
 

 

 "انتفاضة القدس" يوميات

 2017 / يوليوتموز في شهر

 
1 /7 /2017 

اعتقلتتقوةتتسكوعةتتإسراويلةتتساورلرايومسامختت اومتت وماتتردواة تتتكوحتتم ووم رختتاو رتتقوة تتدو ختتس و -
 اةضفاواةم تلا،وسةلمقوآاسر وم و ل كواةاضسو الغر وةمسا  اوما  ساته .

2 /7 /2017 

اة  هاواةح  راوةت سرسوفلةمر ،وسهمت واةخ وت واعتقلقوةساقواة  سواةصهرسخيوةر  رر وفيو -
رهتت  ومةتت س ،و  تت واةت تت دوةتتسكوإ رتتسكومتت و تتراوا  تتتالووساةقتتساقواةا صتتاو ا ةتت كو تتساسوساب

 ة  كومخ مقو م رخاوسادواهللوسةمواةضفاواةغس راواةم تلا.
3 /7 /2017 

أخ تت  وومسامخاتت وفلةتتمرخرا وفتتيومتت اهم قوحتتخاته وفتتيو17اعتقلتتقوةتتسااقوا  تتتالوواةصتتهرسخيو -
فاواةم تلا.  متفسةاوم واةضا

 تسا و هةتمومت وة توومةتتسم وةتس و لت كو تمت وحتم ووحتسقواةقت  وو،حاأصر وحت  و  تسو -
اةم تلا.ورأتيوذةكوفرم واخ ة قومسا ه قو ر وح   وسةساقواة  سوفيوماردوح ف موحم وو

 حسقواةم رخا.
مةتتسمخاويغتساوأف  قواةقخ كواة  سراواةة   ا،و ت سضوةتر ساقواةمةتتسمخر وعلترومسرتقو -

 عتصرس يو خس وم رخاو رقوة دوةلسحقو  ة   سك.و
4 /7 /2017 

تفاوو15اعتقلقوةسااقواة  سواةصهرسخيو - مسامخا وفيوم اهم قوحخاته و أخ   ومتفسةاوم واةضا
اةم تلتتتتا،وفرمتتتت وأصتتتتر وحتتتت    و تتتتسا واختتتت  جومسا هتتتت قو ماتتتتردواةف سعتتتتاو ختتتتس وم  ف تتتتاو

 مس   .
هت و ختس واة ت سومرخرر وإت خساوعلترومتت وةتر سكواسةفةتاوفلةواعتقوو خس واة  سويا ةساورليي -

علرو   تويمتمسسر يوحسةيو رقوة دواةم تلا.وسا عقوةساقوا  تالوواخه واسةفقواةةر سكو
ةلتفتتتراوساتضتتاوةهتت وا وسإ  هتت واةةتتتا،وسهتتدومتت وةتتإ  وختت  ل ،و ور ملتتس و م ةتت قوهسرتتاو

إ إر وسةخ  ووصستراوست   ت قوت سافو حاصر تهد،وفرم وعثسوعلرو قر اوت تسيوعلروة
   سةاو ااوواةةر سك.



 

 

5 /7 /2017 

ضتتترققوةتتتساقواة تتت سويا،ةتتتساورليي،ومتتت اووم رختتتاواةالرتتتوواة ختتتس يوياة سارتتتقي،و  ةمإ  تتت قو -
ا ةمختراو   وتأهرلموم وة وواة ل را.وسأف  وحهس وعر  ،وأ وةساقواة  سوسض قومإ   قو

ةتسمخاوي رقو    يي،وساةذيورس مو ر ولةمختراوعلرو  خ يوم اوواةالرو،و رثوتس  وم
ا ةترم خي،و هت فواةتضتررقوو60اةالرووساةقسىوساة ل اقواة خس راوةلم  ف ا،وسح سجوسةدو

 علرواةمسامخر وس سإاواةتخقو.
6 /7 /2017 

مسامخ اواالووةلةلاوم اهم قوفيوأخ   ومتفسةاومت وو14اعتقلقوةساقواة  سويا،ةساورلييو -
 اةضفاواةم تلا.

ةتتساقواة تت سوحتت  ا و تت عسىومه  متتتموةحتتسميوصتتهرسخيوفتتيومخمقتتاو تت  واة تت مس واعتقلتتقو -
سةموم رختاواةقت  واةم تلتا.وسة ةتقواةخ مقتاو  ةتدواةحتسماواةصتهرسخرا،وةس ت واةةتمسي،وفتيو
 ر  وةه ول ويفلةمرخرا وه  دوحسمرا ولةساورلرا وفأصت  مو  تسسحي،ومحترسكولةتروأختموي تسىوخقلتمو

 علرولثسه وةتلقيواة الجي.
7 /7 /2017 

ع متت ا وومت و لتت كواةاضتتسو ختس و رتتقوة تتد،واثتتسوو37اةتحته واةحتت  وعمتتسوا مت وعرةتترو  -
يوغتتس و رتتقوة تتد.وسافتت  قو60ت سضتتموةلتت ه و ةتتر سكومةتتتسم وعلتترواةحتت سجوا ةتفتت فيوي

مص  سوامخرتاوسم لرتاوا واةحت  وت تساضوةلت ه وسهتسورةتتقوو سا تتمواةخ سرتاوةتس ومخمقتاو
 سهسور رعواةقهسكوساةح يوةتأمر وةسقو ر تم.وا خف قو   خ واةح سجوا ةتف في

أةتتت دوعحتتتساقواةمةتتتتتسمخر ،وعلتتترومم سةتتتاواة س تتتت كوفتتتيوةتتتهووةسرتتتتاوسا تتت وسفتتتيوا ساضتتتتيو -
 اةتساعراوحسقوو خر وةلرسدواةث خيوعلرواةتساةي،و  م راوم و راواة  سواةصهرسخي.

ت ت  وأصر وع  ومت واةحت   و  تسسحوس ت  قوااتخت ق،و رتخهدومصتسسوسإ ةتاوحته  ،واثتسو -
م تت هساقوختتذرسواةغضتت وعلتترومتتسوواةةتتر جواةف صتتووحتتسقوةمتت جوغتتتك،وسفضتت وةل صتت سو

 اةمفسسضوعلرواةقم ج.
متتتتتسامخر وسمتضتتتتت مخاوإسسرتتتتتاو  تتتتتسسحوماتلفتتتتتاواتتتتتالووةمتتتتتعوةتتتتتساقوا  تتتتتتالووو6أصتتتتتر و -

يا ةتتتساورليي،وةمةتتترسكوةسرتتتاوإفتتتسوةتتت سدوا ةتتت سعراواةةتتتلمراواةمخ هضتتتاوةالةتتتترم  وساةتتتتيو
 ةخساقوعلرواخمالةاواةمةرسك.و6خ مقوةمخ ة اومسسسو

9 /7 /2017 

 اعتقلقوةساقواة  سواةصهرسخيوةتاوفلةمرخرر ،وم وأخ   ومتفسةاو  ةضفاواةم تلا،و   و -



 

 

 اةت  دومخ تةهدوستفترحه .
أةتتت دومةتتتتسم وعلتتترو هتتت ومسامختتتاوفلةتتتمرخراوعلتتترومتتت اووماتتتردواة تتتسس وفتتتيواةالرتتتوو -

خقلقوعلرولثسه ولةرواةمةتحفروو  ةضفاواةم تلا،وم وأ ىولةرولص  ته و سضسضوسإ م ق
 ةتلقيواة الج.

10 /7 /2017 

حتتت  وفلةتتتمرخيو سصتتت حوةتتتساقوا  تتتتالو،و  تتت وتخفرتتتذ وعملرتتتاو هتتت وواةرتتتسداةتحتتته و هسو -
وأصر وفره و خ يوصهرسخيو خس و رقوة دو  ةضفاواةغس راواةم تلاو.

11 /7 /2017 

ع م و  ةقس ومت ومت اووو24اع مقوةساقواة  سواةصهرسخي،واةح  وم م وا ساهردو  سروو -
 لتت كوتقتتسجواةغس تتيوحتتسقو رتتقوة تتد،وفتتيو سرمتتاو  رتت كوتضتت فوةمةلةتتوو تتساودواة تت سو  تتقو
اةفلةمرخرر .وسة ةقوةساقواة  سول وتةلردو ثم  واةحهر وةرتدوفيو  ووعدواةه س واألمخيو

 ر ،وعلرو  وتعمه .ةمخمقاواالوواةرسمر واةمق لا
ُأصر وح  وفلةمرخيو  سسحولثسوت سضموةل ه وم وة وومةتسم ويلةتساورليي،وفتيو لت كو -

 اة رتسراوحسةيواةق  .

12 /7 /2017 

ع مت  ،وسأصتر واةفتتروأس وم مت ورسةتفوةتالماوو20اةتحه وح    وسهم وة  وصتالحو  -
 هتتت قوحتتت   ،و سصتتت حو ختتتس وا  تتتتالوواةصتتتهرسخيواتتتالوومساو5ع متتت  وسأصتتتر وو17 

 اخ ة قوفيوماردو خر .
14 /7 /2017 

خفتتتذوثالثتتتاوحتتت   وفلةتتتمرخرر وعملرتتتاولمتتتالقوختتت سوفتتتيو   تتت قواةمةتتت  واألةصتتترواةم تتت سك،و -
عخ صتسوو5أةفسقوعت واةتحته  واةحت   واةثالثتا،وسمقتتوو خت رر وصتهرسخرر و  ت ولصت  اوو

اثختتر ومخهتت وسصتتفقو  ةمروسةتتا.وسذإتتسقومصتت  سوو  ةتتاومتت وحتتسماواة تت سو  تتساحوامرتتسك،
فلةتتتتتمرخراوأ واةحتتتتت   واةثالثتتتتتاومتتتتت وع ولتتتتتاو  تتتتت سر وفتتتتتيوم رختتتتتاوأدواةف تتتتتدوفتتتتتيواألساضتتتتتيو

و20ع متت ا ،وأ متت و  تتت سر و و30،وسهتتدوم متت و  تت سر و و1948اةفلةتتمرخراواةم تلتتاوعتت دو
 ع م ا .و19ع م ا ،وم م و   سر و 

سواةتحه واةح  واةفلةمرخيو سا و م م كوفيومسا ه قواخ ة قو ر واةمسامخر وسةسااقواة   -
فاواةم تلا.  فيوماردواة هرحاو خس وم  ف او رقوة دو  ةضا



 

 

اةصهرسخيواةحرخوم م و ةر ومفتيواة ر سواةمق ةاو   وأ اوموصتالكووساعتقلقوةساقواة   -
 اة م اوالفواة سا توعلروأ سا واةمة  واألةصرواةم  سك.

15 /7 /2017 

 يوأصتتر و  تتساحوة ةتتقومصتت  سوع سرتتاول ويةتت وقوةتتر سكوفلةتتمرخراومتت وةتتإ  وةسرتتاوي رتتتر -
مفرفاو سا وت سضوةتر ستم،و،متالقوخت سومت وةتر سكومت سكوأثخت  وةتفس وعلترومقمتعواةمسرتقو

اويادوصت ف يوضتيواةقسرتاواةفلةتمرخراوعمت سكوسةسرت ر ومةتتسمخاويعمرتسقيواةمق متاوعلتروأسا
 حم ووسادواهللواةم تلا.

16 /7 /2017 

اةتحه وح  و سص حوةساقواة  سواةصهرسخيوفيوةسرتاواةخ تيوصت ةاوحتم ووغتس وم رختاو -
سادواهلل،وفتتتيواةضتتتفاواةم تلتتتا.وستعمتتتقوةتتتساقواة تتت سوأخهتتت وسصتتت قوفلةتتتمرخر وخفتتتذوعملرتتتتيو
لمالقوخ سوت   وةر سكومةتسمخر وسثإخاوعةتإسراوةتس وةسرتاواةخ تيوصت ةا،و رتثوت هتتقو

 موأحهسوةال موة ووأ ورتدولمالقواةخ سوعلرموسةتلم.ا صاو عتق ةمول وأخويلةساورلرايةسكو
أصتتتر وعتتت  ومتتت واةمتتتسامخر و تتتسا واعتتتت ا وةتتتساقواة تتت سوعلتتترهدو  ةضتتتس واتتت سجواةمةتتت  و -

األةصتتترواةم تتت سك.وساعتتتت قووةتتتساقواة تتت سوعلتتتروعحتتتساقواةمتتتسامخر و  تتت وتتتتأ رتهدوصتتتالكو
 اة صسوةس و   واألة  موأ  وأ سا واةمة  واألةصر.

 أصر وصر  ا و سص حوةساقواة  سواةصهرسخيوفيو  سوا خرسخ و خس وةم جوغتك.و -

17 /7 /2017 

قوةتتساقوا  تتتالوواةصتتهرسخيو ملتتاومتت اهم قوساعتقتت  قوم ةتتقوتةتت اومتتسامخر ومتت وحتتخ و -
 م  وةلقرلراوس خر وسسادواهللواةم تلا.

 تتتا،واةتتتتسةقوةتتتلم قواة تتت سواةصتتتهرسخيوعلتتتروعحتتتساقواةتتت سخم قومتتت وأساضتتتيوةسرتتتاواة   -
  خس وغس و رقوة د.

أصتتر وعتت  ومتت واةمتتسامخر وةتت ىواعتتت ا وةتتساقواة تت سويا،ةتتساورلييوعلتترهدو  ةضتتس وةتتس و -
و   واألة  مواةمو يولةرواةمة  واألةصرواةم  سك.

أصتتر وحتت  وفلةتتمرخيو سصتت حوةتتساقواة تت سويا،ةتتساورليي،وفتتيومخمقتتاواةتاهتت وفتتيوم رختتاو -
سرتتا،وأ و ختتس وا  تتتالووأملقتتساواةختت سوعلتترواةالرتتوواةم تلاتتا.وستعمتتقوسةتت وووا،عتتالدواة  

اةحتتتتت  وأثختتتتت  وم  سةتتتتتتموتخفرتتتتتذوعملرتتتتتاو هتتتتت وضتتتتت وم مسعتتتتتاومتتتتت واة ختتتتتس وساةمةتتتتتتسمخر و
 يا،ةساورلرر ي.



 

 

18 /7 /2017 

أفتت  قومصتت  سوصتتهرسخراوعتت واةتحتته  وفلةتتمرخيو  تت ولمتتالقواةختت سوعلرتتمو تت عسىوتخفرتتذو -
 عملراو ه و خ رر وعلرومفسقو رقوعرخس وحسقواةالرو.

 و رخهدولص  اوامرسكوسامر واةمة  واألةصرواةحرخورصر وعحساقواةمصلر واةمق ةرأ -
عإسماوص سي،و سا وةم هدوم وة ووةتساقواة ت سواةصتهرسخيو  ت وصتالكواة حت  وفتيو ت  و

 األة  موفيواةمة  واألةصرواةم  سكوفيوم رخاواةق  واةم تلا.
19 /7 /2017 

 ةم جو خس يو ا خرسخوفيو  سواةصر  ر وةساس راواةصهرسخواة س راواةتساسقواةته فق -
 غتك.

ةخساق،وأصر قو  سسحو   وأ و هةه ومةتسم وأثخت  وو10اةمفلاوس  ا وف س واة   سيو -
ع سسهتت وحتت سجوسا واة صتتر واةم تت ذيوةمةتتتسمخاوإسرتت قواس تتع،و رتتثوخقلتتقولةتترومةتحتتفرو

 لةساورليوةتلقيواة الجي.
 سوفيوماردوةلخ ر وحتم ووحتسةيواةقت  وأصر وع  وم واةمت  هسر وفيومسا ه قومعواة  -

وقاةم تلتتا،وسعلتترواةمتت اوواةحتتم ةيوةم رختتاو رتتقوة تتدو ختتس واةضتتفاواةم تلتتا،و رتتثوأملقتت
ةتتتساقواة تتتت سوةخ  تتتوواةغتتتت تواةمةتتتترووةلتتت مسجوساةسصتتتت حواةم تتتت خيواةمغلتتتفو  ةممتتتت موت تتتت  و

 .اةمت  هسر وم وأ ىو،ص  اوع  ومخهد

20 /7 /2017 

اةفلةتتمرخيوم متت وو تتراوا  تتتالووأملقتتقواةختت سوت تت  ذإتتسقومصتت  سوع سرتتا،وأ وةتتسكومتت و -
رس وصتتتتت سةتتتتتتموم تتتتت و ختتتتتس وةتتتتتس وت متتتتتعويغتتتتتساوعت ي،و تتتتتتعدوم  متتتتتع20 ةتتتتتر وتختتتتتسحوي

 ا،ةترم خيي،و  ل كوتقسج،وم وأ ىو ةتحه   .
مسامخات وعلتترواألةتوو  ت م وةم تتقوةتساقواة ت سواةصتتهرسخي،وعحتساقواةمتتسا مر وو42أصتر و -

 األةصر.ةس و   واألة  مواةمو يوةلمة  و

21 /7 /2017 

ةتتتسسقوم إمتتتاواةصتتتلاواةصتتتهرسخراوا،فتتتساجوعتتت ومسإتتتتكومحتتتسسجويةسافتتتوواألةصتتتريوسعترتتتتكو -
األةصرواألاقوم ةر وعرةرو   واعتق ةه ،وم و ت  واةقمت خر وفتيواةقت  ،وسذةتكو  ت وأ و

 ا.وساحتتتتسمقوم إمتتتاواةصتتتلاواواةرهتتت وساهرتتتاوسغرتتتسوصتتت رهتتتت تتتر وأ وإ فتتتاواةتتتتهدواةمس 
 س فعوغساماوم ةراوسإف ةاوحاصرا.ول    ه وع واةق  وا،فساجوعخه و حسم



 

 

مةتتتسمخر وصتته رخاومتت وع ولتتاوسا تت كوسأصتتر وآاتتسو  تتساحومتسةتتماوفتتيوعملرتتاوو3ةتتتوو -
م تتتت ،وخفتتتتذه وفتتتت اويوفلةتتتتمرخيوفتتتتيومةتتتتتسمخاوي المتتتترايوحتتتتسقوم رختتتتاوسادواهلل.وسة ةتتتتقو

متت و لتت كووع متت ا وسهتتسو18مصتت  سوصتت  فراول ويمخفتتذواة ملرتتاوهتتسوعمتتسوع تت اة لروواة  تت و 
 إس سوغس وسادواهللي.

22 /7 /2017 

اةت متقوةتتساقوا  تتالوواةصتتهرسخي،وةسرتتاوإتس سوحتتم ووغتتس وم رختاوسادواهلل،وسهتتيومةتتقمو -
مةتتسمخر .وسة ةتقومصت  سوو3سأ ومخفذوعملراومةتسمخاوي لمرايوساةتيوأ قولةرومقتتوو

 تت ،وسفتحتتتم،وم لرتتاإول ويةتتساقوا  تتتالوو اهمتتقومختتتوومخفتتذواة ملرتتاوعمتتسوع تت اة لروواة 
سخإلتتتتقو ذسرتتتتم،وفرمتتتت واختحتتتتسوعخ صتتتتسواةقخ صتتتتاواةتتتتت   س وة تتتتراوا  تتتتتالووفتتتتسقوأةتتتتماو

 اةمخ تو،وسأغلققوم ااوواة ل كو  ةإ موي.
اختت ة قومسا هتت قو تتر وةتتساقواة تت سواةصتتهرسخي،وسعحتتساقواةحتت   وفتتيوةسرتتاوإتتس سوحتتم وو -

سر قوساة سافتتتت قوم رختتتتاوسادواهللوسةتتتتمواةضتتتتفاواةم تلتتتتا،وعقتتتت واةت تتتت دواة تتتت سواةقسرتتتتاو  ةتتتت سو
اة ةإسرا.وسة ووحهس وعر  ول واة  سواةت عرو سافتر وعةإسرتر وأغلقت واةمسرقواةتسور و
اةحتتسةيواةمتتو يوة لتت كو رتتسوترتتقو  ة  تت سكوساةةتتساتسواةتسا رتتا،وس  تتسقوعلتتروأهتت ةيواةقسرتتاو

 اةتخقو.
ع متتت  ،ومتتتتأثساو  تتتسسحوو24أعلختتتقوستاسكواةصتتت اوعتتت واةتحتتته  واةحتتت  ورسةتتتفوإ حتتتسسو  -

 هتت وفتتيو لتت كواة رتسرتتا،وحتتسقواةقت  واةم تلتتا.وسإتت  واةحتت  وأصتتر و  تتسسحوامتتسكوأصتر و
 ص س ،وفيو ل كواة رتسرا،وخقوولثسه ولةترومةتحتفروأسر ت واة إتسميوسمت وثتدو تسىوت سرلتمو
 ةم معوفلةمر واةم يو م رخاوسادواهللوةامسسكو  ةتم،و رثوأعل واألم   وع واةتحه   .

24 /7 /2017 

ةصتتهرسخيوعتت كوةتتذاوفو  ت تت  ومتتسة يوسصتت وةلمق سمتتاواةفلةتتمرخراوةصتتفقوم ف رتتاواة تت سوا -
حسقوم  ف اوا خرسخ و خس وةم جوغتك،و س وأ وُر لغوعت وسةتسجولصت   قوفتيوصتفسفو

 اةمسامخر .
أسضاومفر وأ سوغخ د،وسور وة خاواةمت   اوفيوةسراواةمسسوأ وياةح  ومص  وأ مت وأ تسو -

ا  تتتتالووعختتت ومفتتتسقواةمتتتسسوغختتت دوأصتتتر وعقتتت وت سضتتتموةلتتت ه ومتتت وة تتتوو رتتت وةقتتتساقو
اةسورةتتيي.وسأضتت فوأ تتسوغختت دوأ وياةقتتساقوة متتقو  عتقتت وواةحتت  و  تت و هةتتم،وسةتتدور تتسفو

 سض مواةص يو   ي.
اختتت ة قومسا هتتت قوفتتتيوعتتت كوخقتتت مومسا هتتتاومتتتعوةتتتساقواة تتت سويا،ةتتتساورلييو م رختتتاواةقتتت  و -

 صر.اةم تلا،وتالله ولص  اوح  ولص  اوامسكوفيواةسأ وسذةكوخصسكوةلمة  واألة



 

 

قوةساقواة  سواةصهرسخيو ملاو هدوفيوع  وم وم  واةضفاواةم تلا،وساعتقلقوتة اوحخ و -
 مسامخر وم وم  و رقوة دوساةالرووساةق  وسخ  ل واةم تلا.

25 /7 /2017 

اةته فقوتساسقو  سراواة  سواةصهرسخي،ومساإ واةصر  ر وة  ةاو  تسوم رختاوغتتك،و خرتسا و -
اةمرتتتتت  و س وأ ور لتتتتتغوعتتتتت وسةتتتتتسجولصتتتتت   قوفتتتتتيوصتتتتتفسفواةسح حتتتتت قواةثقرلتتتتتا،وساتتتتتسامردو

اةصتتتر  ر ،واةتتتذر واضتتتمسساوةلهتتتسس ولةتتتروحتتت مإلواة  تتتس،واسفتتت ومتتت وا،صتتت  او سصتتت حو
 ا  تالو.

أصتتر وعحتتساقواةمتتسامخر و تتسا وةمتتعوةتتساقواة تت سواةصتتهرسخيوةلمصتتلر واةمق ةتترر وفتتسسو -
 ا.اخته وهدوم وأ ا وصالكواة ح  ،وفيومخمقاو   واألة  مو  ةق  واةم تل

26 /7 /2017 

مسامخاتت وفتتيوأخ تت  ومتفسةتتاومتت وو21قوةتتساقواة تت سواةصتتهرسخيو ملتتاواعتقتت  قوم ةتتقوحتتخ و -
 اةضفاواةم تلاوتالله ومسا ه قومعوح   وفيومخ مقومتفسةا.

27 /7 /2017 

أصتتر وعحتتتساقواةمتتتسامخر و قمتتتعوةتتتساقواة تتت سواةصتتتهرسخيوةلمصتتتلر وفتتتيو   تتت قواةمةتتت  و -
أةفومسام وةمومت و ت  و متاو  ت وأرت دومت وو100م واألةصرواةم  سك،و   و اسووأإثسو

 لغالةم.
أعلختتتقوستاسكواةصتتت اواةفلةتتتمرخرا،وعتتت واةتحتتته  واةحتتت  وم متتت وفت تتتيوع تتت اة   سوإخ تتت  و -

 ع م ا وم و ل كو تم وحسقواةق  واةم تلا.و26 
أصتتتر وعحتتتساقواةحتتت   واتتتالوواةت تتت دوةتتتساقواة تتت سواةمةتتت  واألةصتتترواةم تتت سك،و،اتتتساجو -

 رواةق لي.اةم تإفر وفيواةمصل

28 /7 /2017 

سةتتتمواةضتتتفاواةت متتتقوةتتتسكوعةتتتإسراوصتتتهرسخراوإ رتتتسك،وةسرتتتاوإتتتس سوحتتتم ووم رختتتاوسادواهللو -
م واةمخ تووسةلمقوع ولاومخفتذوعملرتاوي لمتراي،واألةترسواة تسراواةم تلا،وس اهمقوع  او

عمتتسواة  تت وةتتساساو هتت دومختةهتت .وس تت  وفتتيوا،امتت سو أختتمويتقتتسسوهتت دومختتتووهتتذاواةمتتسام ،و
ةرتموعتت وتخفرتتذوعملرتتاوم تت وفتتيومةتتتسمخاوي المتترايورتتسدواة تت  يوساة حتتسر ومتت وةمةتتوسو

 اةحهسواة  سيي.



 

 

فسضتتتتقوةتتتتساقواة تتتت سواةصتتتتهرسخي،وةرتتتتس ااوعلتتتترو اتتتتسوواةمصتتتتلر ولةتتتترواةمةتتتت  واألةصتتتترو -
اةم  سك،وأل ا وصالكواة م تا.وسة ةتقومصت  سوع سرتاول وياةقرتس وتحتموومختعواةس ت ووممت و

ةل لتت كواةق رمتتاوأسواةمةتت  واألةصتتر،وساةةتتم حوفقتتمووع متت  ومتت واةتت اسوو50هتتدوأةتتوومتت و 
 ةلخة  وساةحرسخومم وتتر وأعم سهدوع وذةكي.

اةت مقوةساقواة  سويا،ةساورليي،و ل كوةفر وحم ووم رخاومسةإسدو رثواخت ة قومسا هت قو -
 أصر واالةه ومسامخس و   اتخ قو  ةغ تواةمةرووةل مسج.

اةم تلتتا،و  تت واختهتت  وصتتالكواة م تتا،ولذوواختت ة قومسا هتت قوفتتيو تتيوسا يواة تتستو  ةقتت   -
ة متتتقوةتتتساقوا  تتتتالوو   عتتتت ا وعلتتترواةفلةتتتمرخرر واةتتتذر وأةتتت مساواةصتتتالكوفتتتيواةحتتتساسج،و

 سأملققو  ت  ههدوةخ  وواةصسق.
اةتحه وح  وفلةمرخي،و   ولمالقوةساقوا  تالوواةخ سوعلرمو تعدوم  سةتموتخفرذوعملراو -

 رتتتقوة تتتد.وسذإتتتسقوصتتت رفاويم تتت سرفيووم تتت وعختتت ومةتتتتسمخاويغتتتساوعتصتتترس يو ختتتس 
اة  سرتتتاوأ وياة تتتراوتمإتتت ومتتت ولمتتتالقواةختتت سوعلتتترواةحتتت  ،ومتتت وأ ىولةتتترواةتحتتته   و  تتت و

 م  سةتموم  و خس وةس ومةتسمخاويغساوعتصرس يو خس و رقوة دي.
اةتحتته وحتت    وفلةتتمرخر  وسأصتتر واة حتتساق،و سصتت حوةتتساقواة تت سويا،ةتتساورلييواتتالوو -

يواةضفاوساةقت  واةم تلتتر وسةمت جوغتتك،و  ت و عتساقوةخصتسكومسا ه قوفيوع كومخ مقوف
 اةمة  واألةصرواةم  سك.

30 /7 /2017 

اعتقلقوةساقواة  سواةصهرسخيوأ  ومتس فيوة ختاوا،عمت سوفتيواةمةت  واألةصترواةم ت سكو -
 م وم رمو   واةم ل ،وسةموتساصوواةت  م قواةمةتسمخر واةمتمسفر وة    تم.

مسامخاتت وفتتيومتت اهم قوساةت  متت قوحتتخاته وفتتيوأخ تت  وو15اةصتتهرسخي،واعتقلتتقوةتتسااقواة تت سو -
فاواةم تلا.  متفسةاوم واةضا

ةتت ووساتتت واة  تتسسومخةتتقواةل تت  واةحتت  راوساةسمخرتتاوفتتيو ختتس واةضتتفاإويل وم مسعتتاومتت و -
اةمةتتسمخر وه  متقوةتإ  واس تاوادواةارتسو ختس واةالرتو،و رتثوةت مساو سحتقهدو  ة  تت سكو

 سةسجولص   قي.ساةت    قواةف سغاو س و
وفتيومخمقتاواسةت و ختس و لت كو سسا،وفتيو - حسعقو سافت قواة ت سواةصتهرسخيو ت سرتفوأساض 

 م  ف اواةالرو،و،ة ماو سجوعةإسي.
راوةتس وةلقرلرتا،وة،وةر كوفلةمرخراوم وةإ  و ل كو ل سو واةصهرسخياةح   ك اعتقوو ه تو -

 اورتا.وستعمتقواةمصت  سوتخفرذوعملرتاوفقوت  سووخقووأمساووألةسىواممساوة تعدوأخه وإ خ
اة  سرتتاوأ وياةفلةتتمرخراو رتت كوفقتتيومتت وةلقرلرتتاو  سةتتقوخقتتووأمتتساووألةتتسىوم تتسسر و رتتخهدو



 

 

اةم ضتتتي،وةالحتتتت   و همتتت وفتتتيوو/أرتتت سأ خ وهتتت وا ثختتتر ،واةلتتتذا وتتتتدواعتق ةهمتتت وفتتتيوحتتتهسوم رس
 واةمتتتت  سكو  ةةتتتالح،وساةتامتتترموة ملرتتتاوف اورتتتاوس ااوعلتتترواغترتتت وواةحتتتهر واةق وتتت وفتتتيوإت وتتت

 اةقة دوم ت وفقه ي.
صتتلاواةت   تتاوةل تت سواةصتتهرسخيوفتتيواةقتت  واة،ول وم إمتتاويختت  يواألةتترسواةفلةتتمرخييةتت وو -

 ومسامختت اومق ةتتر اوةرتتسميواألس  تت  وساةامتتر واةمق لتتر ،وسذةتتكو18اةم تلتتا،ومتت  قواعتقتت وو 
  ذسر اواةتإم وواةت قرقوسا، سا اقواةقض ورا.

و

 
 

 

 


