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 4  انعاصمتأماوت  –عصر مىطمت  –مىسل عهي انحربي حمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 مهخص:

عيًاٖٙ ادليذُٖىٔ ْغيش ا     ْشوس أَف َىِ ْٕ عذوأ اَرحاَف اَغعىدٌ عًُ إَُٓ يأ اَيُٕٓ و ْع 

طائشاهتا احلشتُح خُكد آالف اجملياصس  اَغعىدَح ورباَكها عرب اسذًثرها دْىَا  َعذج جشائّ دوَُح ْرٗىعح 

واجلشائّ اَكضُعح حبغة اَرىصُف اَهاٖىين َُهاٖىٔ اَذويل اإلٖغاين وذهاسَش ْٗظٓاخ  هيىل اإلٖغيأ   

 ألّْ ادلرحذج ذعذ جشائّ  شب وجشائّ ضذ اإلٖغاُٖح وجشائّ إتادج.وا

عُال جشائّ احلشب واإلتادج اَيت ذشذًثها طائشاخ اَرحاَف اَغعىدٌ احلشتُح ضذ اَغيًأ  ويف 

ِ 5102دَغيٓرب   52اح األثيٗ  ادلىاقيم   صيث شتُيح  ادلذُٖىٔ أونعد مخظ غاساخ جىَح ؽٗرها طائشاهتيا احل 

وذشذًة رلضسج تؾعح حبيم أعيشج ادليىاطٕل عُيٍ احليشس  ياسط اَٗذية اَريزياسٌ ادلذيشٌ وعيذد ْيٕ            

ْيذُٖا  تُٗيهّ    00صٗعاء، رٚة ضيحُرها  اَعاصٓح  اٖحاطٗ  ْٕ أتٗاء ْٗطهح عذش دبذَشَح ْع  أْىادل

آخشَٕ ّٚ تهُح أقيشاد األعيشج ادلًٗىتيح، يٓيا دْيشخ ادليًتٌ واَغيُاسج ادلذُٖيح          5ٖغاء وجشح  5أطكاٌ و 4

 ألعشج ادلًٗىتح واَثىاتح اَغشتُح َُٗذة اَرزياسٌ ادلذشٌ.َ

 

 انىالعت:حفاصيم 

ْييٕ صييثاح َييىِ االثييٗ  ادلىاقييم  0311و 23:1تيي  اَغيياعح ْييا 

ِ ؽييييٗد طييييائشاخ اَرحيييياَف اَغييييعىدٌ    5102دَغييييٓرب  52

هذقد األوىل ُا  خبٓيييظ غييياساخ اعييير احليييشس ٚاىْيييا  و ؾييي 

اَثىاتييح اَغشتُييح َُٗذيية اَرييزياسٌ ادلذييشٌ دبٗطهييح عذييش      

غشب اَعاصٓح صٗعاء أدخ إىل ذضشس ًْتٌ  ياسط اَٗذية   

ْٗييح اَثاَغييح صوجرييٙ آ ونرُييدشس، ادلييىاطٕل عُييٍ زلٓييذ احليي

عاْييا ، وأصييُة تهُييح أقييشاد أعييشذٙ تاَييزعش       21ْييٕ اَعٓييش  

قخشجىا ْع واَذّٚ ْيٕ ًْتذليّ وأثٗياء صيعىدّٚ عُيً ْي        

كشاس واَٗااج تأسوا هّ نذكرهّ ْثاؽشج اَطائشاخ احلشتُح تغاسج ثاُٖح أتادخ ْعظّ األعيشج  عُاسهتّ َُ

أعييىاِ و كُذاذييٙ اَطكيي خ صٚييىس وأصٚيياس  01عييشج وطكُرييٙ ْيي و أؽييخاؿ ٚييّ سب األ 0نرُييً وعييذدّٚ 

 خصاعذ حال زانج ذخان وأعمذة ان انمصفكان م
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ىٌ ادلًيأ ودْيشخ اَغيُاسج، ع أعهثيها     أؽي ء ْرٗياثشج  ي    إىلاَغياسج اَى ؾيُح   وواَذهتٕ عياُْح  ىَريهّ   

غيياسج ثاَ ييح اعييرهذقد ْييٕ ذثهييً ْييٕ األعييشج خيي ٌ زلاوَرييهّ اذلييشب ْييٕ اَهذييف ع اَغيياسج اَشاتعييح        

ْذُٖا  تُٗهّ  00تغهىط  اعرهذقد ًْتٌ األعشج ادلًٗىتح ْثاؽشج َرًٕ احلذُُح جشميح تؾعحواخلاْغح 

وّٚ اَطكٍ حيي  عُيٍ احليشس    ممٕ ذثهً ْٕ أقشاد األعشج ادلًٗىتح آخشَٕ  5ٖغاء وجشح  5أطكاٌ و 4

إىل ادلؾيكً ودْيشخ اَغياساخ ادليًتٌ ادلغيرهذف وعيُاسج ْذُٖيح وأ يذ         وؽهُهٙ إمساعٍُ أععكا عًُ إثشٚا 

 اَرزياسٌ ادلذشٌ وأحلهد أضشاس جغُٓح تعذج زل خ ذباسَح َُٓىاطٗ . تىاتاخ اَٗذة

ٖىٔ َُحهىل واَرُٗٓح اجلشمييح ادلشوعيح اَييت اسذًثيها طيلأ اَرحياَف اَغيعىدٌ اَى ؾيٍ         ادلشيض اَهاوثم 

اطٕل عُيييٍ ضيييذ أعيييشج  ييياسط اَٗذييية اَريييزياسٌ ادلذيييشٌ ادليييى   

احلشس وعذد ْيٕ أتٗياء ادلٗطهيح ادليذُٖىٔ وحبغية ْيا وثهٗيا٘ ْيٕ         

سواَيياخ ؽييهىد اَعُييأ وْغييعكىٔ ْييٕ أتٗيياء ْٗطهييح عذييش ياٖييد        

 ؾييُح يف اَذييثاح اَثييايش أثٗيياء رٚيياب ْ يياخ اَطيي ب  اساخ اَىاَغيي

َرُهٍ ذعُُٓهّ دبذاسعهّ دبٗطهح عذش األْش اَزٌ  جُهّ أطكاٌ 

طكياٌ واَطي ب تاَيزعش واخليىف     قانّ ادلأعاج وأصُة عؾشاخ األ

اٌ وطيي ب وْٗييهّ ْييٕ عييثثد اَغيياساخ اَذْىَييح إىل ونييىا إصيياتاخ تاحليياالخ اَٗكغييُح َييذي أغُيية أطكيي     

 هح عذش ادلذُٖىٔ.ْذاسط وأٚايل ْٗط

 

 ألرباء انضحايا وشهىد انىالعت:إفاداث 

ػاياًا  أحاذ أبُااء يُ مات ػصار اناقٍَ أَماقوا انضاحاَا ياٍ           26َُازٌ حمًذ َبهغ يٍ انؼًر تاير 

 األسرة املُكىبت وشاهذ ػُاٌ أفادَا لائالً: 

 ِ وأثٗياء رٚياب اَطي ب إىل ْذاسعيهّ ويياٖىا يف     5102دَغٓرب  52"يف صثاح َىْٗا ٚزا االثٗ  ادلىاقم 

ًْتَيٙ وراٚثيا  َرُهيٍ ذعُيُٓهّ قىج ٗيا يف اَغياعح العياتعح         طشَههّ وْٗيهّ ْيٕ ييأ َغيرعذ َُخيشو  ْيٕ       

ًتٌ  يياسط واَٗذييف صييثا ا  تىنييىا أوٌ غيياسج جىَييح ؽييٗها طييلأ ربيياَف اَعييذوأ اَغييعىدٌ  ييىاس ْيي    

اسٌ اَٗذة اَرزياسٌ ادلىاطٕل عٍُ زلٓذ احلشس يف اجلهح اجلٗىتُح ْٕ ْٗرضج اَٗذة ادلذيشٌ اَريزي  

وْؾاٚذذٗا دلًأ ونىعها سأَٗا أطكاٌ وأعشج زلٓيذ احليشس جشجيىٔ ْيٕ ًْتذليّ       مساعٗا َُغاسج وتعذ

عُاسذٙ وخ ٌ ذُى اَُحظاخ وأثٗاء صعىدّٚ دب  صَاسهتّ ونعيد اَغياسج    ْع أتىّٚ وناِ ترآُعهّ قىل

حبمى مه انمىسل انمسخهذفما   
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إىل أؽي ء ممضنيح وييأ ادلؾيهذ     َ اُٖح عُُهّ ْثاؽشج قرطياَشخ أجغيادّٚ اَربَ يح يف اذليىاء وذٗياثشخ      ا

ْشوعا  ع عاودخ اَطائشاخ احلشتُح نذكها ادلرى ؼ ًٍَ ْٕ جنً ْٕ األعشج واَط ب وعذد ْٕ أتٗياء  

عييذج أطكيياٌ وٖغيياء  ْييذُٖا  نرييُ   تُٗييهّ   00ونييىا  إىلزَٕ  اوَٗييا إٖهييار اَضييحاَا ممييا أدي   ادلٗطهييح اَيي

ادلًٗىتييح وجييشح اثييٗ  ْييٕ أوالد٘ وأعييعكٗاّٚ إىل ادلؾييكً و   احلييشس  أغُثييهّ ْييٕ أعييشج ادلييىاطٕل عُييٍ

ُظ ذلييّ أٌ اعييرهذاقهّ تطشَهييح غاتييد عييٕ أٌ ؽييًٍ ْييٕ أؽييًاٌ اإلٖغيياُٖح وٚييّ أعييشج ْذُٖييح تغييطاء َيي 

 ".رٖة

 

ػاياً  أصُب يغ أخُه حيىي بشظاَا انغااراث ػهاً    23ػهٍ حمًذ احلريب َبهغ يٍ انؼًر إمساػُم 

  فاصُم اجلرميت لائالً: وي نهًركس انماَىين تيزنهلى ر

اَرزياسٌ ادلذشٌ دبٗطهح عذش وقايأج ونعيد أوٌ   اًَائٕ دبٗرض٘ اَٗذة  يف ًْتَٗاآْٗ  ْطٓ ٗ  "يٗا 

غيياسج جىَييح عُييً ًْتَٗييا واٖكاييشخ  ييىاس ادلييًتٌ ؽييعشٖا تيياٚرضاص   

ٕ قُٓيا ياٖيد واَيذم آْٗيح نيذ      ادلًتٌ ونٓٗيا ويى اخلياس  ْيزعىسَ    

خشجيييد ْيييٕ ادليييًتٌ قهضيييد عُُهيييا اَغييياسج األوىل وأثٗييياء ذبُٓيييع  

د ذُيى  أس وأٖيا رٚثي  ا ْيع  أخىم وتهُح أقشاد األعيشج قيىل عيُاسذٗ   

اَُحظاخ ألخز ج ح أٍْ قىنعد اَغياسج اَ اُٖيح اعيرهذقد اَغيُاسج     

ٚيا سأَيد عٗيذْا نزقريهّ يف       ومجُع أقشاد أعشم اَيت ياٖىا عٍُ

وأٖيييا وأخيييٍ أصيييثٗا تؾيييظاَا ْٗيييها و  إعيييعاقٗا إىل      ييييٍ ًْيييأ  

عيذوأ  ؽاٚذخ سغّ إصاتيت تهُح اَغاساخ اَى ؾُح اَيت ؽٗها اَطلأ احلشس َرحياَف اَ ادلغرؾكً ع 

ٚيّ  ْيٕ أعيشم   ؽخذيا    00عىدٌ اعرهذقد ًْتَٗا ويٍ ْٕ  ياوٌ إٖهارٖيا ونيذ أعيكشخ عيٕ عيهىط       اَغ

واَذٌ عٍُ اَثحشٌ وأٍْ آْٗح ْهثٍ وأخٍ زلٓذ عٍُ وؽهُهيت اَطكُح ْ و وأَضا  أطكاٌ أخٍ زلٓذ 

ّ و  نذيكٗا تيذؤ أٌ رٖية وال ٖيذسٌ دليارا   نذيكٗا تًيٍ ٚيز٘         واَيذهت عٍُ وعذدّٚ ث ثيح أطكياٌ ْيع    

 ".اَى ؾُح واإلجشاِ وإتادج أعشم تًاُْها ووٕ ْذُٖىٔ أتشَاء

 

 

 

 ودماء انضحايا انمذوييهشالء أ
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ػاياً أحذ شهىد انؼُاٌ يٍ أبُاء املُ مت ػهً والؼات   31حمًذ ػهٍ انؼصرٌ َبهغ يٍ انؼًر خانذ 

 احلريب حتذث إنُُا لائالً: لصف ان رياٌ احلريب ملزنل 

"يٗد يف ًْتَٗا وتعيذ مساعٗيا َرحُُيم اَطيلأ ْٗيز اَذيثاح قايأج ونعيد اَغياسج اجلىَيح ياٖيد عُٗكيح،             

ف َرذيياعذ ْييٕ تىاتييح اَٗذيية  األدخٗييح واَغثيياس اًَ ُيي خشجييد ْييٕ ٖاقييزج ًْتَٗييا أؽيياٚذ ًْا ييا قشأَييد  

اَريييزياسٌ وسأَيييد أعيييشج احلييياسطل عُيييٍ احليييشس عٗيييذْا يييياٖىا جشجيييىٔ ْيييٕ ًْتذليييّ ونييياِ واَيييذّٚ  

وييأ  ْثاؽيشج  اَغيُاسج  اعيرهذقد  اَ اُٖيح   ّ قىل عُاسهتّ وقايأج ونعيد اَغياسج   اس ترآُعهّ اًَثؽهائهوأ

األطكاٌ يف اَطشناخ وخاسجىٔ ْٕ ْٗاصذلّ يف طشَههّ إىل ْذاسعهّ تادلٗطهح و اوَٗا إٖهار اَضيحاَا  

ْغييرهذقا  ْييًتٌ األعييشج ادلًٗىتييح ويييٍ ْييٕ نذييكٙ اإلجشاْييٍ تيي  ز غيياساخ ًَييٕ اَطييلأ احلييشس عيياود 

ٚشعٗيا حبيزس خؾيُح ْيٕ ْعياودج      دلذج ٖذف عاعح  ىت ٚذأ اَرحُُيم و  اوٌ إٖهارّٚ وظُُٗا عهة رَى 

اب جشمييح ْيٕ أقظيع    اَهذف عُُٗا، و  ذبُٓع أؽ ء ممضنيح ألغُية ضيحاَا األعيشج ادلًٗىتيح و  اسذًي      

ذسٌ دليييارا   جيييشائّ اَغيييعىدَح ورباَكهيييا تيييذؤ أٌ رٖييية قهيييفالء أتشَييياء جُيييهّ أطكييياٌ وٖغييياء وال ٖييي      

 اعرهذاقهّ ونذكهّ تًٍ ٚز٘ اَى ؾُح".

 

 وخائج انىالعت:

 انضحاَا املذَُني:

 
   

 اإلمجايل

 00 2 5 4 انمتهً

 5 0  0 اجلرحً

 املُشآث املذَُت:

 
    

   1 1 تذيري

 1 1   تضرر
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 نهماوىن اإلوساوي انذوني:وصف االوخهان وفمًا 

ادلشيض اَهاٖىين اطُع عًُ اَىانعح وأجشي ْغحا  ُْذاُٖا  عًُ ادلٗطهح اَيت   اعيرهذاقها وخاصيح ادليًتٌ    

اَزٌ   نذكٙ  ووجذٖا أ ادلٗطهح وادلًتٌ ٍٚ أعُأ ْذُٖح عًُٗح. وأٔ اعيرهذاف ادليذُٖ  َدعيذ جشمييح     

دئ واَهييُّ اَيييت أمجعييد عُُهييا اجملرٓعيياخ ادلرحضييشج. وأ  َعانيية عُُهييا اَهيياٖىٔ اَييذويل، وخشنييا  َُٓثييا 

اعرٓشاس اَغعىدَح ورباَكها يف نرٍ واعرهذاف األطكاٌ واَٗغاء وادلذُٖ  ْا ٚى إال جشميح تؾعح ذضاف 

إىل اجلشائّ اَيت  ْا صاَد اَغيعىدَح ذشذًثيها أْياِ ْيشئ وْغيٓع اجملرٓيع اَيذويل اَيزٌ ْيا صاٌ صياْرا            

يت َٗذي ذلا جث  اإلٖغاُٖح واَيت عرؾيًٍ يف ادلغيرهثٍ اَهشَية عهثيح أْياِ ذًياذف       إصاء ٚز٘ اجلشائّ اَ

اجملرٓع اَذويل ودقاعٙ عيٕ احلهيىل واحلشَياخ تيٍ عيرًىٔ ٚيز٘ اجليشائّ عيىاتم دوَُيح يف اَعيذوأ عُيً            

 اجملرٓعاخ واَذوٌ.

 

 حىصياث انمركس:

   ادليييذين وادلٗظٓييياخ اَذوَُيييح ادلشييييض اَهييياٖىين َُحهيييىل واَرُٗٓيييح َيييذعى مجُيييع ْٗظٓييياخ اجملرٓيييع

وخذىصا  ْٗظٓاخ األْيّ ادلرحيذج إىل ربٓيٍ ْغي ىَُاهتا األخ نُيح واإلٖغياُٖح ذبيا٘ ْيا َشذًثيٙ          

 طلأ اَٗظاِ اَغعىدٌ ورباَكٙ ْٕ جشائّ حبم اَثؾشَح و اإلٖغاُٖح مجعا.

 ٓعُيً  يٓا َذعى األّْ ادلرحذج ورلُظ األْٕ إىل احلكاظ عًُ ْا ذثهً ْٕ مسعرها وعشعح اَع ٍ

 ونف احلشب وونف ٖضَف اَذِ آَُين واحلذ ْٕ اسذًاب اجلشائّ حبم أطكاٌ وٖغاء إَُٓ.

      وَذعى إىل عشعح إسعاٌ جلأ ربهُم دوَُح َُرحهُم يف ٚز٘ اجلشمييح وغلٚيا وذهيذر ْشذًثُهيا

 َُهضاء اَذويل.

 

 

  



 

 

 9  انعاصمتأماوت  –عصر مىطمت  –مىسل عهي انحربي حمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 (1يهحك رلى )

 أمساء وبُاَاث انضحاَا انمتهً يٍ املذَُني وصىر نبؼضهى

َىع  انؼًر انُىع االساااااااااى و

 االَتهان
املُ مت/ 

 املذَرَت
يكاٌ 

 انىالؼت
تارَخ 

 انىالؼت

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 9 طكٍ ٖغُثح زلٓذ عٍُ احلشس  0

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 01 طكٍ أصٚاس زلٓذ عٍُ احلشس   5

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 01 طكٍ ْ و عٍُ زلٓذ احلشس   :

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ :0 طكٍ صٚىس زلٓذ عٍُ احلشس   4

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 50 ريش عٓاد عٍُ أمحذ احل ٌ   2

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 1: ريش زلٓذ عٍُ زلٓذ صاحل احلشس   6

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 1: اٖ ً عاُْح زلٓذ صاحل اَشتاط   2

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 5: ريش زلٓذ صاحل زلٓذ اَىصاس   0

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 21 اٖ ً آْٗح ْهثٍ زلٓذ اَشميٍ   9

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 02 ريش عٍُ زلٓذ ْذُح ععُذ احلشس   01

 5102ل05ل52 عذش ْع  نرٍُ 62 ريش حي  مخاػ   00

 

  



 

 

 01  انعاصمتأماوت  –عصر مىطمت  –مىسل عهي انحربي حمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 (2يهحك رلى )

 أمساء وبُاَاث انضحاَا اجلرحً يٍ املذَُني وصىر نبؼضهى

َىع  انؼًر انُىع االساااااااااى و

 االَتهان
املُ مت/ 

 املذَرَت
يكاٌ 

 انىالؼت
تارَخ 

 انىالؼت
 5102ل05ل52 عذش ْع  جشَح 02 طكٍ حي  عٍُ زلٓذ احلشس   1
 5102ل05ل52 عذش ْع  جشَح :5 ريش إمساعٍُ عٍُ زلٓذ احلشس   2

 صىر بؼض انضحاَا يٍ اجلرحً املذَُني

  
  

  



 

 

 00  انعاصمتأماوت  –عصر مىطمت  –مىسل عهي انحربي حمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 (3املهحك رلى )

 املُشآث املذَُت املذيرة واملتضررةأمساء وبُاَاث 

َىع  املُشؤة و

 انضرر
املُ مت/ 

 تارَخ انىالؼت يكاٌ انىالؼت املذَرَت

 5102ل05ل52 عذش ْع  ذذْل ًْتٌ عٍُ زلٓذ احلشس   0
 5102ل05ل52 عذش ْع  ذذْل عُاسج عٍُ زلٓذ احلشس   5
 5102ل05ل52 عذش ْع  ذضشس اَٗذة اَرزياسٌ ادلذشٌ   :
 5102ل05ل52 عذش ْع  ذضشس  ذَهح اَٗذة اَرزياسٌ ادلذشٌ   4

 صىر نبؼض املُشآث املذَُت املذيرة واملتضررة جراء انمصف 

  
  

  
  

 صُؼاااااء –انًُااااٍ  - املركس انماَىين نهحمىق وانتًُُت صادر ػٍ/


