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المقاتلون اإلرھابیون 

 األجانب في سوریا

 

 

 المقاتلون اإلرھابیون من الجنسیة التونسیة
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 قائمة االرھابین االجانب في سوریا من التونسیة:

 التسلسل الجنسیة االسم  الصفحة

أبو اسامة التونسي ( أبو سیاف )    8  1 تونسي 

سفیان السالمي   9  2 تونسي 

 3 تونسي تیجاني أبو الوفاء   10

ماھر شرف الدین   11  4 تونسي 

بالل كعبي   12  5 تونسي 

طارق بكاري   13  6 تونسي 

كمال بكاري   14  7 تونسي 

ناجح غابري   15  8 تونسي 

إبراھیم الخرباش   16  9 تونسي 

زیاد الخرباش   17  10 تونسي 

عبد القادر حسني   18  11 تونسي 

سلیم الرابطي   19  12 تونسي 

محمد علي الشوري   20  13 تونسي 

 14 تونسي أحمد الشارني  21

محمد یاسین العرضاوي   22  15 تونسي 

أبو اللیث التونسي   23  16 تونسي 

أبو عبدهللا التونسي   24  17 تونسي 

محمد بالباھي   25  18 تونسي 

أنس الدّالجي   26  19 تونسي 

أبو البراء التونسي   27  20 تونسي 

أبو عبیدة التونسي   28  21 تونسي 

 22 تونسي وسام 29

أبو بالل الحبشي التونسي   30  23 تونسي 

محمد بوشیبة   31  24 تونسي 

مروان التونسي   32  25 تونسي 

صفوان العسكري   33  26 تونسي 

شادي المؤدب الحمروني    34  27 تونسي 

علي جالصي   35  28 تونسي 

صدام محجوب   36  29 تونسي 

محمد غرب   38  30 تونسي 
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 التسلسل الجنسیة االسم  الصفحة

البشیر بنقاید   39  31 تونسي 

یوسف صمیدة   40  32 تونسي 

أبو عبدالرحمن   41  33 تونسي 

عبدالباسط الحجام   42  34 تونسي 

یاسین شوشان   43  35 تونسي 

فادي بعزاوي   44  36 تونسي 

أمین درویش   45  37 تونسي 

عامر الشابي   46  38 تونسي 

ابو مقاتل التونسي   47  39 تونسي 

مكرم محمد علي خلیل   48  40 تونسي 

ابراھیم عبیدي   49  41 تونسي 

محمد عبیدي   51  42 تونسي 

توفیق لعریض   52  43 تونسي 

حمزة عمار   53  44 تونسي 

أبو أشرف التونسي   54  45 تونسي 

الشاذلي نوار   55  46 تونسي 

ابو الزھراء التونسي   56  47 تونسي 

قیس صالح المنصوري   57  48 تونسي 

خالد منصوري   58  49 تونسي 

ولید بن عامر المھدیة   59  50 تونسي 

حمزة العوني   60  51 تونسي 

عاطف السلیماني   61  52 تونسي 

فاخر سعیدي   62  53 تونسي 

أبو عبدالرحمن التونسي   63  54 تونسي 

محمد العجمي  ( محمد الماجري )  64  55 تونسي 

یوسف بو حلوان   65  56 تونسي 

بسام یونس   66  57 تونسي 

محمد مسرع   67  58 تونسي 

أشرف التونسي  68  59 تونسي 

مروان بن الحاج صالح   69  60 تونسي 

 قائمة االرھابین االجانب في سوریا من التونسیة :
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 التسلسل الجنسیة االسم  الصفحة

 61 تونسي سفیان  72

رأفت الطربلسي   73  62 تونسي 

فھد قرفل   74  63 تونسي 

الجیالني ضیف هللا   75  64 تونسي 

عمر التونسي   76  65 تونسي 

صالح الدین   77  66 تونسي 

علي الزایدي   78  67 تونسي 

أمیر البكاري   79  68 تونسي 

ماھر الجامعي   80  69 تونسي 

أحمد یاسین الحرابي   81  70 تونسي 

یاسین الماي   82  71 تونسي 

صادق عبد الملك   83  72 تونسي 

 73 تونسي عالء  84

محمد العانسي   85  74 تونسي 

أبو المثنى التونسي   86  75 تونسي 

أبو زكریا التونسي   87  76 تونسي 

محمد الوردي   88  77 تونسي 

زیاد الدوس   89  78 تونسي 

محمود الوصیف   90  79 تونسي 

كمال بن علي الكراي   91  80 تونسي 

قیس الحلومي   92  81 تونسي 

سالم عباس   93  82 تونسي 

محمد علي بن سعد   94  83 تونسي 

أنیس النجالوي   95  84 تونسي 

فاروق ونیس   96  85 تونسي 

خالد ونیس   97  86 تونسي 

حمدي روید   98  87 تونسي 

خلیل بن حسین   99  88 تونسي 

مروان بن راضیة   100  89 تونسي 

جمال العمري   101  90 تونسي 

 قائمة االرھابین االجانب في سوریا من التونسیة :
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 التسلسل الجنسیة االسم  الصفحة

علي السعیدي   102  91 تونسي 

رضا المنصوري   103  92 تونسي 

زیاد سدیري   104  93 تونسي 

نضال مبارك   105  94 تونسي 

األزھر ضیف هللا   106  95 تونسي 

حمزة بن جابر   107  96 تونسي 

أبو زكریا التونسي   108  97 تونسي 

أبو وقاص التونسي   109  98 تونسي 

أبو سعد اللیبي   110  99 تونسي 

أیمن الحكیري   111  100 تونسي 

أحمد عدنان الفرشیشي   112  101 تونسي 

محمد نور شریف على   113  102 تونسي 

عاطف الالفي   114  103 تونسي 

سیف الدین   115  104 تونسي 

حمدي الذوادي   116  105 تونسي 

عبد هللا الكامل   117  106 تونسي 

طارق الكامل   118  107 تونسي 

صابر حسني   119  108 تونسي 

منصف خلف   120  109 تونسي 

إلیاس عمارة   121  110 تونسي 

محمد أمین عبد الھادي   122  111 تونسي 

أنیس القوتي   123  112 تونسي 

أیوب الصالح   124  113 تونسي 

أمان هللا ثمین   125  114 تونسي 

ماھر المیھوب   126  115 تونسي 

اسامة السیدي   127  116 تونسي 

خالد محمد علي الزاللي   128  117 تونسي 

معز حیزم   129  118 تونسي 

محّمد الجبالي   130  119 تونسي 

اسكندر العبدلي   131  120 تونسي 

 قائمة االرھابین االجانب في سوریا من التونسیة :



6  

 التسلسل الجنسیة االسم  الصفحة

أسعد طالب الشرقاط   132  121 تونسي 

بھاء العمدوني   133  122 تونسي 

سیف الدین نایلي   134  123 تونسي 

مروان عاشوري   135  124 تونسي 

ولید ھالل   136  125 تونسي 

حسین مارس   137  126 تونسي 

بولبابة بوكلش   138  127 تونسي 

عبد الھادي القدیري   139  128 تونسي 

صابر العیاري  140  129 تونسي 

 130 تونسي غسان بالھادي 141

أبو تراب التونسي   142  131 تونسي 

 132 تونسي محمد امین 143

نوفل السعیداني   144  134 تونسي 

حیدرة التونسي   145  133 تونسي 

 135 تونسي ابو مجاھد التونسي  146

عبدالباسط التونسي   147  136 تونسي 

محمد خلیل العیادي   148  137 تونسي 

عبد القادر قصیر   149  138 تونسي 

أحمد المنیاوي   150  139 تونسي 

 140 تونسي عماد  151

 141 تونسي طلحة التونسي  152

حلمي عیساوي  153  142 تونسي 

محمود التونسي  154  143 تونسي 

حازم التونسي  155  144 تونسي 

 145 تونسي ابو الولید التونسي 156

صحراوي التونسي  157  146 تونسي 

ابو بلقیس التونسي   158  147 تونسي 

 148 تونسي ابو عمر التونسي 159

 149 تونسي ابو مھند التونسي 160

 150 تونسي ابو اسامة التونسي 161

 قائمة االرھابین االجانب في سوریا من التونسیة :
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 التسلسل الجنسیة االسم  الصفحة

أبوعمر التونسي   162  151 تونسي 

رشید الزكري  163  152 تونسي 

أبو بكر الغریب   164  153 تونسي 

 154 تونسي ابو اللیث التونسي 165

 155 تونسي ابو یوسف التونسي 166

 156 تونسي ابو عبادة التونسي 167

توفیق العریض   168  157 تونسي 

ام ریان  170  158 تونسیة 

 159 تونسي ابو عائشة التونسي 171

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 قائمة االرھابین االجانب في سوریا من التونسیة :
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 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو اسامة التونسي ( أبو سیاف )     االسم الحركي 

تونسي   الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

قائد بالدولة االسالمیة     التنظیم 

 تاریخ الوفاة 2012/12/12

 مكان الوفاة دیر الزور 

منفذ العملیة اإلنتحاریة بالقرب من معسكر الصاعقة في ریف مدینة دیر الزور    سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

االرھابي أبو أسامة التونسي منفذ العملیة االنتحاریة في كتیبة الصاعقة بواسطة عربة ب.م.ب    

   

 معلومات اضافیھ 
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 صورة شخصیھ 

سفیان السالمي    االسم  

ابو عبدالرحمن المفارق    االسم الحركي 

التضامن  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/12/5  تاریخ الوفاة 

ریف حماة   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

  

  

   

 معلومات اضافیھ 
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 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

تیجاني أبو الوفاء    االسم الحركي 

الكرم  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

  

  

   

 معلومات اضافیھ 
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 صورة شخصیھ 

ماھر شرف الدین    االسم  

أبو الدرداء التونسي    االسم الحركي 

تونس  -حي النصر  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/11/28  تاریخ الوفاة 

ادلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

جند هللا في شموخ اإلسالم'    

 

  

   

 معلومات اضافیھ 
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 صورة شخصیھ 

بالل كعبي    االسم  

أبو عمر التونسي    االسم الحركي 

الوسالنیة / القیروان -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/11/12  تاریخ الوفاة 

ریف دمشق   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

وجھت عمة بالل الكعبي  نداء استغاثة للسلطات التونسیة للتدخل والتصدي منع محاولة شقیق ( االرھابي   

 بالل الكعبي ) ( أیمن الكعبي )وعدد آخر من شباب الوسالتیة للقتال في سوریا. 

  

   

 معلومات اضافیھ 
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 صورة شخصیھ 

طارق بكاري    االسم  

أبو قدامة التونسي    االسم الحركي 

سیدي بوزید  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/11/21  تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة  -حلب  

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

مدرب المرتزقة في اللیاقة البدنیة في معسكر الفرقان     معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

كمال بكاري    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سیدي بوزید  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/11/18  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

ناجح غابري    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سیدي بوزید -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/11/18  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

إبراھیم الخرباش    االسم  

أبي عبد هللا التونسي    االسم الحركي 

بنزرت  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة االسالمیة     التنظیم 

 2013/11/18  تاریخ الوفاة 

البوكمال    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

زیاد الخرباش    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

بنزرت  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

العب كرة الید بالنادي البنزرتي    المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/11/18  تاریخ الوفاة 

البوكمال    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

عبد القادر حسني    االسم  

أبو معاذ التونسي    االسم الحركي 

سبینة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/11/13  تاریخ الوفاة 

ریف حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

سلیم الرابطي    االسم  

أبو عبیدة القیرواني    االسم الحركي 

منزل بورقیبة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/11/11  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

محمد علي الشوري    االسم  

أبو معاذ التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/11/9  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

 االسم  أحمد الشارني 

 االسم الحركي مجھول

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

یعمل في مترو االنفاق في تونس   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2012/9/9  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

القیام بعملیة انتحاریة    سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

كان معتقل  من قبل االمن التونسي بسبب حیازتھ على أقراص لیزریة تضم أمورا عن الجھاد وأخبار  

 المجاھدین 

افرج عنة بعد سقوط نظام بن علي في تونس    

ننّوه إلى أن ھناك تقریرا لموقع (عربي برس) یتحدث عن تونسي فّجر نفسھ في مدینة حلب بتاریخ 
09/09/2012  

 . 

 معلومات اضافیھ 
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 صورة شخصیھ 

محمد یاسین العرضاوي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013  تاریخ الوفاة 

حمص   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

عادل   االسم  

أبو اللیث التونسي    االسم الحركي 

أریانة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

مجھول   تاریخ الوفاة 

مجھول    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



24  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو عبدهللا التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/10/24  تاریخ الوفاة 

جبل التركمان  -ریف الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



25  

 

 صورة شخصیھ 

محمد بالباھي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

التضامن  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

حلب    تاریخ الوفاة 

 2013/10/24  مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



26  

 

 صورة شخصیھ 

أنس الدّالجي    االسم  

أبو مصعب التونسي    االسم الحركي 

مدینة منزل بورقیبة / بنزرت  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/10/22  تاریخ الوفاة 

دیر الزور    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



27  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو البراء التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/10/17  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



28  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو عبیدة التونسي    االسم الحركي 

بنزرت -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

قائد في تنظیم الدولة االسالمیة     التنظیم 

 2013/10/15  تاریخ الوفاة 

دیر الزور   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

أحد قادة ( داعش) في دیر الزور قتل في حي الرشدیة بدیر الزور على ید قوات الجیش العربي السوري.    معلومات اضافیھ  



29  

 

 صورة شخصیھ 

وسام   االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

مجھول   تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



30  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  مجھول

أبو بالل الحبشي التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



31  

 

 صورة شخصیھ 

محمد بوشیبة    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

تطاوین  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/9/12  تاریخ الوفاة 

حماة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



32  

 

 صورة شخصیھ 

مروان التونسي    االسم  

أبو مجاھد    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/9/11  تاریخ الوفاة 

حماة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 فیدیو 1

 معلومات اضافیھ  



33  

 

 صورة شخصیھ 

صفوان العسكري    االسم  

ابونادر التونسي    االسم الحركي 

سیدي حسین  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/9/3  تاریخ الوفاة 

الحسكة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



34  

 

 صورة شخصیھ 

شادي المؤدب الحمروني     االسم  

أبو الزبیر التونسي    االسم الحركي 

والیة أریانة  - 2حي النصر  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 تاریخ الوفاة 2013/8/22

 مكان الوفاة  

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



35  

 

 صورة شخصیھ 

علي جالصي    االسم  

یاسر ابو مجاھد التونسي    االسم الحركي 

أریانة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/8/22  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



36  

 

 صورة شخصیھ 

صدام محجوب    االسم  

أبو جعفر    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم تنظیم القاعدة / الكتیبة الخضراء 

 2013/8/29  تاریخ الوفاة 

النبك -ریف دمشق     مكان الوفاة 

ھجوم انتحاري بسیارة   سبب الوفاة  

 2  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



37  

االرھابي ( السعودي یوسف الناصر الملقب بـ سیاف النجدي ) واالرھابي (التونسي صدام محجوب الملقب بـ أبو جعفر 
 التونسي ) منفذا الھجوم االنتحاري على مبنى االمن العسكري في مدینة النبك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماھي الكتیبة الخضراء

الكتیبة الخضراء تعتبر الفرع الثاني ( لتنظیم القاعدة )في سوریـا، أي انھا ذراع رسمیة لھذا التنظیم بعد (جبھة النصرة) 
لیس ُھناك تاریخ واضح أو معلوم لزمان إنشاءھا أو انطالقھا باألعمال العسكریة في سوریا، لكن المعروف أنھا موجودة 

وبقوة وفعالیة. متابعون لنشاط التنظیمات االسالمیة في سوریا یقولون اّن ھذه (الكتیبة) تعتبر ثاني أكبر مجموعة 
عسكریة تابعة لتنظیم القاعدة في سوریا وأكثرھا مھارة وخبرة وھي تتخذ من منطقة القلمون مسرحاً اساسیاً لعملیاتھا 

وقاعدة لھا. بحسب ما یتوفّر من معلومات، فإن المقاتلون یتوّزعون في أعالي جیبال القلمون وكھوفھا ھؤالء الذین 
 ینتظرون معركة الجبال والكھوف مع الجیش السوري.

بایعت (الكتیبة الخضراء) أیمن الظواھري أمیراً علیھا منذ شھور، ومنذ ذلك الحین ظھرت نسبیاً في العملیات العسكریة 
 خصوصاً في القلمون، حیث نشطت على محاور (النبك) و (دیر عطیھ) قبل ان ُیسیطر علیھا الجیش السوري.

االرھابي ( السعودي یوسف الناصر )     

 ( الملقب بـ سیاف النجدي ) 

االرھابي (التونسي صدام محجوب ) 

 ( الملقب بـ أبو جعفر التونسي )



38  

 

 صورة شخصیھ 

محمد غرب    االسم  

أبو عبدهللا التونسي    االسم الحركي 

تطاوین  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/8/16  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



39  

 

 صورة شخصیھ 

البشیر بنقاید    االسم  

أبو عبیدة الّتونسي    االسم الحركي 

رمآدة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/8/15  تاریخ الوفاة 

الالذفیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



40  

 

 صورة شخصیھ 

یوسف صمیدة    االسم  

أبو عقبة التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

 2013/8/14  تاریخ الوفاة 

إدلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



41  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو عبدالرحمن    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/8/11  تاریخ الوفاة 

حمص   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



42  

 

 صورة شخصیھ 

عبدالباسط الحجام    االسم  

عادل التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/8/11  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



43  

 

 صورة شخصیھ 

یاسین شوشان    االسم  

أبو ایوب التونسي    االسم الحركي 

نابل  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 تاریخ الوفاة 2013/8/10

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



44  

 

 صورة شخصیھ 

فادي بعزاوي    االسم  

أبو حذیفة القیرواني    االسم الحركي 

القیروان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

كتیبة المھاجرین -جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/8/10  تاریخ الوفاة 

منطقة استربة في ریف الالذقیة  -الالذقیة     مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

كان یقوم بدور طبیب الكتیبة    معلومات اضافیھ  



45  

 

 صورة شخصیھ 

أمین درویش    االسم  

أبو المثنى التونسي    االسم الحركي 

بن عروس  -تونسي    الجنسیة 

 23  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/8/8  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



46  

 

 صورة شخصیھ 

عامر الشابي    االسم  

أبو اللیث    االسم الحركي 

اإلنطالقة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/8/8  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



47  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

ابو مقاتل التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/8/8  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

ھو أمیر أحد معسكرات الدولة االسالمیة في العراق والشام قتل بالمعارك مع الجیش السوري في ریف  

 الالذقیة . 
 معلومات اضافیھ 



48  

 

 صورة شخصیھ 

مكرم محمد علي خلیل    االسم  

ابو محمد التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/8/7  تاریخ الوفاة 

ریف دمشق    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



49  

 

 صورة شخصیھ 

ابراھیم عبیدي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

الكاف -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/8/5  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

االرھابي ( ابراھیم عبیدي ) ھو اخو االرھابي ( محمد عبیدي ) وقتل االثنین في معركة مطار حلب    

ینتمي كل منھم للتیار السلفي التونسي   

 معلومات اضافیھ 



50  



51  

 

 صورة شخصیھ 

محمد عبیدي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

الكاف -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/8/5  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

ابراھیم عبیدي )  ھو اخ لإلرھابي (    

ینتمي الى التیار السلفي التونسي   

 معلومات اضافیھ 



52  

 

 صورة شخصیھ 

توفیق لعریض    االسم  

أبو أثیر األسیف    االسم الحركي 

بن قردان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/8/5  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



53  

 

 صورة شخصیھ 

حمزة عمار    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/8/5  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

قتل في معركة مطار (میغ) في حلب    معلومات اضافیھ  



54  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو أشرف التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/8/4  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



55  

 

 صورة شخصیھ 

الشاذلي نوار    االسم  

أبو أسامة التونسي     االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/7/29  تاریخ الوفاة 

الرقة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



56  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

ابو الزھراء التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/7/28  تاریخ الوفاة 

القلمون  -ریف دمشق    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



57  

 

 صورة شخصیھ 

قیس صالح المنصوري    االسم  

أبو صالح التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/7/23  تاریخ الوفاة 

السخنة ب  -حمص    مكان الوفاة 

تنفیذ ھجوم انتحاري   سبب الوفاة  

 5  فیدیو 

تم التعرف على االرھابي من فیدیو الذي تم تسجیلھ قبل العملیة االنتحاریة    معلومات اضافیھ  



58  

 

 صورة شخصیھ 

خالد منصوري    االسم  

أبو یحیى التونسي    االسم الحركي 

الزھراء  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

طالبا جامعیا في كلیة العلوم ببنزرت    المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/7/15  تاریخ الوفاة 

الدویرنة  -حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



59  

 

 صورة شخصیھ 

ولید بن عامر المھدیة    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

المھدیة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/7/14  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



60  

 

 صورة شخصیھ 

حمزة العوني    االسم  

أبو ھاجر المھاجر    االسم الحركي 

سوسة  -تونسي    الجنسیة 

 27  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مھندس اعالمي   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/7/11  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

2003حول التحاق بتنظیمات االرھابیة في  الشیشان عام    

كان یقوم بدور اعالمي لكل من جبھة النصرة وتنظیم داعش    

  

 معلومات اضافیھ 



61  

 

 صورة شخصیھ 

عاطف السلیماني    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سیدي بوزید  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة     التنظیم 

 2013/7/9  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



62  

 

 صورة شخصیھ 

فاخر سعیدي    االسم  

 االسم الحركي مجھول

سیدي بوزید -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/7/5  تاریخ الوفاة 

حلب ـ الدانة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك بین الدولة االسالمیة والجیش الحر    سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

مسؤول معسكرات الدولة االسالمیة في ادلب    معلومات اضافیھ  



63  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول    االسم  

أبو عبدالرحمن التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/6  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



64  

 

 صورة شخصیھ 

محمد العجمي  ( محمد الماجري )   االسم  

أبو عبدالرحمن التونسي     االسم الحركي 

القیروان -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

االمیر العسكري في الرقة للدولة اإلسالمیة     التنظیم 

 2013/6/29  تاریخ الوفاة 

الرقة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



65  

 

 صورة شخصیھ 

یوسف بو حلوان    االسم  

أبو محمد التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/6/24  تاریخ الوفاة 

ادلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 4  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



66  

 

 صورة شخصیھ 

بسام یونس    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سیدي بوزید -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/6/24  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



67  

 

 صورة شخصیھ 

محمد مسرع    االسم  

أبو سند المھاجر    االسم الحركي 

قلعة سنان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/6/22  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



68  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  مجھول 

أشرف التونسي   االسم الحركي 

بنزرت  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/6/17  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



69  

 

 صورة شخصیھ 

مروان بن الحاج صالح    االسم  

أبو اسماعیل  ( الفاروق التونسي )   االسم الحركي 

ضاحیة الكرم  -تونسي    الجنسیة 

 33  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/6/17  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 قتل في معارك ضد الجیش السوري قرب مطار ( مینغ) في مدینة حلب   

 ھو احد االرھابین المطلوبین في قضیة اغتیال شكري بالعید

 

 

 

 معلومات اضافیھ 
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االرھابي (  مروان بن الحاج صالح  ) ھو احد المشتبھ فیھم في قضیة اغتیال زعیم حزب الوطنین الدیمقراطیین   
 4( شكري بلعید ) و كانت اإلدارة الفرعیة لمقاومة اإلجرام التابعة لوزارة الداخلیة  التونسیة قد نشرت صورتھ مع رفقة 

مشتبھ بھم اخرین في اغتیال ( شكري بلعید ) وطالبت المواطنین باإلدالء بأي معلومات تساعد الوحدات االمنیة في القاء 

 القبض علیھم.

 

التونسیة عن مقتل التونسي مروان بن نصر بن البشیر بن الحاج  التكفیریةاعلنت صفحات فایس بوك تابعة للجماعات  
 صالح  في سوریا اثناء مشاركتھ في معارك ضد الجیش السوري قرب مطار منغ العسكري 

 وھذا حسب مصادر جھادیة تونسیة ان االرھابي (مروان الحاج ) سافر الى سوریا عبر تركیا 

 

 

 

 

 

 

صورة  الشھید شكري بلعید            

 

االرھابي ( كمال القضقاضي)    

 

أعلن وزير الداخلیة التونسي 
لطفي بن جدو                    
مقتل كمال القضقاضي              

القیادي البارز في                     
جماعة أنصار الشريعة المحظورة  

المتھم بقتل المعارض التونسي 
2013شكري بلعید في فبراير   

وقال بن جدو إن الحرس الوطني 
(الدرك) نجح في قتل سبعة 
إرھابیین مدججین بالسالح 

كشفت التحالیل ھوية بعضھم  
وبینھم كامل القضقاضي      

 المتھم بقتل بلعید. 
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72  

 

 صورة شخصیھ 

سفیان    االسم  

ابوعبدهللا التونسي    االسم الحركي 

القیروان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/6/17  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



73  

 

 صورة شخصیھ 

رأفت الطربلسي    االسم  

أبو حمزة التونسي    االسم الحركي 

جبنیانة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/6/1  تاریخ الوفاة 

إدلب ـ المعرة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



74  

 

 صورة شخصیھ 

فھد قرفل    االسم  

ابو النور    االسم الحركي 

القیروان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/6/11  تاریخ الوفاة 

ادلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 12  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



75  

 

 صورة شخصیھ 

الجیالني ضیف هللا    االسم  

أبو محمد المھاجر    االسم الحركي 

بنقردان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/6/9  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



76  

 

 صورة شخصیھ 

عمر التونسي    االسم  

ابو قدامة    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/6/9  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



77  

 

 صورة شخصیھ 

صالح الدین    االسم  

أبو اسماعیل التونسي    االسم الحركي 

السیجومي  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/6/7  تاریخ الوفاة 

درعا    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



78  

 

 صورة شخصیھ 

علي الزایدي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سیدي بوزید -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/6/6  تاریخ الوفاة 

حمص ـ القصیر    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



79  

 

 صورة شخصیھ 

أمیر البكاري    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

منوبة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/5/27  تاریخ الوفاة 

القصیر  -حمص    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

زوجة االرھابي ( امیر البكاري ) التزال في سوریا .    معلومات اضافیھ  
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 صورة شخصیھ 

ماھر الجامعي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

جندوبة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/5/20  تاریخ الوفاة 

القصیر  -حمص    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



81  

 

 صورة شخصیھ 

أحمد یاسین الحرابي    االسم  

أبو محمد التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/5/20  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



82  

 

 صورة شخصیھ 

یاسین الماي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/5/19  تاریخ الوفاة 

حمص   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



83  

 

 صورة شخصیھ 

صادق عبد الملك    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

القلعة الكبرى والیة سوسة    -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/5/7  تاریخ الوفاة 

القصیر -حمص    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



84  

 

 صورة شخصیھ 

عالء    االسم  

ابو الولید التونسي    االسم الحركي 

السیجومي  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/5/6  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



85  

 

 صورة شخصیھ 

محمد العانسي    االسم  

ابو یعقوب    االسم الحركي 

دیبوزفیل  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/5/2  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



86  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو المثنى التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/4/29  تاریخ الوفاة 

دیر الزور    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



87  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو زكریا التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013  تاریخ الوفاة 

الرقة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



88  

 

 صورة شخصیھ 

محمد الوردي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

بنزرت -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

  2013/4/26  تاریخ الوفاة 

ادلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



89  

 

 صورة شخصیھ 

زیاد الدوس    االسم  

أبو حذیفة التونسي    االسم الحركي 

مدینة جّمال بالمنستیر  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/4/24  تاریخ الوفاة 

ریف الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

لقي حتفھ یوم في معركة تحریر قمة  ( النبي یونس )   معلومات اضافیھ  



90  

 

 صورة شخصیھ 

محمود الوصیف    االسم  

أبو جبریل التونسي    االسم الحركي 

القلعة الكبرى  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/4/23  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 7  فیدیو 

قتل في محیط مطار منغ العسكري    معلومات اضافیھ  



91  

 

 صورة شخصیھ 

كمال بن علي الكراي    االسم  

أبو حمزة التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/4/19  تاریخ الوفاة 

الرقة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

بالرقة  17قتل في محیط الفرقة    معلومات اضافیھ  



92  

 

 صورة شخصیھ 

قیس الحلومي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

جربة -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

َشغل مسبقاً منصب الناطق باسم التیار السلفي في مدینة جربة )   المھنھ 

لواء المھاجرین واألنصار  -جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/4/18  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 6  فیدیو 

قُتل في كمین نفذه الجیش السوري لمقاتلي اللواء في محیط مطار منغ العسكري بریف حلب    معلومات اضافیھ  



93  

 

 صورة شخصیھ 

سالم عباس    االسم  

أبو القعقاع التونسي    االسم الحركي 

سوسة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/4/17  تاریخ الوفاة 

الرقة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



94  

 

 صورة شخصیھ 

محمد علي بن سعد    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

لقلعة الكبرى  -تونسي    الجنسیة 

 18  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/4/13  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



95  

 

 صورة شخصیھ 

أنیس النجالوي    االسم  

أبو محمد    االسم الحركي 

القصرین -سبینة  -تونسي    الجنسیة 

 23  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

 المھنھ  2012شھادة جامعیة كأخصائي في العالج الطبیعي  

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/4/3  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

, ذھب إلى لیبیا باحثاً عن فرصة للعمل فیھا. لكنھ انتقل من لیبیا إلى سوریا 2012بعد تخّرجھ سنة    

بقي في سوریا مدة ثالثة أشھر ثم عاد الى تونس لالطمئنان على صحة والدتھ التي عانت في غیابھ ومرضت 

مرضا شدیدا حاول أھلھ إقناعھ بالبقاء في تونس لكنھ أخبرھم بأن علیھ العودة إلى سوریا لحل بعض األمور 

 الھامة المتعلّقة بھ, ثم سیعود الى تونس مرة أخرى ویقوم بفتح عیادة . 

 

 معلومات اضافیھ 



96  

 

 صورة شخصیھ 

فاروق ونیس    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سوسة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/4/3  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 11  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



97  

 

 صورة شخصیھ 

خالد ونیس    االسم  

أبو اللیث المھاجر    االسم الحركي 

جندوبة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/3/27  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



98  

 

 صورة شخصیھ 

حمدي روید    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

صفاقس  -تونسي    الجنسیة 

 20  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/3/29  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



99  

 

 صورة شخصیھ 

خلیل بن حسین    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

صفاقس  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/3/27  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



100  

 

 صورة شخصیھ 

مروان بن راضیة    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

بنزرت  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/3/27  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 13  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



101  

 

 صورة شخصیھ 

جمال العمري    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

منوبة -تونسي    الجنسیة 

 28  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

استاذ لغة فرنسیة    المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/3/26  تاریخ الوفاة 

درعا   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

كان في آخر أیامھ یدرس في االزھر ومن األزھر ذھب لسوریا    معلومات اضافیھ  



102  

 

 صورة شخصیھ 

علي السعیدي    االسم  

أبو یحیى التونسي    االسم الحركي 

تطاوین  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/3/16  تاریخ الوفاة 

خلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 20  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



103  

 

 صورة شخصیھ 

رضا المنصوري    االسم  

ابو آالء    االسم الحركي 

السیجومي  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم جبھة النصرة 

 2013/4/13  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



104  

 

 صورة شخصیھ 

زیاد سدیري    االسم  

ابو یوسف التونسي    االسم الحركي 

اریانة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2013/3/13  تاریخ الوفاة 

ریف حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 8  فیدیو 

قتل في عملیة اقتحام الدویرینة في ریف حلب    معلومات اضافیھ  



105  

 

 صورة شخصیھ 

نضال مبارك    االسم  

أبو صھیب    االسم الحركي 

منزل بورقیبة -تونسي    الجنسیة 

 22  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

لواء الحمزة بن عبد المطلب    التنظیم 

 2013/3/12  تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة دیر الزور

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 3  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



106  

 

 صورة شخصیھ 

األزھر ضیف هللا    االسم  

ابو الربیع    االسم الحركي 

مدینة بنقردان التابعة لوالیة مدنین بالجنوب الشرقي  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/3/10  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 21  فیدیو 

شاب إلى سوریا للقتال إلى جانب  800لإلشارة فان مدینة بنقردان الحدودیة مع لیبیة قد توجھ منھا حوالي 

و جبھة النصرة .وھي التي عرفت بأنھا، مصدراً رئیساً لتخریج المقاتلین الذین یتجھون إلى  الجیش الحر

ساحات القتال في أفغانستان و العراق و في مخیم نھر البارد إلى جانب تنظیم فتح اإلسالم، حتى أن زعیم 

لو كانت مدینة بن قردان بجانب الفلوجة ‘’تنظیم القاعدة في العراق سابقاً أبو مصعب الزرقاوي، قال مرة إنھ 
 لتحرر العراق 

 معلومات اضافیھ 



107  

 

 صورة شخصیھ 

حمزة بن جابر    االسم  

أبو شھد التونسي    االسم الحركي 

قابس -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 تاریخ الوفاة 2013/3/6

حمص   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 14  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



108  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو زكریا التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم جبھة النصرة 

 2013/3/5  تاریخ الوفاة 

ریف حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



109  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو وقاص التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 تاریخ الوفاة ———

 مكان الوفاة ———

 سبب الوفاة  ———

 فیدیو  

 معلومات اضافیھ  



110  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول    االسم  

أبو سعد اللیبي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

تنظیم القاعدة    التنظیم 

 2013/2/28  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 االرھابي ( ابو سعد اللیبي ) ھو تونسي الجنسیة . سافر الى أفغانستان 

بعد اطالق سراحھ في ایران   2011حول السفر الى الیمن في بدایة عام  -تم القبض علیة في ایران   

تم قبض علیة في سلطنة عمان ومكث شھر في السجن ثم نقلوه الى قاعدة امریكیة في دبي للتحقیق ثم تم 

 تسلیمھ لحكومة تونس 

بعد ذلك قام اجراء اتصاالت بمجموعات تقاتل في سوریا وسافر الى سوریا والتحق بمجموعات االرھابیة 

 التابعة لتنظیم القاعدة 

 معلومات اضافیھ 



111  

 

 صورة شخصیھ 

أیمن الحكیري    االسم  

ابو ماریة    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

أحد قادة جبھة النصرة في حلب    التنظیم 

 2013/4/24  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



112  

 

 صورة شخصیھ 

أحمد عدنان الفرشیشي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

حي ھالل  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/2/20  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



113  

 

 صورة شخصیھ 

محمد نور شریف على    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

المنزه السادس  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/2/17  تاریخ الوفاة 

أحواز  -حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



114  

 

 صورة شخصیھ 

عاطف الالفي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

صفاقس -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/2/17  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



115  

 

 صورة شخصیھ 

سیف الدین    االسم  

أبو مصعب التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

 23  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/2/15  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



116  

 

 صورة شخصیھ 

حمدي الذوادي    االسم  

أبو سلمة    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/2/14  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



117  

 

 صورة شخصیھ 

عبد هللا الكامل    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سیدي بوزید -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/2/13  تاریخ الوفاة 

دمشق   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

قتل على طریق مطار دمشق .   

ھو اخ االرھابي طارق الكامل   

 معلومات اضافیھ 



118  

 

 صورة شخصیھ 

طارق الكامل    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سیدي بوزید -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

حلب    التنظیم 

 2013/2/13  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



119  

 

 صورة شخصیھ 

صابر حسني    االسم  

أبو خالد    االسم الحركي 

الكرم -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/2/10  تاریخ الوفاة 

الدویرینة  -حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 15  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



120  

 

 صورة شخصیھ 

منصف خلف    االسم  

أبو عبد الرحمن المھاجر    االسم الحركي 

نابل -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/1/31  تاریخ الوفاة 

ادلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 10  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



121  

 

 صورة شخصیھ 

إلیاس عمارة    االسم  

أبو حسن التونسي    االسم الحركي 

والیة المھدیة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/1/31  تاریخ الوفاة 

إدلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

قتل بنیران الجیش العربي السوري في معركة اإلسكان العسكري في ادلب    معلومات اضافیھ  



122  

 

 صورة شخصیھ 

محمد أمین عبد الھادي    االسم  

أبو عبد هللا الصفاقسي    االسم الحركي 

صفاقس  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

اشتغل بمركز الدراسات والبحوث لالتصاالت كمھندس    المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/1/26  تاریخ الوفاة 

الالذقیة    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



123  

 

 صورة شخصیھ 

أنیس القوتي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

أریانة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2013  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



124  

 

 صورة شخصیھ 

أیوب الصالح    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

سوسة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2012/12/28  تاریخ الوفاة 

إدلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



125  

 

 صورة شخصیھ 

أمان هللا ثمین    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2012/12/26  تاریخ الوفاة 

حلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



126  

 

 صورة شخصیھ 

ماھر المیھوب    االسم  

أبو مصعب    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2012/12/25  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

 سبب الوفاة  عملیة إرھابیة انتحاریة  

ال یوجد   فیدیو 

ھو شقیق لثالثة أخوة ینتمون للتیار السلفي وسبق أن قتل أحدھم في العراق    معلومات اضافیھ  



127  

 

 صورة شخصیھ 

اسامة السیدي    االسم  

أبو حفص    االسم الحركي 

والیة مدنین  -تونسي    الجنسیة 

 22  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

كتیبة صقور الشام  -جبھة النصرة     التنظیم 

 2012/12/23  تاریخ الوفاة 

داریا    -ریف دمشق    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 16  فیدیو 

و الذوا بالفرار.  تركھ رفاقھ من كتائب صقور الشام یسبح في دمھ دون إسعاف أربع ساعات كاملة   معلومات اضافیھ  



128  

 

 صورة شخصیھ 

خالد محمد علي الزاللي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2012/12/22  تاریخ الوفاة 

حمص    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



129  

 

 صورة شخصیھ 

معز حیزم    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

المنزة التاسع -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة    التنظیم 

 2012/11/29  تاریخ الوفاة 

ریف حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

لمحاولة  2009على خلفیة احداث سلیمان و اطلق سراحھ .بعد سنة ثم سجن مرة اخرىسنة  2007سجن سنة 

 االلتحاق بالتنظیم بالمغرب 

ابوه طبیب و عائلتھ میسورة جدا عمھ المدرب الوطنى المعروف عامر حیزم  -مدیر بشركة ساجام الفرنسیة    

اشھر وشارك في بعملیات العسكریة 10و مكث ھناك قرابة  2011سافر الى الى لیبیا فى سبتمبر   

 معلومات اضافیھ 



130  

 

 صورة شخصیھ 

محّمد الجبالي    االسم  

أبو الزھراء التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2012/11/17  تاریخ الوفاة 

حلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

شارك في اقتحام ثكنة ھنانو بحلب   معلومات اضافیھ  



131  

 

 صورة شخصیھ 

اسكندر العبدلي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

الفیات  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2012/11/10  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



132  

 

 صورة شخصیھ 

أسعد طالب الشرقاط    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2012/10/17  تاریخ الوفاة 

البوكمال    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 9  فیدیو 

قتل اثناء اقتحام فرع األمن العسكري    معلومات اضافیھ  



133  

 

 صورة شخصیھ 

بھاء العمدوني    االسم  

بھاء التونسي    االسم الحركي 

منوبة  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2012/10/8  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



134  

 

 صورة شخصیھ 

سیف الدین نایلي    االسم  

أبو قسورة التونسي    االسم الحركي 

سیدي بوزید  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2012/9/30  تاریخ الوفاة 

كفرتخاریم  -إدلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

ھو جندي منشق على الجیش الوطني التونسي إلى إرھابي    

َل إلى تونس لسجن في المرناقیة ، تمتع  سافر إلى إیطالیا خلسة من بعدھا إلى أفغانستان ثّم أوزباكستان ُثّم ُرحِّ

 بالعفو التشریعي العام ، غادر بعدھا إلى سوریا لیعید اإلنتماء لحركة جبھة النصرة اإلرھابیة التكفیرّیة 

 معلومات اضافیھ 



135  

 

 صورة شخصیھ 

مروان عاشوري    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

السیجومي  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2012/7/20  تاریخ الوفاة 

دمشق    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

التونسي   معلومات اضافیھ  ينتمي إلى التیار السلفي 



136  

 

 صورة شخصیھ 

ولید ھالل    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

والیة مدنین  -تونسي    الجنسیة 

 21  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة   التنظیم 

 2012/4/19  تاریخ الوفاة 

حمص   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



137  

 

 صورة شخصیھ 

حسین مارس    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

مدنبن  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة     التنظیم 

 2012/4/19  تاریخ الوفاة 

ریف حمص    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



138  

 

 صورة شخصیھ 

بولبابة بوكلش    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

مدنین  -تونسي    الجنسیة 

 25  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجموعات مسلحة    التنظیم 

 2012/4/19  تاریخ الوفاة 

ادلب   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



139  

 

 صورة شخصیھ 

عبد الھادي القدیري    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

مدنین  -تونسي    الجنسیة 

 28  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

تاجر    المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2012/2/28  تاریخ الوفاة 

جسرالشغور  -إدلب    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



140  

 

 صورة شخصیھ 

صابر العیاري   االسم  

مجھول   االسم الحركي 

دیبوزفیل  -تونسي    الجنسیة 

 23  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/6/19  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

 سبب الوفاة  عملیة انتحاریة 

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



141  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  غسان بالھادي

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

 27  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013//7/17  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



142  

 

 صورة شخصیھ 

أبو تراب التونسي    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم مجھول

 تاریخ الوفاة مجھول

 مكان الوفاة مجھول

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



143  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  محمد امین

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

 27  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/9/5  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



144  

 

 صورة شخصیھ 

نوفل السعیداني    االسم  

أبو إسحاق    االسم الحركي 

بنزرت  -تونسي    الجنسیة 

 40  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/9/6  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



145  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

حیدرة التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

 28  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/9/7  تاریخ الوفاة 

الالذقیة   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



146  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

 االسم الحركي ابو مجاھد التونسي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/9/7  تاریخ الوفاة 

الالذقیة   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



147  

 

 صورة شخصیھ 

عبدالباسط التونسي    االسم  

 االسم الحركي مجھول

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

ھو احد اھم المدربیین العسكریة لجبھة -جبھة النصرة   التنظیم 

 2013/8/11  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 22  فیدیو 

عبدالباسط التونسي ھو ارھابي لھ أھمیة كبیرة نظراً لما   وكالة (نادي المراسلین) العالمیة لألنباء كشفت أن

یتمتع بھ من خبرة عسكریة واسعة اكتسبھا أثناء مشاركتھ في القتال بجبال أفغانستان. وتشیر المصادر للداللة 

على أھمیة عبدالباسط وخطورتھ إلى أنھ كان من "االرھابیین" الذین حرصت الوالیات المتحدة األمیركیة 

على زّجھ في سجن غوانتانامو ألكثر من ست سنوات وأن اسمھ آنذاك كان "عادل التونسي" (الحجام) ویقول 
أحد االرھابین الذین قاتلوا تحت إمرة التونسي، لوكالة "آسیا" أن األخیر سافر من إیطالیا إلى تونس بعد 

الثورة وسقوط نظام الرئیس بن علي، ولم یمض وقت طویل قبل أن یقرر الذھاب للجھاد في الشام حیث سافر 

في أحد معسكرات التدریب الستعادة لیاقتھ الجسدیة والتعرف على األنواع   إلى لیبیا وقضى فیھا ستة أشھر

 الجدیدة من األسلحة، وبعدھا انتقل إلى األراضي السوریة. 

 معلومات اضافیھ 



148  

 

 صورة شخصیھ 

محمد خلیل العیادي    االسم  

 االسم الحركي مجھول

القیروان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول    العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم مجھول

 2013/9/9  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



149  

 

 صورة شخصیھ 

عبد القادر قصیر    االسم  

أبو أسامة التونسي أو عقبة    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

 23  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/9/11  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



150  

 

 صورة شخصیھ 

أحمد المنیاوي    االسم  

 االسم الحركي أحمد الزیدي 

 الجنسیة  -تونسي  

 22  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/9/13  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



151  

 

 صورة شخصیھ 

عماد    االسم  

 االسم الحركي مجھول

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/9/15  تاریخ الوفاة 

ریف حماة   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

66قتل في محیط اللواء    معلومات اضافیھ  



152  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

 االسم الحركي طلحة التونسي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 3013/10/31  تاریخ الوفاة 

القلمون    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

ال یوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



153  

 

 صورة شخصیھ 

حلمي عیساوي   االسم  

مجھول   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2014/4/21  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 18  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



154  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

محمود التونسي   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/5/21  تاریخ الوفاة 

جسرین   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 17  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



155  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

حازم التونسي   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول   التنظیم 

 2013/5/21  تاریخ الوفاة 

جسرین   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 19  فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



156  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

 االسم الحركي ابو الولید التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

مجھول    التنظیم 

 2013/12/24  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

الیوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



157  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  مجھول

صحراوي التونسي   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2013/12/31  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

الیوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



158  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  مجھول

ابو بلقیس التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 2014/1/11  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

الیوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



159  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  مجھول

 االسم الحركي ابو عمر التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم جبھة النصرة

 تاریخ الوفاة مجھول

مجھول   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

الیوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



160  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  مجھول

 االسم الحركي ابو مھند التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

الدولة اإلسالمیة    التنظیم 

 تاریخ الوفاة 2013/12/24

دیر الزور   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

الیوجد   فیدیو 

 معلومات اضافیھ  



161  

 

 صورة شخصیھ 

 االسم  مجھول

 االسم الحركي ابو اسامة التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

جبھة النصرة /  فيامیر  -جبھة النصرة   التنظیم 

 تاریخ الوفاة ———

 مكان الوفاة ———

 سبب الوفاة  ———

 23  فیدیو 

خرجت أكثر من مظاھرة في ادلب وفي الرقة وكذلك في أریاف حلب المتاخمة للحدود التركیة بشمال سوریا 

بخروج ما عرف بأبي اسامة التونسي من منطقة ادلب حیث قال السكان انھ بث الرعب في المنطقة مستندا 

على كتیبة كاملة من االجانب تقوم بذبح كل من یشك في والئھ. وقال السكان في ادلب ان ابي اسامة التونسي 

الذین اعلنوا عن رفضھم  یقوم بتنظیم اعدامات جماعیة لشباب السكان المحلیین ولعناصر الجیش الحر 
لالنضواء تحت لواء جبھة النصرة ووزع المدعو أبواسامة التونسي بیانات بقوائم المطلوبین من الجیش الحر 

 علقت على ابواب الجوامع 

 معلومات اضافیھ 



162  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبوعمر التونسي    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة 

 19 /2  /2014  تاریخ الوفاة 

القلمون   مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 فیدیو  

قام بنشر شریط فیدیو یدعو فیھ الشباب التونسي لاللتحاق بداعش و یصف فیھ تونس بأرض الكفر و أم من 

 یحكمونھا طواغیت.

 شریط الفیدیو انتشر انتشارا واسعا في تونس 

 معلومات اضافیھ 



163  

 

 صورة شخصیھ 

رشید الزكري   االسم  

ابو عمر التونسي   االسم الحركي 

صفاقس  -تونسي    الجنسیة 

 57  العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

تاجر في تونس ومن عائلة ثریة وكان من بین كبار التجار في صفاقس    المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة 

 18  /4  /2014  تاریخ الوفاة 

مجھول   مكان الوفاة 

ھناك من یقول انھ نفذ عملیة تفجیر انتحاریة في سوریا / ومن یقول انھ قتل في المعارك بالعراق   سبب الوفاة  

 فیدیو  

أبناء.  5توجھ الى سوریا منذ سنة ونصف الى للقتال في سوریا حیث ترك   معلومات اضافیھ  



164  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

أبو بكر الغریب    االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  / مراسل مؤسسة الفرقان االعالمیة / في حلب

على قید الحیاة  ———  تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة ———

 سبب الوفاة  ———

 فیدیو  

 معلومات اضافیھ  



165  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

 االسم الحركي ابو اللیث التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

على قید الحیاة  ———  تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة ———

 سبب الوفاة  ———

 فیدیو  

 معلومات اضافیھ  لدیة فیدیو كلمة : لحملة الملیار لنصرة دولة االسالم 



166  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

 االسم الحركي ابو یوسف التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

على قید الحیاة  ———  تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة ———

 سبب الوفاة  ———

 فیدیو  

 معلومات اضافیھ  لدیة فیدیو كلمة : لحملة الملیار لنصرة دولة االسالم 



167  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

 االسم الحركي ابو عبادة التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

على قید الحیاة  ———  تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة ———

 سبب الوفاة  ———

 فیدیو  

 معلومات اضافیھ  لدیة فیدیو كلمة : لحملة الملیار لنصرة دولة االسالم 



168  

 

 صورة شخصیھ 

توفیق العریض    االسم  

مجھول   االسم الحركي 

بن قردان  -تونسي    الجنسیة 

مجھول   العمر 

ذكر   الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

5  /8  /2013  تاریخ الوفاة 

حلب / بمطار منغ العسكري    مكان الوفاة 

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 فیدیو  

 معلومات اضافیھ  من ھو االرھابي توفیق العریض 



170  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

ام ریان   االسم الحركي 

 الجنسیة  -تونسیة  

مجھول   العمر 

انثي    الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  / تقود كتیبة الخنساء التابعة لتنظیم الدولة االسالمیة في الرقة 

على قید الحیاة    تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة ———

 سبب الوفاة  ———

 فیدیو  

مع زوجھا ” مھاجرة“حسب المعلومات فإن كتیبة الخنساء تخضع إلمرة أم ریان، وھي تونسیة الجنسیة جاءت 

من العراق ضمن عشرات من عناصر داعش تم استقدامھم مؤخرا ووصلوا الرقة تضطلع ھذه الكتیبة بـالقیام 

 بمھام عدیدة كالكشف على النساء المنقبات للتحقق من ھویاتھن، وتعقب نساء الرقة في كل حركة وسلوك

 معلومات اضافیھ 

master
Barrer 



171  

 

 صورة شخصیھ 

مجھول   االسم  

 االسم الحركي ابو عائشة التونسي

 الجنسیة  -تونسي  

مجھول   العمر 

انثي    الجنس 

مجھول   رقم جواز السفر  

مجھول   المھنھ 

 التنظیم الدولة االسالمیة  

12  /8  /2013  تاریخ الوفاة 

 مكان الوفاة مطار منغ العسكري

قتل خالل المعارك مع الجیش السوري   سبب الوفاة  

 فیدیو  

 معلومات اضافیھ  


