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 ملخص:

ظنحسرب    8من  اةٍند انحةو ٍنوس بلعنحر بدلوب نق        33:11بطلق مسزصقد بلسحةلف بلعؼودً يف بلعةػد 

 7بلكةئنند يف يَلنو    ملم ػلني مانة   بلححنس ب ونس فمسب  نو      381س أزجغ قربئف مد ؼَد م  ػَةز 8138

من  ػنةملٌ بدلانة   جَنن م      ةً( منديَ 38مبدٍسٍد بحلةيل زلة ظند بحلدٍندخأ أظناس بل عنف ػن   نسو        

ػةملسٌن فزدمًن معجد فماؼم ٍسحغ بدلاة   فإحلةق أضسبز  عَربد جةدلاة   أفقار ػ  بلؼربن  يربنة     

 .زدمًن مولدبذ ي سجةء زةجؼد للرباة  
 

 الىالعت:تفاصيل 

لسحننةلف قننةس مسزصقنند بس 8138ظننحسرب   8اةٍنند اننحةو ٍننوس بلعننحر بدلوب ننق   33:11ػننند بلعننةػد بلننن 

ملننم مننوززس ػلنني ماننة   بلححننس ب وننس     381بلعننؼودً ج نن  قعننف منند ؼٌ جنن زجغ قننربئف منن  ػَننةز     

اند ب ف  مولندبذ ي سجنةء    مدٍسٍد بحلنةيل زلة ظند بحلدٍندخأ بظنس د ر بل رٍ     7فمسب  و بلكةئند جكَلو 

بدلاننة   فبل رٍانند بلةةيَنند بظننس د ر اننوبمغ بلئنناأل فبل ننربئف ب جننًنخ بظننس د ر معننجد فماؼننم منن   

( 38مسب ق بدلاة   أثنةء جسفج بلؼربةأل  دبء بلعناخ فزننةفأل ف حند بلئندبء لَعناس بل عنف ػن   نسو          

د فبدلاؼننم فأحلننق أضننسبز  عننَربد  ( ػننةماذ فزنندمًن يلننٌ دلولنندبذ بلك سجننةء فبدلعننج  8ػننةماً فجَننن م  

 .جعوبمغ بلئاألأ شلة أدى إ  زوقف بلؼرب  يف بدلاة   بخلةص جةل ربح

 

 شهىد عيان

عاياً، عايم مبطاحٍ انبحرر امحررر يبريش ايرظايا يرٍ       44عهي حسٍ خري اهلل، يبهغ يٍ انعًر 

 انقصف قااهُاِ وحتدث إنيُا قائالً:

ذىحنة يف بلعحةو بلحةيس يةلؼةدخ للؼرب  يف ماة   بلححنس ب ونس م ةجن  أ نس أ عن  ػلَنو  عنث        

منن  اننحةو بلعننحر   33:11يربَنند أيَننةض بل ربننح بلننت أقننوس جساسٍئ ننة يف اننوبمغ بلئنناأل فيف بلعننةػد بلننن     

  زاة  ية جعربةع بياجةز ػنَف جس نة فضل  معةجٌن جةلرػس يسا د مة  ع   و دية ب دجنند زسزانغ من   

أطل  ننة مسزصقنند  مكننةم مولنندبذ بدلاننة   ف ننةىدية دمننةزبً يف اس نند بدلولنندبذ يننةزة ػنن  قرٍانند مد ؼَنند       

جعة   بحلدٍدخ مث أػ ح ة جدقةئق قرٍاد مد ؼَند أجنسى   بلسحةلف بلعؼودً بدلسوب دٍ  جةجل د بجلنوجَد 

ة ذىث إ  بدلاؼنم  فقؼر جعوبمغ بلئاأل أفقاسو ػ  بلؼرب  جس نة ضل  بلؼربةأل جةجتةه بدلعجد فجؼضةً من

لسنةفأل بلئدبء فمجَؼ نة ز نغ  نوبز بدلانة   أينة يننر ضنرب  بلؼربنةأل بلنرٍ  ذىحنوب  دبء اناخ بلظ نس يف             
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( 4بدلعجد فمة  ؼسية إال جةل ربئف زن ربس ػلَنة إ دبىة أاةجر بدلعنجد دمسزنو ػلَننة فأانحر أينة منغ        

عنجد فػنندمة  نةىد أ ند منو اٌ      ػربةأل جإاةجةذ سلسلاد يننة جوػَننة فجس ننة منة لٌن نسب ننة من  بدل      

 بدلاة   قةس جس ئَ   ة لد ي   بدلو اٌن فأظؼانة ػلَ ة إ  بدلعس اي.

 

عايرًا، يوفرف مبطراحٍ انبحرر امحررر افسرجنىدفت  ر  يرٍ          34عبداهلل راجر  ااانرد ، عًررِ    

 انقصف قااهُاِ وقال نُا:

بلؼربننةأل بل ننرٍاسةم ب ف   بدلاننة   أثنننةء ذزفخ بلؼربنن  فزوب نند ػ ننسبذ    فقننغ بل عننف بدلنند ؼٌ ػلنني   

َاد أزػحر بلؼربةأل فبدلو اٌن فجس وب ذ فاوبمغ بلئاأل للرباة   يةير ػنفبلةةيَد بلت بظس د ر مولدب

جسفج بلؼربةأل فبدلو اٌن مسزصقد بلسحةلف بلعؼودً  يتم  أػربةذلم جةجتةه بدلعجد فبدلاؼم فػند م ةىد

( 38جد فبدلاؼم لَعاس بل عف ػ  إانةجد   ج ك  مجةػٌ قةس جإطاق قرٍاسةم مد ؼَد بظس د ر بدلع

( ػةملسةمأ ػند م ةىدخ بجلس ي ٍعسئَةوم بجت ر ضلنو  ة لند جةاند جن ن  بدلنو اٌن      8ػةماً جَن م  

فأظؼاس م ػلي مسن ة إ  معس اَةذ بحلدٍدخ فب م  مبدٍند بحلدٍدخ جؼضنةً منن م يةينر  سب نو جةلئند      

ن نن خ مديَنندأ فبدل متةمننةً فمسب  ننو فزوقاننو ػنن  بلؼربنن يربننة زعننحث بل عننف يف زنندمًن ىةئنن  يننةأل بدلاننة    

فبل عف أدى إ  زعسٍح بلؼربةأل م  أػربنةذلم جةدلانة   فىنٌ معندز قنوضم بلضنسفزً للؼنَة فبحلَنةخ         

 فلؼةئاضم.

 

 وتائج الىالعت:

  انضحايا افدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 18 16 2  اارح 

 افُيآث افدَيت:

 
    

  1 3 1 تديري
 3    تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

م  بدلحةدئ ب ظةظَد لل ةيوم بلدفيل بإليعةين بلسربََص جنٌن ب ػَنةم بدلديَند فبدلوبقنغ بلؼعنكسٍد ف ظنس أً       

ب ػَةم بدلديَد بلت ال انىن ػنن ة    ىجوس ػلي أػَةم مديَد ال اىن ػن ة حلَةخ بلعكةم بدلديٌَن فم  ىره

حلَننةخ بلعننكةم ماننة   بل ربننح أف اننوبمغ بلئنناأل بلننت ز ننك  معنندزبً  َوٍننةً ُال  بلعننكةم بدلننديٌَن          

 فإمدبدىم  ة ةضم م  بل ربح فٍ ك  بيس ةك ىرب بحلظس  سميد  ست.

دخ قنربئف مد ؼَند   فم  جاأل بطاع بدلسيص بل ةيوين ػلي فبقؼد بظس دب  مسزصقد بلسحةلف بلعنؼودً جؼن  

مانة   بلححنس ب ونس لل ربنح فمسب  نو ينةم يف فضنح بلنن ةز فأثننةء قَنةس             سيد ملم ػلي 381م  ػَةز 

بدلاة   جؼربلو فز دمي جدمةزو يف إمدبد بلعكةم جةلئربء ب ظةظٌ حلَةضم "منةدخ بل ربنح" فينةم بذلجنوس     

( ػنةماً فػةملند فزندمًن    38 ي ضلو  قد فقغ أثنةء ذزفخ زوب د بلؼربةأل فبدلو اٌن فمة أظاس ػنو م   س

يننةأل جؼننا مسب ننق بدلاننة   فزضننسز اننوبمغ بلئنناأل فزوقاننو ػنن  بلؼربنن أ  ننإم ىننرب بذلجننوس يننةم مسؼربنندبً  

فحت ق بدلسيص بل ةيوين م  بلاحَؼد بدلديَد للربن  خ بدلعنس د د فػربةذلنة ب جسٍنةء فال ٍو ند أً مؼعنكسبذ      

سنةيل  نإم أزينةم قَنةس  سميند بحلنست قند زنوب سذ ف نث           د معلحٌن ال جةدلعننغ فال مبحَانو فجةل  أف زوب

مؼو أػربةأل بحملةظنحد ػن  بدلعننيفلٌن ػن  ىنره باليسن ةيةذ بجلعنَربد لل نةيوم بلندفيل بإليعنةين فز ندمي م            

 للربحةيربد بلدفلَد فػدس إ اضم م  بلؼ ةت.

 تىصياث المركز:

    بدلسينننص بل نننةيوين للح نننوق فبلسنربَننند ٍننندػو مجَنننغ منظربنننةذ بدسربنننغ بدلننندين فبدلنظربنننةذ بلدفلَننند

فجعواًة منظربةذ ب منم بدلسحندخ إ  حتربن  معناولَةضة ب جاقَند فبإليعنةيَد جتنةه منة ٍسزكحنو          

 بلعؼودً م   سبئم  ق بلح سٍد ف بإليعةيَد مجؼة. بلسحةلفطًنبم 

 ب م  إ  بحلاةظ ػلي مة زح ي م  مسؼس ة فظسػد بلؼرب  ػلني   يربة ٍدػو ب مم بدلسحدخ فرللط

 فقف بحلست ففقف يصٍف بلدس بلَربين فبحلد م  بززكةت بجلسبئم  ق أطاةأل فيعةء بلَرب .

      فٍدػو إ  ظسػد إزظةأل جلةم حت َق دفلَد للسح َق يف ىره بجلسميند فاًنىنة فز ندمي مسزكحَ نة

 لل ضةء بلدفيل.
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 (1يهحق رقى )

 واياَاث انضحايا اارح  يٍ افدَيني  يمساء

 انعًر انُوع االسى و
َوع 

 االَجنىاك
 يكاٌ انواقعت افديريت

تاريخ 

 اسجنىدافىى

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 88 ذيس ػلٌ ػلٌ دزٍ  1

 8138ظحسرب   8 بلححس ب وسماة    بحلةيل  سٍح 11 ذيس مجةأل ػلٌ ب  سس 2

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 41 ذيس ػلٌ  ع  جًن بهلل 3

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 88 ذيس أجو جكس زلربد دزٍ  4

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 84 ذيس صلَث اةمن زلربد زب د 5

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 87 ذيس ظؼد  ةجس موظي 6

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 82 ذيس ػحدبلوىةت زلربد ػصً 7

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 13 ذيس ػلٌ زجوع  ةجح 8

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سحيد 18 أيةي وع ظةمل  ع  ػربسجز 9

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سحيد 12 أيةي مجؼد ػلٌ بجسبىَم 14

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 18 ذيس ػحدبدلة د ىحو 11

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 82 ذيس ػلٌ ىحو ىحو 12

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 11 ذيس  سٍف ػلٌ ػلٌ 13

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 39 ذيس بحلسبشً ذمؼة 14

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 83 ذيس زب د  وقٌ 15

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 81 ذيس ػحده  ةزع بلواةيب 16

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل  سٍح 84 ذيس زلربد ػحدبهلل  ع  17

 8138ظحسرب   8 ب وسماة   بلححس  بحلةيل  سٍح 81 ذيس يةاس بلحواسسً 18
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 (3افهحق رقى )

 افُيآث افدَيت افديرة وافجنضررةيمساء واياَاث 

 انعدد َوع افُيأة اسى باحش افُيأة و
َوع 

 انضرر
 يكاٌ انواقعت افديريت

تاريخ 

 اسجنىدافىى

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل زضسز 1 اوبمغ ااأل ب وسماة   بلححس  1

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل زدمًن 3 معجد معجد بدلاة   2

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل زدمًن 3 ماؼم ماؼم زةجغ للرباة   3

 8138ظحسرب   8 ماة   بلححس ب وس بحلةيل زدمًن 1 مولد ي سجةء مولدبذ ي سجةء بدلاة   4
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