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 ملخص:

اسذكة طرياٌ انرحانف انغعىدٌ احلشيب جشميح حشب وجشميح جذَذج ضذ اإلَغاَُح حبق  دقذج   

شخصا ًَ جههى أطفال وَغقا،    88أعش يذَُح ذاتعح نهًىاطٍ/ دثذاهلل جهادٌ انغًذ وإخىاَّ ذثهغ قىايها 

و 7187دَغققً   8يزنهلققى و وقققد يرقق خش يققٍ نُققم اقًعققح ا ىا قق    جققشا، رققاسج وحقققُح قققاو  ققا دهققً  

وانكققا ٍ و يُة ققح شققعثاٌ يذَشَققح ساص  عحا  ققح تققعذج  أعققفشخ انغققاسج اقىَققح دققٍ ذققذيري ا ققزنل      

آخققشٍَ أو وطفهُهققا ت ُققح  3َغققا، وجققش   3و الطفقق 88يققذَُاب تُُققهى  85هققا ارعققش وي رققم تانكايققم  ققى  ذ

ذذخم أْايل ا ُة ح و إَ ار حُاهتى تعقذ س قأ أحقذ أدًقذج تُقا، يزنهلقى        أعشج دثذاهلل جهادٌ انغًذ 

َشِ يُ ًقح أطثقا، تقال حقذود وانق       انقزٌ ذقذ  إىل ا شكض انصحٍ عُة ح شعاسج  يٍ  ىقهى ومت إععا هى

تُ هققهى إىل يغرقققفً انغققالو عذَُققح تققعذج  وحبغققة سواَققاخ وإ ققاداخ شققهىد دُققاٌ        تققذوسْا قايققد 

ُة ح نهًشكض ان اَىين وأوسدَاْا و ْقزا انر شَقش  مت انعصقىس دهقً جصقس شالشقح يقٍ        ويغعفىٌ يٍ أتُا، ا 

يققٍ ارعققشج ا ُكىتققح وانث ُققح و َعصققش عققىي دهققً أشققال، تققغريج قز رققها انغققاسج تعققذ أٌ    85انضققحاَا انققق 

 شقال، اعرًش انثحس وجتًُأ ذها ار حاحملُةتانىادٌ وتا ضاسع  دهً يغا ّ كُهىا يرشا يضقرها حىل ا زنل

  كًققا ديققشخ انغققاسج ا ققزنل تانكايققم وأضققشخ عزننقق     حتا ُة قق ود ُققها عادُققاب حتالعققرُكُ و أكُققاط 

عقُاساخ يذَُقح وإذقالم كًُقح كقثريج يقٍ يصقاحف ان قشآٌ انكقش            3ويغجذ جمقاوسٍَ وذقذيري وذضقشس    

 تا غجذ.
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 الىالعت:تفاصٍل 

انةقققا شاخ احلشتُقققح نهغقققعىدَح واانفهقققا و انغقققادح  قايقققد 

دَغقققً   8  انصاَُققح تعقققذ يُرصقققف نُقققم َقققىو اقًعقققح ا ىا ققق 

يقزنًب يقذَُا َعقىد يهكُرقّ      و تقٍ راسج جىَح يغرهذ 7187ّ

نهًققىاطٍ/ دثققذاهلل جهققادٌ انغًققذ وإخىاَققّ  َ ققأ عُة ققح       

حما  قققح تقققعذج  كقققاٌ يكر قققاب   –يذَشَقققح ساص   –شقققعثاٌ 

و َقىيهى و  وٌ خىاَّ ودذد يٍ أقاستّ وَغق  ت عشذّ واعش إ

 ققا  حققذود وتققف   ا َعش ققىٌ تقق ٌ ُْققاً وحقققاب  اذكققاب    َكىَققى

 نرحانف انغعىدٌ احلشيب انزٌ ستذوحقُرّ متصم تةرياٌ ا

يزنهلققى ْققذ اب ن ُاتهققّ اإلجشايُققح وان ضققا، دهققُهى تانكايققم    

يثقاد    خصسم دهُهقا دونُقاب  وتقار   غاٌ ا رعقا رري يكرششاب رٌ يعاَري إَغاَُح وأخالقُح وَ ى ح ى  اإلَ

   قٍ راسذقّ انىحققُح دهقً ذهقا ارعقش ا ذَُقح ان َ قح       وَفز جشميرّ ت َغاين وقىادذ ان اَىٌ انذويل اإل

َغقا، و َعصقش ا غقعفىٌ يقٍ      3أطفقال و  88شخصاب يُقهى   85نُ ضٍ دهً حُاج  ديش ا زنل دهً سؤوعهى

ج أحانقد انغققاس  ث ُقح انو تق  انشكقاو كاَقد جصقس ْايقذِ       قق   يُقهى  حجصقس شالشق  أتُقا، ا ُة قح عقىي دهقً     

مت انعصققىس دهُهقا تققانىادٌ وتق  ا ققضاسع دهقً تعققذ كُهقىا يرققشا يقٍ يزنهلققى       جيرُقاشش   أجغقادْى إىل أشققال، 

جش  شالشح آخقشٍَ ت ُقح أعقشج دثقذاهلل جهقادٌ         كًاحتالعرُكُ جتًُعها ووضعها و أكُاط ومت  ا ذيش

و َعقذ   حعش ا ُكىترقفً  يزنل  ْزِ ارخةريج وأععفا إىل ا غ إتاتاهتىيٍ أطفانّ   7وْى صوجرّ و

 وأتثح أششاب تعذ د .   نّ أٌ وجىد   ذ ديشذّ انغاسج كهُا

يُاصل ودمرهكاخ ا ذَُ  اجملاوسج كاٌ هلا َصُة يٍ انذياس   ذ أحل د انغاسج اقىَح أضشاساب جغقًُح  

كًُققح كققثريج يققٍ يصققاحف ان ققشآٌ انكققش  وذققذيري عققُاسج   يُققاصل جمققاوسج ويغققجذ ا ُة ققح وأذهفققد   7تققق

 عُاساخ أخشي يذَُح دمهىكح رْايل ا ُة ح. 3وذضشس 

 

 إفاداث شهىد الىالعت:

عاياً، شاهذ عٍااٌ ويساعف تعاىن إلَماار      38انشاهذ/ فائذ حمًذ يُصىس انغًذ، انبانغ يٍ انعًش 

 اجلشميت لائالً: انضحاٌا املُكىبني حتذث نهًشكض انماَىين عٍ أبشص تفاصٍم

 ًقا رمقٍ َغق  و انُقىو  جق ج اعقرُ  ُا      "كُا َا ً  تةً َُُح و يغاكُُا يأ أ شاد أعشَا كانعادج  وتُُ

ّ سق أَققد خشجققد أشقاْذ يكقاٌ انغقاسج  ش   اسج جىَققح قىَقح اسجتقد يُاصنُقا    دهقً وققىع رق     ا، ا ُة قح دمره قق

 بعض أشالء الضحاٌا التً تىاثرث جراء المصف
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  اشكققد رمققى انغًققذا ققىاطٍ/ دثققذاهلل جهققادٌ قققشَو واتققٍ دًققٍ  رصققادذ يققٍ يققزنل َدخققاٌ أعققىداب و

انقزٌ حلق  يزنهلقى     وتقىنُا  ىج ُقا حبجقى انقذياس     وخقالل  حيزنهلى يأ دذج اشخاص يٍ اتُقا، ا ُة ق  

ووجذَا احقذ أدًقذِ تُقا، ا قزنل جا قاب      ك َّ و َغث  تُا ّ يٍ قثم  ِ قذ أتثح كىيّ يٍ انشكاو وجذَا

ّ  7 جهادٌ وشالشح اشخاص أيشاِ/وٍْ صوجّ دثذاهلل دهً   اروتقشا   جشحقً سعُقا تقىخ     يقٍ اطفانق

وذ قىل أَ قزوين أَ قزوا أطفقايل     يٍ اد رنا انعًقىد   واعرغاشرها

واخققشاجهى واعققعا هى اىل   انعًققىد يققٍ  ققىقهى رنققا  وقًُققا تش ققأ 

 َرُجقققح سادُقققا تقققىخ ا غرققققفً   وكُقققا و حانقققّ حقققزس شقققذَذ

عقققاليّ هُققق  انةقققرياٌ و سقققا، ا ُة قققح  وكُقققا زمققققً دهقققً  ا

اققىٌ خقالل اَ ارَقا     هاعرُقا تان صقف  اٌ  َ قىو ع  يقٍ   حُاذُا

وتعقذ اعقعا هى سجعُقا َثحقس دقٍ ت ُقّ انضقحاَا         حنهجشحً انصالش

ونكٍ اعرًشاس انةرياٌ احلشيب تانرحهُ  ا كصف اداقُقا يقٍ رنقا     

انثحققس واَرقققال جصققس  ، اهُقق  انةققرياٌ احلققشيب داودَققا   وقققد انفجققش وتعققذ ْققذو   ورادسَققا ا كققاٌ حقق  

ٍ  يقٍ  أعقش   4 حبق   وجقش ميقّ اتقادِ    تققعح فشخ انغاسج اقىَقح دقٍ وققىع جمقضسج       أع انضحاَا  أتُقا، دًق

 يٍ اطفاهلقا ْقى  7أخشٍَ أو و  3وجش   َغا،  3و الطف 88يُهى تُُهى شخصاب  85 تان ضا، دهً حُاِ 

يقزنل  حلق  يزننُقا و   ذيري يزنهلقى تانكايقم إضقا ح إىل يقا    ذق مت  دثقذاهلل جهقادٌ  كًقا    ت ُح أ قشاد أعقشج  

ذضشس يغجذ ا ُة ح ت ضشاس جغًُح وإذالم كًُقح يقٍ يصقاحف ان قشآٌ      جماوس يٍ أضشاس جغًُح  و

 رتُققا، ا ُة ققحدمهىكققّ عُعهققا  أخققشي عققُاساخ  7تققق تانغققّ وذققذيري عققُاسج يذَُققح وأضققشاس   ُققّ انكققش 

ً َعققشم  ققارا مت اعققرهذام وقصققف يققزنل يققذين يقق ْىل تعققذج أعققش     و  تا ققذَُ  ودمرهكققاهتى  حْىنقق ا 

 يذَُح؟".

 

جهاادي ،ياً ياٍ     عايااً، واناذ عباذاهلل    58انبانغ يٍ انعًاش   -انشاهذ/ جهادي يُصىس جابش انغًذ

 حتذث نهًشكض انماَىين بمىنه: انمصف 

يقٍ يقزنل   َصقف كُهقى   عذ رمى دهً تَ أ  وزننُا ان ذ  رْثد أَاو و ي كُد قذ حاقًع حنُه تذاَح"يُز 

( شخصقا يقٍ اًطفقال    88يٍ  ) ت كصشاوًدٌ/دثذاهلل جهادٌ واخىاَّ )ا غرهذم( وانزٌ كاٌ  َكرظ  

وشقالز  وانُغا، يٍ احفادٌ وايهاهتى صوجاخ اوًدٌ /دثذاهلل وأمحذ وحيٍ ودُغً اضا ّ اىل صوج  

وتعقذ سقادٍ نرحهُق  انةقرياٌ      اهلل  يٍ تُايت ذشكرهى عُعقا تقا زنل وكقاٌ يرىاجقذا يعهقى ونقذٌ دثقذ       

 خشجقد   اقىَقح  انغقاسج   وققد يرق خش يقٍ نُهقح اقًعقح و اشقعش اً تىققىع       احلشيب نهرحانف انغقعىدٌ و 

انقزٌ  ُقّ اوًدٌ واعقشْى  هشدقد      يزننُقا اقذَقذ   وع ند أحذ أَغايب وأ ادين تق ٌ ان صقف اعقرهذم   

تانكايقم   انغقاسج ديشذقّ   ىاو يقٍ اَ اضقّ   قذ   تعذو وجىد أشش نهًزنل رري اكق  رمىْى وجذخ دُذ وتىيل 

واعقفشخ   كانعقادج انقزٍَ كقاَىا آيقُ  يةً قُ  تذاخهقّ       دهً سؤوط عاكُُّ يٍ اتُا ٍ وأحفادٌ وصوج 

 بعض أشالء األطفال التً تم تجمٍعها
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جقق اٌ حغققٍ َغققا، ْققٍ صوجقق  ساتعققح   3أحفققادٌ و يققٍ طفققالب 88يُققهى تُُققهى  شخصققاب 85 دققٍ ي رققم 

ى صوجح ونذٌ دثذاهلل ْ اخشٍَ  أشخاص 3 دايا وصوجح ونذٌ دُغً   و جش 71 واتُ  سوايبدايا 51

حمًذ وعهُى  دصش دهُهى ا ُ زوٌ يٍ أتُا، ا ُة ح اد دًقىد تُقا، يقٍ أدًقذج      يٍ اطفان7ّجهادٌ و

انضقحاَا ان رهقً يقٍ أعقش أوًدٌ      ارقّ وإعقعا هى إىل ا غرققفً  جصقس    كاَىا دان   ا غرهذم  ا زنل 

أشققش عقىي أشقال، تقغريج دصقشوا دهُهققا و انقىادٌ تقا ضاسع ققز د  ققى         اٌ وتُاهتقا و ذمقذ هلقى   ودقا ه   

خ دهققً عققا  يثرققىسج رحققذ   دصققش اقشميققحوو انُققىو انصانققس يققٍ وقققىع   ا ققزنل  مت جتًُعهققا   انغققاسج حققىل 

تققذوٌ أٌ رَققة  دهققً يققزنل اوًدٌ واتققادخ اعققشْى كققايال    ومت ان صققف احفققادٌ ً أدققشم  ققٍ ذعققىد   

ٌ نضسادقح وسدقٍ اررُقاو ووققذ ذفاقًقد يعاَاذُقا  يقٍ         ُحٍ يذَُىٌ تغةا، وَعُش دهً ا  قرش ىِا  دقذوا

ا زنل ا غرهذم يذَُاب وي ْىًب ت ستأ أعقش     تقكم رري يغثى  اوحصاسْ اوجشا ًه واانفها انغعىدَح

ْقققزِ اجملقققضسج  ً َعهقققى  قققارا مت اعقققرهذا هى واسذكقققاب  وعُقققأ انضقققحاَا اطفقققال وَغقققا،  يذَُقققح روًدٌ

 ا شودح؟! و  ذاين  ع ى أحفادٌ".

ومجا    عاياً ساعذ يف إَماار اجلشحاى   25انشاهذ/ عبذانكشمي جرباٌ عهً انغًذ انبانغ يٍ انعًش 

 وانزي أفادَا بمىنه: اشالء انضحاٌا 

عُة قح شقعثاٌ دهقً ي شتقح يقٍ يزننُقا       "تعذ وقىع انغقاسج اقىَقح دهقً يقزنل/ دثقذاهلل جهقادٌ وإخىاَقّ        

رْثد يأ دذج أَاط يٍ ارْايل ودُذ وتىنُا وجذَا ايشأج كاَقد ذغقرغُس دان قح اقد دًقىد يقٍ تُقا،        

ا ققزنل ا غققرهذم انققزٌ و ذمققذ يُققّ عققىي رنققا انعًققىد وحىنرققّ انغققاسج إىل أطققالل يققٍ انشكققاو وقًُققا       

 قققأ رنقققا تاًعقققرعاَح تاإلَقققاسج انُذوَقققح وتعقققا يعقققاول انضسادقققح تش 

انعًققىد يققٍ  ققىقهى وإخشاجهققا يققأ أطفاهلققا اًشققُ  وَ هققهى  ققى          

يُ ًّ اطثا، تال حقذود   عُاسج ًحذ ا ذَُ  إىل شعاسج عغرقفً

ٍ     تا وقًُققا شقق ُ   إميققاٌ   نثحققس دققٍ ت ُققّ انضققحاَا وانثحققس دقق

ضقققًٍ  كاَقققد دايقققاب  74جققق اٌ دهقققٍ انعًقققذ انثانغقققح يقققٍ انعًقققش   

جصقس ذعقىد نعثقذاهلل جهقادٌ      ان رهً وو ذمقذ عقىي شقالز    انضحاَا

  واشُ  يٍ اوًدِ دصشَا دهُهى جصس ْايقذِ تق  انشكقاو ايقا انث ُقّ      

مت اعرهذام ا زنل هلزِ ارعش ا ُكىتح تذوٌ أٌ رَقة اقرش قىِ   و  جيرُاشش   ذ حىنرهى انغاسج إىل أشال،

اهلل جهقادٌ  دثقذ  ش /سب احذ اًع طفالب وانث ُح َغا، إضا ح إىل 88أطفال تهغ دذدْى يع ى انضحاَا 

كًقا أٌ ا ُة قح ي ْىنقح تقا ىاطُ  ا قذَُ  وً َىجقذ أٌ يىاققأ دغقكشَح أو          أتشَقا، انغًذ كهقهى يقذَُىٌ   

 أعهحح تا ُة ح".خماصٌ 

 

 ما تبمى مه المىسل المستهذف
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 وتائج الىالعت:

 انضحاٌا املذٍَني:

 
   

 اإلمجايل

 85 8 3 88 انمتهى

 3  8 7 اجلشحى

 املُشآث املذٍَت:

 
   

 1 1 1 تذيري

  2 2 تضشس

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوً الذولً:

ا شكض ان اَىين اطهأ دهً انىاقعح وأجشي يغحاب يُذاَُاب دهً ا ُة ح ان  مت اعقرهذا ها وخاتقح ا قزنل    

انزٌ مت قصفّ  ووجذَا اٌ ا ُة ح وا زنل ٍْ أدُاٌ يذَُح عكُُح. وأٌ اعقرهذام ا قذَُ  َدعقذ جشميقح     

دهُهققا ان ققاَىٌ انققذويل  وخشقققاب نهًثققاد  وان ققُى انقق  أععققد دهُهققا اجملرًعققاخ ا رحضققشج. واٌ   َعاقققة 

اعرًشاس انغعىدَح واانفها و قرم واعرهذام ارطفال وانُغا، وا ذَُ  يا ْى إً جشميح تقعح ذضام 

        ٌ يقا صال تقايراب    إىل اقشا ى ان   يا صاند انغقعىدَح ذشذكثقها أيقاو يقش  ويغقًأ اجملرًقأ انقذويل انقز

إصا، ْزِ اقشا ى ان  َُذي هلا جث  اإلَغاَُح وان  عرققكم و ا غقر ثم ان شَقة د ثقح أيقاو ذكقاذف       

اجملرًأ انذويل ود ادّ دقٍ احل قى  واحلشَقاخ تقم عقركىٌ ْقزِ اققشا ى عقىات  دونُقح و انعقذواٌ دهقً            

 اجملرًعاخ وانذول.

 

 تىصٍاث المركس:

 نرًُُقققح َقققذدى عُقققأ يُ ًقققاخ اجملرًقققأ ا قققذين وا ُ ًقققاخ انذونُقققح  ا شكقققض ان قققاَىين نهح قققى  وا

وخصىتاب يُ ًاخ اريقى ا رحقذج إىل اًقم يغق ىنُاهتا ارخالقُقح واإلَغقاَُح جتقاِ يقا َشذكثقّ          

 طرياٌ انُ او انغعىدٌ واانفّ يٍ جشا ى حب  انثقشَح و اإلَغاَُح ععا.

  دهً يا ذث ً يٍ سعرها وعشدح انعًم دهقً  كًا َذدى اريى ا رحذج وجمهظ اريٍ إىل احلفاظ

 وقف احلشب ووقف َضَف انذو انًُين واحلذ يٍ اسذكاب اقشا ى حب  أطفال وَغا، انًٍُ.



 

 

 8 صعذة -مذٌرٌت رازح  –مىطمت شعبان  –مىسل عبذاهلل جهادي الغمذ تمرٌر حمىلً ٌىثك والعت  لصف  

      وَذدى إىل عشدح إسعال قاٌ ا ُ  دونُح نهرح ُ  و ْزِ اقشميقح ورريْقا وذ قذ  يشذكثُهقا

 نه ضا، انذويل.
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 (1يهحك سلى )

 انمتهى يٍ املذٍَني وصىس نبعضهىأمساء وبٍاَاث انضحاٌا 

َىن  انعًش انُىن االساااااااااى و

 االَتهان
املُعمت/ 

 املذٌشٌت
يكاٌ 

 انىالعت
تاسٌخ 

 انىالعت

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُم 8.5 طفم يقعم دُغً جهادٌ يُصىس انغًذ  8

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 8.5 طفهح َغشي حيىي جهادٌ يُصىس انغًذ   7

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 7 طفهح يقادم دُغً جهادٌ يُصىس انغًذ   3

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُم 3 طفم جهاد دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   4

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 4 طفهح تشا،ج دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   5

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 5 طفهح سواَذ أمحذ جهادٌ يُصىس انغًذ   6

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُم 8 طفم سا ذ أمحذ جهادٌ يُصىس انغًذ   7

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُم 81 طفم يُصىس دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   8

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 81 طفهح كىكة جهادٌ يُصىس انغًذ   9

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُم 88 طفم طاس  دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   81

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 88 طفهح صَُة جهادٌ يُصىس انغًذ   88

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 71 اَصً سوايب جهادٌ يُصىس انغًذ   87

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 74 اَصً إمياٌ ج اٌ دهٍ   83

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُهح 51 اَصً ساتعح ج اٌ حغٍ   84

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  قرُم 35 ركش دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   85

 

 

 
  



 

 

 00 صعذة -مذٌرٌت رازح  –مىطمت شعبان  –مىسل عبذاهلل جهادي الغمذ تمرٌر حمىلً ٌىثك والعت  لصف  

 صىس بعض انضحاٌا يٍ انمتهى املذٍَني
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 (2يهحك سلى )

 أمساء وبٍاَاث انضحاٌا اجلشحى يٍ املذٍَني وصىس نبعضهى

َىن  انعًش انُىن االساااااااااى و

 االَتهان
املُعمت/ 

 املذٌشٌت
يكاٌ 

 انىالعت
تاسٌخ 

 انىالعت
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  جشحيح 41 اَصً أيريج عاو دهٍ   1
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  جشَح 7 طفم عهُى دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   2
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  جشَح 4 طفم حمًذ دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   3

 

 صىس بعض انضحاٌا يٍ اجلشحى املذٍَني
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 (3املهحك سلى )

 املُشآث املذٍَت املذيشة واملتضشسةأمساء وبٍاَاث 

َىن  املُشؤة و

 انضشس
املُعمت/ 

تاسٌخ  يكاٌ انىالعت املذٌشٌت

 انىالعت

 8/87/7187 شعثاٌ ساص  ذذيري يزنل دثذاهلل جهادٌ يُصىس انغًذ   8
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  ذضشس يزنل حمًذ يُصىس انغًذ   7
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  ذضشس حمًذ يُصىس انغًذيزنل قا ذ    3
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  ذذيري عُاسج حمًذ يُصىس انغًذ   4
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  ذضشس عُاسج حمًذ يُصىس انغًذ   5
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  ذضشس عُاسج حمًذ حغٍ تاحل   6
 8/87/7187 شعثاٌ ساص  ذضشس يغجذ ا ُة ح   7
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 صىس نبعض املُشآث املذٍَت املذيشة واملتضشسة جشاء انمصف 

  
  

  
  

  
  

 صُعاااااء –انًٍااااٍ  - املشكض انماَىين نهحمىق وانتًٍُت صادس عٍ/


