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 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل            ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠رسالة مؤرخة       
  الدائم للجمهورية العربية السورية لدى األمم املتحدة

  
بناء على تعليمات من حكوميت، ويف ضوء اهلجمـات اإلرهابيـة املـستمرة الـيت تنفـذها                   

ــة الـــسورية، يـــشرفين أن أشـــري   ــة العربيـ ــة يف اجلمهوريـ ــة مجاعـــات إرهابيـ ــاليت املؤرخـ  إىل رسـ
أبريـل، الـيت أبلغتـها      / جملـس األمـن لـشهر نيـسان        ة املوجهـة إىل رئيـس     ٢٠١٢أبريـل   /نيسان ٢٤

فيهــا أن الــسلطات الــسورية أمتــت اســتجواهبا لــبعض األفــراد العــرب الــذين مت القــبض علــيهم،  
يــذ وكــانوا قــد دخلــوا أراضــي اجلمهوريــة العربيــة الــسورية بطريقــة غــري شــرعية مــن أجــل تنف   

ويف هـــذا الـــصدد، أرفـــق طيـــه قائمـــة أوليـــة بأمســـاء  . أعمـــاهلم اإلرهابيـــة املـــسلحة يف ســـوريا
شخصا، تتضمن معلومات عـن جنـسياهتم، وتـاريخ اعتقـاهلم، واجلهـة الـيت ينتمـون إليهـا،                    ٢٦

وتـبني القائمــة أن مجيــع األفـراد املدرجــة أمســاؤهم،   ). انظــر املرفــق(ومـوجزا ألســباب اعتقـاهلم   
واحد اكتفـى بتـهريب األسـلحة إىل سـوريا، قـد نفـذوا عمليـات إرهابيـة ضـد                    خبالف شخص   

ــدينيني       ــاوى أصــدرها بعــض الزعمــاء ال اجلــيش الــسوري وقــوات األمــن الــسورية، تطبيقــا لفت
وقد دخل معظم األشخاص الذي ألقـي القـبض علـيهم سـوريا عـن       . املتطرفني من تونس وليبيا   

 مــدرجني يف القائمــة بــأهنم ٢٦ردا مــن أصــل  فــ٢٠وإضــافة إىل ذلــك، اعتــرف . طريــق تركيــا
  .القاعدة أعضاء يف تنظيم

ــائق         ــا للغايــة لــو تفــضلتم بإصــدار هــذه الرســالة ومرفقهــا كوثيقــة مــن وث وأكــون ممتن
  .األمن جملس

  اجلعفريبشار ) توقيع(
  السفري
  املمثل الدائم
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مـن   املوجهـة إىل رئـيس جملـس األ        ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٠مرفق الرسـالة املؤرخـة          
  من املمثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى األمم املتحدة

  ]بالعربية: األصل[
  

  الئحة بأمساء املوقوفني من جنسيات عربية    
  

  موجز عن دورهم  اجلنسية  االسم والشهرة  الرقم

  سهيل الساقصلي: االسم  ١
  زهري: اسم األب
  منية: اسم األم

  ت برتر١٩٨٦: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢: تاريخ التوقيف

  مساعد كهربائي: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء   مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس

  جمدي العياري: االسم  ٢
  العياشي: اسم األب
  حبيبة: اسم األم

   ماطر١٩٨٥: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٨: تاريخ التوقيف

  سائق يف شركة لبيع القرطاسية: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

احلدود السوريةاالنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره        تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس

  حممد الطرابلسي: االسم  ٣
  شريف: اسم األب
  لطيفة: اسم األم

   برترت١٩٨٤: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٩: تاريخ التوقيف

  يعمل يف جمال جتارة األلبسة: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ

ــاءمــسلحة ضــد قــوات اجلــيش   العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

ــام  ( ــوف ع ــع ســنوات بتهمــة٢٠٠٦موق ــدة أرب  مل
ــع ــصة مـ ــري مرخـ ــات غـ ــد اجتماعـ ــاب وعقـ اإلرهـ
أشخاص مشبوهني وخملى سبيله مبوجب عفو علـى

  ).خلفية قيام الثورة التونسية
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  موجز عن دورهم  اجلنسية  االسم والشهرة  الرقم

  أسامة هذيل: االسم  ٤
  خمتار: اسم األب
  نعيمة: اسم األم

   سوسة١٩٩٠: وتاريخ الوالدةمكان 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٨: تاريخ التوقيف

طالب يف كلية العلوم اإلسالمية : العمل
  والرياضيات

  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف

ــه بأ  ــاء قيامـ ــةاألراضـــي الـــسورية أثنـ ــال إرهابيـ عمـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس

  وليد ظفار: االسم  ٥
  علي بشري: اسم األب
  مربوكة: اسم األم

   القريوان١٩٨٥: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٩: تاريخ التوقيف

  طالب هندسة يف تونس: العمل
  اعدةتنظيم الق: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس

  سامي كمال: االسم  ٦
  عاشور: اسم األب
  لطيفة: اسم األم

   سوسة١٩٩٠: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٨: تاريخ التوقيف

طالب يف كلية الفنون اجلميلة يف : العمل
  سوسة
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف

ــةاألراضـــي الـــسور ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ ية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس

  رضا باي: االسم  ٧
  عبد العزيز: اسم األب
  سامية: اسم األم

   املرسى١٩٨٨: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٩: تاريخ التوقيف

 طالب يف كلية االتصاالت: العمل
  اإلعالمية
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس
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  موجز عن دورهم  اجلنسية  االسم والشهرة  الرقم

  حممد ضيف اهللا: ماالس  ٨
  علي: اسم األب
  فاطمة: اسم األم

   بنقردان١٩٨٦: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار١٤: تاريخ التوقيف

  عامل: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف

ــةاألراضـــي الـــس ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ ورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

 ملــدة ثــالث ســنوات بتهمــة٢٠٠٧موقــوف عــام (
ــام أحــد األشــخاص بعــرض ــر قي اإلرهــاب علــى إث

  ).موضوع املغادرة إىل العراق عليه
  أبو بكر بويطان: االسم  ٩

  مدعلى حم: اسم األب
  ربعية: اسم األم

   جرجيس١٩٨٥: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٨: تاريخ التوقيف

  مزارع: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف

ــال إرهاب  ــه بأعمـ ــاء قيامـ ــةاألراضـــي الـــسورية أثنـ يـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

 ملـــدة أربـــع ســـنوات جبـــرم٢٠٠٧موقـــوف عـــام (
  ).تزوير عملة

  وسام حليمة: االسم  ١٠
  كمال: اسم األب
  عائشة: اسم األم

   املنستري١٩٩٢: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٧: تاريخ التوقيف

  عمال حرةأ: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس

  رمضان سلطاين: االسم  ١١
  وصيف: اسم األب
  زعرة: اسم األم

 تونس ١٩٧٣: مكان وتاريخ الوالدة
  العاصمة

  ٢٠١٢مارس / آذار٧: تاريخ التوقيف
  تاجر مالبس: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف

ــةاأل ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ راضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

٢٠١٠موقــوف يف تــونس ملــدة مثانيــة أشــهر عــام (
  ).بتهمة اإلرهاب
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  موجز عن دورهم  اجلنسية  االسم والشهرة  الرقم

  حممد ماي: االسم  ١٢
  هتامي: اسم األب
  نورا: اسم األم

   سوسة١٩٨٩: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٧: تاريخ التوقيف

  عامل كافيترييا يف ليبيا: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ

ــاءمــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسو   ري بن
  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس

  مسعود غومة: االسم  ١٣
  حممد: اسم األب
  حدهم: اسم األم

   مدنني١٩٨٨: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار٨: تاريخ التوقيف

  مساعد كهربائي: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

يةاالنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السور         تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

ــام( ــهر يف عـ ــسعة أشـ ــدة تـ ــونس ملـ ــوف يف تـ موقـ
  ). بتهمة اإلرهاب٢٠٠٧

  وحيد فضيل: االسم  ١٤
  اهللا مصباحعبد : اسم األب
  جناة: اسم األم

 -  تونس ١٩٨٧: مكان وتاريخ الوالدة
  بنقردان

  ٢٠١٢مارس / آذار٨: تاريخ التوقيف
  مساعد كهربائي: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف

ــةاألراضـــي الـــسورية أ ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ ثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

ــني    ( ــامني بـ ــدة عـ ــونس ملـ ــوف يف تـ -٢٠٠٧موقـ
  ). بتهمة اإلرهاب٢٠٠٩

  بالل املرزوقي: االسم  ١٥
  عبد اهللا: اسم األب
  جنيبة: اسم األم

 تونس ١٩٨٠: مكان وتاريخ الوالدة
  العاصمة

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٨: تاريخ التوقيف
  تاجر ألبسة: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونسعلـــى 
ــام  ( ــوف ع ــالث ســنوات جبــرم٢٠٠٥موق ــدة ث  مل

  .اإلرهاب
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  هيكل توييت: االسم  ١٦
  عبد الواحد: اسم األب
  عائشة: اسم األم

   املرسى١٩٨٦: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢مارس / آذار١٠: تاريخ التوقيف

  عامل عادي: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

 إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السوريةاالنتماء  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

ــام  ( ــوف ع ــالث ســنوات جبــرم٢٠٠٨موق ــدة ث  مل
  ).اإلرهاب

  عقبة الناصري: ماالس  ١٧
  حممد: اسم األب
  بية: اسم األم

   تونس١٩٨٤: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢: تاريخ التوقيف

طالب يف معهد الدراسات : العمل
  التكنولوجية

  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
روعة وضـبطه يفقادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـش          

ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

موقــــوف ملــــدة أربــــع ســــنوات ونــــصف بتهمــــة(
  ).اإلرهاب

  أمني تصييب: االسم  ١٨
  حممد: اسم األب
  حكيمة: اسم األم

يدي  س١٩٨٤: مكان وتاريخ الوالدة
  بوزيد

  ٢٠١٢أبريل / نيسان١: تاريخ التوقيف
  صيانة إلكترونيات: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ

ــاءمــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب    الــسوري بن
علـــى فتـــاوى رجـــال ديـــن تكفرييـــني يف تـــونس

ــام    ( ــهرين ع ــدة ش ــوف مل ــد٢٠٠٧موق ــة عق  بتهم
  ).جمالس غري مرخص هلا

  بالل العياري: االسم  ١٩
  مصطفى: اسم األب
  عزيزة: اسم األم

 تونس ١٩٨٩: مكان وتاريخ الوالدة
  العاصمة

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٥: تاريخ التوقيف
  : ...العمل
  نظيم القاعدةت: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  تونسي
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف
ــة ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ األراضـــي الـــسورية أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف تونس
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  فهد صاحل: االسم  ٢٠
  عبد الكرمي: باسم األ
  محيدة: اسم األم

   بنغازي١٩٩١: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١١: تاريخ التوقيف

  طالب تعويضات أسنان: العمل
  تنظيم القاعدة: التهمة

االنتماء إىل تنظيم القاعدة وعبوره احلدود السورية  لييب
قادما مـن تركيـا بطريقـة غـري مـشروعة وضـبطه يف

ــةاألراضـــي الـــسوري ــال إرهابيـ ــه بأعمـ ــاء قيامـ ة أثنـ
ــاء مــسلحة ضــد قــوات اجلــيش العــريب الــسوري بن

  .على فتاوى رجال دين تكفرييني يف ليبيا

  فادي موسى: االسم  ٢١
  فيصل: اسم األب
  فهمية: اسم األم

   لبنان١٩٨١: مكان وتاريخ الوالدة
/  كانون األول١٢: تاريخ التوقيف

  ٢٠١١ديسمرب 
  : العمل
  : التهمة

ــة واحلبــــوب  لبناين هتريــــب األســــلحة والــــذخرية احلربيــ
ــان إىل القطــر، لــصاحل اجملموعــات املخــدرة مــن لبن

  .اإلرهابية املسلحة يف سورية

  غازي جنم: االسم  ٢٢
  نواف: اسم األب
  جنود: اسم األم

   لبنان١٩٦٧: مكان وتاريخ الوالدة
 كانون ٢٢: تاريخ التوقيف

  ٢٠١١ديسمرب /األول
  : العمل
  :التهمة

هتريـــب األســـلحة والـــذخرية احلربيـــة واجملموعـــات  ينلبنا
اإلرهابية املسلحة من لبنان إىل سورية، واالشـتراك
 .يف االعتداء على حواجز اجليش والقوات األمنية

  حممد عامر: االسم  ٢٣
  عامر: اسم األب
  مىن: اسم األم

   لبنان١٩٨٥: مكان وتاريخ الوالدة
 تشرين ١٩: تاريخ التوقيف

  ٢٠١١ أكتوبر/األول
  : العمل
  :التهمة

أحد أفراد اجملموعات املسلحة اليت قامت باالعتـداء  لبناين
علــى عناصــر اجلــيش واألمــن الــسوري والتحــريض

  .على إسقاط النظام
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  أمين مغريب: االسم  ٢٤
  أمحد: اسم األب
  : اسم األم

  لبنان: مكان وتاريخ الوالدة
 تشرين ٢٧: تاريخ التوقيف

  ٢٠١١أكتوبر /األول
  : العمل
  :التهمة

 -فلسطيين 
  لبناين

ــسلحة ــات مـ ــع جمموعـ ــارك مـ ــسلح شـ ــايب مـ إرهـ
ومحل الـسالح واالعتـداء. بالتخريب والقتل قصدا  

  .على عناصر اجليش واألمن

  عبد الرحيم شبلي: االسم  ٢٤
  حسن: اسم األب
  زهرة: اسم األم

  ١٩٨٠: مكان وتاريخ الوالدة
يناير / كانون الثاين٣: تاريخ التوقيف

٢٠١٢  
  : ملالع

  :التهمة

إرهايب مسلح اشترك مـع جمموعـة إرهابيـة مـسلحة  مصري 
  .يف االعتداء على قوات اجليش واألمن

  أمحد منابعة: االسم  ٢٥
  حبراوي: اسم األب
  منحية: اسم األم

   األردن١٩٧١: مكان وتاريخ الوالدة
  ٢٠١١أغسطس / آب٣: تاريخ التوقيف

  : العمل
  : التهمة

 مـع جمموعـة إرهابيـة مـسلحةإرهايب مسلح اشترك    أردين
  .باالعتداء على قوات اجليش واألمن
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	مكان وتاريخ الولادة: 1986 بنقردان
	تاريخ التوقيف: 14 آذار/مارس 2012
	العمل: عامل
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف عام 2007 لمدة ثلاث سنوات بتهمة الإرهاب على إثر قيام أحد الأشخاص بعرض موضوع المغادرة إلى العراق عليه).
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	الاسم: أبو بكر بويطان
	اسم الأب: على محمد
	اسم الأم: ربعية
	مكان وتاريخ الولادة: 1985 جرجيس
	تاريخ التوقيف: 8 آذار/مارس 2012
	العمل: مزارع
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف عام 2007 لمدة أربع سنوات بجرم تزوير عملة).
	10
	الاسم: وسام حليمة
	اسم الأب: كمال
	اسم الأم: عائشة
	مكان وتاريخ الولادة: 1992 المنستير
	تاريخ التوقيف: 7 آذار/مارس 2012
	العمل: أعمال حرة
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس.
	11
	الاسم: رمضان سلطاني
	اسم الأب: وصيف
	اسم الأم: زعرة
	مكان وتاريخ الولادة: 1973 تونس العاصمة
	تاريخ التوقيف: 7 آذار/مارس 2012
	العمل: تاجر ملابس
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف في تونس لمدة ثمانية أشهر عام 2010 بتهمة الإرهاب).
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	الاسم: محمد ماي
	اسم الأب: تهامي
	اسم الأم: نورا
	مكان وتاريخ الولادة: 1989 سوسة
	تاريخ التوقيف: 7 آذار/مارس 2012
	العمل: عامل كافيتيريا في ليبيا
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس.
	13
	الاسم: مسعود غومة
	اسم الأب: محمد
	اسم الأم: حدهم
	مكان وتاريخ الولادة: 1988 مدنين
	تاريخ التوقيف: 8 آذار/مارس 2012
	العمل: مساعد كهربائي
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف في تونس لمدة تسعة أشهر في عام 2007 بتهمة الإرهاب).
	14
	الاسم: وحيد فضيل
	اسم الأب: عبد الله مصباح
	اسم الأم: نجاة
	مكان وتاريخ الولادة: 1987 تونس - بنقردان
	تاريخ التوقيف: 8 آذار/مارس 2012
	العمل: مساعد كهربائي
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف في تونس لمدة عامين بين 2007-2009 بتهمة الإرهاب).
	15
	الاسم: بلال المرزوقي
	اسم الأب: عبد الله
	اسم الأم: نجيبة
	مكان وتاريخ الولادة: 1980 تونس العاصمة
	تاريخ التوقيف: 28 آذار/مارس 2012
	العمل: تاجر ألبسة
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف عام 2005 لمدة ثلاث سنوات بجرم الإرهاب.
	16
	الاسم: هيكل تويتي
	اسم الأب: عبد الواحد
	اسم الأم: عائشة
	مكان وتاريخ الولادة: 1986 المرسى
	تاريخ التوقيف: 10 آذار/مارس 2012
	العمل: عامل عادي
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف عام 2008 لمدة ثلاث سنوات بجرم الإرهاب).
	17
	الاسم: عقبة الناصري
	اسم الأب: محمد
	اسم الأم: بية
	مكان وتاريخ الولادة: 1984 تونس
	تاريخ التوقيف: 2 نيسان/أبريل 2012
	العمل: طالب في معهد الدراسات التكنولوجية
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الإرهاب).
	18
	الاسم: أمين تصيبي
	اسم الأب: محمد
	اسم الأم: حكيمة
	مكان وتاريخ الولادة: 1984 سيدي بوزيد
	تاريخ التوقيف: 1 نيسان/أبريل 2012
	العمل: صيانة إلكترونيات
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس (موقوف لمدة شهرين عام 2007 بتهمة عقد مجالس غير مرخص لها).
	19
	الاسم: بلال العياري
	اسم الأب: مصطفى
	اسم الأم: عزيزة
	مكان وتاريخ الولادة: 1989 تونس العاصمة
	تاريخ التوقيف: 5 نيسان/أبريل 2012
	العمل: ...
	التهمة: تنظيم القاعدة
	تونسي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في تونس.
	20
	الاسم: فهد صالح
	اسم الأب: عبد الكريم
	اسم الأم: حميدة
	مكان وتاريخ الولادة: 1991 بنغازي
	تاريخ التوقيف: 11 نيسان/أبريل 2012
	العمل: طالب تعويضات أسنان
	التهمة: تنظيم القاعدة
	ليبي
	الانتماء إلى تنظيم القاعدة وعبوره الحدود السورية قادما من تركيا بطريقة غير مشروعة وضبطه في الأراضي السورية أثناء قيامه بأعمال إرهابية مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري بناء على فتاوى رجال دين تكفيريين في ليبيا.
	21
	الاسم: فادي موسى
	اسم الأب: فيصل
	اسم الأم: فهمية
	مكان وتاريخ الولادة: 1981 لبنان
	تاريخ التوقيف: 12 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	العمل: 
	التهمة: 
	لبناني
	تهريب الأسلحة والذخيرة الحربية والحبوب المخدرة من لبنان إلى القطر، لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
	22
	الاسم: غازي نجم
	اسم الأب: نواف
	اسم الأم: نجود
	مكان وتاريخ الولادة: 1967 لبنان
	تاريخ التوقيف: 22 كانون الأول/ديسمبر 2011
	العمل: 
	التهمة:
	لبناني
	تهريب الأسلحة والذخيرة الحربية والمجموعات الإرهابية المسلحة من لبنان إلى سورية، والاشتراك في الاعتداء على حواجز الجيش والقوات الأمنية.
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	الاسم: محمد عامر
	اسم الأب: عامر
	اسم الأم: منى
	مكان وتاريخ الولادة: 1985 لبنان
	تاريخ التوقيف: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	العمل: 
	التهمة:
	لبناني
	أحد أفراد المجموعات المسلحة التي قامت بالاعتداء على عناصر الجيش والأمن السوري والتحريض على إسقاط النظام.
	24
	الاسم: أيمن مغربي
	اسم الأب: أحمد
	اسم الأم: 
	مكان وتاريخ الولادة: لبنان
	تاريخ التوقيف: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	العمل: 
	التهمة:
	فلسطيني - لبناني
	إرهابي مسلح شارك مع مجموعات مسلحة بالتخريب والقتل قصدا. وحمل السلاح والاعتداء على عناصر الجيش والأمن.
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	الاسم: عبد الرحيم شبلي
	اسم الأب: حسن
	اسم الأم: زهرة
	مكان وتاريخ الولادة: 1980
	تاريخ التوقيف: 3 كانون الثاني/يناير 2012
	العمل: 
	التهمة:
	مصري 
	إرهابي مسلح اشترك مع مجموعة إرهابية مسلحة في الاعتداء على قوات الجيش والأمن.
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	الاسم: أحمد منابعة
	اسم الأب: بحراوي
	اسم الأم: منحية
	مكان وتاريخ الولادة: 1971 الأردن
	تاريخ التوقيف: 3 آب/أغسطس 2011
	العمل: 
	التهمة: 
	أردني
	إرهابي مسلح اشترك مع مجموعة إرهابية مسلحة بالاعتداء على قوات الجيش والأمن.

