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حتجاجات السلوية حتث غطاء اال
التي مل يتن التحقيك فيها حىت اآلى يف اليوي العٌف السياسي جرائن 

  

 

 

هلخص 
م، جٟجغ ؤػمت 2011قِضث الؿاخت الُمىُت زال٫ ألاقِغ اإلاىهغمت مً بضاًت قِغ ٞبراًغ ٖام 

ْؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  ؾُاؾُت َاخىت بحن خؼب اإلااجمغ الكٗبي الخا٦م ْخلٟاثّ 

ٓاع بحن   ألاخؼاب  َظٍْقغ٧ائها ، ْزلُٟت َظٍ ألاػمت جغظ٘ بلى اوؿضاص ألا٤ٞ الؿُاسخي للخ

ْالخ٣لُضي اإلاخُٝغ ٖلى الخُاع اإلاضوي في جل٪ -ألؾباب ٦شحرة  ْجإزحر الخُاع الضًجي  ٓاَا ؾُُغة  ؤ٢

. (ْبالظاث صازل خؼب ؤلانالح الضًجي)ألاخؼاب 

ت اإلآؾٗت ٖلى الُمً بٗض ؤن باصعث ٝ ابي مىظ بدملخھا الٗؿ٨ٍغ مؿلخي جىُٓم ال٣اٖضة ؤلاَع

ٓ )ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت في الُمً ، اجسظث  في ٖضة مىا٤َ ًمىُت  م2011بضاًت ٖام  َْ

ٓصَا خؼب ؤلانالح الضًجي ٣ٍْ ٓمُت ًمىُت ٌؿُُغ ٖلحها  ٢ْ ت  َْؿاٍع – (جدال٠ مً ؤخؼاب صًيُت 

ْالتي زغظذ في بظغاءاث ٞاث٣ت للٗاصة -اجسظث صازل ؾاخاث الاخخجاظاث الؿلمُت للكباب 

ْجل٪ ؤلاظغاءاث 2011بٌٗ اإلاداٞٓاث الُمىُت مىظ بضاًت ٞبراًغ  ٖلحها  ؾُُغةجغمي بلى ا٫م ،

ْال٣ٗاب ْفي بٌٗ ألاخُان بػالت  ٓمْجهُٟت ْالخھضًض  ْاإلاسالٟحن الؿُاؾُحن الضازلُحن  الخه  

ْهھم م٘ لِا في الغؤي  كدبّ في حٗا ٌُ ْمً  ْ خؼبها الخا٦م ،  ٓمت ؤ ْالخ٨ ٕٓ الىٓام  ٢ْ ،مما ؤصٔ بلى  

ْاهتها٧اث ٞاضخت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ،ؤبكِٗا ظغاثم ال٣خل ْؤلاباصة  ظغاثم ظىاثُت ظؿُمت 

ا مً الجغاثم ،٦ما هخج ًٖ طل٪   ْٚحَر ْنهب  ْج٣ُ٘  ْبناباث  الجماُٖت ْظغاثم يض ؤلاوؿاهُت 

ٓم ٖلى  ْٞٓضخى ممىهجت ج٣ ْالُاثُٟت ؤؾاؽ ٢ُام جمغصاث مؿلخت  بزاعة الىٗغاث الضًيُت 

ْال٣بلُت بحن الُمىُحن ،  ْاإلامخل٩اث الٗامت ٦ما ؤصث بلى ْاإلاىا٣َُت  بلخا١ ألايغاع باإلاهالر 

ْج٨ضًغ الؿلم الاظخماعي ْألامً الٗام جي ، ْباال٢خهاص الَٓ  هتها٧اث الاجل٪ ْاؾخمغث .. ْالخانت 

ٓاظِتها للمخمغصًً ال٣بلُحن الخملت ٞترة َُلت  ْٖىض م ٓمُت يض مؿلخي ال٣اٖضة  الُمىُت الخ٨

الص ألاخمغ ٢ْض ٢لذؤ ٠٢ٓ ؤٖما٫ ال٣خا٫ ألاؾاؾُت  جل٪ الاهتها٧اث،  ٠٢ٓ، مىظ ج م٘ ،ل٨ىھا لم جخ

الص ألاخمغ  ٓاظِت مؿلخي ال٣اٖضةْؤزىاء جمغص ؤ ٓ م  1350 ، الظي ؤؾٟغ ًٖ م٣خل هد
ً
ْم٣اجال  

ً
مضهُا

ْؤلخ٤ ؤلاناباث بىدٓمي  ،
ً
ً، 5000هُا ػب ؤلانالح جابٗت لرمؿلخت  مُلِكُاث٢امذ خُض  آزٍغ

ْ عظا٫  بال مدا٦مت ظماعي ٖملُاث بٖضام  ، بةظغاءَظا الخؼبمؿلخٓن ُم٣ٗىٓن ًدبٗٓن ٢باثل ؤ

 52بد٤ 
ً
ٓوي   خها َْم مٗخ٣لٓن لضيها في سجً زام ٚحر ٢اه ْھم باألؾاؽ اإلاخھمٓن    ،

ٓم ؾُاؾُحن بةَال١  ٦ما ٢ام عظا٫ مؿلخٓن . الىٓام الخا٦م بالخٗاْن م٘  ٍّٓ زه ْحك بًغب 

ضي الخهم الؿُاسخي ألاؾاسخي ٫ ْمٍا ٓ حخؼب ؤلانالحالىاع ٖلُھم، باألزو ؤًٖاء  ْھ ػب ،

. اإلااجمغ الكٗبي الخا٦م

ٓمت الُمىُت مىظ سخب الُمً ٢ْض اؾخمغ الٗى٠ الضازلي في  ٓاجھاالخ٨ .  مً مى٣ُت الخهبت ل٣

ٕٓ الُم٢ًْض ؤٞاصث مىٓماث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في  ٢ٓ ٓ ٖملُت ٢خل ؤزٔغ في الٟترة ما بحن 14 ب ماً
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ْصْن ٞخذ في الٛالب صْن ٣ٖابجل٪ مغث ؤٖما٫ الٗى٠ ْْبلى آلان، م 2011 ْختى ؤٚؿُـ  

ٓص بالخد٤ُ٣ في ٖملُاث الا. جد٤ُ٣ ٢ًاجي قٟاٝ ْٖ ْٚحرھا، ٞةن هتها٧اث ْعٚم  ٓهُت  ٚحر ال٣اه

ٓهت لخ١ٓ٣ ، ٖلى خض ٖلم مُلِكُاث خؼب ؤلانالح في ؾاخاث الاخخجاظاثؾلُاث  عابُت اإلاٗ

ْاخضة ختى بالخد٤ُ٣ لم ج٣م ، ؤلاوؿان ٓمالهتها٧اث في خالت  ٖىانغ  مً ٢بل ث اعج٨بةمٖؼ

ْ ظىاخھا اإلاؿلرامُلِكُاجّ .  ألامىُت ؤ

ن ؤزىاء مهُحن الظًً ؤٖضمھم يمْؤٚلب الي  ألاػمت الؿُاؾُت الُمىُت ال٣اثمتهُٓن آزْغ
ً
ٓا عظاال  ٧اه

ْبضْن ٖغيِم ٖلى ؤي ؾلُت ٢ًاثُتبالخٗاْن م٘  جم اجھامھم ْالىٓام  .  الخؼب الخا٦م 

ٓمت  ألامىُت الٗى٠ يض ؤًٖاء مً مُلِكُاث ؤلانالح٦ما اؾخسضمذ  ْالخ٨ ، الخؼب الخا٦م 

ٓا ٌٗملٓن في ألاظھؼة ألامىُتمزانت ْ .   الُمًفيخؼب اإلااجمغ الخا٦م صًغھا يالتي  مً ٧اه

 
ً
خبـ ٚحر ْا٫ْؤلازٟاء ال٣ؿغي الازخُاٝ الخ٣ُ٘ ْؤٖما٫ اؾخمغاع ْمما ًشحر ال٣ل٤ ؤًًا

ٓوي للمضهُحن  اثً"ال٣اه  ٫. "٦َغ
ً
ٓهت ُٞب٣ا مؿلخٓن جابٗحن لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ٞةن عابُت اإلاٗ

 بلى إلاُلِكُاث خؼب ؤلانالح 
ً
ْا بضهُا  ي200ؤؾاء

ً
 بحن م عظال

ً
ْؤٚؿُـ هُا ، م2011قِغي ٞبراًغ 

ھم مما ؤصٔ ل٨ؿغ ؤعظلھم ٓهتْْز٣ذ . ْؤطٖع خضاء ٖلى خالت  ًً زالرعابُت اإلاٗ مً خاالث الٖا

ضي  ْبٗض الخؼب الخا٦م مٍا . بضء الاخخجاظاثؤزىاء 

ْبٗض ؤٖما٫ م ألامىُت ٖلى يخؼب ؤلانالح مُلِكُاثْالھجماث التي قيخھا  ً ؤزىاء  هُحن آزٍغ

ٓمُت ال٣خا٫  ٗضٝ، ال٣اٖضة يضاإلآؾٗت الخ٨
ُ
ٓباث جٟشخي الٗى٠ الضازلي مىظ اؾدُالء  ح ٓؤ ه ؤؾ

لِؿذ َظٍ الٗى٠  ل٨ً ؤنىاٝ. ؾاخاث الاخخجاظاث الؿلمُتٖلى مُلِكُاث خؼب ؤلانالح 

ٓهت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٣ٞض ؾب٤ ٫. بالجضًضة ٓز٤ُ عابُت اإلاٗ خھا اهتها٧اث ْج بؾاءاث مكابھت ا٢تٞر

خ٣االث الخٗؿُٟت مُلِكُاث خؼب ؤلانالح ْخلٟاثّ اثً"، ْقملذ الٖا ْؤلازٟاء "هٓام الَغ

ْبَال١ الغنامال٣ؿغي  ٓبت بالًغب اإلابرح    ْالخٗظًباإلاضهُحن ٖلى  اإلاصخ
ً
الظي ؤٞطخى ؤخُاها

. بلى اإلآث

 

ٓمت الُمىُتوي؛ ٞةن ؾلُاث ماليالهغإ ْٖلى الجاهب آلازغ مً  ػاصث ْالخؼب الخا٦م  الخ٨

ْعھا مً ؤلاظغاءاث ال٣مُٗت ضي  بض ْمٍا ْؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ بد٤ ؤًٖاء  خؼب ؤلانالح 

ْ مآً 28ٞالٟترة بحن . اإلاٗاعيت مىٓماث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان   ، سجلذ ُٞھام2011ؤٚؿُـ  28 

ٔ  ق٪31هُت مالي ضي ْ ْمٍا ٓا للخٗظًب ٖلى ًض خؼب ؤلانالح مً ؤًٖاء  ٓا بهھم حٗغي  ٢ال

ٓاث ألامً ْالخؼب الخا٦مالخابٗت ٫ ٖىانغ ٢ ٓمت  ْاخضة لشخو . لخ٨ ْٞاة  ٓا خالت  ٦ما سجل

خ٣ا٫ الخٗؿٟي لصخُٟحن ازىحن مً مدُت ، ْالٖا ٓهُت ؾُِل الًٟاثُت ا٫ "عھً اخخجاٍػ جلٍٟؼ

ْالتي زانتا٫ ضة   ٗض مٍا
ُ
. لخؼب ؤلانالح ح

ْالجغاثم ْفي ٧ل  ما٫  ٓا٫ ٞان َظٍ ألٖا ٓع الُمجي اث٥اهخھٖخبر اثَظٍ ألاخ الىاٞظ الظي  للضؾخ

ًٍٓ الجمُٗاث، ْخ١ٓ٣  ْج٨ ت الخٗبحر  ْاة ؤمام ال٣اهٓن، ْخٍغ  ٨ًٟل الخ٤ في اإلاٗاملت باإلاؿا

دٓغ الخٗظًب. بظغاءاث الخ٣اضخي الؿلُمت ألاؾاؾُت ْاٖضاص سجٓن ٍُْ ٓاَىحن  اث اإلا  ْحجؼ خٍغ

ْٚحر طل٪ مً ؤْظّ اإلاٗاملت الؿِئتزانت  مً اله٥ٓ٨ . 
ٌ
 ظملت

ً
ْجدٓغ ھظٍ ؤلاؾاءاث ؤًًا
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ْاجٟا٢ُت مىاھًت الخٗظًب  ْالؿُاؾُت، ْلُت، مىھا الٗھض الضْلي الخام بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت  الض

ْ اإلاھُىت ْ الالبوؿاهُت ؤ ٓبت ال٣اؾُت ؤ ْ ال٣ٗ ب اإلاٗاملت ؤ لحن في ا٫ْ، . ْٚحٍر مً يْغ ٓمتاإلاؿْا  خ٨

ٓاعصة فيمالي خؼب ؾُاسخي، خؼب ؤلانالح ْبهٟت . الاجٟا٢ُاث هُت ج٨غع حٗھضھم باخترام اإلاٗاًحر ال

 ؤن ٣ٞض ؤٖلً
ً
ْٖلىا ْلُتي ؽٌفي ٖضة مىاؾباث   .لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان خترم اإلاٗاًحر الض

 

 

 

 

 

 

اليوي العٌف غري ادلشروع حبك اخلصىم السياسيني يف 
ت اإلآؾٗت الُمً اثٖمليجٓؾ٘ ؤزىاء  مداٞٓت ؤبحن في يض مؿلخي جىُٓم ال٣اٖضة  الٗؿ٨ٍغ

ْنهم ٓ ْمى٣ُت ؤعخب  ْالتي ؤؾٟغث ًٖ م٣خل هد  بحن مضويم ي1350، 
ً
ْؤلخ٣ذ  هُا ْم٣اجل، 

،ً ٓاظِاث ؤلاناباث بسمؿت آالٝ آزٍغ اجسظث ْبؿبب الٟغاٙ ألامجي ال٨بحر الظي زلٟخّ َظٍ اإلا

ٓاث ٞاث٣ت للمإلٝٓ مُلِكُاث خؼب ؤلانالح ْخلٟاثّ ْبالظاث صازل ؾاخاث الاخخجاظاث  زُ

،خُض - م2011التي زغظذ في بٌٗ اإلاداٞٓاث الُمىُت مىظ بضاًت ٞبراًغ -الؿلمُت للكباب 

ْال٣ٗاب ٖلى جل٪ الؿاخاث زاللھا بلى الؿُُغة   مًٔ خؼب ؤلانالحؾ٘ ٓنها ْالخھضًض  إلاً ًسالٟ

كدبّالغؤي  ٌُ ٦ْظل٪ ؤ خام  ٓم الؿُاؾُحن الضازلُحن  ْهھم  ْفي بٌٗ ألاخُان بػالت الخه في حٗا

ْالخؼب الخا٦مم٘  ٓمت  ٓ ما عؤًىاٍْھظ. الخ٨ ٖىانغ مً ْحكجها الھجماث التي قيخھا في  ا َ

ْمً الجىاح مُلِكُاث خؼب ؤلانالح ْخلٟاثّ ْال٣بلي     ًمىُحن يضػباإلاؿلر بالرالٗؿ٨غي 

ً الص ألاخمغمىظ وكٓب ٝ،  في ٖضة مىا٤َ ًمىُتآزٍغ ْهت ألازحرةجمغص ؤ ؛ م2011 مً مآً في آلا

ٓؤ ْ ٖلى ؾاخاث  خؼب ؤلانالح ْخلٟاثّجٟشخي للٗى٠ الضازلي مىظ اؾدُالء مٓظت ھي ؤؾ

ٓماث ما٦ضة ٞان ْالاخخجاظاث الؿلمُت للكباب ،  في صازل يخؼب ؤلانالح الُم٫ًخؿب مٗل

 للؿُُغة ٖلحها طعاٖان ؤؾاؾُانؾاخاث الاخخجاظاث الؿلمُت ْفي بَاٍع الخىُٓمي الضازلي ،

- :َْما

ْججِحز ؤما٦ً اإلاسُما-1  ٓم بمِام جىُٓم  ْهي مُلِكُاث ج٣ ْالكباب ثاللجان الخىُٓمُت الٗلُا   

 ً ْالخسٍؼ ْاإلاكغب  ٓٞحر زضماث اإلاإ٧ل  ْج ٓاظضًً ٞحها  ْمً زم الخد٨م " ال٣اث"اإلاخ للمٗخهمحن،

ٓم بمِام  ْالخد٨م في ٞٗالُاتهم ،٦ما ج٣ ْجٓظحهِم  ٓاث ألامً الضازليبهم  ٢ْ ت  ْھي ممازلت  الكَغ

ٓمت الُمىُتلجھاػ ألامً الظي جضًٍغ   .الخ٨

ٕالجىاح اإلاؿلر-2  ٍْخ٨ٓن مً زالزت ْٞغ ت ؛  لخؼب ؤلانالح  ٓاث ٖؿ٨ٍغ َْكمل ٢ الٟٕغ ألا٫ْ 

ٓاء ٖلي مدؿً ألاخمغ ْميك٣ت ًٖ الجِل ب٣ُاصة الل ٓ مُلِكُاث ،مؿلخت  َْ ْالٟٕغ الشاوي 

َْكمل مُلِكُاث مً قباب  ْالٟٕغ الشالض  مِا الكُش ناص١ ألاخمغ ، ْالتي ًتٖز ال٣باثل اإلاؿلخت 

ٓلُحن  َْم مً ألان ا للجِاص في ظامٗت  "اإلاجاَضًً"الخؼب ال٣ٗاثضًحن  ْالظًً ًخم حٗبئتهم ٨ٍٞغ

َْاالء ٌؿمٓن  ْاإلاضاعؽ الضازلُت لِظا الخؼب ، ٓصَم الكُش "الكباب اإلاجاَضًً"ؤلاًمان  ٣ٍْ

َْظا  اب الضْلي ، ْاإلاُلٓب ٖلى ٢اثمت ؤلاَع ٖبض اإلاجُض الؼهضاوي  ال٣ُاصي ال٨بحر في خؼب ؤلانالح 
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ْص٫ْ  يض ظِاصؤٖما٫ ا٫جٓلي الخاعجي، ال ؾُما الضازلي ًْخٗامل باألؾاؽ م٘ ألامً الٟٕغ  ٩ا  ؤمٍغ

ْ ٖىض الخاظت بلُّ . الٛغب  ْالظي ًخماهى في ؤ ابي  الُمً إلاؿاهضة ؤوكُت جىُٓم ال٣اٖضة ؤلاَع

٧ٓا"مِٗم جماما  ٓا مازغا في اهًمامِم لل٣خا٫ بلى ظاهب مؿلخي جىُٓم "٨ٞغا ْؾل ٦ما اٞخطخ

ٓمت الُمىُت ْؾ٣ٍٓ ٖضص مجهم  ٓاث الخ٨ ْؤعخب مازغا يض ٢ ْمإعب  ال٣اٖضة في مداٞٓت ؤبحن 

. ٢خلى ْظغحى 
 

 (وانذصار واإلغالقنهكهرتاء وانُفط جرائى  انتمطغ )تطثيك انؼمىتاخ انجًاػيح ػهى أتُاء انشؼة انيًُي -

 

 الؿاخت ثْختى آلان قِضم 2011الُمىُت في ٞبراًغ مىظ بضاًت ألاػمت الؿُاؾُت الجضًغ ط٦ٍغ اهّ ْ

ٓباث ظماُٖت مخ٘ ٚال١ ؤلاج٣ُ٘ ْاؾخمغاع ؤٖما٫ ا٫ ٖلى ٧ل ؤبىاء الُمً جخمشل فيصة مجُب٤ُ ٣ٖ

ٓص مً ْجٟجحر مدُاث ه٣ل ال٨ِغباء للُغ١ الٗامت  ٢ٓ ْال ْالٛاػ  ْمى٘ ْن٫ٓ ها٢الث الىِٟ 

ْطل٪ مً ٢بل ٖىانغ بظغامُت ٧ل الٓن٫ٓ بلى  ٓاَىحن الُمىُحن  ْنهم مإعب |مً مْاٚلبها اإلا

ما٫  ٓز٤ُ جبحن للغابُت ؤن مٗٓم َظٍ ألٖا ْالخ ْالخدلُل  ْاإلاخابٗت  ْبٗض الغنض  ،خُض اجطر 

ٓلت  م ٖىانغ مؿلخت ٢بلُت مجِ ٓم بها في الٛالب ألٖا جدب٘ في الٛالب لخؼب ؤلانالح ؤلاظغامُت ٣ً

٢ْض جإ٦ض َظا الاؾخيخاط ْؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥  ٓمُت ٖض جٓظُّ باإلاٗاعى، عؾمُت  اتهاماث خ٨

ْػاعة الضازلُت الُمىُت ٖلىُت  ش الجمٗت لِظٍ ألاخؼاب مً  ٓهُٓ-24بخاٍع ْبٗض م ،2011-ً خُض اهّ 

لي ؤٖلىذ  ًٖ َظٍ الجغاثم ةجباص٫ الاتهاماث اإلاخباصلت بحن ؤَغاٝ ألاػمت الؿُاؾُت ًٖ اإلاؿْا

ش الجمٗت  ٓهُٓ-24ْػاعة الضازلُت الُمىُت بخاٍع  خها ٢الذ بان  43ؤؾماء ًٖ م 2011-ً

 (جدال٠ مً ؤخؼاب اإلاٗاعيت في الُمً)الل٣اء اإلاكتر٥ جابٗت لخ٨خل ؤخؼاب مً ٖىانغ ظمُِٗم 

 ْاٖخبرتهم 
ً
ٓبحن ؤمىُا ٓنهم ٫مُل ٦ْظا َم ٦ ٓمٓن بخٟجحر ؤهابِب الىِٟ في مداٞٓت مإعب  الظًً ٣ً

ْب٣ُت اإلاكخ٣اث الىُُٟت  ْاإلادؿببحن الغثِؿُحن في ؤػمت البتر٫ْ  خضاء ٖلى ؤبغاط ال٨ِغباء  الٖا

ْبالظاث خؼب ؤلانالح الضًجي ٌْمؿخمغ بخٓجيبك٩ل ممىهج  ُْٞما ًلي . مً ٢ُاصة ؤخؼابهم 

ٓاوي ،:- ؤؾمائهم خؿً نالر مدمض الال١ٓ ؾٗضاء خمض نالر مدمض - ٖلي ظابغ خؿً الكب

ْٖلي  ْٖلي هانغ ٖلى ٖٓقان، ْ ٖلى نالر ؾُٗض َُان، الال١ٓ ؾٗضاء،ْخمض هانغ نالر َُان،

ْٖبضهللا نالر  يان، ْٖلي هانغ خؿحن ْع ْ مدمض مدؿً ٖلى يمُضان، مدؿً ٖلى يمُضان،

ض خؿً بً  ْ ٍػ ْ مدمض خؿً نالر الٗجي ٧لٟٓث، ان، ْ هاجي ٖبضهللا خمض قَغ هانغ َظا٫،

ْٖبضهللا خمض مدمض  ْهاجي نالر مبسٓث ٦ٗالن، ب، ْ ؤمحن هاجي خؿً ٍٚغ ب، ٖلي الخاثغة ٍٚغ

ْٖلي  ْمدمض نالر مدمض الال١ٓ ؾٗضاء، ْٖبضهللا نالر مدمض الال١ٓ ؾٗضاء، الال١ٓ ؾٗضاء،

ْ نالر خؿً مدمض الال١ٓ  نالر مدمض الال١ٓ ؾٗضاء، ٖلي خؿً مدمض بً ٖبُض،

ْ عبُ٘ خمض عبُ٘ َضًب،ْنالر  ف، ْمدمض ٖلي مدمض العجْغ ف ، ؾٗضاء،ْخمض بً ٖلي العجْغ

ْ نالر ٖبضهللا اخمض  مدمض خؿً الٗجي ٧لٟٓث،ْخمض مدمض خؿً الٗجي ٧لٟٓث،

ْ نالر هاصع مبسٓث  ْ خؿحن ؾُٗض بً نالر ٖبُض ا٫ مكٗل، ب، ْاخمض هاجي خؿً ٍٚغ ب، ٍٚغ

ْ نالر هاجي ؾُٗض  ْماو٘ هاجي ؾُٗض م٣كض، ْهاجي ٖلي َؼإ مبسٓث ٦ٗالن، ٦ٗالن،

ْ مدمض  ْ اخمض ٖلي عبُ٘ هللا الخُاب، ْ ؾالم نالر بضاع ع٢ُب، ِْٞض هاجي ؾُٗض م٣كض، م٣كض،
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ْ ٖبضهللا خمض ؾالم  ْػبً هللا خمض ؾالم الًمً، ْ ًخي ٖلى نالر بدُبذ ، نالر ب٣الن،

ْ مدمض خؿً مدمض الال١ٓ  ْهاجي خؿحن خؿً اإلا٨مضة، ْ ؾالم خمض ؾالم الًمً، الًمً،

ْلخ٠ : نُل ؤ٦ثر ًم٨ى٪ الٓن٫ٓ بلى الهٟدت ألانلُت ٖبر الغابِاؾٗضاء،

http://www.almotamar.net/news/91712.htm  

ْػاعة ٣ٞض ْبالخالي  ْؤخؼاب اإلاكتر٥ الضازلُت الُمىُت بك٩ل عؾمي خملذ  خؼب ؤلانالح 

ب لخٍُٓ ال٨ِغباء بك٩ل اإلاٗاعيت  ْجسٍغ خضاءاث مً جٟجحر  لُت ماًيخج ًٖ جل٪ الٖا مؿْا

ٓاَىحن الُمىُحن باٖخباع  ٓص بلى ٧ل اإلا ٢ٓ ْال ْالٛاػ  ْمى٘ لٓن٫ٓ ها٢الث الىِٟ  ْمؿخمغ  ممىهج 

ٓ هٟـ الاتهام  َْ ٓباث الجماُٖت يض ٧ل ؤبىاء الكٗب الُمجي بالجمُحز، طل٪ مً ظغاثم ال٣ٗ

ٓهُت  ٓع َاصي في م٣ابلت جلٍٟؼ ٤ ٖبضعبّ مىه ٓعٍت الٍٟغ الظي ؤ٦ضٍ  زاهُت هاثب عثِـ الجمِ

ٓا٤ٞ " ان.ان.سخي "ؤظغتها مّٗ ٢ىاة  ٓم الخمِـ اإلا ْبصخّ ً ٨ُت  ْؤٖاصث بثها 2011|6|30ألامٍغ م 

ٓاث الغؾمُت الُمىُت  . ال٣ى

ٓباث خ٣ُ٣ت قاٝ ثال٥مداًض بدؿب جدلُل مى٣ُي ْؾُاسخي  ْ ْعاء جُب٤ُ ال٣ٗ مً ٠٣ً 

ٓ اإلاؿخُٟض مً ٖىض البدض ًٖ  آزغبمٗجى ْ الُمً ،ؤبىاءالجماُٖت ٖلى  َظٍ خه٫ٓ مً َ

ْبالخالي ؤنالجغاثم؟ ٞان ؤلاظابت ؾخ٨ٓن خخما  ٓ خؼب ؤلانالح اإلاٗاعى   اإلاؿخُٟض ألا٫ْ مجها َ

ٓاثض ؾُاؾُت  ْٞ ألَضاٝ  ٓباث الجماُٖت  ْعاء جُب٤ُ ال٣ٗ  ٓٝ٢ٓ لُت ال ٓ الظي ًخدمل مؿْا ِٞ

ٖت مً اظل الٓن٫ٓ للؿلُت باؾدشاعة   الكٗب يض الؿلُت ال٣اثمتٖى٠ ٚحر مكْغ

ٌ مُلِكُاجّ ٖلى قً هجماث مٓظِت مً ،بط لٗل إلؾ٣اَِا ٓاثض خؼب ؤلانالح مً جدٍغ ؤَم ٞ

ْالىِٟ "بلى ألاَضاٝ اإلاضهُت  : جخمشل باآلحي "ْاإلاُا٢ٍُ٘ ال٨ِغباء 

جاصي الهجماث التي حؿتهضٝ جٟجحر زٍُٓ ؤهابِب الىِٟ، ْقب٩اث . ٖغ٢لت بٖاصة البىاء-1

ْجٓظّ عؾالت بلى الكٗب  ْالخٗمحر في الُمً،  ْمدُاث اإلاُاٍ، بلى ٖغ٢لت خغ٦ت الخىمُت  ال٨ِغباء 

ْمً زم ًدهل عص ٞٗل  ٓٞاء باخخُاظاث الكٗب  مٟاصَا ؤن الؿلُاث الُمىُت ال حؿخُُ٘ ال

ٖى٠ُ مً ٢بل الكٗب إلؾ٣اٍ  الؿلُت ال٣اثمت ٦خإًُض إلاُالب ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٗاعيت 

ٕ . التي عجؼث ًٖ جد٣ُ٣ِا ٖبر ْؾاثل الىًا٫ الؿلمي اإلاكْغ

٣ٞض جضٞ٘ الهجماث اإلآظِت بلى اإلاضهُحن ْألاَضاٝ . اؾدشاعة عص ٞٗل ٖى٠ُ مً ٢بل الكٗب- 2

ْ جضمحر  ٓاث الُمىُت بلى ال٣ُام بغص ٞٗل ٖؿ٨غي ٖى٠ُ ٢ض ًاصي بلى م٣خل اإلاضهُحن ؤ اإلاضهُت ال٣

ْبحن الؿ٩ان، مما ٌؿاٖض  ٨َْظا ٣ٞض جاصي َظٍ الهجماث بلى ص١ بؾٟحن بُجها  البيُت الخدخُت 

ْاؾخٗضاص الىاؽ لالهسغاٍ في  ظماٖاث اإلاخمغصًً ْألاخؼاب التي جخبىاَم ٖلى ٦ؿب الخٗا٠َ 

 .نٟٝٓ اإلاخمغصًً ألظل بؾ٣اٍ الؿلُت

اإلاكتر٥ الظي ؤلخ٣خّ ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت الؿلبي عنضث الغابُت مضٔ الخإزحر ٦ما 

ْبخمخِٗم بد١ٓ٣ ؤلاوؿان ٓاظِاث اإلاؿلخت بؿ٩ان الُمً  ْاإلا ٞٗىضما بضؤث ألاػمت . ْالاخخجاظاث 

ت ٢ض جإزغث بالٟٗل جإزًغا  ْؤؾباب الِٗل ألاؾٍغ ْٞغم الٗمل  ْالاخخجاظاث ٧ان الا٢خهاص 

ى  ال١ اإلاْٟغ ْالخهاع ْؤلٚا ٧ْان اله٣ُإ ؤلامضاص . قضًًضا مً ألاػمت الؿُاؾُت ْالاخخجاظاث 

ٓص  ٢ٓ ْال ْالٛاػ–بال٨ِغباء  ْالضًؼ٫  ٕٓ ظغاثم ج٣ُ٘ -البتر٫ْ  ٢ْ ٓلُض اإلاسخلٟت ،بؿبب  غاى الخ أٚل

http://www.almotamar.net/news/91712.htm
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ْماهخج ًٖ طل٪ مً |ْبٚال١ للُغ١ الٗامت مً ٢بل ٖىانغ جدب٘ خؼب ؤلانالح في م مإعب 

ٓص مً الٓن٫ٓ ل٩ل  ٢ٓ ْمى٘ لىا٢الث ال ْمؿخمغ  ا لخٍُٓ ال٨ِغباء بك٩ل ممىهج  جٟجحَر

ٓاَىحن الُمىُحن ، ٧ان لِا جإزحراث ؾلبُت ٦بحرة ظضا ٖلى خُاة -٩ٞل جل٪ ألاٞٗا٫ ؤلاظغامُت -اإلا

ٓمي  ْالخُاحي ْألاؾغي الُ ْاإلانهي  ْالؼعاعي  ْبالظاث ٖلى اليكاٍ الهىاعي  الُمىُحن ظمُٗا ،

ْٖلى ؤعػا١ الىاؽ  ْالخهاع ؾلبُا ٖلى ٖمل اإلاؿدكُٟاث  ْاو٨ٗـ طل٪ الخ٣ُ٘  ٓاَىحن ، للم

ْٖلى مٗالجت الهٝغ الهخي  ٓعٍض اإلاُاٍ بلى اإلاىاػ٫  ْٖلى ج ٓص الاؾخحراص . ، ٦ما ؤن ٞغى ٢ُ

ْٖلى ؤلاهخاط  ى ٖلى ظمُ٘ الهاصعاث مً الُمً ٢ض ؤزغا ٖلى ال٣ُإ الهىاعي  ْالخٓغ اإلاْٟغ

ْ ٣ٞغ . الؼعاعي  ٍٓت للؿ٩ان الظًً ٌِٗكٓن في خالت ٣ٞغ ؤ ْاليؿبت اإلائ ٍٓاث البُالت  ٦ما ؤن مؿخ

. بالٜ آزظجحن في الاعجٟإ

ٓص  ْْظ ْالٗؼ٫ الا٢خهاصي التي جٟغيِا ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت  ال١  بن ٖملُت الخهاع ْؤلٚا

ْمٗؿ٨غاث اٖخهاماث الخا٦م اإلااجمغ الكٗبي ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ْخؼب  مسُماث 

ْعة لؿاخاث  ْبالظاث ٖلى ؾا٦جي اإلاىا٤َ اإلاجا ٓما  ٓاء،ٖلى ؤبىاء الُمً ٖم ٖلى خض ؾ

ْالٗؼ٫  ال١  ْٚحر بوؿاوي ،خُض حٗخبر ٖملُت الخهاع ْؤلٚا ٓ ؤمغ بظغامي  الاخخجاظاث ،َ

ٍْيخج ًٖ  ٓما ، ٓباث ظماُٖت جُب٤ يض ؤبىاء الُمً ٖم الا٢خهاصي ال٣اثمت خالُا بمشابت ٣ٖ

٦ْظا  ٓباث الجماُٖت ظملت مً الاهتها٧اث الجؿُمت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿاهُت ،  اؾخمغاع َظٍ ال٣ٗ

ْالخجاعة الضازلُت  ٠٢ٓ قبت الخام لخغ٦ت الخىمُت  ْال٣اثمت ٞٗال،لٗل ؤبغػَا الخ ألايغاع اإلاؿخمغة 

ْجسلِٟا في مؿحرة الخىمُت ًٖ  ْالخضمُت  ٍٓت  ٘ الخىم في الُمً ْخغمانها مً ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَع

ٓهُت مً ٢بل بٌٗ ٖىانغ ؤخؼاب  الض٫ْ ألازٔغ هدُجت حُُٗلِا بؿبب الاخخجاظاث الٛحر ٢اه

ْحٗغى  ٦ْظا بٌٗ ٖىانغ الخؼب الخا٦م ،  ابُحن  الل٣اء اإلاكتر٥ ْخلٟائهم مً اإلاخمغصًً ْؤلاَع

٠٢ٓ في ؤٖمالِا ؤلاوكاثُت مما  ْالتي ٧اهذ جدذ الخىُٟظ للخ ٘ ٚحر اإلا٨خملت  ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَع

ْلحن  ْامخىإ مٗٓم اإلا٣ا ْ الجؼجي لبًِٗا آلازغ،  ْالخضمحر ال٨لي ؤ ؤصٔ بلى خضْر الخٗثر في بًِٗا 

٠٢ٓ ٖضص مً  ْج َْا،  ٓا ٢ض بضء ٘ ٧اه ْ ختى اؾخ٨ما٫ مكاَع ٘ ظضًضة ؤ ًٖ جىُٟظ ؤًت مكاَع

ْال٠ًٗ  ٓع  ْحٗغى زضماتها لل٣ه ا  ْ حٗثَر ٓع ؤ اإلايكأث الخضمُت ًٖ ج٣ضًم زضماتها للجمِ

ْحٗغى ٖضص ٦بحر  ْاإلاؿخلؼماث الالػمت لدؿُحر ؤٖمالِا،  هدُجت ٖضم الخم٨ً مً بًها٫ الخجِحزاث 

ٓاوي  ْالخُ ْبهخاظِم الؼعاعي  ْججاعتهم  ٓعة في بُِٗم  ٓاَىحن الُمىُحن لخؿاثغ ٚحر مىٓ مً اإلا

ْجغ٦ِم إلاهاصع ِٖكِم، بلى ظاهب ما ؤصث بلُّ ؤٖما٫ الاخخجاظاث  م إلاىاػلِم  هدُجت هجَغ

ْالؿ٨ُىت الٗامت ألامغ  ْب٢ال١ لخالت ألامً  ْعة  ْالخمغص مً ٢ُ٘ للُغ١ ْخهاع للمىاػ٫ اإلاجا

ً ٖلى الخم٨ً مً مماعؾت  ٓاَىحن ْظٗلِم ٚحر ٢اصٍع ٓعة ؾلبُت ٖلى اؾخ٣غاع اإلا الظي ؤزغ به

ْؤٖمالِم . ؤوكُتهم 

ْالٗؼ٫ الا٢خهاصي ْألايغاع التي جٟغيِا -  ال١  ؼث الغابُت  ٖلى ظغاثم الخهاع ْؤلٚا
َّ
٦ما ع٦

ْالخؼب الخا٦م    ْؤخؼاب اإلاٗاعيت  ٓص مسُماث اٖخهاماث لكباب  ْعًٍ -ْظ ْبالظاث ٖلى اإلاجا

ال١ - لؿاخاث الاخخجاظاث  ٓعة ٖامت باؾم الخهاع ْؤلٚا  بلى قِاصاث اؾدىاصا. ْاإلاكاع بلُّ به

خهام في نىٗاء الظًً الخ٣ذ بهم الغابُت  ْعًٍ لؿاخاث الٖا ٓص اإلاجا َْم ْْز٣ذ قِاصاتهم الكِ
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م ،ْ ْٚحَر ْؤصخاب الٗماعاث  ْالخجاع  ٣ْٖا٫ الخاعاث  خؿحن ٖلي نالر  :- َمزلُِ مً الؿ٩ان 

م ٖلي  ْلُض ؤخمض مدمض ٢ُُىت ،مِضي هانغ ٖلي ، ٚالب ٖلي ٢اًض مخي الضًً ، مٍغ ٓص ،  مؿٗ

م مدمض نالر ْلُض ٖبضال٨ٍغ اوي ، ب٨ُل اخمض ابٓظٗبل ،  ٓص ٖلي الخبابي، عمؼي الاٍع  ،ؤمحن خم

ٓص  ِٖسخى،اخمض ٖبضالغخمً الؿُاغي ،ٞاعؽ الٓنابي ،ابغاَُم ٖلي ؤخمض ،خؿً ٖلي خم

ؼ اإلاىضي ،َاوي ٖلي مدمض  ٍٓلي،خ٨ُم البًُاوي ،عمؼي خمُض ٖبضٍ ٖؼالضًً ،َاوي ٍٖؼ الُ

ٓص نالر خؿً الِمضاوي خؿحنالغصاعي،ظما٫ مدمض   ٖبـ ،ابغاَُم اخمض مدمض الضِٚل ،خم

ٓاعي ،ؤخمض مدمض ْاٞغ ،ٖبضالؿالم  ،زالض الب٩اعي ،زالض مجاَض اإلاُغي ،مدمض ٖبضهللا الخ

ٓص  الوي ،مدمض ٖبضالخال٤ الؿُاغي ،ؾُٗض مغػ١ْ ٖبضٍ ؾُٗض ،٢اؾم خم مدمض الخ

ٓص نالر الِمضاوي ،نالر مدمض ،مدمض  ٣ي ،َاقم خم ٓع ،خاجم اخمض اخمض الٍٗغ ٖبضالهب

ْبالخالي ٞةهىا وؿخُُ٘ ؤن هلخو ابغػ الاهتها٧اث التي خهلذ .٢ىاٝ هاقغ  ْؤَالي ٖلى ا،،  لؿ٩ان 

ْعًٍ لؿاخاث الاخخجاظاث  ٓص ،خُض الخاعاث اإلاجا ال١ جضابحر مشل ٞغى ٢ُ ٌكمل الخهاع ْؤلٚا

ت اإلاٛل٣ت التي ًم٨ً اؾخٟاصة ؤبىاء الخاعاث  ْٞخذ اإلادالث الخجاٍع ْجباص٫ الؿل٘  ٖلى صز٫ٓ 

 ألقِغ، 
ً
ٓ ما ٌؿخمغ ؤخُاها َْ ْالخضماث،  ْالؿل٘  ْبٚال١ اإلادالث ؤمام ألا خام  الُمىُحن مجها، 

ْالخضماث ألازٔغ  ْمى٘ في ْن٫ٓ ؤلامضاص باإلااء  ٦ما ًخإزغ ا٢خهاص . بما في طل٪ بظغاء جسًُٟاث 

ٓح  ْالٗامت اإلاؿم ت الخجاعة الخانت    للخجاع الُمىُحن ابُالُمً جإزًغا قضًًضا بخ٣لُو مؿاخت خٍغ

ٓا٢٘ الاخخجاظاث صازل الؿاخاث في الُمً ْم ْباإلياٞت . ْبوكاء مى٣ُت ٖاػلت ٖلى ٫َٓ الُغ١ 

ْالخ٣ُ٘ مً ٢بل اإلاٗخهمحن ًسل٤ خا٫ خضاء  ٓاعت، ٞةهّ ٢ض ؤي٠ٗ ٦شحًرا ةبلى ؤن الخهاع ْالٖا َ 

٦ْظا اي٠ٗ ٢ضعاث ٢ُاٖاث  ْعًٍ لؿاخاث الاخخجاظاث ، مً ٢ضعاث الؿ٩ان اإلادلُحن اإلاجا

ٓاعت الىاقئت ًٖ  ْال٣ُاٖاث الٗامت ألازٔغ ٖلى الاؾخجابت لخالت الُ ْاإلاُاٍ  الصخت 

ْالخؼب الخا٦م ٚحر اإلابرعة . اٖخهاماث قباب ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ 

ٓباث الجماُٖت ظؼًءا ٦بحًرا مً -  ْال٣ٗ ْفي ْل َظا الٓي٘ الخغط، صّمغث َظٍ ألاػمت الؿُاؾُت 

ْالؼعاُٖت  ت  ْالخجاٍع ٞبالىٓغ بلى ؤهّ ظٔغ اؾتهضاٝ ممىهج مً . الُِا٧ل ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت 

ْالخ٤)٢ُاصاث ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  إلاهاو٘ ْقغ٧اث (ْجدضًضا ؤًٖاء ؤلانالح 

تث ٤ ظاٍع ال١ ًٖ ٍَغ ٓة "  ٦شحرة باإٚل ْبلخا١ "ٞغى الٗهُان اإلاضوي بال٣ ْ حُُٗلِا  ا ؤ ْجضمحَر

ْاوٗضام ألامً الٛظاجي ا،بُالًغع  ْالبُالت  ٓ مإؾاْي في ال٣ٟغ  اصة ؤزٔغ ٖلى هد .  خضزذ ٍػ

ْآباع اإلاُاٍ  ْباإلاشل، ٖاوى ال٣ُإ الؼعاعي مً حُُٗل مخٗمض ؤصٔ بلى جصخغ ألاعاضخي الؼعاُٖت 

ْالٗهُان ٚحر اإلابرعًٍؤزىاء ٦ما ؤن اؾخمغاع ألاػمت ٌٗغ٢ل بٖاصة بىاء الُِا٧ل .  َظٍ ألاػمت 

غث . ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت التي ُصّمِ

ضة مً ظاهب -  ما٫ ؤلاظغامُت اإلاخٗمَّ الجضًغ ط٦ٍغ بن ألاْيإ الخُاجُت في الُمً، الىاظمت ًٖ ألٖا

ٗلىت لِا  (ْجدضًضا ؤًٖاء خؼب ؤلانالح)بٌٗ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت 
ُ
ْالؿُاؾاث اإلا

ٓ جغا٦مي ب٫ ْبٗضَا، ٧لِا ؤْيإ حكحر ٖلى هد ْؤزىاءَا   حٗمض ُٔٞما ًخٗل٤ بالُمً ٢بل ألاػمت 

 
ً
ٓما،مما ٌك٩ل اهتها٧ا ٓباث الجماُٖت ٖلى ؾ٩ان الُمً ٖم ٢ُٓ٘ ال٣ٗ ٢ُاصاث جل٪ ألاخؼاب ج
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ْالظي ٌٗخبر َظٍ ألاٞٗا٫ جضزل مً يمً ظغاثم ؤلاباصة  زُحرا لل٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي، 

ْج٣ضًمِم للٗضالت ْالجغاثم يض ؤلاوؿاهُت التي حؿخٓظب مالخ٣ت مغج٨بحها  . الجماُٖت 

ٓباث الجماُٖت التي اهخهجتها -  ْال٣ٗ ، هٓغث الغابُت  ُٞما بطا ٧اهذ ؾلؿلت ألاٞٗا٫ 
ً
ْؤزحرا

ابُت اإلاؿلخت  ٖهاباث "٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ْخلٟائها مً الٗهاباث ؤلاَع

الص ألاخمغ  ْالتي جدغم الُمىُحن في الُمً مً " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +ؤ

ْاإلاُاٍ، ٦ما جدغمِم مً  ْالؿ٨ً  ْمً ٞغم الٗمل  م  ِْٖكِم ال٨ٍغ تهم الشخهُت  ؤؾباب خٍغ

ٓئهم بلى  ْالتي جدض مً بم٩اهُت لج ٓلّ،  ْصز ْبالصَم  ْمً خ٣ِم في مٛاصعة مىا٣َِم  ت الخى٣ل  خٍغ

ْما بطا ٧ان طل٪ ًم٨ً ؤن ج٨ٓن بمشابت  ٓهُت ُْؾبل الاهخهاٝ الٟٗالت ؟ اإلادا٦م ال٣اه

مت يض ؤلاوؿاهُت ؟؟؟يايُِاص،ؤ ْباالؾدىاص بلى الخ٣اث٤ ْألاصلت .  ظٍغ ْمً عؤي الغابُت ، 

ْلُت  برع ٢ُام مد٨مت ص
ُ
ٓباث الجماُٖت ٢ض ج ْال٣ٗ ْالجغاثم  اإلاخاخت لِا، ؤن ٧ل جل٪ ألاٞٗا٫ 

٨بذ ٖمضا مً بٌٗ ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء 
ُ
غ ؤن ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ٢ض اعج مسخهت بخ٣ٍغ

ٓهُت ال٩املت   لُتها ال٣اه ْبالخالي ٞهي جخدمل مؿْا . اإلاكتر٥ الُمىُت يض ؤبىاء قٗبها ،

لحن في ؤخؼاب -  داث الهاصعة ًٖ اؾخمغاع مؿْا ْحكٗغ الغابُت  بال٣ل٤ الكضًض بػاء الخهٍغ

ْالخ٤)الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  ٓا ٖؼمِم ٖلى ؤلاب٣اء ٖلى  (جدضًضا ٢ُاصاث خؼبي ؤلانالح  ؤْضخ

ٓباث الجماُٖت بلى خحن ؾ٣ٍٓ هٓام الغثِـ نالر ْال٣ٗ ٓةظغاثم الخهاع   ْْنل  . بال٣ بل 

ْاإلاباوي  ْنهب اإلااؾؿاث  ٓاَىحن بلى اخخال٫  ٌ اإلا ألامغ ببٌٗ جل٪ ال٣ُاصاث  بلى جدٍغ

ٓمُت ْالىِٟ"الخ٨ ْْػاعة الخاعظُت  ٓعي  ٢ُْام بٌٗ ٢ُاصاتها اإلاخمغصة " ٧ال٣هغ الجمِ الص "،  ؤ

٧ٓالت ؾبإ "ألاخمغ ٍٓاتها ٦ما خهل ل ْنهبها ْؾلب مدخ ٓمُت  ٓة ٖلى مباوي خ٨ باالؾدُالء بال٣

ْْػاعة الا٢خها ْم٨خب الىاثب الٗام صلألهباء  ْمُاٍ الٍغ٠  َُْئت ٦ِغباء  ْْػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت   

ْمً عؤي الغابُت  ؤن جل٪ ألاٞٗا٫ حك٩ل ظغاثم بباصة ظماُٖت ْظغاثم خغب  ٓػاعاث، ْٚحٍر مً ال

ْبالخالي ًجب جدمُل ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ْخلٟائها مً  ْيض ؤلاوؿاهُت ، 

ابُت اإلاؿلخت  الص ألاخمغ "الٗهاباث ؤلاَع مُلِكُاث ظامٗت +الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +ٖهاباث ؤ

ْال٣اهٓن ،٦ما بن " ؤلاًمان ٣ْٞا للكٕغ  ٧امل اإلاؿالُت ًٖ ماًيخج ًٖ ظغاثمِا ؾالٟت الظ٦غ 

ْمدانغة الؿ٩ان اإلاضهُحن  ْبالظاث –اؾخمغاع ٢ُاصاث ؤخؼاب اإلاٗاعيت ْخلٟائها في ٖؼ٫ 

ْعًٍ لؿاخاث الاخخجاظاث  َْظٍ - اإلاجا ٓبت ظماُٖت للؿ٩ان اإلاضهُحن في الُمً  ٌٗخبر بمشابت ٣ٖ

ٓاهحن  ْال٣ ٣ْٞا لل٣اهٓن الضْلي  ْالتي ًجب مؿاثلت مغج٨بحها  جهى٠ مً ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت 

. اإلادلُت

ٓم مىظ البضاًت بٟغى  (جدضًضا ؤًٖاء خؼب ؤلانالح)ْلذ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت -  ج٣

ْعة لؿاخاث الاخخجاظاث ع لؿ٩ان ألاخُاء اإلاجا ْاإلاْغ ٓهُت ٖلى الخى٣ل  ٓص ٚحر ال٣اه . هٓام مً ال٣ُ

ْالخضابحر ؤلا ْه٣اٍ الخٟخِل  ٓاظؼ الُغ١  ج مً ال٣ٗباث اإلااصًت، مشل خ ضٍ مٍؼ ُّ ت،ٞالخى٣ل ٣ً  صاٍع

ذ الخؼبُت ْالخهاٍع ٍٓت  ْالِ . مشل بُا٢اث الاهخماء الؿُاسخي 

يت ٖلى خ٤ الخى٣ل ْؤلا٢امت في الخاعاث -  ٓص اإلاْٟغ غ جُٟض بإن ال٣ُ ْجل٣ذ الغابُت  ج٣اٍع

ٓاظِاث اإلاؿلخت بحن ٢ُاصاث مً ؤخؼاب  ْبٗض وكٓب اإلا ّضصث ؤزىاء 
ُ

ْعة لالٖخهاماث ٢ض ق اإلاجا
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ابُت اإلاؿلخت  الص ألاخمغ "الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ْخلٟائها مً الٗهاباث ؤلاَع ٖهاباث ؤ

ٓمت في الُمً " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+ الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع ًاثمُلِل+ ٓاث الخ٨ ْبحن ٢

ْالخاعاث . ت مٛل٣ت"ٞإنبدذ جل٪ ألاخُاء  ". قبّ مىا٤َ ٖؿ٨ٍغ

 

ْالخغ٦ت التي ًسً٘ لِا -  ْالخى٣ل  ت ؤلا٢امت  يت ٖلى خٍغ ٓص اإلاْٟغ ْحٗخ٣ض الغابُت  ؤن ال٣ُ

ٓص ؤزىاء  ْحكضًض ال٣ُ ٓعة ٖامت،  ٓاَىحن الُمىُحن اإلا٣ُمحن في خاعاث الاخخجاظاث،به اإلا

ٓع ٚحر  ٓعة زانت ؤم ٦ْظل٪، بلى خض ما، بٗض َظٍ الٗملُاث هي به ٓمت  ٓاظِاث م٘ الخ٨ اإلا

ٓص  ْع الغابُت  ال٣ل٤ إليٟاء . مخىاؾبت م٘ ؤي َضٝ ؾُاسخي ميك ْباإلياٞت بلى طل٪، ٌؿا

ْمً زّم بحن ظؼؤًً مً ألاعى الُمىُت  الُاب٘ الغؾمي ٖلى الٟهل بحن الخاعاث صازل الُمً 

ٓاخضة  . ال

ْبلى ؤ٢صخى -  ٓمت الُمً ما ػالذ ُملَؼمت بمٓظب اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘  ْمً عؤي الغابُت  ؤن خ٨

ٓاػم  ْل ٓاػم الُبُت  ْالل ٓاص الٛظاثُت  ْبصزا٫ اإلا ٓعٍض  خض حؿمذ بّ الٓؾاثل اإلاخاخت لِا، بًمان ج

ْالؿل٘ ألازٔغ بُٛت جلبُت الاخخُاظاث ؤلاوؿاهُت لؿ٩ان الُمً   ؾ٩انْزهٓنا ا٫"اإلاؿدكُٟاث 

ْعًٍ لؿاخاث الاخخجاظاث  ٓص"اإلادلُحن اإلاجا  .ْصْن ٢ُض مً ال٣ُ

 
 

  اإلػذاو انجًاػي تًؼسل ػٍ انمضاء وخارج سياق انماَىٌ جرائى انمتم و-
 

 

االػتذاء اإلرهاتي ػهى يسجذ اخريٍ في 240شخصا وإصاتح (15)إػذاو جريًح  -1

 .وكثار لياداخ انذونح  انجًهىريح يذاونح اغتيال رئيس صُؼاء في انُهذيٍ ب
 

ٓا٤ٞ   في -  ٓم الجمٗت اإلا خضاء م 2011|6|3ً ْع الٗباصة جم الٖا ٓ ظام٘ "ٖلى خغمت ؤخض ص َْ

ْطل٪ ؤزىاء ؤصاء عثِـ "الجهضًً بضاع الغثاؾت بهىٗاء  زُت ، ب٣هّٟ بٗضة ٢ظاث٠ ناْع

ْلت  ٣خّ ٦باع ال٣ُاصاث الٗلُا للض ْبٞغ ٓعٍت الُمىُت للهالة بضازل َظا اإلاسجض   الجمِ

ابي ٢ْض،الُمىُت خضاء ؤلاَع مً بنابت ؤ٦ثر مً ماثخحن  خو ْ  خًها ١٥ م٣خل هخج ًٖ َظا الٖا

ٓا بضازل اإلاسجض ٧ْان ٖلى عؤؽ الظًً ٧اه ٓعٔ الُمجي  ،  ال٣خلى في الخاصر عثِـ مجلـ الك

ً ،٦ما ٧ان ٖلى عؤؽ ي ٖبض الًٛػألاؾخاط ٖبض الٗؼي  ْآزٍغ ٓعٍت  ْاإلاهابحن عثِـ الجمِ  الجغحى 

ْعثِـ مجلـ  ٖلي ٖبض هللا نالر ْالُمىُت الؿُض ٓاب  ألاؾخاط ًخي الغاعي  عثِـ مجلـ الى

ٓػعاء ص ٓع .ال ٦ْباع  ٖلي مدمض مج ْاٚلبهم مً اإلاضهُحن ، ْلت  حن ٢ُاصاث الض ْبًِٗم مً الٗؿ٨ٍغ

٣ت ؤؾمائهم ْنٟاتهم بالذ) غاإلاٞغ ظمُٗا ؤزىاء ؤصائهم َظٍ الخاصر ؤلاظغامي خهل ٢ض ْ(٢ٍغ

 . للهالة بضازل اإلاسجض،
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ْاُٖان مضهُت  ْؤَضاٝ مضهُت  ٓم ٌك٩ل اٖخضاء مخٗمضا ٖلى مضهُحن  ْجٔغ الغابُت  ؤن  َظا الهج

ٓا صازل مسجض للهالة  ٓنهم ٧اه ٕ (صاع ٖباصة)٦ ؤن هخاثج َظٍ ،٦ما ْلِـ َضٝ ٖؿ٨غي مكْغ

مت ْمئاث الجغحى ٢ض ق٩لذ الجٍغ ٓبت البكٗت مً ؾ٣ٍٓ ٖكغاث ال٣خلى  بٖضام ٢خل ْ ٣ٖ

مت خغب ٖؼ٫ صهُحن أل خام مظماعي  ٓ ما ٌٗض ظٍغ َْ بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء ْزاعط بَاع ال٣اهٓن 

مت يض ؤلاوؿاهُت ٧املت ألاع٧ان  مت بباصة ظماُٖت ْظٍغ ٣ْٞا لل٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي،ْظٍغ

ْعٚم ؤن الخد٣ُ٣اث الجؼا٫  ْلُت، ما ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الض ٣ْٞا لىٓام ْع   ٍ ْالكْغ

ٓص نلت  ٍٓت جٓحي بٓظ ٢ْغاثً ٢ ٓاَض  ٕٓ ،بال ؤن َىا٥ ق ت في َظا اإلآي ْز٤ُ ظاٍع اعجباٍ 

الص ألاخمغ ْخلٟائهم إلاخمغصًً ٫ َُْئت ٖلماء ٢ُغ)ؤ مت ،لِـ الن عثِـ  (الؼهضاوي  بهظٍ الجٍغ

ٓعٍت  ْبهما ؤًًا الُمىُت الجمِ لدؿاهضَا م٘ ٢ض ْظّ بلحهم ؤناب٘ الاتهام بٗض الخاصزت مباقغة ،

٢ْغاثً ؤزٔغ جا٦ضَا ؤَمِا  ْالظي ٌٗمل مضًغا إلا٨خب -قِاصة  الكاَض ٖبض ال٣ٓي ال٣ِسخي :ؤصلت 

غة الًٟاثُت هي ْ–الكُش ناص١ ألاخمغ  ت التي ا٢غ ٞحها نغاخت ل٣ىاة الجٍؼ لُت ال٣ٍُغ بمؿْا

ْعاء  ِٓٞم  ٢ْْ الص ألاخمغ   ذ صخٟي َظٍ ؤ ٓنها ؤ٫ْ جهٍغ ْجإحي ٢ُمت َظٍ الكِاصة مً ٦ الخاصزت ،

ْاجذ في  ْحٗل٣ُا ٖلحها ، ٕٓ الخاصزت بلخٓاث  ٢ْ الص ألاخمغ بٗض  لّ ٦ىا٤َ بٖالمي مٟٓى باؾم ؤ

الص ألاخمغ ًٖ َظٍ  لُت ؤ مٗغى عصٍ ٖلى ؾاا٫ مً ال٣ىاة ًٖ ما بطا ٧ان ٣ًغ بمؿْا

الص ألاخمغ التي ًخدضر باؾمِا هي التي  ْؤياٝ بإن مُلِكُاث ؤ ٓلّ وٗم ،بل  مت،ٞإظابها ب٣ الجٍغ

ْؤنها ظاءث عصا اهخ٣امُا ٖلى ٢ه٠  ْالغثِـ  اعج٨بذ خاصزت ٢ه٠ مسجض الجهضًً بضاع الغثاؾت 

ْلِـ طل٪ ٞدؿب بل جٓظض َىا٥ ٢غاثً  الص ألاخمغ ، ٓمت لبُٓث اإلاخمغصًً خمُض ْناص١ ؤ الخ٨

ٓص اجٟا١ ظىاجي مؿب٤ بحن ٢ُاصاث خؼب  ْحكحر يمىُا بلى ْظ ْؤصلت ؤزٔغ جا٦ض الكِاصة الؿالٟت 

ْابغػ َظٍ ال٣غاثً بَال١  مت البكٗت ، الص ألاخمغ ٖلى اعج٩اب َظٍ الجٍغ ؤلانالح الضًجي م٘ ؤ

مت مباقغة لٗباعاث الاؾخبكاع  زُُب ظمٗت ؾاخت اٖخهام اإلاٗاعيت لخٓت خه٫ٓ الجٍغ

٢ْبل ؤن ٌٗلم بها ؤي َٝغ آزغ ،خُض ؤٖلً زُُب  ْالدكٟي بما خضر ، ْالابتهاط باالهخ٣ام  

ؤن الضزان ًخهاٖض آلان مً صازل :٢اثال الجمٗت ًٖ خه٫ٓ اهٟجاع صازل صاع الغثاؾت 

الص ألاخمغ ٖلى جىُٟظ ال٣هغ ْؤ ٓص اجٟا١ ظىاجي مؿب٤ بحن ٢ُاصاث ؤلانالح  َْظا صلُل ٖلى ْظ ،

ْهدُجت  ،باإلياٞت بلى طل٪ ٣ٞض ؾب٤ للؼهضاوي ٢بل  ْم٩اها  ٢ُٓتها ػماها  ْج مت البكٗت  َظٍ الجٍغ

مت  ٕٓ الجٍغ ٢ْ ش  با مً جاٍع ٕٓ ج٣ٍغ ٓاث -ؤؾب ٓاظِاث اإلاؿلخت بحن ال٣ ْجدضًضا ٣ٖب وكٓب اإلا

الص ألاخمغ  ْاإلاخمغصًً ؤ ٓمُت  ْاهّ -الخ٨ ُت ب٣اء الغثِـ في الخ٨م  بنضاع ٞخٔٓ صًيُت بٗضم قٖغ

ْباالهًمام بلى ما اؾماٍ  ٓاث الجِل بالخمغص ٖلى الغثِـ  ْصعى ٢ في خ٨م مٛخهب الؿلُت 

ْبال ٞةنهم ؾٝٓ ًىضمٓن  ٓعة  ٢ُٓذ م٘ ......بجِل الش ٢ْض جؼامىذ َظٍ الٟخٔٓ مً خُض الخ الخ 

ْجدمل هٟـ  ْلت ٢ُغ  ْالخاب٘ لض ْع ٞخٔٓ ؤزٔغ المحن ٖام الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمحن  نض

 ٓ َْ ٓانل ، غة ْؾُِل بطاٖتهما بك٩ل مخ ٓلذ ٢ىاحي الجٍؼ ْج ْاإلاًمٓن لٟخٔٓ الؼهضاوي  اإلاٗجى 

ْمً ٠٣ً زلِٟما ٖلى بًجاص اإلابرع  ٓص اجٟا١ مؿب٤ بحن مهضعي الٟخٔٓ  ماٌٗجي في اإلاجمل ْظ
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ٓعٍت  ْاٚخُا٫ عثِـ الجمِ ْؤع٧ان خ٨مّ ٦ما خهل لِم الخ٣ا ،٦ما ؤن ٧ل َظٍ 1الكغعي لخهُٟت 

ٓص جمالا  ٓح بلى ْظ ْصْلي ال٣غاثً ْألاصلت حكحر بٓي ْالُاث جىُٟظ  مدلي  ْم٩ان  ٖلى ػمان 

 ْ ْ خغى ؤ ٓها مالخ٣ت ٧ل مً قاع٥ ؤ ٓاظب ٢اه ْال ابُت مدلُت ْزاعظُت ، مت بحن ظِاث بَع الجٍغ

ْان  ؾاَم في اعج٩اب َظٍ الٟٗل ؤلاظغامي ْيمان ٖضم بٞالث اإلاجغمحن مً ال٣ٗاب ،الؾُما 

ْما ٢ض  ًترجب ٖلى  ْلِـ مجغص  خو الغثِـ ٣ِٞ ، ْلت ب٩املِا   الخاصزت اؾتهضٞذ اٚخُا٫ ص

ْالخغب  ٓعي ٢ض ًجغ الُمً بلى مغخلت الٟٓضخى  طل٪ مً مساَغ صز٫ٓ البالص في خالت ٞغاٙ صؾخ

ْب٢امت  ابُت  ْجٓؾ٘ وكاَاتها ؤلاَع ٓع ال٣اٖضة  ْمً زم تهُئت اإلاىازاث اإلاىاؾبت لخىامي خً ألاَلُت 

 .بماعاتها ؤلاؾالمُت الخانت بها 

مت مسجض الجهضًً ؾالٟت الظ٦غ ،ًم٨ىىا الجؼم  ْْز٣ىاٍ خ٫ٓ ظٍغ ْزالنت ال٫ٓ٣ مما عنضهاٍ 

ٍٓت بحن ماٌؿمى الاجداص الٗاإلاي لٗلماء  ْٖال٢ت اعجباٍ ًٖ ْممىهج  ٓص اجٟا١ ظىاجي مؿب٤  بٓظ

ٓصَا  ْالتي ٣ً ْلت ٢ُغ م٘ ٢ُاصة ماٌؿمى بهُئت ٖلماء الُمً  ٖبض اإلاجُض "اإلاؿلمحن الخاب٘ لض

٠ُ الؿُاسخي " الؼهضاوي  ٓهُت ًٖ هخاثج ظغاثم الخْٓ لُت  ال٣اه ْبالخالي قغا٦تهما في جدمل اإلاؿْا

ٌ الضًجي  ٤ الخدٍغ ،مً اظل حؿُِل اؾدُالء " الٟخأْ اإلاكتر٦ت بُجهما"للضًً ًٖ ٍَغ

ٓع قغا٦تهما في خه٫ٓ ؾالمُحن ْخلٟائهم ؤلا ٢ْض اجطخذ ؤ٢ٔٓ ن ٖلى الؿلُت في الُمً ،

ش  خضاء ٖلى مسجض الجهضًً بهىٗاء بخاٍع مت الٖا ْجدب٘ 2011|6|3ظٍغ ْمً زال٫ عنض  م ،خُض اهّ 

ٓانلت في الكإن الُمجي،ؾدخطر  ًُت اإلاخ حن الضًيُت الخدٍغ ْبُاهاث الُٞغ ْم٣اعهت ٞخأْ  ْعبِ 

ْال٣غاثً آلاجُت  :- الىخاثج 

                                                 
  على مسجد النهدٌن الذي حصلفً االعتداء من المدنٌٌن والعسكرٌٌن جرحى المصابٌن وال  الرابطة برصد وتوثٌق أسماءتقام--2

نورد أسماء الجرحى والمصابٌن .أثناء االعتداء اإلرهابً اآلثم على جامع النهدٌن سقطوا الذٌنم، و 2011-ٌونٌو-3, جمعة الٌوم 

 عبد الغنً زعلً مجور رئٌس مجلس الوزراء ،وعبد العزي|علً عبدهللا صالح رئٌس الجمهورٌة ،ود:-وهم على النحو اآلتً 

رشاد العلٌمً نائب رئٌس الوزراء وزٌر الحكم المحلً .رئٌس مجلس الشورى ،وٌحً علً الراعً رئٌس مجلس النواب ،ود

مبخوت  سالم العواضً نائب رئٌس الكتلة البرلمانٌة للحزب الحاكم ،ود،وصادق أبو رأس نائب رئٌس الوزراء ،والشٌخ ٌاسر احم

محمد حسن  ،والم فً االذنٌن وحروق فً الٌد على على خلٌل ،و شظاٌا متفرقة يعلى منصر المحاقرالرأس ،و فً إصابةصالح 

عبد ،وناجً الصٌاد شظاٌا متفرقة،وحسٌن ناجً الرٌمً جروح فً الوجة،وعبد هللا المعمري جرح فً الرجل  ،والبهلولً رضوض 

محمد صالح ،وناجً المصري مصاب فً الصدر والساعد،وعلى عبده فرج مصاب فً الظهر ،والواسع مقولة شظاٌا فً رجلة

  إصابته عبد اللطٌف خالد رعبد القادخالد ،ومحسن محمد عاٌض جروح فً الوجة،والمنحمً جرح فً الدقن والساعد االٌمن 

محمدعلى زٌد المطري كسر ،واحمد صالح عبده الٌزال مرقدا،وبسٌطة روح محمد على السماوي ج،وخطٌرة وتم ترحٌلة السعودٌة

سنان دوٌد حالة ،ومحمد زٌد االكوع حالة خطٌرة وتم ترحٌلة السعودٌة مرقد ،وعلى صالح الخلقً جروح بسٌطة،وفً الرجل ومرقد

صالح على ،وعلى محسن المطري متوسط مرقد،واحمد مشلً الحمٌدي الزال فً العناٌة،ومتوسطة وتم ترحٌلة السعودٌة العناٌة 

ٌحً احمد القاسمً جروح ،ومحمد احمد االنسً جروح بسٌطة،وعبد هللا احمد المقولً جروح بسٌطة،والسٌانً جروح بسٌطة

عبدهللا احمد ،وعبده صالح جابر الٌزال مرقد ،وعلى احمد ضبٌان جروح بسٌطة،ومحمد احمد العداري جروح بسٌطة،وبسٌطة

عبد الكرٌم حسٌن معٌض جروح ،حمود حسٌن القحم جروح بسٌطة،وٌحً محد جراد جروح بسٌطة،والقاضً جروح بسٌطة

عبد الرقٌب محمد ،ومجمل سٌعد قاسم متاش جروح بسٌطة،وعبدهللا محد القدٌمً حالة خطٌرة وتم ترحٌلة السعودٌة،وبسٌطة

محمد ،ود القدٌمً جروح بسٌطةمصالح مح،وناصر محمد الموسمً ٌحتاج الى عملٌة عاجلة فً العٌن ،وابوطاهر جروح بسٌطة

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

ناصر احمد ،ومجاهد عبادي الداللً جروح بسٌطة ،وعمار احمد صالح جروح بسٌطة،وامٌن محمد معوضه جروح بسٌطة،وحروق

حسٌن على الرمادي ،واحمد حسٌن عبده ،ومهدي محمد الحلٌلً ،وعصام احمد دوٌد ،وعبدهللا سعٌد ركن ،وملقً جروح بسٌطة

.. وآخرٌن كنعان ٌحً محمد عبدهللا صالح،ومازن توفٌق صالح عبدهللا صالح ،وعفاش طارق محمد عبدهللا صالح ،و  
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ش بظل٪ ؤلا٢غاع نغاخت - 1 م 2011/ 6/ 15في البىض زاهُا مً بُان َُئت ٖلماء الُمً الهاصع بخإٍع

ش    4ًٖ جإًُضٍ الخام لٟخٔٓ ؾاب٣ت نضعث مً الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمحن في ٢ُغ بخاٍع

 ٓ ٓهُ ُت الغثِـ 2011ً ْالتي ههذ نغاخت ٖلى  ؾ٣ٍٓ قٖغ ْػٖم .. نالريالُمجي ٖلم  الخ،بل 

ْان ؤنضعث َظٍ  ْلُت لم ٌؿمحها البُان ؾب٤  ْص البُان هٟؿّ اهّ اؾدىض ٖلى عؤي ظِاث ب٢لُمُت 

ْمؿخمغة- صلُل ٢اَ٘ ٖلى ٢ُام قغا٦ت طا ؤلا٢غاعٌْالٟخٔٓ ،  الخ٣ت  بُجهما ْنلذ خض - ؾاب٣ت 

ْلُت ؤزٔغ ٖلى  ْالُمً ْظِاث ص ْاإلاتزامً بحن ٞخأْ الُِئخحن الضًىِخحن في ٢ُغ  الخُاب٤ الخام 

ْمً ٠٣ً زلِٟما في  ْبالخالي زبٓث قغا٦تهما  اب اإلامىهج  ٌ الضًجي ٖلى ال٣خل ْؤلاَع الخدٍغ

مت مسجض الجهضًً الؾُما ظٍغ ٌ الضًجي  ابُت الىاججت ًٖ طل٪ الخدٍغ      .الجغاثم ؤلاَع

غة -2 ٓاٍ الٗلىُت ٖبر ٢ىاة الجٍؼ ؤن بَال١ ألامحن الٗام الجداص ٖلماء ٢ُغ ٖلي ال٣ٍغ صاغي لٟخ

ٓ 29, مؿاء  ألاخض ٓاٍ 2011 ماً ْالتي جًمىذ ٞخ ُت الغثِـ الُمجي اإلاىخسب : " م  بؿ٣ٍٓ قٖغ

ْ ٚحر اإلاؿلخت،٦ما ؤٖلً جإًُضٍ  ٓاء اإلاؿلخت ؤ ْْظٓب الخمغص ٖلُّ ب٩ل الٓؾاثل ؾ صًم٣غاَُا ، 

الص ألاخمغ  ش ..ألَضاٝ الخمغص اإلاؿلر أل ٓبت بخاٍع ْؤ٣ٖب جل٪ الٟخٔٓ بةنضاع ٞخٔٓ م٨خ الخ ،

ٓ 29, ألاخض ْاضر في ٧ل بُاهاث 2011 ماً ٓ ؤمغ  َْ ٓوي ، دّ الخلٍٟؼ ْجدمل هٟـ ما ظاء في جهٍغ  م 

ْبطا عبُىا مًمٓن  ا بهظا الخهٓم ، ْٞخأْ ٖلماء َظا الاجداص ال٣ُغي اإلاخخالُت التي ؤنضَع

٢ْاعهاَا م٘ ٞخأْ  الخ٣ت -جل٪ الٟخأْ  ْالتي –ؾاب٣ت  نضعث ٖما ٌؿمى بهُئت ٖلماء الُمً 

ٓا٤ٞ  ٓم ألاعبٗاء اإلا ْجدضًضا بُانها الهاصع ً م 2011/ 6/ 15ًغؤؾِا الؼهضاوي  خ٫ٓ ؤخضار الُمً ،

ُت الغثِـ ٦خإًُض لٟخٔٓ ؾاب٣ت  ْالظي جًمً البىض زاهُا مً َظا البُان بالٟخٔٓ بؿ٣ٍٓ قٖغ

ْلُت  لم ٌؿمحها  ْص بظل٪ نضعث مً الاجداص الٗاإلاي لٗلماء اإلاؿلمحن في ٢ُغ ْظِاث ب٢لُمُت 

ٓ صلُل ٢اَ٘ ٖلى ٢ُام ٖال٢ت جبُٗت  َْظا الخإًُض الٗلجي الالخ٤ َ البُان ؤنضعث َظٍ الٟخٔٓ ،

َْْىُت  ْلُت   ْبالخالي ٞىدً ؤمام ٖهابت بظغامُت ص ْالُمً   بحن الُِئخحن الضًىِخحن في ٢ُغ 

اب اإلامىهج ،خُض ؾِخطر ٢ُام َظٍ الخبُٗت  ٌ الضًجي ٖلى ال٣خل ْؤلاَع ٓم بالخدٍغ ْج٣ جسُِ 

ْالخإًُض الخام لٟخأْ الؼهضاوي م٘ جل٪ الٟخأْ الهاصعة ًٖ ٖلماء ٢ُغ  مً زال٫ الخُاب٤ 

خُا٫  ٓٞحر الُٛاء الكغعي اٚل ْبمٗجى آزغ ٞإنهما ؾاَمخا في ج جدضًضا صْن ٖلماء الض٫ْ ألازٔغ ،

ٓ بالٟٗل ما خهل لِم الخ٣ا في  َْ ْهخاثجّ ، ْللخمغص اإلاؿلر  ْؤع٧ان خ٨مّ   م 2011|6|3الغثِـ 

ْهي الٟخأْ التي  ْجىُٟظا لِا، ْع جل٪ الٟخأْ  ابُحن إلاسجض الجهضًً بٗض نض باؾتهضاٝ ؤلاَع

 ٠ُ ْالخغب ألاَلُت ْظغ البالص بلى الٗى٠ بٟٗل الخْٓ خغيذ الُمىُحن ٖلى الا٢خخا٫ ُٞما بُجهم 

ْالخاعط  ابُحن  في الضازل  ْاؾخٛاللّ مً ٢بل بٌٗ عظا٫ الضًً ؤلاَع الؿُاسخي الخاَئ للضًً  

ٓ الخا٫ ؾاب٣ا مت ٢ه٠ .٦ما َ ًُت اإلاكتر٦ت ًٖ ظٍغ ىت الشاهُت ٖلى مؿالُتهما الخدٍغ ْال٣ٍغ

ما بإن ظغاثم  ٓ اٖخباَع ْلت َ ٦ْباع ٢ُاصاث الض ٓعٍت  ْلت اٚخُا٫ عثِـ الجمِ ْمدا ظام٘ الجهضًً 

ٓهُا ٢ْاه ُا  ٕ قٖغ ها٨َُم .الخ ..........جمغص الكُش ألاخمغ ًضزل في بَاع الضٞإ ًٖ الىٟـ اإلاكْغ

ت  ْالكَغ ٓة مً ب٣ي مً الجِل الُمجي،  مت ٖلى  صٖ ٕٓ الجٍغ ٢ْ ًٖ اجٟا٢ِما الخام ُٞما بٗض 

ْيهما–ْألامً  ٓعة الكٗب ْظِل الكٗب -بدؿب ٞخا ، جدذ مبرع ؤن "اإلاخمغص "الاهًمام بلى ز

ْالكغعي  . الخ.......الغثِـ ٣ٞض ُٚاءٍ الكٗبي 
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٧ْل الجغاثم ْالاهتها٧اث التي خهلذ في  مت الى٨غاء  ْبالخالي ٞان الغابُت حٗخبر ؤن ؾبب َظٍ الجٍغ

ْطل٪  ْالؼط بّ في الهغإ الؿُاسخي ال٣اثم، ٠ُ الؿُاسخي الخاَئ للضًً   ٓ الخْٓ ٓص َ الُمً ل٣ٗ

ْال٣ٔٓ الخ٣لُضًت اإلاخدالٟت ْا٫ في بَاع خؼب ؤلانالح الضًجيمً ٢بل ال٣ُاصاث  مّطي، م  ًتٖز

ؼ ٖبض اإلاجُض الكُش ظمُٗا  اب الضْلي اإلاُلٓب ٖلى ٢اثمت 2الؼهضاوي ٍٖؼ    .ؤلاَع

 

 

 

مت بٖضام -2 ْمدخجؼ في سجً 52ظٍغ ُىت  الص ألاخمغ ْقغ٧ائهم زام ؾغي َع بإ

.   ْزاعط ؾُا١ ال٣اهٓن بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاءْ

 

٦ٓت 2011آًاع / مآً/24في  ٤ في ؤخض اإلاباوي الؿ٨ىُت اإلامل م ؤصٔ اهٟجاع ضخم ناخبّ خٍغ

ْالٟغ٢ت ألاْلى مضٕع ،بلى م٣خل  ْع لجامٗت ؤلاًمان   50لخمُض ألاخمغ في حي الجهًت بمظبذ اإلاجا

اثً  ً صازل َظا اإلابجى ٦َغ ٓا مدخجٍؼ  َظا اإلابجى ٧اهذ ،خُض حكحر ألاصلت بلى ان خو ٧اه

الص ألاخمغ ْخلٟائهم ٦سجً زام  ْالخمغص مً ؤ اب  للمسالٟحن ْؾغي حؿخسضمّ مُلِكُاث ؤلاَع

ْالخىُٓم،  ٓ ال٣ُاصي الباعػ في )ْبدؿب قِاصة الكُش ٖبض الؿالم البدغي لِا في الغؤي  الًٗ

٤ جمذ (خؼب ؤلانالح  ْالخٍغ ْالظي ٣ٞض ابىّ مهُٟى في َظا ؤلاهٟجاع ٞةن ٖملُت الخٟجحر 

 ٫ٓ٣ٍْ ضًً هٓام الغثِـ ٖلى ٖبضهللا نالر،  ْ ؤَالحهم اإلاٍا بك٩ل مخٗمض لإلهخ٣ام مً السجىاء ؤ

ْلضي ..." في ؾُا١ جٟؿحٍر إلاا خضر لىجلّ في ؾُا١ الكِاصة اإلا٣ضمت للغابُت  جم اؾخضعاط 

ش  ٓ زالض الخضاص ختى ْنل 16/5/2011مهُٟى مً مجزلي في طماع بخاٍع ٤ ػمُلّ اإلاضٖ  م ًٖ ٍَغ

ْاخض ْزمؿٓن  خو  ْجمذ مدغ٢ت ظماُٖت لٗضص  ٍٓ في سججهم الخام،  حي الجهًت ْسجى

ْان  الم ، ٢ّٟٓ مٗلً ٖبر ْؾاثل ؤلٖا بتهمت ؤنهم مسالٟحن لل٣اء اإلاكتر٥ بالغؤي ْزانت ممً ٧ان م

ٓاء ٖلي مدؿً ألاخمغ ْخمُض ٖبض هللا ألاخمغ  ٓ الل لُت جىُٟظ َظٍ اإلاجؼعة َ الظي ًخدمل مؿْا

ٓع هذ  ٢ٓ٘ الجمِ ٠ًٍُْ الكاَض البدغي في م٣ابلت صخُٟت م٘ م ٢ُْاصاث الل٣اء اإلاكتر٥،

ش ألاخض3ؤلازباعي  ٓهُٓ-05, بخاٍع ٓهُت ؤظغتها مّٗ ٢ىاة 2011-ً ٦ْغعَا في ٖضة م٣ابالث جلٍٟؼ م 

ٓلّ  ؤهّ بٗض ؤن جم ببالّٚ بالخاصزت ْنل )): الُمً الًٟاثُت خ٫ٓ قِاصجّ ًٖ َظٍ ال٣ًُت ب٣

ٓلٓظُا للضًٞ ،ٞؿإلِم في  ْالخ٨ى ٓم  ٓنها ٧اهذ بشالظت مؿدكٟى الٗل ألزظ ظشت ابىّ ال٣خُل ٦

ٍٓ بإن  ْٖىض بنغاٍع ٖلحهم ؤظاب ٓا ًٖ ؤلاظابت ٖلُّ  ٓا ًتهغب اإلاؿدكٟى ًٖ ؾبب الخاصزت ٞٓل

                                                 
2

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

 كشخص مرتبط بتنظٌم القاعدة أو أسامة بن الدن أو بحركة الصادر من مجلس األمن الدولً (2004 )1526 من القرار 16

)المشاركة فً تموٌل أعمال أو أنشطة تقوم بها القاعدة "الطالبان، بسبب  QE.A.4.01 )وأسامة بن الدن  ( QI.B.8.01 وأنصار  (

)اإلسالم  QE.A.98.03 ، أو بتعاون معهم أو باسمهم أو بالنٌابة عنهم، أو دعما لهم، أو فً التخطٌط لها أو تٌسٌر القٌام بها أو (

".دعم أعمالهم أو أنشطتهم بوسائل أخرى"أو " التجنٌد لحسابهم"أو " اإلعداد لها أو ارتكابها
2
 

3 :اهٓغ جٟانُل الكِاصة ٖلى الغابِ آلاحي  http://www.aljumhor.net/portal/news-6330.htmاهٓغ 

http://www.aljumhor.net/portal/news-6330.htm????
http://www.aljumhor.net/portal/news-6330.htm????
http://www.aljumhor.net/portal/news-6330.htm????
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اًت َظا اإلاؿدكٟى  ْل٨ىّ لم ًُمئن لْغ ٓاث ألامً، ْلضٍ جٓفي هدُجت بَال١ الىاع ٖلُّ مً ٢بل ٢

اًت اإلاؿدكٟى مً  ت نض١ ْع ْمٗٞغ الخاب٘ لخؼب ؤلانالح،خُض ؤنغ الكاَض ٖلى عئٍت ظشت ابىّ 

ٓا لّ  ال ٖىض بنغاٍع ٦ٓلي صم ال٣خُل ؾمد ْهْؼ ْل٨ً  ٌ َلبّ  ٢ْض خا٫ْ اإلاؿدكٟى ٞع ٖضمّ،

ٍْه٠ الكاَض لخٓت عئٍخّ ابىّ  ٓحى باإلاؿدكٟى ، ْالتي ٧اهذ بشالظت اإلا بغئٍت ظشت ابىّ ال٣خُل 

ٓعَا ،خُض اهّ لم ٌؿخُُ٘ الخٗٝغ ٖلى  ٍْت لم ٨ًً ًخه ْمإؾا ْهي لخٓاث نٗبت  الطخُت 

َٓت اإلاٗالم  ْمك ْمخٟدمت  ٓبت بالٛت ،ألن ظشت ابىّ ٧اهذ مجغص ؤقالء م٣ُٗت  ظشت ابىّ بال بهٗ

ْخُجها ٣ِٞ اٖتٝر اإلاؿدكٟى بن ابىّ ٢خل صازل السجً الخاب٘ لخمُض ألاخمغ  في حي الجهًت 

اًت اإلاؿدكٟى  ت بدؿب ْع ْاهّ لم ٣ًخل بُل٣ت هاٍع بمظبذ ٦ىدُجت جٟجحر ْخغ١ السجً بمً ُّٞ 

ْجضٖم عؤي الغابُت ؤٖالٍ قِاصة الكاَض" الخ.......في البضاًت   ْهي قِاصة مِمت ظضا جشبذ  ،  

٦ْشحرة خهلذ ٖلحها الغابُت ًٖ خضْر ٖملي ٓاجغة  ْؤصلت مخ ٓماث  بٖضام ة ْجدؿاهض م٘ مٗل

الص ألاخمغ ْخلٟائهم -بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء اعج٨بتها  ْؤ اب الضًيُت الخابٗت للؼهضاوي  مُلِكُاث ؤلاَع

ْمسالٟحن لِا  - (ْجدضًضا ؤلانالح)مً بٌٗ ؤخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت يض مٗاعيحن ؾُاؾُحن 

ت زانت بها ا في سجٓن ؾٍغ م ٢ؿٍغ ْ الاهخماء ٧اهذ جدخجَؼ ٢ْض ججلى َظا الٗى٠ .في الغؤي ؤ

ْالبك٘ في اعج٩اب مت الى٨غاء بةٖضام  َا اإلامىهج  ً لضيها 50لِظٍ الجٍغ  قابا مً اإلاضهُحن اإلادخجٍؼ

ْبمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء  ٓٞحن ،بك٩ل بٖضام ظماعي  ْمسُ اثً  ٓوي في سجً زام ٦َغ بك٩ل ٚحر ٢اه

ش  ٓعٔ )م ، 2011 | 5| 24بخاٍع ٓ مجلـ ق ًٖ ٓ َْ ْبدؿب قِاصة الكُش ٖبض الؿالم البدغي 

٣ت بان مبرع ٢ُاصاث خؼب ؤلانالح العج٩اب َظٍ اإلاجؼعة   (ؤلانالح ْالظي ؤ٦ض في قِاصجّ اإلاٞغ

ْامغ الخؼبُت صازل ؾاخاث  الجماُٖت في خ٤ مضهُحن ألؾباب ٖضة بما لٗضم جىُٟظَم ألا

ْ الخؼب الخا٦م ْؤظِؼتها ألامىُت ؤ ٓمت  ْجبُٗتهم للخ٨ ْ لالقدباٍ باهخمائهم  ل٨ً لم . الاخخجاظاث ؤ

الص ألاخمغ للسجً الخام بهم مً الخابٗحن للىٓام  ٓا ٣ٖب جٟجحر مُلِكُاث ؤ خل
ُ
٨ًً ظمُ٘ مً ٢

ْ مً اإلاتهمحن بالخٗاْن مّٗ ً ألؾباب ؾُاؾُت، ؤ بط ٧ان بٌٗ ال٣خلى . ْالخؼب الخا٦م، اإلادخجٍؼ

ْامغ الخىُٓمُت للخؼب الضًجي اإلاخُٝغ  ْل٨ً مً اإلاتهمحن بمسالٟت ألا مً اإلاىخمحن لخؼب ؤلانالح 

ٍ للًِٛ ٖلى الكاَض  (مهُٟى ٖبض الؿالم البدغي )٦إمشا٫ ابىّ الطخُت  ْالظًً حجْؼ

ْاإلاسال٠ لخٓظحهاث خؼب ؤلانالح ض للىٓام  ٢ّٟٓ اإلاٍا . لخُٛحر م

 

جرائى انؼُف انذاخهي واستهذاف انتاتؼيٍ نهذكىيح وانُظاو انيًُي يٍ -

جاَة دسب اإلصالح وأدساب انهماء انًشترن انًؼارضح وانهجاٌ 

 .انتُظيًيح انؼهيا نساداخ االدتجاجاخ انتاتؼح نذسب اإلصالح انًؼارض
ْٚحر مباقغة ًٖ ٖكغاث الخاالث أل خام  ْؤصلت مباقغة  ٓماث  جابٗحن بما ظمٗذ الغابُت مٗل

ْ ختى  ْ لكباب مؿخ٣لحن ؤ ْ للخؼب اإلااجمغ الخا٦م ؤ ٓمت ؤ نالخُحن مٗخضلحن ل٨ً مسالٟحن إلللخ٨

الص ألاخمغ  مً ٢ام ؤٞغاص ،للخؼب في الغؤي  ْٖهاباث ؤ مُلِكُاث ؤلانالح ْظامٗت ؤلاًمان 

ْ بزًاِٖم إلؾاءة اإلاٗاملت البضهُت  ْ ٢خلِم ؤ ْبزٟائهم ٢ؿغا ؤ . ْاللجان الخىُٓمُت باٖخ٣الِم 

٣ت  ٓا بٍُغ ٣ل
ُ
ْ اٖخ ٓا مً مىاػلِم ؤ ُٟ

ُ
ْالكِاصاث ؤن مً ازخ غ   ْفي مٗٓم الخاالث، ؤٞاصث الخ٣اٍع
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ٓا  ٓاصر ُمدضصة بل اؾُتهضٞ ٓا باعج٩اب ظغاثم جخهل بد تهم ًُ خهام لم  ؤزٔغ مً صازل ؾاخاث الٖا

ْ إلاسالٟتهم لغؤي ٢ُاصاث خؼب  ْ الخؼب الخا٦م ؤ ٓمت ؤ ٣ِٞ بؿبب اهخمائهم الؿُاسخي للخ٨

ٓص . ؤلانالح اإلاؿُُغ ٖلى ؾاخاث الاخخجاظاث ٍٓت بحن قِاصاث الكِ ْجٓظض ؤْظّ جمازل ٢

ْز٣ذ َظٍ  ْمدلُت حٗمل في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْلُت  غ اإلا٣ضمت مً مىٓماث ص ْالخ٣اٍع

ْهي حكحر بلى ؤن  ْممىهج ٧ل الاهتها٧اث الجؿُمت،  ٓانل  ظث بك٩ل مخ ِ
ّ
ٟ

ُ
خضاءاث ٢ض ه َظٍ الٖا

 مً همِ مً الٗى٠ اإلاىٓم اإلآظّ مباقغة 
ً
يض الخابٗحن مً خؼب ؤلانالح ْق٩لذ ظؼءا

ْ اإلاسالٟحن لخٓظحهاث ؤلانالح  ْالكباب اإلاؿخ٣لحن ؤ ْؤههاع اإلااجمغ الخا٦م  ْالىٓام  ٓمت  للخ٨

ْهٟهل ابغػ جل.الخؼبُت ْالجغاثم ٦ما ًلي٥  :-  الاهتها٧اث 
انًخفييٍ لسريا في داخم سجىٌ ساداخ االدتجاجاخ وداخم سجىٌ +انرهائٍ+ جرائى انذرياٌ يٍ انذريح -أ

.   انفرلح األونى يذرع يٍ لثم لائذ انفرلح وليادج انهجاٌ انتُظيًيح وأدساب انًشترن ودهفائهى

 

ْاإلاٗخهمحن - ْؤَالحهم جبحن حٗغى ٖكغاث الكباب  في مً زال٫ الغنض ْقِاصاث الطخاًا 

ا ْؾاخاث الخُٛحر  ْبزٟائهم ٢ؿٍغ اتهم  اثً"اجساطَم لدجؼ خٍغ ا "َع الًؼا٫ بًِٗم مسٟي ٢ؿٍغ  

 ٫ م ،ٖلما بان اإلاؿْا الٌٗلم مهحَر ْالظي ًٖ اٖخ٣الِم ألا٫ْ ختى آلان  حٗؿُٟا خؼب ؤلانالح 

٢ُْاصة اللجان الخىُٓمُتًدبّٗ  ٓاء ٖلي مدؿً ألاخمغ ٢اثض الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع  ْزهٓنا .  الل

ٓماث التي ْنلخىا حكحر بلى اوٗضام اإلاٗاملت الضهُا  ٝ الالث٣ت بإن ٧ل اإلاٗل ْاوٗضام الْٓغ للسجىاء 

ً ٞحها بالظاث في سجً ال ٝ ؤلاوؿاهُت الؿِئت التي ٌٗاملٓن اإلادخجٍؼ ْالْٓغ خ٣ا٫  ما٦ً الٖا

ٓعص ل٨م ؤؾماء  ْه  ، ا صازل مً الكباب اإلاٗخهمحن ٖضص مً الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع اإلاسُٟحن ٢ؿٍغ

ٓهُت جل٪ اإلاٗخ٣الث  ٓط،ٖبضهللا مدمض اخمض خؼام ،خؿحن مدمض - :َْمٚحر ال٣اه مُٟض ٞاًؼ الٖا

ٓم ،ْؾام الكٗغي  الغصاعي ،ٖمغ مدمض الٗماعي ،ًاؾغ مدمض ٖلي عقاص ،مال٪ مدؿً حجم

مدمض َّ نالر ٞايل ، ٖلي مدمض ٢اثض الٗباصي ،الجبلي خؿحن ،مدمض مدمض ُٖاف ، 

ض ٖلي الٛغباوي ،ابغاَُم ٖلي نالر ،ًدحى مدمض الٗلماوي  الجبلي ،ٖبضالل٠ُُ ُٞهل صلُان ،ٍػ

ض ،ظما٫ ٖبضٍ ؤخمض  ،ٖبضهللا مدمض خُضع ،مدمض ٖبضٍ ٖلي قبُل ،هبُل صخان ٍػ

ْٕ ،َاع١ ٖبضهللا خبِل  ٓان الخمُضي ،مدمض ٖلي عا ٓ مىهغ،وك ٖشمان،مدمض ٖبضاإلال٪ اب

٘ ،ا٦غم مدمض  ْٕ ،ٖلٓي مدمض ؾَغ ٓلض ،ؾلُم مدمض الُٛل  ،ٖلي ٖبضهللا عا ،خؿً اخمض اإلا

ٓعي،م٣بل نٛحر  ٖبضٍ ٖؼالضًً،ٖابض قٓقي خؿً مغإ ،ٖبضالباعي الٗامغي،َاصي م٣بل الدج

الن مدمض مدمض  ٓ عاجر ،ماظض ٖلي زابذ الٛؼي،ظٍؼ ٓعي ،اخمض اب ٓعي ،ٖلي نالر الدج الدج

ٓع نالر اخمض الِاملي ،ٖبضالغػا١ اخمض مدمض الشججي  ٤ُ خمُض ٖلي الهالحي،مكِ مِضي ،ٞع

ض بً ٖلي الامحري ،قٓقي ٖبضهللا الهبري ،ٖبضهللا صِٚل ،مدمض ٖلي  ،ابغاَُم ٖلي م٣ُم ،ٍػ

ٓماث ًٖ زل٠ُ ،خؿً ُٖل ،مدمض مُٗم،ٖبضهللا مُٗم ،ٖبضالالٍ مُٗم  ،،ها٨َُم ًٖ مٗل

ٓص  ْ بلى ؤَالحهم لٗضة ؤؾباب ْظ ً باإلائاث لم وؿخُُ٘ الٓن٫ٓ بلحهم ؤ  .سجىاء آزٍغ

ش ْ- ل 27بخاٍع ٓة 2011 ابٍغ م  جم ا٢خُاص ؤعبٗت مً ؤًٖاء مسُم قباب جصخُذ اإلاؿاع  بال٣

ً َم  َْاالء اإلادخجٍؼ اثً  ْبزٟائهم ٢ؿغا ٦َغ ٖبضهللا : ْاًضاِٖم في سجٓن الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع 
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َْاالء  ْػٍض ٖلي الامحري،  ٓ َضٖل  ْمجاَض نٛحر اب اؽ  ْم٣بل َع ْٖبضهللا ٖلي ظٗمان  الخلُلت 

ْطل٪ بدؿب  م ختى آلان ، الٌٗلم ؤَالحهم بمهحَر الًؼالٓن مٗخ٣لحن ختى آلان في سجٓن الٟغ٢ت 

ٓماث ألار ٖاص٫ ٦ُٗبّ ميؿ٤ مسُم قباب جصخُذ اإلاؿاع . مٗل

ش ْ- م حٗغى ؤٞغاص مؿلخحن مً ٖىانغ الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع بالخ٣ُ٘ لؿُاعة الكُش 2011|5|6بخاٍع

ٓا بةَال١ الىاع  ٢ْام ٓعٍت بهىٗاء ، ٓاع مجز٫ هاثب عثِـ الجمِ ٍع بج ٖابض عاجر مهلر ؤزىاء مْغ

ْبناب ْعٌٞ جّٖلحها  ْبًضاِٖم سجً الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع  ٓا بضازلِا  ْاٖخ٣ا٫ ٧ل الظًً ٧اه  

ت  ٓوي ،ٖلما بإن اإلاٗخ٣لحن ٧لِم مهابحن بُل٣اث هاٍع ْبضْن ؤي مبرع ٢اه ؤلاٞغاط ٖجهم ختى آلان 

ٌ الؿماح بٗالظِم ختى  ِٖٓم للٗالط ل٨ً ٢اثض الٟغ٢ت ألاْلى ًٞغ ٍْخُلب ْيِٗم الهخي زً

ٓ ق٤ُ٣ الكُش ٖابض عاجر ،ٞإٞاص  َْ ٢ْض الخ٣ذ الغابُت باألر الكُش اخمض عاجر مهلر  آلان،

َْم  ْٖضصَم زماهُت ؤ خام  ْٖلي ٚاهم الؼبحري :الغابُت بإؾماء اإلاٗخ٣لحن  ٖابض عاجر مهلر 

ْمدمض اخمض ٖبضهللا  ْٖابض ٖبضهللا اإلاًبعي   ٘ ْٖلي مدمض هانغ ؾَغ ْٖلي اخمض ٖلي مهلر 

ً ظمُِٗم مهابحن  َْاالء اإلادخجٍؼ ْمدمض ٖبضهللا ال٣ُُبي ، ٓبت  ْصماط مبسٓث الٛ اإلاًبعي 

ٓاء ٖلي مدؿً ألاخمغ  ٌ ٢اثض الٟغ٢ت الل ٍْٞغ ت ْخالتهم الصخُت ؾِئت ظضا  بُل٣اث هاٍع

ٓوي ٓٙ ٢اه ْبضْن ؤي مؿ ْ ؤلاٞغاط ٖجهم  .  الؿماح لِم بخل٣ي الٗالط ؤ

 

اثً ؤٖالٍ مٗٓم  بنالجضًغ بالظ٦غ - ْالَغ  ً ٢ض جم حجؼ -ْبدؿب ألاصلت–الطخاًا اإلادخجٍؼ

ت  ا في سجٓن زانت صازل سجً ظمُٗت ؤلانالح الخحًر ْبزٟائهم ٢ؿٍغ اتهم  ْ خٍغ ظام٘ ؤ

ٍْخم  ش ، ْبٗض طل٪ جم ه٣لِم بلى سجٓن الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع ألاقض بكاٖت في الخاٍع الجامٗت 

ْامغ  مً ٢بل ْاللجان الخىُٓمُت لؿاخاث الاخخجاظاث اثض١ بًضاِٖم ُّٞ بإ  الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع 

اعتهم  م قِئا ختى آلان، ٦ما الٌؿمذ ألَالحهم بٍؼ ال ٌٗلم ؤَالحهم ًٖ مهحَر في ظامٗت نىٗاء 

ْْز٣تها الغابُت حكحر بلى اوٗضام اإلاٗاملت الضهُا صازل ؤما٦ً  ٓماث التي ْنلخىا  ٧ْل اإلاٗل ،

ْ، خ٣ا٫ بالظاث في سجً الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع ٓٞغة بلى اوٗضام الٖا ٓماث اإلاخ ٝ التي حكحر اإلاٗل الْٓغ

َْظالث٣ت ؤلاوؿاهُت ا٫ ً ٞحها  ٌ ألاٞٗا٫ حٗخبر اهتها٧اث ظؿُمت ل٩ل خ١ٓ٣ التي ٌٗاملٓن اإلادخجٍؼ

ٓاهحن الىاٞظة  ْث ؤلاوؿان  ْال٣ ْلُت  ٓاهحن ْالاجٟا٢ُاث الض  .زال٠ ٧ل ال٣
جرائى االػتذاء ػهى انُاشطاخ انذمىلياخ وانصذفياخ انيًُياخ  - ب

ش - ْمِٗم ؤٞغاص ْيباٍ 2011|4|16بخاٍع ٖٓاث مؿلخت جابٗت لخؼب ؤلانالح الضًجي  م ٢امذ مجم

ْمؿلخحن مً ظامٗت ؤلاًمان حن الخابٗحن للٟغ٢ت ألاْلى مضٕع  ، ٢امذ َظٍ - مً اإلايك٣حن الٗؿ٨ٍغ

ْبَال١  ٢ُٓاث ْصخُٟاث ًمىُاث بالًغب  خضاء اإلاباقغ ٖلى هاقُاث خ٣ الٗهابت اإلاؿلخت بااٖل

ْال٩امحراث  ٓهاتهً  ْمهاصعة جلٟ ْبًضاًِٖ خبـ الٟغ٢ت ألاْلى لٗضة ؾاٖاث  الغنام الخي ٖلحهً 

ت، ْجل٪ الىاقُاث  الخانت بهً،بِىما ٦ً ًغصن اإلاكاع٦ت في مؿحرة وؿاثُت للخٗبحر ًٖ آعائهً بدٍغ

ْؤهخهاع ؾىان  ٓاحي  ْامخىان اإلاً ْبلِام ال٨بسخي  َْضٔ الُٗاؽ  ٔ ٖشمان  ْالصخُٟاث ًَ ؤْع

ْٖضص مً اليؿاء اإلاضهُاث ْالؿٟحرة ظمُلت ٖلي عظاء  خضاء .ْْصاص البضْي  ٢ْض ل٣ي َظا الٖا

ْاؾٗت  ْبصاهاث  ٓهاث اإلاجخم٘ الُمجي  ْم٨ ْاؾ٘ الىُا١ مً ظمُ٘ ٞٗالُاث  ًا  الِمجي مً ٞع
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ٓاء ٖلي مدؿً نالر ٢اثض  ت ٖلى عؤؾِا الل ْمً ٠٣ً زلِٟم مً ٢ُاصاث صًيُت مخُٞغ إلاغج٨بُّ 

ُل الىا٤َ باؾم ألا٫ْ  ٓ ٣ُٖض ٖؿ٨غ ٖػ ْاإلاضٖ ٓلُت "الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع  َْما طي اهخماءاث ؤن

ت ٢ُٓاث ؤْضخً ُّٞ "مخُٞغ ٢ْض ٣ٖضث ه٣ابت الصخُٟحن ماجمغا صخُٟا للىاقُاث الخ٣  ،

ٓص ْيباٍ الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع  ْالتي حٗغيً لِا مً ٢بل ظى ٓإ الاهتها٧اث الجؿُمت  ْؤه ؤؾالُب 

ش م ْختى َظٍ اللخٓت لم ًخم اجساط ؤي بظغاءاث ٢ًاثُت ٞاٖلت في َظٍ ال٣ًُت 16/4/2011بخاٍع

 .مً اظل ج٣ضًم الجىاة بلى الٗضالت 
االػتذاء ػهى انصذفي ػثذ انكريى انخيىاَي تانضرب وإيذاػه سجٍ انفرلح األونى يذرع -ج

ش - ْتهضًضٍ بالسجً 2011|6|9بخاٍع ٓاوي بالًغب   م الخُ خضاء ٖلى الصخٟي ٖبضال٨ٍغ م جم الٖا

ٍع بكإع  ْطل٪ ؤزىاء مْغ ُل  ْطل٪ مً ٢بل الًابِ اإلايك٤ بالٟغ٢ت ألاْلى مضٕع ال٣ُٗض ٖؿ٨غ ٖػ

َْظا  ٓاوي م٘ مٓاَغة ٧اهذ مٓظِت بلى مجز٫ هاثب الغثِـ ، ٢ْٝٓ الخُ ْٖلى زلُٟت  َاثل 

خضاءاث  ٓاصر الٖا ٝ ظاء لُمشل ج٨غاعا ٦بحرا لخ ْهاقِ خ٣ٓقي مْٗغ خضاء الِمجي ٖلى صخٟي  الٖا

ْالصخُٟحن مً ٢بل مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاْلى ْظامٗت  ٢ُٓحن  اإلامىهجت ٖلى الىاقُحن الخ٣

ْل٨ً َظا الاهتها٥ ال٨بحر جم  ْلجان الىٓام ؤلانالخُت صازل ؾاخاث الاخخجاظاث ، ؤلاًمان 

ْعاء طل٪  ؟؟  الهضعي ما الؿبب  ْٚحر مٗخاصة  ٣ت ٞجت   الؿ٨ٓث ٖىّ بٍُغ

 
 االػتذاء ػهى صذفييٍ وكانح سثأ نألَثاء وَهة وتذيير يذتىياتها ولطغ يصذر رزق انؼايهيٍ تها- د

ش -  ٓم الازىحن جاٍع ٓاخضة مً ِْغ ً ٓالي الؿاٖت ال ٓ 23في خ الص 2011ماً م ٢امذ مُلِكُاث ؤ

٧ْالت ؾبإ لألهباء في لخابٗت ألاخمغ  ا خضاء الِمجي ٖلى الصخُٟحن الٗاملحن في  لخؼب ؤلانالح بااٖل

ْبنابت َمْطل٪ بةَال١قما٫ ؤماهت الٗانمت ،مى٣ُت الخهبت  ٓا بضازلِا   الىاع ٖلى مً ٧اه

٧ٓالت : الصخُٟحن الخالُت ؤؾمائهم  ْمدانغتهم صازل مبجى ال ٧ٓل    ْاخمض اإلاخ ١ ال٨مالي  ٞاْع

ْلِـ َظا  ت ، ٓا ؤَضاٝ ٖؿ٨ٍغ ْلِؿ َْم ٌٗلمٓن مؿب٣ا ؤنهم ٌٗملٓن ٞحها ٦صخُٟٓن مضهُحن 

ْاخخال٫  ابُت ب٣ه٠  ْبٖضاص مؿب٤ مً ٢ُاصاتها ؤلاَع ْبخٓظُّ  ٞدؿب بل ٢امذ جل٪ اإلاُلِكُاث 

ْاث  ٓز٣ُُت البدخت مً ؤص ْالخ المُت  ٍٓاتها ؤلٖا ْجضمحر ٧ل مدخ ْنهب  ٧ْالت ؾبإ الصخُٟت  مبجى 

ْآالث بٖالمُت ْختى ؤعق٠ُ َظٍ اإلااؾؿت الصخُٟت الُمىُت الغاثضة لم ٌؿلم مً نهب ْؾلب 

ْالخضمحر مً ٢ُاصاتها ْفي بَاع  ْالتي ٧اهذ جىٟظ جٓظحهاث الجهب  ابُت  ْجضمحر َظٍ الٗهاباث ؤلاَع

 ٓ ٦ْما َ ْبؾ٩اتهم، ٢ْمِٗم  ٦ْخاب الغؤي  المُحن  ٖملُت ممىهجت لالٖخضاء ٖلى الصخُٟحن ْؤلٖا

ٓ ًٓظّ هضاء بلى ؤجباّٖ  َْ ٓ َاقم ألاخمغ  ْالتي جِٓغ اإلاضٖ ٓعة  المُت اإلاه مٓضر في الل٣ُت ؤلٖا

ٓا مخمترؾحن ٞحها  ْؤنبد بٗضم يغب ٖهاباجّ اإلاٗخضًت بٗض ؤن اخخلذ َظٍ اإلااؾؿت الصخُٟت 

ْبٗض طل٪  ٓا بجهب ْؾلب ماٞحها مً ؤٚغاى الصخُٟحن الخانت ، ٍٓاتها ،خُض ٢ام ٍْجهبٓن مدخ

ْبالخالي خغمان الصخُٟحن الٗاملحن ٞحها مً مهضع ِٖكِم نهاثُا ،بِىما  ْبخغا٢ِا  ا  ٓا بخضمحَر ٢ام

ْبالخالي ٌٗخبر طل٪ مً الهجماث اإلاخٗمضة  ،ٕ ْلِؿذ َضٝ ٖؿ٨غي مكْغ ٧ْالت ؤهباء صخُٟت  هي 

مت خغب َظا مً  ُان اإلاضهُت التي ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي ٦جٍغ ٖلى ألاَضاٝ ْألٖا

٢ْم٘  ت الصخاٞت  ْالخٗبحر ْخٍغ ت الغؤي  ْمً ظِت ؤزٔغ ٞةنها حٗخبر اٖخضاء ناعر ٖلى خٍغ ظِت ،
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ْج٣ضًمِم   ٍٓ ْاٖخضاء ٖلى مهضع عػ٢ِم الٓخُض ًجب مداؾبت الظًً اعج٨ب ممىهج للصخُٟحن 

٢ْض  ؤصاهذ ْلُت، ْالض ٓاهحن اإلادلُت  ٣ْٞا لل٣ ه٣ابت الصخُٟحن الُمىُحن بكضة َظا  للمدا٦مت 

٧ْالت ألاهباء ْؤؾٟغ ًٖ بنابت الصخُٟحن  (ؾبإ)الُمىُت  ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي حٗغى لّ مبجى 

ب ْبزاعة الٖغ ٧ٓل  ْاخمض اإلاخ ١ ال٨مالي  م  ٞاْع ْاخخجاَػ ٧ٓالت  في هٟٓؽ الصخُٟحن الٗاملحن في ال

ا الؾتهضاٝ  . ؾاٖت صازل اإلابجى12أل٦ثر مً  ٓم ًٖ اؾدى٩اَع ْٖبرث الى٣ابت في بُان لِا الُ

ْ اإلااؾؿاث المُت جدذ ؤي مبرع  الصخُٟحن ؤ ًِا الؼط بالبالص في ؤجٓن خغب ..ؤلٖا ما٦ضة ٞع

.  ؤَلُت

 

جرائى واَتهاكاخ دمىق انشثاب داخم ساداخ االدتجاجاخ تجايؼح -

 صُؼاء
ْاإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان -ؤ ْبؾاءة مٗاملت الصخُٟحن  ْاإلاسالٟحن في الغؤي،    ٢م٘ الكباب 

 في ؾاخاث الاخخجاظاث  

ْالجؿُمت لخ١ٓ٣ الكباب  - ْاإلاؿخمغة  ْجلخُو ابغػ الاهتها٧اث اإلامىهجت  بظماال ًم٨ىىا عنض 

ْالخُٛحر  ٓما صازل ؾاخاث الاخخجاظاث  ٓ  ْاإلاضهُحن ٖم ْاخض ٖلحها،َ بؿبب ؾُُغة لٓن خؼبي 

ٓص الُٗان  ْطل٪ بىاء ٖلى ٖكغاث بل مئاث مً قِاصاث قِ ت ، ْملِكُاجّ اإلاخُٞغ خؼب ؤلانالح 

ْْز٣تها  ٦ْظل٪ اؾدىاصا بلى ما عنضتها  ْْز٣ذ قِاصاتهم لضيها ، ْالطخاًا الظًً الخ٣تهم الغابُت 

ًاؾحن وٗمان عثِـ |ْؤٖلىتها بمظ٦غة عؾمُت مٓظِت بلى ص4الُِئت الخيؿ٣ُُت الٗلُا لل٨خلت اإلاضهُت 

ش  ْهاثبّ هبُل 2011|4|16الل٣اء اإلاكتر٥ بخاٍع البخّ بالخد٤ُ٣ م٘ عثِـ لجىت الىٓام  م  َْ

ض  ْببغاَُم اإلاٍا ٓلحن ًٖ اعج٩اب الاهتها٧اث "بنالخُحن"الجغباوي  ٓنهما اإلاؿئ البذ بدىدُتهما ل٨ َْ

ٍْم٨ىىا الاؾدىاص بلى عنض الاهتها٧اث التي ظاءث في جل٪ اإلاظ٦غة  الجؿُمت التي عنضتها ال٨خلت ،

ٓاطًت لخؼب ؤلانالح ٖلى قباب  ْاإلاماعؾاث الاؾخد ْجلخُو ابغػ جل٪ الاهتها٧اث اإلامىهجت 

ٓ آلاحي : ؾاخاث الخُٛحر  ٖلى الىد

ٓاَىحن لٟتراث ٚحر مدضصٍ ًخم ُّٞ -  ٓوي ًدب٘ لجىت الىٓام ًخم ُّٞ حجؼ م ٓص مٗخ٣ل ٚحر ٢اه ْظ

ْماؾت بال٨غامت ؤلاوؿاهُت . الخد٤ُ٣ بُغ١ ٖىُٟت 

خضاء بالًغب الٗى٠ُ مً ٢بل ؤًٖاء لجىت الىٓام ٖلى الٗضًض مً ألاٞغاص ًترصصْن ٖلى -  الٖا

ٓنهم  ْ ” بالَجت“الؿاخت بمبرعاث الاقدباٍ ب٨ ْْز٣ذ هماطط  ”ؤمىُحن“ؤ  ،خُض عنضث الغابُت 

ٞاعؽ مدؿً الكغفي ، مؿاعي :لالٖخضاءاث الٗىُٟت بالًغب ٖلى الكباب الخالُت ؤؾمائهم 

                                                 
ْبٖالمُحن ْؾُاؾُحن ْ خهُاث لل٨خلت اإلاضهُت  الٗلُا الخيؿ٣ُُت  الُِئت 4 الب  ٢ُٓحن َْ ْوكُاء خ٣ هي بَاع ٖمل مضوي ًًم مىٓماث مضهُت 

َْؿعى بلى يمانها ْخماًتها ثاظخماُٖت اهبش٤ ٓعة الكٗبُت الؿلمُت  ٢ُْاصاث مً ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى  مً الش ْاٚلبها مً ؤًٖاء  ،

٦ْممشلحن إلاىٓماتهم  الُِئت الخيؿ٣ُُت لل٨خلت اإلاضهُتْ. ٓ ب٨غ الؿ٣اٝ، . ص:(بالترجِب ألابجضي)جًم الشخهُاث الخالُت بهٟتهم الشخهُت  ؤب

ٓاضخي، عيُت  ٓع، خاٞٔ الب٩اعي، زالض ؤخمض ٖبضعبّ الٗ ٓعٍت مكِ ٔ ٖبضٍ ٖشمان، بلِام ال٨بسخي، ؤمل باقا، خ ؤخمض ؾ٠ُ خاقض، ؤْع

م  بري، ؾمُذ الٓظُّ، نالر ٖلي ٖبضٍ عبّ ال٣اضخي، ٖبضالباعي َاَغ، ٖبضالغقُض ال٣ُّٟ، ٖبضال٨ٍغ ٧ٓل، ؾامي ٚالب، ؾامُت ألٚا اإلاخ

٠، َضٔ الُٗاؽ ٓاوي، ٖلي هانغ البسُتي، ماظض اإلاظخجي، مدمض ٖاٌل، مدمض الٗبسخي، مِا ٖٓى، هانغ ؤخمض ٖباص قٍغ اإلاغ٦ؼ الُمجي .الخُ

ل٣ُاؽ الغؤي الٗام، اإلااؾؿت الُمىُت للضعاؾاث الاظخماُٖت، مىخضٔ الك٣اث٤ الٗغبي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، مىٓمت الخُٛحر للضٞإ ًٖ الخ١ٓ٣ 

َٓت ْاله٣ٟاث اإلاكب جي إلاىاًَت ن٣ٟت الٛاػ اإلاؿا٫  ً، الخدال٠ الَٓ ٓاع للخىمُت الضًم٣غاَُت، جدال٠ َْ اث، ماؾؿت خ  .ْالخٍغ
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ٓان ٖاًٌ الخ٣اعي ،اخمض  مدمض الغصاعي ، نالح ٖلي ٖٓهج ،ٖلي مدؿً ٖبضهللا الاوسخي،عي

مدمض قمؿان ،نبري ٖمغ الخُُب ،الجىضي نالر ٖبضٍ ؤخمض ،مدمض ٖبضٍ اإلاسالفي 

ٓعٍض ،اخمض مدمض الؼا٢ت ،مِضي ٖلي  اث ٢اثض اخمض ال ،ٖبضاإلاجُض مدمض نالر الغمِشخي ،ٖٞغ

ٓسخى اإلاُضمت ،ٖلي بً ٖلي  ٓص اخمض ٚالب ،عبُ٘ ؾُٗض الؼع٣ٍي ،نضام م اخمض مجاَض ،ًاؾغ خم

ٓعي ، بىضع الكِاعي  . الج

بحن اليؿاء ” الازخالٍ“مضامِت الٗضًض مً الخُام مً ٢بل ؤًٖاء لجىت الىٓام بمبرع مى٘ - 

. ْالغظا٫

ْالُِئت -  خضاء ْالاَاهت مً ٢بل ؤًٖاء لجىت الىٓام ٖلى ٖضص مً اليؿاء بؿبب اإلالبـ  الٖا

. الشخهُت

٢ُٓت في الؿاخت -  ْالىاقُاث ٖلى زلُٟت ٢ُام بإوكُت مضهُت ْخ٣ مًا٣ًت ٖضص مً اليكُاء 

ٓلت في الؿاخت . ْاٖخباع لجىت الىٓام ؤعائهم ٚحر م٣ب

ْمهاصعة ما جغاٍ ٚحر م٣ب٫ٓ -  ْعا١  . ٢ُام ؤًٖاء لجىت الىٓام بخٟخِل ألا

ٓاظبهم -  ٦ْؿغ بٌٗ ال٩امحراث ؤزىاء ٢ُامِم ب ْالصخُٟحن  ٓعًٍ  خضاء ٖلى ٖضص مً اإلاه الٖا

. اإلانهي

٢ٓاج٘ -  ْحُُٛت ال الم مً ٢بل لجىت الىٓام مً الضز٫ٓ بلى اإلاؿدكٟى اإلاُضاوي  مى٘ ْؾاثل ؤلٖا

غة ْؾُِل ٓم الجمٗت الضامُت، باؾخصىاء الجٍؼ ً ُّٞ .

ت ْخغاؽ لبٌٗ الشخهُاث ال٣بلُت بإؾلختهم في الؿاخت-  . جج٫ٓ ٖىانغ ٖؿ٨ٍغ

ْاخض ٖلى اإلاىهت م٘ بٌٗ الاؾخصىاءاث الىاصعة-  . ؾُُغة لٓن 

ٓص بٌٗ الشخهُاث -  ٖضم خؿاؾُت الجِت اإلاؿُُغة ٖلى اإلاىهت ٖلى الضاللت الؿلبُت لٓظ

ىُت ٓهاث الَٓ . ْمًمٓن زُابها ٖلى اإلا٨

٤ٍٓ ؤٞغاص ْظِاث -  ْحؿ ْجهُٟت الخؿاباث مِٗم  ْؤٞغاص  ٌ ٖلى ظِاث  اؾخسضام اإلاىهت للخدٍغ

. مُٗىت

ٓعة الؿلمُت لٗضم اهخمائهم للٓن اإلاؿُُغ -  ٓا بٟٗالُت في بَال١ الش حُِٛب الكباب الظًً ؾاَم

ْاللجان اإلاسخلٟت . في اإلاىهت 

ت -  ٟا٫ اإلاسال٠ لُبُٗتهم الٗمٍغ ٕٓ اؾخٛال٫ ألَا ْاإلاىهت إلآي ٖضم خؿاؾُت اللجان اإلاسخلٟت 

٢ِٓم . ْخ٣

ٓص ُٖان -  ْالطخاًا مً ؾاخاث الخُٛحر  ٦كِ ٖلى جل٪ ٢ْ5ض الخ٣ذ الغابُت بٗكغاث الكباب 

ُٖٓت  ٧ْاهذ قِاصاتهم قبّ مخُاب٣ت في جإ٦ُض ه ْْز٣تها ، ْاؾخمٗذ بلى قِاصاتهم  الاهتها٧اث 
                                                 

5
ٓص قِاصة ْؤبغػ    ٖبضٍ اخمض ،٢اؾم مدؿً ٖبضهللا ،ؾامُت ٖبضهللا هانغ هانغ ٖبضهللا :" ؤؾمائهم الظًً الخ٣ذ بهم الغابُت َم الخالُت الكِ

اث الظًباوي ،ٞاعؽ ٖبضعبّ نالر ؾالم،ِٞض ،َىا الٗلُمي مُِغ ،ٖبضالجلُل اإلاسالفي هانغ ٖلي ،ٖٞغ ٍٍٓغ  نالر مدؿً ؾغخان،ٖلي ٖؼي  الى

ٓسخى الجغاصي،نالح ٖبضالل٠ُُ الؿامعي،٢اؾم ٢اؾم ؾالم مدمض،ٖلي ؤخمض مدمض،نُٟت ٢اؾم ٖلي صاخل،٢اؾم  ٖلي اإلاُضمت،نالر م

ان نالر ٖلي مدمض،مِا ٖبضالغب هاجي،ؤخالم ٖلي ٖبضهللا الجغاصي،ٖبضالٟخاح ٓعٍت مدمض ٖباص،ٍع  قٝغ ٖبضاإلال٪ الظعخاوي،زىاء ٖلي الظاعخاوي،خ

 نالر هانغ،ظبر اخمض ٖبضهللا هانغ،ٖلي ؾُٗض الب٨ُلي،خىان ؤخمض ناص١،مدمض الهلٓي،خىان زالض نالر،قضاصي ؤخمض الضًً،ؾماح

ٓان اخمض ٖبضهللا،إلاُاء هانغ ٖبضهللا الهبري،ظمُل ؤخمض مدمض مدمض،مسخاع ٓص،خىحن هانغ ٖبضهللا الٗؼاوي،الكُش مدمض الخضاص،وك  نالر خم
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٧ْل جل٪ الكِاصاث جشبذ خضْر اهتها٧اث جخهل بإخضار ْظغاثم  ا ، ، الاهتها٧اث الؿال٠ ط٦َغ

" ْبالظاث خؼب ؤلانالح"ظىاثُت ظؿُمت اعج٨بتها ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت 

ْبالظاث بضازل ؾاخاث الاخخجاظاث ٓلت باألػمت  ْطل٪ في الٟترة اإلاكم ْمً َظٍ ؤٞٗا٫ . ْؤجباّٖ 

ْالتي حؿمى  حكمل اهتها٧اث جخهل بؿٓء مٗاملت اإلاُلِكُاث الخابٗت ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥  

ْ الخابٗحن لخؼب اإلااجمغ الخا٦م  ضًً ؤ اللجان الخىُٓمُت يض ٧ل مً حٗخ٣ض بإهّ مً اإلاٍا

ْ ًسال٠ جٓظحهاث خؼب ؤلانالح   ٓمي "ْالؿلُت ؤ ْ امً ٢ َبّ ُّٞ ؤ
َ
، بما في طل٪ " ْاٖخباٍع مكد

ٖت  ٓعة ٚحر مكْغ ْ به ٓهُت  م في ؤما٦ً حجؼ ٚحر ٢اه ْاخخجاَػ خُض ؤٞاصث . بل٣اء ال٣بٌ ٖلحهم 

غ ْقِاصاث مً مىٓماث حٗمل في  ْْز٣تها ج٣اٍع ٖضة قِاصاث للكباب اإلاؿخ٣ل ْضخاًا الاهتها٧اث 

الخابٗت "اللجان الخىُٓمُت "مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ؤن اإلاماعؾاث التي حؿخسضمِا مُلِكُاث 

ْاإلاٗاملت  ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت في ؾاخاث الاخخجاظاث هي بمشابت مماعؾت للخٗظًب 

ْاإلاُِىت ْالالبوؿاهُت  ٓبت ال٣اؾُت  ْالطخاًا . ْال٣ٗ ٓص الُٗان  ٓاجغ مً قِاصاث قِ ٦ما زبذ بالخ

ْالتي ٌؿُُغ ٖلحها ظمُٗا خؼب ؤلانالح " لجىت الىٓام ْالامً الخابٗت للجان الخىُٓمُت "اعج٩اب

ض  ْهاثبّ ببغاَُم مدمض اإلاٍا ٓ هبُل الٛغباوي  ٍْخٓلى عثِـ لجىت الىٓام ٞحها ٦ال مً اإلاضٖ الضًجي 

ً ًٖ اعج٩اب ٖضص ٦بحر مً  لحن اإلاباقٍغ َْظًً الشخهحن جدضًضا حكحر ٧ل ألاصلت ؤنهما  اإلاؿْا

ضاص  ٓوي أٖل ْؤبغػَا ؤلازٟاء ال٣ؿغي ْالاخخجاػ ٚحر ال٣اه اهتها٧اث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان يض الكباب 

كدبّ بإن  ٌُ ٓهُت ٦ما ؤؾلٟىا،٦ما  ٦بحرة مً الكباب اإلاٗخهمحن صازل سجٓن زانت ٚحر ٢اه

ْ عبما حؿببذ ٞحها  ْؤؾِمذ ٞحها ؤ ٢ْٗذ  ب مً بؾاءة اإلاٗاملت ألازٔغ ٢ض  ظغاثم حٗظًب ْيْغ

ُت ؤنال" اللجان الخىُٓمُت "َظٍ  ْمىٓماث خ١ٓ٣ . ٚحر الكٖغ م مً ج٣ضًم الكباب  ْبالٚغ

ْبخُٛحر َظًً الشخهحن  ْاإلاكتر٥ بهظٍ الاهتها٧اث  ؤلاوؿان ٖكغاث الك٩أْ بلى ٢ُاصاث ؤلانالح 

ْلم ًجغي الخد٤ُ٣ في الك٩أْ اإلاخٗل٣ت  طٍ اإلاماعؾاث ختى آلان بُبال اهّ لم ٌؿخجب ألي مجها بل 

ْالل٣اء  ْحشجُ٘ مً ٢ُاصة ؤلانالح  ْمباع٦ت  ٓمان بّ بهما ًخم بغياء  ،مما ًض٫ ٖلى بن ما٣ً

ْبالخالي جهبذ اهتها٧اث  ْبنهما بهما ًىٟظان جٓظحهاث خؼب ؤلانالح ٦مجغص ؤصاة ، ٓما  اإلاكتر٥ ٖم

ْمؿخمغة مً ٢بل خؼب ؤلانالح  ٢ِٓم اهتها٧اث ممىهجت  اتهم ْخ٣ ْمهاصعة خٍغ خ١ٓ٣ الكباب  

ْان الاهتها٧اث جخم في بَاع ؾُاؾت ممىهجت للخؼب أله٦ّخىُٓم   الخؼب اإلاؿُُغ ٖلى الؿاخت ،

ٓعة،بل ؤنها جٟطر ْظِّ الخ٣ُ٣ي اإلاخُٝغ الظي  جسال٠ ماٌٗلىّ ًٖ هٟؿّ في ؤصبُاجّ اإلايك

                                                                                                                                            
ٓص ٖلي البٗضاوي،نالر ٢اؾم ٖبضٍ َضٌـ،مىحر عقاص،امجض ؤمحن ٖبضهللا،مهٗب  ؾُٗض ٖبضٍ ٖبضالؿالم،ق٨ُب مدمض ؾالم،ابغاَُم خم

ٓع   اخمض الٗؼاوي،مغاص ؾغخان ٖؼي  الٗؼي،ؤخمض مدمض ٖلي خُضع،مدمض ٖبضهللا الترابي،مدمض مدؿً ٖبضهللا الخغاػي،ٖلي خاجم الضبعي،اه

ٓع  مدمض ٖخ٤ُ،مهُٟى نالر خؿحن،ابغاَُم ْص،ل٣مان مدمض البسُتي،ٖبضالٟٛ ٓص  اإلاىخهغ،مدمض اخمض ٖبضٍ اخمض،اقٝغ ٖلي اخمض ٖبضال

 الُمِـ،ٖبضاإلاامً هانغ ٖلي خؿحن،مدمض ٖلي ٢اؾم اإلآٟغ،مدمض هانغ مدمض الضًً ٖلي،قِاب مدمض الضًً،ٖبضالؿالم قٝغ ل٠ُ

ان ٖبضاإلال٪ ٓاضخي،مدمض ٖلي ٖلي،٦ٟاح خؿحن ٖبضهللا ِٖسخى،باػ٫  مدمض ظما٫ ال٨بسخي،مْغ ٓاضخي،ؤخمض هانغ الٗ  هللا ظاع ٖلي الٗ

ٓاوي،هجُب الٗلُم الهلٓي،ٖبض ال٣ُطخي،خؿحن ٓان الٗضْفي،مدمض اخمض الٗل مي،ؾام عي  ،ٖبض الظماعي  خؿحن مدمض ٖخ٤ُ،مُُ٘ اخمض الٍغ

ٓص مً الخ....الٗلُمي مى٣ظ الجباع  .الغابُت عنضتها التي الشخهُت ْاإلا٣ابالث  الكِ
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٢ٓ٘ اإلاٗاعيت ٠ُ٨ٞ بّ ؤن ًلتزم بها بطا ما ْنل  ٓ الًؼا٫ في م َْ اث  ٍْهاصع الخٍغ ًىته٪ الخ١ٓ٣ 

. بلى الخ٨م مؿخ٣بال ؟؟؟

ْاإلاسالٟاث حك٩ل اهتها٧اث زُحرة  ٕٓ ٧ل ألاصلت بلى ؤن َظٍ الجغاثم  ْجسلو الغابُت  مً مجم

 ؾُاؾت ممىهجت بَاعْممىهجت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان جخم بخٓظحهاث خؼبُت مً ٢ُاصة ؤلانالح في 

ْمداؾبت ٧ل ألا خام ْألاخؼاب  ْبالخالي ًجب ٞخذ جد٤ُ٣ ٢ًاجي مؿخ٣ل ٞحها  للخؼب 

ْالتي اهته٨ذ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٓالُت للمٗاعيت  ت اإلايك٣ت اإلا ْال٣ُاصاث الٗؿ٨ٍغ  ؤْالؿُاؾُت 

الن الٗاإلاي لخ١ٓ٣  ت ج٣ضًمِم للٗضالت ،٦ٓن َظٍ الاهتها٧اث ال جخ٤ٟ م٘ ؤلٖا ؾمدذ بظل٪ ْؾٖغ

ٓاهحن الُمىُت الىاٞظة ْال٣ ٓع  ْ م٘ الضؾخ  .ؤلاوؿان ؤ

ْلُض الغمِشخي مً ٢بل مُلِكُاث خؼب ؤلانالح - ب مت بتر لؿان الكاٖغ  ظٍغ

ٓلت " م2011 ما4ًٓ"في ٞجغ ألاعبٗاء - ًغجر اهخمائها لل٣اء اإلاكتر٥ –ؤ٢ضمذ مُلِكُاث مجِ

ْلُض الغمِشخي مً ؤبىاء مى٣ُت ال٣ٟغ -ْجدضًضا لإلنالح ٖلى ٢ُ٘ لؿان الكاٖغ الكٗبي الكاب 

ْا٢خُاصٍ بلى ؤخض  ْازخُاّٞ مً قإع حٗؼ بهىٗاء  بمداٞٓت بب بٗض اؾخضعاظّ مً مى٣ُخّ 

ْما  ْٖىانٍغ  ْمً زم بتر لؿاهّ ٖلى زلُٟت ٢هاثض للكاٖغ ٧ان ٢ض اهخ٣ض ٞحها اإلاكتر٥  اإلاىاػ٫ 

بُت ٓمٓن بّ مً ؤٖما٫ جسٍغ ٣ً ,ً ٢ْض عنضث الغابُت باٙل مٟاصٍ . ْاعج٩اب ظغاثم بد٤ الَٓ

ْاؾدئها٫ لؿان الكاٖغ   مت بتر   َْٗخ٣ض اهخمائهم لخؼب ؤلانالح ظٍغ ٓلحن  اعج٩اب مدكضصًً مجِ

ض  ت جٍا ت ،بةل٣اثّ ٢هُضة قٍٗغ ْلُض الغمِشخي بؿبب مماعؾخّ لخ٣ّ في الخٗبحر ًٖ عؤًّ بدٍغ

ْطل٪ بدؿب قِاصة الطخُت  ٍْمخضح ٞحها الغثِـ نالر  ْالىٓام الخا٦م  ٓعٍت  ُت الضؾخ الكٖغ

ت ال٣ًبلِا بوؿان  ٣ّ ْخكُت بغبٍغ ٓا ب٣ُ٘ لؿاهّ بٍُغ ٢ْام ٓلحن  ٢ْض اؾخضعظّ مجِ الكاٖغ ،

 .،ٖلما بإن َظٍ ال٣ًُت لم ًخم الخد٤ُ٣ ٞحها ٢ًاثُا ختى آلان 
 

". االػتذاء ػهى يخيى شثاب تصذيخ انًسارجريًح -

ش  ل 27بخاٍع ْمسُم ؤبىاء 2011 ابٍغ جي  ْمسُم الكباب الَٓ م حٗغى مسُم قباب جصخُذ اإلاؿاع 

ْالدجاعة مً  ْالٗصخي  خضاء ظماعي َمجي بالؿالح  ْال٩اثً في قما٫ ؤماهت الٗانمت اٖل ٖمغان  

ْمجامُ٘ مً الكباب  ا  ٢بل مجامُ٘ مؿلخت مً اإلاىدؿبحن بلى الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع اإلايك٣ت ٖؿ٨ٍغ

ْبهضٝ اخخال٫ مسُم قباب جصخُذ  اإلاٗخهمحن في ظامٗت  نىٗاء الخابٗحن لخؼب ؤلانالح،

ٓم  ْعاء َظا الهج ٢ْض اجطر بان الؿبب  ْبضْن ؤي مبرع، ْاٖخ٣ا٫ مً بضازلّ  ْجهُٟت  اإلاؿاع 

ْاإلاسُِ لّ ؾلٟا مً خؼب ؤلانالح ْخلٟاثّ بهّ ًإحي عصا اهخ٣امُا يض قباب  الِمجي اإلامىهج 

الن ظؼء ٦بحر مجهم َم  ْالخىُٓم  ْاإلاُالب  ٓا مسالٟحن لإلنالح في الغؤي  جصخُذ اإلاؿاع ألنهم ٧اه

ٓا مً اٖخهام الجامٗت بٗض  ٓا مً يمً الكباب الظًً اوسخب مً قباب جصخُذ اإلاؿاع ٧اه

ْا  ْع الكباب الخ٣ُ٣ُحن الظًً بضؤ ؾُُغة خؼب ؤلانالح ٖلحهم ،مما ؤصٔ بلى تهمِل ص

ْجٓيُذ  ٓ الظي صٞ٘ بكباب اإلاؿاع بلى ٞطر  َْ باالخخجاظاث بؿبب ؾُُغة ؤلانالح اإلاُل٣ت 

ٓم ٖلحهم  ٓ ؾبب الهج َْظا َ الاهتها٧اث التي اعج٨بها الانالح في خ٤ الكباب صازل الجامٗت 
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ْبةَال١ الىاع  ْلت ا٢خدام مسُمِم   مٟاظإة بهظٍ البكاٖت ،خُض جٟاظإ قباب اإلاؿاع بمدا

٢ْض ؤؾٟغ َظا  ْاإلاُلِكُاث اإلاؿلخت الخابٗت لإلنالح ْخلٟاثّ ، ججاَِم مً ٢بل جل٪ اإلاجامُ٘ 

خضاء الِمجي ًٖ بنابت ما٣ًغب مً    قاب مً مٗخهمي قباب جصخُذ اإلاؿاع بًِٗم 500الٖا

ٓة بلى سجً  غ الُبُت ،٦ما جم ا٢خُاص ؤعبٗت مجهم بال٣ ْالخ٣اٍع ٓماث  ظغاخّ بلُٛت بدؿب اإلاٗل

ً َم  َْاالء اإلادخجٍؼ اثً  ْبزٟائهم ٢ؿغا ٦َغ ْٖبضهللا ٖلي ظٗمان : الٟغ٢ت  ٖبضهللا الخلُلت 

َْاالء الًؼالٓن مٗخ٣لحن ختى آلان في  ْػٍض ٖلي الامحري،  ٓ َضٖل  ْمجاَض نٛحر اب اؽ  ْم٣بل َع

ٓماث ألار ٖاص٫ ٦ُٗبّ  ْطل٪ بدؿب مٗل م ختى آلان ، الٌٗلم ؤَالحهم بمهحَر سجٓن الٟغ٢ت 

 . ميؿ٤ اإلاسُم 
 

 

 

جرائى استهذاف انًذَييٍ في انًىاجهاخ انًسهذح تيٍ انًيهيشياخ انتاتؼح نذسب اإلصالح وجًاػح انذىثييٍ - 

 .في يذافظح انجىف 

ْازغ قِغ هِؿان  ل اإلااضخي /مىظ ؤ ٌ -م حكِض مداٞٓت الجٝٓ الُمىُت 2011ابٍغ ْبؿبب الخدٍغ

ْاإلاظَبي  ٍٓت مؿخمغة بحن ملِكُاث مؿلخت جدب٘ - ْالخٗهب الضًجي  ٓاظِاث صم لخُاع الؼهضاوي م

ٓ ٫ْمُلِكُاث جدب٘ " خؼب ؤلانالح"ْخلٟاثّ  َْ ضي  ْالتي جيخمي للمظَب الٍؼ ٓزُحن  ظماٖت الخ

ْطل٪ في مكِض صمٓي  ٓسي، ٍْمشلِا ٖبضاإلال٪ الخ ْمؿخمغ اخض اإلاظاَب الكُُٗت اإلاٗخضلت  ٓمي  ً

ٓعة  ْبض زُاب ٨ٌٗـ زُ اب  ْعٍ الؿلبي في حٛظًت ؤٖما٫ الٗى٠ ْؤلاَع ْص ٌ الضًجي  الخدٍغ

ٓهاث  ب اإلاظَبُت ْألاَلُت بحن م٨ ْالخْغ ْبقٗا٫ ٞخُل الهغإ  ْال٨غاَُت الضًيُت  ز٣اٞت ال٣خل 

ْاإلاهابحن بؿببها ؾ٣ِ ياإلاجخم٘ ،خُض  اٚلبهم مً اإلاضهُحن الٗؼ٫ مً ؤبىاء َظٍ ْمئاث ال٣خلى 

 ، ٠٢ٓ ْبال ج ْالطخاًا في اعجٟإ مؿخمغ  ٓم  ٧ْل ً ال ٌؿخُُ٘ اخض صز٫ٓ ٦ما اهّ اإلاداٞٓت،

ٓا ٞحها ختى آلان  ْالجغحى الظًً ؾ٣ُ ْ خهغ ٖضص ال٣خلى  ٓاظِاث ؤ ْب٣ًاٝ َظٍ اإلا اإلاى٣ُت 

ٓبت ألاْيإ ألامىُت صازل َظٍ اإلاداٞٓت ،٦ما خغم ظغائها ال٨شحر مً  بك٩ل ص٤ُ٢ هٓغا لهٗ

٣ْٞضث الٗضًض مً ألاؾغ مُٗلحها،  ت،  ٍع ْالخضماث الًْغ ت الخى٣ل  ٓاَىحن خٍغ ْجغظ٘ ؤؾباب اإلا

ٍٓت بلى  ٓاظِاث الضم م بغثاؾت الؼهضاوي إلنضاع 2004جبجي  َُئت ٖلماء الُمً في ٖام َظٍ اإلا

ْبذجت ؤنهم قُٗت  ْمداعبتهم ٖلى ؤؾاؽ مظَبي  ٓزُحن  ٞخٔٓ صًيُت ٢ًذ بخ٨ٟحر ظماٖت الخ

٨َْظا جم قً الخغب  ٢ْخالِم ، ٓاٍ بٓظٓب الجِاص يضَم  ْبالخالي ؤٖلً ٞخ ْلت  ْمخمغصًً ٖلى الض

ْبخيؿ٤ُ مؿب٤ بحن ظمُ٘ ؤع٧اهّ ابي  ْهي الخغب التي ظؿضث بظغامُت َظا الخُاع ؤلاَع  اٖلحهم ، 

ا  ْاإلاجخم٘ في الؿال٠ ط٦َغ ْلت  ْاإلاجخم٘ ، ًخطر طل٪ مً زال٫ اؾخُاٖتهم ب٢دام الض ْلت  الض

ٓزُحن في م ٍٓلت اإلاضٔ يض ظماٖت الخ نٗضٍ ،ْظغ البالص بلى قً |ٖلى زٓى خغب ؤَلُت َ

ب ؾخت  ْمظَبُت بدخت-خْغ ْاٞ٘ صًيُت  ٢ْض هخج ًٖ َظٍ -ْبض ال ظمل ، ال ها٢ت للُمىُحن ٞحها 

ْالجغحى مً زحرة ؤبىاء الُمً  ٓاث ؾ٣ٍٓ آلاالٝ مً ال٣خلى  ب الضًيُت التي اؾخمغث لؿى الخْغ

ْ مً ظماٖت  اء في نٗضة ؤ ْ مً اإلاضهُحن ألابٍغ ٓالحن لِا ؤ ْاإلا ٓاث اإلاؿلخت ْألامً  مً ؤٞغاص ال٣
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ٓاء ٖلي مدؿً  ْحؿبب ٞحها اإلايك٤ الٗؿ٨غي الل ْالتي ٢اصَا  ْهي الخغب اإلاظَبُت  ٓزُحن ، الخ

ْبالخالي ػط  ت الكمالُت الٛغبُت  ٢ْاثض اإلاى٣ُت الٗؿ٨ٍغ ألاخمغ باٖخباٍع ٢اثض الٟغ٢ت ألاْلى اإلايك٣ت 

ِٗا ًٖ  ال ؤؾاؽ لِا ٧ان ًٞغ ٓماث ٧اطبت  ْمٗل غ  ْلت لخٓى خغب َٓظاء بىاء ٖلى ج٣اٍع بالض

مٓخاتهم  ٓزُحن َْ ٓة الخ ْلت ....حجم ٢ ب نٗضٍ الؿخت ؤنه٨ذ محزاهُت الض ْبؿبب خْغ الخ،

ا الؿلبُت  ْؤْظضث ظغاح ٖم٣ُت في اإلاجخم٘ الُمجي آزاَع ٢ٟٓذ عجلت الخىمُت في الُمً بؿببها  ْج

ْاِٞٗا الخ٣ُ٣ُت  ْص ٓ  خهىا ؤؾباب جل٪ الخغب اإلاظَبُت  ْل ٓم، - ْبخجغص–ال جؼا٫ ٢اثمت ختى الُ

ٓهاجّ  ابي بم٨ ْاإلاظَبي لخُاع الخدال٠ ؤلاَع ٌ الضًجي  ٓ الخدٍغ لٓظضها ؤن ؾببها الخ٣ُ٣ي َ

ْالٗؿ٨غي اإلايك٤ <الخ٣لُضًت الشالزت  ْال٣بلي  ب نٗضٍ > الضًجي  الؿخت  ْالجٝٓ ْالظي ٢اص خْغ

٢ْض ؤ٦ض طل٪ الكُش ناص١ ألاخمغ مازغا في م٣ابلت م٘ ٢ىاة  ألؾباب صًيُت صازلُت ْزاعظُت،

 ٓ ٓهُ غة في مىخه٠ ً ٓزُحن ًٖ زُإ 2011الجٍؼ خظاع للخ ٓ بك٩ل ٚحر مباقغ بخ٣ضًمّ الٖا ْل م 

ْؤنها ٧اهذ زُإ  ب نٗضٍ  الخ،ْفي الخ٣ُ٣ت هجض َظا الخُاع الخ٣لُضي ..مكاع٦خّ يضَم في خْغ

ٓ اإلاؿخُٟض ألا٫ْ مً  ختى آلان في مداٞٓت الجٝٓ بضْن جل٪ الخغب اإلاظَبُت الٗبصُت اؾخمغاع َ

،٠٢ٓ اصة مٗاهاث اإلاضًىحن في  ج ٢ٓ٘ ؤن ٌؿخمغ الخا٫ ٦ظل٪ في اإلاؿخ٣بل مما ؾُاصي بلى ٍػ ٍْخ

ْلُت بلى الًِٛ  ْالض ٢ُٓت اإلادلُت  ْاإلاىٓماث الخ٣ ٓ ماٌؿخضعي مً الجِاث اإلاٗىُت  َْ اإلاداٞٓت، 

ْحك٨ُل لجىت لخ٣صخى  ٓعا  ٖلى َغفي الهغإ اإلاظَبي إل٣ًاٝ َظٍ الخغب اإلاظَبُت الُاخىت ٞ

ْمٗا٢بت مؿببي َظٍ الجغاثم  ٓاظِت  ْالخد٤ُ٣ م٘ ٢ُاصاث َغفي اإلا الخ٣اث٤ خ٫ٓ ال٣ًُت 

ْلُت بلى مؿخٔٓ ظغاثم الخغب  ٓاز٤ُ الض ْاإلا ٓاهحن  ْهي اهتها٧اث ظؿُمت جغج٣ي بىٓغ ال٣ الؾُما 

ٓا٢٘ .  ْؤلاباصة الجماُٖت ْظغاثم يض ؤلاوؿاهُت  غ صخُٟت عنضتها م ْج٣اٍع ٓماث  ْبىاء ٖلى مٗل

ذ ؤلازباعي  ٢ٓ٘ ًمً اؾتًر ْؤ٢غبها للخ٣ُ٣ت ماوكٍغ م ت مجها  ٢ٓت –بزباٍع ٓز – ْمهاصٍع قبّ م

ٓاظِاث الجٝٓ بحن  ضاص ال٣خلى في م ٓز٤ُ أٖل ْالخ خماص ٖلى الغنض  ٣ٞض ٢امذ الغابُت بااٖل

٦ْما ظاءث في جل٪ اإلاهاصع ٓاظِاث اإلاؿلخت في ماعؽ ْختى آلان  حن مىظ اهضإل اإلا ْختى .6الُٞغ
                                                 

ٓ آلاحي-8 ْٖلى الىد ٓاظِاث  ت اإلاخٓن – آ٫ مِضي – ٖبضهللا ع٢ان ):-"ْجيكغ الغابُت ؤؾماء ال٣خلى في مداٞٓت الجٝٓ ٦ما ؤؾلٟىا في َظٍ اإلا مضًٍغ

ت اإلاخٓن – آ٫ خمض – نالر مدمض ؾ٨خان ، ٤ – نالر بً َاصي قُِٗ ،مضًٍغ ْالك٠ٗ – اإلاغاٍػ ت زب  ٓان – ٖلي قٟٗان ،مضًٍغ ت ٚع – مضًٍغ

َٓاب اإلا٩ي ، مإعب ت الخؼم – ٢بُلت َمضان – ٖبض ال ت الخؼم– َمضان – مؿئ٫ٓ الل٣اء اإلاكتر٥ بالجٝٓ – مدمض نالر خؼام ،مضًٍغ   ،مضًٍغ

ت الُٛل – آ٫ ٦شحر – ٖلي قلب  ت الُٛل – ًخى ػبحن هللا ،مضًٍغ ٤ – نالر مبسٓث اإلاغػْقي ،مضًٍغ ْالك٠ٗ – اإلاغاٍػ ت زب  ظمُل مدمض ،مضًٍغ

ت اإلاهلٓب – بجي هٓٝ – بً ؾٗض  ت اإلاهلٓب– بجي هٓٝ – مدمض مدؿً الِضاع ،مضًٍغ ت الُٛل – آ٫ مؿلم – مبسٓث الٓخحر ،مضًٍغ مضًٍغ

ت الُٛل – آ٫ مؿلم – مبسٓث قتران ، ؾا ،ماعب – الجضٖان – نالر مبر٥ْ ع٢ُب ،ماعب – الجضٖان – هانغ بً اخمض مشجى ،مضًٍغ اخمض الْغ

ٓص صعمان ،اإلاخٓن – آ٫ اخمض – زمِـ مدمض ػاًض ،ماعب –  ت اإلاُمّ – ًخى خم اإلاُمت – الخهٓن – مٟٓغ مبسٓث صعمان ،الخهٓن مضًٍغ

ت الخؼم – َمضان – هاجي وؿم ، ت الخؼم – َمضان – ٖبضهللا قُداٍ ،مضًٍغ ْالك٠ٗ – اإلاٗاَغة – ًخى نالر خل٠ُ ،مضًٍغ خمض خؿً ،زب 

ؾا  ٤ – ٖلي مدمض ٖبضهللا مؿٟٓٝ ،ماعب – الْغ ت زب – اإلاغاٍػ ٍُٓغي ،مضًٍغ ت َمضان – آ٫  جً –اخمض ظابغ الخ صاعؽ مدمض ،مضًٍغ

ت الخل٤– ق٠ُُ  ذ مضًٍغ ٢ٓ٘ ًمً اؾتًر ٓعص م ْلِـ طل٪ ٞدؿب بل ً َْمفي مداٞٓت الجٓٝ ؤؾماء بٌٗ ال٣خلى ، ٓزُحن   مً نٟٝٓ الخ

ٓاع : عقُض ْاٞغ ، الجغباء ،ْلض بً َظًل،ْلض جِؿان ،ْلض مباع٥ بً َاصي الخضاصٍ ،الجٓٝ – ًخى خؿً خاظب ،الجٓٝ – ٖبض الخمُض الخ

ْ مدمض– ٖمحر  ٧ٓل ،ط ؾالم ؾلُان ،خٝغ ؾُٟان – ؤمحن ظكمان ،خٝغ ؾُٟان – ؤمحن قاظ٘ ،٢اصم مً ؾاخت الخُٛحر نىٗاء –  َّ اإلاخ

ٓط ،خٝغ ؾُٟان – طًبان  م الكدُٓي ،خٝغ ؾُٟان– نالر اإلا  هاجي ال٣دم ،خٝغ ؾُٟان– ًخى اخمض مُغ م٣ٗل ،خٝغ ؾُٟان –  نالر صَع

ْ مدمض – خامـ باقي َظًل ،٢غب ؾُٟان – اإلاغاهّ – خؿً بً هانغ مىهغ ،خٝغ ؾُٟان– ٖلي هٓفي ،خٝغ ؾُٟان –  مّ ،ط آ٫ – نالر بً َع

ٓسي  )ؾالم نٗضٍ  (٢اثض خ  
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ْالتي هي هجماث مخٗمضة يض  ْاإلاؿخمغة  آلان لم ًخم بظغاء ؤي جد٤ُ٣ في َظٍ الجغاثم اإلامىهجت 

ْاهتها٧اث لل٣اهٓن الضْلي ؤلاوؿاوي  ْالتي حٗخبر ظغاثم خغب  ُان اإلاضهُت اإلادمُت   . اإلاضهُحن ْألٖا
 

 
 االحتجاز التعسفي بىاسطة االعتقاالت ادلٌسلية و.االًتھاكات اجلسيوة حلقىق اإلًساى-
 

.  تصُؼاءانذصثحيُطمح  األدًر في أوالد تًرد جرائى- 

 

ُان اإلاضهُت مً ظاهب ٖهاباث -ؤ ْاؾتهضاٝ اإلاضهُحن ْألٖا الص ظغاثم ٢خل   ألاخمغ اإلاخمغصًً ؤ

م  ْقغ٧اثّ

ش  ٓ 22بخاٍع ٓاث 2011 ماً ٓاظِاث اإلاؿلخت بحن ٢ م اهُل٣ذ الكغاعة ألاْلى التي ؤقٗلذ اإلا

الص ألاخمغ ْخلٟائها مً مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان الخابٗت  ْمُلِكُاث ؤ ٓمت الُمىُت  الخ٨

٢ْض اهُل٤   الص ألاخمغ ، حن ميك٣حن مً الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع اإلاخدالٟحن م٘ ؤ ْٖؿ٨ٍغ للؼهضاوي 

ٓ 22“ِْغ ألاخض "٢اثض الخمغص"الخمغص بٗض ؾاٖاث مً زُاب هاعي ؤل٣اٍ الكُش ناص١ ألاخمغ   ماً

ْؤ٦ض ناص١ "للمخمغصًً ْقغ٧ائهم"في الاؾخٗغاى الٗؿ٨غي ” م2011 ْالظي ؤ٢ُم بكإع الؿخحن ،

ٓاهّ ْخلٟائهم لخغب ؤَلُت ْبز ٓاخض .ألاخمغ في ٧لمخّ اؾخٗضاصٍ   بالخٝغ ال
ً
 “٢ْاثال

ً
هدً ؤَال

 مً ؤبىاء ألاخمغ  ْقغ٧ائهم إلصزا٫ البالص في خغب ؤَلُت .. ”لِا
ً
ألامغ الظي اٖخبٍر مغا٢بٓن بٖالها

 
ً
ضاص لِا مؿب٣ا .. جم ؤلٖا

ْا لخٟجحر  ٓا ٢ض اؾخٗض الص ألاخمغ  ْقغ٧ائهم ٧اه غ اإلاجمٗت ؤن ؤ ْالخ٣اٍع ٕٓ ألاصلت  ْجا٦ض مجم

ْالخمغص اإلاؿلر مىظ بضاًت وكٓب ؤػمت الاخخجاظاث  مً زال٫ ج٨ضٌـ مُل٘ الٗام الٓي٘ 

ْباإلاىا٤َ  ٓإع اإلادُُت بمىاػلِم   ٢ُْ٘ الك ْبىاء اإلاخاعؽ  ْالش٣ُلت  مسخل٠ ألاؾلخت اإلاخٓؾُت 

٦ْظا وكغ ملِكُاتهم اإلاؿلخت في جل٪   ، ْالٟغ٢ت ألاْلى مضٕع ن ٖلحها ٦جامٗت ؤلاًمان  التي ٌؿُُْغ

ٓإع بك٩ل لٟذ اهدباٍ الجمُ٘ . الك

 

ْا  ٓانهم ْقغ٧ائهم ٣ٖض ْبز ٓصَم ناص١ ْخمُض ألاخمغ  الص ألاخمغ ٣ً ْحكحر بٌٗ ألاصلت ؤن  ؤ

 ٓ ً مً ماً ْالٗكٍغ ْٖلىُت ٢بل الشاوي  ت  ٓا زاللِا زُت 2011ٖضة اظخماٖاث ؾٍغ م ،خُض ها٢ك

ْالؿُُغة ٖلى الؿلُت  ا  ْؤٖما٫ ٖى٠ َاصٞت بلى بؾ٣اٍ الىٓام ٖؿ٨ٍغ ًُت،  ْجدٍغ جهُٗضًت 

ٓمُت ْاإلاباوي الخ٨ ٖٓض الخمغص ٣ٖب ٢ُامِا . مً زال٫ ا٢خدام ٖضص مً اإلايكأث  ْا م بل ْخضص

ٓم ألاخض .. باؾخٗغاى ٖؿ٨غي جدذ مؿمى الاخخٟاء بُٗض الٓخضة ْالظي ؾخ٣ُمّ 22ً ، ٓ ماً

ً مً الٟغ٢ت  ْآزٍغ ْٖىانغ مً ظامٗت ؤلاًمان الخابٗت للؼهضاوي  ملِكُاث مً ؤجبإ ؤبىاء ألاخمغ 

ْاإلاباوي ” اإلايك٣ت“ألاْلى مضٕع  ْبدُض ًخم في نهاًت الخٟل الؼخ٠ بلى ٖضص مً اإلايكأث 

ٓمُت الخخاللِا ٓاظضة في مجز٫ ألاخمغ بالخهبت باخخال٫ .. الخ٨ ٓم اإلالِكُاث ألازٔغ اإلاخ ُٞما ج٣

ْاإلاٟاظئت  ْبهظٍ الٗملُت اإلاباٚخت  ٓصة في الخهبت ْنىٗاء ،  ٓمُت اإلآظ ْاإلاهالر الخ٨ ٓػاعاث  ال

 ٖلى جغ٥ الؿلُت 
ً
 -.بدؿب ما ظاء في جل٪ الخُت– ٨ًٓن الىٓام مجبرا
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غ اإلاسخلٟت ؤن زُت الؼخ٠ اإلاؿلر بٗض الٗغى الٗؿ٨غي  ْالخ٣اٍع - ألاخض- ْؤْضخذ ألاصلت 

تراى اإلائاث مً الكباب اإلاٗخهمحن لِظا الخهُٗض اإلاٟاجئ الظي ًسال٠ ما  ٞكلذ هدُجت اٖل

ٓعة ؾلمُت“ًىاصْن بّ مً  ْبدؿب جل٪ ألاصلت ٞةن ناص١ ألاخمغ ْظّ بٗض اخخٟا٫ الؿخحن .. ”ز

ْاه٣الب ٖؿ٨غي  ٓعتهم بلى جمغص  ٍٓل ز ٓا جد ً  للكباب الؿلمُحن الظًً ٞع
ً
 الطٖا

ً
ْاتهمِم .. اهخ٣اصا

ال بٗض ماثت ؾىت ْؤنهم بؿلمُتهم لً ًغخل الىٓام   .. بإنهم ظبىاء 
ً
.. زم اوسخب ألاخمغ ٚايبا

٢ْغع ُّٞ ناص١ ْخمُض  الص ألاخمغ  اإلاهاصع طاتها ؤ٦ضث ؤن اظخماٖا ٣ٖض مؿاء ألاخض في مجز٫ ؤ

ْالؿحر في جىُٟظ زُت اخخال٫  ْالخمغص اإلاؿلر مً ظِتهم  ألاخمغ ْقغ٧ائهم جهُٗض ؤٖما٫ الٗى٠ 

ٓمُت ْاإلاباوي الخ٨ . ٖضص مً اإلايكأث 

ٓا نباح  ْمِٗض ؤلاعقاص ؤنهم جٟاظئ ْلت  ْؤعاضخي الض ٟحن في َُئت اإلاؿاخت  ٫ٓ٣ٍْ ٖضص مً اإلآْ

ٓ 23الازىحن  ْالـماً ْاإلاٗضالث  ش ” جي. بي. آع”بملِكُاث مؿلخت بالغقاقاث  ٓاٍع جدخل ” لٓ“ْن

ْجخمترؽ في ؤؾُدِا لخخٟجغ ألاْيإ بٗض طل٪ ٖىضما ٢امذ ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ .. جل٪ اإلاباوي 

بت مً  َٓم مً ا٢خدام مضعؾت الغماح ال٣ٍغ ت الىجضة الظًً مىٗ بمِاظمت ٖضص مً ؤٞغاص قَغ

ْالخمترؽ ٞحها . مجز٫ ألاخمغ 

ت الخابٗت لـ ٓا٢٘ ؤلازباٍع ْاإلا ْٖبر الصخ٠  ٢ْذ خا٫ْ الكُش ناص١ ألاخمغ  ” خؼب ؤلانالح”ْفي 

غة ْالجٍؼ ٓا .. ٢ْىاة ؾُِل  ْل ْا ٖلى خغاؾخّ ْخا ْاتهام عظا٫ ألامً بإنهم اٖخض ٠ُ الخ٣اث٤  جٍؼ

ٓة الىا٣َت باؾم خؼب الخجم٘ الُمجي لإلنالح .. ا٢خدام مجزلّ غ صخُٟت الصخ اٖتٝر عثِـ جدٍغ

ذ ل٣ىاة الؿُٗضة مؿاء الازىحن بإن ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ َاظمذ عظا٫  مدمض الُٓؾٟي في جهٍغ

ْالىجضة ٦ةظغاء اؾدباقي بذجت ؤن مضعؾت الغماح جمخلئ باألؾلخت الخابٗت لـ ٓالحن ”ألامً  اإلا

ٓمُت .. ”للىٓام ُٞما اٖتٝر ناص١ ألاخمغ في بُان لّ ؤن ملِكُاجّ ٢امذ باخخال٫ اإلايكأث الخ٨

بت مً مجزلّ . ال٣ٍغ

ٓاظِت م٘ عظا٫ ألامً  ْاإلا ْبالخالي ٦ك٠ ؤبىاء ألاخمغ ًٖ بٖضاصَم اإلاؿب٤ للخمغص اإلاؿلر 

ْمضعؾت  ٧ْالت ألاهباء الُمىُت ؾبإ   ب٣ه٠ 
ً
ٓا مباقغة ٓمُت خُض ٢ام ْاخخال٫ اإلايكأث الخ٨

ٓا ٖضص مً الصخُٟحن  ْؤناب ْالش٣ُلت  ْاإلاخٓؾُت  الغماح للبىاث بمسخل٠ ألاؾلخت الخُٟٟت 

ٓاَىحن في حي الخهبت  ٓا بةَال١ ال٣ظاث٠ ٖلى ٖضص مً مؿا٦ً اإلا ٧ٓالت ٦ما ٢ام صازل ال

ٓاَىحن باإلياٞت بلى ٖكغاث  ْاإلا ٓم الازىحن ٖضص مً الكِضاء مً عظا٫ ألامً  ْؾ٣ِ زال٫ ً

٠٢ْ بَال١ الىاع.. الجغحى  بزغ جضزل ْؾاَت جٓنلذ بلى 
ً
ْْظّ .. لتهضؤ ألاْيإ بٗض طل٪ ٢لُال

خضاءاث ٖلى عظا٫ ألامً  ٠٢ٓ ًٖ الٖا ْملِكُاتهم بالخ  ألبىاء ألاخمغ 
ً
ٓعٍت هضاءا عثِـ الجمِ

ا ٖلحها في حي  ْبزالء بٌٗ اإلايكأث التي ؾُُْغ ٓاَىحن  ْمؿا٦ً اإلا ٓمُت  ْاإلاباوي الخ٨ ْاإلايكأث 

٫ لم ًؼص ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ  ْل٨ً طل٪ الىضاء اإلاؿْا ْججىبا للٟخىت،  الخهبت، خ٣ىا للضماء 

ْػاعة  ٓا بمِاظمت مبجى  ٢ْام ٓا ِْغ الشالزاء ٖلى اجٟا١ لجىت الٓؾاَت  ٓعا ٞاه٣لب ْهٟ  
ً
ٓا بال ٖخ

ٍٓت  ْمبجى قغ٦ت الخٍُٓ الج ْْػاعة الؿُاخت  ٧ْْالت ؾبإ  ت الىجضة  ْمٗؿ٨غ قَغ الضازلُت 

ْػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت، ٦ما اؾتهضٞذ  ْمبجى  الص ألاخمغ اإلاضهُحن الٗؼ٫ في لِكُاث ميالُمىُت  ؤ

ْؤنابذ مئاث ألا خام  مى٣ُت الخهبت ،خُض ٢خلذ ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن  خو مً اإلاضهُحن 
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ٓز٣ذ  ْج ْبدؿب ماعنضجّ الغابُت  ا٢ت الخامت  اإلاضهُحن باناباث مخٗضصة ْنلذ بًِٗا خض ؤلٖا

ْابغػ جل٪ الجغاثم ٢خل  ٣ت ، ْزالر بىاجّ مىّ باألصلت اإلاٞغ ْْالضجّ  ٓهت مً ؤب  ؤؾغة ٧املت م٨

الص ألاخمغ ” جي. بي. آع“هدُجت بَال١ ٢ظًٟت  ْؤصٔ طل٪ بلى مً ؤ ،خُض  ٢خلِم ظمُٗامٖلى مجزلِم 

ْهي صازل مجزلِا  الص ألاخمغ ٖلى ؤؾغة ب٩املِا  ٓاثخحن مً ٢ظاث٠ ٖهاباث ؤ ؾ٣ُذ ٢ظًٟخحن ٖك

ٓهت مً ٦ال مً  َْظٍ ألاؾغة م٨ خىان ٖبضالغخمً :في مى٣ُت الخهبت ٣ٞخلذ ألاؾغة ٧املت ،

ٓبغ  م ٖبضالغخمً ق ٓبغ ، مٍغ م ٖبضالغخمً ق ٓبغ ، ٍع ْجم .ق ٓبغ  ْؤنابذ ألاب ٖبضالغخمً ق

ٓاَىحن بةَال١ . جضمحر مجز٫ َظٍ ألاؾغة نهاثُا  باإلياٞت بلى اؾتهضاِٞم مىاػ٫ ٖضص مً اإلا

ْالغنام ال٨ش٠ُ ٖلحها مما اصٔ الى  ٓاَىحن بنابتال٣ظاث٠  ش  ،ْظغح ٖضص ٦بحر مً اإلا ٟٞي جاٍع

الص ألاخمغ ٞإخغ٢ذ مجز٫ آ٫ الخُمي في 29/5/2011 ٓاثُت مً ظِت ؤ م  ؾ٣ُذ ٖضة ٢ظاث٠ ٖك

ح بالٛت ل٩ل مً  ؾلُم ٖبضهللا الخُمي ، :مى٣ُت الخهبت ،ْقٓاًا ظغخذ ظمُ٘ ألاؾغة ظْغ

ْجم بؾٗاِٞم للخاعط  ش  .(الاعصن )ْياح الخُمي ، ٖضص مً مغا٣ٞي ؾلُم الخُمي ، ْفي جاٍع

الص ألاخمغ ٦ال م3/6/2011ً ان ، هجاة : م ؤنابذ قٓاًا ٢ظاث٠ ؤ ْلُض خؼام صٖع ان ،  خؼام صٖع

ان الًؼا٫ .صٖع بةناباث قاملت في ظمُ٘ ؤهداء الجؿم  ،بِىما ٧ان الطخاًا صازل مجزلِم ،

ٓمُت ختى آلان  ٦ما ؤصٔ ؾ٣ٍٓ ٢ظاث٠ .الطخاًا ًخل٣ٓن الٗالط في اخض اإلاؿدكُٟاث الخ٨

ْبنابت  خهحن مً بِذ الؿماْي ،خُض بترث الُض الُمجى لـ ٖهام  ٓاثُت بلى ظغح  ٖك

غ  ٢ْظًٟت ؤزٔغ ؤصث بلى بتر الغظل الُمجى لـ نالر الؿماْي خؿب ماجا٦ضٍ الخ٣اٍع الؿماْي 

. الُبُت

ْانلذ  ْعة ٦ما  ْػاعة الضازلُت ْألاخُاء اإلاجا ْانلذ ملِكُاث ألاخمغ ألاعبٗاء ٢هِٟا إلابجى  ٦ما 

ْاإلامخل٩اث الخانت في ٖضص مً ألاخُاء في مى٣ُت  ْالؿلب للبُٓث  ْالجهب  خملت اإلاضاَماث 

ُت الغثِؿُت ٢ُْ٘ الٗضًض مً الُغ٢اث الٟٖغ . الخهبت اإلادُُت بمجز٫ الكُش ٖبض هللا ألاخمغ 

ٓا  ٓاي٘ مسخلٟت مً مى٣ُت الخهبت ٢هٟ ْجا٦ض ألاصلت ؤن مئاث مً اإلاخمغصًً اإلاخمترؾحن في م

ش  ٓاٍع ْػاعة الضازلُت بٗكغاث ٢ظاث٠ الِاْن ْن ٓا ٣َما ؤمىُا ٢غب ” لٓ“مبجى  ْؤُٖب ٓلت،  اإلادم

 مً ؾ٩ان الخي ٢خلى 
ً
ٓا زالزت مً ؤٞغاصٍ، ٦ما ؾ٣ِ في اإلاى٣ُت ٖضصا ْؤناب ٓلت الؿاٖت  ظ

ٓا بكٓاًا ال٣ظاث٠ التي ؤَل٣تها ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ  ْٖكغاث اإلاهابحن بُجهم ؤَٟا٫ ؤنِب

ٓ َاقم ألاخمغ ال٣اثض  ٓع  للمضٖ ٓ زابذ في الدسجُل اإلاه ٦ْما َ ٓاجي ٖلى اإلاضهُحن  بك٩ل ٖك

٣ت باإلال٠"اإلاُضاوي للخمغص  ْجٓظض ُّٞ ".. اإلاٞغ خُض ؤنابذ بخضٔ ال٣ظاث٠ ؤخض اإلاؿا٦ً، 

 
ً
ٓاَىحن ْظغح ؤخض ٖكغ  خها ْؤصٔ طل٪ بلى اؾدكِاص ؤعبٗت م . ٖاثلخان 

ٓاظِاث اإلاؿلخت  بدملت  ٓص الُٗان بإن ملِكُاث ؤبىاء ألاخمغ ٢امذ زال٫ اإلا ْؤزبدذ قِاصاث قِ

ٓاَىحن في الخاعاث اإلادُُت بمجز٫  ْممخل٩اث اإلا ْاؾٗت الىُا١ لبُٓث  ْنهب ْؾلب  مضاَماث 

ٍْٓؾ٠"ٖبض هللا ألاخمغ في الخهبت  الصٍ ؾامي  ْؤ ْا ".. الكاَض ظابغ الِمضاوي  ٢ْاج٘ ْالظًً ؤ٦ض

٦ْظا  ْالؿلب  ْبجاهبهم ؤ٦ثر مً الجهب  الص ألاخمغ لِم   مً اإلاضهُحن 40اخخجاػ ملِكُاث ؤ
ً
  خها

ْ ألؾباب ؤزٔغ   ْهحن م٘ الىٓام ؤ اثً لضيهم بتهمت ؤنهم مخٗا ُٞما قِضث الٗضًض مً الُغ٢اث .َع

ُت في اإلاىا٤َ اإلادُُت بمجز٫ ألاخمغ جمترؾا ٦شُٟا للملِكُاث اإلاؿلخت الخابٗت  ْالٟٖغ الغثِؿُت 
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ٓعة  ْبَال١ الىحران به ْاخخجاػ اإلاغ٦باث  ٓم ب٣ُ٘ الُغ٢اث  ْالتي ج٣ الص ألاخمغ  للمخمغصًً ؤ

م ٖلى مٛاصعة مىاػلِم ْبظباَع َ٘ ألاَالي  ٓاثُت بحن الُٟىت ْألازٔغ ب٣هض جْغ . ٖك

ْالجغحى بحن اإلالِكُاث  ْحكحر ألاصلت التي ظمٗتها الغابُت بلى ؤن ؾ٣ٍٓ ٖضص ٦بحر مً ال٣خلى 

ت  ٓلٓظُا الٗؿ٨ٍغ ْالخ٨ى الص ألاخمغ ٧ان هدُجت لٗضم زبرتهم بالخٗامل م٘ ألاؾلخت  اإلاؿلخت أل

ٟا٫ ْنٛاع الؿً ْؤقاعث جل٪ الكِاصاث بلى .. ،٦ما لٓخٔ ؤن ؤ٦ثر الٗىانغ اإلاؿلخت مً ألَا

بإخض ٖىانغ اإلالِكُاث زُإ في خٓف ناص١ ألاخمغ ألامغ الظي ؤصٔ ” جي. بي. آع“اهٟجاع ٢ظًٟت 

ً ْبنابت آزٍغ . بلى م٣خل زمؿت ؤ خام مجهم 

ر  ْفي خاصزت ؤزٔغ ؤ٦ضث اإلاهاصع ؤن هجل ٢اثض خغاؾت ناص١ ألاخمغ ٢ام الشالزاء  بةَال١ ناْع

ْؤعصٔ مُل٣ّ ” لٓ“ ْاهٟجغ  ر بجضاع اإلاجز٫  ٓاظض لجىت الٓؾاَت في اإلاجز٫ ٞانُضم الهاْع ؤزىاء ج

ْبنابت  الص ألاخمغ  ْبلى ظاهبّ حؿٗت مً ٖىانغ ٖهابت ؤ ً بُجهم مً ؤٞغاص ٢30خُال   آزٍغ

ْعظا٫ ألامً بةَال١ .. الٓؾاَت ٓمت  ٓاث الخ٨ ْؾإع ؤبىاء ألاخمغ لخُُٛت جل٪ الًُٟدت باتهام ٢

ْبنابت الٓؾاَت ر  . الهاْع

الص ألاخمغ بالخٗامل  ْمىٓماث بوؿاهُت مً ؤن ٖضم زبرة ٖهاباث ؤ ٓن  ٢ْض خظع زبراء ٖؿ٨ٍغ

ٓاجي ؾُدل  ٓنها بك٩ل ٖك ٓإ ألاؾلخت اإلاسخلٟت التي ٌؿخسضم ْؤه ت  ٓلٓظُا الٗؿ٨ٍغ م٘ الخ٨ى

.. ٖلى اإلاضهُحن في ؤماهت الٗانمت ب٩اعزت ال جدمض ٣ٖباَا

ٓص ُٖان  في مى٣ُت الخهبت بإن ٖىانغ الخغاؾت الخابٗحن  ْفي ًٚٓن طل٪ ٦كٟذ قِاصاث قِ

ٓجّ  ْبز ب ناص١ ألاخمغ  ْاؾٗت للمجز٫ بٗض َْغ ٓا مؿاء الخمِـ بٗملُت نهب  الص ألاخمغ ٢ام أل

ْا .مىّ  مً ؤصخابّ ٢غع
ً
ا ْا ؤن اإلاجز٫ ؤنبذ ٞاٚع ْبٗض ؤن ْظض ٢ْالذ اإلاهاصع بن ٖىانغ الخغاؾت 

ٍٓاجّ  ْاإلا٣خيُاث ‘ ال٣ُام بجهب ؤَم مدخ ٍٓاث  م بجهب جل٪ اإلادخ ً بإنهم ؤْلى مً ٚحَر مٗخبًر

ٍٓاث التي ٢امذ ٖىانغ الخغاؾت .اإلاسخلٟت ْؤ٦ثر اإلادخ ْمكحرة بلى ؤن ألاؾلخت ٧اهذ مً بحن ؤَم 

 ٔ ْبٌٗ اإلا٣خيُاث ألازغ . بجهبها مً مجز٫ ألاخمغ بالخهبت باإلياٞت بلى ٖضص مً الؿُاعاث 

 

ش  ا 52م ٧ان 2011|5|24ْبخاٍع ٓا مسُٟحن ٢ؿٍغ ن ٧اه ْؤنِب آزْغ ِم  ٓا مهٖغ  ٢ض ل٣
ً
  خها

ْالظزاثغ في ٖماعة ًمل٨ِا  اثً لضٔ اإلاخمغصًً  في اهٟجاع إلابجى ًدخٓي ٖلى مسؼن لألؾلخت  ٦َغ

ٓاء ٖلي مدؿً نالر ألاخمغ ْعة للٟغ٢ت ألاْلى مضٕع الخابٗت لل , خمُض ألاخمغ في اإلاى٣ُت اإلاجا

ْؤبغػَم  ٓص ُٖان الخ٣تهم الغابُت  ٓ مجلـ "ْبدؿب قِ قِاصة الكُش ٖبضالؿالم البدغي ًٖ

ٓعٔ ؤلانالح ،ٞةن طل٪ السجً الؿغي ٧ان ٌؿخسضم ل٣م٘ اإلاسالٟحن لخؼب ؤلانالح في الغؤي " ق

ْمخٟجغاث مسخلٟت مً بُجها  ْطزاثغ  ،٦ما جم اؾخسضام السجً ٦مسؼن ًدخٓي ٖلى ؤؾلخت 

ش “ َاْن ” ْ“ آع بي جي “ ٢ظاث٠  ٓاٍع ٓ “ ْن . ْؤؾلخت ؤزٔغ مً ٢بل آ٫ ألاخمغ “ ل

ْالظزاثغ جابٗت  ٢ْض ٦كٟذ قِاصة ال٣ُاصي باإلنالح ٖبض الؿالم البدغي بإن جل٪ ألاؾلخت 

جها ٢بل ؤ٦ثر مً قِغ  ْجسٍؼ ْاهّ جم ه٣لِا  ْللٟغ٢ت ألاْلى مضٕع  ْٖبض اإلاجُض الؼهضاوي  لخمُض ألاخمغ 

٢ْ٘ ‘ في ٖماعة خمُض ألاخمغ  ْؤقاعث مهاصع ؤزٔغ بان الاهٟجاع  مٓضخا بإن ؾبب الاهٟجاع ،

ْاإلابجى ٌٗبض ببٌٗ ال٣ظاث٠ ْبدؿب اإلاهاصع ٞةن .ٖىضما ٧ان ؤخض الطخاًا مً خغاؽ السجً 
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ْاإلايكأث  ٓا ظؼءا مً جل٪ ال٣ظاث٠ في ٢ه٠ بٌٗ اإلااؾؿاث  ٓا ٢ض اؾخسضم الص ألاخمغ ٧اه ؤ

ٓاَىحن في مى٣ُت  ْبنابت الٗضًض مً اإلا ْالظي ؤؾٟغ ًٖ ٢خل  ٓاَىحن  ْمىاػ٫ اإلا ٓمُت  الخ٨

 .الخهبت

ْاٖخضاء  ٢ْخل  الص ألاخمغ مً ظغاثم بكٗت  ْفي ؾُا١ آزغ ؤعظ٘ مغا٢بٓن ما اعج٨بخّ مُلِكُاث ؤ

 إلاا 
ً
ْالخانت ًإحي جىُٟظا ْاإلامخل٩اث الٗامت  ْنهب للميكأث  اء  ٓاَىحن ألابٍغ ْاإلا ٓاث ألامً  ٖلى ٢

٨ُحن ٖام  لحن ؤمٍغ ٩ٍْل٨ُـ التي ٦كٟذ ًٖ حِٗض خمُض ألاخمغ إلاؿْا ْزاث٤  م بةزاعة 2009ظاء في 

. م مً اظل الؿُُغة ٖلى الؿلُت2011الٟٓضخى في الُمً في الٗام 

الص ألاخمغ هجماث ١١خ٣٣ذ الغابُت  في ٢ْض -  ذ ٞحها مُلِكُاث ؤ
ّ
ْٞغصًا قي ا ظماُٖا 

ً
 خاصز

ُان اإلاضهُت في مى٣ُت الخهبت ْخضة بهىٗاء مما ؤؾٟغ ًٖ خضْر  مباقغة ٖلى اإلاضهُحن  ْألٖا

ْبناباث ٢اجلت بحن اإلاضهُحن  ْمجاػع بباصة ظماُٖت  ٢ٓاج٘ ْألاصلت اإلاخٗل٣ت . ٢خل ظماعي  ْحكحر ال

ٓص َضٝ ٖؿ٨غي لّ ما ًبرعٍ ْاخًضا ٖضم ْظ الن . بجمُ٘ ألاخضار ما ٖضا  ٓمان ألا ٢ْ٘ الهج ٢ْض 

مً ٢بل َظٍ اإلاُلِكُاث ٖلى مىاػ٫ مضهُحن في مى٣ُت الخهبت  قما٫ نىٗاء، قمل ٢ه٠ 

ش  الص ألاخمغ اإلاضهُحن ٖلى الخجم٘ ٞحها ،ٟٞي جاٍع م ؾ٣ُذ 24/5/2011مىاػ٫ ؤظبرث مُلِكُاث ؤ

ْهي صازل مجزلِا في  الص ألاخمغ ٖلى ؤؾغة ب٩املِا  ٓاثخحن مً ٢ظاث٠ ٖهابت ؤ ٢ظًٟخحن ٖك

ٓهت مً ٦ال مً  َْظٍ ألاؾغة م٨ ٓبغ :مى٣ُت الخهبت ٣ٞخلذ ألاؾغة ب٩املِا ، خىان ٖبضالغخمً ق

ٓبغ  م ٖبضالغخمً ق ٓبغ ، مٍغ م ٖبضالغخمً ق ْجم جضمحر .، ٍع ٓبغ  ْؤنابذ ألاب ٖبضالغخمً ق

. مجز٫ َظٍ ألاؾغة نهاثُا 

ش  ٢ْٗذ بخاٍع الص ألاخمغ 3/6/2011ْالخاصزت الشاهُت   م خُض ؾ٣ُذ ٢ظاث٠ مً مُلِكُاث ؤ

َْما بضازل مجزلِما في :ْؤصث بلى م٣خل ٦ال مً ٓص ٖلي الضٞعي  َّ ؤخمض الضٞعي ، ٖمغ مدم

ٓاصر ٖلى بَال١ الىاع لمجْجخٗل٤ ا.. مى٣ُت الخهبت ٖٓت الخالُت اإلاالٟت مً ؾبٗت خ م

ش  ا ،ٟٞي جاٍع
ً
ْلتهم مٛاصعة مىاػلِم َغبا في اججاٍ م٩ان ؤ٦ثر ؤمى ٓاجي ٖلى اإلاضهُحن ؤزىاء مدا الٗك

الص ألاخمغ ٞإخغ٢ذ مجز٫ ممل٥ٓ آل٫ 29/5/2011 ٓاثُت مً ظِت ؤ م  ؾ٣ُذ ٖضة ٢ظاث٠ ٖك

ح بالٛت ل٩ل مً  ؾلُم ٖبضهللا :الخُمي في مى٣ُت الخهبت ،ْظغخذ ُّٞ ظمُ٘ ألاؾغة ظْغ

ْجم بؾٗاِٞم للخاعط  ْفي  .(الاعصن )الخُمي ، ْياح الخُمي ، ٖضص مً مغا٣ٞي ؾلُم الخُمي ،

ش  الص ألاخمغ ٦ال م3/6/2011ًجاٍع ان ، : م ؤنابذ قٓاًا ٢ظاث٠ ؤ ْلُض خؼام صٖع ان ،  خؼام صٖع

ان الًؼا٫ .هجاة صٖع بةناباث قاملت في ظمُ٘ ؤهداء الجؿم  ،بِىما ٧ان الطخاًا صازل مجزلِم ،

ٓمُت ختى آلان  ٦ما ؤصٔ ؾ٣ٍٓ ٢ظاث٠ .الطخاًا ًخل٣ٓن الٗالط في اخض اإلاؿدكُٟاث الخ٨

ْبنابت  خهحن مً بِذ الؿماْي ،خُض بترث الُض الُمجى لـ ٖهام  ٓاثُت بلى ظغح  ٖك

غ  ٢ْظًٟت ؤزٔغ ؤصث بلى بتر الغظل الُمجى لـ نالر الؿماْي خؿب ماجا٦ضٍ الخ٣اٍع الؿماْي 

ْعًٍ . الُبُت، ْحكحر  مجمل  الكِاصاث التي ظمٗتها الغابُت  مً اإلاخًغعًٍ مً ألاَالي اإلاجا

ٓص الُٗان  ٓهت مً ٖكغاث قِ ْاإلا٨ ْالتي ْنلذ قِاصاتهم خض الخُاب٤ 7إلاى٣ُت الخهبت 

                                                 
7 ٓاخض ٖلي مدمض البضْي  ،ٖبضالخمُض خمُض الُٓقي ،اصيمخمُض ٖلي ال٤  ،خؿً مدؿً خؼام الكا٠ً  ٖلي مدمض ؾٗض البضْي  ،ٖبضال

٦ٓذ ،مدمض ٖبضهللا مُحر، ٓص ق ٓصْي ،هجُب خؿحن مدم ٓاخض ٖلي مدمض البضْي ،نالر ؤخمض ؤخمض الٗ ٖلي مدمض ،اخمض ٖلي اإلاىادي،ٖبضال
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٢ْٗذ في ْل  ْما هخج ٖجها مً ضخاًا ٢ض  الص ألاخمغ  ْؤلاظمإ الخام ٖلى ؤن ظمُ٘ الهجماث مً ؤ

٧ْاهذ ٢ض صزلذ مً ٢بل  الص ألاخمغ ٖلى مى٣ُت الخهبت ، ٝ ٧اهذ حؿُُغ ٞحها مُلِكُاث ؤ ْْغ

                                                                                                                                            
ٓاضخي،اخمض مدمض نالر الُمجي،مدمض الٗمغاوي ٓص الخُاسخي، َّ ؤخمض ؾ٠ُ الٗ ٖلي قاْف ٖلي ،ظابغ اخمض مال٪ الِمضاوي،مدمض خم

ٓص الخاط،ٖبضٍ اخمض نالر ،مِضي الجماعي،َابيحمدمض مدمض اخمض ا٫ اخمض ًدحى اخمض عجالن،ال٣دُاوي ٓع اخمض  ، وٗمان خم مىه

٧ٓل،مدمض الجال٫ بكحر زابذ ٖبضهللا ،ؾالم ٢اثض نالر الٗضوي،ٖاص٫ مدمض مِضي الٛؼي ،ٖلي نالر الٗهامي ٖبضهللا،مدمض ٖبضهللا خؿً اإلاخ

ٓاؾعي،مدمض ؾُٗض مغقض،ناص١ هانغ مدمض ٖاًٌ ٚاهم،اخمض آلاوسخي،الظًب الباع١ ٖلي ،خؿان ٖبضهللا ٖلي اخمض،َال٫ مدمض ٖلي ال

ٓصي،ٖبضهللا نالر الباعقي ٓة،ٖبضٍ ٖبضهللا مدمض الضٖحر،ٖلي مدمض نالر اإلادٟضي،ٖهام خؿً ٖبضهللا ال٨ب ٞااص ،َاثل ٖبضٍ مدؿً الصخ

ٓص ٖلي مدمض الجبل،خمُض ٢اثض اخمض الاصًب،مدمض ٢اثض ٖبضٍ اللجىت الى٣ابُت للبؿاَحن ،٦ما٫ مدمض ٖلي آصٍ،ُٞهل مِضي هانغ مدمض،خم

ٓلحن ،ْالباٖت ُجي اإلاخج ْْص ٖبضٍ مِضي ٖلي الٖغ ٓاػ مدمض ،عصمان خؿً خؿحن مدمض،ٖبضالٛجي ٖبضٍ ٖلي،ٖبضهللا مدمض ٚالب البدلت،صا ٞ

ؼ،مدؿً اإلا٣ضم ؼ مدمض ٍٖؼ ٖلي بً ٖلي ،ُٖض ٖبضهللا مدمض الضاٖغ،الٗؼي ٖبضهللا مدمض الضاٖغ،ابغاَُم ٖبضهللا مدمض الضاٖغي ،ٖبضالٍٗؼ

َّ ،ٞخذ مدمض مدمض،مىحر هانغ مدمض اإلا٣ضم،ابغاَُم هانغ مدمض اإلا٣ضم،ٞاعؽ ٖلي ٖلي ُٖاؽ،زالض مدمض مدؿً اإلا٣ضم،خؿً الٗامغي 

ٓاؾ٘،ٞخذ مدمض مدمض،مدمض اخمض اله٠ُُ وي،مًٟل ٖبضال ٓعي،ٖبضهللا مدمض ٖلي الٛؼالي،ٖلي خؿً ٖلي الْغ ٖلي ،اخمض مدمض اإلاىه

بي،مدمض اخمض خؿحن الؼبحري ،الدجُلي ٓعي ٖلي ٖبضهللا اإلاَغ ضي،ٖبضهللا هانغ ظاع هللا،ؾمحرة نالر ٖلي الىجاع،ق ظمُل ،زالض ٖلي اخمض الٖغ

ٖغي ،مدمض ًدحى مدمض الخمؼي ،مدمض خؿحن مدمض ٖلي اخمض ،باقذ خؼام َاصي باقذ،ؾُٗض اخمض هاجي الٓظُّ،خؿً مدمض ٖلي الْؼ

ض،خؿحن نالر الٗماوي،ل٠ُ مدمض ؾ٠ُ قٍِغ،مدمض الُخمي ٓ ٍػ ض مخي الضًً ،مدمض ٖبضالؿالم جخاٝ،خؿً خؿً مدمض اب ٍػ

ٓص،اخمض مدمض ٖلي ٖبُض،ُٚالن مدمض ٢اثض،اؾماُٖل ٖبضاإلال٪ الضًلمي،الضًلمي ٓع ،ٞاًؼ ٖلي ٖلي ٖباؽ،مغاص ؾغخان ٖلي مؿٗ ٣ٖالن مىه

ٓص،ٖاص٫ نالر ٖلي ؾٗض ال٨بٓؽ،اؾماُٖل مدمض اخمض الخلُٟي،ٖبضالغ٢ُب ٖبضهللا م٣ب٫ٓ ،ٖبضهللا مدمض الِخاعي  اخمض ،ٖبضهللا مدمض مدم

ٓاعي  ٓ عاؽ،اخمض الؿ ٓعي اب ٓعي اخمض ق ؼإ،ق ٓان ٖبضٍ خؿحن،هبُل خٟٔ هللا ٞإع البر١ ،ٖلي ٢اًض الٖؼ ٖلي ،مدمض نالر الٓنابي،عي

مدمض ،ٖلي نالر ٖلي الٗحزعي،الؿام مدمض ٖبضهللا الٗلي،مدمض ٖبضٍ مدؿً الجٟٗغي ،مجاَض اإلاجاَض،مدمض ًدحى ٖبضهللا الغاعي،ٚشُم

ٓجاعي ،اؾٗض ال٣ُّٟ،ٖبضٍ نالح ؾُٗض نالح،مدمض ٖلي الكامي بي،َاوي بضع الضًً آلاوسخي،ب٨ُل مدمض ؾٗض ال مِضي ،ام زالض خؿحن اإلاَغ

ٓص ٚالب نالر ،مدمض ًدحى ًدحى ال٣ُُت،ٖلي مدمض ًدحى ًدحى ال٣ُُت،ٖلي ًدحى ًدحى ال٣ُُت،ٞايل ؾٗض،بكحر زابذ ٖبضهللا الظًب،مدم

٤ُ،َاثل اخمض ٖبضهللا الخُامي،َكام ًاؾحن اخمض الخماصي،ًدحى ًدحى ال٣ُُت ٖهام ٖبضالغخمً مدمض ٖبضهللا ،مدمض مدمض خؿً ٞع

ٓع ،ٖماع ٖبضهللا ؾىان خؿً،ٖلي بً ٖلي خؿً الٗامغي ،نضام ٖبضٍ ؾىان،مدمض نالر اإلادٟضي،هاث٠ خُضع نالر الاخمضي،اإلاهاو٘ مىه

ٓاػ مدمض مدمض ابغاَُم،مدمض ٖبضٍ الٓنابي ٓإ،ٞ َٓ٘،ؾلُم ابغاَُم نالر الجبل،مُِغ ٖلي بً ٖلي ال٣ اخمض ًٞل ،ٖبضهللا ؾٗض ؾٗض الك

ٓع خؿحن الٗماص،ٖلي ٖمغ ال٨ضام،ٖلي الؿلمي ؾٗض ،خمُض ٞإع مدمض الٛغ١ ،اخمض مدمض ٖمغ الٓنابي،ٖبضهللا م٣بل الٓنابي،ناص١ مىه

ًٓؾ٠ ٖبضهللا ،نضام خؿً ٖباؽ،ٖبضٍ مدمض هانغ اإلاجرابي،ٞاعؽ َّ مدمض اله٤ُٟ،ؾامي ؾٗض خؿً الىٗماوي،ٖبضٍ اخمض اللُض

٢ُٓضي ْْص الؿىت،ٖبضهللا مدمض مؿُبي،خٟٔ هللا ٚالب مدمض ٚالب،ال اخمض ٖلي بً ٖلي ،مغاص اخمض الجغاصي،ابغاَُم ٖلي ٣ٖغ،مدمض صا

ٓص وٗمان، ٚاهم الٓنابي،مدّٟٓالٗامغي  اخمض مهلر ،نضام خؿً ٖباؽ الٗؼي الٓنابي،هبُل م٣بل ؾٗض الٓنابي،ماظض ٖبضاإلااظض مدم

ٓبي ٓص،ٖبضهللا الاً ٓص،ظمُل الخاصم ٢اثض مدمض خُضع،ٖبضالغخُم مدمض مج ٓ عاؽ،خؿحن خُضع خم ٓعي ٖلي اب نٛحر ٢ِشخي ،اخمض نالر ق

ٓصي ٓصي،اخمض الؿ ٓاعي ،زالض ٖبضٍ مدمض الضاٖغ،زالض نٛحر ٢ِشخي اخمض الؿ ٓص ٖلي ٖلي،مُِغ مدمض اخمض الؿ ٖلي ٖبضهللا ،مدمض مدم

ٓص الكماوي،اخمض الاٞىضي ض،َال٫ م٣بل ؾٗض الٓنابي،هبُل مدمض خم ٓاػ ٢اؾم الٗمغي ،مسخاع ٖلي ٚالب اخمض آ٫ ٍػ مدمض ٖبضٍ اخمض ،ٞ

ض،الِاملي ٓبغ،زالض ٢اثض ًدحى خؿً الٗخمي،ٖبضهللا مدمض ؾٗض ًٍؼ م ٖبضالغخمً ق ٓبغ ، مٍغ م ٖبضالغخمً ق ٓبغ ، ٍع َّ ،خىان ٖبضالغخمً ق

ٓص ٖلي الضٞعي ٓاجي،اخض خامض الضٞعي، ٖمغ مدم ٓاجي،اهِـ ٖباي الٗ ًدحى اخمض ،ٖبضالالّ ٖبضهللا ال٣ُّٟ،عػ١ ًدحى عجالن،هبُل ٖباؽ الٗ

ٖهام الؿماْي ، نالح ،ؾلُم ٖبضهللا الخُمي، ْياح الخُمي، مغا٣ٞي ؾلُم الخُمي،خؿحن خؿحن مدمض ال٣ُثي،ٖلي ًدحى عجالن،عجالن

ان،الؿماْي  ان، هجاة صٖع ْلُض خؼام صٖع ان ،  ْاثل ،ؾىان مدمض ظغبٓب،خمضي اخمض الٗا٢ل،َال٫ ًاؾحن،ًاؾغ مدمض نالر ٖبُض،خؼام صٖع

ْْص َبّ الخُامي ْْص َبت الخُامي،ؾمُت ظابغ خؿً،صا اصي،ؾاعة ٖلي ًٓؾ٠ الخُامي،صا م خؿً نالر البراعي ،خُضع الٍؼ ٞاجً ٖلي ،ٖبضال٨ٍغ

داوي داوي،نالر ٖلي الٍغ ؾُٗض ،مدمض ٖلي عجالن،ابغاَُم خامض الضٞعي،ظما٫ ظمُل الضٞعي،مدمض مدمض الضٞعي،ناص١ نالر الٍغ

ْاثل الٗبسخي ً لم وؿخُ٘  ,,,آمىت ٖبضهللا ٢اثض،مدمض خؿً مدمض الجمل،ٖلي خؿً ٖلي الجمل،ٖبضهللا اخمض زل٠،ٖبضالجلُل  ٓص آزٍغ ْقِ

.ل٣ائهم   
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ْ ٧اهذ جغا٢بهم ٖلى ألا٢ل، بدُض ب ا ؤ
ً
ا ٧ان ًجب هُفي اجها٫ م٘ ألا خام الظًً َاظمتهم الخ٣

الص . ؤن ج٨ٓن ٖلى ٖلم بٓيِٗم ٦مضهُحن  ٢ْض ٞا٢م مً الىخاثج اإلاترجبت ٖلى هجماث مُلِكُاث ؤ

الص ألاخمغ بٗض طل٪ الؿماح  ٌ مُلِكُاث ؤ ٓاصر، ٞع ألاخمغ يض اإلاضهُحن، في ؤٚلبُت َظٍ الخ

ْ بجاخت ْن٫ٓ ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ بلحهم . بةزالء الجغحى ؤ

ٓعة ؤٖالٍ، بلى -  ٤ مجها في ظمُ٘ َظٍ الخاالث اإلاظ٦
َّ
٢ٓاج٘ اإلاخد٣ ْجسلو الغابُت ، اؾدىاًصا بلى ال

ا زُحًرا الجٟا٢ُت ظى٠ُ الغابٗت مً خُض 
ً
الص ألاخمغ ْخلٟائها ٌك٩ل زغ٢ ؤن ؾل٥ٓ مُلِكُاث ؤ

ْالدؿبب ٖمًضا في بخضار مٗاهاة ٦بحرة  ضام بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء  ال٣خل اإلاخٗمض للمضهُحن ْؤلٖا

الص  لُت الجىاثُت الٟغصًت أل يشخئ اإلاؿْا ًُ ْٖلى طل٪ ٞةهّ  ُان اإلاضهُت ، لأل خام اإلادمُحن ْألٖا

٣ْٞا ألخ٩ام ال٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي . ألاخمغ ْخلٟائهم مً اإلاخمغصًً 

الص ألاخمغ -  خُض حكحر مٗٓم َظٍ الكِاصاث بلى ؤن الخٗلُماث الهاصعة مً ٢ُاصة مُلِكُاث ؤ

ٍ مىسًٟت اإلاؿخٔٓ الؾخٗما٫ الىحران الٟخا٦ت  ٓٚلت في  حي الخهبت ٧اهذ جىو ٖلى قْغ اإلاخ

ٓ َاقم ألاخمغ  . يض الؿ٩ان اإلاضهُحن  ٓحي ميؿٓب للمضٖ ٢ْض زبذ لىا طل٪ في حسجُل ن

ٓ ًٓظّ مُلِكُاجّ بالىو َْ ٍِْٓغ ُّٞ ألاخمغ  بن "ْالخ٣ِ ٖبر الالؾل٩ي الخام باإلاُلِكُاث ،

ٓاجي ٖلى اإلاى٣ُت مالِاف صاعي  جٓظُّ اإلاُلِكُاث بًغب الىاع ٖلى بخضٔ "ْ" الًغب الٗك

ْالتي ٧اهذ جمغ ١ٓٞ الخهبت لخٓتها الخٓظُّ بالًغب بلى مضعؾت الغماح "ْ"الُاثغاث اإلاضهُت 

ا٫  ْالٗماعة التي ٞحها الاٍع ٓلت الخباعي  ْْاضر "ْالى ظ ذ  ٓ ب٢غاع نٍغ ٓحي َ َْظا الدسجُل اله

لُتها ًٖ ٧ل ظغاثم   ْبمؿْا مً مُلِكُاث ألاخمغ ب٣خلِا اإلاخٗمض للمضهُحن الٗؼ٫ في مىاػلِم 

ْا ْعًٍ للمى٣ُت  ٢ْض ْظضث الغابُت  في الكِاصاث اإلا٣ضمت مً الطخاًا اإلاجا ّمٗت لمجالخمغص ، 

شبذ َظا الاججاٍ
ُ
ٍٓت ج . في اؾخبُاهحن جل٣تهما بغاَحن ٢

ْاإلاخًغعًٍ –٢ْض بدشذ الغابُت -  ٓص الُٗان  ما بطا ٧اهذ الٗهاباث -مً زال٫ قِاصاث قِ

ابُت اإلاؿلخت  الص ألاخمغ "ؤلاَع ٢ض " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +ٖهاباث ؤ

ْاجساط ظمُ٘ الاخخُاَاث اإلام٨ىت لخماًت الؿ٩ان اإلاضهُحن في  اهته٨ذ التزاماتها بمماعؾت الخغم 

ٓاظِاث  ْعًٍ لؿاخاث الاخخجاظاث ْفي صازل مىا٤َ اإلا الُمً بما ٞحهم الؿ٩ان اإلادلُحن اإلاجا

ْمضٔ خضْر طل٪ ٓاظِاث اإلاؿلخت ،  ْلت ، مً ألازُاع اإلاخإنلت في اإلا ٓاث الض ٢ْض . اإلاؿلخت م٘ ٢

 مً ظاهب ألا خام الظًً ؤظغث مِٗم م٣ابالث في الُمً إلاىا٢كت 
ً
 مُٗىا

ً
ْاظِذ الغابُت  جغصصا

الص  ٓٞا مً اؾتهضاِٞم مً ؤ ألؾباب ؤمىُت بدخت ْز ؤوكُت جل٪ الجماٖاث اإلاخمغصة اإلاؿلخت 

ٓماث ْألاصلت ا. ألاخمغ الخ٣ا  مٗت، ؤن الٗهاباث اإلاؿلخت لمج٢ْض جبحن للغابُت، ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗل

ْاُٖان  ْبُٓث ؾ٨ىُت  ْصازل خاعاث  ٓاظِاث   ٓصة بالٟٗل في مٗٓم مىا٤َ اإلا اإلايك٣ت ٧اهذ مٓظ

ْزبذ " خضٍ+ حي الخهبت "مضهُت  ٓمت ،بل  ٓاث الخ٨ ٓاظِاث اإلاؿلخت م٘ ٢ ْاإلا ؤزىاء الاقدبا٧اث 

الص ألاخمغ "للجىت ٢ُٗا ؤن جل٪ الٗهاباث اإلاخمغصة  مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +٦ٗهاباث ؤ

ٓاظِاث" مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+ ْب٨شاٞت مً صازل مىا٤َ اإلا ٓاثُا  ٦ما .. ؤَل٣ذ الىحران ٖك

الص ألاخمغ"ؤن الغابُت  ٖثرث ٖلى ؤصلت جٓحي بإن الجماٖاث اإلاؿلخت اإلاخمغصة  ٢ض "ٖهاباث ؤ
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ٓاثُت،٦ما ؤ كً ٞحها هجماث ٢خالُت ٖك
ُ
مذ اإلاضهُحن بالب٣اء في مىا٤َ ٧اهذ ح ا ؤظبرث هُؤٚع

ت ٕ بكٍغ ْاؾخسضامِم ٦ضْع . اإلاضهُحن ٖلى الب٣اء بال٣غب مً ؤما٦ً الهجماث لالخخماء بهم 

ْبضعظت ؤ٢ل -  ْالظزحرة الخُت،  ْالغقاقاث  ْال٣ظاث٠  ش  ٓاٍع ْزلهذ الغابُت  بلى ؤن اله

الص ألاخمغ ال ًم٨ً جٓظحهِا  ٢ظاث٠ الِاْن التي جُل٣ِا الجماٖاث اإلاؿلخت مً مُلِكُاث ؤ

ت مدضصة . ٢ْض ُؤَل٣ذ ٖلى مىا٤َ ؾ٨ىُت ٌِٗل ٞحها ؾ٩ان مضهُٓن . إلنابت ؤَضاٝ ٖؿ٨ٍغ

ٓاثُت يض الؿ٩ان اإلاضهُحن في  ْزلهذ الغابُت  ٦ظل٪ بلى ؤن َظٍ الهجماث حك٩ل هجماث ٖك

٢ْظاث٠  ش  ٓاٍع ُل٤ اله
ُ
ْج ٓص  ْؤهّ في الخاالث التي ال ًٓظض ٞحها َضٝ ٖؿ٨غي م٣ه نىٗاء 

ًٓما مخٗمًضا ٖلى ؾ٩ان مضهُحن  ٍْم٨ً ؤن . الِاْن ٖلى ؾ٩ان مضهُحن ٞةن الهجماث حك٩ل هج

٢ْض ج٨ٓن بمشابت ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت  ْ مً . حك٩ل َظٍ ألاٞٗا٫ ظغاثم خغب  ْبالىٓغ بلى ما ًبض

٢ْظاث٠  ش  ٓاٍع الص ألاخمغ ٖلى جٓظُّ اله ْمُلِكُاث ؤ ٖضم ٢ضعة الجماٖاث اإلاؿلخت الُمىُت 

ْبالىٓغ بلى ؤن الهجماث لم جدؿبب بال في خضْر ؤيغاع  ت مدضصة  الِاْن بلى ؤَضاٝ ٖؿ٨ٍغ

ٗخّض  ٌُ ت الُمىُت، جسلو الغابُت  بلى ؤهّ جٓظض ؤصلت  ا حكحر بلى بُيئُلت ظًضا باألَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

الص ألاخمغ  ٢ْظاث٠ الِاْن مً مُلِكُاث ؤ ش  ٓاٍع غاى الغثِؿُت لهجماث اله ؤن ؤخض ألٚا

ا ناعزا لل٣اهٓن 
ً
ْالِل٘ لضٔ الؿ٩ان اإلاضهُحن الُمىُحن، مما ٌك٩ل اهتها٧ ب  ٓ وكغ الٖغ ْخلٟائها َ

. الضْلي

 

ْالٗامت  - ب ْالجهب اإلاخٗمض للممخل٩اث الخانت  مُلِكُاث مً ظاهب التي خهلذ ظغاثم الؿلب 

الص ألاخمغ  ؤ

٢ْض اَلٗذ عابُت  ْ مهاصعتها ، ًدٓغ ال٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي ؤلاؾدُالء ٖلى اإلامخل٩اث الخانت ؤ

ٓص ُٖان ٞحها ؤن  ٓاَىٓن ْقِ ٓماث ٖلى نلت بٗكغاث الخاالث التي ٫ٓ٣ً م ٓهت ٖلى مٗل مٗ

ٓلحن  ْباٖت مخج ٓاَىحن   الص ألاخمغ ٢امذ بجهب ممخل٩اث زانت إلا ٓالُت أل اإلالِكُاث ال٣بلُت اإلا

ي الكاَض اإلا٣ا٫ْ  ْؤقُاء ُٖيُت ،خُض ًْغ ٓا٫  ٓا ما بضازلّ مً ؤم ْنهب ٓلذ ٖلى مىاػ٫  ْاؾخ

الص ألاخمغ جم الخٓنل بلى اجٟا١ م٘  ْؤ ٓمُت  ٓاث الخ٨ ْؤزىاء ال٣خا٫ ما بحن ال٣ ظابغ الِمضاوي  اهّ 

ْبمجغص ؤن ججضصث  ْْا٤ٞ الجمُ٘ ٖلى طل٪  َاقم ألاخمغ بٗضم اؾخسضام مجزلت في ال٣خا٫ 

ٓا٫  ْنهب ٧ل ما بضازلت مً ؤم الص ألاخمغ بة٢خدام اإلاجز٫  ٓالُت أل ٓاظِاث ٢امذ الٗىانغ اإلا اإلا

ْؤقُاء ُٖيُت ٚالُت الشمً جهل ٢ُمتها خؿب قِاصة الكا٧ي بلى ٖكغاث اإلاالًحن مً 

ْازىحن مً   ٓ ٍْ بلى سجً زام صازل مجز٫ الكُش ألاخمغ َ ْلم ج٨خٟي بظل٪ بل ا٢خاص االث، الٍغ

ٓوي  ٓٙ ٢اه ْبضْن ؤي مؿ اثً لشالزت ؤًام  َم ٦َغ الصٍ ْحجْؼ . ؤ

ٓاؾ٘ - ْالؿلب ال اعجحها إلاى٣ُت الخهبت بهىٗاء، إلاضٔ الجهب  ٦ما قاَضث الغابُت ، ؤزىاء ٍػ

ْمضٔ جضمحر  ٓلحن في ؾ١ٓ الخهبت ، ْٖغبُاث ٦شحر مً الباٖت اإلاخج الىُا١ الظي خهل إلامخل٩اث 

ْال٣ه٠  الص ألاخمغ  ٓمُت الظي حؿببذ ُّٞ هجماث مُلِكُاث ؤ ْالخ٨ اإلاباوي الؿ٨ىُت الخانت 

ت اإلاؿخسضمت ْالشخىاث الخٟجحًر زُت  ْالهجماث الهاْع ْاإلاضُٞٗت  ٓاجي ب٣ظاث٠ الِاْن  . الٗك

ٓاثُت في -بالخهبت–ْفي بٌٗ الخاالث، زًٗذ ؤخُاء ؾ٨ىُت  لل٣ه٠ اإلا٨ش٠ بال٣ظاث٠ الٗك
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ْالٗامت ْنهب اإلامخل٩اث الخانت  الص ألاخمغ الخخال٫  ، . ؾُا١ ج٣ضم مُلِكُاث ؤ ْفي خاالث ؤزٔغ

ْنهب اإلاؿا٦ً ٢ض جم ال٣ُام بّ ٖمضا   بإن جضمحر 
ً
ٍٓا جٓحي الخ٣اث٤ التي ظمٗتها الغابُت  بًداء ٢

ْ صْن ؤن ج٨ٓن لّ ؤي  ٓمُت الُمىُت ؤ ٓاث الخ٨ ٓاظِاث اإلاٗاع٥ م٘ ال٣ في ُٚاب ؤي نلت لّ بم

ت ما٫ الٗؿ٨ٍغ ٓص جدغي . نلت بإي بؾِام ٞٗا٫ آزغ في ألٖا هت مً ظِ
َ
ْبخجمُ٘ الىخاثج اإلاؿخسل

ٓا٢٘ ، جسلو الغابُت  بلى ؤهّ باإلياٞت بلى  الخ٣اث٤ الظي ٢امذ بّ الغابُت  ٖلى ؤعى ال

عة الٗملُاجُت ؤزىاء ج٣ضم مُلِكُاث  ْاعي الًْغ ٓاؾ٘ الىُا١ للمؿا٦ً إلاا ٌؿمى بض الخضمحر ال

الص ألاخمغ ، باقغث َظٍ اإلاُلِكُاث مٓظت ؤزٔغ  ْالؿلب اإلامىهج  "ْاؾٗت الىُا١"ؤ مً الجهب 

ٍٓاث اإلاباوي  ْعة –إلادخ ٓصَا في مىا٤َ مجا ٓمُت ؤزىاء الشالزت ؤًام ألازحرة مً ْظ ْالخ٨ الخانت 

ْهي حٗلم اوسخا الص ألاخمغ في َظا الهضص . ا الٓقُ٪ مجهابُالخهبت،  َْك٩ل ؾل٥ٓ مُلِكُاث ؤ

ٓامّ   ظؿُما مدغم في ال٣اهٓن الضْلي ،٦ما ؤهّ بمشابت يغع زُحر ٢
ً
ْالجهب "اهتها٧ا الخضمحر 

ٓاؾ٘ الىُا١  ت ... ْالؿلب ال عة الٗؿ٨ٍغ ْالٗامت ، الظي ال جبرعٍ الًْغ للممخل٩اث الخانت 

ْمٍٟغ  ٕ ٓ ٚحر مكْغ الص ألاخمغ ٦ظل٪ خ٤ ألاؾغ ". ْاإلاًُل٘ بّ ٖلى هد ٦ما اهته٨ذ مُلِكُاث ؤ

ْامً  . اإلاٗىُت في الِٗل في ؾ٨ً الث٤ 

ْٖلى اإلايكأث -  ٓلحن  ذ ٖلى ممخل٩اث الباٖت اإلاخج
ّ
ي

ُ
بن هجماث مُلكُاث ألاخمغ ْخلٟائها التي ق

ْاإلاُاٍ  ْبهخاط الٛظاء ْؤلامضاص بال٨ِغباء  ْٖلى البيُت ألاؾاؾُت في مجا٫ بُ٘  ٓمُت الهىاُٖت  الخ٨

 
ً
 مً همِ ؤْؾ٘ هُا٢ا

ً
ْهي الهجماث التي خ٣٣ذ ٞحها الغابُت ، حك٩ل ظؼءا ا،  ْٚحَر ْالصخاٞت 

ْْػاعة الهىاٖت    ٠ ْمُاٍ الٍغ ْممخل٩اث َُئت ٦ِغباء  ْنهب مٗضاث  للخضمحر اإلامىهج، قمل جضمحر 

ْمدالث  ْمغا٦ؼ  ٓلحن  ْنهب ممخل٩اث الباٖت اإلاخج ٓػَ٘ ؤلاؾمىذ ،  ْمدالث ج ٧ْْالت ؾبإ لألهباء 

باث الخابٗت  ْاإلاكْغ ظًت  ٓػَ٘ مهاو٘ ألٚا ْمغا٦ؼ ج ت زانت ، ت زانتلججاٍع . ٖضة قغ٧اث ججاٍع

ْمىهجُت مً ظاهب  ضة  ٢ٓاج٘ التي جد٣٣ذ مجها الغابُت  بلى ؤهّ ٧اهذ جٓظض ؾُاؾت مخٗمَّ ْحكحر ال

ت  ْالخجاٍع ٓا٢٘ الهىاُٖت  ْاإلا ٓلحن  ْجضمحر ممخل٩اث الباٖت اإلاخج الص ألاخمغ الؾتهضاٝ  مُلِكُاث ؤ

مت  ٓ ألامغ الظي ٌٗخبر ظٍغ َْ ت لظل٪  عة ٖؿ٨ٍغ ْنهبها ْؾلبها مً ٚحر يْغ ْاإلاُاٍ  ْميكأث ال٨ِغباء 

. خغب ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهٓن الضْلي ؤلاوؿاوي

ٓعة ؤٖالٍ، بلى -  ٤ مجها في ظمُ٘ َظٍ الخاالث اإلاظ٦
َّ
٢ٓاج٘ اإلاخد٣ ْجسلو الغابُت ، اؾدىاًصا بلى ال

ا زُحًرا الجٟا٢ُت ظى٠ُ الغابٗت مً خُض 
ً
الص ألاخمغ ْخلٟائها ٌك٩ل زغ٢ ؤن ؾل٥ٓ مُلِكُاث ؤ

ْالدؿبب ٖمًضا في بخضار مٗاهاة  ضام بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ًاء  ال٣خل اإلاخٗمض للمضهُحن الٗؼ٫ ْؤلٖا

ْع الٗباصة اؾتهضاٝ ٦بحرة لأل خام اإلادمُحن ْ ُان اإلاضهُت ص ْٖلى طل٪ ٞةهّ "اإلاؿاظض"ألٖا

الص ألاخمغ ْخلٟائهم مً اإلاخمغصًً لُت الجىاثُت الٟغصًت أل يشخئ اإلاؿْا ا بلى ؤن . ًُ ًً ْهي جسلو ؤً

ا للخ٤ في الخُاة
ً
ْال٣خل الخٗؿٟي للمضهُحن الُمىُحن ٌك٩ل اهتها٧ . الاؾتهضاٝ اإلاباقغ 
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ت -ط اثً+ ظغاثم الخغمان مً الخٍغ ا +الَغ ن في : اإلاسُٟحن ٢ؿٍغ ٓن اإلادخَجْؼ ُّ الُمى

الص ألاخمغ اإلاجزلُت السجٓن الخانت  أل

 
الص ألاخمغ، ٢امذ -  ٓمُت ل٣م٘ الخمغص اإلاؿلر أل ت الخ٨ ْبٗض الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ ٢ْبل  ؤزىاء 

ْاخخجؼ ٓاَىحن اإلاضهُحن  الص ألاخمغ باٖخ٣ا٫ ؤٖضاص ٦بحرة مً اإلا اثً-م لضيها جُمُلِكُاث ؤ في -٦َغ

ْؤما٦ً جابٗت لِا في حي الخهبت  ْهي الخاالث التي خ٣٣ذ ٞحها ". مجز٫ الكُش ألاخمغ"مىاػ٫ 

ي   الغابُت ْؾمٗذ ٞحها قِاصاث مً ؤ٢اعب الطخاًا ،خُض ؤٞاص الكُش هانغ مدؿً الؿَٓ

اثً مً ؤ٢اعب الكاَض لضًّ في سجً زام مىظ ؤ٦ثر مً  ٓ خمُض ألاخمغ ٌٗخ٣ل ؤعبٗت َع بان اإلاضٖ

ٓماث ا ٓاث بدؿب قِاصة الكاَض ، ٦ما حكحر اإلاٗل ّمٗت بلى ؤهّ لم ٨ًً ؤي مً َاالء لمجؤعب٘ ؾى

ْ ٌك٩ل ؤي   ؤ
ً
الص ألاخمغجُاإلاضهُحن مؿلخا غ في َظٍ الى٣ُت . صًض ْاَغ إلاُلِكُاث ؤ ٍْغج٨ؼ  الخ٣ٍغ

ْالكِاصاث التي ؤظغ ْ م٘ ؤَالي جُٖلى اإلا٣ابالث  اثً ؤ ا ٦َغ ِجْؼ
ُ
ا الغابُت  م٘ ضخاًا ًمىُحن اخخ

ٓاص ؤزٔغ طاث نلت  ً ٦ما ًغج٨ؼ ٖلى اؾخٗغاى الغابُت  إلا ْاإلادخجٍؼ ٓصًً  ْاإلا٣ٟ الطخاًا 

مذ بلحها ّضِ
ُ
٢ ً ٓا٫ ناصعة ًٖ ضخاًا آزٍغ ْؤ٢ ذ م٘ ألا٢اعب  ظٍغ

ُ
ٕٓ، بما في طل٪ م٣ابالث ؤ . باإلآي

اثً - ا ؤ خام مضهُٓن  ٦َغ الص ألاخمغ اخخِجْؼ مشا٫ حجؼ اإلا٣ا٫ْ ظابغ الِمضاوي )٦ما ؤن ؤ

اثً للًِٛ ٖلى  َم ٦َغ ْالظًً اخخجْؼ ٍْٓؾ٠ ظابغ الِمضاوي  ْؤبىاثّ اإلاِىضؽ ؾامي ظابغ 

ا أل٦ثر مً زالزت ؤًام  ل الطخاًا مسُٟحن ٢ؿٍغ الص ألاخمغ ،ْْ ؤَالي َمضان للخٗاْن م٘ جمغص ؤ

ٓ 8 ختى 5مً )صْن ٖلم ؤَالحهم  ٓهُ ْلِـ َظا ٞدؿب بل ؤنهم (م2011ً ْبدؿب قِاصاث -،

الص –الطخاًا مً آ٫ الِمضاوي  ٓا لىا مإؾاة بوؿاهُت مؿخمغة بإهّ ٧ان ًٓظض مِٗم في سجً ؤ ه٣ل

الص ألاخمغ  اثً بضازل مٗخ٣ل ؤ ً ٦َغ ٓا مدخجٍؼ ْزالزحن  خو ٧اه ألاخمغ ؤ٦ثر مً زمؿت 

ْبًِٗم  ٝ اخخجاػ الِمضاوي  ْٚحر مكابهت لْٓغ ْاظخماُٖت مكابهت  ْاٞ٘ ؾُاؾُت  ْلض الخام 

ب مً  ٓا الِْغ م ختى آلان ،بِىما بٌٗ السجىاء اؾخُاٖ ال ٌٗلم بمهحَر ٍٓلت  ٓاث َ مىظ ؾى

ْاإلامل٥ٓ للمخمغصًً آ٫ ألاخمغ  ٓمت إلابجى السجً   . (الدجؼ بٗض ٢ه٠ الخ٨

ٓهُت -  ْاهتها٥ الخ١ٓ٣ اإلاخٗل٣ت بةجبإ ألان٫ٓ ال٣اه ت  ْباإلياٞت بلى الخغمان الخٗؿٟي مً الخٍغ

ا لضٔ  ْاإلاسخٟحن ٢ؿٍغ اثً  ٓاظبت الخُب٤ُ، ٞةن خاالث بٌٗ اإلاضهُحن الُمىُحن اإلاٗخ٣لحن ٦َغ ال

ْمُلِكُاتهم ججاٍ  الص ألاخمغ  الص ألاخمغ حؿلِ الًٓء ٖلى الاهتها٧اث اإلامىهجت أل مُلِكُاث ؤ

٢ٓكذ في ؤما٦ً ؤزٔغ مً   بك٩ل ظلي في ٦شحر مً الخاالث التي ه
ً
اإلاضهُحن الُمىُحن ،ِْغ ؤًًا

غ خضاءاث ٖلى ال٨غامت : َظا الخ٣ٍغ ْمىهجُت، ْالٖا ٓعة مؿخمغة  ْبؾاءة اإلاٗاملت به الخٗظًب 

ْاإلاُِىت التي جدىا٢ٌ م٘ اإلاباصت ألاؾاؾُت لل٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي  ْاإلاٗاملت اإلاظلت  الشخهُت، 

ٓبت ظماُٖت ٖلى . ْل٣اهٓن خ١ٓ٣ ؤلاوؿان   ل٣ٗ
ً
٢ُٓٗا ّٗض ج

ُ
ْجسلو الغابُت  بلى ؤن َظٍ اإلاٗاملت ح

ب  ْب٣ًإ الٖغ ُبهم  ْهي بمشابت جضابحر لتَر  زُحرة . مبَُاالء اإلاضهُحن 
ً
٢ا ْحك٩ل َظٍ ألاٞٗا٫ زْغ

٣ْٞا ل٣اهٓن خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْحك٩ل ظغاثم خغب ْظغاثم يض ؤلاوؿاهُت   الجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ 

 .الضْلي 
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ّمٗت، بلى ؤن اهتها٧اث ٖضًضة ْظؿُمت لل٣اهٓن لمجْجسلو الغابُت ، مً زال٫ الخ٣اث٤ ا- 

الص ألاخمغ  ْجغج٨ب ختى آلان مً ٢بل ؤ ٨ِبذ 
ُ
ْل٣اهٓن خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٢ض اعج ؤلاوؿاوي الضْلي 

ٓنهم  ْبًضاِٖم الىاؽ في سج ٓهُت َظٍ  ْمُلِكُاتهم اإلاؿلخت في ؾُا١ ٖملُاث الاخخجاػ ٚحر ال٣اه

اثً   .الخانت ٦َغ

 
 

ادلعايري القاًىًية 
ضام بال مدا٦متهتها٥ؤلا ْمىھا ٖملُاث ؤلٖا غ،  ٓز٣ت في ھظا الخ٣ٍغ ،  ْزاعط ؾُا١ ال٣اهٓن اث اإلا

ب اإلاٗاملت ال٣اؾُت ْٚحرھا مً يْغ ْبٖضاص سجٓن ْالالبوؿاهُت، ْالاخخجاػ الخٗؿٟي ْالخٗظًب   

ٓعة بمٓظب زانت ىُت ْ، ھي ؤٖما٫ مدٓ ٓاهحن الُمً الَٓ ال٣اهٓن الضْلي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٢

ٓاهحن الخغب)الضْلي  ْال٣اهٓن ؤلاوؿاوي ْاظبت الخُب٤ُ ٖلى (٢ ٓاهحن   .الُمً، ْھي ال٣

ْاهخھا٧اث خ١ٓ٣     
ً
غ جيخھ٪ ؤًًا ٓز٣ت في ھظا الخ٣ٍغ ٓع الُمًؤلاوؿان اإلا ْعص  الىاٞظيالضؾخ ، الظي 

الن الٗاإلاي "  مىّ ؤن ؾاصؾتفي اإلااصة ا٫ ْلُت ْؤلٖا ٓاز٤ُ ْالاجٟا٢ُاث الض ْلت باخترام اإلا جلتزم الض

ٓاٖض ال٣اهٓن الضْلي الٗام  ْجا٦ض التزامِا ب٣ ".  لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

الن الٗاإلاي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان،   ْاعص في ؤلٖا  ٓ ْال٣اهٓن الضْلي الٗغفي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ٦ما ھ

٢ْاهٓن اإلاٗاھضاث، 

ْٚحٍر مً  ْاجٟا٢ُت مىاھًت الخٗظًب  ْالؿُاؾُت  َْكمل الٗھض الضْلي الخام بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ب اإلاٗاملت ؤْ ضام بضْن مدا٦مت  يْغ ْ اإلاھُىت، ًدٓغ ؤلٖا ْ الالبوؿاهُت ؤ ٓبت ال٣اؾُت ؤ ال٣ٗ

ْاإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤْ ْالخٗظًب  ٓٞت في هتها٥الالبوؿاهُت، مً بحن ٖضة ب ْال٣خل الٗمض  اث مٓن

غ ٢ٓذ، ختى ؤزىاء ٞتراث. ھظا الخ٣ٍغ ٓا٫ ال ٓاعت اإلا٘ ْھظٍ اإلاداطًغ جىُب٤ َ ْباإلاشل ٞةن . لىتالُ

ٓاظب ؤزىاء ٖملُاثم٢اهٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت الي ْمٗاملت  وي، الظي ًدىا٫ْ الؿل٥ٓ ال اٖخ٣ا٫ 

ٓاث ألامً ً ٖلى ًض ٢ ْال٣ًاء ٣ِٞألا خام اإلادخجٍؼ ٓص ٖلى ٦ما ،   ٌؿمذ ببٌٗ ال٣ُ

ت لخد٤ُ٣  الخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت ؤزىاء ٞتراث ٍع ، ل٨ً ٣ِٞ بالضعظت الًْغ
ً
ٓاعت اإلاٗلىت عؾمُا الُ

ٓاعت  ٗلً لخالت الُ
ُ
ٓعة في ال٣غاع اإلا .  ألاھضاٝ اإلاظ٦

ْعٍ ؤخض اإلاباصت ألاؾاؾُت في ال٣اهٓن الضْلي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٓ بض ٦ْما . ْالخٓغ ٖلى الخٗظًب ھ

ٓ مٓضر في اجٟا٢ُت ْ ٖظاب : "مىاھًت الخٗظًب ٞةن الخٗظًب ٌٗجي ھ ؤي ٖمل ًيخج ٖىّ ؤلم ؤ

ْ ٌؿ٨ذ ... ما قضًض، ظؿضًا ٧ان ؤم ٣ٖلُا، ًلخ٤ ٖمضا بشخو ٓا٤ٞ ٖلُّ ؤ ً ْ ْ ًدغى ٖلُّ ؤ ؤ

ْ ؤي  خو آزغ ًخهٝغ بهٟخّ الغؾمُت ٠ عؾمي ؤ " ٖىّ مْٓ

مً ًماعؾٓن ؾلُت "ْلجىت مىاھًت الخٗظًب، التي جغاظ٘ التزام الض٫ْ باالجٟا٢ُت، ؤْضخذ ؤن 

لحن الٗامحن ْمىھم... ؤٖلى لُت الجىاثُت ... اإلاؿْا ْ الٟغاع مً اإلاؿْا ال ًم٨ىھم جٟاصي اإلاؿاءلت ؤ

ْ اإلاٗاملت الؿِئت ٖلى ٓا بھظا  ًٖ الخٗظًب ؤ ْ ٧ان ًجب ؤن ٌٗٞغ ٓن ؤ ًض اإلاغئْؾحن خحن ٌٗٞغ

ْ خحن ٨ًٓن مً اإلاغجر ّٖٓ، ؤ ٢ْ ٓا في اجساط  الؿل٥ٓ ٚحر اإلا٣ب٫ٓ لضٔ  ّٖٓ، زم ؤز٣ٟ ٢ْ

ّٖٓ ٢ْ ٢ٓاًت مً  ت لل ٍع ْالًْغ ٓلت   ال ًم٨ً ؤن جبرع الخٗظًب ؤي 43". ؤلاظغاءاث اإلا٣ٗ



 35 

ٝ اؾخصئىاًت ؤًا ٧اهذ لت ًٖ جُب٤ُ هٓم ٞٗالت للخٗامل م٘ ق٩اًاث . ْْغ ْالض٫ْ مؿْا

ْم٣اياة مً ٢ام ٍْس٣ٟٓن في  الطخاًا،  ْمً ٌكٛلٓن مىانب في الؿلُت  ْ ؤمغ بّ،  بالخٗظًب ؤ

ّٖٓ ٢ْ ْ اإلاٗا٢بت ٖلى  . مى٘ الخٗظًب ؤ

 

ْاإلاٗاملت الؿِئت لأل خام ٓوي  ٓاهحن الخغب ال٣خل ٚحر ال٣اه مً ٢بل َٝغ مً  ٦ما جدٓغ ٢

ْالجماٖاث 1949اإلاكتر٦ت في اجٟا٢ُاث ظى٠ُ لٗام 3ْاإلااصة . ؤَغاٝ الجزإ  ، اإلاُب٣ت ٖلى الض٫ْ 

ْؤي م٩ان ؤًا ٧ان في ؤي"اإلاؿلخت مً ٚحر الض٫ْ، جدٓغ  ْاإلا٣اجلحن " ٢ْذ  ُٞما ًخٗل٤ باإلاضهُحن 

 في ال٣خا٫ 
ً
ا ْا َٞغ ٓص ْالؿالمالٗى٠ الظي ًخھضص "الظًً لم ٌٗ ْبسانت ال٣خل ةالخُاة   البضهُت، 

ْالخٗظًب ْاإلاٗاملت ال٣اؾُت   ،ٍّٓ ْالدك ْجىُٟظ"ْ" بجمُ٘ ؤق٩الّ،  ٓباث صْن  بنضاع ألاخ٩ام  ال٣ٗ

ْج٨ٟل ظمُ٘ الًماهاث ال٣ًاثُت   ،
ً
ٓهُا  ٢اه

ً
بظغاء مدا٦مت ؾاب٣ت ؤمام مد٨مت مك٩لت حك٨ُال

".  هٓغ الكٗٓب اإلاخمضهت الالػمت في

ت  مً الخٍغ
ً
 الخغمان حٗؿٟا

ً
 مً الٗھض 9ْاإلااصة . ٍْدٓغ ال٣اهٓن الضْلي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ؤًًا

ْجدٍٓغ  الضْلي الخام بالخ١ٓ٣  ٗٝغ الاخخجاػ الخٗؿٟي 
ُ
ْالؿُاؾُت ح بال ألؾباب ًىو "اإلاضهُت 

ب٣ا لإلظغاء اإلا٣غع ُّٞ ً الخ٤ في اإلاغاظٗت ال٣ًاثُت  ،"ٖلُھا ال٣اهٓن َْ ْج٨ٟل للمدخجٍؼ

ٓوي ًٍٓھم بطا جبحن ؤن اخخجاػھم ٚحر ٢اه ْحٗ  .الخخجاػھم 

ٞت، ٞةن زمت يماهاث ؤؾاؾُت، مشل الخ٤ في اإلاش٫ٓ ؤمام   ْختى ٓاعت اإلاْٗغ ؤزىاء ٞتراث الُ

ت الؿلُت ال٣ًاثُت، ما جؼا٫ ت. ؾاٍع ٓاهحن الخغب الخغمان الخٗؿٟي مً الخٍغ . ٦ما جدٓغ ٢

ٓاث ألامً ؤن جدض مً جى٣الث ألاٞغاص ت ألؾباب مدضصة، بال ؤهّ  ٍْم٨ً ل٣ ؤزىاء الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ط مً مىاػلھم ألؾباب جسو . اهخماءاجھم بإًت خغ٦ت ؾُاؾُت ال ًد٤ لھا مى٘ ألاٞغاص مً الخْغ

ْجدبّٗ ٌ ، بهٟذػب ؤلانالحْح ٓ  مؿلخت مً ٚحر الض٫ْ، اثظمإخؼب ؾُاسخي  ٓاهحن َ ُملؼم ب٣

 ؾُُغ الجھت المٌْبهٟذ. الخغب
ً
ْمىا٤َ الخمغص ٞٗلُا ْعٚم ٖضم ٖلى ؾاخاث الاخخجاظاث   ، 

ْلُت، ٣ٞض التزمي ٖلى ؤن ؤلانالح٢ضعة   في ؤي ن٥ٓ٨ ص
ً
ا ْلُت ٦ٓن َٞغ  باخترام اإلاٗاًحر الض

ً
.  ٖلىا

التىصيات  
 ٓ ٓهت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ظمُ٘ ؤَغاٝ الهغإ الؿُاسخي في الُمًجضٖ  بلى جىُٟظ عابُت اإلاٗ

: الخٓنُاث آلاجُت

ھت في ٧اٞت •  ْاإلاداًضة الجًز ٓعٍت  غ ال٣ابلت للخهض٤ً الك٩أْ ْاإلاباصعة بالخد٣ُ٣اث الٟ الخ٣اٍع

ليالخانت  ًْٖ ظغاثم ال٣خل الجماُٖت بال مدا٦مت ةباإلاؿْا ٓباث الجماُٖت   ًٖ جُب٤ُ ال٣ٗ

ْٞاةْالسجٓن الخانت ْ  ْ ْ م٣اياة ٧ل ألا خام . ؤ خام عھً الاخخجاػ الخٗظًب ؤ ْجإصًب ؤ

لحن ْج٣ضًمِم للٗضالت ْيمان ٖضم بٞالتهم مً ال٣ٗاباإلاؿْا   .

ْٖلىُت ل٩اٞت ؤًٖا•  ْاضخت  ْمُلِكُاتهم اإلاؿلختبنضاع حٗلُماث  جدٓغ ْالخابٗت لِم بان  ئهم 

ْٚحرھا مً ْالخٗظًب  ْجٓيُذ ؤن اإلاسالٟحن  ال٣خل صْن مدا٦مت  ؤق٩ا٫ اإلاٗاملت الؿِئت، 

ٓبت ًدُدھا ال٣اهٓن  . ؾُل٣ٓن ؤ٢صخى ٣ٖ

 •ٌٍٓ ْاإلاالثم لطخاًا جل٪ الاهخھا٧اث ًجب مىذ الخٗ ٓعي   .الٟ
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