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ؤحد ؤحياء يديسية  لنعةنيعٌن لنةق  يفةا ه لاجلة  لاُألبية   ياَة         يعياد  بيتحي  :القصفهكاى 

لآلالف يفؽُةّ  يلنعاصةً  و ويعد يٍ ل حياء ذلت لنكجاف  لنعكاَي  بإياَة   لنعاصً  

 يٍ ل ؼفال ولنُعاء ولنسجال ويئات لدلُاشل ولدلُشأت لدلدَي .

 و.3126يألَيأل  24يعاء لنعنيت لدلأللفق  23:21لنعاع   :القصفحارَخ 

 مهخص:

بيفصةفجلا  لنعةعألد   ْرل لنتيفسيس يعسض إحدى وقائا لنيفتم لدلتعًد نهًدَيٌن لنق  س كنيةجلا ؼةائسلت لنتلةان     

 إياَ  لنعاصً .بلنعايس  ول كألع ولدلُاشل لجملاوزة ذلى ه حي بيت يعياد لنعكين مبديسي  لنعنيعٌن  يُاشل

ؼةةائسلت لنتلةةان  لنععةةكس  لنةةر   يفةةألدِ لنعةةعألدي  ه حةةأللي لنعةةاع  لنجاَيةة   ؤٌ  هحيةةت  ةةتهلو لنأللقعةة  

ى ظةةكاٌ لنعاصةةً  َيةةاو  و وؤثُةةاء يةةا كةةاٌ يع ةة24/7/3126عشةةس وعشةةس دقةةائق بعةةد يُتصةة  نيهةة  لنعةةنيت لدلأللفةةق  

يةة ل ل كةةألع ويةة ل  لظةةتجلدفت نجاثةة  صةةأللزي   عهةةأ ؤصةةأللت ثاثةة  لَفشةةازلت زةةديدة ؤفصعتةةجلى  حيُةةجلا لظةةتييف ألل 

َعةةاء    6و ؤؼفةةال 4بيُةةجلى قتهةةأ  9وقتهةةت ؤزبةةاس ل ظةةس ٌن ويعجلةةى يةةٍ ؤفةةسلد ؤظةةسْى     ةلجملةةاوزلنعةةايس  ولدلُةةاشل  

إىل  نتليةم ؤجعةادْى  ظةاكُيجلا  زكاو فةأل   إىل  وؤحانتجلايُاشذلى  عهألظتجلدفتجلى صأللزي  ؼائسلت لنتلان  ينيازسة 

حبةق لدلةدَيٌن   يئات لدلأظي ولاسلئى لنةق لز كنيتةجلا ْةرِ لنؽةائسلت     إىل يإظاة جديدة نتعي  ججت ْايدة وؤزاء 

  بشكم يأليي.

 جفاصيم انىالعة:

ٍ   ولظةتًا  بصيازة يُةاشل لدلةأللؼٌُن لدلعةتجلدف     عُد قيايّ لنأللقع  قاو بتألثيق  املركز القاًىين  نسوليةات لنُةاجٌن ية

 لنعلايا ولنشجلألد يٍ ؤْاي لحلي و نيٌن ؤٌ: 

ؤفسلد  7لنغازة ل وىل لظتجلدفت بيت ل كألع قتم فيجلا حمًد ل كألع وشوج  لبُّ وؼفم يٍ ؤبُاء ؤخيّ وؤصيب 

 يٍ ؤظس ّ.

 يجليةةألس  لنصةةازوا لنجانةةت لظةةتجلدف يةة ل حمًةةد لنصةةازوا لنجةةات لظةةتجلدف لنةةدوز لنجانةةت يةةٍ يةة ل عنيةةدلل 

حمًةد لنعةايس    زس ل ظةسة  قتةم يُةجلى   ديسِ لنصازوا فةأل  زئوظةجلى     ؤظس ّيٍ  لًفسد 41لنر  يعكٍ فيّ لنعايس  

ؤؼفةال   4قتهةأ وْةى    21  بهغ عدد لنيفتهأ يٍ ل ظس ٌن ولدلُاشل لجملاوزة ذلةى  وليسؤ ٌنوؼفهٌن يٍ لبُائّ وؤبٍ لخيّ 

  باإلظةاف  إىل  زجةاً  31ليةسؤة و  23ؤؼفةال و  21بيُةجلى  يةدَياً يةٍ ظةكاٌ لحلةي      53إَةا،  كًةا ؤصةيب     6زجال و 3و

 ديًن يُاشذلى وإ اف دمتهكاهتى و عسز عدد يٍ لدلُاشل لجملاوزة ذلةى ه لحلةي ولنةر  ال يألجةد فيةّ يةا  كةٍ ؤٌ        

 .اًععكسي اً جم ْدف

 إفادات بعض شهىد وضحايا انىالعة: 

حموذ أمحذ األكىع الذيٌ قتخذل ه ُذيٍ    أحذ العحاَا وابي  عاهاً  54عورٍ ألكىع احموذ عبذاهلل 

 :قائالً حفاصُل املؤساةالغاراث حتج أًقاض هزنهلن روي لٌا 
ؤعيفنيةجلا صةألت ظةيفألغ    وبعد يُتص  لنهيم مسعُا صةألت لنؽةائسلت لحلسبية  لنتابعة  نهعةعألدي  واانفجلةا وْةي اهةق         "

ظةغػ ولَفشةاز   لنصازوا ل ول لنر  ظيفػ ؤثُاء يا كُت ه ظةؽ  لدلة ل ؤقةألو باؼفةاء لدلألنةد لنكجلسبةائي ويةٍ زةدة         

  عهةأ إثسْةا باصةابات بانغة     ؤصةنيت  ويتةس   31ية ل لاةًنلٌ عهةأ بعةد     إىل ي نُةا قةرف   لنر  ظيفػ عهأ لنصازوا 
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وقتهت ؤيعاً شوجة  عًةي حةاز،     ججتَّعجس عهأ ولند  ومل قتم مخع  ؤزجلس  كًا  صوجتجلا قنيم وقتهت شوجق لبتجلال 

  ولمسجلا فاؼً  وقتم لثٌُن يٍ ؤؼفاذلًا يانك وزمي".

ؤيةةا لنصةةازوا لنجةةات فعةةيفػ فةةأل  يةة ل لنعةةايس  لنةةر  ديةةسِ فةةأل  زئوض ظةةاكُيّ وقتةةم اةةت ؤَيفاظةةّ لنؽفةةم إيةةاد     

ؽفم ؤمحد ياظٌن لنعايس  وؤصيب مخعة  يةٍ   لنعايس  وزيفييفّ حمًد وزيفييفتيّ عائش  ويىن كًا قتم لبٍ عًجلى لن

 .لنعديد يٍ لدلدَيٌن ه لحلي قتم وؤصيبْرِ ل ظسة و

 أفادًا بقىلَ:  عاهاً  12 عورٍ الشاُذ عواد حموذ املقاش 
لظتجلدفت ي ل بيت ل كألع لدلكألٌ يٍ ثاثة   صأللزي  مسعُا صألت ظيفألغ  23:21بعد يُتص  لنهيم  يفسينياً لنعاع  "

وشوجة  لبُةّ حةةاز، ولثةٌُن يةٍ ؤبُةةاء     ( فةسد قتةةم يُةجلى حمًةد ل كةةألع    34ظةسة لنعةةاكٌُن فيةّ    لد ل ؤدولز  عةدد ؤفةس  

 .حاز، يانك وزمي وشوج  لبُّ عنيدلل

لظتجلدف ي ل يجليألس وديس آخس ؤقم يٍ مخط دقائق عاود لنؽًنلٌ لنيفص  ومسعُا ظيفألغ صازوا وبعد ذنك وه 

وبعةد ظةيفألغ لنصةازوا  أللفةد     ؤخيةّ  ولبةٍ  لبُةاءِ  ؤزبعة  يةٍ   فيةّ  قتةم  لنعةايس  ولنةر    وصازوا ديس بيت لندوز لنجانت 

 لًلاًنلٌ الَتشال لنعلايا يٍ ات ل َيفاض إلظعاف يٍ بيفي يُجلى حياً  وقد قًُا باظعاف ؤكجس يٍ ثاثةٌن فةسد  

 ليسؤة  لننيعط يُجلى فازقألل لحلياة. 22ؼفم و 23يُجلى 

 ؼفةال ولخلةألف ْةأل لنعةائد بةٌن ل     لذلهةا  وكةاٌ  لنعشسلت يٍ لدلُاشل  ته لحلي كًا  عسزديست لنعديد يٍ لدلُاشل و

 ولنُعاء يٍ ظاكين لحلي.

نهتليفيق ه لظةتجلدلف ل حيةاء لدلدَية  وقتةم     دوني  يعتيفه  وحمايدة ؼانب لنشاْد لجملتًا لندوي بتشكيم اُ  وقد 

 لدلدَيٌن وحماظني  كم يٍ  ألزغ ه ْرِ لخلسوقات نهيفاَألٌ لإلَعات.

 

 انىالعة:نحائج 

 العحاَا املذًُني:

 
   

 اإلمجايل

 21 3 5 5 القخلً

 53 32 21 22 اجلرحً

 املٌشآث املذًُت:

 حعرر  حذهري

 
 

 

 يُاشل 21  يُاشل 4
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 العحاَا القخلً هي املذًُني 

 العور الٌىع االسذذذذذذذذذن م
ًذذذذذذذذذذذذذىع 
 االًخهاك

املٌطقذذت/ 
 املذَرَت

هكذذذذذذذذذذاى 
 الىاقعت

حذذذذذذذذذذذذذذارَخ 
 الىاقعت

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيم 9 ؼفم يانك حاز، ل كألع  .2
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيم 22 ؼفم ؤياد حمًد لنعايس    .3
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيم 22 ؼفم ؤمحد ياظٌن لنعايس    .4
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيه  29 ؼفه  زمي حاز، ؤمحد ل كألع   .5
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيه  46 لَجأ عألد عفاؼً  َاصس ؤمحد لدل   .6
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيه  33 لَجأ لبتجلال عهي لدلجلد    .7
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيه  38 لَجأ عائش  حمًد عهي لنعايس    .8
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيه  35 لَجأ يىن حمًد عهي لنعايس    .9

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيم 61 ذكس حمًد ؤمحد ل كألع   .:
 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن قتيم :2 ذكس عنيدلنيفادز حمًد لنعايس    .21

 مت حىثُقها ه ثالجت املسخشفًبعط العحاَا القخلً صىر 
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 العحاَا اجلرحً هي املذًُني 

 العور الٌىع االسذذذذذن م
ًذذذذذذذذذذذذىع 

 االًخهاك

املٌطقذذت/ 

 املذَرَت

هكذذذذذذذذذذذذاى 

 الىاقعت

حذذذذذذذذذذذذذذذذارَخ 

 الىاقعت

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  4 ؼفم ل كألع ْان  حاز،   2

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  4 ؼفم ؤصيم عهي عهي لنعايط   3

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  8 ؼفه  غديس حاز، ل كألع   4

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  22 ؼفم شياد حمًد لنعايس    5

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  23 ؼفه  زقي  حاز، ل كألع   6

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  24 ؼفم ؤظاي  عنيدلنيفادز لخلياغ   7

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  25 ؼفه  به  ياظٌن لنعايس    8

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  26 ؼفه  فاؼً  حاز، ل كألع   9

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  26 ؼفم إبسلْيى عنيدلنيفادز لخلياغ   :

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  26 ؼفم ؤمحد عنيدلدلهك لنشًًن    21

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  34 ذكس لنعًجلس ؤَط حمًد عنيدلل    22

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  36 ذكس مجال قاظى دينياٌ   23

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  38 ذكس حمًد عنيدِ يجليألس   24

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  37 ذكس عنيدلل حمًد ل كألع   25

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  37 ذكس عنيدلنعصيص حمًد لنعايس    26

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  33 ذكس عنيدلنسمحٍ جرب لنأللقد    27

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  41 ذكس عنيدلل محألد يُصس   28

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  46 ذكس ؤمحد عنيدلل لنكأليات   29

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  66 ذكس ؤمحد ظعيد عنيدلدلهك   :2

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  41 ذكس حعٌن عهي حمًد لحلعس    31
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 العور الٌىع االسذذذذذن م
ًذذذذذذذذذذذذىع 

 االًخهاك

املٌطقذذت/ 

 املذَرَت

هكذذذذذذذذذذذذاى 

 الىاقعت

حذذذذذذذذذذذذذذذذارَخ 

 الىاقعت

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  :3 ذكس حمًد عهي حمًد لحلعس    32

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  56 ذكس حاز، ؤمحد ل كألع   33

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  36 ذكس خاند عنيدلنأللحد لنعياغي   34

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  71 ذكس عائه  حمًد ل كألع   35

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  48 ذكس حيٍن حعٌن لنعهأل    36

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  39 ذكس حمًد حمًد لنعريس    37

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  58 ذكس عنيدلنيفادز صاحل لخلياغ   38

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  :2 ذكس ؤمحد عنيدلنيفادز   39

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  36 ذكس ييجا  ؤمحد عهي َاصس   :3

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  66 لَجأ يسمي إمساعيم ؤمحد   41

 24/7/3126 يعيادبيت  لنعنيعٌن جسي  36 ذكس ونيد ؤمحد ل زألل   42

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  63 لَجأ خًني  ظعألد  لنشعأليب   43

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  38 لَجأ ؤزألل  ؤمحد ل زألل   44

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  41 لَجأ مسًنة حمًد لنعايس    45

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  56 لَجأ فايصة ؤمحد   46

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسي  31 ذكس عنيدلل ظعد جابس لنأللقد    47

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  56 لَجأ زْدة ؤمحد حمًد لنعنياد    48

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  46 لَجأ ذمً  حمًد عهي حعٍ لنشاي    49

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  39 لَجأ ؤيم عهي لننيكس    :4

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  34 لَجأ لبتعاو حيٍن دلعس    51

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  29 لَجأ َألزل حمًد عهي لنعايس    52

 24/7/3126 بيت يعياد لنعنيعٌن جسحي  36 لَجأ ؤي  لنسشل  حمًد لنعأللز    53
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 اليَي أصُبىا بسبب القصفبعط العحاَا اجلرحً هي املذًُني 

 

 

 

 املٌشآث املذًُت املذهرة واملخعررة

 ًىع العرر صاحب املٌشؤة م 

  ديًن كهي حمًد ؤمحد ل كألعي ل   2
  ديًن كهي لنعايس حمًد عهي ي ل   3

  ديًن كهي ي ل عنيدلنسمحٍ ل كألع  4

  ديًن كهي ي ل حمًد يجليألس  5

 كهياًيديسة  يُاشل ؤخسى عدد ظت  يُاشل  6

 ؤظسلز خمتهف  ي ل 8:يُاشل يتعسزة يا ال ييفم عٍ   7

 م5132َىًُى  37بخارَخ  – املركز القاًىين للحقىق والخٌوُت صذر عي/


