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 ملخص:

ّ هصاالذ ئاابحرح ةرثٍااخ   3102ٓاابٌح  32يف اُطاابػخ اُحاةااعح ثؼااع ومااألح ٌااحّ اافثؼااب  ا حاكاان      

ُزحبُق اُؼعوإ اُطؼحدي ثـبفح ش٘زمب صبفوخبً كزبًبً ػِى مجغ ٖٓ اُؼٔبٍ ا عٍٗني ًبٗحا ٌوحٓاحٕ ينا    

ين اٌُبح٘اخ  ٓطأِب  ػٔار مثبف كبًمخ ا بجنح وحتٍِٔاٚ ػِاى شابة٘خ ٗواَ يف ٓسفػاخ ا ابجنح اُزبثؼاخ ُلب اَ         

 .ٓعٌرٌخ ثٍذ اُلوٍٚ يف حمبكظخ احلعٌعح -مب٘طوخ ا ٍٚ 

آخاارٌٖ أٗوااا ةٍااب ْ   4ػٔاابٍ ثٍ٘اامْ ئلِااني و اار    6أضاالرد ػااٖ  ااسفح ثحااؼخ فا   ااحٍزمب  

ضٍبفح شاحٖ   ااٛبيل وأضؼلحْٛ إىل ا طزحلى احلٌحًٓ مبعٌ٘خ ثٍذ اُلوٍٚ، ًٔب أرِلذ اُـبفح اُحةحٍخ

 ًجألح ٖٓ حمصحٍ ا بجنح وإحلبم أ راف  طٍٔخ ثب سفػخ.ًٍٔخ و ربثؼخ  بُي ا سفػخ

 

 الىالعت:حفاصيل 

رحمع حمبكظخ احلعٌعح وحتعٌعاً ا ٘بئن اُسفاػٍخ كٍمب ٓحمسبً زفاػٍبً جي  ٖٓ خالٍ ا اسافػني مثابف    

وٌ٘زاامً يف آخاارٙ، اُؼٔاابٍ وٛااْ ٓااسافػمْ ٓااٖ كبًمااخ ا اابجنح اُاااي ٌجااعأ يف ثعاٌااخ اُصااٍق ٓااٖ ًااَ ػاابّ 

ٌلر اٚ اُزحابُق اُطاؼحدي ٓ٘اا أًثار ٓاٖ علعاخ أػاحاّ         وػحزاً  را  اُؼعوإ واحلصبف اُاي  ااًثر كوراً

ٓضذ وةىت ربفٌخ ًزبثخ ٛاا اُزورٌر ٌ٘زظروٕ هلاا ا حضْ ثلبفؽ اُصرب ًً ٌاٛجحٕ إىل ٓسافع ا ابجنح  

بُؾ ٓبٍُخ ٓزحا ؼخ ًً ٌحكروا ٓاٖ خلهلاب ٓطبُات    واُؼَٔ كٍمب ين  حمصحهلب ٓوبثَ ةصحهلْ ػِى ٓج

 ْ اُضروفٌخ واُلزّ الضزٔرافْٛ ػِى احلٍابح، وهاع شا٘ذ ئابحراد اُزحابُق اُطاؼحدي يف       أضرْٛ وهح

ٓراةااَ ٓزلرهااخ ٓااٖ ػعواٗااٚ وةصاابفٙ ػِااى اُاأٍٖ اُؼعٌااع ٓااٖ اُـاابفاد اُحةحااٍخ ػِااى شاار خ اُؼٔاابٍ       

ٔاابف يف ٓااسافع ا اابجنح أو ا ااسافع ااخاار  يف  زِااق    ا ااعٍٗني يف اُاأٍٖ ضااحا  خاالٍ ػِٔاامْ يناا  اُث   

ٓ٘بئن حمبكظخ احلعٌعح، ثعدد أةلٓمْ يف اُؼٍش واحلٍبح وافرٌجذ كظبػبد وٓآضً و راحْ ٓروػاخ  

رلااحم وصاالمب لاان اُؼٔاابٍ ا ااعٍٗني وأضاارْٛ، واضاازٔراف هلاااٙ اةااراحْ  ااع ا ٗطاابٍٗخ اُاا  رررٌجاامب      

إةااع  ئبحرا ااب احلرثٍااخ يف اُطاابػخ اُحاةااعح ثؼااع وماار ٌااحّ  اُطااؼحدٌخ وحتبُلمااب لاان اُؼٔاابٍ أهااعٓذ  

ّ ثحٖ ؿبفح  حٌخ ػِى ػحرح ػٔبٍ ٓعٍٗني ًبٗحا ٌوحٓحٕ ثؼِٔمْ يف  ا   3102ٓبٌح  32اافثؼب  ا حاكن 

خ مبعٌرٌااخ ثٍااذ اُلوٍااخ حمبكظااخ    ٍاامثاابف ا اابجنح مبسفػااخ كب ااَ ػٔاار ٓطاأِبين اٌُبح٘ااخ يف ٓ٘طوااخ ا        

 احلعٌعح.

اُحةحااٍخ ثااني اُؼٔاابٍ ااثرٌااب  ثؼثاارد ثؤ طاابدْٛ ٓؼمااب يف داخااَ ا سفػااخ وٓسهزاامب إىل   اٗلجاارد اُـاابفح 

أوصاابٍ وأشاال  صااـألح، وةحااٍخ اةرعااخ اُلظٍؼااخ اُاا  خِلزاامب اُـاابفح اُحةحااٍخ ثبُؼٔاابٍ ا طاازمعكني   
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واابٛرح ُِؼٍاابٕ ٓااٖ خاالٍ ا حاابٛع ا حعوااخ ُزِااي اُجحاابػخ وا حاابٛع ا روػااخ ا طاابد وأشاال  اُؼٔاابٍ           

آخارٌٖ   إضاؼبكمْ ٓاٖ هجاَ ااٛابيل       4ٖٓ اُؼٔبٍ ثٍ٘مْ ئللٕ و ر   6بٌب واُاي فا   حٍزمب اُضح

إىل ا طزحلى احلٌحًٓ مبعٌ٘اخ ثٍاذ اُلوٍاٚ، ثٍبٗابد وأمساب  اُضاحبٌب ًبِٓاخ أوفدٗبٛاب يف ٓلةان ٛااا           

 اُزورٌر.

 

 إفاداث شهىد عيان ومىكىبيه

، قابلٌااٍ أقاا    عيااى أحداد حعيااى اقٌ  ات     عاهاً، شااُد  58هٌصور عبداهلل علي، يبلغ هي العوز 

 لٌا:

اضزٍوظذ ومار ٌاحّ اافثؼاب  ػِاى صاحد حتٍِان اُطاألإ احلارف ُِزحابُق اُطاؼحدي يف أ احا  ا ٘طواخ             

ةِن  عح فثغ ضبػخ مث ؿبدف وأع٘ب  ٓب ً٘ذ ذاٛت إىل ا طجع ادا  صلح اُظمر  اب  اُطاألإ احلارف    

ثرأضااً هِااٍلً إىل ٌٓاابٕ ٓااب ثب ٘طوااخ شااؼر ثورتااب كب ٍ٘ااذ وشااٖ ؿاابفح  حٌااخ مسؼااذ صاالأل اٗطلهمااب 

ودود اُـبفح اةحٌخ ًبٗذ ػٍ٘لخ وفأٌذ اادخ٘خ واُـجبف رررلغ ٖٓ ٓسفػخ كب َ ٓطِٔبين وًٛ روغ ػِاى  

ٓورثخ ٖٓ ٓزنُ٘اب ثب ٘طواخ مسؼاذ صاحد ٗاعا  اضازـبعخ ُؼاعد ٓاٖ اةرةاى ا ٌ٘احثني ٛرػاذ إُاٍمْ أٗاب              

ُ٘ب شاابٛعٗب  ااسفح ثحااؼخ  ااعاً أ طاابد ػااعد ٓااٖ اُؼٔاابٍ ٓسهزاامب اُـاابفح   وػااعد ٓااٖ ااٛاابيل وػ٘ااع وصااح 

مب ٗصلني ثؼثر ب يف ا سفػخ، ٓب فأٌ٘ابٙ ةوٍواخ  اسٕ اُلاواد وٌاعًٓ      زوثؼضمب ٓسه أشل اُحةحٍخ إىل 

ػٔبٍ أثرٌب  ثٍ٘مْ أئلبٍ اؿزبُذ اُطبحراد احلرثٍاخ ُِزحابُق اُطاؼحدي ةوماْ يف      6و عإ ا ٗطبٍٗخ، 

واحلٍبح ثٌَ وةحٍخ وثعوٕ ٓراػبح اثطا  ٓجابدا اُر اخ وأيناعٌبد ا ٗطابٍٗخ ويف أٌابّ        اُؼَٔ واُؼٍش

هلب ةرٓخ ثحمر فٓضبٕ ا جبفى اُاي افرٌات يف ٌحٓاٚ اُطابثغ  رعزاٚ لان اُؼٔابٍ وٛاْ صابحٔني ًابٕ          

ػعد ٖٓ اُؼٔبٍ اةرةى رزنف اُعٓب  ٖٓ أٓبًٖ إصبثب ْ هٔ٘ب ػ٘عٓب فأٌ٘ابْٛ وأضاؼل٘بْٛ ػِاى ٓا      

ع  ضااٍبفاد ااٛاابيل اُاااٌٖ رطحػااحا  ٗواابذْٛ وٗوِاامْ إىل ا طزحاالى، ًٔااب ارِلااذ اُـاابفح اُحةحااٍخ     إةاا

ضٍبفح ربثؼخ  بُي ا سفػخ ؤًٍخ ًجألح ٖٓ مثبف كبًمخ ا بجنح ورضرفد ػعح أشجبف ثب سفػخ ا طازمعكخ  

 وا ٘طوخ ٓعٍٗخ ثبٓزٍبز وال رح ع أي ٓؼطٌراد أو ٓطزحدػبد أضِحخ.

فيهاا ال اناى    زرعات اقاا و الار ارح ا     عاهااً، هالام ه   44واين، يبلغ هاي العواز   فاضل عوز هسل

 احلزيب جزميخَ اقزأعت حبق عواهلا، حفادًا ب ولَ:

ٗظراً ُحكرح حمصحٍ ٓسفػ  ٖٓ ا بجنح وخحٍخ ٖٓ رِق مثبفٛب هٔذ ثبضزعػب  ػاعح ػٔابٍ ٓاٖ ضاٌبٕ     

ٛاْ ٌاؤرحٕ ُِؼٔاَ يف    ٖٓ ثعاٌخ شمر فٓضبٕ ا جبفى و ٓ٘طوخ ا ٍٚ وا ٘بئن اجملبوفح وًبٗحا ٓ٘ا ػعح أٌبّ

مبحمْ وٗوِامب إىل اُطاحم   زا ٗاا سفػخ و   حمصحهلب ٖٓ كبًمخ ا بجنح وشح٘ٚ ػِى ضٍبفح ربثؼخ يل ثؼع 

ا رًسي ثب عٌرٌخ وثٍؼمب ٛ٘بى ك٘حٖ ا سافػني ٗ٘زظر ٛاا ا حضاْ ثلابفؽ اُصارب وٗظاراً ُِح اغ اُجابحص       

صاابف ا لاارو  ٓااٖ هجااَ اُطااؼحدٌخ وحتبُلمااب لاان اُطااٌبٕ ا ااعٍٗني يف اُاأٍٖ  اُاااي خِلااٚ اُؼااعوإ واحل
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وثباخص ضٌبٕ حمبكظخ احلعٌعح أصجح أًثر ا عٍٗني ثال أػٔابٍ وثال ٓصاعف ُِؼاٍش واحلٍابح ًٔاب ٛاح         

اُاااٌٖ ًاابٗحا ٌؼِٔااحٕ ٓؼااً ثب سفػااخ واُاااي شااٖ ػِااٍمْ اُطااألإ احلاارف ُِزحاابُق        01ةاابٍ اُؼٔاابٍ اُااا 

ّ وٛاْ ٌساوُاحٕ   3102ٓابٌح   32ٌاخ يف اُطابػخ اُحاةاعح ثؼاع ومار ٌاحّ اافثؼاب  ا حاكان         اُطؼحدي ؿبفح  ح

آخاارٌٖ يف  رعااخ   4ػٔاابٍ ثٍ٘اامْ ئلاالٕ و اار     6ػِٔاامْ يف ا سفػااخ اُزبثؼااخ يل كؤضاالرد ػااٖ ٓوزااَ    

ٓروػخ ٖٓ أثحغ  اراحْ اُزحابُق اُطاؼحدي اُا  رررٌجامب لان اُؼٔابٍ ا اعٍٗني يف احلعٌاعح، ٓاسفػ            

ِوبصً واُعاين وًٛ خبصخ ثإٗزبج ا بجنح وال ٌح ع كٍماب ٓاب ٌحاٌَ خطاحفح ػطاٌرٌخ كبُطجٍؼاخ       ٓؼروكخ ُ

ا عٍٗخ وا حخ ػٍِمب وال ٗعفي  بذا ًَ ٛاٙ اُحةحاٍخ ػِاى ٓاسافع ا ابجنح وػٔبهلاب وٓسافػماب وةرٓبٗ٘اب        

 ػخ واُؼَٔ.آٖ ةو٘ب يف اُسف

احل اوهي دديٌات بياج ال  ياَ     عاهااً، هوفاف ااوار  مل اقسخ ا        55الديي حمواد دلاي ،   عز 

 ، حفادًا قائالً:األربعت هي العوا  الضحايا الذي اسخ بل اجلزد 

يف اُطبػخ اُثبٍٗخ ثؼع اُظمر ٖٓ ٌاحّ اافثؼاب  وصاِذ إىل ا طزحالى أفثاغ ةابالد ٓاٖ اةرةاى ٛاْ ٓاٖ           

ٓسفػااخ كئااخ اُؼٔاابٍ أصااٍجحا  اارا  ؿاابفح  حٌااخ شاا٘مب اُطااألإ احلاارف ُزحاابُق اُؼااعوإ اُطااؼحدي ػِااى   

ٓاابجنح ُلب ااَ ٓطاأِبين ًاابٗحا ٌساوُااحٕ ػِٔاامْ كٍمااب ا صاابثبد اُاا  خِلزاامب اُـاابفح ػِااٍمْ  زِلااخ و  

إ را  اُؼٍِٔبد اةراةٍخ واضازرراج شاظبٌب اُـابفح ٓاٖ أٓابًٖ إصابثب ْ وال ٌساُاحٕ لضاؼحٕ ُِؼ٘بٌاخ          

 ٌررعوٕ زٌبً ػطٌرٌبً.ٓعٍٗني ٖٓ كئخ اُؼٔبٍ وٍُطحا ٓوبرِني أو اُطجٍخ يف ا طزحلى، اُضحبٌب ْٛ 

 

 وخائج الىالعت:

 الضحايا اقدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 6 4  2 ال خل 

 4 4   اجلزد 

 اقٌ آث اقدًيت:

 
  

 1 1 حدهن
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 وصف االوخهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ا ٘طواخ اُا    اضازمعاكمب وو اعٗب     حتوٍوابد ٍٓعاٍٗاخ  ؼركاخ     اُحاهؼخ وأ ر ا رًس اُوبٗحين ائِغ ػِى 

وال رح اع أي أٛاعاف ػطاٌرٌخ يف رِاي      ٓسفػاخ ٓعٍٗاخ  ٓعٍٗخ وإٔ ا ٌبٕ ا طزمعف ػجابفح ػاٖ   ٕ ا ٘طوخ أ

ا ٘طوخ اآر اُاي ٌوًع إٔ ٓب هبٓذ ثٚ هحاد اُزحبُق ٛح اضازمعاف ٓزؼٔاع ُِٔاعٍٗني وا ٘حاآد ا عٍٗاخ      

ٌؼبهاات ػٍِمااب اُواابٗحٕ اُااعويل، وخرهاابً ُِٔجاابدا واُوااٍْ اُاا  أمجؼااذ ػٍِمااب اجملزٔؼاابد         ً  ااراحْ وٛاا

اضزٔراف اُطؼحدٌخ وحتبُلمب يف هزَ واضزمعاف اائلابٍ واُ٘طاب  وا اعٍٗني ٓاب ٛاح إال       و ردا زحضرح. 

طأغ اجملزٔاغ   وٓأ  ررٌجامب أٓابّ ٓار   ٌ اُزحابُق اُطاؼحدي   رعخ ثحؼخ رضبف إىل اةراحْ اُ   ٓب زاٍ 

اُعويل اُاي ٓب زاٍ صبٓزبً إزا  ٛاٙ اةراحْ اُ  ٌ٘ع  هلب  جني ا ٗطبٍٗخ واُ  ضزحٌَ يف ا طازوجَ  

اُورٌت ػوجخ أٓبّ رٌبرق اجملزٔغ اُعويل ودكبػٚ ػٖ احلوحم واحلرٌبد ثَ ضزٌحٕ ٛاٙ اةراحْ ضاحاثن  

 دوٍُخ يف اُؼعوإ ػِى اجملزٔؼبد واُعوٍ.

 

 حىصياث المركز:

    ا رًاااس اُوااابٗحين ُِحواااحم واُزٍ٘ٔاااخ ٌاااعػح مجٍاااغ ٓ٘ظٔااابد اجملزٔاااغ ا اااعين وا ٘ظٔااابد اُعوٍُاااخ

وخصحصًب ٓ٘ظٔبد اآاْ ا زحاعح إىل حتٔاَ ٓطائحٍُب ب ااخلهٍاخ وا ٗطابٍٗخ  ابٙ ٓاب ٌررٌجاٚ          

 اُطؼحدي ٖٓ  راحْ لن اُجحرٌخ و ا ٗطبٍٗخ مجؼب. اُزحبُقئألإ 

 اآٖ إىل احللبظ ػِى ٓب رجوى ٖٓ مسؼزمب وضرػخ اُؼَٔ ػِاى   ًٔب ٌعػح اآْ ا زحعح و ِص

 وهق احلرة ووهق ٗسٌق اُعّ أٍُ  واحلع ٖٓ افرٌبة اةراحْ لن أئلبٍ وٗطب  أٍُٖ.

      وٌعػح إىل ضرػخ إفضبٍ ةبٕ حتوٍن دوٍُخ ُِزحوٍن يف ٛاٙ اةرعاخ وؿألٛاب ورواعر ٓررٌجٍماب

 ُِوضب  اُعويل.
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 (1هلحق رقن )

 أبياًاث الضحايا ال خل  هي اقدًيني أصور لبعضهن حمساء

 العوز الٌوع االسن م
ًوع 

 االًخهاك
 ه اى الواقعت اقديزيت

حاريخ 

 اسخهدافهن

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ ثٍذ اُلوٍٚ هزٍَ 41 ذًر كزٍ  حمٔع ذٌبة 1

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ ثٍذ اُلوٍٚ هزٍَ 31 ذًر  عوٕ ػجعاهلل ذٌبة 5

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ ثٍذ اُلوٍٚ هزٍَ 01 ئلَ كبفش ػجعاهلل ذٌبة 3

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ ثٍذ اُلوٍٚ هزٍَ 02 ئلَ ٓ٘صر ضٍِٔبٕ ذٌبة 4

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ ثٍذ اُلوٍٚ هزٍَ 21 ذًر حمٔع حمٔع ذٌبة 5

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ ثٍذ اُلوٍٚ هزٍَ 32 ذًر ٗبصر ػًِ ةطٖ ٓؼروف 6

 

 

 صور بعض الضحايا هي ال خل  اقدًيني
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 (5هلحق رقن )

 حمساء أبياًاث الضحايا اجلزد  هي اقدًيني 

 العوز الٌوع االسن م
ًوع 

 االًخهاك
 احملافظت اقديزيت

ه اى 

 الواقعت

حاريخ 

 اسخهدافهن

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ احلعٌعح ثٍذ اُلوٍٚ  رٌح 21 ذًر ػجعاهلل ػًِ أ ع 1

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ احلعٌعح ثٍذ اُلوٍٚ  رٌح 32 ذًر ضٍِٔبٕ ٓرديف 5

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ احلعٌعح ثٍذ اُلوٍٚ  رٌح 21 ذًر حمٔع صـأل ذٌبة 3

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ احلعٌعح ثٍذ اُلوٍٚ  رٌح 41 ذًر  ىي حمٔع ػجعاهلل ٓوجحٍ 4

 

 

 (3اقلحق رقن )

 اقٌ آث اقدًيت اقدهزة أاقخضزرةحمساء أبياًاث 

 العدد ًوع اقٌ أة اسن صاد  اقٌ أة م
ًوع 

 الضزر
 احملافظت اقديزيت

ه اى 

 الواقعت

حاريخ 

 اسخهدافهن

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ احلعٌعح اُلوٍٚثٍذ  رعٓأل 0 ٓسفػخ ٓبجنح كب َ حمٔع ٓطِٔبين 1

 3102ٓبٌح  32 ا ٍٚ احلعٌعح ثٍذ اُلوٍٚ رعٓأل 0 ضٍبفح كب َ حمٔع ٓطِٔبين 5

 

 صور لبعض اقٌ آث اقدًيت اقدهزة أاقخضزرة جزاء ال صف 
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