
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  179، ص )2002 شتاء( 49، العدد 13المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  شهداء االنتفاضة

  
  

  )5(قائمة بأسماء شهداء انتفاضة األقصى واالستقالل 

  )29/11/2001حتى  30/8/2001من (
   

  غزة  سنة 23 سامي حممود بارود 666  30/8/2001
  طولكرم  سنة  32 داوود صالح فحماوي 667
  اخلليل  سنة  50  موسى صايف قديمات.د 668

  غزة  سنة 44 الكتور تيسير خطاب 669  1/9/2001
  نابلس  سنة 25  عبير حمدان أبو صاحلة 670

  اخلليل  سنة 21  حممد إدريس فايز عاشور 671  2/9/2001
  اخلليل  سنة 22  عالء يونس أحمد رفاعية 672

  غزة  سنة 26 خالد مصطفى عواجة 673  3/9/2001
  اخلليل  سنة 25 أجمد ماجد اجلمل 674
  اخلليل  سنة 17 عماد عصام البطش 675

  رام الله  سنة 18 رائد إبراهيم البرغوثي 676  4/9/2001
  طولكرم  سنة 22 عمر حممود صبح 677  6/9/2001

  طولكرم  سنة 24  مصطفى عامد العنبوص 678
  اخلليل  سنوات 3 خالد عرفات البطش 679  8/9/2001

  غزة  سنة 13 حممد سمير أبو لبدة 680
  غزة  سنة 23  عز الدين أبو عيسى القيق 681

  جنين  سنة 48 حممد شاكر شكيب 682  9/9/2001
  طولكرم  سنة 33 عبد الفتاح حممد راشد 683

                                                            

  موقع السلطة الفلسطينية يف اإلنترنت :املصدر  :http://www.minfo.gov.ps/issues/mliste.htm  
  .نشرت أربع قوائم يف أعدادها األربعة السابقة" جملة الدراسات الفلسطينية"وكانت 
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  غزة  سنة 28 نسيم حممد أبو عاصي 684
  جنين  سنة 30 فائق حممد أبو صيام 685  10/9/2001
  غزة  سنة 23 أبو شقفةحممد 686  11/9/2001
  غزة  سنة  21 عامر حمدي زيادة 687  12/9/2001

  جنين  سنة 35 توفيق جابر أبو شرار 688
  جنين  سنة 14 بلقيس العارضة 689
  جنين  سنة 32 ثائر حممد مهداوي 690
  جنين  سنة 28 شاهر أحمد بني عودة 691
  جنين  سنة 24 وائل مطلق عساف 692
  جنين  سنة 28 أسعد دقة 693
  جنين  سنة 25 مهند رجا أبو الهيجاء 694
  جنين  سنة 18 إياد املصري 695
  جنين  سنة 23 إبراهيم الفايد 696

  جنين  سنة  32  خطاب عبد الفتاح جبارين 697  13/9/2001
  جنين  سنة 33 فخري مصطفى سليط 698
  جنين  سنة 24 رجاء صالح فريحات 699
  جنين  سنة 28  سفيان فتحي العارضة 700
  القدس  سنة 25 رأفت حممد احميدان 701

  غزة  سنة 18 رمزي حسونة 702  14/9/2001
  غزة  سنة 14  عماد عطا سويلم زعرب 703  15/9/2001

  غزة  سنة 20 عمار ياسر خلف 704
  غزة  سنة 21 حممد وليد الديجاين 705

  رام الله  سنة 26 علي خضر الياسيني 706  16/9/2001
  رام الله  سنة 70 سعدية البكري 707
  بيت حلم  سنة 20 يحي ناصر صبايحة 708

  غزة  سنة 20 حممد رمضان كفارنة 709  17/9/2001
  رفح  سنة 35  عبد السالم حممد عليان 710
  أريحا  سنة 39 حممد غازي الشلواين 711
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  نابلس  سنة 24  معتز عبد اجمليد دغلس 712  18/9/2001
  اخلليل  سنة 30  الهادي الداوديإسماعيل عبد 713

  اخلليل  سنة 21  عيسى عبد العزيز السويطي 714  19/9/2001
  نابلس  سنة 26 مالك عبد اجلبار سامل 715

  غزة  سنة 34  منير مصطفى أبو موسى 716  20/9/2001
  غزة  سنة 25 عماد حمدي عوض 717  22/9/2001

  قلقيلية  سنة 60  عبد اللطيف حسن رضوان 718
  غزة  سنة 21  نصر الله حممد جرغون 719  23/9/2001
  غزة  سنة 16 حممود جالل قشطة 720  26/9/2001
  غزة  سنة 14 معاوية علي النحال 721  27/9/2001

  غزة  سنة 25 حممود فتحي الشاعر 722
  غزة  سنة 27 خالد حممود أبو حبيب 723
  غزة  سنة 30  أكرم عبد اجلواد أبو لبدة 724
  غزة  سنة 30 سالمة أبو بليمةعلي 725

  اخلليل سنوات  10 حممد فتحي الطرايرة 726  28/9/2001
  اخلليل  سنة 25 إمام حممد الشريف 727
  اخلليل  سنة 24 ياسر أحمد األدهمي 728
  رام الله  سنوات 10 حممد حسن عرار 729
  غزة  سنة 20  شادي جاد الله أبو اليف 730
  غزة  سنة 20 حممد حممد زهدي 731
  غزة  سنة 21 أحمد عاطف مهدي 732

  غزة  سنة 14  حممود خميس الصواف 733  29/9/2001
  غزة  سنة 18 يوسف إبراهيم فياض 734
  غزة  سنة 25 أحمد حممد عواجة 735
  اخلليل  سنة 50 ربحي حممود البايض 736

  نابلس  سنة 19  حسني مصطفى أبو الليل 737  30/9/2001
  نابلس  سنة 50  احلليم الصرفنديخليل عبد 738
  اخلليل  سنة 25  نضال صبحي الفاخوري 739
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  سلفيت  سنة 27 وليد راغب األحمد 740
  غزة  سنة 20 عبد الله عودة شعبان 741  3/10/2001

  غزة  سنة 19 إبراهيم نزار ريان 742
  غزة  سنة 25 نور الدين حممد قويدر 743
  غزة  سنة 23  حممود إبراهيم أبو هاين 744
  غزة  سنة 25 وائل فؤاد عواد 745
  غزة  سنة 24 سيد سليم زيادة 746
  غزة  سنة 23 ماهر إدريس خضير 747
  غزة  سنة 25 حممود حممد الشرفا 748

  اخلليل  سنة 28  حممد عماد الشراباصي 749  4/10/2001
  اخلليل  سنة 23 رائد يوسف أبو داود 750  5/10/2001

  اخلليل  سنة 27  اجمليد عمروحازم عبد 751
  اخلليل  سنة 28 إياد سمير قفيشة 752
  اخلليل  سنة  34 حممد فياض قفيشة 753
  اخلليل  سنة 48 قاسم توفيق أبو عفيفة 754

  اخلليل  سنة 24 حمزة سامل القواسمي 755  6/10/2001
  اخلليل  سنة 24  أجمد إبراهيم القواسمي 756

  طوباس  سنة 18  املنعم أبو مدراجأحمد عبد 757  7/10/2001
  اخلليل  سنة 22 رائد بهجت الشريف 758

  غزة  سنة 30  عبد الرحمن أحمد أبو عريبان 759  8/10/2001
  غزة  سنة 29 جمعان أبو الصواوين 760  9/10/2001

  غزة  سنة 28 طالل أبو هويشل 761
  غزة  سنة 25 أحمد عطيوي 762

  غزة  سنة 33  الروسحممد صالح أبو 763  10/10/2001
  نابلس  سنة 24 هاين مصطفى رواجية 764  11/10/2001
  قلقيلية  سنة 34  عبد الرحمن حممد حماد 765  13/10/2001
  نابلس  سنة 24 أحمد حسن مرشود 766  15/10/2001
  بيت حلم  سنة 24  أحمد إبراهيم عودة عبيات 767  16/10/2001
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  غزة  سنة 28 إياد اليف األخرس 768
  رام الله  سنة 20 حممد زياد أبو راس 769  18/10/2001

  رام الله  سنة 25  مروان إبراهيم صبري خليفة 770
  جنين  سنوات 10 ريهام أبو الورد 771
  بيت حلم  سنة 30 عاطف عبيات 772
  بيت حلم  سنة 30 جمال عبد الله 773
  بيت حلم  سنة 28 عيسى عبيات 774

  بيت جاال  سنة  20 أبو عيدموسى جورج 775  19/10/2001
  غزة  سنة 21  جودت عبد الهادي حمد 776
  بيت حلم  سنة 36 مريم سليمان صالح 777
  بيت حلم  سنة  25  عبد القادر جميل أبو سرور 778
  رام الله  سنة 24  سائد عبد القادر األقرع 779
  غزة  سنة 13 باسل سليم املباشر 780

  بيت حلم   سنة 18 ثلجيةجوين يوسف 781  20/10/2001
  بيت حلم  سنة 15 يوسف حممد عبيات 782
  بيت حلم  سنة 36  عايشة حممود أبو عودة 783
  بيت حلم  سنة 23 رانيا ماريو خروفة 784
  بيت حلم  سنة 31 رحاب نوفل 785
  قلقيلية  سنة 21  سامر يوسف حسن شواهنة 786
  قلقيلية  سنة 22 مصطفى درويش نوفل 787
مصطفى حممود صالح   788

 زيتاوي
  طولكرم  سنة 53

  طولكرم  سنة  33 ماهر أبو حسنة 789
  غزة  سنة 17 أحمد يوسف أبو منديل 790  21/10/2001

  جنين  سنة 18 غادة حممود عيشة 791
  بيت جاال  سنة 28 عيسى فوزي أبو هليل 792
  بيت حلم  سنة 32 حممد سليمان براقعة 793

  طولكرم  سنة 60 الشيخ عبديوسف 794  22/10/2001



  179، ص )2002 شتاء( 49، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية شهداء االنتفاضة

 

6 
 

  بيت حلم  سنة 19 نضال طالب عليان 795
  نابلس  سنة 26 أيمن عدنان حالوة 796
  بيت حلم  سنة  33 يوسف حممد عايش 797

  قلقيلية  سنة 13 ناصر هاين قرعان 798  23/10/2001
  طولكرم  سنة  50 بدر حممود الشاعر 799
  طولكرم  سنة 19 طلعت عطا جابر 800

  نابلس  سنة 24 حممد ذياب سماعنة 801  24/10/2001
  طولكرم  سنة 20 أيمن اجلالد 802
  طولكرم  سنة 21 حممود اجلالد 803
  طولكرم  سنة 23 صالح رشيد العاصي 804
  القدس  سنة 20 مروان أحمد حلبية 805
  رام الله  سنة 20 كامل حسين البرغوثي 806
  نابلس  سنة 29 حريص حجو 807
  غزة  سنة 26 قاسم املغربي 808
  غزة  سنة 25 رفيق حممد صقر 809
  رام الله  سنة 22 عبد املعطي الزواوي 810
  بيت حلم  سنة 55 عيسى جليل العلي 811

  بيت حلم  سنة 22 وائل ضيف الله عبيات 812  25/10/2001
  بيت حلم  سنة 38 سالمة إبراهيم الدبس 813
  بيت حلم  سنة 29  فراس شحدة صالحات 814
  بيت حلم  سنة 22 فريد سليم أبو جاللة 815
  غزة  سنة 23 هيثم أبو سمهدانة 816
  طولكرم  سنة 43 حسن خليل أبو سرية 817

  غزة  سنة 25 عيد زايد أبو شرخ 818  26/10/2001
  غزة  سنة 22 عثمان ذيب الرزاينة 819
  غزة  سنة 21 إياد ربيع البطش 820
  غزة  سنة 27  الدهشانفؤاد مصطفى 821

  طولكرم  سنة 24 فراس صبري جابر 822  27/10/2001
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  غزة * جميل جاد الله 823  31/10/2001
 طولكرم  سنة 42 عبد الله اجلاروشي 824

  جنين  سنة 30 حممد تاية غنام 825
  جنين  سنة 22 ربيع غنام 826
  قلقيلية  سنة 40 حممد جميل أبو جميل 827
  قلقيلية  سنة 25 األخرسرائد حممد 828

  طولكرم  * ياسر الصياتي 829  1/11/2001
  طولكرم  * فهمي أبو عيشة 830

  غزة  سنة 45 صالح عبدو الغزايل 831  3/11/2001
  طولكرم  * حاتم الشويكي 832  4/11/2001
  القدس  سنة 35  عبد الناصر جمال هديب 833  5/11/2001

  اللهرام   سنة 26  سعيد حممود أبو شميس 834
  نابلس  سنة 28 إياد عودة اخلطيب 835  6/11/2001

  نابلس  سنة 22  علي إبراهيم كامل أبو حجلة 836
  نابلس  سنة 23 جمال ملوح 837
  جنين  سنة 35 عكرمة حممد ستيتي 838
  جنين  سنة 32 جمدي موسى جرادات 839

  اخلليل  سنة 45 عيسى خليل الدبابسة 840  7/11/2001
  غزة  سنة 25 فتحي كسكينحممد 841
  غزة  سنة 23 حممد فتحي القدرة 842

  طولكرم  سنة 30  عبد الرحمن أحمد أبو عريبان 843  8/11/2001
  غزة  سنة 57 موسى حممد أبو عية 844

  طولكرم  سنة 24  مؤيد حممود صالح الدين 845  9/11/2001
  غزة  سنة 30 سمير أبو حليب 846

  بيت حلم  سنة 28 زيدعمر حفص أبو 847  11/11/2001
  غزة  سنة 13 أحمد أبو مصطفى 848  12/11/2001

  نابلس  سنة 25 حممد يوسف حمد 849
  طولكرم  سنة 55 حممد خيري الزبن 850  13/11/2001
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  طولكرم  سنة 28 وفاء حممد ناصيف 851
  غزة  سنة 27  سهيل عبد الرحمن أبو صالح 852  15/11/2001
  جنين  سنة 17 زيدطاهر عاطف 853  18/11/2001

  غزة  سنة 70 إبراهيم سليمان سعيد 854
  نابلس  سنة 22 ماهر طارق دغلس 855  19/11/2001

  غزة  سنة 32 مدحت أبو دالل 856
  غزة  سنة 35 حممد إبراهيم حسين 857

  غزة  سنة  56 سامي سليم بصلة 858  21/11/2001
  غزة  سنوات 6 أكرم نعيم األسطل 859  22/11/2001

  غزة  سنة 12 حممد نعيم األسطل 860
  غزة  سنوات  10 أنيس إدريس األسطل 861
  غزة  سنة 11 عمر إدريس األسطل 862
  غزة  سنة 12 حممد سلطان األسطل 863

  غزة  سنة 15 وائل علي رضوان 864  23/11/2001
  غزة  سنة 25 أحمد حممد احلناوي 865
  نابلس  سنة 21 حممد سامل سماعنة 866
  نابلس  سنة 20 حممد إبراهيم سماعنة 867
  نابلس  سنة 35 حممود أبو هنود 868
  نابلس  سنة 30 أيمن رشيد حشايكة 869
  نابلس  سنة 33 مأمون رشيد حشايكة 870

  بيت حلم  سنة 13 كفاح خالد عبيد 871  25/11/2001
  غزة  سنة 25 تيسير أحمد العجرمي 872  26/11/2001
  جنين  سنة 23  الكريم عمر أبو ناعسةعبد 873  27/11/2001

  جنين  سنة 21  مصطفى فيصل أبو سرية 874
  غزة  سنة 23 أسامة حممد حلس 875

  نابلس  سنة 80 إبراهيم موسى غلمي 876  28/11/2001
  نابلس  سنة 25 حسن تيسير زبيدي 877  29/11/2001

  طولكرم  سنة 37  رشاد عبد الرحمن مهنا 878
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  غزة  سنة 30 رامي منصور 879
___________  

    .مل يذكر املصدر العمر) *(
  

 

  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


