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 مهخص:

يف سييقبج ايي احلر اويي ة ةااثييبيح اليتبػقييخ اييي  يؤثييذ ػوقوييب ايهييؼدي خ ةية   بي وييب  يي           

ميب   مين ايؼيب      69ػوي  اييقيتن يف ريب       ايهكبن امل نقني يف ايقيتن منذ ش ةػوب يف ايؼي ةان ايؼهيك     

كزبثخ هذا ايزق    ال زايذ مهزيت ح يف ا ركبة املذاثخ ةا احلر ااثبيح ةايقضبء ػوي    ب   ر  ةدىت 5108

كبيؼيبيح ةمين هيذ      فقويب ؤس  م نقخ اوور ؤط ب  ةنهبء ثإكيتووب ةهير ياليم منيبزنر نيبحليتني ؤة  ق نيدن      

 5102فربا ي    07ظوي   يد  اب ثؼيبء املدافي       06:11 ايهيبػخ  ال احلر ققب  طريان ايزذيبي  ايهيؼدي  يف  

ثشن غب ح اد خ ػو  مزن  املداطن/ ؤمح  صبحل دجالن ايكبحلن يف من قخ آ  دجالن مب    خ ص ةاح 

مبذبفظييخ مييإ ة يميي د املييزن  ػويي   ئة  ؤسيي ري ةقضييذ ػويي  دقييبح ؤ ثؼييخ ؤشيي ب  ميين ؤةالي  صالصييخ      

ؼوب ابة  يداليهتب ةاي اثؼخ اثنزي سجإ ؤمح  صبحل دجيالن رجويم مين    ؤط ب  ؤد مهب   قؼخ ال رزجبةز  ثق

ػبميب،     ؼضي  ؤهيبمل املن قيخ سيد  ػوي  ؤشيالءمهب قي  الزو يذ ث كيب  مزننير املي م  كوقيب،               51ايؼيت  

ةثؼضوب نبص هتب ايغب ح مبذقط املزن  مت جتيتقؼوب ةة يؼوب يف ؤكقيب  ثالسيزقكقخ كيتيب قضيذ ايغيب ح ػوي         

 .شقخق قغ من املب

 

 انىالعت:تفاصيم 

فربا ي    07مين ظوي   يد  اب ثؼيبء املدافي        06:11يف ايهبػخ 

   شييينذ طيييبحل ح د ثقيييخ يزذيييبي  ايؼييي ةان ايهيييؼدي   5102

ؤمح  صيبحل دجيالن مبن قيخ     غب ح اد خ ػو  مزن  املداطن

آ  دجييالن مب    ييخ صيي ةاح مبذبفظييخ مييإ ة ؤسيي  د ػيين     

ريي مري مزنيييي ػويي   ئة  ؤ ثؼييخ ميين اثنبحلييي كييبندا منزظيي  ن    

يدصييد  ؤثييقور ةشييقققور ؤمحيي  يزنييبة  ةاجييخ ايغيي اء ةيكيين     

اي ريان او يب ق  ؤس ع بيقور قجم ةصد  ؤثقور ةشقققور 

شيييقخ ػوييي  امليييزن  ةرنيييبة  ايغييي اء فقؼيييب، فإسيييقط قنجويييخ ةد

مؼوييب ديييد  املكييبن ةؤدبيزيييوب ب     ايرب ئيييخنييبص د ؤاهييبيهر   

ؤهيبمل املن قيخ ػوي  ثؼي  ن ي        ةاي هب ؤشالء ثؼضب، منوب ػض  ػوقوب ثني  كب  مزننر امل م   ةثؼضوب 

  كبنيذ د يقوخ ايغيب ح ايددشيقخ اغزقبنيب ييرباءح صالصيخ ؤط يب        مت جتيتقؼوب يف ؤكقب  ثالسزكقخ  كقود مز  

ؤػدا  ةشيقققزويتب   9ػبمب،  ةم سم ؤمح  صبحل  جوم من ايؼيت   08ؼخ ؤمح  صبحل رجوم من ايؼيت  ةي :هر

شيقققزويتب سيجإ ؤمحي  صيبحل     ةكيذا  ػيت هيب  ثقؼويب ابة       زؼي  اي  وخ اي  يقخ/ غيلا  ؤمحي  صيبحل       

 أشالء انضذايا جراء انمصف
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ب ح ايددشقخ ةسيدري  يم ري ايغػبمب،  ؤمب مزننيتب فق  ؤصجخ ؤص ا، ثؼ  ػني  51دجالن ايجبيغخ من ايؼيت  

 ثبب ض  ةؤرو ذ ق قؼب، من مبشقخ ابغنب .

 

 إفاداث شهىد عيان وواجيه مه األسرة انمىكىبت:

عايرًا  شراْذ عيراٌ يرٍ ؤْرايل املُامرت لابهُراِ         27بذر حمًذ عم َاصرر حجرالٌ يبهرن يرٍ انعًرر      

 فإفادَا لائالً: 

ؤسيي مب مبزنينييب ايكييبحلن مبن قييخ آ  دجييالن  "يف دييدامل ايهييبػخ ايداديي ح ظويي ا، كنييذ ؤرنييبة  ايغيي اء مييغ  

ةفجإح مسؼذ صدد ص ري ايقنجوخ الد خ ية وب يف انداء رالهب ان جب هب ايؼنق  ل اذ ؤشبه  مكيبن  

ايغيب ح    يلنخ ةاي كيب  ابةقدػوب ة ؤ ذ مزن  اب نب ؤمح  صبحل دجالن ق  يم ري ايغب ح ةر بػ  مني 

  سييبكنقوب ةكؼبيرييي اي ييريان اويي يب يزذييبي  ايؼيي ةان    اسييزو فزي مجبشيي ح ةه مزييي ثبيكبمييم ػويي   ئة  

يف  وققي يف ؤاداء املن قخ منؼب، بهبمل املن قخ يف ايدصد  ب  املزن  املهيزو    ظم مهزيت ا، ايهؼدي  

انزظ نب حند ن   سبػخ دىت مغبي ري يهيتبء املكيبن ةه ػنيب حنيد      املنكدثخ ايهبكنخ فقي ةر ق  ابس ح

صدينب فدائنب حبجر اي مب  ةثشبػخ ال ميخ اي  لو زوب ايغب ح ايددشيقخ يقي    املزن  املهزو   ةػن  ة

شيقققخ  امي ؤح  ةصالصيخ ؤط يب    م نقني من ؤسي ح صيبحل دجيالن    ؤةيد جبيتقغ من فقي قزو  ةػ يهر ؤ ثؼخ 

ةا نب ؤشالءمهب رنبص د مبذقط املزن  غري مؼ ةفخ مؼبملوب ةثؼضب، منوب ػض نب ػوقويب ثيني  كيب     ط ب  اب

 شي  ط  قيي حنيد    ؤمحي  صيبحل دجيالن ميغ اثنيي ايددقي  اييذ   يب         املي م  كوقيب، كيبن ةايي مهب      مزننيتب

ايضذب ب ةمؼويتب طؼب  ايغ اء ةيكن اي ريان او يب     در روي  اي  دييخ ايرب ئيخ ةؤاهيبيمهب     اثنبحلي 

اي  كبنذ رزضد  ادػب، منزظ  ن يداي مهب ةشقققويتب ةرنبة  مؼويتب ةاجيخ ايغي اء اييذ  اهجيب يشي احلي       

ب، ةايضذب ب هر ؤط ب  م نقني ةيقهدا مقبروني ال  دا  ؤ  مرب  يكم هذ  ايددشقخ ااا امقخ املزن  م نق

 ةال  دا  ؤ  مداقغ ؤة صكنبد ػهك  خ يف املن قخ".

عايرًا  َراجم يرٍ األسررة املُكىبرت رْبرا ير  وانرذِ          22جالٌ انبانن يٍ انعًر حؤمحذ ؤمحذ صاحل 

نشررراء اعرراو ان ررذاء ألشررمائّ انضررحايا وولرر  انمصررف اوررىع عهررى يزن ًررا و ررا عائررذاٌ إ    

 ًررا لابهُرراِ وإررذا إنيُررا عررٍ تفاصرريم اوراررت وانفاجعررت املروعررت انرر   هفتررها ان ررارة     يزن

 انىحشيت عهى يزن ًا ولضاء ا عهى مجي  ؤشمائّ األبرياء فتحذا لائالً:

"اهجذ مغ ةاي   قجم ؤاان ايظو  يوجذش ػن مب  نشز   ثي طؼب  ايغ اء بلدمب اويور ؤط يب  ةػني مب    

 قييخ ةؤلييرب  ةاييي   ثظ ةفييي املبي ييخ اي ييؼجخ سييو ي مجوييم ميين املييب  ةؤلييذهب ؤيب   د ييونب ؤديي  ؤهييبمل املن

ةم يب     ي ة  خ ةػني مب كنيب      ؤغذ يخ ايغذاحلقيخ ةاشيز  نب جبيتقيغ املجويم     ةاهجنب سد ب، ب  ؤد  احملالد 

ػبحل  ن ب  مزنينب   نشؼ  بال ث دد ايغب ح ايددشقخ اي  شينوب اي يريان اوي يب ػوي  مزنينيب ر ي         

ػوي  مزنينيب   اسيزدػت هيذا املشيو  املي ةع صي لذ        ػني مب ةقؼيذ    هيب داء ةان جب هب ثبملزن   ؤ نبيف ان
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مزنينييب ةقزوييذ ؤلييدمب   يقييت ػوقييب ةاييي   كنييب م يي ةمني دييىت ؤن  الد ييخ  حؤيب يقيي  اسييزو فذ ايغييب 

دديزيي ايغيب ح ب      اوقنب ػجلرب ػن املشي  مقنب ثبي ؼب  ةه ةينب  اكضني ب  مزنينب ايذ  شبه نب ق 

 كب  ةاو احل  ان يؼذ فقي ةػني  ةصيدينب فدائنيب مبشيبه  ال مييخ ايي  لو ويب ايغيب ح ايددشيقخ حبي            

ؤشقبحلي اب ثؼخ ايذ ن متلقذ ؤاهبيمهب ايرب ئخ ب  ؤشالء ةؤةصيب  صيغريح سيبػ نب ؤهيبمل املن قيخ يف      

ةال شييء  يرب  هيذا       ثبيكبميم ري م  جتيتقؼوب دقققخ يقي  كبنيذ فباؼيخ مإسيبة خ فقي نب ؤشيقبحلي ةمزنينيب        

ااايي ا  ةاي ظبػييخ اي هقجييخ ي ييريان ايزذييبي  ايؼيي ةان ايهييؼدي  مزنينييب ميي نقب، ةؤلييدمب ؤط ييب  ث اءرييي     

 ط ديزويتب ظبه ح يوؼقبن  ةؤصجذنب ثال مزن  ؤة مإة ".

 

 عايراً   32شاْذ عياٌ آ ر يٍ ؤْايل املُامت يذعى/ ؤمحذ عبذاهلل َاصر حجالٌ يبهن يٍ انعًر 

 لابهُاِ فإفادَا لائالً: 

  ةديىت ايقيد  ةسيكبن    5108يف ث ا خ ػب  ػو  ايقيتن "منذ ث ء ايهؼدي خ ة بي وب يف ايؼ ةان ايؼهك   

ا ركجيذ لالنيب ؤفظيغ الي احلر     ي او ثقيخ  م    خ ص ةاح ػ  ي يوغب اد انهزري خ ةالندنقخ ي بحل اري 

ابط ييب  ةاينهييبء ثإكيتوييوب قضييذ ػوقوييب ةهيير يالييم  ةاملييذاثخ اليتبػقييخ حبيي  امليي نقني ةمنييوب ؤسيي ح ميين  

مزننر ؤة لال  نلةدور يف اي  قيبد ايؼبميخ ثيبدضني ػين ابمين ةاالسيزق ا  ال  داي  ميب  يرب  كيم هيذ             

ايددشقخ يوهيؼدي خ ة بي ويب ػوي  ؤهيبمل املن قيخ ةم    يخ صي ةاح اييذ ن  ؼقشيدن ؤغوجيور ةهير  ؼيبندن             

ذ ن ريلامن ميغ ايؼيتوقيبد او ثقيخ يزذيبي  ايؼي ةان ايهيؼدي  ػوي          ؤش  املؼبنبح من ايؼ ةان ةاو ب  اي

ايقيتن ةمنؼوب يدصد  ايغذاء ةايي ةاء ةايكهيبء ةقيدد املي نقني ايضي ة   السيزيت ا هب ػوي  اوقيبح  ةمين          

مب د س ايقد  من ققب  طبحل اهتب او ثقخ ثشين  ايهؼدي خ ة بي وب اي  ا ركجزوب اي ظقؼخ هذ  ال احلر 

ةري مري  ػوي   ئة     ي ػ / ؤمحي  صيبحل دجيالن     ن قيخ  دي  ؤهيبمل امل  مي   ب غب ح ةدشقخ ػوي  ميزن    

اػبييخ ؤط بييي ةؤسي ري اييذ ن      يؤس ري ةهد مزن  م نقب، ةمبيكي نؼ في هد م نقب، ال  دا  مؼي قدريي ايقيدم  

اغزبيزيويتب ايغييب ح  ايددشييقخ ةقضيذ ػوقويتييب ثييني  كيب  مزننيتييب املهييزو      جي  ميين ابسيي ح سييد   ة     

 ور ب  مزننر ةمؼور طؼب  يألط ب  ايضذب ب"ابس ح ةؤد  ؤةالي  كبندا ؤصنبء انجد  الد  يف ط  ق
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 وتائج انىالعت:

 انضحايا املذَيني:

 
   

 اإلمجايل

 7  0 6 انمتهى

 املُشأث املذَيت:

 
  

 1 1 تذيري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوي انذوني:

املن قيخ ايي  مت اسيزو افوب ةةاي نب      قققيبد مق انقيخ ملؼ فيخ     امل كل ايقبند  اطوغ ػو  ايداقؼخ ةؤا  

ةال رداي  ؤ  ؤهي ا    مزن  م   رهيكني ؤسي ح م نقيخ    م نقخ ةؤن املكبن املهزو   ػجب ح ػن ن املن قخ ؤ

ػهك  خ يف رو  املن قخ ابم  ايذ   اك  ؤن مب قبمذ ثي قداد ايزذيبي  هيد اسيزو ا  مزؼيتي  يويتي نقني      

قبندن ايي ةمل  ةل قيب، يويتجيبيا ةايقيقر ايي  ؤفؼيذ ػوقويب         ؼبقت ػوقوب ايةاملنشأد امل نقخ ةهي ا احلر 

اسزيت ا  ايهؼدي خ ة بي وب يف قزم ةاسزو ا  ابط ب  ةاينهيبء ةاملي نقني    ةجم ياجملزيتؼبد املزذض ح. 

ةمهييتغ  ؤ   ركجوب ؤمب  مي    ايزذبي  ايهؼدي مب هد بال ا ميخ ثشؼخ رضب  ب  ال احلر اي   مب زا  

ايذ  مب زا  صبمزب، بزاء هذ  ال احلر اي   ن   نب ايجني اانهيبنقخ ةايي  سزشيكم يف     اجملزيتغ اي ةمل 

املهييزقجم ايق  ييت ػقجييخ ؤمييب  ركييبر  اجملزيتييغ اييي ةمل ةيفبػييي ػيين اوقييدج ةاو  ييبد ثييم سييزكدن هييذ       

 ال احلر سداث  يةيقخ يف ايؼ ةان ػو  اجملزيتؼبد ةاي ة .

 

 تىصياث انمركز:

 ج ةايزنيتقيييخ  ييي ػد فقيييغ منظيتيييبد اجملزيتيييغ املييي   ةاملنظيتيييبد اي ةيقيييخ  امل كيييل ايقيييبند  يوذقيييد

ةل دصب، منظيتبد ابمير املزذي ح ب   يتيم مهيئديقبهتب ابلالققيخ ةاانهيبنقخ جتيب  ميب   ركجيي          

 ايهؼدي  من ا احلر حب  ايجش  خ ة اانهبنقخ فؼب. ايزذبي طريان 

  مب رجق  من مسؼزوب ةس ػخ ايؼيتم ػوي    كيتب   ػد ابمر املزذ ح ةجموس ابمن ب  او بظ ػو

 ةق  او ة ةةق  نل   اي   ايقيتين ةاو  من ا ركبة ال احلر حب  ؤط ب  ةنهبء ايقيتن.
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      ة  ػد ب  س ػخ ب سب  لبن  قق  يةيقخ يوزذقق  يف هذ  ال مييخ ةغريهيب ةرقي ر م ركجقويب

 يوقضبء اي ةمل.
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 (1يهحك رلى )

 ؤشالئهىانمتهى يٍ املذَيني وصىر ؤمساء وبياَاث انضحايا 

 انعًر انُىع االسرررررررررى و
َىع 

 االَتهان

املُامت/ 

 املذيريت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهذافهى

 5102فربا    07 آ  دجالن ص ةاح قزقوخ 51 انض  سجإ ؤمح  صبحل دجالن  1

 5102فربا    07 آ  دجالن ص ةاح قزقوخ 08 ط وخ ةيؼخ ؤمح  صبحل دجالن   2

 5102فربا    07 آ  دجالن ص ةاح قزقم 9 ط م م سم ؤمح  صبحل دجالن   3

 5102فربا    07 آ  دجالن ص ةاح قزقوخ 0 ط وخ لا  ؤمح  صبحل دجالنغ   4

 

 صىر بعض انضحايا يٍ انمتهى املذَيني
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 (2املهحك رلى )

 املُشأث املذَيت املذيرة واملتضررةؤمساء وبياَاث 

َىع  اسى صاحب املُشإة و

 املُشإة
َىع 

 انضرر
املُامت/ 

 املذيريت
يكاٌ 

 انىالعت
تاريخ 

 انمصف
 5102فربا    07 آ  دجالن ص ةاح ر مري كوي مزن  ؤمح  صبحل دجالن  0
 5102فربا    07 آ  دجالن ص ةاح ن دج ق قغ مبشقخ ؤمح  صبحل دجالن   5

 صىر نبعض املُشأث املذَيت املذيرة واملتضررة جراء انمصف 

  
  

  
 صُعرررراء –انيًررررٍ  - املركز انماَىين نهحمىق وانتًُيت صادر عٍ/


