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 اإلٔساْ واذلجشج ساتطح ادلؼىٔح حلمىق

 

 
 

 

 "آٌُّ  ػٕه يفٕاجتح احلصاد ادلش ٌٍخطاب اٌذٍَٕ ادلرطشف وجشائُ اإلسهاب واٌرّشد اٌ"
 

انجسًٛخ ٔانًًُٓجخ نحمٕق اإلَسبٌ ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ  رصذ ٔرٕثٛك أثزس انجزائى ٔاالَزٓبكبدرمزٚز  

ٔنى ٚزى انزحمٛك فٛٓب  -ثسجت انزطزف انذُٚٙ-و  0211اإلَسبَٙ انزٙ حصهذ فٙ انًٍٛ يُذ يطهغ 

 .حزٗ اٌٜ 

 

 اإلَسبٌ ٔانٓجزح راثطخ انًؼَٕخ نحمٕق| إػذاد

 اثزٚم نهزٕػٛخ انذًٚمزاطٛخ 02يُظًخ |                                            

 

 

 
٣اث - :اإلاٞغ

ا ٞحها وسخ مً ق٩اوي وقهاصاث الطخاًا مل٠ بى٦ـ جدخىي ٖلى مئاث الىزاث٤ وألاصلت ال٨خابُت بم(6)ٖضص-1

 .واإلاخًغعًٍ الظًً ؤلخ٣ذ بهم الغابُت ووز٣ذ ق٩اويهم لضيها 

غ الغنض باللٛت الٗغبُت ( flash)ٞالف -2 غ اهجليزي +ًدخىي ٖلى وسخت مً ج٣ٍغ غ + مىظؼ للخ٣ٍغ ؤصلت بزباث الخ٣ٍغ

غ،وحكمل حسجُالث ُٞضًى ونىع ٞىجىٚغاُٞت ظمٗتها الغابُت ٦إصلت إلز  .باث هظا الخ٣ٍغ
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 :اإلا٣ضمت -

 

م، جٟجغ ؤػمت ؾُاؾُت 2011قهضث الؿاخت الُمىُت زال٫ ألاقهغ اإلاىهغمت مً بضاًت قهغ ٞبراًغ ٖام  -

َاخىت بين خؼب اإلااجمغ الكٗبي الخا٦م وخلٟاثه وؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت وقغ٧ائها ، وزلُٟت هظه 

ؾُُغة وجإزير  ؤ٢ىاها-وألؾباب ٦شيرة   ُاس ي للخىاع بين ٢ُاصاث جل٪ ألاخؼابألاػمت جغظ٘ بلى اوؿضاص ألا٤ٞ الؿ

،مما (وبالظاث صازل خؼب ؤلانالح الضًني)الخُاع الضًني والخ٣لُضي اإلاخُٝغ ٖلى الخُاع اإلاضوي في جل٪ ألاخؼاب 

ال٣خل وؤلاباصة ؤصي خخما بلى  و٢ٕى ظغاثم ظىاثُت ظؿُمت واهتها٧اث ٞاضخت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،ؤبكٗها ظغاثم 

يرها مً الجغاثم ،٦ما هخج ًٖ طل٪  ٢ُام جمغصاث  الجماُٖت وظغاثم يض ؤلاوؿاهُت وبناباث وج٣ُ٘ ونهب ٚو

ىض ى ممىهجت ج٣ىم ٖلى بزاعة الىٗغاث الضًيُت والُاثُٟت واإلاىا٣َُت وال٣بلُت بين الُمىُين ،  مؿلخت ٞو

ني ،وج٨ضًغ الؿلم الاظخماعي وألامً وبلخا١ ألايغاع باإلاهالر واإلامخل٩اث الٗامت والخانت و  باال٢خهاص الَى

 .الٗام

ًُت اإلاخبر٢ٗت بُٛاء الٟخاوي  و  ًالخٔ ؤي مغا٢ب مداًض للكإن الُمني الُىم بن الضٖىاث ؤلاظغامُت الخدٍغ

ؿُُغ هظه ألاًام ٖلى اإلاكهض  الؿُاس ي الُمني ، وزهىنا مىظ بضاًت ألاػمت  والخُب الضًيُت هي ما ًىدكغ َو

ني والتي بضؤث مىظ مُل٘ ٖام الؿُاؾ م، خُض همذ هظه الضٖىاث 2011ُت بين ٞغ٢اء الٗمل الؿُاس ي الَى

 . بظوع الٗى٠ واإلاىا٣َُت وال٨غاهُت ، م٘ همى ؤلاعهاب وال٨غاهُت والٟغ٢ت بين الُمىُين 

٦كةةٟها وألهمُةةت الةةضوع الةةظي ج٣ةةىم بةةه مىٓمةةاث اإلاجخمةة٘ اإلاةةضوي فةةي الةةُمً ٦ُةةٝغ مداًةةض حؿةة ى وعاء الخ٣ُ٣ةةت و 

 ل٨شةةةةةةرة الكةةةةةةاجٗاث , اإلاجخمةةةةةة٘ اإلادلةةةةةةي والةةةةةةضولي ؤمةةةةةةام
ة
ةةةةةةغاٝ التةةةةةةي جةةةةةةضوع خةةةةةةى٫ اعج٩ةةةةةةاب والاصٖةةةةةةاءاث وهٓةةةةةةغا ٧ةةةةةةل ألَا

م 2011هتها٧ةةةةاث ظؿةةةةُمت لخ٣ةةةةى١ ؤلاوؿةةةةان وظةةةةغاثم ظىاثُةةةةت و٢ٗةةةةذ فةةةةي الةةةةُمً مىةةةةظ مُلةةةة٘ الؿُاؾةةةةُت الُمىُةةةةت ال 

خهاماث والخٓاهغاث في الُمً مىظ مُل٘ ؾىاء جم ،و  في ٖمىم مىا٤َ الةُمً،  ؤو  م  2011طل٪ في ؾاخاث الٖا

 مةةةةً
ة
, والىاظةةةةب ألازاللةةةةي الةةةةظي ج٣ةةةةىم ٖلُةةةةه مىٓمةةةةاث اإلاجخمةةةة٘ اإلاةةةةضوي هىُةةةةت باإلاؿةةةةئىلُت اإلاالغابُةةةةت  واؾدكةةةةٗاعا
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ةةةة٤   باألهةةةةضاٝ التةةةةي جإؾؿةةةةذ ٖلحهةةةةا الغابُةةةةت ،جةةةةم حكةةةة٨ُل ٍٞغ
ة
عنةةةةض وجىزُةةةة٤  مةةةةً اظةةةةلخىزُةةةة٤ الغنةةةةض و للوالتزامةةةةا

والتي لةم ًةخم الخد٣ُة٤ ٞحهةا ختةى  التي خضزذ بالٟٗللخ٣ى١ ؤلاوؿان اإلامىهجت والجماُٖت الاهتها٧اث الجؿُمت 

ةةةت ؤؾةةةبابها وزلُٟاقهةةةا الخ٣ُ٣ُةةةتبهةةةضٝ وطلةةة٪ آلان  ، واَةةةإل الةةةغؤي الٗةةةام اإلادلةةةي والةةةضولي ٖلةةةى  حصخُهةةةها ومٗٞغ

خهةةاماث اإلاىظةةىصة فةةي  ةةاعاث مُضاهُةةت زةةال٫ الٟتةةرة اإلاايةةُت بلةةى ٦ةةال مةةً ؾةةاخاث الٖا ةة٤ بٍؼ طلةة٪، خُةةض ٢ةةام الٍٟغ

ضن حٗةةؼ و ىٗاء بهةة ةةاعة ٖو خهةةاماث ،و٦ةةظل٪ ٍػ بةةت مةةً ؾةةاخاث الٖا ةةاعة اإلاىةةا٤َ وألاخُةةاء اإلاجةةاوعة وال٣ٍغ ،و٦ةةظل٪ ٍػ

غنةض وجىزُة٤ ابةغػ اهتها٧ةاث خ٣ةى١ ب ٢ام بٌٗ ضخاًا اهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان في مىا٤َ مسخلٟت في الُمً ،و 

ةةغاٝ ،و  الخانةةلت ب٩ةةل قةةٟاُٞت وخُاصًةةت  حجةةم ألايةةغاع جةم جىزُةة٤ ؤلاوؿةان التةةي خهةةلذ فةةي الةةُمً مةةً ظمُةة٘ ألَا

ةةةؼ وطلةةة٪ مةةةً ؤظةةةل . وجىيةةةُدها للٗةةةالم  ال٣اثمةةةت ٖلةةةى الخجغبةةةت الضًم٣غاَُةةةت الُمىُةةةت الىاقةةةئت اإلاؿةةةاهمت فةةةي حٍٗؼ

ةةةؼ وخماًةةةت خ٣ةةةى١ و . الخٗضصًةةت الؿُاؾةةةُت والخؼبُةةةت واإلاؿةةةاواة والخ٨ةةةم الغقةةةُض لهةةةى٘ الخُٛيةةةر الةةةضًم٣غاَي وحٍٗؼ

غها   .ؤلاوؿان وجٍُى

ةةةة ًُٟةةةةض اإلاجخمةةةة٘ الةةةةضولي واإلاىٓمةةةةاث الخ٣ى٢ُةةةةت الضولُةةةةت واإلادلُةةةةت فةةةةي الى٢ةةةةٝى ٖلةةةةى الغانةةةةض غ ٦مةةةةا ؤن هةةةةظا الخ٣ٍغ

ةةةتو م  2011خ٣ُ٣ةةةت ؤخةةةضار ألاػمةةةت الُمىُةةةت ال٣اثمةةةت مىةةةظ مُلةةة٘  الخدةةةضًاث واإلاكةةةا٧ل والؿةةةلبُاث  ؤؾةةةباب مٗٞغ

غهةةةةةةةا، ومٗ الجةةةةةةةت التةةةةةةةي ًىاظههةةةةةةةا الةةةةةةةُمً والاًجابُةةةةةةةاث اإلاد٣٣ةةةةةةةت ومةةةةةةةىاًَ ال٣هةةةةةةةىع  لخإنةةةةةةةُل الاًجابُةةةةةةةاث وجٍُى

مةضي جىُٟةظه ؤويةإ الةُمً و ٖلةى الكةامل  َةإلالخدضًاث والؿلبُاث وجالٞحهةا فةي اإلاؿةخ٣بل اإلاىٓةىع ،فةي بَةاع الا 

 . لتزاماجه الضولُتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

اٌرٍ و. مل َرُ اٌرذمُك فُها دىت اِْواٌرٍ أتشص جشائُ وأرهاواخ دمىق اإلٔساْ ادلّٕهجح اٌرٍ دصٍد يف آٌُّ  
اٌرىظُف اٌسُاسٍ اخلاطئ ٌٍذَٓ  ،ورٌه ِٓ لثً لُاداخ ذُاس اٌمىي اٌرمٍُذَح واإلسهاتُح واٌؼسىشَح واٌرٍ ٔرجد ػٓ 

 : آلاحيٖلى الىدى هىظؼها   ..1َرضػّها  اإلسهاتٍ اٌذويل ػثذ اجملُذ اٌضٔذأٍ 

خضاء ٖلى اإلاهلين صازل مسجض الجهضًً بضاع الغثاؾت  -1 مت الهجىم والٖا  . ظٍغ

مت الا -2  ض الهلر والىؾاَت ال٣بلُت مً ؤبىاء ظٍغ  (ؾىدان وبالص الغوؽ وبني بهلى٫ )ٖخضاء ٖلى ٞو

ٌ الضًني ٖلحها2011ماعؽ 18مجؼعة ظمٗت ال٨غامت -3  . م والخدٍغ

مت بٖضام -4 ضام زاعط ؾُا١ ال٣اهىن وبمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء وظٍغ ا 50ؤلٖا عهُىت ومدخجؼ ومسٟي ٢ؿٍغ

 . في سجً زام وبمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء

اإلاىاظهاث اإلاظهبُت اإلاؿلخت بين مُلِكُاث خؼب ؤلانالح الؿني وظماٖت الخىزُين الكُٗت في  -5-5

 .مداٞٓت الجٝى 

 ظغاثم جهجير ونهب ممخل٩اث ؤبىاء الُاثٟت الحهىصًت مً الُمً ألؾباب صًيُت  -6

خضاءاث ٖلى ؤهضاٝ مضهُت مدًت -7 خضاء ٖلى مسُم قباب جصخُذ اإلاؿاع"الٖا لٟين اإلاسا" خاصزت الٖا

 . لهم في الغؤي

ُان اإلاضهُت اإلادمُت مً ظاهب ٖهاباث اإلاخمغصًً  آ٫ -8 ضة ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُين وألٖا الهجماث اإلاخٗمَّ

ألاخمغ ،ظغاثم ٢خل واؾتهضاٝ اإلاضهُين وألاُٖان اإلاضهُت والجهب والؿلب والخضمير الىاؾ٘ الىُا١ 

 ألاخمغللممخل٩اث الخانت والٗامت مً ظاهب ٖهاباث آ٫ 

ت - ا +الغهاثً+ ظغاثم الخغمان مً الخٍغ ىن اإلادخَجؼون في سجىن ؤوالص ألاخمغ : اإلاسُٟين ٢ؿٍغ ُّ  الُمى

                                                           
من القرار  16و  1، عمال بالفقرتٌن 2004فبراٌر /شباط  27ٌوم اإلرهابٌٌن الدولٌٌن بقرار من زندانً فً قائمة عبد المجٌد عزٌز ال درجأ -1

المشاركة فً تموٌل "كشخص مرتبط بتنظٌم القاعدة أو أسامة بن الدن أو بحركة الطالبان، بسبب  الصادر من مجلس األمن الدولً (2004) 1526

)اعدة أعمال أو أنشطة تقوم بها الق QE.A.4.01 )وأسامة بن الدن (  QI.B.8.01 )وأنصار اإلسالم (  QE.A.98.03 ، أو بتعاون معهم أو باسمهم أو (

دعم أعمالهم أو "أو " التجنٌد لحسابهم"أو " بالنٌابة عنهم، أو دعما لهم، أو فً التخطٌط لها أو تٌسٌر القٌام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها

".أنشطتهم بوسائل أخرى
1
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صوع "لألُٖان اإلاضهُت (جدضًضا ؤًٖاء خؼب ؤلانالح)اؾخسضام ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت -9

خهاماث  وزاعظها ألٚغاى ٢خالُ" الٗباصة والٗلم  ًُت والتي جضزل يمً هُا١ ؾاخاث الٖا ت وجدٍغ

ت ت ؤو ٦ضعوٕ لخماًت ؤوكُت ٖؿ٨ٍغ غاى ٖؿ٨ٍغ  .ٚير مكغوٖت ،وؤخُاها أٚل

ظغاثم الٗى٠ الضازلي واؾتهضاٝ الخابٗين للخ٨ىمت والىٓام الُمني مً ظاهب مُلِكُاث الخمغص -10

اإلاؿلخت الخابٗت ألوالص ألاخمغ وؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت واللجان الخىُٓمُت الٗلُا لؿاخاث 

خهاماث الخابٗت للمٗاعيت ت -ؤ: وحكمل . الٖا ا في +الغهاثً+ ظغاثم الخغمان مً الخٍغ اإلاسُٟين ٢ؿٍغ

خهاماث وسجىن الٟغ٢ت ألاولى مضٕع مً ٢بل ٢اثض الٟغ٢ت و٢ُاصة اللجان  صازل سجىن ؾاخاث الٖا

خضاء ٖلى الىاقُاث الخ٣ى٢ُاث وال -ب.  الخىُٓمُت وؤخؼاب اإلاكتر٥ وخلٟائهم صخُٟاث ظغاثم الٖا

م الخُىاوي بالًغب وبًضاٖه سجً الٟغ٢ت ألاولى مضٕع ص-الُمىُاث ط خضاء ٖلى الصخٟي ٖبضال٨ٍغ  -الٖا

خضاء ٖلى صخُٟين و٧الت ؾبإ لألهباء ونهب وجضمير مدخىٍاقها و٢ُ٘ مهضع عػ١ الٗاملين بها  الٖا

ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان في ٢م٘ الكباب واإلاسالٟين في الغؤي، وبؾاءة مٗاملت الصخُٟين واإلاضاٞٗين  --11

خهاماث    ؾاخاث الٖا

ال١)جُب٤ُ ال٣ٗىباث الجماُٖت ٖلى ؤبىاء الكٗب الُمني  -12  (ظغاثم  الخ٣ُ٘ والخهاع وؤلٚا

ت والؼط بهم في  الهغإ الؿُاس ي-13  .ظغاثم ججىُض ألاَٟا٫ مً اظل ال٣خا٫ واؾخسضامهم ٦ضعوٕ بكٍغ

  

Most crimes and violations of human rights and international humanitarian law which 
occurred in  Yemen since the beginning of 2011 and has not been investigated 

 

Mainly involving deliberate attacks on targets and civilian objects, murder crimes and mass 
extermination and  death independently of the judiciary and the crimes of enforced 
disappearance and arrest the freedoms of citizens, all because of the politicization of religion in 
political conflict,  by leaders of some parties and Allied conventional forces ,mainly led by 
international terrorist, Abdul Majid Al-zendani[1] ..As follows: 

1-      The crime of assault on worshippers inside a Alnhedin mosque at the presidential 

Palace. 

2-      Assault on tribal mediation and conciliation delegation from (snhan and AlRus lands 

and Bani Bahloul). 

3-      The massacre of March 18/ 2011 Jumat Alkarama and religious incitement on it. 

4-      Death outside the context of law and crime eradication and independently executed 

50 hostages and detainees forced into special prison octaves apart. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=ar&to=en&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Dar%26to%3Den%23_ftn1
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5-      Ideological clashes between armed militias of Al-Islah Sunni group and the shia’a 

hothies in AlJouf province. 

6-      Crimes of the displacement and looting property belonging to the Jewish community 

of Yemen for religious reasons. 

7-      Attacks on purely civilian targets “The abuse incident on the youth camp for the 

offenders of correct path”. 

8-      Deliberate attacks on the civilian population and civilian objects by the bands of Al 

Ahmar rebels, killing and targeting civilians and civilian objects and looting and 
widespread destruction of public and private property by the  Al Ahmar gangs. 

9-      Crimes of deprivation of liberty + hostages + hidden coercive: Yemeni detainees in 

the prisons of Al Ahmar sons. 

10-   Using of civilian objects "places of worship and science" and within yards of sit-ins 

and beyond for combat and illegal inflammatory, and sometimes for military purposes 
or as shields to protect military activities by the joint meeting Parties specifically 
opposition Reform Party members. 

11-   Crimes of domestic violence and the targeting of Government and the Yemeni 

regime by armed rebel militias of Al Ahmar sons and the joint meeting Parties 
opposition and senior organizational committees for squares of sit-ins of opposition  
include: 

A- Crimes of deprivation of liberty + hostage + forced inside prisons hidden in the 
squares of sit-ins and prisons of  the 1st Armored Division Commander and led 
by the Division Commander and  the organizing committees and joint parties and 
their allies. 

B- Crimes against the Activists of Women Jurists and Yemeni journalists. 

C-Assault on journalist Abdul Kareem alkhiwani by beating and poisoned in  first 
Armored Division to jail. 

D- Assault on Saba news agency journalists and looting and destruction of its 
contents and their source of livelihood. 

12-   Suppression of youth and offenders of opinion and ill-treatment of journalists, human 

rights defenders in the squares of the sit-ins. 

13-   The application of collective punishments on the Yemeni people (crimes of the dash 

and the siege and closure). 

14-   Crimes of conscripting children for fighting and their use as human shields and 

involving them in the political conflict.  
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 "ٔص اٌرمشَش"

 

 .جشميح االػرذاء اإلسهاتٍ ػًٍ ِسجذ إٌهذَٓ تذاس اٌشئاسح  -1
خضاء م 2011|6|3ًىم الجمٗت اإلاىا٤ٞ   في  - وهى ظام٘ الجهضًً بضاع "ٖلى خغمت ؤخض صوع الٗباصة جم الٖا

بضازل ب٣هٟه بٗضة ٢ظاث٠ ناعوزُت ،وطل٪ ؤزىاء ؤصاء عثِـ الجمهىعٍت الُمىُت للهالة "الغثاؾت بهىٗاء 

٣خه ٦باع ال٣ُاصاث الٗلُا للضولت  خضاء ؤلاعهابي و٢ض،الُمىُت هظا اإلاسجض وبٞغ  ٥١م٣خل  هخج ًٖ هظا الٖا

ا  خضاء ،مً اإلاهلين اإلاضهُين الظًً ٧اهىا بضازل اإلاسجضشخهة بنابت ؤ٦شر مً ماثخين ٦ما هخج ًٖ هظا الٖا

لجمهىعٍت ٖلي ٖبض هللا نالر و٦ظل٪ ، و٧ان ٖلى عؤؽ الجغحى واإلاهابين عثِـ ا٧اهىا بضازلشخو ممً 

ين ٦باع ٢ُاصاث الضولت واٚلبهم مً اإلاضهُين  ٣ت ؤؾمائهم ونٟاقهم بالخ)وبًٗهم مً الٗؿ٨ٍغ غاإلاٞغ ٢ض و (٣ٍغ

 . خهل طل٪ ؤزىاء ؤصائهم للهالة بضازل اإلاسجض،

الٗاإلاي لٗلماء ما ٌؿمى باالجداص ًٖ للٟخاوي والبُاهاث اإلاكتر٦ت الهاصعة وجدب٘ ومً زال٫ عنض وجىز٤ُ *

اإلاؿلمين الخاب٘ لضولت ٢ُغ وهُئت ٖلماء الُمً والتي ًغؤؾها ؤلاعهابي الضولي ٖبض اإلاجُض الؼهضاوي ، ًدبين ٢ُام 

ٌ الضًني ٖلى الٗى٠ وال٣خل والخمغص اإلاؿلر  ٖال٢اث قغا٦ت ٞٗلُت وجُاب٤ جام بين ٞخاوي الجهخين في الخدٍغ

خطر طل٪ مً زال٫ م٣اعهت وع  - :بِ بُاهاقهما الخالُت ببًٗها في الُمً ،ٍو

ش  -1  . الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين  في ٢ُغ بُاهه ألاو٫ ًٖ الُمً م انضع 2011|3|13بخاٍع

http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif 

-B061-4375-106C-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/808C5D4C(

84D3D2A06B13.htm?GoogleStatID=9#) 

م انضع الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين في ٢ُغ بُاها خى٫  2011ماًى  29, البُان الشاوي في ًىم ألاخض -2

٘ الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين ب٣ل٤ قضًض ما آ٫ بلُه الىي٘ في خُض جابجُىعاث ألاخضار في الُمً  ،

الُمً، زهىنا بٗض ٖضم جى٢ُ٘ الغثِـ ٖلي نالر ٖلى اإلاباصعة الخلُجُت، والتهضًض بدغب ؤهلُت، خُض 

ض  بضؤث مداوالث ٖملُت لجغ البالص بلى مٛبت الٟخىت في الٗضًض مً اإلاضن واإلاداٞٓاث، مما ؤصي بلى بخضار مٍؼ

ً، بل ٖلى منز٫ الكُش ناص١ ألاخمغ قُش مكاًش ٢بُلت خاقضم واؾدى٨غ . ً الٗى٠، والهجىم ٖلى اإلاخٓاهٍغ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/808C5D4C-106C-4375-B061-84D3D2A06B13.htm?GoogleStatID=9
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/808C5D4C-106C-4375-B061-84D3D2A06B13.htm?GoogleStatID=9
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الاجداص مداولت الاٖخضاء ٖلى منز٫ الكُش ناص١ ألاخمغ قُش مكاًش ٢بُلت خاقض الظي ؤٖلً اهًمامه في 

 .الخ..ماعؽ اإلااض ي بلى زىعة الكٗب الُمني

ش  البُان الشالض لالجداص الٗاإلا -3   م2011ًىهُى  4ي لٗلماء اإلاؿلمين في ٢ُغ بخاٍع

نضع البُان الشالض لالجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين بكإن ألاخضار ألازيرة في الُمً  ،خُض ؤٞتى هظا الاجداص 

ت  ُت الغثِـ الُمني نهاثُا ،ومً زم صعى الاجداص مً ب٣ي مً الجِل الُمني، والكَغ في بُاهه بؿ٣ٍى قٖغ

ٞال َاٖت إلاسلى١ في مٗهُت "هًمام بلى زىعة الكٗب، ومى٘ الٓالم مً جىُٟظ مسُُه الخُير، وألامً الا 

وهو هظا البُان وماؾب٣ه ميكىع في .الخ....ٖلى اٖخباع بن الغثِـ ٣ٞض ُٚاءه الكٗبي والكغعي" الخال٤

                                              -:ٖلى الغابِ الخاليٖلي مديي الضًً ال٣غه صاغي ألامين الٗام  لالجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين / ص.مى٢٘

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=  

1929:2011-06-05-09-46-42&catid=9:2009-04-11-15-09-29&Itemid=7 

شبُان هُئت ٖلماء الُمً  بغثاؾت الؼهضاوي والهاصع ب-4 ٌ الغثِـ جى٢ُ٘ اإلاباصعة 2011/ 5/ 21خاٍع م  بكإن ٞع

ض مً حؿلُم الؿلُت  .الخلُجُت  وخمله البُان مؿاولُت طل٪  و٢ض َالب البُان مً الغثِـ الالتزام بما ٖو

ًه للخى٢ُ٘ ؤو وي٘ ٖغا٢ُل ؤزغي ؤمام خل مك٨الث الُمً ٦ما َالب , وؤال ًٟج٘ الىاؽ مغة زاهُت بٞغ

ا٫ ًمني م٘ البُان بةُٖاء صًت مج ً ملُىن ٍع كٍغ ت ل٩ل قهُض ؾ٣ِ في هظه الشىعة ال ج٣ل ًٖ زمؿت ٖو ٍؼ

ت لجغوخهم  ٌ اإلاٗا٢ين بٖا٢ت ٧املت بضًت مجٍؼ  ٨ًٟي ؤؾغجه مً بٗضه، و٦ظل٪ حٍٗى
ة
 ومىده عاجبا

ة
جمل٨ُه بِخا

اًت الصخُت ,وؤعوقهم م٘ بِذ وعاجب قهغي  ُٞجب ؤن , ؤما الجغحى الظًً ال ًؼالىن ًدخاظىن للٗالط والٖغ

اًت الصخُت وبعؾا٫ مً ًدخاط بلى ؾٟغ للٗالط في الخاعط ختى ًبرءوا بةطن هللا  .ج٣ضم لهم ٧امل الٖغ

م بكإن الخُىعاث 2011/ 6/ 15بُان هُئت ٖلماء الُمً بغثاؾت الؼهضاوي والهاصع ًىم ألاعبٗاء اإلاىا٤ٞ -5

 مً بُان هُئوألاخضار ألازيرة في البالص، 
ة
عجؼ الغثِـ ًٖ : "ت ٖلماء الُمً  ٖلى آلاحيخُض ًىو البىض زاهُا

 مً ؤبىاء الكٗب الُمني :ال٣ُام بمؿاولُاجه
ة
وفي م٣ضمتهم الٗلماء -ل٣ض خملذ هظه ألاويإ ٦شيرا

ت يرهم مً مسخل٠ ال٣ُاصاث اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ ذ بإن الغثِـ ٢ض  -واإلاٗخهمىن في الؿاخاث ٚو ٖلى الخهٍغ

ؿلم الؿلُت، و٢ض ؤًض هظا اإلاُلب الاجداص عجؼ ًٖ بصاعة البالص وال٣ُام بمؿاول ُاجه، وؤن ٖلُه ؤن ًدىخى َو

يره ٞةن الًغوعة جضٖى الُىم للؿير في هظا .الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين وظهاث ب٢لُمُت وصولُت وألظل هظا ٚو
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 ٖلحها مً
ة
 للبالص مً الضزى٫ في ٞىض ى ٖاعمت، وخٟاْا

ة
 للضماء، وبه٣اطا

ة
 للمٟاؾض، وخ٣ىا

ة
٤ صعءا  الٍُغ

 ...".اإلاساَغ

ش الخمِـ  -6 ضٖى  2011| 6|16وبخاٍع ُخه للخ٨م ٍو م زغط الؼهضاوي ًٟتي ٖالهُت ب٣ٟضان الغثِـ نالر قٖغ

للخمغص ٖلُه واقهمه بالؿ ي بلى بصزا٫ البالص في ؤجىن خغب ؤهلُت َاخىت ٖبر حكبشه بالؿلُت ،وطل٪ في 

ىهُت م٘ ٢ىاة ؾهُل الخابٗت ألوالص ألاخمغ  .م٣ابلت جلٍٟؼ

 :االسرٕراج واٌشتط  *

مت مسجض الجهضًً ؾالٟت الظ٦غ ،اهه ًم٨ىىا الجؼم بىظىص  وزالنت ال٣ى٫ مما عنضهاه ووز٣ىاه خى٫ ظٍغ

ت بين ماٌؿمى الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين الخاب٘  ال٢ت اعجباٍ ًٍٖى اجٟا١ ظىاجي مؿب٤ وممىهج ٖو

وبالخالي قغا٦تهما في " ٖبض اإلاجُض الؼهضاوي "٣ىصها لضولت ٢ُغ م٘ ٢ُاصة ماٌؿمى بهُئت ٖلماء الُمً والتي ً

ٌ الضًني  ٤ الخدٍغ ٠ُ الؿُاس ي للضًً ًٖ ٍَغ الٟخاوي "جدمل اإلاؿاولُت  ال٣اهىهُت ًٖ هخاثج ظغاثم الخْى

،مً اظل حؿهُل اؾدُالء ؤلاعهابُين ٖلى الؿلُت في الُمً ،و٢ض اجطخذ ؤ٢ىي نىع " اإلاكتر٦ت بُجهما

م ش قغا٦تهما في خهى٫ ظٍغ خضاء ٖلى مسجض الجهضًً بهىٗاء بخاٍع م ،خُض اهه ومً زال٫ 2011|6|3ت الٖا

ًُت اإلاخىانلت في الكإن الُمني،ؾدخطر  ين الضًيُت الخدٍغ عنض وجدب٘ وعبِ وم٣اعهت ٞخاوي وبُاهاث الُٞغ

- :الىخاثج وال٣غاثً آلاجُت 

ش في البىض زاهُا مً بُان هُئت ٖلماء الُمً البظل٪ ؤلا٢غاع نغاخت  -1 م ًٖ جإًُضه 2011/ 6/ 15هاصع بخإٍع

ش   م والتي ههذ 2011ًىهُى  4الخام لٟخىي ؾاب٣ت نضعث مً الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين في ٢ُغ بخاٍع

لى صٖم الخمغص اإلاؿلر ٖلُه ُت الغثِـ الُمني ٖو الخ،بل وػٖم البُان هٟؿه اهه ..نغاخت ٖلى  ؾ٣ىٍ قٖغ

صلُل  ظا ؤلا٢غاع هو ُت لم ٌؿمحها البُان ؾب٤ وان ؤنضعث هظه الٟخىي ، اؾدىض ٖلى عؤي ظهاث ب٢لُمُت وصول

بُجهما ونلذ خض الخُاب٤ الخام واإلاتزامً بين ٞخاوي  -ؾاب٣ت والخ٣ت ومؿخمغة-٢اَ٘ ٖلى ٢ُام قغا٦ت 

ٌ الضًني ٖلى ال٣خل وؤلاعهاب اإلامىهج  الهُئخين الضًىِخين في ٢ُغ والُمً وظهاث صولُت ؤزغي ٖلى الخدٍغ

ٌ الضًني والؾُما وبا لخالي زبىث قغا٦تهما ومً ٠٣ً زلٟهما في الجغاثم ؤلاعهابُت الىاججت ًٖ طل٪ الخدٍغ

مت مسجض الجهضًً      .ظٍغ

غة مؿاء  ألاخض-2  29, ؤن بَال١ ألامين الٗام الجداص ٖلماء ٢ُغ ٖلي ال٣غه صاغي لٟخىاه الٗلىُت ٖبر ٢ىاة الجٍؼ

ُت الغثِـ الُمني اإلاىخسب صًم٣غاَُا ، ووظىب الخمغص ب: "م والتي جًمىذ ٞخىاه  2011ماًى  ؿ٣ىٍ قٖغ
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الخ ..ٖلُه ب٩ل الىؾاثل ؾىاء اإلاؿلخت ؤو ٚير اإلاؿلخت،٦ما ؤٖلً جإًُضه ألهضاٝ الخمغص اإلاؿلر ألوالص ألاخمغ 

ش ألاخض ده  2011ماًى  29, ،وؤ٣ٖب جل٪ الٟخىي بةنضاع ٞخىي م٨خىبت بخاٍع م وجدمل هٟـ ما ظاء في جهٍغ

خاوي ٖلماء هظا الاجداص ال٣ُغي اإلاخخالُت التي ؤنضعها بهظا الخ ىوي ،وهى ؤمغ واضر في ٧ل بُاهاث ٞو لٍٟؼ

نضعث ٖما ٌؿمى بهُئت –ؾاب٣ت والخ٣ت -الخهىم ،وبطا عبُىا مًمىن جل٪ الٟخاوي و٢اعهاها م٘ ٞخاوي 

/ 6/ 15ع ًىم ألاعبٗاء اإلاىا٤ٞ ٖلماء الُمً والتي ًغؤؾها الؼهضاوي  خى٫ ؤخضار الُمً ،وجدضًضا بُانها الهاص

ُت الغثِـ ٦خإًُض لٟخىي ؾاب٣ت بظل٪ 2011 م والظي جًمً البىض زاهُا مً هظا البُان بالٟخىي بؿ٣ىٍ قٖغ

نضعث مً الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمين في ٢ُغ وظهاث ب٢لُمُت وصولُت  لم ٌؿمحها البُان ؤنضعث هظه 

ى صلُل ٢اَ٘ ٖلى ٢ُام ٖال٢ت جبُٗت بين الهُئخين الضًىِخين في ٢ُغ الٟخىي ،وهظا الخإًُض الٗلني الالخ٤ ه

ٌ الضًني ٖلى ال٣خل  والُمً  وبالخالي ٞىدً ؤمام ٖهابت بظغامُت صولُت  ووَىُت جسُِ وج٣ىم بالخدٍغ

وؤلاعهاب اإلامىهج ،خُض ؾِخطر ٢ُام هظه الخبُٗت مً زال٫ الخُاب٤ والخإًُض الخام لٟخاوي الؼهضاوي م٘ جل٪ 

ير ال ٟخاوي الهاصعة ًٖ ٖلماء ٢ُغ جدضًضا صون ٖلماء الضو٫ ألازغي ،وبمٗنى آزغ ٞإنهما ؾاهمخا في جٞى

خُا٫ الغثِـ وؤع٧ان خ٨مه  وللخمغص اإلاؿلر وهخاثجه ،وهى بالٟٗل ما خهل لهم الخ٣ا في  الُٛاء الكغعي اٚل

ىُٟظا لها،وهي الٟخاوي التي م باؾتهضاٝ ؤلاعهابُين إلاسجض الجهضًً بٗض نضوع جل٪ الٟخاوي وج2011|6|3

٠ُ الؿُاس ي  خغيذ الُمىُين ٖلى الا٢خخا٫ ُٞما بُجهم والخغب ألاهلُت وظغ البالص بلى الٗى٠ بٟٗل الخْى

الخاَئ للضًً  واؾخٛالله مً ٢بل بٌٗ عظا٫ الضًً ؤلاعهابُين  في الضازل والخاعط ٦ما هى الخا٫ 

ًُ.ؾاب٣ا ىت الشاهُت ٖلى مؿالُتهما الخدٍغ مت ٢ه٠ ظام٘ الجهضًً ومداولت اٚخُا٫ وال٣ٍغ ت اإلاكتر٦ت ًٖ ظٍغ

عثِـ الجمهىعٍت و٦باع ٢ُاصاث الضولت هى اٖخباعهما بإن ظغاثم جمغص الكُش ألاخمغ ًضزل في بَاع الضٞإ ًٖ 

ُا و٢اهىهُا مت ٖلى  صٖىة .الخ ..........الىٟـ اإلاكغوٕ قٖغ هاه٨ُم ًٖ اجٟا٢هما الخام ُٞما بٗض و٢ٕى الجٍغ

ت وألامً مً ب٣ الاهًمام بلى زىعة الكٗب وظِل الكٗب -بدؿب ٞخاويهما–ي مً الجِل الُمني، والكَغ

 .الخ.......، جدذ مبرع ؤن الغثِـ ٣ٞض ُٚاءه الكٗبي والكغعي "اإلاخمغص "

مت الى٨غاء و٧ل الجغاثم والاهتها٧اث التي خهلذ في الُمً  وبالخالي ٞان الغابُت حٗخبر ؤن ؾبب هظه الجٍغ

٠ُ الؿُاس ي الخاَئ للضًً  والؼط به في الهغإ الؿُاس ي ال٣اثم،وطل٪ مً ٢بل ال٣ُاصاث ل٣ٗىص ه ى الخْى

مها وجغي الغابُت  ؤن  ،  .2ظمُٗا ؤلاعهابي الضولي ٖبض اإلاجُض الؼهضاوي  وال٣ىي الخ٣لُضًت اإلاخدالٟت،والتي ًتٖز

                                                           
2

من القرار  16و  1، عمال بالفقرتٌن 2004فبراٌر /شباط  27ٌوم اإلرهابٌٌن الدولٌٌن بقرار من عبد المجٌد عزٌز الزندانً فً قائمة  درجأ -3

ل المشاركة فً تموٌ"كشخص مرتبط بتنظٌم القاعدة أو أسامة بن الدن أو بحركة الطالبان، بسبب  الصادر من مجلس األمن الدولً (2004) 1526

)أعمال أو أنشطة تقوم بها القاعدة  QE.A.4.01 )وأسامة بن الدن (  QI.B.8.01 )وأنصار اإلسالم (  QE.A.98.03 ، أو بتعاون معهم أو باسمهم أو (
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٦ىهه مسجض للهالة ولِـ هُت هظا الهجىم ٌك٩ل اٖخضاء مخٗمضا ٖلى مضهُين وؤهضاٝ مضهُت واُٖان مض

،٦ما اهه بمشابت جُب٤ُ ٣ٖىبت بٖضام ظماُٖت إلاضهُين بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء وزاعط بَاع هضٝ ٖؿ٨غي مكغوٕ 

مت يض ؤلاوؿاهُت  مت بباصة ظماُٖت وظٍغ ٣ا لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي،وظٍغ مت خغب ٞو ال٣اهىن وهى ما ٌٗض ظٍغ

٣ا لىٓام عوما ألا  ؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت،وعٚم ؤن الخد٣ُ٣اث الجؼا٫ ٧املت ألاع٧ان والكغوٍ  ٞو

ت في هظا اإلاىيٕى ،بال ؤن هىا٥ قىاهض و٢غاثً ٢ىٍت جىحي بىظىص نلت ألوالص ألاخمغ وخلٟائهم  الؼهضاوي ظاٍع

لماء ٢ُغ  مت ،لِـ الن عثِـ الجمهىعٍت ٢ض وظه بلحهم ؤناب٘ الاقهام بٗض الخاصزت مباقغة ٖو بهظه الجٍغ

والتي ا٢غ -والظي ٌٗمل مضًغا إلا٨خب الكُش ناص١ ألاخمغ -ؤًًا لكهاصة  الكاهض ٖبض ال٣ىي ال٣ِس ي  ،وبهما

غة الًٟاثُت  ت ٞحها نغاخت ل٣ىاة الجٍؼ هم وعاء الخاصزت ،وجإحي ٢ُمت ال٣ٍُغ بمؿاولُت ؤوالص ألاخمغ  وو٢ٞى

ذ صخٟي له ٦ىا٤َ بٖالمي مٟىى باؾم ؤوالص ألاخمغ بٗض و٢ٕى الخاصزت  هظه الكهاصة مً ٦ىنها ؤو٫ جهٍغ

بلخٓاث وحٗل٣ُا ٖلحها ،واجذ في مٗغى عصه ٖلى ؾاا٫ مً ال٣ىاة ًٖ ما بطا ٧ان ٣ًغ بمؿاولُت ؤوالص ألاخمغ 

مت،ٞإظابها ب٣ىله وٗم ،بل وؤياٝ بإن مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ التي ًخدضر باؾمها هي التي  ًٖ هظه الجٍغ

ثاؾت والغثِـ وؤنها ظاءث عصا اهخ٣امُا ٖلى ٢ه٠ الخ٨ىمت اعج٨بذ خاصزت ٢ه٠ مسجض الجهضًً بضاع الغ 

لبُىث اإلاخمغصًً خمُض وناص١ ؤوالص ألاخمغ ،ولِـ طل٪ ٞدؿب بل جىظض هىا٥ ٢غاثً وؤصلت ؤزغي جا٦ض 

الكهاصة الؿالٟت وحكير يمىُا بلى وظىص اجٟا١ ظىاجي مؿب٤ بين ٢ُاصاث خؼب ؤلانالح الضًني م٘ ؤوالص 

مت البكٗت ،وابغػ هظه ال٣غاثً بَال١ زُُب ظمٗت ؾاخت اٖخهام اإلاٗاعيت ألاخمغ ٖلى اعج٩اب هظ ه الجٍغ

مت مباقغة لٗباعاث الاؾخبكاع والابتهاط باالهخ٣ام  والدكٟي بما خضر ،و٢بل ؤن ٌٗلم بها  لخٓت خهى٫ الجٍغ

اٖض ؤن الضزان ًخه:٢اثال ؤي َٝغ آزغ ،خُض ؤٖلً زُُب الجمٗت ًٖ خهى٫ اهٟجاع صازل صاع الغثاؾت 

،وهظا صلُل ٖلى وظىص اجٟا١ ظىاجي مؿب٤ بين ٢ُاصاث ؤلانالح وؤوالص ألاخمغ ٖلى آلان مً صازل ال٣هغ

مت البكٗت وجى٢ُتها ػماها وم٩اها وهدُجت  ،باإلياٞت بلى طل٪ ٣ٞض ؾب٤ للؼهضاوي ٢بل ؤؾبٕى  جىُٟظ هظه الجٍغ

مت  ش و٢ٕى الجٍغ با مً جاٍع ؿلخت بين ال٣ىاث الخ٨ىمُت واإلاخمغصًً وجدضًضا ٣ٖب وكىب اإلاىاظهاث اإلا-ج٣ٍغ

ُت ب٣اء الغثِـ في الخ٨م واهه في خ٨م مٛخهب الؿلُت وصعى -ؤوالص ألاخمغ  بنضاع ٞخىي صًيُت بٗضم قٖغ

الخ ......٢ىاث الجِل بالخمغص ٖلى الغثِـ وباالهًمام بلى ما اؾماه بجِل الشىعة وبال ٞةنهم ؾٝى ًىضمىن 

الخى٢ُذ م٘ نضوع ٞخىي ؤزغي المين ٖام الاجداص الٗاإلاي لٗلماء و٢ض جؼامىذ هظه الٟخىي مً خُض 

غة وؾهُل  اإلاؿلمين والخاب٘ لضولت ٢ُغ وجدمل هٟـ اإلاٗنى واإلاًمىن لٟخىي الؼهضاوي وجىلذ ٢ىاحي الجٍؼ

بطاٖتهما بك٩ل مخىانل ،وهى ماٌٗني في اإلاجمل وظىص اجٟا١ مؿب٤ بين مهضعي الٟخىي ومً ٠٣ً زلٟهما 

وؤع٧ان خ٨مه ٦ما خهل لهم الخ٣ا ،٦ما ؤن ٧ل 3برع الكغعي لخهُٟت واٚخُا٫ عثِـ الجمهىعٍت ٖلى بًجاص اإلا

                                                                                                                                                                                           
الهم أو دعم أعم"أو " التجنٌد لحسابهم"أو " بالنٌابة عنهم، أو دعما لهم، أو فً التخطٌط لها أو تٌسٌر القٌام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها

".أنشطتهم بوسائل أخرى
2
 

-3, جمعة الٌوم  على مسجد النهدٌن  الذي حصلفً االعتداء من المدنٌٌن والعسكرٌٌن جرحى المصابٌن وال الرابطة برصد وتوثٌق أسماء تقام--2

علً -:ابٌن وهم على النحو اآلتً نورد أسماء الجرحى والمص.أثناء االعتداء اإلرهابً اآلثم على جامع النهدٌنسقطوا  الذٌنم، و 2011-ٌونٌو
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مت بين مدلي وصولي  هظه ال٣غاثً وألاصلت حكير بىيىح بلى وظىص جمالا  ٖلى ػمان وم٩ان والُاث جىُٟظ الجٍغ

م في اعج٩اب هظه ظهاث بعهابُت مدلُت وزاعظُت ،والىاظب ٢اهىها مالخ٣ت ٧ل مً قاع٥ ؤو خغى ؤو ؾاه

الٟٗل ؤلاظغامي ويمان ٖضم بٞالث اإلاجغمين مً ال٣ٗاب ،الؾُما وان الخاصزت اؾتهضٞذ اٚخُا٫ صولت 

ب٩املها  ولِـ مجغص شخو الغثِـ ٣ِٞ ،وما ٢ض  ًترجب ٖلى طل٪ مً مساَغ صزى٫ البالص في خالت ٞغاٙ 

قهُئت اإلاىازاث اإلاىاؾبت لخىامي خًىع صؾخىعي ٢ض ًجغ الُمً بلى مغخلت الٟىض ى والخغب ألاهلُت ومً زم 

 .ال٣اٖضة وجىؾ٘ وكاَاقها ؤلاعهابُت وب٢امت بماعاقها ؤلاؾالمُت الخانت بها 

 "وفذ اٌصٍخ واٌىساطح اٌمثٍُح ِٓ أتٕاء سٕذاْ وتالد اٌشوط وتٍٕ تهٍىي"جشميح االػرذاء ػًٍ ادلذُٔني -2
 

ش  اص ويباٍ الٟغ٢ت ألاولى مضٕع التي ٣ًىصها اللىاء مؿلخت مسخلُت مً ؤٞغ مُلِكُاث م ٢امذ 2011|4|5بخاٍع

ظامٗت ؤلاًمان التي ًغؤؾها ٖبضاإلاجُض الؼهضاوي،٢امىا ظمُٗا مً الٗؿ٨غي اإلايك٤ ٖلي مدؿً ألاخمغ و 

ض مً بةَال١ الىاع اإلاخٗمض ٖلى مضهُين ٖؼ٫ بٛغى ال٣خل وؤلاباصة  مً ؤهالي ؾىدان وبالص الغوؽ وبني لٞى

الهلر والىؾاَت ال٣بلُت وخل الخالٝ بِىه وبين ٣ٖض لى اللىاء ٖلي مدؿً بهضٝ بهلى٫  ٧اهىا ٢اصمين ب

خضاء  ؤلاظغامي اإلاخٗمض  ض، و٢ض هخج ًٖ هظا الٖا عثِـ الجمهىعٍت بد٨م اهخمائها اإلاكتر٥ لىٟـ ٢بُلت الٞى

ض بجغوح وبناباث بلُٛت بؿبب بَال١ الىاع ؤًٖاء شخو مً "  100"م٣خل وظغح وبنابت ؤ٦شر مً الٞى

مً ٢بل جل٪ اإلاُلِكُاث اإلاؿلخت ،٦ما ٢امذ  الجماعي وال٨ش٠ُ واإلاخٗمض هدىهم ب٣هض بباصقهم ظماُٖا

ض الىؾاَت والتي ٧اهذ وا٢ٟت بال٣غب مً  مُلِكُاث الٟغ٢ت بخ٨ؿير وجدُُم ػظاط الؿُاعاث الخابٗت لٞى

ير طل٪ ،ولِـ هظا ٞدؿب بل و٢امىا باخخجاػ ؤ٦شر  مٗؿ٨غ الٟغ٢ت ونهب ما بضازلها مً وزاث٤ وجلٟىهاث ٚو

                                                                                                                                                                                           
عبد الغنً رئٌس مجلس الشورى ،وٌحً علً الراعً رئٌس  زعلً مجور رئٌس مجلس الوزراء ،وعبد العزٌ|عبدهللا صالح رئٌس الجمهورٌة ،ود

سالم  دخ ٌاسر احمرشاد العلٌمً نائب رئٌس الوزراء وزٌر الحكم المحلً ،وصادق أبو رأس نائب رئٌس الوزراء ،والشٌ.مجلس النواب ،ود

 على على خلٌل ،وشظاٌا متفرقة  يعلى منصر المحاقرالرأس ،وفً  إصابةمبخوت صالح العواضً نائب رئٌس الكتلة البرلمانٌة للحزب الحاكم ،و

 حسٌن ناجً الرٌمً جروح فً،وعبد هللا المعمري جرح فً الرجل ،و محمد حسن البهلولً رضوض ،و الم فً االذنٌن وحروق فً الٌد

ناجً المصري مصاب فً الصدر ،وعلى عبده فرج مصاب فً الظهر،و عبد الواسع مقولة شظاٌا فً رجلة،وناجً الصٌاد شظاٌا متفرقة،والوجة

إصابته  عبد اللطٌف خالد رعبد القادخالد ،ومحسن محمد عاٌض جروح فً الوجة،ومحمد صالح المنحمً جرح فً الدقن والساعد االٌمن ،ووالساعد

محمدعلى زٌد المطري كسر فً الرجل ،واحمد صالح عبده الٌزال مرقدا،وبسٌطة روح محمد على السماوي ج،وم ترحٌلة السعودٌةخطٌرة وت 

سنان دوٌد حالة متوسطة وتم ترحٌلة ،ومحمد زٌد االكوع حالة خطٌرة وتم ترحٌلة السعودٌة مرقد ،وعلى صالح الخلقً جروح بسٌطة،وومرقد

عبد هللا احمد ،وصالح على السٌانً جروح بسٌطة،وعلى محسن المطري متوسط مرقد،ومشلً الحمٌدي الزال فً العناٌةاحمد ،والسعودٌة العناٌة 

على احمد ،ومحمد احمد العداري جروح بسٌطة،وٌحً احمد القاسمً جروح بسٌطة،ومحمد احمد االنسً جروح بسٌطة،والمقولً جروح بسٌطة

حمود حسٌن القحم ،وٌحً محد جراد جروح بسٌطة،وعبدهللا احمد القاضً جروح بسٌطة،وال مرقد عبده صالح جابر الٌز،وضبٌان جروح بسٌطة

مجمل سٌعد قاسم متاش جروح ،وعبدهللا محد القدٌمً حالة خطٌرة وتم ترحٌلة السعودٌة،وعبد الكرٌم حسٌن معٌض جروح بسٌطة،جروح بسٌطة

د القدٌمً جروح مصالح مح،ود الموسمً ٌحتاج الى عملٌة عاجلة فً العٌنناصر محم،و عبد الرقٌب محمد ابوطاهر جروح بسٌطة،وبسٌطة

+ على حسٌن الحاضري ٌحتاج الى زراعة قرٌبة فً العٌن ،ومحمد سعد حباجر ٌحتاج لزارعة شراٌٌن فً الٌد الٌسرى شظاٌا ،وبسٌطة

ناصر احمد ملقً جروح ،وداللً جروح بسٌطةمجاهد عبادي ال،و عمار احمد صالح جروح بسٌطة،وامٌن محمد معوضه جروح بسٌطة،وحروق

عفاش طارق محمد عبدهللا ،وحسٌن على الرمادي ،واحمد حسٌن عبده ،ومهدي محمد الحلٌلً ،وعصام احمد دوٌد ،وعبدهللا سعٌد ركن ،وبسٌطة

..كنعان ٌحً محمد عبدهللا صالح،ومازن توفٌق صالح عبدهللا صالح ،وصالح   
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ا أل٦شر مً ٖكغة ؤًام  ض وبًضاٖهم السجً الخام بالٟغ٢ت وبزٟائهم ٢ؿٍغ مً ٖكغة ؤشخام مً الٞى

ض الىؾاَت الظًً ؤلخ٣تهم .مخىانلت بضون ؤي مبرع ٢اهىوي ، وبدؿب قهاصاث قهىص الُٗان والطخاًا مً ٞو

ا وقهىص الُٗان ٖلى جدمُل اللىاء ٖلي الغابُت ووز٣ذ قهاصاقهم في م٣ابالث ٞغصًت ،٣ٞض اظم٘ الطخاً

مت يضهم ، ؤهه ٧ان ٌٗلم مً ٢بل ؤنهم واظم٘ الكهىص مدؿً نالر ألاخمغ مؿاولُت اعج٩اب هظه الجٍغ

–مضهُين ٖؼ٫ و٢ض طهبىا بلُه في مهمت بوؿاهُت هي ٣ٖض الهلر بِىه وبين الغثِـ،ولِـ هظا ٞدؿب بل 

ض الىؾاَت بلُه ،بل وؤٖلً جغخُبه به ٢بل ٞاهه ٧ان ٌٗلم مؿب٣ا  -وبدؿب قهاصاث الطخاًا ب٣ضوم ٞو

مت ًٖ ؾب٤ بنغاع وجغنض ،وهظا ما ؤ٦ضه للغابُت ٖضص مً هظه مجُئهم بلُه،وهى ماٌٗني حٗمضه اعج٩اب  الجٍغ

ت ؾىدان وبني بهلى٫ وبالص الغوؽ الظًً ٢ابلتهم الغابُت ووز٣ذ  قهىص الُٗان والطخاًا مً ؤبىاء مضًٍغ

ت جا٦ض .ؤصهاه4ؤؾمائهم اهتها٧اقهم واإلاىضر  الاؾخيخاط  هظا،هاه٨ُم ًٖ خهى٫ الغابُت ٖلى ٢غاثً وؤصلت ٢ٍى

غاُٞت مً مظ٦غة  اجضٖمهو  زُيرة " 5و٢اج٘ الخا٫ ألازغي مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ خهىلها ٖلى وسخت ٞىجٚى

الٟغ٢ت ٖلي مدؿً نالر ٢اثض الٟغ٢ت ألاولى مضٕع وجدذ جى٢ُٗه وزخم /ميؿىب نضوعها بلى اللىاء" ظضا

ش ًىم الا –م 2011|4|5وهي ماعزت في  ذ بلى " ؾغي ظضا"وجدمل ٖىىان – ٖخضاءؤي بخاٍع ومًمىنها ؤمغه الهٍغ

ض وؾاَت ؾىدان ٖىض ونىلهم  بلى بىابت  مت و٢خل ٞو مُلِكُاث الٟغ٢ت وظامٗت ؤلاًمان بدىُٟظ هظه الجٍغ

ىوي بصخه ٢ىاة....الٟغ٢ت  غ جلٍٟؼ الُمً الًٟاثُت الخ٣ا للخٓت و٢ٕى  الخ ،هاه٨ُم ًٖ ؤن م٣ُ٘ مً جهٍى

ض  مت ًٓهغ ُٞه ٖضص مً ٖؿا٦غ الٟغ٢ت اإلاضٕع اإلاضججين بالؿالح وهم ًُل٣ىن الىاع ب٨شاٞت ججاه ٞو الجٍغ

ىوي آزغ ًٓهغ مؿلخين  وؾاَت ؾىدان وهم ؤمام بىابت الٟغ٢ت مً جدذ ظؿغ مظبذ ،و٦ظل٪ م٣ُ٘ جلٍٟؼ

ً وهم ًُل٣ىن الىاع مً ٞى١ الجؿغ باججاه بضوا ؤنهم مً مُلِكُاث ظامٗت  آزٍغ ض وهم ًدُىن الٟغ٢ت ٍو الٞى

ا مضهُا بدؿب اإلا٣ُ٘ اإلاهىع  غ ان ،وبالخالي ٞ"ؤلاًمان ألنهم ٧اهىا ًلبؿىن ٍػ ٧ل جل٪ ال٣غاثً وألاصلت والخ٣اٍع

المُت ووا٢٘ الخا٫   -جا٦ض هٟـ مًمىن قهاصة قهىص الُٗان ؤٖاله ، وماصي ظمُ٘ جل٪ ألاصلت-ظمُٗها–ؤلٖا

كاع٦ه ٖبض /اإلايك٤ الٗؿ٨غي بإن اللىاء  جشبذ ٖلي مدؿً نالر ألاخمغ ٢اثض ٢ىاث الٟغ٢ت ألاولى مضٕع َو

هما اللظان اعج٨با ؤو ؤمغا باعج٩اب هظه -وبد٨م ٢ُاصقهما الٟٗلُت للمُلِكُاث اإلاؿلخت –اإلاجُض الؼهضاوي 
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احمد سعٌد علً و  محمد أحمد النحوي -:د وساطة سنحان وبالد الروس وبنً بهلول والذٌن التقتهم الرابطة وهم أسماء شهود عٌان مجزرة وف -

 احمد عبدهللا ٌحٌى شعفل، محمد احمد علً محمد شعلل، عبدالعزٌز احمد محمد الزٌادة، حسٌن علً حسٌن النحوي، علً حمود رزق عنبه، الصماط

 ثامر احمد، عبدالغنً محمد احمد المحاقري، خالد غالب محمد جروش، صادق ناجً احمد الجحاف، حمد القطاشعبدهللا م، مطهر علً زٌد مسمار،

الشٌخ ، علً محمد ناجً مسعد، واثق صلح احمد مهدي، صالح احمد مهدي الروسً، محمد عبدالخالق الرهمً، محمد علً الشروي، صالح ثامر

 علً حسٌن علً عتٌق الصماط،  محمد حسٌن علً الصماط، جمٌل احمد محمد الزبٌدي، لزبٌديفواز أحمد محمد ا، أحمد علً عبدهللا الصماط

غالب عبدهللا ، مدهش احمد علً الرهمً، علً عبدهللا حمٌد، مجاهد علً أحمد الكول، حمود محمد حسٌن العٌدروس، مبروك محمد محمد الزبٌدي،

محمد أحمد ، حسٌن علً الراعً، عبدهللا محمد احمد العرار، نبٌل احمد صالح العنسً، عصام علً القملً، علً هادي احمد القحم، عبدربه حسٌن

ابو نجوم ، محمد علً محسن مزروع، مراد ٌحٌى طاهر، حمود عبدهللا أحمد المرانً، أحمد محمد أحمد الفقٌه، محمد أحمد علً جابر، محمد المؤٌد

 صالح احمد صالح الضبري، محمد محمد صالح علً الضبري، محمد احمد العٌدروس، يعبدالخالق علً محمد المحاقري ،احمد ابو نجوم المحاقر

.احمد احمد محمد زاٌد،  ناصر علً أحمد سرٌع،  علً أحمد غنٌم محمد محمد علً صالح سعٌد،  اسماعٌل صالح اسماعٌل،  محمد حسٌن الفقٌه،  

5 وهً"تستشهد بها من باب االستشهاد فقط  تتحفظ علٌها الرابطة كدلٌل والتعترف بصحتها كونها صورة ولكن"   
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ً ؾب٤ بنغاع  ض الىؾاَت اإلاضهُين مً ؤبىاء ؾىدان ٖو وجغنض،٦ىن  ؤٞغاص ويباٍ اإلاجؼعة الجماُٖت لٞى

ض الىؾاَت  بهما ٢امىا بدىُٟظ -خخما–الٟغ٢ت ومُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان الظًً ٢امىا بةَال١ الىاع ٖلى ٞو

ُم صًني وعثِـ  ؤوامغ ٢اصاقهما الٟٗلُين ٞاألو٫ ٣٦اثض للٟغ٢ت وهى اإلاؿئى٫ الٟٗلي ًٖ ٢ُاصقها والشاوي ٦ٖؼ

الضًني لألو٫ ،هاه٨ُم ًٖ ٦ىن ٧ل ألاصلت حكير بلى ؤن اللىاء ٖلي  لجامٗت ؤلاًمان اإلاجاوعة للٟغ٢ت والخل٠ُ

ض بلُه  ٗلم مؿب٣ا بىنى٫ الٞى مت بل َو مدؿً ألاخمغ ٧ان مىظىصا بضازل مٗؿ٨غ الٟغ٢ت و٢ذ و٢ٕى الجٍغ

ض بلُه  وم٘ طل٪ لم ًخسظ ٧ل الاخخُاَاث ألامىُت  ،وبمٗنى آزغ ٞاهه وماصام ٧ان ٌٗلم مؿب٣ا بمجي الٞى

مت ٦ما الالػمت ل ض بمىظب نالخُاجه ،٦ما اهه لم ًمى٘ ؤٞغاصه وقغ٧ائهم مً اعج٩اب  هظه الجٍغ خماًت الٞى

ض ٧ل ؤؾلٟىا وهى ما جا٦ضه مجمٕى ألاصلت  ،الؾُما و  ألاصلت حكير بلى زبىث ٖلم الغظل مؿب٣ا بدًىع ٞو

ٖلي مدمض م٣ه٘ الىؾاَت بلُه ،بل وجغخُبه بهم ٖىض ببالٚهم له بال٣ضوم بلُه وبدؿب قهاصة الكُش 

ض الىؾاَت ال٣بلُت ،ولِـ هظا ٞدؿب بل بن  الظًً ٧اهىا وؤزُه الكُش مدمض مدؿً نالر  ماء ٞو ٖػ

غة في الُىم الخالي لهظه ال داث اللىاء ٖلي مدؿً ألاخمغ ل٣ىاة الجٍؼ متجهٍغ غ  جٍغ اعج٩ابه ًٖ ؾبب ه اجوجبًر

مه  مت بٖؼ ض الىؾاَت ٧اهىا مؿلخين وطاهب" الجٍغ خُاله بالؿالح و ؤن ؤًٖاء  ٞو مت  ةناٖتٝر بين اٚل الجٍغ

مت   ذخضز ذ وواضر مً اللىاء ًمشل الخ وهظا ال٨الم ..في بَاع الضٞإ ًٖ هٟؿه وهظا مبرعه للجٍغ ب٢غاع نٍغ

ض الىؾاَت ألاخمغ ٢اثض الٟغ٢ت  ٖلي مدؿً  بإهه هى الظي ؤُٖى ألاوامغ إلاُلِكُاجه اإلاؿلخت ب٣خل وبباصة ٞو

مت ال٣خل ابخضاء في  ؤمام بىابت الٟغ٢ت ٖىض ونىلهم الن صٖىاه بالضٞإ ًٖ هٟؿه هى ب٢غاع مىه باعج٩ابه لجٍغ

خ٤ الىؾاَت ،وؤما ٢ىله بالضٞإ ًٖ هٟؿه ٞهى صٖىي ظضًضة مىه لِـ لها ؤي صلُل وال ؤؾاؽ لها مً 

ن الصخت وجسال٠ الىا٢٘ واإلاى٤ُ والخ٣ُ٣ت ، الن الىا٢٘ والخ٣ُ٣ت ج٨ظبان مؼاٖمه ظملت وجٟهُال،وال 

٣ا٫ اإلاى٣ُت  ؼ٫ الظي ًغؤؾه ؤزىه و٦شير مً ؤهله مً ٦باع الؿً ٖو ض ألٖا الخ٣ُ٣ت بدؿب ألاصلت ؤن طل٪ الٞى

دملىن الُبى٫ واإلاؼامير والتي  خُاله بضلُل ؤنهم ظائا باإلائاث ٍو وال٣بُلت التي ًيخمي بلحها والًم٨جهم ؤن ًإجىا اٚل

ًٖ الؿالح،هاه٨ُم ًٖ ؤن الىا٢٘ وقهاصاقهم جا٦ض اهه حكير بلى خؿً هُتهم ونٟا َلبهم بالهلر وؤنهم ٖؼ٫ 

ت جابٗت للٟغ٢ت التي جدبٗه  ٢ض جم جٟخِكهم جٟخِكا ص٣ُ٢ا ًٖ الؿالح في ؤ٦شر مً زالر ه٣اٍ وخىاظؼ ٖؿ٨ٍغ

٤ و٢بل ونىلهم بلى بىابت الٟغ٢ت ،وبالخالي ٞهظا صلُل ٢اَ٘ ٖلى ٦ظب صٖىاه بإنهم  واإلاىدكغة ٖلى َى٫ الٍُغ

ض  ٧اهىا مؿلخين مه هظا مً هاخُت ،ومً هاخُت زاهُت ٞةنها صلُل ًشبذ ؤن ٞو خُاله خؿب ٖػ ؤو ؤجىا اٚل

ؼ٫ ًٖ الؿالح واهه ؤمغ باؾتهضاٞهم بال٣خل ٖمضا وهى ٌٗلم ؤنهم مضهُين  الىؾاَت والهلر ٧اهىا مضهُين ٖو

مه ،وبالخالي ٞان ٧ل ألاصلت جا٦ خُاله خؿب ٖػ ؼ٫ وفي مهمت وؾاَت ونلر ولم ًإجىا اٚل ض ٢ُُٗا زبىث ٖو

مت البكٗت في خ٤ مضهُين ٖؼ٫  مؿاولُت اللىاء ٖلي مدؿً ألاخمغ الجىاثُت الٗمضًت ٖلى اعج٩اب هظه الجٍغ

مت التي لم ًخم الخد٤ُ٣ ٞحها ختى آلان والتي  ٧اهىا في مهمت نلر بوؿاهُت وبىاء ٖلى ٖلمه اإلاؿب٤  ،وهي الجٍغ

٨ه الؼهضاوي ٖلحها وج٣ضًمهما  ٣ا لل٣اهىن ًيبغي مداؾبخه وقٍغ للٗضالت ويمان ٖضم بٞالقهما مً ال٣ٗاب  ٞو

 .الضولي وال٣ىاهين اإلادلُت  
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 . ودوس اٌرذشَط اٌذٍَٕ يف اسذىاتها" مجؼح اٌىشاِح"َ 2011ِاسط 18رلضسج مجؼح -3
 

مت بعهابُت بكٗت يض الكباب اإلاٗخهمين ؤمام ظامٗت م 2011ماعؽ 18في ًىم الجمٗت اإلاىا٤ٞ    خضزذ ظٍغ

ٖكغاث ال٣خلى والجغحى واإلاهابين مً الكباب في ؾاخت الخُٛير ؤمام ظامٗت ضخُتها ٣ِ ؾنىٗاء ،

غ وقهاصاث الكهىص بن الكُش ٞااص الخميري  و ,نىٗاء زُُب "حكير اٚلب ألاصلت واإلاٗلىماث والخ٣اٍع

اعاث هى الظي خغى الكباب واإلاٗخهمين ٖلى الهجىم وقهضًم الجضاع الٗاػ٫ الظي ؤ٢امه ؤهالي الخ"الجمٗت

ٌ الضًني هى ؾبب ال٩اعزت الخ٣ُ٣ي  .اإلاجاوعًٍ للؿاخت لٗضم الخًغع مجهم، و٧ان هظا الخدٍغ

ً لٛؼ ظمٗت ال٨غامت ؾٗذ الغابُت بلى ا٦دكاٝ الٛمىى  ال٣اثم وعاء هظه اإلاجؼعة، مً الظي - ٖو

ؾخمإ اعج٨بها،ومً اإلاؿخُٟض مً وعائها ،وطل٪ مً زال٫ ٖضة وؾاثل مجها بظغاء م٣ابالث شخهُت والا 

مت ، ومً بين ٧ل ألاصلت التي  لكهاصاث قهىص ُٖان وؤ٢ىا٫ قباب ٧اهىا مخىاظضًً ًىم اعج٩اب هظه الجٍغ

مت ماًم٨ىىا اٖخباعها بإ٢ىي قهاصة ظماُٖت لٗضص قاهض ُٖان مً قباب الخُٛير  12ظمٗتها ًٖ هظه الجٍغ

ٗخمض ٖلحها ألنها ٢ٍغ2011|6|21وماعزت في  بت للمى٤ُ وال٣ٗل وجا٦ضها مٗٓم م ،وهي قهاصة مهمت ظضا َو

ألاصلت ألازغي وال جىا٢ًها ،و٢ض ؤصلى بها ٖضص مً الكهىص الُٗان مً الكباب والظًً جدخٟٔ الغابُت 

ا لضيها إلظغاءاث الخماًت ألامىُت لهم وبىاء ٖلى َلبهم،وهىعصها هىا ٦ما ظاءث مجهم  جهم ؾٍغ ىاٍو بإؾمائهم ٖو

لى الىد ؤهه في ًىم الجمٗت ( ال٨غامت) ظمٗت ؤلاهظاع ))6: ى آلاحي هها ٦ما ظاءث ٖلى لؿانهم ٖو

م جم الاجٟا١ بين قباب الشىعة ٖلى حؿمُتها ظمٗت ؤلاهظاع وفي ؾاخت الخُٛير ٧ان ًىظض ظضاع 2011/ماعؽ/18

متر وفي نهاًت الؿىع ًىظض ػظاط إلاى٘ الدؿل٤ ،هظا  3ؾم باعجٟإ  80بلى  60مبني مً البل٪ ؾما٦ت مً 

بل ًىم الجمٗت وفي نباح ًىم الجمٗت ومً بٗض الؿاٖت الٗاقغة بضؤ الىاؽ ًخضاٞٗىن بلى الىي٘ ٧ان ٢

ىض الؿاٖت بخضي ٖكغة بضؤ الىاؽ ًإزظون ؤما٦جهم ألصاء نالة الجمٗت  الؿاخت ألصاء نالة الجمٗت ٖو

لجضاع و٧اهذ خكىص اإلاهلين مً اإلاىهت بلى الجضاع الٟانل وفي قإع الٗض٫ وؤمام اإلاىهت وفي اججاه ا

ؤلهبذ مكاٖغ )    ( الٟانل وفي قإع الٗض٫ وؤمام اإلاىهت وفي اججاه الٟغ٢ت زم ٢ام الخُُب بةل٣اء زُبت 

لى ٖلمىا ٞةن الكباب اإلاىٓمين خؼبُا ٧اهىا في م٣ضمت الهٟىٝ ؤمام اإلاىهت وخىلها  .اإلاهلين ٖو

ىض الاهتهاء مً الهالة قاهضها صزان ًخهاٖض مً وعاء الؿىع الٟانل وب ٗضها بضؤها وؿم٘ َل٣اث ؤٖيرة ٖو

ت وقباب ًدؿا٢ُىن ٖلى ألاعى ٢خلى وؾبب الضزان اإلاخهاٖض لم وؿخُ٘ جدضًض مهضع  الُل٣اث في  هاٍع

ذ بال اهه لم ٨ًً اإلاهضع الىخُض  بضاًت ألامغ زم ا٦دكٟىا ؤن الُل٣اث ٧اهذ جإحي مً ٞى١ منز٫ مداٞٔ اإلادٍى

ازمت بالؿاخت ومً بُجها مبنى البى٪ الُمني لإلوكاء والخٗمير الظي جم بَال١ الىاع مىه وبهما مً بُىث مخ

ب في ألامغ  ؤن الكهضاء الظًً  واإلابنى الظي ؤمامه و٢ام الىاؽ بهض الؿىع والغنام ٌؿ٣ِ ٖلحهم والٍٛغ

ؾ٣ُىا ٧اهىا مؿتهضٞين ؤو ؤن ال٣ىانت ٧اهىا ٌؿدىىا بٌٗ الىاؽ وؤ٦شر مً ؾ٣ُىا ٧اهىا ٖلى ألاعنٟت 

                                                           
6
 تحتفظ الرابطة بأسماء وعناوٌن الشهود أعاله لدٌها بشكل سري احتراما لرغبة الشهود وطلبهم منها إلجراءات حماٌتهم امنٌا  
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ضًغ ط٦غه ؤن زُُب الجمٗت ٧ان ًدغى الكباب باالهضٞإ بلى بل٣اء ال٣بٌ ٖلى ال٣خلت جدذ الجاهبُت والج

ت ٦شُٟت مً ٧ل الجهاث بِىما ٧ان هىا٥ بَال١ هاع في قإع الٗض٫ ،والعجُب في ألامغ اهه .بَال١ ُٖاعاث هاٍع

 (.الخىزُين وؤلانالخُين) لم ٣ًخل اخض في طل٪ الكإع واإلاخىاظض ُٞه مسُماث الهمىص 

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاؿتهضٞين والطخاًا مً الكباب الٛير مخدؼبين و٢ض جم جىػَ٘ ٦ىافي نٟغ للظًً جم 

ذ مً ٞى١ اإلاىهت بإهه جم بل٣اء  اؾتهضاٞهم هم ؤصخاب ال٨ىافي الهٟغاء ، والعجُب في ألامغ ؤهه جم الخهٍغ

ت مً ال٣ىانت الظًً قاع٦ىا في هظا الٗمل ؤلاظغ   :امي والؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه هىال٣بٌ ٖلى مجمٖى

ت هاالء ال٣ىانت ؟   إلااطا لم ًخم ال٨ك٠ ًٖ هٍى

 وإلااطا لم ًخم بخالتهم بلى ال٣ًاء ؤو للجهاث اإلاٗىُت؟

تهم؟  وإلااطا لم ٌؿمذ إلاىٓماث صولُت وخ٣ى٢ُت الالخ٣اء بهاالء وال٨ك٠ ًٖ هٍى

 وإلااطا اؾغ الكهضاء نامخىن ختى آلان؟ 

المي ؟ و٧ل هظه ولم ًدغ٦ىا ؾا٦ىا لخُب ت الجىاة ٖلى ألا٢ل؟ وإلااطا ٧ل هظا الخ٨خُم ؤلٖا ٤ُ خضوص هللا ؤو مٗٞغ

مت  .ألامىع ؤصث بلى اوسخاب ال٨شيرون ممً اهٓمىا بلى الؿاخت خا٫ و٢ٕى هظه الجٍغ

و٦ظل٪ جترصص ؤؾئلت ؤزغي في ؤطهاهىا وهي ما مهير هاالء اإلاٗخ٣لين ؟وؤًً مى٠٢ ٖلماء الُمً مً جُب٤ُ 

؟خضوص هللا
ة
 . ججاه ال٣خلى ٖالها

دا انب خاالن ال ًدغ٦ىن ؾا٦ىا ججاه ؤي   ونٍغ
ة
هاالء الٗلماء الظًً ٧ان مى٢ٟهم مً بضاًت الشىعة واضخا

 .خضر وهظا ما ًضٖىا بلى الدك٨ُ٪ وعٍبت لضي اٚلب قباب الشىعة

مل و٢ٟاث اخخجا ت قبابُت صازل الؿاخت بةزاعة هظه الدؿائالث ٖو ىضما ج٣ىم ؤي مجمٖى ت ٖو ظُت إلاٗٞغ

ه الؿمٗت مً ٢بل اللجان  خ٣ا٫ ؤو حكٍى ت الجىاة ًخٟاظإوا بغص ٞٗل ٖى٠ُ بما بالًغب ؤو الٖا مهير وهٍى

 .اإلاؿُُغة صازل الؿاخت

٘ قٗاعاث بمداؾبت  ٖلي مدؿً ألاخمغ وبٌٗ الصخهُاث " اللىاء"والعجُب في ألامغ ٧لُا اهه بٗض ٞع

غخهم في ال٣اثمت الؿىصاء هخٟاظإ بخدى٫ ألا  هبذ خامي الشىعة وعظل النزاهت  90مغ َو صعظت بلى الىعاء ٍو

ش .والكٍغ٠ ٖلي مدؿً ألاخمغ  .((م هظا وهللا زير الكاهض21/6/20011ًًخغع بخاٍع

   

مت بال٣ى٫ اهه وججؼم الغابُت  غة لها بإن ؾبب ظٍغ وبىاء ٖلى قهاصاث قهىص الُٗان واإلاٗلىماث وألاصلت اإلاخٞى

ين ألانىلُين ظمٗت ال٨غامت الغثِس ي ًغظ٘ ب للضًً والؼط به في   -في خؼب ؤلانالح-لى اؾخسضام بٌٗ اإلاخُٞغ

الهغإ الؿُاس ي بهضٝ الىنى٫ للؿلُت  ، ًخطر طل٪ مً زال٫ اؾخٛال٫ هظا الخُُب لخُبت الجمٗت 

ًُت للمٗخهمين مً اظل صٞٗهم للهجىم ٖلى الجضاع الى٢اجي الٗاػ٫ اإلاجاوع للؿاخت  ىص الخدٍغ بةَال١ الٖى

خهام بهىٗاء ب٢امخه للٟهل بُجهم وجضم يره وبػالخه ،وهى الجضاع لظي ؾب٤ للمىاَىين اإلاجاوعًٍ لؿاخت الٖا

وبين ؾاخت اإلاٗخهمين مً ؾاب٤ ،ولضعء ألايغاع التي ٢ض ًلخ٣ها وظىص اإلاٗخهمين بجىاع مىاػ٫ اإلاىاَىين 

ين مؿخ٣بال،بِىما هجض ؤن طل٪ الخُُب ا ا مً خهى٫ اإلاكا٧ل بين الُٞغ إلاخُٝغ في زُبخه جل٪ ٢ام  ،وزٞى
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ٌ الكباب اإلاٗخهمين بإنهم ؾُضزلىن الجىت ٣ِٞ ،وهى ما صٞ٘ باإلاٗخهمين بلى قهضًم طل٪ الجضاع  بخدٍغ

الى٢اجي الٗاػ٫ ألن طل٪ الٗمل ٌٗخبر مً الجهاص في ؾبُل هللا واهه ؾًُمً صزىلهم  الجىت في خالت حٗغى 

ل م٘ ؾا٦ني  جل٪ الخاعة ؤو ٢ىاث الخ٨ىمت اخض مً اإلاٗخهمين لل٣خل في ؤي مىاظهاث ٢ض جده

ٌ الضًني ؾ٣ِ خىالي   بدؿب )٢خُال مً اإلاٗخهمين ومئاث الجغحى  53الُمىُت،وبؿبب جإزير طل٪ الخدٍغ

المُت ٚير اإلاا٦ضة غ ؤلٖا ؾ٣ُىا بغنام مخباص٫ بين مجهىلين في حي الجامٗت اإلاجاوع لؿاخت (الخ٣اٍع

خهام ،و٢ض ؾ٣ِ هظا الٗضص اإلاهى٫ م ًهم مً طل٪ الخُُب الٖا ذ بؿبب جدٍغ ً الطخاًا بين ٢خُل وظٍغ

ىا في بػالت الجضاع الٗاػ٫ ٦ما خغيهم بظل٪ الخُُب اإلاخُٝغ  ٌ وقٖغ وألنهم باصعوا بلى جىُٟظ طل٪ الخدٍغ

 .والػالذ ال٣ًُت عهً الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي الغؾمي 

 

  ُاق اٌمأىْ خاسج سو مبؼضي ػٓ اٌمعاء ا سجُٕا وزلرجض( 51)ٌؼذد اإلػذاَ اجلّاػٍ -4
 

مت بٖضام  بمٗؼ٫ ًٖ بإوالص ألاخمغ وقغ٧ائهم و زام ؾغي سجً عهُىت ومدخجؼ في 15ظٍغ

 . وزاعط ؾُا١ ال٣اهىن  ال٣ًاء

 

٤ في ؤخض اإلاباوي الؿ٨ىُت اإلاملى٦ت لخمُض ألاخمغ في 2011آًاع / ماًى/24في  م ؤصي اهٟجاع ضخم ناخبه خٍغ

ً صازل  50الٟغ٢ت ألاولى مضٕع ،بلى م٣خل حي الجهًت بمظبذ اإلاجاوع لجامٗت ؤلاًمان و  شخو ٧اهىا مدخجٍؼ

هظا اإلابنى ٧اهذ حؿخسضمه مُلِكُاث ؤلاعهاب والخمغص مً ؤوالص  ،خُض حكير ألاصلت بلى انهظا اإلابنى ٦غهاثً 

وبدؿب قهاصة الكُش ٖبض الؿالم للمسالٟين لها في الغؤي والخىُٓم، وؾغي ألاخمغ وخلٟائهم ٦سجً زام 

والظي ٣ٞض ابىه مهُٟى في هظا ؤلاهٟجاع ٞةن ٖملُت (لًٗى ال٣ُاصي الباعػ في خؼب ؤلانالح ا)البدغي 

ضًً هٓام الغثِـ ٖلى ٖبضهللا  ٤ جمذ بك٩ل مخٗمض لإلهخ٣ام مً السجىاء ؤو ؤهالحهم اإلاٍا الخٟجير والخٍغ

٣ى٫ في ؾُا١ جٟؿيره إلاا خضر لىجله في ؾُا١ الكهاصة اإلا٣ضمت للغابُت  جم اؾخضعاط ولضي ..." نالر، ٍو

ش  ٤ ػمُله اإلاضٖى زالض الخضاص ختى ونل حي الجهًت  16/5/2011مهُٟى مً منزلي في طماع بخاٍع م ًٖ ٍَغ

وسجىىه في سججهم الخام، وجمذ مدغ٢ت ظماُٖت لٗضص واخض وزمؿىن شخو بتهمت ؤنهم مسالٟين لل٣اء 

الم ،و  ان الظي ًخدمل مؿاولُت جىُٟظ هظه اإلاكتر٥ بالغؤي وزانت ممً ٧ان مى٢ٟه مٗلً ٖبر وؾاثل ؤلٖا

٠ًُ الكاهض  اإلاجؼعة هى اللىاء ٖلي مدؿً ألاخمغ وخمُض ٖبض هللا ألاخمغ و٢ُاصاث الل٣اء اإلاكتر٥،ٍو

ش ألاخض7البدغي في م٣ابلت صخُٟت م٘ مى٢٘ الجمهىع هذ ؤلازباعي  م و٦غعها في ٖضة 2011-ًىهُى-05, بخاٍع

ىهُت ؤظغقها مٗه ٢ىاة الُ ؤهه بٗض ؤن جم : ))مً الًٟاثُت خى٫ قهاصجه ًٖ هظه ال٣ًُت ب٣ىله م٣ابالث جلٍٟؼ

ببالٚه بالخاصزت ونل ألزظ ظشت ابىه ال٣خُل ٦ىنها ٧اهذ بشالظت مؿدكٟى الٗلىم والخ٨ىىلىظُا للضًٞ 

                                                           
7 :انظر تفاصٌل الشهادة على الرابط اآلتً  http://www.aljumhor.net/portal/news-6330.htmانظر 

http://www.aljumhor.net/portal/news-6330.htmانظر
http://www.aljumhor.net/portal/news-6330.htmانظر
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ىض بنغاعه ٖلحهم ؤظابىه بإن  ،ٞؿإلهم في اإلاؿدكٟى ًٖ ؾبب الخاصزت ٞٓلىا ًتهغبىا ًٖ ؤلاظابت ٖلُه ٖو

هدُجت بَال١ الىاع ٖلُه مً ٢بل ٢ىاث ألامً،ول٨ىه لم ًُمئن لغواًت هظا اإلاؿدكٟى الخاب٘ لخؼب  ولضه جىفي

ت نض١ عواًت اإلاؿدكٟى مً ٖضمه،و٢ض خاو٫  ؤلانالح،خُض ؤنغ الكاهض ٖلى عئٍت ظشت ابىه ومٗٞغ

ٌ َلبه ول٨ً وهؼوال ٖىض بنغاعه ٦ىلي صم ال٣خُل ؾمدىا له بغئٍت ظشت ابىه ال٣ خُل والتي اإلاؿدكٟى ٞع

ت لم  ه٠ الكاهض لخٓت عئٍخه ابىه الطخُت وهي لخٓاث نٗبت ومإؾاٍو ٧اهذ بشالظت اإلاىحى باإلاؿدكٟى ،ٍو

٨ًً ًخهىعها ،خُض اهه لم ٌؿخُُ٘ الخٗٝغ ٖلى ظشت ابىه بال بهٗىبت بالٛت ،ألن ظشت ابىه ٧اهذ مجغص 

ن ابىه ٢خل صازل السجً الخاب٘ ؤقالء م٣ُٗت ومخٟدمت ومكىهت اإلاٗالم وخُجها ٣ِٞ اٖتٝر اإلاؿدكٟى ب

ت بدؿب  لخمُض ألاخمغ  في حي الجهًت بمظبذ ٦ىدُجت جٟجير وخغ١ السجً بمً ُٞه واهه لم ٣ًخل بُل٣ت هاٍع

،وهي قهاصة مهمت ظضا جشبذ وجضٖم عؤي الغابُت ؤٖاله   قهاصة الكاهض" الخ.......عواًت اإلاؿدكٟى في البضاًت  

بٖضام بمٗؼ٫ ًٖ ت غة و٦شيرة خهلذ ٖلحها الغابُت ًٖ خضور ٖملُوجدؿاهض م٘ مٗلىماث وؤصلت مخىاج

مُلِكُاث ؤلاعهاب الضًيُت الخابٗت للؼهضاوي وؤوالص ألاخمغ وخلٟائهم مً بٌٗ ؤخؼاب -ال٣ًاء اعج٨بتها 

يض مٗاعيين ؾُاؾُين ومسالٟين لها في الغؤي ؤو الاهخماء ٧اهذ  -( وجدضًضا ؤلانالح)اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت

ت زانت بهاجدخجؼهم ٢ ا في سجىن ؾٍغ مت ها و٢ض ججلى هظا الٗى٠ اإلامىهج والبك٘ في اعج٩اب.ؿٍغ لهظه الجٍغ

ً لضيها بك٩ل ٚير ٢اهىوي في سجً زام ٦غهاثً ومسُىٞين  50الى٨غاء بةٖضام   قابا مً اإلاضهُين اإلادخجٍؼ

ش  ش ٖبض الؿالم وبدؿب قهاصة الكُ)م ، 2011|  5| 24،بك٩ل بٖضام ظماعي وبمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء بخاٍع

٣ت بان مبرع ٢ُاصاث خؼب ؤلانالح ( البدغي وهى ًٖى مجلـ قىعي ؤلانالح والظي ؤ٦ض في قهاصجه اإلاٞغ

العج٩اب هظه اإلاجؼعة  الجماُٖت في خ٤ مضهُين ألؾباب ٖضة بما لٗضم جىُٟظهم ألاوامغ الخؼبُت صازل 

خهاماث ؤو لالقدباه باهخمائهم وجبُٗتهم للخ٨ىمت وؤظهؼ  ل٨ً لم ٨ًً . قها ألامىُت ؤو الخؼب الخا٦مؾاخاث الٖا

خلىا ٣ٖب جٟجير مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ للسجً الخام بهم مً الخابٗين للىٓام والخؼب 
ُ
ظمُ٘ مً ٢

ً ألؾباب ؾُاؾُت، ؤو مً اإلاتهمين بالخٗاون مٗه بط ٧ان بٌٗ ال٣خلى مً اإلاىخمين لخؼب . الخا٦م، اإلادخجٍؼ

مهُٟى )ٟت ألاوامغ الخىُٓمُت للخؼب الضًني اإلاخُٝغ ٦إمشا٫ ابىه الطخُت ؤلانالح ول٨ً مً اإلاتهمين بمسال

ض للىٓام واإلاسال٠ لخىظحهاث ( ٖبض الؿالم البدغي  والظًً حجؼوه للًِٛ ٖلى الكاهض لخُٛير مى٢ٟه اإلاٍا

 .خؼب ؤلانالح

ومجاػح احلىثُني يف  ضٔذأٍاٌُاس راٌراتؼح ٌ ادلىاجهاخ ادلسٍذح تني ادلٍُُشُاخادلذُٔني يف  وإتادج  اسرهذافجشائُ  -5
 .ِزهثُح دَُٕح ووألسثاب  زلافظح اجلىف

ل اإلااض ي /مىظ ؤوازغ قهغ هِؿان  ٌ والخٗهب -م حكهض مداٞٓت الجٝى الُمىُت 2011ابٍغ وبؿبب الخدٍغ

ت مؿخمغة بين ملِكُاث مؿلخت جدب٘  -الضًني واإلاظهبي   "خؼب ؤلانالح"لخُاع الؼهضاوي وخلٟاثه مىاظهاث صمٍى

مشلها لومُلِكُاث جدب٘  ضي وهى اخض اإلاظاهب الكُُٗت اإلاٗخضلت ٍو جماٖت الخىزُين والتي جيخمي للمظهب الٍؼ

ٌ الضًني وصوعه الؿلبي زُاب ٨ٌٗـ زُىعة ًىمي ومؿخمغ ٖبضاإلال٪ الخىسي،وطل٪ في مكهض صمىي  الخدٍغ
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ٗا٫ ٞخُل الهغإ والخغوب في حٛظًت ؤٖما٫ الٗى٠ وؤلاعهاب وبض ز٣اٞت ال٣خل وال٨غاهُت الضًيُت وبق

اٚلبهم مً اإلاضهُين و مئاث ال٣خلى واإلاهابين بؿببها ؿ٣ِ ٌاإلاظهبُت وألاهلُت بين م٨ىهاث اإلاجخم٘ ،خُض 

ال ٌؿخُُ٘ اخض ٦ما اهه الٗؼ٫ مً ؤبىاء هظه اإلاداٞٓت،و٧ل ًىم والطخاًا في اعجٟإ مؿخمغ وبال جى٠٢ ، 

ٖضص ال٣خلى والجغحى الظًً ؾ٣ُىا ٞحها ختى آلان بك٩ل صزى٫ اإلاى٣ُت وب٣ًاٝ هظه اإلاىاظهاث ؤو خهغ 

ت الخى٣ل  ص٤ُ٢ هٓغا لهٗىبت ألاويإ ألامىُت صازل هظه اإلاداٞٓت ،٦ما خغم ظغائها ال٨شير مً اإلاىاَىين خٍغ

٣ضث الٗضًض مً ألاؾغ مُٗلحها،  ت، ٞو ت بلى والخضماث الًغوٍع جبني  وجغظ٘ ؤؾباب هظه اإلاىاظهاث الضمٍى

م بغثاؾت الؼهضاوي إلنضاع ٞخىي صًيُت ٢ًذ بخ٨ٟير ظماٖت الخىزُين 2004ُمً في ٖام هُئت ٖلماء ال

ومداعبتهم ٖلى ؤؾاؽ مظهبي وبذجت ؤنهم قُٗت ومخمغصًً ٖلى الضولت وبالخالي ؤٖلً ٞخىاه بىظىب الجهاص 

بي يضهم و٢خالهم ،وه٨ظا جم قً الخغب ٖلحهم ، وهي الخغب التي ظؿضث بظغامُت هظا الخُاع ؤلاعها

الضولت واإلاجخم٘ ، ًخطر طل٪ مً زال٫ اؾخُاٖتهم في الؿال٠ ط٦غها  اوبخيؿ٤ُ مؿب٤ بين ظمُ٘ ؤع٧انه

لت اإلاضي يض ظماٖت الخىزُين في م نٗضه ،وظغ البالص |ب٢دام الضولت واإلاجخم٘ ٖلى زىى خغب ؤهلُت ٍَى

ظمل ،و٢ض هخج ًٖ هظه الخغوب ال ها٢ت للُمىُين ٞحها وال -وبضواٞ٘ صًيُت ومظهبُت بدخت-بلى قً خغوب ؾخت 

الضًيُت التي اؾخمغث لؿىىاث ؾ٣ٍى آلاالٝ مً ال٣خلى والجغحى مً زيرة ؤبىاء الُمً مً ؤٞغاص ال٣ىاث 

اء في نٗضة ؤو مً ظماٖت الخىزُين ،وهي الخغب اإلاظهبُت  اإلاؿلخت وألامً واإلاىالين لها ؤو مً اإلاضهُين ألابٍغ

٨غي اللىاء ٖلي مدؿً ألاخمغ باٖخباعه ٢اثض الٟغ٢ت ألاولى اإلايك٣ت والتي ٢اصها وحؿبب ٞحها اإلايك٤ الٗؿ

غ  ت الكمالُت الٛغبُت وبالخالي ػط بالضولت لخىى خغب هىظاء بىاء ٖلى ج٣اٍع و٢اثض اإلاى٣ُت الٗؿ٨ٍغ

مىخاقهم  ٗها ًٖ حجم ٢ىة الخىزُين َو الخ،وبؿبب خغوب نٗضه ....ومٗلىماث ٧اطبت وال ؤؾاؽ لها ٧ان ًٞغ

٨ذ ميزاهُت الضولت وجى٢ٟذ عجلت الخىمُت في الُمً بؿببها وؤوظضث ظغاح ٖم٣ُت في اإلاجخم٘ الُمني الؿخت ؤنه

–آزاعها الؿلبُت ال جؼا٫ ٢اثمت ختى الُىم،ولى شخهىا ؤؾباب جل٪ الخغب اإلاظهبُت وصواٞٗها الخ٣ُ٣ُت 

ؤلاعهابي بم٨ىهاجه الخ٣لُضًت لىظضها ؤن ؾببها الخ٣ُ٣ي هى الخدٍغٌ الضًني واإلاظهبي لخُاع الخدال٠  -وبخجغص

الؿخت  وألؾباب صًيُت والجىٝ والظي ٢اص خغوب نٗضه > الضًني وال٣بلي والٗؿ٨غي اإلايك٤ <الشالزت 

غة في مىخه٠ ًىهُى  صازلُت وزاعظُت،و٢ض ؤ٦ض طل٪ الكُش ناص١ ألاخمغ مازغا في م٣ابلت م٘ ٢ىاة الجٍؼ

خظاع للخى 2011 زُين ًٖ زُإ مكاع٦خه يضهم في خغوب نٗضه وؤنها م ولى بك٩ل ٚير مباقغ بخ٣ضًمه الٖا

جل٪ الخغب اإلاظهبُت اؾخمغاع الخ،وفي الخ٣ُ٣ت هجض هظا الخُاع الخ٣لُضي هى اإلاؿخُٟض ألاو٫ مً ..٧اهذ زُإ 

خى٢٘ ؤن ٌؿخمغ الخا٫ ٦ظل٪ في اإلاؿخ٣بل مما ؾُاصي  ختى آلان في مداٞٓت الجىٝ بضون جى٠٢،الٗبصُت  ٍو

اصة مٗاهاث اإلا ضًىين في اإلاداٞٓت، وهى ماٌؿخضعي مً الجهاث اإلاٗىُت واإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت اإلادلُت بلى ٍػ

والضولُت بلى الًِٛ ٖلى َغفي الهغإ اإلاظهبي إل٣ًاٝ هظه الخغب اإلاظهبُت الُاخىت ٞىعا وحك٨ُل لجىت 

ؾُما لخ٣ص ى الخ٣اث٤ خى٫ ال٣ًُت والخد٤ُ٣ م٘ ٢ُاصاث َغفي اإلاىاظهت ومٗا٢بت مؿببي هظه الجغاثم ال 

وهي اهتها٧اث ظؿُمت جغج٣ي بىٓغ ال٣ىاهين واإلاىاز٤ُ الضولُت بلى مؿخىي ظغاثم الخغب وؤلاباصة الجماُٖت 

ت مجها وؤ٢غبها للخ٣ُ٣ت .  وظغاثم يض ؤلاوؿاهُت  غ صخُٟت عنضقها مىا٢٘ بزباٍع وبىاء ٖلى مٗلىماث وج٣اٍع
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ذ ؤلازباعي  خماص ٖلى الغنض ٣ٞ –ومهاصعه قبه مىزى٢ت –ماوكغه مى٢٘ ًمً اؾتًر ض ٢امذ الغابُت بااٖل

ين مىظ اهضإل اإلاىاظهاث اإلاؿلخت في ماعؽ وختى آلان  ضاص ال٣خلى في مىاظهاث الجٝى بين الُٞغ والخىز٤ُ أٖل

وختى آلان لم ًخم بظغاء ؤي جد٤ُ٣ في هظه الجغاثم اإلامىهجت واإلاؿخمغة والتي هي .8و٦ما ظاءث في جل٪ اإلاهاصع

ُان اإلاضهُت اإلادمُت والتي حٗخبر ظغاثم خغب واهتها٧اث لل٣اهىن الضولي هجماث مخٗمضة يض اإلاضه ُين وألٖا

 . ؤلاوؿاوي 

 جشائُ ذهجري ؤهة شلرٍىاخ أتٕاء اٌطائفح اٌُهىدَح ِٓ آٌُّ ألسثاب دَُٕح -6

غ والخد٣ُ٣اث وألاصلت التي ظمٗتها الغابُت ٢ُام مُلِكُاثم وختى آلان 2007مىظ ٖام     حكير ٧ل الخ٣اٍع

ت صًيُت قُُٗت وجدضًضا في مى٣ُت آ٫ –مؿلخت جابٗت للمخمغصًً الخىزُين في مداٞٓت نٗضه وهم مجمٖى

ٌ الضًني يض ؤبىاء الُاثٟت الحهىصًت بالُمً، وطل٪ بةنضاع ٞخىي صًيُت بةباخت صمائهم -ؾالم بالخدٍغ

بها وبضو  غصهم مً مىا٣َهم ومؿا٦جهم ونهبها وجسٍغ ن ؤي مبرع بال ألنهم وممخل٩اقهم ،ومً زم جهجيرهم َو

ين و ٦ٟاع  همؤنوبذجت حهىصًت ًيخمىن للضًاهت ال ٩ا بدؿب وظهت هٓغ اإلاخُٞغ ٍدبٗىن بؾغاثُل وؤمٍغ

ً بال ؤنهم مً ؾ٩ان الُمصًيُت  وان ٧اهىا ؤ٢لُت–َاثٟت الحهىص الُمىُين الخ٣ُ٣ت جا٦ض بان الخىزُين،بِىما  

مً ٢غاهم والاؾدُالء ٖلى ممخل٩اقهم بٟخاوي صًيُت زاَئت هىصًت ؤبىاء ألا٢لُت الح ألانلُين ، وبالخالي ٞان جهجير 

مت بباصة ظماُٖت أل٢لُت صًيُت ًمىُت ، وهظه  هدُجت َبُُٗت لؿُُغة الخُاب الجغاثم اإلاؿخمغة جإحي هى ظٍغ

يرهاالضًيُت وال٣ىي الضًني اإلاخُٝغ لألخؼاب  ًها الضًني اإلامىهج واإلاخىانل والظي ًاصي الخىزُت ٚو ،وجدٍغ

ما بلى وكغ ز٣اٞت ال٣خل والخُٝغ والٗى٠ وال٨غاهُت والُاثُٟت واإلاظهبُت وبض عوح الٟخىت الضازلُت خخ

ٛغؾىن هظه الش٣اٞت في ٣ٖى٫ ٧ل  والٗضاء بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ الُمني ٖمىما وفي اإلاىا٤َ التي ًخىاظضون ٞحها َو

ؿخ٣ُبىنهم لالٖخهام مٗهم مً اإلاىاَىين ،وطل٪ با ؾخسضام ٧ل ألاؾالُب والُغ١ مً ٌٛغعون ٖلحهم َو

                                                           
آل  –صالح محمد سكتان ،مدٌرٌة المتون  –آل مهدي  –عبدهللا رقان ")-:وتنشر الرابطة أسماء القتلى فً الجوف كما أسلفنا وعلى النحو اآلتً-8

 –عبد الوهاب المكً ، مأرب –مدٌرٌة رغوان  –شعفان  علً،مدٌرٌة خب والشعف  –المرازٌق  –صالح بن هادي شعٌط ،مدٌرٌة المتون  –حمد 

مدٌرٌة  –آل كثٌر  –علً شلب  ، مدٌرٌة الحزم –همدان  –مسئول اللقاء المشترك بالجوف  –محمد صالح حزام ،مدٌرٌة الحزم  –قبٌلة همدان 

مدٌرٌة  –بنً نوف  –جمٌل محمد بن سعد ،لشعف مدٌرٌة خب وا –المرازٌق  –صالح مبخوت المرزوقً ،مدٌرٌة الغٌل  –ٌحى زبٌن هللا ،الغٌل 

مدٌرٌة  –آل مسلم  –مبخوت شتران ،مدٌرٌة الغٌل  –آل مسلم  –مبخوت الوحٌر ،مدٌرٌة المصلوب –بنً نوف  –محمد محسن الهدار ،المصلوب 

 –آل احمد  –خمٌس محمد زاٌد ،مارب  –احمد الروسا ،مارب  –الجدعان  –صالح مبروك رقٌب ،مارب  –الجدعان  –ناصر بن احمد مثنى ،الغٌل 

عبدهللا ،مدٌرٌة الحزم  –همدان  –ناجً نسم ،المطمة  –الحصون  –مظفر مبخوت درمان ،الحصون مدٌرٌة المطمه  –ٌحى حمود درمان ،المتون 

 –عبدهللا مسفوف  علً محمد،مارب  –حمد حسن الروسا ،خب والشعف  –المعاطرة  –ٌحى صالح حلٌف ،مدٌرٌة الحزم  –همدان  –شٌحاط 

،ولٌس ذلك فحسب بل ٌورد مدٌرٌة الخلق –دارس محمد شطٌف ،مدٌرٌة همدان  –آل شجن –احمد جابر الخوٌطري ،مدٌرٌة خب  –المرازٌق 

الجوف  –ٌحى حسن حاجب ،الجوف  –عبد الحمٌد الخوار : من صفوف الحوثٌٌن وهمفً محافظة الجوف أسماء بعض القتلى موقع ٌمن استرٌت 

قادم من ساحة التغٌٌر صنعاء  –طه المتوكل  ،ذو محمد –رشٌد ظافر عمٌر ،الجرباء  ،ولد بن هذٌل،ولد تٌسان ،د مبارك بن هادي الحداده ول،

صالح درهم  ،حرف سفٌان –صالح الموج ،حرف سفٌان  –سالم سلطان ذٌبان ،حرف سفٌان  –أمٌن جشمان ،حرف سفٌان  –أمٌن شاجع ،

 –حسن بن ناصر منصر ،حرف سفٌان –علً نوفً ،حرف سفٌان  –ناجً القحم  ،حرف سفٌان –ٌحى احمد مطر معقل ،حرف سفٌان  –الشتٌوي 

(قائد حوثً ) آل سالم صعده  –صالح بن رهمه ،ذو محمد  –حامس باقً هذٌل ،قرب سفٌان  –المرانه   
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 ً ًُت التي جىلض لضيهم ؤلاعهاب والخُٝغ الضًني وال٨غاهُت والٗضاء وجضٞٗهم لالهخ٣ام مً آلازٍغ الخدٍغ

 .زهىنا إلاً ًسالٟىنهم في الغؤي

 

 .ادلخاٌفني ذلُ يف اٌشأٌ" دادثح االػرذاء ػًٍ سلُُ شثاب ذصذُخ ادلساس"االػرذاء ػًٍ أهذاف ِذُٔح زلعح -7

ل  27ٍش بخاع  ني ومسُم ؤبىاء ٖمغان  2011ابٍغ م حٗغى مسُم قباب جصخُذ اإلاؿاع ومسُم الكباب الَى

خضاء ظماعي همجي بالؿالح والٗص ي والدجاعة مً ٢بل مجامُ٘ مؿلخت  وال٩اثً في قما٫ ؤماهت الٗانمت اٖل

ا ومجامُ٘ مً الكباب اإلاٗخهمين في ظامٗت  نىٗاء  مً اإلاىدؿبين بلى الٟغ٢ت ألاولى مضٕع اإلايك٣ت ٖؿ٨ٍغ

الخابٗين لخؼب ؤلانالح،وبهضٝ اخخال٫ مسُم قباب جصخُذ اإلاؿاع وجهُٟت واٖخ٣ا٫ مً بضازله وبضون ؤي 

مبرع،و٢ض اجطر بان الؿبب وعاء هظا الهجىم الهمجي اإلامىهج واإلاسُِ له ؾلٟا مً خؼب ؤلانالح وخلٟاثه 

ا مسالٟين لإلنالح في الغؤي واإلاُالب والخىُٓم بهه ًإحي عصا اهخ٣امُا يض قباب جصخُذ اإلاؿاع ألنهم ٧اهى 

والن ظؼء ٦بير مجهم هم مً قباب جصخُذ اإلاؿاع ٧اهىا مً يمً الكباب الظًً اوسخبىا مً اٖخهام 

الجامٗت بٗض ؾُُغة خؼب ؤلانالح ٖلحهم ،مما ؤصي بلى قهمِل صوع الكباب الخ٣ُ٣ُين الظًً بضؤوا 

خهاماث بؿبب ؾُُغة ؤلانالح اإلاُل ٣ت وهى الظي صٞ٘ بكباب اإلاؿاع بلى ٞطر وجىيُذ الاهتها٧اث التي بااٖل

اعج٨بها الانالح في خ٤ الكباب صازل الجامٗت وهظا هى ؾبب الهجىم ٖلحهم مٟاظإة بهظه البكاٖت ،خُض 

جٟاظإ قباب اإلاؿاع بمداولت ا٢خدام مسُمهم  وبةَال١ الىاع ججاههم مً ٢بل جل٪ اإلاجامُ٘ واإلاُلِكُاث 

قاب مً  500خابٗت لإلنالح وخلٟاثه ،و٢ض ؤؾٟغ هظا الاٖخضاء الهمجي ًٖ بنابت ما٣ًغب مً  اإلاؿلخت ال

غ الُبُت ،٦ما جم ا٢خُاص  مٗخهمي قباب جصخُذ اإلاؿاع بًٗهم ظغاخه بلُٛت بدؿب اإلاٗلىماث والخ٣اٍع

ً هم  بضهللا  ٖبضهللا: ؤعبٗت مجهم بال٣ىة بلى سجً الٟغ٢ت وبزٟائهم ٢ؿغا ٦غهاثً وهاالء اإلادخجٍؼ الخلُلت ٖو

اؽ ومجاهض نٛير ابى هضٖل وػٍض ٖلي الاميري، وهاالء الًؼالىن مٗخ٣لين ختى آلان في  ٖلي ظٗمان وم٣بل َع

 . سجىن الٟغ٢ت والٌٗلم ؤهالحهم بمهيرهم ختى آلان ،وطل٪ بدؿب مٗلىماث ألار ٖاص٫ ٦ُٗبه ميؿ٤ اإلاسُم 
 

 

ذج ػًٍ اٌسىاْ ادلذُٔني واأل-8
َّ
 .يف احلصثح ػُاْ ادلذُٔح احملُّح ِٓ جأة ادلرّشدَٓ  آي األمحشاذلجّاخ ادلرؼّ

 

ُان اإلاضهُت مً ظاهب ٖهاباث -ؤ  م وقغ٧ائه ألاخمغ  والص ؤاإلاخمغصًً ظغاثم ٢خل واؾتهضاٝ اإلاضهُين وألٖا

غاى  ُان اإلاضهُت هي ألٚا ت، وال٣اهىن وألاما٦ً ألٖا بك٩ل ٖام ؤلاوؿاوي الضولي التي ال حٗخبر ؤٚغاى ٖؿ٨ٍغ

والك٤٣ الؿ٨ىُت  "اإلاؿاظض"ًدٓغ الهجماث يض ما هى بُبُٗخه ٚغى مضوي مشل اإلاىاػ٫ وصوع الٗباصة

ت غاى ٖؿ٨ٍغ  .واإلاضاعؽ واإلاؿدكُٟاث مالم حؿخسضم أٚل
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ش  م اهُل٣ذ الكغاعة ألاولى التي ؤقٗلذ اإلاىاظهاث اإلاؿلخت بين ٢ىاث الخ٨ىمت الُمىُت 2011ماًى  22بخاٍع

ين ميك٣ين مً  ومُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ  ؿ٨ٍغ وخلٟائها مً مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان الخابٗت للؼهضاوي ٖو

الٟغ٢ت ألاولى مضٕع اإلاخدالٟين م٘ ؤوالص ألاخمغ ،و٢ض اهُل٤  الخمغص بٗض ؾاٖاث مً زُاب هاعي ؤل٣اه الكُش 

للمخمغصًً "في الاؾخٗغاى الٗؿ٨غي ” م2011ماًى  22“ْهغ ألاخض "٢اثض الخمغص"ناص١ ألاخمغ 

والظي ؤ٢ُم بكإع الؿخين ،وؤ٦ض ناص١ ألاخمغ في ٧لمخه اؾخٗضاصه وبزىاهه وخلٟائهم لخغب "قغ٧ائهمو 

 بالخٝغ الىاخض .ؤهلُت
ة
 لها“و٢اثال

ة
 مً ؤبىاء ألاخمغ  وقغ٧ائهم .. ”هدً ؤهال

ة
ألامغ الظي اٖخبره مغا٢بىن بٖالها

 
ة
ضاص لها مؿب٣ا  ..إلصزا٫ البالص في خغب ؤهلُت جم ؤلٖا

غ اإلاجمٗت ؤن ؤوالص ألاخمغ  وقغ٧ائهم ٧اهىا ٢ض اؾخٗضوا لخٟجير الىي٘ والخمغص وجا٦ض مجم ٕى ألاصلت والخ٣اٍع

خهاماث  مً زال٫ ج٨ضٌـ مسخل٠ ألاؾلخت اإلاخىؾُت مُل٘ الٗام اإلاؿلر مىظ بضاًت وكىب ؤػمت الٖا

لحها ٦جامٗت ؤلاًمان والش٣ُلت وبىاء اإلاخاعؽ و٢ُ٘ الكىإع اإلادُُت بمىاػلهم  وباإلاىا٤َ التي ٌؿُُغون ٖ

، و٦ظا وكغ ملِكُاقهم اإلاؿلخت في جل٪ الكىإع بك٩ل لٟذ اهدباه الجمُ٘  .والٟغ٢ت ألاولى مضٕع

 

وحكير بٌٗ ألاصلت ؤن  ؤوالص ألاخمغ ٣ًىصهم ناص١ وخمُض ألاخمغ وبزىانهم وقغ٧ائهم ٣ٖضوا ٖضة اظخماٖاث 

ً مً ماًى  لىُت ٢بل الشاوي والٗكٍغ ت ٖو ًُت، م ،خُض ه2011ؾٍغ ا٢كىا زاللها زُت جهُٗضًت وجدٍغ

ا والؿُُغة ٖلى الؿلُت مً زال٫ ا٢خدام ٖضص مً اإلايكأث  وؤٖما٫ ٖى٠ هاصٞت بلى بؾ٣اٍ الىٓام ٖؿ٨ٍغ

ض الخمغص ٣ٖب ٢ُامها باؾخٗغاى ٖؿ٨غي جدذ مؿمى الاخخٟاء بُٗض . واإلاباوي الخ٨ىمُت بل وخضصوا مٖى

ىانغ مً ظامٗت ؤلاًمان ماًى ،والظي ؾخ٣ُمه 22ًىم ألاخض .. الىخضة ملِكُاث مً ؤجبإ ؤبىاء ألاخمغ ٖو

ً مً الٟغ٢ت ألاولى مضٕع  وبدُض ًخم في نهاًت الخٟل الؼخ٠ بلى ٖضص مً ” اإلايك٣ت“الخابٗت للؼهضاوي وآزٍغ

ُٞما ج٣ىم اإلالِكُاث ألازغي اإلاخىاظضة في منز٫ ألاخمغ بالخهبت .. اإلايكأث واإلاباوي الخ٨ىمُت الخخاللها

٫ الىػاعاث واإلاهالر الخ٨ىمُت اإلاىظىصة في الخهبت ونىٗاء ، وبهظه الٗملُت اإلاباٚخت واإلاٟاظئت باخخال

 ٖلى جغ٥ الؿلُت 
ة
 .-بدؿب ما ظاء في جل٪ الخُت –٨ًىن الىٓام مجبرا

غ اإلاسخلٟت ؤن زُت الؼخ٠ اإلاؿلر بٗض الٗغى الٗؿ٨غي  ٞكلذ هدُجت  -ألاخض -وؤوضخذ ألاصلت والخ٣اٍع

تراى اإلائا زىعة “ث مً الكباب اإلاٗخهمين لهظا الخهُٗض اإلاٟاجئ الظي ًسال٠ ما ًىاصون به مً اٖل

 للكباب الؿلمُين .. ”ؾلمُت
ة
 الطٖا

ة
وبدؿب جل٪ ألاصلت ٞةن ناص١ ألاخمغ وظه بٗض اخخٟا٫ الؿخين اهخ٣اصا

ل زىعقهم بلى جمغص واه٣الب ٖؿ٨غي  ًىا جدٍى لً ًغخل الىٓام  واقهمهم بإنهم ظبىاء وؤنهم بؿلمُتهم.. الظًً ٞع

 .. وال بٗض ماثت ؾىت
ة
 ..زم اوسخب ألاخمغ ٚايبا

اإلاهاصع طاقها ؤ٦ضث ؤن اظخماٖا ٣ٖض مؿاء ألاخض في منز٫ ؤوالص ألاخمغ و٢غع ُٞه ناص١ وخمُض ألاخمغ 

وقغ٧ائهم جهُٗض ؤٖما٫ الٗى٠ والخمغص اإلاؿلر مً ظهتهم والؿير في جىُٟظ زُت اخخال٫ ٖضص مً اإلايكأث 

 .لخ٨ىمُتواإلاباوي ا
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ٟين في هُئت اإلاؿاخت وؤعاض ي الضولت ومٗهض ؤلاعقاص ؤنهم جٟاظئىا نباح الازىين اإلااض ي  ٣ى٫ ٖضص مً اإلاْى ٍو

ش ” جي. بي. آع”بملِكُاث مؿلخت بالغقاقاث واإلاٗضالث والة جدخل جل٪ اإلاباوي وجخمترؽ في ” لى“ونىاٍع

ت لخخٟجغ ألاويإ بٗض طل٪ ٖىضما ٢امذ ملِكُاث ؤبىا.. ؤؾُدها ء ألاخمغ بمهاظمت ٖضص مً ؤٞغاص قَغ

بت مً منز٫ ألاخمغ والخمترؽ ٞحها  .الىجضة الظًً مىٗىهم مً ا٢خدام مضعؾت الغماح ال٣ٍغ

ت الخابٗت لة بر الصخ٠ واإلاىا٢٘ ؤلازباٍع و٢ىاة ؾهُل ” خؼب ؤلانالح”وفي و٢ذ خاو٫ الكُش ناص١ ألاخمغ ٖو

غة ٠ُ الخ٣اث٤ واقهام عظا٫ ألامً ب.. والجٍؼ اٖتٝر عثِـ .. إنهم اٖخضوا ٖلى خغاؾخه وخاولىا ا٢خدام منزلهجٍؼ

ذ ل٣ىاة  غ صخُٟت الصخىة الىا٣َت باؾم خؼب الخجم٘ الُمني لإلنالح مدمض الُىؾٟي في جهٍغ جدٍغ

الؿُٗضة مؿاء الازىين بإن ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ هاظمذ عظا٫ ألامً والىجضة ٦ةظغاء اؾدبالي بذجت ؤن 

ُٞما اٖتٝر ناص١ ألاخمغ في بُان له ؤن ملِكُاجه .. ”اإلاىالين للىٓام”باألؾلخت الخابٗت لةمضعؾت الغماح جمخلئ 

بت مً منزله  .٢امذ باخخال٫ اإلايكأث الخ٨ىمُت ال٣ٍغ

وبالخالي ٦ك٠ ؤبىاء ألاخمغ ًٖ بٖضاصهم اإلاؿب٤ للخمغص اإلاؿلر واإلاىاظهت م٘ عظا٫ ألامً واخخال٫ اإلايكأث 

 
ة
ب٣ه٠ و٧الت ألاهباء الُمىُت ؾبإ ومضعؾت الغماح للبىاث بمسخل٠ ألاؾلخت  الخ٨ىمُت خُض ٢امىا مباقغة

الخُٟٟت واإلاخىؾُت والش٣ُلت وؤنابىا ٖضص مً الصخُٟين صازل الى٧الت ٦ما ٢امىا بةَال١ ال٣ظاث٠ ٖلى 

ٖضص مً مؿا٦ً اإلاىاَىين في حي الخهبت وؾ٣ِ زال٫ ًىم الازىين ٖضص مً الكهضاء مً عظا٫ ألامً 

 بزغ جضزل وؾاَت جىنلذ بلى و٠٢ .. ىين باإلياٞت بلى ٖكغاث الجغحىواإلاىاَ
ة
لتهضؤ ألاويإ بٗض طل٪ ٢لُال

خضاءاث ٖلى عظا٫ .. بَال١ الىاع  ألبىاء ألاخمغ وملِكُاقهم بالخى٠٢ ًٖ الٖا
ة
ووظه عثِـ الجمهىعٍت هضاءا

التي ؾُُغوا ٖلحها في حي ألامً واإلايكأث واإلاباوي الخ٨ىمُت ومؿا٦ً اإلاىاَىين وبزالء بٌٗ اإلايكأث 

 
ة
الخهبت، خ٣ىا للضماء وججىبا للٟخىت، ول٨ً طل٪ الىضاء اإلاؿاو٫ لم ًؼص ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ بال ٖخىا

ت  وهٟىعا ٞاه٣لبىا ْهغ الشالزاء ٖلى اجٟا١ لجىت الىؾاَت و٢امىا بمهاظمت مبنى وػاعة الضازلُت ومٗؿ٨غ قَغ

نى قغ٦ت الخٍُى الجىٍت الُمىُت ومبنى وػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت، ٦ما الىجضة وو٧الت ؾبإ ووػاعة الؿُاخت ومب

ؤوالص ألاخمغ اإلاضهُين الٗؼ٫ في مى٣ُت الخهبت ،خُض ٢خلذ ؤ٦شر مً ؤعبٗين شخو مً لِكُاث مُاؾتهضٞذ 

ا٢ت الخامت وبدؿب  اإلاضهُين وؤنابذ مئاث ألاشخام اإلاضهُين باناباث مخٗضصة ونلذ بًٗها خض ؤلٖا

٣ت ،وابغػ جل٪ الجغاثم ٢خل ماعنضجه الغا ؤؾغة ٧املت م٨ىهت مً ؤب ووالضجه بُت وجىز٣ذ مىه باألصلت اإلاٞغ

،خُض  ٣خلهم ظمُٗامٖلى منزلهم وؤصي طل٪ بلى مً ؤوالص ألاخمغ ” جي. بي. آع“وزالر بىاجه هدُجت بَال١ ٢ظًٟت 

ي صازل منزلها في مى٣ُت ؾ٣ُذ ٢ظًٟخين ٖكىاثخين مً ٢ظاث٠ ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ ٖلى ؤؾغة ب٩املها وه

م ٖبضالغخمً :الخهبت ٣ٞخلذ ألاؾغة ٧املت ،وهظه ألاؾغة م٨ىهت مً ٦ال مً  خىان ٖبضالغخمً قىبغ ، ٍع

م ٖبضالغخمً قىبغ  باإلياٞت . وؤنابذ ألاب ٖبضالغخمً قىبغ وجم جضمير منز٫ هظه ألاؾغة نهاثُا .قىبغ ، مٍغ

وجرح  ١ ال٣ظاث٠ والغنام ال٨ش٠ُ ٖلحها مما اصي الى انابتبلى اؾتهضاٞهم مىاػ٫ ٖضص مً اإلاىاَىين بةَال 

ش عدد كبير من املواطنين ، م  ؾ٣ُذ ٖضة ٢ظاث٠ ٖكىاثُت مً ظهت ؤوالص ألاخمغ 29/5/2011ٟٞي جاٍع

ؾلُم :ٞإخغ٢ذ منز٫ آ٫ الخُمي في مى٣ُت الخهبت ،وقٓاًا ظغخذ ظمُ٘ ألاؾغة ظغوح بالٛت ل٩ل مً 
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ش ( .الاعصن) ي ، ٖضص مً مغا٣ٞي ؾلُم الخُمي ،وجم بؾٗاٞهم للخاعط ٖبضهللا الخُمي ، وياح الخُم وفي جاٍع

ان ، هجاة : م ؤنابذ قٓاًا ٢ظاث٠ ؤوالص ألاخمغ ٦ال م3/6/2011ً ان ، ولُض خؼام صٖع خؼام صٖع

ان بةناباث قاملت في ظمُ٘ ؤهداء الجؿم  ،بِىما ٧ان الطخاًا صازل منزلهم ،والًؼا٫ الطخاًا ًخل٣ىن .صٖع

٦ما ؤصي ؾ٣ٍى ٢ظاث٠ ٖكىاثُت بلى ظغح وبنابت .ط في اخض اإلاؿدكُٟاث الخ٨ىمُت ختى آلان الٗال 

شخهين مً بِذ الؿماوي ،خُض بترث الُض الُمنى لة ٖهام الؿماوي و٢ظًٟت ؤزغي ؤصث بلى بتر الغظل 

غ الُبُت  .الُمنى لة نالر الؿماوي خؿب ماجا٦ضه الخ٣اٍع

٢هٟها إلابنى وػاعة الضازلُت وألاخُاء اإلاجاوعة ٦ما وانلذ خملت  ٦ما وانلذ ملِكُاث ألاخمغ ألاعبٗاء

اإلاضاهماث والجهب والؿلب للبُىث واإلامخل٩اث الخانت في ٖضص مً ألاخُاء في مى٣ُت الخهبت اإلادُُت بمنز٫ 

ُت الغثِؿُت  .الكُش ٖبض هللا ألاخمغ و٢ُ٘ الٗضًض مً الُغ٢اث الٟٖغ

إلاخمترؾين في مىاي٘ مسخلٟت مً مى٣ُت الخهبت ٢هٟىا مبنى وػاعة وجا٦ض ألاصلت ؤن مئاث مً اإلاخمغصًً ا

ش  اإلادمىلت، وؤُٖبىا ٣َما ؤمىُا ٢غب ظىلت الؿاٖت وؤنابىا ” لى“الضازلُت بٗكغاث ٢ظاث٠ الهاون ونىاٍع

كغاث اإلاهابين بُجهم ؤَٟا٫ ؤنِبىا   مً ؾ٩ان الخي ٢خلى ٖو
ة
زالزت مً ؤٞغاصه، ٦ما ؾ٣ِ في اإلاى٣ُت ٖضصا

ال٣ظاث٠ التي ؤَل٣تها ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ بك٩ل ٖكىاجي ٖلى اإلاضهُين و٦ما هى زابذ في الدسجُل بكٓاًا 

٣ت باإلال٠"اإلاهىع  للمضٖى هاقم ألاخمغ ال٣اثض اإلاُضاوي للخمغص  خُض ؤنابذ بخضي ال٣ظاث٠ ؤخض ".. اإلاٞغ

 اإلاؿا٦ً، وجىظض ُٞه ٖاثلخان وؤصي طل٪ بلى اؾدكهاص ؤعبٗت مىاَىين وظغح ؤخ
ة
 .ض ٖكغ شخها

وؤزبدذ قهاصاث قهىص الُٗان بإن ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ ٢امذ زال٫ اإلاىاظهاث اإلاؿلخت  بدملت مضاهماث 

ونهب وؾلب واؾٗت الىُا١ لبُىث وممخل٩اث اإلاىاَىين في الخاعاث اإلادُُت بمنز٫ ٖبض هللا ألاخمغ في 

ىؾ٠"الخهبت  اخخجاػ و٢اج٘ الجهب والؿلب و٦ظا ؤ٦ضوا  والظًً".. الكاهض ظابغ الهمضاوي وؤوالصه ؾامي ٍو

 مً اإلاضهُين عهاثً لضيهم بتهمت ؤنهم مخٗاوهين م٘  40ملِكُاث ؤوالص ألاخمغ لهم وبجاهبهم ؤ٦شر مً 
ة
شخها

ُت في اإلاىا٤َ اإلادُُت بمنز٫ .الىٓام ؤو ألؾباب ؤزغي   ُٞما قهضث الٗضًض مً الُغ٢اث الغثِؿُت والٟٖغ

كُاث اإلاؿلخت الخابٗت للمخمغصًً ؤوالص ألاخمغ والتي ج٣ىم ب٣ُ٘ الُغ٢اث واخخجاػ ألاخمغ جمترؾا ٦شُٟا للملِ

اإلاغ٦باث وبَال١ الىيران بهىعة ٖكىاثُت بين الُٟىت وألازغي ب٣هض جغوَ٘ ألاهالي وبظباعهم ٖلى مٛاصعة 

 .مىاػلهم

اإلالِكُاث اإلاؿلخت ألوالص  وحكير ألاصلت التي ظمٗتها الغابُت بلى ؤن ؾ٣ٍى ٖضص ٦بير مً ال٣خلى والجغحى بين

ت ،٦ما لىخٔ ؤن ؤ٦شر الٗىانغ  ألاخمغ ٧ان هدُجت لٗضم زبرقهم بالخٗامل م٘ ألاؾلخت والخ٨ىىلىظُا الٗؿ٨ٍغ

ٟا٫ ونٛاع الؿً بإخض ٖىانغ ” جي. بي. آع“وؤقاعث جل٪ الكهاصاث بلى اهٟجاع ٢ظًٟت .. اإلاؿلخت مً ألَا

ًاإلالِكُاث زُإ في خىف ناص١ ألاخمغ ألامغ ا  .لظي ؤصي بلى م٣خل زمؿت ؤشخام مجهم وبنابت آزٍغ

ؤزىاء ” لى“بةَال١ ناعور  خغاؾت ناص١ ألاخمغ ٢ام الشالزاء وفي خاصزت ؤزغي ؤ٦ضث اإلاهاصع ؤن هجل ٢اثض 

جىاظض لجىت الىؾاَت في اإلانز٫ ٞانُضم الهاعور بجضاع اإلانز٫ واهٟجغ وؤعصي مُل٣ه ٢خُال وبلى ظاهبه حؿٗت 
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ً بُجهم مً ؤٞغاص الىؾاَت 30ؤوالص ألاخمغ وبنابت مً ٖىانغ ٖهابت  وؾإع ؤبىاء ألاخمغ لخُُٛت جل٪ .. آزٍغ

 .الًُٟدت باقهام ٢ىاث الخ٨ىمت وعظا٫ ألامً بةَال١ الهاعور وبنابت الىؾاَت

ىن ومىٓماث بوؿاهُت مً ؤن ٖضم زبرة ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ بالخٗامل م٘  و٢ض خظع زبراء ٖؿ٨ٍغ

ت وؤهىإ ألاؾلخت اإلاسخلٟت التي ٌؿخسضمىنها بك٩ل ٖكىاجي ؾُدل ٖلى اإلاضهُين في الخ٨ىىلىظُا الٗؿ ٨ٍغ

 ..ؤماهت الٗانمت ب٩اعزت ال جدمض ٣ٖباها

وفي ًٚىن طل٪ ٦كٟذ قهاصاث قهىص ُٖان  في مى٣ُت الخهبت بإن ٖىانغ الخغاؾت الخابٗين ألوالص 

و٢الذ اإلاهاصع .غوب ناص١ ألاخمغ وبزىجه مىهألاخمغ ٢امىا مؿاء الخمِـ بٗملُت نهب واؾٗت للمنز٫ بٗض ه

اجه   مً ؤصخابه ٢غعوا ال٣ُام بجهب ؤهم مدخٍى
ة
ا ‘ بن ٖىانغ الخغاؾت وبٗض ؤن وظضوا ؤن اإلانز٫ ؤنبذ ٞاٚع

اث واإلا٣خيُاث اإلاسخلٟت ً بإنهم ؤولى مً ٚيرهم بجهب جل٪ اإلادخٍى ومكيرة بلى ؤن ألاؾلخت ٧اهذ مً بين .مٗخبًر

ا ث التي ٢امذ ٖىانغ الخغاؾت بجهبها مً منز٫ ألاخمغ بالخهبت باإلياٞت بلى ٖضص مً ؤهم وؤ٦شر اإلادخٍى

 .الؿُاعاث وبٌٗ اإلا٣خيُاث ألازغي 

 

ش  ا ٦غهاثً لضي  52م ٧ان 2011|5|24وبخاٍع هم وؤنِب آزغون ٧اهىا مسُٟين ٢ؿٍغ  ٢ض ل٣ىا مهٖغ
ة
شخها

في ٖماعة ًمل٨ها خمُض ألاخمغ في اإلاى٣ُت  اإلاخمغصًً  في اهٟجاع إلابنى ًدخىي ٖلى مسؼن لألؾلخت والظزاثغ 

وبدؿب قهىص ُٖان الخ٣تهم الغابُت , اإلاجاوعة للٟغ٢ت ألاولى مضٕع الخابٗت للىاء ٖلي مدؿً نالر ألاخمغ

،ٞةن طل٪ السجً الؿغي ٧ان " قهاصة الكُش ٖبضالؿالم البدغي ًٖى مجلـ قىعي ؤلانالح"وؤبغػهم 

في الغؤي ،٦ما جم اؾخسضام السجً ٦مسؼن ًدخىي ٖلى ؤؾلخت  ٌؿخسضم ل٣م٘ اإلاسالٟين لخؼب ؤلانالح

ش “ هاون ” و“ آع بي جي “ وطزاثغ ومخٟجغاث مسخلٟت مً بُجها ٢ظاث٠  وؤؾلخت ؤزغي مً ٢بل “ لى “ ونىاٍع

 .آ٫ ألاخمغ 

و٢ض ٦كٟذ قهاصة ال٣ُاصي باإلنالح ٖبض الؿالم البدغي بإن جل٪ ألاؾلخت والظزاثغ جابٗت لخمُض ألاخمغ 

جها ٢بل ؤ٦شر مً قهغ في ٖماعة خمُض ألاخمغ و  ‘ ٖبض اإلاجُض الؼهضاوي وللٟغ٢ت ألاولى مضٕع واهه جم ه٣لها وجسٍؼ

مىضخا بإن ؾبب الاهٟجاع ،وؤقاعث مهاصع ؤزغي بان الاهٟجاع و٢٘ ٖىضما ٧ان ؤخض الطخاًا مً خغاؽ 

هىا ٢ض اؾخسضمىا ظؼءا مً جل٪ وبدؿب اإلاهاصع ٞةن ؤوالص ألاخمغ ٧ا.السجً واإلابنى ٌٗبض ببٌٗ ال٣ظاث٠

ال٣ظاث٠ في ٢ه٠ بٌٗ اإلااؾؿاث واإلايكأث الخ٨ىمُت ومىاػ٫ اإلاىاَىين والظي ؤؾٟغ ًٖ ٢خل وبنابت 

 .الٗضًض مً اإلاىاَىين في مى٣ُت الخهبت

وفي ؾُا١ آزغ ؤعظ٘ مغا٢بىن ما اعج٨بخه مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ مً ظغاثم بكٗت و٢خل واٖخضاء ٖلى ٢ىاث 

٩ل٨ُـ ألامً وا  إلاا ظاء في وزاث٤ ٍو
ة
اء ونهب للميكأث واإلامخل٩اث الٗامت والخانت ًإحي جىُٟظا إلاىاَىين ألابٍغ

٨ُين ٖام  م 2011م بةزاعة الٟىض ى في الُمً في الٗام 2009التي ٦كٟذ ًٖ حٗهض خمُض ألاخمغ إلاؿاولين ؤمٍغ

 .مً اظل الؿُُغة ٖلى الؿلُت
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ا ظماُٖ ٥٥خ٣٣ذ الغابُت  في و٢ض  -
ة
ذ ٞحها مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ هجماث مباقغة ٖلى خاصز

ّ
غصًا قي ا ٞو

ُان اإلاضهُت في مى٣ُت الخهبت وخضة بهىٗاء مما ؤؾٟغ ًٖ خضور ٢خل ظماعي ومجاػع بباصة  اإلاضهُين  وألٖا

ا ٖضم . ظماُٖت وبناباث ٢اجلت بين اإلاضهُين  وحكير الى٢اج٘ وألاصلت اإلاخٗل٣ت بجمُ٘ ألاخضار ما ٖضا واخضة

و٢ض و٢٘ الهجىمان ألاوالن مً ٢بل هظه اإلاُلِكُاث ٖلى مىاػ٫ مضهُين في . هضٝ ٖؿ٨غي له ما ًبرعه وظىص

مى٣ُت الخهبت  قما٫ نىٗاء، قمل ٢ه٠ مىاػ٫ ؤظبرث مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ اإلاضهُين ٖلى الخجم٘ ٞحها 

ش  ٖلى ؤؾغة ب٩املها وهي م ؾ٣ُذ ٢ظًٟخين ٖكىاثخين مً ٢ظاث٠ ٖهابت ؤوالص ألاخمغ 24/5/2011،ٟٞي جاٍع

خىان ٖبضالغخمً :صازل منزلها في مى٣ُت الخهبت ٣ٞخلذ ألاؾغة ب٩املها ،وهظه ألاؾغة م٨ىهت مً ٦ال مً 

م ٖبضالغخمً قىبغ  م ٖبضالغخمً قىبغ ، مٍغ وؤنابذ ألاب ٖبضالغخمً قىبغ وجم جضمير منز٫ هظه .قىبغ ، ٍع

 .ألاؾغة نهاثُا 

ش  م خُض ؾ٣ُذ ٢ظاث٠ مً مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ وؤصث بلى م٣خل 3/6/2011والخاصزت الشاهُت  و٢ٗذ بخاٍع

وجخٗل٤ .. َه ؤخمض الضٞ ي ، ٖمغ مدمىص ٖلي الضٞ ي وهما بضازل منزلهما في مى٣ُت الخهبت:٦ال مً

ت الخالُت اإلاالٟت مً ؾبٗت خىاصر ٖلى بَال١ الىاع الٗكىاجي ٖلى اإلاضهُين ؤزىاء مداولتهم مٛاصعة لمجا مٖى

ش مىاػ  ا ،ٟٞي جاٍع
ة
م  ؾ٣ُذ ٖضة ٢ظاث٠ ٖكىاثُت مً ظهت ؤوالص 29/5/2011لهم هغبا في اججاه م٩ان ؤ٦شر ؤمى

ألاخمغ ٞإخغ٢ذ منز٫ مملى٥ آل٫ الخُمي في مى٣ُت الخهبت ،وظغخذ ُٞه ظمُ٘ ألاؾغة ظغوح بالٛت ل٩ل 

( الاعصن) ٗاٞهم للخاعط ؾلُم ٖبضهللا الخُمي ، وياح الخُمي ، ٖضص مً مغا٣ٞي ؾلُم الخُمي ،وجم بؾ:مً 

ش . ان ، هجاة : م ؤنابذ قٓاًا ٢ظاث٠ ؤوالص ألاخمغ ٦ال م3/6/2011ًوفي جاٍع ان ، ولُض خؼام صٖع خؼام صٖع

ان بةناباث قاملت في ظمُ٘ ؤهداء الجؿم  ،بِىما ٧ان الطخاًا صازل منزلهم ،والًؼا٫ الطخاًا ًخل٣ىن .صٖع

٦ما ؤصي ؾ٣ٍى ٢ظاث٠ ٖكىاثُت بلى ظغح وبنابت .ن الٗالط في اخض اإلاؿدكُٟاث الخ٨ىمُت ختى آلا 

شخهين مً بِذ الؿماوي ،خُض بترث الُض الُمنى لة ٖهام الؿماوي و٢ظًٟت ؤزغي ؤصث بلى بتر الغظل 

غ الُبُت، وحكير  مجمل  الكهاصاث التي ظمٗتها الغابُت  مً . الُمنى لة نالر الؿماوي خؿب ماجا٦ضه الخ٣اٍع

والتي ونلذ قهاصاقهم 9جاوعًٍ إلاى٣ُت الخهبت واإلا٨ىهت مً ٖكغاث قهىص الُٗان اإلاخًغعًٍ مً ألاهالي اإلا
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محمد عبدهللا ، علً محمد سعد البدوي، احد علً محمد البدويعبدالو، عبدالحمٌد حمٌد الطوقً، اديمحمٌد علً الق،  حسن محسن حزام الشاٌف

احمد ،علً محمد محمد العمرانً،احمد علً المناخً،عبدالواحد علً محمد البدوي،صالح أحمد أحمد العودوي،نجٌب حسٌن محمود شوكت، مطٌر

 احمد ٌحٌى احمد عجالن،علً شاوش علً القحطانً،جابر احمد مالك الهمدانً،محمد حمود الحٌاسً ،طه أحمد سٌف العواضً،محمد صالح الٌمنً

 عبدهللا،محمد عبدهللا حسن المتوكل،منصور احمد محمد الجالل،  نعمان حمود الحاج،عبده احمد صالح، مهدي الجماعً،طابًحمحمد محمد احمد ال

محمد ،صادق ناصر محمد عاٌض غانم،مد اآلنسًاح،بشٌر ثابت عبدهللا الذٌب،سالم قائد صالح العدنً،عادل محمد مهدي الغزي،علً صالح العصامً

علً محمد صالح ،عصام حسن عبدهللا الكبودي،البارق علً عبدهللا صالح البارقً،حسان عبدهللا علً احمد،هالل محمد علً الواسعً،سعٌد مرشد

فٌصل مهدي ،حمود علً محمد الجبل،الدٌبحمٌد قائد احمد ا،فؤاد محمد قائد عبده،هائل عبده محسن الصحوة،عبده عبدهللا محمد الدعٌر،المحفدي

عبدالغنً ،عبدهللا محمد غالب البحلة،داوود عبده مهدي علً الرعٌنً،المتجولٌن  اللجنة النقابٌة للبساطٌن والباعة،كمال محمد علً آده،ناصر محمد

العزي عبدهللا محمد ،محمد الداعري ابراهٌم عبدهللا،عبدالعزٌز محمد عزٌز،فواز محمد محسن المقدم،ردمان حسن حسٌن محمد،عبده علً

منٌر ،ابراهٌم ناصر محمد المقدم،فارس علً علً عٌاس،خالد محمد محسن المقدم،علً بن علً حسن العامري،عٌد عبدهللا محمد الداعر،الداعر

عبدهللا محمد علً ،علً حسن علً الرونً،مفضل عبدالواسع،فتح محمد محمد،طه محمد احمد الصطٌف،فتح محمد محمد،ناصر محمد المقدم

عبدهللا ناصر جار ،سمٌرة صالح علً النجار،شوعً علً عبدهللا المرهبً،محمد احمد حسٌن الزبٌري،علً الحجٌلً،احمد محمد المنصوري،الغزالً

باشت ،هسعٌد احمد ناجً الوجٌ،حسن محمد علً الزوعري،محمد ٌحٌى محمد الحمزي،جمٌل محمد حسٌن محمد علً،خالد علً احمد الرعدي،هللا
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خض الخُاب٤ وؤلاظمإ الخام ٖلى ؤن ظمُ٘ الهجماث مً ؤوالص ألاخمغ وما هخج ٖجها مً ضخاًا ٢ض و٢ٗذ في 

ْل ْغوٝ ٧اهذ حؿُُغ ٞحها مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ ٖلى مى٣ُت الخهبت ،و٧اهذ ٢ض صزلذ مً ٢بل في 

ا ؤو ٧اهذ جغا٢بهم ٖلى ألا٢ل، بدُض ب
ة
ا ٧ان ًجب ؤن ج٨ىن ٖلى ههاجها٫ م٘ ألاشخام الظًً هاظمتهم الخ٣

و٢ض ٞا٢م مً الىخاثج اإلاترجبت ٖلى هجماث مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ يض اإلاضهُين، في . ٖلم بىيٗهم ٦مضهُين 

ٌ مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ بٗض طل٪ الؿماح بة زالء الجغحى ؤو بجاخت ونى٫ ؤٚلبُت هظه الخىاصر، ٞع

 .ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ بلحهم

٤ مجها في ظمُ٘ هظه الخاالث اإلاظ٦ىعة ؤٖاله، بلى ؤن ؾلى٥  -
َّ
ا بلى الى٢اج٘ اإلاخد٣ وجسلو الغابُت ، اؾدىاصة

ا الجٟا٢ُت ظى٠ُ الغابٗت مً خُض ال٣خل اإلاخٗمض  ا زُيرة
ة
مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ وخلٟائها ٌك٩ل زغ٢

ُان للمضهُين وؤلٖا ا في بخضار مٗاهاة ٦بيرة لألشخام اإلادمُين وألٖا ضام بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء والدؿبب ٖمضة

٣ا ألخ٩ام  يش ئ اإلاؿاولُت الجىاثُت الٟغصًت ألوالص ألاخمغ وخلٟائهم مً اإلاخمغصًً ٞو ًُ لى طل٪ ٞةهه  اإلاضهُت ،ٖو

 .ال٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي

                                                                                                                                                                                           
زٌد محً ،محمد عبدالسالم جحاف،حسن حسن محمد ابو زٌد،حسٌن صالح العمانً،لطف محمد سٌف شهره،احمد محمد الٌتمً،حزام هادي باشت

عقالن منصور ،فاٌز علً علً عباس،مراد سرحان علً مسعود،احمد محمد علً عبٌد،غٌالن محمد قائد،اسماعٌل عبدالملك الدٌلمً،الدٌن الدٌلمً

احمد احمد ،عبدهللا محمد محمود،عادل صالح علً سعد الكبوس،اسماعٌل محمد احمد الحلٌفً،عبدالرقٌب عبدهللا مقبول،محمد الهتاري عبدهللا

محمد ،علً غثٌم،محمد صالح الوصابً،رضوان عبده حسٌن،نبٌل حفظ هللا فارع البرق،علً قاٌد الزعزاع،شوعً احمد شوعً ابو راس،السواري

محمد محمد علً ،علً صالح علً العٌزري،السام محمد عبدهللا العلً،محمد عبده محسن الجعفري،مجاهد المجاهد،عًٌحٌى عبدهللا الرا

بشٌر ،مهدي محمود غالب،ام خالد حسٌن المرهبً،هانً بدر الدٌن اآلنسً،بكٌل محمد سعد الوتاري،اسعد الفقٌه،عبده صالح سعٌد صالح،الشامً

هشام ،صالح ٌحٌى ٌحٌى القطٌة،محمد ٌحٌى ٌحٌى القطٌة،علً محمد ٌحٌى ٌحٌى القطٌة،ٌحٌى ٌحٌى القطٌة علً،فاضل سعد،ثابت عبدهللا الذٌب

نائف حٌدر صالح ،عصام عبدالرحمن محمد عبدهللا المصانع،محمد محمد حسن رفٌق،هائل احمد عبدهللا الحطامً،ٌاسٌن احمد الحمادي

فواز محمد ،منصور محمد عبده الوصابً،عمار عبدهللا سنان حسن،علً حسن العامريعلً بن ،صدام عبده سنان،محمد صالح المحفدي،االحمدي

صادق ،علً عمر الكدام،احمد فضل علً السلمً،عبدهللا سعد سعد الشوٌع،سلٌم ابراهٌم صالح الجبل،مطهر علً بن علً القواع،محمد ابراهٌم

سامً سعد حسن ،سعد عبده احمد اللٌث،حمٌد فارع محمد الغرق،احمد محمد عمر الوصابً،عبدهللا مقبل الوصابً،منصور حسٌن العماد

عبدهللا محمد ،حفظ هللا غالب محمد غالب،ٌوسف عبدهللا الوقٌدي،صدام حسن عباس،عبده محمد ناصر المنرابً،فارس طه محمد الصفٌق،النعمانً

ماجد عبدالماجد محمود ،غانم الوصابً ،محفوظمرياحمد علً بن علً العا،مراد احمد الجرادي،ابراهٌم علً عقر،محمد داوود السنة،مسٌبً

جمٌل الخادم قائد محمد ،عبدالرحٌم محمد مجود،احمد مصلح عبدهللا االٌوبً،صدام حسن عباس العزي الوصابً،نبٌل مقبل سعد الوصابً،نعمان

خالد عبده محمد ،السودي خالد صغٌر قٌشً احمد،صغٌر قٌشً احمد السودي،احمد صالح شوعً علً ابو راس،حسٌن حٌدر حمود،حٌدر

مختار ،هالل مقبل سعد الوصابً،نبٌل محمد حمود الشمانً،علً عبدهللا احمد االفندي،محمد محمود علً علً،مطهر محمد احمد السواري،الداعر

حنان عبدالرحمن شوبر ، ،خالد قائد ٌحٌى حسن العتمً،عبدهللا محمد سعد ٌزٌد،محمد عبده احمد الهاملً،فواز قاسم العمري،علً غالب احمد آل زٌد

رزق ،نبٌل عباس العواجً،انٌس عباي العواجً،طه احد حامد الدفعً، عمر محمود علً الدفعً،رٌم عبدالرحمن شوبر ، مرٌم عبدالرحمن شوبر

اح الحٌمً، مرافقً سلٌم عبدهللا الحٌمً، وض،حسٌن حسٌن محمد القٌثً،علً ٌحٌى عجالن،ٌحٌى احمد عجالن،عبداالله عبدهللا الفقٌه،ٌحٌى عجالن

حمدي احمد ،طالل ٌاسٌن،ٌاسر محمد صالح عبٌد،حزام درعان ، ولٌد حزام درعان، نجاة درعان،عصام السماوي ، صالح السماوي،سلٌم الحٌمً

الكرٌم عبد،حٌدر الزٌادي،سارة علً ٌوسف الحطامً،داوود هبة الحطامً،سمٌة جابر حسن،وائل داوود هبه الحطامً،سنان محمد جربوب،العاقل

محمد علً ،ابراهٌم حامد الدفعً،جمال جمٌل الدفعً،محمد محمد الدفعً،صادق صالح الرٌحانً،فاتن علً صالح علً الرٌحانً،حسن صالح البراري

 وشهود آخرٌن لم,,, آمنة عبدهللا قائد،محمد حسن محمد الجمل،علً حسن علً الجمل،عبدهللا احمد خلف،سعٌد عبدالجلٌل وائل العبسً،عجالن

.نستطع لقائهم   
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لت في   خُض حكير مٗٓم هظه الكهاصاث بلى ؤن الخٗلُماث - الهاصعة مً ٢ُاصة مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ اإلاخٚى

. حي الخهبت ٧اهذ جىو ٖلى قغوٍ مىسًٟت اإلاؿخىي الؾخٗما٫ الىيران الٟخا٦ت يض الؿ٩ان اإلاضهُين 

و٢ض زبذ لىا طل٪ في حسجُل نىحي ميؿىب للمضٖى هاقم ألاخمغ  والخ٣ِ ٖبر الالؾل٩ي الخام باإلاُلِكُاث 

ٓهغ ُٞه ألاخمغ وه جىظُه "و" بن الًغب الٗكىاجي ٖلى اإلاى٣ُت مالهاف صاعي "ى ًىظه مُلِكُاجه بالىو،ٍو

الخىظُه "و"اإلاُلِكُاث بًغب الىاع ٖلى بخضي الُاثغاث اإلاضهُت والتي ٧اهذ جمغ ٞى١ الخهبت لخٓتها

ا٫  هى ب٢غاع وهظا الدسجُل الهىحي "بالًغب بلى مضعؾت الغماح والى ظىلت الخباعي والٗماعة التي ٞحها الاٍع

ذ وواضر مً مُلِكُاث ألاخمغ ب٣خلها اإلاخٗمض للمضهُين الٗؼ٫ في مىاػلهم وبمؿاولُتها ًٖ ٧ل ظغاثم   نٍغ

ّمٗت في اؾخبُاهين لمجالخمغص ، و٢ض وظضث الغابُت  في الكهاصاث اإلا٣ضمت مً الطخاًا اإلاجاوعًٍ للمى٣ُت وا

شبذ هظا الاججاه
ُ
ت ج  .جل٣تهما بغاهين ٢ٍى

ما بطا ٧اهذ الٗهاباث ؤلاعهابُت -مً زال٫ قهاصاث قهىص الُٗان واإلاخًغعًٍ –غابُت و٢ض بدشذ ال -

٢ض اهته٨ذ التزاماقها " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+الٟغ٢ت ألاولى مضٕع +ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ "اإلاؿلخت 

م الؿ٩ان بمماعؾت الخغم واجساط ظمُ٘ الاخخُاَاث اإلام٨ىت لخماًت الؿ٩ان اإلاضهُين في الُمً بما ٞحه

خهاماث وفي صازل مىا٤َ اإلاىاظهاث اإلاؿلخت م٘ ٢ىاث الضولت ، مً  اإلادلُين اإلاجاوعًٍ لؿاخاث الٖا

 مً ظاهب . ألازُاع اإلاخإنلت في اإلاىاظهاث اإلاؿلخت ، ومضي خضور طل٪
ة
 مُٗىا

ة
و٢ض واظهذ الغابُت  جغصصا

جماٖاث اإلاخمغصة اإلاؿلخت وألؾباب ألاشخام الظًً ؤظغث مٗهم م٣ابالث في الُمً إلاىا٢كت ؤوكُت جل٪ ال

ا مً اؾتهضاٞهم مً ؤوالص ألاخمغ الخ٣ا  و٢ض جبين للغابُت، ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث وألاصلت . ؤمىُت بدخت وزٞى

مٗت، ؤن الٗهاباث اإلاؿلخت اإلايك٣ت ٧اهذ مىظىصة بالٟٗل في مٗٓم مىا٤َ اإلاىاظهاث  وصازل خاعاث لمجا

ؤزىاء الاقدبا٧اث واإلاىاظهاث اإلاؿلخت م٘ ٢ىاث الخ٨ىمت " خضه+ هبت حي الخ"وبُىث ؾ٨ىُت واُٖان مضهُت 

مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاولى مضٕع +٦ٗهاباث ؤوالص ألاخمغ "،بل وزبذ للجىت ٢ُٗا ؤن جل٪ الٗهاباث اإلاخمغصة 

٦ما ؤن الغابُت  .. ؤَل٣ذ الىيران ٖكىاثُا وب٨شاٞت مً صازل مىا٤َ اإلاىاظهاث" مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+

مذ اإلاضهُين بالب٣اء في "ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ"ٖشرث ٖلى ؤصلت جىحي بإن الجماٖاث اإلاؿلخت اإلاخمغصة  ٢ض ؤٚع

كً ٞحها هجماث ٢خالُت ٖكىاثُت،٦ما ؤ
ُ
ا ؤظبرث اإلاضهُين ٖلى الب٣اء بال٣غب مً ؤما٦ً ههمىا٤َ ٧اهذ ح

ت  .الهجماث لالخخماء بهم واؾخسضامهم ٦ضعوٕ بكٍغ

ش وال٣ظاث٠ والغقاقاث والظزيرة الخُت، وبضعظت ؤ٢ل ٢ظاث٠ الهاون وزلهذ الغابُت  بل - ى ؤن الهىاٍع

ت مدضصة . التي جُل٣ها الجماٖاث اإلاؿلخت مً مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ ال ًم٨ً جىظحهها إلنابت ؤهضاٝ ٖؿ٨ٍغ

ماث وزلهذ الغابُت  ٦ظل٪ بلى ؤن هظه الهج. و٢ض ُؤَل٣ذ ٖلى مىا٤َ ؾ٨ىُت ٌِٗل ٞحها ؾ٩ان مضهُىن 

حك٩ل هجماث ٖكىاثُت يض الؿ٩ان اإلاضهُين في نىٗاء وؤهه في الخاالث التي ال ًىظض ٞحها هضٝ ٖؿ٨غي 

ا ٖلى ؾ٩ان  ا مخٗمضة ش و٢ظاث٠ الهاون ٖلى ؾ٩ان مضهُين ٞةن الهجماث حك٩ل هجىمة ُل٤ الهىاٍع
ُ
م٣هىص وج

م٨ً ؤن حك٩ل هظه ألاٞٗا٫ ظغاثم خغب و٢ض ج٨ىن بمشابت ظغاثم ي. مضهُين  وبالىٓغ بلى ما . ض ؤلاوؿاهُت ٍو

ش و٢ظاث٠  ًبضو مً ٖضم ٢ضعة الجماٖاث اإلاؿلخت الُمىُت ومُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ ٖلى جىظُه الهىاٍع
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ا  ت مدضصة وبالىٓغ بلى ؤن الهجماث لم جدؿبب بال في خضور ؤيغاع يئُلت ظضة الهاون بلى ؤهضاٝ ٖؿ٨ٍغ

ت الُمىُت، جسلو الغابُت  بلى  ٗخّض باألهضاٝ الٗؿ٨ٍغ ٌُ غاى بهؤهه جىظض ؤصلت  ا حكير بلى ؤن ؤخض ألٚا

ب والهل٘ لضي  ش و٢ظاث٠ الهاون مً مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ وخلٟائها هى وكغ الٖغ الغثِؿُت لهجماث الهىاٍع

ا ناعزا لل٣اهىن الضولي
ة
 .الؿ٩ان اإلاضهُين الُمىُين، مما ٌك٩ل اهتها٧

 

ؤوالص مُلِكُاث مً ظاهب التي خهلذ انت والٗامت  ظغاثم الؿلب والجهب اإلاخٗمض للممخل٩اث الخ -ب

 ألاخمغ

ًدٓغ ال٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي ؤلاؾدُالء ٖلى اإلامخل٩اث الخانت ؤو مهاصعقها ،و٢ض اَلٗذ عابُت مٗىهت ٖلى 

مٗلىماث ٖلى نلت بٗكغاث الخاالث التي ٣ًى٫ مىاَىىن وقهىص ُٖان ٞحها ؤن اإلالِكُاث ال٣بلُت اإلاىالُت 

خمغ ٢امذ بجهب ممخل٩اث زانت إلاىاَىين  وباٖت مخجىلين واؾخىلذ ٖلى مىاػ٫ ونهبىا ما بضازله ألوالص ألا 

مً ؤمىا٫ وؤقُاء ُٖيُت ،خُض ًغوي الكاهض اإلا٣او٫ ظابغ الهمضاوي  اهه وؤزىاء ال٣خا٫ ما بين ال٣ىاث 

ت في ال٣خا٫ ووا٤ٞ الخ٨ىمُت وؤوالص ألاخمغ جم الخىنل بلى اجٟا١ م٘ هاقم ألاخمغ بٗضم اؾخسضام منزل

الجمُ٘ ٖلى طل٪ وبمجغص ؤن ججضصث اإلاىاظهاث ٢امذ الٗىانغ اإلاىالُت ألوالص ألاخمغ بة٢خدام اإلانز٫ ونهب ٧ل 

ما بضازلت مً ؤمىا٫ وؤقُاء ُٖيُت ٚالُت الشمً جهل ٢ُمتها خؿب قهاصة الكا٧ي بلى ٖكغاث اإلاالًين مً 

االث،ولم ج٨خٟي بظل٪ بل ا٢خاصوه بلى سجً ز ام صازل منز٫ الكُش ألاخمغ هى وازىين مً ؤوالصه الٍغ

 .وحجؼوهم ٦غهاثً لشالزت ؤًام وبضون ؤي مؿٙى ٢اهىوي 

اعجحها إلاى٣ُت الخهبت بهىٗاء، إلاضي الجهب والؿلب الىاؾ٘ الىُا١ الظي - ٦ما قاهضث الغابُت ، ؤزىاء ٍػ

غبُاث ٦شير مً الباٖت اإلاخجىلين في ؾى١ الخهبت ،ومضي جضمير اإلاباوي الؿ٨ىُت الخانت  خهل إلامخل٩اث ٖو

والخ٨ىمُت الظي حؿببذ ُٞه هجماث مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ وال٣ه٠ الٗكىاجي ب٣ظاث٠ الهاون واإلاضُٞٗت 

ت اإلاؿخسضمت –وفي بٌٗ الخاالث، زًٗذ ؤخُاء ؾ٨ىُت . والهجماث الهاعوزُت والصخىاث الخٟجيًر

٣ضم مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ الخخال٫ ونهب لل٣ه٠ اإلا٨ش٠ بال٣ظاث٠ الٗكىاثُت في ؾُا١ ج-بالخهبت

 بإن جضمير ونهب . اإلامخل٩اث الخانت والٗامت
ة
ا وفي خاالث ؤزغي، جىحي الخ٣اث٤ التي ظمٗتها الغابُت  بًداء ٢ٍى

اإلاؿا٦ً ٢ض جم ال٣ُام به ٖمضا في ُٚاب ؤي نلت له بمىاظهاث اإلاٗاع٥ م٘ ال٣ىاث الخ٨ىمُت الُمىُت ؤو صون 

تؤن ج٨ىن له ؤي نل ما٫ الٗؿ٨ٍغ هت مً ظهىص . ت بإي بؾهام ٞٗا٫ آزغ في ألٖا
َ
وبخجمُ٘ الىخاثج اإلاؿخسل

جدغي الخ٣اث٤ الظي ٢امذ به الغابُت  ٖلى ؤعى الىا٢٘ ، جسلو الغابُت  بلى ؤهه باإلياٞت بلى الخضمير 

خمغ ، باقغث الىاؾ٘ الىُا١ للمؿا٦ً إلاا ٌؿمى بضواعي الًغوعة الٗملُاجُت ؤزىاء ج٣ضم مُلِكُاث ؤوالص ألا 

اث اإلاباوي "واؾٗت الىُا١"هظه اإلاُلِكُاث مىظت ؤزغي  الخانت –مً الجهب والؿلب اإلامىهج  إلادخٍى

ا الىقُ٪ بهوالخ٨ىمُت ؤزىاء الشالزت ؤًام ألازيرة مً وظىصها في مىا٤َ مجاوعة الخهبت، وهي حٗلم اوسخا

ك٩ل ؾلى٥ مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ في هظا الهضص اهتها. مجها  ظؿُما مدغم في ال٣اهىن الضولي ،٦ما ؤهه َو
ة
٧ا

للممخل٩اث الخانت والٗامت ، الظي ال ... الخضمير والجهب والؿلب الىاؾ٘ الىُا١ "بمشابت يغع زُير ٢ىامه 



 

 

30 

ت واإلاًُل٘ به ٖلى هدى ٚير مكغوٕ ومٍٟغ ٦ما اهته٨ذ مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ ". جبرعه الًغوعة الٗؿ٨ٍغ

 .في الِٗل في ؾ٨ً الث٤ وامً ٦ظل٪ خ٤ ألاؾغ اإلاٗىُت 

لى اإلايكأث الخ٨ىمُت  - ذ ٖلى ممخل٩اث الباٖت اإلاخجىلين ٖو
ّ
ي

ُ
بن هجماث مُلكُاث ألاخمغ وخلٟائها التي ق

يرها،  لى البيُت ألاؾاؾُت في مجا٫ بُ٘ وبهخاط الٛظاء وؤلامضاص بال٨هغباء واإلاُاه والصخاٞت ٚو الهىاُٖت ٖو

 للخضمير اإلامىهج، قمل جضمير وهي الهجماث التي خ٣٣ذ ٞحها الغا
ة
 مً همِ ؤوؾ٘ هُا٢ا

ة
بُت ، حك٩ل ظؼءا

ونهب مٗضاث وممخل٩اث هُئت ٦هغباء ومُاه الٍغ٠  ووػاعة الهىاٖت وو٧الت ؾبإ لألهباء ومدالث جىػَ٘ 

ظًت  ت زانت ،ومغا٦ؼ جىػَ٘ مهاو٘ ألٚا ؤلاؾمىذ ، ونهب ممخل٩اث الباٖت اإلاخجىلين ومغا٦ؼ ومدالث ججاٍع

ت زانتلباث الخابٗت واإلاكغو  وحكير الى٢اج٘ التي جد٣٣ذ مجها الغابُت  بلى ؤهه ٧اهذ جىظض . ٖضة قغ٧اث ججاٍع

ضة ومىهجُت مً ظاهب مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ الؾتهضاٝ وجضمير ممخل٩اث الباٖت اإلاخجىلين  ؾُاؾت مخٗمَّ

ت وميكأث ال٨هغباء واإلاُاه ونهبها وؾلبها مً  ت لظل٪ وهى ألامغ واإلاىا٢٘ الهىاُٖت والخجاٍع ٚير يغوعة ٖؿ٨ٍغ

مت خغب ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  .الظي ٌٗخبر ظٍغ

٤ مجها في ظمُ٘ هظه الخاالث اإلاظ٦ىعة ؤٖاله، بلى ؤن ؾلى٥  -
َّ
ا بلى الى٢اج٘ اإلاخد٣ وجسلو الغابُت ، اؾدىاصة

ا الجٟا٢ُت ظى٠ُ ا ا زُيرة
ة
لغابٗت مً خُض ال٣خل اإلاخٗمض مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ وخلٟائها ٌك٩ل زغ٢

ا في بخضار مٗاهاة ٦بيرة لألشخام اإلادمُين  ضام بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء والدؿبب ٖمضة للمضهُين الٗؼ٫ وؤلٖا

ُان اإلاضهُت صوع الٗباصة اؾتهضاٝ و  يش ئ اإلاؿاولُت الجىاثُت الٟغصًت ألوالص "اإلاؿاظض"ألٖا ًُ لى طل٪ ٞةهه  ٖو

ا بلى ؤن الاؾتهضاٝ اإلاباقغ وال٣خل الخٗؿٟي للمضهُين وهي ج. ألاخمغ وخلٟائهم مً اإلاخمغصًً ًة سلو ؤً

ا للخ٤ في الخُاة
ة
 .الُمىُين ٌك٩ل اهتها٧

 

ت -ط ا +الغهاثً+ ظغاثم الخغمان مً الخٍغ ىن اإلادخَجؼون في السجىن الخانت : اإلاسُٟين ٢ؿٍغ ُّ الُمى

 ألوالص ألاخمغ

 
ت الخ٨ىمُت ل٣م٘ ا - لخمغص اإلاؿلر ألوالص ألاخمغ، ٢امذ مُلِكُاث ؤوالص ؤزىاء و٢بل وبٗض الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

في مىاػ٫ وؤما٦ً جابٗت لها في -٦غهاثً-م لضيها جهألاخمغ باٖخ٣ا٫ ؤٖضاص ٦بيرة مً اإلاىاَىين اإلاضهُين واخخجؼ

وهي الخاالث التي خ٣٣ذ ٞحها الغابُت وؾمٗذ ٞحها قهاصاث مً ؤ٢اعب ". منز٫ الكُش ألاخمغ"حي الخهبت 

ي  بان اإلاضٖى خمُض ألاخمغ ٌٗخ٣ل ؤعبٗت عهاثً مً ؤ٢اعب الطخاًا ،خُض  ؤٞاص الكُش هانغ مدؿً الؿَى

الكاهض لضًه في سجً زام مىظ ؤ٦شر مً ؤعب٘ ؾىىاث بدؿب قهاصة الكاهض ، ٦ما حكير اإلاٗلىماث 

 ؤو ٌك٩ل ؤي لمجا
ة
. خمغصًض ْاهغ إلاُلِكُاث ؤوالص ألا جهّمٗت بلى ؤهه لم ٨ًً ؤي مً هاالء اإلاضهُين مؿلخا

غ في هظه الى٣ُت ٖلى اإلا٣ابالث والكهاصاث التي ؤظغ غج٨ؼ  الخ٣ٍغ ِجؼوا جهٍو
ُ
ا الغابُت  م٘ ضخاًا ًمىُين اخخ

ً ٦ما ًغج٨ؼ ٖلى اؾخٗغاى الغابُت  إلاىاص ؤزغي طاث  ٦غهاثً ؤو م٘ ؤهالي الطخاًا واإلا٣ٟىصًً واإلادخجٍؼ

ذ م٘ ألا٢اعب وؤ٢ ظٍغ
ُ
، بما في طل٪ م٣ابالث ؤ مذ بلحهانلت باإلاىيٕى ّضِ

ُ
٢ ً  .ىا٫ ناصعة ًٖ ضخاًا آزٍغ
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مشا٫ حجؼ اإلا٣او٫ ظابغ الهمضاوي وؤبىاثه اإلاهىضؽ )٦ما ؤن ؤوالص ألاخمغ اخخِجؼوا ؤشخام مضهُىن  ٦غهاثً -

ىؾ٠ ظابغ الهمضاوي والظًً اخخجؼوهم ٦غهاثً للًِٛ ٖلى ؤهالي همضان للخٗاون م٘ جمغص  ؾامي ظابغ ٍو

ل الطخاًا  ا أل٦شر مً زالزت ؤًام صون ٖلم ؤهالحهم ؤوالص ألاخمغ ،ْو ًىهُى 8ختى  5مً )مسُٟين ٢ؿٍغ

ه٣لىا لىا مإؾاة بوؿاهُت –وبدؿب قهاصاث الطخاًا مً آ٫ الهمضاوي -،ولِـ هظا ٞدؿب بل ؤنهم (م2011

ً ٦غهاثً  مؿخمغة بإهه ٧ان ًىظض مٗهم في سجً ؤوالص ألاخمغ ؤ٦شر مً زمؿت وزالزين شخو ٧اهىا مدخجٍؼ

ير مكابهت لٓغوٝ اخخجاػ بضازل م ٗخ٣ل ؤوالص ألاخمغ الخام ولضواٞ٘ ؾُاؾُت واظخماُٖت مكابهت ٚو

لت وال ٌٗلم بمهيرهم ختى آلان ،بِىما بٌٗ السجىاء اؾخُاٖىا الهغوب  الهمضاوي وبًٗهم مىظ ؾىىاث ٍَى

 ( .مً الدجؼ بٗض ٢ه٠ الخ٨ىمت إلابنى السجً واإلاملى٥ للمخمغصًً آ٫ ألاخمغ 

ت واهتها٥ الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بةجبإ ألانى٫ ال٣اهىهُت الىاظبت وباإلياٞت  - بلى الخغمان الخٗؿٟي مً الخٍغ

ا لضي مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ  الخُب٤ُ، ٞةن خاالث بٌٗ اإلاضهُين الُمىُين اإلاٗخ٣لين ٦غهاثً واإلاسخٟين ٢ؿٍغ

 بك٩ل حؿلِ الًىء ٖلى الاهتها٧اث اإلامىهجت ألوالص ألاخمغ ومُلِكُاقهم ججاه اإلاض
ة
هُين الُمىُين ،ْهغ ؤًًا

غ الخٗظًب وبؾاءة اإلاٗاملت بهىعة : ظلي في ٦شير مً الخاالث التي هى٢كذ في ؤما٦ً ؤزغي مً هظا الخ٣ٍغ

خضاءاث ٖلى ال٨غامت الصخهُت، واإلاٗاملت اإلاظلت واإلاهُىت التي جدىا٢ٌ م٘ اإلاباصت  مؿخمغة ومىهجُت، والٖا

ّٗض . ل٣اهىن خ٣ى١ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي و 
ُ
وجسلو الغابُت  بلى ؤن هظه اإلاٗاملت ح

ب   ل٣ٗىبت ظماُٖت ٖلى هاالء اإلاضهُين وهي بمشابت جضابير لترهُبهم وب٣ًإ الٖغ
ة
وحك٩ل هظه . مبهجى٢ُٗا

٣ا ل٣اهىن   زُيرة الجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ وحك٩ل ظغاثم خغب وظغاثم يض ؤلاوؿاهُت  ٞو
ة
ألاٞٗا٫ زغو٢ا

 .ؤلاوؿان الضولي خ٣ى١ 

ّمٗت، بلى ؤن اهتها٧اث ٖضًضة وظؿُمت لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي لمجوجسلو الغابُت ، مً زال٫ الخ٣اث٤ ا -

٨ِبذ وجغج٨ب ختى آلان مً ٢بل ؤوالص ألاخمغ ومُلِكُاقهم اإلاؿلخت في ؾُا١ 
ُ
ول٣اهىن خ٣ى١ ؤلاوؿان ٢ض اعج

 .ىاؽ في سجىنهم الخانت ٦غهاثً ٖملُاث الاخخجاػ ٚير ال٣اهىهُت هظه وبًضاٖهم ال

 

واٌرٍ ذذخً ظّٓ ٔطاق ساداخ " اِؼاخدوس اٌؼثادج واجل"ٌألػُاْ ادلذُٔح (حتذَذا اإلصالح)اسرخذاَ أدضاب ادلؼاسظح -9
 .االػرصاِاخ  وخاسجها ألغشاض لراٌُح وحتشَعُح غري ِششوػح ،وأدُأا ألغشاض ػسىشَح أو وذسوع حلّاَح أٔشطح ػسىشَح

  

ػ الاهتها٧اث التي عنضقها الغابُت و٢امذ بخىز٣ُها اؾخسضام ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت مً ابغ و  -

٧اإلاؿاظض والجامٗاث  التي جضزل يمً "صوع الٗباصة والٗلم "لألُٖان اإلاضهُت (جدضًضا ؤًٖاء خؼب ؤلانالح)

ًُت ؤزىاء و٢بل اإلاىاظهاث اإلاؿلخت م٘ ؤوالص ألاخمغ أل وفي هُا١ ؾاخاث الاٖخهاماث   ٚغاى ٢خالُت وجدٍغ

ت ت ؤو ٦ضعوٕ لخماًت ؤوكُت ٖؿ٨ٍغ غاى ٖؿ٨ٍغ ٦ما ٖشرث الغابُت  ٖلى ؤصلت . ٚير مكغوٖت ،وؤخُاها أٚل

وجدضًضا )م٣ٗىلت جضٖم الاصٖاءاث ال٣اثلت بإن ٖىانغ مً ٢ُاصاث وؤًٖاء ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت 

الُمىُت الخابٗت لها ٢ض اؾخسضمذ مغا٤ٞ واُٖان  و٦ظا الجماٖاث اإلاؿلخت( ؤًٖاء خؼبي ؤلانالح والخ٤
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ومباوي صازل  مشال ظام٘ الجامٗت وظمُٗت ؤلانالح الاظخماعي"اإلاؿدكُٟاث والجمُٗاث الٛير خ٨ىمُت٧مضهُت 

ت ٦مباوي الٟغ٢ت ألاولى مضٕع " ،ومىاػ٫ الكُش ناص١ ألاخمغ وبزىاهه بهىٗاء ظامٗت نىٗاء  ومغا٤ٞ ٖؿ٨ٍغ

ت اإلاىاَىين وبزٟائهم ٢ؿغا وحٗظًبهم باإلاسالٟت لل٣اهىن ،بدُض ًخم بًضإ ٦إما٦ً سجىن زانت لدج ؼ خٍغ

اإلاىاَىين الُمىُين اإلاسالٟين لهم في الغؤي صازل جل٪ اإلاٗخ٣الث ٚير ال٣اهىهُت ،وحٗظًبهم بضازلها وبًضاٖهم 

ا بضازلها وبضون ٖلم ؤهالحهم،٦ما  ُان اٞحها ٦غهاثً وبزٟائهم ٢ؿٍغ مباوي صازل إلاضهُت ٦اؾخسضمىا  جل٪ ألٖا

ُت وؤخُاها ظامٗت نىٗاء  واإلاؿدكُٟاث اإلاُضاهُت وؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ ٦ضعوٕ لخماًت وجىُٟظ ؤوكُت ٚير قٖغ

ت  وبالظاث جل٪ الخابٗت إلاؿدكٟى ظامٗت –،٦ما زبذ للغابُت  ؤن ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ ومخاعؽ إلاُلِكُاقهاٖؿ٨ٍغ

 -الٗلىم والخ٨ىىلىظُا الخاب٘ لخؼب ؤلانالح 
ُ
سِضمذ لى٣ل ؤشخام مسالٟين لإلنالح في الغؤي بلى ٢ض اؾخ

ت ؤزغي  غاى ٖؿ٨ٍغ ا جهوباالؾدىاص بلى الخد٣ُ٣اث التي ؤظغ. سجىن زانت ،ؤو لى٣ل م٣اجلين مخمغصًً ؤو أٚل

ٖهاباث "الغابُت  بىٟؿها ، جبين للجىت ؤن الجماٖاث اإلاخمغصة اإلاؿلخت الُمىُت الخابٗت ألخؼاب اإلاٗاعيت 

ًُت مً صازل الخاعاث الؿ٨ىُت آلاهلت باإلاضهُين  ٢ض"ؤوالص ألاخمغ والتي -باقغث بالٟٗل ؤوكُت ٢خالُت وجدٍغ

ت واإلاباوي اإلاملى٦ت إلاىاَىين  -ْلىا ًخمترؾىن بضازلها ومً ٞى١ ميكأث مضهُت ٧اإلاؿاظض والجمُٗاث الخيًر

اقها واؾخسضمىها ٦مالج . ئ ؤزىاء اإلاىاظهاث اإلاؿلخت واإلاباوي الخ٨ىمُت والخٗلُمُت التي اخخلىها ونهبىا مدخٍى

اإلاُلِكُاث اإلاؿلخت الخابٗت و ( وجدضًضا خؼب ؤلانالح )ء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ، وبالخالي ٞةن ؤخؼاب الل٣ا

، ج٨ىن هي اإلاؿئىلت ًٖ الخاالث التي ج٨ىن ٢ض ؤَل٣ذ ٞحها هجماث "وقغ٧ائهم ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ "لها

مُت، ألنها ج٨ىن ٢ض ٖغيذ خُاة الؿ٩ان اإلاضهُين للخُغ ٖلى بال٣غب مً مباٍن مضهُت ؤو ؤُٖان مضهُت مد

٣ا  هدى ٚير يغوعي،وهى ألامغ الظي ٌٗض مً ٢بُل ظغاثم الخغب والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت اإلاٗا٢ب ٖلحها ٞو

 .لل٣اهىن الضولي والظي ٌؿخىظب بزًاٖها للمؿاءلت وال٣ٗاب

 

 

 

إٌظاَ إٌٍُّ ِٓ جأة ٍُُِشُاخ اٌرّشد ادلسٍذح اٌراتؼح جشائُ اٌؼٕف اٌذاخٍٍ واسرهذاف اٌراتؼني ٌٍذىىِح و-10
 .ألوالد األمحش وأدضاب اٌٍماء ادلشرتن ادلؼاسظح واٌٍجاْ اٌرٕظُُّح اٌؼٍُا ٌساداخ االػرصاِاخ اٌراتؼح ٌٍّؼاسظح

 

ير مباقغة ًٖ ٖكغاث الخاالث ألشخام جابٗين للخ٨ىمت ؤو  ظمٗذ الغابُت  مٗلىماث وؤصلت مباقغة ٚو

اإلااجمغ الخا٦م ؤو لكباب مؿخ٣لين ؤو ختى بنالخُين مٗخضلين ل٨ً مسالٟين للخؼب في الغؤي ٢ام للخؼب 

هاباث ؤوالص ألاخمغ  واللجان الخىُٓمُت باٖخ٣الهم وبزٟائهم  ؤٞغاص مُلِكُاث ؤلانالح وظامٗت ؤلاًمان ٖو

غ  والكهاصاث ؤن مً وفي مٗٓم الخاالث، ؤٞا. ٢ؿغا ؤو ٢خلهم ؤو بزًاٖهم إلؾاءة اإلاٗاملت البضهُت  صث الخ٣اٍع

تهمىا باعج٩اب ظغاثم جخهل  ًُ خهام لم  ٣ت ؤزغي مً صازل ؾاخاث الٖا ٣لىا بٍُغ
ُ
ُٟىا مً مىاػلهم ؤو اٖخ

ُ
ازخ

بدىاصر ُمدضصة بل اؾُتهضٞىا ٣ِٞ بؿبب اهخمائهم الؿُاس ي للخ٨ىمت ؤو الخؼب الخا٦م ؤو إلاسالٟتهم لغؤي 
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خهاماث٢ُاصاث خؼب ؤلانالح اإلاؿُُغ ٖلى ؾاخا ت بين قهاصاث الكهىص . ث الٖا وجىظض ؤوظه جمازل ٢ٍى

غ اإلا٣ضمت مً مىٓماث صولُت ومدلُت حٗمل في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان وز٣ذ هظه الاهتها٧اث الجؿُمت،  والخ٣اٍع

 مً همِ مً الٗى٠ 
ة
ظث بك٩ل مخىانل وممىهج وق٩لذ ظؼءا ِ

ّ
ٟ

ُ
خضاءاث ٢ض ه وهي حكير بلى ؤن هظه الٖا

قغة يض الخابٗين للخ٨ىمت والىٓام وؤههاع اإلااجمغ الخا٦م والكباب اإلاؿخ٣لين ؤو اإلاىٓم اإلاىظه مبا

- :الاهتها٧اث والجغاثم ٦ما ًلي ٪وهٟهل ابغػ جل .اإلاسالٟين لخىظحهاث ؤلانالح الخؼبُت

ألوىل سجىْ اٌفشلح اداخً ادلخفُني لسشَا يف داخً سجىْ ساداخ االػرصاِاخ و+اٌشهائٓ+ جشائُ احلشِاْ ِٓ احلشَح -أ
 .  ِذسع ِٓ لثً لائذ اٌفشلح ولُادج اٌٍجاْ اٌرٕظُُّح وأدضاب ادلشرتن ودٍفائهُ

 

اقهم - مً زال٫ الغنض وقهاصاث الطخاًا وؤهالحهم جبين حٗغى ٖكغاث الكباب واإلاٗخهمين لدجؼ خٍغ

ا ختى آلان والٌٗلم مهيرهم ،ٖلما بان اإلاؿا  ا و٦غهاثً والًؼا٫ بًٗهم مسٟي ٢ؿٍغ و٫ ًٖ وبزٟائهم ٢ؿٍغ

وزهىنا بإن ٧ل .  اٖخ٣الهم هى اللىاء ٖلي مدؿً ألاخمغ ٢اثض الٟغ٢ت ألاولى مضٕع و٢ُاصة اللجان الخىُٓمُت

خ٣ا٫ والٓغوٝ ؤلاوؿاهُت الؿِئت التي  اإلاٗلىماث التي ونلخىا حكير بلى اوٗضام اإلاٗاملت الضهُا الما٦ً الٖا

ً ٞحها بالظاث في سجً الٟغ٢ت ألاولى  ا صازل جل٪ ٌٗاملىن اإلادخجٍؼ ، وهىعص ل٨م ؤؾماء اإلاسُٟين ٢ؿٍغ مضٕع

ىط،ٖبضهللا مدمض اخمض خؼام ،خؿين مدمض :اإلاٗخ٣الث وهم مً الكباب اإلاٗخهمين وهم  مُٟض ٞاًؼ الٖا

الغصاعي ،ٖمغ مدمض الٗماعي ،ًاؾغ مدمض ٖلي عقاص ،مال٪ مدؿً حجمىم ،وؾام الكٗغي ،مدمض مدمض 

مض ٢اثض الٗباصي ،الجبلي خؿين الجبلي ،ٖبضالل٠ُُ ُٞهل مدمض َه نالر ٞايل ، ٖلي مدُٖاف ، 

ض ٖلي الٛغباوي ،ابغاهُم ٖلي نالر ،ًديى مدمض الٗلماوي ،ٖبضهللا مدمض خُضع ،مدمض ٖبضه ٖلي  صلُان ،ٍػ

ض ،ظما٫ ٖبضه ؤخمض ٖشمان،مدمض ٖبضاإلال٪ ابى مىهغ،وكىان الخمُضي ،مدمض ٖلي  قبُل ،هبُل صخان ٍػ

،ٖلي ٖبضهللا عإو ( ال مٗلىماث) خبِل ،خؿً اخمض اإلاىلض ،ؾلُم مدمض الُٛل ،َه عإو ،َاع١ ٖبضهللا 

٘ ،ا٦غم مدمض ٖبضه ٖؼالضًً،ٖابض قىلي خؿً مغإ ،ٖبضالباعي الٗامغي،هاصي م٣بل  ،ٖلىي مدمض ؾَغ

الن  الدجىعي،م٣بل نٛير الدجىعي ،ٖلي نالر الدجىعي ،اخمض ابى عاجر ،ماظض ٖلي زابذ الٛؼي،ظٍؼ

٤ُ خمُض ٖلي الهالحي،مكهىع نالر اخمض الهاملي ،ٖبضالغػا١ اخمض مدمض مدمض م دمض مهضي ،ٞع

ض بً ٖلي الاميري ،قىلي ٖبضهللا الهبري ،ٖبضهللا صِٚل ،مدمض ٖلي زل٠ُ  الصجني ،ابغاهُم ٖلي م٣ُم ،ٍػ

ً باإلائاث لم وؿخُُ٘ الىنى  ٫ ،خؿً ُٖل ،مدمض مُٗم،ٖبضهللا مُٗم ،ٖبضالاله مُٗم وسجىاء آزٍغ

 .بلحهم ؤو بلى ؤهالحهم لٗضة ؤؾباب 

ش و - ل  27بخاٍع م  جم ا٢خُاص ؤعبٗت مً ؤًٖاء مسُم قباب جصخُذ اإلاؿاع  بال٣ىة واًضاٖهم في 2011ابٍغ

ً هم  بضهللا ٖلي : سجىن الٟغ٢ت ألاولى مضٕع وبزٟائهم ٢ؿغا ٦غهاثً وهاالء اإلادخجٍؼ ٖبضهللا الخلُلت ٖو

اؽ ومجاهض نٛير اب ى هضٖل وػٍض ٖلي الاميري، وهاالء الًؼالىن مٗخ٣لين ختى آلان في ظٗمان وم٣بل َع

سجىن الٟغ٢ت والٌٗلم ؤهالحهم بمهيرهم ختى آلان ،وطل٪ بدؿب مٗلىماث ألار ٖاص٫ ٦ُٗبه ميؿ٤ مسُم 

 .قباب جصخُذ اإلاؿاع
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ش و - ٖابض عاجر م حٗغى ؤٞغاص مؿلخين مً ٖىانغ الٟغ٢ت ألاولى مضٕع بالخ٣ُ٘ لؿُاعة الكُش 2011|5|6بخاٍع

مهلر ؤزىاء مغوعه بجىاع منز٫ هاثب عثِـ الجمهىعٍت بهىٗاء ،و٢امىا بةَال١ الىاع ٖلحها وبنابت واٖخ٣ا٫ ٧ل 

الظًً ٧اهىا بضازلها وبًضاٖهم سجً الٟغ٢ت ألاولى مضٕع وعٌٞ ؤلاٞغاط ٖجهم ختى آلان وبضون ؤي مبرع ٢اهىوي 

ت و  هم للٗالط ل٨ً ٢اثض الٟغ٢ت ،ٖلما بإن اإلاٗخ٣لين ٧لهم مهابين بُل٣اث هاٍع ٍخُلب ويٗهم الهخي زًٖى

ٌ الؿماح بٗالظهم ختى آلان،و٢ض الخ٣ذ الغابُت باألر الكُش اخمض عاجر مهلر وهى ق٤ُ٣  ألاولى ًٞغ

ضصهم زماهُت ؤشخام وهم  لي :الكُش ٖابض عاجر ،ٞإٞاص الغابُت بإؾماء اإلاٗخ٣لين ٖو ٖابض عاجر مهلر ٖو

لي اخمض ٖل ابض ٖبضهللا اإلاًب ي ومدمض اخمض ٖبضهللا ٚاهم الؼبيري ٖو ٘ ٖو لي مدمض هانغ ؾَغ ي مهلر ٖو

ت  ً ظمُٗهم مهابين بُل٣اث هاٍع اإلاًب ي وصماط مبسىث الٛىبت ومدمض ٖبضهللا ال٣ُُبي ،وهاالء اإلادخجٍؼ

ٌ ٢اثض الٟغ٢ت اللىاء ٖلي مدؿً ألاخمغ الؿماح لهم بخل٣ي الٗالط ؤو  ٞغ وخالتهم الصخُت ؾِئت ظضا ٍو

 . ٞغاط ٖجهم وبضون ؤي مؿٙى ٢اهىويؤلا 

 

ً والغهاثً ؤٖاله - ا -وبدؿب ألاصلت–الجضًغ بالظ٦غ آن الطخاًا اإلادخجٍؼ اقهم وبزٟائهم ٢ؿٍغ ٢ض جم حجؼ خٍغ

ت وظام٘ الجامٗت وبٗض طل٪ ًخم ه٣لهم بلى سجىن  في سجىن زانت صازل سجً ظمُٗت ؤلانالح الخيًر

خم بًضاٖهم ُٞه بإوامغ  مً ٢بلالٟغ٢ت ألاولى مضٕع ألاقض بكاٖت في الخ ش ،ٍو ٢ُاصة الٟغ٢ت ألاولى مضٕع  اٍع

خهاماث في ظامٗت نىٗاء وال ٌٗلم ؤهالحهم ًٖ مهيرهم قِئا ختى آلان،  واللجان الخىُٓمُت لؿاخاث الٖا

اعقهم ،و٧ل اإلاٗلىماث التي ونلخىا ووز٣تها الغابُت حكير بلى اوٗضام اإلاٗاملت الض هُا ٦ما الٌؿمذ ألهالحهم بٍؼ

،  والٓغوٝ ؤلاوؿاهُت الؿِئت التي ٌٗاملىن  خ٣ا٫ بالظاث في سجً الٟغ٢ت ألاولى مضٕع صازل ؤما٦ً الٖا

ً ٞحها وهظا ًسال٠ ٧ل ال٣ىاهين والاجٟا٢ُاث الضولُت وال٣ىاهين الىاٞظة    .اإلادخجٍؼ

 جشائُ االػرذاء ػًٍ إٌاشطاخ احلمىلُاخ واٌصذفُاخ إٌُُّاخ  -ب
ش - اث مؿلخت جابٗت لخؼب ؤلانالح الضًني ومٗهم ؤٞغاص ويباٍ مً م 2011|4|16بخاٍع ٢امذ مجمٖى

ين الخابٗين للٟغ٢ت ألاولى مضٕع ومؿلخين مً ظامٗت ؤلاًمان ، ٢امذ هظه الٗهابت  -اإلايك٣ين الٗؿ٨ٍغ

خضاء اإلاباقغ ٖلى هاقُاث خ٣ى٢ُاث وصخُٟاث ًمىُاث بالًغب وبَال١ الغنام الخي ٖلحهً  اإلاؿلخت بااٖل

هً خبـ الٟغ٢ت ألاولى لٗضة ؾاٖاث ومهاصعة جلٟىهاقهً وال٩اميراث الخانت بهً،بِىما ٦ً ًغصن وبًضاٖ

ت، وجل٪ الىاقُاث والصخُٟاث هً ؤعوي ٖشمان وهضي  اإلاكاع٦ت في مؿيرة وؿاثُت للخٗبير ًٖ آعائهً بدٍغ

ضص مً الُٗاؽ وبلهام ال٨بس ي وامخىان اإلاًىاحي وؤهخهاع ؾىان ووصاص البضوي والؿٟيرة ظمُل ت ٖلي عظاء ٖو

ًا واؾ٘ الىُا١ مً ظمُ٘ ٞٗالُاث وم٨ىهاث اإلاجخم٘ .اليؿاء اإلاضهُاث خضاء الهمجي مً ٞع و٢ض ل٣ي هظا الٖا

ت ٖلى عؤؾها اللىاء ٖلي مدؿً  الُمني وبصاهاث واؾٗت إلاغج٨بُه ومً ٠٣ً زلٟهم مً ٢ُاصاث صًيُت مخُٞغ

وهما طي اهخماءاث ؤنىلُت "ُٖل الىا٤َ باؾم ألاو٫ نالر ٢اثض الٟغ٢ت ألاولى مضٕع واإلاضٖى ٣ُٖض ٖؿ٨غ ػ 

ت ، و٢ض ٣ٖضث ه٣ابت الصخُٟين ماجمغا صخُٟا للىاقُاث الخ٣ى٢ُاث ؤوضخً ُٞه ؤؾالُب وؤهىإ "مخُٞغ
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ش م وختى 16/4/2011الاهتها٧اث الجؿُمت والتي حٗغيً لها مً ٢بل ظىىص ويباٍ الٟغ٢ت ألاولى مضٕع بخاٍع

 .بظغاءاث ٢ًاثُت ٞاٖلت في هظه ال٣ًُت مً اظل ج٣ضًم الجىاة بلى الٗضالت  هظه اللخٓت لم ًخم اجساط ؤي

 االػرذاء ػًٍ اٌصذفٍ ػثذ اٌىشَُ اخلُىأٍ تاٌعشب وإَذاػه سجٓ اٌفشلح األوىل ِذسع-ج
ش - م الخُىاوي بالًغب  وقهضًضه بالسجً وطل٪ مً ٢بل 2011|6|9بخاٍع خضاء ٖلى الصخٟي ٖبضال٨ٍغ م جم الٖا

لى زلُٟت و٢ىٝ الًابِ اإلاي ُل وطل٪ ؤزىاء مغوعه بكإع هاثل ٖو ك٤ بالٟغ٢ت ألاولى مضٕع ال٣ُٗض ٖؿ٨غ ٖػ

خضاء الهمجي ٖلى صخٟي وهاقِ خ٣ىلي  الخُىاوي م٘ مٓاهغة ٧اهذ مىظهت بلى منز٫ هاثب الغثِـ ،وهظا الٖا

خضاءاث اإلامىهجت ٖلى الىاقُين الخ٣ى٢ُين والصخُٟين مً  مٗغوٝ ظاء لُمشل ج٨غاعا ٦بيرا لخىاصر الٖا

خهاماث ،ول٨ً  ٢بل مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاولى وظامٗت ؤلاًمان ولجان الىٓام ؤلانالخُت صازل ؾاخاث الٖا

ير مٗخاصة والهضعي ما الؿبب وعاء طل٪  ؟؟  ٣ت ٞجت ٚو  هظا الاهتها٥ ال٨بير جم الؿ٨ىث ٖىه بٍُغ

 ا ولطغ ِصذس سصق اٌؼاٍِني تهااالػرذاء ػًٍ صذفُني وواٌح سثأ ٌألٔثاء ؤهة وذذِري زلرىَاذه -د
 

ش  - م ٢امذ مُلِكُاث ؤوالص ألاخمغ  اإلاىخمين  2011ماًى 23في خىالي الؿاٖت الىاخضة مً ْهغ ًىم الازىين جاٍع

لخؼب ؤلانالح  باالٖخضاء الهمجي ٖلى الصخُٟين الٗاملين في و٧الت ؾبإ لألهباء في مى٣ُت الخهبت وطل٪ 

ٞاعو١ ال٨مالي واخمض اإلاخى٧ل   : زلها وبنابت الصخُٟين الخالُت ؤؾمائهم بةَال١ الىاع ٖلى مً ٧اهىا بضا

ومدانغقهم صازل مبنى الى٧الت وهم ٌٗلمىن مؿب٣ا ؤنهم ٌٗملىن ٞحها ٦صخُٟىن مضهُين ولِؿىا ؤهضاٝ 

ت ،ولِـ هظا ٞدؿب بل ٢امذ جل٪ اإلاُلِكُاث وبخىظُه وبٖضاص مؿب٤ مً ٢ُاصاقها ؤلاعهابُت ب٣ه٠  ٖؿ٨ٍغ

المُت والخىز٣ُُت البدخت مً ؤصواث وآالث واخخال اقها ؤلٖا ٫ مبنى و٧الت ؾبإ الصخُٟت ونهب وجضمير ٧ل مدخٍى

بٖالمُت وختى ؤعق٠ُ هظه اإلااؾؿت الصخُٟت الُمىُت الغاثضة لم ٌؿلم مً نهب وؾلب وجضمير هظه 

اع ٖملُت ممىهجت لالٖخضاء الٗهاباث ؤلاعهابُت والتي ٧اهذ جىٟظ جىظحهاث الجهب والخضمير مً ٢ُاصاقها وفي بَ

المُت اإلاهىعة  المُين و٦خاب الغؤي و٢مٗهم وبؾ٩اقهم،و٦ما هى مىضر في الل٣ُت ؤلٖا ٖلى الصخُٟين وؤلٖا

والتي جٓهغ اإلاضٖى هاقم ألاخمغ وهى ًىظه هضاء بلى ؤجباٖه بٗضم يغب ٖهاباجه اإلاٗخضًت بٗض ؤن اخخلذ هظه 

اقها ،خُض ٢امىا بجهب وؾلب ماٞحها مً ؤٚغاى اإلااؾؿت الصخُٟت وؤنبدىا مخمترؾين ٞحها و  ٍجهبىن مدخٍى

الصخُٟين الخانت ،وبٗض طل٪ ٢امىا بخضميرها وبخغا٢ها وبالخالي خغمان الصخُٟين الٗاملين ٞحها مً مهضع 

ِٖكهم نهاثُا ،بِىما هي و٧الت ؤهباء صخُٟت ولِؿذ هضٝ ٖؿ٨غي مكغوٕ،وبالخالي ٌٗخبر طل٪ مً الهجماث 

مت خغب هظا مً اإلاخٗمضة ٖلى  ُان اإلاضهُت التي ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي ٦جٍغ ألاهضاٝ وألٖا

ت الصخاٞت و٢م٘ ممىهج  ت الغؤي والخٗبير وخٍغ ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٞةنها حٗخبر اٖخضاء ناعر ٖلى خٍغ

٣ا  للصخُٟين واٖخضاء ٖلى مهضع عػ٢هم الىخُض ًجب مداؾبت الظًً اعج٨بىه وج٣ضًمهم للمدا٦مت ٞو

ه٣ابت الصخُٟين الُمىُين بكضة هظا ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي حٗغى  لل٣ىاهين اإلادلُت والضولُت،و٢ض  ؤصاهذ

ب( ؾبإ)الُمىُت  له مبنى و٧الت ألاهباء  وؤؾٟغ ًٖ بنابت الصخُٟين ٞاعو١ ال٨مالي واخمض اإلاخى٧ل وبزاعة الٖغ

برث الى٣ابت في بُان  .ؾاٖت صازل اإلابنى 12في هٟىؽ الصخُٟين الٗاملين في الى٧الت واخخجاػهم أل٦شر مً  ٖو
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المُت جدذ ؤي مبرع  لها الُىم ًٖ اؾدى٩اعها الؾتهضاٝ الصخُٟين ؤو اإلااؾؿاث ًها الؼط ..ؤلٖا ما٦ضة ٞع

  بالبالص في ؤجىن خغب ؤهلُت
 

 أرهاواخ دمىق اإلٔساْ واٌشثاب داخً ساداخ االػرصاِاخ جباِؼح صٕؼاءجشائُ و—11
 

واإلاسالٟين في الغؤي، وبؾاءة مٗاملت الصخُٟين واإلاضاٞٗين ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؾاخاث ٢م٘ الكباب   -ؤ

خهاماث    الٖا

بظماال ًم٨ىىا عنض وجلخُو ابغػ الاهتها٧اث اإلامىهجت واإلاؿخمغة والجؿُمت لخ٣ى١ الكباب  واإلاضهُين -

هى خؼب ؤلانالح بؿبب ؾُُغة لىن خؼبي واخض ٖلحها، ٖمىما صازل ؾاخاث الاٖخهاماث والخُٛير 

ت ،وطل٪ بىاء ٖلى ٖكغاث بل مئاث مً قهاصاث قهىص الُٗان والطخاًا الظًً الخ٣تهم  وملِكُاجه اإلاخُٞغ

الغابُت ووز٣ذ قهاصاقهم لضيها ،و٦ظل٪ اؾدىاصا بلى ما عنضقها ووز٣تها الهُئت الخيؿ٣ُُت الٗلُا لل٨خلت 

ش ًاؾين وٗ|وؤٖلىتها بمظ٦غة عؾمُت مىظهت بلى ص10اإلاضهُت  م  2011|4|16مان عثِـ الل٣اء اإلاكتر٥ بخاٍع

ض  البخه بالخد٤ُ٣ م٘ عثِـ لجىت الىٓام وهاثبه هبُل الجغباوي وببغاهُم اإلاٍا البذ بدىدُتهما "بنالخُين"َو َو

م٨ىىا الاؾدىاص بلى عنض الاهتها٧اث  ل٨ىنهما اإلاؿئىلين ًٖ اعج٩اب الاهتها٧اث الجؿُمت التي عنضقها ال٨خلت ،ٍو

في جل٪ اإلاظ٦غة وجلخُو ابغػ جل٪ الاهتها٧اث اإلامىهجت واإلاماعؾاث الاؾخدىاطًت لخؼب ؤلانالح  التي ظاءث

 :ٖلى قباب ؾاخاث الخُٛير  ٖلى الىدى آلاحي

وظىص مٗخ٣ل ٚير ٢اهىوي ًدب٘ لجىت الىٓام ًخم ُٞه حجؼ مىاَىين لٟتراث ٚير مدضصه ًخم ُٞه الخد٤ُ٣  -

 .ُتبُغ١ ٖىُٟت وماؾت بال٨غامت ؤلاوؿاه

خضاء بالًغب الٗى٠ُ مً ٢بل ؤًٖاء لجىت الىٓام ٖلى الٗضًض مً ألاٞغاص ًترصصون ٖلى الؿاخت  - الٖا

،خُض عنضث الغابُت ووز٣ذ هماطط لالٖخضاءاث الٗىُٟت   ”ؤمىُين“ؤو ” بالَجت“بمبرعاث الاقدباه ب٨ىنهم 

لغصاعي ، نالح ٖلي ٖىهج ٞاعؽ مدؿً الكغفي ، مؿاعي مدمض ا:بالًغب ٖلى الكباب الخالُت ؤؾمائهم 

،ٖلي مدؿً ٖبضهللا الاوس ي،عيىان ٖاًٌ الخ٣اعي ،اخمض مدمض قمؿان ،نبري ٖمغ الخُُب ،الجىضي 

اث ٢اثض اخمض الىعٍض  نالر ٖبضه ؤخمض ،مدمض ٖبضه اإلاسالفي ،ٖبضاإلاجُض مدمض نالر الغمِش ي ،ٖٞغ

                                                           
هً إطار عمل مدنً ٌضم منظمات مدنٌة ونشطاء حقوقٌٌن وطالب وإعالمٌٌن وسٌاسٌٌن للكتلة المدنٌة  العلٌا التنسٌقٌة الهٌئة  10

،ٔاغهجٓب يٍ أػضبء ٔلٛبداد يٍ أحشاة انهمبء  وشخصٌات اجتماعٌة انبثق من الثورة الشعبٌة السلمٌة وٌسعى إلى ضمانها وحماٌتها

ثبنززرٛت )رضى انشخصٛبد انزبنٛخ ثصفزٓى انشخصٛخ ٔكًًثهٍٛ نًُظًبرٓى  انٓٛئخ انزُسٛمٛخ نهكزهخ انًذَٛخٔ.ن انًؼبرض انًشزز

أثٕ ثكز انسمبف، أحًذ سٛف حبشذ، أرٖٔ ػجذِ ػثًبٌ، إنٓبو انكجسٙ، أيم ثبشب، حٕرٚخ يشٕٓر، حبفظ انجكبر٘، خبنذ . د(:األثجذ٘

كم، سبيٙ غبنت، سبيٛخ األغجز٘، سًٛح انٕجّٛ، صبنح ػهٙ ػجذِ رثّ انمبضٙ، ػجذانجبر٘ طبْز، أحًذ ػجذرثّ انؼٕاضٙ، رضٛخ انًزٕ

ػجذانزشٛذ انفمّٛ، ػجذانكزٚى انخٕٛاَٙ، ػهٙ َبصز انجخٛزٙ، يبجذ انًذحجٙ، يحًذ ػبٚش، يحًذ انؼجسٙ، يٓب ػٕض، َبصز أحًذ ػجبد 

ؤسسخ انًُٛٛخ نهذراسبد االجزًبػٛخ، يُزذٖ انشمبئك انؼزثٙ نحمٕق انًزكش انًُٛٙ نمٛبص انزأ٘ انؼبو، انً.شزٚف، ْذٖ انؼطبص

اإلَسبٌ، يُظًخ انزغٛٛز نهذفبع ػٍ انحمٕق ٔانحزٚبد، يؤسسخ حٕار نهزًُٛخ انذًٚمزاطٛخ، رحبنف ٔطٍ، انزحبنف انٕطُٙ نًُبْضخ 

.صفمخ انغبس انًسبل ٔانصفمبد انًشجْٕخ  
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،عبُ٘ ؾُٗض الؼع٣ٍي ،نضام مىس ى  ،اخمض مدمض الؼا٢ت ،مهضي ٖلي اخمض مجاهض ،ًاؾغ خمىص اخمض ٚالب

 .اإلاُضمت ،ٖلي بً ٖلي الجىعي ، بىضع الكهاعي 

 .بين اليؿاء والغظا٫” الازخالٍ“مضامهت الٗضًض مً الخُام مً ٢بل ؤًٖاء لجىت الىٓام بمبرع مى٘  -

خضاء والاهاهت مً ٢بل ؤًٖاء لجىت الىٓام ٖلى ٖضص مً اليؿاء بؿبب اإلالبـ والهُئت الصخهُت -  .الٖا

مًا٣ًت ٖضص مً اليكُاء والىاقُاث ٖلى زلُٟت ٢ُام بإوكُت مضهُت وخ٣ى٢ُت في الؿاخت واٖخباع لجىت  -

 .الىٓام ؤعائهم ٚير م٣بىلت في الؿاخت

 .٢ُام ؤًٖاء لجىت الىٓام بخٟخِل ألاوعا١ ومهاصعة ما جغاه ٚير م٣بى٫  -

خضاء ٖلى ٖضص مً اإلاهىعًٍ والصخُٟين و٦ؿغ بٌٗ ال٩اميرا -  .ث ؤزىاء ٢ُامهم بىاظبهم اإلانهيالٖا

مى٘ وؾاثل ؤلاٖالم مً ٢بل لجىت الىٓام مً الضزى٫ بلى اإلاؿدكٟى اإلاُضاوي وحُُٛت الى٢اج٘ ُٞه ًىم  -

غة وؾهُل  .الجمٗت الضامُت، باؾخصىاء الجٍؼ

ت وخغاؽ لبٌٗ الصخهُاث ال٣بلُت بإؾلختهم في الؿاخت -  .ججى٫ ٖىانغ ٖؿ٨ٍغ

 .ىهت م٘ بٌٗ الاؾخصىاءاث الىاصعةؾُُغة لىن واخض ٖلى اإلا -

ٖضم خؿاؾُت الجهت اإلاؿُُغة ٖلى اإلاىهت ٖلى الضاللت الؿلبُت لىظىص بٌٗ الصخهُاث ومًمىن  -

ىُت  .زُابها ٖلى اإلا٨ىهاث الَى

٤ ؤٞغاص وظهاث مُٗىت - ٌ ٖلى ظهاث وؤٞغاص وجهُٟت الخؿاباث مٗهم وحؿٍى  .اؾخسضام اإلاىهت للخدٍغ

ؾاهمىا بٟٗالُت في بَال١ الشىعة الؿلمُت لٗضم اهخمائهم للىن اإلاؿُُغ في اإلاىهت حُِٛب الكباب الظًً  -

 .واللجان اإلاسخلٟت

ت وخ٣ى٢هم - ٟا٫ اإلاسال٠ لُبُٗتهم الٗمٍغ  .ٖضم خؿاؾُت اللجان اإلاسخلٟت واإلاىهت إلاىيٕى اؾخٛال٫ ألَا

ٖلى جل٪ الاهتها٧اث 11ُان و٢ض الخ٣ذ الغابُت بٗكغاث الكباب والطخاًا مً ؾاخاث الخُٛير  ٦كهىص ٖ -

ُت الاهتها٧اث الؿال٠ ط٦غها ،  واؾخمٗذ بلى قهاصاقهم ووز٣تها ،و٧اهذ قهاصاقهم قبه مخُاب٣ت في جإ٦ُض هٖى

،و٧ل جل٪ الكهاصاث جشبذ خضور اهتها٧اث جخهل بإخضار وظغاثم ظىاثُت ظؿُمت اعج٨بتها ٢ُاصاث ؤخؼاب 

                                                           
11

 الذٌبانً عبده احمد ،قاسم محسن عبدهللا ،سامٌة عبدهللا ناصر ناصر عبدهللا:"  أسمائهم طة هم التالٌةالذٌن التقت بهم الراب الشهود شهادة وأبرز 

 داحش،قاسم صالح محسن سرحان،علً عزي النوٌره،فارس عبدربه صالح سالم،فهد ،هنا العلٌمً مطهر ،عبدالجلٌل المخالفً ناصر علً ،عرفات

 الجرادي،عبدالفتاح علً المٌدمة،صالح موسى الجرادي،صالح عبداللطٌف السامعً،قاسم قاسم سالم محمد،علً أحمد محمد،صفٌة قاسم علً

 أحمد الدٌن،سماح شرف عبدالملك الذرحانً،ثناء علً الذارحانً،حورٌة محمد عباد،رٌان صالح علً محمد،مها عبدالرب ناجً،أحالم علً عبدهللا

 أحمد محمد محمد،مختار صالح ناصر،جبر احمد عبدهللا ناصر،علً سعٌد لً،حنانالبكٌ أحمد صادق،محمد الصلوي،حنان خالد صالح،شدادي

 رشاد،امجد أمٌن عبدهللا،مصعب صالح حمود،حنٌن ناصر عبدهللا العزانً،الشٌخ محمد الحداد،نشوان احمد عبدهللا،لمٌاء ناصر عبدهللا الصبري،جمٌل

 محسن عبدهللا الحرازي،علً حاتم الدبعً،انور سعٌد عبده عبدالسالم،شكٌب محمد مسالم،ابراهٌ حمود علً البعدانً،صالح قاسم عبده هدٌس،منٌر

 محمد عتٌق،مصطفى صالح حسٌن،ابراهٌم احمد العزانً،مراد سرحان عزي العزي،أحمد محمد علً حٌدر،محمد عبدهللا الترابً،محمد

 الدٌن علً،شهاب محمد الدٌن،عبدالسالم شرف لطف لمنتصر،محمدا احمد عبده احمد،اشرف علً احمد عبدالودود،لقمان محمد البخٌتً،عبدالغفور

 حسٌن عبدهللا عٌسى،بازل محمد جمال الكبسً،مروان عبدالملك الطمٌس،عبدالمؤمن ناصر علً حسٌن،محمد علً قاسم المظفر،محمد ناصر محمد

 رضوان العدوفً،محمد احمد العلوانً،نجٌب العلٌم دالصلوي،عب القٌضً،حسٌن هللا جار علً العواضً،أحمد ناصر العواضً،محمد علً علً،كفاح

الرابطة رصدتها التً الشخصٌة والمقابالت  الشهود من الخ....العلٌمً منقذ الجبار ،عبد الذماري حسٌن محمد عتٌق،مطٌع احمد الرٌمً،سام  
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وؤجباٖه وطل٪ في الٟترة اإلاكمىلت باألػمت وبالظاث بضازل " حوبالظاث خؼب ؤلانال "الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت 

خهاماث ومً هظه ؤٞٗا٫ حكمل اهتها٧اث جخهل بؿىء مٗاملت اإلاُلِكُاث الخابٗت ألخؼاب الل٣اء . ؾاخاث الٖا

ضًً ؤو الخابٗين لخؼب اإلااجمغ  اإلاكتر٥  والتي حؿمى اللجان الخىُٓمُت يض ٧ل مً حٗخ٣ض بإهه مً اإلاٍا

َبه ُٞه ؤو امً ٢ىمي "لؿلُت ؤو ًسال٠ جىظحهاث خؼب ؤلانالح  الخا٦م وا
َ
، بما في طل٪ بل٣اء " واٖخباعه مكد

خُض ؤٞاصث ٖضة قهاصاث . ال٣بٌ ٖلحهم واخخجاػهم في ؤما٦ً حجؼ ٚير ٢اهىهُت و بهىعة ٚير مكغوٖت 

غ وقهاصاث مً مىٓماث حٗمل في مج ا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ؤن للكباب اإلاؿخ٣ل وضخاًا الاهتها٧اث ووز٣تها ج٣اٍع

الخابٗت ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت في "اللجان الخىُٓمُت "اإلاماعؾاث التي حؿخسضمها مُلِكُاث 

خهاماث هي بمشابت مماعؾت للخٗظًب واإلاٗاملت وال٣ٗىبت ال٣اؾُت والالبوؿاهُت واإلاهُىت ٦ما زبذ . ؾاخاث الٖا

والتي " لجىت الىٓام والامً الخابٗت للجان الخىُٓمُت "٩اببالخىاجغ مً قهاصاث قهىص الُٗان والطخاًا اعج

خىلى عثِـ لجىت الىٓام ٞحها ٦ال مً اإلاضٖى هبُل الٛغباوي وهاثبه  ٌؿُُغ ٖلحها ظمُٗا خؼب ؤلانالح الضًني ٍو

ً ًٖ اعج٩اب ٖضص  ض وهظًً الصخهين جدضًضا حكير ٧ل ألاصلت ؤنهما  اإلاؿاولين اإلاباقٍغ ببغاهُم مدمض اإلاٍا

ضاص ٦بيرة ٦بي ر مً اهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان يض الكباب وؤبغػها ؤلازٟاء ال٣ؿغي والاخخجاػ ٚير ال٣اهىوي أٖل

كدبه بإن ظغاثم حٗظًب ويغوب  ٌُ مً الكباب اإلاٗخهمين صازل سجىن زانت ٚير ٢اهىهُت ٦ما ؤؾلٟىا،٦ما 

ٚير " اللجان الخىُٓمُت "مً بؾاءة اإلاٗاملت ألازغي ٢ض و٢ٗذ وؤؾهمذ ٞحها ؤو عبما حؿببذ ٞحها هظه 

ُت ؤنال م مً ج٣ضًم الكباب ومىٓماث خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖكغاث الك٩اوي بلى ٢ُاصاث ؤلانالح . الكٖغ وبالٚغ

واإلاكتر٥ بهظه الاهتها٧اث وبخُٛير هظًً الصخهين بال اهه لم ٌؿخجب ألي مجها بل ولم ًجغي الخد٤ُ٣ في 

ًض٫ ٖلى بن ما٣ًىمان به بهما ًخم بغياء ومباع٦ت وحصجُ٘ طه اإلاماعؾاث ختى آلان ،مما بهالك٩اوي اإلاخٗل٣ت 

مً ٢ُاصة ؤلانالح والل٣اء اإلاكتر٥ ٖمىما وبنهما بهما ًىٟظان جىظحهاث خؼب ؤلانالح ٦مجغص ؤصاة ،وبالخالي 

اقهم وخ٣ى٢هم اهتها٧اث ممىهجت ومؿخمغة مً ٢بل خؼب  جهبذ اهتها٧اث خ٣ى١ الكباب  ومهاصعة خٍغ

الخؼب اإلاؿُُغ ٖلى الؿاخت ،وان الاهتها٧اث جخم في بَاع ؾُاؾت ممىهجت للخؼب  هألهؤلانالح ٦خىُٓم 

جسال٠ ماٌٗلىه ًٖ هٟؿه في ؤصبُاجه اإلايكىعة،بل ؤنها جٟطر وظهه الخ٣ُ٣ي اإلاخُٝغ الظي ًىته٪ الخ٣ى١ 

اث وهى الًؼا٫ في مى٢٘ اإلاٗاعيت ٠ُ٨ٞ به ؤن ًلتزم بها بطا ما ونل بلى الخ٨م مؿخ هاصع الخٍغ  .٣بال ؟؟؟ٍو

وجسلو الغابُت  مً مجمٕى ٧ل ألاصلت بلى ؤن هظه الجغاثم واإلاسالٟاث حك٩ل اهتها٧اث زُيرة وممىهجت 

ؾُاؾت ممىهجت للخؼب وبالخالي ًجب ٞخذ  بَاع لخ٣ى١ ؤلاوؿان جخم بخىظحهاث خؼبُت مً ٢ُاصة ؤلانالح في 

ت اإلايك٣ت جد٤ُ٣ ٢ًاجي مؿخ٣ل ٞحها ومداؾبت ٧ل ألاشخام وألاخؼاب الؿُاؾُت  وال٣ُاصاث الٗؿ٨ٍغ

ت ج٣ضًمهم للٗضالت ،٦ىن هظه  ؤو اإلاىالُت للمٗاعيت والتي اهته٨ذ خ٣ى١ ؤلاوؿان  ؾمدذ بظل٪ وؾٖغ

 .الاهتها٧اث ال جخ٤ٟ م٘ ؤلاٖالن الٗاإلاي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ؤو م٘ الضؾخىع وال٣ىاهين الُمىُت الىاٞظة

مت بتر لؿان الكاٖغ ولُض الغمِش ي مً ٢بل مُل -ب  ِكُاث خؼب ؤلانالحظٍغ

-ًغجر اهخمائها لل٣اء اإلاكتر٥ وجدضًضا لإلنالح–ؤ٢ضمذ مُلِكُاث مجهىلت " م2011ماًى 4"في ٞجغ ألاعبٗاء -

ٖلى ٢ُ٘ لؿان الكاٖغ الكٗبي الكاب ولُض الغمِش ي مً ؤبىاء مى٣ُت ال٣ٟغ بمداٞٓت بب بٗض اؾخضعاظه 
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ى ؤخض اإلاىاػ٫ ومً زم بتر لؿاهه ٖلى زلُٟت ٢هاثض مً مى٣ُخه وازخُاٞه مً قإع حٗؼ بهىٗاء وا٢خُاصه بل

بُت ىانغه وما ٣ًىمىن به مً ؤٖما٫ جسٍغ ً, للكاٖغ ٧ان ٢ض اهخ٣ض ٞحها اإلاكتر٥ ٖو . واعج٩اب ظغاثم بد٤ الَى

مت بتر   ٗخ٣ض اهخمائهم لخؼب ؤلانالح ظٍغ و٢ض عنضث الغابُت باٙل مٟاصه اعج٩اب مدكضصًً مجهىلين َو

ت ،بةل٣اثه ٢هُضة   واؾدئها٫ لؿان الكاٖغ  ولُض الغمِش ي بؿبب مماعؾخه لخ٣ه في الخٗبير ًٖ عؤًه بدٍغ

مخضح ٞحها الغثِـ نالر وطل٪ بدؿب قهاصة الطخُت  ُت الضؾخىعٍت والىٓام الخا٦م ٍو ض الكٖغ ت جٍا قٍٗغ

ت ال٣ًبلها بوؿان ،ٖلما بإن ه ٣ه وخكُت بغبٍغ ظه الكاٖغ ،و٢ض اؾخضعظه مجهىلين و٢امىا ب٣ُ٘ لؿاهه بٍُغ

 .ال٣ًُت لم ًخم الخد٤ُ٣ ٞحها ٢ًاثُا ختى آلان 

 

 

 (جشائُ  اٌرمطغ واحلصاس واإلغالق)ذطثُك اٌؼمىتاخ اجلّاػُح ػًٍ أتٕاء اٌشؼة إٌٍُّ  -21
 

مىظ بضاًت ألاػمت الؿُاؾُت وختى آلان حكهض الؿاخت الُمىُت جُب٤ُ ٣ٖىباث ظماُٖت مخٗضصة بؿبب -

لُغ١ الٗامت ومى٘ ونى٫ ها٢الث الىِٟ والٛاػ والى٢ىص مً الىنى٫ بلى اؾخمغاع و٢ٕى ظغاثم ج٣ُ٘ وبٚال١ ل

مإعب جدب٘ في الٛالب لخؼب ؤلانالح وؤخؼاب |اإلاىاَىين الُمىُين وطل٪ مً ٢بل ٖىانغ بظغامُت مؿلخت مً م

ش الجمٗت الل٣اء اإلاكتر٥ وطل٪ بدؿب اقهاماث خ٨ىمُت ناصعة  مً وػاعة الضازلُت م 2011-ًىهُى-24بخاٍع

خضاءاث مً   12مىُتالُ ،وبالخالي خملذ الىػاعة خؼب ؤلانالح وؤخؼاب اإلاكتر٥ مؿاولُت ماًيخج ًٖ جل٪ الٖا

ب لخٍُى ال٨هغباء بك٩ل ممىهج ومؿخمغ ومى٘ لىنى٫ ها٢الث الىِٟ والٛاػ والى٢ىص  جٟجير مؿخمغ وجسٍغ

بىاء الكٗب الُمني بلى ٧ل اإلاىاَىين الُمىُين باٖخباع طل٪ مً ظغاثم ال٣ٗىباث الجماُٖت يض ٧ل ؤ

                                                           
أحزاب المعارضة من تحالف )المشترك من عناصر اللقاء  43أسماء الٌمنٌة أعلنت وزارة الداخلٌة م 2011-ٌونٌو-24الجمعة  بتارٌخ

الذٌن ٌقومون بتفجٌر أنابٌب النفط فً محافظة مأرب وكذا االعتداء على أبراج الكهرباء والمتسببٌن كونهم مطلوبٌن أمنٌاً ك( فً الٌمن

علً جابر حسن  -:همأسمائفٌما ٌلً و.بشكل ممنهج ومستمر الرئٌسٌٌن فً أزمة البترول وبقٌة المشتقات النفطٌة وانقطاع الكهرباء

على صالح سعٌد  ،وحمد ناصر صالح هٌان،وحمد صالح محمد االلوق سعداء ءحسن صالح محمد االلوق سعدا -، الشبوانً

عبدهللا صالح ،وعلً ناصر حسٌن روضان،ومحمد محسن على ضمٌدان ،وعلً محسن على ضمٌدان،وعلً ناصر على عوشان،وهٌان

أمٌن ناجً حسن  ،وزٌد حسن بن علً الحائرة غرٌب ،ومحمد حسن صالح العجً كلفوت ،وانناجً عبدهللا حمد شره ،وناصر هذال

محمد صالح محمد االلوق ،وعبدهللا صالح محمد االلوق سعداءء،وعبدهللا حمد محمد االلوق سعدا،وناجً صالح مبخوت كعالن،وغرٌب

 حمد بن علً العجروشاء،ون محمد االلوق سعدصالح حس ،وعلً حسن محمد بن عبٌد ،علً صالح محمد االلوق سعداء،وسعداء

صالح  ،وحمد محمد حسن العجً كلفوت،وصالح محمد حسن العجً كلفوت،وربٌع حمد ربٌع هدٌب ،ومحمد علً محمد العجروش،و

ناجً علً هزاع ن،وصالح نادر مبخوت كعال ،وحسٌن سعٌد بن صالح عبٌد ال مشعل ،واحمد ناجً حسن غرٌب،وعبدهللا احمد غرٌب

احمد علً ربٌع  ،وسالم صالح بدار رقٌب ،وفهد ناجً سعٌد مقشد،وصالح ناجً سعٌد مقشد ،ومانع ناجً سعٌد مقشدن،وبخوت كعالم

سالم حمد سالم  ،وعبدهللا حمد سالم الضمن ،وزبن هللا حمد سالم الضمنٌبح ،وٌحً على صالح بح ،ومحمد صالح بقالن ،وهللا الحطاب

ٌمكنك الوصول إلى الصفحة األصلٌة عبر ،ولتفصٌل أكثر محمد حسن محمد االلوق سعداء ،ودةناجً حسٌن حسن المكم،والضمن

: الرابط http://www.almotamar.net/news/91712.htm 

. 
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٤ ٖبضعبه مىهىع هاصي في م٣ابلت  بالجمُيز،وهى هٟـ الاقهام الظي ؤ٦ضه  زاهُت هاثب عثِـ الجمهىعٍت الٍٟغ

ىهُت ؤظغقها مٗه ٢ىاة  ٨ُت وبصخه ًىم الخمِـ اإلاىا٤ٞ " ان.ان.س ي "جلٍٟؼ م وؤٖاصث بثها 2011|6|30ألامٍغ

 .ال٣ىىاث الغؾمُت الُمىُت 

خهاماث واإلاىاظهاث  ٦ما عنضث الغابُت -  مضي الخإزير اإلاكتر٥ الظي ؤلخ٣خه ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت والٖا

غم . اإلاؿلخت بؿ٩ان الُمً وبخمخٗهم بد٣ى١ ؤلاوؿان ٞٗىضما بضؤث ألاػمت والاٖخهاماث ٧ان الا٢خهاص ٞو

خه ا مً ألاػمت الؿُاؾُت والٖا ا قضًضة ت ٢ض جإزغث بالٟٗل جإزغة اماث والخهاع الٗمل وؤؾباب الِٗل ألاؾٍغ

ال١ اإلاٟغوى  غاى الخىلُض -البترو٫ والضًؼ٫ والٛاػ–و٧ان اله٣ُإ ؤلامضاص بال٨هغباء والى٢ىص . وؤلٚا أٚل

مإعب |اإلاسخلٟت ،بؿبب و٢ٕى ظغاثم ج٣ُ٘ وبٚال١ للُغ١ الٗامت مً ٢بل ٖىانغ جدب٘ خؼب ؤلانالح في م

مغ ومى٘ لىا٢الث الى٢ىص مً الىنى٫ ل٩ل وماهخج ًٖ طل٪ مً جٟجيرها لخٍُى ال٨هغباء بك٩ل ممىهج ومؿخ

٧ان لها جإزيراث ؾلبُت ٦بيرة ظضا ٖلى خُاة الُمىُين ظمُٗا -٩ٞل جل٪ ألاٞٗا٫ ؤلاظغامُت -اإلاىاَىين الُمىُين ،

،وبالظاث ٖلى اليكاٍ الهىاعي والؼعاعي واإلانهي والخُاحي وألاؾغي الُىمي للمىاَىين ،واو٨ٗـ طل٪ الخ٣ُ٘ 

لى مٗالجت  والخهاع ؾلبُا ٖلى لى جىعٍض اإلاُاه بلى اإلاىاػ٫ ٖو لى ؤعػا١ الىاؽ ،ٖو ٖمل اإلاؿدكُٟاث ٖو

٦ما ؤن ٞغى ٢ُىص الاؾخيراص والخٓغ اإلاٟغوى ٖلى ظمُ٘ الهاصعاث مً الُمً ٢ض ؤزغا ٖلى . الهٝغ الهخي 

لى ؤلاهخاط الؼعاعي  ت للؿ٩ان ال. ال٣ُإ الهىاعي ٖو اث البُالت واليؿبت اإلائٍى ظًً ٌِٗكىن في ٦ما ؤن مؿخٍى

 .خالت ٣ٞغ ؤو ٣ٞغ بالٜ آزظجين في الاعجٟإ

ال١ والٗؼ٫ الا٢خهاصي التي جٟغيها ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت ووظىص مسُماث  بن ٖملُت الخهاع وؤلٚا

ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى والخؼب الخا٦م ٖلى خض ؾىاء،ٖلى ( ٚير مغزهت )ومٗؿ٨غاث اٖخهاماث

ير بوؿاوي ؤبىاء الُمً ٖمىما وب خهاماث ،هى ؤمغ بظغامي ٚو الظاث ٖلى ؾا٦ني اإلاىا٤َ اإلاجاوعة لؿاخاث الٖا

ال١ والٗؼ٫ الا٢خهاصي ال٣اثمت خالُا بمشابت ٣ٖىباث ظماُٖت جُب٤ يض  ،خُض حٗخبر ٖملُت الخهاع وؤلٚا

يخج ًٖ اؾخمغاع هظه ال٣ٗىباث الجماُٖت ظملت مً الاهتها٧اث الجؿُمت  لخ٣ى١ ؤبىاء الُمً ٖمىما ،ٍو

ؤلاوؿاهُت ، و٦ظا ألايغاع اإلاؿخمغة وال٣اثمت ٞٗال،لٗل ؤبغػها الخى٠٢ قبت الخام لخغ٦ت الخىمُت والخجاعة 

ت والخضمُت وجسلٟها في مؿيرة الخىمُت ًٖ  ٘ الخىمٍى الضازلُت في الُمً وخغمانها مً ٖضص ٦بير مً اإلاكاَع

خهاماث الٛير ٢اهىه ُت مً ٢بل بٌٗ ٖىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ الضو٫ ألازغي هدُجت حُُٗلها بؿبب الٖا

٘ ٚير  وخلٟائهم مً اإلاخمغصًً وؤلاعهابُين و٦ظا بٌٗ ٖىانغ الخؼب الخا٦م ، وحٗغى ٖضص ٦بير مً اإلاكاَع

اإلا٨خملت والتي ٧اهذ جدذ الخىُٟظ للخى٠٢ في ؤٖمالها ؤلاوكاثُت مما ؤصي بلى خضور الخٗشر في بًٗها والخضمير 

٘ ظضًضة ؤو ختى اؾخ٨ما٫ ال٨لي ؤو الجؼجي لب ًٗها آلازغ، وامخىإ مٗٓم اإلا٣اولين ًٖ جىُٟظ ؤًت مكاَع

٘ ٧اهىا ٢ض بضءوها، وجى٠٢ ٖضص مً اإلايكأث الخضمُت ًٖ ج٣ضًم زضماقها للجمهىع ؤو حٗشرها وحٗغى  مكاَع

ٖمالها، زضماقها لل٣هىع وال٠ًٗ هدُجت ٖضم الخم٨ً مً بًها٫ الخجهيزاث واإلاؿخلؼماث الالػمت لدؿُير ؤ

وحٗغى ٖضص ٦بير مً اإلاىاَىين الُمىُين لخؿاثغ ٚير مىٓىعة في بُٗهم وججاعقهم وبهخاظهم الؼعاعي والخُىاوي 

خهاماث والخمغص مً ٢ُ٘  هدُجت هجغهم إلاىاػلهم وجغ٦هم إلاهاصع ِٖكهم، بلى ظاهب ما ؤصث بلُه ؤٖما٫ الٖا
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ُىت الٗامت ألامغ الظي ؤزغ بهىعة ؾلبُت ٖلى للُغ١ وخهاع للمىاػ٫ اإلاجاوعة وب٢ال١ لخالت ألامً والؿ٨

ً ٖلى الخم٨ً مً مماعؾت ؤوكُتهم وؤٖمالهم  .اؾخ٣غاع اإلاىاَىين وظٗلهم ٚير ٢اصٍع

ال١ والٗؼ٫ الا٢خهاصي وألايغاع التي جٟغيها وظىص مسُماث  - ؼث الغابُت  ٖلى ظغاثم الخهاع وؤلٚا
َّ
٦ما ع٦

خهاماث -ا٦م   اٖخهاماث لكباب وؤخؼاب اإلاٗاعيت والخؼب الخ  -وبالظاث ٖلى اإلاجاوعًٍ لؿاخاث الٖا

ال١  ال١ جضابير مشل ٞغى ٢ُىص ٖلى . واإلاكاع بلُه بهىعة ٖامت باؾم الخهاع وؤلٚا كمل الخهاع وؤلٚا َو

ت اإلاٛل٣ت التي ًم٨ً اؾخٟاصة ؤبىاء الخاعاث الُمىُين مجها، وبٚال١  خذ اإلادالث الخجاٍع صزى٫ وجباص٫ الؿل٘ ٞو

 ألقهغ، بما في طل٪ بظغاء جسًُٟاث ومى٘  اإلادالث ؤمام
ة
ألاشخام والؿل٘ والخضماث، وهى ما ٌؿخمغ ؤخُاها

ت . في ونى٫ ؤلامضاص باإلااء والخضماث ألازغي  ا بخ٣لُو مؿاخت خٍغ ا قضًضة ٦ما ًخإزغ ا٢خهاص الُمً جإزغة

ى٫ الُغ١ ومىا٢٘ ا  للخجاع الُمىُين وبوكاء مى٣ُت ٖاػلت ٖلى َبهالخجاعة الخانت والٗامت اإلاؿمىح 

خهاماث صازل الؿاخاث في الُمً خضاء والخ٣ُ٘ مً ٢بل اإلاٗخهمين . الٖا وباإلياٞت بلى ؤن الخهاع والٖا

ا مً ٢ضعاث الؿ٩ان اإلادلُين اإلاجاوعًٍ لؿاخاث الاٖخهاماث  ًسل٤ خالت َىاعت، ٞةهه ٢ض ؤي٠ٗ ٦شيرة

زغي ٖلى الاؾخجابت لخالت الُىاعت ،و٦ظا اي٠ٗ ٢ضعاث ٢ُاٖاث الصخت واإلاُاه وال٣ُاٖاث الٗامت ألا 

 .الىاقئت ًٖ اٖخهاماث قباب ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ والخؼب الخا٦م ٚير اإلابرعة

ا مً الهُا٧ل  - ا ٦بيرة وفي ْل هظا الىي٘ الخغط، صّمغث هظه ألاػمت الؿُاؾُت وال٣ٗىباث الجماُٖت ظؼءة

ت والؼعاُٖت  هه ظغي اؾتهضاٝ ممىهج مً ٢ُاصاث ألخؼاب الل٣اء ٞبالىٓغ بلى ؤ. ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت والخجاٍع

٤ (وجدضًضا ؤًٖاء ؤلانالح والخ٤)اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  ال١ ًٖ ٍَغ ت ٦شيرة باإٚل ٞغى " إلاهاو٘ وقغ٧اث ججاٍع

اصة ؤزغي ٖلى هدى مإؾاوي في بهوجضميرها ؤو حُُٗلها وبلخا١ الًغع "الٗهُان اإلاضوي بال٣ىة  ا، خضزذ ٍػ

وباإلاشل، ٖاوى ال٣ُإ الؼعاعي مً حُُٗل مخٗمض ؤصي بلى جصخغ . ام ألامً الٛظاجي ال٣ٟغ والبُالت واوٗض

٦ما ؤن اؾخمغاع ألاػمت ٌٗغ٢ل بٖاصة بىاء . ألاعاض ي الؼعاُٖت وآباع اإلاُاه ؤزىاء هظه ألاػمت والٗهُان ٚير اإلابرعًٍ

غث  .الهُا٧ل ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت التي ُصّمِ

ضة مً ظاهب بٌٗ الجضًغ ط٦غه بن ألاويإ الخُ - ما٫ ؤلاظغامُت اإلاخٗمَّ اجُت في الُمً، الىاظمت ًٖ ألٖا

ٗلىت لها ُٞما ًخٗل٤ بالُمً ( وجدضًضا ؤًٖاء خؼب ؤلانالح)ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت 
ُ
والؿُاؾاث اإلا

ُ٘ ٢بل ألاػمت وؤزىاءها وبٗضها، ٧لها ؤويإ حكير ٖلى هدى جغا٦مي بلى حٗمض ٢ُاصاث جل٪ ألاخؼاب جى٢

 زُيرا لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي، والظي ٌٗخبر 
ة
ال٣ٗىباث الجماُٖت ٖلى ؾ٩ان الُمً ٖمىما،مما ٌك٩ل اهتها٧ا

هظه ألاٞٗا٫ جضزل مً يمً ظغاثم ؤلاباصة الجماُٖت والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت التي حؿخىظب مالخ٣ت 

 .مغج٨بحها وج٣ضًمهم للٗضالت

، هٓغث الغابُت  ُٞما بطا ٧اهذ -
ة
ؾلؿلت ألاٞٗا٫ وال٣ٗىباث الجماُٖت التي اهخهجتها ٢ُاصاث ؤخؼاب  وؤزيرا

الٟغ٢ت ألاولى +ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ "الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت وخلٟائها مً الٗهاباث ؤلاعهابُت اإلاؿلخت 

ِكهم " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+مضٕع  تهم الصخهُت ٖو والتي جدغم الُمىُين في الُمً مً ؤؾباب خٍغ

م ت الخى٣ل ومً خ٣هم في مٛاصعة مىا٣َهم  ال٨ٍغ ومً ٞغم الٗمل والؿ٨ً واإلاُاه، ٦ما جدغمهم مً خٍغ
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وبالصهم وصزىله، والتي جدض مً بم٩اهُت لجىئهم بلى اإلادا٦م ال٣اهىهُت وُؾبل الاهخهاٝ الٟٗالت ؟وما بطا ٧ان 

مت يض ؤلاوؿاهُت ؟؟؟ بُت ، وباالؾدىاص بلى ومً عؤي الغا. طل٪ ًم٨ً ؤن ج٨ىن بمشابت ايُهاص،ؤي ظٍغ

برع ٢ُام مد٨مت صولُت 
ُ
الخ٣اث٤ وألاصلت اإلاخاخت لها، ؤن ٧ل جل٪ ألاٞٗا٫ والجغاثم وال٣ٗىباث الجماُٖت ٢ض ج

٨بذ ٖمضا مً بٌٗ ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ الُمىُت 
ُ
غ ؤن ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ٢ض اعج مسخهت بخ٣ٍغ

 .ُتها ال٣اهىهُت ال٩املت  يض ؤبىاء قٗبها ،وبالخالي ٞهي جخدمل مؿاول

داث الهاصعة ًٖ اؾخمغاع مؿاولين في ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥  - وحكٗغ الغابُت  بال٣ل٤ الكضًض بػاء الخهٍغ

ؤوضخىا ٖؼمهم ٖلى ؤلاب٣اء ٖلى ظغاثم الخهاع  وال٣ٗىباث ( خؼبي ؤلانالح والخ٤ ٢ُاصاثجدضًضا )اإلاٗاعيت 

ٌ اإلاىاَىين .لر الجماُٖت بلى خين ؾ٣ٍى هٓام الغثِـ نا بل وونل ألامغ ببٌٗ جل٪ ال٣ُاصاث  بلى جدٍغ

، و٢ُام بٌٗ " ٧ال٣هغ الجمهىعي ووػاعة الخاعظُت والىِٟ"بلى اخخال٫ ونهب اإلااؾؿاث واإلاباوي الخ٨ىمُت

اقها ٦ما خهل "ؤوالص ألاخمغ"٢ُاصاقها اإلاخمغصة  باالؾدُالء بال٣ىة ٖلى مباوي خ٨ىمُت ونهبها وؾلب مدخٍى

ؾبإ لألهباء ووػاعة الا٢خهاص ووػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت وهُئت ٦هغباء ومُاه الٍغ٠ وم٨خب الىاثب الٗام لى٧الت 

يره مً الىػاعاث،ومً عؤي الغابُت  ؤن جل٪ ألاٞٗا٫ حك٩ل ظغاثم بباصة ظماُٖت وظغاثم خغب ويض  ٚو

ائها مً الٗهاباث ؤلاعهابُت ؤلاوؿاهُت ، وبالخالي ًجب جدمُل ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت وخلٟ

٧امل اإلاؿالُت ًٖ ماًيخج " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+الٟغ٢ت ألاولى مضٕع +ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ "اإلاؿلخت 

٣ا للكٕغ وال٣اهىن ،٦ما بن اؾخمغاع ٢ُاصاث ؤخؼاب اإلاٗاعيت وخلٟائها في ٖؼ٫  ًٖ ظغاثمها ؾالٟت الظ٦غ ٞو

خهاماث وبالظاث ا–ومدانغة الؿ٩ان اإلاضهُين  ٌٗخبر بمشابت ٣ٖىبت ظماُٖت للؿ٩ان  -إلاجاوعًٍ لؿاخاث الٖا

٣ا لل٣اهىن الضولي  اإلاضهُين في الُمً وهظه جهى٠ مً ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت والتي ًجب مؿاثلت مغج٨بحها ٞو

 .وال٣ىاهين اإلادلُت

خهاماث في آلاحي -  : وهىظؼ ابغػ اهتها٧اث خ٣ى١ الؿ٩ان اإلاضهُين اإلاجاوعًٍ لؿاخاث الٖا
 

خهام في نىٗاء الظًً الخ٣ذ بهم الغابُت وهم زلُِ  اؾدىاصا بلى قهاصاث الكهىص اإلاجاوعًٍ لؿاخاث الٖا

يرهم ،وبالظاث  ٣ا٫ الخاعاث والخجاع وؤصخاب الٗماعاث ٚو خؿين ٖلي نالر مؿٗىص ، ولُض  -:مً الؿ٩ان ٖو

م  ٖلي نالر ،ؤمين خمىص ٖلي ؤخمض مدمض ٢ُُىت ،مهضي هانغ ٖلي ، ٚالب ٖلي ٢اًض مخي الضًً ، مٍغ

م مدمض ِٖس ى،اخمض ٖبضالغخمً الؿُاغي  اوي ، ب٨ُل اخمض ابىظٗبل ، ولُض ٖبضال٨ٍغ الخبابي، عمؼي الاٍع

لي،خ٨ُم البًُاوي ،عمؼي خمُض ٖبضه ٖؼالضًً  ،ٞاعؽ الىنابي ،ابغاهُم ٖلي ؤخمض ،خؿً ٖلي خمىص الٍُى

ؼ اإلاىضي ،هاوي ٖلي مدمض الغصاعي،ظما٫ م دمض خؿين ٖبـ ،ابغاهُم اخمض مدمض الضِٚل ،هاوي ٍٖؼ

،خمىص نالر خؿً الهمضاوي ،زالض الب٩اعي ،زالض مجاهض اإلاُغي ،مدمض ٖبضهللا الخىاعي ،ؤخمض مدمض 

ْاٞغ ،ٖبضالؿالم مدمض الخىالوي ،مدمض ٖبضالخال٤ الؿُاغي ،ؾُٗض مغػو١ ٖبضه ؾُٗض ،٢اؾم خمىص 

٣ي ،هاقم  خمىص نالر الهمضاوي ،نالر مدمض ،مدمض ٢ىاٝ هاقغ ٖبضالهبىع ،خاجم اخمض اخمض الٍٗغ
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،،وهاالء ظمُٗا مخًغعًٍ وبالخالي ٞةهىا وؿخُُ٘ ؤن هلخو ابغػ الاهتها٧اث التي خهلذ للؿ٩ان وؤهالي .

خهاماث ٖلى الىدى آلاحي  - :الخاعاث اإلاجاوعًٍ لؿاخاث الٖا

ت الخى٣ل وؤلا٢امت في اإلاىا٤َ وألاخُا - خهاماثال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى خٍغ  ء والخاعاث اإلاجاوعة لؿاخاث الٖا

ج٣ىم مىظ البضاًت بٟغى هٓام مً ( جدضًضا ؤًٖاء خؼب ؤلانالح)ْلذ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  -

خهاماث ج . ال٣ُىص ٚير ال٣اهىهُت ٖلى الخى٣ل واإلاغوع لؿ٩ان ألاخُاء اإلاجاوعة لؿاخاث الٖا ضه مٍؼ ُّ ٞالخى٣ل ٣ً

ت، مشل بُا٢اث الاهخماء الؿُاس ي  مً ال٣ٗباث اإلااصًت، مشل خىاظؼ الُغ١ وه٣اٍ الخٟخِل والخضابير ؤلاصاٍع

ذ الخؼبُت ت والخهاٍع  .والهٍى

غ جُٟض بإن ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى خ٤ الخى٣ل وؤلا٢امت في الخاعاث اإلاجاوعة  - وجل٣ذ الغابُت  ج٣اٍع

ّضصث ؤزىاء وبٗض وكىب اإلاىاظهاث اإلاؿلخت بين ٢ُا
ُ

صاث مً ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ لالٖخهاماث ٢ض ق

مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاولى مضٕع +ٖهاباث ؤوالص ألاخمغ "اإلاٗاعى وخلٟائها مً الٗهاباث ؤلاعهابُت اإلاؿلخت 

قبه مىا٤َ "ٞإنبدذ جل٪ ألاخُاء والخاعاث .وبين ٢ىاث الخ٨ىمت في الُمً " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+

ت مٛل٣ت  ".ٖؿ٨ٍغ

 

ت ؤلا٢امت والخى٣ل والخغ٦ت التي ًسً٘ لها اإلاىاَىين وحٗخ٣ض الغابُت  ؤن ال - ٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى خٍغ

خهاماث،بهىعة ٖامت، وحكضًض ال٣ُىص ؤزىاء اإلاىاظهاث م٘ الخ٨ىمت  الُمىُين اإلا٣ُمين في خاعاث الٖا

. و٦ظل٪، بلى خض ما، بٗض هظه الٗملُاث هي بهىعة زانت ؤمىع ٚير مخىاؾبت م٘ ؤي هضٝ ؾُاس ي ميكىص 

ياٞت بلى طل٪، ٌؿاوع الغابُت  ال٣ل٤ إليٟاء الُاب٘ الغؾمي ٖلى الٟهل بين الخاعاث صازل الُمً وباإل 

 .ومً زّم بين ظؼؤًً مً ألاعى الُمىُت الىاخضة 

ومً عؤي الغابُت  ؤن خ٨ىمت الُمً ما ػالذ ُملَؼمت بمىظب اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ وبلى ؤ٢ص ى خض حؿمذ به  -

مان جىعٍض وبصزا٫ اإلاىاص الٛظاثُت واللىاػم الُبُت ولىاػم اإلاؿدكُٟاث والؿل٘ الىؾاثل اإلاخاخت لها، بً

وزهىنا الؿ٩ان اإلادلُين اإلاجاوعًٍ لؿاخاث "ألازغي بُٛت جلبُت الاخخُاظاث ؤلاوؿاهُت لؿ٩ان الُمً 

خهاماث   .وصون ٢ُض مً ال٣ُىص"الٖا
 

َح واٌضج تهُ يف  جشائُ جتُٕذ األطفاي ِٓ اجً اٌمراي واسرخذاِهُ وذسوع تشش-31
 اٌصشاع اٌسُاسٍ

 

ل٣ض ؤزبدذ الى٢اج٘ والكهاصاث التي ظمٗتها الغابُت اعج٩اب ظمُ٘ ألاخؼاب الؿُاؾُت الُمىُت بال اؾخصىاء 

ٟا٫  في الهغإ ال٣اثم وبضون ؤي مبرع، مت اؾخٛال٫ ألَا اإلاٗاعى وخلٟاثه آ٫ ألاخمغ خؼب ؤلانالح ل٨ً لجٍغ

ٟا٫ ك٩ل ممىهج ب٣ًىم ب -بدؿب ألاصلت–هظا الخ٤، ٞهى اهتها٧ا ل هى ؤ٦شر جل٪ ألاخؼاب اؾخٛال٫ ألَا



 

 

44 

ً في الهغإ الؿُاس ي ال٣اثم مً زال٫ الؼط بهم في الهٟٝى ألاولى لالٖخهاماث واإلاؿيراث التي  وال٣انٍغ

ٟا٫ ٦ضعوٕ  حؿيرها ٧ل جل٪ ألاخؼاب ،بل بن الشابذ باألصلت ؤن خؼب ؤلانالح اإلاٗاعى  ٣ًىم باؾخسضام ألَا

ت في م٣ضمت اإلاؿيراث ٚير اإلاغزهت التي ٣ًىم بها وهى ٌٗلم بمساَغ مشل هظا الٗمل ٚير ال٣اهىوي ٖلى بكٍغ

ٟا٫ ؤمىُا وؾ٨ُىلىظُا ،ولِـ طل٪ ٞدؿب بل ؤن ألاخؼاب الضًيُت في الُمً  حؿخٛل -ؤلانالح–خُاة ألَا

ٟا٫ ٖلى ز٣اٞت الٗى٠ وال٣خل  وال٨غ  اهُت والخُٝغ الضًني الخُاب الضًني اإلاخُٝغ مً اظل جيكئت ألَا

الظي عوظذ له وؾاثل بٖالم ؤلانالح ،٦ما زبذ اؾخسضام ؤلانالح وخلٟاثه ؤوالص " ٦مكغوٕ الكهُض ال٣اصم "

هم وهم جدذ الؿً  ألاخمغ و٢ُاصة الٟغ٢ت ألاولى مضٕع لألَٟا٫  في الخجىُض الٗؿ٨غي لل٣خا٫ في نٟٞى

لى -الح جدضًضاؤلان–٦ما اجطر ؤن ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ , ال٣اهىوي  ً ٖو ٟا٫ وال٣انٍغ ٢ض اؾخسضمذ ألَا

ًُت التي  هُا١ واؾ٘  في الهغإ الؿُاس ي مً زال٫ الؼط بهم في اإلآاهغاث واإلاؿيراث وفي الٟٗالُاث الخدٍغ

ٟا٫ ل٨ُىهىا في م٣ضمت  ج٣ىم بها وال٢خدام اإلا٣غاث الخ٨ىمُت التي ًضٖىن بلحها ومً زم خكض اليؿاء وألَا

ت للمؿيراث ٚير اإلاغزهت  ،٦ما اإلاؿيراث ومً اظل  ؤن ال ٌٗتريهم عظا٫ ألامً ول٨ُىهىا بمشابت صعوٕ بكٍغ

ا "٢امذ الٟغ٢ت ألاولى مضٕع  بخجىُض ؤَٟا٫ ًمىُين هم جدذ الؿً ال٣اهىوي وجىػَ٘ ؾالح "اإلايك٣ت ٖؿ٨ٍغ

٣ا لل٣اهىن الضول ت وهظا ٌٗخبر مً ٢بُل ظغاثم الخغب ٞو ولِـ هظا , ي لهم للمكاع٦ت في الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

بيكغ ز٣اٞت ال٨غاهُت والخُٝغ ( وجدضًضا خؼب ؤلانالح الضًني )بدؿب بل زبذ للجىت ٢ُام بٌٗ ألاخؼاب 

ٟا٫ والؼط بهم في  ٟا٫ مً زال٫ بزغاظهم مً صوع ألاًخام  واإلاضاعؽ وعٍاى ألَا وال٣خل في ؤوؾاٍ ألَا

٘ ٢خل  ٖبر ما ؤؾ ( الكهُض ال٣اصم )مىه مكغوٕ قهُض الهٟٝى ألاولى لالٖخهاماث واؾخسضامهم ٦مكاَع

الم ؤنهم  ٟا٫ وؾاثل الخًلُل والخضإ والخمشُل ٖلى ؤؾاؽ بْهاعهم لىؾاثل ؤلٖا باإلياٞت بلى حٗلُم ألَا

٤ ،و٧ل  غ اإلاهىع اإلاٞغ ضخاًا ؾ٣ُىا في مىاظهاث م٘ ٢ىاث ألامً  بسالٝ الخ٣ُ٣ت و٦ما هى مىز٤ بالخ٣ٍغ

ىُت والضولُت  جل٪ ألاٞٗا٫ حٗض اهتها٧اث ظؿُمت لخ٣ى١   .الُٟىلت وؤلاوؿاهُت اإلا٨ٟىلت بال٣ىاهين الَى

٠ُ ال٣ىي الضًيُت وخلٟائها الخُاب الضًني يض الخهىم  وفي زُىة جىضر بٛير زٟاء خ٣ُ٣ت جْى

ضة لخغ٦ت ؤلاخخجاظاث بلى  الؿُاؾُين وبقاٖت ز٣اٞت ال٨غاهُت ٖمضث بٌٗ ال٣ىي الضًيُت وال٣بلُت اإلاٍا

خهام جبني ما ًُل٤ ٖلُه في ؾ وهظا البرهامج ٦ما ًُٟض ال٣اثمىن ٖلُه " مكغوٕ الكهُض ال٣اصم" اخاث ؤلٖا

ًًم ٧ل الظًً لضيهم ؤلاؾخٗضاص للخطخُت بإهٟؿهم وج٣ضم الهٟٝى ألاولى لألخخجاظاث واإلآاهغاث التي 

ب٣ا للهىع اإلاي كىعة في ًخم حؿُيرها بلى زاعط الؿاخاث بهضٝ الؿُُغة ٖلى اإلا٣اع واإلايكاءاث الخ٨ىمُت ،َو

ٟا٫ ونٛاع الؿً  ال٣ىىاث الًٟاثُت والصخ٠ واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت ٞان وؿبه ٦بيره مً هاالء هم مً ألَا

الظًً  ًسًٗىن لتربُت صًيُت مدكضصة، وزُىعة هظه ال٨ٟغة ال ج٨مً في ٦ىنها جدغى ٖلى ال٣خل والٗى٠ 

اع ؤن مهُلر الكهُض في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٌكير وال٨غاهُت وبهما جمخض بلى اإلاٗاوي وألابٗاص التي وعاء طل٪، باٖخب

ؤو يض ال٣ىي اإلادخلت لضًاع اإلاؿلمين، ومً هظا اإلاىُل٤ " ال٨ٟاع"بلى ال٣خُل الظًً ٌؿ٣ِ في اإلاىاظهاث م٘ 
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ٌ الضًني ٖلى الخُٝغ والٗى٠ و٦غاهُت " مكغوٕ الكهُض ال٣اصم" ح٨ٗـ ٨ٞغة اؾم بغهامج  خ٣ُ٣ت الخدٍغ

ً واؾدباخذ صمائهم  بلى صعظت جدىلذ مٗها ألاػمت الؿُاؾُت مً مجغص مىاٞؿت ؾُاؾُت بلى ؤقبت آلازٍغ

ضها الؿماء  .بدغب صًيُت م٣ضؾت ًباع٦ها الغب وجٍا

 

 

 

 :اٌرىلؼاخ واٌرىصُاخ إٌهائُح  -
 

اًت ماجمغ صولي ٖاظل لضٖم الُمً في مٗالجت ؤؾباب الخدضًاث واإلاكا٧ل وألاػماث التي ًىاظهها وفي  -1 ٖع

ا مٗالجت جدضًاث ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت بالخىاع الؿُاس ي الكامل وجدذ ؾ٠٣ الىخضة اإلا٣ضمت مجه

 ..الُمىُت ،ومٗالجت جدضًاث ال٣ٟغ والبُالت وبالظاث بين الكباب ،والخدضًاث الا٢خهاصًت وألامىُت 

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٟاّ ٖلى مؿيرة الضًم٣غاَُت الُمىُت الىمىط -2 ظُت ٖلى مؿاٖضة الُمىُين في حٍٗؼ

ت لاله٣الب ٖلحها ،الن طل٪ ٌٗني .مؿخىي اإلاى٣ُت الٗغبُت  ضم الؿماح لل٣ىي الٓالمُت وؤلاعهابُت اإلاخُٞغ ٖو

 ..مهاصعة عؤي ؤٚلبُت ؤبىاء الُمً و٢خل الخجغبت الضًم٣غاَُت في مهضها،

مدلُت وصولُت  ٢ُام اإلاجخم٘ الضولي الخغ بمؿاٖضة وجإهُل ال٣ًاء الُمني مً اظل ٞخذ جد٣ُ٣اث ٢ًاثُت -3

غ ،و٦ال ب٣ضع  إلاالخ٣ت ٧ل اإلاتهمين الظًً ًشبذ جىعَهم ًٖ الجغاثم التي اعج٨بىها والتي عنضهاها في هظا الخ٣ٍغ

ٌ الطخاًا  ت ج٣ضًمهم للٗضالت ويمان ٖضم بٞالقهم مً ال٣ٗاب وحٍٗى مؿئىلُخه ومؿاهمخه ،وؾٖغ

٘ صولي ملؼم ًجغم اإلاؿاؽ بىخضة ال ُمً وبىٓامه الضًم٣غاَي اإلاىخسب ال٣اثم الُمىُين ،و٦ظل٪ ؾً حكَغ

ما٫ الضاُٖت بلحها صولُا ومدلُا, وبإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫  مً جل٪ ألٖا
ة
م  ؤي , ومً زم بصاهت ؤًا وبصاهت وججٍغ

واٖخباعها يمً ٢ىام ظغاثم ؤلاعهاب ,صٖىة اهٟهالُت ؤو للدكُير ؤو لٗىصة ؤلامامت  في الُمً مً ظضًض

 ؤو ؤٞغاص ؤو ,وصٖاقها الضولُت ،ومالخ٣ت مغج٨بحها
ة
م٘ بصاهت ومالخ٣ت قغ٧ائهم اإلامىلين واإلادغيين ؾىاءة ٧اهىا صوال

 
ة
 و٢اهىها

ة
ا  قغ٧اء بخدمل اإلاؿئىلُت ٖىه قٖغ

ة
 .  ماؾؿاث ؤهلُت ،ل٨ىنهم ظمُٗا

جىظه الضٖم الضولي إلظغاء الضعاؾاث وألابدار خى٫ يمان الخىمُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان للجمُ٘ ، وجىُٟظ -4

ب اإلاٗىُين في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ،وصٖم بوكاء مغ٦ؼ مٗلىماحي مٗغفي لخ٣ى١ ؤلاوؿان بغامج الخ ُت وجضٍع ٖى

ؼ الخٗاون في مجا٫ خماًت  في الُمً ٌٗمل بكب٨ت عبِ آلُت بِىه والجهاث اإلاٗىُت لخباص٫ اإلاٗلىماث وحٍٗؼ

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان  . وحٍٗؼ
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ؼ الكغا٦ت  -6  .م٘ الخ٨ىمت لخىمُت خ٣ى١ ؤلاوؿانصٖم مإؾؿت م٨ىهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخٍٗؼ

غ آلُاث وصوع مىٓماث خ٣ى١ ؤلاوؿان ٚير الخ٨ىمُت الُمىُت في الغ٢ابت ٖلى ؤصاء الخ٨ىمت في هظا  -7 جٍُى

 .اإلاجا٫ 
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اطة سنحان وبالد الروس وبني انتهاكات ميليشيات الفرقة األولى مدرع وجامعة اإليمان وأبرزها جريمة االعتداء على وفد وس: التقرير 
 1بهلول  

 مالحظات نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

1 

 (فيديو) 25

 (فيديو) 26

 (فيديو) 27

 (فيديو) 28

 (فيديو) 29

 (فيديو) 30

 (فيديو) 31

 (2)األلبوم 

 

اعتداء الفرقة األولى مدرع التي يقودها اللواء 

ة علي محسن األحمر وميليشيات جامع/ المنشق 

اإليمان على وفد لـ الوساطة من أبناء سنحان 

 . وبني بهلول وبالد الروس 

مقتل ثالثة من أعضاء  -

 . وفد الوساطة 

إصابة خمسة  -

وعشرين من أعضاء 

 . وفد الوساطة 

إتالف عدد من  -

السيارات التابعة 

 لمسيرة الوساطة

 م5/4/2011

 أمانة العاصمة

2 

 (فيديو) 37

 (فيديو) 39

مشاهد حية لـ واقعة االعتداء  د الوساطةاالعتداء على وف

 م5/4/2011 على وفد الوساطة

3 

 (فيديو) 34

 (فيديو) 38

بواقعة  –إقرار اللواء المنشق علي محسن األحمر 

 االعتداء على مظاهرة الوساطة

التسجيل يضم مشاهد من واقعة 

 االعتداء على وفد الوساطة

 م 7/4/2011

 أمانة العاصمة

4 

 (فيديو) 35

 (فيديو) 36

االعتداء على وفد الوساطة من قبائل سنحان 

 وخوالن وبالد الروس

شهادات مشائخ وأعيان القبائل 

 م7/4/2011 . المشاركين في تلك المسيرة
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 التقرير : انتهاكات الفرقة األولى مدرع ومنها جريمة االعتداء على وفد وساطة سنحان وبالد الروس وبني بهلول  2

ثالحد رقم الملف م  مالحظات نوع وحجم األضرار 

5 

(فيديو) 41  

(3)األلبوم   

 

الرر   )عناصررر الفرقررة األولررى مرردرع 

يقودهررا اللررواء المنشررق علرري محسررن 

تطلق النار عل مجموعة من ( األحمر

المررواطنين فرري أحررد النقرراط التابعررة لررـ 

. الفرقة   

 : مقتل اثنين من المواطنين  -

صدام حسين دحان  -       

مهسمير ده -       

 إصابة ثالثة مواطنين  -

 اضرار في الممتلكات العامة -

م8/4/2011  

 أمانة العاصمة

(فيديو) 42 6  

عناصررر الفرقررة تعتررد  علررى مررواطن 

أثناء مروره بسيارته من نقطة تابعة 

التري يقودهرا )لـ الفرقة األولى مردرع 

( اللواء المنشق علي محسن االحمر  

 / إصابة المواطن  -

 اضرار في السيارة  -
م9/4/2011  

 أمانة العاصمة

7 

(فيديو) 56  

(فيديو) 57  

(فيديو) 58  

(فيديو) 59  

(فيديو) 60  

(فيديو) 61  

عناصر الفرقة األولى مدرع التابعة لـ 

اللررواء المنشررق علرري محسررن األحمررر 

تهاجم مسيرة تابعة لشربا  السراحات 

، وتعتررد  علررى عرردد مررن الناشررطين 

شرررررهادة عررررردد مرررررن + والصررررحفيين 

هرردا العطرراس ، )م النشررطاء بتهررامه

(جميلة بارجاء ، أروا عثمان  

 إصابة عدد من النشطاء  -

االسرتيالء علرى عرردد مرن الممتلكررات  -

تلفونرررات سررريار وكررراميرا )الخاصرررة 

م24/4/2011 (تصوير  

 أمانة العاصمة

8 

 

(فيديو) 73  

أفراد من الفرقة األولرى مردرع تطلرق 

النررررار علررررى مررررواطن أثنرررراء مررررروره 

قررراط فررري بدراجرررة ناريرررة مرررن أحرررد الن

. العاصمة صنعاء   

 وفاة المواطن على الفور

م9/5/2011  
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 1على المواطنين وعلى المخالفين لهم في الرأي وعلى رجال الجيش واألمن إعتداءات المعتصمين من أحزا  المشترك : التقرير 

 مالحظات نوع االنتهاك وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

1 

 (فيديو) 2

 (فيديو) 3

 (يوفيد) 4

 (فيديو) 5

 (1)األلبوم 

إعتداءات المعتصمين من أحزا  المشترك 

على سكان األحياء المجاورين لساحة 

 االعتصامات امام جامعة صنعاء

إصابة عدد من سكان الحي بإصابات  -

 . مختلفة 

 . إتالف عدد من الممتلكات  -

 .إغالق المحالت بشكل قسر   -

 . إحراق سيارات المواطنين  -

 م12/3/2011

2 

 (فيديو) 8

 (فيديو) 9

 (5)األلبوم 

تشريد ونزوح مواطنين مجاورين لساحة 

االعتصام بسب  تواجد المعتصمين أمام 

 محالتهم ومنازلهم وقطع الطرقات

إغالق عدد من المحالت التجارية  -

 . بسب  االعتصامات

إرها  األطفال والنساء من قبل تلك  -

 . العناصر 

 م13/3/2011

 أمانة العاصمة

3 

 (يديوف) 24

 

أعمال فوضى وتخري  من قبل عناصر 

 .اللقاء المشترك 

قطع الطرق العامة وتخري  المنشآت  -

 . العامة 

 .إغالق عدد من محالت المواطنين  -

 . إصابة عدد من رجال األمن  -

 م4/4/2011

 محافظة تعز

4 

 (فيديو) 32

 (فيديو) 33

 (1)األلبوم 

معتصمون في ساحة جامعة صنعاء 

نازل المجاورة للساحة يقتحمون أحد الم

 . ويعتدون على أصحابه بوحشية 

اختفاء صاح  المنزل من  تاريخ  -

 ( . اختطافه)االعتداء عليه 

 . نه  محتويات المنزل  -

 م6/4/2011

 أمانة العاصمة

 ساحة االعتصام 

5 

 (فيديو) 43

 

التابعة لـ ساحة ( اللجنة األمنية)عناصر 

االعتصام بجامعة صنعاء تعتد  على 

لة من أهالي األحياء الواقعة في ساحة عائ

 .االعتصام 

وأحد ( زوجته)إصابة ر  األسرة وحرمه  -

 أبنائه

 م9/4/2011

  –أمانة العاصمة 

 ساحة االعتصام 

 



 

 

50 

 2إعتداءات المعتصمين من أحزا  المشترك على المواطنين وعلى المخالفين لهم في الرأ  وعلى رجال الجيش واألمن : التقرير 

ملفرقم ال م  مالحظات نوع االنتهاك وحجم األضرار الحدث 

6 

(فيديو) 44  

(فيديو) 45  

(فيديو) 46  

مجموعررة مررن عناصررر أحررزا  اللقرراء 

المشترك تعتد  على مواطنين ورجرال 

األمررررن فرررري جولررررة كنترررراكي ، وتقرررروم 

. بؤعمال تخريبية   

 . إصابة عدد من المواطنين  -

 . إصابة عدد من رجال األمن  -

 . العامة  تخري  الممتلكات -

م10/4/2011  

ساحة  –أمانة العاصمة 

 االعتصام 

7 

(فيديو) 49  

 

عناصر تابعة ألحرزا  اللقراء المشرترك 

في محافظة تعز تهراجم أنصرار الحرز  

. الحاكم  في عدة مناطق بالمحافظة   

 . إصابة عدد من المواطنين  -

االعتررررررداء علررررررى عرررررردد مررررررن  -

 . المركبات 

 . تخري  منشآت عامة  -

م15/4/2011  

 محافظة تعز

8 

(فيديو) 51  

(فيديو) 52  

 

عناصر تابعة ألحرزا  اللقراء المشرترك 

تعترررد  علرررى مرررواطنين أثنررراء مسررريرة 

وتهررراجم عررردد مرررن المنشرررآت العامررررة 

. والخاصة   

 . إصابة عدد من المواطنين  -

إترررررررالف ممتلكرررررررات خاصرررررررة  -

 . بالمواطنين 

 . اتالف ممتلكات عامة  -

م18/4/2011  

 محافظة صنعاء

9 

(ديوفي) 62  

(فيديو) 63  

(فيديو) 64  

(فيديو) 65  

(فيديو) 66  

(10)األلبوم   

(11)األلبوم   

عناصر تابعة ألحرزا  اللقراء المشرترك 

وميليشيات الفرقة األولى مدرع تهاجم 

مخرريم شرربا  تصررحيا المسررار ومخرريم 

ابنرراء عمررران  فرري المدينررة الرياضررية 

كيلررو مررن ( 10)والترري تقررع علررى بعررد 

.  ساحة اعتصام اإلصالح  

 . مهاجمة المدينة الرياضية  -

 . إصابة عدد من المواطنين  -

إحررررراق عرررردد مررررن السرررريارات  -

 . والدراجات النارية 

إضرررررررا  النررررررار فرررررري خيررررررام  -

 . المعتصمين وعدد من المنازل

م 27/4/2011  

المدينة  –أمانة العاصمة 

 الرياضية 
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3ن وعلى المخالفين لهم في الرأ  وعلى رجال الجيش واألمن إعتداءات المعتصمين من أحزا  المشترك على المواطني: التقرير   

 مالحظات نوع االنتهاك وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

10 

 

(فيديو) 68  

 

عناصر من أحزا  اللقاء 

المشترك تقوم بؤعمال شغ  

وتخري  واعتداء على الممتلكات 

العامة والخاصة بمحافظة 

 . حضرموت 

  .إصابة عدد من المواطنين  -

 . قطع الطرق الرئيسية وتعطيل الحياة العامة  -

 . االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة  -

 م28/4/2011

 –المكال 

محافظة 

 حضرموت

11 

(فيديو) 74  

 

عناصر أحزا  اللقاء المشترك 

تقيم مظاهرة بغرض اقتحام عدد 

من المإسسات الحكومية ، وتقوم 

 . بؤعمال فوضى وتخري  

 . ام قطع الطريق الع -

إصابة عدد من المواطنين وأفراد األمن  -

 . المكلفين بحماية المإسسات الحكومية 

تضرر عدد من المصالا الحكومية  -

 . والمصالا التجارية التابعة لـ المواطنين 

 م12/5/2011

أمانة العاصمة 

 حي الزراعة –

12 

(فيديو) 76  

 

 

 

عناصر مسلحة من أحزا  اللقاء 

من المشترك تهاجم رجال األ

وتحرق عدد من العربات 

 . العسكرية 

 . مقتل مواطن  -

 . من أفراد األمن  16إصابة  -

إحراق عدد من العربات العسكرية وسيارات  -

 . المواطنين 
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1تضليل وسائل اإلعالم كقناة الجزيرة وسهيل على الرأ  العام ونشرهما أخبار كا بة : التقرير   

 مالحظات هاك وحجم األضرارنوع االنت الحدث رقم الملف م

1 

 

 (فيديو) 16

 

 

 

 

 

إدعاء قناة الجزيرة بقيام 

 قناصة باستهداف المعتصمين 

 

التؤثير السلبي على فكر الشبا   -

والمجتمع ونزع ثقته بالعملية 

 . الديمقراطية كوسيلة قيمية للتغيير 

توظيف صور قديمة من اليوتيو   -

 . وإظهارها على أنها حديثه 

  العام الداخلي تضليل الرأ -

 . والخارجي 

 . تؤجيج الفتنة  -

 . ترويع المواطنين اآلمنين  -

 م20/3/2011

2 

 (فيديو) 17

 

بث قناة الجزيرة لمقطع فيديو 

على أنه حدث في السجن 

المركز  بصنعاء وهو 

تسجيل قديم من السجون 

 . العراقية 

توظيف مقاطع قديمة على أنها حديثة تسيئ 

 . العام عليها للدولة وتهييج الرأ  

 م23/3/2011

3 

 (فيديو) 20

 

 

فبركة قناة الجزيرة وإدعائها 

استخدام غازات سامة 

دولياً ضد ( محرمة)

 . المعتصمين 

التسجيل يظهر مقاطع أثناء عملية تدري  

المعتصمين على القيام بتمثيل عملية اإلصابة 

بالغاز من قبل أخ  ممثلي حز  اإلصالح 

 . ومحمد األضرعي 

 م1/4/2011

 (فيديو) 47 4

( طفل متوفي)نشر صور لـ 

الطفل أحمد سلطان النصير  

، وأتضا أن الطفل بحالة 

 . جيدة 

 .  أضرار نفسية للطفل وعائلته 

 م15/4/2011

 محافظة تعز
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 2تضليل قناة الجزيرة ووسائل اإلعالم : التقرير 

 نوع االنتهاك وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

5 

 (وفيدي) 48

 

 

 

التابعة ألحزا  المشترك ( سهيل)قناة 

تقع في خطؤ قاتل أثناء بثها المباشر 

اعتداء بالغازات )لمشاهد لما قالت أنه 

والمشهد ( .. السامة والمحرمة دولياً 

 يكشف الفبركة التي تمارسها تلك القناة 

 .تضليل الرأ  العام الداخلي والخارجي  -

 . التحريض على العنف والفوضى  -

6 

 (فيديو) 70

 

عناصر االصالح والمشترك تستخدم 

في مظاهراتها على ( صبغ حمراء)

 . أساس أنها دماء  

 . تضليل الرأ  العام الداخلي والخارجي  -

 . التحريض علي الفوضى والعنف  -

7 

 

 (فيديو) 86

 

عدد من المعاقين المشاركين في 

محافظة تعز  –االعتصام بساحة صافر 

زيرة حول ، ينفون مزاعم قناة الج

 . محرقة ساحة االعتصام بـ تعز 

 . تضليل الرأ  العام الداخلي والخارجي  -

 . التحريض على العنف والفوضى  -

8 
106 

 (فيديو)

من قيادات التجمع )والد أحد الشهداء 

عبد السالم البحر  ( اليمني لإلصالح

من  51يكشف عن واقعة تصفية 

علي يد الفرقة ( بينهم ولده)المعتصمين 

ولى مدرع في تفجير مبنى تابع األ

 . للشيخ حميد األحمر في حي النهضة 

تصفية عناصر مقلقة داخل ساحة االعتصام  -

واتهام األجهزة األمنية بتصفيتها في 

 . مواجهات 

فبركة تقارير طبية عبر مستشفى جامعة  -

العلوم والتكنولوجيا التابعة للتجمع اليمني 

 ( . اإلخوان المسلمين)لإلصالح 

تلك الجثث دون تصاريا ومنع أهالي دفن  -

 . القتلى من أخ  جثث  ويهم 
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(انتهاكات جماعية) -التقطع والعزل والحصار–تطبيق عقوبات جماعية : التقرير   

 مالحظات نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

1 

 (فيديو) 18

 (6)األلبوم 

 

شرطة دبي تضبط شحنة أسلحة 

دس ألف مس( 16)مكونة من قرابة 

كاتم الصوت كانت متجهة لليمن  

 .  للفتنة وتتبع المدعو حميد األحمر 

أكدت شرطة دبي أن تلك الصفقة كانت 

وأكدت أن ( حميد)متوجهة لليمن لشخص 

تلك األسلحة تستخدم في االغتياالت 

 .  واستهداف أمن الدولة 

 م25/3/2011

2 

 (فيديو) 99

 

 

 

عناصر من أحزا  اللقاء المشترك 

تعتد  على األبراج "حاإلصال"

مؤر  وتتسب  في / الكهربائية بـ م

 . انقطاع التيار الكهربائي

 . خسائر مادية لـ مإسسة الكهرباء  -

 . انقطاع التيار الكهربائي  -

 مؤر / م 

3 

 (فيديو) 100

 

 

 

عناصر من أحزا  اللقاء المشترك 

تقطع الطريق أمام ناقالت النفط 

قاف والغاز ، وتفجر أنبو  النفط إلي

 . إمدادات الغاز والنفط ومشتقاته 

خسائر مادية فادحة بميزانية  -

 . الدولة 

أزمة غاز وبترول وديزل يعاني  -

 . منها المواطن 
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جرائم اعتداء عناصر اللقاء المشترك والمعتصمين على المنشآت العامة: التقرير   

 مالحظات نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

1 

 (وفيدي) 1

 فيديو( 1) 1

 فيديو( 2) 1

 فيديو( 3) 1

االعتداء على مباني حكومية 

ومنشآت عامة من قبل عناصر 

 . المشترك في مدينة عدن 

تدمير عدد من مباني السلطة  -

 .المحلية 

 . إتالف الوثائق الرسمية  -

إحراق عدد من السيارات  -

 . الحكومية 

 . قطع الطرق  -

 جرح عدد من عناصر األمن  -

 م21/2/2011

 عدن/ م

2 

 (فيديو) 10

 

 

 

 

إحراق عناصر المشترك ألقسام 

شرطة ومنشآت محلية في 

محافظة عدن بعد نهبها من قبل 

 . تلك العناصر 

إحراق واتالف جميع  -

 . محتويات المنشآت المحلية 

إتالف وإحراق جميع الوثائق  -

الرسمية والخاصة باألحوال 

 . المدنية 

فرار عدد من السجناء بعد  -

 . سجن إحراق ال

إحراق وتدمير السيارات  -

 . التابعة للمنشآت 

 م 13/3/2011

 محافظة عدن

3 

 (فيديو) 75

 

 (4)األلبوم 

 

عناصر من المشترك تهاجم عدد 

 من المرافق الحكومية 

 .مقر رئاسة الوزراء  -

 . اإل اعة  -

 . بنك الدم  -

 . إصابة عدد من المواطنين  -

إصابة رجال األمن المكلفين  -

 . إسساتبحماية تلك الم
 م12/5/2011

 أمانة العاصمة

4 

 

 (فيديو) 84

 

عناصر تابعة ألحزا  اللقاء 

المشترك تشعل النار في مكت  

مصلحة األحوال المدينة بـ 

 محافظة البيضاء / مديرية رداع 

 . تدمير المبنى بشكل كلي  -

 . نه  ممتلكات المبنى  -

إتالف جميع الوثائق في  -

 . المبنى 

 م29/5/2011

 اء البيض/ م 
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جرائم االعتداءات اإلرهابية  ضد أبناء القوات المسلحة واألمن: التقرير   

 مالحظات نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

1 

 

 (فيديو) 6

 

االعتداء على عناصر األمن وإصابة 

عدد منهم أثناء محاولة فض األمن 

لالشتباك بين المعتصمين من 

حي )وأهالي األحياء ( المشترك)

 (ةالجامع

إصابات مختلفة في رجال األمن 

 م12/3/2011 (مكافحة الشغ )

 صنعاء

 (فيديو) 15 2

إعتداء عناصر مسلحة تابعة لتنظيم 

القاعدة اإلرهابي  على نقطة أمنية في 

 محافظة مؤر 

إصابة عدد من عناصر النقطة األمنية 

 بإصابات مختلفة 

 م17/3/2011

 محافظة مؤر 

3 

 (فيديو) 53

 

مجموعة إرهابية على  االعتداء من

 نقطة تفتيش في محافظة مؤر 

أفراد من اللواء  7استشهاد  -

 . مشاه  107

 إصابة عدد من األفراد -

 م23/4/2011

 مؤر / محافظة 

4 

 

 (فيديو) 67

 

عصابة مسلحة تابعة ألحزا  

المشترك تهاجم عدد من أفراد األمن 

أثناء قيامهم بواجبهم في حفظ األمن 

 مكسر خور –في حي العريش 

أحمد عبد / استشهاد الجند   -

 الواسع األشول 

مبارك علي / إصابة الجند   -

 يحيى الوار 

 إصابة عدد من المواطنين  -

 م27/4/2011

 محافظة عدن

 (9)األلبوم  5

عصابات مسلحة إرهابية تتبع 

الزنداني والقاعدة تهاجم رجال األمن 

والمقرات األمنية في زنجبار بمحافظة 

 . أبين 

عدد من رجال األمن  استشهاد -

 . 

 . إصابة آخرين  -

خسائر مادية في اآلليات  -

 . والعتاد 

 محافظة أبين/ زنجبار 

 (فيديو) 103 6
عناصر تابعة للقاعدة تعتد  على 

 . نقطة تفتيش عسكرية 

 جنود من األمن المركز  6استشهاد 
 محافظة البيضاء / رداع 
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 واإلرها     جرائم التحريض الديني على القتل: التقرير 

 مالحظات نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

1 

 

 (فيديو) 12

 

أحد قيادات اإلصالح وبرلماني 

متطرف يحرص الشبا  من على 

منصة االعتصام على القتل بنفس 

أسلو  الجماعات اإلرهابية 

 والمتطرفة

تعبئة عدد من المراهقين بتلك التعبئة 

م13/3/2011 الخاطئة   

صنعاءساحة جامعة   

2 

 (فيديو) 19

 (7)األلبوم 

مشروع شهيد للزج باألطفال في 

مواجهات مع األمن عبر استخدامهم 

 كدروع بشرية 

( األكفان)طفل وإلباسهم ( 300)إعداد 

والفتات على جباههم وصدورهم كت  

مشروع )و ( الشهيد القادم)عليها 

 .  في تعبئة إرهابية متطرفة ( شهيد

م31/3/2011  

صنعاء/ صام ساحة االعت  

3 

 (فيديو)  22

22 (1) 

عبد المجيد الزنداني وهو / الشيخ 

أعضاء )يحرض عدد من أنصاره 

على ( التجمع اليمني لإلصالح

 . الفوضى والعنف 

التعبئة الخاطئة الحث على الفوضى 

م4/4/2011 ( .  الجهاد)والجنوح للعنف بإسم   

 محافظة عمران

 (فيديو) 23 4

لخليج العربي أحد رجال الدين في ا

يحرض اليمنيين على الفوضى 

 . والتخري  ، وتعطيل الحياة العامة 

 . التعبئة الخاطئة  -

التحريض على الفوضى  -

 . والعنف 

م4/4/2011  

5 

 

 (فيديو) 40

 

شهادة لـ أحد أعضاء مشروع 

ال   أنشؤته عناصر ( شهيد)

متشددة في التجمع اليمني لإلصالح 

ة داخل ساح( اإلخوان المسلمين)

 .  االعتصام 

التعبئة الخاطئة والتحريض على العنف 

م8/4/2011 . وما يترت  على  لك من أعمال   

ساحة  –أمانة العاصمة 

 االعتصام 

6 

 (فيديو) 54

 (فيديو) 55

األستا  حسن زيد أمين عام حز  

الحق والقياد  في أحزا  اللقاء 

المشترك يحرض الشبا  على 

 احتالل المنشآت العامة ومبنى

التحريض على الفوضى  -

 .والعنف والتخري  

 . تخري  المنشآت العامة  -

م22/4/2011  

ساحة  –أمانة العاصمة 

 االعتصام 
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وزارة الخارجية ووزارة النفط وعدد 

من المإسسات في تصريحات 

 . تلفزيونية 

7 

 (فيديو) 104

 (فيديو) 105

عناصر من أحزا  المشترك تحمل 

 .  (سلمية)في احتجاجات ( السالح)

 . الجنوح لـ العنف  -

سقوط جرحى وقتلى في  -

 . االحتجاجات 

أمانة العاصمة / م   

البيضاء/ م   
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 1( حاالت فردية وجماعية )جرائم وإنتهاكات أحزا  اللقاء المشترك لحقوق المخالفين لها في الرأ  : التقرير 

 مالحظات نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

(فيديو) 7 1  

/ االعتداء بالضر  على المهندس 

غانم علي من قبل مسلحين تابعون لـ 

 (حميد األحمر)

إصابات مباشرة في المهندس واثنين من 

 زمالئه 

 م12/3/2011

 العاصمة صنعاء

 شارع الستين

2 

 

(فيديو) 11  

 

محاولة اغتيال محافظ محافظة مؤر  

ناجي الزائد  وأخيه من قبل عناصر 

ء اقتحام تلك العناصر المشترك أثنا

 للمجمع الحكومي بمؤر  

إصابة المحافظ بعدة طعنات  -

 . مباشرة في رقبته وصدره 

 . إصابة أخيه بطعنات متفرقة  -

مقتل ثالثة من حراسة المحافظة  -

 . 

 م3/2011/  14

 مؤر / م 

(فيديو) 13 3  

( طفلة)اختطاف عناصر المشترك لـ 

أحد مناصر  الحز  الحاكم و 

 .دستورية الشرعية ال

 . إخافة الطفلة  -

التسب  في حالة من الخوف  -

 . الهلع بين أهلها 

إحداث حالة من الخوف في  -

 . صفوف األطفال 

 م17/3/2011

 صنعاء -ساحة االعتصام 

(فيديو) 14 4  

اإلعتداء على أحد المواطنين أثناء 

مروره بسيارته من قبل عناصر 

/ مسلحة تتبع القياد  في المشترك 

 مرحميد األح

إصابة المواطن ال رحلي  -

 . بإصابات خطيرة 

( تقية العرمي)إصابة المواطنة  -

 . بجروح خطيرة 

 م17/3/2011

 أمانة العاصمة

(فيديو) 21 5  

محمد قاسم / االعتداء على المحامي 

( الجامعة)األصبحي  أحد أهالي حي 

التابعة لـ ( اللجنة األمنية)من قبل 

تنظيم اإلصالح لكونه مخالف في 

 رأ ال

محمد قاسم / إصابة المواطن المحامي 

 م3/4/2011 األصبحي 

 أمانة العاصمة
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 2حاالت فردية وجماعية  )جرائم وإنتهاكات أحزا  اللقاء المشترك لحقوق المخالفين لها في الرأ  : التقرير 

 مالحظات نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف م

(فيديو) 50 6  

حزام أحمد  /االعتداء على منزل الشيخ 

الدعبشي وإحراق سيارته على يد عناصر 

 . من أحزا  اللقاء المشترك 

اتالف السيارة بشكل  -

 . كامل 

إثارة الرع  والهلع  -

 بؤسرة الشيخ

م 16/4/2011  

 أمانة العاصمة 

7 

(فيديو) 69  

(17)األلبوم   

عناصر أحزا  اللقاء المشترك تعتد  

بالضر  على عجوز مسن لمناصرته 

 لدستوريةللشرعية ا

إصابة المسن بإصابات وكسور 

 في أنحاء متفرقة من جسمه 

م 1/5/2011  

 أمانة العاصمة 

8 

(فيديو) 71  

(فيديو) 72  

72 (1)  

(73)الفيديو   

(8)األلبوم   

عناصر أحزا  اللقاء المشترك تقطع لسان 

أحد الشعراء أللقاءه قصيدة تشيد بالرئيس 

 صالا وتإيد الشرعية الدستورية 

وليد / ن الشاعر قطع لسا

 الرميشي 

م6/5/2011  

 أمانة العاصمة

9 

(فيديو) 91  

(فيديو) 92  

(فيديو) 93  

(18)األلبوم   

بدار  –االعتداء اآلثم على مسجد النهدين 

الرئاسة ، ومحاولة اعتيال رئيس الجمهورية 

 وكبار قيادات الدولة

شخصا كانوا يإدون  13:مقتل 

 الصالة داخل المسجد

 : إصابة 

 الجمهورية رئيس  -

 رئيس مجلس النوا  -

رئيس الوزراء واثنين  -

 من نوابه 

 رئيس مجلس الشورا  -

عدد من كبار قيادات  -

 الدولة والحز  الحاكم 

 عدد من أحفاد الرئيس  -

م 5/6/2011  

 أمانة العاصمة
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عدد كبير من حراسة  -

 الرئيس العسكريين

(فيديو) 94 10  

اعتداء عناصر مسلحة من أحزا  المشترك 

النار بشكل عشوائي على مخيم تابع بإطالق 

 .للشرعية الدستورية 

/ استشهاد المواطن  -

 حسن خصان

 إصابة عدد آخر  -

م8/6/2011  

 أمانة العاصمة
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 1جرائم وانتهاكات تمرد أوالد األحمر في الحصبة : التقرير 

 م
 نوع وحجم األضرار الحدث رقم الملف

1 

 (فيديو) 77

 (فيديو) 78

 (فيديو) 79

 (فيديو) 80

 (فيديو) 81

 (فيديو) 82

 (فيديو) 83

 

 (12)األلبوم 

عصابات مسلحة تابعة ألوالد األحمر تهاجم عدد من المباني 

 ( حي الحصبة)الحكومية باألسلحة الخفيفة والمتوسطة في 

 . وزارة الداخلية  -

 . وزارة السياحة  -

 . وزارة الصناعة والتجارة  -

 . وزارة اإلدارة المحلية  -

 . وكالة األنباء اليمنية سبؤ  -

 . الهيئة العامة لكهرباء الريف  -

 . المإسسة العامة للمياه والصرف الصحي  -

 . قتل عدد من أفراد األمن  -

 المدنيين( حي الحصبة)قتل عدد من سكان  -

 . إصابة العشرات من أهالي حي الحصبة  -

تدمير عدد من المباني الحكومية ونه  واتالف  -

 . محتوياتها 

 . دمير عدد من منازل المواطنين ت -

2 

 (فيديو) 85

 

الهيئة العامة لكهرباء ومياه )عصابات أوالد األحمر تهاجم 

 . وتتلف وتنه  جميع محتوياتها ( الريف

 . تدمير المبنى بشكل كامل  -

 . خسائر مادية بمئات الماليين من الدوالرات  -

3 

 (فيديو) 87

 (فيديو) 88

 (فيديو) 89

 (14)األلبوم 

 (15)األلبوم 

يرفعون دعوا قضائية ضد أوالد األحمر ( حي الحصبة)أهالي 

 . ، للجرائم التي أرتكبتها عصاباتهم في الحي 

 . تدمير عدد من المنازل ونه  محتوياتها  -

 . نه  الممتلكات العامة  -

 . مقتل وإصابة عدد من المواطنين  -
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 2انتهاكات أوالد األحمر : التقرير 

 مالحظات نوع وحجم األضرار حدثال رقم الملف م

4 

 

 (فيديو) 90

 

شركة )عصابات األحمر تحرق مبنى 

 . في حي الحصبة ( الطيران اليمنية

 . تدمير المبنى بشكل كامل  -

 م2/6/2011 . إتالف جميع محتويات المبنى  -

 أمانة العاصمة

5 

 (فيديو) 94

 (فيديو) 95

 (فيديو) 96

 (فيديو) 97

 (13)األلبوم 

 (16)األلبوم 

تسجيالت تبين حجم األضرار المادية التي 

لحقت بالمإسسات الحكومية والممتلكات 

العامة والخاصة على يد مليشيات مسلحة 

 . تابعة ألوالد األحمر 

 . وزارة اإلدارة المحلية  -

 (سبؤ)وكالة األنباء اليمنية  -

 . المإسسة العامة للمياه والمجار   -

 . شركة الخطوط الجوية  -
 م8/6/2011

 –مانة العاصمة أ

 حي الحصبة

6 

 (فيديو) 101

 (فيديو) 102

هاشم األحمر يعطي توجيهات لعناصره 

المسلحة باستهداف منزل رئيس 

 . الجمهورية ومدرسة الفاروق 

 . مقتل وإصابات مواطنين  -

 . أضرار في الممتلكات العامة  -

 م25/5/2011

 أمانة العاصمة

 حي الحصبة

 


