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 ملخص:

مبضٍ أكثش هي ثالثة أػىام هي ػذواى التحالف الغؼىدٌ، كااى اداذًُم هاي  راة سػاان ا  ٌاام       

يف هشاػااٍ  ، عااىاك كاااًىا َ ىهااىى  ااالشػٍ للطااناى ايبااشو ل ااىاا التحااالف  وقطؼاااى أ ٌاااههن أُااذا اً

والاات دؼااذ هظااذس دللااهن الىشُااذ للؼااُ     هنأ ٌاااهقطُااغ ا  ٌااام أو لااالد ػااىدمن زهل هٌاااص ن هااغ   

جاشامن هشوػاة   أكثاش هاي ثاالن عاٌىاا هضا        لاالد الطناى ايبشو ل اىاا التحاالف    وايبُان، اسدكب

 ازٍ اراشامن قاها      ههن  الكاها،، واعاتوشاساً  حبق ُزٍ الفرة الف نن هي ادذًُم وًفاى  قطؼااى ا ٌاا   

َىلُااى  3قباا، ريهاانن َااىم ا شااذ ادىا ااق   33:11الغاااػة ػٌااذ طااامشن شش ُااة لتحااالف الؼااذواى الغااؼىدٌ  

والكاامي هزن ان يف هٌط اة وادٌ دؼشاش     محاذ جاشاد رياا ش    أهزند /  اعتهذ    شي  اسن جىَة  م8138

هي أ ٌامَ وس اقهن هي سػان ا  ٌاام  ؼاذ ػاىدمن    لالد دىاجذ ػذد حما ظة شجة،  –مبذَشَة ششع 

( هااذًُم 6للواازند هااي الشػااٍ ودٌاااو ن وجبااة التااذاك، أعاافشا ػااي دااذهن اداازند  الكاهاا، وه تاا،          

( أطفاااد هااي الشػااان وًفااى  مُااغ أ ٌاااههن، أشالاا  التاااسن الىششااُة أجغااادُن اهل أ ااالك      5 ٌُااهن 

 هتٌاثشن  م سكام ادزند وحمُطَ.

 

 ىالعة:الفاصيل ت

اى ، أقاذم طاناى لاالف الؼاذو    8138َىلُى  3قب، ريهش َىم ا شذ ادىا ق  33:11ػٌذ الغاػة اد

هبا هزند/ أمحاذ جاشاد رياا ش مبٌط اة وادٌ دؼشاش مبذَشَاة شاشع         الغؼىدٌ  شي  اسن جىَة اعتهذف

لتٌااود   أقاسهبن هي الشػٍ زهل هزن نهي ( 4ايبذودَة حما ظة شجَ، لالد ػىدن اثٌم هي أ ٌامَ و 

وجبة التذاك، دهشا التاسن الىششُة ادزند ادبين هي ال   واًفجشا ال ٌبلة ارىَة  م أجغاد الشػان 

( هاذًُم  6لت زف هبا  ؼذ أى أشالتها اهل أ الك  شكام ادزند وحمُطَ وقض  ػلُهن مُؼاً وػذدُن  

هن وُان: حمواىد عالُواى قاماذ      ٌُهن مخغة أطفاد شظ، ادشكض ال اًىين للح اى  والتٌوُاة ػلاً أ اام    

ػاهاااً ، هاُااذ  36ػاهاااً وألُااَ عاالواى أمحااذ جااشاد   35ػاهاااً ، ػبااذاد أمحااذ جااشاد ريااا ش   37ريااا ش

ػاهاً ، دشكاٍ ػباذاد طاتن جاشال َبلا  هاي        37ػاهاً ، طاحل ػلٍ شغم ريا ش  36ًاطش أمحذ ريا ش 

قطؼااى ا  ٌاام التا ؼاة  ان والات       ػاهاًا ماُؼهن سػاان أ ٌاام، كواا قضا  التااسن ػلاً كا اة          81الؼوش 

كاً  دشك، هظذس دللهن للؼُ  وايبُان يف ري، ا وضاع البامغة الت َكا ذُا أ لب ادذًُم يف الاُوي  

 جشاك الؼذواى وايبظاس الزٌ َفشضَ التحالف الغؼىدٌ هٌز أكثش هي ثالثة أػىام  امتة وشىت اللحظة.
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 إفادات شهىد عيان وألارب الضحايا

عاماً ، شاٌد عُان قضج الغارة الىحشُت علً حُااة   55سلُمان قائد حممد ظافر َبلغ مه العمر 

 ابىً حممىد سلُمان، خالل حىاجدي باملزنل املسخهدف، قابلىاي وأفادوا قائالً:
رُب ولذٌ حموىد علُواى هغ أطحا َ زهل أطشاف وادٌ دؼشش لشػٍ ا  ٌام شُا  ٌُاام هشاػاٍ  اا     "

ا ا  ٌام هظذساً ههواً للذل، ودى ن هتطلباا ايبُان الضشوسَة لٌاا ولؼامالدٌاا  لان َباق     وكاً  دشك، لٌ

الؼاذواى وايبظااس هاي قبا، الغاؼىدَة ولالفهاا قضاً ػلاً كا،          أى لٌا عىي الشػٍ كوظذس دل،، شُ  

ادشػاً  والؼو،، ويف َىم ا شذ ػاد ولذٌ حموىد وهؼَ مخغة أ خاص هي أطحا َ هي هظادس الكغب 

ودللااىا هاازند / أمحااذ جااشاد لتٌاااود وجبااة التااذاك وا عااتشاشة  ُااَ شااىت وقاا  الؼظااش   َاازُبىى هااشن   

ألشي للشػٍ ولكي طناى لالف الؼذواى الغؼىدٌ كاى قذ سطذ ػىدمن هغ قطؼااى ا  ٌاام ودلاى ن    

ؼاااً زهل اداازند وجؼلااهن ُااذ اً  شااذي  اسادااَ الىششااُة وُااامهن هبااا ػٌااذ الظهاانن وقضاا  ػلااُهن مُ  

أ لاب الضاحاَا الشػاان    ػاهااً ،   36واى البال  هي الؼواش  ( أ خاص هٌهن ولذٌ حموىد عل6ُوػذدُن  

التااسن أجغاادُن الئَراة وأشالتاهن اهل أ االك وقاام  سػاان   لاشَي يف  ادٌط اة           اُن هي ا طفاد ًاثش

 ."جبوؼها يف أكُاط  العتُكُة ود ٌها ماػُاً لؼذم متُُض ك، ضحُة ػي ا لشي 

 

عامًا، شاٌد عُاان وراعاٍ أاىااك،  اان وقاج الغاارة ا ىَات         65حممد حيىي مهاوس، َىاٌز عمري 

لطريان الخحالف السعىدٌ علً املزنل املسخهدف مخىاجداً علً مقربت مه املازنل مساخظالً  اج    

 احدي األشجار وقال لىا:

ي َااىم ا شااذ وأًااا ا ااغ كٌاا  أقااىم  شػااٍ قطؼاااى أ ٌاااهٍ  ادٌط ااة وهٌااز الغاااػة الؼا ااشن طااباشاً هاا  "

الطناى ايبشو لتحالف الؼذواى الغؼىدٌ حيىم يف  اك ادٌط ة،  اؼشا شٌُاها  اال لق وكاًا  للاق      

 شااؼشا   ااش    ىجراا   غااواػٍ طااىا طاافن التاااسن ارىَااة    وداازُب وػٌااذ الظهاانن   دقُ ااة 35هااذن 

ىع التااسن، كاًا  ػٌُفاة    قشَب، اشتوُ  جبزع اشذي ا  جاس    ؼ  دوٌ وقا  اًطالقها اهل هكاى ها

 شأَ  ا دلٌة والتباس َشدفؼاى هي هزند/ أمحذ جشاد، كٌ  قذ  اُذا قبلاها  الُغاس جذاً التف  حنى 

اهل ادزند هغ أ ٌاههن قبا، التااسن  ٌظاف عااػة لتٌااود وجباة        ااطاشبهو اػىدن اثٌم هي أ ٌامَ وهؼهو

ُاَ قل ا  ػلاُهن ورُبا   ؼاذ ًظاف عااػة هاي         التذاك، ػٌذها سأَ  التاسن ػلً ادزند وُن هتىاجذَي  

ضاد هغاتوشاً ، وػٌاذ وطاىص أطاب   الظاذهة واًذُشا  ػٌاذ هشااُذ          َا ا ها التاسن كىى التحلُق كاى 

، قواا  أًااا   إل االمهن هبؼثااشن ٌُااا وٌُااام،   اعاتطغ متُُااض أٌ  ااخض هٌااهن قتلتاهن التاااسن مُؼاااً   

 .  "ك وهغاػذن أُالُهن يف د ٌهادىا ذ ػذد هي الشػان اهل ادكاى وقوٌا جبوغ ا  ال
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 وتائج الىالعة:

 الضحاَا املدوُني:

 
   

 اإلمجايل

 6 3  5 القخلً

 املىشآث املدوُت:

 
  

 1 1 حدمري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ادٌط اة الات ا اعاتهذا ها ووجاذًا     ل ُ ااا هُذاًُاة دؼش اة     ادشكض ال اًىين اطلغ ػلً الىاقؼة وأجشي

هاازن ً هااذًُاً هتىاضااؼاً هاابين هااي ال اا   لكااَ أشااذ هذًُااة وأى ادكاااى ادغااتهذف ػباااسن ػااي ى ادٌط ااة أ

و  دىجذ أٌ أُذاف ػغكشَة يف دلك ادٌط ة ا هاش الازٌ َدكاذ أى هاا قاها        ادذًُم هي سػان ا  ٌام،

َؼاقااب ػلُهااا ال اااًىى ُم وادٌشاا ا ادذًُااة وُااٍ جااشامن  ااَ قااىاا التحااالف ُااى اعااتهذاف هتؼوااذ للوااذً 

اعاتوشاس الغاؼىدَة    وهاشد الذوص، ولشقاًا للوباادو وال اُن الات أمؼا  ػلُهاا ا توؼااا ادتحضاشن.         

ولالفها يف قت، واعتهذاف ا طفاد والٌغاك وادذًُم ها ُى ز  جش ة  شؼة دضاف زهل ارشامن الات   

وهغااوغ ا توااغ الااذوص الاازٌ هااا صاد طاااهتاً زصاك ُاازٍ أي شدكبااها أهااام هااشَ دٌالتحااالف الغااؼىهااا صاد 

ارشامن الت ٌَذي  ا جابم اإلًغااًُة والات عتشاك، يف ادغات ب، ال شَاب ػ باة أهاام دكاادف ا تواغ           

الذوص ود اػَ ػي ايب ى  وايبشَاا  ، عتكىى ُزٍ ارشامن عىا ق دولُاة يف الؼاذواى ػلاً ا توؼااا     

 ذود.وال

 

 

 تىصيات المركز:

    ادشكاااض ال ااااًىين للح اااى  والتٌوُاااة َاااذػى مُاااغ هٌظوااااا ا تواااغ اداااذين وادٌظوااااا الذولُاااة

ولظىطًا هٌظواا ا هان ادتحاذن زهل لوا، هغارىلُاما ا لالقُاة واإلًغااًُة  ااٍ هاا َشدكباَ          

 الغؼىدٌ هي جشامن حبق البششَة و اإلًغاًُة مؼا. التحالفطناى 
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  َذػى ا هن ادتحذن وهلظ ا هي زهل ايبفاظ ػلً ها دب ً هي  ؼتها وعشػة الؼو، ػلاً  كوا

 وقف ايبش  ووقف ًضَف الذم الُوين وايبذ هي اسدكا  ارشامن حبق أطفاد وًغاك الُوي.

      وَذػى زهل عشػة زسعاد راى ل ُق دولُة للتح ُق يف ُزٍ ارش اة و نُاا ود اذر هشدكبُهاا

 .لل ضاك الذوص
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 العمر الىىع االسم ك
وىع 

 االوخهاك
 مكان الىاقعت املدَرَت

حارَخ 

 اسخهدافهم

 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش  ششع  قتُ،  37 طف، حموىد علُواى قامذ ريا ش   1

 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش  ششع  قتُ،  35 طف، ػبذاد أمحذ جشاد ريا ش  2

 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش  ششع  قتُ،      36     طف،  علواى أمحذ جشاد ريا ش   3

 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش  ششع  قتُ،  36 طف،  هاُذ ًاطش أمحذ ريا ش  4

 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش  ششع  قتُ،  37 طف،  طاحل ػلٍ شغم ريا ش  5

 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش  ششع  قتُ،  81 ركش  دشكٍ ػبذاد طتن جشال   6

 

 

د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 وىع املىشؤة اسم صاحب املىشؤة ك
وىع 

 الضرر
 مكان الىاقعت املدَرَت

حارَخ 

 اسخهدافهم

دذهن  هزند   أمحذ جشاد ريا ش  1

 كلٍ 
 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش   ششع 

 8138َىلُى  3 وادٌ دؼشش   ششع  ًفى  هضسػة هضسػة هىا ٍ    2

 

 
دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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