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ملحوظة� :أغلب املعلومات الواردة يف هذا التقرير مت جمعها بوا�سطة مركز دم�شق لدرا�سات حقوق
الإن�سان ,ع�ضو الفيدرالية الدولة حلقوق الإن�سان يف �سوريا .واملعلومات الإ�ضافية م�ستقاة من الت�رصيحات
والبيانات ال�صحفية الئتالف من �سبع منظمات �سوريا حلقوق الإن�سان ,من �ضمنها جلان الدفاع عن احلريات
الدميقراطية وحقوق الإن�سان ,وهي بدورها منظمة ع�ضو يف الفيدرالية الدولية.

** انظر موقع http://www.dchrs.org/english/news.php?aboutus
هذه املنظمات هي املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف �سورية ,جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف �سوريا ,منظمة حقوق الإن�سان يف
�سوريا ,املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا ,اللجنة الكردية حلقوق الإن�سان يف �سوريا ,املنظمة الوطنية حلقوق الإن�سان
يف �سوريا ,مر�صد حقوق الإن�سان يف دم�شق� ,سوريا .تتعاون هذه املنظمات منذ بدء الثورة ملراقبة انتهاكات حقوق الإن�سان ,و�سي�شار �إليها با�سم ائتالف
اجلمعيات ال�سورية.
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تقرير انتهاكات حقوق الإن�سان
منذ بدء االنتفا�ضة ال�سورية يف مار�س  ,2011تلقى مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان معلومات
م�ؤكدة عن انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان ارتُكبت �ضد املدنيني يف �سوريا ب�صورة �شبه يومية .قررت
الفيدرالية الدولية �أن تدعم منظماتها الأع�ضاء يف جمع املعلومات و�إعداد هذا التقرير .هذه الوثيقة
�ستفح�ص االجتاهات الغالبة على اجلرائم الأكرب والأكرث انت�شار ًا وانتهاكات حقوق الإن�سان املُبلغ عنها يف
الفرتة بني  15مار�س و 15يوليو  ,2011ولي�ست هذه الوثيقة تقرير ًا �شام ًال حول كل انتهاكات حقوق
الإن�سان ,بل �ستلقي ال�ضوء على ت�صنيفات انتهاكات حقوق الإن�سان اجل�سيمة املرتكبة يف �سوريا ا�ستناد ًا
للمعلومات املتاحة .االجتاهات الغالبة على انتهاكات حقوق الإن�سان املذكورة هي:
•القتل خارج نطاق الق�ضاء ,والتزايد املنهجي يف ا�ستخدام القوات احلكومية للعنف ,وبالذات يف �إطار
التظاهرات املناوئة للحكومة.
•االعتقاالت اجلماعية وعمليات االختطاف واالختفاء الق�رسي واحتجاز املدنيني تع�سفي ًا يف �أغلب
ا لأحيان.
•�أعمال التعذيب واملعاملة املهينة وغري الإن�سانية.
•قمع حرية التجمع وانتهاك حرية املعلومات ,وي�ستهدف ذلك ب�شكل خا�ص و�سائل الإعالم
واملدافعني عن حقوق الإن�سان.
•الأعمال الع�سكرية �ضد املدن املحا�رصة :ممار�سات ت�صل للعقاب اجلماعي مت ارتكابها �ضد املدنيني.
•حتديد ومنع الو�صول للم�ست�شفيات.
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 .1مقدمة
انطلقت �رشارة الثورة ال�سورية يف مدينة درعا يف  6مار�س  ,2011بعد االعتقال التع�سفي خلم�سة ع�رش
�صبي ًا واحتجازهم وتعذيبهم لقيامهم بكتابة �شعارات م�ضادة للحكومة على اجلدران .حملت عبارة
«ال�شعب ..يريد� ..إ�سقاط النظام» �أ�صداء بع�ض ال�شعارات التي رددها الأطفال يف ثورتي م�رص وتون�س .يف
 18مار�س  2011نظم بع�ض �سكان مدينة درعا م�سرية ,طالبوا فيها ب�إطالق �رساح ه�ؤالء ال�صبية .قمعت
ال�سلطات ال�سورية امل�سرية ب�شكل عنيف ,وا�ستخدمت �أ�سلحة قاتلة �ضد املظاهرة ال�سلمية .يف غ�ضون
�أ�سبوع من �أول مظاهرة قتلت قوات الأمن  55متظاهر ًا على الأقل يف مدينة درعا وحولها .ظلت املظاهرات
مقت�رصة على جنوب البالد ملدة �شهر على الأعقل ,قبل �أن ت�صل موجة االحتجاجات �إىل ال�شمال ,وتنت�رش
اال�ضطرابات يف كل �أرجاء �سوريا ,من ال�ساحل الغربي �إىل حمافظة دير الزور �رشقاً ,و�إىل داخل املدينة
اجلامعية يف دم�شق وحلب ,وحمافظة �إدلب ال�شمالية قرب احلدود الرتكية.
مازالت املظاهرات قائمة يف كل �أرجاء �سوريا ب�أعداد غري م�سبوقة� .إجما ًال قام الآالف من املواطنني
بتحدي النظام مطالبني بحريات و�إ�صالحات وب�شكل �سلمي .هذه التظاهرات تربرها احلالة االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية املتدهورة يف �سوريا  ,1وتف�شي الف�ساد ال�سيا�سي واملايل ,وكذلك موجة املطالبة
بالإ�صالح يف العامل العربي .ما بد�أ كمطالبات �سلمية بالإ�صالح ال�سيا�سي حتول �إىل مطالبة ب�إ�سقاط النظام,
ويف مواجهة هذه املطالبات قامت احلكومة ال�سورية ب�أعمال قمع متزايدة.
تعر�ضت كتل �سكانية بكاملها للقمع ,وبالذات يف املدن التي كانت والزالت حتت ح�صار اجلي�ش .يف
معظم هذه املدن يعاين ال�سكان كارثة �إن�سانية ممثلة يف نق�ص املاء والغذاء والدواء .معظم ه�ؤالء ال�سكان ال
ميكنهم احل�صول على رعاية طبية .كمثال على ذلك ,فقد مت منع و�صول منظمة ال�صليب الأحمر للمناطق
والأ�شخا�ص املت�أثرين باال�ضطرابات الواقعة ,وذلك حتى  21يونيو .20112
تقوم احلكومة ال�سورية الآن مبنع و�صول ال�صحافة الدولية واملنظمات غري احلكومية امل�ستقلة ,وكذلك
مهمة تق�صي احلقائق حول الو�ضع يف �سوريا التي بعثها جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان .كذلك
ي�ستهدف النظام العاملني بالإعالم واملدافعني عن حقوق الإن�سان وال�صحفيني ال�سوريني ومنظمات املجتمع

 1انظر موقع http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/SyriaMissionPreliminaryConclusions_07092010.pdf
وموقع http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR

 2متكن لفريق مكون من � 15شخ�ص من ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر دخول درعا يوم  5مايو  ,2011ولكن مل يتمكنوا من دخول املناطق الأخرى املت�أثرة بالعنف مثل �إدلب �إال يف يوم  21يونيو  ,2011بعد
اجتماع يف دم�شق بني رئي�س ال�صليب الأحمر جاكوب كيلنربجر ,ورئي�س الوزراء ال�سوري عادل �صفر ,ووزير اخلارجية وليد املعلم.
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املدين ,ويتعر�ضون عاد ًة لإجراءات قمعية متكررة .هذه الإجراءات املتعمدة تفر�ض تعتيم ًا كام ًال على
انتهاكات حقوق الإن�سان التي ارتكبتها احلكومة ال�سورية ,وتزيد من �صعوبة فح�ص وتقرير هذه
االنتهاكات.
يف الأ�شهر الأربعة بني  15مار�س و 22يوليو  2011لقى �أكرث من � 2210شخ�ص ًا م�رصعهم  3علم ًا ب�أن
حني �أ�صدرت الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان تقريرها باللغة الإجنليزية يف يوليو املا�ضي كان عدد
الوفيات  ,1665منهم على الأقل  84طف ًال � .4أكرث من � 11200شخ�ص ًا مت اعتقالهم ,وجتاوز عدد الالجئني
ال�سوريني ع�رشين �ألف �شخ�صاً.

 3انظر موقع http://www.syrianmartyr.com/martyrs-syrian-revolution-0

 4انظر قائمة الأطفال من �ضحايا قوات احلكومة يف �أثناء اال�ضطرابات ,امللحق.
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 -2فح�ص اجلرائم املرتكبة
ارتُكبت �أغلب االنتهاكات يف �سياق قمع التظاهرات ,حيث �أن التجمعات العامة �صارت هي ب�ؤرة �أعمال
القمع يف �سوريا .مازالت املظاهرات حتدث ب�شكل منتظم رغم القمع امل�ستمر واملنهجي لهذه التجمعات.
عاد ًة يقوم املواطنون بالتجمع لي ًال لتقليل فر�صة تدخل قوات الأمن .من الأ�شياء املالحظة �أي�ض ًا يف تنظيم
املظاهرات �أنها عاد ًة ما تعقب وفاة �أحد املواطنني ,حيث �أن ال�سكان ينظمون جنازات �شعبية للتعبري عن
غ�ضبهم من اجلرائم املتكررة املرتكبة.
قامت القوات احلكومية ال�سورية بارتكاب انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان لقمع هذه التظاهرات ,مبا
فيها القتل خارج نطاق الق�ضاء (انظر فقرة  )1-2واالعتقال التع�سفي (انظر فقرة  .)2-2اجلرائم الوارد
ذكرها بالأ�سفل تنقل لأي مدى تتعر�ض هذه املظاهرات –وبالذات تلك التي تنظم يف �أيام اجلمعة-
�إىل �أعمال قمع �شديدة من قوات احلكومة مبا ينتهك حرية الر�أي والتعبري ,احلق يف احلياة ,واحلق يف عدم
التعر�ض للتعذيب �أو االعتقال التع�سفي �أو االختطاف .كذلك هناك تقارير عن حاالت اختفاء ق�رسي,
ولكن من ال�صعب توثيقها كنتيجة للعقبات امل�ستمرة التي حتول دون التوا�صل مع امل�صادر يف �سوريا.
بع�ض املدن تقع حتت ح�صار اجلي�ش ال�سوري ,والذي ا�ستخدم الدبابات واملروحيات ,وكذلك املدفعية
الثقيلة ,لعزل وقمع التظاهرات (انظر فقرة .)3-2

ممار�سو القمع
هوية الأفراد واجلهات امل�سئولة عن اجلرائم املرتكبة يف �سوريا مازالت غري وا�ضحة يف بع�ض الأحيان ,حيث
�أن �أدوارهم تتداخل .ولكن طبق ًا للأدلة املذكورة يف هذه الوثيقة ,ف�إن املمار�سني الأ�سا�سيني لأعمال القمع
هم:
قوات الأمن ال�سورية ,ومتثلها عدة كتائب  5تقع يف النهاية حتت قيادة الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد ,قامت هذه الكتائب ب�إعدام املتظاهرين �أو �أمرت �أو �أ�رشفت على الهجمات على املتظاهرين
واملدنيني ب�شكل عام.
الع�صابات امل�سلحة واملعروفة با�سم (ال�شبيحة  ,)6وجمموعات من اخلارجني عن القانون امل�سلحني
ب�أ�سلحة نارية وبي�ضاء وع�صي ,يقومون مبهاجمة وترويع املتظاهرين .قامت هذه املجموعات
امل�سلحة على �سبيل املثال ب�إ�رضام النريان يف �إطارات ال�سيارات ملنع انت�شار التظاهرات .هناك
�شبه �إجماع على ارتباط هذه املجموعات بقوات الأمن التي قد تكون ا�ستخدمتهم للهجوم على

 5هناك �أفرع عديدة لقوات الأمن ال�سورية ,هناك �أربعة �أجهزة على الأقل بال فوارق وا�ضحة يف املهام وامل�سئوليات.
 6تعني كلمة �شبيح حرفي ًا �شخ�ص عدمي الأخالق .ي�ستخدم امل�صطلح لو�صف �أع�ضاء الع�صابات 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�شار الأ�سد :جمرم �ضد الإن�سانية 8 /

املتظاهرين .الغياب املنهجي لأي تدخل من قوات الأمن واجلي�ش ملنع هذه املجموعات امل�سلحة من
االعتداء على املتظاهرين ي�ؤكد فر�ضية التواط�ؤ .وهناك تقارير عن تواجد متكرر لقنا�صة على
�أ�سطح املنازل يف عدة مدن يف �أوقات املظاهرات ,وتوجد �أدلة مادية على ذلك.
تتكون املخابرات ال�سورية من عدة جهات ا�ستخباراتية ,منها �إدارة الأمن ال�سيا�سي ,والتي تقوم
ب�أعمال املراقبة يف البالد وتراقب �أن�شطة املعار�ضة ال�سيا�سية .يتداخل دورها �إىل ح ٍد ما مع �إدارة
الأمن العامة ,وهي اجلهة اال�ستخباراتية املدنية الأ�سا�سية يف البالد.
تقع املخابرات حتت �سلطة الرئي�س ال�سوري ,وهي املتهمة بت�أديب اجلنود الذين رف�ضوا �إطالق
الر�صا�ص احلي على املدنيني .يف بع�ض احلاالت ن�سب للمخابرات تهمة م�ساعدة ال�شبيحة والتعاون
معهم يف ارتكاب جرائم �ضد ال�شعب .يف هذه الوثيقة �ست�ستخدم كلمة خمابرات للإ�شارة �إىل �أي
من جهات املخابرات ال�ضالعة يف ارتكاب انتهاكات حقوق الإن�سان.

 :1-2القتل خارج نطاق الق�ضاء ,ال�رشوع يف قتل وجرح املواطنني
�أ  -القمع �شبه املنهجي للتظاهرات :اال�ستخدام املفرط والقاتل للقوة من قوات الأمن
ال�سورية و�أعمال القتل خارج نطاق الق�ضاء الناجمة عنها.
ت�ؤكد املعلومات املتواترة وامل�ؤكدة �أن معظم التظاهرات التي نُظمت يف �سوريا كانت والزالت �سلمية
وغري م�سلحة .كانت كلمة «�سلمية» ترتدد كثري ًا بني ح�شود املتظاهرين .ولكن رغم الطبيعة ال�سلمية
لهذه التظاهرات �إىل �أن احلكومة ال�سورية جلئت ال�ستخدام الر�صا�ص احلي منذ املراحل الأوىل للتظاهر.
قوات الأمن ال�سورية متهمة با�ستخدام �أ�سلحة قاتلة مثل الر�صا�ص احلي ,وكذلك الغاز امل�سيل للدموع
لقمع التظاهرات ,وقامت �أكرث من مرة ب�إطالق النار مبا�رش ًة يف اجتاه املتظاهرين دون �إنذار .يف بع�ض احلاالت
ا�ستخدمت املدفعية الثقيلة والدبابات حل�صار وق�صف البنية التحتية املدنية.
نتج عن ا�ستخدام هذه الو�سائل املميتة �آالف الوفيات .لقي مدنيون م�رصعهم ت�أثر ًا بطلقات الر�صا�ص,
واالختناق الناجم عن الغاز امل�سيل للدموع ,وتعر�ض الكثريون جلروح ب�سبب هجمات قوات الأمن
واملجموعات امل�سلحة با�ستخدام الع�صي والأ�سلحة البي�ضاء واحلجارة  .7لقي الكثري من ال�ضحايا م�رصعهم
يف املظاهرات ب�إ�صابات مبا�رشة يف اجلزء العلوي من اجل�سد ,وطبق ًا لل�شهادات املتوافرة ,ف�إن ا�ستخدام
الر�صا�ص احلي مل ي�ستهدف تفريق احل�شود فح�سب ,بل ترويع و�إ�صابة �أو حتى قتل املتظاهرين .حتى
�أن الكثري من املدنيني �أ�صيبوا وهم يف مناطق بعيدة عن الهجوم الرئي�سي.

 7كمثال ,تهجم  200من قوات الأمن بالهراوات على املتظاهرين يف دم�شق يوم � 18أبريل .يف � 20أبريل قب�ض على  39طالب ب�شكل م�ؤقت وتعر�ضوا لل�رضب بالع�صي ملناداتهم مبظاهرة .يف  24يونيو يف
حم�ص� ,رضب  6من رجال الأمن �شاب ًا فوق �أحد الأ�سطح با�ستخدام الع�صي.
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تعر�ضت كل مظاهرة انطلقت �إىل القمع ,باال�ستخدام املتكرر للو�سائل املميتة ,ويف كل مدينة �أو قرية
نُظمت فيها مظاهرة ,وهذا ي�شري بو�ضوح للطبيعة املنهجية لهذه االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
�ضد املتظاهرين والنية املبيتة الرتكاب هذه اجلرائم.
وجرح قرابة � 120آخرين يف مظاهرة
يف يوم اجلمعة � 1أبريل ,يف دوما بريف دم�شق ,قُتل  22متظاهر ًا ُ
�ضمت � 7000شخ�صاً� .أطلق القنا�صة النار على املتظاهرين من فوق �أ�سطح منازل يف �أنحاء دوما� .أغلب
ال�ضحايا لقوا م�رصعهم ب�إ�صابات يف الر�أ�س وال�صدر .يف نف�س اليوم كانت هناك مظاهرة منظمة يف التل.
تلقى قادة املتظاهرين يف املدينة حتذير ًا من ممثل حلزب البعث ,يبلغهم ب�أن القنا�صة �سينت�رشون يف البلدة
�إذا ما خرجت املظاهرة .وو�صلت �إثر ذلك ثالث حافالت بها �ضباط �أمن مبالب�س مدنية يف بلدة التل ,ومت
�إلغاء املظاهرة.
يف يوم اجلمعة � 22أبريل ,وبعد مظاهرات حا�شدة يف �أرجاء �سوريا ,لقي ثمانون متظاهر ًا م�رصعهم و�أ�صيب
� 16إ�صابات بالغة يف عدة مدن مثل دم�شق وحم�ص ودرعا وحماة وجرب وزملكة واملع�ضمية.
يف يوم اجلمعة � 29أبريل( ,جمعة الغ�ضب) يف الر�سنت مبحافظة حم�ص ,قتل  27متظاهر ًا على الأقل على يد
قوات الأمن ,ومنهم �صبي قتل بر�صا�صة قنا�ص من فوق �أحد الأ�سطح .ويف بلدة ال�شيخ م�سكني مبحافظة
درعا ,وقع �إطالق نار بعد قيام املدنيني بالتظاهر لرفع احل�صار عن املدينة .قُتل على الأقل ثالثة ع�رش
وجرح الع�رشات .ويف الالذقية قتل �ستة ع�رش �شخ�ص ًا يف مظاهرة بعد قيام قوات الأمن ب�إطالق
�شخ�صاًُ ,
الر�صا�ص احلي على احل�شود.
يف يوم اجلمعة  6مايو (جمعة التحدي) ,قتلت قوات الأمن وال�شبيحة  27متظاهر ًا يف عدة مدن .فمات �أربعة
يف درعا ,و�ستة يف حماة ,و�أربعة يف دير الزور ,وت�سعة يف حم�ص ,و�أربعة يف الالذقية.
يف يوم اجلمعة  13مايو ,قتلت قوات الأمن  31متظاهر ًا يف عدة مدن �سورية (يف درعا ودم�شق وحم�ص).
يف يوم اجلمعة  20مايو (جمعة احلرية)� ,أدى قمع التظاهرات ال�شعبية يف �أرجاء �سوريا ملقتل  76مدنياً,
معظمهم يف حمافظة �إدلب (ثالثون �شخ�صاً) ,وحمافظة حم�ص (ع�رشون �شخ�صاً) .يف هذا اليوم �أُبلغ �أي�ض ًا عن
�أعمال اعتقال تع�سفي و�سوء معاملة ,مثل التعر�ض للتعذيب يف �أفرع �أجهزة الأمن ال�سورية8 .
يف يوم اجلمعة  27مايو ,قتل على الأقل � 20شخ�ص ًا يف املظاهرات املنظمة يف �أرجاء �سوريا ,منهم ثمانية يف
داعل ,وثالثة يف دم�شق ,وثالثة يف قطنا ,و�أربعة يف حم�ص ,وواحد يف جبلة  ,وواحد يف �إدلب.

 8امل�صدر :ائتالف اجلمعيات ال�سورية
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يف يوم اجلمعة  3يونيو (جمعة الأطفال الأحرار  ,)9احت�شد مائة �ألف متظاهر مدين يف حماة ,وبعد ذلك
ا�ستخدمت قوات اجلي�ش وال�شبيحة الر�صا�ص احلي لتفريق احل�شد ,وجنم عن ذلك مقتل .63
يف يوم اجلمعة  17يونيو (جمعة �صالح العلي  ,)10خرجت مظاهرات حا�شدة يف عدة مدن مثل حم�ص وحماة
ودير الزور .قُتل  29متظاهر ًا يف �أنحاء �سوريا يومها ,منهم  5يف �إدلب و 16يف حم�ص و 5يف دم�شق.

ب  -جتنيد جمموعات م�سلحة غري قانونية لقمع التظاهرات ال�سلمية
منذ بداية االحتجاجات ,تكرر الإبالغ عن هجمات جمموعات م�سلحة على املتظاهرين يف امل�سريات
واالعت�صامات .ي�صور الإعالم ال�سوري الر�سمي هذه املجموعات على �أنهم مدنيون م�ساندون للرئي�س
الأ�سد ,و�صوروا اعتداءاتهم على املتظاهرين على �أنها جمرد �صدامات بني م�ساندين ومعار�ضني للحكومة.
طبق ًا للمعلومات املوثوق منها ,ف�إن هذه املجموعات ,واملعروفة با�سم ال�شبيحة ,هي جماعات م�أجورة من
احلكومة ال�سورية .وتوجه �إىل ال�شبيحة االتهامات ب�أنهم م�أجورون لرتويع املتظاهرين وارتكاب �أعمال
عنف �ضدهم با�ستخدام الر�صا�ص احلي والأ�سلحة البي�ضاء والهراوات والع�صي واحلجارة .كذلك قاموا
باختطاف واحتجاز متظاهرين يف امل�سريات واالعت�صامات .جمع مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان
�شهادات متعددة ت�ؤكد تواجد ال�شبيحة وما يقومون به من �أعمال عنف ت�ستهدف قمع املتظاهرين ون�رش
الرعب ,بالإ�ضافة ال�شرتاكهم يف الهجمات الع�سكرية على املدن املحا�رصة.
يف �أكرث من منا�سبة ,تداخلت �أعمال ال�شبيحة وقوات الأمن ,مما يدل على التعاون بينهم .فمث ًال �شوهدت
ع�صابات يف مالب�س مدنية ت�ستخدم عربات ع�سكرية .ت�ؤكد الأدلة �أن قوات الأمن قامت بتن�سيق عمل
هذه الع�صابات والتعاون معها� ,إما باال�شرتاك املبا�رش يف الهجمات� ,أو بالإ�رشاف واحلماية ,و�إمدادهم بالدعم
املايل واملادي مثل ال�سالح� ,أو ت�سهيل حتركاتهم عرب نقاط التفتي�ش .كذلك ين�سب ل�شخ�صيات هامة يف
احلزب احلاكم وم�سئولني حكوميني امل�شاركة يف تن�سيق عمل هذه املجموعات والإ�رشاف عليها.
يف  9يونيو ,يف كام بدم�شق ,قام نحو مائة من ال�شبيحة مب�سرية يف املدينة لرتويع املتظاهرين ,بع�ضهم
حمل الهراوات والبع�ض الآخر البنادق.
يف  24يونيو يف درعا� ,شوهدت قوات الأمن وحافلة مليئة بال�شبيحة �أمام �أحد امل�ساجد .ا�ستهدف
وجودهم منع النا�س من التظاهر بعد ال�صالة.

� 9أطلق هذا اال�سم على �شبكة االنرتنت �إ�شار ًة �إىل الأطفال الذين قتلوا منذ بدء اال�ضطرابات.
� 10أطلق هذا اال�سم تيمن ًا ب�صالح العلي ,وهو عامل علوي �شهري وقائد ع�سكري قاد واحد من �أول الثورات �ضد االحتالل الفرن�سي ل�سوريا ,ويُنظر له كرمز بارز للمقاومة يف �سوريا ,وكذلك كرمز للوحدة يف
وجه الدكتاتورية والظلم.
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ج  -القتل خارج نطاق الق�ضاء لأفراد من اجلي�ش :مقتل جنود و�ضباط رف�ضوا �إطالق
النار على املدنيني
اجلنود متورطون ب�شكل كبري يف القمع الوح�شي للمتظاهرين و�ضد املدنيني ب�شكل عام ,ولكن يف عدة
مرات ,ورمبا ب�شكل متزايد ,رف�ض بع�ض ال�ضباط واجلنود �إطالق النار على املدنيني ,وعوقبوا لرف�ضهم
الأوامر .بع�ض اجلنود انتقدوا اجلي�ش ويف بع�ض الأحيان ان�ضموا للمدنيني يف املدن املحا�رصة حلمايتهم .من
ه�ؤالء اجلنود وال�ضباط من تعر�ضوا لالعتقال �أو القتل كما �سريد بالأ�سفل.
العدد املتزايد للجنود الذين ينتقدون اجلي�ش يعترب عالمة فارقة يف قمع التظاهرات يف �سوريا ,حيث �أن
هذه االعرتا�ضات تدل على تناق�ص متزايد يف دعم اجلي�ش داخلي ًا لأعمال القمع .اتُخذت �إجراءات ملنع
اعرتا�ض املزيد من اجلنود ,و�أدى ذلك �إىل �إعدام بع�ض اجلنود الذين اعرت�ضوا �أو رف�ضوا تنفيذ الأوامر.
تقع املخابرات حتت ال�سيطرة املبا�رشة للرئي�س ال�سوري ,وهي متهمة بت�أديب اجلنود الذين رف�ضوا �إطالق
الر�صا�ص احلي على املتظاهرين .يف مايو  ,2011مت �ضم اللواء عبد الفتاح قد�سية رئي�س �شعبة املخابرات
الع�سكرية �إىل قائمة امل�سئولني ال�سوريني املعر�ضني لعقوبات يف االحتاد الأوروبي على خلفية دورهم يف
العنف �ضد املتظاهرين .املخابرات الع�سكرية  ،وهي �إحدى �أجهزة الإ�ستخبارات ،يُن�سب �إليها لعب دور
كبري يف قمع املتظاهرين و�إطالق النار على احل�شود وقتل عدد كبري من املدنيني .فر�ضت الواليات املتحدة
الأمريكية كذلك عقوبات على اللواء قد�سية يف �أواخر مايو ,متهمةً ال�شعبة التي ير�أ�سها باعتقال
املتظاهرين وا�ستخدام القوة �ضدهم.
يف � 10أبريل ,يف حم�ص� ,أعدمت املخابرات  14جندي ًا و�ضابط ًا واحد ًا (رامي قط�ش) بعد رف�ضهم �إطالق
النار على املتظاهرين.
يف � 25أبريل ,يف درعا ,حاول قائد كتيبة من اجلي�ش ال�سوري حماية املدنيني اجلرحى يف �شوارع املدينة
بينما كانت ر�صا�صات القنا�صة تُطلق عليهم من فوق الأ�سطح .كذلك منع قائد الكتيبة جنوده من
�إطالق النار على املدنيني .وقع �صدام بني �أفراد اجلي�ش ال�سوري �إثر ذلك ,وا�ستخدمت فيه �أ�سلحة ثقيلة
مثل مدافع املورتر .وهناك تقارير عن القب�ض على قائد الكتيبة.
يف  3يونيو و 5يونيو يف ج�رس ال�شغور ,وعلى خلفية عملية ع�سكرية  ,11قتلت املخابرات عدد ًا كبري ًا من
اجلنود لأنهم رف�ضوا �إطالق النار على املدنيني.

 11انظر الف�صل الثالث ملزيد من املعلومات.

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان  -ب�شار الأ�سد :جمرم �ضد الإن�سانية 12 /

يف  5يونيو ,مب�ست�شفى �أفاميا قرب قلعة امل�ضيق� ,أعدمت قوات الأمن وال�شبيحة عدد ًا من اجلنود بعد
رف�ضهم �إطالق النار على املتظاهرين.
يف  29يونيو ,يف الر�سنت مبحافظة حم�ص ,ان�شق املالزم �أجمد حممد احلميد من الفرقة  13عن اجلي�ش ال�سوري,
بعد �أن ُدمرت مدينته يوم  28مايو  .2011كان اجلي�ش ال�سوري قد قام �سابق ًا بق�صف املدينة و�أطلق النار
على عدة منازل ونهب بع�ض املتعلقات ال�شخ�صية .كذلك انقطعت الكهرباء واملياه عن املدينة ,وقُتل
عبد احلميد احلميد ,ابن عم ال�ضابط املذكور ,على يد اجلي�ش.

د  -قمع وا�سع النطاق :م�رصع مدنيني مل ي�شاركوا يف املظاهرات
مع انت�شار املظاهرات يف �أنحاء �سوريا ,تزايدت �أعمال القمع ,وتكرر ا�ستهدافها النا�س مل ي�شرتكوا يف
املظاهرات ب�شكل مبا�رش .نتج عن هذا ارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�سان بحق املدنيني ,مبن فيهم الأطفال
واملعاقني ,وكذلك نتج عن هذا ممار�سات ت�صل للعقاب اجلماعي يف ظل الهجوم الع�سكري على املدن
والقرى.
يف  8مايو ,حم�ص ,املدينة حما�رصة جزئي ًا وتتعر�ض ل�ضغط ع�سكري متزايد  ,12قتل  12مدني ًا بعد ق�صف
الدبابات ال�سورية ملنازلهم .وقُتل رجل �آخر يف حم�ص على يد قوات الأمن بعد اقرتابه من نقطة تفتي�ش
ع�سكرية يف باب عمرو.
يف  21مايو ,يف منر قرب حوران ,قتل زهري عبد اهلل العمار ,والذي يبلغ �سبع �سنوات ,بر�صا�صة �أطلقتها
قوات الأمن.
يف  28مايو يف باب ال�سبع قرب حم�ص ,قتل رجل يدعى حممد عبارة على يد رجل من الع�صابات امل�سلحة,
حني رف�ض �أن ي�سمح للقنا�صة با�ستخدام �سطح منزله .بعد مقتله ,دخل ال�شبيحة منزله وا�ستولوا على
� 40ألف لرية �سورية ( 577يورو) بالإ�ضافة �إىل بع�ض امل�شغوالت الذهبية .حني حاول �أفراد �أ�رسته نقله
�إىل امل�ست�شفى �أطلقت قوات الأمن الر�صا�ص احلي على �سيارتهم .فلقي عبارة م�رصعه قبل �أن ي�صل �إىل
م�ست�شفى بعد �إ�صابته ب�ساعتني.
يف  30مايو يف حم�ص ,قتل رجل يدعى عبده عرفان على يد قوات الأمن �أثناء م�شاركته يف مظاهرة
�سلمية ,وقتل �آخر يدعى �أحمد �ضحيك بر�صا�صة يف الر�أ�س حني كان ي�صور دخول قوات الأمن واجلي�ش
�إىل املدينة با�ستخدام هاتفه املحمول.

 12يف  28مايو  2011دخلت الدبابات املدينة ,ويف  28و 29مايو ق�صف اجلي�ش حي ًا واحد ًا على الأقل ودمرت عدة منازل .يف  4يونيو �شوهد قنا�صة على �أ�سطح عدة منازل ومباين حكومي ,مبن فيها مبنى �إدارة
التجنيد املحلية.
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يف  2يونيو يف حم�ص ,قتل طفل من الر�سنت على يد قوات الأمن يف مظاهرة �سلمية.
يف  6يونيو يف دوما مبحافظة دم�شق ,لقي طفل يف العا�رشة ا�سمه حمزة البلة ت�أثر ًا بجروحه ,حيث �صدمته
�سيارة تنقل قوات الأمن يف  3يونيو .2011
بد�أ قمع ال�سلطات ال�سورية با�ستهداف املظاهرات امل�ضادة للحكومة ,وبالتايل ا�ستهدف املتظاهرين� ,إال
�أن هذا القمع و�صل لدرجة جديدة من العنف ,حيث �أن قوات الأمن بد�أت يف ترويع املدنيني ,بل و�إطالق
النار عليهم وتعذيبهم ,رغم عدم وجود عالقة لهم باملظاهرات .ت�أثرت بع�ض الفئات ال�ضعيفة مثل املعاقني
والأطفال ب�شكل مبا�رش بهذه الأعمال القمعية العنيفة التي ارتكبتها ال�سلطات ال�سورية.
منذ بداية اال�ضطرابات ,تعر�ض  15معاق ًا على الأقل �إىل االعتقال التع�سفي والعنف و�سوء املعاملة ,وبلغ
عدد الأطفال الذين قتلوا يف �أثناء املظاهرات �أو بعد اعتقال ع�شوائي وتعذيب �إىل  85طف ًال  13يف  3يونيو.
تعر�ض بع�ض الأطفال لالعتقال التع�سفي والتعذيب يف بع�ض الأحيان ,وبع�ض الأ�رس ت�سلمت جثثهم وبها
�آثار تدل على التعر�ض للتعذيب.
كمثال على ذلك ,يف � 29أبريل �ألقي القب�ض على حمزة علي اخلطيب 13 ,عاماً ,يف اجليزة مبحافظة درعا.
يقول �أفراد �أ�رسته �أن ال�صبي كان يف م�سرية مناه�ضة للنظام مع والده وجمموعة من املحتجني حني �ألقي
القب�ض عليه .تعر�ض للتعذيب ومات �إثر هذا التعذيب .توجد �أدلة يف ج�سده ت�شري �إىل �إ�صابته بر�صا�صة
وحرقت
يف ذراعه الأمين وبطنه وجنبه الأي�رس و�صدره ,كما كان ج�سده كله متورم ًا وعنقه مك�سوراًُ ,
ب�رشته ب�أعقاب �سجائر ,وت�شوه وجهه وقطعت �أع�ضا�ؤه التنا�سلية.
يف  8يونيو ,يف اجليزة مبحافظة درعا ,ت�سلم والدي تامر حممد ال�رشعي جثة ابنهما بعد اعتقاله وقتله حتت
التعذيب .كان قد �ألقي القب�ض على تامر يف مظاهرات (جمعة الغ�ضب) يف � 29أبريل  .2011كان تامر يف
اخلام�سة ع�رشة من عمره ,ويُظهر ت�سجيل فيديو �آثار التعذيب على ج�سده ووجهه .ك�رست قوات الأمن
ذراعه وعنقه و�أحدثت ثقوب ًا يف ج�سده .يف نف�س هذا التوقيت تعر�ض �أكرث من � 260إىل االعتقال يف اجليزة,
وقتل ع�رشات الأ�شخا�ص و�أ�صيب املئات.

 :2-2االعتقاالت التع�سفية واالحتجاز� ,أعمال التعذيب واملعاملة ال�سيئة.
مع ا�ستمرار �أعمال القمع يف �سوريا ,تزايدت الأدلة على وقوع �أعمال االعتقال واالحتجاز التع�سفي يف كل
�أنحاء البالد� .أحيان ًا حتدث عمليات االعتقال يف املنازل ,وت�ستهدف ال�صحفيني ونا�شطي حقوق الإن�سان
ب�شكل خا�ص .توجد �أدلة متعددة على �أعمال تعذيب ومعاملة مهينة تالية لهذه االعتقاالت ,مما ي�ؤدي

� 13أنظر �إىل ملحق �أ  :قائمة املتوفني من الأطفال
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ال�ستنتاج �أن التعذيب و�سوء املعاملة للمعتقلني �أمر متكرر .هناك كذلك تقارير عن حاالت اختفاء ق�رسي.
من  18مار�س �إىل  15يوليو وثق مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان  11200حالة من االحتجاز
التع�سفي.

�أ -قمع وا�سع النطاق :م�رصع مدنيني مل ي�شاركوا يف املظاهرات
مع ازدياد املظاهرات و�أعمال القمع التالية لها يف كل �أرجاء �سوريا ,ارتفع عدد االعتقاالت ب�شكل حاد .مت
اعتقال � 33شخ�ص ًا ي دم�شق يف  16مار�س يف بداية التظاهرات ,عقب اعت�صام �أمام وزارة الداخلية.
بني  20مار�س و 22مار�س اعتقل � 105شخ�ص ًا على الأقل تع�سفي ًا يف �سوريا ,منهم  57يف دم�شق و 10يف
حماة و 4يف حلب و 12يف بانيا�س.
يف �أوائل �أبريل جمع نا�شطو حقوق الإن�سان ال�سوريني قائمة ت�ضم �أكرث من � 300شخ�ص مت اعتقالهم
مل�شاركتهم يف املظاهرات �أو للدعوة �إليها منذ بداية مار�س.
وبحلول نهاية �أبريل ,ارتفع عدد االعتقاالت جداً ,فبني � 18أبريل و� 22أبريل فقط اعتُقل � 160شخ�ص ًا
يف دم�شق بعد دعوتهم ملظاهرة �سلمية .منهم  39تعر�ضوا لل�رضب يف فرتة االحتجاز.
اجلمعة� 29 ,أبريل ,كان من �أكرث الأيام دموية منذ بداية اال�ضطرابات يف �سوريا .بالإ�ضافة للوفيات ,فقد
اعتُقل � 504شخ�ص ًا على الأقل تع�سفي ًا يف كل �أنحاء �سوريا .هناك ن�سبة منهم �أطلق �رساحها ويظهر
عليهم �آثار تعذيب ,و 56لقوا م�رصعهم نتيجة هذا التعذيب14 .
حدث �أكرث من مرة �أن متت االعتقاالت ب�شكل جماعي ,ويف �شكل غارات على املدن امل�ستهدفة .وتُتهم
قوات الأمن بالإغارة ب�شكل متكرر على املنازل يف املدن التي يحا�رصها اجلي�ش.
على �سبيل املثال ,يف � 10أبريل يف بانيا�س ,اعتُقل � 110شخ�ص ًا على الأقل يف نف�س التوقيت ,ويف 26
�أبريل اعتقل على الأقل � 84شخ�ص ًا يف دوما عند عدة نقاط تفتي�ش �أمني .يف هذا اليوم �أغارت قوات الأمن
�أي�ض ًا على عدد من املنازل واعتقلت �ستة �آخرين.
يف  4مايو يف باني�ش ,اعتُقل � 90شخ�ص ًا على الأقل يف منازلهم بعد التظاهر ت�ضامن ًا مع درعا وبانيا�س.
من  2مايو �إىل  8مايو يف �شمال غرب دم�شق ,اعتُقل � 106شخ�صاً� .أطلق �رساح  15منهم بعد ثالثة �أيام,
بينما ظل الآخرون  15حمتجزين .قال البع�ض �أنهم مُنعوا من الرعاية الطبية .هناك �أدلة (مدعومة بال�صور
 14من ال�صعب تقدير العدد الدقيق للمحتجزين حالياً.
 15من امل�ستحيل حتديد العدد بدقة.
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والفيديو) �أن الأغلبية العظمى من املعتقلني تعر�ضت ملعاملة مهينة وتعذيب على يد قوات الأمن يف �أماكن
االحتجاز.
يف  31مايو يف التلبي�سة وحم�ص ,ورغم �إعالن الرئي�س ب�شار الأ�سد عن عفو عام يف نف�س اليوم ,اعتُقل 33
�شخ�ص ًا يف منازلهم يف املدينتني16 .
يف حاالت �أخرى ,يُن�سب لقوات الأمن وال�شبيحة �إقامة نقاط تفتي�ش العتقال املواطنني �أثناء مرورهم من
مدينة �إىل �أخرى .بالأ�سفل يوجد و�صف تف�صيلي لواحدة من هذه االعتقاالت:
 13يوليو ,حمافظة �إدلب.
�أقامت قوات املخابرات وجماعات ال�شبيحة امل�سلحة املن�سوبة لل�سلطات ال�سورية نقاط ًا �أمنية يف مدينتي
�أريحا وجبل الزاوية يف حمافظة �إدلب  ,17بهدف �إيقاف كل املركبات التي بها �أ�شخا�ص ميكنهم التظاهر.
ا�ستهدفت هذه الإجراءات غري امل�سبوقة ال�شباب ب�شكل خا�ص ,وقُب�ض على � 38شخ�ص ًا على الأقل
نتيجة لذلك .منذ ذلك احلني مل تتوفر �أي معلومات من ال�سلطات عن �أماكنهم .كذلك احرتقت  9مركبات
يف ذلك اليوم.
ك.ه ,يف اخلام�سة والثالثني من عمره ,مقاول بناء ,وهو متزوج و�أب لثالثة �أطفال ,وهو �صاحب �إحدى
ال�سيارات التي ا�ستوقفتها نقطة تفتي�ش ابديتا .قُب�ض عليه عندها ومازال �إىل اليوم حمتجز ًا تع�سفياً.
يف  13يوليو ,كان يف طريقه للعمل حني �أوقف رجال املخابرات �سيارته عند نقطة التفتي�ش و�أمروه
باخلروج منها .اتهموه بامل�شاركة يف املظاهرات و�أحرقوا �سيارته ,ثم �رضبوه بق�سوة ونقلوه يف �سيارة �إىل
فرع قوات الأمن احلربي ال�سوري يف �إدلب .هذه املعلومات مقدمة من م�صادر موثوق منها ,ومن هذه امل�صادر
�أحد اجلنود  18الذين كانوا متواجدين عند نقطة التفتي�ش.

ب  -ترويع ال�صحفيني والقب�ض عليهم وال�ضغط على و�سائل الإعالم
ا�ستهدفت عمليات االعتقال واالختطاف واالختفاء الق�رسي واملعاملة ال�سيئة يف بع�ض الأحيان �أفراد معينني
يف املجتمع املدين ,وبالذات ال�صحفيني ونا�شطي حقوق الإن�سان .يف ا�ستمرار مل�سل�سل ال�ضغط على و�سائل
الإعالم� ,ألقت ال�سلطات ال�سورية القب�ض على �صحفيني �سوريني و�أجانب ونا�شطني وحمامني ومتظاهرين,
واتهموا البع�ض منهم بتبادل املعلومات حول االحتجاجات.
جمموعة من ال�صحفيني الذين قب�ض عليهم واحتُجزوا تع�سفياً:
� 16أ�سما�ؤهم :حافظ طه ,عبد احلميد يحيى ,يحيى اليحيى ,فواز اليحيى ,عبد العزيز اليحيى ,علي اليحيى ,حممد يحيى اليحيى ,حممد م�صطفى اليحيى ,جهاد اليحيى� ,أحمد حمود العمري ,م�صطفى
العمري ,عبد امل�ؤمن ال�ضحيك  ،عبد احلكيم ال�ضحيك  ،عبيدة ال�ضحيك  ،عبد املهيمن ال�ضحيك � ،أحمد �إوايجان ،عبداهلل خالد ال�سوي�س ,مهند عبد الرحمن ال�سوي�س� ,ضياء ال�سوي�س ,مرهف ال�سوي�س ,فداء
ال�سوي�س ,عبد الكرمي ال�سوي�س ,قا�سم ال�سوي�س� ,أمني �أحمد خا�شفة ،رائد عرابي� ،أمين رائد عرابي� ،إبراهيم ح�سن الك�ساب ،طالل بكور ،خالد �شنت� ،شيخ عبد الرحمن ال�ضحيك� ،شيخ عبد النا�رص ال�سوي�س,
�شيخ توفيق طحان� ,شيخ عبد الرزاق مزنزي.
 17للمزيد من املعلومات عن قمع قوات اجلي�ش ملحافظة �إدلب ,انظر الف�صل الثالث.
 18مل يرف�ض اجلندي الأوامر �أو يرتك موقعه خوف ًا من مواجهة م�صري اجلنود الآخرين الذي رف�ضوا الأوامر (التعذيب والإعدام)
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يف  29مار�س يف دم�شق� ,ألقى رجلي �أمن مبالب�س مدنية القب�ض على مرا�سل لوكالة رويرتز .مت ا�ستجوابه
عن ن�شاطاته ال�صحفية والإخبارية يف فرتة االحتجاجات .وتعر�ض لالحتجاز دون �أن يُعرف مكانه ملدة
�أربعة �أيام .يف فرتة احتجازه تعر�ض للتعذيب واحلب�س االنفرادي وتعر�ض ل�ضغوط ع�صبية �شديدة .مت
�إطالق �رساحه يف � 2أبريل بف�ضل ال�سلطات الأردنية.
يف � 29أبريل ,قُب�ض على مرا�سلة اجلزيرة الإيرانية الأمريكية دوروثي بارفاز يف مطار دم�شق .احتجزتها
ال�سلطات لأربعة �أيام يف �سجن �سوري تعر�ضت فيها ل�ضغط نف�سي �شديد ,حيث �شهدت �أفراد يتعر�ضون
للتعذيب ومنهم عدد من ال�شباب.
يف � 30أبريل� ,ألقي القب�ض على �صحفيني اثنني من الكتاب البارزين يف �سوريا يف القام�شلي ودم�شق.
�أحدهما �ألقي القب�ض عليه يف املطار يف طريقه �إىل تركيا.
يف  1و 2و 3و 15مايو� ,ألقي القب�ض على نا�شطني يف حقوق الإن�سان واخلدمات املجتمعية يف داريا ودم�شق
وبانيا�س .اثنان منهما مازاال حمتجزين اعتبار ًا من  4يوليو ,ومازاال حتت اتهامات قانونية تهدف لتجرمي
عملهما القانوين كنا�شطني يف حقوق الإن�سان� .ألقي القب�ض على النا�شطني الأربعة بتهمة مراقبة انتهاكات
حقوق الإن�سان املرتكبة �أثناء قمع التظاهرات ال�سلمية و�إعالنها.
يف  5مايو ,يف بلدة امليدان قرب دم�شق� ,ألقي القب�ض على رمز بارز من رموز املعار�ضة �أثناء مظاهرة ,ومت
اعتقاله لعدة �ساعات تعر�ض فيها لل�رضب املربح وجرح ب�شدة ,ثم مت �إطالق �رساحه وتلقى تهديدات
بالقتل �إن مل يتوقف عن �أن�شطته املعار�ضة.
يف  24مايو ,يف مدينة الرقة� ,ألقت قوات الأمن القب�ض على مدون �أثناء وجوده يف مقهى انرتنت يف الطريق
العام ,ومل تتوفر �أي معلومات عن مكانه.
عمليات القب�ض املذكورة تهدف �إىل ترويع ال�صحفيني والأفراد الذين حاولوا ن�رش املعلومات عن عمليات
القمع التي حتدث يف �سوريا .تعر�ض بع�ض ال�صحفيني والنا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان �إىل و�سائل تهديد
�أخرى ,مثل املالحقة الق�ضائية .يف بع�ض احلاالت مت ا�ستدعاء ال�صحفيني وغريهم ممن يوثقون انتهاكات
حقوق الإن�سان والتحقيق معهم حول �أن�شطتهم ,ويف بع�ض احلاالت �ألقي القب�ض عليهم بتهمة «ن�رش
معلومات كاذبة» و»�إ�ضعاف ال�شعور القومي» ,عم ًال باملادة  285و  286من القانون اجلنائي ال�سوري.
من الو�سائل الأخرى التي ا�ستخدمت لتهديد و�إ�سكات ال�صحفيني:
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•االحتجاز واالختطاف والتحر�ش والتهديد ومنع الو�صول للمظاهرات ومراقبة االت�صاالت وم�صادرة
الكامريات.
•اقتحام منازلهم وم�صادرة معداتهم اخلا�صة.
•�إجبار ال�صحافة الأجنبية على مغادرة البالد� ,أو منع ال�صحفيني الأجانب من دخول البالد لتغطية
الأحداث.
•منع العديد من املواقع التي تغطي املظاهرات.
•�إغالق بع�ض ال�صحف وم�صادرة البع�ض الآخر ومنع و�صول ال�صحف ملحافظات معينة.

ج � -أو�ضاع االحتجاز وغياب الإجراءات القانونية
فيما يتعلق ب�أو�ضاع االحتجاز ب�شكل عام ,توجد تقارير عن منع املحتجزين من االت�صال مبحامييهم
و�أ�رسهم ,بل ومنع الرعاية الطبية عنهم ,مما ينتهك املعايري الدولية لالحتجاز� .ساهمت الزيادة احلادة يف
�أعداد املقبو�ض عليهم يف تدهور ظروف االحتجاز .بع�ض ال�سجون ممتلئة مبا يفوق �سعتها ,مما �سبب املزيد
من التدهور يف الأو�ضاع ال�صحية والإن�سانية لأماكن االحتجاز .ويف بع�ض املدن مثل بانيا�س ودرعا� ,أقامت
احلكومة �أماكن احتجاز مرجتلة يف مالعب كرة القدم ويف بع�ض املدار�س مثل زنوبيا والقاد�سية.
تت�ضافر �أو�ضاع االحتجاز غري الآدمية مع الغياب املتكرر للإجراءات القانونية ,حيث �أن املحتجزين
مينعون يف العادة من االت�صال مبحامييهم ,حتى حني توجيه تهم قانونية �إليهم .وطبق ًا للمعلومات املتاحة,
فال يتم توجيه اتهامات قانونية للمحتجزين وقت اعتقالهم يف معظم احلاالت.
يف بع�ض احلاالت يبقى االحتجاز غري معلن ,ال ميكن لأحد احل�صول على �أي معلومات حول �أماكن املحتجزين.
تقدم بع�ض املحامني ب�شكاوى ,وتوجد حاالت تعذيب مدعومة ب�شهادات طبية ,ولكن تظهر بع�ض الأدلة
�أن هذه ال�شكاوى يتم رف�ضها ب�شكل منهجي يف معظم احلاالت.
يف  3يوليو ,مت القب�ض على ك�.أ.ه ,طالب يف الع�رشين من العمر ,على يد ال�شبيحة املتواجدين يف قريته,
ب�سبب م�شاركته يف املظاهرات ,وحتى  8يوليو مل تتوفر معلومات عن م�صريه �أو مكان احتجازه .قالت
والدته �19أنه تعر�ض للمعاملة ال�سيئة وال�رضب والتهديد والإهانة �أثناء القب�ض عليه.

د  -املعاملة املهينة وغري الإن�سانية
طبق ًا للمعلومات املتاحة ,تعر�ض الكثريون يف عدة مواقف للمعاملة املهينة واملذلة .وتعر�ض املدنيون
عالنيةً للعنف با�ستخدام الهراوات والع�صي لرتويع و�إرهاب املواطنني.

19كتب ال�شبيحة عبارات تهديد على املنازل املقتحمة ,مثل «لو خرجتم للتظاهر �سنقتلكم وندمر بيتكم ونغت�صب �أ�رستكم
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يف � 13أبريل ,يف بلدة البي�ضة ,اعتُقل ع�رشات ممن يتجاوز �سنهم  15عام ًا (يقدر الرقم بحاويل .)200
�أخذتهم قوات الأمن �إىل ميدان البلدة الرئي�سي وقيدت �أيديهم و�أرجلهم ,و�أجربوهم على الهتاف
للرئي�س ب�شار الأ�سد ,وبعدها جلدوهم بالكابالت الكهربية ودا�سوهم ب�أقدامهم و�سبوهم.
يف  14يونيو ,يف بانيا�س ,تعر�ض  12معتق ًال للمعاملة وال�سيئة واملهينة ,حيث �أجربوا على اال�ستلقاء �أر�ض ًا
و�أيديهم و�أرجلهم مقيدة معاً .قامت جمموعة خمتلطة من رجال الأمن وال�شبيحة ب�سبهم وركلهم و�رضبهم
بالع�صي واخلطو فوقهم ع�شوائياً.
يف � 20أبريل ,يف دم�شق ,احتجز  39طالب ًا ب�شكل م�ؤقت وتعر�ضوا لل�رضب بالع�صي لقيامهم بالدعوة
�إىل التظاهر .يف  24يونيو يف غوطة مبحافظة حم�ص ,قام  6من �أفراد الأمن ب�رضب �شاب على �أحد الأ�سطح
با�ستخدام الع�صي.

 املعاملة املهينة وغري الإن�سانيةقدم بع�ض الذين مت احتجازهم ثم �إطالق �رساحهم �أدلة على تعر�ضهم للتعذيب و�سوء املعاملة يف �أثناء
فرتة احتجازهم .يرتبط ا�ستخدام التعذيب كثري ًا باالحتجاز امل�ؤقت ,حيث ت�ستخدم املعاملة املهينة
كو�سيلة لل�ضغط على املدنيني كي يكفوا عن التظاهر وي�شجبوا املتظاهرين الآخرين.
ت�ؤكد �شهادات ه�ؤالء املحتجزين ظروف االحتجاز غري الإن�سانية واال�ستخدام املتكرر لو�سائل املعاملة
املهينة .يت�ضمن هذا ال�ضغط النف�سي واحلجز االنفرادي والتعذيب البدين مبختلف �أ�شكاله ,مثل اللكم
وال�رضب وال�صفع واحلرق ومتزيق اجللد ونزع الأظفار والتعذيب بالكهرباء.
مت الإبالغ عن معامالت �سيئة �أخرى ,مثل التعذيب الع�صبي والتهديد بالقتل واحلرمات من الرعاية الطبية
للمر�ضى وامل�صابني والعزل عن العامل اخلارجي وتع�صيب العينيني والتقييد بالأ�صفاد واالحتجاز يف �أماكن
غري معلومة �أو يف �سجون مع�سكرات اجلي�ش .هذه الو�سائل التع�سفية مطابقة لتعريف التعذيب كما ورد
يف معاهدة مكافحة التعذيب.
قد تكون و�سائل التعذيب البدنية والع�صبية قد ا�ستخدمت النتزاع معلومات ,ولكنها �أي�ض ًا ا�ستخدمت
لرتويع وقمع ال�شعب.
يف � 10أبريل يف دوما� ,ألقي القب�ض على � 13شخ�ص ًا ثم �أطلق �رساحهم يف � 15أبريل ,مع �أدلة ت�ساندها
�شهادات طبية على �أنهم تعر�ضوا للتعذيب.
يف  1مايو يف دير الزور� ,أطلق فرع الأمن احلربي �رساح رجل بعد اعتقاله ليوم واحد .تظهر العالمات على
�سائر ج�سده بالإ�ضافة �إىل ال�ضلوع املك�سورة �أنه تعر�ض للتعذيب.
الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان  -ب�شار الأ�سد :جمرم �ضد الإن�سانية 19 /

نورد فيما يلي �شهادتني مبا�رشتني عن حالتي اعتقال تع�سفي �أعقبهما احتجاز وا�ستخدام التعذيب
واملعاملة ال�سيئة .يف احلالتني مل توجه تهم ر�سمية للمقبو�ض عليهما.

� - 1شهادة من م�.أ� ,ضحية االعتقال التع�سفي والتعذيب يف �أثناء االحتجاز –
حلب� 31 ,أبريل

•الإ�سم :م .أ�
•مكان امليالد :قرية ابديتا ,منطقة �أريحا ,حمافظة �إدلب.
•تاريخ امليالد1986-07-10 :
•مهنة الوالد :مدر�س جغرافيا يف مدر�سة القرية.
•مهنة الوالدة :ال تعمل
•احلالة االجتماعية� :أعزب.
•م�ستوى التعليم :طالب ماج�ستري يف جامعة حلب ,يدر�س �آداب اللغة العربية� .أجرب على التوقف عن
درا�سته منذ احتجازه.

معلومات حول اعتقاله تع�سفي ًا وتعر�ضه للتعذيب واملعاملة ال�سيئة:
يف الثامنة من م�ساء يوم � 31أبريل ,اقتحم نحو ع�رشة م�سلحني من قوات الأمن فرع حلب غرفته و�رضبوه
�رضب ًا مربحاً .ا�صطحبوه يف �سيارة الندروفر ,حيث ع�صبوا عينيه .بعد ع�رشين دقيقة توقفت ال�سيارة
و�أدخلوه �إىل غرفة �صغرية ميكنه فيها �سماع �آخرين يتعر�ضون للتعذيب .بعد �ساعتني انفتح الباب ودخل
رجالن قاما بتع�صيب عينيه من جديد .قاما ب�سبه و�أجرباه على الإنحناء �أمام �صورة لب�شار الأ�سد وعلى
ترديد «ب�شار ربي» .ا�صطحبه احلرا�س �إىل غرفة �أخرى فيها و�سائل تعذيب متعددة .تعر�ض لل�صعق
بالكهرباء ملدة �ساعة ون�صف ,وعذبوه بالأ�سالك الكهربية مرتني.
يف اليوم التايل ,دخل احلرا�س وب�صحبتهم �ضابط �إىل غرفته و�س�ألوه عدة �أ�سئلة ,منها:
«هل �شاركت يف مظاهرات اجلامعة؟»« .هل �شاركت يف تنظيم هذه املظاهرات؟»« .من غريك ينظم
املظاهرات؟»« .هل حملت �صور ًا �أو فيديوهات للمظاهرات و�أر�سلتها لو�سائل الإعالم؟»
�أجاب بالإيجاب على بع�ض الأ�سئلة ,ولكن رف�ض منحهم �أ�سماء الطلبة الآخرين الذين نظموا املظاهرات.
يف الأيام ال�سبعة التالية من احتجازه ,تعر�ض لل�صعق بالكهرباء ملدة �ساعة ثالث مرات يومياً .مل يقدم
�إليه �أي طعام �أو �رشاب يف الأيام الثالثة الأوىل ,وبعدها كانوا يقدمون �إليه املاء مرة يومي ًا والطعام مرة كل
يومني.
ا�ستجوبه ال�ضابط مرة �أخرى كي يدل على �أ�سماء املنظمني الآخرين للمظاهرات .حني رف�ض �أخربه
ال�ضابط �أن اجلنود �سيغت�صبون �أمه ويقتلون �أ�رسته �إذا مل يتعاون .وحتت ت�أثري الإرهاب �أعطاه �أ�سماء طالب
ماتوا يف �أثناء املظاهرات.
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بعد ا�ستجوابه للمرة الثانية� ,أجربوه على توقيع اعرتافات ورد فيها:
«�أعرتف �أنني �أنتمي ملنظمة �سلفي تعمل يف لبنان واململكة العربية ال�سعودية ,و�أنني �أتك�سب من تنظيم
املتظاهرات التي تهدف لدفع ال�شعب للقيام بانقالب على نظام احلكم ,و�أنني �أنقل معلومات مزيفة
للخارج»
يف نف�س اليوم مت نقله �إىل �سجن حلب احلربي ,وبعد ثالثة �أيام قدم ملحاكمة ع�سكرية دون حمامي .حني
�س�أله القا�ضي عن اعرتافه قال �أنه �أجرب على توقيع االعرتاف وحاول �أن يُظهر للقا�ضي عالمات التعذيب
على ج�سده .قال له القا�ضي �أن تقدمي �شكوى �ضد قوات الأمن لن يفيده و�أنه ال ي�ستطيع م�ساعدته
ب�أي �شكل من الأ�شكال ,يف النهاية �أطلق القا�ضي �رساحه ولكنه �أمره بعدم امل�شاركة يف املظاهرات مرة
�أخرى.
بعد �إطالق �رساحه قال �أنه ا�ستمر يف امل�شاركة يف املظاهرات يف قريته .بعد عدة �أيام ,علم من �أ�صدقائه
يف جامعة حلب �أن �أفراد ًا من املخابرات قد خربوا حجرته فيها و�صادروا �أوراقه.
ويف يوم  25مايو مت ا�ستدعاء عم م�.أ ,وهو �ضابط باجلي�ش ال�سوري� ,إىل فرع خمابرات القوات اجلوية ,حيث
�أخربوه �أن م�.أ �إرهابي .كذلك �س�ألوه عن ابني عم له� ,س�.أ ,وك�.أ .مل يقدم لهم �أي معلومات وتركوه
يرحل.
يف  12يونيو� ,ألقت قوات الأمن القب�ض على ك�.أ ,تاجر يف اخلام�سة والأربعني من العمر ,ونقلوه �إىل مبنى
املخابرات .كان االعتقال على خلفية م�شاركته يف عدة مظاهرات يف قرية ابديتا� .أطلق �رساحه بعد
�أ�سبوعني حتت �ضغط من �سفارة �أجنبية يف �سوريا ,حيث �أن ك�.أ يحمل �أي�ض ًا جن�سية �أخرى .وتظهر
بو�ضوح �آثار تعذيب على ج�سده كما تعر�ض ل�ضغط نف�سي �شديد �أثناء �إحتجازه.

� .2شهادة �س�.أ� ,ضحية اعتقال تع�سفي وتعذيب يف �أثناء االحتجاز ,قرية ابديتا,
حمافظة �إدلب 27 ,يونيو
يف  27يونيو� ,ألقي القب�ض على �س�.أ ,طالب يف الثانية والع�رشين ,من قبل املخابرات الع�سكرية يف قريته.
مل تتوفر �أي معلومات عن م�صريه �أو مكانه حتى  8يوليو .مت اعتقاله بعد م�شاركته يف مظاهرات يف جامعة
حلب ,وتوجد معلومات عن تعر�ضه للتعذيب يف فرع الأمن احلربي يف حلب .كذلك �أُجرب على التعبد
ل�صورة ب�شار الأ�سد �أثناء احتجازه.
مت نقله �إىل مركز احتجاز يف فرع الأمن احلربي يف �إدلب .وعلى مدار ع�رشين يوم ًا تعر�ض لعدة و�سائل
تعذيب .فمث ًال تعر�ض لل�صعق بالكهرباء يف �أع�ضاءه التنا�سلية ,و�شُ نق حتى فقدان الوعي ,وكرروا هذا
معه ثالثة مرات .قال �س�.أ �أي�ض ًا �أنه كان يتعر�ض للتعذيب �أربع مرات يومي ًا ل�ساعة �أو �ساعة ون�صف.
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قا�ض.
وطوال فرتة احتجازه وتعذيبه التي بلغت ع�رشين يوماً ,مل ي�سمح له باالت�صال مبحا ٍم �أو يعر�ض على ٍ
ومل يتم توجيه �أي اتهام �إليه.
�أطلق �رساحه يوم  28يونيو ,مع وجود عالمات تعذيب وا�ضحة على ج�سده تتفق مع و�صفه لو�سائل
التعذيب .حاول عدة مرات �أن يح�صل على �شهادات طبية من م�ست�شفيات يف �إدلب ,ولكن يف كل مرة
رف�ضت امل�ست�شفيات تقدمي هذه ال�شهادات .ويف النهاية قبل طبيب من ابديتا (�أ.ك) �أن يفح�صه ,وقدم
�شهادة طبية مف�صلة ت�ؤكد تعر�ضه للتعذيب.

و  -املوت نتيجة التعذيب
هناك عدد ال ميكن تقديره من الذين احتُجزوا لقوا م�رصعهم يف �أثناء االحتجاز كنتيجة للتعذيب.
اعتبار ًا من  3يونيو ,هناك على الأقل  148حمتجز ًا لقوا م�رصعهم نتيجة للتعذيب .والدليل على ذلك
حالة اجلثث التي �أعادتها قوات الأمن �إىل الأ�رس .هناك �أدلة على التعذيب مت ت�صويرها وت�سجيلها بالفيديو
وجدت على اجلثث التي مت �إعادتها .وت�ؤكد الأدلة الب�رصية وقوع التعذيب الذي ا�ستُخدم �أحيان ًا
كو�سيلة لل�ضغط والإرهاب.
�شكل يوم � 29أبريل عالمة فارقة يف درجة القمع التي متار�سها ال�سلطات ال�سورية ,حيث �أعيد عدد من
اجلثث للأ�رس بعد عدة حمالت اعتقال يف كل �أنحاء �سوريا .فاجلثث التي �أعيدت للأ�رس تدل على �أن �سبب
الوفاة هو وقوع تعذيب يف �أثناء االحتجاز.
يف � 10أبريل �أعيدت جثة �شاب يف ال�ساد�سة ع�رشة من عمره �إىل �أ�رسته يف حم�ص بعد م�رصعه �أثناء
االحتجاز نتيجة للتعذيب .كان قد �ألقي القب�ض عليه يف � 8أبريل .كذلك �أعيدت جثة �شاب �آخر
لأ�رسته يوم  1يونيو .كانت قوات الأمن قد �ألقت القب�ض عليه يف نقطة تفتي�ش �أمني �أثناء توجهه �إىل داريا
يوم � 25أبريل.
�أوائل مايو� ,أعيدت جثتي رجلني �إىل �أ�رستيهما بعد القب�ض عليهما يف درعا �أثناء حملة اعتقال يوم 29
�أبريل .تدل حالة جثة ثامر �صبحي قداح على تعر�ضه لو�سائل التعذيب التالية :انتزاع الأظافر,
ك�رس العنق ,ك�رس يف اجلمجمة� .أما جثة حممود �أحمد عبد الرحمن فتدل حالتها على تعر�ضه لل�صعق
بالكهرباء يف كل ج�سده ,وعالمات بالأ�سالك والع�صي يف يديه وقدميه.
يف  18مايو يف حوران ,لقي نذير جرب م�رصعه نتيجة للتعذيب .كان قد �ألقي القب�ض عليه يوم � 29أبريل
قرب �صيدا .ك�رست له عدة عظام ,وتظهر �آثار التعذيب على معظم ج�سده.
يف  16يونيو يف حم�ص� ,أعيدت جثة طارق زياد عبد القادر �إىل �أ�رسته بعد القب�ض عليه يوم  20مايو ,وتظهر
على جثته �آثار وا�ضحة للتعذيب با�ستخدام الكهرباء ,كما وجدت �آثار لأربعة ر�صا�صات يف ج�سده.
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يف �أثناء �إعادة اجلثث طلبت قوات الأمن من �أ�رس ال�ضحايا �أكرث من مرة �أن يوقعوا على وثيقة تقول �أن ع�صابات
م�سلحة هي امل�سئولة عن مقتل ه�ؤالء ال�ضحايا .تهدف هذه الوثائق ملنع �أي حماولة ملقا�ضاة قوات الأمن
بتهمة املعاملة ال�سيئة ,وكذلك ل�ضمان وجود و�سيلة �ضغط على �أ�رس ال�ضحايا ملنعهم من ن�رش معلومات
عن حالة اجلثث.
على �سبيل املثال ,يف  21مايو يف حم�ص� ,ألقت قوات الأمن القب�ض على رجل ,و�أعيدت جثته �إىل �أ�رسته
وبها �آثار تعذيب .انتُزعت كذلك عدة �أع�ضاء داخلية من ج�سده� .سلمت قوات الأمن اجلثة و�أجربت الأ�رسة
على توقيع وثيقة ورد فيها �أنه قُتل على يد ع�صابات م�سلحة.

ي  -حاالت االختفاء الق�رسي
اختفى مدنيون من املتظاهرين وغري املتظاهرين ,ومن ال�صعب توثيق هذه احلاالت ,ولكن توجد �شهادات
ولقاءات مكنت الفيدرالية الدولية من توثيق ثالث حاالت على الأقل من االختفاء الق�رسي .مازالت �أماكن
املتظاهرين الذين «اختفوا» جمهولة .ونورد بالأ�سفل حالتني لالختفاء الق�رسي:
•�أ.ك 27 :عاماً ,يعمل يف جمال الكومبيوتر .اختطفه م�سلحون يوم  2يوليو �أثناء زيارته لأقاربه يف
حلب ,وحتى  8يوليو مل تتلق �أ�رسته �أي معلومات حول م�صريه �أو مكانه.
يرجح �أنه اختطف ب�سبب �إر�ساله لت�سجيالت فيديو تظهر قتل املخابرات للمتظاهرين.
•�أ.و 26 ,عاماً ,طالب يف كلية الفنون يف جامعة حلب .اختطفه م�سلحون يوم  4يوليو �أمام جامعة حلب.
مت تع�صيب عينيه واقتياده �إىل مكان جمهول.
يُرجح �أن �سبب االختطاف تنظيمه ملظاهرات يف جامعة حلب .وحتى  8يوليو مل تتوفر �أي معلومات عن
م�صريه �أو مكانه.

 :3-2الأعمال الع�سكرية �ضد املدن املحا�رصة :ممار�سات ت�صل للعقاب اجلماعي مت
ارتكابها �ضد املدنيني
تعر�ضت بع�ض املدن والقرى للح�صار من قبل ال�سلطات ال�سورية .يف هذه املناطق امل�ستهدفة وقعت
جرائم مثل االعتقال التع�سفي والقتل ب�شكل منهجي ,وبا�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة مثل الدبابات.
حدثت عمليات ع�سكرية يف عدة مدن يف �سوريا ,و�سرتكز هذه الوثيقة على ثالثة مدن هي درعا وبانيا�س,
وحمافظة �إدلب.
يواجه ال�سكان يف هذه املدن ظروف ًا �إن�سانية و�صحية متدهورة ,بالإ�ضافة �إىل تف�شي حمالت االعتقال
التع�سفي .مبجرد �أن يحا�رص اجلي�ش �إحدى املدن ,ي�صبح من ال�صعب للغاية مغادرتها ,و�أحيان ًا ي�صبح من
ال�صعب للغاية احل�صول على املاء والغذاء .ت�شرتك املخابرات كذلك يف ال�سيطرة على �أغلب امل�ست�شفيات
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يف املدن املحا�رصة ,و�أحيان ًا متنع العاملني من تقدمي الرعاية الطبية للذين ي�صابون يف املظاهرات .يف �أحيان
�أخرى ينت�رش القنا�صة على �أ�سطح املنازل ويقيدون حرية احلركة متام ًا داخل املدينة.
ت�ضمنت الأعمال الع�سكرية كذلك عمليات يف حمافظة حم�ص:
يف  3مايو ,يف �صيدا ,مدينة حوران ,و�صلت ع�رش �سيارات للجي�ش �إىل املدينة و�سمعت طلقات نارية لفرتات
مت�صلة ,وانت�رشت  11دبابة على الأقل يف الر�سنت والتلبي�سة.
يف يوم اجلمعة  27مايو ,حا�رص اجلي�ش ال�سوري وقوات الأمن مدينتي التلبي�سة والر�سنت يف حمافظة حم�ص
طوال �أ�سبوع كامل ,مما �أدى لكارثة �إن�سانية .ا�ستهدفت قوات الأمن املدنيني و�أطلق عليهم الر�صا�ص
احلي وق�صفت بع�ض املنازل وامل�ساجد .عُ رث على جثث يف �أماكن متفرقة من املدينة� .أدت هذه العمليات
الع�سكرية �إىل مقتل � 70شخ�صاً .ومل تتمكن الأ�رس من دفن ال�ضحايا �إال قليل منهم ,لأن قوات الأمن كثري ًا
ما تختطف اجلثث ملنع اجلنازات ال�شعبية.

درعا
 .1جرائم �ضد الإن�سانية يف درعا ,قمع عنيف ملدينة حما�رصة.
تقع درعا بالقرب من احلدود الأردنية ,وهي حتت احل�صار منذ � 25أبريل  2011بعد قرار تنفيذي من
الرئي�س ب�شار الأ�سد مت مبقت�ضاه �إر�سال مدفعية ثقيلة ودبابات لعزل وقمع املظاهرات التي اندلعت يف
�سوريا .ولأن درعا هي �أول مدينة عار�ضت النظام ب�شكل م�ستمر� ,أ�صبحت رمز ًا للثورة ال�سورية.
يف  6مار�س� ,ألقي القب�ض على � 15صبي ًا ومت احتجازهم وتعذيبهم لقيامهم بكتابة �شعارات م�ضادة
للحكومة على اجلدران .ترتاوح �أعمار ال�صبية من � 10إىل  15عاماً ,وقد مت ا�صطحابهم �إىل فرع الأمن
ال�سيا�سي ,و�أطلق �رساحهم يوم  22مار�س .كنتيجة لتلك عمليات االعتقال خرجت عدة مظاهرات يف
درعا مطالبةً ب�إطالق �رساح ال�صبية� .أطلقت قوات الأمن النار على املتظاهرين وقتلت ثالثة .بعد يومني
�أ�رضمت اجلماهري الغا�ضبة النريان يف مكاتب حزب البعث ,ولأول مرة نادوا باحلرية وبنهاية قانون الطوارئ
القائم يف �سورية منذ .1963
يف  13مايو ,قتلت قوات الأمن � 18شخ�ص ًا يف �أثناء املظاهرات.
من  20مايو �إىل  25مايو ,قامت قوات الأمن ال�سورية بحمالت اعتقال وا�سعة النطاق يف درعا و�ضواحيها
نتج عنها اعتقال ما ال يقل عن مائتي مواطن.
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يف  6يونيو ,ازداد التواجد الع�سكري ,وبد�أت املزيد من ال�سيارات الع�سكرية يف التوجه للمدينة.

 .2القتل اجلماعي واملقابر اجلماعية يف درعا

حا�رصت قوات الأمن ال�سورية املدينة باال�شرتاك مع الدبابات يوم � 24أبريل لأكرث من ع�رشة �أيام ,ومنعت
ال�سكان من مغادرة منازلهم مما �أدى لأو�ضاع �إن�سانية �شديدة ال�صعوبة .بلغ القمع ذروته و بد�أت العمليات
الع�سكرية وحني انت�رش القنا�صة فوق �أ�سطح املنازل العالية و�أطلقوا النار على �أي �شخ�ص يتحرك يف
ال�شارع .قامت قوات اجلي�ش والبالغ قوامها �أربع كتائب با�ستخدام مدافع م�ضادة للطائرات ال�ستهداف
الأحياء املزدحمة بال�سكان.
كنتيجة للعمليات الع�سكرية مات مئات املواطنني .وحرمت مئات الأ�رس من دفن جثث ذويها .كذلك
اختطف العديد من اجلرحى من م�ست�شفى ازرع.
بعد عمليات القتل اجلماعي ظلت اجلثث يف ال�شارع ومل ميكن نقلها .قال �شاهد عيان من درعا �إىل مركز
دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان �أن اجلي�ش و�ضباط الأمن منعوا ال�سكان من مغادرة منازلهم لنقل اجلثث
«ظلت اجلثث يف ال�شارع لأكرث من � 24ساعة ثم اختفت»
عالوة على ذلك ,قامت ال�سلطات ال�سورية بنقل عدد من اجلثث �إىل �أماكن جمهولة لكي متنع دفن اجلثث .قال
جندي يف درعا ترك اخلدمة الحق ًا «كان لدينا (اجلي�ش) ثالث عربات مربدة ,ت�ستخدم لنقل الطعام عرب
احلدود ال�سورية .كنا ن�ضع  80جثة يف ال�سيارة الواحدة ,وبعد ثالثة �أيام �أخذت قوات الأمن العربات
و�أعادتها خاوية»
بني � 30أبريل و  1مايو نقلت قوات الأمن  244جثة من درعا �إىل م�ست�شفى ت�رشين الع�سكري يف دم�شق.
( 182جثة يوم � 31أبريل و 62يوم  1مايو) .ت�ؤكد املعلومات �أن  81من اجلثث التي و�صلت مل�ست�شفى
ت�رشين الع�سكري هي جثث جنود و�ضباط جي�ش� ,أغلبهم قتلوا بر�صا�صات يف الظهر .قد يكون ه�ؤالء
اجلنود قتلوا نتيجة رف�ضهم تنفيذ الأوامر.
يف  4مايو ,نُقلت مائة جثة �أغلبها لن�ساء و�أطفال من منطقة وادي الزيدي يف درعا �إىل جهة غري معلومة ,ومل
تت�سلم الأ�رس جثث ذويها.
يف  16مايو ,وبعد العمليات الع�سكرية يف جنوب البحر بدرعا بخم�سة ع�رش يوماً� ,سمحت قوات الأمن
واجلي�ش ل�سكان درعا باخلروج �إىل ال�شارع.اكت�شف �سكان درعا مقربة جماعية بعد تتبعهم لرائحة تعفن
�صادرة عن حقل قمح .وجدوا �سبعة جثث يف حفرة .تعرف �سكان درعا على جثة امر�أة وطفلها البالغ
ثالثة �أعوام ,وكذلك على جثة الأب ,عبد الرزاق عبد العزيز �أبو زيد .كانت �أيدي كل اجلثث مربوطة
خلف ظهورها.
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نقلت اجلثث �إىل م�ست�شفى درعا الوطني .ك�شفت جلنة التحقيق الوطنية �أن الوفيات حدثت ب�سبب نزف
غزير ناجت عن ر�صا�صات يف الكتف وال�صدر والر�أ�س� .أحد وجوه الرجال كان م�شوهاً ,وقرر قا�ضي �إعادة
اجلثث �إىل الأ�رس كي حتظى بدفن الئق.
يف  19مايو� ,أكد �شهود عيان �أن �سكان درعا اكت�شفوا مقربة جماعية ثانية ,ال تبعد كثري ًا عن الأوىل� .أكد
�أحد �شهود العيان �أن املقربة حوت ما ال يقل عن ع�رشين جثة ,ولكن �أخذت قوات الأمن كل اجلثث ومل
ت�سمح لأي �شخ�ص باالقرتاب مل�سافة ت�سمح بالتقاط �صور.

 .3كارثة �إن�سانية :احلرمان من املاء والطعام والكهرباء والرعاية الطبية.
الأزمة الإن�سانية يف درعا الأن ت�شكل خطر ًا حاد ًا ل�صحة و �أمان و رفاه ال�سكان حيث �أ�صبحت املياه و
الطعام و �إمدادات الوقود نادرة للغاية .و�أ�صبح لنب الأطفال ال�رضوري م�شكلة خطرية بالن�سبة ل�سكان
درعا .كذلك هناك م�شكلة كبرية يف وجود املياه حيث �أطلقت القوات الر�صا�ص على خزانات املياه
املوجودة على �أ�سطح املنازل و�أفرغتها ,بالإ�ضافة لقطع املياه اجلارية.
مازالت درعا تعاين احتياج ًا �شديد ًا للأطباء ,حيث �أن الو�صول للم�ست�شفيات بالغ ال�صعوبة �إن مل يكن
م�ستحي ًال متاماً .منعت قوات الأمن واجلي�ش عدة مرات تلقي املحتاجني للرعاية الطبية ,ومنعت العاملني
الطبيني من ممار�سة واجبهم ,وبالذات عن طريق احتالل املن�ش�آت العالجية.
يف � 25أبريل دخل �أفراد من قوات اجلي�ش وقوات الأمن م�ست�شفى درعا الوطني .قاموا بجمع العاملني
املتواجدين وقتها و�أهانوهم وب�صقوا عليهم و�رضبوهم بق�سوة و�أخربوهم �أنهم لن يغادروا املبنى و�أنهم
�سيقتلون �إن حاولوا .بد�أ الطبيب ك�.أ بال�رصاخ يف وجوههم ب�أن اجلرحى بحاجة �إىل رعاية ,ومت على �إثر
ذلك ا�صطحابه يف �سيارة �إىل جهة غري معلومة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك قطعت قوات الأمن �إمداد الكهرباء و�شبكات االت�صاالت لفرتات مت�صلة ومتكررة ,مما
�سبب تعتيم ًا على اجلرائم املرتكبة .ظل �سكان درعا لفرتة طويلة معزولني عن بقية ال�شعب ال�سوري ,حيث
�أن �شبكات املحمول واخلطوط الأر�ضية تعر�ضت لالنقطاع لفرتات طويلة ,ومنع ال�سكان يف بع�ض احلاالت
من مغادرة املدينة.
يف  23و� 26أبريل تعطلت خدمات املياه والكهرباء يف درعا و�أفرغت خزانات املياه با�ستخدام طلقات
الر�صا�ص ,ومن ذلك اليوم �صار احل�صول على الطعام والدواء وال�رضوريات الأ�سا�سية �أمر ًا بالغ ال�صعوبة.
يف � 26أبريل ,مت ق�صف خزان املياه املوجود يف مدر�سة الفنون امل�شرتكة .ويف نف�س اليوم مُنعت �سيارات
الإ�سعاف من دخول امل�ست�شفيات ,ويف بع�ض الأحيان من دخول املدينة .مل ميكن نقل املدنيني اجلرحى �إىل
امل�ست�شفيات يف ذلك اليوم ,وكذلك حدث نق�ص �شديد يف الدم يف عدة م�ست�شفيات.
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يف � 27أبريل� ,صارت درعا يف حالة حرجة مع ا�ستمرار انقطاع الكهرباء ونق�ص املياه والغذاء والدواء
والعاملني الطبيني .و�شوهد عدد من القنا�صة على �أ�سطح املنازل.
يف  5يونيو يف درعا �أطلقت قوات الأمن الر�صا�ص احلي على املدنيني الذين حاولوا نقل اخل�رض (�سالطة
وبقول مغلفة) من جانب �شارع مهجور �إىل ال�شارع الآخر .تدهورت الأو�ضاع الإن�سانية ب�شدة يف الأ�سابيع
الأخرية و�صار �سماع الطلقات النارية �أمر ًا متكرراً.

بانيا�س
 .1العقاب اجلماعي يف بانيا�س.
انت�رشت املدفعية الثقيلة حل�صار املدينة ,بالإ�ضافة �إىل ق�صف بع�ض من�ش�آت البنية التحتية .قامت
قوات الأمن بح�صار مدينة بانيا�س ومهاجمتها يف منت�صف �أبريل .تعر�ضت بع�ض مباين البنية التحتية
�إىل التدمري ,وقامت قوات الأمن بتدمري منازل بع�ض النا�شطني الذين حاولوا تنظيم مظاهرات يف بانيا�س
ب�شكل جزئي.
مت احتجاز وتعذيب بع�ض الأفراد يف م�ست�شفى واحدة على الأقل من �أبريل �إىل يونيو� .أكد نف�س امل�رص
القب�ض على عدد من الأطباء العاملني يف امل�ست�شفى.
يف منا�سبات متفرقة� ,شنت القوات ال�سورية حمالت على املنازل التي هجرها �سكانها خوف ًا من االعتقال.
قامت القوات باقتحام املنازل و�رسقتها وتدمري �أثاثاتها .ا�ستهدفت القوات ب�شكل خا�ص منازل قادة
التظاهرات الذين هربوا من منازلهم خوف ًا من االعتقال.
يف � 12أبريل ,تعر�ضت مدينة البي�ضة قرب بانيا�س لهجوم اجلي�ش ,الذي ا�ستخدم املدفعية اخلفيفة
واملتو�سطة لإرهاب وتهديد واحتجاز املواطنني .بعد حمالت على عدة منازل (ارتبطت �أحيان ًا بال�رسقة)
قام اجلي�ش بجمع  150رج ًال على الأقل (�سنهم فوق  15عاماً) يف امليدان الرئي�سي ,وقاموا بتعذيبهم
ب�شكل جماعي ,حيث �أجربوهم على اال�ستلقاء �أر�ض ًا و�أطرافهم مقيدة .ا�ستخدمت قوات اجلي�ش كابالت
الكهرباء جللدهم ودا�ستهم بالأقدام ب�شكل م�ؤمل ,ثم �ألقت القب�ض على عدة ع�رشات بعد هذا.

 .2حرمان اجلرحى من الرعاية الطبية
يف �سياق ح�صار املدن ,كثري ًا ما ُحرم اجلرحى من الرعاية الطبية ,وكذلك مُنع العاملون باملهن الطبية من
م�ساعدة �أو عالج اجلرحى �أثناء عمليات القمع.
يف � 12أبريل ,منعت قوات الأمن �سيارات الإ�سعاف والإمدادات الطبية من دخول مدينة البي�ضة .نقل
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نا�شطو حقوق الإن�سان كذلك �أن قوات الأمن منعت و�صول �إمدادات الطعام من طرطو�س �إىل بانيا�س ,وقطعت
طريق بانيا�س-البي�ضة .هناك كذلك �أزمة يف اخلبز يف بانيا�س ,وتوقفت كل املدار�س عن العمل.
يف  2مايو يف �إدلب �ألقت قوات اجلي�ش القب�ض على طبيب لأنه قبل �أن يعالج �أحد جرحى املظاهرات ,طبق ًا
جلمعيات حقوق الإن�سان ال�سورية.
قام مر�صد حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان الع�ضو يف الفيدرالية واملنظمة الدولية ملناه�ضة التعذيب
بت�سجيل حاالت اختطاف لأطباء متطوعني يف �أثناء حماولتهم مل�ساعدة اجلرحى ,وذلك على يد قوات الأمن
والع�صابات امل�سلحة� .آخر اعتداء م�سجل ت�ضمن �إطالق الر�صا�ص احلي على �سيارة �إ�سعاف.
يف بع�ض احلاالت تعر�ض اجلرحى املوجودون بامل�ست�شفيات �إىل القتل �أو التعذيب.
على �سبيل املثال ,يف  2مايو يف درعا� ,أ�صيب مر�شد ركان �أبو زيد بر�صا�ص القنا�صة يف �أثناء مظاهرة.
مت نقله �إىل م�ست�شفى ازرع ,واختطفته الحق ًا قوات اجلي�ش .ت�سلمت �أ�رسته جثته يوم الثالثاء  24مايو.
حملت جثته �آثار تعذيب مثل �آثار جلد ب�أ�سالك كهربية على قدميه و�ساقيه ,وكان عنقه مك�سوراً.

 .3ا�ستخدام املدفعية الثقيلة
يف ظهرية  7مايو دخلت الدبابات �شارع ابن خلدون ,و�أطلقت ال�صواريخ على بلدة ر�أ�س النبي ,ودمرت
جزئي ًا خم�سة منازل على الأقل يف منطقة القوز.
يف  8مايو ,و�صلت  30دبابة ,و�شاركت يف حملة اعتقاالت مكثفة على مدار يومني .ت�ؤكد جمعيات حقوق
الإن�سان ال�سورية �أنه قد مت اعتقال واحتجاز مائتي �شخ�ص ًا على الأقل من بينهم �أطفال.

�إدلب
حا�رصت قوات اجلي�ش عدة قرى ومدن يف حمافظة �إدلب على احلدود الرتكية منذ  14يونيو .قررت
احلكومة ال�سورية فيما قيل �أن حتا�رص التجمعات ال�سكانية ملنعهم من مغادرة املنطقة ,ويواجه الالجئون
الآن �صعوبات متزايدة يف الو�صول �إىل احلدود الرتكية .قُتل م�ؤخر ًا ت�سعون �شخ�ص ًا على الأقل يف �أثناء
حماولتهم الو�صول �إىل احلدود الرتكية.
ترك العديد من اجلنود ال�سوريني مواقعهم لأنهم رف�ضوا امل�شاركة يف هذه الأفعال العنيفة �ضد ال�سكان
العزل� .أغلب ه�ؤالء اجلنود تعر�ضوا للتعذيب ,وبع�ضهم تعر�ض للإعدام .هناك تقارير عن وجود  65جندي ًا
على الأقل خمتفني يف اجلبال املحيطة بقرى مثل ج�رس ال�شغور وابديتا ومعرة النعمان .بع�ض اجلنود الذين
متكنوا من الو�صول �إىل احلدود الرتكية ينتظرون الو�صول �إىل منظمات حقوق الإن�سان للإدالء ب�شهاداتهم
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وتقدمي �شكاوى �ضد قادتهم الع�سكريني ورجال املخابرات.
اعتبار ًا من يوم  15يوليو تدهورت الأو�ضاع الإن�ساين يف عدة مدن يف �إدلب ,حيث زاد اجلي�ش ال�سوري من
ح�صاره للمدنيني عن طريق قطع االت�صاالت با�ستمرار .تعر�ضت الكهرباء واملياه �إىل االنقطاع يف مدن
حول �إدلب �إ�ضافةً �إىل مدن �أخرى يف �سوريا .هرب �أكرث من � 11000سوري �إىل تركيا طالبني اللجوء,
وهناك عدد �أكرب بانتظار عبور احلدود الرتكية هرب ًا من القمع الوح�شي والعقاب اجلماعي الذي متار�سه
ال�سلطات ال�سورية.
�سكان هذه املدن يف حالة عزلة متزايدة ,ويتعر�ضون باطراد �إىل موجات ع�شوائية من االعتقال التع�سفي
والتعذيب ,ويعانون من �صعوبة بالغة يف احل�صول على رعاية طبية .كمثال على ذلك ,يوم  7يوليو يف
قرية الرامي اعتُقل � 420شخ�ص ًا تع�سفي ًا منذ بدء اال�ضطرابات .وهناك ندرة �شديدة يف املياه والطعام,
بالإ�ضافة �إىل االنقطاع �شبه الدائم للتيار الكهربي واالنرتنت لفرتات مطولة.

 .1الهجمات الع�سكرية على مدن حمافظة �إدلب املحا�رصة
بني  3يونيو و 10يونيو متركزت  150دبابة و�ألف جندي و 1500من ال�شبيحة حول عدة مدن قرب
احلدود الرتكية وج�رس ال�شغور .قامت  15مروحية مب�صاحبة القوات الأر�ضية بتنفيذ عملية ع�سكرية
وا�سعة النطاق .دمرت العديد من املنازل وقتل ع�رشات املتظاهرين بعد الغارة.
قامت الع�صابات امل�سلحة يف مالب�س مدنية باال�شرتاك مع القوات ال�سورية (وحتديد ًا الكتيبة الرابعة
بقيادة ماهر الأ�سد ,والكتيبة  17يف بلدة الرقة) ,بتنفيذ �أوامر ب�إطالق الر�صا�ص احلي على املتظاهرين.
رف�ض �ضابطان وعدد من اجلنود تنفيذ هذه الأوامر ,وترك عدد منهم اخلدمة لين�ضم للمدنيني� .أطلقت
املخابرات النار على ثالثني من ه�ؤالء اجلنود.
�إىل جانب الدور التي تلعبه قوات الأمن ال�سورية و اجلي�ش ال�سوري ،هناك �أدلة على �إال �أن جرائم القتل
واالعتقال التع�سفي والتعذيب واالغت�صاب متت على �أيدي املخابرات و ال�شبيحة.
ت�سببت هذه العملية يف مقتل  130مدني ًا و 30جندي ًا بالإ�ضافة �إىل اعتقال � 2000شخ�ص.
يف  20مايو يف �إدلب قتلت قوات الأمن متظاهرين اثنني .ا�سمهما �أحمد �شحيرب بلني ونزار علي �رسحان.
يف  3يونيو و 5يونيو ,وبعد نداء من متظاهري حماة ,خرجت مظاهرات يف �شوارع ج�رس ال�شغور مبحافظة
�إدلب .كانت املدينة تتعر�ض بالفعل ل�ضغط �أمني �شديد ,وبعد ازدياد وترية املظاهرات جرت عملية
ع�سكرية كبرية يف املدينة من يوم  3يونيو �إىل يوم  5يونيو قامت بتنفيذها الدبابات واملروحيات ,مما �أدىل
�إىل تدمري املنازل ومقتل � 75شخ�صاً.
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يف يوم اجلمعة  10يونيو يف �إدلب قتل �سبعون �شخ�ص ًا وجرح  ,110بعد مظاهرات �سلمية 25 .من القتلى
ماتوا يف امل�ست�شفيات بعد �إ�صابتهم ,حيث قتلتهم قوات الأمن داخل امل�ست�شفى .كذلك مت القب�ض على
� 2000شخ�ص .يف نف�س اليوم مت تنظيم مظاهرات �سلمية يف معرة النعمان يف حمافظة �إدلب ,ترك �ضابطان
باجلي�ش �إثر ذلك اخلدمة حلماية املدنيني ,وبعدها �أطلقت �سبع مروحيات ال�صواريخ لرتويع ال�سكان .مل
ت�سفر ال�صواريخ عن مقتل مدنيني.
يف  29يونيو يف جبل الزواية مبحافظة �إدلب ,قُتل � 15شخ�ص ًا بعد مداهمة قوات اجلي�ش للقرى.
يف  6يوليو ,هاجم اجلي�ش ال�سوري وقوات الأمن قرية جبل الزاوية وج�رس ال�شغور ,و�أطلقوا الر�صا�ص
احلي بال متييز لإرهاب ال�سكان .وقُتل حممد ها�شم الأبر�ص بواحدة من هذه الر�صا�صات.
يف نف�س اليوم يف قرية معرة النعمان ,داهم اجلي�ش  15منز ًال بها �أ�رس متهمة بامل�شاركة يف املظاهرات.
تعر�ض ع�رشون رج ًال على الأقل لالعتقال التع�سفي .و�سُ جلت حالتي اغت�صاب ,وتكررت �إجراءات �أخرى
لإرهاب ال�سكان20 .
يف  7يوليو يف قرية الرامي ,دمرت املخابرات وقوات الأمن ال�سيا�سي  13منز ًال لأ�رس فرت �إىل تركيا
كو�سيلة لإرهاب ال�سكان الذين يفكرون يف الهرب .كذلك �أقيمت احلواجز حول بع�ض القرى.
كذلك ا�ستمر انت�شار القنا�صة يف قرى مثل بلني وابديتا وكن�سفرة يف ج�رس ال�شغور .كمثال ,يف قريتي
كفر نبل وكن�صفرة� ,شوهد القنا�صة على �سطح امل�ست�شفى ,ومنعوا اجلرحى من دخولها .قتل القنا�صة
� 35شخ�ص ًا يومي  6و 7يوليو يف القرى الثالث.

 .2حرمان اجلرحى من الرعاية الطبية ,كارثة �إن�سانية.
منذ  6يوليو ويف كل �أنحاء �إدلب� ,صارت هناك كارثة �إن�سانية ,حيث �أن ال�سلطات ال�سورية قد قطعت
املياه والكهرباء واالنرتنت� .إىل اليوم مازالت املياه ت�صل لعدة �ساعات كل �أ�سبوع ,ويف بلدتي ج�رس
ال�شغور ومعرة النعمان مت تلويث املياه عمداً ,مما ت�سبب يف ت�سمم �سبعني �شخ�صاً� .أغلقت املدار�س واجلامعات
يف �سائر مدن �إدلب.
مع التواجد امل�ستمر للجي�ش ال�سوري واملخابرات ازدادت �صعوبة الو�صول �إىل املن�ش�آت الطبية .احتلت
املخابرات واجلي�ش امل�ست�شفيات وهددت العاملني بها ملنعهم من م�ساعدة اجلرحى .بحلول منت�صف يوليو

 20كتب ال�شبيحة عبارات تهديد على املنازل املقتحمة ,مثل «لو خرجتم للتظاهر �سنقتلكم وندمر بيتكم ونغت�صب �أ�رستكم»
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�سيطرت املخابرات على م�ست�شفى احلكمة يف كفر نبل وم�ست�شفى ال�صحة العامة املجاين يف كن�صفرة.
كلتاهما م�ست�شفيات خا�صة ظلت تقدم العون للم�صابني على عك�س امل�ست�شفيات العامة.
بعد العمليات الع�سكرية �سيطر رجال املخابرات على كل امل�ست�شفيات العام يف قرى ج�رس ال�شغور,
و�أمروا �إدارة امل�ست�شفيات برف�ض دخول جرحى املظاهرات.
يف  7يوليو� ,أمر �ضباط املخابرات مدير م�ست�شفى احلكمة يف كفر نبل �أن يتوقف عن ا�ستقبال جرحى
املظاهرات .رف�ض الطبيب ,و�رضب علن ًا قبل �أن ينقذه النا�س� .أ�صبحت امل�ست�شفى بعدها حتت ال�سيطرة
التامة للمخابرات.
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 -2خامتة وتو�صيات
املعلومات الواردة يف هذا التقرير تقدم دلي ًال على اال�ستخدام املفرط للقوة واللجوء لالعتقاالت التع�سفية
واملعاملة ال�سيئة كجرائم منظمة ومنهجية� .إن الطبيعة املنظمة للقمع امل�ستمر �ضد املتظاهرين تبدو
وا�ضحة يف كل �أنحاء �سوريا ,وحاالت الوفاة والتعذيب الواردة يف التقارير ال ميكن �أن تعترب انتهاكات
فردية.
املعلومات املقدمة من جمعيات حقوق الإن�سان ال�سورية ت�ؤكد ا�ستخدام القوة وارتكاب جرائم �ضد
املدنيني ب�شكل منظم ومطرد يف �سائر �أنحاء البالد وبنف�س �أ�سلوب التنفيذ .الطبيعة املنظمة لهذه
الهجمات تعك�س وجود خطة حمددة على �أعلى امل�ستويات ليتم تنفيذها يف ال�شارع.
هناك �أكرث من �سبعة مدن حما�رصة اعتبار ًا من منت�صف يوليو من قبل اجلي�ش ال�سوري وقوات الأمن و
الأن توا�صل العمليات الع�سكرية حمالتها يف جميع �أنحاء �سوريا م�ستهدفة ال�سكان املدنيني مما ي�ؤدي �إىل
تدهور احلالة الإن�سانية �إىل الأ�سو�أ .ويكمن اعتبار الأعمال التي ارتُكبت يف ظل هذه العمليات الع�سكرية
وانتهاكات حقوق الإن�سان املرتكبة يف كل �أنحاء �سوريا منذ بدء اال�ضطرابات جرائم �ضد الإن�سانية.

 .1التو�صيف القانوين للوقائع
بالنظر �إىل الأدلة املتاحة يف هذا التقرير ,ت�ستنتج الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان �أن رجال املخابرات
وقوات الأمن ال�سورية وال�شبيحة م�سئولون عن ن�سبة كبرية من االعتقاالت التع�سفية واالحتجازات
واالختفاءات الق�رسية وعمليات الرتويع و�سوء املعاملة والتعذيب والقتل خارج نطاق الق�ضاء وال�رشوع
يف قتل املدنيني العزل .وهناك عدد من هذه الأعمال ميكن �أن تعترب �إ�ضطهاد  ،حيث مت حرمان الأفراد من
احلقوق الأ�سا�سية ا�ستنادا �أحيان ًا �إىل انتماءاتهم ال�سيا�سية الفعلية �أو املفرت�ضة .21
هذه االنتهاكات اخلطرية تقع حتت تعريف جرائم �ضد الإن�سانية ,مبوجب املادة ال�سابع من نظام روما
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية22 :
 -1لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي ،ي�شكل �أي فعل من الأفعال التالية «جرمية �ضد الإن�سانية» متى ارتكب
يف �إطار هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،وعن علم بالهجوم:
(�أ) القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛

 21املادة ( 7ح) من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 22مل ت�صدق �سوريا على نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان  -ب�شار الأ�سد :جمرم �ضد الإن�سانية 32 /

(ج) اال�سرتقاق؛
(د) �إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�رسى لل�سكان؛
(هـ) ال�سجن �أو احلرمان ال�شديد على �أي نحو �آخر من احلرية البدنية مبا يخالف القواعد الأ�سا�سية
للقانون الدويل؛
(و) التعذيب؛
(ز) االغت�صاب� ،أو اال�ستعباد اجلن�سي� ،أو الإكراه على البغاء� ،أو احلمل الق�رسي� ،أو التعقيم الق�رسي� ،أو
�أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة،
(ح) ا�ضطهاد �أية جماعة حمددة �أو جمموع حمدد من ال�سكان لأ�سباب �سيا�سية �أو عرقية �أو قومية �أو �إثنية
�أو ثقافية �أو دينية� ،أو متعلقة بنوع اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة � ،3أو لأ�سباب �أخرى من امل�سلم
عامليا ب�أن القانون الدويل ال يجيزها ،وذلك فيما يت�صل ب�أي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة �أو ب�أية
جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة؛
(ط) االختفاء الق�رسي للأ�شخا�ص؛
(ي) جرمية الف�صل العن�رصي؛
(ك) الأفعال الال�إن�سانية الأخرى ذات الطابع املماثل التي تت�سبب عمدا يف معاناة �شديدة �أو يف �أذى
خطري يلحق باجل�سم �أو بال�صحة العقلية �أو البدنية؛
 -2لغر�ض الفقرة :1
(�أ) تعنى عبارة «هجوم موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني» نهجا �سلوكيا يت�ضمن االرتكاب
املتكرر للأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة � 1ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،عمال ب�سيا�سة دولة �أو
منظمة تق�ضى بارتكاب هذا الهجوم� ،أو تعزيزا لهذه ال�سيا�سة؛
الطرف الأكرث م�سئولية يف الت�سل�سل القيادي يتمثل يف �شخ�ص ب�شار الأ�سد باعتباره �أعلى قيادة لقوات
الأمن املتورطة ,ويجب �أن يتحمل م�سئولية تخطيط وتنظيم قتل املتظاهرين واملدنيني .يجب حما�سبة من
نفذوا اجلرائم ,و�أي�ض ًا من �أمروا بها �أو �سهلوها �أو ح�ضوا عليها �أو حر�ضوا عليها وتقدميهم للعدالة.
�إن التن�سيق بني القوات املختلفة يف تنفيذ هذه اجلرائم اجل�سيمة يظهر بو�ضوح �أن احلكومة ال�سورية
خططت لهذا القمع �ضد ال�شعب ال�سوري.

 .2تو�صيات
حتث الفيدرالية الدولية ال�سلطات ال�سورية ب�أكملها على:
•الإيقاف الفوري ال�ستخدام القوة والعنف �ضد املدنيني ,وو�ضع حد الرتكاب انتهاكات حقوق
الإن�سان وانتهاكات القانون الإن�ساين الدويل.
•الإفراج عن كل املعتقلني واملحتجزين منذ بدء اال�ضطرابات.
•احرتام احلق يف التجمع ال�سلمي حتت �أي ظرف من الظروف.
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•�ضمان املرور الآمن للإمدادات الطبية والإن�سانية ووكاالت الإغاثة والعاملني بها �إىل داخل البالد.
•متكني مراقبني �سوريني ودوليني حلقوق الإن�سان من دخول كل �أماكن االحتجاز يف �سوريا ,وبالتحديد
مهمة تق�صي احلقائق املبعوثة من املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة تطبيق ًا لقرار جمل�س
الأمن ا\مفو�ضية حقوق �إن�سان\قرار\�س 1\16-ال�صادر يف � 29أبريل .2011

تطالب الفيدرالية الدولية �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل بالتايل:
التدخل لتطبيق الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ,وممار�سة م�سئوليتهم يف احلماية وفق ًا للقمة العاملية
يف  ,2005ملنع ومالحقة مرتكبي اجلرائم �ضد الإن�سانية وحماية املدنيني ,وتبني قرارات ت�ساعد على:
•�إحالة املوقف يف �سوريا �إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية عم ًال باملادة -13ب من نظام روما
ا لأ�سا�سي.
•فر�ض حظر على �إمداد �أو بيع �أو نقل ال�سالح ل�سوريا �أو مل�سئولني �سوريني ب�شكل مبا�رش �أو غري
مبا�رش.
•�إعداد قائمة بامل�سئولني وال�سلطات امل�سئولة عن االنتهاكات املذكورة وتقدميها حلظر �سفرهم وجتميد
�أر�صدتهم املالية ومواردهم االقت�صادية.

تطالب الفيدرالية الدولية جامعة الدول العربية واالحتاد الأوروبي بالتايل:
•الإدانة العلنية لال�ستخدام املفرط للقوة �ضد املدنيني من قبل ال�سلطات ال�سورية ,ومطالبة هذه
ال�سلطات بو�ضح حد لالنتهاكات ,ومتكني امل�ساعدات الإن�سانية ومهام تق�صي احلقائق من دخول
البالد.
•م�ساندة قرار جمل�س الأمن لإحالة الو�ضع يف �سوريا �إىل املحكمة اجلنائية الدولية.
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ملحق �أ
قائمة بالأطفال واملراهقني الذين قتلوا يف الأحداث اعتبار ًا من  3يوليو 2011
من �إعداد مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان.
 .1احمد النبهان� 15 ،سنة ،من حماة ا�ست�شهد يوم 2011-6-3
 .2احمد مظلوم�13 ،سنة ،من حماه ا�ست�شهد يوم 2011-6-3
 .3ع�صام فرج ،من حماه ،ا�ست�شهد يوم 2011/6/3
 .5حممود عز الدين� 13 ،سنة ،من حم�ص :الر�سنت ،ا�ست�شهد يوم 2011-6-2
 .6ملك منري القداح� 11 ،سنة ،من درعا :احلراك ،ا�ست�شهدت بر�صا�صة يوم 2011-5-31
 .7مروه ح�سان �شخدو� 4 ،سنوات ،من حم�ص :الر�سنت� ،أطلق الأمن عليها النار لأنها حترّ كت بينما كان
الأمن يفت�ش منزلهم يوم 2011-5-31
 .8طفلي خديجة الكردي ،من حم�ص :الر�سنت ،ا�ست�شهدا مع �أمهما يوم 2011-5-29
 .9هاجر تي�سري اخلطيب� 10 ،سنوات ،من حم�ص ،ا�ست�شهدت عندما �أطلق الأمن النار على با�ص مدر�سة
الوفد يوم .2011-5-29
 .10ابراهيم بن حممود ر�شو� 12 ،سنة ،من ادلب :قرية معر �شورين ،ا�ست�شهد يوم  2011-5-27حمزة
اخلطيب
 .11زهري عبد اهلل عو�ض العمار ،من درعا :منر ،ا�ست�شهد بر�صا�ص الأمن يوم 2011-5-21
 .12احمد عبد املعني بكر  ،من حم�ص :باب ال�سباع ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-20
 .13ايهم الأحمد� 10 ،سنوات ،من حم�ص :باب ال�سباع ،ا�ست�شهد بر�صا�صة يف ر�أ�سه يوم -5-20
2011
 .14احمد جنار � 15 ،سنة ،من ادلب :كفروما ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-20
 .15احمد م�رض احل�سن� 15 ،سنة ،من ادلب :كفروما ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-20
� .16أحمد �أمني ال�سامل� 17 ،سنة ،من درعا :ال�صنمني ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-17
 .17ح�سام احمد الزعبي ،من درعا :امل�سيفرة ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-20
 .18ح�سام طه درعا� 17 ،سنة ،من درعا :امل�سيفرة ،تعر�ض لتعذيب وح�شي ثم قتل بر�صا�صة يف �صدره
يوم 2011-5-20
 .19فار�س يو�سف املحاميد� 15 ،سنة ،من درعا ،ا�ست�شهد بالر�صا�ص يوم 2011-5-20
 .20حممد البقاعي� 15 ،سنة ووحيد لعائلته ،من حم�ص ،ا�ست�شهد يوم 201-5-20
 .21حممد نا�رص احل�سني� 14 ،سنة ،من ادلب :تلمن�س ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-20
 .22ف�ؤاد فروخ� 15 ،سنة ومري�ض عقلياً ،من درعا :احلارة� ،أطلق الأمن النار عليه يوم 2011-5-18
 .23حممد عا�سمي � 14 ،سنة ،من درعا ا�ست�شهد يوم 2011-5-16
 .24وجدت طفلة �صغرية مع �أمها يف مقربة جماعية بدرعا بتاريخ 2011-5-16
 .25ح�سني اجلاهل ،من درعا :جا�سم ،ا�ست�شهد يوم 2011/5/10
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 .26طفل من عائلة الدعاي�سة،من درعا :جا�سم ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-10
 .27متام املطلق العا�سمي� 13 ،سنة ،من درعا :داعل ا�ست�شهد بر�شا�ش دبابة بينما كان ذاهبا ل�رشاء اخلبز
يوم 2011/5/8
 .28قا�سم زهري الأحمد� 12 ،سنة ،من حم�ص :باب عمرو ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-8
 .29عامر مراد� 12 ،سنة ،من حم�ص :اخلالية ،ا�ست�شهد يوم 2011-5-6
 .30عبد اهلل الغنطاوي� 12 ،سنة ،من حم�ص :باب عمرو ،ا�ست�شهد بر�صا�ص الأمن يوم 2011-5-6
 .31عمار عبد املطلب رجوب� 16 ،سنة ،من حم�ص ا�ست�شهد بر�صا�صة يف �صدره يوم 2011-5-6
 .32متام حمزه ال�صيادي� 5 ،سنوات ،من حم�ص :اخلالية ،ا�ست�شهد بر�صا�ص ال�شبيحة يوم 2011/5/6
 .33با�سل ترك� 17 ،سنة ،من الالذقية :الرمل الفل�سطيني ،ا�ست�شهد بر�صا�ص الأمن يوم 2011/5/6
 .34حممد علي خزندار ،من الالذقية ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-29
 .35حمزة �أحمد اخلطيب� 13 ،سنة ،من درعا :اجليزة ،ا�ست�شهد حتت التعذيب يوم 2011-4-29
 .36رهف عبد اجلليلي بطيخ� 14 ،سنة ،من الالذقية ،ا�ست�شهدت بر�صا�ص قنا�ص وهي يف منزلها يوم
2011-4-29
� .37صالح احمد اخلطيب� 13 ،سنة ،من درعا� :صيدا ،ا�ست�شهد حتت التعذيب يف  ،2011-4-29و�سلم
جثمانه لأهله يوم 2011-5-24
 .38عبد ال�سالم برغ�ش� 12 ،سنة ،من حم�ص :تري معلة ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-29
 .39هديل ابراهيم بجبوج ،من درعا ،ا�ست�شهدت يوم 2011-4-28
 .40الطفلة جمد ابراهيم الرفاعي� 7 ،سنوات ،من درعا� :صيدا ا�ست�شهدت يوم 2011-4-26
� .41شيزار عماد البتك� 15 ،سنة ،من درعا ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-25
 .42حممود القادري� 12 ،سنة ،من ريف دم�شق :دوما ،قتله الأمن ب�أربع ر�صا�صات بينما كان ذاهبا ل�رشاء
اخلبز يوم 2011-4-25
 .43منال االغا ،من الالذقية :جبلة ا�ست�شهدت يوم 2011-4-24
 .44حممد مازن الطبي�ش� 16 ،سنة ،من دم�شق :برزة ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-23
 .45ب�شري يا�رس كعدان� 15 ،سنة ،من ريف دم�شق :جوبر ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-23
 .46فادي حممد ابراهيم يو�سف العمارين� 17 ،سنة ،من درعا :نوى ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-23
� .47ضياء نعيم هزاع� 8 ،سنوات ،من ريف دم�شق :املع�ضمية  ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
 .48معتز ب�شار ال�شعار� 17 ،سنة ،من ريف دم�شق :داريا ا�ست�شهد على حاجز ع�سكري يوم -4-22
2011
� .49إ�رساء يون�س� 7 ،سنوات ،من دم�شق :برزة ،قتلها القنا�صة وهي يف بيتها يوم 2011-4-22
 .50عالء جمال ال�سهوان� 11 ،سنة ،من حماه :طيبة الإمام ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
 .51اياد عو�ض �شهاب� 10 ،سنوات ،من درعا :ارزع ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
 .52اياد منر� 10 ،سنوات ،من درعا :ازرع ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
� .53أنور فا�ضل العبيد� 11 ،سنة ،من درعا :ارزع ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
 .54ح�سان علي احللقي ،من درعا :ازرع ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
 .55م�ؤمن ابراهيم حمودة� 7 ،سنوات ،من درعا :ارزع ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
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 .56حممد املحمد� 14 ،سنة ،من حم�ص :تلدو ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
 .57معتز روبا� 17 ،سنة ،من حم�ص ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-22
� .58أحمد متيم� 17 ،سنة ،من حم�ص ،ا�ست�شهد يوم 2011-4-17
 .59كمال يحيى� 17 ،سنة ،من حم�ص :تلبي�سة ا�ست�شهد يوم 2011-4-17
� .60صالح ب�شري عللوه� ،سنة واحدة ،من درعا ،اختنق بالغازات امل�سيلة للدموع يوم 2011/4/8
� .61ضياء حممد اخلطيب� 11 ،سنه ،حم�ص ،ا�ست�شهد بتاريخ 2011-4-8
 .62م�صطفى عبد اهلل بيازيد� 17 ،سنة ،من الالذقية :ب�ستان ال�سمكة ،طعنه احد ال�شبيحة ب�سكني يوم
2011-3-26
� .63سبتة نايف �أكراد� 17 ،سنة ،من درعا ،ا�ست�شهدت يوم 2011-3-25
 .64مهند الذياب� 15 ،سنة ،من درعا :ال�صنمني ،ا�ست�شهد بعدة ر�صا�صات يوم 201-3-25
 .65ابت�سام حممد قا�سم امل�ساملة� 11 ،سنة ،من درعا ،ا�ست�شهدت بر�صا�ص الأمن وهي على �رشفة منزلها
يوم 20-3-23
� .66سمري قمب�س�17 ،سنة ،من درعا :احلارة ،ا�ست�شهد يوم 2011-3-23
 .67م�ؤمن منذر م�ساملة� 14 ،سنة ،من درعا اختنق بالغازات امل�سيلة للدموع يوم 2011-3-20
 .68احمد ر�ضوان� 15 ،سنة ،من بانيا�س ،بعد اجتياح املدينة وجد الأهايل جثته يف �أحد الب�ساتني وفيها
ر�صا�صتني.
� .69ضياء يحيى خطيب� 16 ،سنة ،من حم�ص ،ا�ست�شهد حتت التعذيب يف فرع الأمن
� .70ضياء خليل الفرقان� 16 ،سنة وهو من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،من درعا ،ا�ست�شهد بالر�صا�ص.
 .71حممد �أحمد عيا�ش� 12 ،سنة ،من درعا ا�ست�شهد بر�صا�ص الأمن
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ملحق ب
�أ�سماء ال�ضحايا املعاقني لقمع ال�سلطات ال�سورية ,اعتبار ًا من  25يونيو 2011
•ر�ضا ر�ضوان علوي الك�سوة � 13 ,23سنة ,معاق ذهنيا ,ا�ست�شهد بر�صا�ص الأمن يف  25يونيو .2011
•عدنان �إ�سماعيل غازي عليان احلريري ,درعا ,م�صاب بالفالج ,قتل بر�صا�ص الأمن يف  10يونيو.
•�أمين ال�صالح اخلالدي ,معاق ,من حم�ص ,قب�ض عليه يف  4يونيو وعُ ذب حتى املوت.
•ر�ضا عدنان العمار 40 ,عاماً ,من حم�ص ,الر�سنت ,مري�ض بالفالج ,قتل بر�صا�ص الأمن يف  1يونيو.
•�أحمد امل�رصي ,من حم�ص ,الق�صري ,معاق ذهنياً ,قب�ضت عليه املخابرات يف  23مايو وقتلته .حني
ت�سلمته �أ�رسته وجدت �أع�ضا�ؤه احليوية منتزعة.
•ف�ؤاد فروخ� 15 ,سنة ,درعا ,معاق ذهنياً ,قتل بر�صا�ص الأمن يف  19مايو.
•مر�شد راكان �أبو زيد� 18 ,سنة ,من درعا ,معاق ذهنياً ,اختطف من م�ست�شفى درعا وقتل يف  23مايو,
وجدت �أ�رسته �أع�ضا�ؤه احليوية منتزعة عند ت�سلم جثته.
•�ضياء خليل الفرقان� 16 ,سنة ,من درعا� ,أبكم �أ�صم� ,شارك يف نقل الطعام لدرعا املحا�رصة ,قتلته
نريان اجلي�ش يف � 29أبريل.
•حممد القادري� 12 ,سنة من دم�شق ,دوما� ,أبكم و�أ�صم ,كان يبتاع اخلبز حني قتل بر�صا�ص الأمن يف
� 25أبريل.

�أ�سماء امل�سنني من �ضحايا قمع ال�سلطات ال�سورية ,اعتبار ًا من  21يونيو -08-2011
18
•حممد راتب اجلودي (�أبو راتب) 75 ,عاماً ,من حم�ص ,البي�ضة ,قتل على باب بيته يف  21يونيو
•�أحمد القعدان ,من حماة ,قتل يف طريقة لقرية فريكة يف �إدلب يف  16يونيو.
•حممد عبد اهلل الإبراهيم 60 ,عاماً ,من �إدلب ,معرة النعمان ,قتل يف  11يونيو.
•فداء اخل�رض 60 ,عاماً ,من حم�ص ,تل الع�شور ,قتل يف  8يونيو.
•راقية ق�سعلي ,من �إدلب ,ج�رس ال�شغور ,قتلت يف غارة للجي�ش على ج�رس ال�شغور يف  4يونيو.
•نايف الظاهر 85 ,عاماً ,من حم�ص ,التلبي�سة ,قتل يف هجوم اجلي�ش على القرية يف  3يونيو.
•حممد املروان 60 ,عاماً ,من حم�ص ,التلبي�سة ,قتل يف هجوم اجلي�ش على القرية يف  3يونيو.
•�أحمد الديخ 110 ,عاماً ,من حم�ص ,الر�سنت ,مات من اخلوف حني اقتحم اجلي�ش منزله يف  2يونيو.
•حممود عبد الرحمن الزغبي 74 ,عاماً ,من درعا ,امل�صيفرة ,قبل عليه يف  24مايو ومات من التعذيب
بعد يومني.

 23انظر http://www.youtube.com/watch?v=KdUwE77r3yM
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•حممد حم�سن الزغبي 75 ,عاماً ,من درعا ,امل�صيفرة ,قب�ض عليه يف  24مايو ومات من التعذيب بعد يوم
واحد.
•رامز العقري 78 ,عاماً ,من حم�ص ,قتل بر�صا�ص الأمن يف  17مايو.
•وليد هنوف (�أبو مازن) 74 ,عاماً ,حم�ص ,قتل بر�صا�ص الأمن يف  17مايو.
•عبد الرزاق ح�سن �أبو زيد 60 ,عاماً ,من درعا ,عرث على جثته يف مقربة جماعية مع ثالثة من �أطفاله
يف  15مايو.
•رزق عقيل ال�سي�سنة 60 ,عاماً ,من درعا ,قب�ض عليه يف  24مايو ومات من التعذيب بعد خم�سة
�أيام.
•�أبو �شعالن حم�سن �أبو زيد 85 ,عاماً ,من درعا ,قتلته قوات اجلي�ش يف هجوم على قريته يف � 28أبريل.
•عبد الرحمن نا�رص الدين 60 ,عاماً ,من جبلة ,قتله ال�شبيحة يف يوم � 24أبريل.
•عبد الغفار حممد �سليمان (�أبو منري) 70 ,عاماً ,من درعا ,ازرع ,قتل يف �أثناء خروجه من امل�سجد يف 22
�أبريل.
•مو�سى �صالح امل�سلمة 63 ,عاماً ,من درعا ,قتل يف � 9أبريل.

ملحق ج
قائمة املتوفني من  18مايو �إىل  29يونيو � ,2011إعداد «جلنة �شهداء الثورة»
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ﺭﻗﻡ

1
2
3
4

ﻣﻼﺣﻅﺔ  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ* ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻧﻪ ﻭ ﻟﻛﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺷﻬﻳﺩ ﺃﻣﺭ ﻣﺅﻛﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ** ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻛﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ** ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻛﺩ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻻﺳﻡ
ﺃﻳﻬﻡ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻗﻁﻳﺵ ﺍﻟﺟﻭﺍﺑﺭﺓ
ﻣﻧﺫﺭ ﻣﺅﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺣﺳﺎﻡ ﻋﺑﺩﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻋﻳﺎﺵ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ

ﻋﻣﺭﻩ  14ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻧﺷﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺳﻳﻝ ﻟﻠﺩﻣﻭﻉ

 19ﺁﺫﺍﺭ
5

ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻛﺭﺍﺩ

ﺩﺭﻋﺎ

ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻳﻭﻡ  18ﺁﺫﺍﺭ

 20ﺁﺫﺍﺭ
6
7

ﺭﺍﺋﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺍﻟﻛﺭﺍﺩ
ﺭﺃﻓﺕ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﺭﺍﺩ

ﺩﺭﻋﺎ

 23ﺁﺫﺍﺭ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ﺇﻳﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻣﻌﺎﺫ ﻧﺎﻳﻑ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻧﺎﻳﻑ ﺣﺳﻳﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭﻋﻭﻥ
ﻋﺯﻳﺯ ﺃﺑﻭ ﻧﺑﻭﺕ
ﺑﻼﻝ ﺃﺑﻭ ﻧﺑﻭﺕ
ﺣﻣﻳﺩ ﺃﺑﻭ ﻧﺑﻭﺕ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭﻧﺑﻭﺕ
ﺃﺣﻣﺩ ﻓﻭﺍﺯ ﺃﺑﻭﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻌﺗﺯ ﺍﺑﻭ ﺯﺍﻳﺩ
ﻭﻫﻳﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺍﻟﻛﺭﺍﺩ
ﻁﻼﻝ ﺍﻟﻔﺎﺿﻝ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻳﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺧﺭﺑﺔ ﻏﺯﺍﻟﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(

 30ﻋﺎﻣﺎ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ﻭﺳﺎﻡ ﺃﻣﻳﺭ ﺍﻟﻐﻭﻝ
ﻣﻧﺫﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﺎﺩﻱ
ﺯﻛﺭﻳﺎ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻱ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺣﺎﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻋﻣﺭ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﺭﺍﻣﻲ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﺭﺍﺋﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﺻﻲ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺟﺭﺍﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺷﺭﺵ ﺍﻟﺟﺭﺍﺩ
ﻋﻳﺳﻰ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ
ﻣﺎﻟﻙ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﻔﺩﻱ ﺍﻟﻛﺭﺍﺩ
ﻋﺑﺎﺱ ﺳﻌﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺎﺱ ﺳﻌﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻏﺻﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﻏﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺣﺎﺗﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﻣﺻﻌﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺃﺷﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺣﺎﻣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺍﺑﺗﺳﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻣﺎﻫﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺃﺷﺭﻑ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻓﺎﺩﻱ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻧﻭﺭﺱ ﺻﻔﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺩ
ﺛﺎﺋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻣﻧﻭﺥ ﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺩ
ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺩ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻧﻌﺳﺎﻥ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺷﺩﺓ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻼﻣﺎﺕ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﻼﻣﺎﺕ
ﻣﻧﺫﺭ ﺭﻧﺱ ﺣﻭﺍﺵ ﻗﻧﺑﺱ ﺍﻟﺷﻣﺭﻱ
ﻣﻧﺫﺭ ﻋﻣﺭﻭ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺩﻳﺎﺏ ﺩﺍﻏﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺩﻟﻭﻉ
ﻧﺿﺎﻝ ﻓﺎﺭﺱ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺧﺭﺑﺔ ﻏﺯﺍﻟﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻋﺗﻣﺎﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻳﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻋﻠﻣﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻟﺻﻳﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻋﻠﻣﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺣﻲ ﺍﻟﺳﺩ  -ﺍﻟﺑﻠﺩ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺧﺭﺑﺔ ﻏﺯﺍﻟﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻋﻠﻣﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻁﻔﺱ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻋﻠﻣﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺧﺭﺑﺔ ﻏﺯﺍﻟﺔ(

 47ﻋﺎﻣﺎ

ﺇﺑﻥ ﻋﺑﺎﺱ ﺳﻌﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ

 11ﺳﻧﺔ .ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻹﻁﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻓﺔ ﻣﻧﺯﻟﻬﺎ
ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﻗﺭﻳﺔ ﺗﻠﻛﻠﺦ )ﺣﻣﺹ(
40ﺳﻧﺔ .ﻣﻬﻧﺩﺱ ﻣﺩﻧﻲ ,ﻟﺩﻳﻪ ﺑﻧﺗﺎﻥ ﻭ ﻭﻟﺩ

 22ﺳﻧﺔ

64
65
66
67
68
69
70
71

ﺟﻣﺎﻝ ﺟﺭﺑﻭﻋﻲ
ﻣﻌﺗﺯ ﺃﺑﻭ ﺯﺍﻳﺩ
ﻣﻧﺫﺭ ﻗﻧﺑﺱ
ﺳﻣﻳﺭ ﻗﻧﺑﺱ
ﺃﻳﻣﻥ ﻗﻁﻳﻔﺎﻥ
ﺧﻠﻳﻝ ﺃﻳﻣﻥ ﺯﻁﻳﻣﺔ
ﺣﺎﻣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺓ
ﺿﻳﺎء ﺍﻟﺷﻣﺭﻱ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺧﺭﺑﺔ ﻏﺯﺍﻟﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(

 25ﺁﺫﺍﺭ
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ﺻﻳﺗﺔ ﻧﺎﻳﻑ ﺍﻷﻛﺭﺍﺩ
ﻗﺎﺳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺗﻣﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻌﻣﺭ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩﻱ
ﺳﻣﻳﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩ
ﺃﺷﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ **
ﻋﺭﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﻬﻧﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺫﻳﺎﺏ
ﻛﻣﺎﻝ ﺑﺭﺩﺍﻥ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﺳﻭﺍﻧﻲ
ﺍﻧﻭﺭ ﺷﺗﺎﺭ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺣﺷﺎﺭ
** ﻁﻼﻝ ﺍﻟﺣﺷﺎﺭ
** ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻧﻲ ﺍﻷﺳﻌﺩ
** ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺡ
ﺷﺎﺩﻱ ﻧﻬﺭ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ
ﺛﺎﺋﺭ ﻳﺣﻳﻰ ﻣﺭﻫﺞ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺟﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ
ﻣﺟﺩﻱ ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻣﺎﻧﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ
ﺍﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺷﺑﻼﻕ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻐﺑﺎﻏﺑﺔ **
ﺳﻣﻳﺭ ﺍﻟﻠﺑﺎﺩ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﺳﻥ ﻋﻳﺷﺎﺕ
ﻓﺎﺩﻱ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺫﻳﺎﺏ

..... 100ﺍﻟﺑﺭﻫﺎﻥ *
 101ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻣﻳﺭ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻁﻔﺱ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ)ﻋﺗﻣﺎﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻋﻠﻣﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ)ﺍﻟﻛﺗﻳﺑﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻛﺭﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺯﺑﺩﺍﻧﻲ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺯﺑﺩﺍﻧﻲ(

14ﺳﻧﺔ

ﻣﻌﺭﻭﻑ ﺑﺎﻟﺟﺭﺑﻭﻋﻲ
ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻭﻓﻲ ﻓﻲ  23ﺁﺫﺍﺭ .ﻧﻧﺗﻅﺭ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ

 102ﻋﻳﺳﻰ ﺣﺟﺎﺯﻱ
 103ﻧﺯﻳﻪ ﺍﻳﺑﻭ
 104ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺳﺎﻛﺭ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺗﻝ ﻣﻧﻳﻥ(

ﺿُﺭﺏ ﻭ ُﻁﻌﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ

ﺣﻣﺹ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ(

 26ﺁﺫﺍﺭ
 105ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻧﺩﻱ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ﻭﺍﺋﻝ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺕ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻠﺩﻱ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﺎﻳﺯﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻛﺳﺭﺍﻭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﺳﻔﻧﺟﺔ
ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻣﻭﺱ
ﻁﻼﻝ ﺟﺎﻣﻭﺱ
ﻫﺎﻧﻲ ﺃﺣﻣﺩ ﻛﺭﺑﻭﺝ
ﺻﻔﻭﺍﻥ ﻣﺭﺯﻭﻕ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﻳﻬﻭﺏ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺑﺎﺭﻭ
ﻋﻼء ﻧﺎﻓﺫ ﺳﻠﻣﺎﻥ
ﻛﺭﻡ ﺗﻳﺯﻳﻧﻲ

ﺣﻣﺹ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺑﺳﺗﺎﻥ ﺍﻟﺳﻣﻛﺔ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺣﺭﺵ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺻﻠﻳﺑﺔ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻛﻧﺎﻧﻳﺱ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻷﺷﺭﻓﻳﺔ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﻁﻳﺑﺎﺕ(

17ﺳﻧﺔ
21ﺳﻧﺔ

 27ﺁﺫﺍﺭ
 119ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺩﻳﺏ ﺃﻧﺩﺭﻭﻥ
 120ﻣﻭﻓﻕ ﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﺭﻭﺩ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺎﺭﻭﻧﻳﺎﺕ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺑﺳﺗﺎﻥ ﺍﻟﺻﻳﺩﺍﻭﻱ(

 121ﺇﻳﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺍﺕ **
 122ﻧﺎﻅﻡ ﻣﺟﺎﺭﻳﺵ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻣﺣﺎﺟﺔ(

 28ﺁﺫﺍﺭ
 123ﻋﻠﻲ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺟﻧﻳﻘﺔ
 124ﻓﺎﺩﻱ ﺣﺳﻥ ﻣﺣﻣﺩ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 30ﺁﺫﺍﺭ
 125ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺯﻧﺩﺍﺭ*
 126ﻗﺎﺳﻡ ﻫﻳﺛﻣﻡ ﺛﻠﺟﺔ **

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﻌﻭﺍﻳﻧﺔ(

24ﺳﻧﺔ

 127ﺃﺣﻣﺩ ﻧﺟﺩﺕ ﻋﻧﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
 ***** 128ﺯﻁﻳﻣﺔ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ

 1ﻧﻳﺳﺎﻥ
 129ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺭﻏﻠﺔ
 130ﺭﺍﻣﺯ ﻓﻳﺻﻝ ﺍﻟﻔﻬﺩ
 131ﺭﺍﺋﺩ ﻧﻭﺭ ﻋﺑﻳﺩ
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻼﻳﺎ
ﻳﺎﺳﺭ ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺃﺑﻭ ﻋﻳﺷﺔ
ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺑﻐﺩﺍﺩﻱ
ﻋﺭﻓﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺍﻟﺩﺭﺓ
ﻧﺯﺍﺭ ﺍﻟﻣﺭﺟﻲ
ﻧﻌﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺑﻳﺽ
ﻋﻣﺎﺭ ﺍﻟﺗﻳﻧﺎﻭﻱ
ﻓﺅﺍﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻳﺩ ﺑﻠﻳﻠﺔ
ﺑﺷﻳﺭ ﺩﻳﻠﻭﺍﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﺭﺟﺏ ﻓﻭﺍﺯ
ﻣﺣﻣﺩ ﻧﻭﺭ ﺣﺭﺑﺎﻭﻱ
ﺣﻳﺩﺭ ﻋﻠﻲ ﻧﻭﺭﺍﻟﺩﻳﻥ

145
146
147
148
149

ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ﺿﻭ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻭﺭﻱ**
ﺗﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﻑ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ
ﻫﺎﻧﻲ ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﺭ
ﺳﺎﻣﺭ ﺣﻭﺍﻳﺭﻱ
ﺯﻛﺭﻳﺎ ﻛﺭﺯ

 150ﻣﺣﻣﺩ ﻫﻳﺛﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺳﻲ
 151ﺻﻔﻭﺍﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺭﺯﻭﻕ

ﺍﻟﺗﻝ
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ ﺃﻭ ﺳﻘﺑﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ ﺃﻭ ﻋﺭﺑﻳﻥ
ﺩﻭﻣﺎ

 32ﺳﻧﺔ
 37ﺳﻧﺔ
 37ﺳﻧﺔ ﻭ ﺃﺏ ﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ
 17ﺳﻧﺔ
 33ﺳﻧﺔ
 27ﺳﻧﺔ
 37ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺑﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(

23ﺳﻧﺔ .ﺗﻡ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ
 23ﺳﻧﺔ .ﻗﺗﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻓﺗﻬﺎ
 19ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 43ﺳﻧﺔ
 22ﺳﻧﺔ

 4ﻧﻳﺳﺎﻥ
 152ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻳﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺩﻣﺭﺍﻧﻲ**

ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(

 5ﻧﻳﺳﺎﻥ
 153ﺣﺎﻣﺩ ﻣﻌﻼ
 154ﺣﺳﻥ ﻣﻌﻼ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻔﺭ ﺑﻁﻧﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻔﺭ ﺑﻁﻧﺔ(

ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ

 155ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﺳﻭﺭ**
 156ﻧﺯﻳﻪ ﺣﻣﺎﺵ
** 157ﻓﻭﺯﺓ ﺣﻣﻳﺩﺓ ﺧﻼﻭﻱ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﺿُﺭﺏ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ
ﺗﻭﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻧﺷﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺳﻳﻝ ﻟﻠﺩﻣﻭﻉ

 8ﻧﻳﺳﺎﻥ
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

ﺟﻣﺎﻝ ﻣﻭﺳﻰ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻛﻣﺎﻝ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺟﺎﺳﻡ ﻋﺑﺩ ﷲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺹ
ﻣﻬﻧﺩ ﺭﺷﺩﺍﻥ ﺃﺑﻭﺣﻼﻭﺓ
ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻳﺎﻥ
ﻳﺎﺳﺭ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﺳﻣﻲ
ﻣﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﺧﻠﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻁﻪ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺣﻣﺎﺩﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺣﻣﺎﺩﻱ
ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﺎﺩﻱ
ﺑﺷﺎﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺎﺭﻱ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺎﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺣﺎﺭﻱ
ﺭﺳﻼﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻬﻣﺎﻧﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻳﻔﺎﻥ
ﺧﻠﻑ ﻣﻧﺻﻭﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺩﺧﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺩ .ﻁﻪ ﺍﻟﺳﻛﺭﻱ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ

ﻭﺳﻳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻁﺎﷲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻼﺡ ﻋﻳﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻳﺎﺳﺭ ﻋﻁﺎﻪﻠﻟ ﺍﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
ﻗﺎﺳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻧﺻﻳﺭﺍﺕ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺍﺿﻲ
ﺩ .ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﻥ
ﺩ .ﻁﻪ ﺍﻟﺳﻛﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺷﺎﺭ ﻋﺯﻳﺯﺓ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺷﻳﺭ ﻋﻠﻠﻭﻩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻭﻓﻕ ﺩﺧﻝ ﷲ
ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺃﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺯﻣﻲ ﺧﻠﻑ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ)ﺍﺑﻁﻊ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ)ﺍﺑﻁﻊ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﻗُﺗﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ
 6ﺷﻬﻭﺭ
ﻣﻣﺭﺽ ﻗُﺗﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ

194
195
196
197
198
199
200

ﻣﺣﻣﺩ ﻁﻪ ﻣﺣﻣﻭﺩ
ﺩ .ﻓﻬﺩ ﺳﻼﻣﺔ
ﺃﺣﻣﺩ ﺳﺎﻛﺭ
ﺧﺯﺍﻣﺔ *********
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺭﻣﻠﻲ )ﺃﺭﻣﻠﺔ(
ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩ ﷲ
ﻁﻼﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺧﻳﺔ

 201ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﻛﻠﺱ
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

*ﺃﺣﻣﺩ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻌﻛﻔﺔ
*ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻌﻛﻔﺔ
*ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻛﻔﺔ
ﺑﻼﻝ ﺳﻣﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﻥ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩ
ﻭﺍﺋﻝ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ
ﺿﻳﺎء ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻧﺎﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﺭ
ﺃﻳﻣﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺣﻳﻰ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ )ﺣﻳﺎﻭﻱ ﺣﻣﺎﺩﻱ(
ﻫﻳﺛﻡ ﺍﻟﺷﻬﺎﺏ
ﺧﺎﻟﺩ ﺑﺩﺭ
ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺣﻼﻕ
ﻏﺳﺎﻥ ﺧﻠﻳﻔﺔ
ﺃﺣﻣﺩ ﻛﻠﻳﺏ)ﻛﺎﺭﺑﻭﻟﻲ(
ﺗﺎﻣﺭ ﺭﺍﺷﺩ

218
219
220
221

ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺧﻠﻑ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺎﺟﺩﻱ
ﻣﻭﺳﻰ ﺯﺭﻳﻕ
ﺃﺣﻣﺩ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺯﻋﺭﻭﺭ

222
223
224
225
226
227

ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺗﺭﻛﻣﺎﻧﻲ**
ﺑﺷﻳﺭ ﻋﺎﺷﻭﺭ**
ﺗﺎﻣﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﻳﺏ**
ﻋﺻﺎﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ**
ﻋﺻﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺳﻭﺩ**
ﻋﻠﻲ ﺣﺳﻥ ﺳﻧﻛﺭﻱ**

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
****
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﻼﺯﻡ ﺭﻓﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ
ﺷﺭﻁﻲ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﻛﻼﺳﺔ(
ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﻏﻧﻣﺎ(
ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﺎﺕ( ﺭﻗﻳﺏ

ﺩﻭﻣﺎ

 30ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 16ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
 30ﺳﻧﺔ .ﺍﺏ ﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻁﻔﺎﻝ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺑﺳﺗﺎﻥ ﺣﻣﺎﻣﻲ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

ﺷﺭﻁﻲ ﻗُﺗﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﺭﺋﻳﺳﻪ ﻣﻥ ﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ 19.ﺳﻧﺔ.ﺍﻟﺭﻗﺔ
ﺷﺭﻁﻲ ﻗُﺗﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﺭﺋﻳﺳﻪ ﻣﻥ ﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ 22.ﺳﻧﺔ.ﺍﻟﺭﻗﺔ
 31ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 45ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 32ﺳﻧﺔ
 54ﺳﻧﺔ

 9ﻧﻳﺳﺎﻥ
 228ﻣﻭﺳﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ

ﺩﺭﻋﺎ

 63ﺳﻧﺔ .ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ

 229ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺷﺭﻉ
 230ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺣﻳﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺭﺳﺎﻥ

ﺩﺭﻋﺎ)ﺩﺍﻋﻝ(
ﺣﻣﺹ

ﺛﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 08/04

 10ﻧﻳﺳﺎﻥ
231
232
233
234
235
236
237

ﻣﺣﻣﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺿﺎﻳﻊ
ﻧﺯﺍﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺟﺎﺯﻱ
ﺃﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﻲ
ﺳﺎﻣﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻟﻭﻟﻭ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻔﻌﻼﻧﻲ**
ﺃﻳﻣﻥ ﻳﻭﺳﻑ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻧﺑﺭ
ﻣﺭﺍﺩ ﺣﺟﻭ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﺭﺡ
ﻭﻫﻳﺏ ﻋﻳﺳﻰ
ﺳﺎﻣﺭ ﻣﻧﻳﺭ ﺍﻟﺟﻼﺩ
ﺃﻧﻭﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺿﺎﻫﺭ
ﺳﻬﻳﻝ ﺣﺳﻥ
ﻋﻠﻲ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ
ﻳﺎﺳﺭ ﻗﺷﻌﻭﺭ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻲ

 248ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩ
 249ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟﻭﺏ
 250ﺑﺳﺎﻡ ﺳﻭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭ **

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ

ﺟﻧﺩﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ )ﺩﺭﻋﺎ(

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ  -ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

ﺟﻧﺩﻱ ﻣﻥ ﺗﺩﻣﺭ
ﺟﻧﺩﻱ ﺩﻓﻥ ﻓﻲ .11/04ﺍﻻﺻﻝ  :ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﺿﺎﻳﺎ(
ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻠﺑﻭﻥ(
ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺟﺑﻠﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺣﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺣﻠﺔ(
ﻣﺳﺎﻋﺩ.ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺟﺑﻠﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﻳﺔ(
ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ( ﻣﺟﻧﺩ
ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ  5ﺃﻁﻔﺎﻝ .ﻣﻥ ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻧﺔ( ﻣﺳﺎﻋﺩ
ﻣﻥ ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ )ﺍﻟﺟﻭﻳﺑﺎﺕ( ﺭﻗﻳﺏ ﻣﺗﻁﻭﻉ
ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺍﻟﻘﺩﻣﻭﺱ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺑﻳﺕ ﻣﺭﺝ( ﻣﻘﺩﻡ
ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﻗﺭﻳﺔ ﺟﺯﺭﺓ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ( ﻣﺟﻧﺩ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ
 30ﺳﻧﺔ

 11ﻧﻳﺳﺎﻥ
 251ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻲ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
 252ﻧﺿﺎﻝ ﺟﻧﻭﺩ

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ

ﻋﺭﻳﻑ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﻛﻳﺎﺭﻳﺔ  -ﺩﻳﺭ ﺣﺎﻓﺭ(

 253ﺟﻬﺎﺩ ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﻌﻠﻲ

ﺣﻣﺹ

 23ﺳﻧﺔ

 12ﻧﻳﺳﺎﻥ
 254ﻁﺎﺭﻕ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩ

ﺩﺭﻋﺎ

 255ﻓﺎﻳﺯ ﻓﻳﺎﺽ
* 256ﺣﻣﻳﺩﺓ ﻓﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﻭﻱ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﻭﺍﻟﺩﺓ ﻓﺎﻳﺯ

 257ﻫﺷﺎﻡ ﻓﻳﺎﺽ

ﺣﻣﺹ

ﻭﺍﻟﺩ ﻓﺎﻳﺯ

 258ﻫﻳﻠﻳﻥ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ
 259ﻫﻧﺎﺩﻱ ﺷﺭﻑ

ﻗﺩﺳﻳﺎ
ﻗﺩﺳﻳﺎ

ﻓﺗﺎﺓ ﻋﻣﺭﻫﺎ  18ﺳﻧﺔ
ﻓﺗﺎﺓ ﻋﻣﺭﻫﺎ  19ﺳﻧﺔ

 13ﻧﻳﺳﺎﻥ
 260ﺣﺎﺗﻡ ﻋﺯﻳﺯ ﺣﻧﺎ
261

ﺍﻟﺑﻳﺿﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺏ )ﺣﻠﺏ(

ﺃﻳﻣﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺑﻠﺩﺓ ﻗﺑﺎﺳﻳﻥ(

 15ﻧﻳﺳﺎﻥ
 262ﺃﻳﻣﻥ ﺃﺳﻌﺩ ﻁﺭﻳﻔﻲ
 263ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻳﺎﺳﻳﻥ
264
265
266
267
268

ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺿﻭﺍﻥ ﻗﻭﻣﺎﻥ**
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺷﻳﺧﺔ
ﻓﺎﺩﻱ ﻋﻳﺳﻰ ﻣﺻﻁﻔﻰ
ﻋﺻﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻷﺣﻣﺩ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺻﻠﻳﺑﺔ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 44ﺳﻧﺔ .ﺃﺏ ﻟﺳﺗﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ
 42ﺳﻧﺔ

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

ﺟﻧﺩﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ )ﺩﺭﻋﺎ(.ﺍﻟﻛﺗﻳﺑﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﺃﻋﺩﻡ ﺑﺎﻟﺻﻌﻕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ
 30ﺳﻧﺔ .ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  10ﻧﻳﺳﺎﻥ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1985ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ ﺭﻗﻳﺏ ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ .1979ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ)ﻗﺭﻳﺔ ﺩﻭﻳﺭ ﺭﺳﻼﻥ( ﺷﺭﻁﻲ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1985ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺻﺎﻓﻳﺗﺎ  -ﺑﻠﺩﺓ ﺑﻳﺕ ﻋﻣﺭﺍﻥ( ﺷﺭﻁﻲ

 16ﻧﻳﺳﺎﻥ
 269ﻋﻣﺭ ﻋﻭﻳﺟﺎﻥ
 270ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﻠﻳﻭﻱ**
 271ﻣﺣﻣﺩ ﻛﻭﻳﺱ
272
273

************
************

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ

 25ﺳﻧﺔ .ﺃﺏ ﻟﻁﻔﻠﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ

ﻣﻥ ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﺎﻏﻭﺭ ﺇﺩﻟﺏ
ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺣﻣﺩ ﻛﻭﻳﺱ
ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺣﻣﺩ ﻛﻭﻳﺱ

 17ﻧﻳﺳﺎﻥ
274
275
276
277
278
279
280
281
282

ﻋﻳﺳﻰ ﻋﺑﻭﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻳﺎﺽ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻼﻝ ﺍﻟﺳﻘﺎ
ﻋﺑﺩﻭ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﺗﻼﻭﻱ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﻭ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﺗﻼﻭﻱ
ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩﻭ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﺗﻼﻭﻱ
ﺧﺿﺭ ﻓﻭﺯﻱ ﺍﻟﺗﻼﻭﻱ
ﺑﻼﻝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺳﺑﺎﻉ(

 27ﺳﻧﺔ
ﻣﻼﺯﻡ
ﺇﺑﻥ ﻋﺑﺩﻭ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﺗﻼﻭﻱ
ﺇﺑﻥ ﻋﺑﺩﻭ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﺗﻼﻭﻱ
ﺇﺑﻥ ﺃﺥ ﻋﺑﺩﻭ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﺗﻼﻭﻱ

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

ﻣﺻﻌﺏ ﻣﺳﻌﻭﺩ ﺩﻳﺏ
ﺭﺿﻭﺍﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ ﺩﻳﺏ
ﻣﻌﻳﻥ ﻣﺣﻠﻼ
ﺣﺳﺎﻡ ﺣﻣﺭﺍ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺣﺭﺑﺎ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺣﺭﻳﺗﺎﻥ
ﻳﺎﺳﺭ ﻛﻧﺟﻭ
ﺭﺍﻣﻲ ﻗﻧﺩﻗﺟﻲ
ﺑﻼﻝ ﺑﻛﻭﺭ ﺭﺿﻭﺍﻥ
ﻓﺎﺩﻱ ﺳﻣﺭﺍ
ﻣﺭﺍﺩ ﺧﻠﻳﻝ ﻁﻼﺱ
ﻛﻣﺎﻝ ﻳﺣﻳﻰ
ﺻﻼﺡ ﻳﺣﻳﻰ
ﺃﺣﻣﺩ ﺗﻣﻳﻡ

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

ﻋﻣﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺻﻣﻭﺩﻱ
ﺭﺍﻣﻲ ﺩﻳﺏ
ﻋﺑﺩﷲ ﺣﻣﻳﺩ
ﻓﺎﺩﻱ ﻗﺯﺍﺯﻭ
)ﺃﺑﻭ ﻣﺎﻫﺭ( ﻋﺑﺩﻭ ﺷﻳﺦ ﺧﻣﻳﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﻧﻭﺍﻡ
ﻓﺎﺩﻱ ﺣﺳﻥ ﻋﻣﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻡ ﻋﺛﻣﺎﻥ
ﺍﺣﻣﺩ ﺻﻬﻳﻭﻧﻲ
ﺗﺎﻣﺭ ﻁﺭﻳﻔﻲ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺳﻣﻳﻊ ﺍﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ
ﻁﺎﺭﻕ ﺛﺭﻭﺓ ﺯﻳﻧﺑﻭ

 309ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﺑﻛﻭ
 310ﺳﺎﻣﺭ ﺣﻣﺎﺩﻱ ﺷﺩﻭﺩ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﻳﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﻋﻘﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻳﺵ.ﺍﻻﺻﻝ ﺟﺑﻠﺔ.ﻟﺩﻳﻪ  3ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺭﺍﺑﻌﺎ ً ﻟﻡ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻧﻭﺭ

ﻣﻼﺯﻡ ﺭﻓﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺗﺟﻳﻥ
 17ﺳﻧﺔ

 40ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺑﺳﺗﺎﻥ ﺣﻣﺎﻣﻲ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 32ﺳﻧﺔ
 21ﺳﻧﺔ

ﺩﺭﻋﺎ
****

ﻣﺟﻧﺩ.ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ  -ﻗﺭﻳﺔ ﻛﻔﺭﻛﺎﺭ(
ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﻗﺭﻳﺔ ﻣﺭﻳﻣﻳﻥ(

 18ﺳﻧﺔ
ﻗﺗﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻷﺳﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

 18ﻧﻳﺳﺎﻥ
 311ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺎﺳﻡ
 312ﺇﻳﺎﺩ ﺣﺭﻓﻭﺵ
313

ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻷﺣﻣﺩ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﻣﻘﺩﻡ ﺭﻓﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ

******

ﺷﺭﻁﻲ ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

 19ﻧﻳﺳﺎﻥ
) 314ﻣﺣﻣﺩ( ﻣﺻﻌﺏ ﻋﺑﺩﺍﻟﺑﺎﻗﻲ
 315ﺣﺳﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺭﻱ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

ﺑﻼﻝ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ
ﺍﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻌﺯﻭ
ﺣﻣﺩ ﻋﺯﻭ ﺍﻟﺷﺎﻣﻳﺔ
ﺛﺎﺋﺭ ﻛﺭﻭﻣﺔ
ﻭﺳﻳﻡ ﺗﻣﺎﻡ ﻛﺭﻭﻣﺎ
ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻣﺭﺍ
ﺟﻣﺎﻝ ﺩﺭﻭﻳﺵ
ﻳﺎﺳﺭ ﻋﺯﻭﺯ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﻭ ﺧﺿﻭﺭ
ﻏﺳﺎﻥ ﻣﺣﺭﺯ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ 27.ﺳﻧﺔ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ.ﺷﺭﻁﻲ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ 26.ﺳﻧﺔ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ
ﻓﻙ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ
ﻋﻘﻳﺩ ﺭﻛﻥ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1963ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ ) ﻣﺻﻳﺎﻑ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺟﺭﺩ(
ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻣﺻﻳﺎﻑ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻛﺎﻛﻳﺭ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻋﻭﺝ( ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ

 21ﻧﻳﺳﺎﻥ
 326ﻋﻣﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻛﻧﺎﻭﻱ
 327ﻓﻳﺻﻝ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ
 328ﻧﺎﺩﺭ ﺳﻭﻳﺩﺍﻥ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﻧﻘﻳﺏ.ﺃﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﺿﺎﺑﻁ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ﻣﺭﺗﺑﺔ .ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺍﺻﻳﺏ ﺍﻻﺣﺩ26. 28/04ﺳﻧﺔ.ﻟﻪ ﻁﻔﻼﻥ.ﺍﻻﺻﻝ ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 22ﻧﻳﺳﺎﻥ
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻐﻧﺩﻭﺭ
ﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻋﺑﺩﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﻋﺭﻋﻭﺭﺓ
ﻣﺎﺯﻥ ﻋﺭﻋﻭﺭﺓ
ﻣﺅﻳﺩ ﺣﺳﻧﻳﻥ
ﺿﻳﺎء ﻫﺯﺍﻉ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻛﺎﻭﻱ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﻌﺗﻭﻕ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﻌﺗﻭﻕ
ﻣﺎﺟﺩ ﻣﻧﺻﻭﺭ
ﺇﻳﺎﺩ ﺻﻭﺍﻥ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻬﺑﻭﻝ
ﺃﻧﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ
ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ
ﻭﻓﻳﻕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ
ﺳﺎﻣﺭ ﺟﻭﻋﺎﻧﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﻠﻭ
ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺑﺭﻛﺎﺕ
ﺭﺷﺎ ﻧﺯﻫﻪ
ﻳﺎﺳﺭ ﻋﻣﺭ ﺷﺎﻭﻳﺵ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﺵ
ﻣﺭﻓﻕ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺎﻥ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

ﻣﺗﺑﺭﻉ ﺩﻡ
8ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺷﺭﻁﻲ .ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  1975ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ  4ﺃﻁﻔﺎﻝ .ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻠﺔ(

35ﺳﻧﺔ
 29ﺳﻧﺔ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻗﻧﺎﺹ
 16ﺳﻧﺔ
ﻣﻬﻧﺩﺱ

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

ﺍﺳﺭﺍء ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﻧﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻵﻏﺎ
ﻳﻣﺎﻥ ﻁﺭﺍﺩ ﺍﻵﻏﺎ
ﻣﺣﻣﺩ )ﻋﻳﺳﻰ( ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺭﻋﺩ ﺍﻟﺑﺣﺗﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﺯﺍﺕ
ﺭﺑﻳﻊ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻬﻭﺩﺟﻲ
ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺣﻭﺭﻱ
ﻣﻌﺗﺯ ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺩﺧﻝ ﷲ
ﻋﻠﻲ ﺷﻳﺦ ﺩﺭﻭﻳﺵ
ﺧﺎﻟﺩ ﺣﺎﻣﺩ
ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺣﻣﺻﻲ
ﺑﺳﺎﻡ ﻋﺑﺩﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺍﺑﻭ ﺳﻠﻳﻣﺔ
ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺩﻗﺭ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻁﺎﻳﺎ
ﺯﺍﻫﺭ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ
ﻭﻟﻳﺩ ﺧﻭﻻﻧﻲ
ﻋﻣﺎﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ
ﻣﺟﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻣﺎﺯﻥ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺃﻳﻣﻥ ﻋﺑﺩﻭ ﺣﻳﺩﺭ ﺑﺗﻭﻝ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﻭﻳﺵ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﻓﻭﺯﻱ ﻗﻼﻉ
ﺣﺳﻥ ﺟﺑﺭ ﻗﻼﻉ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻗﻼﻉ
ﺳﻠﻳﻡ ﻁﻼﻝ ﺍﻟﻘﻼﻉ
ﺯﻛﺭﻳﺎ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺯﻳﺩﻻﻧﻲ

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

ﺣﺎﺗﻡ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺑﻭﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻔﻠﺢ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﺭﺩ
ﻣﻬﻧﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ
ﺣﺳﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﻠﻘﻲ
ﺳﻔﻳﺎﻥ ﺑﻬﺟﺕ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻁﺎﻫﺭ ﻣﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻧﺹ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﻛﻲ
ﺳﻔﻳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ
ﻋﻼء ﺍﻟﺟﻧﺎﺩ
ﻓﺭﺍﺱ ﻣﻭﺳﻰ ﻣﻛﺣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻁﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻧﻭﻓﻠﻲ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻘﻼﺏ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺟﻭﺑﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺷﺎﺑﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺷﺎﺑﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺷﺎﺑﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺷﺎﺑﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺷﺎﺑﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺷﺎﺑﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺷﺎﺑﻳﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﻠﻳﺣﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(

14ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﺑﻥ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﺩ

ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻼﻥ
 3ﺃﺷﻘﺎء ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺗﻬﻡ
 3ﺃﺷﻘﺎء ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺗﻬﻡ
 3ﺃﺷﻘﺎء ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺗﻬﻡ
30ﺳﻧﺔ
26ﺳﻧﺔ
25ﺳﻧﺔ
25ﺳﻧﺔ
24ﺳﻧﺔ
25ﺳﻧﺔ
28ﺳﻧﺔ
ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻣﺻﻳﺎﻑ ﻗﺭﻳﺔ ﺷﻣﻳﺳﺔ( ﺭﻗﻳﺏ

 15ﺳﻧﺔ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﺯﺭﻉ(

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

ﻟﺅﻱ ﺍﻟﺳﺎﻟﻡ
ﺑﻼﻝ ﺍﻟﺷﻭﺣﺔ
ﺃﻧﻭﺭ ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﻌﺑﻳﺩ
ﺟﺎﺳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺑﻳﺩ
ﺃﻳﻬﻡ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﺳﺎﻟﻡ
ﺧﻠﻳﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﺎﻟﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻘﺭﺍﻥ
ﺃﻳﻣﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻘﺭﺍﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻘﺭﺍﻥ
ﺷﺎﺩﻱ ﻋﻳﺎﺵ
ﺃﻧﺱ ﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺷﺣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﻳﻔﺎﻥ
ﺃﻧﺱ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺅﻣﻥ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺣﻣﻭﺩﺓ
ﺇﻳﺎﺩ ﻋﻭﺽ ﺷﻬﺎﺏ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ )ﺃﺑﻭ ﻣﻧﻳﺭ(
ﻧﺯﺍﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ
ﺳﻔﻳﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﻳﺎﺏ

412
413
414
415
416
417

ﺧﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﻳﺭﻭﺍﺗﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺳﺎﻋﻭﺭ
ﻣﻧﺎﻑ ﻓﻭﺯﻱ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺎﺩﻱ
ﺑﻼﻝ ﺷﻬﺎﺏ

ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ

418
419
420
421
422
423
424
425
426

ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺑﻠﻭﺷﻲ
ﺑﺭﺍء ﺍﻟﺧﺿﺭﻱ
ﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺧﺿﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﺭﺍﻁ
ﺯﻛﺭﻳﺎ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻼﻕ
ﻋﻠﻲ ﺣﺳﻥ ﺧﻣﻳﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻠﻳﻑ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺩﻱ
ﺻﻬﻳﺏ ﺳﻭﺗﻝ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

427
428
429
430
431

ﺳﻳﻣﻭﻥ ﻋﻳﺳﻰ
ﺻﺑﺣﻲ ﻋﻁﺎﺭ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ
ﻓﻭﺍﺯ ﺍﻟﺣﺭﺍﻛﻲ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺟﻭﺭﻱ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ  -ﺑﺎﺏ ﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﻋﻣﺭﻭ(

 9ﺳﻧﺔ

 7-10ﺳﻧﻭﺍﺕ
 10ﺳﻧﻭﺍﺕ
 70ﺳﻧﺔ  .ﻗﺗﻝ ﺑﻌﺩ ﺧﺭﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﺩ

ﻣﺟﻧﺩ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1981ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ
 22ﺳﻧﺔ
 3. 1976ﺃﻁﻔﺎﻝ.ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺣﺎﻭﻻ ﺍﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ.

432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ
ﺟﺩﻭﻉ ﺍﻟﻌﻣﺭ
ﻋﻣﺎﺭ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺻﻳﺭ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﺷﺎﺩﻱ ﺑﺣﻠﻕ
ﺷﺩﻭﺍﻥ ﺣﻣﻭﺩ
ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺎﺝ ﺣﺳﻥ )ﻳﻭﻧﺱ(
ﺃﻧﺱ ﻛﺎﺧﻳﺎ
ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺿﻭﺍﻥ ﻻﻟﻭ
ﺟﻬﺎﺩ ﻧﺎﻅﻡ ﻣﺷﻳﻌﻝ
ﻋﻼء ﻋﺭﺍﺑﻲ
ﻣﻌﺗﺯ ﺭﻭﺑﺎ
ﻋﻼء ﺟﻣﺎﻝ ﺳﻬﻭﺍﻥ

 446ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺑﻳﺩ
447
448
449
450

ﻭﺍﺋﻝ ﺍﺳﻌﺩ ﻋﺭﺑﻳﻧﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﻣﻠﻭﻙ
ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺣﻣﺩﺍﻟﻧﺩﺍﻑ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﻝ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﻛﻔﺭﻻﻫﺎ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ

 25ﺳﻧﺔ
 14ﺳﻧﺔ
ﻗﺑﻳﻠﺔ ﺍﻟﻧﻌﻳﻡ

 32ﺳﻧﺔ
 17ﺳﻧﺔ
 14ﺳﻧﺔ.ﺍﻻﺻﻝ  :ﺣﻣﺎﻩ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺯﻣﻠﻛﺎ
ﺯﻣﻠﻛﺎ
ﺯﻣﻠﻛﺎ
ﺯﻣﻠﻛﺎ

 23ﻧﻳﺳﺎﻥ
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﻟﺑﺭﻡ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺟﺎﺭﻳﺭ
ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ
ﻋﻣﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﺃﻣﺟﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﺃﻣﺟﺩ ﻋﻭﺽ
ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﻧﺻﻳﺭﺍﺕ
ﻓﺎﺩﻱ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺎﺭﻳﻥ
ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﺻﻘﺭ

ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺎﺭﻳﻥ
ﻓﺎﺩﻱ ﻗﺎﺳﻡ ﺩﻫﻳﺱ
ﻣﺎﻫﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺩﺭ
ﺧﺎﻟﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺫﻳﺏ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ) ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺗﻌﺏ( ﺍﻟﻌﺎﺳﻣﻲ
ﺟﻣﺎﻝ ﻗﻧﺑﺭ
ﺑﺎﺳﻝ ﻋﻭﻳﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﺑﻁﺢ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ

21ﺳﻧﺔ

17ﺳﻧﺔ

 469ﻋﻼء ﺍﻟﺟﻧﺎﺩﻱ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﻋﻣﺭﻭ(

ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻳﻭﻡ  22ﻧﻳﺳﺎﻥ

471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

ﺃﺣﻣﺩ ﺧﻠﻳﻝ ﺃﻧﺩﻭﺭﺓ
ﺍﺣﻣﺩ ﺩﺭﻭﻳﺵ
ﺑﺷﻳﺭ ﻛﻌﺩﺍﻥ
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻡ ﺷﺎﻓﻌﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻁﺎﻓﺵ
ﺣﺳﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻳﺳﻰ
ﺳﺎﻁﻊ ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻫﻧﻳﺩﻱ
ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﻛﺭﺵ**
ﻣﺎﻫﺭ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ**
ﻣﺣﻣﺩ ﺿﺑﻳﺎﻥ**
ﺑﻼﻝ ﺩﻭﻣﺎﻧﻲ**
ﺣﺳﺎﻡ ﺟﻣﻌﺔ **

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(

 47ﺳﻧﺔ

483
484
485
486

ﻧﺫﻳﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻳﺱ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻁﺑﺟﻲ
ﺣﺳﺎﻥ ﻳﻭﺳﻑ ﺷﻬﺎﺏ
ﺧﺎﻟﺩ ﺻﻳﺩﺍﻭﻱ

ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ

 470ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻳﺎﺡ ﺍﻟﺑﻘﺎﻋﻲ

 44ﺳﻧﺔ

 24ﻧﻳﺳﺎﻥ
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

ﻣﻧﺎﻝ ﺍﻻﻏﺎ
ﺍﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ )ﺣﺳﻥ( ﺍﻟﺻﻌﻳﺩﻱ
ﻣﻧﺗﻬﻰ ﺍﻟﺷﺏ
ﻭﺿﺎﺡ ﺩﻋﺑﻝ
ﺑﺎﺳﻡ ﺩﻧﻳﻥ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺟﻣﻳﻝ ﻏﺯﺍﻝ
ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺣﺭﻳﺭ
ﺭﺿﻭﺍﻥ ﺟﻣﻌﺔ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺑﻳﺩ
ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻐﺭﻱ
ﺣﺳﻥ ﺻﻬﻳﻭﻧﻲ
ﺻﻬﻳﻭﻧﻲ ************

 502ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ

ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺣﻣﺹ

ﻗﻧﺻﺕ ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺣﺎﻣﻝ

60ﺳﻧﺔ

ﻣﺎﺕ ﻟﻣﻧﻊ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﻣﻥ ﻣﻥ ﺍﺳﻌﺎﻓﻪ
ﺷﻘﻳﻕ ﺣﺳﻥ ﺻﻬﻳﻭﻧﻲ

 503ﺗﺎﻣﺭ ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﻘﺭﻳﺯﺍﻟﻌﻠﻭﺵ

***

ﺍﻻﺻﻝ  :ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(.

 25ﻧﻳﺳﺎﻥ
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺍﺕ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻓﺎﺩﻱ ﺳﻠﻳﻡ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺳﻣﻳﺭ ﺍﺣﻣﺩ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺗﻌﺏ ﺍﺑﻭ ﻧﺑﻭﺕ
ﺑﺎﺳﻝ ﺟﺩﻋﺎﻥ ﺍﻛﺭﺍﺩ
ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻛﺭﺍﺩ
ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻛﺭﺍﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺑﻭﺩ
ﻧﻭﺍﻑ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﺑﻭﺩ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﻭﺩ
ﻋﻠﻲ ﺳﻣﻳﺭ ﺍﻻﺣﻣﺩ
ﻋﻣﺭ ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺭ
ﺷﻳﺭﺍﺯ ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺑﺗﻙ
ﺣﺳﺎﻡ ﻓﻭﺯﻱ ﺍﻟﺣﻣﺎﺩﻱ
ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﺟﻬﺎﺩ ﻋﺑﺩﻩ ﺍﻟﺟﻬﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﻭ
ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻓﺅﺍﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻏﺳﺎﻥ ﺭﺟﺎ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻫﻳﺛﻡ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻣﻬﻧﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﷲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺑﺎﺳﻝ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺭﺍﺋﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ
ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺭﺣﺎﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﻋﻭﺭ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ
ﻣﺟﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻋﺻﺎﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺗﺭﻙ
ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺭﻙ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ﺍﻟﻭﺷﺎﺣﻲ
ﺯﺍﻫﺭ ﺍﺣﻣﺩ ﻋﻳﺎﺵ
ﺟﻬﺎﺩ ﻋﺑﺩﻩ ﺑﺟﺑﻭﺝ
ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺩﻋﻳﺑﺱ
ﻓﺭﺍﺱ ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ
ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺯﺭﻳﻘﺎﺕ

 540ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ)ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ)ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ)ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻛﺭﻙ ﺍﻟﺷﺭﻗﻲ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﻭﻣﺎ

ﺍﺥ ﻳﺎﺳﺭ
ﺍﺥ ﺗﻳﺳﻳﺭ
37ﺳﻧﺔ
50ﺳﻧﺔ
22ﺳﻧﺔ
ﺍﻻﺻﻝ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ
15ﺳﻧﺔ
ﺍﻻﺻﻝ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ

6ﺳﻧﻭﺍﺕ
29ﺳﻧﺔ
ﺍﺭﺩﻧﻲ ﻣﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻣﻥ  15ﺳﻧﺔ.ﻟﻪ ﻁﻔﻼﻥ 37.ﺳﻧﺔ

 541ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ
542
543
544
545
546
547
548
549

ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻣﻧﻼ ﻋﻠﻲ
ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﺟﻭ
ﻓﺎﺩﻱ ﻳﻭﺳﻑ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
ﻓﺎﺭﺱ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﻭ ﻋﺑﺩ ﷲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣﺩ
ﺣﺳﻥ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ

 550ﻣﻧﺎﻑ ﺯﻫﺭﺍﻭﻱ

ﺩﻭﻣﺎ

ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻡ ﻭ ﺍﻟﺑﻛﻡ .ﺧﺭﺝ ﻟﺷﺭﺍء ﺍﻟﺧﺑﺯ ﻻﻫﻠﻪ  12 .ﺳﻧﺔ

*******
*******
*******
*******
*******
*******
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺣﺳﻥ ﺁﻏﺎ(
ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﻣﻧﺑﺞ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺗﻝ ﺟﺭﺩﺓ(
ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺟﺑﻠﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺑﺳﺗﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻊ(
ﺭﻗﻳﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺟﺑﻠﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻼﻳﻊ(
ﺭﻗﻳﺏ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1981ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺣﻣﺹ) ﺍﻟﻘﺭﻳﺗﻳﻥ(
ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﻗﺭﻳﺔ ﺣﺎﻣﻭﺵ ﺭﺳﻼﻥ( ﺭﻗﻳﺏ ﺃﻭﻝ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1991ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﺔ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﺳﻳﺔ( ﻣﺟﻧﺩ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1989ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ )ﻋﺎﻣﻭﺩﺍ  -ﺟﺎﺑﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻣﺭ( ﺭﻗﻳﺏ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﻌﺩ ﻣﻘﺗﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺯ ﺃﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺿﺎﺣﻳﺔ ﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺳﺄﻝ ﺍﻫﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻗﻳﻝ ﻟﻬﻡ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺧﻁﺄ

 26ﻧﻳﺳﺎﻥ
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

ﻳﺣﻳﻰ ﻋﻣﺭ ﺣﺎﺝ ﻋﻣﺭ
ﺻﻔﻭﺍﻥ ﺯﻳﺩ ﺣﺳﺎﻥ
ﻓﺭﺯﺍﺕ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺣﺭﻓﻭﺵ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺣﺳﻳﻥ ﺟﻣﻌﺔ
ﺑﺎﺳﻡ ﺷﻳﺑﺎﻧﻲ
ﺯﺭﺍﺩﺷﺕ ﺣﺳﻥ ﻁﻭﻁﻲ
ﺃﻧﻭﺭ ﻗﺩﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﻳﺎ
ﻏﺳﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﻌﺑﺩﻭ
ﻧﺿﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﺩ
ﺇﻳﺎﺩ ﺣﺳﻥ ﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻣﺎﻟﻙ ﺃﺳﻌﺩ ﺇﺳﺑﺭ
ﻣﻭﺳﻰ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻗﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺎﻥ
ﻭﺍﺋﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﻳﺹ
ﺳﻌﻳﺩ ﺧﺿﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
ﻋﻼء ﻓﺎﻳﺯ ﻋﺑﻳﺩﻭ
ﺭﺅﻭﻑ ﻧﻭﺍﻑ ﻣﺳﻠﻡ
ﻭﺭﺩﺍﻥ ﻋﺛﻣﺎﻥ
ﻋﻣﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺟﻧﻭﺩ
ﺳﻣﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻼﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺭ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺣﻧﻳﺕ

 571ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺭﻭ )ﺍﺑﻭ ﻓﺎﺩﻱ(
 572ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺭﻭ
 573ﺷﺎﺩﻱ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺭﻭ
 27ﻧﻳﺳﺎﻥ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1991ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﺑﻠﻠﻳﺭﻣﻭﻥ(

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1986ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﺑﻧﺕ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﺭﻳﺔ ﺷﻁﺣﺔ( ﺭﻗﻳﺏ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1980ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺍﻟﻘﺩﻣﻭﺱ( ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1983ﻣﺗﺯﻭﺝ .ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺑﺩﺭ( ﺷﺭﻁﻲ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1988ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺷﺭﻁﻲ ﻣﺗﻁﻭﻉ

ﺍﻟﻧﺑﻙ *
ﺍﻟﻧﺑﻙ *
ﺍﻟﻧﺑﻙ *

ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﺎ.ﺍﺑﻥ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺭﻭ
ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺷﻕ .ﺍﺑﻥ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺭﻭ

ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1975ﻣﺗﺯﻭﺝ .ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﺍء )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺣﻰ(

ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1976ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﻗﺭﻳﺔ ﺑﻠﻘﺳﺔ(
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  1979ﻣﺗﺯﻭﺝ .ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻭﺵ ﻋﺭﺏ(
ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ )ﺟﻭﺑﺭ(
ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﻋﻔﺭﻳﻥ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺣﺩﻳﺩ(
ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1984ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﻧﺎ(

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1991ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1983ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺑﺳﻧﻘﻭﻝ(

ﺭﻗﻳﺏ ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1973ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﺍء )ﻗﺭﻳﺔ ﻧﺟﺭﺍﻥ(

ﺭﻗﻳﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻳﺑﻠﺔ(
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1991ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻣﺣﺭﺩﺓ  -ﺣﻠﻔﺎﻳﺎ( ﺭﻗﻳﺏ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1991ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺟﺔ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺣﻁﺎﻧﻳﺔ( ﻋﺭﻳﻑ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1983ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻋﺔ( ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1982ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﺭﻳﺔ ﺑﻌﺭﻳﻥ( ﺭﻗﻳﺏ ﺃﻭﻝ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1980ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﺭﻳﺔ ﺟﺏ ﺍﻟﺭﻣﻠﺔ( ﺭﻗﻳﺏ

574
575
576
577
578
579

ﺟﻛﺎﻝ ﻋﺑﺩﷲ
ﻧﺷﺋﺕ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻘﺩﺍﺡ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻣﺅﻳﺩ ﻣﺣﺳﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﺣﺎﺯﻡ ﻁﺎﻫﺭ
ﺿﻳﺎء ﺃﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺩﺓ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ

 580ﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺷﺎﻗﺭ
 581ﺍﺣﻣﺩ ﺑﻳﺎﺯﻳﺩ
 582ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺩﻧﻭﺭﺓ
 583ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺟﻲ ﺑﻭﺯﺍﻥ
 584ﻳﻭﺳﻑ ﺧﻠﻳﻝ ﺣﻣﻭﺩ
 585ﺣﺳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻋﺑﺎﺱ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻛﺣﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﺍﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳﻥ
19ﺳﻧﺔ.ﺩﻓﻥ ﻳﻭﻡ 26/04

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﺑﺎﺏ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﻌﻳﺑﺔ(  20ﺳﻧﺔ .ﻋﺎﺯﺏ.
 21ﺳﻧﺔ .ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻥ( ﺷﺭﻁﻲ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1977ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ

 28ﻧﻳﺳﺎﻥ
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

ﺃﺑﻭ ﺷﻌﻼﻥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻣﺣﺳﻥ ﺷﺣﺎﺩﺓ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻓﺅﺍﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻣﻬﻧﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻳﺎﺳﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗﻝ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻣﺟﺩﻱ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻐﻭﺍﺯﻱ
ﺭﻋﺩ ﻓﻭﺍﺯ ﺍﻟﺣﺯﻭﻡ
ﻋﺻﺎﻡ ﻓﻳﺻﻝ ﺍﻟﺟﻭﺍﺑﺭﺓ
ﻧﺎﻳﻑ ﻣﺭﺷﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺑﺭﺓ
ﻫﺩﻳﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺟﺑﻭﺝ
ﺧﻠﻳﻝ ﻳﺣﻳﻰ ﺑﺟﺑﻭﺝ
ﻋﻳﺳﻰ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺎﻣﺭ ﻏﺯﻻﻥ
ﺯﻫﻳﺭ )ﺯﺍﻫﺭ( ﻋﻠﻲ ﻗﻁﻳﻔﺎﻥ
ﺧﺩﻳﺟﺔ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺷﻣﻭ
ﻣﻬﻧﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻭﻳﺩﺍﻥ

600
601
602
603
604
605
606
607
608

ﺣﺳﻳﻥ ﻣﻌﺗﺯ ﻋﻳﺳﻰ
ﻓﺎﺩﻱ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺷﺩﻭﺩ
ﺭﻋﺩ ﻓﻭﺍﺯ ﺍﻟﺣﺯﻭﻡ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺷﻳﺣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻛﺩﺭﻭ
ﻓﻳﺻﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺟﺩﻭﻉ
ﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺣﺳﻥ
ﻋﻣﺎﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ
ﺻﺩﺍﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﺣﺳﻥ ﻫﺑﻭﺏ ﺍﻟﻬﺑﻭﺏ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﺿﺎﻳﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺣﻣﺹ
********
********

85ﺳﻧﺔ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1975ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻣﺻﻳﺎﻑ  -ﺍﻟﻁﻣﺎﺭﻗﻳﺔ( .ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ

 21ﺳﻧﺔ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ  -ﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺟﻝ( ﻣﺟﻧﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ

 21ﺳﻧﺔ .ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﻗﺭﻳﺔ ﺫﻳﺑﺎﻥ  -ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ( ﺭﻗﻳﺏ
21ﺳﻧﺔ .ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ  -ﻁﻭﺍﻁﺣﺔ(
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1989ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﺔ )ﻗﺭﻳﺔ ﺧﻧﻳﺯ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻲ( ﻣﺟﻧﺩ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1969ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ  3ﺃﻁﻔﺎﻝ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻣﺻﻳﺎﻑ( ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ

21ﺳﻧﺔ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻛﺭﻧﺎﺯ( ﻣﺟﻧﺩ
 21ﺳﻧﺔ .ﻋﺎﺯﺏ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﻭﻳﺽ ( ﻣﺟﻧﺩ

 29ﻧﻳﺳﺎﻥ
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

ﺣﺳﺎﻥ ﻋﺑﺎﺱ
ﻣﺎﻫﺭ ﺍﺑﻭ ﺍﻟﺳﻣﻥ
ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﺳﻳﺏ ﺍﻟﻌﻧﺗﺭ
ﺑﺳﺎﻡ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻲ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻣﻳﻥ ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻔﻳﻅ ﺍﻻﺷﺗﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻼﻭﻱ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ
ﺣﺳﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﺻﻲ
ﻋﻘﺎﺏ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻠﻲ
ﻋﻣﺎﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺑﺎﺳﻁ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺟﺏ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺭﺍﺷﺩ
ﻫﻳﺛﻡ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺭﻳﺱ
ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺑﺣﻲ ﺭﺳﺗﻭ
ﻋﻼء ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺷﻭﻳﻁﻲ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﻣﺎﺭ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ
ﺍﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻁﻳﺦ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﻣﺎﺭ ﺍﻟﺳﻣﺎﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﺷﺎﺭﻗﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻳﻭﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻳﻭﺏ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺳﻼﻡ ﺑﺭﻏﺵ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺩﻳﺩ
ﻋﺑﺩﷲ ﻋﺑﺩﺍﻟﺷﺎﻓﻲ ﺍﺩﺭﻳﺱ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﺧﻭﺍﺟﺔ
ﻣﻬﻧﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﻣﻁﺭ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﻭﺍﻥ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﻋﺑﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﻳﺩ
ﺯﻳﺎﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻋﺑﻳﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺳﻌﺩﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻋﻼء ﺣﺳﺎﻥ ﺷﻣﻳﺭ
ﻣﺗﻌﺏ ﻋﺑﺩﻩ ﺷﻣﻳﺭ
ﺇﺑﻥ ﺷﻌﻼﻥ ﺷﺭﻳﺗﺢ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻏﺎﺯﻱ ﻁﻼﺱ
ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻭﺭﺩﺓ
ﺍﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻳﻭﺳﻑ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺑﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻳﺭ ﻣﻌﻠﻠﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(

21ﺳﻧﺔ

ﺍﻻﺻﻝ  :ﺗﻳﺭ ﻣﻌﻠﻠﺔ
40ﺳﻧﺔ
ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ  27ﻋﺎﻡ .ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

12ﺳﻧﺔ
23ﺳﻧﺔ
24ﺳﻧﺔ
24-25ﺳﻧﺔ

 649ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻷﺣﻣﺩ
 650ﻧﺿﺎﻝ ﺣﺑﻳﺏ ﺷﻘﻭﻑ
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689

ﺭﻭﺍﺩ ﻣﺣﺳﻥ ﺩﻳﺏ
ﻫﺎﻓﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺯﻛﻲ ﺃﻳﻭﺏ
ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻳﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﻣﺻﻲ
ﻫﺷﺎﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﺍﻧﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ ﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﺑﻭ ﺣﻭﺭﺍﻥ
ﻋﻼء ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ
ﺍﻳﻣﻥ ﺍﻻﺣﻣﺩ
ﺍﻳﻣﻥ ﺷﻼﺵ ﺍﻻﺣﻣﺭ
ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻳﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺩﺍﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻭﺱ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﻫﺎﻧﻲ ﻭﺟﻳﻪ ﻣﺷﺣﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﻣﻧﺫﺭ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺣﺳﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺿﻳﺎء ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ
ﺣﺳﻥ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺳﺑﺭﻭﺟﻲ
ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺷﻧﺑﻭﺭ
ﺣﺳﻥ ﻛﻣﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻧﻲ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺟﺑﺭ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻳﻭﺳﻑ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻭﺳﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺟﺎﺯﻱ
ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻣﺭ ﺣﺭﺑﺩﻳﻥ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﻧﻳﺭ ﻣﻌﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ********** ﻋﻠﻳﺎﻥ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍﻛﺎﻥ ﻋﺛﻣﺎﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺍﺟﺢ
ﺭﺿﻭﺍﻥ ﺟﻣﻳﻝ ﺷﺣﺎﺩﺍﺕ
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺣﺎﺩﺓ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1961ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ  3ﺃﻁﻔﺎﻝ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ .ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ
ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1971ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ  4ﺃﻁﻔﺎﻝ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻣﺻﻳﺎﻑ ( ﺭﻗﻳﺏ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺳﻬﻭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺳﻬﻭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺳﻬﻭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺳﻬﻭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻐﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻁﻔﺱ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻳﺎﺩﻭﺩﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺳﺣﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺗﺳﻳﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺗﺳﻳﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﻠﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺳﻛﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺑﺻﺭﻯ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﻠﻳﻥ(

26ﺳﻧﺔ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻳﻧﺗﻅﺭ ﻣﻭﻟﻭﺩﺍً .ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺻﺎﻓﻳﻧﺎ ( ﺭﻗﻳﺏ

21ﺳﻧﺔ .ﻋﺎﺯﺏ .ﻟﻪ  6ﺷﻘﻳﻘﺎﺕ ﻭ ﺃﺥ ﻭﺍﺣﺩ .ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ ﻣﺟﻧﺩ

ﻁﺎﻟﺏ ﻫﻧﺩﺳﺔ

ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺻﻳﺩﺍ

 16ﺳﻧﺔ .ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻡ ﻭ ﺍﻟﺑﻛﻡ
ﻋﻧﺩﻩ  5ﺍﻁﻔﺎﻝ 35.ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﻁﻔﺱ
ﻣﻥ ﺳﺣﻡ
ﻣﻥ ﻁﻳﺑﺔ
18ﺳﻧﺔ.ﻣﻥ ﻁﻳﺑﺔ
ﻣﻥ ﻁﻳﺑﺔ
ﻣﻥ ﻁﻳﺑﺔ
ﻣﻥ ﻁﻳﺑﺔ
ﻣﻥ ﻁﻳﺑﺔ
ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﻣﻛﺳﻭﺭﺓ

 690ﺿﻳﺎء ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻛﻔﺭﻱ
 691ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺻﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(

 692ﻧﺿﺎﻝ ﺍﻟﻛﻭﺷﺎﻥ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺩﻡ(

 693ﺭﻫﻑ ﻋﺑﺩﺍﻟﺟﻠﻳﻝ ﺑﻁﻳﺦ
 694ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺧﺯﻧﺩﺍﺭ
 695ﻏﺳﺎﻥ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﺵ
696

 21ﺳﻧﺔ ,ﻁﺎﻟﺏ ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺏ
 13ﺳﻧﺔ

14ﺳﻧﻭﺍﺕ.ﺍﺻﻳﺑﺕ ﻣﻥ ﻣﻧﺯﻟﻬﺎ
ﻁﻔﻝ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺇﺩﻟﺏ ) ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(

ﺩﻟﻳﺎﺭ ﺣﺳﻥ ﺑﻠﻛﻳﻠﻭ**

********

ﻣﺟﻧﺩ20 .ﺳﻧﺔ .ﻭﺍﻟﺩﺗﻪ ﻧﺑﻳﻬﺔ ﺧﻠﻳﻝ.ﺍﻻﺻﻝ ﻣﻥ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺣﻠﺏ

30ﻧﻳﺳﺎﻥ
697
698
699
700
701

ﺑﺷﺎﺭ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻳﺎﺻﻧﺔ
ﻋﻳﺳﻰ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ
ﺃﺣﻣﺩ ﻓﻧﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ
ﻭﺍﺋﻝ ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ **

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
***********
***********

ﻣﻬﻧﺩﺱ.ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻳﺎﺻﻧﺔ
ﻣﺟﻧﺩ21 .ﺳﻧﺔ .ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﺳﻔﻳﺭﺓ  -ﺧﻧﺎﺻﺭ(
ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ  -ﻛﺭﺑﺎﻭﻱ( ﻣﺟﻧﺩ
ﺍﻟﺷﺭﻁﻲ ﺍﻟﺭﻗﻳﺏ ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 2ﺍﻳﺎﺭ
 702ﻓﻬﺩ ﺍﻟﺳﻭﻓﺎﻧﻲ
 703ﻣﺛﻘﺎﻝ ﺍﻟﻧﻭﺭﻱ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻁﻔﺱ(
ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﻭﺣﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺎﺑﺗﻪ ﻳﻭﻡ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻐﺿﺏ

 3ﺍﻳﺎﺭ
ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺟﺎﺑﺭ ﺣﻣﺩﺍﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻁﺎﻟﺏ ﺟﺎﺑﺭ ﺣﻣﺩﺍﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺍﻣﺟﺩ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ**
ﺧﺎﻟﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ **
ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ **
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ **
ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ **
ﻣﺣﺳﻥ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ )ﺯﻏﺭﻭﺕ (

704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
 714ﻣﺎﻫﺭ ﻣﺄﻣﻭﻥ ﻋﻳﺎﺵ **
 715ﻣﺅﻳﺩ ﻣﺎﻣﻭﻥ ﻋﻳﺎﺵ**
 716ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻗﻁﻳﻔﺎﻥ
 4ﺍﻳﺎﺭ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻓﻲ ﺳﺟﻥ ﻏﺭﺯ ﺑﺩﺭﻋﺎ

 717ﺃﺣﻣﺩ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺑﺭﺗﺎﻭﻱ**
 718ﺳﺣﺭ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ**
 719ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺟﺏ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﺷﺭﻁﻲ.ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ .1987ﻣﺗﺯﻭﺝ.ﻟﻪ ﻁﻔﻠﺔ.ﺩﻣﺷﻕ)ﺑﻠﺩﺓ ﺣﻭﺵ ﻋﺭﺏ(
ﺃﻡ ﻟﻁﻔﻠﻳﻥ 36 .ﺳﻧﺔ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(

ﻣﺟﻧﺩ

 5ﺍﻳﺎﺭ
 720ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻬﺑﻭﺏ
 721ﻣﺎﻫﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻬﻣﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(

21ﺳﻧﺔ.ﺍﻻﺻﻝ  :ﺣﻣﺎﻩ.ﻣﺟﻧﺩ
ﻣﺟﻧﺩ .ﺇﺳﺗﺷﻬﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ

 6ﺍﻳﺎﺭ
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747

ﺑﺳﺎﻡ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﻧﺯ **
ﻧﻭﺍﺭ ﻣﺭﺍﺩ ﺁﻏﺎ
ﻣﺑﺎﺭﻙ ﻗﻁﻳﺵ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩ
ﺧﻠﻳﻝ ﻓﻭﺍﺯ ﺍﻹﺑﺭﺍﻫﻳﻡ **
ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ
ﺧﻠﻳﻝ ﻓﻭﺍﺯ ﺍﻟﻛﺭﻳﺵ **
ﻋﺑﺩﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻧﻌﻭﺱ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻐﻧﻁﺎﻭﻱ
ﻧﺿﺎﻝ ﻋﺎﻣﺭ ﺍﻟﻘﺩﺳﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﺩﺍﻟﺟﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﺗﻣﺎﻡ ﺣﻣﺯﺓ ﺍﻟﺻﻳﺎﺩﻱ
ﻧﺑﺭﺍﺱ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻡ **
ﺟﻭﺭﺝ ﺍﻟﻳﺎﻥ **
ﺃﺣﻣﺩ ﻫﻼﻝ ﺣﻼﻕ
ﺛﺎﺋﺭ ﺟﺭﺩﻭ **
ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺧﺿﻭﺭ**
ﻋﺎﻣﺭ ﻣﺭﺍﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻌﺭﻭﻑ **
ﺧﺎﻟﺩ ﻧﺳﺏ
ﺧﺿﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﻭﻏﻠﻲ **
ﻏﺩﻳﺭ ﻧﺎﻳﻑ ﺭﺑﻭﻉ **
ﻋﻣﺎﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺭﺟﻭﺏ
ﻋﻣﺎﺩ ﻁﻪ ﺳﻭﻳﺩ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺳﻭﻳﺩ

 748ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﻣﺑﻅﻠﻲ
 749ﺭﺍﻣﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﻲ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺩﺭﻳﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﻛﺭﻡ ﺍﻟﺯﻳﺗﻭﻥ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺎﻩ

ﺷﺭﻁﻲ.ﺣﻣﺹ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ
23-21ﺳﻧﺔ ﺍﻻﺻﻝ ﻣﻥ ﺣﻣﺎﻩ
35ﺳﻧﺔ
ﻣﺟﻧﺩ .ﺍﻻﺻﻝ ﺍﻟﺭﻗﺔ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ
ﺍﻻﺻﻝ  :ﺍﻟﺭﻗﺔ .ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
ﻣﺟﻧﺩ.ﺍﻻﺻﻝ  :ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺭﺟﻧﺎﺯ(
12ﺳﻧﺔ
22ﺳﻧﺔ
28ﺳﻧﺔ.ﻁﺑﻳﺏ
ﻁﺑﻳﺏ  35ﺳﻧﺔ
5ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ .ﺣﻣﺹ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ ﺷﺭﻁﻲ.ﺣﻣﺹ ﺑﻠﺩﺓ ﺻﺩﺩ
ﻣﻘﺩﻡ  .ﺇﺩﻟﺏ ﺑﻠﺩﺓ ﺃﺭﻣﻧﺎﺯ
ﺷﺭﻁﻲ
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ.ﺣﻣﺹ ﻗﺭﻳﺔ ﺧﺭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻳﻥ
17ﺳﻧﺔ
ﺷﺭﻁﻲ.ﺣﻣﺹ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳﺭﺍﺕ
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ .ﻁﺭﻁﻭﺱ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺻﺎﻓﻳﺗﺎ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﺱ
ﺭﻗﻳﺏ.ﺣﻣﺹ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻅﻬﺭﻳﺔ
ﻋﻣﺭﻩ  16ﺳﻧﺔ ،ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺩﺭ

750
751
752
753
754

ﻣﺎﺟﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺩﻳﺏ
ﺣﺳﻥ ﻫﻭﻳﺩﻱ
ﺭﺍﻣﻲ ﻣﻧﻳﻧﺔ
ﻋﺻﺎﻡ ﺭﻗﻳﺔ
ﺃﺣﻣﺩ ﺻﻣﺻﺎﻡ

 755ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺣﻳﻝ
 756ﻋﺑﺩ ﷲ ﺷﻌﺑﻭﻕ
 757ﺑﺎﺳﻝ ﺗﺭﻙ
 758ﺻﺑﺣﻲ ﺧﻠﻳﻝ
759
760
761
762

ﺧﻁﺎﺏ ﺣﻭﻳﺟﻪ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﻋﺑﻭﺩ ﻋﺎﺷﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻭﻱ
ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻳﻑ ﺍﻟﺷﺣﺎﺩﻩ
ﺣﺎﺗﻡ ﻓﻳﺣﺎﻥ

 763ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺣﻣﺯﻩ

ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺎﻩ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﻋﺭﻳﻑ  .ﺣﻣﺎﺓ ﻗﺭﻳﺔ ﺧﻧﻳﻔﺱ
 25ﺳﻧﺔ

 24ﺳﻧﺔ
 17ﺳﻧﺔ

 45ﺳﻧﺔ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(

 7ﺍﻳﺎﺭ
764
765
766
767
768
769
770

ﻣﺭﻭﺓ ﻋﺑﺎﺱ
ﻭﺍﺋﻝ ﺑﻛﻭﺭ
ﺍﺣﻼﻡ ﺣﻭﻳﺳﻛﻳﺔ
ﺍﺣﻣﺩ ﻗﺭﻗﻭﺭ
ﻟﻳﻠﻰ ﻁﻪ ﺻﻬﻳﻭﻧﻲ
ﺁﻣﻧﺔ ﻁﻪ ﺻﻬﻳﻭﻧﻲ
ﻣﺎﺯﻥ ﺟﻠﻭﻝ

771
772
773
774
775

ﻳﻭﺳﻑ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﺭﺷﻳﺩ ﺍﻛﺭﺍﺩ
ﻓﻭﺍﺯ ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻹﺑﺭﺍﻫﻳﻡ **
ﻧﺻﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻉ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﻘﺎ
ﻭﺟﻳﻪ ﻧﺯﺍﺭ ﻫﻭﺍﺵ

 776ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ )ﻣﺭﻗﺏ(
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ )ﻣﺭﻗﺏ(
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ )ﻣﺭﻗﺏ(
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ )ﻣﺭﻗﺏ(
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ

ﺍﻻﺻﻝ  :ﺩﺭﻋﺎ .ﻣﺟﻧﺩ
ﺍﻟﺭﻗﺔ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ(
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ
ﺷﺭﻁﻲ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ .ﻣﻥ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﺔ )ﺗﻠﻌﺩﻱ(
ﻋﻘﻳﺩ ﺭﻛﻥ .ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ )ﻣﺻﻳﺎﻑ -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻘﺑﺔ(

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺭ ﺟﻧﺎﺯ(

ﻣﺟﻧﺩ

 8ﺍﻳﺎﺭ
777
778
779
780

ﻗﺎﺳﻡ ﺯﻫﻳﺭ ﺍﻻﺣﻣﺩ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻠﺩﻭ
ﻣﺅﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺃﻓﻧﺩﺭ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ

11ﺳﻧﺔ
 36ﺳﻧﺔ.ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻣﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﺷﻬﺭ.ﺍﺻﻳﺏ ﻋﻧﺩ ﺣﺎﺟﺯ ﺍﻣﻧﻲ.ﻗﺗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﻔﻰ ﻣﻊ ﻣﺳﻌﻔﻪ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﻘﻳﻥ(

ﺣﻣﺹ )ﺗﻝ ﺍﻟﺷﻭﺭ(

 60ﺳﻧﺔ

782
783
784
785
786
787
788

ﺍﺑﻭﻏﺭﻳﺏ ﺍﻟﺭﺑﺩﺍﻭﻱ
ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺳﻣﻲ**
ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻧﺻﺭ**
ﻋﺎﻁﻑ ﻛﻧﻛﺭﻱ**
** ﻭﻟﻳﺩ ﺣﺎﻣﺩ ﻁﻌﻡ ﷲ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
******
ﺗﻣﺎﻡ ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﻌﺎﺳﻣﻲ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻁﻔﺱ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻁﻔﺱ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(

ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻳﺻﻝ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
13ﺳﻧﺔ

789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

ﺣﺎﺯﻡ ﺍﻟﺟﺎﺳﻡ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ
ﺷﺭﻳﻑ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺩﻧﺩﻝ
ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺣﻣﺩ
ﺣﺎﺗﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﻣﻌﺔ
ﺭﺍﺋﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﻣﻌﺔ
ﻁﺎﺭﻕ ﻛﻌﻳﺏ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺳﻭﻑ
ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻳﺎﺳﻳﻥ
ﺣﺳﻳﻥ ﺯﺭﻳﻕ

ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ
ﺣﻣﺹ-ﺣﻣﺎﻩ

ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ

 781ﻓﺿﺔ ﺍﻟﺧﺿﺭ

 9ﺍﻳﺎﺭ
 800ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﻲ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﻩ(

ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 801ﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻔﻭ **
 802ﺑﺳﺎﻡ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻷﺳﻌﺩ**

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﻣﻌﺭﺑﺔ(

ﻣﺟﻧﺩ .ﻋﺎﺯﺏ ,ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ ,ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﻪ

 10ﺍﻳﺎﺭ
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815

ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺣﺳﻥ ﺷﺣﺎﺩﺓ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻏﻳﺎﺽ
ﻣﺎﻫﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻏﻳﺎﺽ
ﻧﺿﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻠﺧﺩﻱ
ﻫﻭﺩ ﺍﻟﺟﻠﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻫﻝ
ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻫﻝ
ﺻﻔﺎء ﻧﺑﻳﻝ ﺍﻟﺟﺭﺍﺩ
ﺃﻣﺟﺩ ﻗﻭﺍﺭﻳﻁ
********
ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺯﻟﻘﻧﺔ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺧﻳﺭ ﺍﻟﻠﻛﻭﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺡ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(

ﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺣﺩﻳﻘﺔ ﻣﻧﺯﻟﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻻﻣﻥ

ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﻣﺠﺪ ﻗﻮﺍﺭﻳﻂ

816
817
818
819
820
821

ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻝ
***********
***********
***********
***********
ﺇﻳﻣﺎﻥ ﻛﻭﺳﺎﻧﻲ

 822ﻋﻣﺭ ﺣﻠﻳﻣﻪ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(

ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ ﺍﺑﻨﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ
ﺍﺑﻦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ
ﺍﺑﻥ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ ﺍﻟﻔﻧﺩﻱ ﺍﻟﺣﻭﺍﻣﺩﺓ
ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺍﻓﻊ
 35ﺳﻧﺔ

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ

 11ﺍﻳﺎﺭ
 823ﻣﺎﻫﺭ ﻧﻘﺭﻭﺭ
 824ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻔﺗﺎﻝ
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

ﺣﻣﺩﻳﺔ ﻋﻧﺎﺩ ﺍﻟﺟﺭﺍﺩ
ﺳﻣﻳﺭﺓ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺩ
ﺿﺣﻰ ﻋﻧﺗﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﻳﻁ
ﺭﻣﺯﻱ ﻋﺑﺩﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺣﻭﺍﻣﺩﺓ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻭﻩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺭﻳﺩ ﺍﻟﺭﺑﺎﺑﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺫﻳﺎﺑﻲ**
ﻫﻳﺛﻡ ﺍﻟﺷﻣﺭﻱ**
ﻋﻼء ﺍﻟﺷﻣﺭﻱ**
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﺳﻁ ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ**
ﻣﻠﻛﻪ ﺍﻟﻌﻠﻠﻭﻩ**
ﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺭ**
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺭ**
ﺍﻡ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻭﻝ**
ﺯﻭﺟﺔ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻐﻭﺛﺎﻧﻲ**
**1ﺍﺑﻥ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻐﻭﺛﺎﻧﻲ
ﺍﺑﻥ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻐﻭﺛﺎﻧﻲ **2
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ**
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻐﻭﺛﺎﻧﻲ**
ﺭﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ**
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺭﺷﺩﺍﻥ**
ﺭﺯﻕ ﺍﻟﺩﺍﻏﺭ**
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺍﺑﻭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ**
ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ**
ﻧﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻳﺩ**

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(

ﺯﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻭﺍﻟﺩﺓ
ﺯﻭﺟﺔ ﻏﺳﺎﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﻳﻁ
ﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﺍﺩ
ﺍﺣﺩ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﺑﻭ ﺑﺩﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﻳﻁ
ﻣﻣﺭﺽ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺻﺎﺏ.ﻻﺣﻘﻪ ﺍﻻﻣﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﻔﻰ ﻭ ﻗﺗﻠﻭﻩ

 12ﺍﻳﺎﺭ
851

ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻌﻘﻳﻝ ﺍﻟﺻﻳﺎﺻﻧﺔ

ﺩﺭﻋﺎ

 60ﺳﻧﺔ.ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 852ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻩ )ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ(
 853ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺿﻭﺍﻥ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ

 15ﺳﻧﺔ ,ﺍﺻﻳﺏ ﺑﻁﻠﻘﺗﻳﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﺻﺩﺭﻩ ﻭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺑﻁﻧﻪ

 13ﺍﻳﺎﺭ
 854ﻧﺩﻳﻡ ﺭﺣﺎﻝ
 855ﻓﺅﺍﺩ ﺭﺟﻭﺏ
 856ﺷﺏ ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ

ﺣﻣﺹ  /ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

 857ﻋﻠﻲ ﺩﻳﺏ ﺍﻟﻬﺑﻭﻝ
 858ﺷﺎﺏ ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﻔﻳﺭ
 859ﺃﺳﻌﺩ ﺑﻼﻝ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

860
861
862
863

*****
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻌﺭﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺣﺳﻥ ﺷﺣﺎﺩﺓ
ﻣﺎﻟﻙ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ

 864ﻋﻣﺎﺭ ﻳﺎﺳﺭ ﺩﻟﻭﻉ

25ﺳﻧﺔ
24ﻋﺎﻡ ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﺻﻳﺏ ﺑﺭﺻﺎﺻﺗﻳﻥ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻓﻲ 4\22

ﺩﺭﻋﺎ ) ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(

ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺑﺳﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﻛﻭﺩ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺎﺻﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻻﺣﺗﺟﺎﺝ ﺩﺭﻋﺎ

ﺣﻣﺹ

ﻣﺟﻧﺩ.ﻣﻥ ﺩﺭﻋﺎ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

 14ﺍﻳﺎﺭ
865
866
867
868

ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺯﻡ ﺍﻟﺑﺎﺷﺎ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻣﺩ **
ﻁﻪ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ **
ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺭﺑﺎ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺑﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(

ﺃﺻﻳﺏ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ  5/2011/ 7ﻭﻅﻝ ﻳﺻﺎﺭﻉ ﺇﺻﺎﺑﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻭﺍﻓﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﻳﺔ ﻭﺷﻳﻊ ﻓﻲ 14/5/2011

ﺿﺎﺑﻁ

 15ﺍﻳﺎﺭ
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880

ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺎﺟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻛﺎﺭﻱ

ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﺷﻭﻳﻁﻲ
ﻣﺎﺯﻥ ﺩﻳﺏ ﺍﻟﺷﻭﻳﻁﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﻠﻭﻡ
ﻣﺎﻳﺯ ﺣﻠﻭﻡ
ﺃﻡ ﺧﺎﻟﺩ ﺗﻌﺗﻭﺱ
ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻏﺻﻭﺏ ﺍﻟﺣﺳﻥ
ﺷﻬﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺃﻡ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻠﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻠﻳﻡ ﻣﺧﺗﺎﺭ
ﻓﺎﻁﻣﺔ ﻋﻭﺽ ﻗﺎﺳﻡ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

 25ﺳﻧﺔ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺕ ﺑﻌﺩ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎﻥ

 881ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻳﺎﺡ
 882ﺧﺩﻳﺟﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﺦ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

 883ﻋﻼء ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻛﻧﺻﻔﺭﺓ(

884
885
886
887
888
889
890
891
892

ﻣﺎﻟﻙ ﺃﺑﻭ ﺯﻳﺩ
ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺣﺳﻳﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ **
ﺳﻣﻳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺣﺳﻳﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ **
ﺳﺎﻣﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺣﺳﻳﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ **
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺣﺳﻳﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ **
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺣﺳﻳﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ **
ﺻﻳﺗﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
******
******

 893ﺧﺎﻟﺩ ﺣﺳﻥ ﺟﻌﺭﺵ
894
895
896
897

ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻏﻣﻭﺕ
ﺑﺷﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺑﻲ
ﺟﻬﺎﺩ ﻣﻭﻋﺩ
ﻗﻳﺱ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻬﻳﺟﺎ

ﺩﺭﻋﺎ)ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺍﻣﺭﺃﺓ ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻁﻠﻔﺔ ﺻﻐﻳﺭﻩ ﻭﺟﺩﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺩﻭﻣﺎ

ﺇﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﻛﺛﻳﻑ

ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(

ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ

 68ﺳﻧﺔ ,ﻣﺗﻌﻬﺩ ﺑﻧﺎء ,ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
 43ﺳﻧﺔ ,ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
 35ﺳﻧﺔ ,ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
 30ﺳﻧﺔ ,ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ

 22ﺳﻧﺔ ,ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ,ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ

 16ﺍﻳﺎﺭ
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914

ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺩ
ﻓﺎﺭﺱ ﻳﻭﺳﻑ ﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
ﺟﻬﺎﺩ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻭﺱ
ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﺃﺑﻭ ﺻﻠﻭﻉ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﺃﺑﻭ ﺻﻠﻭﻉ
ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺍﻥ
ﻣﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺍﻥ
ﻳﺳﺭﻯ ﺍﻟﺟﺑﺎﻭﻱ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ
ﻁﺎﺭﻕ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﺍﻧﻭﺭ ﺭﺳﻣﻲ ﻓﻧﺩﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺎﺳﻣﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﺍﺣﻣﺩ ﺟﺎﻣﻭﺱ
ﻳﻭﺳﻑ ﺣﺳﻥ ﺣﻣﺎﺩﻩ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﺟﻠﻡ
ﻋﻣﺎﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻔﻳﺎﺽ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻣﻌﺭﺑﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
******
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(

15ﺳﻧﺔ ,ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻳﻭﻡ  14ﺃﻳﺎﺭ

ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ
ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ
ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ
ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ
14ﺳﻧﺔ
25ﺳﻧﺔ ,ﻭﺟﺩ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺟﺛﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﻩ ﻟﺩﺍﻋﻝ
22ﺳﻧﺔ ,ﻭﺟﺩ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺟﺛﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﻩ ﻟﺩﺍﻋﻝ
ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ
ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ
ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ

 915ﻓﺎﻳﺯ ﺑﻥ ﻋﺭﺏ ﺍﻟﻣﻠﻠﻲ
 916ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﻭﺍﻭﻱ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ

ﺇﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺣﺭﺍﺣﻪ ﻋﻧﺩ ﻋﻭﺩﺗﻪ ﻣﻥ ﺩﺭﻋﺎ
ﺗﻡ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ

 917ﻋﻣﺎﺵ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ

ﺣﻣﺹ

ﻋﺭﻳﻑ20 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 17ﺍﻳﺎﺭ
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943

ﺭﺍﻣﺯ ﺍﻟﻌﻛﺎﺭﻱ **
ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﻳﺩ ﻣﺳﻁﻭ **
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺑﻼﻝ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺟﺑﻭﺭﻱ
ﻋﻼء ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ **
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺭﺩﻭ
ﺣﺳﺎﻥ ﺍﻟﺭﺟﺏ
ﺧﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺟﺏ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺑﺭﻱ ﺣﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﻣﺎﺩﻩ
ﺧﻠﺩﻭﻥ ﺣﻣﺎﺩﻩ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﻌﻛﺎﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻧﺩﺷﻲ
ﺣﺳﺎﻥ ﺩﺭﻏﺎﻡ
ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺣﺯﻭﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺳﺗﻭ
ﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ
ﻭﻟﻳﺩ ﺣﻧﻭﻑ )ﺍﺑﻭ ﻣﺎﺯﻥ(
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻠﻭﻡ
ﻣﺎﻫﺭ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﻧﺎ
ﺑﺳﺎﻡ ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ
ﺷﺎﺩﻱ ﻓﺭﺡ ﺍﻟﺳﺑﻌﺔ

 944ﻋﺑﺩﻭ ﺍﻷﻁﺭﺵ
945

ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺳﻣﻳﺭ ﺍﻟﺑﻠﺧﻲ

 946ﺃﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻟﻡ
 18ﺍﻳﺎﺭ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

78ﺳﻧﺔ
 20ﺳﻧﺔ
 20ﺳﻧﺔ
 25ﺳﻧﺔ
ﺳﻧﺔ  4ﺣﻘﻭﻕ .ﻗﻧﺻﺎ ً
ﺍﺑﻥ ﻋﻡ ﺣﺳﺎﻥ

 30ﺳﻧﺔ
 48ﺳﻧﺔ
 26ﺳﻧﺔ
 45ﺳﻧﺔ
 20ﺳﻧﺔ
 74ﺳﻧﺔ
25ﺳﻧﺔ
ﺷﺭﻁﻲ30 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﺗﺯﻭﺝ ,ﻣﻥ ﻗﺭﻳﺔ ﻋﻳﻧﺎﺗﺎ
ﺷﺭﻁﻲ36 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﻪ ﻁﻔﻼﻥ ,ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ
ﻣﺟﻧﺩ21 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﻥ ﻗﺭﻳﺔ ﺻﺩﺩ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺃﻡ ﻭﻟﺩ(

ﺇﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺟﺳﺭ ﺻﻳﺩﺍ ﻭﺷﻳﻊ ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻓﻲ 17/5/2011ﻡ

ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ

 17ﺳﻧﺔ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﺟﺭﺍﺡ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﻓﻲ25/3/2011ﻡ ﻭﺇﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ 17/5/2011ﻡ

947
948
949
950
951
952

ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻠﺟﻪ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﻛﺎﺭﻱ
ﺳﻭﺋﺩﺕ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ
ﻣﺟﺩ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ
***** )ﺃﺑﻭ ﺭﺍﺋﺩ( ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻋﻘﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ

 953ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻐﺭﻱ **
954
955
956
957
958
959
960
961
962

ﻧﺎﺩﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻋﻼء ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻲ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﺇﻳﺎﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺩﻟﻭﻉ **
ﻧﺫﻳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﺳﻥ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﺑﻠﺧﻲ
ﺑﺷﻳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ
ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ

 963ﻋﻣـﺎﺩ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
 964ﻳﻭﺳﻑ ﻣﺣﻣﺩ ﺷﻌﺑﺎﻥ
965
966
967
968
969
970
971
972

ﺃﺣﻣﺩ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﷲ
ﺃﻛﺛﻡ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺳﻣﻳﺎ
ﺳﻧﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺩﻭﺩ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺷﻭﻋﺔ
ﻋﻣﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺯﺓ
ﺣﺳﻥ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺭﺟﺏ

 973ﻏﺎﺯﻱ ﺍﺣﻣﺩ ﺣﻼﻕ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

ﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻲ  2ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
ﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻲ  2ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 50ﺳﻧﺔ .ﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻲ  2ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 25ﺳﻧﺔ .ﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻲ  2ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ )ﺍﻟﺑﻳﺿﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ)ﺑﺻﺭﻯ ﺍﻟﺷﺎﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻣﻌﺭﺑﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ(

ﺗﻡ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﺑﺎﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭ ﺗﻌﺭﺿﻪ ﻟﻠﺧﻧﻕ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ
ﺇﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﺇﺟﺗﻳﺎﺡ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﺷﻳﻊ ﻓﻲ 18/5/2011ﻡ
20ﺳﻧﺔ ,ﺳﺑﺑﺕ ﺍﺳﺗﺷﻬﺎﺩﻩ ﻫﻭ ﻛﺳﺭ ﻓﻲ ﻓﻛﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻧﻕ ﻭ ﺗﻌﺫﻳﺏ
75ﺳﻧﺔ ,ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻳﻭﻡ  29ﻧﻳﺳﺎﻥ
 23ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﺍﻭ ﻣﺗﺎﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ
ﺧﻁﻑ ﻓﻲ 29/4/2011ﻡ ﻭﺃﻋﻳﺩ ﺟﺛﺔ ﻫﺎﻣﺩﺓ ﻟﻳﺷﻳﻊ ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻓﻲ 18/5/2011ﻡ

ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻟﻛﺳﺭﻩ ﺣﻅﺭ ﺍﻟﺗﺟﻭﻝ ﺍﻟﻠﻳﻠﻲ

ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ(

ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

ﺷﺭﻁﻲ .ﻋﺎﺯﺏ ,ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺻﺭﺍﺭﻳﻑ(
ﻋﻘﻳﺩ46 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺑﻌﻣﺭﺓ(
ﻣﺟﻧﺩ20 .ﺳﻧﺔ ,ﻋﺎﺯﺏ ,ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺑﺭﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﻳﺦ(
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺃﻭﻝ30 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﺗﺯﻭﺝ ,ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ )ﺩﺭﻳﻛﻳﺵ(
ﻣﺟﻧﺩ20 .ﺳﻧﺔ ,ﻋﺎﺯﺏ ,ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﻧﺟﺎﺭﺓ(
ﻣﺟﻧﺩ20 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻭ ﺑﻧﺕ ,ﻣﻥ ﻋﻔﺭﻳﻥ )ﺃﻧﺎﺏ(
ﺷﺭﻁﻲ .ﻣﻥ ﺣﻲ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻁﺭﻳﻕ ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(

ﺷﺭﻁﻲ24 .ﺳﻧﺔ ,ﻣﻥ ﺗﻠﺩﻭ

 19ﺍﻳﺎﺭ
974
975
976
977
978
979

ﻁﺎﻟﺏ ﺧﺎﻟﺩ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ **
ﻓﺅﺍﺩ ﻓﺭﻭﺥ **
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ **
ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ **
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺟﻠﻡ **
ﻳﻭﻧﺱ ﺟﺎﺑﺭ ﺍﻟﻣﻼﺣﻣﺔ **

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(

23ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﻌﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ

15ﺳﻧﺔ ,ﻣﺧﺗﻝ ﻋﻘﻠﻳﺎ ,ﺗﻭﻓﻲ ﻣﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﺍﻻﻣﻥ

980
981
982
983
984
985
986
987

ﻓﺎﻁﻣﺔ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻭﻋﺔ **
ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺟﺑﺎﻭﻱ **
ﻓﺭﺍﺱ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻠﻘﻲ **
ﻣﺎﻟﻙ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻐﻳﺎﺽ **
ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ **
ﻳﻣﺎﻥ ﻛﻭﺳﺎﻧﻲ **
ﻣﺣﺎﺳﻥ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ **
ﺃﻧﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ **

 988ﺑﺎﺳﻝ ﻓﻭﺍﺯ ﺣﻣﺎﺩﻳﻥ
 989ﺭﻭﺩﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﻼ ﺭﺷﻳﺩ
990

ﺣﺳﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﻗﺭﺵ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(

 22ﺳﻧﺔ
ﺇﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﻘﻧﺎﺻﺔ
ﺯﻭﺟﺔ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻗﻧﺎﻁﺭﺓ
ﺯﻭﺟﺔ ﻳﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﺻﻠﺧﺩﻱ

ﺍﻟﺭﻗﺔ )ﺟﺑﻳﻠﺔ(

ﻋﺭﻳﻑ 20 .ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(

 20ﺍﻳﺎﺭ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014

ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺿﺭ ﺍﻟﺣﺳﻥ
ﻣﻬﻧﺩ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ
ﻣﻬﺩﻱ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﻳﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺷﺣﻳﺑﺭ
ﺭﺍﻣﺯ ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ
ﻏﺎﺯﻱ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺩﻗﻣﺎﻕ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻳﻙ
ﺣﺳﺎﻥ ﺩﻳﺏ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻌﺩﻝ
ﻋﺑﺩﻭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍﻭﻱ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻏﺭﻳﺏ
ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻲ ﺯﻛﻭﺭ
ﺃﺣﻣﺩ ﻧﻌﺳﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﻳﺏ
ﻋﻠﻲ ﺍﺣﻣﺩ ﻏﺭﻳﺑﻲ
ﻛﺎﻣﻝ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺷﺣﻭﺩ
ﻋﺎﻣﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻌﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺫﻛﺭﻯ
ﻧﺯﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﺭﺣﺎﻥ
ﻳﺎﺳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻳﺣﻳﻰ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﺃﺳﻌﺩ ﺣﻣﺎﻧﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ -ﻛﻔﺭﻭﻣﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻐﺩﻗﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻐﺩﻗﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ  -ﻣﻌﺭﻣﺷﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺃﺭﻳﺣﺎ  -ﺑﻠﻳﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺃﺭﻳﺣﺎ  -ﺑﻠﻳﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺃﺭﻳﺣﺎ  -ﺑﻠﻳﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﺭﻳﺣﺎ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ -ﻛﻔﺭ ﻋﻭﻳﺩ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ  -ﺣﺎﺱ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﺣﻣﺑﻝ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺇﺣﺳﻡ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﺭﻋﻳﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻛﻥ ﺻﻔﺭﻩ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﺣﻧﺑﻝ(

 15ﺳﻧﺔ
ﺷﻘﻳﻕ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﻬﻧﺩ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ

 18ﺳﻧﺔ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺣﻣﺹ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻭﻋﺭ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺟﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻳﺎﺡ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(
ﺣﻣﺹ

 36ﺳﻧﺔ

 1027ﻋﻠﻲ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻘﺑﻼﻥ
 1028ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﻧﺑﺱ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺻﻧﻣﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ(

 23ﺳﻧﺔ

 1029ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻣﻼ
 1030ﺇﻳﺎﺩ ﺻﻭﻳﻠﺢ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 1031ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻗﺑﺎﺭﻭ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺳﻛﻧﺗﻭﺭﻱ(

 1032ﻣﺻﻌﺏ ﺭﺷﻭﺍﻧﻲ

ﺣﻣﺎﺓ

1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻗﺭﻳﻁ
ﺭﺍﻛﺎﻥ ﻣﺷﺭﻑ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﺑﻛﺭ
ﺃﻳﻬﻡ ﺍﻷﺣﻣﺩ
ﻋﻣﺎﺩ ﻛﺭﻭﻣﺎ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻘﺎﻋﻲ
ﺗﺎﻣﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺯﺍﻣﻝ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺧﺭﻱ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ
ﺣﺳﺎﻥ ﺍﻟﺣﻣﻭﻱ
ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻟﺧﻭﻟﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﺍﻟﺑﻘﺎﻋﻲ

 1033ﺃﺣﻣﺩ ﺯﻫﻳﺭ ﺍﻟﻌﺯﺏ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(

 16ﺳﻧﺔ
 12ﺳﻧﺔ
 30ﺳﻧﺔ
 15ﺳﻧﺔ .ﺍﻹﺑﻥ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻷﻫﻠﻪ
 24ﺳﻧﺔ
ﻣﻬﻧﺩﺱ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ 1986

21ﺃﻳﺎﺭ
 1034ﻋﻣﺎﺭ ﺣﺳﻳﻥ ﺣﻣﺎﺩﺓ
 1035ﺯﻫﻳﺭ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭ
 1036ﺗﺎﻣﺭ ﺻﺑﺣﻲ ﻗﺩﺍﺡ**
 1037ﺣﺳﺎﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
 1038ﻣﺎﻟﻙ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
 1039ﺑﺷﻳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
 1040ﺭﺃﻓﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ
 1041ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
 1042ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﻛﺭﻡ ﺍﻟﻁﻌﻣﺔ
 1043ﻧﺑﻳﻝ ﺣﻣﺎﻝ
 1044ﺯﻫﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
 1045ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺑﺎﻥ

ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻣﺭ(

 7ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺳﻬﻭﺓ(

27ﺳﻧﺔ ,ﻣﻌﺗﻘﻝ ﺍﻣﻥ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﺭﻉ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ  235ﻣﻧﺫ  3\27ﻣﻊ  8ﺍﺧﺭﻳﻥ ﻗﺗﻠﻭﺍ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﺃﺣﺭﻕ ﻧﻔﺳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻔﺭﺯﺓ ﺍﻷﻣﻥ ﺑﻌﺩ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺣﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻧﺎﻩ
ﺍﺧﺗﻧﻕ ﺑﺳﺑﺏ ﺣﺭﻳﻕ ﺍﻧﺩﻟﻊ ﻭ ﺗﻘﺎﻋﺳﺕ ﺍﻹﻁﻔﺎﺋﻳﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ﻧﺻﻑ ﻹﻁﻔﺎﺋﻪ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(

 24ﺳﻧﺔ
ﻣﺗﻁﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ .ﻣﻥ ﻁﺭﻁﻭﺱ

 17ﺳﻧﺔ .ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ 29/4
ﺍﺧﺗﻁﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺑﺩﺭﻋﺎ ﻭ ﺳﻠﻣﺕ ﺟﺛﺗﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ
ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
 37ﺳﻧﺔ .ﺃﺻﻳﺏ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﺟﺗﻳﺎﺡ ﺩﺭﻋﺎ ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ
ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  .29/4ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

ﻓﺭﺍﺱ ﻗﻧﻁﺎﺭ
ﺇﻳﺎﺩ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﺷﺭﻳﻑ ﺇﺣﺳﺎﻥ ﺍﻟﺳﺑﺎﻋﻲ
ﻣﺭﻫﻑ ﺍﻟﻧﻣﺭ
ﻋﺑﺩﷲ ﺩﺍﻟﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻧﻬﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩﺍﻧﻲ
ﻋﺎﺭﻑ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﻣﺭ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻏﻧﺎﻡ
ﺃﺣﻣﺩ ﻧﻬﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﻳﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺯﻗﺭﻳﻁ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻷﺣﻣﺩ
ﺃﻣﺟﺩ ﻧﺻﻭﺡ ﺯﻧﻁﺞ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﺻﻁﻔﻰ

 1059ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺑﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻭﻋﺭ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻭﻋﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻭﻋﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﻣﺳﺎﻛﻥ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ(
ﺣﻣﺹ
ﺇﺩﻟﺏ )ﺗﻠﻣﻧﺱ(

 32ﺳﻧﺔ ,ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ
ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ 50 .ﺳﻧﺔ
ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ
ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ
 31ﺳﻧﺔ .ﺗﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻧﺯﻟﻪ
ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ
ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ
ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ
 42ﺳﻧﺔ ,ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭ .ﺃﺧﻭ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺯﻗﺭﻳﻁ
 36ﺳﻧﺔ

ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻛﺗﻔﻪ ﻓﻲ  20ﺁﻳﺎﺭ ﻭ ﺗﻣﺕ ﺗﺻﻔﻳﺗﻪ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ 14 .ﺳﻧﺔ

22ﺍﻳﺎﺭ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻛﺭﻙ ﺍﻟﺷﺭﻗﻲ(
ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ .1983ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺽ.ﻗﺗﻝ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺟﺭﺣﻰ ﻋﻧﺩ ﺟﺳﺭ ﺻﻳﺩﺍ

ﺩﻣﺷﻕ
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(

ﺷﺭﻁﻲ .ﻣﻥ ﺗﻠﺩﻭ
ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻼﻥ

 1066ﻋﻣﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻳﻙ

ﺣﻣﺎﺓ

ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺿﺭﺏ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻥ

 1067ﺳﻭﻣﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻛﻭﺭﻳﻥ(

 1060ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺍﺕ
 1061ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻭﺭ
1062
1063
1064
1065

ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺧﻠﻑ
ﺑﺩﻳﻊ ﻗﺎﺳﻡ ﻋﻠﻲ
ﻫﺎﻧﻲ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻳﺭﻱ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺳﻳﺩ

 23ﺍﻳﺎﺭ
 1068ﻣﺭﺷﺩ ﺭﺍﻛﻥ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
 1069ﺿﻳﺎء ﺃﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺩﺓ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

18ﺳﻧﺔ .ﻣﻌﺎﻕ ﻋﻘﻠﻳﺎ ً .ﺍﺧﺗﻁﻑ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺩﺭﻋﺎ ﻭ ﺳﺭﻗﺕ ﺃﻋﺿﺎﺅﻩ

 1070ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ

ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﺃﻡ ﻣﻭﻳﻼﺕ(

 1071ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(

ﻣﻌﺎﻕ ﻋﻘﻠﻳﺎ ً .ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭ ﺳﺭﻗﺕ ﺃﻋﺿﺎﺅﻩ

24ﺍﻳﺎﺭ
 1072ﺳﻣﻳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(

ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 1073ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
 1074ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
 1075ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
 1076ﻳﺎﺳﺭ ﻣﺭﻋﻳﺎﻥ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺳﺭ ﺻﻳﺩﺍ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(

ﺍﺧﺗﻁﻔﻪ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﻫﻭ ﻣﺻﺎﺏ ﻓﻲ 29/04
27ﺳﻧﺔ ,ﺍﺧﺗﻁﻔﻪ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﻫﻭ ﻣﺻﺎﺏ ﻓﻲ  ,29/05ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1939ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ(

25ﺍﻳﺎﺭ
1077
1078
1079
1080

ﺣﻣﺯﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﺡ
ﺣﻣﺯﺓ ﺍﻟﺑﻛﺭﻱ
ﺭﺃﻓﺕ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺩ

 1081ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺭﺑﻪ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺟﻳﺯﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

13ﺳﻧﺔ .ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ  -ﻛﺳﺭ ﻋﻧﻘﻪ ﻭﻗﻁﻊ ﻋﺿﻭﻩ ﺍﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻲ ﻭ ٤ﻁﻠﻘﺎﺕ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  .1979ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
ﺗﻡ ﺣﺭﻕ ﺟﺛﺗﻪ ﺑﺩﺍﺧﻝ ﻣﺣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ
ﺍﺧﺗﻁﻑ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺻﺭﻯ ﻭ ﺳﻠﻡ ﺟﺛﺔ ﻷﻫﻠﻪ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻣﻭﺭﻳﺔ(

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻅﻳﻣﺔ ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻓﻲ ﺳﺟﻥ ﺻﻳﺩﻧﺎﻳﺎ

26ﺍﻳﺎﺭ
 1082ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺷﺣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
 1083ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻵﻏﺎ
 1084ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺷﺎﻫﺭﻟﻲ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  4\29ﻭ ﺗﺳﻠﻡ ﺃﻫﻠﻪ ﺟﺛﺗﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ(

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺩﺭﻳﺏ(

 25ﺳﻧﺔ

27ﺍﻳﺎﺭ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(

ﻗﺗﻝ ﻷﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺻﻭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ
ﻗﺗﻝ ﻷﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺻﻭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ
ﻗﺗﻝ ﻷﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺻﻭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ
ﻗﺗﻝ ﻷﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺻﻭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ
 25ﺳﻧﺔ
ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ  3ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻋﻣﺭ ﺃﺣﺩﻫﻡ ﻳﻭﻣﻳﻥ ﻓﻘﻁ

1085
1086
1087
1088

ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺟﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻭﺱ
ﻓﺭﺯﺍﺕ ﻋﻠﻳﺎﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻭﺱ
ﻗﺻﻲ ﺣﺎﻣﺩ ﺍﻟﺣﺟﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻭﺱ
ﺣﻣﺯﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﺟﺎﻣﻭﺱ

1089
1090
1091
1092
1093

ﺣﺳﻳﻥ ﺯﻟﻳﺧﺔ
ﻳﺎﺳﺭ ﻋﺭﻓﺔ
ﺑﻛﺭ ﻋﻭﺽ
ﻳﺎﻣﻥ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﺇﻳﺎﺩ ﺷﻘﻳﺭﺍﻥ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺯﺑﺩﺍﻧﻲ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻗﻁﻧﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻗﻁﻧﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻗﻁﻧﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(

ﺗﻡ ﺩﻫﺳﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺷﺑﻳﺣﺔ ﺛﻡ ﺧﺭﺝ ﺃﺣﺩﻫﻡ ﻭ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺭ

 1094ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺭﺷﻭ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ  -ﻣﻌﺭﺷﻭﺭﻳﻥ(

 15ﺳﻧﺔ

ﺟﺑﻠﺔ

ﻗﺗﻝ ﻷﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺻﻭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

 22ﺳﻧﺔ

 1095ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺗﺎﻝ
 1096ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﻋﺑﺎﺭﺓ
 1097ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺧﻠﻑ
 1098ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺑﻛﻭﺭ

 1099ﺻﺧﺭ ﺣﻼﻕ

ﺣﻠﺏ

ﻁﺑﻳﺏ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻭﺟﺩﺕ ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

28ﺍﻳﺎﺭ
 1100ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻭﺱ
 1101ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺩﻏﻳﻡ
 1102ﻋﻣﺭﺍﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻘﺩﺍﺡ **
 1103ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﺭﻳﻕ **
1104
1105
1106
1107

*** ﺍﻟﻣﻠﻣﻊ
*** ﻛﺭﻧﺎﺯﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺎﺭﻭﺩ
ﻧﺎﺩﻳﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﺎﻭﻱ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺩﺍﻋﻝ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ(

ﻛﺎﻧﺕ ﺣﺎﻣﻝ ﻭ ﻣﻧﻌﺕ ﻣﻥ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺣﺭﺟﺔ ﻓﺗﻭﻓﻳﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎﺕ

ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺻﻳﺩﺍ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺯﺑﺩﺍﻧﻲ(

ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻣﺭﺝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ(

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

 50ﺳﻧﺔ

29ﺍﻳﺎﺭ
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127

ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺿﺣﻳﻙ
ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺻﻔﻭﻉ
ﻫﺎﺟﺭ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﺑﺳﺎﻡ ﻁﻼﺱ
ﻋﺑﺩﻭ ﺑﺟﻘﺔ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﻣﺭﻭﺍﻥ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻛﻭﺭ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ
*** ﺁﻝ ﺭﺍﺷﺩ
*** ﺁﻝ ﺭﺍﺷﺩ
*** ﺁﻝ ﺭﺍﺷﺩ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﺩﺍﻟﻲ
ﺧﺩﻳﺟﺔ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ
ﻁﻔﻝ ﺧﻳﺩﺟﺔ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ 1
ﻁﻔﻝ ﺧﻳﺩﺟﺔ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ 2
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﺵ
ﺯﻛﺭﻳﺎ ﻋﻭﻳﺟﺎﻥ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺭﻋﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺭﻋﻲ
ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻣﺭﻋﻲ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ-ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ-ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

 29ﺳﻧﺔ .ﺃﺗﻰ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ
 10ﺳﻧﻭﺍﺕ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺕ ﻋﻧﺩ ﺇﻁﻼﻕ ﻗﺫﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺹ ﻣﺩﺓﺭﺳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ
ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ .ﻛﺎﻥ ﻣﺭﺍﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﺎﺹ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ

 3ﺃﻗﺭﺑﺎء ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ ﻗﺭﺏ ﺗﻳﺭﻣﻌﻠﺔ
 4ﺃﻗﺭﺑﺎء ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ ﻗﺭﺏ ﺗﻳﺭﻣﻌﻠﺔ
 5ﺃﻗﺭﺑﺎء ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻧﻁﻭ ﻗﺭﺏ ﺗﻳﺭﻣﻌﻠﺔ

 23ﺳﻧﺔ

30ﺍﻳﺎﺭ
 1128ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﻁﻌﻣﺔ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(

ﻭﺟﺩ ﻣﺭﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺑﺭﺓ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ

1129
1130
1131
1132
1133

********
ﺇﻳﺎﺩ ﺍﻟﺿﻳﺦ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺭﺷﻳﺩ ﻗﻁﻠﻳﺵ
ﺑﺎﺳﻝ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﻭﺻﻠﻲ
ﻋﺎﻣﺭ ﺭﺍﻛﻥ **

 1134ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺻﺑﺢ
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144

ﺃﻳﻬﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻫﻳﺛﻡ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ **
ﻭﻟﻳﺩ ﺣﻣﺎﺩﺓ
ﻋﺻﺎﻡ ﺍﻟﺧﻳﺭﺍﺕ
ﺃﺷﺭﻑ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﺡ **
ﺃﺷﺭﻑ ﺍﻟﺣﺭﺑﺎﺕ **
ﺃﻣﻝ ﺣﻣﺎﺩﻱ **

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ

ﺳﺎﺋﻕ ﺗﻛﺳﻲ ﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺑﺭﺓ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ ﻣﻊ ﻣﺣﻣﺩ ﻁﻌﻣﺔ
ﻣﺟﻧﺩ .ﻗﺗﻝ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﺍﻷﻣﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺭﻓﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺎﻟﻲ
 31ﺳﻧﺔ ,ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺟﺯﺭﺓ ﻓﺽ ﺍﻹﻋﺗﺻﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻣﻥ 05\18

ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(

ﻁﺑﻳﺏ ﻋﻅﻣﻳﺔ ﻗﺗﻝ ﻗﻧﺻﺎ ً
ﺃﺥ ﺃﻳﻬﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﻁﺑﻳﺏ

ﻁﺑﻳﺑﺔ

31ﺍﻳﺎﺭ
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165

ﻋﺯﺕ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺳﻠﻭﻡ
ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻁﻼﺱ
ﺭﻳﺎﺽ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ
ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻓﻳﺻﻝ ﺣﻣﺩﺍﻥ
ﻗﺎﺳﻡ ﻓﻳﺻﻝ ﺣﻣﺩﺍﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺑﺭﺑﺭ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺧﺎﻟﺩ ﺑﺭﺑﺭ
ﺑﺳﺎﻡ ﻓﺎﻳﺯ ﺁﺩﻡ
ﻭﻟﻳﺩﻋﺩﻧﺎﻥ ﻳﻭﺳﻑ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻟﺷﻠﻬﻭﻡ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺭﺯ
ﻋﻠﻲ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺭﺯ
ﻗﺎﺳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺯ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻛﻭﺭ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﺣﺎﺯﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﻳﺩ **
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﻳﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺑﻳﺩ
ﺃﻳﻣﻥ ﺯﻛﺭﻳﺎ ﻋﺑﻳﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﺭﺍﺗﺏ ﻋﺑﻳﺩ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(

 30ﺳﻧﺔ
ﺃﺥ ﻗﺎﺳﻡ ﻓﻳﺻﻝ ﺣﻣﺩﺍﻥ
ﺃﺥ ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻓﻳﺻﻝ ﺣﻣﺩﺍﻥ

ﺗﻡ ﻗﺻﻑ ﻣﻧﺯﻟﻪ .ﺃﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﻭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺯ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181

ﺣﺎﺯﻡ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻷﺷﺗﺭ
ﻭﺍﺋﻝ ﺧﻁﺎﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻭﺳﻰ
ﻭﺳﺎﻡ ﻣﻁﺭ
ﻣﻭﺳﻰ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺑﻛﻭﺭ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ
ﻣﺎﺯﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺷﺧﺩﻭ
ﻣﺭﻭﻩ ﺣﺳﺎﻥ ﺷﺧﺩﻭ
ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺳﻥ ﺑﺭﻭﻙ
ﺣﻣﺯﺓ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻟﺣﻠﺢ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ
ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﺳﻁ ﺣﻣﺯﺓ
ﻋﻠﻲ ﺃﺣﻣﺩ ﺷﻣﻳﺭ
ﺑﻼﻝ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺣﻳﺩﺭ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(

 3ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(

 1182ﻣﻠﻙ ﻣﻧﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﺍﺡ
 1183ﻋﺳﺎﻑ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ **
 1184ﺃﻣﻝ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﺡ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(

 11ﺳﻧﺔ

 1185ﺯﺍﻫﺭ ﺃﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺑﻳﺽ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(

 20ﺳﻧﺔ .ﺍﻋﺗﻘﻝ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  .4\28ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 1ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻷﺷﻘﺭ ﺍﻟﻣﻧﻭﺭ
ﺭﻳﺎﺽ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭ
ﻧﺻﺭ ﻁﻼﺱ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻓﺎﺩﻱ ﻋﻠﻭﺍﻥ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺃﻳﻭﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﻭﺍﻥ
ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺿﺣﻳﻙ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻋﺭﻓﺎﻥ **
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻧﺎﻳﻑ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺻﺭﻭ ﺍﻟﻣﺭﻭﺍﻥ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﻣﺭﻋﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺑﻳﺩ

 1199ﺑﻼﻝ ﺣﺑﻠﺹ
 2ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ

ﻋﻘﻳﺩ ﺳﺎﺑﻕ .ﺗﻡ ﻗﺻﻑ ﻣﻧﺯﻟﻪ ﻭ ﺣﺭﻗﻪ
 40ﺳﻧﺔ .ﻋﺎﺟﺯ
 30ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(

ﺷﻘﻳﻕ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺑﻳﺩ

ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﺣﺯﺍﻧﻭ(

ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻋﺭﻓﺎﻥ
 55ﺳﻧﺔ

1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233

ﻭﻓﺎء ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ
ﻣﻼﺫ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺣﻣﻭﺩ )ﻣﺣﻣﺩ( ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻁﻼﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻔﻳﻅ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻔﻳﻅ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻔﻳﻅ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺩﺍﻟﻲ
ﻓﻁﺎﻡ ﺳﻌﻳﺩ ﺣﻣﺩﺍﻥ
ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺻﻠﻲ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺧﻁﺎﺏ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﺑﻭ ﺣﻭﺵ
ﺭﻳﺎﺽ ﻋﻣﺎﺭ ﺧﻁﺎﺏ
ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻓﻳﺎﺽ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺯ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺯ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺿﻳﺦ
ﺃﺣﻣﺩ ﺻﻁﺎﻡ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻠﻲ
ﺃﻣﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﺭﺟﺎء ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ
ﻋﻣﺭ ﺧﻠﻳﻝ ﺃﻳﻭﺏ
ﺃﺣﻣﺩ ﺧﻠﻳﻝ ﺃﻳﻭﺏ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺧﻠﻳﻝ ﺃﻳﻭﺏ
ﺃﻳﻣﻥ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺭﺟﺏ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻳﻭﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻷﺷﺗﺭ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ
ﺭﻳﺎﺽ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻋﻣﺎﺭ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﺭﻭﻙ
ﺧﺩﻳﺟﺔ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻣﺎﻣﺔ
ﺳﻠﻁﺎﻥ ﺳﻌﻳﺩ ﺣﻣﺩﺍﻥ
ﺿﺣﻰ ﻋﻠﻭﺍﻥ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(

 13ﺳﻧﺔ

ﻋﻣﻳﺩ ﺗﻡ ﻗﺻﻑ ﻣﻧﺯﻟﻪ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺎﺩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ
ﺗﻡ ﻗﺻﻑ ﻣﻧﺯﻟﻪ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺎﺩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ
ﺃﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﺯ
ﺃﺥ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺯ
ﺷﻳﺦ ﻋﻣﺭﻩ  110ﺳﻧﺔ ,ﻣﺎﺕ ﺭﻋﺑﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻳﺵ
ﻋﻘﻳﺩ ﻭ ﻗﺎﺋﺩ ﻟﻠﻛﺗﻳﺑﺔ  .17ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ .ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻓﻪ ﻭ ﻣﺩﺍﻫﻣﺔ ﻣﻧﺯﻟﻪ
 12ﺳﻧﺔ
ﺯﻭﺟﺔ ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺿﺎﻣﻥ

ﺑﻧﺕ ﺃﺑﻭ ﻋﻠﻲ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﻪ ﻹﺣﺿﺎﺭ ﺍﻟﺧﺑﺯ

 3ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
1234
1235
1236
1237

ﻓﻁﺎﻡ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻠﻲ
ﺳﻣﻳﺭ ﻣﻧﺻﻭﺭ
ﻧﺎﻳﻑ ﺍﻟﺿﺎﻫﺭ
ﺗﺎﻣﺭ ﻁﻪ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

ﻋﻘﻳﺩ
 85ﺳﻧﺔ

1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250

ﺇﻳﺎﺩ ﺍﻟﺿﻳﺦ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺿﻣﻳﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺭﻭﺍﻥ
ﺣﺳﻳﻥ ﻫﺷﺎﻡ ﺣﻣﺩﺍﻥ
ﻓﺎﻁﻣﺔ ﻋﻠﻭﺍﻥ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺷﺧﺩﻭﺍ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺷﺧﺩﻭﺍ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺳﻳﺩ ﺑﺭﻭﻙ
ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻷﺷﺗﺭ"ﺍﻟﻣﻧﻭﺭ"
ﺣﺳﻳﻥ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻛﺭﻡ ﺍﻷﺷﺗﺭ
ﺷﻌﻼﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻠﻭﻡ

1251
1252
1253
1254
1255

ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻌﻛﺭﺵ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺑﺩ ﷲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺭﻳﺟﻊ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺃﻳﻣﻥ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﻳﻣﺩ

 1256ﺻﻔﻭﺍﻥ ﺯﻫﺭﺍﻭﻱ
 1257ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﺽ
 1258ﺃﺣﻣﺩ ﻁﻌﻣﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ
 1259ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275

ﻋﺑﻳﺩﺓ ﺃﺭﻧﺎﺅﻭﻁ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻘﺎ
ﻧﺻﻭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ
ﻣﺭﻋﻲ ﺯﻳﺩﺍﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﺯﻛﺎﺭ
ﻳﺣﻳﻰ ﻋﻣﺭﻳﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ
ﻛﻣﺎﻝ ﺫﻛﺭﻯ
*** ﺍﻟﻣﺩﻟﻠﺔ
*** ﺍﻟﺻﻠﻳﻌﻲ
ﻣﻠﻬﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ
*** ﻋﺭﺍﺭ
*** ﻋﺭﺍﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻅﻠﻭﻡ
*** ﻏﺎﺯﻱ
*** ﻏﺎﺯﻱ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

 60ﺳﻧﺔ
ﺗﻡ ﻗﺻﻑ ﻣﻧﺯﻟﻬﺎ

ﻋﻘﻳﺩ ﻣﺗﻘﺎﻋﺩ
ﻋﻘﻳﺩ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﺳﺭﺍﻳﺎ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﻳﺔ(

ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﻣﻪ ﻭ ﺗﻡ ﺍﺳﻌﺎﻓﻪ ﻭ ﻟﻛﻥ ﺃﺟﻬﺯ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﻧﺎﻑ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻭﻱ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﻗﺎﻣﺕ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﺑﺎﻟﺯﻏﺭﺩﺓ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺣﺎﺱ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺣﺎﺱ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ  -ﺗﻠﻣﻧﺱ(

 30ﺳﻧﺔ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻝ ﻋﻣﺭﻩ  7ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

 14ﺳﻧﺔ
 23ﺳﻧﺔ
ﻣﻬﻧﺩﺱ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ 1991
ﺷﻘﻳﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺁﻝ ﻋﺭﺍﺭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺍ ﺳﻭﻳﺔ
ﺷﻘﻳﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺁﻝ ﻋﺭﺍﺭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺍ ﺳﻭﻳﺔ
ﺗﻭﺃﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺁﻝ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺍ ﺳﻭﻳﺔ
ﺗﻭﺃﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺁﻝ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺍ ﺳﻭﻳﺔ

1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310

ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﻝ
ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺗﺭﻛﺎﻭﻱ
*** ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺗﺭﻛﺎﻭﻱ
*** ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺗﺭﻛﺎﻭﻱ
ﻋﺻﺎﻡ ﻓﺭﺝ
ﻣﺣﻣﺩ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻧﺑﻬﺎﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﻅﻠﻭﻡ
ﺣﺳﻥ ﺷﺣﻣﺔ
ﻣﺣﺳﻥ ﻣﻠﻣﻊ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﻳﺭﻱ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﺑﺎﺭﻙ
ﺃﺣﻣﺩ ﺻﺩﺍﻡ ﻋﻳﺎﺵ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻁﺭﺍﺑﻠﺳﻳﺔ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺩﺭﺍ
ﻣﺎﻫﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻌﻠﻭﻙ
ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﻲ
ﺳﻌﺩ ﺍﻟﺷﺣﻧﺔ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﺩﺭ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻫﻭﺍﻧﺔ
ﻋﻣﺭ ﻣﻐﻣﻭﻣﺔ
ﺃﻳﻬﻡ ﺟﻠﺋﻭﻁ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺇﺩﺭﻳﺱ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﺎﻣﻲ
ﺻﺩﺍﻡ ﻋﻳﺎﺵ
ﻫﻳﺛﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺯﻛﺭﻳﺎ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ
*** ﻋﺭﻭﺍﻧﻲ
*** ﺍﻟﻘﻣﺹ
*** ﺍﻟﻣﻠﻣﻊ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﺏ ﺫﻛﺭﻯ
ﻣﺎﻫﺭ ﺃﺑﻭ ﺧﻠﻭﻑ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

ﺷﻘﻳﻘﺎﻥ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺗﺭﻛﺎﻭﻱ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺍ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺩﻫﻣﺎ
ﺷﻘﻳﻘﺎﻥ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺗﺭﻛﺎﻭﻱ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺍ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺩﻫﻣﺎ

 15ﺳﻧﺔ
 13ﺳﻧﺔ

ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ 1991
 13ﺳﻧﺔ

ﺳﻧﺔ 15

 4ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
1311
1312
1313
1314

ﻳﺣﻳﻰ ﺭﻣﺿﺎﻥ
ﺭﺍﻣﺯ ﺷﻛﺭﻱ ﺣﻠﻲ
ﺃﻳﻬﻡ ﺣﺎﺝ ﺭﻣﺿﺎﻥ
ﻫﻳﺛﻡ ﺣﺎﺝ ﺭﻣﺿﺎﻥ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(

ﺷﻘﻳﻕ ﺃﻳﻬﻡ ﺣﺎﺝ ﺭﻣﺿﺎﻥ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺳﺭﺟﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺳﺭﺟﺔ(

ﺍﺑﻥ ﻋﻡ ﻣﺻﻌﺏ ﺍﻟﺷﻳﺦ

 1327ﺃﻳﻣﻥ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ
 1328ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺿﺣﻳﻙ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

ﻣﺻﺎﺏ ﺑﺷﻠﻝ ﻧﺻﻔﻲ .ﻋﺫﺏ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ
 40ﺳﻧﺔ

 1329ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﻁﺎﺏ
 1330ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻛﻁﺎﻡ
 1331ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﺭﻛﺎﺽ

ﺣﻠﺏ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﻳﺔ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 13ﺳﻧﺔ
 16ﺳﻧﺔ .ﻳﺗﻳﻡ ﺍﻷﺏ

1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

ﺑﺎﺳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺣﺳﻥ ﻣﻳﻠﻳﺵ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺎﺑﻭ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺣﻠﻲ
ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺎﺩﺓ
ﺷﻌﺑﺎﻥ ﺟﺩﻭﺭ
ﺭﻗﻳﺔ ﻗﺻﻌﻠﻲ
ﻋﻣﺎﺭ ﺣﻣﻳﺩﻱ
ﺳﻣﻳﺭ ﻋﺑﺩﻩ
ﺃﻳﻣﻥ ﺍﻟﻔﻁﻳﻥ
ﻣﺻﻌﺏ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﺷﻳﺦ

ﺍﺑﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ

ﺇﻣﺭﺃﺓ ﻣﺳﻧﺔ

 5ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351

ﺇﻳﻧﺎﺱ ﺷﺭﻳﺗﺢ
ﺟﻬﺎﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻭﺽ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺻﻭﺍﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ
ﻣﺟﺩﻱ ﺯﻳﺩﺍﻥ
ﻋﻼء ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻭﺣﺵ
ﺃﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﺭﺷﺩﺍﻥ
ﺳﻌﻳﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺃﺣﻣﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺣﺟﺔ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺩﻳﺏ ﻋﻳﺳﻰ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ
ﺭﻣﺯﻱ ﺳﻌﻳﺩ
ﻓﺎﻳﺯ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺎﺱ
ﻓﺎﺩﻱ ﻣﺎﺟﺩ ﻧﻬﺎﺭ
ﺛﺎﺋﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺳﻳﻥ
ﻭﺳﻳﻡ ﺩﺍﻭﺓ
ﺷﺎﺩﻱ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺣﺳﻳﻥ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﻳﺳﻰ
ﻋﺯﺕ ﻋﺯﻳﺯ ﻣﺳﻭﺩﺓ
ﺃﻳﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﻥ

ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(

ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ

1352
1353
1354
1355
1356

ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺟﺎ
ﻋﻠﻲ ﻋﻣﺷﺎﻭﻱ
ﺳﺎﻡ ﺳﻌﺩﻳﺔ
ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺳﻌﺩ ﺍﻟﻔﻭﻁ

ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(
ﺍﻟﺟﻭﻻﻥ )ﻣﺟﺩﻝ ﺷﻣﺱ(

1357
1358
1359
1360
1361

ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﺻﻳﺎﺡ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺟﺎﺳﻡ
ﺃﻳﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻳﺳﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺯﻳﺎﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺩﺣﺎﻡ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻳﺔ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﺧﻠﻳﻝ(

1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﻣﺭﻋﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ
ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺟﺎﺯﻱ
ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻲ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺷﺑﻳﻠﻭ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻳﻥ
ﺣﺳﻥ ﺷﺭﺷﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﺷﻲ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺷﻐﺭﻱ
ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺎﺩﺓ
ﺃﺣﻣﺩ ﺟﺑﻼﻭﻱ
ﺳﺎﻣﺭ ﻋﺻﻔﻭﺭ
ﺃﻏﻳﺩ ﻓﺣﻭﻡ
ﺑﻼﻝ ﺣﺎﺝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺷﻣﺳﻳﻥ
ﻳﻭﺳﻑ ﺷﺣﻭﺩ
ﺣﺳﻥ ﺣﺳﻭﻥ
ﺃﻏﻳﺩ ﻧﺟﻭﻡ
ﺣﺳﻥ ﻋﻣﺎﺩ ﺷﻣﺳﻲ
ﺳﺎﺋﻕ ﻋﻼﻭﻱ
ﺑﺷﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﻧﺎﺩﺭ ﻋﺑﻭﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﺣﺳﻥ ﻋﻼﻭﻱ
ﻓﺎﺋﻕ ﺣﺳﻥ ﻋﻼﻭﻱ
ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ
ﻧﺎﺩﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺭﺝ
ﺍﺩﺭﻳﺱ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
ﺳﺎﻣﺭ ﻣﺷﻬﻭﺭ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻔﺭﻳﻛﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﺭﺝ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ(

ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ
 17ﺳﻧﺔ
 16ﺳﻧﺔ
ﻁﺎﻟﺏ ﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﺎ

ﺷﻘﻳﻕ ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻼﻭﻱ

1392
1393
1394
1395
1396
1397

ﻛﺳﺎﺏ ﺣﺳﻥ ﺣﺑﻳﺏ
ﺣﺳﻳﻥ ﺑﻳﺟﺎﻧﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻛﻌﺩﺍﻥ
ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻣﻅﺎﻥ
ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ
ﺯﺍﻫﺭ ﺧﺎﻟﺩ ﺷﺭﺗﺢ

 1398ﻣﺄﻣﻭﻥ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﻁﺑﺎﺥ
1399
1400
1401
1402

ﻳﺎﺳﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎﺑﻭﻟﻲ
ﻏﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺟﻳﻝ
ﻧﺎﺻﺭ ﻭﻫﺑﺔ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌﺟﻳﻝ

 1403ﻣﺣﻣﺩ ﻛﻧﻳﺳﺎﻭﻱ
 1404ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻧﻣﺭ
 1405ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻲ ﺍﻟﺭﻳﻡ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﺭﺝ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﺭﺝ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﺗﻣﺎﻧﻌﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﻳﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(

ﻣﺟﻧﺩ ﻋﻣﺭﻩ  22ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ )ﻛﻔﺭﻣﻭﺱ(
ﺷﺭﻁﻲ ﻣﻥ ﺟﺑﻠﺔ

ﺩﻭﻣﺎ

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻣﻧﺫ ﺷﻬﺭ ﻭ ﻫﻭ ﻣﻭﻅﻑ ﺑﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻟﻠﺣﻭﺍﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ  4ﻣﻼﻳﻳﻥ ﻟﻳﺭﺓ

ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺟﺑﻠﺔ
ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ
ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ
ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ

 6ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺣﻭﻳﻘﺔ(

ﺃﺻﻳﺏ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ  6-4ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ

 1407ﺣﻣﺯﺓ ﺑﻠﻠﺔ

ﺩﻭﻣﺎ

 10ﺳﻧﻭﺍﺕ .ﺩﻫﺳﺗﻪ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺃﻣﻥ ﻳﻭﻡ  6\3ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ

 1408ﺣﺳﻳﻥ ﻛﻣﺎﻝ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ

ﺇﺩﻟﺏ

 25ﺳﻧﺔ .ﺷﺭﻁﻲ ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺩﻭ  -ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ( ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻼﻥ

ﻧﺎﺻﺭ ﻣﺑﺎﺭﻙ
ﺧﺎﻟﺩ ﺭﻳﺎﻥ
ﺭﺍﻣﻲ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺧﻳﺎﻡ
ﺟﻣﺎﻝ ﻏﻭﻁﺎﻥ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ(

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﺑﺭﻳﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻳﻳﻊ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻧﻛﺳﺔ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﺑﺭﻳﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻳﻳﻊ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻧﻛﺳﺔ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﺑﺭﻳﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻳﻳﻊ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻧﻛﺳﺔ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﺑﺭﻳﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻳﻳﻊ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻧﻛﺳﺔ

 1413ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺳﻭﺳﻲ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺣﻔﺔ(

 1414ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺭﺟﺏ **

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(

 1406ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺣﺑﺷﺎﻥ

1409
1410
1411
1412

ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ .ﺗﻡ ﻗﻁﻊ ﺫﻛﺭﻩ ﻭ ﺍﺳﺗﺋﺻﺎﻝ ﻛﻠﻳﺗﻳﻪ

 7ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1415ﻧﺫﻳﺭ ﺟﺑﺭ **
 1416ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺩ
 1417ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺑﺩ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﻣﺳﻳﻔﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻗﺭﻳﺔ ﻣﻌﺭﺑﺎ(

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  4\29ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻛﻥ ﺻﻳﺩﺍ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء(

ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻁﺎﻓﻪ ﻓﻲ  6\4ﺛﻡ ﻭﺟﺩﺕ ﺍﻟﺟﺛﺔ ﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻁﻌﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﺷﻭﻫﺔ

 8ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1418ﺛﺎﻣﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ
 1419ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻳﺣﻳﻰ **
 1420ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻳﻭﻱ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻛﻠﺵ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺟﻳﺭﺓ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻗﺭﻳﺔ ﻣﻌﺭﺑﺎ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻗﺭﻳﺔ ﻣﻌﺭﺑﺎ(

 15ﺳﻧﺔ .ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  4\29ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻛﻥ ﺻﻳﺩﺍ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 1421ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺎﺳﻡ
 1422ﻁﻼﻝ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻡ
 1423ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺧﻠﻳﻝ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(

 15ﺳﻧﺔ

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  4\29ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻛﻥ ﺻﻳﺩﺍ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  4\29ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻛﻥ ﺻﻳﺩﺍ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﻁﻔﻝ

 9ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1424ﺃﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺷﻳﺦ ﺩﻳﺎﺏ

ﺍﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(

 10ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1425ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
 1426ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻠﻳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447

ﺁﺻﻑ ﺧﻠﻳﻔﺔ
ﻗﺎﺳﻡ ﺧﻠﻳﻔﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺣﻳﺩ ﺧﻠﻳﻔﺔ
ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﻳﺷﻭ
ﺭﺃﻓﺕ ﺩﻳﺑﻭ
ﻣﺎﻫﺭ ﺳﻠﻭﻡ
ﺃﻳﻣﻥ ﺳﻠﻭﻡ
ﺇﻳﺎﺩ ﺳﻠﻭﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﻛﻣﺎﻝ ﺳﻠﻳﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺩﻏﻳﻡ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﻧﻭﺭ ﺍﻟﺣﻳﺩﺭ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﺑﻭ ﻋﻠﻲ
ﺍﺑﻥ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ
ﻣﺼﻌﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺼﺒﻴﺢ
ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻛﻭﺭ ﺃﻳﻣﻭ
ﻣﺟﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺭﻧﻳﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻧﻭﻥ

 1448ﻋﻠﻲ ﻭﻓﻳﻕ ﺭﻣﺿﺎﻥ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺑﺻﺭﻯ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺑﺻﺭﻯ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ(

ﻁﺎﻟﺏ ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻣﻌﺎﻕ ﺟﺳﺩﻳﺎ

ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺭﻣﺎﻧﻳﺔ-ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(

ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺷﻧﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺭﺟﻧﺎﺯ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ

 26ﺳﻧﺔ ,ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﻪ ﻭﻟﺩﻳﻥ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ  -ﻛﻔﺭ ﺳﺟﻧﺔ(

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﺭﻳﺣﺎ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﺭﻳﺣﺎ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﺭﻳﺣﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(

ﻣﺗﻁﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﻠﺏ )ﺍﻷﺗﺎﺭﺏ(
 25ﺳﻧﺔ ,ﻗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺳﻁﺢ ﻣﻧﺯﻟﻪ

 *** 1449ﺍﻟﺧﺷﻥ
 *** 1450ﺃﺑﻭ ﺁﺫﺍﻥ
 1451ﻓﺎﺭﺱ ﺣﻣﻭﺩ
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464

ﺭﺍﻣﻲ ﺯﻛﻭﺭ
ﺯﺍﻫﺭ ﻁﻳﺑﺔ
ﺯﺍﻫﺭ ﻧﺟﻳﺏ ﻓﻳﺿﻭ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻷﻋﺭﺝ
ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻣﺎﻣﻳﺵ
ﺳﺎﻣﺭ ﺍﺩﻟﺑﻲ
ﻓﺎﺩﻱ ﻋﻣﺭﻭ
ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻧﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺑﻧﺎ
ﺳﺎﻟﻡ ﺻﻳﺩﺍﻭﻱ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺭﺍﺿﻲ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺑﺳﺗﺎﻥ ﺍﻟﺻﻳﺩﺍﻭﻱ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﻁﺎﺑﻳﺎﺕ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺑﺳﺗﺎﻥ ﺍﻟﺻﻳﺩﺍﻭﻱ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 3ﺳﻧﻭﺍﺕ

 11ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1465ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻹﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
 1466ﺃﻡ ﺃﻳﻣﻥ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﺣﻣﺑﻝ(

 *** 1467ﻧﻘﺷﻭ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺗﺩﻣﺭ(

 60ﺳﻧﺔ
 55ﺳﻧﺔ .ﺯﻭﺟﺔ ﻭﻟﻳﺩ ﺃﺑﻭ ﻧﻘﺭﺓ

 12ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1468ﻣﻧﺫﺭ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻁﻳﺑﺎﻧﻲ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

ﺃﺻﻳﺏ ﻓﻲ ﻗﺩﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺩﺍﻫﻣﺔ ﻭ ﺳﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ

 1469ﺧﺩﻳﺟﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﻧﻘﺭﺓ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺣﻣﺑﻝ(

 50ﺳﻧﺔ

 13ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1470ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻁﺭﺷﺎﻥ
 1471ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺑﺻﺭﻯ ﺍﻟﺷﺎﻡ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺑﺻﺭﻯ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ(

 14ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1472ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭ
 1473ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

 35ﺳﻧﺔ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﺃﻁﻔﺎﻝ .ﺟﺭﺡ ﻭ ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻭ ﺳﻠﻡ ﺷﻬﻳﺩﺍً ﻷﻫﻠﻪ

ﺣﻣﺹ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

 15ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1474ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
 1475ﺣﻣﻭﺩ ﻳﺣﻳﻰ ﺍﻟﺣﺳﻥ
 1476ﻫﺷﺎﻡ ﺷﺣﻭﺩ
 1477ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺻﻳﻁﻑ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(

ﺷﻘﻳﻕ ﺃﻳﻬﻡ ﻭ ﻫﻳﺛﻡ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ .ﺃﺻﻳﺏ ﻓﻲ 5\23

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(

ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ )ﻗﺭﻳﺔ ﻣﻌﺭﺷﻣﺷﺔ( .ﻗﺗﻝ ﺑﻌﺩ ﺭﻓﺿﻪ ﺍﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﺟﺏ ﺍﻟﺟﻧﺩﻟﻲ( .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺇﺛﺭ ﺗﻠﻘﻳﻪ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﻩ

ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺑﺔ(

 16ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1478ﻁﺎﺭﻕ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ **
 1479ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺑﺩ ﷲ
 1480ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺗﻳﺢ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺳﺑﺎﻉ(

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻣﻧﺫ ﺷﻬﺭ ﻭ ﻧﺻﻑ ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ  -ﻣﻌﺭﺷﻣﺷﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺳﺭ ﺍﻟﺷﻐﻭﺭ(

ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻣﻥ ﺣﻭﺍﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻥ
ﻧﺯﻝ ﻟﻳﺷﺗﺭﻱ ﺧﺑﺯﺍً ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ

 17ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
1481
1482
1483
1484
1485

ﺩﻳﺎﺏ ﺍﻟﻌﺹ
ﺃﺣﻣﺩ ﺩﻳﺏ )ﺷﻭﻛﺔ(
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻠﻭﻡ
ﺧﻠﻳﻝ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ )ﺃﺑﻭ ﻋﻣﺭ(
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ

 1486ﻋﻣﺭ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺭﺍﺑﺔ
 1487ﺣﺳﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494

ﻳﻭﺳﻑ ﻏﺯﺭﺓ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺳﻛﺭ
*** ﺍﻟﺳﺑﺎﻋﻲ
*** ﺯﻋﺭﻭﺭ
ﻋﻣﺎﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺩﺑﻭﺱ
*** ﺷﻳﺦ ﺍﻟﺳﻭﻕ
ﻳﻭﺳﻑ ﺟﻣﺎﻝ ﻏﺯﻭﻝ

 1495ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻷﻛﺗﻊ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﻭﻣﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(

 15ﺳﻧﺔ
 50ﺳﻧﺔ
ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻼﻥ ﻣﻥ ﻗﺭﻳﺔ ﻣﺳﺭﺍﺑﺎ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻠﺏ

 35ﺳﻧﺔ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻠﻳﻥ

 18ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1496ﺧﺎﻟﺩ ﺻﻔﻭﻙ ﺍﻟﺛﻠﻭﺝ )ﺍﻟﻧﻌﻳﻡ(
 1497ﻋﺑﺩ ﷲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺟﺣﺎ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(

 13ﺳﻧﺔ .ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  .5\29ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 1498ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻣﻲ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

ﺳﻧﺔ .ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  .5\29ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ 21

 19ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1499ﺃﻭﺭﻫﺎﻥ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﻣﺟﻧﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ

 20ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1500ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﻑ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
 1501ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺃﻡ ﻭﻟﺩ(

 19ﺳﻧﺔ ,ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻓﻲ  4\29ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ .ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺻﻳﺩﺍ

ﺣﻣﺹ

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 21ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1502ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﺟﻭﺩﻱ )ﺃﺑﻭ ﺭﺍﺗﺏ(
 1503ﺷﺎﻛﺭ ﺳﺣﻠﻭﻝ
 1504ﻋﺑﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺳﺎﻟﻡ ﻏﺭﺑﺎﻝ
1505
1506
1507
1508
1509

ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻧﺻﺭ
ﻳﺎﺳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺷﻘﺭﺓ )ﺃﺑﻭ ﻋﻣﺎﺭ(
ﺣﻣﺯﺓ ﺩﺭﻧﻭﺡ
ﺣﻣﺯﺓ ﺃﺭﻧﺎﺅﻭﻁ
ﻣﺣﻣﺩ ﺩﺑﺳﺎﻭﻱ

1510
1511
1512
1513

ﻳﻭﺳﻑ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﻭﻱ
*** ﺍﻟﺑﻭﻣﺻﻁﻔﻰ
*** ﺍﻟﻭﻫﻳﺑﻲ ﺍﻟﺑﻭﺧﻠﻳﻝ
*** ﺍﻟﺟﺣﻳﺵ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

 75ﺳﻧﺔ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﻣﻧﺯﻟﻪ

ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

 14ﺳﻧﺔ
 37ﺳﻧﺔ .ﻣﺗﺯﻭﺝ .ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺷﻳﻳﻊ ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺻﺭ
 12ﺳﻧﺔ .ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺷﻳﻳﻊ ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺻﺭ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ(

 23ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1514ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻧﺎﺻﻳﻑ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﺿﺎﻳﺎ(

ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺯ ﺃﻣﻧﻲ

 1515ﻋﺩﻱ ﺃﻳﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺑﻳﺹ(

 17ﺳﻧﺔ .ﺃﺻﻳﺏ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺩﺭﻩ ﻓﻲ  6\17ﻭ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻏﻳﺑﻭﺑﺔ

 24ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
1516
1517
1518
1519
1520

ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻡ ﻣﻬﺎﻭﺵ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﺣﺳﺎﻥ ﺷﻳﺏ
ﻋﻣﺎﺭ ﻁﻪ
ﺭﺿﺎ ﺭﺿﻭﺍﻥ ﻋﻠﻭﻳﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺷﻳﺦ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(

ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻥ ﺩﺭﻋﺎ )ﺑﺻﺭﻯ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ(
 13ﺳﻧﺔ
 11ﺳﻧﺔ

1521
1522
1523
1524

ﻋﻣﺎﺩ ﺑﻭﺑﺱ
ﺧﻠﺩﻭﻥ ﺣﺑﺷﻳﺔ
*** ﻋﺭﺑﺵ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﺭﺍﻳﺳﻲ

1525
1526
1527
1528

ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﻠﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻁ ﺍﻷﺳﻣﺭ
ﻣﺣﺳﻥ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻳﻥ
ﺭﺍﺗﺏ ﺗﺎﻣﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﺑﻲ
ﺗﺎﻣﺭ ﺑﻛﺭﻱ ﺯﻗﺭﻳﻁ

 1529ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻷﺳﻁﺔ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ 22 .ﺳﻧﺔ
 51ﺳﻧﺔ ﻣﻧﻊ ﺍﻷﻣﻥ ﻣﻥ ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ ﻣﻧﺯﻟﻪ ﻓﺄﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺷﻣﺎﺱ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺷﻣﺎﺱ(

 12ﺳﻧﺔ
 24ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺎﺓ

ﺃﺻﻳﺏ ﻓﻲ  6\3ﻭ ﺗﻭﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ

 25ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1530ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺷﺎﻳﺏ
 1531ﺃﻧﺱ ﺍﻟﺷﻳﺦ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

 28ﺳﻧﺔ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(

ﻣﺟﻧﺩ ﺗﻡ ﻗﺗﻠﻪ ﻟﺭﻓﺿﻪ ﺃﻭﺍﻣﺭ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ

 26ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1532ﻋﺑﻳﺩﺓ ﺃﻛﺭﻡ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(

 34ﺳﻧﺔ ,ﺃﻋﺗﻘﻝ ﻣﻧﺫ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 1533ﺃﻳﻣﻥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(

ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ( .ﻛﺎﻥ ﺟﺭﻳﺣﺎ ً ﻣﻧﺫ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻭ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻓﻲ 2011\6\26

 27ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1534ﺃﺣﻣﺩ ﻣﻧﺩﻭ
 1535ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺣﻣﺎﺩﻱ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

23ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺎﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﻁﻠﻕ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﻪ ﻳﻭﻡ 24.06.2011

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(

 28ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1536ﻋﺑﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﻋﺭﻭﺏ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ(

 29ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
1537
1538
1539
1540
1541

ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺳﻥ ﺣﺻﺭﻡ
ﻫﺎﺷﻡ ﺣﺻﺭﻡ
ﻁﻪ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻻﺻﻔﺭ
ﻫﺎﺷﻑ ﻳﺣﻳﻰ ﺍﻻﺳﻌﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻼﺝ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(

 42ﺳﻧﺔ
 35ﺳﻧﺔ
 46ﺳﻧﺔ
 37ﺳﻧﺔ

1542
1543
1544
1545

ﻣﺎﺟﺩ ﺟﺑﺭ ﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺧﻠﻳﻑ
*******
*******

 1546ﻋﺑﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﻋﺭﻭﻕ
 ***** 1547ﺍﻟﺳﻠﻘﻳﻧﻲ
 1548ﻣﺣﻣﺩ ﺩﻛﺩﻙ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﻛﻔﺭﺣﺎﻳﺎ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﻣﺭﻋﻳﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻗﺭﻳﺔ ﻣﺭﻋﻳﺎﻥ(

 33ﺳﻧﺔ
 26ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

 50ﺳﻧﺔ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ(

ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺡ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

 30ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ
 1549ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺣﻼﻕ
 1550ﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﻭﺿﺣﺎﻥ
 1551ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﻠﻑ
 1552ﻭﺭﺩﺓ ﺣﻣﻭ
 1553ﺧﺎﻟﺩ ﻛﺟﻙ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﺑﺎﺭﺓ(

 33ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺕ ﻣﻥ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭ ﻫﻲ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﺯﻟﻬﺎ

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ(
ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

 22ﺳﻧﺔ ,ﺗﻭﻓﻲ ﺇﺛﺭ ﺿﺭﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﻳﺣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﻳﺔ

ﺣﻣﺹ )ﺟﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻳﺎﺡ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

 65ﺳﻧﺔ ,ﺃﺻﻳﺑﺕ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺷﺔ ﻣﻧﺯﻟﻬﺎ

 1ﺗﻣﻭﺯ
 1554ﻗﺎﺳﻡ ﻧﻳﻭﻝ
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568

ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻌﻳﺩ ﻣﻌﺭﻱ
ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﻧﻌﺳﺎﻥ
ﻧﻭﺭﻱ ﺍﻟﻁﺑﺧﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻁﻭﻑ ﺍﻟﺣﺑﻭﺏ
ﺳﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺹ
****** ﺩﺑﺎﻟﺔ
****** ﺭﺣﺎﻝ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﺃﺣﻣﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻐﺭﻱ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻁﺎﻫﺭ ﺯﺭﻋﺔ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻳﺭﺟﻲ
ﻣﻭﺳﻰ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺳﻳﺭﺟﻲ

 1569ﺿﻳﺎء ﺭﺍﻣﺯ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ
 1570ﻧﺎﺩﺭ ﺳﻌﻳﺩ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺯﺍﻭﻳﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ

 28ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺻﻭﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺳﺑﺎﻉ(

 17ﺳﻧﺔ

1571
1572
1573
1574
1575
1576

ﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻣﺭﻫﻑ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺷﺎﻛﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ
ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻔﻳﺻﻝ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻁﻳﺑﺎﻧﻲ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

1577
1578
1579
1580

ﺭﺍﺷﺩ ﺩﺭﻳﺩ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﻭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻲ ﺍﻟﻌﺳﺎﻟﻲ(
ﺩﻣﺷﻕ
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ(

 1581ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻗﺭﻩ ﺣﺳﻥ

ﺣﻠﺏ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

 2ﺗﻣﻭﺯ
 1582ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ
 1583ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺟﺑﺭﻱ
 1584ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﺳﻠﻘﻳﻧﻲ
 1585ﺧﺎﻟﺩ ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻛﻭ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﻳﺔ(

 55ﺳﻧﺔ
ﺗﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺷﻔﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻬﺩ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ

ﺣﻣﺹ )ﺗﻝ ﺍﻟﻧﺻﺭﻋﺭﺱ(
ﺣﻣﺹ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 24/6
ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

 3ﺗﻣﻭﺯ
 1586ﺣﻣﻳﺩﺓ ﺣﺞ ﺣﻣﻳﺩﻭ/ﺍﻟﺿﺎﻫﺭ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ(

 1587ﻣﻌﺗﺻﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
 1588ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻭﻓﻕ ﺧﻠﻳﻝ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻻﺳﻭﺩ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻻﺳﻭﺩ(

 1589ﻋﻣﺭ ﺧﻠﻭﻑ
 1590ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺭﻫﻭﺍﻥ
 1591ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻗﺎﺷﻭﺵ

ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﻛﺎﺯﻭ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﻋﻳﻥ ﺍﻟﻠﻭﺯﺓ(
ﺣﻣﺎﺓ

 12ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺗﻡ ﺧﻁﻑ ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺣﻠﺏ
ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺣﻠﺏ ,ﻭﺟﺩ ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ

 4ﺗﻣﻭﺯ

 5ﺗﻣﻭﺯ

 1592ﻧﺻﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﻲ

ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﻣﺭﺍﺑﻁ(

 1593ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻭﻱ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻛﺎﺵ
 ***** 1594ﺍﻟﻘﺭﻗﻌﻲ
 ***** 1595ﺍﻟﻘﺭﻗﻌﻲ )(2

ﺩﺭﻋﺎ )ﻣﻌﺭﺑﺔ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻛﻔﺭﻧﺎﺳﺞ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻛﻔﺭﻧﺎﺳﺞ(

ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ .ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺻﻳﺩﺍ ،ﺍﻋﺗﻘﻝ ﺟﻣﻌﺔ ﻓﻙ ﺍﻟﺣﺻﺎ

1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628

ﺣﺳﻥ ﺳﺭﺍﻗﺑﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻳﻁﺎﺭ
ﻋﻣﺎﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻠﻭﻑ
ﺑﻬﺎء ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ
ﺧﺎﻟﺩ ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺭ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻠﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﺳﻭﻳﺩ
ﻓﺅﺍﺩ ﻣﺧﻼﻟﺗﻲ
***** ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﻣﻭﻟﻰ
ﻛﻧﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻥ
ﺑﻬﺎء ﺣﻠﺑﻭﺻﻲ
ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﺍﻻﺗﻲ
ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺩﺍﻻﺗﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﺍﻻﺗﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﻋﻭﺭ
ﺑﻼﻝ ﺍﻟﺟﻭﺑﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻫﺭ ﺷﺭﺍﺑﻲ
ﺣﺳﺎﻥ ﺷﺭﺍﺑﻲ
ﻋﻣﺭ ﺑﺣﺎﺡ
***** ﻳﻭﺳﻔﺎﻥ
*****
ﺑﻼﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺷﻬﺎﺏ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺷﻬﺎﺏ

 1629ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻥ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﺭﻳﻕ ﺣﻠﺏ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﻣﻠﻌﺏ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﻛﺎﺯﻭ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﺽ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﻛﺎﺯﻭ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﻣﺿﻳﻕ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﻣﺿﻳﻕ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻁﺭﻳﻕ ﻁﺭﻁﻭﺱ(

 19ﺳﻧﺔ

ﺃﻣﺭﺃﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﺎﻟﺳﻥ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﺧﺗﻧﺎﻗﻬﺎ ﺑﻘﻧﺎﺑﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺩﻣﻭﻉ

 16ﺳﻧﺔ

ﻣﻥ ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺑﺔ( ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻭﺩ ﺷﺎﺣﻧﺔ

 7ﺗﻣﻭﺯ
 1630ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﻧﺻﻭﺭ
 1631ﻣﻠﻬﻡ ﻋﻠﻭﺍﻥ
 1632ﻛﻧﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺑﺩﷲ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

 38ﺳﻧﺔ ,ﺟﺭﻯ ﺩﻫﺳﻪ ﺑﻌﺩ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻳﻪ

 1633ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺟﻧﺎﺩﻱ
 1634ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺣﻭﺍﻣﺩﺓ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(

 70ﺳﻧﺔ ,ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﺿﺭﺏ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ ﺑﻳﺗﻪ

ﺍﻟﺣﺳﻛﺔ

ﻣﺟﻧﺩ ﺭﻓﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ .ﻣﻭﺍﻟﻳﺩ  ,1992ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺭﺓ

 8ﺗﻣﻭﺯ
 1635ﺗﻭﻓﻳﻕ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﻳﺩ
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642

ﺃﺣﻣﺩ ﺩﻛﺎﻙ
ﻓﺭﻳﺩ ﻧﺻﺎﺭ
ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﺍﻟﺧﺻﻲ
***** ﻛﺭﺑﺎﺝ
ﻋﺑﺩﷲ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺭ ﺧﻠﻑ
ﺭﺑﻳﻊ ﺻﻘﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻧﻭﺭ ﺩﻛﺎﻙ

 ***** 1643ﺟﻭﻫﺭ
 1644ﻫﺎﺩﻱ ﺛﺎﺑﺕ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ
 1645ﺃﺩﻳﺏ ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺭﺍﺯ
 1646ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺿﺭ ﻭﺣﻭﺩ
1647
1648
1649
1650

ﻣﻌﺗﺯ ﺧﺑﺎﺯ
ﻋﻳﺳﻰ ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻭﻟﻳﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺎﺱ
ﻋﻼء ﺍﻟﺳﻬﻭﺍﻥ

 1651ﻋﺑﺩﷲ ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
 1652ﻋﻳﺳﻰ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺻﻠﺢ
 1653ﻳﺎﺳﺭ ﻣﺳﻠﻡ

ﺑﺎﻧﻳﺎﺱ
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺣﻘﻠﺔ(

 25ﺳﻧﺔ

ﺩﻭﻣﺎ

ﻁﻔﻠﺔ ﻋﻣﺭﻫﺎ ﺷﻬﺭﻳﻥ ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺕ ﺍﺧﺗﻧﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺩﻣﻭﻉ

ﺣﻣﺹ )ﺟﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻳﺎﺡ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺷﻣﺎﺱ(

 24ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ(

 9ﺗﻣﻭﺯ
 1654ﺣﻣﺎﺩ ﻋﺩﻱ

ﺣﻣﺎﺓ

 10ﺗﻣﻭﺯ
 1655ﺧﺎﻟﺩ ﺩﻧﺩﻥ ﺍﻟﻌﻔﻧﺎﻥ )ﻋﺷﻳﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻭﺭﻱ(
 1656ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﻳﺩ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ
 13ﺗﻣﻭﺯ

60ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﺻﺔ(
ﺣﻣﺹ

 44ﺳﻧﺔ

 22ﺳﻧﺔ

ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﻧﺯﻭﺣﻪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ

1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

ﺟﻣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺩ ﻣﻌﺭﻭﻑ
ﻳﻭﺳﻑ ﺃﺣﻣﺩ ﻧﺟﻼﻭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺟﻼﻭﻱ
ﺃﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﻧﺿﺎﻝ ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﻋﻠﻲ ﻣﺅﻳﺩ ﺑﻛﺭﺍﻥ
ﻧﺻﺭ ﺍﻟﻧﺎﻳﻑ
ﻣﺭﻋﻳﺎﻥ ﻧﺿﺎﻝ ﺍﻟﺣﺳﻥ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﺩﻳﺭ ﺳﻧﺑﻝ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﺳﺭﺟﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﺳﺭﺟﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﺳﺭﺟﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻛﻔﺭﺣﺎﻳﺎ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻣﺭﻋﻳﺎﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻓﺭﻛﻳﺎ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ(

 14ﺗﻣﻭﺯ
ﺣﻠﺏ )ﺍﻟﺟﺯﻣﺎﺗﻲ(
ﺣﻠﺏ

ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭ ﻟﻪ ﻁﻔﻠﻳﻥ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻁﻌﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺑﻳﺣﺔ

 1667ﺳﻣﻬﺭ ﺍﻟﺭﺟﻭﺏ
 1668ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻟﺯﻳﺭ
 1669ﻣﺣﻣﺩ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

 13ﺳﻧﺔ

 1670ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻗﺭﻳﺔ ﺯﻭﺭﻭ(

ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 1665ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
 1666ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻛﺎﺭ

 15ﺗﻣﻭﺯ
1671
1672
1673
1674

ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﻳﺩ ﻋﻳﺳﻰ
ﺍﻝ ﺑﺭﻫﻭﻡ *****
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺯﻛﺭﻳﺎ ﺍﻟﻬﻠﻭﻝ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻘﺳﺎﻡ

1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688

ﻣﺣﻣﺩ ﺩﺭﻭﻳﺵ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺷﺭﺑﺟﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺳﻥ ﻗﺩﻭﺭ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﺷﻥ
ﺣﺳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻫﺑﻭﻝ
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺭ ﻣﺎﻫﺭ ﺍﻟﺣﻣﻭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺳﻳﻔﻭ
ﻋﻣﺭ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ
ﺇﻳﺎﺩ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺑﻐﺩﺍﺩﻱ
ﻭﻟﻳﺩ ﻟﻳﻼ
ﻭﺟﺩﻱ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺻﺎﺩﻕ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺍﻟﺣﻣﺻﻲ
ﺟﻣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ
ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ ﺍﺑﻭ ﻋﺑﺎﺩﺓ
ﻓﻬﺩ ﺍﻟﺩﺑﺎﺱ

ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
35ﺳﻧﺔ .ﺃﺏ ﻟﺳﺑﻌﺔ ﺍﻭﻻﺩ
 18ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ
 28ﺳﻧﺔ
 17ﺳﻧﺔ
 30ﺳﻧﺔ ,ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭﻟﺩﻳﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ
 17ﺳﻧﺔ ,ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ
ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻔﻳﺭ ﺍﻟﻔﻭﻗﻲ
ﻣﻥ ﺑﻧﺵ
 23ﺳﻧﺔ

1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698

ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻧﻳﺭﺓ
ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺎﻣﺩ ﺣﺎﺝ ﺣﻣﻳﺩﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻣﺣﺿﺭ
ﺻﻼﺡ ﺭﺍﻏﺏ ﺷﺎﻣﻳﺔ
ﻣﺣﻳﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﻭﺍﻗﻳﺔ
ﻁﻠﺣﺔ ﺩﻻﻝ
ﻧﻌﻳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻧﺩﻱ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﺑﺎﺭ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
ﺯﺭﺍﺩﺷﺕ ﻭﺍﻧﻠﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻏﺯﻭﺍﻥ ﺳﻳﺭﻭﺍﻥ

 1699ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﻟﺻﻳﺩﺍﻭﻱ
 1700ﺭﺍﺗﺏ ﺳﺭﻳﻭﻝ
 1701ﻋﺎﻣﺭ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺣﻭﺛﺔ
 1702ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
 1703ﻋﺑﺩﷲ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺟﻭﺑﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺭﻛﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺭﻛﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺭﻛﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺭﻛﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ(

 18ﺳﻧﺔ
 23ﺳﻧﺔ

ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ

 23ﺳﻧﺔ
ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺳﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﺭﻳﺣﺎﻥ(

ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 17ﺳﻧﺔ
15ﺳﻧﺔ
 12ﺳﻧﺔ

ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

 16ﺗﻣﻭﺯ
 1704ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺻﺑﻭﺭﺓ
1705
1706
1707
1708
1709

ﻟﻳﺙ ﻣﺅﻳﺩ ﻣﺣﺳﻥ ﻛﺎﻣﻝ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺩ **
ﺭﺍﺋﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺧﻠﻳﻔﺔ
ﻏﻳﻼﻥ ﻣﻌﻳﻭﻑ
ﺣﻳﺎﻥ ﻣﺣﺳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭ

 1710ﺧﺎﻟﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻼﻕ
 1711ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻌﻁﻲ ﺯﻛﺭﻳﺎ
 1712ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻓﻲ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻗﻁﻧﺎ(

ﺳﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(

 15ﺳﻧﺔ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

 17ﺗﻣﻭﺯ
1713
1714
1715
1716

ﺣﻣﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﻣﻭﺳﻰ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ
ﻓﺎﺭﺱ ﻣﺻﻁﻔﻰ

 1717ﺃﺑﻭ ﺣﻳﺩﺭ
 1718ﺃﺑﻭ ﺭﺍﻛﻥ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻗﺗﻼ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻛﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻉ ﺍﻷﻣﻥ
 27ﺳﻧﺔ
ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ .ﺭﻓﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ

 1719ﺁﻻء ﺗﻣﺎﻡ ﺣﻣﺻﻳﺔ
 1720ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺣﻣﺎﺩﻱ
 1721ﻳﺯﻥ ﺍﻟﺭﻳﺱ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﻛﺭﻡ ﺍﻟﺯﻳﺗﻭﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺑﺎﺏ ﺗﺩﻣﺭ(

 27ﺳﻧﺔ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﺭﺯﺓ(

ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  07\15ﻭﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺩ

 18ﺗﻣﻭﺯ
 1722ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻭﺍﺯ ﺍﻟﺷﻌﻼﻥ
 1723ﻣﺎﻟﻙ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ **
 1724ﺧﺎﻟﺩ ﺷﺎﻛﺭ ﺑﺷﻠﺢ **
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737

ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻔﻭﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺩﺑﺩﻭﺏ
ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻳﻭﻧﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺷﺎﻣﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺗﺎﻣﺭ ﺍﻟﻛﻳﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻳﺎﻣﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻧﻣﺭ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺧﻣﺻﻲ
***** ﺍﺩﻟﺑﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻭﻟﻳﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺻﺎﺏ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 24ﺳﻧﺔ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺣﻲ ﺍﻟﺳﺩ  -ﺍﻟﺑﻠﺩ(

 17ﺳﻧﺔ .ﺗﻡ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻧﺑﻙ(

ﺗﻡ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﻛﻠﺦ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(

 12ﺳﻧﺔ
 22ﺳﻧﺔ
 50ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺔ .ﺃﺻﻡ ﻭ ﺃﺑﻛﻡ
 14ﺳﻧﺔ .ﺗﻭﻓﻲ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ

ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
 10ﺳﻧﻭﺍﺕ

 19ﺗﻣﻭﺯ
 1738ﺷﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻭﺵ
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
 20ﺗﻣﻭﺯ

ﺭﺑﻳﻊ ﺟﻭﺭﻳﺔ
ﺣﺳﺎﻡ ﺟﻭﺭﻳﺔ
ﺩﻻﻝ ﺍﻟﻛﺣﻳﻝ
ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺃﻳﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍ
ﻓﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﺗﺎﻝ
ﻣﻳﻼﺩ ﺣﻛﻭﻡ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ ﺣﺎﺝ ﻳﻭﻧﺱ
ﻓﺎﺩﻱ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﺷﻳﺦ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺯﺑﺩﺍﻧﻲ(

 30ﺳﻧﺔ.

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

ﺃﺥ ﺣﺳﺎﻡ ﺟﻭﺭﻳﺔ
ﺃﺥ ﺭﺑﻳﻊ ﺟﻭﺭﻳﺔ ,ﻗﺗﻝ ﻭ ﻫﻭ ﻳﺷﻳﻊ ﺍﺧﻳﻪ
ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺭﺑﻳﻊ ﻭ ﺣﺳﺎﻡ .ﻗﺗﻠﺕ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺷﻳﻊ ﺍﺑﻧﻬﺎ ﺭﺑﻳﻊ
 24ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺍﻻﺧﻭﺓ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳﻥ
 15ﺳﻧﺔ

 1748ﻛﻧﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺳﻳﻭﻓﻲ
 1749ﻣﺣﻣﺩ ﻧﻭﺭ ﻣﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺑﻳﺎﻧﻲ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

 21ﺗﻣﻭﺯ
 1750ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
 1751ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩ
 ***** 1752ﺍﻟﻣﻐﺑﺎﻧﻲ
 1753ﻣﺣﻣﺩ ﻫﺑﺔ ﺍﻟﻌﻭﺭﺍﻧﻲ

ﺩﻣﺷﻕ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(

 22ﺗﻣﻭﺯ
ﺣﻣﺎﺓ

 29ﺳﻧﺔ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺡ ﺍﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً .ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺣﺎﻣﻝ

 1755ﺣﺳﺎﻡ ﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ
 1756ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﺭ
 1757ﺳﻣﻳﺭ ﻋﺷﻳﺭﺓ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻌﺷﻳﺭﺓ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻌﺷﻳﺭﺓ(

ﺍﺧﺗﺭﻗﺕ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﺟﺩﺍﺭ ﻣﻧﺯﻟﻪ ،ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭﺃﺏ ﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﻻﺩ

 1758ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ
 1759ﺳﻠﻳﻡ ﺣﺳﻭﻥ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻛﻔﺭﻭﻣﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﻣﻳﻥ(

 1760ﺑﺎﺳﻝ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻋﻧﺎﺯﻱ
 1761ﺃﺣﻣﺩ ﺳﺎﻣﺢ ﻛﻧﻭ

ﺣﻠﺏ )ﺇﻋﺯﺍﺯ(
ﺣﻠﺏ )ﺇﻋﺯﺍﺯ(

 1754ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺣﻣﻭﻳﺔ

 1762ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ

ﺩﺭﻋﺎ

 1763ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺣﺭﺳﺗﺎﻧﻲ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻠﻳﺣﺔ(

 1764ﻓﺎﻳﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﻭﺭ

ﺩﻭﻣﺎ

 35ﺳﻧﺔ

ﺃﺣﺩ ﻣﺅﺳﺳﻲ ﺻﻔﺣﺔ ﻟﺟﺎﻥ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ

 34ﺳﻧﺔ

 23ﺗﻣﻭﺯ
 1765ﻁﻳﺏ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ
 1766ﻳﻣﻧﻰ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
 1767ﻁﻠﺣﺔ ﻣﻅﻬﺭ ﻫﻼﻝ
 1768ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻟﻳﻠﻰ
 24ﺗﻣﻭﺯ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺟﻭﺑﺭ(

 12ﺳﻧﺔ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 15/7

ﺣﻣﺹ

ﺗﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺣﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﻣﺳﺎﺭﻩ

 1769ﺃﺣﻣﺩ ﺣﻣﺣﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﻭﻁ
 1770ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻣﺗﺎﺯ ﺣﺎﻟﻭ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ

 14ﺳﻧﺔ ,ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
 29ﺳﻧﺔ .ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 1771ﻋﺑﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺻﺎﺋﺏ ﻓﻳﺿﻭ
 1772ﺃﻳﻣﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺑﺎﻛﻳﺭ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺧﺭﺑﺔ ﺍﻟﺟﻭﺯ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺧﺭﺑﺔ ﺍﻟﺟﻭﺯ(

 57ﺳﻧﺔ

 29ﺳﻧﺔ .ﺟﺭﻯ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﻭﺍﻋﺩﺍﻣﻪ .ﻣﺗﺯﻭﺝ ﻭﻟﺩﻳﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺯﻭﺟﺗﻪ ﺣﺎﻣﻝ

 25ﺗﻣﻭﺯ
 1773ﻭﺳﺎﻡ ﺑﻼﻗﺳﻲ
 1774ﻫﺷﺎﻡ ﺍﻟﺳﻳﺩ
 1775ﺭﻓﺎ ﻓﺎﺿﻝ ﻋﺑﺎﺩﻱ
1776
1777
1778
1779
1780

ﺃﻳﻣﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﻓﺎﺩﻱ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺵ
ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﻭﺍﻥ
ﻳﺣﻳﻰ ﺣﺳﻳﻥ ﺑﻛﺩﺍﺵ
ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺳﺑﻊ

ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﺟﻧﺩ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺳﻛﻧﺗﻭﺭﻱ(

 42ﺳﻧﺔ .ﻗﺗﻝ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺩﺭﻩ

ﺇﺩﻟﺏ

ﺯﻭﺟﺔ ﺟﻬﺎﺩ ﻣﺷﻠﺢ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺑﻳﺳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻭﻋﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﻛﺭﻡ ﺍﻟﺯﻳﺗﻭﻥ(

 16ﺳﻧﺔ .ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 26ﺗﻣﻭﺯ
ﺃﺣﻣﺩ ﻗﺑﺎﺭ )ﺃﺑﻭ ﻋﺭﺏ(
ﺑﺭﺍء ﺟﻣﻳﻝ ﻋﺑﺎﺱ
ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻌﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺵ
ﻣﺎﺟﺩ ﻋﺯﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ

1781
1782
1783
1784
 1785ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻁﻪ ﻗﺎﺳﻡ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(

 19ﺳﻧﺔ
 20ﺳﻧﺔ
 19ﺳﻧﺔ
 26ﺳﻧﺔ

 27ﺗﻣﻭﺯ
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

ﺃﻧﺱ ﺍﻟﺟﺎﻫﻭﺵ
ﺳﻧﺎء ﺻﻼﺡ ﺩﺭﻭﻳﺵ
ﺑﻬﺎء ﻋﺑﺎﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﻫﺎﻳﻝ ﻏﺯﺍﻝ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭ ﺧﻣﻳﺱ
ﺣﻣﺯﺓ ﻋﻳﺳﻰ
ﺃﺣﻣﺩ ﺻﺑﺎﻍ
ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺭ ﺧﺭﻳﻭﺵ

 1795ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺷﻭﺍﻓﻲ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻛﻧﺎﻛﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(

ﻁﻔﻠﺔ

 11ﺳﻧﺔ

ﺗﻭﻓﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 28ﺗﻣﻭﺯ
1796
1797
1798
1799

ﻣﺎﺟﺩ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺍﻟﻌﻛﻝ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺧﺿﺭ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ
ﺯﺍﻫﺭ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ

 1800ﺳﺎﻣﺭ ﺃﻓﻧﺩﺭ
 1801ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻧﻭﺍﻑ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
 1802ﻋﻣﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﺩﺍﻥ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻣﺷﻕ )ﺑﻘﻳﻥ(
ﺩﺭﻋﺎ
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ﺣﻠﺏ )ﺗﺎﺩﻑ(

ﻣﺟﻧﺩ ﻗﺗﻝ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻧﻔﺫﺕ ﻣﻥ ﺷﻔﺗﻪ

 29ﺗﻣﻭﺯ
 1803ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ
1804
1805
1806
1807
1808

ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺻﺑﺣﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﻳﺵ
ﻣﺣﻣﺩ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺻﻳﺎﺡ
ﺃﻣﻳﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺻﻳﺎﺡ
ﻛﺭﻳﻡ ﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺭﻛﺔ
ﺑﻼﻝ ﻳﻭﺳﻑ ﻣﺣﻳﺳﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ

 1809ﺟﻬﺎﺩ ﺷﻠﻬﻭﺏ
1810
1811
1812
1813

ﻳﻭﺳﻑ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻧﺩﺭ
***** ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
***** ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ
ﻋﻳﺳﻰ ﻏﺯﻻﻥ

 1814ﻓﻳﺻﻝ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩ
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823

ﻣﺣﻣﺩ ﻁﻪ
ﻧﻭﺭ ﻏﺎﺯﻱ
ﺣﺳﻥ ﻫﻳﺛﻡ ﺩﻭﻟﺔ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻳﺎﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻳﺎﺩ
ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺻﻳﺎﺩ
ﺳﺎﻣﺭ ﺣﻣﻭﺩ
ﻳﺳﺎﺭ ﺗﻭﻛﻠﻧﺎ
ﻧﻭﺭﺱ ﻓﺿﻭ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺣﻲ ﻗﻧﻳﻧﺹ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(

 18ﺳﻧﺔ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺡ ﺍﻻﻣﺱ

ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺣﻣﺹ )ﻗﺭﻳﺔ ﺃﺑﻭ ﺣﻭﺭﻱ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺩﻡ(

 19ﺳﻧﺔ .ﺍﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻟﻠﺻﺩﺭ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺃﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻳﺎﺩ
ﻣﻥ ﺣﻣﺹ

 1824ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ

ﺣﻣﺎﺓ

 30ﺳﻧﺔ

 30ﺗﻣﻭﺯ
1825
1826
1827
1828
1829
1830

ﺣﺳﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ
ﻗﻧﻳﺑﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﺭﻳﺎﺽ ﺑﻌﺎﺝ
ﻋﺩﻱ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﻳﺎﺽ
ﺣﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻭﻥ

 1831ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺎﺩ ﺑﺭﻛﺎﺕ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 14ﺳﻧﺔ
 28ﺳﻧﺔ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ  -ﻓﺭﻛﻳﺎ(

 15ﺳﻧﺔ

 31ﺗﻣﻭﺯ
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺣﺎﻣﺽ
ﻋﺻﺎﻡ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺑﺎﺷﺎ
ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻧﺎﻋﻡ
ﺃﺣﻣﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ
ﻁﺎﺭﻕ ﺗﺭﻛﻣﺎﻧﻲ
ﻧﺯﺍﺭ ﻋﺑﺩﷲ
ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﻌﺯﻱ
ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻳﺢ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺎﺗﻡ
ﺃﺣﻣﺩ ﻓﺭﻫﻭﺩ
ﺣﻣﺯﺓ ﺍﻟﻣﻧﺟﺩ
ﻓﻬﺩ ﻋﺳﺎﻑ
ﻋﻼء ﺳﻠﻭﻡ
ﻭﺿﺎﺡ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺭ
ﺃﺣﻣﺩ ﻧﺻﺭ
ﻓﺭﺍﺱ ﻁﻬﻣﺎﺯ
ﻏﻳﺎﺙ ﺣﺎﺝ ﺃﺣﻣﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﻁﻠﺣﺔ ﺧﻣﻳﺱ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﻭﺍﺱ
ﻣﺳﻠﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺟﺭﺟﻭﻣﻲ
ﻓﺗﺢ ﷲ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ
ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﺣﺳﻥ ﺍﻷﺣﻣﺩ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(

 13ﺳﻧﺔ

1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺟﺭﺑﺎﻥ
ﻏﺩﻳﺭ ﺍﻟﺟﻠﻁﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻁﺑﺎﺵ
ﺃﻳﻣﻥ ﺑﺳﺎﻡ ﻋﻠﻭﺍﻧﻲ
ﻫﻳﺛﻡ ﻧﺟﻳﺏ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻁﺭﺷﺔ
ﺑﺷﺭ ﻏﻧﺎﻣﺔ
ﻧﺻﺭ ﻗﻁﺎﺵ
ﻣﺻﻌﺏ ﺣﻣﺩﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺎﺻﻳﻑ
ﺻﻔﻭﺍﻥ ﻓﺭﺯﺍﺕ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﻭﺭﻱ
ﺳﺭﺍﺝ ﻁﻬﻣﺎﺯ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩ
ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﺒﺶ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺃﺩﻳﺐ ﺍﻟﻘﺒﺶ
ﺷﺎﻫﺭ ﺍﻟﺟﻳﺯﻱ
ﺃﻳﻣﻥ ﺑﺭﺍﺩﻋﻲ
ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻌﺯﻱ
ﻋﺑﺩﷲ ﺻﻭﻳﻠﺢ
ﺣﺳﻥ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺳﻌﺩ
ﻋﺎﻣﺭ ﻓﺻﻳﺢ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ
ﺣﺳﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺑﻲ
ﺗﻣﺎﻡ ﻏﻧﺎﻡ
ﻧﺎﺩﺭ ﻗﻁﺎﻥ
ﻣﻳﻼﺩ ﻛﻣﺵ
ﻣﺄﻣﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﻳﺭ
ﻋﺯﻭ ﺍﻟﺳﻘﺎ

ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺟﻼء(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﺳﻼﻣﺎﺕ
ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ
ﻣﺻﻌﺏ ﻗﺩﺍﺡ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻌﻁﻲ ﻗﺩﺍﺡ
ﻣﺩﻳﺢ ﻗﺩﺍﺡ
ﻟﻳﺎﻝ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻁﻪ
ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﻟﻭﺟﻲ
ﻧﺯﻳﻪ ﻋﺎﻣﺭ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺣﻲ ﺍﻟﻛﺎﺷﻑ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺣﻲ ﺍﻟﻛﺎﺷﻑ(

 1898ﺭﺍﻏﺏ ﺣﺳﻳﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﻭﻱ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 5ﺳﻧﻭﺍﺕ
 42ﺳﻧﺔ

 4ﺳﻧﻭﺍﺕ

 24ﺳﻧﺔ

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﺣﺳﻭﻥ
ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
ﻣﺎﻫﺭ ﺧﻠﻑ ﺍﻟﻌﻁﻳﺔ
ﺣﻣﺯﺓ ﻋﺑﺩﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻥ
ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ
ﻣﺎﺟﺩ ﻫﺯﺍﻉ
ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻻﺑﻛﻊ
ﻳﺎﺳﺭ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻌﻳﺑﻲ
ﺭﺍﻏﺏ ﻋﺟﻳﺑﺔ
ﻋﺑﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﺭﺣﺎﻥ
ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ
ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﻳﺳﺎﻭﻱ
ﺭﺍﻏﺏ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﻧﺻﻭﺭ

1912
1913
1914
1915
1916
1917

ﺗﺭﻛﻲ ﺣﻭﺭﺍﻧﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻭﻥ
ﻳﺣﻳﻰ ﻋﺑﺩﻭ ﺣﻭﺭﺍﻧﻲ
ﻣﺎﻫﺭ ﻗﺎﺳﻡ ﻫﻼﻝ
ﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺍﺣﻔﺎﺩ ﺍﻻﻏﺎ ﻧﻭﺍﻑ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻛﻝ

 1918ﺭﺍﺷﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 35ﺳﻧﺔ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺑﻧﺵ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺑﻧﺵ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﻣﻳﻥ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﺍﻗﺏ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﻛﻔﺭﻧﺑﻝ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(

 1ﺁﺏ
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﻭﺳﻰ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﻁﻌﻣﺔ
ﺣﺳﺎﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﻗﺩﻭﺭﺓ
ﻓﺟﺭ ﻁﻌﻣﺔ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﻧﺗﻭﺕ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺃﺑﻭ ﻋﻣﺎﺵ
ﻋﻣﺎﺭ ﺣﻠﺑﻳﺔ
ﻋﻭﺽ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻼﺏ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺣﻣﻭ
ﺿﺣﻰ ﺻﻭﺭﺍﻧﻲ
ﺳﻠﻣﺎﻥ ﺑﺭﻛﺎﻭﻱ

 1930ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺻﻭﺓ ﺍﺑﻥ ﻋﻣﺭ
 1931ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺷﺎﺷﺎﻥ
 1932ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻧﺱ ﺍﻟﻣﺭﺷﺩﺍﻧﻲ
 1933ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺧﻠﻑ

ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﺑﻭﻧﻳﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﺑﻭﻧﻳﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﺭﻳﻕ ﺣﻠﺏ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

 55ﺳﻧﺔ

 22ﺳﻧﺔ
 17ﺳﻧﺔ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﻣﻳﻥ(

 30ﺳﻧﺔ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺩﻳﺭ ﺑﺭﺱ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺑﻭﻛﻣﺎﻝ(

 13ﺳﻧﺔ

1934
1935
1936
1937

ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ
ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺩﻳﺎﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺷﺣﻭﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺳﺎﻡ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺎﺧﻭﺭﻱ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﻗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻳﻌﺔ(
ﺣﻣﺹ

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

ﺣﺳﻥ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺣﺳﻭﻥ
ﺗﻳﺳﻳﺭ ﻏﻳﺎﺙ ﺍﻟﻘﺎﻟﺵ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺑﺧﺭ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﻣﺩ ﺑﺷﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺟﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﺑﻘﺎﻋﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻣﻅﻠﻭﻡ
ﺃﺑﻭ ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﻠﺣﺎﻡ
ﺭﺍﺗﺏ ﺣﺎﺝ ﺣﻣﻭﺩ
ﻭﺳﺎﻡ ﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﺭﻁﻭﺯ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﻁﻭﺯ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺯﺑﺩﺍﻧﻲ(

 1947ﻋﻼء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ
 1948ﺳﻌﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺯﻫﺩﺍﻥ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺳﻛﻧﺗﻭﺭﻱ(

 49ﺳﻧﺔ
 14ﺳﻧﺔ
 21ﺳﻧﺔ ,ﻗﺗﻝ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ

 2ﺁﺏ
1949
1950
1951
1952
1953

ﻓﻳﺻﻝ ﻋﺩﻱ
ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﻠﻳﻡ ﻋﺭﻭﺏ
ﻓﺎﺗﺢ ﻛﺗﻳﻝ
ﺧﺎﻟﺩ ﻛﺗﻳﻝ
ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻌﺗﺭ

 1954ﺷﺎﺩﻱ ﺟﻣﻭﻝ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻠﺏ )ﻣﺎﺭﻉ(

 1955ﺑﺭﺍءﺓ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻗﺑﺎﺭﻭ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻷﺷﺭﻓﻳﺔ(

 1956ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻛﻭ ﺻﺑﺭﻱ

ﺟﺑﻠﺔ

 1957ﺳﺎﻣﺭ ﺃﻧﻭﺭ ﺍﻟﺣﺷﺎﺵ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(

 1958ﻓﻬﺩ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻟﺧﺟﺎ

ﺩﻭﻣﺎ

 9ﺳﻧﻭﺍﺕ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩﺕ ﺍﺛﺭ ﺍﻁﻼﻕ ﺭﺻﺎﺹ ﺍﺧﺗﺭﻕ ﺟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 3ﺁﺏ
 1959ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻌﻁﻭﺍﻥ
 1960ﻋﺎﻣﺭ ﺑﺯﺍﺯﺓ

ﺣﻣﺹ
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ(

 11ﺳﻧﺔ

 1961ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻔﻛﻬﺎﻧﻲ
 1962ﻋﺎﻣﺭ ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﻲ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ(

 4ﺁﺏ
 1963ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﺍﻧﻲ
 1964ﻋﻣﺭﺍﻥ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺳﻠﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﻬﻣﺎﻧﻲ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(

 1965ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(

 1966ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺣﻳﺑﻲ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﻭﺍﻋﺩﻡ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﺯﻭﻕ ﻭﺳﻠﻡ ﻷﻫﻠﻪ ﺟﺛﺔ ﻫﺎﻣﺩﺓ

 5ﺁﺏ
1967
1968
1969
1970

ﺣﺳﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩﺍﻩ
ﻓﺎﺋﺯ ﺳﻣﻌﺎﻥ
ﺣﻣﺯﺓ ﺩﺭﻭﻳﺵ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ ﺃﻧﻳﺱ ﺍﻟﺳﺑﺎﻋﻲ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ

 1971ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺩﻭﻱ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ
 1972ﺣﻣﺯﺓ ﺃﺻﻼﻥ
 1973ﻛﻧﺎﻥ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻋﺟﻭﺏ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ(

ﺃﻳﻣﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ
ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻗﻭﻳﺩﺭ
ﻏﺳﺎﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺟﺎﺑﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﻫﺯﻳﻡ ﻓﺗﺢ ﷲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺑﻛﺭ
ﻋﻼء ﻳﺎﺳﻳﻥ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻭﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻣﻌﺿﻣﻳﺔ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻧﻬﺭ ﺍﻟﻌﻳﺷﺔ(

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

 1982ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺷﻳﺭ ﻗﺎﻗﻳﺵ
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

ﺣﺳﻥ ﻋﺎﺑﺩﻳﻥ
ﻏﺳﺎﻥ ﻏﻧﺎﻡ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻋﺯﻱ
ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﻭﺳﻰ
***** ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﻭﺳﻰ
ﺳﺎﻣﺭ ﺍﻟﺧﺭﻁ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻥ

 43ﺳﻧﺔ

 17ﺳﻧﺔ

ﺩﻭﻣﺎ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

ﻁﺑﻳﺏ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﻊ ﺃﺑﻧﻪ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﺍﻻﻣﻥ
ﺃﺑﻥ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﻭﺳﻰ

 6ﺁﺏ
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(

 37ﺳﻧﺔ

 1991ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺷﺣﻭﺩ
 1992ﻋﻼء ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺷﻠﺢ

ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ

 1993ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ

ﺩﻭﻣﺎ

 1990ﺑﺎﺳﻝ ﺍﻟﺳﻼﻣﺎﺕ

 1994ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﺳﻥ ﺍﻟﻠﺑﺎﺑﻳﺩﻱ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ(

 7ﺁﺏ
 1995ﻧﺿﺎﻝ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻔﺣﻝ
 1996ﻋﻛﺎﺏ ﺧﺑﻳﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻟﺢ
 1997ﺃﺣﻣﺩ ﻗﺷﻘﺎﺭﺓ
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ﻁﺎﺭﻕ ﺳﻼﻣﺔ
ﻫﺎﺟﺭﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺎﻥ )ﺑﻧﺕ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺷﻭﻕ(
ﻋﻼء ﻣﺣﻣﺩ ﺩﻋﻣﻳﺵ
ﻋﻠﻲ ﺩﻋﻣﻳﺵ
ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺳﻼﻥ
ﻧﺩﻯ ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺳﻼﻥ
ﻋﻠﻲ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻣﺭ
ﻋﺎﻣﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻧﻣﺭ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﺳﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺋﻭﻑ ﺍﺳﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺃﻣﻝ ﺑﺭﺑﺭ
ﺣﺳﺎﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻋﻠﻭﺵ
ﻋﺎﻣﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺫﻳﺎﺏ

 2011ﻣﺣﻣﺩ ﻏﺭﻳﺏ
 2012ﺣﺳﺎﻥ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺣﻣﺹ )ﻛﻔﺭﻻﻫﺎ(
ﺣﻣﺹ )ﻛﻔﺭﻻﻫﺎ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻁﻳﺑﺔ(

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﻗﺻﻑ ﻣﺩﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺯﻟﻪ

ﺃﺏ ﻧﺩﻯ ﺭﺳﻼﻥ
 16ﺳﻧﺔ .ﺑﻧﺕ ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺳﻼﻥ
 10ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺃﺥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺋﻭﻑ
ﺃﺥ ﻣﺣﻣﻭﺩ

ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ

 8ﺁﺏ
ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ

ﻣﻬﻧﺩﺱ .ﺍﻋﺗﻘﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ

 2015ﻳﺣﻳﻰ ﺍﻟﺷﺎﻫﺭ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺣﻳﺎﻟﺣﻭﻳﻘﺔ (

ﻁﻔﻠﺔ

 2016ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﺳﻡ

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(

ﻣﻼﺯﻡ ﺍﻧﺷﻕ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻣﺱ

 2013ﻣﻌﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺍﺕ
 2014ﻭﺟﺩﻱ ﺍﻟﻔﺷﺗﻛﻲ

 9ﺁﺏ
 2017ﺭﻭﺣﻲ ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﻧﺩﺍﻑ
 2018ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺳﻼﻥ

ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﻋﺭﺑﻳﻥ(

2019
2020
2021
2022
2023

ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺷﺭﺗﺢ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺭﻳﺽ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ
ﺣﺫﻳﻔﺔ ﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻌﺩ

ﺇﺩﻟﺏ )ﻛﻔﺭﻭﻣﺔ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺑﻧﺵ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺑﻧﺵ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺑﻧﺵ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺍﻟﻠﻁﻣﺎﻧﺔ(

2024
2025
2026
2027

ﺧﺎﻟﺩ ﻭﻟﻳﺩ ﻣﺭﺍﺩ
ﻁﺎﺭﻕ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ
ﻭﻟﻳﺩ ﻣﺣﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﻌﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺟﻼﻝ ﺳﻼﻣﺔ

 2028ﺃﻧﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻧﻳﺱ ﻣﺣﻣﻭﺩ
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

ﻳﺎﺭﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ
ﻳﻣﻧﻰ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﺗﺎﺭ ﺣﺎﺝ ﻣﺣﻣﻭﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺃﻳﻣﻥ ﺭﺟﺏ
ﻣﻌﺎﺫ ﺳﻭﻳﺩﺍﻥ
ﺯﻛﺭﻳﺎ ﺟﻧﻳﺩ
ﻋﻔﺭﺍء ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻘﻧﺎﺹ
ﺃﺑﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﺷﻛﺭﻱ ﺍﻟﻘﻧﺎﺹ
ﻧﻭﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﻧﺎﺹ
ﺳﻧﺎء ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﻧﺎﺹ
ﻋﺎﻣﺭ ﻛﻼﻝ ﺍﻟﻌﺑﺩ ﷲ

 2039ﺭﺟﺎء ﺑﺭﺑﺭ
 2040ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺭﺑﺭ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﻛﻔﺭﻻﻫﺎ(

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 6/8

 34ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺻﻭﺭﺍﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻠﻔﺎﻳﺎ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻠﻔﺎﻳﺎ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺍﻟﺻﺎﺑﻭﻧﻳﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﻳﺑﺔ ﺍﻻﻣﺎﻡ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﻳﺑﺔ ﺍﻻﻣﺎﻡ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﻳﺑﺔ ﺍﻻﻣﺎﻡ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﻳﺑﺔ ﺍﻻﻣﺎﻡ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﻳﺑﺔ ﺍﻻﻣﺎﻡ(

6ﺳﻧﻭﺍﺕ

17ﺳﻧﺔ
 10ﺳﻧﻭﺍﺕ
18ﺳﻧﺔ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ )ﺍﻟﺟﻭﺭﺓ(

 10ﺁﺏ
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047

ﻣﺭﻫﻑ ﺟﻭﺩﺕ ﺍﻟﺳﻳﺩ
ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺍﻟﺷﻣﺩﻳﻥ
***** ﺷﻣﺩﻳﻥ
ﺷﻣﺳﺔ ﺍﻻﺳﻣﺭ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺳﻭﺳﻠﻲ
ﻣﺎﻫﺭ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩ

ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺻﻭﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
ﻭﺍﻟﺩﺓ ﻓﺭﺣﺎﻥ

2048
2049
2050
2051
2052
2053

ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﺳﻁ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩ
ﻏﺳﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﻭﺱ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻐﻧﻁﺎﻭﻱ
ﺷﻌﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﻥ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻔﺭﻳﺞ
ﺟﻬﺎﺩ ﻋﺑﺎﺭﺓ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(

 2054ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺳﺭﻣﻳﻥ(

 2055ﺑﺎﺳﻡ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺟﻭﺭ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(

 11ﺁﺏ
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070

ﻳﺣﻳﻰ ﺍﻟﻛﻠﻳﺏ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﻋﺑﺎﺭﺓ
ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﻋﺭﻭﻕ
ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻋﻲ
ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻳﻭﺵ
ﻣﺣﻭﺩ ﺍﻟﻛﻧﺞ
ﺣﻣﺯﺓ ﺷﺣﻭﺩ )ﺣﻣﺯﺓ ﺣﻣﺯﺓ(
ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻭﺍﻭ )ﺃﺑﻭ ﻣﺭﻫﻑ(
***** ﺷﺣﺎﺩﺓ
***** ﺣﺭﻓﻭﺵ
***** ﺣﻼﻕ
***** ﺑﻛﻭﺭ
***** ﺟﻣﻭﻝ
********
********

ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻭﻋﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺑﻳﺎﺿﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺩﻳﺭ ﺑﻌﻠﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(

 2071ﻋﻣﺎﺭ ﻗﺩﻭﺭ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻗﺭﻳﺔ ﺩﻓﻳﻝ  -ﺍﻟﺣﻔﺔ(

 2072ﻣﺣﻣﺩ ﻏﺯﺍﻝ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺗﻔﺗﻧﺎﺯ(

 12ﺁﺏ
 2073ﺇﻳﺎﺩ ﺑﻳﺭﻗﺩﺍﺭ
2074
2075
2076
2077
2078

ﺑﺳﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻁﻭﺧﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺳﻠﻳﻙ
ﻓﺎﻁﻣﺔ ﻛﺭﻳﻡ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻳﻁﺎﺭ
***** ﺍﻟﺑﻠﻁﺟﻲ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﺎﻉ(
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻣﺎ

 6ﺳﻧﻭﺍﺕ
 26ﺳﻧﺔ
ﻣﺟﻧﺩ ﺗﻡ ﺍﻋﺩﺍﻣﻪ ﻟﺭﻓﺿﻪ ﺍﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ

ﺃﻧﺛﻰ
ﻁﻔﻝ ﺧﺭﺟﺕ ﺍﺣﺷﺎﺅﻩ

2079
2080
2081
2082

ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﻡ ﺑﺱ ﺣﺳﻳﻥ
ﺯﺍﻫﺭ ﺯﺍﻫﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺎﺑﻠﻲ
ﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ

 2083ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻗﻁ ﺍﻟﻠﺑﻥ
 2084ﺳﺎﻣﻲ ﻗﻁ ﺍﻟﻠﺑﻥ
 2085ﻋﺑﺩﷲ ﺳﻠﻣﺎﻥ ﺣﻣﻭﺩ
2086
2087
2088
2089

ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺭﻋﻲ ﺍﻟﺷﻌﺑﺎﻥ
ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﻳﺎﺱ
ﻋﺑﺩﷲ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﺑﺷﺎﺭ
ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻔﺭﺝ

 2090ﻗﻣﺭ ﻋﺎﺭﻑ
 2091ﺃﺣﻼﻡ ﻧﺩﻳﻡ
 2092ﻧﺎﺻﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺑﻭﻻﺩ
 2093ﺑﻼﻝ ﺍﻟﺷﻘﻘﻲ
 ***** 2094ﺧﻠﻭﻑ

ﺣﻠﺏ )ﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﺧﻭﺭ(
ﺣﻠﺏ )ﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﺧﻭﺭ(
ﺣﻠﺏ )ﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﺧﻭﺭ(
ﺣﻠﺏ )ﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﺧﻭﺭ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(
ﺩﻣﺷﻕ )ﺳﻘﺑﺎ(
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

 72ﺳﻧﺔ
 44ﺳﻧﺔ
 30ﺳﻧﺔ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺑﻧﺵ(
ﺇﺩﻟﺏ )ﺧﺎﻥ ﺷﻳﺧﻭﻥ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﻁﺭﻳﻕ ﺣﻠﺏ(
ﺣﻣﺎﺓ )ﺣﻲ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺛﻛﻧﺔ(
ﺣﻣﺎﺓ

 13ﺁﺏ
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺩﻭ  -ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﻛﻔﺭﻻﻫﺎ  -ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﻛﻔﺭﻻﻫﺎ  -ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(

ﺃﺳﺗﺎﺫ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ .ﺗﻭﻓﻰ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﺗﻭﻓﻰ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ
ﺗﻭﻓﻰ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

 2095ﻟﺅﻱ ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺭ **
 2096ﻋﻣﺎﺭ ﺟﻭﺧﺩﺍﺭ **
 2097ﺳﻣﻳﺭ ﻋﻘﻭﻝ **
 2098ﻋﺎﻣﺭ ﺣﻣﺎﺵ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 17ﺳﻧﺔ

 2099ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻭﻫﺑﺔ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺩﺍﺭﻳﺎ(

ﻣﺟﻧﺩ

 14ﺁﺏ
 2100ﺷﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ
 2101ﻓﻬﺩ ﺳﻌﻳﺩ ﺗﺭﻭ
2102
2103
2104
2105
2106

ﻫﺷﺎﻡ ﺷﻣﺎﻁ
ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺃﺣﻣﺩ ﺯﻳﺗﻭﻧﺔ
ﻣﺎﻫﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺭﺣﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻠﻘﺏ )ﺍﻟﻌﺟﻭﺯ(
ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺯﻣﻭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻣﺎﻝ ﺑﻌﺟﺭ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺣﻣﺎﺓ

 14ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(

 55ﺳﻧﺔ
 32ﺳﻧﺔ
 35ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ
 28ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ

2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126

ﻧﺯﺍﺭ ﻋﺑﻳﺩ ﻋﺑﺩﷲ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺑﻳﺩ ﻋﺑﺩﷲ
ﻣﺎﻫﺭ ﺣﺳﻳﺏ ﻋﻣﺭﻭ
ﻓﺭﺍﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻣﻌﺔ ﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺵ
ﺭﺍﻣﻲ ﻋﺑﻳﺩﻱ
ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺣﻠﺑﻲ
ﻓﺎﺩﻱ ﺣﻠﺑﻲ
ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ
ﻧﻭﺍﺭ ﻋﺑﻳﺩ
ﻋﻠﻲ ﺷﺑﻳﺏ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺧﻠﻑ
ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻡ ﻣﺟﺑﻭﺭ
ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺻﻌﺑﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺳﻌﺩ
ﺯﻳﺎﺩ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻛﺭﺑﻭﺝ
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻠﻳﻝ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻋﺭﻳﺟﺎﻥ
ﻋﻼ ﺟﺑﻼﻭﻱ
ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﻳﺎﺵ

 2127ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻣﻝ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺣﻲ ﻗﻧﻳﻧﺹ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺣﻲ ﻗﻧﻳﻧﺹ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﺣﻲ ﺍﻟﺳﻣﻛﺔ(
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

 2128ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﻭ ﻣﺫﻳﺏ
 2129ﻋﺑﺎﺱ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﺷﻳﺦ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ(

 15ﺁﺏ

2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141

ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﻭﻓﻲ
ﻣﻣﺩﻭﺡ ﻭﺍﺋﻝ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ
ﺣﺎﺗﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺑﻭﺩ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻭﺩﺓ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ﻋﺑﺎﺱ
ﻣﻌﻥ ﺍﻟﺳﻭﺍﺡ
ﺍﺑﻥ ﻋﺑﺩﻭ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
*******

ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﺍﻷﺻﻝ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﺍﻷﺻﻝ

ﺳﻧﺗﻳﻥ ﻭ ﻧﺻﻑ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻳﻣﻧﻰ

ﺣﻣﺹ
ﻧﻭﻯ

 2130ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺷﺑﻠﻲ ﺍﻟﺣﺳﻧﺎﻭﻱ
 2131ﺭﻳﺎﺽ ﺷﺎﻭﻱ
 2132ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺳﻳﻡ

 33ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﻠﺫﻫﺏ(

ﺍﺑﻥ ﺧﻧﺳﺎء ﺳﺭﺟﺔ

 2142ﺩﻳﺏ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺭﺟﻧﺎﺯ(

ﻣﺳﺎﻋﺩ .ﺍﻋﺩﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﺭﻓﺿﻪ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ

 16ﺁﺏ
 2143ﺯﻛﺭﻳﺎ ﻟﺣﻠﺢ
 2144ﻧﺩﻯ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺳﻌﺩ
 2145ﻧﺑﺭﺍﺱ ﺍﻟﺻﻳﺎﺻﻳﻥ ﺍﻟﺻﻳﺎﺡ

ﺣﻣﺎﺓ
ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﺍﻷﺻﻝ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

16ﺳﻧﺔ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺧﻣﺱ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺩﺭ

 17ﺁﺏ
 2146ﻣﺎﻫﺭ ﺍﻟﺻﻌﺑﻲ
 2147ﺑﺩﺭﻳﺔ ﺃﺣﻣﺩ
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158

ﻋﻣﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ
ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺎﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﺭ ﺯﺍﺩﺓ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻛﻥ
ﺟﻼﻝ ﺑﻼﺳﻡ
ﺭﺷﺎ ﺑﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭ
ﺣﺳﺎﻥ ﺳﻠﻣﻭﻥ
ﻣﻌﺩ ﺍﻟﺣﺎﻓﻅ
ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣﺭ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭ

 2159ﻋﺑﺩﻭ ﺟﺯﺍﺭ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ )ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ  -ﺍﻟﺭﻣﻝ(

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺣﻲ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ(

 28ﺳﻧﺔ .ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﺍﻷﺻﻝ

ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ

ﺻﻳﺩﻻﻧﻲ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ(

 18ﺁﺏ
 2160ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍ

ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺏ ﺳﺑﺎﻉ(

 2161ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻘﺩﺓ

ﺣﻣﺎﺓ

ﺍﻋﺗﻘﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻳﺔ ﻭ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺳﺑﻊ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ

 2162ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺑﺎﺯﻳﺩ )ﺃﺑﻭ ﺃﺳﺎﻣﺔ(

ﺩﺭﻋﺎ

 70ﺳﻧﺔ ,ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ

 2163ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ
 19ﺁﺏ

ﺩﻣﺷﻕ )ﺍﻟﺭﺣﻳﺑﺔ(

2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180

ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﻣﺭﺓ
ﺟﻣﺎﻝ ﻧﻅﻳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﺑﻲ ﺍﻟﻌﺷﻳﺵ
ﻋﺻﺎﻡ ﺧﻠﻳﻝ ﻋﺑﻭﺩ
ﺑﺎﺳﻝ ﺃﻧﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭ ﺷﺭﻑ
ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺩﺭ ﺍﻟﻧﺟﻡ
*******
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻳﺭﻭﺩﻱ
***** ﺳﻌﺩ
ﺣﺳﺎﻡ ﺟﺎﺩ ﷲ ﺍﻟﻘﺩﺍﺡ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻼﻣﺎﺕ
ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺳﻼﻣﺎﺕ
ﺃﻣﻳﺭ ﺗﺭﻛﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻣﺎﺩ ﻧﻭﺍﻑ ﻗﻭﻣﺎﻥ
ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﻁﻳﺔ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻱ
ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻣﻁﻠﻕ ﻗﺩﺍﺡ
ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺍﻥ

2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199

ﻫﻳﺛﻡ ﻣﻣﺩﻭﺡ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻟﺑﻭﻳﺿﺎﻧﻲ
ﻓﺭﺍﺱ ﺑﺣﻼﻕ
ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺳﻘﺎ
ﻋﻣﺎﺩ ﺧﺎﻭﻭﺝ
ﺃﻣﺟﺩ ﺣﺟﻙ
ﺑﺳﺎﻡ ﺍﻟﺣﻼﻕ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻼﻕ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺭﺣﻳﻝ
ﻋﻠﻲ ﻓﻼﺣﺔ ﺍﻟﺭﺟﺎ
ﻧﻭﺭﺱ ﻋﺳﻛﺭ ﺍﻟﺣﺎﻓﻅ
ﺳﻳﻑ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﺍﻟﻘﻳﻡ
ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺧﺑﺻﺔ
ﻋﻔﻳﺔ ﺍﻟﺳﺑﻊ
ﻋﻣﺭ ﻗﺎﺳﻡ ﺟﺑﺎﺭﺓ
ﻋﺑﺩﻭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ
ﻫﻳﺎ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ

ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻏﺑﺎﻏﺏ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﻧﻭﻯ(
ﺩﺭﻋﺎ )ﺇﻧﺧﻝ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﻧﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ  -ﻋﻘﺭﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺣﻭﻟﺔ  -ﻋﻘﺭﺏ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(
ﺣﻣﺹ )ﺗﺩﻣﺭ(

 2200ﺑﺎﺳﻡ ﺩﻳﺎﺏ ﺭﺣﻳﻡ )ﺍﻟﺑﻳﻙ(

ﺩﻣﺷﻕ )ﺣﺭﺳﺗﺎ(

 2201ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻭﻓﻕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ

ﺩﻭﻣﺎ

 11ﺳﻧﺔ
 15ﺳﻧﺔ
ﻁﻔﻠﺔ ﻋﻣﺭﻫﺎ  3ﺳﻧﻭﺍﺕ

 72ﺳﻧﺔ
 18ﺳﻧﺔ
 24ﺳﻧﺔ
 20ﺳﻧﺔ
 60ﺳﻧﺔ

 26ﺳﻧﺔ
 21ﺳﻧﺔ

ﻁﻔﻝ
 12ﺳﻧﺔ
 17ﺳﻧﺔ ,ﻗﻧﺻﺕ ﻣﻥ ﻓﻭﻕ ﺳﺣﻁ ﻓﻧﺩﻕ "ﻓﻳﻼ ﺗﺩﻣﺭ"

 31ﺳﻧﺔ .ﻣﺗﺯﺭﺝ ﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻭﻻﺩ

 2202ﺩﺭﻳﺩ ﺟﺑﻳﻼﺗﻲ
 2203ﻏﺳﺎﻥ ﺯﻟﻭﻁ

ﺇﺩﻟﺏ
ﺇﺩﻟﺏ

 20ﺁﺏ
 2204ﺃﺣﻣﺩ ﺯﺭﻧﻳﺦ
2205
2206
2207
2208

ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺃﻳﻭﺏ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻳﻭﺏ
ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﺳﻁ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺍﻟﺭﺳﺗﻥ(
ﺣﻣﺹ )ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﺭﻭ(
ﺣﻣﺹ

 72ﺳﻧﺔ .ﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺟﺭﺍﺣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﻬﺎ ﻳﻭﻡ 08\19

 16ﺳﻧﺔ

 2209ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺩﻏﻳﻡ

ﺩﺭﻋﺎ )ﺟﺎﺳﻡ(

ﻣﺟﻧﺩ .ﻣﻥ ﺇﺩﻟﺏ )ﺟﺭﺟﻧﺎﺯ( .ﻗﺗﻝ ﻟﺭﻓﺿﻪ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ

 2210ﻏﺳﺎﻥ ﺯﻟﻳﻁﻭ

ﺇﺩﻟﺏ )ﺑﻠﺩﺓ ﺑﺩﺍﻣﺎ(

ﻗﺗﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺯﻟﻪ .ﻳﺣﻣﻝ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﺍﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻷﻗﺭﺑﻪ

ﻭﺗﺗﺣﻔﻅ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﻬﺩﺍء ﺛﻭﺭﺓ  15ﺍﺫﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻣﺎء ﻋﺩﻳﺩﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺭﺩﺗﻬﺎ
ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻧﺷﺭﻫﺎ
ﺑﺷﺎﺭ ﺍﺑﻭﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺗﻭﻳﺗﺭ bacharno1224 :
ﻟﺟﻧﺔ ﺷﻬﺩﺍء ﺛﻭﺭﺓ  15ﺍﺫﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ  16.ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ 2011

ﻟﻠﻘﺭﺍء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﻣﺯﻳﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﻣﺎء,ﺍﻭ ﻳﻌﺗﻘﺩﻭﻥ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﺄ ﻣﺎ ,ﻧﺭﺟﻭﺍ ﻣﻧﻬﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺃﻱ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻭ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﻊ
ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ syrianmartyrs@hotmail.com :

Bachar ABOU SALEH
ﺯﻭﺭﻭﺍ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ www.syrianmartyrs.com :

�أعد هذا التقرير مب�ساعدة الإحتاد الأوروبي .حمتويات هذة الوثيقة تقع بالكامل حتت
م�سئولية الفدرالية الدولية  ،و ال ميكن ب�أي �شكل من الأ�شكال اعتبارها معربة عن
موقف الإحتاد الأوروبي.
الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان  -ب�شار الأ�سد :جمرم �ضد الإن�سانية 40 /
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قارات

�أبقـــوا �أعينكم مفتوحــة
تر�سيخ احلقائق
بعثات تق�صي ومراقبة ق�ضائية
من خالل �أن�شطة تت�ضمن بعث مراقبي حماكمات وتنظيم بعثات تق�صي حقائق دولية ،قد �أ�س�ستا لفدراليةا لدولية حلقوقا لإن�سان �إجراءات
دقيقة ومو�ضوعية لرت�سيخا حلقائق وامل�س�ؤولية ,اخلرباء املبعوثني �إىل امليدان يتطوعوا بوقتهم لدعم �أن�شطة الفدرالية،

دعم املجتمع املدنى
تنظم الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان �أن�شطة متعددة بامل�شاركة مع منظماتها الع�ضوة يف البلدان التي يتواجدون فيها والهدف الأ�سا�سي
هو تعزيز دور وكفاءة ن�شطاء حقوق الإن�سان ودفع التغيري على امل�ستوى املحلي

حتريك املجتمع الدوىل
تدعم الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان منظماتها الع�ضو و�رشكائها املحلييون يف جهودهم جتاه املنظمات الدولية ،تقوم الفدرالية الدولية
حلقوق الإن�سان بتنبيه الآاليات الدولية عن �إنتهاكات حقوق الإن�سان وحتيل الق�ضايا الفردية اليهم ،كما �أن الفدرالية ت�أخذ دور يف تطوير
الآليات القانونية الدولية

�إبالغ و�إقرار
تقوم الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان بالإبالغ وحتريك الر�أي العام وذلك من خالل بيانات �صحفية وم�ؤمترات �صحفية وخطابات مفتوحة
�إىل ال�سلطات وتقارير عن بعثات بالإ�ضافة �إىل النداءات العاجلة والإلتما�سات واحلمالت وموقع الأنرتنت  :فت�ستعني الفدرالية بجميع و�سائل
الإت�صال لرفع الدرالية فيما يتعلق ب�إنتهاكات حقوق الإن�سان

�إدارة الن�رش � :سهري باحل�سن

الفدرالية الدولية حلقوق الن�سان

passage de la Main d’Or - 75011 Paris - France ,17
CCP Paris : 76 76 Z

الهاتف:
املوقع االكرتوين:

(18 25 55 43 )1 - 33

الفاك�س:

http://www.fidh.org

رئي�س التحرير � :أنطوان برينارد

(80 18 55 43 )1 - 33

التن�سيق االكرتوين � :سيلني بالريو

طبع مبطبعة الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،ت�سجيل �أغ�سط�س  ، 2011ملف حمو�سب مطابق لقانون  6يناير/كانون ثاين � - 1978إعالن رقم 330675
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المادة :4اليجوز ا�سترقاق �أو ا�ستعباد �أي �شخ�ص ،ويحظر
اال�سترقاق وتجارة الرقيق بكافة �أو�ضاعهما .المادة  :5اليعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب وال للعقوبات �أو المعامالت القا�سية �أو الوح�شية �أو الحاطة
بالكرامة .المادة  :6لكل �إن�سان �أينما وجد الحق في �أن يعترف ب�شخ�صيته القانونية .المادة  :7كل النا�س �سوا�سية �أمام القانون ولهم الحق في
التمتع بحماية متكافئة عنه دون �أية تفرقة ،كما �أن لهم جميعا الحق في حماية مت�ساوية �ضد �أي تميز يخل بهذا الإعالن و�ضد �أي تحري�ض
على تمييز كهذا .المادة  :8لكل �شخ�ص الحق في �أن يلج�أ �إلى المحاكم الوطنية لإن�صافه عن �أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأ�سا�سية التي
ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو
يمنحها له القانون .المادة :9

عن الفدرالية الدولية
حلقـــوق الإن�ســـــان

• تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان من �أجل حماية �ضحايا �إنتهاكات حقوق الإن�سان ومنع
تلك الإنتهاكات ومالحقة مرتكبيها
�• حماية �شاملة
تعمل الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان لإحرتام جميع احلقوق املن�صو�ص عليها يف امليثاق العاملي حلقوق
الإن�سان  :احلقوق املدنية وال�سيا�سية بالإ�ضافة �إىل احلقوق الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية
�• حركة عاملية
ت�أ�س�ست الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان يف �سنة  1922وجتمع اليوم 155منظمة ع�ضوة يف �أكرث
من  100دولة حول العامل ,نقوم الفدرالية بتن�سيقودعم �أن�شطتهم وتو�صل �صوتهم �إىل امل�ستوى الدويل
�• منظمة م�ستقلة
مثل جميع منظماتها الع�ضوة ال تنتمي الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان �إىل �أي حزب �سيا�سي �أو
ديانة معينة .وهي م�ستقلة عن كل احلكومات

للح�صول على معلومات عن املنظمات  155الأع�ضاء ميكن مراجعة املوقع اللكرتوين :

http://www.fidh.org

