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  ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرمو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم
  ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجمل نيرشعلا ةرودلا يف ةمدقم ةكرتشم ةيباتك ةلخادم 

  ةماعلا ةشقانملا –) ٤(دنبلا 
  

  نيرحبلا ةكلمم يف ناسنإلا قوقح مئارج نع  دمعتملا تمصلا ةهجاوم
  

ا ٢٠١١رياربف يف نيرحبلا ةكلممب  ةيطارقميدلل ةديؤملا ةدشاحلا تاجاجتحالاعالدنا ذنم  روهدت ناسنإلا قوقح عضو دهش  ،
تمص لظ يف ،يموي لكشب ا   بيرقت نيجتحملا قوقح تاكاهتنا رمتست ثيح ،ا   ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجمداح

اهجئاتن تعفر يتلاو٢٠١١وينوي يف " قئاقحلا يصقتلةلقتسملا ةينيرحبلا ةنجللا " ليكشت نم مغرلا ىلعو. ةدحتملا  ، 

نأ نيرحبلا ةموكح تراتخا لب ،ةنجللا تايصوت نم ا  ربمفون رهش يف كلملا ىلإ اهتايصوتو  يأ ةموكحلا ذفنت مل ،يضاملا
ك، لذ ىلع ةوالعو. ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو نيطشانلاو نيجتحملا دض ةدعاصتملا ةيعمقلا اهتسرامم يف رمتست

تاكاهتنا نع اهتيلوئسم ديكأتل ،يلودلا وأ يلحملا ىوتسملا ىلع    ءاوس ،ةيسايسلا ةدارإلا رقتفت نيرحبلا ةموكح تلازام
كلت راركت مدع ريدقت لقأ ىلع نمضي ،يقيقح يطارقميد حالصإب حامسلا وأ ،ةرمتسم تلازام ناسنإلا قوقحل ةميسج 

  .ثادحألا
  

نيرحبلا ةموكح دفو ضفر ،يضاملا ويام  ٢١يف " نيرحبلا ةكلممل لماشلا يرودلا ضارعتسالا"ءانثأو لاثملا ليبس ىلعف 
ةفيعض تايصوتو ريدقت هيجوتل سلجملا يف " ةقيدصلا"لودلاب ا ًنيعتسم ،دالبلا يف ةمئاقلا ناسنإلا قوقح ةمزأب فارتعالا
ابثي امم ،نيرحبلا يف عاضوألا نيسحتل ةيلمعلا قرطلا ىلع زكرت الو ةيعقاو ريغ عضولاب فارتعالا تاطلسلا ضفر  يلج ت
  .دالبلا يف هتجلاعمو ناسنإلا قوقحل روهدتملا
  

مدع ةدايز ىلإ رشابم لكشب يضفت يتلاو ،ةقلطم نوكت داكت باقعلا نم ةينوناقو ةيسايس ةناصح يف ةلثمتملا ةئيبلا هذه 
نوكت داكت ةيامح نيرحبلا ةموكح حنم يذلا  يلودلا عمتجملا فقومل ةجيتن ،اهنم ريبك ءزج يف يه ،دالبلا يف رارقتسالا
عقاو يفف . دالبلا يف ةيطارقميدلل ةديؤملا تاجاجتحالا عالدنا ذنم اهتبكترا يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا ىلع باقعلا دض ةلماك

ةدشاحلا  تاجاجتحالا ءازإ سلجملا لعف در ىلع غلاب لكشب ترطيس اهنأ ودبي يتلا تاضقانتلاو ةجودزملا ريياعملا ،رمألا 
  .هتارارق ةيلعافو سلجملا لعف در ةيقادصم ديعب دح ىلإ تقاعأ ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ يف
  

لودلل ةوعدلا هيجوت ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرمو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم لصاوي ،قايسلا اذه يفو 
يف ناسنإلا قوقح عضوب لجاعلا مامتهالل  -ناسنإلا قوقح سلجم يف ءاضعألا لودلا اميسال-ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا 

  .ملاعلا ىوتسم ىلع ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف سلجملا اذهل  يسيئرلا رودلاب ءافولا نامضو نيرحبلا ةكلمم
  

يصقتل ةلقتس ملا ةينيرحبلا ةنجلا"ريرقت رشن دعب اهقيثوت نم انكمت يتلا ةرمتسملا تاكاهتنالا ىلع ةلثمأ يلي اميفو 
اتاكاهتنالا ةيبلاغ مدقت ثيح ". قئاقحلا حضاو ا  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دض مدختسملا عمقلا ديعصت ىلع  جذومن
  :نيرحبلا يف نيجتحملاو ةيطارقميدلل نيديؤملاو

ام قيثوت نم ناسنإلا قوقح تامظنم تنكمت"قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةينيرحبلا ةنجللا"ريرقت رشن ذنم  • برقي  ، 
تاريدقتلا ريشت نيح يف ،تارهاظتلاو تاجاجتحالا ءانثأ نوناقلا قاطن جراخ لتقلا تايلمع نم ةلاح  ٤٥نم 

 .نيلقتسملا نييعرشلا ءابطألا بايغل اهقيثوت بعصي نكلو ربكأ دادعأل
 



٢ 

ضعب  يفببست يتلاو قانتخالاو ةريطخلا تاباصإلاو ةافولا تالاحل اهقيثوت ناسنإلا قوقح تامظنم لصاوت  •
نأ ثيح ،لزانملا ىلع ةرشابم اهقالطإ متي يتلا عومدلل ليسملا زاغلا لبانقل ضرعتلا ببسب ضاهجإلا  نايحألا
 .نينسملاو لافطألا نم اهنع غلبملا ةافولا تالاح بلغأ
 

عراوشلا نم مهيلع ضبق مهبلغأ  ١٨نس تحت  اًثدح ٤٠نم رثكأ ىلع ضبقلا مت ،ةيضاملا ةثالثلا رهشألا يف  •
ثيح ،ةمكاحملا ىلإ نيزجتحملا لافطألا ضعب م . ًاليل اهتمهادم دعب مهلزانم نم مهضعبو ،تاجاجتحالا بقع  دق يو

تدهش ،كلذ ىلع ةوالع . ةنس ١٥ةدمل نجسلاب لقألا ىلع مهنم ةثالث ىلع ةيركسعلا مكاحملا ىدحإ تمكح 
 .يملس جاجتحا يف نهتكراشم ببسب تاجتحملا نم عبرأ سبح مت ثيح ،ءاسنلل لاقتعالا تالاح ددجت نيرحبلا
 

زاجتحا زكارم يف  -نايحألا مظعم يف- ثدحت لازت ال يتلا ،جهنمملا بيذعتلا تايلمعـل راركت تامظنملا تدصر •
 .تاجاجتحالا اهيف عقت يتلا قطانملا نم برقلاب بلغألا يفو ،ةيمسر ريغ

 

رياني رهش ذنم نيباصملا ددع ر  •  دق يذلا رمألا ،ةيحصلا ةياعرلا عاطق ةركسع ةيلمع رمتستو . فالآلاب ٢٠١٢ي
اضبقلا مت ثيح ،لزانملا يف مهتاباصإ جالع ىلإ نيرطضم نيجتحملا نم نيباصملا ةيبلاغ لعجي   ٤ىلع  رخؤم

 .تايفشتسملا يف نيباصملا نم
 

ةينيرح بلا ةنجللا"اهتمدق يتلا ةحضاولا تايصوتلا نم مغرلا ىلع نييسايسلا ءانجسلا نم ديدعلا لاقتعا رمتسي  •
نييسايسلا نيلقتعملا ددع نيرحبلا يف نوماحملا ردقيو . ءانجسلا ءالؤه نع جارفإلاب" قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا

رمتست ثيح يموي لكشب مهنع جارفإلاو صاخشألا ىلع ضبقلا متي ،كلذ يلع ةوالعو . ًالقتعم ٨٠٠نم برقي امب 
 .كلذب نذإ دوجو نود ةيفسعتلا ةمهادملاو ضبقلا تايلمع

 

لصاويو . ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دض ةمراصلا تاءارجإلا غلاب لكشب تدعاصت ،ةيضاملا ةليلقلا رهشألا يف •
هكارتشال ،اهب هيلع مكح يتلا دبؤملا نجسلا ةبوقع ذيفنت ةجاوخلا يداهلا دبع ناسنإلا قوقح نع يدايقلا عفادملا 

جارفإلل ةعساو ةيلود تاوعد طسوو ةروهدتملا ةيحص لا هعاضوأ نم مغرلا ىلع كلذو ،دالبلا يف تاجاجتحالا يف
 .هنع

 

ا • زكرم سيئر ،بجر ليبن ريهشلا عفادملا نج  ضيأ تنمضت  س ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دض ديعصتلا تايلمع
. عمجتلاو ريبعتلا ةيرح هتسراممب قلعتت تاماهتا بجومب ،ناسنإلا قوقحل جيلخلا زكرمو ناسنإلا قوقحل نيرحبلا

 -ودبي اميف–ةجاوخلا بنيز ةنودملاو ةطشانلا تزجُتحا امك  نيطشانلا الك نع جرفُأو . ةقفلم تاماهتا ىلع ءانب
 هيوشت تالمح ىلع نيينيرحبلا نيعفادملاو نيطشانلا دض ةيفاضإلا عمقلا لامعأ لمتشتو . ١ادج بيرق تقو ذنم

ىلإ اورفاس نيذلا نيعفادملا دض ةموكحلل نيعباتلا نييفحصلا نم ددع اهنش يتلا ةلمحلا اهبرقأو (ديدهتلاو ةعمسلا 
مهنأب مهوفصو ثيح "نيرحبلا ةكلممل لماشلا يرودلا ضارعتسالا"ةسلج روضحل فينج  ءالمعو نطولل ةنوخ "، 

ادلا نيعفادملا صخي اميفو. "ناريإل ا نوهجاوي اولازي ال ضيأ مهف ،ناسنإلا قوقح نع نييلو لوخد دنع  دويق
ىلإ ةيموكح ري  غ تامظنم ١٠لوخد ضفر مت ،ريراقتلل  اًقفوو. دالبلا يف ناسنإلا قوقح عضو ةبقارمل نيرحبلا
 .دالبلا

نييفحصلا دض بكترت يتلا تاكاهتنالا نم ةلاح  ١٤٠قثوي رهش ذنم ًاريرقت  ةينيرحبلا نييفحصلا ةيعمجترشن  •
عن . نينودملاو   .دالبلا لوخد نم ،ليق امبسح ،ًايفحص ٢٥م ،كلذ ىلع ةوالعو
 

                                                             
 .االحتجاز اآلن بعد تقدیم ھذه المداخلة تم القبض علي نبیل رجب مرة أخري، وھو رھن  ١



٣ 

ىلع لصف مت "نيرحبلا لامع تاباقنل ماعلا داحتالا"تاحيرصتل اًقفو • ةيفلخ ىلع مهفئاظو نم  ٥٠٠لقألا ، 
تلدبتو ةيفيظولا مهتاجرد تضفخ مهفئاظو ىلإ اوداع نم امنيب . نآلا ىتح مهفئاظو ىلإ اودوعي ملو ،تاجاجتحالا

تاضيوعتلا اومر  اميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تداع ،كلذ ىلع ةوالعو . حو مهدوقع تائم بتاور ضفخ ىلإ  رخؤم
 تاكاهتنالا دتمتو. مايأ ١٠ةدم ل مهفئاظو نم مهلصفو نيسردملا تاماهتا يف نجسلاب ةيساق ماكحأ يقلت نم  ءدب
 .تاعماجلا نم لصفلا ىلإ ًالوصو ةيسايس عفاود تاذ
 

تارشع يعيش لامعأ لجر صخت ةيراجت تاسسؤم ىلع ،ةموكحلا نم ةموعدم اهنأ ىع  • د ي ،تاعومجم تمجه
اثيح . رهش ذنم تامجهلا كلت رخأناكو ؛يضاملا ماعلا يف تارملا  معد "ةمهتب  مهتم لامعألا لجر ناك

 .تامجهلا كلت نع ةيلوئسملا دحأل هجوت ملو". نيجتحملا
 

سلجم يف ءاضعألا لودلا عيمج ةددشم ةوعد ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرمو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم وعدي 
هجو ىلعو . نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح تامزأ عم لماعتلل لجاع ءارجإ ذاختا ىلإ ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح
  :صوصخلا
  

نأب ةبلاطملاو ،نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح عضو نأشب ةلجاع ةشقانم ةسلج دقع ىلإ ناسنإلا قوقح سلجم وعدن   •
، ةينيرحبلا ةنجللا نم ةمدقملا تايصوتلا عيمج ذيفنت يف روفلا ىلع نيرحبلا ةموكح أدبت  قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا

يرودلا ضارعتسالا ءانثأ ،اهذيفنت يف  ءدبلاو ،اهيلإ ةمدقملا تايصوتلا عيمج لوبق ىلإ نيرحبلا وعدت نأو
 .لماشلا
 

نيرحبلا يف عضولا ءازإ اهقلق نع ةعمتجم ربعت نأ ىلإ سلجملا يف ءاضعألا لودلا عيمج وعدن ،كلذ ىلع ةوالع  •
هالعأ ةلصفملا ةيمسجلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا طمن عم لماعتلا لجأ نم ميلاقأل ا فلتخم عمجي كرتشم نايب ربع

 .اهل دحعضوو 


