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 يمذية:

وليػد  يػف أ ػػرز ، و غيػه  يػيهد  لفنػه وف رز يظػهرر أيػد أ ػ ،ولفع ػ  لفػدليت  ولفتعػد  لتػا لفيرتػهل لفعهيػ ظػهرر  لفلتتػهف لني ػ   تشػل 
 تػهر    هفتويػعبرػذ  لفظػهرر   ولتيػيل، 1994فػ  لفعػهـ  لفلتيػطي ي  لفوط يػ  تأييس لفيتط  ي ذلفيجتيع لفلتيطي    تولجهلفيشلالل لفت  

بعػػض لشػػلهفمه تيهيػػه   يةػػعل فيتريػػرلل ل يػػر ، ييػػ  ليتلػػلو ،   لفيػػ ولل لفيهةػػي  يػػف ليػػر لفيػػتط لتػػا يػػد أيػػر  تػػهر   ولال ييػػهر
 ف  لفظمور. ل أشلهؿ يعي  ليتير  ي يه ير ، ير  أ فتعهود لفظمور

فػػ  لتػػا  طػػهؽ وليػػع لهيػػتيدلـ لنيػػتي  لف هرتػػ   لفيظػػهررل ييػػرل بعػػض  ،غػػز  قطػػهعيرلػػ  ييػػهس يػػيطرتمه لتػػا بعػػد أف فرةػػل و 
وتتيػػد ديػػهرل  ل يػػرل   مػػه  يػػف لفيػػلهف لػف ي ػػهزفمـ ل  ألػػدلدتمّجػػر وفػه  و لفيػػهالل وقػػوع لػػدد يػػف لفشػجهرلل لفعهلتيػػ ، لفتػػ  له ػػل تتيػػ   فػ  

 للتيػػذو  رػػذل. لػػهلالتمـ لفييتػػد ي ػػهزؿ لػػريرلؽ ي ػػهزؿ لفيتميػػيف بهفنتػػ  و  تيػػد  فػػ  يػػهالل لفنتػػ يػػه لفتػػ  لػػهد  لال تنػػهـ جػػرلع ليتيػػهل 
تزليػدل   لفتػ لال تمهكػهلأف ر ػهؾ بعػض ييتويهل يتلهوت  يػف ييػ  لال يلػهض ولالرتلػهع، ليػه  وأيذ  بهفيد يظهرر غيه  ييهد  لفنه وف 

 يالؿ رذ  لفلتر  ويف  ي مه لفتجهوزلل لفت  ترتك  يف ق   لفيلتليف  ر لهذ لفنه وف، أو تدي  ييتييف فيس فمـ لالق  بهفعي  لفيلوي .

لتػػا لفصػػعيد  يػػهف رصػػد ل تمهكػػهل ينػوؽ لإو لفةػػوع لتػػا لفيػولد  لفييتتلػػ ،  تيػػتي لفتنرتػػر إفػا  رػػذل ا يرلػػز لفييػػزلف يػف يػػالؿييػع
ول تمهكهل لفيرتهل لفعهي  ف  قطهع غز . ويعت ػر رصػد وتوقيػد رػذ  لفيػهالل يطػو  فػ  لتجػه  ل ػرلز لني    ، ويظهرر لال لالللفدليت 

ي   ، وتيشيد لفرأ  لفعػهـ لفلتيػطفيولجمتمهلفيجتيع قو  لآلقهر لفيت ي  فمذ  لفظولرر، ويف أج  رفع ول  لفيجتيع  مذ  لفييهطر ويشد 
 .ولفول   يطورتمه ف  ذره

تتػػوزع رػػذ  لال تمهكػػهل  ػػيف تتػػؾ لفتػػ  لرتك تمػػه لنجمػػز  لفيلوييػػ  يػػف يػػالؿ لفتعيػػ  فػػ  ليػػتيدلـ لفيػػتط  ولفصػػالييهل و ػػيف تجػػهوز و 
لفيجتيػع.  لفنه وف وييددلته ف  لإجرلعلل، و يف يظهرر غيػه  يػيهد  لفنػه وف لفتػ  تػرتب  بهفيػتط  بنػدر يػه تػرتب  بيػتوؾ لنفػرلد دليػ 

،  ػ  وترهةػل لػف ي ػع يجيولػهل يػف فيػف لفشػبهف ولفصػيليي ل  لددوأوقلل وللتنتل  ،يي  يهفل تتؾ لنجمز  دوف ل عنهد لد  أ شط 
 .لفيولط يف فيولط يف آيرتف يف لفيصوؿ لتا ينوقمـ

، وف  ينديتمه لفنت  لتا ل لاللتدلعللره يف جرللـ لفيرق  ولفيت ، أو غير ول تشهر ت رز لفتنرتر أليهؿ لفنت  لتا يتلي  لفقأر لفعهلت ، و 
ليػه ييػتعرض لفتنرتػر لال لجػهرلل لفدليتيػ  ال يػييه لفتػ  تتيػ    رصػهب  يتلي  يه يييا بشرؼ لفعهلتػ  ولفشػجهرلل لفعهلتيػ  ولفشيصػي . 

  أ يػهع يتلّرقػػ  يػػف يػولد  يػػرؽ ييتتكػػهل ويرلبػهل وزرع ل ػػولل يػػف ق ػ  يجمػػوفيف فػػ وتصػػهلدأطلػهؿ  تيجػػ  ل ػػقمـ بأجيػهـ يشػػ ور ، 
غيػه  لفيعتويػهل لػف   بػهفنتد يػف تصػهلد لفلتتػهف لني ػّ  فػ  ظػ لهيػه  قطهع غػّز ، لنيػر لّفػذ  بػهل يمػّدد أيػف لفيػولط يف وتقيػر شػعورل  

 .1لفجمهل لفت  تن  ورلع رذ  لفجرللـ
                                                      

ا ججوابركلج لبركز جج ابا موزجج بزفضاج بنو كجج باجج لب،بفظج ر بكت رلججسبسججالضبركاج و وبزججلبركفجوزأل لبقججيبرلفتججوابقجيبركتتجج لبركتجيب  ض  ججوبركتا  جج سجل باججو البركز  ج ب 1

 رلفتوابلركفوزأل لبق  و.بدندبرف سو زوبش  بسااو بأسوس و بقيبلموزتباتدز  برلفتوابق  وب ا(ب2رل رايبركز    بلمضوعبغ لبمد تبا لركيب)
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 1225األول من العام  النصفخالل  انماَىٌ، سيادة وغياب انذاخهي انعُف جذول يىضخ داالت

 النساء األطفال عدد االصابات عدد القتمى عدد األحداث نوع الحادث

 3 2 39 22 12 الشجارات العائمية واألفعال الثأرية

 2 2 9 2 8 إطالق النار وسوء استخدام السالح

انفجارات داخمية وأعمال تخريب 
 لمممتمكات

11 2 231 52 31 

 2 4 25 8 28 مواطنين وممتمكاتهمعمى  اعتداء

 2 2 2 2 23 االعتداء عمى الممتمكات العامة والخاصة

 2 2 2 2 5 انتهاك الحق في التجمع السممي

 2 2 2 2 1 حرية التنقل

 2 2 22 4 8 ضحايا األنفاق

 2 2 2 2 2 وفاة في مراكز التوقيف والسجون 

 2 2 2 2 4 االعتداء عمى صحفيين

 36 57 126 14 223 المجموع

 

 
 

 :ال انثأريةًعواأل ةانعائهيشجارات ان

بهفرغـ يف ل ييهرره لف ي   ليه أشػهر لفتنرتػر  ،يهفظل لفشجهرلل لفعهلتي  لتا يةورره لأيد يظهرر لفلتتهف لني   وأيذ لفنه وف بهفيد
ف  درج   وأليهؿ لفقأر ولال تنهـ لتا يتلي  لهلتي  ليتيدلـ لفيالح ف  لفشجهرلل لفعهلتي آ له ، ولهد  أق  يد  ولتيػهله  فيظمر يف جديد ول 
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شػمدل ، لال يػهف . ووفنػه  نليػهؿ لفرصػد ولفتوقيػد لفتػ  يولصػتمه يرلػز لفييػزلف فينػوؽ 2007ييه له ل لتيه ف  ي ولل يه ق   يزترلف 
صهب  )لط يفيو  (10)ينت  لفتنرتر  يرطيمهلفلتر  لفت    . ف  يولد  يتلرق  قالق   يهع ي مـ  يف آيرتف( 39، ول 

 :زمنيًا من األقدم إلى األحدث عمى النحو اآلتي هاتسمسممك األحداث وفقًا لأبرز تيورد التقرير 
 

 شػجهر بعػد وذفػؾ ،15/3/2015 لفيولفػد لنيػد يػـو ييػهع يػف 20:00 لفيػهل  يػولف  ل ػد يتلهوتػ   جػرلح أشػيهص قالقػ  أصي 
 فػ  ي ػهزفمـ يػف بػهفنر  وقػع لفػذ   لفيهد ف  لف يةهع لنيتي  ليتيديل يي  لني ي ، لفيصهدر يي  يهدي  يتلي  لتا لهلت 
 أيػدرـ جرلح غز  بيدي   لفشلهع ييتشلا ف  لفط ي  لفيصهدر وصلل وقد غز ، يدي   ف  لفدرج ي  شيهؿ( لف لد)  وريعيد ي طن 

 24) ييػهف أيػعد ييػز  وريػه بهفيتويػط  لآليػرتف لفيصػه يف جػرلح وصلل ييف ف  ،(لهيه   28) ييهف أيعد جمهد ورو بهفيطير 
 ف  تورطول ييف لددل وللتنتل لفيهد  يلهف إفا لفلتيطي ي  لفشرط  يف قولل يةرل وقد ،(لهيه   54) ييهف  ير صهفح ،(ه  لهي

 لفيولفػػد لالق ػػيف لفتػػهف  لفيػػـو ظمػػر يػػف 12:30 لفيػػهل  يػػولف  ل ػػد لفشػػلهع ييتشػػلا فػػ  لفط يػػ  لفيصػػهدر وألت ػػل رػػذل لفشػػجهر،
 .لفيهد  ف   مه أصي  لفت   جرليه يتأقرل   ييهف، جمهد لفيصه  وفه  لف ،16/3/2015

ل ػػد  ،يػػف يػػلهف ي طنػػ  لفشػػيهف  فػػ  ييػػيـ لفشػػهطن شػػيهؿ غػػر  يدي ػػ  غػػز  ،لهيػػه ( 36أصػػي  لفيػػولطف يػػهـز رلغػػ  يػػهفـ لفػػدر  )
صػػه ته  جػػرلح إ ػػهر  فػػ  ينديػػ  لفػػرأس يػػه أد  إفػػا ، بعيػػهر 23/3/2015يػػف ييػػهع يػػـو لنيػػد لفيولفػػد  22:00يػػولف  لفيػػهل  

لفػػدر   و ي يػػه لػػهف شػػ   ػػيف لػػهلتتيف فػػ  ي طنػػ  لفشػػيهف ،  ل  وتليػػد لفتينينػػهل لفييدل يػػ  بػػأف شػػجهر  .ر ، ووصػػلل يهفتػػه بهفيرجػػ يطيػػ
تدي  أيد لنفرلد لفيجموفيف وأطتد ليهر  هر  ف  لفمولع يف أج  تلرتد لفيتشهجرتف، وفكف ، شهرد لفيشهجر  يف لتا شرف  ي زفهي

يػف لفيشػتبه  مػـ  لفدر ، وقد يةػرل قػولل يػف لفشػرط  لفلتيػطي ي  إفػا يلػهف لفيػهد  وللتنتػل لػددل   لفيولطف أصه  لف هر   لفعيهر
  وفتيل تينينه  ف  لفيهد .

يػػف ييػػهع يػػـو لفيػػ ل لفيولفػػد  21:00، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  شػػيهؿ قطػػهع غػػز  تشػػهجر جيػػرلف يػػف لهلتػػ  وليػػد ، فػػ  ييػػيـ جبهفيػػه
، يه تي   ف  إصهب  قالق  يولط يف ي مـ رج  وزوجته، ووصلل لفيصهدر لفط ي  ف  رت ه، وتيت  لفشجهر إطالؽ ف28/3/2015

ييتشػػلا ليػػهؿ لػػدولف جػػرليمـ بهفيتويػػط  ولفطليلػػ ، وتػػديتل لفشػػرط  وفةػػل لفشػػجهر وليتجػػزل لػػددل  يػػف لفيتشػػهجرتف. وتليػػػد 
ع ق  تػ  يدويػ  ل لجػرل ييدقػ  أةػرلرل  فػ  لفتينينهل لفييدل ي  أف لفشػجهر  شػ  لتػا يتليػ  يالفػهل شيصػي .  وتيتػ  لفشػجهر إفنػه

 لد  ي هزؿ يل ي  ف  يييـ جبهفيه.
 

يػػػف ييػػهع يػػـو لفيػػ ل لفيولفػػػد  18:00ألت ػػل لفيصػػهدر لفط يػػ  فػػ  ييتشػػػلا أ ػػو يويػػ  لف جػػهر فػػػ  رفػػح، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
 22ير ، وفةػ  يةػر أ ػو لنتػ ، )لهيه (، بعيهر  هر  ف  لفندـ لفي 34، لف إصهب  لال  يف: أييد يييود درتيز، )4/4/2014

وتليد لفتينينهل لفييدل ي  بػأف يشػلت   .لهيه ( بعيهر  هر  ف  لفصدر  ن  لنيير فييتشلا غز  لنورو   ف  يه يو س فتتن  لفعالج
قالقػ  ف فيلػهإفا أف وص  إفا لرفح لفرر ي ، ترلشد فيمه لنطلهؿ لفيجهر ،  ي طن ف   لهلتتيف يف ش ل  يف يجيول  يف لنطلهؿ 

، يييتػػوف   ػػهدؽ رشهشػػ ، وأطتنػػول لف ػػهر لتػػا لنرض، يػػه ليػػلر لػػف إصػػهب  لفيػػذلورتف، رػػذل وفتيػػل يػػف ليػػد  لفعػػهلالل فيييػػتي
 لفشرط  تينينه  ف  لفيهد .

 

ل ػد  ،لهيػه (، يػف يػلهف شػهرع لفي طػهر فػ  يػ  لفشػجهلي  شػرؽ يدي ػ  غػز  34أصي  لفيولطف ل د لفرييف ل د لفنػهدر ييييػف )
، وذفػػؾ ل ػػديه أطتػػد لتيػػه أيػػد  قالقػػ  أليػػر   هرتػػ  فػػ  لفيػػهقيف، 5/4/2015يػػف ييػػهع يػػـو لنيػػد لفيولفػػد  17:30لفيػػهل   يػػولف 

 نػػ  لفيصػه  إفػا ييتشػػلا دلر لفشػلهع فتتنػ  لفعػالج، ليػػه أفنػل لفشػرط  لفلتيػػطي ي  رػذل و  .أقهر ػه لف ػهر لتػا إقػػر يػالؼ شيصػ 
 لفنبض لتا يطتد لف هر.
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، لف ػػهر تجػػه  لفيػػولطف  ظيػػ  ييػػدلف 8/4/2015يػػف ييػػهع يػػـو لنر عػػهع لفيولفػػد  20:30 ػػد يػػولف  لفيػػهل  ل يتػػقـأطتػػد ييػػتح 
لهيه (، وذفؾ بهفنر  يف ي زفه ف  ي  لفزتتوف ج و  شرؽ يدي   غز ، يي  أصػي  يتكػ  بعػد  أليػر   هرتػ  فػ   50لف رلو  يتك  )

لفشػػرط  لفلتيػػطي ي  فػػرف يطتػػد لف ػػهر قػػهـ  تيػػتيـ  ليػػه فتشػػرط   فػػ وييػػ  يصػػهدر  .أيػػهكف ييتتلػػ  يػػف لفجيػػـ يػػه أد  إفػػا ينتتػػه
 لفةيي . أيد أقهر   ولتةح أ ه
يػف  17:30يػف لفيػولط يف فػ  شػجهر تيتتػه ليػتيدلـ فايػتي  لف هرتػ  فػ  ييػيـ لفيرػهز ، وذفػؾ ل ػد يػولف  لفيػهل   لق ػهفأصي  

 يييػػ  يػػف لهلتػػ  وليػػد   فنػػد للتػػرض يػػولف  قيه يػػ  أشػػيهص ووفنػػه  فتيعتويػػهل لفيتػػوفر  .19/4/2015ييػػهع يػػـو لنيػػد لفيولفػػد 
بعةمـ ق ه   يدوي  وأيتي ، ييهر  جي  لهف ييتنتمه قالق  يف لهلت  أ و ليعيد،  ي يه له ل تيػير قػر  ييػجد لفلػالح ويػ  ييػيـ 

غػهز    غػه ـ أ ػو صػي  وأ .ول ػديه ترجتػول أطتػد لف ػهر يػف ييديػه صػو مـ ،يػف لفجيػ  بهفترجػ أيد لفييتييف  وأيررـلفيرهز ، 
، ييػػ   نػػال إفػػا ييتشػػلا   ييػػر فيػػهؽ لفلهيػػه (، فػػ  ل 55شػػنينه: ل ػػدلفيليـ )و لهيػػه (، بعيػػهر  ػػهر  فػػ  لفليػػذ لنييػػف،  38ليػػعيد )

أفػػهد غػػهز  أ ػػو يػػعيد فبهيػػ  و مـ بهفيتويػػط . يجػػرل لفيصػػهدر لفط يػػ  ر ػػهؾ ووصػػلل ،لفعػػالج  شػػمدلع لنقصػػا فػػ  ديػػر لفػػ تح فتتنػػ
بػػه  لفيدريػػ  ، لفػػذيف يةػػرول ول تظػػرول ل ػػد ذويػػه  ػػربالغ شػػ   ػػيف ل ػػف شػػنينه وزييتػػه بهفيدريػػ ، فنػػهـ لنييػػر  شػػجهر   لفيرلػػز: أف

قهيل لهلت  أ و ليعيد  تنديـ شلو  فد  شػرط  لفيعيػلرلل  لفيهد  ولتا لقر وللتدول لتا ل ف شنينه فيظ  يروجه يف لفيدري .
،  ي يه لهف  جتمـ يييود ل دلفيليـ 19/4/2015يف ييهع يـو لنيد لفيولفد  17:30ول د يولف  لفيهل   .لفويطا )أ و يديف(

للترةػػول طرتنػػه  لهلتػػ  لفيشػػتكا لتػػيمـفػػرلد يػػف أف أي ػػررـ أؽ ييػػيـ لفيرػػهز  لتصػػ  لتػػا ذويػػه و لهيػػه (، فػػ  يػػو  15أ ػػو ليػػعيد )
ا لف ػهر لتػ ولف أطتنػو يػف  يػ مـ ييػتي مه ليػ هلتػ فتوجه ولفد  ولقهر ه بييهر  لفجي  لفا لفيوؽ وفػ  لفطرتػد للترةػمـ شػبهف يػف لفع

 ويف قـ الذول بهفلرلر.لفشنينيف غهز  ول د لفيليـ 
 

، لتػػا لفيػػولط يف: أيػػهي  لتػػ  ل ػػد 21/4/2015يػػف يػػـو لفقالقػػهع لفيولفػػد  21:20ف، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  يللتػػد  قالقػػ  ييػػتي
نيػتي  لف هرتػػ  ولف يةػهع،  ي يػه له ػػه يجتيػهف أيػهـ ي ػػزؿ لفعهلتػ  لفكػػهلف لهيػػه (، به 36لهيػػه (، وشػنينه: آيػ    ) 52لفكػرتـ يػريهف )

ل د تلرع شهرع لفيتلهع لفرلشديف يف شهرع لفعود  ف  يييـ جبهفيه، يه تيػ   فػ  إصػه تميه  جػرلح يػف أليػر   هرتػ  وأيػتي   يةػهع، 
لفشػرط  تينينػه  فػ  لفيهدقػ  وأوقلػل لفيشػتبه وفتيػل رػذل ووصلل لفيصهدر لفط ي  ف  ييتشلا ليهؿ لدولف جرليميه بهفيتويط . 

 مػػػـ. وتليػػػد لفيعتويػػػهل لفييدل يػػػ  أف لفييػػػتييف لػػػه ول ييػػػتنتوف يػػػيهر  يػػػف  ػػػوع يػػػهغ ـو يػػػودلع لفتػػػوف، ولػػػه ول يييتػػػوف أيػػػتي   هرتػػػ  
  آلي    وينع أيػل )لالش لوؼ وييدس( وأيتي   يةهع، ورهجيول أيهي  وآي     ي يه له ه يجتيهف أيهـ يي  ف يع لفيالبس يعود

، فأصه ول أيهي  بعيهر  هر  ف  لفيهؽ لفيير  وجريػو  فػ  بيالح أ يضي زؿ لفعهلت ، يي  أطتنول تجهرمـ لف هر ويف قـ رهجيورـ 
إيػد  لفيػيهرلل لفتػ  تيػير  صػديللفوجه ولفليذيف، وأصه ول آي    ف  لفيهؽ لفيي ا وجريو  ف  لفػرأس، و ي يػه فػرول يػف لفيلػهف 

  .ولهلتي  شيصي ، ويأت  لفيهد  لتا يتلي  يالفهل أيدرـ ا لفشهرعلت
، لفيػولطف: أييػد   صػبي  شػيهد  28/4/2015يػف يػـو لفقالقػهع لفيولفػد  22:40ف، ل ػد يػولف  لفيػهل  يقالق  ييػتي للترض
ولـ  جبهفيػه، وأطتنػول لف ػهر لتيػه فػأردو  يػهبنه ( فػ  ي طنػ  لفتػ 17لهيػه (، أق ػهع تولجػد  قػر  يوقػع ل ػد لفعزتػز لفر تييػ  ) 26"لفننـ" )
وأفهدل لفيصهدر لفط يػ  أ ػه أصػي  بعػد  أليػر   هرتػ  فػ  لفصػدر ولفػبطف، وفتيػل لفشػرط  تينينػه  فػ  لفيهدقػ  وأوقلػل لػددل  . قتيال  

 . وت يف أف لفيهد  لتا يتلي  قأر لهلت  يف لفيشتبه  مـ
 

يػف ييػهع  22:45يػد، فػ  ي طنػ  لف تػد ويػ  يػهف يػو س، ل ػد يػولف  لفيػهل  لاليي   يف شه يف يف لهلت  أ ػو يدل  تطورل يشهد
يػػهد  فػػ  ي طنػػ  لفصػػدر، يػػه أد  إفػػا إصػػه ته  أدل يػػر بػػر ذفػػؾ قػػهـ أيػػدريه بطعػػف لآل، ولتػػا أقػػ7/5/2015يػـو لفييػػيس لفيولفػػد 



7 
 

لفتعػػرؼ لتػػا روتتػػه ورػػو وتػػـ  نػػ  لفيصػػه  إفػػا ييتشػػلا  هصػػر ييػػ  تػػـ  . رػػذلفػػ  لفصػػدر  ي يػػه فػػر لنيػػر يػػف لفيلػػهف جػػروح 
 رصه ته   ه فهرؽ لفييه  يتأقرل  أوت يف يف يالؿ لفليص لفط   ب (لهيه   20)لفبهفغ يف لفعير  ،لفيولطف يهفد  زلر صبي  أ و يدليد

يـ ف  لفجه   لنيير يف لفصدر يه أد  إفا وفهتػه لتػا لفلػور، لتيػه  بػأف لفيػولطف لفيػذلور  4يـ وبعيد  2 جرح قطع  بطوؿ 
. وفور وقوع لفيهد  شػرلل لفشػرط  فػ  يػهف يػو س فػ  لفتينيػد يف وقوع لفيهدق  جرتل فه ليتي  قت  يلتوح ق   شمر تنرتبه  قد أ

 ف  يالبيهل لفيهد  وتـ إفنهع لفنبض لتا لفيتمـ.
يػف ييػهع يػػـو  20:30لهيػه (، وذفػؾ ل ػد يػولف  لفيػهل   37لهيػه (، وشػنينه رأفػػل، ) 41ف جمػهد   يييػود يتيلػ ، )هقتػ  لفشػنين

 38، وأصػي ل شػنينتمـ فهطيػ ، )ف  ييهفظ  رفح ج و  لفنطػهع ، بعد  طع هل تي   فيمه شنينمـ15/05/2015لفجيع  لفيولفد 
فييتشلا أ و يوي  لف جهر، وي مه إفا ييتشلا غز  لنورو  ، يي  وصلل لفيصهدر  لتا لقرره لهيه ( بطع هل ف  لفجيـ  نتل
وتليػػد تينينػػهل  .  يػػهرج قطػػهع غػػز و رػػذل وللتنتػػل لفشػػرط  لفجػػه   و جتػػه يػػالؿ ييػػهوفتمـ لفمػػر  .ير لفط يػػ  فيمػػه إصػػه تمه بػػهفيط

 لفشرط  أف لفجرتي  يصتل لتا يتلي  يالفهل دلي  لفعهلت .
، 26/5/2015يػػف ييػػهع يػػـو لفقالقػػهع لفيولفػػد  23:30ل ػػد يػػولف  لفيػػهل   ،تطػػور يػػالؼ لػػهلت   ػػيف أفػػرلد يػػف لهلتػػ  لفلنعػػهو  

يػهد  وقػهـ بطعػف لفيػولطف    أدل يػف دولر لفتيتيػ  ويػ  يدي ػ  يػهف يػو س، إفػا يشػهدلل ولػرلؾ ليػتيدـ فيػه أيػد لنفػرلد بهفنر  
لهيه ( لد  طع هل ف  صدر، يه أيلر لف إصه ته  جروح  ن  لتا أقررػه إفػا ييتشػلا  هصػر لفط ػ  ويػ   30لهرؼ لفلنعهو  )

، ألت ػل لفيصػهدر لفط يػ  27/5/2015يػف فجػر يػـو لنر عػهع  12:15لفيػهل   يهف يو س ووصلل يهفتػه بهفيرجػ ، ول ػد يػولف 
لف وفهته يتأقرل بهفجروح لفت  أصي   مه. وفور وقوع لفيهد  بهشػرل لفشػرط  لفتينيػد فػ  يالبيػهته وللتنتػل لػدد يػف لنشػيهص 

 لتا يتلي  لفيهد .  
يػف ييػهع  20:00شجهلي  شػرؽ يدي ػ  غػز ، ل ػد يػولف  لفيػهل  لهيه (، يف يلهف ي  لف 24توف  لفيولطف   ر ي    له د )

يػالؿ شػجهر لػهلت ، يػه أد   أيػد أقهر ػهيػهد  يػف   أدل يه تتنػا ةػر   لتػا لفػرأس  وليػط  ، ل ػد31/5/2015يـو لنيػد لفيولفػد 
 لفجه  .ف  لفيهد  وللتنتل  تينينه   لفشرط  لفلتيطي ي وفتيل إفا ينتته، رذل 

،  ػػيف جػػهرتف ينط ػػهف قػػر  لإدلر  3/6/2015يػػـو لنر عػػهع لفيولفػػد  ييػػهع يػػف 18:30يػػولف  لفيػػهل  وقػػع شػػجهر لػػهلت ، ل ػػد 
ع، يػه تيػ   فػ  ينتػ  لفيد ي  )يهبنه ( ف  ي طن  لفيل  شرؽ يييـ جبهفيه ف  ييهفظ  شػيهؿ غػز ، تيتتػه ليػتيدلـ فايػتي  لف يةػه

 33بعػػد  طع ػػهل فػػ  لفظمػػر ولفػػبطف، وأصػػي  شػػنينيه: يهفػػد )لهيػػه (، بعػػد إصػػه ته  39لفيػػولطف: يصػػبهح ير ػػ  يصػػبهح شػػتي  )
لهيه (، ووصلل لفيصهدر لفط ي  ف  ييتشلا لفعود  جرلح يهفد بػهفيطير   تيجػ  تتنيػه لػد  طع ػهل فػ  لفػبطف  25لهيه (، وأييد )

أفنػػل لفنػػبض لتػػا لفجػػه   لفع هيػػ  لفيرلػػز  فػػ  ييتشػػلا ليػػهؿ لػػدولف. رػػذل فتيػػل لفشػػرط  تينينػػه  بهفيهدقػػ  و  ولفظمػػر ويوفتػػه فنيػػـ
 وليتجزل لددل  يف أفرلد لفعهلت  لنير . 

  يف يالؼ يد  فند لفيتوفر ، فتيعتويهل ووفنه   .18/6/2015 لفيولفد لفيييس يـو يف 17:00 لفيهل  يولف  ل د ييد  أصي ل
 أطرلفمػه  يو ييدس يف لف هر  رطالؽ ـفنه ف  لفييهفظ  لفويطا لف رتج بيييـ لفكهلف ي زفميه ف  يهفي  يبهفغ لتا وزوجمه لفييد 
 ييهوفػ  أق ػهع فتشػرط  تعرةػمـ بعػد لنفرلد يف لددلفجه   و  بهلتنهؿ لفشرط  وقهيل يطي ،  هر   بعيهر نصه تمه أد  يه لفيلتي 
 .لفلهل  للتنهؿ

 

يػػف لفيػػولط يف لػػه ول ، تجػػه  تجيػػع 20/6/2015يػػف فجػػر يػػـو لفيػػ ل لفيولفػػد  1:00أفنػػا شػػه  ق  تػػ  يدويػػ  ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
 أف . يػذلر( يولط ػه   جػرلح طليلػ 11صػهب  )إ يػه أد  إفػا ،يتجيمروف ف  لفشهرع لفقػه   يػف يػ  لفشػيو رةػولف شػيهؿ يدي ػ  غػز 

فوليػد  وت تيػ   فلةػه، وفكػف أيػد لفشػبهفييهوفػ  فػ   أقػر ف يػف لفجيػرلف لتػا و تجيػع لفيولط ػو  يدور ف  لفيلػهف ه  لهفلهلتي ل  شجهر 
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د  وللتنتػل لػددل وصػتل قػو  يػف لفشػرط  لفلتيػطي ي  إفػا يلػهف لفيػهرػذل و . يف لفيتشهجرتيف أفنا لفن  ت  تجه  لفيػولط يفلفعهلتت يف
 لفعهلتتيف وفتيل تينينه  ف  لفيهد . يف لفيولط يف يف

غػز ، يػه تيػ   ، ف   يل الريه بييهفظػ  شػيهؿ 23/6/2015يف يـو لفقالقهع لفيولفد  19:30تشهجر جيرلف، ل د يولف  لفيهل  
 ف  إصهب  تيع  أشيهص  جرلح وصلل لفيصهدر لفط ي  ف  ييتشلا ليهؿ لدولف إيدلره بهفيطير . وتليد لفتينينهل لفييدل ي  أف

، وتيتته ليتيدلـ فتيجػهر  ولنيػتي  لف يةػهع، وتولصػ  يتػا ي تصػ  لفتيػ ، وليتػد إفػا دليػ  يالؼ شيص  بي  لفشجهر  ش  
يي  أصػي  شػيص دليػ  لفييتشػلا. وأفػهدل لفيصػهدر لفشػرطي  أف لفشػرط  تػديتل فلػض لفشػجهر  ييتشلا ليهؿ لدولف  ليمه

 لفطرفيف وفتيل تينينه  ف  لفيهدق .  يف أشيهصه  ف  لفي طن  وليتجزل 
، قػر   ػهد  شػبه   يػل الريػه 30/6/2015يف فجر يـو لفقالقهع لفيولفػد  00:10لشتبؾ ييتيوف يجموفوف، ل د يولف  لفيهل  

ل لجػهر تيػ   فػ  تةػرر يرلبػ  يػف  ػوع فتػولس فػهجف تعػود  لالشػتبهؾ وقػوع ي  فػ   يػل الريػه شػيهؿ غػز ، وتيتػ  طن  لفي شف  ي
فتيػل تينينػػه  فػ  لفيهدقػػ . ويعتنػد أف يلػػوف أ مػػه لفشػرط   رػذل وألت ػػلنيػد لفيػولط يف لفػػذيف ينط ػوف لفيلػػهف، دوف وقػوع إصػػهبهل. 

ف، وتةػررل بشػل  جزلػ   ي يػه له ػل  . رػذل وتعػود لفيرلبػ  فتيػولطف: لػد هف فةػ  لفػزتلالشتبهؾ قد وقع لتػا يتليػ  شػجهر لػهلت
 .أيهـ ي زفه  توقلي

 
 

 استخذاو انسالح: إطالق انُار وسىء

يػج  لػدد يػف  ي ػ  ييػ لرتلػهع لػدد ةػيهيه لفلتتػهف لن فػ يتي  لف هرت  فػ  قطػهع غػز ، يل ظهرر  ل تشهر ويوع ليتيدلـ لنأيم
، وذفػػػؾ بعيػػػدل  لػػػف لو مػػػه جػػػزع يػػػف لفشػػػجهرلل يجػػػ  لفع ػػػ  بهفيػػػالح ويػػػوع ليػػػتيدليهصػػػهبهل  ترل لػػػف قتتػػػا ول  لفيػػػهالل لفتػػػ  أيػػػل

( أشػػيهص 9صػػي  )، وأيػولطف وليػػد، فنػػد قتػػ  2015وؿ يػػف لفعػهـ لن لف صػػ ووفػػد رصػػد وتوقيػد يرلػػز لفييػػزلف يػالؿ  .لفعهلتيػ 
 لتا لف يو لفتهف : أ رزره لفتنرتر لف هر.  ييتعرضإطالؽ  يولد ،  تيج  ( أيدل  ي لصت 8ف  ) طل يرتف يف  ي مـ آ

، تجػه  لفيػولطف يػالي  16/2/2015يػف صػبهح يػـو لالق ػيف لفيولفػد  11:00أطتد ييػتيوف يجموفػوف لف ػهر ل ػد يػولف  لفيػهل  
لهف يػ  لهيه ( يػف يػ 25لهيه( يف يلهف ي  لفريهؿ غر  يدي   غز ، ولفيولطف يهير رفيد لير لتيهف ) 26يييف لفعوتدلل )

صػهب  لتيػهف فػ  لفػرأس، ووصػلل لفيصػهدر  لفدرج وي  يدي   غػز ، يػه أد  إفػا إصػهب  لفعوتػدلل بعيػهر  ػهر  فػ  لفنػدـ لفيي ػا، ول 
ويي  لفيعتويػهل لفتػ  أدفيػه  مػه فنػد له ػه ييػتنالف جيبػه  ويتػوجميف إفػا  ػرج لفيػعهد   .لفط ي  ف  ييتشلا لفشلهع يهفتميه بهفطليل 

لفمو  غر  يدي   غز ، فتنهع لفيولطف يأيوف يوتدلف ورو يدير يلوةي  لفعالقهل لفدوفي  ف  ي ظي  لفتيرتر ف  ي  ت   (1)رقـ 
ول ػديه وصػال أيػل   .يصػهفه إفػا يلتبػه بػهفنر  يػف يي ػهع لفصػيهديف غػر  يدي ػ  غػز  لعػهدتمـل  و يرلفنتػه فلفلتيطي ي  وريه يرلفنيػه، 

وع يػػوبهرو  يةػػهع لفتػػوف ويػػرج ي مػػه أر عػػ  ييػػتييف يتقيػػيف وللتػػدول لتيمػػه بهفةػػر  لف ػػرج توقلػػل بػػهفنر  ي ميػػه يػػيهر  يد يػػ  يػػف  ػػ
نهـ أيد لفييتييف  رطالؽ لف هر ف  لفمولع ولتا لنرض لتا أقدليميه يه أد  إفا فويهوؿ ل  يف لفعوتدلل ولتيهف لفتصد  فميه 

ا يلػهف لفيػهد  وبهشػػرل لفتينينػهل، رػذل وفػـ تعػػرؼ لصػه تميه يػف قػـ الذول بػهفلرلر، وقػػد يةػرل قػولل يػف لفشػػرط  لفلتيػطي ي  إفػ
 لفجم  لفت  تن  ورلع لفيهد  أو لنيبه  لفت  دفعتمه فتنيهـ  ذفؾ.
يػف يػـو  18:00فيػهل  للهيػه (، بعيػهر  ػهر ، وذفػؾ ل ػد يػولف   14أصي  لفطل  فهد  أكـر يتيهف أ و ي ػدي  لفبػهفغ يػف لفعيػر )

ا ييتشػلا شػمدلع لنقصػػا فػ  ديػػر لفػ تح جػرلع لصػػه ته فػ  لفظمػػر ووصػلل جرليػػه ، ييػػ   نػ  إفػػ24/4/2015لفجيعػ  لفيولفػد 
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بهفيطير  يي  يوؿ إفا ييتشلا دلر لفشلهع بيدي   غز . ووفنه  فتيعتويهل لفيتػوفر  فنػد أصػي  لفطلػ   ي يػه لػهف فػ  دليػ  ي زفػه، 
  . دي  بعيهر  هر  يجموؿ لفيصدرلفولقع وي  يييـ لفيرهز  ووفنه  فشرط  ييتشلا شمدلع لنقصا فند أصي  أ و ي

لهيػه (، يػف يػػلهف يػ  لف ػزلز فػ  يػ  لفشػػجهلي  شػرؽ يدي ػ  غػز ، وذفػؾ ل ػػد  26تػوف  لفيػولطف ج ػر  ػهرض ج ػػر أ ػو لفيػلرلف )
، ل ػديه لػهف ينػـو  ت ظيػ  يػاليه ورػو يػف  ػوع لالشػ لوؼ 24/4/2015يػف ييػهع يػـو لفجيعػ  لفيولفػد  18:30يولف  لفيػهل  
 ، جػػدير ذلػػػر  أف لفيػػلرلف يتبػػػع أيػػػديػػ  يرجػػػل ي ػػه طتنػػػ  أصػػه ته فػػػ  لفصػػدر بشػػػل  يبهشػػر يػػػه أد  إفػػا ينتتػػػهدليػػ  ي زفػػػه، ي

  لفلتيطي ي . يجيولهل لفينهوي 
لفيي ا و لذ إفا لفيير ، ل ػد  لفيهؽلهيه (، بعيهرتف  هرتيف ليترؽ أيدريه  25أصي  لفيولطف ل د لفنهدر صبي  قوشف لفيزتف، )

لفذ  تيتكه لهلتتػه ويعيػ   (لفيو ريهرلل)،  ي يه لهف يجتس أيهـ 2/6/2015يف ييهع يـو لفقالقهع لفيولفد  9:00يولف  لفيهل  
ووفػػد لفيعتويػػهل لفيتػػوفر  فػػد  لفيرلػػز فنػػد أصػػي  لفيػػزتف  .فيػػه فػػ  شػػهرع لفصػػتي  لنييػػر بي طنػػ  لفشػػيو  هصػػر فػػ  يػػهف يػػو س

يػه تيلػ  وجمػه، وفػػور أدرلجػػ   هرتػ  ولػ  ي ميػه يةػع يػوذ  لتػا ر يػر لتػا آبعيػهرتف أطتنميػه أيػد لفييػتييف لػهف  رفنػ  شػيص 
لطالؽ لف هر الذل بهفلرلر  ي يه تـ  ن  لفيصه   وليط  ييهر  إيعهؼ إفا ييتشلا  هصر  يهف يػو س فتتنػ  لفعػالج. ووصػتل إفػا 

 لفيلهف قو  يف لفشرط  وبهشرل لفتينيد ف  يالبيهل لفيهد .  
فػرع  -يروجػه يػف ينػر وزلر  لفتر يػ  ولفتعتػيـ ل ػدلهيه (، بعيهر  هر  جرلع إطػالؽ لف ػهر لتيػه  37أصي  رأفل توفيد إ رلريـ ج ر )

رلػيس قيػـ لنرشػي  ولفيػديهل فػ  ي صػ  ولفكهلف بهفنر  يف يدري  يهفد  ف لفوفيد ف  يييـ لف صيرلل، ويشر  ج ر  -لفويطا
لفيوظليف لفتهبعيف فوزلر  لفتر ي  ولفتعتيـ  تمديد لدد يػف لفيػوظليف فػ   فند قهـ أيد، ووفنه  إفهد  لهير يوي  إ رلريـ ج ر .لفيديرت 

ييػهع يػـو لفييػيس  12:15لفيديرت  يف  ي مـ ج ر لتا يتلي  قرلر  نته يف قيـ لفيرليهل إفػا قيػـ لنذ ػ ، ول ػد يػولف  لفيػهل  
ف، فنػػهـ هفػػوجن  وجػود يرلبػ  ييػػتنتمه شيصػ تػ لهيػه (، يػػف ينػر لفيدير  37، وأق ػهع يػروج رأفػػل توفيػد إ ػرلريـ ج ػػر )18/6/2015

ييػػ  لػػهف  ،أيػػدرـ  توجيػػه   دقيػػ  يػػف  ػػوع )لالشػػف لػػوؼ(، وأطتػػد لف ػػهر تجػػه  ج ػػر يػػف ييػػهف  قصػػير ،  وقػػد تعػػرؼ لتيػػه ج ػػر
يلشػوؼ لفوجػػه ورػػو يػػف لفعػػهيتيف فػ  لفيديرتػػ ، و نػػ  ج ػػر لتػػا إقررػه إفػػا ييتشػػلا شػػمدلع لنقصػػا فػ  ديػػر لفػػ تح، ووفنػػه  فتتنرتػػر 
لفط   ف  لفييتشلا فند أصي  بعيهر  هر  يدي  وييرج ف  لفليػذ لنييػف، و ظػرل  فيطػور  يهفتػه يػّوؿ إفػا قيػـ لنوليػ  لفديويػ  

 ف  ييتشلا دلر لفشلهع بيدي   غز ، وقهيل لفشرط  بلتح تينيد ف  لفيهد  وللتنتل لفيشتبه فيمـ.
 
 وأعمال تخريب لمممتمكات: انفجارات داخمية 

لفةػػيهيه جػػرلع تكػػرلر لال لجػػهرلل لفدليتيػػ ، يػػولع لػػهف ذفػػؾ لتػػا يتليػػ  ل تنهييػػ  أو  تيجػػ  نليػػهؿ تػػدرت ، أو ل لجػػهرلل تولصػػ  يػػنو  
، ويػالؿ لفلتػر  لفتػ  يرطيمػه أو تلجيػر فيػيهرلل ويػدلي  ي ػهزؿ يػل ي   هتج  لف يت  أو لػدـ ي ػر  فػ  ليػتيدلـ رػذ  لنيػتي  وتيزت مػه

( يػيد ، و ػورد أ ػرز 32و)( طلػ ، 51) جروح يتلهوت  يف  ي مـ  شيص( 132ليلرل لف لصهب  ) ( يهف ،22لفتنرتر رصد لفيرلز، )
 :لنيدل  لهآلت 

، تي   فػ  إصػهب  قالقػ  أطلػهؿ، رػـ: يهجػد 17/2/2015يف ييهع يـو لفقالقهع لفيولفد  14:30وقع ل لجهر، ل د يولف  لفيهل  
فجػػزع لفعتػػو  يػػف لفجيػػـ تيػػ  ل فػػ   تػػر لػػ  يػػد  لفيي ػػا، يػػزف  يػػيـ يييػػود لهيػػه ( أصػػي  بشػػظهيه فػػ  ل 13  يػػ    أ ػػو جتمػػـو )

يػػ ولل( أصػػي  بشػػظهيه فػػ  أ يػػهع  3يػػ ولل( أصػػي  بشػػظهيه فػػ  لفػػبطف ولفصػػدر، ويصػػع  يويػػ  يييػػود جتمػػـو ) 3جتمػػـو )
ح يصػع  بهفطليلػ . يتلرق  يف لفجيـ، ووصلل لفيصهدر لفط ي  ف  ييتشلا لفشلهع جرلح يهجد وتزف بهفيطير   ي يه وصلل جرل
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وتليػػد لفتينينػػهل لفييدل يػػ  أف لال لجػػهر وقػػع أق ػػهع فعػػ  لنطلػػهؿ  جيػػـ يشػػ و  لقػػرول لتيػػه فػػ  يدينػػ  ي ػػزفمـ لفكػػهلف قػػر  يلتػػرؽ 
 لفعهيود  ف  ي  لإيرلع ف   يل الريه بييهفظ  شيهؿ غز . رذل وتةرر لفي زؿ جرلع لال لجهر بشل  طلي .

، فػػ  يػػيهر  يد يػػ  يػػف  ػػوع رت ػػو 31/3/2015يػػف ييػػهع يػػـو لفقالقػػهع لفيولفػػد  22:20لفيػػهل  وقعػػل لػػد  ل لجػػهرلل ل ػػد يػػولف  
قهـ له ل تن  أيل   رج لفجالع بهفنر  يف شرل  جولؿ لفينر لفرليس فػ  يػ  لفريػهؿ ر  يةهع لفتوف قديي  لفطرلز وال تيي  فوي  أ

ويػيطرل لتػا لفيرتػد لفػذ   شػ  فػ  لفيػيهر  بعػد تتػؾ يلػهف إفػا لفررلل طولقـ لإيػعهؼ ولفػدفهع لفيػد   رذل و  .وي  يدي   غز 
 لال لجهرلل، وفتيل لفشرط  تينينه  ف  لفيهد ، وفـ تعرؼ ييقيهل لفيهد  أو لفييلوفيف ل ه.

، شه  وطلته يصه يف 2/4/2015يف صبهح يـو لفيييس لفيولفد  11:10وص  إفا ييتشلا ليهؿ لدولف، ل د يولف  لفيهل  
وفتيػػل لفشػػرط  تينينػػه  فػػ  لفيهدقػػ . وتليػػد  .صػػهدر لفط يػػ  بهفطليلػػ ، جػػرلع ل لجػػهر دليتػػ  وقػػع فػػ   يػػل الريػػه جػػرلح وصػػلتمه لفي

 لفتينينهل لفييدل ي  أف لال لجهر جرلع لفع    جيـ يتلجر، وال ش م  ج هلي  ف  لفيهد . 
ووفنه  فتيعتويهل  .8/4/2015عهع لفيولفد يف ييهع يـو لنر  18:00ل لجر جيـ يتلجر ف  قرت  ولد  لفيتنه ل د يولف  لفيهل  

يف لنطلهؿ يع قوف ف  جيـ يديد  ف  ييي  أيػد لفي ػهزؿ فػ  قرتػ  ولد  لفيػتنه، ج ػو   لددلفيتوفر ، فند وقع ل لجهر  ي يه لهف 
ي  ولفوجػه يػ ولل(،  جػروح فػ  لنطػرلؼ لفيػلت 6يف: يصػع  لػد هف   لفيػولرل  ) ل  وتي   ف  إصهب  .شرؽ يدي   دير لف تح

يػػ ولل( فػػ  لفيػػد  6يػػ ولل(، لفػػرأس ولفنػػدييف، إ ػػرلريـ جعلػػر   لفيػػولرل  ) 7ولفج ػػ  لنييػػف، ربػػ    ييػػ  يػػتيهف أ ػػو يهشػػ  )
إفػػا ييتشػػلا شػػػمدلع لنقصػػا  ػػدير لفػػػ تح، ووصػػلل جػػرليمـ  ػػػيف لفطليلػػ  ولفيتويػػط ، ويػػػوؿ يصػػع  إفػػػا  تػػػوللفييػػر . ييػػ   ن

ف لفييتشلا. ووصتل قو  يف ر ديػ  و شظي  ف  لفوجه، فييه غهدر لنير    اليتكيهؿ لفعالج فوجودييتشلا دلر لفشلهع بيدي   غز 
 لفيتلجرلل لفتهبع  فجمهز لفشرط  وقهيل بلتح تينيد فيعرف  ظروؼ وأيبه  لفيهد .    

صػي   جػرلح ، شػه  أ11/4/2015يػف صػبهح يػـو لفيػ ل لفيولفػد  8:20وص  إفا ييتشلا ليػهؿ لػدولف، ل ػد يػولف  لفيػهل  
وصػلتمه لفيصػػهدر لفط يػ  بهفيتويػػط ، ييػػ  أصػي  بشػػظهيه فػػ  أ يػهع يتلرقػػ  يػف لفجيػػـ جػػرلع ل لجػهر دليتػػ  وقػػع فػ   يػػل الريػػه 

 فظ  شيهؿ غز ، وفتيل لفشرط  تينينه  ف  لفيهدق . وتليد لفتينينهل لفييدل ي  أف لال لجهر جرلع لفع    جيـ يتلجر. هبيي
، ، شه  أصي   جػرلح11/4/2015يولفد يف صبهح يـو لفي ل لف 10:00ف، ل د يولف  لفيهل  وص  إفا ييتشلا ليهؿ لدول

  وقػع فػ  ي زفػه لفكػهلف يي   ترل لل  يد  لفيير  وأصي  ف  يد  لفيي ا وبشظهيه ف  أ يهع يتلرق  يف لفجيـ جرلع ل لجػهر دليتػ
 ل لفييدل ي  أف لال لجهر جرلع لفع    جيـ يتلجر. وفتيل لفشرط  تينينه  ف  لفيهدق . وتليد لفتينينه . رذلف  جبهفيه

يةػػهر ييػػيـ  ، ل ػػو   هيػػل  فػػ  يػػوؽ 15/4/2015يػػف ييػػهع يػػـو لنر عػػهع لفيولفػػد  23:00فجػػر يجموفػػوف ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
هف رػػذل وفػػـ يػػؤد  لال لجػػهر إفػػا وقػػوع إصػػهبهل أو أةػػرلر تػػذلر، وررلػػل لفشػػرط  لفلتيػػطي ي  إفػػا يلػػ .لفشػػهطن غػػر  يدي ػػ  غػػز 

 .لفتينيدلفيهد  وبهشرل 
، طلتػػيف أصػػيبه  جػػرلح 16/4/2015يػػف يػػـو لفييػػيس لفيولفػػد  22:40إفػػا ييتشػػلا ليػػهؿ لػػدولف، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل   وصػػ 

وصلتمه لفيصهدر لفط ي  بهفطليل ، وأفهدل يصهدر شػرطي  أ ميػه أصػيبه جػرلع لفع ػ   جيػـ يتلجػر فػ   يػل الريػه بييهفظػ  شػيهؿ 
  رط  تينينه  ف  لفيهدق .غز ، رذل وفتيل لفش

، ل ػو   هيػل  بػهفنر  يػف دولر أ ػو يػهزف 17/4/2015يػف ييػهع يػـو لفجيعػ  لفيولفػد  22:00فجر يجموفوف ل د يولف  لفيػهل  
ا فإفتيل لفشرط  لفلتيطي ي  تينينُه ف  لفيهد  بعد وصوفمه . رذل و غ لف وقوع إصهبهل أو أةرلر تذلروفـ ي ت ،غر  يدي   غز 

 .أيبهبهو ظ  لفجم  لفت  تن  ورلع لفيهد  ألجير، وفـ تعرؼ يتا لفتييلهف لفت
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، ل ػو   هيػل  فػ  يهويػ  قيهيػ   جػولر ينػر 18/4/2015يف ييهع يـو لفي ل لفيولفد  22:00فجر يجموفوف ل د يولف  لفيهل  
رذل وفـ ي تغ لف وقوع  .دي   غز ولهف  غو  وتشري  لفالجليف لنو رول )لفص هل (، ينه    رج لفيوي  ف  شهرع لفص هل  غر  ي

إصهبهل أو أةرلر تذلر، وقد فتيل لفشرط  لفلتيطي ي  تينينُه فػ  لفيػهد  بعػد وصػوفمه فيلػهف لفتلجيػر، وفػـ تعػرؼ يتػا لفتيظػ  
 لفجم  لفت  تن  ورلع لفيهد  أ و لنيبه  لفت  دفعتمه فتنيهـ  ذفؾ.

، ل ػػو   هيػػل  فػػ  يهويػػ  قيهيػػ   جػػولر  ػػرج 18/4/2015لفيولفػػد  يػػف ييػػهع لفيػػ ل 22:10فجػػر يجموفػػوف ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
فتيػل لفشػرط  تينينػُه فػ  ، فػـ ي تػغ لػف وقػوع إصػهبهل أو أةػرلر تػذلرفييػه و  .لفيهفد  ينه   لفجهيع  لإياليي  غػر  يدي ػ  غػز 

 .هبهبأيفجم  لفت  تن  ورلع لفيهد  أ و لفيهد  بعد وصوفمه فيلهف لفتلجير، وفـ تعرؼ يتا لفتيظ  ل
، ل ػػػو   هيػػػل  فػػػ  أرض زرلليػػػ  يزرولػػػ  22/4/2015يػػػف فجػػػر لنر عػػػهع لفيولفػػػد  00:30فجػػػر يجموفػػػوف ل ػػػد يػػػولف  لفيػػػهل  

 بأشجهر لفزتتوف ف  شهرع ولد  لفعرليس ف  ي  لفزتتوف شرؽ يدي   غز ، رذل وفـ ي تغ لف وقوع إصهبهل أو أةرلر.
يػػف صػػبهح يػػـو لفيػػ ل لفيولفػػد  08:30ر فػػ  رفػػح، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  ألت ػػل لفيصػػهدر لفط يػػ  فػػ  ييتشػػلا أ ػػو يويػػ  لف جػػه

جرلع ل قمـ  جيـ يش و ، ف  ي زؿ ف  ي  لفشه ور ،  نتول فييتشلا أ و يوي  لف جػهر، ييػ   شه يف، لف إصهب  02/05/2015
 بهفيتويط . إصهبهتمـوصلل لفيصهدر لفط ي  

، جػرلع ل لجػهر جيػـ لػه ول يع قػوف 02/05/2015يػـو لفيػ ل لفيولفػد يػف ييػهع  13:20شػبهف، ل ػد يػولف  لفيػهل    أصي  قالق
 فيه ف  أيد لفي هزؿ ف  رفح،  نتول فييتشلا أ و يوي  لف جهر، يي  وصلل لفيصهدر لفط ي  لصه تمـ بهفيتويط .

 يػيهر  فػ  له تػه ،4/5/2015 لفيولفد لالق يف يـو ييهع يف 22:30 لفيهل  يولف  ل د  هيلتيف ل وتيف لفلتيطي ي  لفشرط  فللل
 وفتيػل رػذل غػز ، يدي ػ  شػرؽ  لفشػجهلي  لػرلج فػ  ويتوقلػ  أرقػهـ فويػهل تييػ  ال لفيػيهر  وله ػل لفتػوف   يةهع رت و  وع يف يد ي 
 .لفيهد  ف  تينينه   لفلتيطي ي  لفشرط 

، له تػه فػ  يػيهر  4/5/2015د يف ييهع يـو لالق يف لفيولف 22:30فللل لفشرط  لفلتيطي ي  ل وتيف  هيلتيف ل د يولف  لفيهل  
يد ي  يف  وع رت و  يةهع لفتػوف وله ػل لفيػيهر  ال تييػ  فويػهل أرقػهـ ويتوقلػ  فػ  لػرلج لفشػجهلي  شػرؽ يدي ػ  غػز ، رػذل وفتيػل 

 لفشرط  لفلتيطي ي  تينينه  ف  لفيهد .
يف يػد  لفطلتػ  دلػهع لػالع يػعد  ،  ػ6/5/2015يػف ظمػر يػـو لنر عػهع لفيولفػد  12:00ل لجر جيـ يش و  ل ػد يػولف  لفيػهل  

بأصػػهبع لفيػػد لفيي ػػا بهإةػػهف  إفػػا شػػظهيه بهفػػذرلع ولفيػػهؽ  رلهيػػه (، يػػه أد  إفػػا إصػػه تمه  جػػرلح أدل إفػػا يصػػوؿ  تػػ 11يهيػػيف )
هل لفتينينػػوتليػػد  .يس شػػرؽ يػػ  لفزتتػػوف شػػرؽ يدي ػػ  غػػز لفيي ػػا، وذفػػؾ أيػػهـ ي زفمػػه لفولقػػع فػػ  شػػهرع لفعػػود  فػػ  يػػ  ولد  لفعػػرل

 هلد ييت  لفص ع.صيش و  لبهر  لف ف لفجيـ لفبأييدل ي  ولفيصهدر لفشرطي  لف
فػػ  أرض زرلليػػ  ج ػػو  غػػر  ي طنػػ   23.30لفيػػهل   07/05/2015ل لجػػر صػػهروخ ييتػػ  لفصػػ ع ييػػهع يػػـو لفييػػيس لفيولفػػد 

ررلػل قػولل ل يػر  يػػف و ذل رػهر. صػهب  يػولطف تصػهدؼ يػرور  بهفيلػهف فيظػ  لال لجػإفػا إد  لال لجػهر أييػ   غػز .لفكرليػ  شػيهؿ 
 .ف لفصهروخ ييت  لفص عأنينهل لفا لفشرط  ولنيف لفدليت  فيظ  وقوع لفيهد . ليه أشهرل لفتي

ألػولـ(، ولالريػه يػف يػلهف يػػ   8لهيػه (، ولفطلػ  ييػدر     ييػ يف ) 16أصػي  لػ  يػف لفطلتػيف ريػقـ أييػد يػعيد ييػ يف )
، جػػرلع ل لجػػهر جيػػـ 14/5/2015يػػف ييػػهع يػػـو لفييػػيس لفيولفػػد  18:30  لفيػػهل  لفزتتػػوف شػػرؽ يدي ػػ  غػػز ، وذفػػؾ ل ػػد يػػولف

ليػه وأد  ريػقـ لفيي ػا، يػد يش و  له ه يتمولف به بهفنر  يف ي زفميه ف  ي طن  لفزتتوف، وقد أد  لال لجهر إفا يدو   تػر بأصػهبع 
 طف ولفيهقيف ولفيديف.لفبف  إفا إصهب  ييدر بشظهيه 
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 لفيالطيف شهرع تلرع ل د ينع فتينهوي  يوقع ف  ،14/5/2015 لفيولفد لفيييس يـو يف 19:00 لفيهل  ف يول ل د ل لجهر، وقع
 طلػػال  ( 37)  يػػ مـ يػػف يولط ػػه  ( 108) إصػػهب  فػػ  تيػػ   غػػز ، شػػيهؿ ييهفظػػ  فػػ  الريػػه  يػػل فػػ  فتعطػػهطر  لفيػػؤد  لفشػػهرع يػػف
 جرلح وصلل  ي يه بهفيطير ، ي مـ( 5) جرلح ولفشلهع ولفعود  لدولف ليهؿ ييتشليهل ف  لفط ي  لفيصهدر ووصلل ييد ،( 32)و

 تةػػررل  ي يػػه بػػهفغ، جزلػػ  بشػػل  يجػػهورل   يػػل يه   ي ػػزال  ( 15) يػػولف  تةػػّرر فػػ  لال لجػػهر تيػػ   ليػػه. ولفطليلػػ  بهفيتويػػط  لفبػػهقيف
 -فت  ػهل لفقه ويػ  لفليػـ أـ دريػ ي: ورػ  جزلػ  بشػل  لهيػ  ي شػتل( 3) تةررل لذفؾ لفنرتب ، لفيل ي  لفي هزؿ يف لفعشرلل  ولفذ
 بشػل  لفينػر قبهفػ  لفولقعػ  فت تػروؿ لفيز ػدلر وييطػ  لفعطػهطر ، شػمدلع ويرلػز -فت  ػيف لفعتيػه لنيهيي  لفي صور جعرر أ و يدري 
 ييتلػهل يػف صػهروخ ل لجػهر لػف  ػهجـ لفيهد  أف لفييدل ي  لفتينينهل وتليد. طلي  بشل  لفنرتب  لفتجهرت  لفييهؿ يف ولددل   بهفغ،

   تلليله. أق هع لاليتالؿ
، ووفنػػػه  فتتينينػػهل لفييدل يػػ  فنػػػد 17/5/2015يػػف ييػػهع يػػػـو لنيػػد لفيولفػػد  22:20ل لجػػرل ق  تػػ  صػػػول، ل ػػد يػػولف  لفيػػػهل  

 لوي  يف لفنيهي  بييػهذل  طرتػد صػالح لفػديف ينه ػ  ييػيـ لف صػيرلل، وأيػدقل صػول دلي ل لجرل ق  ت  صول له ل يوةول  
 ف  لفيهد . ه  يةرل قو  يف لفشرط  وفتيل تينين . ليهةرلرأفـ ييج  وقوع إصهبهل أو شديد، و 

، فػ  ي ػزؿ يعػود فعهلتػ  فيػهض فػ   تػد  27/5/2015ظمػر لنر عػهع لفيولفػد يػف  12:30وقع ل لجهر غهيض ل ػد يػولف  لفيػهل  
روح  ن  لتا أقرره إفا ييتشلا  هصر لفط ػ ،  ج (،لهيه   28)لفنرلر  شرؽ يهف يو س، يه أيلر لف إصهب  لفيولطف أدرـ فيهض 

ووفػد  .ووصلل لفيصهدر لفط ي  يهفته بهفيتويط  إصه ته  جػروح أدل إفػا  تػر فػ  يػد  لفيي ػا وجػروح فػ  ييتتػ  أ يػهع لفجيػـ
 لفع   ف  جيـ يش و . لز فهف لال لجهر  هتج لف لفيعتويهل لفيتوفر  فد  لفير 

، يصػه يف  جػرلح وصػلتمه 13/6/2015يف يـو لفيػ ل لفيولفػد  14:40يولف  لفيهل  ييتشلا ليهؿ لدولف ل د ، طلالفوص  
لفيصػهدر لفط يػػ  بهفيتويػػط . وتليػػد لفتينينػػهل لفييدل يػػ  بػػأف لفطلتػػيف ل قػػه  جيػـ يشػػ و  لقػػرل لتيػػه فػػ  ي طنػػ  يػػل هرـ قػػر  ييػػجد 

ز ، فػه لجر  ميػه يػه تيػ   فػ  إصػهب  أ ػو غ ػي  لإيهـ لفشهفع  ف  شهرع لفيل  شرؽ ي  ت  لفزلتر  جبهفيه فػ  ييهفظػ  شػيهؿ غػ
 بشظي  ف  لفبطف ولييا بشظي  ف  لفعيف لفيير . 

 

 :ويًتهكاتهى يىاطُيٍعهى  اعتذاء

( 18ي   ف  قطػهع غػز ، ييػ  شػمدل لفلتػر  لفتػ  يرطيمػه لفتنرتػر )لأيد يظهرر لفلتتهف لن وييتتكهتمـ يولط يفلفتولص  لاللتدلع لتا 
  وردريه ليه يت : ،وييد  ( أطلهؿ4)، ي مـ آيرتف( 15لصهب  ) ( يولط يف و8ينت  )  تج ل مه لفيرلز يهف  للتدلع وقنمه

 وجهيعػ  لنقصػا جهيعػ  فػ  ييهةػر ورػو ،(لهيػه   66) لفيصػر   أييد   أييد لفدلتور ي زؿ إفا لنق  لتا يتقييف قالق  تيت 
 ديػر يدي ػ  ويػ  لف نتػ  ييػجد يػف بػهفنر  ولفولقػع ،1/1/2015 لفػدلفيو  لفييػيس يػـو ييػهع يػف 18:45 لفيػهل  يػولف  ل ػد غز ،
 وتنييد بهفةر  لتيه بهاللتدلع وقهيول لفعشهع، صال  تأدي  يف لهلدل   لفيصر   لفدلتور لهف يه أق هع لفي زؿ صهف  إفا وديتول لف تح،
 لفيػلتي  أطرلفمػه  تنييػد أيػدرـ فنػهـ ليػترهق  لصػريه أطتنػل لفيشػمد زوجتػه شػهردل ول ػديه ولنلػيف، ولفلػـ ولفيػلتي  لفعتوي  أطرلفه
 زوجػ  لفيصػر   لفعزتػز ل ػد ذيػه  يػتو   لنيػتهذ  لفيرلػز فبهيػ   مػه أدفػل إفػهد  ووفنػه   الصػد،  وليط  وألي مه فيمه وقيد ولفعتوي 
 تأديػ  يػف زوجمػه لػهد فنػد  ،1979  لػهـ ي ػذ لفػدلتور وزوجػ  لفػ تح ديػر يدي   ف  لفعهلشي  يدري  يدير  ور  – لفيصر   لفدلتور
 صػػرلخ صػػول فيػػيعل فتي طنػػ ، فتتػػو لػػهد قػػد لفريػػي  لفكمر ػػهل  لفتيػػهر لػػهف ييػػ  قمػػو ، ف جػػهف إلػػدلد ي مػػه وطتػػ  لفعشػػهع صػػال 
 ول ػػػديه  تنييػػػدره أيػػػدرـ قػػػهـ صػػػريل ول ػػػديه  زوجمػػػه، لتػػػا بهفةػػػر  يعتػػػدوف  ي زفمػػػه دليػػػ  فػػػ  يتقيػػػيف قالقػػػ  وشػػػهردل زوجمػػػه
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 زوجمػه لتا بهفةر  وألتدول لنرتل  لتا وزوجمه ر  وأجتيوره إيه ، أي ر ه  لفدلتور يف ش ع  رتد لقهفو  ذفؾ ي   لف ليتليرل
 ويػرقول لفي ػزؿ تلتػيش فػ  شػرلول قػـ أصػي  قػد أ ػه فأدرلػل تيهيه ، صوته ردأ قـ ،(وغتبهف -ييليف رج  ل ه) لبهر  فمـ يردد ولهف
 رػػدأ قػػـ أيػػر ، يػػر  يػػديمه تنييػػد وألػػهدول يعصػػيمه، فػػ  له ػػل( يػػولر ) ر لفػػذ يػػف يتيػػ  ويػػي  يػػديمه بلػػؾ وقػػهيول لفيػػهؿ، يػػف ي تػػغ

 شػػهردل  ػػرفنتمـ فتي ػػزؿ لػػهدل ول ػػديه قيودرػػه فلػػول لفػػذيف ولنقػػهر  بػػهفجيرلف وليػػت جدل لفي ػػزؿ يػػف فيرجػػل لفي ػػزؿ، فػػ  لفصػػول
 إفػا  نػ  قػـ ولنرض، لنرتلػ  لتػا يهعلفػد يف بنع وشهردل فتييه  أقهرل لتيه ت دول ال وله ل يرلؾ  دوف  لالرض لتا يتنا زوجمه

 يػرقتمه تػـ لفتػ  لف نػود قييػ  لتػا لفتعػرؼ لفزوجػ  تيػتطع وفػـ ريػييه ، لفػدلتور وفػه  لػف وألتػف لفػ تح  دير لنقصا شمدلع ييتشلا
 تينيػد وفتيػول لفيػهد  يلػهف بيعهي   وقهيول فتيلهف لفلور لتا وصتول أ مـ لفيرلز فبهي  لف تح دير شرط  يدير وأفهد  لفي زؿ، يف

 .بهفيهد 
، ل ػو   هيػل  أيػل  يػيهر  لفينػدـ فػ  وزلر  19/1/2015يف ييهع يػـو لالق ػيف لفيولفػد  23:45فجر يجموفوف ل د يولف  لفيهل  
 يةػهع لفتػوف، وتتبػع وزلر  لفدليتيػ ،  2011يوديػ   (يػيرلتول - ليػه)لهيػه (، ورػ  يػف  ػوع  36لفدليتي  يتي  ييد  شلر  يتػ  )

وقل  أيهـ ي زؿ لفيندـ يت  لفذ  ينع إفػا لفشػرؽ يػف دولر أ ػو لتبػ  فػ  يػ  لفشػيو رةػولف شػيهؿ يدي ػ  غػز ، وقػد أد  وله ل يت
 لال لجهر إفا تديير لفييهر  بشل  لت ، رذل وفـ ي تغ لف وقوع إصهبهل، وقد بهشرل لفشرط  تينينه  ف  لفيهد .

، ليرلؽ ييهر  لفكهدر لفلتيهو  أييد فػؤلد 22/1/2015ييس لفيولفد يف فجر يـو لفي 04:45يهوؿ يجموفوف ل د يولف  لفيهل  
لهيه (، وينطف شرؽ ييجد لفك ز ف  ي  لفريهؿ غر  يدي   غز ، وأفهد لتولف أ ه لػهف ييػتينب بهفصػدف   55شعبهف أييد لتولف )

لف يشػتعت  فػ  لػرلج يػيهرته لفػذ  فجر ذفؾ لفيـو وييع صول يرل  أشيهص أيل  ي زفػه، ول ػديه  ػزؿ فتلنػد لفي ػزؿ وجػد أف لف يػر 
ينع أيل  لفي زؿ وفػ  يػيهرته ورػ  يػف  ػوع ريو ػدل  فير ػه  يةػهع لفتػوف، ولتػا لفلػور قػهـ  رييػهد لف يػرلف بييػهلد  أيػرته، يػه أد  

 إفا لفيهؽ أةرلر طليل  بهفييهر  ولفكرلج.
، بهاللتػدلع بهفةػر  لتػا لفيػولطف إيػيهلي  25/1/2015يف ييهع يـو لنيد لفيولفد  15:30قهـ يجموفوف ل د يولف  لفيهل  
لهيػػػه ( ورػػػو أيػػػد لػػػولدر يرلػػػ  فػػػتح، ل ػػػديه لػػػهف فػػػ  يتجػػػر  لفيػػػهص بػػػهفيالبس لف يػػػهلي  ينه ػػػ   40لييػػػا إيػػػيهلي  أ ػػػو  يتػػػ  )

وجػو  وله ػل يتقيػ  لفأ ػو  يػ  قػهـ أر عػ  شػبهف   فػهدوييػ  إ .ييتوص  ولهفػ  لفرػو  لفيػوتد  فػ  يػ  لف صػر غػر  يدي ػ  غػز 
ويي  وييدس وللتدول لتيه بهفةر  لفي رح ليه يطيول زجهج لفيتجر بهإةهف  إفا بعض لفرفوؼ لفت  تعرض لتيمه  ررلو ـ يعم

 لفبةهلع يف قـ الذول بهفلرلر.
 يػف ،19:30 لفيػهل  يولف  ل د لهيه ،( 43) ش ف لتا يييود ليهد ولفي جر ، ولالذف لال   جرلي  ط ي  يقتيوف  ييتيوف  رهجـ
  يل ف  لفيالطيف غر   لاليرلع ي  ف  لفكهلف ي زفه إفا ليته يف لودته ل د وذفؾ ،03/02/2015 لفيولفد لفقالقهع يـو ييهع
 لفط يػ  وأفهد غز ، بيدي   لفشلهع ييتشلا غر   فرل  شهرع ف  ترلو  ةر ه   أ ريو  أف وبعد وليتطلو ، غز ، شيهؿ بييهفظ  الريه
 ولفػبعض( لتشػ لوؼ  ػوع يف)  أوتويهتيلي  أيتي  بعةممـ وييي  لفتوف  يودلع يالبيه   وف يتبي تييفيي ييي  ،فبأ لفيرلز بهي 
  ي يه ،(لفتوف  ريهد  تويهف  وع يف جي )  ييهرته يف وأ زفو  ي زفه به  يلتح أف ي تظر لهف  ي يه رهجيو  ييديهل، ييي  لآلير
 فػػ  أرل ػػو  قػػـ أيػػودل ، لييػػه   رأيػػه وأفبيػػو  يػػدل  قيػػدول- أرقػػهـ لفويػػه  ػػدوف  - لفتػػوف   يةػػهع يػػهغ ـو  ػػوع يػػف يػػيهر  ييػػتنتوف  رػػـ لػػه ول
 يػهرج دفعػو  يػهل  يػولف  وبعػد لفي ػزؿ، لف فيه ول تعدول لفكري ، أيل  ي زؿ يتا لف  هدؽ بألنه  وةر و  فييهرته، لفيتل  لفينعد
 فػؾ لف ػهس وبييػهلد . لفيلػهف لػف ول تعػدول هويػيهرت لف نػهؿ رهتلػه وأيػدول لفشػلهع، ييتشلا غر   ينع فرل  شهرع ف  وترلو  لفييهر 
 وغػػهدر ولفرقبػػ ، ولفظمػػر لفيػػديف فػػ  وجػػروح بيػػيجهل وأصػػي  فكيػػهل تعػػرض ييػػ  لفييتشػػلا، إفػػا ذرػػ  قػػـ  ذويػػه ولتصػػ  وقهقػػه

 .لفيهدق  ف  تينينه   فتيل لفت  فتشرط   بالغ وتندـ لفيييس، يـو صبهح لفييتشلا
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، يرلبػػػ  يػػػف  ػػػوع )يػػػوبهرو(  يةػػػهع لفتػػػوف، تعػػػود 6/2/2015لفجيعػػػ  لفيولفػػػد  عييػػػهيػػػف  21:50ل لجػػػرل ل ػػػد يػػػولف  لفيػػػهل  
لهيه (،  ي يه له ل يتوقل  أيهـ ي زفه لفولقع ينه     ؾ فتيطيف لفنديـ، بيييـ لف صػيرلل،  47فتيولطف: يهي  ييهد يهيد لفميص )

ليػػه  .تعػػود نيػػد أقػػهر  لفميػػص فػػ  لفيلػػهف لمػػهوأيػػلر لال لجػػهر لػػف تػػديير لفيرلبػػ  بشػػل  لتػػ ، وتػػديير درلجػػ   هرتػػ  تصػػهدؼ توق
تةررل  ولفذ ي زؿ لفميص وي هزؿ لفجيرلف، وتةررل فول يس لإ هر  بهفشهرع. ووفنه  فشمود ليهف فند وقػع لال لجػهر فػ  وقػل لػهف 

لقـ لفػػدفهع لفيػػد   ل فيمػػه لف يػػرلف، وبعػػد دقػػهلد يعػػدود  وصػػتل طػػو تفيػػه لفشػػهرع يػػهف  يػػف لفيػػهر  ول نت ػػل لفيػػيهر  يػػف يله مػػه ولشػػتع
ولفشػػرط  ويػػيهرلل لإيػػعهؼ لفتهبعػػ  فتيػػديهل لفط يػػ ، وفتيػػل لفشػػرط  تينيػػد فػػ  لفيػػهد ، ووفنػػه  فيصػػهدر فػػ  لفشػػرط  فنػػد  جػػـ 

 لال لجهر لف ل و  ييتي  لفص ع. 

، 8/2/2015لنيػد لفيولفػد  يػـو فجػريػف  1:00فجر يجموفػوف ل ػو  له ػل يتصػن  فػ  ينديػ  يرلبػ ، وذفػؾ ل ػد يػولف  لفيػهل  
توتػه ال ػد لػروزر(، و لإطػهر لفشػيهف  لنيػهي  يػف يرلبػ  جيػ  يػف  ػوع )ت لتاووفنه  فتتينينهل لفييدل ي  فند أفصد يجموفوف ل و  

لفتوف،  ي يه له ل يتوقل  ف  لفيػرأ  بػهفنر  يػف ي ػزؿ صػهي مه ولفولقػع ينه ػ  جهيعػ  فتيػطيف فػ  يدي ػ  لفزرػرلع، وقػد أيػلر   ذر ي
فجػر  1:00ع لةرلر جزلي  بهفيرلبػ  ولفيػرأ ، وأفػهد صػهي  لفيرلبػ  أ ػه ليػتينب لتػا صػول ل لجػهر ل ػد يػولف  لفيهد  لف وقو 

، وأ نطع لفتيهر لفكمر هل  لف لفي طن  قػـ تتنػا لتصػهؿ يػف جيرل ػه يي ػر  أف لف يػرلف يشػتعت  فػ  لفيػرأ  لفيتلػ  ول ػديه توجػه ، لفيـو
فػ   ه  تيلػف يػف إييهدرػه أ تػغ لفشػرط  فػ  ييػيـ لف صػيرلل لفتػ   ػدورره فتيػل تينينػأف بعد و وجد لف يرلف تشتع  ف  ييهرته فتيلهف 

 يالبيهل لفيهد  وذفؾ بهفتعهوف يع قيـ ر دي  لفيتلجرلل. 
لهيػه (، ولفولقػع فػ  ي طنػ  لفيػتطهف  55تلجير ل و   هيل  أيػهـ يػدي  ي ػزؿ لفييػهي  يتيػ  ييػف ل ػد لفجرتيػ  ) وف يهوؿ يجموف

، ووفنػػه  فتتينينػػهل لفييدل يػػ  فنػػد 15/2/2015يػػف ييػػهع يػػـو لنيػػد لفيولفػػد  20:50وذفػػؾ ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  بييػػيـ لفيرػػهز ، 
ل لجرل ل و  ييدق   صول يلي  له ل يوةول  أيهـ ي ػزؿ لفجرتيػ  فػ  ي طنػ  لفيػتطهف بييػيـ لفيرػهز ، ول يػه ل يػف جول  مػه 

وقهيػل بلػتح تينيػد بهفيػهد . يػذلر لف لفجرتيػ  لػهف يعيػ  لةػو  يهد  يتلجر  فو مػه )أصػلر(، ووصػتل ل هصػر لفشػرط  فتيلػهف
 يوظ  ف  لفيتط  لفلتيطي ي .رو لتا لال تيهبهل ف  يرل  فتح و  ي لإشرلفف  لفتج   
لهيػه (، ولفػذ  ينطػف فػ   52ف  وةع ليس باليتيل   دليته ق  تتيف، لتا به  شن  لفيولطف لصهـ أييد   جيعػ  )و قهـ يجموف
ووفنػه  إفػهد  جيعػ  فنػد قهيػل زوجتػه  رينهظػه يػف لف ػـو ل ػد يػولف  لفيػهل   .( ف  أ رلج ليف جهفول، بييػيـ لف صػيرلل9 رج رقـ )
ي رتػػه  وجػػود لػػيس باليػػتيل  أيػػود لفتػػوف  دليتػػه أشػػيهع قنيتػػ ، ول ػػديه فتيمػػه أ، و 22/2/2015يػػد لفيولفػػد يػػـو لن صػػبهح 9:00

لػػهف لفكػيس يعتػػد لتػػا بػه  لفشػػن  يػػف لفيػهرج، وأق ػػهع يػػروج ل  تػه فتيدريػػ  شػػهردل شػهرد  ػػدليتمه ق  تتػيف يػػف  ػػوع )ييتػز(، ييػػ  
لفكيس ووةعته  دلي  لفي زؿ دوف لف تتليص يه  دليته، وقد قػهـ جيعػ   ػربالغ لنجمػز  لني يػ  ييػ  يةػرل ر ديػ  لفيتلجػرلل 

عػ  يشػػر  ي صػ  لفيرلقػػ  لفعػهـ فيرلػػ  فػتح فػػ  فػ  لفيػػهد . يػذلر أف جي ه  ولفيبهيػ  لفعهيػ ، وجمػػهز لنيػف لفػػدليت  وفتيػول تينينػػ
 لفييهفظ  لفويطا.

يػػػػف فجػػػػر يػػػػـو لفقالقػػػػهع لفيولفػػػػد  3:00شػػػػّ  يرتػػػػد فػػػػ  يرلبػػػػ  لفيػػػػولطف: يتيػػػػ  يصػػػػبهح ريةػػػػهف لفزتػػػػهف، ل ػػػػد يػػػػولف  لفيػػػػهل  
)فير ػه( ريهديػ   ، يه تي   فػ  تةػررره بشػل  لتػ . وتليػد لفتينينػهل لفييدل يػ  أف لفيرلبػ  يلوييػ  يػف  ػوع ريو ػدل 17/3/2015

( يػف ييػيـ جبهفيػه فػ  ييهفظػ  شػيهؿ غػز ، دوف وقػوع 8لفتوف، له ل تتوق  أيهـ ي زؿ يهفكمه لفكهلف قر  ييجد لفتوب  ف   تػوؾ )
 نهبػػ  لفيػػوظليف فػػ  غػز . وفتيػػل لفشػػرط  تينينػػه  فػػ  لفيهدقػػ ،  بهيػػـإصػهبهل، ويعيػػ  لفزتػػهف يوظلػػه  فػػ  وزلر  لفيولصػالل ويتيػػدقه  

 عطيهل أف لفيرتد يلتع ، ور هؾ ش م  ج هلي  فيه، وفـ يتـ لفتعرؼ لتا لفج ه . وتشير لفي
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يػػف ييػػهع يػػـو لنر عػػهع لفيولفػػد  16:00ليتطػػ  ييػػتيوف يتقيػػوف وييػػتنتوف يػػيهرت  جيػػ  يػػف  ػػوع يػػهج ـو ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
لهيػه (، يهفػد رشػهـ  20د   لف ت ييػ  )، قالق  شبهف له ول بهفنر  يف يرلػز شػرط  لفتلػهح شػرؽ يدي ػ  غػز ، ورػـ أييػ1/4/2015

وتليد لفتينينػهل لفييدل يػ  أف لفقالقػ  لػه ول ييتجػزتف دليػ  يرلػز لفشػرط    ػهع   .لهيه ( 18لهيه (،  در لطه لف يوؾ ) 19لف ت يي  )
يػتييف، رػذل وقػهـ وبعد لإفرلج لػ مـ ويػروجمـ يػف يرلػز لفشػرط  يبهشػر  تػـ ليتطػهفمـ يػف ق ػ  لفي يف أيد لفيولط يف و  شللتا 

فػػ  شػػهرع لفجػػرو شػػرؽ يػػ  لفتلػػهح شػػرؽ يدي ػػ  غػػز ، وقػػد  نتػػول إفػػا  ق ػػ  أف ييتػػول يػػ يتمـلفيجموفػػوف بهاللتػػدلع لتػػيمـ بهفةػػر  
 ييتشلا دلر لفشلهع غر  لفيدي   فتتن  لفعالج، وفـ تعرؼ لفجم  لفت  تن  ورلع لفيهد  أو لنيبه  لفت  دفعتمه فتنيهـ  ذفؾ.

 لفيولفػػػد لالق ػػيف يػػـو ييػػهع يػػف 21:30 لفيػػهل  يػػولف  ل ػػد رفػػح، فػػ  لف جػػهر يويػػ  أ ػػو ييتشػػلا فػػ  لفط يػػ  لفيصػػهدر ألت ػػل
  يتػػ ، أ ػػو   يييػػود ورػػد  لفرقبػػ ، فػػ  طع ػػهل ،(لهيػػه   76)  يتػػ ، أ ػػو يييػػود   ل ػػد أي ػػ : يػػف لػػال   وفػػه  لػػف ،13/4/2015
 شػنين  أ  ػهع ولصػهب  لفجيػـ، أ يػهع فػ  يػروؽ  وجيػيعمـ ،(لهيػه   44) يتػ ،  أ ػو   يييػود ووللػ  لفرقب ، ف  طع هل ،(لهيه   57)

 لنورو ػ  غػز  فييتشػلا  نػال ،(شػمور 8) يتيلػ ، يػييح لتػ  وفػيال ،(ألولـ 3) يتيل ، يييح لت  ويهـ لفطل : ورـ بهيت هؽ ولل 
 لتػا لفشػرط  لقػرل ييػ  هليػ ،ج  شػ م  وجػود بيػ   لفيػهد  فػ  تينيػد لفشػرط  وفتيػل رػذل بهفيتويػط ، جػرليمـ وصلل يي 
 . فتيعهي   لفشرل  فتط  لفجق  تيوت  وجر   لف  زتف، قهفوف  وبنهيه يليف

، أيهـ ي زؿ لفيولطف: رالؿ   ل د ر ه 26/4/2015يف فجر يـو لنيد لفيولفد  3:30فجر يجموفوف ل و ، ل د يولف  لفيهل  
 رلػ  أ ػو رلشػد، ويػ  ييػيـ جبهفيػه، فػ  ييهفظػ  شػيهؿ  ينه ػ -لإ شػهع قيػد-لفيػعيدلهيه (، لفكهلف قبهف  ييتشػلا لفػييف  51يهغ  )

غػػز ، يػػه تيػػ   فػػ  تةػػرر لفي ػػزؿ، وتةػػرر يػػيهر  يػػف  ػػوع يريػػيدس  يةػػهع لفتػػوف، تعػػود يتكيتمػػه فػػه، له ػػل تتوقػػ  أيػػهـ لفي ػػزؿ، 
يػػ   أةػػرلرل  ل يػػر . وفتيػػل لفشػػرط  بشػػل  جزلػػ ، دوف وقػػوع إصػػهبهل. وتليػػد لفتينينػػهل لفييدل يػػ  أف لفع ػػو  صػػرير  لفيجػػـ، وفػػـ ت

 تينينه  ف  لفيهدق . لفجدير ذلر  أف يهغ  يف  شطهع يرل  فتح شيهؿ غز . 
لهيػػه (، وذفػػؾ ل ػػد يػػولف  لفيػػهل   52 لفبييصػػ  لفبػػهفغ يػػف لفعيػػر ) ل ػػو  فػػ  يػػدي  ي ػػزؿ زتػػهد   جػػهد  رقػػهـ يجمػػوفيف  تلجيػػ

قيػد  -وؿ ووفنػه  فتتينينػهل لفييدل يػ  فنػد ل لجػرل لفع ػو  فػ  ي ػزؿ غيػر يػأر .14/5/2015يف ييهع يـو لفيييس لفيولفد  22:15
. (، يعػود فتبييصػ  وينػع فػ  شػهرع لف ييػ  ج ػو  يعيػلر ديػر لفػ تح2ـ200يف وينهـ لتا ييػهي  )تبنورو يلوف يف ط -لفتجميز
لفي ػػػزؿ لفػػػذ  يعيػػػ  يػػػدير أيػػػف أيػػػد  لال لجػػػهر صػػػول يرتلػػػع، وتةػػػرر بػػػه  يصػػػ وع يػػػف لفيديػػػد، ووفنػػػه  إفػػػهد  صػػػهي  و  رػػػذل

لاليتيبهرلل ف  أيف لفرلهي : فند ييع صول ل لجهر ف  ي زفه لفولقع شيهؿ يعيػلر ديػر لفػ تح، وقػهـ  جتػه  تلنػد لفي ػزؿ ويةػرل 
فنػػد لفجيػػرلف ييػػ  شػػمهدلل قػػو  يػػف لفشػػرط  ولنجمػػز  لني يػػ  ول هصػػر لفينهويػػ  فتيلػػهف، وفتيػػل لفشػػرط  تينيػػد فػػ  لفيػػهد ، و 

 لفي زؿ ق   لال لجهر بنتي .يديالف شيصيف  شهردول
، فػ  أيػد لفييػهزف لفج و يػ  ف ػرج 19/5/2015يػف يػـو لفقالقػهع لفيولفػد  23:50فّجر يجموفوف ل ػو   هيػل ، ل ػد يػولف  لفيػهل  

   فػػ  تيطػػـ لن ػػدفس لفكػػهلف ل ػػد يػػدي  ي طنػػ  لفكرليػػ  ولفينه ػػ  فصػػهف  لفييرال ػػد فافػػرلح  جبهفيػػه فػػ  ييهفظػػ  شػػيهؿ غػػز ، يػػه تيػػ
لفػذ  ألتػا لفييػزف  لفكهل ػ -لإكػ بشػن  لفيػولطف: لهرػد رشػيد لييػا  أةػرلرل  جزليػ  لال لجػهر وأفيػد . رػذلزجهج لد  شػند يػل ي 

 9لهيه (  جرلح ف  لفيهؽ لفييػر ، وطلتمػه: رشػيد ) 36إصهب  زوجته لفييد : رولع  عيهف لإك  )فند تي   ف  ، وقع فيه لال لجهر
، وبهشػػرل لفشػػرط    ييتشػػلا لفشػػلهع جػػرليمـ بهفطليلػػ ووصػػلل لفيصػػهدر لفط يػػ  فػػ .فييػػر  ولفج ػػيفلفيػػهؽ ل يػػ ولل(  جػػرلح فػػ 
 .تينينه  ف  لفيهد 

، بهفنر  يف يي  فتدولجف ييتكػه لفيػولطف صػه ر 31/5/2015فجر لنيد لفيولفد  2:30وقع ل لجهر غهيض ل د يولف  لفيهل  
فتشرط  برز . وينػع لفييػ  بػهفنر  يػف يرلػز لفػبطش لفتجػهر  فػ  ييػيـ يػهف يػو س.  ورو يوظ  ف  جمهز لفيبهي  لفتهبع ،صيهـ
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فـ يتي   لال لجهر بأ  أةرلر ف  لفيلهف، فييه بهشػرل لفشػرط  لفتينيػد فػ  لفيػهد . ووفػد لفيعتويػهل لفيتػوفر  فتيرلػز فػهف رذل و 
 ق  ت  صوتي .   هجـ لفلال لجهر 

، أيػػهـ ييػػالل تجهرتػػ  تعػػود يتكيتمػػه فتيػػولط يف: 29/6/2015يػػـو لالق ػػيف لفيولفػػد  يػػف 23:00وقػػع ل لجػػهر، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
  ف يػل الريػه فػ  ييهفظػ  لهط  يتي  يوي  لفي   ولصهـ لت  ييف زليد، وتنع جولر ييجد يتيـ أ و ييػتـ قػر  لفػدولر لفرر ػ

ولط يف يػػف  يػػ مـ طلػػ   جػػرلح وصػػلل ( يػػ7صػػهب  )ل  ( ييػػالل تجهرتػػ  بشػػل  لتػػ ، و 4فػػ  تػػديير ) لال لجػػهر تيػػ  و  .شػػيهؿ غػػز 
( ي ػهزؿ يػل ي  قرتبػ  ولفييػجد بشػل  جزلػ  جػرلع 10ليػه تةػررل ) .لفيصهدر لفط ي  فػ  ييتشػلا ليػهؿ لػدولف إيػدلره بػهفيطير 

بشظهيه ف  أ يهع لفجيـ ويّوؿ اليتكيهؿ لفعالج فػ  ييتشػلا  ، أصي لهيه ( 29لال لجهر. ولفجريا رـ: لصهـ لت  ييف زليد )
 23لهيػه ( ويػهلد ) 33شنينيه: ييػهـ )ر  ولهف دليتمه فيظ  لال لجهر، و ع  ظرل  فيطور  يهفته ورو يهفؾ فقالق  ييالل يتةر لفشله

 16لهيػػه (، بهيت ػػهؽ، ولػػ  يػػف: لفطلػػ : تػػهير  هصػػر   ورش آغػػه ) 23لهيػػه ( ولفعهيػػ  فػػ  لفييػػ : وييػػد يويػػ  درويػػش لفػػرف )
لهيػػه (، أصػػي   جػػرلح  19لفييػػر ، ويييػػا رػػه   رزؽ  هيلػػ  ) ؽلهيػػه ( بليػػر فػػ  لفيػػه 38)و لجي ػػ  لهيػػه (، ولػػهير يييػػود   أ ػػ

فػػ  لفيلػػهف فيظػػ  لال لجػػهر. وتليػػد لفتينينػػهل لفييدل يػػ  أف  يػػروررـيتلرقػػ  فػػ  أ يػػهع لفجيػػـ، وقالقػػتمـ يػػف لفيػػهر  لفػػذيف تصػػهدؼ 
تيظػػ . وتليػػد لفيعتويػػهل لفييدل يػػ  لفتػػ  جيعمػػه بهيػػ  لفشػػرط  فتيػػل تينينػػه  فػػ  لفيهدقػػ  وفػػـ تتعػػرؼ لتػػا يػػ   لال لجػػهر يتػػا لف
ولفييهطػ (  ي يػه لػهف ييػ   -ولالكييػولرلل -لنيذيػ لفيرلز بأف زليد تولجد وليوته ولهيته فػ  ييالتػه )ورػ  قالقػ  ييػالل ف يػع: 

ويعتنػػد أف يلػػوف يػػ    لفي ػػ  ف يػػع لنيذيػػ  يرتنػػه . وأتػػا لال لجػػهر لتػػا لفييػػالل لنر عػػ  بشػػل  لتػػ  ورػػ  ييػػنوف  بهاليبيػػتوس،
 ف ف   يل الريه.لال لجهر ل و  ل ير  لفيجـ. ليه يعتند أف لال لجهر جهع لتا يتلي  شجهر لهلت   يف لهلتتي

 :وانخاصة االعتذاء عهى انًًتهكات انعاية

ييػ  وقػد لفيرلػز يهصػ ، ولفييتتكػهل لفلفيؤييػهل لنرتيػ  ولفيلوييػ ، بيػه فيمػه  تولصػتل لاللتػدلعلل لفتػ  تيػتمدؼ لفييتتكػهل لفعهيػ 
  : ت. يوردره لفتنرتر لتا لف يو لآلف  رذل لفييهؽ يالؿ لفلتر  لفت  يرطيمه لفتنرتر ( يهد 13)

 
، لفصػػػرلؼ لآلفػػػ  ف  ػػػؾ فتيػػػطيف لفلػػػرع 9/1/2015يػػػف ييػػػهع يػػػـو لفجيعػػػ  لفيولفػػػد  19:00فجػػػر يجموفػػػوف ل ػػػد يػػػولف  لفيػػػهل  

غز ، وقد أد  لال لجهر إفا إفيهؽ أةرلر يهدي  فػ  غرفػ  يرلقػ  لفلػرع ولفصػرلؼ لفيرلز  ف  شهرع لير لفييتهر ف  وي  يدي   
 لآلف  وزجهج لفي  ا، رذل وفـ تعتف أي  جم  ييؤوفيتمه لف لفيهد ، وقد فتيل لفشرط  لفلتيطي ي  تينينه  ف  لفيهد .

، يلتػ  ريلػ  شػؤوف لنيػر  ولفييػررتف 27/1/2015يف فجر لفيـو لفقالقهع لفيولفػد  05:15لقتيـ يجموفوف ل د يولف  لفيهل  
لفكهلف ف  لفطه د لفقهف  يف   هي  لفصيهب  بهفنر  يف يوق  ييهرلل جبهفيه وي  يدي ػ  غػز ، ييػ  أيػرؽ لفيلتػ  بييتويهتػه يػف 

  أقه  وأجمز  يهيو  ولددره قالق ، ليه تيل يرق  جمهز  يهيو  آيرتف، رذ  وفـ يتـ لفتعرؼ لتا لفلهلتيف.
، يػيهر  لفينػدـ فػ  جمػهز لنيػف لفوقػهل  28/1/2015يف فجر لفيـو لنر عهع لفيولفد  02:00وف ل د يولف  لفيهل  أيرؽ يجموف

(، ل ػديه له ػل يتوقلػ  أيػل  ي زفػه فػ  يػ  2000لهيػه ( ورػ  يػف  ػوع دليػو يةػرلع لفتػوف يوديػ  ) 52لهدؿ يعدو لفع د ل يػد )
  لفشرط  لفلتيطي ي  إفا يلهف لفيهد  وبهشرل لفتينيد ف  لفيهد .لفشيو رةولف شيهؿ يدي   غز ، رذل ويةرل قو  يف 

يف فجر يـو لنيد لفيولفد  00:45شّ  يرتد ف  يرلب  لفيولطف: ريةهف يعيد ريةهف لف هلوؽ، ل د يولف  لفيهل  
( ريهدي  2011 ، يه تي   ف  تةررره بشل  لت . وتليد لفتينينهل لفييدل ي  أف لفيرلب  يف  وع  يجو )يودي 15/2/2015

ف  ييهفظ  شيهؿ غز ،  -لفيدي  لفج و   فيييـ جبهفيه -لفتوف، له ل تتوق  أيهـ ي زؿ يهفكمه لفكهلف قر  دولر لفجرف  جبهفيه
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وييي  لف هلوؽ رتب  يندـ ويعي  يديرَل فنيـ لفتيطي  ولفتطوتر ف  ريل  لإدلر  ولفت ظيـ فوزلر  لفدليتي  ف   .دوف وقوع إصهبهل
تيل لفشرط  تينينه  ف  لفيهدق ، وتشير لفيعطيهل أف لفيرتد يلتع ، ور هؾ ش م  ج هلي  فيه، وفـ يتـ لفتعرؼ لتا غز . وف
 .    لفج ه 

، ووفنػػػه  فتتينينػػػهل 15/2/2015يػػػف يػػػـو لنيػػػد لفيولفػػػد  18:30أةػػػـر يجموفػػػوف لف ػػػهر فػػػ  يرلبػػػ ، وذفػػػؾ ل ػػػد يػػػولف  لفيػػػهل  
  يف  وع )ييتيو يش ( ييرلع لفتوف، له ل يتوقل  أيهـ  رج لفتوح ف  ي  لفييػهي   غػر  ييػيـ لفييدل ي  فند لشعتل لف هر ف  ييهر 

لهيػه (، ووفنػه  إفػهد  لفطمػرلو " ف ي يػه لػهف فػ   44لف صيرلل، وتعود يتكيتمه فعةو يرل  فتح ل د لفيػ عـ ريةػهف   لفطمػرلو  )
 10لخ ول ػديه  ظػر شػهرد لف ػهر يشػتعت  فػ  يرل تػه، وبعػد يػولف  )شنته ف  لفطبن  لفيهيي  يف لف رج، ييع صػول ليػترهق  وصػر 

فػػػ   ه  دقػػػهلد(، وصػػػتل يػػػيهر  لفػػػدفهع لفػػػد  ، وقهيػػػل  رييػػػهد لفيرتػػػد، وتةػػػررل لفيرلبػػػ  بشػػػل  جزلػػػ ، ليػػػه فتيػػػل لفشػػػرط  تينينػػػ
إشػػرلفي  فال تيهبػػهل لفيػػهد . يػػذلر أف لفطمػػرلو  لػػهف يشػػر  ييػػلوؿ يتػػ  لفيتهبعػػ  ولفتنيػػيـ فػػ  يرلػػ  فػػتح، ورػػو لةػػو لفتج ػػ  ل

 لفدليتي  فيرل  فتح بهفييهفظ  لفويطا.
، ف  جهيع  لفندس لفيلتوي  )فرع شيهؿ غز (، 20/2/2015يف فجر يـو لفجيع  لفيولفد  2:30وقع ل لجهر، ل د يولف  لفيهل  

قػوع إصػهبهل. وتليػد لفتينينػهل لفكهل   ل د يلترؽ لفتعتػيـ فػ   يػل الريػه، يػه تيػ   فػ  وقػوع أةػرلر جزليػ  بي  ػا لفجهيعػ ، دوف و 
لفييدل ي  أف يجموفوف وةعول ل و  يتلجر  صرير  لفيجـ لتا لف ولب  لفرر ي  فتجهيع  لفيؤدي  إفا لفن و، يه تي   ف  تةرر لفن و 
 )ييػػزف فتكتػػ  ولفتػػولـز ولفيشػػترتهل( بشػػل  جزلػػ ، ييػػ  تةػػرر بػػه  لفن ػػو وبػػه  دليتػػ ، وتيطػػـ زجػػهج لػػدد يػػف لف ولفػػذ، وقالقػػ 

زجهج لفجم  لفشيهفي  لفرر ي  فكهفتيرته لفجهيع  )لفكهل   ف  لفطػه د  ـأ ول  يش ي ، وجمهز يهيو  يعود فنيـ لفيشترتهل. ليه تيط
لنرة (، وليترلي  لفطتب ، ويدي  لفجهيع  لفرر  . وفتيل لفشرط  تينينه  ف  لفيهدق  وليتجزل أيد طال  لفجهيع  لتا يتلي  

  فجر لفع و  بي   يالؼ  ي ه و يف إدلر  لفجهيع  تي   ف  فصته يـو لفييػيس اللفطأيد ويهل لفييدل ي  أف لفيهدق . وتليد لفيعت
، ور  لفيػر  لفقه يػ  لفتػ  يتيػ   لفطهفػ   ليػه فػ  وقػوع لةػرلر فػ  لفجهيعػ ، ييػ  يػ د فػه وأف أفنػا ق  تػ  19/2/2015لفيولفد 

 تجه  غرف  يرلس لفجهيع  ق   شمور.
تهبع إدلر   ،، قهـ يجموفوف  زرع ل و   هيل  يت  يهجز قه ل24/2/2015 يـو لفقالقهع لفيولفديف ييهع  21:40يولف   ل د
رفح. أد  ل لجهر لفع و  إفا إيدل  يلر    ف  شهرع لير  ف لفيطه ، شيهف ينعلفتدي  ويلب لف ظهـ ف  لفشرط  لفلتيطي ي ، قو  

وأفهدل لفشرط   ،لف وقوع إصهبهل ف  لنرولحلال لجهر فيهجز، وفـ ييلر وتديير لفجدلر لفرر   إيد  غرؼ ل ف  لفيلهف
  ف  لفيهد . أ مه فتيل تينينه   لفلتيطي ي 

يهفتػػ  صػػرير  تعػػود ، لفجػػزع لفيتلػػ  يػػف 3/3/2015يػػف ييػػهع يػػـو لفقالقػػهع لفيولفػػد  23:00أيػػرؽ يجموفػػوف ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
، وجػزع يػف 88لهيػه (، ورػو يػف  ػوع فػوفكس ولجػف أزرؽ لفتػوف يوديػ  لفعػهـ  50د )تيولطف يهرر يعنو  شػهكر ل ػد لفوليػف يتكيتمه

به  لفي زؿ، وذفؾ بعديه أفنول زجهج  يهرق  لتا لفبهص لفذ  لهف يتوقله  أيل  ي زؿ لفيولطف بهفنر  يف يهي  لفشػول ويػ  يدي ػ  
يول ػه يػف لفيػػيطر  لتػا لفيرتػػد، ليػه قػ هيول  ػػربالغ لفشػرط  لفتػ  يةػػرل  ػدورره فيلػػهف غػز ، رػذل وليػػتطهع صػهي  لفي ػزؿ رػػو ول 

لفيهد  وبهشرل تينينه  فيه، رذل وفـ تعرؼ لفجم  لفت  تن  ورلع لفيهد  أو لنيبه  لفت  دفعتمه فتنيهـ  ذفؾ، جػدير ذلػر  أف ل ػد 
يول ه يعيتوف ف  يجهؿ لفص هل  ولفتجهر   .لفوليد ول 

يػػػف ظمػػػر يػػػـو لفييػػػيس لفيولفػػػد  12:00لفػػػدليت  ل ػػػد يػػػولف  لفيػػػهل  أغتػػػد ل هصػػػر لرفػػػول لػػػف أ ليػػػمـ أ مػػػـ يػػػف جمػػػهز لنيػػػف 
، يلتػ  يلػوض لفعالقػهل لفدوفيػػ  فػد  ي ظيػ  لفتيرتػر لفلتيػػطي ي  لفػدلتور   يػ  شػع ، ولفولقػػع فػ  لفطػه د لفرلبػع يػػف 2/4/2015
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يهصه  ييتييف وبهفز  لفيد   لرفول   هي  لفيهزج  بهفنر  يف يي هع غز  غر  لفيدي  ، ووفنه  فيدير لفيلت  يأيوف يوتدلف، فرف أش
لف أ ليمـ أ مـ يف جمهز لنيف لفدليت ، ديتول لفيلت  وطت ول يف لفجييع لفيروج وتيتيـ يلهتييه، ليه صهدرول جمهز  يهيو ، 

 و دفول أقلهؿ لفيلت ، وقهفول أ ه يوجد قرلرل   رغالؽ لفيلت .
، ل ػو   هيػل  فػ  ييػي  ينػر جمػهز لنيػف 6/4/2015ق ػيف لفيولفػد يػف ييػهع يػـو لال 22:00فجر يجموفوف ل د يػولف  لفيػهل  

 .رػذل وفػـ يػؤد  لال لجػهر إفػا وقػوع إصػهبهل أو أةػرلر تػذلر .لفدليت  ف  لفشهرع لفقه   يف ي  لفشػيو رةػولف شػيهؿ يدي ػ  غػز 
 تينيد.لفررلل قولل يف لفشرط  لفلتيطي ي  إفا يلهف لفيهد  وبهشرل رذل و 

، أيػػهـ ينػػر جمػػهز لفةػػب  لفييػػدل   4/5/2015يػػف فجػػر يػػـو لالق ػػيف لفيولفػػد  00:25ل ػػد يػػولف  لفيػػهل   ل لجػػرل ل ػػو   هيػػل ،
ةػرر تإيػدل  فتيػ  فػ  لفجػدلر، و  فػ  لفكهلف لتا لفجمػ  لفشػيهفي  فيلتػرؽ لنيػف لفعػهـ  جبهفيػه فػ  ييهفظػ  شػيهؿ غػز ، يػه تيػ  

طليل  بييط  لفييرت  فتيتيػ  لفييػه   ل  أةرلر  لال لجهر فيدأليه  .جزليه  غرف  يت نت  )لو تي ر( بشل  بهفغ، وتةرر لفينر بشل  لهـ 
( ييػالل تجهرتػ ، دوف وقػوع 5، ولػدد)يييطػ ( ي هزؿ يل ي  10تيطـ زجهج )ف   وتي   .لفيجهور  فتينر وييهرت  توزتع تتبعه مه

 لفع و  جولر يهل  لفينر، قـ الذ بهفلرلر.  إصهبهل. وتليد لفتينينهل لفييدل ي  أف يجموؿ ييتن  درلج   هرت  ريا بش ط  تيل 
، وةػػعل ل ػػد لفزلويػػ  لفشػػيهفي  21/5/2015يػػف يػػـو لفييػػيس لفيولفػػد  1:30فّجػػر يجموفػػوف جيػػـ يتلجػػر، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  

رلر. فرع  يل الريه لفكهلف لتػا لفشػهرع لفعػهـ، فػ  ييهفظػ  شػيهؿ غػز ، دوف وقػوع إصػهبهل أو أةػ -لفرر ي  ف  ؾ فتيطيف لفييدود
 فتعرؼ لتا لفلهلتيف.وفـ يتـ لوأفهدل لفيصهدر لفشرطي  أف لفع و  صرير ، 

 
 

 

 اَتهان انذك في انتجًع انسهًي:

يػػف يػالؿ تعهيػػ  لفيػتطهل لفتػ  تشػػتر  لفيصػوؿ لتػػا لفلتيػطي   نػه وف لفييػػددلل  ول تمػهؾ يتولصػ  ل تمػهؾ لفيػػد فػ  لفتجيػع لفيػػتي 
 عنػػػهد دوف تػػػديتمه،  ػػػ  أكقػػػر يػػػف ذفػػػؾ أصػػػبيل تشػػػتر  لفيصػػػوؿ لتػػػا تػػػرييص فعنػػػد تصػػػرتح ييػػػ د فتيػػػيهح ن  تجيػػػع يػػػتي  بهال

لالجتيهلػػهل فػػ  لفنهلػػهل لفيرتنػػ ، ورػػو أيػػر يشػػل  ييهفلػػ  ولةػػي  فػػيس فتيعػػهيير لفدوفيػػ  فينػػوؽ لإ يػػهف فنػػ   ػػ  وفييػػددلل لفنػػه وف 
وتػػػدل ير تةػػيف يػػػد لفيػػولط يف فػػػ  ت ظػػػيـ  ، ييهيػػػ  يهصػػ 1998( فيػػػ   12ييػػػ  يػػوفر قػػػه وف لالجتيهلػػهل لفعهيػػػ  رقػػـ )لفلتيػػطي   

لالجتيهلهل لفعهي ، دوف لشػترل  لفيصػوؿ لتػا تػرييص ييػ د، ييػ  تنتصػر لإجػرلعلل لتػا توجيػه إشػعهر لتػه    ػذفؾ فتييػهفب أو 
فرػرض ( يهل  لتا لنق  يف يولد لند لالجتيهع وفتشرط  أف ت د  ياليظهتمه لتا تلهصي  لفتجيػع لفيػتي  48فيدير لفشرط  ق   )

ييهي  وةيهف يالي  لفيشهرليف، ودوف لفييهس بهفيد ف  يرت  لفتجيع لفيتي ، ق   أف ترد لتيمـ يطيه ، وف  يهؿ لدـ تتنػ  لفجمػ  
( يػف قػػه وف لالجتيهلػػهل 2تػ ص لفيػػهد  )وفػػ  رػذل لفيػػيهؽ  . فػػ  ت ظػيـ لالجتيػػهع لفعػهـ فػػ  يولػدلفي ظيػ  ن  جػػول  يطػ  فمػػه لفيػد 

فتيػػولط يف لفيػػد فػػ  لنػػد لالجتيهلػػهل لفعهيػػ  ولف ػػدولل ولفييػػيرلل بيرتػػ ، وال يجػػوز لفيػػس  مػػه أو وةػػع "تػػا أ ػػه لفعهيػػ  لفيشػػهر إفيػػه ل
 ."لفنيود لتيمه إال وفنه  فتةولب  لفي صوص لتيمه ف  رذل لفنه وف 

ف لفنػػه وف لفيعػػدؿ فتنػػه وف ( يػػ26ييهفلػػ   فػػ ص لفلنػػر  لفيهييػػ  يػػف لفيػػهد  )ت ظػػيـ لالجتيهلػػهل لفعهيػػ  لفيػػد فػػ  ليػػه يشػػل  ي ػػع وتنييػػد 
لنيهيػػ ، لفتػػ  تؤلػػد لتػػا يػػد لفلتيػػطي ييف بهفيشػػهرل  فػػ  لفييػػه  لفييهيػػي  أفػػرلدل  وجيهلػػهل، لتػػا وجػػه لفيصػػوص لنػػد لالجتيهلػػهل 

ويشػػير يرلػػز لفييػػزلف فػػ  رػػذل  .لفيهصػػ  دوف يةػػور أفػػرلد لفشػػرط ، ولنػػد لالجتيهلػػهل لفعهيػػ  ولفيولكػػ  ولفتجيعػػهل فػػ  يػػدود لفنػػه وف 



19 
 

طهر إفا أف لقير يف لفيؤييهل ولنيزل  لفييهيي  وغيررـ أصبيول ييجيػوف لػف لفتيطػي  فت ظػيـ لجتيهلػهل لهيػ . وتػورد لفتنرتػر لإ
 لال تمهكهل لفت  رصدره يرلز لفييزلف فينوؽ لإ يهف لتا لف يو لآلت : 

 
، يػدير  23/2/2015مػر يػـو لالق ػيف لفيولفػد يػف ظ 12:30ي ع أفرلد يف لنيف لفدليت  ولفشرط  لفلتيطي ي  ل ػد يػولف  لفيػهل  

جيعي  ص هع لني  لفقنهف  يهر  يندلد يف إكيهؿ فعهفيهل ورش  لنػدل فػ  قهلػ  لطيػ  لفشػول فػ  شػهرع لفويػد  غػر  يدي ػ  غػز ، 
يػدقيف لػف   يػا( وله ػل لفورشػ  ت ػهقش أوةػهع لنيػر  ولفيعتنتػيف دليػ  لفيػجوف لإيػرلليتي ، ولػهف يػف  ػيف لفيت بع ولف )لػ  ال

وزلر  لاللالـ ليهد يييف، ولف لنير  ل د لف هصر فرول  ، ولف يرلز لفييػزلف فينػوؽ لإ يػهف يػيير زقػول، ليػه ولػهف فايػير 
لفييػػرر يصػػطلا لفييػػتيه   لتيػػ ، ييػػ  طتػػ  أيػػد ل هصػػر لنيػػف لفػػدليت  يػػف يػػدير  لفجيعيػػ  إينػػهؼ أليػػهؿ لفورشػػ ، وأيمتورػػه 

وطت  ي مه ويف يدير لفنهل  ولفيطعـ، لفتوجه إفا لفيبهي  لفعهي  فػ  لفجػولزلل  يصػوص رػذل   ص  يهل  إيالع لفنهل ، ليه
ف لتػػا لفورشػػ  يػػف لفيتيػػدقيف إ مػػهع لتيػػهتمـ، وييػػ  لفيعتويػػهل لفييدل يػػ  فػػرف يػػدير  لفجيعيػػ  ويػػدير و ، وقػػد طتػػ  لفنػػهليلالجتيػػهع

لل ور هؾ طت ول ي ميه لدـ لفنيهـ بأ  فعهفي  يف رذل لف وع إال بيولفنػ  لفنهل  توجمه ييهع لفيـو  ليه إفا لفيبهي  لفعهي  ف  لفجولز 
 لفشرط  بشل  يي د ولفيصوؿ لتا تصرتح.

، تجيعػه  إييػهع لفػذلر  30/3/2015يػف ييػهع يػـو لالق ػيف لفيولفػد  17:30فّةل لنجمز  لني ي  ف  غػز ، ل ػد يػولف  لفيػهل  
ه  شػػطهع فػػ  يرلػػ  فػػتح فػػ  ييػػيـ جبهفيػػه. وتليػػد لفتينينػػهل لفييدل يػػ  أف لشػػرلل اليتشػػمهد يػػت  يػػف قػػهد  يرلػػ  فػػتح،  ظّيػػ 21لؿ

لف شطهع يف لال لفج ييف تجيعول ل د يلترؽ لفشمدلع لفيت  ف  لفيييـ ق   لف تدلرـ ييهرلل تهبع  فتشرط  وفجمػهز لنيػف لفػدليت  
إصػهبهل. ولفػهد شػمود ليػهف أف لفشػرط  أوقلػل لػدد يػف  لفتجيع وتلرقمـ، وتيت  ذفؾ إطالؽ فالير  لف هرتػ  فػ  لفمػولع، دوف وقػوع

لفيشهرليف بي   تصػوتررـ لفيػد  بػهنجمز  لفيييوفػ ، وللتنتػل لػدد يػف لفيشػهرليف لػرؼ يػ مـ: يػرولف لرفػهل يويػا أ ػو ليػد  
 45ود صػ يح )لهيه (. رذل وليتدلا جمهز لنيف لفدليت  ل  يػف: وفيػد أييػد يييػ 41لهيه (، ويي  ديه  رشيد أ و ليد  ) 30)

لهيه (، ويعيف ل د لفمهد  ل ػد لفنػهدر  43لهيه (،  هل  ل د لفوره  يييود أ و لفعطه ) 44لهيه (، رللد ل د لفيتيـ   أ و يييف )
 لف لفيعتنتيف جييعمـ.  وأفرجلهيه (، فيد  يهلهل ف  ينر لفجمهز بيييـ جبهفيه، لتا يتلي  لفلعهفي . رذل  42يييد )

 
  لني يػػػ  فػػػ  ييهفظػػػ  شػػػيهؿ غػػػز ، لػػػد  شػػػبهف يػػػف  شػػػطهع شػػػبلهل لفتولصػػػ  لالجتيػػػهل ، يػػػوي  لالق ػػػيف ولفقالقػػػهع للتنتػػػل لنجمػػػز 

، لتا يتلي  لفيرلؾ لفشبه   لفيعتف لتا شبلهل لفتولص  لالجتيهل  لهي  ولفلييػ وؾ يهصػ  ولفػذ  14/4/2015-13لفيولفنيف 
لفشػبه  لتػا لفيشػهرل  فيػه. ييػ  للتنتػل لفشػه يف: ليػرو صػ ر   يػـو لفشػع ، وقيػهيمـ بأ شػط  فيػ  - ييهف 29ييي  يييا: 

يػػػف يػػػـو لالق ػػػيف لفيولفػػػد  23:00لهيػػػه (، ل ػػػد يػػػولف  لفيػػػهل   24لهيػػػه (، ورزؽ أييػػػد يتيػػػ  لفيػػػدروف ) 20رةػػػولف أ ػػػو  ػػػد  )
، يػف 14/4/2015لفػد لهيه ( صبهح يـو لفقالقػهع لفيو  24، يف ي زفيميه. وللتنتل لفشه :  وف  زتهد  وف  درويش )13/4/2015

يف ييػهع  13:00لهيه (، ل د يةور  فيرلز شرط  يييـ جبهفيه ل د لفيهل   27ي زفه.  ي يه للتنتل لفشه : جيهؿ يهجد يهغ  )
يػف ييػهع  23:00لفقالقهع  ليػه، وجيػيعمـ يػف يػلهف ييػيـ جبهفيػه. وتليػد لفتينينػهل لفييدل يػ  أف لفيعتنتػيف ليتجػزول يتػا لفيػهل  

لتػػه، وينػػد يعػػه يػػوؿ لفيػػرلؾ لفشػػبه   لفيزيػػع. وأفػػهد لفيعتنػػ  رزؽ لفيػػدروف بهيػػ  لفيرلػػز بأ ػػه للتنػػ  يػػف ي زفػػه لػػذفؾ لفقالقػػهع ذ
صػػدينه أ ػػو  ػػد  ييػػهع لالق ػػيف، وفػػ  لفصػػبهح لتػػـ بهلتنػػهؿ لفيبهيػػ  فصػػدينه  وفػػ ، و نتػػول فيرلػػز توقيػػ  ييػػيـ جبهفيػػه لفكػػهلف فػػ  

ينه يػهغ  ل ػد يجيلػه فزتػهرتمـ، ويػ   لاللتنػهؿ رػو لتػه تمـ شػعهرلل لتػا لفجػدرلف لفيوؽ، وف  يػهلهل ييػهع لفقالقػهع للتنػ  صػد
 ييهف، وبعد لفتينيد يعمـ أج رول لتا ييح لفشعهرلل لفت  لت وره بعػد أف أيةػرل لفشػرط  درػهف أ ػيض )شػيد(  29يوؿ فعهفي  
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د تػدي  لنرػ  تػـ إيػالع يػ يتمـ جييعػه  بعػد أف ييػهع يػـو لفقالقػهع فييػيمه، وبعػ 14:00و نتتمـ بيػيهر  شػرط  ل ػد يػولف  لفيػهل  
.  وقعول لتا أورلؽ تيي  ترويي  لفشرط  وفك مه فهرغ ، وقهؿ فه لفةهب  بأ مه فررض ليتدلهلمـ ل د لفتزـو

، إفػا ويػ  1/1/2015يف يـو لفييػيس لفيولفػد  15:30ل جي  تهبع  فع هصر لفشرط ، ل د يولف  لفيهل  لوصتل قال  ييهر 
لػػػه ول يييتػػوف لفمػػرلولل، تػػزليف ذفػػؾ يػػػع تجيػػع فتعشػػرلل يػػف أ صػػػهر لفشػػرط  و ل هصػػر لل، وترجػػ  ي مػػه لػػػدد يػػف ـ لف صػػير ييػػي

ويؤتديف يرل  فتح يي  له ول يرفعول لفرليهل وصػور فتػرليس يييػود لبػهس، ولفػرليس لفرليػ  يهيػر لرفػهل، وقػهـ ل هصػر لفشػرط  
 لفيػهؽألولـ(، بليور ف   10لصي  لفطل  أييد   جه ر أ و زرق  ) بيالين  لفيتولجديف وللتدول بهفةر  لتا لدد ي مـ، يي 

هلهل( ق ػ  أف يػ 9لفيي ا، ليه قهـ ل هصر لفشرط  بهلتنهؿ قالق  يف لفيتولجديف يي  ليتجزول فػ  ينػر شػرط  لف صػيرلل فيػد  )
 يتـ إطالؽ يرليمـ.

 
، فعهفي  فتكرتـ لولل  30/5/2015يـو لفي ل لفيولفد  يف ييهع 15:00قو  يف جمهز لنيف لفدليت ، ل د يولف  لفيهل   لي ع

، له ػػل ت ػػو  يرلػػ  فػػتح شػػيهؿ غػػز  ت ظييمػػه فػػ  صػػهف  لفيػػعد لفكهل ػػ  فػػ  يشػػروع لػػهير غر ػػ  جبهفيػػه ل ػػد 2014فشػػمدلع لػػدولف 
و يتيػػ  ، ييػػ  أغتنػػل لفصػػهف  وي عػػل لفيػػدلوتف يػػف لفػػديوؿ فتصػػهف ، وليتجػػزل لػػال يػػف: بيػػهـ أييػػد رهشػػـ لفشػػي17:00لفيػهل  

لهيػه (، وليػتدلل ولفػد  بعػد يدلريػ  ي زفػه وتلتيشػه ل ػد يػولف  لفيػهل   16لهيه (، ولفطل : صمي  لن  أييػد لفشػيو يتيػ  ) 39)
( لهلتػ  200يف ييهع لفيـو  ليه. وتليد لفتينينهل لفييدل ي  أف لفلعهفي   ظّيمه إقتيـ يرل  فػتح شػيهؿ غػز  فتكػرتـ يػولف  ) 20:00

 لف لفجرؼ لفصهيد شيهؿ غز ، دوف إبالغ لفشرط  فكو ه ف  يلهف يرتد. يف ذو  شمدلع لدو 
 

 درية انتُمم:

لفيد ف  يرت  لفيرل  ولفت ل  ولفيلر يللوؿ بيوج  لفنه وف لفدوف  فينوؽ لإ يهف، ول  يهف  ييـر فيمه يولطف ينه ف  لفيلر  
لتيطي   لفذ  يلل  يد لفلتيطي ييف ف  يرت  لإقهي  ولفيلر يهرج إطهر لإجرلعلل لفت   ظيمه لفنه وف تيق  تجهوزل  فتنه وف لف

( ويصرره 11ولفت ن  وال يلرض أ  قيود لتا يرت  لفت ن  ولفيلر، إال تتؾ لفت  يددره لفنه وف لنيهي  لفلتيطي   ف  لفيهد  )
ف يهف  فيولط يف يف لفيلر ل ر مدل لفلتر  لفت  يت هوفمه لفتنرتر ي ع لنجمز  لني ي  ف  أكقر يوقد ش .بصدور أير قةهل 

 :لفيعه ر لفلتيطي ي ،  وردره لهآلت 

يػهؿ توفيػد آ(، ف  يلترؽ لفجيهرؾ لفيؤد  فيع ر  يل يه وف )ليرز( لفيػيد : 4/4ي ي  لفيتولجد  لتا لف نط  )فرلد لالجمز  لنأي ع 
يػولف  وقلػل ل ػد أ  لجتيهليػهل لفيرلػ ، ييػ  شػهرل  فػ)لةو لفتج   لفيرلزت  فيرل  فتح( يف لفيلر فتةػل  لفلتيػطي ي  فتي ييد

 ييهيي .   نيبه  يف لفيلر بي عمه 11:00 ترل ل د لفيهل  أ، و 15/03/2015يد يف صبهح لن 8:30لفيهل  
)يلتػػرؽ لفجيػػهرؾ(، ل ػػد يػػولف   5/5ي ػػع أفػػرلد جمػػهز لنيػػف لفػػدليت  لفيتولجػػديف فػػ   نطػػ  شػػرط  يع ػػر  يػػل يػػه وف لفيعروفػػ   ػػػ

، لةػو لفميلػ  لفنيهديػ  فيرلػ  فػتح: لػهط  طػالؿ ل ػرلريـ أ ػو يػي  3/2/2015يف صػبهح يػـو لفقالقػهع لفيولفػد  11:00لفيهل  
ي مػػه إفػػا لفييتكػػ  لفيرر يػػ  فرػػرض لفيشػػهرل  فػػ  يعػػرض فتكتػػه  بصػػلته لهتػػ  و  ،لهيػػه ( يػػف لفيػػلر إفػػا لفةػػل  لفلتيػػطي ي  42)

فييدل يػػ  أف أ ػػو يػػي  توجػػه فتيع ػػر فتيػػلر إفػػا لفػػدلر لف يةػػهع بػػهفيرر  وروللػػ  ورلػػيس تيرتػػر يجتػػ  ييهيػػهل. وتليػػد لفتينينػػهل ل
فيةور يعرض لفكته ، يهص  وأف روليته )ييه  يعتن ( يرشي  فتجػهلز  لفعهفييػ  فتروليػ  لفعر يػ ، ورػ  لفروليػ  لفلتيػطي ي  لفوييػد  
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فشيصي  فتشرط  ليتدل  فينه ت  ييؤوؿ جمػهز لنيػف لفت  ديتل لفنهلي  لفطوتت  فتروليهل لفيرشي  فتجهلز ، وبعديه تندـ  بطهقته ل
وجمػ  لفيػلر طتػ  ي ػه لال تظػهر، وبعػد يػرور يػهل  أ تػغ بأ ػه يي ػوع يػف يرػهدر  قطػهع غػز ، و لفدليت ، وبعد لاليتليهر لف ي   
 يي وع نيبه  ييهيي . هوييف يأؿ لف لفي   رد لتيه بأ 

 

 ضذايا األَفاق:

ع لتا لفيدود لفيصرت  لفلتيطي ي ، جرلع إجرلعلل لفيتطهل لفيصرت  فوقػ  رػذ  لفظػهرر ، وبػهفرغـ لل ييرل ظهرر  أ لهؽ تمرت  لفبةه
 فػ  لفيػه د  وفيػهل لن لػهؽ  ، وله ػلليػتير يػنو  لفةػيهيه يػف لفعػهيتيف فػ  لن لػهؽيف لال ييهر لفشديد لفػذ  شػمدته لفظػهرر ، إال أف 

ولفجػدير    ف  قطهع غز ، وتي  ل ف  إصهب  لفيلهل يف  يف لفعهيتيف ف  لن لػهؽ. يب  ل ير  يف  يف  ي  لفوفيهل غير لفط يعي تشل 
ليػػه يػػن  لػػدد يػػف لفةػػيهيه . لرتبطػػل بريػػه  ويػػهل  لفييهيػػ  ولنيػػهف يػػه تيػػ   فػػ  وفيػػهل أو إصػػهبهل يطػػر تتػػؾ لفيػػولد   بهفػػذلر أف

ولفتوقيػد لفتػ   لػذره يرلػز لفييػزلف رصػد فتنرتػر يصػيت  أليػهؿ لفتػورد لجرلع ل ميهر بعض لن لهؽ لفدليتي  لفتهبع  فتينهوي  لفلتيػطي ي ، و 
صػهب  )( لػهيتيف8ينتػ  )( يولد  تي  ل فػ  8)ور   يالؿ لفلتر  لفت  يرطيمه لفتنرتر لفيػهالل  أ ػرز رػذ وتػورد لفتنرتػر . آيػرتف( 11، ول 

 :لتا لف يو لآلت 

وص  لفيولطف ل د لفيجيد لطه   ل د لفيجيد لقيهف،  ،19/2/2015يف فجر يـو لفيييس لفيولفد  12:05ل د يولف  لفيهل  
لهيه (، يف يلهف يدي   دير لف تح، جق  رهيد  إفا ييتشلا لفشميد أ ػو يويػ  لف جػهر فػ  يدي ػ  رفػح، جػرلع تعرةػه فصػعن   20)

 لمر هلي  ف   لد لهف يعي  فيه لتا لفشرت  لفيدود  يع يصر قر  ي  لفيالـ ج و   رفح. 
 

يػػػف ييػػهع يػػـو لفيػػ ل لفيولفػػػد  22:00در لفط يػػ  فػػ  ييتشػػػلا أ ػػو يويػػ  لف جػػهر فػػػ  رفػػح، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  ألت ػػل لفيصػػه
ف  هتجػ  لػو س، جػرلع تعرةػه فصػعن  لمر هليػ  لهيػه (، يػف يػه ي 23ييد صتيح، )أ، لف وفه  لفشه  إ رلريـ فتي  11/4/2015

 ج و   رفح، وص  فييتشلا أ و يوي  لف جهر جق  رهيد . تيهس لمر هل  يالؿ ليته ف   لد لتا لفشرت  لفيدود  يع يصر
يػػػف صػػػبهح يػػػـو لالق ػػػيف لفيولفػػػد  9:52ألت ػػل لفيصػػػهدر لفط يػػػ  فػػػ  ييتشػػػلا أ ػػػو يويػػ  لف جػػػهر فػػػ  رفػػػح، ل ػػػد يػػػولف  لفيػػهل  

يته ف   لد لتػا لهيه (، يف يه يو س، جرلع ل ميهر لفريهؿ يالؿ ل 26، لف وفه  لفشه    يهفد إ رلريـ لف جهر، )27/4/2015
 لفشرت  لفيدود  يع يصر قر  ي  لفيالـ ج و   رفح، وص  فييتشلا أ و يوي  لف جهر جق  رهيد .

 
يػػف ييػػهع يػػـو لفجيعػػ  لفيولفػػد  12:40ألت ػػل لفيصػػهدر لفط يػػ  فػػ  ييتشػػلا أ ػػو يويػػ  لف جػػهر فػػ  رفػػح، ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  

صػػهب  يييػػود أييػػد ل ػػد لفيجيػػد لػػوض، ل  لهيػػه (، يػػف يػػه يو س، و  26) تيػػهـ،، لػػف وفػػه  لفشػػه    وفيػػد زلرتػػه لف01/05/2015
لتػػا لفشػػرت  لفيػػدود  يػػع يصػػر قػػر  ي طنػػ  ي  ػػه ج ػػو   رفػػح، وصػػ    لػػديػػالؿ ليتمػػـ فػػ   لفتر ػػ لهيػػه (، جػػرلع ل ميػػهر  27)

 فييتشلا أ و يوي  لف جهر جق  رهيد .
يػػف صػػبهح يػػـو لفقالقػػهع لفيولفػػػد  9:52د يػػولف  لفيػػهل  ألت ػػل لفيصػػهدر لفط يػػ  فػػ  ييتشػػلا أ ػػو يويػػ  لف جػػهر فػػ  رفػػح، ل ػػ

، لػػف إصػػهب  لشػػر  يػػولط يف بهاليت ػػهؽ يػػالؿ ليتمػػـ فػػ   لػػد لتػػا لفشػػرت  لفيػػدود  يػػع يصػػر ج ػػو   رفػػح، ورػػـ: 5/5/2015
 عيـ   لهيه (، شهد   22لهيه (، رتهض ج ر   يهة ، ) 21لهيه (، رلي  ج ر   يهة ، ) 24يير   هفز إ رلريـ يهة ، )
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 32لهيػه (،   ليػد جيعػ  أ ػو شػتوؼ، ) 24لهيػه (، لشػرؼ يػهفـ ييػهد فبػهد، ) 23لهيه (، فهد   عػيـ   يهةػ ، ) 30يهة ، )
لهيػػه (، 19لهيػػه (، ييػػ   غيػػهف   أ ػػو درلز، ) 48لهيػػه (، أييػػد ليػػهش   لفشػػهلر، ) 33لهيػػه (، أكػػـر أييػػد غتبػػهف لفعرتػػهف، )

 فط ي  لصه تمـ بهفيتويط .يي  وصلل لفيصهدر ل
 

 وفاة في يراكز انتىليف وانسجىٌ:

يػػف ييػػهع يػػـو لنيػػد لفيولفػػد  22:35لهيػػه (، وذفػػؾ ل ػػد يػػولف  لفيػػهل   41تػػوف  لفيػػولطف: يهفػػد ييػػهد ل ػػد لفػػرييف لف ت ييػػ  )
فػه لفكػهلف فػ  لفييػيـ لفجديػد ، ووفنه  فتيعتويػهل لفيتػوفر ، فنػد قهيػل قػو  يػف جمػهز لفشػرط  بهلتنػهؿ لف ت ييػ  يػف ي ز 28/6/2015

، لتػػا يتليػػ  يشػػهجر   ي ػػه و ػػيف 25/6/2015ييػػهع يػػـو لفييػػيس لفيولفػػد  17:00بييػػيـ لف صػػيرلل، وذفػػؾ ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
، لػرض لتػا لف يهبػ  28/6/2015زوجته، وتـ ليتجهز  فػ  ينػر شػرط  لف صػيرلل )أ ػو لرتبػهف(، وفػ  صػبهح يػـو لنيػد لفيولفػد 

ره   لفشػعور لفػدي  . ووفنػه  إفػهد  ل ػد لفػرييف ييػهد ل ػد لفػرييف  48ه فيد  )وتـ تيديد توقيل يهل (  تمي  لاللتدلع لتا زوجته ول 
صػػبهح يػػـو لفيػػ ل لفيولفػػد  11:00لهيػػه (، فنػػد للتنتػػل لفشػػرط  شػػنينه يهفػػد يػػف ي زفػه، وتوجػػه ل ػػد يػػولف  لفيػػهل   62لف ت ييػ  )

ض ةهب  لفتينيد لفييهح فه بيشهرد  شنينه، وأي ررـ أف  جته يرتض، فكف دوف ، فينر لفشرط   مدؼ زتهرته، ورف27/6/2015
جدو ، وطت  ي ه أف يةع ف  )لفكه تيف( يػه يرتػد ليصػهفه ف جتػه لفيوقػوؼ. ووفنػه  فيػدير ينػر شػرط  لف صػيرلل: رللػد أ ػو رويشػ ، 

ؼ يهفػد لف ت ييػ  يػف أفػـ  وأي ػر ل هصػر ، لشػتكا لفيوقػو 28/6/2015يف ييػهع يػـو لنيػد لفيولفػد  19:37ل د يولف  لفيهل  
لفيرليػ  أ ػػه يشػػعر بهفتعػ ، فنػػهيول   نتػػه إفػػا ليػهد  لف صػػيرلل لفيلوييػػ  ييػ  أيةػػع فتليػػص ولفعػػالج، وقػهـ لفط يػػ  بين ػػه ين ػػ  

  فػػ  ييتتطػ  )ليػػيلهؿ وديلػػورل(،  وأوصػا لفط يػػ  لفيعػػهفج بعػرض لفيػػرتض لتػػا لفعيػهد  لف ليػػي ، ويػػف قػـ تػػـ إلهدتػػه إفػا لف ظػػهر 
يف لفيـو  ليه أ  بعد يهلتيف، فهرؽ لفييه ، و نػ  إفػا ليػهد  لف صػيرلل لفيلوييػ  يػر   22:35ينر لفشرط ، ول د يولف  لفيهل  

 10:00يف لفيـو  ليه  ن  إفا ييتشلا شمدلع لنقصا ف  دير لفػ تح، ول ػد يػولف  لفيػهل   23:30أير ، ول د يولف  لفيهل  
 .، يّوؿ إفا ييتشلا دلر لفشلهع بيدي   غز  فعرةه لتا لفط ي  لفشرل 29/6/2015لفيولفد  لالق يفصبهح يـو 

 االعتذاء عهى صذفييٍ:

شمدل لفلتر  لفت  يرطيمه لفتنرتر يزتدل  يف أليهؿ ليتمدلؼ لفصيهفييف يػف ق ػ  لفنػهلييف لتػا لفنػه وف ولفيػتط ، ييػ  توقػد لفلتػر  
 دره ليه يت :( أيدل  تـ فيمه لاللتدلع لتا صيهفييف،  ور 4)

لهيػه (، يػف يػلهف يػ  تػ  لفمػو  غػر  يدي ػ   28لتا لفصيل    أييد ييف لقيػهف ) لفشع ي  للتد  أيد أفرلد فجهف لفينهوي 
يػف ظمػر  13:00غز ، ورو صيل  يعي  يع يوقع لفيو تور لنيرتل  ويع لد  ولهالل ويولقع أير ، وذفؾ ل د يػولف  لفيػهل  

، ف  يلت  لفتجهف ف   رج لفشول ويصػر ، ييػ  قػهـ أيػد ألةػهع لفلصػي   جػر  يػف  هصػيته ليػه 5/1/2015يـو لالق يف لفيولفد 
وأفيػػد بعػػض لفيػػيجهل فػػ  يػػد  لفصػػيهف ، وتػػأت  لفيهدقػػ  لتػػا لقػػر لتصػػهؿ رلػػيس لفيلتػػ  لاللاليػػ  فتجػػهف بهفصػػيل  لقيػػهف 

يػدل  للػدلـ لفيتميػيف بهفتيػه ر يػع قػولل لاليػتالؿ فينه تته ويؤلفه يوؿ تنرتر صيهف  تينين  لهف قد  شر  ف  وقل يه د يػوؿ أ
رلػػيس ، ييػػ  لػػهف لقيػػهف قػػد أجػػر  ينه تػػ  يعػػه و شػػر يػػه جػػهع لتػػا فيػػه ه، وفكػػف لتميػػه 2014 لإيػػرلليت  لفعػػدولفييػػدل يه  لبػػهف 

هويػ  ولفػذ  لػهف بنت  لفينهلد يالؿ فنهلػه يعػه، وتػـ طػرد  يػف لفيلتػ  وتمديػد  بعػديه للتػد  لتيػه أيػد ألةػهع فجػهف لفين لفيلت 
 يهةرل لفتنهع.
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، 29/4/2015يػػف ظمػر يػـو لفييػيس لفيولفػػد  12:30بهفةػػر  بػهفمرلولل ل ػد يػولف  لفيػهل    لفيد يػ يالبسللتػد  ل هصػر بػهف
 ييهف ولفذ  له ل فعهفيهته تدور ف  ي  لفشجهلي  شرؽ يدي   غز  فتيطهفب   ر مػهع لال نيػهـ  29لتا لنفرلد لفيشهرليف ف  يرلؾ 

د ي هوشػػهل يصػػتل  ػػيف لفيشػػهرليف ويجيولػػ  يشػػهرل  أيػػر  بعػػد ترديػػد شػػعهرلل غيػػر يتلػػد لتيمػػه فػػ  لفلعهفيػػ ، ولػػهف ييػػف تػػـ بعػػ
لاللتدلع لتيمـ صيهفييف له ول ينويوف  ترطي  لفييير  لفتػ  جه ػل شػولرع يػ  لفشػجهلي ، ليػه تػـ للتنػهؿ آيػرتف ويجػزول فػ  ينػر 

يػػ  طػػهف مـ أفػػرلد لفشػػرط   توقيػػع تعمػػد ييػػ عمـ يػػف  شػػر لفيػػهد  لفيصػػور  فيػػهد  فػػض شػػرط  لفشػػجهلي  فيػػد  تزتػػد لػػف لفيػػهل ، ي
لفييير ، ولهف ييف تـ لاللتدلع لتيمـ لفصيهف  فد  ق ه  أورت ل  يوز يو س يييود يػو س أ ػو ج ػ ، لفصػيهف  فػ  ولهفػ  لفعػر  

يػ ، ولفيصػور لفصػيهف  فػ  ولهفػ  لفعػهفـ  يػوز لآلف لهير يييا لطي  لفلرل، لفيصػور لفصػيهف  فػ  شػرل  لفوليػ  ف  تػهج لإلال
  يهفد ل د لفمهد  يييود أ و يصير .

 
يػػف ييػػهع يػػـو لفجيعػػ   5:30للتػػد  ل هصػػر يػػف قػػولل يلػػب لف ظػػهـ ولفتػػدي  بهفةػػر  ييػػتيدييف لفمػػرلولل ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  

لهيه (، يف  31د أييد يعيد لفكيال   )، لتا لفيصور لفصيهف  فد  يوقع بهؿ جوؿ ف لالـ لفرتهة ، يعي1/5/2015لفيولفد 
يػػلهف  تػػد   يػػل الريػػه شػػيهؿ لفنطػػهع، وذفػػؾ فػػ  يتعػػ   يػػل الريػػه لفرتهةػػ ، بعػػد ل نةػػهع يبػػهرل  لػػر  قػػدـ جيعػػل  ػػهد   يػػل الريػػه 
ط  و ػهد  أرتػ   يػل يػه وف، لتػا لقػر يطهف تػه لفشػرط  لفتعهيػ  يػػع لفيػولط يف  رفػد بعػد يػيهله ييػؤوؿ لفشػرط  يػأير أفػرلد لفشػػر 

لفتعهي  بنيو  يع لفجيمور، وأفهد لفكيال   أف جيرل ه فػ  ي طنػ  يػل ه أ ترػو  أف قػو  يػف لفشػرط  يةػرل إفػا ي زفػه يػرتيف يػالؿ 
 لفيوييف لفالينيف فتهرتو لفيهدق  اللتنهفه.

 
 لهيػه (، 24فتػوح )صهدر أفرلد يف ل هصر لفشرط ، لفبطهق  لفصػيلي  ولفمػهت  لف نػهؿ فيرليػ  إذللػ  لفشػع  يييػود ليػر يييػود ل

ويػػ  يشػػد ل يػػر يػػف لفيػػوظليف  ل  ،  ي يػػه لػػهف يتولجػػد5/6/2014يػػف صػػبهح يػػـو لفييػػيس لفيولفػػد  10:00ل ػػد يػػولف  لفيػػهل  
له ػل و  .فتح لف  وؾ أيهـ يدي  يييـ لف صيرلل ل ػد طرتػد صػالح لفػديف لفػرليس ويػ  قطػهع غػز  ف  تظرو لفيلويييف لفذيف له ول ي

لفرهةػ يف يد لفيػوظليف ألفتوح ليتةهؼ  ولهف .  يف لاليتيهع ولفرة  جرلع ي عمـ يف ليتالـ رولت مـتيود أويه  لفيوظليف يهف
أفرلد( ولقتر ول ي ه،  فأظمر  5يةرل قو  يف لفشرط  يلو   يف ) تتؾ لفتيظ ف  و  .ذلل  صول لفشع إلتا لفمولع يبهشر  ل ر 

يػف رق تػه إفػا جػولر  هويػيب فصػيلي  و ػزع لفمػهت  لف نػهؿ يػف يػد ،طهقػ  لفمـ بطهقته لفصيلي  فنػهـ أيػد أفػرلد لفشػرط  بيصػهدر  لفب
 بن  لفصيل  فػ  لفيلػهف .ييهر  لفجي  لفت  له ل يتوقل  ف  ييي  لفيلهف، ودلر يولر  ي ه و يف أفرلد لفنو  أيرو  بيرهدر  لفيلهف

ق ػػ  أف يػػأير  بيرػػهدر  لفيلػػهف ورػػدد  أ ػػه يػػيتـ فػػه  دقينػػ ( قػػهـ أيػػد أفػػرلد لفشػػرط   رلػػهد  لفمػػهت  لف نػػهؿ ولفبطهقػػ  30) يػػولف  وبعػػد
 فيد .ل  ترطيلف لفيلهف وفك ه ولص  لفتوح وبهفلع  ل تعد للتنهفه، 
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يشير لفتنرتر إفا ليتيرلر يظهرر غيه  ييهد  لفنه وف وأيذ  بهفيد، ليه يشير إفا ليتيرلر بعض لفتجهوز يف ق   لفيلتليف  ر لهذ 
وز لفييددلل لفت   ص لتيمه لفنه وف ولفت  تيدد صالييهل ولإجرلعلل لفت  يج  أف يتتـز  مه لفيلتلوف  ر لهذ لفنه وف يف يالؿ تجه

لفنه وف. ليه يتلل لفتنرتر إفا أف ليتيرلر رذ  لفيظهرر لزز يف ظهرر  لفع   لفدليت  ول تشهر ويوع ليتيدلـ لنيتي  لفصرير  ف  
 قطهع غز .

، وبهف ظر إفا لف تهلج لفكهرقي  لفيترتب  تعود فتطلو لتا لفيطح يف جديد ف ظهرر  لفلتتهف لني  أرذل لفتنرتر، لفينهلد لفولرد  ف   تظمر
لتيمه، فرف يرلز لفييزلف فينوؽ لإ يهف، يؤلد لتا أف أ  ييهوف  فتنةهع لتا ظهرر  لفلتتهف لني   ول لهد  لاللتبهر فييهد  لفنه وف 

. ور ه تجدر لإشهر  لنيبه  لفت  دفعل  مه إفا لفيطح يف جديدطي  ، يج  أف تأيذ ف  لاللتبهر وفرض ري ته ف  لفيجتيع لفلتي
ل لهد    هع لف ظهـ لفييهي  و  توييد إفا أف لفنةهع لتا لفظهرر  ال ين  ل د يدود وق  يظهررره لفييي ،    يتجهوز ذفؾ إفا

ييهر   ظولرر لفلنر ولفبطهف  ولفبي  ف  وفيتمه لالجتيهلي  واليييه بييلفيتط  تعزتز لةطالع للتا أيس ديينرلطي  و  لفلتيطي  ،
أف يرلز لفييزلف  إدرلؾوبهفرغـ يف  تيهلي  لنير ،جلنيهس لفييرؾ فك  لفيشلالل لال لو مه ،لفيتوؿ لفكليت  بهفيد يف تلهقيمه

مذ  لفظولرر وييهوف  يعهفجتمه يف شأ ه أف ييد يف لاليتالؿ يتع  دورل  فهلال  ويؤقرل  ف  تعزتز رذ  لفظولرر، إال أف لالرتيهـ  
 . ليتشرللمه، ليه أف يف شأف توييد لف ظهـ لفييهي  أف ييمـ بشل  تتنهل  ف  لفتيلي  يف يدتمه

 :لفييزلفيرلز دلل ولفصعوبهل ف  لاللتبهر فرف لتيه ويع أيذ لفتعني
، بةرور  ليترلـ ييهد  لفنه وف، ولفعي  لتا رفع لفرطهع لف ي  ليلرت تتؾ لفت  فمه أج يطهف  لنيزل  لفييهيي  لفلتيطي ي ، اليييه 

لفيالح لفييتيدـ ف  لفع   لفدليت  ، و زع لفرطهع لفييهي  لف رذ  لفظهرر ، نف لفتجر   أق تل أف جه   ل هصررهي تمليه يف 
 .بأشلهفه لفييتتل  لهد  يه يلوف يالح يز   أو يالح ريي 

بلرض ييهد  لفنه وف، لتا أف ت دأ بيؤييهتمه، فتعيد   هعره لتا أيهس يف ليترلـ لفنه وف ولفييهول  لفييتتل  وأجمزتمه يطهف  لفيتط  
جرلعلل صهري  فييهيب  ل  يف يق ل تجهوز  فتنه وف أيهـ لفنه وف دلي  لفيؤيي  لفرييي   ليمه  .، وأف تةع قوللد ول 

رط  فيتيل ول يف لالةطالع بيمهيمـ لتا لفوجه لنكي ، وأريي  أف تيوؿ دوف ةرور  أف تبهدر لفيتط  إفا تأري  وتدرت  أفرلد لفش 
ليتلهظ أفرلد لنيف ولفشرط  بأيتيتمـ يهرج أوقهل لفعي  لفريي ، وأف تيظر ليتيدلـ ليتيتمه ف  غير لفمدؼ لفييصص فمه ورو 

 يلب لف ظهـ ول  لهذ لفنه وف.
وليتنالفيته، توييد لفنةهع وتلعي  دور  تعزتز ي دأ ييهد  لفنه وف، ل ر ا إ مهؤ  و لت ف  لفعي  لفجهد فه لال نيهـةرور  أف يشرع طر 

ول ليهؿ ي دأ لفلص   يف لفيتطهل بيه يعزز يف دور لفنةهع ويعزز قن  لفيولط يف فيه. لذفؾ لفعي  لتا لفت ليذ لفلور  فنه وف لنيتي  
 رييص ولتا يروج  وتجهر تتؾ لنيتي .ولفذيهلر، وفرض لنوبهل رلدل  لتا ل  يف ييوز ياليه  دوف ت

ةرور  أف تبهدر لنيزل  لفييهيي  وفصهل  وتشليالل لفينهوي  لفييتي  إفا لفيّد يف ل تشهر لنيتي   يف صلوؼ ألةهلمه، ولفتأكد 
ليمه فتنه وف ولفعي  يف ليتيدلـ رذ  لنيتي  فررض ينهوي  لاليتالؿ فن ، وجيعه بني  لنوقهل، ولنرـ يف ذفؾ رو ليترلـ لنيزل   

 .هلفرليي  إفا تط ين لفيلويي جمود لفلتا ليترليه ودلـ 
طالؽ ييالل تولي  و لفتعهوف ولفتكهق  يع لفيؤييهل غير لفيلويي  ولنيزل  لفييهيي  لفيؤييهل لفيلويي  إفا ةرور  أف تبهدر  ل 

رشهد     .يوؿ ييهطر غيه  ييهد  لفنه وف وأيذ  بهفيد لتا لفيجتيع لفلتيطيول 
 انتهـــى


