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 هلخص:

يبازت وؤحكاو انماَىٌ اندسو  انَؽدا    مبرانفة  تؽتًط انؽعىزَة وحتانفها زومنا ذىف ؤو وجم

وانمدداَىٌ انددسو  انعدداو ا اضتكدداا جددطاإلى اةددطا وان ددازمل ايًاوُددة  ددك ا ددسَُ  و ددا ذ  ا ؼددط       

ا طفال وانُؽاء وانشُىخ ذالل وسواهنا غري انماَى  وهدً اندًٍُ اندصٌ    يٍ ا سَُة انيت يعظى ؤفطازْا 

و وحد  تداضَد كتا دة ْدصا انتمطَدط حُد        6105يداضغ   66  ا تداضَد يُص ؤكثط يدٍ الدالس ؼدُىا     شطوت 

و  شدٍ غداضمل   6102َىَُدى   3َدىو ا حدس   نُدم  ؤلسيت طاإلطمل حط ُة نهتحانف انؽعىزٌ ا انؽداوة انىاحدسمل   

( فدطزاً ؤغهبدهى   03جىَة اؼتهسفت هبا يزنالً شعبُاً تمطُّ ؤؼدطمل   وهدٍ جداض اج ح داض انبدانم لىايهدا        

حمافظددة  –يسَطَددة  ددالى  –ُعداً  ساذهددّ وَمدد  يزنقددى مبُطمدة انعشددة   طفددال ذددالل وجددىزْى  يدٍ ا  

 .  صعسمل

 

 

 الىالعت:فاصيل ت

و ؤؼددمطت طدداإلطمل حط ُددة نتحددانف انعددسواٌ  6102َىَُددى  3َددىو ا حددس ا ىافددك نُددم وُددس انؽدداوة انىاحددسمل 

يسَطَدة  دالى    –انؽعىزٌ  غاضمل جىَة لُبهة فتاكة وهً يزنل وهٍ جاض اج ح اض انكاإلٍ مبُطمة انعشدة  

–     ْ يددٍ ( شرصدداً ؤغهبددهى 03  ىحمافظددة صددعسملل ذددالل تىاجددسِ يدد  كافددة ؤفددطاز واإلهتددّ انبددانم وددسز

( يدٍ  01  شدعة ضا  ظدحُتها   ل وؤؼفط  وٍ ولدى  زدعضمل   ا زنل وهً ضئوؼهىطفالل زيط  انمُبهة ا 

مهدى ا انعدُب  كُدف    ( ؤطفال اغتانت انغاضمل انىحشُة  طاءمل طفىنتهى وح2ؤفطاز ا ؼطمل ا سَُة  ُُهى  

( يُهى وؤحانتها بىل ؤشالء يتُداالطمل  د  ضكداو يزنقدىل ويعهدى ايدطؤت  ؤو       4وانسَهى و عثط  ؤجؽاز  

ؤا ا ؼدطمل ا ُدّ   آذطٍَ يٍ ا ؼدطمل ْدى   ( 3ا طفال وا طؤمل ا ذطي ظوجة ا  ٍ ا كرب  انعاإلهةل وجط   

 ت اوظ ض ُعها ا ول.تاج انيت مل  ا كرب حيىي وهٍ جاض اج وطفهتّ انطظُعة وافُّ وهٍ جاض

تحهُمددّ ا كثددف ا ؤجددىاء انتددا   نددّ  نه طديددة ا طووددة اؼددتًط انطددرياٌ اةددط    انعددسواٌ  ومددا اضتكدداا

ا ُطمددة ويُدد  حمدداوال  ا ْددا  اةثُثددة نهىصددىل اىل ا ددزنل ا ؽددتهسف وبَمدداش ؤضوا  وددسز يددٍ ظددحاَا  

وتعطظهى نهزنَف يٍ انصا ا  انيت اةمتها شظاَا انمُبهدة   ا ؼطمل انصٍَ فاضلىا اةُامل َتُ ة انتحهُك

 ايىَة  إجؽازْىل اؼتغطق انتحهُك يُص ولت اضتكاا ايطدية ح  طهى  انصبا .  
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 وًاجيي هي األسرةإفاداث شهىد عياى 

قاتلٌرباٍ   ،عاهاً ، األتي األكرب  هربي العاةلربح اوٌةىتربح     99ٌثلغ هي العور  –حيىي علً جار اهلل حجار 

  -وحتدث لٌا قاةالً :

يزننُا زيطتّ كهُاً وهً ضئوؼُا و عدط  وهً "كُا َاإلً  ا يزننُا وف إمل مل اشعط اال  سوٌ انغاضمل ايىَة 

وظوجديت ضشدّ وهدٍ ْدازٌ انغدطاظٌل كُدا َداإلً          ؤَدا يُا ؤذصتّ يعها ولصفتّ اىل اخلاضج ي  ضكاو ا دزنل  

 06يت فُها وسز يٍ ؤذىا  ؤحانتهى اىل ؤشالء وْى زَُدا وهدٍ    ةحسي انغطفل ولعت انمُبهة  انغطفة ان

 دالٍ  ل مت انعثدىض وهدُهى ؤشدالء ا انُدىو انثدا      ؼدُىا ل   2ؼُىا ل وفتحٍ وهدٍ    01واياًل وزس وهٍ 

(  ددُعهى ا وًددط 2( يُددهى ؤذددىا  ال  01انعاإلهددة كدداَىا ا غددطف ا ددزنل لعددت انغدداضمل وهددً حُددامل     

وايدًال ظوجديت ضشدّ وهدٍ ْدازٌل وؤصدبت ؤَدا وؤ  وؤذديت          35اٌ يؽداوس  انطفىنة وؤيدٍ ؼدهّ وهدٍ فطحد    

انطظُعة وافُة ا ض ُعها ا ول وٍْ ا ٌ حتت ا طالبة انطبُة ا طكعمل ا ا ؽتشفً ايًهدىضٌ خلطدىضمل   

انصا ةل انغاضمل انىحشُة لس لصفتين اىل ذاضج ا زنل ووُدسيا شدعط   اضتطدايٍ  د  يعضوتُدا ا داوضمل       

انتا عددة نتحددانف  (F16 ظنددت  ددىوٍُل فؽددًعت حتهُمدداً يكثفدداً نطدداإلطا  االؼددتطال  و    يدداكُددت  زننُددال 

انعسواٌ انؽعىزٌ ا ا جىاءل يُعت  تحهُمها وصىل وسز يٍ ا ْا  نَماش  عط ؤفطاز ا ؼدطمل اندصٍَ   

ى وكاٌ كاَىا َزنفىٌ يٍ بصا اهتى يُهى وانسيت وؤذىايت  ازوّ وَؽطي انصٍَ كُت ؤمس  َساء اؼتغاالته

و اَماشْى كى  جطحياًل اتدً انُُدا  عدس َصدف ؼداوة تمطَبداً       ؤولعها وهٍ يا اً مل اؼتط  فعم شٍء قى 

ا ظاندىا وهدً   يد ( يٍ اؼطيت اندصٍَ كداَىا َزنفدىٌ و   4ا ٍ وًٍ وبساج حمًس جاض اج ومحهُا ؤَا وؤ  و 

كددّ واؼددعافُا اىل ا ؽتشددفً  لُددس اةُددامل فددىق ؼددُاضتّ وحدداول اؼددعافُا ونكددٍ انطددرياٌ اةددط  يُدد  حتط  

(  ؤشددرام يددٍ وداإلهيت يتددإالطٍَ  انصددا ا  انبانغددة جدطاء انغدداضا  اندديت ؼددببت قددى   3 اةُددامل فداضق  ف

ؤياكُا ح  انؽاوة انؽا عة صباحاً ل حُُها شْا انطرياٌ اةط  يدٍ   مُُا ا ل ا ى ىل بَعَف ؤزي 

 تشفً".ا جىاء وؤتً ا ُمصوٌ وا ْا  ومت اؼعافُا اىل ا ؽ

 

عاهاً ، قرٌة لألسرج اوٌةىتح جاء يف صثاح الٍىم  55الثالغ هي العور  –حيىي حمود أمحد حجار 

التايل جراء إعاقح الطرياى احلريب لتحالف العدواى السعىدي حماولتَ ُربى وأرربرٌي  تالىصربى     

، قاتلٌرباٍ  اىل هزن  األسرج اوٌةىتح إلًقاذ حٍاج تعض أفرادُا اوصربات  واًتشربا  ج ربج اليربحاٌا    

 وقا  لٌا:

"َبعس يزنل ا ٍ وًٍ   وهٍ جاض اج ح اضل حنى كُهى يتط وٍ يزننُدال وذدالل ياكُدت ا فُداء يزننُدا      

مسعت حتهُك انطدرياٌ اةدط  نتحدانف انعدسواٌ انؽدعىزٌ ا ا جدىاء ضفعدت  صدطٌ اىل يصدسض صدى            

مث غدازض  مث ؤتدت تهدل انطداإلطت      زلُمدة   05انتحهُك فطؤَت حنى طاإلطت  حط ُة ا ا جىاء حهمت  سمل 

يٍ جهة انشًال ولايت احدساٍْ  شدٍ غداضمل جىَدة مسعدت صدى  صدفريْا وزوٌ ولىوهدا مبدزنل وًدٍ            
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حندى ا دزنل ا ؽدتهسفل وداوز      ؤشْدا وهٍ جاض اج ح اضل كاٌ ايى خيُى وهُدّ وتًدة انهُدم حاوندت ؤٌ     

 طالبددة تهددت ا ا جددىاء حدد  طهددى   انطددرياٌ حتهُمددّ ونكددٍ ْددصِ ا ددطمل ؤتددت يعددّ طدداإلطا  االؼددتطال  وا 

انؽدداوة انؽددا عة   ووُددسانصددبا  ويُعددت ؤٌ جهددىز نُددا وناْددا  يددٍ انىصددىل اىل ا ددزنل ا ؽددتهسفل       

صددباحاًل شْبددت ؤَددا واحددس جرياَُددا اىل ا ددزنل ووُددس وصددىنُا فىج،ددت  ايطديددة ا هىنددةل ا ددزنل ؤصددب    

يدٍ  كاَىا وانم     ؤَماض ا دزنل ؤغهبدهى    ( جث  يعطج   سياإلهى6اطالالً يٍ انطكاو وثطَا وهً  

انعدحاَا  د  انطكداو ومل  دس      دالٍ  طفال  عثطهتى انغاضمل    انطكاو ل مث واصدهُا جهدىز  ثُدا ودٍ     ا 

( ؤشددرام 01ؼدىي ؤشدالء صدغريمل غدري يعطوفدةل ذهفددت انغداضمل انىحشدُة جطديدة  شدعة ضا  ظدحُتها            

 ٍ ؤ ُاإلّل يزنقى ؤصب  ؤالطاً  عس و ".( ؤطفال وايطؤت  وجط  ؤا ا ؼطمل واالُ  ي2 

 

 عاهاً ، أحد أقارب األسرج اوٌةىتح قاتلٌاٍ وقا  لٌا:  53 –جماُد أمحد حمود حجار 
"كُت ا صُعاء ووُسيا وهًت  ايطدية انبشعة انيت ذهفتدها غداضمل جىَدة شدُها طدرياٌ حتدانف انعدسواٌ        

انؽددعىزٌ وهددً يددزنل وًددٍ   وهددٍ جدداض اج ح دداضل شْبددت اىل يسَُددة صددعسمل نتفمددس يددا حصددم ووُددس       

  وصى  ا ؽتشفً ايًهىضٌ انصٌ اؼتمبم الالالة جطحً يٍ ا ؼطمل ْى ا حال متاالههى نهشفاء انُاج

يددٍ ( فددطزاً ؤغهبددهى 03يددٍ ا ؼددطمل اندديت ؤ دداز  يعظددى ؤفطازْددا انغدداضمل انىحشددُة وانبددانم لددىاو ا ؼددطمل   

ا طفالل ؤا ا ؼطمل ؤصُا بىل جاَا جطاحّ  انة َفؽدُة ووصدبُة تدعزاز ؼدىءاً َىيداً  عدس َدىو جدطاء         

 ".انعسواٌ وهً انًٍُ ايطدية انيت حهت  ّ و إفطاز ؤؼطتّ وْصِ ايطاإلى تتكطض َىياً  عس َىو يُص  سء

 

 

 ًتائج الىالعت:

 اليحاٌا اودًٍ :

 
   

 اإلمجايل

 01  6 2 القتلى

 3 6  0 اجلرحى

 اوٌشآخ اودًٍح:

 
  

  9 تدهري

 9  تيرر
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 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

ا ُطمدة انديت مت اؼدتهسافها ووجدسَا     حتمُمدا  يُساَُدة  عطفدة     ا طكع انماَى  اطه  وهً انىالعة وؤجطي

( 03يسَُة وؤٌ ا كاٌ ا ؽتهسف وباضمل وٍ يزنل يسَُاً كاٌ تمطُّ واإلهة يسَُدة يكىَدة يدٍ     ٌ ا ُطمة ؤ

فطزًا ؤغهبهى ؤطفالل وال تىجدس ؤٌ ؤْدساف وؽدكطَة ا تهدل ا ُطمدة ا يدط اندصٌ َاكدس ؤٌ يدا لايدت  دّ            

َعالا وهُها انماَىٌ انسو ل اؼتهساف يتعًس نهًسَُ  وا ُشأ  ا سَُة وٍْ جطاإلى  لىا  انتحانف ْى

اؼتًطاض انؽدعىزَة وحتانفهدا ا    وزطزوذطلاً نهًبازت وانمُى انيت ؤ عت وهُها ا تًعا  ا تحعطمل. 

ا ظال يددديددة  شددعة تعدداف بىل ايددطاإلى اندديت  لتددم واؼددتهساف ا طفددال وانُؽدداء وا ددسَُ  يددا ْددى بال جط 

ويؽدً  ا تًد  اندسو  اندصٌ يدا ظال صدايتًا بظاء ْدصِ ايدطاإلى         ؤي طتكبها ؤياو يدط َ انتحانف انؽعىزٌ

انديت َُددسي قددا جدب  انَؽدداَُة واندديت ؼتشددكم ا ا ؽدتمبم انمطَددا ومبددة ؤيداو تكدداتف ا تًدد  انددسو      

 انعسواٌ وهً ا تًعا  وانسول.وزفاوّ وٍ اةمىق واةطَا   م ؼتكىٌ ْصِ ايطاإلى ؼىا ك زونُة ا 

 

 تىصياث الوركز:

    ا طكدددع انمددداَى  نهحمدددىق وانتًُُدددة َدددسوى  ُددد  يُظًدددا  ا تًددد  ا دددس  وا ُظًدددا  انسونُدددة

وذصىصًا يُظًا  ا يدى ا تحدسمل بىل حتًدم يؽد،ىنُاهتا ا ذاللُدة وانَؽداَُة  داِ يدا َطتكبدّ          

 انؽعىزٌ يٍ جطاإلى  ك انبشطَة و انَؽاَُة  عا. انتحانفطرياٌ 

   ًكًا َسوى ا يى ا تحسمل وزهػ ا يٍ بىل اةفاظ وهً يا تبمً يٍ مسعتها وؼطوة انعًم وهد

 ولف اةطا وولف َعَف انسو انًُين واةس يٍ اضتكاا ايطاإلى  ك ؤطفال وَؽاء انًٍُ.

 ا ْصِ ايطديدة وغريْدا وتمدسر يطتكبُهدا      وَسوى بىل ؼطوة بضؼال ياٌ حتمُك زونُة نهتحمُك

 نهمعاء انسو .
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االسربربربربربربربربربن م
ًىع 

 االًتهاك

اوٌطقح/ 

 اودٌرٌح

هةاى 

 الىاقعح

تارٌخ 

 الىاقعح

 6102َىَُى  3 انعشّ  الى لتُهّ 35 اَثً  ؼهّ وٍ فطحاٌ يؽاوس   9

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى  لتُهّ 01 اَثً  ضشّ وهٍ ْازٌ انغطاظٌ   2

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى  لتُهّ  05 طفهّ  ازوّ وهٍ جاض اج ح اض   5

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى لتُهّ  04 طفهّ َؽطي وهٍ جاض اج ح اض   4

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى لتُهّ 03 طفهّ  تمىي وهٍ جاض اج ح اض   5

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى  لتُهّ 06 طفهّ زَُا وهٍ جاض اج ح اض   6

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى لتُم 01 طفم حمًس وهٍ جاض اج ح اض   7

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى لتُهّ 2 طفم فتحٍ وهٍ جاض اج ح اض   8

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى لتُهّ  4 طفم ضشُس وهٍ جاض اج ح اض    9

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى لتُهّ 3 طفهّ ذىامت وهٍ جاض اج ح اض  93

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االسربربربربربربربربربن م
ًىع 

 االًتهاك

اوٌطقح/ 

 اودٌرٌح

هةاى 

 الىاقعح

تارٌخ 

 الىاقعح

 6102َىَُى  3 انعشّ  الى جطَ  41 شكط   وهٍ جاض اج حمًس ح اض  9

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى  جطَ  01 شكط  حيىي وهٍ جاض اج ح اض   2

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى  جطحيّ  واو طفهّ وافُّ وهٍ جاض اج ح اض   5

 

د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 اسن صاحة اوٌشؤج م
ًىع 

 اوٌشؤج

ًىع 

 اليرر

اوٌطقح/ 

 اودٌرٌح

هةاى 

 الىاقعح

تارٌخ 

 الىاقعح

 6102َىَُى  3 انعشّ  الى تسيري كهٍ يزنل وهٍ جاض اج حمًس ح اض    9

 6102َىَُى  3 انعشّ   الى تعطض يعضوة وهٍ جاض اج حمًس ح اض   2

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