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ت اللحئىن  ٍّ ىن في اإلِادىت العىس ُّ  الفلعؿُي

 وزائم - خطائُاثئ – أوساق بدث 

 
ذان                  ًىظف فخش الذًً   ًىظف ٍص

 

 
ابنضاعا

ُّ الجمهىسٍّ  ساظاثدمشهض   تت الذًملشاؾ
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 إهداء...

 
ااإلى بين 

َّ
ااسوريا،افيااملعذ متاالتيااملليين 

 
ااوالنفيساالغاليافدفعتاالحرّياتاعصر ااتدخل اابأناحل

 
للحلماثـمنا . 

ليناالشهداءمااإلى
 
اوااواملعتق ااالنازحين  رين  ااإلى.ااملنافيافياواملهجَّ اافياالصابرين  البشرايحتملهااالاظروف  . 

ااإلى ااالشهيدم اوالشهيدايزرعها،اأناحاولااالتياواِلحبةاحملهااالتياالنبيلةاواألفكارامطر،اغّياثاالسوريمّ

ااالفلسطينيمّا اامشروع اامعهابدأاالذياكوس ى،اأحمداالسوريمّ الشهداءاكّلااأّمهاتاإلىاالشهداء،اأسماءمااتوثيقم . 

ااإلى ااحرّيةمااعنادافعتاالتياالحّرةااألقلمم تاوكرامته،االشعبم
 
هااوأعل ااالقهرمااضدَّااصوت  اواالستبداد،اوالظلمم

اارغماوصمدت ااوفياالظروف،اوقسوةمااالصعابم صالحاالحاجاياسينااملقّدمةم . 

ةاالرأيامعتقلياإلى ااوالحريَّ بين  هابي،اعلياوبينهماالزنازين،افيااملغيَّ
ّ
اتسعةماامنذااملعتقل ااالفلسطيني ااالكاتباالش

 .أشهر

ادنيااخولةاوبينهماوالعطاء،االتضحيةماامعانياأنبلاوقدموااذواتهماأنكروااالذينااإلغاثةمااوناشطياالصامديناإلى

للواجبايليناالاالذيابانحيازها . 

ّااإلى ااعلى.اعملنااونهدياننحنياأسمه،اذكرانستطيعاالاومناهؤالء،اكلم ااأناأملم
اايكون 

 
ااشمعة

 
اامضيئة

 
افياجديدة

ا جديدافجر ااطريقم . 

ا2013اأكتوبر/أولااتشرينازيدانايوسفا،االدينافخرايوسف

ا

 يوسف فخر الدين ، يوسف زيدان

 2013تشرين أول/أكتوبر 
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ُّ  اللحئىن   تدىت العىسٍّ في اإلاِ  ىن الفلعؿُي

اث - أوساق بدث  ُّ  وزائم - ئخطائ

  

 :اإلادخىٍاثملخظ 

دىةامضزلمًااالوي٘االٟلؿُيجي ا٫:االٟهلاألاوّا -1  حنافياؾوعياالٟلؿُيييّاامم

دىةالٟهلاالساوي:ا -2 اا،حنافياؾوعياالٟلؿُيييّااللطئحناامم
ّ
امدُ اوبخهاثيّااات   ات 

اافياالٟلؿُييّيحناالكهضاءابخهاثّية -3  ا2013اؾهحمبر/ؤيلو٫اا14الٛايةاالؿوعّيةاالسوع اّْلم

 ةالٟهلاالغا ٘:امغاط٘اووراث٤اهاّما -4
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 59 ........................ واخض اٖاثلٍةاامًاقهضاءا7اوؾ٣ٍوا17/01/2013افيااإلايٜابُحراناالخؿييّيةامسّيما٢ه٠ 5.14

 66 ................................................................... 17/03/2013افيابال٣ظاث٠اؾنيىةامسّيما٢ه٠ 5.15

وػاافياواخض اٖاثلةامًاالحٗظيظاثدداقهضاءازمؿة 5.16  66 ....................................27/03/2013ابحاعيشاَٖغ

اامسّيمافياواخض اؤؾغ ٍاامًاقهضاءالسمؿةاميضاوّياابٖضاا 5.17  66 ............................... 29/03/2013ابحاعيشااصٖع

 61 ................................... 01/04/2013ابحاعيشااؤعى-ؤعىابهواعيشاالحرمو٥امسّيمافياالح٣ّضااحّيماا٢ه٠ 5.18

 61 ......................................................... 28/04/2013ابحاعيشابال٣ظاث٠االكيذازانامسّيما٢ه٠ 5.19

ةافياال٨يمياواااامجؼع اقهضاء 5.20  62 .............................................21/08/2013ابحاعيشاواإلاًٗمّيةاالَٛو

ارةاقهضاء 5.22  64 .......................................................... الحٗظيظاثدداوالكهضاءاالُبيّااوؤلاؾٗاٝاؤلٚا

 71 ..................................................... الخّغمااللجيلاالحا ٗةاال٨حاثظا ٌٗاواهت ا٧اتااإلاسّيمات،اوا٢٘ 5.23

 72 .......................................................... الكٗنّيةاواللجاناالٗاّمةاال٣ياص -الكٗنّيةاالجب ةاضخايا 5.24

 74 ......................................... ...بوؿاهّيةاب٩اعرٍةاامهّضص اا..والحجوي٘اوال٣ه٠االخهاعاثدداالحرمو٥امسّيم 5.25

ت:  الشالث الفطل ُّ ين الشهذاء ئخطائ ُّ ت الشىسة ظّلِ  في الفلعؿُي ٍّ ٌ  14 لغاًت العىس  76 ....................... 2013 ظبخمبر/أًلى

 168.................................................................................................................... هامت ووزائم مشاحؼ :الشابؼ الفطل

 170............................................................................................ وبػذها أوظلى كبل الاظدُؿان حعاسع(: 1) سكم مشحؼ

ذ غً(: 2) سكم مشحؼ ت ألاساض ي تهٍى
ّ
 177..................................................................... بشافش ومششوع ،1948 غام اإلادخل

 180.............................................. الفلعؿُنيّ  الىؾنيِّ  للمجلغ مباششة   اهخخاباث   باحشاء اإلاؿاِلبت الحملت(: 3) سكم مشحؼ

 186.................................................................. الشهابي ظػُذ غلي اإلاػخلل الفلعؿُنيِّ  بالياجب حػٍشف(: 4) سكم مشحؼ

ين اللحئين جخظ   كىاهين(: 5) سكم  مشحؼ ُّ  188.............................................................................. ظىسٍا في الفلعؿُي

 190............................................ الضبً ظمير الفلعؿُنيّ  والياجب اإلادامي وسظالت مطش، في الاغخطاماث(: 6) سكم مشحؼ



16 

ت الاهخفاغت اهذالع اضُلجف(: 7) سكم مشحؼ ُّ  194................................................................................... دسغا في الشػب

ت الشىسة بذء مىز العىسّي  الىظام مجاصس (: 8) سكم مشحؼ ٍّ  204............................................................................. العىس

فىن (: 1) سكم وزُلت
ّ
ىن  غشب مشل ُّ  206.............................................. 2011-04-27 – ظىسٍا في" اللخل" ًذًىىن  وفلعؿُي

م اهخفؼ غىذما(: 2) سكم وزُلت ُّ  209............................. الذًً فخش ًىظف ،27/06/2011 الحُاة، في ملاٌ اليرمىن، مخ

داث(: 3) سكم وزُلت ت الجبهت جطٍش ُّ ٌ  الػاّمت اللُادة-الشػب  212..................... والىىعت الىىبت رهشي  في الػىدة معيرة خى

خ –الىىعت رهشي  في الخالطت أخذار(: 4) سكم وزُلت  213..................................................................  2011-06-06 جاٍس

ذ(: 5) سكم وزُلت ين اللحئين وحشغُل غىر ووالت جطٍش ُّ ٌ (  ألاوهشوا) الفلعؿُي م خى ُّ ت في الشمل مخ ُّ  216................. اللرك

ت الفطائل(: 6) سكم وزُلت ُّ داث حعدىىش ظىسٍا في الفلعؿُي ت في الشمل أخذار بشأن"  ألاوهشوا" جطٍش ُّ  218............  اللرك

مت ظش أمين(: 7) سكم وزُلت
ّ
ش مىظ م اكخدام ًذًً سبه غبذ ًاظش الفلعؿُيُت الخدٍش ُّ  220...................... وكطفه الشمل مخ

داث مىكف(: 8) سكم وزُلت  221........................................... مخػذدة ئغلمُت ومطادس أهباء وواالث خماط، خشهت وجطٍش

ف 100 بُان(: 9) سكم وزُلت
ّ
 225...................... اللخلت أّيها الجشائم جشجىب فلعؿين باظم لِغ باظمىا لِغ: فلعؿُنيّ  مشل

داث بشّذة تهاحم فخذ(: 10) سكم وزُلت ل ألخمذ جطٍش خ – حبًر  230..................................................... 2012-04-01  جاٍس

فين بُان(: 11) سكم وزُلت
ّ
ين إلاشل ُّ خ ظىسٍا في ًجشي  ما بشأن فلعؿُي  231............................................ 2012-04-27 بخاٍس

ت الخيعُم لجان بُان(: 12) سكم وزُلت ُّ ٌ  ظىسٍا في اإلادل ين بدّم  الىظام حشائم خى ُّ  234................................... الفلعؿُي

م مظاهشة(: 13) سكم وزُلت ُّ خ اليرمىن مخ  236................................................................................. 2012-07-13 بخاٍس

فين غً ضادس بُان(: 14) سكم وزُلت
ّ
اب مشل

ّ
ين وهخ ُّ ماث غً أًذًىم اسفػىا: فلعؿُي ُّ ت اإلاخ ُّ  239.........  ظىسٍا في الفلعؿُي

ت، الشىسة جدّذًاث في(: 15) سكم وزُلت ٍّ ت العىس
ّ
 242................................... الذًً فخش ًىظف ،2012 ضُف ، آلاداب مجل

ت ؤلاغازت لجان مً بُان(: 16) سكم وزُلت ُّ م في ألاهل ُّ خ اليرمىن مخ  252................................................ 2012-07-21 بخاٍس

ت الجبهت(: 17) سكم وزُلت ُّ ٌ  الػاّمت اللُادة الشػب ي غلى اللحئين ئحباس جداو
ّ
ذ مىكف  جبن  254............. العىسّي  للىظام مإٍّ

ت اإلالاومت فطائل غً ضادس ظُاس يّ  بُان (:18) سكم وزُلت ُّ خ ظىسٍا في الفلعؿُي  256.......................... 2012-07-27 بخاٍس

ت بُان(: 19) سكم وزُلت ُّ م جيعُل ُّ ت الشىسة-اليرمىن مخ ٍّ   العىس
 
ت الفطائل بُان غلى سّدا ُّ  258.............. دمشم في الفلعؿُي

ل أخمذ حبهت اهدُاص هشفؼ: الضغىىن  ظلُم(: 20) سكم وزُلت خ – العىسّي  للىظام حبًر  260..................... 2012-09-16 جاٍس

ت فطائل (:21) سكم وزُلت ُّ   حػلً العىسّي  للىظام مىالُت فلعؿُي
ّ
 261.................................  حاهبه ئلى جلاجل غىاضشها أن

ت التربُت وصاسة(: 22) سكم وزُلت ٍّ ين حعدشني العىس ُّ  264..................................... الػاّمت الىظائف في الخػُين مً الفلعؿُي



11 

ماث لحماًت هذاء(: 23) سكم وزُلت ُّ ت اإلاخ ُّ  265.................................................................. 2012-11-12 في – الفلعؿُي

ين اللحئين مً هذاء(: 24) سكم وزُلت ُّ دذة لألمم الػامّ  ألامين هُمىن  بان العُذ ئلى ظىسٍا في الفلعؿُي
ّ
 268................. اإلاخ

فت اجطاالث(: 25) سكم وزُلت
ّ
ين اللحئين لحماًت مىش ُّ   36 ملخل بػذ ظىسٍا في الفلعؿُي

 
 270................................ شخطا

مت(: 26) سكم وزُلت
ّ
ش مىظ ت الخدٍش ُّ م في كخلى ظلىؽ معإولُت العىسّي  الىظام جدّمل الفلعؿُي ُّ  272............ اليرمىن مخ

ذ» الجبهت سحا، أهىس (: 27) سكم وزُلت
ّ
ت وخشب مإامشة مً ظىسٍا له جخػّشع ما ججاه مىكفها زباث جإه ُّ  273................... هىه

خ ظىسٍا، في الىغؼ باالظم فطائل ًدّمل الزي ظىسٍا ئكلُم فخذ بُان(: 28) سكم وزُلت  275.................. 2012-12-20 بخاٍس

ت الشىسة فطائل غً ضادس ظُاس يّ  بُان(: 29) سكم وزُلت ُّ خ ظىسٍا في الفلعؿُي  278............................ 2012-12-30 بخاٍس

خ  فخذ خشهت ئلى هذاء(: 30) سكم وزُلت  279...................................................................................... 2013-01-02 بخاٍس

ين ًدشم ألاظذ(: 31) سكم وزُلت ُّ ت، البػشاث مً الفلعؿُي ُّ  282....................................................... 31/01/2013 الػلم

ت اللجىت غػى(: 32) سكم وزُلت ل أخمذ: مدِعً حماٌ فخذ لحشهت اإلاشهضٍّ  283.............................العشب خاسج ٌغّشد حبًر

ين اللحئين وجدُُذ لحماًت الذغىة(: 33) سكم وزُلت ُّ  286................................................................ ظىسٍا في الفلعؿُي

ين ألاشلاء مؼ الػهذ جىزُم...  ووفاء بش صحُفت(: 34) سكم وزُلت ُّ  287...................... اإلاعلمين ؤلاخىان حماغت - الفلعؿُي

ين مؼ الػهذ وزُلت ظمّي  بما جىّذد الفلعؿُنيّ  الىؾنيّ  الخدالف فطائل(: 35) سكم وزُلت ُّ  292............................ الفلعؿُي

ين؟" خّل " هىان ًىً لم لى مارا(: 36) سكم وزُلت ُّ ذة للفلعؿُي  293........... الذًً فخش ًىظف ،28/03/2013 الحُاة، حٍش

ت الشىسة فطائل غً ضادس ظُاس يّ  بُان(: 37) سكم وزُلت ُّ خ ظىسٍا في الفلعؿُي  297................................ 2013-5-6 بخاٍس

فين هذاء(: 38) سكم وزُلت
ّ
ين مشل ُّ ين غشب وئغلم ُّ  300............................................................ 2013-07-27 – وفلعؿُي

مت صحفّي  بُان(: 39) سكم وزُلت
ّ
ت الػفى إلاىظ ُّ ٌ (  اميعتي)  الذول ير خى

ّ
 303............ اللحئين خُاة غلى ظىسٍا في الػىف جأز

ت، والؿائفت الؿائفّي  اإلادّشم في الىلم(: 40) سكم وزُلت ُّ  305.................................................. الذًً فخش ًىظف الىظُف
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 ٌ  الفطل ألاو

 ن في ظىسٍاالفلعؿُيُيّ  دىتمِ مً مذخل  الىغؼ الفلعؿُنيّ 
ا

ا

 ًىظف فخش الذًً
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ُّ  دىتمِ مً مذخل  الىغؼ الفلعؿُنيّ   *ين في ظىسٍاالفلعؿُي

امًاؾوعياا٢نلارلرةاؤقهغ،اخيص السوع االتياجّٗغيدالواخضٍ امًاؤوؾ٘اٖملّياتاال٣م٘االضازاّياالتياا٢اصا 

٨مال٨مامًااإلا اؤهلم لاؾلا  ت ااالهكغّيةافياالٗهغاالخضيص،اؤونم غ اواسّيمٖٞغ ااالظااؤننذاامسّيماتااإلادان  صٖع

اؤرغا
ً
امًااا اٟٞياالو٢داالظااؤ٦حظاٞيبال٨ماماػا٫ا٧لٌّ يً،اامسّيمالحرمو٥اواامسّيم ٗضاٖحن. غ  زاناالكيذامدان 

اباإلاواصاالٛظاثّيةاوالُنّيةا  ّضصابمجاٖة،اوثاّصااالؾخكهاصا
ً
ض اال٣اصمةامج مااث٣و٫ابّناهىا٥اهضع 

َّ
واإلاٗلوماتااإلاا٦

 الحرمو٥الٗضااال٣ضع اٖاىاالٗىايةاب م.اامسّيمطغحىاال٣ه٠اٖاىا

٠اَوا٫اؾىٍةاوهه٠،االحرمو٥اباإلاضّٞٗيةاو٢ظاث٠االهاسّيمالجمي٘ايٗلماؤّنا٢ه٠االىٓاااإلا
ّ
اون،المايحو٢

ابلىا٢ه٠ٍابُحرانااإلايٜاونواعيشاؤعى ٧اهوناؤّو٫اا16ؤعىامىظاقهغا٧اهوناؤّو٫/صيؿمبرااإلااضخي.اٟٞيا-ليحُّوع 

الحرمو٥،اهجماٖىباٖكغاتاامسّيماإلااضخيا٢اااالىٓاُااب٣ه٠اطام٘اٖنضاال٣اصعاالخؿيجّياومضعؾةاالٟالوطةافيا

ااإلا غىاٖاى اٞو اوالجغحى، ااإلااسّيمالكهضاء ابلى ابرغاصزو٫االجيلاالخّغ
ً
اقامل

ً
االيوااهٟؿب،ااسّيمخهاعا مؿاء 

بايدانغا
ّ
الحرمو٥اوي٣هٟبا ؿهظاوطوصاالجيلاالخّغاامسّيموهواماايّٟىضااصٖاءاتاالىٓاااالؿوعّااوؤثناٖبابإه

اٞاإلا امٗاعميٍةااسّيمٞيب؛ اٍت اإلاجمٖو اثواطض  اهىا٥ اي٩ون اؤن ا٢نل اولىاثب اؤبىاثب اول٣حل الل٣ه٠ خةااجّٗغى
ّ
مؿل

ا(1)ٞيب افي اطل٪ امسل اوكهض اهدً اوها اللخهاعاامسّيم. ايحّٗغى اٞهو اٞيب، خحن
ّ
امؿل اال ب

ّ
اؤه م  اٚع االكيذ، زان

اٖلح ا.
 
ِّ ااراثغ  امٗاصية،األ

ً
 وال٣ه٠األّناالؿلُةاجّٗضااإلاى٣ُةااإلاديُةاببامى٣ُة

نلاالؿلُةا اال٣ٗولةاالجماّٖيةامًا٢م ظاالايم٨ًا ٗضا٧ّلاطل٪اؤناهحجاهلاؤّنااٖحماص  ّٟ ى
ُ
الخا٦مةافياؾوعيااث

.
ً
اٞلؿُييّيٍةاثخن٘اللؿلُةاالؿوعّيةاا(2)بإقّضاؤق٩الهااوخكّية ٍٝ ول٨ًالؤلؾ٠ايحّمابه٩اُعاهظ االخ٣ي٣ةامًاؤَغا

الحرمو٥اٖبراٖىانغهمااإلاحواطضيًاٖاىامٗبراامسّيموثحل٣ّىاالحمويلامًابيغان،ابلابّنا ًٗهاايكاع٥افياخهاعا

اؤماااالكٗظاالؿوعّا،اويجٗلىاامهّضصيًاالحرمو٥ام٘اخواطؼاالامسّيممضزلا
ً
ا٦نحرا

ً
لابخغاطا

ّ
ىٓاا،اوهواماايك٩

ا االؿوعّيحن اٖاّمة امً
ً
اٖضاثيا

ً
امو٢ٟا األامغ اهظا ايى٨ٗـ ابإن

ً
ا٢ًّيت مطضّيا اواثجا  االٟلؿُيييحن ما(3)اثجا  اٚع ،

                                                           

* ا االندصا االضعاؾاتااٖغىاال٩اثظاهظا ا٧لية اؤوؾلواالظااهٓمحباطمٗيةاٞلؿُحنا/ اماثمغاالظ٦غىاالؿىويةاالٗكغيًاالثٟا٢ية في

األاو٫امًفياطامٗةالىضن،اا،اSOAS Palestine Societyاالكغ٢يةاوؤلاٞغي٣ية  2613و٫/ؤ٦حولغاؤجكغيًاا ؾنٕو

اوالتياؾ٣ِاٞح ااالٗضيضامًاالكهضاء.ا13/67/2612الحرمو٥ابحاعيشاامسّيم(ا:ااإلآاهغ االخاقض افيا13وري٣ةاع٢ما) (1)

ارةاواا42بخهاثيةاالكهضاءاالٟلؿُيييحنافياالٟهلاالسالص،ا (2) امًاهاقُياؤلٚا
ً
اثدداالحٗظيظ.ا69قهيضا

ً
اقهيضا

اهح (3) اما
ً
ابحاعيشاينضواواضخا االغؤااال٩ويخية ام٣ابلحبام٘اطغيض  االض٦حوعاناص١اطل٫االٗٓماباهٟٗا٫افي انغحابب اما افي دضذاٖىب

ا25/69/2613 اوطب اتاثدغيغا، االٟلؿُيجي جي االَو االحدغع ا٧اهداخغ٦ة االٛغبااطا االٗحظاٖاى ا٦ظل٪اؤ٢و٫اإلااطا خيصا٢ا٫:"

االتيااٞلؿُحناالسوعيةاثح٣هضاالحٗاملام٘اروع االكٗظاالؿوعااب٩لنية االناعص اطا  ا واهت اػيةاوؾلنيةاالاثسحل٠اًٖااللمناال 

ينضي ااالٛغباوالتياعنضهاهاالضىاالخ٩ومةاالٗغا٢يةاالخالية.اؤعطواؤالايظهظا٢اص االٟهاثلاالٟلؿُيييةاالسوعيةابلىاٖىا١ا كاعا

اتانضاااخؿحنافيالخٓةابطغامبا٢نلاألازحر . ا ألاؾضا٦مااٖاه٤اياؾغاٖٞغ



دىةامضزلامًاالٟلؿُيجي ااالوي٘:األاّو٫ااالٟهل  ؾوعياافياالٟلؿُييّيحنامم   

15 

از ّي،اؤواٖاىانٗيضاالحٟاٖلاالكٗبّياالٟلؿُيجّياالؿوعّاام٘امٗاها االؿوعّيحنابنا٧اناٖاىامؿحوىاالٗملاؤلٚا

ٌا(4)الظيًااعث٣وااوهمايداولوناثمغيغاالسبزاللٗاثلتاالؿوعّيةاالكهضاءاالٟلؿُييّيحن ،اوث٨ّغؽاطل٪اٖبراالٞغ

االكٗظا ام٘ امٗغ٦ت ا افي االٟلؿُييّيحن اؤبىاء اػّض اٞهاثل، امً ايخنٗها اومً ا ؾخنضاص، اإلاداوالتاؾلُة الجماعّي

اقهضهاا٦ي٠ااهحٌٟا ىا
ّ
او٧ل اٖاىاالضااالؿوعّا. اامسّيمالؿوعّاا٦كّهيدةاؤواطٗلاصمهماُٚاًء

ً
الحرمو٥اعاًٞا

ا(5).2011-06-06كيي٘اقهضاءاالجوالنافياهظ األاصواعايوااج

 جمهُذ  .1

اخو٫ا االسجا٫ افي ااهحمامىا اهدهغ  اؤن االٟلؿُيجّي، االوا٢٘ ام٘ االحٗامل اٖىض األازحر  االؿىوات افي اٖحضها

الحٗاْما
ً
ا٧اناطل٪ااو٩ٗاؾا

ً
اٚالنا م.

 
ايدهلافيامديِاٞلؿُحناال٣غيظاوالٗال ابما ااهحماٍا ثٟانيلباصونا٦سحر

اٖاىاٞكلازياعاثىا،ا
ً
اص اثجمي٘اؤهٟؿىااٖاىابغهامٍجاوؾلو٥ٍاؤزُاثىااالؿياؾّية،اوعّصا اإٖل

ً
وفيامداولٍةاثنضواياجؿة

ا افيااإلا٣لظاآلازغ،امًاالواضراؤّناالؿلُةاالٟلؿُييّيةاالتياوكإتاًٖااثٟا٢ّيةاؤوؾلواٞكلدافيا٧ّلم حن.  ٟ مسحل

ياٞحذ ابحناخغ٦ت  افياث٣ؿيمىا.ايحّٗضىاألامغامااصعطىااٖاىاالخضيصاٖىبامًااه٣ؿاٍااؾياعخّيٍ
ّ

وخماؽ،ابلىااشخيٍءابال

جّي"ابمنجعاومٗجعاواضٍراهوا ىّيٍةاطضيض االاجٗنإابن٣ّيةاالٟلؿُييّيحنازاعضامكغوٖهااالؿياعخّيا"الَو اَو مإؾؿةم

لة،ايم٨ًا ٣ِاٖىضمااهىٓغافياهظاا ه٣ؿاااواإلاضىاالظااونلابليباومأالثبااإلادحم  ةاوال٣ُإ.اٞو ّٟ ىّيةاالً َو

اؤوا ابليبااثٟا٢ّية اؤونلحىا اؤناهجيظاًٖاما الىا ٍٕ ابىاءامكغو ابم٩اهّية اوهُغحاألاؾئلةااإلادغمطةاًٖاخّٓو ؾلو،

االاؤهمّيةالب،اومًاالؿظاطةا ااٞتراضخّيٍ ايوي٘الكٍٗظ ٍٕ اؤّاامكغو ابإّن حىا امىُل٣حنامًامٗٞغ امسحل٠، ؾياعخّيٍ

اٖليب.
ّ
ِ

ُ
باؾيحجاوػامؿاخةاالوع١االظااز

ّ
االحهّوعاؤه

افياطمي٘اؤما٦ًاثواطضهاا٦م
ً
اواخضا

ً
،اهلاماػلىااقٗنا

ً
٨ّغعاؤصبّياثىا؟االو٢اج٘االؿياؾّيةاث٣و٫اال؛اومج اابطا

ُ
اث ا

امًاال٣وىاالؿياؾّيةالخمايةااللطئحناالٟلؿُييّيحنافياالٗغا١ابّبانامدىت م،اوالاللضٞإاًٖا بالماثحدّغ٥اؤاٌّ
ّ
ؤه

ابالُن٘امًااإلاٟهسّيمِ غاالناعصافياؤػمحب،اوالاإلاؿاهض ااإلاامسّيم وااالخضيصااتاالٟلؿُييّيةافيااؾوعياافياه٨نت ا.

الضاثغاًٖا"الىإاابالىٟـ"اًٖاالهغاٖاتافياصو٫ااإلاى٣ُة،اول٨ًا٣ِٞا ٗضاؤوؾلو،اوعخيلاال٣ياص االحاعيسّيةا

ىّية،االغاخلةابضوعها،اؤننذامًااإلام٨ًاؤناثىإىا٢ياص ا مةللخغ٦ةاالَو
ّ
الحدغيغابىٟؿهااًٖاالٟلؿُييّيحناامىٓ

ا٢نلاطل٪ا٧اهداخغ٦ةاٞحذ،اومًايخ ًاخهاعهماو٢حلهم. اتاسّيمنٗهاامًا٢وى،اثح٣ّضاامناقغ اللظوصاًٖااإلاٖو

ةابماايخىاؾظا امًا٧ان،امداٞٓةاٖاىامؿاٍٞةابيج ااولحناطمي٘اال٣وىااإلاحهاٖع
ً
و٢حا٫ا٧ّلامًايٗحضااٖلح اا٧اثىا

افياَن ايلخ٤اب ااجّٛحر 
ً
نٗا ،اَو

ً
ىّية"اؤّوال ابحّٛحرا"الَو

ّ
ىّية.اوهوامااالايم٨ًاثٟؿحر ابال اَو

ً
يٗةام٘امااجٗح٣ض امهلخة

                                                           

٣ةاينلٜاؤ٦ثرامًاٖضصاقهضاءاالٗم (4) ازّيابدؿظابخهاثّياتاالكهضاءاالٟلؿُييّيحنااإلاٞغ .ا42لاٚ 
ً
اقهيضا

ا،ايوؾ٠اٞسغاالضيً.27/66/2611،م٣ا٫افياالخيا ابحاعيشا الحرمو٥امسّيم:اٖىضماااهحٌٟا(2)وري٣ةاع٢ما (5)
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ا ٢اص  اامًارواٍعابلىامحّٗيكحن.اول٩وناهظ اهيااإلاًٗلةاالظاثّية،امًااإلاٟهوااؤناث٩ونامدوعاؤّااث٨ٟحٍراٞلؿُيجّيٍ

ىّيٍةاٞلؿُييّيٍةاطامٗة،اؤوالئل٢غاعاؤّنا حناعالَو ًهااوالسلومابلىا٢ىاٖةابًغوع اؤنايحّمابٖاص اٖ  طضّا،ابنالٞغ

ىّيةاالٟلؿُي اللَو ٍ
ّ
ّماصٖو االٟلؿُييّيحنامااؾن٤اوونٟىا امًاجكٔ

 
االاعطٗةاٖىب،اومًار

ً
اوا٢ٗا

ً
يّيةاؤننذاؤمغا

ةاٖااا
ّ
.االايٗجياهظااباليؿنةا(6)للندصاًٖامهالخهما٦يٟماااعثإواا1948فياالكحاتاوألاعاضخياالٟلؿُييّيةااإلادحل

ّٟا اآزغاالاجٗىيباالً اٞلؿُيجيٌّ حنابالًغوع ،اعّلماايهنذالضيىااقٗظ  ةاوال٣ُإاللٟلؿُييّيحنافياالكحاتاالحَو

اهظااماايدهلام٘اال٨سحريً،ايم٨ًاالظهابابلىاقن٩اتاالحوانلا
ً
ّيا مااي ّمباثضبحراؤخوالباوخ٤ّاالٗوص .امويٖو

ّ
به

اٖاىاآعاءاآلاالٝامًاالكناباالٟلؿُييّيحناالظيًايحدّضروناًٖاالٗوص ابلىا اللَٕل الحرمو٥،اامسّيم طحماعّي

ظ٦غوناٞلؿُحناي٩وناللخضيصاًٖا٢غا اي  ىضما ةاٖاااٖو
ّ
ااإلادحل ام٘اجٗنحرهماًٖا1948هماومضِ مافياألاعاضخي ،

ِّ ماوخضهماالٟلؿُييّيون" ةاوال٣ُإاؤ ّٟ ا(7)الىٟوعامماايٗحبروهبا"اٖح٣اصاالىاؽافياالً
ً
.اوهوامااؾيندسباؤيًا

اللؿياؾةاالتيااثنٗت اا
 
باهخيجة

ّ
مةٖاىاؤؾاؽاؤه

ّ
الحدغيغابسهوماالخّلاالؿياعخّي،اوؾياؾةاال٣وىاالحا ٗةاامىٓ

اللىٓاااالؿوعّااالتياؤثدايّضامهالخهم.

ا االضولّي ا)الوي٘ اثابوات اصون اللندص اموايي٘ ارلرة ام٣اعلاٍتاوؤلاهي ابلى اللسلوم اوالٟلؿُيجّي( ٢ليمّي

اهحاثجابيجابّيٍة،ا ابناثوزيىااؤلانغاعاٖاى االندص، ايدحاضاهظا .
ً
اٞٗلبامؿح٣نل اٖليىا االح٨ٟحرافياما اٖاى جؿاٖضها

ا اؤلاعهاب امً اللسلم
ً
ااثٟا٢ّيةاروع  اثدميل لون اي٣ن  األاخوا٫ اؤخؿً افي االظيً االضولححن اخّل الضٖا  الؿياعخّي

ا"ؤلاطمإا اؾي٠ ٗون اويٞغ االؿياعخّي، السياعهم االوا٢عّي االحىٟيظ اليؿد ِّ ا او٦إ االٟكل، اًٖ ااإلاؿاولية ؤوؾلو

واافياوطبا٧ّلامًايسالٟهماالغؤا؛اوروع اللسلمامًاؤلاعهاباالؿياعخّيالل٣وىااإلا جّي"ااإلاٖؼ لةامًابيغان،االَو موَّ

ةااثؤونلحىاالي٣حلا"زحرهم"اؤ٦ثرامًامخّتعاوؿحُي٘اؤناهغىاالوا٢٘االٗغمّياوالضولّياصونارىاثّيةاالسحراوالكّغاالتيا

اِ اابلىااللجوءا،اواإلا٣ٟوصيًاي٣ضعواابخؿٗحناؤل٠()اؤل٠اؾوعّاا
ّ
ويضّمغارلصاؾوعيا،اويضٞ٘االيؿنةاهٟؿهاامًاؾ٩

وٍصا٧اطبة،ابلىاصازلاالنلضاوزاعطب؛اوخّتعا امًاالحٗويلاٖاىاٖو
ً
ٍواػاث٠ٍ،اوهىٓغ،ابضال م

ّ
وامًااهحٓاعامسل

ّ
هحسل

ابم٩اهّياثىااالظاثّيةاووٗملابىاًءاٖلح ا.

                                                           

ا.،ايوؾ٠اٞسغاالضي28/63/2613ًبحاعيشااماطاالوالماي٨ًاهىا٥ا"خّل"اللٟلؿُييّيحنا؟،ام٣ا٫افياالخيا (:ا36وري٣ةاع٢ما) (6)

ًهااؤٚلنيةااللطئحناالٟلؿُيييحناألِ مالمايجضواااإلاضناوال٣غىاالتياا٢حلٗواا (7) مىظااللخٓاتاألاولىالُغحا"الضويلةاالٟلؿُييية"اٞع

ب ظااياص"،اومٌٛاالىٓغاًٖااإلاو٠٢امًااؾخىاطاثبابا"ؤبوالانلحازل٠خمج اافياهُا٢ها،اوهوامااالخٓباال٣اثضاالٟلؿُيجياالغا

ا
ً
مىباٖاىال٣اءاقٗبيا٣ٖضالبافيااالسهومابالاؤنامااسجلباٖىبافيامظ٦غاثبا"ٞلؿُيجيابلاهوية"ايغقىاإلاؿحوىاالوري٣ة.اٞحٗلي٣ا

ترافيالنىانامسّيم جياالى٣اٍاالٗكغ)ا،ثلاالٖؼ ٦حظ:"االخ٣ي٣يةاهياؤنامؿحمعياالغاًٞحناؤبضوااا،(1974برغاثنجيااإلاجلـاالَو

،اٞةِ ما٧اهواا1948ؤِ ماييحمونابإنولهمابلىاالجؼءاالٟلؿُيجياالظاا٢امداٖليباصولةابؾغاثيلاٖاااب٢ليميةامدليةايي٣ة.اٞنماا

االتياه٣ترخها!".«ابالضويلة»يٗحبروناؤهٟؿهماٚغلاءاًٖاالًٟةاالٛغلية!اويكٗغوناؤِ ماٚحرامٗىيحنا



دىةامضزلامًاالٟلؿُيجي ااالوي٘:األاّو٫ااالٟهل  ؾوعياافياالٟلؿُييّيحنامم   

17 

 الىغؼ الذوليّ  .2

االٗضاثّيةا االضولّي. االوي٘ افي اثدّو٫ٍ الخٓة اواقىًُ افي األابيٌ االنيد ابلى اؤولاما اباعا٥ اونو٫ اّٖض يم٨ً

ا
 
ِّ اا٢اصع  هاافياالضازلاألامغي٩ّيااالنوقّية،االتياّْىداؤ  ً ضتاه٣ي

ّ
ٖاىابطناعاالٗالماٖاىا ههؿاٍاؤماااهٟوطها،اول

األامغي٩ّي.ا االٛؼو ااٞححدها االتي االؿاخات افي ابهجاػاٍت اثد٣ي٤ امً األامل اوزينة ا ٢حهاصّية األاػمة اثًاٞغ م٘

اللس
ً
اخميما

ً
انضي٣ا اؤننذ اطيوقهم، اواخحلحب اهٓامب، االجضص ااإلاداٞٓون اؤؾ٣ِ االظا اؤلايغاوّي،االٗغا١ هم

لاألامغي٨ّيةاصوناؤّااملمذا
ّ
اممّحز ام٘االهحناوعوؾيا.اؤٞٛاوؿحاناجؿخىٟضاَا٢ةاالحضز

ً
وي٣يماٖل٢اٍتاا٢حهاصّية

اٞاؾض اٖاىا٧ّلا
 
ضاءاالوالياتااإلاّحدض امًاَالناناوال٣اٖض اخ٩ومة يي٠اأٖل

ُ
للىجاحاهىا٥،ابلاٖاىاال٨ٗـاؤ

امج اايحٗاملونام٘ا
ً
ؤٖضائ ا.األامغاالظااؤٖاصاالليبرالّيحنابلىاالخ٨مام٘اطضو٫اؤٖما٫ٍاؤ٦ثراالهٗضاُيكّ٪ابإّناؤَغاٞا

حرامٗىّيٍة،ابحإصيةاصوعاخا٦مةاالٗالم،اي٨ٟح ااؤناث٩ونافيامو٢٘ا اي٣و٫ابّناالوالياتااإلاّحدض اٚحرا٢اصعٍ ،اٚو
ً
ثوايٗا

اؤمغي٨ االخحياطاٍت
ً
ابناؤجىااؾحجابة اهظا ًّ اول٨ امًاؤطلاخمايةامهالخها. امح٣ّضٍا االؿو١ا٢ياصٍ  اؤّن ّيةاالايٗجي

لحناؤّناألاػمةا ٢حهاصّيةافيا
ّ
،ايّضعيا ٌٗااإلادل

ً
ابال٨ٗـاثماما الظل٪.

ً
٠اًٖا جؿإ،اؤواؤننذاؤ٢ّلاميل

ّ
ثو٢

.اٖىضاهاالء،اومج ماالناخصاالٟلؿُيجّيا
ً
ّٗضاؤَغاٞا

ُ
اًٖاهمّواؤلاهحاطّيةافياالضو٫االتيا٧اهداج

 
الضو٫ااإلاح٣ّضمةاهاثجة

لافي
 
ااإلاٗح٣ ٟدا(8)السجوناالؿوعّيةاٖاياقهامياالؿوعّا

ّ
اٖاىامغاخلاثو٢ ،اخهلداروع اٖاىاالهٗيضاالٗالمّي

بموطب ااالضو٫اؤلامبريالّيةاًٖااخح٩اعاالهىاٖةاومى٘االضو٫األازغىامًاالؿحراٖاىازُىاالحُّوعاالغؤؾمالّياالظاا

"افيام
ً
غااللنىاوّيامهضاامّغواابب،اٞاهضٞٗداالهىاٖاتاللهجغ ابلىاالضو٫االتيا٧اهداجؿّمعا"ؤَغاٞا

ّ
ٗاصلةا٧انااإلا٨ٟ

ُضا
ّ
ٖاملاؾّمعاهمِابهحاطهاابـ"ال٩وليييالّي".اوهحجاًٖاهظااالحدّو٫،اوالٗوإلاةاالح٨ىولوطّيةاالس٣اّٞيةااإلاغا٣ٞةالب،اثول

نةاٖىضا٢ُاٖاٍتامتزايضٍ امًاالىاؽافياصو٫االٗالماالساوياوالسالصاللضيم٣غاَّيةاواإلاكاع٦ةاالؿياؾّية.األامغا الٚغ

ثهاصاام٘اهٍٓماؾياؾّيةافيامى٣ُحىاالماجؿحُ٘امى٘ا هٟحاحا ٢حهاصّااٞازحاعتا٦ندباومداولةاثدويلااالظا

.ا
ً
ااطحماّٖية

ً
ضافيامدّهلحباروعاٍتاؾياؾّية

ّ
اٞواثض الل٣اثمحناٖلح ا.اوهوامااول

 الىغؼ ؤلاكلُمّي  .3

البامً االكمولّي االىٓاااالؿوعا  اؤّناالهغإافياؾوعيااقضيضاالح٣ٗيض. ،االٗمغاؤ٦ثرامًاؤعمٗةا٣ٖوٍصااالابّض

ا اٖاا افي ااؾح٣غاع . الحد٣ي٤ االضو٫ امهالر ابحن اوهاوع اوال٣م٘، اال٣هغ اؤؾاليظ ا٧ّل ازللها ر ابلىاا1976زبم صزل

ابؾغاثيايّا اوعضخع اؤمغي٨ّيٍة ابموا٣ٍٞة االٗغلّية االجامٗة ال٣غاع
ً
اثىٟيظا االٗغلّية"، االغصٕ ا"٢ّوات ايمً ،ا(9)لنىان،

                                                           

اجٗغي٠ابال٩اثظاالٟلؿُيجّيااإلاٗح٣لاٖاياؾٗيضاالكهامي.ا :ا(4مغط٘اع٢ما) (8)

ال٣غاعاطامٗةاالضو٫االٗغلّيةاالهاصعاا5/6/1976ؾوعّاافيااؤل٠اطىضّااا36صزلا (9)
ً
فيابَاعامااؾّمياب٣واتاالغصٕاالٗغلّيةاثىٟيظا

،او٢ضاوعصافيا٦حابا"ؤملاواإلاا1976فيا٢مةاالغياىا
ً
اسّيماإلاغعىاؤمغي٨ّيا ه٣لداو٧الةاالصخاٞةاالٟغوؿّيةا"ات"،اٖنض االٛغيظ:
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ىّيححناالٟلؿُييّيةاواللنىاهّية،اومٗضهااقهضهاامجؼع ا ظ  ااخليٟحباامسّيملًغباالخغ٦ححناالَو ّٟ تراالتياه ثّلاالٖؼ

ايحب ابلىامكاع٦حبافياخغباالسليجاالساهيةاخيىمااؤعؾلا٢ّواثبا(10)اإلااعوهّيةاالؿياؾّيةابٖغ
ً
.اول٣ياهظااخالباونوال

اوبطااٖضهااألصبّياتاالخغ٦ةايمًاالحدال٠االضولّياإلزغاضاالغثيـاالٗغاقّياخ يىظا٥انضاااخؿحنامًاال٩ويد.

ا
ً
اٚغلّيا امدميٌّ اٖؿ٨غاٌّ بااه٣لب 

ّ
اؤه االىٓاااٖاى اهظا اث٣غؤ ىّيةاالٟلؿُييّيةاٞؿىجضاال٨سحرامًاالوراث٤االتي الَو

اخاٞٔاألاؾضافياماثمغاخؼباالنٗصا ام٘ابؾغاثيل،اوهيابخضىاالُت ماالتياووطباب ا ؤخضاؤهضاٞباثىٟيظاجؿويٍة

الظااؤِ ا اباه٣لبب.ا

غهاابٟتر االخغباالناعص ،اوهظ ابالًنِاالؿمةاالتياثمّحزاهٓاااألاؾض،ا٦ماا٧اهداثمّحزاهٓااا
ّ
٧ّلامااؾن٤ايظ٦

اخغٍباباعصٍ ا٣ٞضتاصوعهااباهت اءاهظ ا
ُ
ِّ ااؤهٓمة اّٖض امًااإلاديِابلىاالسليج.اب

ً
اٖغلّية

ً
النٗصافياالٗغا١،اوؤهٓمة

اول٣ياهظااالخا٫ابلىاؤناؤثداموطةااالخغب،اواؾحمّغتاهخيجةاُٖالة لا٢وًىابضيلة.
ّ
الوا٢٘االٗغمّياوامحىإاجك٩

امًاالخغّياتاوثيكإا
 
ُل٤اموطة

ُ
الضيم٣غاَّيةافيااإلاى٣ُةااإلاؿّما ا"الغلي٘االٗغمّي".اخيصااو٣ٗضتاآلاما٫اٖاىاؤناث

اهواؤّنا٦ؿغا خح٩ا
ً
اؤّنامااخهلاٞٗل

ّ
امىاؾنةاللمكاع٦ةاالكٗنّية.ابال

 
عاالؿياعخّياوألامجّي،اوالضزو٫اٖج اابيئة

بةم٩اهّيةابٖاص ابىاءاالىٓاااالؿياعخّي،اؤْهغاحجماالحىا٢ًاتابحنامؿحلؼماتاالخيا االؿياؾّيةاالضيم٣غاَّية،ا

ساعا
ُ
ولىاءاالضولةاالضيم٣غاَّية،اولحناؤخوا٫اال٣وىاالؿياؾّية.اوؤولىاهظ ااإلاك٨لتااقترا٥األازحر ام٘األاهٓمةااإلا

اللحُّوعاتاٖاىاالهٗيضارـمر٣اٞت ا،اومًاٖلح اافياَنيٗت ااوا
ً
ةاؾمت ااالٗاّمةاباالهحماءالٗالٍمامطخعالمايٗضامىاؾنا

غ االتياقهضهاها،اولمااؤّناالاشخيءايٗوصا
ّ

اباالهح٩اؽاًٖا خحماالتااإلاهك
ً
الٗالمّياواإلاداّي.األامغاالظااي ّضصاطضّيا

ابلىااإلااضخياٞاالهح٩اؾةاؾح٩ون،ابناخهلد،ابلىامااهوا
ً
اؤؾوؤ.اٞٗلّيا

دا اٖٞغ االتي األاهٓمة اب٣ّية اٞنسلٝ ،
ً
اايُغابا األاقّض اؾوعيا افي االهغإ ا٧ان اال٣ل٤ االٗغمّي االوي٘ اهظا في

ا٧انا االؿوعّا،اؤؾو ابىٓاااال٣ظافي،ابطغاءاالخّضاألاصوىامًاؤلانلخات. ٌاالىٓاُا روعاتا"الغلي٘االٗغمّي"،اٞع

اومه ـ  الحل٪االتياطغتافياثوو
ً
امكاب ة

ً
وامًاعؤؽاالىٓاااولُاهحباألامغايدحاضازُو 

ّ
غاؤواخّتعااليمً،االحسل

اؾياؾّيٍةا ٍٝ ابحناؤَغا ايجغىاالحٟاوىاٖلح ا ا كغا٧اٍت االىٓاااالؿياعخّي ابىاء اص  اإٖل ام٘اٞحذابم٩اهّيٍة الٟاؾض ،

                                                                                                                                                                      

باليؿنةااهٟؿباوػيغاصٞإاالٗضّواالههيووّياالؿاب٤اؤّناهـضٝابؾغاثيلاهواهضٝاصمكـ٤(:انّغحاقمٗونابيـغيـؼا29/9/1976)

ا:ا
ً
ةا،او٢ا٫اؤيًا

ّ
مةاالحدغيغاالٟلؿُييّية()للمؿإلةااللنىاهيـ

ّ
النىاناثدداؾيُغ امىٓ  ."يجظاؤناهمى٘او٢ٕو

امًاوراث٣هااًٖا٣ٖضاالؿنٗيي -
ً
اطضيضا

ً
ضا

ّ
ال٣غنااإلااضخيابماافياطل٪امدايغاالجلؿاتااتامًايوكغتاوػاع االساعطّيةاألامحر٦ّيةامجل

ا اؤيلو٫ ابحن النىان افي األاهلّية االخغب اإلاىا٢كة امؿاٖضيب ام٘ ا٦يؿىجغ اهجرا اآهظا٥ االساعطّية اوػيغ اٞح ا اقاع٥ وآباا1975التي

اصزواا1976 اؾن٣د االتي اواإلاضاوالت ا ثهاالت ابلى اثُّغ٢د االتي ااإلادايغ النىان. ابلى االؿوعّية اال٣ّوات اصزو٫ اومٗض ا٢نل ٫اؤا

لا
ّ
ال٣ّواتاالؿوعّيةابلىالنىان،اومو٠٢ا٦ؿىجغامًاَلظاالىٓاااالؿوعّااالؿماحالبابالضزو٫ابلىالنىاناالواضراب٣ولبا"الحضز

مةاومٗضهاايحّمااؾخنضالهماب٣ّو اثا ٗةالؤلممااإلاحدض ".االج اعااللنىاهّية،ا
ّ
الواصزلوااويغلواااإلاىٓ

ً
ا26613-9-26ي٩ونام٣نوال

غاتا ٗىوانا"ٞلؿُيجّيابلاهوّية".انلحازل٠ا)ؤبوابياص(،امظا (10)
ّ
٦  
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اوهيا االهغإا ٗى٠ٍ، افي امًاطل٪ااهضٞٗداالؿلُةا ؾخنضاصّية ابالًّض اهيابّية. امًااهحساباٍت ّيت ا اقٖغ جؿحمض 

التياا(11)لةابلىاؾلُاهّيٍةاٖاثلّيٍةاوعارّيةاثاّمةا)وهواالحدّو٫االظااَمذابليباب٣ّيةاالغئؾاءافيا"الجملو٦ّيات"اإلاحدوّا

مضتاؾلُةاألاؾضابلىاؾياؾةاالحوعيِ،ابديصامىٗداخلٟاءهاا االىاؽاٞيمااؾّميا"الغلي٘االٗغمي"(اٖو راعاٞح ا

وهٟدا٧ّلاال٣اص اوال٩واصعاالوؾُّية،امج ماٚياذامًابيجاصاؾنٍلاللخٟاّاٖاىامهالخهماصِو ا.ااٖح٣لداو٢حلدا

اال٣ياصّاا االسّحر االٗؼيؼ اٖنض ا٦ما ا٢ب، اٞع او٧ّل االؿٗيض، اطوصت االحىويغّا امضعؾة امً االؿلمّي االىاقِ مُغ،

االؿوعّا،ا االوا٢٘االؿياعخّيم
ُ

اؤننذاثجٟي٠ اه٨ظا اٖاىاؤ٩ٞاعاالخواعاوؾياؾةااإلاٟاويات. االظااؤنّغ اليؿاعّا

اهواالهضٝااوبثاخةاالٓغوٝالىمّوا االؿلّٟيةاا ؾتراثيجيالحُّغٝ، ابَل١اؾغاحا٢اص  اٞٗمضابلى لؿلُةاألاؾض.

اواخٍض،ا اآٍن افي اوالٛغب االؿوعّا ااإلاجحم٘ اثسوي٠
 
ا ٛية اللٗمل اؤمامهم ااإلاجا٫ اوبثاخة ااإلاٗح٣لت، امً الجهاصّية

امًاالوالياتااإلاّحدض افياخغب
ً
 ااٖاىامااؾّمحبا"ؤلاعهاب"،اومٛيةااؾحٗاص االحٟويٌاالظااُمىذالهظ االؿلُةاَويل

طبراٖاىام٣ايًةامكاع٦حباالؿياؾّيةابإمىب.ا
ُ
اومًااإلاجحم٘االؿوعّااالظاالُاإلاااؤ

اال٣وىا اب٨سحر، اؤ٢ّل اٖى٠ٍ ا ؿ٠٣ اوبن االضيم٣غاَّية، ااإلاوطة ابلضان اباقي افي ايدهل اؾوعيا افي ايدهل ما

ن٣ ا ٛيابابطماٖاٍتاؾياؾّيةاور٣اّٞيةاَو
ً
اخاّصا

ً
،اولغوػاالؿياؾّيةاثسوىانغاٖا

ً
اثىموّيا

ً
ٍةا٢اثض اثمحل٪امكغوٖا

اوالضيم٣غاَّيةا االخغّية اؤطل امً اراعت االتي االجماهحر امُالظ ام٘ اثحٗامل ابةطمالها، امايوّية اؾياؾية هسٍظ

واإلاكاع٦ةاالؿياؾّيةاوالٗضالةا طحماّٖية،اب٨سحرامًا ؾحسضامّيةاإلاهلخةاثىاٞؿهااٖاىاالؿلُة.االىخيجةاالتيا

باالنضيلاالوخيضااإلاحاح.اوهوااونلىاابلح اافياٖموا
ّ
اإلاى٣ُةاهيااطحمإا٢وىاصاٞٗةاباثجا اثؼ٦يةاالحُّغٝاٖاىاؤه

ىاا
ّ
اؤه الضاثغ اْىّىا االت ضيضابةٖاصثىا مَّ

 
اومًار األانولّيحن. االحُّغٝ: ايىاؾظاقغ٧اءهمافي االؿلُاتا٦ما ايىاؾُظ ما

اب٢ليم ا٢وى ا ثجا  اب ظا االضٞ٘ اٖاى اجؿاٖض اؤٖواا. ارلرة ا٢نل امج ا اصوعهااهسغض اٖاى اطاهٍظ امً اثخىاٞـ
 
ّية

اؤهٓمت ا اثُيذ اال اخّتع ااإلاوطة امً ابالخّض نت ا اٚع اٖاى اآزغ، اطاهٍظ امً اوثجحم٘، اال٣ٗض ا(12)ؤلا٢ليمّي، ا٣ِٞ .

االتر٦ينةاالُاثّٟيةا
ً
الؿوعّيةاهياالتياؤعل٨داالجمي٘اخّتعاباتاالساثٟونامًاالحٛيحراؤ٦ثرامًااإلاوا٣ٞحناٖليب.اٚالنا

اؤ٢لّيا  اللمجحم٘االؿوعّااهيا إٞؼ
ً
ماا(13)التياؾمددابظل٪،اوثدضيضا جم٘اخّتعااللخٓة،اٚع

ُ
مًاؤ٦ثرّيت ااالتيالماث

ا٧ّلاهظاا االهؿيِ،االظااي٣و٫ابّن الىٟؿها.اصخيذاؤّناالحٟؿحراالضيجّي ٧ّلامااخهلامٗها،اٖاىاجٗغي٠ٍاَاثّٟيٍ

ا
ّ

االؿوعّااالظااهغى.ابال افياالٓٝغ  ٘ اؤالايكي ًَّ ،اومًا ؾحدالةاؤناهٓ
ً
الئلؾلااؤننذاقاجٗا

ً
ال٣م٘ا٧انامداعلة

                                                           

("،اقن٨ةااثداصااإلادامحن:ا"ٞهوا1بغاهيماالظاا٢ا٫اٖىبافيام٣ا٫ا ٗىوانا"ٖاىامؿغحاالجملو٦ّيةا)بمهُلرامًاهدداص.اؾٗضا اا (11)

ا»ؤناينضؤاالىٓااا
ً
اىاالوع١،ارمايحدّو٫افىاالوا٢٘اولالسضيٗةابلىاُخ٨مامل٩ّىاوعازّىا«اطمهوعيا ا".فىاالضؾحوع،اٖو

تاالسوع االؿوعّية،ام٣ا٫الل٩اثظافياا(:15)وري٣ةاع٢ماا (12)
ّ
ا.2612آلاصاباالنحروثّية،اٖضصاني٠افياثدضيا

اٖاىاعؤااال٩اثظافياٖل٢ةاالُاثٟةاالٗلويةابالؿلُةاالخا٦مةافياؾوعيةافياٖهضاألاؾضيً،األاباو بً،ا(:ا46)اوري٣ةاع٢ما (13) ٕل لَل

يٟية"اوكغتافياالخيا االلىضهيةاباؾما"٢اؾماالُنإ"األؾنابااوالُاثٟةاالُاثٟيااإلادغاافيامغاطٗةام٣الةالبا ٗىوانا"ال٨لا الْو

ا(.2612ايوهيوا8اؤمىيةابحاعيشا)الجمٗة
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باليـ
ّ
اٖاىااؤه

ً
اؾياؾّية

ً
ابحناٖاّمةامًاوؿّمح ما"الؿّىة"ايجٗلهمايغثًونا٢ياص  ابيضيولوجيٌّ اؾياعخيٌّ هىا٥ااوسجاا 

امًاهمّوا٢وىاؤلاؾلاا
ً
افيامواطهةاالحُيي٠،اوألا٦ثراثظّمغا

ً
لنّيةاألا٦ثرامٗاهض  هظااألاؾاؽ.ابلاماػالداهظ األٚا

االؿياعخّي.ا

او٢ االسوع ، امجحم٘ افي األاهلّية ااإلا٣اومة م ااؾحمغاعاٚع اؤّن
ّ

ابال اصيم٣غاَّية، امضهّية اواطحماّٖية اؾياؾّية وى

ا ٗضايواا
ً
اُي٠ًٗايوما ااإلامىهجاوالواؾ٘، االحضمحر ا٢غاع اواإلاغث٨ؼاٖاى امٗياٍع، ااإلاىٟلدامًاؤّا الٗى٠االؿلُوّا

ٖغيهاامىاٖةااإلاجحم٘االؿوعّا.ارّمابّناموا٠٢اؤٚلظاال٣وىاالؿياؾّيةاالتياثّضعياالٗلماهّيةاٖاىاَو٫ااإلاى٣ُةاوا

امًاؤّااعوابِاثجمٗهما
ً
لهمامؿح٣نل

ّ
غابحدل

ّ
التياؤّيضتاالُاٚية،اومج اا٢وىاٞلؿُييّية،اثدنِاالؿوعّيحناوثهك

ام٘امديُهم.اوهظااي ّضصاال٣ًّيةاالٟلؿُييّية،اوهوامااؾىٗوصابليبافياهظااالندص.ا

 الىغؼ الفلعؿُنيّ  .4

ا اثمسيل االؾخنضا٫ ا٧ان مةما
ّ
اماّؾؿةامىٓ االٟلؿُييّية، ابحمسيٍلااالحدغيغ االجامٗة، االٟلؿُييّية ىّية الَو

لضولةامكت ا افياألاممااإلاّحدض اليحّمالوالاؤّناالهمداؤَن٤اٖاىاالخالةاالٟلؿُييّيةاٖىضمااؤٖلًامدموصاّٖناؽا

االخّلاالؿياعخّيابلىاَغي٤ٍامؿضوٍص.افياالوا٢٘ابّنا٧ّلاال٣وىاالؿياؾّيةاالٟلؿُييّية،ااإلااّيض الباواإلاٗاعية،ا ونو٫ 

ِّ ااقٗغتا اؤ
ّ

امؿاولّيةااإلاؿاعاالؿياعخّي،ابال افياثدميلبا ك٩ٍلاشسصخّيٍ
ً
ِّ ااجكتر٥اطميٗا ماؤ بةخغاٍضآٖيم؛اٞٚغ

اؤننذا االتي ابالخ٣ي٣ة اثظ٦حرها ايٗيض اما اوهو ا٢اعب ا. ابلى الل٣ٟؼ
 
اطاهؼ  اول٨ّج ا اثيح٣ضها ا٢ض الىحاثج  اونولب ثيحٓغ

ااإلاٗح اال٨سحرامًاالؼي٠االىاثجاًٖاالحدايلاالٟهاثاّي االنوابةااإلاحاخةالخّلاٞو٢ها اؤوؾلواهي اث٣و٫ابّن اص،اوالتي

ا االسياعامنجيٌّ مامًا٧ّلااإلاغاٞٗات،ااإلاليئةاباأل٧اطيظ،االتياثداججا ؿوءاالحُني٤اٞةّناهظا اىاالٚغ اٖو الضولححن.

ت اااإلاغ٦ؼّية،ا"الضوا
ّ
ّيلاسّجلحباالجب ةاالضيم٣غاَّيةا ك٩ٍلاواضٍراٖاىاٚلٝاؤخضاؤٖضاصامجل

 
امحس لةاٖاىااٖحناٍع

االظااي٨حملاااالٟلؿُييّيةامهلخةابؾغاثيلّية"، حناع اٖ  االخّل. اهظا اثظ٦غاٖىضاصٖا 
ً
اؾياؾّية

ً
وليهنذاالػمة

ِّ ا الباااب٣نو٫امااث٣ولباؤلاصاع األامغي٨ّيةاًٖاؤ
ً
اا(.14)ناخنةامهلخٍةافياخّلاالضولححناوليؿدا٣ِٞاعاٖية

ا ابلى ااهحضت ا٢ض ابؾغاثيل اؤّن اآلان اخّتع الىا ايٓهغ الم اال٣وىاوليىما ا ٌٗ اجٗح ا االتي ومة، ااإلاٖؼ مهلخت ا

اينضو ا٦ما امج ا اؤ٦ثر االٟلؿُييّية امهلخةاا(15)الؿياؾّية اجٗٝغ ِّ ا اؤ االٛغلّية االضو٫ اثهغيدات امً )ووٗٝغ

                                                           

ٗاتابؾغاثيلاوالٟلؿُييّيحناهيا2669السُاباالظااؤل٣ا افياال٣اهغ افيايوهيواايفا (14)
ّ
،ا٢ا٫اؤولاماابّناالؿهيلاالوخيض الحد٣ي٤اثُل

اوا ا ؿلا اصولححناجٗيكان اٖبر اوؤيًا ابل ا٣ِٞ، حن االُٞغ امهلخة اليؿد اهظ  اؤن اٖاى اوقّضص اومهلخةا»لإمً. اؤمغي٨ّية مهلخة

ا «.اٖاإلاّية

اا (15) افي ا" ا"ٞو ا2611-16-11ه٣لداالو٧الةاالٟلؿُيييةالؤلهناء ًٖامدموصاّٖناؽا٢ولباؤرىاءااطحمإام٘االجاليةاالٟلؿُييّيةافياا

اٞلؿُ ابضولة اجٗتٝر اؤن ابؾغاثيل امهلخة ا"مً ب:
ّ
اؤه ابإمًا٧ولومنيا الىٗيل ا٦ضولة اطاههىا ابلى اث٩ون اؤن ابؾغاثيل اوإلاهلخة حن

ا واؾح٣غاع".
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ا(اا(16)بؾغاثيلاؤ٦ثرامج ااوثداو٫اب٢ىاٖهاابمغاٖا  ا  ٘ هخنّحنابويوحاؤّناالؿحرافيازُواٍتاٖملّيٍةافياهظاا ثجا اٞع

 خحل٫اومؿاولّياثب،افياالو٢داالظااؤثاحالهاا ؾحمغاعافيااؾح٨ما٫امكغوٕا ؾخيُانافيااًٖابؾغاثيلانٟة

ةاٖااا
ّ
ةاٖاااا(17)1967ألاعاضخيااإلادحل

ّ
اوث٨ٟي٪االكٗظاالٟلؿُيجّي.ا(18)1948و  ويضاألاعاضخيااإلادحل

ا اوال٣ُإ، ة ّٟ االً افي ااإلاؿاع اهظا اهحاثج اًٖ اال٨سحر اماثمغ٦م افي اؾي٣ا٫ ب
ّ
اؤه ض

ّ
ااإلاا٦ ايحًّمًامً اؤن وآمل

ةاٖااا
ّ
ؼاٖاىاالٟلؿُييّيحناالؿوعّيحنا1948الخضيصاهحاثجباال٩اعرّيةاٖاىاقٗنىاافياألاعاضخيااإلادحل

ّ
،الظل٪اؾإع٦

األاعصنا افي
ً
االكحاتامّغ  افي االٟلؿُييّيون اٖاقها اه٨ناٍت اؾلؿلة امً اههيب م اهي

ً
اطضيض 

ً
اه٨نة ايٗيكون الظيً

افياالٗغا١،اومهّضصا
ً
امًا٢ُاٖاتاقٗنىاافياؤّااصولٍةاٖغلّيٍةالهماوطوصهماوؤزغىافيالنىاناورالسة ؤنايٗيلامسلهااؤاٌّ

. اصموّاٍ ٍٕ اٞح اابناصزلدافيانغا

ىن  4.1 ٍّ ىن العىس ُّ  الفلعؿُي

ا ا٢ياص  اؤبضثب االظا االخظع ااإلاٟهوا امً مة٧ان
ّ
االٗغلّية،اامىٓ ااإلاى٣ُة افي االضيم٣غاَّية ااإلاوطة امً الحدغيغ

اؤّنا"الىإااسّيموزلٟهااهحاثجا٧اعرّيةاللحضزلافياقاوناالضو٫االٗغلّية،ابلىاؤناُيغلدااإلا
ً
اتافياؾوعيااوثنّحناٞٗلّيا

ا .
ً
اؤيًا اؾوعيا افي االٟلؿُييّيحن االلطئحن ايُا٫ُ اال٣ياص  اب ظ  االساّم ابالىٟـ" اؾوعيا افي ؤبضوااالٟلؿُيييون

االن٣اءما افي نت م االحوّعااٚع امٗاوص  امً هم ازٞو ا ؿهظ االخياص اٖاى ااٍم ااإلاًيٟة، االضو٫ اؤػمات  ٗضااوالؾّيمافي

ا اااإلاداوالتم
ّ
ااغ اللىٓاااالؿوعّامااإلان٨ ااوبٖلمبالحوعيُهماباألخضاذاالجاعية،اخيصاخاولداهيئات 

 
فياالىٓااااهاٞظ 

ااالؿوعّاما
 
امؿاولّية امداولٍةااثدميلهم افي اإْلاألاخضاذ

 
ا"قغاع  اؤَل٣د امً اهي ازاعطّية"

ً
ا"ؤَغاٞا اؤّن اهاع

ا اابالكٗنيّاا خحجاطات".اٞم٘ابضايةا هحٟايةم ٟا٫اوبهاهةاوطهاءماةافياصٖع اارغااٖح٣ا٫األَا ِم االنلضامًا٢نلاياب

ا٧لسوااألامًاالٗؿ٨غّاا اٞيهل اواإلاداٞٔ األاؾض، ا كاع االغثيـ ازالة اهجيظاابً ا(19)ٖا٠َ
ُ
اصخيٟة اخاولد ا،

ا االترويج  االىٓاا، امً ااإلا٣ّغلة االؿوعّية، ً ااالَو ا"ٖىانغ  اخكوصمامىضّؾٍةاالوطوص ايمً االٟلؿُييّيحن امً ا"

ا ا،ا"ي٣ومونابإٖما٫االحسغيظم ،ا٦مااخهلاألامغاهٟؿباٖىضاونو٫ا(20)والحدغيٌ"ااإلاحٓاهغيًاالؿوعّيحنافياصٖع
                                                           

الليمحن،اا (16)
ً
ايؼصاصاميل اٚحرامهحّم اٖاىاطمهوعابؾغاثياّي ابترصيضها ام٘االحدظيغاتاالٛغلّيةاويكاع٥امٗها االههيووّي ييسجما"اليؿاع"

ل٫اقمٗونابحرؽاثإ٦يض اٖاىايغوع اثُني٤ا"ؤٖاصااليوااعثيـاصولةا خحا2613-6-26وب ظااالهضصاط٦غتا"الخيا ابغؽ"افيا

امًاالٗوا٢ظاالوزيمةاالتياثىُوااٖلح اا٨ٞغ االضولةارىاثّيةاال٣ومّية".
ً
اخّلاالضولححنامدظعا

ا ؾخيُانا٢نلاؤوؾلواومٗضها.(1مغط٘اع٢ما)ا (17) ا:اابخهاثّيةاثنّحناجؿإع

ةاٖااا(2مغط٘اع٢ما)ا (18)
ّ
ا ،اومكغوٕابغاٞغ.1948:اًٖا  ويضاألاعاضخيااإلادحل

ا.7مغط٘اع٢ما)ا (19) ا هحٟايةاالكٗنيةافياصٖع ا(اثٟانيلااهضإل

كغاماابدؿظا (20)
ُ
ًاصخيٟةافياو ااوه٣لحبا2611اماعؽ/آطاعا23وا22ابحاعيشابغؽاقاااومو٢٘اللىٓااااإلاواليةاالؿوعّيةاالَو

ً
اؤيًا

ًاصخيٟةاوكغتاخيصاالٗغلّية،اًٞاثّيةامج اامحّٗضص ابٖلااوؾاثلا ا"الَو ااووطهاءاقيورا٧انااإلاواطهاتازل٫: ايوطهونااصٖع

اؤِ مابالاوالسغاب،االٟوضخعابخضاذاًٖاوالحو٠٢ااإلاضيىةاوؾِامًابالسغوضاللكناباالجوام٘افياالهوتام٨براتاٖبراالىضاءاتا

ًواا ااوثنحناالىضاءات،ا٧لاٞع
ً
االوطهاءاالخ٣ا حنامًا٧اناوالسغاباالٟوضخعابخضاذافياقاع٥امًاؤٚلنيةاؤناصٖع ااإلاحُٞغ
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ا داالخ٩ومةاالؿوعّيةاٖاىالؿاناهاا خحجاطاتم ابلىااللط٢يةاٖىضمااؾاٖع عثيـاالجمهوعّية،ابسيىةاقٗنان،ااثظم

اوعاءا"الٟحىة"االغملاالٟلؿُيجّيماامسّيمباّ  ااا"ٖىانغامًا األازناع ا٦مااؾّماا(21)فيااللط٢يةا"بالو٢ٝو ًّ ات ا،اول٨

ا اواإلآاهغاتم ا خحجاض امٓاهغ اواهخكاع اااإلايضاهّية، امىا٤َ  ا صّاامسحلٍٟةاابلى اهظ  اّٞىض اؾوعيا، اوؤرهدافي ٖاءات

اولحّا ابُلِ ا،
ً
ا٧اهدامداولة ِّ ا ااناؤ

ً
ااٞاقلة اللغؤااالٗاّام االتيااالضازاّيماالئليداء اهي ازاعطّية"

ً
ا"ؤَغاٞا ابإّن وؤلا٢ليمّي

ا.بإٖما٫االحٓاهغاو خحجاضاث٣واُا

امًاطاا٢نل،ا ؿهظاامسّيموخّتعايحوّضراألامغاوٗوصاللنضايات،اٞغّلمااي٩وناوي٘ا
ً
الحرمو٥االيوااؤ٦ثراج٣ٗيضا

اللؿيُغ اٖليب.افياألاؾاؽالماي٨ًافيااإلا
ً
اصاميا

ً
حنايسويانانغاٖا اؾلُةاالىٓاااوؤٖواهبامًااسّيموطوصاَٞغ

ّ
بال

ااإلا ااإلائات،اثُالظابحدييضم ٘اٖاىا ًٗها
ّ
اّٖض ،او٢ ااهُل٣دامىاقضات  اسّيمال٣وىاالٟلؿُييّية،اوخيج ا ٘م اتاومى

اٞٗليّا(22)لٗاّمةامًاالخؿليذال٣ياص اا اهظ ااإلاىاقضات،ابال٨ٗـامًاطل٪،اوم٘امغوعاالو٢د،اثجاولدا. لظَّ
ُ
الماث

ً
ا

ُايا ااإلاالّية،اوقاع٦دافياالٗؿ٨غ  اؤزغىام٘االخغؽاالسوعّااؤلايغاوّي،اٖو
 
ا(23)٢وىاٞلؿُييّية

ً
.اوخيىظا٥اؤيًا

ازاسّيمثّما٢ه٠ااإلا الباٖاىاالضوعاؤلٚا
ً
ّياالظااازحاع ،اخيصاآوىاؤبىائ اولىاثباٖكغاتاّٖض امّغاتابالهاونا٣ٖابا

امضاعؽاألاا طبروا
 
اوؤ اواآلاالٝامًاالىاػخحنامًااإلاىا٤َااإلاجاوع ، وكئداماّؾؿات 

ُ
اوؤ الهم، اٖاىاٞحذاؤبواب ا هغوا

اللحىضيضابال٣ه٠ا٢امداؤطهؼ األامًابةَل١االىاعاٖاىا اٖاىاثٓاهغٍ اخاقضٍ 
ً
اوعصا الحُٛيةااخحياطا  م.

 
بٚارّية

ال٣ياص ااإلاحٓاهغا ابلىاؤّااثدّغ٥ٍاطضّاٍ مةيً،اوؾ٣ِااإلاؼيضامًاالكهضاء.ا٧ّلاطل٪الماياّصم
ّ
الحدغيغ،امااػاصامًاامىٓ

اات.سّيمطغؤ اؾلُةا ؾخنضاصاٖاىااإلا

ِّ اامىبالًاثحواوىاًٖا هح٣ااامًا ضاصامًاقٍٗظاُيٟترىاؤ اث٣حلاهظ األٖا
ً
عّبا٢اثٍلافياهظاااإلاوي٘ابّناؾلُة

اهظاا اثإزظ الم الو اصخيذ اوهظا .
ً
اخضّيا

ً
امو٢ٟا االؿياؾية ا٢ياص  م اؤزظت ابن اؾوعيا افي االٟلؿُييّيحن اللطئحن

ابلى اثوعيُهم افي اؾياؾت ا اٞكلد اؤن ا ٗض ابّيّىا، ا٦ما
ً
اؤنل اال٣ياص اااإلاو٠٢ اؾ٩وت اجؿحسضا الم اولو طاهب ا،

االكٗنّية،ا االجب ة امج ا ال٣وى، ايؿمذ الم االهمد اهظا اؤّن اولوال اثجاههم، اٖىٟها امً اإلاؼيٍض اُٚاًء الٟلؿُييّية

االضٖماالؿياعخّيا ابّوابة اٞمً اواضٍر ا ك٩ٍل ر
ّ
ااإلاؿل االٗى٠ امضزل اي٨ًامً ابنالم االىٓاا، امٗغ٦ة افي الضزو٫

                                                                                                                                                                      

ااؤبىاءاوؤناالٟلؿُيييحن،ا ات"ابغؽاقااامو٢٘ااّ  ما٦ما".اؤ٢ليةا٧اهوااصٖع االٟلؿُيييةاالحجمٗاتامًاثإجياؤلاؾلااٞحذامًامجمٖو

ااؤَغاٝاٖاىااإلاوطوص ا ".اوالكٗظاالضولةابحنالئلي٣إاالٟحىةاوبراع األاويإالحٟجحراالىاعابةَل١اوث٣واااإلاضيىة،اوؾِابلىاصٖع

ا.اااّٖض امّغاتاؤلازناعّاااوقغيُهااوكغا  ااٖاى"اؤلاؾلااٞحذ"الحىٓيما   اا"االؿوعّيةاؤلازناعّية"ا٢ىا اوّطهداو٦ظل٪ا

ابدؿظاقٗنانابسيىةاثهغيذا (21) األاؾض، ا كاع االؿوعا االغثيـ ااالؿوعّاااالحلٟؼيوناامؿخكاع  لا اؤلٖا اوؾاثل امً ابحاعيشوالٗضيض

ةااؤنااللط٢يةافياخضذاما:ا"ا27/63/2611 اهاطمواا-االٟلؿُيييحناألازو امًاؤ٢و٫ااؤناوياؾٟجيا-"االغملة"امسّيمامًامجمٖو

ىضمااٞحىةابمكغوٕاولضؤوااااللط٢يةامضيىةافياالحجاعيةااإلادا٫او٦ؿغوا اٖى٠اؤااباؾحسضاااي٣نلاولماممحاػا ك٩لاألامًاثهٝغاٖو

ا.اا."اإلاحٓاهغيًامًاوارىحناؤمًاعطلاا٣ٞحلاؾلخاايدملااإلاحٓاهغيًاؤخضازغض

.انضعتالتياوالنياهاتا:اٖضصامًاالٗغاثٌا(24،ا)(23)(،ا19(،ا)16(،ا)14وراث٤اع٢ما)الا (22) اخو٫اهظاااإلاويٕو

االحرمو٥.امسّيم:ابياناٞحذاب٢ليماؾوعيااالظاايدّملا ٌٗاالٟهاثلامؿاوليةاخهاعاومٗاها ا(28)وري٣ةاع٢ماا (23)
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ىا٧ّلاخا٫ٍا٧اناٖاىا٧ّلااإلاؿحويات،اويحجاوػاألاعاضخياالؿوعّيةابلىاٖضاا ٦تراذا ك٩ٍلاالالهـاٞيب.االح٣هحراٖا

ا٧اناهىا٥ا ا٦نحرٍ  اولدضوٍص األاق٩ا٫. االحٗاملامٗهمابإؾوؤ اٞحّم بإخوا٫امًاونلامًاالٟلؿُييّيحنابلىاألاعصن،

هم،اولد االًٛظابحنانٟٞو ا٣ِٞاٖىضماايٗم 
ً
ابد٤ّامًاصزلابلىالنىان،ايتراط٘ا٢ليل ٗدابباث٣هحر 

ّ
٤ّامًاث٣ُ

نلاالجيلا(24)الؿنلافيامهغ ُل٤اٖليباالىاعامًا٢م
ُ
اصوهب،اوث

ً
،اويجضاؤبواباؾٟاع االؿلُةاالٟلؿُييّيةامونض 

ػا االندغاباثجا اؤوعلااللىجا امًااإلاوتاوالٗو  .ااإلاك٩لةاألاؾاؾّيةاالتياْهغت،اهيا(25)اإلاهغّاافياخا٫اخاو٫اٖنوع 

اإلا مةٖضااالوطوصاالٟٗاّي
ّ
ا٦نحٍر،االحدغيغ،اوااىٓ اجٛيحٍر لمايؿحُ٘االضوعاؤلايجامّيالنٌٗا٧واصعاخغ٦ةاٞحذابطغاء 

مةخّتعابم٣ياؽامااجؿحُي٘اؤلام٩اهّياتاالظاثّيةالن٣ايااماّؾؿاتااإلا
ّ
فياؾوعيااٞٗلب،اَاإلاااؤّناشسهّياٍتامسلااىٓ

ال٣ياص ا-لحدغيغاٞلؿُحنَل٫اهاجي،امضيغاصاثغ االتربيةاوالحٗليماالٗاليا)ألامحناالٗاّاااإلاؿاٖضاللجب ةاالكٗنّيةا

افياخهاعا ـٍ ي٤(،امضيغااإلاضيىةاامسّيمالٗاّمةاالتياث٣واابضوعاعثي ي٤انالخةا)ؤبواثٞو الحرمو٥(،اؤوابخؿاناثٞو

الحٗليمّيةاألبىاءاقهضاءاومجاهضااٞلؿُحنافياٖضعا،امغثنُةام٘اؤطهؼ ااإلاسابغاتاالؿوعّيةاويإزظوناؤوامغهما

ممج ا،اوهمامّٟويونامًا٢نلاعثيـا
ّ
االحدغيغامدموصاّٖناؽ.اةمىٓ

مةٚيابا
ّ
االىٓغاًٖااثٟا٢ىااؤوازلٞىااٖاىاثوني٠االهغإافياؾوعيا،اامىٓ ٌّ اهوااإلاك٩لة،ا ٛ

ً
الحدغيغابطا

اإلائاتاآلاالٝامًاالٟلؿُييّيحنافياؾوعيا.اصخيذاؤّناال٨سحرامًا٧واصعاخغ٦ةاٞحذااهضٞٗواا
ً
اؤننذاواضخا هظا

الحسٟ اوالُبّياو طحماعّي ازّيم بافياهظااالؿهيلللٗملاؤلٚا
 
امج ماخياث ااي٠االًِٛاًٖااإلاضهّيحن،اوصٞ٘اٖضص 

ّ
،ابال

الحوطح اٍتاؤوابغهامٍجاويٗحبا٢ياص االخغ٦ةافياعااا االتيا
ً
اًٖااهحماءاهاالءالكٗب م،اوليـاثغطمة

ً
با٧اناجٗنحرا

ّ
ؤه

اوا االلطئحناالٟلؿُييّيحن. امًاٖظء
ً
ا٨ٖؿداهٟوعا ا ٗيٍض اخّضٍ اوبلى ،

ً
اولاعص 

ً
ااإلاوي٘االاب٣يدا ٗيض  اهظا افي

ً
ؤيًا

ىّيٍةاٞغصّيٍةاالاؤ٦ثر.اوصليلىااهواؤّنا ايصخيابالتزاماٍتاَو
ً
اٞغصّيا

ً
اؾلو٧ا

ّ
ا ٌٗا٧واصعاخغ٦ةاٞحذابال ابيجابّيةم يم٨ًاٖض 

ٌااؾح٣نا٫االىاػخحنامًا ي٤انالخةاالظااٞع امًامدموصاّٖناؽاب٣ياإلخؿاناثٞو  ٌ الحرمو٥ابلىاامسّيمالحٟوي

،اول٨ىباب٣ياي ّضصهماويًّي٤اٖلح ماخّتعامضيىةاؤبىاءاالكهضاء،ابلىا ؤناٞغيوااٖليباطل٪ا ًٍٛظاّٖماالغؤااالٗااَّ

اآزغالخٍٓةامًاوطوصهماٞح ا.ا

 سؤٍت غاّمت واكتراح للخفىير 4.2

مةوييحجاًٖاٚيابا
ّ
ةاوال٣ُإاامىٓ ّٟ ًاؤلاهما٫االكٗبّيافياالً الحدغيغافياه٨نةاالٟلؿُييّيحنافياؾوعيا،اٖو

اهغىامج ا:اٞلؿُييّيونايجضوناؤهٟؿهماوخضهماصوناب٣ّيةاؤبىاءاقٗب مااإلاوّػٖحنابحنا
 
نة

ّ
امغ٦ ألوياٖهمابق٩الّيات 

اويمّضونالنٗ اوالٟا٢ة، االك٣اء ايكتر٧ونام٘اؤ٢غاِ ماالؿوعّيحنافي ًاوالكحات، اٞيؿإلوناالَو االٗون، ًهمايض 

                                                           

ا.ا27/68/2613ابحاعيشاؾوعيا/ؤلاوؿانالخ٣و١ااالٟلؿُيييةاالغابُةاهضاءا (24)

حهاماتافيا(6مغط٘اع٢ما)ا (25) امهغ،االٗغاثٌ،اوعؾالةااإلادامياوال٩اثظاالٟلؿُيجّياؾمحراالؼلً.:اٖ 
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ًامٗجعاالتر٥او هٟها٫ابنالما ىّيةابنالماث٨ًاماايدهلافياهُا١اؾوعّيت م،اٖو ؤهٟؿهماًٖامٗجعاهوّيت ماالَو

اي٨ًاماايٟٗلبابزواِ مافياال٣ًّية.ا

اهٟؿب،األؾناٍباؾياؾّيٍة،ا  ٘ ،اٞمهمااخاو٫االواخضامج مامى افيامٗجعاالٗضّوم ومًاطهٍةاؤزغى،اهىا٥اايُغاب 

ا
ّ

الوطٍبام٘ااإلا٣اعهةابحناماايٟٗلباالجيُلاوألامًاالؿوعّيانامًا٢حٍلاوثضمحٍراوبطال٫ٍاواٚحهاٍبابال
ً
بايجضهااوطها

ّ
اؤه

ام٘االكٗظااإلادحّل.ا االنلُاتاوالؿ٩ا٦حن،اولحناؾلو٥ا خحل٫اؤلاؾغاثياّي ا كّتعاؤهوإاألاؾلخة،اومج ا ومظابذ 

ا اباإلاى٣ُةاوقاوِ ا،امًاصازلهااؤوازاعطها.اماايبّرعاالسكيةااوهيااإلا٣اعهةاالتياالبّضاؤناثجغاافيامسّيلةا٧ّلم مهحّمٍ

ٟباؤماااهو٫امااٞٗلباويٟٗلباخ٨ماالُٛمةا
ّ
امًايسس ااٖحياصاالؿلو٥اؤلاؾغاثياّي،اؤواخّتعاؤنايجض  مًاؤنايؼصاص 

األاؾضّية.ا

اٖهّيٍةاٖاىاالحجاوػاوالحبريغاالؿهلاؤواالحى  ٘ ضزلاؤصخاب ااثيكإاؤلاق٩الّياتاؾاب٣ةاالظ٦غ،امًاو٢اج
ُ
اعخي،اوث

ايدحاضا اما اوهو اواإلاؿح٣نلّية، اآلاهّية ازياعا  م اٖاى اؾخى٨ٗـ ِّ ا اؤ ٘
ّ
اثو٢ ااإلاى٣ُّي امً اوطوصّيٍة اؤؾئلٍة اؤثون في

هااومداولةاصٞٗهااباثجاهاٍتا
ّ
جّياللضزو٫اٖاىازُ ام٘امناصعاٍتاقٗنّيٍةا٢اثمٍة،اوث٣ضيماؤ٩ٞاٍعاللخواعاالَو الحٟاٖل 

ىّيةاا الجامٗة.اثهّظافيااإلاهلخةاالَو

متالذغىة ئلى ئخُاء اإلا 4.3
ّ
 (26)ودملشؾتها ىظ

ا مامًاالجض٫االظااصاعاخو٫اؤؾناباوكإ م مةٖاىاالٚغ
ّ
اامىٓ

ً
اوطوصهاافياألاؾاؽاصليل الحدغيغ،اوخو٫ااٖحناعم

ايىوبا ٍ٘ ٖاىاي٠ٗامكغوٕاالوخض االٗغلّية،اٞةّناالٟلؿُييّيحناخّولوااهظااالوطوصازل٫ا٣ٖوٍصابلىا٦ياٍناطام

اومىظاؤياااالحإؾيـاألاولى،ا٨ٖؿدااإلاًٖاالضولةاال حياصّية. ىّيةافياالٓغوٝاٖ  مةَو
ّ
اال٣ّو اؤلا٢ليمّيااىٓ محزان 

ا ؾت اهةاب ا.اولظل٪ااهح٣لامغ٦ُؼاالس٣لاٞح اا ًُ ابدضوٍصاالايم٨
ً
االٟلؿُيييحناالكٗنّيةاؤيًا

 
والٟلؿُيجّي،ابلابعاص 

األاا االحٗنحر  اهظ  ا٧اهد اخحن ر
ّ
ااإلاؿل االٗمل اٞهاثل جا 

ّ
االتياباث االحمسيل اآلّياتم اولًٟل اؤلاعاص . اثل٪ اًٖ

بغػ 

ااإلا مةاٖحمض  ا
ّ
ااىٓ ابلى اباإلياٞة اعاٖد، االسوعّيةما»)التي ّية االكٖغ ا«

 
ابعاص  ر،

ّ
ااإلاؿل االٗمل اٞهاثُل اخاػ  ا التي

االكٗظ ا ٗيضاًٖابعاص م ابلىاخّضٍ
ً
امورو٢ا

ً
امّٗبرا

ا.الح٩ويىاتا طحماّٖية(ااؾحُاٖداؤناث٩ون 

اطل٪ا اجّٛحرا٧ل  االضولححن»خحنااهح٣ل  ا«اخل 
ُ
اثحهّىا ا٢ياص 

ً
اؾياؾّيا

ً
مةمًا٧وهبامكغوٖا

ّ
الحدغيغ،ابلىاهُا١اامىٓ

ا االحمسيلاالؿياعخّيم اه٣ُل
ً
اٖملّيا اوثمَّ ااإلادضوص، االخ٨ماالظاجّي

ُ
اٞىحجداؾلُة ااُٖحبراثوّؾُاٍتالب. الحد٤٣ّاٖبراما

ااإلا
ُ
اوثدىيِ ابلح ا، مةالٟلؿُيجّي

ّ
ا ثٟااىٓ ااؾح٨ما٫ ااإلاباهحٓاع ٘

ّ
الحو٢ مة٢ّيات،

ّ
امومياءاىٓ ًٖاا-ـــوهي

نحنافياالكحاتاوؤعاضخيا ٣ِافياخالححناٖضهاابلىاؾمإاالخضيصاًٖا48الٟلؿُييّيحنااإلاٛيَّ ا.اٞو ،ا٢نلاصٞج ااِ اثيًّ

                                                           

ابوٗاٍفاؤاااؾح٨ما٫ُا2612صابااللنىاهية،اٖضصاعلي٘اوكغاهظااال٣ؿمالل٩اثظافياآلااا (26)
ُ
مةاالحدغيغاالٟلؿُييّية:ابٖاص 

ّ
،ا ٗىوانا"مىٓ

اصًٞ؟"
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الل اثمسياّيٍ مةصوٍعاؾياعخّيٍ
ّ
بامىٓ

ّ
ةاوال٣ُإ،اخحناوطضاؤبواماػناؤه ّٟ ا ٗضاهحاثجا هحساباتاالخكغيّٗيةافياالً

ً
:امغ 

ااإلا ّيةم اقٖغ ابلى اخاطٍة مةفي
ّ
اجُٗيلااىٓ ابلى االٟوُػ اهظا اياّصا اؤن امً ا

ً
اوثسّوٞ اخماؽ، اخغ٦ةم اٞوػ إلاواطهة

ا(27)اإلاٟاويات ا ٗضاؤنااٖتٝر مااونلدااإلاٟاوياتابلىااؾحٗهاء،اوآزُغها
ّ
هُٟؿبابونو٫ا«اّٖغاُب ا»؛اوؤزغىا٧ل

امؿضوص. االؿياؾّيةاو٢ضاّٖبراطل٪اًٖاالنااا(28)اإلاٟاوياتام٘ا خحل٫ابلىاَغي٤ٍ
ُ
ابليباالخالة ؽاالظااونلْد

االتيا
 
اولماجٗضاثمحل٪اال٣ّو  ابالضولةاالٟلؿُييّيةاٖبرااإلاٟاويات، اخلمها الماجؿحُ٘اثد٣ي٤  اٞهي الٟلؿُييّية:

ب
ّ
ا٧ل االكٗظاالٟلؿُيجّيم

ُ
ا.٧اهداثخيدهااوخض 

ام االجامٗة ااإلااّؾؿة اٖبر االٟلؿُيجّي االكٗظ اوخض 
ُ
اصٖا 

 
ايحل٠٣ّ اؤن ااإلاى٣ُّي امً ا٧ان

ً
اٞغنة الهم ابضا ا

،اخحناثؼايضتااإلاُالُظابةخياءااإلا
ً
مةمواثية

ّ
.اال٨ٟغ الضىاهاالءاهياؤّنابمؿا٥االىاؽابمهحرهماٖبراماّؾؿاٍتاىٓ

ا
ً
اما،اول٨ّج ااجٗجياؤّنانغاٖا ابلىاخّضٍ

 
اصخيدة

 
ابةعاص االىاؽ.اوهظ ا٨ٞغ 

 
االؿياؾّية

 
ًنِاال٣ياص  صيم٣غاَّيٍةاؾي 

اا االؿياؾّية اال٣ياص  ام٘ اال٣ياص اؾُيساى اؾحداو٫
ً
النا اٚو االكٗنّية. االًوابِ امً د

ّ
االحٟل ا ؿنل لسنحر 

حن:األاّو٫ا اهٟؿهاافيامىحه٠االُغي٤،ابحناماايغيض االكٗظاوماايغيض ا خحل٫،الخؿاوااالُٞغ  ٘ الٟلؿُييّيةاوي

ن٣يالهااالؿيُغ ،اوالساوياٖاىااؾحٗاص ا ٌٗاآلاما٫افياالخؿوا
ُ
ية.اوهياثٟٗلاٖاىاصيمومت ااوؾنلا هحساباالتياث

اٖاىااّصٖاءا
ً
،امٗحمض 

ً
ّٗضهاا(29)« هحساباتاخيسمااؤم٨ًاطل٪»طل٪االيوااخ٣ّا

ُ
اويٓهغاطل٪افياالترثيناتاالتياج .

اؤماااٖوص ااإلاٟاوياتا)بّماابالل٣اءا
ً
لًماناؾُو  اابناايُّغتابلىابطغاءا هحسابات،اوفيابب٣اءاالنابامٟحوخا

ا خ ام٘ االغؾاثل اثناص٫ اٖبر اؤو افيااإلاناقغ اقاّبٍة اٍت امجمٖو
ُ
امناصع  اثٟٗلب اؤن ايم٨ً اما اؤهّم امً اولّٗل حل٫(.

اؤٖظاعامًايّضعيااؾحدالةا هحساباتافيا اللخسجيلاو هحساباهٕؼ ٞلؿُحناوالكحاتابلىابىاءاآلّياٍتابل٨تروهّيٍة

ا.(30)٦سحٍرامًاألاما٦ً

ااإلا اثٟٗيل ابلى مةالُغي٤
ّ
االؿيىٓ اومٗىاها اوطوصها ابحن ٣ة ااإلاُاب  ابواؾُة االحدّو٫ا، اٖبر اوطل٪ حن، اؾيَّ

امًا امحٗا٢نٍة اؤطيا٫ٍ ا٢لوب اٖاى اؤرحر 
 

اهضٝ ا هحساب، اٖبر االىاؽ اثم٨حن اؾهيل  االحمسيل اوطٗل الضيم٣غاَّي

ؿةا بايّٗبراًٖاطهىّيةاالكناب،اوييحميابلىاألا٩ٞاعااإلااّؾم
ّ
افياخايغها،األه

ً
ا٦نحرا

ً
الٟلؿُييّيحن؛اوهواماايجضااهحماما

اال االضيم٣غاَّية اهظااللموطةم افي ااإلاحهاٖض االكنامّي االخغا٥ اٖض  ايم٨ً اولظل٪ االٗغلّية. ااإلاى٣ُة اثجحاح تي

                                                           

اخماؽاما (27) ااإلاٟاوياتاالىاطمةاًٖاٞوػ امًٗلة االٟلؿُييّيةاخلَّ جّياخاولداالٟهاثُل االَو االخواع اوري٣ة اؾّمت ا ًازل٫اوري٣ة

ا امج ا: االؿاصؽ االنىض افي اوعص اخيص األاؾغى( ىّيةا»)وري٣ة االَو االؿلُة اوعثيـ اا.ت.ٝ انلخّية امً اهي ااإلاٟاويات ابصاع  بّن

حبافيابغهامجا«االٟلؿُييّية.
ّ
الها،اٞسنخ

ً
امغيدا

ً
ثباخماؽامسغطا ىّية»وهوامااوطض  ؾهاا«اخ٩ومةاالوخض االَو

ّ
ا.بؾماٖيلاهىّيةالتياثغؤ

ا.ؾهحمبر/ؤيلو٫اا16مدموصاٖناؽ،ازُاباؤل٣ا افياعااا ،ايوااالجمٗةاا (28)

اا (29) اا27/2/2612في االلجىة اؤّن ايوؾ٠، اؤبو اوانل االحدغيغ، مة
ّ
امىٓ افي االحىٟيظّية االلجىة اًٖو ابطغاءا»نّغح اٖاى اث٣ٟد

ة،اوزاعطهااخيسم
ّ
٤االحمسيلااليؿبّياال٩املاصازلاألاعاضخيااإلادحل ا«.ااؤم٨ًاطل٪ هحساباتاٞو

جّياالٟلؿُيجّي،اوؤخضاؤوكُت ا:ا(3مغط٘اع٢ما)ا (30) نةابةطغاءااهحساباتامناقغ اللمجلـاالَو لاؤهااٞلؿُيجيّا»ا:االخملةااإلاُالم ّجم
ا«.س 
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امًاعواٞضاالغلي٘االٟلؿُيجّي،ابنالماي٨ًاالسُو األاولىافياصعلب.او٦مااالخا٫اباليؿنةابلىاالسّواعا
ً
السهوماعاٞضا

االهضٝ ؼاٖاىاالُغي٤االاٖاى
ّ
ااهحماااالكنابايتر٦ اؤننذامًاالواضراؤّن ااإلاى٣ُة، اٖىضاافي

ُ
اٞاألهضاٝ الج اجّي؛

لحناوؾيلحانارابخحانايُالظاب ماا
ّ
اخغّيةا زحياعاومغا٢نةااإلامس ًّ اول٨ اباإلاؿح٣نلّيةامحنّضلة، اقاّبةامٟٗمة ؤطيا٫ٍ

االكنامّيا االهاطـ اهظا اومً او ؾخنضاص. ا خح٩اع اوثمىٗان اصاثٍم ا ك٩ٍل االحٗضيل الهم اثخيدان ِّ ما األ الكناب،

اطيٍلاطضيٍضا اؤّناالنلّيةاهيافيامى٘ا زحياعاولواباؾماالًٟيلة،االافيا زحياعااهضع٥ااؾحسلم  لخ٨مٍةاطضيض :

ا
ً
اٖىبامم٨ىة

ُ
ا.السُإامااصامداالٗوص 

االؿياؾّيةا االحجغلة ايُّوع ال٩وهب األاخوا٫ ا٧ّل افي
ً
اٞاثض  ااإلاكغوٕ اهظا اٖاى اللٗمل ابإّن ا٢ىاٖحىا اى اٖو ل٨ّىىا،

غتاقغوٍابٖاص
ّ
مة ابخياءااإلال٣ُاٖاٍتاقنابّية،اوؿإ٫:اهلاثٞو

ّ
ارلرة:اىٓ ٍٍ اُيٟترىاالىٓغافياقغو ؟اللجواب،

االايصّجٗاناٖوص ااإلا اوصولّيٍ مةب٢ليمّيٍ
ّ
اًٖااىٓ اباليؿنةابلح ما،اإلاااٖىا امًاثسّلٍ

ً
اباهغا

ً
%ا78التيا٧اناجٛييب ااهجاخا

االكٗظاالٟلؿُيجّيافياؤعاضخي ًاطّلم اٞلؿُيجيٍّا(31)والكحاتا48مًاألاعىاالٟلؿُييّيةاٖو ا.ا؛اوطاجّيٍ

لدااإلا
ّ
ُ ُٖ مة٣ٞضا

ّ
الّٗض اؤؾناٍبامج ا:اىٓ

االٟلؿُيجّي. اؤ(الٟكلهاافياثد٣ي٤امكغوٕاالحدغيغاالظاايٗجياال٩لَّ

ا ًافي حًمَّ
ُ
ااإلا حن، ام٘اجٗغي٠األاعىاوالكٗظاالٟلؿُيييَّ األِ ااؤنندداثخىا٢ٌافياثمسيلها االضولححن»ب( «اخّلم

حبا٢ياص  ااوؾلُةاالخ٨ماالظاجّي.
ّ
االظااثني

ا األّن اض( اؤعاضخي ابلى االؿياؾّية اال٣ياص  ااهح٣لد اخحن االحإرحر اٖاى ا٢ضع  م ازؿغوا االكحات ٣ضواا67الطئي اٞو ،

مةماّؾؿاتااإلا
ّ
افياوؾُهم.اىٓ

ةاالافياوؾِااللطئحن.
ّ
اص(األّنانٗوصاال٣وىاالٟلؿُييّيةاالجضيض اثّمافياألاعاضخيااإلادحل

غثجىامًاصزوا
ُ
اث

ً
مةلهااهـ(األّناال٣وىاالجضيض االهاٖض الماثجضاٞاثض 

ّ
ايؿيُغاٖلح اازهوُمهاامىٓ

ً
لة

ّ
ا.مُٗ

مةُيٟترىابمًايىايلامًاؤطلاثٟٗيلااإلا
ّ
لةا٢ضااىٓ م

ّ
االٗواملااإلاُٗ ا٧اهداهظ  ابطا افياما

ُ
االندص ت ا وصم٣َغ

ا ارّمةامؿحجّضات  ًْ ٪افياخهو٫اطل٪.ال٨
ّ
ثغاطٗدابمااي٨ٟيالحبريغاالحٟائ٫.االحض٢ي٤افياالوا٢٘االٟلؿُيجّيايك٨

اؤٖاصتابلىاألايواءاهظ االهضٝ،اؤهّمهاااؾحٗهاُء االضولححن»ا  ؿهظاالحّٗىداؤلاؾغاثياّي،اومؿهظامًٗلٍةا«اخّل

امًا و 
ّ
ايؿحلؼااالحسل اما ا)وهو اواخٍض اآٍن افي

ً
اوي وصّية

ً
اصيم٣غاَّية

ً
اصولة

اثغيضاؤناث٩ون  اٞهي ابؾغاثيل: افي ث٩وييّيٍة

                                                           

اا (31) االخؿويةاالجاعية اٞلؿُحناالحاعيسّية»يغىاخؿًاطناعيًاؤّن افي االٗىهغّا اؤؾاؽاالٟهلاال٣ومّي امنيّيةاٖاى ا« الٟهلا»)عاط٘:

ابؾغاث ا.مو٢٘اٞهلااإلا٣ا٫(«اياّياقامل،٦دّلٍ
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االحس اصون امً االٟلؿُييّيحن اًٖ ا هٟها٫ اوثغيض االٟلؿُييّية(، غاٞيا األاعصناالضيمٚو وع اٚو اال٣ضؽ اًٖ ي
ّ
ا

امًاهظاا
ً
ك٠افيابدغاّٚؼ .اواهُل٢ا

 
ة،اوثىٓغا ٗحناالُم٘ابلىاالٛاػااإلا٨خ ّٟ ّيةافياالً ىاتاواإلايا االجٞو واإلاؿحَو

اازحهاعا اوفي اصولت ا، امكغوٕ افي االح٣ّضا اًٖ
ً
اٖاطؼ  اهٟؿها االٟلؿُييّية

ُ
اال٣ياص  اثجض اوخض ،  ؾحٗهاء

اوبٖاص  اوال٣ُإ ة ّٟ االً ابلى ااوٗضااااٞلؿُحن ًّ اول٨ اٞدؿظ. اِ ما
ّ
اؾ٩ ب

ّ
اؤه اٖاى االٟلؿُيجّي االكٗظ جٗغي٠م

الؿلُةاالخ٨ماالظاجّيام٘ابؾغاثيلاوالضو٫ا اوجّٗهضات  الح٣ّضااالايٗجيابم٩اهّيةاالتراط٘:اٞهىا٥امواري٤ُاواثٟا٢ات 

ةاوال٣ُإاالظيًاؤِ دابؾغاثيُلامؿاولّيت  اا(32)الٗٓمع ّٟ اناالً
ّ
الهااًٖاؾ٩ ٖج مافياالو٢دا؛اوهىا٥امؿاولّيات 

ااإلا ابذجمابٖاص ابخياءم
ً
ابهحاطهماالساّم.اوالابّضاؤّنا٢غاعا مةالظااصّمغتاوخانغتاؾنل 

ّ
نلاال٣ياص ااىٓ امًا٢م

 
روع 

اٖج اايض٫ّاٖاىاؤّنابوٗافااإلا مةالٟلؿُييّية،افياخحناؤّنامااُيٗٝغ
ّ
اٖاىااىٓ ٍِ اوؾيلةايٛ ٌُ باليؿنةابلح ااهوامد

ا. خحل٫الحدهيلام٩اؾظ

با
ّ
ااطحماعّياالايم٨ًا٦مااؤه اا٢حهاصّاٍ اؾياعخّيٍ ٍ٘ االخ٨ماالظاجّيااإلادضوص،اثدّولدابلىاوا٢

ُ
لداؾلُة

ّ
 ٗضاؤناجك٩

ابالخضوصا اوبن ايخىاؾظ،
ً
ىّيا اَو

ً
اثجّؿضا اٞح ا اوطضوا اوال٣ُإ ة ّٟ االً افي االٟلؿُييّيحن امً ا٨ٞسحر  اٞو٢ب. ال٣ُٟؼ

وامًا خحل٫اوث٣غيغامهحرهم
ّ
ا(33)الضهيا،ام٘اَموخهمابلىاالحسل ًاياّيضا. ام   ً وهواالؿهظاالظاايجٗلاثسوي

اإلاٟهواا
ً
،ابنالماي٨ًامغاطٗة

ً
امخؿّغٖا

ً
ىّية»الؿلُةاوخّلاالضولححناا  اما ىّيةا«االَو الظاااٖحمضثباالخغ٦ةاالَو

هغ »َوا٫ا٣ٖوص،او٧انابمجزلةاؤٍبا ىّيةاالجضيض ااإلاسح  ااإلادضوص.اواإلاك٩لةا«اللَو االخ٨ماالظاجّيم
ُ
لهااؾلُة

ّ
التياثمس

ايوا االتي ضها
ّ
االضولححن»ل اخّل ا« اهظ  امٟهوا اخو٫ ابالسلٝ انلٍة االجضيض ،»طات ىّية االَو اثجؼثحبا« اخيص مً

ا اٞلؿُيجّيٍ ٍٕ ىّيةااإلاىٟهلة:اه٨ظاايىٟهلاالٟلؿُييّيونا«ا٢ًّيحب»ال٣ًّيةاالٟلؿُييّية،اوطٗلبال٩ّلا٢ُا الَو

ا اؤعاضخي اا67في امًاؤطل امؿٗاهم ة»في
ّ
ااإلاؿح٣ل االضولة ا« ايهجـ ابيىما اخضوصهم، افي باإلاواَىةا»ا48ٞلؿُييّيو

اوفيامواطهةا(34)«واإلاؿاوا  امج ا. زغمطوا
ُ
ؼااللطئوناالٟلؿُييّيوناٖاىاخ٣ّهمافياالٗوص ابلىاؤعيهماالتياؤ

ّ
،اويغ٦

االغوايةا ايٗحمض اطماعيٌّ اٞلؿُيجيٌّ ايمحر  اوييحهظ اطامٗة، ىّية اَو اهوّيٍة اٖاى ايهغ 
 
اَٝغ اي٠٣ الحجؼيئّية،

ا.(35)الٟلؿُييّيةاوالحجغلةاالجماّٖية

                                                           

ىّية»وعصا ك٩لاواضرافيابغهامجاا (32) ا«اخ٩ومةاالوخض االَو ّيةاالضولّيةا»الظااؤٖلىبابؾماٖيلاهىّية: ا٢غاعاتاالكٖغ
ُ
ثدترااالخ٩ومة

مةاالحدغيغاالٟلؿُييّية
ّ
ٗت اامىٓ

ّ
ا«.و ثٟا٢اتاالتياو٢

اوري٣ةاألاؾغىا»يغىاالنىضاالسامـامًاا (33) اال٣اصمة،اخمايةاوجٗؼيؼا»يغوع ا« االضولة
 
اهوا  اباٖحناعها االٟلؿُييّية ىّية االَو الؿلُة

ظاباتاؤبىاثب ا«.هظ االؿلُةاالتياقّيضهااقُٗنىااب٨ٟاخباوثطخياثباوصماءاٖو

اا (34) اؤعاضخي افي االٟلؿُييّية االخغ٦ة امً اطؼء االهضٞإ
ً
اا48ه٣ضا ااإلاواَىة»زل٠ اٖمغا:ا« بي اٖػ اعطاء ا٦حهد اال٨ىيؿد، واهحسابات

ااإلاواَىةاال٩املةا...ااإلاواَىةاال٩املةاه» اواإلا٣اَٗةامو٠٢ايحهّضىاالؾح٨ما٫األاؾغلة... يامكغوٕااؾح٨ما٫األاؾغلةااإلاى٣ونة...

ا.مو٢٘اؤطغاؽاالٗوص «اَموحاوؤماويااإلاواَىحناالٗغبافيابؾغاثيل.

ةاالضعاؾاتاالٟلؿُييّيةا)قحاءاا (35)
ّ
ىّيةاالٟلؿُييّيةاوالخلو٫االؿياؾّية،امجل ا.(2612هضيماعوخاها،االهوّيةاالَو
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امىظا
ً
هااالحاعيسّية.اٞىدًاهحدّضذاًٖا٢ُاٖاٍتااطحماّٖيٍةامىٟهلٍةاطٛغاّٞيا

 
ٖاىاؤّنالهظ ا ه٣ؿاماتاخوامل

ا٢نلاطل٪ابٟٗلاَو٫االحّٗغىاللخحل٫االٗسماوّي،او خحل٫ا،ا1948الٗااا جّي االح٩ّوناالَو
 
وهيا٧اهدايٗيٟة

افياؾياؾةاوؾلو٥األازحرامًاثض امحراممىهجالبريُاويامًا ٗض ام٘اما او٢ضاْهغاطل٪افياٚيابابطمإاالًٟةم .

ا ٗيٍضالحهنذا زلداهظ األازحر ابلىاخّضٍ
ُ
ىّيةاالٟلؿُييّية،ابلىاؤناازت اوّية.»الٛغلّيةاٖاىاالَو ّٟ وب ظااهخنّحناؤّنا«اي

ا االجضيض، افياالحاعيشاالٟلؿُيجّي ؿت ا اماّؾم االخ٨ماالظاجّي
ُ
االتيا٧اهداؾلُة ىّيةاالٟلؿُييّيةاالجضيض ، هياالَو

ىّيةاالتياجّٗبُرا اثخىا٢ٌام٘االَو ِّ ا بامًامهلخحب،اوؤ
ّ
اٖاىاؤه اٞلؿُيجّي ٍٕ اُنّوعال٣ُا اؾياعخّيٍ ٍٕ اًٖامكغو جٗنحر 

مةٖج اااإلا
ّ
 .(36).اوهظاايوّضراؾهظاج٣ٗيضاالجم٘ابيج ماىٓ

 خلضت أولى .5

ابخياءا مةبّناجٗايضاالىاؽافياٖمليٍةامُلنّيٍةاؾياؾّيةامًاهٕو
ّ
،ا٦امىٓ امٟيض  بايٗجياالحدغيغاؤمغ 

ّ
مااط٦غها،األه

اؤّناهظ االٟاثض اؾخحٗاْماخحنايضع٧وناؤّناماايواطبامؿٗاهمايحّٗضىا
ّ

بصعا٦هماخ٣ّهمافياث٣غيغامؿح٣نلهم.ابال

االوي٘ا اؤّن اطل٪ اب م. ااإلاديُة االضو٫ افي االضيم٣غاَّية اخغ٦ة ايٗغ٢ل االظا ا٦ظا٥ ،
ً
اث٣ليضّيا

ً
اؾياؾّيا

ً
اؾخنضاصا

ام
ً
امهلخّيا

ً
ااه٣ؿاما ايكهض االظااالٟلؿُيجّي االٗغقّي اوالحُهحر ا خحل٫ اوطوص امً اوكإت ٍٝ اْغو اٖاى

ً
دّمل

ا ا٢ياص  حب
ّ
اثني االظا االؿياعخّي ااإلاكغوٕ اومً مةاعث٨نب،

ّ
الوي٘اامىٓ

 
ايغوع  اال اؤْن

ً
اصخيدا ا٧ان اوبطا الحدغيغ.

الحم٨حناالىاؽامًاازحياعا٢اص  م،اٞةّناالوي٘االٟلؿُيجّياالساّما)الظااهوااه٣ؿا
ً
ا اااإلاكغوٕاالؿياعخّياقَغ

ىّيةاالجامٗةا اللٗحناًٖام٨مًااؾحدالةاالوخض االَو
ً
ااإلاكغوٕاالؿياعخّيابٚمايا الىاؽاؤهٟؿهم(ايجٗلاثجاهل 

افيا هحساباتا اويم٨ًاالىُٓغ . االنيجّيم مًاصونامغاطٗحب.اوهظاامااؾُيضزلىا،اقئىااؤااؤبيىا،افياالهغإاالؿياعخّيم

ىااهٟها٫ا٢ُإاّٚؼ ،اللندصابنا٧انانىضو١ُا ٢ترإاالخكغيّٗيةاالتياؤّصتابلىاثهاصااخغ٦تياٞحذاوخماؽ،اوبل

اإلاك٨لتاالوا٢٘االٟلؿُيجيّا
ً
ا.وخض اخل

ا ااؾحُاٖداهسظ  اٞنيىما االٗغمّي. اصو٫االغلي٘ ابن٣ّية
ً
ام٣اعهة االٟلؿُيجّي ايٗترااالوي٘ اؤؾاعخيٌّ هىا٥اه٣و 

اثهّوٍعاًٖاخيا ٍا ٓمهااالؿياؾّيةاوث٣ضيم 
ُ
اًٖاه امًاهظ االضو٫ا وك٣ا١ 

 
ؤزغىامم٨ىة،ااه٣ؿمااإلاس٣ّٟوناار٣اّٞية

الترصيضا اولحنامؿحمغٍت ابمكغوٖباالؿياعخّي( ّم
 
ا)ومًار االٟلؿُيجّي ابالىٓاااالؿياعخّي الٟلؿُييّيونابحنامىضٍٚم

اخنلا  ٘ امًااإلاس٣ّٟحناالضيم٣غاَّيحنا٢ُ ايؿحضعي اما اوهظا ا٢ابلاللٗمل. ٍٕ االايحًّمًاؤّاامكغو امايوّاٍ زُاٍب

ا ا افي اآزظيً ااإلااضخي، ام٘ اهظااالؿّغ  الحجاوػ اٖملب اُيٟترى اما اوؤهّم االٗىيض . ٣ض  ُٖ او االوا٢٘ امُٗيات ٖحناع

امًا يٟت اا«:اخّلاالضولححن»الى٣واهواَغُحابضيٍلاٖماّيٍ بضيٍلاالايحجاهلاوطوصاالؿلُة،ابلايٗيضاالىٓغافياْو

                                                           

ىّيةاطامٗة،افياه٣اقاتالجىةاا (36) مةاومًا لتزااابَو
ّ
امًاثنّٗيت االلمىٓ ةاالؿلُةاالت ّغب 

 
مةابالؿلُة،اومداول

ّ
اٖل٢ةااإلاىٓ هغىاج٣ٗيض 

ّبراٖج ااوانلاؤبوايوؾ٠اب٣ولبابّنااللجىةا جّي.اٖو جّيا»اهحساباتااإلاجلـاالَو ٢ّغعتابخالةاخؿماَنيٗةاالٗل٢ةابحنااإلاجلؿحناالَو

مةوالخكغي
ّ
ا.)مهضعاؾن٤اط٦غ («اعّيابلىااطحماٖهاااإلا٣ّغعافياّٖمان،اوطل٪ا ٗضال٣اءالجىةاثٟٗيلااإلاىٓ
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ال٩ّلاالٟلؿُييّيحنافياصولٍةاواخضٍ اصيم٣غاَّيةاٖلماهّيةاثخ اطهاػاخ٨ٍماطاجّيٍ
 
اهوا  مةن٘اإلالحهنذ 

ّ
الحدغيغ.ا٦ماااىٓ

ا ابخياء ابٖاص  اؤطل امً االجهوص اثدكيض افي االىجاح اٞغم  مةؤّن
ّ
اثُني٤اامىٓ اخحن اثؼصاص ت ا اوصم٣َغ الحدغيغ

االٟلؿُييّيونابمًا ٘اؤناي حّم
ّ
اٞليـامًااإلاحو٢ افياؾيا١االٗملّيةاالىًالّيةاالؾحٗاص  ا، ا امج ا

ّ
ااإلاحوز ٝم ألاهضا

بايؿعىامًاؤطلامهلخت مافيا
ّ
افياهظاايّضعياؤه الو٢داالظااي ملامٗاها  مااليومّية.اهظاايٗجياؤّنامًايغيضاالىجاح 

ام٘ا
ً
وعا اٞو اآلان اوث٩اٍٞل اوث٩امٍل ًٍ اثًام اآلّيات ازل٤ اؤطل امً ااإلاناقغ االٗمل افي ايىسٍغ اؤن اٖليب اإلاؿعى

.اوفياؤلاطابةاًٖاهظ االحد
ً
ّضياتاهجضاؤلاطابةاالٟلؿُييّيحنافياه٨نت ماافياؾوعيا،اومٗاها  مافيالنىاناوالٗغا١امسل

مةًٖامضىاهجاخىاافيابوٗافااإلا
ّ
 ....اؤواوؿح٨ملاصٞج اىٓ

 (37)جفىير مخخلف ال خلٌى مخخلفت فلـ .6

.ا
 

واث٠ افياجٗاملىاام٘اخ٣ي٣ةااه٣ؿامىاااإلاؼمًابلىا٢ومّياٍتاَو جعّجامى٣ُحىااباإلآلومّيات،اوؤخُضاؤؾناب ااُٖل 

االحّٛؼ٫اباطحماٖىاا٦ٟؿيٟؿاء،ا مامًاقيٕو اٞٗاىاالٚغ اؤّناطل٪المايمى٘افيايوٍاامًاألاّيااا٢هغهاالنًٗىا.ا٩ٞلٌّ
ّ

بال

ابإّنا"طماٖت ا"الماث٣ّهغافيا٢هغاآلازغيًا اجٗتٝر
ً
ة

ّ
ا٢ل ًّ هغت،اول٨

ُ
بامًاطماٍٖةا٢

ّ
مّىاايمحل٪اماايبّرعالبا ّصٖاءاؤه

افيامواطهةاالسوع ،ا ىبا ؾخنضاُصاالؿوعا 
ّ

ثيذالهااؤناثٟٗل.اوؤماااالجخيماالظااصق
ُ
وألاخ٣اصاالتياؤهحجهااخحناؤ

ا ٌٗاهاالءا اوؤّن اَاثّٟية، األؾناٍب اهىا٥امًالمايحو٠٢اًٖاثإييض  اؤّن ابد٣ي٣ة اومٗضاؤلا٢غاع االٟاشخّي، ٖىٟب

اٖليىاا
ً
الُموخاٍتا٢ومّية،اؤننذالؼاما

ً
افياال٣حلاوالحضمحر،اوؤّناهىا٥امًاجٗاونامٗباثلنية ٍٕ اواهضٞا ٍٍ قاع٥ابيكا

هحنامًا
ّ
اؤماااخ٣اث٣ىاامحسل

ُ
ىااماػلىااالو٢ٝو

ّ
اإلاؿاخي٤االتياالاثىٟ٘الحجميلا٢ندىا.األامغاالظاايٗجياؤلا٢غاعابإه

ابلا امك٨ل  ا، او  مل اال٣وّا، اوث٣ّضؽ ابالًٗي٠
ُ
اجٗنإ اال اٖىضها االؿاثض  االس٣اٞة اوؤّن اال٣ؿو ،

 
اطهىّية وٗيل

امج اااثجّغاامًايحجّغؤاٖاىاالنوحاب ا.امااين٣يىاام٣ّيضيًافياصوعاٍتامًااإلآلومّيةاثى٣لظاٞح ا ألاصواع،اٞيهحرافيا٧ّلٍ

اؤمااا اؤهٟؿىا اهجض امّغٍ  ا٧ّل اوفي ارالص. اْالٍم نل ا٢م امً حن امٓلوم  ابلى ابضوعهما ايحدّوال اؤن ا٢نل
ً
امٓلوما الٓالم

ا "خ٣و١"االايُالهااالكّ٪،ا٢ومّيةا٧اهداؤااصييّية،اثهيذابهما٫اخ٣و١اآلازغيً،ابلا٦حمهاابنالؼااألامغ.

ا ؿهول ايسهد اؤن اللٟلؿُيجّيم اؤعيب،ايم٨ً حهاب اب٣إاألاعىااٚل ا٧ّل امً اثجّمٗوا
ً
اؤٚغابا ىحن امؿحَو اؤّن ٍة

الًا ب
ّ
اؤه االغّب اؤماا امًاالحّٗهض

ً
اوثغارا

ً
ا٢ضيما

ً
ابلهّيا

ً
اثحًمًاثٟويًا

ً
ايمحل٪اؤؾُوع  ابضوع  االح وصّا وؤلاؾغاثياّي

ِّ اااُٚحههدامىب.او٦ظاايٟٗلاالٗغمّياخحنايسهدام األاعىاويّضعياييسخعاؤعىا"ؤوعقليم/ال٣ضؽ"االتيايّضعياؤ
 
ل٨ّية

اؤ٦ؿنواا اؾغيان اهىا٥ اخ٣و٢ها. اوؤوعرحب ابوث٣حب، افي اطابد ا٢ض ااإلاى٣ُة افي اال٣ضيمة اوالكٗوب ااإلامال٪ ا٧ّل بإّن

ًباًٖاملّي٨ت ماألاعىا ،اي٩اصالمايؿم٘اب ااؤخض،ا٦ضليٍلاالايم٨ًاٞع
ً
الجٛغاٞياااؾمهم،اوؤ٦غاصايظ٦غوناممل٨ة

مهم.ا٧ّلا ييّيحناخؿظاٖػ نلاالكٞو امًا٢م
ّ

ىونامًابال
ّ
ِّ ماطاتايوٍااؾيحم٨ وناألاملابإ

ّ
مًاط٦غها،اولماهظ٦غ،ايٛظ

                                                           

ا ،ا ٗىوانا"٢ومّياتاومٓلومّياتافياهظ ااإلاى٤ُ"2613ؤٚؿُـاا31وكغاهظااال٣ؿمالل٩اثظافياطغيض االخيا االلىضهّية،اا (37)
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اؾحٗاص اؤمجاصاصولت ماال٣ومّيةاصوناؤّااا٦تراٍذابن٣ّيةاال٣ومّيات،اوفياؤخؿًاألاخوا٫ايحدّضروناٖج اا٦إ٢لّياٍتا

اُين٣ي اما ىاا٢ضاهسغضامًاهظ االضاثغ .
ّ
اينٗصاٖاىاألاملابإه اوالاشخيء  ُٗىا ٌٗاالخ٣و١.

ُ
افياصوامةايم٨ًاؤناج ىا

اهااوالٛلنةالٗههّياٍتاٞحّيٍة.اٍعا٢اثٍماٖاىاي٠ٗاٖههّياٍتاوث٨٨ٟبهحاضاوبٖاص ابهحاضااإلآلومّيات،ابخناص٫اؤصوا

اللحىّوٕاال٣اثم،اٞالحُهحرا  ً امم٨  ٘ اواؾ باالايوطضاجٛيحر 
ّ
اٖليباؤلاطمإاصونا٦سحراٖىاٍءاهواؤه ماايم٨ًاؤناهد٤٣ّ 

ااإلاح ايضاٖظاؤخلا  االظااعلما امًاالٗغقّي االسلمامًا٢ومّيٍة اوالظاايم٨ًاؤناياّصاابلى ااثجا ، ُّغٞحنامًا٧ّل

امًاطل٪ا اؤ٢ّل االخغبافياؾوعيا اوخضوص آٖمع.
 
اب٢ليمّية ابنا٢امداخغب 

ّ
اٚحراواعصابال اؤمغ  ال٣ومّياتااإلاحىاػمٖة،

ا
ّ
اثول االتي اصمك٤ اا

ّ
اخ٩ اؤماوي اثد٣٣ّد الو اخّتع االواؾ٘ االٗغقّي االحُهحر اخضوص اصون اوؾخن٣ى اٖىضمااب٨سحر، ضت

ضابم٩اهّياٍتا
ّ
االضو٫امٗهمافيااإلاؿخى٣٘ايول ابإّناػضَّ ـ  ،اومّىوااالىٟ

ً
ا٢حىٗوااؤّناالٗوص ابلىاالوعاءاؤننددامؿحديلة

،اال
ً
ايندصاًٖامسغٍضاطضيض  األامغي٨ّيةا٢ّغعتاؤنا٩ّلاٞح اامحًّغع 

ُ
اطل٪المايدهل،اولًايدهل،اٞاإلصاع  ًّ .اول٨

ِّ ماطاهؼونالح٣ضيماالحىاػالت،اوهوامااثضٞ٘ا٧ّلاخلٟائ اابلىام٣اٖضاالٟغطةام ازهومهااوي٣ّغعوااؤ ٗهاابلىاؤناُيج ٪ 

ا
ً
انيٛة

ّ
اٖى٠ٍالًاث٩وناِ ايحبابال اؤاَّ ،اوؤّن

ً
امٗا ىااؾين٣ىاهىا

ّ
اؤه اولما االؼمًاؤواَا٫. ؾحٟطخياألاموعابليبا٢ُهغ 

،اين٣ىاالؿاا٫اًٖاالوطباالجضيضاللمى٣ُةاالتياهغيضاالٗيلاٞح ا،اوماابطاا
ً
٦ّىااؾىٗوصاإلاااؤلٟىا امًاللٗيلامٗا

اي٣ييّياثىاا اثدّضا امىا ايؿحد٤ّ اٖىب اوالجواب ،
ً
اؤهمّية األا٦ثر اهو االلٗنة، ا٢واٖض افي اجٛيحٍر اصون اللموا٢٘ جٛيحٍر

 .ومدّغماثىا

ٖاىامؿحوىاالوعياثيحجامك٩لحىااًٖاالحىا٢ٌابحناٞهٍماهحهّىا اًٖاخ٤ّاث٣غيغااإلاهحرابمااهواالؿيُغ اٖاىا

ؤّناهظ االجٛغاٞيااجٗوصالجمي٘امًاٖلح اابوطهحن:األاّو٫،اهيامهضاخًاعاٍتا٢ومّيٍةاّٖض ااالجٛغاٞيا،اولحناخ٣ي٣ة

ممسلوهااٖاىا٢يضاالخيا اويٗح٣ضونابإخ٣ّيت ماٞح ا.اوالساوي،اؤّنااهت اءاصوعاتااإلآلومّيةابحناال٣ومّياتايحّماخحنا

اال ابّن اؤا اخهغّيٍة. ا٦مل٨ّيٍة االجٛغاٞيا ام٘ االحٗامل اًٖ امج ا ا٧ّل
ّ

اطٛغاٞيااث٠٨ اٖاى اللخ٣و١ ااإلاترا٦نة ُن٣ات

اؾح٩ونا اوهواما االٛلنة، اٖاى حماص اٖ  ااؾحمغاع اؾحاّصاابلى اوػي٠، امًاخ٣اث٤اوؤوهاٍا ٤اب ا
ّ
ايحٗل اوما واخض ،

٤امحواليةاٖى٠ٍاو٢هغ.اوخّتعاٖىضمااهداو٫ا عث٩اػ ا اٞو
ً
امحنّضلة

ً
ٖاىاالخ٣و١اإليجاصاامدّهلحباالضوعّيةامٓلومّية

ا ٍ٘ ابضٞ امًاهيّااخلو٫ٍ االغاسخابإّناخ٤َّ اهخيجةااٖح٣اصها اهجضاؤهٟؿىا ث٣غيغااإلاهحراهواالؿيُغ ااةاثد٣ي٤االٗض٫،

ا اخّلم ام٣اعلة ابلى حن ا،مضٖٞو االجٛغاٞيا ااٖاى االخ٤  ب
ّ
اؤه اٖاى ااإلآلومّيات اٖاىاا٢ًّية االؿيُغ  اؤو باالهٟها٫،

ٍة،امااياصاابلىابٖاص اثوػي٘ااإلااطٛغاٞياامسحل٠اٖاىامل٨ّيت اايمًاٞضعالّياٍتا
ّ

وا٢٘امًااإلآلومّية.اوفياهظ اهك

ااالخالةاييكٛلاالضيم٣غاَي ا ا٧ّلم افي الؤلٚلنّية
ً
اناثاع٧ا

ّ
االؿ٩ اابحٗضاص ٍ٘ اامو٢ اه٣افاالن٣ّيةااخ٤َّ اويغوحابلى الهيمىة،

امًاطل٪اه٣ترحاالح٨ٟحر ا
ً
اا٦إ٢لّياٍتايجظامغاٖا  ا.اولضال الاا،االح٨ٟحرافياٞضعالّيٍةاث٣غيغااإلاهحرا٦ٗضااؾيُغ ٍاافياخ٤ّم

ا ااٖحناعاألاعىم ااٖحناث٣وااٖاى اٖاى ما
ّ
اؤّنابه اإلاا اَو االىاؽ. اؤناي٩وهواااؤٚلب ماالىاؽااع ايهّغوناٖاى امى٣ُحىا في

غ ا
ّ
اه٨ٟ اؤن اٖليىا امٗامل  م افي اهيصخئ اا"طماٖاٍت" ايم٨ًاؤن اؾياؾيّاا٦ي٠ اطمهوعيّابىاًء

ً
ايٗيكوااا الهماؤن ايؿمذ

ً
ا
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ا
،اوثغعىامهالر اهامكاع٦ت ماالؿياؾّيةاٖاىاهظااألاؾاؽ.اؤااؤناي٩ون  يحسظاٖاىاؤؾاٍؽا٢ومّيٍ

ُ
اث اىا٥اماّؾؿات 

ا م
ٌّ ا ٛ اث٣حُٗبااهازنح ا اما ها،االاٖاى

ّ
ا٧ل ىّيةااإلاكتر٦ة االَو الىٓغاًٖاؤما٦ًاثواطضهماٖاىامؿاخةاالجٛغاٞيا

اٖليبانٟةا"ؤعضخي".ايم٨ًاالح٨ٟحُرا
ً
فيااإلااّؾؿةاومًازللها،اوليـافيامااافياالحمسيلاال٣ومّيماالىٟؿهاامج اامُل٣ة

٠ٍاٖليب.ج
 
 كٛلبامًاخّحٍزامسحل

 خلضت زاهُت .7

افيار٣اٞحىا،اوالحدّغعامًا٢يوٍصار٣يلٍةااهظ االخلو٫ابطغاء ااجؿحضعيامسُلا افياؤّيامىاااجٛيحٍراطوهغّاٍ
ً
ؤننذاواضخا

ِّ ااالاثٟطخيابلىاؤّاماااإلاًُغلةما ػمًا ؾخنضاص.اوهوامااؾيؿمذالىاابالح٨ٟحرافياالخ٣و١ااٞاثضٍ الىاابلاثُيُلااهظ اؤ

امسحلٍٟةابُغا اي٣ٍة
ً
٠اهخيجة

ّ
ض اا،اهحو٢ ايىٟ٘امسلاهظااألامغافياٞلؿُحنااإلاوخَّ ا"خ٣ّهم". لهااًٖاوي٘اخ٣ّىاام٣ابل 

ا٦ماافياؾوعيااوالٗغا١اوعّلمااثغ٦ّيااوبيغان.امااي م ا
ُ

اٞيماابطاا٧اهداماىااهىااهواالندص
 
اؤرهداا٣اعلة ٍ٘ مسحلٟة،الوا٢

االىاجخةما االخلو٫ اٖاى ٘ اااؾحٗهاء  اموا٢ ل اافي
ّ
اجك٩ اؤن ايم٨ً اجكب ب، ااال

ً
اومغاطٗةااآلّية اللحُويغ ا٢ابٍل لخّلٍ

ًٖاثل٪االتياَاإلاااامحل٨ىاها؛ااهظااالندص،اوهظ االخلو٫،ابداطٍةاآللّيةاث٨ٟحٍرامسحلٍٟةااهجاخاثباوبزٟا٢اثب.امسُلا

ا
 
ااٞدّتعاالحّياعاالظااؤَل٤اٖاىاهٟؿبانٟة اا"الوا٢ّٗية"،اوؤزظايّت مامًايسالٟبابالٗضمّية،اثنّحن 

ً
 ٗضاؤعمٗحناٖاما

٘ ا باُيسغضاالوا٢
ّ
امًاالوا٢٘االاٞيب،اثنّحناؤه

ً
غابضال

ّ
باي٨ٟ

ّ
يبابغهامجا"وا٢ّٗيحب"اؤه

ّ
مًاعؤؾبابض٫اؤناُيسغضاعؤؾباامًاثني

ا
ّ
اٞيب.ااغ امًاالوا٢٘الي٨ٟ

ا اول٩ّلم ،
ً
اؤسّجُلاازحاما اؾن٤، ااما االلجىةم اوري٣ة افي اوعص ابما اؤطلاا٢ىاٖتي امً االساوي اخيٟا اإلااثمغ الحدًحرّية

اا افي ااإلاى٣ٗض االحاعيسّية، اٞلؿُحن افي االٗلماهّية االضيم٣غاَّية اوالضولة ا»30/5/2010-29لٗوص  ا: اهُغح  الً ىا
ّ
ابه

ٕ ا ايىٟيااإلاكغو اهٓاٍا امًاالىاؽاوألطلهم، امىهس٤ٍ اطضيٍض اهٓاٍا اهضٖوالنىاء ًْ اول٨ ةا خحل٫... الههيووّيااصم٣َغ

ا«.وياّؾـال٣ياااٞلؿُحناالضيم٣غاَّيةاالٗلماهّية

ا

 18/09/2013في  ، بىسدو –فشوعا ًىظف فخش الذًً، 
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 الفطل الشاوي

 مِ 
ّ
ُّ  حئيندىت الل   ين في ظىسٍاالفلعؿُي

  
ّ
ُّ مدؿ  اثاث وئخطائ
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 مِ 
ّ

ين في ظىسٍا  حئيندىت الل ُّ   -الفلعؿُي
ّ
اثمدؿ ُّ  اث وئخطائ

 جمهُذ

االٟهُلا اهظا
ّ
ايؿل ا،

ُ
اا صخيٍءااالًوء ااِ اٖاى االحٟهيل دىةمً اؾوعياالٟلؿُيييّاامم افي اواا،حن االتيااؤهّمم  هت ا٧ات

ااإلااييةامًاٖمغاالسوع االؿوعيّاىالهاااللطئوناالٟلؿُيييّاجٗغّا
ً
ناحجماة،اوينحّاونافياؾوعيااَوا٫االسلرحناقهغا

هااؤما٦ًاثواطضهماا  ماومسّيمونافياؾوعياافيايييّامهااالٟلؿُالحطخياتاالتيا٢ّضا
ّ
ا٧ل

ً
ابخهاثيّاا،ا٦مااي٣ضاا٢غاء 

ً
اة

اثٟهيليّا
ً
اااة اللكهضاء االؿوعيّاالٟلؿُيييحنافياّْلم اؤهمَّااةالسوع  واإلادُاتاالٟاع٢ة،ااخاالتاال٣حلاالجماعّيمااثبرػ

ّٖا ابةخهاثيّامض
ً
٣ةا2012يلو٫/ؾهحمبراؤا14حنافياؾوعيااختعاثاعيشالؿُيييّاللكهضاءاالٟاقاملٍةااٍةاثٟهيليّااٍةاما ،امٞغ

االسالص.فياالٟهلا

1.  
ّ
ين في ظىسٍاملّذمت غً جىص ُّ  ع اللحئين الفلعؿُي

ااينلٜاٖضصُا ٤اث٣ضيغاتم ؤل٠اا600ا،اهدووهغوااوماّؾؿاتااإلاجحم٘ااإلاضوّيماألااااللطئحناالٟلؿُييّيحنافياؾوعيااٞو

لا(1)الجئ
ّ
اؾ٩اناؾوعيا2.6؛ابماايمس اؤلٟا260ا.ايٗيلامج ماهدو(2)%امًامجمٕو

ً
اؤلٟا220وافياصمك٤،اا

ً
فياعي٠ااا

اؤلٟا37واصمك٤،
ً
اؤلٟا33وافياخلظ،اا

ً
ا،اا اؤلٟا24وافياصٖع

ً
اؤلٟا12واافياخمو،اا

ً
اا10وافيااللط٢ّية،اا ٍٝ افياخما ،اآال

اا4اوالناقياهدو ٍٝ ةاوصيغاالؼوعاوالؿويضاءيحوّػااآال
ّ
ا.ا(3)ٖوناٖاىاال٣ىيُغ اوبصلظاوالغ٢

ؼااللطئوناالٟلؿُييّيونافياؾوعياافيا
ّ
امسّيما13يتر٦

ً
اثجّمٗا14وااا

ً
ة.اوث٣٘االن٣ّيةايٗيكونافيااإلاضناالغثيؿ،اواا

الٗاّمةاللطئحناالٟلؿُييّيحنامًاهاخيةاالكاوناؤلاصاعّيةاوألاخوا٫ااإلاضهّية،ابيىمااااتاثددابقغاٝاالهيئةماسّيماإلا

ُ٘ا االحجّمٗاتاثددابقغاٝاالنلضّيات.اث٣

ايحواطُضا اابدؿظاألاوهغوا، اااٍتامسّيم10فياؾوعيا ٍٝ اااٍتامسّيما3واب ا،امٗتر ٍٝ ااٚحرامٗتر اوالايوطضاٞغو١  اب ا.

ا
 
اتاٚحرامسّيمفيا٦يّٟيةاجٗاَياالضولةاؤواألاوهغواامٗها،اباؾحشىاءا ٌٗاالسضماتاالتياالاث٣ّضمهااألاوهغوااللا٦نحر 

اب ا. ااإلاٗتٝر

نلاألاوهغوا(اامسّيماتاصمك٤اوعيٟها:امسّيما- اببامًا٢م ،اؤل٠االجئا145ٞيباؤ٦ثرامًاايٗيُلاواالحرمو٥ا)ٚحرامٗتٝر

وناامسّيم،اوازاناالكيذامسّيم،اواػييظايض الؿامسّيم،اواؾنيىةامسّيموا
ّ
اطغماها.امسّيم،اوازاناصه

                                                           

ةابدؿظا (1) ا.ااخّموصاَاع١ااالٟلؿُيجيّااالناخصاواطظ،-الٟلؿُيجيّااالٗوص اوثجّم٘ا،2611األاوهغوااٖملامياصيًازاَع

اناٖضصا (2)
ّ
ةابدؿظاؾوعيااؾ٩ ا.اا2612الٗاااوؿمةامليوناا2115امًاؤ٦ثراالؿوعّيةاؤلاخهاثّيةااإلاجمٖو

انا (3)
ّ
ا.اا(2667اٖاااالضيًاؾٗضاؾمّيةاواخؿًاؾمحر.اص)اوزهاثههماالؿوعّيحناٚحرااإلا٣يمونااالؿ٩
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ابب(اٖحناالحلامسّيمالىحربا،اواامسّيمااتاخلظ:مسّيما- اؤواخىضعاتا)ٚحرامٗتٝر

االٗاثضيًافياخموامسّيما-

ااواالٗاثضيًافياامسّيما- ااالُواعتا)ال٣ضيماوالجضيض(امسّيمصٖع اصٖع

ابب(ا-الغملاامسّيمالٗاثضيًافيااللط٢ّيةا)ؤواامسّيما- اٚحرامٗتٝر

االٗاثضيًافياخما .امسّيما-

ؼاالحجّماا-
ّ
اثتر٦ الخؿييّية،االغمضان،اصّمغ،اصوما،اطولغ،اٗاتاالٟلؿُييّيةافياصمك٤اوعيٟهااوجكملاالحجّمٗات:

وػ،اصعوقا،بغػ ،اال٣ابون،اع٦ًاالضيً،اطضيض ا ااخوفابلؽ،ااإلاّؼ ،االدجغاألاؾوص،اَٖغ ا التياوثجّمٗاتاصٖع

حن،ااإلاٗل٣ة
ّ
ا،اوثجّم٘اَغي٤االكااافياخمو.جكملااإلاؼيغيظ،اطل

ين في ظىسٍا .2 ُّ  خلىق اللحئين الفلعؿُي

االى٨نةما امىظ اؾوعيا افي االٟلؿُييّيون االلطئون االؿوعّاماال٣ي االكٗظ امً
ً
اااخحًاها هااالهٗضٖاى

ّ
؛ا٧ل

ااُناٞال٣اهوا االؿوعا اا260ع٢م االغثيـ اؤنضع  ااالظا ابحاعيش اال٣وثاي اق٨غا ابمهاص٢ةما10/07/1956الغاخل

حنا،اؤُٖىااللطئحناالٟلؿُيييّا(4)آهظا٥،اوالظااخاٞٓداٖليباالخ٩وماتاالؿوعّيةااإلاحٗا٢نةاالبرإلااناالؿوعّاما

اث٠االخ٩ومّيةاو هخؿاب ٪اوالٗملاوالضعاؾةاوالْو
ّ
االحمل افي

ً
اخ٣و٢ا للى٣اباتاو ثداصاتااإلاهىّية،اافياؾوعيا

ٖىضام٣اعهةاويٗهمام٘االلطئحنافيالنىانااًاالغضخعاو ؾح٣غاعالضي م،اوالؾّيماماألامغاالظاااو٨ٗـافياخالٍةا

امًااليؿيجا طحماعّيما
ً
اوؤننذاالٟلؿُييّيوناهخيجةاطل٪اطؼءا .

ً
يخكاع٧ونام٘االؿوعّيحناؤٚلظااالؿوعّاماامسل

اوالؿياؾيّا ااإلاٗيكّية ابلىاالٓغوٝ االٗوص  ابد٤ّ اوثمّؿ٨هم ىّية االَو اب ويت م االلطئحن ااخحٟاّ ام٘ اوألامىّية، ة

ج م.  َو

ت .3 ٍّ ين مؼ الشىسة العىس ُّ  جفاغل اللحئين الفلعؿُي

اابٟٗلااهخكاعاالٟلؿُييّيحنافي األاعاضخياالؿوعيّاامٗٓمم اةماالكٗنيّااة،ا٧اهواامّٗغيحناللحٟاٖلام٘ا خحجاطاتم

اابحاعيشا ا.او٢ضاةمٗٓمااإلاضناوألاخياءاالؿوعيّاافي،اواهخكغتا2011ماعؽ/آطاعاا18التيااهضلٗدافياصٖع اٖاىاٚلظ 

ُ٘احنابالٗموااةاللٟلؿُيييّامو٠٢اال٣اٖض االكٗنيّا صماءاة،اوالحٗا٠َام٘ا خحجاطاتاالؿلميّام٘ااالحًامًاَا 

اتاؤقهغاةاالتيااؾحمغّاالؿلميّاالباالحٓاهغاُتاا،اواؾخى٩اعاال٣م٘اوالحى٨يلاالظااثحٗغُىاالكهضاء
ً
ااا

ً
،اولماث٨ًاٖضيض 

ا
ُ
االغؾمّيمااعواية لا ازاعطيٍةااالؿوعّامااؤلٖا ا"ؤطىضات او ا"مىضؾحن" اوًٖ اا"ٖهاباٍتا "

ّ
اإلاحٓاهغيً"ااث٣حلاخٍةامؿل

الحىُاياٖاىاؤخض.

                                                           

االٟلؿُيييحنافياؾوعيا.(ا٢واهحناثسوااللطئحنا5مغط٘اع٢ما)ا (4)
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االحًامًاألازلقّيماامواػٍاا ك٩ٍلا اخاٞٔاالٟلؿُيييّاوؤلاوؿاوّيماالهظا اولماجكهضاثل٪، ،
ً
اوناٖاىاالخياصاٖموما

اٞلؿُيييّا
ً
امكاع٦ة ااإلاغخلة

ً
اطماٖيّااة

ً
االكٗبيّااة االخغا٥ امكاع٧اٍتاا،الؿوعّاماافي اٖاى اثٟاوتاٍةاغصيّاٞاوا٢حهغت

امى٣ٍُةا امً اؤزغىااحجمها اا،بلى
ّ
ااالٟلؿُيجي ااالضُٖمااؼ اوثغ٦ ااإلاىا٤َ ا ٌٗ ازّيافي اؤلٚا االٗون اوالُبّيماابح٣ضيم

اولل االؿازىة، ااإلاىا٤َ افي اللمدانغيً االؿوعيّاىاػخحن احن اطواعهم االساثغمً اخيص ا، افي اطل٪ ااامسّيمطغى صٖع

ا افي
ً
اواامسّيموالخ٣ا االلط٢ية افي اامسّيمالغمل

 
ار اومً اخمو، افي اا ك٩ٍلاامَّاالٗاثضيً ٍ٘ ااواؾ افياامسّيمفي الحرمو٥

ا
ُ

ااإلاو٠٢ اهظا ااالكٗبي ااالٟلؿُيجي ااصمك٤.
ّ
ااج اؤلايجامّيماالظا ابالخياص اا،ؿم

 
اؾ٣ٍو ايمى٘ االطخايااالم ٖكغات

االٟلؿُيييّا اٞتر ٍاحن اافي
ّ
اغ ٍامن٨ ٝم ابؾٗا اؤرىاء ا٢طخع ا ًٗهم االٛظاثيّاا، ااإلاان ابصزا٫ اؤو افياالجغحى اللمدانغيً ة

ا،اامسّيموؾاااؤمحناالٛو٫امًااٞالكهيُضااالؿوعيةااإلاجاوع ؛األاخياءما  ٗضايؿ٣ِااٞلؿُيجيٍّااقهيٍضاا٫ُاهواؤوّاواصٖع

االؿوعيّا االسوع  اةاهضإل افي ااؾخكهض اا23، اا2011آطاع/ماعؽ ا ٗض األامً ابغنام اطغحىااالرىحنه٣لب مً

ا ا،اامسّيمالكهيضاموعخعاالُٟوعاامًا٦ظل٪احنابلىااإلاكٟى،االؿوعيّاا خحجاطاتم اوهواصٖع ًُ اٞلؿُيجيٍّااقهيٍضاارام

ا االؿوعيّايؿ٣ِ االسوع  ااهضإل ا ٗض افي ااؾخكهض اهيؿان/ؤا30ة، اا2011بغيل اي٣واُامبيىاال٣ىانةبغنام ا٧ان اا

ا ااؤرىاءاخهاعهاامًا٢نلؤهاليابلىااسّيمةامًااإلاالىاعيّااةاوألاصويةاٖاىاصعاطحبالٛظاثيّاابى٣لااإلاواّصم ٢ّواتاامضيىةاصٖع

 ألامً.

 . الذوس ؤلاغاسّي:  أ

االىٓااُا االتياقّج ا االخملةاالٗؿ٨غّيةاالكغؾة االؿوعّيةاٖاىاالؿوعا اام٘اثهاٖضاوثحر  هاااإلاضناوألاخياء
ّ
ا٧ل

اثٓاهغاٍتا اقهضت ملّياٍتااالتي ااٖو
ً
ااٖؿ٨غّية

ً
اامىاوثة اللىٓاا، ل

ّ
ازي اق٩ اؤلٚا ااالضوع ا٦غؾباااإلادوع  االظا ألاؾاعخّي

ا اخيص االٟتر ، اثل٪ افي االٟلؿُييّيون ااإلااللطئون االٟلااُتاسّيماؾح٣نلد
ً
اوثدضيضا افياامسّيمؿُييّية الحرمو٥

ا ااصمك٤ 
ً
ا٦نحر 

ً
افيااموطة االساثغ  األاخياء الب اجّٗغيد االظا اال٣ه٠ امً اهغلوا االظيً االؿوعّيحن االىاػخحن ا مً

حرهاامًااإلاضناالؿوعّيةاالساثغ ،ا٢ّضاامى٣ُةما عاٖضصهمابإ٦ثرامًاالحًامًاوالدجغاألاؾوصاوال٣ضااِو غاٖيكةاٚو

اطمٗيّاهاػٍحااؤل٠ا300 او٢امد ا، ااات 
 
ااؤهلّية اوالنيوتاوثجّمٗات  اوالجوام٘ ااإلاضاعؽ افي االىاػخحن ابحإمحن ا،قنابّية

امإوًىا امً ايدحاطوهب اما الهم ظاٍءااو٢ّضمد اؤلٚاوصواٍءااٚو االضٖم اهظا ا. ااازي  اوؤههاع ااوؤلاوؿاوي  االىٓاا اخى٤ ؤراع

االىٓ ااثنٗها االتي االؿياؾة ام٘ اثىا٢ًب اٞتر ٍا ؿهظ افي املمدها اباهد اوالتي اامن٨غ ٍاااا االسوع ، ابضؤتامً والتي

اب االىاػخحن اوطوص ابه٩اع بر٦ةمداولة امضيغ ااٞو اخضاص اعيم اٞٗلد امسلما اهؼوخهم اؤؾناب اًٖ االٛغينة ال٣هو

(االتيااصّاالحلٟؼيوناالؿوعاا)ؤ٢يلدا
ً
،ا(5)ٖداؤناالىاػخحنامًاطؿغاالكٛوعابلىاثغ٦يااطهنواالؼياع اؤ٢اعب مالخ٣ا

                                                           

عيماخضاصاخضاصامضيغ االحلٟؼيوناالؿوعاا)ؤ٢يلدا ٗضهاابٟتر اا٢الدا،9/6/2611بحاعيشاا،«عخياميامي»الحلٟؼيوناافياثهغيدات (5)

اا٢هحر (ا،
ً
ا٣ِٞاؤعيضاي غلون،االلطئحناؤن(ا٢هو)امًامظهولةاؤها:ا»ثغ٦ياابلىاالؿوعيحنااللطئحنامئاتاهؼوحاخو٫ااؾاا٫اٖاىاعصا

اهظااالتر٧ي،االجاهظاٖاىااإلاجاوع اال٣غىاافيايٗيكونااؤ٢اعبالضي ماهىا٥االؿ٩انامًاوال٨سحراالخضوص،اهياال٣غىااهظ اؤناالحوييذ
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غوٝامٗيكت مابالحًيي٤اٖاىاالىاػخحناالىٓااا ٗضهاالي٣وا ا اوما،ْو ازّيماالخ٣ةاواٖح٣ا٫االٗاملحنافياالضٖمم اؤلٚا

ابلىاؾياوؤلاوؿاوّيما
ً
فيااإلاغخلةااالجيلاالخّغمامًاثواطضاٞح ااٖىانغاؾةاال٣ه٠اوالحضمحراللمىا٤َاالتيا،اونوال

ال٣ياص ا-اتا٧الجب ةاالكٗنّيةسّيمالتيابضؤتاٞح ااٖؿ٨غ االسوع .اثغا٤ٞاهظااالخى٤ام٘اٞكلاؤههاعاالىٓااافيااإلا

ازياالناعػ،اجّٗغيدااصاٖمٍةاااتاالٟلؿُييّيةابلىا٦ياهاٍتاسّيمالٗاّمةافياثدويلااإلا االضوعاؤلٚا اوهخيجةاهظا للىٓاا.

ااهت ا٧اٍتاسّيماإلاامُٗٓما ابلى االٟلؿُييّية ااٖضيض ٍااؤمىّيٍةااوخملٍتااات اًٖ اوالجغحىاؤؾٟغت االكهضاء مئات

ا.واإلاٗح٣لحن

 . الخفاغل مؼ الشىسة: ب

اٖوامُلا ااهىا٥
 
اقغيدٍةاا٦سحر  اثٟاٖل افي االٟلؿُيييّااواؾٍٗةااؤؾهمد امً االسوع  ام٘ اٞالىٓاااحن الؿوعّية؛

اؾحسضاااصؤباٖاىااهٟؿباالو٢دوفيااومداولةاثوعيُهم،حناالت ماللٟلؿُيييّااثوطيب ااخاو٫امىظاالنضايةاالؿوعا ا

ايُٛيامًازللبا
ً
لااالؿوعّاا،اةةاوالٗؿ٨غيّاخملحباألامىيّاقٗاعاتااإلا٣اومةاواإلاماوٗة،اؾحاعا بجعااالغؾميّااٞاإٖل

اإهبا"بمىظااليوااألاو٫اعوايحباٞيماايجغاا
 
اوهيّا٧اماامغ 

 
ا،ااوهوامااؤراعاخٟيٓةاقغيدٍةا"جؿت ضٝامدوعااإلا٣اومةاة

ىازلٟباا(6)"٢ًيةاخغّيةاو٦غامة"مًاالٟلؿُييّيحن،االظيًايٗحبروناؤّناٞلؿُحناهياا٦نحر ٍا ّٟ ايحس
ً
وليؿداؾحاعا

ايُا(7)ااإلاؿخنّضونا ا. اطل٪،ًاٝ اابلى االخّلم االىٓااُااألامجّيمااقغاؾة اماعؾب االظا اٖاىااالؿوعا ااوالٗؿ٨غّا لل٣ًاء

لؿُيجيٍّااالسوع ،اوالظاالمايمّحزابحناؾوعّاٍا اٖضا،ٞو ا،اوالؾّيمامًاالطخايااالٟلؿُييّيحنا٦نحرٍااٍصاوهحجاٖىباؾ٣ٍو

ااٖاىاوطباامسّيماتاالٟلؿُييّيةابال٣ه٠اوالحى٨يلاوثهاٖضاٖؿ٨غ االسوع ،اٞسّيم ٗضاثؼايضااؾت ضاٝااإلا صٖع

الحرمو٥االظااالايؼا٫اثدداهاعاامسّيممئاتااإلاؿا٦ًافيااثضمحُرااٞيمااثمَّاالسهوماجّٗغىاللحضمحراقنباال٩امل،ا

اال٣ه٠اوال٣ىواوالخهاعاال٩املاختعااللخٓة.

ؤ٦ثرااؾ٣ِاٖاىاؤيضاا٢ّواتاألامًاوالجيلاالؿوعّاماا2011فياألاقهغاألاولىاللسوع االؿوعّيةاوختعاِ ايةاٖااا

امًاا40مًا
ً
الٗضصافيااالحرمو٥،اليهل اامسّيمالغملافيااللط٢ّيةاواامسّيمالٗاثضيًافياخمواوخما اواامسّيمقهيضا

،اوينلٜافيامىحه٠اؤيلو٫اا645بلىاا2012ِ ايةاٖااا
ً
،ا1456اهدوا2013/ؾهحمبراقهيضا

ً
مًاا160بيج ماا(8)قهيضا

اا114اليؿاء،او
ً
او٢ضانضعتاّٖضا.اَٟل

ُ
اا  ًٍ مسلاا،ةحنامًاطاهظاهيئاتاالسوع االؿوعيّام٘االٟلؿُيييّاابياهاتاثًام

                                                                                                                                                                      

ااؾهلاالٗنوعا:ا»٦نحر ابس٣ةاث٣و٫ااوثا ٗد.ا«الهوع الحوييذامهماول٨ىباثٟهيل،
ً
األامغ.اهىا٥اؤ٢اعبالضي ماألنابلح ماباليؿنةاطضا

الٟتر ".اؤم٪الؼياع اٞحظهظااإلا٣ابل،االكإعافياجٗيلاوؤم٪اٞيب،اجٗيلاالظااالكإعاٖاىامك٩لةالضي٪ابإهباؤقنب

ااإلاؿح٣نل،افياوكغتام٣الة.اثحجؼؤاالاالخغية..االؿوعيحنازلمامًاالٟلؿُيييحنازلم:ا٦يالياماطضاالٟلؿُيجياوالناخصاال٩اثظ (6)

ا .اا4753االٗضصا،2613اثموػاا21األاخضا

امس٣ٟونا1وري٣ةاع٢ما) (7) لؿُيييونااٖغبا(: ابيان9وري٣ةاع٢ما)،اوالا2611-64-27ابحاعيشافياؾوعيا،"اال٣حل"ايضيىونااٞو ا166ا(:

اٞلؿُيجيامس٠٣ ابحاعيشال٣حلةاؤي ااالجغاثماثغث٨ظااٞلؿُحناباؾماليـاباؾمىااليـ: ا، اا2612-62-65ا (:ا11الوري٣ةاع٢ما)وا،

ااا2612-64-27ا،ابحاعيشؾوعياافيايجغاااماا كإناٞلؿُيييحناإلاس٣ٟحنابيان

٣ةبخهاثياتا (8) اا.فياالٟهلاالسالصاالكهضاءاالٟلؿُيييحنااإلاٞغ
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ااإلاد االحيؿي٤ الجان اؤلااليّابيان االىٓاا ا"ؤٖما٫ اٞيب ااؾخى٨غت االظا اؾوعيا افي اة ابد٤ّم افياالٟلؿُيييّااطغامية حن

ا
ّ
ةاوآلاالااوآلاما٫ااإلاكتر٦ةابحنامًاؤوانغاالٗل٢ةاألازويّااضتا"ؤنامداوالتاالىٓاااالناجؿةالًاثىا٫ اؾوعيا"،اوؤ٦

اا(9)الكٗنحن"
ُ
امااؾمّاؤلازوانااإلاؿلمحنافا،او٦ظل٪اؤنضعتاطماٖة

ً
ووٞاءا...اثوري٤ااحباا"صخيٟةابّغٍاياؾوعياامازغا

 .(10)2013آطاع/ماعؽاا16ة"ابحاعيشاحناٖاىاألاعىاالؿوعيّاالٗهضام٘األاق٣اءاالٟلؿُيييّا

اتا)ٖبراالكّهيدةاومااسّيمتامداوالتاالىٓاا،اومٌٗاالٟهاثلاالٟلؿُييّيةااإلاواليةالب،اإلعهابااإلاو٢ضاؤصّا

ا٨ٖؿّيٍةاابلىاعّص اٍٞٗلايؿّمعاباللجاناالكٗنّية(ا
ُ
ااالىٓاا،اوهحجاًٖاطل٪االىاقُحنافياثدّضاا،اخيصااػصاصتاطغؤ 

ا
ُ
اٞلؿُييامكاع٦ة اؤهاقُحن افي ا٧اهد االتي ااإلآاهغات افي اّيحن

ً
انٛحر  ااولها

ً
امًاومدضوص  االٗضيض لد

ّ
اوجك٩ ،

ا اثيؿي٣ّية اتاالىاقُحنامج ا: االؿ-الحرمو٥امسّيممجمٖو ااوعّية،السوع  افي ة زاناالكيذاباؾماامسّيمومجمٖو

ـاالحرمو٥،اوفيازاعضاؾوعيةاؤّؾاامسّيمٞلؿُحن،اوثجّم٘اؤخغاعاامسّيم"خ٩ايةاال٨ىٗاويااإلاٛضوع"،اوثيؿي٣ّيةا

ااالٟلؿُيجيَّاا٘ اهاقُونافياٚؼ االحجّما ّؾؿدانٟدات 
ُ
االىهغ االسوع االؿوعية،اوؤ

 
ٖاىاقن٨ةاالحوانلاابٖلمّية

ات ااإلاجمٖو الهظ  اا، طحماعّي انٟدات  الها ُ٘ااؤيي٠ االُا  اٖملها اٖاى اؤزناعااٖلمي اؤلاااٚلظ ااثداص اقن٨ة مسل

ٍةاسّيماإلا اإلاجمٖو ا)اثداص االٟلؿُييّية ااإلاماات اٖاى اموّػٖة االهٟدات اؤلااوااات(،سّيمً ابحن اػاوطد اٖلمّيماؤزغى

ةاللكن٨ةايىًوااٞح اانٟدةابخهاثّياتام٘االسوع االؿوعّيةا)نٟدةاعثيؿامسلاقن٨ةاالحًامًاخهاجّيماوؤلاا

االؿوعّية،ابخهاثياتاالسوع االؿوعية، االؿالسوعا االسوع  اا(11)نٟدةااليوااالحالي(اوعية،انٟدةا"آيناص" ا٦ما.

ا ات  امجمٖو اؤلااْهغت اخ٣و١ امجا٫ افي االٟلؿُيييّاجٗمل االغابُة امج ا اٖٝغ اؤلاوؿانوؿان الخ٣و١ ؾوعيا،ا/ة

الخ٣و١اؤلاوؿان/ؾوعيا.اواإلاغنضاالٟلؿُيجيّا

                                                           

ا.اا11-67-2612تاريخالٟلؿُيييحنابد٤االىٓاااطغاثماخو٫ااؾوعياافيااإلادليةاالحيؿي٤الجانا(:ابيان12وري٣ةاع٢ما) (9)

اؤلازواناطماٖةناصع اًٖاا–االؿوعيةاألاعىاٖاىاالٟلؿُيييحناألاق٣اءام٘االٗهضاثوري٤...ااووٞاءابغا(:اصخيٟة34وري٣ةاع٢ما)ا (10)

ا.اا2613-63-16ابحاعيشااإلاؿلمحن

اا:الهٟداتاعوابِ (11)

  اwww.facebook.com/Solidarity.Network.For.Syrian.Revolutionا:االؿوعّيةاالسوع ام٘االحًامًاقن٨ةا-ا ا

ااااwww.facebook.com/Syrian.Revoultion.Statisticsا:االؿوعّيةاالسوع ابخهاثياتا-ا

اwww.facebook.com/Syrian.Revolution.iPadا:االؿوعّيةاالسوع اآيناصا-ا

اwww.facebook.com/AlywmAltalyا:االحاليااليواا-ا

اwww.facebook.com/yarmok.campا:االؿوعّيةاالسوع -الحرمو٥امسّيماثيؿي٣يةا-ا

اwww.facebook.com/pahr-sا:االغابُةاالٟلؿُيييةالخ٣و١اؤلاوؿان/ؾوعياا-ا

اwww.facebook.com/OPFHR ا:اؾوعيا/ؤلاوؿانالخ٣و١ااالٟلؿُيجيااإلاغنضا-ا

ااااwww.facebook.com/syriancampsا:االٟلؿُييّيةااتسّيماإلااؤزناعاقن٩اتااثداصا-ا
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4.  ُّ  ت مىكف الفطائل الفلعؿُي

ا
ُ
ام٘االسوع االؿوعيّااالٟلؿُيجّيمااالحًامًاالكٗبّيمااخالة

ّ
اؿٗداثضعيجيّاةااج

ً
االكهضاءااا  ؿهظااؾحمغاعاؾ٣ٍو

ا ك٩ٍلاالٟلؿُيييّا ااحن امخؿاعٍٕ ا خحجاطاتم اثهاٖض اولٟٗل اال٣م٘االكٗنيّاا، اقغاؾة ابلى
ً
ابياٞة اواهخكاعها، ة

اوالحضمحرما اجٗغّااوالحى٨يل األاخياءُاالظا الب اواإلاايد االساثغ  ا٢نلالٟلؿُيييّاااتسّيمالؿوعية امً ااة ألامًا٢ّوات

االٟلؿُيييّاامااؾاهمافياثهاٖضماوالجيل،اوعلّا فيااةحن،اموا٠٢ا ٌٗاالٟهاثلاالٟلؿُيييّا خح٣انافيانٟٝو

ا اىاعؤؾهاا،صمك٤  ااٖو
ُ
االٗاّما-ةالكٗنيّااالجب ة امةاؤخمضاطبريلةاال٣ياص  اواا،بٖؼ

ّ
اثني االتي

 
االىٓاااالؿوعّامااداعواية

اوبٖلمباخو٫ا"اإلااامغ اال٩وهيّا
ّ
انضعتاّٖضاخة"،اوؤةاوالٗهاباتااإلاؿل

 
ااثهغيداٍتاا 

ّ
اثا٦

 
او٢ٞو هاام٘االىٓاااضاٞح ا

ااالؿوعّاما ٌاب٣يّاايضَّ ا ٗضاٞع
ً
ة"افيايا"باللجاناالكٗنيّاّماالٟهاثل،ابخك٨يلامااُؾااةماهظ ا"اإلااامغ "،ااو٢امداالخ٣ا

ااث٩ّونامج ماا٥،اطؼءا٦نحرمواالحراامسّيمفيااةاوالؾّيمااتاالٟلؿُيييّاسّيماإلا ٍٝ اامًاؤعلاباالؿواب٤،اوطل٪اب ض ًٍ امٗل

ا
ُ
اهوااؾحٟؼاػاالجواعاالؿوعّاما،اوهوامااٞكلداٞيب،ابيىمااالضوعاالظااماعؾحباٖمليّاسّيماإلااهواخماية

ً
الساثغ،ااا

ااإلا اثوعيِ افي ااسّيمواإلاؿاهمة
ّ
ااإلاؿل االهغإ افي

ً
اهدوالخ٣ا ا ٗض اْهغ ا٢ض ا٧ان االظا اار ااؾحةم ااهضإل امً ؤقهغ

ا(12)ة خحجاطاتاالكٗنيّا ااا.او٢ضانضعتاثهغيدات 
 
اٟلؿُيييّاالياصاتالنٌٗاال٣امحٟغ٢ة

 
الجب ةااةا  اطماموا٠٢

ُ٘ا،االٗاّمةال٣ياص ا-ةالكٗنيّا لخغ٦ةاٞحذاطما٫ااةماًٖوااللجىةااإلاغ٦ؼيّاامج ااثهغيُذا،االٟغصا ااول٨ًاٚلظاٖلح ااالُا 

ا، اللىٓااٖىضمااؤٖلًامىظاالنضايةااهدياػ اازاعضاالؿغباالٟلؿُيجّيمااص االظاا٢ا٫اٞيبا"ؤخمضاطبريلاٚغّاا،مديؿً

االؿوعيّا اللمٗاعية االؿياعخّيما(13)."ةوثهضيب ااإلا٨حظ اًٖو امهىا اعلاح اوثهغيدات اا، لحدغيغااالكٗنّيةللجب ة

انغّاا،ٞلؿُحن اؤّناالظا ااح
 
االٗاّماالكٗنيّااالجب ة اال٣ياص  اػضَّاة اثداو٫ اسّيماإلااة اؤثوناالٟلؿُيييّااات افي السوع ااة

اثنجّاا،ةالؿوعيّا اٖاى االلطئحن امو٠ٍ٢اوبطناع االؿوعّامااٍضاماّيمااي اا،(14)للىٓاا املخٓةم اام٘ ااؤنَّ ااثهغيذ  ايإتم الم امهىا

ا
ّ
اوالظاااج ام٘امو٠٢اطب حب،

ً
االىٓاااوثجىّاميسجما اؿمابمدابا  اا،اهح٣اص اظم ما٧ّلم  هت ا٧اتاالتياخهلدافيااٚع

اسّيماإلا ااإلااّؾااٖاىانٗيضات. انضعتاا،ةالٟلؿُيييّااؿاتم ىوناعثًٖااثهغيدات  جياؾليماالٖؼ يـااإلاجلـاالَو

االٟلؿُيجيّا ا،
 

ااإلاو٠٢ ااشجظاٞح ا
ُ
االٗاّمااالظاااثسظثباال٣ياص 

ُ
االٗااّااة اللىٓاااالؿوعّامااوؤميج ا اطبريلاباالهدياػ

                                                           

ا (12) افي األاو٫ االخكغيعي االضوع ابمىاؾنة االؿوعا االكٗظ امجلـ اؤماا األاؾض ا كاع االغثيـ ازُاب اا3مً :ا2612خؼيغان/يوهيو

كلوااؤؾابي٘ازل٫اثىضل٘اؤناثو٢ٗوااالتياالكٗنيةاالسوع ابدالةبضؤواا..األاػمةاهظ افيابمغاخلابضؤوا..اولضي يةا ؿيُةاال٣ًية" اٞو

ا".اإلاؿلرابضؤواابالٗملاعمًاناومٗض..اعمًاناختعاٞح اا

ااا2612-64-61ااثاعيشا–اطبريلاألخمضاثهغيداتا كض ا  اطما(:اٞحذ16وري٣ةاع٢ما)ا (13)

اػضاثداو٫ااالٗامةاال٣ياص االكٗنيةااإلا٨حظاالؿياعخياللجب ةاالكٗنيةالحدغيغاٞلؿُحن:االجب ة(:اعلاحامهىااًٖوا17وري٣ةاع٢ما)ا (14)

اااا2612-67-23اثاعيشاا–االؿوعااللىٓااامايضامو٠٢ااثنجياٖاىااللطئحناوبطناعاالؿوعيةاالسوع اؤثوناافياالٟلؿُيييةااتسّيماإلا
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ا اة،االسوع االؿوعيّاايضَّ ااواٖحبراؤنَّ
 

ااهظاااإلاو٠٢
 

ااهوا"مسال٠
ّ
مةنٗهااللؿياؾةاالتياثخ

ّ
ةاالحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ

ا.(15)"ةةا ٗضااالحضزلا كاوِ ااالضازليّاثجا االضو٫االٗغليّا

االايغقالىٓاا،امًاا٧امٍلااثإثمغا ك٩ٍلااالتيفياصمك٤،اةاالٟهاثلاالٟلؿُيييّااباإلطما٫اب٣ياصوُعا
ً
بلىااىهؼيل

ا األاػمةم اامؿحوى ا هت ا٧اتم اثهاٖض م ااٚع االٟلؿُيييّاابد٤ّم اهظ  اوا٦حٟد اؾوعيا، افي ا ٌٗااالٟهاثُلاحن بةنضاع

ا ااصُاوثىّضاا،التيا٧اهداثضٖوابلىاالخياصا(16)والحهغيداتاالنياهاتم ٝم ةااتاالٟلؿُيييّاسّيماإلاافيا ٌٗاألاخياناباؾت ضا

اي٩ونا هت ا٥ُا ا٢ه٠االىٓااُااٖىضما اخهلاٖىضما امسلاما ،
ً
امىحه٠اامسّيماٞا٢ٗا افي الحرمو٥ابهواعيشااإلايٜ

بيىماا٧اهداولوامًا ٗيض.االلىٓاااالؿوعّاماا،اخيصالماثجغئاهظ االنياهاتاٖاىاؤلاقاع ما٧2012اهوناؤو٫/صيؿمبرا

ااالٟهاثُلا ابلىاالضٞإاٖىب،اوجكي٘اعوايحبالؤلخضاذ،ايكاع٥ا ًٗهاامٗبافياالحًيي٤اٖاىااالحا ٗةالضمك٤  جؿإع

اسّيماإلا اااتم
ً
اومسا٫ اوخهاعهااالخ٣ا اٖاىابٖاىاؾلو٦هااعص اا. االظاانضعابحاعيشاها ا15/08/2011ياناو٧الةاألاوهغوا

االلط٢ّيةالغملاامسّيمو٢ه٠ااواؾخى٨غتاٞيباا٢حداا ا ااعصَّااخيصا،ا(17)في
ُ

اثدال٠ الحا ٘اا،ٞهاثلاصمك٤اٖليب

ا.(18)لؤلوهغواابحهويظاثهغيدا  ماإلادحوىاالنيان،اومُالنٍةااوث٨ظيٍظاابهيانااؾخى٩اعٍااللىٓاا،

مةمًاطهةا٢ياصاتا
ّ
اةاوالؿلُةاالٟلؿُيييّاالحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ اةافياعااا ،ا٣ٞضاانضعتاثهغيدات 

اعؾميّا
 
مةاؤمحناؾّغمااياؾغاٖنضاعلبمًااة

ّ
الغملاٖاااامسّيم٢ه٠اوااا٢حداا ااجؿخى٨ُغاة،االحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ

اا،2011 ا٢ه٠
ً
اامسّيموالخ٣ا افي ااإلايٜ ابهواعيش امو٠٢(19)16/12/2012الحرمو٥ اول٨ً مةا،

ّ
الحدغيغاامىٓ

ااةالٟلؿُيييّا
ّ
،اوول

ً
اوناصما

ً
ااض ابالٗمواا٧اناهؼيل

ً
لوااؤناياؾوعيااالظيًاثإّمامًاالكٗوعاباليحمالضىاٞلؿُيىحّااخالة

ا مةاثماعؽ 
ّ
ىيّاالحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ اؤ٦بر اةاوالؿلُةاالَو

ً
افياخمايت ماوالضٞإاٖج م.ااةافياعااا اصوعا

ا اؤما
ُ
اٖمليّاا،خماؽاخغ٦ة ااوسخند االتي اثدال٠م امً

ً
االؿوعية،اا االسوع  ابضاية ام٘ اصمك٤ ا٢ضاٞهاثل اٞهي

اؤَل٣داّٖضا
 
ا٧انافيابضايةا خحجاطاتاالؿوعيّاوثهغيداٍتاابياهاٍتاا  ا،اؤولها

ّ
ضتاٞيباٖاىا"ث٣ضيغاالخغ٦ةاإلاااةاؤ٦

ا٢ّضا
ُ
االؿوعيّاامحباال٣ياص  تاوالخغيةاوالٗضالة".اهظااةاباإلنلخاالكٗنيّااةاللم٣اومة"،اوصٖدابلىا"اخترااااإلاُالظم

االنيانابدؿظاالخؿغيناتاالصخٟيّا اٍةاماّؾااالتيا٧اهدابداطٍةااالؿوعّااا٢ياص االىٓااواؾخياءااةاآهظا٥اؤراعاًٚظ 

ٗونااًامماوؾياعخيٍّاابٖلمّيٍاابلىاصٍٖما ة"ات ااخو٫ا"اإلااامغ االساعطيّامًاؤطلاثضٖيماهٓغيّاا،"اإلا٣اومةاقٗاعات"ايٞغ

                                                           

ىوناا(:اؾليم26وري٣ةاع٢ما)ا (15) جيااإلاجلـاعثيـاالٖؼ االٟلؿُيجياالَو :ٌ ثاعيشاا–الؿوعاااللىٓاااطبريلاؤخمضاطب ةاااهدياػاهٞغ

ا16-69-2612

اا2612-67-27افيااؾوعياافياالٟلؿُيييةاالٟهاثلاًٖاناصعاؾياعخيا(:ابيان18وري٣ةاع٢ما)ا (16)

ااا2611-68-15اثاعيشاباللط٢يةاالغملامسّيمااخو٫ا(اا وهغوا)االٟلؿُيييحنااللطئحناوجكٛيلاٚوذاو٧الةا(:اثهغيذ5وري٣ةاع٢ما)ا (17)

-15ا-ا اللط٢يةافياالٟلؿُيجياالغملاؤخضاذاا كإن"ااألاوهغوا"اثهغيداتاجؿخى٨غاؾوعياافياالٟلؿُيييةا(:االٟهاثل6وري٣ةاع٢ما)ا (18)

اا68-2611

ا(:اثهغيداتاياؾغاٖنضاعلباؤمحناؾغامىٓمةاالحدغيغاالٟلؿُييية.26(،ا)7الوراث٤اع٢ما) (19)
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ا اٞٗلو"اؾت ضاٝامدوعااإلا٣اومة" ابامسلما االنياناواؾخياءاالخ٩ومةاارغ اخؼبا اوػٖيمباخؿًاههغا . هظا

االؿوعيّا
ُ
،اولضؤتا هح٣اصاُتاخماؽابالسغوضامًاؾوعيااثضعيجيّااة،ابضؤتاخغ٦ة

ً
افيالخغ٦ةاخماؽاثٓهغاثضعيجيّااا

ً
ا

لااالؿوعّاما اا،الغؾمّيمااؤلٖا صاباؾت ضاٝا،اواإلاىّضاالخغ٦ةللسوع االؿوعيةامًا٢نلااضمااإلاايّافيااإلاو٠٢ااي٣ابلهااثهاٖض 

ااحنافياؾوعيا،ابلىاؤناؤننذ االٟلؿُيييّا
ُ

اوواضخاهظاااإلاو٠٢
ً
مائ اازالضامكٗلاوبنغيدا اٖاىالؿاناٖػ

ً
ؾماٖيلاا

اؤ٦ثرامًامىاؾنة افي ا(20)هىية ا. ًَّ لميّاابٖلااالىٓااامًاطهحباوانلاق وثهاٖضتاا،الخغ٦ةاةايضَّاخملثباؤلٖا

ابا  اااالخغ٦ةابحضعيظاٖىانغاخّضا ،اومكاع٦ةا ٌٗاٖىانغهاافياال٣حا٫االضاثغ،االخّغماامًاالجيلاالؿوعّاما  ا

اث٣غيغ ا اط٦غ  اما
ً
اؤيًا ااوهو اثايمؼ»لصخيٟة اطا اوؾاثُلاا،ةالبريُاهيّا« ابٖلميّااه٣لحب

 
األازناعاّٖضااة اطغيض  امج ا  

ا(21)لةامًاخؼبا اإلا٣غّا
ُ
لمّيمااخماؽافيابياٍناا،اوهوامااهٟحباخغ٦ة ا،ا٢الدانضعامًام٨حب ااؤلٖا الااالح٣غيغ ااٞيبا"بنَّ

هاام٘االكٗظاالؿوعّاما وثإييضهااإلاُالنباالٗاصلةاواإلاكغوٖة،االايٗجيااإلاكاع٦ةااؤؾاؽالبامًاالصخة،اوبناو٢ٞو

ا.(22)افياالهغإاالضاثغاهىا٥"

5.  ُّ  ظل ن في ى الشهذاء الفلعؿُي
ّ
ت، مدؿ ٍّ  اث هامت وئخطائُاثالشىسة العىس

االضاُا االؿوعّامااالٟلؿُيجي ااامتزض اابالضا
ُ

اؾ٣ٍو ابضؤ ا٣ٞض االؿوعّية، اللسوع  األاّو٫ األاؾنٕو الكهضاءاامىظ

ااالٟلؿُييّيحنا ك٩ٍلا ٍ٘
ّ
اامح٣ُ

 
اٖاىاق٩لا٢ٟؼاٍتاافياألاقهغاألاولىابلىاؤناؤزظ

ً
فيامُل٘اقهغاا٦نحر ٍاامىخًىاثهاٖضّيا

ا االٟلؿُيييّا2012ثّموػ/يوليو االكهضاء اٖضص ابلٜ االؿوعيّا. األاعاضخي ا٧امل افي اختّاحن اة اثاعيش /ؾهحمبراؤيلو٫اا14ع

،امج ماا1456هدواا2013
ً
اا1243قهيضا

ّ
امور

ً
اا213اوا٣حنا ك٩لا٧امل،قهيضا

ّ
ااٚحرامور

ً
٣حناألؾناباٖضيض اقهيضا

ااإلاىا٤َ،ا ا ٌٗ افي االحوري٤ اونٗولة اثوري٤، ابضون ا ٌٗاالكهضاء اوصًٞ االجسص، النٌٗ اال٩امل االخكو  مج ا

فيااالحرمو٥امسّيمحناؾ٣ِافياالٟلؿُيييّاامًارلصاالكهضاءؤ٦ثرااص .ألؾنابامحّٗضااوعٚنةاألاهلا ٗضااالحوري٤

ااصمك٤ االكهضاء اٖضص ابلٜ اا556اخيص ا اصٖع اوفي ،
ً
االخؿيييّاا107قهيضا اوفي اقهضاء، اا74ة ،

ً
ةاقهيضا اَٚو وفي

،اا60صمك٤ا
ً
،اوفياا57وفياصومااقهيضا

ً
،اوفياا55افياخلظالىحرباوخىضعاتاايمسّيمقهيضا

ً
الٗاثضيًاامسّيمقهيضا

اا52فياخموا
ً
،اا45زاناالكيذاامسّيموفيا،اقهيضا

ً
اا43وفياالدجغاألاؾوصاقهيضا

ً
ا25وفياالؿيض اػييظاا،قهيضا

،اوفيا
ً
،اا25ؾنيىةاامسّيمقهيضا

ً
،اوفياا18وفياالحًامًاقهيضا

ً
،اوفياا17الٗاثضيًافياخما اامسّيمقهيضا

ً
قهيضا

،اوفياا13ةااإلاًٗميّا
ً
وػاا11افيااللط٢ّيةالغملاامسّيمقهيضا ،اوفياَٖغ

ً
،اوفياا11قهيضا

ً
ا11طغماهااامسّيمقهيضا

ا اال٣ابون اوفي ،
ً
اصّماا7قهيضا اوفي اقهضاء، اا6غ اٖضعا اوفي ا٢ضؾيّاا5قهضاء، اوفي اقهضاء، اا5ا ابغػ  اوفي ا5قهضاء،

                                                           

اولياهاتاخغ٦ةاخماؽ.(:اثهغيداتا8وري٣ةااع٢ما)ا (20)

ا.2613ا/4/ا6االؿهدا1973اصخيٟةاألازناع،االٗضصا (21)

 .66/64/2613الجؼيغ اهدافيا-و٧االت،اثايمؼا (22)

ا
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اامسّيمقهضاء،اوفياا5ةاقهضاء،اوفياالظيابيّا
ّ
حر اقهيضان،اقهضاء،اوفياحّجاا3قهضاء،اوفياع٦ًاالضيًاا4ونازاناصه

.ا18هااوفياطمغايااقهيضان،اوفياب٣يةامىا٤َاصمك٤اوعيٟ
ً
اااقهيضا

ا

ا
ّ
اُاتاالنياهيّااإلاسُ

ّ
٣ةاجؿل حنابدؿظااإلاىا٤َ،اولدؿظاألاقهغ،اِاالًوءاٖاىاؤٖضاصاالكهضاءاالٟلؿُيييّاةااإلاٞغ

غوٝا ؾخكهاص. اوثٟهيلاالكهضاء،اْو

ا
ّ
احنابدؿظااإلاىا٤َ.راؤٖضاصاالكهضاءاالٟلؿُيييّايوّضا(ا1ع٢ما)اِاالنياوّيااإلاسُ

ا
ّ
احنابدؿظاألاقهغ.ؤٖضاصاالكهضاءاالٟلؿُيييّارايوّضا(ا2ع٢ما)اِاالنياوّيااإلاسُ

ا
ّ
احن.راثٟهيلاالكهضاءاالٟلؿُيييّايوّضا(ا3ع٢ما)اِاالنياوّيااإلاسُ

ا
ّ
اراْغوٝا ؾخكهاص.يوّضا(ا4ع٢ما)اِاالنياوّيااإلاسُ

ا
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 اإلا
ّ
ُّ (: 1سكم ) البُاوّي ـ خؿ  ين بدعب اإلاىاؾمأغذاد الشهذاء الفلعؿُي
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ّ
ُّ 2سكم ) ـ البُاوّي اإلاخؿ  *ين بدعب ألاشهش(: أغذاد الشهذاء الفلعؿُي

افيامؿحر اا26ايكملا2011ايوهيوقهضاءافيامؿحر االٗوص ابظ٦غىاالى٨نة،اوقهغاخؼيغان/ا4يكملاا2011قهغاؤياع/مايوا*
ً
قهيضا

 ٖاىاخضوصاالجوالناالؿوعاااإلادحل.اطىوصا خحل٫اؤلاؾغاثيايالٗوص ابظ٦غىاالى٨ؿة،ا٢ًواابغناما
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ّ
ُّ 3سكم ) ـ البُاوّي اإلاخؿ   ين(: جفطُل الشهذاء الفلعؿُي
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ّ
  ظشوف الاظدشهاد(: 4سكم ) ـ البُاوّي اإلاخؿ
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اث
ّ
 أهّم اإلادؿ

االؼمجي،ا اؾيا٢ها ازل٫ امً اؾوعيا افي االٟلؿُييّيحن اٖاى امّغت االتي االهاّمة
 

األاخضاذ اثور٤ االحالية اُت
ّ
اإلادُ

ا ِاالًوءاٖاىاؤبغػاخاالتم
ّ
ا ؾت ضاٝاوال٣حلاالجماعّياللٟلؿُييّيحن.وجؿل

 أوائل الشهذاء الفلعؿُيُين  5.1

امسّيمقهضاءاٞلؿُييّيحناؾ٣ُواافياا9ةامًاؤنلافياالسوع االؿوعيّااٞلؿُيجيٍّااقهيٍضااوؾاااؤمحناالٛو٫اؤّو٫ُا

اافيابضايةاالسوع ما ااصٖع فياّٞ٪االخهاعاومكاع٦ت ماا،بؾٗاٞهماللجغحىاالؿوعّيحناالؿوعّيةاٖاىايضا٢ّواتاألامًابرغ 

ااالنلضاٖبراه٣لااإلاواّصما ا٫اقهيٍضاؤوّا،اهوافياخموالٗاثضيًاامسّيمهظيغاحجحرامًااالٛظاثّيةاوألاصوية،اواًٖاصٖع

ااٞلؿُيجيّا االح٢ٗطخع ابغنامثدد ااؾخكهض االُٟوعا اوموعخع ااإلاواصا٢ىّااظيظ، ابى٣ل اي٣وا ا٧ان ابيىما ام

ااطحباالىاعيّاوألاصويةاٖاىاصعّااةاالٛظاثيّا
ّ
اؤرىاءااسّيماإلامًاااناةاللؿ٩ ا امًا٢نلا٢وّاابلىامضيىةاصٖع اتاألامًاخهاعها

 اوالجيل.ا

احنؤواثلاالكهضاءاالٟلؿُيييّا(:ا1طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

اامسّيم 2011-03-23 وؾاااؤمحناالٛو٫اا1  صٖع
بغنـــــاماألامـــــًا ٗـــــضاه٣لـــــباالرىـــــحنامـــــًاطغحـــــىا

  خحجاطاتاالؿوعيحنابلىااإلاكٟى

 ا2ا
 2011-04-15اهظيغاحجحر

الٗاثضيًافياامسّيم

 خمو

اؾخكـــــــهضاثدـــــــداالحٗـــــــظيظا ٗـــــــضااٖح٣الـــــــبافـــــــيا

 2011هيؿانا

اامسّيم 2011-04-25 زالضاٖايااإلادمض ا3ا  بغناماألامً صٖع

اامسّيم 2011-04-25 ٖنضااللُي٠االوقاحي ا4ا  بغناماألامًاوصًٞافياألاعصن صٖع

اامسّيم 2011-04-26 ياؾغاالخؿحن ا5ا ااالنلض صٖع  ؤرىاءامضاهمةاألامًالضٖع

اامسّيم 2011-04-28 ٖاياؾمحراألاخمض ا6ا  ؤرىاءامضاهمةاألامً صٖع

اامسّيم 2011-04-29 خمؼ االن٨غ ا7ا  بغناماألامًاوؤخغ٢داطسحب صٖع

 ا8ا

اامسّيم 2011-04-30 موعخعاالُٟوعا  صٖع

٧ــاناي٣ــواابى٣ــلااإلاــواصاالٛظاثيــةاوألاصويــةاٖاـــىا

بلــىامضيىــةااســّيمالىاعيــةاللؿــ٩انامــًااإلاصعاطحــبا

ــــــااؤرىــــــاءاخ ألامــــــًا٢ــــــّواتااهــــــاعهاامــــــًا٢نــــــلصٖع

 اؾخكهضابغناماال٣ىانةوالجيل.ا

اامسّيم 2011-05-06 مهُٟىاالندُيُي ا9ا  بغناماألامً صٖع

10 
َلظاؾليمانا

 قلخةاَلظ
اا 07-05-2011  ٖحمانا-صٖع

ؤمـــــااامجزلــــبافـــــيابلــــض اٖحمـــــانا٢ّىــــاماابغنــــام

ا  بال٣غبامًاصٖع
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مفي ، وأخذار الخالطت معيرة الػىدة غلى خذود الجىالن اإلادخّل  5.2 ُّ في رهشي الىىعت اليرمىن  مخ

خ   :06/06/2011بخاٍس

ا ااؤخضاألاخضاذم
ّ
االٟلؿُيجّيماالٟاع٢ةاالتياق٩ الضىاالكإع

ً
اا،اتسّيمفيااإلاالدانضمة

ُ
الٗوص اباثجا ااهوامؿحر 

ااالخضوصام٘االجوالناالؿوعّاما ،اوؤخضاذاالسالهةاالتيا2011خؼيغان/يوهيوا6ط٦غىاالى٨ؿةاتافياالتياطغاااإلادحّلم

االحٗنحراًٖااخماؽاالكناباالٟلؿُيجيّاااؾحٛل٫ُااخيصاثمَّااغتا ٗضاجكيي٘اقهضاءاهظ ااإلاؿحر ،ط وعٚنحبافي

اٞحمَّاخ٣ّما ىب، اَو ابلى االٗوص  افي ٍةااثىٓيُمااب امجمٖو اونو٫ االٟلؿُيجّيماا٦نحر ٍااوجؿهيل االكناب اخضوصاامً بلى

امّماوجصا،الجوالن اجيٗهماٖاىاٖنوعاالؿياضاالٟانل، اؤؾٟغاًٖاؾ٣ٍو اومئاتاالجغحىابغناماقهيضا26ا
ً
ا

ىانغاألامًاالؿوعيّاحن،اثدداهٓغاوؾم٘ا ٌٗاال٣ياصاتاالٟلؿُيييّاؾغاثيليّاالجىوصاؤلاا ٧وااحناالظيًالمايدغّاةاٖو

.اٖاصااإلاكاع٧ونافيااإلاؿحر 
ً
ااوزغطداخكوص اا،سّيمبالكهضاءابلىااإلااؾا٦ىا

 
٘االكهضاءاومٗٓمهمابدالةالخكييا٦نحر 

االٟلؿُيجيّااقضيض ٍااخى٤ٍا االضا او"ّٖغامي اصمك٤ اثدال٠ اٞهاثل اؾموهم،ٖاى ا٦ما اا" اخيص فيااخهلااخح٩ا٥ 

ا االكهضاء االؿياعخّيمام٣بر  ااإلا٨حظ اًٖو االُاهغ اماهغ االكٗنيّاام٘ اللجب ة
 

اهح٠ اؤن ا ٗض اٞلؿُحن، الحدغيغ اة

ااالُاهغ،اومٗضاهغوبااػاصافياخالةا خح٣اناوالًٛظ،افياالهواءامّمااىاع اٞإَل٤اخغؾباالا، اإلاحٓاهغونايّضا
ّ
جبااث

بضؤاا،٢هحر ٍاابمؿاٍٞةاؤنايهلو اا،او٢نل االٗاّمةال٣ياص ا-ةلىامجم٘االسالهةاالحا ٘اللجب ةاالكٗنيّااإلاحٓاهغوناب

اؤّجااخغُؽا اٖلح ماما ابةَل١االىاع اوخغ١امداعؾبالسالهة ابالدجاع  اوعميب اوصٞٗهمالخهاع  ا،جاًٚب ماؤ٦ثر

ااوخهاع اطبريل اؤخمض االجب ة يم ااؾحمغاعماا.صازلبٖػ االخّيماام٘ االغنام اابَل١ ااإلاحٓاهغيً ؤعمٗةااو٢حلٖاى

ابجغاخب(،اوطغحنا)ؤخضهمااؾخكهحٞلؿُيييّا
ً
امحإرغا

ً
،افيااإلا٣ّغماابةقٗا٫اخغي٤ٍااإلاحٓاهغوناا٢ااالٗكغات،ااضاالخ٣ا

ومًاألامًاالؿوعا،او٢امواابةزلءاؤخمضاطبريلاومًااسّيمةازاعضااإلامًاٖىانغاال٣ياص االٗاّماابلىاؤناطاءاالضُٖما

ا امٗب ااإلابلى اسّيمزاعض
ُ
االخاصرة اهظ  االٟلؿُيييّاا. الضى

ً
ا٦نحرا

ً
اؤرغا اثغ٦د االظيً االكٗنيّااؤّناااٖحبرواحن -ةالجب ة

االٗاّما اثحوّعاال٣ياص  الم االٟلؿُيجّيماة االضا ابعا٢ة اًٖ اإ
ّ
اثحٗل اال األطىضات

ً
ازضمة جّيماا٤ُاواؾحٛللب االَو ابالٗمل

االٟلؿُيجّيما
ّ
االجب ةاالكٗنيّاالظاايايّااثسضااالىٓاا اامكنوهٍةااُاٍتا،ابلالحىٟيظامسُ ةامًاال٣ياص االٗاّما-ةضوهب.

الدااإلاؿاوليّالها،اخّمااطاهب اافيابياٍنا
 
اونٟت اابـا"الٗميلةالل٨ياناالههيووّيااة

ً
"افياؾلُةاعااا ،ا٦مااط٦غتاؤَغاٞا

اٍتا اتاالتياالضولةاالؿوعيّاايونايضَّامًاالظيًايدغّااسّيممًاطواعااإلاافيابياِ ااًٖا"اهًمااامجمٖو ةابلىااإلاجمٖو

مةماعؾداؤٖما٫االحسغيظ".ا٢ياص ا
ّ
االحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ

 
ةاٖىانغاال٣ياص االٗاّمااةابضوعهااؤصاهدااؾت ضاٝ

ا"ؤلاطغامّيما ابالٗمل اخضذ اما اوونٟد االلمحٓاهغيً، ِم اؤ ؿ اًٖ ايسغض االظا ىيّااالجنان االَو ةاالح٣اليض

 .(23)صوناثميحز"اة،اويغقىابلىامؿحوىاطغيمةاال٣حلاالجماعيّاييّاالٟلؿُي

ا

                                                           

ا.66/66/2611ط٦غىاالى٨ؿةابحاعيشاا(اؤخضاذاالسالهةافي4وري٣ةاع٢ما)ا (23)
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ا2011خؼيغان/يوهيواا6بحاعيشاؤخضاذاالسالهةافياط٦غىاالى٨ؿةا(:اقهضاءا2طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ال٣ياص ا-الكٗنّيةبغناماالجب ةا الحرمو٥امسّيم 2011-06-06 زالضاعيان 1

ا ٗضااالٗاّمة االسالهة اؤخضاذ في

افيا االٗوص  امؿحر  اقهضاء جكيي٘

اط٦غىاالى٨ؿة

 الحرمو٥امسّيم 2011-06-06 نياااعامياؤخمضاؤبو 2

 الحرمو٥امسّيم 2011-06-06 هانغامناع٥ 3

 2012-10-28 وليضادمحماالبرباعا 4

الٗاثضيًاامسّيممًا

فياخما ،اؤنيظافيا

 الحرمو٥امسّيم

ابالكللا اوبنابحب ابجغاخب
ً
محإرغا

االجب ةا ابغنام ابنابحب  ٗض

ا-الكٗنّية فيااالٗاّمةال٣ياص 

اجكيي٘ا ا ٗض االسالهة ؤخضاذ

اط٦غىا افي االٗوص  امؿحر  قهضاء

االى٨ؿة

ا) اع٢م ا3طضو٫ االى٨ؿة اوط٦غى االى٨نة اط٦غى افي االٗوص  امؿحر  اقهضاء ا2011(: ا، ا خحل٫ابغنام طىوص

ا.ؤلاؾغاثياي

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

موت 1  الحرمو٥امسّيم 2011-05-15 ٖنيض ادمحماٖوىاٚػ

ا

ا

طىوصا خحل٫اغناماب

فيامؿحر االٗوص افيااؤلاؾغاثياي

-05-15ط٦غىاالى٨نةابحاعيشا

ا2011

 

 مسّيماالحرمو٥ 2011-05-15 ٢يـاؾليماناؤبواالهيجاء 2

 مسّيماالحرمو٥ 2011-05-15  كاعاٖاياالكهامي 3

نيل 4  مسّيمازاناالكيذ 2011-05-15 ؾامغازَغ

 الحرمو٥امسّيم 2011-06-05 مدموصادمحماالٗغطا 6

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 ؤيمًاؤخمضاخؿً 7

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 وؾيماؾليماصوا  8

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 ؤخمضاياؾغاعقضان 9

 الحرمو٥مسّيما 2011-06-05 ٖايادمحماٖكماواا 10

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 ٞايؼاؤخمضاٖناعخي 11

ا خحل٫اطىوصابغنام مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 وؾااازالضاؾٗضية 12

افياالٗوص امؿحر افيااؤلاؾغاثياي

-06-05ابحاعيشااالى٨ؿةاط٦غىا

اا2011

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 ؤخمضاؤؾٗضاالٍٟو 13

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 ػ٦غياايدحعاؤبواالخؿً 14

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 ؤخمضامدموصاؾٗيض 15

 مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 ماػناػهحرامذجوب 16
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا مسّيماالحرمو٥ 2011-06-05 قاصااؾليماناخؿحن 17

ا

ا

ا خحل٫اطىوصابغنام

افياالٗوص امؿحر افيااؤلاؾغاثياي

-06-05ابحاعيشااالى٨ؿةاط٦غىا

اا2011

 

 مسّيماالىحرب 2011-06-05 مجضاادمحماػيضانا 18

 مسّيماالىحرب 2011-06-05 دمحماٖيسخعاصيظا 19

 مسّيمازاناالكيذ 2011-06-05 طهاصاؤخمضاٖوى 20

 مسّيمازاناالكيذ 2011-06-05 دمحمامدموصاؾٗيض 21

 مسّيمازاناالكيذ 2011-06-05 ٖلءاخؿحناالوخل 22

 مسّيمازاناالكيذ 2011-06-05 ٞايؼاٖناؽ 23

 مسّيمازاناالكيذ 2011-06-05 مدموصاٖوىانوان 24

 مسّيمازاناالكيذ 2011-06-05 ؤخمضامدموصاؾٗيضاالدجة 25

 الخؿييّية 2011-06-05 عمؼاادمحماؾٗيضاالؿواإلاة 26

 مسّيماالواٞضيً 2011-06-05 ٖنضاالغخمًاخؿًاالجغيض  27

 اإلاليدةا 2011-06-05 ٖؼتاٖؼيؼامؿوص  28

 مسّيماالؿيض اػييظ 2011-06-05 ابغاهيماؤخمضاٖيسخع 29

 مسّيماؾنيىة 2011-06-05 راثغاخؿحناٖاص٫ 30
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خ مجضسة الػذوٍّ  5.4 خىن في خمظ بخاٍس  :11/03/2012ت وهشم الٍض

٣ل ا2012آطاع/ماعؽاا11فياخموابحاعيشاا(24)فيامجؼع االٗضويةاو٦غااالؼيحونا اضخيت اامااالاي  ا45ًٖاا،االتياعاح 

امضهيّا
ً
اا

ُ
ابالؿ٩ا٦حن،ااحلوا٢

ً
امج ااؤعمٗةاؤٞغاص،امًاآ٫االخؿًاوآ٫اػهغ .احانا٧لٌّاٞلؿُيىيّاااؾخكهضتاؤؾغثانطبدا

ا2012آطاع/ماعؽاا11ةاو٦غااالؼيحونافياخموابحاعيشا(:اقهضاءامجؼع االٗضويّا4طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الٗضويةا–خموا 2012-03-11 ٖنضالغػا١الُٟياالخؿً 1

ا)ؤؾغ ا٧املة( مجؼع االٗضوية
 الٗضويةا–خموا 2012-03-11 ٖايالُٟياالخؿً 2

 الٗضويةا–خموا 2012-03-11 لُٟياٖاياالخؿً 3

 الٗضويةا–خموا 2012-03-11 دمحمالُٟياالخؿً 4

 ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 عػ١ا اػهغ  5

ا٧املة(مجؼع ا٦غااالؼيحونا)ؤؾغ ا
 ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 لُٟياػهغ  6

 ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 دمحماػهغ  7

 ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 مغػو١اػهغ  8

خ  5.5  :28/06/2012مجضسة اللطف وؤلاغذام اإلاُذاوي في دوما بخاٍس

ا ابحاعيش اصوما امجؼع  اا28في ا2012خؼيغان/يوهيو ااؾخكهض اا12،
ً
ااٞلؿُيييا

 
اؤؾغ  اؤٖضموااامج م اوابج ما اوؤا ؤب

.ااميضاهيّا
ً
اا

ا2012خؼيغان/يوهيواا28مجؼع اصوماابحاعيشا(:اقهضاءا5طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 صوما 2012-06-28 ؤخمضاؤيمًاعؾحم 1

اؤؾغ ا٧املةا-بٖضااابغناماألامًا  صوما 2012-06-28 ؤيمًاعؾحم 2

 صوما 2012-06-28   اوياؾامياؤبواالُغب 3

 بغناماألامً صوما 2012-06-28 ؾامياؤبواالُغب 4

  صوما 2012-06-28 دمحماخماص اثيم 5

 ٢ه٠االجيلاٖاىاصوما
 صوما 2012-06-28 ؾىة(ا77دمحماٖنضا ا٧املا) 6

                                                           

ا.(ااخهاثيةااإلاجاػعاالتيااعث٨ب ااالىٓاااالؿوعا8مغط٘اع٢ما)ا (24)
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

  صوما 2012-06-28 ؤخمضاٞياىاالسًغاء 7

 

 صومااٖاىاالجيلا٢ه٠
 صوما 2012-06-28 ؾىة(ا65الوهابا)اؾميذاٖنض 8

 صوما 2012-06-28 ٞايؼ ا)ٖنضاالوهاب( 9

 صوما 2012-06-28 هكاااواثلازليٟة 10

 صوما 2012-06-28 واثلانلحازليٟة 11

 صوما 2012-06-30 ٖنضا االؿٗضا 12
اميؤ اضٖضا

ً
ةاااهيا امغلَو االجسة ووطضت

 ال٨لبامًاومج وقةومكوهةا

  14اظدشهاد  5.6
ّ
ش الفلعؿُنّي مً مجى  مً حِش الخدٍش

 
مذا ُّ ٍخ بخاس  في خلبوخىذساث  الىيرب مخ

11/07/2012: 

امًاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّيامًاا14اؾخكهضاا2012ثّموػ/يوليواا11فيا
ً
فياخلظااوخىضعاتاالىحربامسّيممجّىضا

افيابصلظ،او٢ضاثناص٫ا٧لٌّا جّي حن،اخيصاوطضتاطسث مافيااإلاكٟىاالَو مًاالىٓاااا ٗضازُٟهماأل٦ثرامًاؤؾنٖو

الجاُنااالؿوعّاما ا٧اهد اوبن ااؾت ضاٞهم، اخو٫ ا   امات اؤّنااواإلاٗاعية ضت
ّ
اؤ٦ ا٢ض اؾوعيا افي ااإلادلّية الحيؿي٤

اوهو(25)اؾت ضاٞهما٢ضاخهلالئلي٣إابحناالٟلؿُييّيحناوالسّواعاالؿوعّيحن ااهٟؿباالغؤُااا، افي امسّيمالظااؾاص

ُٖا اّبماالحرمو٥،او ماٍةاقنابيّاابحٓاهغ ٍااٖىبار  ا.الكّهيدةةاواهخكاعاالٓغوٝاألامىيّااٚع

ثّموػ/يوليواا11فياافياخلظالىحرباامسّيمضااطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّيامًامجىّامًاكهضاءاال(:ا6طضو٫اع٢ما)

ااا2012

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

  طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 ؤخمضاطمامؿة 1

ارما االنام از٠ُ ثم

ا٢نلا امً االٗؿا٦غ ٢حل

امجهولة وطضتاا-طهة

ابيل/ا ا٢غب الجسص

 بصلظ

 

 

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 ؤخمضاعقيضا٢كُب 2

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 ؤوـا٦غيم 3

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 قغي٠اٖاياالناف 4

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 ٖماصامىإ 5

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 ٞغاؽاؤبواالخؿً 6

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 ٞغيضادمحما٢اؾم 7

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 دمحماؤبواالليل 8

                                                           

امًاطيلاالحدغيغاا14مجؼع االتريمؿة،اواؾخكهاصابرغاا2612-67-13ابحاعيشاالحرمو٥امسّيما(امٓاهغ 13وري٣ةاع٢ما)ا (25)
ً
مجىضا

حن. االٟلؿُيجيا ٗضازُٟهماألؾنٖو
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

از٠ُ طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 دمحماؤخمضاالجضٕ 9 ارمااثم النام

ا٢نلا امً االٗؿا٦غ ٢حل

امجهولة وطضتاا-طهة

ابيل/ا ا٢غب الجسص

 بصلظ

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 دمحماؤخمضاؤيوب 10

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 دمحمانالراصيظ 11

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 مدموصاؾاٖض 12

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا-الىحربامسّيم 2012-07-11 مهُٟىاؤخمضاهل٫ 13

 الحدغيغاالٟلؿُيجياطيلاا-الىحربامسّيم ا2012-07-11ا ؤخمضاٖؼ ا14ا

ؾاث٤امنيداالنام،ا

طسحبا ٗضااوطضتا

يومحنافياثٟجحراعي٩اعصاا

 فياخلظ
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ماظتهذاف اإلاظاهشة التي خشحذ في  5.8 ُّ خ  في دمشماليرمىن  مخ  بمجضسة  13/07/2012بخاٍس
 
جىذًذا

معت    التًر
ّ
ش الفلعؿُنيّ  ذًً مًواخخؿاف وكخل مجى  :حِش الخدٍش

ااالحرمو٥االظاايًم اامسّيمقهضا َوا٫ااومدضوص ٍاا٢هحر ٍااَّياع ٍاامٓاهغاٍتااالٗضصاألا٦برامًااللطئحن،ازغوض 

اا،ؤخضاذاالسوع االؿوعّية
ُ
ا،اوالتيا٢طخعاٞح ااؤ٦ثُرا(26)2012ثّموػ/يوليواا13يمؿةابحاعيشاالتراابلىاؤناو٢ٗدامجؼع 

امًاالؿوعّيحنابيج ماوؿاء احئححناوزمؿمًام
ً
ابحاعيشااناقهيضا او٧انا٢ضاؾن٣ها ا2012ثّموػ/يوليواا11وؤَٟا٫،

ا اطسص امًا14ا٦خكاٝ االٟلؿُيجّي االحدغيغ اطيل امً
ً
اامسّيمامجّىضا اخلظالىحرب اؤبىاءُا(27)في اٞسغض امسّيما،

اا٦نحر ٍااالحرمو٥افيامٓاهغ ٍا ًُ ااثىّضصاباإلاجؼعثحن،اوماالنصاألام الظااؤؾٟغاًٖااؤناواطههاابالغناماالخّيمااالؿوعا 

ا اا5و٢ٕو
 
اوفيااليوااالحاليازغطدامٓاهغ  كغاتاالجغحى. ااقهضاءاٖو

 
باآلالٝالخكيي٘االكهضاءاوالحىضيضااخاقض 

اٞح اهح٠ ابالىٓاا، االضام اووخض  اللكهيض ااإلاحٓاهغون االؿوعّااا ا ابهوٍتاا،الٟلؿُيجّي ّىوا اٚو ابالىٓاا اوهّضصوا

ااواخٍضااملخميٍّا
 
ا"طّىة"االتياباثداؤاؤٚىية

ً
اممّحز 

ً
ااي٣وهة

ُ
االلسوع االؿوعّية.او٧اهداهظ ااإلآاهغ 

ً
مًاخيصاالٗضصااالٞحة

                                                           

اوؾاثلااا (26) او٧اٞة اال٨هغلاء او٢ُ٘ اال٣غية اُمدانغ  ا"ثم اخما : اعي٠ افي االتريمؿة اإلاجؼع 
ً
اثونيٟا االؿوعّا لمّي اؤلٖا ااإلاغ٦ؼ ؤوعص

نلاالجيلاالىٓامياالؿوعاااؾحسضااٞيبااإلاغوخياتاو٢اااب٣ه٠اال٣غيةا ك٩لا ثهاالتاٖج ا،اوجٗغيداال٣غيةاله جواامًا٢م

اٖاىاألا٢لامًابيج ماؤَٟا٫اووؿاء".ا256ٖىي٠اومحوانلاعاحاضخيحبا
ً
اشسها

اا:اؾوعياافياالٟلؿُييّيةاالحدغيغامىٓمةالٟهاثلاالغؾميّااالنيانافياوعصاالٟلؿُيجي،االحدغيغاطيلاقهضاءابسهوم (27)

ااعث٨نداالتياالهكٗةاالجغيمةاالٗناعاتابإقضاوثضيًاخلظامسّيماتاقهضاءاؾوعياافياالٟلؿُيييةاالحدغيغامىٓمةاٞهاثلاثىعي"

اوهماازحُاٞهما ٗضاخلظامسّيماتاؤبىاءامًاالٟلؿُيجياالحدغيغاطيلامجىضاامًاالٟلؿُيييحناالكنابامًاٖضصااب٣حلا

اخلظافياا  مامسّيمابلىاللحضعيظامهياٝامٗؿ٨غاامًاامحوطهونا ايؿت ضٝابهمااللٟلؿُيييحنااؾت ضاٝاؤا"اؤناالنياناواٖحبر".

اا".صياعهمابلىاالٗوص اؤطلامًااإلاحوانلاهًالهماوبيٗاٝاللخحل٫اام٣اومت ماابيٗاٝ

ا- ااٖكغاؾحةااليواااؾخكهض" ا:12/67/2612ابحاعيش:اؾوعياافيااإلادلّيةاالحيؿي٤الجانابيانافياوعصا٦ماا
ً
اطيلامجىضاامًاقابا

حناهدوامىظاللس٠ُاجٗغيواا٢ضا٧اهوااؾوعيا،افياالٟلؿُيجياالحدغيغ الحمًيةاللحضعيظامهياٝامٗؿ٨غامًاا٢ضومهماالضىااؤؾنٖو

اخلظامضيىةافياللطئحناوخىضعاتاالىحربامسّيميافيابطاػا  م ابحناالٟحىةاإلقٗا٫اامداوالثباًٖايحو٠٢االماالظاااالىٓااابن.

اثإليب مامداولةاوبهمااوالسواع،ااالسوع ااًٖاؾوعيااٞلؿُيىحيالحدييضا٣ِٞاليـابالٗملاي٨ح٠اولماوالٟلؿُيييحن،االؿوعيحن

االهكٗةااالجغيمةاهظ ااًٖاألاو٫اااإلاكخنباهواألاؾضااالٟحىةاهٓاااوٗحبراٞةهىااولظل٪.اومأال  ااالسوع امًاوثسويٟهما الجانافيابهىا.

ايمًامًاالى٨غاءااالجغيمةاهظ ااهضيًاؾوعيا،افياالٟلؿُيييةاوللمسّيماتاالكهضاءالٗاثلتابالٗؼاءاهحوطبابطااإلادلية،ااالحيؿي٤

االؿوعيااألاعىاٖاىاؤخضااجؿخسجياالاالتياااليوميةاالىٓاااطغاثم لؿُحن،ااؾوعيااقهضاءااهماالكهضاءاهاالءاؤناوها٦ض. اقهضاءاٞو

ا".الكٗنحنابحنااالٟتنالؼعٕاالياجؿةاالىٓااامداوالتامًاؤياابالخغيةاالخلمااوخض امًايىا٫اولًاوال٨غامة،االخغية

ا

 

ا
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اوالهحاٞاتا
ً
لداٖلمة

ّ
اوق٩ ااواإلاكاع٦ةاألاهلّية،

ً
ااٞاع٢ة امو٠٢اؤهالي االحرمو٥االضاٖماللكٗظاالؿوعّاماامسّيمفي

ة. اوصماثباالىاٞػ

ا اقهضها االتي االخاقض  ااإلآاهغ  اهظ  االىا٤َُاامسّيمبرغ ا٦حظ ا، اطهاصااالحرمو٥ االؿوعّية االساعطّية باؾم

ا"ؤنٗظ :)
ً
ا)وخظٞباالخ٣ا اثويتر اٖاى االصسهّية اٖاىانٟدحب ااشخيٍءاام٣ضعخي

ااؤناي٩ون 
 
مّٗؼػوناابنلض٥اييٝو

ر..اؤمغاانٌٗامج ماالايدترموناؤنو٫ اال..اوثغىام٨ّغموناأل ٗضاخّضٍا
ّ
الًياٞة..ايٗجياؾوعّاامٗاعىاؤواثاثباؤوامؿل

ا) ًٗهم(ايجظاؤنايلتزموااؤنو٫االًياٞة،اوبطااعجؼوااًٖاطل٪اٞلحرخلواالواخاتا االًيٝو ًّ  اوخ٨م..ال٨

الٗغلّية".الضيم٣غاَّيةابالنلصاا

ابمجؼع ا13/07/2012بحاعيشاافياصمك٤الحرمو٥اامسّيممٓاهغ اقهضاءا(:ا7طضو٫اع٢ما)
ً
،االتيازغطداثىضيضا

االتريمؿةاواؾت ضاٝامجىضااطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيافياخلظ.

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 بياؽاٞغخات 1

ااإلآاهغ بغناماألامًاٖاىا

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ٖٟي٠امهُٟى 2

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ؤوـابغعي 3

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ٖامغاالدجة 4

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ؾىة(ا15يؼناهانغاالسًغاا) 5

 بغناماألامًمجزلباافيبٖضاااميضاويا الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 (عامؼاؤبو)ؤخمضاالؿهايا 6

مكطف  5.9 ُّ خ  مخ  18/07/2012اليرمىن والحجش ألاظىد بلزائف الهاون بخاٍس

ا اا18في اا2012ثّموػ/يوليو
ُ

ااؾت ضاٝ اامسّيماثّم اوؾ٣ِ االهاون، اب٣ظاث٠ األاؾوص اوالدجغ قهضاءاا9الحرمو٥

كغاتاالجغحى.ا اٞلؿُييّيحناٖو

اا2012ثّموػ/يوليواا18الحرمو٥اوالدجغاألاؾوصاب٣ظاث٠االهاونافياامسّيمقهضاءااؾت ضاٝا(:ا8طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 ؤؾامةا٦ىٗان 1

ا

االحرمو٥امسّيم٢ه٠االجيلاٖاىا

ا

ا

ا

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 عؤٞدابغهاواا 2

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 الىوانغ ٖلءا 3

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 ٖماصامدموصاالىمغاواا 4

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 دمحماق٨غاادمحم 5

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 دمحماٖنضاالىانغ 6
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 دمحماٚىيم 7

االحرمو٥امسّيماٖاىاالجيلا٢ه٠  الدجغاألاؾوص 2012-07-18 زالضاالٗنويجي 8

 الدجغاألاؾوص 2012-07-18 موعخعاالٗنويجي 9

ممجضسة شاسع الجاغىهت في  5.10 ُّ  كبُل ئفؿاس سمػان 02/08/2012في  في دمشماليرمىن  مخ

اا2012آب/ؤٚؿُـاا2فيا
ُ

االجاٖوهةافياازل٫اقهغاعمًانااإلاناع٥،اثّما٢ه٠ الحرمو٥ا٢نيلاامسّيمقإع

كغاتاالجغحى.اا18مغوٖةاؾ٣ِاٞح اااؤلاُٞاعاب٣ليلابمجؼع ٍا اٖو
ً
اقهيضا

االجاٖوهةافياقهضاءا(:ا9طضو٫اع٢ما) ا2012آب/ؤٚؿُـاا2فياافياصمك٤الحرمو٥اامسّيممجؼع اقإع

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 الُٟلاببغاهيماٖاياالُلوػا 1

االجاٖوهة ا٢ه٠االجيلاٖاىاقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 الُٟلاؤوـاؤخمضاالُلوػا 2

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ؤخمضادمحماٖغيكة 3

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ؤؾامةاؤ٦غااٖغيكة 4

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ب اءاؤيوب 5

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 خؿاااؾلمة 6

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 زحرواؤخمضاخميض  7

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 الهالرٖنضا ا 8

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ٖلءادمحماٚىيم 9

االجاٖوهة  ٢ه٠االجيلاٖاىاقإع

 

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ٖـمغاصبـوعا 10

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ٞحخياخؿً 11

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 مدؿًاوليضامكييل 12

اعي 13  الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 دمحماعاٞ٘االٞغ

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 دمحماٖنضال٨غيماببغاهيم 14

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 دمحماٖىهحاواا 15

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 هًا٫االغيان 16

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 واثلاٖضهاناألاخمض 17

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-02ايدحعابؾماٖيلاٖليان 18
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/ظبخمبر شهش أًلٌى "الذامي" غلى فلعؿُىيّ  5.11  (2012ي ظىسٍا )أًلٌى

ا اؤيلو٫/ؾهحمبر اقهغ اا2012في
ُ
اخّض  ااثهاٖضت اٖاى األاؾوصامسّيمال٣ه٠ اوالدجغ اٖىباا،الحرمو٥ وهجم

ا
ُ

ازمؿٍةااؾ٣ٍو امً ااؤ٦ثر
ُ
اؤعمٗة اؾ٣ِ ا٦ما ،

ً
اقهيضا ااورلرحن ا٢ه٠ افي اخلظامسّيمقهضاء افي وؾ٣ِاا،الىحرب

ا
 
اػييظاوحّجحاٖكغ اازمؿة االؿّيض  افي

ً
اقهيضا

ً
االتياقهضتامجؼع  اوالخؿييّيةاوالظيابّية اؤٞغاص اار  اٞح ا مًاا٢طخع

امًاالٟلؿُييّيحن،اؤ٦ثرامًازمؿٍةااٖاثلةاؤبواعاؽاالٟلؿُييّية.ا٦مااؾ٣ِافياالدجغاألاؾوصاالظااي٣ُىباطؼء ا

اطّغاءاال٣ه٠
ً
اا،ورلرحناقهيضا

 
ضاماتااإلايضاهّيةاالتياثلداصومًار ُٕاّماؤلٖا ٖضصاازو٫االجيلاالؿوعّا.اوللٜامجمو

االٟلؿُيييّا االكهغامالكهضاء احنافياهظا
ً
اائة

ً
كغياورماهية اٖو ،اوهواالكهغاألٖا

ً
اًاقهيضا

ً
ىامًابحناالسلرحناقهغا

ا.(28)اإلاايية

5.12  ُّ خ كطف الحعُي  14/10/2012ت بخاٍس

مًااؤٞغاص4ااؾخكهاص،اهجماٖىبا٫2012/ؤ٦حولغاجكغيًاؤوّاا14ةالل٣ه٠االٗىي٠ابحاعيشايداالخؿيييّاجٗغّا

امًاآ٫اؾواإلاة.ااؤؾغ اواخض ا

ا2012جكغيًاؤو٫/ؤ٦حولغاا14فيااةابالهواعيشا٢ه٠االخؿيييّامًاؤؾغ اواخض اطغاءاقهضاءا(:ا10طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الخؿييّية 14/10/2012 (ألاا)اعصيجيامغيم 1

امًاؤؾغ ا-الجيلا٢ه٠طغاءا

اواخض 

 الخؿييّية 14/10/2012 اؾواإلاةاطما٫اخىان 2

 الخؿييّية 14/10/2012 اؾواإلاةاطما٫اٞضاء 3

 الخؿييّية 14/10/2012 اؾواإلاةاطما٫اخماؽ 4

خ  ئغذام مُذاوّي  5.13  25/10/2012ألظشة واملت في دوما بخاٍس

ابحاعيشا٢ّواتاازل٫امضاهمة مًاخاالتا،اخهلداال٨سحرا2012جكغيًاؤو٫/ؤ٦حولغاا25الجيلاإلاضيىةاصوما

ضااااإلايضاوي ا.اامًاآ٫االهٟضاٞغاصامًاؤؾغ اواخض اؤا6،امج ااؤلٖا

ابٖضامهماميضاهيّاامًاؤؾغ اواخض اثّماقهضاءا(:ا11طضو٫اع٢ما)
ً
ا٫2012/ؤ٦حولغاجكغيًاؤوّاا25فيااا

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا صوما 25/10/2012 الهٟضااصياب 1

ا٧املةاؤؾغ ا-اميضاويابٖضاا

ا

 صوما 25/10/2012 الهٟضااصيابامهىض 2

 صوما 25/10/2012 الهٟضاابحو٫ا 3

                                                           

٣ة.بخهاثياتاالكهاا (28) اضاءاالٟلؿُيييحنااإلاٞغ
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا صوما 25/10/2012 الهٟضاامغو  4

ا٧املةاؤؾغ ا-اميضاويابٖضاا  صوما 25/10/2012 الهٟضاامغااا5

٤ا6  صوما 25/10/2012 الهٟضاامٞو

مكطف  5.14 ُّ  16/12/2012اليرمىن بؿيران اإلاُغ في  مخ

ام٘ااؾحمغاعاجٗغّا ااإلاؼيضامًاالكهضاء،ا٧انايواااالحرمو٥الل٣ه٠االٗكواجّيماامسّيماىم ا16وال٣ىواوؾ٣ٍو

ا اؤو٫/صيؿمبر ااإلاا٧2012اهون افي
ً
انل اٞو

ً
اصاميا

ً
اال٣اصعاا،سّيميوما اٖنض اطام٘ اب٣ه٠ ااإلايٜ اَحران ا٢اا خيص

اال٣ه٠اًٖ،اهجماحنامًاالدجغاألاؾوصاوالحًامًالٟالوطةاالتيا٧اهداثإوااهاػخحناؾوعيّاالخؿيجياومضعؾةا

اؤلواابلىا،امٗٓمهماثدوّاالىاػخحنحنامًاحناوالؿوعيّاالكهضاءاالٟلؿُيييّااٖكغاُتا
ُ
اٗغ اقلءاولماج

ْ
هويت م،اوخهلااٝ

االخّغما االجيل اصزو٫ ايوا افي ااإلااطل٪ ااسّيمبلى ا وك٣ا٢اتم ا ٌٗ االكٗنيّاا٣ٖظ االلجان اٖىانغ اوالجب ةافي ة

االٗاّما-ةالكٗنيّا اال٣ياص  التروَّ ااض اة، امؿاءاقاجٗات  ااهٟؿبايواالافي ٌُ ا ٗ اتااإلاايّااوكغ  ا اللىٓاااًٖااإلاجمٖو ض 

اابُٖاءما امهلة ااإلاا24الىٓاا األهالي ااسّيمؾاٖة
 
اخالة اؾهظ امما امًااطماعيٍّااوهؼوٍحاا٦نحر ٍااطٖغٍااإلزلثب، لؤلهالي

اوالؿوعيّاالٟلؿُيييّا احن ااإلااوالىاػخحنحنااإلا٣يمحن افي اول٣ي االحالي، االيوا انناح ااسّيمفي او٢ت ا امًا20ؤ٢لامً %

ا٢اااالىٓااُا االحاعيش، اومىظاهظا ااإلااالؿوعا ااؾ٩اهب. اٖاى ام٘ااسّيمبةخ٩اااالخهاع امضازلب، االخواطؼاٖاى ٖبر

.اهظاا٢ليلٍةاااٍتامى٘ابصزا٫االسبزاواإلاواصاالٛظاثيةابالاب٨ميّاٖاىاخغ٦ةاصزو٫اوزغوضاألاهالي،اواايض ٍاقضاٞغىا٢يوٍصا

الايؼا٫اواومى٘اصزو٫اوزغوضاألاهالي،اامد٨ٍماااعٍاخهابلىا٫ اليحدوّامىظاعمًانااإلااضخيااثهاٖضاالكاثًالخهاعا

ااإلاحن٣وا ااإلاألاهالي افي اوالخهاعٖغااسّيمن اوال٣ىو اال٣ه٠ الىحران
ً
اجٗغّاية ام٘ الىحرانا، األاخيان ا ٌٗ افي يهم

ا٢ّواتاا قخنا٧اتابحن اواالىٓاا اصازلااإلااالجيلاالخّغماا٦حاثظم او٢ضانضعتاالٗضيُضاسّيماإلاغابُة مًاؤلاصاهاتاا.

اجٗغّا االظا الل٣ه٠ الب اامسّيمى األامحناالٗاّام الؿان اٖاى ااالحرمو٥ افي او٢ياصات مةلؤلممااإلاحدض 
ّ
الحدغيغاامىٓ

امًاالكهضاءاالٟلؿُيييّا.اةاوخغ٦ةاخماؽالٟلؿُيييّا ٝغ :امٗمغاهانغاالظيًا٢ًوااب٣ه٠اَحرانااإلايٜاحنٖو

ا
ّ
االنافاوعاثظاالىمغ.بغاهيما ؿااابٖنضاالغخمًاوب٦غاااؤبواؾمغ اوؤخمضااومياص ا،نافياالجام٘)ؤبوامايض(اماط

  



دىة طئحناالٟهلاالساوي:امم
ّ

اتا-اؾوعياافياالٟلؿُييّيحناالل
ّ
 وبخهاثّياتامدُ

59 

مكطف شاسع اإلاذاسط في  5.16 ُّ  27/12/2012في الهاون اليرمىن بلزائف  مخ

ا اا27في اؤو٫/صيؿمبر اّٖضاا٧2012اهون اؾ٣ُد
ُ
اا  افي ااإلاضاعؽ اقإع اٖاى اٖج ااامسّيم٢ظاث٠ اهجم الحرمو٥

 مًاآ٫اؾلمة.اواخض ٍااشساٍمامًاؤؾغ ٍاؤا5ااؾخكهاصُا

ا٧2012اهوناؤو٫/صيؿمبراا27الحرمو٥ابحاعيشاامسّيمؾلمةافياا(:اقهضاءاٖاثلة12طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-27االخاضادمحماٖوىاؾلمةا 1

ااإلاضاعؽاطغاء ا٢ه٠اقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 موعخعاٖوىاؾلمةا 2

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 ػهحراؾلمةا 3

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 ؾلمةلاااؤخمضا 4

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 الُٟلاٖوىاؾلمة 5

مكطف  5.17 ُّ ُّ  مخ  واخذة   شهذاء مً غائلت   7وظلىؽ  17/01/2013ت بؿيران اإلاُغ في الحعُي

اؤ٦ثرامًااةالل٣ه٠ابُحرانااإلايٜ،اهجمالخؿيييّاامسّيمىاجٗغّاا٧2013اهوناراوي/يىايغاا17فيا ا11ٖىباؾ٣ٍو

ابيج ما
ً
اٝاٖلح م.الحٗغّااواخض ،ام٘اوطوصاؤقلءاٖضيض الكهضاءالمايحمَّاامًاٖاثلٍةااؤٞغاصا7قهيضا

ا٧2013اهوناراوي/يىايغاا17بُحرانااإلايٜافيااالخؿييّيةامسّيم(:اقهضاءا٢ه٠ا13طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةامىاعامهُٟى 1

طغاءاال٣ه٠ااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

ابُحرانااإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهيحن

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاقيماءاعاثض 2

 الخؿييّية 2013-01-17 الكهيض امىا٫ 3

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاهوعاالكوعى 4

 الخؿييّية 2013-01-17 مجعاٖنض  5

 الخؿييّية 2013-01-17 الخاطةاطميلة 6

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاعيماٖنض  7

 الخؿييّية 2013-01-17 دمحماٖاص٫اٖنض  8

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاخىحناٖنض  9

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاؾمغاٖنض  10

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاخلاٖنض  11
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مكطف  5.19 ُّ   17/03/2013ظبِىت باللزائف في  مخ

اؾنيىةاهخيجةاال٣ظاث٠.امسّيمفيااواخض ٍااؤشسامابيج ماؤٞغاصاؤؾغ ٍاا5اؾخكهضاا2013آطاع/ماعؽاا17فيا

ا2013آطاع/ماعؽاا17ؾنيىةافياامسّيم(:اقهضاءا٢ه٠ا14طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 ؤي مامعجل 1

اٖض ا٢ظاث٠اٖاىا طغاءاؾ٣ٍو

اؾنيىةامسّيم

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 مغيمامعجل 2

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 ٖاياياؾغامعجل 3

ل 4  ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 زًغ االٖؼ

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 مدموصاموعخعاالهالر 5

خ  5.20  27/03/2013خمعت شهذاء جدذ الخػزًب مً غائلت واخذة في غشؾىص بخاٍس

وػاثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا.اواخض ٍاامًاٖاثلٍةااؤشساٍماا5اؾخكهضاا2013آطاع/ماعؽاا27فيا افياَٖغ

وػابحاعيشاا15طضو٫اع٢ما) ا2013آطاع/ماعؽاا27(:اقهضاءاثدداالحٗظيظامًاٖاثلةاواخض افياَٖغ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

وػا 2013-03-27 زالضاالٓاهغ 1  َٖغ

ااإلاى٣ُة اثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 2013-03-27 باؾماالٓاهغ 2  َٖغ

وػا 2013-03-27 باؾلاالٓاهغ 3  َٖغ

وػا 2013-03-27 هؼيباالٓاهغ 4  َٖغ

وػا 2013-03-27 لاااالٓاهغ 5  َٖغ

مواخذة في  لخمعت شهذاء مً أظشة   غذام مُذاوّي ئ 5.21 ُّ خ  مخ  29/03/2013دسغا  بخاٍس

اا ٗضاؤنا٢امدامسّيمفيامًاآ٫االىابلسخياواخض ااؤؾغ ٍاؤشسامامًاا5اؾخكهضاا2013آطاع/ماعؽاا29فيا اصٖع

افيامجزلهم٢ّواتا
ً
ا.الىٓااابةٖضامهماميضاهيا

ضااااإلايضا16طضو٫اع٢ما) اابحاعيشاامسّيمفيااألؾغ ٍااوّيا(:اقهضاءاؤلٖا اا2013آطاع/ماعؽاا29صٖع

خ الاظم الشكم  الاظدشهادظشوف  اإلاىؿلت الخاٍس

اامسّيم 2013-03-29 ؤوـاالىابلسخياا 1  صٖع
ا امسّيمفياا٧املٍةااؤؾغ ٍاامجؼع ابد٤ّم

ا اخيصاثمَّااٖاىايضاألامًاالؿوعّامااصٖع

افيامجزلهمبٖضامهماميضاهيّا
ً
اا

2 

اامسّيما2013-03-29اؤبىاءاؤوـاالىابلسخياالسلرة اصٖع 3 

4 

اامسّيم 2013-03-29 ػوطةاؤوـاالىابلسخي 5  صٖع
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مفي م الخلّذ  كطف حيِّ  5.22 ُّ خ أسع مخ خ -اليرمىن بطىاٍس  01/04/2013أسع  بخاٍس

ااثمَّاا2013بغيلاؤهيؿان/ا01فيا
ُ

ؤعىاهجماٖج اا-عىبهواعيشاؤاصمك٤فياالحرمو٥اامسّيمالح٣ضاافيااحّيماا٢ه٠

ا .ا14ؾ٣ٍو
ً
اقهيضا

اقهضاءا٢ه٠احيّا17طضو٫اع٢ما) اا(: بغيلاهيؿان/ؤا01اؤعىابحاعيش-الحرمو٥ابهواعيشاؤعىامسّيمالح٣ضاافي

ا2013

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 ؾىوات(ا10الُٟلاٖامغاًٞيلاقاهحنا) 1

امسّيمطغاءا٢ه٠ا

حياالح٣ضاا-الحرمو٥

اؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلاٖلءايدحعاخؿحن 2

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 َاع١اٖنضااإلاُٗي 3

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 ٖاما(ا15ٖمغاٖنضااإلاُٗيا) 4

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 زالضا٢اؾم 5

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 دمحمامىحرابؾماٖيل 6

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 قاصااٖوى 7

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 ؾمحرادمحم 8

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 خؿحنااإلانيٌ 9

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلاههيلانالر 10

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلاٖماصاهجيظ 11

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلاؾامغا٢ناوي 12

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلامدموصاٖامغ 13

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 زلضوناؾامية 14

مكطف  5.23 ُّ خ  مخ  28/04/2013خان الشُذ باللزائف بخاٍس

ٖاىاالخاع االكغ٢يةافياااءا٢ظيٍٟةازاناالكيذاطغّاامسّيمؤشسامامًاا5اؾخكهضاا2013بغيلاؤهيؿان/ا28فيا

ا.سّيماإلا

 2013بغيلاؤهيؿان/ا28زاناالكيذابحاعيشااامسّيم(:اقهضاءا٢ه٠ا18طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 زالضاًٞيل 1
ٖاىاالخاع اطغاءا٢ظيٟةا

االكغ٢ية
 زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 خؿحناؤخمضاياهغ 2

 زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 ٖاياخؿحناياهغ 3

لاألاخمض 4  زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 هٞو
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ُّ  اوي ُالىُم شهذاء مجضسة  5.24 خ ت في الغىؾت واإلاػػم  21/08/2013بخاٍس

ةاواجٗغّاا2013آب/ؤٚؿُـاا21بحاعيشا ؤوصىابديا اؤ٦ثراا،اواايال٨يمابالؿلحاال٣ه٠ٍاااإلاًٗمّيةيداالَٛو

ابيج ما1429مًا
ً
اا423اؤ٦ثرامًاقهيضا

ً
اومًابحناهاالءاالكهضاء،اثمَّاَٟل االحٗغّاا.

ُ
اٞلؿُيييّاا33ٖاىااٝ

ً
،اقهيضا

ً
ا

امًاٖاثلٍةاا18بيج ما
ً
إلادحلةاو٢ضاٞحذاوا٦ضا/٢غيةااإلاجيض٫افياٞلؿُحناا-فياػمل٩اا)مًاٖاثلةاٚاػاااواخض ٍااقهيضا

نامًاٖاثلةاقينوعافيااقهضاءامًاٖاثلةاؤبواػيضافياػمل٩ا،اوقهيضا9و٢اعب ماالنا٢حناهىا٥(،الهمابيداٖؼاءامًاؤ

ا.اإلاًٗمّيةٖاثلةامىهوعافيااقهضاءامًا4وػمل٩ا،ا

ةاواإلاًٗميّاااواايال٨يما(:اقهضاءامجؼع ا19طضو٫اع٢ما)  2013آب/ؤٚؿُـاا21ةابحاعيشاافياالَٛو

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاؾليماناٚاػا 1

ا

ا

ا

ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا مًاٖاثلةاوا٦ضاا-فياَٚو

/٢غيةااإلاجيض٫افياٞلؿُحنااإلادحلةاو٢ضاٞحذالهمابيدا

اٖؼاءاهىا٥.

ا

ا

ا

ا

ا

 ػمل٩ا 2013-08-21 مىىاٖلياخؿيًاٚاػا 2

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااٞاَمةا 3

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااؤؾماءاالُٟلةا 4

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااهنةاالُٟلةا 5

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااعيماالُٟلةا 6

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااٖاثكةاالُٟلةا 7

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااؾليماناالُٟلا 8

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اؾليماناٚاػا 9

 ػمل٩ا 2013-08-21 يماناٚاػاب 10

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػااٖنوصا 11

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػاابياناالُٟلةا 12

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػاامدمضاالُٟلا 13

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػااخىاناالُٟلةا 14

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدمضاؾٗضاٚاػا 15

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدمضاؾٗضاٚاػاػوطةا 16

 ػمل٩ا 2013-08-21امدمضاؾٗضاٚاػاابًاا-َٟلا17

 ػمل٩ا 2013-08-21امدمضاؾٗضاٚاػاابًاا-َٟلا18

ا ػمل٩ا 2013-08-21 ْاهغاخؿًاؤبواػيض 19

ةافياال٨يمياواااامجؼع  اواإلاًٗمّيةااصمك٤اَٚو

ا

 ػمل٩ا 2013-08-21 ٞحديةاخمض 20

 ػمل٩ا 2013-08-21 يدحعاْاهغاؤبواػيض 21

 ػمل٩ا 2013-08-21 موعخعوؿغيًاٖايا 22

 ػمل٩ا 2013-08-21 بياصايدحعاؤبواػيض 23
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا ػمل٩ا 2013-08-21 عقاايدحعاؤبواػيض 24

ا

ةافياال٨يمياواااامجؼع  اواإلاًٗمّيةااصمك٤اَٚو

 ػمل٩ا 2013-08-21 بي ابايدحعاؤبواػيض 25

 ػمل٩ا 2013-08-21 عهاايدحعاؤبواػيض 26

 ػمل٩ا 2013-08-21 ؾمغاْاهغاؤبواػيض 27

 ػمل٩ا 2013-08-21 دمحماقينوعا 28

 ػمل٩ا 2013-08-21 زالضاقينوعا 29

 اإلاًٗمّية 2013-08-21 هانغاؤخمضامىهوعا 30
ةاصمك٤اواااواايال٨يمامجؼع ا ؤؾغ ا-ااإلاًٗمّيةفياَٚو

ٟلحن امًاؤباوؤااَو
 اإلاًٗمّية 2013-08-21 مىا٫امهُٟىامىهوعا 31

 اإلاًٗمّية 2013-08-21 الُٟلاهماااهانغامىهوعا 32

 اإلاًٗمّية 2013-08-21 الُٟلاٖمغاهانغامىهوعا 33
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 جدذ الخػزًب  الشهذاء و  ظػاف الؿبيّ شهذاء ؤلاغازت وؤلا  5.26

،اثمَّا
ً
ا٢ًوااثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا،امج ماا69ثوري٤اؤ٦ثرامًااَوا٫ارلرحناقهغا

ً
اا42قهيضا

ً
قهيضا

ارة اؤلٚا اوؤلاؾٗاٝاالُبيامًاهاقُي ا، اثمااؾت ضاٝاالٗضيضامًاالىاقُحنااإلاٗغوٞحنافي حرمو٥،امسيماال٦ما

جٗغىالغناما٢ّىاماؤصىا،االظاامضيغاصاعاالصجغ اللظا٦غ االٟلؿُييّيةالكهيضاٚؿاناؤخمضاقهامي،اومج ما

االحرمو٥لحضهوعاؾياعثبا ااخاالٍتاا2013يلو٫/ؾهحمبراؤاقهضاقهُغاا٦ماا،12/01/2013ابحاعيشافياقإع
ً
مًااٖضيض 

ارةااإلاٗح٣لحن،اوالؾّيماا٢حلا ارةافياا5اؾخكهاصااو٥،او٦ظل٪الحرمو٧امسّيممًاهاقُياؤلٚا امسّيممًاهاقُياؤلٚا

ىيّامّماا2013ؤيلو٫/ؾهحمبراا8الحرمو٥ابحاعيشا اي٣وموناةاالٟلؿُيييّاًايٗملونايمًاالهيئةاالَو ة،اخيصا٧اهوا

ا
ّ
اطس اه٣ل افي االوؾيِ ا٢وّابضوعهم اٖىانغ اؤخض ااة اؤلاااتم ام٣ابل ابالىٓاا اًٖ اٞغاض ااإلاٗح٣لت االيؿاء لضىاخضى

ا االىٓاا اثمَّاا،سّيم٫ااإلاؤوّاخاطؼ اممّااَل١ُاباوزللها االغيجة اؾاخة اٖىض اهاون ا٢ظاث٠ ااؾخكهاصارلذ ابلى اؤصى ا

امًااإلاحواطضيًا12وبنابةاؤ٦ثرامًااالىاقُحناالسمؿة
ً
ا.هٟؿبااإلا٩انفيااشسها

ارةافيا20طضو٫اع٢ما) ا2013ؤيلو٫/ؾهحمبرا08الحرمو٥،اؾ٣ُواابحاعيشاامسّيم(:ازمؿةاقهضاءاهاقُحنافياؤلٚا

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 ٞاصااؤبواعجاض 1
ىيــــــــــــــــةا مــــــــــــــــًاؤًٖــــــــــــــــاءاالهيئــــــــــــــــةاالَو

،ا٧ــــــــــــــــــاهوااي٣ومــــــــــــــــــوناةالٟلؿــــــــــــــــــُيييّا

ــ
ّ
ةاؤخــضابـضوعهماالوؾــيِافــياه٣ـلاطس

اتاالىٓـــــــــــــااام٣ابـــــــــــــلاٖىانـــــــــــــغا٢ـــــــــــــوّا

خـــــــــــــــــضىااليؿـــــــــــــــــاءابٞــــــــــــــــغاضاٖـــــــــــــــــًاؤلاا

٫اؤوّالــــضىاخــــاطؼاالىٓــــاااااإلاٗــــح٣لت

ابوزللهـــــــاااســـــــّيماإلا رـــــــلذااَـــــــل١ُاثـــــــمَّ

٢ــــظاث٠اهــــاوناٖىــــضاؾــــاخةاالغيجــــةا

ىابلــــــــىااؾخكــــــــهاصاالسمؿـــــــــةاااؤصّامّمــــــــ

 آزغيًوبنابةا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 طٟٗغادمحما)ؤبوادمحم( 2

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 )ؤبوا ؿاا(ازليلاػيضان 3

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 مدموصاٖؼيمة 4

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-09 ٖايادمحماٖتر 5

ا

ا

ا
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اثدداالحٗظيظالٛايةاا69(:ا21طضو٫اع٢ما)
ً
ا.2013ؤيلو٫/ؾهحمبراا14قهيضا

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 20/04/2011 هظيغاحجحر 1
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البافيا

 2011هيؿانا

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 21/12/2011 زميـاخؿًاخغيغاا 2
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البافيا

 2011ؤياعاا16

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا الٗاثضيًافياخموامسّيم 13/02/2012 قٟي٤اؾٗيضاالٗوى 3

ضاهًا٫اؾٗضاٞوع  4 اامسّيم 25/04/2012 ٖع  صٖع

مٗح٣لامىظاا-ثدداالحٗظيظا

،اٖثراٖاىا2012-3-11ثاعيشا

 2012-4-25طسحبابحاعيشا

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 09/05/2012 دمحماؾامغاؤبوطمٗة 5

ثدداالحٗظيظافياسجًا

نيضهاياا ٗضااٖح٣البافيا

وؽافيا  2011-9-7ََغ

 ثدداالحٗظيظ اللط٢ية 09/05/2012 ؤخمضابضعاالهٗبي 6

 ثدداالحٗظيظ اللط٢ية 23/05/2012 مدموصاٞهضازليل 7

اا 12/07/2012 دمحمااإلاهغاا 8  الصجغ ا-صٖع

ثدداالحٗظيظافيامٟغػ األامًا

الٗؿ٨غاابالصجغ اوصًٞا

 باإلاؼيغيظ

 خلظ 13/07/2012 ٞوػااقغي٠اهنواوي 9

ابجغاخبا
ً
ثدداالحٗظيظامحإرغا

فياسجًاخلظااإلاغ٦ؼاا ٗضا

باألنلام٣يمافياوهوااٖح٣الب،ا

 الخؿ٨ة

 ثدداالحٗظيظ صوما 14/07/2012 دمحماطٟٗغ 10

 الحرمو٥امسّيم 13/09/2012 ماهغاؤخمضاالغلضاواا 11
ثدداالحٗظيظالضىاألامًا ٗضا

 اٖح٣البامىظايومحن

 الحرمو٥امسّيم 13/09/2012 ابغاهيماالؿيضا 12
بٖضاااميضاوي،اثماالٗسوعاٖاىا

لح ااآراعاجٗظيظاقضيض  طسحباٖو

 الحرمو٥امسّيم 13/09/2012 ؤخمضامجضالواا 13

ازح٠ُا٢نلاؤياااوهواق٣ي٤ا

الكهيضاواثلامجضالوااخيصاثما

لح ااآراعا الٗسوعاٖاىاطسحباٖو

 جٗظيظاقضيض
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 ؾنيىة ا24/09/2012ا مدموصاَيٟوعاا14

بٖضاااميضاوي/ثدداالحٗظيظ،ا

٢ّواتاا ٗضازُٟبامًا٢نل

الىٓااافيامى٣ُةااإلاغايااٖىضا

 مٟغ١االؿنيىة

 طولغ ا19/10/2012ا ٖنضا اػياثىة ا15ا
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣الباإلاض ا

اا20
ً
 يوما

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 23/10/2012 ؤوـامكمل 16
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣ا٫اصااا

 قهغاوهه٠

 الحرمو٥امسّيم 26/10/2012 عاقضاؤبواعاقض 17

ٖثراٖاىاطسحبا٢غبامنجعا

لح ااآراعا اإلاسابغاتاالجويةاٖو

جٗظيظ،اوطل٪ا ٗضا٣ٞض افيا

 مىحه٠االكهغ

ا18
)َنيظاٞلؿُيجيامًازانا

 الكيذ(
 زاناالكيذامسّيم ا26/10/2012ا

ا وطضتاطسحبامغميةافيامؼإع

٢ّواتااصعوقاا ٗضاانااٖح٣لحب

 الىٓااامًامؼعٖحب

 الحرمو٥امسّيم ا07/11/2012ا ٖماصادمحماببغاهيمااليوؾ٠ا19

بٖضاااميضاوي/ثدداالحٗظيظ،ا

ازح٠ُافياصخىاياامًا٢نلا

ثراٖاىاطسحبااالكٗنّيةاللجانا ٖو

 فيامكٟىااإلاواؾا 

 الحرمو٥امسّيم 10/11/2012 ؾامذاالسيا٫ 20
ثدداالحٗظيظا ٗضاؤناازحُٟبا

 ألامًامًااإلاكٟى

 الدجغاألاؾوص 23/11/2012 ببغاهيمانالر 21

بٖضاااميضاويام٘اق٣ي٣بابي اب،ا

لح اا راعاآٖثراٖاىاطست مااٖو

 جٗظيظا

 الدجغاألاؾوص 23/11/2012 بي ابانالرا 22

بٖضاااميضاويام٘اق٣ي٣با

لح ااابغاهيما ٖثراٖاىاطست مااٖو

 راعاجٗظيظاآ

اامسّيم 16/12/2012 يياءازليلاال٣ضيغاا 23  صٖع
ثدداالحٗظيظ،ااٖح٣لامىظا

 عمًان

24 
دمحماٖنضا االٗنضاؤبوا

 ٞاعؽا
 الٗاثضيًافياخموامسّيم 26/12/2012

افياا-ثدداالحٗظيظ
ً
٧انامٗح٣ل

ا مًاالٗؿ٨غاا  ٕٞغ
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ض 25  الحرمو٥امسّيم 12/01/2013 بياصاؤخمضامٖو

ثدداالحٗظيظا ٗضاازحُاٞبا

اسّيممًا٢نلاالخاطؼافياؤو٫ااإلا

ٖاىازلٟيةامكاص ،اارغاجٗغيهما

 لٟحا ا٢نلاٖكغيًايوا

 الحرمو٥امسّيم 18/01/2013 ؤخمضاهجضاتاْاهغ 26

ا
ً
ا ثدداالحٗظيظ،ا٧انامسُٞو

ا–لضىاألامًامىظارلرةاؤؾابي٘ا

آراعاالحٗظيظااٖليبااوطضت

ٗىاتاالؿ٩ا٦حن  َو

 الحرمو٥امسّيم 23/01/2013 هضيمازالضاالٛىيم 27

ثدداالحٗظيظ،اوهوامًاؤهاليا

ااويؿ٨ًا الٛاعيةاالكغ٢يةافياصٖع

 .فياصمك٤الحرمو٥اامسّيمفيا

28 
ا كحرانندية

 (ؤبواوؾاا)
 الٗاثضيًافياخموامسّيم 28/01/2013

ا
ً
ثدداالحٗظيظاخيصا٧انامٗح٣ل

ا٧امل،ا لضىاالىٓاااإلاض ااؾنٕو

 الهكحروهواناخظام٨حنةا

 الٟدامة-صمك٤ 21/02/2013 ؾالمابياٖة 29

ق٣ي٤االكهيضاؾمحرابياٖة،ا

اؾخكهضااثدداالحٗظيظا ٗضا

 قهغامًااٖح٣الهما

 الٟدامة-صمك٤ 21/02/2013 ؾمحرابياٖة 30

ق٣ي٤االكهيضاؾالمابياٖة،ا

اؾخكهضااثدداالحٗظيظا ٗضا

 قهغامًااٖح٣الهما

 الحرمو٥امسّيم 09/03/2013 دمحما كحراب٣لة 31

ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البافيا

ؤخضاالٟغوٕاألامىيةامىظاخواليا

 ؾحةاؤقهغ

وػا 27/03/2013 زالضاالٓاهغ 32 ااإلاى٣ُة َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 27/03/2013 باؾماالٓاهغ 33 ااإلاى٣ُة َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 27/03/2013 باؾلاالٓاهغ 34 ااإلاى٣ُة َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 27/03/2013 هؼيباالٓاهغ 35 ااإلاى٣ُة َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 27/03/2013 لاااالٓاهغ 36 ااإلاى٣ُة َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

 صمغ 02/04/2013 ؤخمضاخؿحناالسُيظ 37
ثدداالحٗظيظافياؤخضاٞغوٕا

 ألامًاالؿوعا

االسُيظ الؼلضاوي 17/04/2013 دمحمادمحم 38  ثدداالحٗظيظافيإٞغ
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الحرمو٥امسّيم 01/05/2013 خؿحناصولة 39

ثدداالحٗظيظافياسجًا

نيضهاياا ٗضااٖح٣البالٗض ا

 ؤقهغ

وػا 01/05/2013 خؿحنامٟلراالغاقض 40  طضيض اَٖغ
اؾخكهضا ٗضا-طغاءاالحٗظيظ

 و٢دا٢هحرامًا ٞغاضاٖىب

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا الٗاثضيًافياخموامسّيم 02/05/2013 زالضاطهاصاالؿٗضا 41

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 07/05/2013 ؾليماالكنُي 42
األامًا ثدداالحٗظيظافيإٞغ

 الٗؿ٨غاا

 الحرمو٥امسّيم 14/05/2013 هًا٫اطهاصاؾٗضية 43

ثدداالحٗظيظافياٞغوٕاألامًا

الؿوعا،ااؾخكهضام٘اؤزيبا

 يامً

 الحرمو٥امسّيم 14/05/2013 يامًاطهاصاؾٗضية 44

ثدداالحٗظيظافياٞغوٕاألامًا

الؿوعا،ااؾخكهضام٘اؤزيبا

 هًا٫

 الحرمو٥امسّيم 19/05/2013 ٖلءاب٩اع 45

ثدداالحٗظيظ،امٗح٣لامىظا

ؤ٦ثرامًاؾحةاؤقهغافياسجونا

 الىٓاااالؿوعا

 الحرمو٥امسّيم 19/05/2013 ؾٗيضاٖؼوػ 46

ثدداالحٗظيظ،امٗح٣لامىظا

ؤ٦ثرامًاؾحةاؤقهغافياسجونا

 الىٓاااالؿوعا

 الؿيض اػييظ 21/05/2013 دمحماُٖو  47

ثدداالحٗظيظافياٞغوٕاألامًا

وهواَالظافيا٧ليباآلاصابافيا

 طامٗةاصمك٤

 صمغ 24/05/2013 ببغاهيماٖنضاالخٟئ 48
ثدداالحٗظيظافياألامًا

 الٗؿ٨غاا

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 30/05/2013 دمحماؤخمضااصعيـ 49
األامًا ثدداالحٗظيظافيإٞغ

 الٗؿ٨غاا

اامسّيم 02/06/2013 دمحماٞيهلاالٗيسخع 50  صٖع
ثدداالحٗظيظاوهوامٗح٣لامىظا

 ؤ٦ثرامًاؾحةاؤقهغ

اؾغخانؤ 51  الٗاثضيًافياخموامسّيم 13/06/2013 قٝغ
الىٓااااثدداالحٗظيظافياسجونا

ا مًاالجواا  االؿوعاابٟٕغ

األامحن-صمك٤ 15/06/2013 ننخياالىاَوعا 52 ثدداالحٗظيظافياسجونا قإع
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا   محنالىٓاا،امًاؾ٩اناقإع

 صمغ 17/06/2013 خؿًاؤبواَيونا 53

األامًا ثدداالحٗظيظافيإٞغ

.اٖؿ٨غاافيا215الٗؿ٨غاا

 طيلاالحدغيغ

 صمغ 17/06/2013 دمحماؤبواَيونا 54
األامًا ثدداالحٗظيظافيإٞغ

 215الٗؿ٨غاا

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا الحرمو٥امسّيم 20/06/2013 ٞغاؽاػيضاناالؿهاي 55

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا الحرمو٥امسّيم 27/06/2013 ػيضؤمحراابوا 56

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 07/07/2013 عاٚظاالجصخي 57
هخيجةاالحٗظيظافياسجونا

 الىٓاا

58 
الُنيظاباؾلامهُٟىا

 ؾويض
وػا 10/07/2013  طضيض اَٖغ

ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البا٢نلا

افياالهل٫ا رلرةاؤقهغ.امحُٕو

وعثيـاه٣ُةاألاخمغاالؿوعا،ا

وػ.  َٖغ

59 
ٖنضا اق٨غااؤخمضا

 زىيٟـ
 الحرمو٥امسّيم 12/07/2013

ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا

 الؿوعا

60 
امىحرادمحماابواهانغا

 )ؤبوااسخ٤(
 ؾنيىةامسّيم 14/07/2013

ا ثدداالحٗظيظافياسجًإٞغ

 ٞلؿُحن

ض 61  الحرمو٥امسّيم 06/08/2013 ٖنضاالغخيمادمحمامٖو

فياسجوناثدداالحٗظيظا

الؼاهغ احّيااالىٓاا،ااٖح٣لافي

مىظااسّيم ٗضازغوطبامًااإلا

 خوالياؤؾنٕو

62 
اهكااا٢نلواا

 )ابواهانغ(
 الخؿييّية 07/08/2013

ثدداالحٗظيظاارغااٖح٣البا٢نلا

قهغا،اوهوامؿاو٫افياخغ٦ةا

 ٞحذا) هحٟاية(

63 

ضا)ابوا ضااإلاٖو ا-الخ٨م(مٖو

٢ياصاافياب٢ليماخغ٦ةاٞحذا

 فياؾوعيا

 الحرمو٥امسّيم 25/08/2013
ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا

 الؿوعا

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 29/08/2013 ٖماعاٞاعؽ 64
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البامىظا

 قهغيً

 الحرمو٥امسّيم 10/09/2013 ياؾغاابغاهيماالجوص  65
ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا

الؿوعااوهوامٗح٣لامىظاقهغا
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ااهلباثماا-2012/ا12 ابٙل

 2013-9-9باؾخكهاص ،ابحاعيشا

 الحرمو٥امسّيم 11/09/2013 زالضادمحماب٨غاواا 66

ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا

ا8الؿوعاا ٗضااٖح٣ا٫اصاااإلاض ا

قهوع،اوهواهاقِاقناميا

 وبٚازيا

 الحرمو٥امسّيم 11/09/2013 ؾامغاؤبواال٣ًُ 67

ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا

اٖح٣البافياقهغاالؿوعاا ٗضا

جكغيًاالساوياالٗااااإلااضخي،ا

 وهواهاقِابٚازي

 الحرمو٥امسّيم 11/09/2013 وؾاااؾٗيضاعقضان 68

ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا

الؿوعااوهواهاقِابٚازياوثما

ااهلباباؾخكهاص ابحاعيشا ابٙل

11-9-2013 

 الحرمو٥امسّيم 12/09/2013 ؾامغاؾٗيضاٖمغيً 69

سجوناثدداالحٗظيظافيا

الىٓاا،اوهواهاقِابٚازيامًا

ؾ٩انا٢ضؾياااٖح٣لافياالكهغا

 2013 و٫امًاٖااا
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ماث 5.27 ُّ   جِش الحّشِ لاهتهاواث بػؼ الىخائب الخابػت لو  ،واكؼ اإلاخ

ا اٖاقب االظا ااإلايٜامسّيمالوا٢٘ ابُحران ا٢هٟب ا ٗض االخّغماا،الحرمو٥ االجيل ابحاعيشااوصزو٫ بليب

امإؾاويّا16/12/2012
ً
ا،اوهؼوحامٗٓماؾ٩اهب،اؤٞغػاويٗا

ّ
امغ٦

ً
اطاا

ً
اسّيموطهحن،اٞالىٓااااٖحبرامًاب٣يافيااإلاانا

اقٗنيّا
ً
اللجيلاالخّغماخايىة

ً
بصزا٫اث٣ىحناصزو٫اوزغوضاألاهالياوااوث٣ييضاسّيمو٢ااابةَنا١االخهاعاٖاىااإلاا،ة

اوالُنيّاالٛظاثيّاااإلاواصّا ا ك٩ٍلاا،ةة ابٚل٢ب ابلى
ً
اا٧امٍلااونوال اعمًان االخهاُعا2012 ٗض اطل٪ اوطغى ابمكاع٦ٍةاا،

االكٗنيّااٞاٖلٍةا االجب ة اٖىانغ االٗاّما-ةمً ااإلاال٣ياص  امضزل اخاطؼ اٖاى ااإلاحواطضيً ا٢ااااسّيمة ا٦ما وؤَغاٞب،

بدؿظاالىاقُحنااةما%امًااإلاؿا٦ًاوالنييةاالحدحيّا20والحضمحراليُا٫اؤ٦ثرامًاابحهٗيضاال٣ه٠االيومّيمااالىٓااُا

ااإلا اسّيمالنا٢حنافي ا، االخملةاالكغؾةامًا٢نلاالىٓاا، ااإلاالمًاألاهاىا٦سحر اجٗغّاوم٣ابلاهظ  ااإلاحن٣حنافي اسّيمي

مئاتاخاالتاا٦مااخهلد،اسّيمؤوامًايٗملوناباؾمباصازلااإلاانلا ٌٗا٦حاثظاالجيلاالخّغمامًا٢مااهت ا٧اٍتاالا

اوهضاا ٌٗاالجض اواخحل٫ا ًٗها، اللنيوت، اوخغ١ا ٌٗاعاناالضازليّاالؿغ٢ة اثهلاالنيوتابنًٗها، االتي ة

اٚحرهااا"قهيدةاللىٓاا"،اوااإلاىاػ٫ابضٖوىاؤِ اامىاػ٫ُا اام ؾت ضاٝاوالت ضيضاو ؾحٟؼاػ.اوهوااالٗضيضامًاخاالتم

ااإلاؾهّا اؤهالي ا٢نل امً اوالًٛظ ابالخى٤
ً
اقٗوعا اال٨حاثظاسّيمظ اهظ  االٗضيُضاا،ثجا  االىضاءاتااونضعت مً

ابلىاؤنالو٠٢ا هت ا٧اتوالنياهاتا ااالجيُلاا٢اا،  مداا ّااٖض ا٦حاثظُغصابا2013ا/ؾهحمبريلو٫افياؤواثلاؤاالخغ 

اابالؿغ٢ةاو هت ا٧ات.

ا ااهت ا٧ات او زحُاٝ، االت ضيض اقملد اوالتي االخغ، االجيل ا٦حاثظ األاهاليا ٌٗ ا ٌٗ
ً
اؤيًا َالد

افيامغاخلاػمىيةامحٟغ٢ة.االىحرباوخىضعاتافياخلظامسّيمزاناالكيذابغي٠اصمك٤،اواامسّيمفياالٟلؿُيييحنا
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5.29  ُّ ُّ اللُادة الػاّم -تضحاًا الجبهت الشػب  ت ت واللجان الشػب

اام٘االٗضيضامًا وك٣ا٢ات،ا16/12/2012الحرمو٥ابحاعيشاامسّيمصزو٫االجيلاالخغابلىااثغا٤ٞ فيانٟٝو

مكاع٦ت مافياصٖماخاطؼااومًارّماا.حناإلاحن٣ّااوهغوبة،اواللجاناالكٗنيّاةاال٣ياص االٗاّما-ةٖىانغاالجب ةاالكٗنيّا

اوؿغيًبمكاع٦ةا"قهّااسّيمالىٓااافيامضزلااإلا اسّيموثغا٤ٞاخهاعااإلامًامى٣ُةاالحًامًااإلاجاوع ،اايدة"اقإع

َوا٫األاقهغاالخؿٗةااإلاايية،اؾ٣ِاٞح ااالٗضيضااسّيمصازلااإلااثوانلا قخنا٧اتام٘اٖىانغاالجيلاالخّغاام٘

لااالجب ةاواللجاناالكٗنيّاامًاالطخاياامًاٖىانغ ةابدؿظابياها  مااإلايكوع اٖاىاموا٢ٗهماوفياوؾاثلاؤلٖا

ااة.ةاالغؾميّاالؿوعيّا

ابلىاطاهظاالىٓااايّضاا٢حالهمةازل٫اةاواللجاناالكٗنيّاال٣ياص االٗاّما-ةضخايااالجب ةاالكٗنيّا(:ا22طضو٫اع٢ما)

االحرمو٥اوالؿيض اػييظامسّيمفيااالجيلاالخّغا

ُّ بدعب  الاظم م ُّ اللُادة الػامّ -تبُاهاث الجبهت الشػب  تت واللجان الشػب

 ؤصهماخؿًامدامي 1

الحرمو٥اوالؿيض االؼييظابدؿظابياناالجب ةاامسّيمحن"افيازل٫ااإلاٗاع٥ايضا"الح٨ٟحريّا

 2013-8-7ةااإلايكوعافياال٣ياص االٗاّماا-ةالكٗنيّا

 

 ٞوػاادمحماصوا ا 2

 بخؿانادمحماٖناؽا 3

 وؿيماحجحر 4

 ٖنضا االجابغاا 5

 يدحعابلووي 6

 خؿحناٖنضا االسُيظ 7

 خؿحناٖاياالؿوعا 8

 خمؼ اٖاياٖيسخعا 9

 ننخيادمحماألاخمض 10

 مدموصادمحماؤخمض 11

 يوؾ٠اٖنضا االسُيظ 12

 خؿًاٖوىامٗحو١ا 13

 خؿحناٖوىامٗحو١ا 14

 ٖامغاياؾحنازل٠ 15
الحرمو٥اامسّيمحناواإلاغثؼ٢ةاالوهابيحن"افياالح٨ٟحريّاحنازل٫ااإلاٗاع٥ايضا" عهابيّا

ا2013-8-21ةااإلايكوعافياال٣ياص االٗاّماا-ةبدؿظابياناالجب ةاالكٗنيّا
 دمحمامدموصا)خؿون( 16

 وؿيمازًغ 17

امسّيمالحرمو٥"افياامسّيمزل٫ااإلاٗاع٥ايضا"ٖهاباتاالههيوهيةاوالح٨ٟحريحنافيا ؾمحرازليلاٖنيض 18

ا2013-8-31اإلايكوعافيااالٗاّمةال٣ياص اا-الكٗنّيةالحرمو٥ابدؿظابياناالجب ةا  مدموصاٖنضاال٣اصعإٞؼ 19
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ُّ بدعب  الاظم م ُّ اللُادة الػامّ -تبُاهاث الجبهت الشػب  تت واللجان الشػب

 دمحماعاميااخمضامدموص 20

 دمحمزليلاقاهحن 21

 دمحماٖيضاٞااصاٖاي 22

 طهاصاماهغاالندحراا 23

اهضعوؽ 24  ؤوؽاٖاٝع

ال٣ياص اا-الكٗنّيةزل٫ااإلاٗاع٥ايضا"ٖهاباتاؤلاعهاباواإلاغثؼ٢ة"ابدؿظابياناالجب ةا

ا2013-9-12اإلايكوعافيااالٗاّمة

 ٚاػااخؿحن 25

 ٖمغامدموصاؤيوب 26

 ٖامغاابواعخمةا)ؤبواخغلة( 27

 َل٫اياؾحنا)ؤبواالًٟل( 28
الحرمو٥"ابدؿظابياناالجب ةاامسّيمزل٫ااإلاٗاع٥ايضا"ٖهاباتاال٣حلاوؤلاعهابافيا

 2013-9-14اإلايكوعافيااالٗاّمةال٣ياص اا-الكٗنّية

 عياىاٖنضاال٨غيمايوؾ٠ 29
ا-الكٗنّيةالحرمو٥"ابدؿظابياناالجب ةاامسّيمزل٫ااإلاٗاع٥ايضا"ؤلاعهابيحنافيا

 2013-9-15اإلايكوعافيااالٗاّمةال٣ياص ا
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م 5.31 ُّ ؼ..  اليرمىن جدذ الحطاس واللطف مخ ُّ  بياسزت   د  مهّذ و والخجَى  ت...ئوعاه

اب٩اعرٍةاالحرمو٥اآلانامهّضاامسّيمايم٨ًااٖحناُعا
ً
الساه٤االظااٞغيباالىٓاااٖبرااالخهاُعاوقي٨ة،اٞاٍةابوؿاهيّااصا

األاو٫الكهغاثموػ/يوليواثدوّاا،الحرمو٥امسّيمٖاىامضزلااخاطؼ  )ؤواثلاقهغاعمًان(ابلىاا٫2013امىظاألاؾنٕو

اا٧امٍلااخهاعٍا ٍ٘ ااومى نيّااٍةاٚظاثيّااةامواصَّابصزا٫اؤيّامى٘اواا،للضزو٫اوالسغوضاباّتٍ اختعاؤا،ةَو ألاهالياايُغواالُدًاانَّ

لالهى٘االسبز اا،واخض اٍةاٚظاثيّاا ٦حٟاءابوطنٍةا،اوالٗضؽاوالبٚر ٍٕ مىظاؤ٦ثرامًااللحياعاال٨هغلاجّيماا٧امٍلاام٘ااه٣ُا

اُسا،ا٦مااؤقهغازمؿة اّجم
 
ٟا٫اداال٨سحرامًاخاالتاالجٟاٝاوؾوءاالحٛظيةالضىل ا اٍَٟلاا،ألَا انٛحرٍااهجماٖج ااٞو

ا اَٟلٍةاتا٢ؿو االخهاعابلىاوؤصّا،ا2013خؼيغان/يوهيواا18بحاعيشا يدابحاعيشااطجعثضعىااعييٍٗةااٞو خؿً،اثٞو

غاخليظاؤَٟا٫ا ؿهظا2013آب/ؤٚؿُـاا19
ّ
االهااالغياٖةامًاؤّاماٖضااث٣نّا،اواٖضااثٞو ألناؤزغى،اامغيٍٗةااؤّاٍ

ااوالض  ا
ّ
اداْل

ً
ا. ٗضامىٗهاامًاالٗوص ابليباٖىضازغوطهااإلخًاعاالُٗاااسّيمزاعضااإلااٖال٣ة

ا
ّ
االحٗليمثو٢ اا٠ ابذجةااسّيماإلافي اٖلح ا اجكٝغ االتي ااإلاضاعؽ ا"ألاوهغوا" اؤٚل٣د اؤن ا ٗض اَويلة الٟتر 

ً
ؤيًا

األامىيّا ااإلاترصّاألاويإ اة ا٢امية، اؤن اادبلى االىاقُحن امً ة االنا٢حنوامجمٖو اوااإلاٗلمحن اماّؾا، امً ؿاتالضٖم

بٟٗلاالجهضااإلاحوانلااتا ؿيُة،ااؾحُاٖدابةم٩اهيّابضيلةاةاة،اباٞححاحامضعاؽاؤهليّاةامدليّاةاوبٚاريّااطحماٖيّا

حنااإلاحُوّاؤنا اٖحن،اوؤناثدكضاال٨سحرامًااإلاٗلمحناواإلاكٞغ
ّ
َالظاايأل٦ثرامًاؤلٟاالنضيلاغاالحدهيلاالٗلميّاثٞو

النة،اطؼءامج ماا٢ضاامًا ا٦ماا.اخياءااإلاجاوع  ٌٗاألااَو
ّ
ٖاىااٖتراٝامًاالخهو٫اةااإلاضاعؽاألاهليّاهظ اىداثم٨

ا.وهغوا"اباالمحداهاتاالتياثجغي اصاثغ االتربيةافيا"ألاا

ااإلا اٖاى االخهاع اٞتر  انسّيمَوا٫ ا، االىضاءاتم امً االٗضيض ااضعت اوال٣ىواالّٟ٪م اال٣ه٠ اوبي٣اٝ الخهاع

ااإلاضهيحن ا٦سحر اواؾت ضاٝ اوطغت اا، امً الّٟ٪م اواإلاناصعات ااإلاااإلاداوالت اؤِ اااسّيممدىة ابال ابليب، ااإلاهجغيً وص  ٖو

ا داالىٓاااوعًٞبابي٣اٝاال٣ه٠اوال٣ىواوالخهاع،اوعٌٞا٦حاثظاالجيلاجٗىّاابمجملهااباءتابالٟكلافياّْلم

ظاٖاىا٧لاب٨سحرامًاألااهظ ااإلادىةواو٨ٗؿدا.اقغوٍاالىٓااااثدداسّيمالسغوضامًااإلااالخّغا لماوال٣هغاوالٖغ

الٛايةاقهيا556اهدوالحرمو٥اوخض  ابلٜاامسّيميًاٖىب،اٞٗضصاقهضاءاؾ٩اهب،اؾواًءاالهامضيًاٞيب،اؤاااإلاهجغا
ً
ضا

اا14 االٟلؿُيييح2013ؤيلو٫/ؾهحمبر االكهضاء ايٗاص٫اؤ٦ثرامًارلصاجٗضاص ابما ا٧املاألاعىاالؿوعية،ا، ناٖاى

اٖاىامئاتاالجغحىاواإلاٗح٣لحنٖلا
ً
اا.او 
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 خاجمت .6

اارلرحنا ٗض
ً
هماؾوعياافياالٟلؿُييّيوناااللطئوناايجضاالؿوعّية،االسوع اٖمغامًاقهغا ا٢لظافياآلاناؤهٟؿ 

اايٗيلاٞمٗٓمهماالخؿمية،اصخداابن"األاػمة"
ً
ااه٨نة

ً
،اؤ٦ثراملطاٍتاابلىاهؼحاٞنًٗهمااإلاٗايحر،اب٩لاطضيض 

ً
اؤمىا

االلساعضااٚاصعاومًٗهم
ً
ا اابلىااإلاوتا٢واعباع٦ظاومًٗهماؤوالص ،اوخيا اخياثباٖاىازٞو ٍٝ ازل٠ا ٗيض ٍاامىا

اامااألاعىاهظ اٖاى...اصعويلامدموصاييكضونااوالخهاعاالىاعاثددااٞهماالنا٢ونااؤّمااالنداع، اا...االخيا ايؿحد٤ 

 

 

ذان،  ًىظف  28/09/2013ٍص
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 الفطل الشالث

ُّ ئ ُّ خطائ ت ين في ظّلِ ت الشهذاء الفلعؿُي ٍّ  الشىسة العىس

/ظبخمبر  14لغاًت    2013أًلٌى

 

 
ّ
ينئغذاد اإلاإل
َ
 ف

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 ُّ ُّ ؤلاخطائ ت ت للشهذاءت الخفطُل ٍّ ين في ظّلِ الشىسة العىس ُّ  ها، مىز اهذالغالفلعؿُي

/ظبخمبر  14لغاًت و   2013أًلٌى

ا لمّيماافياّْلم اٖضصاالكهضاءاواإلاٗح٣لحناوألامجّياالتياماعؾهااالىٓاااالؿوعّا،ا٧انابخهاءُااخالةاالحًيي٤اؤلٖا

ااحنالٟلؿُيييّا  ٜ اوالؾّيماابال ا ٌٗااإلاىا٤َ، افي ااالهٗولة ااهخكاع اّْل ا٧املاالنلصاناالٟلؿُيييّااللطئحفي حنافي

ا اّٖضاوختع انضعت او٢ض اوألاعياٝ. اال٣غى ايمً
ُ
اّٖض ابخهاثيّاا  نل ا٢م امً االٟلؿُييّيحن اللكهضاء ٣ة

ّ
امور ات

اٍتا اهاقٍُةاامجمٖو
ُ
ا٢اٖض  امج ا االؿوعّيةا، االسوع  االٟلؿُيجيّابياهات اواإلاغنض اؤلاا، ؾوعيا،ا-وؿانلخ٣و١

ةاالٗملامًاؤطلاٞلؿُيىحياؾوعاوبخهاثّيةا اإلاجهوصاومًاالواضراالناخصاالٟلؿُيجّياَاع١اخّموص؛ايا/مجمٖو

ماوطوصاؤزُاءافيا ًٗهاخهاثيّافياهظ اؤلااال٨نحرااإلانظو٫ا اا.او٢ضاثمَّااتاٚع  ٤ ،اهظااالٟهلفياابدؿظامااهوامٞغ

اٍتااقاملٍةاابخهاثّيٍةااٖمُلا اومجمٖو اٖيان اوقهوص ااإلاىا٤َ امسحل٠ افي اهاقُحن ابياهات اٖاى حماص اٖ  ام٘

ااٍةاٞلؿُيييّا
ُ
اج

 
ا"اٗجعابد٣و١اؤلاوؿان،اوهحجاًٖاهظااالحض٢ي٤ابخهاثّية

 
اؤؾماء ااثًم اا٢ضعااإلاؿحُإ،ا"للض٢ةام٣اعلة

ًاؤخض ا
ّ
ضاصاالتيالمايحم٨ غوٝا ؾخكهاص،ام٘اؤلاقاع ابلىاألٖا اوالحإ٦يضاٖاى،اص٢ي٤امًاثوري٣هاا ك٩ٍلااوثواعيشاْو

ا ؾحمغاعافياٖملياتاالحض٢ي٤اوالحصخيذاوالحوري٤.

ليب،اٞةّناٖ وخّتعاثاعيشاا2011مىظابضءاالسوع االؿوعّيةافياماعؽ/آطاعااإلاور٣حناالكهضاءاالٟلؿُييّيحنااضص اٖو

اا14 ا/ؾهحمبر ا)ا2013ؤيلو٫ ابلٜ ا ك٩ٍلا٢1243ض ٣حن
ّ
امور

ً
اقهيضا اوهدوا( ايحمَّا213)اص٢ي٤، الم

ً
اقهيضا ثوري٤اا(

ااٖضيض ٍااؤؾمائ ماألؾناٍبا
ُ
وصًٞاالٗضيضامًاالكهضاءامجهولياالهوّيةافيااالحوري٤افيا ٌٗااإلاىا٤َ،امج اانٗولة

ا ٍٝ اا ك٩ٍلااوؤامكّضص ٍااؤمىّيٍةااْغو االخكوّاواٖاطل، االجسص، النٌٗ االكضيض ا ٗضااوا  االكهضاء اطوا ا ٌٗ عٚنة

٤اضخاياامجاػعاوبٖضاماتاميضاهّيةالٗاثلٍتاؤمىيّااالحوري٤األؾناٍبا
ّ
يّمداا٧املٍةااة.اويكملاهظااالٗضصاٚحرااإلاور

اقهضاء ا اثلةاالهكغاامًاٖاثلةاٖنضاعّلب،اّيحنا)مسلاؤٞغاٍصاٞلؿُييابيج ا ابحاعيشاٖو ا،28/06/2012فيامجؼع اصوما

للكهضاءاالٟلؿُييّيحنااال٨اي اا(.اولظل٪اي٩وناالٗضصُا14/09/2012فيامجؼع ايلضاابحاعيشاوؤٞغاصامًاٖاثلةااإلاهغاا

ا1456بدضوصا)ا2013يلو٫/ؾهحمبراؤا14السوع االؿوعّيةاخّتعاثاعيشاافي
ً
ا.(اقهيضا

المايخؿجّا ب
ّ
اٞةه اواإلاٗح٣لحن، االجغحى الٗضص ابٖضاصابخهاثّيٍةاباليؿنة االجغحىااص٢ي٣ٍةااع اٖضص اوي٣ّضع باألؾماء،

االٟلؿُييّيحن،اا اللمغاط٘ااإلاورو٢ة،اهدو 
ً
ضصااإلاٗح٣لحناطغيٍذاا1800اؾخىاصا امٗح٣ل.ا400اهدو،اٖو

ا
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ُّ ؤلا  ت لت خطائ ُّ ُّ الخفطُل  تالعىسٍّ ين مىز  بذء الشىسة لشهذاء الفلعؿُي

خ   2013-9-14ولغاًت   2011-3-23مً جاٍس

 

   1456مجمىع غذد الشهذاء 
 
 شهُذا

  1243منهم 
 
 مىز

 
  213 ، ووامل   لين بشيل  شهُذا

 
 غير مىز

 
 لينشهُذا

 

ا

ماخهاثيّاؤلاا
ّ
ا،اميّؿاياال٨حابٟ ااتامًابٖضاصامال

 
ة٣ هاقُحنافياابالحٗاونام٘ة،ااتاالسوع االؿوعيّاخهاثيّابايامجمٖو

اٍتاالٟلؿُيييّاااتسّيماإلا ااٍةاٞلؿُيييّااةا،اومجمٖو
ُ
 .وؿانٗجعابد٣و١اؤلاج

اث  :اإلادخٍى

 اإلاىا٤َ بدؿظالٟلؿُيييّحنا الكهضاء ٖضص (:1ع٢ما)اطضو٫ا .1

غوٝاالكهضاءؤٖضاصاثٟانيلاا(:ا2ع٢ما)اطضو٫ا .2   ؾخكهاصاْو

غوٝ ثاعيش م٘الٟلؿُيييّحنا الكهضاء إؾماءةاب٢اثمةاثٟهيليّا (:ا4ع٢ما)اطضو٫ا .3 ن  ؾخكهاص، ْو
ّ
اةمغث

ا
ً
 2013ؤيلو٫/ؾهحمبراا14،الٛايةاوالحاعيش اإلاى٣ُة بدؿظ ثهاٖضّيا

ابغناما٢ًوااالظيًا،2011االى٨ؿةاوط٦غىااالى٨نةاط٦غىاافياالٗوص امؿحر اقهضاء (:ا5ع٢ما)اطضو٫ا .4

 ا.طىوصا خحل٫اؤلاؾغاثياي

افيامٗاع٥ايضاالجيلاالخّغااةالكٗنيّااة/اللجانال٣ياص االٗاّما-ةضخايااالجب ةاالكٗنيّا (:ا6ع٢ما)اطضو٫ا .5

 .الحرمو٥اوالؿيض اػييظامسّيمفيا

 

 

ا

ا
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االؿوعيّا1طضو٫اع٢ما) االٟلؿُييّيحنازل٫االسوع  االكهضاء امجمٕو ابدؿظااإلاىا٤َ(: ا23/03/2011مًاا،ة،

ا.ا14/09/2013عاوختّا

ين  ُّ   23/03/2011ت مً خلٌ الشىسة العىسٍّ مجمىع الشهذاء الفلعؿُي
ّ
، بدعب 14/09/2013ى وخت

 اإلاىاؾم

 اإلاىؿلت
غذد الشهذاء 

 ُّ  ينالفلعؿُي
 اليعبت 

 %44.62 556 الحرمو٥امسّيما-1

اا+ااإلاداٞٓةامسّيما-2  %8.59 107 صٖع

 %5.94 74 ةالخؿيييّاا-3

 %4.57 57 صوماا-4

 ا%4.41ا ا55ا +ااإلاضيىةافياخلظالىحرباوخىضعاتاامسّيما-5ا

ةافياعي٠اصمك٤ا-6ا  ا%4.25ا ا53ا الَٛو

 %4.17 52 الٗاثضيًافياخموا+ااإلاضيىةامسّيما-7

 ا%3.61ا ا45ا زاناالكيذامسّيما-8ا

 %3.45 43 الدجغاألاؾوصا-9

 %2.01 25 الؿيض اػييظا-10

 %2.01 25 ؾنيىةامسّيما-11

 %1.44 18 الحًامًا-12

 %1.36 17 الٗاثضيًافياخما ا+ااإلاضيىةامسّيما-13

 %1.04 13 ةاإلاًٗميّاا-14

 %0.88 11 ةا+ااإلاضيىةالغملافيااللط٢يّاامسّيما-15

وػاا-16  %0.88 11 َٖغ

 %0.88 11 طغماهاامسّيما-17

 %0.56 7 ال٣ابوناا-18

 %0.56 7 صمك٤اا-19

 %0.48 6 غصّماا-20

 %0.40 5 ٖضعاا-21

 %0.40 5 ا٢ضؾيّاا-22
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ين  ُّ   23/03/2011ت مً خلٌ الشىسة العىسٍّ مجمىع الشهذاء الفلعؿُي
ّ
، بدعب 14/09/2013ى وخت

 اإلاىاؾم

 اإلاىؿلت
غذد الشهذاء 

 ُّ  ينالفلعؿُي
 اليعبت 

 %0.40 5 بغػ ا-23

 %0.40 5 ةالظيابيّاا-24

 %0.40 5 يلضاا-25

وناازانامسّيما-26
ّ
 %0.32 4 اصه

 %0.24 3 ع٦ًاالضيًا-27

 %0.24 3 بهيلا-28

 %0.16 2 حر حّجاا-29

 %0.16 2 طمغاياا-30

 ا%0.16ا ا2ا الواٞضيًامسّيما-31ا

 %0.08 1 ٢ُىاا-32

 %0.08 1 اصاعيّاا-33

 %0.08 1 ِ غاٖيكةا-34

 %0.08 1 الًمحرا-35

 %0.08 1 ٖحنامىحنا-36

 %0.08 1 ال٨ؿو ا-37

 %0.08 1 النويًةا-38

 %0.08 1 الؼلضاويا-39

 %0.08 1 طضيض االًٟلا-40

 
 
 مجمىع الشهذاء الفلعؿُيُين اإلاىز

ّ
 %100 243 ,1 14/09/2013ى لين خت

 اإلاغير مجمىع الشهذاء 
 
ه وامل، دفً بذون لين )حشىّ ىز

 جىزُم، سغبت ألاهل بػذم الخىزُم، 
ّ
 لخ(ئ،..  الخىزُم سحػز

213 
 

ُّ اإلاجمىع   الىلّي للشهذاء الفلعؿُي
ّ
 1,456 14/09/2013ى ين خت

 في معيرة الػىدة 30ٌشمل  ؤلاحمالي الػذد
 
، 2011الىىعت  الػىدة في رهشي الىىبت ورهشي  شهُذا

 .حىىد الاخخلٌ ؤلاظشائُليوالزًً ظلؿىا بشضاص 
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االكهضاءاالٟلؿُييّيحنازل٫االسوع االؿوعيّا2طضو٫اع٢ما) ،ا14/09/2013عاوختّاا23/03/2011ةامًا(:امجمٕو

اةا ؾخكهاصاو٦يٟيّاالكهضاءاثٟهيلاابدؿظا

 غذد الشهذاء جفاضُل الشهذاء

 1,140 ط٧وعا

 160 وؿاء

 114 ؤَٟا٫ا)ط٧وعاوبهاذ(

 42 )ط٧وع(ا/بؾٗاٝاَبيّابٚارٍةااهاقُو

ُّ  اإلاجمىع الىليّ  /ظبخمبر  14ين لغاًت للشهذاء الفلعؿُي  1,456 2013أًلٌى

 ُّ  غذد الشهذاء الاظدشهادت هُف

 823 ؤعى(-ةاو٢ظاث٠االهاوناونواعيشاؤعىواإلاضٞٗيّاااءاال٣ه٠ا)االُحراناالخغمّياطغّا

 195 بغناماال٣ىو

 118 ٖاىاالخواطؼاؤوافياالنيوتابٖضاااميضاوّيا

 89 بغناماألامًاوالجيل

 69 ثدداالحٗظيظافيااإلاٗح٣لتا

ا
َّ
 42 ٣ةؤؾنابامجهولة،اؤواٚحرامور

ةاوايال٨يممجؼع ا  33 اإلاًٗمّيةاواابالَٛو

 26 ،اؤواعنامااقخنا٧اتَل٤اهاعّاا

ا
ّ

 31 سةثٟجحراتاؾياعاتامٟخ

 30 2011فيامؿحر االٗوص افياط٦غىاالى٨نةاوالى٨ؿةاٖااااطىوصا خحل٫اؤلاؾغاثيايبغناما

ُّ  اإلاجمىع الىليّ  /ظبخمبر  14ين لغاًت للشهذاء الفلعؿُي  1,456 2013أًلٌى

ا

ا

ا

ا

ا
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ُّ 3سكم )حذٌو  ين(: اللائمت الخفطُل ُّ ٍّ  *ت للشهذاء الفلعؿُي   23/03/2011ت مً خلٌ الشىسة العىس
ّ
ى وخت

خ واإلاىؿلت وظشوف الاظدشهاد   ، 14/09/2013   حشمل الاظم والخاٍس

ا

*والنكسةالنكبةركرةفيالعودةمسيرة3122شهذاء الشعبيالجبهةوضحايا،ة- العامالقيادةواللجانة ةالشعبي، تمتوثيقهم


 
اين.ضمنجذولينمستقل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 الحرمو٥امسّيم 2011-06-05 زالضاعيان 1
فيااالٗاّمةال٣ياص ا-الكٗنّيةبغناماالجب ةا

 ؤخضاذاالسالهةا ٗضاجكيي٘اقهضاءاالى٨ؿة

 الحرمو٥امسّيم 2011-06-05 عامياؤخمضاؤبوانيااا 2
فيااالٗاّمةال٣ياص ا-الكٗنّيةبغناماالجب ةا

 ؤخضاذاالسالهةا ٗضاجكيي٘اقهضاءاالى٨ؿة

 الحرمو٥امسّيم 2011-06-05 اااهانغامناع٥ 3
فيااالٗاّمةال٣ياص ا-الكٗنّيةبغناماالجب ةا

 ؤخضاذاالسالهةا ٗضاجكيي٘اقهضاءاالى٨ؿة

 الحرمو٥امسّيم 2011-07-03 يامًاالؿٗضاا 4
مٗؿ٨غاطيلاا٢غباؾخكهضافيا٢ُىاا

 ااالٟلؿُيجياالحدغيغ

 الحرمو٥امسّيم 2011-10-15 ٖلءاٖنضا اهمغاالؿهايا 5
زل٫اجكيي٘االكهيضااالكّهيدةبغناما

 ببغاهيماقينانافيااإلايضان

سةافيا٦ٟغاؾوؾة الحرمو٥امسّيم 2011-12-23 طما٫اؤبواماضخي 6
ّ

 ثٟجحراؾياع امٟخ

7 
ٖنضاالغخمًااٖنضاالىانغ

 مي٣اعاا
 الحرمو٥امسّيم 01-03-2012

اٚحيلاا-٣ٖيضافياطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا

 فياؾياعثب

ااؤرىاءاػياعثباأل٢اعلبا الحرمو٥امسّيم 2012-03-05 زلضونازليٟة 8  بغناماألامًافياصٖع

 الحرمو٥امسّيم 2012-04-15 طهاصا٦ٗوف 9
الحرمو٥امًا٢نلاطهٍةاامسّيمثٟجحراؾياعثبافيا

 مجهولة

 سّيمبغنامااقخنا٧اتافيااإلا الحرمو٥امسّيم 2012-05-03 مهىضاؾليماناُٖيةا 10

 الحرمو٥امسّيم 2012-06-05 ؤهوعاالؿ٣ا 11
ا-ٖميضاَنيظافياطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجي

 اٚحيلابحٟجحراؾياعثب

 فياالحًامًاالكّهيدةبغناما الحرمو٥امسّيم 2012-06-09 ٦ىانامدموصاالؿهايا 12

 فياالحًامًاطغاءااقخنا٧ات الحرمو٥امسّيم 2012-07-07 عاثضاٖنضاالخ٤ا 13

 بغناماألامًاٖاىااإلآاهغ  الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 بياؽاٞغخاتا 14

 بغناماألامًاٖاىااإلآاهغ  الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ٖٟي٠امهُٟى 15

 بغناماألامًاٖاىااإلآاهغ  الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ؤوـابغعي 16

 بغناماألامًاٖاىااإلآاهغ  الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ٖامغاالدجة 17

 بغناماألامًاٖاىااإلآاهغ  الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ؾىة(ا15يؼناهانغاالسًغااا) 18

 بٖضاااميضاويابغناماألامً الحرمو٥امسّيم 2012-07-13 ؤخمضاالؿهايا)اؤبواعامؼ( 19

 بغناماألامً الحرمو٥امسّيم 2012-07-15 اااخماص اؤبواعاقض 20
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 بغناماألامًاوالجيلا الحرمو٥امسّيم 2012-07-17 ؤخمضادمحمابضعا 21

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 ؤؾامةا٦ىٗان 22

23 
اخؿحناطلنٍو

 )ؤبواماطـض(ا
 هاعّاافياْغوٝامجهولةابُل٤ٍا الحرمو٥امسّيم 18-07-2012

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 عؤٞدابغهاواا 24

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 ٖلءاالىوانغ  25

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 اااٖماصامدموصاالىمغاواا 26

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 دمحماق٨غاادمحما 27

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 دمحماٖنضاالىانغ 28

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-18 دمحماٚىيم 29

اطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الحرمو٥امسّيم 2012-07-19 ؤخمضاالضودي 30

 بُل٤ٍاهاعّاا الحرمو٥امسّيم 2012-07-19 ااادمحماٖنضاالىانغاطياب 31

نيل 32  فياالحًام٢ًّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-07-20 عاميازَغ

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-20 ٖلءانهيذا 33

 فيامى٣ُةاال٣ضاا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-07-24 ثامغاخمضا 34

ابجغاخبابغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2012-07-24 ٖايازالضا٢نيٗة 35
ً
 محإرغا

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-07-26 باؾلاٖٟي٠اطلنٍو 36

 بغناماالجيل الحرمو٥امسّيم 2012-07-26 ااادمحماؤخمضاؤبوازالض 37

٤االؿيض 38  بغناماألامً الحرمو٥امسّيم 2012-07-26 مٞو

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الحرمو٥امسّيم 2012-07-28  ؿااامدموصاب٨غاواا 39

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-28 ٖنضاالغػا١ابؾماٖيلاسخيم 40
اٚحيلاا-ٖميضافياطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا

 فياعي٠اصمك٤

 الحرمو٥امسّيم 2012-07-28 مدموصاهيسما٣ٖيلةا 41
اٚحيلافياعي٠اا-طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا

 صمك٤

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 الُٟلاببغاهيماٖاياالُلوػاا 42 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

ا الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 الُٟلاؤوـاؤخمضاالُلوػا 43 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  الجاٖوهةطغاءاؾ٣ٍو
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االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ؤخمضادمحماٖغيكة 44 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ؤؾامةاؤ٦غااٖغيكة 45 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ب اءاؤيوب 46 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 خؿاااؾلمة 47 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 زحرواؤخمضاخميض  48 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 اٖنضا االهالر 49 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ٖلءادمحماٚىيم 50 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ٖـمغاصبـوعا 51 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ٞحخياخؿً 52 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

ا٢ظاث٠اٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 مدؿًاوليضامكييل 53 االجاٖوهةطغاءاؾ٣ٍو  قإع

اعي 54 االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 دمحماعاٞ٘االٞغ ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 ااادمحماٖنضاال٨غيماببغاهيم 55 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

ا الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 دمحماٖىهحاواا 56 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  الجاٖوهةطغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 هًا٫االغيان 57 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 واثلاٖضهاناألاخمض 58 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

االجاٖوهة الحرمو٥امسّيم 2012-08-02 يدحعابؾماٖيلاٖليان 59 ا٢ظاث٠اٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

 ابًاالكهيضازالضاالكهاميا-بٖضاااميضاويا الحرمو٥امسّيم 2012-08-04 زالضاالكهامييؼنا 60

 الحرمو٥امسّيمفيا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-08-04 ػاهغاٖيسخعاؤبوازغوبا 61

 م٣ابلاطام٘اؾلماناالٟاععخي٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-08-04 اااؾليماناٖوىاٖنوص 62

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-04 اااال٣هحردمحماؾليما 63
ابجغاخباطغاءاال٣ه٠االٗكواجيامًا

ً
محإرغا

 الحرمو٥امسّيم٢نلاالجيلاٖاىا

 الحرمو٥امسّيم 2012-08-12 اااواثلادمحمااإلاجضالواا 64
ااٖح٣الباوهوا٢ّواتااٖاىايض الجيلا ٗضاؤناثمَّ

اؾاب٤ا اؾياعخيٌّ  مٗح٣ل 

 بغناماالجيلافياعي٠اصمك٤ الحرمو٥امسّيم 2012-08-13 اااؤخمضاماهغاالندحراا 65

 بجواعامكٟىاٞلؿُحن الحرمو٥امسّيم 2012-08-18 ٖٟي٠اطوص  66

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-08-24 طما٫اؤبواالهيجاء 67
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 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-08-24 خىحناطما٫اؤبواالهيجاء 68

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-01 الُٟـلاقهابامغطـان 69

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-01 الُٟـلاٖلـياطاصينا 70

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-01 الُٟـلامدموصاؾمحراالوػيغا 71

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-02 مُي٘ادمحماصعويلا)ؤبوابياص( 72
خحن"اٖاىاَغي٤اخموا

ّ
بغناما"مؿل

 صمك٤االضولي

 الحرمو٥امسّيم٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-05 ٖلءاٞاعو١اٖوص ا 73

 بغناماالجيلاوألامًاخاطؼايلضا الحرمو٥امسّيم 2012-09-05 وليضاالؿغخانا 74

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 ؤخمضاماهغاالسُيظا 75

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 ؤخمضاٖنضا االؿهاي 76

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 عخا٫ادمحماٖنضا اؤبوايؼيض 77

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 ماهغاالسُيظا 78

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 دمحماال٣ناعي 79

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 دمحماؤخمضاخؿً 80

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 دمحماؤخمضا٣ٖلةا 81

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-06 دمحماؾٗيضاؾامياالؿهايا 82

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-07 ؤي ماالكهاميا 83
-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا

 صواعاٞلؿُحن

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-07 دمحمامدموصاالىٗيميا 84

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-07 وؾيمامدموصاالىٗيميا 85

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-08 ؤخمضادمحماؤبواالهيجاء 86

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 مٗحهمامحوا 87
االٗغولةفيا ملخ٤امىظاٞتر او٧اناؤخضاا-قإع

 السجىاءاؤلاؾلمّيحن

 ؤرىاءاطهابباللٗملافياطغماها٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 طهاصاخؿحناؾليمان 88

 بٖضاااميضاويافياالحًامً الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 ؤبواهل٫اا-ؾامياٖللوا 89

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 طهاصاخؿحناؾليمانا 90
الٗغولةا٢نلاحّياافياآزغ٢ّىاماابغنام

ابحروت  قإع
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 الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 ؤخمضادمحماألاؾٗضا 91
االحرمو٥اآزغامسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا

 الٗغولةاحّيا

 فياالحًام٢ًّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 ػ٦غيااببغاهيما 92

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىايلضا الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 هوعاالضيًااإلاهغاا 93

ااإلاال٩يا-م٘اؤزيباواثلا الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 باؾلانلحاالهؿحووي 94  وطضتاطسحبافياقإع

ااإلاال٩ياا-م٘اؤزيباباؾلا الحرمو٥امسّيم 2012-09-09 واثلانلحاالهؿحووي 95  وطضتاطسحبافياقإع

 بغناماألامًافياالحًامً الحرمو٥امسّيم 2012-09-10 مدموصاٞايؼا٦ياليا 96

 بغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2012-09-11 (اؾىة56زالضادمحماخمضا) 97

 الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الحرمو٥امسّيم 2012-09-11 دمحمامغاصا 98

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-13 ماهغاؤخمضاالغلضاواا 99
ثدداالحٗظيظالضىاألامًا ٗضااٖح٣البا٢نلا

 يومحن

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-13 ببغاهيماالؿيضاا 100
اخيصاثّماالٗسوعاٖاىاطسحبا

ً
ٖضااميضاهيا

ُ
ؤ

لح ااآراعاجٗظيظاقضيضاا  ٖو

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-13 ؤخمضامجضالوااا 101

ازح٠ُا٢نلاؤياااوهواق٣ي٤االكهيضاواثلا

لح اا مجضالوااخيصاثماالٗسوعاٖاىاطسحباٖو

 آراعاجٗظيظاقضيضا

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-15 يدحعاياؾحناؤبواعاقضاااا 102
مًا-٢غبامصخماٖامغ٢ّىاماابغنام

 ٖىانغاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجي

103 
الخاضاٖنضاالواخضاَالظا

 الهٟضاا
 الحرمو٥امسّيم 16-09-2012

طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدافيامديِاٞغنا

اا٫  15الجليلا كإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-18 ؤؾامةاالكيش 104
ٖثراٖاىاطسحبا٢غبامُٗماهجمةاالكااافيا

االسلرحنا  قإع

ٗـــداصبـــوعا 105 ابــةنابحبابغناما٢ىــام الحرمو٥امسّيم 2012-09-18 ػيــاصاٞع
ً
 محـــإرغا

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-18 هاصاايوؾ٠ام٩يا 106
صيغاياؾحناوالدجغاحّيااال٣ه٠اٖاىاطغاء

ضاماتااإلايضاهية  وؤلٖا

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-18 خؿًااإلاٗل١ 107
صيغاياؾحناوالدجغاحّيااال٣ه٠اٖاىاطغاء

ضاماتااإلايضاهية  وؤلٖا

 صيغاياؾحناحّيااال٣ه٠اٖاىاطغاء الحرمو٥امسّيم 2012-09-18 ػييظااإلاٗل١ 108

صيغاياؾحناوالدجغاحّيااال٣ه٠اٖاىاطغاء الحرمو٥امسّيم 2012-09-18 ؤخمضادمحمامهُٟى 109
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ضاماتااإلايضاهية  وؤلٖا

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-19 دمحماؤؾٗضاٖكماواا 110
بغناماألامًاٖىضامٟغ١اؤبواهايل/الدجغا

 ألاؾوص

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-19 طل٫ايوؾ٠انالرا 111
بغناما٢ّىاماٖىضامٟغ١امكٟىاٞلؿُحنا

اطاهظاؤطناناخماص 

112 
ؤ٦غااٖنضااإلاجيضاطمٗةا)ؤبوا

 ؤؾامة(
ابجغاخبابرغابنابحبا٢نلا الحرمو٥امسّيم 25-09-2012

ً
 ؤؾابي٘ا3محإرغا

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-26 عاثضاحجوضا 113
افيايلضااوهوامًاؾ٩ان

ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
حّيااؤ

 الٗغولةا

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-26 ٖماعاٖنضاٖاياٖناؽااا 114
ٖضااميضاهيّا

ُ
افيايلضااوهواٞلؿُيجياؤعصويامًاؤ

ً
ا

 ؾ٩انانهّيا

 الحرمو٥امسّيم 2012-09-26 ٖمغا٢ضوع اا 115
بغنامامًاؾياع امغؾيضؽاجٗوصالؿاثضا

 ٖنضاالٗا٫ا٦مااؤٞاصاقهوصاٖيان

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-06 دمحمامىهوعا 116
اٖاىاخاطؼا٧اػيةاالجضافيافيا

ً
ؤٖضااميضاهيا

 بلض ايلضااا

 الحرمو٥امسّيمطغاءا هٟجاعاالظااو٢٘اافيا الحرمو٥امسّيم 2012-10-13 الُٟلامٗحهماؤؾامةان٣غ 117

 الحرمو٥امسّيمطغاءا هٟجاعاالظااو٢٘اافيا الحرمو٥امسّيم 2012-10-13 هاوياالدجاواا 118

 الحرمو٥امسّيمطغاءا هٟجاعاالظااو٢٘اافيا الحرمو٥امسّيم 2012-10-13 ؾوؾًاقا٦غاخاضاٖاي 119

 فيابلض ايلضا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-10-14 ؤخمضابضواا 120

 ٖاىاخاطؼابلض ايلضا الحرمو٥امسّيم 2012-10-15 زالضاهاقماثميما 121

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-17 ؤخمضامهُٟىانالراالٗمغاا 122
االخؿييّيةامسّيمفيااالكٗنّيةبغنامااللجانا

 بُغي٤االسُإا

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2012-10-17 ماهغاخؿحنابضويةا 123

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-25 الُنيظاعقاصامدموصاؤبواػوع 124
اؾخكهضافياا-الحرمو٥اامسّيمؾ٩اناا-مًاٚؼ ا

 مى٣ُةاصعوقةا

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-26 عاقضاؤبواعاقضا 125

ثدداالحٗظيظ،اٖثراٖاىاطسحبا٢غبامنجعا

لح ااآراعاجٗظيظ،اوطل٪ا اإلاسابغاتاالجويةاٖو

  ٗضا٣ٞض افيامىحه٠االكهغ

امًا٢نل الحرمو٥امسّيم 2012-10-27 ؤخمضاؾويض 126
ً
الجيلاوألامًا٢ّواتااؤٖضااميضاهيا
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 الحًامًحّياافي

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-28 الهيضالويادمحماالهالرا 127
 ٗضايواامًاازحُاٞب،اوهواناخظانيضليةا

اخيٟااامسّيمالسُيظافيا  الحرمو٥اقإع

128 
مدموصاالسُيظاوػوطحبا

 وؤبىائ االسلرةا
 الحرمو٥امسّيم 29-10-2012

الؼيًازل٠اثغلةاحّيااطغاءا٢ظيٟةاٖاى

 الكهضاء

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-29 ػوطةامدموصاالسُيظ 129
الؼيًازل٠اثغلةاحّيااطغاءا٢ظيٟةاٖاى

 الكهضاء

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-29  بًاألاو٫اإلادموصاالسُيظا 130
الؼيًازل٠اثغلةاحّياا٢ظيٟةاٖاىطغاءا

 الكهضاء

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-29  بًاالساوياإلادموصاالسُيظا 131
الؼيًازل٠اثغلةاحّيااطغاءا٢ظيٟةاٖاى

 الكهضاء

 الحرمو٥امسّيم 2012-10-29  بًاالسالصاإلادموصاالسُيظا 132
الؼيًازل٠اثغلةاحّيااطغاءا٢ظيٟةاٖاى

 الكهضاء

 فيامى٣ُةابهيلا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-10-29 اٖمايغااخؿحناؾهيلا 133

 طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 )ؤبواٖنضوا(ازالضاٖؼيمةا 134

 طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 زالضاخؿًاٖمايغاا 135

 طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 هاهضايووـ 136

اامسّيمباألنلامًاا-طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 ؾوػانانالراَيىة 137  صٖع

 طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 عخاباطبر 138

 طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 هاصعازليلاطمٗة 139

 طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 َاع١اقغي٠اٖيسخع 140

 طغاءا٢ه٠امضٞعيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 َاع١اؤبواَالظ 141

 زل٫اؤصاءاواطنبا٦مؿ٠ٗاَبيا الحرمو٥امسّيم 2012-11-04 ٖماعا٢اؾما 142

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 ميؿاءاٖؼاا 143
طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖىضا٧وؾ٩وا

اا٫ا  ٖاىامي٨غوابامااا30ماعتافياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 الضهانالُٟلاٖناص ا 144
طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖىضا٧وؾ٩وا

اا٫ا  ٖاىامي٨غوابامااا30ماعتافياقإع

طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖىضا٧وؾ٩وا الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 الُٟلاٖلءاالضهان 145
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اا٫ا  ٖاىامي٨غوابامااا30ماعتافياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 الُٟلةاآالءاالسًغااا 146
طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖىضا٧وؾ٩وا

اا٫ا  ٖاىامي٨غوابامااا30ماعتافياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 ٖماصاالضيًاؾويضاا 147
طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖىضا٧وؾ٩وا

اا٫ا  ٖاىامي٨غوابامااا30ماعتافياقإع

 اإلاٛاعلةحّيااطغاءاال٣ه٠اٖاى الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 مدموصا٢ويضعا 148

اقة الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 خىحناٖؼيمةا 149  طغاءاال٣ه٠ابجواعاؤلٖا

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 مدموصاخمضانا 150
ٖثراٖاىاطسحباٖىضاؾو١االح٣ضاام٨نلا

 اليضيًاومهابا ٗض اَل٣اٍتاهاعيةا

 برغابنابت اا كٓاياا٢ظيٟةابالغؤؽا الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 ٞاصيةاٖموع ا 151

 مًاؾ٩انايلضا الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 دمحماياؾغاٖضهاناصاووص 152

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 آياتايوؾ٠ 153

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 ثيؿحراؾٗضاػايض 154

 ال٣ه٠طغاءا الحرمو٥امسّيم 2012-11-05 دمحماػهحراهاني٠ 155

اٞلؿُحنا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-11-06 عمؼااألاؾوصاا 156  فياقإع

 فيامى٣ُةاصواعاٞلؿُحناا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-11-06 ؤخمضاموعخعاؤبواعاؽااا 157

 ااسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا الحرمو٥امسّيم 2012-11-06 ٖامغاالب لواناااا 158

 ٖىضاصواعاٞلؿُحنا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-11-06 ٖضهانا٢نُانا 159

ابجغاخبامًابنابةاؾاب٣ةا الحرمو٥امسّيم 2012-11-06 دمحما٢ويضعا 160
ً
 محإرغا

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-07 ٖماصادمحماببغاهيمااليوؾ٠ااااا 161

بٖضاااميضاوي/ثدداالحٗظيظ،اازح٠ُافيا

االكٗنّيةمى٣ُةاصخىاياامًا٢نلااللجانا

ثراٖاىاطسحبافيامكٟىااإلاواؾا   ٖو

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2012-11-07 باؾلاوخيضاؤبواٖونا 162

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2012-11-07 ؤصهمايدحعاخموصا 163

 بىحراناطيلاالىٓااا الحرمو٥امسّيم 2012-11-07 مدموصاؤخمضاالؿما٥ا 164

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-07 مايضاػهحراَبا 165
ا
ً
االسلرحناخيصاوطضامهابا مًاؾ٩اناقإع

افياالغؤؽ ابُل٤ٍاهاعّاٍ
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166 
ؤخمضاطما٫االكهاميا)ؤبوا

 طما٫(ا
ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 08-11-2012

ً
امحإرغا

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-10 ؾامذاالسيا٫ا 167
ثدداالحٗظيظا ٗضاؤناازحُٟباألامًامًا

 اإلاكٟى

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-11 ؤخمضاألاق٣غاا 168

بٖضاااميضاوي،اٖثراٖاىاطسحباٖىضاطام٘ا

اوؿغيًا الهكحرا ٗضا٢ياااقهيدةاقإع

 بسُٟب

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-11 وؾيماالىاجياااا 169
ابجغاخباطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلاٗملا

ً
محإرغا

 الظاا٧انايٗملاٞيبافيابيداسخمامىظاؤياا

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-12 طهاصايووـااااا 170

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-12 ٖماصاٖغامياااااا 171

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-12 مدموصاٞاعؽا٦ؿابااا 172

 محإرغ ابجغاخهااطغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-12 ؾهاصامؿٗوصاؤبوالنض اااا 173

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-12 ؤخمضادمحماٖنضا ااا 174
الحرمو٥اامسّيمطغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝا

 (الٗاّمة)مًاٖىانغاال٣ياص ا

175 
ا6الُٟلةاهنةااإلاى٣لا)

 ؾىوات(ا
 طغاءا٢ه٠ٍامضٞعّيا الحرمو٥امسّيم 12-11-2012

 الٗغولةاحّياااؾت ضٝطغاءاال٣ه٠االظاا الحرمو٥امسّيم 2012-11-13 ٖنضاال٨غيمامىهوعا 176

 الٗغولةاحّيااطغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝ الحرمو٥امسّيم 2012-11-13 ؤؾضامىهوعا 177

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-13 مجضااٖاياٖوص اا 178

ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-13 ٖنضاال٨غيماطما٫امىهوعا 179
ً
 محإرغا

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-13 طهاصاٖلواا 180

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-13 ٖامغابصعيـاا 181

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-11-13 دمحماٚىايماااا 182

اعيا 183  بغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2012-11-15 ببغاهيماالٞغ

 طغاءاال٣ه٠اٖاىاصواعاٞلؿُحن الحرمو٥امسّيم 2012-11-17 طاؾغاؾليماناؾٗضية 184

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-17 الهيضالويامدموصاهساف 185
طغاءاال٣ه٠اٖاىاصواعاٞلؿُحن/اناخظا

 نيضليةاالضواع
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 طغاءاال٣ه٠اٖاىاصواعاٞلؿُحن الحرمو٥امسّيم 2012-11-17 ببغاهيماٖنضااإلاُٗي 186

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-17 خؿااااإلاضويا 187
مؿ٠ٗافيا-ٖاىاصواعاٞلؿُحناطغاءاال٣ه٠ا

ارةاالكٗظاالٟلؿُيجي  الهيئةاالسحريةاإٚل

(ااا54هكااادمحماالٗايضا) 188
ً
 الحرمو٥امسّيم 2012-11-18 ٖاما

اال٣ظاث٠اٖاىا -الحرمو٥اامسّيمبرغاؾ٣ٍو

 ناخظامدلازًغواتافياؾو١االسًاعا

189 
اٞغاؽامدموصاقهامي

 (ؤبوامدموصا)ا
 الحرمو٥امسّيم 19-11-2012

اؾخكهضانناحا رىحنافيامى٣ُةاصاعيااوهوا

 يٗملاؾاث٤اث٨سخي

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-19 مدموصاؤخمضاال٨غصاا 190
مًاٖىانغاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجياولما

اْغوٝام٣حلب  جٗٝغ

 ٢غبامٗهضاالهكحر٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-11-21 دمحماؤؾٗضاي٣ٗوباا 191

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-22 ٖامااا16مدموصاالكييجيا 192
اٖاىاطسحبافيامكٟىاا- ٗضا٣ٞضاهبا االحٗٝغ ثمَّ

 اإلاجت ض

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-22 زًغاؤخمضاالضؾوقيا 193

وطضتاطسحبام٘اابىباؤخمضاثدداؤه٣اىا

االسلرحنابحاعيشا -18النىاءاالظاااِ اعافياقإع

 ا11-2012

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-22 ؤخمضازًغاالضؾوقي 194

وطضتاطسحبام٘اوالض ازًغاثدداؤه٣اىا

االسلرحنابحاعيشا -18النىاءاالظاااِ اعافياقإع

 ا11-2012

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-22 بي اباٖنضاال٨غيمانالراا 195

ازح٠ُام٘اق٣ي٣باببغاهيماٖاىاؤيضاا

الحرمو٥اووطضتاامسّيممجهولحنامًا

طسحاهماافيامى٣ُةاالحًامًابحاعيشا

22/11/2012 

 الحرمو٥امسّيم 2012-11-22 ببغاهيماٖنضاال٨غيمانالر 196

ازح٠ُام٘اق٣ي٣بابي اباٖاىاؤيضاا

الحرمو٥اووطضتاامسّيممجهولحنامًا

طسحاهماافيامى٣ُةاالحًامًابحاعيشا

22/11/2012 

اٖام63ؤمحر ادمحماٖايابضويةا 197
ً
 الحرمو٥امسّيم 2012-11-27 اا

طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداؤماااطام٘اٖنضا

 ال٣اصعاالخؿيجي

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-01  ؿاااالٗاما 198
ا٢ظيٟةابال٣غبامًامي٨غواباما برغاؾ٣ٍو

االحرمو٥ا  آزغاقإع
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 الحرمو٥امسّيم 2012-12-02 اإلاهىضؽاناص١االهاص١ا 199
اإلاُاعاطغاءا قخنا٧اتاالتياطغتافياَغي٤ا

 ٖىضاالجؿغاالسامـ

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-04 ؾّداطسٍصامجهولةاالهوية 200

طسحاناطاهظاطام٘اٖنضاال٣اصعاالخؿيجيا

االسلرحنازل٠اال٩وؾ٩وا وطسحاناٖاىاقإع

 ماعتاوطسحانافيا ؿاثحناالسلرحنا

 2012-12-05 يامًادمحماٖغيكةاا 201
امسّيم

 الحرمو٥/الٗغولة

ٖاىايضاؤٞغاصااللجاناالحا ٗةالحىٓيماالجب ةا

 الٗاّمة/اال٣ياص االكٗنّية

 ا الحرمو٥امسّيم 2012-12-09 مدموصاٖنضاالغخمًامىهوعا 202

اٞلؿُحناباإلا الحرمو٥امسّيم 2012-12-10 زالضادمحماٖنوصا 203  سّيماؾخكهضافياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-13 ؾىواتا6الُٟلةالمعاألابُذا 204
م٘اق٣ي٣هااياؾغاهخيجةاال٣ه٠اٖاىامجزلهماا

 فيامى٣ُةااإلاكغوٕ

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-13 ؾىةاا11الُٟلاياؾغاألابُذا 205
م٘اق٣ي٣حبالمعاهخيجةاال٣ه٠اٖاىامجزلهماا

 فيامى٣ُةااإلاكغوٕ

اخيٟا الحرمو٥امسّيم 2012-12-13 يوؾ٠ازحرا ا 206  طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدافياقإع

اخيٟا الحرمو٥امسّيم 2012-12-13 دمحماؾٗضيةا 207  طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدافياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-13 سخغاٖاياالخؿًا 208
والض االكهيض ابيىاؽاقغيحذااؾخكهضتا

 سّيمطغاءاال٣ظاث٠اٖاىااإلا

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-13 ٢اؾماؤبواؾالما 209
الجرويجاوخيضاوالضيبا٧انافياا-طغاءاال٣ه٠

اصابلىاؾوعياا٢نلاٖاا  ٖو

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2012-12-14 مغواناالسُيظا 210

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-14 دمحماٞوػاايوؾ٠ا 211
ابجغاخبابرغاال٣ه٠االظاااؾت ضٝا

ً
محإرغا

 الحرمو٥امسّيم

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-14 ؤؾامةاعاقضاعخمةا 212
ابجغاخبابرغاال٣ه٠االظاااؾت ضٝا

ً
محإرغا

اخيٟاا  قإع

(اا14مامًادمحماؾلُانا) 213
ً
 الحرمو٥امسّيم 2012-12-15 ٖاما

ابجغاخبابرغاال٣ه٠االظاااؾت ضٝا
ً
محإرغا

اخيٟاا  قإع

 محإرغ ابجغاخهااطغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-12-15 ِ لةابؾماٖيلاعخمةا 214

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-16 مٗمغاهانغا)ؤبوامايض(ا 215
-برغا٢ه٠ااإلايٜالجام٘اٖنضاال٣اصعاالخؿيجي

ماطناطام٘اٖنضاال٣اصعاالخؿيجياومؿاو٫ا
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االٗاثلتاالىاػخةافياالجام٘ا

 برغا٢ه٠ااإلايٜالجام٘اٖنضاال٣اصعاالخؿيجي الحرمو٥امسّيم 2012-12-16 مياص اٖنضاالغخمًا 216

 الحرمو٥امسّيمفيا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-17 مدموصازالضاالخؿًا 217

218 
ب٦غاااؤبواؾمغ اؤاالسمؿةا

 ؤَٟا٫ا
 الحرمو٥امسّيم 17-12-2012

برغا٢ه٠ااإلايٜاٖاىامضعؾةاالٟالوطةافيا

 الحرمو٥امسّيم

امجهولياالهويةاا25هدوا 219
ً
 الحرمو٥امسّيم 2012-12-17 قهيضا

اؾخكهضواازل٫ااٞلؿُيييوناوؾوعيونا

ال٣ه٠ابالُحراناالخغمياالظااَا٫امسجضا

ٖنضاال٣اصعاالخؿيجياومضعؾةاالٟالوطةا.ا

 الجسصاقوهضتافيامكٟىاصمك٤ا)اإلاجت ض(

نيلا 220  ٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-17 هيسماههيلازَغ

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-17 ؤخمضا ؿاااببغاهيماالناف 221
طام٘اٖنضاال٣اصعااطغاءا٢ه٠ااإلايٜاٖاى

 الخؿيجي

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2012-12-18 الُٟلادمحما ؿيماطاموؽا 222

 سّيمطغاءا٢ه٠ااإلايٜاٖاىااإلا الحرمو٥امسّيم 2012-12-18 عاثظاالىمغا 223

 فيامى٣ُةاالؿاخة٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-18 ٖاياالجما٫ا)ؤبوادمحم(ا 224

 الحرمو٥امسّيماؾخكهضافيا الحرمو٥امسّيم 2012-12-18 بل٫اؾٗضا 225

 الحرمو٥امسّيماؾخكهضافيا الحرمو٥امسّيم 2012-12-18 ٖنضاالغخمًاالسًغاوااا 226

ا 227  الحرمو٥امسّيماؾخكهضافيا الحرمو٥امسّيم 2012-12-18 الكاباٖاياٞع

 الحرمو٥امسّيماؾخكهضافيا الحرمو٥امسّيم 2012-12-18 خؿحناٖمايغاا 228

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-19 زالضازليلاسسىيجي 229

خما اامسّيممًااالٗاّمةيابِافياال٣ياص ا

)ؤهناءاوعصتاًٖاؤهبااوك٤اًٖاالجب ةاو٢طخعا

 فيا قخنا٧ات(

 الدجغاألاؾوصاحّيااٖثراٖاىاطسحبافي الحرمو٥امسّيم 2012-12-19 اإلادامياؤخمضاٖواصا 230

٤اٞياىا 231  الحرمو٥امسّيم 2012-12-19 ؤخمضامٞو
اا-النلضيةا٢ّىاماابغناما مًاؾ٩اناقإع

 ٞلؿُحن

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-19 ؤخمضاهويًاخياثلةا 232
ابجغاخباطغاءاعنام

ً
٢غبا٢ّىاماامحإرغا

 ؾو١االسًغ ا
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 مى٣ُةاالنلضية٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-21 ماهغاالُيظا 233

234 
ٞاَمةاببغاهيمابؾماٖيلا)اؤاا

ا(ا  دمحماطلنٍو
 الحرمو٥امسّيم 22-12-2012

ؤرىاءامداولت ااقغاءا ٌٗا٢ّىاماابغنام

 الخاطياتاإلاجزلهاا

اعاما٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-22 ٖسماناخؿحنا 235  بال٣غبامًاقإع

 بغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2012-12-22 دمحماٖضهاناؤبواقيظا 236

اا58وليضاهجما 237
ً
 الحرمو٥امسّيم 2012-12-22 ٖاما

طغاءابنابحبابسلذاعناناٍتاؤرىاءامداولحبا

 قغاءاالُٗاااألؾغثبا

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-22 زالضاٖمايغاا 238
االـ٢ّىاماابغنام ٢غبامغ٦ؼاا15فياقإع

 ال٣ضؽاالس٣افي

 بنابحبا كٓيةافيااليوااالؿاب٤برغا الحرمو٥امسّيم 2012-12-23 وؾاااوٗيماال٣اضخيا 239

ضا 240  الحرمو٥امسّيم 2012-12-23 مهاادمحمااإلاٖو

محإرغ ابجغاخهااطغاءاقٓايااال٣ظيٟةاالتيا

الحرمو٥ابحاعيشاامسّيمؾ٣ُدابجواعابيت اافيا

 ا13-12-2012

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-23 َاع١اؾلمةاا 241

ا٢ظيٟةاٖاىا ابجغاخبابرغاؾ٣ٍو
ً
محإرغا

اإلاى٣ُةابيىماا٧انايداو٫ابزغاضاؤؾغثبامًا

 الحرمو٥امسّيم

 ٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-23 مدموصا٣ٖلةاا 242

ا 243 االـا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-23 ؾامغاقٝغ  15فياقإع

اٞلؿُحن٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-24 زل٠ازلي٠ااا 244  فياقإع

االسلرحنا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-25 مهُٟىاببغاهيماخميضا 245  بمى٣ُةاقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-26 دمحماؾٗيضاالسُيظا 246
٢غباؾو١االهاٚةافيا٢ّىاماابغنام

 اسّيماإلا

247 
الخاضادمحماٖوىاؾلمةا)ؤبوا

 ٖا٠َ(اا
ااإلاضاعؽ الحرمو٥امسّيم 27-12-2012  طغاءا٢ه٠االىٓااالكإع

ااإلاضاعؽ الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 موعخعاٖوىاؾلمةا 248  طغاءا٢ه٠االىٓااالكإع

ااإلاضاعؽ الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 ػهحراؾلمةا 249  طغاءا٢ه٠االىٓااالكإع

ا الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 لاااؤخمضاؾلمةا 250  اإلاضاعؽطغاءا٢ه٠االىٓااالكإع

ااإلاضاعؽ الحرمو٥امسّيم 2012-12-27 الُٟلاٖوىاؾلمةا 251  طغاءا٢ه٠االىٓااالكإع
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 الحرمو٥امسّيم 2012-12-29 الُٟلةاسخغاؾمحرامدموصا 252
ا٢ّىاماابغنام ٖىضاؾو١االسًغ افياقإع

 ٞلؿُحنا

اٞلؿُحنا الحرمو٥امسّيم 2012-12-29 الُٟلادمحماياؾغاَغابلسخيا 253 ا٢ظيٟةاٖاىاقإع  برغاؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-30 بيماناألاؾوصاؤااببغاهيم 254

الحرمو٥اوهياػوطةاامسّيمطغاءاثٟجحرافيا

الكهيضاعمؼااألاؾوصاالظاااؾخكهضامىظا

 ؤقهغا٢ليلةاؤمااابيحب

االحرمو٥ا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2012-12-31 دمحماالوليا 255  فياؤو٫اقإع

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-31 َباخؿحنا 256

بٖضاااميضاوي/ثدداالحٗظيظ.امًامحُوعيا

ارةاالكٗظاالٟلؿُيجي.ا الهيئةاالسحريةاإٚل

٣ٞضام٘اٖمغاالخاعذاؤرىاءازغوطهماالجلظا

 الحرمو٥ااسّيمالسبزاإلا

 الحرمو٥امسّيم 2012-12-31 ٖمغاالخاعذ 257

بٖضاااميضاوي/ثدداالحٗظيظ.امًامحُوعيا

ارةاالكٗظاالٟلؿُيجي.االهيئةا السحريةاإٚل

٣ٞضام٘اَباخؿحناؤرىاءازغوطهماالجلظا

 الحرمو٥ااسّيمالسبزاإلا

(اا17دمحمازحراٖنضا ا) 258
ً
ا الحرمو٥امسّيم 2013-01-02 ٖاما افياقإع  ا30بُل٤ٍاهاعّاٍ

 الحرمو٥امسّيمطغاءاال٣ه٠ااإلاضٞعياٖاىا الحرمو٥امسّيم 2013-01-02 مٗاويةاالكىاعا 259

 الحرمو٥امسّيمطغاءاال٣ه٠ااإلاضٞعياٖاىا الحرمو٥امسّيم 2013-01-02 هكااازليايا 260

 الحرمو٥امسّيمطغاءاال٣ه٠ااإلاضٞعياٖاىا الحرمو٥امسّيم 2013-01-02 ٖنضواٚهل 261

 الحرمو٥امسّيمطغاءاال٣ه٠ااإلاضٞعياٖاىا الحرمو٥امسّيم 2013-01-02 ياؾغاعلاح 262

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-03 قاصااالىضاٝ 263
ا٢ظيٟةاهاوناؤرىاءاثواطض ابال٣غبا برغاؾ٣ٍو

 مًاؤخظيةاؤبوابؾ٨ىضعا

اناا 264  الحرمو٥امسّيم 2013-01-05 دمحماالكٖغ
ا٢ظيٟتياهاوناٖاى الٗغولةاحّيااطغاءاؾ٣ٍو

 بال٣غبامًاماليةاطيلاالحدغيغا

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-05 ٖاياٖواص 265
ا٢ظيٟتيا الٗغولةاحّيااهاوناٖاىطغاءاؾ٣ٍو

 بال٣غبامًاماليةاطيلاالحدغيغا

 ٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-01-06 ٖيسخعاعجاضا 266

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-06 خؿًاٖنضا اٖليانا 267
ابجغاخبابرغاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدايواا

ً
محإرغا

 2012-1-2ألاعمٗاءا
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 الحرمو٥امسّيم 2013-01-07 دمحماعجايجي 268
نيظاب اامىظاقهغيًا

ُ
ابجغاخباالتياؤ

ً
محإرغا

ل١االىاعاٖاىاؤخضاالخواطؼ  لحٗغيباإَل

 بغناما٢ىاٍما الحرمو٥امسّيم 2013-01-07 عاميامجضالواا 269

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-07 ؤخمضا٧وؾا 270
اومًاماّؾسخياماؾؿةابهمة.ا ابٚازيٌّ

 
هاقِ

 اؾخكهضابغناما٢ىاٍما

271 
ؾامغاٖسماناٖسمانا)ؤبوا

 الليصا(
 الحرمو٥امسّيم 08-01-2013

برغاجٗغيباللًغباٖاىاعؤؾباٖاىاؤخضا

اا15الخواطؼامىظا ،اوهوامًاؾ٩اناقإع
ً
يوما

 ٞلؿُحن

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 مدموصااللخااا 272
االحرمو٥ابال٣غبامًا٢ّىاماابغنام فياقإع

 ٞغوضااللوعص

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 خمض اؤبواعياا 273
ال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدابال٣غبامًاطغاءا

 ملخمةاالسالض

 الحرمو٥امسّيمٖىضابضايةا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 دمحماؾٗيضاػّياصا 274

االحرمو٥ا الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 دمحماقخيواا 275  طغاءا٢ظيٟةاٖاىاقإع

ا الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 دمحماصيظ 276  الحرمو٥طغاءا٢ظيٟةاٖاىاقإع

االحرمو٥ الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 ؤمغؤ امجهولةاالهوية 277  طغاءا٢ظيٟةاٖاىاقإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 يدحعاقُاع  278
ا االحرمو٥اٖاىاقإع طغاءا٢ظيٟةاٖاىاقإع

 الحرمو٥اطاهظابًاألامغاء

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-08 دمحماَٗمةا 279
االحرمو٥ ااطغاءا٢ظيٟةاٖاىاقإع ٖاىاقإع

 الحرمو٥اطاهظابًاألامغاء

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-09 دمحماؾٗيضاػّياصا 280
ٞلؿُيجّيامًاالىانغ اومًاا-٢ّىاماابغنام

االحرمو٥افياصمك٤اامسّيمؾ٩انا

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 ٚؿاناؤخمضاقهامي 281

ؤصىالحضهوعاؾياعثبا٢ّىامااجٗغىالغنام

االحرمو٥ا الصجغ اللظا٦غ امضيغاصاعاا-فياقإع

 الٟلؿُييّية،اوهاقِامٗغوٝ

 اسّيمؤو٫ااإلا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 زالضام٩يامغعيا 282

 بغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 ؤؾامةاؤبوامهُٟىا 283

 بغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 ٧املاؤخمضاؾليما 284
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ضا 285  الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 بياصاؤخمضامٖو

ثدداالحٗظيظا ٗضاازحُاٞبامًا٢نلا

ٖاىازليٟةامكاص ابرغااسّيمالخاطؼافياؤو٫ااإلا

ا
ً
اجٗغيهمالٟحا امىظاٖكغيًايوما

 ا الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 ٞضاءامدموصاٖنضا  286

 بغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 الُٟلا٢صخياٖؼيمةا 287

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 ٖلءاببغاهيماٞياىا 288

ا٢ظيٟةاهاونا ابجغاخباطغاءاؾ٣ٍو
ً
محإرغا

ؤرىاءاثوطهبابلىاٖملبافيامضيىةاالهامةافياعي٠ا

 صمك٤ا

االسلرحن٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-01-12 ٖامغابضعاؾالما 289  فياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-13 ٦ما٫االضاموويا 290
٦حينةاؤبابيلاٞلؿُحناا-مًاالجيلاالخغ

 الحا ٗةالـاؤلويةاؤبابيلاخوعانا

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-15 الخاطةاباؾمةاال٨غصاا 291
ااإلاٛاعلةافياا-فياٖلاالوعوعا مًاؾ٩اناقإع

 الحرمو٥امسّيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-15 خؿًاخامض 292
ااإلاٛاعلةافياا-فياٖلاالوعوعا مًاؾ٩اناقإع

 الحرمو٥امسّيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-15 مٗتزاطٗاع ا 293

الوليةاوهوا٢ّىاماابغنام فياآزغاقإع

صازلاؾياعثباوبنابةاابًاؤزيباالهٛحرا

 صازلاالؿياع اا

االسلرحنا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-01-16 زليلادمحماالٗايا 294  فياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-16 ؤخمضاٖاياؤخمضا 295
ا-ؤرىاءاٖوصثبامًاصوامبافيام٣غاألاع٧انافياصاعيا

 مًامغثناتاطيلاالحدغيغااالٟلؿُيجي

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-18 ؤخمضاهجضاتاْاهغ 296

الضىاألامًامىظاهدوارلرةا
ً
ا ٧انامسُٞو

ٗىاتاا-ؤؾابي٘ا وطضتاآراعاالحٗظيظاَو

 الؿ٩ا٦حناٖاىاطؿض ا

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-19 مىحراقٗنانا 297
ؤبالسمؿةاا-اسّيمؤو٫ااإلا٢ّىاماابغنام

 ؤَٟا٫

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-19 الخاضازالضاشخاص اطمٗةا 298
ا٢ظيٟةاٖاى حّياابرغابنابحبافياطغاءاؾ٣ٍو

 الح٣ضاابجاهظام٣بر االكهضاء

299 
االُٟلاٖنض اٞغاؽاقهاميا

 ؤٖواا(اا4)ا
 الحرمو٥امسّيم 19-01-2013

برغابنابحبابغنانةافياعؤؾباوهوايلٗظا

افيا زاناالكيذاؤرىاءاامسّيمبإخضااإلاؼإع
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  قخنا٧اتا

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-23 هضيمازالضاالٛىيما 300

ثدداالحٗظيظ.اوهوامًاؤهالياالٛاعيةا

ااويؿ٨ًافيا الحرمو٥افياامسّيمالكغ٢يةافياصٖع

 صمك٤

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-21 ؤؾامةاؾهيلاال٣غيظ 301
وهوافياَغي٣بابلىاٖملبافيا٢ّىاماابغنام

 الحرمو٥امسّيممًاؾ٩انا-مى٣ُةاحجحر ا

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-24 ؤخمضاخميضاالوعاصا 302
مًاؾ٩انامى٣ُةاصواعا-٢ّىاماابغنام

 ٞلؿُحن

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-24 وليضادمحماؤخمضا 303
مًاؾ٩اناا-اسّيمفيامضزلااإلا٢ّىاماابغنام

االٗغولة  قإع

٤االضبضوب 304  سّيمبغناماال٣ىامااإلاحمغ٦ؼاؤو٫ااإلا الحرمو٥امسّيم 2013-01-26 مٞو

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-26 مهىضاؤبواوٗاض 305
بغناماخاطٍؼابال٣غبامًاطام٘اؤمياؤيوبا

افيامى٣ُةاالهىاٖةا   ههاعّام

ي٤األاخمضا 306  فياؾو١االهاٚة٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-01-27 ٖضهاناثٞو

 الحرمو٥امسّيم 2013-01-29 دمحماٖاص٫اببغاهيما 307

زل٫ااقخنا٥ٍاخهلاٖاىاؤَغاٝاؤوثوؾتراصا

ااٖىضماا٧اناي٣واا ٗملبافياه٣لاالُدحنا -صٖع

 الحرمو٥اامسّيممًاؾ٩انا

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-01 باؾمةاػواوااا 308
ا٢ظيٟةاٖاىاامحضاصا اا٫طغاءاؾ٣ٍو ا30قإع

 فياالخاع ااإلاجاوع اللمسحاع

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-03 هانغاٞوػااخميض 309
اؤماااطام٘ااسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا

ً
نناخا

 الوؾيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-03 علااٖضهانا٢ىو 310
اؤماااطام٘ااسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا

ً
نناخا

 الوؾيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-03 ٞغيا٫اٖمايغاا 311
اؤماااطام٘ااسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا

ً
نناخا

 الوؾيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-03 دمحمايوؾ٠ا٦ؿابا 312
ٖىضاث٣اَ٘اقاععيالوليةا٢ّىاماابغنام

 والحرمو٥

ي٤اؾليما 313  مسجضاالوؾيما٢غب٢ظيٟةاطغاءا الحرمو٥امسّيم 2013-02-04 ٞغيض اثٞو

 ق٣ي٤االكهيضاؤخمضامهغيةا-طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-02-06  ؿاااامهغيةا 314
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 ق٣ي٤االكهيضا ؿااامهغيةا-طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-02-06 ؤخمضامهغية 315

 2013-02-06 دمحماؾٗيضا٢اؾماَحراويةا 316

ا-الحرمو٥اامسّيم

امسّيمباألنلامًا

 خما 

ااإلاجاوعا ا٢ظيٟةاٖاىاالكإع طغاءاؾ٣ٍو

امسّيمإلاكٟىاٞلؿُحناوهوامًاؾ٩انا

 الٗاثضيًافياخما 

٤االح٣يا 317  ؤرىاءا قخنا٧اتا٢غباؾاخةاالٗناؾيحن الحرمو٥امسّيم 2013-02-06 ؤؾامةامٞو

 ؤرىاءا قخنا٧اتا٢غباؾاخةاالٗناؾيحن الحرمو٥امسّيم 2013-02-06 بل٫اٖواص 318

319 
ٖناؽاخغاااإلاغخواازميؿةا

 ؾٗيضاعيان
ا٢ظيٟةاٖاىامجزلهمافي الحرمو٥امسّيم 06-02-2013  الٗغويةاحّيااؾ٣ٍو

ا٢ظيٟةاٖاىامجزلهمافي الحرمو٥امسّيم 2013-02-06 ٖؼيةاٖناؽا 320  الٗغويةاحّيااؾ٣ٍو

ا٢ظيٟةاٖاىامجزلهمافي الحرمو٥امسّيم 2013-02-06 ؤخمضاؾٗيضاعيان 321  الٗغويةاحّيااؾ٣ٍو

ا٢ظيٟةاٖاىامجزلهمافي الحرمو٥امسّيم 2013-02-06 هاعيماناؾٗيضاعيان 322  الٗغويةاحّيااؾ٣ٍو

ا٢ظيٟةاٖاىامجزلهمافي الحرمو٥امسّيم 2013-02-06 هماعادمحماؾٗيضاعيان 323  الٗغويةاحّيااؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-07 ٖاما(اا27عيما٢ىوا) 324
ا٢ظيٟةا٢نلا ؤيااامحإرغ ابجغاخهااطغاءاؾ٣ٍو

 ؤااألعمٗةاؤَٟا٫ا-بجاهظاطام٘االوؾيم

االسلرحن٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-02-10 ٖمغاٖضهانامهلرا 325  فياقإع

ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-02-10 ٖاياالٗاصاا 326
ً
 محإرغا

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-10 ؤخمضاٞاعو١االؼيًا 327
ابجغاخبابرغاال٣ه٠اٖاىا

ً
امسّيممحإرغا

 الحرمو٥ايواا رىحنااإلااضخي

 الحرمو٥امسّيمفيا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-02-15 ياؾغامىهوعازليلا 328

 برغابنابحبا كٓاياا٢ظيٟة الحرمو٥امسّيم 2013-02-16 زالضا٢اؾما 329

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-17 ؤيمًادمحماطوص ا)ؤبواٖلء(ا 330
ا-الحرمو٥امسّيمفيامضزلا٢ّىاماابغنام

 هاقِامًا٧واصعاخغ٦ةاٞحذ

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-17 بل٫اشخاص ا 331
امًا٢نلاال٣واتاالىٓاميةا

ً
ؤٖضااميضاهّيا

 الحرمو٥امسّيماإلاحواطض اٖىضامضزلا

(اا٢14صخياؾامغاناجٜا) 332
ً
 الحرمو٥اامسّيمفيامضزلا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-02-20 ٖاما

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-20 دمحماٖاياٖؼيمةا 333
ؤعىاٖاىا-بهواعيشاؤعىاسّيمطغاءا٢ه٠ااإلا

 مى٣ُةاالضواع

ؤعىاٖاىا-بهواعيشاؤعىاسّيمطغاءا٢ه٠ااإلا الحرمو٥امسّيم 2013-02-20  ؿاااخميضا 334



 ا2013اؾهحمبر/ؤيلو٫اا14الٛايةاةالؿوعيّااالسوع اْلافياالٟلؿُيييّحناالكهضاءابخهاثية:االسالصاالٟهل 

162 

م -4  ُّ   540اليرمىن، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 مى٣ُةاالضواع

 الحرمو٥امسّيم 2013-02-22 خؿًاؾمحراٖنوص 335
ا
ً
بهواعيشااسّيمبجغاخباطغاءا٢ه٠ااإلامحإرغا

 ؤعىاٖاىامى٣ُةاالضواع-ؤعى

 اسّيمفياؤو٫ااإلا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-02-24 ؤ٦غااػياصاال٩وعخع 336

ا 337  الحرمو٥امسّيم 2013-02-25 ؤمحر اؤخمضاقٝغ
ا طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖاىاقإع

 الٗغولة

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-02 الُٟلةامجعاهمغاالؿيض ا 338
ا٢ظيٟةاٖاى حّياامحإرغ ابجغاخهااطغاءاؾ٣ٍو

 2013-02-26الٗغولةافيا

انٟض الحرمو٥امسّيم 2013-03-02 ؤخمضاٖضهاناَباا 339 ا٢ظيٟةاٖاىاقإع  طغاءاؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-04 ٖاما(اا65ٖاجكةاؤبواالك٨غا) 340
محإرغ ابجغاخهااطغاءابنابت ااهخيجةا

 اسّيماإلاا قخنا٧اتاؤو٫ا

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-06 مدموصا٢اؾما 341
طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدا٢غبامغ٦ؼاٞغيجا

االحرمو٥  الُبيافياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-09 دمحما كحراب٣لةا 342
ثدداالحٗظيظ،ا ٗضااٖح٣البافياؤخضاالٟغوٕا

األامىيةاإلاض اثؼيضاٖاىاؾحةاؤقهغ.

(اا65خؿًاؤخمضاالنافا) 343
ً
 الحرمو٥امسّيم 2013-03-09 ٖاما

ابجغاحاؤنيظاب اا٢نلاٖض اؤؾابي٘ابرغا
ً
محإرغا

 الحرمو٥امسّيمال٣ه٠اٖاىامجزلبافيا

 طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٍٟةا الحرمو٥امسّيم 2013-03-12 خؿاااؾليمانا 344

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-12 ؾامغاٖمغاالىاصعا 345
ؤرىاءامداولحبابه٣اطااإلاضهيحناطغاءاال٣ه٠ا

االـا  الحرمو٥امسّيمفياا15ٖاىاقإع

اصازلااإلاضيىةاالغيايّيةا الحرمو٥امسّيم 2013-03-12 ماػناقهاميا 346

 صازلااإلاضيىةاالغيايّية الحرمو٥امسّيم 2013-03-12 مهُٟىاصعاجي 347

 اإلاضيىةاالغيايّيةصازلا الحرمو٥امسّيم 2013-03-12 دمحماٖضاصا 348

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-14 ٖلءادمحماٖلياناا 349
ا٢ظيٟةاٖاى الح٣ضاابال٣غباحّيااطغاءاؾ٣ٍو

 مًام٣بر االكهضاء

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-14 دمحما٩ٗ٦ي 350
ا٢ظيٟةاٖاى الح٣ضاابال٣غباحّيااطغاءاؾ٣ٍو

 مًام٣بر االكهضاء

 ٢ظيٟةا٢غبامكٟىاالناؾلاطغاء الحرمو٥امسّيم 2013-03-14 دمحماؤبواالٗلا 351

ا٢ظيٟةاهاوناؤمااامضعؾةا الحرمو٥امسّيم 2013-03-15ا14ٖلءايوؾ٠اٖنض ا) 352 طغاءاؾ٣ٍو
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 ٧و٦ظ ٖاما(ا

ضا) 353  الحرمو٥امسّيم 2013-03-15 ٖاما(اا47ؤيمًاؤخمضامٖو

،اكٓاياا٢ظاث٠اطاهظاماؾؿةاال٨هغلاء 

اوهواؤخضاال٣اثمحناٖاىاطمٗيةاؤلاؾغاء

 السحرية

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-16 يوؾ٠ااإلاهغاا 354
ااإلاال٩يافيا طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝاقإع

 مى٣ُةاصواعاٞلؿُحن

 اإلاٛاعلةحّيااطغاءاال٣ه٠اٖاى الحرمو٥امسّيم 2013-03-17 مٗتزاؾلااا 355

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-18 ٞغخاتامناع٥ا 356
االياػوعا طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖاىاقإع

 بال٣غبامًاطام٘اٞلؿُحنا

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-18 هكااامدموصاالىمغاواا 357
االياػوعا طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖاىاقإع

 بال٣غبامًاطام٘اٞلؿُحن

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-03-19 خؿحناالؿلمانا 358

359 
ا19يوؾ٠اننخياخضيضا)

(ا
ً
 ٖاما

 الحرمو٥امسّيم 20-03-2013
ابةنابحبابغناما٢ىاٍما٢نلاٖكغ ا

ً
محإرغا

 ؤياا

اؾٗضيةا 360  الحرمو٥امسّيم 2013-03-20 ٖاٝع
ا٢ظيٟةاٖاى ابجغاخباطغاءاؾ٣ٍو

ً
حّياامحإرغا

 الٗغولةا

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-21 دمحمازليلا٢اؾما 361
ا ابجغاخبابرغاؾ٣ٍو

ً
٢ظيٟةا٢غباطام٘امحإرغا

 ٞلؿُحن

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-24 ؤخمضاطميلةا 362
 ٗضابنابحبام٘اوالضثباااإلاًٗمّيةفيامى٣ُةا

 هخيجةاال٣ه٠ا

 الحرمو٥امسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىا الحرمو٥امسّيم 2013-03-27 بؾماٖيلاؾٗيضا 363

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-27 دمحماؾليمانامغعيا 364
ابةنابحبا

ً
برغاالحٟجحراالظاااؾت ضٝامحإرغا

 طام٘اؤلايمانا٢نلاؤياا

(اا55الخاّطةامجعا٢اٖوصا) 365
ً
 الحرمو٥امسّيم 2013-03-27 ٖاما

مًاؾ٩انا-اسّيممضزلااإلا٢ّىاماابغنام

االجاٖوهة  قإع

اٖاقوعا 366 اا70ٖنضاالغئٝو
ً
ا كٓيةا٢ظيٟةا الحرمو٥امسّيم 2013-03-29 ٖاما

اعيا 367 اا17قاصااالٞغ
ً
  كٓيةا٢ظيٟةا الحرمو٥امسّيم 2013-03-29 ٖاما

 سّيماإلاؤو٫ا٢ىامابغناما الحرمو٥امسّيم 2013-03-29 ا45دمحماخؿًانٛحرا 368

ابلضيةاالحرمو٥اٖىضامو٢٠٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-03-29 طهاصاطمٗةاٞغخانا 369
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 )ؤبواخؿًاالكهاميا(

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-29 عمؼيةاالؿل٫ا 370
ٖىضاطام٘اؾلماناالٟاععخيا٢ّىاماابغنام

االؿنوعاتافياالحًامًا  فياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-03-30 واثلاالكهاميا 371

ٖىضماا٧اناي٣واابةطغاءا٢ّىاماابغنام

م٩اإلاٍةاهاثّٟيٍةام٘اؤهلباٖاىاؾُذابيحبافيا

 مى٣ُةاالؿاخة

 الحرمو٥امسّيمبغناما قخنا٧اتافيا الحرمو٥امسّيم 2013-03-31 ٖنضاالغخيمابا٦حرا 372

ضا 373 انٟوعية الحرمو٥امسّيم 2013-03-31 مٟلرامٖو  طغاءاال٣ظيٟةاالتيااؾت ضٞداقإع

374 
الُٟلاٖامغاًٞيلاقاهحنا

 ؾىواتا10
 الحرمو٥امسّيم 01-04-2013

حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلاٖلءايدحعاخؿحن 375
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 َاع١اٖنضااإلاُٗي 376
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

(اا15ٖمغاٖنضااإلاُٗيا) 377
ً
 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 ٖاما

حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 زالضا٢اؾم 378
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 دمحمامىحرابؾماٖيل 379
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 قاصااٖوى 380
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 ؾمحرادمحما 381
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 خؿحنااإلانيٌ 382
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 نالرالُٟلاههيلا 383
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلاٖماصاهجيظ 384
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى
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 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلاؾامغا٢ناوي 385
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 الُٟلامدموصاٖامغ 386
حياالح٣ضاا-الحرمو٥امسّيمطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-بهاعودياؤعى

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-01 زلضوناؾاميةا 387
 

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-02 الُٟلةاسجوصاالكيشازليلا 388
-الحرمو٥امسّيممحإرغ ابجغاخهااطغاءا٢ه٠ا

 ؤعى-حياالح٣ضاابهاعودياؤعى

 اؾخكهضابغناما٢ىاٍماا-هاقِابٚازّيا الحرمو٥امسّيم 2013-04-02 ؤوـاٖماع  389

 ا الحرمو٥امسّيم 2013-04-02 قاصااؤخمضاخؿً 390

 ٞلؿُحنامسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىا الحرمو٥امسّيم 2013-04-02 زالضاالٓاهغا 391

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-03 هكاااؾلمانا 392

فياعي٠اصمك٤افياَغي٤ا٢ّىاماابغنام

امسّيمٖوصثبابلىامجزلبافياٖضعااوهوامًاؾ٩انا

 الحرمو٥

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-03 خؿًاقماا 393
حّياااؾخكهضافي-الحرمو٥امسّيممًاؾ٩انا

 الحًامً

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-04 َاع١اشخاص اصوا  394
 

 الحرمو٥اامسّيمبغناما٢ىاٍمافيامضزلا الحرمو٥امسّيم 2013-04-04 ؾ٨غااؤخمضاؤؾامةا 395

 بغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2013-04-10 ٚياذادمحماؾلمةا 396

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-04-13 ؤوـاال٨برا 397

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-13 ؾميةاؾل٫ا 398
طغاءا٢ظيٟةاؾ٣ُداٖاىامى٣ُةاالهامةافيا

 صمك٤

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-04-13 ٖضهاناموعخعا 399

 طغاءاال٣ه٠اٖاىابلض االؿنيىةا الحرمو٥امسّيم 2013-04-14 دمحماٖمغااا 400

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-04-15 ٞاصاامىهوعا 401

 الحرمو٥امسّيم 2013-04-17 قاباواَٟلاواؾيض ا 402

ا٢ظاث٠اطاهظاطام٘ا الهكحراطغاءاؾ٣ٍو

ؤرىاءاثجم٘األاهالياالضازلحناوالساعطحنامًا

 سّيماإلا

وػا الحرمو٥امسّيم 2013-04-17 دمحماخمضا 403  بٖضاااميضاوّيافياطضيض اَٖغ
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 الحرمو٥امسّيم 2013-04-20 مدموصاالؿاٖضا 404
 

ا٢ظيٟةافيامديِاطام٘ا الحرمو٥امسّيم 2013-04-23 الخاضاؤبواؾامغاالكناياا 405  الوؾيمطغاءاؾ٣ٍو

 اؾخكهضافيامى٣ُةا٦ٟغابُىا الحرمو٥امسّيم 2013-04-23 ؤخمضاٖنض اٖنض اا 406

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-04-25 ؾىواتاا8-الُٟلةاخلاهابلسخيا 407

(اا44طما٫اي٣ٗوبا) 408
ً
 الحرمو٥امسّيم 2013-04-25 ٖاما

ابجغاخبا ٗضابنابحبابغنام
ً
٢ّىاماامحإرغا

 الحرمو٥امسّيمفياؤو٫ا

اٞلؿُحن الحرمو٥امسّيم 2013-04-28 َاع١اق٣غاا"ؤبوانالر"ا 409  طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝاقإع

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-04-28 دمحماٞايؼاَٗمةا 410

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-01 خؿحناصولةا 411
ثدداالحٗظيظافياسجًانيضهاياا ٗضا

 اٖح٣البالٗض اؤقهغ

 ال٣ابوناحّياافي٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-05-01 ٖلءاالضيًاخؿجياعخيلا 412

413 
هاطيةاٖنضا اٖيسخعا)ؤاا

 ٖمغ(ا
 الحرمو٥امسّيم 03-05-2013

اواثدحاضالٛؿيٍلا ٧اهدامهابةابٟكٍلا٧لوّاٍ

 اسّيمصوعّااومىٗدامًاالسغوضامًااإلا

(ا53بخؿاناعمؼاا٢ضوع ا) 414
ً
 الحرمو٥امسّيم 2013-05-03 ٖاما

برغابَل١االىاعاٖليبامًا٢نلاالجيلا

الىٓامياؤرىاءامداولحباالسغوضامًاَغي٤ا

 ؾنيىباإلخًاعاالسبزاألوالص 

ي٤اَبا)ؤبواٖامغ(ا 415  الحرمو٥امسّيم 2013-05-04 ؤخمضاثٞو
ا٢ظيٟةاٖاىامجزلبا٢غباطام٘ا طغاءاؾ٣ٍو

 ٞلؿُحن

416 
الخاضاؤخمضاهوعاالضيًا

 ألاؾٗضاا
 الحرمو٥امسّيم 04-05-2013

طغاءا٢ظيٟةاٖاىامدلاملنوؾاتاألاهغااافيا

اال٣ضؽا  قإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-04 ٖماصاطاموؽ 417
طغاءا٢ظيٟةاٖاىامدلاملنوؾاتاألاهغااافيا

اال٣ضؽ  قإع

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-05-06 ٚؿاناٞحخياؤيوبا 418

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-12 دمحماثيؿحراالخ٨يما 419
ا٢ظيٟةافيامى٣ُةاباباثوماافيا طغاءاؾ٣ٍو

اصمك٤

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-13   اوياالخلبيا 420
اوالحإزغابةؾٗاٞهاا طغاءابنابت اابُل٤ٍاهاعّاٍ

 طغاءا قخنا٧اتاالضاثغ 

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-14 هًا٫اطهاصاؾٗضيةا 421
م٘اؤزيبايامً.ااؾخكهضااثدداالحٗظيظافيا

اٞغوٕاألامًاالؿوعّاا
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 الحرمو٥امسّيم 2013-05-14 يامًاطهاصاؾٗضية 422
م٘اؤزيباهًا٫.ااؾخكهضااثدداالحٗظيظافيا

 ٞغوٕاألامًاالؿوعّاا

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-15 خؿًاؾليماناخيضعا 423
الوليةام٘ا طغاءاال٣ه٠اٖاىاث٣اَ٘اقإع

اخيٟا  قإع

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-05-15 الُٟلايوؾ٠االؿيضا 424

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-05-16 يوؾ٠اؤبوااإلاجضا)ؤبواقا٦غ(ا 425

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-17  ؿااامٗحناٞغهوصا 426
افياطيلا فيامى٣ُةاٖضعااوهواٖؿ٨غاٌّ

 الحدغيغاالٟلؿُيجّيما

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-18 ٞايؼاٖنض اقغقيا 427
امسّيمبرغا قخنا٧اتاالتياو٢ٗدااليواافيا

االحرمو٥

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-19 زالضامدموصاٖضوانا 428
ابجغاخباالتياؤنيظاب اافيا

ً
امسّيممحإرغا

 الحرمو٥امًا٢نل

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-19 ٖلءاب٩اعا 429
ثدداالحٗظيظ.امٗح٣لامىظاؤ٦ثرامًاؾحةا

 ؤقهغافياسجوناالىٓاااالؿوعّاما

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-19 ؾٗيضاٖؼوػا 430
ثدداالحٗظيظ.امٗح٣لامىظاؤ٦ثرامًاؾحةا

اؤقهغافياسجوناالىٓاااالؿوعّاما

 سّيمبغناما٢ىاٍماؤرىاءاصزولبااإلا الحرمو٥امسّيم 2013-05-21 دمحماموعخعاٖويًةا 431

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-21 الُٟلاخؿًاالٟاٖوعاا 432
االـا برغابنابحبابال٣ه٠االظاااؾت ضٝاقإع

 الحرمو٥اامسّيمفياا30

 الحرمو٥امسّيمطغاءا قخنا٧اتاالضاثغ افيا الحرمو٥امسّيم 2013-05-21 دمحمازحراالغػاػا 433

االحرمو٢٥ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-05-24 يوؾ٠اؤخمضاؾٗيضا 434  فياقإع

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-05-24 ؤخمضاٖوىاٖنضا ا 435

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-27 دمحمامغعيامدموصا 436
ابجغاخباطغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةا

ً
محإرغا

 مىظاٖض اؤياااسّيمؾ٣ُداٖاىااإلا

 الحرمو٥امسّيم 2013-05-28 ؤهوعاننخياٞىُؼيةا 437
طغاءابنابحباؤمـا كّٓيٍةاؤرىاءاوطوص افيا

 ؾاخةاالغيجة

 بغناما٢ىاٍما الحرمو٥امسّيم 2013-05-29 دمحماباؾماألاننخيا 438

439 
ا7الُٟلةابياناالؿٗضاا)ا

 ؾىواتا(ا
 الحرمو٥امسّيم 31-05-2013

بغناما٢ىاٍما٢غبامجزلهاابجاهظامُٗما

 الحرمو٥امسّيمٖاياباباافيا
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 ؤرىاءاصزولبامًاثغ٦ياابلىاؾوعياا الحرمو٥امسّيم 2013-06-03 مدموصاٖاياَبا 440

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-03 ماهغاٖضهاناالىاصعا 441
الحرمو٥.اوهواامسّيمبغناما٢ىاٍمافيا

 زاناالكيذاامسّيمباألنلامًاؤهاليا

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-03 دمحماقغيضا 442
ابجغاخباطغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدا

ً
محإرغا

 الحرمو٥امسّيمٖاىاؤو٫ا

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-05 دمحماٖمغاالىاصعا 443

ؤرىاءامداولةابزلءاطسماناالكاباماهغا

ا
 
اموطوص 

 
اهاؾٟة

 
الىاصعاخيصااهٟجغتاٖنو 

نيظاؤزو اواثلاومٌٗا
ُ
بالجسماناوؤ

اإلاكيٗحن.االجسمانا٧انابدوػ اال٣واتا

ىانغاال٣ياص ا اإلاغابُةااالٗاّمةالىٓاميةاٖو

 الحرمو٥اامسّيمٖاىاخاطؼامضزلا

 الحرمو٥امسّيمؤرىاءابؾٗاٞباؤخضااإلاهابحنافيا الحرمو٥امسّيم 2013-06-06 زالضادمحماطما٫اؾليما 444

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-10 ٞاَمةامهغيةا 445
هخيجةابنابت اا كٓاياا٢ظيٟةاهاوناؾ٣ُدا

االسلرحن  بال٣غبامًاقإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-17 الُنيظاؤخمضاهواٝاالخؿًا 446

ابجغاخباامسّيممًاؤبىاءا
ً
الحرمو٥ا٢طخعامحإرغا

هخيجةابنابحبا كٓايااال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدا

الحرمو٥،اوهواالجغاحاالوخيضاالظااامسّيمفيا

افيا
ً
 الحرمو٥امسّيم٧انامحواطضا

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-17 ٞهضاٖناؽا 447
طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدابال٣غبامًامغ٦ؼا

اقة  ؤلٖا

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-06-17 ٖايادمحما٢اؾم 448

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-06-17 زاثوناالفياألاخمض 449

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-06-17 ياؾحنازجا 450

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-06-17 الُٟلاٖنضاالغخمًانالر 451

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-18 َٟلا)هخيجةاالجٟاٝ( 452

الجٟاٝاولمايؿحُ٘اطوو اا٢طخعاهخيجة

بزغاطباللٗلضا ؿهظابٚل١االخاطؼافيا

 .سّيممضزلااإلا

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-19 ٖظاباعيانا 453

محإرغ ابجغاخهاابرغاَل٣ةا٢ىاٍما٢نلايومحنا

اصٞج اافيااسّيمفيامضزلااإلا زاناامسّيمواثمَّ

االكيش
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يا 454  الحرمو٥امسّيم 2013-06-19 الُٟلةاماؾةاًٞلاالٗيلَو
زاناالكيذ.اامسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىا

امًاالحرمو٥
 
 اؾخكهضتام٘اؤّمهااوهيامهّجغ 

455 
وٗماتازالضاخيضعاوالض ا

 الُٟلةاماؾة
 الحرمو٥امسّيم 19-06-2013

زاناالكيذ.اامسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىا

امًاااؾخكهضتام٘اَٟلت اا
 
وهيامهّجغ 

 الحرمو٥

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا الحرمو٥امسّيم 2013-06-20 ٞغاؽاػيضاناالؿهاي 456

 سّيممضزلااإلا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-06-21 ؾوؾًامىهوعا 457

 طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٍٟةافياؾاخةاالغيجة الحرمو٥امسّيم 2013-06-21 دمحماٖابوع ا 458

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-23 طميلةاالكهاميا 459
ا٢ظيٟةاٖاىامى٣ُةاالٗغولةافيا طغاءاؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-06-23 ماػناؾٗضا 460
ا٢ظيٟةاٖاىامى٣ُةاالٗغولةافيا طغاءاؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيم

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا الحرمو٥امسّيم 2013-06-27 ؤمحراؤبواػيضا 461

 سّيممضزلااإلا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-07-04 هاقماالن٣اعياا 462

 سّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا الحرمو٥امسّيم 2013-07-04 دمحماٖضهانامىهوعاهاقماا 463

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-05 ؤماوياطما٫اهاٖوع  464
ا-الحرمو٥امسّيمبغناما٢ىاٍمافيامضزلا

 مًاؾ٩انامى٣ُةابهيلافياعي٠اصمك٤

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-06 طهاصادمحمازحراالكهاميا 465
طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاؾ٣ُدافيا

 مى٣ُةاحجحر 

 سّيمفيامضزلااإلا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-07-07 ٞوػاادمحمانالر 466

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-07 زـــالــضاثميم 467

ابجغاخباطغاءاقٓاياا٢ظيٟةا
ً
هاونامحإرغا

ؾ٣ُدابال٣غبامًاطام٘اٖنضاال٣اصعا

 الخؿيجي

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-07 ياؾغامدموصاٖامغا 468
ا٢ظيٟةاهاونابال٣غبامًاراهويةا طغاءاؾ٣ٍو

 الحرمو٥اللنىات

يـا)ؤبوازالض( 469 اب الحرمو٥امسّيم 2013-07-07 يوؾ٠ادمحمابٚغ
ً
 ةنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاهاونامحإرغا

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-07-10 مدموصاقهاميا 470

 الظيابّيةبرغابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةافيابلض ا الحرمو٥امسّيم 2013-07-10 عياىاٖضهاناالىاصعا 471
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472 
ٖنضا اق٨غااؤخمضا

 زىيٟـا
 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاااالؿوعا الحرمو٥امسّيم 12-07-2013

ابجغاخبا ٗضابنابحبابغناما٢ىام الحرمو٥امسّيم 2013-07-12 خؿًاقغاع  473
ً
 محإرغا

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-07-15 مهىضاخؿحناٖكماواا 474

ض 475  طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-07-15 ٖمغاٖنضاالخليمامٖو

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-07-21 ٖماصادمحماٖاي 476

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-07-21 دمحماػياصاٚىيم 477

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-07-21 زالضادمحمابا٦حر 478

 طغاءاال٣ه٠ الحرمو٥امسّيم 2013-07-21 هاويااللفي 479

ضانلحاخمض 480  الحرمو٥امسّيم 2013-07-24 ٚع

ؤعىاٖاىاا-٣ه٠ابهواعيشاؤعىالطغاءا

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 الىٓاميا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-24 مغحانلحاخمض 481

ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 االىٓاميا

482 
ٖٟاٝامضعصؽاوالض ا

 الُٟلحىحنامغحاوعٚض
 الحرمو٥امسّيم 24-07-2013

ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 االىٓاميا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-24 ؤخمضاالٗنضاهلل 483

ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 االىٓاميا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-24 خىاناقا٦غ 484

ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 االىٓاميا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-24 الُٟلاطٟٗغاؤبواػيضا 485
ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

 االجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-24 الُٟلةاماعيااؤبواػيضا 486

ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 االىٓاميا
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 الحرمو٥امسّيم 2013-07-24 ؤخمضامدموصاٖنضاال٨غيماا 487

ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 االىٓاميا

488 

،اؤ٦ثرا2013-7-24فيامجؼع ا

اصٞىواابضوناا12مًا
ً
قهيضا

اٖاىاطسث ماهخيجةا الحٗٝغ

ض اقهضاءا الخكّو االكضيض،اٖو

صٞىوااصوناالحوري٤ابدؿظا

نةاؤهلهم  ٚع

 الحرمو٥امسّيم 24-07-2013

ؤعىاٖاىاا-طغاءاال٣ه٠ابهواعيشاؤعى

الجيلا٢ّواتااالحرمو٥امًا٢نلامسّيم

 االىٓاميا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-25 ِ اصاٖاياب لو٫ا 489
الحرمو٥اامسّيممًاؾ٩اناا-طغاءاال٣ه٠ا

ااإلاٛاعلةا  قإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-25 دمحماالؿٗضااا 490
الحرمو٥اامسّيممًاؾ٩اناا-طغاءاال٣ه٠ا

ااإلاٛاعلةا  قإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-25 ؤخمضامدموصاٖنضاال٨غيما 491
ا ا٢ظيٟةافياِ ايةاامحضاصاقإع طغاءاؾ٣ٍو

 السلرحنابال٣غبامًاؾو١االسًاعا

492 
ا1.5ب اءاٖؼاااوابىباالنالٜا

 ؾىة
 الحرمو٥امسّيم 25-07-2013

ا ا٢ظيٟةافياِ ايةاامحضاصاقإع طغاءاؾ٣ٍو

 السلرحنابال٣غبامًاؾو١االسًاعا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-25 ؾىة(ا1.5ؤخمضاب اءاٖؼااا) 493
ا ا٢ظيٟةافياِ ايةاامحضاصاقإع طغاءاؾ٣ٍو

 السلرحنابال٣غبامًاؾو١االسًاعا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-26 الُٟلامدموصادمحماؤخمضاا 494

طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝامى٣ُةاطاؾما

ا،ااؾخكهضام٘اق٣ي٣حباٞاَمةا فيامضيىةاصٖع

 الحرمو٥امسّيموهماامًاؤبىاءا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-26 الُٟلةاٞاَمةادمحماؤخمضا 495

طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝامى٣ُةاطاؾما

ا،ااؾخكهضتام٘اق٣ي٣هاا فيامضيىةاصٖع

 الحرمو٥امسّيممدموصاوهماامًاؤبىاءا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-26 دمحماٞحخياننذا 496
افيا ؤرىاءا قخنا٧اتام٘االجيلاالىٓامّيم

 مضيىةاٖضعا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-27 عياىاعقيضاالنافا 497
ابةنابحباطغاءا٢ه٠ابهواعيشاؤعى

ً
ا-محإرغا

 الحرمو٥امًا٢نلاالجيلاامسّيمؤعىاٖاىا

 الحرمو٥امسّيم 2013-07-28 ٖنضاالغخيماالخيلا 498
ا٢ظيٟةام٣ابلاٞغناخمضاناؤصتا طغاءاؾ٣ٍو

ابلىااؾخكهاص اوخغ١امجزلب
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 الحرمو٥امسّيم 2013-07-30 بياؽاالىٗيمي 499
ابجغاخبابرغابنابحباطغاءاال٣ه٠ا٢نلا

ً
محإرغا

 ؤيااابهواعيشاطغاص

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-01 ؤوـازالضادمحما 500
برغابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاؾ٣ُداٖاىاؾو١ا

 الحرمو٥ا٢نلايومحنامسّيمالح٣ضاافيا

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-01 وؾيماٖنضاالخٟئا 501
طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاؾ٣ُداٖاىا

 الحرمو٥ا٢نلايومحنامسّيم

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-06 ؤخمضادمحما٢ضوع  502
برغابنابحبا كٓاياا٢ظيٍٟةاؾ٣ُداٖاىا

 ؾُذامجزلب

ضا 503  الحرمو٥امسّيم 2013-08-06 ٖنضاالغخيمادمحمامٖو

األامًاخيصا ثدداالحٗظيظافياؤخضاؤٕٞغ

اسّيمالؼاهغ ا ٗضازغوطبامًااإلاحّياااٖح٣لافي

ا  مىظا٢غابةاألاؾنٕو

 طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝازاناالكيذ الحرمو٥امسّيم 2013-08-07 ٖنضااإلاىٗماالكهامي 504

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-08 الخٟئٖماصاٖنضا 505
ا وطضتاطسحبافيامكٟىااإلاجت ضا ٗضاؤناثمَّ

 2013-08-07زُٟبايواا

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-12 ؾمحرامدموصاههاع 506
ابجغاخبا ٗضابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةا

ً
محإرغا

 الحرمو٥ا٢نلاٖض اؤيااامسّيمؾ٣ُداٖاىا

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-13 ٢ضوع امىظعاألاق٣غ 507
طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاؾ٣ُداٖاىا

 ث٣اَ٘اقاععيانٟوعيةاولولية

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-13 ههغاالضيًاالكاٖغ 508
ابجغاخبا ٗضابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةا

ً
محإرغا

الوليةا  ؾ٣ُدافياقإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-19 الغييٗةاطجعاؤخمضاخؿًا 509

ٟا٫ا غاخليظاألَا اإلاىاؾظا،ومى٘الٗضااثٞو

مًاامسّيماصزالبا ؿهظاالخهاعااإلاؿحمغالل

الىٓاااالؿوعا.اخيصابناؤمهاالما٢ّواتاا٢نل

مىظابٚل٢با٢نلاؤ٦ثرااسّيمجؿحُ٘اصزو٫ااإلا

مًاقهٍغامّمااخغااالُٟلةامًاالغياٖةا

 الُنيٗيةا

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-21 ٖماعاٖموع ا 510
ا٢ظيٟةابال٣غبا ابجغاخباطغاءاؾ٣ٍو

ً
محإرغا

 ا2013-08-20اإلاٛاعلةايوااؤمـاحّياامً

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-21 الكاباٖنضاالهاصاازًغا 511

برغابنابحبا كٓايااال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدا

غااإلاواصاالُنيةا ااإلاٛاعلةالٗضااثٞو ٖاىاقإع

 اللػمة
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 الحرمو٥امسّيم 2013-08-21 بل٫اهجيظا 512

برغابنابحبا كٓايااال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدا

غااإلاواصاالُنيةاٖاىا ااإلاٛاعلةالٗضااثٞو قإع

 اللػمة

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-23 ٞوػاامدموصاصوا  513
ا اتاالجيلاالخّغم ؤرىاءا قخنا٧اتابحنامجمٖو

افياؾاخةاالغيجة  والجيلاالىٓامّيم

514 

ضا)ؤبواالخ٨م( ضااإلاٖو ا-مٖو

افياب٢ليماخغ٦ةا اباعػ  ٢ياصاٌّ

 ٞحذافياؾوعياا

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاااالؿوعا الحرمو٥امسّيم 25-08-2013

 طغاءاال٣ه٠ا الحرمو٥امسّيم 2013-08-25 بخؿاناٖناؽ 515

 الحرمو٥امسّيم 2013-08-27 مغعيادمحمادمحما 516
طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٍٟةاؾ٣ُدابال٣غبا

 مًاٞغن)اؤبوانياا(

ا 517  الحرمو٥امسّيم 2013-08-30 يوؾ٠اقمٍو
٢ّىاٍمافيامى٣ُةاؤو٫ااطغاءابنابحبابغنام

االحرمو٥ابال٣غبامًانيضليةاٖٟاٝ  قإع

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-02 ٖمغاٖناؽا 518
٢ّواتااطغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةامً

 الىٓاااا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-04 ؤخمضاطميلاالؿهايا 519

ا طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةافياامحضاصاقإع

ايٗملام٘ا اوبٚازيٌّ اقناميٌّ
 
السلرحن،اوهواهاقِ

ارّيةاومغ٦ؼاوثضاللحضعيظا  ماؾؿةاؾواٖضاؤلٚا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-04 ٖضهانا٢اؾما 520

٢ّواتااطغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاؤَل٣ت ا

الىٓااابال٣غبامًامكٟىاٞايؼاخلو اوهوا

ا
 
اهاقِ

 
اومؿ٠ٗ  بٚازيٌّ

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 ٞاصااؤبواعجاضاا 521

مًاؤًٖاءاالهيئةاالوَىيةاالٟلؿُيييةا

،ا٧انام٘اػملثبا اومهّوع  ابٚازيٌّ
 
وهاقِ

ي٣ومونابضوعهماالوؾيِافياه٣لاطسةاؤخضا

الىٓااام٣ابلاؤلاٞغاضاًٖا٢ّواتااٖىانغ

لضىااسّيمبخضىااليؿاءااإلاٗح٣لتاؤو٫ااإلا

ابَل١ارلذا٢ظاث٠ا خاطؼاالىٓاااوزللهااثمَّ

هاوناٖىضاؾاخةاالغيجةامّمااؤصىابلىا

اؾخكهاصازمؿةاهاقُحناوبنابةاؤ٦ثرامًا

ا٧اهواافيااإلا٩ان.ا12
ً
 شسها
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 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 طٟٗغادمحما)ؤبوادمحم(ا 522

مًاؤًٖاءاالهيئةاالوَىيةاالٟلؿُيييةا

ا،ا٧انام٘ا ابٚازّيٍ ٍِ ػملثباي٣وموناوهاق

ابضوعهماالوؾيِافياه٣لاطسةاؤخضاٖىانغ

الىٓااام٣ابلاؤلاٞغاضاًٖابخضىا٢ّواتا

لضىاخاطؼااسّيماليؿاءااإلاٗح٣لتاؤو٫ااإلا

ابَل١ارلذا٢ظاث٠اهاونا الىٓاااوزللهااثمَّ

ٖىضاؾاخةاالغيجةاممااؤصىابلىااؾخكهاصا

اا12زمؿةاهاقُحناوبنابةاؤ٦ثرامًا
ً
شسها

 ٧اهواافياااإلا٩ان.

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 زليلاػيضانا)ؤبوا ؿاا( 523

مًاؤًٖاءاالهيئةاالوَىّيةاالٟلؿُييّيةا

،ا٧انام٘اػملثباي٣ومونا ابٚازّيٍ ٍِ وهاق

ابضوعهماالوؾيِافياه٣لاطسةاؤخضاٖىانغ

الىٓااام٣ابلاؤلاٞغاضاًٖابخضىا٢ّواتا

لضىاخاطؼااسّيماليؿاءااإلاٗح٣لتاؤو٫ااإلا

ابَلا ١ارلذا٢ظاث٠اهاوناالىٓاااوزللهااثمَّ

ٖىضاؾاخةاالغيجةامّمااؤصىابلىااؾخكهاصا

اا12زمؿةاهاقُحناوبنابةاؤ٦ثرامًا
ً
شسها

 ٧اهواافيااإلا٩ان.

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-08 مدموصاٖؼيمةا 524

مًاؤًٖاءاالهيئةاالوَىّيةاالٟلؿُييّيةا

وهاقِابٚازّي،ا٧انام٘اػملثباي٣ومونا

اٖىانغبضوعهماالوؾيِافياه٣لاطسةاؤخضا

الىٓااام٣ابلاؤلاٞغاضاًٖابخضىا٢ّواتا

لضىاخاطؼااسّيماليؿاءااإلاٗح٣لتاؤو٫ااإلا

ابَل١ارلذا٢ظاث٠اهاونا الىٓاااوزللهااثمَّ

ٖىضاؾاخةاالغيجةاممااؤصىابلىااؾخكهاصا

اا12هاقُحناوبنابةاؤ٦ثرامًاازمؿة
ً
 شسها

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-09 ٖايادمحماٖتراا 525

الهيئةاالوَىّيةاؤرىاءا٢ياااؤًٖاءا

الٟلؿُييّيةابضوعهماالوؾيِافياه٣لاطسةا

الىٓااام٣ابلاؤلاٞغاضاًٖا٢ّواتااؤخضاٖىانغ

لضىااسّيمبخضىااليؿاءااإلاٗح٣لتاؤو٫ااإلا

ابَل١ارلذا٢ظاث٠ا خاطؼاالىٓاااوزللهااثمَّ
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هاوناٖىضاؾاخةاالغيجةامّمااؤصىابلىا

اؾخكهاصازمؿةاهاقُحناوبنابةاؤ٦ثرامًا

ا٧اهواا12
ً
 فيااإلا٩ان.اشسها

 ٖاىاَغي٤اؾنيىةا٢ّىاماابغنام الحرمو٥امسّيم 2013-09-09 دمحما٦ما٫االٗايضاا 526

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-10 دمحماؤخمضاالؿٗضاا 527
اامسّيممًاؤبىاءا  ٘

ّيم
ُ

الحرمو٥افياصمك٤اوق

 خما امسّيمطسماهبا ٗضانل اْهغاألامـافيا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-10 ؤخمضاثغا٥ا 528
م٣ابلاطام٘اٞلؿُحناوهواق٣ي٤االىاقُةا

اريةاقاصيةاثغا٥  ؤلٚا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-10 ياؾغاببغاهيماالجوص ا 529

ا ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاااالؿوعّام

امىظاقهغا اا-2012/ا12وهوامٗح٣ل  اببٙل ثمَّ

،او٢ضاا9/9/2013ؤهلباباؾخكهاص ابحاعيشا

 اؾخكهضافياٞترٍ اؾاب٣ٍةا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-11 زالضادمحماب٨غاواا 530

ا ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاااالؿوعّام

اا8 ٗضااٖح٣ا٫اصاااإلاض ا
 
قهوع،اوهواهاقِ

افياماؾؿةاطٟغاا،او٢ضا اوبٚازيٌّ قناميٌّ

 اؾخكهضافياٞترٍ اؾاب٣ٍةا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-11 ؾامغاؤبواال٣ًُا 531

اثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا الؿوعّام

 ٗضااٖح٣البافياقهغاجكغيًاالساوياالٗااا

،او٢ضااؾخكهضافيا ابٚازيٌّ
 
اإلااضخي،اوهواهاقِ

 ٞترٍ اؾاب٣ٍةا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-11 وؾاااؾٗيضاعقضانا 532

ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاااالؿوعّاا

اؤهلباباؾخكهاص ا اببٙل ابٚازّياوثمَّ
 
وهواهاقِ

فياٞترٍ ا،او٢ضااؾخكهضا11/9/2013بحاعيشا

 ؾاب٣ٍةا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-11 شخاص اؤخمضاالكهاميا 533

طغاءابنابحبا كٓايااال٣ه٠االٗىي٠االظاا

اٞلؿُحنابحاعيشا ،ا9/7/2013جٗغىالباقإع

ا اقناميٌّ
 
 وهواهاقِ

534 
ؾاميادمحماٖنضاالٗؼيؼا)اؤبوا

 ٞغاؽا(ا
 طغاءابنابحبابُل٤اهاعاا الحرمو٥امسّيم 12-09-2013

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-12 ؾامغاؾٗيضاٖمغيًا 535
ا ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاااالؿوعّام

ابٚازّياامًاؾ٩انا٢ضؾياااٖح٣لا
 
وهواهاقِ
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 2013فياالكهغاألاو٫امًاٖااا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-12 مهُٟىامىحراخمؼاتا 536
طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٍٟةاؾ٣ُداٖاىا

االـ  15قإع

537 
الغخيمااالخاضادمحماٖنض

 الىمغاواا)ؤبواؤيمً(
ابةنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاهاونا٢نلاؤيااا الحرمو٥امسّيم 13-09-2013

ً
 محإرغا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-14 دمحماهضاٝا)ؤبواٖناص (ا 538
ا٢ظيٟةابجاهظااإلا٣بر اال٣ضيمةا طغاءاؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيمفيا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-14 ؤخمضاموعخعا)ؤبوامجض( 539
ا٢ظيٟةابجاهظااإلا٣بر اال٣ضيمةا طغاءاؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيمفيا

 الحرمو٥امسّيم 2013-09-14 وؾيمانابغا)ؤبواالبراء( 540
ا٢ظيٟةابجاهظااإلا٣بر اال٣ضيمةا طغاءاؾ٣ٍو

 الحرمو٥امسّيمفيا
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اامسّيم 2011-03-23 وؾاااؤمحناالٛو٫ا 1  صٖع
بغناماألامًا ٗضاه٣لباالرىحنامًاطغحىا

  خحجاطاتاالؿوعيحنابلىااإلاكٟى

اامسّيم 2011-04-25 زالضاٖايااإلادمضا 2  بغناماألامً صٖع

اامسّيم 2011-04-25 ٖنضااللُي٠االوقاحي 3  بغناماألامًاوصًٞافياألاعصن صٖع

اامسّيم 2011-04-26 ياؾغاالخؿحنا 4 ااالنلض صٖع  بغناماألامًاؤرىاءامضاهمةاصٖع

اامسّيم 2011-04-28 ٖاياؾمحراألاخمضا 5  بغناماألامً صٖع

اامسّيم 2011-04-29 خمؼ االن٨غا 6  بغناماألامًاوؤخغ٢داطسحب صٖع

اامسّيم 2011-04-30 اااموعخعاالُٟوعا 7  صٖع

ٖىضماا٧اناي٣واابى٣لااإلاواصا٢ّىاماابغنام

الٛظاثّيةاوألاصويةاٖاىاصعاطحباالىاعّيةابلىا

ااؤرىاءااسّيمالؿ٩انامًااإلا بلىامضيىةاصٖع

 ألامًاوالجيل٢ّواتااخهاعهاامًا٢نل

اامسّيم 2011-05-06 مهُٟىاالندُيُي 8  بغناماألامً صٖع

اا 2011-05-07 قلخةاَلظاؾليماناَلظ 9  ٖحمانا-صٖع
ؤمااامجزلبافيابلض اٖحمانا٢ّىاماابغنام

ا  بال٣غبامًاصٖع

ا 2012-02-07 ؤخمضاعيدان 10  بغناماألامً ؤاااإلاياطن-صٖع

ضاهًا٫اؾٗضاٞوع  11 اامسّيم 2012-04-25 اااٖع  صٖع
-3-11ثدداالحٗظيظ،امٗح٣لامىظاثاعيشا

 ا2012-4-25،اٖثراٖاىاطسحبابحاعيشاا2012

اامسّيم 2012-05-26 ااادمحماننخياالحلواا 12  ٖاىاَغي٤االًاخيةا٢ّىاماابغنام صٖع

ي٤اؤبوزالض 13 اامسّيم 2012-06-25 اااٖنضاثٞو ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

اا 2012-06-25 اااؾيضاٚغاباياٚؼاواا 14  َغي٤االؿضاا-صٖع
ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ ،اصٖع

 ا)باألنلامًاٚؼ (ا

اامسّيم 2012-06-26 ياؾحناوليضاالغصي٠ا 15 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتاا٢ه٠طغاءا صٖع  صٖع

اامسّيم 2012-06-30 مايضاؤبواالخاض 16 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

اامسّيم 2012-06-30 ٖضهاناؤبواالخاض 17  صٖع
اااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ ا-صٖع

 مهىضؽاٖماالكهيضامايضاؤبواالخاض

اامسّيم 2012-06-30 )الٛؼاوا(ادمحماَلٗداالُويل 18 ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ صٖع
ً
 محإرغا

19 
ا70ٖنضا اٖوىاالكغي٠ا)

 اااؾىة(
اا 07-07-2012  خاطؼااإلاضعؾةا بحضاثية٢ّىاماابغنام ٖحمانا-صٖع
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اا 2012-07-12 دمحمااإلاهغاا 20  الصجغ ا-صٖع
ثدداالحٗظيظافيامٟغػ األامًاالٗؿ٨غاا

 بالصجغ اوصًٞاباإلاؼيغيظاا

اا 2012-07-25 ػيضوناؾمحراالههيخي 21 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ اإلاؼيغيظا-صٖع  صٖع

اامسّيم 2012-07-27 ؾليماناالسل٠ 22 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

اامسّيم 2012-07-27 ٚيلنازالضاٞغيج 23  صٖع
ا افياالجيلاالخّغم اؾخكهضاؤرىاءاا-محُٕو

 سّيممٗغ٦ةاثدغيغااإلاسٟغافيااإلا

اامسّيم 2012-07-28 اااممضوحاالكملووياٖنضا  24  بغناماالجيل صٖع

اامسّيم 2012-08-12 ؤخمضازالضاٞغيجاا 25  بغناما٢ىام صٖع

اا 2012-08-15 ااادمحماخمضاطبراالههيخي 26  َٟـا-صٖع
وهواصازلاؾياعثباٖىضاصواعا٢ّىاماابغنام

 َٟـابالنلض ا

اا 2012-08-26 اااؾاع اببغاهيماؤبواٖو٧ل 27 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ َغي٤االؿضا-صٖع  صٖع

 ٢غيةاػيؼون 2012-10-02 ٢دُاناببغاهيماَناقبا 28

٦ًافياطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّي،ا٣ٖيضاعا

واهًماا2012-7-20ؤٖلًااوك٣ا٢بابحاعيشا

 للجيلاالخّغما

اامسّيم 2012-10-03 دمحمازالضاٞغيجاا 29  محُّوٕافياالجيلاالخغ صٖع

اويااا 30 اامسّيم 2012-10-03 خؿاااالتٖر  زل٫ابؾٗاٝاالجغحىا صٖع

 زل٫ابؾٗاٝاالجغحىا حياالؿض 2012-10-03 ٖنضا ااإلاهغااااا 31

اامسّيم 2012-10-03 مدموصازليلازليٟةااااا 32 ابجغاخبامًابنابةاؾاب٣ة صٖع
ً
 محإرغا

اامسّيم 2012-10-03 واثلاٖنضاالغخيماخمضان 33  زل٫ابؾٗاٝاالجغحىا٢ّىاماابغنام صٖع

اامسّيم 2012-10-03 ؤخمضا٢هامااااااا 34  بغناما٢ىام صٖع

 ا٢حداااالجيلاوألامً حياالؿض 2012-10-03 ببغاهيماالكنايااإلاهغاااااااا 35

اامسّيم 2012-10-03 زالضاقغيٟةاؤبواٖماعااااااا 36  ا٢حداااالجيلاوألامً صٖع

اامسّيم 2012-10-03 دمحماٖايضاالٗاث٣يا)اؤبواٖايضا(ااااااا 37  ا٢حداااالجيلاوألامً صٖع

اامسّيم 2012-10-03 خىاناببغاهيماملخما 38 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

اويا 39 اامسّيم 2012-10-03 ؤخمضانالراثٖغ  مًاطواا خحياطاتاالسانة صٖع

اامسّيم 2012-10-03 ؤخمضامهاوفا)ؤبواػاهغ( 40  بٖضاااميضاوي صٖع

اامسّيم 2012-10-03 ببغاهيماٖنضاالخٟئااإلاهغااا 41 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع
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 الىٗيمة 2012-10-03 ٦ىانااإلاهغاا 42
اؾخكهضاؤرىاءامغا٣ٞحبالٗىانغافياالجيلا

ازل٫اؤخضا قخنا٧ات  الخّغم

اويا 43 اامسّيم 2012-10-13 ٖنضاالغخمًاؤخمضاثٖغ  ٖاىاخاطؼاالًاخيةا٢ّىاماابغنام صٖع

اامسّيم 2012-10-14 باؾلاٚؿانازليلا 44  صٖع
 

اامسّيم 2012-10-17 الُنيظاٖاص٫اؤخمضاخهانا 45  بٖضاااميضاويابرغاا٢حدااامجزلبا صٖع

46 
اإلا٣ضاااإلاح٣اٖضادمحمابؾماٖيلا

 ألاخمضا
اا 21-10-2012  النداعا–صٖع

ا،اٖمغ ا)٢ّىاماابغنام ا65البريضافياصٖع

)
ً
 ٖاما

اامسّيم 2012-10-27 دمحماؤخمضاالسل٠ا 47  صٖع

زل٫ابؾٗاٝاالجغحىاالظيًا٢ّىاماابغنام

فياؾ٣ُواافياالحٟجحرااؤو٫اؤياااٖيضاألايخىا

ا  اإلادُةااصٖع

اامسّيم 2012-10-27 ؤخمضازليلازليلا 48  ٢ياصاافياخغ٦ةاخماؽاا-بغناما٢ىام صٖع

اامسّيم 2012-11-06 ٚاػاادمحماٖاياملخما 49 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

اامسّيم 2012-11-06 ٞاَمةازالضاٖؼيمةا 50 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

اامسّيم 2012-11-06 ممضوحاٖاياٖايا)الكملووي( 51 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

 2012-11-11 هاي٠االكيشا٢اؾما 52
حياالسخاعاافيا

ا  صٖع
 بٖضاااميضاوّيا

 2012-11-11 ػاهغاالكيشا٢اؾماا 53
حياالسخاعاافيا

ا  صٖع
ابٖضاااميضاوّيا

 2012-11-11 ٖماعاؤبواٖابضا 54
حياالسخاعاافيا

ا  صٖع
 بٖضاااميضاوّيا

 2012-11-11 )قابامًابيداالوخل( 55
حياالسخاعاافيا

ا  صٖع
 بٖضاااميضاوّيا

اا 2012-11-16 دمحماٖهـااا٢ُايكةا 56  ال٩اق٠ا–صٖع
بغناما٢ّىامافيامى٣ُةاال٩اق٠ابال٣غبا

 مًاالٗياصات

 2012-11-28 يياءاٖنضا ا بحايا 57
اا بهغىاا-صٖع

 الكاا

طغاءا٢ظيٍٟةاؾ٣ُداؤمااامجزلبافيابهغىا

مًاٖىانغاطيلاالحدغيغاا-الكااا

 الٟلؿُيجيّا

58 
ممضوحاٖايا)ؤبواٖايا

 الكملووي(
اامسّيم 16-12-2012 ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع
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اتازالضاٖوى 59 اامسّيم 2012-12-16 ٖٞغ ااسّيمالىٓاااإلا٢ّواتااطغاءا٢ه٠ صٖع  صٖع

اامسّيم 2012-12-16 يياءازليلاال٣ضيغااا 60  ثدداالحٗظيظ.امٗح٣لامىظاقهغاعمًان صٖع

اامسّيم 2012-12-18 ؤوؽادمحماٞلخةاا 61 ا٢ّواتاابٖضاااميضاوّياٖاىايض صٖع  ألامًاالؿوعّام

اامسّيم 2012-12-18 ؤخمضاؤبواؾمغ  62 ا٢ّواتاابٖضاااميضاوّياٖاىايض صٖع  ألامًاالؿوعّام

لا 63 اامسّيم 2013-01-13 ؤمجضامٖؼ  صٖع
٦محنالجىوصاالىٓااافيامى٣ُةاالىسلةا

ااوههيظا  الوا٢ٗةابحناصٖع

اامسّيم 2013-01-13 زليلاببغاهيماخماص 64  صٖع
٦محنالجىوصاالىٓااافيامى٣ُةاالىسلةا

ااوههيظا  الوا٢ٗةابحناصٖع

اامسّيم 2013-01-16 ٖايلاٖايلاؤخمضا 65  اإلااؾؿةا ؾت ل٦يةا٢ّىاماابغنام صٖع

اامسّيم 2013-01-16 ؤخمضاعاثظابؾماٖيلا 66  اإلااؾؿةا ؾت ل٦يةا٢ّىاماابغنام صٖع

ا 67 اامسّيم 2013-01-18 يوؾ٠ادمحمامُإو  صٖع
طغاءاالحٟجحراالظاااؾت ضٝامسجضاالخؿحنا

 اليواا٣ٖظانل االجمٗة

اهويحب( 68 اامسّيم 2013-01-18 )قهيضاَٟلالماجٗٝغ  صٖع
طغاءاالحٟجحراالظاااؾت ضٝامسجضاالخؿحنا

 اليواا٣ٖظانل االجمٗة

اامسّيم 2013-01-18 دمحماصاووصاعقيضاتا 69  صٖع
اؾت ضٝامسجضاالخؿحناطغاءاالحٟجحراالظاا

 اليواا٣ٖظانل االجمٗة

اامسّيم 2013-01-20 عياىاؤخمضاالخؿً 70  صٖع

فيامازغ االغؤؽا٢ّىاماابرغابنابحبابُل٣ة

،ااؾخكهضا2013-1-20مًاخاطؼاالياصوص افيا

 فيامكٟىاالغمسااالخ٩وميا

ا 2013-01-29 ؤخمضاهواٝاالُٟوعاا 71  الياصوص -صٖع
ؤَل٣ت ااٖغلةامياؤااميابرغابنابحبابإٖحر اهاعّيةا

ا افيا٢غيةاالياصوص افياصٖع   ك٩ٍلاٖكواجّيٍ

72 
الخاضاٖنضاالغخيماٖنضا

 ال٨غيمابضعانا
ااالنلض 11-02-2013  صٖع

النداعافيامى٣ُةاحّيااطغاءاال٣ه٠اٖاىا

 ا)ٞلؿُيجياؤعصوي(اٖااالنلض،اصعا

اامسّيم 2013-02-15 ؤخمضاالكملوويا 73  صٖع
افيا

ً
ابٖضامباميضاهّيا ا٦يااعيواٖاىاثمَّ ؾياعثباهٕو

 ؾتراصااإلالٗظام٘اَغي٤اَٟـثواث٣اَ٘اؤوا

اامسّيم 2013-02-22 هاقمامدموصامهُٟىا 74  صٖع
٢ه٠االُحراناالخغميااإلايٜاالظااجٗغىالبا

اامسّيمَغي٤االؿضابال٣غبامًا  صٖع

اامسّيم 2013-02-22 ٖنضاالغخمًادمحماخؿًا 75  صٖع
٢ه٠االُحراناالخغميااإلايٜاالظااجٗغىالبا

اامسّيمَغي٤االؿضابال٣غبامًا  صٖع
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اامسّيم 2013-03-08 مٗاطاخاثماؤبواٖاثو١ا 76  صٖع
اا ٗضابنابحبافيابلض اامسّيممًاؤبىاءا صٖع

 جؿيل

ا 2013-03-17 مىا٫اوليضامهُٟىاهجم 77 ة-صٖع  اإلاؼيٖغ

ا٢ظيٍٟةاٖاىابيت اافيا٢غيةا طغاءاؾ٣ٍو

ة،اوهيااابىةاالكهيضاوليضاؤخمضا اإلاؼيٖغ

 الحرمو٥اامسّيممهُٟىاهجمامًاؾ٩انا

78 
ؤوـاالىابلسخياا)وؤوالص االسلرةا

 وػوطحب(
اامسّيم 29-03-2013  صٖع

اخيصا٢امدا مجؼع اٖاىايضاألامًاالؿوعّام

افيا
ً
اامسّيمبةٖضامهماميضاهيا  صٖع

اامسّيم 2013-03-29 الىابلسخيابًاؤوـا 79  صٖع
مجؼع اٖاىايضاألامًاالؿوعّااخيصا٢امدا

افيا
ً
اامسّيمبةٖضامهماميضاهيا  صٖع

اامسّيم 2013-03-29 ابًاؤوـاالىابلسخي 80  صٖع
مجؼع اٖاىايضاألامًاالؿوعّااخيصا٢امدا

افيا
ً
اامسّيمبةٖضامهماميضاهيا  صٖع

اامسّيم 2013-03-29 ابًاؤوـاالىابلسخي 81  صٖع
مجؼع اٖاىايضاألامًاالؿوعّااخيصا٢امدا

افيا
ً
اامسّيمبةٖضامهماميضاهيا  صٖع

اامسّيم 2013-03-29 ػوطةاؤوـاالىابلسخي 82  صٖع
مجؼع اٖاىايضاألامًاالؿوعّااخيصا٢امدا

افيا
ً
اامسّيمبةٖضامهماميضاهيا  صٖع

اامسّيم 2013-03-29 زالضاؤخمضاالسياٍا 83 ابةنابحبابغنام صٖع
ً
 الىٓااا٢ّواتاا٢ّىامامحإرغا

اامسّيم 2013-04-02 ؾلمانا٢هاما 84  صٖع
األامًا امًا٢نلاخاطؼإٞغ

ً
ؤٖضااميضاهّيا

 الجوّاا

ي٤االخؿًا 85 اامسّيم 2013-04-02 دمحماثٞو  طغاءاال٣ه٠ا صٖع

اامسّيم 2013-04-03 ٢صخياالىمحراا 86 اامسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىا صٖع  َغي٤االؿض-صٖع

اامسّيم 2013-04-10 ؤخمضاؤمحنااإلاهغاا 87  طغاءاال٣ه٠ا صٖع

ا 2013-04-10 ؤوـاؤبواصاووصا 88  صٖع

ٖثراٖليبافيامكٟىاباهياؽ،او٧انا٢ضا

ااوهوايٗملاؾاث٤ا ازح٠ُامًامضيىةاصٖع

 ث٨سخي

ان 89 اامسّيم 2013-04-12 عواناطهاصا٢ٖغ  طغاءاال٣ه٠ابالهواعيشا صٖع

انا 90 اامسّيم 2013-04-12 ؤخمضادمحما٢ٖغ  ال٣ه٠ابالهواعيشطغاءا صٖع

اويا 91 اامسّيم 2013-05-05 دمحمامدموصاالتٖر  ؤرىاءا قخنا٧اتافياواصااالحرمو٥ا صٖع

(اا14هوعاؾيضاالٛغابايا) 92
ً
اامسّيم 2013-05-07 ٖاما  صٖع

ٖاىاخاطؼا٢ّىاماابرغابنابت اابغنام

 التربيةاالجضيض 
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م -2 ُّ  107دسغا + اإلادافظت، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

اامسّيم 2013-05-16 زالضااإلاهغاا 93  صٖع
ابجغاخبا

ً
َغي٤احّيااطغاءاال٣ه٠اٖاىمحإرغا

ا  الؿضافياصٖع

اامسّيم 2013-05-27 الُٟلاياؾحناببغاهيماٖايا 94 اامسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىا صٖع  صٖع

اامسّيم 2013-05-29 ؾلوىازالضا٣ٖابا 95 اامسّيمٖىضامضزلا٢ّىاماابغنام صٖع  صٖع

اامسّيم 2013-06-02 دمحماٞيهلاالٗيسخعا 96  صٖع
ا مىظاؤ٦ثرامًاؾحةاثدداالحٗظيظاوهوامٗح٣ل 

 ؤقهغ

اامسّيم 2013-06-03 بياصاعاثظابؾماٖيلا 97 اامسّيمفيا٢ّىاماابرغابنابحبابغنام صٖع  صٖع

اامسّيم 2013-06-21 ؤٚيضاٖماصاؤبوايٗي٠ا 98  صٖع
بغناماال٣ىامااإلاحواطضاٖاىاخاطؼاالتربيةا

 الجضيض

اامسّيم 2013-06-25 ؤوـادمحماٖنضاالخ٤ا 99 جي٢ّىاماابغنام صٖع  بال٣غبامًااإلاكٟىاالَو

اامسّيم 2013-07-03 يوؾ٠اٖيسخعاالؼوٛغاا 100  صٖع
ا٢ظيٟةا ابجغاحاؤنيظاب ااطغاءاؾ٣ٍو

ً
محإرغا

 اؾت ضٞداَغي٤االؿضا٢نلاؤؾنٕو

ا 2013-07-15 ؾامغابصعيـاؤبواع٢ُيا 101  الؿضحّياا-صٖع
َغي٤احّيااطغاءاال٣ه٠االظااجٗغىالب

اا  الؿضافياصٖع

اامسّيم 2013-07-21 دمحماالٗاث٣ي 102  طغاءاال٣ه٠ صٖع

اامسّيم 2013-07-21 مدموصاٞغيج 103  طغاءاال٣ه٠ صٖع

اامسّيم 2013-07-27 ؤيوبازالضاؾليمانا 104 ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ صٖع
ً
 محإرغا

اامسّيم 2013-08-21 هًا٫اطما٫انىضيض 105  طغاءاال٣ه٠ا صٖع

اامسّيم 2013-09-02 قاصااؤيمًاٖايلا 106  صٖع
ابجغاخباطغاءاال٣ه٠اٖاىا

ً
ااامسّيممحإرغا صٖع

 صًٞافياالغمسةاألاعصهيةا-

اامسّيم 2013-09-10 مايضامدموصاٖنضاالٗا٫ا 107  صٖع
امسّيمطغاءابنابحبا كٓايااال٣ه٠اٖاىا

اا  صًٞافياالغمسةاألاعصهيةا-صٖع

ا

اا
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ت -3 ُّ  73، مجمىع الشهذاء: الحعُي

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 طغاءاثٟجحرا٦ٟغاؾوؾة الخؿييّية 2011-12-23 ٖماعاؤخمضاخمايض  1

 طغاءاال٣ه٠ الخؿييّية 2012-07-20 خؿًاٞياى 2

 بغناما٢ىام الخؿييّية 2012-09-12 لاااٖؼاعىا 3

  كٓاياا٢ظيٟباؾ٣ُداؤمااامجزلها الخؿييّية 2012-09-22 هجاحاٖاياببغاهيماؤاادمحماا 4

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-09-22 زالضاهانغا 5

 بٖضاااميضاوّيا)ؤؾغ اواخض ( الخؿييّية 2012-09-26 دمحماؤبواعاؽ 6

 بٖضاااميضاوّيا)ؤؾغ اواخض ( الخؿييّية 2012-09-26 ٞااصاؤبواعاؽ 7

 بٖضاااميضاوّيا)ؤؾغ اواخض ( الخؿييّية 2012-09-26 نالراموعخعاؤبواعاؽ 8

 بٖضاااميضاوّيا)ؤؾغ اواخض ( الخؿييّية 2012-09-26 نهغانالراؤبواعاؽا 9

 ؤؾغ اواخض ا-طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-14 مغيماعصيجيا)ألاا( 10

 ؤؾغ اواخض ا-طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-14 خىاناطما٫اؾواإلاةا) بىة( 11

 ؤؾغ اواخض ا-الجيلطغاءا٢ه٠ا الخؿييّية 2012-10-14 ٞضاءاطما٫اؾواإلاةا) بىة( 12

 ؤؾغ اواخض ا-طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-14 خماؽاطما٫اؾواإلاةا) بىة( 13

 ؤؾغ اواخض ا-طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-15 قغو١اطما٫اؾواإلاةا) بىة( 14

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-29  ؿاااػهحرا٧املا 15

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-29 دمحماطاؾماموعخعا 16

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-29 دمحمامدموصااإلاهغاا 17

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-29 ياؾحناموعخعا 18

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-29 هوعادمحماخؿحنا 19

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-29 ٚؿاناشخاص ا 20

 طغاءا٢ه٠االجيل الخؿييّية 2012-10-29 خيا امدموصاٖنضا  21

 اسّيممحإرغ ابجغاخهااطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا الخؿييّية 2012-10-30 ؾىوات(اا8بيمانادمحماخؿحنا) 22

 الخؿييّية 2012-11-06 وؾـاااثيــؿحراؤؾٗضا 23
برغابغناماالخاطؼاالحا ٘ال٣واتاالىٓااا

يـاالظاا٧ان  ي٣وص ااؾت ضاٝاالؿٞغ

 الخؿييّية 2012-11-18 دمحمايوؾ٠ا 24
برغا٢ظيٍٟةاؾ٣ُداٖاىامى٣ُةااإلاكغوٕاال٣ضيما

 الخؿييّيةامسّيمفيا
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ت -3 ُّ  73، مجمىع الشهذاء: الحعُي

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الخؿييّية 2012-11-26 ؤخمضادمحمازحراٖيضاخؿًاااا 25
طغاءاقٓايااال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدابال٣غبامًا

ا2012-11-٧26اػيةاال٣ضؽابحاعيشا

 ا الخؿييّية 2012-11-27 يـدـيـىاخؿـيـًامـدـاخـي 26

 الخؿييّية 2012-12-02 قاصاادمحمامدموصاا 27
ابجغاحاؤنيظاب اايوااالسميـا

ً
-11-29محإرغا

 الىٓاا٢ّواتاابىحرانا2012

 الخؿييّيةامسّيمطغاءاال٣ه٠االٗكواجّياٖاىا الخؿييّية 2012-12-23 ػييظاصاووصا 28

29 
امٟلراابًاػييظا عاثضاٖاٝع

 صاووص
 الخؿييّيةامسّيمطغاءاال٣ه٠االٗكواجّياٖاىا الخؿييّية 23-12-2012

30 
دمحماٖوص ااإلال٣ظا)ؤبواخؿًا

 صوق٩ا(ا
 الخؿييّية 28-12-2012

ؤرىاءاثهضيباإلاداولةاطيلاألاؾضاا٢حدااامى٣ُةا

 الخؿييّيةامسّيموااالظيابّية

 الخؿييّية 2012-12-29 ٖنضاالغخمًاؤبواقلةا 31
طغاءا قخنا٧اتاالجاعيةام٘ااالظيابّيةمًاؾ٩انا

 ميليكياتاألاؾضافيااإلاى٣ُة

 الخؿييّية 2012-12-31 قاصيةازالضاخؿحنااللهيبيا 32
ا-االظيابّيةطغاءاال٣ه٠اب٣ظيٟةافيامى٣ُةا

 الندضليةاٖىضمااطهندالح٣ٟضامجزلهاااا

33 
قهضاء(اهخيجةا٢ه٠اا10)

 َحرانااإلايٜ
 بُحرانااإلايٜاالخؿييّيةطغاءا٢ه٠ا الخؿييّية 31-12-2012

 الخؿييّيةطغاءا٢ه٠ا الخؿييّية 2013-01-02 الُٟلادمحماخؿًا٢اؾماا 34

 الخؿييّيةطغاءا٢ه٠ا الخؿييّية 2013-01-02 الُٟلاَاع١ااإلاهغاا 35

 الخؿييّيةطغاءا٢ه٠ا الخؿييّية 2013-01-05 الُٟلةابغاء امهىضا 36

 الخؿييّية 2013-01-08 ٖهااازؼاعيا 37

ابٖضامبا اٖاىاؤيضاثمَّ
ً
الىٓاااوعميا٢ّواتااميضاهّيا

طسماهبابال٣غبامًامسجضاالؿيض اٖاجكةافيا

 وهواؤخضا٧واصعاخماؽاالخؿييّيةامسّيم

 الخؿييّية 2013-01-08 ٖمغاهل٫انالرا 38

اٖاىاؤيضاا٢ّواتاالىٓاااوعميا
ً
ابٖضامباميضاهّيا ثمَّ

طسماهبابال٣غبامًامسجضاالؿيض اٖاجكةافيا

 وهواؤخضا٧واصعاخماؽاالخؿييّيةامسّيم

 الخؿييّية 2013-01-12 ػهحراعاٚظااليافي 39
ابجغاخباطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا

ً
محإرغا

 الخؿييّية

 م٘اابيحباالخؿييّيةطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الخؿييّية 2013-01-12 ؤبواعياىازؼاعي 40

 م٘اوالضهااالخؿييّيةطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا الخؿييّية 2013-01-12ياؾمحنازؼاعياابىةاالكهيضا 41
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ت -3 ُّ  73، مجمىع الشهذاء: الحعُي

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 ؤبواعياى

 الخؿييّية 2013-01-15 ؾٗيضاالغػا 42
امًاٖملباٖاىا٢ّىاماابغنام فياْهغ اوهوا٢اصا 

 َغي٤ااإلاُاعا

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةامىاعامهُٟى 43
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 قيماءاعاثضالُٟلةا 44
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 الكهيض امىا٫ 45
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاهوعاالكوعى 46
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 مجعاٖنضا  47
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 الخاطةاطميلة 48
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاعيماٖنضا  49
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 دمحماٖاص٫اٖنضا  50
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاخىحناٖنضا  51
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاؾمغاٖنضا  52
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

 الخؿييّية 2013-01-17 الُٟلةاخلاٖنضا  53
طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

54 
لٗض اقهضاءاهخيجةا ؤقلء)

 (٢ه٠ااإلايٜ
 الخؿييّية 17-01-2013

طغاءاال٣ه٠ابُحرانااالخؿييّيةامسّيممجؼع افيا

 اإلايٜاٖاىامىاػ٫ااإلاضهّيحنا

اال٣ظاث٠ الخؿييّية 2013-01-22 ٖوىادمحماؤخمضا)ؤبوازالض(ا 55 ابجغاخباطغاءاؾ٣ٍو
ً
 محإرغا

اال٣ظاث٠ الخؿييّية 2013-01-26 دمحماعقاصابضيغ 56 ابجغاخباطغاءاؾ٣ٍو
ً
 محإرغا

ا الخؿييّية 2013-02-12 هكاااخؿحناؤبواالليلا 57
ً
 بجغاخباطغاءاؾ٣وٍاال٣ظاث٠امحإرغا
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ت -3 ُّ  73، مجمىع الشهذاء: الحعُي

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 اسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا الخؿييّية 2013-03-24 ٖاياال٨غصاا 58

 اسّيمطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلا الخؿييّية 2013-03-24 مامًاؤخمضا 59

 الخؿييّية 2013-03-28 ؤخمضاخؿحنا٢اؾم 60
ب٣ظيٟتيااالخؿييّيةامسّيمبرغااؾت ضاٝامجزلبافيا

 صبابة

ابجغاخبافيا الخؿييّية 2013-04-15 ٖضااؤيمًا٢ىضيلا 61
ً
 الحرمو٥امسّيممحإرغا

 طغاءاال٣ه٠ الخؿييّية 2013-04-26 رلرةاقناناواامغؤ اا 62

 طغاءاال٣ه٠ الخؿييّية 2013-05-07 بي اباهيسما٢اؾما 63

 فياؾو١االسًاع٢ّىاماابغنام الخؿييّية 2013-05-10 ٖؼتاالضعلاؽا 64

 الخؿييّية 2013-05-17 ٖنض اقلخاواا 65
افياطيلا ٢طخعافيامى٣ُةاٖضعااوهواٖؿ٨غاٌّ

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

 الخؿييّية 2013-05-29 اهحهاعاػيحوهةا 66
محإرغ ابجغاخهااطغاءابنابت اا كٓاياا٢ظيٟةا

 ؾ٣ُداٖاىاَغي٤االخاطؼ

 سّيماإلاطغاءاال٣ه٠االٗىي٠اٖاىا الخؿييّية 2013-06-11 ٖلءاؤبواالليلا 67

 سّيمطغاءاال٣ه٠االٗىي٠اٖاىااإلا الخؿييّية 2013-06-11 خىانامدموصاٖنضا ا 68

 الخؿييّية 2013-06-20 ؤبوامدموصاالخل١ا 69
ابةنابحبا كٓيةا٢ظيٍٟةاطغاءاال٣ه٠اٖاىا

ً
محإرغا

 الخؿييّيةامسّيم

 الخؿييّية 2013-06-23 مدموصانالرا 70
ابجغاٍحاؾاب٣ةاهخيجةاعنام

ً
مًا٢ّىاماامحإرغا

 سّيمخواطؼاالجيلاالؿوعاااإلاديُةاباإلا

 الخؿييّية 2013-06-23 ٖضهاناؤخمضا٢ىضيل 71
ابجغاٍحاؾاب٣ةابرغاال٣ه٠اٖاىا

ً
امسّيممحإرغا

 ٢نلاؤياااالخؿييّية

 الخؿييّية 2013-08-07 هكااا٢نلواا)ؤبواهانغ( 72
مؿاو٫اا-ثدداالحٗظيظابرغااٖح٣البا٢نلاقهغا

 ) هحٟاية(فياخغ٦ةاٞحذا

 الخؿييّية 2013-08-21 ؤ٦غااٖاياخؿحن 73
ؤرىاءا قخنا٧اتاٖاىاؤَغاٝابلض االؿنيىةامًا

 طهةااإلاُاخً
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 فياصوما٢ّىاماابغنام صوما 2011-11-11 ياؾحنامهُٟىاالىابلسخي 1

 بغناماألامً صوما 2011-12-11 خىاناالنىاا 2

 زل٫اجكيي٘اقهيض٢ّىاماابغنام صوما 2011-12-11 ؾىة(ا71)اٖمغازغيل 3

 ٢ه٠األامًاٖاىاصوماا)ال٣ظيٟةاصمغتابُىبابال٩امل( صوما 2011-12-25 اااٖمغامىحراالخؿيجي 4

 ؤرىاءاجكيي٘اؤخضاالكهضاءابغناماألامً صوما 2011-12-27 مدموصاألابُذا 5

 ٢ّىاماابغنام صوما 2012-01-27 ثامغاالُويلاا 6

 صوما 2012-03-17 ااادمحمامىظعامغاص 7
ابجغاخباهخيجةااهٟجاعاٖنوٍ افياؤخضاخاوياتا

ً
محإرغا

 2012-3-14ال٣مامةابحاعيشا

ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ صوما 2012-04-07 مجضااببغاهيمامغاص 8
ً
 محإرغا

 بَل١اعنامطغاءا صوما 2012-04-15  ؿااااإلاهغاا 9

٤االىابلسخيا 10  ؤرىاءاطهاببالهل االجمٗة٢ّىاماابغنام صوما 2012-04-20 مٞو

 صوما 2012-04-24 دمحماالسًغا 11
عثيـاا-ؤرىاءابؾٗاٝاؤخضاالجغحىا٢ّىاماابغنام

 بخضىاٞغ١االهل٫األاخمغا

ااؾخكهضا ّٗض اعناناٍتابرغاا٢حدااااإلاضيىةا صوما 2012-05-23 ؤخمضاألابُذا 12

 زل٫ابؾٗاٝاؤخضاالجغحى صوما 2012-06-21 دمحماالىابلسخي 13

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-21 ااازالضاؾامياالظيظ 14

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-21 واثلااإلاهغاا 15

 طغاءابَل١اعنام صوما 2012-06-23 ياؾغااإلاهغاا 16

 بغناماألامً صوما 2012-06-25 اااؤخمضاخؿحناألاخمض 17

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-21 ؾٗيضاالهماصاا 18

 صوما 2012-06-28 اااؤخمضاؤيمًاعؾحم 19
ابًاؤيمًاعؾحماا-ؤؾغ ا٧املةاا-بٖضااابغناماألامًا

 و  اوياؤبواالغب

 صوما 2012-06-28 اااؤيمًاعؾحم 20
عؾحماوالضاؤخمضاا-ؤؾغ ا٧املةاا-بٖضااابغناماألامًا

 وػوضا  اوياؤبواالغب

 صوما 2012-06-28 ااا  اوياؾامياؤبواالُغب 21
والض اؤخمضاا-ؤؾغ ا٧املةاا-بٖضااابغناماألامًا

 عؾحماوػوطةاؤيمًاعؾحم

 بغناماألامً صوما 2012-06-28 ؾامياؤبواالُغب 22
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 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-28 ااادمحماخماص اثيم 23

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-28 اااؾىة(ا77 ا٧املا)دمحماٖنضا 24

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-28 ؤخمضاٞياىاالسًغاء 25

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-28 ؾىة(ا65ؾميذاٖنضاالوهابا) 26

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-28 بٞايؼ اٖنضاالوها 27

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-28 هكاااواثلازليٟة 28

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-06-28 واثلانلحازليٟة 29

 صوما 2012-06-30 ٖنضا االؿٗضاا 30
اومج وقةامًا

ً
ة اووطضتاالجسةامغلَو

ً
ٖضااميضاهيا

ُ
ؤ

 ٢نلاال٨لبا

ي٤اؾليماٖؿ٣و٫ا 31  ؤرىاءاطهابباإلخًاعاؤٚغاىامًامجزلباالظااهؼحاٖىبا صوما 2012-07-02 ثٞو

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-07-03 ااادمحماالكهامي 32

 صوما 2012-07-04 دمحمايوؾ٠االكٗبي 33
اؾخكهضافياالُغي٤ابحناٖغلحناوصوماا كٓاياا٢ظيٟةا

 ؤنابداعؤؾب

 بٖضاااميضاوي صوما 2012-07-05 اااراثغازل٠االسًغاء 34

 ثدداالحٗظيظ صوما 2012-07-14 دمحماطٟٗغ 35

 طغاءابَل١اعنام صوما 2012-07-23 اااٖناص امغاص 36

ابغناما٢ىام صوما 2012-08-02 اااٞايؼ ا٢اعوٍ 37

 طغاءابَل١اعنام صوما 2012-08-04 عاثظاٖنضاالخ٤ 38

 طغاءابَل١اعنام صوما 2012-08-29 دمحماٖيسخعاألابُذ 39

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-09-09 ٖماصااإلاهٟغا 40

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-09-25 نابغاصيابابصعيـا 41

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-09-30 الُٟلةاميؿماالخاضا 42

ابةنابحبا٢نلاّٖض اؤياٍاابغنانةافياالغؤؽ صوما 2012-10-15 طما٫ا٧املاٖوص ا 43
ً
 محإرغا

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصوما صوما 2012-10-17 ؤمحر االسل٠ا 44

امىظاؤعمٗةاقهوعا صوما 2012-10-18 ؾىة(اا70خامضاالكغ٢اواا) 45
ً
 ٧انام٣ٟوصا

 ؤؾغ ا٧املةا-بٖضاااميضاويا صوما 2012-10-25 صياباالهٟضا 46
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 ؤؾغ ا٧املةا-بٖضاااميضاويا صوما 2012-10-25 مهىضاصياباالهٟضا 47

 ؤؾغ ا٧املةا-بٖضاااميضاويا صوما 2012-10-25 الهٟضابحو٫ا 48

 ؤؾغ ا٧املةا-بٖضاااميضاويا صوما 2012-10-25 مغو االهٟضا 49

 ؤؾغ ا٧املةا-بٖضاااميضاويا صوما 2012-10-25 مغاااالهٟضا 50

٤االهٟضا 51  ؤؾغ ا٧املةا-بٖضاااميضاويا صوما 2012-10-25 مٞو

 طغاءاال٣ه٠ صوما 2012-10-25 نالراصيظاٖمغا 52

 الىٓااافيامضيىةاصوماا٢ّواتابغنام صوما 2012-10-29 ٖنضواالبرهاواا 53

 الىٓااافيامضيىةاصوما٢ّواتاابغنام صوما 2012-10-29 بل٫اؾمحراالسًغاءا 54

 الىٓااافيامضيىةاصوما٢ّواتاابغنام صوما 2013-04-11 ؤؾامةادمحمامٟيضاصعلاؽاا 55

 صوما 2013-06-02 نٟاءاببغاهيماالىابلسخيا 56
م٘اؤزت ااهىاء،اطغاءاال٣ه٠االٗىي٠االظااجٗغيدا

 لبامضيىةاصوما

 صوما 2013-06-02 هىـاءاببغاهيماالىابلسخيا 57
م٘اؤزت اانٟاء.اطغاءاال٣ه٠االٗىي٠االظااجٗغيدا

 لبامضيىةاصوماا
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 خلظا 2011-10-06 اااؤخمضاٖمغاالهٟوعا 1
واٖىضاٖوصثبااؾخكهضافيامضيىةاخم

 مًاٖملبابلىامجزلب

 هخيجةاٞحىةام٘ا٢غيةاالىحربااإلاجاوع  الىحربافياخلظامسّيم 2012-06-24 ؤخمضاٖمغاالسُيظا 2

 ٢غيةاالىحربااإلاجاوع اهخيجةاٞحىةام٘ الىحربافياخلظامسّيم 2012-06-24 ٞوػاا ؿحووي 3

 الكّهيدةبغناماألامًاوا الىحربافياخلظامسّيم 2012-06-25 ببغاهيماألامحنا 4

االكّهيدةبغناماألامًاوا الىحربافياخلظامسّيم 2012-06-26 ػياصاخمضوازل٠ا 5

 2012-07-11 ؤخمضاطمامؿب 6
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلا الٗؿا٦غامًاثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهٍةامجهولٍةا

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 ؤخمضاعقيضا٢كُب 7
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا ثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 ؤخمضاٖؼ 8
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

ؾاث٤امنيداباماطيلاالحدغيغ،ا

وطضتاطسحبا ٗضايومحنافياثٟجحراعي٩اعصاا

 فياخلظ

 2012-07-11 ؤوـا٦غيم 9
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

ثّماز٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 قغي٠اٖاياالناف 10
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

ثّماز٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 ٖماصامىإ 11
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا ثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 الخؿًٞغاؽاؤبوا 12
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا ثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 ٞغيضادمحما٢اؾم 13
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا ثمَّ

٢غباوطضتاالجسصاا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ
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 2012-07-11 دمحماؤبواالليل 14
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا ثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 دمحماؤخمضاالجضٕ 15
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا ثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 دمحماؤخمضاؤيوب 16
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

ثّماز٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

ابيل/ابصلظ

 2012-07-11 دمحمانالراصيظ 17
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُا النامارما٢حلاالٗؿا٦غامًاثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 مدموصاؾاٖض 18
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

ثّماز٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 2012-07-11 مهُٟىاؤخمضاهل٫ 19
طيلاا-الىحربامسّيم

 الحدغيغاالٟلؿُيجيّا

از٠ُاالنامارما٢حلاالٗؿا٦غامًا ثمَّ

وطضتاالجسصا٢غباا-٢نلاطهةامجهولة

 بيل/ابصلظ

 خلظ 2012-07-13 ٞوػااقغي٠اهنواوي 20

باألنلام٣يمافياالخؿ٨ة،ااؾخكهضا

ابجغاخبافياسجًا
ً
ثدداالحٗظيظامحإرغا

ا ٗضااٖح٣البا  خلظااإلاغ٦ؼّام

 نلحاالضيًا-خلظا 2012-07-28 ااايوؾ٠امهُٟىا٦يالي 21

محُّوٕافياَوا٢ماؤلاؾٗاٝااإلايضاهّية،ا

اؾخكهضابغناما٢ّىاٍماؤرىاءامداولحبا

 نلحاالضيًاحّياابؾٗاٝاالجغحىافي

 فياخلظ٢ّىاماابغنام الىحرباامسّيم 2012-09-25 ؤخمضانالراؤبواهاقما 22

ا الىحرباامسّيم 2012-09-26 خؿحنااإلاهغاا 23 اٖاىاخاطؼاؤمجّيٍ
ً
 ؤٖضااميضاهيا

ا الىحرباامسّيم 2012-09-26 دمحماالجضٕاا 24 اٖاىاخاطؼاؤمجّيٍ
ً
 ؤٖضااميضاهيا

ا الىحرباامسّيم 2012-09-26 خ٨مداصعلاؽااا 25 اٖاىاخاطؼاؤمجّيٍ
ً
 ؤٖضااميضاهيا

اال٣ظاث٠اا الىحرباامسّيم 2012-09-28 لُٟياالكلبيا)اؤبواؾامغا(ااا 26  طغاءاؾ٣ٍو

اال٣ظاث٠اا الىحرباامسّيم 2012-09-28 ٖلءاٖنضاالخ٤ 27  طغاءاؾ٣ٍو
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28 
الُٟلاخؿحناؾامغا

 الهٟوعااا
 الىحرباامسّيم 28-09-2012

اال٣ظاث٠ا،اق٣ي٤اٖنضاوهما طغاءاؾ٣ٍو

 ؤبىاءاؾامغاالهٟوعا

29 
الُٟلاٖنضاؾامغا

 الهٟوعااا
 الىحرباامسّيم 28-09-2012

اال٣ظاث٠ا،اق٣ي٤اخؿحنا طغاءاؾ٣ٍو

 ؤبىاءاؾامغاالهٟوعااوهم

 خلظ 2012-10-08 دمحماؾميذاالخوثغااا 30
افيا-)مًا٢ل٣يليةافياٞلؿُحن(ا محُٕو

 الجيلاالخغ

 خىضعاتامسّيم 2012-10-17 زليلامدموصا٢ويؿميا 31
ٖاىاطؿغاالك٣ي٠ا٢ّىاماابغنام

 ؤرىاءاطهاببابلىاٖملبا

 خلظ 2012-10-17 ؤخمضاهٓاااٞاٖوعا 32
وطضام٣حوالافياؾياعثبافياخلظاٖىضاصواعا

نةا  ٢َغ

 الىحرباامسّيم 2012-12-06 خؿًاشخاص امىهوعا 33
لضىاٖوصثبامًامضيىةا٢ّىاماابغنام

 خلظا

 خىضعاتامسّيم 2013-01-03 خؿحناؤبواخميضا 34
طغاءابنابحبابُل٣ةافياالغؤؽاؤمااابيحبا

 اإلاحواطضاٖىضاطام٘اٞلؿُحن

 خىضعاتامسّيم 2013-01-05 ٖمغاعؾحما 35
بيىماا٧اناخاٞلةاع٧ابا٢ّىاماابغنام

 سّيمؤرىاءاٖوصثبابلىااإلا

 خىضعاتامسّيم 2013-01-07 ؾمحراالسُيظا 36

ابجغاخبا
ً
فيامضيىةا٧لـاالتر٦يةامحإرغا

 ٗضاؤناه٣لابلح اابرغاال٣ه٠االظاا

 خىضعاتامسّيماؾت ضٝا

37 
اإلاهىضؾةاالؼعاٖيةاإلايـا

 اإلاٛغمي
 الىحرباامسّيم 15-01-2013

طغاءا٢ه٠ابالهواعيشاٖاىاطامٗةا

 خلظا

 الىحرباامسّيم 2013-01-15 الُالنةاؾمحر ابا٦حر 38
طغاءا٢ه٠ابالهواعيشاٖاىاطامٗةا

 خلظا

 فيامى٣ُةاالٗويجةا٢ّىاماابغنام خىضعاتامسّيم 2013-04-07 قغي٠االسُيظا 39

 ٢ظيٟةاهاونابرغابنابحبا كٓاياا خىضعاتامسّيم 2013-04-10 ٖاياؤبواصيظا 40

اطغاءابنابت اابُل٤ٍاهاعّاٍا خىضعاتامسّيم 2013-04-12 ٞيداءاببغاهيماا 41

 طغاءابنابت اابُل٤ٍاهاعّاٍا خىضعاتامسّيم 2013-04-12 عخاباببغاهيما 42

 خىضعاتامسّيم 2013-04-22 زليلا٢ويؿمةا 43
امًا٢ّىاماابغنام امسّيموهوامحجب 

 خىضعاتابلىامضيىةاخلظ

 هخيجةاللقخنا٧ات خىضعاتامسّيم 2013-04-24 مدموصاالغمًاويا 44
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 هخيجةاللقخنا٧اتا خىضعاتامسّيم 2013-04-24 ؤخمضاالؿٗضاا 45

 طغاءابنابحبا كٓايااال٣ظاث٠ا خىضعاتامسّيم 2013-04-24 مٗتزاؤخمضاصيظا 46

 الىحربامسّيم 2013-04-30 ؤعيجاؤؾٗضادمحماال٣ٗلةا 47
الخمضاهيةافيامضيىةاحّياامًاالىاػخحنابلى

 خلظا

 الىحربامسّيم 2013-05-10 ٖمغاخؿجيا 48
طغاءابَل١اهاعاٖاىاؾياع  ماٖاىاَغي٤ا

 سّيماإلا

ابجغاخباطغاءابنابٍةاؾاب٣ٍةا خىضعاتامسّيم 2013-05-16 خؿحنادمحمايووـا 49
ً
 محإرغا

ان( 50  خىضعاتامسّيم 2013-07-05 قناياببغاهيما)ؤبواٖٞغ
طغاءا٢ظيٟةاٖاىابيت مافيامى٣ُةاالجلءا

 الىحربامسّيمفياخلظا،اوهماهاػخونامًا

 الىحربامسّيم 2013-08-21 ٞيهلاالًاهغ 51

برغابَل١االىاعامًا٢نلاؤخضاٖىانغا

اللجاناألامىّيةاالحا ٗةاللجب ةاالكٗنّيةا

 ال٣ياص االٗاّمة

 الىحربامسّيم 2013-08-21 دمحما٧ايضاخؿوهة 52

الىاعامًا٢نلاؤخضاٖىانغابرغابَل١ا

اللجاناألامىّيةاالحا ٗةاللجب ةاالكٗنّيةا

 ال٣ياص االٗاّمة

 الىحربامسّيم 2013-08-21 مدموصاطل٫امغيٗة 53

برغابَل١االىاعامًا٢نلاؤخضاٖىانغا

اللجاناألامىّيةاالحا ٗةاللجب ةاالكٗنّيةا

 ال٣ياص االٗاّمة
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 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2011-04-20 هظيغاحجحر 1
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البافياؤو٫ا

 الكهغا

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2011-07-01 ؾىة(ا17وليضاوؾاااالؿيضا) 2
الكماؽاال٣غيظاحّياافي٢ّىاماابغنام

 الٗاثضيًافياخموامسّيممًا

 بغناماألامً الٗاثضيًافياخموامسّيم 2011-08-03 دمحماؤبواؤخمضا 3

 بغناماألامً بابااٖمغواا-خموا 2011-11-06 ؤيمًاػياصاصياباالصجغاواا 4

 بغناماألامًاوصًٞافياالنياية النيايةا-خموا 2011-11-12 اطما٫االؿالم 5

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2011-12-07 ااا٧اعااخؿونا 6
جيافيا وطضتاطسحبافيااإلاؿخكٟىاالَو

ا ٗكغاَل٣اٍتا
ً
 خموامهابا

 حياؤلاوكاءات-خمو 2011-12-24 خيضعاالسًغاءا)ؤبواؾامي( 7
ابرغابنابةامجزلباب٣ظيٍٟةاناعوزّيٍةافي

 ؤلاوكاءاتافياخموحّيا

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2011-12-27 يؼناؾليمةا 8
ٖضااالؿماحاألهلبابى٣لبابلىاهخيجةا

 اإلاؿخكٟى

 بغناماالجيل ثلنيؿةا-خموا 2011-12-27 مدموصاؤخمضازليل 9

 2011-12-27 مدموصاثغ٧ياالكهاميا 10
٨ٖغمةاالجضيض اا-خموا

 سّيم٢غبااإلا

بغناماألامًا ٗضابنابحبافيااٖحهااا

 ؾاخةاالؿاٖةاالجضيض افياخمو

 خؿحناالٛىاا 11
ا-12قهغا

2011 
 صهؿحباؾياع اؤمً الٗاثضيًافياخموامسّيم

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-01-16 اااوصي٘االٗمغ 12
يٗملاؾاث٤اثا٦سخياٖثراٖاىاطسحباا

 مدغو٢ةام٘االؿياع اٖاىاَغي٤اثضمغ

 بغناما٢ىام الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-01-26 دمحماهوعاممضوحاآٚا 13

 خمو 2012-02-06 مدموصاؤخمضاؾحيحية 14
ٖىضاطام٘األازياعافيا٢ّىاماابغنام

 خمو

 ثدداالحٗظيظ الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-02-13 اااقٟي٤اؾٗيضاالٗوى 15

 ؤؾغ امًاآ٫االخؿًا-مجؼع االٗضوية الٗضويةا-خموا 2012-03-11 اااٖنضالغػا١الُٟياالخؿً 16

 ؤؾغ امًاآ٫االخؿًا-مجؼع االٗضوية الٗضويةا-خموا 2012-03-11 اااٖايالُٟياالخؿً 17

 ؤؾغ امًاآ٫االخؿًا-مجؼع االٗضوية الٗضويةا-خموا 2012-03-11 ااالُٟياٖاياالخؿً 18

 ؤؾغ امًاآ٫االخؿًا-مجؼع االٗضوية الٗضويةا-خموا 2012-03-11 ااادمحمالُٟياالخؿً 19
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 الؼيحونا)ؤؾغ ا٧املة(مجؼع ا٦غاا ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 اااعػ١ا اػهغ  20

 مجؼع ا٦غااالؼيحونا)ؤؾغ ا٧املة( ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 ااالُٟياػهغ  21

 مجؼع ا٦غااالؼيحونا)ؤؾغ ا٧املة( ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 ااادمحماػهغ  22

 مجؼع ا٦غااالؼيحونا)ؤؾغ ا٧املة( ٦غااالؼيحوناا-خموا 2012-03-11 ااامغػو١اػهغ  23

 طبذ حياال٣غابيو-خمو 2012-03-23 ؤخمضامدموصا٢اؾمية 24

 بغناماألامً الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-04-13 عيماألاؾضا 25

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-04-22 ااادمحماػهحراٖسماناشخاص  26
بغناماقهيدةاالىٓاااٖاىابابا

 اسّيماإلا

 طغاءابَل١اهاع الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-05-04 علخياؤخمضاصعلاؽ 27

 الكماؽحّياابغناماألامًافي الكماؽا–خموا 2012-05-15 اااؤخمضابغقاي 28

 بغناماألامً ثلاالكوعاا-خموا 2012-05-19 اااٞااصاٚؼو٫ 29

30 
ا4بل٫اواثلااللنابيضاا)

 ااااؾىوات(
 الٗاثضيًافياخموامسّيم 27-07-2012

ا-ألاعصهيةابغناماالجيلاٖاىاالخضوصا

ّي٘افياالغمسةا)ؤوا٢صخيااللنابيضاافيا
ُ

ق

  ٌٗااإلاهاصع(

 بغناماألامًافياالسالضية الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-08-01 ياؾحنا٧ايضاحجحر 31

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-08-31 مدموصايوؾ٠ابصعيـ 32
ابجغاخباطغاءاا٢حدااااإلاى٣ُةا

ً
محإرغا

 ألازحر

  ٗضاازحُاٞبامىظاٖكغ اؤياٍاافياخموا الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-09-17 ٖاص٫ابصعيـا 33

 واصااالظهظ-خمو 2012-09-25 ٖنض امهُٟىا 34
عباؤؾغ امًاا-طغاءا٢ظيٟةاٖاىامجزلهماا

 ؤعم٘اؤٞغاصا

 واصااالظهظ-خمو 2012-09-25 ٞهضامهُٟى 35
ابًاٖنضا اا-طغاءا٢ظيٟةاٖاىامجزلهماا

 مهُٟىا

 واصااالظهظ-خمو 2012-09-25 خىانامهُٟىا 36
بيداٖنضا اا-طغاءا٢ظيٟةاٖاىامجزلهماا

 مهُٟىا

 واصااالظهظ-خمو 2012-09-25 عوخيةابضعان 37
ػوطةاٖنضاا-طغاءا٢ظيٟةاٖاىامجزلهماا

  امهُٟىا

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2012-10-10 دمحمازليلاالحولةا)اؤبواقاصاا(ا 38
الىٓاااٖاىامضيىةا٢ّواتااطغاءا٢ه٠

 الىن٪افياعي٠اصمك٤ا
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39 
ادمحماٖنضا االٗنضاؤبواٞاعؽا

 )اؤبواٖىتر(ا
 الٗاثضيًافياخموامسّيم 26-12-2012

األامًاالٗؿ٨غاا ثدداالحٗظيظافيإٞغ

 فيامضيىةاخموا

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-01-28  كحراننديةا)ؤبواوؾاا(ا 40
الضىاا-ثدداالحٗظيظ

ً
الىٓااا٧انامٗح٣ل

اوهواناخظام٨حنةاالهكحر  مىظاؤؾنوٍٕ

 ا بابااٖمغوا-خمو 2013-02-09 ٖنضاالغخمًامدموصاعػ١ا 41

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-02-20 عياىامدموصامُغا 42

الٗاثضيًافياامسّيمبرغااقخنا٧اتافيا

خمواوطل٪ا ٗضااهخكاعاال٣ىانةافيا

 اسّيماإلا

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-02-26 ماػناعطظابغقلايا 43
ابجغاخبابرغابنابحبابغنام

ً
امحإرغا

 ٢نلاٖض اؤيااا٢ّىاما

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-03-28 هانغاالكيشاَبا 44
اإلاضيىةاالجامٗيةاٖاىا٢ّىاماابغنام

اال٣ضؽافيااإلا  اسّيمقإع

 باباهوص-خمو 2013-04-14 مدموصا٣ٖلةا 45
برغا قخنا٧اتافيامى٣ُةاباباهوصافيا

 مضيىةاخمو

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-05-02 ٖاص٫اؤبواالخؿًا 46

 ٗضاازحُاٞبا٢غباخاطٍؼالؤلمًا

ا ٗضا
ً
الٗؿ٨غّااخيصاوطضامظبوخا

 يومحن

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-05-02 زالضاطهاصاالؿٗضاا 47

األامًاالٗؿ٨غّااا الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-05-07 ؾليماالكنُيا 48  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

49 
ا56دمحماٖيسخعاؤبواالسحرا)

(ا
ً
 ٖاما

 الٗاثضيًافياخموامسّيم 07-05-2013

بٖضاااميضاوي.اازح٠ُايوااالسميـا

ٖاىاؤخضاالخواطؼاا03-05-2013

 ألامىيةافيامضيىةاخمو

األامًاالٗؿ٨غّاا الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-05-30 دمحماؤخمضابصعيـا 50 اثدداالحٗظيظافيإٞغ

اؾغخانا 51  الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-06-13 ؤقٝغ

ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا

األامًاالجوّا،ا ٗضا الؿوعّاافيإٞغ

 ؤياا.ا10اٖح٣البا٢نلا

 ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓااا الٗاثضيًافياخموامسّيم 2013-07-07 عاٚظاالجصخي 52
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 خموعية 2012-01-30 دمحماػياصاٖاص٫ 1
 

اٖسمان 2 ابجغاخباهخيجةابنابةاؾاب٣ة صيغاالٗهاٞحر 2012-07-03 اااٖنضالغئٝو
ً
 محإرغا

 ؾ٣نا 2012-02-01 اااٞغيضاالهالر 3
ا50اؾت ضٝاب٣ظيٟةاصبابةامناقغ اٖاىا ٗضا

 ؤياااصوناصًٞا5ا.اول٣يداطسحبامض ا

 ٦ٟغابُىاا 2012-04-21 ؤخمضاالخاضايووـا 4
مجىضاميك٤اًٖاطيلا-بغناماألامًا

 الحدغيغ

 بغناما٢ىام ٦ٟغابُىاا 2012-08-06 مايضاباهللاٞغيج 5

 صيغاالٗهاٞحر 2012-08-12 اااخؿًاميٗاص 6
طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاصيغاالٗهاٞحرافيا

ةاصمك٤  َٚو

ابٖضامبام٘اٖضصامًاؤبىاءاالنلض  صيغاالٗهاٞحر 2012-09-08 الؼاملادمحم 7  ثمَّ

 ػمل٩ا 2012-09-29 بخؿاناالكوعى 8
الضىاؤخضاا-ثدداالحٗظيظا

ً
٧انامدحجؼا

 الخواطؼاألامىّيةا

 ػمل٩ا 2012-09-29 ٖلءاالكوعى 9
الضىاؤخضاا-ثدداالحٗظيظا

ً
٧انامدحجؼا

 الخواطؼاألامىّيةا

 ػمل٩ا 2012-09-29 مدموصاخمض 10
الضىاؤخضاا-ثدداالحٗظيظا

ً
٧انامدحجؼا

 الخواطؼاألامىّيةا

اا20ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣الباإلاض ا طولغ 2012-10-19 ٖنضا اػياثىةا 11
ً
 يوما

 طغاءاال٣ه٠ صيغاالٗهاٞحر 2012-10-30 ٖناص ا٢اؾما 12

 طغاءاال٣ه٠ صيغاالٗهاٞحر 2012-10-30 بياصاقهابا 13

 اإلاليدة 2013-01-15 دمحماَبطبرانا 14
ابدغو١اؤنابحبامىظاهدواٖكغ اؤياٍاا

ً
محإرغا

 هخيجةا٢ه٠ا٧اػيةااإلاليدةا

 طولغ 2013-01-18 ؾاع ازالضاخؿًاؤبواػهغ ا 15

ا٢ظيٟةاهاوناٖاىابيت اافيا طغاءاؾ٣ٍو

مى٣ُةاطولغاوبنابةاػوطهاابجغوٍحا

 زُحر ٍا

 2013-01-29 دمحماهمغاخؿحنا 16
ةا الَٛو

 الكغ٢ية
 ا

 ا ػمل٩ا 2013-02-10 بؾماٖيلاٚاػاا 17

 ا طولغ 2013-02-15 خؿًاػيحاواا 18

 طولغحّيااطغاءاال٣ه٠اٖاى طولغ 2013-02-20 مدموصاعياىادمحما 19

ا٢ظيٟةاؤمااامجزلبا الضعزنية 2013-02-24 ٞاصاامهُٟىانالرا 20  طغاءاؾ٣ٍو
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 طغاءاال٣ه٠اٖاىاػمل٩اا ػمل٩ا 2013-05-07 ببغاهيماالكيشا 21

 طغاءااقخنا٧اتافياػمل٩اا ػمل٩ا 2013-06-17 دمحماهاقماألابُذا 22

 ػمل٩ا 2013-06-29 ٖمغاالهٛحرا 23
طغاءاَل٤اهاعاا ؿهظا قخنا٧اتابحنا

او٢واتاالىٓاا  الجيلاالخّغم

 اإلاليدة 2013-08-01 طاؾــغاموعخع 24
طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝامى٣ُةا

 اإلاليدةافياعي٠اصمك٤

 ػمل٩ا 2013-08-21 ؾليماناٚاػامدموصا 25

ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا مًاا-فياَٚو

ٖاثلةاوا٦ضا/٢غيةااإلاجيض٫افياٞلؿُحنا

ادحلةاو٢ضاٞحذالهمابيداٖؼاءاهىا٥اإلا

 ػمل٩ا 2013-08-21 مىىاٖلياخؿيًاٚاػا 26

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااٞاَمةا 27

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااؤؾماءاالُٟلةا 28

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااهنةاالُٟلةا 29

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااعيماالُٟلةا 30

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااٖاثكةاالُٟلةا 31

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدموصاٚاػااؾليماناالُٟلا 32

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اؾليماناٚاػا 33

 ػمل٩ا 2013-08-21 يماناٚاػاب 34

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػااٖنوصا 35

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػاابياناالُٟلةا 36

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػاامدمضاالُٟلا 37

 ػمل٩ا 2013-08-21 يوؾ٠اٚاػااخىاناالُٟلةا 38

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدمضاؾٗضاٚاػااا 39

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدمضاؾٗضاٚاػااػوطةا 40

 ػمل٩ا 2013-08-21 مدمضاؾٗضاٚاػاَٟلا 41

 ػمل٩ا 2013-08-21 ْاهغاخؿًاؤبواػيض 42
ا

ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا فياَٚو

ااإلاًٗمّيةوا

ا

 ػمل٩ا 2013-08-21 ٞحديةاخمض 43

 ػمل٩ا 2013-08-21 يدحعاْاهغاؤبواػيض 44

 ػمل٩ا 2013-08-21 وؿغيًاٖاياموعخع 45

 ػمل٩ا 2013-08-21 بياصايدحعاؤبواػيض 46

 ػمل٩ا 2013-08-21 عقاايدحعاؤبواػيض 47

 ػمل٩ا 2013-08-21 بي ابايدحعاؤبواػيض 48
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ا ػمل٩ا 2013-08-21 عهاايدحعاؤبواػيض 49

ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا فياَٚو

ااإلاًٗمّيةوا

 ػمل٩ا 2013-08-21 ؾمغاْاهغاؤبواػيض 50

 ػمل٩ا 2013-08-21 دمحماقينوعا 51

 ػمل٩ا 2013-08-21 زالضاقينوعا 52
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 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2011-09-11 ٞاصااهواعاا 1

 فياالهنوع ابغناماألامً الدجغاألاؾوص 2012-07-05 ببغاهيماالندُيُي 2

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-07-18 ااازالضاالٗنويجي 3

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-07-18 موعخعاالٗنويجي 4

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-07-26 اااؤخمضادمحماٖضهان 5

 ٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوصطغاءا الدجغاألاؾوص 2012-08-16 اااؾليماناؾليمان 6

 الدجغاألاؾوص 2012-08-16 اااٖنض االيؿغاا 7
اؾخكهضابغناماا-مًاالحًامً

 الجيلافياالدجغاألاؾوصا

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-09-03 عوٖةادمحماؾٗضاا 8

 ٖاىاالدجغاألاؾوصطغاءا٢ه٠االجيلا الدجغاألاؾوص 2012-09-03 ٞاصااياهغاالًاهغا 9

 الدجغاألاؾوص 2012-09-12 مٗحناخؿحناؤبواهانغا 10
طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغا

 حياالسوع -ألاؾوص

 الدجغاألاؾوص 2012-09-15 ٖنضاالناؾِابيُاعاا 11

طغاءا٢ظيٟةاؾ٣ُداٖاىامجزلبا٢غبا

مصخماٖامغافياالدجغاألاؾوصاوبنابةا

 ق٣ي٣ب

 الدجغاألاؾوص 2012-09-16 ٖنضاالخميضاقناياعياى 12
طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغا

 حياالسوع -ألاؾوص

 الدجغاألاؾوص 2012-09-16 مدموصاؾويضا 13
ٖىضامصخماٖامغاؤرىاءا٢ّىاماابغنام

 مداولحبابؾٗاٝاَٟلاا

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-09-18 بؾماٖيلاألامحناا 14

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-09-18 ٖاياطمٗةاالكلبيا 15

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-09-16 ٖمغامدموصااإلاهغاا 16

 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 2012-09-16 مايضادمحماالكٗاعاا 17

افي ألاؾوصالدجغا 2012-09-19 هاٞظاؤبواخؿانااا 18
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 آطاعاا8حّيااؤ

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-19 دمحماقٗناناااا 19
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-19 ياؾغااللخااااااا 20
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

 صيغاياؾحنحّياافي٢ّىاماابغنام الدجغاألاؾوص 2012-09-19 ؤخمضامدموصاٖناؽا 21
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 الدجغاألاؾوص 2012-09-19 ٞاثًاالهكيماااااا 22
لح ااآراعاحّيااوطضتاطست اافي الجؼيغ اٖو

 جٗظيٍظا

افي الدجغاألاؾوص 2012-09-19 مىهوعادمحماٞيكاوااااااا 23
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 صيغاياؾحنحّيااؤ

ا الدجغاألاؾوص 2012-09-21 طما٫امدموصا٦حيلةااااااا 24
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 فياالجؼيغ ابالدجغاألاؾوصؤ

 الدجغاألاؾوص 2012-09-19 ؾىوات(ا10ٞاصااٖلءااإلاهغاا) 25
الؼيًاٖىضا٧اػيةاحّياافي٢ّىاماابغنام

 ٖوص 

 وطضتاطسحباطاهظامُٗماهجمةاالكااا الدجغاألاؾوص 2012-09-19 دمحمامدموصاصياب 26

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-19  كاعادمحماؤؾٗضاٖكماواا 27
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-20 يدحعاؤبوايدحعا 28
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-20 طٟٗغاؤبوايدحعا 29
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-20 دمحماؤبوايدحعا 30
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-20 ؾلموااإلاهغاا 31
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-20 صيابااإلاهغاا 32
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-20 زالضاٚؿاناٖىنوعخياا 33
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

افياالدجغاألاؾوصا الدجغاألاؾوص 2012-09-21 زليلادمحمااإلا٣ضاصا 34
ً
 ؤٖضااميضاهّيا

 الدجغاألاؾوص 2012-09-21ازالضاؤبواػعصاا 35
ؤرىاءاطهاببالح٣ٟضامجز٫ا٢ّىاماابغنام

 ؤ٢اعلباا

 الدجغاألاؾوص 2012-09-30 مايضاالكوعىا 36
ؤيااا٣ٞ10ضاواه٣ُ٘ا ثها٫امٗبامىظا

  ٗضاطهاببالح٣ٟضابيحبافياالدجغاألاؾوص

 ا الدجغاألاؾوص 2012-11-15 دمحماٖوىاهواعاا 37

 الدجغاألاؾوص 2012-11-23 ببغاهيمانالراا 38

بٖضاااميضاوي/ثدداالحٗظيظ،ام٘ا

ق٣ي٣بابي اباخيصاٖثراٖاىاطسحح ماا

لح ااؤراعاجٗظيٍظاواضخٍةا  ٖو

 الدجغاألاؾوص 2012-11-23 بي ابانالر 39

بٖضاااميضاوي/ثدداالحٗظيظ،ام٘ا

ق٣ي٣باببغاهيماخيصاٖثراٖاىاطسحح ماا

لح ااؤراعاجٗظيٍظاواضخٍةا  ٖو

40 
امج ماالُٟلاؤبواب٨غا َٟلناٖٝغ

 ؤيوبا
 طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالدجغاألاؾوص الدجغاألاؾوص 18-12-2012
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 الدجغاألاؾوصاطغاءا٢ه٠االجيلاٖاى الدجغاألاؾوص 2012-12-18 ق٣ي٤االُٟلاؤبواب٨غاؤيوبا 41

ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ا الدجغاألاؾوص 2013-01-21 زالضازغنةا 42
ً
 محإرغا

 طغاءاال٣ه٠اٖاىامى٣ُباؾنيىة الدجغاألاؾوص 2013-04-14 ٖايادمحماٖيسخعا 43
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 زاناالكيذامسّيم 2011-10-31 ؾىة(ا16طهاصابصعيـا) 1

ألامًاٖىضابَل٢هااالىاعا٢ّواتاابغنام

ٖاىاؤصخاباخٟاعاتاآلاباعامًا

 اإلاواَىحناالٟلؿُييّيحن

ابجغاخبامًابنابةاؾاب٣ة زاناالكيذامسّيم 2012-06-04 مىظعاخؿحناوخل 2
ً
 محإرغا

 زاناالكيذامسّيم 2012-09-20 ؤخمضاٖنضااللُي٠االخاضانالر 3
زاناامسّيمٞلؿُيجّياؤعصوّيامًاؾ٩انا

وػا االكيذااؾخكهضاٖاىاخاطؼاَٖغ

 زاناالكيذامسّيم 2012-10-26 ؾىة(ا60َنيظاٞلؿُيجيا) 4

افياا-ثدداالحٗظيظ
ً
وطضتاطسحبامغمية

اصعوقاا ٗضاؤنااٖح٣لحب ٢ّواتاامؼإع

 ألامًا٢نلايواامًامؼعٖحب

 زاناالكيذامسّيم 2012-11-03 مغواناخؿحناؾٗوصاا 5

وطضتاطسحبافيامكٟىااإلاواؾا افيا

صمك٤ا ٗضاازحُاٞبامًا٢نلاطهةا

 مجهولة

 زاناالكيذامسّيم 2013-01-15 دمحماؤخمضاٞهضا 6
ؤرىاءاثهضيبالجيلاالىٓااافيامضيىةا

 صاعيا

 زاناالكيذامسّيم 2013-01-26 ؾلُاناهايلا 7

وطضتاطسحبافيا٢غيةاػا٦يةا٢غبا

الضعزنيةابرغاازحُاٞبامًا٢نلا

ةا مؿلخةايوااالجمٗةااإلااييةامجمٖو

ي٤  مًاؤماااطام٘االحٞو

 زاناالكيذامسّيم 2013-03-09  كحر اقهاب 8
ا٢ظيٟةابال٣غبامًاطام٘ا طغاءاؾ٣ٍو

انيضليةاألاخمض  الغياافياقإع

 زاناالكيذامسّيم 2013-03-09 قمؿيةايوؾ٠ 9
ا٢ظيٟةابال٣غبامًاطام٘ا طغاءاؾ٣ٍو

انيضليةاألاخمض  الغياافياقإع

 زاناالكيذامسّيم 2013-03-17 ؤخمضايوؾ٠اٖيؿاتا 10
مجىضافيا-فيابلض اصاعياا٢ّىاماابغنام

 طيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيّا

 زاناالكيذامسّيم 2013-03-19 ٖلءاوليضاٞاعؽا 11
فيا الٗاّمةفيا٦محنامًاٖىانغاال٣ياص ا

 صهوناامسّيممديِا

 زاناالكيذامسّيم 2013-03-19 ؾهحراٖاياخؿحناؤموهةا 12
ابجغاخهااطغاءاال٣ه٠اٖاىا

ً
امسّيممحإرغ 

ااإلااضخي  زاناالكيذاألاؾنٕو

 زاناالكيذامسّيم 2013-03-29 يامًاٖاص٫اياهغا 13
ابجغاخباطغاءاال٣ه٠ابغاطماتا

ً
محإرغا

 صًٞافياالغمسة-االهواعيش
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 طغاءاال٣ه٠ا زاناالكيذامسّيم 2013-04-07 زلوصاال٣اييةا 14

اامسّيمفيا٢ّىاماابغنام زاناالكيذامسّيم 2013-04-10 ياؾحناهاي٠اٞلحا 15  صٖع

 طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-04-15 ؤخمضازليلامغعيا 16

 طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-04-15 دمحماطمٗةا٢اؾما 17

 طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-04-18 مإمونامدموصاؤبواخمض اا 18

 طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-04-18 الكاباياؾغاعمًان 19

لا 20  طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-04-20 دمحماطميلاهٞو

 زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 زالضاًٞيل 21
ا٢ظيٟةاٖاىاالخاع االكغ٢يةا طغاءاؾ٣ٍو

 سّيمفيااإلا

 زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 خؿحناؤخمضاياهغ 22
ا٢ظيٟةاٖاىاالخاع االكغ٢يةا طغاءاؾ٣ٍو

 سّيماإلافيا

 زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 ٖاياخؿحناياهغ 23
ا٢ظيٟةاٖاىاالخاع االكغ٢يةا طغاءاؾ٣ٍو

 سّيمفيااإلا

لاألاخمض 24  زاناالكيذامسّيم 2013-04-28 هٞو
ا٢ظيٟةاٖاىاالخاع االكغ٢يةا طغاءاؾ٣ٍو

 سّيمفيااإلا

لا 25  زاناالكيذامسّيم 2013-05-03 مال٪اهٞو
ااؾخكهضام٘اابىبا كغاطغاءا ؾ٣ٍو

 اسّيمال٣ظاث٠اٖاىااإلا

ل 26  زاناالكيذامسّيم 2013-05-03 الُٟلا كغامال٪اهٞو
ا اؾخكهضام٘اوالض امال٪اطغاءاؾ٣ٍو

 سّيمال٣ظاث٠اٖاىااإلا

 طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-05-03 بي ابا٣ٖلاْاهغا 27

لا 28  طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-05-04 الُٟلادمحماؤمحناهٞو

 زاناالكيذامسّيم 2013-05-05 ؤخمضاؾليماقخيواا 29
ابجغاخباطغاءاالكٓايااالتياؤنيظا

ً
محإرغا

 ب ااؤرىاءاال٣ه٠

 زاناالكيذامسّيم 2013-05-10 اهغاّقاصااٖضهانا 30
طغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاهخيجةا

 سّيمال٣ه٠اٖاىااإلا

 زاناالكيذامسّيم 2013-05-26 دمحماق٨يظاؤبواخمض ا 31
زل٫ااقخنا٧اتاؤرىاءاثوطهبابلىام٩انا

 اإلاًٗمّيةٖملبافيا

 طغاءاال٣ه٠اٖاىامضاعؽاالىاػخحن زاناالكيذامسّيم 2013-06-19 دمحماهل٫االُٟوعا 32
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م -9 ُّ  38خان الشُذ، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 طغاءاال٣ه٠اٖاىامضاعؽاالىاػخحن زاناالكيذامسّيم 2013-06-19 الُٟلةاآما٫اطما٫اهحٝو 33

 طغاءاال٣ه٠اٖاىامضاعؽاالىاػخحن زاناالكيذامسّيم 2013-06-19 ٢صخياؤخمضاٖيلنا 34

 زاناالكيذامسّيم 2013-08-05 مجضاؤخمضاعجٗانا 35
ابجغاخباطغاءا قخنا٧اتاالتيا

ً
محإرغا

 اا68ٖاىاخاطؼاا2013-8-4خهلدايواا

 طغاءاال٣ه٠ زاناالكيذامسّيم 2013-08-07 عثيٟةاٞاعؽ 36

 زاناالكيذامسّيم 2013-08-22 ؤملاخامضاطمٗة 37
محإرغ ابجغاخهااطغاءاال٣ه٠اٖاىا

 سّيماإلا

 زاناالكيذامسّيم 2013-08-22 خؿحنابؾماٖيلانٗومي 38
طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝامديِا

 الساهوية
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يب، مجمىع الشهذاء  -10  24العُذة ٍص

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الؿيض اػييظ 2012-06-26 ؤخمضانالراخؿً 1
طيلاالحدغيغا٣ٖيضاع٦ًافيا

 ثمااٚحيالبا–الٟلؿُيجّيا

 طغاءا٢ه٠االجيلا الؿيض اػييظ 2012-07-20 زالضاياهغ 2

 الؿيض اػييظ 2012-08-06 الُٟلا٢اؾماؾويدل 3
ا طغاءااهٟجاعاؾياع امٟخسةافياقإع

 اإلاضاعؽا

 طغاءا٢ه٠االجيلا الؿيض اػييظ 2012-08-27 اااهاجيادمحماالحلواا 4

ا الؿيض اػييظ 2012-09-12 طهاصاٖاياالوخل 5
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

ا الؿيض اػييظ 2012-09-12 ؤمحراٖاياالوخلا 6
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

 طغاءا٢ه٠االجيلا الؿيض اػييظ 2012-09-12 هضيةاهايل 7

8 
ؤااالىوع"اػوطةاالكيشاوخيضا

 ُٖيةاخميضا
 طغاءا٢ه٠االجيلا الؿيض اػييظ 13-09-2012

 طغاءا٢ه٠االجيلا الكمالىة-الؿيض اػييظ 2012-09-14 راثغاالوصيـ 9

 الكمالىة-الؿيض اػييظ 2012-09-14 مدموصاالٟتياا 10
٢ه٠االجيلا)م٘اوالضثبا

 ٞلؿُييّيةالنىاهّية(

 الكمالىة-الؿيض اػييظ 2012-09-14 ؤاامدموصاالٟتي 11
٢ه٠االجيلا)م٘اابج اامدموص(،ا

 وهياٞلؿُييّيةالنىاهّية

 طغاءا٢ه٠االناماالظاايؿح٣لوهب الكمالىة-الؿيض اػييظ 2012-09-22 دمحما٢اؾمامٗحو١ا 12

 طغاءا٢ه٠االجيلا الؿيض اػييظ 2012-08-28 دمحمااإلايؿاواا 13

 الؿيض اػييظ 2012-09-29 بؾماٖيلاألاخمضا 14
اؤمااامجز٫اؤهلبافياخاع ا

ً
ُوطضام٣حوال

 الكّهيدةٚغلةاٖاىاؤيضااميليكياتا

 الؿيض اػييظ 2012-09-29 موعخعاال٣ضومياالهجغميا 15
ٖاىاؤخضااالكّهيدةبغناما

 الخواطؼا

 بغناما٢ىام الؿيض اػييظ 2012-10-06 الُٟلامامًاالؿٗضااا 16

ابجغاخباطغاءابنابةاؾاب٣ة الؿيض اػييظ 2012-11-09 ماهغامدموصاخؿًاا 17
ً
 محإرغا

 الؿيض اػييظ 2012-12-16 مٗاطادمحماالىمحرااا 18
ا
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
مًامٗح٣اياسجًااا-ؤ

 نيضهاياامىظاؤ٦ثرامًاؾىةا

 الؿيض اػييظ 2012-12-16 ؤخمضامدموصاٖويضاالىمحراا 19
ا
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
مًامٗح٣اياسجًااا-ؤ

 نيضهاياامىظاؤ٦ثرامًاؾىةا
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يب، مجمىع الشهذاء  -10  24العُذة ٍص

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الؿيض اػييظ 2013-01-30 بياؽاٚالظاؾلمةا 20
ؤرىاءامكاع٦حبافيامٗاع٥االؿيض ا

 ػييظ

 طغاءاال٣ه٠ا الؿيض اػييظ 2013-03-16 ٖاما(اا65زليلاببغاهيمانالرا) 21

 طغاءاال٣ه٠ا الؿيض اػييظ 2013-03-30 ؤخمضامدموصاالٗايا 22

 الؿيض اػييظ 2013-05-21 دمحماُٖو ا 23

ثدداالحٗظيظافياٞغوٕاألامً،اوهوا

افيا٧ليباآلاصابافياطامٗةا َالظ 

 صمك٤ا

 الؿيض اػييظ 2013-08-16 مدموصاؤخمضاٖوىاالسُيظ 24

ؤرىاءا قخنا٧اتاالتياطغتابحناا

امًاطهةا االجيلاالخّغم اتم مجمٖو

 والجيلاالىٓامّيا
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م -11 ُّ  24ظبِىت، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 ؾنيىةامسّيم٢ه٠االجيلاٖاىا ؾنيىةامسّيم 2012-09-01 ؤبواوؾيم-دمحماؾليماناؤخمضا 1

 ؾنيىةامسّيم٢ه٠االجيلاٖاىا ؾنيىةامسّيم 2012-09-22 بؾماٖيلانالراؤمحن 2

 ؾنيىةامسّيم 2012-09-24 خؿحنانالراؤخمضا 3
ثراٖاىاطسحبا ٗضا٣ٞضاناؤرغ ابيوٍاا ُٖ

 واخٍضا

 ؾنيىة 2012-09-24 مدموصاَيٟوعا 4
الىٓااافيا٢ّواتاا ٗضازُٟبامًا٢نل

 مى٣ُةااإلاغايااٖىضامٟغ١االؿنيىة

 ؾنيىةامسّيم 2012-12-31 عامؼاببغاهيماؾليمانا 5
ٖاىاؾُذامجزلبافيا٢ّىاماابغنام

 اسّيماإلا

 ا٢ّىاماابغنام ؾنيىةامسّيم 2013-01-18 دمحماطىيض 6

 ؾنيىةامسّيم 2013-01-21 الخاطةاؤاا ؿاااالسُيظا 7
طغاءا٢ه٠اخاع اٖنضا االكملوويافياا

 بالُحراناالخغميااسّيماإلا

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 ؤي مامعجل 8
اّٖض ا٢ظاث٠اٖاىا امسّيمطغاءاؾ٣ٍو

 ؾنيىةا

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 مغيمامعجل 9
اّٖض ا٢ظاث٠اٖاىا امسّيمطغاءاؾ٣ٍو

 ؾنيىة

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 ٖاياياؾغامعجل 10
اّٖض ا٢ظاث٠اٖاىا امسّيمطغاءاؾ٣ٍو

 ؾنيىة

ل 11  ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 زًغ االٖؼ
اّٖض ا٢ظاث٠اٖاىا امسّيمطغاءاؾ٣ٍو

 ؾنيىة

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-17 مدموصاموعخعاالهالر 12
اٖض ا٢ظاث٠اٖاىا امسّيمطغاءاؾ٣ٍو

 ؾنيىة

 ؾنيىةامسّيم 2013-03-28 زليلامهُٟىا 13
ال٣واتااإلاحمغ٦ؼ افيا٢ّىاماابغنام

 مؿا٦ًاهجها

ا ؾنيىةامسّيم 2013-03-30 مدموصادمحماقخيواا 14
ً
 سّيمبجغاخباطغاءاال٣ه٠اٖاىااإلامحإرغا

 طغاءاال٣ه٠ا ؾنيىةامسّيم 2013-04-02 وؾيماهايلاخماصااا 15

 طغاءاال٣ه٠ا ؾنيىةامسّيم 2013-04-02 مدموصاهايلاخماصاا 16

17 
ؾحةامًاؤٞغاصاؤؾغٍ ام٩ّوهٍةامًا

 رماهيةاؤٞغاصا
 طغاءاال٣ه٠ا ؾنيىةامسّيم 12-04-2013

وػا ؾنيىةامسّيم 2013-04-21 ؾميةاٖنضا ازغوبا 18   كٓاياا٢ظيٟةافيابلض اطضيض اَٖغ
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م -11 ُّ  24ظبِىت، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 طغاءاال٣ه٠ ؾنيىةامسّيم 2013-04-28 يوؾ٠املخما 19

اناعوراٖاىا ؾنيىةامسّيم 2013-05-27 زمؿةاؤشساماهخيجةاناعورا 20  ؾنيىةاامسّيمطغاءاؾ٣ٍو

اناعوراٖاىامجزلهم ؾنيىةامسّيم 2013-06-04 خاثماؤبواق٣غ  21  طغاءاؾ٣ٍو

اناعوراٖاىامجزلهم ؾنيىةامسّيم 2013-06-04 دمحماخاثماؤبواق٣غ  22  طغاءاؾ٣ٍو

اناعوراٖاىامجزلهم ؾنيىةامسّيم 2013-06-04 مدموصامهُٟىاؤبواق٣غ ا 23  طغاءاؾ٣ٍو

اٞلؿُحن ؾنيىةامسّيم 2013-07-14 مىحرادمحماؤبواهانغا)ؤبوابسخ٤( 24  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

  



 ا2013اؾهحمبر/ؤيلو٫اا14الٛايةاةالؿوعيّااالسوع اْلافياالٟلؿُيييّحناالكهضاءابخهاثية:االسالصاالٟهل 

156 

 18الشهذاء: الخػامً، مجمىع  -12

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 بغناماألامً الحًامً 2012-06-22 اااؤخمضاٞااصاعجلووي 1

 طغاءاثٟجحراؾياعثبا الحًامً 2012-07-06 ٖماصامهُٟىاصيظا 2

 بغناماألامًا الحًامً 2012-07-16 ؤخمضا٢نلواا 3

 بغناما٢ىام الحًامً 2012-07-18 ٢صخياٖنضال٣اصع 4

 بغناماألامً الحًامً 2012-08-02 راثغاألاؾٗض 5

 الحًامً 2012-08-04 ؤمجضاػهحراٖيسخع 6
طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاالحًامً،اا

اا  باألنلام٣يمافيازغلةاٚؼالةافياصٖع

امًا٢نلاالجيل الحًامً 2012-08-04 اااٞغاؽاخؿًاقهامي 7
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

ا الحًامً 2012-08-04 ااازالضاالكهامي 8
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 والضاالكهيضايؼناالكهامي-ؤ

 بغناماقهيدةامًاؾياع اؤماااخاعثب الحًامً 2012-08-05 ااازالضاؾي٠ 9

امًا٢نلاالجيل الحًامً 2012-08-05 ااادمحماالخواطغاا 10
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

اا 11  الحًامً 2012-09-12 بضعاالضٕع
ميك٤اًٖاطيلاا-بغناماالجيلا

 الحدغيغاالٟلؿُيجيا

 الحًامً 2012-09-12 ههحراخميضا 12
بغناماالجيلافياال٣ضاا ٗضاازحُاٞبا

 هواوق٣ي٣باعياا٢نلايوا

 بغناماالجيل الحًامً 2012-11-13 ؾىة(اا60مغواناقٟي٤ااالىاجيا) 13

 بغناماالجيل الحًامً 2012-11-13 وليضاببغاهيماؤبواهًا٫اا 14

 بغناماالجيل الحًامً 2012-11-13 لاااوليضاببغاهيمااا 15

 زل٫االخملةاالٗؿ٨غيةاٖاىاالخي الحًامً 2012-11-21 ؤخمضاالخؿًا 16

 الحًامًحّياافي٢ّىاماابغنام الحًامً 2012-12-26 ػهحرانالراٖوى 17

 الحًامًحّياافي٢ّىاماابغنام الحًامً 2013-04-11 َاع١اخمضاٖؼااا 18
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م -13 ُّ  17الػائذًً في خماة + اإلاذًىت، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2012-01-20 ؤخمضاؤبواٖهنةا 1
بغناماألامً،اوهواٞلؿُيجّيا

 ؤعصوّيا٧انابؼياع اوالضثبافياخما 

 ألامًبغناما الٗاثضيًافياخما امسّيم 2011-07-31 هاصعاال٣ُانا 2

 بغناماألامً الٗاثضيًافياخما امسّيم 2011-07-31 هؼاعايدحعاالٗنضا ا 3

ي٤ا٢اؾماالغيداواا 4  بغناماألامً الٗاثضيًافياخما امسّيم 2011-08-03 اااثٞو

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2012-04-15 ٞاصااألاؾُى 5
طغاءااؾت ضاٝاؾياعثبابغقاقاٍتا

 ر٣يلة

 خغلىٟؿةا-خما ا 2012-05-10 ااايدحعاخؿًاال٣ُان 6

اٖاىايض
ً
ابٖضامباٞجغا ٢ّواتااثمَّ

ألامًاوطل٪اٖاىازلٟيةاث٣ضيمبا

 السبزالؤلؾغااإلادحاطةاا

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2012-06-11 ااامدموصا٢اؾمامدموص 7

طغاءابنابحبابُل٣ححناهاعّيححنافيا

الخؼبا٢ّىامااالهضعامًا٢نل

 ال٣ضيما

 بغناماألامً الٗاثضيًافياخما امسّيم 2012-08-03 اااٖاياؤبواؤخمض 8

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2012-10-15 عقيضاالؿٗضاا 9

ابجغاخبا ٗضابنابحبابُل٤ٍا
ً
محإرغا

اطغاءااقخنا٥ابحناؤٞغاصا هاعّاٍ

ىانغاال٣ياص ا الجيلاالخغاٖو

 الٗاّمة

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2012-10-23 ؤوـامكملا 10
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣ا٫ٍاصاااا

اوهه٠االكهغا
ً
 قهغا

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2012-10-28 وليضادمحماالبرباعا 11

ابجغاخباوبنابحبابالكللا
ً
محإرغا

 ٗضابنابحبابغناماال٣ياص ا

الحرمو٥ا ٗضاامسّيمفيااالٗاّمة

 جكيي٘اقهضاءاالى٨ؿةا

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2013-02-06 ؤخمضامهُٟىاالسُيظا 12
طغاءا هٟجاعابال٣غبامًامٗاملا

 الضٞإ

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2013-05-01 /اٖااا50خياناعقيضا/ 13
يٗملاعطلاا-٢ّىاماابغنام

 بَٟاءافياالضٞإااإلاضوّيا

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2013-05-04 دمحماببغاهيما٢اؾما 14
افيامى٣ُةاالهؿاثحنا

ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
ؤ

 طام٘اال٣ضؽزل٠ا
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م -13 ُّ  17الػائذًً في خماة + اإلاذًىت، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 برغابنابحبابُل٤ٍاهاعّاا الٗاثضيًافياخما امسّيم 2013-05-23 ٦غااالكيشازليلا 15

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2013-05-24 ؾليماسسىيجيا 16
ٍةا برغابَل١اهاعامًا٢نلامجمٖو

خٍةامجهولةاالهويةا
ّ
 مؿل

 الٗاثضيًافياخما امسّيم 2013-06-04 مدموصاٖسماناؾناعي 17

اازحُاٞباوطضا ا ٗضاؤناثمَّ
ً
م٣حوال

مًا٢نلامجهولحنامىظاٖكغيًا

.
ً
 يوما
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ت -14 ُّ  13، مجمىع الشهذاء: اإلاػػم

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

امًا٢نلاالجيل اإلاًٗمّية 2012-08-23 مدموصاػهحراؤبواعاقض 1
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

امًا٢نلاالجيل اإلاًٗمّية 2012-08-23 وؾيماػهحراؤبواعاقض 2
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

 اإلاًٗمّية 2012-08-23 آؾيااٖنضاال٨غيم 3
والتياا21/8/2012فيااإلاجؼع اابحاعيشا

اا90طهظاضخيت ااؤ٦ثرامًا
ً
 قهيضا

 الجيلاطغاءا٢ه٠ اإلاًٗمّية 2012-09-21 مدموصاالؿهايااصدمحماِ ا 4

 الجيلاطغاءا٢ه٠ اإلاًٗمّية 2012-09-21 دمحماهانغاالؿهايا 5

 اؾخكهضافياا٢ُىاا ٗضاٖوصثبامًاٖملب اإلاًٗمّية 2012-11-04 ؤخمضاَباؤبواعاقضاا 6

ا اإلاًٗمّية 2012-11-06 ؤخمضاٚؼاا 7
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

 اإلاًٗمّية 2013-02-08 زميـاٖؼيؼا 8

مًاؤًٖاءاطمٗيةاالهل٫األاخمغا

اؾخكهضاؤرىاءاا-ؾوعيةاالٟلؿُيجي/إٞغ

  قخنا٧ات

 اإلاًٗمّية 2013-08-21 هانغاؤخمضامىهوعا 9
ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا فياَٚو

ٟلحن-ااإلاًٗمّيةوا  ؤؾغ امًاؤباوؤااَو

 اإلاًٗمّية 2013-08-21 مىا٫امهُٟىامىهوعا 10
ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا فياَٚو

ٟلحن-ااإلاًٗمّيةوا  ؤؾغ امًاؤباوؤااَو

 اإلاًٗمّية 2013-08-21 الُٟلاهماااهانغامىهوعا 11
ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا فياَٚو

ٟلحن-ااإلاًٗمّيةوا  ؤؾغ امًاؤباوؤااَو

 اإلاًٗمّية 2013-08-21 الُٟلاٖمغاهانغامىهوعا 12
ةاصمك٤اااواايال٨يمامجؼع ا فياَٚو

ٟلحن-ااإلاًٗمّيةوا  ؤؾغ امًاؤباوؤااَو

 اإلاًٗمّية 2013-08-24 ؤخمضاالٗمغاا 13
ابجغاحاؤنيظاب ااطغاءاال٣ه٠ا

ً
محإرغا

 الظااجٗغيدالبامًٗميةاالكاا

  



 ا2013اؾهحمبر/ؤيلو٫اا14الٛايةاةالؿوعيّااالسوع اْلافياالٟلؿُيييّحناالكهضاءابخهاثية:االسالصاالٟهل 

154 

م -15 ُّ  11الشمل في اللركُت + اإلاذًىت، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 بغناماألامً الغملافيااللط٢يةامسّيم 2011-06-10 زالضاالنىا 1

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 2012-01-23 يدحعاؾلمانا)ؤبوازالض( 2

وطضتاطسحبافيا-ثدداالحٗظيظا

جيابحاعيشااإلاكٟىا ا2012-1-23الَو

 و٧انا٢ضااٖح٣لامىظاقهغيً

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 2012-08-15 زالضاؤبواالؿٗض 3
باٖاىا٢ّىاماابغنام ؤرىاءاو٢ٞو

ة  الكٞغ

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 2011-12-21 زميـاخؿًاخغيغاا 4
ؤياعاا16ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البافيا

2011 

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 2012-05-09 ااادمحماؾامغاؤبوطمٗة 5
ثدداالحٗظيظافياسجًانيضهاياا ٗضا

وؽافيا  ا2011-9-7اٖح٣البافياََغ

 ثدداالحٗظيظ اللط٢ية 2012-05-09 اااؤخمضابضعاالهٗبي 6

 ثدداالحٗظيظ اللط٢ية 2012-05-23 ااامدموصاٞهضازليل 7

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 2012-10-12 مدموصاؾليماؤبواث٣الة 8
الىٓااافيابلض ايلضا،ا٢ّواتاابغنام

 م٣يماافيامى٣ُةاصواعاٞلؿُحن

9 
عواءاخل١ا/اؤااياؾغا

 اإلاهغاا
 الغملافيااللط٢يةامسّيم 19-03-2013

ال٣ابونافياصمك٤اخيصاؾ٣ُداحّياافي

٢ظيٟةاهاوناٖاىاؾياع االح٨سخياالتيا

 ٧اهداجؿح٣لهاا

10 
ا54لُٟيانالراالنولايا)

(ا
ً
 ٖاما

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 30-05-2013

ألامًازل٫ا٢ّواتاا٢ّىامابغنام

ٖملباٖاىاؾياع اشخًاٖاىاَغي٤ا

 صمك٤

 الغملافيااللط٢يةامسّيم 2013-08-29 ٖماعاٞاعؽا 11
ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البامىظا

 قهغيً

ا 
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 11غشؾىص، مجمىع الشهذاء:  -16

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

وػا 2012-02-13 ااامهُٟىاٚهً 1  بغناماألامً طضيض اَٖغ

وػا 2012-05-12 اااعاهيااَب 2  بغناماألامً طضيض اَٖغ

وػا 2012-11-09 ؤخمضاقاويل 3  بغناماألامً طضيض اَٖغ

وػا 2012-11-09ادمحماقاويلا 4  بغناماألامً طضيض اَٖغ

وػا 2013-03-27 زالضاالٓاهغا 5 ااإلاى٣ُةا َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 2013-03-27 باؾماالٓاهغ 6 ااإلاى٣ُةا َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 2013-03-27 باؾلاالٓاهغ 7 ااإلاى٣ُةا َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 2013-03-27 هؼيباالٓاهغ 8 ااإلاى٣ُةا َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 2013-03-27 لاااالٓاهغ 9 ااإلاى٣ُةا َٖغ  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

وػا 2013-05-01 خؿحنامٟلراالغاقضا 10  طضيض اَٖغ
اؾخكهضا ٗضاو٢دا٢هحرا-طغاءاالحٗظيظ

 مًاؤلاٞغاضاٖىبا

وػا 2013-07-10 الُنيظاباؾلامهُٟىاؾويضا 11  طضيض اَٖغ

ثدداالحٗظيظا ٗضااٖح٣البامًا٢نلا

افياالهل٫ا ألامًا٢نلارلرةاؤقهغ.امحُٕو

وػاألاخمغا ،اوعثيـاه٣ُةاَٖغ  الؿوعّام

ا 



 ا2013اؾهحمبر/ؤيلو٫اا14الٛايةاةالؿوعيّااالسوع اْلافياالٟلؿُيييّحناالكهضاءابخهاثية:االسالصاالٟهل 

156 

م -17 ُّ  11حشماها، مجمىع الشهذاء:  مخ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 ؤرىاءاطهابباللٗمل طغماهاامسّيم 2012-08-09 اااؤخمضايوؾ٠اخؿحن 1

 اؾخكهضافيا٢ضؾياا طغماهاامسّيم 2012-10-08 ؾامغاالحمغا)ٞلؿُيجّياؤعصوّي( 2

 اؾخكهضافيا٢ضؾياا طغماهاامسّيم 2012-10-08 دمحماالخغوبا)ٞلؿُيجّياؤعصوّي(ا 3

ا٢ظيٟةاٖاىاخاع اال٣يُية طغماهاامسّيم 2013-03-27 ؾىةاا-13مدموصاؤ٦غااياؾحنا 4  طغاءاؾ٣ٍو

 طغماهاامسّيم 2013-03-27 نٟاءاؤخمضاببغاهيما 5
برغابنابت اا كٓاياا٢ظاث٠االهاوناالتيا

 طغماهاامسّيمؾ٣ُداٖاىا

 طغماهاامسّيمطغاءا٢ظيٟةاؾ٣ُداٖاىا طغماهاامسّيم 2013-03-27 ؤ٦غااموعخعا 6

 فياثٟجحرااإلاغطةا طغماهاامسّيم 2013-05-02 دمحماؤخمضامدموصا 7

 طغماهاامسّيم 2013-05-16 اإلاجىضاٖمغاخغبا 8
ابجغاخب.امًاٖىانغاطيلاالحدغيغا

ً
محإرغا

 الٟلؿُيجيّا

 طغماهاامسّيم 2013-05-16 اإلاجىضاػاهغاخؿًامدموصا 9
ابجغاخب.امًاٖىانغاطيلاالحدغيغا

ً
محإرغا

 الٟلؿُيجيّا

 طغماهاامسّيم 2013-05-21 ػهحراَالظاموعخعا 10
٢طخعافيامى٣ُةاٖضعااوهوامجىضافياطيلاا

 الحدغيغاالٟلؿُيجّيا

 طغماهاامسّيم 2013-08-26 الُٟلةابياناصيظاالُودي 11
برغاؤنابت اا كٓيبا٢ظيٟباؾ٣ُداٖاىا

 مى٣ُةاال٣ؼاػ

ا 
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 7اللابىن، مجمىع الشهذاء:  -18

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

ا ؿهظاٞحذامسبز اللىاؽ ال٣ابونا 2012-08-30 عيواناالؿهايا 1
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

 ا٢ّىاماابغنام ال٣ابونا 2012-12-28 ثيؿحراقاويلا)اابواقاصاا( 2

(اا14دمحماالهىضا) 3
ً
 ال٣ابونا 2013-02-25 ٖاما

ا٢ظيٟةاهاوناؤمااابابااإلاضعؾةا برغاؾ٣ٍو

 ؤرىاءازغوضاالُلب

 ال٣ابونا 2013-03-30 ٖماعابغهاناالضيًاَيانا 4
ل١اهاعابال٣غبامًا٦غاضا برغاجٗغيباإَل

 النوإلاانافياصمك٤

 ال٣ابونا 2013-03-30 ٞااصاؾليمانا 5
ال٣ابوناب٣ظاث٠االهاوناحّياابرغااؾت ضاٝ

 وعاطماتاالهواعيشا

 ال٣ابونا 2013-05-10 نلحاالخغلاواا"ؤبواٞاصا"ا 6
ابجغاخبا ٗضابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةا

ً
محإرغا

 هاونا

 ال٣ابونا 2013-05-13 مدموصاالٗوا 7
طغاءاال٣ه٠اٖاىامى٣ُةاال٣ابونافيا

 صمك٤

 7دمشم، مجمىع الشهذاء: مذًىت  -19

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 اإلاّؼ  2012-11-19 ميؿاءانالراؤبواب٨غا 1
برغابَل١االىاعاٖلح اامًا٢نلامجهولحنافيا

 اااإلاّؼ مى٣ُةا

 باألنلام٣يمافياِ غاٖيكةاا-بغناماألامًا ٦ٟغاؾوؾة 2012-02-26 اااؤخمضاٖمغ 2

 الٟدامة-صمك٤ 2013-02-21 ؾالمابياٖةا 3
ق٣ي٤االكهيضاؾمحرابياٖة،ااؾخكهضاا

 قهٍغامًااٖح٣الهماثدداالحٗظيظا ٗضا

 الٟدامة-صمك٤ 2013-02-21 ؾمحرابياٖةا 4
ق٣ي٤االكهيضاؾالمابياٖة،ااؾخكهضاا

 ثدداالحٗظيظا ٗضاقهٍغامًااٖح٣الهما

 اإلاّؼ  2013-06-04 دمحماصيظاالهنذ 5
ااإلاّؼ طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝامى٣ُةا

 فياصمك٤ا

 اإلاّؼ  2013-06-04 مىهوعامىهوعا 6
ااإلاّؼ طغاءاال٣ه٠االظاااؾت ضٝامى٣ُةا

 فياصمك٤ا

األامحن-صمك٤ 2013-06-15 ننخياالىاَوعا 7  قإع
ثدداالحٗظيظافياسجوناالىٓاا.امًا

األامحن  ؾ٩اناقإع
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 6ش، مجمىع الشهذاء: دّم  -20

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

(اا70ػييظاٖكماواا) 1
ً
 غصّما 2012-10-22 ٖاما

محإرغ ابجغاخهااطغاءاال٣ه٠اٖاىامضيىةا

 الؼلضاوي

 غصّما 2012-11-25 دمحماػ٦غيااٖكماواا 2
افيا

ً
مًاؾ٩انامى٣ُةاصمغ،اٖثراٖليبامظبوخا

 2012-11-25بحاعيشاااإلاًٗمّيةمى٣ُةا

 ثدداالحٗظيظافياؤخضاٞغوٕاألامًاالؿوعّاا غصّما 2013-04-02 ؤخمضاخؿحناالسُيظا 3

 ثدداالحٗظيظافياألامًاالٗؿ٨غّاا غصّما 2013-05-24 ببغاهيماٖنضاالخٟئا 4

 غصّما 2013-06-17 خؿًاؤبواَيوناا 5
األامًاالٗؿ٨غّاا .ا215ثدداالحٗظيظافيإٞغ

 ٖؿ٨غّاافياطيلاالحدغيغا

األامًاالٗؿ٨غّاا غصّما 2013-06-17 دمحماؤبواَيونا 6  ا215ثدداالحٗظيظافيإٞغ

 5غذسا، مجمىع الشهذاء:  -21

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 ٖضعا 2013-02-02 ؤخمضاصيابا 1

مًامغثناتاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّيا)٢واتا

نا٣ٖة(اطغاءااقخنا٧اتاا82ؤطىاصيًاال٨حينةا

 خهلدافيامى٣ُةاٖضعاا

2 
اإلالػااؤو٫ازحراالضيًادمحما

 خلو ا
 ٖضعا 27-03-2013

مًامغثناتاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّيااطغاءا

 هجواامًاٖىانغامؿلخةافيامى٣ُةاٖضعاا

 ٖضعا 2013-03-27 ٖنضاالغخمًاٖكماواا 3
مًامغثناتاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّيااطغاءا

 هجواامًاٖىانغامؿلخةافيامى٣ُةاٖضعاا

 ٖضعا 2013-03-27 خاػااالهىضاا 4
مًامغثناتاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّيااطغاءا

 هجواامًاٖىانغامؿلخةافيامى٣ُةاٖضعاا

٤اخؿحناؤبواخؿانا 5  فيامى٣ُةاٖضعااوهوامًاؾ٩انابلض اصوماا ٖضعا 2013-04-01 مٞو
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22-  ُّ  5ا، مجمىع الشهذاء: كذظ

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

1 
٦ما٫اٚىاطةا)اهؼاعاؤبوا

 خغ٦ةاخماؽ(ا-مجاهض
 ااوصًٞافياألاعصناٚحيلافيامجزلبافيا٢ضؾيّا ا٢ضؾيّا 27-06-2012

 ا٢ضؾيّا 2012-07-10 اااهاويادمحمايووـاٖنضالخليم 2

ااالجيلاٖاىاخاطؼا٢ضؾيّا٢ّواتاابغنام

ؤرىاءااؾح٣للبالؿياع اه٣لاٖموميايٗملا

 ٖلح ا

ااطغاءا٢ه٠االجيلاٖاىا٢ضؾيّا ا٢ضؾيّا 2012-07-19اااادمحماهاويايووـ 3

 ااابرغااقخنا٧اتافيامى٣ُةا٢ضؾيّا ا٢ضؾيّا 2013-08-01 الُٟلةاؤلمعاالضؾوقي 4

 بغناما٢ىام ا٢ضؾيّا 2012-08-25 مىا٫اال٨غصاا 5

 5مجمىع الشهذاء: بشصة، ّ -23

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 بغناماألامً بغػ  2012-05-08 اااٖنضاإلاُلظاٖنضالغخيم 1

افيامجؼع ابغػ ا بغػ  2012-09-27 ٖضاايياءاخماص ا 2
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؤ

 مكٟىاجكغيًاالٗؿ٨غاا٢ّىاماابغنام بغػ  2012-12-24 وليضاق٣حرا 3

 بغػ  2013-03-02 ؤخمضاق٣حرا 4
-2-21طغاءاالحٟجحراتافيامؿا٦ًابغػ افيا

2013 

 بغناما٢ىام بغػ  2013-04-28 مغوانا٢اؾما)ؤبواهيسم(ا 5

ت -24 ُّ  5، مجمىع الشهذاء: الزًاب

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 الظيابّية 2012-09-12 ٞاَمةادمحماا 1
ٖىضاطام٘االٗكغ ا٢ّىاماابغنام

 اإلاهكغيًا

 طغاءا٢ه٠االجيل الظيابّية 2012-11-15 طهاصاٞوػااؤبواقلةا 2

 طغاءا٢ه٠االجيل الظيابّية 2012-11-15 ٖنضااإلاىٗمازالضاؤبواقلةا 3

 الظيابّية 2012-11-27 ؾىوات(اا10دمحماؾحيحبا) 4

ا-طغاءاال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُداٖاىامجزلهما

اصٞىبافياااالظيابّيةمًاؾ٩انامى٣ُةا وثمَّ

 اإلا٣بر االجضيض افياالحرمو٥

 الظيابّية 2013-07-24 باؾلاالٗمغاا 5
ؤرىاءا قخنا٧اتام٘االجيلاالىٓامّيافيا

 فياعي٠اصمك٤االظيابّيةبلض ا

  



 ا2013اؾهحمبر/ؤيلو٫اا14الٛايةاةالؿوعيّااالسوع اْلافياالٟلؿُيييّحناالكهضاءابخهاثية:االسالصاالٟهل 

166 

 5ًلذا، مجمىع الشهذاء:  -25

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 طغاءاال٣ه٠اٖاىابلض ايلضا يلضا 2013-03-27 دمحمامدموصاالهاص١ا 1

 طغاءاال٣ه٠اٖاىابلض ايلضاا يلضا 2013-03-27 يوؾ٠اقغيضاا 2

 طغاءاال٣ه٠اٖاىابلض ايلضاا يلضا 2013-07-24 ابغاهيماَٗمةا 3

 مًاؤٞغاصاالجيلاالخّغما-بُل٤اهاعّاٍا يلضا 2013-07-24 دمحماننذا 4

 يلضا 2013-08-02 ٖضهانااإلاصسو 5
ابجغاخباطغاءابنابحبا كٓاياا٢ظيٟةاا

ً
محإرغا

 ؾ٣ُدابال٣غبامًا٧اػيةايلضااا

م -26 ُّ ىن  مخ
ّ
 4الشهذاء: ، مجمىع خان ده

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 2012-08-08 زالضامدموصامهُٟى 1
زاناامسّيم

ونا
ّ
 صه

 طغاءاَل٤اهاعّاا

 2012-11-09 ٖاياوليضاٞهضاا 2
زاناامسّيم

ونا
ّ
 صه

 مجىضافياطيلاالحدغيغ

 2013-05-27 زليلاببغاهيماؾليمانا 3
زاناامسّيم

ونا
ّ
 صه

مى٣ُةاطغاءااثٟجحراؾياع امٟخسةافيا

 ال٨ؿو افياعي٠اصمك٤

 2013-05-27 زالضاؾٗيضاياؾحنا 4
زاناامسّيم

ونا
ّ
 صه

طغاءاثٟجحراؾياع امٟخسةافيامى٣ُةاا

 ال٨ؿو افياعي٠اصمك٤
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 3سهً الذًً، مجمىع الشهذاء:  -27

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 مًاالجيلطغاءا٢ه٠اٖكواجيا ع٦ًاالضيً 2012-08-04 اااٖماعااإلاىوعا 1

 ع٦ًاالضيً 2012-09-16 الُنيظادمحماقا٦غامغاصا 2
افيا

ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؿهظامؿاٖض اااإلاًٗمّيةؤ

 الجغحى

 ع٦ًاالضيً 2012-09-16 طما٫اؾويضا)اؤبوازالضا(ا 3
افيا

ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ؿهظامؿاٖض اااإلاًٗمّيةؤ

 الجغحى

 3ببُل، مجمىع الشهذاء:  -28

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 فيايلضا٢ّىاماابغنام بهيل 2012-09-11 زالضاؤخمضاالجبرا 1

 طغاءاال٣ه٠ بهيل 2012-11-09 ٖضهاناٖيضاا 2

 طغاءاال٣ه٠ بهيل 2012-11-09 دمحماالهايااا 3

 2يرة، مجمىع الشهذاء: حّج  -29

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 حر طغاءا٢ه٠االجيلاٖاىاحّجا حر حّجا 2012-07-21 ؤبواهكاا-هيسماال٣ٗغا 1

 بغنامااللجاناالكٗنّيةافيااإلاى٣ُةا حر حّجا 2012-10-09 اؾماٖيلاُٖيةانالرا 2

 2حمشاًا، مجمىع الشهذاء:  -30

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

نيلا 1  طمغايا 2013-08-01 ؤيمًازَغ
ا٢ظيٟةاٖاىامى٣ُةاالندوذا طغاءاؾ٣ٍو

 الٗلمّيةافياطمغاياا

 طمغايا 2013-08-02 خؿحنا٦غيميضا 2
طغاءااال٣ه٠االظاااؾت ضٝامى٣ُةاطمغاياافيا

 عي٠اصمك٤ا

 1كؿىا، مجمىع الشهذاء:  -31

 2012-03-07 عيااالسًغاء 1

طيلاا-٢ُىاا

الحدغيغا

 الٟلؿُيجي

اٚحيلاا-الٟلؿُيجيّا٣ٖيضاع٦ًافياطيلاالحدغيغا

ّي٘افياع٦ًاالضيً
ُ

 فيا٢ُىااوق

 1ا، مجمىع الشهذاء: داسٍّ  -32

 بغناماألامًا٢غبااإلاسبزاآلالي اصاعيّا 2012-06-28 ااازالضاقغيض  1
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 1نهش غِشت، مجمىع الشهذاء:  -33

 بغناماألامً ِ غاٖيكة 2012-07-17 ؾىة(ا64)امىظعاٖماصاطاػية 1

 1الشهذاء: الػمير، مجمىع  -34

اٖاىايض الًمحر 2012-07-22 ااامدموصاصعويل 1
ً
ٖضااميضاهّيا

ُ
 ألامًا٢ّواتااؤ

 1غين مىين، مجمىع الشهذاء:  -35

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

 بغناما٢ىام ٖحنامىحن 2012-08-12 اااخىاناالؿويضاالٗؼمي 1

  1الىعىة، مجمىع الشهذاء:  -36

 ال٨ؿو  2012-08-13 اااؤبوثيؿحرٖلءا 1
بغنامااالجيلاٖاىاخاطؼاا-مًاؾ٩اناهوىا

 ال٨ؿو 

م -37 ُّ   1الىافذًً، مجمىع الشهذاء:  مخ

 2012-08-29 اااهنةاهل٫ 1
امسّيم

 الواٞضيً

ص ،اٖاىاوق٪االوالافياؾياع اػوطهاا٧اهداا

 فياصوما٢ّىاماااؾخكهضتابغنام

ػت، مجمىع الشهذاء:  -38   1البٍى

 ؤرىاءاا٢حداااالجيلامى٣ُةاالنويًةا النويًة 2012-09-28 زالضاالؿٗضا 1

  1الضبذاوي، مجمىع الشهذاء:  -39

االسُيظ الؼلضاوي 2013-04-17 دمحمادمحما 1  ثدداالحٗظيظافيإٞغ

  1حذًذة الفػل، مجمىع الشهذاء:  -40

 طضيض االًٟل 2013-05-02 ٖماعاٖاياالكهامي 1
ابٖضامبا امًا٢نلثمَّ

ً
الىٓاااؤرىاءا٢ّواتااميضاهّيا

 مجؼع اطضيض االًٟلا

ين اإلاىزلين ُّ  1,213 مجمىع الشهذاء الفلعؿُي

 مجمىع الشهذاء الغير مىزلين )حشّىه وامل

، دفً بذون جىزُم، سغبت ألاهل هدُجت اللطف

 بػذم الخىزُم، الخ(

213 

شهذاء الػىدة في رهشي الىىبت ورهشي الىىعت 

حىىد الاخخلٌ ، والزًً ظلؿىا بشضاص 2011

 ؤلاظشائُلي

30 

ين ُّ بي  للشهذاء الفلعؿُي  1,456 اإلاجمىع الىلي  الخلٍش
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اطىوصا خحل٫اؤلاؾغاثياي،ابغناما2011الى٨ؿةا/ضاءامؿحر االٗوص افياط٦غىاالى٨نةقه(:ا4طضو٫اع٢ما)

خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

موت 1  الحرمو٥امسّيم 15/05/2011 ٖنيض ادمحماٖوىاٚػ
فيااطىوصا خحل٫اؤلاؾغاثيايبغناما

مؿحر االٗوص افياط٦غىاالى٨نةابحاعيشا

15-05-2011 

 الحرمو٥امسّيم 15/05/2011 ٢يـاؾليماناؤبواالهيجاء 2

 الحرمو٥امسّيم 15/05/2011  كاعاٖاياالكهامي 3

نيل 4  زاناالكيذامسّيم 15/05/2011 ؾامغازَغ

ا الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ايىاؽاٖنضا اقغيحذ 5

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

فيااطىوصا خحل٫اؤلاؾغاثيايبغناما

مؿحر االٗوص افياط٦غىاالى٨ؿةابحاعيشا

ا05-06-2011

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 مدموصادمحماالٗغطا 6

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ؤيمًاؤخمضاخؿً 7

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 وؾيماؾليماصوا  8

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ؤخمضاياؾغاعقضان 9

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ٖايادمحماٖكماواا 10

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ؤخمضاٖناعخيٞايؼا 11

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 وؾااازالضاؾٗضية 12

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ؤخمضاؤؾٗضاالٍٟو 13

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ػ٦غياايدحعاؤبواالخؿً 14

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ؤخمضامدموصاؾٗيض 15

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 ماػناػهحرامذجوب 16

 الحرمو٥امسّيم 05/06/2011 قاصااؾليماناخؿحن 17

 الىحربامسّيم 05/06/2011 مجضاادمحماػيضانا 18

 الىحربامسّيم 05/06/2011 دمحماٖيسخعاصيظا 19

 زاناالكيذامسّيم 05/06/2011 طهاصاؤخمضاٖوى 20

 زاناالكيذامسّيم 05/06/2011 دمحمامدموصاؾٗيض 21

 زاناالكيذامسّيم 05/06/2011 خؿحناالوخلٖلءا 22

 زاناالكيذامسّيم 05/06/2011 ٞايؼاٖناؽ 23

 زاناالكيذامسّيم 05/06/2011 مدموصاٖوىانوان 24

 زاناالكيذامسّيم 05/06/2011 ؤخمضامدموصاؾٗيضاالدجة 25

 الخؿييّية 05/06/2011 عمؼاادمحماؾٗيضاالؿواإلاة 26

 الواٞضيًامسّيم 05/06/2011 الجغيض ٖنضاالغخمًاخؿًا 27

 اإلاليدةا 05/06/2011 ٖؼتاٖؼيؼامؿوص  28
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خ الاظم م  ظشوف الاظدشهاد اإلاىؿلت الخاٍس

افياطىوصا خحل٫اؤلاؾغاثيايبغناما الؿيض اػييظامسّيم 05/06/2011 ابغاهيماؤخمضاٖيسخع 29

ابحاعيشاالى٨ؿةاط٦غىاافياالٗوص امؿحر 

 ا05-06-2011
 ؾنيىةامسّيم 05/06/2011 راثغاخؿحناٖاص٫ 30

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 2013ؤيلو٫/ؾهحمبراا14بخهاثيةاالكهضاءاالٟلؿُيييّحنافياْلاالسوع االؿوعّيةالٛايةا:االسالصالٟهلا

165 

فيامٗاع٥ايضاالجيلااواللجاناالكٗنيةاالظيًا٢ًوااالٗاّمةال٣ياص ا-الكٗنّيةااالجب ةاضخاي(:ا5طضو٫اع٢ما)

االٗاّمةال٣ياص ا-الكٗنّيةالجب ةا،ابدؿظابياهاتاالحرمو٥اوالؿيض اػييظامسّيمالخغفيا

تبدعب بُاهاث الجبهت  الاظم م ُّ تواللجان  الػاّمتاللُادة -الشػب ُّ  الشػب

 ؤصهماخؿًامدامي 1

الحرمو٥اوالؿيض االؼييظابدؿظابياناامسّيمزل٫ااإلاٗاع٥ايضا"الح٨ٟحريحن"افيا

 2013-8-7اإلايكوعافيااالٗاّمةال٣ياص اا-الكٗنّيةالجب ةا

 

 ٞوػاادمحماصوا ا 2

 بخؿانادمحماٖناؽا 3

 وؿيماحجحر 4

 ٖنضا االجابغاا 5

 يدحعابلووي 6

 خؿحناٖنضا االسُيظ 7

 خؿحناٖاياالؿوعا 8

 خمؼ اٖاياٖيسخعا 9

 دمحماألاخمضننخيا 10

 مدموصادمحماؤخمض 11

 يوؾ٠اٖنضا االسُيظ 12

 خؿًاٖوىامٗحو١ا 13

 خؿحناٖوىامٗحو١ا 14

 ٖامغاياؾحنازل٠ 15
الحرمو٥اامسّيمزل٫ااإلاٗاع٥ايضا" عهابيحناالح٨ٟحريحناواإلاغثؼ٢ةاالوهابيحن"افيا

ا2013-8-21اإلايكوعافيااالٗاّمةال٣ياص اا-الكٗنّيةبدؿظابياناالجب ةا
 دمحمامدموصا)خؿون( 16

 وؿيمازًغ 17

 ؾمحرازليلاٖنيض 18

امسّيمالحرمو٥"افياامسّيمزل٫ااإلاٗاع٥ايضا"ٖهاباتاالههيوهيةاوالح٨ٟحريحنافيا

ا2013-8-31اإلايكوعافيااالٗاّمةال٣ياص اا-الكٗنّيةالحرمو٥ابدؿظابياناالجب ةا

 مدموصاٖنضاال٣اصعإٞؼ 19

 دمحماعاميااخمضامدموص 20

 دمحمزليلاقاهحن 21

 دمحماٖيضاٞااصاٖاي 22

 طهاصاماهغاالندحراا 23

اهضعوؽ 24  ؤوؽاٖاٝع

ا-الكٗنّيةزل٫ااإلاٗاع٥ايضا"ٖهاباتاؤلاعهاباواإلاغثؼ٢ة"ابدؿظابياناالجب ةا

ا2013-9-12اإلايكوعافيااالٗاّمةال٣ياص ا

 ٚاػااخؿحن 25

 ٖمغامدموصاؤيوب 26

 ٖامغاابواعخمةا)ؤبواخغلة( 27
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 ا: حعاسع الاظدُؿان كبل أوظلى وبػذه(1مشحؼ سكم )

ش حهاص ؤلاخطاء الفلعؿُنيِّ  .1   2008في نهاًت غام  جلٍش

ىحناناطهاػاؤلاخهاءاالٟلؿُيجي ابحّا ثجاوػاالىه٠امليون،اا2008فياالًٟةاالٛغليةابج ايةاٖااااؤناٖضصااإلاؿحَو

اا440موػٖحنافيا
ً
ااؾخيُاهيّاامو٢ٗا

ً
اا،ا

ً
ىاتاثتر٦ؼافيامداٞٓةاال٣ضؽابلىاؤناالٞحا  .ؤ٦ثرااإلاؿحَو

ةافياالًٟةاالٛغليةافياِ ايةابلىاؤناٖضصااإلاوا٢٘ا ؾخيُاهيّاافياث٣غيغ االؿىوا ااؤلاخهاءاالٟلؿُيجي ااطهاػاوؤقاع 

ا اا2008الٗاا ابلٜ اا٢440ض
ً
امو٢ٗا امج ا اا144،

ً
ىة اا96وامؿحَو

ً
اواباع  ىات، ااإلاؿحَو زاعضااباعٍاا109صازلاخضوص

ىاتاو اا43خضوصااإلاؿحَو
ً
٘ امهىّاامو٢ٗا اٖاىاؤهبامو٢

ً
اا48آزغ،اواٟا

ً
اٖؿ٨غيّاا٢اٖض 

ً
       .ة

اؤّناولحّا االح٣غيغ االٗااان اِ اية افي ابلٜ ابالًٟة ااإلاؿحٗمغيً اٖضص اؤن ابلى اجكحر (ا500.670)ا2008االح٣ضيغات

ا
ً
اا483.453،ام٣اعهةابـمؿحٗمغا

ً
 .%3.56،اؤاابيؿنةاهموام٣ضاعهاا2007فياِ ايةاالٗاااامؿحٗمغا

اث٣غيُغا اؤّنااوؤقاع ابلى ازلاؤلاخهاء امغ  اؤعمٗحن امً اؤ٦ثر اثًا٠ٖ ا٢ض االٛغلية االًٟة افي ىحن ااإلاؿحَو ٫اٖضص

ا ا2008-1972الؿىوات
ً
اموضخا ااإلادحلةاا. االٗغلية األاعاضخي اول٣ية االحاعيسية اٞلؿُحن اؤعى افي االح وص اٖضص ؤن

ا
ً
 .هٟؿهااالٟتر ازل٫اثًا٠ٖابم٣ضاعامغثحناث٣غينا

اا26مٗٓمااإلاؿحٗمغيًايتر٦ؼونافيامداٞٓةاال٣ضؽافيااؤّنااالنياهاتاوؤوضخد 
ً
ىة مسحلٟة،اخيصابلٛداامؿحَو

اهدو امجم52اوؿنت م امً ا% ابوا٢٘ االٛغلية االًٟة افي ااإلاؿحٗمغيً اا261.885ٕو
ً
امؿحٗمغا امج م ا198.458،

ا
ً
اال٣ضؽمؿحٗمغا امى٣ُة افي ا "1"،

ً
اٖىو  ابؾغاثيل ايمحب االظا اال٣ضؽ امداٞٓة امً االجؼء اطل٪ اوهي  ٗيضاا،

 .1967اخحللهااللًٟةاالٛغليةافياٖااا

ا38.3ناالونو٫ابلح ااجك٩لاحوؿنةااإلاؿاخةاالتيايدٓغاٖاىاالٟلؿُيييّااوؤقاعتاالنياهاتابلىاؤّنا  %امًامجمٕو

ةا٢ضابلٛدا،اوؤنامؿاخةاألاعاضخيااإلانييةافيامسحل٠ااإلاوا٢٘ا ؾخيُاهيّا2007مؿاخةاالًٟةاالٛغليةافياالٗااا

 .2006ؤل٠امترامغم٘اِ ايةاالٗاااا235.209

ىحن88اولٟحدابلىاؤناهدو  ااإلاؿحَو اا45يٗيكونافياا%امًامجمٕو
ً
اا99ة،اوبلىاوطوصاخًغيّاامؿحٗمغ 

ً
ىة امؿحَو

اعيٟيّا
ً
االٛغليّااة اوؤّنابالًٟة ااة ابلٜ اؾ٩اِ ا اا60.173ٖضص االٗاا اِ اية االضيييّا2008في األايضيولوطية ا"وؤن اهيا، ة

ىاتاالغيٟيّا ا."ةالؿاثض افيااإلاؿحَو

ا

خ  .2 خىهت للذساظاث والاظدشاساث بخاٍس ش مشهض الٍض  :11/03/2010جلٍش
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ىحنافياالًٟةاالٛغليةابمااٞح ااا ،اخيصاونلاٖضصهمابلىاا2009ل٣ضؽااإلادحلةازل٫االٗااااعثٟ٘اٖضصااإلاؿحَو

اا480
ً
 .ؤلٟا

ىحنافياالًٟةاوخضهااونلابلىاؤ٦ثرامًااة"اؤّناةا"ؤلاؾغاثيليّاولييدامُٗياتالضاثغ اؤلاخهاءااإلاغ٦ؼيّا ٖضصااإلاؿحَو

 .2009ؤل٠ابدلو٫اِ ايةاالٗاااا300

ىحنابلٛداوؿنةااعااوه٣لداصخيٟةا"طحروػاليمابوؾد"،اؤمـ،امُٗياتاالضاثغ ابّنا %افيا4،9ثٟإاٖضصااإلاؿحَو

 .2009فياِ ايةاالٗاااا301200بلىاا2008فياِ ايةاالٗاااا290400،اوؤناٖضصهمااعثٟ٘امًا2009الٗااا

ىحنافياالجؼءاالكغقّيمااوؤقاعتاالصخيٟةابلىاؤّنا دحلة،اوالظيًايهلامًاال٣ضؽااإلااهظ األاع٢اااالاجكملااإلاؿحَو

اا180اٖضصهمابلىاهدو
ً
  .ؤلٟا

متت إلامىكؼ اللجىت الخىفُزًّ مً 
ّ
ُّ  ىظ ش الفلعؿُي ُّ الخدٍش ُّ ت: اجفاكاث "أوظلى" وئت: دساظت بدش ت ظتراجُج

  ؤلاظشائُليِّ  حذًذة للخىظؼ الاظدُؿاوّيِ 
ّ
 (2003 – 1993ت )في اإلاىاؾم اإلادخل

 (1طضو٫ا)

ّٟا ىحنافياالً اة()باؾحشىاءاال٣ضؽاالكغ٢يّاا1995اا–ا1976اةاالٛغليةٖضصااإلاؿحَو

 غذد اإلاعخىؾىين العىت غذد اإلاعخىؾىين العىت

1976 3.176 1986 51.100 

1977 4.400 1987 57.700 

1978 7.361 1988 63.600 

1979 10.000 1989 69.000 

1980 12.424 1990 76.000 

1981 16.119 1991 92.000 

1982 21.000 1992 112.000 

1983 22.800 1993 120.000 

1984 35.200 1994 135.000 

1985 44.100 1995 145.000 
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 1993غذد اإلاعخىؾىين في اللذط الىبري،  2حذٌو 

 غذد العيان شةاإلاعخػَم  غذد العيان شةاإلاعخػَم 

 1.420 هاعاؤصاع 360 بحراي٣ٗوب

 300 هاعاطيلو 300 آصا

 210 ٦غميباجؿوعا 120 ؤلونا

 180 ٦يضاع 1.500 ؤلوناقٟوت

 780 ٦ٟاعاؤصوميم 530 بيداخوعونا

 470 ٦ٟاعاٖحهيونا 3.500 بٞغات

 17,000 مٗاليباؤصوميم 280 بليٗحزع

 170 مٟضا٫اٖوػا 7.100 ٟٚٗاتاػثي٠

 280 عوفاجؿوعيم 600 ٟٚٗوناهسضاف

 600 ث٩وإ 3.080 هضاعابيحاعاٖيليد

  ا 168,000 ال٣ضؽاالكغ٢ية

 ُّ  ت(الاظخيخاحاث )بدعب الذساظت البدش

ىات.ا٣ٞضا٧انااإلاكغوٕا ؾحٗماعا اوالغئيةاالىٓغيّاةامًاالؼاويةاالحاعيسيّا ااةااإلاحٗل٣ةاباإلاؿحَو اا ؾخيُاوي 
ً
طوابا

اؤلاا افي ااإلادحلة ااإلاىا٤َ امؿح٣نل اًٖ األامىيّاللؿاا٫ اوالٗؿ٨غيّاؾتراثيجية اؤلاؾغاثيليّاة ا هُل١اة او٢اٖض  ة.

ابم٩اهيّاؤلاؾغاثيليّا امى٘ اهي ا٧اهدامىظاالنضء اللكٗة اباليؿنة ااإلاهحر اث٣غيغ اصونا٢يااااظاالٟلؿُيجّيماة والخيلولة

اوطل٪ابأليٍةااٍةاٞلؿُيييّااصولٍةا ااإلاىا٤َ. السل٤اخ٣ي٣ٍةااهيا ؾخيُاناالهكغّاااٍةاماصيّااٍةاٖمليّاافياهظ  اال٩ولوهيالي،

اؤلا٢ليميّااٍةاوصيمٛغاٞيّااٍةاطٛغاٞيّا االحوانل اثمؼي٤ ا ؾتراثيجيةاالٟلؿُيجّيمااوالؿ٩اوّيااوالجٛغافيّااطوهغها اهظ  .

اعئًىا ؾحٗماعيّا ارلذ افي ااو٨ٗؿد اؤّاااٍةاؾياؾيّاااهٓغيٍةااة افي اوصوع  لل٣ًيةاامدحملٍةااجؿويٍةااللؾخيُان

اة،اوهظ االغئىاهي:الٟلؿُيييّا

ام٘االٟلؿُيييّااا-اؤ
ً
اىاؤؾاؽاالخؿويةاال٣اثمةاٖاىاالح٣اؾماؤلا٢ليمي:اؤااا٢خؿاااالًٟةاالٛغليةاطٛغاٞيا حناٖو

ا اؾتراثيجية.اوطل٪اب ضاازُةا"آلون".ؤلااإلؾغاثيلافيايوءاؤهميت ااامىا٤َامدضص ٍاايّمم
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يّٟيماا-ب االْو االح٣اؾم اؤؾاؽ اٖاى االٟلؿُيييّااإلاوّؾااالخؿوية ابُٖاء اؤا اخ٨ٍما٘: اؾلُة ٖاىاامدضوٍصااطاجّيٍااحن

اوموّؾا األاعى اوااٍ٘ اؤلاصاعية. اوالجواهظ االؿ٩ان اٖاىٖاى ايؼيض ابما ابؾغاثيل اثدحٟٔ امؿاخةا50الموطنب امً %

اثهىاهمااخؼباالٗمل.نااالغئيحالٛغلية.اوهاثانالًٟةاا

اوهياعئيةاؤخا-ض ،اوالؾّيماؤعىابؾغاثيلاال٩املةاؤواال٨برى: اللي٩وص،اوث٣وااٖاىااؼابااليمحناواليمحنااإلاحُٝغ

ا اايغوع اؤناث٣واابؾغاثيلابًّمم اللؿ٩ان.امدضوٍصااطاجّيٍاااإلاىا٤َااإلادحلةاومىذاخ٨ٍماا٧ّلم

ا ؾخيُاوّيا اااإلاكغوٕ اثوؾ٘ ااإلاسحلٟة امغاخلب ااؾخىافي اؤلااوثُوع االغئى اهظ  ابلى
ً
اىاؾتراثيجيّاصا اٖو اللخؿوية، ة

اوهواؤّنااؤؾاؽاالٗاملااإلاغ٦ؼّاما اليـابمٗجعاؤنا ؾخيُاناباليؿنةاإلؾغاثيلاهوامؿإلةاوطوٍصاااإلاكتر٥ابيج ا .

امهضص ا اثجظيغٍاوطوصها ا٣٦اٖض  ابل اثمححنااوجٗؼيؼٍاا، افي
ً
امغ٦ؼية

ً
اؤصا  ا ؾخيُان ا٧ان االنضء اٞمىظ االوطوص، لهظا

يٟةاثسضااهظ االؿياؾاتاوؤلااخحل٫اؤلاؾغاثياي،اواوثضٖيما ا اات.ؾتراثيجيّاؤصىاْو

ااويٗيةااإلاكغوٕا ؾخيُاوّيا
ّ
ؿإاحجمباواهخكاع ،الماي٨ًامًاوطهةاٖكيةاثو٢ي٘ااثٟا٢ياتا"ؤوؾلو"،اٖاىااج

امغخلٍةاٍةابؾغاثيليّااهٓغٍا ابلى اونل ا٢ض اخؿٍماا، اٖامل ايك٩ل ابديص اال٣و  ااإلاضىاامً االنٗيض  األاهضاٝ لحد٣ي٤

اؤلاؾغاثيليّاؾتراثيجيّالئلا ا ؾخسماعاة اوحجوا ىات ااإلاؿحَو امً اال٨نحر االٗضص اؤن اؤلاؾغاثيليون االخٔ ا٣ٞض ة.

االخ٩ومّيما ااوالهٝغ اوالساّمم
 
امغثنِ األامجياا، اوالٗظء اواإلاسُُات، اباإلاكاعي٘

ً
ام٣اعهة ىحن ااإلاؿحَو اؤٖضاص ب٣لة

بياهظ األاهضاٝ،اوطل٪امااالخٓبا"عابحن"اةاؤي٠ٗامًاؤناثلالظااجك٩لب،ا٧لاطل٪امٗىا اؤناالنييةا ؾخيُاهيّا

.
ً
اؤؾاؾا

٘ اوم٘األاطواءاالؿياؾيّا الها،اٞةناماابضااؤهباثغاط
ً
ًٖاؾياؾةاابؾغاثيايٌّااةاالتياؾن٣دااثٟا٢اتا"ؤوؾلو"،اوثمهيضا

الضزو٫اٖمليةاالخؿوية،ااهُوىاٖاىاجٛيحرٍااما٢ٍداا،الماي٨ًاؾوىااؾحد٣ا١ٍا ؾخيُاناؤماااالًِٛاألامغي٩ّيما

ٖاىااؤلا٢ليمّيماا ؾخيُاناوليـاطوهغ ،اولماايخىاؾظام٘اعئيةا"عابحن"اوخؼباالٗملاللخلاالوؾُّيماافياؤؾلوب

اب ابؾغاثيل ااخحٟاّ االٛغليّا60ا–ا40ؤؾاؽ االًٟة امً ا% االخّلم اٖاى اال٣اثمة االغئية ايوء افي الوؾِااة،

،افيا٘ا ؾخيُاوّيالوياتاالحوّؾارا"عابحن"اؤواةاإلاؿحوىاالخؿم،اٚحّا،اوبصعا٥اٖضااونو٫االنييةا ؾخيُاهيّاؤلا٢ليمّيما

ىاتابحناؤمجيٍّاةاؤلاؾغاثيليّاؾيا١اجٛيحراألاولوياتاال٣وميّا اث٣ؿمااإلاؿحَو
ً
اطضيض 

ً
اوثنجعاعئية اوؾياعخيٍّااة.

ً
،اثمهيضا

ا ؾخيُاوّيما ااإلاجهوص اثغ٦حز اٖبر االخؿم اهدو ا ؾخيُان اٖملية االخيويّاالحوطيب ااإلاوا٢٘ ااإلاغ٦ؼيّااةماٖاى اةماوال٨حلة

اإلاٟاوياتاالخؿويةاالج اثيّااُةاالح٣اؾماؤلا٢ليمّيمايغاا٢ٗةافيابَاعازللؾخيُاناالوا
ً
اة.٦ماايغاهاا"عابحن"اواؾخنا٢ا
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اا
ً
افياثاعيشاالهغاٖاتاالؿياؾيّااطاءتااثٟا٢اتا"ؤوؾلو"الحدملامٗهااخضرا

ً
،اوعلمااوخيضا

ً
ةااإلاٗغوٝاختعاٞغيضا

امغ ٍا اٞؤلو٫ الكٍٗظااجؿحمغ ااآلان، اباخحللها ااخحل٫ اا٢و 
 
اٞغيض  اوهي اممسليب، اوملخ٣هاااب٣نو٫ اههونها في

ا
 
اوميسا١اطىي٠.افياثجاوػهاال٣واٖضاال٣اهوناالضوليّااالٗضيض ،اوهاصع 

ا
ً
ااخملدا ثٟا٢يةاإلؾغاثيلاٞغنة

ً
اوثدو٫ااألو٫امغ ٍااؾاهدة ااإلادحلة، اال٣و  اثاعيشاالهغإالحسغضامًانوع  في

اؤلاؾغاثيايّا ا٢و ٍااالجيل االٟلؿابلى ام٘ ابالحوا٤ٞ اطيٍلاُيييّاجٗمل ابلى اثدو٫ ا"ؤوعوؿون" اجٗنحر اولدؿظ احن،

ا،او٧لاطل٪اباالثٟا١.".افياالو٢داالظاااخحٟٓداٞيبابؾغاثيلامًاخيصاالجوهغاب٩ِو ااصولةااخحل٫ٍا"يي٠ٍا

اٖىهغٍا اب٣اءُااؤبغػ اهو ا خحل٫ اطوهغ اب٣اء اوالح٣ُداافي اللخحل٫، اال٣ٟغا االٗاموص ايمسل االظا  ؾخيُان

الحٗ االٟغنة ابؾغاثيلاهظ  ٘م االخؿغي ابيها٫ااإلاكغوٕا ؾخيُاوّيمااملاثدداؾ٠٣ا ثٟا٢اتاٖاى اه٣ُةاافي بلى

اؾواء اٖج ا، اثدضرىا االتي ااالخؿم، االخؿم ا٧اناهظا ااثجا ؤ ا اؤا اوؤخؼاباعئيةا"عابحن" اعئيةاخؼبااللي٩وص ثجا 

ةاوصعاماثي٨يةاالحدوالتا ؾخيُاهيّاااليمحن،الظااوطضهاابؾغاثيلافياؾنا١ٍا يّاال٨ميّاةام٘االؼمًافياؾٖغ ةاةاوالىٖو

ا.2003ا–ا1993َوا٫اؾىواتا

ا٢اهوهيّاا
ً
اطعيٗة امغ  اوألو٫ اإلؾغاثيل، ا٢ضمد ا"ؤوؾلو" يّااثٟا٢ات االكٖغ امً

ً
ا اوهٖو ،

ً
االؿياؾيّاة اموانلةاة افي ة،

اؤّاا ابزلء اٖضا اؤ٢غت اخيصااإلانضؤ امً ا ثٟا٢ات اٞهظ  ا ؾخيُان، ىٍةااؾياؾة ااإلاغخلةاامؿحَو اؾىوات زل٫

اا اواؾحشىد االظاجّيما هح٣الية، االخ٨م اؾلُة اهٟوط امىا٤َ امً االخيوية اوالكغايحن ىات ،االٟلؿُيجّيمااإلاؿحَو

اههوماولىوصا ابيضابؾغاثيل.
ً
اباألعاضخياخهغيا االحهٝغ ااإلاىا٤َاومؿاولية وويٗدامؿاوليةاألامًافياهظ 

ا)ؤوؾلو ا"ؤوؾلو" اومبرعاٍتاا2وؤوؾلوا1اثٟا٢ات اطعاج٘ اإلؾغاثيل اؤُٖد االٟلؿُيييونااوال٣اهغ (، ايؿحُ٘ لم

اة.ثحهضىالها،اٖضااالدجةاألازل٢يّاا٢ويٍةاابػاءهااؤلاثيانابذجٍةا

اٞمااهياطواهظا ثٟا٢اتاالتيالندااإلا٣انضاؤلاؾغاثيليةاثجا ا ؾخيُان؟

ؾواءامحوانلةااٍةاب٢ليميّااخضوصاالًٟةاالٛغليةاو٢ُإاٚؼ ا٧وخض ٍاافياالو٢داالظاالماثدضصا ثٟا٢اتابويوٍحاا·

امّمااٚحراؤا اثٟؿحراٍتاطل٪، اث٣ضيم ابم٩ان اإلؾغاثيل اؤُٖى اٞةّنااا اللخضوص، اؾياؾا  ا اجٗاملدااثسضا  ثٟا٢ات

اممّااباطتزاٍءا اطىي٠، اميسا١ ا"الوخض ام٘ اهظ  اٖاى االٟٗلية" ا"الؿياص  انٟة ابؾغاثيل اٞةُٖاء الب،
ً
ازغ٢ا ايٗض ا

ااإلاحٗل٣ةاباالخحل٫االٗؿ٨غّاماؤلا٢ليميّا غاٝاالضولية اٖاىاؤؾاؽاألٖا االىااة" اهواب٢غاع  مًاابجؼٍءااثجاًٖاالخغب،

ػمًاالخغباوالظاايلؼاااوميسا١اطىي٠،اوثغ٥األاطؼاءاألازغىاطاتاالٗل٢ةاباالخحل٫االٗؿ٨غّامااال٣اهوناالضولّيما

ةاٖاىااإلاىا٤َاالوا٢ٗةاثددا خحل٫.اوهظااؤواصيمٛغاٞيّااٍةاطٛغاٞيّاابؾغاثيلا ٗضاا ؾخيُاناؤوابخضاذاجٛيحراٍتا
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اخغعابؾغاثيلامًايٛ اال٣اهووّيمااِاهظااالىّوم
ً
،اٞاالؾخيُاناٖىضاهظ ااإلاغخلةالمايٗضابدؿظا"ؤوؾلو"امماعؾة

يّا ا.ٍةاٚحراقٖغ

اجٗغّاا· االظا اآلازغ االضوليّاالوطب اوال٣اهون اطىي٠ اميسا١ امًازللب ابمؿاوليةااى ا ثٟا١ اب٢غاع اهو للهت ا٥،

ىحن ىاتاواإلاؿحَو جا االكٗظاالوا٢٘اثددا خحل٫.اث،اٞاألنلاؤنامؿاوليةابؾغاثيلاهيابؾغاثيلاًٖااإلاؿحَو

اهخيجةاؤزغىاهامّا اؤصىابلى ام٘امُالظاالكٗظاالوا٢٘اوهظا ىحناٖاىا٢ضاااإلاؿاوا  ةاهياوي٘امُالظااإلاؿحَو

اثددا خحل٫.

االٗؿ٨غيّا اوال٣واهحن اباألوامغ االٗمل ابةب٣اء ا ثٟا٢ات اإل٢غاع اؤلاؾغاثيليّا٧ان اعواٞ٘اة اؤهم اؤخض اق٩لد اوالتي ة،

ا اؤرغ ا ؾخيُان األاعاضخي، ااإلاوا٣ٞةااومهاصع  اطاهظ ابلى اؤلا٢غاع اٞهظا االٟلؿُيجي، ابالكٗظ االًغع بالٜ

ا٢ّضاالٟلؿُيييّا االضولةاوؤمل٥االٛاثنحن، اؤعاضخي تراٝابد٣و١ابؾغاثيلافي اٖ  اإلؾغاثيلاةاٖاى
ً
ابياٞية

ً
ااحجة

ىاتاوالحوؾ٘ا ؾخيُاوّيااللؾحمغاعما الاخ٣فيابَاعاماااٖحبرثبابؾغاثيافيابىاءااإلاؿحَو
ً
الهاابدؿظا ثٟا٢ات.اا

ا ؾخيُاوّيماا االحوؾ٘ اؾياؾة ااإلادحلة االضولة اوانلد االجضيض  ااإلاُٗيات اهظ  ايوء اٖيىح اافي اههظ
ً
اوايٗة ،

اؤؾناباالًِٛ،اٖبراٞغىامؼيٍضام٘االٟلؿُيييّااجٗمي٤اخالةاٖضااالح٩اٞااالحٟاوضخّيما
ً
مًاالخ٣اث٤ااحن،اومغا٦مة

اإلاغاخل
ً
ةاب ااٖاىا٢اٖض اٖضااةاالحٟاوىاالسانّاؾتراثيجيّالخ٣ة،اوليدابؾغاثيلابالخؿويةاالاٖاىاألاعىااؾخنا٢ا

االح٩اٞااوالحد٨مابإوعا١االًِٛ.

ااالضوُعااولغػابويوٍحا ةاؤلاؾغاثيليةامًازل٫اماا٢ضمحبابؾغاثيلاؾتراثيجيّاللؾخيُانافياثد٣ي٤االغئيةاؤلاااالخيوا 

ةاؾتراثيجيةاالحٟاوييّااثية.او٢ضااثطراؤّناؤلااثٟاوييةاِ الىهوما ثٟا٢ات،ابيداٖلح اامُالظامًاثٟؿحراٍتا

االحُني٣يّاؤلاؾغاثيليّا االىاخية امً ااإلاغ٦ؼّاماة االجؿم ام٘ اوثحضازل اثح٣اَ٘ ايك٩لااة، اوالظا اللؾخيُان ألاوؾ٘

%امًاالًٟةاالٛغليةاإلؾغاثيل،اولسضمةاؤٚغاىا50اإلااايؼيضاٖاىاال٣اٖض ااإلااصيةالحىٟيظاٖمليةاالًماالٟٗاّيما

ملياتاالحد٨مابالخضوصاوالُغ١اوالحجمٗاتاالؿ٩اهيّاةاوألامىيّاالغ٢ابةاالٗؿ٨غيّا اة.ةاالٟلؿُيييّاة،اٖو

اا االحٟاوىافيا ثٟا٢اتااإلاغخليةالحجٗلااؤّنايحطر ىحنامًاصاثغ  ىاتاواإلاؿحَو بؾغاثيلا٢ضاؤزغطدااإلاؿحَو

يّا االلقٖغ االسغوضاببامًاصاثغ  ابمٗجع ،
ً
اثٟاويية

ً
امؿإلة

ً
اخحّامىباالخ٣ا االةاوالنُلنابلى از الظاااالحٟاوضخّيمااخّلم

يّا االكٖغ امىذ اٖاى ابىٍضايىُوا اؤا اثحًمً اال ا ثٟا٢ات اؤن اولما اال٩ولوهيالية. االؿياؾة الهظ  ااإلا٣ٟوص  يلؼاااة

االحوّؾا اٖمليات اثوانلد ا ؾخيُان، ابو٠٢ ااإلادحلة ا ؾخيُاوّياالضولة اؤّنام٨سٍٟةاابهوع ٍاا٘ ايٗجي اوهظا اؤّااا،

ايد٤٣ابب٣اءاالجؼءااإلاغ٦ؼّاااٍةاِ اثيّااجؿويٍةا اال٣ٟؼاًٖاهظ االخ٣ي٣ةاال٨برىااإلاٟحٗلة،اولما )ٚالنيةااالايم٨ًالها

ىات(اٖاىاخالهااوليضابؾغاثيلاوثدداؾيُغ  ا. ااإلاؿحَو
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اطااؤرغٍااؤصتا
ً
حناعاتاؤلاؾغاثيليةاالضازليةاصوعا ،اواا٦نحرٍااٖ 

ً
بموانلةاٞيماايحٗل٤االؾّيماافياٖمليةاالخؿويةاٖموما

اةاهدواال٣نو٫ابخؿويٍةافياالس٣اٞةاالؿياؾيةاؤلاؾغاثيليّاا"عابحن"اخاو٫ابخضاذاجٛيحرٍاا،اٞم٘اؤّناؾخيُانٖمليةا ا

ابالاؤّناٍةاب٢ليميّا امًاهٟوطهماالؿياعخّيماا، ؼػوا ىحناوانلواانٗوصهماٖو اوالخؼمّيمااوالبرإلااوّيماا٢وىااليمحناواإلاؿحَو

ابلىاٞوػا"قاعون"ابغثاؾةاالخ٩ومة.او٧انالٗملياتاال
ً
ؤرغهاااإلاناقغاٖاىاالخؿويةاوألا٦ثرااهغإاالضازاّيماونوال

اؾياؾيّا
ً
ا٣ٖيض  اق٩لد االتي ا ؾخيُان اؾياؾة اوؤيضيولوطيّاٖاى

ً
اؾياؾيّاة

ً
اووؾيلة االيمحن ال٣وى

ً
ابغاٚماثيّاة

ً
اة

ً
ة

االضازليةا اال٣و  اٖاى اوالخٟاّ االخؿوية ابمؿحر  ا خحٟاّ ابحن االجم٘ الحد٣ي٤ االٗمل، لخؼب

ااو ؾخيُان. اًٖ االىٓغ اؤلاؾغاثيليّاومٌٛ او زحلٞات االحٟهيلت ٍٕ ابطما اٖىهغ ا ؾخيُان اب٣ي اال٨مية، اة

او٢اؾم
ً
امكتر٧اا

ً
االؿياعخّيمااؤٖٓم ااا االُي٠ اؤلوان امٗٓم اواؾحُاؤلاؾغاثياّيمااوالخؼمّيماالحوطهات ىونا، ااإلاؿحَو سضا

ا
ً
اووْيٟيا

ً
اطعاجٗيا ىات اؤصىااواإلاؿحَو االظا األامغ االوا٢٘، األامغ غى اٞو االحوؾ٘ اؾياؾات امغاخلالحمغيغ ا٧ل في

االخؿويةاومٌٛاالىٓغاًٖااإلاحٛحراتااإلاسحلٟةابلىااؾحمغاعاؤٖما٫ا ؾخيُان.

االؿُذابسُاٍباا خيا٫امؿإلةا ؾخيُان،ااوطضيٍضاامكتر٥ٍااؤمغي٩ّيٍاا–ابؾغاثيايٍّااؾياعخيٍّاا ثٟا٢اتاصٞٗدابلى

اؤماااالخؿوية،اوؤاوهظااالسُاباي٣وااٖاىاؤّنا
ً
ىحناليؿواا٣ٖنة اهواواخض ا ؾخيُاناواإلاؿحَو اناهظاااإلاويٕو

اامًاملٟاتاالحٟاوى.اوفيايوءاهظااالسُاباٞةّنا حناليحونلابلىاثٟاهٍمااألامغامترو٥   كإهب،األامغاارىاجّيٍااللُٞغ

يّا باوهواثدييضاواؾخنٗاصاالكٖغ النلٚو
ً
اؾٗدابؾغاثيلاَويل

ً
ةاو/ؤواثضزلاالهيئاتاةاالضوليّاالظاايد٤٣اهضٞا

إاالهغإابغمحب.الضوليةافيا٢ًيةا ؾخيُاناؤوامويوا

افياوطهةاثُوّاا
ً
ام٣غعا

ً
افيايوءا٧لامااث٣ضا،اٞةنامًاالواضراؤنااثٟا٢اتا"ؤوؾلو"اق٩لداٖامل

ّ
ؿإاالنييةاعاواج

اؾىواٍتا ؾخيُاهيّا االسلذ افي الحهل اطعو ٍااة، ابلى ابؾغاثيلازُحر ٍااألازحر  اؾٗد االتي االخؿم اه٣ُة اهي اعلما ،

هااٖبرااإلاكغوٕا ؾخيُاوّيا اوثحويجبابهىاءاالجضعانا،اٞمًاٖٟةالنلٚو
ً
ا اوهٖو

ً
حجما ؾخيُانامىظا"ؤوؾلو"،ا٦ما

يّٟيا ٢ضاؾ٣ُدالهالراعئيةاماايم٨ًاؤناوؿميبااو/ؤواالح٣اؾماؤلا٢ليميّااالٟانلةايٗجياؤناعئيةاالح٣اؾماالْو

ااMINUS٫ ا-ا"ؤعىابؾغاثيلاال٩املة الضولٍةااminusا".هظا اؾح٣ضمبابؾغاثيلا٦جٛغاٞيا ٖاىااٍةاييّاٞلؿُياهواما

اااااااااا.ا1967ةااإلادحلةاٖااا%امًامؿاخةاألاعىاالٟلؿُيييّا50لامًاؤ٢

اا

مةةاإلاعابِاالندصافيامو٢٘االلجىةاالحىٟيظيّا
ّ
اةالحدغيغاالٟلؿُيييّااىٓ

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=istetan32ا

ا

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=istetan32
http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=istetan32
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 (2مشحؼ سكم )
ّ
 ، ومششوع بشافش 1948ت غام : غً تهىٍذ ألاساض ي اإلادخل

 19/07/2013 لإلغلم اإلاشهض الفلعؿُنيّ  -الىلب 

 

ا ااجٗض  ٘م الت ويضاالتياويٗداختعاآلان،اازُةابغاٞغامًاؤزُغامكاعي٘اثهجحراٖغباالى٣ظ،ابلامًاؤزُغامكاعي

ا االى٣ظ امى٣ُة ااٖحبرت االههيوهيّاا-خيص االىٓغ اوطهة امً اوالؿياخةاا-ة االهىاٖة الحُويغ
ً
اَنيٗيا

ً
مو٢ٗا

ا.غيًاالح وصاال٣اصمحنامًاقتعاؤهداءاالٗالماؾخيٗابامئاتاآلاالٝامًااإلاهاطغيًاواإلاهّجااوالؼعاٖة،اومًارمَّا

االههيووّيا االبروٞيؿوع ااولدؿظ ا)يغمياهو
ّ
اٞةه ايحمَّابغهويغ( اؤن ااإلاحو٢٘ امً اهدواب حن امهاطغٍا250)اثَو اؤل٠ ا(

حنامليوناي وصّاٍااطضيٍضااي وصّاٍا ا.فيامى٣ُةاالى٣ظ،افياالو٢داالظاازُِاٞيباقاعون،اؤياااخ٩ومحب،الحَو

ظ،احنافياالى٣لخ٣و١االٟلؿُيييّااة،اومضيغامغ٦ؼاٖضالةاال٣اهووّياالسنحرافياالجٛغاٞيةاوالحىميةاؤلا٢ليميّااوي٣و٫ا

ا اعاؽ اؤبو ارابد االىاص. امؿاخة ابن اإلاغاؾلىا: اثنلٜ اهدوا٣12,800ظ اؤا امغم٘، اال٨يانا58ا٦م امؿاخة امً %

ااالههيووّيما
ً
امًاخاليا اوؤ٦ثر اٞلؿُحناالحاعيسيّا47، ا%امًامؿاخة

 
امٛل٣ة ااإلاى٣ُة اوؤنارلثي ؤمااا ؾحسضااااة،

ا.%امًاالؿ٩انا10ِ٣ٞ،اويؿ٨ج اااإلاضوّيا

 

 بامخُاص كاهىن غىطشّي 

ا االٟلؿُيييّااؤبواعاؽاؤناوؤ٦ض اثحًمًابطناع االٗىهغية ابغاٞغ" االحىاػ٫اًٖازُة االى٣ظاٖاى %امًا50حنافي

لحُويغااإلاى٣ُة،اواثنإاؾياؾةاالحميحزابحناالٗغباوالح وصااإلادحلحنافيا٢ًايااألاعىااواهيٍةااؤعايح ماثدداحجٍجا

ب٩املها،اوثغخيلاٖكغاتاآالٝاا٢غًىااؤمااااإلاواَىحن،الخؿهيلاهضااوالحسُيِافياالى٣ظ،اوبٚل١امىا٤َا٧املٍةا

ا.اإلاواَىحن

ا
 
الجىة اهي ا"بغاٞغ" الجىة ااوثا ٘: ا خحل٫ اخ٩ومة ااصٖاءات ابدؿظ االى٣ظ"،ااؤ٢يمد افي االنضو ابؾ٩ان لـ"ثىٓيم

تراٝابإيّا ااةا٢غيٍةاول٨ج االماث٣نلاٖ  ٍٝ ضتابلىاب٢غاعااإلاسُِاالظااؾياصاابلىاثهجحراؤ٦ثرااٚحرامٗتر ّٗ ب ا،ابلان

ؤل٠اصوهمامًامل٨ياتاٞلؿُيىحياا800مهاصع امااي٣اعباامًاؤعيباوليحب،اوؾخحم ااٞلؿُيجيٍّااغمّيٍا(ا70000ٖمًا)

ا.الى٣ظ

ا ٗضاؤناثمدااإلاوا٣ٞةا اال٨ىيؿداالههيوويافياألايااااإلا٣نلة، امسُِا"بغاٞغ"اؾيحدّو٫ابلىا٢اهونافي وؤياٝ:

ا.ًٖوا٦ىيؿدايض ا40ًٖوا٦ىيؿدام٣ابلاا43ٖليبابال٣غاء األاولىابإٚلنيةا

ا

ذ الىلب  18  كاهىها لتهٍى

اؤلا٢ليمّيما ااإلاجلـ اعثيـ ؿم األٖا اُٖية األاؾحاط اي٣و٫ اطاهنب، اامً االى٣ظ: افي اب ا ااإلاٗتٝر اٚحر "بناالل٣غى

ازانّاا18اةااإلاحٗا٢نةاؤ٢غتاالخ٩وماتاالههيوهيّا
ً
اإلاهاصع اؤعاضخياٖغباالى٣ظ،ا٦مااسجلاهضاا٢اهوها

ً
آالٝاا10ا



ا
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امااالاي٣لاًٖاا."ختعاآلانافياالى٣ظاٖغمّيٍاابيٍدا
ً
فياالى٣ظااٖغمّيٍااؤل٠امجز٫ٍاا42وؤعصٝ:ا"  ضصاصولةا خحل٫اخاليا

فياالوؾِااؤل٠ابيٍداا42اٖضصاالنيوتااإلاغشخةاللهضاابىدواةاث٣ضعالههيوهيّااالضازليةاوػاع ابّنااخيصابالهضا،

ابإّنااالٗغمّيا
ً
ا  ."مًاالٗغباؤل٠اوؿمٍةاا85اهظ االنيوتاثإوااهدوافياالى٣ظاوخض ،اٖلما

ابّناوا ٖملداٖاىاثجمي٘اٞلؿُيجياالى٣ظاالظيًاؤننذاٖضصهمااليواايتراوحااؾلُاتاال٨ياناالههيووّيااؤياٝ:

افياؾنٗةاثجمٗاٍتا160ا-ا150بحنا)
ً
دامهاصع اًٖا ًٗها،اوطل٪ا ٗضاؤناثّمااومٟهولٍةاامدانغ ٍااؾ٨ىيٍةاا(اؤلٟا

ا٢1948نلاالٗااااؤعايح ما٧لهااالنالٛةامؿاخت ااؤ٦ثرامًامليوهحناوهه٠ااإلاليوناصوهماػعاعي مج اابحنااا،اولماين٤ 

اهدو اؾوى اآلان االٗغب االؿ٩ان ا150)اؤيضا
ً
اؤيًا اٖلح ا اللؾخيلء االؿلُات اثل٪ اوجؿعى ا٣ِٞ، اصوهم اؤل٠ )

ا.وثجغيضاؾ٩اِ اامج ا

االؿ٩اهيّا االحجمٗات افي االى٣ظ اٖغب اثجمي٘ امكغوٕ اثىٟيظ افي االؿلُات د اقٖغ اِ ايةاو٢ض امىظ االؿنٗة ة

االحجمٗا اؤما اثجّماالؿحيىيات، اؤ٦بر اوهي اعاهِ، اٞهي: ات غ ،ااٖغمّيٍااؾ٩اوّيٍااٍ٘ ٖغ اٖو االؿن٘، اثل ارم االى٣ظ، في

االل٣ية،اوخوعا
ً
ا.وا٦ؿيٟة،ارماالك٣يظ،اوؤزحرا

 

 
ّ
 ؿاث ال جيخهيمخؿ

ؿماؤ٦ض ثداو٫ا كتعاالؿنلا  ويضامى٣ُةاا1948ةاوخ٩وما  اااإلاحٗا٢نةامىظاالٗاااالؿلُاتاالههيوهيّااؤّنااألٖا

ا ألانليحنامًازل٫امدانغ اٞلؿُيىحياالى٣ظافيامى٣ُةامٗؼولة،اوثمضيج مابةٚغائ ماالى٣ظ،اوثهجحراؾ٩اِ ا

اث٠اوالنيوتامًاؤطلاجصجيٗهماٖاىا هح٣ا٫اللمضناوثغ٥اؤعايح م،ابياٞةابلىابِ اءااصٖاءاتااإلال٨يةامًا بالْو

ا.زل٫ا ؾخيلءاٖاىاألاعاضخي

ااناؤّناولحّا
 
اتاا"بؾغاثيل"اثداو٫اثىٟيظ هظ ااإلاسُُاتابة٢هاءاو  ميلاٞلؿُيىحياالى٣ظ،اوجٗؼيؼاال٣نليةاوالجٖز

ا. طحماٖيةاٞيماابيج م،اومى٘ابمضاصاؾ٩اناال٣غىاباإلااءاوال٨هغلاءاوالسضمات

هم،اوبٚل١امؿاخاٍتا ،اوبٚل١االُغ١االغابُةاٍةاؤمىيّاامًاألاعاضخيابذجٍجاا٦نحر ٍااو٦ظل٪اهضاابيو  ماوثضمحرامؼاٖع

 .وية،اوث٣ؿيماالنضواوثدغيٌاالح وصاٖلح م،اوجٛظيةاالٟتنابحناال٣ناثلاالٗغليةبحناال٣غىاالنض

 

الئلٖلا:اعابِاالندصافيامو٢٘ااإلاغ٦ؼاالٟلؿُيجيّا

ا
137986http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?ItemId= 

 

ا

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?ItemId=137986
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?ItemId=137986


ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘ اااالٟهلاالغا ٘:امغاط

186 

: الحملت اإلاؿاِلبت باحشاء اهخخاباث  مباششة  للمجلغ الىؾنّيِ الفلعؿُنّي، وأخذ (3مشحؼ سكم )

ل أها فلعؿُنّي"، وخملت الخمشُل الىؾنّيِ الفلعؿُنيّ   أوشؿتها: "َسّجِ

 :ل أها فلعؿُنيّ خملت "سّج  .1

اخملةا"سجلاؤ
 
اثضعيهيّااهااٞلؿُيجي":اوعقة

 
جّيمااة االٟلؿُيجيّاافيابغلحناللخسجيلاالهحساباتااإلاجلـاالَو

مةًٖامو٢٘ا
ّ
اصاثغ اقاونااإلاٛتربحن-ةالحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ

ا

ابغلحناؤازححمدا اٖمٍلااٖما٫ُاباألمـافي ااإلاؿحوىاألاوعومياٍةاٞلؿُيييّااوعقة اؤاؾحمغّاا،ٖاى قٗاعهاااياٍااتارلرة

اؤ اٞلؿُيجيّا"سجل ابها االى االوعقة اهظ  او  ضٝ ا". اوثضعيظم االٟلؿُيييّااٖضاص اٖمليّاال٨ٟاءات اٖاى اجسجيلاة ات

جّيما االَو ااإلاجلـ األاوعومّيااالٟلؿُيجّيمااالىازنحناالهحسابات االكحات اجسجيٍلافي اخملة ازل٫ امً جيٍّاا، مواػيةااَو

ًاالهحساباتااإلاجلـاالخكغيعيّا االَو افي اوالجاعية جّيماال ام٨ّماااالظااهواطؼء االحل٪ااإلاحوا٤ٞاٖلح ا اللمجلـاالَو

ا الٟلؿُيجي.

ا
ُ
اوعقة ٣ضت ام٣ّغمااٖو افي ابغلحن افي اهظ  االٟلؿُيييّاماّؾااالٗمل ا"٦غامة" االؿٟحُراا،ةؿة فيااالٟلؿُيجي ااواٞححدها

اٞٗاليّاؤ اٞح ا اوقاع٦د االكافي"، اٖنض اخيضع ا"نلح اإلااهيا اٞلؿُيييّااات 
 
اّٖضااة اصو٫ٍامً ابةوعوليّاؤا  اقملد ا،

ً
اياٞة

اّٖضا امً اوالياٍتاإلاكاع٦حن اؤإلااهيّاا  امكاع٦حن اوهواة، اوالؿويض االضهماع٥ اؤمً اويظ٦غ اولغيُاهيا. اواليوهان نالىضا

طغاءاٖمليةاالخسجيلاللهحساباتاال٣اصمةاللمجلـااابالحدًحراتاإلاوافيابغيُاهيااوالؿويضا٢ضابضئاانحالٟلؿُيييّا

جيّا ضهااالٟلؿُيجيّااالَو ا .لي٩وهوااطاهؼيًاخا٫االحوا٤ٞاٖاىاثل٪ا هحساباتاوثدضيضامٖو

ا
ُ
اخملة اثإاالخسجيلاوثجض اهظ 

ً
ااييضا

ً
ااواهخكاعا

ً
اامتزايضا اثؼايضم اؤلااام٘ افيخملت اٖج ا اؤلاااٖلن ولحناا،ٖلاوؾاثل

اهظااالحإييضاٖاىاؤاةافياالكحاتاألاوعومي.اوالاي٣حهُغاالجالياتاالٟلؿُيييّا وعولا،اةافياؤالٟلؿُيييّاابىاءاالجالياتم

ا
ً
اٖاّمااطغائ اافياالكحاتاالٟلؿُيجّيماالاابلاثجضاثإييضا

ً
اجكملا٧املاالُي٠االؿياعخّيمااٍةاٞهاثليّااياٍتا،امًا٢نلاٞٗالة

ااإلاهىيّاٞلؿُيييّااٍةااٖحناعيّاااٍتاوشسهيّااٍةاطماهحريّااوماؾؿاٍتااالٟلؿُيجيّا اال٣ُاٖات امً اوألا٧اصيميّاة ةاة

ا.ةو ٢حهاصيّا

مةؿاتاخياءاماّؾابا٦ضااإلاكاع٧ونافياوعقةاالٗملاهظ اٖاىايغوع ماوؤ
ّ
االحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ

ّ
الاالكغعيّاةااإلامس

االٟلؿُيجّيما اللكٗظ اؤاوالوخيض اٖاى ـٍ اوي٩ونااٍةاصيمو٢غاَيّااؾ اوالحٗيحن، ااإلادانهة امغمٗات اًٖ ثهحٗض

اعؤا اللٟلؿُيييّا ااحناٞح ا اوالتياثسلِافياٚالنيّااةألاطيا٫االكابّااوالؾّيماامناقغ  ىيّامج م، ابحناالؿلُةاالَو ةافيات ا



ا
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ًاولحنا مةالَو
ّ
اٗىويّاةاواإلاةاالسيمةاالؿياؾيّاالحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ ًاوالكحات.ا٦ماااالٟلؿُيجيّااةالل٩ّلم فياالَو

اؤ
ّ
انايماهةاالحمّؿاضااإلاكاع٧وناٖاىاؤ٦ اىاعؤالٟلؿُيييّاا٪ابالسوابدم اةاٖو ا"خ٤  اا،الٗوص "اؾها

ً
ا٢ويّااؾيجضاعاٞٗة

ً
اة

برااهحساباٍتااالكٗظاالٟلؿُيجيّاابىاءماثمى٘االٗنصاببامًازل٫اازحياعاؤ ا .ةوصيمو٢غاَيّااهؼي ٍةااإلامسلح مابدغيةاٖو

 

اطمهوع ا ٘ ااويغى اٞلؿُيىحّااواؾ األاوعومّيمامً االكحات اؤاي ااهحساب  اؤان ايجظ ايحمَّاممسلح م امماعؾةاان ازل٫ مً

عاؤما٦ًاثواطضهم،احنافياقتّاللىازنحناالٟلؿُيييّااالامًازل٫اخملةاجسجيٍلاالايم٨ًاؤناثحد٤٣اباةصيمو٢غاَيّا

اوجٗحمضاؤ
ً
ام٩اهياتاالٟلؿُيييّاٖاىاالظاتاوؤلاااؾاؾا

ً
ًٖاالكغوٍاوالحإرحراتاالتيا٢ضاثٟغيهاااةاالسالهةا ٗيضا

ا ٌُ ّما ةاالخغّاعاص االٟلؿُيييّااا٢ضاي٣وصابلىاالحإرحراٖاىاؤلااةااإلااهدة،امّماالجهاتاالضوليّاا ٗ
 
ٖاىاالحمؿ٪اا،اومًار

يؿوع ا"٦غمةاالىابلسخي"امًاطامٗةا٦ضتاٖليباالبروٞ،اوهظاامااؤألبىاءاالكٗظاالٟلؿُيجيّااةمابالسوابداالحاعيسيّا

ا .ل٣ت اافيااإلاكاع٦حنؤابغيُاهياافيامدايغ ٍاا٦ؿٟوعصافيا

 

اؤ اويظ٦غ
 
اخملة ااإلاضوّيماان جّيمااالخسجيل االَو ااإلاجلـ ااالٟلؿُيجيّااالهحسابات

 
ازضمة اهي ىيّااهظ ، اَو

 
ااة امًاث٣ضَّ ا

لاؤحناوقٗاحناللٟلؿُيييّاٞلؿُيييّا اهااٞلؿُيجيّاعهاا"سّجم
 
يّاا"،اوهياخملة اَٖو

 
ا  ضٝاؤاة

ً
٘االوعيابإايًا هميةابلىاٞع

ا.ةاإلاماعؾةاالضيمو٢غاَيّا

ا،اإلاٖاىاناو٘اال٣غاعاالٟلؿُيجّيمااةماوػياص االًِٛامًاال٣واٖضاالكٗنيّا ةااإلاجمض افياالٟلؿُيييّاازغاضاالحوا٣ٞاتم

اب اخحّاألاصعاض االٗمليّاازمالى اواإلاماعؾة ابالوا٢٘ اة،
ً
اؤاياٞة ابلى االجالياتم اثىٓيم اصعطة ٘ اٞع افي ةاالٟلؿُيييّااهميت ا

هااوازحلٝا٢ىاٖا  ااالؿياؾيّااوعومّيماؿا  اافياالكحاتاألااوماّؾا اة.اويظ٦غاؤٖاىاثىٖو اانَّ
ً
االظل٪ا٢يمة

ً
فياامًاٞةاٚاية

ىيّااألاهمية،اثحمسلافياػياص االحوانلاوالوخض ما االَو
ااةابيج ا،الي٩ون  ةا٦برافياالحإرحرافياالؿياؾاتااإلادليّاؤالهااوػن 

ىيّااٍةالٟلؿُحنا٣٦ًيّااباالهحماءمااوناٞح ا،اوفياػياص االكٗوعاةاللضو٫االتيايٗيلاالٟلؿُيييّاوالساعطيّا ا،ابٍةاَو
ً
اياٞة

اب ابالى ا عثناٍ مةػياص 
ّ
االٟلؿُيييّاامىٓ االكغعّيماالحدغيغ ااإلامسل االٟلؿُيجّيمااة اللكٗظ األاطيا٫ااالوخيض لضى

اىاعؤؾهاابغإلااِ اااإلاجلـانلحاماّؾاكحاتاٖاىاوطباالسهوم،اممااي٣حطخيابةاالكابةافياالالٟلؿُيييّا ؿا  ااٖو

االٟلؿُ جي اؤلاايجيّاالَو ابنلح اولب امىب اينضؤ اؤن ايينغي االظا االٟلؿُيجّيما، اللكٗظ ٓم األٖا ااهجاػ مةوهو
ّ
امىٓ

ا.ةالحدغيغاالٟلؿُيييّا

االغابِ:



ا
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-%D8%A3%D9%86%D8%A7-https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D8%AC%D9%84

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/216328095045876?hc_loc

ation=timelineا

ا

 :الفلعؿُنيّ  خملت الخمشُل الىؾنيّ  .2

ااتاالخملة:بدؿظامااوعصافياؤصبيّا

جّيما ااالٟلؿُيجيّااخملةاالحمسيلاالَو ااالكٗظاالٟلؿُيجيّااؤبىاء اايجم٘امٟحوح ااهيابَاع 
ً
بازحلٝا٣ٖاثضهماا٧اٞة

 ةةاوالؿياؾيّاواهحماءا  ماال٨ٟغيّا

 :هذف الحملت

ا
ُ
جّيماا  ضٝاخملة ااالٟلؿُيجيّااالحمسيلاالَو ـٍ جيٍّاابلىاالضٖو االهحسابامجل ؤبىاءاالكٗظاايمسلاطضيٍضا ٞلؿُيجيٍّااَو

ااالٟلؿُيجيّا
ً
اا٧اٞة ا٧لهااثواطض  مىا٤َاالبافيؤَياٞباوؤطياب٩ّلم ًااإلادحّلم ا48اإلادحلةاٖااااعاضخيفياألااا،اصازلاالَو

ااا هااوؤهمّا وؿان،ةاللكٗوب،ا٦مااٖاىاخ٣و١اؤلامىا٤َاالكحات.اوجؿخىضاٖاىاالخ٣و١األاؾاؾيّا وفيا٧لا67ٖو

ا
ُ
ا"الؿياص االكٗنيّاامنضؤ ا.الكٗوبابح٣غيغامهحرهااة"اوخ٤ 

 :وضف الحملت

االحمسيل جيّااخملة ااالٟلؿُيجيّااالَو ابَاع  االكٗظايجم٘امٟحوح ااهي ااالٟلؿُيجي ؤبىاء
ً
ا٣ٖاثضهماا٧اٞة بازحلٝ

االكٗنيّا ةاخو٫ا"الؿياص ةاوالؿياؾيّاواهحماءا  ماال٨ٟغيّا الهاافيامُالظ 
ً
ا،مكغوٍٖةااٍةاؾياؾيّااة"االتياثجضاثجؿيضا

االضٖو اوالًِٛ ا مج ا ـٍ جيٍّااالهحسابامجل ااالكٗظاالٟلؿُيجيّااؤبىاء اايمسلاطضيٍضااٞلؿُيجيٍّااَو
ً
 فياطمي٘ا٧اٞة

مةاٖاص ابىاءمااطض ،اوبؤما٦ًاثوا
ّ
ا .اوهياثضٖوالكٗنّيةؿا  ااالحدغيغاوماّؾاامىٓ ٝم االكناباالٟلؿُيجيّاالنىاءااثحل

االُامذاللحٛيحر

 :دوافؼ الحملت

ا - اافياّْلم
ُ
اجكهض ااإلاى٣ُة اهدًا،اخغاٌّاٚحرامؿنو٢ٍةااٍةاروعيّااةامًاِ ًٍةاالٗغليّااما ا بىا، ٞلؿُحناٖاىاوطبااقناب 

االسوعيّا امًاالخغ٦ة
ً
االضيم٣غاَيّاالسهوماؤناه٩وناطؼءا اجٗم ا ةة االٟلؿُيجّيمااالتي اللج وىابالوي٘ ااإلاى٣ُة،

https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/216328095045876?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/216328095045876?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/216328095045876?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/216328095045876?hc_location=timeline


ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘  ااالٟهلاالغا ٘:امغاط

183 

ااةماالكٗنيّا السوعاتااإلاترصا،اٞاهحهاعاُتا
 
ااالايحم ااالٗغليةاالجاعيةاثسهداؤناالخغية

 
الحماؾ٪ا مىدها،ابلاثإجياهخيجة

جيّا ا.ولظ٫االحطخياتافياهظااالؿهيل ةاواإلاؿاوا ،والضيم٣غاَيّااثد٣ي٤االٗضالةماةا،اوال٣ىاٖةابةم٩اهيّاالَو

اًٖاال٣غنا - ااالٟلؿُيجي ا والكٗظا،مىظاماايىٝو  ؤهوإاآلاالااواإلاٗاها ،ا،اويسحبرا٧لَّايواطبااإلاكغوٕاالههيوويَّ

اوي٣ّضا
 
اال٨نحر  االحطخيات ااا ااإلادحّلم ً االَو اصازل ااإلاكغوٖة، اخ٣و٢ب ااؾحٗاص  اؤطل اؤما٦ًااوزاعطب مً في

ا االحطخياتم اوعٚم ااالكحات. اٞةنَّ ااإلاايية، اال٣ٗوص اَوا٫ االٟلؿُيجيَّا اإلانظولة اومااالكٗظ افيااٖاوى ايٗاوي ػا٫

ا
ً
ام٣هوصا

ً
ا طمي٘اؤما٦ًاثواطض ا  ميكا جّيمااؤيغَّ جٗضيلااوؤناببافياالهميم،اخيصاثمَّااالٟلؿُيجّيمااباإلاكغوٕاالَو

جّيما اإلايسا١ ااٍةامهحريّاااٍتاوثو٢ي٘ااثٟا٢يّااالَو ابلىازياعاتم الٗاص٫افياث٣غيغا وخ٣باالكٗظاالٟلؿُيجّيمااصوناالغطٕو

ا ًُ اث٩وي ااإلاغخلة، اهظ  افي االًغوعا امً اوؤننذ اامهحر . ـٍ جيٍّاامجل ا ك٩ٍلاايحم اا،طضيٍضااٞلؿُيجيٍّا  َو ااهحسابب

ايمسلاصيم٣غاَّيٍا ااالٟلؿُيجيّا الكٗظاؤبىاء اابديص افي
ً
اثواطض ا٧اٞة اويدّضا٧لهاامىا٤َ االكٗظا، ازياعات ص

ا.عامكغوٖباالحدغّا ثجا اثد٣ي٤الٟلؿُيجيّاا

جيَّا - االَو االحمسيل االٟلؿُيجيّاابن االلكٗظ ـٍ اؤؾ ااٍةاصيم٣غاَيّا ٖاى ًُ االًام ابالسوابدااهو اللحمؿ٪ الوخيض

ىيّا االؿهيُلاالَو اوهو اوخض ٍا ألاؾاعخي ااة، ىيّاالحد٣ي٤ ايٗيكهااا،ٍةا٦ٟاخيّااٍةاَو االتي ا ه٣ؿاا اخالة امً والسغوض

ا،االٟلؿُيجي ا الكُٗظا
ُ
ااولالحالياهوايماهة ا.للكٗظاالٟلؿُيجيّا الخ٣و١ااإلاكغوٖةاالٗاص٫االظاايًمًا٧ّلااالخّلم

جيَّا - ايك٩لااإلاغطٗيّاا،الكٗظاالٟلؿُيجيّا ل٩املاالخ٣ي٣ّيااالٟلؿُيجيّاابناالحمسيلاالَو
 
تياجٗبراًٖاةاالألاؾاؾيّااة

ا االكٗظم امكاعيالٟلؿُيجيّا زياعات ا٧اٞة ابحن اما االكٗظ ازياعات ايدؿم االظا اوهو االخلو٫ا، ابنا ٘ اإلاُغوخة.

جيَّااالحمسيل ا يّااالخ٣ي٣ّيااالٟلؿُيجيّااالَو اهواالكٖغ
ُ
اؤؾاليظاالىًا٫االتيايٗحمضهااالكُٗظااصُاثدّضا ةاالتيألاؾاؾيّااة

ااالٟلؿُيجي ا
ّ
اة،ةاواإلاضهيّاواإلا٣اومةاالؿلميّا خة،ماابحنااإلا٣اومةااإلاؿل

ا -
 
ا ةاالتيثُوعاالسوع ااإلاهغيّاابناصعاؾة ارغاطل٪ابسوع ٍايا كناباالٟيـابو٥،اوث٨غؾدابمااؾّماابضؤتاباخحجاطاتم

ا ،ٖاعمٍةااٍةاقٗنيّا اإلاس٣ٟحناؤواالىاقُحنا مًاالحٛيحر،اوالاي٨ٟياوطوصاهسنٍةااةاهياؤؾاُؽاالكٗنيّااثا٦ضاؤناالجماهحر 

اااإلاغا٦مةاختعايحمَّا مًاٖاىاؤعىاالوا٢٘،اوالابضَّااطظعّاٍااإلخضاذاجٛيحرٍا الحإييضااالونو٫ابلىاجٛيحراالوا٢٘اوخكضم

ا اإلاُلوب،االكٗبيّا
ً
ا٧اهدايئيلة امهما ااإلاغا٦مة ااوهظ 

ً
اجك٩ُلاومدضوص  اٞةِ ا اا،

ً
االُغي٤االصخيذازُو  ومًا .في

٘ ا اؤناالوي جّيمااالخاليَّااالواضر ام٣ابلاالٟلؿُيجّيماااإلاترصااللمكغوٕاالَو ٖاىامؿحوىاألامةاهوااروعيٍةااِ ًٍةا في

ااو٢ٍدااؤوؿُظا ىيّااللنضءابُغحامُالظ  ا.للكٗظاالٟلؿُيجيّااخ٣ي٣ّيٍااوالضٖو الح٨غيـاممسٍلا ٍةاطظعيّااٍةاَو
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 :خؿت غمل الحملت

االكناباالٟلؿُيجيّاالؾّيمااوااؤبىاءاالكٗظاالٟلؿُيجّيماابهىااهضٖوا٧ّلا- اؤهداءاالٗالم،اؤنايناصعا صجاٍٖةا ،افيا٧ّلم

اىاعؤؾهااخ٣ ا ،مًاؤطلاالضٞإاًٖاخ٣و١االكٗظاالٟلؿُيجّيما ابابح٣غيغامهحر ابىٟؿب،اوعٞ٘اٖو
ً
الهوتاٖاليا

ا فياوطباطمي٘اؤق٩ا٫ ا.ًٖاالخ٣و١ااإلاكغوٖة،او٧لاؤوطبا ه٣ؿاااوالٟؿاصاالحىاػالتم

جّيما خملة - ااالٟلؿُيجيّااالحمسيلاالَو مةباثا٦ضاالحمؿ٪ 
ّ
اقغعيٍّااوممسٍلااثاعيذيٍّا ٦ةهجاػٍااةماالحدغيغاالٟلؿُيييّاامىٓ

االٟلؿُيجيّا اللكٗظ اثهويظم ابلى اوثضٖو اوبٖاص ماا، ا آليا  ا اهي٩لت ا ـٍ اؤؾ ىيّااٖاى جّيمااٍةاَو االَو ااإلايسا١ ام٘ اثحوا٤ٞ

جيّاالٟلؿُيجيّا االَو اواإلاجلـ ا .
 
االؿلُة ايمىذ االظا اهو ابليب اثضٖو االظا االؿياؾيّاااإلاىحسظ االبرامج اويغؾم

 
 ة

مةإلا
ّ
ا.ةالحدغيغاالٟلؿُيييّااىٓ

ا -
ُ
ااثضٖواالخملة ٝم ااثحل ابىاء ااالظاايٗبراًٖاالٟلؿُيجّيما الكنابابلى ٝم ئاثباالكٗظاالٟلؿُيجيّااؤَيا ااٞو

ً
،ا٧اٞة

ا بديصاي٩ونا اوال٣و االضاٞٗةالؤلَغاواإلااّؾاااإلادغ٥  اةةاالٟلؿُيييّاالغؾميّااؿاتم

 :آلُت جىفُز هذف الحملت

ا -
ً
ابليباٖضص ااثإ٦يضا اصٖا اما ىيّاا٦نحر ااٖاى االَو ايجظاؤنالٟلؿُيييّااةمامًاالغموػ ااإلاجلـاايحمَّا ة، الًِٛالضٖو 

جّيما ًاالخاليّااالٟلؿُيجيّااالَو األٖا ابغم٘ ا)للو٣ٗاص اوخّلااء اآليّااالجؼاثغ(، اوي٘ ام٘ الهحسابااواضخٍةااٍةاهٟؿب،

ا ـٍ جيٍّاامجل ااالكٗظاالٟلؿُيجيَّا يمسلاطضيٍضااَو
ً
اا٧اٞة ااب٩ّلم ًااإلادحّلم  .مىا٤َاالكحاتاو٧ّلااٞئاثباوؤطيالب،افياالَو

ا غاالغؾميّا مًاطاجّيٍااب٣غاعٍااللحىٟيظاؾواءاثمَّااو٢ابل ااو٢اهوويٌّااقغعيٌّااهظ االضٖو اهيامُلظ  األَا ٍم اةاؤوابٟٗلاالًٛو

اوال٣وىاالٟلؿُيييّا الٟهاثل ااةااإلاحوانلةاب ظااالسهوم.ابّناالكٗنيّا
 
ت االضىاإلرناتامهضا٢يّااةابإ٦ملهاامضٖو 

الحد٣ي٤اهظاااإلاُلظااإلاكغوٕ الكٗظاالٟلؿُيجّيما

ا - حهاماتم لميّااو٧ل ةو خحجاطاتاالؿلميّاابناٖ  اةاةاو طحماٖيّاألاوكُةاؤلٖا اوالىضواتاوالخواعاتاهياخ٤ٌّ

ٕ ا االكٗظاالٟلؿُيجّيماألاامكغو اابىاء
ً
جّيماا٧اٞة اٖاىاؤؾاٍؽااالٟلؿُيجيّا للونو٫ابلىاثىٟيظامُلنبافياالحمسيلاالَو

اثدداقٗاعاالخغيةاوالٗض٫اواإلاؿاوا اصيم٣غاَّيٍا

 عابِاالخملة:

.facebook.com/Palestinian.National.RepresentationWWWا

  

http://www.facebook.com/Palestinian.National.Representation
http://www.facebook.com/Palestinian.National.Representation
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ف بالياجب الفلعؿُنّيِ اإلاػخلل غلي ظػُذ الشهابي 4مشحؼ سكم )  (: حػٍش

ا

ااال٩اثظاواإلاس٠٣اٖاياؾٗيضاالكهامياٞلؿُيجيٌّا ا،اويٗملامضّعما1955الحرمو٥،امًامواليضاامسّيممًااؾوعاٌّ
ً
ؾا

فياا2012اٖح٣البافياؤواثلا٧اهوناؤو٫/صيؿمبرااصمك٤،اثمَّافياا امغا٦ؼ االحرمو٥اوفياّٖضاامسّيمةافياه٩لحزيّاللٛةاؤلاا

اؤّااصمك٤اولمايُا ا.ٖىبا ٗضاطل٪اشخيٍءااٗٝغ

 

ا:هبزة مخخطشة غً غلي الشهابي

ا
ً
اا1982ٖاااااٖح٣لاؾاب٣ا

ُ
اا1991ٞغضاٖىباٖاااوؤ ماؤالٗملاالكيوعّيماابت مةا هحماءالخؼبم ا،اٚع اهبا٧انازاعضاالخؼبم

اومٗضازغوطبامًاالسجًاؤنضعا٦حابباألاو٫اٖااااخحناثمَّا  ٗىوانا"االنييةاالجضيض اللٗالما"،اا1992اٖح٣الب.

ا.،ا٦مااوكغاٖكغاتااإلا٣االتاوالضعاؾات2005و٦حابباالساويا"ؾوعياابلىاؤيً؟.."اٖااا

ا."وعيااللجمي٘طلاؤناث٩ونا"ؾوكغهاا ٗىوانامًاؤالمايحمَّاا،للخواعاناٙاؤ٩ٞاع افيامؿوص ٍاا2006فياٖااا

ا
 
االضٖو  ااإلاؿوص  ااوثًمىد ـم اؤؾ اٖاى اؾوعيا ابىاء االٗلماهيّاالضيم٣غاَيّاابلى االخغيّاة اثدمي االتي االٗاّماة، ةاات

االحىوّاوالسانّا او٦ظل٪ اللمواَىحن، اوالحّٗضاة اال٣ومّيإ االحٗهّاوالضيجيّااص اوعٌٞ اال٣ومّيا. اوعٌٞاوالضيجيّااظ ،

ا.ةةاالؿياؾيّاالُاثٟيّا

اثوّضا اواإلاؿوص 
ً
انغاخة اؾيحم ابإهار اثياعٍااب اًٖ لن اٖاىااؾياعخيٍّااؤلٖا االخهو٫ ا ٗض اللجمي٘" ا"ؾوعيا باؾم

ااإلاُلولةما اااإلاوا٣ٞات األاخؼابم ا٢اهون ٤ ااٞو ا ؾحضٖاءاتم اوعٚم االجمي٘، اييحٓغ  اٞغوٕااإلاح٨غّااالظا ا٢نل امً ع 

ااؾحضٖائ امًا٢نلاؤاثو٢يٟب،اختعاثمَّااهبالمايحمَّا،ابالاؤألامً ا2006-08-10بحاعيشاالسميـاامًاالضولةافياصمك٤ 

اوثو٢يٟب.او٢ضاجٗغّا ا.ؤق٩الباىاللًغباوؤلاهاهةاوالحٗظيظاب٩ّلم

ا اولحاعيش اقهغيً ااثمَّاا2006-10-09ومٗض
ُ
اثدويل االىيابة اال٣ًاء/ ابلى اخؼٍبااالٗاّمةب اثإؾيـ ابت مة اصمك٤، افي

ا ٌٍ ا صمك٤ا–للضولةاوالحو٢ي٘اٖاىابٖلنابحروتاامىاه

 

ا

اا
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ين في ظىسٍا: (5مشحؼ  سكم ) ُّ  كىاهين جخظ  اللحئين الفلعؿُي

ا ا25/01بحاعيش اا1949/
ُ
االخ٩ومة ا)الؿوعيّااؤنضعت اع٢م اال٣اهون اا،(450ة ابةخضاذم االٗاّمااال٣اضخي ةااإلااؾؿة

االٟلؿُيييّا االٗغبللطئحن اا،حن
 
االٟلؿُيييّاا ٛية اقاون اثىٓيم امسحل٠م حر اوثٞو اومٗوهت م اوبيجاصااحن خاطا  م

ما٫ااإلاىاؾنةالهماوا٢تراحاالحضابحرالح٣غيغاؤوياٖهمافياالخايغاواإلاؿح٣نل.ا  ألٖا

ا االٗضيضم انضوع اطل٪ ا ٗض اثحا ٘ اارم اوال٣غاعاتم اوالخكغيٗات اال٣واهحن ااؾحشىاء اا،ةؤلاصاعيّاامً اجؿت ضٝ االتي

االجيؿيّاالٟلؿُيييّا الهيضافيااإلايا اا٦مهىةامماعؾةماباليؿنةابلىامماعؾةا ٌٗااإلاهًافياؾوعية،ااةماحنامًاقٍغ

االؿوعيّاؤلا٢ليميّا اة ا)ال٣غاع اا769ة ابحاعيش االوػعاء امجلـ ا22/11ًٖ ا1948/ ابصاعاتم افي ي٠ اوالحْو الضولةاا(

ا)اإلاغؾوااالخكغيعياع٢ماوماّؾا (اومماعؾةامهىةااإلاداما افياؾوعيةا)اإلاغؾوااع٢ما17/9/1949بحاعيشاا33ؿا  ا

ا13/08/1952بحاعيشاا51
ً
االٗضيضامًااإلاهًاألازغى.اابلىا(،ابياٞة

خ 260هزلً ضذس اللاهىن سكم ) ُّ  10/7/1956( بخاٍس ذ مً فشص اهذماج الفلعؿُي ين في ظىسٍت في ليًز

 ُّ ػاَمل مً خلله ً اللاهىن هطّ والاكخطادًت لهزا البلذ؛ فلذ جػّم  ِت الحُاة الاحخماغ ٌُ  
 
 واضحا

 
ا

 ُّ ُّ الفلعؿُي  في حمُؼ ما هطّ ت والعىسٍّ العىسٍّ  تىن اإلالُمىن في أساض ي الجمهىسٍت الػشب
 
ذ غلُه ين أضل

 
ّ
والػمل والخجاسة وخذمت الخػلُم، ورلً مؼ اخخفاظهم  لت بدلىق الخىظُِف اللىاهين وألاهظمت اإلاخػل

 ُّ ا.اتهم ألاضلُتبجيع

اؤ٢غّا اال٣اهون اهظا اؾاوى االىيامي او٢ض ااإلاجلـ ااالؿوعا اا  ٗب
ّ
اوو٢ الشاخل شىشي  الشئِغ العىسي  باإلطمإ

االٟلؿُيجيّااللىجلي ابحنااللجئ االؿوعّامااإلاسّجاا، ااإلاواًَ ام٘ اؾوعيا افي ابد٣و١اال ااإلاحٗل٣ة األاهٓمة اخيص مً

ا ي٠م ااالحْو اال٣واتم افي االٗلم اوزضمة اوالحجاع  ااوالٗمل
ّ
االحدغيغااإلاؿل اطيل افي

ً
اوالخ٣ا االؿوعية، االٗغلية خة

ونافياؾوعيةايسًٗوناٞاللطئوناالٟلؿُيييّاة؛اةاالٟلؿُيييّا ٗضاثإؾيؿب،ام٘ا خحٟاّابالجيؿيّااالٟلؿُيجيّا

ا.ا1949لسضمةاالٗلمامىظاٖااا

 

حناالٗغبافياؾوعيا؛ا٣ٞضا(الحىٓيماوراث٤اؾٟغااللطئحناالٟلؿُيييّا1311ال٣غاعاع٢ما)ا02/10/1963ونضعافيا

اوػيُغا ا)ا٢غع ااإلااص  اٖاى ٕل اَ  ا ٗض اآهظا٥، امًاال٣اهوناع٢ما)23الضازلية الؿىةا89( لطئحناالابُٖاء اا1960(

االؿوعيّاالٟلؿُيييّا االٗغلية االجمهوعية افي ااإلا٣يمحن احن اوراث٤  ايت ا ابٖغ ااإلاكمولحن اؤو اَلب م،ااؾٟغٍااة اٖاى بىاًء

اٖاىااإلا٣يمحنامج مافياالجمهوعيةاالٗغليةاالؿوعيّا لحنالضىامضيغيةاماؾؿةااللطئحناةاؤناي٩وهواامسّجاويكتٍر

اضيغيةاالٗاّمامًااإلااحناالٗغب،اوخاثؼيًاثظ٦غ اب٢امٍةاالٟلؿُيييّا
ُ
اوثحولىاوػاع  ةاالضازليةاالؿوعيّااةالؤلمًاالٗاا.

اوالجيؿيّا اوالجواػات االهجغ  اوري٣ةما)بصاع  ابنضاع ااإلاداٞٓات( افي غوٖها اٞو االٟلؿُيييّااة اللطئحن حناالؿٟغ

ا اوا٢ٗاتم اوبياٞة اوثجضيضها األاخوا٫ااإلاضهيّااوثمضيضها
ّ
اوثحول ابلح ا، اؤواؤااطهٍةاة االنٗساتاال٣ىهلية اباى ض ٗه 

ُ
لح ااج

االؿوعيّا ااإلاهالر اية ابنضاع اٖع االساعض افي ااإلاضهيّااة ات االو٢ٖو اوبياٞة اوثجضيضها اوثمضيضها ااإلاظ٧وع  ةاالوري٣ة
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االٟلؿُيييّا اوطل٪اباليؿنةابلى ايةاالجمهوعيّابلح ا، احنااإلاكمولحنابٖغ الساعض،اةاالٗغليةاالؿوعيةاواإلاوطوصيًافي

غابصاع االهجغ اوالجواػاتاوالجيؿيةا  ٗ ك
ُ
ابظل٪.ٖاىاؤناج

ا

ا ا(االتياثسوّا10،ااإلااص اع٢ما)1963(الؿىةا1311ألازغىاالتيايحًمج ااال٣غاعاع٢ما)ااإلاواّصمااومًاؤهّمم وري٣ةاا٫اناخظ 

اا ماحنازل٫امّضاالؿٟغااإلامىوخةاللطئحناالٟلؿُيييّا اخ٤َّ االجمهوعيّاانلخيت ا ابلى ةاالؿوعيةامًاةاالٗغليّاالٗوص 

اصوناثإقحر اٖوص .ا
ا



ا
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 ظمير الضبً طاماث في مطش، وسظالت اإلادامي والياجب الفلعؿُنيّ : الاغخ(6مشحؼ سكم )

 23/04/2013اإلاطشي الُىم،  .1

ةافياالؿٟاع االٟلؿُيييّااوناالىاػخونامًاؾوعيا،االسلراء،ااٖحهاًماامٟحوًخااؤمااام٣ّغمابضؤااللطئوناالٟلؿُيييّا

االؿوعيّا االلطئحن ام٘ ابمؿاوا  م اللمُالنة اال٣اهغ ، افي ااإلاحواطضيً اباإلاٟوييّاحن اوجسجيلهم االٗلياامهغ، ة

 .للطئحن

ا
ّ
اوؤ٦

 
اال٣ًية اهظ  اؤن ااإلاحٓاهغون ااض اث٩ون اؤن االؿٟاع »يجظ اؤولويات اعؤؽ ابة٢الةما«ٖاى اَالنوا ا٦ما الؿٟحراا،

ااالٟلؿُيجيّا المايٗملاٖاىاخّلم ابطا اَنّيٍةاامكا٧لااللطئحناومُالب مافياالخهو٫اٖاىامؿاٖضاٍتاالضىاال٣اهغ 

ظاثّيٍةا  .وماصّيةاٚو

ش ميشىس في مىاكؼ مخػّذ  .2  23/04/2013دة، جلٍش

اي ّضا ابات االظا اوالسُغ اؾوعيا افي االخغب اؤٖضاصاصُاجخيم اصٞ٘ اوخيا  م، اوطوصهم
ً
ااا

ً
االلطئحناا٦نحر  مً

الل٣ه٠امسّيماحنافياؾوعيا،ابلىامٛاصع ماالٟلؿُيييّا
ً
والضماعاوالخهاع،اولظل٪ا٧اهداا  ماالتياؤنندداٖغية

اطمهوعيّا
ُ
ابماة االحجإ االتي االضو٫ امً االٗغلية اؤ٦ثُراهغ اؤل٠ٍاالح ا اٞلؿُيييّاامً اٖاثلة األااوزمؿماثة اثيكض ماناة

اجؿح٣غ ا اويٗوصوناةافياؾوعياألاويإاالضازليّااوالُمإهيىةاوالخيا اال٨غيمةاعيسما بلىابيو  ماوؤما٦ًاؾ٨ىاهماا،

 .نليةباهحٓاعاٖوص  مابلىاصياعهماألاا

ا ؤزغى،اولمايحو٢ٗوااؤنايواطهواااؤنامإؾا  ماؾي٩ونالهااٖىاويًاوؤق٩ا٫ االمايٗح٣ضااللطئوناالىاػخونابلىامهغ 

ابوؿاهيّا
ً
اْغوٞا

ً
اومٗيكيّااة

ً
اثٟا٢مامًامٗاها  مااليوميّااة ِم اٖلح اااةا٦لطئحناالايحمحٗونابإ ؿ خ٣و١االلجئااإلاحٗاٝع

االضوليّا اال٣واهحن اواإلادليّافي اة ااإلاتزايض مااماالؾيّاواة، امك٨ل  م اخيا٫ اوالح٣هحر االحجاهل امغطٗيّاام٘ ا٢نل ت مامً

ىيّا االَو
ُ
االجهة ااإلاٗىيّااة،اومًاؾٟاع  ماالتيامًااإلاٟترىاؤِ ا

ُ
ايةامهالخهمااة او٢ضابغػتامإؾا  ماقاوِ موابٖغ .

 :الجضيض افياالىواحياالحالية

اخغمان :
ً
ضاااؾحٟاص  مامًاؤوال اااللطئحناٖو ايحل٣ِو اامًاهظ ااإلاالتا٧لهااألاوهغواازضماتم مةيا٧اهوا

ّ
اةماالضوليّااىٓ

االٟلؿُيييّا االلطئحن اإلاؿاٖض  اؤوكئد ااإلاهغيّاالتي االؿاخة اًٖ ياب ا اٚو االسمـاحن ااإلاىا٤َ ازاعض اث٣٘ االتي ة

 .ألوكُت ااوزضما  ااوم٣غا  ا

ٌااإلاٟوييّا اٞع :
ً
االضازاّيماا،لضي ااالجىٍءاااللطئحناجسجيلهمابهٟةماالكاونةاالؿاميةاراهيا الىٓامها

ً
الظااازلٞا

حراالخمايةاال٣اهوهيّا اثٞو مًابخضىاو٧االتاألاممااإلاحدض ،اامؿاٖض ٍاايحل٣وناؤاَّااللطئحناالظيًاالاةمايوطظاٖلح ا

http://www.almasryalyoum.com/node/1677681
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ًهاامًاألاوهغواافياطمهوعيةامهغ.اوثبريغااإلاٟوييّاامؿاٖض ٍااح ماألّاماوهواماايىُن٤اٖلح ما ؿهظاٖضااثل٣ّا ةاٞع

ا ا ؿهظ االخسجيل االخ٩ومةمالٗملية ٌ االؿٟاع مااإلاهغيّااٞع اولغ٢ية االهٗيض. اهظا اٖاى ااإلاٟويية اثضزل اة

اٖاىاطل٪ةاللمٟوييّاالٟلؿُيييّا
ً
 .ةاثإ٦يضا

ماال٣غاعاالغؾمّيما :اٚع
ً
حناٖاىانٗيضاحناهٟـامٗاملةااللطئحناالؿوعيّابمٗاملةااللطئحناالٟلؿُيييّاااإلاهغّاماارالسا

ارّما اؤن ابال اؤلا٢امات، انٗولاٍتامىذ ابصاعيّااوج٣ٗيضاٍتااة
ً
اؤ٦ثريّااة اخغمان ابلى االٟلؿُيييّااةماؤصت امًااللطئحن حن

االؾيّا اؤلا٢امة، اٖاى ااإلاهغّااالخهو٫ اال٣اهون اولدؿظ اؤهب ااما
 
اقغوٍ ايسال٠ امً ا٧ل اثغخيل ؤلا٢امةاايجظ

اي ّضا،اممّاواخٍضااقهغٍا ٖاىةاوهياالاثؼيضاباليؿنةاللٟلؿُيجياالؿياخيّا صاخيا امًالمايحم٨ىواامًاالخهو٫اٖاىاا

 .بالترخيلاوالُغصاؤلا٢امةما

ااإلاٗيكيّا األاويإ اثٟا٢م :
ً
االٟلؿُيييّاعا ٗا الؤلؾغ اٚياٍباة ا ؿهظ امهغ ابلى االىاػخة ااة اثاّاٍ للمؿاٖضاتااقنب

اريّا اوالُنيّااةماؤلٚا اول٩ّلم اؾوىامؿاٖض ٍااة اخيصالمايحل٣وا مًاالؿٟاع ااواخض ٍااٍةاقهغيّااؤق٩ا٫االٗوناواإلاؿاٖض ،

ااة،اولماثحّماالٟلؿُيييّا  .حناالظيًاخغمواامًاالخسجيلافياالجامٗاتااإلاهغيةالجامٗيّااجؿويةاؤويإاالُلبم

ا ااإلاك٨لتم اهظ  اثمَّااوعٚم اوالتي االٟلؿُيجّيمااالٗال٣ة االؿٟحر اٖهض  افي اّٖضااويٗها اؤمىظ اؤاقهغٍا  ابواُباب٣يد

ا
ً
امٛل٣ة اوالخلو٫ اواااإلاؿاٖض  اؤصخاب ا، اوطب اؤفي امً ااإلادغومة االٗاثلت اصٖا اما اخ٣و٢ههو اال٣اهوهيّا ؿِ ةاا

جّيمااللًِٛاٖاىاالؿٟحراالٟلؿُيجّيمااؾلميٍّااة،ابلىاثىٓيمااٖحهاٍااوؤلاوؿاهيّا ثجا ااوألازلقّيماالل٣يااابواطنباالَو

ا
ّ
اوخس اقٗنب، اؤبىاء االجهاتم ام٘ اواإلاؿاعي االجهوص ابظ٫ اٖاى ااإلاهغيّاالغؾميّااب اة الخّلم ابهوع ٍااة اؤلا٢امات امكا٧ل

مةإلاابخسجيلااللطئحناالىاػخحنابلىامهغ،او٢يامبابضوع ا٦ممسٍلاةاالؿاميةاة،اوالُلظامًااإلاٟوييّاؤؾاؾيّا
ّ
اىٓ

االحدغيغاالٟلؿُيييّا حراالًماناالُبّيماٚاريّاؤلاااةالح٣ضيمااإلاؿاٖضاتم اابهوع ٍااةاوثٞو ّم ٖاىااٖاطلة.امًاؤطلاالخٟا

 .٦غامةااللطئحناوثجىيب ماالٗوػاوالخغماناوالًيإ

ا ًَّ اال٨  ٌ ٕ ااالؿٟحراالٟلؿُيجّيمااٞع اثباخيالهماواللجوءابلىامُالظااإلاٗحهمحناو  غلبامًامواطهةامؿاوليّاا ؾحما

ا امًاألاؾنابم حهاا، ٘اٖ  اؤؾاليظاالًِٛاوالترهيظالٞغ اصٞٗدااإلاٗحهمحناالؿلميّاابلى ٘ا٣ٖحر ماالتي اٞع احنابلى

ااإلاىّضاؤ االؾيّانوا  م االؿٟحر ابمو٠٢ ابنضاعماص  ا ٗض ابياهاما االؿٟاع 
ً
امدكوااا

ً
ااا اإلاضاباأل٧اطيظم اعا اوالحًليل

اولظل٪اثهاٖضتاالهحاٞاُتا االٟاضر، اإلاُالنةامًاالغثيـاؤبواماػنابة٢الةاالؿٟحراواؾخنضالبابأزغااث٣هحرها

 ومؿاولياثب.ي٠٣اٖاىاواطناثبا
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االؿٟاع ما اؤماا ااإلاٟحوح حهاا اٖ  امً ايومحن ابثاخةمااومٗض اؤطل االٟغنةاألاااومً امُالظم الحلنية اإلاٗحهمحناازحر 

ا٢غّااإلاد٣ّا ٘ اة، اٞع ااإلاٗحهمون اإلاّضااع حهاا اطضيّاٖ  اخا٫المايلمؿوا اوفي اؤياا، اٖكغ  ا 
ً
اثد٣ي٤اثل٪ااإلاُالظااة في

ا.ةختعاجؿويةامك٨ل  ماومٗالجت اامًا٢نلاالجهاتااإلاٗىيّااؾيٗاوصونااٖحهامهمااإلاٟحوحاؤماااالؿٟاع ما

ا

اء مً مطش ئلى "بلذ اإلاىث هذاء ئوعاوّي  .3  "غاحل ..أوكفىا جشخُل ألابٍش

 ومدامي واجب فلعؿُنيّ  -ظمير الضبً،  11/09/2013صمً بشط ، 

اؤبلٛداالؿلُاُتا اؾوعيّاٞلؿُيييّاا75ةااليواااإلاهغيّااال٣اهغ :
ً
اا

ً
ا،اوؾوعيّاا

ً
ااا ابذجةم ؤِ مااب٣غاعاثغخيلهمابلىاؾوعيا

ا
ّ
يّاي٨ٟ اُاليا،اوطل٪ا ٗضاؤنا٢نٌاٖلح ماألاابلىاقواَئابياةماغونافياالهجغ اٚحراالكٖغ ًُ  .اإلاهغّااام

ا٢غاُعا ااوطاء
 
ماؤناالىيابة اةااإلاهغيّاالٗاّمااالترخيلاٚع ابد٣ّااةا٢الدابناألاشسام  االترخيلالماالظاانضع هما٢غاع

ابةزلءاؾهيلهمابالاؤهبالمايىٟظ.ابالهماؤا اولماثوّطااطغيمٍةاايغثن٩وااؤاَّا
ً
ا  مة،ا٦مااؤِ ااؤنضعتا٢غاعا

اال٩اثُظا االٟلؿُيجي ااو٢ا٫ ابّنااواإلادامي امهغ افي ااإلا٣يم االؼلً ااإلاهغيّاالؿلاؾمحر األارىاءاُات اهظ  افي اث٣وا ة

ا االترخيلالؿوعيا.ابةطغاءاتم

ثغخيلاػوطحباوؤبىاثبام٘األاشساماالظيًانضعابد٣هما٢غاعاالترخيل،امىاقض اٖاطلةااووطباالؼلًاالظااؾيحم ا

اال٣اصعيً اطمي٘ ااٖلااا-بلى اووؾاثل ااوؿان اخ٣و١ امىٓمات او ااوؿاهية اومىٓمات ااٖحناعية اشسهيات مً

اإلاااجك٩لبامًازُغاٖاىاخيا  م.ا-بومس٣ٟحناوا٦حا
ً
امًاؤطلاالٗملاٖاىاو٠٢اٖمليةاالترخيلاهٓغا

اهغطوامًاالجمي٘ا امًااإلاوت.. اؤااطهظاؾوىاؤِ ماهغلوا االظيًالمايغث٨نوا امىاقضثب:"اهاالء وؤياٝاالؼلًافي

االٗملاٖاىاو٠٢اثغخيلهماالىااإلاوتامًاطضيض".

يمااياياهوااإلاىاقض االتياوكغهااالؼلً... اٞو

اماامٗجعاؤناي٩ونالباابً،اابجّياوؤمهماالا و٢داللنلٚة،اٞاإلاوتاالاييحٓغاال٩لمات،اؤبىاجي،اوٗماؤبىاجياإلاًايٗٝغ

ا٧انانناحا امًااإلاوتاالظاايٗنصافياؾوعيا،اوناصٝاؤنازغوطهمامًاؾوعيا وهواطاتاالو٢داا8/اا21هغلوا

اومُا اال٨يمياجي، ابالؿلح االكغ٢ية ة االَٛو اٞيب اُيغلد االظا االيوا ةاوطات االَٛو افي اي٣٘ االضولي اصمك٤ ع
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اقاهض  ما ىضما اٖو افياخياجيامًا٢نل، اوهل٘المايهينجي اؤنابجيا٢ل٤اوزٝو الكغ٢يةااإلا٩اناالغثيسخياللًغلة.

اؤماااٖيجي،الماؤنض١.

االهغبامًااإلاوتا اؤوالصااوامهمافي اوٗماهجر اؤوالصها، الىا ايٗجي اماطا اجٗٝغ ا٧لااباوؤا اال٩لماتاالى ؤ٦حظاهظ 

اهجرا اوفيايوااالجمٗةاالؿوعا،ا٦ما او٢ضااخحًىت ماؤعىامهغ. االهغوب. ثماال٣نٌاا9/اا6ال٨سحرونافياهظا

االىيابةا يةاالىاقواَئاايُاليا. االكٖغ اٚحر االهجغ  اؤِ ماي٨ٟغونافي ٖلح ماٖاىاقواَئامهي٠ابلُيمابجغيمة

اؾهيلهمامااث٣و٫اؤنالمايغث٨نواااااطغا،اولماثوطبالهماؤاا  مة،او٢غعتاؤزلءاؾهيلهم،ال٨ًالماياالٗاّمة سل 

اػالواامو٢ٟحناب٣غاعامًاطهاتاؤزغى،اوثماثنليٛهما٢غاعاثغخيلهماالىاؾوعيا.

االيوااالظاا اؤخمي٨مامًااإلاوت!! اؤها ل٣ضااصعىايابِاألامًاالظااؤو٢ٟهم،اٖىضمااؾإلو اإلااطااؤو٢ٟحىا؟اؤطاب:

اإلاوتافياؾوعيا،اؤو٢ٟهمامًااعاصاؤنايدمح مامًااإلاوت،اومىٗهمامًامٛاصع امهغ،ايٗملااليوااالىاثغخيلهماالىا

امًا اؤ٦ثر اهلاهىا٥امٗاصلةاؾازغ  االغخيم، اموتاال٣ظاث٠اوال٨يمياجياٚحر االى موتاالندغاالغخيمالحرؾلهم

اطل٪؟!

اٞلؿُيجياؾوعااوؾوعااهغلواامًااإلاوت،اثجغاافياهظ األارىاءااطغاءاتاثغخيلهماالىااإلاوتاالؿوعااراهية..ا75

ااٖ اشسهيات اال٣اصعيً، اطمي٘ امً ااٖلا،اهغطو اوؾاثل ااوؿان، اخ٣و١ امىٓمات ااوؿاهية، امىٓمات حناعية،

مس٣ٟحن،ا٦حاب،االٗملاٖاىاو٠٢اثغخيلاهاالءاالظيًالمايغث٨نوااؤااطهظاؾوىاؤِ ماهغلواامًااإلاوت..اهغطوامًا

االجمي٘االٗملاٖاىاو٠٢اثغخيلهماالىااإلاوتامًاطضيض..

اوا اؤوالص٦م اثدنون ا٦ما اخمايت م، اٖاى اوؤٖمل اؤوالصا اؤخظ اواإلاهضصيًاؤها حن ااإلاو٢ٞو او٧ل الخمايت م.. جؿٗون

ابالترخيلايدنوناؤَٟالهماويؿٗونالخمايت م..

امًاؤطلاؤَٟال٨ماومًاؤطلااوالصهاااإلاهضصيًاؤو٢ٟوااثغخيلاهاالء.

ا٧اثظاومداميا-ؾمحراالؼلً-

ا:"ػمًابغؽ"غابِافياال

http://zamnpress.com/ar/news/31898ا

http://zamnpress.com/ar/news/31898
http://zamnpress.com/ar/news/31898
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ت: جفاضُل اهذالع الاهخفاغت (7مشحؼ سكم ) ُّ  في دسغا الشػب

غً اهؿلكت الشىسة العىسٍت مً دسغا،  للشُخ مجاهذ الشفاعي "..ظىسٍت .. زىسة وؾً":  مً مىظىغت .1

 وأظبابها:

االٗميض 2011 ٖاا آطاع/ماعؽ 9 بحاعيش ااإلاضٖو اهجيظ ؤ٢ضا افي / ٖا٠َ االؿياؾية ااإلاسابغات ا عثيـ )ابًا صٖع

ٟا٫اؤٖماعهمامابحنا)ا ةامًاألَا إلاحإرغيًاٖاماا(ااا11ا–ا8زالةاالغثيـاالؿوعاا كاعاألاؾض(،ٖاىااٖح٣ا٫امجمٖو

ممااطًالبا بدغ٦ةاالغلي٘االٗغمياب٨حابةاقٗاعاتاُمىاهًةاللىٓاااٖاىاطضعانامضعؾت ماٞٗظب ماٖظابااطىوهيا،

ضاامًاوطهاء ٖا٠َاهجيظ طىوناؤهلح ماوطوي ماو٧لاؤهلح م.ارمااؾح٣نلااإلاضٖو ا ٞو ىضماا صٖع ٟا٫اٖو وطوااألَا

ؤٖغلواالباًٖااخحجاطهماإلاااؤناباؤَٟالهماعصهماعصاا٢نيدااها٫اببامًا٦غامت ماوؤٖغاىاوؿائ مامماااؾخساعهما

اخحضااإلاو٠٢ابيىباوليج ما،اوزغطوااوهماٖاىاؤقضاخا٫امًاالًٛظاوالحوثغا..اوثىا٢لاوؤًٚب ماؤقضاالًٛظاوا

امً األاياا امضاع اٖاى األاهالي اٞحجم٘ ا( ا... ا) اؤٖغايهم ابد٤ اهجيظ اٖا٠َ اال٣ظع ا٢الب اما ا10 : الىاؽ

اااخحجاطاا 2011 ٖاا آطاع/ماعؽ 17 بلى آطاع/ماعؽ ااومًاٚحرهاامًامضناخوعاناو٢غاهاافيامضيىةاصٖع مًاصٖع

ًاوؤزظواايغصصونا)ايااهجيظابضهااوؿي٪االخليظا(ا..اٞغصاٖلح ماٖاىاؾٟاهاتاوثه اتاعثيـااإلاسابغاتاألاٖع ٞغ

بهجوااٖؿ٨غاامضٖمابُاثغاتامغوخيةاخيصاؾ٣ِاقهضاءاوطغحىاواٖح٣لاالٗكغاتامًاالغطا٫اواليؿاءامماا

 يا٠ٖاالخا٫اؾوءااوثوثغا.

ا ال٨نحرافياوؾِامضيىة اإلاسجضاالٗمغاا اٖحهماالىاؽافي 2011 ٖاا آطاع/ماعؽ 18 بحاعيش ال٣ضيمةا..ا٣ٞااا صٖع

اهجيظ اإلاضٖو ارما ٖا٠َ اٖكواجي ا ك٩ل االغنام اثُل٤ اوؤزظت ااإلاسجض اُٞو٢د اٖؿ٨غية اوخضات بإمغ

ا٢حدمدااإلاسجضاثدداخمايةاَاثغاتامغوخيةاثدل٤اٞو١ااإلاسجضا..اوثُل٤االغناماٖاىااإلاٗحهمحناالٗؼ٫ا

ااإلاديُةاببابلىاؾاخاتا٢حا٫ مًاؤهلامماا٧اناا–لؤلؾ٠ا ٞؿ٣ِاقهضاءا..اوثدولداؾاخةااإلاسجضاوالكوإع

االجىوصا اويساَنون ايغصصون األاهالي اوؤزظ ا.. االجوالن افي امكاهضثب اييحٓغون االؿوعيحن امً حرهم اٚو خوعان

ا٢اثلحن اثغىااوالًناٍابلهجت مااإلادلية ايالغم٘ ا) ا بامواهوناهاطامٛغا الجوالن : ويًاعايدحنا خوعان هاطا صٖع

ؼوث٨ما(ا خوعان وعا٦مافياالٛغبا..اؤهحماث٣اثلوناؤهلاثغا٦ماٚلُاهحنا(ا..ا)ايالغم٘اخىااؤهل٨ما..ابؾغاثيل ؤهل٨ماٖو

امً األاياا امضاع اٖاى األامغ اواؾحمغ اطضوى اصون اول٨ً خيصا 2011 ٖاا آطاع/ماعؽ 25 بلى آطاع/ماعؽ 19 : .

ا ولضؤتاالخكوصاثحجبابلى ..  ٢اَنة خوعان اهضلٗداروع اٖاعمةاٖمد مغصصيًاقٗاعهماالٗكاثغاا)ااإلاوتا صٖع

ااخىاامٗا٧ي  .. ( ٖا٠َاهجيظ مًامجؼع ااإلاجغا للموتا(اوطل٪اجٗنحرااًٖاهجض  ماألهلهماوالااإلاظلةا(ا..ا)ايااصٖع

 ماؤواؤهبامضعوؽاومضبغاو٧لاطل٪ايجغااوالضولةاواإلاؿاولحناطميٗاايلوطونابالهمداالغهيظاو٦إناألامغاالايٗىح

 !..ا(؟
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اوؤهالي 2011 ٖاا آطاع/ماعؽ 21 بحاعيش اووطهاء اقيور امً تزايض
ُ
ااإلا االكضيض االًِٛ ا ثدد اصٖع  .. مداٞٓة

األاؾض اطبر ا  كاع اصٖع امى٣ُة اُمداٞٔ اا٢الة ا٧لسوا ٖاى اوؤخغ١ا .. ٞيهل ااؾحمغت ا خحجاطات اؤن بال

ام٣غ االؿوعا اإلاحٓاهغون االنٗص ااثهاالت خؼب الكغ٦تي اآزغيً اومنييحن داٞٓة
ُ
ااإلا وبا.جي.بنا ؾحرياثل في

ا"طمٗةا .. طغوب اُمٓاهغات افي ااٖح٣لوا ا٢ض ا٧اهوا االسجىاء امً اٖضص اؾغاح االؿوعية االؿلُات اؤَل٣د ٦ما

  الًٛظ"ا٦ُمداولةاؤزغىالحسٟي٠االسسِاالكٗبياٖلح ا

ثضاعؾواابباألامغاواهت واابلىاؤناألامغال٣اءااؾغيااوا خوعان ٣ٖضاٖضصامًاوطهاء 2011 ٖاا آطاع/ماعؽ 27 بحاعيش

الجىةامحا ٗةاومغا٢نةا اوق٩لوا ا.. اهواؤؾوؤ االبضامًاؤزظاالخيُةاإلاا الظا ايحُوعابلىاماهواؤزُغا.. زُحراوعلما

االح٣غيغاللضزو٫افياثٟانيلباو٢ضا اولالٟٗلاؤزظاالوي٘ايحضهوعا ك٩لاؾغي٘االاثدحملامؿاخةاهظا للوي٘ا..

اوالٗا ااإلادلية االصخ٠ ااإلآاهغاتاثىا٢لد اواػصياص األاػمة، اثٟا٢م ا ٗض ا... اخ٣اث٣ب امً ا٦نحرا اطاهنا إلاية

ٖىضهااوطباعؾالةا ... هانغادمحمازحرابي٪االخغيغاا ؤننذاالًِٛاقضيضاٖاىاقيسها ....خوعان و خحجاطاتافي

االتيا الٗغلية BBC نوثيةاٖبرام٩اإلاةاهاثٟيةام٘ا٢ىا  اال٩املةاًٖااإلاجاػع األامًاالؿوعاااإلاؿئولية خملاٞح ا

االغثيـا ...خوعان ثدضذافي ابلى اعؾالة اٞح ا  كاعاألاؾضرماوطب االي٣اٝاخماااالضاااهاقض  بالحضزلاشسهيا

ا.خؿظاونٟب

 في ألاظباب التي حػلذ: دسغا مهذ الشىسة! .2

اؤوعييداهد:اص.ٖوىاالؿليمان

لاا اٞغوؿاا-ص٦حوعا افياؤلٖا

اوهما ا. اصٖع امداٞٓة اؤهل اًٖ ايح٩لمون اٖىضما االؿوعيحن امً اال٨سحر ايُل٣ها اطملة االخ٩ومة!!(... اهه٠ )ؤهحم

وعاهيةا٦سحر افياالخ٩ومةاالؿوعيةامىظاٖهضاخاٞٔاألاؾض.اوم٘اؤهجيالؿدايكحرونابظل٪ابلىاوطوصاشسهياتاخ

اوػيغازاعطيةاألاؾضاألابال٣ٗضيًا فيامجا٫اط٦غاؤؾماءاثل٪االصسهيات،ال٨ىجياؤخظاؤناؤقحرابلىاٞاعو١االكٕغ

يهلام٣ضاصامًاالساعطيةاالؿوعية.اوفياالخل٣ةاألامىيةاعؾحماٚؼالةاويٗغا بامًاالؼماناوهاثظا كاعاألاؾض،اٞو

اموا٢٘ا اخؼباصمك٤اوشسهياتاؤزغىافي ا٧اهداثًماؤمحنإٞغ االتي اطل٪االخل٣ةاالخؼلية اؤي٠ابلى . الكٕغ

ا مح٣ضمة.

لميحناوالؿياؾيحنابلىااؾحٛغاب مامًااهُل١االسوع امًامضيىةا اؤنايكحرا ٌٗااإلادللحناؤلٖا
ً
مًاالُنيعيابطا

اابالظات...اختعاثدو٫األامغالضي مابلىاؤحجية...ا٨ٞي٠اث٩ونا اامهضاالسوع ...اوهياآزغامى٣ُةايم٨ًاختعااصٖع صٖع

االلىٓاااؤنايحو٢٘امج ااالسوع اٖليب؟!
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افياثسهيداالوي٘اال٣اثمافياؾوعيةامًازل٫ا اما
ً
والخ٤اؤهىااالاهسٟياؤناهظ ااإلاداٞٓةالٗنداٖاىاالضواااصوعا

اا ٢حهاصيةاللخ٩وم ةاالؿوعيةاٞهياثواطضاشسهياتاٖضيض افيامغا٦ؼاؾياؾيةاٖليا،اومًازل٫اؤهميةاصٖع

ااوخضهااخاطةاؾوعية،ابلاومٌٗاالضو٫ا ؾلةاٚظاءاالامجا٫الحجاوػهااؤوابهمالها،ابطاجُٛيا ٌٗا٢غىاصٖع

ا٦مااؤنااإلاداٞٓةاثحمح٘اب٣و اا٢حهاصيةاٞاث٣ةالماثىجما الٗغليةامًاالخنوباوالسًغواتاوالثرو االخيواهية..

ا ؿهظاماايمض 
ً
ؤبىائهاامًاٖملةانٗنةا٢اصمةامًامهاطغهمااًٖامماعؾةاؤهلهااللؼعاٖةاٞدؿظ،اول٨ًاؤيًا

اوزانةاالسليجاالٗغمي.

ا،اوفياالو٢داالظاا٢ضمداٞيباٖكغاتاالكهضاء،ا اإلاحٟدوالٟتر اخ٨ماألاؾضاألابايلخٔاٖاىاالٟوع،اؤناصٖع

ملياتا اٖو اقامل الهجوا اثحٗغى الم امٗهم، اواإلاحٗاَٟحن ااإلاؿلمحن اؤلازوان امً االؿياؾيحن ااإلاؿاطحن ومئات

الىُا١ا٦مااخضذافياخما اوبصلظاوعيٟهااوختعا ٌٗاؤخياءااللط٢يةاوخلظافيارماهيىاتاال٣غنااؤمىيةاواؾٗة

او٢ضا اواإلاجاػع. اوثمحٗدااإلاداٞٓةابيؿنةامًاالهضوءافياثل٪االٟتر ااإلاًُغلةااإلاكولةابالسٝو الٗكغيًامسل...

ًازل٫ااؾترياءاؤهلها،اي٩وناهظااؤخضاؤهماألاؾناباالتياطٗلداخاٞٔاألاؾضايُم٘افياصٖماثل٪ااإلاداٞٓةام

وزانةاؤِ اامضيىةاؾييةافياٚالب ا..اطاتاميو٫ا ٗسيةاث٣ليضيةا ؿهظااطحظاباالنٗصالكغاثذاواؾٗةافياعيٟها..ا

اولوا اليكغ٦هما" امًاعطاال  ا
ً
اوازحاعاٖضصا االيكاَاتاالؿياؾيةاوالخؼلية، افي مالها اٖو ٞؿعىاإلقغا٥اٞلخح ا

ا"افياالخ٨م..اولهظاااٖح٣ضا كاعاألاا
ً
ؾضاؤهبااؾحُإاؤنايكترااالخواعهةاويًٗهما"افياطينب"،اولالحالياٞلاق٨ل

ا
ً
اؤؾنابا اٞغصااؤواطماعي اؤنال٩لاثهٝغ اؤخض ابطن؟االايسٟىاٖاى امهضاالسوع  ا ا٧اهداصٖع اٞلماطا امج م.. زٝو

اامًاٞغاٙ،اوهداو٫اٞيمااياياالحٗغىا ليباٞلماثىُل٤االسوع االؿوعيةامًاصٖع مناقغ اوؤزغىاٚحرامناقغ ،اٖو

الهظ األاؾنابا ك٣ح اامٗغطحنابالُن٘اٖاىابعهاناتاهظ االسوع اوؤؾناب ااالٗمي٣ة.

-  ُّ ات بالحىاسهتألاظباب غير اإلاباششة: اظتهاهت خف

اوا٢٘ا اا٧اهداٞو١ا٢م٘االىٓاااوزاعضاؤطىاؤطهؼثباألامىية،الهواثهوعاؾاطضااليٗٝغ بناؤااثهوعايغىابإناصٖع

باٖاىاالُاثٟيةا ؾخنضاصية،اواؾخنضاصاالُاثٟةا/األا٢لية،اهواؤزُغاالخا٫،اٞىٓاااألاؾضا٢اثمافياطوهغاث٩ويى

.اوبنابقاعثىاافياهظاااإلا٣ااا
ً
الضوصا

ً
ىةاٖضوا ؤهوإا ؾخنضاصاوؤقغؾها...اٞهوايغىافياالُواث٠األازغىازانةاالؿ 

ااؤنندواا٢اص االخ٨مافياالنلا اؤناؤهلاصٖع
ً
ص،اٞٗليىااؤنابلىاوطوصاشسهياتاخوعاهيةافياالؿلُةاالايٗجياؤبضا

اابلىاالخ٩ومةاالؿوعيةامااهوابالاجُٛيةاخم٣اءاٖاىاالوطباالُاثٟيالؤلؾضاألابا وٗلماؤنايماٖضصامًاعطا٫اصٖع

حرهم.اوالاق٪ا اؤٚو و بً،ابطا٧اناُيغصاٖاىامت مياالىٓااابالُاثٟيةاباإلقاع ابلىاٞيهلااإلا٣ضاصاؤواٞاعو١االكٕغ

اواافياالحُٛيةاٖاىاَاثٟيةاالىٓااااإلا٣يحة.ؤنامسلاهاالءا٢ضازضٖوااالكٗظاالؿوعااوؾاهم
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اخيا  ما اؤهلها اٖاى اوثًي٤ ااإلاسابغات، اٖحن اثغ٢ب ا اؤن ابض اٞل األازغى، ااإلاداٞٓات اًٖ ا اصٖع اثسحل٠ اال بطن،

ايمؤلا االظا اوطل٪ االخواعهة، ا٢لوب ايٗحهغ ا٧ان االظا ا خح٣ان ابحن
ً
اٞغ٢ا اؤعى اوال اخغيت م. اوث٣يض ومٗيكت م

ٚحرها.اٞالنلصامؿخناخةالٗهابةاماع٢ةاجؿحسضااؤق٩ا٫االٗى٠اوالجغيمةا٧اٞةاالىٟوؽافياصمك٤اؤواخمواؤوا

للخهو٫اٖاىامااثغيض.اؤي٠ابلىاطل٪اؤِ ااٖهابةاَاثٟيةاثدح٣غاٚحرهااوث٣للامًاقإهباختعاوهياألا٢لاقإهاا

الٗاثلةاألاؾض،ابضؤام٘اثولياخاٞٔاالؿلُةاباه٣
ً
ااوالؿوعيحناٖموما لباٚحراوخًاع .اوينضوالياؤنا٦غ اؤهلاصٖع

قغعي،اليـا٣ِٞاٖاىاال٣ياص االؿاب٣ة،ابلاٖاىاؤصخابباممًاؾاٖضو افياطل٪ا ه٣لباومج مايناٍاخواعهةا

.
ً
امٗغوٞون،اػضاب مافياالسجًا ٗضاهجاحااه٣لبباٖاىاالٟوع،ابيىمااهٟىا ًٗهماالخ٣ا

ا اؤن اؤعيض اؤهجي ابال اوبطغامب، األاؾض اخاٞٔ اجٛو٫ اٖاى امح٣ٟون االؿوعيحن امٗٓم ا٧ان ابعهاناتاوبن ابلى ؤقحر

ايكنبا اما اطل٪ اؾهظ او٢ض االغؤؽ، افي اعنانات ابسلذ بي االٖؼ امدموص ااٚحيا٫ امج ا ا، ابضٖع ازانة وؤخضاذ

بياهحٟواا"الابلبابالا ا الصخو الضاا٦سحرامًاالىاؽافيااإلاداٞٓة،او٢ضاؤزبروياقهوصاٖيان،اؤنامكيعياالٖؼ

اؤن اٖلمىا ا٦ما ا ". اخنيظ ااوالكهيض ا٢غي٢ّوات امؤلت ااإلاكيٗحناألامً ابيوت ا ٌٗ اوا٢حدمد اٚؼالة، ازغلة ة

ااوؾاءلت ماوػطدابنًٗهمافياؤ٢نيةاالسجون.

ؤاا٢نلاؤنايغذا كاعاألاؾضاؾلُةاا2000يجظاؤالاهيسخعاؤنااٚحيا٫اعثيـاالوػعاءاألاؾن٤اثمافياقهغاآطاعاٖااا

بي،ازا نةابطاااهحب ىااؤناؤبيبابإعمٗةاؤقهغا٣ِٞ،اوه٨ظااطاءا كاعابلىا٦غعخياالخ٨ماوهوايدملاصاامدموصاالٖؼ

األاؾضا اومداولة االىٓاا اَاثٟية اٖاى ااٖترايب الوال الي٣حل ا٧ان اما بي االٖؼ اؤن ايٗح٣ضون ا اصٖع افي االىاؽ مٗٓم

ازضمحبا اٖاى االغطل اي٩اٞإ اولض٫اؤن اوالؿياعخي. االؿلماالٗؿ٨غا افي اصعطاثب ٘ ازل٫اٞع امً ا كاع اولض  ثوعيص

ابلاوا  امبابالٟؿاص.لخ٩ومةاألاؾضاٖكغاتاالؿىحن،ا٧وفئابةَل١االىاعاٖليب،ا

االسجىاءا ا ٌٗ اوبَل١ االٟؿاص، اومداعلة االكٟاٞية ابسضٖة اخ٨مب اولضؤ االؿلُة، ابلى األاؾض ا كاع ونل

حذاٞغطةانٛحر افياباباال٣نًةاألامىيةاٞؿمذابخك٨يلاألاخؼاب،اوم٣ٗضاالىضواتاالؿياؾية،ا الؿياؾيحن،اٞو

ااز او٧الؿوعيحنا٧لهمااؾحهكغاؤهلاصٖع ابغلي٘اصمك٤. ايٗٝغ النصاؤناؤْهغاوطهباٞيما اما
ً
ال٨ًا كاعا اب ظا،

ً
حرا

ال٣نيذ،اٞسجًامًاؤَل٤،اوالخ٤االيكُاءاالؿياؾيحناوونلاألامغابلىاخضاملخ٣ةااإلاٗلمحناوزُناءااإلاؿاطض.ا

اصاالٟؿاصابإقضامماا٧اناٖليب،اوؤَل٤ايضاَاثٟحبافياالنلصايحد٨موناويج نون. ااٖو

 يخملث الدشُِؼ والاغخذاء غلى اليعُج العياو -

لمايسحل٠األاؾضا بًاًٖاؤبيبافيااؾخنٗاصاؤولياال٨ٟاء اواؾخنضالهمابإ٢اعلباوخاقيحب،او٧انامًاؤقضاؤزُاثبا

ا٠َاهجيظ.اؤمااألاو٫اٞهوااإلاداٞٔ،اوهواعطلا اهمااٞيهلا٧لسوااٖو
ً
ويحناقٗنيا ااعطلحنامٞغ ؤهباؤعؾلابلىاصٖع
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نٗص"االظااثمىدباالخ٩ومةاالُاثٟيةافيامحُٗلالل٣حلابُنيٗحباوالاؤبالٜ،ا٣ٞضاخهلاٖاىاوؾااا"امؿضؽاال

الضوع افيا٢حلاٖكغاتاآلاالٝافيامضيىةاخما امُل٘ا
ً
ؾوعيةاإلاًاي٣حلاؤ٦ثرامًاؤٖضائ ا،او٢ضاخهلاٖليباث٨غيما

ا.اؤمااالساوياٞهوا السماهيييات.اوي٨ٟياؤناثلخٔااؾماالوؾاااختعاثٟهماَنيٗةاهظااالغطلاالظااجيءاببابلىاصٖع

لؿياعخيافيااإلاداٞٓةاووؿيظا كاعاوابًازالحب.اولبااليضاالُولىاؤنايٟٗلاماايكاءاٖا٠َاهجيظاعثيـاألامًاا

اٞي٣غباهظااوينٗضاطل٪،ابلاويسجًامًايكاءاوي٣حلابناَابالباال٣حل.

اا بونو٫االغطلحنااهخكغتامٓاهغاقضيض االُاثٟيةافيامضهيةايٛلظاٖلح ااالُا ٘االؿجي،اوألو٫امغ اثغىافياصٖع

اٖلح  ا٦حظ اؾياعات اًٖاٖلهية، اثحدضذ اقٗاعات او اال٣ٟاع". اطو ابال اؾي٠ ا"ال او اخؿحن" ايا اخنيبي ا"يا ا

"اإلاؿحًٟٗحنافياألاعىاالظيًاؾيهندوناؤثمة".اوػاصاالُحنابلة،اؤهىاا٦ىااهحٟاجئابإشسامايإثونامًابيغاناؤوا

غاءاب اإلاا٫امًا ٌٗاال٣غىاالٗلويةاب ضٝا"ثنهحراالىاؽابضيج ماالخ٤"،اؤاامداولةاجكيي٘االؿىةامًازل٫اؤلٚا

اهظااولماجؿم٘اٖىب.او٧لاهظاايحما والخٓو ،اوؤعاصاهاالءاؤنايهىوااخوػاتاقيٗيةافيااإلاضيىةاالؿييةاالتياالاجٗٝغ

ىااٞيماا ٗضاؤنامىٟظهااومهىضؾهاا ناتاٖليااٖٞغ يهلا٧لسوا،اٞهظ اٚع ٖاىامغؤىاومؿم٘امًاٖا٠َاهجيظاٞو

اهواهكااابسحياعابإوامغامناقغ امًاألاؾض.

ٛحراب ظا،ابلابضؤاالًِٛاٖاىازُناءااإلاؿاطض،اللخضيصاٞيماايغيض االىٓاا،او٢ضااؾحضعىالماي٨ح٠األاؾضااله

االيدظع امًاالٗوص ابلىاال٣و٫ابناالدجابامًاٞغاثٌاؤلاؾلا.او٢ضا امًامضيىةاصٖع
ً
ٖا٠َاهجيظاطاتامغ ابماما

ييةاالدجاب،ارماٖغضاخضرىااالغطلا٦ي٠اؤناٖا٠َا٢ا٫البابهباالايوطضاخضيصاؤواآيةافيا٦حابا اجكحرابلىاٞغا

ااطميٗهماؤناٖا٠َاهجيظا ٖاىاٖلماهيةاالضولة،ارمازحمابت ضيضاالكيشابناٖاصاإلاسلاطل٪.او٢ضاالخٔاؤهلاصٖع

ا اللىيلامًا٢يمةاالدجاب،او٦ي٠اؤناٞحياتا٦ثراٖضنابليبافياهٕو
ً
٧انايًِٛاب٩لا٢و اٖاىامضعاءااإلاضاعؽاؤيًا

الخغااالجامعياؤوااإلاضاعؽاو٧لاطل٪اباؾماالٗلماهية،االتياامًاالحدضا.اواهحهعاألامغابمى٘ااإلاى٣ناتامًاصزو٫ا

حذاالنابال٩لاالُواث٠اإلاماعؾةامااثدلوالهاامًاقٗاثغ! اا٧انامدوعهاامداعلةا٣ٖاثضاالؿىةا٣ِٞ،اٞو

ت ؾائفُت -  مماسظاث اظخفضاٍص

اافياالٗااا ىاٖاصاتاالىاؽا،اػاصتاخض االُاثٟيةافيااإلاضيىةاوػاصتامٓاهغاالهجوااٖا2008م٘ابوكاءاطامٗةاصٖع

اهجيظا اقهيدة ا٧ان ا٣ٞض جة، اٞو اٖىيٟة ابُغي٣ة االٟحيات امًاي٣ة اْاهغ  اواهخكغت .
ً
اؤيًا اوصيج م وث٣اليضهم

اىاؤبواباالجامٗةالي٣ضخوااالٟحياتابإ٢ظعاال٩لماتاوؤخُهاامجزلة،اولما ي٣ٟوناٖاىاؤبوابااإلاضاعؽاالساهويةاٖو

ااق٩واهاايضا"الُاثٟةاال٨غيمة".اقحماالظاتاثدهلاؤااٞحا اٖاىامنحٛاهاامًاق٩وىاث٣ضمداب ا،اٞهياث٣ض
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اهظاا ا٧ل اوييحهي اويكحم، ابضوع  ايؿظ ا٣ٞض االغا٦نحن اؤخض و٢ل اخ  اوبن االى٣ل، اوؾاثل افي
ً
امٗحاصا اؤننذ ؤلالهية

ا ٗناع اٞاقح٪اٖليىاابناقئد.

اجٗلي٤ا اؤبوالهم" امً ايكغلون امك٩لة، افي اما امُغ؟ افي اما االجملة" اهظ  امسل ايحدمل اؤن اال٣اعت ايؿحُي٘ هل

اامًاؤطلانل ا ؾخؿ٣اء.ال اُاثٟيحناٖاىازغوضاؤهلاصٖع

ا،اصزلاٖا٠َاهجيظاوؤمغااإلاضيغابةزغاضاالىاؽا٧لهماٞهواالايُي٤اؤنايإ٧لامٗباؤخضابالا فيامُٗماوؾِاصٖع

محناوفيا٢لب ماٚهةامماا .ازغضاالؼلاثًامٚغ
ً
اولال٣و اؤيًا

ً
عطالب.اومًاهاٞلاال٣و٫اؤهباالايُي٤ابالاؤنايإ٧لامّجاها

اوث ااٖحضىاعطلاخضذ، افيام٩اناآزغ، او٧اهوااناص٢حن. ضوا اوثٖو االغطلاوعثيؿب،اوهضصوا ابأعائ م،اوؾنوا محموا

ا٧اطب.ا اباصٖاء اؤنايج ظامًامدلبازمؿةاآالٝالحر  اوؤعص اطوية، ام٨حظازٍُو ايٗملافي اآزغاؾجّي ٖلوااٖاى

ةاليكح٩ياٞحماثدويلبابلىامغ٦ؼااإلاسابغاتاالجويةاوه ىا٥اؤٞهماٖىو اؤناطهظاناخظااإلادلابلىامغ٦ؼاالكَغ

اٖاىالؿاهب،اولمايؿحذاالًابِامًاال٣و٫انغاخةاؤنا
ً
ٖليباؤنايضٞ٘ااإلاا٫ابالٟٗلاللؿاع١اوؤنايهمداخٟاْا

٘امجزلة.اليـاٞدؿظابلا٧اهد ألامًاثهمداٖاىاجؿليذا ٌٗاالٗلويحنا٢ّواتااآلازغاٖلوااٞهواؤٖاىاقإهااوؤٞع

اٖى امً اثُاعص ابيىما )
ً
امساال ا)بهغى اومضِ ا ا اصٖع ا٢غى اٖكغاتافي الضيىا ايؼا٫ اوال ااإلاداٞٓة. افي انيض ابىض٢ية ض 

اتاالكاثىة. األامسلةاٖاىامسلاهظ االحهٞغ

افعاد اإلادافظ وسشاوي ألامً -

اا ك٩لازُحرا ٗضاثوليا كاعاألاؾضاللؿلُة،ا ٖاىا٨ٖـامااثو٢ٗباالىاؽافياالنضايةااؾخكغىاالٟؿاصافياصٖع

مؿخىضاخ٩وميابالابالغقو .اوعٞ٘ااإلاداٞٔايغينةاا٣ٞضاػاصتاالغقو اخض اولماجٗضاجؿحُي٘االخهو٫اٖاىاؤا

اؤي٠ابلىاطل٪ا٣ٞضا٢اااالغطلا حناللميا . اخاطةااإلاؼاٖع
ً
خٟغابئرااإلااءابلىاؤ٦ثرامًامليونالحر اؾوعيةامؿحٛل

االهخيافياال٣غىاالكغ٢ية،اخيصاُعنضتاؤموا٫اَاثلةالهظاااإلاكغوٕ،ارما لناًٖاال٣يااابمكغوٕاالهٝغ باإٖل

مغا٧لباوطهنداألاموا٫ام٣اؾمةابحنااإلاداٞٔاولحناعئؾاءاالنلضيات،اخيصاؤننذا ًٗهماماالنصاؤناثو٠٢األاا

اللىٓاا.ا امًاال٨غاهية
ً
ااإلاداٞٓةاوؾهظا٦سحرا ابحناؤبىاء ا٦نحر  اضجة ااإلاويٕو اؤراع او٢ض اؤقهغ. اٖض  افي

ً
مليوهحرا

ابا اؤنايكٗغاألاهالي ا٢ؿو  افيااإلاويٕو او٧اناؤقضاما اهٟوؽاالىاؽ. افي اال٣غناوؤوطضاٚهةا٦نحر  إلاهاهةاٞهمافي

ايٗىيباطل٪امًابٞؿاصاألاعاضخيا ام٘اما انخيالٗكغاتاال٣غىافيااإلاداٞٓة. الخاصااوالٗكغيًاوالايوطضانٝغ

االؼعاٖيةاوثلويصاالنيئةابُغي٣ةازُحر .اوالكٗوعابالحسل٠اوالضوهية.

اؤِ اا٧اهدا"اجٛغ١افياقبراماء"اوهُل٤اهظ االجملةاٖاىاالخا
ً
ااخّضا لةااإلاؼعيةاللمضيىةاو٢دابلٜابهما٫امضهيةاصٖع

االسًاعا اقغ٦ة اوطهند اوالُحن. األاوخا٫ امً اٞيًان افي ا٦إه٪ اوالُغ٢ات االكوإع افي ااإلااء ايحجم٘ ابط اإلاُغ،
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والٟوا٦بابلىابي٘اماايجظاؤنايغمىامًامىحوطهااٖاىاؤهباصعطةاؤولى،ابيىماا٧اناي٣وااقهيدةاٖا٠َاهجيظا كغاءا

اارمابيٗبا ؿٗغاػاثضاٖىض هٟاص امًاالؿو١.اوبطاااقح٨يداؤوااٖتريداٞإهدااإلاسُئاٖاىااالسبزامًامسابؼاصٖع

اؤنا اصون
ً
انٛحرا اولو

ً
امكغوٖا اثٟحذ اؤن اجؿحُي٘ اوال االىاؽ، امً امدضوص  اٞئة ايض افي ايحجم٘ ااإلاا٫ ابضؤ الضواا.

يكاع٦٪اٞيباٖا٠َاهجيظاؤوااإلاداٞٔاؤواالنٗسيوناالظيًاؤَل٣داؤيضي ماالُويلةاوهٟوؾهمااإلاغيًةافياؤ٢واتا

االىاؽاوؤعا ايوا ا اصٖع افي االسواع اثهٝغ ايٟؿغ اما اولٗلاهظا اممحل٩اتاعامياا20/3/2011ػا٢هم. اهاطموا ٖىضما

اٞدُموهااصونااإلاؿاؽا ٛحرها. امسلٝو

اأظباب مباششة: كطظ الىاس في الهشُم -

اا اصٖع امضهية افي االىاؽ ابضؤ اروع . اهوا  ابلى
ً
اٞكيئا اقيئا الححدو٫ ابال ا٧اهد اما اؾ٣ت ا االتي ااإلاناقغ  اٚحر ألاؾناب

الخ٣و١اي اواؾخناخت م ا٧لسوا يهل اٞو اهجيظ اٖا٠َ ااؾخنضاص ً اٖو اللىٓاا ا٦غههم اًٖ امجالؿهم افي ح٩لمون

الىاؽ،اوثُوعاألامغافياٞتر االسوعاتاالٗغليةابلىاالخضيصامناقغ اًٖاألاؾضاواهح٣اصاؾياؾحب.اوفيا٧لامغ ا٧انا

حن،اخحنا٢ااا  ٌٗاؾاث٣ياالكاخىاتافياٖا٠َايٗح٣لاويٗظبا٧لامًاث٩لم.اواػصاصتاخض االحدضاابحناالُٞغ

٘االًغينةاٖاىاؾياعا  ماوخمولت ا،ا٣ٞضاوطضوا،اوهظااصخيذ،اؤنااإلاداٞٓةاثجخ٠ا تراىاٖاىاٞع اإلاضهيةابااٖل

او٢ضاثجغؤا اوالًغاثظاالوهمية. االغشخع اٞحٗغ٢لاٖملهماوثغه٣همابضٞ٘ ا٧لها، اؾوعية ابلى بد٤امًايى٣لاالٛظاء

ساعتاراثغثباواهح٣مامج مابالسجًاوالحًيي٤.ا٧اهداؤزناعاؾاث٣وااالكاخىاتاٖاىا  ضيضااإلاداٞٔاباإليغاب،اٞ

كغاتاألامسلةاألازغىاالتياالايخؿ٘الهاااإلا٣اا،اجؿحرابحناالىاؽا٧الىاعافياالهكيم،اولضؤاالخواعهةا هظ اال٣هةاٖو

ايحظمغونابهوتاؤٖاىامًاطاا٢نل،ابهوتاؤقنبابإنواتاالسواعافياصو٫االغلي٘االٗغمي.

اوابحهجاال ةابلىاؾ٣ِاخؿجيامناع٥، اهٟؿهاامًااإلاؿاٖع الماثحمال٪االُنينةاٖاجكةااإلاؿاإلاة، ؿوعيونابالسبر،

االُاٚية. ثناصلحااالت اوي،او٢الداالُنينةاالخغ "اا ثها٫ابهضي٣ةالهاامًا٢غيةازغلةاٚؼالة،اومكغ  اا ؿ٣ٍو

ا او٢نٌاٖاى ا٧لها، ا اهواث٠اصٖع االظاايحجؿـاٖاى اوهو اٖا٠َاهجيظا كهيدحب، اَاع الؿيض ا٣ٖنا٫اّٖىا".

ااإلاظ٧وع اوؤوصٖهااالسجًاخيصاجٗغيداألقضاؤلاهاهات.

ااالنلضاا17/2/2011فيايواا يسغضاَلبامضعؾةاألاعمٗحنابلىاالناخة،اوي٨حنوناٖاىاطضاعامضعؾت مافيامضيىةاصٖع

ابلىا ااهح٣لاالسبر ا"يؿ٣ِا كاعاألاؾض". او االكٗظايغيضابؾ٣اٍاالىٓاا. :
ً
اؤيًا او٦حنوا اص٦حوع" ايا "طا٥االضوع

اؤ٦برهمالمايحجاوػاالخا٢
ً
اجؿٗةاٖكغاَٟل ا٧اهوا ٟا٫اوؤصخاب م. ضاهجيظاٞنٗصاقهيدةاؤخًغتاؤولئ٪األَا

اؤلوانا اوؤطا٢هم اصمك٤ افي االجوية ااإلاسابغات امغ٦ؼ ابلى ا ًٗهم اوعّخل اٖىض  ا ًٗهم اسجً اٖكغ . السامؿة

االٗظاب.
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اإلامسلح مافي اوالااٖحناع الهماٖىضاالىٓاا، اؤناالااٖحناع
ً
اي٣يىا ا الًايكٟ٘الهمااثإ٦ضاألهلاصٖع

ً
الؿلُةاوؤناؤخضا

اٖاىا اآلاباء انبر االكضيض. اللحٗظيظ ٟا٫ األَا اجٗغى اٖىضما اثجليا  ا ابإ ك٘ اواضخة االهوع  اولضت وألوالصهم.

اإلا٣ابلةااإلاداٞٔاونهيباهجيظاو٧اناٖاىا
ً
ضا ااٞو ٚياباؤوالصهما ٌٗاالو٢د،اوفياوؾِاآطاعاق٩لاوطهاءاصٖع

لظامج  مااؤلاٞغاضاًٖاألاوالصاٞلمايجضاٖىضهمابالاالهضوص.اليـاٞدؿظ،ا٣ٞضاعؤؾهمادمحماٖنضاالٗؼيؼاؤباػيض،اَو

اوؤثواابإوالصاطضص.اوبنالما ًّ ٢ا٫اٖا٠َاهجيظا٦مااه٣لالىا:ا"اوؿوااؤمغاؤوالص٦م،اواطهنواابلىاوؿاث٨ماٞدّنلوه

ااجؿحُيٗوااؤواليـاٖىض٦ماالغطولةاال٩اٞية،اٞىدًالضيىااعطا٫اوهمايح٨ٟلونابحدنيلهً".

ااختعايهلواابيو  م،ابلامًالخٓةاؾمإامااؾمٗوا،اناخواااإلاوتاوالااإلاظلة،ااإلاإزوطامٗجًعالمايهبراوطهاءا صٖع

امٗجعا الٗلاهجيظالمايٟهماماا٢الباالوطهاءاٞهواالايٗٝغ مًا٢و٫اهاوئابًامؿٗوصاالكيناويااإلاىيةاوالاالضهية.

دوااٞو١ا٢هغ االغثاعخياٞيدحٟٔالل٨غامةاولمايحٗلمامًاعثيؿبابالاالضهية،االضهيةاالتياطٗلداَاثغاتاالٗضواث

اؤ٦حٟيابال٣و٫ابناٖا٠َاهجيظابغص اهظاا اول٨ىجي الل٣اعتاال٨غيم،
ً
االاؤعيضاؤناؤٖيضاال٣هةاثٟهيل بد٤االغص.

ااوماطااجٗجياال٨غامةالهم. اؤْهغاطهلباوطهلا٢ياصثبابإهلاصٖع

ا.اولالُ ًاالؿهظااإلاناقغافيااهُل١اقغاع االسوع امًاصٖع ا٦ماابطنا٧اناطل٪االغصاألاٖع
ً
امٗؼوال

ً
ن٘الماي٨ًاؾهنا

ؤقغتافياؤ٦ثرامًاموي٘،ا٣ٞضاخاو٫األاؾضاؾلظاالىاؽا٦غامت ماوخ٣و٢هماو٧انا خح٣انايمؤلاؤٞئض  م،الما

اولما االٟاؾض، االىٓاا اٖاى اليى٣ًوا اطل٪اٞغنةآٖيمة افي ا ال٣ضاعؤىاؤهلاصٖع االهمد، اال٨نداؤو ايىٟ٘ يٗض

افياي٩وهوااليترصصوااو٢ضاراعاالٗغباطميٗهم.اولٗلا
ً
اوعثيؿا

ً
اهاما

ً
مًاهاٞلاال٣و٫اؤناروعاتاالغلي٘االٗغمياثغ٦داؤرغا

اؤنامهغا٧اهدا
ً
بلهاااالؿوعيحن.اومًازل٫امحا ٗةاألاؾناباالتياؤصتابلىاثل٪االسوعات،اعؤىاالؿوعيوناٖموما

امًاؾوعيةاوم٘اطل٪اراعااإلاهغيونايضامناع٥.او٧اهداثووـاؤ٦ثراِ ًةاوراعاؤهلهااؤ
ً
،اؤ٦ثراخغيةاواهٟحاخا

ً
يًا

و٧اهداليهيااؤٚجعامًاؾوعية.اولهظااجؿاء٫االؿوعيوناؤث٣وااالسوع افياثل٪االنلضاناوخالهمازحرامًاخالىاابيىماا

افياثل٪اآلاوهةاؤناالىاؽامؿحاءونامًابهما٫األاؾضا ا اٖىضاػياعجيالضٖع هدًاالاهحدغ٥؟او٢ضاالخٓداشسهيا

بىا؟اهلاهدًاطنىاءابلىاالخضاالظااطٗلاألاؾضالهم،او٧اهواايغصصون:اهلاالايساٝاألاؾضامّىا،اوالايدؿظاخؿا

٘االٓلماّٖىا؟ا ؿهظاي٠ٗازبرثباالؿياؾية،ا ومٗضا٧لاهظ االسواعت،االايىٓغابليىااوالايدؿًاؤخوالىا.اوالايٞغ

االىاؽا ا٧ان ابيىما اؤقهغ، ارلرة االٗؿ٨غية االسضمة امض  اللؿوعيحن ازٌٟ ابإن االٗغلية االسواعت اٖاى األاؾض عص

اويح االخغية ابلى اؤهٟؿهمايحو٢ون االؿوعيون ايٗٝغ ابازحهاع ا ؾخنضاص. امً اوالحسلو اال٨غامة ابلى ُلٗون

ويٗلموناؤناؤهلامهغاواليمًاوثووـاوليهيااليؿوااؤشج٘امج ماوالاؤقض،او٧اناالابضاؤنايدضذافياؾوعيةاماا

اخضذاهىا٥.
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ااهؿللذ الششاسة... إلاارا لم جخمذ؟ -

ا،اوا ضااثل٪ا٧اهداؤؾنابااهُل١االسوع االؿوعيةامًاصٖع ،اؤؾنابااؾحمغاعهااٖو
ً
اؤناؤط٦غاؾغيٗا

ً
الابضالياؤزحرا

ااٖاىاال٣ًاءاٖليبا ٟا٫،اؤصىابلىابنغاعاؤهلاصٖع ثغاطٗها.اٞةنغاعاٖا٠َاهجيظاٖاىا ؾحمغاعافيااٖح٣ا٫األَا

اىااإلاىٓومةاألامىية،اوالاؤوسخعاؤبضاالضهغاقٗاع"ايااٖا٠َايااهجيظابضهااوؿي٪االخليظ".اؤيًااٞةنامٗالجةا ٖو

ا ال٣ه٠األاؾض اوقهيدحب اَاثغاثب األاؾض اؤعؾل ابط االسوع ، اقٗلة اثو٢ض ااؾحمغاع افي اؾاهمد الؤلػمة الخم٣اء

اابإِ مابعهابيوناو٢حلةاومضٖومونامًاالساعض،ا اإلاسجضاالٗمغا،افياالو٢داالظاا٧انابٖلمبايه٠اؾلمحياصٖع

ؤناصااخؿاااٖيافااٞماا٧اناللىاؽاهىا٥اؤناي٣نلواابظل٪اوهمايغوناخ٣ي٣ةاماايدضذ.اولًاييسخعاالؿوعيونا

ومدموصاالجوابغ االلظيًااعث٣ياافياطمٗةاال٨غامةا٢ضاؾ٣ىابظع االسوع اٞجٗلهاارمغ .ا ٗضاطل٪اهاصىاالخواعهةا

ةاثحلواؤزت ااختعايؿ٣ِاألاؾضاوبهبال٣غيظ. داؾوعيةا٧لهااثلنيةاللىضاء.اوالاثؼا٫االٟٖؼ ة"اٟٖٞؼ ا"الٟٖؼ

ا

االغابِ:

news.net/?page=news_show&id=1618-http://orientا

 

http://orient-news.net/?page=news_show&id=1618
http://orient-news.net/?page=news_show&id=1618
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ٍّ  : مجاصس الىظام العىسّي (8مشحؼ سكم ) ُّ مىز بذء الشىسة العىس اث الشىسة ت، مً ئخطائ

 دة.ت غً مطادس مخلاؾػت مخػّذ العىسٍّ 

ا 21- ايؼيضامهٕغا:2013ؤٚؿُـ/آب ااما اا1429ٖاى ابيج م امً اا423شسو
ً
اال٨يمياجيَٟل الظااابالهجوا

ةاوا ا.بغي٠اصمك٤ااإلاًٗمّيةجٗغيدالباالَٛو

اشسها18امهٕغا:2013ؤٚؿُـ/آبا 6-
ً
وبنابةاالٗكغاتافيااهٟجاعاؾياع امٟخسةافيابلض اطغماهااال٣غينةااا

 مًاصمك٤

ا.شسهاافيامجؼع اب٣غيةا"عؾماالىٟل"ابغي٠اخلظا191امهٕغ :2013يوهيو/خؼيغانا 22-

اا800ؤ٦ثرامًاامهٕغ :2013بضايةامايو/ؤياعا -
ً
ابدؿظااإلاجلـاالٗؿ٨غااللسوع افياباهياؽاشسها

ً
ا٢حلوااعميا

ابالغناما
ً
 ا.الكّهيدةهاا)٢غيةاالنيًااوعؤؽاالىن٘(اهٟظاباهياؽفيامجؼع او٢ٗدافياوطبدا

للسوع االؿوعيةاث٣و٫ابناال٣واتاالىٓاميةاؤٖضمدا٢غابةازمؿحنامًااالٗاّمةالهيئةا:ا2013ؤوازغامايو/ؤياعا -

ا.السجىاءا سجًاخلظااإلاغ٦ؼاا

ا2013ؤبغيل/هيؿانا - امهٕغ اا483:
ً
ااعث٨نت ااشسها االتي االًٟل" ا"طضيض  امجؼع  اوؤَٟا٫افي امًابيج ماوؿاء

٤الجاناالحيؿي٤ااإلادلية،اواؾحمغتاٖاىامضىاؤعمٗةاؤياالكّهيدةالخغؽاالجمهوعااباالقترا٥ام٘ا٢ّواتا ا.ااٞو

الٗسوعافياِ غا٢وي٤ابخيا ؿحاناال٣هغافياخلظاٖاىاطسصا٢غابةارماهحناقابا،ا:ا2013يىايغ/٧اهوناالساويا 29 -

ا   اماتاباإلاؿاوليةاًٖا او٢ضاثناصلدااإلاٗاعيةاوالىٓاااؤيًا مٗٓمهما٧اهداؤيضي مام٣يض ازل٠اْهوعهم.

 .م٣حلاهاالء

االساوي 15 - ا2013ايىايغ/٧اهون اا87امهٕغ: اخلظ اطامٗة اَلب امً اٚالنيت م
ً
ايغلداشسها اثٟجحرات في

اوفيااليوااهٟؿبا٢حلا ؤشسامابيج ماا106الجامٗة،اوثناص٫االىٓاااوالجيلاالخغا   اماتاباإلاؿاوليةاٖج ا.

اوآزغونا امىاػلهم، ااخترا١ افي االنٌٗ ا٢حل او٢ض اخمو. اٖاى االىٓامي االجيل اهٟظ  اهجوا افي اوؤَٟا٫ وؿاء

٣االلمغنضاالؿوعاالخ٣و١اؤلاوؿاناوقهوصابالؿلح ا.ألابيٌاٞو

مبر/جكغيًاالساويا 28 - طغيداافياياخيةاطغماهااا٢120حيلاوا54هجواا ؿياعثحنامٟخسححنايو٢٘ا:ا2012هٞو

 .فياصمك٤طاتاالٛالنيةااإلاؿيديةاوالضعػيةا
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امٗٓمهمامًااإلاضهيحنا:ا2012ؤ٦حولغ/جكغيًاألاو٫ا 3 -
ً
اؤ٦ثرامًاؾححناشسها اهٟجاعارلذاؾياعاتاافيمهٕغ

٤اخهيلةاللمغنضاالؿوعاالخ٣و١اؤلاوؿان  .مٟخسةافياخلظاقما٫اٚغمياؾوعيااٞو

طسةاٖاىاألا٢لا ٗضاؾحةاؤياااا320ٖثرتااإلاٗاعيةااإلاؿلخةافياصاعياا٢غباصمك٤اٖاىا:ا2012ؤٚؿُـ/آبا 26 -

ثراٖاىاٖكغاتاالجسصافياألاياااالحاليةامماا اٖو ٘ابلىاؤ٦ثرامًامًاهجوااقيحباال٣واتاالىٓامية. ٖضصاا500ٞع

٣االلمغنضاالؿوعاالخ٣و١اؤلاوؿان  .اإلاضهيحناال٣حاى،اٞو

اا150ؤ٦ثرامًاامهٕغ:ا2012يوليو/ثموػا 12 -
ً
فيا٢ه٠اؤ٣ٖنبا٢حا٫افيابلض االتريمؿةابمداٞٓةاخما .ااشسها

خغ٢داؤواصمغت
ُ
 .و٢الدا ٗسةاألاممااإلاحدض افياؾوعياابناؤ٦ثرامًازمؿحنامجزالاؤ

ا2012امايو/ؤياع 25 - االاي٣لاًٖا: اما ٟا٫اا108مهٕغ االخولةامًااإلاضهيحنامٗٓمهمامًااليؿاءاوألَا فيابلض 

ا.بمداٞٓةاخمو.او٢ضاؤصانامجلـاألامًاالضوليا"٢ه٠االجيلاالخ٩ومي"اللنلض 

ا:ا2012مايو/ؤياعا 10 - اا55مهٕغ
ً
اا372طغحاواشسها

ً
ال٣ؼاػاطىوباصمك٤احّياافياثٟجحريًامتزامىحنافيشسها

ا.لؤلمًؤمااام٣غا

ا2012ٞبرايغ/قناٍا 4 - ابيج ماا230امهٕغ:
ً
ٟا٫افياليلةاواخض افياخمواوؾِاشسها ٖكغاتااليؿاءاوألَا

٤اثإ٦يضااإلاٗاعية ا.النلص،افيا٢ه٠اللجيلاالىٓامياٞو

ا2011صيؿمبر/٧اهوناألاو٫ا 23 - ا: ا 44مهٕغ
ً
اباالهحداعيحنافياشسها اافياهجومحناونٟا ٦ٟغؾوؾةا)ٚغباحّي

 .يةاألامًاالٗاااومنجعالؤلمًاالٗؿ٨غااصمك٤(ااؾت ضٞاامضيغا

ا 100امهٕغا:2011يوليو/ثموػا 13 -
ً
 .فياهجوااواؾ٘اللجيلاالىٓامياٖاىاخما اشسها

ااالتيا٢ّواتاا٢حلد:ا2011ماعؽ/آطاعا 23 - ألامًاالحا ٗةاللىٓاااماثةاشسواٖاىاألا٢لازل٫امٓاهغاتافياصٖع

٣االىاقُحناوقهوص  .اهُل٣دامج ااالسوع اٞو

ا

ا:الغابِ

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statisticsا

ا

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics
https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics
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 (1وزُلت سكم )
ّ
ُّ  فىن : مشل  2011-04-27 –ظىسٍا في ىن ًذًىىن "اللخل" غشب وفلعؿُي

اؤؾموها ااؤصانامس٣ٟوناٖغباما ايماعؾها الىٓااافياؾوعياايضااإلاُالنحنابالخغيةاوال٨غامة،اؤٖما٫اال٣حلاالتي

هماال٩املابلىاطاهظاالخغ٦ةاالكٗنّيةاالؿوعّيةاومُالب ااالضيم٣غاَّية، النواابح٣ضيما٧ّلاصٖمااما٦ضيًاو٢ٞو َو

لمّياالظاايؿت ضٞها. اًٖاهظااالحٗحيماؤلٖا
ّ

اؾلميالها،امًابيىباال٠٨

ّىاهحناوهاقُحنامًاطيؿياتاٖغليةامسحلٟة،امٗٓمهمامًاو٢ا٫ابياناناصعاًٖامس٣ّٟحناو٦ّحاباوصخّٟيحناٞو

اوالتيا اؤلاوؿان، اخ٣و١ اقغاج٘ ا٧ل اثسال٠ االتي االوخكية، االُغي٣ة اًٖ االهمد افي ااإلاطخّي ايؿٗىا ا"ال لنىان

ام٘االخغ٦ةاالؿلمّيةاواإلاضهّيةااإلاّٗبر اًٖاثو١االؿوعّيحنابلىاخيا ا االؿلُاتاالضي٨حاثوعّيةافياؾوعّيا ثحٗاملاب ا

امة".خّغ ا٦غي

ح٣ا٫االٗكواجّي،ااإلاصخولةابةٞغاٍافياالضٖايةاال٩اطبةاواإلاٟبر٦ةا وؤياٝاالنيانا"ؤٖما٫اال٣حلاوالترهيظاوٖ 

امًاثجاعباألاهٓمةاالتياؾن٣حبابلىا
ً
ماقيئا

ّ
مااثبرهًاؤّناالىٓاااالؿوعّاالمايحٗل

ّ
التياثدح٣غاال٣ٗل،ا٧ّلا٣ٖل،ابه

االت اوا".

ا اوصيم٣غاَّية اخّغ  ام٨ؿنااواٖحبراؤناؾوعّيا اًٖا٧ِو ا
ً
اًٞل ،

ً
اللنىاهّيحناؤيًا اللؿوعّيحناوم٨ؿنا جٗحبرام٨ؿنا

اللخغّيةاوالضيم٣غاَّيةافيا٧ّلاؤهداءااإلاٗموع .

افيالحجاوػامإػ٢ب،امًاصوناؤنايحيّنبابلىاؤّناالخّلااإلاظ٧وعاالااالؿوعاا"ازحاعاالىٓاااؤناوؤقاعاالنيان
ّ
الخّلاال٣ظ

،ابلايّٗم٤امإػ٢باطاثباوي٣
ً
ايؼيضاٖظاباتاالكٗظايدّلاقيئا ،اٞيما

ً
ّيحباالهؼيلةاؤنل اثن٣ّىامًاقٖغ طخياٖاىاما

ا٧ان". االؿوعّااومغاعاثب،اويّٗغىازحر اؤبىاءاؾوعّياال٣ؿو اْاإلاةاالايؿحد٣ِو ااوالايؿحد٣ّهااؤا 

ا

 
ّ
ُّ مشل  ىن فىن فلعؿُي

اىانٗيضامحهل اإلاضويا"ؤٖما٫اؤصاناالٗاملونابالخ٣لاالس٣افيافياٞلؿُحن،اواليكُاءابماؾؿاتااإلاجحم٘ااٖو

اال٣حلاالتيايماعؾهااالىٓاااالؿوعاايضااإلاُالنحنابالخغيةاوال٨غامةافياؾوعيا".

ّبرااإلاس٣ٟوناالٟلؿُيييونافيا بياناًٖاثًامج مام٘اؤق٣ائ ماالؿوعيحن،االظيًايىايلونامًاؤطلاؤناث٩ونااٖو

اوال ااإلاواَىة اخ٣و١ اٞح ا هان
ُ
اث امواَىح ا، اول٩ل اخ٣ي٣ية اصيم٣غاَية اصولة افياا٨غامةؾوعيا اؤلاوؿان وخ٣و١

االؿياؾيةا االحٗضصية اٞح ا دترا
ُ
اوث اللثرو  االٗاص٫ اوالحوػي٘ االضيم٣غاَية اٞح ا اوثماعؽ اوالحٗنحر، الحٓاهغ

اوالس٣اٞية،اوآلياتا هح٣ا٫االؿلمياللؿلُةاًٖاَغي٤انىاصي٤ا ٢ترإ.

ا"الؼضاباؾماٞلؿُحناوال٣ًيةاالٟلؿُيييةاالظااي٣واابباالىٓاااالؿوا ًوا عاالحبريغا٢مٗباالكٗظ"ا٦مااٞع

ا"بن اؾوعياااو٢الوا افي االخغّيات ا٢م٘ الحبريغ االىٓاا اطاهظ امً االٟلؿُييية اوال٣ًية اٞلؿُحن ااؾم اؾحسضاا

ابالضاا غاؤنافياسجلاالىٓاااموا٠٢ا٦سحر اصٞ٘االٟلؿُيييونارمج ا م
ّ
ا٦مااهظ٦ يلخ٤االًغعابٟلؿُحناو٢ًيت ا.

." اوالضمٕو
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ايًيٟباالؿوعيونابلىاثاعيسهماوخؿظ،ابلا
ً
امجيضا

ً
وؤ٦ضوااؤيًااؤناؾوعيااالخّغ اوالضيم٣غاَيةالًاث٩ونابهجاػا

ومٗىويةاوؾياؾيةا٦نحر ابلىاخايغاومؿح٣نلاالٗالماالٗغمي،اوبلىاعنيضاٞلؿُحناااؾتراثيجيةؾح٩ونابياٞةا

او٢ًيت ااالٗاصلة.

ا:شسهااهما37وو٢٘اٖاىابيانااإلاس٣ٟحناالٟلؿُيييحنا

ٖؼيؼاا-عمؼااؾليماناا-بيليااػعي٤اا-دمحماؤبواهمغا-طميلاهل٫اا-٦ميلامىهوعاا-ؤهُوناقلخداا-ؤهُوناقّماؽا

خؿًاؤبواخؿحناا-ؾليماثماعااا-عاث٠اػعي٤اا-زالضاالخغوباا-خىااؤبواخىااا-خؿًازًغاا-ؤؾٗضاٚاهماا-خيضع

هضيماا-ؾاميةاٖيسخعاا-ؤخمضاؾي٠اا-ع٢ةادمحمامكاا-وصي٘اٖواوص اا-ؾليماؾلمةاا-ههحراٖغوعااا-هىيض اٚاهماا-

دمحماا-هاصع ا٦يٟوع٦ياناا-ٖلءاخليدلاا-لياىاٞغسخاا-ٖنحراب٨غا- كحرا كحرا-ٖاص٫امىإاا-علاحاخلبياا-عوخاهاا

ازليلاقاهحن.ا-دمحماحجاػااا-اؾامياؤبواؾالما-دمحماٖغو٧ياا-دمحماؤبواص٢ةاا-ؾلماناهاَوعاا-ٖاياَبا

ا

 أّم 
ّ
ُّ ا اإلاىك ُّ اث ػىن مً حيع  )وفم الترجِب ألابجذي(: ت مخخلفت في البُان الشاوي فهمغشب

ؤطضعاقيسوا)صخٟيا٦غصااؾوعا(ابلياؽازوعاا)٧اثظاوصخٟيالنىاوي(اؤيمًاقغوٝا)صخٟيالنىاوي(ابيمانا

ا)٧اثنةا االخؿً اؤبو اؤمحر  ا)٧اثنةامهغية( ابيمانامغؾا٫ امهغا( ا)٧اثظ ابي ابازليٟة النىاهية( ا)٧اثنة خميضان

محنا)صخٟيالنىاوي(اؤيمًاالخلبيا)ٞىاناجك٨يايامًاالجوالن(اؤخمضاؾليمانا)٧اثظاؾوعا(اؾوعية(اؤخمضاألاا

اباؾما النىاوي( ا)باخصاوؤؾحاطاطامعي ا كاعاخيضع ا)٧اثظامٛغمي(. ابصعيـازالي ا)هاقِالنىاوي( ؤيمًاؤبواق٣غا

هية(اثمااامغو اقيدا)هاقِالنىاوي(ا ؿمةاالخؿيجيا)هاقُةار٣اٞيةامهغية(ابغهاصيدايوا)َالنةاوهاقُةالنىا

ا)صخٟيا ايخيم اطاص النىاهية( ا)صخٟية اُٖوا ارىاء النىاهية( اوهاقُة ا)صخٟية ا٢نلوا اثماعا النىاهية( )هاقُة

وهاقِالنىاوي(اطوعضاههاعا)هاقِالنىاوي(اطما٫اطبرانا)صخٟيايمجي(اطميلةاخؿحنا)٧اثنةاوميكُةار٣اٞيةا

هغية(اخاػااناٚيةا)٧اثظاوصخٟيالنىاوي(النىاهية(اطهاصانالرا)صخٟياوهاقِاؾوعا(اطح اناٖمغا)٧اثنةام

اوصخٟيا ا)٧اثظ اصاووص اخؿً النىاوي( اوصخٟي ا)٧اثظ اٖيحاوي اخؿاا النىاوي( اوصخٟي ا)٧اثظ األامحن خاػا

خؿحناخهلا)٧اثظا٦غصااؾوعا(اخؿحناالكيشا)٧اثظاوصخٟياؾوعا(اخؿًازًغا)٧اثظامهغا(االنىاوي(.

ازالضااإلاٗاليا)٧ا ازالضاالبراا)٧اثظاوصخٟيامهغا(اخىحناٚضاعا)صخٟيةاوهاقُةالنىاهية( ثظاوهاقغاٖغاقي(

غاٞيةامًاالجوالن(،زالضاالخاضاب٨غاا)٧اثظاؾوعا(اصال٫االبزعاا)باخسةاوصخٟيةالنىاهية(اصياال اامضاحا)ٞوثٚو

ابُديلا اعاجي اوهاقُة( ا)صخٟية ا٦ٗضمي اصيما النىاهية( ا)صخٟية ام٣لض اصياها النىاهية( ا)مدامية اشخاص  صياال

٦ناع ا)صخٟيةالنىاهية(اعطاءابًاؾلمةا)باخسةاثووؿية(اعخمًاالىجاعا)٧اثظاٖغاقي(اعؾحما)٧اثظاٞلؿُيجي(اعمىا

اعياناماطضا اعيماالجىضاا)ٞىاهةاجك٨يليةالنىاهية( مدموصا)باخصاوصخٟياؾوعا(اعوالاهجما)هاقُةالنىاهية(

يماههاعا)٧اثظاوصخٟياٖغاقي(اػياصاماطا)باخسةالنىاهية(اػياصاألايوميا)هاقِالنىاوي(. ضا)٧اثظاولاخصالنىاوي(اٖػ

ؾامغاالخاضاشخاص ا)هاقِالنىاوي(اؾامغاٞغهجيةا)باخصاوؤؾحاطاطامعيالنىاوي(اؾٗضا٦يوانا)٧اثظاوصخٟيا

اوصخٟيا ا)٧اثظ امدموص اؾيض النىاهية( ا)صخٟية االجا٥ اؾىاء امٛغمي( اوصخٟي ا)٧اثظ امىخؿظ اؾٗيض لنىاوي(
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الن االضيًا)ٞىاهة اقٝغ اقظا ا)٧اثظاٞلؿُيجي( اؾيموناههاع اَاع١امهغا( ىاهية(انالراصيابا)٧اثظاؾوعا(

اٖنضاالسال٤ا٦يُانا)٧اثظاوصخٟيا اٖنضاالغخيماالسهاعا)٧اثظامٛغمي( خموا)٧اثظاوصخٟيا٦غصااؾوعا(

اؤعوؿدا اٖماص النىاهية( اومٗماعية ا)هاقُة اٖنحراؾ٣ؿو١ اومترطمامٛغمي( ا)٧اثظ االكيحٝو ااإلاىٗم اٖنض ٖغاقي(

اٖمغاخغ٢ وما)صخٟياوهاقِالنىاوي(اٖمغواؾٗضاالضيًا)باخصا)مسغضامهغا(اٖماصاٞااصا)٧اثظامهغا(.

اٖايا اصيوبا)٧اثظاوصخٟياؾوعا( اٖاي النىاوي( األامحنا)صخٟي اٖاي اخليدلا)٧اثظاٞلؿُيجي( اٖلء وهاقِ(

اإلا٣غاا)٧اثظايمجي(اٖىايةاطابغا)٧اثنةاوصخٟيةالنىاهية(اٚاليةا٢ناويا)٧اثنةاوصخٟيةاؾوعية(اٞاصااؤمياؾمغاا

ي ٞاعو١امغصاابي٪ا)٧اثظاوهاقغاا٤ا)٧اثظالنىاوي(اٞاصااَٟيايا)٧اثظاوصخٟيالنىاوي(.)ٞىانالنىاوي(اٞاصااثٞو

اٞغحا اٞغضابحر٢ضاعا)٧اثظاؾوعا( اٞاي٤اٖمغا)صخٟيا٦غصااؾوعا( اٞاَمةاخوخوا)صخٟيةالنىاهية( ؾوعا(

ا٢نيسخيا)َالنةاوهاقُةاؾياؾيةالنىاهية(ا٧اعمًاخؿوناؤبواطوص ا)صخٟيةاولاخسةالنىاهية(ا٦يحواؾيىوا)ٞىان

اليل النىاهية( ا)صخٟية اصاووص اليليان اؾوعا( ا٦غصا اؾمغاا-جك٨ياي اؤمي اماهغ النىاهية( ا)هاقُة امغثطخع ػهغ 

)مسغضاؾيىماجيالنىاوي(اماياام٨ضاشخيا)هاقُةالنىاهية(امناع٥اوؾاٍا)٧اثظامٛغمي(اماعااَو١ا)٧اثنةاومترطمةا

ا)باخصالنىالنىاهية(امغحاالن٣اعيا)٧اثنةاوصخٟيةاؾوعية(امغيمابلخوا)هاقُةالنىاهي وي(اة(امغواناؤمياؾمغا

ا النىاوي(، ا)هاقِ األامحن النىاهية(امغوان ا)ٞىاهة اؤعؾاهيوؽ امغوى النىاوي( اوهاقِ ا)ؾيىماجي اخمضان مغوان

مهُٟىاٞدوا)هاقِالنىاوي(امًٗاؾماع ا)٧اثظاٞلؿُيجي(ادمحماالٗنضا ا)هاقِاخ٣وقياؾوعا(ادمحماؤميا

٧اثظالنىاوي(ادمحماصعيوؽا)٧اثظاؾوعا(ادمحمامؿٗاصا)٧اثظاوصخٟياؾمغاا)٧اثظاوصخٟيالنىاوي(ادمحماالدجحراا)

ا)٧اثنةا اخؿً امها اٞلؿُييية( ا)باخسة ااإلاهغا اموػها امهغية( اوصخٟية ا)٧اثنة االضيً اٖؼ امىهوع  مٛغمي(

االخغا اهاعمحن النىاوي( اوهاقِ ا)صخٟي اطوعطيو اخجي اميكا٫ النىاهية( اجك٨يلية ا)ٞىاهة االهلر امىحر  ؾوعية(

ا النىاهية( اوالياا)هاقُة اهجم النىاوي( ا)صخٟي ا٢ُيل اهضيم النىاهية( اوهاقُة اٚغاٞيد ا)مهمّمة اب٨ضاف هضيً

ا)٧اثظا اقٗص اطميل اههغ النىاوي( ا)مؿغحي اوٗمة اوٗمة النىاوي( ا)صخٟي اصعويل اهؼيب اٖغاقي( اوصخٟي )٧اثظ

ا)هاقُةا ا٢ناوي اهنة امهغا( اوصخٟي ا)٧اثظ اصعويل اهاوي اؾوعا( ا٦غصا ا)٧اثظ ازليل اهواٝ ٞلؿُيجي(

صىاخؿحنا)٧اثنةامهغية(اهوقى٪اؤوعخيا)٧اثظاوصخٟيا٦غصااؾوعا(اهيسماالُهلا)صخٟيالنىاوي(ااالنىاهية(

هيٟاءاعاضخيا)صخٟيةالنىاهية(اوخيضاالُويلةا)٧اثظامهغا(اوؾاااؾٗاص ا)صخٟيالنىاوي(اوليضازليٟةا)٧اثظا

ضااللُي٠ا٦غصااؾوعا(اوليضاٞسغاالضيًا)مسغضاوهاقِالنىاوي(اياؾغاٖنضاالخاٞٔا)٧اثظامهغا(اياؾغاٖن

 )٧اثظامهغا(ايدحعاطابغا)٧اثظاومؿغحيالنىاوي(ايوؾ٠ابؼاا)٧اثظاوصخٟيالنىاوي(.

 

االغابِاٖاىامو٢٘االجؼيغ اهد:

b08afbfbce0f-ea29-4430-b5b4-http://www.aljazeera.net/news/pages/0ccadda5ا

ا
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م: غىذما اهخفؼ (2وزُلت سكم ) ُّ ، ًىظف فخش 27/06/2011اليرمىن، ملاٌ في الحُاة،  مخ

 الذًً

حنا٧اهدا٢ضا جٗيلاؾوعيةااهحٟايةاقٗنيةاثٟحذاٖاىااخحماالتاٖض ،اول٨ج اامىظاماا ٗضابضايت ااب٣غابةاألاؾنٖو

اإلايكوصامًاالٛالنيةالمايدهلا ٗض،اٞلاالىٓاااجٛحر،اوالاّٚحرامًاؤصتاالىاجٛيحراتاٖض .اصخيذاؤناالحٛيحرا

ض،اول٨ًاالىاؽاؤهٟؿهماجٛحرواا ٗضمااؤنندواايٗح٣ضونابإناعؤي مامارغ.اوخضهماالٟلؿُيييونا هٟؿبا٦مااٖو

اخؼيغانايوهيو،االايكٗغونابإناالحٛيحرايُاولهم،ا٧اهدا٨ٞغ االخياصاالتياجؿيُغا6فياؾوعيةا٧اهوااختعاماا٢نلا

ٖلح م،اهخيجةازكيت مامًاث٨غاعاثجغلةاالحوعٍافياؤػماتاالضو٫االتيايٗيكونافيا٦ىٟها،اثجٗلهمامترصصيًامًا

 ؾحٟاص امًاالخالةاالجضيض اإلطغاءاجٗضيلاٖاىاٖل٢ت مابال٣وىاالؿياؾيةاالٟلؿُيييةاالتياجؿحمضا٢و  اامًا

 .الىٓاااالؿوعااوثماعؽاونايت ااٖلح م

ابإن
ً
االجوالن،اال٨ًا٢ىاٖت ماؤزحرا ابلى اومًازل٫امحمولحناؾياؾيحن، ا ٌٗاال٣وى، اٖبر اؤبىاءهم، اصٞ٘ ألازحر

با ابالؿ٩وتاًٖاصزو٫االجيلاؤلاؾغاثياياألاعاضخياالؿوعيةابً٘امئاتامًاألامحاعالخٟغاه٤ٟ،اوو٢ٞو
ً
مصخولا

اٖا اللهحٟاى
ً
اصٞٗا اوصٞٗهم اًٚب م اؤجج ابغناما خحل٫، ايخؿا٢ُون اوهم االكناب اٖاى ااإلاحٟغض ىامو٠٢

 .ال٣وىاالٟلؿُيييةاالحا ٗةالب

ىيةا اَو اصولة اثوطض اال اخيص ااإلادحلة، االٟلؿُييية األاعاضخي افي ابالدجاع  ا خحل٫ ة اإلا٣اٖع االسغوض ابحن الٟغ١

ا ؾتراثيجي"ا ا"الحواػن ابلض افي اٖاث٣ها اٖاى ااإلاؿاولية اهظ  اقابة اطمٕو دمل
 
اث اؤن اولحن ابمواطهحب، مٗىية

االؿ ابا٫االضولة ايكٛل الم ا ٛياباو"اإلاماوٗة" ااإلاحٟاجئ الضىاالجمهوع اب٣و 
ً
اخايغا ا٧ان ال٨ىب اوملخ٣ا  ا، وعية

اوفيايوااالخكيي٘،ا اثخؿاء٫اًٖاٚياباالجيكحناالؿوعااا6الجيلاوألامًاالؿوعيحن. خؼيغان،اهحٟداالجمٕو

٤اعؤاااإلاحٓاهغيً،الماث٨ح٠ا والٟلؿُيجي.اول٨ج اا ك٩لاعثيسخيانهداطاااًٚب ااٖاىاٞهاثلاصمك٤االتي،اٞو

 .رافياخمايةاالكنابااإلاىضٞ٘ابلاؾهلدالهمامٛامغ  مبالح٣هح

ولتزيضاألازحر امًاًٚنةاالىاؽاؤَل٣داالىاعاٖلح مافياؾاب٣ةالماجكهضهااثٓاهغاتاالحرمو٥،امهماا٢ؿداٖاىا

غصهمامًاؾاخاثبا ااالٗاّمةالخغ٦ةاالؿياؾيةاالٟلؿُييية،اوهوامًااٖحاصاهجاءاال٣وىاوال٣اص ،اَو
ً
وزهونا

 .م٣ابغاالكهضاء

ااإلاا ٗض امً ا ٗضص اقٗنية اٞٗل اعصوص امً اعا٣ٞها اوما االحرمو٥، اٞهاثلاسّيماهحٟاية ازغطد اؾوعية، افي ات

الحدال٠االسماهيةابهياناهجومياا  مداٞيباعااا اباإلاؿاوليةاًٖاألاخضاذ،اوعلُدابحنامااخهلام٘ا"ال٣ياص ا
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اىاالكٗظاالٟلؿُيجي،اول٨ج مامًا"ابالهجمةاٖاىاؾوعية.اٖجعاهظااال٨لاا ؾح٣واءابالك٣ي٣ةاال٨برىاٖالٗاّمة

خيصالمايغيضوااؤوالٗلهماؤعاصوااعلُواابحناؾلو٦هماالؿياعخياوألامجياوماايدهلافياالوا٢٘االؿوعا.األامغاالظاا

٦غؽافياطهًاٖامةاالٟلؿُيييحناؤهباالايم٨ًاالٟهلابحناؾلو٥اهظ اال٣وىاوالىٓاااالؿوعا،امدملحناألازحرا

 .اإلاؿاوليةاٖمااخهلالهم

ا ايوا ااهحٌٟافي االكهضاء، اهاالء ابض٢ة اثه٠ اقيٗية الٛة ااؾحسضاا اؤعصها ابن ااإلآلومحن"، ا"الكهضاء جكيي٘

امدمليج اا اؾياعخي، ااهدُاٍ امً اثمسلب اوما االٟهاثل اٖاى ااؾترزانها، ايحم االتي االٗمغية االكغيدة الكناب،

اا اٞإخالهم امًا   اماتاالخا٢ض ،
ً
االكناباؾيل اثل٣ىاهاالء ا ٗضها اال٩املة. الـ؟ااإلاؿاولية لسُاباالٟهاثاي

اولحمارلام٘ازُاباالىٓاااالٗغمي،ا اه٨ظا، ابلالمايحوعٕاًٖاونمهمابإِ ما"موؾاص". او"مىضؾحن"، "مضمىحن"

  .اهح٣لاالسُاباالٟهاثايامًاث٣ضيـاالكٗظابلىاثد٣حر 

اتا٢وّااؤهملامدح٨غواالخيا االؿياؾيةاالٟلؿُيييةاخ٣ي٣ةاؤناهاالءاالكناباؤهٟؿهما٧اهوااؤبُا٫ااإلاواطهةام٘

ابا  اما  ما ايؿخكهض اوهو االههيووي لا اؤلٖا اهحسيل اؤن اولىا االحوالي، اٖاى اوالى٨ؿة االى٨نة اط٦غى افي  خحل٫

لون٠ا"ؤبُا٫االٗوص ".اجٗيلاال٣وىاالٟلؿُيييةافيااإلااضخي،اثحمؿ٪ابباألناٞيبامهلخت ا،اوث٣اواامًاصونا

اباللخا١ االٟلؿُيجي االكناب ايُمذ االظا االو٢د افي االح٣ضا، اخغ٦ة ايٟؿغاا٧لل اما اوهو ااإلاى٣ُة. افي بىٓغاثب

اٖاىا ا هحٟاى اولؤلزحر االساوي، االُٝغ اصا ام٘ اباؾت حاع ابالحٗامل الؤلو٫ اؾمدد االتي حن االُٞغ ابحن ال٣ُيٗة

اوهيااإلاٗاصلةاالتياثماجّٛيب اافيا٧لاالنياهاتاالتيانضعتاًٖاخغ٦ةاؾياؾيةا اٖج ا.
ً
قغوٍاٖل٢ةالمايٗضاعاييا

نةابةقٛا٫ا٣ٖلهاااإلاح٩لـقازد،ا٣ٟٞضتاال٣ضع اٖاىاالح٨ٟ ا.حر،ا ٗضاؤنا٣ٞضتاالٚغ

اعابِااإلا٣ا٫افياالخيا :

_archive/Hayat%20KSA/XML%20KSA/Alhayat_KSA_2011http://daharchives.alhayat.com/issue

04.xml.html-27/27p10-06-General/2011-2011/06-Jun-/06ا
ا

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20KSA/XML%20KSA/Alhayat_KSA_2011/06-Jun-2011/06-General/2011-06-27/27p10-04.xml.html
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20KSA/XML%20KSA/Alhayat_KSA_2011/06-Jun-2011/06-General/2011-06-27/27p10-04.xml.html
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داث الجبهت (3وزُلت سكم ) ت: جطٍش ُّ خٌى معيرة الػىدة في رهشي  الػاّمتاللُادة -الشػب

 2011-06-06في  –الىىبت والىىعت 

  06/06/2011دمشم )كىاة الػالم( ، 

ا ابناالهنة اٞلؿُيجي االٗاااؾح٩ونااالكٗنّيةا٦ضاؾياعخي اط٦غىاالى٨نةاوالى٨ؿةاهظا افي الٟلؿُيييةاوالٗغلية

اانااالكٗنّيةمىُل٣ااإلاؿحر االٗوص اوثدغيغاٞلؿُحناوألاعاضخياالٗغليةااإلادحلة،امٗحبراااناقهضاءاالهنةا ا٦ضوا

ا.ٞلؿُحنا٢ًيةاألامةاألاولى

عاٞ٘االؿاٖضاافياثهغيذازامال٣ىا االٗالمااالٗاّمةال٣ياص اا–اٗنّيةالكو٢ا٫اًٖوااإلا٨حظاالؿياعخياللجب ةا

ؤلازناعيةا رىحن:ابناالكناباالٟلؿُيجياوالٗغمياا٦ضواابالضااو٦حنواابناط٦غىاالى٨نةاؾح٩ونامىُل٣االلٗوص ا

اا إلادحلابلىاثدغيغاٞلؿُحنا٧لها،اوفياط٦غىاالى٨ؿةاباِ ماؾيوانلوناالىًا٫اوال٣حا٫افيا٧لام٩اناختعاا٢حٕل

االضزيل.

االىًا٫ا اوثهاٖض االحوانل امً اطضيض  اإلاغخلة اطضيض اثاعيش ا٦حابة اثمسل االحطخيات اهظ  اان االؿاٖضا وا٦ض

ضاءايضاألامةاالٗغليةاوؤلاؾلمية. ايحهضىاإلاسُُاتاألٖا اوالٟٗلاالكٗبياالسوعااالظااؾٝو

االى االحاعيش ابلى اٖوص  امسل اوالى٨ؿة االى٨نة اط٦غى افي االجماهحرا االؼخ٠ اان االظيًاوؤياٝ اولؤلبُا٫ ًالي،

ثوخضواابالضااٖاىااعىاٞلؿُحناوألاعاضخياالٗغليةااإلادحلة،اما٦ضيًابالضااوؤلاعاص ااناٞلؿُحناؾخن٣ىاٖغليةا

االىا اؾحٗوص اولنىان اٞلؿُحن امًااعى امدحلة اب٣ٗة او٧ل اوخيٟا اوياٞا اواناال٣ضؽ اٖغليا اؾيٗوص االجوالن وان

اؤهلها.

ا بضماءهمااناٞلؿُحنا٢ًيةاألامةاؤلاؾلميةاوالٗغليةااإلاغ٦ؼيةامًازل٫اواٖحبراالؿاٖضاااناالكهضاءاا٦ضوا

اطب ةاالهموصاواإلا٣اومةاالتياثمحضامًاَهغانابلىا ٛضاصابلىاصمك٤ابلىابحروتاوال٣ضؽاالتياؾخحدغعاب٩لاثإ٦يض.

ا اللجب ة االؿياعخي ااإلا٨حظ اًٖو اا–االكٗنّيةوقضص ااالٗاّمةال٣ياص  ااإلاكاع٦ة اان اٖاى االؿاٖضا انّيةالكٗعاٞ٘

الواؾٗةافياجكيي٘اقهضاءاط٦غىاالى٨نةاوالى٨ؿةايمسلااؾحٟحاءاقٗنيااي٣و٫اوٗماللم٣اومةاوالسوع اوموانلةا

االىًا٫اوالحهضااواإلاواطهةاوال٣حا٫اوملخ٣ةااإلاجغمحناالههايىةافيااإلادا٦ماالضولية.

االغابِاٖاىامو٢٘ا٢ىا االٗالم:

http://www.alalam.ir/news/522741  

http://www.alalam.ir/news/522741
http://www.alalam.ir/news/522741
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خ  –: أخذار الخالطت في رهشي الىىعت(4وزُلت سكم )   2011-06-06جاٍس

 2011-06-08فلعؿين أوهلًً: 

ا اوالجب ة االٟلؿُييية االؿلُة ا–االكٗنّيةثناصلد االٗاّمةال٣ياص  اؤخضاذ اخو٫ اباإلاؿاولية ا   امات امسّيم،

اٖكغاتاالٟلؿُيييحنابحنا٢حيلاوطغيذ،امؿاءاؤلارىحنا ،ابيىماا2011-6-6الحرمو٥االضاميةاالتياؤصتابلىاؾ٣ٍو

ا .صٖدا٢وىاؾياؾيةابلىاالحد٣ي٤افياالخاصرةاوث٣ضيماالجىا ابلىامدا٦مةاٖاصلة

ا اسّيم(اباإلاالٗاّمةوؾ٣ِاالٗكغاتامًاالٟلؿُيييحن،ابحنا٢حيلاوطغيذابغناماخغاؽام٣غا)ال٣ياص ا ٗضاو٢ٕو

حنازل٫اجكيي٘اطسامحنا) اٖاىاؤيضا23مواطهاتابحناالُٞغ اؾ٣ُوا
ً
 خحل٫اؤلاؾغاثياياألاخضا٢ّواتاا(اقهيضا

ا .(ابالجوالنااإلادحل44اإلااضخي،افياط٦غىاالى٨ؿةاالـ)

ا مةوؤصاهدا٢ياص 
ّ
الحدغيغاالٟلؿُيييةاالهجوا،اوونٟدامااخضذابالٗملا"ؤلاطغامياالجناناالظاايسغضاامىٓ

ىيةاالٟلؿُييية،اويغقىابلىامؿحوىاطغيمةاال٣حلاالجماعياصوناثميحزًٖاؤ ؿِا ا ."الح٣اليضاالَو

ا االجب ة ا"طماٖات ابب ا٢امد اإلاا امبرعات اؤو اطعاج٘ األا ًها اٞع اًٖ اصخٟي، ابيان افي اال٣ياص  برت ا-الكٗنّيةٖو

اوؤٖلىداؤِ ااؾح٣واابالحد٣ي٤افياثٟانيلااإلاجؼع االتالٗاّمةال٣ياص ا امسّيمياو٢ٗدافيا"اٖاىاخضا٢و٫االنيان.

،اوؤِ ااؾحٗلًاهحاثجاطل٪اللكٗظاالٟلؿُيجي،ا٦ماا"ؾخحدملاسّيمالحرمو٥اوعاحاضخيت ااالٗكغاتامًاقنانااإلا

ا ."الجهاتاالتياؤ٢ضمداٖلح ا،اطماٖةاوؤٞغاًصا،ااإلاؿاوليةاالحامةاًٖاهظ االجغيمة

ا٢ا٫ اامًاطاهنب، االجب ة افي لمي ااالكٗنّيةاإلاؿئو٫اؤلٖا اال٣ياص  االٗاّمةلحدغيغاٞلؿُحناـ اؤهوعاعطا اثهغيذا، في

اصازلاالؿلُةاالٟلؿُيييةافياعااا امؿاوليةااالكٗنّيةلو٧الةا"٢ضؽابغؽ":ابناالجب ةا
ً
اؤَغاٞا

ً
ثدملاعؾميا

ا اؤخضاذ ازل٠ االتياامسّيمالو٢ٝو االجغاثم ا٧ل اٖاى االٟلؿُيجي االكٗظ اؾيداؾب ا اؤَغاٝ اوهظ  الحرمو٥،

ا .ٖاىاخضاجٗنحر اعث٨نت اابد٣ب"،ا

لحدغيغاٞلؿُحنامو٢ٟهااالسابدا ٗضاااإلاكاع٦ةافياؤااا٢ححا٫اٞلؿُيجياٖاىااالكٗنّيةمًاطهت ا،اؤ٦ضتاالجب ةا

ا .امحضاصامؿحر االسوع اوالىًا٫

االغابِاٖاىامو٢٘اٞلؿُحناؤوهليً: 

-ils/20889/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84http://felesteen.ps/deta

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA

-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83.htmlا

http://felesteen.ps/details/20889/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83.html
http://felesteen.ps/details/20889/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83.html
http://felesteen.ps/details/20889/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83.html
http://felesteen.ps/details/20889/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83.html
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ذ ووالت غىر وحشغُل اللحئين الفلع(5وزُلت سكم ) ُّ : جطٍش موهشوا(  خٌى ين )ألا ؿُي ُّ  مخ

تالشمل  ُّ خ  في اللرك  2011-08-15بخاٍس

ااٖلىدافياو٢داؾاب٤ا رىحنااناا٦ثرامًازمؿةا ٝاحنا)ألااوجكٛيلااللطئحناالٟلؿُيييّاو٧الةاٚوذا وهغوا(

الغملافيامضيىةااللط٢يةاالؿاخليةا)ٚغب(ا ؿهظاال٣ه٠االؿوعااللمضيىة،اامسّيمالجىءاٞلؿُيجياٞغواامًا

امُالنةاصمك٤ابالؿماحالهاابضزولب.

،اهىا٥اٖكغ ا ٝاالجىءاهىا٥اسّيمو٢ا٫االىا٤َاباؾما وهغواا٦غيـاٚوهيـاانا" ٝااللطئحناٞغواامًااإلا

كغ ا ٝاشسواٞ امااوهغباا٦ثرامًاههٟهما)...(ااماابحنازمؿةا ٝاٖو غوا،ايجظااناهضزلاالىاهىا٥اووٗٝغ

االظاايدهل".

الغملاثحدضذاًٖا"هحرانامضٞٗيةاخانغتااإلاى٣ُةاباالياٞةاامسّيمواقاعاٚوهيـاالىااناالح٣اعيغاالواعص امًا

االىاهحرانا٢ُ٘ابدغية".

زايداوهٟداو٧الةا هناءاالغؾميةا)ؾاها(اخهو٫ا٢ه٠ابدغااٖاىااللط٢ية،امكحر االىااناال٣واتااإلاؿلخةا

هم.  مٗغ٦ةابغيةام٘امؿلخحنافيااإلاضيىةاالؿاخليةامماااصىاالىام٣حلاارىحناوانابةااعمٗحناازغيًافيانٟٞو

اا

ا:الغابِاٖاىاميض٫اايـاؤوهليً

online.com/?id=115899-east-http://www.middleا

اا

http://www.middle-east-online.com/?id=115899
http://www.middle-east-online.com/?id=115899
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ُّ (6سكم ) وزُلت داث "ألاوهشوا " بشأن ت في ظىسٍا ح: الفطائل الفلعؿُي خذار أعدىىش جطٍش

ُّ  الشمل الفلعؿُنيّ  خ  – تفي اللرك  2011 –08- 15جاٍس

االٟلؿُيييّا اال٣وى اثدال٠ اٞهاثل االٟلؿُيييحنااؾخى٨غت االلطئحن اوجكٛيل اٚوذ او٧الة ا٢ياص  اثهغيدات ة

مهاا٢ه٠ا الٟلؿُيييحنافيااالغملاللطئحناالٟلؿُيييحنافيااللط٢يةاوصٖدابلىاٖضااػّضاامسّيم"ألاوهغوا"اخو٫اٖػ

ي٠اواؾخسماعاطل٪اإلاهلخةاطهاتامٗاصية ضااثْو  .ألاخضاذاالجاعيةافياؾوعيةاٖو

ااوؤ٦ضاؤمحناؾغاالٟهاثلاالٟلؿُيييةافياصمك٤ازالضاٖنضااإلاجيضا"اان الغملاالٟلؿُيجيالماي٣ه٠اٖاىاحّي

ل١اواناالٗملياتا  الغملاالٟلؿُيجياالؿ٨ىحوعااو٢ىيييوااإلاجاوعيًالخيّاحّيااالٗؿ٨غيةاو مىيةاثجغاافيَ 

". 

االىاحّيااوؤياٝاٖنضااإلاجيضا"اان
ً
الغملاالٟلؿُيجياهواطؼءانٛحرامًااإلاى٣ُةاالتياجكهضاٖملياتاامىية"امكحرا

الؿ٨ىحوعااالـاحّياانالغملابدضوصاؾحةا ٝاشسوا،ابيىماايحجاوػاٖضصاؾ٩اامسّيماناٖضصاالٟلؿُىيحنافيا

اا70 امً ازغطد االتي ااإلآاهغ  اوان اشسو اابىاءامسّيمال٠ اهم اٞح ا اقاع٥ امً االجمٗة ايوا حّيااالغمل

 ." الؿ٨ىحوعااو خياءااإلاجاوع 

افي ااإلاؿلخحن ابحن االىاع ل١ ااَل اثناص٫ اهخيجة ا٢حل اٞلؿُيييا اشسها اان" ااواوضر اوال٣واتاحّي الؿ٨ىحوعا

 ."الخ٩وميةاالؿوعية

ا٫االىا٤َاالغؾمياباؾماالٟهاثلاالٟؿُيييةافياؾوعيةااليواا رىحنافيابيانا"ابناٞهاثلاثدال٠االىاطل٪ا٢

ىيةاالٟلؿُيييةاثىٟيامااوعصافياثهغيداتا٢ياص األاوهغوااخو٫ا ال٣وىاالٟلؿُيييةاوالهيئاتاواإلااؾؿاتاالَو

ياجؿعىالئلؾاء اللمو٢ٟحناالؿوعاااللطئحنافيااللط٢يةاوجٗحبراؤناطل٪ايإجيافيابَاعااإلاداوالتاالتامسّيم٢ه٠ا

 ."والٟلؿُيجي

ضاا اػضاالٟلؿُيييحنافياألاخضاذااإلااؾٟةافياؾوعيةاٖو ابلىاٖضاا" او٧لاالجهاتااإلاسحهة ا٢ياص األاوهغوا وصٖا

ي٠اؤوااؾخسماعااإلاو٠٢االٟلؿُيجياإلاهلخةاطهاتامٗاصيةاجؿعىالخكويبامو٠٢اؾوعيةاو٢وىااإلا٣اومةا ثْو

ا"ما٦ض اوالٗغلية افياالٟلؿُييية او ؾح٣غاع ا مً اٖاى اوماؾؿاثب اهيئاثب او٧ل االٟلؿُيجي االكٗظ ا"خغم ا

او٢دامم٨ً  ."ؾوعيةامٗغلحناًٖاؤملهمابالسغوضامًاهظ ااإلادىةابإؾٕغ

اٖايامهُٟىامضيغاالهيئةا للطئحناالٟلؿُيييحناالٗغبااإلاٟوىاالٗااالو٧الةااالٗاّمةوفياالؿيا١اهٟؿباصٖا

اٞيلينواٚغاهضاابلىاثصخيذ ا٦غيـاٚاهيـاخو٫ا٢ل٤االو٧الةااألاوهغوا ابياناالىا٤َاالغؾمياللوهغوا اوعصافي ما
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ا٢نل امً ا٦سيٟة اهحران ابَل١ اًٖ اثٟيض االتي االح٣اعيغ ااخيا٫ ا٢ّوات اصازل االؿوعية اللطئحناامسّيم مً

 .الٟلؿُيييحنافيااللط٢يةابماافياطل٪ااَل١اهحرانا٦سيٟةامًاال٣واعباالندغية

لٛغاهضا"اهوصابخاَح٨مابإنامااوعصافياثهغيذاالىا٤َاالغؾميالؤلوهغواا٦غيـااو٢ا٫امهُٟىافياعؾالةاوطهها

ل١اوألامغاالظااثحمامٗالجحباوثهوينبامًا٢نلاالؿلُاتا ٚاهيـاٚحراصخيذاوالاصخةالهظااالسبراٖاىاؤلَا

الل ااإلاجاوع  ااإلاى٣ُة افي اي٣٘ ااناالهيئةامسّيماإلاسحهةاالؿوعية اموضخا الٗغباللطئحناالٟلؿُيييحنااالٗاّمة"

ايحٗل٤اباللطئحناالٟلؿُيييحناوا  .ا  مافياؾوعيةمسّيممؿحٗض الحوييذاؤاامويٕو

اعابِاالح٣غيغاٖاىاقاااهيوػ:

http://shamnews.com/default.php?page=article&id=19440ا

http://shamnews.com/default.php?page=article&id=19440
http://shamnews.com/default.php?page=article&id=19440
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مت: أمين ظش (7وزُلت سكم )
ّ
ش الفلعؿُيُت ًاظش غبذ سبه ًذًً اكخدام  مىظ مالخدٍش ُّ  مخ

خ  –الشمل وكطفه   2011-08-15جاٍس

  15/08/2011 –مُذٌ اٌعذ أوهلًً 

 ثجا االكٗظاالٟلؿُيجياياؾغاٖنضاعلب:االىٓاااالؿوعاايماعؽا'طغيمةايضاؤلاوؿاهية'ا

 مةاٖغلداا-عااا ا
ّ
امسّيمالحدغيغاالٟلؿُيييةا رىحناًٖا"اصاهت ااالكضيض "اال٢حداااال٣واتاالؿوعيةاامىٓ

اا اوانٟةاما او"ثهجحراؾ٩اهب"، او٢هٟب ا)ٚغب( االؿاخليةاالؿوعية امضيىةااللط٢ية افي يجغاااالغملاالٟلؿُيجي

 اب"الجغيمةايضا وؿاهية".

ا اؾغ اامحن مةو٢ا٫
ّ
ا"اهىاامىٓ اعلب اٖنض اياؾغ االٟلؿُييية افيااالحدغيغ االؿوعية اال٣وات اٖمليات ا كض  هضيً

 االغملاالٟلؿُيجيافيااللط٢يةاوثهجحراؾ٩اهب".امسّيما٢حداااو٢ه٠اا

اواق٣ائ ما االٟلؿُيجي االكٗظ اابىاء اثجا  ا وؿاهية ايض اطغيمة ايك٩ل االٗمل اهظا اان اوٗحبر ا"هدً واياٝ

 االؿوعيحناالظيًايحٗغيونالهظ االخملةاالضمويةااإلاؿحمغ ".ا

اوصٖااٖنضاعل ٖضصاابا"٧اٞةاالهيئاتاالضوليةااإلاٗىيةاالىاالحضزلاالٟوعاالو٠٢اهظ ااإلاجؼع االتيااصتاالىاؾ٣ٍو

 ا٦نحرامًاالكهضاءاوالجغحى".

زايدااوهٟداو٧الةا هناءاالغؾميةا)ؾاها(اخهو٫ا٢ه٠ابدغااٖاىااللط٢ية،امكحر االىااناال٣واتااإلاؿلخةا

هم.ااااصىاالىام٣حلاارىحناوانابةااعمٗحناازغيًافيامٗغ٦ةابغيةام٘امؿلخحنافيااإلاضيىةاالؿاخليةامم  انٟٞو

 

داث غلى مىكؼ مُذٌ اٌعذ أوهلًً:  سابـ الخطٍش

online.com/?id=115899-east-http://www.middle 

 

  

http://www.middle-east-online.com/?id=115899
http://www.middle-east-online.com/?id=115899
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داث خشهت خماط،(8وزُلت سكم )  وواالث أهباء ومطادس ئغلمُت مخػذدة : مىكف وجطٍش

ا:2011هيؿان/ؤبغيلاا2الحهغيذاالصخٟياألاو٫االظااؤنضعثباخغ٦ةاخماؽابحاعيشا -

اواخحًيدا او٢ٟدام٘ام٣اومةاالكٗظاالٟلؿُيجياوخ٣و٢بااإلاكغوٖةا، ا
ً
ا٢ياص اوقٗنا ابناؾوعيا ا:

ً
اؤوال "

االٓغوٝ اؤخل٪ افي اوؾاهض  ا اخماؽ اوزانة ا، االٟلؿُييية ااإلا٣اومة االغهاهاتاا٢وى اوؤزظت ا، وؤنٗب ا

امًاؤطلاالحمؿ٪ابضٖماههجااإلاماوٗةاواواإلا٣اومةا والحدضياتاواإلاساَغاال٨نحر اونمضتاؤمااا٧لاالًٍٛو

افيازىض١األامةاومهالخهاا. افيااإلاى٣ُةا،اوبؾىاصاٞلؿُحناوقٗب ااوم٣اومحبا ك٩لازاما،اوالو٢ٝو

ا:ابهىااوٗحبراماايجغاافياالكإناالضازايايسوا"
ً
اراهيا

ً
ؤلازو افياؾوعيةا،ابالاؤهىاافياخغ٦ةااخماؽا،اواهُل٢ا

االغاهًا مًامناصثىااالتياثدتراابعاص االكٗوباالٗغليةاواؤلاؾلميةاوثُلٗا  اا،اٞةهىااهإملابحجاوػاالٓٝغ

بماايد٤٣اثُلٗاتاوؤماوياالكٗظاالؿوعاا،اولماايدٟٔااؾح٣غاعاؾوعيةاوثماؾ٨هااالضازاياويٗؼػاصوعهاا

ا(ا.21واإلاماوٗةا"ا)افيان٠ااإلاواطهة

 حػلُم:

ٌاالخغ٦ةاإلزغاضامؿحراتامايض اللىٓااثدضردصخٟيةاالح٣اعيغاالٗضيضامًاال اتاسّيمااالؿوعاافيااإلاًٖاٞع

ا2011آبا/اؤٚؿُـا18،ا٦مااؤنامهاصعافياالخغ٦ةاؤ٦ضتاؤِ االماثو٢٘اٖاىاثهغيذاصخٟيابحاعيشاالٟلؿُييية

ظاايًماخماؽا،او٧اناالحهغيذا٢ا٫اؤناالٟهاثلاثىٟيانضعاباؾماثدال٠اال٣وىاالٟلؿُيييةافياصمك٤اال

ا٢ه٠ا اخو٫ األاوهغوا ا٢ياص  اثهغيدات اامسّيموجؿخى٨غ ا) االلط٢ية افي اامسّيماللطئحن ا) ا( او٧اهدا22الغمل ا، )

.اسّيمل١االىاعافيااإلاألاوهغوااؤنضعتابياناجؿخى٨غاٞح اابَ
ً
اط٦غاؾاب٣ا

ا

اآزغاؤصاناٞيباثٟجحراتاؤنضعااإلا٨حظاؤلٖاا٧2011اهوناألاو٫/صيؿمبرا24فيا -
ً
اصخٟيا

ً
لمياللخغ٦ةاثهغيدا

بجهوصا٦نحر امحوانلةامًاؤطلا خهلدافياصمك٤ا،اوفياهٟـاالحهغيذاؤ٦ضتاالخغ٦ةاؤِ اامااػالداثناصعا"ا

ااالؿوعا،ا ايد٣ًاالضَّ اؾياعخّيٍ ٗنة،امًازل٫اخّلم اإلاؿاٖض افيازغوضاؾوعيةاالٗؼيؼ امًاهظ األاػمةاالهَّ

ةاالسغوضامًاهظ ا ٗاثبافياؤلانلحاوالضيم٣غاَيةا"اوصٖااالحهغيذابلىا"ؾٖغ
ّ
ٗظاالؿوعااثُل

َّ
٤اللك ويد٣ّم

ااالؿوعا،اوا يى٣لاؾوعيةاالٗؼيؼ ابلىامغخلةاطضيض اثد٤٣ّالكٗب ااالٗؼيؼامااألاػمةابدلاؾياعخيايد٣ًاالضَّ

٘ابليبامًازحٍرالؿوعيةا")
َّ
االؿوعاافياصٖوثباللحٛيحرا23يحُل الحُلٗاتاالكإع

ً
(او٢ضابضىاالنياناؤ٦ثرا٢غلا

او هح٣ا٫ابلىاؾوعيةاطضيض ا.ا
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 حػلُم:

ا االصخٟية االح٣اعيغ اااثدضرد ٌٗ اث٣ضمها ا٧اهد االتي ااإلاؿاٖضات ا٢ُ٘ ابيغاناًٖ افي اؤلاؾلمية لجمهوعية

للخ٩ومةافياٚؼ ا،افيامااينضوامداولةاللًِٛاٖاىاخغ٦ةاخماؽاالثساطامو٠٢اصاٖماللىٓاااالؿوعاا،اوث٣اعيغا

ؤزغىاثحدضذاًٖامٛاصع النٌٗا٢ياصاتاالخغ٦ةاللٗانمةاالؿوعيةاصمك٤اواؤناالخغ٦ةابضؤتاثسٌٟامًا

و٢ضاٚاصعاتاهياَنيٗيةاومؿهظاْغوٝاالٗملا.ا االحى٣لا(ا،ال٨ًاالخغ٦ةا٧اهداثا٦ضاؤناهظ24وطوصهااب ضوءا)

ؤًٖاءااإلا٨حظاالؿياعخياالٗانمةاالؿوعيةاصمك٤ا ٗضاؤنا٧اهداؾن٣ت ماٖاثلت مابالحضعيجا،اوطهظا ًٗهمابلىا

ٚؼ ا٦مااهواالخا٫ام٘اٖماصاالٗلميافياخحنااؾح٣غاالض٦حوعاموعخعاؤبوامغػو١افياال٣اهغ ا،ابيىمااطهظا٧لامًا

ا9ههغابلىاالضوخةا.او٧انابؾماٖيلاهىيةا٢ضا٢ا٫افياثهغيداتال٣ىا االغؤااال٩ويخيةابحاعيشاازالضامكٗلاودمحم

اللٓغوٝااإلاوطوص افياؾوعيةابلىامضصاَويلةاختعاجؿحُي٘ااا2012قناٍا/اٞبرايغا
ً
"آلانا٢ياص اخماؽاثسغضاهٓغا

اوا اخ٣ي٣ي ابههاٝ اهىا٥ اي٩ون اؤن االبض ا" اوؤياٝ ا" اٞلؿُحن ا٢ًية اوقاون اٖملها اثحا ٘ اومؿاو٫اؤن طّضا

افياْلاالضيم٣غاَيةا
ً
اٖؼيؼا

ً
لهوتاالكٗظاالؿوعااولُموخباوآمالباوثُلٗاثب،األنامًاخ٣باؤنايٗيلا٦غيما

اجؿحُي٘اخماؽاؤناث٣ولبا اما اوهظا االؿياؾيةاو٢اهوناألاخؼاباومجلـاقٗظامىحسظ، وؤلانلحاوالحٗضصية

ةاخماؽامًاالٗانمةاالؿوعيةاثدو٫ا(ا.اويٗحبرازغوضاؤًٖاءااإلا٨حظاالؿياعخيالخغ25٦وهظاامااهصخداببا")

افيا اوي٩وناٞاثدةاإلاغخلةاطضيض  ابةيغانا، هااافياٖل٢ةاخماؽابالىٓاااالؿوعاابلاختعاؾيارغاٖاىاٖل٢ت ا

ٖل٢اتاالخغ٦ةاالساعطيةاوثمويٗهاايمًامداوعااإلاى٣ُةازانةام٘االحدوالتاالتياجكهضهااالضو٫االٗغليةا.ا

اؽامًاؾوعيااو٢ا٫اؾمحراوكاعاًٖوااإلا٨حظاالحىٟيظااللمجلـاول٣ضاعخندااإلاٗاعيةاالؿوعيةابسغوضاخم

جياالؿوعاافيا اا2012قناٍ/ٞبرايغاا28الَو
ً
ؤناخغ٦ةاخماؽااثسظتااإلاو٠٢االصخيذاختعاولواطاءامحإزغا

جياالح٣وااعثيـااإلا٨حظاالؿياعخيالخغ٦ةاخماؽا ٖاىاخضا٢ولبا.ا٦ماا٦ك٠اؤهبام٘اٖضصامًاؤًٖاءااإلاجلـاالَو

لوطوصهمافياالٟىض١اهٟؿب".اوؤياٝا"هواؤبلٛىااصٖمباإلاُالظاالكٗظاالؿوعاااإلاد٣ةاافياالضوخةاولالهضٞة

اْغوٝاالخغ٦ةاوزهونيا  ا اوٗلماثماما ا٧وهىا الماهُلظامىباؤ٦ثرامًاطل٪، ال٨ىىا افياؾوعيا، (ا26)."وللسوع 

افياصمك٤ا،افياؤ٦ثرامًاثهغيذا٦حهغيذاالض ٦حوعا.ٞيمااخاولداخغ٦ةاخماؽاالح٣ليلامًاقإنازغوضا٢اص  ا

امًا اخماؽ او٢ياصات ا٧واصع ازغوض ا" اؤن ا٢ا٫ اخيص األامغ اهظا اٖاى
ً
اجٗلي٣ا االخغ٦ة افي اال٣ياصا االؼهاع مدموص

ا) ا" اؾياؾيا امو٢ٟا اوليـ اٞغصيا ا٢غاعا ا٧ان االساعطيةا27صمك٤ اوػيغ  امؿاٖض اٞيلحمان اطيٟغا ا٧ان او٢ض ا. )

مؤنازغوضاا2012آطاعا/اماعؽا2ألامغي٨يةالكاوناالكغ١األاصوىا٢ا٫افيا
ّ
خماؽامًاؾوعياا"اٖغىاهٓااا)ااةمىٓ

ا(ا.ا28الغثيـاالؿوعاا كاع(األاؾضا"ا)
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ا2012قناٍ/ٞبرايغاا24ثهغيداتاعثيـاوػعاءاخ٩ومةاٚؼ ابؾماٖيلاهىيةامًاٖاىامىبراطام٘األاػهغافيا -

اهدوا ايؿعى االظا االنُل اؾوعيا اقٗظ ا"ؤخحي اهىية ا٢ا٫ اخيص االنُل االؿوعا االكٗظ اٞح ا اخيا والظا

(ا.ا٦مااقهضا٢ُإاٚؼ اٖض اٞٗالياتاثًامىيةام٘االكٗظاالؿوعاا29وؤلانلحا"ا)االخغيةاوالضيم٣غاَية

هٓمهااالحجم٘االٟلؿُيجيالىهغ االكٗظاالؿوعااويظ٦غاؤناالىا٤َاباؾماالحجم٘اهواخمؼ اابًاال٣ياصاا

 فياخماؽاالكهيضابؾماٖيلاؤبواقيظاالظاااٚحالباالههايىةا.
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  100بُان  :(9وزُلت سكم )
ّ
: لِغ باظمىا لِغ باظم فلعؿين جشجىب الجشائم فلعؿُنيّ  فمشل

خ أيّ   2012-02-05ها اللخلت! بخاٍس

ىااهدًاال٨حاباالٟلؿُيييحنااإلاو٢ٗحناٖاىاهظااالنياناؤناهح٣ضاابُلظااهًماااطماعيابلىاعابُةاال٨حابا يكٞغ

اؤوا األاخغاع، اؾوعيا اومس٣ٟي ا٦حاب ا٢نل امً ،
ً
امازغا اثإؾيؿها اًٖ اؤٖلً االتي افياالؿوعيحن اي٣ٟون االظيً لئ٪

اقٗب ماوهوايهٗضاؾلماخغيحباالظاالُسحبايضاالُاٚيةابالضا، بناثإؾيـاعابُةاال٨حاباالؿوعيحنا نٟٝو

يك٩لاعاٞٗةاؤؾاؾيةافياروع اؾوعيااويً٘ااإلاس٠٣االخ٣ي٣يافيامو٢ٗباالىاطاهظاقٗنبا٦كغي٪اٞاٖلافيابىاءا

اهٓاا اهدو االٗاثلة اخ٨م ااؾخنضاص امً اوالسلم االجضيض  اخ٤ااؾوعيا اٖاى ا٢اثم اصيم٣غاَي اجٗضصا مضوي

اإلاواَىة،ايٟحذااإلاجا٫ااماااخغيةاالحٗنحراوؤلابضإاويدغااالىٓااامًاثؼيي٠ابعاص ااإلاس٠٣االؿوعااالخغاٖبرا

ةاوزاويةااؾحولداٖاىام٣ضعاتاالس٣اٞةاوناصعتاصوع اوػيٟدابعاصثب،او٧اهداصاثمااؤصا ابيضاالُاٚيةا ؤَغاٞاٚع

 .وؤطهؼثب

اا ابداطة اؾوعيا ايٗؼػابن االظا ا٢لب ا، امً االهاٖض االىاضج االهوت اهظا االى امطخع، او٢د اؤا امً اا٦ثر ليوا،

اللنىاءا او٢اٖض  ااإلاًمون اوبرغاء الل٣و  اؾهنا االٛىية اوم٩وهاثب امجحمٗها اجٗضصية امً اويجٗل ىية االَو وخض  ا

 .الضيم٣غاَي

االٟلؿُييية اال٣ًية ايؿحٗمل األامً امجلـ افي االؿوعا االىٓاا اممسل امازغا، اؾمٗىا، ااإلااإلاةاال٣ض ومؿحر  ا

اليـاباؾما اليـاباؾمىا، االؿوعااوممسليب: اه٣و٫اللىٓاا اؾوعيا. افي اطغاثمبااإلاغوٖة اٖاى اللحُٛية ة واإلاكٞغ

الجغاثم٨ما ا٢ىاٖا االٗاصلة ا٢ًيحىا امً اثجٗلوا اال اال٣حلة. اؤي ا االخنينة، اؾوعيا افي االجغاثم اثغث٨ظ ٞلؿُحن

وؿاهيةابد٤ابزوثىااالؿوعيحن.ابناالكٗظاالؿوعااهوامًاثنجعاال٣ًيةاالٟلؿُيييةاثاعيسيااو٢ضااألطلهاابالل

ترافيا الكهضاء،اوليـاؾياؾاتاهٓام٨ماالتياهدحٟٔامج اابظ٦غياتاماإلاة،اولًاهيسخعاؤصواعهاافيامجاػعاثلاالٖؼ

حرهاا1985اتافيابحروتاسّيماإلاا،اوخهاع1983ِ غاالناعصابُغابلـافياامسّيم،اوالٗضواناالغهيظاٖاىا1976 ،اٚو

ىيةاالٟلؿُييية.االاجؿحٗملواااؾماٞلؿُحناٞهيالماجٗضاوع٢ح٨ما مًاؤٖما٫اجؿنهدامغاعاابًغباالوخض االَو

 .الغابدة

بناؾوعيااموخض اوخغ اوصيم٣غاَيةاهيامااثدحاطباٞلؿُحن،اوهياؾوعيااالتياثولضااليواامًاعخماروع اصاميةا

اوار٣ اهدً آٖيم. اقٗظ االساثغاٞجغها االصجإ االكٗظ اهظا امً اال٣لظ افي اؾيٓل اٞلؿُحن ااؾم اؤن امً ون

 .وهسنحبااإلاس٣ٟة

ا
ّ
 اٗون:اإلاو٢
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بواقايظا)قاٖغ(،
 
وزيا)قاٖغاو٧اثظ(،اَاهغاعياىا)قاٖغ(،اٚؿاناػ٢ُانا)قاٖغ(اػهحراؤ ٖؼميااامغيضاالبٚر

ا ايوؾ٠ اوصخافي(، ا)٢ام االنياعا امًٗ اوعواجي(، ا)٢ام االغيماوا امدموص ا)م٨ٟغ(، الوػا كاع  بو
 
ؤ

هجواناصعويلا)قاٖغ(،اعمعيااإلاضهونا)عواجي(،اٖاص٫ا كحاواا)٧اثظاعواجياولاخص(،ااهُواناقلخدااا)قاٖغ(،

اطميلا اههغ اوعواثية(، ا)٢انة اخنايظ اخؼامة ا)٧اثظ(، اقاويل اخؿحن، ا)ها٢ض(، انالر اٞسغا اوها٢ض(، )٧اثظ

ا) ازليااقٗص ادمحم اوهاقِ(، اولاخص اؤ٧اصيمي ا)ها٢ض امُغ اؤبو اؤخمض االٗؼيؼاقاٖغ(، اٖنض ايوؾ٠ ا)٢ام(، ل

ابلٗاواا اهاثل ا)قاٖغ(، اخوامض  اموعخع ا)٧اثظ(، االكٗيبي اٖيسخع ا)٧اثظ(، ابغهومة اموعخع ا)قاٖغ(، )قاٖغ(،

اٖمغقناهةا)قاٖغ(،ا اوؾاااطبرانا)قاٖغاوموؾي٣ي(، اٚاػااالظينةا)قاٖغ(، ازليلا٢ىضيلا)٢ام(، )قاٖغ(،

االٗامغاا)قاٖغ(،اطهاصاهضيظا)قا االلنضاا)قاٖغ(،اٖاي اهانغاعلاحا٢صخي اػياصازضافا)٢اماو٧اثظ(، ٖغ(،

).قاٖغ(،اباؾماالىبريوا)قاٖغاو٧اثظ(،اعاجيابُديلا)٧اثظ(،اقاهغازًغ ا)قاٖغ(،اعاثضاوخلا)قاٖغ(،ا

اؤ٧اصيمي(،ا اوها٢ض اولاخص اوقاٖغ ازًغامذجؼ)عواجي ا)قاٖغ(، اهكهل اابو امدموص ا)قاٖغ .(، اٖؼايؼ  ؤؾماء

يغاهيماطابغابما ابم بواخمض ا)٧اثظ(،
 
ؾامةاالغهحيسخيا)٧اثظ(،اباؾلاؤ

ُ
اؤ بواب٨غا)قاٖغ(.

 
بغاهيما)٢ام(،اٖنضا اؤ

زالضاطمٗبا)قاٖغ(،اوٗيماالسُيظا)٧اثظ(،اؤ٦غااابواؾمغ ا)قاٖغ(،اخىحناطمٗباااٖهاااالؿٗضاا)قاٖغ(،

)قاٖغ (،اؤخمضاي٣ٗوبا)اقاٖغ(،اَاع١االٗغميا)قاٖغ(،ايوؾ٠االضي٪ا)قاٖغاوعواجي(،امهىضانلخاتا)٧اثظا

ا اقمٗوناومسغض(، اهجوى ا)٧اثنة(، اث٨غوعا اباؾمة اوصخٟي(، ا)٧اثظ االٗيسخع ي٤ اثٞو ا)قاٖغ(، امكاع٢ة دمحم

)قاٖغ ا(،ادمحماالؿالميا)قاٖغ(،اهاوياالؿالميا)عواجي(،ابل٫اؾلمةا)قاٖغ(،ااؾامةاابواٖواصا)ا٧اثظ(،اطبرا

اعا اقاٖغ(، ا) اخؿحن اٖسمان ا)٧اثنة(، اال٩ٗلو٥ اوؿمة اقاٖغ(، اال٣ضع ( ايوؾ٠ اقاٖغ(، ا) االنياعااقٗد ػ١

مدؿًا)٧اثظ(،الياياٞيوليدا)اقاٖغ (،اثيؿحرااا)قاٖغ(،اياؾغاالو٢اصا)قاٖغ(،اننخياخمضانا(ا٧اثظ(،اٖماص

مديؿًا)٢اماوها٢ضاوهاقِاؾياعخي(،اٞايؼاالؿغؾاواا)ٞىاناجك٨ياياوقاٖغ(،اعطظاؤبواؾغيةا)٢اماو٧اثظا

هاي٠ا)ها٢ض اؤ٧اصيميةاولاخسةاوهاقُةاام٣ا٫اؾياعخي(،اٞااصاخماص ا)ها٢ضاؤ٧اصيمياولاخصاوهاقِاؾياعخي(،امي

ا)عاواجياوها٢ض(،ا اهانغاٖليو  ا)٢اماولاخصاؤ٧اصيمي(، طىضع(،ايؿغااالٛو٫ا)٢اماوها٢ض(،اخؿحناؤبواالىجا

اولاخص(،ا ا)٧اثظ اقٗنان اٖمغ اؾياعخي(، او٧اثظ ا)باخص اثمغاػ اوالء اثغلوا(، اولاخص ا)٧اثظ اٖليان اال٨غيم ٖنض

ماع ا)قاٖغاوصخٟي(،ادمحماخؿوهةا)ؤ٧اصيمياوها٢ض(،اٖوناؤبوانٟيةاخؿًاميا)٧اثظاوها٢ضاؤ٧اصيمي(،امًٗاؾ

)عواجي(،اٖا٠َاخماص ا)قاٖغاوها٢ضاؤ٧اصيمي(،اٚياذااإلاضهونا)قاٖغ(،اعطاءاٚاهما)قاٖغ (،اَاع١اال٨غميا)ا

قاٖغ(،اؤخمضاألاق٣غ،ا)اقاٖغ(،اٖاياؤبوازُابا)قاٖغاو٧اثظ(،اصهيااألاملااؾماٖيلا)قاٖغ (،ااؾغاءا٧للا

اطللةاا)٧اثنة اؤبو اياؾغ اوعواجي(، ا)قاٖغ اشخاص  االٟحاح اٖنض او٢ام.(، ا)قاٖغ ا٦غف اؤبو اموعخع ٢ههية(،

وزيا)قاٖغ(،اٖنضاالىانغاٖامغ)اقاٖغا ىاناجك٨ياي(،ازليلاخؿوهة،ا)قاٖغاوعواجي(،امهيظاالبٚر )قاٖغاٞو
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اٖي اؤبو اهانغ اؤؾماء اوبٖلمي(، ا)٧اثظ اٖمغو اؤقٝغ ا)٧اثنة(، االخماعهة اهًا٫ اجك٨ياي)، ىان ا)٧اثنةاٞو اف

 وصخٟية(،امايااؤبواالخياتا)٧اثنة(،اػيىاتاؤبواقاويلا)٧اثنة(،اؾوػاناؾلمةا)قاٖغ (.

ُّ  هذاء ئلى الشػب الفلعؿُنيّ   توالشػىب الػشب

ا ا٢حلاالؿوعيحناوثمؼي٤امجحمٗهم،اا11 ٗضاهدو االىٓاااألاؾضاافي ايمطخي االؿوعيةااإلاجيض  قهغامًاالسوع 

َئا،اوليىمااجؿهما ٌٗاصولبافياجُٛيةاال٣حلةاوبمضاصهمابالؿلح.االؿوعيونابيىمااالٗالماي٠٣امحٟغطااؤوامحوا

مؿحمغونافيام٣اومةاالُٛيانافيا٧لاخا٫ابماااؾحُاٖواامًاوؾاثل،االحٓاهغاالؿلميازانة،ال٨ج ماؤملوااٖاىا

 .الضواااؤناي٠٣االٗالم،اوبزواِ ماالٗغبابسانة،ابلىاطاهب م

يصايهٗضاالىٓااامًابطغامباويل٣ىاجُٛيةامًا ٌٗاال٣وىاال٨برى،اٖىضاهظاااإلاٟهلامًاالسوع االؿوعية،اخ

اماا اؤ٦ثرامًاالجمي٘ االظاايٗٝغ ابسانة، االكٗظاالٟلؿُيجي االنلضاناالٗغلية، افي ابزوثىا امؿاهض  ابلى هحُل٘

االكٗظا اصٞ٘ االظا االؿلح ابن اؤبىاثب. اخيا  اؤلاؾغاثياي االٗضو ااؾترزو الُاإلاا االظا اوهو اللؿوعيحن، يجغا

ارمى اؤيًااالؿوعا اهدً اؤبىاثب. انضوع ابلى االسوع  ابضء امىظ ايوطب لؿُحن اٞو االجوالن اؤطل امً ا٣ٖوص اَوا٫ ب

الما ابوخكية االؿوعيحن ايٗامل ا٧لب، االٗالم افي األاؾوؤ امً اهٓاا اسخ٣ىا اٖاى ايٗمل اؤيًا اوهدً ٞلؿُيييون،

اشخيءاًٖ اطل٪اخمايةا٢وىا٦برىاالاثسحل٠افي اويىا٫افي ااخحل٫، ابالاًٖا٢و  اؤناثهضع اثىالبااهحسيلايوما ما

ا و١ اٞو ا٦برى. ا٢وى اخماية امً اْغوٝاالاا7000بؾغاثيل افي ااإلاٗح٣لحن اٖكغاتاؤلٝو اهىا٥ االيوا، اختع قهيض

امسلهاابالاألاؾغىاالٟلؿُيييحنافياسجونا خحل٫اؤلاؾغاثياي  .يٗٝغ

ا٧لبامًاؤطلاصواااٖاثلةاخولداؤو٫اطمهوعيةاٖغليةابلىاخ٨ماؾللياوعازي،اوؤصمىداٖاىاصااالؿوعيحن اوهظا

ا٢نلاؤ٦ثرامًارلرحنا اىابطاللهم،اوثحدملاهياوؤطهؼ  ااال٣مٗيةااإلاحوخكةااإلاؿاوليةاًٖام٣حلاٖكغاتاؤلٝو ٖو

ًابيٗاٝاؾوعيةاواإلاجحم٘االؿوعااَوا٫اؾىواتاخ٨مها،اوجٗغيٌاالنلصااليوااإلاساَغا٦برىاثمـا ٖاما،اٖو

جي  .وخض اقٗب ااوؾلمةا٦ياِ ااالَو

اهىاقضاقٗنىااالٟلؿُيجياؤناين اصعابلىاثسهيوايواالؿوعية،ايحٓاهغاٞيباويلٟداهٓغاالٗالمابلىامدىةابهىا

الكٗظاالؿوعاااإلاؿحمغ ،اويُلظامًاالكٗوباالٗغليةاألازغىامكاع٦حبافياهظاااليوااالحًامجي.ابنافياهظااماا

االهغإامًاؤطلا اوؤنام٣اومةا خحل٫اوم٣اومةاالُٛياناوطهانالهغإاواخض، يا٦ضاوخض ا٦ٟاحاالكٗنحن،

 .غيةالخ
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هغطو٦ماؤناثٟٗلوااقيئاالىهغ ابزواه٨م،اولو٠٢اهؼي٠االضااالؿوعااالظاالماينسلابباؤهلبايوماامًاؤطلا

 .ٞلؿُحناوال٣ًايااالٗغلية

ا

اعابِاالنياناٖاىاهوعاؾوعيا:

http://syrianoor.net/revmarsad/1560ا

 

 

ا

http://syrianoor.net/revmarsad/1560
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ل فخذ تهاحم بشّذ : (10)وزُلت سكم  داث ألخمذ حبًر خ   –ة جطٍش  2012-04-01جاٍس

ا-عااا ا
ً
لميةاقهاص  جياالٟلؿُيجيا"ٞحذ"اثهغيداتاؤخمضاطبريلاؤلٖا ا":ااٖحبرتاخغ٦ةاالحدغيغاالَو "ٞو

طضيض اٖاىااختراٞبازضمةا'مٗلميب'األزظاؤوؾمةاألاؾن٣يةافيامهمةاًَٗابعاص اال٣ياص االٟلؿُييية،او٦ؿغا

ابونلحباًٖاؤهضاٞباالوَىية. ىية،اوخٝغ انموصاالكٗظاالٟلؿُيجياوجكويباوخضثباالَو

االٟلؿُيييةا اوال٣ياص  اماػن اابو االغثيـ اٖاى اطبريل اؤخمض ااإلاإطوع االٗميل اهجوا اطاء ا'ل٣ض االنيان: افي وطاء

مموليباوخغ٦حىااالٗٓيمةابرغاٞكلباباؾحسضااايوااألاعىاالسالضالحد٣ي٤اٚاياتاؾياؾيةاثسضاامؿحإطغيباوا

٘اعنيض ااإلاج اعا ٗضاطغيمةاعطالبافيا الحرمو٥االٗااااإلااضخي،اٖىضمااؤَل٣وااالىاعاٖاىامكيعياامسّيمول٣هضاٞع

ااإلا افي اوطغاثمب حياالت اوٚ  االضماء الؿٟ٪
ً
ابياٞة االٗكغات، اوطغخوا ا٣ٞحلوا االٟلؿُيييةاسّيمالكهضاء ات

اؤماااٖضؾاتااإلاهوعيًاٞو١اع٧ااابيوتايوااواا1983 كما٫النىانافياالنضاوااِو غاالناعصامىظاالٗااا
ً
٠٢امؼهوا

امًاؤبىاءاقٗنىااٞح ا'.
ً
ااإلاىايلحناوطسامحناالكهضاءاالظيًا٢ًوااصٞاٖا

وؤياٝاالنيان:ا'ل٣ضاٞجغاطبريلا٦غاهيحباوؤخ٣اص ااإلاٗهوص اٖىباثددايِٛاالخاطةاالصسهية،ا٣ٞضاصؤباؤنا

اب االضماء اويؿٟ٪ اٞيٛحا٫ اب٢ليمية ال٣وى
ً
امسلها

ً
اٖميل اومكي٩ون اقٗنىا اؤٖضاء ايغا  ام٩ان جيا٩ل االَو غوٖىا

اإليٗاٞىا'.
ً
امىاؾنا

وطاءافياالنيان:ا'ل٣ضاٞكلاطبريلاومًامٗبامًاالحجاعابالضااالٟلؿُيجياوالٗغميابضٞ٘اؤبىاءاقٗنىااالٟلؿُيجيا

٨هغلةافياؾوعيةاولنىانابلىامياصيًااإلاوتااإلاجاوياوخ٣و٫األالٛاااٖىضاؤؾل٥ا خحل٫اؤلاؾغاثياياالكاث٨ةاواإلا

ٖاىاالخضوصاماابحناٞلؿُحنااإلادحلةاوالنلضيًاالٗغليحناالك٣ي٣حن،اٞلمايجضابالابَل١امضاٞ٘ا٦غاهيحباوؤخ٣اص ا

ابإوامغامًامكٛليبا اال٣اثضاؤبواماػناوالكهيضاالغمؼاابواٖماع االٟلؿُييية ىية االَو اعثيـاخغ٦ةاالحدغع ٖاى

ماجٗضاصهماوا االظيًاالح٣دامهالخهماٚع ااإلاى٣ُة افي االغثيـاؤبواماػناال٨ناع اثهٟية زحلٝاطيؿيا  ماٖاى

.'
ً
حيالباماصيا اثمهيضاااٚل

ً
اؾياؾيا

ٟدامىابغهااوقاقت االلٗميلاطبريلافيا لميةاالتياْو وجؿاءلداالخغ٦ةاًٖاصواٞ٘اؤصخابااإلا٩اناوالوؾيلةاؤلٖا

اال٣ًي ااٚحيا٫ امداولة افي االكغا٦ة ابإن االح٣ضيغ اٖاى ايدًىا االظا األامغ ،
ً
امغينا اوٗحبر  االٟلؿُيييةاثو٢يد ة

ا٦ظل٪ام٘امُالظاليبرماناوا  اماتا
ً
و٢اثضاقٗنىااوخغ٦حىااالغثيـاؤبواماػناباثداؤوؾ٘امماا٦ىااوٗح٣ض،اميسجما

اإلؾغاثيل.
ً
 بؾغاثيلاباٖحناعااناالغثيـاؤبواماػنايك٩لا  ضيضا

االغابِاٖاىاألاياا:

ayyam.com/article.aspx?did=188576&date=4/1/2012-http://www.al 

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=188576&date=4/1/2012
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=188576&date=4/1/2012
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 (11وزُلت سكم )
ّ
ُّ : بُان إلاشل خ فين فلعؿُي   2012-04-27ين بشأن ما ًجشي في ظىسٍا بخاٍس

االنيان،امًاالٗاملحنافياالخ٣لاالس٣افيافياٞلؿُحن،اواليكُاءافياماؾؿاتا اإلاجحم٘ايضيًااإلاو٢ٗوناٖاىاهظا

اويّٗبروناًٖا اؾوعيا، افي اوال٨غامة االؿوعاايضااإلاُالنحنابالخغية االىٓاا ايماعؾها اؤٖما٫اال٣حلاالتي اإلاضوي،

اول٩لا اصيم٣غاَيةاخ٣ي٣ية اصولة اؾوعية اؤناث٩ون امًاؤطل ايىايلون االظيً االؿوعيحن، اؤق٣ائ م ام٘ ثًامج م

هاناٞح ااخ٣و١ااإلاواَىةاوال٨غامةاوخ٣و١اؤلاوؿانا
ُ
فياالحٓاهغاوالحٗنحر،اوثماعؽاٞح ااالضيم٣غاَيةامواَىح ا،اث

دترااٞح ااالحٗضصيةاالؿياؾيةاوالس٣اٞية،اوآلياتا هح٣ا٫االؿلمياللؿلُةاًٖاَغي٤ا
ُ
والحوػي٘االٗاص٫اللثرو اوث

 نىاصي٤ا ٢ترإ.

،ايكاع٥اٞ
ً
اوخ٣ي٣ة

ً
ابطاا٧اهداصيم٣غاَيةاخ٣ّا

ّ
ح ااؤبىاءاولىاتابنااإلاكاعي٘اال٣وميةاالاجؿحُي٘اؤناث٣واابضوعهاابال

الكٗظابالخؿاواافياّْلاصولةاال٣اهون،اوالا٦غامةالؤلّمةامًاصوناالخٟاّاٖاىا٦غامةااإلاواًَاالٟغص،اوالامًٗجعا

اولًاجؿحُي٘اؾوعياا االصسصخي، اث٣غيغامهحر  افي الخ٤االٟغص
ً
الماي٨ًامضزل االكٗوبابطا لخ٤اث٣غيغامهحر

ا
ً
اوؾياؾّيا

ً
ابطاااؾحٗاصااإلاواًَاالؿوعااخغّيحباو٦غامحب. بؾحٗاص اصوعهااالٗغومياالّغياصاار٣اّٞيا

ّ
 بال

ٌااإلاو٢ٗوناٖاىاهظااالنياناالؼضاباؾماٞلؿُحناوال٣ًيةاالٟلؿُيييةاالظااي٣واابباالىٓاااالؿوعاا ٦ماايٞغ

لحبريغا٢مٗباالكٗظ.ابنااؾحسضااااؾماٞلؿُحناوال٣ًيةاالٟلؿُيييةامًاطاهظاالىٓااالحبريغا٢م٘االخغّياتا

غاؤنافياسجلاالىٓاااموا٠٢ا٦سحر اصٞ٘االٟلؿُيييونافياؾوعيةايلخ٤اال
ّ
اوهظ٦م ا٦ما ًغعابٟلؿُحناو٢ًيت ا.

 .رمج اابالضااوالضمٕو

مهحراالكٗوباالٗغليةاواخضاواإلاواَىوناالٗغبافيا٧لام٩انامحًامىونافيامؿعىاالخغيةاوال٨غامةاوفيااهتزإا

اخ٣ اواهت ٨د اخغيا  م اناصعت اؤهٓمة امج م اؾلنت ا اٖضيض  اؤؾاؾية ايوطباخ٣و١ ااإلاىُل٤ اهظا اومً و٢هم.

اإلاو٢ٗوناٖاىاهظااالنياناالحديةابلىاؤبىاءاؾوعيةاولىا  اافياهظ االلخٓةاالخاؾمةامًاثاعيسهم.اؾوعيةاالخّغ ا

ايًيٟباالؿوعيونابلىاثاعيسهماوخؿظ،ابلاؾح٩ونابياٞةا
ً
امجيضا

ً
ااؾتراثيجيةوالضيم٣غاَيةالًاث٩ونابهجاػا

امؿح٣نلاالٗالماالٗغمي،اوبلىاعنيضاٞلؿُحناو٢ًيت ااالٗاصلة.ومٗىويةاوؾياؾيةا٦نحر ابلىاخايغاوا

ا27/04/2012

 اإلاو٢ٗون:

اقّماؽ  اقلخد ،ؤهُون امىهوعا ،ؤهُون اهل٫ ،٦ميل اهمغ ،طميل اؤبو اػعي٤ ،دمحم اؾليمان ،بيليا ٖؼيؼا ،عمؼا

اٚاهم ،خيضع ازًغ ،ؤؾٗض اخىا ،خؿً اؤبو االخغوب ،خىا اػعي٤ ،زالض اثماعاا ،عاث٠ اؤبوا ،ؾليم خؿً
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اٚاهم ،خؿحن اٖغوعاا ،هىيض  اؾلمة ،ههحر اٖواوص  ،ؾليم امكاع٢ة ،وصي٘ اؾي٠ ،دمحم ؾاميةا ،ؤخمض

اعوخاها ،ٖيسخع اخلبي ،هضيم امىإ ،علاح ا كحر ،ٖاص٫ اب٨غ ، كحر اٞغسخ ،ٖنحر اخليدل ،لياى هاصع ا ،ٖلء

اَب، ،٦يٟوع٦يان اٖاي اهاَوعا دمحم اص٢ة ،ؾلمان اؤبو اٖغو٧ي ،دمحم اؾالم ،دمحم اؤبو احجاػاا ،ؾامي زليلا ،دمحم

اقاهحن.
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ُّ (12وزُلت سكم )  ت في ظىسٍا خٌى حشائم الىظام بدّم : بُان لجان الخيعُم اإلادل

 ُّ خ الفلعؿُي  2012-07-11ين، بخاٍس

االٟتناوص١األاؾاٞحنافيا ابقٗا٫اهاع افي اال٣ظع  امداوالثب اوالايؼا٫اٖاى االسوع  ابضاية االؿوعاامىظ صؤباالىٓاا

االسوع االؿوعيةاًٖامؿاعهااالحوا١الحد٣ي٤االخغيةاوال٨غامةاااليؿيجا طحماعياالؿوعاافي مداولةامىبالخٝغ

ا.والٗضالةايمًاالضولةااإلاضهيةااإلايكوص 

االوعيا ابًٟل االلخٓة اهظ  اختع ابالٟكل اباءت ا٢ض اؤهلية اخغب اآثون االى االنلص الجغ اثل٪ امداوالثب اؤن وعٚم

تياٞغيهااهو٫االٗى٠اوال٣هغااإلاماعؽامًا٢نلاوالؿلو٥االكٗبياالغاج٘اوالظاالمايسلامًا ٌٗاالحجاوػاتاال

ةافيا اصواتاال٣م٘،ابالااناالىٓاااالاػا٫ايغاهًاٖاىاالحٟغ٢ةاوزل٤االهغاٖاتاوليـاآزغهاامداوالثبااإلا٨كٞو

مًاؤصخاباالؿواب٤االجىاثيةااالكّهيدةبقٗا٫اهاعاالٟحىةابحناالؿوعيحناوالٟلؿُيييحناٖبراثجهحزاٖىانغامًا

بر٦ةاخواصذا٢حلاوز٠ُاقهض  اااإلاسّيماتاب ضٝا"خمايةااإلاوثجاعاومحٗاَيااإلاسضعا اتاالٟلؿُيييةاسّيمات"اٞو

ااٚحيا٫االؿيضا"٦ما٫اٚىاطة ا"ؤبوااوـاهؼاع"اخيصا٢امواا "و٧اناآزغها اخضا٢ياصااخغ٦ةاخماؽ،ااإلاٗغوٝابـ

ا.بحٗظينباختعااإلاوتاوخاولواااخغا١امجزلباإلزٟاءاثٟانيلاطغيمت ماالهكٗة

اباخغاالحٗاػاالؤلزو االٟلؿُيييحناالظيًاارهحوااوخض االكٗنيحناوبطاثح٣ضاالجانا الحيؿي٤ااإلادليةافياؾوعيا

اوثا٦ضاؤنامداوالتا اجؿخى٨غااٖما٫االىٓااا طغاميةابد٤االٟلؿُيييحنافياؾوعيا، اٞةِ ا االسوع ، مىظااهضإل

ا.حناالكٗنحنالىٓاااالناجؿةالًاثىا٫امًاؤوانغاالٗل٢ةاألازويةاوآلاالااوآلاما٫ااإلاكتر٦ةاب

٦مااوها٦ضامغ اؤزغىاؤناالكٗظاالخغاهواوخض اال٣اصعاٖاىااؾترطإاألاعىاوالخ٣و١ااإلاؿلولة،اوؤنااإلاٗغ٦ةا

ا.م٘االُٛياناهياواخض افياؾوعيااوفياٞلؿُحن

ل٣ضاؤرهداالوا٢٘ابمااالايضٕامجاالاللك٪اؤنااصٖاءاتااإلاماوٗةاوالهموصاالتيااٖحافاٖلح ااالىٓاااالؿوعاامىظا

ٖاماالماث٨ًاؾوىامُيةاالؾحٗناصاالكٗظ،ا٦مااارنخداثجاعباالٟلؿُيييحنامغاعااؤناالىٓاااالؿوعااالاااعمٗحن

يىٓغابلح مابالابونٟهماوع٢ةاللم٩اؾظافيامغاهىاثبا ٢ليميةاوالضولية،اوؤناهٓامااي٣حلاقٗنبالًايحوعٕاًٖا

وم ااإلاٖؼ ا"اإلاماوٗة" اؤ٧اطيظ اوثسهيد اب٣اء  اؾهيل افي االٟلؿُيجي االضا ااؾحٛلاؾٟ٪ اٖىضما اطليا اثنضت اوالتي ة

ج مالحزطهمابهضوعهماالٗاعيةاؤماااالغناماؤلاؾغاثيايافياثمسيليةا ٖوا٠َاالٟلؿُيييحناألابُا٫اوقو٢همالَو

ا.مهُىٗةاٖاىاخضوصاالجوالناالتياْلدانامحةاَوا٫اٞتر اخ٨مباالُويلة
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ا  اوالٟلؿُيجي االؿوعا اللجمهوعيً اصٖو  ا ااإلادلية االحيؿي٤ الجان اثجضص ااؾحٟؼاػاتاوبط اوعاء ا هجغاع ٗضا

الىٓاااٞةِ ااثدحياو٢ٟةاالكٗظاالٟلؿُيجيابجاهظاروع اال٨غامةاالؿوعيةاوالتيا٢ضمداختعاهظ االلخٓةاماا

ازياسّيمي٣اعبااإلااثةاقهيضاواإلائاتامًااإلاٗح٣لحنافيامسحل٠ااإلا ااإلاجهوصاؤلٚا
ً
اوث٣ضعاٖاليا اتاالٟلؿُييية،ا٦ما

 .لٗاثلتااإلاهجغ اوالضٖمااإلااصااواإلاٗىواامًاصازلاؾوعيااوزاعطهاالٟلؿُيجياوالظاايحجاىابةيواءاا

 ...مًابيانالجاناالحيؿي٤ااإلادليةافياؾوعيااخو٫اطغاثماالىٓااابد٤االٟلؿُيييحن

ةافيابقٗا٫اهاعاالٟحىةابحنا الىٓاااالاػا٫ايغاهًاٖاىاالحٟغ٢ةاوزل٤االهغاٖاتاوليـاآزغهاامداوالثبااإلا٨كٞو

اوالٟلؿُيييحن ااالؿوعيحن امً اٖىانغ اثجهحز اومحٗاَيااالكّهيدةٖبر اوثجاع االجىاثية االؿواب٤ اؤصخاب مً

ااإلاسّيماإلاسضعاتاب ضٝا"خمايةااإلا بر٦ةاخواصذا٢حلاوز٠ُاقهض  ا اٞو او٧اناآزغهااسّيمات" اتاالٟلؿُييية

ا"ؤبوااوـاهؼاع"اخيصا٢امواابحٗظينباختع "اٚحيا٫االؿيضا"٦ما٫اٚىاطة ااخضا٢ياصااخغ٦ةاخماؽ،ااإلاٗغوٝابـ

ا.اإلاوتاوخاولواااخغا١امجزلباإلزٟاءاثٟانيلاطغيمت ماالهكٗة

ثديةالو٢ٟةاالكٗظاالٟلؿُيجيابجاهظاروع اال٨غامةاالؿوعيةاوالتيا٢ضمداختعاهظ االلخٓةامااي٣اعبااإلااثةا

ازياالٟلؿُيجياسّيمقهيضاواإلائاتامًااإلاٗح٣لحنافيامسحل٠ااإلا اؤلٚا ااإلاجهوص
ً
اٖاليا اوث٣ضع ا٦ما اتاالٟلؿُييية،

 .ظاايحجاىابةيواءاالٗاثلتااإلاهجغ اوالضٖمااإلااصااواإلاٗىواامًاصازلاؾوعيااوزاعطهاوال

ا

االغابِاٖاىاطغيض ااإلاؿح٣نل:

http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=528337اا

ا

http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=528337
http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=528337
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م: مظاهشة (13وزُلت سكم ) ُّ خ  مخ والتي ظلـ فيها الػذًذ مً  2012-07-13اليرمىن بخاٍس

 ألامًكّىاث  الشهذاء والجشحى بالشضاص اإلاباشش مً كبل

ابمجؼع االتريمؿةاواٚحيا٫اامسّيمزغطدامٓاهغ ا٦نحر افياا13/07/2012بحاعيشا -
ً
اا14الحرمو٥اثىضيضا

ً
مجىضا

كغاتاالجغحى. امًاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّي،اثما٢مٗهاابالغناماالخياوؾ٣ِازمؿةاقهضاءاٖو

لمّياالؿوعّااؤوعصاا12/07/2012بحاعيشا - اإلاجؼع االتريمؿةاافياعي٠اخما :ا"ثماُمدانغ ااإلاغ٦ؼاؤلٖا
ً
اثونيٟا

نلاالجيلاالىٓاميااال٣غية الهجواامًا٢م اوجٗغيداال٣غية او٧اٞةاوؾاثلا ثهاالتاٖج ا، اال٨هغلاء و٢ُ٘

اا250الؿوعاااؾحسضااٞيبااإلاغوخياتاو٢اااب٣ه٠اال٣غيةا ك٩لاٖىي٠اومحوانلاعاحاضخيحبا
ً
شسها

 ٖاىاألا٢لامًابيج ماؤَٟا٫اووؿاء".

ا - االا12/07/2012بحاعيش االحدغيغ اطيل اؤع٧ان اهيئة اعثاؾة اتاؤصاهد امجمٖو ا٢ياا الها ابيان افي ٟلؿُيجّي

اٖاىاَغي٤اخما  خةابس٠ُاٖضصامًاالٗؿ٨غّيحنااإلاجّىضيًامًاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجّي
ّ
-بعهابّيةامؿل

االٗملا ا"هظا اؤن اواٖحبرت اباعص. ابضا اثهٟيت م ارّم اوطوي م اؤهلهم ابحن ابطاػ  ال٣ًاء اثوّطههم اؤرىاء خلظ

اياا اٖؼال اؤبغياء ااؾت ضٝ االظا االجنان اواعثناَهااؤلاطغامي ات ااإلاجمٖو الهظ  اال٣ظع اؤلاطغامي االضوع ٦ض

مع".  باألطىضاتاالٛغليةاالههيوهيةاوخ٣ضهااالضموااألٖا

متهما وسد في البُان الشظمّي لفطائل  -
ّ
خ  مىظ ت في ظىسٍا بخاٍس ُّ ش الفلعؿُي  : 12/07/2012الخدٍش

ا - اٞهاثل مة"ثىعي
ّ
اامىٓ اقهضاء اؾوعيا افي االٟلؿُييية اواامسّيمالحدغيغ اخلظ االٗناعاتاات ابإقض ثضيً

الجغيمةاالهكٗةاالتيااعث٨نداب٣حلاٖضصامًاالكناباالٟلؿُيييحنامًامجىضااطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا

ا ا  مافياامسّيماتاخلظا ٗضاازحُاٞهماوهمامحوطهحنامًامٗؿ٨غامهياٝاللحضعيظابلىامسّيممًاؤبىاء

ٗاٝام٣اومت ماللخحل٫اوبيٗاٝاخلظ".اواٖحبراالنياناؤنا"ؤاااؾت ضاٝاللٟلؿُيييحنابهماايؿت ضٝابي

اهًالهمااإلاحوانلامًااطلاالٗوص ابلىاصياعهم".

خ  - ت في ظىسٍا: بخاٍس ُّ  ·12/07/2012وهزلً وسد في بُان لجان الخيعُم اإلادل

اجٗغيواا - ا٢ض ا٧اهوا اؾوعيا، افي االٟلؿُيجي االحدغيغ اطيل امجىضا امً اقابا اٖكغ اؾحة االيوا "اؾخكهض

حنالضىا٢ضومه اللس٠ُامىظاهدواؤؾنٖو ااامسّيممامًامٗؿ٨غامهياٝاللحضعيظالحمًيةابطاػا  مافي

ابحنا ابناالىٓاااالظاالمايحو٠٢اًٖامداوالثباإلقٗا٫االٟحىة امضيىةاخلظ. الىحرباوخىضعاتاللطئحنافي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A9
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اوالسواع،ا اًٖاالسوع  اؾوعيا اولماي٨ح٠ابالٗملاليـا٣ِٞالحدييضاٞلؿُيىحي الؿوعيحناوالٟلؿُيييحن،

امداولةاثإليب ماوثسوا اوٗحبراهٓاااالٟحىةاألاؾضااهوااإلاكخنباوبهما اولظل٪اٞةهىا يٟهمامًاالسوع اومأال  ا.

االكهضاءا الٗاثلت ابالٗؼاء اهحوطب ابط ااإلادلية، االحيؿي٤ الجان افي ابهىا االهكٗة. االجغيمة اهظ  اًٖ ألاو٫

الااتاالٟلؿُيييةافياؾوعيا،اهضيًاهظ االجغيمةاالى٨غاءامًايمًاطغاثماالىٓااااليوميةاالتياامسّيمولل

لؿُحن،اقهضاءاالخغيةا جؿخسجياؤخضااٖاىاألاعىاالؿوعيا.اوها٦ضاؤناهاالءاالكهضاءاهماقهضاءاؾوعيااٞو

 وال٨غامة،اولًايىا٫امًاوخض االخلمابالخغيةاؤياامًامداوالتاالىٓاااالياجؿةالؼعٕاالٟتنابحناالكٗنحن."

خ اليشش : ، دهُا الىؾً -دمشم     15/07/2012جاٍس

الحرمو٥االٟلؿُيجياال٣غيظامًاالٗانمةاصمك٤افياثٓاهغاتامىاهًةالىٓاااامسّيمزغضاٖكغاتاآلاالٝافيا

ااإلا اضخايا اجكيي٘ ازل٫ ام٘اسّيمألاؾض اٖىيٟة ااقخنا٧ات افي االجمٗة، اؾ٣ُوا، ااالظيً االؿوعيةا٢ّوات ألامً

اوطماٖةاؤخمضاطبريل.االكّهيدةوا

٘اؤٖلاا ؾح٣ل٫ا)ٖلماالسوع (افيا النواابةؾ٣اٍاهٓاااألاؾض،اوعصصواااسّيماإلاو٢ااااإلاكاع٧ونافياالخكيي٘ابٞغ َو

اقٗاعاتامىاهًةالؤلؾضاألاباو بً.

لصخيٟةا"الكغ١األاوؾِ"االلىضهيةابناالجيلاالخغا٢ااابدمايةاالحٓاهغ اوبٚل١اطمي٘ااسّيمو٢ا٫اهاقِافيااإلا

ااإلا اعاتااإلاكحٗلة،اواؾحمغتاالحٓاهغ الٗض اؾاٖاتاوطابداقوإع يي٘االكهيضايؼناؤرىاءا"جكاسّيمالُغ١اباإَل

اؤنابحا افياعؤؾبايوااالجمٗة".٢ّىامااهانغاالسًغاءاالظاا٢طخعابُل٣تي

اتاوخواطؼاٖاىامضازلب،اسّيمولٟداالىاقِابلىاؤناال٣واتاالىٓاميةاالؿوعيةاخانغتااإلا ،او٢امدابيكغامضٖع

ام٘اوكغالل٣ىانةاواهخكاعا٦سي٠ال٣واتاألامً.

الحرمو٥الىهغ ابلض اامسّيمألامًاللمحٓاهغيًاالظيًازغطواافيا٢ّواتااوطاءتاثٓاهغاتاالؿهداعصااٖاىامهاطمة

باباامسّيمطىضيااٞلؿُييياامًاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجي،امًاالطئياا17التريمؿة،اوفياعصاٞٗلاٖاىاازحُاٝا

االىحربافياخلظ،اوالٗسوعاٖاىاطسصاؾنٗةامج مام٣حولحناألاعمٗاءااإلااضخي.

٥االسوعاام٘االؿوعيحنايضاهٓاااألاؾضا٦سحراامًاالجض٫،ابطايإجياوؤراعااهسغاٍاالكناباالٟلؿُيجيافياالخغا

نةا٢ياصاتاالٟهاثلاالٟلؿُيييةااإلا٣يمةافياصمك٤،االاؾيمااؤناؤخمضاطبريلاْهغامازغاافيا ٖاىاالًضامًاٚع

االجب ةا ا(ابلىاطاهظاهٓااا كاعاألاؾض.الٗاّمة)ال٣ياص اااالكٗنّيةثهغيداتاصخاٞيةاوؤ٦ضاو٢ٝو

ًاالحهغيداتاطبريل،اولتزيضاالت ابااإلاكهضاالؿوعا.وؤثداالحٓاهغاتا االخاقض ازل٫االيومحنااإلااييحناٞع
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و٦حظاالىا٤َاباؾماالساعطيةاالؿوعيةاطهاصام٣ضعخياٖاىانٟدحباالصسهيةاٖاىامو٢٘ا"ٞيؿنو٥"اجٗلي٣ااٚحرا

امٗؼػونام ٨غمونامناقغاٖاىااهسغاٍاالٟلؿُيييحنافيامىاهًةاالىٓاا:ا"ؤنٗظاشخيءاؤناي٩ونابنلض٥اييٝو

اؤمغا ا اثاثباؤوامؿلر.. ايٗجياؾوعاامٗاعىاؤو اوثغىاالنٌٗامج ماالايدترموناؤنو٫االًياٞة.. أل ٗضاخض..

الواخاتا اٞلحرخلوا اطل٪ اًٖ اعجؼوا اوبطا االًياٞة، اؤنو٫ ايلتزموا اؤن ايجظ ا) ًٗهم( االًيٝو ال٨ً وخ٨م..

االضيم٣غاَيةابالنلصاالٗغلية".

ا اؾ٣ِ ااا4و٢ض ا ٗض اآزغ اٖضص اوؤنيظ ابغنامقهضاء ااؾت ضاٞهم ا٢ّوات افي االؿوعا الحرمو٥،اامسّيمألامً

امًاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجيا ٗضاا17الجمٗة،ا ٗضاؤنازغطواافيامؿحراتامىاهًةاومىضص ابجغيمةا٢حلا
ً
طىضيا

االىحربافياخلظا.امسّيمازحُاٞهمابال٣غبامًا

الؿوعااوالٟلؿُيجياوبؾ٣اٍااواهًماٞلؿُيييواصمك٤ابلىاقٗاعاتاالسوع االؿوعيةااإلاىاصيةابوخض االكٗنحن

ٗوااٖلماالسوع اٖاىاؤخضااإلاناوي. اهٓاااألاؾض،ا٦مااٞع

ةا الوخٔاٖىضاصواعاٞلؿُحناوؤناٖغلاتامضٖع
ً
ا٦سيٟا

ً
اؤمىيا

ً
فياخحناؤ٦ضاهاقُونالصخيٟةا"الكغ١"اؤناوطوصا

غتاَيلةاٞتر اماامًاٖض امداوع،امكحريًابلىاؤناالحٓاهغ الماثيحبابضًٞاالكهضاءاوؤِ اااؾحماسّيماثجهداهدوااإلا

ا ٗضاالٓهغ.

اًٖا اؤؾٟغ اما اٞلؿُحن اقإع افي االحٓاهغ  اٖاى االىاع اؤَل٣وا اوقهيدة اؤمً اٖىانغ اؤن ابلى االىاقُون وؤقاع

اقهضاءاوطغحىاطضص،ابيىمااؤٞاصا ٌٗا٦ناعاالؿًافيااإلا لـ"الكغ١"ؤنامجهولحناطبدوااؤخضاٖىانغااسّيمؾ٣ٍو

اهظااالحىٓيمابلىاطاهظاهٓاااألاؾضااالٗاّمةفياال٣ياص ااالكٗنّيةالجب ةا مهااؤخمضاطبريلا ؿهظاو٢ٝو التيايتٖز

و٢ياااٖىانغ او٧واصع اباإلاكاع٦ةافياٖملياتاال٣حلاوالخكهيذ،اوؾن٤الهظااالحىٓيماالٗااااإلااضخياؤناؤَل٤االىاعا

 و٢حلاٖضصاامج م.اسّيمٖاىامحٓاهغيًاٞلؿُيييحنافيااإلا

ا

ا١االٗغمياللضعاؾاتاالخًاعيةاو ؾتراثيجيةؤخضاعوابِامٗلوماتاالوري٣ة:امغ٦ؼاالكغا

38.htm-qiraat-http://asharqalarabi.org.uk/barq/bا
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ين: اسفػىا أًذًىم غً اإلا(14وزُلت سكم ) ُّ اب فلعؿُي
ّ
فين وهخ

ّ
م: بُان ضادس غً مشل ُّ اث خ

ت في ظىسٍا  ُّ  2012-07-13في  -الفلعؿُي

 
ّ
 بُان ضادس غً مشل

ّ
ُّ فين وهخ   13/07/2012 ين في اب فلعؿُي

ماسفػىا أًذًىم غً اإلا ُّ ُّ خ   ت في ظىسٍتاث الفلعؿُي

ااإلاوت اآلة ااثدغ٦د اآالٝاامسّيمهدو ايمد اخاقض  اؾلمية امؿحر  اٖاى االٛاصع االغنام الحُل٤ الحرمو٥

ااإلاجؼع اا اٖاى ااخحجاطهم اًٖ بروا اٖو ا"التريمؿة"، امجؼع  اضخايا ام٘ اثًامج م اؤٖلىوا االظيً الٟلؿُيييحن

افيا االكناباالٟلؿُيجي اصماء د اهٞؼ االيوا االٟلؿُيجي. اطيلاالحدغيغ امً اطىضيا اٖكغ اؾحة ابد٤ الوخكية

كغاتاالجغحىاؾ٣ُواابغناماالحرمو٥،اٖامسّيم او٢واتا مًاالؿوعية.ااالكّهيدةكغاقهضاءاٖو

،الينلٜاٖضصاالكهضاءاالٟلؿُيييحنا االسوع االؿوعيةاوختعااليوا.اا307صماءاٞلؿُيييةااطضيض اثجٝز مىظااهضإل

ااوخمواوصومااويكغصاؾ٩اِ ا.اخضذاطل٪اللطئحناالٟلؿُييمسّيموا حناياتاٞلؿُيييةاثضمغافيااللط٢يةاوصٖع

ضااالغصاٖاىا ؾحٟؼاػاتااإلاحوانلة. مامًاالجهوصاالتيابظلوهاافياينِاالىٟـاٖو ابالٚغ

ية،ال٨ج ماومًامو٢٘ا الٟلؿُيييونالمايضزلوااال٣حا٫اوهظاامو٠٢اخ٨يمايىُل٤امًااٖحناعاتاطاثيةاومويٖو

ام ابلٛاء االهٗظ اٞمً االؿوعيحن. اؤق٣ائ م امً االطخايا ام٘ االحًامً اٚحر ايؿحُيٗون اال كاٖغهماالطخايا

ااو اماثوا ا االظيً ام٘ ااإلاحٗاَٟة االؿوعيحن.ااا وؿاهية هم اومٗاٞع اؤنض٢ائ م امً اقغصوا ااو اطغخوا ااو ٖح٣لوا

ٝامًاالؿوعيحناممًاصمغتا٢غاهماومضِ ماالىاالااوسجاماام٘اطل٪،الماي٨ًامًاباباالهضٞةامجيءاٖكغاتاآلا

اٖسّيماإلا اويحوخضون االنٌٗ ا ًٗهم ايؿاٖضون االطخايا االٟلؿُييية. اثحجؼؤ،اات اال االتي ا االخغية ا٢ًية اى

وخ٣و١ا وؿاناالتياالاثحجؼؤاايًا.الظااالايم٨ًا٦نذاهظ االٗل٢اتا وؿاهيةاوالحًامىيةاالحاعيسيةاالغاجٗةا

ابحناالكٗنحناالك٣ي٣حن.ا

داالضماءاالؿوعيةاا٢غعاالٟلؿُيييونابإٚلنيت ماا٦ي٠ايحًامىونام٘االكٗظاالؿوعااالك٣ي٤،ا مىظااناهٞؼ

اوهىااالايم٨ًابٟٚا٫اخ٣ي٣ةاطهاباو٦ي٠ايٞغ ًونااؾحسضامهمامًا٢نلاالىٓااا٧وع٢ةاللمحاطغ اواإلاؼايض .

ابمئاتا اػض اٖىضما اطل٪ اخضذ ا االهك٘. ا ؾحسضامي اللضوع اواؾحجابت ا االىٓاا، ازىض١ االى اٞلؿُييية ؤ٢لية

ا هٓاعاًٖا اب ضٝانٝغ الضزو٫اؤعىاالجوالنااإلادحل، اؾخناخةاالكناباالٟلؿُيجياهدواالخضوصاوصٞٗوا

االىٓااااللمضناالؿوعيةااإلاىحًٟة.اا

ا اياجؿة امداولة افي االٟلؿُيجي اوالضا االٟلؿُييية االوع٢ة ااؾحسضاا االىٓاا ايداو٫ اؤزغى اص مغ  زلِااإٖل

ألاوعا١االضازلية.اوطل٪ااباؾحسضاااآلةااإلاوتاالتيا  ضصابهىاٖةاه٨نةاطضيض االلوطوصاالٟلؿُيجيافياؾوعية.ا

حر امًا٢حلاو٢م٘اصموااوثضمحراوبٖاص اجكغيضايحُلظا:اممسيّااناماايجغاااليواافيا االحرمو٥اٚو
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البا ايحٗغى االظا اوالت ضيض اوالحضمحر اال٣حل اؤٖما٫ اًٖ اال٩املة ااإلاؿاولية االؿوعا االىٓاا ا:ثدميل ؤوال

االٟلؿُيييونافياؾوعية.

مةراهياا:امُالنةاالحىٓيماتاالٟلؿُيييةافيابَاعااإلاا
ّ
ٕاًٖاا٦ثرامًاهه٠اوزاعطهاابالحدغ٥االٟوعااللضٞااىٓ

امليوناٞلؿُيجيامهضصافياؾوعية.

اوااا االضولية االٛوذ او٧الة اولسانة ااإلاىٓماتاالضولية اصٖو  ا: مةرالسا
ّ
ا وؿاناامىٓ اخ٣و١ اومىٓمات ؤميؿتي

الحإمحناالخمايةاللطئحناالٟلؿُيييحنافياؾوعية،اوللطئحناالظيًاقغصواازاعضاؾوعية.ا

االٗاصلةا اوإلاُالب ا ا االك٣ي٤ االؿوعا االكٗظ السوع  اوصٖمىا ااهدياػها اٞيب اوٗلً االظا االو٢د افي ا ا: عا ٗا

االلطئحنا اًٖ اللضٞإ االؿوعيحن اوال٨حاب اواإلاس٣ٟحن االؿوعية االسوع  اب٣وى اِ يظ ا اٞةهىا واإلاكغوٖة،

ال٨غامةاالتياهاصتاالخغيةاواامناصتالٟلؿُيييحناووي٘ااؾـاٖل٢ةاطضيض اام٘االكٗظاالؿوعاااثيسجمام٘ا

اب ااالسوع االؿوعية.ا

زامؿاا:اصٖو اابىاءاالكٗظاالٟلؿُيجيافيامسحل٠اؤما٦ًاثواطض اصازلاوزاعضاٞلؿُحناللحٗنحراًٖاصٖمهماا

اوثًامج مام٘االلطئحناالٟلؿُيييحنافياؾوعية.ا

ا

ا2012/ا13/07ٞلؿُحناا

االغابِاٖاىا"ألاياا":

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=195638&Date=7/17/2012اا

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=195638&Date=7/17/2012
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=195638&Date=7/17/2012
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 ت، : في جدّذًاث الشىسة العىسٍّ (15وزُلت سكم )
ّ
 ، ًىظف فخش الذ2012ًًضُف ،  ت آلادابمجل

 ـ جىؾئت1

ابم٣ضاعاماا
ً
ايؼصاصاخّض  ُٕ  ٗضارماهيةاٖكغاقهًغاامًابضايةاالسوع االؿوعّية،امااػالداآلاٞا١ُاٚحراواضخة،اوالهغا

اابإؾلخت ااالحضمحرّيةافياخغب ااٖاىاالكٗظ.اهموطضاخمو،ا ٗضا اصموّيةاوػطًّ
ُ
ااالظااؤعاصاثؼصاصاالؿلُة هموطضاصٖع

اا ًٟ ىااٖى ًُ ؤهُلاالخ٨ماؤنايجٗلو اصعًؾاالن٣ّيةاؾوعيا،اؤًٚظاؤٚلظاالؿوعّيحناؤ٦ثرامّمااؤزاٞهم.اوماااٖح٣ض  ا ٗ

ا ٗضابَل٢بامًا٧ّلاالًوابِ.
ً
ة

ّ
ّمماٖاىااإلاضناوال٣غىاالؿوعّيةاالساثغ ا٧اٞ ُٖ امدضوًصاافياألاقهغاألاولىا

ضّمغ
ُ
،امًا٢نيلااؾحسضااااإلاضّٞٗيةاامسحهغاال٨لااهواؤّناؾوعيااث

ً
نلاالؿلُةاالخا٦مة.اوماا٧انامؿحديل مًا٢م

مامًاؤّناالجيلاالؿوعّاافياؤقّضامغاخلبا اابالٚغ والُحران،اؤننذامٗحاًصا.او"اإلااامغ اال٩وهّية"االاثحدّغ٥اٖؿ٨غيًّ

لّٗما٫اال٨غصّااٖبراخغًطا،او٢ضاسخظاصّباباثبامًاالخضوصام٘ابؾغاثيلاومًااإلاىا٤َاالتيايؿيُغاٖلح ااخؼُباا

اًٖاؾهظاثمّى٘ا"اإلااامغاتاالساعطّية"اًٖااطحياحا االضيم٣غاَّياال٨غصّا.اوبْناؾإ٫اؤخض  واطهحباالؿوعّية،االخؼبم

ابال٣ظاث٠ا اٖليب اُعّص ً ام  اوخض  اهو االؿوعّا االكٗظ اؤّن افي االجواب  ايجض ا٣ٞض االىٓاُا، اي٠ٗ اخحن ؾوعيا

ااإلا االضو٫االٛغلّية،امغ٦ُؼ اوؤّما اٞةّناوالهواعيش؛ اؾوعيا اثضمحر  ا٧اهداهواياها اٞةْن اامغ ابدؿظازُابااإلاماوٗة،

اٖج ا...اولاإلاّجان.
ً
االؿلُةاثٟٗلاطل٪اهيابة

امُٗٓما اواهح٣ل امكغوّٖيت ا، اخو٫ األاولى االسجاالتم ُ٘ االو٢اج اثجاوػت االسوع  ابضء امً اقهًغا اٖكغ ارماهية  ٗض

الهااٖاىابِ اءا"اإلااامغ "اٖبراالخؿمااإلاخؿاطلحنابلىاالحسىض١ابحناماّيضاللسوع امًاطهة،اوصاٍٖما ٍ٘ للؿلُةاومصّج

االسوع ا افي اوالىٓغ  اخغ٦حب، افي االؿوعّا االوي٘ امً اطواهظ
 
ا٢غاء  اوع٢حىا افي اهداو٫ اراهية. اطهة امً الٗؿ٨غّا

االؿوعّيةاوثُّوعهاافيامواطهةاؤلاٞىاء.

ا

 ئضلح ظُاس يّ  2
ُ
 ـ الشبُؼ الػشبّي زىسة

امضو اؾياعخّي انغإ افي اَٝغ ااهحهاع االخيا ابّن اؤّن ايٗجي اللخيا ، ا٢ابلٍة اجؿوية ابيجاص او/ؤو اٖؿ٨غّا، اٚحر ّي

ا اناالحٗنحر 
ّ
االؿ٩

ُ
الؿياؾّيةاالحُّوعّيةا٢ابلةاللحد٤٣ّ.افياهظ االخاالتاجؿحُي٘االجماٖاتاؤواالُن٣اتاؤواؤٚلنّية

ااإلادوعاألاؾاؽافياالخيا اال افيامهاثغها. اؤواطا٥اـــ االخّض ابلىاهظا اًٖامهالخهااوالحضزلاـــ
ُ
ؿياؾّيةاهوابم٩اهّية

ا.ا ًٗ هاام
ّ
اثلوااإلاّغ ،افيازهوما٢ًايااؾياؾّيةاؤواا٢حهاصّيةاؤوااطحماّٖيةاؤوا٧ل

 
تراىاوبطغاءاجؿويات،ااإلاّغ   ٖ

ابلىاالحدّغ٥ا ٛيةاثجاوػاال٣ٗنةاالتياث٠٣اؤمااا ؤمااالسوع اٞهيااوٗضاُاابم٩اهّيةابطغاءاالخؿويات،اٞحىضٞ٘اطمٕو

اوال٣ّو  ابال٣ّو . ابلىاعّص اٞٗلاالؿلُةاالخا٦مةاٖاىاامهالخها ٢ضاث٩وناؾلمّيةاؤواٖىّٟية،ااعث٩اًػاا ك٩لاؤؾاعخّي

http://adabmag.com/adab
http://adabmag.com/epublish/1/19
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اٖى٠ا ام٘
ً
اؾلمّية ا٩ٞاهد اُؾُنلها: افي اـــ اامتزاًطا اوؤخياًها اــ ا ًٖ اثىّو االٗغلّية االسوعاُت د اٖٞغ او٢ض االساثغيً. مُالظ

ر
ّ
ااإلاؿل االٗى٠ امً اٞترات ا ٌٗ ام٘

ً
اوؾلمّية اومهغ، اثووـ افي ا"مىًنِ" افيااؾلُوّا حن االُٞغ امً اإلادضوص

ا٢نلاؤناثيح٣لابلىاالخؿما اليهيا افي اومسلها افياؾوعيا، ا)فيامٗٓمب( االٗى٠االضٞاعّي ااهح٣لدابلى
ً
اليمً،اوؾلمّية

االضو٫ا او٢غاعاُت االخا٦مة االؿلُاُت الٗند ات
ّ
ااإلادُ اهظ  اوفي االىاثو. ابمؿاٖض  ااإلاحمّغصيً اإلاهلخة الٗؿ٨غّا

ا
ّ
ااإلاغ٦ؼّاافياثوطيباصٞ اةا خحماالت.ال٨برىاالضوع 

 

ت 3 ٍّ ت العىس
ّ
 ـ اإلادؿ

اٞاألؾناباالتيا ابلح ا. االضيم٣غاَّية ااهح٣ا٫ااإلاوطة ابنااؾخكٗغتااخحما٫  اما ابالٟٕؼ االؿوعّية ؤنينداالؿلُة

ابالًٛظافيا يسوعاالىاُؽامًاؤطلهااجكنباماايوطضافياؾوعيا،اويؼيضاٖلح ااؤّنااخحما٫االحوعيصاالظااؤناباالىاؽ 

٘اؤّناالؿوعّيحن،ااإلاكضوصيًابلىاالنلضاناألازغىامد٣ّا
ّ
ًاثو٢ .اوالاقّ٪افياؤّنافياوؾِاالؿلُةام 

ً
افياؾوعيااٞٗل  ٤

٘اهواالظاا
ّ
ٛلهماالح٨ٟحُرافيابم٩اهّيةاؤنايٟٗلواامسلهم.اوهظااالحو٢

ْ
ك محا ٗةااهحهاعاهٓغائ مافياالنلضاناالٗغلّية،اي 

االٟٗلاالٗىيٟةاألاولىاٖاىا٦حابةابًٗةاؤَٟا٫اقٗاعا
 
االسياعاَن٘اعّص  ا. االخغّيةاٖاىاطضاعامضعؾت مافياصٖع تم

هاابنااخحاضا ُٗ ألاّو٫االظااؾيُغاٖاىامغ٦ؼاال٣غاع،اومااػا٫ايؿيُغ،اهواثُهحُراالغئوؽامً"الهلوؾات،"ابلا٢ُ

ماا
ّ
اوبه ابةعهاباقٗب ا االاث٨حٟي ام٘اؾلٍُة

ً
امم٨ىة

 
االاجؿوية اؤْن اؤننذاواضًخا اللسوع  اومىظاألاقهغاألاولى ألامغ.

غهظاؤع٧
ُ
ابيج ااولحناالؿلُاتافيا"الجمهوعّيات"االٗغلّيةاالتياجّٗغيْداللسوعاتاث

ا.اوثنّحناؤّناالٟغ١  ًً اهٓامهااؤي ان 

االؿلُاُتا ابيىما اإلاهلخةاخ٨ماالٗاثلة، ااإلااّؾؿاتم ُظ اجّٛيم اوعارّيةام٨حملة، االؿوعّيةاؾلُاهّية االؿلُة اؤّن هو

األازغىاجؿحراٖاىاَغي٣ها.

ا

ؼا هحماُااٖاىاالىموطضاالحووسخّي/اإلاهغّا،اوجؿّمغتاالٗيوُناٖاىاالىٓااافياألاؾابي٘األاولىاللسوع اا
ّ
لؿوعّيةاثغ٦

اؤماااٖملّيةاصيم٣غاَّيةاولوايمًايوابِا
ُ
بايلخ٣ونابمًاؾن٣هم،اٞحىٟحذاالٟغنة باولُاهح  الؿوعّا،اّٖلاعؤؾ 

اال
ُ
االىوا  اثجاوػت اٖىضما اثغاطْٗد اآلاما٫ ًّ ال٨ ااإلاٗاعية. ام٘ اٖلح ا ٟا١ُ

ّ
ا ث ايحّم ا خحماالتم االؿلُة افي

ُ
هلنة

هيدة"اـــاوهما٢ًوىاياعلةامااٞحئْداثىمواختعا
ّ

اًٖا"الك
ً
األامًاوالجيل،اًٞل

 
اؤطهؼ 

ً
٣ة افياالىٓاا،امُلم

 
الؿياؾّية

االُنيٗةا ام٘ اثىاؾظ االؿلو٥ اوهظا اٖكاثغّية. اؤو ابريّيٍة اؤو اَاثّٟيٍة ام٩ّوهاٍت امً
ً
خة

ّ
امؿل اميليكيا ؤنندْد

االٟتر األاولىامًاٖملا ؾحشىاثّيةاللؿلُةاالؿ وعّية،اول٨ّىباّٖبرا٦ظل٪اًٖااؾحشىاثّيةاصاٖمهااؤلايغاوّيا)يم٨ًاٖض 

ا
 
الح٣ليضاهموطضا"الناؾيج"افيابيغان(.اٞهظااالضاٖما)م٘ااؾخنٗاصاالجىاحا نلحّي(ا٣ٞضاال٣ضع 

ً
الكّهيدةامداولة
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اوم٘االٗالم،اوطىذاب اجؿوياتاصازلااإلاجحم٘اؤلايغاوّي ابطغاء اثهّوع انغإابلىانغإامهحرّااٖاى اثدويلا٧ّل لى

ابضوع .

ا

ب كؿبْي مدىس اإلاماوػت.
ّ
ظاهوااإلاحز االغثيؿةالـا"مدوعااإلاماوٗة."ااأ ـ جطل

ّ
َوا٫االسماهيةاٖكغاقهًغاا٧اناالحهل

النىان؛ا افي االحمضيضاللغثيـابميلالّخوص ظاالؿلُةاالؿوعّيةااإلاُل٤ا٢ضاْهغا٢نلاؾىواتافيا٢ًّية
ّ
و٧اناثهل

ا.ارماطاءااٚحيا٫ُاٞع ًً با٢ًّيةامهحراؤي
ّ
االؿوعّيةام٘االحمضيضاو٦إه

ُ
ي٤االخغيغا،اٞحهّضىاٞديج ااجٗاملداال٣ياص 

اٚحرا االضٖم اولّٗل اطضيض. امً
ً
امهحرّية

ً
ا٢ًّية ابونٟب النىان امً اطيكب ااوسخاب اإلاويٕو االؿوعّا الخ٨ُم

االلنىاوّي،ايين٘امًا
ّ

ظافيامٗالجةااإلال٠
ّ
اإلاكغوٍاالظااثل٣ّا امًاخليٟباؤلايغاوّيا)ويمًىاامًاخؼبا (،اخحناثهل

ةااإلالليافيابيغاناؤّناؾلو٦باهظاايى٣ نلهم.مٗٞغ البامًامو٢٘االخلي٠االلهي٤ابلىامو٢٘ا خحواءامًا٢م

ا

افياوي٘ا٧ّلامج مااٖاىاخض ،اوفياجكاب٪االٗل٢ةا اٞيؿحوطظاالىٓغ  ظاالىٓامحناالخالّي
ّ
ؤّماابصعا٥اؤؾناباثهل

لاٖليباثهغيداُتااإلاؿاولحنا يغاهيحنابإّنا"ؤمًاؾوعيةامًاؤمًابيغا
ّ
ان"اـــابيج ماافياالٓغوٝاالخالّية.اوهظاامااثضل

ابلىا اثووـ( ا)مهغ، حضا٫" ا"مدوعاٖ  ااهح٣ا٫ااإلاوطةاالضيم٣غاَّيةامًاصو٫م اؤّن امًامىٓاع اص٢ي٤ 
 

وهواثوني٠

االىٓغا ٌّ االٓغوٝاالضازلّيةاللضو٫،ا ٛ ابنلحاؾياعخّياثهحغياجٛيحر 
ُ
ِّ ااخغ٦ة ؤخضا٢ُبْيا"مدوعااإلاماوٗة"ايٗجياؤ

اٚحرهاابليبامًاالنلضاناالتياًٖاٖل٢ا  ااونغاٖا  ااالساعطّية.اوهظاايٗجياؤّنا
 
بيغاناثدحاضابلىاؤلانلح،اخاطة

اُااؾوعياامًابيغانا ٛيةاوؤصاخغ٦ةا
ّ
ااإلادضوصاالظاايحل٣ّا اخ٩ اٚحر  ايّٟؿغاالضٖم  اوهواما امؿخنّض . اهٓم  ثد٨مها

ا امىٓاع امً ا ًً اؤي اص٢ي٤ ا يغاهيحن ااإلاؿاولحن اوثوني٠ االؿوعّية. ت ا
ّ
امدُ افي االجّوالة االؿياعخّي ؤّناؤلانلح

االخلي٠االؿوعّااؾياّصاابالُن٘ابلىاثغاط٘االؿُو اؤلايغاهّيةافيااإلاى٣ُة. اؾ٣ٍو

ب اإلاماوػين في مشآة خضب هللا
ّ
افياب ـ جطل امًاالحٛيحر ازكيت  ا ااإلاماوٗةاخحناؤبضتابؾغاثيُل

ُ
ا  اوتاؤؾُوع  .

لْدالؿوعياا ؾحٗه ًّ اٖاىاؾوعياابم٣ضاعازكيت اامًاالحٛيحرافيامهغ.اوهي،اب٩ّلاثإ٦يض،اٞ االؿياعخّياوالضماع  اء 

ص ابحضمحرابؾغاثيل،ابلىا انغزاُتاألامحناالٗاّاالخؼبا ،ااإلاهّضم بَل١اٖملّيةاؾياؾّيةابنلخّيةاطّضّية.اولماثاّصم

امًاصزولهاا اُمىٗوا اٞضزو٫ُاالجىوصاالؿوعّيحنابلىامى٣ٍُة ماالبرولاٚىضا. اٚع اواضٍر بطغاءاؤّااجٗضيٍلاٖاىامكهٍض

اب او٠٢ ااثٟا٢ّية ابؾغاثيلّيةامىظ اموا٣ٞة ابلى اثدحاض امىا٤َ ايمً االضّبابات
ُ
اوخغ٦ة ابؾغاثيل، ام٘ االىاع َل١

االٗلجّيالهظ االجب ةاؤمااابؾغاثيل...،ا٧ّلا1مؿّن٣ة،)
ُ

(اوسخُظاالضّباباتامًاخضوصاالجوالنااإلادحّل،او ه٨كاٝ

االخا٦مةافياؾوعيااهواألا
ُ
لْحباالؿلُة ًّ ا(2وؿظاإلؾغاثيل.)هظاايسهداؤّنازياعاثضمحراؾوعيااالظااٞ
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ا

ا ُداالًوء 
ّ
ُظاؾل

ُ
االسوع االؿوعّيةالمايُمـاهظ االخ٣اث٤،ابلالّٗلاالس  ً ُغاخؿًاههغا افيازُنباػم

ّ
ثوث

اًٖاؾهظاٖضااثضمحراخؼبا اإلؾغاثيلامااصااايمحل٪اال٣ضع اٖاىاٞٗلاطل٪!اٚحرا ٖلح ااخحناَغخداالؿاا٫ 

جا اامحل٥ا٢ّو اعصٕالخمايةاهٟؿباوخلٟاثب.)2006لٗاااؤّناالخؼباهواآلازغا٢ضاثدّو٫،اٖاىاألا٢ّلامىظاا
ّ
(ا3،اباث

ا الحدّغ٥اخؼبا اؤ٦ثر  ا٧اًٞيا اؾهًنا االؿوعّا االىٓاا
ُ

ا٧اناؾ٣ٍو ابطا ايهنذاالؿاا٫اّٖما ااإلاٗاصلة ويمًاهظ 

اطضًوىامًاالؿاا٫اًٖاصوعام٣اوااٚاثظاللخؼبامىظاخغباثّموػ.

باٞيباه امًااإلاإػ١االظاايجضاالخؼُباهٟؿ  االكٗظاالؿوعّاامًالٗنةاثناص٫االؿلُةاالتياطاهظ 
 
بااؾحٟاص  ًُ واٞع

ًااّ  مهمابالٗمالةاإلؾغاثيل. ٌالٗب اام٘ام  ايْىٗماب ا؛اٞهواهٟؿبالمايٞغ

ا

ا. االسوع ااج ـ الحّل الخىوس ّي ـ اإلاطشّي ـ الُمنّي مػىىظ  ااهُل٢ة ام٘ اللمٗاعية األاولى ااإلاُالظ امغاطٗة لضى

امٗاعيةاصيم٣غاَّيةافيابلضااؾخنضاصّا.اٞكٗاعااالؿوعّيةاهجضهااالاثحجاوػاالخّضا ألاصوىاالظاايم٨ًاؤناثُلنباؤا 

امًاألامما
ً
االساثُغاؤو٫األامغ،االااإلاٗاعية؛ابلابّنااإلاٗاعيةا٢نلْدا ٗضاطل٪امناصع  ُٕ ٗباالكاع "بؾ٣اٍاالىٓاا"اٞع

ااإلاٗ ا٢وى
ُ
اؤٚلنّية اماػالد االغاهىة االلخٓة اوخّتع االُلظ. اطل٪ اثدحوا اال األاؾضااإلاّحدض  اعخيل اٖاى ؼ

ّ
اثغ٦ اعية

االلىٓاا،"اوالاثماو٘افيابطغاءامهالخةام٘اب٣ّيةاؤع٧اناالىٓاااثدداٖىوانا
ً
اثلحباولُاهحبابون٠اطل٪ا"بؾ٣اَ ٖو

اوإلااطاا اال٩وهّية"؟ اٞإيًا"اإلااامغ  االسوع اؤلانلخّية. ضاَنيٗة
ّ
ايا٦ اوهواما اـــ ا)و"الٟؿاص"( ابالضا" ِّ ما"لمايحلّوروا ؤ

ب
ّ
اثلة،اولضؤابحضمحراالنلضاٞضاًءاالؾحمغاعهماافياالؿلُة؟اصزلاالىٓاُاا٧ل ااًٖاخ٨ماعطلاٖو ًٖ افياخغٍباصٞا

ا

اؾلُةاالغثيـااإلاُل٣ةاثؼامًىاام٘ابؾ٣اٍا
ُ
ثٓهغامًاالضؾحوعاالؿوعّااالجضيضاملمُذاؤلاطابة.اٟٞيباثمدا٢ّوهىة

ام امؼض  ايٗجي اوهظا االسامىةاالساّنةاب٩وناخؼباالنٗصاهواالخؼباالخا٦م. ُلظااإلاٗاعيةا)بِ اءااخح٩اعااإلااّص 

اب٣اهونا ا، ًٖ اثنا ا٧اهدا٢ضااؾخنضلْد، االؿلُة اؤّن اؤيٟىا اوبطا اب٣وهىةاالخ٨ماالؿلُاوّي. خؼباالنٗصاللؿلُة(

ا"الغلي٘ا امً األازغى ات
ّ
اللمدُ ا

ً
ازلٞ اؾوعيا، افي االضٞإ اؤّن االخٓىا اؤلاعهاب، ا٣٦اهون

ً
اناعمة ا٢واهحن  الُواعت

اهحب،ام٘ا ؾحٗضاصاللحطخيةابن٣ّيةاؤع٧اهب.الٗغمّي،"اهواًٖاعؤؽاالىٓاااولُا

ا

غاص،اوهواماايؼيضااد ـ الشػب ًجُب غلى الاظخػطاء والحعم الػعىشّي.
ّ
االؿلُةاالؿوعّيةاباَ

ُ
يحهاٖضاٖى٠

مًا٢ىاٖةاٖموااالؿوعّيحنافيااإلاىا٤َاالساثغ اباؾحدالةاالونو٫ابلىازواثيماللسوع ازاعضاهُا١االٗى٠ااإلاًاّص.ا
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الـا"الجيلاالؿوعّااالخّغ،"اوثحهاٖضا
 
اطضيض  ات  ال٣ّو اال٩امىةافيااإلاجحم٘اثحٟاٖلام٘ا٢ّو اال٣م٘،اٞحيكإامجمٖو

جّي"ا باخو٫ا"الحدّغعاالَو لاٞغنةامواثيةال٩يايؿحدًغااليؿاُعاؤَغوخاثم
ّ
االكٗظااإلا٣اثل.او٧اناهظااؾيك٩

ُ
٢ّو 

ّيةاالح٣ليضّيةاوال٣وميحناالؿوعيحن(امىداػ ابلىا لوالاؤّناؤٚلنّيةامااُيُل٤اٖليبامؿّمعا"اليؿاع"ا)٧األخؼاباالكيٖو

وجكغطمباوينضوامؿخؿلًماابلىا٨ٞغ ا"ؾيُغ اؤلاؾلااالىٓاااالؿوعّا،اومااثن٣ّىامىبايغػحاثددايِٛايٟٗبا

اىااإلا٩ّوناالٗؿ٨غّاامىباثدضيًضا. االؿياعخّياوبيضيولوطّيحب"اٖاىا٢ياص االخغا٥االكٗبّي،اٖو

ا

ا. ابّبانااهـ ـ الِعاس الاظدبذادّي مىخدش  االٗالمّي اجّٗغىالبااليؿاُع اإلاا االيواافيامإػ١امكابٍب ينضوااليؿاعاالٗغمّي

ا) طحياحاالغوا ا٦يا الخكي٩وؾلٞو االضٞإاًٖا طحياحا1968عخّي ّيةافي اثوّعَداألاخؼاُباالكيٖو ا ًً اٞهىا٥اؤي .)

اخّتعا االؿحاليجي  االيؿاُع امج ا
 

اوهياؤػمةاؤزل٢ّيةاوؾياؾّيةالمايك٠ ُالظابالضيم٣غاَّية.
ُ
ابعاص االكٗظااإلا و٢هغم

اٖا ايىاٞـ ا٧ان اؤن ا ٗض "
ً
اهاطية

ً
ا"ٞغ٢ة  ٘ االح٣و٢ اٖليب اوخّحمْد اهواآلان، اوها االهكغّية. امؿح٣نل ة

ّ
اصٞ اثوطيب ى

ااًٖاعوايةاالىٓاااالؿوعّا،اوهياعوايةاـــا ًٗ ،ايٟغػاهٟؿبابىٟؿب،امضاٞ
ً
اليؿاُعاالؿحاليجّي،او ؾخنضاصّاابطماال

االحضمحراواإلا٣حلةاالٗمومّية. اوبْناصّخدافيا ٌٗاملمدهااـــاالايم٨ًاؤناثبّرعاحجم 

ا

ااي٣نلبااليؿاُعاالؿحاليجّي.اوهظااماايً٘اخ٤ّاهظاااليؿاعافيابّناخغّيةاالكٗظاالؿوعّاافيا زحي ًٖ اعاليؿدامويو

افياالوطوصابطااهٟداًٖا االخؿائ٫االٗاّا:اٞهلاأل٢لّيٍةاؾياؾّيٍةاالخ٤   ٘ الوطوصاالؿياعخّياوفياالحٗنحراًٖاعؤيباموي

ا ا
ً
اقغي٩ ال٩وهب االيؿاع اثاعيش اٖاى اُيْسخظ اؾاا٫ اوهو االحٗنحر؟! افي االخ٤َّ لنّية افياألٚا ا ؾخنضاص اوكوء في

ا(افياالضاااإلاؿٟو٥ا ااوؤصبيًّ ا)وبْنامٗىويًّ افياالضٞإاٖج ا،اومًارماقغي٪  الجمهوعّياتاالٗغلّية،ا٦مااهوااليوااقغي٪ 

اٖاىايضاؾلُةا ؾخنضاصاالؿوعّية.

ا

ا اٖموًما، ا ؾخنضاصّية اؤلايضيولوطيا افي ااإلانحضؤ اهو االهاثنة" ة
ّ
ا"ال٣ل ابـ االىاؽ اٖموا ااؾخنضا٫ واليؿاعّيةابّن

ايكهضا اؤ٦ثراما اولّٗل  ؾخنضاصّيةامًايمج ا؛اولهظاايهٗظاثسّيُلامو٠ٍ٢امسحل٠ٍالهاالءامًاالسوع االؿوعّية.

االؿوعّية،ا االسوع  ا ٗض اواإلاهغّية االحووؿّية االسوعثحن الحإييضهم "
ً
ا"مغاطٗة اؤطغْوا امج م اؤٖلًما اؤّن اهو اهظا ٖاى

ام ب
ّ
اؤه اٖاى ابمجملب االٗغمّي  ٘ االغلي ًاٞهّىٟوا ام  اؤونلْد االٗاّمة اؤلاعاص  األّن اطضيض ابي٩و" اـــ او"ؾاي٨ـ اامغ 

ايسالِٟو مابلىاالؿلُة،اوألّناموطةاالضيم٣غاَّيةاثجّغؤْتاٖاىا ٢ترابامًاؾوعيا.
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ا

اّٖبراٖىباالتروجؿ٨ّيونابمو٢ٟهمااإلااّيضاللسوعات،) ااإلاغخلة، اآزغاْهغافياهظ  ِّ اا4يؿاع  اؤ اٖاى اولىٓغ  مابلح ا )

اؾحٟطخ
 
ا،اولإؾلولب،اؾحروع  ًً يابلىاثنلوعايؿاٍعاطضيٍضايّٗبراًٖاثهاٖضااإلاُالظا طحماّٖية.اوهواماّٖبراٖىباؤي

االّضيم٣غاَّية.) اللمؿإلة االساّنة ام٣اعلحب ايجغا اؤن اخاو٫ اليييجيٌّ ا٧اهدا5يؿاع  ا٣ٞض االضيم٣غاَّي االيؿاع اؤما )

الجٗلبامًاالضيم٣غاَّيةاؤولوّيةاٖاىامااا(اوالسوع االؿوعّيةاثدضيًضا،6مكاع٦حباؤوؾ٘افياالسوعاتاالٗغلّية،)
ً
هخيجة

ا.7ٖضاها،اولحهالخبام٘اؤلاؾلااالؿياعخّياالوؾُّي) ًٗ ام ا(اوث٣ّنلهمااالٗمل 

ا

ت. ٍّ ت العىس ُّ جّي،ااوـ جدّذًاث أمام الحشهت الىؾى اَو اثدّغع اخغ٦ة ابلى اؾياعخّي ابنلح اروع  امً االحدّو٫، يً٘

اؤمااااؾحد٣ا اال٣وىاالؿياؾّيةافياؾوعيا  ٘ اطمي غم
َّ
ااإلاار االوؾُّي، اٞناليؿنةابلىاؤلاؾلااالؿياعخّي ٢اٍتاطضيض .

ا،المايٗضامم٨ًىاا ٦حٟاُءابالح٨ٟحرافياث٣ضيماثُميىاتابلىاألا٢لّيات،ابلايحوّطظاالح٨ٟحُرافيا افياالسوع اخاليًّ ألابغػم

ىّيةاالؿوعّية،اؤاا هح٣ا٫ُامًاالحٗاملام٘ا"آزغيً"امىٟهلحناُيدغماٖاىاالحد ال٠امٗهمابلىاَغحابَاعاالَو

جّي. ا٢ياص اٖموااالؿوعّيحنااؾخىاًصاابلىااإلاكتر٥االَو

ا

غاالؿياؾّيةا اثدالّٟيٍةام٘األَا االؿوعّا"ابلىاخغ٦ةاؾياؾّيةاثضزلافياطب ٍة جّي يكنباألامغاثدويلا"اإلاجلـاالَو

اباإلؾ اللٗل٢ة ٗة
ّ
امحو٢ ل

ّ
االخك٩ اهظا امسل ازؿاع  اؤّن امً م اولالٚغ اموّخض. ابغهامج اٖاى لمّيحنااإلاٗاعية

ةاٖضصاالغاصي٩الّيحن،ا
ّ
ىّيةاؤ٦ثرامًاؤلايضيولوطيا،اٞةنا٢ل ابالتر٦حزاٖاىاالَو ا الغاصي٩الّيحن،ال٩وهبابالًغوع امٗىيًّ

ىّية،اؾحجٗلاثل٪االسؿاع ا٢ليلةا باًٖا٢ياص اَو
 
ااإلاجحم٘االؿوعّااباإلطما٫،اولدس

 
اثإرحرهم،اووؾُّية

 
وي٠ٗ

اؤ اطات  اوؾح٩ون األامض. ا٢هحر  اوعّلما ابغهامجاألارغ، اخو٫ االح٨حل اٖاى االضيم٣غاَحي االٗلماهيحن
ُ
ا٢ضع  ا٦نحر رغ

ا
 
ا٢ياص  االؿياعخّي اؤلاؾلا اثنّوء اًٖ

ُ
االخضيص ايهنذ اطل٪ افي اٞكلوا ابْن ِ٣ اٞو االخكغطا. اًٖ

ّ
اوال٠٨ مكتر٥،

االخغا٥االكٗبّياوخض امٟهوًما.ا

ا

ت 4 ٍّ  الشىسة العىس
ّ
ت وكؿش غلى خـ ًّ  ـ العػىد

هااالماث٨ًاالؿٗوصّيةالخؿمذالىٟؿها
ّ
اٖاىازُ بتر٥االٟغنةاالؿوعّيةاالؿاهدةاثمّغامًاصوناؤناثداو٫االضزو٫ 

اؤّؾؿبا الّحٍن امًاثدال٠ٍ اوبيغاناثدّولْد االؿوعّية ابحناالؿلُة اٞالٗل٢ة امهحرها. ا  ّضص اثجضها امؿاعاٍت لحٛيحر

جا ااخحواءابيغانالخليٟهاااإلا
ّ
اع،او٧انايؿحرافيااث

ّ
ظ،اوهوامااا٦حملاخاٞٔاألاؾضاالىاثدال٠ٍاوري٤ٍافياٖهضا ك

ّ
حهل
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اـــا ةاالؿوعّية،اومكغوَهااهٟؿها
ّ
فياْغوٝاالسوع االؿوعّية.اواإلاوطةاالضيم٣غاَّيةا  ّضص،افياخا٫اثجاوػهاااإلادُ

ؤْااقغوٍاالسوع االضيم٣غاَّيةاالؿلمّيةاؤلانلخّيةاـــاباالهح٣ا٫ابلىاالؿٗوصّية.او٢ضاوطضتاالؿٗوصّيةافيااهضٞاٖةا

الخلٟائ ااالغثيؿيحن،االٟغنةااإلاواثيةاإلطغاءاالؿلُةاالؿوعّيةاهدواثإم حنا٢اٖض  اااإلاظهنّية،او هحماءااإلاظهبّي

ابحنا ا 
ّ
االظااثحوز االٟغػ افي اوليؿهم اومهالخها، ابيضيولوطيت ا ام٘ اليحواءا ااإلاى٣ُة افي االهغإ اوعي جٗضيلاٖاى

اطل٪ ازل٫ امً ّؽ
اوث٨غم االؿّجّي، ااإلاؿلم االٗالم

 
يمة اٖػ اٞح٨غَّؽ اوالكيٗة، ّيت ا.ااالؿّىة الكٖغ األاؾاعخيَّ اإلاهضع 

ّيةاخ٨ما اابلىاث٨غيـاقٖغ
ً
ّيةاخ٨ماآ٫األاؾضام٨ؿًناامًاٞ اقٖغ ُ٘ ٣ِاخحنايحّمامسُلاهظاا ه٣ؿااايهنذاثغاط ٞو

اآ٫اؾٗوص.

األاهماباليؿنةابلىاهظ اؤلاماع االسليجّيةا ًّ شخيءامسلاهظاايم٨ًاؤنايىُن٤،ابمؿحوىاؤ٢ّل،اٖاىابماع ا٢ُغ.اول٨

ُ٘ا اثغاط اهو ااالهٛحر  ُ٘ اوثوؾي اؤوعولا، ابلى اثىواابيهالها االتي االٛاػ ازٍُو اًٖ االخواطؼ ُ٘ اوعٞ الضوعاؤلايغاوّي،

افياخا٫اونو٫اخلٟائ اامًاؤلازوانااإلاؿلمحنابلىاالؿلُةاؤوااػصياصاهٟوطهمافيا ٟحذالها
ُ
آلاٞا١االتيايم٨ًاؤناث

ابلضاِ م.

ا

خ: ئًشان في ظىسٍا حشبه سوظُا في حشُىىظلىفاهُا  5  وأفغاوعخانـ دوسة الخاٍس

ابياهاابإِ ااماامغ اٖاىامدوعااإلاماوٗة.ا
ً
مىظااللخٓاتاألاولىاللسوع االؿوعّيةااهضْٞٗدابيغاناللحهّجماٖلح ا،امّت مة

لاالٗؿ٨غاااإلاناقغالل٣ًاءاٖاىاالسوع ،ا ٗضاالضٖماالؿياعخّياواإلاالّيا
ّ
وونلاألامغابةيغاناؤناٖمضْتابلىاالحضز

اب ااٖتٝر اوهواما اللىٓاا؛ اخحنا٢ا٫:اواللوطؿتّي الٟيل٤اال٣ضؽ، اال٣اثضاالٗاّا اهاثُظ ابؾماٖيلا٢اءاوي، االلواء ب

غث٨ظابد٤ّاالكٗظاالؿوعّااؤوؾ٘...اارغا
ُ
ااإلاجاػعاالتياث

ُ
"لوالاوطوُصاالجمهوعّيةاؤلايغاهّيةافياؾوعيااألنندْداصاثغ 

حراالٟٗاّياللجمهوعّيةاؤلايغاهّيةاثّماالخاو٫ُاصونااعث٩ابااإلاجاػعا ا(8ال٨برى.")االوطوصاالٟٗاّياٚو

ا

اإلاو٢ٟهاامًاالسوع االؿوعّية،اولضٖمهااومكاع٦ت اافياٖملّيةا
ً
جكنباالسؿاع االؿياؾّيةاالتياُمىيْداب اابيغاناهخيجة

االٗانمةا اعلي٘ اٖاى او٢ًائ ا البراٙ ييتّي االؿٞو االٛؼو اٖىض
ُ
ّية االكيٖو اب ا اُمىيْد االتي اثل٪ االؿوعيحن، ٢م٘

ا ابلى اُيًاٝ اؤن ًْ اول٨ ا٦ّية. االخكي٩وؾلٞو ا ؿ٣ٍو
 
اومٗىوّية

 
اؾياؾّية

 
اوهؼيمة امالّي، ااؾخىٟاص  االسؿاع  هظ 

االؿياؾةا ييتّيافياؤٞٛاوؿحان.اويم٨ًاٖض  افياؤوطبامىباللمإػ١االؿٞو الخهاناالظااعاهىْداٖليب،اٞظل٪امكابب 

ابّمااؤنايؿحُي٘االىٓاُاا٢م٘اا اُبىيْداٖاىااٞترايحن: ِّ ا ،األ
ً
االؿوعّاامٛامغ  لسوع ؛اوبّمااؤناؤلايغاهّيةافيااإلاويٕو

ِّ ااجؿاٖضافيا"م٣اومةااخحل٫ا ثحوّعٍاالضو٫ُاالٛغلّيةابالحضزلاالٗؿ٨غّاااإلاناقغافياؾوعيا،اٞحّضعيابيغانا ٗضهااؤ



ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘  ااالٟهلاالغا ٘:امغاط

249 

االح٣ٗيضاتا افي اثحوّعٍ اوهي اـــ الها امٗاصيٍة اصازلّيٍة ٍٝ اْغو اوصٖم  اـــ امغا٢نت ا اازحاعوا اؤٖضاءها اؤّن اٚحر ؤطىبّي."

امىٓاع امً اٞححدّو٫ االكا ،ااالؿوعّية، اٖاى االسوع  ا ٗض اَويل الؼمً ا٧اهد اؤن ا ٗض اٖضّو، ابلى االٗغب امً ٦سحٍر

الهم.
ً
اإلاو٢ٟهاامًابؾغاثيل،املهمة

ً
اوهخيجة

اخاجمت

اؾخىضهاافياوع٢حىاابلىاثميحزا"الهغإافياؾوعيا"اًٖا"الهغإاٖاىاؾوعيا."اوحّجحىاافياطل٪اهواحجُمااإلاكاع٦ةا

ا ا٢و  اؤّا اوعجُؼ االسوع ، افي ابح٣ييضا  غيظاالؿلحاالكٗنّية ا٢ياااالضو٫االٛغلّية اوما االسّواع. اًٖا٢ياص  بمٟغصها

اتا"الجيلاالخّغ"ابالاصليلاآزغاٖاىاؤِ ااالاثس٤اب ا،اوؤِ ااثسصخعاالسوع االؿوعّيةاب٣ضعا٦غههااللىٓاا.ا إلاجمٖو

ابنغا اهو اٞمهضُعها االؿوعّية، االسوع  اٖاى االٛغلّية االضو٫ اؾيُغ  امً امساَُغ اهىا٥ ا٧اهد االؿلُةاوبطا ُع

اال٣ومّيحناواليؿاعّيحناًٖاال٣يااابواطب م. ـُ اوخلٟائ ااٖاىاالخؿماالٗؿ٨غا،اوث٣اٖ

ا

االكٗظاالؿوعّااب٣وا االخّيةاٖاىا هح٣ا٫ابلىامغخلةاالحدّغعا
ُ
وهجضاؤهباؾي٩وناخاؾًمااإلاؿح٣نلاؾوعياا٢ضع 

ااإلااّؾؿاتااإلاىٟهلةاًٖاالخ٨ماالؿلُاوّياالٗؿ٨غّا،اوبصا جّي،اولىاءم ااإلاىا٤َااإلادّغع ابالٗض٫.اوب ظاا٢ضاالَو ع م

لاٞيبا ك٩لا
ّ
االٛغلّيةاوثداو٫االحضز اثضع٦باالضو٫ُ اوهواما االسوع ااإلا٣نلابحإرحر ابلىاٖمواااإلاى٣ُة. يمحّضامؿاُع

ابيغاناختعاآزغا٢ُغ امم٨ىة،اوثىواا ؾاٞغ.اوٗم،اهياالاثغيضاالٗوص ابلىاخ٨ماٖاثلةاألاؾض،اول٨ّج ااثىواااؾخىٟاص 

اٖاىامؿحوىااإلاى٣ُةامّمااؾن٤اٞتراهااثىٓغا ٗحناالّغياابلىا٢يااايماناؤناث
ً
٩وناؾوعياااإلاؿح٣نلاؤ٢ّلاٞاٖلّية

٘امىبامًاثضمحر،اولهظ االٛايةاب٣يدامىظااليوااألاّو٫اللسوع اجٗيضاٖاىا
ّ
الخ٨ما ؾخنضاصّاابٟٗلا٧ّلامااهوامحو٢

لاالٗؿ٨غّاافياؾوعيا.
ّ
ِّ ااالاثىوااالحضز امؿامٗباؤ

ا

اوهواماايٟترىااإلاناصع ا ظاالؿلُةاالؿلُاهّيةاـــ
ّ
الحهل ااإلا٣ابل  الكٗنّيةاالؿوعّيةا٧اهداَوا٫اػمًاالسوع االسابد 

ا امسا٫ 
ّ

مااسخ٣هااالىٓاا.اومااصاعّيا،ايًضاابيضام٘ا٦ٟغهنل،ابال
ّ
هاا٧ل او٩ٗاؾبافياهيئاتاالسوع االتيايٗيضاالكُٗظابىاء 

اٖاىا٢ضع االكٗظاالؿوعّااٖاىابٖاص االنىاءاا هااحيٌّ
ُ
اوهىا٥اال٨سحرامًاألامسلةاالتيايم٨ًاؾو٢ جّي. لسوعّااوالَو

اال٣وىا ااهدياُػ اخاؾًما اوؾي٩ون ح ا. اٖو اوثُويغ اروع  ا، ااهح٣اص اٖاى االساثغ االكٗظ ا٢وى اؤنّغت ا٦ي٠ لحهيان

االؿياؾّيةابلىاهظ االغوحااإلاّح٣ض ،النضءاٖملّيةاالنىاءافياؾيا١االسوع اصونااهحٓاعازواثيمها.

ااإلاغاط٘:
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ا1) ابحاعيش االسكظ اطناثا ا٢غية االىٓامّي االجيل ا"2012\07\22(٢ه٠ اؤّن اؤخغوهوت ايضيٗوت اوؤوعصْت ا500.

ة"اصزلواااإلاى٣ُةااإلاجزوٖةاالؿلح،اوهيااإلاّغ األاولىامىظابضءاثىٟيظااثٟا٢ّيةاالهضهةابحناا50طىضّااؾوعّااو مضٖع

او"الجيل ااإلاٗاع٥ابحناالجيلاالىٓامّي اوؤوعصتاهأعجـاؤّن حن. ا800مترابلىاا200الخّغ"اصاعتا"ٖاىا ٗضااالُٞغ

ااؾحمغاعا ًّ مترامًاالؿياضاالخضوصّا."اوا٦حٟدابؾغاثيلابمغا٢نةاالحدّغ٥او٢ّضمداق٩وىابلىاألاممااإلاحدض .اول٨

الٗملّياتاالٗؿ٨غّيةافياهظ ااإلاى٣ُةايوحيابإّنابؾغاثيلاثحواَإ،افياؤ٢ّلاث٣ضيغ،ام٘االىٓاااالؿوعّااٖاىايغبا

ايااإلاى٤ُااإلاجزوٖةاالؿلحابيج ما."الجيلاالخّغ"اف

ا(افيابقاع ابلىاثىٟيظاالؿلُةاالؿوعّيةاالك٤ّاالساويامًاقٗاعها:ا"ألاؾضاؤواهدغ١االنلض."2)

اٖاىالنىان،ابلاؤياٝا  ضيضاتامكاب ةافيا3) اههغا ابالت ضيضاب٣ه٠ابؾغاثيلافياخا٫اٖضواِ ا الماي٨ح٠م )

اياااليوا،اخا٫ايغباخلٟاثب،اوثدضيًضاابيغان.اعاط٘:اعوؾ

http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/69053ا

االسوا4) االيؿاع اثّياُع االتيايهضعها اٖاىاوكغ االسِاألامامّي ٕل
ّ
ايم٨ًاَ  اىامو٠٢األاممّيةا( اٖو افياؾوعيا، عّا

ؿوعاطلنحراؤق٣غا)ال٣ضؽاالٗغمي،ا ا(.24/8/2012الغا ٗةاالظااّٖبراٖىباؤخُضا٢اص  ااالبٞر

ا"اثحلٝااليؿاع5) اؤبغػها امنضثّيةابمٗٓمها،اؤرىاءاالسوع . اتاماع٦ؿّيةاليىيىّيةانٛحر ،اول٨ج ا ا(اْهغْتامجمٖو

يحن." االؿوعّا،"او"ثيؿي٣ّياتاالكيٖو

االضيم٣غاَّي:اخؼُباالكٗظاالضيم٣غاَّياالؿوعّا،اومس٣ٟونامؿح٣لون.(اف6) لااليؿاع 
ّ
اياؾوعياايمس

افيا7) ًْ اول٨ اما، اخّض اصخيذابلى اوهظا االوؾُّي، ابلىا زوانااإلاؿلمحنابإِ ماممسلواؤلاؾلا اؤلاقاع 
ً
اٖاص  اثحّم )

اؤلاا االوؾِ افي ابؾلمّية ات  اومجمٖو اثيؿي٣ّيات  لحب
ّ
امس االؿوعية االسوع  االوؾُىاؾيا١ االُن٣ة ايمً ؾلمّي

اوالؿلو٥ا اوالؿلمّية حضا٫ اٖ  ا٢لٗة اصاعّيا، افي ا٧ان الها اثمسيل اؤهه٘ اولّٗل االسهوم. اوطب اٖاى الضمك٣ّية

ىّيحن. اوالسُاباالَو

(اوكغتاو٧الةاؤهناءا"بيؿىا"اؤلايغاهّيةاقنباالغؾمّيةافياؤوازغاؤياعااإلااضخياثهغيذاالججرا٫اٖاىامو٢ٗها،ال٨ج اا8)

انامااخظ اٞحباصونااناجٗلًاًٖاألاؾناب.ؾٖغ

اhttp://adabmag.com/node/486اعابِااإلا٣ا٫افياآلاصاب:

  

http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/69053
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/69053
http://adabmag.com/node/486
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ُّ (16وزُلت سكم ) مت في : بُان مً لجان ؤلاغازت ألاهل ُّ خ  مخ  2012-07-21اليرمىن بخاٍس

 ُّ مت في بُان مً اللجان ألاهل ُّ   21/07/2012 اليرمىن في  مخ

مئلى أهلىا في  ُّ ماليرمىن واإلا مخ ُّ  اث الفلعؿُيُتخ

،او٢ضا٢اااؤبىاءامسّيمالحرمو٥افياالٟتر االخاليةابةيواءااإلاهجغيًامًاؤبىاءااإلاىا٤َااإلاجاوع اللامسّيمي٣وااؤهلىاافيا

ازياوؤلاوؿاويالهاالءااإلااسّيماإلا هجغيًاوالايؼا٫ايؿل٪ا٧لاالؿنلاب٩لاؤَياٞبابمجهوصاطناعالح٣ضيماالضٖماؤلٚا

الل ااإلاجاوع  األاخياء اٞةن اهٟؿب االو٢د اوفي االىهيلة، اؤلاوؿاهية ااإلاهمة اهظ  افي اللؾحمغاع اثؼا٫اامسّيماإلاحاخة ال

ايؿح٣نلااإلاؼيضامًااإلاهجغيً.اسّيمثحٗغىالل٣ه٠اوالحى٨يل،اوالايؼا٫ااإلا

اؤبىاءابخك٨يلالجانابٚارةاؤهليةالحىٓيماٖملياسّيمل٣ضا٢اااؤبىاءااإلا ارة،اولجاناؤهليةالخمايةا اتاالضٖماوؤلٚا

ااسّيماإلا اهية اًٖ األاهناء ااهخكاع ا ٗض
ً
ازهونا امدحمل ااؾت ضاٝ اؤا امً ااالكّهيدةواإلاهجغيً امسّيماؾت ضاٝ

االحرمو٥اإلاااي٣وااببامًاصٖماللكٗظاالؿوعاافياهظ األاػمةاالٗهينة.

ؤياااٖضيض ،ا٧اناآزغهااال٣ظيٟةاالتياؾ٣ُدامىظااسّيمبنا٢ظاث٠اال٣ه٠اثخؿا٢ِاٖاىامىا٤َامسحلٟةافيااإلا

ةا٦نحر ا اضخاياامًاالٟلؿُيييحن،ا٦ماالوخٔااهخكاعامجمٖو ٖاىاؾو١االهاٚةايوااؤمـاوؤؾٟغتاًٖاو٢ٕو

،او٧لاهظ االٗواملاثدضامًا٢ضع اؤهلىااٖاىامماعؾةاخيا  ماواؾحمغاعاالضٖماسّيممًاال٣ىانةافيا٧اٞةاؤهداءااإلا

اؤ
ً
ازياللمهجغيً،ازهونا ٢ضاؾ٣ُوااقهضاءاؤرىاءامؿاٖض االىاػخحنامًاطواعااسّيمناالٗضيضامًاقنابااإلاؤلٚا

اللونو٫ابلىامىا٤َابيواءااإلاهجغيً.اسّيماإلا

٢امدابخؿليذااإلائاتامًاالٗىانغااالٗاّمةال٣ياص ا–االكٗنّيةل٣ضاثواعصتاألاهناءافيااليومحناألازحريًاؤناالجب ةا

ااإلا اؤناسّيمالياٞٗحنابذجةاخماية امًامغ  ايٗلماؤناؤخمضاطبريلا٢ضانغحاؤ٦ثر او٧لىا الحرمو٥ايدوااامسّيم،

امسّيمٖىانغاللموؾاصاوطهاتاؤطىهيةاوهظاابدضاطاثباهواثمهيضالحبريغاؤااخملةاقغؾةا٢ضاجكًاٖاىاؤهلىاافيا

ااإلاكنوهةا االغموػ ا ٌٗ ا٢نل اثجييلامً اؤا ٌ اوهٞغ ااإلاؿلخة، ااإلآاهغ ا اهظ  ٌ اهٞغ اٞةهىا اولظل٪ الحرمو٥،

حر اممًايغيضوناطغااإلا٦ي ابلىامواطهاتام٘اطواع االؿوعا.اسّيماؾغا٢كل٤اٚو

ايواطبابم٣اومةاقٗنيةاامسّيمبناؤااهجواامدحملاللكهيدةاٖاىاؾ٩انا الحرمو٥اؤواالىاػخحنالضي م،اؾٝو

ئ ماولجاهباألاهليةاوألاخغاعامًاالٟهاثلاالٟلؿُيييةاالظيًايإثمغونالًمحرهماووالاسّيم٧املةامًا٢نلاؤبىاءااإلا

األبىاءاقٗب م،اوهما٦ٟيلونابغصٖهماوبي٣اٞهماٖىضاخضهم.ا
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ٗواايضههماٖىبااسّيمبطاا٧اناؤخمضاطبريلاؤواٚحر امًاالٟهاثلاالٟلؿُيييةافياصمك٤ايغيضوناخمايةااإلا ٞلحٞر

ازياوؤلاوؿاوي،اوليُلنواامًاالخ٩ومةاالؿوعيةاؤناجسخظاال٣ىانحنا وليتر٧واااللجاناألاهليةاثماعؽاصوعهااؤلٚا

اوبي٣اٝااؾت ضاٞبابال٣ظاث٠االٗكواثيةاالتياثو٢٘االطخاياابحنااإلاضهيحناآلامىحن.اسّيملضباباتامًااإلاواا

ا21/07/2012،االحرمو٥امسّيماللجاناألاهليةافيا
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ُّ (17وزُلت سكم ) ماإلا ت جداٌو صّج ت اللُادة الػامّ : الجبهت الشػب ُّ ُّ خ ت في أجىن اث الفلعؿُي

 ت وئحباس اللحئالشىسة العىسٍّ 
ّ
خ  – ذ للىظام العىسّي مىكف مإٍّ  ي ين غلى جبن  2012-07-23جاٍس

ةاالٗضصاع٢ما)  ٢٣/07/2012(ابحاعيشا٥١(انٟدةا)٢٣٢وكغتاهظ ااإلااص افياصخيٟةاالكغ١ااإلاُنٖو

ا اللجب ة ااإلا٨حظاالؿياعخي اًٖو ااالكٗنّية٢ا٫ االجب ة ابن امهىا اعلاح اٞلؿُحن ااالكٗنّيةلحدغيغ االٗاّمةال٣ياص 

ااإلا اػض اللىٓاااسّيمثداو٫ امايض امو٠٢ اثنجي اٖاى االلطئحن اوبطناع االؿوعية االسوع  اؤثون افي االٟلؿُييية ات

وؤميج ااالٗاااؤخمضااالٗاّمةال٣ياص ااالكٗنّيةمو٠٢االجب ةا«االكغ١ا»الؿوعا.اوهاطمامهىاافياثهغيذازاما٫

ابم اطبريل امت ما االؿوعية، االسوع  ا٢م٘ افي اواإلاكاع٦ة االؿوعا اللىٓاا ااإلاايض  ااإلاطبريل ابصزا٫ اتاسّيمداولة

:ا
ً
اتابلىااثساطاموا٠٢اٚحرامُلولةاسّيمهىا٥امًاخاو٫اطغااإلا»الٟلؿُيييةابلىاؾاخةاألاخضاذاهىا٥،امًيٟا

مةوؤ٦ضامهىااؤنا«.افياهظااالحو٢يداٖبراثإييضاهٓاااألاؾض
ّ
الحدغيغاالٟلؿُيييةاؾحضعؽاطمي٘اؤلاطغاءاتاامىٓ

ا اال٣ياص  ااالٗاّمةبد٤ افي األاويإ اهضوء اهىا٥،ا ٗض االٟلؿُيييحن االلطئحن اخماية الًمان االؿوعية ألاعاضخي

ااإلا امً االُغص اٞح ا ابما امٟحوخة اثن٣ي االسياعات اطمي٘ اؤن ابلى
ً
مةمىوها

ّ
اىٓ اوؤياٝ: االٟلؿُيييةا». الٟهاثل

ال٨ًاال٣ياص ا ا ك٩لا٧امل، اهيلامُل٤اخغيت ا ابلىاطاهظاالكٗظاالؿوعااويغوع 
ً
اثسظتامىظاالنضايةامو٢ٟا

٣ضال٣اءاتام٘االغثيـاالؿوعاا كاعاألاؾض٧انالاالٗاّمة لمدا«.اهاامو٠٢امٛايغابحإييضاالىٓاااٖو «االكغ١ا»ٖو

ااإلا اصازل اٞلؿُييية امهاصع اسّيممً االٟلؿُييية اؾوعياات االحا ٗحناافي ااإلاؿلخة االٗىانغ امً االٗكغات ؤن

اتاالٟلؿُيييةاسّيمإلامحوعَونا ٗملياتاثهٟيةاللطئحناالٟلؿُيييحناصازلاااالٗاّمةال٣ياص ااالكٗنّيةللجب ةا

ا اصازل اطغى اما اامسّيموؤزغها اصمك٤الحرمو٥ اؤؾمائ ا:افي اًٖ اال٨ك٠ اٖضا اًٞلد االتي اوؤياٞدااإلاهاصع .

ااإلا» الخماية امداولة افي االٟلؿُيييحن االلطئحن امً اقٗنية
ً
الجاها اوصزو٫اسّيمق٩لىا اطبريل اٖىانغ امً ات

ةاموا٠٢افياالو٢داالغاهًامًاألاػمةاالؿوعية.ااتامًاٖضااثنجياؤيسّيم،اما٦ض اٖاىامو٠٢ااإلا«اإلاؿلخحناهىا٥

يدهلوناٖاىاجؿهيلتا٧املةامًاهٓااااالٗاّمةال٣ياص ااالكٗنّيةوؤ٦ضتااإلاهاصعاؤناالٗىانغااإلاؿلخةاللجب ةا

 .ألاؾضاويحدغ٧ونا ك٩لاَنيعياصازلاألاعاضخياالؿوعيةاومًٗهمايكاع٧ونافيا٢حلاالؿوعيحناهىا٥

االغابِ:

http://www.alsharq.net.sa/2012/07/23/406771 

http://www.alsharq.net.sa/2012/07/23/406771
http://www.alsharq.net.sa/2012/07/23/406771
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ُّ  بُان ظُاس يّ  :(18وزُلت سكم ) خ  ت في ظىسٍاضادس غً فطائل اإلالاومت الفلعؿُي -27بخاٍس

07-2012 

 بعم هللا الشخمً الشخُم

 بياناؾياعخي

 ناصعاًٖاٞهاثلااإلا٣اومةاالٟلؿُيييةافياؾوعيا

 ..يااطماهحراقٗنىااالٟلؿُيجيااإلاىايل

 اتاالكهضاءاٖاىاصعباالٗوص اوالحدغيغمسّيميااؤبىاءا

ا اٖاى االح٣ضيغاالٗالي ابحدية االٟلؿُيييةافياؾوعيا ابلي٨ماٞهاثلااإلا٣اومة اؤمًاثحوطب ثمؿ٨٨مابالخٟاّاٖاى

اوا اقٗنىا االؿوعاامسّيموؾلمة االٗغمي اال٣ُغ اب ا ايمغ االتي االٓغوٝ اْل افي اٖىب االٟتن اوصعء اؾوعيا، افي اثب

اقٗنبا ازحر الهالر اوؤمتن اؤ٢وى اؤػمحب امً ايسغض اوؤن اواإلاٗاٞا  اوالؿلمة االسحر ا٧ل الب اهحمجع االظا الك٣ي٤،

ان افي اولسانة االٗغلية اؤمحىا ا٢ًايا اولهالر ابلي٨ماوث٣ضمب اهحوطب ا٦ما االٟلؿُييية، ىية االَو ا٢ًيحىا الر

ا بالحمؿ٪ا ٗهضهاالكهضاءاقٗنىااؤناهٓلاٖاىاالُغي٤االظاا٢ًواافياؾهيلب،اؤنا٧لاالجهضاالٟلؿُيجياؾٝو

افيامواطهةااإلاكغوٕاالههيووياهدواٞلؿُحناخغ امؿح٣لة،ا اال٣اؾيةاالتياهسويها اهدوامٗغ٦حىا
ً
ين٣ىاموطها

ىااا1948صياعهماوممحل٩ا  ماالتياقغصواامج ااٖاااوهدواٖوص االلطئحنابلىا وبهىاالًاوؿمذافيااإلاجا٫األخضاؤنايدٞغ

ا٢اثىااوصماءاقنابىااٖاىاؤيةاصعوباؤزغىاثدداؤااطعاج٘اؤواٖىاويً  .ًٖاهظااالُغي٤،اوؤناينضصاطهوصهااَو

اءاوال٨غامة،اوؾىٓلاهدحٟٔافياطا٦غثىااووطضاهىاا٦غااالًياٞة الظااال٢اهااببااهدًاقٗظاٞلؿُحناقٗظاالٞو

 .الكٗظاالٗغمياالؿوعاامىظايوااالى٨نة

اءابإإلاىااالكضيضاإلاااثمغابباؾوعيااالك٣ي٣ة،اوؤملىااال٨نحراؤناثسغضامًاهظ ا واليواا..اٞىدًاوٗبراًٖاهظااالٞو

او٢دامم٨ً،اوثإ٦يضهااؤنامؿح٣نلاؾوعيااومؿاعهااؤهماايح٣غعاٖاىايضاؤبىائ ااواهباالايد٤األخضاؤن األاػمةابإؾٕغ

 . يحضزلافياقاوِ ا

ا
ً
اوصما

ً
اوثًامىا

ً
بناٞهاثلااإلا٣اومةاالٟلؿُيييةافياؾوعيااالتياثدحٟٔاب٩لاالك٨غاوالح٣ضيغال٩لامًا٢ضااٖوها

ىية،اثضٖواا٧لامًاجٗؼاٖليبا٢ًيةاٞلؿُحناوخ٣و١االكٗظا م٘اهًا٫اقٗنىااالٟلؿُيجياالهتزإاخ٣و٢باالَو

ضااػضامسّيمجياواالٟلؿُيجيابلىااختراااامًاوؾلمةاالكٗظاالٟلؿُي اثب،اوؤنايحجىظاجٗغيًهااألاامساَغاٖو

http://www.nahralbared.com/vb/showthread.php?t=41193
http://www.nahralbared.com/vb/showthread.php?t=41193
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اثباوؾلمحباهيامًامسّيماتاألازغىابالخالةاالضازليةالؿوعيا،اوها٦ضاؤناؤمًاقٗنىااواسّيمالحرمو٥اواإلاامسّيم

ااإلاكغوٕا ام٘ اهسويب االظا اٞالهغإ اٖليب، ااإلاداٞٓة ااطل امً امم٨ً اطهض ا٧ل اوؾينظ٫ ااهحمامىا ؤولويات

اهدوامحا ٗةاهظااالهغإاختعااالههيوويايدحاضال٩ل
ً
اؤبضا

ً
طهضامًاقنابىااوقٗنىا،اوؾحٓلابونلحىاامحوطهة

ىيةاالٟلؿُييية  .الٗوص اواهتزإاخ٣و٢ىااالَو

 يااقناباٞلؿُحن

 اتاالكهضاءافياؾوعيامسّيميااؤبىاءا

ا٢ الين٣ى االٟلؿُيجي ااإلاجحم٘ اوخض  اٖاى اخاٞٓوا اوخضث٨م، اٖاى اخاٞٓوا اؤن االجمي٘ ابلى ابىضاثىا اهحوطب
ً
ويا

االٗوص االظيًا٧اهداوطهت ما اثخكاب٪اٞيبا٧لاألايضااالٟلؿُيييةاٖاىاصعباالكهضاء،اقهضاءامؿحر 
ً
محماؾ٩ا

 .ٞلؿُحناٞهظااصعلىااوالاصعباآزغاؾوا 

 ٞهاثلااإلا٣اومةاالٟلؿُيييةافياؾوعيا

ا.االٗاّمةال٣ياص اا–لحدغيغاٞلؿُحنااالكٗنّيةالجب ةا -

جياالٟلؿُيجيا - اٞحذاا–خغ٦ةاالحدغيغاالَو

 خغ٦ةاالجهاصاؤلاؾلميافياٞلؿُحن -

جياالٟلؿُيجيا -  ٞحذا هحٟايةا–خغ٦ةاالحدغيغاالَو

 لحدغيغاٞلؿُحناالكٗنّيةالجب ةاا -

 الجب ةاالضيم٣غاَيةالحدغيغاٞلؿُحنا -

 الها٣ٖةاالكٗنّيةطب ةاالىًا٫االكٗبياالٟلؿُيجياَلج٘اخغباالحدغيغا -

 ياالٟلؿُيجياالسوعاالخؼباالكيوعا -

 طب ةاالحدغيغاالٟلؿُيييةاخؼباالكٗظاالٟلؿُيجي -

 خؼباٞضاا -

 طب ةاالىًا٫االكٗبياالٟلؿُيجي -

 طب ةاالحدغيغاالٟلؿُيييةا -

 27/07/2012االحاعيش

اhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=508016اعابِاالنيانافياو٧الةامٗاا زناعية:

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=508016
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ُّ (19وزُلت سكم ) مت : بُان جيعُل ُّ ٍّ -اليرمىن مخ  غلى بُان الفطائل ت سدّ الشىسة العىس
 
ا

 ُّ  2012-07-28ت في دمشم، الفلعؿُي

اؤم اٖاى ابالخٟاّ االٟلؿُيجي االكٗظ ابحمؿ٪ اٞيب اؤقاصت
ً
ابياها اصمك٤ افي االٟلؿُييية االٟهاثل ًاؤنضعت

ضااالؿماحامسّيموؾلمةا اثبافياؾوعيااوؤ٦ضتاٞيباٖاىاثوطيباالجهوصاهدوااإلاٗغ٦ةام٘ااإلاكغوٕاالههيووي،اٖو

امؿاعاالهغإاؤواثنضيضاالجهوصاوالُا٢اتاوصماءاالكناباٖاىاؤيةاصعوباؤزغىاثدداؤااطعاج٘ا ألخضابإنايدٝغ

ا"الحٗنحراًٖاألالم اللكٗظاالؿوعااٖبر اء االٞو اوؤ٦ضتاٖاى االك٣ي٣ةااؤواٖىاويً، اثمغابباؾوعيا اإلاا الكضيض"

االكٗظا اوؾلمة اؤمً ااختراا ابلى اوصٖد االضازلية، االؿوعية االكاون افي ابالحضزل اؤخض اؤا اؤخ٣ية ضا ٖو

اوا امسّيمالٟلؿُيجي اػض ضا اٖو امساَغ األا اجٗغيًها اوثجىظ اواإلاامسّيماثب ابالخالةاسّيمالحرمو٥ األازغى ات

ابظ٫ا٧لا اثبامسّيمطهضامم٨ًاللخٟاّاٖاىاؤمًاالكٗظاالٟلؿُيجياواالضازليةالؿوعيا،ا٦مااؤ٦ضتاٞيباهيت ا

ا.وؾلمحب

ماممااط٦غاٞيبا ،اولالٚغ
ً
االتياوعصتافياهظااالنياناالظااطاءامحإزغا

ً
ما ٌٗاالى٣اٍاالتياثنضوابيجابيةاق٨ل ٚع

االنيانامسلا ضااألاخ٣يةابالحضزلافياالكإناالؿوعا،اٞةنا ٌٗاالٟهاثلااإلاو٢ٗةاٖاى ًٖامو٠٢امدايضاٖو

حذا هحٟايةاومىظاألاقهغاألاولىاللسوع االؿوعيةا٢ضاثضزلدافيااالٗاّمةال٣ياص ا-الكٗنّيةةاالجب  والها٣ٖةاٞو

اتاالٟلؿُيييةابلىامو٠٢امايضاللىٓاااالؿوعاافياخغلبايضاسّيمالوي٘االؿوعاا ك٩لاؾاٞغاوخاولداطغااإلا

 :قٗنب،اوثجاىاطل٪افياالٗضيضامًااإلاوا٠٢اوألاخضاذا٧اناؤهمها

ااالحهغيدات .1
ً
لميةااإلاايض اللىٓاااالؿوعااوجكويباالخغا٥االكٗبياالؿوعا،اوالتياق٩لدااهدياػا ؤلٖا

اللكٗظاالؿوعااالساثغ
ً
اقاثىا

ً
اللىٓاااوااؾحٟؼاػا

ً
 .ؾاٞغا

 .اتاوطواعهااالؿوعاسّيمالضٖماألامجياللىٓااايضااإلاٗاعيحنافيااإلا .2

ىاخضوصاالجوالنافيايوااالى٨نةااؾحٛل٫االخماؽاالكٗبيالنٌٗاالكناباالٟلؿُيجياٖبرابعؾالهمابل .3

والى٨ؿةافيامداولةامكنوهةالحنييٌانوع االىٓاااوببغاػاصوع ا"اإلا٣اوا"اٖاىاخؿاباصماءاقنابىاا

االتيا األاولى ااإلاغ  اهي اهظ  اؤن االٗلم ام٘ ا ؾغاثيليحن، االجىوص الغنام
ً
امجاهيا

ً
انيضا اؾ٣ُوا الظيً

االجوالا ام٘ االخضوص ابلى ابالونو٫ اللٟلؿُيييحن اٞح ا اٖاىايؿمذ ا ؾض اخاٞٔ اؾيُغ امىظ ااإلادحل ن

 .الخ٨م

ابالغناما .4 االٗوص  اقهضاء اجكيي٘ اؤرغ اًٚب م اًٖ اٖبروا االظيً االٟلؿُيييحن ااإلاحٓاهغيً اؾت ضاٝ

اثنٗبامًاخملةا اوما االٗضيضامًاالكهضاءاومئاتاالجغحى، الخياوالٗكواجياوالظااؤؾٟغاًٖاؾ٣ٍو



ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘  ااالٟهلاالغا ٘:امغاط

259 

امسّيمٗلاٖملءااإلاوؾاصاؤلاؾغاثياياصازلابٖلميةا٢ظع اٖبراثٟؿحراؤخضاذاالسالهةاٖاىاؤِ اامًاٞ

 .الحرمو٥،اواؤِ ااطؼءامًااإلااامغ اٖاىاالىٓاااالؿوعا

 اتاوطواعهااالؿوعاااإلاىحٌٟسّيممداولةازل٤اٞحىةاؤهليةابحنااإلا .5

ا .6 امً امٗٓمها اوؤمىية اقٗنية الجان اصازلااالكّهيدةجك٨يل االىاقُحن ال٣م٘ االؿواب٤ وؤصخاب

 .اتاوفياطواعهاسّيماإلا

الٗاثضيًافياخمواامسّيمالغملافيااللط٢يةاواامسّيماؾت ضاٝاالىٓاااالؿوعااألهلىاافيااالهمداًٖ .7

ااواامسّيموا  الحرمو٥افياصمك٤،اوالظااؤؾٟغاًٖااؾخكهاصاوطغحااإلائاتامًاؤبىاءاقٗنىا.امسّيمصٖع

لميةايضاالسوع االؿوعيةاوالجيلاالؿوعااالخغاومداولةاقيُىت ااوويٗهاا .8 اإلاؿاهمةافياالخغباؤلٖا

ومةيم  .ًاصاثغ اماامغ ا٧وهيةامٖؼ

ااإلا .9 اخماية ابذجة االٟلؿُيجي االكناب ا ٌٗ ابحن االؿلح اال٣ياااسّيموكغ ابييت م االجمي٘ اٖلم ام٘ ات

 .بضوعامكنو ايضاالسواعاالؿوعيحن

مةوؿإ٫االٟهاثلاالٟلؿُيييةافياصمك٤اووؿإ٫ا
ّ
ىيةافياعااا ،اؤيًاامىٓ الحدغيغاالٟلؿُيييةاوالؿلُةاالَو

اتاالٟلؿُيييةافياؾوعياامًا٢نلاالىٓاااالؿوعاابذجةام٣اثلةاطماٖاتامسّيمؤهحمامماايجغاامًااؾت ضاٝالل

اازحنإاامسّيممؿلخة،اوهلاال٣ه٠االظااجٗغىالبا اإلااطا الحرمو٥ا٢نلايومحنايىضعضايمًامداعلةااإلااامغ ؟.

ااواامسّيمًاوػٖوااالؿلحابيىمااثحٗغىاالنيوتاآلامىةافيا ٌٗاهاالءاالظي الحرمو٥ال٣ظاث٠االجيلاامسّيمصٖع

ا.الؿوعا

هىااها٦ضاؤنامو٠٢االخياصاالظاايضٖيبا ٌٗاالٟهاثلاالٟلؿُيييةاهوامو٠٢امؼي٠،اوؤِ ماب ظااالنياناوماائ

االٟلؿُي االكٗبي االحإييض اٖاى االُغي٤ ا٢ُ٘ ايغيضون اومماعؾات، اثهغيدات امً األزو  ماؾن٣ب ااإلاحهاٖض جي

االجيلا ايض االىٓاا ام٘ اال٣حا٫ اهضٞها االٟلؿُييية االٟهاثل امً اؤمىية الجان اٞغى اومداولة الؿوعيحن،

الؿوعااالخغ،اومًاهظاااإلاىُل٤اٞةهىااوٗوصاوها٦ضاؤهىااقٗظايىايلامًاؤطلاالخغيةاوال٨غامةاوهح٣اَ٘افياطل٪ا

اىاعؤؾ اراعتامًاؤطلاهٟـاألاهضاٝاٖو اولىٟـاالو٢داٞةهىاام٘ا٧لاالكٗوباالتي االكٗظاالؿوعااالساثغ، ها

ا اؤن اٖاى ابباامسّيمها٦ض اث٣وا اجؿليذ ابإا اوؿمذ اولً االؿازىة، ااإلاىا٤َ امً اللىاػخحن اآمً املط اهو الحرمو٥

 .اتابلىاخغبام٘اطواع االؿوعاسّيمالٟهاثلاالٟلؿُيييةالجغااإلا

ا28/07/2012،االسوع االؿوعيةا-الحرمو٥اامسّيمثيؿي٣يةا

اامو٢٘اماؾؿةاالضعاؾاتاالٟلؿُييية:الغابِافيا

studies.org/files/pdf/mdf/11492.pdf-http://www.palestineا

http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/11492.pdf
http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/11492.pdf
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: هشفؼ اهدُاص حبهت أخمذ الفلعؿُنيّ  : ظلُم الضغىىن سئِغ اإلاجلغ الىؾنيّ (20وزُلت سكم )

ل للى خ  – ظام العىسّي حبًر  2012-09-16جاٍس

 م2012ظبخمبر  16ألاخذ  

 ظلُم الضغىىن سئِغ اإلاجلغ الىؾني الفلعؿُني

 مىير غخُم -الػشبُت هذ: غمان 

 

ااهدياػا الب، ام٣غا األاعصهية االٗانمة امً ايحسظ االظا االٟلؿُيجي، جي االَو ااإلاجلـ اعثيـ ىون، االٖؼ اؾليم صان

امةاؤخمضاطبريل،اللىٓاااالؿوعاايضاالسوع االٗاّمةلحدغيغاٞلؿُحناال٣ياص ااالكٗنّيةالجب ةا االكٗنّية،ابٖؼ

 .قهغااإلؾ٣اٍاهٓااا كاعاألاؾضا20الؿوعيةااإلاحوانلةامىظا

ىون،اوهواًٖوابمغ٦ؼيةاخغ٦ةاٞحذ،افيام٣ابلةام٘ا"الٗغلية.هد"،ا"هدًاوصجظااإلاو٠٢االظاااثسظثبا و٢ا٫االٖؼ

ااإلاو٠٢امسال٠اوؤميج االٗاّمةال٣ياص ا االؿوعية،األناهظا االٗاااطبريلاباالهدياػاللىٓاااالؿوعاايضاالسوع  ا

ا اثخنٗها االتي مةللؿياؾة
ّ
االضازلية،اامىٓ ا كاوِ ا االحضزل ا ٗضا االٗغلية االضو٫ اثجا  االٟلؿُييية الحدغيغ

االهغإاالضاث افي اويلتاالهغإا ٗضاا هدياػاألااَٝغ افياؾوعيا غابحناالىٓاااوثجىيظاالوطوصاالٟلؿُيجي

ا."الؿوعااواإلاٗاعية

 

ا اخوالي اٖضصهم االنالٜ اؾوعيا، افي ااإلا٣يمحن اللٟلؿُيييحن ايح٨غع اؤن اهغيض ا"ال اخهلاا620وؤياٝ: اما ؤلٟا،

ا."لٟلؿُيىحياال٩ويداوالٗغا١افياالخؿٗيىاتامًاثهجحر

 

ا االجب ة ا"اهدياػ اؤن ااالكٗنّيةوؤ٦ض االوطاالٗاّمةال٣ياص  اٖاى اؾلنا ااو٨ٗـ االؿوعا افياللىٓاا االٟلؿُيجي وص

ا."ؾوعيا

ا

االغابِ:

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/16/238411.htmlا

  

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/16/238411.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/16/238411.html
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ُّ  :(21وزُلت سكم )   ت مىالُت للىظام العىسّي فطائل فلعؿُي
ّ
غىاضشها جلاجل ئلى  حػلً أن

خ  حاهبه  2012-10-30، بخاٍس

اث٣اثلابلىاطاهظا٢واثب،ابذجةاالضٞإاًٖاؤٖلىداٞهاثلاٞلؿُيييةاموا ليةالىٓااا كاعاألاؾضاؤناٖىانغها

طؼءا“،اٞيمااينضواؤهباثىٟيظابماا٧اناؤٖلىباؤخضا٢اص اهظ االٟهاثلابإناٞهاثلهما”بعهابيحن“اتافياوطباسّيماإلا

ااإلاٗغ٦ة امً ا” اؾوعية افي ايجغا اما اوؤن االؿوعا، االىٓاا اطاهظ ازاعطية“بلى اماامغ  ا” ابمسابة إلاٗغ٦ةاا“وهي

 ”.الٟانلة

اموالحنا لؿُيييحن اٞو االخغ االجيل امً ام٣اثلحن ابحن ااإلاايية االليلة امىحه٠ ا ٗض اٖىيٟة ااقخنا٧ات وو٢ٗد

.امسّيمللىٓااافيا
ً
االحرمو٥اللطئحناالٟلؿُيييحنافياصمك٤اثغاطٗداخض  ااٞجغا

مؿلخحنااعهابيحنا٧اهواا”الو٧الةاٞغاوـابغؽااهباثماالحهضاالـاالٗاّمةال٣ياص اا-الكٗنّيةوط٦غامؿاو٫افياالجب ةا

ا”سّيميداولوناالخؿللاالىااإلا
ً
اخؿظا٢ولب.”االىاصهالحزا ػمةاالؿوعيةاالٟلؿُيييةاتاسّيمطغااإلا“،اعاًٞا

وؾن٤الؤلمحناالٗاااللجب ةاؤخمضاطبريلاؤناؤٖلًافياثموػ/ايوليوااإلااضخي؛اؤناٞهاثلاٞلؿُيييةاؾح٣اثل،ام٘ا

اخؼبا :
ً
ا٢اثل ابلىاطاهظاالىٓاااالؿوعا، اهدًاطؼءامًااإلاٗغ٦ة“ اوبيغان، اؾن٤اًٖاؤٖلًاًٖاجؿليذا”. ٦ما

ااتاالٟلؿُيييةابذجةاالضٞإاٖج اافياوطباالسواعاالؿوعيحن!سّيمقنانافيااإلا

افي
ً
ااوط٦غاوكُاءاؤنا قخنا٧اتااهضلٗداؤوال ااالىٓامماالؿوعا٢ّواتااالدجغا ؾوصافياطىوباصمك٤ابحنحّي

ارما االخغ، امًاالجيل ا“وم٣اثلحن امًاامسّيمامحضتاالى ام٣اثلون اصزل اخيص ا ؾوص اللدجغ ااإلالن٤ الحرمو٥

ا اٞلؿُحناالكٗنّيةالجب ة اا-لحدغيغ االىٓاااالٗاّمةال٣ياص  اطيل اطاهظ االى اال٣حا٫ ازِ اٖاى اط٦غ ا” اما ٤ ٞو

ااإلاغنضاالؿوعاالخ٣و١اؤلاوؿان.

ام٣اث ايحضزلاٞح ا االتي اوقهضااالٗاّمةلواال٣ياص اوليؿدااإلاغ ا ولى الحرمو٥اطولةااقخنا٧اتاامسّيمفيااإلاٗاع٥.

امً ا٢ه٠ اثسللها ااإلااضخي اآب/اٚؿُـ اقهغ افي ااٖىيٟة ااإلا٢ّوات اؤهداء اٖاى االؿوعا امسّيموااسّيمالىٓاا

اٞلؿُحنااإلاجاوعاوؤو٢ٗداالٗضيضامًاال٣حاى.

يؼاتامًاطىوصاالىٓاااالؿوعاامضٖومحناجٗؼا“للسوع االؿوعيةافياعؾالةاال٨تروهيةاالىااالٗاّمةوؤقاعتاالهيئةا

ات ا”.الٗاّمةال٣ياص ا٢ّواتااإلاؿاهض “اسّيماؾح٣ضمداالىااإلا”اباإلاضٖع

ا االجب ة افي لمي اٖ  اا–االكٗنّيةوػٖمااإلاؿاو٫ ااالٗاّمةال٣ياص  اان اعطا امًااإلاؿلخحنا عهابيحنا“اهوع طماٖة

ا االؿاٖة اٖىض االيوا اٞجغ االخؿلل اا0,30)ا2,30خاولوا االى اٙ( االدجغاامسّيمت امديِ امً ا٢اصمحن الحرمو٥

ا االلجان او٢امد ااإلااالكٗنّية ؾوص، اازترا١ اإلاى٘ اق٩لىاها ابالحهضاااسّيمالتي ااعهابية ة امجمٖو ااا ا٢نل مً

ة اخؿظا٢ولب.”اللمجمٖو

 قخنا٧اتااؾحمغتالىدواؾاٖةامًاصوناانا“،امكحرااالىاانا”اواالٗنصابباولإمىباسّيماؾخناخةااإلا“وعٌٞاعطاا

٤ا٢ولب.”اًازؿاثغا كغيةااوااناباتجؿٟغاٖ اٞو

http://www.levantnews.com/archives/19202
http://www.levantnews.com/archives/19202
http://www.levantnews.com/archives/19202
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ا اان ااإلا“و٢ا٫ اازظ ابمى٘ ايحمسل اال٣ياص  اللٗملياتااسّيمبغهامج امؿغخا ايهنذ ابديص اؤمىب اواهت ا٥ ٦غهيىة

ا”.و قخنا٧ات

ماؤهبا ظابجغااإلا“وثدضذاعطااٖمااٖػ اتاالٟلؿُيييةاالىاسّيموطوصااَغاٝامًااإلاٗاعيةاالؿوعيةااإلاؿلخةاثٚغ

:ا”ليةاالؿوعيةصهالحزا ػمةاالضاز
ً
اتافياالوي٘االضازاياسّيم٧لامداولةالحوعيِاالٟلؿُيييحنااوااإلا“،امًيٟا

ا
ً
اواٖضاؾلٟا

ً
امؿن٣ا ا”.الؿوعاامًا٢نلاهظ االٗهاباتا،ايىضعضايمًابغهامجامضٕٞو

ا اعطا: ااإلا“وثا ٘ اامً اخضوص افي اوٗمل اٖاىااسّيمهدً
ً
اؤؾاؾا اي٣وا االظا االٟلؿُيجي جي االَو االٗمل ااَاع يمً

إلاهلخةاالٗضواايإجيًااطلاخ٤االٗوص اولالحالياؤاامداوالتاطاههيةاإلقٛا٫االٟلؿُيييحناب ظاا مغاالىًا٫ام

ا”.الههيووياوؤوعا٢ب

ا٢واثبا ا٢حلد االظا االؿوعا االىٓاا اؤصان ا٢ض اهىية ابؾماٖيل اٚؼ  افي االٟلؿُييية االخ٩ومة اعثيـ و٧ان

اؤهبا
ً
ا”.يم٨ًاالؿ٩وتاٖاىابهاهةاالضااالٟلؿُيجيالا“ٞلؿُيييحنافيافياؾوعيةازل٫االكهغااإلااضخي،اما٦ضا

ا اامسّيموجٗغى امً اٖضص ام٣حل اٖىي٠اؤصىابلى ال٣ه٠ ااإلاىاػ٫.ااالٟلؿُيييحنالحرمو٥ افي ا٦نحر اصماع وبخضاذ

ااإلا اٞح ا ايحٗغى االتي األاولى ااإلاغ  اليؿد ااسّيموهظ  امً اؤ٦ثر ا٢حل ابطا االؿوعا، االىٓاا اب٣ظاث٠ ا20لل٣ه٠

،ابيج ماؤَٟا٫،افياآب/اؤ
ً
الحًامًاحّيااٚؿُـااإلااضخي؛اهخيجةا٢ه٠اممارلابالتزامًام٘ااقخنا٧اتافيٞلؿُيييا

ااإلاحٓاهغيًا اٖاى االغنام ابَل١ اٖاى االؿوعا اللىٓاا ااإلاوالية االٟلؿُييية االٟهاثل اصؤبد ا٦ما اإلاجاوع.

ا.سّيماإلاىاهًحناللىٓاااصازلااإلا

مافياثموػ/ايوليوااإلااضخياؤنا ابلاهواماايضوعافيا“ؤمااؤخمضاطبريلا٩ٞانا٢ضاٖػ
ً
امدليا

ً
اصازليا

ً
ؾوعيااليـاخغا٧ا

اطضيض ااوؾِ اقغ١ الهالر ااإلاى٣ُة اهظ  ابيية افي اجٛيحر ابإِ اا”. االؿوعا االىٓاا اًٖ االضٞإ امٗغ٦ة وون٠

ا”.اث٣ٟىااطميٗاااناماايضوعاٖاىااعىاؾوعيااهيااإلاٗغ٦ةاالٟانلة“و٢ا٫:ا”.امٗغ٦ةاٞانلة“

ا :
ً
ماااناهيحهغاويج ؼاااإلاكغوٕاألامحر٧ياالههيووياالتيا٧لٟداا“وقضصاٖاىااناالازياعاآزغاٚحرا هحهاع،ا٢اثل

ا
ً
اماصيا ا  اثٖغ اان االٗغلية االضو٫ اب” ٌٗ االضو٫ اهظ 

ً
امدضصا اوالؿٗوصية”ـا، االسليج او”صو٫ اهيحهغا”ا، اان بما

ايٗنضامًاَهغاناالىا ٛضاصاالىاصمك٤ االُغي٤ابضؤ اوه٩وناهدًا٦ٟلؿُيييحنافيامىحهعاالؿٗاص اومٗىا وثا ٘:ا”.

امهغا“ ااإلادوعاهدً اهو ااإلادوع اهظا ا٧ان ابطا ا  اي٩ون اان ايم٨ً اال اٞلؿُحن االى االُغي٤ اان
ً
ا٧امل

ً
ابنغاعا ون

ا”.اإلاىحهغ

ا

ا30/10/2012

االكغ١:االغابِاٖاىا"ؤزناع

ا

http://www.levantnews.com/archives/19202ا
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ٍّ : وصاسة (22وزُلت سكم ) ُّ التربُت العىس ين مً الخػُين في الىظائف ت حعدشني الفلعؿُي

خ    الػاّمت  2012-11-09، بخاٍس

ً الشاوي  9 -الجمػت  -غىغ العير   2012 -حشٍش

اث٠ا لضي اافيامسالٟةاللمغؾوااالهاصعااالٗاّمةاؾحشىداوػاع االتربيةاالؿوعيةاالٟلؿُيييحنامًاالحٗيحنافياالْو

ي٠والظاايىوانغاا1956ٖااا ا.خةاٖاىامؿاوا  مافياالحْو

اهٓغا  اوطهة امً ايمسل، ا٧ان االظا االؿوعا االىٓاا ابحن االٗل٢ة اق٩ل اٖاى امؿح٣نلية اصالالت اال٣غاع ويدمل

ا.ؤههاع ،ااإلا٣اومةاواإلاماوٗةافيااإلاى٣ُة

ولضؤتاالخ٩ومةاالؿوعيةافياالٟتر األازحر ااؾحشىاءاوخغماناالٟلؿُيييحنامًا ٌٗاالخ٣و١االتياههداٖلح اا 

االتربيةا اًٖاوػاع 
ً
اونضعامازغا اوالؿوعاامىظازمؿييياتاال٣غنااإلااضخي، اوؾاوتابحناالٟلؿُيجي ال٣واهحن،

ي٠اقملاالٟلؿُيييحن،اثنٗبابنضاعا٢غاعايؿحشىح مامًاطل٪ ا.الؿوعيةابٖلناثْو

اٖاىاجٛحرات 
ً
ازُحرا

ً
٢ضاثُغؤاٖاىااوعؤىااإلاغا٢نونافياالحدوالتاالتياجكهضهااال٣واهحناوال٣غاعاتافياؾوعيةاماقغا

ةاالٗملامًاؤطلاٞلؿُيىحياؾوعيا ا.وي٘االلطئحناالٟلؿُيييحناهىا٥،ابدؿظامااوكغثبامجمٖو

ا

ا09/11/2012

 

االغابِاٖاىا٨ٖـاالؿحر: 

http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=49bf02085b34be5c00fc54d01318

0085&ar=906558148 

اا

ا

  

http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=49bf02085b34be5c00fc54d013180085&ar=906558148
http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=49bf02085b34be5c00fc54d013180085&ar=906558148


ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘  ااالٟهلاالغا ٘:امغاط

265 

 

 



ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘ اااالٟهلاالغا ٘:امغاط

266 

م: هذاء لحماًت اإلا(23وزُلت سكم ) ُّ ُّ خ    2012-11-12في  –ت اث الفلعؿُي

ا اووؾاثل اوالٗغلية االٟلؿُييية االخغية اب٣ًية ااإلاٗىيحن اطمي٘ اؤصها  ااإلاو٢ٗحن اهدً االٗغليةاهُالظ لا ؤلٖا

والٟلؿُيييةاواإلاس٣ٟحناالٗغباوالٟلؿُيييحناواإلاىٓماتاوالحياعاتااإلاضهيةاوالخ٣و٢ية،ا٦مااالجهاتاالغؾميةا

وألامحناالٗااالؤلممااإلاحدض ابانا٧ياموناوالجامٗةاالٗغليةاواإلاؿاولحناالٟلؿُيييحناوالٗغب،ابالحدغ٥االٗاطلا

اال٣ه او٠٢ اؤطل االؿوعاامً االىٓاا اٖاى اإلاللًِٛ ااإلاحهاٖض اومى٘ااسّيم٠ اؾوعيا افي الحرمو٥االٟلؿُيجي

ااإلا اثدييض اؤطل امً اوالٗمل اصوعهااسّيما٢حدامب. امماعؾت ا اويمان االٗؿ٨غا، االهغإ اًٖ االٟلؿُييية ات

االىاػخونا ايجض اآمىة امىا٤َ ا٢غيظ او٢د اختع ا٧اهد االتي اوهي ،
ً
ابوؿاهيا االؿوعا االكٗظ ابؾىاص افي وواطب ا

امًاال اوهُالظابالًِٛاٖاىاالىٓاااالؿوعااللح٣ّيضاالؿوعيوناٞح ااملطا ٣ه٠اوقتعاؤهوإاال٣م٘االغهيظ.

باالثٟا٢ياتاؤلاوؿاهيةاالضوليةاالسانةابالحٗاملام٘ااإلاضهيحنا...والتياثٟغىاٖاىاطمي٘اال٣واتااإلاحداعلةااخترااا

ا.اتسّيمال٣واهحناؤلاوؿاهية،اوث٨سي٠اوطوصاالهليظاألاخمغافيااإلا

ااإلا االٟلؿُسّيمجٗغيد اطاهظات امً اٖكواجي ا٢ه٠ ما٫ اأٖل اؾوعيا افي ااييية اوطبا٢ّوات اى اٖو الىٓاا،

ااالظااثضمغاطؼءا٦نحرامىب،اواامسّيمالسهوما الحرمو٥االظااجٗغىاؾاب٣اا٦ماايحٗغىامىظاهدواامسّيمصٖع

امًاٖمليةااطحياح،اخيصاعاحاضخيحبامئاتااإلاضهيحن،اٞلؿُيييحنا ال٣ه٠اقضيضامحهاٖض،ام٘امساٝو ؤؾنٕو

اهخيجةاال٣ه٠ا اولدؿظاثوري٤اؤ٦ثرامًاطهةاخ٣و٢يةاٞةنامئاتااإلاضهيحناالٟلؿُيييحنا٢ضا٢ًوا وؾوعيحن.

اومئاتااإلا٣ٟوصيًاواإلاٗح٣لحنا608ري٤اوهخيجةاالحٗظيظافياالسجونا)٢مىاابحوا
ً
بلىاطاهظاؤ٦ثرامًارلرحنا (قهيضا

ؤل٠اضخيةاؾوعيةامىظابضءاالسوع .ا٦مااؤناالىاػخحناالٟلؿُيييحنابلىاالضو٫ااإلاجاوع الؿوعيااوالظيًايٗيكونا

ا.الؿوعيحناثهجحرااطضيضاايجغااثميحزهماًٖاالىاػخحناالؿوعيحن،اٖلماابإِ مايٗيكونامٗاها امخكاب ةام٘امٗاها 

ااإلا افي ايغى اؾوعيا افي االٟلؿُيييحن اٖموا امو٠٢ اؤن االواضر اللىاػخحناسّيممً اآمىا املطا االٟلؿُييية ات

ابحن االٗؿ٨غا االهغإ اًٖ اهٟؿها اخّيضت الهظا الل٣ه٠، اثحٗغى االتي األاخياء امً ااالؿوعيحن السوع ا٢ّوات

ا االحٗنحراًٖامو٢ٟها افي ابد٣ها اٞلؿُييية اوبنااخحٟٓدا٧لاطهة افياوالىٓاا. اباإلاؿاهمة اؤو ،
ً
اؾلميا الؿياعخي

لمي.اومًاالواضراؤناهظاااإلاو٠٢االٟلؿُيجياالٗاااالظااالايغيضا ارةاالُنيةاوؤلاوؿاهيةاوالٗملاؤلٖا ؤٖما٫اؤلٚا

ما٫االخغليةاللىٓاااالايغىا٢نوالامًاطاهظاالىٓاا،اٞيماال٣ياث٣ضيغاامًاطاهظاؤوؾاٍامسحلٟةا اإلاكاع٦ةافياألٖا

ام االؿوعية، االسوع  االحإييضافي امً اؤصوى ابدض اثدٓى اال اٞلؿُييية اثىٓيمات اولمؿاهض  امداولحب اٖبر اْهغ ا

ا ا)"الجب ة اا-الكٗنّيةالٟلؿُيجي ااإلاالٗاّمةال٣ياص  اب٢داا اوجك٨يلاسّيم"( االهغإاإلاهلخحب افي اتاالٟلؿُييية

ا.الحرمو٥اسّيمماإلاٗاعيةاالؿوعيةااإلاؿلخةافيااإلاىا٤َااإلاداطيةالل٢ّواتاا"لجاناقٗنية"امهمت ااالحهاصاام٘
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ا

امسّيمثيؿي٣يةا،اقن٨ةاالحًامًام٘االسوع االؿوعية،ااتاالٟلؿُيييةسّيماثداصاقن٩اتاؤزناعااإلا:ااإلاو٢ٗونا

ا2012-11-12،االسوع االؿوعيةا-الحرمو٥ا

ا

االغابِاٖاىا"طضعانابحروت:

ا

-http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9

-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83

-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B5%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83

%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/ 

ا

  

http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
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ين في ظىسٍا ئلى العُذ بان هُمىن ألامين الػاّم (24كم )وزُلت س  ُّ : هذاء مً اللحئين الفلعؿُي

دذة 
ّ
 2012-11-14في  -لألمم اإلاخ

 العُذ بان هُمىن ألامين الػام لألمم اإلاخدذة

اجٗغيدا ا٦ما اوالحٗظيظ، اال٣حل امً الهىٝو االٟلؿُيييون االلطئون اجٗغى االؿوعية، االسوع  ااهضإل مىظ

االسّيماإلا اات اوثدضيضا اوالضبابات، اباإلاضاٞ٘ االٗكواجي الل٣ه٠ اواامسّيمٟلؿُييية ا ا٢غباامسّيمصٖع الحرمو٥

االلطئحنا ابحدويل االؿوعا االىٓاا نة الٚغ ا ههيإ ًهم اٞع اٖاى الهم اطماعي ا٣ٖاب افي اوطل٪ صمك٤،

افياػطهما ٗملياتاال٣م٘اوالحى٨ نحب اوعًٞهما ههيإالٚغ اللىٓاا، اموالية اميليكيا يلايضاالٟلؿُيييحنابلى

الكٗظاالؿوعا.اول٨ًااللطئحناالٟلؿُيييحناازحاعواا٨ٖـاطل٪ابمضايضاالٗوناألزو  ماالؿوعيحنامًازل٫ا

الٗكغاتاآلاالٝامًاالؿوعيحناسّيمٞحذااإلا
ً
اآمىا

ً
ارةاالىاػخحنامج ماًٖابيو  ماوبٖلِ ااملطا اتاالٟلؿُيييةاإٚل

االىٓا اًٚنة امً اػاص اما اوهو اوالحضمحر، اال٣حل امً ابحناالهاعلحن امً األثناٖب ؼ اٞإٖو اؾوعيا، افي ا ؾخنضاصا ا

الحا ٗةاألخمضاطبريل،اومغثؼ٢ةاٖميلاالىٓااااالٗاّمةال٣ياص ا–الكٗنّيةاللطئحناالٟلؿُيييحن،اطماٖةاالجب ةا

ااإلاسضعاتاوصٞٗهماللٖحضاءا ابخؿليذاٞئةاواؾٗةامًاؤعلاباالؿواب٤اواإلاجغمحناوثجاع الؿوعااياؾغا٢كل٤ا،

ابظل٪ابحوعيِااللطئحناالٟلؿُيييحنافياالهغإااإلاؿلرافياصمك٤الحرمو٥ااسّيمٖاىااإلاىا٤َااإلاجاوع اإلا
ً
،امهضصا

اوا اؾوعيا. افي االضاثغ ابحضمحر االؿوعا االىٓاا اطيل ا٢اا اؤن اوجكغيضاامسّيممٗض او٢حل ا٧امل، اقنب ا ك٩ل ا صٖع

او٢ضاثواعصتاامسّيمؾ٩اهب،ااهح٣لابلىا الحرمو٥االظاا٧انا٢ضاجٗغىالٗملياتاال٣ه٠اإلاغاتاٖضيض امًا٢نلب.

ا امديِ ابلى اٖؿ٨غية امٗضات ابى٣ل اي٣وا االىٓاا اطيل اؤن اٖيان اقهوص اًٖ اؤهناء
ً
الحرمو٥،اامسّيممازغا

اللخ٣و١امسّيموا االضولية االكن٨ة اث٣غيغ افي اوعص اما اوهو ايضها، ؿ٨غية اٖو اؤمىية الٗملية
ً
اثدًحرا اؤزغى، ات

ابحاعيشا ،ا6/11/2012والحىميةاباللٛةاباإله٩لحزيةاخيصاخملداالكن٨ةافياآزغابيانالهاامًاطىي٠افياؾويؿغا

اإلادميحنابموطظاال٣اهوناالضولياالؿلُاتاالؿوعيةا٧لااإلاؿاوليةاًٖاؾلمةااإلاضهيحناواللطئحناالٟلؿُيييحنا

اتا٦مااَالنداالهليظا خمغاسّيموهاقضتااإلاجحم٘االضولياوهيئاتاألاممااإلاحدض ابالحضزلالخمايةامضهحيااإلا

اثل٪ااإلا افي االٟٗاي ا٧لااإلاؿاولحناًٖااهت ا٥اسّيمبح٨سي٠اثواطض  اثوري٤اؤؾماء اهيت ا اؤٖلىداالكن٨ة ا٦ما ات،

٢ضاط٦غتاالؿلُاتاالؿوعيةابإناطمي٘االلطئحناا2012ا٦حولغاا17اب٤الهاافيااتاو٧اهدافياث٣غيغاؾسّيمخغمةااإلا

ألاوهغوا(اهيامدميةابموطظاال٣اهوناالضوليا(اتاالحا ٗةالو٧الةاٚوذااللطئحناسّيمٖاىاؤعايح ا،اوزهوناااإلا

اع اٖاىااإلا ا.اتاي٣وصاالىاطغاثماخغباويسً٘الٗملااإلاد٨مةاالجىاثيةاالضوليةسّيمولإناؤلٚا

ا

ىااباإلاؿاوليةاالتياثحدملهاااثجاهىاا٧وهىااه٣٘اثددا ثٟا٢ياتاالضوليةاالسانةاباللطئحن،اوونايةاو٧الةاولٗلم

اًٖا ا٢ضا٢حلواامًاا608مًاو٧االتاألاممااإلاحدض ،اهحوطبال٨م،الحظ٦حر٦مابإناماايىٝو
ً
امضهيا

ً
اٞلؿُيييا

ً
قهيضا
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ا امً اوؤناؤ٦ثر ااعث٨نو ، اطهظ اصون االؿوعا االىٓاا امًاطغخواا٢4،462نل اؤ٦ثر
ً
اؤيًا اوهىا٥ م٣ٟوصاا2540ا،

امًااللطئحناالٟلؿُيييحناالظيًاا11745وخواليا
ً
ا٦نحرا

ً
اوؤناٖضصا االضو٫ااإلاديُةافياْغوٝاؾيئة. ابلى هؼخوا

افيا امإوى اٖاى اٖسوعهم انٗولة ايؼيض امما اهويت م، اإلرنات اوراث٤ الضي م اليـ ااإلاجاوع  االضو٫ ابلى اولجإوا ٖاصوا

التياجٗاوياج٣ٗيضاتابصاعية.ااتااللطئحناالؿوعيحناامسّيم

وهخيجةاالٓغوٝاال٣اهغ االتياجٗغيىاالها،اواإلاساَغاالجمةاالتيا  ضصها،اواهُل٢اامًابنغاعهااٖاىاٖضااالضزو٫ا

االىهوما ابحُني٤ امُالنحن ا زحهام، اطات ااإلاحدض  األامم اوإلااؾؿات ال٨م، اهحوطب اٖؿ٨غا انغإ في

االهليظااالواضخةافيا ثٟا٢ياتاالضوليةاالسانةابدماية
ً
،اوهُالظاؤيًا

ً
اللطئحن،اوفياْغوٝاالخغباثدضيضا

 .اتاالٟلؿُيييةسّيمألاخمغاالضوليابحٗؼيؼاثواطض افيااإلا

 السوع االؿوعيةا-الحرمو٥اامسّيمثيؿي٣يةا -

 اتسّيماثداصاقن٩اتاؤزناعااإلا -

 الحرمو٥امسّيمثيؿي٣يةاؤخغاعا -

 قن٨ةاالحًامًام٘االسوع االؿوعية -

ااهيوػاامسّيم -  صٖع

ا)ثماثوطيباالىضاءاباللٛححناالٗغليةاو ه٩لحزية(

ا

اؤخضاعوابِاالىضاء:

-http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9

-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83

-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B5%D9%81

-A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8

%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/ 

 

 

http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
http://beirutwalls.wordpress.com/2012/11/12/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7/
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 (25وزُلت سكم )
ّ
ُّ : اجطاالث مىش  36بػذ ملخل  اين في ظىسٍفت لحماًت اللحئين الفلعؿُي

 
 
خ شخطا  2012-12-17، بخاٍس

حرا)صاباؤ(:اؤ٦ضامؿاو٫اٞلؿُيجيا رىحنابطغاءااثهاالتاٖاىا٧اٞةااإلاؿحوياتاا-عااا  ؤلا٢ليميةاوالضوليةالحٞو

 .االخمايةاللطئحناالٟلؿُيييحنافياؾوعي

مةو٢ا٫اًٖوااللجىةاالحىٟيظيةاإلا
ّ
الحدغيغاالٟلؿُيييةاوانلاؤبوايوؾ٠الو٧الةاألاهناءاألاإلااهيةابناثدغ٧اااىٓ

الخم االحضزل اٖاى االؿوعية اباألػمة غاٝااإلاٗىية األَا ا٧اٞة الخص االؿاٖة امضاع اٖاى ايجغى ام٨سٟا ايةاٞلؿُيييا

وط٦غاؤبوايوؾ٠اؤناهىا٥امُالنةاٞلؿُيييةاملخةالؤلممااإلاحدض اوصوالامسلاعوؾيااا.اللطئحناالٟلؿُيييحن

 .اتاالٟلؿُيييةسّيموالهحناوآزغيًابالًِٛاٖاىاالىٓاااالؿوعاالو٠٢امااثحٗغىالبااإلا

م٣حلامااالاي٣لاالحرمو٥اللطئحناالٟلؿُيييحنافياصمك٤،امااؤؾٟغاًٖاامسّيمو٢هٟداَاثغاتاؾوعيةاألاخضا

ا اوؤزغىاا36ًٖ اٞلؿُييية امهاصع ابدؿظ االخؿيجي، اال٣اصع اٖنض امسجض اصازل ايدحمون ا٧اهوا شسها

 .للمٗاعيةاالؿوعية

الطئااٞلؿُييياامىظابضءاألاػمةاالضازليةافياؾوعيةافياا750وثٓهغابخهاثياتاٞلؿُيييةام٣حلامااالاي٣لاًٖا

 .آطاع/اماعؽامًاالٗااااإلااضخي

افياؾوعيةاو٢ا٫اؤبوايوؾ٠ابنا ايجغىايضاالكٗظاالٟلؿُيجي اٖاىااإلاو٠٢االٟلؿُيجيا”طغيمة“ما ،امكضصا

 .اتاالٟلؿُيييةافيااإلاٗاع٥االجاعيةسّيم ٗضااػضااإلا

ا اوالٗاصلةا“وؤياٝ: اوهدًام٘امُالظاالكٗظاالؿوعاااإلاكغوٖة االؿوعا االكإناالضازاي افي اهضزل هدًاال

ضااالحضزلاألاطىبي  .”فياؾوعيةاوالخٟاّاٖاىاويٗهااؤمىةابالضيم٣غاَيةاوثضاو٫االؿلُةاٖو

اتاسّيمال٣ياص االٟلؿُيييةاثحدغ٥ام٘اعوؾيااوألاممااإلاحدض امًاؤطلاو٠٢ا٢ه٠ااإلا“وط٦غاؤبوايوؾ٠اؤنا

اتابالحضزلا ك٩لاٞوعاالوي٘اآلياتالخمايةاسّيم ك٩لاؤولياومُالنةاألاممااإلاحدض اوألاوهغواااإلاؿاولةاًٖااإلا

 .”قٗنىا

االغثيـاالٟلؿُيجي ة“مدموصاٖناؽافيابيانالباالليلةااإلااييةااوصٖا غاٝااإلاحهاٖع فياؾوعيةابلىاثجىيظا”األَا

االضولياسّيماإلا ااإلاجحم٘ ابياهب افي اٖناؽ الظ اَو اب ا. اب٢دامهم ضا اٖو ااإلاٗاع٥ اهظ  اويلت اٞح ا االٟلؿُييية ات

حراخمايةاألهلىاافياؾوعية“بالحدغ٥االٟوعاا  .”لحٞو

”ااؾت ضاٝ“لةاالتياثضيغهااخغ٦ةاخماؽافياٚؼ اَاهغاالىوهوافيابيانالبا٦مااؤصانااإلاحدضذاباؾماالخ٩ومةااإلا٣ا

 .الحرمو٥ا ؿوعيةامسّيماللطئحناالٟلؿُيييحنافيا

 .”وصٖااالىوهوابلىاو٠٢ااؾت ضاٝاؤبىاءاالكٗظاالٟلؿُيجياوثجىينباماايجغاا ؿوعية

اا

افيااليوااالؿا ٘:اؤلازناعااعابِاالح٣غيغا
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http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=879040ا

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=879040
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=879040
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مت: (26وزُلت سكم )
ّ
ُّ  مىظ ش الفلعؿُي معإولُت ظلىؽ كخلى  ل الىظام العىسّي ت جدمّ الخدٍش

مفي  ُّ ُّ  مخ  2012-12-17ت اليرمىن هدُجت كطفه بالؿائشاث الحشب

ا

ا٢حاىافياا-عااا ا)عويترػ(ا الحرمو٥اامسّيمخملداال٣ياص االٟلؿُيييةاؤمـ،االىٓاااالؿوعاامؿاوليةاؾ٣ٍو

او٢ا٫اياؾغاٖنضاعلباؤمحناؾغا ابالُاثغاتاالخغلية. مةهخيجةا٢هٟب
ّ
هدًا»الحدغيغاالٟلؿُيييةالغويترػاامىٓ

تياث٨ك٠ا ك٩لاواضراؤناهظااالىٓاااالحرمو٥اوالامسّيمهدملا كاعاألاؾضاوهٓامبامؿاوليةاهظ االجغيمةافيا

اوالحضمحر اال٣حل افي اؤلاطغامي الىهجب
ً
اخضوصا ايٗٝغ اال اؤَل٣دا«. اؾوعية ام٣اثلت ابن اصمك٤ افي اوكُاء و٢ا٫

الحرمو٥اللطئحناالٟلؿُيييحنافياالٗانمةاالؿوعيةاؤمـ،اوطل٪اللمغ األاولىاامسّيمناعوزحناٖاىاألا٢لاٖاىا

ا هحٟايةاٖاىاخ٨ماالغثي فياتا٢حلوااخحناؾ٣ِاناعوراٖاىامسجضاـاألاؾض.اوؤياٞوااؤناٖكغامىظااهضإل

امسّيمبنااإلاجاػعافيا».او٢ا٫اٖنضاعلبافياصمك٤يدحميابباالطئوناٞغواامًاؤٖما٫االٗى٠افيايواحا٢غينةااسّيماإلا

الىٓاااال٣حلاوؤلاعها
ً
بافياالحرمو٥اوفيا٧لام٩انافياؾوعيااجؿحضعيااليواا٢نلاالٛضاؤنايً٘ااإلاجحم٘االضولياخضا

ا»وؤياٝا«.اؾوعياا٢نلاؤنايدغ١ااإلاى٣ُةابإؾغها بهىااهحا ٘ام٘اؤبىاءاقٗنىاافياؾوعيااألاويإاٖاىاألاعىاوؾٝو

الحرمو٥اطىوباصمك٤اطؼءامًاامسّيموا«.اهحسظا٧لاؤلاطغاءاتاالتياثم٨ىىاامًاخمايةاقٗنىااٖاىا٧لاألانٗض 

ؾضامىظاؤؾابي٘ابزغاضام٣اثايااإلاٗاعيةاألاا٢ّواتاامى٣ُةاثمحضامًاقغ١ابلىاطىوباٚغباالٗانمةاخيصاثداو٫ا

االٗانمة. امًاٖىضامكاٝع

ا

االغابِاٖاىامو٢٘اعويترػ:

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8BF05C20121216ا

ا

  

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8BF05C20121216
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8BF05C20121216
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ُّ سحا، اإلاخدّذ  : أهىس (27وزُلت سكم ) فشاوغ »ت لىوالت اللُادة الػامّ  -ت ر باظم الجبهت الشػب

 »، الجبهت «بشط
ّ
ُّ ذ زباث مىكفها ججاه ما جخػشّ جإه في  –ت ع له ظىسٍا مً مإامشة وخشب هىه

19-12-2012 

ا االجب ة اباؾم ااإلاحدضذ ااالكٗنّيةطضص اٞلؿُحن اا-لحدغيغ ابلىااالٗاّمةال٣ياص  االجب ة او٢ٝو اثإ٦يض اعطا ؤهوع

طاهظاالىٓاااالؿوعا،اوطل٪ا ٗضاو٢دا٢هحرامًامُالنةامحدضذاباؾماالجب ةافياعااا االغثيـاالؿوعاا

حظاع» كاعاألاؾضا ا .الحرمو٥اللطئحناالٟلؿُيييحنامسّيمًٖا٢ه٠ا«ابااٖل

ثحٗغىالباؾوعياامًاماامغ اوخغباثا٦ضارناتامو٢ٟهااثجا اماا»،ااناالجب ةا«ٞغاوـابغؽ»و٢ا٫اعطا،الو٧الةا

اتاالظااؤٖلًاؤنا«٧وهية ال٣ه٠االظاا»،امحىهلامًاثهغيذااإلاحدضذاباؾماالجب ةافياعااا اخؿاااٖٞغ

ااإلا افي االخؿيجي اال٣اصع اٖنض االؿوعاالجام٘ االتيااسّيم٢امدابباَاثغاتاالىٓاا الايضٕامجاالاللك٪ابالجهة

ا .«ث٠٣ازل٠اهظااال٣ه٠اوهياؾلحاالجواالؿوعا

امدموصا االٟلؿُيجي االغثيـ ام٘ امناخسات ااطغى االظا االٗغمي، اههيل االٗغلية اللجامٗة االٗاا األامحن وخص

 .ٖناؽ،اطمي٘اؤَغاٝاالهغإافياؾوعيااٖاىاخمايةاالٟلؿُيييحناوب ٗاصهماًٖاال٣حا٫

 

االغابِافياطغيض االؿٟحر:

http://www.assafir.com/Windows/ArticlePrintFriendly.aspx?EditionId=2339&MulhakId=5125&

ype=menu&ref=rmMulhakArticleId=959702&reftا

ا

اا

http://www.assafir.com/Windows/ArticlePrintFriendly.aspx?EditionId=2339&MulhakId=5125&MulhakArticleId=959702&reftype=menu&ref=rm
http://www.assafir.com/Windows/ArticlePrintFriendly.aspx?EditionId=2339&MulhakId=5125&MulhakArticleId=959702&reftype=menu&ref=rm
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خ كلُم ظىسٍا الزي ًدمّ ئ: بُان فخذ (28وزُلت سكم ) ل فطائل باالظم الىغؼ في ظىسٍا، بخاٍس

20-12-2012 

ــــش الىؾىــــي الفلعؿُىــــي   2012دٌعمبر،   20فخــــذ اكلُــــم ظىسٍــــا  -خشهـــــت الخدٍش

هاثلا مة ٗضاٖض ال٣اءاتافياؾٟاع اٞلؿُيـــًافياؾوعيــــااوالجهوصاال٨نحر االتيابظلت ااخغ٦ةاٞحـــــذاٞو
ّ
الحدغيغاامىٓ

امـــــاػناو ثه اابو االغثيـ ا ر اومصسو ابضوعها ا٢امد اوالتي االٟلؿُييية اال٣ياص  ام٘ االؿاٖة امضاع اٖاى ا٫

باالثها٫ابجمي٘اٖوانماال٣غاعافياالٗالماوم٘ا ممااإلاحدض اواَغاٝاالهغإافياؾوعيااث٩للداثل٪االجهوصاالىا

ايةاٞهاثلا مةمكغوٕااثٟا١ابٖغ
ّ
الحرمــــــو٥االىامىاػلهماامسّيمؾ٩انااالٟلؿُيييحنالحدغيغاي ضٝاالىاٖوص اامىٓ

ا .وممحل٩ا  ماالتيااطبروااٖاىامٛاصع  ا

اوويلثبا االهغإ اقٗنىا اثجىيظ االى اي ضٝ اال٣اصمة اال٣ليلة االؿاٖات افي االٗلــــً االى ازغوطب ااإلاحو٢٘ و ثٟا١

ا.الٗملاٖاىاثد٣ي٤اطل٪اسّيموطٗلااإلاديمامى٣ُةاامىةاٖاىااناث٣وااٞهاثلاا.ت.ٝاواللجانااإلاجحمٗةافيااإلا

اتا)ابٚارّية،اَنّية، ىاابهضصابىاءامجمٖو
ّ
بالّحوا٤ٞام٘ا ٌٗاالٟهاثلاوال٣وىااإلاضهّية،اللخٟاّا ( ؤمىّية،ابيئّيةابه

ىىااالخنيظاٞلؿُيـــــًمسّيمٖاىاخيا ا٦غيمةاآمىةافيا ا.ىااالٗؼيؼاالٛالي،اولين٣ىا٢اٖض اللهُل١اوالٗوص ابلىاَو

ـــً،اٖا  قداؾوعيـــــاٖاقداٞلؿُيــ

 اإلاجضاوالسلوصالكهضاثىااألابغاعاوالكٟاءاللجغحى

 اثىاا٢لٗةاللهموصاوالوخض مسّيمٖاقدا

 واِ االسوع اختعاالىهغا

ــــذا جياالٟلؿُيجياٞحـ  خغ٦ــــةاالحدغيغاالَو

 ا٢ليــــماؾوعيــــاا

 بحو٢يداال٣ضؽااإلادحلةا23:00الؿاٖةا،ا19/12/2012

 سابـ البُان:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535530719793477&set=a.478271638852719.115380.474038342609382&type=1
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535530719793477&set=a.478271638852719.11

5380.474038342609382&type=1&theaterا

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535530719793477&set=a.478271638852719.115380.474038342609382&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535530719793477&set=a.478271638852719.115380.474038342609382&type=1&theater
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ُّ  : بُان ظُاس يّ (29كم )وزُلت س  خ ضادس غً فطائل الشىسة الفلعؿُي -12-30ت في ظىسٍا بخاٍس

2012 

ا اباصعت االك٣ي٤ االؿوعا اال٣ُغ اب ا ايمغ االتي االضازلية الؤلػمة األاو٫ االيوا مةمىظ
ّ
االٟلؿُيييةاامىٓ الحدغيغ

اػا اًٖ ا بحٗاص اٖاى ملد اٖو االؿوعا، االضازاي االكإن افي االحضزل ا ٗضا امو٢ٟها اًٖ اٞح االئلٖلن اقٗنىا ض

اؾواها.ااو هحماا اآزغ اشخيء اوال ا ؾغاثياي االٗضو ام٘ االهغإ اهدو امحجهة االٟلؿُيجي االٗمل ابونلة بةب٣اء

ا ا٣ٞض ليب اااثسظتٖو مةٞهاثل
ّ
ضااامىٓ اٖو االؿلح اخمل اًٖ ا بحٗاص ابلى ايضٖو

ً
امو٢ٟا االٟلؿُييية الحدغيغ

ااإلا اقهضسّيمٖؿ٨غ  االتي األاخضاذ اومٗض اواليوا االٟلؿُييية. اات ااإلاامسّيمها اٞهاثل اثجضص مةالحرمو٥
ّ
اىٓ

االك٣ي٤،ا االؿوعا اال٣ُغ اب ا ايمغ االتي األاػمة امؿاع افي اؾوعيا افي االٟلؿُيييحن اػض اٖضا ابلى االضاعي مو٢ٟها

اااخترااوصٖو  اابلىا
ً
اتاالٟلؿُييية،ا٦مااسّيممو٢ٟهاا ٗضااٖؿ٨غ ااإلاااؾحمغاعهظاااإلاو٠٢.ا٦مااثا٦ضامجضصا

ا.بلىاؾاخةا٢حا٫اوبلىازِاثماؽايومياسّيمثضٖوابلىاٖضااثدويلااإلا

ا االنلضااإلاًياٝاوهغطوالبا٧لاالؿلمةاوألامًاااخترااوهضٖواالجمي٘ابلى اٖاىاهظا ااإلاو٠٢اٞىدًاييٝو هظا

او ؾح٣غاع ايمسلها ااخترااااإلا٩اهةاالؿياؾيةاالتي اهضٖوابلى ا٦ما اامسّيم،
ً
اللٟلؿُيييحناٖموما الحرمو٥اباليؿنة

الحرمو٥اليـامجغصامى٣ُةاطٛغاٞيةابلاانا٢يمحباألاؾاؾيةاهيا٢يمةاامسّيمزام.اٞاوللطئحنامج ماٖاىاهدو

ا.ؾياؾيةاواٖحناعيةا٧وهبايمسلاٖانمةااللطئحناالٟلؿُيييحنافياالكحات

مةومًاطهةاؤزغىاٞةناٞهاثلااإلا
ّ
الحرمو٥االىامىاػلهماامسّيمثضٖوا٧لامًايٗىيباألامغالخؿهيلاصزو٫اؤبىاءااىٓ

الساهيةاالتياجٗغيواابلح اازل٫األايااااإلاايية.ا٦مااهضٖوابلىاجؿهيلاصزو٫ااإلاواصاالٛظاثيةااإلِ اءامإؾا االخكغص

ا ااإلاامسّيمبلى ا٧ل اوبلى اسّيمالحرمو٥ اؾوعيا افي االٟلؿُييية األاو٫ااباٖحناعات االُغاػ امً ابوؿاهية امؿإلة طل٪

اثلثىااالايجوػاخغماِ مامج ا األبىاثىااٖو
ً
اَنيٗيا

ً
ا.وجك٩لاخ٣ا

 

اٞهاثلا
ّ
االحدغيغاالٟلؿُيييةافياؾوعياامةمىٓ

ا30/12/2012

ا": االغابِاٖاىا"ٞو

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=145573 

ا

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=145573
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=145573
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خ (30وزُلت سكم )  2013-01-02: هذاء ئلى خشهت فخذ  بخاٍس

 

  02/01/2013  -هذاء مً مشلفين وهاشؿين ئلى خشهت فخذ 

و٧انااهجاػاالسوع األاو٫ا .1965اعثنُدااهُل٢ةاالسوع االٟلؿُيييةاالخضيسةاباهُل٢ةاخغ٦ةاٞحذامُل٘االٗااا

هواثمغصاالكٗظاالٟلؿُيجياٖاىاٞٗلاؤلا٢هاءاوالحظويظ،اومماعؾحباخ٤االى٣ٌايضامكاعي٘اثهٟيةا٢ًيحبا

ىية،اوبخياءاآمالبافياالحدغعاوالٗوص .بنااإلاٗاوياالىهيلةالهظ االحجغلةالماثظهظا ٗضاالىا٦حظاالحاعيش،اوماا الَو

افياؤوؾاٍاالكٗظاالٟلؿُيجي ٚحراؤنااوكٛا٫اخغ٦ةاٞحذاباخحٟاالتا .ثؼا٫اٞاٖلةافياؤوؾاٍاخغ٦ةاٞحذا٦ما

اتاالٟلؿُيجيافياؾوعيةاالىاخغبابباص ااهُل٢ت ا،افياالو٢داالظاايحٗغىاٞيباثجم٘امًاؤ٦براثجمٗاتاالكح

وه٨نةاطضيض اثضمغاالخيا االٟلؿُييية،االايح٤ٟام٘ا٢يماٞحذاوالسوع .ا٨ٞي٠اثدحٟلاٞحذافياٞلؿُحنافياالو٢دا

اوصمك٤اوالحرمو٥اإلادىةاو٧اعرةمسّيمالظااثحٗغىاٞيبا ا ايٗلماويظ٦غاانا .اتاخمواوخما اوخلظاوصٖع ٧لىا

ا ا ااإلا٣اثلة اوالٟهاثل اٞحذ ااإلاخغ٦ة اهظ  امً ااهُل٣د ابناسّيمزغى اللسوع . انلنة ا٢اٖض  االى اثدولد االتي ات

االيوا،ايمـاال٣يما اوآلاالااالٟلؿُيييةااإلاترا٦مةافياؾوعيا  وكٛا٫اباالهُل٢ةاصونا وكٛا٫ابالضااالىاٝػ

ىيةاالتياثدملهااخغ٦ةاٞحذاوالسوع ااإلاٗانغ ا.هدًاقٗظاصٞ٘اارماهااباهٓةافيا٧لاؤما٦ًاثواطض  ،اواليوااالَو

يضٞ٘االحجم٘االٟلؿُيجيافياؾوعياارمىااٚاليا،افياالو٢داالظااثحجاهلاٞيباالٟهاثلاالٟلؿُيييةاوخغ٦ةاٞحذا

ابغ٢ابا اواإلاغثنُحن االٟاؾضيً ا ٌٗ اثد٨م اثحجاهل ا٦ما اطضيض ، اٞلؿُييية اه٨نة امً اؾوعية افي ايجغا ما

اث اال االتي ىية االَو ااإلاؿاولية ام٘ ايخىا٢ٌ االحجاهل اهظا ابن ا٧لااإلاى٩ولحن. افي االٟلؿُيييحن ا٧ل اوجكمل حجؼؤ،

ىيةاؤبىاءاٞحذاول٣ضع  ماٖاىاثدملااإلاؿاوليةا،اٞةهىااهُالب مابضٖماابىاءا ؤما٦ًاثواطضهم..وإلهىااٖاىار٣ةابَو

اٖاىاألاعىاالؿوعية،اهُالب مابحدويلااخحٟاال  ماالىاصٖمااإلاهحراالواخضاللكٗظاالٟلؿُيجيافيا قٗب ماالىاٝػ

ابضٖمامسحل٠اؤما٦ًاوطوص ،ابضء اتاؾوعيةااإلاى٩ولةاوال٣يااابواطب ماثجا اازو  مااإلاكغصيً،اواهت اءامسّيما

وناوي٣حلونا بم٣اومةاالحٛلٛلا ؾخيُاوياٖاىا عىاالٟلؿُييية.يااقناباوننايااٞحذاهىا٥اٞلؿُيييونايجٞز

٘االهوت ٖالياايضااويكغصون،ابداطةالحضزل٨مااإلاٗىوااوالؿياعخياواإلااصا،ابداطةالح٣ضيما٧لامؿاٖض اولٞغ

اهىاقض٦ماؤناث٩وهواابمؿحوىاالحدضااوؤناثًُلٗوااباإلاؿاوليةافياهظ االلخٓةاالحاعيسيةاالخغطةا اإلاٗحضيً.

التياالاثغخم.اٞةماااناثسهداهظ األاػمةاؤناخغ٦ةاٞحذاوالحىٓيماتا زغىاباثداطؼءاامًاماضخياالٟلؿُيييحنا

ماماايٗحهغاال٣لظا .اافياالخايغومًاثاعيسهم،اوبماااناثلبياهضاءااإلاى٩ولحناوثوانلاصوعه ِ ىئ٨ماباالهُل٢ة،اٚع

.اوهغطوااناثحدو٫االظ٦غىا الهُل٢ةاٞحذاالىامىاؾنةااله٣اطاقٗنىااا48مًاؤلما ؿهظاالضااالٟلؿُيجياالىاٝػ

ا .فياؾوعية،اوالىامىاؾنةالحهٗيضاالىًا٫ايضا خحل٫او ؾخيُانا ؾحٗماعااوالخهاعاوال٣ٗولات

 

ااخمضااإلاو٢ٗونا:ههغااحج اص.اعطااصيظاـ اص.اؾميذاقنيظاـ امهىضاٖنضاالخميضـ اؾليماالهؿِاـاؾمحراالؼلًاـ اضاـ
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اَل٫ا امىحراٖنضا اـ اٖلءاٖنوصاـ ايوؾ٠اٞسغاالضيًاـ اؤخمضاٖمغواـ اعياـ اواثلاالٞغ اهكاااخؿحنا٢اؾماـ طابغـ

ادمحم اؾي٠اخمضاـ ااياصاالٗايضااـ اابغاهيماٖنضا اـ اٖنضاالؿلااقخيوااـ اؾٗيضااشخغوعاـ اٞاَمةاابواٖيضـ َباـ

الكهامياـاػ٧ياٖاياالٟيومياـاص.اٖضهاناطابغـامدموصاقواهحناـاصاهؼاعاال٩ايضاـايوؾ٠اؾٗيضاـامهااالحميمياـااخلاا

الٗمصخياـادمحماحجاػااـاػ٧ياٖنضا االٟيومياـاخؿاااالؿهاياـاٞياىاقهامياـاؾامياخؿًاـاٞضاءاالؿامياـاهوا٫ا

اخؿاااالؿهايا ااخمضاحجازليلاـ اـ ادمحمانالر االؿن٘اـ اٖلء ااخمضاؾليماـ اـ اعي امإموناالٞغ اٖنضا االسُيظاـ ـ

اعاثضا اياؾمحناػهغاالضيًاـ اٖماصاعقضاناـ اعاقضاٖيسخعاـ ااي ماالؿهاياـ اصيظاؾٗضاالضيًاـ ضـ امدموصامٖو يلاـ بٚغ

نيلاـاؾمحراؾلمةاـاماطضا٦يالي ا...زَغ

 02/01/2013ؾوعيةاـاٞلؿُحناـالنىاناـامهغا

 ـ اإلاجمىغت:ساب

 -https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1

-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D9%81%D8%AA%D8%AD/540298072648569ا

https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD/540298072648569
https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD/540298072648569
https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD/540298072648569
https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD/540298072648569
https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD/540298072648569
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ُّ (31وزُلت سكم ) ُّ : ألاظذ ًدشم الفلعؿُي  31/01/2013ت، ين مً البػشاث الػلم

ا

االؿوعا االغثيـ األاؾضاؤنضع افياا كاع اويىو االٗلمية، االنٗسات امً االٟلؿُيييحن ايدغا اجكغيٗيا مغؾوما

 قغوٍااإلانحٗسحناٖاىاؤناي٩ونااإلاؿحٟيضامًامواَجياؾوعياامىظازمـاؾىواتاٖاىاألا٢ل.

افياخ٨مهم"االتياجكحرابلىااللطئحناالٟلؿُيييحن.او٧اهدااإلاغاؾيماالؿاب٣ةاجكملاٖناع ا"الؿوعيحناومً

ا الٗاا االغثاعخي ابال٣غاع االجيؿية االؿىواتاالسمـامًامىدوا امًاقٍغ اوهمامًاألا٦غاصا2011و٢ضااؾخسجي ،

االظيًايوانلاالىٓااااؾحمالت مامىظابضايةاالسوع .

ايٗحبر اؤلاطغاء اهظا ابن الها ابيان افي اٞلؿُييية ات امجمٖو ا٢الد اطل٪، اٖاى ابد٤ااوجٗلي٣ا اثميحز اؾاب٣ة ؤو٫

ا.1956الٟلؿُيييحنافيامغؾوااطمهوعاامىظاٖااا

يكاعابلىاؤناهظااؤلاطغاءايٗحبراؤلاطغاءاال٣اهووياالساويايضاالٟلؿُيييحنافياؾوعيا،ا ٗضا٢غاعاوػاع االتربيةافيا

اث٠ا مبر/جكغيًاالساويااإلااضخياالظااهواٖاىااؾحشىاءاالٟلؿُيييحنامًاالْو الضي ا.االٗاّمةهٞو

خظعتاؾوعياامازغااالٟلؿُيييحنااإلا٣يمحناٖاىاؤعايح اامًامٛنةامؿاٖض امًاؾمت ما"اإلاحمغصيً"،ابيىماااو٢ض

امئاتاالٟلؿُيييحنامً الحرمو٥ابالٗانمةاصمك٤اوثوطباالٗضيضامج مانوبالنىانايلحمؿوناٞيباؤمىااحّيااٞغَّ

االحرمو٥.امسّيمواوؿهيا،ابرغاقًاالجيلاالؿوعااالىٓامياٚاعاتاطويةاٖاىامىا٣َهماالؿ٨ىيةا

يظ٦غاؤنامئاتاآلاالٝامًاالٟلؿُيييحنايٗيكونافياؾوعياا ٗضاؤناهؼخواامًاٞلؿُحنا ٗضااخحل٫ابؾغاثيلا

اااا1948ألعايح مافياٖااا ا.1967ٖو

اعابِاالسبراٖاىاالجؼيغ اهد:

497f0eebee36-a0ca-4064-0169-http://www.aljazeera.net/news/pages/c931da6fا

ا

  

http://www.aljazeera.net/news/pages/83986fea-52e9-4622-9873-5bcc70121cd6
http://www.aljazeera.net/news/pages/c931da6f-0169-4064-a0ca-497f0eebee36
http://www.aljazeera.net/news/pages/c931da6f-0169-4064-a0ca-497f0eebee36


ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘  ااالٟهلاالغا ٘:امغاط

283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا
 
اووراث٤ُاهاّمة ُ٘ اااالٟهلاالغا ٘:امغاط

284 

ل ٌغشّ : غػى اللجىت اإلاشهضٍّ (32وزُلت سكم ) د خاسج ت لحشهت فخذ حماٌ مدِعً: أخمذ حبًر

خ   2013-02-12العشب، بخاٍس

لميةا-عااا ا  قن٨ةاعايةاٖ 

 امىا٫اخؿوهة

اباللجوءا  او  ضيض  اعطوب ااخمض اثهغيدات اٖاى اعصا امديؿً اطما٫ اٞحذ الخغ٦ة ااإلاغ٦ؼية االلجىة اًٖو ؤ٦ض

ا افي اصازلاامسّيمٖؿ٨غيا اهوامح٤ٟاٖليب اإلاا امسالٟة مةالحرمو٥اؤِ ا
ّ
اواإلايسجمام٘اامىٓ الحدغيغاالٟلؿُييية

او٢ا٫ اؤااصولةاٖغلية، افي ازاعضاهُا١االهغاٖاتاالضازلية االسابداوالن٣اء "طبريلاٚغصازاعضاالؿغباا:اإلاغط٘

 ." الٟلؿُيجياٖىضمااؤٖلًامىظاالنضايةااهدياػ اللىٓاااوثهضيباللمٗاعيةاالؿوعية

اتاالٟلؿُيييةاباإلاواطهةام٘اسّيموؤوضرامديؿًافياخضيسبا"لغايةااٝااا"اؤناطبريلالباصوعاؤؾاعخيافياػضااإلا

غاٝاالؿوعيةاالتياصٞ٘  .قهيضاٞلؿُيجيا900رمج اامااي٣اعباااَ 

ابحناالىٓاااالؿوعااااياٝا"طبريلايُٗيانوع او٦إهبانغإاٞلؿُيجيام٘اال٣وىااإلاٗاعية،اوليـوؤ نغاٖا

ااإلا ايؼض اؤن الجبريل ايم٨ً اوال اًٖاسّيمواإلاٗاعية، ازاعطا امو٢ٟا اوهظا االؿوعا، االهغإ افي االٟلؿُييية ات

جياالٟلؿُيجياوزاعطااًٖاٖملااللجىةاالحيؿي٣يةافياصمك٤  ."  طمإاالَو

اهظا امديؿًاوفي اؤ٦ض االحىٓيميةااالهضص، اللجىة اٞلؿُيييا ضا اٞو اااؤن مةفي
ّ
ام٘اامىٓ ال٣اءات اثجغا الحدغيغ

اتااإلاؼيضامًاالويلتاوالحسغيظاٖاىاسّيمالجهاتاالغؾميةافياالىٓاااواإلاٗاعيةافياصمك٤،امًاؤطلاثجىيظااإلا

 .خضاجٗنحر 

امسّيمؤٖلًااهباؾيحماثدغيغاااالٗاّمةلحدغيغاٞلؿُحناال٣ياص ااالكٗنّيةؤنااخمضاطبريلاؤمحناٖاااالجب ةااويظ٦غ

اتااإلاؿلخةاالتياجؿيُغاٖليبابال٣و االٗؿ٨غيةابطااٞكلداالجهوصاالؿياؾيةافياثد٣ي٤ا الحرمو٥امًااإلاجمٖو

اطل٪.

 الغابِاٖاىاقن٨ةاعايا:

http://www.raya.ps/ar/news/818529.htmlا

اا

http://www.raya.ps/ar/news/818529.html
http://www.raya.ps/ar/news/818529.html
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ُّ (33وزُلت سكم )  ين في ظىسٍا: الذغىة لحماًت وجدُُذ اللحئين الفلعؿُي

خمشهض سام هللا لذساظاث خلىق الاوعان   2013-03-07 بخاٍس

ا  االلطئحنا-عاا ابد٤ او٢ٗد االتي حضاءات اٖ  ا وؿان، اخ٣و١ الضعاؾات ا  اعاا امغ٦ؼ اصان االيوا: الوؾِ

ةامًاٖىانغا حلامجمٖو
ُ
٠ُاو٢

ُ
الٟلؿُيييحنافياؾوعيا،اوالتياونلدافيا ٌٗا خياناخضاال٣حل،اٖىضمااز

ا) ا٢حل اخيص االٟلؿُيجي؛ االحدغيغ ا)17طيل او٢حل اجكييٗهم امو٦ظ ااؾت ضاٝ او٦ظل٪ امج م، امضهيحنا4( )

 .ُيييةاهىا٥ٞلؿُيييحناوبنابةاآزغيً،اباإلياٞةابلىاٖملياتاال٣ه٠االتياجؿت ضٝا ٌٗاالحجمٗاتاالٟلؿ

امداوالتا امً اويدظع اؾوعيا، افي االٟلؿُيييحن االلطئحن األويإ اقضيض اب٣ل٤ ا"يىٓغ ابهب ابيان افي ااإلاغ٦ؼ و٢ا٫

وؤ٦ضااإلاغ٦ؼافيابياهبايغوع اخمايةااللطئحناالٟلؿُيييحناوثدييضهما."اصزالهمافياؤثوناالهغإاالضاثغاهىا٥ا

ا
ً
غاٝافياا.مًاهظااالهغإاًٖاايةاٖملياتامؿلخةاثدهل،اٞهمالماولًاي٩وهوااطؼءا الظااإلاغ٦ؼاطمي٘األَا َو

 .ؾوعياابًغوع اثجىيظاالٟلؿُيييحناثنٗاتاٖمليا  ماالٗؿ٨غية

٦مااوطضصامغ٦ؼاعااا الضعاؾاتاخ٣و١ا وؿاناشجنباواؾخى٩اع الٗملياتاال٣حلاواؾت ضاٝااإلاضهيحناالّٗؼ٫ا

مة٢ياااالجهاتاطاتاالٗل٢ة،اولسانةافياؾوعيا،ا ٌٛاالىٓغاًٖاطيؿيت م،اوؤ٦ضافياالو٢داطاثباؤهميةا
ّ
امىٓ

االلطئحنا ابدماية ا زحهام، اطات ااإلاحدض  ا مم اوهيئات االٗغلية، اوالجامٗة االٟلؿُييية، الحدغيغ

الٟلؿُيييحنااإلاوطوصيًافياؾوعيااوبيجاصاخلاؾغي٘األػمت م،اختعاالايح٨غعامااخهلام٘االلطئحناالٟلؿُيييحنا

 .ح ةفيابلضاناٖغليةاقهضتاؤوياٖااقن

حضاءاٖاىااللطئحناالٟلؿُيييحنا ويا٦ضااإلاغ٦ؼابإناث٣ضيماعؾاثلاؾياؾيةابلىاطهاتاصازليةاؤوازاعطيةاٖبراٖ 

وىاؤزل٢يااوبوؿاهيااو٢اهوهيا،اوبنامااخهلام٘االلطئحناالٟلؿُيييحنافيا٧لامًاالٗغا١اوليهيا،ا هواامغامٞغ

االٟلؿُييي الؼّض اههجا اي٩ون اي٩اص اؾوعيا افي اآلان ايدضذ ااإلاهالراوما اًٖ االنٗض ا٧ل ا ٗيض  اهؼاٖات افي حن

 الٟلؿُييية،اومهالراالنلضاناالتيايٗيكوناٞح ا

ا

امغ٦ؼاعااا الضعاؾاتاخ٣و١ا وؿان

07/03/2013 

ا

االغابِاٖاىا"الوؾِااليوا":

http://www.alwasattoday.com/ar/news/1363.html 

اا

http://www.alwasattoday.com/ar/news/1363.html
http://www.alwasattoday.com/ar/news/1363.html
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ُّ (34وزُلت سكم ) ين غلى ألاسع : صحُفت بش ووفاء ... جىزُم الػهذ مؼ ألاشلاء الفلعؿُي

خ  -ت العىسٍّ   2013-03-16حماغت ؤلاخىان اإلاعلمين، بخاٍس

ألاق٣اءامًاؤبىاءاالكٗظاالواخضامًال٣ضا٦كٟداالسوع االؿوعيةااإلاناع٦ةاًٖاٖم٤االحلخماألانيلابحنا

ا،ا٦ماا ايؼيضاٖاىاؤل٠اقهيضاورلرةاآالٝام٣ٟوصاومٗح٣لاٞلؿُيجي اول٣ضاؤرهداما ؾوعيةاومًاٞلؿُحنا.

ؤرنخداموا٠٢اؤلاباءااإلاىحميةابلىاعوحاؤمةاالخ٤اوالٗض٫اؤناألاعىاالؿوعيةالماث٨ًاؤبضااباليؿنةالؤلق٣اءا

ايؿا اٞىض٢ا ااو ام٣غا اؤو اممغا اوالٗيلاالٟلؿُيييحن االخغية افي اوخ٣و٢هم او٦غامت م اؤبىاثب اصماء اٖاى ومون

اال٨غيما.

ًدا ول٣ضاْلداالوخض االكٗوعيةاوالىٟؿيةاوال٨ٟغيةاهياهاْماالٗل٢ةابحناؤبىاءاالكاااال٨نحرا.اوخض اٞع

اٖاىاألاعىاالؿوعيةابالاٞيماا االٟلؿُيجي ايسواالوطوص ارىاثيةااإلاو٠٢اٞيما اؤو ٧لاؤق٩ا٫ارىاثيةاالهوية

اؤهضاٝاومجغياتاالهغإام٘االٗضواالههيوويااإلادحلاألعىاٞلؿُحناواإلاكغصاألهلهاا..يسضاا

يٟهاامىظاألاياااألاولىاللسوع اباصٖاءا هظ االسىاثيةااإلا٣يحةاالتياخاو٫ااإلاخؿلُونافياؾوعيةااؾحضٖاءهااوثْو

اللط٢يةااّيممسالٟلؿُيييحنافياا2011/اا3/اا26مؿخكاع ا كاعاألاؾضابسيىةاقٗنانافياماثمغاصخٟيافيا

اا  ااا ابلى االىٓاا اٖاى ًااإلادؿولة االَو اطغيض  او٧اهدا٢ضاؾن٣ت ا باإلاؿئوليةاًٖاالخغا٥االسوعااهىا٥ا،

ا افي االٟلؿُيييحن اامسّيمألاق٣اء ابحاعيش اهٟؿها ابالت مة ا اا22صٖع اا3/ األازو اا2011/ اا  اا اؤن ايا٦ض امما ؛

الٗكغ األاولىاللسوع ا..الٟلؿُيييحنا٧اناؤمغاامٟبر٧ااومضبغاابليلا،امىظاألاياااا

،ابةٖلهبا ِ ؼامياالكهحرا:اا2005بناهٓاااصمك٤االظااثساىاًٖامؿئوليحباال٣وميةاخيا٫اٞلؿُحنامىظا

(ا،المايتر٥افياطا٦غ االكٗظاالؿوعااًٖاٞلؿُحنابالاٖىوانامغ٦ؼ اهشض ى بما ًشض ى به الفلعؿُيُىن ا)

اٞلؿُحنا(ا.األامجياألاؾوؤابوؿاهيااو٢وميااووَىيااالظااؤَل٤اٖليب ااؾما)إٞغ

اق٣ي٤ا اؤل٠ اؾححن امً اؤ٦ثر اْهغاهح م ابحن اؤن األاخغاع االؿوعيحن ىيحن االَو امً اال٨سحر ايٗٝغ اال وعلما

(ا،االايمل٩وناؤااؤوعا١اشسهيةارنوثيةا،اوهمااالهجشة في الهجشةايٗيكونامىظا٣ٖوصا،اْغوٝا)ااٞلؿُيجي

الحمل٪ا،امماايجٗلهماصاثمااٖغيةاللبتزاػابظل٪امدغمونامًاؤ ؿِاخ٣و٢هماالخياثيةافياالٗملاوالؿٟغاوا

اوؤلاطغاءاتاالحٗؿٟيةا...

ا االٗغا٢ية االخضوص اٖاى اؾىوات اٖل٣وا االظيً االٟلؿُيييحن األازو  امإؾا  األاخغاع االؿوعيون اييسخع ا–وال

الؿوعيةا،ا ٗضااخحل٫االٗغا١اوالظيًاٖاهوااوؤؾغهمامًاوؿاءاوؤَٟا٫اوقيورامااالايُي٣باناخظا٢لظاؤوا
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اوا ا. ارلرةاآالٝاق٣ي٤ا(يمحر اول٨ًا) اٖاىاااال٣ليلاالظيًا٢نلهماالىٓااامًاهاالء ُخ٨ماٖلح ماؤنايٗيكوا

ابإنا االلطئحنااإلا٩لٟة الكئون االٗليا امًااإلاٟويية اما٢حة اية ابٖغ اال٣ل٤ امً اخالة اْل افي ألاعىاالؿوعية

اثندصالهماًٖاؤعىاووًَاو٦إناؤعىاالكاااليؿداؤعيهماوصاعهااليؿداصاعهما.

ائ ما،اورمًاالحدامهمابإهلهماوبزواِ ماٖاىاألاعىاالؿوعيةا.ال٣ضاصٞ٘األاا ق٣اءاالٟلؿُيييوناٚالياارمًاٞو

اب٩لا اوالحٗغىالهمامًا٢نلاقهيدةا كاع ا، اوهضااالضوع اواإلاٗح٣لحنا، االسمًاث٣ضيماالكهضاء وجٗضىاهظا

اٞح ااؤلاهاهات اوال٣حلاٖاىاالخواطؼاألامىيةابُغي٣ةامماااؤق٩ا٫األاطىابما ايٟٗلباالٗضواالٗىهغيةا، رلةاإلاا

االٗل٢ةاألازويةامىظانضوعاال٣اهونا اجكهض  اثُوعازُحراألو٫امغ  ابلاجٗضىاطل٪افي /اا260ااالههيوويا؛

االؿوعيةاا1956 ية االكٖغ ايمسل االظا االؿياصا اال٣اهون اهظا ا. اوالخميمة االحاعيسية االٗل٢ة الهظ  الىاْم

عيشاالٗل٢ةابلىاالنييةاال٣اهوهيةاللٗل٢ةاليهضعاالخ٣ي٣يةابغوخباوثاعيسباٞامحضتايضاؤلارماألو٫امغ افياثا

االتربيةاألاؾضيةافيا اا31ًٖاوػاع  اا10/ ي٠افيابَاعاا2012/ االٟلؿُيييحنامًاالحْو ٢غاعايؿخسجياألاق٣اء

ااإلاغؾواا اليخنٗب ارم ا. االٗاص  ابب اطغت اخؿنما اؤوال انضع االظا األاو٫ االوػاع  ا٢غاع اٖاى اج٣ٗينا الوػاع 

الظاايدضصا٢واٖضا بحٗاذاالساعجياوالظاايؿخسجياوألو٫امغ افياثاعيشاؾوعيةاا2013/اا1/اا13الجمهوعاا:ا

األاق٣اءاالٟلؿُيييحنامًاهظااالخ٤ا..

الٟلؿُيييةاهياخ٣ي٣ةاؤػليةامًاخ٣اث٤االخًاع اوخ٣اث٤اال٣ٗيض اوخ٣اث٤االيؿظاا–بنااللخمةاالؿوعيةا

أو اللػب غلى وعُجها هى فػل الزًً ئن الدشىًُ في هزه اللحمت اوخ٣اث٤االخايغاوخ٣اث٤ااإلاؿح٣نلا.

فاق الىفاء مهما ولف مً ال ًذسهىن مػنى ألامت الىاخذة ، و ال ًذسهىن خلُلت ألاخىة الطادكت ، وآ

اجضحُاث.

االوفي األامي االخغ ااإلاو٠٢ اهدحي اطماٖةاؤلازوانااإلاؿلمحن افي اؤعىااابهىا انامضاٖاى اٞلؿُيجي اق٣ي٤ ل٩ل

اىاألاعىاالؿوعيةا،اٞلؿُحنامًابدغهاابلىاِ غهاا،اول٩لا ق٣ي٤اٞلؿُيجيانامضافياالكحاتاالٟلؿُيجياٖو

امو٠٢ اهدحي االؿضيض ااا٦ما االهاثنة اولغئيت ا االؿياعخي ابدؿها اؤصع٦د االتي االٟلؿُييية اال٣وى طمي٘

اؤ٣ٞهاا افي اال٣ُغاابلاؤيًا ا ٗضها اليـا٣ِٞافي اوثضاٖيا  ا اوآٞا٢ها ااإلاناع٦ة االؿوعية االسوع  خ٣ي٣ةاهظ 

ا..اؤلا٢ليمياوالٗغمي

مهديي أخىة اإلا ُّ اث الشخبت غلى غُلها ، واإلابدعمت غلى بإظها ، والتي واهذ ضذسا دافئا هشفذ خ

اللػالم هما هشفذ للظاإلاين والؿغاة بما غمذ ، وبما كذمذ خلُلت ألاخىة وخلُلت الىفاء .
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ا فياًٞائ االًاهيسخعاقظوطاتااإلاكهضافياؾاخةاجؿغبابلح اا ٌٗاألاصٖياءا،اوهجراالُٛا افياؤنايٟحٗلوا

ٟوااؤهٟؿهمافيامكغوٕاالُٛا ا.اومااػلىااهىاصااٖاىابظوعا لؿُيييوناْو  ٌٗامًاالحىا٢ًاتا.اؾوعيوناٞو

االيؿيجا اهي االواخض  اواللخمة ا، االوا٢ٗة االخ٣ي٣ة اهي األازو  اثن٣ى اؤن امحُلٗحن االجمي٘ اهٟوؽ افي السحر

االجام٘امظ٦غيًاصاثمااب٣ولباجٗالىا)اوالاثيؿوااالًٟلابيى٨ما(ا.ا..

االؿوعاا االكٗظ اؤبىاء امً االبرع  ياء األاٞو ا٧ل اولاؾم اؾوعية افي ااإلاؿلمحن اؤلازوان اطماٖة افي فياااهجضص

ا،ا االٟلؿُييية اال٣ًية ااإلاغ٦ؼية األامة ال٣ًية اء اوالٞو اوالبر األازو  اٖهض االؿوعية اللسوع  االسالسة الظ٦غى

امهاط االٟلؿُيييحناٖاىاألاعىاالؿوعيةاوؿُغاصخيٟةاطضيض اثجمٗىا ايإجياوألق٣اثىا غيًاوؤههاعااختع

اولالخغيةا اولال٨غامة ابالسحر االواٖض االواخض ااإلاؿح٣نل اؤ٤ٞ اثىحر اٖهض اوري٣ة ا. ابةطهب اال٣غيظ ابالٟحذ  

ااوالحدغيغا..

الكٗناناالؿوعااوالٟلؿُيجياقٗظاواخض،ازاىا٧اٞةااإلاغاخلاالحاعيسيةامىظابضايةاال٣غنااإلااضخياا-1
ابلىاطىظافيااإلاٛغااواإلا

ً
اٛىم.ختعااليوااطىنا

اللكٗظاا-2 ااإلاكغوٖة االخ٣و١ ابلى ايؿخىض ارابد  االتزاا  االٟلؿُييية، ابال٣ًية االؿياعخي ا لتزاا بن
ا1948الٟلؿُيجي،اٖاىاؤؾاؽاالحدغيغاوالٗوص ابلىاصياع اوممحل٩اثباالتياُهّجغامج ااٖااا

ً
٣ا ،اواإلا٨ٟو٫اٞو

الل٣واهحناواإلاواري٤االضولية.

جؼؤامًااليؿيجا طحماعياالؿوعا،البامااللمواًَاالؿوعااالكٗظاالٟلؿُيجيافياؾوعيةاطؼءاالايحا-3
جي. ليباماٖليب،ام٘االخٟاّاٖاىاالسهونيةاالٟلؿُيييةااإلايسجمةام٘امكغوٖباالَو اٖو

اتاالٟلؿُيييةافياؾوعية،اطٛغاٞيااؾوعيةاوعمؼيةاثاعيسيةاٞلؿُييية،اج٨ٗـاَنيٗةاالحلخماسّيماإلاا-4
ابحناالكٗنحناالك٣ي٣حن.

اقااا-5 اية اٖع ابن
ً
اوو٣ٞا اوال٣واهحن، األاهٓمة اٖليب اثىو اما ابدؿظ اي٩ون اؾوعية افي االٟلؿُيييحن ون

اإلاحُلناتاالخيا االضيم٣غاَيةاالواٖض االتياييكضهااٖموااؾ٩اناؾوعية.

ا1956لٗاااا260الؿوعيةاصازلااإلاجحم٘االؿوعااجؿخىضابلىاال٣اهوناا-بناؤؾاؽاالٗل٢ةاالٟلؿُيييةاا-6
٤امااههداالظاايُٗيااللجئاالٟلؿُيجيا ٧اٞةاالخ٣و١اوالواطناتاالتيايحمح٘اب اااإلاواًَاالؿوعااٞو

اٖليباألاهٓمةاوال٣واهحن.

زل٫االٟتر ااإلاايية،اوالحٗهضابةنضاعا٧لاماااالٟلؿُيييحن لتزاااب٩لاالخؿهيلتاال٣اهوهيةاللطئحناا-7
اىاعؤؾهااخ٤ااالٗاّمةمًاقإهباصمجهمافياالخيا ا ىيةاالسابحةاٖو الؿوعية،اولماايدٟٔالهماخ٣و٢هماالَو

االٗوص .

للٟلؿُيييحنافياؾوعيةاالخ٤افيا٧لاؤق٩ا٫ااإلاماعؾةاالؿياؾيةاواإلاضهيةاوالى٣ابيةاالسانةاب م،اٖبرااا-8
ٗاليا  ماالوَىية. اؤهضيت ماٞو
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السنوثية،اواإلادغومحنامًاؤ ؿِاا لتزااابدلامك٩لةاآالٝاالٟلؿُيييحنافياؾوعيةامًاٞا٢ضااألاوعا١ا-9
اخ٣و١االخيا اال٨غيمةافياالٗملاوالحى٣لاومااقابباطل٪.

اب٩لابىوصهااااااا-10 االوري٣ة اهظ  اوؤؾاؾااااجٗبر ا، اؾوعيا ىيا اَو اوالتزاما ىيةاؾوعيةاطامٗة. اَو ًٖاعئية
اا اؤلازوان اطماٖة اب ا اثحمؿ٪ اوؾوعيحن اٞلؿُحن امً االواخض االكٗظ اؤبىاء ابحن االٗل٢ة إلاؿلمحنالنىاء

ىيةابلاثميحزاٖهضابغاوم اءا)ابناوثح٣ضااب االؤلق٣اءاالٟلؿُيييحناطميٗاابإٞغاصهماو٢واهماالَو يسا١اٞو
ا(ا.الٗهضا٧انامؿئوال

اطماٖةاؤلازوانااإلاؿلمحنافياؾوعيةا

ا1434اا/اعلي٘االساويا/ا4

ا2013/اا3/اا16

االغابِاٖاىامغ٦ؼاالكغ١االٗغمي:

997.htm-mawaqif-w/b-http://asharqalarabi.org.uk/m 

ا

  

http://asharqalarabi.org.uk/m-w/b-mawaqif-997.htm
http://asharqalarabi.org.uk/m-w/b-mawaqif-997.htm
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وزُلت الػهذ مؼ  د بما ظمّي جىّذ  الفلعؿُنيّ  : فطائل الخدالف الىؾنيّ (35وزُلت سكم )

 ُّ خ الفلعؿُي  2013-03-20ين في ظىسٍت الطادسة غً حماغت ؤلاخىان، جاٍس

ا20/03/2013صمك٤،اؾاها،األاعمٗاءا

 

األاعىا اٖاى االٟلؿُيييحن األاق٣اء ام٘ االٗهض اوري٣ة اؾمي ابما االٟلؿُيجي جي االَو االحدال٠ اٞهاثل هضصت

 .الؿوعيةاالهاصع اًٖاطماٖةاؤلازوانااإلاؿلمحناواإلاٛالُاتاالتياؤوعص  ااخو٫اوا٢٘االٟلؿُيييحنافياؾوعية

ؤنامؼاٖماالوري٣ةاًٖاوا٢٘االٟلؿُيييحنافياؾوعيةاثىُوااٖاىامٛالُةاثلوااٖى٤اوؤ٦ضتاالٟهاثلافيابيانالهاا

الحاعيشاوثجافياالخ٣ي٣ةاخيصايٗيلاالٟلؿُيييونافياؾوعيةابدالةاثما امُل٣ةام٘االوا٢٘ا طحماعياواإلاٗيصخيا

اليةاالؿوعا،الهما٧املاخ٤ااإلاواًَااإلادهىةابالخٟاّاٖاىاهويةاالكٗظاالٟلؿُيجياناخظاال٣ًيةاالىً

 ااإلاحمسلةا ك٩لاؤؾاعخيابد٤االٗوص .

ا

اخاٞلابالو٢اج٘اواإلاُٗياتاالتياثا٦ضاؤنا
ً
وؤياٝاالنياناؤناالحاعيشااإلامحضاٖاىامضاعاؤ٦ثرامًاؤعمٗةاوؾححناٖاما

.
ً
مل اٖو

ً
اا٢ًيةاٞلؿُحناهيااإلاؿإلةاألاؾاؽافياالس٣اٞةاالٗغليةاالؿوعيةا٢وال

ضاءاالٟلؿُيييحنازل٫األاخضاذاالتياجكهضهااؾوعيةاما٦ضااؤناوؤقاعاالنيانابلىاماااصٖحباالوري٣ةاخو٫االكه

طغاثماال٣حلااإلابرمجاالتياثمدايضاٖىانغاويناٍاطيلاالحدغيغاالٟلؿُيجياومماعؾاتاالٗهاباتاؤلاعهابيةا

اهيا٣ٖولةاللٟلؿُيييحنافياؾوعيةاٖاىامو٢ٟهماألازلقياوالؿياعخياالغاٌٞاللؼضاب ماامسّيمفيا الحرمو٥ابهما

التياؤُٖدالل٣ًيةاالٟلؿُيييةاوهايلدامًاؤطلهاافياخحنا٧اناآلازغونامًاخ٩اااٖغبايىٓمونايضاؾوعيةا

 ااإلااثمغاتالحهٟيةاال٣ًيةاالٟلؿُييية.

اتاالٟلؿُيييةافياؾوعيةابلىاال٠٨اًٖااؾحٛل٫ا٢ًيةااللطئحناالٟلؿُيييحناسّيموصٖااالنياناباؾماؤهاليااإلا

ا افي اؤناالكٗظاالٟلؿُيجي
ً
ابطاللبااتاؾمسّيمما٦ضا وعيةاالظااثداو٫االٗهاباتاؤلاعهابيةاومًاي٠٣ازلٟها

م٣هاا وجكحيحبافيااإلاىافياالنٗيض ازاعضابَاعاالجٛغاٞيااالؿياؾيةاوالس٣اٞيةااإلا٣اومةاالتياثمسلاؾوعيةاعوخهااٖو

باعياحاما جياوال٣ومياوؤلاؾلميابسوىامٗغ٦ةاالخغيةاولًاثدٞغ اؾيٓلامحمؿ٩اابد٣و٢بامٗبرااًٖاالتزامباالَو

اايؿمعاالغلي٘االٗغمياًٖابونلحباٞلؿُحن.

ا

ا20/03/2013

االغابِاٖاىاصخيٟةاالسوع االخ٩ومية:

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=128129020130320015810 

ا

 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=128129020130320015810
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=128129020130320015810
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ُّ : مارا لى لم ًىً هىان "خّل (36وزُلت سكم ) ذة الحُاة، " للفلعؿُي ، 28/03/2013ين؟ حٍش

 ًىظف فخش الذًً

امّماا اؤ٦ثر اخاثغيً، اؤبىائها اينضو االٟلؿُييّية، االى٨نة اٖمغ امً اوالؿححن االسامؿة االؿىة ابِ اء امكاٝع ٖاى

ِّ مايسوي   .وناٚماعهاثدحملاالهغاٖاتاالوطوصّيةا٦حل٪االتيامًااإلاٟترىاؤ

ابليبا اونلوا االظا ااإلاأ٫ ابالاؤّن اخحن، ا٧ّل افي اواطنة ا٣ٖلهّية اٞح ا، االندص اوبٖاص  اَغحاالخلو٫، اؤّن م اٚع اى ٖو

امٗىا .ا او  نب اثبّرع  االتي اخواملب ايمحل٪ اػا٫ اما اال٣ٗلهّية امً االًغب اهظا ا٧ان ابطا اٖما االؿاا٫ يؿحوطظ

هااماا
ّ
،ا ٗضاؤنا٣ًّٞيت ماطغتاٖلح ااجّٛحراتا٦برى،اليـاؤ٢ل

ً
اواخضا

ً
يساعامًاقّ٪اخو٫اماااطاا٧اهوااالايؼالوناقٗنا

ابحنا اوثًاءلداالس٣ة اوال٣ُإ، ة ّٟ ابحناالً اهٟؿها اٖاى امى٣ؿمة ىّيةاطضيض  اَو االخ٨ماالظاجّي ؤهحجداؾلُة

ِّ ماالايٗنإونابمهح  .ر ال٣ُاٖاتاالٟلؿُييّية،اوؤننذا٧ّلاواخضامج اايىٓغالآلزغيًابّماا ٗحناالغينةاؤواالي٣حنابإ

مااؤلّما ؿواهما
ّ
ام٘االٟلؿُييّيحناالؿوعّيحن،االظيًااٖحاصوااؤنايحٟاٖلواابصسظا٧ل

ً
شخيءامًاهظاايدهلاخالّيا

اؤػمت ماالغاهىةاوخضهماصونامٗحناٞلؿُيجّي،امكضوصيًابلىا اؤهٟؿهمافي ابطاوطضوا مًاالٟلؿُييّيحنامهاب،

ماهظااالخضذاطااالــو٢٘ اىاٚع الس٣يل،ااهًّماطّلااإلاس٣ّٟحناالٟلؿُييّيحنااوا٢ٗهماالؿوعّاامًامضزلاه٨نحب.اٖو

بلىاؾياؾّيح مافياالهمداًٖاالحّٛحراتاالتياؤنندداخغطة،اوؾتردياوالابّضابٓللهااٖاىاوعياالىاؽاألهٟؿهما

  .ولسياعا  م

االصخيءاهٟؿبامااٖاصايم٨ ًّ ًاالاٚغوافياؤّناٞلؿُحنا٣٦يمةالماولًاثتراط٘اؤهمّيت اافياوطضانااإلاىخؿنحنابلح ا،اول٨

ا٧ّلا اٖاى اثدضيض اص  ايدحاضاإٖل
ً
امجهوال اليهنذ االحٗغي٠، اوالا اؤل٠ ا٣ٞض االظا االٟلؿُيجّي االكٗظ اًٖ ٢ولب

اهاثظا وح،
ّ
الؿاناٖنضاالغخيمامل اٖاى اث٣ّغ اواإلاج ٨ةامًازينا  ا، االهغمة، االٟلؿُييّية اال٣ياص  اهي اٞها ألانٗض .

مةىٟيظّيةاإلاألامحناالٗاّااللجب ةاالكٗنّيةالحدغيغاٞلؿُحن،اًٖوااللجىةاالح
ّ
الحدغيغ،اؤّناألازحر االاجؿحُي٘ااىٓ

  .ثدّملامؿاولّيةاالٟلؿُييّيحنافيا٧ّلام٩ان

مةوال٨سحرامًاالو٢اج٘،ابمااٞح ااؤّنااإلا
ّ
لماجٗضاؤ٦ثرامًامجّغصااؾم،اثض٫ّاٖاىاؤّناال٣ياص االٟلؿُييّيةالماجٗضااىٓ

ةاٖااا
ّ
االكحاتاوألاعاضخيااإلادحل ابحمسيلاٞلؿُيىحّي ابب٣اءاالحمسيلاواإلا،اوؤ1948جٗنإ مةّن

ّ
يٗوصابلىاخاطةافيااىٓ

لةاقٗب ا،اوا
ّ
ِّ ااثجغاابحناصولةابؾغاثيلاممس ّيت ااٖاىاؤ مةنلظاالخؿوية،االتياث٣وااقٖغ

ّ
لةا٧ّلاامىٓ

ّ
الحدغيغاممس

  .الٟلؿُييّيحن
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ازياعا اؾيا١ افي اؤياٖد، اثمسيلّية اهيئة اؤماا ىا
ّ
اؤه ابلى ازلهىا اوالغؾمّي االكٗبّي ااإلاؿحويحن اطمٗىا ا  ااوبطا

الؿياؾّية،اوخض اقٗظا٧اهداهيايامىبافياٚياباالجٛغاٞيااالواخض ،اقٍٗظامّٟحدامدنِ،ال٩ّلا٢ُإامىبا

اٖاىاالؿّحةا٣ٖوص   .ؤولوياثباالىاثجةامًاْغوٞباالساّنة،اومج ااقن٨ةامهالخباالتياث٩ّوهدازل٫اماايىٝو

اؾ االتي األاؾئلة امً اال٨سحر اؾ٣ِ االٗاّا، االحوني٠ اهظا اٖاى ااث٣ٟىا االٗاّااٞةن االحوني٠ امىٓاع امً يخنّحن،

ايؿحوطظااؾخنضالهاابُغحامحىاؾ٤ام٘االوا٢٘،اللمؿاهمةافيازل٤ا ،اما اليؿداطاتامويٕو ِّ ا اإلاّح٤ٟاٖليب،اؤ

جّيا زياعاتاؾياؾّيةا٢ضاث٩وناماإلاةاول٨ج اا٢ابلةاللحد٤٣ّ،اومج ا:اهلابةم٩اناالٟلؿُييّيحنابٖاص ابهحاضاطام٘اَو

؟لهم،اي٩وناهيئةاثمسيلّيةاوا
ً
اؾياؾّيا

ً
 لغهامجا

ىواامًاثجاوػاخالةاالُٗالةاالتيايٗيكون،اوالتيا
ّ
يدحاضاالٟلؿُييّيوناالىا٦سحرامًاالهض١ام٘االظاتاخّتعايحم٨

اٚحرا
ً
ثمىٗهمامًاالؿحرافياَغي٣هم،اؤواَغ٢هم.اٞليـامًااإلا٣ٗو٫ا ٗضااليوااؤنايّٓلااللطئوناٖاىاخالهماػمىا

االٟلؿُيجّي،اوالاهمامىضمجوناخيصاامدضوص،اٞلاهما٢اصعوناٖاىااإلاكاع٦ةافي ث٣غيغامهحرهم،اومهحراال٩ّل

دا
ّ
اؤإلا ما

ّ
ا٧ل ابالترخيل

ً
اصوما امهّضصيً ااإلاى٣ونة، االخ٣و١ اٞو١ اٞتراهم، ا ؿواهم. اؤؾو  امواَىحن الي٩وهوا لجإوا

ِّ اا ِّ مااٖح٣ضوااؤ افيااإلااضخيامًا٢نلهم،األ
ً
يغاثظاباإلاجحمٗاتاالتيايٗيكونافيا٦ىٟهاااإلادً،اوهواماا٧انامدحمل

ا
ً
اٞٗلّيا

ً
بالمايٗضاموطوصا

ّ
ىّية،اوهوامااوٗلمااليوااؤه  .ثمّؿ٨هماب وّيت ماوخ٣و٢هماالَو

ٞدّتعاخ٤ّاالٗوص ،االظااثحّٛجعاببابحناالٟيىةاوألازغىا ٌٗاال٣وىاالؿياؾّيةاالٟلؿُييّية،ايٗلماالجمي٘ابمًا

ا ايٗجي اؤننذ االضولححن، اخّل اٖاى ااإلاوا٣ٞة اثّمد امىظ ب
ّ
اؤه اال٣وى، اهظ  اث٣نلاٞح م امً اٖوص  األاخوا٫ بإخؿً

ا-بؾغاثيلا ٗوص  ما
ً
ةاوال٣ُإاٚحراال٩اٞيةالحإمحنامٗيكةامًاٞح اا-ؤااالاؤخضاث٣غينا ّٟ  .بلىاطٛغاٞيااالً

اص ا ّيةاالح٨ٟحرافياالسياعاتاالؿياؾّية،اهجضاؤهٟؿىا،ا٦مااؤؾلٟىا،اؤماااجٗغيٟاتابداطةاإٖل ولالٗوص ابلىاقٖغ

بابلىاروع اثسهيد.اٞمًاهواالكٗظاالٟلؿُيجّيا
ّ
الظااُيٟترىاؤنايغاط٘ازياعاثب؟اوهواالؿاا٫االظاايدحاضاؤ٢ل

لئلطابةاٖىب،اي٩وناٞح اا٢ُإامًاالٟلؿُييّيحناعؤؽاال٣ُاعاالظاايجّغاب٣ّيةاال٣اَغاتازلٟب.األامغاالظاابضاا

ؤنايٓهغااو٦إّناٞلؿُيىّحياالكحاتايجّمٗونا٢ّو  مالل٣ياااببا٢نلاؾىوات،اخيىمااؤَل٣وااخغ٦ةاالٗوص ،ا٢نل

اوقغوَبامًا او٢ضااهجّغتابلىامٟغصاتاألازحر اومىاٞ٘االحمويلاألاطىبّي امنحليةابإمغاىاالخالةاالؿياؾّية، ِّ ا ؤ

ا٣ٖضاالكٗظاالٟلؿُيجّي،اؤناوكهضامداوالتامكاب ة،ا NGOsبوابةاالـ الؿياعخّي.اوالاشخيءايمى٘،ا٢نلاؤنايىٍٟغ

  .ل٨سحرونافيامىاٞح م٢ضاث٩ونامًامضزلاالحمسيلاالؿياعخّياالظاايُالظابباا

اٖاىاَغحا اهواال٣ضع  االهٗيض، االامجا٫اإله٣انبالحد٣ي٤اه٣لةاٖاىاهظا االظااثنّحناؤّن االلػا، االكٍغ ًّ ول٨

الوا٢٘ا٦مااهو،اولىاءاثىٓيماتاؾياؾّيةاطضيض اثً٘امهّمةاجٛيحر ،اوبيجاصاؾنلا٢ابلةاللحد٤٣ّالحم٨يج مامًا
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عضاالهىضو١االظااخهغتاهسنت ماالؿياؾّيةاوالس٣اّٞيةااإلات ال٨ةاطل٪.اوبنالماي٣ماالٟلؿُييّيونابالح٨ٟحرازا

اٖاىا اؤا ااإلاويوعّي، اوطوصهم اٖاى ااؾحمغاعهم افي امٗحمضيً اخالهم، اٖاى اؾين٣ون اٞيب، االٟلؿُيجّي ال٣ٗل

ابالهغاٖاتاؤلا٢ليمّية،ابيىمااثًي٘ا
ً
،اواعثناَا

ً
االىٓغاًٖابعاص  م.اوهواوطوصايؼصاصاثظّعيا ٌّ وطوصهمااإلااصّاا ٛ

باٚحرامم٨ًاال
ّ
هيئاتاالؿياؾّيةاال٣اثمةافيامحاهةابيجاصاخّلالبايخىاؾظام٘اخاطاتابؾغاثيل،اوهواماايٓهغاؤه

  .خّتعاآلان

امًاالحلّهياوالحٗويٌاالىٟسخّي،اؤ٦ثراب٨سحرامًا٧وهبا
ً
ا وفياهظ االخالة،اؾين٣ىاالخضيصاًٖازياعاتاوخلو٫اهٖو

 .للسغوضامًااؾحٗهاءطاانلةابح٨ٟحرا٣ٖلوّيالىسظاثندصاًٖامؿاعاتابضيلةا

اعابِااإلا٣ا٫افياالخيا :

2008%20to%202013/Alhayat_20http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/

02.xml.html-28/28p10-03-General/2013-2013/03-March-13/03ا

ا 

  

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2008%20to%202013/Alhayat_2013/03-March-2013/03-General/2013-03-28/28p10-02.xml.html
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2008%20to%202013/Alhayat_2013/03-March-2013/03-General/2013-03-28/28p10-02.xml.html
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ُّ  : بُان ظُاس يّ (37وزُلت سكم ) خ ضادس غً فطائل الشىسة الفلعؿُي -5-6ت في ظىسٍا بخاٍس

2013 

ٞلؿُحنافياالؿاصؽامًاقهغاثضاعؾداٞهاثلاالسوع االٟلؿُيييةاألاعمٗةاٖكغافيااطحمإالهاافياؾٟاع اصولةا

ؤياعاالجاعااالٗضواناالٛاصعاٖاىامغ٦ؼاالندوذاالٗلميةافياطمغايااومٌٗااإلايكأتاألازغى،اوي مىاافياهظاااإلاجا٫ا

 الحإ٦يضاٖاى:

  

هااالخاػاابلىاطاهظاؾوعيااالك٣ي٣ةافيامواطهحب،ا -1 بصاهةاالٟهاثلاالكضيض الهظااالٗضواناؤلاطغامياوو٢ٞو

جياالكامل،ا٦ؿهيلاوخيضالخلاؤالػمبافياوالحإ٦يضاٖاىابظ٫ا٧لا الجهوصااإلام٨ىةامًااطلااهجاػاالخواعاالَو

اإلٞكا٫األاهضاٝا
ً
اواخضا

ً
انٟا اوالو٢ٝو اوثضمحرام٣ضعاتاالكٗظاالؿوعا، ؾوعيةاوو٠٢اهؼي٠االضماء

 السنيسةالهظااالٗضوان.

اوالو٢وا -2 االٗضوان اب ظا اللحىضيض االٗالم اؤخغاع او٧ل اؤمحىا افي االخية اال٣وى ا٧ل االك٣ي٣ةاصٖو  اطاهظ ابلى ٝ

ؾوعيةافيامواطهحب،اٞالٗضواناالايؿت ضٝاؾوعيةاٞدؿظابلايمـاألامًاال٣ومياالٗغمياوألامًاوالؿلما

ا ضااالسًٕو الضوليحن،اوفياهظاااإلاجا٫امُلوبامًاالجامٗةاالٗغليةابٖاص االىٓغافياموا٢ٟهاابػاءاألاػمة،اٖو

مًاال٣ومياالٗغمياومهالراوخ٣و١األامةاومؿح٣نلاو ع  انالئلملءاتاالٛغليةاالههيوهيةاالتياثمـاألاا

اؤطيالهاا.

ىية،ابماا -3 ٌا٧لااإلاكاعي٘اواإلاسُُاتاالتياجؿت ضٝاؤلايغاعابد٣و١االكٗظاالٟلؿُيجياوؤهضاٞباالَو ٞع

امنضؤا ا٢نو٫ اخو٫ االٗغلية ااإلاناصع  ايؿمع اما ابحٗضيل االٗغلية االجامٗة اٖلح ا اؤ٢ضمد االتي االسُو  اطل٪ في

ابَ افي األاعاضخي اوألاهضاٝامناصلة ابالخ٣و١ االحمؿ٪ اٖاى اوالحإ٦يض االٟلؿُييية، الل٣ًية اجؿوية اؤا اع

وص ا اٖو اال٣ضؽ انمت ا اٖو االؿياص  ا٧املة ااإلاؿح٣لة اصولحب اب٢امة افي اخ٣ب اٞح ا ابما االٟلؿُييية، ىية الَو

ا.1948اللطئحناالٟلؿُيييحنابلىاصياعهماالتياهجغواامج ااٖااا

ا

 ٧لاالجهوصاإلاواطهةاالٗضواناٖاىاؾوعية

 اإلاجضاللكهضاء

اوالىهغالكٗنىااوؤمحىا

 

 ٞهاثلاالسوع االٟلؿُيييةا6/5/2013صمك٤ا
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اؾوالابغؽ:الغابِاٖاىا

http://www.arabsolaa.com/articles/view/114024 
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 (38وزُلت سكم )
ّ
ُّ : هذاء مشل ُّ ين غشب فين وئغلم  2013-07-27 –ين وفلعؿُي

ا

هدًااإلاو٢ٗحناؤصها اوٗلًازينخىاامًامو٠٢ااإلاجحم٘االضوليااإلاحساط٫ابػاءامٗاها االكٗظاالؿوعا،اٞسل٫اماا

اوا
ً
اقهغا كغيً اٖو ارماهية اًٖ ايىٝو ااهضإل اوالٗضالة،امٗض اوال٨غامة االخغية امُالظ اؤطل امً االؿوعية السوع 

ا افيا٢وللدامىظااليوااألاو٫ابال٣حلاوال٣م٘ اويؿحمغاالىٓاا ااإلاضناوالنلضاتاالؿوعية ا٧اٞة والحى٨يلالحمحضابلى

كغاتاآالٝاالجغحىاواإلاٗح٣لحنا اؤ٦ثرامًاماثةاؤل٠اقهيضاٖو
ً
هجمحباالكغؾةاٖاىاالكٗظاالؿوعااالساثغامو٢ٗا

اؤعى اونواعيش ابالُحران االؿ٨ىية اوألاخياء ااإلاضن او٢ه٠ ااإلاجاػع اًٖ اوخغ٢ها،ا-هاهي٪ االنيوت اوهضا ؤعى

اوااخحناؤي٣ًاؤناالابعاص اصوليةالو٢ٟب.ال٣ضاَاولداٖملياتاال٣حلاالجماعيايبلىااؾحسضاااالؿلحاال٨يمونوالا

اال٣هغا ٧لااإلاحواطضيًاٖاىاألاعاضخياالؿوعيةابمًاٞح ماالٟلؿُيييحناالظيًاصمغتابيو  ماوجٗغيواال٩لانىٝو

ح٣ا٫اوال٣حلاألِ ماؤبوااؤنايؿمدواالباؤنايؿحٛلا٢ًيت م،اوؤنايؿحٛ لاصمهماللحُٛيةاٖاىاالضااالؿوعااوٖ 

االظاايؼه٣باالىٓاا،اثدداؾم٘اولهغاالٗالما٧لب.

ا افي اقهضائ م اجكيي٘ افي ابإهٟؿهم انو  م االٟلؿُيييون اؤؾم٘ اقٗنيةاا2011-6-6ل٣ض اٞٗاليات امً اثلها وما

ا،اامسّيمواضخةاالالهـاٞح ا.اوهخيجةامؿاٖض  ماألاخياءااإلاى٩ولةاالتياثجاوعهم،اصمّغاطيلاالىٓااامٗٓما صٖع

يماامسّيمزاناالكيشاواامسّيمواؾت ضٝا الحرمو٥ابال٣ه٠اوالحضمحر.اولمٗوهةامغثؼ٢حب،اومج ماؤخمضاطبريلاٖػ

انامااوعَداالٗاّمةال٣ياص ا-الكٗنّية"الجب ةا اللخكهيذاؾٖغ
ً
ماامسّيم"،اؤوكإتاؤطهؼ األامًالجاها الحرمو٥،ابالٚغ

ا امً اؤو
ً
اقٗنيا الهم اوطهد االتي االىضاءات ا٧ل امً

ّ
اليضزلاامةمىٓ ااإلاؿلر، االهغإ افي االحوعٍ الٗضا الحدغيغ

 ٛيةاالحسلوامًامىهاتاالهاوناولجاناالخكهيذاالتيااٖحضتاٖاىاألاخياءااإلاجاوع .ااسّيمالجيلاالخغابلىااإلا

ولماثجضا٧لاالىضاءاتاالتيااب٣هٟهمابُحرانااإلايٜ،ااسّيمخيج ااازحاعاالىٓااااإلاؿخنضاالغصاٖاىامو٠٢اؤهاليااإلا

اؤز ااإلاثجضصت الحدييض اٖاىاسّيمحرا االوناية اناخنة ااإلاحدض  األامم اوثضزل اٖج ا، االخهاع ٘ ابٞغ اواإلاُالنة ات،

االلطئحناالٟلؿُيييحن،االتيانمحدام٘ا٧لااإلاجحم٘االضولياوختعاالضو٫االٗغلية.

وصامًا  مةبنا٧لامااخهلاٖليبااللطئوناالٟلؿُيييوناهواثوطباٞو
ّ
الحدغيغابلىاصمك٤الخؿحًاٝافياامىٓ

ات.اوهااهواسّيماص١اوااإلاُاٖم،الحٗوصامًارمابلىاعااا ،اختعامًاصوناؤناث٩ل٠اهٟؿهااٖىاءاالونو٫ابلىااإلاالٟى

اوزاعطاااسّيماإلا اؾوعيا امً االٟلؿُيييحن ااإلاغثؼ٢ة ا ٌٗ االىٓاا اطيل اويكاع٥ األاؾلخة، انىٝو اب٩ل يض٥ّ

او٢حلااإلاضهيحناومداولةااطحياخب.اسّيمللمكاع٦ةافيا٢ه٠ااإلا
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غىاو٠٢ابَل١االىاعابهىااِ يظا باألممااإلاحدض االحضزلالحُني٤اال٣واهحناالضوليةاالسانةابدمايةااللطئحن،اٞو

٪االخهاعاًٖااإلا زاناالكيذ،الحٗوصابيئةاآمىةاامسّيمالحرمو٥اواامسّيماتاومج ااسّيمٖاىاالىٓاااوؤٖواهب،اٞو

األهلهااوالىاػخحنابلح ا.

يت ا،اويىهياالس٣ة،ا٦مااؤهىااهجضاؤناٖضااثىٟيظاألاممااإلاحدض ال٣وا امج االكٖغ
ً
اهيج ااوجٗهضا  ااالضوليةايٗضااهت ا٧ا

ا.الًٗيٟةاؤنل،اباهحمامهاابديا امًايٓهغاؤِ ااثحٗاملامٗهماٖاىاؤِ ماؤ٢لاقإها

ا27/07/2013

 صخٟياٞلؿُحنالنىانا–ؤهيـامدؿًا

 ٧اثظاؾوعيااا–ٖنضاالخاضا

 ٧اثظاٞلؿُحنا–دمحمامكاع٢ةا

 ٚؼ اٞلؿُحنا-هاجياال٣ي٤

 ٧اثظاٞلؿُيجياؾوعاا–اااشخاص اخؿ

 مهوع اصخٟيةاٞلؿُيييةاؾوعية - آالءاخميضا

 ٧اثظاٞلؿُيجياؾوعا - دمحمابيُاعاا

 ٧اثظاٞلؿُيجياؾوعاا–راثغاالؿهايا

 ٞىاناؾوعياا-ٞاعؽاالخلوا

 قاٖغ اؾوعيااا–زولةاصهياا

 ٧اثظاٞلؿُيجياؾوعاا–يوؾ٠اٞسغاالضيًا

 صخافياواٖلمياٞلؿُحنالنىانا–ههغااحجاضا

 باخصاو٧اثظالنىاناا–ػياصاماطضا

 صخٟياوها٢ضاؤصمياٞلؿُيجياؾوعاا-عاقضاٖيسخعا

 ومٟوىاالس٣اٞةافياالخؼباالح٣ضميا قترا٧يا-صخٟياا-ٞوػااابوطيابا

 طغيض ااإلاؿح٣نلالنىانا-صخاٞيةاا-العااالؿيضا

 اإلاٗهضااإلال٩ياللكاوناالضوليةالىضنا–هضيماشخاص ا

 جياؾوعاهاقِااطحماعياٞلؿُيا–دمحماالسُيظا

 ٧اثظاوهاقِاخ٣وقياٞلؿُيجياؾوعاا-ٖلءاٖنوصا
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 هاقِاخ٣وقياؾوعياا-هماااخضاصا

 قاٖغاولاخصاٞلؿُيجيا-ٖايامواعخعا

 ٧اثظاؾوعياا-خاػااالؿٗيضا

 قاٖغاؾوعياا-صاعااالٗنض ا

 هاقِاؾياعخيالنىانا-ُٖاهللاوهبي

 ٞلؿُيجياؾوعاا-ٖنضاالغخمًاالسُيظا

 ٧اثظاؾوعياا-خؿااامونايا

 هاقِاؾوعياا-لخهغااٖماصاا

مةمهعااإلاٛغميا/اًٖواهيئباٖامبافيااإلا
ّ
 الٟلؿُيييةالخ٣و١ا وؿانا)خ٣و١(النىاناىٓ

 ؾوعياا-ؤؾامةامغقضا

ااالهامضامسّيما-دمحمانالرا  صٖع

 اٖلمياؾوعياا-عوصااٖسمانا

 خاٞٔاٖضوانا

ا٧اثظاٞلؿُيجياؾوعاا-ماطضا٦ياليا

 عىسٍت:سابـ الىذاء غلى شبىت الخػامً مؼ الشىسة ال

https://arar.facebook.com/photo.php?fbid=602917336415110&set=a.602917333081777.107

&theater3741828.602907969749380&type=1ا

  

https://arar.facebook.com/photo.php?fbid=602917336415110&set=a.602917333081777.1073741828.602907969749380&type=1&theater
https://arar.facebook.com/photo.php?fbid=602917336415110&set=a.602917333081777.1073741828.602907969749380&type=1&theater
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متإلا : بُان صحفّي (39وزُلت سكم )
ّ
ُّ  ىظ ير الػىف في ظىسٍا الػفى الذول

ّ
ت ) اميعتي ( خٌى جأز

 ُّ خ غلى خُاة اللحئين الفلعؿُي  2013-08-12ين بخاٍس

ا

مةٖممدا
ّ
اونلداوسسةاٖىباإلاو٢٘اباهيداامىٓ لاا، اٖاىاوؾاثلاٖ  ابياهااصخٟيا ا( ااميؿتي ا) الٟٗواالضولية

حراالٗى٠افياؾوعيااٖاىاخيا االلطئحناالٟلؿُيييحناطاءاٞيب:ا
ّ
اوصخيٟةاباهوعاماا،اخو٫اثإر

االلطئحناالٟلؿُ اهؼحاهدواهه٠اٖضص ابط االٗى٠افياؾوعيا. امًاطغاء
ً
غاالٟلؿُيييونا٦سحرا

ّ
يييحنافيا"ل٣ضاثإر

االنالٜا اوقهضتاا500,000ؾوعيا، ا. امًا٢نيلامسّيمالجئ ا، ايٗيكوناٞح ا امًااإلاىا٤َاالتي حرها اتااللطئحناٚو

ااواامسّيم ماهدوامسّيمصٖع ٚع
ُ
شسواٖاىامٛاصع اا6000ااالحرمو٥اوالؿيض اػييظافياصمك٤ا،امٗاع٥اَاخىة.اوؤ

اؤبغيل/هيؿاناامسّيم ٦غاؤنا2013ٖحناالحلافياخلظافي
ُ
اوط افياصمك٤اجٗغَّىالل٣ه٠ابهاعورااممسيّا. ؾنيىة

،اممااؤؾٟغاًٖام٣حلامااالاي٣لاًٖازمؿةاؤشسام.اوؾ٣ِاَٟلناوامغؤثانا2013ؤعىافيامايو/ؤياعاا-ؤعى

زاناالكيذاامسّيممًاؤنلازمؿةاؤشساماآزغيًاٖاىاألا٢لا،اممًا٢حلوااهخيجةااَل١ا٢ظاث٠االهاوناٖاىا

ا". 2013بال٣غبامًاصمك٤افيايوهيو/خؼيغانا

ا،االظيًاُيٗح٣ضاؤِ ما٢ضا" :وؤياٝاالنيان اآالٝااللطئحناالٟلؿُيييحناالٟاّعميًامًاؤثوناالٗى٠افياؾوعيا علما

الل٣اهوناالضولي.اوفياخحناؤناألاعصناياوااخواليا
ً
عصوااٖاىاؤ٣ٖاب مامًاالخضوصاألاعصهيةا،األامغاالظاايك٩لااهت ا٧ا

اا االلطئحن ابضزو٫ ايؿمذ اال اٞةهب ا، اؾوعا امليون االظيًاهه٠ األاشسام اؤو االٗغا٢يحن اؤو لٟلؿُيييحن

الحٟصخيااهت ا٧اتاخ٣و١اؤلاوؿاناوالٗى٠ا
ً
يؿاٞغوناوخضهماؤواألاشساماالظيًاالايمل٩وناوراث٤ارنوثية.اوهٓغا

ابضونا االؿلمة ابُلظ الب اُيؿمذ اؤن ايجظ اؤثوناالىـؼإ امً ايٟغ  اشسو ا٧ل اٞةن ا، اؾوعيا افي اواؾ٘ اهُا١ ٖاى

 ."الحٗغ ىاللحميحز

ا

ا12/08/2013
ا

االغابِاٖاىامو٢٘اباهيد:

707893,106,107.html-http://www.panet.co.il/online/articles/106/107/Sاا

 

  

http://www.panet.co.il/online/articles/106/107/S-707893,106,107.html
http://www.panet.co.il/online/articles/106/107/S-707893,106,107.html
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ُّ  م الؿائفّي : الىلم في اإلادشّ (40وزُلت سكم )   ،ًىظف فخش الذًًت، والؿائفت الىظُف
ُ
ششث و

 ٢١٠٢ًىهُى  ٨، الحُاة، الجمػت "اعكاظم الؿبّ باظم "

َوا٫ا٣ٖوصا٧اناالخضيصاًٖاوا٢٘االُاثٟيةافياؾوعيةاطغيمةاُيٗا٢ظامغث٨ب اابدؼا،اومًاصوناعخمة.امداولةا

ا ارلرة: اؤهلية امداوع امً ااإلا٩وهة األاب، األاؾض اؤوكإها االتي االخماية اقن٨ة امً اطاهظ الُاثٟية،اثوني٠

ابالحٟهيل،اوي٨ٟياوخض ،امًابابا ايٛغاابخىاو٫ا٧لامج ا اوهواما الٗكاثغية،االجهوية،ا٧اهداطغيمةاالاجٛحٟغ.

اللوا٢٘ا االسوع  اوعي افي ايغوع  األا ٗاص اهظ  الحىاو٫ اؤن الوال االهغيذ، اال٣و٫ اليبرع االسوع ، اػمً افي ااإلاى٘ ثدضا

ث٨ٟي٪اقن٨ةاالخماية،االتياْهغازل٫األاقهغااإلااييةااإلاويوعياالظااثواطهب.اومًاالًغوع اهظ اهجضاؤولويةا

اؾلُةا ام٘ االكٗبي االخغا٥ امواطهة اؾيا١ افي اْهغ ا٣ٞض اثىاؾ٣ها. امً اال٨سحر اث٣ٟض االًِٛ اثدد اؤِ ا ٦ي٠

امًا ا ؾحٟاص  اٖاى ا٢ضع  ا اٖاى
ً
اؾلنا ايى٨ٗـ االُاثٟية االٗههية ااؾخساع  افي األازحر  اهجاح اؤن  ؾخنضاص

يت ما.اومًاالواضراؤناالؿلُةاالحىا٢ًاتاالجهوية،اويسحرا
ّ
حنابلىاؾي االٗكاثغ،اخحنايينباالُٞغ الغينةافيانٟٝو

ا ٗضا
ً
اثدضيضا االُاثٟيةالسٌٟاميؿوباؾٗحرها، اؤصا  ا ابلىاالًِٛاٖاى

ً
االحىا٢ٌاٞٗمضتاؤزحرا اهحب دالهظا

ا.اعث٩اب اااإلاجاػعافيامضيىةاخموااإلاى٩ولة

 

ٗوبام٘االىٓماالؿياؾيةاالتياطغتافياالٗهغاالخضيص.افياؾوعيةاهىا٥اماايحجاوػااإلاٗغوٝامًانغاٖاتاالك

اٞالٗاثلةا اوهنداالهغإازهونية. اًٖاب٣ائ ا، اوصٞاٖها اوؾنلااعث٣ائ ا َنيٗةاالؿلُةاوميكاهاا طحماعي،

اجؿحُ٘ا الم امواَىح ا، اٚالنية اصيً اًٖ ااإلاسحل٠ االضيً ا ٗظء اواإلادملة االُغفي، االغيٟي ااإلايكإ اطات الخا٦مة

ا٢ضاخاٞٔاَوا٫ا٣ٖوصاثُني٘اوطوا او٧اناماؾؿها االىُا١ا طحماعيالٗانمةاالضولةاالتياثد٨م. افي اختع صها

امٗبافيا ه٣لباالٗؿ٨غااالظااؤجىاببابلىاالخ٨م.ا ٖاىاثدالٟبام٘االًناٍامًاؤبىاءاَاثٟحب،االظيًاقاع٧وا

حماصاٖاىاؤطهؼ اؤمًاطلا٢اص  ىانغهاامًاوهواطهظاؤرىاء،اومٗض،امدىةاخما افياالسماهيىاتابلىاػياص اٖ   ااٖو

ما اٚع اى اٖو اوالثرو ، االؿلُة اثؼاوض ااؾح٨ما٫ األازحر اصٖم االغثاؾة اابىب اوثوعيص اثب اٞو اومٗض االٗلوية. الُاثٟة

يةا٧انالهااالىهيظاألا٦برامًاالٛىاثم.اومًا ل٨م وطوصاقغ٧اءامًاب٣يةاالُواث٠ابالاؤناالٗاثلةاالتياثدولدابلىام 

اؤٖيضابه
ً
حاضاؾلُةاقضيض ا هٟها٫اوالحٗالياًٖاٖامةاالكٗظ،اثىهؿِاٞو١اهظاااإلاؼيجاالظااي٩اصاي٩وناٞغيضا

ل٣دا
 
ايت ااز يٟية»ؤطهؼ ا٢م٘،امًاٖع ا.«َاثٟةاْو

 

يٟياال٣معي.االغيٟيونا مض اؤلايضيولوطيةالحبريغاالُاثٟةالىٟؿهااصوعهااالْو اإلآلوميةاالحاعيسيةا٧اهدامًاألٖا

امًا٢نلاالٟئاتااإلاضهية.االظيًااؾح٣ضمواابإٖضاصا٦نحر ابلىااإلاضناإلالءاؤطهؼ األاا
ً
مًاوالجيلالمايجضواااخحًاها

ضاثيت ا.اوهىا٥اٖاقدازاعضا ٣لدامًا٢غاهاابلىاهواملااإلاضنامدملةا ٗل٢ا  ااور٣اٞت ااٖو
ُ
مجحمٗاتابإ٦ملهااه

ااإلاضيىةا ا٧اهد اؤعمٗة ا٣ٖوص اَوا٫ ا طحماٖية. االٗل٢ات اقن٨ة امً امىنوط  اول٣يد ا طحماٖية، اؤلاهحاض ٖملية
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إ اَو ااإلاضيىةاجٗيل او٢م٘ اإلعهاب ا ؾخنضاص اخاطة االوخيض امبرعها اػياص  اثدحاطها، اال امحىامية اؾ٩اهية اػياص   

ا.هٟؿها

 

ا ٗوالما ااإلاكٛولة الؤل٢لية اهواثجاهلاألا٦ثرية االحٗايلابيج ما اؾن٤امجحمٗانامحجاوعانامىٟهلن، هحجاٖما

يٟيةاٖبراالحاعيش.اوفياْ اتاالْو لاالٗؼلةاؤٖاصاالجيلاالكابامًاالٗلويحناالؿلُةاوثخن٘اؤزناعهاا٦دا٫ااإلاجمٖو

الٗلماهيةاالتياعا٣ٞداقناباآبائ م،امحمسلحناطا٦غ امٓلوميةامؼيٟةاثضعيا«الورة»بىاءاؤصلوطت م،امحدغعيًامًا

اوفياهظاايغبامًاالحىاؾظاالضيىاميام٘ااخحياطاتا ٌامجحم٘ااإلاضيىةالهم. الٟغاص ،امٟؿغيًامًازللهااٞع

ا.اإلاجحم٘االظيًايكتر٧ونامٗهاافيامىانهحباالٗضاءاؾلُةا ؾخنضاصالٗىانغا٢هغ

 

ا٧اناؤبىائهاا
ً
اهىا٥اؤيًا الىٟؿها، االُاثٟة اوعي افي االحإرحر النىاناثجغلةاقضيض  يم٨ًاٖضاالحضزلاالؿوعاافي

ألاصا اال٣مٗيةاللؿلُة.اوفيامدىةاالسغوضااإلاظ٫اوطضاالٗلويوناؤهٟؿهمامغ اؤزغىامحمارلحنام٘االؿلُةاالتيا

ا ا٧اهد اصٖو ايسضمون. اٞهموها األِ م االٛئ، اٞح م اثسحر االؿوعا ا خحل٫ اًٖ او ؾح٣ل٫ االخغية مُالظ

ا،ا .الظل٪امااؤنااهُل٣داؤو٫ا خحجاطاتافياصٖع
ً
للحسلوامًا محياػاتاالتياا٦خؿنوها،اوهظاامااخهلاٞٗل

اٝابالخغيةايترطماولضؤتامُالظاالخغيةاوالضيمو٢غاَيةاثترصص،اختعاؤنينواابهضمةاهٟؿيةاؤعل٨ت م.ا٧انا٧لاهح

اماا اوهو االمحياػا  م،
ً
امناقغا

ً
اؤصلوطت ما  ضيضا ابواؾُة اويٟؿغ يٟي، االْو اللحسلوامًاصوعهم اآطاِ ماهضاء في

ماطل٪،اوهخيجةاَو٫اٞتر االؿلماألاهاي،ااخحاضاالٗلويوناالىاثدغيٌا اٖاىاٚع يٗجياٖىضهماٖوص اإلآلوميت م.

غيًابضموية.اوزضمةالهظ االٛايةاباصعتاالؿلُةامىظااليواابيافيامًا٢نلاالؿلُةالضٞٗهمابلىامواطهةااإلاحٓاه

اوؤراعتا اباؾخناخت م، االىية او٢ّولت ا ابالؿلٟية، االسوع  اٞا  مد االٗلويحن، ابحن اؤلاقاٖات ابراع  ابلى اللسوع  ألاو٫

ا ٗىايةالح٩ونا اماامغ اطؿغاالكٛوعاخحناعثنت ا افي الهضاماتاالُاثٟيةاخيصااؾحُاٖد،األامغاالظااثوطحب

ا.إلاهحرااإلادحوااللُاثٟةابناؾ٣ُداالؿلُةنوع اا

 

امًا اإلاوطة اؤصت ا٢ض االسوع  اٖمغ امً
ً
اقهغا اٖكغ ازل٫األاعمٗة االجاعية األاخضاذ اثؼيي٠ افي ااإلانالٛة ا٧اهد وبطا

اال٩اطبة،ا االغواية امً ااإلاؿت ضٞة االٟئات ة امٗٞغ اؤن ابال ابٖلمي، كل اٞو اؾظاطة، الل٨سحريً ابضا امما السسغية

الحلٟي٣ات ااؾح٣نالهم ام٘ااوخ٣ي٣ة ااوسجامها امضى اوينحن ااإلانالٛة، ايٟؿغ االىٓحر، امى٣ُ٘ اب٣نو٫ لا اؤلٖا هظا

امًااؾتراثيجيةاؾلُةا  حمابهىاءاعوايةاب٣هضاؤناثحهىاهااَاثٟةا ٗيج ا،ابيىمااجٗلما
ً
ٚايا  ا.اوهوامااي٨ك٠اطاهنا

ا.ؤناالؿهيلاالوخيضال٣نو٫اب٣يةاالكٗظاب ااهواؤلاطناع

 

،اثاصاامداولة
ً
:ا٦مااصوما

ً
ثٟؿحراالوا٢٘امًازل٫االتر٦حزاٖاىااإلاداوعاألاؾاؾيةاٞيبابلىابيٗاٝا هحماااازحاما

يٟياللُاثٟةاجؿغبالنٌٗاؤبىائ اابلىاٖمليةاؤلاهحاضا طحماٖية.ا فياطواهظاؤزغىامىب.اٞهىا٥ابياٞةاللضوعاالْو
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ايٟؿغامكاع٦ة اوهواما االُاثٟة. امًازاعضاؤصلوطة
ً
يا اا٦خؿاب ماٖو اٖبر زحر اقنابااوهىا٥ااوك٣ا١ا ًٗهم،

اللمدًا الها
ً
اللُاثٟةاوجٗغيًا ااٖحبرو امهاصع  امًاما

ً
ازلنا ّضهمابياها اٖو اوصٖمهمالها، االسوع ، الٗلويحنافي

ا اميك٣حن اًٖ االخضيص ايم٨ً اهاالء ابسهوم ااإلاىٗمحن. ااإلاخؿلُحن امً اَٛمة اطلهما«اهضماطيحن»إلاهلخة ،

االسوع .اوهواماايكحرابلىاالُغي٤االظا يؿحوطظاٖاىااإلاٗاعيةااإلاحولض امًاالخغا٥اااطترحاالنُوالتافيانٟٝو

ام٘ا
ً
ىيةاؾوعيةابٟاٖليححنامحضازلححن:اث٣ضيغاالحٗضصاالس٣افياوالهوياجي،اممؼوطا الكٗبياالؿحراٞيب،اؤاابهحاضاَو

اؾنلابهماءا اومج ا ا طحماعي، ا هضماض اؾنل اوثوييذ اوؤلا٣ٞاع؛ االج ظ اخالة اإلِ اء ا ٢حهاصية االٟواثض ثهيان

ومة،اولم٣ضمهاامىا٤َاؾ٨ًاالُاثٟةاالٗلويةاالتياثمابهمالهااًٖا٢هضالضٞ٘اؤبىائ االلهجغ ابلىااإلاىا٤َااإلادغا

 .خًًاالؿلُة
ا

االغابِ
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