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مسأنت مسخعجهت
انذفاع انشعبي بانعباسيت /انسىدان يشحكب مزبحت بقشيت انسىادسة
في انثاوي مه سبخمبش  2012هاجم انذفاع انشعبي بانعباسيت قشيت انسىاسدة مطهقا ً انشصاص انحي عشىائيا ً عهي انمىاطىيه
انعزل مما حسبب في مقخم وجشح أكثش مه ثالثيه شخصا ً وعذد مه انمفقىديه كما عمذ عهي حشق بعض انبيىث .كان رنك
عهي خهفيت وهبج بعض انماشيت بىاسطت مجهىنيه مه قبيهت بعض أفشاد انذفاع انشعبي.
رمغ لزيخ اٌظٕبدرح في ِذٍيخ اٌؼجبطيخ ثٛاليخ جٕٛة وزدفبْ ،رجؼذ دٛاٌي طجؼخ ( )7ويٍِٛززاد في اإلرجبٖ اٌشّبٌي اٌغزثي ِٓ
ِذيٕخ اٌؼجبطيخ دبضزح اٌّذٍيخ .ثمطٓ اٌظٕبدرح دٛاٌي ِبئزيٓ ( )200أطزح أغٍج ِٓ ُٙلجبئً رمٍي إٌٛثيخ.
اٌذفبع اٌشؼجي إدذي ٍِيشيبد إٌظبَ ثبٌظٛداْ ٚيزى ْٛأغٍجٗ ِٓ اٌمجبئً اٌؼزثيخ اٌجذٚيخ .في اٌثبٔي ِٓ طجزّجز  2016لٛح ِٓ
اٌذفبع اٌشؼجي ػٍي أوثز ِٓ ػشز ْٚدراجخ ثخبريخ يذًّ و ًٍ ِٕٙب شخصيٓ ِٚصذٛثيٓ ثؼزثزيٓ الٔذوزٚس٘ ،بجّذ رٍه اٌمٛح
لزيخ اٌظٕبدرح ِطٍمخً اٌزصبص اٌذي ػشٛائيب ً ػٍي اٌّٛاطٕيٓ اٌؼشي ػٍي خٍفيخ سػُ ثأْ ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌّبشيخ طزلذ ِٓ
لجيٍزٚ ُٙثأْ األثز ػجز ثمزيخ اٌظٕبدرحٌٚ ،ذا يز ّْٛٙأً٘ اٌمزيخ ثبٌزٛاطٛء ِغ اٌجٕبح.
فٍمذ وبْ ضذبيب اٌٙج َٛرظؼخ لزيالً ٚدٛاٌي ػشز ْٚجزيذب ً وّب فمذ ثالثخ أطفبي ٚإِزأح .أيضب ً رُ إدزاق ثؼض إٌّبسي.
اٌمزٍي ُ٘ :ػّز ِذّذ أدّذِ ،ذّذ ػجذهللا آدَ ،لظُ أدّذ اٌجّزي ،ػجذهللا طٍيّبِْ ،ذّذ إطذبقِٛ ،طي ثمبديِ ،ذّذ ثشيز،
ِذّذ اٌظؼٛدي ٚأدّذ أدرٚة.
أِب اٌجزدي فجيٕ :ُٙدظبْ اٌشئجك٘ ،بر ْٚإطّبػيً ،إطّبػيً آدَ ،خٍيفخ أدّذ اٌجّزي ،ػجذإٌّؼُ إطّبػيً ،ػجذهللا دظٓ
إطّبػيً ،دفغ هللا ِذّذ ،ػجذاٌ٘ٛبة آدَ ،أثىز جيٍي ،غظبْ اٌشٔه ٚثشيز .يٛجذ أغٍت اٌجزدي ثّظزشفي اٌؼجبطيخ ٚاٌجؼض
ٔمً ٌّظزشفي األثيض.
ٔزيجخ ٌٙذا اٌٙج َٛفمذ ٔشح ثؼض اٌّٛاطٕيٓ ٌمزيخ اٌشٛايخ ٚاٌزي رجؼذ خّظخ ( )5ويٍِٛززاد ػٓ اٌظٕبدرح في اإلرجبٖ اجٕٛثي
اٌغزثي.
دزي اآلْ ٌُ رزخذ اٌظٍطبد ثبٌّذٍيخ (إِٔيخ /طيبطيخ) أي إجزاءاد لبٔٔٛيخ.

إسخغاثت /حىصياث
إْ ِٕظّخ ( )HUDOشذيذح اٌمٍك ثشأْ طالِخ اٌّٛاطٕيٓ ثجٕٛة وزدفبْ
 رطبٌت ( )HUDOاٌظٍطبد اٌذىِٛيخ ثضزٚرح فزخ رذميك جبد ٚشفبف دٛي اٌذبدس ِغ ٔشزٖ ٌٍؼٍٓ
ِٚذبطجخ اٌجٕبح.
 رذػٚ HUDO ٛوبالد األُِ اٌّزذذح اٌّزٛاجذيٓ ثبٌظٛداْ ،ثأْ رذمك في ٘ذا اٌذبدس.
 رٕبشذ  HUDOاألُِ اٌّزذذح ،دىِٛخ اٌٛاليبد اٌّزذذح ٚاألرذبد األٚرثي ثأْ رّبرص ِشيذاً ِٓ اٌضغظ
ػٍي دىِٛخ اٌظٛداْ ٌزٛلف اٌزمزيً ٚإٔزٙبن دمٛق اٌّٛاطٕيٓ ثّٕبطك اٌصزاػبد.
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معهىماث إضافيت
ِٕذ أْ رفجزد اٌذزة ثجٕٛة وزدفبْ في  ،2011ػّذد اٌظٍطبد اٌظٛدأيخ ٍِٚيشيبرٙب اٌٙج َٛػٍي اٌمزي ِذزلخً
إيب٘ب وّب رمزً ٚرٙجز ِٛاطٕي رٍه اٌمزي اآلِٕخ ثذػٛي أْ رٍه اٌمزي ِزٛاطئخ ِغ اٌجيش اٌشؼجي ٌزذزيز اٌظٛداْ –
شّبي .ثٕفض ِذٍيخ اٌؼجبطيخ فٍمذ إررىجذ أدذاس ِّبثٍخ رذذ ٔظز ِٚزالجخ اٌظٍطبد اٌذىِٛيخ اٌّذٍيخ
 في  4يٕبيز  ،2015لزيخ اٌمذيز ٚاٌزي يظىٕٙب دٛاٌي طزّبئخ (ٔ )600ظّخ ِؼظّ ِٓ ُٙلجبئً رمٍي إٌٛثيخ،
دزلذ ثٛاططخ لٛح ِٓ اٌجيش اٌذىِٛي ٚلٛاد اٌذفبع اٌشؼجي وّب جزح ثؼض اٌّٛاطٕيٓ ٔٚشح جّيغ
ِٛاطٕيٙب.
ً
 في ِ 6برص  ،2015لصفذ ٛ٘ٚجّذ ثّبٔي لزي ثٛاططخ اٌجيش اٌذىِٛي ِذػِٛب ثبٌذفبع اٌشؼجي ثأِز
ِٓ ٚاٌي اٌٛاليخ ثإفزاؽ رٍه اٌمزئ .زيجخ ٌٍٙجٔ َٛشح ِٛاطٕي جّيغ رٍه اٌمزي ٚاٌذيٓ يمذر ْٚثؼشزح
أٌف ٔظّخٌٚ ،مذ طجٍذ دبالد إجٙبضبد ٚطظ اٌذٛاًِ ٔزيجخ ٌٍمصف اٌّذفؼي.

