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اخت�صروا الكالم بوقفة العز وال�شهادة
} ماجد حنا
ماذا عسانا أن نقول في وداع األبطال ،الشهيد الرفيق
سامي سعادة والشهيد الرفيق عبد العزيز الهالل!
أي كلمات يمكن قولها ،بمن اختصروا ك�� ّل الكالم
ّ
بوقفات العز والبطولة والعنفوان.
ل��ك��م ي��ا رف��ق��ائ��ي تشهد ال��م��واق��ع ،وب��اس��م��ك��م تهتف
الميادين ،وي��ردّد التراب ال��ذي من أجله بذلتم الدماء،
إنكم من فرسان النهضة القومية ،أقبلتم على الموت،
وأن��ت��م المؤمنون ب���أنّ ال��م��وت ف��ي سبيل ال��ح��ق طريق
للحياة.
رف��ق��اؤك والمواطنون يا حضرة ناظر التدريب ،يا
رف��ي��ق س��ام��ي ،ي��ش��ه��دون أن��ك ف���ارس م��ق��دام ،مناقبي،
ومتم ّرس في فنون القتال دفاعا ً عن األرض واإلنسان،
وأن��ت المتز ّود بمبادئ قومية ي��زول الكون وال تزول
وب��إي��م��ان يحفظ ال��ك��رام��ة ،وم��ع��رف��ة ت��م��يّ��ز ب��ي��ن الحق
والباطل ،ما جعل مسيرتك حافلة بالعطاء ،تنشر مبادئ
النهضة بين أبناء جلدتك ،بوعي عميق ،حمل الكثيرين
م ّمن سمعوك إل��ى رح��اب النهضة ،ومسيرتك حفلت
بالتضحيات حتى أعدت وديعة الدم.
عرفناك جيدا ً في مسيرة النضال القومي ،مسؤوالً
يتح ّمل األع��ب��اء بك ّل إخ�لاص وال��ت��زام .لم ت��ت��وانَ يوما ً
ع��ن واج���ب أل��ق��ي على ع��ات��ق��ك ،وف��ي المهمات ل��م تقف
ف��ي ال��ص��ف��وف الخلفية ،ب��ل كنت ف��ي الطليعة ف��ي ك ّل
المواجهات المصيرية.
ارتقيت شهيدا ً ي��ا رفيقي ،وف��ي ز ّوادت���ك فيض من
عطاء ،فأمثالك ال تنضب ينابيعهم ،وال يستكينون إال
إذا ارتقوا سلّم المجد ،وها أنت ارتقيته قبل أن يكتمل
ال��ن��ص��ر ال��م��ع��ق��ود للقوميين االج��ت��م��اع��ي��ي��ن ،والجيش
السوري وأحرار األمة.
ت��ش��ه��د ل���ك ح���م���ص ،وت��ش��ه��د ل���ك ق���راه���ا وبلداتها
ودس��اك��ره��ا ،ويشهد جسر ال��ش��غ��ور على بطوالتك،
ومواقفك العابقة بالشجاعة واإلقدام.
وأن��ت يا رفيق عبد العزيز ،يا من سطرت المالحم
وأن���ت ت��خ��وض معترك المواجهة ض�� ّد ق��وى اإلره���اب
والتطرف على جبهات الحصن ،النبك ،صدد ،الزارة،
ك��س��ب ،م����ورك ،وج��س��ر ال��ش��غ��ور .ف��ك��م ك��ن��ت مقداما ً
وشجاعا ً ومتفانياً.
تشهد لك مدينة حلب وك�� ّل ق��راه��ا ،أن�� َك ذاك الشاب
ال��واع��د المتقد ح��م��اس��ا ً وع��ن��ف��وان��اً ،وال��م��ت��ز ّود بإيمان

ديب

سمعان

عباس

الحسنية

وهذا االنتماء يجعله يعطينا هذه الصورة
العظيمة ب��أنّ الوطن أغلى وأثمن من أيّ
شيء آخر في الحياة.
وختم راجيا ً أن يت ّم نقل هذه الصورة إلى
العالم كله ،ليعرف الجميع أننا لن نتغيّر
ولن نتبدّل ،ولن نغيّر من عالقتنا ،من فهمنا
وإدراكنا النتمائنا لوطنيتنا ،إال من خالل أن
نكتب دائما ً للتاريخ وللعالم بدمائنا صورة
الحياة التي نعيشها ،وال��ت��ي ه��ي أثمن
وأجمل وأحلى بكثير من أيّ تفرقة يمكن
أن تكون ،وهذا المشهد اليوم قدّم لنا درسا ً
عظيما ً في الشهادة وفي الحياة الحقيقية،
وآمل أن نكون أوفياء لهذا العمل العظيم.

أن ينفقوا المليارات لدعم المقاومة ض ّد
االحتالل الصهيوني ينفقونها لتدمير سورية
حجرا ً وبشراً.
وشدّد على أنّ مسيرة النضال والشهادة
ل��ن تتوقف باستشهادكما ،فهي مسيرة
مستم ّرة قدّمت آالف الشهداء وستقدّم المزيد
المزيد ،ألنّ قرارنا أن نبقى مقاومين ،ندافع
ع��ن وج��ودن��ا ف��ي مواجهة ال��م��ؤام��رة التي
تستهدف وجود أمتنا.
وختم الحسنية قائالً :باسم رئيس الحزب
والقيادة الحزبية أتقدّم من أهل الشهيدين
سامي وعبد العزيز بأح ّر التعازي ،وعهدنا
أن نستم ّر على نفس الخطى ،ونفس الطريق،
وسيبقى هتافنا لتحي سورية.
كما نحيّي أرواح الشهداء في الجيش
السوري ،والمقاومة ،والدفاع الوطني ،وك ّل
مقاتل في سبيل قضية أمتنا وع ّزتها.
وأنتم يا رفقائي الشهداء ستبقون أغنية
نردّدها ...أنتم من وهبتكم دماءكم من أجل
وقفة العز ،نعاهدكم أننا لن نتنازل عنها،
وأننا باقون في ساح الصراع حتى تحقيق
االنتصار.

وفاعليات شعبية.
وجرت مراسم وداع الشهيد أمام مكتب
وحمل النعش على أكف ثلة من
المنفذيةُ ،
رفقاء الشهيد ،وتقدّم الموكب حملة األعالم
األكاليل باتجاه مدافن البلدة ،حيث أدّيت
التحية الحزبية للشهيد ووري الثرى.
وألقى ناظر التربية والشباب في منفذية
سليمة سومر شقرة كلمة تحدّث فيها عن
مناقب الشهيد وبطوالته ،مؤكدا ً أنه سار
على درب المعلم الزعيم أنطون سعاده في
سبيل تحقيق النهضة والنصر.

كلمة أصدقاء الشهيد فألقاها الشاعر حسان
بسطاطي ال��ذي رث��اه بقصيدة وجدانية
مؤثرة.

كلمة عميد اإلذعة

والقى عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية
كلمة م��رك��ز ال��ح��زب واستهلها مخاطبا ً
الشهيدين بالقول :أيها األبطال ،أيها الشباب
في مقتبل العمر اقتحمتم الموت ألجل أن
تحيا سورية ...أنت يا حضرة الناظر ،يا
ّ
تبشر
من آمنت بالعقيدة القومية ،ورحت
بها ،وتنشرها في حمص ،عندما ّ
حق الدفاع
عن سورية كنتَ من أول المقاومين الذين ال
يهابون الموت ،ومثلما كنت فاعالً وحيويا ً
في نشر تعاليم النهضة ،كنت ق��دوة في
الميدان حتى فزت بالشهادة ،فما أحوجنا
إليك مثقفا ً ومناضالً مقداماً.
وأنت يا رفيق عبد العزيز ،يا من تنقلت
بين المواقع في مواجهة اإلره����اب ...من
صدد إلى حمص ،إلى الحصن ،إلى كسب
لتظفر بالشهادة على أرض أريحا فتر ّد لألمة
وديعتها.
وأكد الحسنية أنّ قرار الحزب السوري
القومي االجتماعي بالقتال والمقاومة ،ال َزم
نشأته ،وكما لبّى القوميون ن��داء الواجب
وقاتلوا العدو اليهودي في فلسطين المحتلة،
وارت��ق��ى منهم ش��ه��داء ،يلبّون اليوم نداء
الواجب ويقاتلون المجموعات اإلرهابية
المتطرفة المرتبطة بالعدو اليهودي دفاعا ً
عن أرضنا وحقنا ووجودنا.
وقال :نحن نقاتل اإلرهاب والتطرف من
أجل وحدة المجتمع ،وها هو المشهد اليوم
يؤكد هذه الحقيقة ،بهذا الحضور المتن ّوع
يجسد وحدة مجتمعنا.
الذي
ّ
وتابع :في وداع الشهداء نؤكد االستمرار
على خط النضال ،من أجل سورية األمة،
ألنّ ك ّل ما يجري هو لتدمير سورية وتفتيتها
ولحماية أمن «اسرائيل» ،بأدوات اإلرهاب
وبالمليارات التي ُتدفع من عربان النفط.
وأردف ق��ائ�لاً :ها هي «إسرائيل» تقتل
الفلسطينيين أط���ف���اال ً ون���س���ا ًء ورج����اال ً
وتش ّردهم ،وته ّود القدس ،وتد ّمر المساجد
والكنائس ،وال نرى «نخوة» عربية تنتصر
لفلسطين ولشعبنا ف��ي فلسطين .وب��دل

موكب الشهيد
عبد العزيز الهالل إلى السلمية

وبعد انتهاء مراسم التشييع في حمص
انتقل موكب الشهيد عبد العزيز الهالل
إلى مدينة السلمية ،حيث أقيم له تشييع
حاشد ،شارك فيه عضو المكتب السياسي
منفذ عام سلمية عدنان ضعون وأعضاء
هيئة المنفذية وأعضاء في المجلس القومي
ومسؤولو الوحدات الحزبية ووفود قومية
وشعبية من متحدات سلمية ،السقيلبية،
م���ح���ردة ،م��ص��ي��اف ،ح��م��ص وال�لاذق��ي��ة،

 ...وموكب الشهيد
سامي سعادة الى كفرون

وت��وج��ه موكب الشهيد سامي سعادة
إلى بلدة كفرون سعادة ،وهناك أقيم تأبين
للشهيد في كنيسة السيدة ـ كفرون سعادة،
حضره الع ُمد زي��اد معلوف ،عبد الباسط
عباس ،نهاد سمعان وبشار يازجي ،عضوا
المجلس األعلى بشرى مسوح ،ود .صفوان
سلمان ،هيئة منفذية حمص ،المنفذون
العامون في الالذقية وصافيتا والحصن:
فريد مرعي ،اسكندر كباس ،وغطفان عبّود،
وأعضاء هيئات المنفذيات ،وحشد كبير من
القوميين والمواطنين ورجال الدين.
ت��رأس القداس مطران أبرشية الالذقية
المارونية أنطون شبير يعاونه لفيف من
الكهنة ،بحضور االرش��م��ن��دري��ت الياس
عبدوكا من أبرشية حمص للروم األرثوذكس
ممثالً مطران حمص جاورجيوس ابو زخم.
بعد القداس ألقيت كلمات استهلت بكلمة
ناظر المالية في منفذية صافيتا نبيلة صباغ
التي تحدّثت عن مآثر الشهيد وتضحياته،
ثم ألقى الشاعر مازن ابراهيم قصيدة ،أما

كلمة عميد التربية

وألقى عميد التربية والشباب عبد الباسط
عباس كلمة مركز الحزب وقال فيها :نحن
حزب يفتخر ويعتز بشهدائه وبك ّل شهداء
األمة وأحرارها الذين يقدّمون التضحيات
في معركة المصير القومي ،ض ّد االحتالل
واإلره���اب ،ألننا ح��زب النهضة القومية،
حزب المقاومة والصراع والشهداء ...لنا
إيمان يزول الكون وال يزول.
وقال عباس :نعاهد شهيدنا البطل سامي
سعادة على االستمرار في مسيرة الصراع
وال��م��ق��اوم��ة ،حتى القضاء على اإلره��اب
والتطرف .فالمعركة التي نخوضها معركة
وج��ودي��ة ب��ام��ت��ي��از ،معركة وح���دة األم��ة
وتماسكها في مواجهة ك ّل مشاريع التقسيم
والتفتيت والتجزئة ،وأنتم أيها القوميون
االجتماعيون مطالبون أكثر من أيّ يوم
مضى بمزيد من النضال والتضحية واإليمان
الصلب ألنكم الرقم الصعب في تقرير مصير
األمة والوطن.
وت��اب��ع ع��ب��اس« :ش��ه��داؤن��ا ه��م طليعة
انتصاراتنا الكبرى» ،والدماء التي قدّموها
في سبيل الدفاع عن بالدنا وشعبنا ،تزيدنا
عزما ً وإصرارا ً على استكمال مسيرة الجهاد
والمقاومة.
وقال :نحن اليوم نخوض حربا ً ضروساً،
حربا ً مصيرية ض� ّد هجمة كونية شرسة
تحتشد فيها دول غربية وإقليمية وعربية
إلى جانب «إسرائيل» ،وإرهابيون من ك ّل
أصقاع العالم ،بهدف ضرب مكامن القوة
في أمتنا ،وتفتيت بالدنا ونهب ثرواتها
وخيراتها وتدمير حضارتها.
إننا نواجه عصر السفاحين الجزارين،
والعثمانية ال��ج��دي��دة ،ال��ت��ي تمثل عهد
االنحطاط األخالقي والقيمي على المستوى
العالمي.
وفي هذه المواجهة ،نحن مؤمنون «بأنّ
أزمنة مليئة بالصعاب والمحن تأتي على
األم��م الحية ف�لا يكون لنا إن��ق��اذ منها إال
بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة».
وختم عباس كلمته بتوجيه التحية إلى
روح الشهيد سامي وإلى أرواح ك ّل شهداء
ال��ح��زب وال��ج��ي��ش ال��س��وري وال��م��ق��اوم��ة،
وللجرحى وك � ّل الذين يقاومون اإلره��اب
واالحتالل من أجل عزة سورية وعنفوانها.
ثم ألقى جرجس سعادة كلمة العائلة،
وفيها تحدث عن مزايا الشهيد مؤكدا ً على
االستمرار في مسيرة الشهيد.
وبعد التأبين أدّي��ت التحية الحزبية،
ووري الشهيد الثرى في مدافن العائلة.

نهضوي ،جعلك ق��دوة ألبناء جيلك ،حملتك شجاعتك
على ج��ن��اح البطولة ،فحلّقت ف��ي ف��ض��اءات الشهادة،
وارتقيت سلّم المجد بامتياز.
في وداع األبطال نؤكد أننا سننتصر مهما تكالبت
علينا األم��م التي تضخّ لقتالنا نفاياتها البشرية من
مشارق األرض ومغاربها.
فتحية لكما ،وأن��ت��م��ا م��ن سطر ح��ك��اي��ات ع��ز ومجد
وش ّرعتما الطريق الى النصر.
تحية لكما ولمن سبقكما على درب الشهادة ،الرفقاء
األع��زاء الذين يسكنون ك ّل لحظاتنا ،الشهداء األبطال
مسوح،
صبحي العيد ،محمد ع��واد ،حنا ك��رم ،حسام ّ
طوني الساحلي ،أيهم أحمد ،علي ضعون ،صالح عمام،
ابراهيم طباع ،فضل الله ف��ارس ،اي��اد القاموع ،أيمن
العلي ،ف��راس المحسن ،بشار شاهين ،ج��ود مخول،
طارق العيد ،عبدالله قيروز وسمير قناطري وشهداء
مجزرة كفرا وآخرين كثر إلى آخر حبات سبحة المجد.
ف��ي وداع��ك��م��ا ،منا العهد وال��وع��د أن��ن��ا م��اض��ون في
ال��ص��راع ،وف��ي معمودية ال��ع��ز واالب����اء ،حتى تحقيق
ت��ح��ري��ر األرض ك���� ّل األرض م���ن رج����س الصهاينة
وأعوانهم اإلرهابيين المتطرفين والعثمانيين الجدد
والعرب المتأسرلين.
اطمئنا يا سامي ويا عبد العزيز أنتما باقيان في ساح
الصراع ،مع القوميين االجتماعيين ،وهم يضغطون
على الزناد ...ويصونون أرضنا بالمهج والدماء حتى
تحقيق االنتصار.
اطمئنا فنحن ماضون في مسيرة مقاومة اإلرهاب
إلى جانب الجيش السوري البطل والدفاع الوطني وك ّل
القوى الشريفة ،ومن يظن أنّ الميدان يمكن أن يميل إلى
صالح المجموعات اإلرهابية والدول الداعمة لها ،فهو
مخطئ ومخطئ ومخطئ ،فللميدان أهله ،أما النفايات
البشرية المسماة «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» ستُكنس من
ب�لادن��ا ،هي والسفاح التركي المجرم ،وسيأتي يوم
يندحر فيه هذا السفاح عن لواء اإلسكندرون بساحله
وجبله .ولن يسعفه حلف شمال األطلسي ،وال عالقاته
الودية مع العدو «اإلسرائيلي».
أم��ة تنجب رج���االً أمثالكم فهموا ماضيها المجيد،
ووع���وا حقيقتها ،ويبذلون األرواح ف��ي سبيل عزتها
وحريتها ،لن تلحق بها الهزيمة ،ول��واء النصر معقود
لها ،طالما أنجبت رج��االً آمنوا بالموت طريقا ً للحياة
والعز.

�أهالي �شهداء مخيم بالطة
يوقعون بالروح والدم انت�صار ًا ل�سورية
بمناسبة الذكرى الثامنة واألربعين
للنكسة وقع ذوو شهداء مخيم بالطة،
وه��و أكبر مخيمات الضفة الغربية،
وأعضاء في اللجنة الشعبية للدفاع
عن سورية ،على بيان يؤكد انتصارهم
لسورية «في الحرب المعلنة عليها من
كثير من الدول الطامعة وعلى رأسها
دولة االحتالل اإلسرائيلي».
وجاء في البيان« :نكسة بعد نكبة،
ويت ّم احتالل كامل فلسطين الجغرافيا،
وأج����زاء م��ن ب��ع��ض دول ال��ط��وق...
هزيمة كشفت عن «جيوش عربية»
كانت القضية الفلسطينية في آخر
اهتماماتها ،لكنّ األمل سرعان ما توهّ ج
عندما ت��ص�دّت نخبة م��ن الفدائيين
الفلسطينيين ،وحققت االنتصار في
معركة الكرامة التي أع���ادت كرامة
األ ّمة.
بعد أن شكلت نكسة  1967مفصالً
هاما ً في قضية الصراع ض ّد المشروع
الصهيوني ،جدّدت في ضمير الشرفاء
من الفلسطينيين وال��ع��رب األم��ل في
هزيمة المشروع المضادّ ،ومواصلة
التصدّي والصمود والنضال ،وكانت
س��وري��ة ،ه��ي السند ف��ي ك�� ّل موقف
يصب في موضوع التحرير
فلسطيني
ّ
والعودة.
إننا الموقعون أدناه ذوو شهداء أكبر
مخيمات الضفة ،مخيم االنتفاضتين،
مخيم ص��ف��وة ال��ك��ف��اح الفلسطيني،
مخيم ب�لاط��ة ،وأع��ض��اء ف��ي اللجنة
الشعبية للدفاع عن سورية ،إذ نم ّر
على هذه الذكرى ،نستم ّد منها الق ّوة،
ون��ق��ف مدافعين ب��ال��روح وال���دم عن
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة في
ال��ح��رب المعلنة عليها م��ن كثير من
ال���دول الطامعة وعلى رأس��ه��ا دول��ة
االحتالل اإلسرائيلي ،من خالل أدواتهم
اإلره��اب��ي��ة والرجعية ،وألن��ن��ا ن��درك
يقينا ً أنّ هذه الهجمة الشرسة التي
تتع ّرض لها سورية العروبة يرعاها
الكيان الصهيوني الغاصب ،لكسر
ظهر قضيتنا الوطنية العادلة ،وألننا
ندرك أنّ وقوفنا مع الشعب والجيش
والدولة السورية الصامدة ،هو انتصار
ووق��وف إلى جانب حقنا في العودة
إلى قرانا ومدننا داخل وطننا المحت ّل،
وإل���ى ج��ان��ب القضية الفلسطينية،
وفلسطين.
إن��ه��ا م��ن��اس��ب��ة ل��ت��ذك��ي��ر المحت ّل
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��غ��اش��م ،كما ك�� ّل يوم
وساعة ،بأننا مستم ّرون في المقاومة،
نقاوم السيف بالدم ،والمخرز بالعين،
ونترحم على أرواح الشهداء األب��رار،
ّ
ونتم ّنى للجرحى والمصابين تمام
الشفاء.
في ذكرى النكسة ،ال نذرف دموعاً،
وال نشعر باليأس أو اإلح��ب��اط ،بل
نعتبرها م��رح��ل��ة ستنتهي عندما
نتمسك باألمل ،ونفعّ ل نضالنا لوجهته
الصحيحة.

المو ّقعون

وفي ما يلي تواقيع  200أسرة شهيد
وشهيدة في مخيم بالطة:
أحمد نضال محمد عيسى ،أمجد
سلمان حسن أبو سليم ،سميح محمود
داوود دياب ،حمزة علي حسين اسعد،
عبد الناصر جمعة عبد الرحيم ،أحمد
دي��اب محمد ق��زع ،حكم عبد الفتاح
محمد عيشة ،ن��اص��ر زه���دي محمد
خرمة ،محمد شحادة يوسف المغربي،
علي اسماعيل محمد مساعد ،رمضان

محمد عبد زي��ت��ون ،خالد رفقي عبد
القادر عميرة ،عثمان ادري��س يوسف
خ��روب ،هشام لطفي أبو مسلم ،عبد
الرحمن ربحي عبد الرحمن منصور،
عصام سليمان حسني صالح ،سحر
أحمد محمد جرمي ،ماجد خليل مفلح
أبو ذراع ،حسين محمد شتيوي أبو
حمدان ،محمود علي محمد أبو زور،
نظام ناصر عبد الرحمن أبو حويلة،
مسلم محمد مسلم ال��ن��ادي ،هشام
داهود اشتيوي أبو حمدان ،خالد حسن
عبد الرحمن ريان ،رشيد عطاالله حمد
ري��ان ،حاتم نمر أسعد كعبي ،ماجد
محمد أح��م��د س��وال��م��ه ،ن��اص��ر جمال
شحادة أبو ثابت ،سامر علي موسى
المصري ،وائل توفيق صالح درويش،
عبد الفتاح رسمي عبد الفتاح منصور،
حسني عبد ال��ل��ه ال��ل��ه��وان��ي ،محمد
محمود أحمد أبو ذراع ،محمد ابراهيم
محمد أبو زور ،محمد عبد الله محمود
جمال ،حسام نعيم حسن بخيت ،وائل
تيسير محمد ق��ط��اوي ،أمجد «أحمد
اك���رم» محمود أب��و عيسى ،عدنان
«محمد خيري» عزيز أسعد دويكات،
عيسى عبدالله شتيوي أب��و فاعور،
ف��راس خليل مصطفى زي��د ،شعبان
سعيد ع��ب��د ال��رح��م��ن س��ل��وم ،أحمد
محمود محمد مراحيل ،م��راد صالح
أحمد حسين شرايعة ،عزام عبدالفتاح
يوسف مزهر ،صالح سعيد صالح زيد،
ياسر جمعة عبد الرحمن بدوي ،حسني
مصطفى أبو ليل ،سمير مصطفى أبو
ل��ي��ل ،أح��م��د ف��خ��ري حسن حشاش،
محمد عبد الله سليمان مرسال ،خليل
محمد محمود ح���رب ،ص�لاح الدين
منصور فراج ،عماد سليمان عبد النبي
مغربي ،ليلى كمال محمد قطاوي ،كايد
خليل سالمة مصطفى ،محمود خليل
عبد طنطاوي ،رائد عبد الكريم فتوح
حجة ،كمال محمد محمود عوده ،بشير
محمد عبد الفتاح يعيش ،كاملة توفيق
ابراهيم قنديل ،معاوية محمدعلي
محمود بهنجاوي ،إياد سمير شتيوي
أبو حمدان ،عماد سليم عبد الرحمن
خطيب ،جهاد ابراهيم سعود طيطي،
مهند محمود ابراهيم أبو زور ،محمود
عبد الله سعود طيطي ،عالء سليمان
زه��دي مرشود ،محمد محمود عايش
مسعود ،ابراهيم ياسر ابراهيم ناجي،
كاملة محمد خليفة حشاش ،راضية
حسين سالم مرشود ،م��راد سليمان
زهدي مرشود ،غازي جمال جالل أبو
عبيه ،محمد اسماعيل حسن عطا الله،
يوسف ابراهيم حسين عطا الله ،عطا
ابراهيم محان سماحنة ،رامي خليل
ابراهيم بربري ،ري��اض ماهر محمد
سوالمة ،خالد خليل نبيل صوالحي،
إياد محمد محمود حرب ،سمر محمود
شرعب ،محمد محمود محمد مسيمي،
يوسف محمود خليل علوش ،أسيد
سليم محمد أبو الريش ،عامر عوض
محمد علي بهنجاوي ،أح��م��د خالد
محمد رضا خطيب ،عامر شاكر عبد
اللطيف أب��و ع��ي��اش ،ف��ارس صفوت
خليل العاصي ،محمد شكري خليل
العاصي ،محمد أحمد نصر عيسى،
بهاء جابر محمد زبيدي ،زياد سمير
أبو حمدان ،زياد ابراهيم محمد خالد،
محمد نظمي محمود حشاش ،سامر
سليمان محمد أبو عصب ،علي حسن
جمعة حشاش،
ري��اض سعيد علي ش�لال ،محمد
زهير محمود عويص ،محمد أشتيوي

صالح أبو محسن ،أحمد ناصر محمد
ع��اب��د ،غسان محمود عبد الله عبد
القادر ،خالد ماهرمحمد زكي ولويل،
زه��ي��ر م��ح��م��ود أح��م��د ع��وي��ص ،زك��ي
صالح درويش السالمي ،نظمي عزيز
مصطفى محمود ،ابراهيم خالد محمد
سريس ،محمد نعيم يوسف األعرج،
ن��ادر محمود عبد الحفيظ أب��و ليل،
حنان محمد أحمد ري��اح��ي ،رمضان
سليم عطية أبو شاهين ،خليل محمد
زهدي عرايشي ،صالح صالح ابراهيم
اللهواني ،ياسر خليل عبد طنطاوي،
حسام سميح عبد زيتون ،عصام علي
سعيد حامد ،وائل سعيد حماد عرايشة،
عوض موسى فرحان حشاش ،محمود
صالح ابراهيم اللهواني ،صالح راضي
محمد ح��وران��ي ،ع� ّم��ار دع��س��ان علي
نفيسة ،وائ��ل محمد جبريل مصطفى
رياحي ،عصام حمزة خميس منصور،
هيفاء داهود صبري هندية (يعيش)،
حسام سهيل جميل صقر ،إبراهيم
أحمد محمد شيخ عيسى ،نعيم محمد
ص��ال��ح س��ري��س ،محمد أح��م��د محمد
ن��اط��ور ،زك��ي عماد زك��ي ح��اج ،عالء
عاطف سعيد حجير ،هاني ابراهيم
خليل سقا ،عايشة فارس صالح أبو
مسلم ،ابراهيم سعيد ابراهيم خطيب،
ابراهيم محمد ابراهيم سناجرة ،أمجد
محمد ي��وس��ف ح���اج ،خ��ض��رة محمد
محمد مراحيل ،ابراهيم حسن اسماعيل
عطاالله ،رائد علي حسن أبو العدس،
هاني سليمان محمد سروجي ،يوسف
شاكر خليل عاصي ،ماهر سليم محمد
أبو الريش ،هاني محمد حسن كعبي،
رمزي محمد عيسى مسيمي ،اسماعيل
محمد عيسى مسيمي ،كمال وليد أحمد
أب��و ري��ال��ة ،جمال حسين أحمد أبو
عياش ،عادل مصطفى خليل رياحي،
ماهر رفقي عبد القادر عميرة ،عادل
ف��واز صالح دروي��ش ،محمد ابراهيم
حسن عاصي ،خضر داوود محمود
ال��ط��ي��راوي ،صبحية جمعة يوسف
حشاش ،سمير وجيه يحيى سلمان،
حسن تيسير محمد زبيدي ،خالد محمد
عيسى مسيمي ،محمد حسين عطاالله
حشاش ،أحمد حسن محمد مرشود،
خولة شاكر سليمان حشاش ،رامي
رشيد عناب أب��و كشك ،علي حسين
محمد أب��و سليم ،بشير محمد أحمد
عويص ،محمد عادل عبد الرحيم أبو
حليمة ،نائل زي��اد حسني حسنين،
عبد الناصر عبد الرحيم بدوي ،محمد
عبد الكريم خليل بشاوي ،محمد كمال
خليل أبو ذراع ،ابراهيم محمد محمود
حشاش ،محمد صفوت خليل العاصي،
جمال ابراهيم محمود الجرمي ،عالء
يوسف محمد ،إياد محمد عبد حشاش،
جمال خليل محمد أبو مسلم ،محمود
مقداد «محمد رضا» الخطيب ،ابراهيم
نمر يوسف أبو منيف ،سهيلة صالح
عبد العزيز كعبي ،ماهر عطا مصطفى
دن��دن ،ابراهيم زكي عيسى مسيمي،
سليمان محمد عطا الله حشاش ،ساهر
محمود محمد سوالمة ،إيهاب بسام
حامد ،هاني عبد الله سليمان ،عبد
الله داوود محمود عبد القادر ،أحمد
محمد ابراهيم سناقرة ،هاني محمد
مسلم النادي ،نايفة عبد الجواد حماد،
تحسين نمر محمود عيسى ،محمد
حمدان عبد الهادي أشتيوي ،محمد
خميس حسين عمار ،محمد مصطفى
موسى أبو ليل.
عاشت فلسطين ...عاشت سورية

