا محمود 1353
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن عمشاوي علي 1354
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن سعدية سام 1355
دمشق في الفلسطينية المخيمات سكان من فلسطيني )شمس مجدل( الجوالن الفوط أسعد أحمد 1356

الزور دير الصياح راغب محمد 1357
سنة 17 الزور دير الجاسم خالد 1358

)الحميدية( الزور دير المحيسن أيمن 1359
سنة 16 الزور دير زياد محمد 1360
بكالوريا طالب )البوخليل( الزور دير دحام توفيق محمد 1361

)الشغور جسر( إدلب حجازي مرعي الحكيم عبد 1362
)الشغور جسر( إدلب حجازي أحمد 1363
)الشغور جسر( إدلب الدالي رفعت 1364
)الشغور جسر( إدلب المصري مصطفى 1365
)الشغور جسر( إدلب الحسين اللطيف عبد 1366
)الشغور جسر( إدلب بشبيلو أحمد 1367
)الشغور جسر( إدلب الزين مصطفى 1368
)الشغور جسر( إدلب شرشي حسن 1369
)الشغور جسر( إدلب شرشي محمد 1370
)الشغور جسر( إدلب الشغري سليمان 1371
)الشغور جسر( إدلب حمادة علي 1372
)الشغور جسر( إدلب جبالوي أحمد 1373
)الشغور جسر( إدلب عصفور سامر 1374
)الشغور جسر( إدلب فحوم أغيد 1375
)الشغور جسر( إدلب إبراهيم حاج بالل 1376
)الشغور جسر( إدلب المصري حسن محمود 1377
)الشغور جسر( إدلب شمسين مصطفى 1378
)الشغور جسر( إدلب شحود يوسف 1379
)الشغور جسر( إدلب حسون حسن 1380
)الشغور جسر( إدلب نجوم أغيد 1381
)الشغور جسر( إدلب شمسي عماد حسن 1382

)الفريكة( إدلب عالوي سائق 1383
)الفريكة( إدلب الحسين بشير 1384
)الفريكة( إدلب عبود نادر 1385
)الفريكة( إدلب 1386 عالوي حسن خالد

عالوي خالد شقيق )الفريكة( إدلب 1387 عالوي حسن فائق
)الفريكة( إدلب 1388 المحمد نادر
)الفريكة( إدلب الفرج أحمد نادر 1389
)الفريكة( إدلب 1390 الحسين عادل ادريس
)الزهور مرج( إدلب 1391 مشهور سامر



)الزهور مرج( إدلب حبيب حسن كساب 1392
)الزهور مرج( إدلب 1393 بيجاني حسين

)التمانعة( إدلب 1394 كعدان أحمد
)الزيادية( إدلب مظان عثمان 1395

)كفرموس( الزاوية جبل من سنة 22 عمره مجند )الشغور جسر( إدلب اليوسف الرحمن عبد عدنان 1396
جبلة من شرطي )الشغور جسر( إدلب شرتح خالد زاهر 1397

ليرة ماليين 4 معه كان و للحواالت الهرم بشركة موظف هو و شهر منذ اعتقل دوما الطباخ إبراهيم مأمون 1398

جبلة استنابولي ياسر 1399
جبلة العجيل غسان 1400
جبلة وهبة ناصر 1401
جبلة العجيل الرحمن عبد 1402

شيخون خان كنيساوي محمد 1403
شيخون خان النمر أحمد 1404
شيخون خان الريم الحي عبد محمد 1405

حزيران 6

بجراحه متأثراً استشهد و 6-4 السبت يوم أصيب )الحويقة( الزور دير الحبشان حسين المنعم عبد 1406

بجراحه متأثراً توفي و 6\3 يوم أمن سيارة دهسته. سنوات 10 دوما بللة حمزة 1407

طفالن لديه و متزوج )الحولة-  تلدو( حمص من شرطي. سنة 25 إدلب اسماعيل كمال حسين 1408

النكسة شهداء تشييع أثناء جبريل أحمد عناصر مع اشتباكات في استشهد )اليرموك مخيم( دمشق مبارك ناصر 1409
النكسة شهداء تشييع أثناء جبريل أحمد عناصر مع اشتباكات في استشهد )اليرموك مخيم( دمشق ريان خالد 1410
النكسة شهداء تشييع أثناء جبريل أحمد عناصر مع اشتباكات في استشهد )اليرموك مخيم( دمشق خيام أبو أحمد رامي 1411
النكسة شهداء تشييع أثناء جبريل أحمد عناصر مع اشتباكات في استشهد )اليرموك مخيم( دمشق غوطان جمال 1412

)الحفة( الالذقية سوسي مصطفى القادر عبد 1413

كليتيه استئصال و ذكره قطع تم. التعذيب تحت توفي )تلكلخ( حمص ** الرجب محمود محمد 1414

حزيران 7

التعذيب تحت استشهد و صيدا مساكن من 4\29 في اعتقل )المسيفرة( درعا ** جبر نذير 1415
)معربا قرية( درعا المقداد الرحمن عبد محمد 1416

مشوهة و طعنات عدة بها و الجثة وجدت ثم  6\4 في اختطافه تم )الزهراء حي( حمص العبد الوهاب عبد 1417



حزيران 8

التعذيب تحت استشهد و صيدا مساكن من 4\29 في اعتقل. سنة 15 )الجيرة( درعا الشرعي محمد ثامر 1418
التعذيب تحت استشهد و صيدا مساكن من 4\29 في اعتقل )معربا قرية( درعا ** اليحيى الرحمن عبد محمد 1419
التعذيب تحت استشهد و صيدا مساكن من 4\29 في اعتقل )معربا قرية( درعا الكلش السليم عليوي محمد 1420

سنة 15 )شيخون خان( إدلب الجاسم أحمد 1421
)سراقب( إدلب قاسم حاج طالل 1422

طفل )سراقب( إدلب خليل إيهاب 1423

حزيران 9

)النعمان معرة( ادلب دياب شيخ خالد أحمد 1424

حزيران 10

جامعي طالب )الحرير بصرى( درعا الحريري المطلب عبد 1425
جسديا معاق )الحرير بصرى( درعا الحريري عليان غازي اسماعيل عدنان 1426

إدلب خليفة آصف 1427
إدلب خليفة قاسم 1428
إدلب خليفة وحيد محمد 1429
إدلب عيشو محمود خالد 1430

)الشغور جسر-السرمانية قرية( إدلب ديبو رأفت 1431
إدلب سلوم ماهر 1432
إدلب سلوم أيمن 1433
إدلب سلوم إياد 1434
إدلب سليم كمال محمد 1435

)شنان قرية( إدلب اسماعيل محمد 1436
ولدين له و متزوج, سنة 26 )جرجناز( إدلب الدغيم عبدالرزاق محمود 1437

)النعمان معرة( إدلب الحيدر أنور محمود 1438
)النعمان معرة( إدلب علي ابو الرزاق عبد 1439

إدلب العوض سليمان ابن 1440
)سجنة كفر-  النعمان معرة( إدلب 1441 الصبيح موفق مصعب

)النعمان معرة( إدلب الرحمون خليل محمد احمد 1442
)النعمان معرة( إدلب 1443 اليوسف احمد الحميد عبد

)األتارب( حلب من الدولة أمن في متطوع )النعمان معرة( إدلب أيمو بكور الرحمن عبد 1444
منزله سطح على قنص,  سنة 25 )اريحا( إدلب الصوفي مجد 1445

)اريحا( إدلب قرنية محمد 1446
)اريحا( إدلب منون محمد 1447

)القابون( دمشق رمضان وفيق علي 1448



)القابون( دمشق الخشن***  1449
)القابون( دمشق آذان أبو***  1450
)القابون( دمشق حمود فارس 1451

)الصيداوي بستان( الالذقية زكور رامي 1452
)الطابيات( الالذقية طيبة زاهر 1453

)الصيداوي بستان( الالذقية فيضو نجيب زاهر 1454
)الرمل( الالذقية األعرج إبراهيم 1455
)الرمل( الالذقية ماميش اسماعيل 1456
)الرمل( الالذقية ادلبي سامر 1457
)الرمل( الالذقية عمرو فادي 1458
)الرمل( الالذقية الرحماني فادي 1459
)الرمل( الالذقية خالد البنا 1460

الالذقية صيداوي سالم 1461
الالذقية الشيخ هللا عبد  1462

سنوات 3 الالذقية راضي مصطفى 1463
الالذقية إسماعيل مصطفى 1464

حزيران 11

سنة 60 )النعمان معرة( إدلب اإلبراهيم عبدهللا محمد 1465
نقرة أبو وليد زوجة. سنة 55 )محمبل( إدلب أيمن أم 1466

)تدمر باب( حمص نقشو***  1467

حزيران 12

رأسه في بطلقة أهله إلى سلم و المداهمة أحداث في قدمه في أصيب )تلبيسة( حمص الطيباني الخالد منذر 1468

سنة 50 )حمبل( إدلب نقرة أبو محمد خديجة 1469

حزيران 13

)الشام بصرى( درعا الطرشان حسن محمد 1470
)الحرير بصرى( درعا الحريري حسن إبراهيم محمد 1471

حزيران 14

ألهله شهيداً سلم و اعتقل و جرح. أطفال لديه و متزوج. سنة 35 )تلبيسة( حمص الرسو محمد 1472

الحسكة من مجند حمص الحسين محمود أحمد 1473



حزيران 15

5\23 في أصيب. الحريري هيثم و أيهم شقيق )الحراك( درعا الحريري أحمد محمد 1474

المتظاهرين على النار اطالق رفضه بعد قتل. )معرشمشة قرية( النعمان معرة من. مجند )النعمان معرة( إدلب الحسن يحيى حمود 1475

ظهره في رصاصة تلقيه إثر استشهد. )الجندلي جب( حمص من. مجند الزور دير شحود هشام 1476

)بعلبة دير( حمص المصيطف جاسم 1477

حزيران 16

التعذيب تحت توفي و نصف و شهر منذ اعتقل )سباع باب( حمص ** القادر عبد زياد طارق 1478

لألمن تابعة حوامة من النار عليه أطلق )معرشمشة-  النعمان معرة( إدلب هللا العبد محمد 1479
ألبنائه خبزاً ليشتري نزل )الشغور جسر( إدلب التيح أحمد 1480

حزيران 17

سنة 15 )حرستا( دمشق العص دياب 1481
سنة 50 )حرستا( دمشق )شوكة( ديب أحمد 1482

)حرستا( دمشق حلوم محمد 1483
مسرابا قرية من طفالن لديه و متزوج )دوما( دمشق )عمر أبو( الدين عز خليل 1484

)داريا( دمشق العدوي هللا عبد 1485

)العرفي( الزور دير الخرابة تيسير عمر 1486
الزور دير الدخول علي حسان 1487

حمص غزرة يوسف 1488
حمص عسكر خالد 1489
حمص السباعي***  1490
حمص زعرور***  1491

)الخالدية( حمص دبوس أحمد عمار 1492
)الخالدية( حمص السوق شيخ***  1493
)الخالدية( حمص غزول جمال يوسف 1494

طفلين لديه و متزوج. سنة 35 حلب األكتع الرزاق عبد محمد 1495

حزيران 18

حمص )النعيم( الثلوج صفوك خالد 1496
التعذيب تحت توفي. 5\29 في اعتقل. سنة 13 )الرستن( حمص جحا الرزاق عبد هللا عبد 1497



التعذيب تحت توفي. 5\29 في اعتقل. سنة 21 )تلبيسة( حمص الشامي حسن محمد 1498

حزيران 19

القامشلي من مجند الزور دير حسين محمد ناجي أورهان 1499

حزيران 20

صيدا مجزرة شهداء من. التعذيب تحت توفي و 4\29 في اعتقل, سنة 19 )ولد أم( درعا الرفاعي الخليف سليمان محمد 1500

التعذيب تحت توفي و اعتقل حمص القاسم سعيد أحمد 1501

حزيران 21

منزله باب على استشهد. سنة 75 )البياضة( حمص )راتب أبو( الجودي راتب محمد 1502
)الخالدية( حمص سحلول شاكر 1503
)الخالدية( حمص غربال سالم اإلله عبد 1504

سنة 14 )المناخ( حماة نصر الرزاق عبد محمد 1505
نصر محمد تشييع في النار عليه أطلق. متزوج. سنة 37 )عمار أبو( شقرة الغني عبد ياسر حماة 1506

نصر محمد تشييع في النار عليه أطلق. سنة 12 درنوح حمزة حماة 1507
أرناؤوط حمزة حماة 1508
دبساوي محمد حماة 1509

)الميادين( الزور دير الحياوي مصطفى يوسف 1510
)الميادين( الزور دير البومصطفى***  1511
)الميادين( الزور دير البوخليل الوهيبي***  1512
)الميادين( الزور دير الجحيش***  1513

حزيران 23

أمني حاجز على النار عليه أطلق )مضايا( دمشق ناصيف معاوية 1514

غيبوبة في بقي و 6\17 في صدره في برصاصة أصيب. سنة 17 )القرابيص( حمص الخالد أيمن عدي 1515

حزيران 24

)الحرير بصرى( درعا من أصله )الكسوة( دمشق الحريري مهاوش سليم أحمد 1516
سنة 13 )الكسوة( دمشق شيب حسان 1517

)الكسوة( دمشق طه عمار 1518
سنة 11 )الكسوة( دمشق علوية رضوان رضا 1519

)الكسوة( دمشق الشيخ جالل محمد 1520



سنة 22. عشر الحادي الصف في )برزة( دمشق بوبس عماد 1521
الرصاص عليه فأطلقوا منزله اقتحام من األمن منع سنة 51 )برزة( دمشق حبشية خلدون 1522

)برزة( دمشق عربش***  1523
)برزة( دمشق الهرايسي علي 1524

)البياضة( حمص األسمر المعاط الخليف محمد خالد 1525
)القصير( حمص الزين خالد محسن 1526

سنة 12 )الشماس( حمص العرابي تامر راتب 1527
سنة 24 )الشماس( حمص زقريط بكري تامر 1528

اليوم توفي و 6\3 في أصيب حماة األسطة ربيع 1529

حزيران 25

سنة 28 )برزة( دمشق الشايب رياض 1530

المتظاهرين على الرصاص إطالق أوامر لرفضه قتله تم مجند )الرامي قرية-  النعمان معرة( إدلب الشيخ أنس 1531

حزيران 26

التعذيب تحت استشهد و أسبوعين منذ أعتقل, سنة 34 )البياضة( حمص أكرم عبيدة 1532

ً كان. )تلكلخ( حمص من أصله 2011\6\26 في استشهد و الجمعة يوم منذ جريحا )الكسوة( دمشق القاسم سعيد أيمن 1533

حزيران 27

24.06.2011 يوم عينه في ناري بطلق باصابته متأثراً استشهد عام23   )برزة( دمشق مندو أحمد 1534

)الحولة( حمص حمادي حسين أحمد 1535

حزيران 28

)النازحين حي( حمص عروب اإلله عبد 1536

حزيران 29

)الرامي قرية-  الزاوية جبل( إدلب  حصرم حسن عادل 1537
سنة 42 )الرامي قرية-  الزاوية جبل( إدلب  حصرم هاشم 1538
سنة 35 )الرامي قرية-  الزاوية جبل( إدلب  االصفر القادر عبد طه 1539
سنة 46 )الرامي قرية-  الزاوية جبل( إدلب  االسعد يحيى هاشف 1540
سنة 37 )الرامي قرية-  الزاوية جبل( إدلب  الحالج أحمد محمد 1541



سنة 33 )الرامي قرية-  الزاوية جبل( إدلب  الدين زين جبر ماجد 1542
سنة 26 )كفرحايا قرية-  الزاوية جبل( إدلب خليف حسن محمد 1543

)مرعيان قرية-  الزاوية جبل( إدلب ******* 1544
)مرعيان قرية-  الزاوية جبل( إدلب ******* 1545

حمص عروق اإلله عبد 1546
سنة 50 حمص السلقيني*****  1547

السابق اليوم في بها أصيب بجراح متأثرا توفي )الزاهرة( دمشق دكدك محمد 1548

حزيران 30

منزلها من خارجة هي و الرأس في رصاصة من استشهدت, سنة 33 )البارة( إدلب الحالق حسين فاطمة 1549

)السلمي قرية( الحسكة الوضحان دحام 1550

الجميلية في مظاهرة أثناء واألمن الشبيحة من ضربه إثر توفي, سنة 22 )الخالدية( حلب الخلف حسين الدين عز 1551

منزلها فرشة على وهي برصاصة أصيبت, سنة 65 )الشياح جورة( حمص حمو وردة 1552
)الخالدية( حمص كجك خالد 1553

تموز 1

الالذقية نيول قاسم 1554

سنة 28 )زاوية جبل( إدلب معري سعيد محمد 1555
)الرامي-  زاوية جبل( إدلب النعسان موسى 1556

إدلب الطبخة نوري 1557
إدلب الحبوب صطوف محمد 1558
إدلب المقصوص سمير 1559
إدلب دبالة******  1560
إدلب رحال******  1561
إدلب الخطيب كمال محمود 1562
إدلب الخطيب طالب أحمد 1563
إدلب المحمود خالد محمد 1564
إدلب الشغري أحمد محمد 1565
إدلب زرعة طاهر إبراهيم 1566
إدلب سيرجي أحمد مصطفى 1567
إدلب سيرجي هللا عبد موسى 1568

سنة 17 )القصور حي( حمص النجار رامز ضياء 1569
)سباع باب( حمص سعيد نادر 1570



حمص السيد وليد 1571
حمص المصري المهيمن عبد 1572
حمص المصري مرهف 1573
حمص شاهين شاكر 1574
حمص الفيصل نور 1575
حمص طيباني الوهاب عبد 1576

)العسالي حي( دمشق دريد راشد 1577
القادري مصطفى دمشق 1578

)األسود الحجر( دمشق الكريم عبد حسين محمد 1579
)األسود الحجر( دمشق العزيز عبد عبدو محمد 1580

السابق اليوم في بها أصيب التي بجراحه متأثرا استشهد حلب حسن قره اسماعيل 1581

تموز 2

سنة 55 )المعضمية( دمشق 1582 الدين زين العزيز عبد
الجمعة يوم بها أصيب التي اإلصابات نتيجة المجتهد مشفى في توفي )الصالحية( دمشق جبري إبراهيم 1583

24/6 في بها اصيب التي بجراحه متأثرا استشهد )النصرعرس تل( حمص السلقيني بسام 1584
السابق اليوم في بجراحه متأثرا توفي حمص العكو بسام خالد 1585

تموز 3

)الرامي قرية( إدلب الضاهر/حميدو حج حميدة 1586

)االسود الحجر( دمشق الظاهر معتصم 1587
)االسود الحجر( دمشق خليل موفق محمد 1588

جثمانه خطف وتم األمن برصاص استشهد, سنة 12 )كازو حي( حماة خلوف عمر 1589
حلب طريق سكان من )اللوزة عين حي( حماة الرهوان العزيز عبد 1590

العاصي ساحة في جثمانه وجد, حلب طريق سكان من حماة قاشوش إبراهيم 1591

تموز 4

)المرابط( حماة الشامي نصر 1592

الحصا فك جمعة اعتقل صيدا، مجزرة شهداء من. التعذيب تحت توفي )معربة( درعا الكاش السليم العليوي محمد 1593
)كفرناسج( درعا القرقعي*****  1594
)كفرناسج( درعا )2( القرقعي*****  1595

تموز 5



حماة سراقبي حسن 1596
)حلب طريق( حماة بيطار أحمد 1597

حماة خلوف محمد عماد 1598
حماة النهار فايز بهاء 1599
حماة النهار فايز خالد 1600
حماة النهار علي 1601
حماة العوير محمد 1602
حماة محلة محمود 1603
حماة سويد فارس محمد 1604
حماة مخاللتي فؤاد 1605

)الملعب جنوب( حماة 1606 الصالح***** 
حماة المولى ياسر 1607

)كازو حي( حماة 1608 عبدهللا محمد كنان
حماة العظيم قاسم محمد 1609
حماة المحمد محمد 1610
حماة الرحمون طالب خالد 1611
حماة الرحمون طالب محمد 1612
حماة الرحمون فارس محمد 1613
حماة حلبوصي بهاء 1614
حماة الداالتي جمال 1615
حماة الداالتي عمر 1616
حماة الداالتي محمد خالد 1617
حماة العرعور السالم عبد 1618

سنة 19 حماة الجوباني بالل 1619
حماة شرابي ماهر 1620
حماة شرابي حسان 1621
حماة بحاح عمر 1622
حماة يوسفان*****  1623

للدموع المسيلة الغاز بقنابل اختناقها نتيجة استشهدت بالسن كبيرة أمرأة )البياض حي( حماة ***** 1624
سنة 16 )كازو حي( حماة المحمد عبدهللا بالل 1625

حماة القاسم محمد 1626
)المضيق قلعة( حماة شهاب حسين محمد 1627
)المضيق قلعة( حماة شهاب محمود الرزاق عبد 1628

شاحنة يقود كان عندما الغادر األمن برصاص استشهد, )بعلبة دير( حمص من )طرطوس طريق( الالذقية العثمان محمود 1629

تموز 7

حماة 1630 منصور الدين نور
عليه النار إطالق بعد دهسه جرى, سنة 38 حماة 1631  علوان ملهم

حماة العبدهللا محمد كنان 1632



بيته اقتحام بعد الشديد للضرب تعرض, سنة 70 )نوى( درعا الجنادي علي الكريم عبد 1633

الحسكة الحارة من, 1992 مواليد. المتظاهرين على النار إطالق رفض مجند الحوامدة عبدهللا إسماعيل أسامة 1634

تموز 8

سنة60 بانياس عبيد محمد توفيق 1635

)الميدان حي( دمشق دكاك أحمد 1636
سنة 44 )الضمير( دمشق نصار فريد 1637

)الضمير( دمشق الخصي الخير أبو 1638
)الضمير( دمشق كرباج*****  1639
)الضمير( دمشق خلف خير محمد عبدهللا 1640
)الضمير( دمشق صقر ربيع 1641

سنة 25 )الحقلة( دمشق دكاك أنور محمد 1642

للدموع المسيلة بالغازات اختناقا استشهدت شهرين عمرها طفلة دوما جوهر*****  1643

)الشياح جورة( حمص الجندي ثابت هادي 1644
حمص كراز محمد أديب 1645

سنة 24 )الشماس( حمص وحود مضر محمد 1646

حماة خباز معتز 1647
حماة مسالمة عيسى 1648

سنة 22 حماة عباس خالد وليد 1649
حماة السهوان عالء 1650

)النعمان معرة( إدلب مسالمة عبدهللا 1651
)النعمان معرة( إدلب الصلح خالد عيسى 1652

النعمان معرة في حماة من عائلته مع نزوحه أثناء النار عليه أطلق )النعمان معرة( إدلب مسلم ياسر 1653

تموز 9

حماة عدي حماد 1654

تموز 10

)البياصة حي( حمص )الفاعوري عشيرة( العفنان دندن خالد 1655
حمص العيسى سيد الدين خير محمد 1656

تموز 13



)سنبل دير-  الزاوية جبل( إدلب معروف خالد جمال 1657
)سرجة-  الزاوية جبل( إدلب نجالوي أحمد يوسف 1658
)سرجة-  الزاوية جبل( إدلب نجالوي محمد 1659
)سرجة-  الزاوية جبل( إدلب الشيخ يوسف أحمد 1660
)كفرحايا-  الزاوية جبل( إدلب الوهاب عبد عمر نضال 1661
)مرعيان-  الزاوية جبل( إدلب بكران مؤيد علي 1662
)فركيا-  الزاوية جبل( إدلب النايف نصر 1663

)الزاوية جبل( إدلب الحسن نضال مرعيان 1664

تموز 14

طفلين له و متزوج )الجزماتي( حلب الخطيب مصطفى 1665
الشبيحة قبل من بالسكين طعنا استشهد حلب بكار إبراهيم 1666

)السباع باب( حمص الرجوب سمهر 1667
سنة 13 )السباع باب( حمص الزير عدنان 1668

)الخالدية( حمص الكحيل الدين نور محمد 1669

التعذيب تحت توفي )زورو قرية( إدلب الصالح حسن 1670

تموز 15

إدلب عيسى سيد الدين خير محمد 1671
إدلب برهوم ال *****       1672

إدلب التعذيب تحت استشهد الهلول زكريا الرزاق عبد 1673
اوالد لسبعة أب. سنة35 إدلب القسام مصطفى 1674

سنة 18 )القابون( دمشق الشربجي صادق درويش محمد 1675
إدلب من )القابون( دمشق قدور حسن القادر عبد 1676
سنة 28 )القابون( دمشق الخشن أحمد 1677

)القابون( دمشق هبول القادر عبد حسن 1678
سنة 17 )القابون( دمشق الحموي ماهر خير محمد 1679

ولدان ولديه متزوج. السلمية من, سنة 30 )القابون( دمشق سيفو إبراهيم محمد 1680
إدلب من, سنة 17 )القابون( دمشق القصير سعيد عمر 1681

)القابون( دمشق البغدادي رياض إياد 1682
الفوقي الحفير من )القابون( دمشق ليال وليد 1683

بنش من )القابون( دمشق صادق الحميد عبد وجدي 1684
)القابون( دمشق الحمصي المنعم عبد 1685

سنة 23 )القابون( دمشق الواحد عبد خالد جمال 1686
)القابون( دمشق عبادة ابو الخطيب عمر 1687
)القابون( دمشق الدباس فهد  1688



)القابون( دمشق منيرة محمد 1689
سنة 17 )القابون( دمشق حميدي حاج حامد أحمد 1690

)القدم حي( دمشق محضر فؤاد محمد 1691
)القدم حي( دمشق شامية راغب صالح 1692

سنة15 )برزة( دمشق سواقية الدين محيي 1693
سنة 12 )جوبر( دمشق دالل طلحة 1694

)الدين ركن( دمشق البندي محمد نعيم 1695
)الدين ركن( دمشق اسماعيل الجبار عبد عمر 1696

سنة 18 )الدين ركن( دمشق وانلي زرادشت 1697
سنة 23 )الدين ركن( دمشق سيروان غزوان محمد 1698

سنة 23 دوما الصيداوي ياسين صالح 1699
السابق اليوم بها أصيب التي بجراحه متأثرا توفي دوما سريول راتب 1700

الالذقية من )الريحان بساتين( حمص حوثة ياسين عامر 1701

درعا المسالمة أحمد 1702
درعا أبازيد عبدهللا 1703

تموز 16

أشهر سبعة )قطنا( دمشق صبورة أحمد محمد 1704

سنة 15 )البوكمال( الزور دير كامل محسن مؤيد ليث 1705
)البوكمال( الزور دير ** المطرود القادر عبد 1706
)البوكمال( الزور دير خليفة قاسم رائد 1707
)البوكمال( الزور دير معيوف غيالن 1708
)البوكمال( الزور دير البحر محسن حيان 1709

السابق اليوم بجراح متأثراً استشهد حمص الحالق أحمد خالد 1710
حمص زكريا المعطي عبد 1711
حمص السيوفي المهيمن عبد 1712

تموز 17

األمن فرع إلى الذهاب رفض بعد بالسكاكين قتال استشهد )البوكمال( الزور دير العلي حمزة 1713
سنة 27 )البوكمال( الزور دير الموسى محمود موسى 1714

)البوكمال( الزور دير 1715 اللطيف علي القادر عبد
المتظاهرين على النار إطالق رفض. إدلب من. مجند )البوكمال( الزور دير مصطفى فارس 1716

)القصير( حمص حيدر أبو 1717
حمص راكن أبو 1718



سنة 27 )الزيتون كرم حي( حمص حمصية تمام آالء 1719
)تدمر باب حي( حمص حمادي حسين زياد 1720

بعد جثمانه بتسليم السلطات تقم ولم 07\15 في بها أصيب التي بجراحه متأثراً توفي )برزة( دمشق الريس يزن 1721

تموز 18

سنة 24 الزور دير الشعالن فواز محمد 1722

الموت حتى تعذيبه تم. سنة 17 )البلد-  السد حي( درعا ** المصري صالح خليل سامي مالك 1723

الموت حتى تعذيبه تم )النبك( دمشق ** بشلح شاكر خالد 1724

سنة 12 )الخالدية حي( حمص الشعار بشار 1725
سفور محمد حمص 1726

سنة 22 )الخالدية حي( حمص دبدوب محمد 1727
سنة 50 )الخالدية حي( حمص يونس الحاج فرحان 1728

أبكم و أصم. بعلة دير من )الخالدية حي( حمص الشامي فراس محمد 1729
)الخالدية حي( حمص الشامي خالد 1730

بجراحه متأثرا توفي. سنة 14 )الخالدية حي( حمص الرفاعي الكيالي تامر أحمد 1731
)الخالدية حي( حمص النجار يامن 1732
)الخالدية حي( حمص النمر راتب محمد 1733
)الخالدية حي( حمص الخمصي أسامة 1734
)الخالدية حي( حمص ادلبي*****  1735

التعذيب تحت توفي )تلكلخ( حمص الخطيب الرحمن عبد 1736
سنوات 10 )تلبيسة( حمص القصاب خالد وليد 1737

تموز 19

. سنة 30 )الزبداني( دمشق علوش علي شادي 1738

جورية حسام أخ )الخالدية حي( حمص جورية ربيع 1739
اخيه يشيع هو و قتل, جورية ربيع أخ )الخالدية حي( حمص جورية حسام 1740
ربيع ابنها تشيع هي و قتلت. حسام و ربيع والدة )الخالدية حي( حمص الكحيل دالل 1741

سنة 24 )الخالدية حي( حمص الفرا أيهم ياسين محمد 1742
)الخالدية حي( حمص العتال فريد 1743

المسيحيين االخوة من )الخالدية حي( حمص حكوم ميالد 1744
)الخالدية حي( حمص يونس حاج الجواد عبد 1745
)الخالدية حي( حمص إبراهيم فادي 1746

سنة 15 )الخالدية حي( حمص الشيخ فادي 1747

تموز 20



حمص السيوفي هللا عبد كنان 1748
حمص الطبياني مراد نور محمد 1749

تموز 21

دمشق الخطيب عمر 1750

حمص الخالد الرزاق عبد محمد 1751
حمص المغباني*****  1752

)الخالدية( حمص العوراني هبة محمد 1753

تموز 22

ً بها اصيب بجراح متأثراً استشهد. سنة 29 حامل زوجته. سابقا حماة حموية علي خالد 1754

)الخالدية حي( حمص 1755 الشعار راتب حسام
)العشيرة حي( حمص أمير محمد 1756

أوالد لثالثة وأب متزوج منزله، جدار رصاصة اخترقت )العشيرة حي( حمص عشيرة سمير 1757

سنة 35 )كفرومة( إدلب الحميد حسين محمد 1758
)سرمين( إدلب حسون سليم 1759

)إعزاز( حلب المرعنازي فاروق باسل 1760
)إعزاز( حلب كنو سامح أحمد 1761

درعا في الثورة تنسيق لجان صفحة مؤسسي أحد درعا أبازيد صالح سليمان 1762

)المليحة( دمشق الحرستاني حسام 1763

سنة 34 دوما الساعور علي فايز 1764

تموز 23

)القدم حي( دمشق علي حاج طيب 1765
)القدم حي( دمشق البحري يمنى 1766

15/7 بتاريخ بها أصيب التي بجراحه متأثرا استشهد. سنة 12 )جوبر( دمشق هالل مظهر طلحة 1767

مساره عن القطار انحراف عملية في توفي حمص ليلى القادر عبد 1768

تموز 24



ً بها أصيب التي بجراحه متأثراً, سنة 14 سابقا )عمرو بابا( حمص القاروط حمحد أحمد 1769
التعذيب تحت توفي. سنة 29 حمص حالو ممتاز محمد 1770

سنة 57 )الجوز خربة( إدلب فيضو صائب عبدالقادر 1771
حامل وزوجته أوالد ثالثة ولديه متزوج. واعدامه تعذيبه جرى. سنة 29 )الجوز خربة( إدلب باكير اسماعيل أيمن 1772

تموز 25

مجند درعا بالقسي وسام 1773

صدره في برصاصة قتل. سنة 42 )السكنتوري( الالذقية السيد هشام 1774

مشلح جهاد زوجة إدلب عبادي فاضل رفا 1775

حمص العلي أيمن 1776
حمص العويش محمد فادي 1777

)تلبيسة( حمص المروان الحكيم عبد مروان 1778
)الوعر( حمص بكداش حسين يحيى 1779

التعذيب تحت توفي. سنة 16 )الزيتون كرم( حمص السبع ناصر 1780

تموز 26

سنة 19 )كناكر( دمشق )عرب أبو( قبار أحمد 1781
سنة 20 )كناكر( دمشق عباس جميل براء 1782
سنة 19 )كناكر( دمشق األطرش الدين سعد أحمد 1783
سنة 26 )كناكر( دمشق المصري عزو ماجد 1784

)حرستا( دمشق قاسم طه محمود 1785

تموز 27

)كناكر( دمشق الجاهوش أنس 1786
طفلة )كناكر( دمشق درويش صالح سناء 1787

)كناكر( دمشق عباس بهاء 1788
)كناكر( دمشق سليمان الشيخ محمد 1789
)كناكر( دمشق غزال هايل محمد 1790
)كناكر( دمشق خميس عمر محمد 1791

سنة 11 )كناكر( دمشق عيسى حمزة 1792
)كناكر( دمشق صباغ أحمد 1793
)كناكر( دمشق خريوش ناصر حسين 1794

التعذيب تحت توفي )البياضة( حمص الشوافي الدين عز أحمد 1795



تموز 28

الزور دير العكل توفيق ماجد 1796
الزور دير العسكر خضر إبراهيم 1797
الزور دير النحاس أسامة 1798
الزور دير الناصر زاهر 1799

)بقين( دمشق أفندر سامر 1800

1/7 يوم من اعتقاله بعد بالتعذيب متأثراً استشهد, سنة63 الزعبي نواف الشيخ أسامة درعا 1801

شفته من نفذت برصاصة قتل مجند )تادف( حلب عبدان إبراهيم عمر 1802

تموز 29

سنة 18 )قنينص حي( الالذقية الرحيم عبد ياسين 1803

الزور دير الدرويش صبحي إبراهيم 1804
الزور دير 1805 الصياح هادي محمد
الزور دير الصياح هادي أمير 1806

االمس بجراح متأثراً استشهد )البوكمال( الزور دير المركة عواد كريم 1807
)البوكمال( الزور دير العلي محيسن يوسف بالل 1808

دوما شلهوب جهاد 1809

درعا البندر محمد يوسف 1810
درعا مسالمة*****  1811
درعا أبازيد*****  1812
درعا غزالن عيسى 1813

)حوري أبو قرية( حمص الحمود مصطفى فيصل 1814

)الميدان( دمشق طه محمد 1815
)الكسوة( دمشق غازي نور 1816

مباشرة القلب باتجاه للصدر الخلفي الجدار في اصابة. سنة 19 )الكسوة( دمشق دولة هيثم حسن 1817
)الكسوة( دمشق الصياد أحمد 1818

الصياد أحمد أبن )الكسوة( دمشق الصياد أحمد محمد 1819
)الكسوة( دمشق الصياد عادل 1820
)الكسوة( دمشق حمود سامر 1821

حمص من )حرستا( دمشق توكلنا يسار 1822
)القدم( دمشق فضو نورس 1823



سنة 30 حماة الزعبي خالد 1824

تموز 30

)الطبقة( الزور دير الكرام محمد حسان 1825
سنة 13 الزور دير حسيني قنيبة 1826

الزور دير بعاج رياض 1827
الزور دير الفياض أحمد عدي 1828

سنة 14 الزور دير الغرام العلي حسان 1829
سنة 28 الزور دير حسون محمد 1830

سنة 15 )فركيا-  الزاوية جبل( إدلب بركات عماد محمد 1831

تموز 31

حماة الحامض خالد 1832
حماة الباشا موسى عصام 1833
حماة الناعم فارس 1834
حماة فاروق أحمد 1835
حماة تركماني طارق 1836
حماة عبدهللا نزار 1837
حماة العزي فايز 1838
حماة المصري عمر 1839
حماة الشمالي كمال 1840
حماة الشمالي حسام 1841
حماة المليح طارق 1842
حماة الحاتم محمد 1843
حماة فرهود أحمد 1844
حماة المنجد حمزة 1845
حماة عساف فهد 1846
حماة سلوم عالء 1847
حماة العوير خالد وضاح 1848
حماة 1849 نصر أحمد
حماة طهماز فراس 1850
حماة أحمد حاج غياث 1851
حماة خميس طلحة أحمد 1852
حماة مواس أحمد 1853
حماة 1854 مسلم محمد جرجومي

)صوران( حماة الفارس محمود هللا فتح 1855
)صوران( حماة علي محمد أحمد 1856
)صوران( حماة الشيخ فايز 1857
)صوران( حماة األحمد حسن 1858



)صوران( حماة الفارس يوسف 1859
)صوران( حماة الجربان اليوسف أحمد محمد 1860

سنوات 5 )صوران( حماة الجلطة غدير 1861
)صوران( حماة الطباش الدين عز محمد 1862

حماة علواني بسام أيمن 1863
سنة 42 حماة عبدالرحمن نجيب هيثم 1864

)الجالء( حماة 1865 طرشة محمود
حماة غنامة بشر 1866

)الحاضر( حماة قطاش نصر 1867
حماة حمدي مصعب 1868
حماة ناصيف محمد 1869
حماة فرزات صفوان 1870
حماة العموري محمد 1871
حماة طهماز سراج 1872
حماة العباد أحمد 1873
حماة قبش قتيبة  1874
حماة القبش أديب الناصر عبد 1875
حماة الجيزي شاهر 1876
حماة برادعي أيمن 1877
حماة العزي عمر 1878
حماة صويلح عبدهللا 1879
حماة سعد محمود حسن 1880
حماة الصالح فصيح عامر 1881
حماة شارابي حسان 1882
حماة غنام تمام 1883
حماة قطان نادر 1884
حماة كمش ميالد 1885
حماة العوير مأمون 1886
حماة السقا عزو 1887

)الحراك( درعا 1888 السالمات سليم محمد 
)الحراك( درعا قاسم محمد 1889
)الحراك( درعا قداح مصعب 1890
)الحراك( درعا قداح المعطي عبد النور عبد 1891
)الحراك( درعا قداح مديح 1892

سنوات 4 )الحراك( درعا 1893 طه عدنان ليال
درعا الفالوجي عطوان فارس 1894
درعا الزعبي عامر نزيه 1895

)الكاشف حي( درعا الرفاعي علي محمد 1896
سنة 24 )الكاشف حي( درعا المصري خالد 1897

الزور دير الحياوي علي حسين راغب 1898



الزور دير الحسون خلف محمد 1899
)الجورة( الزور دير ابراهيم الياسين ناصر 1900

سنة 35 )الجورة( الزور دير العطية خلف ماهر 1901
الزور دير الفران عبدو حمزة 1902
الزور دير المشرف ياسين 1903
الزور دير 1904 هزاع ماجد
الزور دير 1905 االبكع ماجد
الزور دير الشعيبي حمد ياسر 1906
الزور دير عجيبة راغب 1907
الزور دير فرحان عبدالقادر 1908
الزور دير الناصر قاسم 1909
الزور دير اليساوي معاذ 1910
الزور دير منصور إبراهيم راغب 1911

)بنش( إدلب حوراني تركي 1912
)بنش( إدلب حسون محمد أحمد 1913
)سرمين( إدلب حوراني عبدو يحيى 1914
)سراقب( إدلب هالل قاسم ماهر 1915
)سراقب( إدلب نواف االغا احفاد من طفل 1916
)كفرنبل( إدلب العكل أحمد 1917

)الكسوة( دمشق محمود راشد 1918

آب 1

)الحميدية حي( حماة موسى الشيخ عادل خالد 1919
)الحميدية حي( حماة طعمة الحكيم عبد 1920

سنة 55 )الحميدية حي( حماة قدورة أحمد حسان 1921
)الحميدية حي( حماة طعمة فجر 1922
)الصابونية حي( حماة شنتوت القادر عبد 1923
)الصابونية حي( حماة عماش أبو العزيز عبد 1924
)حلب طريق( حماة حلبية عمار 1925

)صوران( حماة الجالب محمد عوض 1926
سنة 22 حماة حمو مصطفى 1927
سنة 17 حماة صوراني ضحى 1928

حماة بركاوي سلمان 1929

)سرمين( إدلب بجراحه متأثراً استشهد. سنة 30 عمر ابن حصوة زياد 1930

)برس دير( الزور دير شاشان محمود أحمد 1931
)البوكمال( الزور دير المرشداني أنس إبراهيم 1932

سنة 13 )البوكمال( الزور دير الخلف يوسف إبراهيم 1933



حمص المطلق بسام 1934
حمص الديام عبد عدنان 1935

)الربيعة قرية( حمص شحود حسين محمد 1936
حمص الفاخوري حمد بسام أحمد 1937

)عربين( دمشق حسون ياسين حسن 1938
)عربين( دمشق القالش غياث تيسير 1939
)عربين( دمشق المبخر العزيز عبد الرحمن عبد 1940
)عربين( دمشق المرجي بشير الصمد عبد 1941
)عربين( دمشق البقاعي بسام أحمد 1942

سنة 49 )الكسوة( دمشق المظلوم الفتاح عبد 1943
)عرطوز جديدة( دمشق اللحام عماد أبو 1944

)عرطوز( دمشق حمود حاج راتب 1945
سنة 14 )الزبداني( دمشق الدين عالء وسام 1946

الرقبة في برصاصة قتل, سنة 21 الالذقية الكبير علي عالء 1947
)السكنتوري( الالذقية زهدان محمد سعيد 1948

آب 2

حماة عدي فيصل 1949
حماة عروب عبدالعليم 1950
حماة كتيل فاتح 1951
حماة كتيل خالد 1952
حماة العتر عبدهللا 1953

)مارع( حلب جمول شادي 1954

المنزل جدار اخترق رصاص اطالق اثر استشهدت. سنوات 9 )األشرفية( الالذقية قبارو محمود براءة 1955

جبلة صبري عكو أحمد 1956

)عربين( دمشق الحشاش أنور سامر 1957

التعذيب تحت استشهد دوما الخجا عدنان فهد 1958

آب 3

سنة 11 حمص العطوان عمر عثمان 1959

)الميدان( دمشق بزازة عامر 1960



)الميدان( دمشق الفكهاني خالد 1961
)الميدان( دمشق صالحاني عامر 1962

آب 4

)نوى( درعا السويداني محمد محمود 1963
)نوى( درعا الجهماني السلمان رياض عمران 1964

)الضمير( دمشق القاضي عثمان خالد محمد 1965

هامدة جثة ألهله وسلم الخازوق بطريقة واعدم  اعتقل الزور دير الرحيبي صالح محمد صالح 1966

آب 5

حمص محمداه محمد حسن 1967
حمص سمعان فائز 1968
حمص درويش حمزة 1969

سنة 43 حمص السباعي أنيس الجواد عبد 1970

)البياضة( حمص الدين عز بدوي زياد  1971
)الخالدية( حمص أصالن حمزة 1972
)النازحين( حمص عجوب ياسين كنان 1973

)عربين( دمشق الشريف أحمد أيمن 1974
)عربين( دمشق قويدر الشيخ ياسر 1975
)القابون( دمشق الرفاعي غسان 1976
)معضمية( دمشق جابر محمد 1977
)الضمير( دمشق هللا فتح هزيم محمد 1978
)الضمير( دمشق العيسى يوسف محمد 1979
)الضمير( دمشق بكر مصطفى محمد 1980

سنة 17 )العيشة نهر( دمشق ياسين عالء 1981

دوما قاقيش بشير محمد 1982

حماة عابدين حسن 1983
حماة غنام غسان 1984
حماة عزي المعين عبد 1985

االمن برصاص أبنه مع استشهد. طبيب حماة موسى الشيخ موسى 1986
موسى الشيخ موسى أبن حماة موسى الشيخ موسى*****  1987

حماة الخرط سامر 1988
حماة العثمان محمد 1989



آب 6

سنة 37 )الحراك( درعا السالمات باسل 1990

إدلب شحود إبراهيم 1991
بجراحه متأثراً استشهد إدلب مشلح محمود عالء 1992

دوما الشيخ محمد 1993

)الغوطة( حمص اللبابيدي محسن محمود 1994

آب 7

منزله على مدفعي قصف بسبب استشهد )الجورة( الزور دير الفحل يوسف نضال 1995
الزور دير الفالح خبيفة عكاب 1996
الزور دير قشقارة أحمد 1997

)كفرالها( حمص سالمة طارق 1998
)كفرالها( حمص )الشوق أبو بنت( السليمان هاجرمصطفى 1999
)تلذهب( حمص دعميش محمد عالء 2000
)تلذهب( حمص دعميش علي 2001

رسالن ندى أب )تلذهب( حمص رسالن أحمد 2002
رسالن أحمد بنت. سنة 16 )تلذهب( حمص رسالن أحمد ندى 2003

سنوات 10 )تلذهب( حمص النمر حسن علي 2004
)تلذهب( حمص النمر محمد عامر 2005

الرئوف عبد أخ )تلذهب( حمص القاضي أسعد محمود 2006
محمود أخ )تلذهب( حمص القاضي اسعد الرئوف عبد 2007

)تلذهب( حمص بربر أمل 2008
)تلذهب( حمص علوش الكريم عبد حسام 2009
)الطيبة( حمص الذياب محمود عامر  2010

إدلب غريب محمد 2011
إدلب سليمان حسان 2012

آب 8

الثورة بداية منذ مرة من أكثر اعتقل. مهندس درعا العودات معن 2013
درعا الفشتكي وجدي  2014

طفلة ) حيالحويقة( الزور دير الشاهر يحيى 2015

االمس يوم في انشق مالزم )الرستن( حمص الغسم فادي 2016



آب 9

التعذيب تحت استشهد )عربين( دمشق النداف فايز روحي 2017
6/8 في بها اصيب الذي بجراحه متأثراً استشهد )عربين( دمشق رسالن محمد 2018

)كفرومة( إدلب شرتح عثمان حسين 2019
)بنش( إدلب العريض أحمد 2020
)بنش( إدلب الجواد عبد أحمد 2021
)بنش( إدلب الخطيب وليد حذيفة 2022
)اللطمانة( إدلب سعد محمد 2023

التعذيب تحت استشهد, سنة 34 حمص مراد وليد خالد 2024
)بعلة دير( حمص محمود محمد طارق 2025
)الحولة( حمص الدين سعد الدين محي وليد 2026
)كفرالها( حمص سالمة جالل 2027

الالذقية محمود أنيس محمد أنس 2028

)صوران( حماة الفارس يارا 2029
)صوران( حماة محمود حاج الستار عبد يمنى 2030
)حلفايا( حماة رجب أيمن أحمد 2031
)حلفايا( حماة سويدان معاذ 2032
)الصابونية( حماة جنيد زكريا 2033

سنوات6 )االمام طيبة( حماة القناص محمود عفراء 2034
)االمام طيبة( حماة القناص شكري عادل أبن 2035

سنة17     )االمام طيبة( حماة   القناص أحمد نور 2036
سنوات 10 )االمام طيبة( حماة القناص أحمد سناء 2037

سنة18  )االمام طيبة( حماة هللا العبد كالل عامر 2038

)الجورة( الزور دير بربر رجاء 2039
)الجورة( الزور دير بربر محمد 2040

آب 10

التعذيب تحت استشهد )القصور حي( حمص السيد جودت مرهف 2041
)عمرو بابا( حمص الشمدين فرحان 2042

فرحان والدة )عمرو بابا( حمص شمدين*****  2043
)عمرو بابا( حمص االسمر شمسة 2044
)عمرو بابا( حمص السعود خالد 2045
)عمرو بابا( حمص السوسلي خالد 2046
)عمرو بابا( حمص الخالد ماهر 2047



)عمرو بابا( حمص الخالد الباسط عبد 2048
)عمرو بابا( حمص الدوس محمد غسان 2049
)عمرو بابا( حمص الغنطاوي محمود 2050
)عمرو بابا( حمص العلوين شعف 2051
)عمرو بابا( حمص الفريج خالد 2052
)السباع باب( حمص عبارة جهاد 2053

)سرمين( إدلب العلو عائشة 2054

)سقبا( دمشق الجور أبو باسم 2055

آب 11

سنوات 6 )الوعر( حمص الكليب يحيى 2056
)الحولة( حمص عبارة سليمان 2057

سنة 26 )البياضة( حمص عروق حسن أحمد 2058
المتظاهرين على النار اطالق لرفضه اعدامه تم مجند )بعلة دير( حمص المرعي سليمان 2059

)القصير( حمص عيوش غازي 2060
)القصير( حمص الكنج محود 2061
)القصير( حمص )حمزة حمزة( شحود حمزة 2062
)القصير( حمص )مرهف أبو( الواو حسن 2063
)القصير( حمص شحادة*****  2064
)القصير( حمص حرفوش*****  2065
)القصير( حمص حالق*****  2066
)القصير( حمص بكور*****  2067
)القصير( حمص جمول*****  2068

أنثى )القصير( حمص ******** 2069
احشاؤه خرجت طفل )القصير( حمص ******** 2070

)الحفة-  دفيل قرية( الالذقية قدور عمار 2071

)تفتناز( إدلب غزال محمد 2072

آب 12

)السباع باب( حمص بيرقدار إياد 2073

دوما الطوخي عادل بسام 2074
دوما السليك خالد 2075
دوما كريم فاطمة 2076
دوما بيطار محمد 2077
دوما البلطجي*****  2078



)الصاخور حي( حلب حسين بس حمام محمد 2079
)الصاخور حي( حلب العلي زاهر زاهر 2080
)الصاخور حي( حلب بابلي أحمد 2081
)الصاخور حي( حلب مصطفى عمر حمد 2082

)داريا( دمشق اللبن قط محمود 2083
)داريا( دمشق اللبن قط سامي 2084
)سقبا( دمشق حمود سلمان عبدهللا 2085

الزور دير الشعبان مرعي أسامة 2086
سنة 72 الزور دير الهياس صالح 2087
سنة 44 الزور دير 2088 البشار قاسم عبدهللا
سنة 30 الزور دير الفرج هللا عبد 2089

)بنش( إدلب عارف قمر 2090
)شيخون خان( إدلب نديم أحالم 2091

)حلب طريق( حماة بوالد العزيز عبد ناصر 2092
)الثكنة جنوب حي( حماة الشققي بالل 2093

حماة خلوف*****  2094

آب 13

التعذيب تحت توفى. إجازة في وكان السعودية العربية المملكة في يعمل أستاذ )الحولة-  تلدو( حمص ** العامر عبدالحكيم لؤي 2095
التعذيب تحت توفى  )الحولة-  كفرالها( حمص ** جوخدار عمار 2096
التعذيب تحت توفى  )الحولة-  كفرالها( حمص ** عقول سمير 2097

سنة 17 الالذقية حماش عامر 2098

مجند )داريا( دمشق وهبة محمود 2099

آب 14

سنة 14 حماة العطار شاهر 2100
حماة ترو سعيد فهد 2101

سنة 55 )الرمل( الالذقية شماط هشام 2102
سنة 32 )الرمل( الالذقية زيتونة أحمد إسماعيل 2103

الرأس في برصاصة استشهد, سنة 35 )الرمل( الالذقية )العجوز( الملقب رحماني مصطفى ماهر 2104
)الرمل( الالذقية زمو خالد محمد 2105

الرأس في برصاصة استشهد, سنة 28 )الرمل( الالذقية بعجر جمال محمد 2106



)الرمل( الالذقية عبدهللا عبيد نزار 2107
)الرمل( الالذقية عبدهللا عبيد خالد 2108
)الرمل( الالذقية عمرو حسيب ماهر 2109

الرأس في برصاصة استشهد, سنة 33 )الرمل( الالذقية رفاعي جمعة محمد فراس 2110
)الرمل( الالذقية حماش محمد 2111
)الرمل( الالذقية عبيدي رامي 2112
)الرمل( الالذقية حلبي مروان 2113
)الرمل( الالذقية حلبي فادي 2114
)الرمل( الالذقية الشعار فادي 2115
)الرمل( الالذقية عبيد نوار 2116
)الرمل( الالذقية شبيب علي 2117
)الرمل( الالذقية خلف مصطفى 2118
)الرمل( الالذقية مجبور سليم أحمد 2119

األصل فلسطيني )الرمل( الالذقية الصعبي تيسير 2120
األصل فلسطيني )الرمل( الالذقية سعد خالد 2121

)قنينص حي( الالذقية كربوج عثمان زياد 2122
)قنينص حي( الالذقية الليل أبو محمد 2123
)السمكة حي( الالذقية عريجان الرحمن عبد 2124

اليمنى عينها في برصاصة استشهد. نصف و سنتين الالذقية جبالوي عال 2125
الالذقية عياش عائشة 2126

حمص الفتوى جمال 2127

نوى مذيب عبدو محمد 2128

سرجة خنساء ابن )الزاوية جبل( إدلب الشيخ عيسى عباس 2129

آب 15

الالذقية الحسناوي شبلي محمود 2130
الالذقية شاوي رياض 2131
الالذقية رسيم محمد 2132

حمص السيوفي الغني عبد الكريم عبد 2133
حمص العوض سليمان وائل ممدوح  2134
حمص عبود الرزاق عبد حاتم 2135
حمص عودة الرزاق عبد 2136

)الحولة( حمص الواحد عبد القادر عبد 2137
)الحولة( حمص عباس اللطيف عبد 2138
)الحولة( حمص السواح معن 2139
)الحولة( حمص الحسين عبدو ابن 2140
)تلذهب( حمص ******* 2141



األوامر رفضه بسبب اعدم. مساعد )جرجناز( إدلب الصالح ديب 2142

آب 16

حماة لحلح زكريا 2143

األصل فلسطينية الالذقية السعد حسن ندى 2144

الصدر في رصاصات بخمس استشهد. سنة16  الزور دير  الصياح الصياصين نبراس 2145

آب 17

األصل فلسطيني. سنة 28 )الرمل-  الفلسطيني مخيم( الالذقية الصعبي ماهر 2146
الالذقية أحمد بدرية 2147

حمص الزعبي إبراهيم عمر 2148
حمص النعيمي فراس 2149

التعذيب تحت استشهد حمص السليمان أحمد خالد 2150
حمص زادة ياسر محمد 2151
حمص الكن مصطفى 2152
حمص بالسم جالل 2153
حمص العمار برهان رشا 2154
حمص سلمون حسان 2155

صيدالني حمص الحافظ معد 2156
)النازحين حي( حمص العمر مالك 2157
)النازحين حي( حمص العمر محمد 2158

)الزاوية جبل( إدلب جزار عبدو 2159

آب 18

)سباع باب( حمص الفرا محمد 2160

رصاصات سبع عليه أطلق و الحميدية حي في المظاهرة خروج أثناء اعتقل حماة عقدة محمد 2161

الرأس في برصاصة استشهد, سنة 70 درعا )أسامة أبو( أبازيد صالح سليمان 2162

)الرحيبة( دمشق الحسين علي 2163

آب 19



)غباغب( درعا السمرة علي محمد 2164
)غباغب( درعا العشيش النبي عبد نظير جمال 2165
)غباغب( درعا عبود خليل عصام 2166
)غباغب( درعا القاعد أنور باسل 2167

سنة 11 )غباغب( درعا شرف عمر محمد 2168
سنة 15 )غباغب( درعا النجم بدر محمد 2169

سنوات 3 عمرها طفلة )غباغب( درعا ******* 2170
)غباغب( درعا الجيرودي محمد محمود 2171
)غباغب( درعا سعد*****  2172
)الحراك( درعا القداح هللا جاد حسام 2173
)الحراك( درعا سالمات محمد المنعم عبد 2174
)الحراك( درعا سالمات إبراهيم محمد 2175
)الحراك( درعا تركماني أمير 2176
)الحراك( درعا قومان نواف عماد 2177
)الحراك( درعا الحريري عطية محمود محمد 2178

سنة 72 )نوى( درعا قداح مطلق الحاج 2179
)إنخل( درعا الفروان نادر 2180

سنة 18 )السلطانية( حمص الوزير رفاعي ممدوح هيثم 2181
سنة 24 )عمرو بابا( حمص البويضاني عدنان خالد 2182
سنة 20 )الخالدية( حمص بحالق فراس 2183
سنة 60 )الخالدية( حمص السقا مروان 2184

)الخالدية( حمص خاووج عماد 2185
)الحولة( حمص حجك أمجد 2186
)الحولة( حمص الحالق بسام 2187
)الحولة( حمص الحالق أحمد 2188

سنة 26 )عقرب-  الحولة( حمص الحلبي محمد 2189
)عقرب-  الحولة( حمص الرحيل باسم الشيخ 2190

)القصير( حمص الرجا فالحة علي 2191
سنة 21 )تدمر( حمص الحافظ عسكر نورس 2192

)تدمر( حمص القيم توفيق سيف 2193
)تدمر( حمص الخبصة خالد 2194
)تدمر( حمص السبع عفية 2195
)تدمر( حمص جبارة قاسم عمر 2196

طفل )تدمر( حمص الفارس القادر عبد عبدو 2197
سنة 12 )تدمر( حمص الفارس عدنان محمد 2198

"تدمر فيال" فندق سحط فوق من قنصت, سنة 17 )تدمر( حمص الزعبي هيا 2199

)حرستا( دمشق )البيك( رحيم دياب باسم 2200

أوالد أربع لديه و متزرج. سنة 31 دوما المجيد عبد موفق محمد 2201



ابوصالح بشار
Bachar ABOU SALEH bacharno1224:  التويتر

اذار 15 ثورة شهداء لجنة
www.syrianmartyrs.com:  االنترنت موقعنا زوروا2011 حزيران 16. الثورة من التسعين و الثالث في

 مع تصحيح او اضافة أي ارسال منهم نرجوا, ما خطأ بوجود يعتقدون او,االسماء من مزيدا يملكون الذين للقراء
syrianmartyrs@hotmail.com:  التالي البريدي للعنوان الالزمة الوثائق

 اذار على أسماء عديدة أخرى وردتها 15وتتحفظ لجنة شهداء ثورة 
بغرض التأكد منها قبل نشرها

إدلب جبيالتي دريد 2202
إدلب زلوط غسان 2203

آب 20

08\19 يوم بها أصيب التي بجراحه متأثراً استشهد. سنة 72 الالذقية زرنيخ أحمد 2204

)الرستن( حمص أيوب الرحمن عبد محمود 2205
)الرستن( حمص أيوب محمد أحمد 2206

سنة 16 )عمرو بابا( حمص الصوفي صالح محمود 2207
حمص الطيار الباسط عبد 2208

المتظاهرين على النار إطالق لرفضه قتل. )جرجناز( إدلب من. مجند )جاسم( درعا الدغيم سعيد 2209

)بداما بلدة( إدلب ألقربه زيارة في وكان البلجيكية الجنسية يحمل. منزله في قتل زليطو غسان 2210



حتت  بالكامل  تقع  الوثيقة  هذة  حمتويات  الأوروبي.  الإحتاد  مب�ساعدة  التقرير  هذا  اأعد 

عن  معربة  اعتبارها  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  ميكن  ل  و   , الدولية  الفدرالية  م�سئولية 

موقف الإحتاد الأوروبي.
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مفتوحــة اأعينكم  اأبقـــوا 

احلقائق تر�سيخ 

بعثات تق�سي ومراقبة ق�سائية

من خالل اأن�سطة تت�سمن بعث مراقبي حماكمات وتنظيم بعثات تق�سي حقائق دولية, قد اأ�س�ستا لفدراليةا لدولية حلقوقا لإن�سان اإجراءات 

اأن�سطة الفدرالية, اإىل امليدان يتطوعوا بوقتهم لدعم  دقيقة ومو�سوعية لرت�سيخا حلقائق وامل�سوؤولية, اخلرباء املبعوثني 

دعم املجتمع املدنى

تنظم الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان اأن�سطة متعددة بامل�ساركة مع منظماتها الع�سوة يف البلدان التي يتواجدون فيها والهدف الأ�سا�سي 

هو تعزيز دور وكفاءة ن�سطاء حقوق الإن�سان ودفع التغيري على امل�ستوى املحلي

حتريك املجتمع الدوىل

الفدرالية الدولية  الع�سو و�رشكائها املحلييون يف جهودهم جتاه املنظمات الدولية, تقوم  الإن�سان منظماتها  الفدرالية الدولية حلقوق  تدعم 

اأن الفدرالية تاأخذ دور يف تطوير  اإنتهاكات حقوق الإن�سان وحتيل الق�سايا الفردية اليهم, كما  حلقوق الإن�سان بتنبيه الآاليات الدولية عن 

الدولية القانونية  الآليات 

اإبالغ واإقرار

تقوم الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان بالإبالغ وحتريك الراأي العام وذلك من خالل بيانات �سحفية وموؤمترات �سحفية وخطابات مفتوحة 

اإىل النداءات العاجلة والإلتما�سات واحلمالت وموقع الأنرتنت : فت�ستعني الفدرالية بجميع و�سائل  اإىل ال�سلطات وتقارير عن بعثات بالإ�سافة 

الإت�سال لرفع الدرالية فيما يتعلق باإنتهاكات حقوق الإن�سان

اإدارة الن�رش : �سهري باحل�سن

رئي�ص التحرير : اأنطوان برينارد

التن�سيق الكرتوين : �سيلني بالريو

passage de la Main d’Or - 75011 Paris - France ,17

CCP Paris : 76 76 Z

18 25 55 43 )1 - 33(80 18 55 43 )1 - 33(

الن�سان حلقوق  الدولية  الفدرالية 

الفاك�ص:الهاتف:

الكرتوين: http://www.fidh.orgاملوقع 

طبع مبطبعة الفدرالية الدولية حلقوق  الإن�سان, ت�سجيل اأغ�سط�ص 2011 , ملف حمو�سب مطابق لقانون 6 يناير/كانون ثاين 1978 - اإعالن رقم 330675



عن الفدرالية الدولية

حلقـــوق الإن�ســـــان

• تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان من اأجل حماية �سحايا اإنتهاكات حقوق الإن�سان ومنع 
الإنتهاكات ومالحقة مرتكبيها  تلك 

�• حماية �ساملة
تعمل الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان لإحرتام جميع احلقوق املن�سو�ص عليها يف امليثاق العاملي حلقوق 

اإىل احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية : احلقوق املدنية وال�سيا�سية بالإ�سافة  الإن�سان 

عاملية �• حركة 
تاأ�س�ست الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان يف �سنة 1922 وجتمع اليوم 155منظمة ع�سوة يف اأكرث 

من 100 دولة حول العامل, نقوم الفدرالية بتن�سيقودعم اأن�سطتهم وتو�سل �سوتهم اإىل امل�ستوى الدويل 

منظمة م�ستقلة  •�
مثل جميع منظماتها الع�سوة ل تنتمي الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان اإىل اأي حزب �سيا�سي اأو 

ديانة معينة .وهي م�ستقلة عن كل احلكومات

http://www.fidh.org  : للح�سول على معلومات عن املنظمات 155 الأع�ساء ميكن مراجعة املوقع اللكرتوين

ويحظر  �سخ�ص,  اأي  ا�ستعباد  اأو  ا�سترقاق  ليجوز  المادة4: 

الحاطة  اأو  الوح�سية  اأو  القا�سية  المعامالت  اأو  للعقوبات  ول  للتعذيب  اإن�سان  اأي  ليعر�ص   :5 المادة  اأو�ساعهما.  بكافة  الرقيق  وتجارة  ال�سترقاق 

في  الحق  ولهم  القانون  اأمام  �سوا�سية  النا�ص  كل   :7 المادة  القانونية.  ب�سخ�سيته  يعترف  اأن  في  الحق  وجد  اأينما  اإن�سان  لكل   :6 المادة  بالكرامة. 

تحري�ص  اأي  و�سد  الإعالن  بهذا  يخل  تميز  اأي  �سد  مت�ساوية  حماية  في  الحق  جميعا  لهم  اأن  كما  تفرقة,  اأية  دون  عنه  متكافئة  بحماية  التمتع 

التي  الأ�سا�سية  الحقوق  على  اعتداء  فيها  اأعمال  عن  لإن�سافه  الوطنية  المحاكم  اإلى  يلجاأ  اأن  في  الحق  �سخ�ص  لكل   :8 المادة  كهذا.  تمييز  على 

 :9 المادة  القانون.  له  اأو يمنحها  حجزه  اأو  اإن�سان  اأي  على  القب�ص  يجوز  ل 
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