
 

 

 

 

 

 

 

 شهادات القوات العمومية 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

قررت رئيسةةة اس ت ظمي ج س سةةات مد مند مف اد راد القوات العمومية اتعف ظعرلةةوا    ةةا ت 

اةار  الالتفةات، حىت ظقةنمب ل راد  العةامب رة،ةة، ادرا مةا ،  ب يغةة الل  القيةامب اهةا   لهيةا،   ا  ا 

ب ا   الدحناث الدلمية اليت ،عاجلها هذا التقرعر. وذكل  لكشةةةن بف بعل الوقائد امل ابسةةةوإوقة وا 

 حتقيق:الفر ة ل عن،ن مف الد وات، اليت ظ ت حلن الآن  امتة. وهذا ما يسهل 

 وادلقة والرصامة؛ا  حااة الشامةل  ▪

 اسوتكام  ابع يات خبصوص كرونولوجيا الاحناث؛ ▪

 نقيق   مع يات لوقائد بر ت بمين حاد اا مت بشلك خ مل  لسلمة اجلسامنية؛الت ▪

 حتن،ن بعل ملمح الاحتجاسات اليت حتولت مف ال ابد الس مي ا ىل ال ابد العميين. ▪

وم يه، مت تلكين  ر،ق مف اس ت حتت ا رشاف السةةوينا الرئيسةةة لعقن س سةةات اسةةود  مد مند 

 ف ظعرلوا ل عمين الل  هذه الدحناث.اتع القوات العمومية مف بميارص 



 

 

بقن لقا  ادويل مد السةةوين منعر منعر،ة البةةاب ة القبةةائية، وظله اسةةود    2019دجنرب    5وبتارخي   

مت الاسةةةةود  سمومة  نية ليصةةةةإح مند   2019دجنرب    12سمومة ادوىل مف بميارص الدمف وبتارخي  

لهي   رلةةةةوا  بتنا ات وادبام  بمين تراوحت منا اتعف ظع القوات العمومية  ردا مف    19ابسةةةةو د ا 

 ادايمب. 10،ومب اد  ادكرث مما بني سوميتني و 760العجز ما بني 

 مهنجية س سات الاسود  .1

ن را لرضةةورا اسةةوتكام  التقرعر ابتع ق  حتجاسات احلسةةومية، بشةةلك مولةةوبي ويميإا ل تقنعرات 

 حضااي العمين و ق ابهنجية التالية:الشخصية، متت س سات الاسود  لد راد القوات العمومية 

مف حيث ابإناد، تشةةمل حام،ة حقوا ا  اسةةان ر ةةن هتيد الااليت ت اليت ،تعرا لها ا  اسةةان،  .اد 

بغل المي ر بف السةف والميو  وابهمية والد ةل الاجدبي وابةنة الاقتصةاد،ة والراد  السةوياا وما 

 ا ىل ذكل؛

دارا الدمف الواال للجرا  س سةةةات   اختذت الرئيسةةةة ا  جرا ات ا  دار،ة الل،مة، .ب بتنسةةةويق مد ا 

 الاسود ؛

مت انتناب خشصةةةةني مف اس ت، خلام ااربا ابلهةل ل قيامب اذل هذه ابهمة، اا  هيا اسةةةةوتعام  ال غتني  .ج

 الرمسيتني؛



 

 

متت مع ية الاسةةةود  بميا  ما راور  ييتدا قا يا ظغ ي تسةةة سةةةل الدحناث وال روف العامة ورظإة  .د

جنا، ررضةعف دد،ني لأدحناث ابرو،ة،   ابسةو د ا   مةنية التفامل الت قايئ. ومت ا  لغا  ا  لهي ، دون ا 

جنا،  مادا اسةةةعسا  الوقائد بف ار،ق الت قق ابزدوج، مت ا  جنا،هام وابقارنة بيهنام وا  ما حنا. وبعن ا 

 هذا التقرعر؛

احلةاد، ييةث ت ذةل  هيةا    مت اختيةار بيميةة مف رسةا  الدمف حضةااي العمين اةا  هيةا حضةااي العمين .ه

احلا ت ذات الدمهية ااا ةة مف حيث نوبية ا   ةا ت ودرسة خ ور ا والد ر ابعظإة بهنا وظميو  

 الدحناث مف حيث مواقعها وادشة   ل اب اهرات؛

 خصص،   هذا التقرعر، دد مفصل لذلث حا ت، ن را با ظبمميته مف بمين حاد؛ .و

 ات العمومية، حضااي العمين، بشلك  رد  ودون وجود اد  خشص اآخر.مت الاسود  لد راد القو  .،

 .  منا الدحناث وابعنات اليت اسوتعم ت  هيا2

 . منا ادحناث العمين1.2

ق ج احلسةةةةومية مرح تني مدعزظني؛ حيث دامت   اابعها السةةةة مي مف ادكتو ر  بر ت احتجاسات ا 

. ومنةذ ادواخر مةار  بر ةت ادحةناث بمين متميومةة و ت فةة ادلرسةات. 2017ا ىل هنةا،ةة مةار    2016

حسةةةةةة   العمين،و،قةنمب التقرعر حةا ت العمين احلةاد  قو. و كف ظقةنعر ابةند اليت اسةةةةةوتغرقهةا 

لهي ،سو د ظرصحيات اب   بسامات او،ةل. ا 



 

 

 . الوسائل ابسوتعمةل لفل الاحتجاسات2.2   

لهي ، ادن هميا    وسةةائل تسةةوتوج  ما بميارص الدمف ال ود ادوحض اد راد القوات العمومية، ابسةةو د ا 

حن للنفلاتت، مد مراماا سةةةلمة ابوااميني وسةةةلمل  واحلفال ما ال ابد السةةة مي هبا لولةةةد  

 والقنابل ابسويةل لدلمو .وااوذات  ومهنا: الواقياتل ت اهر. 

 . ادحناث العمين احلاد: وقائد وشهادات3

لهيا  ظبىن اس ت، بعن ما ، زمب مف التفكمل، ظقنمي بعل شةةةةةهادات رسا  الدمف، كام مت الاسةةةةةود  ا 

 ادحياا. ويه شةةةةهادات اتعف مايشةةةةوا-verbatum-وتسةةةةجي ها، اا   ذكل التعإملات احلر ية    

وبمين حاد. وغال بف الإيان ادن اس ت ،يتدالذ  وقائعها،  بتنا اتالاحتجاسات، وظعرلةوا، الل   

بعني الابتإار اابعها امل ابسةةةةةوإوا  لنسةةةةةوإة ل راد  العامب.  كام ادنه وا   جلوان  اتاظية وابوقفية 

 هبا هذه الشهادات، وابش ونة وسنانيا اليت ظتس  

الشةخصةية الشةهادات      الاسةود  ومفصةةللعمين ابتجمعة مف س سةات  ونقنمب  امي ،يل و ةفا بوقائد ا

 م هيا خبصةوصمل عكف اس ت ،تو ر   هيا مع ياتكام مت ظنوعهنا.  اا  العمومية،رسا  االقوات    لإعل

 احاث ذات بمين حاد.  و كف ا  را،ها كام ،يل:

قامة 1.3  نان،مية ا  زور  القوات العمومية.  ا رضامب الميار   ا 



 

 

لهي  ، خرج 2017مار    26بترصةةةةحيات ظفين ادنه بتارخي    ،مف حضااي الابتنا ات  ،اددىل ابسةةةةو د ا 

مند مف احملتجني، قادمني مف احلسومية ومف بال بوبياش. وحنثت اشتايت ت ان،مية ا  زورن. متزيت 

ليت ور الدمر اىل ا رضامب الميةار  القوات العموميةة بةيتدبام  بمين وابتةنا ات اةالةت العةن،ةن مف بميةارص 

. القوات العمومية ا رضامب الميار   ا  قامة اليت  نت ظق هنا   حا ةل، وسةويارا رشاة وشةاحنة. كام مت  

آ را ب يغة    ةةةفوف بميارص االقوات   ما هو جسةةةن  ونف ةةة  العمومية مهناوال ن هذا احلادث ا

    صل الكرونولوجيا(. 1واجدبي )ان ر التفا يل   اب  ق رمق 

مار    26ادنه »بتارخي    ،1989ا  م  31رصح السوين )ح. مب.(، مقنمب رشاة، ا،داد بتارخي    وهكذا،

ذ  2017 قامة اد راد الرشةةةةةاة ادثميا  وقو  احلنث. ا  ( هبجومب 6و5و،مليئ )بني    وجئت، كميت   ا 

متجمهر(. وبةنادوا  400مةند مف احملتجني )  الإةنا،ةة  ن العةند رةنودا قاةل ادن ،ت و  ا ىل حوايل 

حا ةل التإاد  وسةةةةويارا    رشةةةةق سةةةةويارات الرشةةةةاة  حلجارا وقنيميات ابولواوف. حيث ادحرقت

ابصةة  ة التابعة ل رشةةاة » ر و ميوو.. وقن و ةة ت الميملان ا ىل اددا ا  قامة وانترشةةت  هيا. ومد 

معي    ةةعنت ومفقن مسعت ابتجمهرون ،قولون: "الا ةةه   وظو".  تةثر ادلالان وتزا،ن الميملان،  

ميل تشةق السة ح  كرت   ا ىل السة ح حيث ظهرت م يه ملمات التشةقق مف شةنا الميملان. "

 .ومائ يت، اظص ت االني ادلار، ودبل ، كميت  ن ف مغاديش نعيش"



 

 

وقن حاولت الزنو   حلإل، ولكف بعن ادن سةةةةةاخت ،نا  سةةةةةق ت ما الدرا. "نقزت ما  »

هروب ولكف  ش ممنوتش ررو ".  وجرين رسةل وامرادا. واللين ا ىل ثكنةة القوات ابسةةةةةةامةنا 

آنذا  قرروا اليل ا ىل وبقيت هميا  مف السةةةةة  امة السةةةةةابعة والميصةةةةةن ا ىل الذانية والميصةةةةةن ليل. ا

 .ولتفاد  ابتجمهرعف اتعف  نوا ،ععلون السويارات م فيتدا،ابستشفى. وادلوا  السويارا 

اد ةبت  كسةور   رسيل. و  ابسةتشةفى ادجر،ت يل مع ية جراحية مسةوتعجةل ما رسيل الميىن، »

لةةةةارت الرسل وابفصةةةةل هإو ما خوه، و  العبةةةة  كيت   مد   لكهنا مل تلكل  لميجاح »حلقاش

ثر ذكل حنث ظعفف، مما اسةةوتنبى نقيل ا ىل ابسةةتشةةفى العسةةكر   لر  . وهميا   العبةة و. ما ا 

 و.ادجر،ت يل مع ية جراحية  نية »وماود اتين ما جن اتش الابعن العم ية الذالذة."

؛ اد  ادن القةنمب   ،ت ر  وبميةنمةا "الرسةل كتةنور   مةا بقةاتش ... مسةةةةةوتةنامةة  بميةن  مةاهةة  و ت"»

ادميشةة  قو الركإة يه اليت ظ ىن دون القنمب،    لةةا ة ا ىل مشةةابر التوتر اليت  نت ظنتابال بمينما 

ادظذكر ما حنث. بمينما ادرى اد ةةةنقايئ حيم ون الدمتعة مال الةسةةة  ادو اجلييل مف ادسل التنالل، 

 إة .و.اد اب هب د شن،ن، وادظذكر ما حنث، وادبناد  ل 

ادشةةةهر   ادقنر ما الوقوف بل ادحاو. و ما،الت ادسةةةوتعمل الددو،ة ابسةةةامنا ما   9بقيت منا  »

 .و.الميومب.  ن ودل  ،نبوين ل ع  معه، ومل ادكف ادقنر،  كنت اد يك مف جرا  ذكل

 . الاحتجاج ما راوةل ا،قاف السوين ارص الز زا 2.3



 

 

لهي ، مل تكف هميةا  ادبام  العمين ظتخ ةل الاحتجةاسةات. ومةا جرى ،ومب  حسةةةةة  ا  ةادات ابسةةةةةو د ا 

)ص. ف.(، شةةهادا السةةوين:    الز زا ، وحسةة   السةةوين ارصراوةل ابتقا     ، ادثميا 2016ما   26

ما ، »ذهإت ر قة ،مليئ ل ملا،را،   26بتارخي   ،  ا نه 1982ادكتو ر   19لةةابو ادمف، ا،داد بتارخي  

 و لبإو يي "ابكل". وحوايل السامة الذانية ظميفيذا لقرار وكيل ابكل  ،قاف السوين ارص الز زا 

والميصةن بناد الرشةق  حلجارا مف  وا السة وح مف ارف العن،ن مف احملتجني؛  ن بعبةه  م  . 

داروا الوسةةو، السةة ح  ن مامر، امل الإوليت والسةة وحا... واحلجر كي يح يا  الشةةوتا، وادا "

،توقن  ومل .  "ا ل را ... وتشةةةتتات الياجورا  معمينيش الة ةةة ... شةةةمل ميل واحن بياجورا كإمل 

"ما اسةويتش د،  ال   ة يل  قت  هيا مف الغيإوبة ولقيت   ماالرشةق  حلجارا، وسةق ت مغمى  

 )،إيك(. ننساهاوراا مش و ... حل ة ما  كنش 

وقن نتج بف هذه ا   ةةابة جرح اا ر   الراد ، مما اسةةوتنبى اجرا  مع ية جراحية   احلسةةومية، »

 رت مف الذالذة بعن ال هر ا ىل احلاد،ة برشةةا ليل. مت نق ت ا ىل ابسةةتشةةفى العسةةكر    جرا  اسةةو 

آرب  ماقة   الين اليرسةى، ييث مل ادمن قادرا ما اسةوتعاملها   ابيت مع ية  نية. وقن ظإني ادن بمين  ا 

آ ر ا   ةةةةةابة  د،ة ما مسةةةةةوتوى العني والراد  والدذن. وما،الت ا ىل  5اليومب )  اليوميةة. وها يه ا

 و.( ادظمياو  الددو،ة.2019دجنرب 



 

 

وليت ماجز وولعي الميف   عي  وكميفبل نعيش "وقن تسوإبت يل ا   ابة   العجز اجلن   »

بوحةن ، وبةن،ةت  ةال لا حيةت وليةت مةاجز ... مةا بقيتش نقةنر ن بت حىت الصةةةةةإةا  ... وليةت 

كميخاف لميخرج مف النميت .. كمي يح و  بمين  الرصة ... ماقاتش بمين  القنرا اجلنسةويةو )،إيك(.

كميت كمينعر الرايلةةةةة د ا؛ الكرا والتكواننو، ميل وقد يل بسةةةةب  دا يشةةةة يل وقد يل )،إيك(... 

 و."دا يش وليت ماجز ومايش امل  دلوا

 .  الاحتجاج يي سوين  العابن3. 3

لهي  انه   شةةهر ،ونيو  ، خرج مند مف احملتجني يي سةةوين  العابن. 2017اد اد مند مف ابسةةو د ا 

و نت النسةةةةةا  ظتقنمف ابت اهرعف، ومف اجلان  الآخر،  نت الرشةةةةةايات   ابقنمة، بي     

 اتكور   اا ن. وحرضةةةةة العميةن وادى ثلث مرات وادالرب ابت ةاهرعف القوات العموميةة بميةارص 

 برضورا احعامب القانون وظفر،ق التجمهر

م مثني وبنادوا عرشةقون  احملتجني و نواخشص مف هجة ادخرى وانبةموا    200وبعن ذكل سا  اد،،ن مف  

 حلجارا، وتراجعت النسةا  ال وا  كف   االصةفوف الامامية. واسةو ر ابت اهرون   القوات العمومية 

 ادبام  العمين ا ىل سامة متيتدخرا مف ال يل.   الرشق  حلجارا والرضب  لعيص، واسو رت

 2017،وليو،  20. تزامف منا احتجاسات 4.3



 

 

مةنا ادحيةا  خت  لةا ادبام   احتجةاسةات   بر ةت ابةن،ميةة   2017،وليو،    20  انةه بتةارخيادكةنت ا   ةادات 

ت تركت ا  ةةةةا ت  ت فة اا ورا بني اد راد القوات العمومية، وقن وقع   احملتجني،بمين مف ارف  

هذه الاحتجاسات العمييفة قرب مسةةةةتشةةةةفى ،ن ااامت، ومن قة بوجيإار، و، اد رار، و كف 

 ،يل:ا جام  ما وقد   هذه الاحيا   امي 

 .       الاحتجاسات قرب مستشفى ،ن ااامتاد 

ولةةعوا واتعف  يمد مند مف احملتجون قرب مسةةتشةةفى ،ن ااامت،   حسةة  الشةةهادات،  قن

كإملا وحاجزا حن،ناي وجعلت م ااية، ومعنوا ا ىل كرسةةةة مصةةةةابيح ا  لةةةةا ا     وادجحار متاريت

لتفر،ق ابت اهرعف،  القوات العمومية الشةةار  العامب، وما السةةامة العارشا والميصةةن ليل، حرضةةت  

  انادت ادبام  العمين.

القوات   وقةن  ن ادا ة  احملتجني م مثني ومتركزوا   ادما الشةةةةةار  حيةث ظوسةن الد،قةة وابميةا ةذ بي 

 يتد ي  مند مف بميارص القوات العمومية    ا ت    حلجارا،  الدسفل، وبنادوا عرشقوهن     العمومية 

  ت فة وجبروح وكسور متميومة.

 . احتجاسات يي بوجيإارب

ظوهجت القوات العمومية ا ىل من قة بوجيإار، ما ابتإار ادن   اليومب،نقت   الترصةحيات، و حسة   

ذا هبةا هميةا  م ةاهرا مةاد،ةة   300ظفةاج  بعةند مف ابت ةاهرعف، كإةارا و ةةةةةغةارا وذكورا )حوايل ،  ةا 



 

 

الا ال ر،ق  لدجحار. وحارصوا سةةةةةويارا الرشةةةةةاة  خشص( ومضهن  ادشةةةةةخاص م مثون، قاموا   

والعميارص اليت ظواسنت  بةن. مث بناد الرشةةق  حلجارا بشةةلك مكان،  يتد ةةي  مند مف بميارص 

 وادمغي ما بعبه .ا  ا ت  لغة  القوات العمومية 

 ج. احتجاسات ، اد رار

السةامة الرابعة   ، اد رار قرب   ماادحناث  و  نفت اليومب اد،بةا، اد ادت الشةهادات ادنه وقعت  

(، وظميفيةذا ل تع اميت، 20)حوايل  القوات العموميةة ابسةةةةةتشةةةةةفى، حيةث بةنادت الهتةا ةات،  قةامةت 

بتكوعف حاجز ادمال، لدن مند ابت اهرعف  ن ق يل.  لكف دمان ما تةثر مندمه ليصةل ظقر،إا ا ىل 

مت اهر ومضهن  اسةةةا ، و  الصةةةفوف الدمامية ادشةةةخاص م مثون كإارا و ةةةغارا. وسا  العمين   200

مسةةةةوتعم ني  العمومية  حلجاران القوات    نذارمه برضةةةةورا التفرا، و  ظكل الدثميا  بنادوا عرشةةةةقو

 حسةةةة  نفت رصحية،"ابقالد". ورمغ ظو ر اددوات التنالل،  نت التع اميت بعنمب اسةةةةوتعام  القوا  

لكف با اسةةوتف ل الدمر وبنادت ا   ةةا ت    ةةفوف اد راد القوات مت اسةةوتعام  القنابل   الا ادات.

لهي ، بعن  عا، لميقل ابصةابني، ابسةويةل لدلمو ، واسةوت ابت ا حنى سةويارات ا  سةعاف ا لو ةو  ا 

 ن را لدن احملتجني  نوا ،ععلوهنا.

مزورن5.3  . الاحتجاسات احملاذ،ة بن،مية ا 



 

 

لهي   2017شةةةوتنرب    3،ومب    من،مية ا  زورنحملاذاا مد ادنه وقعت ادحناث بمين    ،اد اد بعل ابسةةةو د ا 

ما السةةةةةامة ااامسةةةةةة بعن الزوا ، حيث يمهر مند مف الدشةةةةةخاص، ادا    م مثني وحيم ون 

السةةكني، و نوا عرددون الشةعارات. وبا ادى العمين بفل التجمهر، بنادوا عرشةقون رسا  القوات 

نقبةاا ما ادحن مت الاكام   العمومية  حلجارا و كاا ة، اد ةي  مند مهن     ةا ت وجروح وكسةور.

 .اد رد القوات العمومية 

، 2017شةةةوتنرب    3: »  ،ومب 1988مار    3ورصح السةةةوين: )مب. د.(، حار  ادمف، ا،داد بتارخي  

ادا "  خشصةا، ادا    م مثون،  60كميت ر قة ،مليئ. وحوايل السةامة السةادسةة مسةا ، يمهر حوايل  

 1    شةةةارا و لإوا قالهي  ،تفرقوا ابرا  معا حصايب داعرعف ليإولكيي ...  واحن ال   ة، الكوميسةةةمل

مع د   3وقن  غتال احملتجون »اي وين حفا    حفرا داي    ...،رضةةةبو  حلجر  و،إناو...   3و  2و

 ... "الغرا. وبناو كيرضبوا  حلجر واحلن،ن... حينويل الإولكيي وبقاو جمرجر،ال

ق د الميني ورضبوين بعصةةا ل وسه رضبة  بو   ابر "حيث ظعرلةةت ل رضةةب  اشةة  واحلن،ن  »

... وابوا  ويل  ن ... اجلييل  مل ماق  اوا ... ميل  نت يل ال وموبيل د الإوليت   تكركإت 

ظ قيت   وهميا  .ادو ةةة تال سةةةويارا الرشةةةاة ا ىل ا  قامة   حيث.  "وا عت  السةةةويارا د الإوليتاد ...

 ا  سعا ات الدولية، قال ادن ،يتدالذوين ا ىل ابستشفى. 



 

 

  الابتنا  اد بت جبرح اا ر  لسلح الدبيل ما مسوتوى ذرابي كام اد بت  كرس   ابر ق ادثميا

وولةد ق عة حن،ن،ة  يه،    لةا ة ما العن،ن مف الكنمات ما   مما اسةوت زمب ا جرا  مع ية جراحية 

 الوسه. والل  الابتنا  مل ادكف اد،فكر الا   ادن ادبقى حيا.

شةةهور   ابرا   5مل بنا سةةومية ونصةةن   ابرا الدوىل ووسةة مت يل شةةهادا اإية  لعجز بف الع

ال إي  خبصةةةةوص الآ ر  اد،ورشةةةةهرا. وما ،لت    23، اد  ما مجمومه " ش حينت احلن،ن"الذانية 

الميفسةةةةةويةة اليت مف م ةاهرهةا مةنمب القةنرا ما حتمةل الوقوف، كام ادنال اد،تةابد العلج مد اإية  

إ ت اد بةل العيش منعز . ومل ادمن ادحتمل ارظنا  نفسةاين، وادسةوتعمل اددو،ة الدبصةاب والميومب. واد ة 

و  بمين  الوسةةوا  ميل كنسةةمد    ةةوت كمنيشةة جنر  الإاب "الز  الرمسي،    لةةا ة ا ىل  

ميل كميةت   احلفرا كميةت كميةذكر امل الواليةنا يه اليل بميةن  وادا اليل   كميتةيتدكةن واش مسةةةةةنود"...

 و. "بمينها

 . حادث شاا   إاد،ة6.3

 20حسة  ا   ادات احملصةل م هيا مف الل  س سةات الاسةود ،  قن وقد ان،مية احلسةومية، بتارخي  

)مب. ا.(  السةةةةةوين:سا    ادقوا    وقن، حادث ابتنا  ما اد راد قوات العمومية. 2017شةةةةةوتنرب  

غشةةةةت، كميت   دور،ة مراب ة   8: »،ومب  ، هبذا ااصةةةةوص1968لةةةةابو ادمف، اترخي الا،دايد  

مجمومة مكونة مف حوايل ثلثني  ردا،  ليل، سا تلك ماد . وحوايل العارشا  بشةةاا   ةةإاداي بشةة 



 

 

 القوات العمومية لكه  ذكور ومضهن  قارصعف والإعل  نوا م مثني. وبنادوا  لرشةةق  حلجارا وحارصوا  

داالل السةةويارا، وبصةةفيت سةةائق السةةويارا، حاولت ظغيمل الوهجة    ادمتكف. وظ قت الرضةة ت ما 

هر والينعف. وا،داد الرضةب  حلجارا وهاهتوا السةويارا وكرسةوا الزساج بعن از  الشةوإا  الراد  وال 

 الوا  وكرسوا  ب السويارا.

والعصةةا  . ظفاسيتدا  حلجر كيرضةةب ال وموبيل ...  رجعت ال ور، حينو الكرايج وهرسةةو اجلاج"و»

ميل ا قت  ....د امهو    ادرى  رعكة حنرقو دعف» :لكيمياها: كي ل م ي  وكيرضةةب ...  ا ذا يب كنسةةمد

ب اوا شةةةةةو،ة د ". بعن و ةةةةةو  القوات ابسةةةةةامنا  "هنا   كر وسني ... خرجنا وظإعوا  حلجر

القر،إة مف ابةن، اسةةامنا المياد  ومف  ن معه. مف بعن   "ل قهوا  8و    7التيسةةا ، وو ةة ميا حنا  

السةةابتني  ابسةةتشةةفى ا  ق ميي ... س سةةوميا واحن  "برشةةعف دقيقة، شةةعلت العا ية  ال وموبيل"

 ." احلسومية 

سةومية ظقر،إا بواحن العصةا ... ساظال رضبة يجرا   15رضبال واحن  "اد ةبت ا  ةا ت متعندا حيث  »

 la liberation بسةةتشةةفى ادربعة ادايمب مث »سات    توكرسةة   اد ةةإعني. ومكا  " اللكوا و اجلمي 

اا عة... ادكرث مف "ابعين ل صةةنمة   رد الفعلبمين  .  مف المياحية الميفسةةوية اسةةو ر  "ومشةةيت لفا 

 .ومتوترا عكون رد  عيل "شهر، امل كتوقد   حركة 

 . حادث ظهر مسعود 7.3



 

 

، مت ظمي ج وقفةات احتجةاجيةة يي "ظهةار مسةةةةةعود"، خت  لةا ادحةناث بمين 2017،وليو،   20،ومب 

وشةغ  متذ ت   ا رضامب الميار وولةد ابتاريت واحلواجز. وبعن رارصا السةويارا ويه مالقة واسةو رار 

الرشةةاي ثلث ادمملا ار،ة مف مسةةنسةةه اياه الدرا. مث ر ةةا ةتني الهجومب وادبام  العمين، ادا ق  

 ني حتذعر،تني   الهوا  لتخ يص ،ميهل مف قابة ابت اهرعف.ادخرظ

ثر الر اص الت ذعر ،  ادسفرت هذه الابتنا ات ما ا  ابة مند كإمل مف موظفي الرشاة. وما ا 

   صةةةل   2اد ةةةي  السةةةوين بامد العتايب بشةةة ااي الر ةةةا ةةةة ابرظ مة  لدرا )ان ر اب  ق رمق 

 (.الكرونولوجيا

 م  وظة:

ن الشةةهادات ابتجمعة  نت متوا قة  امي بيهنا. كام ادهنا  نت متوا قة مد ابع ومات اليت  كف القو  بيتد 

 اسوتقاها اس ت مف الشهود والفين،وهات ومصادر ابع ومات الدخرى.

 

 


