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األكثر
قراءة

مشاركةتعليقا

عبارات ت+دد فجأة & األردن:
«عصيان مد7» و«الرزاز كبش

فداء» وإخراج «اإلخوا7
واملد7» من الخرDطة

األردن: محاولة “أخونة”
حراك املعلمM… توقع
“إجراءات قاسية” ضد

الجماعة بعد جمع “أدلة
مف+ضة” رغم أن القرائن

تؤكد براءتها

& Mمفارقات إضراب املعلم
األردن: “كلب الست” يتحرش

بمعلمات وأجانب فوجئوا
باستالم تعميم الوزارة إلرسال

الحرDري تحت وابل منأوالدهم للمدرسة
االنتقادات والسخرDة بسبب

“ماليينه” لعارضة األزياء
الجنوب إفرDقية

تنامي االنتقادات لo سلمان
داخل السعودية بعد الهجوم

عr أرامكو

أغنية اتحاد طنجة املغربية
يهتز لها العرب… و”راجع

راجع لورا راجع لبنان”! مرDم
مشتاوي

دير الزورتونستنظيم الدولةاألسايش

كلمات مفتاحية

القصة الكاملة الشتباكات مخيم الهول.. مقتل
جندي كردي على يد “شيشانية” و”حسبة

الدولة” أمرت بقتل تونسية
منذ 8 ساعات
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انطاكيا- دير الزور- “القدس العربي”:

تمكنت “القدس العربي” من الحصول عr تفاصيل وقائع االشتباكات مع النازحات
املنتميات لتنظيم “الدولة” & مخيم الهول، بعد تداول عدة روايات متضاربة بشأن الحادث،

الذي ادى إÅ مقتل عنصر من “االسايش” الكردية وإحدى النازحات من نساء تنظيم
الدولة، وما تبع ذلك من عمليات اعتقال للعشرات من نساء التنظيم.

وبحسب الصحا& محمد الشامي فإن بداية املشكلة كانت عندما قامت وحدة من قوات
االسايش التابعة لقسد بحملة مداهمات وتفتيش داخل القسم الخاص باملهاجرات فجر يوم
االثنM 30 سبتمá، عr خلفية معلومات وصلت لألسايش، تفيد بقيام نساء من التنظيم،

بتشكيل ما يعرف بحسبة نسائية داخل املخيم، وعن نيتهن تنفيذ حكم االعدام بإحدى
النساء هناك، بعد ذلك ثارت النساء بوجه األسايش و منعن عناصر االسايش من الوصول

rلبعض الخيم، وخرجت العشرات من نساء التنظيم بمظاهرة داخل املخيم احتجاجاً ع
حملة املداهمة هذه، وتخلل املظاهرة هتافات مؤيدة للتنظيم ووعيد باالنتقام من قسد.

وعr ما يبدو فإن نساء التنظيم لم يأبهن بما حصل، وتابعن تنفيذ املحاكمة بحق احدى
النساء التونسيات والتي تم اتهامها “بالردة”، ألنها كانت تنقل األخبار لألسايش حسبما قال
صحا& لـ”القدس العربي”. وأضاف: “بالفعل تم قتلها طعناً بالسكاكM داخل املحكمة التي

أنشأنها، وهي عبارة عن خيمة كبèة داخل القسم الخامس & مخيم الهول ” الخاص
باملهاجرات”، لتعلو صيحات التكبè والصياح من داخل الخيمة. أخبار ما حصل وصلت

لألسايش، لتقوم قوة منهم بمداهمة القسم الثامن من مخيم املهاجرات & محاولة إللقاء
القبض عr الفاعل، هنا حصل الصدام بM نساء التنظيم وبM مقاتالت من األسايش”.

ويوضح الصحا& زين العابدين العكيدي أن عشرات النساء تجمعن وحاصرن القوة
املداهمة، وتمكنت إحدى نساء التنظيم من الجنسية الشيشانية من خطف سالح احدى

مقاتالت األسايش، لتفتح النار عليهم، مما أدى إلصابة أربعة مقاتلM من االسايش، تو&
اثنان منهم & املشفى متأثرDن بإصاباتهما.

ويضيف العكيدي: “حصل بعدها تبادل إلطالق النار بM الطرفM ادى ملقتل امرأتM من
نساء التنظيم وإصابة 6 أخرDات جميعهن من جنسيات اجنبية وتم اسعافهن الحقاً ملشفى
عصام بغدي & الحسكة، عr اثرها قامت األسايش بتطوDق املخيم وإغالق املداخل وقاموا

بتنفيذ حملة اعتقاالت كبèة داخله شملت أقسام الخامس والسادس والسابع والثامن
وأسفرت عن اعتقال 54 سيدة من نساء التنظيم، بعد نصف ساعة دموDة عاشها املخيم،

أعمال العنف تلك سببت هلعاً بM قاطني املخيم حيث أغلق السوق والدكاكM وهرب جميع
موظفي املنظمات العاملM داخل املخيم”.

هذا ويشهد مخيم الهول الواقع شرقي الحسكة اعمال عنف باتت شبه يومية مصدرها نساء
التنظيم، ويحتوي املخيم عr ما يقارب 50 ألف شخص، منهم 20 ألف و890 الجئاً عراقياً،
وقرابة 30 ألف نازح سوري، إÅ جانب أكö من 10 آالف شخص من عائالت تنظيم “الدولة

اإلسالمية” جلهم نساء وأطفال ينتمون لعدة دول آسيوDة وأوروبية وأفرDقية.
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التعليقات
لن يتم نشر عنوان برDدك اإللك+و7. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

أكتب تعليقك هنا

االسم*

الDáد االلك+و7*

إرســال التعليق

أخبار متعلقة

“رايتس ووتش” تتهم أمن
شماõ العراق بتعذيب أطفال

8 - يناير - 2019

مختارات

فرض حظر تجوال شامل &
العاصمة العراقية

منذ 57 دقيقة

حظر للتجول & بغداد وإغالق
املنطقة الخضراء ملنع املتظاهرDن

من اقتحامها

منذ 8 ساعات

تنامي االنتقادات لo سلمان
داخل السعودية بعد الهجوم

عr أرامكو

منذ 11 ساعة

ùDمساعدة وزير الخزانة األمر
املكّلفة بالعقوبات تغادر

منصبها- (فيديوهات)

منذ 12 ساعة

إش+ك & قائمتنا
الDáدية

اش+كأدخل الDáد االلك+و7 *
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