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  شهداء االنتفاضة
  

  )4(قائمة بأسماء شهداء انتفاضة األقصى واالستقالل 

  )29/8/2001 حتى 16/4/2001من (
  

  
  طولكرم  سنة 19 باسل رفيق زهران 454  16/4/2001
  بيت حلم  سنة 17 رامي يحيى غريب 455  17/4/2001

  غزة  سنوات 9 براء جالل الشاعر 456 
  غزة  سنة 15 حمزة خضر عبيد 457 
  غزة  سنة 21 حممد رمضان املصري 458 

  غزة  سنة 25 ماضي خليل ماضي 459  22/4/2001
  غزة  سنة 14 مهند نزار حمارب 460  23/4/2001

  نابلس  سنة 18 عماد كامل الزبيدي 461 
  قلقيلية  سنة 27 إياد حممد هريش 462  24/4/2001

  غزة  سنة 40 يوسف حسين أبو حمدة 463 
  غزة  سنة 20 حماد أبو عويلةإبراهيم 464  25/4/2001

  غزة  سنة 22 ياسر حمدان الدباس 465 
  غزة  سنة 24 سعدي حممد الدباس 466 
  غزة  سنة 33 رمضان إسماعيل عزام 467 
  غزة  سنة 34 سمير صبري زعرب 468 

  غزة  سنة  40 هدانوعاطف أحمد 469  26/4/2001
  بيت حلم  سنة 34 عماد داود قراقع 470  28/4/2001
  رام الله  سنوات 3 مالك جمال بركات 471  30/4/2001

                                                            

   موقع السلطة الوطنية الفلسطينية يف اإلنترنت: املصدر :
http://www.minfo.gov.ps/issues/mlistc.htm   نشرت " راسات الفلسطينيةجملة الد"وكانت

  .ثالث قوائم يف أعدادها الثالثة السابقة
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  رام الله   سنوات 7 شهيد جمال بركات 472 
  غزة  سنة 17 حممد حممد أبو خالد 473 
  غزة  سنة  18 حمدي سليم املدهون 474 
  غزة  سنة 22 وائل خليل أبو حمسن 475 
  نابلس  سنة 23 جمال عبد الغني ناصر 476 
  رام الله  سنة 27 حسن حممد القاضي 477 
  غزة  سنة 57 حممد سليمان أبو جزر 478  1/5/2001
  غزة  سنة 17 حممود نمر عقل 479  2/5/2001
  بيت حلم  سنة 36 أحمد خليل إسماعيل 480  5/5/2001
  غزة  سنة 56 عبيد سلمى عريبان 481 
  بيت حلم  سنة 50 حممد إبراهيم عبيان 482  6/5/2001
  غزة  شهور 4 إيمان حممد حجو 483  7/5/2001
  اخلليل  سنة 22 مراد فايز الهروش 484 
  اخلليل  سنة 53 حممود حممد احلربيات 485 
  طولكرم   سنة 45 حسين خضر أبو تمام 486 
  غزة  سنة 17 هاشم سليمان اململوك 487  8/5/2001
  غزة  سنة 17 هيثم الداعور 488  10/5/2001

  غزة  سنة 27 خضر حسين جندية 489 
  غزة  سنة 16 حسام فواز طافش 490  11/5/2001

  غزة  سنة 18 كفاح خالد زعرب 491 
  جنين  سنة 25 معتصم أحمد الصباغ 492  12/5/2001

  جنين  سنة 25 عالم نصري اجلالودي 493 
  غزة  سنة 45 سليمان العاروقي 494 

  غزة  سنة 21 حممد حممود داود 495  13/5/2001
  غزة  سنة 18 حممد علي اخلالدي 496 
  غزة  سنة 22 أحمد زقوت 497 
  غزة  سنة  22 أحمد يونس أبو مصطفى 498 
  غزة  سنة 18 صالح أبو عمير 499 
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  غزة  سنة 26 حممد يوسف القصاص 500  14/5/2001
  غزة  سنة 17 حممد جهاد عبد ربه 501  15/5/2001

  نابلس  سنة 18 برهان فهيم الشخشير 502 
  رةالبي  سنة 27 عبد اجلواد إبديح شحادة 503 
  غزة  سنة 29 عرفات طالل أبو كويك 504 
  غزة  سنة 35 عبد احلكيم املناعمة 505 

  غزة  سنة 15 حممد حسن سليم 506  16/5/2001
  طولكرم  سنة 21 حممود أحمد مرمش 507  18/5/2001

  رام الله  سنة 27 إسماعيل أبو رفيع 508 
  نابلس  سنة 22 نصري ناصر حسن 509 
  نابلس   أيمن خليل معروف 510 
  نابلس   فادي أحمد حامد 511 
  نابلس  سنة 27 معتز ناجح اخلطيب 512 
  نابلس   فارس أحمد 513 
  نابلس  سنة 21 خالد عقاب صبيح 514 
  نابلس   أحمد صادق اخلضر 515 
  نابلس   وائل خضر معايل 516 
  نابلس  سنة 25 رامي عزت ياسين 517 
  نابلس  سنة 29 وائل عوض أبو خضر 518 
  طولكرم  سنة 22 نبيل عصام إسماعيل 519 
  جنين  سنة 28 رفعت ربايعة 520 

  نابلس  سنة 20 همام سليم عبد احلق 521  19/5/2001
  نابلس  سنة 22 فهد بني عودة 522 
  غزة  سنة 30 تيسير عوض العرعير 523 
  جنين  سنة 35 فواز عيسى الدمج 524 

  يةقلقيل  سنة 22 حممد أحمد جمد 525  21/5/2001
  غزة  سنة 35 أحمد العجمي 526 
  غزة  سنة 43 حممد أبو خوصة 527 
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  رام الله  سنة  21 خالد عبد ربه األسطل 528  22/5/2001
  رفح  سنة 15 عالء عادل البوجي 529  24/5/2001

  رفح  سنة 18 شادي كمال صيام 530 
  غزة  سنة 22 حسين حسن أبو نصر 531  25/5/2001

  جنين  سنة 21 أسامة نمر درويش 532 
  جنين  سنة 22 عالء هالل صباح 533 
  نابلس  سنة 24 عزام مزهر 534 

  غزة  سنة 19 إسماعيل عرفات عاشور 535  28/5/2001
  غزة  سنة 19 عبد الله علي العصار 536 
  أريحا  سنة 19 أحمد حسين حليلة 537 

  القدس  سنة 17 أحمد صالح أبو حلو 538  31/5/2001
  جنين  سنة 22 اتبكر جمعة زياد 539 
  غزة  سنة 13 خليل نعيم عفانة 540  1/6/2001
  رام الله  سنة 32 زياد حممود أبو عيد 541  3/6/2001
  رام الله  سنة 38 عايد حممود أبو عيد 542 
  القدس  سنة 34 مازن لطفي اجلوالين 543 
  طولكرم  سنة 27 أشرف حممود بردويل 544  7/6/2001
  زةغ  سنة 17 خالد طنطاوي 545 
  سلفيت  سنة 46 جميل قاسم الترك 546 
  اخلليل   باجس عبد احلميد سليمية 547 
  غزة  سنة 17 حكمت عطا الله املالحلة 548  9/6/2001
  غزة  سنة 65 سلمية املالحلة 549 
  غزة  سنة 65 نصرة سامل املالحلة 550 

  غزة  سنة 18 حممد عبد الرحمن الكردي 551  10/6/2001
  طولكرم  سنة 44 عوضصبري أمين 552 

  رام الله  سنة 20 نسيم ناصر اآلغا 553  11/6/2001
  اخلليل  سنة 42 عوين عبد الرؤوف احلداد 554  13/6/2001
  بيت حلم  سنة 32 حسن أبو شعيرة 555  14/6/2001
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  غزة  سنة 12 سليمان سامي املصري 556  16/6/2001
  غزة  سنة 12 علي مراد أبو شاويش 557  17/6/2001
  غزة  سنة 16 عادل حسين املقنن 558  18/6/2001

  قلقيلية  سنة 81 أحمد حممود عوض 559 
  قلقيلية  سنة 70 فاطمة عليان أبو خردة 560  19/6/2001
  رام الله  سنة 30 جمال حممد نافع 561  20/6/2001
  غزة  سنة 27 إسماعيل بشير املعصوابي 562  22/6/2001
  غزة  سنة 22 مهند جمال سويدان 563  23/6/2001
  نابلس  سنة 29 أسامة فتحي جوابرة 564  24/6/2001

  غزة  سنة 24 حممد وليد حمدان 565 
  غزة  سنة 17 حممود مصطفى إمطير 566  26/6/2001
  غزة  سنة 64 فاطمة حسن الشرايف 567  30/6/2001
  جنين  سنة 32 حممود موسى حالجنة 568  1/7/2001
  نجني  سنة 32 جمال ضيف الله ثلجية 569 
  نابلس  سنة 25 سامح نوري أبو حنيش 570 
  نابلس  سنة 27 وليد صدقي بشارات 571 
  نابلس  سنة 28 حممد أحمد بشارات 572 
  غزة  سنة 15 أحمد حممود ياسين 573 
  نابلس  سنة 37 رضوان إبراهيم إشتية 574  2/7/2001
  قلقيلية  سنة 39 جميلة سامل أبو شهاب 575 
  رام الله  سنة 55 ميميمريم إبراهيم الت 576 
  غزة  سنة 14 مراد جميل املصري 577  4/7/2001
  رام الله  سنة 39 ناصر لطفي عابد 578  5/7/2001
  غزة  سنة 11 خليل إبراهيم املغربي 579  7/7/2001
  غزة  سنة 25 نافذ عايش النذر 580  9/7/2001
  جنين  سنة 49 حممد خليفة 581  10/7/2001
  اخلليل  سنة 40 ي اجلبارينرسمية عل 582  11/7/2001
  غزة  سنة 21 حممد عطا أبو فياض 583  12/7/2001
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  طولكرم  سنة 26 فواز بشير بدران 584  13/7/2001
  غزة  سنة 23 عاطف حممد طافيش 585 

  جنين  سنة 21 نضال مصطفى شادوف 586  16/7/2001
  بيت حلم  سنة 19 إبراهيم حممد الوهادنة 587 
  بيت حلم  سنة  23 ويسامل طالب الدرعا 588 

  اخلليل  سنة 14 طارق جواد أبو الضبعات 589  17/7/2001
  بيت حلم  سنة 45 عمر أحمد سعادة 590 
  بيت حلم  سنة 52 إسحق أحمد سعادة 591 
  بيت حلم  سنة 28 حممد صبري سعادة 592 
  بيت حلم  سنة 32 طه عيسى العروج 593 

  اخلليل  شهران  الرضيع ضياء مروان الطميزي 594  19/7/2001
  اخلليل  سنة 20 حممد موسى الطميزي 595 
  اخلليل  سنة 23 حممد حلمي الطميزي 596 

  اخلليل  سنة 35 رجائي أبو رجب التميمي 597  20/7/2001
  غزة  سنة 48 يحيى صبحي الداية 598  21/7/2001
  غزة  سنة 15 رفعت صابر النحال 599  23/7/2001

  جنين  ةسن 26 مصطفى يوسف ياسين 600 
  نابلس  سنة  38 صالح نور الدين دروزة 601  25/7/2001
  سلفيت  سنة 67 فتحي حممد العامل 602  28/7/2001
  نابلس  سنة 30 عبد الرحمن إشتيوي 603  29/7/2001

  نابلس   سنة 28 حكمت عبد الكريم حماد 604 
  نابلس  سنة 32 ماهر أحمد جوابرة 605 
  لسناب  سنة 20 حممد طايع قاسم 606 
  نابلس  سنة 25 أمين حممد حافظ باليطة 607 
  نابلس  سنة 27 منير مصطفى صالح باليطة 608 

  نابلس  سنة 42 جمال منصور 609  31/7/2001
  نابلس  سنة 43 جمال سليم 610 
  نابلس  سنة 27 عمر منصور 611 
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  نابلس  سنة 25 عثمان قطناين 612 
  نابلس  سنة 32 فهيم دوابشة 613 
  نابلس  سنة 26 البيشاويحممد 614 
  نابلس  سنوات 6 بالل عبد املنعم خليل 615 
  نابلس  سنوات 9 أشرف عبد املنعم خليل 616 
  غزة  سنة 20 حممد أسعد احلسنى 617 
  غزة  سنة 23 حمودة نصري املدهون 618 
  اخلليل  سنة 33 حممد بدوي الشرباتي 619  1/8/2001
  نابلس  سنة 23 فراس سليم عبد احلق 620  2/8/2001
  طولكرم  سنة 21 عامر منصور احلضيري 621  5/8/2001
  طولكرم  سنة 25 مهدي حممد مزيد 622 
  القدس  سنة 30 علي إبراهيم اجلوالين 623 
  نابلس  سنة 23 أشرف حممد السيد 624  8/8/2001
  جنين  سنة 21 عز الدين شهيل املصري 625  9/8/2001
  غزة  سنة 27 ماهر حممد عفانة 626  10/8/2001

  غزة  سنة 20 حممد رمضان السقا 627 
  غزة  عامان أزهار سعيد أبو شلوف 628  11/8/2001
  اخلليل سنوات 10  صابرين عبد الكريم أبو سنينة 629  12/8/2001

  جنين  سنة 27 حممد حممود نصر 630 
  رام الله  سنة 20 ناصر إسماعيل أبو زيدية 631  13/8/2001
  نابلس  سنة 20 اغب العفوريشادي ر 632  14/8/2001
  اخلليل  سنة 25 عماد سليمان أبو اسنينة 633  15/8/2001
  نابلس  سنة 47 كمال سعيد مسلم 634  16/8/2001

  نابلس  سنة 30 إبراهيم احلبيشة 635 
  غزة  سنة 29 عبد الرحمن أبو بكرة 636  18/8/2001
  غزة  سنة 14 حممد صبحي أبو عرار 637  19/8/2001

  غزة  سنة 32 أبو زيدسمير 638 
  غزة  سنوات 6 سليمان سمير أبو زيد 639 
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  غزة سنوات 10 إيناس سمير أبو زيد 640 
  سلفيت  سنة 39 صبحي سعيد أبو الوي 641 
  نابلس  سنة 32 صالح سعيد زيدان 642 

  نابلس  سنة 28 ياسر جمعة البدوي 643  20/8/2001
  بلسنا  سنة 15 حممود حسني العجوز 644  22/8/2001

  نابلس  سنة 22 عاهد حممود هندية 645 
  نابلس  سنة 22 حكم جمال شحادة 646 
  نابلس  سنة 25 فادي إبراهيم سماعنة 647 
  نابلس  سنة  30 زاهر فوزي إسماعيل 648 
  غزة  سنة 20 بالل عدنان الغول 649 
  غزة  سنة 23 حممود عمر جاسر 650 

  ةغز  سنة 12 حممد جابر زعرب 651  23/8/2001
  اخلليل  سنة 64 نهاد عبد اجلابر جابر 652  24/8/2001
  القدس  سنة شمس إبراهيم عطا 653  25/8/2001

  غزة  سنة 24 هشام موسى أبو جاموس 654 
  غزة  سنة 26 أمين حممد أبو حطب 655 

  غزة  سنة 18 إبراهيم حممد شرف 656  26/8/2001
  غزة  سنة 28 عالء أبو بكرة 657 

أبو علي (طفى الزبري مص  658  27/8/2001
 )مصطفى

  رام الله  سنة 62

  بيت جاال  سنة 26 حممد مرزوق سمور 659  28/8/2001
  غزة  سنة 17 تامر رياض زعرب 660 
  اخلليل  سنة 30 رياض أبو زينة 661 

  اخلليل  سنة 38 عبودي كامل الدبابسه 662  29/8/2001
  القدس  سنة 26 حيدر جدوع اخلطيب 663 
  غزة  سنة 26 ان احلمرانحممد سليم 664 
  طولكرم  سنة 19 عماد سليم هزاهزة 665 
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  2001سبتمبر /أيلول 12
 

 

  صدر حيثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية
  

  قول يا طير
  نصوص ودراسة

  يف احلكاية الشعبية الفلسطينية

  إبراهيم مهوّي وشريف كناعنه
  

 دوالرات 10    صفحة    397



 

 
 

  

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  
 


