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��ر���C - 4-  ر�� ���� ��ط��

��ر���C - 4-  ر�� ��� ����رب

����C - 4-  ر�� ��ط���

��ر���C - 6-  ر���� ھ�ھ���

��ر���C - 6-  ر����م ا����رب

����705C - 5 ر������

����358B - 2 ز�����

����249B - 3 ز����

����1,476B - 2 ز���ره

��ر���107B - 8 زور أ��� ����ه

��ر���B - 8-  زور ا���������

��ر���B - 6-  ز���

����B - 8-  ���� و���ح

�����250C - 2����

�����347B - 6����

������1,286B - 7����

����568B - 3����

������� -B- 5����

������ -B- 5����

�ّ��142C - 6����

�������313C - 6����

����271B- 5����

����63B - 2���ر��

��ر���A - 2- ��� ا�ر�����

��ر���C - 5- ����ه

��ر���30B - 8����ر��

������ -B- 5����

����392B - 7�����ا

��ر���B - 3-  ���� ا�����

��ر���305B- 5 ���� ا������ن

��ر���B - 3-  ����� ا������ان

��ر���C - 6-  ���� ا��������ت

��ر���C - 4-  ����ة ا��������

��ر���C - 4-  ���� ا�������

��ر���C - 4-  ���� داھ���

��ر���265B - 3 ��� ذ����ب

��ر���B - 2-  ��� ����ن

����� ���  -C - 5���ر��

����� ����  -C - 4���ر��

����� ���  -B - 2���ر��

�ّ��� -B- 5���ر��

��ر���B - 7- ط����

�����152B - 7����

������ -C - 6����

����� -B - 4����

��ر���C - 4- ����ب ا�����اج

��ر���B - 3- ���ب ا�����

�����233B- 5����

��ّ�989D- 5����

���� -B- 5���ر��

�����366A- 5����

�����728B - 4����

����249B - 6����ة ا������

����765B - 4�����ت ا��������

����198B - 4�����ت ا��������

����437B - 4��� ا������

����644C - 3���� ا�����ا

��ر���B - 2- ��� ا�������

����1,037C - 4���� ا�����ان

����154B - 4��� ا�������

��ر���B - 4- ���� ا�����

��ر���235C - 4��� ا�����ه

����449C - 3��� ��ره

���� ���1,003C - 4����

��� ���1,996B - 2����

����304B - 4��� ����ن

����347C - 4���� ورده

����252C - 3���ن ا�����

��ر���B - 6- ����ن ا�����ا

����891B - 3���ن ا������

��ر���B - 3- ����ن ا�������

����410C - 6���ن �����

��ر���B - 6- ���ن ���د

��ر���B - 3- ����� ا������

�ّ���711B - 6����

����� -C - 5���ر��

����280B- 5����ره

����308C - 5���م

����466B – 2����ل

����251C - 5����اره

���2,819B - 7����

������400B- 5����

����B- 5- ������ ا����ّ���ه

��ر���C - 3- ���ا�����

����696B - 6 ���ع ا����� �����

����� 378B - 3����

��ر���33B - 2 ��ن

����154B - 3 ������ ا����اوي

����202C - 6 ������ ا����اوي

��ر���66B - 2 ���ه

����199C - 6���ر��

��ر���C - 4- ��اس

��ر���167C - 3���ّز ا�������

����859C - 7��� أ����

����1,897B - 7��� ���رب

����378B - 2����� دوره

���� ���637B - 6����

����865B - 4��� ���خ

����B - 4- ُ����ه  ( ا��������)   

���400B - 6����

��ر���125B - 6�و��

����287C - 6���و����

��ر���13B - 1���اح ا������ل

��ر���B- 5- ��ر�� ا����� ���ض

��ر���C - 6- ��ر���� ا��������ه

��ر���39D - 5��ر���� ا�����وّره

��ر���B - 2- ��ر�� ���� �����ا

��ر���B- 5- ��ر�� ����ره

��ر���B - 8- ��ر���� ��ا������

��ر���169C - 5 ����ن

���ُ -B - 4���ر��

��ر���B - 3- ُ��� وا����

���� ���ُ318B - 2����

��ر���C - 6- ���م ظ��ھ�

��ر���B - 4- ���ل ا������خ

����365C - 6�����ره

�����509C - 3����

����328C - 7��ب

�����275B - 2����

����447B - 4 ����ان

��ر���B - 3- ����ش

���� -C - 6���ر��

����724B - 3وا���

��ر���C - 7- وادي ا��������

����150B - 6و���ره

169 ��������ع ا����نا�����ع: 1 ����� 

171 ��ر��340126,879 ���� و��ر���

ا����� ��� ا���رط���د ا����نإ�� ا����� \  ا���ر��ا����� ��� ا���رط���د ا����نإ�� ا����� \  ا���ر��ا����� ��� ا���رط���د ا����نإ�� ا����� \  ا���ر��

ا���ى وا���ارع  ا���ر��  ا��� ھ����� ا��ا��� �� ا������ن

ا�����ط��ت ا���ا����� �� ا����ن

ا����� ��� ا���رط���د ا����ن 2014إ�� ا�����ط��

259B – 7آ�ِ��

359C – 4آ����� ھ����ن

526B – 5أ����م

601C – 7أ��� إ����ن

1047B – 7��� �����دا

328B – 7إ�����د

323C – 3ا����وم

280C – 4��� ز���ن

257B – 7���ر

636B – 7���ت ��آف

815B – 6��د ���

�����1719C -6

���394B – 6

������6829B - 5

347B - 7��� ����وب

����722C - 5

����� �����401B - 6

661C - 3��وم ����ن 

323B - 8���ه ���

198B - 7������ار

Ca. 030C - 2����ود

560C -6��ط�ر

510B - 7 ���ت ���ن

130B - 2���� أ���

830C - 7��ف

109C - 3أودم

304C - 4أورط��ل

217B - 3����� آ���ن

343B - 4����ت �����

615C -6 ر��ت �������

476B - 6 را����ت

����544B - 2

232B - 3 ����ل

570C - 5 ������ن

22,204ا����ع: 34 �����ط��

ا���ى ا������ ا������� �� ا����ن

ا����� ��� ا���رط���د ا����نا�� ا�����

10485C - 2���ل ���

������6238C – 3

3447C - 2����ه

���� ���1920B - 2

2415A - 2ا������

24,505ا�����ع 5 ��ى

اجلوالن السوري املحتل
خريطة القرى واملزارع السورية التي دمرهتا إرسائيل

واملستوطنات اإلرسائيلية املبنّية عىل أنقاضها
أدى احتالل ارسائيل للجوالن عام 1967 طرد ما يقارب 130 الف نسمة، وتدمري مساكنهم التي توزعت 
عىل 340 قرية ومزرعة، باإلضافة إىل مدينة القنيطرة، عاصمة اجلوالن. اليوم يبلغ عدد السكان امُلهجرين، 
السكان  أكثر من نصف مليون نسمة. ويبلغ عدد  يقطن معضمهم يف ريف دمشق وحمافظة درعا،  والذين 
السوريون حتت االحتالل ما يقارب 25،000 نسمة، والذين يتوزعون عىل مخسة قرى، وهي جمدل شمس، 

بقعاثا، مسعدة، عني قنية والغجر.

مبارشة بعد االحتالل بارشت إرسائيل بإقامة املستوطنات الغري رشعية عىل أنقاض وأرايض القرى العربية 
املدمرة، لتوطني مستوطنني هيود، واليوم يبلغ عدد املستوطنات اإلرسائيلية، 33 مستوطنة زراعية باإلضافة 
اىل مدينة كترسين، التي تشكل عاصمة للمستوطنات اإلرسائيلية يف اجلوالن. ويبلغ جمموع عدد املستوطنني 

ما يقارب 23،000 مستوطن.  

املصــــادر

بقعاثاعني قنيهجمدل شمس
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