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الرقم السم العمر المنطقة التاريخ ملحظات

1 19 رامي محمد عصعوص جنين- مثلث الشهداء 01-12-01  .قضى بعد اصابته المباشرة في الراس من قبل الديايت السرائيليه التي كانت تقصف المنطقه

2 31 مازن ابراهيم يوسف النابلسي القدس 02-12-01
 كان يريد ايداع مبلغا من المال في البنك فقام الحارس باطلق النار عليه مدعيا بانة حاول سرقة

3 جهاد المصري 17 01-12-02 غزة- بيت لهيا
 قتل اسرائيلي. قاموا باشتباك مسلح بالقرب من مستوطنه ايلي سيناي بالقرب من بيت لهيا

.الثنان من حركه حماس

4 مسلمه ابراهيم العرج 20 غزة  

5 محمد صبحي سنجق 19 01-12-03 طولكرم- رامين .قامت قوات الحتلل بإطلق النار عليه بدم بارد واحتجزت جثمانه

6 35 يحيى احمد ابو عابد جنين- قباطيه 03-12-01
 قامت دبابة احتللية بإطلق النار عليه بدم بارد وهو في طريقه الى عمله عن طريق استهدافه

. اعين جنود الحتلل ومنعت سيارات السعاف من انقاذة حيث بقي ينزف امام

7 امجد عبد الرحيم الطوباسي 28 نابلس 03-12-01 .عيارات في الرأس أطلقها عليه جنود الحتلل عند قرية تل

8 محمد أبو مرسة 15 غزة 04-12-01
تمزق جسده الطاهر الى أشلء جراء القصف الهمجي السرائيلي لمدن قطاع غزة بطائرات الـ

9 محمد أحمد صيام 20 غزة 04-12-01 .والباتشي 16جراء القصف الهمجي السرائيلي لمدن قطاع غزة بطائرات الـ

10 خضر احمد حماد الدباري 21 غزة 05-11-01  . صوفيا القريب من رفح استشهد متاثرا بجراحة التي اصيب بها السبوع الماضي عن معبر

11 تاج الدين المصري 32 01-12-06 غزة- بيت لهيا 
 اصيب بجراح في البطن والساعد اليمن وتفجير في عظام الجمجمة مع خروج

 ويذكر بان. كامل للمخ إلى الخارج خلل اجتياح قوات الحتلل السرائيلي لشمال بيت لهيا
.الحتلل استهدفة حيث وجد في جسمة اكثر من ستة رصاصات 

12 لؤي سليم مسحل 23
رام ال-دير غسانة  07-12-01 .واحتجزت جثتيهما. أطلقت عليهم قوات الحتلل النار بدم بارد غرب سلفيت

13 عايد أحمد عليان مسحل 24

14 24 خليل عبد الفتاح ابو شاويش غزة- رفح 08-12-01  حيث اصيب في الراس واليد من جراء 4/12/01توفي متاثرا بجراحة التي اصيب بها بتاريخ 



15 مروان صبحي جميل ابو مؤنس 36 جنين- عرابه 09-12-01
 اصيب بعيار ناري في منطقة اعلى الصدر من قناص اسرائيلي تعمد اطلق النار على المركبه

 .العمومية التي كان يقودها وبها ركاب

16 عدنان جمعه 24

طولكرم- بيت ليد 09-12-01
. قضوا عندما قامت المروحيات- من عناصر الشرطه الفلسطينيه برتبه ما بين رقيب ورقيب اول  
 والمدفعيه السرائيلييه بقصف السيارات التي كانوا يستقلونها واطلق النار على الهالي في عده

17 احمد سميح كوع 21

18 منيف حلمي حماده 20

19 سعيد عبد الفتاح دريدي 22

20 برهان إبراهيم الهيموني 3
الخليل 10-12-01

 تحولت اجسادهم الى اشلء عندما قامت قوات الحتلل باطلق صاروخين من طائرات
 الباتشي مستهدفه كادرا من حماس حيث اخطات الصواريخ الهدف واصبت سياره مدنيه

21. استشهد برهان بينما كان في حضن والده الذي بترت الصواريخ ساقيه شادي أحمد عرفة 13

22 محمدعبد القادر جميعان 25

غزة- النصيرات 11-12-01

 اطلقت قوات الحتلل النار عليهما وهما في سياره رينو بيضاء عندما كانا يسلكان طريق
 وأكد رجال السعاف الذين هبوا لسعاف الشهيدين أن الجنود

 السرائيليين منعوهما من القتراب من الشابين الجريحين لمدة تزيد عن ساعة ونصف، بقي
خللها الثنان خللها ينزفان حتى توفيا

23 محمد خليل أبو مراحيل 26

24 21 ياسر حسن أبو ناموس

01-12-12 غزة- خانيونس  .حصيله الغارات التي شنتها قوات الحتلل على الحي النمساوي في مدينه خانيونس
25 31 سعيد أبو ستة

26 18 إبراهيم العصار

27 فضل محمد ابو عبيد 25

28 حياه اسعد الهيثم 46 غزة 13-12-01 .نتيجة للقصف الحتللي العنيف بطائرات الباتشي والذي استمر أكثر من خمسة ساعات

29 احمد الدميسي 26 01-12-13 رام ال- الطيره .خلل قصف وتوغل قوات الحتلل لمنطقة البيرة في محافظة رام ال

30 رامي صلح زعرب 13 01-12-13 غزة- رفح .استشهد وهو صائم جراء إطلق النار عليه من قبل قوات الحتلل وهو يلعب أمام منزلهم

31 احمد خميس المصري 15 01-12-13 غزة- خانيونس .رصاصة في القلب عندما أطلقت قوات الحتلل نيران رشاشاتها باتجاه المواطنين

32 23 اسعد مصطفى ابو تركي
الخليل 14-12-01  .اصيبا خلل اشتباك مع القوات السرائيلييه في منطقه فرش الهوى غرب مدينه الخليل 

33 27 محمد ابو سنينه عبد الباسط



34 رزق شعبان ابو خديجه 30

 رام ال- سلفيت

14-12-01
 مجزرة في. ( اصيب في الراس والرقبه خلل اقتحام قوات الحتلل للمدينه

35 جواد احمد الدمس 27 14-12-01
 استشهد خلل توغل القوات السرائيليه في المدينه وارتكابهم مجزرة راح صحيتها

)مجزرة في سلفيت

36 ضياء نبيه المرداوي 20 14-12-01 )مجزرة في سلفيت. ( اصيب في الراس والبطن خلل اقتحام قوات الحتلل للمدينه

37 خالد يعقوب ابو يعقوب 20 كفل حارس 14-12-01 )مجزرة في سلفيت

38 محمد عبد العزيز عاشور 20 غزة 14-12-01
 اصيب بتهتك شديد في الجمجمه واصابات في الصدر والطراف خلل

)مجزرة في سلفيت

39 اسعد ابو عطايا 23 غزة- رفح 14-12-01 )مجزرة في سلفيت

40 عماد الدين العمراني 19 غزة- الشجاعيه 14-12-01 .أصيب بعدة طلقات نارية احتللية في الصدر والبطن والطراف

41 28 احمد محمود البسيوني

غزة- بيت حانون

15-12-01 خلل عملية توغل واسعة في شمال قطاع غزة

42 17 محمود محمد احمد 15-12-01

 أصيب كل منهم بعيارات نارية من النوع الثقيل في الرأس خلل توغل قوات الحتلل
واجتياحها لمنطقة بيت حانون ووصولها الى مشارف تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا

43 يوسف شوقي النجار 11 15-12-01

44 عمار محمد الغليظ 16 15-12-01

45 مسعد عبد ربه داوود 21 غزة- رفح 15-12-01
 تعرض للتنكيل من قبل جنود الحتلل وظهرت على جثمانه آثار التعذيب وضرب ببلطة أو

 فأس على رأسه وحروق في الجزء السفلي من الجسم إضافة الى إصابته بعدة رصاصات في

46 ياسر سامي الكسبه 11 القدس- قلنديا 16-12-01
 خلل المواجهات التي جرت على مدخل 8/12/01متأثرا\ بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 

47 محمد جمعان حنيدق 12 غزة- خانيونس 16-12-01
 وكان الشهيد حنيدق يلهو قرب حاجز التفاح عندما اطلق عليه الصهاينة امس الجمعة قناص

 صهيوني حاقد عيار ناري أصاب قلبه مباشرة مما ادى الى استشهاده على الفور فيما اصيب ابن
عاما ودخل في حالة موت سريري

48 منجد محمد سلمان 20 نابلس-قريه قوصين  16-12-01 أطلقت عليه قوات الحتلل النار خلل قيامه بواجبه بحفظ النظام فاستشهد وأصيب زميل آخر

49 وسام محارب 27 غزة- خانيونس 16-12-01
 خلل القصف السرائيلي لمدينه 11/12/01استشهد متاثرا بجراحة التي اصيب بها بتاريخ 



50 بلل حسونه 17 غزة 16-12-01
 اعلن ناطق بلسان الجيش السرائيلي ان قوة اسرائيليه قتلت شابا فلسطينيا بالقرب من مستوطنات

 .غوش قطيف بعد ان حاول اقتحام السياج المني وعثر بحوزته على قنابل يدويه وسترة واقيه

51 محمد جميل حسن فرج 28 طولكرم 16-12-01
 داخل الخط الخضر بالقرب من حاجز الطيبه جنوبي" اشعار افرايم

 .وتزعم سلطات الحتلل بانه كان في طريقه لتفجير نفسه داخل اسرائيل

52 يعقوب فتحي ادكيدك 28 01-12-17 الخليل

53 ذيب أسعد الصراوي 37
نابلس 20-12-01

 كانت قوات الحتلل اطلقت النار بكثافة باتجاه المواطنين قرب حاجز لقوات البحرية في منطقة
 تل التي أعادت قوات الحتلل اقتحامها مساء اليوم بعد ساعات قليلة من إعلن الحتلل

54 محمد سعيد هواش  

55 وسام مجدي محارب 27 غزة 22-12-01
 حين قصفت 12/12/2001استشهد متأثرا\ بجروح أصيب بها في الصدر الرأس بتاريخ 

 .المروحيات السرائيلية منطقة المشروع النمساوي

56 22 جميل ابو عطوان 01-12-24 الخليل- دورا
 استشهد عقب اصابته في اشتباك مسلح مع مستوطن في 

57 50 وليد كمال السعدي جنين 26-12-01
 استشهد بينما كان موجودا داخل منزله عندما بدات مروحيات الباتشي باطلق النار من
 رشاشات ثقيله على متنها بشكل عشوائي حيث اصيب الشهيد بعده رصاصات في بطنه

58 23 محمود البرعي غزة- جباليا  28-12-01
  الحتلل عليه قذيفه مدفعيه حولت جسده الى اشلء حيث كان في طريقه للقيام

 .هذا ما اعلنته كتائب الجهاد السلمي مصادر اسرائيلييه ايضا

59 15 احمد محمد بنات

01-12-30 غزة

 قام جنود الحتلل فيه بدهس احدهم بادبابه. الشبان الثلثة وقعوا في كمين وقتلوا دون رحمة
  بالضافه الى اسرائيليه وتعذيب الخرين وهم احياء حتى الموت حيث قطعوا ساق احدهم

 ولم يتم دفنهم ال. وطبعا تم احتجاز الجثث لدى السلطات السرائيلييه
60 محمد احمد لبد 16

61 محمد عبد الرحمن المدهون 16

62 اسماعيل ابوالقمصان 28

غزة- بيت حانون 30-12-01 63 .وقعوا في كمين نصبه لهم جنود الحتلل- اعضاء في جناح المقاومه الشعبيه محمد صلح 27

64 27 علي مهنا


