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 0205حانت اعخقال خالل عاو  581َبع انسالو: حٕثٍق 

ٔغفهخ  غفلا  24ايشأح ٔ 42 رغجٛمرىّ انزذمك يٍ يمزم شخصٍٛ ػهٗ األلم رذذ انزؼزٚت، ٔ

 241شخصبا، فًٛب نى ُٚؼشف يصٛش  46دبالد االػزمبل، كًب رىَّ سصذ إغلق عشاح  ظًٍ

 آخشٍٚ
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، اػزمبل 4642نهعذبٚب فٙ شًبل ششق عٕسٚب، خلل انؼبو " Hevdestî - ٔصمذ ساثطخ "رآصس

ا فٙ يُبغك سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ ٔرم أثٛط، ػهٗ ٚذ فصبئم يٍ  283يب ال ٚمم ػٍ  شخصب

ؼبسض، انزٙ أٔنزٓب رشكٛب إداسح انًُطمخ، يُز ادزلنٓب َزٛجخ ػًهٛخ انجٛش انٕغُ ًُ ٙ انغٕس٘/ان

 .4622"َجغ انغلو" انزشكٛخ فٙ رششٍٚ األٔل/أكزٕثش 

ػًهٛبد االدزجبص ٔانذشيبٌ يٍ انذشٚخ انزٙ ٔلؼذ فٙ يُبغك سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ ٔرم 

ا  283أثٛط غبنذ   42غفم/ح ٔ 24ثُٛٓى  يٍ يكَٕبد انًُطمخ، يُٓى كشد ٔػشة، شخصب

ا فمػ يٍ ػًٕو انًذزجضٍٚ/اد، فٙ دٍٛ لُزم شخصٍٛ ػهٗ  46ايشأح، ٔلذ رىَّ إغلق  شخصب

ا يجٕٓالا  241األلم رذذ انزؼزٚت، ٔيب ٚضال يصٛش   .شخصب

البخشاس انًسهحٍٍ فً ايٍ ، رغبت بشكم حعسفًحشًم ْذِ اإلحصائٍت أشخاص حّى احخجاسْى 

 .ٔدفعٓى إنى يغادرة انًُطقتألْانً ٔححصٍم فذٌت يانٍت، أٔ بغزض حزٍْب ا

رغجٛلا نذبالد األكضش  4642يٍ ػبو ذ أشٓش رًٕص/ٕٚنٕٛ ٔآة/أغغطظ ٔأٚهٕل/عجزًجش ٔكبَ

رهك دبنخ اػزمبل خلل  84فٙ سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ ٔرم أثٛط، فمذ رّى رغجٛم  االػزمبل

 .َغبء، فٙ دٍٛ لُزم شخصٍٛ ػهٗ األلم رذذ انزؼزٚت 2 أغفبل ٔ 26 كبٌ يٍ ظًُٓى، األشٓش

، رغجٛم 4642( يٍ ػبو /يبسطٔآراس /فجشاٚشٔشجبغ /ُٚبٚشٔشٓذ انشثغ األٔل )كبٌَٕ انضبَٙ

دبنخ، ثًُٛب شٓذ  42( /َٕٕٚٛٔدضٚشاٌ /يبٕٚٔأٚبس /أثشٚمدبنخ اػزمبل، ٔانشثغ انضبَٙ )َٛغبٌ 32

دبنخ  48( /دٚغًجشٔكبٌَٕ األٔل /َٕفًجشٔرششٍٚ انضبَٙ /أكزٕثشانشثغ انشاثغ )رششٍٚ األٔل

 .اػزمبل

اػزًذد "رآصس" فٙ رٕصٛمبرٓب انزٙ جًؼزٓب فٙ لبػذح انجٛبَبد انخبصخ ثٓب ػهٗ شجكخ ثبدضٛٓب 

، شٕٓد ػٛبٌانًُزششٍٚ فٙ انًُطمزٍٛ، ٔانًؼهٕيبد انزٙ دصهذ ػهٛٓب يٍ يصبدس أْهٛخ ٔ

 (.انًصبدس انًفزٕدخ)انًصبدس انًزبدخ نهؼًٕو فعلا ػٍ انزذمك يٍ يؼهٕيبد 

ِ ساثطخ "رآصس" نهعذبٚب، أٌ االَزٓبكبد انزٙ رشركجٓب رشكٛب ٔفصبئم انجٛش انٕغُٙ  ّٕ ٔرُُ

انغٕس٘، فٙ يُبغك سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ ٔرم أثٛط ْٙ أكضش ثكضٛش يًب ٚزى رٕصٛمٓب ٔانزذمك 
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ٌّ انؼذد انفؼهٙ يُٓب ثبالعى ٔانكُٛخ ٔيكبٌ االػزمبل ٔانزبسٚخ ػه ٗ عجٛم انًضبل، إر رؼزمذ انشاثطخ أ

 .نذبالد االػزمبل ْٕ أػهٗ ثكضٛش يٍ انشلى انٕاسد فٙ ْزا انزمشٚش

 

 حصٍهت االعخقاالث يُذ احخالل رأص انعٍٍ/سزي كاٍَّ ٔحم أبٍط:

  ثهغ ػذد دبالد االػزمبل انزٙ ٔصمزٓب ساثطخ "رآصس" نهعذبٚب، يُز ادزلل سأط

ٔدزٗ َٓبٚخ انؼبو  4622رششٍٚ األٔل/أكزٕثش  2كبَّٛ ٔرم أثٛط، فٙ انؼٍٛ/عش٘ 

غفلا، ػهٗ ٚذ رشكٛب  44ايشأح ٔ  34دبنخ اػزمبل، يٍ ثُٛٓب  241، يب ال ٚمم ػٍ 4642

 ".ٔفصبئم انجٛش انٕغُٙ انغٕس٘ انزٙ رذػًٓب "أَمشح

  ٍم "انجٛش دبنخ رؼزٚت نهًذزجضٍٚ/اد فٙ عجٌٕ فصبئ 424كًب رّى رٕصٛك يب ال ٚمم ػ

أشخبص ػهٗ األلم َزٛجخ انزؼزٚت انز٘ رؼشظٕا  3انٕغُٙ انغٕس٘"، فٙ دٍٛ لعٗ 

 .نّ

يحخجش/ة، أكثز يٍ َصفٓى يذٍٍٍَ، إنى داخم األراظً  02كًا قايج انقٕاث انخزكٍت بُقم 

يحخجش حخى اٌَ بأحكاو حخزٔاح بٍٍ انسجٍ  88انخزكٍت، حٍث حًج يحاكًت يا ال ٌقم عٍ 

 .ياً، ٔحخى انسجٍ انًؤبذنثالثت عشز عا

 

 :قخم ححج انخعذٌب

، لبيذ لٕاد يٍ انششغخ انًذَٛخ انزبثؼخ نهجٛش انٕغُٙ 4642آة/أغغطظ  2ثزبسٚخ  -

ا(، أصُبء  13انغٕس٘ فٙ سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ، ثبػزمبل انشبة "ػهٙ األدًذ" ) ػبيب

 .يذبٔنزّ انؼجٕس إنٗ رشكٛب ثطشٚمخ غٛش ششػٛخ

اػزمبنّ، لبيذ رهك انمٕاد ثئعؼبف "األدًذ" إنٗ انًشفٗ انؼبو فٙ سأط ثؼذ ٕٚو ٔادذ ػهٗ 

آة/أغغطظ، ثؼذ رذْٕس دبنزّ انصذٛخ، َزٛجخ انزؼزٚت انز٘  4انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ، يغبء ٕٚو 

آة/أغغطظ، فٙ لغى  1ش ٕٚو رؼشض نّ، نكُّ فبسق انذٛبح ثؼذ ػذح عبػبد، ٔرذذٚذاا فج

 .انًشذدح ثبنًشفٗ خانؼُبٚ
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ا إنٗ يذُٚخ سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ، يٍ أجم ُٔٚذذس  انعذٛخ يٍ يذُٚخ انذغكخ، ٔلذ كبٌ لبديب

 .يذبٔنخ انؼجٕس إنٗ داخم األساظٙ انزشكٛخ، ثطشٚمخ غٛش ششػٛخ

لبو ػُبصش يٍ فصٛم "صمٕس انشًبل" فٙ نهجٛش  4642أٚهٕل/عجزًجش  24ٔثزبسٚخ  -

ًٓخ انزؼبيم يغ اإلداسح انٕغُٙ انغٕس٘، ثبػزمبل انُبصح "دكًذ خهٛم انذػبس" ثز

 .انزارٛخ

ا( يٍ ثهذح "انطٛبَخ" ثشٚف يذبفظخ دٚش انضٔس انششلٙ، ْٕٔ  23ُٔٚذذس "انذػبس" ) ػبيب

يزضٔط ٔأة نطفهٍٛ، َبصح فٙ يذُٚخ سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ، ٔٚؼًم كشاػٙ أغُبو ٔعبئك دبفهخ 

 .طمخَمم داخهٙ فٙ يُبغك َفٕر انجٛش انٕغُٙ ثؼذ عٛطشح األخٛش ػهٗ انًُ

، ٔرى الزٛبدِ إنٗ أدذ يشاكض االدزجبص انزبثؼخ نمٕاد ثشكم رؼغفٙٔدذصذ ػًهٛخ ادزجبص دكًذ 

انجٛش انٕغُٙ فٙ يذُٚخ سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ، ثزًٓخ انزؼبيم يغ "لٕاد عٕسٚب انذًٚمشاغٛخ" 

 .)لغذ(، ٔرغٓٛم يشٔس انشبدُبد انًفخخخ إنٗ انًُطمخ

ا يٍ لٕاد 4642أٚهٕل/عجزًجش  46انعذٛخ فٙ  ثؼذ أٚبو ػهٗ اػزمبنّ، رهمذ ػبئهخ ، ثلغب

"انجٛش انٕغُٙ انغٕس٘" ثعشٔسح يشاجؼخ انًشفٗ انؼبو فٙ يذُٚخ سأط انؼٍٛ/عش٘ كبَّٛ، 

ٔنذٖ ٔصٕنٓى انًشفٗ ػهًذ انؼبئهخ ثٕفبح "دكًذ" َزٛجخ انزؼزٚت، صى رغهًّذ جضًبَّ فٙ انٕٛو 

 .انزبنٙ

انزٙ رىَّ رذأنٓب، ثشكم ٔاظخ رؼشض  انًمبغغ انًصٕسحٔ انصٕسٔلذ أظٓشد يجًٕػخ يٍ 

ا انعذٛخ "دكًذ انذػبس" نهزؼزٚت دزٗ انًٕد ثطشٚمخ ٔدشٛخ ا  ، ٔأصبسد انذبدصخ غعجب شؼجٛب

ا.  ٔاعؼب

 

https://horrya.net/archives/135787
https://www.youtube.com/watch?v=KaTFWodY5E0&feature=youtu.be
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جضخ "دكًذ انذػبس" ٔػهٛٓب  ظٓشرُ يؤخٕرح يٍ ششٚػ فٛذٕٚ رّى َششِ يٍ لجم َشطبء،  (،4( ٔ )2سلى ) صٕس

 .4642أٚهٕل/عجزًجش  42ثؼذ رغهٛى جضزّ إنٗ ػبئهزّ ثزبسٚخ رؼزٚت، ٔ ظشة آصبس
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انًؤلزخ فٙ سأط ٔلبل رمشٚش انطجبثخ انششػٛخ فٙ يذٚشٚخ انصذخ انزبثؼخ نهذكٕيخ انغٕسٚخ 

/، 366انؼٍٛ، إٌ ٔفبح "انذػبس" انًجبِششح كبَذ ثغجت اسرفبع انغّكش ثذيّ انز٘ ٔصم إنٗ /

 .األيش انز٘ عجّت نّ ادزشبء فٙ انؼعهخ انمهجّٛخ أدٖ ثذٔسِ إنٗ انٕفبح

ٌّ آصبس انزؼزٚت كبَذ ٔاظذخ ػهٗ ظٓش "انذّػبس" ٔػهٗ نٕح انكزف ٔيؼصى  انزمشٚش رارّ أّكذ أ

، يغ رّٕسو فٙ انطشف انغفهٙ األًٍٚ، ٔجشٔح ُيزؼذدح )غٕنٛخ ٔػشظّٛخ(، ٔنى ُٚشبْذ أ٘ انٛذٍٚ

 .أػشاض يشظّٛخ

 

 .انًصذس: َشطبء يذهٌٕٛ رمشٚش انطجبثخ انششػٛخ فٙ يذٚشٚخ انصذخ ثشأط انؼٍٛ. (، رظٓش1سلى ) صٕسح
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ا، ٔثزبسٚخ  انؼكٛذاد( انزٙ ، أصذسد ػشٛشح "انمشػبٌ" )لجٛهخ 4642أٚهٕل/عجزًجش  44الدمب

ا غبنجذ فّٛ ثزشكٛم "نجُخ ششػٛخ" نهُظش فٙ االرٓبو  ُٚزًٙ إنٛٓب انعذٛخ "دكًذ انذػبس" ثٛبَب

انز٘ ٔجّ إنٗ انعذٛخ فمػ، دٌٔ انُظش فٙ لعٛخ يمزهّ. دٛش رّى رشكٛم نجُخ ششػٛخ نهُظش 

أثٕ ثشاء ثبنمعٛخ، يؤنفخ يٍ: انشٛخ أثٕ انذبسس انشبيٙ "ششػٙ فٙ جٛش اإلعلو"، ٔانشٛخ 

خهف "ششػٙ نذٖ فصبئم انًؼبسظخ انغٕسٚخ، ٔيمشة يٍ جٛش اإلعلو"، ٔانشٛخ أثٕ أَظ 

 دًذاٌ "ػعٕ انٓٛئخ انششػٛخ نجٛش اإلعلو ثمٛبدح أثٕ ػجذ انشدًٍ كؼكخ".

، صذس لشاس دكى يٍ انهجُخ ثزجشئخ انعذٛخ يٍ انزٓى 4642رششٍٚ األٔل/أكزٕثش  2ٔثزبسٚخ 

يغ لٕاد عٕسٚب انذًٚمشاغٛخ )لغذ(، نكٍ فصٛم "صمٕس انشًبل" نى ٚؼهك انًٕجٓخ إنّٛ ثبنزؼبيم 

 ػهٗ انذبدصخ أٔ لشاس رجشئخ انعذٛخ، ٔنى ٚمى ثئجشاء أ٘ رذمٛك فٙ انذبدصخ.
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ثكشف انذمٛمخ  انًطبنجخانشبة "دكًذ انذػبس" ٔ ٔفبحثٛبٌ ػشٛشح انمشػبٌ دٕل (، رظٓش 2صٕسح سلى )

 يؼبدٚخ"."ثؼًبنزّ نجٓخ انًزؼهمخ 
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(، رظٓش َغخخ يٍ ثٛبٌ "لشاس دكى رجشئخ" صبدس ػٍ انهجُخ انششػٛخ انزٙ شكهذ نهُظش 3صٕسح سلى )

 ثمعٛخ "دكًذ انذػبس".

 


