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 ملخص:

اىقصففا ادلشر ففز هااففالناز اىْففرسمت ٍففؤ  اٍاففناجلاا ى ي ففير ابففزاريٌ اىفف  ٍز نشففلر  فف اُ           

اى عوجلً ٍْذ بناٍر  ِ احلزب عيي اىََِ، فيٌ  نِ جزمير ااالناز مرفيفر  قفو ّفرسمت       اىاحرىا

 بربزامٌ ٌٕ ابزمير األهىل فقفن هقفا ادلزمفش اىقفرّور ع فزا       اخلط اىعرً اىواصو بت ٍنٍزٍر سبَن 

لٌ إلٍفواري ّفرسمت افواك مفرّوا   ادلاََفر  ادلاصصفر      ابزاريٌ اى  ار نب فَلر   اُ حترىا اىعنهاُ  

إٔفنافرا  اىطف اُ احلفزل ىياحفرىا اى فعوجلً     احملرفظر  اىَََْفر اىف  ٍعاإفر     أه هٌٕ   اىطزقر     

 ٍ زهعر بزارئَ اىوم َر اى  ٍلنز ٍْلر إىل إرٕرب اى عب اىََين هقاو ادلشٍن ٍِ أبْررئ.

 

 

 الىالعت:تفاصيل 

ٍفِ افنرُ    راٍفنَّ  61عيفي   ً ّفش  ٍفر ٍشٍفن   6104ٍوَّفو   62 ادلواففا  ٍِ ٍوً اىثالقفرك اى رعر  األهىل عْن 

ِ ٍنٍْففر احلنٍففن  غففررا   فف اُ حتففرىا اىعففنهاُ    ة خوفففرا ٍفف

  هاى  أجاهتٌ عيي اخلفزه  ٍفِ ٍْفرسذلٌ ننٍْفر احلنٍفنة     

ٍففوً  ة قشففو  لفف  عقشففلٌ برىقصففا ادلشر ففز هادلاعَففن هاىففذً 

  اخلففط اىعففرً ٍففر هٕففٌ بغففررة هم ففَر ااففالنفالٌ  اىثالقففرك

  ففشب    بففت ٍنٍزٍففر سبَففن هٍنٍزٍففر ابزامففٌ قففزب ّقطففر

قشففو ( آخففزٍِ بَْففلٌ أ وففره هّ ففرك   06( هإصففربر  5قاففو  

يجََفففن أُ  ففف اُ اىعفففنهاُ   ىفففَعيِ ىهصفففوذلٌ إىل قفففزإٌ 

ٕففٌ قاففو أمففا   اوَففر ٍ ففاثين أمففناا هأُ إٔنافففٔ ادلعيْففر هادل  

يَفٔ عيَفٔ قفوى  اذلََْفر اىنفاى، ه  افشَو  ىفل         ىاحقَا ٍر معنجل ٍِ ادلنَّت هإرٕرب اى عب اىََين

 .َّر هجزاريٌ احلزب ٍِ ابزاريٌ ضن اإلّ ر ادلآ  ٍز نب 

 

 بمايا أحذ الضحايا جراء المصف
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 إفاداث شهىد عيان ومىكىبيه

عاياً، ٌرروي نُرا    88أحد ألارب انضحاٌا يٍ أْايل اجلراحً امسّ عثدِ حمًد زٌد طاري، عًرِ 

 تعض تفاصٍم اجلرميح تمىنّ:

ؤهنٌ بف أّر مْف    ابزامفٌ ه  صفشر  ٍفوً اىثالقفرك ا صفو ل أقفررل ٍفِ ٍنٍْفر احلنٍفنة هأخفاهر            "

ا صفيوا ل ٍفِ    َفر اّاظزٌٕ ىنِ اىورجعفر مَْ  هأّرٍِ ادلنٍْر هٍاوجلت إىَْر هٍز  اى رعر  اَزنموُ 

 ا وي ههجفن     اخلط اىعرً،  ٕش  إىل ادلأقْرك ٍزهرٌٕ ؤُ اىغررا  قصوالٌ بادل ا وي هاخاهر 

 ."ر قايي هأج رجلٌٕ ٍاوحَرأقررل اىثالق

 

انُرازحني اصصراتني يرط أطفانرّ وزوجترّ أفا َرا        عايراً، أدرد   55ر حسٍ يسجاجً، عًررِ  عثدانُى

 تمىنّ:

خزجْر ٍفِ ٍنٍْفر احلنٍفنة ّفرسمت خوففرا ٍفِ غفررا  اىطف اُ مْف  أّفر هأ وفر  هسهجف  عيفي مرفيفر               

ن( هصوىْر إىل ٍْطقر   ٍفر  ٌ ٍاوجلت إىل ابزامٌ ّرسمت، عْن ّرس  مجَعل 04حتَو ٍر ٍشٍن عيي 

ااالنفْر اىط اُ بغررة  نٍنة ا ّوجفرر ب فنو ٍشر فز إىل اخلفط اىعفرً، مفرُ حلفوار احلرفيفر صفرمب          

قررً، اىصررهخ قافو ٍفر ٍشٍفن عيفي     عزبر هىنٍٔ ٍواجل غذاريَر عيي  ٓمحررٍقوجل هٍوا ِ أخذ  جلراجر ّررٍر

بؤعجوبفر  خزجْفر   ة قشفو اىظلف  مرّ  اى رعر احلرجلٍر ع ز  هٍِ مرُ حلوار احلرفير،( ٍِ اىْرسمت 5 

هسهجف  أصفربالر خطف ة هٕفٌ        أ وفر  اىثالقفر     اّفر ه مو  ٌك، هأصفش  ٌ لٍِ احلرفير هاىْ اُ  يا

هصفرمب احلَفرر قافو ٍفن     قافو  افرريا اىنراجفر اىْررٍفر     ريا اىشفر   وحَف  جثافٔ ٍفن آخفزٍِ      اىعْرٍر، ار

ابزامففٌ،  ٍوجففن أً ٍففار ىيقصففا عيَْففر فففْحِ ّففرسمت ٍففِ ٍنٍْففر احلنٍففنة هٍاففوجلت إىل محففررٓ  

ه قرريالا أٍِ مقوق اإلّ فرُ هأٍفِ ادلْظَفر     ك قٌ ع نزً ه  ر مذىل احلرفير ٍنَّر همل  نِ ٍنرعر اه

 هٍر ٍنى فعرىَر اىقواّت ها  ورقَر  اىنهىَر اى  جتزً ااالناز اىْرسمت.

 

 عاياً، أفا  تمىنّ: 55هً وجٍّ، عًرِ عثداهلل حمًد ع

ٍففوً  ة  لفف   أّففر قَفف  بْقففو اففار جزمففي ٍففِ ضففحرٍر اىغففررة عيففي احلرفيففر إىل ٍ ا ففوي  اى ففر        

اىثالقرك عقب اىغررة ٕزعْفر إىل اخلفط قفزب ّقطفر ٍفرّن ٍنٍزٍفر ابزامفٌ مرّف  احلرفيفر حتافزق همفرُ            

ابزامفٌ  ابزمي ٍصزخوُ بَْلٌ أ وره هّ رك مجَعلٌ ّفرسمت ٍفِ ٍنٍْفر احلنٍفنة هٍافوجلت إىل       

عزبففر   عيففي غذاريَففرواجل نفف ٍاجففزة ادلاواضففن   مففرُ عرريففنا اىل أمففنٌٕ مففرُ ٍففِ بففت اىشففحرٍر  اصففت 

 هاُخز صرمب اىنراجر اىْررٍر.  ٍ حب  اىعزبر  اىذً احلَرر  قاو  ٍن قررً( 

آخفزٍِ  ك ارريا احلرفيفر اهفٔ ّ فٌ افرمل امافزق ج فنٓ مفو  وحفٌ همل ٍفاَنِ أمفن ٍفِ إّقفر ٓ هْٕفر             

بَْلٌ أ وره هّ فرك   ٍوجفن أً    را( جزحي00( قايي ه 5 وحَ  أج رجلٌٕ جلاخو اىشر  ٍر ٍشٍن عيي  

 ذٓ ابزمير قحا اىْرسمت.ٍار ذل
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 إفاداث رسميت:

 اصسؤول األيين يف اصدٌرٌح لائالً: أفا  

اىثالقرك ار نب   اُ حترىا اىعنهاُ جزمير ٍزمشر  فشعن اُ اجا ٍوً  ة قشو  ل 00:11عْن اى رعر 

 فَر   هاافالنفلٌ إىل اخلفط  ب فنو     ادلنَّت عيي  اىزنه  ٍِ ٍنٍْر احلنٍنة هٍِ مث  عقشلٌ  بغررة هم

ٍفِ اىْفرسمت   جزميفر  شفرز إىل اي فير       را اصف  (66   قافو هجفز  ٍفر ٍشٍفن عيفي       راٍشر ز ٍا فشش 

 جزاريٌ احلزب اى  جلأب اىعنهاُ عيي ار نرهبر.

 

 انشٍخ اتراٍْى عٍدروش أحد يشائخ اصُطمح أفا َا تمىنّ:

قفو ّفرسمت أقْفرك ٍفزهرٌٕ   اخلفط إىل ابزامفٌ        ِ   اُ حترىا اىعفنهاُ غفررة اافالنف  مرفيفر      

 ٍِ اىْرسمت بَْلٌ أ وره هّ رك راٍوا ْ 66هقاو هجز  ٍر ٍشٍن عيي 

 

 وتائج الىالعت:

  انضحاٌا اصدٍَني:

 
   

 اإلمجايل

 5 3  6 انمتهى

 06 4 0 3 اجلرحى

 اصُشآخ اصدٍَح:

 
   

 1 5 1 تديري
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 للماوىن اإلوساوي الذولي:وصف االوتهان وفمًا 

 ورصففَو  دلعزفففر  حتقَقففر  ٍففن عففنجل  ٍففِ اقففررب اىشففحرٍر   ادلزمففش اىقففرّور ا يففن عيففي اىواقعففر هأجففزى  

ٍنَّفر هأُ   ُ   اُ اىاحرىا اافالنز مرفيفر  أههجنّر  اىواقعر ه قصٌ احلقَقر عِ احلرفير ادل النفر 

ع نزٍر    يفل ادلْطقفر األٍفز اىفذً ٍ مفن      ه   وجن أً إٔناز  زٍا عرً  ادلنرُ ادل النز عشررة عِ 

دلففنَّت هادلْ ففآ  ادلنَّففر هٕففٌ جففزاريٌ يْففرسمت اأُ ٍففر قرٍفف  بففٔ قففوا  اىاحففرىا ٕففو ااففالناز ٍاعَففن ى 

 هرلفزجل ٍعرقب عيَلر اىقرّوُ اىنه ، هخزقرا ىيَشرجلئ هاىقٌَ اىف  أمجعف  عيَلفر اعاَعفر  ادلاحشفزة.      

الناز األ وره هاىْ رك هادلنَّت ٍر ٕو إ  جزمير ب عر  شرز اااَزار اى عوجلٍر هحترىولر   قاو هاا

هٍ فَن اعاَفن اىفنه  اىفذً ٍفر ساه      أى ز نشفلر أٍفرً ٍفز   ٍ اىاحرىا اى عوجلًإىل ابزاريٌ اى   ٍر ساه 

صرٍارا إساك ٕذٓ ابزاريٌ اى  ٍْنى ذلر جشت اإلّ رَّر هاىف  اا فنو   ادل فاقشو اىقزٍفب عقشفر أٍفرً       

ن اىنه  هجلفرعٔ عِ احلقوق هاحلزٍر  بو اانوُ ٕفذٓ ابفزاريٌ افوابا جلهىَفر   اىعفنهاُ       نر ا اعاَ

 عيي اعاَعر  هاىنهه.

 

 تىصياث المركس:

    ادلزمفففش اىقفففرّور ىيحقفففوق هاىاََْفففر ٍفففنعو مجَفففن ٍْظَفففر  اعاَفففن ادلفففنر هادلْظَفففر  اىنهىَفففر

هخصوصرا ٍْظَر  األٍفٌ ادلاحفنة إىل حتَفو ٍ فاوىَرهتر األخالقَفر هاإلّ فرَّر جتفرٓ ٍفر ٍز نشفٔ          

 اى عوجلً ٍِ جزاريٌ قحا اىش زٍر ه اإلّ رَّر مجعر. اىاحرىا  اُ 

 األٍِ إىل احلورظ عيي ٍر  شقي ٍِ هعالر هازعر اىعَو عيفي   مَر ٍنعو األٌٍ ادلاحنة هرليس

 هقا احلزب ههقا ّشٍا اىنً اىََين هاحلن ٍِ ار نرب ابزاريٌ قحا أ وره هّ رك اىََِ.

      هٍنعو إىل ازعر إراره برُ حتقَا جلهىَر ىياحقَا   ٕذٓ ابزميفر هغ ٕفر ه قفنر ٍز نشَلفر

 ىيقشرك اىنه .
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 (1يهحك رلى )

 وتٍاَاخ انضحاٌا انمتهى يٍ اصدٍَني وصىر نثعضهى أمساء

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 يكاٌ انىالعح اصدٌرٌح

تارٌخ 

 استهدافهى

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو 04  وو عيٌ هٕشرُ م ِ  ررً 1

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو 04  وو ٍزاجل عيٌ سٍن  ررً 5

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو 11  مز عرٍز زلَن عيٌ جيَوجل 8

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو   مز ٍلنً ّرصز عشناهلل مشرر 4

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو 62  مز  عَب ٍْصور عيٌ ميَصٌ 5

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو 11  مز اعَن أمحن عيٌ ٍشجرجٌ 6

7 
ّ ٌَ ايٌَ ٍور  ارريا 

 اىشر (
 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو 61  مز

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو   رللوه اذلوٍر 8

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ قاَو   رللوه اذلوٍر 9

 صىر تعض انضحاٌا يٍ انمتهى اصدٍَني
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 (5يهحك رلى )

 أمساء وتٍاَاخ انضحاٌا اجلرحى يٍ اصدٍَني وصىر نثعضهى

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 يكاٌ انىالعح اصدٌرٌح

تارٌخ 

 استهدافهى

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 6  وو زلَن عشناىْور م ت ادلشجرمٌ 1

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزحير 1  وير ٍشجرجٌاي شَو عشناىْور م ت   5

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 2  وو م ت عشناىْور م ت  ٍشجرجٌ 8

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 64  مز عشناىْور م ت زلَن ٍشجرجٌ 4

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 34  مز عرجله ابزإٌَ زلَن ٍشجرجٌ 5

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 34  مز عشناهلل م ت زلَن ٍشجرجٌ 6

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 61  مز فَصو م ت زلَن ٍشجرجٌ 7

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 11  مز أمحن زلَن سٍن  ررً 8

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 31  مز عشَن بز ٌم ت ارمل  9

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزٍح 11  مز عشناهلل هٕشرُ م ت  ررً 11

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ جزحير 61 أّثي ب زى ابزإٌَ امحن ارر 11

 6104ٍوَّو  62 اىعرًاىطزٍا  ابزامٌ جزٍح 01  مز ضَا ابزإٌَ  ر  15

 صىر تعض انضحاٌا يٍ اجلرحى اصدٍَني
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 اصُشآخ اصدٍَح اصديرج واصتضررجأمساء وتٍاَاخ 

 انعد  َىع اصُشؤج اسى صاحة اصُشؤج و
َىع 

 انضرر
 اصدٌرٌح

يكاٌ 

 انىالعح

تارٌخ 

 استهدافهى

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ  نٍ  0 مرفير ّ ٌَ ايٌَ ٍور 1

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ  نٍ  0 جلراجر ّررٍر رللوه اذلوٍر 5

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ  نٍ  0 جلراجر ّررٍر رللوه اذلوٍر 8

 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ  نٍ  0 محرر اعَن أمحن عيٌ ٍشجرجٌ 4

عزبر زلَيفر   عيٌ ٍشجرجٌاعَن أمحن  5

 ٍواجل غذاريَر  

  نٍ  0
 6104ٍوَّو  62 اىطزٍا اىعرً ابزامٌ

 صىر نثعض اصُشآخ اصدٍَح اصديرج واصتضررج جراء انمصف 

  
  

  
  

 صُعرررراء –انًٍررررٍ  - اصركس انماَىين نهحمىق وانتًٍُح صا ر عٍ/
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