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 ملخص:

سائملاإلبتتا الااااٍِتت لامتتبلاساالتت اللامعتتّو ٌ ل  ام  تتاللتت لللللاظتتراسازاللمجازتتاشزلاة ومتت ل  تتلل

امعاانلاة نٍنيليفلامٍانلِجىلم ازلأكثسلمنلثالثت لأِتواملمتنلؼتس ِاليفلاوتسصل اوفتازلِجتىلامتٍانللللللللل

كانتتضللتتانلأ تت االِاجٍاحتتالامو ؽتتٍ لامتتبلن تترحال اشامتتضلوائساحتتالاوسبٍتت لب  ابجتت ال ـتتواز  اللل

 جتاّاتلاة نٍنيلفٍ الاألو الل ملاألكثسل موزالل فس تاللبقاامت لاجتحللاو تالتللللللام راك ل  التلاألفساح

 مانلامرحامفلامعّو يلاغراللاجحللام س  ل ابرعام لاألو تالليفلم ت  الِت الغتازاتل  ؽتٍ لن تر اليفللللللل

ل.اوازٌخلمر سا لِجىل  التلامصفاالمنلأبسش الامبل ث  الاةسكصلام انوينلمجح وقل امر اٍ 

ل
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هلااسائملاة وم ل اةرابحلااااٍِ لامبلازاال الامرحامفلامعّو يلل لاةت نٍنيلختالللللآخسل ر

إاامر ملو التلامصفاال رهلاموااّ لامبلنر ا هلاليفلا سٌسنال رال ٍت لؼت ضلوتائسال سبٍت لمجرحتامفلللللل

فضل  ت للملاظتر  ل2102أبسٌت للل22امعّو يلغازال وٌت ليفلامعتاِ لامراظتّ لمتٍالللمتنلٌتوملاأل ت لاةوافت للللللللل

ل-شفتتاالأاامتتالأ تتاةلم ى تت لامساتت لاةارٍتت لباةتت نٍنيلأل تت لأب تتائ ملارلتتُلاة ى تت لم ٌسٌتت لبتت لاتتٍطلللللل

آختسٌنللل01أو تالل  تسحلللل01ارتٍالللبٍ ت ملللل22حمافٍ ل ز ،لأظ ستلِنلجمتصزالفٍٍّت لزاحللتحٍر الللل

لو  ل  مستلمزنلل خمٍمل   لامصفاالباماام .ل01بٍ  مل

ل
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 الىالعة:تفاصٍل 

ملأظت ىضلوتائسال سبٍت لمجرحتامفلامعتّو يلللللل2102ابسٌت للل22معاِ لامراظّ لمنلمٍ لاأل  لاةواف لِ  لا

بغتتتازالهلتتتالا لجتتت ل  ؽتتتٍ لِجتتتىل  تتت لشفتتتاال تتت ل ّ تتتسلللل

اةفتتتتاالأاامتتتتالمزنهلتتتتمل خمتتتتٍملأِتتتت لهلتتتترهلاة اظتتتتل للللللل

ل-م ى رتتتت ملاةعتتتتااالامساتتتت لامرابّتتتت لة ٌسٌتتتت لبتتتت لاتتتتٍطلل

 نٍنيلبسف تتتت لحمافٍتتتت ل زتتتت ،لكتتتتانلمارٍتتتتاللبّؽتتتتساتلاةتتتتلل

أو تتتاهلملمتتتنلأ تتتاةلاة ى تتت ل اة تتتاو لا تتتا زالٌ تتت مونلللل

امرتتت اينل ٌؽتتتازكونلامّتتتسٌطلفس رتتتا،لاتتترفضلامغتتتازالبتتترمحلل

امرزاتتُلاملؽتتسيلاةتت ينلاهلائتت لمّ تتاليفلكتت لماتتانل فساتتضلللللل

امّؽتتتساتلم تتت مل أ امرتتت ملإالأؼتتتالطلكاتتتالبرتتتستلأوتتتساالل

اإلنعتتانٍ ،لكانتتضل فتتٍجر ال اتتوَلجمتتصزاللامّ ٌتت لمتتنلااس تتىل خج تتضلمةظتتًلم ومتت لٌ تت  لهلتتال تتلنيلللل

و ت ،لكاتال متستلخمتٍملللللل01آختسٌنلبٍ ت ملللل01أو تالل  تسحلللل01مت نٍاللبٍ ت ملللل22مس ِ لزاحللتحٍر الل

ل   لامصفاال مزنلل ام لامّسٌطلكجٍال.

ِ بلازاااصلامرحامفلامعّو يلبغازاتالامو ؽتٍ ل صزاتالاةس ِت لعت لدتُلاةت نٍنيلاوالتسٌنل  ت لللللللللل

وريانتتالاوتتساليفلامرحجٍتت ليفلأ تتواطلاة ى تت لمٍّ تتاللبتترمحلل  تتو ل حمتتا اتلاة  تترٌنللامصفتتاالاظتتراسل

امرٌنلاواف  المنلكاف لاة او لاحملٍى لإالاةاانلاةعر  ال ا   ل إن اذلأ تامٍ مل أاسبتائ م،ل فتازقلللل

مىتريانلل ساطلذمحللامّ ٌ لم  ملاوٍاال ساطلخىوزالاإلـاباتلبؽتٍاٌالام  لجت لااوٌت لامتبلأظت ى الاللللل

لاوسالِجٍ م.

 تتر نل اةعتتّ ونلامتترٌنلاىوِتتوالمتتنلاأل تتاةلـتتّوب ليفلن تت ل س تتىلامغتتازالامو ؽتتٍ لِجتتىللللللللللللااتتىلاة 

ف تتاموالبرحاٍتت لِتت  لمتتنلااس تتىلِجتتىلٌ تتوزلاواتتريلفاة ى تت لامتتبلازااتتبلفٍ تتالوتتريانللللللللظتتٍازاحم

لامرحامفلامعّو يل سميرالاةس ِ لنائٍ ل ف ريا.

وزيلدٍتتتُلااس تتتىل أوجتتت لنتتت اطلاظتتترغاث لمجرتتتإَلبامتتت ملمجمتتتحاٌال إن تتتاذللاظتتتر ل لاةعرؽتتت ىلااا تتت

أز ا  م،لاروا  لباةعرؽ ىلفسقلولٍ لاابّ لة ٍا لأولتاطلبتالل ت   ل امتبلظتاِ تليفلِتاليلامّ ٌت لللللللل

لمنلااس ىل امبلأـ زتلبٍانلإ ان لهلرهلااسمي لاةس ِ .

امرحتامفلامعتّو يلعت لاحملتر جنيلبتامّسضلبتل للللللللخج ضلااسمي لاةس ِت ل اة ومت لامتبلازاالت الوتريانللللل

اتتٍطلعزتت لمةظتتًل آاملٌ تت  لهلتتال تتلنيلاإلنعتتانٍ لفاتتانلامّ ٌتت لمتتنلاألو تتاللامتترٌنلذ لتتواليفلغاتتساللل

 بماٌا مه الصاروخ الذي استهذف المىطمة
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فتتس  مل ظتتّا حملومتتوزلامّتتسضلمتتُلآبتتاط ملف متتضلامغتتازالامو ؽتتٍ لِجتتىلِتت  لمتتنلآبتتاط مل ِتتا  الل

ل  ٍ ٌنلٌساف ونل ث لآباط ملام رجى.

الاةوث تت لامتتبلاتت ا هلالناؼتتىونلةلةتت ل  تتًلم فتت لامى تت ل تتٍحلِجتتًلامتتريلامتتضلامغتتازاللللللمّتت لامفتتوز

امو ؽٍ لِجتىل ٍتاالأبٍتالختاللل متوزهلمساظتٍملشفتاالبت لاتٍطلللللللللل

فوامت هلكتتانل ائاتاللٌفتتىحبلاب تتالامى ت ل تتٍحلمّتتالمت لمتتالكتتانللللل

ٌّجتتملبقاامتت لِتتسضلأاتتىل امتت ل تتٍحلمتتُل متت هلمتتنلم ٌسٌتت لكٍّ نتت للل

المل لاٍطل ؼازكليفلإ خاللام س  ل املعا ل  ًلم ٌسٌ لجما ز

يفلدوَلاة نٍنيلاة  تنينيل امّتسٌطلامتريلأاتٍملاو ت لمتنلأ جتا،لللللللل

ميرجتتحلل امتت ل تتٍحلآمتت لمجتتساؿلاةّس فتت لا جٍتت ٌاللبتتامّسالامتتٍا للللل

لبامىلج .

لاثىنلِؽسلظاِ لاما ال ٍحلمرؽلثاللجبث لأبٍتالزافمتاللاسك تالمٍالشم تال ت لامفتلاحل بّت لأنلأ اتالللللللل

امع سل امرّبل حل ٍحلمجاعتّ نيلب  ت ل ثت ل امت هل مؽتىل زاط تاليفلامفتلاحلممتس اللبت ماطل امت هللللللللللل

لكانلف  لك لؼًط.

ل

 إفادات شهىد عٍان وخزحى

عبهبً، العزٌس الذي البم حفل الشفبف ولعذ الغبرح  02حيىي جعفز حيىي ادلصبيب، ٌجلغ هي العوز 

رىاجةهٍ هةع عشةزاد ادلةهًٍذ الةذٌي وفةهوا        الىحشٍخ على هزنذلن وخٍوخ حفلةخ سفبفةَ خة     

لزهٌئزَ وهشبركزَ فزحزَ الة  حىلزةهب الغةبرح الىحشةٍخ أمت هةؤت وا زبلةذ فزحزةَ   ههةهُب         

لبثلٌبٍ خ   رىاجهٍ ثبدلسزشفى اجلوهىري مبهٌٌخ حجخ ٌطوئي على حٍةبح عشةزاد اجلزحةى    

 ادلكزظ هبن ادلسزشفى حتهس لٌب لبئ ً:

ٌضلمتتالم تترلِتت الأؼتت سلزغتتملامٍتتس الامفتتّل للظتتل لِسظتتًلامتتريلك تتضلاتت لأِتت لك تتضلفس تتاللمجغاٌتت لم ا

 ظاِ ينليفلذمحللأال أؼ ائًلمنلخالللاتوفري ملاةتالل مرىجلتاتلامّتسضل م ترلثالثت لأٌتاملكتانلٌت  لللللللللل

بّكلاأل اةلٌؽازكوناليفلااظرّ ا ل جت ٍصلخمٍملإاامرتال بت أتلاو جت لم ترلب اٌت لمعتاطلٌتوملاأل ت للللللللل

اللمتتنلالتت لاأل تتاةل ظتتاانلاة ى تت ل اة تتاو لا تتا زال بتت أتللام س تت لك تتضلظتتٍّ للل كتتانلاومتتوزلكتتلري

عموز مل كانوالٌؽازكوينلاابرعام ل ام س  ل مانلكتانل  تاكل  ؽتاللفٍٍّتاللات لزـت لماتانلفتس بللللللللل

ل   صتلاغرٍامالأ  لا ابج الام راك لأظسَلإمٍ البّ لأنل ج ليفلاأل واطلأظ هلاجحللام  لج لِجٍ الارف 

  ّضللزٍجلامسكامل األ زازل أخرتلمّ الاألؼالطل جباوَلاة  نينيليفلك لماانلزأٌضلام نٍالأٌجاضل

 ناثسحاليفلحمٍهلاةخٍمل مزنم الاة املفٍال   لِسظً،لظ ىضلبّ لأنلارفر لامغازالمّ البنيلزكامل

 الطفل سمٍح بجىار خثة أبٍه
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مغتازالبؽتٍاٌا الللخٍا ل   لامصفاالك ضلبوًٍِلامعضلبٍت يلأرمتاطلمر سات لمتنل عت يل للاىتام لالللللل

أـلضلباخر اقلمنلامغازالظللضلةلإغااطلللأفت لم ت الإاليفلاةعرؽت ىلااا توزيل أف تضل  تاكلِجتىلللللللل

مؽ  لكازثًلبات لمتالاّ ٍتالاماجات لاةعرؽت ىلمتص  ملبّؽتساتلااس تىل ا تصزالفٍٍّت لامتبلخج رت اللللللللللللل

كت ل ترهلامو ؽتٍ لمجرحتامفلللللكت لؼتًط،لةتاذاللللامغازالامو ؽٍ لِجىلخمٍملِسظًل مزنةلاةالـ لاغرامضل

لامعّو يلِجٍ ا.

عبهبً، شبُه عٍبى وًبجً هي الغبرح اجلىٌخ علةى   42عجهٍ فزٍين شىعً ادلصبيب، الجبلغ هي العوز 

 حفل سفبف حيىي جعفز، لبثلٌبٍ ولب  لٌب:

ملِسضل  ل ّ سلاةفاالأ ت لأ تاةلاة ى ت ل كتانللللل2102ابسٌ لل22 مستلم رلب اٌ لمعاطلاأل  ل

 ٍملِجٍالام س  ل اكرًلمزنللامّسٌطل خمٍملأاامالجبوازهلااعاَلأكإلِ  لمنلاة  تنينيلمتنللللاةؽ  

األ اةلكانلاااُلاملؽسيلاوالسلكلريل  الل بّماللم  مللل ف لمرعُليفلااجتوضلبت اخ لاةتزنللللل

 الاأل تواطلل اخلٍا ل امر لاوموزلإالاخلتازيل كتانلااتول تازاللكتونلم ى ر تالمتنلاة تاو لامتبلاعتو لللللللللل

اتت مضلمجّتتسٌطلامرتت اينل  جعتتضلللاوتتازاليفلففتت لامفتتٍفلخس تتضلإالختتازيلخمتتٍملامصفتتاالبّتت لأنللللل

ا لبجغلااش  املباة  نينيلذز اال اوؼحللام س  لِجتىلامراتامللل امعاِ لا سٌلاللامراظّ لمٍالللل ِ  باخلازيل

يفلكتت لماتتانللاااتتوَلاملؽتتسٌ لغتتازا  تلبتتاةخٍم،لبّثتتستلاما ا  نتتاليفلاجتتحللامجحٍتتاتلبامغتتازالااوٌتت لل

ا توقل ـت  الؼتا  تلمتالخج رتالامغتازالمتنلمةظتًل أ  تاَلامّؽتساتلمتنلاأل تاةللللللللللللللبؽّ  خج ضلجمصزال

بّم ملبسف  لأب ائ ملدٍّتالل بّتكلآختسلاـتىحبلمّتالأغجتبلأب تاطل جت ملأو تاللامترٌنل تملللللللللللل مس ال

ؽتٍ لإالأؼتالطلللاتلدٍّ ملمصاضلأ عا  ملامغتازالامو لاألكثسلظّا ال فس الليفلإاام لمث ل رهلاة اظل

ِ  مالاوا ن ضلِجىلظالم ل ع يل ِ ملإـاببلبؽٍاٌالامغازالااضلبّ لأنلن مضلمالِجًلمنلزكتاملل

م  ملمنلبرستلامغازالأوسافال م  ملمنلكانضلإـابرالغائسال  رتايلإالإن تاذل ٍااتالأـتلضلللللؼا  تل

رٍت ل  تسٌحلالللبق لانل إٍِاطل تساطل توللمتالؼتا  تلبت ملِتٍ لزغتملِرات لامجٍت ،لزاحلامّؽتساتلبتنيلاللللللللللل

ؼتًطلٌتتإزل تترهلامو ؽتٍ لمتتالذنتتبلاجتتحللامتإاطالامتتبلاغرامرتت الامغتتازالامو ؽتٍ ل آبتتائ ملامتترٌنل متتس اللللل

بفحلر ملاغاس ملام س  لباوموزل    لشفاالأاٍاضليفل رهلاة ى  لام ائٍت ،لاممتحاٌالدٍّتالل تمللللل

لسٌ لأ لمعرو ِاتلأظجح .م نٍنيل اة ى  لامبلٌعا و الم نٍ لبامرٍاشلالٌو  لِ  نالموااُلِعا

عبهةةبً، وجةةهًبٍ ثصةةبلخ ادلشةةفى اجلوهةةىري عةةىار ولةةهٍ عبثةةه   62عجةةهاحي حيةةىي زلوةةه ادلصةةبيب، 

سٌىاد الذي أصٍت جزاء الغبرح عةزو  سلزلفةخ   جسةهٍ لبثلٌةبٍ      02عجهاحي الجبلغ هي العوز 

 وأفبدًب ثمىلَ:

صلب ٍتضلمتُل مت يلِابت ل ٍات لامّتسضلللللللذ لضلأنال اب لِاب لِسضل ت ل ّ تسل كتانلذمتحللبّت لاةغتسلللللل

  لامعتاِ لامثام ت لمتٍاللل ؼتّستلبقز تاقلكتوينليفلمس جت لاما ومت ل ِاتسيلٌ تا صلامعترنيلِامتاللكجاتضلللللللللللللل

 م يلب نلنّو لمزنم الم  امل أـسلِجىلامل تاطلمتُلدتوَلاأل تاةلاوالتسٌنل مؽتازك لامّتسٌطلفس رتاللللللللل

اللإالاةزنلل ّتضلـتوتل جٍت لامىتائساتلاوسبٍت للللللاسكرال ز ّضلاملٍضل خالللمالأناليفلامىسٌ لِائ 
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 سبٍ لمجرحتامفلامعتّو يل أِ لتالللليفلاأل واطلزفّضلبفسيلإال اطلاة ى  لفسأٌضلرمولثالثلوائساتل

 ؼا  تلهلل ال  ًلم ىج ت لإالخٍات لللبّ ال اائ ل ال لأنلأـ لإالمزنم الفز ال ّضلـ ريلامغازال

لزٍزاللمجسكامل األ زازلا رف الامغازالمّ تاليفلكت لماتانل أخترتلمّ تالللللللامّسضل   ٌ الباخلٍا ل ّض

أ عتتا لدتتوَلامّؽتتساتلمتتنللاأل تتاةلاج تتضلِجتتىلمفتتريل متت يلِابتت ل ِؽتتساتلاأل تتاةلامتترٌنل متتس الل

امّسضل سكضلإالخٍا لامصفاال ِ  ل ـوةلبّ ل اوَلامغازالب حولِؽس نل اٍ ت لكتونلامىتريانلكتانللللل

وةلزأٌضلمؽا  لمس ِ لأ عا لامّ ٌ لبٍ  ملأو اللكانضلات للاأل واطلخاللل ـاشاللنعاُل جٍ اليفل

ناثسحتالامغتازال آختسٌنلأـتلحوالبتاللأوتساالات لبرتتستلأز جت مل امتلّكلظتااال ٌت هلمّتاللك تاليفلذ تتوللللللللللللللل

 إٍِاطلالن زيلمتاذالن ّت لك تالغتريلاتا زٌنلِجتىلإن تاذلامّ ٌت لمتنلاةفتابنيلبّتكلم ت ملفتازقلاوٍتااللللللللللللللل

ـتاب ل اعتتللضليفلنصٌتفل للنت لمتتنلٌتسبهلأنلٌمتا لماتانلإـتتابرالأنتالعثتضلِتتنللللللللللتالم ل تساطلاّسل

 م يل ِثستلِجٍالمفاباللا لارفرالامغازالامو ؽٍ لِ الأمرازلااضلعاجال إبّا هلِنلاةاتانل اانرٍتازللل

لمعتتٍازاتلاة  تترٌنل اةعتتّ نيلاةرىتتوِنيلمتتنلاة تتاو لا تتا زال ن جتتضل متت يلمتتُلِؽتتساتلااس تتىلإالللل

لاةعرؽ ىلااا وزيلم ٌ  ل ز ل اَنلأنالبسف راليفلاةعرؽ ى.

ل

 لتلىا ابتسامتىا

اةسكتتصلام تتانوينلمجح تتوقل امر اٍتت لختتالللنص م تتالاةٍتت اينلمروثٍتت لااسميتت لامتتبلخج رتت الغتتازالوتتريانلللللللللل

ةعرؽت ىلااا توزيللل سلبتل لاتٍطلاا تالبصٌتازالاللللامرحامفلامعّو يلامو ؽٍ لِجىل   لشفاال  ل ّ

 ٌ  ل ز ل   نالِؽساتلاألو تاللامترٌنلأـتٍلوالجبتساحلخمرج ت ل اظترجصملم تالِ ت ل اِ تالامى ت لللللللللللم

بغسفت لامّ اٌت لاةسكتصلباةعرؽت ىلللللله   نال؟مفاصل  ولٌ وللارجوالابرعامر الارجوالو ومر المالذنل الرمن

ِامتال،للل02جغلمنلامّاسلاابج اهل االلم البّ لأنلأ الم البلٍانااا:لااظملؼاكسل إانل  لاةفاا،لأب

أ زضليفلامففلاخلامطلم زظتر الاماائ ت لم ى ر تالاةّس فت لبامساات لبت لاةفتاالمتنلِا ا تالرمتنللللللللللل

األو اللباة او لامسٌ ٍ لناونلأكثسلفس اللِ  مالنّجملبقاام لِسضلف ر بلبسف  لآبائ المر  ني لامّتسٌطلل

 ذمجتتطلنعتتراُلمي تتاشٌجل األناؼتتٍ ل امتتإَللل امعتت سلمّتتالمخٍاتتاتلاألِتتساضلاةروالتتّ لامتتبلٌ ٍاو تتالل

 امّا اتل امر امٍت لاةّتس الإاامرت الختالللاألِتساضلدلنّتو لإالم اشم تالمتُلآبائ تالبّت لانرت اطلامّتسضللللللللللللل

 رمنلفتس نيلباومتوزل ماتنلفس ر تال ابرعتامر الكانتضلاغتٍكلامرحتامفلامعتّو يلزغتملاَامل اةةظتًلللللللللللل

نؽتتازكلآبائ تتالمتتنلعتتوملاةٍّؽتت ل امتتبلللااتتنل تترهلاةاظتتًلللللللامتتبلٌّاٌؽتت الظتتاانلاة تتاو لامسٌ ٍتت ل للل

ائع لامبلنٍّؽ الإالم رلؼس َلامعّو ٌ ل  ام  اليفلامّت  انل اوفتازلِجتىلبجت نالرمتنلللللل امٍس الامل

األو تتاللك تتالاألكثتتسلمّانتتاال اَامل أنتتالكاتتالاال ٍتتونلِجتتًالاٍّتت ل ِتتا صلِتتنلاوسكتت لأخمتتُلمجّ اٌتت للللللل

ا تتوزيلأـتتلضلنرٍزتت لغتتازال  ؽتتٍ لؼتت  الوتتريانلامرحتتامفلامعتتّو يل رمتتنليفللللاةسكتتصالباةعرؽتت ىلاا
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خٍاتت لِتتسضلمارٍتت لباأل تتاةل أو تتاهلمليفلاة ى تت لك تتضل التتسالل اتتضلامغتتازالِجتتىلامّتتسضلكانتتضليفلللللل

لإالِ ت مالاترف لمّ تاليفلاهلتواطلللللامعاِ لامراظتّ لا سٌلتالل اّتضلِجتىلاخلٍات لامتبلرمتنلفٍ تالللأؼتّسللللللللل

ىلبّ لِ الأمرازلازاىاضلبتاألزقلاّسلتضلللباألزقلِجل زدر 

إلغاتتاطلمّتت ال اتتائ لااتتضل ؼتتّستلبتتةامليفلبىتت ل لتتّضلٌتت يلللل

ِجٍ تتالفو تت تلأمّتتتائًلمجختتازيلبتتنيلامرتتتساصلأن تترل ٍتتا لأ تتت للللللل

اة  تترٌنلمتتنلاأل تتاةل أظتتّ وينلإال  تتالباةعرؽتت ىل ـتتحبلللللل

ارحعتتنلماتتنلمرتت لل تت اللِجتتىلزفتتااًل شمالئتتًلاألو تتاللامتترٌنلللللل

امّسضلف مضلِجىلبساطحملامغازالامو ؽٍ ل ارجتضلل مس المًّل

ابرعتتتامر ملٌجاتتتالل ِتتت  اناللغتتت اللِ تتت مالأواثتتت لمجؽتتت اطل أِتتتو لللل

ل."منلأ   مأ لٌ امل   لشفاال  رالأـلحل جااللاة زظ ل

ٌ  8كوب لبثلٌبٍ الطفل/ حبفظ صغري شىعً رفبعً، ٌجلغ هي العوةز    ىاد، وجةهًب علةى كزسةً    سة

ثعةهح شةيبٌب هةي الغةبرح      الزلىد ثصبالد ادلسزشةفى اجلوهةىري وأمت جةىارٍ والةهٍ أصةٍت حةبفظ      

 اجلىٌخ   ظهزٍ وال ٌسزطٍع احلزكخ وأفبدًب لبئ ً:

 نيضلملاسالل أنالفسحليفلإاام لِسضلباة ى  ل ظل ضلامّ ٌ لمنلأو تاللاة ى ت ليفل متوزلامّتسضلكتًلللللل

أ  لمااناللاسٌلاللمنلامّسٌطل كانلام اضلٌرواف  نلمتُلأب تائ ملاكرٍتضلخٍات لامّتسضلبامّؽتساتل رمتنلللللللل

كت للليفر الالام سحل امعّا الااملامىريانلاوسالمجرحامفلامعّو يلبؽتنلغتازال وٌت لِجٍ تالاترفللللليفلغاس

ماانلؼّستلِ  مالازاىاضلباألزقل اّسلضلم ـاب لبٍ سيلاّسلضلمغٍلوب ل ف ت انل ِتًل ساط تالللل

ولتاطللللأف لإال  اليفلاةعرؽ ىل امؽٍاٌالغائساليفلٌ سيل  رايلإال اضلاظترخسا  الكاتالٌ توللاألللل

ب مانلِ  مال   تلأالباةعرؽ ىلٌتساف  لك تضلأِر ت لأنتاللتانللتحاٌالامغتازالِجتىلامّتسضلللللللللللتؼّس

ل ٍ ل اطلأالبّ يليفل اضلاةغسصلوموزلامّسض.

ل

 إعالات مستذٌمة

خج ضلامغازالامو ؽٍ لامبلؼ ضلِجىلِسضلبت لاتٍطلامّ ٌت لمتنلاإلـتاباتلوثجتضليفلبرس تالألوتسااللللللللل

س تىل ث  تالختالللمّاٌ ر تالاةٍ انٍت لاس تىلامغتازالباةعرؽت ىلااا توزيلثتتالثللللللللللِت  لمتنلاةت نٍنيلااللل

 ااتلمفاب لاّسلضلإلِاا لمعر مي لبرستلأوساف ملأغجل ملأو الل فج الِجتىلبٍانتاحمل تمل ت للللل

ل02متت ًٌّلظتتوٌ لم تت يلِامتتال،لبرتتستلامغتتازالظتتااالاألميتتنل ؼتت ٍ الما تت لللل00ل–متت ًٌّلظتتوٌ لم تت يل

ِامتال،لمصاتضلامغتازاللللل00زالظااالاألٌعسل اةّاقلامثام ل ولِلت هلحمات لؼتوًِلزفتاًِلللللِامال،لبرستلامغا

لظااالاألمين،ل لاطلأو اللأـلحوالمّاانيلبقِاااتلمعر مي ل ساطلامغازالامو ؽٍ لِجىلامّسض.

 بعض الجزحى أثىاء تلمٍه العالج
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ل

 :ودولٍة محلٍةإداوات 

 لاملؽّ لامتبلازاالت الللز ٍ ل ظٍاظٍ ل ؼّلٍ ل اظّ ل ز   لافّاللم   البااسميل  مٍ ل حمجٍ ل اناتإ

رحتتامفلامعتتّو يلباظتتر  افالبغتتازانيل  تت لشفتتااليفلمتتزنللاةتتواونل ّ تتسلمفتتاالم ى تت لامسااتت للللللللام

ؼت ٍ ال  س تالبٍ ت مللللل91م ٌسٌ لبت لاتٍطلعزت لأمتطلاا ت ،لامتبلاظت ستلِتنلظت ونلأكثتسلمتنلللللللللللل

 للنوز لمال اطلفٍ ا:للنعاطل أو ا

 إداوات محلٍة:

األفّتتاللامغالتتل لمتتنلخمرجتتفلاةاونتتاتلامعٍاظتتٍ ل ام ٌ ٍتت ل او واٍتت ليفللللللزـتت لز   اةسكتتصلام تتانوينلل

ل.امٍانلامبلأ انضلا صزال ِإتلِنلأظ  المّ مل سكلاألمملاةرح الموافلا اشزلاةعراسا

 الٌىاة: رللس

لمرحتتامفلاأل المٍعتتضللااسميتت لاجتتحللانلمّرتتإاللاةس ِتت لا تتصزالبؽتت ال اظتتر اسلام تتواصلجمجتتطلأ ان

ل. مسٌبلخمصيل  ةلـاضلٌ ليفلاا رااٍِ لاة اظلاتلاظر  االٌواـ لامريلمّ  انا

ل ام انونٍتت لامراز ٍتت لمعتتنيومٍاحالاالتتىالَل امّتتاللامّسبٍتت ل امؽتتّوصلاةرحتت الاامتتملامإةتتانل وامتتب

ًللبؽتا للامّت  انلل  للاساالت اللامتبللا تاشزلل ترهللبق انت للموا  تاللِنلمجرّلريل اإلنعانٍ  لِجتىللات ل امّلٌتوم

لامتتإيلاوفتتازل فتتحللِتتاملبؽتتا لاوتتسصلإلٌ تتاالامعتتّو ٌ لب ٍتتا الامّتت  انل تتامفل  للِجتتىلاممتتغه

ل.لاة افرلكاف ل فرحلااائسل ااويل املحسي

 : الصحخ وسارح

لاةس ِ لا تتاشزلازاتتااصليفلامّتت  انل امتتفلاظتتراسازلبؽتت ال امعاانلامّام لامفح ل شازاللأ انضلكاا

ل.عز لاٍطلب لم ٌسٌ لامساا لم ى  لجمتتصزال آخس الامٍا تتًلتتّبامؽلع 

لاا رااٍِت للمجا اظتلاتلل اظتر  افاللجمتاشزهللمواـتج للِجىلامّ  انلؼزُلاةرح الاألمملـاضلأنلمولحا

ل.لاألو الل لام عاطلمنلخاـ لااس ىل لام رجىلمنلامّؽساتلخج ضل امبل األِساض

ليفلمعتتر ج ل  مٍتت ل  ٍ تتاتلب تترحلاماحالنتتتًلِلتت اواٍملامتت كروزلامفتتح ل شازالباظتتملام تتاو ل واملتتض

ل.ام  مٍ لامّ ام لاالمساالٍ ال إ ام لااسائمل ره
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ل

ل

 :اإلًسبى وسارح حمىق

ل مّرتإا لل زت لليفلامصفتااللو ت للامّت  انللوتريانللاظر  االلاإلنعتتانل  تتوقل شازالاظتتر استلذمتتحللإا

ل.اةخرج  ل أ  صحال  ٍنياحالاةرح الاألمملام انونٍ لمعنيومٍرالرحا الإز ابٍاللِاالللااسمي لاجحل

ًللبؽتا لل إبا اتاللامتٍا للامؽّبلأ الكلارّا لامّ  انل امفل  للأنلإال أؼازت لكت للمعترخ م للدتاِ

ل.  مٍاللاحملسم ل األظجح لاموظائ 

لمتاللٌرّتسقللمتاللومٍ معتنيللاإلنعتانلل  توقلل جمجتطللاألمتنللجمجتطللزأظال ِجىلام  ةلا راُلاملٍانل مح 

لاةرحت اللميمتمللامّتامللاألمنيلدمث لمىامل ..لامّ  انل امفل  للال لمنلدم  جلار لمنلامٍا لامؽّب

لاَمت نيللاةتواو نيللبّؽتساتللأ  تل امتبللهلتاللاةااثج ل ااسائملااسمي ل رهلِجىلام  ةلا راُلباوالَ

ل.األِساضل  التليف

لِا جتت ل جعتت لِ تت لإالام  مٍتت ل اة ٍاتتاتلامتت  ةل ا راتتُلجتتٍانملاةرحتت الاألمتتململّتتوثلاملٍتتانل  ِتتا

لامإٌتت لاة افتترلِجتتىلامؽتتام لاوفتتازل زفتتُلفتتوزيلبؽتتا لامّتت  انلإلٌ تتاالاتتسازاتلاختتتاذلاألمتتنل جتتط

ل. ااوٌ ل املحسٌ 

ًلل حماٌ المعر ج ل  مٍ لا  لبرؽاٍ لمىاملر الاإلنعانل  وقل شازال    ت ل امرح ٍت للاو تائ للمر فت

ل ا تت ملامتتٍا لامؽتتّبلم تت زاتل اتت مريلااغرفتتاصل تتسائملبٍ تت ال متتنل اانرتت اكاتلااتتسائملكافتت ليف

ل.مجاحاكا لمساالٍ ا

لامتتريلامّتت  انلمرحتتامفلاأل المٍعتتضلااسميتت ل تترهلأنللاإلنعتتانلو تتوقلامتتٍا لاةسكتتصلذكتتسل انلتتالمتتن

ل.ل مسٌبلخمصيل  ةلـاضلٌ ليفلاا رااٍِ لاة اظلاتلاظر  االٌواـ 

لاسااتبللامتبللا تاشزلل ترهللِجتىللاةرحت الل األمتملل امّتالللامّسبٍت للامؽّوصلـاضلاظراسازلاملٍانل اظر اس

ل.امٍا لامؽّبلع 

 هكزت حمىق اإلًسبى مبحبفيخ حجخ:

أوجتت لمارتتبل  تتوقلاإلنعتتانلمحافٍتت ل زتت لنتت اطلاظتترغاث لمجا ٍاتتاتلام  مٍتت ليفللللللللل2102أبسٌتت لل20يفل

ل  لشفاالامساا لبل لاٍط،ل االليفلا سٌسه:ا سٌسهلاة ف ل ولل سمي لاففل 

 أث تاطلجتاتُلأ تاةلاسٌت لللللل2102أبسٌت للل22"أنال يفلواملامعتاِ لامّاؼتسالمتنلمعتاطلٌتوملاأل ت لاةوافت لللللللل

امسااتت لبتت لاةفتتاالمصفتتاالامؽتتاصل تت ل ّ تتسلاةفتتاال بٍ اتتال ام س تت لاّجتتوال  تتو مل اابرعتتام لللللل
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لم اظتل لشفتاالذمجت مل ت لإذالبىتريانلامّت  انلامغاؼتمللللللللاساعملِجىلحمٍا مل  ملٌرلا مونلامرت اينل

 ىفلأز ا  مل مّ ملارىاٌسلأ عا  ملأؼتالطلمٍحتوللام س ت لإالمت لل امعتّا الإالـتسالل ِوٌت لللللللل

 أنتتنيل ختمتتبلاةاتتانلبتت مائ مل تتساطلغتتازال وٌتت لؼتت  الوتتريانل تتامفلامّتت  انلامعتتّو يلِجتتىلخٍاتت للللل

آخسٌنلأغجل ملأو الل بّكلاةفابنيل امرت مل س ت ليفلللل00حلؼ ٍ الل  سل00امصفاالظ هلِجىلإثس ال

 َ لـازللميِساال ام واننيلام  مٍ ل ام تانونلامت  ةلاإلنعتاينلامتريلٌو تبلمحاٌت لاةت نٍنيلاألبسٌتاطللللللللل

 ِتت ملاّسلتت ملمتتيذ ل أن تتاليفلمارتتبل  تتوقلاإلنعتتانلمحافٍتت ل زتت لنتت ِولإالاؽتتاٍ لا تت ل  ٍتت لللل

لامرح ٍت ليفل سميت لافتفلوتريانلامرحتامفلامعتّو يلو ت لشفتاال كافت لللللللللل  مٍ لمعر ج ل حماٌ الاروا

اانرتت اكاتل ااتتسائملاةساالتت لعتت لاةتت نٍنيليفلحمافٍتت ل زتت ل نىجتت لنتت اطلاظتترغاث لإالكافتت لاا تتاتلل

 اة ٍااتل اااٍّاتلظتسِ لامتزن للإلٌتواطل إغاثت لاةرمتسزٌنلب سٌت لامساات لم ٌسٌت لبت لاتٍطلفت حنلللللللللللل

لانٍ لفااضلك لامرواّات.أماملكازث لإنع

ل

 إداوات دولٍة:

ا  ٌت  الهلترهلااسميت لاةس ِت لللللامبلأ انضلا تصزال ِتإتلللام  مٍ لزـ لز   لاألفّاللاةسكصلام انوينل

لمنلبٍ  ا:ل

 :0األهذ العبم لألهن ادلزحهح

لبؽت نلل،” ؼت االل فّتالللظسٌُ“ل  ٍ لبق ساطلوامب،لغواريٌػ،لأنىونٍولاةرح ا،لميمملامّاملاألمني

لأـت زهللبٍتانلليفلغتواريٌػ،لل ذكّتسل.ل”امؽت  اطلل أـت ااطللألظسلاّاشٌالخامؿ“لِنلمّسبالااوٌ ،لامغازا

ًللاةرح ث ُل“ل  غسٌتحل،للاظترٍ انللبا تا،للامس ت لاإلنعتاينللام تانونللمو تبللبامرصاماحتاللاألوتسااللدٍت

ل اتضلل يف.لاومتاللععتبلل،”اةعتجح للامزناِتاتللختاللللاة نٍت للامرحرٍ ل املىنلاة نٍنيلمحاٌ لبؽ نلام  ة

ًللمتلوسلليفل  غسٌحل،لااللظاب ، لارت للِاجٍتاتللأيلنت ٌنللرمتنل“لب ٍوٌتوزكللام  مٍت للاة ٍات للم تسللـتح 

ل.لل”بؽ  الز ًٍالبٍانًالنف زل ظوالاوا ثلبواوَلأفا تلامبلامر ازٌسلِجىلاوجّ ال رمنلمجا نٍني

 اخلبرجٍخ الفزًسٍخ:وسارح 

لمتتنل امّ ٌتت لؼخفتتالثالثتتنيلمتتنلأكثتتسلم رتت لبّتت لامؽتت ٌ ل  اأظتتلِتتنلامثالثتتاط،لامٍتتوملفسنعتتا،لِلٍتتست

ل.ؼّيبلِسضلأث اطلامٍانليفل ز لحمافٍ ليفل وٌ لغازالإثسلاةالً،لاأل  لٌوملااس ى

                                      
1  ://www.mirataljazeera.org/20454http  
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لفسنعتتا:"لز تتًلبٍتتانليفل ٍتتوز ٍ لأماعتت  زلام سنعتتٍ لاخلاز ٍتت لباظتتملامس ٍتت لام او تت لنائتتبل اتتال

ل زتت لم ى تت ليفلافتتفلأث تتاطلااس تتىلمتتنل امّ ٌتت لارتتٍالل01اللاّتت تلامتتبلاماتتلريالمجحفتتٍج لا ظتتف

ل".ـ ّاطلغسصلمشال

لامتبللامّعتاسٌ للاألِااللمي ُلامريلاإلنعاينلام  ةلام انونلا رساملاألوساالدٍُلا ِولفسنعا:" اابُ

ليفلامالشمت للاا رٍاوتاتللكت للاختتاذللاألوساالِجىلٌ سقل امريلاة نٍ لامرحرٍ ل املىنلاة نٍنيلاعر  ا

ل".نامؽ ل را

ل".ؼسنلأ لاٍ ل  نلمنلمجا نٍنيلاإلنعانٍ لاةعاِ اتلإٌفاللاممس زيلمن"لب نال ٍوز ٍ ل اِرإل

"للاألمت لل اان التلاأل لاَلمر  وزل  لمولُلامو ٍ لاو ل ولامعٍاظًلاو "لب نلفسنعالاامضل أخريا

ل.غسٌ ٍ لمازانلمجٍانلاألدمًلاةلّوثلا و لفسنعال ِملِجىلملك ا

بء ث  حهودهٌيوخ أطج
2
: 

أ انضلم ٍا لأولاطلبالل    لام  مٍ لاظر  اال امفلامّت  انلامعتّو يل  ت لشفتااليفلم ٌسٌت لبت للللللل

اٍطلمحافٍ ل ز لغسصلامٍانل  ـ ضلاة ٍا لام  مٍ لاهلزوملااتويلمىتائساتلامرحتامفلِجتىل  ت لللللل

لامصفاالباةس َ.

لانرت اكلاللاة نٍنيلِجىلاهلزااتلاؽا “لاٍزن،مازل وا لامٍانليفل    لباللأولاطلم ٍا لبّث لزئٍطل اال

لبتنيللمتنللو تالللل00ل  امتحلللكانل ٍ .لمس َلأمسٌلاٍطلب ليفل  ثل ما.لام  ةلاإلنعاينلمج انونلخىريًا

لاةعرؽت ىللإالاألؼتخاؾلل تلاطلل ـت لل ات ل.ل س ًتالل30لِ   مل املامغلفَسَا الِاار ملامرٌنلااس ى

لا لمعتجحًاللم ت مللأٌتالللٌاتنلل ل.لبتامص ايللمال ر تالللا جٍت ًٌاللازات اه اللٌترمللامتبللامتوز للأكامٍت للٌسا  نل  م

ل.”ِعاسٌاللشٌاللمسا ٌال

ليفلاةعرؽت ىللإالامتسأالل ـجض:ل“اوماض،لظاةل زٍ ليفل    لباللأولاطلم ٍا لمؽس َلم ع  ل اامض

.لبتتال تت ّلمتتالاّتتسال الامصفتتاال  تت ليفل التتسًالكتتانلف تت .لاب تت الِتتنلالحتت ل كانتتضلامتترِس،لمتتنل امتت 

ل ت ثللمتاذاللٌّسفتواللللأل تمللبامفت م للام سٌت لليفلاَخسٌنل األو اللام عاطلمنلمجاثريلاعللضلفاممسب 

ل.”أل لٍائ م

                                      
2
  http://www.msf.org/ar/%D9   
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http://www.msf.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%A9


 

 

 حجة -بىً لٍس  –والعة لصف حفل سفاف فً مىطمة الزالة ز حمىلً ٌىثك تمزٌ

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 05 

لااس تىلل كتانل.لأؼتخاؾللظر ل واةل ا ل كانضل زٍ ،لمعرؽ ىل ـجضلإالإظّاال اامضلأنلظٍازا

لثالثتت لِتتنلٌ تت لالمتتال  امتتحللكتتان.لامؽتتٍاٌالظتتللر ال  تتس حلملرتتوزالأوتتساالمتتنلزئٍعتتًلبؽتتا لٌّتتانون

لامّ ٌت لل تاطللاملتاكس،للامفلاحل يف.لا مًالم  االك لف  لؼ ٍ انلذمحلليفلمالاملرس،لإالعا  لمفابني

للل ٍتت ل م،لكتتٍطل001لدتتُلللظتتاِرني،لغمتتونل يف.لبامتت ملمجرتتإَلاةعرؽتت ىلإال زٍتت لظتتاانلمتتن

ل.اةفابنيلِاليليفلاظرخ ام ا

لإنتال:لاوٍىت لل أخترلل امر اظتبللامراٍٍتصللملتا  للا رتسامللاةر اشِت للاألوتسااللِجىلٌ لغً:ل“مازاٍزنل ألاا

لمعتراسللبؽتا للاةلتا  لل ترهللانر اكللل ا .لباة نٍنيلاألذ لاجح لأنلٌُرواُل زااتلاؽنٍلأنلاحملٍوزلمن

لامتبللاألوتسااللِجىل نبلكاالاة نٍني،لعااٌ لاامرصاملاةر اشِ لاألوساالدٍُلِجىلنب.لامٍانليف

لامتبللام  مٍت للام تواننيللا رسامليفلاراث لامبلمعل مٍاحالاالىالَلاألظجح لبٍُلخالللمنلامزناَلاغري

ل.”اة نٍنيلوااٌ ل ُلّض

ل

 وتائح الىالعة:

 الضحبٌب ادلهًٍذ:

 
   

 اإلمجبيل

 22 02  01 المزلى

 01 21  01 اجلزحى

 ادلٌشآد ادلهًٍخ:

ل
لل

 0 0 رههري

ل

ل
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 وىن اإلوساوً الذولً:وصف االوتهان وفمًا للما

اة ى ت لامتبلللاظتر  اف ال   ت ناللللل  ٍ تاتلمٍ انٍت لةّسفت لللللاةسكصلام انوينلاوجُلِجىلاموااّ ل أ س 

 الاو تت لأيلأ تت االِعتتاسٌ ليفلاجتتحللل  تت لشفتتاام نٍتت ل أنلاةاتتانلاةعتتر  الِلتتازالِتتنلنلاة ى تت لأ

اظتر  االمرّات لمجات نٍنيل اة ؽتةتلاة نٍت لللللللاة ى  لاألمسلامريلٌلك لأنلمالاامضلبالاواتلامرحامفل و

ٌّااتتبلِجٍ تتالام تتانونلامتت  ة،ل خساتتاللمجالتتا  ل ام تتٍملامتتبلأدّتتضلِجٍ تتالا راّتتاتللللللللل  تتًل تتسائملل

اظراسازلامعّو ٌ ل  ام  اليفلار ل اظر  االاألو تالل ام عتاطل اةت نٍنيلمتال تولإاللللللل جمس اةرحمسا.ل

 معتاُلا راتُلللأ لساالت الأمتاملمتسلللٌلامرحتامفلامعتّو يللمالشالل سمي لبؽّ لاماالإالااسائملامبلل

ام  ةلامريلمالشاللـامراللإشاطل رهلااسائملامبلٌ   لهلال لنيلاإلنعانٍ ل امبلظرؽا ليفلاةعتر ل لل

ام سٌبلِ ل لأماملاااافلا راُلام  ةل  فاِالِنلاو وقل اوسٌاتلب لظراونل رهلااسائملظتواب لل

لانلِجىلا راّاتل ام  ل.  مٍ ليفلامّ  

 

 تىصٍات المزكش:

 اةسكتتتصلام تتتانوينلمجح تتتوقل امر اٍتتت لٌتتت ِولدٍتتتُلم ٍاتتتاتلا راتتتُلاةتتت ينل اة ٍاتتتاتلام  مٍتتت للل

 خفوـاللم ٍااتلاألمتملاةرحت الإال ات لمعتنيومٍاحالاألخالاٍت ل اإلنعتانٍ لجتتاهلمتالٌساالتالللللللللل

لنعانٍ لدّا.امعّو يلمنل سائملع لاملؽسٌ ل لاإللامرحامفوريانل

 كاالٌ ِولاألمملاةرح ال جمجطلاألمنلإالاو ايلِجىلمالال ىلمنل ّر ال ظسِ لامّا لِجتىلل

ل افلاوسصل  افلنصٌفلام ملامٍا ل او لمنلازاااصلااسائملع لأو الل نعاطلامٍان.

 تالل ٌ ِولإالظسِ لإزظاللاانل  ٍ ل  مٍ لمجرح ٍ ليفل رهلااسميت ل غري تال ا ت ملمساالللل ٍ

 مج ماطلام  ة.

ل

ل

 ل
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 (0هلحك رلن )

 أمسبء وثٍبًبد الضحبٌب المزلى هي ادلهًٍذ وصىر لجعضهن

 العوز الٌىع االسةةةةةةةةةن م
ًىع 

 االًزهبن

ادلٌطمخ/ 

 ادلهٌزٌخ

هكبى 

 الىالعخ

ربرٌخ 

 الىالعخ

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  2 و   مسا ل  لـٍاحللامسفاًِل  0

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  01 و   ؼوًِلامسفاًِلل اؼملحما    0

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  02 و   إبسا ٍملِجًلؼوًِلامسفاًِل   3

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  02 و   ِجًلأمح لِل هلـاحللمعّو    4

 2102سٌ لأبل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  00 و   ـخسلـاحلل  لاةفاا   5

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  00 و   خام لِل هلـاحللامسفاًِ   6

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  00 و   أكسملمح يلؼوًِلامسفاًِ   7

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  03 و   ِاازلز بل  لأ عنلمعّو    8

 2102أبسٌ لل22 امساا ل لاٍطب  ارٍ  03 و   مح يلٍِىانلظوٌ لاةفاا   9

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  02 و     لاغلِل هل عنلامسفاًِ   02

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  22 ذكس خجٍ لِجًلؼوًِلامسفاًِ   00

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  20 ذكس حما لـغريلؼوًِلامسفاًِل   00

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  01 ذكس فااِل اهلللم بًّلظٍّ لاة   03

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  00 ذكس مح يلؼوًِل  ل  لامسفاًِ   04

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  00 ذكس حما ل عنلحما لاةفاا   05

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  02 و     لـاحلل  لامسفاًِ   06

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  02 ذكس ِل اهلللظازيلامّل    07

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  30 ذكس ِجًلؼوًِل  لامسفاًِل   08

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ارٍ  31 ذكس ـاحلل  لامسفاًِل   09

 صىر ثعض الضحبٌب هي المزلى ادلهًٍذ
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 (0هلحك رلن )

 بء وثٍبًبد الضحبٌب اجلزحى هي ادلهًٍذ وصىر لجعضهنأمس

 العوز الٌىع االسةةةةةةةةةن م
ًىع 

 االًزهبن

ادلٌطمخ/ 

 ادلهٌزٌخ

هكبى 

 الىالعخ

ربرٌخ 

 الىالعخ

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 2 و    افًلـغريلؼوًِلامسفاًِل   0

 2102أبسٌ لل22 ا لامسا ب لاٍط  سٌح 01 و   ما سلظوٌ ل ابسلاةفاا   0

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   ظجٍاانلحما لؼوًِلاةفاا   3

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   نوزلام ٌنلِجًلكّر لاةفاا   4

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و   خجٍ ل ٍ ل سا لظوٌ    5

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و   ِل هلحما لِجًلاةفاا   6

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و    افًل إلأمح لاةفاا   7

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و   ِاٌ لِل اهللل  لحما لاةفاال   8

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و   خجٍ ل  لِجًل سا لاةفاال   9

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   ظ ٌطلأمح لم اٌؿلاةفاا   02

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   داللِل هل  لامفاال   00

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   ِاٌكلِازال ازصلاةفاا   00

 2102أبسٌ لل22 ساا لام ب لاٍط  سٌح 00 و   ِل امّصٌصلـاحللفرٍ لاةفاا   03

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   ِل اةجحللـاحللف ٍ لاةفاا   04

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و    عنيل عنلـغريلمعّو    05

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و     لاةفااِل هلب زل   06

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   ؼاكسل إانل  لاةفاا   07

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   كام لٍٍِانلؼوًِلاةفاا   08

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و    ٍثملِازال ازصلاةفاا   09

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   أنوزلِل هلِجًلمسش قلاةفاا   02

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   حما لؼوًِلزفاًِلِل هل   00

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   ِل ا ٍ لـاحللفرٍ لاةفاال   00

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 و   ِجًلااظملِجًلِل اهلللاةفاا   03

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   ِل اهلللِجًلزفاًِلاةفاا   04

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   زظاملِلال  لاةفاا   05
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 العوز الٌىع االسةةةةةةةةةن م
ًىع 

 االًزهبن

ادلٌطمخ/ 

 ادلهٌزٌخ

هكبى 

 الىالعخ

ربرٌخ 

 الىالعخ

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   ظح لمسًٌّلظوٌ لم  يلاةفاا   06

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   ِجًل ابسلحما لم  يلاةفاا   07

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 03 و   فااِجًل ابسلحما لاة   08

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و   مامحللِل اهللل نيلحما ل سبان   09

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و   ِل امسمحنل  ل عنلاةفاا   32

 2102 لأبسٌل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 و   ِل اهلللِازال ازصلاةفاا   30

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 21 ذكس   ل ّ سل  لِجًلاةفاا   30

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 21 ذكس شٌا ل إلشٌا لـاحللاةفاا   33

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 21 ذكس دٍ لِجًلِجًلِاسلاةفاا   34

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ح سٌ 22 ذكس ِجًل ّ سل  لاةفاا   35

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 22 ذكس محصالأمح لِجًلاةفاا   36

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 22 ذكس حما لِاسلِجًلاةفاا   37

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 20 ذكس ٌوظفل  لِجًلِل اهلللاةفاا   38

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 20 ذكس ِجًلِاسلاةفاالِل اماسملِجً   39

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 23 ذكس ما  لمسًٌّلظوٌ لم  يلاةفاا   42

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 29 ذكس ما  ل إلـاحللاةفاا   40

 2102أبسٌ لل22 لامساا  ب لاٍط  سٌح 01 ذكس محصال  لِجًلم  يلاةفاا   40

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 02 ذكس ِجًلِجًلِاسلاةفاا   43

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 ذكس   ل سا لظوٌ لاةفاا   44

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 ذكس  إانل  لِجًلاةثاا   45

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 ذكس ااظملِجًلِل اهلللاةفاا   46

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 31 ذكس ِل هلفرٍ لؼوًِلاةفاا   47

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 30 ذكس  إانلأ  صل عنلاةفاال   48
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 العوز الٌىع االسةةةةةةةةةن م
ًىع 

 االًزهبن

ادلٌطمخ/ 

 ادلهٌزٌخ

هكبى 

 الىالعخ

ربرٌخ 

 الىالعخ

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط  سٌح 00 ذكس  ابسلحما لم  يلاةفاا   49

 

 ي اجلزحى ادلهًٍذصىر ثعض الضحبٌب ه
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 (3ادللحك رلن )

 ادلٌشآد ادلهًٍخ ادلههزح وادلزضزرحأمسبء وثٍبًبد 

 اسن صبحت ادلٌشؤح م
ًىع 

 ادلٌشؤح

ًىع 

 الضزر

ادلٌطمخ/ 

 ادلهٌزٌخ

هكبى 

 الىالعخ

ربرٌخ 

 الىالعخ

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ا مري مزنل   ل ّ سل  لاةفاا 0 

 2102أبسٌ لل22 امساا ل ب لاٍط ا مري خمٍم  ل ّ سل  لاةفاا  0 

 

 صىر لجعض ادلٌشآد ادلهًٍخ ادلههزح وادلزضزرح جزاء المصف 

  
  

 

  

 صٌعةةةةبء –الٍوةةةةي  - ادلزكش المبًىين للحمىق والزٌوٍخ صبدر عي/
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