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 اٌزمش٠ش اٌشٙشٞ اٌّفّظً

سصذ ِشوض اٌذفاؼ ؾٓ اٌؽش٠اخ االؾال١ِح ٚاٌصماف١ح 

، عٍغٍح ِٓ االٔرٙاواخ (ؾ١ْٛ ع١ّش لص١ش" )عىا٠ض"

تؽك االؾال١١ِٓ  ٚاٌصؽاف١١ٓ ٚاٌىّراب ٚاٌّصمف١ٓ 

١ّٔٚٓ ٚٔاشطٟ ؼمٛق االٔغاْ، خالي شٙش  ٚاٌفّٕا١ٔٓ ٚاٌّذ

، فٟ اٌثٍذاْ االستؿح اٌرٟ 2011أورٛتش /ذشش٠ٓ االٚي

ٚشٍّد اغر١اي . ٠غط١ٙا، ٌثٕاْ ٚعٛس٠ا ٚاالسدْ ٚفٍغط١ٓ

واذة ٚلرً ٔاشط ٚؼشق ششوح إٔراض ذٍفض٠ٟٛٔ، إظافح اٌٝ 

ؾششاخ االؾرذاءاخ األخشٜ ٚاٌّرٕٛؾح ِٓ اعرٙذاف 

ّّذ تمٕاتً اٌغاص، ٚظشب ٚذٙذ٠ذ تاٌمرً ٚاؾرماي  ِرؿ

ٍْ ٚدُ٘ ِٕ اصي ٚذفر١شٙا، ٚصذٚس ٚاعرذؾاء، ٚالرؽاَ ِثا

أؼىاَ لعائ١ح تاالدأح، ٚصٛاًل اٌٝ إٌّؽ ِٓ اٌغفش ٚوزٌه 

ٚظاءخ ذفاص١ٍٙا تؽغة وً ِٓ . ِٕؽ ؾشض األفالَ

 :ؾٍٝ اٌشىً ا٢ذٟاٌثٍذاْ األستؿح 
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  ٌْــجــٕــب 

 

ِٕٚغ  ،"اغز١بي اٌؼّبد ١ِشبي ػْٛ فٟ لجشص ،"ِؾبٌٚخ اغز١بي اٌؼّبد ١ِشبي ػْٛ فٟ لجشص

" ط١ذا ٔذ"سئ١ظ رؾش٠ش عش٠ذح  دخٛي اٌظؾبف١١ٓ إٌٝ ٚادٞ خبٌذ ِٓ دْٚ رشخ١ض، ٚرٙذ٠ذ

" ث١شٚد اٌذٌٟٚ ٌٍغ١ّٕب"ٚفٟ ؽ١ٓ شٙذ ِٙشعبْ . "ثبٌؼشة ٚاٌزىغ١ش"اٌظؾبفٟ ٘الي ؽجٍٟ 

غٍخ ِٓ عؾت االفالَ اال٠شا١ٔخ ثؼذ ِٕغ اٌغٍـبد اال٠شا١ٔخ اسثؼخ ِخشع١ٓ ا٠شا١١ٔٓ ِٓ اٌغفش عٍ

اٌٝ ٌجٕبْ ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌّٙشعبْ، سفؼذ ثٍذ٠خ ػٙٛس اٌش٠ٛش اعزمجبي اٌّّضً ػبدي إِبَ 

 ".ثغجت ِٛالفٗ ِٓ اٌّمبِٚخ"ٌزظ٠ٛش ِشب٘ذ ِٓ ِغٍغٍٗ 

أخز لشاس اٌّغٍظ اٌٛؿٕٟ ٌإلػالَ َفْزؼ عغً ٌذ٠ٗ ٌٍؼٍُ 

ٚاٌخجش اٌخبص ثبٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚسثـٗ رغذ٠ذ 

خ١ض ٌٍّؤعغبد اٌّشئ١خ ٚاٌّغّٛػخ ِٓ اٌفئز١ٓ اٌزشا

اٌزٟ رشرىجٙب " اٌّزّبد٠خ"االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ثـبٌّخبٌفبد 

، ؽ١ّضًا ًِّٙب فٟ شش٠ؾ االٔزٙبوبد "اػزجبسًا ِٓ ا٢ْ"

ػٍٝ اٌغبؽخ االػال١ِخ ٚاٌضمبف١خ فٟ ٌجٕبْ خالي رشش٠ٓ 

ًُ ِٓ اٌؼٕف ٚاٌزش١٘ت 2011أوزٛثش/االٚي ، اٌزٞ ٌُ ٠خ

ّّذ ٌششوخ  ٘زٖ اٌّشح ف١شعذ "ِٓ خالي اٌؾشق اٌّزؼ

 ".ؽ١برٕب اٌفؼبئ١خ"ٌالٔزبط، رٛأَ لٕبح " ١ٌٕه

وّب ُعّغً رؼّشع اإلػالِٟ ػٍٟ ؽّبدح ٌٍزٙذ٠ذ ثبٌمزً 

ٚلشطٕخ " اٌفب٠ظ ثٛن"ثٛاعـخ سعبٌخ ٚطٍزٗ ػجش 

ِٛلؼٗ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚرٙذ٠ذ االػال١ِخ ِبس٠ب ِؼٍٛف إصش 

 فب٠ب ٚأعشاس خ"ٔشش٘ب اٌؾٍمخ األٌٚٝ ِٓ عٍغٍخ 
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ؽغٓ طجشا فٟ " اٌششاع"دأخ ِؾىّخ اٌّـجٛػبد سئ١ظ رؾش٠ش ِغٍخ اِب لؼبئ١ًب، فمذ ُعّغً إ

ّغٍخ ٔفغٙب أِبَ طذٚس لشاس لؼبئٟ ثئؽبٌخ اٌمذػ ٚاٌزَ، ٚدػٜٛ إٌبئت ػبطُ لبٔظٖٛ ثغشَ اٌ

ثغجت ٔشش٘ب ِمباًل ػٓ اٌؼ١ّذ اٌّٛلٛف فب٠ض وشَ، فٟ ظً إثـبي اٌزؼمجبد ثؾك سئ١ظ ٔفغٙب اٌّؾىّخ

ثؾك اٌّذ٠ش ِٚذ٠شرٙب اٌّغؤٌٚخ فٟ لؼ١خ سفؼزٙب اٌفٕبٔخ ١٘فب ٚ٘جٟ، ٚ" اٌٙذ٠ً"رؾش٠ش ِغٍخ 

فٟ اٌشىٜٛ اٌّمذِخ ِٓ اٌغف١ش اٌغبثك خ١ًٍ اٌخ١ًٍ، " بساألخج"اٌّغؤٚي ٚطؾبفٟ فٟ طؾ١فخ 

 .ؽمٛلُٙ شىٜٛ ٌزؾظ١ً" داس أٌف ١ٌٍخ ١ٌٍٚخ"ؾبف١١ٓ اٌّظشٚف١ٓ ِٓ ٚرؾؼ١ش اٌظ

 :ٚفٟ ِب ٠أرٟ أُ٘ اٌزفبط١ً  
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ّٚاد" ِعٍح فٟ ذؽم١ماخ عٍغٍح ٔشش ٚذٛلف ذٙذ٠ذاخ ذرٍّمٝ ِؿٍٛف ِاس٠ا اإلؾال١ِح(: 4/10) ـ  "اٌش

ّٝ" ٓؾِز صقش٣ش ٓذ٣شر صِّوش  عِغِز ٖٓ ثأل٠ُٝ ثُقِوز ٗؾشٛج إعش صٜذ٣ذثس ٓؼِٞف ٓجس٣ج ثإلػال٤ٓز" ثدثُش

 ،"ٗجكز ؽخـ ٖٓ" عذضٔذش،/أ٣ٍِٞ 26 ك٢" هذشؿ ك٢ ػٕٞ ٤ٓؾجٍ ثُؼٔجد ثؿض٤جٍ ٓقجُٝز ٝأعشثس خلج٣ج"

 .ثُغِغِز ٗؾش ك٢ ثعضّٔشس فجٍ ك٢ دجألر٣ز ك٤ٚ ّٛذدٛج ثعٔٚ، رًش ػذّ كّنِش

  اإلٌىرشٟٚٔ ِٛلؿٗ ٚلشصٕح تاٌمرً ؼّادج ؾٍٟ اإلؾالِٟ ذٙذ٠ذ(: 5/10) ـ

 ٓذ٠٘ ٓـجدسصٚ إعش" دٞى ثُلج٣ظ" ػذش ٝفِضٚ سعجُز دٞثعيز دجُوضَ ُِضٜذ٣ذ فٔجدر ػ٢ِ ثإلػال٢ٓ صؼّشك

 ك٢ ثُؼ٤ِٔز دئُـجء ثصقجاًل صِو٠" إٗٚ ٓشعِٜج ٣وٍٞ ثألعذٞػ٢، دشٗجٓؾٚ ثٗضٜجء دؼذ" ثُٔغضوذَ أخذجس" ٓقيز

 دٝسٙ" إٕ صوٍٞ فلقضٚ ػ٠ِ سعجُز ٝٝمؼش ثُوشف٘ز إ٠ُ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٓٞهؼٚ صؼشك ًٔج". ثالخ٤شر ثُِقظز

 ."آٍس

 ًالّ أ١ ك٤ٚ ٤ُظ ثُضٜذ٣ذ ٝثٕ ثألخ٤شر، ثألسدؼز ثألؽٜش خالٍ صٜذ٣ذثس فٔجدر ك٤ٜج ٣ضِو٠ ثُض٢ ثُغج٤ٗز ثُٔشر ٢ٛٝ

 ٣ٞٛز ُٔؼشكز زؽجس٣ ثُضقو٤وجس صضثٍ ٝال ثُغ٤جع٤ز، دجُٔٞثهق ٓشصذو ٝؿ٤ش دقش صو٢٘ ًالّ ٛٞ دَ ع٤جع٢،

 .ثُٔشعَ

  "ِا٠ىً" ف١ٍُ ؾشض ٠شظئ" ٌٍغ١ّٕا اٌذٌٟٚ ت١شٚخ ِٙشظاْ(: "5/10) ـ

 ٓجسًٞط ثُ٘ٔغ١ٞ ُِٔخشػ" ٓج٣ٌَ" ك٤ِْ ػشك إسؽجء" ُِغ٤٘ٔج ثُذ٢ُٝ د٤شٝس ٜٓشؽجٕ" إدثسر أػِ٘ش

 فقُٞٚ ػذّ دغذخ ،"ع٣ٌٞش عٞد٣ٌٞ" فجالس ك٢ ثالٍٝ، صؾش٣ٖ 6 ثُخ٤ٔظ ٓغجء ٓوشسًث ًجٕ ثُز١ ؽ٤ِ٘ضس،

  .ؽ٘غ٤ًج ػ٤ِٚ ٣ٝؼضذ١ د٤ضٚ هذٞ ك٢ هجفشًث فذ٤ًج ٣قضؾض سؽَ هقز ثُل٤ِْ ٣ٝض٘جٍٝ ث٥ٕ، فض٠ ػشك إؽجصر ػ٠ِ

 اٌذٌٟٚ ت١شٚخ ِٙشظاْ" فٟ ٌٍّشاسوح ٌثٕاْ إٌٝ اٌغفش ِٓ اٌّخشظ١ٓ ِٓ ؾذدًا ذّٕؽ إ٠شاْ(: 8/10) ـ

  "ٌٍغ١ّٕا

 ٖٓ أ٢٘٤ٓ ٝدجدي ثُغؼ٤ذ١ ٝإدشث٤ْٛ دثٝٝد١ جدسٗ ْٛ ث٣شث٤٤ٖٗ ٓخشؽ٤ٖ عالعز ثال٣شث٤ٗز ثُغِيجس ٓ٘ؼش

 ."ػؾش ثُقجد١ ثُغ٤٘ٔجة٢ ثُذ٢ُٝ د٤شٝس ٜٓشؽجٕ" كؼج٤ُجس ك٢ ٝثُٔؾجسًز ُذ٘جٕ ث٠ُ ثُقنٞس

 ثُٜٔشؽجٕ ػشٝك ٖٓ" ٝثالخنش ٝثالد٤ل ثالفٔش" دثٝٝد١ ك٤ِْ عقذٜج ثُٜٔشؽجٕ ثدثسر ٝأػِ٘ش

 صْ كوذ ٝأ٢٘٤ٓ، ثُغؼ٤ذ١ ك٤ِٔج ثٓج د٤شٝس، ث٠ُ ثُغلش ٖٓ ٓ٘غ أٗٚ ػِٔش ػ٘ذٓج ُِؾٜٔٞس، ثُٔخققز

 ُٓ٘ضؼ ثإل٣شث٢ٗ،" ثُغ٤٘ٔج صق٣ٞش ٓشًض" إٔ ثُٜٔشؽجٕ إدثسر أػِ٘ش أًضٞدش/ثألٍٝ صؾش٣ٖ 10 ٝك٢. ػشمٜٔج

ّٞس ثُز١ فٔذ٣جٕ عٜجٗذ ُِٔخشػ ثألٍٝ ثُل٤ِْ ،"ىٜشثٕ أفّخ" ك٤ِْ  ىٜشثٕ ك٢ ثإل٣شث٤٤ٖٗ ثُؾذجح ٝمغ ٣ُق

 ثُل٤ِْ عقخ ىِخ ٝثُغ٤جع٤ز، ٝثُغوجك٤ز ٝثالهضقجد٣ز ثُذ٤٘٣ز ثُٔغجةَ إصثء أكؼجُْٜ دٝسدٝ صلجػِْٜ ٝىش٣وز ث٤ُّٞ،

 ٝثُٔخشػ ُٓوَشسًث، ًجٕ ًٔج ٣ُؼشك ُٖ ثُل٤ِْ إٔ إ٠ُ ٝأؽجسس. ُِٜٔشؽجٕ ػؾشر ثُقجد٣ز ثُذٝسر دشٗجٓؼ ٖٓ

 .د٤شٝس إ٠ُ ٣أص٢ ُٖ ٗلغٚ
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 ؼمٛلُٙ ٌرؽص١ً شىٜٛ ُذمذ٠ ٠مشسْٚ" ١ٌٍٚح ١ٌٍح أٌف داس" فٟ اٌصؽاف١ْٛ(: 6/10) ـ

 ؽش٣ذر ك٢ ثُٔغجػذ ثُضقش٣ش سة٤ظ ٌٓضخ ك٢ ثؽضٔجػًج ،"٤ُِٝز ٤ُِز أُق دثس" ٝٓغضخذٓٞ ٝػٔجٍ فقجك٤ٞ ػوذ

 ثُذًضٞسر مذ ؽٌٟٞ صوذ٣ْ هشسٝث" ثْٜٗ ث٠ُ ك٤ٚ أؽجسٝث د٤جًٗج خضجٓٚ ك٢ أفذسٝث ؽذ٣جم، ثٗيٞثٕ" ثُذ٤شم"

 ُِققجك٤٤ٖ ٝفوٞم صؼ٣ٞنجس ٖٓ" ػ٤ِٜٔج ٣ضشصخ ٓج دكغ" دشكل إ٣جٛٔج ٓض٤ٜٖٔ ًشّ، ًٝشّ ًشّ، ًشٓز

 فقجك٤ًج ٓؤصٔشًث" ٤ُِٝز ٤ُِز أُق دثس" فقجك٤ٞ ػوذ أًضٞدش/ثألٍٝ صؾش٣ٖ 12 ٝك٢". ثُٔؤعغز ك٢ ٝثُؼج٤ِٖٓ

 .فوٞهْٜ صنٖٔ خيٞثس عِغِز ٝأػِ٘ٞث ثُققجكز ٓقشس١ ٗوجدز دثس ك٢

 "تاٌمٛا١ٔٓ م١ّذ٘اذ ؾذَ" تغثة" لاَٚ" صفؽح ُذغٍك" فا٠غثٛن" اداسج(: 8/10) ـ

 ُذ٘جٕ ك٢ ثالعال٤ٓز ثُٔوجٝٓز ُٔٞهغ ثُضجدؼز" لبَٚ" فلقز" كج٣غذٞى" ثالؽضٔجػ٢ ثُضٞثفَ ٓٞهغ ثدثسر أؿِوش

 ُٔٞهغ ثُضجدؼز ثُشع٤ٔز ثُقلقز ٢ٛ"هجّٝ" ٝفلقز". ثُٔٞهغ دوٞث٤ٖٗ ثُضو٤ذ ػذّ" رس٣ؼز صقش ،"ثهلل فضح"

 .ٓذجؽش ؽٌَ ك٢" ثهلل فضح" دـ صؼ٠٘ ثُض٢ ٝثُٔوجالس ثألخذجس د٘ؾش ٝصٜضْ ثُٔوجٝٓز، دػْ فشًز" أٚسؽ.لبَٚ"

  ِغٍغٍٗ ِٓ ِشا٘ذ ٌرص٠ٛش إِاَ ؾادي اٌّصشٞ اٌّّصً اعرمثاي ذشفط اٌش٠ٛش ظٙٛس تٍذ٠ح(: 11/10) ـ

 إٓجّ ػجدٍ ثُٔقش١ ثُٔٔغَ ثعضوذجٍ سكنٜج ُذ٘جٕ، ؽذَ ـ ٔضٖثُ هنجء ك٢ ثُؾ٣ٞش، مٜٞس دِذ٣ز أػِ٘ش

 إٓجّ ٓٞثهق ث٠ُ ثُشكل ٝػضس ،"ػيجثهلل ٗجؽ٢ كشهز" ثُؾذ٣ذ ثُضِلض٢ٗٞ٣ ٓغِغِٚ ٖٓ ثُٔؾجٛذ دؼل ُضق٣ٞش

 ."2006 صٔٞص فشح خالٍ ثُِذ٘ج٤ٗز ُِٔوجٝٓز ثُٔ٘جٛنز"

 ٖٓ ٝثفذ" دشٗجٓؼ مٖٔ ث٤ُِغ٢ ٔشٝػ ثإلػال٢ٓ ػ٠ِ م٤لًج فُِٞٚ خالٍ عخش هذ ثُٔقش١ ثُٔٔغَ ًٝجٕ

 ثُقٔٞد، ٓذذأ إ٠ُ ثسصٌض" أٗٚ ٓؼضذشًث إعشثة٤َ، ػ٠ِ" ثهلل فضح" ثٗضقجس ٖٓ ،"دس٣ْ" كنجة٤ز ػ٠ِ" ثُ٘جط

  ."٣ّٜؾشٕٝ ٝثُ٘جط ٣ٝوضِٕٞ ٣وّيؼٕٞ ثألىلجٍ د٤٘ٔج

 ٚاٌزَ اٌمذغ تعشَ" اٌششاؼ" ِعٍح ذؽش٠ش سئ١ظ ُذذ٠ٓ" اٌّطثٛؾاخ(: "12/10) ـ

 ػجفْ ثُ٘جةخ دػٟٞ ك٢ فذشث، فغٖ" ثُؾشثع" ٓؾِز صقش٣ش سة٤ظ د٤شٝس، ك٢ ثُٔيذٞػجس ٓقٌٔز دثٗش

 .2006 ثُؼجّ ك٢ ثُٔؾِز ك٢ ًضذٚ ٓوجٍ ػذش دٚ ٝثُزّ ثُوذؿ دؾشّ هجٗقٞٙ

 ػٖ ًضؼ٣ٞل ُِٔذػ٢ ٤ُشر ٓال٤٣ٖ 5 ٓذِؾ دكغ ٝإُضثٓٚ ٤ُشر ٓال٤٣ٖ 8 ٓذِؾ فذشث دضـش٣ْ ثُقٌْ ٝهن٠

 .دٚ ُقوش ثُض٢ ثألمشثس

  اٌّغؤٌٚح ِٚذ٠شذٙا" اٌٙذ٠ً" ِعٍح ذؽش٠ش سئ١ظ تؽك اٌرؿمثاخ إتطاي(: 12/10) ـ 

 ٝسة٤ظ ٣ضدي د٣٘ج" ثُٜذ٣َ" ُٔؾِز ثُٔغؤُٝز ثُٔذ٣شر دقن ثُضؼوذجس د٤شٝس ك٢ ثُٔيذٞػجس ٓقٌٔز أديِش

 .ًجكز ٝثُٔقجس٣ق ثُشعّٞ ٝٛذ٢ ٤ٛلج ثُل٘جٗز ثُٔذػ٤ز دضذس٣ي ٝهنش ػل٤ل٢، دغجّ ك٤ٜج ثُضقش٣ش

 دؾشّ ثُٔؾِز مذ ٝٛذ٢ ٖٓ ثُٔوذٓز ثُٔذجؽشر ثُؾٌٟٞ ك٢ ثفذسصٚ ثُز١ ثُقٌْ ف٤غ٤جس ك٢ ثُٔقٌٔز شسٝثػضذ

 ٖٓ ىالهٜج ثٌٓج٤ٗز ٖٓ ٣ٝـٔض ُٞٛذ٢ ثُؾخق٤ز ثُق٤جر ٣ض٘جٍٝ ثُز١ ٓ٘ٚ ثُٔؾٌٞ ثُٔوجٍ ثٕ ًجردز، ثخذجسًث ٗؾشٛج

https://www.facebook.com/Qawem
http://qawem.org/
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 2009 ثُؼجّ خالٍ ثُٔؾِز ك٢ قجدسثُ ثُٔوجٍ ثٕ ثُٔقٌٔز سأس رُي، ٖٓ ٝثٗيالهج ،"ث٤ُٜج ٣غ٢ء ال" صٝؽٜج،

 ٖٓ ٛؾ٤ٔز ثدٞ ثفٔذ ىالم هش٣ذًج... ثُقؼج٣ذر ٝدأٝثٓش ثُذشُٔجٕ ٓوؼذ م٤جع ُٝؼذّ ُٞثُذصٚ ثسمجء" دؼ٘ٞثٕ

 ٓٔجسعضٚ ع٤جم ك٢ ػ٤ِٚ ثُققٍٞ ث٠ُ فقجك٢ ًَ ٣غؼ٠ ثُز١ ثُققل٢ ثُغذن دجح ٖٓ ٣ؼضذش ،"ٝٛذ٢ ٤ٛلج

 ثُ٘ظش ثٓش ُِٔقٌٔز ٣ؼٞد ثُض٢ ثُؾشثةْ ٖٓ ؽشّ ث١ ٣ؼٌظ ٝال جٗجس،ٝثُل٘ ثُل٘ج٤ٖٗ ثخذجس ٣ٝضجدغ ٣ٝـي٢ ُؼِٔٚ

 .ك٤ٜج

 "األخثاس" صؽ١فح فٟ ٚصؽافٟ اٌّغؤٚي اٌّذ٠ش تؽك اٌرؿمثاخ ُذثطً اٌّطثٛؾاخ ِؽىّح(: 12/10) ـ

 فذجؽ ٗجدس" ثألخذجس" فق٤لز ك٢ ثُٔغؤٍٝ ثُٔذ٣ش دقن ثُضؼوذجس د٤شٝس، ك٢ ثُٔيذٞػجس ٓقٌٔز أديِش

 ػ٠ِ ثُضقش٣ل دؾشّ مذٛٔج ثُخ٤َِ ًجظْ خ٤َِ ثُغل٤ش ٖٓ ثُٔوذٓز ثُؾٌٟٞ ك٢ ؿ٘ذٝس، عجةش ٝثُققجك٢

 ٓ٘ٚ ثُٔؾٌٞ ثُٔوجٍ ثٕ ثُٔقٌٔز ٝسأس. ؿ٘ذٝس دضٞه٤غ 2009 ػجّ ثُقق٤لز ك٢ ٗؾش ٓوجٍ ػذش ٝثُزّ، ثال٣زثء

 ثُ٘ظش أٓش ٣ؼٞد ثُض٢ ثُؾشثةْ ٖٓ ؽشّ أ١ ٣ؼٌظ ٝال ثُققجك٤ز، ُقوٞهٚ ثُققجك٢ ٓٔجسعز دجح ٖٓ" ٣ُؼضذش

 ."ثُٔقٌٔز ث٠ُ ك٤ٜج

 ذشخ١ص دْٚ ِٓ خاٌذ ٚادٞ إٌٝ اٌصؽاف١١ٓ دخٛي ِٕؽ(: 13/10) ـ

 ثُققجك٤٤ٖ دخٍٞ ٓغذن، صؼ٤ْٔ دٕٝ ٖٝٓ ٓلجؽب إؽشثء ك٢ ثُِذ٘ج٢ٗ، ثُؾ٤ؼ ك٢ ثُضٞؽ٤ٚ ٓذ٣ش٣ز ٓ٘ؼش

 صقجس٣ـ ؿشثس ػ٠ِ ٜٓ٘ج، خي٢ صشخ٤ـ ػ٠ِ ٓغذوًج ٣ققِٞث ُْ ٓج خجُذ ٝثد١ ٓ٘يوز إ٠ُ ٝثإلػال٤٤ٖٓ

 فق٤لز ٝأؽجسس. ُذ٘جٕ ؽ٘ٞح ك٢ ث٤ُِيج٢ٗ ٜٗش ؽ٘ٞد٢ ثُٞثهؼز ٝثُٔ٘جىن ثُلِغي٤٘٤ز ثُٔخ٤ٔجس إ٠ُ ثُذخٍٞ

 ك٢ ثُِذ٘ج٢ٗ ثُؾ٤ؼ فجؽض ػ٘ذ ػذر صِلض٤ٗٞ٣ز كشم ُأٝهلش ثُٔجم٢، ثألعذٞع خالٍ" ثٗٚ إ٠ُ ثُِذ٘ج٤ٗز" ثالخذجس"

 ثُؾٜجس ُذٟ ُِضٞعو ثُؾخق٤ز دؼالهجصْٜ ُضٓالءث دؼل ثعضؼجٕ ك٤ٔج أدسثؽٜج، ٝػجدس ثُؾٔج٤ُز، ؽذسث دِذر

 ."دجُذخٍٞ ُْٜ كغٔـ ثأل٤٘ٓز،

 ت١شٚخ فٟ اٌّطثٛؾاخ ِؽىّح أِاَ" اٌششاؼ" ِعٍح إؼاٌح(: 18/10) ـ

 فغٖ ثُٔوجٍ ًٝجصخ" ثُؾشثع" ٓؾِز فجفخ ظ٢٘، هشثس ك٢ ثُؼ٤٘غ٢ كجد١ د٤شٝس ك٢ ثُضقو٤ن هجم٢ أفجٍ

 ُضٞص٣غ ثُ٘جؽشٕٝ" ٝؽشًز ُِ٘ؾش" ثُؾشم" دثس ٖٓ ًٝاًل ثُٔوٜٞس، ؿجص١ ثُٔؾِز ك٢ ثُٔغؤٍٝ ٝثُٔذ٣ش فذشث

 ٓوجاًل ،2010 أؿغيظ/آح 16 دضجس٣خ ثُٔؾِز ُ٘ؾش د٤شٝس، ك٢ ثُٔيذٞػجس ٓقٌٔز أٓجّ" ٝثُيذجػز ثُققق

 ُضن٤َِ ػ٤ٔاًل ثُقضح ثعضخذٓٚ أّ ثهلل فضح الخضشثم ػٕٞ ػ٘ذ إعشثة٤َ صسػضٚ َٛ: ًشّ كج٣ض" دؼ٘ٞثٕ

 أخذجس ٝٗؾش ٝثُزّ ثُوذؿ" دؾشّ ثُٔزًٞس٣ٖ مذ ٓذجؽشر دؾٌٟٞ صوّذّ هذ ػٕٞ ٤ٓؾجٍ ثُ٘جةخ ًٕٝج". إعشثة٤َ؟

 ."ًجردز

 ذشاخ١ص ذعذ٠ذ  ٠ٚشتط اإلٌىرش١ٔٚح تاٌّٛالؽ ععً فرػ ٠مشس ٌإلؾالَ اٌٛطٕٟ اٌّعٍظ(: 21/10) ـ

 "اٌّخاٌفاخ"تـ ٚاٌّغّٛؾح اٌّشئ١ح اٌّؤعغاخ

 ٓنٕٔٞ ُٔ٘جهؾز" ػوذٛج ؽِغز إعش الكضز، خيٞر ك٢ ٔغٔٞع،ٝثُ ثُٔشة٢ ُالػالّ ثُٞى٢٘ ثُٔؾِظ أػِٖ

 أٗٚ ،"ٓنٜٔٞٗج دؾإٔ ٓشثؽؼجس صِّو٠ ثُض٢ ٝثُغ٤جع٤ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ثُضشك٤ٜ٤ز ثُضِلض٤ٗٞ٣ز ثُقِوجس ػٖ ثُضوش٣ش
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 ُِؼِْ ُذ٣ٚ عؾَ كْضـ ،382/94 ٝثُٔغٔٞع ثُٔشة٢ ثالػالّ هجٕٗٞ ك٢ ثُٞثسدر ثُضؼش٣لجس ث٠ُ ثعض٘جدًث" هشس

 ثُؼِْ ديِذجس إسكجهٜج ثُٔيِٞح ثُٔغض٘ذثس الةقز الفوًج ٣ؼِٖ ثٕ ػ٠ِ ثإلٌُضش٤ٗٝز، دجُٔٞثهغ ثُخجؿ ٝثُخذش

 ."ثالٌُضش٢ٗٝ دجالػالّ خجؿ هجٕٗٞ فذٝس ف٤ٖ ث٠ُ دجُوجٕٗٞ ػٔاًل إ٤ُٚ ثُٔٞؽٜز ٝثُخذش

 شة٤زثُٔ ُِٔؤعغجس ثُضشثخ٤ـ صؾذ٣ذ ديِذجس إسكجهٜج ىِخ ٓغض٘ذًث 17 مٔش الةقز ثُٔؾِظ فّذد ًٔج

 ٝدكجصش 382/94 ٝثُٔغٔٞع ثُٔشة٢ ثالػالّ هجٕٗٞ ث٠ُ ثعض٘جدث" ٝثُغج٤ٗز، ثال٠ُٝ ثُلتض٤ٖ ٖٓ ٝثُٔغٔٞػز

 ثالػالّ ٓؤعغجس دٜج عضضوذّ ثُض٢ دجُيِذجس ثُ٘ظش" إٔ إ٠ُ ُٝلش". 7997/96 دجُٔشعّٞ ثُقجدسر ثُؾشٝه

 ."ثُوٞث٤ٖٗ صيذ٤ن ك٢ ثُضؼجٕٝ" ث٠ُ ٣جٛجإ دثػ٤ًج ،"ث٥ٕ ٖٓ ثػضذجسًث ثُٔضٔجد٣ز ثُٔخجُلجس دجالػضذجس ع٤أخز

 صؾش٣ٖ 1 ك٢ ثإلٌُضش٤ٗٝز ُِٔٞثهغ ٝثُخذش ثُؼِْ دضغؾ٤َ ثُذذء ثُٔؾِظ أػِٖ أًضٞدش/ثألٍٝ صؾش٣ٖ 24 ٝك٢

 ٝفض٠ ٗلغٚ ثُؾٜش ٖٓ ثُخجٓظ ك٢ ثُٔؤعغجس صشثخ٤ـ ٝصؾذ٣ذ" ثُخجؿ ثُغؾَ ك٢ ُضٞع٤وٜج" ٗٞكٔذش/ثُغج٢ٗ

 ثإلػالّ ٝصثسر د٣ٞثٕ ك٢ ىِذجصٜج صغؾ٤َ صجس٣خ ٖٓ أؽٜش عالعز ِٜٓز ٤زثُٔؼ٘ ثُؾشًجس ؽ٤ٔغ ٝٓ٘ـ ٜٗج٣ضٚ،

 ٖٓ ثُخجٓظ ك٢ صذذأ ٝػ٤ِٚ ثُٔغض٘ذثس، العضٌٔجٍ ثُٔٔ٘ٞفز ثُٔذر ثٗضٜجء دؼذ صذذأ ثُٔغض٘ذثس، العضٌٔجٍ

 ظٓؾِ إ٠ُ ٝإفجُضٜج ثُٔوذٓز دجُيِذجس ثُشأ١ دئدذثء ثُٔؾِظ ُصِضّ ثُض٢ ثُوج٤ٗٞٗز ثُِٜٔز 2012 ٓجسط/آرثس

 ٝثُضِلض٤ٗٞ٣ز ثإلرثػ٤ز ثُٔؤعغجس ٢ٛ ثُيِذجس دضوذ٣ْ فًٌٔج ثُٔؾُٔٞز ثُٔؤعغجس إٔ إ٠ُ ثإلؽجسر ٓغ ثُٞصسثء،

 .1998ٝ 1997 ثُؼج٤ٖٓ ك٢ صشخ٤قٜج ٓشثع٤ْ فذسس ثُض٢

 "ٚاٌرىغ١ش تاٌعشب" ٌٍرٙذ٠ذ ٠رؿشض" ٔد ص١ذا" ظش٠ذج ذؽش٠ش سئ١ظ(: 24/10) ـ

 ٗؾشٙ إعش ،"ٝثُضٌغ٤ش دجُنشح" ُِضٜذ٣ذ فذ٢ِ ٛالٍ جك٢ثُقق" ط١ذا ٔذ" ؽش٣ذر صقش٣ش سة٤ظ صؼشك

 ٣خيق ُْ ؿجص١ ثُؾ٤خ" ػ٘ٞثٕ صقش ثُٔقش١، آٍ ٖٓ كضجر خيلٚ فٍٞ ف٤٘٘ز ؿجص١ ثُؾ٤خ ػٖ ٓٞمٞػًج

 .2011 أًضٞدش/ثالٍٝ صؾش٣ٖ 22 دضجس٣خ ُٗؾش ،"ثُوقز ٝص٘ض٢ٜ إد٘ض٘ج صؼٞد: ثُٔقش١ ٝآٍ ثُلضجر

 : "عٌج٣ض" ٓشًض ٓغ ثصقجٍ ك٢ فذ٢ِ ٝهجٍ

 

 

 

  ت١شٚخ فٟ ٌالٔراض" ١ٌٕه ف١شعد" ششوح ؼشق(: 31/10) ـ

ّٔذ، ُالػضذثء ،"ثُلنجة٤ز ف٤جص٘ج" ه٘جر صٞأّ ُالٗضجػ،" ٤ُ٘ي ك٤شعش" ؽشًز صؼشمش  ثدٞثح خِغ صْ ثٕ دؼذ ثُٔضؼ

 ُٝؽذس كجسؿز ه٤٘٘ز ٖٓ دجُذ٘ض٣ٖ ٝثُٔلشٝؽجس ثُٔؼذثس ٝسػ د٤شٝس ك٢ ثُذسٝص ًشًٍٞ ٓ٘يوز ك٢ ثٌُٔضخ

 ٌُٖ ثُؼج٤ِٖٓ، ٖٓ خج٤ًُج ًجٕ ثٌُٔضخ ألٕ ُالرٟ ثفذ ٣ضؼشك ُْٝ ثُذ٘ض٣ٖ، آعجس ػ٤ِٜج ثٌُٔضخ ك٢ ٓش٤ٓز

 دشكغ ثُؾ٘جة٤ز ثالدُز ػ٘جفش ٝهجٓش. ٝثُٔؼذثس ثالؽٜضر ث٠ُ ثمجكز دجٌُجَٓ، ثفضشم ٝثُو٘جر ثٌُٔضخ ثسؽ٤ق

 ٚاٌرىغ١ش، تاٌعشب اٌش١خ، ألاسب لثً ِٓ ذٙذ٠ذاخ ذصٍٕٟ تذأخ ١ِٛ٠ٓ، أٚ ت١َٛ اٌّٛظٛؼ ٔشش تؿذ"
 ؾٍٝ اؾرزاسًا ٠مذِٛا ٌُ ؼاي فٟ ٘ذدٟٚٔ اٌز٠ٓ أعّاء أٔشش عٛف إٟٔٔ ف١ٙا أششغ اٌعش٠ذج فٟ سعاٌح فٕششخ

 أٙا ٚذؤوذ اٌرٙذ٠ذاخ ذغرٕىش ٚد١ٕ٠ح ع١اع١ح شخص١اخ ِٓ ذِشدٟٔ االذصاالخ فثذأخ. ذٙذ٠ذ ِٓ ُِٕٙ ٚسد ِا
ّٟ، اؾرذاء اٞ ٚزتؽذ ذغّػ ٌٓ  ؾُٕٙ، ١ٔاتح ِؿرزسًا اٌش١خ ألاسب ِٓ ع١اعٟ ِغؤٚي تٟ اذصً وّا ؾٍ

 ."اٌّؽاوُ اِاَ اٌمع١ح ِراتؿح إٌػشؾٓ صشف فمشسخ ٚاؼذج، ِذ٠ٕح اتٕاء إٔا ٌٟ ِٚؤوذًا
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 ُِ٘ظجّ ٓؼجسك ثُو٘جر صٞؽٚ ثٕ ًش٣ُز. ثُضقو٤ن ثٗضٜجء ثٗضظجس ك٢ ثالفٔش دجُؾٔغ ثٌُٔضخ ثؿالم ٝصْ ثُذقٔجس،

 ٣ذٝس ٓج صؾجٙ دٔٞهلٜج ٓشصذيز ع٤جع٤ز خِل٤جس ُٜج ثُقجدعز إٔ ك٢ ؽٌٞى ٝثُو٘جر ثٌُٔضخ ثدثسر ُٝذٟ ثُغٞس١،

 عٞس٣ج ك٢ أفذثط ٖٓ
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 عــٛس٠ــب  

 اٌىشدٞ اٌغ١بعٟ ٚإٌبشؾ اٌىبرت اغز١بي ؿغٝ 

 ِغٍؾ١ٓ أسثؼخ أ٠ذٞ ػٍٝ رّٛ ِشؼً اٌغٛسٞ

 االؽذاس ٚاعٙخ ػٍٝ شٍٟ،اٌمبِ فٟ ٍِض١ّٓ

 فٟ ٚاٌضمبف١خ االػال١ِخ اٌغبؽخ ػٍٝ ٚاالٔزٙبوبد

 ،2011 أوزٛثش/األٚي رشش٠ٓ شٙش خالي عٛس٠ب،

 اال١ِٕخ اٌمٛاد لزً أ٠ؼًب د٠ِٛخ صاد٘ب ٚاٌزٟ

 د٠ش فٟ اٌؼج١ذٞ ص٠بد اٌؾمٛلٟ إٌبشؾ اٌغٛس٠خ

 عبس٠خ عٛس٠ب ِفزٟ ٔغً ِمزً اٌٝ إػبفخ اٌضٚس،

 اٌؼّش ِؾّذ ٚاألوبد٠ّٟ ْٛؽغ اٌذ٠ٓ ثذس أؽّذ

 .ؽٍت ـ إدٌت ؿش٠ك ػٍٝ ِغٍّؼ و١ّٓ فٟ

دِشك،  وّب عّغً شش٠ؾ االٔزٙبوبد االػزذاء ثبٌؼشة ػٍٝ إٌبشؾ اٌغ١بعٟ س٠بع ع١ف فٟ

ٚاػزمبي األِٓ اٌغٛسٞ اٌىبرت اٌّؼبسع إؽغبْ ؿبٌت فٟ اٌّضح ثذِشك، ٚإٌبشؾ اٌّؼبسع 

ّْٚ ٚإٌ ِٕظٛس األربعٟ فٟ فٟ ؽشعزب ثش٠ف دِشك، إػبفخ  غش٠ش بشؾ ؽغ١ٓؽّض، ٚاٌّذ

ـ١َْٓ عٛس١ْ٠َٓ ػٍٝ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ثؼذ أوضش ِٓ  اٌٝ إؽبٌخ صالصخ طؾبف١١ٓ ِٕٚزظ ع١ّٕبئٟ ٚٔبش

ٚفٟ ؽ١ٓ أػٍٓ اٌىبرت ٚاإلػالِٟ إثشا١ُ٘ . خّغ١ٓ ٠ًِٛب ِٓ االػزمبي ٌذٜ األِٓ اٌغ١بعٟ

اٌىّزبة اٌؼشة ٚارؾبد اٌظؾبف١١ٓ  ِٚٓ اّرؾبد اٌغج١ٓ اعزمبٌزٗ ِٓ اٌزٍفض٠ْٛ اٌغٛسٞ

اٌؾى١ِٛخ ١ٌٕب طبٌؼ اإلثشا١ُ٘ فٟ " رشش٠ٓ"اٌغٛس١٠ٓ، اخزفذ اٌظؾبف١خ فٟ طؾ١فخ 

فٟ ظشٚف غبِؼخ، فٟ ظً اخزشاق لشاطٕخ طفؾخ اٌىبرجخ اٌغٛس٠خ عّش ٠ضثه  دِشك س٠ف

 ،"ارؾبد رٕغ١م١بد شجبة اٌىٛسد فٟ عٛس٠ب"ثٛن ٚرٙذ٠ذ٘ب ثبٌمزً، ٚطفؾخ  ػٍٝ اٌفب٠ظ

 :ٚفٟ ِب ٠ٍٟ أُ٘ اٌزفبط١ً. اإلٌىزشٟٚٔ اٌّؤ٠ذح ٌٍٕظبَ" اٌذ١ٔب"إػبفخ اٌٝ ِٛلغ لٕبح 
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 ؼّص فٟ األذاعٟ ِٕصٛس اٌّؿاسض اٌغٛسٞ إٌاشط اؾرماي(: 2/21) ـ

 ثُخجُذ٣ز ف٢ ك٢ ٌٓضذٚ ٖٓ ثألصجع٢ ٓ٘قٞس ثُٔؼجسك ثُ٘جؽو ثُؾ٣ٞز، جدشثسثُٔخ ُلشع صجدؼز دٝس٣ز ثػضوِش

 ُوٟٞ ثُض٘غ٤ن ٤ٛتز ك٢ ه٤جد١" ثالصجع٢ ثٕ ث٠ُ" ثالٗغجٕ ُقوٞم ثُغٞس١ ثُٔشفذ" ٝأؽجس. فٔـ ٓذ٣٘ز ك٢

 .ٓؾٜٞاًل ٣ضثٍ ال ٓق٤شٙ إٔ ٝأًذ ،"ثُذ٣ٔوشثى٢ ثُٞى٢٘ ثُضـ٤٤ش

 عٛس٠ا ِفرٟ ٔعًٚ ؼٍة ظاِؿح فٟ أعرار اغر١اي(: 2/10) ـ

 ثُؼجّ ثُٔلض٢ ٗؾَ دشكوز ًجٕ ف٤ٖ ثُؼٔش ٓقٔذ ثُذًضٞس فِخ ؽجٓؼز ك٢ ثُضجس٣خ أعضجر ٓغِقز، ٓؾٔٞػز ثؿضجُش

 ٗقذش ٝهذ. الفوًج إعشٛج صٞك٢ دؾشٝؿ أف٤خ ثُز١ فّغٕٞ، ثُذ٣ٖ دذس أفٔذ عجس٣ز ثُغٞس٣ز ُِؾٜٔٞس٣ز

 ثُ٘جس ٝأىِوٞث إ٣ذال، ؽجٓؼز ٖٓ دجُوشح ِخ،ف – إدُخ ىش٣ن ػ٠ِ ٝفّغٕٞ ثُؼٔش ُغ٤جسر ٤ًًٔ٘ج ثُٔؾٔٞػز

 .دٌغجكز ػ٤ِٜٔج

 اٌغٛسٞ اٌرٍفض٠ْٛ ِٓ ٠غرم١ً اٌعث١ٓ اتشا١ُ٘ ٚاإلؾالِٟ اٌىاذة(: 2/10) ـ

 ٓؼضذشًث ثُغٞس١، ثُضِلض٣ٕٞ ٖٓ ثعضوجُضٚ أفذسٙ، د٤جٕ ك٢ ثُؾذ٤ٖ، إدشث٤ْٛ ثُغٞس١ ٝثإلػال٢ٓ ثٌُجصخ أػِٖ

 ثُغٞس١ ثُؾؼخ فشٓجس ٝثٗضٜجى ثُذٓجء ٝعلي ثُوضَ ٝآُز ثُؼقجدز زؽجؽ دَ ثُذُٝز صِلض٣ٕٞ ٣ؼذ ُْ" أٗٚ

 ٝثصقجد ثُؼشح ثٌُّضجح ثّصقجد ٖٓ ثعضوجٍ ًٔج ،"ٌٓٞٗجصٚ د٤ٖ ٝثُلشهز ثُيجةل٤ز ٝٗؾش صل٤ٌٌٚ ػ٠ِ ٝثُضقش٣ل

 .ثُغٞس٤٣ٖ ثُققجك٤٤ٖ

 اٌؿاِح ا١ٌٕاتح ؾٍٝ عٛس١ْ٠َٓ ٚٔاشَط١ْٓ ع١ّٕائٟ ِٕٚرط صؽاف١١ٓ 3 إؼاٌح(: 3/10) ـ

 دؼذ ثُؼجٓز، ث٤ُ٘جدز ػ٠ِ ٝثُغ٤٘ٔجة٤٤ٖ ٝثُققجك٤٤ٖ ثُ٘جؽي٤ٖ ٖٓ ٓؾٔٞػز ثُغٞس٣ز ثأل٤٘ٓز ثُغِيجس أفجُش

ّٔش. ثُغ٤جع٢ ثألٖٓ ُذٟ ثالػضوجٍ ٖٓ ٣ًٞٓج خٔغ٤ٖ ٖٓ أًغش  ،(فقجك٢) ػغٔجٕ سٝد١ ٖٓ ًاًل ثُٔؾٔٞػز ٝم

 ٝثُ٘جؽي٤ٖ ،(ع٤٘ٔجة٢ ٓ٘ضؼ) ثُلخش أدٞ ؽجد١( ٝفقجك٤ز ًجصذز) صفِٞه ٛ٘جد١ ،(فقجك٢) ثألعؼذ ػٔش

 .عؼ٤ذ ٝؿ٤لجسث فٔؾٞ ػجفْ

 دِشك فٟ ع١ف س٠اض اٌغ١اعٟ إٌاشط ؾٍٝ تاٌعشب االؾرذاء(: 7/10) ـ

 ف٢ ك٢ ثُقغٖ ؽجٓغ أٓجّ دجُنشح، ُالػضذثء ع٤ق س٣جك ثُغجدن ثُ٘جةخ ثُغٞس١ ثُغ٤جع٢ ثُ٘جؽو صؼّشك

  .ثال٣يج٢ُ ثُٔغضؾل٠ دخٍٞ ٖٓ ُٓ٘غ إٔ ذدؼ ثُلشٗغ٢ ثُٔغضؾل٠ إ٠ُ أعشٙ ػ٠ِ ُٝٗوَ دٓؾن، ك٢ ث٤ُٔذثٕ

 ثُؾؼخ ٓؾِظ ك٢ ثُخ١ٞ٤ِ ثُٜجصق ِٓق كضـ إٔ دؼذ 2001 ػجّ ع٘ٞثس خٔظ دجُغؾٖ ػ٤ِٚ ُفٌْ هذ ًٝجٕ

 ٝأكشػ دٓؾن، إػالٕ ػ٠ِ صٞه٤ؼٚ دغذخ ع٘ض٤ٖ دؼذ ؽذ٣ذ ٖٓ ثػضوجُٚ ٤ُضْ ،2006 ػجّ ػ٘ٚ ُٝأكشػ ثُغٞس١

 .2010 ثُـؼجّ ك٢ ػ٘ٚ
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 اٌماِشٍٟ فٟ ذّٛ ِشؿً اٌىشدٞ ٚإٌاشط اٌىاذة اغر١اي(: 7/10) ـ

 ثٕ دؼذ صٔٞ، ٓؾؼَ ثُٔؼجسك ثٌُشد١ ثُغٞس١ ثُغ٤جع٢ ٝثُ٘جؽو ثٌُجصخ ِٓغ٤ٖٔ، ٓغِق٤ٖ ثسدؼز ثؿضجٍ

 كُوضَ ػ٤ِْٜ، ثُ٘جس ٝأىِوٞث سؽ٤ٌِٞ، صثٛذر ٝثُ٘جؽيز ٓجسع٤َ ثد٘ٚ ٓغ صٔٞ ك٤ٚ ًجٕ ثُوجٓؾ٢ِ ك٢ ٓ٘ضاًل ثهضقٔٞث

ّٔش ثالؿض٤جٍ ٝإعش. دجُـز إفجدجس ٝسؽ٤ٌِٞ ثد٘ٚ أف٤خ ٖف٤ ك٢ ثُلٞس، ػ٠ِ صٔٞ  ثُٔذٕ ٓخضِق ثُضظجٛشثس ػ

  .ثُغٞس٣ز

 ك٢ ثُٔذ٢ٗ ثُٔؾضٔغ إف٤جء ُؾجٕ" ٓؤعظ ٝٛٞ ثُٔجم٢، أ٣ٍِٞ ك٢ كجؽِز ثؿض٤جٍ ُٔقجُٝز صؼشك هذ صٔٞ ًٝجٕ

 ،2005 ػجّ س٣جعٞ ك٢ ثٌُشد١" ثُٔغضوذَ ص٤جس"ٝ ،"ثُغوجك٢ دذسخجٕ ؽالدر ٓ٘ضذٟ" ث٠ُ إمجكز ،"عٞس٣ج

 ثُؼ٘قش٣ز ثُ٘ؼشثس ٝإعجسر ثُو٢ٓٞ ثُؾؼٞس إمؼجف" دضٜٔز 2008 آح ك٢ ٝآخشٛج ٓشر ٖٓ أًغش ٝثػُضوَ

  ."ٝثُيجةل٤ز

 "عٛس٠ا فٟ اٌىٛسد شثاب ذٕغ١م١اخ اذؽاد" صفؽح اخرشاق(: 8/10) ـ

" دٞى كج٣ظ" ثالؽضٔجػ٢ ثُضٞثفَ ٓٞهغ ػ٠ِ عٞس٣ج ك٢ ثٌُٞسد ؽذجح ص٘غ٤و٤جس ثصقجد فلقز صؼّشمش

 .ثُغٞس١ ُِ٘ظجّ ثُٔٞث٢ُ" ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُغٞس١ ثُؾ٤ؼ" هذَ ٖٓ ُالخضشثم

 اإلٌىرشٟٚٔ" اٌذ١ٔا" لٕاج ِٛلؽ اخرشاق(: 12/10) ـ

 ُِ٘ظجّ ثُٔؤ٣ذر ثُخجفز ثُغٞس٣ز" ثُذ٤ٗج" ُو٘جر ثُشع٢ٔ ثالٌُضش٢ٗٝ ثُٔٞهغ" عٞس٣ج هشثف٘ز ثصقجد" ثخضشم

 .ثُٔجم٢ إدش٣َ/٤ٗغجٕ ك٢ ٔجعِزٓ ثخضشثم ُؼ٤ِٔز صؼشك ثُٔٞهغ ًٝجٕ. ثُغٞس١

 اٌضٚس د٠ش فٟ اٌؿث١ذٞ ص٠اد اٌؽمٛلٟ إٌاشط ٠مرً اٌغٛسٞ األِٓ(: 15/10) ـ

. ثُضٝس د٣ش ٓذ٣٘ز ك٢ ثُؾذ٤ِز ف٢ ك٢ ٓالفوضٚ أع٘جء ثُؼذ٤ذ١، ص٣جد ثُقوٞه٢ ثُ٘جؽو ثُغٞس٣ز ثألٖٓ هٞثس هضِش

 أؿغيظ/آح ؽٜش ٓ٘ز ثالٗظجس ػٖ سٟصٞث هذ ًجٕ ثُؼذ٤ذ١ إٔ ثإلٗغجٕ، ُقوٞم ثُغٞس١ ثُٔشفذ ٝأػِٖ

 .ك٤ٜج ثُٔشفذ ٗجؽي٢ أدشص ٖٓ ًجٕ ف٤ظ ثُٔذ٣٘ز ث٠ُ ثُغٞس١ ثُؾ٤ؼ دخٍٞ دؼذ ثُٔجم٢

 طاٌة إؼغاْ اٌّؿاسض اٌىاذة ٠ؿرمً اٌغٛسٞ األِٓ(: 16/10) ـ

 ظٔزثُٔ٘" ٝأػِ٘ش. دٓؾن ك٢ ثُّٔضر ٓ٘يوز ك٢ ىجُخ، إفغجٕ ثُٔؼجسك ثٌُجصخ ثُغٞس٣ز ثأل٤٘ٓز ثُوٟٞ ثػضوِش

 ٖٓ دٚ ثصقجُٜج خالٍ ٖٓ ُٚ، ٗقذضٚ ٤ًٖٔ ث٠ُ ثعضذسؽضٚ ثال٤٘ٓز ثُوٟٞ ثٕ" عٞس٣ج ك٢ ثالٗغجٕ ُقوٞم ثُؼشد٤ز

 .ٝثالعال٢ٓ ثُؼشد٢ ثُلٌش ؽؤٕٝ ك٢ دجفظ ىجُخ ثٕ ٝثُٔؼِّٞ. ٗلغٚ ث٤ُّٞ ك٢ ثػضوِضٚ ثُز١ فذ٣وٚ ٛجصق

 



 

 

14 3122  

 

 تٛن اٌفا٠ظ ؾٍٝ ٠ضته عّش اٌغٛس٠ح اٌىاذثح صفؽح ؾٍٝ ٠غرٌْٛٛ لشاصٕح(: 24/10) ـ

  .ُِوشف٘ز" دٞى كج٣ظ" ثالؽضٔجػ٢ ثُضٞثفَ ٓٞهغ ػ٠ِ ٣ضدي عٔش ثُغٞس٣ز ثٌُجصذز فلقز صؼشمش

 ػ٠ِ ثالعذ دؾجس ثُغٞس١ ُِشة٤ظ فٞسر ٝمؼٞث ثُوشثف٘ز إٔ" عٌج٣ض" ٓغ ثصقجٍ ك٢ ٣ضدي ٝأٝمقش

 ػ٠ِ ٝصؾ٣ٞٚ صؾ٤ٜش فٔالس ٓغ صشثكن" رُي إٔ ٝأًذس. دقوٜج ٝدز٣تز ٓغ٤تز ػذجسثس ًٝضذٞث ثُشة٤غ٤ز ثُقلقز

 ػ٠ِ إ٢ُّ ٝصغ٢ء ثُؾخق٤ز ف٤جص٢ ٝصخـ ثالٗضلجمز، دذث٣ز ٓ٘ز صضٞهق ُْ ثُغٞس٣ز ُِٔخجدشثس صجدؼز ٓٞثهغ

  .دجُوضَ صٜذ٣ذٛج فّذ ث٠ُ ٝفَ ثالٓش ثٕ ٝأًذس ،"ٝثُٞى٢٘ ثالخاله٢ ثُٔغض٤٣ٖٞ

ّْٚ ذؿرمً اٌغٛس٠ح اٌغٍطاخ(: 24/10) ـ  غش٠ش ؼغ١ٓ ٚإٌاشط اٌّذ

ّٕٝ ثُغٞس٣ز ثُغِيجس ثػضوِش ّٞف. دٓؾن س٣ق ك٢ فشعضج ٓذ٣٘ز ك٢ ؿش٣ش، فغ٤ٖ ٝثُ٘جؽو ثُٔذ  ٝصخ

 صقش هنٞث ثُز٣ٖ ثُ٘ؾيجء ٖٓ ثٌُغ٤ش ٓق٤ش ؿش٣ش ٣ِو٠" إٔ ٖٓ" ثالٗغجٕ ُقوٞم ثُغٞس١ ثُٔشفذ"

  ."ثُضؼز٣خ

 دِشك س٠ف فٟ اإلتشا١ُ٘ صاٌػ ١ٌٕا اٌغٛس٠ح اٌصؽاف١ح اخرفاء(: 25/10) ـ

 ٝال دٓؾن، س٣ق ك٢ فشعضج مجف٤ز ك٢ ؿجٓنز، ظشٝف ك٢ ثإلدشث٤ْٛ فجُـ ٤ُ٘ج ثُغٞس٣ز ثُققجك٤ز ثخضلش

 ك٢ عجدوًج ٝػِٔش ،2005 ثُؼجّ ٓ٘ز ثُق٤ٌٓٞز" صؾش٣ٖ" فق٤لز ك٢ ثالدشث٤ْٛ ٝصؼَٔ. ٓؾٜٞاًل ٓق٤شٛج ٣ضثٍ

 .ثال٤ٌِٗض٣ز دجُِـز صقذسثٕ فق٤لض٤ٖ
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 ْاألسد  

ًُ اٌغبؽخ االػال١ِخ ٚاٌضمبف١خ فٟ األسدْ ِٓ   ٌُ رخ

أوزٛثش /ثؼغ االٔزٙبوبد خالي شٙش رشش٠ٓ االٚي

، إر ُعّغً إطبثخ اٌظؾبفٟ ػّش اٌّؾبسِخ 2011

ؾغش خالي ثغشػ فٟ لش١ٔخ اٌؼ١ٓ إصش اعزٙذافٗ ث

ّّبْ، ٚرؼُشع اٌظؾبفٟ ٠ٛعف  رغـ١زٗ ِغ١شح فٟ ػ

ػّشح ٌٍزٙذ٠ذ ثبٌمزً ثؼذ ٔششٖ رؾم١مًب ٠ىشف 

اؽز١بالد ثؾك ِٛاؿ١ٕٓ أسد١١ٔٓ، إػبفخ اٌٝ رمذ٠ُ 

اٌظؾبفٟ ػّش اٌؼغبف شىٜٛ ثؾك ِذ٠ش 

اٌّخبثشاد االسد١ٔخ ثغجت رذخٍٗ ٌّٕؼٗ ِٓ رغٍُّ 

ٚرمذ٠ُ  ،"اٌشأٞ"ِٕظت ِذ٠ش إٌّذٚث١ٓ فٟ عش٠ذح 

  اإلٌىزشٟٚٔ شىٜٛ اٌٝ ٔمبثخ" خجشٟٔ"ِٛلغ 

 .اٌظؾبف١١ٓ األسد١١ٔٓ ػذ إٌبئت ِؾّذ اٌشٛاثىخ ثغجت رٛع١ٙٗ إ٘بٔخ اٌٝ ِٕذٚة اٌّٛلغ

سئ١ظ اٌٛصساء إٌغبء رؾ٠ًٛ ٍِف ( ATV" )أ٠ٗ رٟ فٟ"ٚفٟ ؽ١ٓ ٔبشذ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌّؾـخ 

ـخ إٌٝ اٌّذػٟ اٌؼبَ، أزمذ اٌظؾبفٟ عٙبد إٌِّٟٛ لشاس رؼ١١ٕٗ ِذ٠شًا ٌّؤعغخ اإلراػخ اٌّؾ

ٚاٌزٍفض٠ْٛ األسد١ٔخ ٚإثـبٌٗ الؽمًب، فٟ ظً اعز١بء اٌٛعؾ اٌظؾبفٟ االسدٟٔ ِٓ إلشاس ِغٍظ 

ٚفٟ ِب ". خـٛح ِم١ّذح ٌإلػالَ ٚؽّش٠زٗ"ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفغبد ٚاػزجبسٖ  23إٌٛاة اٌّبدح 

 :ٟ أثشص اٌزفبط٠ً١ٍ
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 ٜٛ ػذ إٌبئت ِؾّذ اٌشٛاثىخ ثغجت إ٘بٔخ ِٕذٚث٠ٗزمذَ ثشى" خّجشٟٔ"ِٛلغ (: 6/10)ـ 

االٌىزشٟٚٔ ثشىٜٛ اٌٝ ٔمبثخ اٌظذبف١١ٓ األسد١١ٔٓ ػذ إٌبئت األسدٟٔ ِذّذ اٌشٛاثىخ " خجشٟٔ"رمّذَ ِٛلغ 
ئٔزٛ ِش "ثٗ ئ٘بٔخ ثمٌٛٗ ٚثذست اٌّٛلغ فاْ اٌشٛاثىخ وبْ لذ ّٚجٗ اٌٝ ِٕذٚ. ثسجت رٛج١ٙٗ ئ٘بٔخ ٌٍّٛلغ

، د١ّٕب لبَ إٌّذٚة ثبالسزفسبس ِٕٗ ػٓ ِٛػٛع ٠خض اٌزؼذ٠الد "طذبفخ ئٔزٛ ٚلذ١ٓ ٚل١ٍ١ٍٓ أدة
اٌذسزٛس٠خ اٌزٟ اشزشطذ ػذَ ئصدٚاج١خ اٌجٕس١خ ٌّٓ ٠شغٍْٛ ِٕظجًب ًِّٙب فٟ اٌذٌٚخ، ٚطٍت سئ١س رذش٠ش 

 ".٘بٔخسد ٘زٖ اإل"اٌّٛلغ ِذّذ اٌذٛاِذح ِٓ ٔمبثخ اٌظذبف١١ٓ 

اال٘بٔخ اٌزٟ " :ِب جشٜ لبئاًل" سىب٠ض"اٌظذبفٟ ادّذ غ١ُٕ ٌّشاسٍخ " خجشٟٔ"ٚأٚػخ اٌّذشس فٟ ِٛلغ 
ٚجٙٙب إٌبئت ِذّذ اٌشٛاثىخ ٌٍّٛلغ رأرٟ فٟ س١بق اٌؼجخ اٌزٟ أثبسرٙب اٌزؼذ٠الد اٌذسزٛس٠خ ٚخظٛطًب 

 ."اشزشاطٙب ػذَ اصدٚاج١خ اٌجٕس١خ ٌّٓ ٠شغٍْٛ ِٕظجًب ًِّٙب فٟ اٌذٌٚخ

 

 "ِم١ّذح ٌإلػالَ"ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفغبد  23اٌٛعؾ اٌظؾبفٟ ٠ؼزجش اٌّبدح (: 8/10)ـ 

ِٓ لبْٔٛ ١٘ئخ ِىبفذخ اٌفسبد، اسز١بء اٌٛسط اٌظذبفٟ اٌزٞ  23أثبس ئلشاس ِجٍس إٌٛاة األسدٟٔ اٌّبدح 
اٌذضْ ِٓ ئلشاس "، ِٚمش٘ب فٟ ٠ٛ١ٔٛسن، ػٓ ٌجٕخ دّب٠خ اٌظذبف١١ٓٚػّجشد ". ِم١ّذح ٌإلػالَ ٚدّش٠زٗ"اػزجش٘ب 

ِجٍس إٌٛاة األسدٟٔ رؼذ٠الد ػٍٝ لبْٔٛ ِىبفذخ اٌفسبد ٚاٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رسّخ ثفشع غشاِبد ثب٘ظخ 
رغ١ٍظ اٌؼمٛثبد اٌّب١ٌخ "دّزس ِٓ أْ ػٍٝ اٌمبْٔٛ، ٚ ِشوض دّب٠خ دش٠خ اٌظذف١١ٓوّب اػزشع ". ػٍٝ اٌظذبف١١ٓ

ٌٚفذ سئ١س رذش٠ش  ."فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌزٟ رّس اإلػالَ، ٠خٍك ث١ئخ لب١ٔٛٔخ غ١ش دبػٕخ ٌذش٠خ اٌظذبفخ
ِٕبسجخ رّبًِب ٌؼجط االٔفالد اٌزٞ ٠ؼب١ٔٗ االػالَ  23اٌّبدح "األسد١ٔخ فإاد أثٛ دجٍخ اٌٝ أْ " اٌغذ"طذ١فخ 

رذذ ػٕٛاْ ِىبفذخ اٌفسبد، ئّٔب اٌٛالغ ٘ٛ اثزضاص ِىشٛف ألشخبص االسدٟٔ ٚٚلف اغز١بي اٌشخظ١خ 
ِّزٍئ١ٓ ِب١ًٌب، ٚاٌّشىٍخ رزّثً فٟ أذ١بص اٌذىِٛخ اٌٝ االػالَ اٌشدٞء، ٚاخزظبس رطج١ك اٌزشش٠ؼبد فٟ 

اٌمبْٔٛ "ٚسأٜ اٌىبرت ٚاٌّذًٍ اٌس١بسٟ جٙبد اٌشٔز١سٟ أْ ". دبالد اٌّٛاجٙخ ِغ اٌظذف ا١ِٛ١ٌخ اٌىج١شح
ذ اٌظذبفٟ فٟ اٌزؼبطٟ ِغ لؼب٠ب دسبسخ ِثً لؼب٠ب اٌفسبد ٠ٚذّٟ اٌفبسذ٠ٓ، ٌزٌه فٙٛ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ٠م١ّ

  ."أوثش ِٓ ثؼذ

 

 اٌظؾبفٟ ػّش اٌؼغبف ٠زمذَ ثشىٜٛ ػذ ِذ٠ش اٌّخبثشاد االسد١ٔخ(: 9/10)ـ 

شىٜٛ ػذ اٌٍجٕب١ٔخ ػّش اٌؼسبف، ث" إٌٙبس"األسد١ٔخ ِٚشاسً طذ١فخ " اٌشأٞ"رمذَ اٌظذبفٟ فٟ طذ١فخ 
 ". اٌزذخً ٌّٕغ رسٍّّٗ ِٕظجًب فٟ اٌظذ١فخ"ِذ٠ش اٌّخبثشاد األسد١ٔخ ِذّذ اٌشلبد ثسجت 

" اٌشأٞ"ٚروش اٌؼسبف فٟ اٌشىٜٛ أٔٗ جشٜ رٕس١جٗ ٌشغً ِٕظت ِذ٠ش رذش٠ش دائشح إٌّذٚث١ٓ فٟ طذ١فخ 
ح اٌّخبثشاد اٌؼبِخ رذخً دائش" ٚاوزشف أْ سجت اٌزأخش فٟ اٌزطج١ك ٠ؼٛد اٌٝ. ئال أْ اٌمشاس ٌُ ٠طّجك

رذخً اٌّخبثشاد "ٚشذد اٌؼسبف ػٍٝ  سفؼٗ ". ٚئطشاس٘ب اٌشذ٠ذ ػٍٝ سفغ رسٍّّٗ إٌّظت ثأٞ شىً
وّب أوذ ٔم١ت اٌظذبف١١ٓ األسد١١ٔٓ  ."أِشًا غ١ش ِمجٛي"ٚاػزجشٖ " فٟ ػًّ اٌّإسسبد اٌظذبف١خ ٚاإلػال١ِخ

 ."أٞ رذخً فٟ ػًّ اٌّإسسبد إلػال١ِخإٌمبثخ رذػُ لؼ١خ اٌؼسبف ٚرشفغ "طبسق إٌِّٟٛ ثذٚسٖ أْ 
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ّّبْ(: 14/10)ـ   إطبثخ اٌظؾبفٟ ػّش اٌّؾبسِخ ثغشػ فٟ ػ١ٕٗ خالي رغـ١زٗ ِغ١شح فٟ ػ

األسد١ٔخ ػّش اٌّذبسِخ ثجشح فٟ لش١ٔخ اٌؼ١ٓ، ئثش اسزٙذافٗ " اٌذسزٛس"أط١ت اٌظذبفٟ  فٟ طذ١فخ 
ُّ ٔمٍٗ ثذجش أطبثٗ فٟ سأسٗ، خالي رغط١زٗ ِس١شح س١ٍّخ فٟ ِٕطمخ  ّّبْ، ٚر سذبة فٟ اٌؼبطّخ األسد١ٔخ ػ

  .اٌٝ اٌّسزشفٝ ٌزٍّمٟ اٌؼالج

 

 اٌظؾبفٟ عٙبد إٌِّٟٛ ٠ٕزمذ لشاس رؼ١١ٕٗ ِذ٠شًا ٌإلراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ ٚإثـبٌٗ الؽمًب(: 21/10)ـ 

اٌمشاس أزمذ اٌظذبفٟ األسدٟٔ جٙبد إٌِّٟٛ لشاس رؼ١١ٕٗ ِذ٠شًا ٌّإسسخ اإلراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ، ال س١ّب ٚأْ 
وبْ اإلجشاء األخ١ش اٌزٞ أجشرٗ دىِٛخ ِؼشٚف اٌجخ١ذ لج١ً ئػالْ سد١ٍٙب سس١ًّب، وّب أزمذ ئثطبي اٌمشاس 

 .ِٓ لجً اٌذىِٛخ اٌجذ٠ذح ثشئبسخ ػْٛ اٌخظبٚٔخ

 

 رٙذ٠ذ اٌظؾبفٟ ٠ٛعف ػّشح ثبٌمزً ثؼذ ٔششٖ رؾم١مًب ٠ىشف اؽز١باًل ثؾك ِٛاؿ١ٕٓ(: 22/10)ـ 

األسد١ٔخ ٠ٛسف ػّشح ٌٍزٙذ٠ذ ثبٌمزً، ثؼذ ٔششٖ رذم١مًب طذبف١ًب ثزبس٠خ " اٌغذ" رؼشع اٌظذبفٟ فٟ طذ١فخ
رشش٠ٓ  26ٚفٟ . ئثش٠ً اٌّبػٟ، وشف ف١ٗ ػٓ ػ١ٍّبد ادز١بي ثذك ِٛاط١ٕٓ أسد١١ٔٓ/١ٔسبْ 24

 .أوزٛثش ّٔفز اٌظذبف١ْٛ األسد١ْٔٛ ٚلفخ رؼب١ِٕخ ِؼٗ أِبَ ِمّش إٌمبثخ ِسزٕىش٠ٓ ِب رؼّشع ٌٗ/األٚي
 :ٚلبئغ ِب جشٜ لبئاًل" سىب٠ض"ً ػّشح فٟ دذ٠ث اٌٝ ِشاسٍخ ٚفّظ

 

 

 

 رٕبشذ سئ١ظ اٌٛصساء إٌغبء رؾ٠ًٛ ٍِفٙب إٌٝ اٌّذػٟ اٌؼبَ( ATV" )أ٠ٗ رٟ فٟ"ِؾـخ (: 24/10)ـ 

االسد١ٔخ طالي اٌؼٛاٍِخ، فٟ ث١بْ أطذسٖ، سئ١س ( ATV" )أ٠ٗ رٟ فٟ"ٔبشذ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌّذطخ 
اٌخظبٚٔخ، ئٌغبء لشاس سئ١س اٌٛصساء اٌسبثك ِؼشٚف اٌجخ١ذ رذ٠ًٛ ٍِف اٌّذطخ  اٌٛصساء األسدٟٔ ػْٛ

ٚأزمذ اٌؼٛاٍِخ فٟ اٌج١بْ أسٍٛة اٌجخ١ذ فٟ رؼبٍِٗ ِغ ٍِف اٌمٕبح ٚئطذاسٖ اٌمشاس فٟ  .اٌٝ اٌّذػٟ اٌؼبَ
فجذجخ  ...ِثً اٌمزً ثذَ ثبسد"اٌٍذظبد االخ١شح ِٓ ػّش دىِٛزٗ، ِؼزجشًا أٔٗ رؼبًِ ِغ ٍِف اٌّذطخ 

ِىبفذخ اٌفسبد رُ رذ٠ًٛ اٌٍّف اٌٝ ١٘ئخ ِىبفذخ اٌفسبد ٚاٌٙذف ١ٌس ئدمبق اٌذك ٚئّٔب ا٠زاء اٌخظَٛ ِٓ 
سؤسبء اٌٛصاساد ٚاٌّسإ١ٌٚٓ اٌسبثم١ٓ ٌٚذّب٠خ ِذ٠ش اٌّخبثشاد اٌسبثك ِٓ األخطبء اٌفبددخ اٌزٟ اسرىجٙب 

 ".ٚ٘ذس اٌٛلذ ٚاٌجٙذ ٚاٌّبي فٟ طشاػبد شخظ١خ

 

ذٍم١د ذٙذ٠ذًا تاٌمرً ِٓ ِعٙٛي اذصً تٟ ٘اذف١ًا ٚلاَ تشرّٟ ٚاٌرٍفع تأٌفاظ ٔات١ح، شُ ٘ذدٟٔ تاٌمرً "
 ".ٚلذ أتٍغد اٌّثاؼس اٌعٕائ١ح تىً ِا ظشٜ( ِا ؼذا ٠ذسٞ ٠ٚٓ دِه)تاٌمٛي 
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 ــ١ـٓفـٍـغــ  

 *غضح * 
لـبع غضح ػذدًا  شٙذد اٌغبؽخ االػال١ِخ ٚاٌضمبف١خ فٟ

أوزٛثش /رشش٠ٓ االٚي ي شٙشٔزٙبوبد خالِٓ اال

الزؾبَ طؾبف١١ٓ ِٓ ، إال أْ أخـش٘ب وبْ 2011

" ؽّبط"اٌزبثؼخ ٌـ " وزٍخ اٌظؾبفٟ اٌفٍغـ١ٕٟ"

ّّغ االػالِٟ"ٚ ِمش " اٌغٙبد االعالِٟ"اٌزبثغ ٌـ " اٌزغ

ٔمبثخ اٌظؾبف١١ٓ فٟ غضح ِٚظبدسرُٙ ٘ٛارف اٌؼب١ٍِٓ 

 .ػف١ٙب ٚإعجبسُ٘ ػٍٝ ِغبدسح اٌّمش رؾذ رٙذ٠ذ اٌغال

وّب ُعّغً اػزمبي اٌظؾبفٟ طالػ أثٛ طالػ ثؼذ 

اعزذػبئٗ ِٓ لجً ػٕبطش ِٓ عٙبص األِٓ اٌذاخٍٟ 

اٌّمبٌخ، صُ دُ٘ اٌغٙبص ِٕضٌٗ " ؽّبط"اٌزبثغ ٌؾىِٛخ 

ٚرفز١شٗ ِٚظبدسح ؽبعٛثٗ ِٚغزٕذاد خبطخ، إػبفخ 

١ّٔٚٓ " ؽّبط"إٌٝ ِٕغ أِٓ  ِغّٛػخ ِٓ اٌّذ

اٌزٛعٗ إٌٝ  ِٓ" آراس 15"ٚإٌبشـ١ٓ فٟ ائزالف 

 . ِظش ػجش ِؼجش سفؼ ٌٍّشبسوخ فٟ ِؤرّش فٟ اٌمب٘شح

ٌُٚ رغت االػزذاءاد االعشائ١ٍ١خ ػٓ اٌغبؽخ، إر ِٕغ 

اٌغ١ش االعشائ١ٍٟ اٌذ٠جٍِٛبعٟ اٌفشٔغٟ ٚاٌٍّؾك 

اٌضمبفٟ فٟ اٌمٕظ١ٍخ اٌفشٔغ١خ ثٕٛا ربد١٠ٗ ِٓ اٌؼجٛس 

إٌٝ اٌمذط ػٍٝ ؽبعض رفز١ش ث١ذ ؽبْٔٛ اٌؼغىشٞ 

ٟ شّبي لـبع غضح، ٚأعجشٖ ػٍٝ اٌؼٛدح إٌٝ ف" إ٠شص"

 .غضح ثؼذ أْ سفغ رفز١ش ػٕبطش اٌؾبعض ٌغ١بسرٗ

  :ٚفٟ ِب ٠أرٟ أثشص اٌزفبط١ً

 

 



 

 

19 3122  

 

 

 "ٌّّاطٍرٙا تئظشاء االٔرخاتاخ"٠مرؽّْٛ ِمّش إٌماتح " اٌعٙاد"ٚ" ؼّاط"صؽاف١ْٛ ِٓ  (:11/10)ـ 

ّٔغ ثالػال٢ٓ"ٝ" فٔجط"ثُضجدؼز ُقشًز " ًضِز ثُققجك٢ ثُلِغي٢٘٤"ثهضقْ فقجك٤ٕٞ ٖٓ  ثُضجدغ ُقشًز " ثُضؾ

ٝفجدسٝث ٛٞثصق ثُؼج٤ِٖٓ ك٤ٜج، ٝأؽذشْٝٛ ػ٠ِ  ، ٓوش ٗوجدز ثُققجك٤٤ٖ ك٢ هيجع ؿضر،"ثُؾٜجد ثالعال٢ٓ"

ٓـجدسر ثُٔوش صقش صٜذ٣ذ ثُغالؿ، ٝؽٌِٞث ُؾ٘ز ثدثسر ُِ٘وجدز ُٖٔ ٣ش٣ذ إٔ ٣ؾضشى ك٢ ثُٔؾِظ ثالٗضوج٢ُ، ٝدػٞث 

ًٝجٕ ثُؼؾشثس ٖٓ ثُققجك٤٤ٖ ك٢  .ك٢ ٓج دؼذ ث٠ُ ثؽضٔجع ُِٔؾِظ ُٞمغ ؽذٍٝ أػٔجٍ ُضلؼ٤َ ػَٔ ثُ٘وجدز

 ."ٓٔجىِز ثُ٘وجدز ك٢ ثؽشثء ثالٗضخجدجس"هذَ فجدعز ثالهضقجّ د٤ٓٞ٤ٖ، ػ٠ِ ٓج ٝفلٞٙ دـٓذ٣٘ز ؿضر، ثفضؾٞث 

١ّٔٚٓ ِٓ ِغادسج اٌمطاؼ ٌٍّشاسوح تّؤذّش فٟ" ؼّاط"أِٓ (: 16/10(ـ   اٌما٘شج  ٠ّٕؽ ٔشطاء ِٚذ

٤ّٖٗٝ ٝثُ٘جؽي٤ٖ ك" فٔجط"ٓ٘ؼش ثالؽٜضر ثال٤٘ٓز ثُضجدؼز ُقٌٞٓز  ٢ ثةضالف ثُٔوجُز ك٢ ؿضر ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔذ

ثُؾجدجس ٝثُؾذجٕ "ٖٓ ثُضٞؽٚ إ٠ُ ٓقش ػذش ٓؼذش سكـ ُِٔؾجسًز ك٢ ٓؤصٔش ك٢ ثُوجٛشر دؼ٘ٞثٕ " آرثس 15"

، دقؾز إٔ ثُٔؼذش ٓلضٞؿ كوو ُِقؾجػ ثُٔضٞؽ٤ٜٖ "ػ٘جفش ثُضـ٤٤ش ٗقٞ ثُذ٣ٔٞهشثى٤ز: ك٢ ثالٗضلجمجس ثُؼشد٤ز

س ٝإفشثس ػ٠ِ ثُٔـجدسر أدِـضْٜ إدثسر ثُٔؼذش ٝدؼذ ثٗضظج. إ٠ُ ٌٓز، ٝأٗٚ ٓٔ٘ٞع دخٍٞ ثُٔغجكش٣ٖ ثُؼجد٤٣ٖ

ثأل٤٘ٓز إٔ أعٔجءْٛ ؿ٤ش ٓٞؽٞدر ػ٘ذ ثُؾجٗخ ثُٔقش١ ُْٝ ٣شعِٞٛج ُْٜ، ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ إٔ ثُؾجٗخ 

 .ثُٔقش١ أًذ إسعجُٜج دجُض٘غ٤ن ٓغ ٓ٘ظ٢ٔ ثُٔؤصٔش

 اٌمطاؼ اٌع١ش االعشائ١ٍٟ ٠ّٕؽ اٌٍّؽك اٌصمافٟ فٟ اٌمٕص١ٍح اٌفشٔغ١ح ِٓ ِغادسج (: 17/10)ـ 

ٓ٘غ ثُؾ٤ؼ ثالعشثة٢ِ٤ ثُذ٣ذِٞٓجع٢ ثُلشٗغ٢ ٝثُِٔقن ثُغوجك٢ ك٢ ثُو٘ق٤ِز ثُلشٗغ٤ز ك٢ ثُوذط د٘ٞث صجد٤٣ٚ ٖٓ 

ك٢ ؽٔجٍ هيجع ؿضر ، ٝأؽذشٙ ػ٠ِ ثُؼٞدر إ٠ُ " ث٣شص"ثُؼذٞس إ٠ُ ثُوذط ػ٠ِ فجؽض د٤ش فجٕٗٞ ثُؼغٌش١ 

٤ٚ ثُويجع ك٢ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ ٖٓ دٕٝ أ١ ٓؾٌِز ؿضر، دؼذ إٔ سكل صلض٤ؼ ػ٘جفش ثُقجؽض ُغ٤جسصٚ، ٝؿجدس صجد٣

 .أٝ ٓقجُٝز صلض٤ؼ ثُغ٤جسر ثُذ٣ذِٞٓجع٤ز

 ٠غرذؾٟ اٌصؽافٟ صالغ أتٛ صالغ ٠ٚؿرمٍٗ شُ ٠َْذُ٘ ِٕضٌٗ " ؼّاط"أِٓ (: 27/10) ـ 

ثُٔوجُز ك٢ ؿضر ثُققجك٢ فالؿ أدٞ فالؿ " فٔجط"ثػضوِش ػ٘جفش ٖٓ ؽٜجص ثألٖٓ ثُذثخ٢ِ ثُضجدغ ُقٌٞٓز 

ٝدؼذ رُي ثهضقٔش ػ٘جفش ثالٖٓ ٓ٘ضُٚ ٝكضؾضٚ، ٝفجدسس . ضذػجةٚ ث٠ُ ٓوش ثُؾٜجص ك٢ ٓذ٣٘ز ؿضردؼذ ثع

 (.كالػ)ؽٜجص فجعٞدٚ ٝدؼل ثٌُضخ إمجكز ث٠ُ ٓغض٘ذثس خجفز ٝأعيٞثٗجس ٝفجكظ د٤جٗجس 
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 *اٌؼفخ اٌغشث١خ * 

ؽبفظذ اٌغٍـبد االعشائ١ٍ١خ ػٍٝ ٚر١شح اػزذاءارٙب ثؾك اٌظؾبف١١ٓ ٚاٌّشاع١ٍٓ 

شش٠ؾ  ، ٚعّغ2011ًأوزٛثش /ٚاٌّظٛس٠ٓ فٟ اٌؼفخ اٌغشث١خ خالي شٙش رشش٠ٓ االٚي

االٔزٙبوبد اعزٙذاف اٌغٕٛد االعشائ١١ٍ١ٓ ػذدًا ِٓ اٌظؾبف١١ٓ ثمٕبثً اٌغبص اٌّغ١ًّ ٌٍذِٛع 

رؼبَِٕب ِغ االعشٜ فٟ إػشاثُٙ ػٓ " ػٛفش"أصٕبء رغـ١خ االػزظبَ اٌغٍّٟ اِبَ عغٓ 

صالصخ طؾبف١١ٓ ثؾبالد اخزٕبق شذ٠ذح ٚساثغ ثؾغش فٟ سأعٗ ػٍٝ ٠ذ  إطبثخاٌـؼبَ، 

ِّش االعجٛػ١خ،اٌّغزٛؿ١ٕٓ ٚاٌ رؼّشع ؿبلُ  مٛاد االعشائ١ٍ١خ خالي رغـ١خ ِغ١شح ث١ذ أ

ٌٍششك ثبٌؾغبسح ِٓ لجً ِغزٛؿ١ٕٓ خالي اٌزظ٠ٛش غشثٟ ِذ٠ٕخ ساَ اهلل " اٌغض٠شح"لٕبح 

ٚفٟ ؽ١ٓ عّذدد اٌمٛاد . ِب أّدٜ اٌٝ إطبثخ اٌظؾبفٟ ِغ١ذ اٌظفذٞ ثغشٚػ ؿف١فخ

اٌفؼبئ١خ فٟ " اٌمذط"ُ اٌجشاِظ فٟ لٕبح االعشائ١ٍ١خ االػزمبي االداسٞ ثؾك ِٕغك لغ

اٌؼفخ اٌظؾبفٟ ٔٛاف اٌؼبِش ٌّّذح أسثؼخ أشٙش، طبدسد رظش٠ؼ ِشٚس اٌظؾبفٟ ػجذ 

 ".اٌمذط"اٌىش٠ُ أثٛ ػشلٛة ِٕٚؼزٗ ِٓ اٌزٛعٗ اٌٝ ِمش ػٍّٗ فٟ طؾ١فخ 

ِٕٝ اِب داخ١ًٍب، فمذ اػزمً عٙبص االِٓ اٌٛلبئٟ اٌزبثغ ٌٍغٍـخ اٌفٍغـ١ٕ١خ اٌظؾبفٟ ِؾّذ 

٠ًِٛب، وّب اعزذػٝ  25ثؼذ دُ٘ ِٕضٌٗ فٟ ٔبثٍظ ٚرفز١شٗ صُ أؿٍك عشاؽٗ ثؼذ اؽزغبصٖ 

ٚأّعٍذ ِؾىّخ طٍؼ لٍم١ٍ١خ عٍغخ إٌـك . اٌغٙبص ٔفغٗ اٌظؾبفٟ ِؼبر ِشؼً ِشاد ػذح

٠ٕب٠ش اٌّمجً، فٟ ؽ١ٓ /ثبٌؾىُ فٟ اٌزُٙ اٌّٛعٙخ ػذ اٌىبرت ػظبَ شبٚس اٌٝ وبْٔٛ اٌضبٟٔ

اٌظؾبفٟ " 2000ث١ذ ٌؾُ "ؼ فٟ ث١ذ ٌؾُ اٌزُٙ ػٓ ِذ٠ش ساد٠ٛ أعمـذ ِؾىّخ اٌظٍ

 . عٛسط لٕٛارٟ اٌّّٛعٙخ ػذٖ ِٓ ِؾبفظ اٌّذ٠ٕخ

ًّٚٔب  ٚلجً عشد اٌٛلبئغ، ال ثذ ِٓ اٌزٛلف ػٕذ ِٕغ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ اٌزٛٔغ١خ اصٕٟ ػشش ِذ

ّٚٔخ ِٓ اٌؼفخ اٌغشث١خ ٚلـبع غضح ٚأساػٟ  ٠ٓ رشش 5فٟ )ِٓ اٌذخٛي اٌٝ رٛٔظ  48ِٚذ

١ّٔٚٓ اٌؼشة اٌضبٌش"ٌؾؼٛس ( أوزٛثش/االٚي  150اٌزٞ ٠غّغ ِب ٠ض٠ذ ػٓ " ِؤرّش اٌّذ

ًّٚٔب، ٌّٕبلشخ اٌذٚس اٌغ١بعٟ اٌزٞ رؤد٠ٗ اٌّٛالغ االعزّبػ١خ فٟ اٌضٛساد اٌؼشث١خ ٚأصشٖ  ِذ

 . ٌٙزا إٌّغ" ِمٕغ"ػٍٝ األٔظّخ اٌمبئّخ، ٌُٚ رجِذ اٌغٍـبد اٌزٛٔغ١خ أٞ عجت 

 :بوبد فغبءد ػٍٝ اٌشىً ا٢رٟأِب رفبط١ً االٔزٙ
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 ِؽىّح اٌصٍػ فٟ ت١د ٌؽُ ُذغمط اٌرُٙ ؾٓ اٌصؽافٟ ظٛسض لٕٛاذٟ (: 4/10)ـ 

ثُققجك٢ ؽٞسػ ه٘ٞثص٢، " 2000د٤ش ُقْ "ويش ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ د٤ش ُقْ ثُضْٜ ػٖ ٓذ٣ش سثد٣ٞ أع

سّدس ثُٔقٌٔز ثُضٜٔز ثال٠ُٝ ٢ٛٝ ثُوذؿ ٝثُزّ ُؼذّ صٞثكش أسًجٕ ٝهذ  .ثُّٔٞؽٜز مذٙ ٖٓ ٓقجكظ ثُٔذ٣٘ز

ُضٜٔز ثُغج٤ٗز ثُذػٟٞ دٞؽٞد ؽخـ ٓضنشس ٝدكغ سعّٞ ثالدػجء دجُقن ثُؾخق٢، ك٢ ف٤ٖ صْ ثالدوجء ػ٠ِ ث

 . ٗٞكٔذش/صؾش٣ٖ ثُغج٢ٗ ٢ٛٝ30 ثُضؼ٤ِن ثٌُٔضٞح ٖٓ هذَ ه٘ٞثص٢ ػ٠ِ ثُلج٣ظ دٞى، ٝصْ صأؽ٤َ ثُؾِغز ث٠ُ 

 االِٓ اٌٛلائٟ ٠ؿرمً اٌصؽافٟ ِؽّذ ِٕٝ ِشذ١ٓ خالي أعثٛؾ١ٓ(: 5/10)ـ 

ْٛ هٞر ًذ٤شر ٓ٘ضُٚ ك٢ ثػضوَ ؽٜجص ثالٖٓ ثُٞهجة٢ ثُضجدغ ُِغِيز ثُٞى٤٘ز ثُلِغي٤٘٤ز ثُققجك٢ ٓقٔذ ٠٘ٓ دؼذ د

، ٝٓذِـًج ٓج٤ًُج، (كالػ)ٝفجكظز ثُذ٤جٗجس " ثُغٌجٗش"ٗجدِظ ٝصلض٤ؾٚ، ٝٓقجدسر ثٌُج٤ٓشث ثُخجفز دٚ ٝؽٜجص 

ٝأكشػ . 2009إمجكز ث٠ُ سعجةَ خجفز ًجٕ هذ ًضذٜج ُضٝؽضٚ ثع٘جء ثػضوجُٚ ُذٟ ثُغِيجس ثالعشثة٤ِ٤ز ػجّ 

ٝدوشثس فجدس ػٖ ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ ٗجدِظ، ٤ُؼٞد ثُؾٜجص  أًضٞدش دٌلجُز ػذ٤ُز/صؾش٣ٖ ثألٍٝ 12ػ٘ٚ ك٢ 

 .ٗلغٚ ٣ٝؼضوِٚ ك٢ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ، ٝصْ ٗوِٚ ث٠ُ عؾٖ ثُؾ٤٘ذ ثُٔشًض١ ك٢ ٗجدِظ

٣ًٞٓج ٖٓ دٕٝ ٓ٘جهؾز أ١ ؽ٢ء  15ّٓذدس ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ ٗجدِظ ثػضوجُٚ  أًضٞدش/صؾش٣ٖ ثألٍٝ 18 ٝك٢

ز ثُذكجع ػ٘ٚ ىِذًج ثٓجّ ثُٔقٌٔز ُالكشثػ ػ٘ٚ ٓوجدَ ًلجُز ٓج٤ُز، إال ٣ضؼِن دجُون٤ز، ٝك٢ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ هّذٓش ٤ًِٝ

 .ٝدٔٞؽخ ًلجُز ػذ٤ُز أًضٞدش/صؾش٣ٖ ثألٍٝ 30إٔ ثألؽٜضر ثأل٤٘ٓز ُْ ُصلشػ ػ٘ٚ إال ك٢ 

 أ٠اَ 3األِٓ اٌٛلائٟ ٠غرّؽ اٌٝ اٌصؽافٟ ِؿار ِشؿً ٠ٚطٍمٗ ٠ٚغرذؾ١ٗ ِٓ ظذ٠ذ تؿذ (: 5/10)ـ 

ؼَ ث٠ُ ٓوش ؽٜجص ثالٖٓ ثُٞهجة٢ ك٢ ٓقجكظز سثّ ثهلل ُِٔوجدِز، دؼذ ثعضذػجةٚ ٓشثس صّٞؽٚ ثُققجك٢ ٓؼجر ٓؾ

ٝدؼذ ثُٔوجدِز ثال٠ُٝ ُىِخ ٓ٘ٚ ثُؼٞدر دؼذ . ػذر، ٝدؼذ صأ٤ًذثس ٖٓ هذَ ٓغؤ٤ُٖٝ ك٢ ثُؾٜجص دأٗٚ ُٖ ٣ضْ ثػضوجُٚ

 ".ُؾشح ك٘ؾجٕ هٜٞر كوو"عالعز ث٣جّ 

 ش فٟ االفشاض ؾٓ اٌصؽافٟ ِؽّذ تشاساخِؽىّح اٌصٍػ فٟ طٛتاط ذؤظً إٌػ (:6/10)ـ 

أّؽِش ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ ىٞدجط ثُ٘ظش ك٢ ىِخ ثالكشثػ ػٖ ثُققجك٢ ٓقٔذ دؾجسثس ثُٔوذّ ٖٓ ٓقج٤ٓٚ، 

ث٤ُ٘جدز ثُؼجٓز كضشر ٖٓ ثُٞهش العضٌٔجٍ ثؽشثءثس ثُضقو٤ن، ٝرًشس ث٤ُ٘جدز إٔ دؼذ ثٕ ىِذش ٓوجدَ ًلجُز ٓج٤ُز، 

 ".ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّإخالء عذ٤ِٚ عٞف ٣خَ دجالٖٓ "

٣ًٞٓج إمجك٤ًج ٖٓ دٕٝ صٞؽ٤ٚ أ١  15أًضٞدش ّٓذدس ثُٔقٌٔز ٗلغٜج ٓشر عج٤ٗز ثػضوجُٚ /صؾش٣ٖ ثألٍٝ 13ٝك٢ 

ٝهن٠ دؾجسثس كضشر ثػضوجُٚ ك٢ صٗضثٗز ثٗلشثد٣ز ع٤تز ثُضٜٞةز ٝصِٔؤٛج ثُشىٞدز، ٓج أّعش عِذًج . صٜٔز ٝثمقز ُٚ

ُْٝ . ٣ؼج٤ٜٗج ٢ٛٝ هشفز ثُٔؼذر دغذخ ٗٞػ٤ز ثألًَ ثُٔوّذّ ُٚػ٠ِ فقضٚ، ًٔج صلجهٔش ٓؾٌِضٚ ثُقق٤ز ثُض٢ 

٣ِضضّ ؽٜجص ثالٖٓ ثُٞهجة٢ دوشثس ثُٔقٌٔز صٞه٤لٚ ك٢ عؾٖ ىٞدجط ثُٔذ٢ٗ، ٝٛٞ ٓؼضوَ فج٤ًُج ك٢ عؾٖ ثُؾٜجص 

 .ك٢ ىٞدجط

أكشؽش ٓقٌٔز فِـ ىٞدجط ػ٘ٚ دؼذ عذٞس دشثءصٚ ٖٓ ثُضْٜ ثُٔٞؽٜز إ٤ُٚ  أًضٞدش/صؾش٣ٖ ثألٍٝ 24ٝك٢ 

 .أدشصٛج ف٤جصر ثالعِقزٝ
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 ا١ٌٕاتح اٌؿاِح فٟ ٔاتٍظ ذّّذد اؾرماي اٌصؽافٟ صذلٟ ِٛعٝ(: 6/10)ـ 

ثُققجك٢ فذه٢ ٓٞع٠، ٓذر " PNN"ٓذدس ث٤ُ٘جدز ثُؼجٓز ك٢ ٗجدِظ ثػضوجٍ ٓشثعَ ؽذٌز كِغي٤ٖ ثالخذجس٣ز 

 أًضٞدش/ٖ ثألٍٝصؾش٣ 13ٝك٢ ". ثُضقش٣ل ٝثعجسر ثُ٘ؼشثس"٣ًٞٓج ثمجك٤ز ػ٠ِ رٓز ثُضقو٤ن، دضٜٔز  15

" ثُؾ٤٘ذ"٣ًٞٓج ٖٓ ثالػضوجٍ ك٢ عؾٖ  52أكشؽش ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ ٗجدِظ ػ٘ٚ دٌلجُز ٓج٤ُز ػذ٤ُز دؼذ 

 .ثُٔشًض١

 "ؾٛفش"إصاتح صؽاف١١ٓ تاالخرٕاق خالي لّؽ اٌمٛاخ االعشائ١ٍ١ح اؾرصاًِا أِاَ ععٓ  (:11/10)ـ 

ثُٔغ٤َّ ُِذٓٞع، أع٘جء صـي٤ضْٜ ثالػضقجّ ثُغ٢ِٔ أف٤خ ػذد ٖٓ ثُققجك٤٤ٖ دجالخض٘جم ؽشثء ثعض٘ؾجهْٜ ثُـجص 

 .ثالعشثة٢ِ٤ دجُوشح ٖٓ سثّ ثهلل، صنجَٓ٘ج ٓغ ثالعشٟ ك٢ إمشثدْٜ ػٖ ثُيؼجّ" ػٞكش"ثُز١ أه٤ْ ثٓجّ عؾٖ 

ّٞس أؽشف ًضٌش ٝىجهْ صِلض٣ٕٞ " ٓؼًج ثالخذجس٣ز"ٝفجٍٝ ٓشثعَ ؽذٌز  ثُققجك٢ كشثط ى٤٘٘ز ٝثُٔق

سثم٢، ثُٞهٞف ؽجٗذًج ٌُٖ ثُؾ٘ٞد ثالعشثة٤٤ِ٤ٖ دذأٝث دجعضٜذثكْٜ ػٔذًث ٝدؾٌَ ثُلنجة٤ز عجسر ثُؼذسر ٝٓقٔذ 

ٓذجؽش دو٘جدَ ثُـجص، ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثٗٚ ًجٕ ٝثمقًج أْٜٗ فقجك٤ٕٞ ٖٓ ثٌُج٤ٓشثس ٝث٤ٌُٔشٝكٞٗجس ثُض٢ ًجٗٞث 

ْ ٖٓ ثفجدجصْٜ ٣قِٜٔٞٗج ُضـي٤ز ثالػضقجّ، ٝفجُٝٞث ثُشًل ث٠ُ ثُؾٜز ثُٔوجدِز ف٤ظ ع٤جسر ثالعؼجف إلعؼجكٜ

ٌّ٘ٞث أخ٤شًث ٖٓ ثالدضؼجد ػٖ ثُٔ٘يوز  . دجالخض٘جم، ٝصٔ

 ِٕؽ اٌصؽافٟ ؾثذ اٌىش٠ُ أتٛ ؾشلٛب ِٓ اٌرٛظٗ إٌٝ ؾٍّٗ فٟ اٌمذط ِٚصادسج ذصش٠ؽٗ(: 20/10)ـ 

فجدسس ثُوٞثس ثالعشثة٤ِ٤ز ػ٠ِ فجؽض هِ٘ذ٣ج صقش٣ـ ثُٔشٝس ثُخجؿ دجُققجك٢ ػذذ ثٌُش٣ْ أدٞ ػشهٞح، 

ٝدؼذ عالعز ث٣جّ صٞؽٚ . ك٢ ٓ٘يوز ػيش ك٢ ٓذ٣٘ز ثُوذط" ثُوذط"ضٞؽٚ ث٠ُ ٓوش ػِٔٚ ك٢ فق٤لز ٝٓ٘ؼضٚ ٖٓ ثُ

ث٠ُ ٌٓضخ ثالسصذجه ُٔشثؽؼضْٜ دجالٓش، ٌُ٘ٚ صِو٠ ثُشد رثصٚ دأٗٚ ٓٔ٘ٞع ٖٓ دخٍٞ ٓذ٣٘ز ثُوذط، ٖٓ دٕٝ رًش 

ًغش ٖٓ ػؾش ع٘ٞثس ٣ٝؾذد ٓ٘ز ث" ثُوذط"أ٣ز صٞم٤قجس أٝ فض٠ أعذجح ثُٔ٘غ، ٓغ ثُؼِْ ثٗٚ ٣ؼَٔ ك٢ فق٤لز 

 .صقش٣ـ ثُٔشٝس ثُخجؿ دٚ صِوجة٤ًج ٖٓ دٕٝ أ٣ز إؽٌج٤ُجس صزًش

ّٛاف اٌؿاِش أستؿح أشٙش (: 20/10)ـ   اٌغٍطاخ اإلعشائ١ٍ١ح ذعّذد االؾرماي االداسٞ ٌٍصؽافٟ ٔ

ك٢ ثُنلز ثُلنجة٤ز " ثُوذط"ؽّذدس ثُغِيجس ثالعشثة٤ِ٤ز ثالػضوجٍ ثالدثس١ دقن ٓ٘غن هغْ ثُذشثٓؼ ك٢ ه٘جر 

٤ٗٞ٣ٞ /فض٣شثٕ 28ًٝجٕ ثُؼجٓش هذ ثػُضوَ دضجس٣خ . ثُـشد٤ز ثُققجك٢ ٗٞثف ثُؼجٓش، ُّٔذر أسدؼز أؽٜش إمجك٤ز

ٌِْ ػ٤ِٚ دجُغؾٖ ثالدثس١ ٓذر عضز أؽٜش  ثُٔجم٢ دؼذ دْٛ ٓ٘ضُٚ ٝصلض٤ؾٚ ك٢ هش٣ز ًلش ه٤َِ ؽ٘ٞد٢ ٗجدِظ، ُٝف

 .صْ صخل٤نٜج دؼذ ثالعضت٘جف ث٠ُ أسدؼز أؽٜش
 

ّٛس ِع١ذ اٌصفذٞ تعشٚغ طف١فح تؽعاسج اٌّغرٛط١ٕٓ غشتٟ ساَ اهلل (: 26/10)ـ    إصاتح اٌّص

ُِشؽن دجُقؾجسر ٖٓ هذَ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔغضٞى٤ٖ٘ هشح ٓغضٞى٘ز " ثُؾض٣شر"هْ فقجك٢ صجدغ ُو٘جر صؼّشك ىج

ٗق٤ِت٤َ ؿشد٢ ٓذ٣٘ز سثّ ثهلل، أع٘جء ٜٓٔز صق٣ٞش ك٢ هش٣ز د٤ش ثُِٞ ؿشح ثُٔذ٣٘ز، ٓج أّدٟ ث٠ُ إفجدز 
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ث٠ُ ثٌُٔجٕ، ٝثُالكش ثٕ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؾ٤ؼ ثالعشثة٢ِ٤ صٞؽٜش  .ثُققجك٢ ٓؾ٤ذ ثُقلذ١ دؾشثؿ ىل٤لز

 .ٝأدِـش أكشثد ثُيجهْ أٗٚ ٤ُظ دٞعؼٜج كؼَ أ١ ؽ٢ء، ٝػ٤ِْٜ ثُضٞؽٚ ث٠ُ أهشح ٓشًض ُِؾشىز ثالعشثة٤ِ٤ز

 شاٚس ِؽىّح صٍػ لٍم١ٍ١ح ذؤظً اٌؽىُ تاٌرُٙ اٌّّٛظٙح تؽك اٌىاذة ؾصاَ(: 27/10)ـ 

ّ ؽجٝس ث٠ُ ثُشثدغ ٖٓ أّؽِش ٓقٌٔز فِـ هِو٤ِ٤ز ؽِغز ثُ٘ين دجُقٌْ ك٢ ثُضْٜ ثُٔٞؽٜز مذ ثٌُجصخ ػقج

ٓقٔذ ثُ٘ٔش خالٍ ؽِغز " عٌج٣ض"، ٝهّذّ ٤ًَٝ ثُذكجع ػٖ ؽجٝس ٓقج٢ٓ ٓشًض ٣2012٘ج٣ش /ًجٕٗٞ ثُغج٢ٗ

ؽجٝس ُْ ٣ٌٖ ١ٞ٘٣ أدذًث ثعجسر أ١ ٗؼشر ىجةل٤ز أٝ إعجسر ثُذِذِز ك٢ "ثُٔشثكؼز ثُخضج٤ٓز، ثُذ٤ّ٘جس ثُض٢ صٞمـ إٔ 
 ".٠ِ عضجس فش٣ز ثُققجكز ثٌُٔلٍٞ هج٤ًٗٞٗج ٝدعضٞس٣ًجثسًجٕ ثُٔؾضٔغ، ٝأٗٚ ثعض٘ذ ك٢ ٓوجالصٚ ػ

ِّش(: 29/10)ـ   االعثٛؾ١ح إصاتح أستؿح صؽاف١١ٓ أشٕاء لّؽ اٌمٛاخ االعشائ١ٍ١ح ِغ١شج ت١د أ

 أف٤خ عالعز فقجك٤٤ٖ دقجالس ثخض٘جم ؽذ٣ذر ٝسثدغ دقؾش ك٢ سأعٚ ػ٠ِ ٣ذ ثُوٞثس ثالعشثة٤ِ٤ز ٝثُٔغضٞى٤ٖ٘

 .ّٓش ثالعذٞػ٤ز ثُغ٤ِٔزع٘جء صـي٤ضْٜ ٓغ٤شر د٤ش أأ

ّٓش ٓقٔذ ػ٤جد ػٞك ُٔشثعِز    ":عٌج٣ض"ٝهجٍ ثُ٘جىن ثالػال٢ٓ ُِؾ٘ز ثُؾؼذ٤ز ُٔوجٝٓز ثالعض٤يجٕ ك٢ د٤ش أ

أطٍمد اٌّغ١شج غٙش ٠َٛ اٌغثد تاذعاٖ ِٕطمح خٍح اٌىرٍح، اٌّٙذدج تاٌّصادسج ِٓ ِغرٛطٕح وشِٟ " 
تذأخ لٛاخ االؼرالي تئطالق لٕاتً : "ٚذاتؽ". ذغٛس، تّشاسوح ٚاعؿح ِٓ اٌّرعا١ِٕٓ االظأة ٚاال٘اٌٟ

عشب ؾٍٝ اٌّشاسو١ٓ، ٚأؾٍٕٛا إٌّطمح ؾغىش٠ح ِغٍمح، اٌصٛخ ٚاٌغاص اٌّغ١ً ٌٍذِٛؼ، ٚاؾرذٚا تاٌ
ٚذعّٙش ؾذد ِٓ اٌّغرٛط١ٕٓ اٌز٠ٓ تذأٚا تئطالق االٌفاظ إٌات١ح ٚاٌؿثاساخ اٌؿٕصش٠ح ؾٍٝ ِغاِؽ 
ّّذ اٌّغرٛطْٕٛ اٌّغٍؽْٛ اٌّرٛاظذْٚ ٕ٘ان، ٚتؽّا٠ح ِٓ اٌعٕٛد  اٌّرعا١ِٕٓ ٚاٌّشاسو١ٓ، شُ ذؿ

٠ٓ وأٛا ٠مِْٛٛ ترغط١ح اؼذاز اٌّغ١شج اٌغ١ٍّح تاٌؽعاسج، ِا أدٜ إٌٝ االعشائ١١ٍ١ٓ، سشك اٌصؽاف١١ٓ اٌز
ؼاصَ تذس تؽعش وث١ش فٟ سأعٗ فغمط اسظًا، ُٚٔمً ؾٍٝ أشش٘ا اٌٝ " االٔثاء اٌفشٔغ١ح"إصاتح ِصٛس ٚواٌح 

ِّش ٌٍّؿاٌعح، إظافح إٌٝ إصاتح ِشاعٍح ذٍفض٠ْٛ  فذاء ٔصش ِٚصٛس " فٍغط١ٓ ا١ٌَٛ"ِشوض طثٟ فٟ ت١د أ
ؾثذ اٌؽف١ع اٌٙشٍّْٛ تؽاٌح اخرٕاق " االٔثاء االٚسٚت١ح"ؼغاَ اتٛ ؾالْ ِٚصٛس ٚواٌح " ٚفا"ٌح ٚوا

 ".شذ٠ذج ظشاء اعرٕشالُٙ اٌغاص اٌّغ١ً ٌٍذِٛؼ ٚذُ اعؿافُٙ ١ِذا١ًٔا
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 * 84أساػٟ اٌـ * 

 48فٟ أساػٟ اٌـ  ٕبشـ١ٓٚاطٍذ اٌغٍـبد اإلعشائ١ٍ١خ أزٙبوبرٙب ثؾك اٌظؾبف١١ٓ ٚاٌ 

، ٚوبْ أثشص٘ب الزؾبَ اٌّخبثشاد اإلعشائ١ٍ١خ ِىزت 2011ثشأوزٛ/خالي شٙش رشش٠ٓ األٚي

اٌغٍـبد ٚاؽزغبص ِشاعٍٗ ِؼبر ل١ّشٞ ِٚظبدسح اٌىب١ِشاد، ِٕٚغ " ْ٘ٛ فٍغـ١ٓ"ِٛلغ 

اٌظؾبفٟ ػجذ اٌٍـ١ف غ١ش ِٓ دخٛي اٌؼفخ ٌّذح عّزخ أشٙش، ٚرّذ٠ذ اػزمبي االعشائ١ٍ١خ 

ٌُ رشٍُّٙ طفمخ رجبدي  48رظب٘شُ٘ إلؿالق عشاػ أع١شاد ِٓ أساػٟ ٔبشـًب إصش  14

ٚثذء ِؾىّخ اٌظٍؼ فٟ اٌمذط عٍغبد  ،،"ؽّبط"ث١ٓ إعشائ١ً ٚؽشوخ  األعشٜ األخ١شح

ثؼذ ٔششٖ  2009اٌظؾبفٟ ِؾّٛد أثٛ ػـب ػٍٝ خٍف١خ لؼ١خ ُسفؼذ ثؾمٗ ػبَ  ِؾبوّخ

 . إثش٠ً ِٓ رٌه اٌؼبَ/ب١ْٔغ 13أخجبس ػٓ الزؾبَ اٌّغزٛؿ١ٕٓ ٌٍّغغذ األلظٝ فٟ 

اٌٝ  48أ٘بٌٟ اٌـ " اٌؾٍّخ اٌفٍغـ١ٕ١خ ٌٍّمبؿؼخ األوبد١ّ٠خ ٚاٌضمبف١خ"ٚفٟ ؽ١ٓ دػذ 

ِمبؿؼخ ؽفالد اٌفٕبْ اٌزشوٟ ػّش فبسٚق رىج١ٍه فٟ إٌبطشح ٚرً أث١ت ٚاٌجؾش ا١ٌّذ، 

اٌـؼبَ ، اػٍٓ ٔبشـْٛ إػشاثًب ِفزٛؽًب ػٓ "ِٙشعبْ اٌؼٛد اٌذٌٟٚ"ٚاٌفٕب١ٔٓ إٌٝ ِمبؿؼخ 

اٌزٟ ٠ٕفز٘ب األعشٜ اٌفٍغـ١ٕ١ْٛ فٟ اٌغغْٛ " األِؼبء اٌخب٠ٚخ"رؼبًِٕب ِغ ؽشوخ 

 . اإلعشائ١ٍ١خ

 :أِب رفبط١ً االٔزٙبوبد فغبءد ػٍٝ اٌشىً ا٢رٟ

http://www.hon.ps/
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 " األِؿاء اٌخا٠ٚح"ٔاشطْٛ ٠ؿٍْٕٛ إظشاتًا ِفرٛؼًا ؾٓ اٌطؿاَ فٟ ؼ١فا ذعإًِا ِؽ أعشٜ(: 8/10)ـ 

ٖٓ  ىالح أًجد٤ٔ٣ٕٞٝٓؼظْٜٔ  ك٢ ثُؼؾش٤٘٣جس ٖٓ ثُؼٔش ؽي٤ٖ ثُلِغي٤٤٘٤ٖ ثُؾذجحدذأس ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُ٘ج

ثػضقجًٓج ٝإمشثدًج ٓلضٞفًج ػٖ ثُيؼجّ صنجًٓ٘ج ٓغ إمشثح ثُقشًز ثألع٤شر ٓذٕ ٝهشٟ كِغي٤٘٤ز ٓخضِلز، 

 ."ثألٓؼجء ثُخج٣ٝز"

إمشثدٚ ثُٔلضٞؿ  ٓقٔذ ً٘جػ٘ز" جسفّش٣"ٝؽٔؼ٤ز " ِذأد٘جء ثُذ"دذأ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُقشًز ُِٝـج٣ز ٗلغٜج أ٣نًج، 

ٓج صثٍ ك٢ ثُقذظ ثُٔ٘ض٢ُ ك٢ د٤ضٚ ك٢ هش٣ز ػشثدز ٓ٘ز ؽٜش٣ٖ دؼذ إٔ ٝؽٜش إ٤ُٚ الةقز ٛٞ ٝ، ػٖ ثُيؼجّ

دذٝسٛج، أىِوش ثُل٘جٗز ثُلِغي٤٘٤ز ثُغٞس٣ز س٣ْ دّ٘ج  ًٔج .ثصٜجّ دغذخ ٓؾجسًضٚ ك٢ أفذثط ثٌُ٘غز ك٢ ثُؾٞالٕ

، إُّج أٜٗج ثميّشس ث٠ُ "دٞى ثُل٤ظ"خق٤ز ٜٓ٘ج ػ٠ِ فلقضٜج ػ٠ِ فِٔز صنجٖٓ ٓغ ثألعشٟ دٔذجدسر ؽ

 (ساظؽ ٍِؽك اٌصٛس) .أ٣جّ دغذخ ٓؼجٗجصٜج ٖٓ ٓشك ثُغشىجٕ 6صؼ٤ِن إمشثدٜج ػٖ ثُيؼجّ دؼذ ٓشٝس 

 ّماطؿح ؼفالخ اٌفّٕاْ اٌرشوٟ ؾّش فاسٚق ذىث١ٍهٌؼٍّح (: 10/10)ـ 

إ٠ُ ٓوجىؼز فلالس ثُل٘جٕ ثُضش٢ً ػٔش كجسٝم " وجك٤زثُقِٔز ثُلِغي٤٘٤ز ُِٔوجىؼز ثألًجد٤ٔ٣ز ٝثُغ"دػش 

 .ك٢ ٓ٘يوز ثُذقش ث٤ُٔش" ثُ٘خ٤َ"ٕ ٜٓشؽجٝصَ أد٤خ ٝثُ٘جفشر  ض٢ٓذ٣ًَ٘ ٖٓ صٌذ٤ِي، ك٢ 

 اٌصؽافٟ ِؽّٛد أتٛ ؾطا  ظٍغاخ ِؽاوّحذثذأ ِؽىّح اٌصٍػ فٟ اٌمذط (: 10/10)ـ 

فٞس "ز ثُٔشكٞػز دقن ٓشثعَ فق٤لز دذأس ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ ٓذ٣٘ز ثُوذط ؽِغجس ثُٔقجًٔز ك٢ ثُون٤

ٝثُٔ٘غن ثالػال٢ٓ ُٔؤعغز ثألهق٠ ثُققجك٢ ٓقٔٞد أدٞ ػيج، ػ٠ِ " 48كِغي٤٘٤ٞ ثُـ "ٝٓٞهغ " ثُقن ٝثُقش٣ز

إدش٣َ /٤ٗغجٕ 13خِل٤ز ه٤جٓٚ دضق٣ٞش ًٝضجدز أخذجس ٝصوجس٣ش ػٖ ثهضقجّ ثُٔغضٞى٤ٖ٘ ُِٔغؾذ ثألهق٠ ك٢ 

ٝأٌٗش أدٞ ػيج خالٍ ثُؾِغز ؽ٤ٔغ ثُضْٜ  .2012 ٤ٗٞ٣ٞ/ذ ثُؾِغز ثُٔوذِز ك٢ فض٣شثُٕصؼوػ٠ِ إٔ ، 2009

ِغز ُِضذثٍٝ ، ٝفّذدس ؽ"ِٓق دجح ثُٔـجسدز"٣ٝٞثؽٚ أدٞ ػيج ِٓلًج هنجة٤ًج آخش ٣يِن ػ٤ِٚ ثعْ . ثُٔٞؽٜز ث٤ُٚ

 . 2012 كذشث٣ش/دجُِٔق ك٢ ؽذجه

 عّرح أشٙشٌّذج ٕؽ اٌصؽافٟ ؾثذ اٌٍط١ف غ١س ِٓ دخٛي اٌعفح اٌغٍطاخ اإلعشائ١ٍ١ح ذّ(: 10/10)ـ 

عِّٔش ثُغِيجس ثإلعشثة٤ِ٤ز ثُققجك٢ ٝثُ٘جؽو ػذذ ثُِي٤ق ؿ٤ظ، أٓشًث ٣ون٢ دٔ٘ؼٚ ٖٓ دخٍٞ ثُنلز 

ثُـشد٤ز ّٓذر عّضز أؽٜش، ّٓٞهؼًج ٖٓ هجةذ ثُوٞثس ثإلعشثة٤ِ٤ز ك٢ ثُنلز، دؼذ إٔ ثعضذػضٚ ث٠ُ ٓشًض ثُؾشىز ك٢ 

 : صلجف٤َ ثُون٤ز هجةاًل" عٌج٣ض"ٝأٝمـ ؿ٤ظ ُٔشثعِز  .وذطٓذ٣٘ز ثُ

 

 

غىٛت١ح، اذصً تٟ ظاتط ِٓ اٌششطح اإلعشائ١ٍ١ح لثً شالشح أ٠اَ ٠غرذؾ١ٕٟ اٌٝ اٌّصٛي ٚاٌرٛاظذ فٟ ِشوض اٌششطح فٟ اٌّ"
ذغٍّّد ٕ٘ان لشاسًا ِٛلؿًا ِٓ لائذ اٌمٛاخ اإلعشائ١ٍ١ح فٟ اٌعفح آفٟ ِضساؼٟ، . ٚؼّذد اٌّٛؾذ الؼمًا ؾٓ طش٠ك اٌّؽاِٟ

االعُ اٌزٞ )٠معٟ تّٕؿٟ ِٓ دخٛي ِٕطمح اٌعفح اٌغشت١ح، ٠ٕٚص ؾٍٝ أٟٔ ِّٕٛؼ ِٓ دخٛي ِٕطمح ٠ٙٛدا ٚاٌغاِشج 
اعرٕادًا اٌٝ ٚظٛد شه ٍِّٛط، ٚؼفاغًا ؾٍٝ أِٓ اٌذٌٚح، ( ِٕٗ ِذ٠ٕح اٌمذطذغرخذِٗ إعشائ١ً ٌرغ١ّح اٌعفح ٚذغرصٕٟ 

 ٠ٚ3أِشٟٔ، تّٛظة اٌصالؼ١اخ إٌّّٛؼح ٌٗ، تؿذَ اٌخشٚض إٌٝ ِٕطمح ٠ٙٛدا ٚاٌغاِشج ٚؾذَ اٌرٛاظذ ف١ٙا ؼرٝ ذاس٠خ 
 ".تذءًا ِٓ ٌؽػح اٌرٛل١ؽ ؾٍٝ األِش 2012إتش٠ً / ١ٔغاْ

http://www.pls48.net/
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 ٔاشطًا إشش ذػا٘شُ٘ إلطالق عشاغ أع١شاخ فٍغط١ٕ١اخ 14اٌششطح اإلعشائ١ٍ١ح ذّّذد اؾرماي (: 20/10)ـ 

ثُٔ٘ذغوز ٖٓ ٓؤعغز " ؽذجح ٖٓ أؽَ ثألعشٟ"ثػضوِش ثُؾشىز ثإلعشثة٤ِ٤ز عضز ػؾش ٗجؽيًج ٖٓ ٓؾٔٞػز 

صيجُخ " ثُؾجسٕٝ"ٔؤعغز أٓجّ عؾٖ ثُس ٓخضِلز دؼذ ٓؾجسًضْٜ ك٢ صظجٛشر دػش إ٤ُٜج ٝٓ٘ظٔج" فّش٣جس"

صذجدٍ ثالعشٟ ، ثُِٞثص٢ ُْ صؾِٜٖٔ فلوز 48 ثُـ خالُٜج دئىالم عشثؿ ثألع٤شثس ثُلِغي٤٘٤جس ٖٓ أسثم٢

ْٜٓ٘  14ّٝٓذدس ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ ٓذ٣٘ز صٌلج ثػضوجٍ . "فٔجط"د٤ٖ ثُقٌٞٓز ثإلعشثة٤ِ٤ز ٝفشًز  ثألخ٤شر

صؾش٣ٖ  26ٝك٢  .ٝأىِوش عشثؿ ٗجؽي٤ٖ إع٤ٖ٘ ألٜٗٔج هجفشثٕ، ٝٝمؼضْٜ ه٤ذ ثإلػضوجٍ ثُٔ٘ض٢ُ ٓذر عذؼز أ٣جّ

ّٓذدس ثُٔقٌٔز ثػضوجٍ عٔج٤ٗز ٝأكشؽش ك٢ ثُٞهش ػ٤٘ٚ ػٖ عذؼز آخش٣ٖ، إال أٜٗج ٝمؼضْٜ ه٤ذ أًضٞدش /ثألٍٝ

أفجُضْٜ إ٠ُ ٌُٜ٘ج أكشؽش ػٖ دجه٢ ثُٔؼضو٤ِٖ ٝ أًضٞدش/صؾش٣ٖ ثألٍٝ 30ٝك٢  .ثالػضوجٍ ثُٔ٘ض٢ُ ٓذر عضز أ٣جّ

 .ثُقذظ ثُٔ٘ض٢ُ

ٖ ٢ً ٣قجس ث٠ُ ٤ًٝجٗش ثُؾشىز هذ ثدػش إٔ ثُ٘جؽي٤ٖ ثىِوٞث ٛضجكجس صقّشك ػ٠ِ خيق ؽ٘ٞد إعشثة٤ِ٤

 (ساظؽ ٍِؽك اٌصٛس). إعذجس رُيك٢ ٓوج٣نضْٜ دأعشٟ كِغي٤٤٘٤ٖ، ٌُٜٝ٘ج كؾِش 

 وا١ِشاخ ٚذصادس ٗٚذؽرعض ِشاعٍ" ْ٘ٛ فٍغط١ٓ"ِىرة ِٛلؽ  اٌّخاتشاخ اإلعشائ١ٍ١ح ذمرؽُ(: 23/10)ـ 

ك٢ د٤ش ف٤٘٘ج ك٢ ثُوذط، ٝثفضؾضس ٓشثعِٚ ٓؼجر " ٕٛٞ كِغي٤ٖ"ٌٓضخ ٓٞهغ  ثهضقٔش ثُٔخجدشثس ثإلعشثة٤ِ٤ز

 .ه٤ٔش١ عجػز ٝٗقق ثُغجػز ٝفجدسس ثٌُج٤ٓشثس ثُخجفز دٚ ٝدجُٔٞهغ

ٕٛٞ "ثُٔوجدَ ُٔذ٠٘ ٓٞهغ " ٓؤعغز ثُوذط ُِض٤ٔ٘ز"ش ثُؾشىز ثالعشثة٤ِ٤ز ٣وضقٕٔٞ ٓذ٠٘ كذ٤٘ٔج ًجٕ ػ٘جف

، ٓ٘ؼٞث ٓشثعَ ثُٔٞهغ ٓؼجر ه٤ٔش١ ٖٓ صق٣ٞش ثإلهضقجّ ٖٓ دثخَ ٓذ٠٘ ثُٔؤعغز، ٝهذ ثهضقٔٞٙ "كِغي٤ٖ

شثس دخِٞث دؼذ رُي فجٍٝ ه٤ٔش١ ثُضق٣ٞش ٖٓ ٌٓضخ ثُٔٞهغ، إال إٔ ػ٘جفش ٓوّ٘ؼز ٖٓ ثُٔخجد. دقٞسر ػ٤٘لز

، ٝأٝهلٞث ه٤ٔش١ دثخِٚ ٝأخشؽٞث ثُٔٞظل٤ٖ ٓ٘ٚ، عْ أىِوٞث عشثفٚ دؼذ "ٕٛٞ كِغي٤ٖ"ػً٘ٞر ث٠ُ ٌٓضخ ٓٞهغ 

ٓؤعغز "عْ ػجدٝث ّٓشر أخشٟ دؼذ إٔ أٜٗٞث ػِْٜٔ ك٢ . عجػز ٝٗقق ثُغجػز ٝىِذٞث ٓ٘ٚ ٓـجدسر ثُٔذ٠٘

 .ث ه٤ٔش١دجُٔٞهغ، ٖٝٓ مٜٔ٘ج ًج٤ٓشٝفجدسٝث ًَ ثٌُج٤ٓشثس ثُخجفز " ثُوذط

 "ِٙشظاْ اٌؿٛد اٌذٌٟٚ"تّماطؿح  48ٌـ ذطاٌة فٕأٟ ا "اٌؽٍّح اٌفٍغط١ٕ١ح ٌٍّماطؿح"(: 28/10)ـ 

ؽذاًل ٝثعؼًج د٤ٖ أٝعجه ثُلّ٘ج٤ٖٗ ٝثُٔغول٤ٖ ثُلِغي٤٤٘٤ٖ ٛزٙ ثُغ٘ز، دؼذ ثُقِٔز " ٜٓشؽجٕ ثُؼٞد ثُذ٢ُٝ"أعجس 

ٖٓ أؽَ ٓوجىؼز ثُٜٔشؽجٕ، ف٤ظ " ُغوجك٤ز إلعشثة٤َثُقِٔز ثُلِغي٤٘٤ز ُِٔوجىؼز ثألًجد٤ٔ٣ز ٝث"ثُض٢ أػِ٘ضٜج 

 . ُٔوجىؼز ثُٜٔشؽجٕ ٝثٗغقجدْٜ ٓ٘ٚ 48صٞؽٜش د٘ذثء ث٠ُ ثُلّ٘ج٤ٖٗ ٖٓ كِغي٢٤٘٤ ثُـ 

، سأس كشهز "ثُٞى٤٘ز اُضؼجسمٚ ٓغ ثُٔذجد"ٖٓ ثُٜٔشؽجٕ ٝك٢ ف٤ٖ هشس ثُل٘جٕ فغجّ فج٣ي ثالٗغقجح 

دَ ٢ٛ ؽضء ٖٓ ثُقشثع ثُز١ صخٞمٚ ثأله٤ِّز "ه٤ز ٝثُٞى٤٘ز، دغٞثدضٜج ثألخال إٔ ٓؾجسًضٜج ال صّٔظ" صشؽ٤قج"

 ". ثُلِغي٤٘٤ز دثخَ إعشثة٤َ ُضغذ٤ش ٣ٞٛضٜج ثُغوجك٤ز

 

 

http://www.hon.ps/
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 ٍِؽك اٌصٛس

 

 

 

 

  

 

 

"األِؿاء اٌخا٠ٚح"شطْٛ ٠ؿٍْٕٛ إظشاتًا ِفرٛؼًا ؾٓ اٌطؿاَ فٟ ؼ١فا ذعإًِا ِؽ أعشٜٔا  

ٔاشطًا إشش ذػا٘شُ٘ إلطالق عشاغ أع١شاخ فٍغط١ٕ١اخ 14اٌششطح اإلعشائ١ٍ١ح ذّّذد اؾرماي   
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 اٌّخزظشاٌزمش٠ش اٌشٙشٞ  

رؼذدد االٔزٙبوبد ثؾك االػال١١ِٓ ٚاٌظؾبف١١ٓ ٚاٌىّزبة 

١ّٔٚٓ ٚٔبشـٟ ؽمٛق االٔغبْ،  ٚاٌّضمف١ٓ ٚاٌفّٕب١ٔٓ ٚاٌّذ

، فٟ اٌجٍذاْ 2011أوزٛثش /خالي شٙش رشش٠ٓ االٚي

االسثؼخ اٌزٟ ٠غـ١ٙب ٔشبؽ ِشوض اٌذفبع ػٓ اٌؾش٠بد 

ْ ، ٌجٕب(ػ١ْٛ ع١ّش لظ١ش" )عىب٠ض"االػال١ِخ ٚاٌضمبف١خ 

إال أْ أوضش٘ب د٠ِٛخ وبْ . ٚعٛس٠ب ٚاالسدْ ٚفٍغـ١ٓ

اغز١بي اٌىبرت ٚاٌّؼبسع اٌغٛسٞ ِشؼً رّٛ فٟ عٛس٠ب، 

ّّذ ٌششوخ أزبط  فٟ ؽ١ٓ وبْ الفزًب ٚخـ١شًا اٌؾشق اٌّزؼ

 . فٟ ٌجٕبْ

ِٓ خالي شجىخ ِشاع١ٍٗ فٟ اٌجٍذاْ " عىب٠ض"ٚسطذ 

االسثؼخ، ٚاٌّزبثؼبد ا١ِٛ١ٌخ ٌٍزـٛساد ٚاالؽذاس، 

ششاد االػزذاءاد اٌّزٕٛػخ فٟ ٘زا اٌّغبي، ِٓ ػشة ػ

ٍْ ٚدُ٘  ٚرٙذ٠ذ ثبٌمزً ٚاػزمبي ٚاعزذػبء، ٚالزؾبَ ِجب

ِٕبصي ٚرفز١شٙب، ٚطذٚس أؽىبَ لؼبئ١خ ثبالدأخ، ٚطٛاًل 

اٌٝ إٌّغ ِٓ اٌغفش ِٕٚغ ػشع األفالَ، ٚأزٙبء 

ػٍٝ اٌشىً ٚعبءد رفبط١ٍٙب . ثبالعزٙذاف ثمٕبثً اٌغبص

 :ا٢رٟ
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ُعّؾِش عِغِز ٖٓ ثالٗضٜجًجس ػ٠ِ ثُغجفز ثالػال٤ٓز ٝثُغوجك٤ز خالٍ صؾش٣ٖ ثالٍٝ، ًٝجٕ أخيشٛج  ،فٟ ٌثٕاْ

ّٔذ ُؾشًز  ًٝجٕ الكضًج أ٣نًج ص٘ج٢ٓ (. 31/10" )ف٤جص٘ج ثُلنجة٤ز"ُالٗضجػ صٞأّ ه٘جر " ٤شعش ٤ُ٘يك"ثُقشم ثُٔضؼ

ظجٛشر صٜذ٣ذ ثُققجك٤٤ٖ، إر ُعّؾَ صؼّشك ثإلػال٢ٓ ػ٢ِ فٔجدر ُِضٜذ٣ذ دجُوضَ دٞثعيز سعجُز ٝفِضٚ ػذش 

ٛج ثُقِوز ثأل٠ُٝ ، ٝصٜذ٣ذ ثالػال٤ٓز ٓجس٣ج ٓؼِٞف إعش ٗؾش(5/10)ٝهشف٘ز ٓٞهؼٚ ثإلٌُضش٢ٗٝ " ثُلج٣ظ دٞى"

، ٝصؼشك سة٤ظ صقش٣ش (4/10" )خلج٣ج ٝأعشثس ٓقجُٝز ثؿض٤جٍ ثُؼٔجد ٤ٓؾجٍ ػٕٞ ك٢ هذشؿ"ٖٓ عِغِز 

إعش ٗؾشٙ خذشًث ػٖ خيق ثُؾ٤خ  "دجُنشح ٝثُضٌغ٤ش"ثُققجك٢ ٛالٍ فذ٢ِ ُِضٜذ٣ذ " ف٤ذث ٗش"ؽش٣ذر 

ُٓ٘غ ثُققجك٤ٕٞ ٖٓ (24/10)ؿجص١ ف٤٘٘ز كضجر ٖٓ آٍ ثُٔقش١  ثُذخٍٞ إ٠ُ ٝثد١ خجُذ ٖٓ دٕٝ ، ك٢ ف٤ٖ 

، ك٢ ظَ ثُوشثس ثُٔلجؽ٠ء ٝثُِٔضذظ ُِٔؾِظ ثُٞى٢٘ ُإلػالّ دلشمٚ كضـ عؾَ ُذ٣ٚ ُِؼِْ (13/10)صشخ٤ـ 

ٝثُخذش خجؿ دجُٔٞثهغ ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝسديٚ صؾذ٣ذ ثُضشثخ٤ـ ُِٔؤعغجس ثُٔشة٤ز ٝثُٔغٔٞػز ٖٓ ثُلتض٤ٖ 

 (.21/10" )ٓ٘ز ث٥ٕ"صشصٌذٜج  ثُض٢" ثُٔضٔجد٣ز"ثأل٠ُٝ ٝثُغج٤ٗز دـجُٔخجُلجس 

دؼذ ٓ٘غ ثُغِيجس ( 10/10)عِغِز ٖٓ عقخ ثالكالّ ثال٣شث٤ٗز " د٤شٝس ثُذ٢ُٝ ُِغ٤٘ٔج"ٝؽٜذ ٜٓشؽجٕ 

، ًٔج سكنش دِذ٣ز (8/10)ثال٣شث٤ٗز أسدؼز ٓخشؽ٤ٖ إ٣شث٤٤ٖٗ ٖٓ ثُغلش ث٠ُ ُذ٘جٕ ٝثُٔؾجسًز ك٢ ثُٜٔشؽجٕ 

 (.11/10")دغذخ ٓٞثهلٚ ٖٓ ثُٔوجٝٓز"٣ش ٓؾجٛذ ٖٓ ٓغِغِٚ مٜٞس ثُؾ٣ٞش ثعضوذجٍ ثُٔٔغَ ػجدٍ إٓجّ ُضقٞ

فغٖ فذشث ك٢ دػٟٞ ثُ٘جةخ " ثُؾشثع"أٓج هنجة٤ًج  كوذ ُعّؾَ إدثٗز ٓقٌٔز ثُٔيذٞػجس سة٤ظ صقش٣ش ٓؾِز 

، ٝفذٝس هشثس هنجة٢ دئفجُز ثُٔؾِز ٗلغٜج أٓجّ ثُٔقٌٔز ٗلغٜج (12/10)ػجفْ هجٗقٞٙ دؾشّ ثُوذؿ ٝثُزّ 

ك٢ ظَ إديجٍ ثُضؼوذجس دقن سة٤ظ صقش٣ش ٓؾِز ، (18/10) ػٖ ثُؼ٤ٔذ ثُٔٞهٞف كج٣ض ًشّ دغذخ ٗؾشٛج ٓوجاًل

، ٝصقن٤ش (12/10)" ثألخذجس"دقن ثُٔذ٣ش ثُٔغؤٍٝ ٝفقجك٢ ك٢ فق٤لز ٝٓذ٣شصٜج ثُٔغؤُٝز ٝ" ثُٜذ٣َ"

 (.6/10)ؽٌٟٞ ُضقق٤َ فوٞهْٜ " دثس أُق ٤ُِز ٤ُِٝز"ثُققجك٤٤ٖ ثُٔقشٝك٤ٖ ٖٓ 

أسدؼز ٓغِق٤ٖ ِٓغ٤ٖٔ ك٢ ثُوجٓؾ٢ِ ثٌُجصخ ٝثُ٘جؽو ثُغ٤جع٢ ثٌُشد١ ثُغٞس١ ٓؾؼَ صٔٞ  ثؿضجٍ ٚفٟ عٛس٠ا،

، ٝصقّذس ثُقجدط ٝثؽٜز ثالفذثط (7/10)ٝأفجدٞث ثد٘ٚ ٓجسع٤َ ٝثُ٘جؽيز صثٛذر سؽ٤ٌِٞ دؾشٝؿ دجُـز 

هضَ ثُوٞثس  ٝثالٗضٜجًجس ػ٠ِ ثُغجفز ثالػال٤ٓز ٝثُغوجك٤ز خالٍ ؽٜش صؾش٣ٖ ثألٍٝ، ٝثُض٢ صثدٛج د٣ٞٓز أ٣نًج

، إمجكز (15/10)ثال٤٘ٓز ثُغٞس٣ز ثُ٘جؽو ثُقوٞه٢ ص٣جد ثُؼذ٤ذ١ أع٘جء ٓالفوضٚ ك٢ ف٢ ثُؾذ٤ِز ك٢ د٣ش ثُضٝس 

ث٠ُ ٓوضَ ٗؾَ ٓلض٢ عٞس٣ج عجس٣ز أفٔذ دذس ثُذ٣ٖ فغٕٞ ٝثألًجد٢ٔ٣ ٓقٔذ ثُؼٔش ك٢ ٤ًٖٔ ٓغِّـ ػ٠ِ ىش٣ن 

 .(2/10) إدُخ ـ فِخ

ضذثء دجُنشح ػ٠ِ ثُ٘جؽو ثُغ٤جع٢ س٣جك ع٤ق أٓجّ ؽجٓغ ثُقغٖ ك٢ ف٢ ًٔج عّؾَ ؽش٣و ثالٗضٜجًجس ثالػ

، ٝثػضوجٍ ثألٖٓ ثُغٞس١ ثٌُجصخ ثُٔؼجسك إفغجٕ ىجُخ دؼذ ثعضذسثؽٚ ث٠ُ ٤ًٖٔ (7/10) ث٤ُٔذثٕ دذٓؾن

 فٔـ ، ٝثُ٘جؽو ثُٔؼجسك ٓ٘قٞس ثألصجع٢ ٖٓ ٌٓضذٚ ك٢ ف٢ ثُخجُذ٣ز ك٢(16/10)ٗقذٚ ُٚ ك٢ ثُّٔضر 

(1/10)ّٝ ، إمجكز ث٠ُ إفجُز ًَ ٖٓ (24/10) ؿش٣ش ك٢ فشعضج دش٣ق دٓؾن ٕ ٝثُ٘جؽو فغ٤ٖ، ٝثُٔذ
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ثُققجك٤ْ٤َٖ سٝد١ ػغٔجٕ ٝػٔش ثألعؼذ ٝثٌُجصذز ٝثُققجك٤ز ٛ٘جد١ صفِٞه ٝثُٔ٘ضؼ ثُغ٤٘ٔجة٢ ؽجد١ أدٞ 

جٍ ُذٟ ثُلخش ٝثُ٘جؽَي٤ْٖ ػجفْ فٔؾٞ ٝؿ٤لجسث عؼ٤ذ ػ٠ِ ث٤ُ٘جدز ثُؼجٓز دؼذ أًغش ٖٓ خٔغ٤ٖ ٣ًٞٓج ٖٓ ثالػضو

 (. 3/10)ثألٖٓ ثُغ٤جع٢ 

ٝك٢ ف٤ٖ أػِٖ ثٌُجصخ ٝثإلػال٢ٓ إدشث٤ْٛ ثُؾذ٤ٖ ثعضوجُضٚ ٖٓ ثُضِلض٣ٕٞ ثُغٞس١ ٖٝٓ ثّصقجد ثٌُّضجح ثُؼشح 

ثُق٤ٌٓٞز ٤ُ٘ج فجُـ ثإلدشث٤ْٛ " صؾش٣ٖ"، ثخضلش ثُققجك٤ز ك٢ فق٤لز (2/10) ٝثصقجد ثُققجك٤٤ٖ ثُغٞس٤٣ٖ

، ك٢ ظَ ثخضشثم هشثف٘ز فلقز ثٌُجصذز ثُغٞس٣ز عٔش ٣ضدي (25/10) دٓؾن ك٢ ظشٝف ؿجٓنز ك٢ س٣ق

، (8/10")ثصقجد ص٘غ٤و٤جس ؽذجح ثٌُٞسد ك٢ عٞس٣ج"، ٝفلقز (24/10)دٞى ٝصٜذ٣ذٛج دجُوضَ  ػ٠ِ ثُلج٣ظ

 (.12/10)ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُٔؤ٣ذر ُِ٘ظجّ " ثُذ٤ٗج"ٝٓٞهغ ه٘جر 

َُ ثُغجفز ثالػال٤ٓز ٝثُغوجك٤ز ٖٓ دؼل ثال ٚفٟ االسدْ، ٗضٜجًجس خالٍ ؽٜش صؾش٣ٖ ثالٍٝ، إر ُعّؾَ ُْ صخ

ّٔجٕ  إفجدز ثُققجك٢ ػٔش ثُٔقجسٓز دؾشؿ ك٢ هش٤ٗز ثُؼ٤ٖ إعش ثعضٜذثكٚ دقؾش خالٍ صـي٤ضٚ ٓغ٤شر ك٢ ػ

، ٝصؼُشك ثُققجك٢ ٣ٞعق مٔشر ُِضٜذ٣ذ دجُوضَ دؼذ ٗؾشٙ صقو٤وًج ٣ٌؾق ثفض٤جالس دقن ٓٞثى٤ٖ٘ (14/10)

 .٤ٕٞ ثألسد٤ٕٗٞ ك٢ ث٤ُّٞ ٗلغٚ ٝهلز صنج٤٘ٓز ٓؼٚ أٓجّ ٓوّش ثُ٘وجدز، ٝهذ ّٗلز ثُققجك(22/10)أسد٤٤ٖٗ 

ٝك٢ ف٤ٖ هّذّ ثُققجك٢ ػٔش ثُؼغجف ؽٌٟٞ دقن ٓذ٣ش ثُٔخجدشثس ثالسد٤ٗز دغذخ صذخِٚ ُٔ٘ؼٚ ٖٓ صغِّْ  

ثإلٌُضش٢ٗٝ ؽٌٟٞ ث٠ُ ٗوجدز " خذش٢ٗ"، هّذّ ٓٞهغ (9/10" )ثُشأ١"ٓ٘قخ ٓذ٣ش ثُٔ٘ذٝد٤ٖ ك٢ ؽش٣ذر 

: ألسد٤٤ٖٗ مذ ثُ٘جةخ ٓقٔذ ثُؾٞثدٌز دغذخ صٞؽ٤ٜٚ إٛجٗز ث٠ُ ٓ٘ذٝح ثُٔٞهغ ٓضٞؽًٜج ث٤ُٚ دجُوٍٞثُققجك٤٤ٖ ث

 (.6/10" )إٗضٞ ٓؼ فقجكز إٗضٞ ٝهق٤ٖ ٝه٤ِ٤ِٖ أدح"

ٖٓ هجٕٗٞ ٌٓجكقز ثُلغجد  23ٝك٢ ظَ ثعض٤جء ثُٞعو ثُققجك٢ ثالسد٢ٗ ٖٓ إهشثس ٓؾِظ ثُ٘ٞثح ثُٔجدر 

سة٤ظ ثُٞصسثء " أ٣ٚ ص٢ ك٢"، ٗجؽذ ثُٔذ٣ش ثُض٘ل٤ز١ ُٔقيز (8/10" )ٝفّش٣ضٚخيٞر ٓو٤ّذر ُإلػالّ "ٝثػضذجسٙ 

، ٝثٗضوذ ثُققجك٢ ؽٜجد ث٢ُ٘ٓٞٔ هشثس صؼ٤٤٘ٚ ٓذ٣شًث (24/10)إُـجء صق٣َٞ ِٓق ثُٔقيز إ٠ُ ثُٔذػ٢ ثُؼجّ 

 (. 21/10)ُٔؤعغز ثإلرثػز ٝثُضِلض٣ٕٞ ثألسد٤ٗز ٝإديجُٚ الفوج 

 48ك٢ أسثم٢ ثُـ ٘جؽي٤ٖثإلعشثة٤ِ٤ز ثٗضٜجًجصٜج دقن ثُققجك٤٤ٖ ٝثُٝثفِش ثُغِيجس  ،48ٚفٟ أساظٟ اٌـ 

ٝثفضؾجص " ٕٛٞ كِغي٤ٖ"خالٍ صؾش٣ٖ ثألٍٝ، ًٝجٕ أدشصٛج ثهضقجّ ثُٔخجدشثس ثإلعشثة٤ِ٤ز ٌٓضخ ٓٞهغ 

ُققجك٢ ػذذ ثُِي٤ق ؿ٤ظ ثثُغِيجس ثالعشثة٤ِ٤ز ، ٝٓ٘غ (23/10)ٓشثعِٚ ٓؼجر ه٤ٔش١ ٝٓقجدسر ثٌُج٤ٓشثس 

ٗجؽيًج إعش صظجٛشْٛ إلىالم  14ًٝجٕ الكضًج أ٣نًج صٔذ٣ذ ثػضوجٍ (. 10/10)ٖٓ دخٍٞ ثُنلز ُٔذر عّضز أؽٜش 

، "فٔجط"د٤ٖ إعشثة٤َ ٝفشًز  ُْ صؾِٜٖٔ فلوز صذجدٍ ثألعشٟ ثألخ٤شر 48عشثؿ أع٤شثس ٖٓ أسثم٢ ثُـ 

ىالم ؽؼجسثس صيجُخ دأعش ؽ٘ٞد إعشثة٤٤ِ٤ٖ ُٔذجدُضْٜ ٝثدػجء ثُؾشىز ثإلعشثة٤ِ٤ز إٔ ثُ٘جؽي٤ٖ هجٓٞث دئ

 (.20/10)دأعشٟ كِغي٤٤٘٤ٖ ٖٓ دٕٝ إٔ صضٌٖٔ ٖٓ إعذجس إدػجءثصٜج 
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ث٠ُ ٓوجىؼز فلالس ثُل٘جٕ  48أٛج٢ُ ثُـ " ثُقِٔز ثُلِغي٤٘٤ز ُِٔوجىؼز ثألًجد٤ٔ٣ز ٝثُغوجك٤ز"ٝك٢ ف٤ٖ دػش 

ٜٓشؽجٕ "، ٝثُل٘ج٤ٖٗ إ٠ُ ٓوجىؼز (10/10)قش ث٤ُٔش ثُضش٢ً ػٔش كجسٝم صٌذ٤ِي ك٢ ثُ٘جفشر ٝصَ أد٤خ ٝثُذ

ثُض٢ " ثألٓؼجء ثُخج٣ٝز"، ثػِٖ ٗجؽيٕٞ إمشثدًج ٓلضٞفًج ػٖ ثُيؼجّ صنجًٓ٘ج ٓغ فشًز (28/10" )ثُؼٞد ثُذ٢ُٝ

،  ك٢ ظَ دذء ٓقٌٔز ثُقِـ ك٢ ثُوذط ؽِغجس (8/10)٣٘لزٛج ثألعشٟ ثُلِغي٤٘٤ٕٞ ك٢ ثُغؾٕٞ ثإلعشثة٤ِ٤ز 

دؼذ ٗؾشٙ أخذجسًث ػٖ ثهضقجّ  2009ٓقٔٞد أدٞ ػيج ػ٠ِ خِل٤ز هن٤ز ُسكؼش دقوٚ ػجّ ٓقجًٔز ثُققجك٢ 

 (.10/10)ثُٔغضٞى٤ٖ٘ ُِٔغؾذ ثألهق٠ 

ّٔغ ثالػال٢ٓ"ٝ" فٔجط"ثُضجدؼز ُـ " ًضِز ثُققجك٢ ثُلِغي٢٘٤"ىـ٠ ثهضقجّ فقجك٤٤ٖ ٖٓ  ٚفٟ غضج، " ثُضؾ

دسصْٜ ٛٞثصق ثُؼج٤ِٖٓ ك٤ٜج ٝإؽذجسْٛ ػ٠ِ ٓـجدسر ٓوش ٗوجدز ثُققجك٤٤ٖ ٝٓقج" ثُؾٜجد ثالعال٢ٓ"ثُضجدغ ُـ 

، ػ٠ِ ٓؾَٔ ثالٗضٜجًجس ػ٠ِ ثُغجفز ثالػال٤ٓز ٝثُغوجك٤ز ك٢ ثُويجع خالٍ (11/10)ثُٔوش صقش صٜذ٣ذ ثُغالؿ 

صؾش٣ٖ ثالٍٝ، ٝثُض٢ ًجٕ ك٢ ٓوّذٜٓج ثػضوجٍ ثُققجك٢ فالؿ أدٞ فالؿ دؼذ ثعضذػجةٚ ٖٓ هذَ ػ٘جفش ٖٓ 

ثُٔوجُز، عْ دْٛ ٓ٘ضُٚ ٝصلض٤ؾٚ ٝٓقجدسر فجعٞدٚ ٝٓغض٘ذثس " فٔجط"ُضجدغ ُقٌٞٓز ؽٜجص ثألٖٓ ثُذثخ٢ِ ث

٤ّٖٗٝ ٝثُ٘جؽي٤ٖ ك٢ ثةضالف " فٔجط"، إمجكز إ٠ُ ٓ٘غ أٖٓ (27/10)خجفز  ٖٓ " آرثس 15"ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔذ

 (.16/10)ثُضٞؽٚ إ٠ُ ٓقش ػذش ٓؼذش سكـ ُِٔؾجسًز ك٢ ٓؤصٔش ك٢ ثُوجٛشر 

ػ٠ِ خو ثالٗضٜجًجس ًؼجدصٚ، ٖٓ خالٍ ٓ٘ؼٚ ثُذ٣ذِٞٓجع٢ ثُلشٗغ٢ ٝثُِٔقن  ًٔج دخَ ثُؾ٤ؼ ثالعشثة٢ِ٤

ثُغوجك٢ ك٢ ثُو٘ق٤ِز ثُلشٗغ٤ز د٘ٞث صجد٤٣ٚ ٖٓ ثُؼذٞس إ٠ُ ثُوذط ػ٠ِ فجؽض صلض٤ؼ د٤ش فجٕٗٞ ثُؼغٌش١ 

ك٢ ؽٔجٍ هيجع ؿضر، ٝأؽذشٙ ػ٠ِ ثُؼٞدر إ٠ُ ؿضر دؼذ إٔ سكل صلض٤ؼ ػ٘جفش ثُقجؽض ُغ٤جسصٚ " إ٣شص"

(17/10.) 

فجكظش ثالػضذثءثس ثالعشثة٤ِ٤ز ػ٠ِ ٝص٤شصٜج ثُضقجػذ٣ز دقن ثُققجك٤٤ٖ ٝثُٔغول٤ٖ  ٚفٟ اٌعفح اٌغشت١ح،

ثُلِغي٤٤٘٤ٖ، ًٝجٕ أخيشٛج ثعضٜذثف ثُؾ٘ٞد ثالعشثة٤٤ِ٤ٖ ػذدًث ٖٓ ثُققجك٤٤ٖ دو٘جدَ ثُـجص ثُٔغ٤َّ ُِذٓٞع 

، (11/10)عشٟ ك٢ إمشثدْٜ ػٖ ثُيؼجّ صنجَٓ٘ج ٓغ ثال" ػٞكش"أع٘جء صـي٤ز ثالػضقجّ ثُغ٢ِٔ ثٓجّ عؾٖ 

ٝإفجدز عالعز فقجك٤٤ٖ دقجالس ثخض٘جم ؽذ٣ذ ٝسثدغ دقؾش ك٢ سأعٚ ػ٠ِ ٣ذ ثُٔغضٞى٤ٖ٘ ٝثُوٞثس ثالعشثة٤ِ٤ز 

ّٓش ثالعذٞػ٤ز  ُِشؽن دجُقؾجسر ٖٓ هذَ " ثُؾض٣شر"، ٝصؼّشك ىجهْ ه٘جر (29/10)خالٍ صـي٤ز ٓغ٤شر د٤ش أ

 (. 26/10)ز سثّ ثهلل ٓغضٞى٤ٖ٘ خالٍ ثُضق٣ٞش ؿشد٢ ٓذ٣٘

ثُلنجة٤ز ك٢ " ثُوذط"ٝك٢ ف٤ٖ ؽّذدس ثُوٞثس ثالعشثة٤ِ٤ز ثالػضوجٍ ثالدثس١ دقن ٓ٘غن هغْ ثُذشثٓؼ ك٢ ه٘جر 

، فجدسس صقش٣ـ ٓشٝس ثُققجك٢ ػذذ ثٌُش٣ْ أدٞ (20/10)ثُنلز ثُققجك٢ ٗٞثف ثُؼجٓش ُّٔذر أسدؼز أؽٜش

 (.20/10" )ثُوذط"ػشهٞح ٝٓ٘ؼضٚ ٖٓ ثُضٞؽٚ ث٠ُ ٓوش ػِٔٚ ك٢ فق٤لز 
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ٓج دثخ٤ًِج، كوذ ثػضوَ ؽٜجص ثالٖٓ ثُٞهجة٢ ثُضجدغ ُِغِيز ثُلِغي٤٘٤ز ثُققجك٢ ٓقٔذ ٠٘ٓ دؼذ دْٛ ٓ٘ضُٚ ك٢ 

، ًٔج ثعضذػ٠ ثُؾٜجص ٗلغٚ ثُققجك٢ ٓؼجر (5/10)٣ًٞٓج  25ٗجدِظ ٝصلض٤ؾٚ عْ أىِن عشثفٚ دؼذ ثفضؾجصٙ 

 (.5/10)ّ ٓؾؼَ عْ ثىِن عشثفٚ ٤ُؼ٤ذ ثػضوجُٚ دؼذ عالعز ث٣ج

ّٝٗز ٖٓ ثُنلز ثُـشد٤ز ٝهيجع ؿضر  ًّٝٗج ٝٓذ ًٝجٕ الكضًج أ٣نًج ٓ٘غ ٝصثسر ثُذثخ٤ِز ثُضٞٗغ٤ز ثع٢٘ ػؾش ٓذ

٤ّٖٗٝ ثُؼشح ثُغجُظ"ٖٓ ثُذخٍٞ ث٠ُ صٞٗظ ُقنٞس  48ٝأسثم٢ ثُـ  ثُز١ ٣ؾٔغ ٓج ٣ض٣ذ ػٖ " ٓؤصٔش ثُٔذ

ًّٝٗج، ُٔ٘جهؾز ثُذٝس ثُغ٤جع٢ ثُز١ صؤد٣ٚ ثُٔٞثهغ ثال 150 ؽضٔجػ٤ز ك٢ ثُغٞسثس ثُؼشد٤ز ٝأعشٙ ػ٠ِ ثألٗظٔز ٓذ

 (.5/10)ُٜزث ثُٔ٘غ " ٓو٘غ"ثُوجةٔز، ُْٝ صذِذ ثُغِيجس ثُضٞٗغ٤ز أ١ عذخ 

 


