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  شًٓٛذا،223اسرمٗ خالل انشٓش انًُظشو عجؼخ فهغـٍُٛٛٛ، نٛشرفغ ػذد شٓذاء االَزفبػخ 

  ُفاًل، أه١جٛا ثغهبم االدزالي،85 ِٛإًُب ِٚٛإُخ فٟ اٌٌفخ اٌغغث١خ ٚاٌمضؽ ٚلِبع غؼح ث١ُٕٙ 270اٌٝ أْ  أفبصد اٌزمبع٠غ 
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اذغؼد وذٍشج ػٍٍّاخ اٌرحشٌط واٌعغىغ، اٌرً ٌرؼشض ٌها اٌصحفٍىْ اٌفٍغطٍٍٕىْ ووعائً االػالَ اٌرً ٌؼٍّىْ فٍها ِٓ لثً 
عٍطاخ االحرالي االعشائًٍٍ، وِٓ لثً جهاخ وِؤعغاخ ِىاٌٍح ٌها تغٍح اٌرأشٍش ػٍى ذغطٍاذهُ اٌّهٍٕح، والصاء االخثاس 

 .واٌّؼٍىِاخ اٌرً ال ذشوق ٌذوٌح اعشائًٍ فً وعائً االػالَ
واػرماي ػذد ِٓ " ذّاسط اٌرحشٌط"و الذِد عٍطاخ االحرالي االعشائٍٍٍح ػٍى اغالق ِؤعغاخ اػالٍِح فٍغطٍٍٕح تضػُ أها 

اٌصحفٍٍٓ اسذثاطا تزاخ اٌزسٌغ، وِٕغ آخشٌٓ ِٓ ِّاسعح ػٍّهُ اٌّهًٕ واالػرذاء ػٍٍهُ، ِا جؼً اٌصحافٍٍٓ اٌٍّذأٍٍٓ 
 .واٌّصىسوْ فً ِمذِرهُ، ٌذفؼىْ اشّأا تاهظح ٌٍرّىٓ ِٓ االعرّشاس فً اٌمٍاَ تأػّاٌهُ اٌّهٍٕح ؤمً اٌحمٍمح

حاٌح اػرذاء وأرهان  (29 ) إٌّصشَ، ِا ِجّىػه 2016حضٌشاْ /ووشمد ٌجٕح دػُ اٌصحفٍٍٓ اسذىاب لىاخ االحرالي خالي شهش ٌىٍٔى
 .خ فً اٌعفح واٌمذط اٌّحرٍرٍٓ/تحك اٌصحافٍٍٓ

حاالخ اػرذاء ػٍى اٌصحفٍٍٓ خاصح فً اٌمذط اٌّحرٍح  (4)وحغة تٍاْ صادس ػٓ ٌجٕح دػُ اٌصحفٍٍٓ فأه ٌٕذسج ِا ال ٌمً ػٓ 

خالي ذغطٍرهُ الرحاِاخ جٕىد االحرالي ٌٍّغجذ االلصى وِٕهُ اٌصحفً فشاط دتظ، ساًِ اٌخطٍة، أحّذ جشاداخ، أعٍذ 

ػّاسٔح، وذٕىػد االصاتاخ ِا تٍٓ اٌىذِاخ واٌشظىض جشاء اٌعشب تاٌهشاواخ واٌذفغ، واصاتح ِثاششج تاٌشصاص اٌّغٍف تاٌّطاغ، ػذا 

 .ػٓ االخرٕاق تغاص اٌغاَ واٌفٍفً اٌزي ٌطٍمه جٕىد االحرالي ػٍى اٌصحفٍٍٓ

حاالخ اػرماي ٌٍصحفٍٍٓ وهُ تغاَ اٌصفذي ِٓ اٌجىالْ اٌّحرً، ؤاصش خصٍة ِٓ ساَ اهلل، وأدٌة األطشػ  (4)ووشمد اٌٍجٕح 

ِٓ طالُ اٌجضٌشج وهّا اٌّشاعً إٌٍاط وشاَ واٌّصىس ٌثٍة  (2)ِٓ اٌخًٍٍ، و إٌاد اٌطىًٌ ِٓ اٌمذط اٌّحرٍح، وّا احرجضخ 

 .جضِاوي
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 ِٛآُ ث١ُٕٙ 400 وّب اػزمً ٔذٛ صحفٍٍٓ، تٍٕهُ اٌصحفٍح عّاح اٌذوٌه واٌرً ذُ ذّذٌذ ا (4)فً حٍٓ ِذدخ ِحىّح االحرالي اػرماي

 . ُفاًل سالي اٌلٙغ اٌّب60ًٟ

  

 أؿ١غًا اصاع٠ًب  ث١ُٕٙ صالس 750 أؿ١غح، 69 ُفً ُٚفٍخ، اًبفخ اٌٝ 400 آالف اؿ١غ فٍـ١ِٕٟ ٠مجؼْٛ فٟ ؿجْٛ االدزالي ث١ُٕٙ أوضغ ِٓ 7ٚلبي ٔبصٞ االؿ١غ اْ ٔذٛ 

 .  هذف١ًب19أؿ١غاد، وّب اعرفغ ػضص اٌوذف١١ٓ اٌّؼزم١ٍٓ فٟ ؿجْٛ االدزالي ١ٌوً اٌٝ 

ػرماٌها خالي شهش ِاٌى اٌّاظً ِشذٍٓ، وفً شهش أتشًٌ ذّذٌذ اػرماٌها شالز ِشاخ، وذأجًٍ ِحاوّرها ِشذٍٓ ِٕز اػرماٌها وذمذٌُ 

 شهىس ػٍٍها، وّا ذُ ذأجًٍ ِحاوّح اٌصحفً أحّذ اٌثٍراوي، وِذدخ اػرماي 10الئحح اذهاَ ظذها وِطاٌثح تفشض ػمىتح 

 .اٌصحفٍٍٓ تغاَ اٌصفذي، وإٌاد اٌطىًٌ

وإظافح اٌى رٌه، فشظد ِحىّح االحرالي االلاِح اٌجثشٌح ػٍى اٌصحفً تغاَ اٌصفذي، وّا طاٌثد ٍٔاتح االحرالي تفشض حىُ 

 . شهشا11إظافً ػٍى اٌصحفً أحّذ اٌثٍراوي تؼذ اػرشاظها ػٍى اٌحىُ ػٍٍه ٌّذج 

حاالخ الرحاِاخ ٌّٕاصي اٌصحفٍٍٓ واٌؼثس تّحرىٌاذهُ ِٕضٌهُ، وهُ الرحاَ ِٕضي اٌصحفً إٌاد اٌطىًٌ ِٓ  (3)وعجٍد اٌٍجٕح، 

اٌعا ذؼىد ٌٍصحفً اٌطىًٌ، والرحاَ ِٕضي اٌصحفٍٍٓ ٔاصش خصٍة، وأدٌة  (1)اٌمذط اٌّحرٍح، وِصادسج ِؼذاخ صحفٍح ػذد

 .األطشػ

 .حاالخ ِٕغ( 6)إٌى رٌه، ِٕؼد لىاخ االحرالي اٌصحفٍٍٓ ِٓ ذغطٍح االحذاز فً ِذٌٕرً اٌمذط اٌّحرٍح واٌخًٍٍ وػذدها 

واعرىّاال ٌّششوع عٍطاخ االحرالي تشٓ حّالخ اٌرحشٌط وإغالق وعائً إػالَ فٍغطٍٍٕح ذحد رسائغ واهٍح وهً األِٓ وِٕغ 

اٌفعائٍح، اٌزي ٌرشدد صذاها " ِغاواج"ِٓ االٔرهاواخ، وهً اغالق عٍطاخ االحرالي لٕاج  (2)اٌرحشٌط وشمد ٌجٕح دػُ اٌصحفٍٍٓ

ػٍى ِشاعً وواٌح األٔثاء اٌفشٔغٍح ٔاصش أتى تىش  (1)فً اٌذاخً اٌّحرً، وّا شٕد جهاخ ِىاٌٍح ٌالحرالي حٍّح ذحشٌط

 

 

 

دظع اٌّىزت إٌُٟٛ ٌٍضفبع ػٓ االعى ِٚمبِٚخ االؿز١ِبْ ِٓ االسِبع ٚاٌزضاػ١بد اٌزٟ رزغرت ػٍٝ فزبٜٚ رج١ؼ ٌٍّـز١ُٕٛٓ رـ١ُّ ا١ٌّبٖ ، اٌزٟ رغظٞ اٌمغٜ 

ٚاٌزٟ ولف إٌمبة ػٕٙب " ِجٍؾ دبسبِبد اٌّـزُٕٛبد " ٚاٌجٍضاد ٚاٌّضْ اٌفٍـ١ٕ١ِخ ، وزٍه اٌفزٜٛ ، اٌزٟ أهضع٘ب اٌذبسبَ كٍِٛٛ ١ٍِّض عئ١ؾ ِب ٠ـّٝ 

،اٌذمٛل١خاإلؿغائ١ٍ١خ ، د١ش أفبصد أْ اٌّـز١ُٕٛٓ ا١ٌٙٛص ٠ؼىفْٛ ػٍٝ رـ١ُّ ١ِبٖ اٌلغة فٟ اٌمغٜ ٚاٌجٍضاد اٌفٍـ١ٕ١ِخ فٟ أٔذبء "٠ىـغْٚ اٌوّذ"ِٕظّخ

 اٌٌفخ اٌغغث١خ،

اٌـىبْ اٌّذ١١ٍٓ اٌفٍـ١١ٕ١ِٓ اٌٝ رغن لغاُ٘ ٚثٍضارُٙ " ، اْ اٌٙضف ِٓ رـ١ُّ ا١ٌّبٖ ٠زّضً فٟ صفغ "٠ىـغْٚ اٌوّذ"ٚلبي ٠ٙٛصا كبإٚي، ِٓ ِئؿـخ ِٕظّخ 

 ."١ٌزـٕٝ ٌٍّـز١ُٕٛٓ اٌـ١ِغح ػٍٝ أعا١ًٙب

ٚرؤرٟ ٘ظٖ اٌفزبٜٚ ػٍٝ غغاع فزبٜٚ ؿبثمخ أهضع٘ب اٌذبسبَ اؿذبن ١ٌفبْٔٛ ٚاٌذبسبَ األوجغ ١ٌٍٙٛص فٟ ِض٠ٕخ هفض ٚاٌزٟ اجبػ ف١ٙب دبسبِبد ؿغلخ اٌّٛا١ُٕٓ 

 . اٌؼغة، ٚؿغلخ ٚرشغ٠ت ِذوٛي اٌؼ٠زْٛ ِٓ اٌفٍـ١ٕ١ِٓ ، د١ش ؿجٍذ ِئبد اٌذٛاصس اٌزٟ ارذ وزغجّخ فؼ١ٍخ ٌٙظٖ اٌفزبٜٚ اٌؼٕوغ٠خ
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وّب دظع اٌّىزت إٌُٟٛ ٌٍضفبع ػٓ األعى ِٚمبِٚخ اإلؿز١ِبْ ِٓ رٛجٗ اٌذىِٛخ االؿغائ١ٍ١خ فٟ اجزّبػٙب األؿجٛػٟ اٌظٞ ٠ٕؼمض غضا األدض ، رمض٠ُ صػُ ِبٌٟ 

 .  ١ٍِْٛ كبلً ثذج ِشزٍفخ ِٕٙب اْ االًٚبع األ١ِٕخ رزٍِت رمض٠ُ ِضً ٘ظا اٌضػ74ُجض٠ض ٌٍّـزُٕٛبد فٟ اٌٌفخ اٌغغث١خ ثم١ّخ 

ِٛجٗ "رذذ طع٠ؼخ ِٛاجٙخ " اٌج١ذ ا١ٌٙٛصٞ"٠ٚؤرٟ ٘ظا اٌضػُ اٌّبٌٟ ِٓ دىِٛخ ٔز١ٕب٘ٛ ثّجبصعح رمضَ ثٙب ػٌٛ اٌى١ٕـذ ثزوٍئً ؿّٛرغ٠زق ِٓ دؼة 

 .ٔفزبٌٟ ث١ٕذ ٚػضص ِٓ اٌٛػعاء" اٌج١ذ ا١ٌٙٛصٞ"اٌفٍـ١ٕ١ِخ ثضػُ ِٓ عئ١ؾ اٌٛػعاء ث١ٕب١ِٓ ٔز١ٕب٘ٛ ِٚض٠غ ِىزجٗ ٚػػ١ُ دؼة " االع٘بة

ٚؿٛف رزٌّٓ دؼِخ اٌضػُ اٌّبٌٟ ٌٍّـزُٕٛبد فٟ اٌٌفخ اٌغغث١خ صػّب ِب١ٌب ِجبكغا ٌّجبٌؾ اٌّـزُٕٛبد، ٚثٕبء ِب ٠ـّٝ ِغاوؼ هّٛص فٟ اٌّـزُٕٛبد ػٍٝ 

غغاع اٌّغاوؼ اٌزٟ رُ ثٕبئٙب فٟ ثٍضاد غالف لِبع غؼح، ٚوظٌه فٟ ِجبي اٌؼعاػخ ٚاٌـ١بدخ ٚلِبػبد اسغٜ فٟ اٌّـزُٕٛبد، د١ش ٠ذظٝ لِبع اٌـ١بدخ فٟ 

 .اٌّـزُٕٛبد اٌٝ جبٔت االػّبي اٌزجبع٠خ اٌوغ١غح ثذوخ وج١غح ِٓ ٘ظا اٌضػُ

 

رضػٛ اٌٝ ًُ " ِئؿـخ اؿزؼبصح اعى اؿغائ١ً"ٚفٟ ؿ١بق ِشِِبد دىِٛخ االدزالي ٚثٍض٠خ ١ٔغ ثغوبد لضَ ػٌٛ اٌى١ٕـذ ثوالي ؿّٛرغرق ِجبصعح 

  رذذ اٌـ١بصح االؿغائ١ٍ١خ، ( 1982ال١ّذ ػٍٝ اعاى اٌؼ١ؼع٠خ ٚث١ذ ٌذُ ػبَ )ِـزُٕٛخ ِؼب١ٌخ اص١ُِٚ 

ِٓ % 70أٙب دوٍذ ػٍٝ رٛال١غ ِؼظُ اػٌبء االئزالف اٌذىِٟٛ ٌزب١٠ض٘ب ِؼؼػح ثبؿزِالػبد اٌغاٞ اٌزٟ رمٛي اْ " اؿزؼبصح اعى اؿغائ١ً" ٚرمٛي ِٕظّخ

 . االؿغائ١١ٍ١ٓ ٠ئ٠ضْٚ ًُ ِـزُٕٛخ ِؼب١ٌخ اص١ُِٚ اٌٝ اٌـ١بصح االؿغائ١ٍ١خ ثغي إٌظغ ػّب ٠ذضس ػٍٝ اٌوؼ١ض اٌـ١بؿٟ

 

 ٚدضح 258فٟ اٌمضؽ، ػٓ رذ١ٌغاد ٌجذش ِشِِٙب اٌشبم ثجٕبء " اٌٍجٕخ اٌٍٛائ١خ ٌٍزش١َِ ٚاٌجٕبء"فٟ اٌٛلذ ٔفـٗ ولفذ جّؼ١بد اؿز١ِب١ٔخ ِب رـّٝ ثـ

ّٟ اٌؼ١ـ٠ٛخ ٚاٌِٛع ٚجؼء ِٓ أعاًٟ ٌفزب، ػٍٝ أْ رجذش اٌّشَِ فٟ اٌضبٌش ٚاٌؼلغ٠ٓ ِٓ دؼ٠غاْ اٌجبعٞ ٠ٌُٚ اٌّشَِ  اؿز١ِب١ٔخ ػٍٝ أعاٍى رؼٛص ٌمغ٠ز

 .ثٕبء دض٠مخ ِٚضعؿخ ٚو١ٕؾ، ٚؿٛف رلىً ٘ظٖ اٌجئعح دبجًؼا ٌزّضص اٌمغٜ ٚاٌجٍضاد اٌؼغث١خ، وّب ؿزوجخ ِِٕمًخ ٌٍز٠ٛٙض صاسً إٌّبُك اٌؼغث١خ

 

ٚفٟ ؿ١بق رؼؼ٠ؼ اٌضػُ اٌذىِٟٛ ٌٍّـزُٕٛبد اكزغُذ ٚػ٠غح اٌّضمبفخ اإلؿغائ١ٍّ١خ، ١ِغٞ ع٠غ١ف، صػُ اٌّئّؿـبد اٌّضمبف١ّخ اٌّزمّضِخ ثٍِجبد ر٠ًّٛ، ثبٌظٙٛع 

ٌّّفخ اٌغغث١ّخ اٌّذزٍّخ، د١ش دظغد ػٍٝ اٌفّٕب١ٔٓ ٚاٌفغق اٌف١ّٕخ اِىب١ّٔخ ِمبُؼخ اٌّـزُٕٛبد، فٟ  ٚاٌؼًّ فٟ اٌّـزُٕٛبد اإلؿغائ١ٍّ١خ اٌّمبِخ ػٍٝ أعاًٟ اٌ

ّٟ ّٞ اإلؿغائ١ٍ ّٞ ٌٍّـزُٕٛبد اإلؿغائ١ٍّ١خ اٌٝ لٍت اٌّز١ّبع اٌّغوؼ ّٟ ًُّٚ عِؼ  .رلغ٠غ عؿّ

ّٚي ِّغح، ثبٌّزٛل١غ ػٍٝ ٚص١مخ رمّغ ف١ٙب دٛي ِلبعوزٙب، اٌؼبَ إٌّوغَ، فٟ ٔلبُبد صمبف١ّخ فٟ إٌّمت،  ُٚبٌجذ ع٠غ١ف اٌّئّؿـبد اٌّضمبف١ّخ اٌؼبٍِخ فٟ اؿغائ١ً، ، ٚأل

ٌّّفخ اٌغغث١ّخ اٌّذزٍّخ، ثؼض أْ ّٚلؼذ ٚػ٠غح اٌّضمبفخ، ع٠غ١ف، ِٓ دؼة ا١ٌٍىٛص، ػٍٝ ٘ظا  اٌج١ًٍ أٚ اٌّـزُٕٛبد اإلؿغائ١ٍّ١خ اٌّمبِخ ػٍٝ األعاًٟ اٌفٍـ١ّٕ١ِخ فٟ اٌ

ّٞ/اٌجٕض، كٙغ ١ٔـبْ  .أثغ٠ً اٌّبًٟ، وجؼء ِٓ االسزجبعاد ٌزٍّمٟ اٌّضػُ اٌّبص

ًّب ِٓ اٌٛػاعح، أْ رىْٛ لض كبعوذ فٟ  ٚٚفًمب ٌالسزجبعاد اٌزٟ ًٚؼزٙب ٚػاعح اٌّضمبفخ اإلؿغائ١ٍّ١خ ِئّسًغا، ٠زّٛجت ػٍٝ اٌّئّؿـبد اٌزٟ رمّضَ ًٍُجب ٌززٍّمٝ صػ

ُّ اكزغاٍ رٍّمٟ رف١ًٌ فٟ ا١ٌّؼا١ّٔخ ثبٌّظٙٛع فٟ اٌّـزُٕٛبد  ٌّّفخ اٌغغث١ّخ اٌّذزٍّخ، إٌّمت أٚ اٌج١ًٍ، ٚاٌّب فٍُ رزٍّمٝ وبًِ اٌّز٠ًّٛ، ١ٌز ًّ ِٓ اٌ ػغًٚبد فٟ و

ٌّّفخ اٌغغث١ّخ اٌّذزٍّخ ِٛلغ '٠ٚجت ػٍٝ اٌّئّؿـبد اٌزٟ رزمّضَ ثٍِت ٌززٍّمٝ ر٠ًٍّٛب ِٓ اٌٛػاعح أْ رؼّجئ سبٔخ .اإلؿغائ١ٍّ١خ اٌّمبِخ ػٍٝ األعاًٟ اٌفٍـ١ّٕ١ِخ فٟ اٌ

ٌّّفخ اٌغغث١ّخ فـززٍّمٝ اًبفخ فٟ اٌّز٠ًّٛ، ٚفٟ دبي ػضَ ظٙٛع٘ب فٟ ادضٜ إٌّبُك اٌّزب١ٌخ/، ٚفٟ دبي كبعوذ اٌفغلخ'ظٙٛع اٌؼغًٚبد : اٌّئّؿـخ ثؼغى فٟ اٌ

ٌّّفخ اٌغغث١ّخ اٌّذزٍّخ، إٌّمت ٚاٌج١ًٍ فـٛف رزمٍّن ١ِؼا١ّٔزٙب ثّمضاع   .%6اٌ

 

، 2015ٔظغح ػبِخ ػٍٝ اًٌٛغ اإلٔـبٟٔ فٟ ػبَ "ثؼٕٛاْ " اٚرلب"ٚثضٚعٖ سٍن اٌزمغ٠غ اٌـٕٛٞ اٌظٞ هضع ػٓ ِىزت األُِ اٌّزذضح ٌزٕـ١ك اٌلئْٚ اإلٔـب١ٔخ 

أٗ ػٍٝ اٌغغُ ِٓ "اٚرلب"، اٌٝ ٔزبئج رض١غ اٌمٍك ، د١ش لبي ص٠ف١ض وبعصْ، عئ١ؾ ِىزت رٕـ١ك اٌلئْٚ اإلٔـب١ٔخ فٟ األعى اٌفٍـ١ٕ١ِخ اٌّذزٍخ "د١بح ِجؼأح

فٟ  ( كجغح11,254)، اال أْ ػضص األكجبع اٌزٟ ُأرٍفذ أٚ ُؿغلذ أٚ ُالزٍؼذ ثٍغ 2015أشفبى ػضص ٘جّبد اٌّـز١ُٕٛٓ ًض اٌّٛا١ُٕٓ فٟ اٌٌفخ اٌغغث١خ ػبَ 

 ٚػبص ِؼضي اٌزٙج١غ فٟ اٌٌفخ اٌغغث١خ اٌٝ االعرفبع ثلىً دبص فٟ األكٙغ األعثؼخ 2006دٛاصس ِزوٍخ ثبٌّـز١ُٕٛٓ ، أٞ أٔٙب ثٍغذ أػٍٝ ِـزٜٛ ٌٙب ِٕظ ػبَ 

ُ٘جغ اٌّؼ٠ض ِٓ اٌفٍـ١١ٕ١ِٓ ٌزجٍغ ِـز٠ٛبد رجبٚػد األػضاص اٌٛاعصح فٟ ػبَ 2016األٌٚٝ ِٓ ػبَ   2015، د١ش ٘ضِذ لٛاد االدزالي اٌّؼ٠ض ِٓ اٌّجبٟٔ ٚ

ٚرؼ٠ض ػ١ٍّبد اٌٙضَ ٘ظٖ ِٓ أسِبع اٌزغد١ً اٌمـغٞ اٌزٟ رٛاجٗ . ( ػٍٝ اٌزٛا787ٌٟ كشوب ِمبثً 858، ٚرُ رٙج١غ 548 ِجٕٝ ِمبثً 598٘ضَ )ثؤوٍّٗ 

  اٌزجّؼبد اٌفٍـ١ٕ١ِخ

 

  : ٚثلؤْ اإلٔزٙبوبد ااٌزٟ ٚصمٙب اٌّىزت إٌُٟٛ ٌٍضفبع ػٓ األعى ِٚمبِٚخ اإلؿز١ِبْ فمض وبٔذ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ فٟ فزغح اػضاص اٌزمغ٠غ

 

 

ٚافمذ ِب رـّٝ ٌجٕخ اٌزش١َِ ٚاٌجٕبء اٌزبثؼخ ٌجٍض٠خ االدزالي فٟ اٌمضؽ اٌّذزٍخ ػٍٝ ٍُت ٌٍّـز١ُٕٛٓ ثبلبِخ ثٕبء اؿز١ِبٟٔ جض٠ض فٟ لٍت ثٍضح ؿٍٛاْ : اٌمضؽ

 .اٌمغ٠جخ ِٓ اٌّـجض االلوٝ

ٚلبٌذ اطاػخ ج١ق االدزالي اْ اٌٍجٕخ اٌٍٛائ١خ ٌٍزش١َِ ٚاٌجٕبء اٌزبثؼخ ٌجٍض٠خ اٌمضؽ ٚافمذ ػٍٝ ٍُت ٌٍّـز١ُٕٛٓ ثجٕبء ِجٕٝ ؿىٕٟ جض٠ض ٌٍّـز١ُٕٛٓ ا١ٌٙٛص 

 كمك فٟ ٚؿززُ البِخ ٘ظٖ اٌجٕب٠خ ػٍٝ أعى ػغث١خ فٍـ١ٕ١ِخ اؿزٌٛذ 10 ُجمبد ٠ٌُٚ ٠3زىْٛ ِٓ ػضح ُٛاثك فٟ ؿٍٛاْ، د١ش ؿ١لًّ اٌّجٕٝ اٌّىْٛ ِٓ 

 لبِذ ثج١ؼٙب ثضّٓ ثشؾ اٌٝ جّؼ١خ ػ١ِغاد وٛ٘ب١ُٔ 2005ٚفٟ اٌؼبَ .  ثؼػُ أٔٙب أعى أ١ِغ٠خ 1967ػ١ٍٙب اٌذىِٛخ اإلؿغائ١ٍ١خ ثؼض االدزالي اإلؿغائ١ٍٟ ػبَ 

 .ثج١غ األعى ثـؼغ ِٕشفي جضا ٚثضْٚ ٔلغ أٞ ِٕبلوخ" دبعؽ أِالن اٌغبئج١ٓ"االؿز١ِب١ٔخ اٌزٟ رـؼٝ اٌٝ ُغص اٌـىبْ اٌؼغة ِٓ ِض٠ٕخ اٌمضؽ ٚلبَ 
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ٚاٌمٛاد اٌشبهخ ثغفمخ ِّض١ٍٓ ػٓ جّؼ١خ اٌؼبص االؿز١ِب١ٔخ ٍِؼت ٚاصٞ دٍٛح ثجٍضح ؿٍٛاْ اٌشبم ٌؼبئٍخ " ا٢صبع"ٚالزذّذ ُٛالُ ِلزغوخ ِٓ اٌجٍض٠خ ٚؿٍِخ 

ه١بَ ، ثذجخ اٌم١بَ ثزو١ٍذبد ثبٌج١ٕخ اٌزذز١خ، د١ش رذبٚي ؿٍِبد االدزالي ِوبصعح أعى اٌٍّؼت ٌلك ُغ٠ك ٠شضَ اٌّـز١ُٕٛٓ فٟ إٌِّمخ، د١ش رـؼٝ 

 ِغوجخ فٟ ثٍضح ؿٍٛاْ 20ؿٍِبد االدزالي اٌٝ عثَ ِِٕمخ ٚاصٞ دٍٛح ثٛاصٞ اٌغثبثخ ٚهٛال اٌٝ دٟ اٌضٛعٞ ثجٍضح ؿٍٛاْ، وّب ألضَ ِـزُْٕٛٛ ػٍٝ رشغ٠ت 

 ثبٌمضؽ

 

 ِغوجبد فٍـ١ٕ١ِخ ػٍٝ األلً ثؤًغاع ِبص٠خ ِزفبٚرخ ؛ ٔز١جخ ل١بَ ػضص ِٓ اٌّـز١ُٕٛٓ ثبٌمبء اٌذجبعح ػٍٝ اٌـ١بعاد اٌزٟ وبٔذ رـ١غ ػٍٝ 5أه١جذ : عاَ اهلل

 .اٌّمبِخ ػٕٛح ػٍٝ أعاًٟ ثٍضح ؿٍٛاص ٚاٌمغٜ اٌّجبٚعح كّبي كغق عاَ اهلل” ػٛفغا“اٌلبعع اٌغئ١ؾ ثّذبطاح ِـزُٕٛخ 

 

ػؼي ؿجبق ٌٍّـز١ُٕٛٓ ػٍٝ اٌضعاجبد اٌٙٛائ١خ ، ِٕبُك كّبي اٌش١ًٍ، د١ش أغٍمذ ؿٍِبد االدزالي وبفخ اٌّضاسً اٌّف١ٌخ اٌٝ اٌلبعع االٌزفبفٟ علُ : اٌش١ًٍ

كّبي اٌش١ًٍ، د١ش ٌُ ٠زّىٓ اٌّٛا١ُٕٓ ِٓ ثٍضاد ٚلغٜ ثٕٟ ٔؼ١ُ ٚؿؼ١غ " جٛف ػو١ْٛ"جٕٛة اٌش١ًٍ دزٝ ِـزُٕٛخ " ث١ذ دجبٞ"ِٓ ِـزُٕٛخ  (60)

ف١ّب ٘ضِذ آ١ٌبد االدزالي اإلؿغائ١ٍٟ،، ثئغ ١ِبٖ ٠ؼٛص ٌٍّٛآُ ػٛصح أثٛ اٌؼ٠ذ فٟ ِِٕمٗ .ٚاٌل١ٛر ِٓ ِغبصعح اٌش١ًٍ ثـجت ًٚغ دٛاجؼ ػٍٝ ِضاسٍٙب اٌلّب١ٌخ

اٌىغًِ، ٚدظ١غح أغٕبَ ٠ٍّىٙب اٌّٛآُ ِذّٛص س١ًٍ ٔؼّبٔجذجخ اٌجٕبء ثضْٚ رغس١ن، وّب أسِغأسِغ اٌّٛآُ ِذّض ؿالِخ عثؼٟ، ثٙضَ ثئغ ١ٌٍّبٖ ثِّٕمخ 

ٚوظٌه أسِغد ؿٍِبد االدزالي اإلؿغائ١ٍٟ، ، ثٛلف اٌؼًّ ٚاٌجٕبء فٟ ِٕؼ١ٌٓ ثمغ٠خ ث١ذ اٌغٚف اٌفٛلب جٕٛة غغة اٌش١ًٍ، ثذجخ ػضَ .اٌغفبػ١خ كغلٟ ٠ِب

اٌزغس١ن ٚ رؼٛص ١ٍِىخ إٌّبػي اٌّٙضصح ٌىً ِٓ ػّغ دغ٠جٟ وبكٛع اٌظٞ رٍمٝ اسِبعا ثٛلف اٌؼًّ فٟ ِٕؼي ل١ض اإلٔلبء ِىْٛ ِٓ ُبثم١ٓ، ف١ّب رؼٛص ٍِى١خ 

وّب رزؼغى ِذبفظخ اٌش١ًٍ ِٚضٔٙب ٚثٍضارٙب ٌذوبع سبٔك ِزغافمب ِغ وً أكىبي اٌمّغ ٚاٌزٕى١ً ثذك ؿىبْ .إٌّؼي اٌضبٟٔ ٌٍّٛآُ ػبصي ِذّض ُٗ دغ٠جبد

 .اٌّذبفظخ 

 

د١ش الزذّٛا ِِٕمخ ثغٔبٍ فٟ اٌجٙخ . الزذُ ِئبد اٌّـز١ُٕٛٓ، ِٛلؼب أصغ٠ب فٟ ثٍضح ػو١غح اٌلّب١ٌخ كّبي ِض٠ٕخ ٔبثٍؾ، ثذجخ أصاء ُمٛؿُٙ اٌزٍّٛص٠خ: ٔبثٍؾ

اٌلغل١خ ِٓ ججً ػ١جبي، رذذ دّب٠خ لٛاد االدزالي، ٚأصٚا هٍٛاد رٍّٛص٠خ فٟ ٘ظٖ إٌِّمخ األصغ٠خ، اٌزٟ ٠ؼػّْٛ أٔٙب آصبع ٌّظثخ ٠ٙٛصٞ ُٚغص اٌّـزُْٕٛٛ 

 ٚلٛاد االدزالي ُغصٚا عػبح األغٕبَ ِٓ اٌّىبْ ٚاٌّؼاعػ١ٓ ٚاٌفالد١ٓ ِٓ أعا١ًُٙ

 .ٚصاّ٘ذ لٛاد االدزالي ػضصا ِٓ إٌّبػي فٟ ثٍضح صِٚب جٕٛة كغق ِض٠ٕخ ٔبثٍؾ ٚٔفظد ف١ٙب أػّبي رفز١ق فٟ دبعح اٌـٍُٛذخ

ٚ وبْ جٕٛص اإلدزالي ٠ذٍّْٛ سغائَ، ٚلبِٛا ثؼ١ٍّبد رفز١ق صاسً آثبع ا١ٌّبٖ ثجبٔت إٌّبػي، ٚاٌزمبٍ هٛع ٌٍجٕٛص ُٚ٘ ٠مِْٛٛ ثبٌزفز١ق، ٚوظٌه رو٠ٛغ 

 .ٚ رؼّض اٌجٕٛص رذ١ُِ أغ١ِخ ا٢ثبع ٚوـغ ألفبٌٙب، ِٕٚغ اٌجٕٛص اٌّٛا١ُٕٓ ِٓ ِغالجزُٙ ِٓ أؿِخ ِٕبػٌُٙ.األِبوٓ اٌّذ١ِخ

جٕٛة ِض٠ٕخ ٔبثٍؾ ّٚ٘ب ػّبص - ٚأه١ت ػٕوغاْ ِٓ لٜٛ االِٓ اٌفٍـ١ِٕٟ ثؼض رذُِ ؿ١بعرّٙب جغاء عكمٙب ثبٌذجبعح ِٓ لجً ِـز١ُٕٛٓ ػٍٝ ُغ٠ك ا٠زـٙبع 

هبٌخ ِٚجض هبٌخ، ِّب اصٜ اٌٝ اهبثزُٙ ثجغٚح ِشزٍفخ،ٚ أه١ت اٌلبة هبٌخ أثٛ اٌؼٕض، ِٓ ِش١ُ ثالُخ كغلٟ اٌّض٠ٕخ، جغاء ص٘ـٗ ِٓ لجً صٚع٠خ ٌالدزالي 

 .ثلىً ِزؼّض، لغة ؿٛق سٌبع ٔبثٍؾ اٌّغوؼٞ

 

، ثؤػّبي رجغ٠ف ٚدفغ فٟ ِذ١َ اٌّـزُٕٛخ ِٓ اٌجٙخ اٌلّب١ٌخ؛ د١ش ُبي اٌزجغ٠ف أعاًٟ ثٍضرٟ ص٠غ اؿز١ب "عفبفب"كغػذ جغافبد ربثؼخ ٌّـزُٕٟٛ :ؿٍف١ذ

ٚرؼًّ جغافبد االدزالي ِٕظ ػضح أ٠بَ ػٍٝ رجغ٠ف أعاٍى ربثؼخ ٌجٍضرٟ ص٠غ اؿز١ب ٚدبعؽ، اًبفخ ألػّبي دفغ إللبِخ ٚدضاد . ٚدبعؽ غغة ِض٠ٕخ ؿٍف١ذ

ف١ّب ٚاهٍذ جغافبد اٌّـز١ُٕٛٓ رجغ٠ف أعاًٟ اٌّؼاعػ١ٓ فٟ ػضح لغٜ ٚثٍضاد رزجغ ِذبفظخ ؿٍف١ذ ، ػ١ٍّبد اٌزجغ٠ف ٌُ رزٛلف فٟ . ؿى١ٕخ جض٠ضح

وّب ٚاهٍذ .اٌزٟ رمغ اٌٝ اٌلّبي ِٓ اٌجٍضح” ثغٚس١ٓ”كغق ثٍضح ص٠غ ثٍٍٛ غغة ؿٍف١ذ، ٚفٟ أعاًٟ ثٍضح ثغٚل١ٓ ٌوبٌخ ِـزُٕٛخ” ثضٚئ١ً”ٚ” ١ٌلُ“ِـزُٕٛخ 

 .غغة ؿٍف١ذ” ٠بو١غ“اٌجغافبد رجغ٠ف أعاًٟ ثٍضح لغاٚح ثٕٟ دـبْ ٌوبٌخ ِـزُٕٛخ 

وّب رؼًّ جغافبد اٌّـز١ُٕٛٓ ػٍٝ رجغ٠ف ٚر١ٙئخ ثٕٝ رذز١خ . صاسً دضٚص اٌّـزُٕٛخ” اع٠ئ١ً“ٚرجغٞ ػ١ٍّبد ثٕبء ٌٛدضاد اؿز١ِب١ٔخ جض٠ضح فٟ ِـزُٕٛخ 

ٌّـزُٕٛخ عفبفب غغة لغ٠خ دبعؽ، ٠ٚجغٞ ػدف اؿز١ِبٟٔ ثِٟء ثبرجبٖ ٚاص لبٔب غغة ثٍضح ص٠غ اؿز١ب، ِٓ لجً صّبْ ِـزُٕٛبد رذ١َ ثبٌٛاص اٌّظوٛع، ٚاْ 

 .”اع٠ئ١ً“ػ١ٍّبد رجغ٠ف رجغٞ ٌّض سٍِٛ اٌوغف اٌوذٟ ٌٍّٕبُك اٌوٕبػ١خ اٌزٟ رزجغ ِـزُٕٛخ 

 

لبِذ ؿٍِبد االدزالي االؿغائ١ٍٟ ٚفغق ربثؼخ ٌالصاعٖ اٌّض١ٔٗ ٚاٌزٕظ١ُ ثبلزذبَ ِِٕمخ االغٛاع ٚرٛػ٠غ اسِبعاد رٙضص ف١ٙب ثزٕف١ظ ثؼ١ٍّبد ٘ضَ ٚاؿؼٗ فٟ :األغٛاع

ِٕبُك ػض٠ضٖ ، فمض صاّ٘ذ لٛاد ِب رـّٝ االصاعٖ اٌّض١ٔٗ ٚاٌزٕظ١ُ االؿغائ١ٍٟ ِٕبُك ػض٠ضٖ فٟ االغٛاع ٚسبهٗ ِِٕمخ اٌّبٌخ فٟ رٙض٠ض ِجبكغ ٌؼ١ٍّبد ٘ضَ لض 

 .رِبي اٌؼض٠ض ِٓ إٌّلؤد فٟ وً ٌذظٗ

وّب رٌّٕذ دٍّخ اٌزٙض٠ضاد االؿغائ١ٍ١خ ِِٕمخ اٌغاؽ .  ا٠بَ 3ٚرلًّ رٙض٠ضاد اٌٙضَ ِِٕمخ اَ اٌجّبي ٚاٌذّبِبد د١ش اسِغ االدزالي ثٙضَ ثغوز١ٓ ١ٌٍّبٖ سالي 

االدّغ ٚسبهٗ ِِٕمخ اٌشٕضق د١ش لبَ افغاص االصاعٖ اٌّض١ٔٗ ثزو٠ٛغػضص ِٓ اٌّٛالغ ٚإٌّلآد ٚالزذّٛا ِِٕمخ طعاع ػٛاص ٚاٌّىـغ ٚاسِغٚا اٌؼض٠ض ِٓ 

  اٌـىبْ ثٙضَ ِٕلآرُٙ فٟ وً ٌذظٗ

ٚاجغد لٛاد االدزالي ػ١ٍّبد ٚاؿؼٗ ِٓ اٌزو٠ٛغ ٌٍؼض٠ض ِٓ إٌّلبد فٟ االغٛاع اٌٛؿِٝ،ٚهبصعد جغاعا ػعاػ١ب فٟ ِِٕمخ ؿّغح كغق ُٛثبؽ 

ٚهٙغ٠جب ٌٕمً ا١ٌّبٖ ٌألغٕبَ، ٠ؼٛصاْ ٌٍّٛآُ ِذّض أثٛ ػٛاص،ٚفٟ ػ١ٓ اٌذٍٛح ، ٚٚػػذ اسِبع٠ٓ ثٙضَ ثغوخ ١ِبٖ رُ رغ١ِّٙب ِٓ ِجّٛػخ ا١ٌٙضعٌٚٛج١١ٓ لجً 

 .فٟ اُبع ؿ١بؿخ رجف١ف ا١ٌّبٖ ِٚوبصعح ٌِشبد ا١ٌّبٖ اٌزٟ ٠زجؼٙب االدزالي ٌٍز١١ٌك ػٍٝ اٌّٛا١ُٕٓ ٌِغصُ٘ ِٓ األغٛاع. أعثؼخ أػٛاَ 
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روبػضد ٚر١غح االػزضاءاد فٟ اٌّـجض االلوٝ سالي األؿجٛع االس١غ ِٓ كٙغ دؼ٠غاْ ثؼض دبٌخ اٌزٛرغ اٌزٟ كٙض٘ب ث١ٓ ػٕبهغ ٚدضاد سبهخ اؿغائ١ٍ١خ ٚ اٌّو١١ٍٓ : اٌّـجض األلوٝ

 . ، د١ش ٠ّٕغ صسٛي اٌّـز١ُٕٛٓ فٟ اٌؼلغ ا٢ٚاسغ ِٓ كٙغ عٌِبْ اٌف1967ً١ٌفٟ اٌّـجض األلوٝ اٌظ٠ٓ روضٚا اللزذبِبد اٌّـز١ُٕٛٓ ٚاٌزٟ رٕفظ ألٚي ِغح ِٕظ اٌؼبَ 

 .ٚلض اه١ت سالي اٌّٛاجٙبد اٌزٟ صاعد فٟ اٌّـجض االلوٝ اٌؼلغاد ِٓ اٌفٍـ١١ٕ١ِٓ ٚرٕٛػذ اهبثزُٙ ث١ٓ االسزٕبق ٚ االهبثخ ثبٌؼ١بع اٌِّبُٟ ٚ اٌٌغة ثبٌٙغٚاد

 . ُبٌت ٠ٙٛصٞ الزذّٛا اٌّـجض ثبٌؼٞ اٌؼـىغ38ٞ ًبثَ ِشبثغاد ٚ 46 ِزِغف ث١ُٕٙ 832ٚلض الزذُ اٌّـجض االلوٝ 

 كٙٛع، ف١ّب لبِذ ثزغد١ً ثغ٠ِب١١ٔٓ اٌٝ ثالصُ٘ ثؼض االدضاس فٟ 6 ٠ِٛب اٌٝ 15 لغاعا ثبالثؼبص ػٓ اٌّـجض األلوٝ، ٚرفبٚرذ لغاعاد االثؼبص ِب ث١ٓ 16ف١ّب اهضعد ؿٍِبد االدزالي 

 .اٌّـجض االلوٝ

 . ؿبئخ أجٕج15.990ٟف١ّب صسً اٌّـجض األلوٝ 

 ، ٚاٌلٙضاء اٌّذزجؼح جضب١ُِٕٙ ُ٘”جٍؼبص اعصاْ“ كٙضاء ٚرغفي رـ١ٍُّٙ ثمغاع ِٓ ٚػ٠غ صاس١ٍخ دىِٛخ االدزالي 6الػاٌذ ؿٍِبد االدزالي رذزجؼ جضب١ِٓ : اٌلٙضاء

 .2015-10-8االؿزلٙبص   صبئغػجض اٌـالَ أثٛ غؼاٌخ ربع٠ز  اٌل١ٙض

 .2015-10-13االؿزلٙبص     اٌل١ٙض ثٙبء ِذّض ػ١ٍبْ ربع٠ز 

 .2015-12-14االؿزلٙبص     اٌل١ٙض ػجض اٌّذـٓ دـٛٔخ ربع٠ز 

 .19/2/2016االؿزلٙبص   اٌل١ٙض ِذّض ػ٠بص أثٛ سٍف ربع٠ز 

 .9/3/2016االؿزلٙبص   اٌل١ٙض ِذّض جّبي اٌىبٌٛرٟ ربع٠ز 

 .9/3/2016اٌل١ٙض ػجض اٌّبٌه هبٌخ اثٛ سغٚة ربع٠ز االؿزلٙبص 

 االػزمبي

 . دبٌخ اػزمبي سالي كٙغ دؼ٠غاْ اٌّب180ًٟافبصد ٌجٕخ ا٘بٌٟ االؿغٜ فٟ ِض٠ٕخ اٌمضؽ اْ ؿٍِبد االدزالي ٔفظد 

 االؿز١ِبْ

هبصلذ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ فٟ دىِٛخ االدزالي ػٍٝ ِشَِ اؿز١ِبٟٔ جض٠ض إللبِخ ِجٕٝ ِىْٛ ِٓ اعثؼخ ُٛاثك ٠ذزٛٞ ػٍٝ صالس ٚدضاد اؿز١ِب١ٔخ ؿزٌبف اٌٝ ػضص اٌجئع اٌشّـخ  –

 . ٚدضح اؿز١ِب١ٔخ اٌٛالؼخ فٟ دٟ ثِٓ اٌٜٙٛ فٟ ؿٍٛاْ ٚاٌزٟ رضاع ِٓ لجً جّؼ١خ ػ١ِغد و١ُٕ٘ٛ االؿز١ِب١ٔخ26ٚاٌزٟ رذزٛٞ ػٍٝ 

 .كّبي غغة اٌمضؽ” عِبد كٍِٛٛ“ ٚدضح اؿز١ِب١ٔخ فٟ ِـزُٕٛخ 82ثٕبء  –

 . ٚدضح اؿز١ِب١ٔخ فٟ ِـزُٕٛخ غ150ٍٛ١اٌّوبصلخ ػٍٝ ثٕبء  –

 . ٚدضاد ؿى١ٕخ٨ثّـزُٕٛخ ح ِؼب١ٌٗ أص١ُِٚ، ٠ٚزٌّٓ اٌّلغٚع ِجٕٝ ِٓ ؿذ ٚدضاد ؿى١ٕخ ِٚجٕٝ آسغ ِٓ  ” ٧-دٟ“فٟ ” ٘زـٛع“اٌجض٠ض فٟ كبعع ” ٔٛفٟ أص١ُِٚ“ثجٕبء ِلغٚع  –

ٍْ، د١ش رلًّ ِغدٍخ اٌزـ٠ٛك اٌذب١ٌخ ِج٥٣ٓ١١ٕ، ٠ٚزٌّٓ اٌّلغٚع ”اٌجبعن فٟ ثـغبد ػئ١ف“ًّٓ ِلغٚع ” ثـغبد ػئ١ف“ثضأ اٌؼًّ فٟ ِـزُٕٛخ  – :  ٚدضح ؿى١ٕخ فٟ صالصخ ِجب

 . ٚدضح ؿى١ٕخ٢٥ ٚدضح ؿى١ٕخ، ٚاٌضبٟٔ ِٓ ؿزخ ُٛاثك ٚف١ٗ ١٧األٚي ِٓ سّـخ ُٛاثك ٠زىْٛ ِٓ 

 .اغٍمذ كغُخ االدزالي كبعع اٌّضاعؽ فٟ ثٍضح ججً اٌّىجغ ثبٌّىؼجبد االؿ١ّٕخ –

 .الزذُ ِجّٛػخ ِٓ اٌّـز١ُٕٛٓ ِٕؼال فٟ دٟ اٌمغِٟ ثبٌجٍضح اٌمض٠ّخ ٚلبِٛا ثّوبصعح ِذز٠ٛبرٗ –

 .االؿز١ِب١ٔخ” ػ١ِغد وٛ٘ب١ُٔ“صسً لغاع اسالء ػبئٍخ ِبػْ لغف ِٓ ػمبع٘ب فٟ دبعح اٌـؼض٠خ ثبٌجٍضح اٌمض٠ّخ لغة اٌّـجض األلوٝ د١ّؼ اٌزٕف١ظ ٌوبٌخ جّؼ١خ  –

رضفك آالف اٌّـز١ُٕٛٓ ػٍٝ اٌجٍضح اٌمض٠ّخ ِزج١ٙٓ اٌٝ دبئَ اٌجغاق ُٚ٘ ٠ٙزفْٛ ثؼجبعاد ٔبث١خ ًض اٌؼغة ٠ٚزٛػضْٚ ثزض١١ِغ األلوٝ اٌّجبعن فٟ ادزفبالد ٠م١ّٛٔٙب ثظوغٜ ِب ٠ـّٝ  –

 .”رٛد١ض اٌمضؽ“

 اٌذفغ٠بد

رٕفظ ؿٍِبد االدزالي اإلؿغائ١ٍٟ ثبٌزؼبْٚ ِب ث١ٓ ؿٍِخ االصبع فٟ دىِٛخ االدزالي ٚ جّؼ١خ اٌؼبص االؿز١ِب١ٔخ دٛي ٚأؿفً اٌّـجض األلوٝ ٚثبالسن جٕٛة اٌّـجض األلوٝ ثبٌمغة ِٓ 

ثٍضح ؿٍٛاْ ؿٍـٍخ ِٓ اٌذفغ٠بد ٚطٌه ٌزٕف١ظ ِض٠ٕخ ٠ٙٛص٠خ رذذ األعى رّزض ِٓ ٚؿَ ثٍضح ؿٍٛاْ جٕٛثب ٚرشزغق اٌجضاع اٌغغثٟ ٌٍّـجض األلوٝ ٚ أؿفً اٌجٍضح اٌمض٠ّخ ٚهٛال اٌٝ ثبة 

 .اٌؼّٛص
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، فٟ لٍت اٌمضؽ اٌمض٠ّخ ِٚذ١ِٙب، اثزضاء ِٓ ِِٕمخ ػ١ٓ ؿٍٛاْ ثبرجبٖ اٌّـجض األلوٝ، ٚؿٛف رزُ رم٠ٛخ ٘ظا إٌفك ”ِزغٚ“ٚاٌذفغ٠بد رمَٛ ػٍٝ دفغ ٔفك ثذجُ لِبع رذذ األعى 

 .ثبٌجبُْٛ ٚاٌذض٠ض

 االسالء ٚاٌٙضَ

 جغفذ ثٍض٠خ االدزالي فٟ اٌمضؽ اع١ًخ ٍِؼت فٟ دٟ اٌجـزبْ ثجٍضح ؿٍٛاْ –

 .ؿٍّذ ُٛالُ ثٍض٠خ االدزالي لغاع اسالء ٌزٕف١ظ اِغ ٘ضَ ٌؼبئٍخ ثل١غ فٟ دٟ اٌجـزبْ ثجٍضح ؿٍٛاْ –

رغٜ دغوخ اٌزذغ٠غ إٌُٟٛ اٌفٍـ١ِٕٟ فزخ ال١ٍُ اٌمضؽ اْ اؿزّغاع دىِٛخ االدزالي ٚ اطعػٙب اٌزٕف١ظ٠خ ٚ اٌجّؼ١بد االؿز١ِب١ٔخ فٟ ر٠ٛٙض ٚاؿغٌخ ِض٠ٕخ اٌمضؽ ٚاٌٌّٟ لضِب ثزٕف١ظ 

ِشِِبرٙب االؿز١ِب١ٔخ ٚاٌز٠ٛٙض٠خ ثذك ِض٠ٕخ اٌمضؽ األِغ اٌظٞ ٠ٕظع ثىبعصخ س١ِغح ًض اٌّض٠ٕخ ٚاٍ٘ٙب، ٚػٍٝ األِز١ٓ اٌؼغث١خ ٚاالؿال١ِخ ٚاٌّجزّغ اٌضٌٟٚ ٚوبفخ ِئؿـبد دمٛق 

 .االٔـبْ اْ رمف اِبَ ِـئ١ٌٚزٙب فؼال ١ٌٚؾ لٛال رجبٖ ِض٠ٕخ اٌمضؽ ٚاٌّمضؿ١١ٓ ِٓ أجً صػُ هّٛصُ٘ فٟ ٘ظٖ اٌّض٠ٕخ اِبَ اٌٙجّبد االؿغائ١ٍ١خ

ٚاهٍذ ؿٍِبد االدزالي اٌذغثٟ اإلؿغائ١ٍٟ فغى ؿ١بؿخ اٌذوبع غ١غ اٌمبٟٔٛٔ ػٍٝ األعى اٌفٍـ١ٕ١ِخ اٌّذزٍخ، ٌزىغؽ ٚالؼًب غ١غ ِـجٛق ِٓ اٌشٕك 

االلزوبصٞ ٚاالجزّبػٟ ٌٍـىبْ اٌفٍـ١١ٕ١ِٓ اٌّض١١ٔٓ، ٌزذىُ ل١ٛص٘ب ػٍٝ دغ٠خ دغوخ ٚرٕمً األفغاص، ٌٚزفغى اجغاءاد رمٛى دغ٠خ اٌزجبعح، ثّب فٟ طٌه 

 .اٌٛاعصاد ِٓ االدز١بجبد األؿبؿ١خ ٚاٌٌغٚع٠خ ٌذ١بح اٌـىبْ ٚوظٌه اٌوبصعاد ِٓ إٌّزجبد اٌؼعاػ١خ ٚاٌوٕبػ١خ

  

، رٛاهً اٌـٍِبد اٌّذزٍخ اجغاءاد دوبع٘ب اٌجغٞ ٚاٌجذغٞ اٌّلضص  ٌزؼؼٌٗ و١ًٍب ػٓ اٌٌفخ اٌغغث١خ، ثّب ف١ٙب ِض٠ٕخ اٌمضؽ اٌّذزٍخ، ٚػٓ اٌؼبٌُ ففي قطاع غزة 

اٌشبعجٟ، ِٕظ رـغ ؿٕٛاد ِزٛاهٍخ، ِب سٍف أزٙبوًب هبعسًب ٌذمٛق ؿىبٔٗ االلزوبص٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، ٚثلىً أصٜ اٌٝ رفبلُ األًٚبع اٌّؼ١ل١خ ٌٕذٛ 

ِٕظ ػضح ؿٕٛاد لٍوذ ؿٍِبد االدزالي اٌّؼبثغ اٌزجبع٠خ اٌزٟ وبٔذ  رغثَ اٌمِبع ثبٌٌفخ اٌغغث١خ ٚاؿغائ١ً ِٓ أعثؼخ ِؼبثغ .   ١ٍِْٛ ٔـّخ ِٓ ؿىب1،8ٗٔ

، جٕٛة كغق اٌمِبع،  ٚاٌظٞ ال رزـغ لضعرٗ اٌزلغ١ٍ١خ ٌضسٛي اٌىُ اٌالػَ ِٓ اٌجٌبئغ ”وغَ أثٛ ؿبٌُ” عئ١ـ١خ ثؼض اغاللٙب ثلىً وبًِ اٌٝ ِؼجغ ٚادض

ٚاٌّذغٚلبد ٌٍمِبع، ف١ّب سووذ ِؼجغ ا٠غػ، كّبي اٌمِبع ٌذغوخ ِذضٚصح جضًا ِٓ األفغاص،  ٚٚفك  ل١ٛص أ١ِٕخ ِلضصح، فذغِذ ؿىبْ اٌمِبع ِٓ اٌزٛاهً ِٓ 

أصٜ ٘ظا اٌذوبع اٌٝ اعرفبع ٔـجخ اٌفمغ .  ط٠ُٚٙ ٚألغأُٙ  فٟ  اٌٌفخ ٚاؿغائ١ً، وّب دغِذ ِئبد اٌٍِجخ ِٓ االٌزذبق ثجبِؼبد اٌٌفخ اٌغغث١خ ٚاٌمضؽ اٌّذزٍخ

ٚ٘ظٖ ٔـت رؼِٟ ِئكغاد ػٍٝ اٌزض٘ٛع االلزوبصٞ % . ٠44ؼبْٔٛ فمغ ِضلغ، ث١ّٕب اعرفؼذ ٔـجخ اٌجِبٌخ فٟ ا٢ٚٔخ األس١غح اٌٝ % 21،1ِٓ ث١ُٕٙ % 38،8اٌٝ 

 .غ١غ اٌّـجٛق ٌـىبْ اٌمِبع

  

رـزّغ لٛاد االدزالي اٌذغثٟ اإلؿغائ١ٍٟ فٟ رؼؼ٠ؼ سٕك ِذبفظبد، ِضْ، ِش١ّبد ٚلغٜ اٌٌفخ اٌغغث١خ ػجغ رىض١ف اٌذٛاجؼ اٌؼـىغ٠خ  الضفة الغربية، ٚفٟ

ٚرـزّغ ِؼبٔبح .  أٚ ث١ٕٙب، ِب سٍك ِب أهجخ ٠ؼغف ثبٌىبٔزٛٔبد اٌوغ١غح اٌّؼؼٌٚخ ػٓ ثؼٌٙب اٌجؼي، ٚاٌزٟ رؼ١ك دغوخ ٚرٕمً اٌـىبْ اٌّض١١ٔٓ ف١ٙب/ دٌٛٙب ٚ

، ثـجت ِب رّبعؿٗ اٌمٛاد اٌّذزٍخ ِٓ أػّبي رٕى١ً ِٚؼبٍِخ غ١غ (اٌفبهً)اٌـىبْ اٌّض١١ٔٓ اٌفٍـ١١ٕ١ِٓ سالي رٕمٍُٙ ث١ٓ اٌّضْ، ٚثشبهخ ػٍٝ ُغفٟ جضاع اٌٌُ 

وّب رـزشضَ رٍه اٌذٛاجؼ وّبئٓ الػزمبي اٌّض١١ٔٓ اٌفٍـ١١ٕ١ِٓ، د١ش رّبعؽ لٛاد االدزالي ثلىً كجٗ ٠ِٟٛ أػّبي اػزمبي ػٍٝ رٍه .  أـب١ٔخ ٚدبُخ ثبٌىغاِخ

 .اٌذٛاجؼ، ٚػٍٝ اٌّؼبثغ اٌذضٚص٠خ ِغ اٌٌفخ
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 ػغى ِٛجؼ ٌالٔزٙبوبد االؿغائ١ٍ١خ سالي إٌوف األٚي ِٓ اٌؼبَ 

2016.

 أطذس يشكض ػجذاهلل انذٕساَٙ نهذساعبد ٔانزٕصٛك انزبثغ نًُظًخ انزذشٚش انفهغـُٛٛخ رمشٚشِ انُظفٙ دٕل 

 ، دٛش سطذ ٔٔصك انزمشٚش 2016االَزٓبكبد االعشائٛهٛخ ثذك انشؼت انفهغـُٛٙ خالل انُظف االٔل يٍ  انؼبو 

يجًم اَزٓبكبد االدزالل كؤػذاد انشٓذاء ٔانًؼزمهٍٛ ٔاالعزٛـبٌ ٔيظبدسح االساػٙ ْٔذو انًُبصل ٔرٕٓٚذ انمذط 

 :ٔغٛشْب يٍ جشائى االدزالل ، ٔانٛكى اْى يب جبء ثبنزمشٚش 

 الشهداء

يٕاؿًُب ٔيٕاؿُخ اػذو  (78) انجبس٘ 2016لزهذ عهـبد االدزالل االعشائٛهٙ  خالل انُظف االٔل يٍ انؼبو 

شٓٛذًا  (23)يؼظًٓى ػهٗ انذٕاجض انًُزششح فٙ كم يٍ انؼفخ انغشثٛخ ٔانمذط ٔدذٔد لـبع غضح ،يمبسَّ يغ 

عٛذاد ، نٛشرفغ ػذد انشٓذاء يُز اَـالق  (9)ؿفاًل ٔ  (22)نُفظ انفزشح يٍ انؼبو انًبػٙ،  ٔيٍ ثٍٛ انشٓذاء 

شٓٛذًا ، ٔال رضال عهـبد االدزالل رذزجض جضبيٍٛ ػششح  شٓذاء  (223)انٓجخ انشؼجٛخ يـهغ اكزٕثش انًبػٙ انٗ 

. عزخ يُٓى يٍ يذبفظخ انمذط 

 هدم المىازل

يُضاًل ٔيُشؤِ  يٍ  (620)ثهغ ػذد انًجبَٙ ٔانًُشآد انزٙ ْذيٓب االدزالل خالل انُظف االٔل يٍ انؼبو انجبس٘ 

يُشؤِ رجبسٚخ ٔصساػٛخ ٔطُبػٛخ ، االيش انز٘ ادٖ انٗ رششٚذ اكضش يٍ  (341)يُضاًل ٔيغكٍ ٔ  (279)ثُٛٓب 

يُشؤِ خالل َفظ انفزشح يٍ انؼبو  (40)يجًُب ٔ (131) يٕاؿٍ ٔيٕاؿُّ يٍ ثُٛٓى اؿفبل ، فًٛب ثهغذ 2500

انًبػٙ ، ٔكبٌ اعزٓذاف انزجًؼبد انظغٛشح ٔانجذٔٚخ ْٔذو يُبصل ػٕائم انشٓذاء ٔاالعشٖ يًٍ رزًٓٓى اعشائٛم 

ثزُفٛز ػًهٛبد ْٔذو يذسعزٍٛ فٙ خشثخ ؿبَب ششق َبثهظ ٔرجًغ اثٕ انُٕاس ششق انمذط يٍ اثشص ػًهٛبد انٓذو 

. انزٙ الذيذ ػهٛٓب عهـبد االدزالل االعشائٛهٙ فٙ انُظف االٔل يٍ ْزا انؼبو 

  االستيطان

  صٚبدح فٙ ٔرٛشح ثُبء ٔرٕعٛغ انًغزٕؿُبد ٔششػُخ ثؤس اعزٛـبَٛخ  جذٚذح ، 2016شٓذ انُظف االٔل يٍ انؼبو 

فمذ لبيذ عهـبد االدزالل االعشائٛهٙ ٔيٍ خالل ارسػٓب انًخزهفخ انًغؤٔنخ ػٍ انجُبء فٙ انًغزٕؿُبد ثبنًٕافمخ 

ٔدذح اعزٛـبَٛخ ثؼؼٓب رى رُفٛزِ ٔثؼؼٓب لٛذ  (8849)ػهٗ خـؾ ٔؿشح ػـبءاد ٔاطذاس رشاخٛض ثُبء نُذٕ 

انزُفٛز ٔانجؼغ االخش ثبَزظبس ارًبو اجشاءاد انجُبء ، دٛش كبٌ رٕصٚغ انٕدذاد انغكُٛخ ػهٗ انًغزٕؿُبد ػهٗ 

: انُذٕ انزبنٙ 
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( 1435)ٔ ( جٕ ثبٚذٌ )ٔدذح فٙ اسثغ يغزٕؿُبد فٙ يذُٚخ انمذط ػًٍ يششٔع اؿهك ػهّٛ اعى  (1800)

ٔدذح  (258)ٔ" ثغغبد صئٛف" ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (977)ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ سايٕد شًبل غشة انمذط ٔ

عزمبو ػهٗ اساػٙ ثهذرٙ انؼٛغٕٚخ ٔانـٕس ثبنمشة يٍ االساػٙ انزٙ رًذ يظبدسرٓب انؼبو انًبػٙ ثذجخ البيخ 

ٔدذح عكُٛخ عزمبو  (18)فٙ انمذط ، ٔ( ججم اثٕ غُٛى ) ٔدذح يغزٕؿُخ ْبس دٕيبِ  (252)انذذٚمخ انٕؿُٛخ ، ٔ

ٔدذح  (150) ٔ . ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ َٕفٙ ادٔيٛى  ( 14 )ػهٗ اساػٙ ججم انًكجش  فٙ لهت يذُٚخ انمذط ، ٔ

لشة ثٛذ دُُٛب ٔ " سيبد شهٕيٕ " ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (82)جُٕة يذُٚخ انمذط ، ٔ " غٛهٕ " فٙ يغزٕؿُخ 

ثبنمذط ، كًب " انُجٙ ٚؼمٕة"ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (78)فٙ انمذط ، ٔ" جفؼبد صئٛف " ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (76)

انف ٔدذح عكُٛخ نهٕٛٓد انًزـشفٍٛ فٙ  (15)ٔاػهٍ ػٍ اػزضاو عهـبد االدزالل البيخ يغزٕؿُخ جذٚذح يكَٕخ يٍ 

، ٔرنك دغت يب طشح ثّ  َبئت سئٛظ ثهذٚخ االدزالل فٙ "ػـشٔد"انزٙ ثبد ٚـهك ػهٛٓب " يـبس لهُذٚب"يُـمخ 

انمذط، يبئٛش رشجًبٌ، انز٘ ٚشأط نجُخ انزخـٛؾ ٔانجُبء فٙ انًذُٚخ ، ٔأفبدد يظبدس ػجشٚخ  ثًظبدلخ نجُخ 

انزُظٛى ٔانجُبء فٙ انمذط، ػهٗ خـخ إللبيخ يجُٗ اعزٛـبَٙ ٚزكٌٕ يٍ صالصخ ؿٕاثك ثبنمشة يٍ انجؤسح االعزٛـبَٛخ 

ٔدذح يٕصػخ  (153)انزٙ اعزٕنٗ ػهٛٓب انًغزٕؿٌُٕ لجم عُٕاد فٙ عهٕاٌ ، ٔ" ثٛذ جَٕضبٌ"انًؼشٔفخ ثبعى 

ٔدذح نظبنخ يغزٕؿُخ جذٚذح لشة يغزٕؿُخ شٛهٕ  (139)ػهٗ اسثؼخ يغزٕؿُبد يؼضٔنخ فٙ انؼفخ انغشثٛخ ٔ 

ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (72)غشة يذُٚخ ساو اهلل  ٔ " َٛشٚب " ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (98)شًبل يذُٚخ ساو اهلل ٔ 

رمٕاع " ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (34)غشة ساو اهلل   ٔ "  جبَٙ يٕدٚؼٍٛ " ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (48)ٔ " يٕدٚؼٍٛ "

ٔدذح  (70)لشة ثٛذ نذى ،  ٔ " جفؼبد داٌ " يغزٕؿُخ " ٔدذح فٙ (500)لشة ثهذح رمٕع ششق ثٛذ نذى ، ٔ" 

ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ كشٚبد اسثغ فٙ انخهٛم  (24)انًمبيخ ششق يذُٚخ ثٛذ نذى ، ٔ" َٕكٛذٚى " فٙ يغزٕؿُخ  

انًمبيخ شًبل " ْبس ثشاخب "ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (54) لشة يذُٚخ عهفٛذ ٔ " سٚفبفب " ٔدذح فٙ يغزٕؿُخ  (17)ٔ

انؼفخ انغشثٛخ ، 

ْٔٙ ثبألعبط ػجبسح ػٍ " نٛشى"كًب ٔرى انكشف ػٍ لشاس  ثئَشبء يغزٕؿُخ جذٚذح فٙ انؼفخ انغشثٛخ عزذًم اعى 

انًمبيخ ػهٗ اساػٙ انًٕاؿٍُٛ انفهغـٍُٛٛٛ ثًذبفظخ عهفٛذ ، االيش انز٘ ٚؼذ " ػبنّٛ صْبف"دٙ ربثغ نًغزٕؿُخ 

. اعهٕة جذٚذ نهزٕعغ االعزٛـبَٙ ٔششػُخ ثؤسح اعزٛـبَٛخ لبئًخ 

يؼبنّٛ "، ٚٓذف نزذٕٚم يغزٕؿُبد "يخًبػ يضساح"كزنك رى انكشف ػٍ يخـؾ ْٛكهٙ جذٚذ نًغزٕؿُخ 

ٔدذح عكُٛخ  (2500)ٔثُبء "  ػبدٛخ عكُٛخ كجٛشح"إنٗ " كٕخبف ٚئٛش"ٔ" ثغبجٕد"، ٔ"سًَٕٚٛى"، ٔ"يخًبػ

 ، 2040انف يغزٕؿٍ ثذهٕل ػبو  (77)دًًَٔب ، ٔرنك العكبٌ   (790)جذٚذح ػهٗ يغبدخ رظم انٗ 

ٔفٙ راد انغٛبق طبدلذ انذكٕيخ االعشائٛهٛخ ػهٗ لشاس ٚمؼٙ ثذػى انًغزٕؿُبد االعشائٛهٛخ انًمبيخ ػهٗ 

. يهٌٕٛ شٛكم  (72)اساػٙ انؼفخ انغشثٛخ ة 

 مصادرة االراضي
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( 10315)الذيذ عهـبد االدزالل االعشائٛهٙ خالل انُظف االٔل يٍ انؼبو انجبس٘ ػهٗ يظبدسح اكضش يٍ 

دًًَٔب يٍ اساػٙ انًٕاؿٍُٛ انفهغـٍُٛٛٛ فٙ كم انؼفخ انغشثٛخ ٔانمذط ٔيُـمخ انجذش انًٛذ ، ٔرى االػالٌ ػُٓب 

 دًًَٔب يٍ 62000كؤساػٙ دٔنخ ، فًٛب رى انكشف ػٍ اٌ ؿٕالى االداسح انًذَٛخ لبيذ  ثزشعٛى ٔيغخ اكضش يٍ 

اساػٙ انؼفخ انغشثٛخ  نؼًٓب الدمًب نظبنخ انًغزٕؿُبد ، ثٓذف فشع ايش ٔالغ ػهٗ االسع ٔرمٕٚغ ايكبَٛخ 

: دم انذٔنزٍٛ ، دٛش كبَذ انًظبدسح ػهٗ انُذٕ اٜرٙ 

دًًَٔب يٍ اساػٙ يذُٚخ اسٚذب ، رى  رذٕٚهٓب انٗ اساػٙ دٔنخ  ثمشاس يٍ انًغزٕٖ انغٛبعٙ االعشائٛهٙ  (1540 )

دًَٔب  جُٕة يذُٚخ اسٚذب لشة انجذش انًٛذ ٔرذٕٚهٓب انٗ  (2343)يغ ايكبَٛخ االعزفبدح يُٓب نالعزٛـبٌ ، 

دًَٔب لبو انًغزٕؿٌُٕ ثبالعزٛالء ػهٛٓب يٍ اساع ٔلفٛخ ربثؼخ نٕصاسح األٔلبف ٔانشؤٌٔ  (750)، " اساع دٔنخ "

. انذُٚٛخ دٛش رى رجشٚفٓب فٙ ثهذح انؼٕجب ثًذبفظخ اسٚذب 

دغت يب اػهُذ " دٔنخ"دًَٔب يٍ األساػٙ انخبطخ فٙ لشٚخ َذهخ جُٕة ثٛذ نذى رى رظُٛفٓب كؤساػٙ  (1366)

( 8)دًَٔبد يٍ اساػٙ لشٚخ انٕنجخ انٗ انغشة يٍ ثٛذ نذى ،  (5)ػُّ يب رغًٗ انًذكًخ انؼهٛب اإلعشائٛهٛخ ، ٔ

( 3)دًَٔبد يٍ اساػٙ ثهذح  ثٛذ أيش شًبل يذُٚخ انخهٛم، نظبنخ انـشٚك انجذٚذح لشة غٕػ ػزظٌٕٛ، ٔ

دًَٔبد فٙ دٙ انشٛخ جشاح فٙ انمذط انششلٛخ، 

دًًَٔب  يٍ اساػٙ  (1200)دًًَٔب يٍ أساػٙ ثهذرٙ انضأٚخ ٔعُٛشٚب شًبل انؼفخ انغشثٛخ انًذزهخ ،  (2800)

شٛهٕ ٔػٛهّٛ " فٙ يخـؾ خـٛش ٚٓذف انٗ سثؾ يغزٕؿُبد. لشٖ انغبٔٚخ ٔانهجٍ انششلٛخ ٔلشٕٚد جُٕة َبثهظ

( 300)، " أسئٛم اإلعزٛـبَٙ"انًمبيخ ػهٗ اساػٙ لشٕٚد ٔانهجٍ ٔانغبٔٚخ ثزجًغ " ٔشٛفٕد سادٛم ٔيؼهّٛ نجَّٕ

دًَٔب يٍ األساػٙ انضساػٛخ فٙ ثهذح ٚؼجذ جُٕة غشة جٍُٛ ، ششػذ لٕاد االدزالل اإلعشائٛهٙ، 

انؼغكش٘ ،  كًب لشسد انذكٕيخ االعشائٛهٛخ يظبدسح يئبد انذًَٔبد ػهٗ ' دٔربٌ'ثزغٛٛجٓب  ٔرنك نزٕعٛغ دبجض

ػهٗ ؿشٚك ٚزغٓبس َبثهظ انٕالغ جُٕة انًذُٚخ يٍ اجم البيخ " جٛذ"ٔيفشق " دٕاسح"انـشٚك انٕالغ ثٍٛ يفشق 

عزخ اثشاط ػغكشٚخ اعشائٛهٛخ نذًبٚخ ؿشٚك انًغزٕؿٍُٛ ، ثبالػبفخ انٗ رنك أخـشد عهـبد االدزالل اإلعشائٛهٙ 

ثبالعزٛالء ػهٗ يئبد انذًَٔبد يٍ أساػٙ لشٚخ جبنٕد جُٕة َبثهظ ثبالػبفخ إنٗ اساػٙ ثهذرٙ رشيغؼٛب 

يغ انجؤس " شٛهٕ" ٔانًغٛش شًبل ساو اهلل ٔرنك ألغشاع ػغكشٚخ ٔشك ؿشٚك ػغكش٘ اعزٛـبَٙ ٚشثؾ يغزٕؿُخ

فٙ يذبفظخ اسٚذب ، " انٌٕ"االعزٛـبَٛخ انٕالؼخ انٗ انششق يُٓب ٔانًمبيخ ػهٗ أساػٙ لشٚخ جبنٕد دزٗ شبسع 

دٛش ٚظم ؿٕل انـشٚك  عزخ كٛهٕيزشاد، فٙ خـٕح خـٛشح رؤد٘ انٗ خهك كٛبٌ اعزٛـبَٙ كجٛش فٙ انًُـمخ، 

. ٔيًب ٚٓذد ثبالعزٛالء ػهٗ آالف انذًَٔبد يٍ اساػٙ انًٕاؿٍُٛ انضساػٛخ 

دًَٔب يٍ اساػٙ  (180)كًب لبيذ عهـبد االدزالل االعشائٛهٙ ٔلـؼبٌ انًغزٕؿٍُٛ ثزجشٚف اكضش يٍ 

. انًٕاؿٍُٛ انضساػٛخ فٙ كم يٍ لشٖ ثشٔلٍٛ ، كفش لذٔو ، ثذٚب ، عشؿخ ، دٚش ثهٕؽ ، ٔارَب لؼبء انخهٛم
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  اوتهاكات االحتالل في القدش

 دزٗ ٕٚيُب 1967رمٕو عهـبد االدزالل االعشائٛهٙ  ثبجشاءاد رٕٓٚذٚخ يًُٓجخ يُز ادزالل يذُٚخ انمذط ػبو  

ْزا رٓذف انٗ رٓجٛش عكبَٓب ٔرغٛٛش ؿبثؼٓب انزبسٚخٙ انؼشثٙ ٔاالعاليٙ ، فمذ شٓذ انُظف االٔل يٍ انؼبو 

 عهغهخ يٍ االجشاءاد ثذك انًذُٚخ انًمذعخ ٔيٕاؿُٛٓب ْٔجًخ غٛش يغجٕلخ ػذ انًغجذ االلظٗ ،ٔرى 2016

سطذ يئبد يالٍٚٛ انشٕاكم  نزٕٓٚذ انًذُٚخ ،فمذ ألّشد نجُخ ٔصاسٚخ ٚشأعٓب ٔصٚش انًبنٛخ فٙ انذكٕيخ اإلعشائٛهٛخ 

 يهٌٕٛ شبلم عُٕٚب ػهٗ يذاس 20 يهٌٕٛ شبلم عٛزى ػخٓب ثًمذاس 100يؤخشا يٛضاَٛخ لذسْب ” يٕشّٛ كذهٌٕ“

. . ”طُذٔق إسس انًجكٗ“خًظ عُٕد نًب ٚغًٗ ثـ 

دٛش رى انكشفذ ػٍ يخــبد نزذٕٚم يذٛؾ انًغجذ االلظٗ انٗ يجًغ يٍ انكُظ انٕٛٓدٚخ ٔؿًظ ٔرٕٓٚذ 

ػهٗ ثؼذ أيزبس " دًبو انؼٍٛ"انًؼبنى اإلعاليٛخ انؼشٚمخ، يٍ خالل انزخـٛؾ إللبيخ كُٛظ ٕٚٓد٘ كجٛش أعفم ٔلف 

ٔثذء البيخ انـبثك " انجشاق"غشثٙ انًغجذ األلظٗ ، كًب رى انكشف ػٍ يششٔع نجُبء كُٛظ آخش لشة دبئؾ  

جُٕة األلظٗ يًب ادٖ انٗ رذيٛش ٔرخشٚت آصبس ػشٚمخ اغهجٓب يٍ انفزشاد االعاليٛخ، " ثٛذ شزشٔاط"انشاثغ يٍ 

- ػٛش دافٛذ– يجًغ كٛذو "ٔفٙ َفظ انغٛبق رًذ انًظبدلخ ػهٗ يخـؾ جًؼٛخ انؼبد االعزٛـبَٛخ انًؼشٔف ثبعى 

، انًُٕ٘ إلبيزّ ػهٗ يذخم دٙ ٔاد٘ دهٕح ثجهذح عهٕاٌ، ٔانز٘ ٚٓذف إللبيخ يجُٗ ػخى يٍ "دٕع انجهذح انمذًٚخ

.  ؿٕاثك العزخذاو ػهًبء ٔدائشح اٜصبس اإلعشائٛهٛخ 6

ػهٗ ثُبٚخ عكُٛخ جذٚذح فٙ دبسح ثٛؼٌٕ  ثٕاد٘ دهٕح، جُٕة انًغجذ " انؼبد االعزٛـبَٛخ"انٗ رنك اعزٕنذ جًؼٛخ 

األلظٗ ، كًب عهًذ انجًؼٛخ رارٓب ػبئهخ انشججٙ ثالغبد لؼبئٛخ رـبنجٓب ثبألسع انكبئُخ فٙ دٙ ثـٍ انٕٖٓ 

ثجهذح عهٕاٌ ٔانًمبو ػهٛٓب ثُبٚزٍٛ عكُٛزٍٛ، ثبدػبءاد يهكٛخ يضٔسح ، فٙ دٍٛ سفؼذ انًذكًخ انؼهٛب اإلعزئُبف 

انز٘ لذيزّ ػبئهخ يبصٌ لشػ ثخظٕص لشاس انًذكًخ انًشكضٚخ ثئخالئٓى يٍ يُضنٓى فٙ انجهذح انمذًٚخ ثبنمذط 

فًٛب ٚؼشف ثمبٌَٕ يغزؤجش يذًٙ دزٗ انجٛم انضبنش، ٔال .االعزٛـبَٛخ" ػـشٚذ كْٕبَٛى"انًذزهخ نظبنخ جًؼٛخ 

ثبالػبفخ انٗ االعزٛالء ػهٗ لـؼخ اسع يغبدزٓب . صانذ ػبئهخ طت نجٍ فٙ انجهذح انمذًٚخ يٓذدِ ثبالخالء اٚؼًب 

فًٛب ثبششد نجُخ . االعزٛـبَٛخ، ثذٌٔ أيش لؼبئٙ ” أيبَبِ“دًَٔبد  فٙ دٙ انشٛخ جشاح ٔرغهًٛٓب نًُظًخ  (3)

ٔدذح  (5140)انزُظٛى ٔانجُبء فٙ انمذط انًٕافمخ ػهٗ خـؾ ٔؿشح ػـبءاد ٔاطذاس رشاخٛض ثُبء نُذٕ 

اعزٛـبَٛخ جذٚذح ثؼؼٓب رى رُفٛزِ ٔثؼؼٓب لٛذ انزُفٛز ٔانجؼغ االخش ثبَزظبس ارًبو االجشاءاد دغت يب ْٕ يفظم 

 . (االعزٛـبٌ)اػالِ ػٍ 

 كى  ٔٚشثؾ ثٍٛ 22كًب طبدلذ ثهذٚخ االدزالل فٙ انمذط ػهٗ إَشبء خؾ جذٚذ نهمـبس انخفٛف، عًٛزذ ػهٗ يغبفخ 

. شًباًل يشٔسا ثًشكض انًذُٚخ  « سايٕد»جُٕة انمذط انًذزهخ ٔيغزٕؿُخ « غٛهٕ»يغزٕؿُخ 



 منظمة التحرير الفلسطينية
 اللجنة التنفيذية
 دائرة العالقات العربية

 
 

Executive Committee 
 

Arab Affairs Department 

 

 هـــ رام الل2249: ب. ص2947487 تلفاكس ن  ـيـطــفلس 

Palestine  P.O. BOX: 2249 Ramallah    Email : info@aad.plo.ps 

12 

ٔفٙ اؿبس انذًهخ انزٕٓٚذٚخ انًغزًشح  لبيذ ٔصاسح انغٛبدخ االعشائٛهٛخ  ثبػذاد خبسؿخ عٛبدٛخ نًذُٚخ انمذط رظٓش 

ػششاد انكُظ ٔانًؼبثذ ٔااليبكٍ انذُٚٛخ ٔانغٛبدٛخ انٕٛٓدٚخ ٔرخفٙ االعاليٛخ ٔانًغٛذٛخ فٙ رضٔٚش ٔاػخ نهٕالغ 

يٓشجبٌ "االعاليٙ ٔانًغٛذٙ فٙ انًذُٚخ ، كًب ٔاطهذ عهـبد االدزالل نهؼبو انضبيٍ ػهٗ انزٕانٙ رُظٛى

فٙ يذُٚخ انمذط، فٙ يذبٔنخ إلظٓبس انًذُٚخ  ثٕجّ ٕٚٓد٘ يٍ خالل يذـبد نزغٕٚك " األَٕاس انذٔنٙ- األػٕاء

. انشٔاٚخ اإلعشائٛهٛخ انزٙ رُكش انذك انزبسٚخٙ انؼشثٙ ٔاإلعاليٙ فٙ انمذط 

اػبفخ انٗ رنك أغهمذ لٕاد االدزالل اإلعشائٛهٙ يجًُب  ربثؼًب نألٔلبف اإلعاليٛخ فٙ دٙ ٔاد انجٕص انمشٚت يٍ 

. عٕس انمذط انزبسٚخٙ 

ٔفٙ اؿبس االجشاءاد انؼمبثٛخ انزٙ ٚفشػٓب االدزالل ػهٗ انًٕاؿٍُٛ انًمذعٍٛٛ لبيذ ثهذٚخ االدزالل فٙ انمذط 

َذٕ خًظ يشاد فٙ َٛخ يجٛزخ  نزفشٚغ انفهغـٍُٛٛٛ " ثبنؼمبساد انفبسغخ "فًٛب ٚزؼهك " االسََٕب "ثًؼبػفخ رؼشفخ 

يٍ انًذُٚخ ، كًب لبو االدزالل ثمـغ يخظظبد انزؤيٍٛ انٕؿُٙ  ػٍ يشاثـٍٛ ٔيشاثـبد فٙ انًغجذ األلظٗ 

رؼشػٕا نالػزمبل ٔأثؼذٔا ػٍ ثبدبرّ ، كًب لشسد ششؿخ االدزالل االعشائٛهٙ يُغ دفٍ شٓذاء انمذط انًذزجضٍٚ 

. نذٚٓب داخم لشاْى  ٔثهذارٓى 

ٔفٙ انٕلذ انز٘ ًُٚغ انًظهٍٛ انًغهًٍٛ يٍ دخٕل انًغجذ االلظٗ فٙ كضٛش يٍ االدٛبٌ ٔثبػًبس يؼُّٛ َزٛجخ 

انمٕٛد ٔاالجشاءاد انزٙ رُزٓجٓب عهـبد االدزالل  ٚزى انغًبح نهًغزٕؿٍُٛ ٔانًزـشفٍٛ انٕٛٓد ثبلزذبيخ ٔرشْٛت 

. فٙ انًغجذ االلظٗ " انزمغٛى انضيبَٙ"انًظهٍٛ ٔاالػزذاء ػهٛٓى  ثذًبٚخ يٍ جُٕد االدزالل فٙ يذبٔنخ نزـجٛك 

كًب لبيذ  ؿٕالى ثهذٚخ االدزالل ثئغالق ثبة يجُٗ  خذيبد ثهذبو األكغجٍٛ،  ػُذ ثبة انغٕاًَخ أدذ أثٕاة 

انًغجذ األلظٗ، نًُغ اعزخذايّ ٔانؼًم فّٛ، ٔٚمؼٙ انمشاس ثٕلف األػًبل إللبيخ ٔدذاد ٔػٕء ٔدًبيبد 

. ثجبَت انًغجذ األلظٗ، رمٕو ػهٛٓب دائشح األٔلبف اإلعاليٛخ

يٍ عكبٌ يذُٚخ انمذط % 82أٌ َذٕ ” يؼٓذ انمذط نذساعبد إعشائٛم”ٔفٙ عٛبق آخش كشفذ دساعخ دذٚضخ نـ

يؤعغخ ”ٔ" يكزت اإلدظبء اإلعشائٛهٙ "انًذزهخ انفهغـٍُٛٛٛ؛ ٚؼٛشٌٕ رذذ خؾ انفمش، يؼزًذح ػهٗ يؼـٛبد 

  ٔرنك َزٛجخ اًْبل انًذُٚخ ٔانذظبس ٔانغٛبعبد االدزالنٛخ فٙ انمذط 2014اإلعشائٛهٛخ، نؼبو ” انزؤيٍٛ انٕؿُٙ

. انًذزهخ 

  االسرى والمعتقليه

عٛذح ٔفزبح ، يمبسَخ ة  (84)ؿفاًل ٔ (712)يٕاؿًُب يٍ ثُٛٓى َذٕ  (3230) اػزمهذ انغهـبد االعشائٛهٛخ دٕانٙ 

( 7000)يؼزماًل خالل َفظ انفزشح يٍ انؼبو انًبػٙ ، فًٛب ال ٚضال  ٚمجغ فٙ عجٌٕ االدزالل  لشاثخ  (2156)

طذفٙ ، ٔ ثهغ ػذد االعشٖ انزٍٚ ٚمؼٌٕ  ( 22)اعٛشح ، ٔ (68)ؿفم َٔذٕ  (400)اعٛش فهغـُٛٙ يٍ ثُٛٓى 
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( 300)يؼزماًل يمبسَّ ة  (750)اعٛشًا ، ٔلذ اسرفغ ػذد انًؼزمهٍٛ االداسٍٚٛٛ انٗ  ( 489)دكًًب ثبنًؤثذ ٔاكضش 

. يؼزماًل خالل َفظ انفزشح يٍ انؼبو انًبػٙ 

 اعتداءات االحتالل على قطاع غسة 

رٕاطهذ اػزذاءاد االدزالل االعشائٛهٙ ػهٗ انمـبع  يٍ خالل رٕغم اٜنٛبد انؼغكشٚخ داخم اساػٙ انمـبع 

ٔانمٛبو ثبػًب رجشٚف ٔرخشٚت اساع صساػٛخ فٙ انًُبؿك انذذٔدٚخ ، كًب لبيذ انضٔاسق انذشثٛخ ثبؿالق انُٛشاٌ 

رجبِ يشاكت انظٛبدٍٚ ثشكم يزكشس يًب ادٖ انٗ اطبثخ ٔاػزمبل ػذد يٍ انظٛبدٍٚ ، ٔشُذ انـبئشاد انذشثٛخ 

االعشائٛهٛخ عهغهخ يٍ انغبساد انجٕٚخ ، ٔلظفذ انذثبثبد  أَذبء يزفشلخ يٍ  لـبع غضح يًب ادٖ انٗ اعزشٓبد 

ايشأِ فهغـُٛٛخ ٔاطبثخ ػذد يٍ انًٕاؿٍُٛ ، ثبالػبفّ انٗ اػزمبل انؼششاد اصُبء يشٔسْى ػهٗ دبجض ثٛذ دبٌَٕ 

ٔيب صانذ اعشائٛم رفشع دظبسًا يشذدًا ػهٗ عكبٌ لـبع غضح ٔرمٛذ دشٚخ انذشكخ ٔدخٕل انجؼبئغ " اٚشص"

. خبطخ يٕاد انجُبء  
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