
 

 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تمرٌر حمىلً ٌىثك

 سة أمحذ حموذ حجاس لصف سٍا
 صعذة -هذٌرٌت بالن  –هٌطمت هسكام الوضه 

 2018هاسس  10بخاسٌخ 

 
 إعذاد/ الوركز الماًىًً للحمىق والتٌوٍت

 عبر هحاهٍي وباحثٍي وراصذٌي حمىلٍٍي فً الىحذاث التالٍت:

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 وحدة التقـــارير -
 وحـــدة الترجمــة -

 وحدة المعالجة اإللكترونية -

  

 الوركز الماًىًً للحمىق والتٌوٍت



 

 

 فهرس التقرير:

 

 4 .................................................................................................................... :هلخص

 4 ...................................................................................................... :الىالؼت حفاصٍل

 5 .......................................................................................... الضحاٌا وروي ػٍاى شهىد

 7 ..........................................................................................................:الىالؼت ًخائج

 7 ........................................................... :الذويل اإلًساين للماًىى وفماً االًخهان وصف

 7 ........................................................................................................ :املشكز حىصٍاث

 9 .............. لبؼضهن وصىس املذًٍني هي اجلشحى الضحاٌا وبٍاًاث أمساء( 1) سلن هلحك

 10 ............................ واملخضشسة املذهشة املذًٍت املٌشآث وبٍاًاث أمساء( 3) سلن امللحك

 

 
 
 

  



 

 

 صعذة -بالن  –هسكام الوضت  – سٍارة أحوذ هحوذ حجار تمرٌر حمىلً ٌىثك لصف  
 4 

 هلخص:

تضتتروالسعضتتة وٌالفهاعيف تتالالسجتاتتاالرتتاسجلنلسمتتاالفسستتاسجلنل تتسلسنًضتتاًٍال تتسلسعضتتااىللللللل

ملفحت لتتاجٌكلارا تاللللل5102سملسًٍنيلالسعٍويلهٌذلعسفسهنالعلىلسعةضاايلعلٍَلالش الهاجسلهيلسعةامل

هتاجسللل01سصيفاتلغاجةلر ٌالشتٌ الرياسهنتالسمتاعل ةتسل  تاةلٌت ملسعضتفقلسمل سفت للللللللللُذسلسعرقاٌالفقس

مافظتاللل-ملعلىلصٍاجةلهسًٍالترفعلأمحتسلموتسلحرتاجلقٌ قتالهضتااملسملمتَلالهسٌاٌتال تا نللللللللل5102

(لهسًٍنيلراحىل ٌٍ نلرييفلنيلإصا اهتنلخ اٍلسصةيف سلعلتىلسراُتال ةتسلسًقتا ُنللللل4صةسةلعيلصق طل)

سملٌ قالف فٌ نلسىللسملضرشيفىلفخيمة ىلعلةٌاٌالسملاازةل،لمجٍعلسعمحاٌالسملصتا نيلهتيلللهيل فللأُايلل

ل(لعاهاً،لاوالوهاتلسعغاجةلصٍاجهتنل اعااهل.52أصاةلأمحسلموسلحراجلسعذيلٌٌاُزلعواٍل)

 

 تفاصٍل الىالعت:

عرحتاع لللمل،لشتٌقلريتاجلاةلحا ٍتاللل5102هتاجسللل01سمل سفت للالسعضاعالسع سحسةلهيل ةسل  تالٌت ملسعضتفقلللل

سعةسفسىلسعضة ويلغاجةلر ٌالسصر سفقلصٍاجةلهسًٍالعلو سريي/لأمحسلموسلحراجلٌق وُالأحتسلأحيفتاوٍللل

ف افقرتت والحيفٍتتسسًلوختتالفعوتتَلاتتاً سلمجٍةتتاًلعاجلتتسفىلسىلله بتتنل ةتتسلتضتت   نل  حتتسلس صتت س لسعشتتةفٍاللللل

غاجةلفُنلالرياٌق نل فللفص بنلسىلله بنلقضافالتقسجلًص لسعصغاةلقسٌٌال ا نلسصر سفر نلسع

اٍل سلممالأصيفاتلعيلتسهالسعضٍاجةلفراحلمجٍعلهيلااً سلعلتىلهرٌت الرتافحل اعغتال ةتملهٌت نل ل س للللللل

فا سسلًلع عٍتَلاحتا لجالس صتاةلسملصتاا/لأمحتسلموتسللللللل

(لعاهتاًلخيمتعلسَىلعلةٌاٌتالللل52حراجلسعفاعغلهتيلسعةوتال)لل

القضرشيفىلسعث جةل  هاًتالسعةاصتوالصتٌةا للللسع فٍالسملاثيف

فحيراجلسىللسصرخاسجلشظٍالهيلسعغاجةلسصرقاتل سهاغَل

فسعتتالسفقستتتَلفعٍتتَلفسمااتتالفأصتتٍ لسىللرتت سجٍلر رتتاللل

هتتيلأصتتاتَلُتتنلفعتتسٍل/لموتتسلأمحتتسلحرتتاج،لٌفلتتغلهتتيلللل

(لعاهاً،لفحيفٍسٌتَلسع يفلتنيل/لهتا ىلرتاجلس للللل52سعةوال)

س لسعفتتتاعغلهتتتيلل(لأعتتت سملفحيتتتجلعلتتتًلرتتتاج01أمحتتتسل)

ل(لعاهالًل،لُنلأٌمالَل اعةٌاٌالسملاازةلقضرشيفىلسسو  جيلقسٌٌالصةسة.05سعةوال)

ل

ل

 خرحى الىالعت أثٌاء تلمٍهن العالج



 

 

 صعذة -بالن  –هسكام الوضت  – سٍارة أحوذ هحوذ حجار تمرٌر حمىلً ٌىثك لصف  
 5 

 شهىد عٍاى وروي الضحاٌا

( ػاهاًا  أحاذ أبٌااءمح أمحاذ حمواذ حجااس الازي        30جماُذ أمحذ حموذ حجااس  الباالم هاي الؼواش )    

اسااخهذفخَ الراااسة الىحشااٍت وُااى ػائااذ هااغ بمٍاات املصااابني هااي أبٌائااَ واحفااادٍ ا  ه  اان         

 :مبٌطمخهن املؼشوفت هسكام املضَ لابلٌاٍ وأفادًا لائالً

عشاس ل ةملس غذٌالفسملصاجٌ لسعمافجٌالهتيلأحتسللل ُ لفسعسيلهعلرييفلنيلهيلأحيفاوٍلفشقٍقًلموسل"

س ص س لسعشةفٍالسعصغاةل،لفااىل عكل ةسلتٌافعٌالفرفالسعغسس لص ٌاًلق عٌالفعاوفسل ةسلتضت   نلفشتيللل

سع اسىلسماعلعرحاع لسعةسفسىلسعضتة ويلغتاجةلر ٌتالعلتٍ نلفُتنلالرياٌت لعت وهتنلسىلله عٌتالعلتىلللللللللل

 ا ن،ل ذفقلسعغاجةلصٍاجهتنلسعالااًتالٌضترق هنالفسملول اتالع سعتسي/للللل ةسلحن لًص لاٍل لقيفا لهسٌٌال

أمحسلموسلحراجللالسب س لفصق  سلمجٍةاًلراحىلجأٌٌالس وخٌالفسعغفاجلترصاعسلهيلسملااى،لف اعٌتالل

سعٍ نلففرسًاُنلمجٍةالًلهصتا نيلفا تسٌيلعت عٍ نلف تاملأحتسلأُتايللسملٌ قتال تاعر   ل ٌقلت نلعلتىلهت لللللللللللل

سملضرشتتيفىلقسٌٌتتالصتتةسةلعاصتتوالسخيافظتتا،لفخيمتتة ىلحاعٍتتالًلعلةٌاٌتتالسعة رٍتتالفٍتتَلف للللصتتٍاجتَلسىل

سصر سسف نلعوسسًلفُنلهسًٍ ىلعٍشلبنلأيل ً لفاع يف عالفسعشتٍخ خالسعظتاُاةلعلتىلسعمتحاٌالشتاُسةلللللل

ل."علىلهسًٍر نلسعصافا

 

وشاُذ ػٍاى ٌمغ ه لَ  ( ػاها ً أحذ أػٍاى هذٌٌت بالن55ػبذاهلل أمحذ هصلح ٌبلم هي الؼوش )

 ىٌت لابلٌاٍ ودحذد الٌٍا لائالً:ػلى همشبت هي املكاى الزي ولؼج فٍَ الراسة اجل

هٌذلفأًالستٌاف لفرفالسعغسس لهتعلأصتامبلق عٌتالسعاتاجليلعلتىلسريتاسةلهسٌٌتال تا نلفحنتيلًضتوعلهلٍت لللللللللللل"

 ت لسعرحلٍت ل لتٍ ًلعلتةت ولللللهاث لعل اسىلسماعلعرحاع لسعةسفسىلسعضة ويلالأر س لسملٌ قالفاتاىلٌر ل

سع تتاجلاستل تتاعرحلٍ لهتتعلفتترللحتتارزلسعصتت تلعرافٌتتعلس هتتٌنيلهتتيلتفقتتىلهتتيلصتتااىلهسٌٌتتال تتا نلفسملٌتتاري لل

سجملافجةل،لرل نلهيلس رييفا لفسعٌضا لفشتةاًالحقٍقتال تاعقل لففرت ةلعٌتسلسعضتاعالسع سحتسةلتقاٌفتالًل ةتسلللللللللل

سعصتتتاجف لالسبتت س لعغتتتاجةلشتتتٌر اللمل،لمسةتتتقلأ ٌتتتزلصتتق طلل5102هتتاجسللل01سعظ تتالهتتتيلٌتت ملسعضتتتفقللل

سع تتاجلاستلسما ٍتتالفشتتاُستلمظتتالف  عتتَلعلتتىلصتتٍاجةلهسًٍتتالعٌتتاسلهتتيلصتتااىلهٌ قتتالهضتتااملسملمتتَلل

عاجلسفىلسىللهٌا بنلجأٌتقلا هتالهتيلسعتسخاىلس صت ولمظتالسًيفرتاجلسعغتاجةل ضتٍاجهتنلف تذفقلهتيلاتاىللللللللللللل

 لسملاتتاىلسملضتر سةلنًقتتا لسعمتتحاٌاللعلٍ تالهة تتالالسبت س ،لفاةاوتتتَلهٌتتعلسع تاسىلسمتتاعلهااٌتالحنتتلللل

فاصتتروالالهلٍقتتَلفسًرظاًتتالحتت ل ُتتاالهلٍقتتَلهتتيلمستتا لسملٌ قتتالفهااتتقلعلتتىلهتت لوجسرتتالًاجٌتتاللللل

حنتت ُنلففرتتسًاُنلهل ختتنيل اعتتسها لسعتتالتٌتت وال غتتزسجةلهتتيلأهتتاايلإصتتا اهتن،لأرضتتاوُنلهفةثتتاةلللللللل

جالس صاة/لأمحسلحراجلفأحتسلأحيفتاوٍلللقحٍطلسملااىلفمجٍة نلفا سفىلعل عًلف وقلحبوللسرٌنيلهٌ نل

علىله لوجسرتالفسًقتذتلحٍتاهتنل ئصتةاف نلإىللأحتسلسملاساتزلسعصتحٍالسعفسسجلٍتال املٌ قتالعل لًقلت نللللللللللل

سىللسملضرشيفىلقسٌٌالصةسة،لجالس صاةلشخصلهسًٍاًلفُ لصتسٌقًلفهةتافةل فضتاريرَلفحاعرتَلسملاوٌتالللللل
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يفا لفًضا لف سل ستلهظتاُالسعشتٍخ خالعلٍتَلف لللل(لشخصالًلرل نلأري51سعصةفالٌةٍللأصاةلها ًالهيل)

ٌاتا لأيل ً لح لتشيلرياجلاستلسعضة وٌالفهاعيف تالغاجهتتالسع حشتٍالعلٍتَلفعلتىلأحتسلأف وٍلفرييفلتنيلللللللل

ل."هيلأحيفاوٍلفُنلٌضرق ىلصٍاجهتن

 

( ػاهاً  لابلٌاٍ وُاى  بشفمات والاذٍ املصااد أمحاذ      28سلواى أمحذ حموذ حجاس  البالم هي الؼوش )

حجاس الزي اسخذػج خطاىسة صصاابخَ وحالخاَ اةشبات بٌملاَ هاي املسخشافى اجلوهاىسي         حموذ 

مبذٌٌاات صااؼذة لؼااذم حااىافش الكااادس الطاا  واالهكاًٍاااث الطبٍاات ص  هسخشاافى ال ااىسة الؼااام          

بالؼاصوت صٌؼاء الزي سمبا حيصل فٍَ املصاد ًىػاً ها هاي الشػاٌات والخاذخل الطا  اجلشاحاً      

ي سأسَ أخطشُا اليت اسخمشث بذهاغَ افمذحاَ اةشكات والاىػً ولاذ     السخخشاج شظاٌا الراسة ه

 زكىس خال  همابلخٌا هؼَ بالمى : دحذد صلٌٍا ولذٍ امل

عل اسىلسماعلعرحتاع لسعةتسفسىلسعضتة ويلعلتىلصتٍاجتٌالسعتالااًتالٌضترقل اللللللللل ةسلف   لسعغاجةلسع حشٍال"

وٍل)لأ ٌتا لسخت مبل(ل وٌتال ئصتةاف نلعترلصتٍاجةلت ت  ل تالأحتسللللللللللفسعسيلفشقٍقًلموسلفرييفلنيلهيلأحيفا

أُايللسملٌ قالسىللسملضرشيفىلسسو  جيلقسٌٌالصةسةلعاصوالسخيافظا،لف لسوخابنلسعةٌاٌتالسملاازٌتاللل

فحاعرت نلحارتتالفًرٍرتتالعشتحالتتت سفالسعاتتاوجلسع تللفس ر تتزةلسع فٍتتا،لسصترلزملتقاٌتتالٍُ تتالسملضرشتتيفىللللل

(لعاهتاًلعترلصتٍاجةلللل52اعغلهيلسعةوال) ٌقللفسعسيلأمحسلسعف

سصتتتتةاةلسىللهضرشتتتتيفىلسعثتتتت جةلسعةتتتتامل اعةاصتتتتوالصتتتتٌةا لل

فئصتتا رَلًرٍرتتالسعغتتاجةل اعغتتالالجأصتتَلفسحنتتا لهريفا تتالهتتيل

رضتتسٍلفهٌتتذلفصتت عٌالٌُتتالقضرشتتيفىلسعثتت جةلسعةتتامل ل س لللللل

فا تتتتسسًلع عٍتتتتَلف لٌضتتتتر ٍعلسمااتتتتالسفلسعاتتتت ملف لٌتتتترنلللللل

 سهاغتتتَلفأخشتتتىلهتتتيللللسصتتترخاسجلسعشتتتظاٌالسعتتتالسصتتترقاتل

تسُ جلحاعرَلسعصحٍالفحاعقلفسعتسيلحارتَلفٌقت ملس ريفتا للللل

 رشخٍصلسصا رَلفاٍيفٍالسصرخاسجلسعشظاٌالف لٌرنلسراس ل

سعةولٍالسساسحٍا،لفحنيلًاسلفقاس ل لٌ رسلعسٌٌالًق ولأفلإهااًٍتاتلهاوٌتا،لفهتيلخت  لحتسٌ ل ةتمللللللل

ىلل لتتسسلًلوختتالترتت سفالفٍتتَلسنهااًٍتتاتلسع فٍتتاللس ريفتتا لهةتتًلٌق عتت ىلأىلحاعتتقلفسعتتسيلتضتترسعًلتضتتيفاٍلسلل

سمسٌثالفعايلسمصاجلسخلاً لسعذيلٌيفا َلهتاع لسعةتسفسىلسعضتة ويلشتاللعاجلقتًالسهتاملتاحٍتللفسعتسيللللللللل

سىللسخلاججلفسعةسٌسلهيلسمتا تلصت س لها تىلأفلراحتىلهتيلسعغتاجستلٌيفتاج  ىلسمٍتاةلًرٍرتالسمصتاجللللللللللل

ارتتللحاعتتالفسعتتسي،لف لسصتتر سسف نل اعغتتاجةلسس ٌتتالفُتتنللللسخلتتاً لف ل س لعتتسيل صتتٍصلهتتيلس هتتللال لل

لعاجلسٌيلسىلله بنل لوالًلفعسفسًالًلفحنيلهسًٍ ىلف لٌ رسل املٌ قالهةضااستلأفلهظاُالهضلحال".

ل

 أحذ الضحاٌا الجرحى
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 ًتائح الىالعت:

 الضحاٌا املذًٍني:

 
   

 اإلمجايل

 4ل5  2 اجلشحى

 املٌشآث املذًٍت:

ل
ل

 1 حذهري

ل

ل

 للماًىى اإلًساًً الذولً: وصف االًتهان وفمًا

سملٌ قتالسعتال لسصتر سسف الففرتسًالللللهقٍقتاتلهٍسسًٍتالملةافتالللللسملاازلسعقاً ينلسريلعلعلىلسع س ةالفأراى

هسًٍالفأىلسملااىلسملضر سةلعفاجةلعتيلرياٌت لملتافجلسعضتٍاجستلف لت رتسلأيلأُتسسةلعضتااٌاللللللللىلسملٌ قالأ

  ستلسعرحاع لُ لسصتر سسةلهرةوتسلعلوتسًٍنيلفسملٌشت تللللللالتلكلسملٌ قالس هالسعذيلٌؤاسلأىلهال اهقل َ

ٌةا  لعلٍ السعقاً ىلسعسفيل،لفخا اًلعلوفاوالفسعقٍنلسعتالأمجةتقلعلٍ تالسجملروةتاتلللللسملسًٍالفًُلراسجلنل

سصرواسجلسعضة وٌالفهاعيف الال رللفسصر سسةلس رييفتا لفسعٌضتا لفسملتسًٍنيلهتالُت لإ لللللللفجماوسملرحماة.ل

فهضتوعلسجملروتعلللأىلاتافت الأهتاملهتالللٌلسعرحتاع لسعضتة ويلللسساسجلنلسعاللهال س لراديال شةالتماةلإىل

سعسفيللسعذيلهال س لصاهراًلإ س لُذٍلسساسجلنلسعالٌٌسىلبالرفنيلسنًضاًٍالفسعالصرشاللالسملضترقفللل

 لسعقاٌ لعقفالأهاملتاات لسجملروعلسعسفيللفوفاعَلعيلسمق  لفسماٌاتل للصرا ىلُذٍلسساسجلنلصت س ل

لوفعٍالالسعةسفسىلعلىلسجملروةاتلفسعسف .

 

 تىصٍاث الوركز:

 سملااتتتزلسعقتتتاً ينلعلحقتتت  لفسعرٌوٍتتتالٌتتتسع لمجٍتتتعلهٌظوتتتاتلسجملروتتتعلسملتتتسينلفسملٌظوتتتاتلسعسفعٍتتتاللل

فخص صًالهٌظواتلس هتنلسملرحتسةلإىللهوتللهضت  عٍاهتالس خ  ٍتالفسنًضتاًٍال تاٍلهتالٌاتافتَلللللللللل

ل لسعفشاٌالفلسنًضاًٍالمجةا.سعضة ويلهيلراسجلنلحبلسعرحاع رياسىل

 اوالٌسع لس هنلسملرحسةلفجملشلس هيلإىللسميفاظلعلىلهالتفقىلهيلمسةر الفصاعالسعةوللعلتىلل

لف  لسماالفف  لًزٌ لسعسملسعٍوينلفسمسلهيلسجتااالسساسجلنلحب لأرييفا لفًضا لسعٍوي.
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 ُتالفتقتسرلهاتافٍ تاللللفٌسع لإىللصاعالإجصا لساىلهقٍ لوفعٍالعلرحقٍ لالُذٍلسساديتالفغال

 علقما لسعسفيل.

ل

 ل
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 (1هلحك سلن )

 هي املذًٍني وصىس لبؼضهن اجلشحىأمساء وبٍاًاث الضحاٌا 

 الؼوش الٌىع االسن م
ًىع 

 االًخهان
 املذٌشٌت

هكاى 

 الىالؼت

حاسٌخ 

 اسخهذافهن

 5102هاجسلل01 لهضاام  ا نل راٌلل 52  اال أمحسلموسلحراجل 1

 5102هاجسلل01 لهضاام  ا ن راٌلل 01 رييفللل ها ىلراجلس لأمحسلموسلحراجل 2

 5102هاجسلل01 لهضاام  ا نل راٌلل 05 رييفلل حيجلعلًلراجلس لحراجل 3

 5102هاجسلل01 لهضاام  ا نل راٌل 52  اال موسلأمحسلموسلحراجل 4

 

 صىس بؼض الضحاٌا هي اجلشحى املذًٍني
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 (3سلن )امللحك 

 أمساء وبٍاًاث املٌشآث املذًٍت املذهشة واملخضشسة

 اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 املٌشؤة

ًىع 

 الضشس
 املذٌشٌت

هكاى 

 الىالؼت

حاسٌخ 

 اسخهذافهن

ل5102هاجسلل01لهضااملسملمَل ا نلتسهالصٍاجةلأمحسلموسلحراج 1

 

 صٌؼاااااء –الٍوااااي  -صادس ػيمح املشكز الماًىين للحمىق والخٌوٍت 
 


