
 

 

 
  



 

 

: www.lcrdye.org -  E-mail: info@lcrdye.org   -  :  00967 01  333214  

 
 
 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

 واقعة قصف حمالت جتارية 
 حجت -هذيريت عبس  –هٌطمت اجلر 

 م17/11/2017بتاريخ 
 
 
 

 كز الماوىوي للحمىق والحىميةإعذاد/ المر

 عبر محاميه وباحثيه وراصذيه حمىلييه في الىحذات الحالية:

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الترجمــة -

 وحدة المعالجة اإللكترونية -

  

 المركز الماوىوي للحمىق والحىمية

 تمرير حمىلي يىثك

  حمالت جتاريةواقعة قصف 
 حجت -هذيريت عبس  –اجلر  هٌطمت

 م17/11/2017خ بتاري

: www.lcrdye.org -  E-mail: info@lcrdye.org   -  :  00967 01  333214  

 المركز الماوىوي للحمىق والحىمية

 

http://www.lcrdye.org/
mailto:info@lcrdye.org


 

 

: www.lcrdye.org -  E-mail: info@lcrdye.org   -  :  00967 01  333214  

 فهرس التقرير:

 

 1 .................................................................................................................... :هلخص

 1 ...................................................................................................... :الىالعت تفاصيل

 3 ..........................................................................................................:الىالعت ًتائج

 3 ........................................................... :الذويل اإلًساين للماًىى فماًو االًتهان وصف

 4 ........................................................................................................ :املركز تىصياث

 5 ................. لبعضهن وصىر املذًيني هي المتلى الضحايا وبياًاث أمساء( 1) رلن هلحك

 6 .............................. واملتضررة املذهرة املذًيت املٌشآث وبياًاث أمساء( 2) رلن امللحك

 

 
 
 

  



 

 

 1  حجة -عبس  –محالت ججارية في مىطمة الجر جمرير حمىلي يىثك والعة  لصف  

 ملخص:

جررهم إبادررحبق بملرريبميرركبهابطهان ررلحبب رر م ب ررحب  بب

م عرررك م بم ٍرررعسقهبدحبٌررر لكميب رررنطبةحبنطررر ب ب    ررر بب

مجلهبمبكطهط بع ًبمبححبفظر بجةر بدررحبن بجسطر بٌر  بع ر ببببببب

ب73م ٍرحبع بماحبقطرر بعظرهبالرهبمجل عرر بببب ركبهحب ب ببب73اثههرحببب

 ببم.7173ٌ   رببب

 

 الىالعة:جفاصيل 

 لبةحبنهبمب    بمجلهبمبكطهط بع ًباجكىب كطهطحبطب حبفظر بجةر بلرحبرب رهيبم ره هبمٌر لكف  ببببببب

ب73 حبن بجسط باحبدع ب  حرحب  بم عرك م بم ٍرعسقهبدررحبن بةركطك بمربنةرحبنببر سبع رلحببٌر س ب رحببطىطركبع ر ببببببببببببب

ةرحب لب    ظر  بم  ةحبنطر ب ا رحبثهبم هورحبمب م  يفرحب عب بم ٍرحبج ب مارنيبورلبةر   ببببببببببب كينبق   ب عبارك  بب

 هان ررحب بجه رر بجررهيبجكطررك بايفررحبيبالبمجلررهم إبم رر بطهان ررلحبب رر م بم عررك م بوررلبطررسمب  ررمبدكمطرر بببببب

ب ماهيبع  بم ه ه.

 عامًا، يصف لنا تعض التفاصيل قائاًل: 02جنية وادي حممد يوسف، 

أدهعب حبق بم   ه رب بم ٍرحبج بع ر ب ٍرحبف بعظرهمطبمر  رحبنب رهبد حب ر بطسٌر بنمجر ببببببببببأبحببو تبأث حب بم رحبن ب

فحبج بررحببم  رر م بدظررهب ررحبن ببب73/77/7173مجل عرر ببققهرريبطررسمب71:01ميٍرر لكف بوحببررتبم ٍررحبع بجررسم بب

مٌ لكفتبم   حب  ب اجحب  لحببالبنوحبمبوحب بفهلحببع كمهللبنمج بأخسبطسٌ ب آخهطهب ورحب بوسمنهرحبب ركبهابببب

طع  ررس ب بم  هررعب م ظررهم ب  ررلإبكررى ب  رركبوررحب بطع ررلب بدهررعبموٍٍررسمنمطب ع ررسنمطبوررسنبم   حب رر ببببب

إبقدحبطبد ره رب و هر ب رهبم نحرإب ما رضبطعهلرسيحبب   هرعب بببببببب وم كبع كمهللب   س ب اخسمب بوحب ب عل

م ٍحبج بق  سمبمجهعحب ب انح تبأجٍرحبقهإ.بةرحبهكطبم ر  م با درحبعكب رهبدرابنورحبمبم   حب ر ب  رحببجحب نهرحبببببببببببب

 رركينب انح ررتبأجٍررحبقهإب ما نررتبوررلب ررحبب بم   حب رر بببببببب73 ا  ررلإبوررلبةرر  بع رر باثررهبم رررحبن  بٌرر  ببببببب

 ضبم ررحبن بم ر ب رهًبمرحبب رربنبفرحبجل هعب ركبهاب ربطسجركبببببببببأجهقرتبدٍربب جسمنهحب بمخرًبقنمجرحبطببحبنطر بببب

بٌ ضبطربنبم  د .

 عامًا، أفادنا تقولو: 20يوسف حممد راجح كواب، 

أبحببصحبجضبمحمللبم  ةحبنهبميٍ لكيبخهجتب هبمحمللبق رلبم  در ب ظرهم بديفرحبع ب ورحب بأخر بع ركمهللبببببببب

 ر ع ب  رلإبطع رلب بدهرعب رحبق بم   ره رببببببب خحب بطع  س ب بم   حب  ب وحب بوسمنبمحمللبعركقب رهبميركبهابمببب

 ما جبمى مه المحالت الحجارية الحي لصفث



 

 

 2  حجة -عبس  –محالت ججارية في مىطمة الجر جمرير حمىلي يىثك والعة  لصف  

 آخررهطهبط هعررس بفحررإب ج ررضب  سقررسق بمجل هررعبدٍرر حب بطع  ررس بع رر بج ررضبأنومقلررإبد هط رر ب  سملررع ببببببب

 دكم ه ببظهم ب  ظه يبم  بمتهبهبحببم  نق بو تبأدعكبعهبم   حب  بجسم ببدر بوه رسمب  بمارحبق بعظرهببببب

 م ب مراهدرر با دررحبعكب ررهبجلرر بد ررحب  ببق ررلبالررهبمجل عرر بتعررتبصررسطبمبنةررحبنبةرركطكب ةررحبهكطبم رر ببب

 ههعررتب  ةلررحب بالب نررحب بم سمقعرر ب صرر تبدعرركبمخررًبققررحب يب ررهبمبنةررحبنبم رررحبن ب وررحب بم سلررعب ب حبطرر ببببب

م سجظه بوحب بمجل هرعبقركبق  رسمب أجٍرحبقهإب  نح ر ب    رحبثه ب بٌرحبج بمي   ر بورسمنبم   حب ر بم ر ب بببببببببببب

بط يب  لحبباربنوحبمب   حبثهب بف حببم ٍحبج .

ةخصب رهبدرابمرجٍرحبقبمي نح ر ب م ر ببببببب71اعهفتبع  ب

وحببتب  نهق بنمبرحببورحب بم ر ع بلرحب ربممره يب م ر  م ببببببب

ا  ررلإبجٍرركلب م ظررظحبطحببقرركبأصررحبد  ب أقنورر بميررسطب فررحبن ببب

ماهرررحب بع ررر بدعررركبأ  رررحبنب رررهب رررلبٌررر س بم ررررحبن .بأجررركب

ةره ب  بدركب رهبأةرن  بببببم يفححبطحببمٌر لكف  بم ررحبن ب  حببب

ة   بم رحبن بما نتبولبة  ب بم   حب  بم  بوحببرتب نسبر ببب

 فهلرحبب رسمقب مم هر بببب هبص كق ب ه ةهبو  ب رهبأخظرحبيببب

ب   سع .

قدررحبطبم   رره ربم رر بوررحب بطعهلررلحبب   هررعبع رركمهللب   ررسربببببب

لىيب  ركب   رسربببوسمنبم   حب  بدحبإللحبف بالب حبق بما ضب م نحإبم  بوحببتب بم ٍحبج ب م  با  عب

مة ع تبع  بأثهبمبنةحبنبم رحبن بم  ب حب  لحببةظحبطحبب لحبعنتب هبم نحبنثر بملهرتبانح رتبأ  رضبمرجٍرحبقبببببب

 رركينبق  ررسمبمجهعررحب بده ررلإبب73م رر ب حب  ررلحببم ظررظحبطحبب م رر  م ب ما نررتبوررلبةرر  بمادرره  بمر  هرر بد رررتبب

لبرضبورحب ب رهبلر هبم يفرححبطحببببببببأ نحبربوحببسمبط  يفرس ب رهبم   حب ر بمجهرعبم يفرححبطحبب ركبهاب رهًبمرإبأهبببببببب

أةررن بمثرر ابنيلررس اب بأمتنررهب ررهبم  عررهيبع ررهلإبب هةرر ب رر نحإبأجٍررحبقهإبربطسجرركبأهبٌرر ضبطررربنبببب

م  د بع ه حبب  هًب   بم  ةحبنهبهركفحب بعٍرنهطحب بمجل هرعبفهر ب ركبهابأدهطرحب  بو رحببأ بمي   ر ب كبهر بببببببببب

ب هًبفهلحببأهب سمقعببعٍنهط بأ بخمحبو بٌنح.

 عامًا، أخ الول وأحد الضحايا الذي فقد أخاه، أفادنا تقولو: 02واب، علي حممد راجح ك

مب أبحببو تب ب لبآخهبدعهركبعرهبم   حب ر بببب73/77/7173وحببتبم ٍحبع بماحبقط بعظهبا هط حب بطسمبمجل ع ب

م  بوحب بفهلحببأخ ب خحب ب وحب بوسمنلبعكقب رهبميركبهابجه رلحببتعرتبصرسطبم  رحب ه بماهدهر ب م ر ببببببببب

بنةحبنبةكطكب ههعتبالب رلبم سمقعر ب ورحب ب دركنبل ركبمربنةرحبنب رحبن بةر  لحبب رحب همطببببببببببأع   بصسطبم

م عك م بم ٍعسقهبمٌر لكفتبد حب   رحبب ق  رتبأخر ب خرحب ب ورلب رهبورحب بوسمنهرحبب رهبم  رحب عاب ميظر هطهببببببببببببب

   ررسمقبم رمم هرر ب  ررلحب بم رررحبن بأجحب ررتبم   حب رر بالبنوررحبمب   ررحبثهب بم ٍررحبج بخمرر   بد جٍررحبقب أةررن بببببببببب

م رر بوررحب بفهلررحبب رركبهابطع  ررس ب بدهررعب ررحبق بم   رره رب بقدررحبيب رر ب    ررحبثه ب بم ٍررحبج بميٍرر لكف ب  نح

محالت الحجارية اسحىت باألرض جراء المصفال  



 

 

 3  حجة -عبس  –محالت ججارية في مىطمة الجر جمرير حمىلي يىثك والعة  لصف  

  ررحبقابم نحررإب ما ررضب آخررهبطع ررلب بدهررعبموٍٍررسمنمطب ع ررسنمطبمجررهعلإب ررهبم  ررحب عابمي ةررس ابببببببب

 بب ركينب   رحبثه ببب73 طن هةس بمرنضبوسمنبم   حب ر  بأبرحبب صر تبع رضبم ررحبن ب وحببرتبأجٍرحبقب أةرن ببببببببب

م ٍحبج ب م   م با  لإبولبة  ب م   حب  ب بط   بفهلرحببةر  بٌرسىبنورحبمب   رحبثهب بم ٍرحبج بورحب بميظرلكببببببببب

بخمه بجكم ب مي ٌحب بمتألبمي    بجىتبمي هبج  حبب   هبخحب بما نت.

ب

 وحائج الىالعة:

 الضحايا المذوييه:

 
   

 اإلمجايل

ب73ب77 ب1 المتلى

 

 المىشآت المذوية:

 
  

 2 2 تذهري

  1 تضرر

ب

ب

 وصف االوحهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

محملرلببميهوىبم  حببسينبم  عبع  بم سمقع ب أجهىب ٍححب ب هكمبهحب بع  بمي   ر بم ر بابمٌر لكمفلحبب خحبصر ببببب

.ب أ بمٌر لكميببةحبنطر به بأعهحب ب كبه ب محملنطبم  ةحبنط بم مهبابقدن بب  جكبحببم بمي    ببم  ةحبنه

ميكبهابطُعكبجه  بطعحبقضبع هلحببم  حببس بم ك   ب خهقحب ب    حبقئب م  هإبم  بأمجعرتبع هلرحببمم  عرحبطبببب

مي حيفرره .ب م بمٌرر  همنبم ٍررعسقط ب  حب نلررحبب بق ررلب مٌرر لكميبمر نررحبرب م  ٍررحب ب ميرركبهاب ررحببهررسباربببب

  ٍر عبمم  رعبم رك  بببببجه  بدظع بايفحبيبالبمجلهم إبم  بب حببوم رتبم ٍرعسقط باهان رلحببأ رحبمب رهئببببب

م مهب حببومربصحب  حب باوم بهملبمجلهم إبم  بط كىبمحببج ابمإلبٍحببه ب م  بٌ ظنلب بميٍ   لبم  هطضب

ع   بأ حبمبانحبا بمم  عبم ك  ب قفحبع بعهبما س ب ماهطحبطبدرلبٌر نس بهرملبمجلرهم إبٌرسمديبق  هر ببببببب

ب بم عك م بع  بمم  عحبطب م ك ر.



 

 

 4  حجة -عبس  –محالت ججارية في مىطمة الجر جمرير حمىلي يىثك والعة  لصف  

 

 جىصيات المركز:

 ميهورررىبم  رررحببسينب  ح رررس ب م    هررر بطررركعسبمجهرررعب  ظ رررحبطبمم  رررعبميررركينب مي ظ رررحبطبم ك  هررر ببب

 خدسصحب ب  ظ حبطبمر رإبمي حرك بالب  رلب ٍراس هحبألحببمرخنقهر ب مإلبٍرحببه بةرحبلب رحببطهان ر بببببببببب

ب  م بم  ظحبمبم ٍعسقهب  حب ن ب هبجهم إبمليبم  ظهط ب بمإلبٍحببه بمجعحب.

 مي حك ب ني ًبمر هبالبمانحبظبع  ب حببا   ب هبتع لحبب ٌهع بم ع لبع ر ببو حببطكعسبمر إب

ب ق بماهيب  ق ببىط بم كمبم ه ينب ماكب هبمنانحبيبمجلهم إبمليبأ نحبرب بٍحب بم ه ه.

 طكعسبالبٌهع بانٌحبربجلحب ب  هيبق  ه ب   ح هيب بهملبمجله ر ب   هرحبب ا ركرب هان هلرحبببببب 

    يفحب بم ك  .

ب

ب

 ب



 

 

 5  حجة -عبس  –محالت ججارية في مىطمة الجر جمرير حمىلي يىثك والعة  لصف  

 (1رلن )هلحك 

 هي املذًيني وصىر لبعضهن أمساء وبياًاث الضحايا المتلى

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 املذيريت

هكاى 

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب71ب نلبهظحبمبمدهمههإبع  بع ه  ب .7

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب77ب نلب  كبأككبةسع بع هب .7

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب74ب نلبع كمهللب  كبنمج بوسميب .3

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب74ب نلبع كلبجٍابجحب سنبجند ب .0

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب74ب نلبع كلبلىيب .1

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب75بلوهب لهإبأككبف ه بدكنهبم كمفع ب .2

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب73بلوهبع كمهللب  كبأككب   سربد ههب .3

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب70بلوهبلىيب  كبأككب   سربد ههب .4

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب71بلوهب د ن ب  كبأككب   سرب .5

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب74بلوهبجهمقبمدهمههإبع  بع ه  ب .71

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب31بلوهب  كبع هلب  كبدكنهب .77

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب74بلوهبكى ب  كبأككب نحبةإب .77

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب01بلوهبعهٍ ب  كبجحبٌهبو  ب .73

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب77بلوهب   سربأككبأككب   سربد ههب .70

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلب37بلوهبمدهمههإبق يبعحباب .71

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلببلوهبنيلسرب .72

ب73/77/7173بمجلهبع ًبق هلببلوهبنيلسرب .73

 

 
  



 

 

 6  حجة -عبس  –محالت ججارية في مىطمة الجر جمرير حمىلي يىثك والعة  لصف  

 (2امللحك رلن )

 املٌشآث املذًيت املذهرة واملتضررةأمساء وبياًاث 

 ًىع املٌشؤة اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 الضرر
 املذيريت

هكاى 

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

ب73/77/7173بمجلهبع ًباك  بد حب  بطسٌ ب  كبنمج بوسميب .7

ب73/77/7173بمجلهبع ًباك  بدٍ  بع سنمطب نحبةإكى ب  كبأككبب .7

ب73/77/7173بمجلهبع ًبايفهنبدسفه بعهٍ ب  كبجحب سنبو  ب .3

ب73/77/7173بمجلهبع ًباانيبقنمج ببحبنط بع كمهللب  كبنمج بوسميب .0

ب73/77/7173بمجلهبع ًبمانيبقنمج ببحبنط ب لهإبأككبف ه ب .1

 صىر لبعض املٌشآث املذًيت املذهرة واملتضررة جراء المصف 

  

  

  

  
 

 

 

 صٌعــــاء –اليوــــي  - املركز الماًىين للحمىق والتٌويت صادر عي/


