
 

 

 
 
 
 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 تمزٌز حمىلً ٌىثك

  الطريق العام خالل تجمع المدنيين قصف
 يديُت صؼدة –جىنت يفرق انبمغ 

 2018ماٌى   26بتارٌد 

 
 
 

 إعساز/ انمزكز انماوىوً نهحمىق وانتىمٍت

 عبز محامٍه وباحثٍه وراصسٌه حمىلٍٍه فً انىحساث انتانٍت:

دوحدددددذصد والدددددذدو و ى  ددددددك

دوحدددددددددددذصد و مدددددددددددددد   ا

دوحددددددددددددذصد و ا ددددددددددد د

دوحدددذصد جلة اددد د نوة اوو ددد دد

 
  

 انمزكز انماوىوً نهحمىق وانتىمٍت



 

 

 فهزس انتمزٌز:

د

 3 .................................................................................................... :ملخص

 3 ........................................................................................ : وى لة دتف ل ل

 4 ..................................................................  وضح   دوأل  بد نع دشهىددإف د ت

 7 ............................................................................................ : وى لة دو  ئج

 7 .................................................... : وذويلد نوس يندولم وىندوفمً د الو ه ندولف

 7 .......................................................................................... : جلاكزدتىل  ت

 9 ..................................  جلذو نيدمهد وم لىد وضح   دوب  و تدأمس ء(د.1)د لمدملحك

 01 .............................  جلذو نيدمهد ااحىد وضح   دوب  و تدأمس ء(د.2)د لمدملحك

 01 ........................ و جل ضا صد جلذماصد جلذو  د جلىشآتدوب  و تدأمس ء(د.3)د لمدملحك

 

 
 
 

  



 

 

 مسٌىت صعسة –جىنت مفزق انبمع ب  لصف انطزٌك انعاو ذالل تجمع انمسوٍٍهتمزٌز حمىلً ٌىثك 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 4 

 مهرص:

يستتذ حتالتتالعاولنتتلسوواولستتن خواخسوتتاا تت باؤساسطتتاالة تتتاخعاوالستتال جااسيل و تتلاول تتال واولتتلس اااااااااااا

والسايناؤسا ةىاوأليلاامحتو ادهاحلحتمجاشهحتارمضاواوملتاركايفاوردكاةتهارتحتو ااوحلتحتااسورتحتو اا تلاااااا

ءايلتتتااوالستتال جا تتلاولستتكاواوملتتلل نايفاولتت  رياػ تتزاشتتريالسولتتهاوحلتتحتمايفاولستتا جاو امستتجامستتااااا

غتارثاط يتجا ةتىاولقحتيت اولنتاماوملنتحتسباف لتجام تحت اااااااااا8168متاي ااا66غحتساامشساي ماولستتخاومل وقت ااا

ولت عا ةىاوملتل ااولرتحتمامللي تجاةتنلثا تع امل تعاوملتلل ناسمتحتسرا ت اروجاميا ة تخاطحتديتجامحتس تجااااااااااااا

(اؤل تتا ا3(امتتلل اباة  تتهاا 69(امتتلل ناعتت نهااؤل تتا ايلذةتتىامياسطتتحتعا تت ا 4 تت خا ع تتاا )تتاءا 

طتتحتوعاؤغةتتتهاا قتتحتفاسو تتن  وا ةتتىاؤسحت)تتااودامسذصتت  احاملي تتجاةتتنلثمياو تتااخمتتحتحاولرتتارثاول ػصتت جاا

ولقحتي اولناماسؤدة تخا ت ارثاألػتلاوملتلل ناوتاوامتاروبا تااحلفتجاول يتعاةتالقحتي اولنتامايفا  خدتهاودااااااااااااا

سو ةتعايفاؤس تا ااااسدستتتخايفاؤستارثاو ت باااإداطالبا ت ارثاؤ تحتكاوالتخاسويل تجاةتالقحتي اولنتامااااااامزنلها

ولنصتتحتوحامتترياوملتتلل ناول تتاطنامتترياولرتتارثاور يتتجمياةاو  تتبارلتتناغتتارثاط يتتجاؤ تتحتكاشتت هااولقتتسووااااا

وحلحتمالةذؼالعاولسن خواو ذهلبا اامزر تجالة ة تااوأل ضتحتاق ق تجا كت ووادذتتعامليحتيتجاوليت حتوءااااااااا

لناملل ناسلتزسعاولنتا ةذنااا(او ة امذحتامريامكاواولرارثاوألسدمياخمحتحاوملزر جاسؤ حتحاقزن4 ةىاةنلا 

ا.ااسوال ذ حتوروليتادسك هاام هااحبشابا رياوألمريا

ا

 

 انىالعت:فاصٍم ت

شت خالتا حتثاػحتة تجااااا8168متاي ااا86  لاولسا جاو امسجامساءًايلتتااغتحتساامشتسايت ماولستتخاومل وقت ااااااا

لذؼتتالعاولنتتلسوواولستتن خواغتتارثاط يتتجاو تتذهلقخاولقحتيتت ااااااا

ولنتتاماوملستت ىاف لتتجام تتحت اولت تتعاولتتملواي تتعا ةتتىاوملتتل اااااااااا

ولرحتمامللي جاةنلثمياسيلنخاولرارثا ع امل تعا صتحتوحامترياااا

ال اسولذظ نتتاحاولستتك  جاو  قتتجااوملتتلل نميامتتريا تتكاواومل تتاا

قلي جاةنلثاولمليريار)تت والةذست  ايفاؤ ت و املي تجاةتنلثاااااا

سشحتوءاؤغمليجاسمسذةزماحا حتسريجا تااسأل تحت)امياول ظتحتحاااا

ولرتارثاول ػصتت جاة  تهاالذستت حتا ترياطحتديتتجاةصتنجا تت خا ةتتىااااا

(اؤل تتا ايلذةتتىاعتت نهااخسوا تترياو امستتجا صتتحتاااا4ؤسحت)تتاا 

 مكان سمىط انصاروخ انجىي عهى انمسوٍٍه
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(اؤل تا اؤغةتباورحتػتىاإةتاةاجاا قتحتثميا)حت تخاس تا ااااااااا3ة  تهاا ا(امتلل اباؤ تحتيريااا69سطحتعا ا  اماب

وا ناباولذاةنتجاملسذصت  احاملي تجاةتنلثاسوأل)تا اوداوملكتاواسيلتام واة  تااومليتاةناوداوملسذصت  احااااااااااا

سولذصا اطشزاوألل ا اوألرةنجاسل ةهااوداسعطجاوملسذص ىاور ه رومياو ااخمتحتحاولرتارثاولقحتيت اولنتامااااا

ميامتال تااولضتؼاياايفا تااو تذ حتورالة ت اولقتسوواااااااسؤ تحتحاةست ارثاملل تجاؤ تحتكااااا جسودة خا  ارثاملل

وحلحتمالةذؼالعاولسن خوايفاؤط وءاملي جاةنلثاسومل ال او  قجا امياػ زاشت خا  تتهااغتارثاط يتجااااا

(او ةت اا4و ذهلقخامزر جاقة ااؤ ضحتاداةنجالة  ولريا ةياحم لاطحتوخمياد عاق ق جا ك ووا ةتىاةنتلا اا

ي جاةتنلثاخمتحتحاوملزر تجاسؤدة تخاحميت  اامترياول ة تااسدستتتخايفاوحلتا او تحتوراطست  جاااااااااااامذحتامريامل

اقزنلناملل ناسدصحتيلا ا ةذنام ها.

ا

 إفازاث شهىز عٍان وألارب انضحاٌا

( ػبياب    اابْد ػيابٌ الخبناج ان ابوة انىحلايت ػها         03ونيد ػهي حسٍ جابرر  يبهام ياٍ انؼًار      

 أخيّ انطفم أميٍ لبرهُبِ وحتدد إنيُب لبئال : ارٍيفرق انبمغ رراءة 

م ملاةنلا يحتاي ماولستخاس ريالس عاولقسوواوحلحتمالذؼالعاولنلسوواولسن خواحيةت ايفاوألطت وءمياااا"

ػة اسعرامحتوحاسواواديكزاحمة ابايفاولس اءامسذرحتيلابا  ارةعا ا جايفاواالة  الهاسيراخراسيفاوملتحتثاا

سخسحايفاوملتل ااااولحتوةنجامسن االة  هامرياطهجاولص ا اسيلامامتاشحتثباةصرياغارثاط يجامسنخاةت س)اا

(او ةت اا3ولرحتمامللي جاةنلثميارؤيخاوالخ  تجاسولرتتارادحتد تعامترياوملكتاواوملستذهلبميادتنتلامستاقجا ت ا ااااااااا

مذحتا ريامكاواد وطلواسمكاواولرتارثاقصتنحتحاةتال ة مياس  تباولرتارثاوألسدا تاسخاولقتسوواوحلتحتماةنتلاااااااااا

 صحتيرياخيل  جايل امهاةصرياغتارثاسال تجاو تذهلبا تاامزر تجاااااا

/ا ةتتياحم تتلااومستته ضتتحتاداةنتتجاألػتتلاطسول تتااااالة ة تتااوأل

طتتتحتوخادتنتتتلا تتتريام ا ل تتتااق ق تتتجا كتتت ووا تتت اما تتتجامذتتتحتاا

د حتيتتتتابمياخمتتتحتحاوملزر تتتجاسؤدة تتتخاحميتتت  اامتتترياول ة تتتاااااااا

سؤ تتحتحاقزنلتتناوالتتخاد ق تته اا تتا ةذناقتتحتحام تته ااإستتحتاااا

سيفاولستتا جااميسوال تتذ حتورولرتتارثاسلزػتتخاحبشتتابا تترياوألمتترياااا

رالةيتتا  نالصتتهحتارمضتتاوااولساخ تتجاسول يتتعاسيلتتخاول قتت ا

س ع اةل ياد تاس اسطتتجاواققتاراؤديتااماشت   ياػستنااااااا

(ا امابميا)تاا)ت امذ وطتلا  تلواػ تزاؤلتهار)تباوداملي تجااااااااا63يسإلينا رياسللفاؤديرياولتالغامرياولن حتا 

 ت ريا تؼايااولرتارثاااااؤلتهاااشنحتلازنيرياسملاينلاقإطتذهاةإيناملاؤطلفاسل سا  لومياػ  هااةةنلثالصحتوءا

وألسدا ةتىام تحت اولت تعاقذحتو تااواققتاراسر)ت تاالتؼتزا  تهاسةنتلاةتن ةجا شحتلتاا ة تهاةشعطتجاااااااااااااااول ػص ج

 أحس انجزحى انذٌه سمطىا جزاء انمصف
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وملسذصتت ىاور هتت رواطشتتجا)امتتلثامضتتحتطاباةلما تتها حتق تتافاسػاسل تتااؤوال  ةتتهامن تتااوداومل ق تتجاسخق تتهاااا

ط  ل تجاسملاا) اكاسلكرياولقسوواوحلحتمامسذ حتوبايفاولذؼة  ايفاؤط وءاومللي جاسومل ال او  قتجاةيت رثااا

لإ تتملفاإالايفاول تت ماولذتتا ميا ة تتخاولرتتارثاور يتتجاوألسدا ةتتىام تتحت اولت تتعاطحتديتتجامحتس تتجاروعا تتؼ ذهااا

(املل اباآ حتيرياة  هاا لخامترياوألل تا اػستبامتااشتا)للا)اا تع احبش تاا تريااااااااا69(اؤل ا اسطحتعا 4 

ا."ؤديرياػسناسمصا)لد االنصحتوحاورحتػىاومذةئا ااوملسذص ىاور ه رو

ا

 ( ػبيب   اميك أحد األطفبل انضحبيب وابْد ػيبٌ لبرهُبِ ولبل نُب:88أمحد ذووِ  أمحد 

(ا امابمياةنتلا يتحتايت ماولستتخاإداولذست  امتريااااااا64ر)تخاؤلااسؤ يامقة اؤمحلاولملوايتةغامرياولن حتا "

ملي جاةنلثاسشحتوءالناماسمياريعال ااسو حتد ااسةنلاولذها  اامرياشحتوءاولرملوءاسوملياريعاوة تخاؤ تيااا

وايإ مل)رياسيست يناةالن خثاإدامزنل ااألينا إدإ حتمياسر)تبامتعاةتلي هاؤديترياػستناولتملواسطتللافااااااااةإ

يفاومللي جايذس  ا) اؤيضتابالنا ةذتهاسدحتوذتهامياسيفاولستا جاو امستجايلتتااوملرتحتااق طاتخاةصترياولقتسووااااااااااا

ةتنلثا تع اااوحلحتمالذؼالعاولنلسوواولسن خواغارثاط يتجاخسحاةالصتارااولنتاماةاملتل ااولرتحتمامللي تجااااااا

وال خػاماةامللل ناػ زاؤلهايفا)ملواول يلخايك وامنفاا كاواملي جاةنلثاسم ال هااوجملاسرثاخيحتطت واا

إداولص ورااسولقحت اولنامجاسوأل  و الصحتوءاوألغمليجامعاوألط وءاولحتسػال جالصهحتارمضاواوملتتاركميا  تلااا

سواسي  لت وا) تاكارتزرثاقف نتجااااامصا)لثاولرتارثاسورد تاااوالدحتةتجاسولتل اواولكش تعارؤيتخاول تا ايذظتاراااااااا

 ة ذهااولرارثاو هنااو ذهلقخاط لجام حت اولت عاس) اولقحتي اولملوالسةكهالة ة  اودام ق ذ ااوملنحتسقتجاا

ق ق جا كت وواشتنحتحاة ةت ا ةتىاغتساولنتاخثادتملوحتحاؤ تياسةتلي هاس صت خا ةتىا تعمذهاميا ت اروحاااااااااااااا

الاؤخروامارواؤقناميا اسخاولقسوواوحلتحتماااوا ناباسقحت اوال ارا)حت خاوداوملكاواو خاػ   جامحتدتكاب

ةنل)ااةصرياغارثاط يجا ةىام ق ها ة خاؤهناام ق ذ امياةنلا)لسءاولضتظ ضاولتملوا ة ذتهاولرتارثاوألسدااااا

سيل تاما ت اروحاوا تناباسوال تاراة  تااولضتؼايااس تتع احبشتيا ترياؤ تيارؤيتخاولنصتحتوحامترياورحتػتتىااااااااااااا

ور هتت رومياولكتتشسام تتهااشتتا)لجاايذتتإمل واسولتتلماءاووذفتتخا تتااوملسذصتت  احاسةتتاأل شايفاوملسذصتت ىا

دزنبامريامكاواطحتسػهااملاؤطلاؤ تياة  تهاامسنتخاؤػتلاوملت   ناةاملسذصت ىاي تاخواةتإوا) تاكاؤرةتعااااااااااا

طشتتزاألل تتا ام طتت خثاةشعطتتجاوملسذصتت ىاملادنتتحتباؤمستتا هاار)تتتخاوداولشعطتتجا  تتلماامسنتتخارلتتناااا

إداطالتتباةتتلي هاؤديتترياػستتناسشهيتتنامتترياؤ)تتا ااو تتباةاػشتتابا تترياؤ تتياق طلدتتهاةالشعطتتجايلذتت عباا

م ال اراسرثمياورحتديجاةصنجاسي لكا ااطتتناوالستال جاسول يتعاوتاواسػصت اباةكتاامتاادن  تجاولكة تجاااااااااا

ا."س ة خامأ ياسوآلماد   اسة هامياوااولضؼايااملل ن

ا

ا
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 وتائج انىالعت:

 انضحبيب املدَيني:

 
   

 اإلمجبيل

ا4   4 انمخه 

ا69ا66 ا3 اجلرح 

 املُلآث املدَيت:

ا
اااا

 1 1 1  حديري

    8 حضرو

ا

ا

 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوً انسونً:

ومل ق تجاولتيتامتاو تذهلوقهااسسطتللاااااال   تاحام لول تجاملنحتقتجاااااوملحتوزاول ال يناولةعا ةىاول ويلنجاسؤطحتك

لحتي ا امايحتةخاملي جاةنلثاةالنليلامترياوملتليحتياحاااملل جاسؤواوملكاواوملسذهلبا تارثا رياواومل ق جاؤ

سالاد طلاؤواؤ)لوبا سكحتيجايفادةناومل ق جاوألمحتاولتملوايكوتلاؤوامتاايلامتخاةتهايلت وحاااااااسومل ال اولسك  جا

ينايلتتبا ة هتتااول تتال واولتتلس مياولذؼتتالعا)تت او تتذهلوبامذن تتلالة تتلل ناسومل صتتأحاومللل تتجاس)تتياطتتحتو ااا

و ذ حتوراولستن خيجاسلال هتاايفااااسرحتخنخا ة هااوجملذ ناحاوملذؼضحتث.اس حتيلابالة تاخعاسول  ااوليتاؤع

يلذتااسو تتذهلوباوألل تا اسول ستتاءاسوملتلل نامتتاا)ت اإالاطحتديتتجاةصتنجادضتتاباإداورتحتو ااولتتيتاامتتاا و ااااااا

سمست عاوجملذ تعاولتلس اولتملوامتاا و اةتامذاباإ وءا)تملفاورتحتو ااااااااااؤكاحتدكتهااؤمامامتحتاياولذؼالعاولسن خو

 تتااطتتناوالستتال جاسولتتيتا ذصتتكاايفاوملستذ تااول حتيتتبا  تتتجاؤمتامادكتتادعاوجملذ تتعاولتتلس ااااولتيتاي تتلكاا

اسخقا ها رياوحل   اسوحلحتياحاةاا ذك وا)ملفاورحتو اا  وة اخسل جايفاولنلسووا ةىاوجملذ ناحاسوللس .

 

 تىصٍاث انمزكز:

 وملحتوتتتزاول تتتال ينالةؼ تتت  اسولذ   تتتجايتتتل  اع تتتعام ف تتتاحاوجملذ تتتعاوملتتتليناسومل ف تتتاحاوللسل تتتجااا

س ي ةابام ف احاوألمتااوملذؼتلثاإدال تاامستا ل اجااوأل عيل تجاسوالستال جاملتافامتاايحتدكتتهاااااااااا

اولسن خوامرياطحتو ااحب اولتصحتيجاساوالسال جاعنا.اولذؼالعلسووا
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 وألمرياإداوحل اظا ةىاماادت ىامريامسنذهااس حت جاولن اا ةتىاااو اايل  اوألمااوملذؼلثاسرةس

اسيلعاوحلحتااسسيلعالزيعاوللماول  يناسوحللامرياوردكاااورحتو ااحب اؤل ا اسلساءاول  ري.

 سيل  اإدا حت جاإر ا اراوال   اخسل جالةذؼ   ايفا)ملفاورحتديتجاسغس)تااسد تلرامحتدكت هتاااااا

 لة ضاءاوللس .

ا

ا

 ا
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د(.0)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 انؼًر انُىع االساااااااااى و
َىع 

 االَخهبن

املُطمت/ 

 املديريت
 يكبٌ انىالؼت

حبويخ 

 انىالؼت

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث يلذ ا 63 ل ا ؤديرياػسنا ةياررسفا  1

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث يلذ ا 64 ل ا مقة اؤمحلاحم لاررسف   8

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث يلذ اا 68 ل اا مالناشا عالاةحتاػق او   0

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت عا ةنلث يلذ اا 63 ل ا  تلاولحت و اةععا  عاوهللاخػ ف   4

 

 

 صىو رؼض انضحبيب يٍ انمخه  املدَيني
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 انؼًر انُىع االساااااااااى و
َىع 

 االَخهبن

املُطمت/ 

 املديريت
 يكبٌ انىالؼت

حبويخ 

 انىالؼت

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت عا ةنلثا طحتيغا 68 ل ا  تلوهللاؤمحلاةاحلاو ظحتو   1

 8168ماي اا86 ط لجاام حت اولت عا ةنلثا طحتيغا 68 ل اا  وحتيااةاحلاػسناة ا ةيا   8

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغااا61ال ااس يحتا ةيا ةااومللوينا  0

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلثا طحتيغ 81 روحتا  تلاوهللا ةيا)اخوا)ليشا  4

 8168ماي اا86 ولت عط لجام حت ا ةنلثا طحتيغا 83 روحتا حم لا ةياحم لاةععا   5

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلثا طحتيغا 58 روحتا ػسناحم لاوحللوخ   6

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلثا طحتيغا 86 روحتا يا نامهلوا تلوهللاػس فا   7

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت عا ةنلثا طحتيغا 33 روحتا  اسوا املا اا اسوا   8

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت عا ةنلثا طحتيغا 81 روحتا  تلاولنزيزا ا ضاول الشارخوخ   9

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت عا ةنلثا طحتيغا 31 روحتا ع ااحيىياػسرياحمينا   13

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغاا51اروحتاحم لامقة ا)اخوايااوهللا  11

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغاا88اروحتاا) شاا ةياحم لاولسحتوطي  18

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغاا69اروحتااشلوخاةرساةاحلاخروصا  10

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغاا86اروحتااإةحتو) ااؤمحلاحيىياوليتاروا  14

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغاا83اروحتااحم لاؤمحلامح خاروسيجا  15

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغااا86اروحتااسل لا ةياػسناول سامي  16

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغاا37اروحتاا ةيامس حتا)اخواولن اروا  17

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت عا ةنلثااطحتيغاا83اروحتااةلوماػسنامسنلاولنار يا  18

 8168ماي اا86اط لجام حت اولت ع ةنلثااطحتيغاا89اروحتااولتلرواا ةياحم لاحم ل  19
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 صىو رؼض انضحبيب يٍ اجلرح  املدَيني
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د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 اسى صبحب املُلؤة و
َىع 

 املُلؤة

َىع 

 انضرو

املُطمت/ 

 املديريت
 يكبٌ انىالؼت احملبفظت

حبويخ 

 انىالؼت

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث ةنلث دلمس لحتي  ط لجام حت اولت عا-ولقحتي اولنام   1

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث ةنلث دلمس   ارث   ارثاملل جا   8

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث ةنلث دلمس مزر جاقة ا  ةياحم لاطحتوخا  0

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث ةنلث دضحتر مزن  حم لاؤمحلاش حتفا  4

 8168ماي اا86 ط لجام حت اولت ع ةنلث ةنلث دضحتر مزن  ػسنا ةياطاةحتا  5

 

 
 لى دوبةضد جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد

  

  

  

  

 

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-دو و ىم   جلاكزد وم وىيندولحمىقددل د دعه/
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