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 ملخص:

ضمن عَبق أفعبل القزل واإلثبدح اجلمبعَخ اليت ٍزعشض هلب الشعت اليَم  عىيي ايذاس أ ضيش اين      

( ٍواييبم ايين العييذواك العغيي شً عىَيي  حلضييبفخ حلق ان ييبس اتييبف  ايين يجييل الز ييبل  الغييعودً     5701)

رعشضذ اعشرني ان الجذو الشحيل رسعيبح أاميبإر حلق اتميبد وحشيَخ ثى يذ ايظ ايبساد نيم ب  ي اك           

 –اذٍشٍيخ ال ياشا     –  العذواك الغعودً عىي خَيبا   الييت  يبفوا ٍقهنمويفيب ط امهنقيخ ئل فب يل       حتبل

حمبفظخ صعذح ثبالجتبه الششيٌ ملذٍمخ صعذح عبصمخ احملبفظيخ  أعياشد عين اقزيل  ايل واايشأح رجىي         

ميذوك  أ ابل وااشأرني وفاوق يهنَع ان ابنيَز   الييت ٍعز   0نخ بم ثَم    55عبابم وجشح  17ان العمش 

 عىَ ب ط الذخل وروف  اب ٍىيب حَبهت  الضشوسٍخ  مب احزشيذ اتَبإ ثبل بال وعذداب أسثع.

 

 

 الىالعت:تفاصيل 

نييمذ الهنييب شاد انشثَييخ لز ييبل  العييذواك   8752اييبسط  0ط الغييبعخ اىلوق ايين ٍييوإ اىلسثعييب  املوافيي   

أسثييع خَييبإ لىجييذو  ظ اييبساد جوٍييخ اعييز ذفذ  الغييعودً ايي 

الشحيييل  يييبفوا ٍ هنيييوك ط فيييوا   ايييع أعيييشا  وال ب ميييخ ط      

امهنقخ ئل فب ل مبذسٍخ ال ياشا  حمبفظيخ صيعذح  ال يبسرني     

اىلوق اعييز ذفذ خَمييزني ربثعييخ نمييذاك فبصييش أثييو عَغييي     

ح دميذاك الجبل يخ اين     ضي خالل رواجذه اع صوجز  و اىز  ف

فيبفاتشد ال يبسرني الوحشيَخ ثَمي مب ويضيذ      عبايبم   51العمش 

عىييي حَييبح صوجزيي  رييذعي فب مييخ اييبدً عىييٌ اقجييل رجىيي  ايين   

عباييبم  وجييشح سة اىلعييشح اييع  اىزيي  حلضييبفخ حلق     17العمييش 

 فاوق ابنَز   ان اىلامبإ.

فَمب اعز ذفذ ال بساد الضالس اإلجشااَخ خَبابم أخشى رزجع أدمذ صبحل اهنى  خيالل رواجيذه فَ عيب ايع     

أنييخبج جىيي   أ اييبل وفغييب  يييزفذ  يي  ال ييبساد حييول امل ييبك    57أفييشاد أعييشر  الجييبل  يواا ييب  مجَييع 

واازبلييذ ثييشا ح  اىزيي  وضيي ي أدمييذ صييبحل اهنىيي  ا رزعييذ سثَع ييب الضييبأل  وجييشح ثقَييخ أفييشاد اىلعييشح    

  عبايبم  82ا  سة اىلعشح وصوجز  وأ ابل  الغزخ واثمز  صا اخ أدمذ صبحل الجبل خ ان العمش  9وعذدا  

ثعض امل بثني جشاحبهت  ثبل يخ و  حلدخيبل عيذد امي   ثبلعمبٍيخ املش يضح ثبملغزشياي اجلم يوسً مبذٍميخ          

الضحيت/ أحمذ صالح مطلك، رب أحذ األسر 

 المستهذفت
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حَيبح اىلعيشح اىلوق ليز ن ان يَىخ     حَيبهت  حلضيبفخ حلق   صعذح ثعذ حلفقيبر ازهنيوعني اين عي بك املمهنقيخ      

ً عىيي خَيبإ الجيذو الشحيل اقزيل      لىخمظ ال بساد الوحشيَخ الييت فايزاب  ي اك حتيبل  العيذواك الغيعود       

أ ابل وااشأرني وحلحشاق أسثع خَبإ هل  وفاوق يهنَع ان اىلاميبإ   0ئخشٍن ثَم    55 ال وااشأح وجشح 

 رش ل ا ذس دخى   الوحَذ إلعبلخ أعشا  الربٍئخ.

 

 إفاداث شهىد عيان: 

األسرر املٌوىترح   عاهاً، شاُذ عياى ولرية ألحذ  45خالذ حسي صاحل أتى عيسى الثالغ هي العور 

 لاتلٌاٍ فتحذث إليٌا لائالً:

رامز امز   لَل الضالصب  وحنن فغمع صود حتىَ  الهن اك انشيب ط مسب  املمهنقخ واعيزمش الز ىَي    

حلق عذح عبعبد وفتأح وحنن ف ط ط الموإ ا فشيعش حلال ثوييوا ال يبسح اىلوق ع رعبيجيذ ال يبساد و ميذ       

ح ثعييذ أك خشجييذ ايين اييًت  فزأ ييذد ثبعييز ذايب الهنيي اك انييشيب  أنييباذ ا ييبك ويييوا ال ييبساد اىلخيي 

لز بل  العذواك الغعودً ث بسار  الوحشَخ تَيبإ امليذفَني اين الجيذو الشحيل ثعضي   اين أيبسثميب  يبفوا          

ٍمزقىوك ان امهنقخ حلق أخشى حبضبم عن املب  واملشعي لشعٌ أامبا   اليت  بفذ رشي ل ا يذس اعَشيز      

انَييبح وثعييذ ويوع ييب اشعييذ ثعييذ اييذو  الز ىَيي  وحبييزس نييذٍذ  ييوك الهنيي اك    واعييزمشاساا  عىييي يَييذ  

انشيب ٍ يبج  املغيعاني واملمقيزٍن ط  يض  اين جشا مي  الوحشيَخ الييت ٍشر جي ب ضيذ اىلثشٍيب  امليذفَني             

وعمذ وصو   بك ظالإ الىَل ٍغود امل بك وا فغزهنع حىت رش َل اإلفبسح الَذوٍخ اليت اعميب خشيَخ عىيي    

اين ي ي  الهنيي اك و ميب فقيوإ ثبلج ييش عين الضي بٍب اين اىلعييشرني املم وثيخ مبالاغيخ أٍييذٍمب           عيالازمب 

لألسض وعمذ العضوس عىي امل بثني  مب فقوإ ثأخزا  وفقى   عىي أ زبفمب واملشٌ    اغبفخ  وٍىيخ عىيي   

 اىليييذاإ وجييذفبا  ويييذ ثعضييشهت  ال ييبساد مب ييَط ا ييبك خَييبا   املغييز ذفخ ورييذخل عييذد ايين اىلاييب      

وعييبعذوأل ط فقييل الضيي بٍب وأفقييزفب حَييبح العذٍييذ اميي   أاىجيي   أ اييبل وفغييب    بفييذ ان ييَىخ اليييت  

رأ ذفب ام ب اقزل  ال وااشأح وجشح ثقَخ اىلعشرني جى   أ ابل وفغب   و  اعز ذاف   ثذوك أً رفيت  

 اؤال  اىلثشٍب ر.ايزشفوه وال ٍوجذ اب ٍربس  ل ازه الوحشَخ واإلجشاإ لز بل  العذواك الغعودً عىي 

 

عاهرًا، لريرة ألسرر محرذاى أترى عيسرى املٌوىترح،         25حيىي فارع أمحذ أتى عيسى يثلغ هي العورر  

 لاتلٌاٍ وأفادًا تمىلَ:

وحيىت الَيوإ وايب أعياشد عمي  اين جيشا           8751رامز ثيذ  الغيعودٍخ وحتبلا يب عيذوايفب العغي شً عيبإ       

لعذٍيذ اين امليذفَني اميبصهل  وامي   دميذاك       ودابس واعع ل يل نيٌ  اغيزقش ط حمبفظيخ صيعذح  ريش  ا      
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فبصش أثو عَغي واو أحذ أييبسيب فظيشام لىظيشويب ال يعجخ وعيذإ وجيود ا يبدس لىيذخل ٍعَيل  يب أعيشر             

يبإ ثجَع اب رقزمَ  صوجز  ان جمواشاد ونشا  عيذد اين اىلاميبإ وايبدس اًتلي  مبمهنقيخ املغيى قبد ايع         

ايو اعيشويب عين حَيبح وثغيب خ اعَشيخ الجيذو الشحيل          أعشر  وأامبا  و بك ٍمزقل ان امهنقخ ىلخيشى  ميب  

اليزً أخيز ايو اُخيش     لشعٌ أامبا   وسافقي  ط رمقىي  جيبسه أدميذ صيبحل اهنىي         ثبحضني عن املب  وال أل

أنييخبج جىيي   أ اييبل وفغييب  وأامبايي  ويييباوا ثعييذ وجييودا  لىمشعييي       57أعييشر  الجييبل  يواا ييب حنييو   

فَ ييب امييز عييذح أنيي ش وط ويييذ اج ييش ايين ثذاٍييخ ٍييوإ  مبمهنقييخ ئل فبٍييل ثشعييٌ أامييبا   وف ييت خَييبا   

نيين  يي اك حتييبل  العييذاك الغييعودً وثييذوك اشاعييبح ىلً أ ييذٍبد         8752اييبسط  0اىلسثعييب  املوافيي   

اإلفغبفَخ والشدمخ مب بمجخ خَبا   خالل رواجذا  فَ ب وا  ٍ هنوك ط فيوا   فأعيقط عىيَ   ايظ     

 يل ا يبك وأعياشد عين سحَيل صوجيخ ييشٍيب دميذاك أثيو          يمبثل فزب خ  بفذ رقزيب ثأجغبدا  الربٍئخ ط 

عبابم و اىخ ان أثمب  أدمذ صبحل اهنى  رذعي وض ي أدميذ   17عَغي ورذعي فب مخ ابدً عىٌ اقجل 

اع ثقَخ الض بٍب اجلشحي ان  ازشَىودهتب وجذفب جضض ن عىي ثعذ ف    صبحل ط سثَع ب الضبأل ان وال

  ا ٍقزشفييو أً رفييت فييربا ح الهناولييخ اليييت أصاقييذ      اىلعييشرني ط اشيي ذ دااييٌ وحلجشااييٌ ٍاييوق وصييا     

 وأجغبداب اليت أصَجذ نباذح عىي ثشبعخ وحلجشاإ حتبل  العذواك الغعودًر.

 

 إفاداث رسميت:

تعرذ ًمرل عيررا ارحايا االررىم الىحشرحت لفررلاى ارالف العررذواى السرعىدد علررى خيرام الثررذو        

رحى هي خالل إسعافهن إىل املستشفى الرحل خالل تىاجذ أسرتني تؤكولها فيها وإًمار حياج اجل

اجلوهررىرد يذيٌررح صررعذج تىاصررل فريمٌررا امليررذاين  يجلررح املستشررفى اجلوهررىرد واأل ثرراء فيررَ  

وجتاوب هعٌا أحذ األ ثاء اجلراحني فيَ ويذعى/ عثرذا  مرن الرذيي رئريم لسرن اجلراحرح       

 وأفادًا لائالً:

اعييزقجل املغزشيياي اجلم ييوسً    8752اييبسط  0 رخييالل الغييبعبد اىلوق ايين فتييش ٍييوإ اىلسثعييب  املوافيي     

اذفَبم ثَم   حبلزني  بفذ جضش اباذح اضشجخ ثذاب  ب الاشأح و اىخ اين الجيذو    55مبذٍمخ صعذح عذد 

الشحل والجقَخ  بفوا جشحي ا بثني أاىجي   ثصصيبثبد خهني ح اين امهنقيخ اليشأط جىي   أ ايبل وفغيب           

ىيي  الييزً أدخىزيي  يجييل عييبعبد حلق العمبٍييخ املش ييضح    حلضييبفخ حلق أسثييبة اىلعييش املم وثييخ أدمييذ صييبحل اهن   

ثبملغزشاي اع عذد ان أ ابل  وحبلز   رغزىضإ املزبثعخ امل ضايخ واي  فبييذوك ليوعَ   واملغزشياي ٍعيبأل       

ان اىلج ضح انذٍضيخ حلضيبفخ حلق ال يوادس املزخ  يخ ومجَيع الضي بٍب اليزٍن اعيزقجى   املغزشياي اي            

لز يبل  العيذواك الغيعودً واي  فيب مني ط       انيشيب ذف   الهني اك  يواإ أعشرني ان الجيذو الشحيل اعيز    

خَبا   وي ا   ث ل وحشَخ وحلجشاإ ال فظ  ل  ثشبعخ اجلشميخ اليت خىا ب واضي خ لىعَيبك اين خيالل     
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 ييشة أجغبد الض بٍب املمضيخ وامل بثخ ثبلشظبٍب واليت ايفمشد اليذاب  امي   وثعيض امي    زيبط حلق      

 ر.لزعوٍض   عن الذاب  اليت اعزًتفذ ان أجغبدا  دإ

 

 

 وتائج الىالعت:

 الضحايا املذًيني:

 
   

 اإلعايل

 8  5 5 المتلى

 58 8 8 2 اجلرحى

 املٌشآخ املذًيح:

 
 

 4 تذهل

 

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املمهنقيخ الييت   اعيز ذاف ب ووجيذفب     حتقَقيبد اَذافَيخ ملعشفيخ     املش ض القبفوأل ا ىع عىي الوايعخ وأجشى

وىلعيى   اين   هلي    رشي ل اغي مبم   خَيبإ لىجيذو الشحيل   اذفَيخ وأك امل يبك املغيز ذيب عجيبسح عين      ك املمهنقخ أ

وال روجذ أً أاذايب عغ شٍخ ط رىك املمهنقيخ اىلايش اليزً ٍؤ يذ أك ايب يبايذ ثي  ييواد         اىل ابل والمغب  

ٍعبيييت عىَ ييب القييبفوك الييذو   الز ييبل  اييو اعييز ذايب ازعمييذ لىمييذفَني واملمشيييد املذفَييخ واييٌ جييشا    

اعزمشاس الغيعودٍخ وحتبلا يب ط    وجمشدجملزمعبد املز ضشح. وخشيبم لىمجبدئ والقَ  اليت أمجعذ عىَ ب ا

يزيل واعييز ذايب اىل ايبل والمغييب  وامليذفَني اييب ايو حلال جشميييخ ثشيعخ رضييبيب حلق اجليشا   اليييت  اييب صال       

واغيمع اجملزميع اليذو  اليزً ايب صال صيبازبم حلصا  ايزه اجليشا           أى شر ج ب أابإ ايش ٍ الز بل  الغعودً

فغييبفَخ واليييت عزشيي ل ط املغيزقجل القشٍييت عقجييخ أايبإ ر ييبر  اجملزمييع الييذو    الييت ٍمييذى هلييب جيجني اإل  

 ودفبع  عن انقوق وانشٍبد ثل عز وك ازه اجلشا   عواث  دولَخ ط العذواك عىي اجملزمعبد والذول.
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 تىصياث المركز:

  لَيييخ املش يييض القيييبفوأل لى قيييوق والزممَيييخ ٍيييذعو مجَيييع امظميييبد اجملزميييع امليييذأل واملمظميييبد الذو

وخ وصبم امظمبد اىلاي  املز يذح حلق حتميل اغيئولَبهتب اىلخاليَيخ واإلفغيبفَخ جتيبه ايب ٍشر جي           

 الغعودً ان جشا   حب  الجششٍخ و اإلفغبفَخ مجعب. الز بل   اك 

   مب ٍذعو اىلا  املز ذح وجمىظ اىلان حلق انابظ عىي اب رجقي ان مسعز ب وعشعخ العمل عىيي 

 ذإ الَم  وانذ ان اسر بة اجلشا   حب  أ ابل وفغب  الَمن.وي  انشة ووي  فضٍ  ال

      وٍذعو حلق عشعخ حلسعبل جلبك حتقَ  دولَخ لىز قَ  ط ازه اجلشمييخ وا ايب ورقيذر اشر جَ يب

 لىقضب  الذو .
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 (1هلحك رلن )

 أمساء وتياًاخ الضحايا المتلى هي املذًيني 

 العور الٌىع االسرررررررررن م
ًىع 

 االًتهان

املٌفمح/ 

 املذيريح

هواى 

 الىالعح

تاريخ 

 الىالعح

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  يزَىخ 8  اىخ وض ي أدمذ صبحل اهنى    1

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  يزَىخ 17 افضي فب مخ ابدً عىٌ اقجل   2

 

 

 

 (2هلحك رلن )

 أمساء وتياًاخ الضحايا اجلرحى هي املذًيني وصىر لثعضهن

 العور الٌىع االسرررررررررن م
ًىع 

 االًتهان

املٌفمح/ 

 املذيريح

هواى 

 الىالعح

تاريخ 

 الىالعح

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جشٍح 5  ال ي ٌ أدمذ صبحل اهنى   1

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جش خ 8  اىخ نشيخ أدمذ صبحل اهنى    2

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جش خ 2  اىخ ساذ أدمذ صبحل اهنى    3

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جش خ 4  اىخ يفي أدمذ صبحل اهنى    4

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جش خ 1  اىخ فذى أدمذ صبحل اهنى    5

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جشٍح 58  ال حممذ عبا ساجح   6

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جشٍح 54  ال االل أدمذ صبحل اهنى     7

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جش خ 51  اىخ فض ح دمذاك فبصش أثو عَغي   8

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جش خ 82 افضي صاٍاخ أدمذ صبحل اهنى    9

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جش خ 47 افضي جنود فبصش أثو عَغي   11

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جشٍح 17 ر ش أدمذ صبحل اهنى    11

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  جشٍح 18 ر ش دمذاك فبصش أثو عَغي   12
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 صىر تعض الضحايا هي اجلرحى املذًيني
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 (3امللحك رلن )

 املٌشآخ املذًيح املذهرج واملتضررجأمساء وتياًاخ 

 اسن صاحة املٌشؤج م
ًىع 

 املٌشؤج
 العذد

ًىع 

 الضرر

املٌفمح/ 

 املذيريح

هواى 

 الىالعح

تاريخ 

 الىالعح

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  رذا  8 خَبإ أدمذ صبحل اهنى    1

 8752فرباٍش  0 ئل فبٍل ال اشا  رذا  8 خَبإ دمذاك فبصش أثو عَغي   2

 
 

  

 صٌعرررراء –اليورررري  - املركز الماًىين للحمىق والتٌويح صادر عي/
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