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ال ٚشًم لعبح ) انمعبح انؼلنٌٕٛ ْى انمعبح اننٍٚ ٚؼًهٌٕ ثًؾبكى انؾك انؼبو 
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انمعبح اننٍٚ نى ٚزقوعٕا ٔال ىانٕا ) ْنا كٌٔ اؽزَبة انًؾهمٍٛ انمعبئٍٛٛ 

ٔكٌٔ اؽزَبة ػلك انمعبح اننٍٚ اؽٛهٕا ػهٗ ( ٚلهٌٍٕ ثبنًؼٓل االػهٗ نهمعبء 

انزمبػل ْنا انؼبو ثؼل اَؽالق انَُخ انمعبئٛخ انؾبنٛخ ٔانمعبح انًهؾمٍٛ ثبالكاهد 

 نؼًٕيٛخ ٔثبنقبهط ٔانمعبح انغٛو يجبشوٍٚ َظوا نؾبنزٓى انصؾٛخ ا

اغهت ْؤالء يُقوؼٌٕ ثُمبثخ انمعبح ْنا ثبالظبفخ انٗ ثؼط انمعبح يٍ كائوح 

انًؾبٍجبد انزٙ نى َزشأ َمبثخ ثؼل ػهًب ثبٌ لعبح انًؾكًخ االكاهٚخ كبَٕا 

" ٙ فزوح الؽمخ آًٍب يُقوؼٍٛ فٙ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ اال آَى كَٕٕا َمبثخ ف

 اَقوغ فٛٓب اكضو يٍ َصفٓى " ارؾبك انمعبح االكاهٍٚٛ 

 نًبما َمبثخ نهمعبح ٔيبْٙ ظؤهرٓب 

 :انًجوه انزبهٚقٙ 

فكوح اَشبء َمبثخ نهمعبح نَٛذ فكوح علٚلح ثم روعغ علٔهْب انٗ يب لجم ػٓل 

 اٚزٓب نكُٓب اعٓعذ فٙ ثل 1976انوئٌٛ انَبثك ؽٛش اَؽهمذ انفكوح يُن ٍُخ 

ٔػُليب ثهغ انُياع ثٍٛ انمعبح ٔانٕىاهح مهٔرّ ػبكد انفكوح يٍ  2004فٙ ٍُخ 

 علٚل كافم عًؼٛخ انمعبح انزٍََٕٛٛ نكُٓب نى رقوط نهُٕه اٚعب 

ٔيب ثٍٛ انفزورٍٛ كبَذ انغًؼٛخ انصٕد انٕؽٛل ٔانًؾزشى نهمعبح فٙ يٕاعٓخ 

ال ؽك نٓب لبََٕب فٙ ٔكبَذ ٔىاهح انؼلل رٕاعّ انمعبح اٌ انغًؼٛخ االكاهح 



انزفبٔض ثبٍى انمعبح الَٓب عًؼٛخ ٔكٔهْب ٚمزصو ػهٗ االَشؽخ انضمبفٛخ 

نننك فبٌ كم يب رًُؾّ االكاهح نهمعبح كبٌ ٚزوعى فٙ لبنت يُؾخ ...ٔانزوفٛٓٛخ 

 ٔييٚخ يٍ انُظبو نننك كبٌ يٍ انعؤه٘ اؽلاس َمبثخ 

 :انًجوه انًُؽمٙ 

 و افعم يٍ انلفبع انٕاؽل ال ُٚكو اؽل كفبػٍٛ اصٍُٛ أ اكض

عًؼٛخ لل رقزوق أ رعؼف أ يٍ انًًكٍ َظوٚب اٌ رُؾم يبما ٍٛفؼم انمعبح ؟ 

 ٔيٍ ٍٛزكهى ثبًٍٓى ٔٚلافغ ػُٓى ؟ 

ربهٚقٛب عًؼٛخ انمعبح اٍزؼًهذ نزلعٍٛ انمعبح ٔظوثٓى ٔاالَزقبثبد كبَذ 

 يقزولخ 

كبَذ رغًؼٓى الٌ فٙ اغهت فزواد ػًهٓب هغى آَب نى ٚؽًئٍ انمعبح نهغًؼٛخ 

 انٕىاهح كبَذ رقزولٓب 

ْنا انًؼؽٗ افنِ انمعبح ثؼٍٛ االػزجبه ٔلوهٔا اَشبء ْٛكم افو ؽزٗ ٚؾمك 

انزٕاىٌ فبٌ ظؼف ْٛكم يب اؽزًٗ انمعبح ثبنٓٛكم االفو الَّ يٍ انصؼت افزواق 

 ْٛكهٍٛ فٙ ٔلذ ٔاؽل 

 :انًجوه انضٕه٘ 

 عًهخ ٔاؽلح ٚهقصٓب ْنا انؼُصو 

خ الثل نهمعبح فٛٓب يٍ ْٛكم ٚلافغ ػٍ كوايزٓى نننك كبَذ انًؾبكى ْٙ صٕهح كواي

كٌٔ رٕلف ٔنننك نى  15/1/2011ْٙ اإلكاهاد انٕؽٛلح انزٙ ثبشود ػًهٓب ٕٚو 

 ٚقوط يٍ انمعبح أ٘ يؽهت يبك٘ يضم ثمٛخ انمؽبػبد األفوٖ نهلٔنخ   

 ٔؼُٛزٓى يٕاصهخ انؼًم ٔػلو رملٚى ا٘ ؼهت يبك٘ اكجو كنٛم ػهٗ ٔػٙ انمعبح ٔ

 ْؤالء انمعبح افزبهٔا اٌ ُٚشؤٔا َمبثخ رُبغًب ٔرًبْٛب يغ يمزعٛبد صٕهح انكوايخ 

 ركٍٕٚ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ 

َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ يود يٍ يغوك فكوح ثبهٔلخ انًؾكًخ االثزلائٛخ ثزٌَٕ يُن 

 انٗ يشؤع يزكبيم ٚٓو ػهّٛ انؼلٚل يٍ لعبح انغًٕٓهٚخ 15/1/2011ٕٚو 

ثًقزهف انًؾبكى يضم رٌَٕ ٔثٍ ػؤً ٔاهٚبَخ ٍٍٕٔخ ٔانمٛؤاٌ ٔيوكي 

 انلهاٍبد انمبََٕٛخ ٔانمعبئٛخ 



نلٖ ٔالٚخ رٌَٕ صى رؾصهذ انُمبثخ  إػالؤرى اٚلاع يؽهت  رأٍَٛٛخركَٕذ ْٛئخ 

ٔركَٕذ انٓٛئخ انزبٍَٛٛخ ثوئبٍخ انمبظٙ   2011يبهً  25ػهٗ رأشٛوح ثٕو 

 يؾًل َجٛم انُمبُ 

 700انُمبثخ ؽًهخ نالَقواؼبد ٍٔوٚؼب يب ٔصم ػلك انًُقوؼٍٛ انٗ لواثخ  اؼهمذ

يُقوغ انٗ ؽلٔك شٓو افوٚم ا٘ لواثخ صهش لعبح انغًٕٓهٚخ ٔاَؽاللب يٍ أاٍػ 

شٓو افوٚم رى انزفكٛو فٙ ٔعٕة ػمل يؤرًو اَزقبثٙ رًبْٛب يغ يجبكئ انضٕهح منك 

 خ انصُلٔق َزقبة ٔشوػٛاٌ ال شوػٛخ نهٓٛبكم اال شوػٛخ اال

اَؼمل أل يؤرًو نُمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ ثؾعٕه اػاليٙ  2011يب٘  22فٙ 

يزًٛي ٔثًشبهكخ غٛو يزٕلؼخ يٍ انمعبح فٙ ظم ظوف ايُٙ ؽَبً ٔيُبؿ ارَى 

 ثؽمٌ ثبهك ٔيًؽو ٔهغى منك عبىف انؼلٚل يٍ انمصبح ٔؽعؤا انًؤرًو 

يزوشؼ نٓٛكم  ْٕٔ يب ٚجوى  26الٔل يوح فٙ ربهٚـ انمعبء ٚزوشؼ اكضو يٍ 

 اَقواغ انمعبح فٙ يَٛوح انؾوٚخ 

ٔافوى انصُلٔق اَزقبة كٌٔ اؽزَبة ػلك انؾعٕه  342ػلك انًصٕرٍٛ كبٌ  

انمبظٛخ هٔظخ انؼجٛل٘ كُمٛجخ نهمعبح انزٍََٕٛٛ فكبَذ ثننك أل ايوأح روأً 

انؼوثٙ  ْٔنا ال شك رشوٚف ٔركوٚى نهًوأح انزََٕٛخ  ْٛكال َمبثٛب فٙ انؼبنى

 فصٕصب ٔنزٌَٕ يب ثؼل انضٕهح ػًٕيب 

ثؼط انمعبح انغٛو يُقوؼٍٛ ؽعؤا انًؤرًو نالؼالع ػهٗ ْنا انٓٛكم انغلٚل ػٍ 

 لوة ٔثؼل انًؤرًو اَقوغ انؼلٚلٌٔ 

ٔنهًالؽظخ فبٌ هئٌٛ انٓٛئخ انزبٍَٛٛخ ٔثؼط اػعبئٓب نى ٚزوشؾٕا نهًؤرًو 

 ركوَٚب يُٓى نَُخ انزلأل ْٕٔ يب ىاك فٙ يصلالٛخ ْنا انٓٛكم 

 :َشبغ انُمبثخ 

 انُشبغ انًٛلاَٙ 

 ػلٚلح ْٙ َشبؼبد َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ هغى ؽلاصخ ركُٕٚٓب 

لعبح فٙ انٓٛئخ انًَزمهخ نالَزقبثبد   3افزٛود َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ نزوشٛؼ 

نٓٛكم هغى ؽلاصزّ ٔهعبؽخ ػمم يَٛٛوِ ام ْٔنا االفزٛبه ثوٍْ ػهٗ كجو ْنا ا

ٍوٚؼب يب رُبىنذ انُمبثخ ػٍ انزوشٛؼ نفبئلح عًؼٛخ انمعبح ثؼل انجهجهخ انزٙ لبو ثٓب 

 اػعبء انغًؼٛخ ٔهفعٓى رٕاعل انُمبثخ فٙ انٓٛئخ 



نى رزًَك َمبثخ انمعبح ثؾمٓب فٙ انزٕاعل فٙ انٓٛئخ انًَزمهخ نالَزقبثبد اًٚبَب 

الك ٚمزعٙ انزعؾٛخ ٔانزغبٔى فقٛود االََبؽت ايبو رؼُذ يُٓب ثبٌ ٔظغ انج

اػعبء انغًؼٛخ ٔلل اكجو انغًٛغ يٕلفٓب ٍٔغم نٓب انزبهٚـ ْنا انًٕلف انًشوف 

 ٔلل كبٌ ثبيكبَٓب اٌ رزًَك ثننك انؾك 

فوعذ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ يٍ كائوح انُشبغ انَٛبٍٙ ٔهفعذ ا٘ رجؼٛخ ثًب 

ٔنخ ٔهفعذ رهمٙ االػبَبد يُٓب ٔهكيد اْزًبيٓب ػهٗ فٛٓب انزجؼٛخ انًبنٛخ نهل

 انُشبغ انمبََٕٙ ٔانمعبئٙ 

ٍبًْذ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ فٙ اػلاك انؾوكخ انمعبئٛخ ٔرٕعّ نٓب انؼلٚل يٍ 

 انمعبح ثًؽبنت َمهخ أ رولٛخ ٔكبَذ فصًب نلٔكا نٕىاهح انؼلل 

عزًؼذ ثبنمعبح ٔاٍزًؼذ رؾٕنذ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ نهؼلٚل يٍ انًؾبكى ٔا

 نًشبغهٓى ٍٔبًْذ فٙ اٚغبك انؾهٕل ثشٓبكح انمعبح اَفَٓى 

ٔايبو رؼُذ انٕىاهح َٔظوا نزٕاصم االػزلاءاد ػهٗ انمعبح لوهد َمبثخ انمعبح 

انزٍََٕٛٛ شٍ اظواة نهزؾٌَٛ ثٕظغ انمعبح ٔانمعبء فٙ رٌَٕ  كبٌ 

ربهٚـ انمعبء انزََٕٙ  االظواة نًلح صالصخ اٚبو ْٕٔ أل اظواة يٍ َٕػّ فٙ

 ٔكبٌ َبعؾب ثشٓبكح االػالو َظوا نًب نًَّ انمعبح يٍ صلق فٙ رجُٙ يؽبنجٓى 

فالل افززبػ انَُخ انمعبئٛخ انؾبنٛخ لبيذ انُمبثخ ثهفذ َظو انٕىاهح انٗ االؽلاس 

انزٙ علد ثبنًؾبكى ٕٚو افززبػ انَُخ انمعبئٛخ ٔانزغبٔىاد انزٙ ؽصهذ ْٔلكد 

انًؾبكى ؽُٛٓب اٍوػذ انٕىاهح الرقبم االعواءاد انالىيخ ٔرى ثَؾت انمعبح يٍ 

 انزَُٛك يغ ػًبكح انًؾبيٍٛ نهغوض 

ػهٗ اصو رؼوض ثؼط انمعبح انٗ ػًهٛبد صهت ػهٗ انًٕالغ االعزًبػٛخ ٔػهٗ 

انًُبثو االػاليٛخ لبيذ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ ثبنشكبٚبد انالىيخ كفبػب ػٍ 

ريال يُشٕهح انٗ ؽل االٌ كًب آىهد انُمبثخ ػلح  انمعبء ٔانمعبح ٔانمعبٚب ال

 شكبٚبد رملو ثٓب انمعبح يجبشوح نهُٛبثخ انؼًٕيٛخ 

رؾٕنذ انُمبثخ انٗ ثؼط انًؾبكى ثؼل ؽصٕل اػزلاءاد افوْب يؾكًخ لوًَجبنٛخ 

 ٍٔزجويظ ىٚبهح انٗ يؾكًخ ٍٛل٘ ثٕىٚل 

غ انمٕاٍَٛ انزٙ رؾٕنذ َمبثخ انمعبح انٗ انؼلٚل يٍ انًؾبكى اٚعب نؼوض يشبهٚ

 اػلرٓب فالل انًوؽهخ االَزمبنٛخ ٔانزٙ رقص انَهؽخ انمعبئٛخ 

 انُشبغ انمبََٕٙ ٔانؼهًٙ 



رُشػ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ ؽبنٛب ػهٗ يَزٍٕٚٛ اصٍُٛ االٔل يَزٕٖ كافهٙ 

 ٔاالفو يَزٕٖ فبهعٙ 

 :انُشبغ انقبهعٙ 

ْٙ رزؼبيم يغ انؼلٚل يغ انُشبغ انقبهعٙ نُمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ َشبغ يكضف ٔ

انٓٛبكم ٔانًُظًبد انلٔنٛخ ٔنكٍ آًْب ثوَبيظ االيى انًزؾلح نهزًُٛخ ٔانجونًبٌ 

االٔهٔثٙ ٔلل رهمذ َمبثخ انمعبح انزٍََٕٛٛ ػلٚل انيٚبهاد يٍ ٔفٕك اعُجٛخ 

 كغًٕٓهٚخ أنًبَٛب ٔانٕالٚبد انًزؾلح االيوٚكٛخ 

فوا كغيء يٍ َشبؼٓب انٗ كم يٍ ٔثؼط انًُظًبد االفوٖ كًب رؾٕنذ انُمبثخ يؤ

انجونًبٌ االنًبَٙ ٔعًٕٓهٚخ نجُبٌ فٙ اؼبه انزؼبٌٔ يغ انًُظًبد االعُجٛخ 

ٍٔبًْذ فٙ انؼلٚل يٍ انًهزمٛبد ْٔٙ شوٚك فٙ ثوَبيظ انًفكوح انمبََٕٛخ ْٕٔ 

 ثوَبيظ ٔظقى انٓلف يُّ اصالػ انًُظٕيخ انمعبئٛخ فٙ انؼبنى انؼوثٙ 

 :انُشبغ انلافهٙ 

 

 


