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ي مايو 
 
ي مايو حصاد القهر ف
 
  20172017حصاد القهر ف

ي شهر مايو 
 
ي األرشيف اإلعالمي ف

 
ي شهر مايو رصدنا ف

 
ي األرشيف اإلعالمي ف

 
ا عن انتهاكات292292رصدنا ف ا عن انتهاكات خبر  زبرا ًٖ ازخفاء 117قملذ    خبر

أو حٗظًب حماعي، زم ؤلاهماٌ / جىضًغ و23و خالت حٗظًب فغصي 32قملذ  ( زبرا55)كؿغي، ًلُه الخٗظًب 

.  خاالث وفاة في ميان الاخخجاػ8ًلُه  ( شدو34)، زم اللخل ( زبر38)الُبي في ميان الاخخجاػ 

:حذث في األماكه التاليت ( حالت3232)التعذيب الفزدي )التعذيب الفزدي  م الٗمىمي (8)في سجً حمهه   :حذث في األماكه التاليت ( حالت ، في سجً الؼكاٍػ

، في سجً قبحن الىىم الٗمىمي (2)في سجً هغه  (3)، في سجً ألابٗاصًت بضمنهىع (4)، أزىاء الازخفاء (7)

ت الظهُت، وأزحرا في (2) ، وفي مٗؿىغ الىُلى ٖكغة وهو وسجً الٗلغب وسجً اإلاىُا الٗمىمي وكؿم اللٍغ

ل . الكإع في الَٗغ

)أو التعذيب الجماعي /التكذيز و : كان في األماكه التاليت ( خبز2323)أو التعذيب الجماعي /التكذيز و م الٗمىمي : كان في األماكه التاليت ( خبز ، (5)سجً الؼكاٍػ

زم زبر واخض ًٖ ول مً سجىن كىا الٗمىمي، ٖخاكت بالؿىَـ،  (2)، سجً جدلُم َغه (4)سجً الٗلغب 

ألابٗاصًت بضمنهىع، لُمان حمهه، واصي الىُغون، الخًغة، َغه ملخم اإلاؼعٖت، وقبحن الىىم الٗمىمي، 

م ، اإلاٗاصي، الخجم٘ الدامـ وأٌو الؼكاٍػ ت ول مً الغمل أٌو . وأكؿام قَغ

:كالتالي ( شخص3434)حاالث  القتل )حاالث  القتل   كخلىا 10 شدو كخلىا في ٖملُاث جهفُت كامذ بها الضازلُت، 14  :كالتالي ( شخص

 بىاؾُت 3 كخلىا في كهف حىي مً الجِل، و4بىاؾُت كبُلت الترابحن اإلاخٗاوهت م٘ الجِل في ؾِىاء، 

ه بغنام مؿدكاع ومىاًَ كخل  خمالث للجِل، ئيافت ئلى مىاًَ كخل جدذ الخٗظًب ومجىض للي مهٖغ

.  بُللت في الٓهغ في همحن مغوع

: كالتالي (88)حاالث الىفاة في أماكه االحتجاس )حاالث الىفاة في أماكه االحتجاس   هدُجت الخٗظًب في أكؿام 2 هدُجت ؤلاهماٌ الُبي، و4: كالتالي (

ت أؾىان والهغم وخالت اهخداع وفي خالت أزغي لم ٌؿخضٌ ٖلى ؾبب الىفاة .  قَغ

قملذ َغص واٖخلاٌ ٖماٌ، خغمان الخلىق اللاهىهُت، اٖخضاء ٖلى أهالي، ( ( 3939)أخبار عه عنف الذولت )أخبار عه عنف الذولت 

، خهاع كغي، حٗىذ في حؿلُم حشامحن لظويهم، واٖخلاٌ  اٖخضاء ٖلى مدامحن، اٖخضاء ٖلى مىاَىحن في الكإع

اعة ووان أبغػها ٖملُاث مضاهمت اللغي وجضمحر وهضم  عهائً وفٌ ججمٗاث بالٗىف وخغمان أهالي مً الٍؼ

.  ( زبرا16)مىاٌػ 

المي ظهىر بعذ اختفاء ظهىر بعذ اختفاء   في هُابت أمً 17 خالت ْهىع بٗض ازخفاء، ْهغ منها 39هظلً عنضها في ألاعقُف ؤلٖا

ت5 في الىُاباث، و13الضولت الٗلُا و   .  في املخىمت، وازىان في السجً وازىان في كؿم الكَغ



التغاصيل التغاصيل 
ي مايو 

 
ي مايو أخبار القتل ف
 
  20172017أخبار القتل ف

  
   ماًى ماًى33

11  

 ؾىت  ؾىت 2323مامً ؽ،مامً ؽ،

ه، الُىم ألاعبٗاء، مخازًغا بةنابخه بُل٤ هاعي بزغ مكاظغة م٘ مؿدكاع  ل٣ي ُمجىض مهٖغ

جل٣ى  .بمى٣ُت مضًىت ههغ، وطل٪ بٗض مكاصة ٦المُت بحن ال٣اض ي وزُُبت املجني ٖلُه

ت مضًىت ههغ بزُاعا مً ؤخض اإلاؿدكُٟاث بىنى٫ مامً ؽ،  ؾىت، ٢23ؿم قَغ

مجىض، ظشت َامضة مخإزًغا بةنابخه بُل٤ هاعي بالهضع، وباالهخ٣ا٫ والٟدو جبحن 

وكىب مكاظغة بحن املجنى ٖلُه ومؿدكاع، بٗض مكاصة ٦المُت بحن اإلاؿدكاع وزُُبت 

املجىض ؤزىاء وظىصَا بؿبب اٖتراى ال٣اض ي ٖلى وظىصَا بمضزل ال٣ٗاع، و٢ام بٗضَا 

اإلاؿدكاع بدؿلُم هٟؿه لىُابت مضًىت ههغ وبدىػجه الؿالح اإلاؿخسضم فى الىا٢ٗت، 

 http://bit.do/dqy38 .وجدغع املخًغ الالػم، وجىلذ الىُابت الٗامت الخد٤ُ٣

  مؿدكاعمؿدكاع

   ماًى ماًى66

22  

ٖبضهللا عظب ٖلى ٖبضالخلُم ٖبضهللا عظب ٖلى ٖبضالخلُم 

ت الٗضوة – مهىضؽ  – 1/5/1992مً مىالُض  ، مٗخ٣ل مىظ مغ٦ؼ الُٟىم/ ٣ًُم ٢ٍغ

 http://bit.do/dqLJJؤؾبٕى  
جهفُت- الضازلُت   جهفُت- الضازلُت

33  

دمحم ٖبضالؿخاع بؾماُٖل مهُٟى دمحم ٖبضالؿخاع بؾماُٖل مهُٟى 

ُٚض ُٚض 

ت اإلاهضًت – ٣ًُم ٖؼبت الٟاع – مضعؽ  – 3/7/1973مً مىالُض  – ٢ٍغ

ا مىظ  البدحرة/ؤبىاإلاُامحر و٢ض ط٦غ بٌٗ ؤنض٢اء دمحم ٖبض الؿخاع ؤهه  مسخٟي ٢ؿٍغ

13/4/2016.  http://bit.do/dqLJJ 

جهفُت- الضازلُت   جهفُت- الضازلُت

   ماًى ماًى88

44  

دمحم مضخذ ؤبى الٟخذ الؼهاحى هانغ دمحم مضخذ ؤبى الٟخذ الؼهاحى هانغ 
جهفُت- الضازلُت http://bit.do/dq4hhجهُٟت، مُلىب يبُه وبخًاٍع    جهفُت- الضازلُت

55  

خلمى ؾٗض مهغي مداعب خلمى ؾٗض مهغي مداعب 
جهفُت- الضازلُت http://bit.do/dq4hhالبدحرة، جهُٟت، مُلىب يبُه وبخًاٍع    جهفُت- الضازلُت
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66  

ٖبض الغخمً الؿُض عقاص الى٦ُل ٖبض الغخمً الؿُض عقاص الى٦ُل 
جهفُت- الضازلُت http://bit.do/dq4hhال٣لُىبُت، جهُٟت، مُلىب يبُه وبخًاٍع    جهفُت- الضازلُت

   ماًى ماًى99

77  

ببغاَُم ظما٫ ابغاَُم الٛؼالي ببغاَُم ظما٫ ابغاَُم الٛؼالي 
ُت24 جهفُت- الضازلُت http://bit.do/drAaH، خملت ؤمىُت   ؾىه، اإلاىٞى   جهفُت- الضازلُت

88  

مدمىص ٖلي خؿحن مدمىص ٖلي خؿحن 
جهفُت- الضازلُت  http://bit.do/drAaH، خملت ؤمىُت الخؿُيُت بالكغ٢ُت   جهفُت- الضازلُت 

99  

دمحم ٖلي خؿحن دمحم ٖلي خؿحن 
جهفُت- الضازلُت http://bit.do/drAaH، خملت ؤمىُت الخؿُيُت بالكغ٢ُت   جهفُت- الضازلُت

1010  

بؿام ٖاص٫ آصم بؿام ٖاص٫ آصم 
جهفُت-الضازلُت  http://bit.do/drAaHؾِىاء، خملت ؤمىُت    جهفُت-الضازلُت 

   ماًى ماًى1111

1111--1414  

 مىاَىحن  مىاَىحن 44

حن قضًضي الدُىعة وؾِ ؾِىاء4ملخل : اإلاخدضر الٗؿىغي     جىفحًر
http://bit.do/drAci 

كهف - الجِل  كهف - الجِل 

  حىيحىي

   ماًى ماًى1212

1515  

خلمي ؤبى٧اقُ٪ خلمي ؤبى٧اقُ٪ 

البدحرة #٧لماث ممؼوظت باألس ى وال٣ٟضان لظوي خلمي ؤبى٧اقُ٪ ".. خغمىها مىه"

٤ 7والظي ؤٖلىذ الضازلُت جهُٟخه م٘  ً ٢بل ؤًام ؤزىاء وظىصَم ٖلى ٍَغ  آزٍغ

اط- ؾٟاظا  http://bit.do/drAfe. ؾَى

  الضازلُت جهفُتالضازلُت جهفُت

16،1716،17  

 مىاَىحن  مىاَىحن 22

بٗض جباص٫ "والضازلُت حٗلً ؤهه ".. ججاعة الهحروًٍ"جهُٟت ازىحن بمضًىت بضع بتهمت 

ال١ الىاع  http://bit.do/drP9N "إَل
جهفُت- الضازلُت    جهفُت- الضازلُت 

1818--2727  

 مىاَىحن  مىاَىحن 1010

حن بُنهم كُاصي بـ١٠ملخل   .فى اقدباواث م٘ كبائل عفذ« بِذ اإلالضؽ» جىفحًر
http://bit.do/drQbv 

« الترابحن»كبُلت  « الترابحن»كبُلت 

   ماًى ماًى1515

2828  

بؿام ٖاص٫ آصم بؿام ٖاص٫ آصم 

ت ؤزىاء 7/5/2017ًىم : الخٟانُل  ٢مىا باليكغ ًٖ زبر اٖخ٣اله ٖلى ًض ٢ىاث الكَغ

ت ع٢م  ..ؾٍٟغ زاعط البالص  خغؽ خضوص في ؤؾىان َى وؾبٗت ٦جم اخخجاٍػ في ؾٍغ

ً مً مداٞٓاث ؤزغي وجم حٗظًبهم وبٗض ؾاٖاث ٢لُلت جمذ جهُٟتهم صون .. آزٍغ

خلىا بشالر عناناث ؤٖلى الٓهغ مً هاخُت )ج٣ضًمهم للمدا٦مت 
ُ
ؤٚلب اإلا٣خىلحن ٢

ىمها َل٘ بُان للضازلُت  (ال٣لب و٢الىا انهم اج٣خلىا في اقدبا٧اث ل٨نهم لم ( ٦ٗاصتهم)ٍو

 http://bit.do/drRgE ..ًظ٦غوا اؾمه في خحن ؤٚلب اإلاىا٢٘ وكغث زبر اٖخ٣اله

جهفُت- الضازلُت    جهفُت- الضازلُت 

   ماًى ماًى1919

2929  

ٖامل مهٗض ٖامل مهٗض 

ت ؤُٖى الطخُت،  اث ؤن ؤمحن الكَغ ، مبلٛا مالُا «ٖامل مهاٖض»وجبحن مً الخدٍغ

لتر٦ُب مهٗض في ال٣ٗاع الظي ٌؿ٨ىه اإلاتهم، ولم ًىٟظ ٞخٗضي ٖلُه بالًغب بٗض 
حٗظًب- الضازلُت    حٗظًب- الضازلُت 
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ت  .جىز٣ُه بؿلؿلت خضًضًت ختى ٞاع١ الخُاة اث اإلاباخض ؤن ؤمحن قَغ و٦كٟذ جدٍغ

 ؤل٠ ظىُه لتر٦ُب مهٗض بال٣ٗاع الظي 20اخخجؼ الطخُت بٗض خهىله مىه ٖلى مبلٜ 

ت لخىز٣ُه بؿلؿلت خضًضًت  ى ما صٞ٘ ؤمحن الكَغ ضٍ، َو ٣ًُم به، بال ؤهه لم ٠ً بٖى

والخٗضي ٖلُه بهضٝ جإصًبه ختى ٌؿخ٨مل بظغاءاث جغ٦ُب اإلاهٗض، ؤو بٖاصة اإلابلٜ اإلاالي 

وجدغع مدًغ بالىا٢ٗت وؤزُغث الىُابت  .الظي ج٣اياٍ هٓحر اإلاهمت بال ؤهه ٞاع١ الخُاة

 http://bit.do/dsDuV .للخد٤ُ٣

   ماًى ماًى2020

3030  

خمض دمحم ٢ُب خمض دمحم ٢ُب 

ٗت جباص٫ بَال١ طؤٖلىذ وػاعة الضازلُت ألاؾبٕى اإلااض ي ًٖ جهُٟت زماهُت قباب، ب َع

الىاع، بال ؤنها لم جٟصر في بُانها بال ًٖ ؤؾماء زالزت ٣ِٞ، ومً زال٫ ألاَالي جم الخٗٝغ 

ى  ً ٖضا واخض، جم الخٗٝغ ٖلُه الُىم َو ت صَكىع " م "ٖلى ؤعبٗت آزٍغ ؤخض ؤبىاء ٢ٍغ

 http://bit.do/dsPac .مغ٦ؼ البضعقحن مداٞٓت الجحزة، ؤب لخمؿت ؤَٟا٫

جهفُت- الضازلُت    جهفُت- الضازلُت 

   ماًى ماًى2828

3131--3333  

 مىاَىحن  مىاَىحن 33

اعي، اإلاخدضر باؾم ال٣ىاث اإلاؿلخت م٣خل  حن بىؾِ 3ؤٖلً ال٣ُٗض جامغ الٞغ  ج٨ٟحًر

و٢ا٫ في بُان، ألاخض، بن ٢ىاث بهٟاط ال٣اهىن بالجِل الشالض اإلاُضاوى جم٨ىذ  .ؾِىاء

غ مٗلىماث ما٦ضة مً ال٣ًاء ٖلى  حن قضًضي الخُىعة ٢بل جىُٟظَم 3بٗض جٞى  ج٨ٟحًر

ؤٖماال ٖضاثُت يض ٢ىاث الخإمحن، وؤياٝ ؤهه جم يبِ آزغ وبدىػجه مبالٜ مالُت ٦بحرة 

ابُت ٣ها لضٖم الٗىانغ ؤلاَع  http://bit.do/dtJB5 .٧اهذ فى ٍَغ

  الجِلالجِل

   ماًى ماًى2929

3434  

ت  ت ٦غاٍو ت ولُض ٖٞغ ت ٦غاٍو ولُض ٖٞغ

ٗى٫  ٣ُم باملخمىصًت بالبدحرة، واهخ٣ل ؤبىاء 5متزوط َو ت، ٍو ،لئلؾ٨ىضٍع
ً
  ٢خل خضًشا

ت ٖلى ًض يابِ ٦محن مُاع بغط الٗغب  تبُل٣اث هاٍع   .2017 ماًى 26، ًىم باإلؾ٨ىضٍع

اإلا٣خى٫ ٖلى ًض الضازلُت ؤهه جدضر م٘ ق٣ُ٣ه َاجُٟا ٢بل م٣خله " ولُض"ؤ٦ض ق٤ُ٣ 

ً بؿُاعجه  ٣ه إلاُاع بغط الٗغب لخىنُل ؤخض اإلاؿاٍٞغ " الخىهاًت"بض٢اث٤ و٧ان في ٍَغ

وؤ٦مل ق٣ُ٣ه ان قهىص ُٖان ؤبلٍٛى ان جم جى٠ُ٢ ق٣ُ٣ه ب٨محن مباخض مُاع بغط 

٦محن "  ؤؾباب ٢اثال ببضاء الىاع ٖلُه في الٓهغ صون وبَال١الٗغب و٢امىا بالخٗضي ٖلُه 

ه ولُض بضون طهب ت"هٟي . "مباخض مُاع بغط الٗغب ٢خلذ ؤزٍى ق٤ُ٣ ال٣خُل " واثل ٖٞغ

ت  ؤن ٩ًىن ٢ض َغب مً ال٨محن هاقغا نىعة إلا٣ٗض ال٣خُل وال ًىظض بها اي َل٣اث هاٍع

ى بحن  صٍ ٦غس ى ولُض هللا ًغخمه مٟهىف يغب " ، ٢اثال ؤًضيهممما ًا٦ض حٗمض ٢خله َو

بالغنام وعٚم طل٪ الًغب فى وؾِ ْهٍغ ٌٗنى َما يغبىا لُٛذ مماث وبٗض ٦ضٍ 

 هللا ووٗم خؿبي"ؤزخخم واثل قهاصجه ٢اثال " . يغبىا بالىاع و٢الىا ٧ان بيهغب مً ال٨محن

ت فيالى٦ُل  هاللي الكَغ  ال٣خُل ؤؾغة ٦ك٠ ؤخض ظحراهه بخٗغى ." ٢خلىا ولُض ؤزٍى

ت"  http://bit.do/dtJ3t. بلى تهضًض مً ٢بل يباٍ ال٨محن" ولُض ٖٞغ

  الضازلُتالضازلُت
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ي مايو 
 
ي مكان االحتجاز ف

 
ي مايو الوفاة ف

 
ي مكان االحتجاز ف

 
  20172017الوفاة ف

  
ى 22 ى  ماً  ماً

ت ؤوالص ن٣غ في الكغ٢ُت، الُىم سجحن حىائي سجحن حىائي   ..11 ؤ٢ضم سجحن مدبىؽ ٖلى طمت ٢ًُت مسضعاث بمغ٦ؼ قَغ

  http://bit.do/dqyZd. الشالزاء، ٖلى الخسلو مً خُاجه، قى٣ًا صازل مدبؿه
  اهخداعاهخداع

ى 33 ى ماً ماً

ت اإلاكىعة، للمغة الشالشت ججضًض خبـ مدمىص ؽ مدمىص ؽ   ..22  يباٍ ٢3غعث مد٨مت ظىاًاث الجحزة اإلاى٣ٗضة بٛٞغ

ت ب٣ؿم الهغم،   ًىما ٖلي طمت الخد٣ُ٣اث، في اتهامهم بخٗظًب متهم و٢خله، واخخجاٍػ 45قَغ

٧اهذ هُابت خىاصر ظىىب . بضون وظه خ٤، وطل٪ ؤزىاء الخد٤ُ٣ مٗه في م٣خل ظضجه اإلاؿىت

 ٖاًما، واخخجاٍػ 22، "ؽ.مدمىص" يباٍ ب٣ؿم الهغم، التهامهم ب٣خل 3الجحزة ؤمغث بدبـ 

اتها صازل مؿ٨نها 22صون وظه خ٤، أل٦ثر مً   بتهمت ٢خل ظضجه اإلاؿىت ،وؾغ٢ت مهٚى
ً
 ًىما

 http://bit.do/dqyZu. بضاثغة ال٣ؿم

  حٗظًبحٗظًب

ى 66 ى  ماً  ماً

  5050مديى الضًً ئبغاهُم، مديى الضًً ئبغاهُم،   ..33

ؾىت ؾىت 

اة مديى الضًً ببغاَُم،  ت اإلاىُا، ًُٟض بٞى  50جل٣ى مضًغ ألامً بزُاًعا مً مإمىع ٢ؿم قَغ

ت اث عثِـ مباخض . ؾىت، باج٘ بمضًىت اإلاىُا، ؤزىاء وظىصٍ صازل ٢ؿم الكَغ و٦كٟذ جدٍغ

غ مدًغ يض ؤخض اإلاىاَىحن، ٖلى زلُٟت  ت لخدٍغ ال٣ؿم، ؤن اإلاخىفى خًغ بلى ٢ؿم الكَغ

غ املخًغ، ؤنِب بُٛبىبت ؾ٨غ ؤصث بلى ؤػمت  مكاظغة بإخض مىا٠٢ الؿُاعاث، وؤزىاء جدٍغ

وبخى٢ُ٘ . ٢لبُت خاصة، ولٟٔ ؤهٟاؾه ألازحرة صازل ال٣ؿم، ٢بل ه٣له بلى مؿدكٟى اإلاىُا الٗام

اة، وؤن الُبيال٨ك٠   ٖلى الجشت ؤٞاص مٟدل الصخت، بإهه ال جىظض قبهت ظىاثُت وعاء الٞى

اإلاخىفى ٧ان ٌٗاوى مً مغى الؿ٨غ وؤصي بلى بنابخه بإػمت ٢لبُت ؤوصث بدُاجه ٖلى الٟىع، وجم 

غ مدًًغا بالىا٢ٗت، وؤزُغث الىُابت الٗامت للخد٤ُ٣  http://bit.do/dqLSb. جدٍغ

  ئهماٌ َبيئهماٌ َبي

ى 88 ى  ماً  ماً

ابغاهُم حماٌ ابغاهُم ابغاهُم حماٌ ابغاهُم   ..44

 ؾىت  ؾىت 2424الغؼالي الغؼالي 

ُت ، والضٍ ٧ان بحرجب مٗاًا مً بمباعح ٖلكان 24ابغاَُم ظما٫ ابغاَُم الٛؼالي   ؾىت ، اإلاىٞى

هغوح هدًغ مٗاٍ الٗغى ٖلى هُابت الٛغص٢ت ألهه اجهل بإبٍى و٢اله اهه اج٣بٌ ٖلُه و 

َُخٗغى ٖلى هُابت الٛغص٢ت النهاعصة الهبذ ، اجهلذ بؼمُل مدامي مً َىا٥ ًدًغ مٗاٍ 

  غحر مٗغوفغحر مٗغوف
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والض ابغاَُم َى٫ النهاع مخاب٘ مٗاًا وم٘ الؼمُل !!! ل٨ً ابغاَُم مخٗغيل ٖلى الىُابت النهاعصة 

ت والضٍ ٧لمني و ٢الي اها عاًذ الٛغص٢ت اؾخلم ... املخامي اللي مؿخني الخد٤ُ٣ فى الىُابت  مً قٍى

 http://bit.do/dq4kX... ظشمان ابغاَُم ابني 

ى 1111 ى  ماً  ماً

اة قاب ًضعى دمحم ظاص الغب، دمحم حاص الغب دمحم حاص الغب   ..55  ؾىت، ٧ان ٢٦بضؤث هُابت ؤؾىان، ؤمـ، الخد٤ُ٣، فى وا٢ٗت ٞو

 بلى املخامى الٗام 
ً
ت ؤؾىان، مؿاء ؤمـ ألاو٫، بٗض ج٣ضًم ؤؾغجه بالٚا  بمغ٦ؼ قَغ

ً
مدخجؼا

اة الكاب، ومٟدل الصخت بمداولت َمـ  ت بالدؿبب فى ٞو لىُاباث ؤؾىان، اتهمذ ُٞه الكَغ

٤ مً الىُابت إلاىاْغة الجشت باإلاكغخت، واؾخم٘ لكهاصة ٖضص مً . الخ٣ُ٣ت واهخ٣ل ٍٞغ

ً باإلاغ٦ؼ، وؤ٢ىا٫ والض وق٤ُ٣ اإلاخىفى، ومٟدل الصخت، واهخضبذ الىُابت الُبِب  املخخجٍؼ

ذ الجشت، لبُان ما بطا ٧ان َىا٥ آزاع حٗظًب بها مً ٖضمه، ونغخذ بدؿلُم الكغعي  لدكٍغ

يالجشت لظويها لضٞنها، وجم صًٞ ظشمان الكاب، وؾِ وظىص  ًذ ؤؾغجه قَغ  م٨ش٠، ُٞما ٞع

و٢ا٫ والض الكاب، ؾاث٤، بهه جم ال٣بٌ . ٢بى٫ الٗؼاء ُٞه، ٢بل الخهى٫ ٖلى خ٣ه بال٣اهىن 

 املخضعاث، خُض جم في، التهامهما باالججاع اإلااض يٖلى هجله دمحم، وق٣ُ٣ه، فى ؾبخمبر 

ما، ٖلى طمت مدا٦متهما اإلا٣غعة فى  ، وؤن مإمىع اإلاغ٦ؼ اؾخضٖاٍ الجاعي  ماًى ٢٩اخخجاَػ

اة هجله، ٣ٞا٫ للمإمىع  مٟدل الصخت »: وؤياٝ ألاب. «بهخىا اللى يغبخٍى ومىجٍى»: وؤزبٍر بٞى

ًذ،  ت، ل٨نى ٞع َلب منى اؾخالم الجشت، باٖخباع ابنى جىفى هدُجت َبٍى خاص بالضوعة الضمٍى

 بلى ؤهه ٚاصع اإلا٨خب ول٨ً اإلاإمىع لخ٤ به وجىظها م٘ «وؤنغعث ٖلى بزُاع الىُابت
ً
، مكحرا

و٢الذ والضة الكاب . «عؤًذ الجشت و٧ان بها آزاع صماء زل٠ الغؤؽ»اإلاٟدل بلى اإلاكغخت و

اعة : اإلاخىفى وجضعى ٞاَمت لب منى ؤقخ٩ى للىاثب الٗام البنيفى آزغ ٍػ  ما ٧اول ٢اصع ٠٣ً، َو

ابى٪ ٧ان »: ألنهم بًُغبٍى و٧ان باًً ٖلى ظؿمه الًغب، وؤن ؤخض املخبىؾحن م٘ ابنها ٢ا٫ لها

مًغوب وظؿمه  »الشاوي، مكحرة بلى ؤن ابنها «فى الخإصًب وبٗض عب٘ ؾاٖت مً زغوظه ماث

 http://bit.do/drAdB. «مخٗىع 

  حٗظًبحٗظًب

ى 1717 ى  ماً  ماً

ل /حٗغى اإلاٗخ٣ل أخمض َه أخمض َه   ..66 اة -ر٦ٟغ الص يمغ٦ؼ ٢لحن مداٞٓت -ؤخمض دمحم َه مغػو١ ٞٚغ ، للٞى

 .، بٗض ججاَل مُالباث ؤلاٞغاط الهخي ٖىه2017 ماًى 17بمؿدكٟى سجً ٍَغ نباح الُىم 
http://bit.do/dsCkh 

  ئهماٌ َبيئهماٌ َبي

ى 2020 ى  ماً  ماً

غ   ..77 غ ٖبض اإلاالً أخمض عيا ٖم ه، صازل مدبؿه بسجً الىاصي الجضًض الٗمىمي بمضًىت الخاعظت، بٗض بنابخه ٖبض اإلاالً أخمض عيا ٖم ل٣ي مهٖغ

ت  جل٣ي مؿاٖض وػٍغ الضازلُت ألمً الىاصي الجضًض، بزُاًعا ًُٟض . بهبٍى خاص في الضوعة الضمٍى

ٖبض اإلاال٪ ؤخمض عيا "جبحن مهٕغ . ونى٫ ظشت سجحن بلى مكغخت مؿدكٟي الخاعظت الٗام 

٦ك٠ مدًغ الىا٢ٗت، جى٢ُ٘ ال٨ك٠ الُبي ٖلي . ؾىت ٞالح، وم٣ُم بمداٞٓت ٢ىا27، "ٖمغ

ت  اة َى بنابخه بهبٍى خاص في الضوعة الضمٍى ت َبِب السجً، وؤن ؾبب الٞى السجً بمٗٞغ

اث٠ الخىٟـ وال٣لب واهه ٧ان ٌٗاوي مً عبى قٗبي وخؿاؾُت ٖلي  والخىٟؿُت وجى٠٢ ْو

 http://bit.do/dsN9r. الهضع 

  ئهماٌ َبيئهماٌ َبي

   ماًى ماًى2727

اة اإلاٗخ٣ل   ئؾماُٖل ئبغاهُمئؾماُٖل ئبغاهُم  ..88 ،مضًغ مضعؾت ٖلي بً ؤبي َالب للهم والب٨م - ٖام59- ببغاَُم بؾماُٖل/ٞو

غوٝ  ً بالكغ٢ُت، وطل٪ هدُجت لئلَما٫ الُبي ْو  الؿِئت، خُض ٧ان ٌٗاوي مً الاخخجاػبال٣ٍغ

خُض لٟٔ ؤهٟاؾه ألازحر الُىم  .ٖضة ؤمغاى مؼمىت منها الًِٛ والؿ٨غ وال٣لب وال٨بض

  ئهماٌ َبيئهماٌ َبي
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٤ والظي ه٣ل بليها مىظ قهغ بٗض جضَىع جام في اإلاغ٦ؼةصازل الٗىاًت   بمؿدكٟي ظامٗت الؼ٢اٍػ

ضم  ً و٢ىاث ؤمً الٗاقغ مً عمًان ٖو صخخه صازل مدبؿه والظي ٧ان بحن ٢ؿم ال٣ٍغ

اًت الصخُت بهما ٧اهذ ٢ىاث ألامً ٢ض ٢امذ بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً مجزله في  .وظىص الٖغ

 مضًىت ؤَالي إلاىاػ٫ قغؾت، وطل٪ في خملت مضاَماث 2017 ًىاًغ 17 بٗض مىخه٠ لُل الشاهُت

ً ٤ وخُاػة ميكىعاث جدغى ٖلى اتهامهبٗضَا جم  .ال٣ٍغ  بٗضة تهم منها الخٓاَغ و٢ُ٘ الٍُغ

2017ً لؿىت 187الٗى٠ و٢لب هٓام الخ٨م وطل٪ باملخًغ ع٢م   . ظىذ ال٣ٍغ
http://bit.do/dtmxN 
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ي مايو 
 
ي مايو التعذيب الفردي ف
 
  20172017التعذيب الفردي ف

  

  ماًى ماًى11

خؿحن مدمىص ٖبض الخمُض خؿحن مدمىص ٖبض الخمُض   ..11

َلبه َلبه 

 بٗض مضاهمت قلخه 2017 ًىاًغ6 مىظ أن اللي اللبٌ ٖلُت ًىم 2مٗخلل بسجً َغه قضًض الخغاؾت 

اتها وكامذ كىاث ألامً باَالق الغنام الخي ٖلى قلُله  لترصًه كخُال في " َه"الؿىىُت وجىؿحر مدخٍى

ا مضة . الخاٌ  حٗغى فيها للخٗظًب لالٖتراف بجغائم لم ًغجىبها أصث ئلى جضهىع خالخه 20أزفي كؿٍغ
ٌ
 ًىما

اعة وئصزاٌ اإلاالبـ ووحىصه  الصخُت هدُجت الخبـ اإلاُلم بسجً قضًض الخغاؾت وخغماهه مً الٍؼ

ت أو أي مالبـ أو  ً غحر أصمُت ال جدخىي ٖلى البُاَحن ومالبـ وافُت أو مُاه وممىٕى صزٌى أصٍو بؼهاٍػ

ً لإلمغاى والخكغاث . أَٗمت أو الاؾخدمام أو الخٗغى للكمـ ألامغ الظي ًجٗل الغغفت مَى
http://bit.do/dqkRY 

ت مدُت زالض دمحم ؾٗض جمام زالض دمحم ؾٗض جمام   ..22  أبىاء، حٗغى بسجً ألابٗاصًت لٗضص مً الاهتهاواث ٖلب 3متزوج ولضًت –  ؾىت 42 – 2الىىباٍع

، جم ويٗه مىبل الُضًً مً الدلف في ػهؼاهت اهفغاصًت ” مىكف صمنهىع “ئخالت أوعاكه للمفتي في كًُت 

اعاث الضوعٍت أو )” اإلاهفدت“حؿمى  بال صوعة مُاه ومٓلمت وال ًفخذ ٖلُه َىاٌ الُىم، مىٗذ ٖىه الٍؼ

اعة ؾلً إلاضة  ؿمذ له فلِ بٍؼ .  صكائم مىبلحن وجدذ خغاؾت مكضصة10الللاء اإلاباقغ بأؾغهم ، َو
http://bit.do/dqkVM 

غ   ..33 غ عيا أخمض الكاٖ الهفانُف مغهؼ صمنهىع، حٗغى بسجً ألابٗاصًت لٗضص مً الاهتهاواث ٖلب ئخالت أوعاكه للمفتي في عيا أخمض الكاٖ

بال )” اإلاهفدت“، جم ويٗه مىبل الُضًً مً الدلف في ػهؼاهت اهفغاصًت حؿمى ” مىكف صمنهىع “كًُت 

اعاث الضوعٍت أو الللاء اإلاباقغ بأؾغهم ،  صوعة مُاه ومٓلمت وال ًفخذ ٖلُه َىاٌ الُىم، مىٗذ ٖىه الٍؼ

اعة ؾلً إلاضة  ؿمذ له فلِ بٍؼ  http://bit.do/dqkVM.  صكائم مىبلحن وجدذ خغاؾت مكضصة10َو

ههغ دمحم ههغ ٖبض هللا ههغ دمحم ههغ ٖبض هللا   ..44

الكىضًضي الكىضًضي 

 ؾىه، حٗغى بسجً ألابٗاصًت 31ٖمغه – خانل ٖلى بيالىعٍىؽ خاؾباث ومٗلىماث – ئًخاي الباعوص 

، جم ويٗه مىبل الُضًً مً ” مىكف صمنهىع “لٗضص مً الاهتهاواث ٖلب ئخالت أوعاكه للمفتي في كًُت 

بال صوعة مُاه ومٓلمت وال ًفخذ ٖلُه َىاٌ الُىم، مىٗذ )” اإلاهفدت“الدلف في ػهؼاهت اهفغاصًت حؿمى 

اعة ؾلً إلاضة  ؿمذ له فلِ بٍؼ اعاث الضوعٍت أو الللاء اإلاباقغ بأؾغهم ، َو  صكائم مىبلحن 10ٖىه الٍؼ

 http://bit.do/dqkVM. وجدذ خغاؾت مكضصة

ى 22 ى  ماً  ماً

ٖاصٌ زلف ٖبض الٗاٌ غالب ٖاصٌ زلف ٖبض الٗاٌ غالب   ..55

خؿىحن خؿىحن 

، خاٌ جىاحضه بمجٌز حضجه بمدافٓت ؾىهاج، ٖلمذ "ٖاصٌ" ٖاًما، اٖخلل 26َالب، ًبلغ مً الٗمغ 

ألاؾغة أهه بٗض اٖخلاله اكخُض ئلى ٖضة أماهً مٗهىب الُٗىحن، وحٗغى لخٗظًب قضًض وكام يباٍ 

حبر ٖلى الخىكُ٘ 
ُ
أمً بتهضًضه باللخل ووان ًخللى الٗالج بٗض حٗغيه لخٗظًب قضًض ـىما كاٌ ألؾغجه أهه أ

ت اإلاظهىع وأن كُاصاث باإلاباخث أزبروه بٌٗ الخفانُل التي  ٖلى مدًغ ًفُض كُامه بلخل أمحن الكَغ
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مت أمام الىُابت الخلا وأنهم ؾُُللىن ٖلُه الغنام فىعا ئطا امخى٘  ًجب ٖلُه خفٓها لُمشل بها الجٍغ

 http://bit.do/dqk23. ًٖ اإلاشٌى ألوامغهم بكيل وامل

زلف ٖبض الٗاٌ غالب زلف ٖبض الٗاٌ غالب   ..66

خؿىحن خؿىحن 

اعة ًىم الؿبذ  ذ ٍػ  صازل ملغ اخخجاػه بمٗؿىغ 2015 ًىهُى 6جمىىذ أؾغة ٖاصٌ مً اؾخسغاج جهٍغ

كىاث ألامً بالىُلى ٖكغة وههف، ئال أن والضه وبٗض جىحهه ئلى هىان لم ٌؿمذ له بالضزٌى ئلى 

خضاء ٖلُه  اإلاٗؿىغ ئال بٗض ؾخت ؾاٖاث مً الاهخٓاع، وبٗضها كامذ ئصاعة اإلاٗؿىغ باخخجاػه والٖا

ٗمت التي حاء بها لىجله  م مالبؿه، هما أزظوا مىه بٌٗ اإلاالبـ وألَا بالًغب اإلابرح، وكامىا بخمٍؼ

اعة أي فغص مً ألاؾغة لٗاصٌ جدذ أي مبرع، زم هضصوه نغاخت بلخل  وكامىا باجالفها، وخظعوه مً جىغاع ٍػ

. وفلا إلاا كغعه والضه (الفغص مىا ٌؿاوي ٖكغة مىىم)ابىه اهخلاما لفغص ألامً اللخُل كائلحن 
http://bit.do/dqk23 

ل عهً ؤلازفاء 2016 فبراًغ5مىظ أن اٖخللخه ؾلُاث ألامً مً همحن أزىاء ٖىصجه مً الؿفغ ًىم أؾامت ٖلي وامل الؿبُعي أؾامت ٖلي وامل الؿبُعي   ..77  ْو

ؾلداهت "  ًىما وان عهً الازخفاء اللؿغي بملغ أمً الضولت بضمنهىع والظي أَلم ٖلُه 20اللؿغي 

ضهم مً " صمنهىع  إلاا ًخٗغى لت اإلاٗخللحن بضازلت مً اهتهاواث وحٗظًب هى ومً مٗه ،فلض جم ججٍغ

ضم  مالبؿهم وحٗغيىا للهٗم بالىهغباء اؾخسضمذ أؾالُب للخٗظًب لخمىٗه مً الخغهت ٖو

اء بت ماء مشلج في أقض ألاًام بغوصة ئيافت للًغب ول هظا خضر وهم  اإلالاومت،ْل الًام صازل ٖو

تراف بجغائم لم واهُت حن إلحباعهم ٖلى الٖا فاٌ زالزت وهى الٗائل . مٗهىبي ألٖا متزوج ولضًت مً ألَا

 http://bit.do/dqk9Z. الىخُض ألؾغجه

ى 77 ى  ماً  ماً

 ؾىت، ًلُم بـ مغاغت بمدافٓت 15" البراء دمحم ٖبض الغخُم"صاهمت كىاث ألامً، ًىم أمـ الؿبذ، مجٌز البراء دمحم ٖبض الغخُم البراء دمحم ٖبض الغخُم   ..88

خضاء ٖلُت بالًغب والؿب واكخُاصه ملُضا الى ٖغبت الترخُالث . اإلاىُا، ما أؾفغ ًٖ اٖخلاله بٗض الٖا
http://bit.do/dq37N 

ىضما أعاص أن ًضاف٘ ًٖ أهله أزضه الًابِ ئلى بالٌ ٖبض اللُُف بالٌ ٖبض اللُُف  م الٗمىمي ٖو اعة في سجً الؼكاٍػ جم ئهاهت أهله أزىاء الٍؼ

 http://bit.do/dq378. غغفت الخأصًب بٗض ئهاهخه ويغبه أمام حمُ٘ ألاهالي

ض   ..99 ض ئؾالم ئبغاهُم أبى ٍػ م الٗمىميئؾالم ئبغاهُم أبى ٍػ ً  بسجً الؼكاٍػ  http://bit.do/dq378. هؿغ طعاٖه في هجىم امني ٖلى الؼهاٍػ

م الٗمىميدمحم نابغ الٗغاقي دمحم نابغ الٗغاقي   ..0101 ً  بسجً الؼكاٍػ  http://bit.do/dq378. قغر في الجمجمت في هجىم امني ٖلى الؼهاٍػ

م الٗمىميئبغاهُم خؿً ئبغاهُم ئبغاهُم خؿً ئبغاهُم   ..1111 ً  بسجً الؼكاٍػ  http://bit.do/dq378. ازخىاق في هجىم امني ٖلى الؼهاٍػ

م الٗمىميحهاص ٖبض الغني حهاص ٖبض الغني   ..2121 ً  بسجً الؼكاٍػ  http://bit.do/dq378. خغق كضمحن في هجىم امني ٖلى الؼهاٍػ

غ   ..3131 غ ئبغاهُم ألاقل م الٗمىميئبغاهُم ألاقل ً  بسجً الؼكاٍػ  http://bit.do/dq378. خغق كضمحن في هجىم امني ٖلى الؼهاٍػ

  ماًى ماًى88

خضاء بالًغب ٖلى املخامي ألاؾخاط عامي أخمض فضاوي الياقف عامي أخمض فضاوي الياقف   ..4141 ت جلىم بااٖل وازىحن مً " عامي أخمض فضاوي الياقف"كىاث الكَغ

 ًىلُى وؾِ الَٗغل بؿبب اٖخلاٌ كىاث ألامً لكاب وان ًدمل ٢٣ػمالئه املخامُحن وطلً بكإع 

خضاء ٖلُه بالًغب اإلابرح واٖخلاله ىضما .. وامحرا بدىم ٖمله همهىع فما وان مً كىاث ألامً ئال الٖا ٖو

 الاؾخفؿاع وؤلافغاج ًٖ الكاب كام الًابِ بخىحُه وابل مً الكخائم 
ً
طهب عامي ألفغاص الىمحن مداوال

..  البظًئت ويغبه وسخله وئَالق هاع في الهىاء مما أؾفغ ًٖ ئنابت ازىحن مً ػمالئه
http://bit.do/dq4g2  

  ماًى ماًى99

 ومدىىم ٖلُه بشالر ٢٠١٥/٦/٢٥مً مضًىت ههُا واإلاٗخلل مىظ – الهف الشاوي الشاهىي – ؾىه ١٨أخمض الؿُض ئبغاهُم خؿً أخمض الؿُض ئبغاهُم خؿً   ..5151

م الٗمىمي أخض مغاكبحن الامخداهاث . ؾىىاث في كًُت ملفلت ال صزل له بها ومدخجؼ في سجً الؼكاٍػ

لُه آزاع الًغب  ً طعاٖه ٖو  http://bit.do/drAaz. أبلغ أهله أهه ال ٌؿخُُ٘ جدٍغ
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  ماًى ماًى1010

كالذ ههي ٖبض هللا، ػوحت ٖهام ؾلُان، هائب عئِـ خؼب الىؾِ، ئهه ٌٗاوي صازل سجً الٗلغب مً ٖهام ؾلُان ٖهام ؾلُان   ..6161

٘ التي جدبٗها ؤلاصاعة وأيافذ أن  ؾلُان أبلغ املخامحن في الجلؿت الدانت بىٓغ . جأزحر ؾُاؾاث الخجَى

 ماًى الجاعي كامذ ئصاعة السجً 2الؿبذ اإلااض ي، أهه مىظ "  ئهاهت اللًاء"اللًُت اإلاٗغوفت ئٖالمُا بـ

اتها، وأنهم لم  ًدىاولىا أي َٗام إلاضة  ً مً مدخٍى ض الؼهؼاهت الدانت به،  وباقي الؼهاٍػ  أًام مما 4بخجٍغ

ت . ٖغيه لفلضان الىعي زالٌ الجلؿت  وأهضث أن وافت مهاصع الخهٌى ٖلى الُٗام أنبدذ ممىٖى

، مىضخت أهه في "صازل السجً، مكحرة ئلي أنها لِؿذ اإلاغة ألاولي التي جدب٘ ؤلاصاعة جلً الؿُاؾت فيها 

اعة إلاضة 2015 ٘ ختي فلض 3 كبل خلٌى قهغ عمًان جم مى٘ الٍؼ  هُلى 25 أقهغ وبضأث ؾُاؾت الخجَى

 http://bit.do/drAbG". أها ممىٕى مً ألاول:"حغام مً وػهه وأكغ بهظا أمام املخىمت كائال 

  ماًى ماًى1212

مدمىص نبخي مدمىص نبخي   ..7171
م الٗمىمي لسجً حمهت قضًض  ت مىىهت مً ٖكغة مٗخللحن مغغبىن مً سجً الؼكاٍػ ًخٗغى مجمٖى

ش .الخغاؾت ئلي اهتهاواث واؾٗت بدلهم صون ؾىض مً اللاهىن  فهم مدبىؾىن في خبـ اهفغاصي مىظ جاٍع

ش 5 سغحىن 5 ماًى الجاعي وختى جاٍع  ٍو
ً
 ًىلُى اللاصم بدؿب ما كُل لهم وأنهم ال ًغوا بًٗهم مُللا

 لخىاٌو الُٗام الغحر آصمي واإلالضم لهم مً السجً 
ً
 فغصا

ً
داتهم أن اإلاغغبىن في . فغصا وأيافىا في جهٍغ

ِٗكىن في ميان مدسخ وملئ بالخكغاث واللاطوعاث م٘ اعجفإ صعحت الخغاعة م٘  ميان ًضعي الضواعي َو

ضم وحىص مالبـ مٗهم مما وان له أبلغ ألازغ ٖلي صختهم الىفؿُت والجؿضًت  ت ٖو اوٗضام ؾبل التهٍى
http://bit.do/drAe8 

دمحم نابغ ٖغاقي دمحم نابغ ٖغاقي   ..8181

هكام قهضه هكام قهضه   ..9191

أؾامه الجؼاع أؾامه الجؼاع   ..0202

ٖبضهللا الياقف ٖبضهللا الياقف   ..1212

دمحم ههغ دمحم ههغ   ..2222

ئؾالم ئبغاهُم ئؾالم ئبغاهُم   ..3232

غ   ..4242 غ أخمض ٖام أخمض ٖام

ٖبض الغخمً مضخذ ٖبض الغخمً مضخذ   ..5252

البؿُىوي البؿُىوي 

لُم بمىُلت 27ًبلغ مً الٗمغ  الم حامٗت اللاهغة، وٍُ حماٌ ٖبض الىانغ ـ " ٖاًما، وهى َالب بيلُت ؤلٖا

ت ، بٗض أن جم اللبٌ ٖلُه "َغه"، للٗضًض مً الاهتهاواث بملغ اخخجاػه بسجً "ؾُضي بكغ ـ ألاؾىىضٍع

ني حهاػ  ً الخابٗحن لألمً الَى ا خاٌ جىاحضه بمجزله ٖلى ًض بٌٗ املدبًر ًُ ا، " أمً الضولت"حٗؿف
ً
ؾابل

غابت "ٖبض الغخمً"ازخفى . 2017 فبراًغ 8وطلً في 
ُ
 ًىم، حٗغى فيها ألبك٘ 40، كؿًغا بٗض ازخُافه ك

برح وزالفه بملغ 
ُ
 ًٖ الًغب اإلا

ً
الاهتهاواث مً بُنها الخٗظًب البضوي والىفس ي بالهٗم بالىهغباء فًال

آطاع ٖلى طمت / ماعؽ15، لُٓهغ بٗض طلً في هُابت أمً الضولت باللاهغة، في "أبِـ"أمً الضولت بمىُلت 

اعة ٖىه، بجاهب طلً حؿخمغ 79اللًُت عكم اعجه ختى بٗض ْهىعه بؿبب مى٘ الٍؼ ، ولم حؿخُ٘ أؾغجه ٍػ

   http://bit.do/drAfg.  ًىًما ولما جم ٖغيه ٖلى الىُابت15الخجضًضاث بدله 

  ماًى ماًى1717

ت الؿالم بالكغكُت، وكامىا "دمحم فىػي ُُٖت"اكخدمذ كىاث ألامً، فجغ الُىم، مجٌز دمحم فىػي ُُٖت دمحم فىػي ُُٖت   ..6262 ، اإلالُم بـ كٍغ

باللائه مً قغفت مجزله بالضوع الشالث، ما أصي ألي اقدباه كُ٘ في الخبل الكىوي وهؿغ باألزظ ألاٌؿغ 

م جدذ خغاؾت مكضصة . وهضمه بالٗحن وهى مخجه آلان ئلي مؿدكفي الجامٗت بالؼكاٍػ
http://bit.do/dsCmE 

 

  ماًى ماًى2020

اؾخغازت ٖاحلت مً أهالي اإلاٗخللحن بكأن الاهتهاواث التي ًخٗغى لها طويهم بسجً قبحن الىىم الٗمىمي و ًُالبىن بالخدلُم الفىعي وئهلاط 

 خُث جماعؽ كىاث ألامً ٖضص مً الاهتهاواث بدلهم، ومنها ؤلاهاهت والخٗضي اللفٓي والجؿضي وسخب ول ما مٗهم مً أغغاى .خُاة أبىائهم

ً الخأصًب خبؿا اهفغاصًا فى ػهؼاهت ال جخٗضي مؿاختها متر وال ًىحض بها صوعة مُاة أو اي وؾُلت  شدهُت ، بل حٗضي ألامغ ئلي خبؿهم في ػهاٍػ

:    وهمhttp://bit.do/dsPaC. للخُاة آلاصمُت ، فُما ٌؿمذ لهم بالضزٌى لضوعة مُاه زاعج الؼهؼاهت مغة واخضة ًىمُا

ج ولُت أنٌى الضًً، ئمام وزُُب 33دمحم اخمض البٗالوي دمحم اخمض البٗالوي   ..7272  ٖام، زٍغ

وامل الؿُض ٖبض املجُض وامل الؿُض ٖبض املجُض   ..8282

مىس ى مىس ى 
الب بالؿىت الغابٗت ولُت الخلىق 39  ٖام، صبلىم نىاٌ٘ َو
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غ   ..9292 ىا فى اللضم الِؿغي مجضي الىاْغ مجضي الىاْ جم هلله ئلى مؿدكفى سجً َغه الازىحن اإلااض ي، وطلً بٗض حٗغيه لإلنابت بغغغٍغ

هما كام السجان ٖلب . وطلً هدُجت ئناباث حٗغى لها أزىاء حٗغيه للخٗظًب ٖلى ًض عحاٌ السجً

ومً اإلالغع ئحغاء ٖملُت حغاخُت . حٗظًبه باللائه فى ػهؼاهت الخأصًب وهى حجغة نغحرة وغحر آصمُت باإلاغة

ووان الىٓاع كض اؾخغار فى . له الؾدئهاٌ الجؼء اإلاهاب باللضم الِؿغي وطلً ًىم الؿبذ اللاصم

وكذ ؾابم مً حٗىذ عئِـ مباخث سجً اؾخلباٌ َغه اإلاضٖى ؾُض ؾلُم، وطلً بٗض أن كغع ئًضإ 

م خُاػجه هاجف زلىي، ولم ًلخفذ ئلى خالخه الصخُت” الىاْغ“ خٗمض . فى ػهؼاهت الخأصًب الاهفغاصي بٖؼ ٍو

الُلب اإلالضم ” اإلاخٗمض“مؿئىلى سجً اؾخلباٌ َغه ، ئقهاع ؾالح الخٗىذ بدله ، بٗض عفٌ الىُابت 

مً ؤلاصاعة الُبُت الخابٗت لسجً اؾخلباٌ َغه بكأن ؤلافغاج الهخي ٖىه ٖضة مغاث ، بالغغم مً 

 مً 
ً
اعجفإ الؿىغ واهسفاى في يغِ الضم واٖىحاج الٗمىص “جضهىع خالخه الصخُت خُث ٌٗاوى أًًا

وئنابخه ” الفلغي والغًغوف باللُىُت في الٓهغ والغكبت وقلل بالؿاق الِؿغي ويٗف البهغ

 http://bit.do/dtmwa. بغُبىبت ؾىغ مغاث ٖضًضة

 ؾىت، بدالت فلضان للٗلل هدُجت الخٗظًب اإلاؿخمغ بدله 20" مهُفي دمحم الؿُض"ئنابت اإلاٗخلل مهُفى دمحم الؿُض مهُفى دمحم الؿُض   ..0303

ت الظهُت  2017فبراًغ 21واهذ كىاث ألامً أللذ اللبٌ ٖلُه فجغ الجمٗت . بملغ الاخخجاػ بلؿم اللٍغ

 بىاًت هغصاؾت 2017ماًى 14، ختى ْهىعه ألاخض اإلاىافم (مسجض َلبه)مً مجزله بمىُلت قإع البىهي 

 http://bit.do/dtmwn.  ًىما ٖلي طمه الخدلُلاث15والتي أمغث بدبؿه 

  ماًى ماًى2727

ف في ئيغاب ًٖ الُٗام للُىم الٗاقغ ٖلي  (خؿً نبُذ مباعن )ًضزل اإلاٗخلل خؿً نبُذ مباعن خؿً نبُذ مباعن   ..1313 بمغهؼ ببا ببني ؾٍى

ني  الخىالي بؿبب مىٗه مً خًىع حلؿاث مداهمخه في اللًاًا اإلالفلت له ،وويٗه في زالحت ألامً الَى

اعة أؾغجه َىاٌ هظه اإلاضة6ألهثر مً  ًظهغ ان .  قهىع ، حٗغى زاللها ألبك٘ أهىإ الخٗظًب ومىٗه مً ٍػ

ت هفغ مىهىع الخابٗت إلاغهؼ ببا حىىب بني -44-(خؿً نبُذ مباعن )اإلاٗخلل  ٖاما، مً كٍغ

ف،ٌٗمل مٗلم لغت ٖغبُت باصاعة الفكً الخٗلُمُت ،اٖخلل في قهغ ماًى   وأفغج ٖىه امً 2014ؾٍى

 أزىاء جىحهه ئلى ٖمله 2016الاهلالب بٗضها بسمؿت قهىع، وجم ازخُافه مً كبل الامً في قهغ هىفمبر 

   http://bit.do/dtmyf. بمغهؼ الفكً ،ولفم له الٗضًض مً اللًاًا اإلالفلت 

  ماًى ماًى2828

مهُفى خؿحن مهُفى مهُفى خؿحن مهُفى   ..2323

غ  غ نل نل

ت نفِ ػعٍم بضًغب هجم بالكغكُت 48 ًى هلابت املخامحن باللاهغة، مً أبىاء كٍغ  ٖام، مدامي ٖو

وكالذ أؾغجه أهه جم اللبٌ الخٗؿفي . اقخىذ أؾغجه مً الاهتهاواث التي ًخٗغى لها صازل اإلاٗخلل 

ش   ماًى الجاعي كام مٗاون 26م وجم جغخُله مإزغا ئلى سجً اإلاىُا وفي ًىم 2015 / 2 / 5ٖلُه بخاٍع

اعة صون ؾبب ، وكامىا بُغصها  خضاء ٖلُه بالًغب والؿب وئلغاء الٍؼ مباخث سجً اإلاىُا الجضًض بااٖل

اعجه ما ًلاعب الُىمحن  اعجه ول قهغ مغة ومً بلضجه بهفِ والتي حؿخغغق مكلت ٍػ م٘ الٗلم ئهىا هأحي لٍؼ

به لسجً الىاصي  وما ًهاخبها مً ئعهاق وحٗب وجيلفت، ولم جىخف ئصاعة السجً بظلً بل أمغث بخغٍغ

وكض كابل بلُت اإلاٗخللحن جلً اإلاٗاملت بالغفٌ وامخىٗىا ًٖ اؾخالم الخُٗحن الدام بالسجً . الجضًض

 وؾِ مساوف . وهضصوا باإليغاب جًامىا م٘ اإلاٗخلل
ً
وأيافذ أؾغجه أنهم آلان ال ٌٗلمىن ٖىه قِئا

ٖلى خُاجه وصخخه،مدملحن كىاث ألامً اإلاؿئىلُت الياملت ًٖ خُاجه وصاٖحن مىٓماث خلىق ؤلاوؿان 

 http://bit.do/dtJLy. املخلُت والٗاإلاُت للخضزل لىكف هظه الاهتهاواث 
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ي مايو /التكدير و
 
أو التعذيب الجماعي ف ي مايو /التكدير و
 
  20172017أو التعذيب الجماعي ف

  

ى   33 ى    ماً  ماً

.   هؼالء ال٣ٗغب، وهج الٗؼ٫، ًىظهىن اؾخٛازت ٖاظله إله٣اطَم مً اإلاىث ٖىبر الٌٗؼ في سجً الٗلغب ٖىبر الٌٗؼ في سجً الٗلغب   ..11

 زماهُت ؤٞغاص في ػهؼاهت واخضة م٘ ؤن ٌؿ٨ً الجزالء ٧ل (دمحم خؿً )ًهغ الًابِ : ؤوال

ً ٧لها اهٟغاصًت، وال جدؿ٘ أل٦تر مً ازىحن ٖلي  ألا٦ثر وم٘ طل٪ ًهغ ٖلي  الٗلم ؤن الؼهاٍػ

خٗؿ٠  حؿ٨حن زماهُت ؤٞغاص في هٟـ الؼهؼاهت مما ٌٗغى الجزالء لخاالث ازخىا١ قضًضة ٍو

م مً ؤن  ؤزىحن مً اإلاٗخ٣لحن مهابىن بالغبى ومٗغيىن للمىث  مٗهم ظضا في الٗالط، وبٚغ

ىض اٖتراى الجزالء لًابِ الٗىبر ... في ؤي لخٓت الىاؽ مٗغيه "و٢الىا له  (دمحم خؿً)ٖو

اهخم مىجىا واخىا َاوكُل اللي ًمىث ..... ؤها ٖاًؼ ؤمىج٨م"٢ا٫ لهم بالخٝغ  " للمىث

ىجُب ٚحٍر  "َو

٠ُ ومٗه : زاهُا  ظغام مً ظبن 50ال ٣ًىم الًابِ بةصزا٫ ؤي َٗام بلى الٗىبر ؾىي ٚع

 ...بًُاء في الُىم ل٩ل سجحن

  ....:بنغاع ؤلاصاعة ٖلي ٖضم بصزا٫ الٗالط ؤو ٖالط اإلاؿاظحن في ُٖاصة السجً: زالشا

ً ملئ بمُاٍ ... عابٗا املجاعي في السجً مؿضوصة مً ا٦تر مً ؾىت والبضعوم جدذ الؼهاٍػ

وزانت الىامىؽ الظي  املجاعي مما ًدُذ بِئت خايىت للخكغاث وألامغاى واإلا٨ُغوباث 

ؤنبذ ٧الُاٖىن في الؼهؼاهت وال ج٣بل بصاعة السجً بةنالح املجاعي ولى ختى ٖلى خؿاب 

. اُٚشىها ٢بل ان همىث صازل ٖىبر الٗؼ٫ بسجً ال٣ٗغب... اإلاؿاظحن

http://bit.do/dqyZK 

م الٗمىمي   ..22 م الٗمىمي سجً الؼكاٍػ ٤ الٗمىمي بالًغب ، وجدضر بناباث في سجً الؼكاٍػ ٢ىاث ألامً حٗخضي ٖلى اإلاٗخ٣لحن بسجً الؼ٢اٍػ

اعة الُىم  هم ، وطل٪ ٣ٖب اهتهاء مضة الٍؼ و٢الذ مهاصع مً صازل السجً بن ؤخض . نٟٞى

ًه اإلاٗخ٣لحن، ما  ى ما ٞع خضاء ٖلى بخضي ػوظاث ؤخض اإلاٗخ٣لحن، َو عظا٫ ألامً ٢ام بااٖل

٤ الٗمىمي مً . ظٗل ٢ىاث ألامً حٗخضي ٖليهم بالًغب ٗاوي مٗخ٣لى سجً الؼ٢اٍػ َو

اعة، ٦ما ٢امذ بصاعة السجً مازغا  مٗاملت ؾِئت مً ٢بل بصاعة السجً، والخٗىذ في الٍؼ

http://bit.do/dqyZK


  http://bit.do/dqy3r. بترخُل ٖضص ٦بحر مً اإلاٗخ٣لحن بلى سجىن ؤزغي 

م الٗمىمي   ..33 م الٗمىمي سجً الؼكاٍػ ٤ الٗمىمي نغزاث اؾخٛازت جُٟض بخٗغى طويهم سجً الؼكاٍػ ؤعؾل ؤَالي مٗخ٣لي سجً الؼ٢اٍػ

خضاء ٖلى ٖىبري  للًغب والخٗظًب صازل ؤعو٢ت السجً وبَال١ الٛاػ اإلاؿُل للضمٕى والٖا

 http://bit.do/dqy4s. م٘ جىاعص ؤهباء ًٖ و٢ٕى بناباث ٖضًضة بحن اإلاٗخ٣لحن" ط"و " ب"

ى   44 ى    ماً  ماً

٤ الٗمىمي   ..44 ٤ الٗمىمي سجً الؼ٢اٍػ  بٗض ًىم جىانل ٢ىاث ألامً بالخهُٗض والاهتها٧اث يض اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن بسجً سجً الؼ٢اٍػ
ً
ًىما

اعة باألمـ جم الُىم  خضاء ٖلي ؤَالي اإلاٗخ٣لحن ٣ٖب اهتهاء الٍؼ ٤ الٗمىمي ٞبٗض الٖا الؼ٢اٍػ

م مدمىص نبخي ودمحم نابغ ٖغاقي  ب لٗضص مً اإلاٗخ٣لحن لجهت ٚحر مٗلىمت َو الخٍٛغ

بض هللا ال٩اق٠ ودمحم ههغ وبؾالم ببغاَُم  كام قهضٍ ودمحم الجبري وؤؾامت الجؼاع ٖو َو

وؤياٝ قهىص ُٖان مً ألاَالي آلان مً ؤمام . وبال٫ اخمض واخمض ٖامغ ودمحم الجبري 

ً وؾِ مى٘  السجً ؤن مهلخت السجىن ج٣ىم آلان با٢خدام السجً وا٢خدام الؼهاٍػ

اعة الُىم ختى آلان للخٗخُم ٖلي املجؼعة التي جخم بد٤ اإلاٗخ٣لحن  و٢ا٫ ألاَالي ؤنهم . الٍؼ

 ٢بل طل٪ ٢بل 
ً
اعة ؤوال اعة ختى آلان وؤنهم ٧اهىا ًضزلىن للٍؼ مىٗىا الُىم مً الدسجُل للٍؼ

اعة  اعة ظمُ٘ الجىاثُحن ومىٗىا ٍػ اعة الجىاثُحن ل٨ً ما جم الُىم ؤنهم ٢امىا بةصزا٫ ٍػ ٍػ

. الؿُاؾُحن ختى آلان وؾِ ٢ل٤ مً ألاَالي ٖلي ما ًدضر لظويهم صازل السجً آلان 

http://bit.do/dqy4i 

ى   55 ى    ماً  ماً

هٓم الٗكغاث مً اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن بسجً ٢ىا الٗمىمي و٢ٟه اخخجاظُت نامخه سجً ٢ىا الٗمىمي سجً ٢ىا الٗمىمي   ..55

ً وطل٪ اخخجاظا ٖلى ج٨غاع اٖخ٣ا٫  ٖهغ الُىم بؿاخت السجً وعًٞىا صزى٫ الؼهاٍػ

اعتهم وزُٟهم بىاؾُت  يابِ  (ؤخمض خؿني)بٌٗ ؤَالي اإلاٗخ٣لحن بٗض الاهتهاء مً ٍػ

ني ب٣ىا ولم ًٌٟ اإلاٗخ٣لحن و٢ٟتهم ختى ججاوبذ بصاعة السجً إلاُالبهم ووٖضث . ألامً الَى

 http://bit.do/dqLGY. بٗضم ج٨غاع مشل َظٍ الىا٢ٗت

ى   66 ى    ماً  ماً

٤ الٗمىمي   ..66 ٤ الٗمىمي سجً الؼ٢اٍػ ٤ مً الخالت اإلاترصًت التي ونل لها طويهم سجً الؼ٢اٍػ اقخ٩ي ؤَالي اإلاٗخ٣لىن بالسجً الٗمىمي بالؼ٢اٍػ

ضَم مً مالبؿهم بال٩امل والخٗغى لهم بإلٟاّ  اعة و٢ا٫ ألاَالي ؤهه جم ججٍغ ٣ٖب الٍؼ

٤ ظمُ٘ اإلاالبـ للمٗخ٣لحن ماٖضا ما  خضاء اإلابرح ٖليهم وجم جمٍؼ  ًٖ الٖا
ً
ؾِئت للٛاًت ًٞال

ى ما ْهغ الُىم خُض زغط اإلاٗخ٣لحن بمالبـ ٚحر هُٟٓت  وؤياٝ . ًغجضًه اإلاٗخ٣ل َو

 ً ً وجم هجىم بال٨الب البىلِؿُت ٖلي اإلاٗخ٣لحن صازل × ألاَالي ؤن الؼهؼاهت متًر متًر

ً بٗىبر  ضم زغوط اإلاٗخ٣لحن للتًرٌ ” ؤ “الؼهؼاهت م٘ ٖضم وظىص خماماث صازل الؼهاٍػ ٖو

ً ؾاٖت مما ؤصي بلي بنابت الٗضًض بإمغاى بال٨لي  كٍغ ؾىا ؾاٖخحن ٖلي مضاع ألاعب٘ ٖو

ضم الىٓاٞت الصخهُت وؤياٞىا ؤهه َىا٥ ال٨شحر مً . والخهىاث واإلاؿال٪ البىلُت ٖو

الكباب صازل الخبـ الاهٟغاصي وال ًضزل لهم ٖلي مضاع الُىم بال ٢ُٗت زبز م٨ؿغة 

ب ٖضص ٦بحر مً الجزالء بلي سجً   مً الخماماث وجم حٍٛغ
ً
حن جماما و٢ُٗت ظبىه وممىٖى
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٤ الٗمىمي .اإلاىُا الٗمىمي  خضاء  ٖلى اإلاٗخ٣لحن بسجً الؼ٢اٍػ زم  ٢امذ ٢ىاث ألامً بااٖل

هم ،  و٢الذ مهاصع مً صازل السجً بن ؤخض  بالًغب ، وؤخضزذ  بناباث في نٟٞى

ى ما  (دمحم ٖاقىع )عظا٫ ألامً ًضعي  خضاء ٖلى بخضي ػوظاث ؤخض اإلاٗخ٣لحن، َو ٢ام بااٖل

ًه اإلاٗخ٣لحن، ما ظٗل ٢ىاث ألامً حٗخضي ٖليهم بالًغب  http://bit.do/dqLHV. ٞع

ًى سجً ال٣ٗغب سجً ال٣ٗغب   ..77 ٦ك٠ َاع١ خؿحن، مدامي اإلاغ٦ؼ اإلاهغي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ٖو

: ، جٟانُل ما ظغي في ظلؿت الُىم"بَاهت ال٣ًاء"َُئت الضٞإ ًٖ اإلاتهمحن في ٢ًُت 

.  ؾبخمبر٣٠النهاعصة ٧اهذ الجلؿت ألازحرة مً ظلؿاث بَاهت ال٣ًاء، واجذجؼث للخ٨م ٫ 

٢بل بضاًت الجلؿت ٧ان باًً الخٗب ظضا ٖلي ٧ل الىاؽ الي ظاًحن مً سجً ال٣ٗغب و٢بل 

 مؿاء في ٨ما الجلؿت ما جبضؤ ألاؾخاط ٖهام ؾلُان بلٜ انهم ًىم الشالزاء الي ٞاث الؿاٖت 

سجً ال٣ٗغب واإلالخ٤ مؿاٖض وػٍغ الضازلُت وعثِـ مهلخت السجىن صزل ٖليهم 

م وقاب  ً ب٨الب بىلِؿُت وؾالح حي وعقىا ٖليهم مىاص خاع٢ت ؤؾبراي ويغبَى الؼهاٍػ

ً الا٧ل  اؾمت زلُل ال٣ُٗض اجهاب في صماٚه واحٗمل له ٚغػ في عؤؾت وؤجازض مً الؼهاٍػ

ا واملجاعي  ً واإلاؿدكٟي وال٩اٞخحًر والكغب واٖخضوا ٖلي ص٦خىع خمضي خؿً و٢ٟلىا الؼهاٍػ

 http://bit.do/dqLJC. َٟدذ وظذ ٖلي مُاٍ الكغب

ى   77 ى    ماً  ماً

ـ   ..88 ـ سجً ٖخا٢ت بالؿَى ـ مٗاهاة خُض ؤن السجً بإ٦مله ال سجً ٖخا٢ت بالؿَى ًىاظه اإلاٗخ٣لىن في سجً ٖخا٢ت اإلاغ٦ؼي بالؿَى

ًىظض به ؾىي مؿ٠ٗ واخض ٣ِٞ ؤي ؤهه بط ؤنِب ازىحن ٞال ًم٨ً ؾىي به٣اط واخض 

مت ال٣خل الٗمض والتي ال حؿ٣ِ بالخ٣اصم بد٤ اإلاٗخ٣لحن  ظ٦غ ؤن . ٣ِٞ مما ًغقي لجٍغ ٍو

ً وؤن السجً مهمم الؾدُٗاب 8سجً ٖخا٢ت م٩ىن مً زالزت ؤصواع بهم  ل 138 ػهاٍػ  هٍؼ

ل 15ِ٣ٞو٧ل ػهؼاهت حؿ٘ لـ  ؤما الىا٢٘ الٟٗلي ٞهم ٌِٗكىن في ْغوٝ ؾِئت للٛاًت .  هٍؼ

اًت َبُت ؤو ؤي اَخمام باإلاٗخ٣لحن وجخٟص ي بحن اإلاٗخ٣لحن االو ال مغاى الجلضًت والًىظض ٖع

ت والؼهؼاهت ي٣ُت للٛاًت مؿاختها خىالي   متر ًسهم منها 5X6ٌؿمذ بضزى٫ ألاصٍو

ًىظض ؤبىاب ٖلي الخماماث بل ًً٘ اإلاٗخ٣لحن ؾخاعة زُٟٟت ٖلي باب الخمام الالخمامحن و

ومً الاهتها٧اث التهضًض بالخٟخِل في ؤي و٢ذ . ًدىاوبىن الىىم م٘ بًٗهم مً ي٤ُ اإلا٩ان

اًت مً ؤي هٕى للمٗخ٣لحن ضم وظىص ؤي ٖع ؤما ًٖ . والابتزاػ اإلااصي للمٗخ٣لحن ولؤلَالي ٖو

اعة  اعة ٞهي مً وعاء ؾل٪ وخضًض وؾل٪ ومضة الٍؼ م الالٍؼ ض ًٖ ص٢اث٤ مٗضوصة ٚع جٍؼ

 http://bit.do/dq38y. مٗاهاة ؤَالي اإلاٗخ٣لحن الظًً ٣ًٟىن بالؿاٖاث في اهخٓاع ص٢اث٤

ً لُال بصخُت ٦الب بىلِؿُت سجً ال٣ٗغب سجً ال٣ٗغب   ..99 ض وصزى٫ الؼهاٍػ ًدضر آلان في سجً ال٣ٗغب ًخم ججٍغ

ًدضر آلان في سجً ال٣ٗغب خملت . وحٗظًب وبَاهاث وؾب وتهضًض بال٣خل بالغنام الخي

٘ مخٗمضة ل٩ي ًمىجىا، ال٩اهخحن مٛل٤ وجىاو٫ وظبت السجً الٟاؾضة جاصي بلى  ججَى

اعاث نهاثُا ومى٘ ألاَالي مً خًىع الجلؿاث . الدؿمم ًدض آلان في سجً ال٣ٗغب مى٘ الٍؼ

ىا ما ًدضر للمٗخ٣لحن صازل السجً ًدضر آلان في سجً ال٣ٗغب جضَىع . ختى ال ٌٗٞغ

ت وؤزحرا ا ٖهام . نخي ل٩ل اإلاٗخ٣لحن، خاالث بٚماء ٦شحرة بؿبب مى٘ الُٗام وألاصٍو

الؿُضة ؾىاء ٖبض )البلخاجي بنابخه خالت بٚماء مغجحن في الجلؿت . ؾلُان ومً ٢بل ص
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 http://bit.do/dq4cL (الجىاص ػوظت الض٦خىع دمحم البلخاجي

ى   99 ى    ماً  ماً

ت بؿبب الىي٘ الٛحر بوؿاوي اللي 465جم ج٣ضًم ق٩ىي ع٢م ٢ؿم الغمل ؤو٫ ٢ؿم الغمل ؤو٫   ..0101  الُىم إلاضًغ ؤمً ؤلاؾ٨ىضٍع

ُٞه ٧ل مً هاثل خؿً و بؾالم الخًغي و الكاطلي خؿحن و ؤخمض ببغاَُم في ٢ؿم الغمل 

الكباب ألًام ما بِىامىف ووا٢ٟحن و عاًٞحن ألا٧ل ٖلكان ماِٞل م٩ان ًٟغصوا . ؤو٫ 

ت مل الى٣ل .. ألا٢ؿام ؾلخاهاث للؿُاس ي و الجىاجي ..اًضيهم ٖامت خ٤ الكباب صو٫ الخٍغ

 http://bit.do/dq4k2. إلا٩ان آصمي

ى   1010 ى    ماً  ماً

٤ الٗمىمي   ..1111 ٤ الٗمىمي سجً الؼ٢اٍػ ٤ الٗمىمي مً جىانل الاهتها٧اث بد٤ طويهم سجً الؼ٢اٍػ اقخ٩ي ؤَالي ؤؾغ مٗخ٣لى سجً الؼ٢اٍػ

وحٗىذ بصاعة السجً مٗهم وبصزا٫ ٖضص منهم لٛٝغ الخإصًب لالهخ٣ام منهم ومً َاالء 

غة الؿٗاصة – ب٩الىعٍىؽ ججاعة –  ؾىت 28– اإلاٗخ٣لحن بال٫ ؤخمض ٖبض الل٠ُُ  ظٍؼ

ش  ٤ واإلاٗخ٣ل بخاٍع ت مل٣ٟت ال 17/7/2105بمغ٦ؼ الؼ٢اٍػ دا٦م في زالر ٢ًاًا ٖؿ٨ٍغ  ٍو

مً – اله٠ الشاوي الشاهىي – ؾىه ١٨- و٦ظل٪ ؤخمض الؿُض ببغاَُم خؿً . صزل له بها 

 ومد٩ىم ٖلُه بشالر ؾىىاث في ٢ًُت مل٣ٟت ال ٢٠١٥/٦/٢٥مضًىت َهُا واإلاٗخ٣ل مىظ 

 ٪ صزل له بها والجضًغ بالظ٦غ ؤن ؤخض مغا٢بحن الامخداهاث ؤبلٜ ؤَله ؤهه ال ٌؿخُُ٘ جدٍغ

لُه آزاع الًغب  ٤ الٗمىمي، " ط"و٢ض اقخ٩ى اإلاٗخ٣لىن في ٖىبر . طعاٖه ٖو بسجً الؼ٢اٍػ

مً جهاٖض اهتها٧اث ؾلُاث الاه٣الب بد٣هم زال٫ الٟترة ألازحرة، مُالبحن بةه٣اطَم مما 

ؤُٚشىها "– في عؾالت لهم مً صازل السجً- و٢ا٫ اإلاٗخ٣لىن . ًخٗغيىن له مً مىث بُيء

٤، خُض وِٗل في بضعوم جدذ ألاعى، خُض ال ًىظض به َىاء، وال هخٗغى  في م٣برة الؼ٢اٍػ

ت  ىظض في الٛٞغ ً ٖلُىا نهاثُا، ٍو م 20بَال٢ا للكمـ، وال ًخم ٞخذ ؤبىاب الؼهاٍػ  ٞغصا ٚع

اعاث مً وعاء ؤؾال٥ قاث٨ت وفي مضة . ي٤ُ مؿاختها ٦ما اقخ٩ى اإلاٗخ٣لىن مً بظغاء الٍؼ

 ص٢اث٤، وال ًخاح لىا الؿالم بالُض ٖلى ؤبىاثىا وؤَلىا، وال ختى ؾمإ نىتهم، 10ال جخٗضي 

ً بلى حٗغيهم للًغب بالكىم  خُض ٠٣ً الٗضًض مً اإلاٗخ٣لحن ٖلى الؿل٪، مكحًر

واله٤ٗ بال٨هغباء وؤلاَاهت، ما حؿبب في حٗغى ٖضص مً اإلاٗخ٣لحن ل٨ؿىع في ؤظؼاء 

 http://bit.do/drAaz. مخٟغ٢ت مً الجؿم

ى   1212 ى    ماً  ماً

 مً مٗخللي البدحرة وئًضاٖهم الخبـ الاهفغاصي مىظ 6سجً ألابٗاصًت بضمنهىع ٌغغب سجً ألابٗاصًت بضمنهىع سجً ألابٗاصًت بضمنهىع   ..2121

ل وهم23 :   أبٍغ

احٛغب - َالب باإلاٗهض الٗالي للىٓم واإلاٗلىماث - صمنهىع -  ؾىت 19" - دمحم قٝغ َىضي "(1

. جد٤ُ٣- وجم بًضاٖه الخبـ ؤلاهٟغاصي " 1"لسجً واصي الىُغون 

ت ظى٩لِـ بإبى - ؤبى اإلاُامحر -  ٖام 32" - ظمُل خىِل "(2 ُت ب٣ٍغ مضًغ ظمُٗت قٖغ

-  جد٤ُ٣ - وجم بًضاٖه الخبـ الاهٟغاصي " 430"احٛغب لسجً واصي الىُغون - اإلاُامحر 

احٛغب لسجً - َالب بالٟغ٢ت الغابٗت ٧لُت ججاعة - الضلىجاث -  ؾىت 30" - زالض ٚاػي  "(3
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 ؾىىاث 3ناصع خ٨م نهاجي بسجىت - وجم بًضاٖه الخبـ الاهٟغاصي " 430"واصي الىُغون 

ٌ الى٣ٌ  -  وجم ٞع

َالب بالٟغ٢ت الشالشت ب٩لُت الٗلىم ٢ؿم - الضلىجاث -  ؾىت 23" - اخمض قٗبان مىضوع  "(4

ناصع - وجم بًضاٖه الخبـ الاهٟغاصي " 440"احٛغب لسجً واصي الىُغون - - ظُىلىظُا 

ٌ الى٣ٌ 3خ٨م نهاجي بسجىه  -   ؾىىاث وجم ٞع

ج ٧لُت الخجاعة ظامٗت صمنهىع - صمنهىع -  ٖام 26" - بال٫ عظب خؿً ؾالمت "(5 - زٍغ

- جد٤ُ٣ - وجم بًضاٖه الخبـ الاهٟغاصي " 1"احٛغب لسجً واصي الىُغون 

ت الهىاُٖت الٟغ٢ت - ٦ٟغ الضواع -  ؾىت 20" - ؤخمض مبرو٥ دمحم "(6 َالب باإلاضعؾت الشاهٍى

ناصع خ٨م - وجم بًضاٖه الخبـ الاهٟغاصي " 440"احٛغب لسجً واصي الىُغون - ألاولى 

.  ؾىىاث 3بسجىه 

ب بلى  جغظ٘ مالبؿاث الىا٢ٗت والخٍٛغ

اعة ًىم - _ 1 ل اإلااض ي بحن الًابِ 22خضزذ مكاصة ٦المُت ؤزىاء الٍؼ " ٖمغو هجا" ؤبٍغ

ٌ الخجاوػ وابٗضوا ػوظت  وػوظت ؤخض اإلاٗخ٣لحن وخاو٫ الخٗضي ٖليها ٞى٠٢ الجمُ٘ ًٞغ

. اإلاٗخ٣ل و خضزذ مكاصاث م٘ الًابِ الؿاب٤ ؤلاقاعة بلُه 

. جم اؾخضٖائهم ظمُٗا وويٗهم في الخبـ الاهٟغاصي بسجً ألابٗاصًت إلاضة ًىم واخض  - 2

٣هم ٖلى الخبـ 24ًىم  - 3 ل جم جغخُلهم بلى مى٣ُت سجىن واصي الىُغون وجٍٟغ  ؤبٍغ

". 440"و سجً " 430"وسجً " 1"الاهٟغاصي بسجىن واصي الىُغون 

ٌٗنى زغوظهم مً الخإصًب ًىم ..  ًىم ٣ِٞ 15جم ببالٚهم ؤن الخبـ الاهٟغاصي إلاضة  - 4

. والي آلان لم ًخم بزغاظهم مً الخبـ الاهٟغاصي  .. 8/5/2017

.  ًىم15 ؤقهغ ولِـ 6جم بباٙل طويهم مىظ ًىمحن ؤن الخبـ الاهٟغاصي اإلا٣غع لهم مضجه - 4

ت متر في - 5 حن ختى " ظغص٫"ومٗهم ..  متر 2مخىاظضًً آلان بٛٞغ ل٣ًاء خاظتهم به ممىٖى

ت  اعاث والتهٍى مً صزى٫ الخمام وممىٕى ٖنهم ؤًًا ٖنهم صزى٫ ألا٧ل واإلاالبـ والٍؼ

والبُاَحن و٧ل ش يء ًسو آلاصمُت  

الُالب منهم ممىٕى ٖنهم ألاوعا١ وألا٢الم وال٨خب و لجىت الامخداهاث جظَب لهم ختى - 6

ت الخبـ الاهٟغاصي  ٚٞغ

م بى٠٢ الاهتها٧اث بد٣هم وو٠٢ ٣ٖىبت الخبـ الاهٟغاصي والخد٤ُ٣ م٘ -  جُالب ؤؾَغ

م الضازلُت . الًابِ اإلاخجني ٖليهم واإلاضعي ٖليهم ػوعا بالخٗضي ٖلُه  وجدمل ؤؾَغ

 http://bit.do/drAd5. مؿاولُت ؾالمتهم البضهُت و الىٟؿُت

ى   1313 ى    ماً  ماً

. ، بُان ًىضر حٗغيهم الهتها٧اث صازل السجً"اللُمان"وكغ اإلاٗخ٣لىن بسجً ظمهت لُمان ظمهه لُمان ظمهه   ..3131

م بإخغاع مهغ والٗالم، بةه٣اطَم مً  وفي هو الاؾخٛازت َالب اإلاٗخ٣لحن ممً ونَٟى

ُاء البضوي، الىٟس ي، ؤلاخباٍ،  الٓلم والٓالم، وؤنهم ونلىا بلى مغاخل مىٗضمت ظًضا في ؤلٖا

: وبل٨ُم هو الغؾالت ٦ما وعصجىا. الُإؽ، والا٦خئاب

اؾخٛازت ٖاظلت بلى ٧ل ألاخغاع في قتى ؤعى اإلاٗمىعة 

http://bit.do/drAd5
http://bit.do/drAd5


.. مً بزىاه٨م ؤخغاع مهغ اإلاٗخ٣لحن في سجً ظمهت قضًض الخغاؾت

خُض ؤهه ٢ض ٞاى الٓلم ٖلُىا وجٟا٢م، وباث الٓالم ٣ًهغ ُٞىا بجبروجه صوهما ؤي عصٕ ؤو 

اجىا ب٩ل ظبروث .. ٣ٖاب ختى ونل به الٓلم بلى ٢خل ؤبىاءها وآباءها زم اٖخ٣الىا وخبـ خٍغ

 ؤٖىام ونل بىا الخا٫ بلى َظا 4الُىم وبٗض ما ٣ًغب مً مغوع .. وجدضي ل٩اٞت ٢ُم الٗض٫

ا١ الٓلم مضاٍ، وؤنبدىا ب٩ل ما  اإلاؿخىي مً الٓلم، ٞلم ٌٗض ًغاها ؤو ٌكٗغ بىا ؤخض، ٞو

همل٪ وهمخل٪ ؤؾغي لهظا الٓلم، صوهما ؤي جدغ٥ ؤو ؤي هضاء ختى ًُالب بإ٢ل ما ًم٨ً مً 

. خ٤ ًى٣ظها مً َظا الجبروث

ونلىا بلى مغاخل .. هدً َىا وبٗض مغوع ما مغ بىا مً ؾىء ألاخىا٫.. ؤزىاهىا ؤخغاع الٗالم

ُاء البضوي، والىٟس ي، وونل بىا الخا٫ بلى ؤؾىؤ ما ًم٨ً ؤهً جخسُلىا  مىٗضمت ظًضا في ؤلٖا

إؽ وا٦خئاب ؤُٚشىها ًغخم٨م هللا وبغخمىا هللا . مً بخباٍ ٍو

 http://bit.do/drQbp"  اللُمان" ؤخغاع سجً ظمهت 

ى   1414 ى    ماً  ماً

، وزبِ 1حٗالذ ؤنىاث اإلاٗخ٣لحن بالهخاٞاث صازل ؾاخت التًرٌ بسجً واصي الىُغون سجً واصي الىُغون سجً واصي الىُغون   ..4141

مدغوؽ "ٖلي ألابىاب، اخخجاظا ٖلى ما ٢ام به عثِـ مباخض السجً، بى٣ل اإلاٗخ٣ل 

 http://bit.do/drQb2. بلى ٖىبر الجىاثُحن" مؿٗض ؤبى ٧اقُ٪

اؾخمغاع ملخاولت الخ٤ًُِ ٖلى اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن : بُان مً اإلاٗخ٣لحن بسجً الخًغةسجً الخًغة سجً الخًغة   ..5151

وخغمانهم مً ؤصوى خ٣ى١ ؤلاوؿان وفي ؤخض سجىن الىظه البدغي واخض ؤقهغ سجىن 

٣ه الخٟخِل  ترايه ٖلى ٍَغ ل ؤخض اإلاٗخ٣لحن الي الخإصًب اٖل مهغ ٢ام عثِـ مباخض بخدٍى

اعة والجضًغ بالظ٦غ اهه ًخم مٗاملت السجىاء  ٚحر آلاصمُت اإلاهُىت ٖىض ٖىصجه مً الٍؼ

ً وخغمانهم مً التًرٌ والدكمـ  ٣ت ٚحر آصمُه بضاًت مً ألامىاء واملخبًر الؿُاؾُحن بٍُغ

اعاث باإلياٞت بلى مٗاملت اؾغ اإلاٗخ٣لحن  ضم الؿماح بضزى٫ اإلاإ٧ىالث واإلاالبـ والٍؼ ٖو

ضَم بدغمانهم مً ٧ل  خٖى ىضما اٖترى اإلاٗخ٣لحن ؤزظ يهضصَم ٍو ٣ت مهُىت ٖو بٍُغ

خ٣ى٢هم والخ٤ًُِ ٖليهم وزانت الُلبت باإلياٞت بلى ج٨ضؽ ٚٝغ الدجغ بةٖضاص ٦شحرة 

ضم  ضم ججهحز الٛٝغ ب اإلاغاوح و الكُٟاث وؤلاياءة الالػمت ٖو في ْل قضة الخغ ٖو

. اهخٓام الُالب في هؼو٫ الامخداهاث في اإلاىاُٖض املخضصة مما ًازغ ٖلى مؿخ٣بل الُالب 

ت اإلاؿدكٟى  ضم ظاٍَؼ ضم الاؾخجابت للخاالث الُاعثت ٖو م٘ ه٣و الخضماث الُبُت ٖو

اعة ضم الؿماح بضزى٫ الٗالط في الٍؼ ت ٖو ضم وظىص ؤصٍو اإلاٗخ٣لحن . الؾخ٣با٫ اإلاغض ى ٖو

ت  http://bit.do/drQey. بسجً الخًغة باإلؾ٨ىضٍع

ى   1919 ى    ماً  ماً

- سجً ملخ٤ اإلاؼعٖت - سجً ملخ٤ اإلاؼعٖت   ..6161

ٍَغ ٍَغ 

ٞىظئىا بٗض اه٣ُإ ألازباع ًٖ والضي ومً مٗه في سجً ملخ٤ اإلاؼعٖت إلاضة ٦بحرة زانت 

ضَم مً  اعة ؤنهم حٗغيىا الهتها٧اث وخمالث جٟخِل اهخ٣امُت جم ججٍغ بٗض مى٘ الٍؼ

مخٗل٣اتهم الصخهُت واإلاالبـ الضازلُت والؿغاًغ واإلاغاجب وال٨غاس ي واإلاغاوح باإلياٞت بلى 

مى٘ التًرٌ جماما مما ًاصي الي بنابتهم بةٚماءاث زانت ؤن مً بُنهم ٦باع الؿً 

   http://bit.do/dsPbz. باإلياٞت بلي خغمانهم مً ال٩اهخحن والا٦خٟاء بىظبت واخضة ٣ِٞ
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ى   2020 ى    ماً  ماً

ت مً الؿماح ألَالي مٗخ٣لي ال٣ًُت   22سجً قضًض الخغاؾت سجً قضًض الخغاؾت   ..7171  واإلاٗغوٞت بٖالمُا 724امخىٗذ الىُابت الٗؿ٨ٍغ

اعة واملخالت بلي ال٣ًاء ” الكغوٕ في م٣خل مؿاٖض الىاثب الٗام“بةؾم  مً جم٨ُنهم بالٍؼ

 200ظضًغ بالظ٦غ ؤن ٖضص اإلاٗخ٣لحن بال٣ًُت بلٜ . 2017 لؿىت  64الٗؿ٨غي بغ٢م 

مٗخ٣ل مً ظمُ٘ ؤهداء مداٞٓاث مهغ ٢ط ي البٌٗ منهم ٖامهم ألاو٫ وحٗغيىا ظمُٗا 

و في ٞبراًغ اإلااض ي بضؤ اإلاٗخ٣لحن بال٣ًُت بيغابا . لٟتراث مً ؤلازٟاء ال٣ؿغي بلٛذ قهىع 

اعة واإلاٗاملت الؿِئت التي ًخٗغيىن لها فى مدبؿهم  ٧لُا ًٖ الُٗام اٖترايا ٖلى مى٘ الٍؼ

 http://bit.do/dsN9E. 2بسجً قضًض الخغاؾت 

سجً قبحن ال٩ىم سجً قبحن ال٩ىم   ..8181

الٗمىمي الٗمىمي 

ج ٧لُت ؤنى٫ -  ٖام33-دمحم اخمض البٗالوي  -1: اؾخٛازت ٖاظلت مً ؤَالي اإلاٗخ٣لحن زٍغ

 39-٧امل الؿُض ٖبض املجُض مىس ي  -2.-جم ٞهله حٗؿُٟا مً ٖمله– صًً بمام وزُُب 

الب ب٩لُت الخ٣ى١ الٟغ٢ت الغابٗت -ٖام بكإن الاهتها٧اث التي ًخٗغى ” ، صبلىم نىاٌ٘ َو

 .لها طويهم بسجً قبحن ال٩ىم الٗمىمي و ًُالبىن بالخد٤ُ٣ الٟىعي وبه٣اط خُاة ؤبىائهم

خُض جماعؽ ٢ىاث ألامً ٖضص مً الاهتها٧اث بد٣هم، ومنها ؤلاَاهت والخٗضي اللٟٓي 

 ً والجؿضي وسخب ٧ل ما مٗهم مً ؤٚغاى شخهُت ، بل حٗضي ألامغ بلي خبؿهم في ػهاٍػ

الخإصًب خبؿا اهٟغاصًا في ػهؼاهت ال جخٗضي مؿاختها متر وال ًىظض بها صوعة مُاٍ ؤو ؤي 

وؾُلت للخُاة آلاصمُت ، ُٞما ٌؿمذ لهم بالضزى٫ لضوعة مُاٍ زاعط الؼهؼاهت مغة واخضة 

َظا و٢ض صزل اإلاٗخ٣ل ٧امل الؿُض ٖبض املجُض في بيغاب مٟخىح ًٖ الُٗام مىظ . ًىمُا

 http://bit.do/dsPaC .زالزت ؤًام اٖترايا ٖلي اإلاٗاملت الٛحر آصمُت التي ًخٗغيىن لها

ضص مً اإلاٗخ٣لحن بسجً ٍَغ " ؤؾامت البكبِص ي"ؤنِب ًىم الجمٗت الصخٟي اإلاٗخ٣ل سجً جد٤ُ٣ ٍَغ سجً جد٤ُ٣ ٍَغ   ..9191 ٖو

اث ٞاؾضة مً َٗام السجً الُىمي الظي ًىػٕ ٖلى  بداالث حؿمم ازغ جىاولهم مدخٍى

ً وامخىٗذ بصاعة السجً ًٖ ه٣لهم الى الُٗاصة الُبُت إلظغاء ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت . الؼهاٍػ

ً صون  ؾىي نباح الُىم الخالي وا٢خهغ ٖلى خ٣ً ٧ل مٗخ٣ل مهاب بمؿ٨ً ٞىلخاٍع

ماء واعجٟإ  ت الالػمت إلاىاظهت ؤٖغاى ال٣يء واإلاٛو وؤلاؾها٫ وؤلٚا حر ألا٢غام وألاصٍو جٞى

ْل البكبِص ي وػمالثه اإلاٗخ٣لحن ٌٗاهىن مً ؤٖغاى . صعظاث الخغاعة الىاججت ًٖ طل٪

جىاولهم خباث الخىر الٟاؾضة التي وػٖذ ٖليهم في حُٗحن السجً واإلاكدبه في حؿممها 

غ١ ٢ًبان  اث و٢ُٟها ٢بل هًىظها بلى ؤن ٢ام السجىاء بالىٟحر َو هدُجت عقها بال٨ُماٍو

ً ٧ي ًخم ه٣لهم للُٗاصة ألامغ الظي عضخذ له بصاعة السجً ٖلى مًٌ زكُت  الؼهاٍػ

ًذ ؤلاصاعة الُبُت بالسجً الاؾخجابت إلاُالبت . ًٚبت اإلاٗخ٣لحن في ؾُا١ مخهل ٞع

البكبِص ي بٟدو ُٖيُه بالُٗاصة والتي ٌك٩ى مً جضَىعَا ًىما بٗض ًىم لٗضم وظىص 

غ بها ٧اٞت ؤلام٩اهُاث الُبُت  َبِب مسخو ومى٘ ه٣له الى مؿدكٟى لُمان التي ًخٞى

البذ والضة البكبِص ي ٧اٞت مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي وخ٣ى١ . الخضًشت لٗالط بهٍغ َو

بهٍغ في ٢بى مٓلم ٚحر اصمي ما٦ضة ان . ؤلاوؿان بالخضزل الٟىعي لٗالظه ٢بُل ؤن ٣ًٟض

ٗض زغ٢ا للمىاز٤ُ الضولُت واٖخضاء ٖلى  اٖخ٣ا٫ هجلها ٚحر ٢اهىوي ومسالٟا للضؾخىع َو

اث والصخاٞت والصخُٟحن صاُٖت ظمُ٘ مً يهمه ألامغ الى٢ٝى ؤمام مؿئىلُاتهم  الخٍغ

ال١ ؾغاخه ٞىعا وظمُ٘ ػمالثه الصخُٟحن  http://bit.do/dsPbS. والًِٛ إَل

http://bit.do/dsN9E
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http://bit.do/dsPaC
http://bit.do/dsPaC
http://bit.do/dsPbS
http://bit.do/dsPbS


ى   2424 ى    ماً  ماً

اؾخٛازت مً ؤؾغ مٗخ٣لي ٢ًُت الىاثب الٗام اإلاؿاٖض، ٌكخ٩ىن ٞيها مً حٗغى طويهم سجً ٍَغ سجً ٍَغ   ..0202

م بسجً ٍَغ خُض ٢امذ ٢ىاث ألامً بةصزا٫ ال٨الب البىلِؿُت . للخٗظًب بم٣غ اخخجاَػ

اعة بٗض ؤزظٍ مً ألاَالي ذ الٍؼ ٤ جهاٍع اعاث و٢امىا بخمٍؼ ً، ومىٗذ الٍؼ . ٖليهم صازل الؼهاٍػ

http://bit.do/dtmu7   

ى   2727 ى    ماً  ماً

 شخهُت ٖامت في بُان لهم الُىم بةه٣اط ٖما٫ 252 خؼبا وخغ٦ت وه٣ابت و12َالب ٢ؿم اإلاٗاصي ٢ؿم اإلاٗاصي   ..1212

اؾمىذ َغة، وؤلاٞغاط الٟىعي ٖنهم، و٢ا٫ البُان بن الٗما٫ جم اٖخ٣الهم بٗض اٖخهامهم 

ل ٧ل  للمُالبت بد٣ى٢هم، وبنهم حٗغيىا للخٗظًب صازل ٢ؿم اإلاٗاصي، مُالبحن بخدٍى

ت جُاو٫ ٖليهم بالًغب ؤو بالؿب للمدا٦مت ًظ٦غ ؤن آزغ خهغ لٗضص الٗما٫ . عظل قَغ

 ممً جم 2 ٖامال، وجم ؤلاٞغاط ًٖ 32الظًً جم اٖخ٣الهم، ختى آلان، ٖلى زالزه صٞٗاث، َى 

وؤخُل . ال٣بٌ ٖليهم، م٨خٟحن بؿبهم بإبك٘ الؿباب والخٗضي ٖليهم بالًغب اإلابرح اإلاهحن

وؤوضر البُان ؤن الٗما٫ جم اٖخ٣الهم .   ماًى28 مً الٗما٫ ملخا٦مت ٖاظلت ٚضا ألاخض 32

اث 22ٞجغ ًىم الازىحن  ت، خُض َاعصث اإلاضٖع  ماًى، في ٖملُت قبيهت بالٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

الٗما٫ صازل مهىٗهم، زم جم بٖاصتهم بلى ال٣ؿم مغة ؤزغي، ٖلى ؤن ٌٗىصوا بلى الىُابت 

م ؤن التهم اإلاىظهت بليهم هي م٣اومت ؾلُاث والبلُجت ٜ ال٩امحراث، بٖؼ  بٗض جَٟغ
ً
!!! نباخا

http://bit.do/dtmxu 

اإلاٗخ٣لحن في ٢ؿم الخجم٘ في الؼهؼاهه اللي ٞيها دمحم ٖىاص مهُٟى ؤخمض صخُىا الهبذ ٢ؿم الخجم٘ الخامـ ٢ؿم الخجم٘ الخامـ   ..2222

ىا ؤن الًابِ زضَم الؿاٖت ..مال٣ىف ال ٖىاص وال مهُٟى   الهبذ 10في الازغ ٖٞغ

والؼهؼاهه صي مٗغوٞه ٖنها ؤنها ي٣ُت ظضا "الؿيُه "خُهم في ٖىبر مٗغوٝ ب٣ُىلىا م٘ 

ً ٨ًضعوٍ بُدٍُى ٞيها      http://bit.do/dtJGr.. ظضا واللي بِب٣ى ٖاًٍؼ

ى   2828 ى    ماً  ماً

3232..   ٤ ٤ ٢ؿم ؤو٫ الؼ٢اٍػ ٤ في ايغاب ًٖ الُٗام لؿىء اإلاٗاملت وؾىء ؤويإ ٢ؿم ؤو٫ الؼ٢اٍػ صزل مٗخ٣لي ٢ؿم ؤو٫ الؼ٢اٍػ

ت ؤو  ً ي٣ُت ال ًىظض بها تهٍى ال٣ؿم، خُض ًخم اخخجاػ اإلاٗخ٣لحن بإٖضاص ٦بحرة، في ػهاٍػ

 http://bit.do/dtJRE. م٩ان للتًرٌ
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  ماًى1

 ٖام، مً املخلت ال٨بري بالٛغبُت، ٌٗاوي مً ؤلاَما٫ الُبي اإلاخٗمض بم٣غ اخخجاٍػ بسجً 65مهُٟى الٛىُمي مهُٟى الٛىُمي   ..11

، ومدخجؼ مً ًىمها بسجً 2013 ؤٚؿُـ 22جم ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم .ال٣ٗغب

ال٣ٗغب ؾيئ الؿمٗت، جضَىعث صخخه هدُجت ْغوٝ الاخخجاػ الؿِئت و ؤلاَما٫ الُبي 

٘ التي ج٣ىم بها بصاعة السجً للمٗخ٣لحن بٗض جضَىع خالخه الصخُت ايُغث .وخملت الخجَى

ٗاوي  ، ل٨ً صون ٖالط ؤو ٞدىناث َبُت ختى آلان، َو بصاعة السجً لى٣له إلاؿدكٟى لُمان ٍَغ

والض٦خىع مهُٟى .مً ي٤ُ قضًض في الخىٟـ وؤلم في الٗمىص ال٣ٟغي وه٣و ٦بحر في الىػن

 ؤبىاء وخُٟضان، ألامحن الٗام لى٣ابت ؤَباء الٛغبُت، اؾدكاعي اليؿاء 4الٛىُمي، متزوط ولضًه 

ًى بم٨خب ؤلاعقاص مىظ ٖام  والخىلُض، مؿئى٫ ٢ؿم اإلاهىُحن بجماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن ٖو

2010 .http://bit.ly/2pX2YXe 

خؿحن مدمىص ٖبض الخمُض خؿحن مدمىص ٖبض الخمُض   ..22

َلبه َلبه 

 حٗغى ٞيها للخٗظًب لالٖتراٝ بجغاثم لم ًغج٨بها ؤصث بلى جضَىع 20ؤزٟي ٢ؿغي مضة 
ٌ
 ًىما

اعة وبصزا٫  خالخه الصخُت هدُجت الخبـ اإلاُل٤ بسجً قضًض الخغاؾت وخغمانهم مً الٍؼ

ً ٚحر ؤصمُت ال جدخىي ٖلى البُاَحن ومالبـ ٧اُٞت ؤو مُاٍ وممىٕى  اإلاالبـ ووظىصَم بؼهاٍػ

ت  ت ؤو ؤي مالبـ ؤو ؤَٗمت لالؾخدمام ؤو حٗغيهم للكمـ ألامغ الظي ًجٗل الٛٞغ صزى٫ ؤصٍو

ً لؤلمغاى والخكغاث  http://bit.do/dqkRY. مَى

الم َالب جالخه زاهىي خمؼة ٖبض الخمُض خمؼة ٖبض الخمُض   ..33 ت ؤلٖا اصة ٦هغباء ٖلى املخ . الُٟىم ٢ٍغ خمؼة مٍغٌ بٍؼ

http://bit.do/dqkXf 

 ماًى 2

ا، مىظ 41ًاؾغ ؤخمض ِٖؿىي ًاؾغ ؤخمض ِٖؿىي   ..44 ًُ ت 2013 ؤ٦خىبغ 13 ٖاًما، جم اٖخ٣اله حٗؿٟ مداٞٓت - ، مً مجزله بمى٣ُت اإلاٍُغ

نِب بمغى في ألاخبا٫ الهىجُت مىظ 
ُ
ه ؤهه ؤ ال٣اَغة، وما ػا٫ جدذ الخبـ الاخخُاَي وؤ٦ض طٍو

 ؤقهغ، ؤصي طل٪ بلى ٣ٞض الى٤ُ ونىجه في جضوي، و٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًجغي له 6ما ٣ًغب مً 

حن، اؾدكاعي الجهاػ الهًمي، والجغاخت،  باء والاؾدكاٍع مىٓاع ٖلي ألاخبا٫ الهىجُت ؤ٦ض ألَا

ً مىٓاع قغجي،  اإلاىظىصًً بسجً ال٣ٗغب و٢غعوا بًضاٖه مؿدكٟي اللُمان، وبظغاء مىٓاٍع

http://bit.ly/2pX2YXe
http://bit.ly/2pX2YXe
http://bit.do/dqkRY
http://bit.do/dqkRY
http://bit.do/dqkXf


مىٓاع ٢ىلىوي، ومىٓاع مٗضي، ٦ما ؤ٦ض َبِب الٗٓام ؤن ًجغي له ؤقٗت عهحن اإلاٛىاَِس ي 

اصي طل٪ بلى  ٖلي ال٣ٟغاث الٗى٣ُت، ألنها حؿبب له جىمُل في الظعإ ألاٌؿغ والغظل الِؿغي، ٍو

ه ؤن وػاعة الضازلُت ٢امذ بترخُله مً . قلل ما٢ذ ٖىض الاؾد٣ُاّ مً الىىم وؤياٝ طٍو

اإلاؿدكٟى ملخبؿه في سجً ال٣ٗغب في جدض ؾاٞغ ل٣غاع املخ٨مت بب٣اثه في اإلاؿدكٟى لخل٣ي 

ش  نِب بجًز٠ قضًض ؤزىاء خًىعٍ بخضي الجلؿاث بخاٍع
ُ
اًت الُبُت الالػمت، و٧ان ٢ض ؤ الٖغ

ل 30 ا ًٖ خالخه وؾمذ له بالب٣اء في 2016 ؤبٍغ ًُ غا َب ، ُٞلب ال٣اض ي مً الىُابت ج٣ٍغ

وعٚم ٢غاع املخ٨مت والخىنُت الُبُت بٗمل مىٓاع ظغاحي له . اإلاؿدكٟى لخحن اهتهاء الٗالط

ت ؾبب الجًز٠ اإلاؿخمغ الظي ًاصي للضزى٫ في ُٚبىبت بهىعة مخ٨غعة  بهىعة ٖاظلت إلاٗٞغ

ت في اؾخمغاع لؿُاؾت ال٣خل  جمذ بٖاصجه لسجً ال٣ٗغب الخالي ختى مً ؤلاؾٗاٞاث الًغوٍع

ت بد٤ مٗخ٣لي ال٣ٗغب . البُيء اإلاخٗمض واإلامىهج الظي جماعؾه وػاعة الضازلُت اإلاهٍغ

ٞحروؽ – وباإلياٞت لظل٪ ٞةن ًاؾغ ِٖؿىي مهاب ؤًًا بمغى الالتهاب ال٨بضي الىباجي 

C- ،ٝغا ، جطخم فى ال٨بض، جطخم في الُدا٫، واهؼال١ ًٚغوفي ًاصي بلى جىمُل مؿخمغ باأَل

م ْهىع الجًز٠  ٗا ٚع وؤظغي ٖملُت البىاؾحر باإلاؿدكٟى مىظ قهغ وجمذ بٖاصجه لل٣ٗغب ؾَغ

الظه لخٗىذ بصاعة سجً ال٣ٗغب في ه٣له للمؿدكٟى  ت ؾببه ٖو اإلاؿخمغ وجإزغ مٗٞغ

 http://bit.do/dqyYA.بٗضَا

 ماًى 3

صخٟي، مً ؤَالي ٦ٟغ الضواع بمداٞٓت البدحرة مً الخٗغى الهتها٧اث ٦شحرة ٖلى ًض ٢ىاث دمحم الٗاصلي دمحم الٗاصلي   ..55

م مغيه وحٗمض ه٣له لسجىن ٖضة م٘ اؾخمغاع ٖضم اؾخ٨ما٫ ٖالظه، خُض ٌٗاوي مً  ألامً ٚع

بنابت بال٣ٟغاث ال٣ُىُت والٗى٣ُت وبنابت بال٣ضم وجضَىعث خالخه الصخُت واػصاصث ؾىء 

ا ب٣ىاة ؤمجاص الًٟاثُت وجم ال٣بٌ ٚلُه ًىم .بٗض مىٗه مً الٗالط ًٗ  25 ٖمل الٗاصلي مظٌ

 وجم اخخجاٍػ بسجً واصي الىُغون اخخُاًَي ختى آلان ل٩ُىن بظل٪ مدخجًؼا 2013ؤٚؿُـ 

 http://bit.do/dqyZ7.  ٖلى الخىالي″1345”للُىم الـ

امباعح في سجً ٖخا٢ت واخض مٗخ٣ل حٗب ًٟٞلىا ًسبُىا ٖلي الباب لٛاًت اما ظم وازضوا “مٗخ٣الن في سجً ٖخا٢ت مٗخ٣الن في سجً ٖخا٢ت   ..66

ت واخض جاوي حٗب ظضا ظضا و٧ان بُمىث ٞٗلُا،، ًٟٞلىا  الخٗبان للمؿ٠ٗ، بٗضَا بكٍى

ًسبُىا ٖلي الباب ؾاٖت وماِٞل خض ظالهم بذجت اهه ما ًىٟٗل ٚحر مٍغٌ واخض بـ اللي 

سجً ٖخا٢ت بإ٦مله ماٞيهىف ٚحر !!  ًجز٫ للمؿ٠ٗ ٖلكان ماِٞل ٚحر مؿ٠ٗ واخض بـ 

 http://bit.do/dqyZX!! مؿ٠ٗ واخض ٣ِٞ 

 يمً ٢ًُت ؤخضار مسجض الٟخذ، وهدُجت لُى٫ ٞترة 2013 ؤٚؿُـ 18مٗخ٣ل مىظ عمًان ٖمغ عمًان ٖمغ   ..77

الدجؼ م٘ ٖضم الخ٨م ٖلُه ختى آلان، جضَىعث خالخه الصخُت و الٗهبُت والىٟؿُت، ختى 

اعة ه ؤزىاء الٍؼ و٢ض َالب اَله بالؿماح بةزغاظه الخض . ونل به ألامغ ٖضم الخٗٝغ ٖلى طٍو

اإلاؿدكُٟاث إلاخابٗت خالخه الصخُت الا انهم لم ًجضوا ججاوب في طل٪ مً اصاعة سجً واصي 

 http://bit.do/dqy2k .الىُغون

 ٖام، بسجً بغط الٗغب، ْهغث ٖلُه ؤٖغاى مغى الهٟغاء، مىظ ٢٥مد٩ىم ٖلُه بالسجً بال٫ ؤخمض بال٫ ؤخمض   ..88
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ًذ بصاعة السجً ه٣ل ١٠ للٗالط زاعط مؿدكٟي السجً م٘ اقخضاص اإلاغى ” بال٫” ؤًام، ٞع

 بٗض جضَىع خالخه الصخُت، ايُغث بصاعة السجً لى٣له مىظ ًىمحن بلي اإلاؿدكٟي اإلاحري .ٖلُه

باء جدضًض  الجامعي، وبٗض ٖمل الخدالُل الالػمت، ؤ٦دك٠ ؤنابه بم٨ُغوب لم ٌؿخُ٘ ألَا

ه، وؾِ جضَىع    http://bit.do/dqy3A .خالخه الصخُت. هٖى

بت ًُٚان   ..99 بت ًُٚان َو اة في اي لخٓت َو مهىضؽ، مدبىؽ اخخُاَُا بسجً اؾخ٣با٫ ٍَغ في زُغ قضًض ومٗغى للٞى

خٗاَى ٖالط مؿخمغ وه٣ل صم بطا اؾخضعي ألامغ  خُض اهه ٌٗاوي مىظ نٍٛغ بمغى ألاهُمُا ٍو

وممىٕى مً ا٧ل الب٣ىلُاث بجمُ٘ ؤهىاٖها ومنها الٟى٫ والٗضؽ والٟانىلُا واللىبُا والكاي 

 وبدؿب ؤؾغة اإلاٗخ٣ل ٞةهه ًجب ان ًإ٧ل ًىمُا لخىم و٦بضة، .والؿمؿم والخالوة الُدُيُت

ٗمت  ُاثه الضواء وألَا اعجه إٖل ضم الؿماح لهم بٍؼ ً ٖو وبؿبب خبؿه مىظ ا٦ثر مً قهٍغ

باء ٢بل خبؿه وؤلاَما٫ بل امخىإ مؿدكٟي السجً ًٖ ٖالظه، اػاصاث  اإلا٣غعة له مً ألَا

 وؤزىاء الخد٤ُ٣ بالىُابت جبحن جضَىع خالخه الصخُت والتي ؤصث بلى ه٣هان وػهه .خالخه ؾىءا

٩اص ٌؿ٣ِ ٖلي ألاعى مً قضة 30خىالي   ٦ُلى ظغام واهه ٌٗاوي مً ٣ٞغ قضًض في الضم ٍو

مل الخدالُل له لخدضًض . الاهُمُا له إلاؿدكٟي السجً للٗالط مً ألاهُمُا ٖو ٢ام بُلب جدٍى

وؿبت لهُمىظلىبحن بالضم لخدضًض الٗالط او ه٣ل الضم له ل٨ً اإلاؿدكٟي ؤَملخه ولم جٟٗل 

ضم ٢ُام مؿدكٟي السجً بى٣ل الضم له ولٗضم  اة هدُجت ألاهُمُا ٖو ى آلان مٗغى للٞى طل٪ َو

 http://bit.do/dqy3K .نٝغ ٖالط الُٟخامُىاث واملخالُل الالػمت

  ماًى4

ت وفي اإلااؾؿت ال٣ٗابُت 3مٗخ٣ل مىظ َكام هانغ َكام هانغ   ..0101  ؾىىاث، حٗغى للخٗظًب في ٧ىم الض٦ت باالؾ٨ىضٍع

كام َاله الىهِب ألا٦بر وظاله قلل في اًضٍ الُمحن ما٢ذ وخاالث نٕغ .. بال٣اَغة َو

ى في 18ؾىه ٖضي الـ !! اؾخمغث قهىع واًامها ٢لبىا الضهُا ٖلكان ٌٗالجٍى ومدهلل   َو

به لسجً ظمهه  http://bit.do/dqy6d. السجً وجم حٍٛغ

  ماًى6

اة مديى الضًً ببغاَُم، مديى الضًً ببغاَُم مديى الضًً ببغاَُم   ..1111 ت50ٞو .  ؾىت، باج٘ بمضًىت اإلاىُا، ؤزىاء وظىصٍ صازل ٢ؿم الكَغ

ؤنِب بُٛبىبت ؾ٨غ ؤصث بلى ؤػمت ٢لبُت خاصة، ولٟٔ ؤهٟاؾه ألازحرة صازل ال٣ؿم، ٢بل ه٣له 

وبخى٢ُ٘ ال٨ك٠ الُبي ٖلى الجشت ؤٞاص مٟدل الصخت، بإهه ال جىظض . بلى مؿدكٟى اإلاىُا الٗام

اة، وؤن اإلاخىفى ٧ان ٌٗاوى مً مغى الؿ٨غ وؤصي بلى بنابخه بإػمت ٢لبُت  قبهت ظىاثُت وعاء الٞى

 http://bit.do/dqLSb. ؤوصث بدُاجه ٖلى الٟىع 

  ماًى7

ه٣ابت الصخُٟحن و٧اٞت الخ٣ى٢ُحن بالخضزل " بضع دمحم بضع"جُالب ؤؾغة الصخٟي اإلاٗخ٣ل بضع دمحم بضع بضع دمحم بضع   ..2121

اًت الصخُت صازل مدبؿه بسجً الاؾخ٣با٫  الٗاظل به٣اطا له مً الترصي الىاضر في الٖغ

؛ خُض ٌٗاوي مً مغى جل٠ُ ال٨بض ًٞال ًٖ اعجٟإ وؿبت الؿ٨غ في الضم، َظا في خحن  ٍَغ

 اإلااض ي حٗغى خُنها للخٗظًب الكضًض 2017 ماعؽ 29ؤهه مىظ اٖخ٣اله وبزٟاثه ال٣ؿغي في 

٣ب٘ في  حن لخالخه ٍو والظي لم ًخٗافي مىه بلي آلان، ٦ما ؤهه ال ًدىاو٫ الٗالط ؤو الضواء الًغوٍع
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ْل ْغوٝ اٖخ٣ا٫ بالٛت الؿىء والتي حٗمل ٖلي جغاظ٘ خالخه ؤ٦ثر وؤ٦ثر، َظا باإلياٞت بلي 

ه، ما ٌٗني ٖضم جم٨نهم مً بصزا٫ الضواء، مما ًجٗل خُاجه في زُغ  اعة ؤمام طٍو ٚل٤ باب الٍؼ

 http://bit.do/dq39k. خ٣ُ٣ي

  ماًى8

خؿحن ٖبض املجُض خؿحن ٖبض املجُض   ..3131

بكغ بكغ 

ت مُذ ٚمغ " خؿحن ٖبض املجُض بكغ"اؾخٛازاث واؾٗت ؤَل٣تها ؤؾغة  اإلاٗخ٣ل ب٣ؿم قَغ

ت ٧ىم الىىع " بكغ"وجا٦ض ٖاثلت . بالض٢هلُت بٗض بنابخه بُٛبىبت ؾ٨غ مخ٨غعة اإلاضعؽ ب٣ٍغ

خٗغى لُٛبىبت ؾ٨غ  بمغ٦ؼ مُذ ٚمغ واإلاٗخ٣ل مىظ ؤعبٗت ؤقهغ، ؤهه مٍغٌ بالؿ٨غ، ٍو

ؼا٫ قضًض وي٠ٗ ٖام بالجؿم هدُجت  بهٟت صاثمت، ٦ما ٌٗاوي مً اعجٟإ في يِٛ الضم، َو

ٌ ظمُ٘ سجىن الض٢هلُت . بظغاثه ٖملُت اؾدئها٫ ٦لى ٢بل اٖخ٣اله ب٣ترة ٢هحرة وجٞغ

 ًخم ه٣له " بكغ"اؾخ٣با٫ 
ً
املخ٩ىم ٖلُه بالسجً ؾذ ؾىىاث، هدُجت إلاغيه الكضًض خُض

ت مُذ ٚمغ الى اإلاؿدكٟى بؿبب ُٚبىبت الؿ٨غ التي  بهٟت مؿخمغة مً حجؼ ٢ؿم قَغ

 http://bit.do/dq4ka. جهِبه باؾخمغاع وبعظاٖه للدجؼ مغة ؤزغي صون بجمام الٗالط

  ماًى9

ت الخُحر بلى مدبؿه في سجً ؤخمض الخُُب ؤخمض الخُُب   ..4141 ٢غاع بةٖاصة ؤخمض الخُُب اإلاهاب بمغى اللِكماهُا الخكٍى

ببى٨م ؤحٗالج "واصي الىُغون بٗض اخخجاٍػ في مؿدكٟى خمُاث الٗباؾُت جدذ صٖىي ؤهه 

غ الُبُت ًٖ ؤؾغجه" زالم و٧ان بِخضل٘ صا ٧له  http://bit.do/dq4nt. وحجب الخ٣اٍع

  ماًى11

هٍٓغ ي٠ُٗ لضعظه ؤهه . 2016 وب٣ي في امً الضولت بلى قهغ ٞبراًغ 17/12/2015اٖخ٣ل ًىم دمحم ٞاعو١ دمحم ٞاعو١   ..5151

ه ٖلى بٗض  مضٍ .. متر ان لم ٨ًً ا٢ل4لى زل٘ الىٓاعة ال ٌؿخُُ٘ جمُحز اي شخو ٌٗٞغ

ت ٖلى الغؤؽ والُٗىحن،  الازخٟاء ال٣ؿغي ٧لها لم جغي ُٖىاٍ الىىع ؤبضا ٖليها ٚماًه ملٟٞى

ل ٖلى الىٓغ في بٌٗ ألاخُان ىا٥ نضإ ُٞٓ٘ وحكَى بن ب٣ي ٨َظا ٖلى َظٍ الخالت ال .. َو

 http://bit.do/drAcTمدالت ؾ٣ُٟض هٍٓغ بؿبب ؤلاَما٫ الُبي 

  ماًى12

ٖبض الغخمً مضخذ ٖبض الغخمً مضخذ   ..6161

ؼ البؿُىوي  ؼ البؿُىوي ٖبض الٍٗؼ ٖبض الٍٗؼ

٣ُم بمى٣ُت 27ًبلٜ مً الٗمغ  الم ظامٗت ال٣اَغة، وٍُ ى َالب ب٩لُت ؤلٖا ظما٫ ٖبض " ٖاًما، َو

ت ، ًخٗغى للٗضًض مً الاهتها٧اث بم٣غ اخخجاٍػ بسجً "الىانغ ـ ؾُضي بكغ ـ ألاؾ٨ىضٍع

غة"
ُ
ً الخابٗحن "َ ا خا٫ جىاظضٍ بمجزله ٖلى ًض بٌٗ املخبًر ًُ ، بٗض ؤن جم ال٣بٌ ٖلُه حٗؿٟ

ني وطل٪ في  غابت "ٖبض الغخمً"ازخٟى . 2017 ٞبراًغ 8لؤلمً الَى
ُ
 40، ٢ؿًغا بٗض ازخُاٞه ٢

 
ً

ًىم، حٗغى ٞيها ألبك٘ الاهتها٧اث مً بُنها الخٗظًب البضوي والىٟس ي باله٤ٗ بال٨هغباء ًٞال

برح وزالٞه بم٣غ ؤمً الضولت بمى٣ُت 
ُ
، لُٓهغ بٗض طل٪ في هُابت ؤمً "ؤبِـ"ًٖ الًغب اإلا

اعجه ختى بٗض 79 ماعؽ ٖلى طمت ال٣ًُت ع٢م15الضولت بال٣اَغة، في  ، ولم حؿخُ٘ ؤؾغجه ٍػ

اعة ٖىه، بجاهب طل٪ حؿخمغ الخجضًضاث بد٣ه   ًىًما ٧لما جم ٖغيه 15ْهىعٍ بؿبب مى٘ الٍؼ

ٗخ٣ل مً مكا٧ل صخُت بٓهٍغ باإلياٞت بلى ال٣ىلىن الٗهبي وختى آلان . ٖلى الىُابت
ُ
ٌٗاوي اإلا
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اعجه اللهم بال ُمدامُه الخام في جى٢ُذ ٖغيه ٖلى الىُابت  لم حؿخُ٘ ؤؾغجه الخم٨ً مً ٍػ

و٢ض َلب مىه ٖالًظا زاًنا جخٗىذ الؿلُاث ألامىُت في بصزاله ًٞال ًٖ مى٘ صزى٫ 

ؿخلؼماث الخانت، و٢ض ج٣ضمذ ؤؾغجه بالٗضًض مً البالٚاث والك٩اوي للجهاث اإلاٗىُت ل٨ً 
ُ
اإلا

   http://bit.do/drAfg. صون اؾخجابت ختى آلان

خؿً ٖلي ؤبى خؿً ٖلي ؤبى   ..7171

قِٗك٘ ٖلي زلُٟت قِٗك٘ ٖلي زلُٟت 

 و٧ان مد٩ىم ٖلُه 28/8/2015 ٖام، َبِب ؤزهاجي ؤَٟا٫ ب٨ٟغ الكُش مٗخ٣ل مىظ 58

 الهغوب مً سجً واصي الىُغون وجم بٖاصة 
ً
 في ال٣ًُت اإلاتهم ٞيها ػوعا

ً
ضام ُٚابُا باإٖل

خ٣ا٫ وخ٨م ٖلُه باإلاابض  مٍغٌ بالًِٛ و التهاب في ألاطن الىؾُي ! املخا٦مت بٗض الٖا

ٌ بظغاءَا  خ٣ا٫ ٧ان مدخاط ٖملُه وبصاعة السجً جٞغ وزكىهت خاصة في الغ٦بت و ٢بل الٖا

  http://bit.do/drP5T..خالُا

  ماًى13

٤ ٧ان ٖامل خاصزه ٢بل اٖخ٣اله بؿاٖاثاخمض ٖبض الغئٝو اخمض ٖبض الغئٝو   ..8181 ىضٍ ٦ؿغ في . مً الؼ٢اٍػ ٖىضٍ الؿ٨غ وحٗبان ظضا ٖو

ى خالخه نٗبه ظضا  خ٣اله َو ٧ان لؿه ! طعاٖه وخغ١ في عظلُه مً الخاصزت وصي اإلاغة الخالخه اٖل

ل ٖىه خاظت ٦َال٘ مب٣لىف  اقهغ مً اإلاٗخ٣ل بـ، وألاوؿىلحن بخإ اخمض ٚالي ظضا مىٗٞغ

ا ''  ٤ ؤخمض ٖىضٍ '' مسخٟي ٢ؿٍغ ى ًدُم ألاب و٦بحر بزىجه وفى جاهُه ججاعة الؼ٢اٍػ . ٖام21َو

http://bit.do/drP44  

  ماًى14

٤، ؤٖلً بيغابه ًٖ الُٗام 23َالب، ؤوـ مىس ى ؤوـ مىس ى   ..9191  ٖام، مٗخ٣ل بؼهؼاهت اهٟغاصًت في سجً ٖمىمي الؼ٢اٍػ

جم جغخُله أل٦ثر مً . بؿبب ؾىء خالخه الصخُت، وحٗىذ بصاعة السجً في الؿماح بٗالظه

٤ )سجً و٢ؿم  اإلاىُا زم ٖاص ووي٘ في ػهؼاهت اهٟغاصي - سجً ظمهه- مٗؿ٨غاث ؤمً الؼ٢اٍػ

٤  بغنانت في ُٖىه مً ٢ىاث ألامً، والغنانت 2013 ؤ٦خىبغ 6ؤوـ اجهاب ًىم . (بالؼ٢اٍػ

دت جدذ  اؾخ٣غث صازل الٗحن، وؤصث الغنانت بلى ٦ؿغ ٦لي في الٟ٪، و٢ض جم جغ٦ُب قٍغ

 لؿىء ؤويإ الاخخجاػ، ؤنِب الجغح بالتهاب ونل بلى الٗٓام، 
ً
الٗحن ٦ضٖامت، بال ؤهه وهٓغا

باء بًغوعة بظغاء ٖملُت ظغاخُت في ؤؾٕغ  ، وؤوص ى ألَا
ً
دت بالتهاب ؤًًا ٦ما ؤنِب الكٍغ

اة، بال ؤن بصاعة م٣غ اخخجاٍػ  و٢ذ وبال ونل الالتهاب للمش مما ٌٗغى خُاة اإلاظ٧ىع بلى الٞى

ٌ ه٣له بلى ؤي مؿدكٟى زاعجي إلظغاء الٗملُت  http://bit.do/drQdj. جٞغ

 ؾىت، ٌٗاوي مً ؤلاَما٫ الُبي بسجً بغط الٗغب، خُض ٌٗاوي مً ؤمغاى الكُسىزت، وال 77ٖبض الٗا٫ دمحم ٖبض الٗا٫ دمحم   ..0202

اًت الُبُت الالػمت، بٗض ؤنابه بٟخ٤ جدذ الؿٍغ بالجاهبحن ألاًمً وألاٌؿغ، خُض  ًخل٣ي الٖغ

ٌ ؤصاعة السجً بظغاء الٗملُت الجغاخُت الالػمت، ؤو ه٣له بلي زاعط السجً لخل٣ي الٗالط  .جٞغ

و٢الذ ؤؾغجه ؤن مؿدكٟي السجً حؿبب في مًاٖٟت ؤمغاى اإلاٗخ٣ل، بٗض بُٖاءٍ ببٍغ 

٤ الخُاء، مما ؤصي بلي ٖضم ٢ضعجه ٖلي اإلاص ي ٖلي ٢ضمه  .بٍُغ
ً
٣ط ي الخاط ٖبض الٗا٫ خ٨ما  ٍو

، ٢٠١٣بالسجً ٖكغة ؾىىاث وزمؿت ؾىىاث مغا٢بت، في ٢ًُت ؤخضار ؾمىخت ٖام 

  http://bit.do/drQmu .اإلاٗغوٞت بٖالمُا بإخضار مسجض ٖلي ؤبً ؤبي َالب
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 ماًى 15

بابا ماب٣اف ٣ًضع ٠٣ً ٖلى عظله وال ًمص ي ٖليها وبن هلل وبها بلُه عاظٗىن ٧ان ٖىضٍ مؿدكٟى ُٖض صخغوط ُٖض صخغوط   ..1212

الُىم جي وقه ؤنٟغ زاؾـ ظضا حٗبان ظضا ٢ا٫ إلااما مىٗحن ٖىه صواء ال٨لى وصٍ مٗىاٍ ٢خل 

ٖمض وظهاػ الؿ٨غ زلهاهه حجغجه ومل ٖاوػًٍ ًجُب له حجغ وإلاا ماما اقترجه ماازضوف 

ضٍ ًىم  ا 2/5الدجاعة منها ومكىا ٢الها ٖاملحن لىا ججٍغ ت سخبَى  ؤزضوا ٧ل ش ئ مٗاَم وألاصٍو

 http://bit.do/drRfX (ال٣ٗغب). ٦مان

غ الُبي الهاصع مً مهلخت الُب مهضي ٖا٠٦ مهضي ٖا٠٦   ..2222 ؾلمذ الىُابت الٗامت ملخ٨مت ظىاًاث ال٣اَغة الخ٣ٍغ

غ، بلى ؤن اإلاغقض الؿاب٤ للجماٖت ٌٗاوي مً . الكغعي، بكإن مهضي ٖا٠٦ وؤقاع الخ٣ٍغ

بضو ٖلُه الهؼا٫، الٞخا بلى ؤن اإلاتهم ال ًم٨ىه الاهخ٣ا٫ إلا٣غ  ت، ٍو ان بال٣ىىاث اإلاغاٍع ؾَغ

اًت صخُت زانت، وؤن ٖملُت اهخ٣اله حٗغى خُاجه للخُغ . املخ٨مت؛ ألن خالخه حؿخلؼم ٖع

http://bit.do/drRgJ 

 ماًى 16

دمحم ٖبض الٟخاح دمحم دمحم ٖبض الٟخاح دمحم   ..3232

بمام بمام 

ًى في خؼب الضؾخىع اجمؿ٪ مً بِخه   احٗظب في امً الضولت ٢٠١٦صٌؿمبر ٢١مداؾب ٖو

ىضٍ ٦ؿىع في يهٍغ وعظله متهم بخ٨ضًغ الؿلم الٗام وخمل ؾالح بضون جغزُو وبُد٤٣  ٖو

لؿه مسل٠ ..  دمحم ٖبض الٟخاح قاب مالىف في الٗى٠ َُب. مٗاٍ امً صولت ٖلُا وبِخجضص له

دمحم ٖىضٍ الؿ٨غ و ٖىضٍ ٧لُت واخضة و ْغوٞه ... وبٗض الؿبٕى ٢بًىا ٖلُه ماِٞل تهمه

 http://bit.do/drRg5. الصخُت نٗبت ظضا

به ًُٚان   ..4242 به ًُٚان َو بت ًُٚان دمحم َو املخبىؽ اخخُاَُا بسجً اؾخ٣با٫ ٍَغ ٖلي طمت ال٣ًُت ع٢م – اإلاهىضؽ َو

اة في ؤي لخٓت خُض اهه ٌٗاوي –  امً صولت ٖلُا 2017 لؿىت 148 في زُغ قضًض ومٗغى للٞى

خٗاَى ٖالط مؿخمغ وه٣ل صم بطا اؾخضعي ألامغ وممىٕى مً ؤ٧ل  مىظ نٍٛغ بمغى ألاهُمُا ٍو

الب٣ىلُاث بجمُ٘ ؤهىاٖها ومنها الٟى٫ والٗضؽ والٟانىلُا واللىبُا والكاي والؿمؿم 

 وبدؿب ؤؾغة اإلاٗخ٣ل ٞةهه ًجب ؤن ًإ٧ل ًىمُا لخىم و٦بضٍ، وبؿبب .والخالوة الُدُيُت

ٗمت اإلا٣غعة له مً  ُاثه الضواء وألَا اعجه إٖل ضم الؿماح لهم بٍؼ ً ٖو خبؿه مىظ ؤ٦ثر مً قهٍغ

باء ٢بل خبؿه وؤلاَما٫ بل امخىإ مؿدكٟي السجً ًٖ ٖالظه، ػاصث خالخه ؾىءا  .ألَا

 ٦ُلى 30وؤزىاء الخد٤ُ٣ بالىُابت جبحن جضَىع خالخه الصخُت والتي ؤصث بلي ه٣هان وػهه خىالي 

٩اص ٌؿ٣ِ ٖلي ألاعى مً قضة ألاهُمُا ٢ام بُلب . ظغام واهه ٌٗاوي مً ٣ٞغ قضًض في الضم ٍو

مل الخدالُل له لخدضًض وؿبت لهُمىظلىبحن  له إلاؿدكٟي السجً للٗالط مً ألاهُمُا ٖو جدٍى

ى آلان مٗغى  بالضم لخدضًض الٗالط ؤو ه٣ل الضم له ل٨ً اإلاؿدكٟي ؤَملخه ولم جٟٗل طل٪ َو

ضم ٢ُام مؿدكٟي السجً بى٣ل الضم له ولٗضم نٝغ ٖالط  اة هدُجت ألاهُمُا ٖو للٞى

 http://bit.do/dsCh9 .الُٟخامُىاث واملخالُل الالػمت

 ماًى 17

ببالٚحن للىاثب الٗام " ؤخمض ٖاٝع" وػوظت الض٦خىع " ظهاص الخضاص"ج٣ضمذ ػوظت الض٦خىع ظهاص الخضاص ظهاص الخضاص   ..5252

٘ اإلاخّٗمضة بسجً ال٣ٗغب  بزباعا بضزى٫ ػوظيهما في بيغاب ًٖ الُٗام بؿبب خملت الخجَى

http://bit.do/drRfX
http://bit.do/drRfX
http://bit.do/drRgJ
http://bit.do/drRg5
http://bit.do/drRg5
http://bit.do/dsCh9
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ض وؾىء اإلاٗاملتاخمض ٖاٝع اخمض ٖاٝع   ..6262 اعاث والتًرٌ والخجٍغ  http://bit.do/dsCmW. ومى٘ الٗالط والٍؼ

ت اإلاىيٕى ؤؾامه الٛؼالي ؤؾامه الٛؼالي   ..7272 اًت صخُت بهٟت مؿخمغة والٛٞغ ؤؾامت مٍغٌ بالتهاب قضًض بالغثت ومدخاط لٖغ

ت بها وال بياءة وال صوعة مُاٍ   لٗضم وظىص تهٍى
ً
بها ؤؾامت ال جهلر له صخُا

http://bit.do/dsCMs 

 ماًى 18

ؤوـ الؿُض ببغاَُم ؤوـ الؿُض ببغاَُم   ..8282

مىس ى مىس ى 

َالب في الؿىت الشالشت إلاٗهض الٗاقغ للهىضؾت والخ٨ىىلىظُا ومً مىالُض  ” ؤوـ مىس ي“

1993 . ٤ صزل الُالب ؤوـ الؿُض ببغاَُم مىس ى في بيغاب ًٖ الُٗام بسجً الؼ٢اٍػ

الٗمىمي لخٗىذ ٢ىاث ألامً مٗه في بظغاء ٖملُت ظغاخُت له خُض ؤن الُالب مهاب مىظ ًىم 

٣ض لُٗىه الُمنى 6/10/2013  بغنانت جدذ ُٖىه الُمنى مما ؤصي بلى ٦ؿغ فى ٖٓام الىظه ٞو

 بٗض بظغاء ؤو٫ ٖملُت ظغاخُت والتي ٧ان مً اإلا٣غع ؤن ًدبٗها 11/3/2014وجم اٖخ٣اله ًىم 

 ؤقهغ ٧ي ًخم٨ً 8و٢امذ ؤؾغجه بٗمل ٢غاع جم٨حن للُالب مىظ ؤ٦ثر مً . بشالر ٖملُاث ؤزغي 

نى وبصاعة السجً حٗىدذ فى طل٪ وؤزٟذ وع٢ت  مً بظغاء الٗملُاث اإلا٣غعة له بال ؤن ألامً الَى

ًظ٦غ ؤهه ٢ض جى٣ل . َلب الخم٨حن مً مل٠ اإلاٗخ٣ل وجم جغخُله بلى سجً اإلاىُا قضًض الخغاؾت 

ت مىُا  ٤ لسجً ظمهه ل٣ؿم قَغ بحن السجىن املخخلٟت مً مٗؿ٨غ ألامً اإلاغ٦ؼي بالؼ٢اٍػ

 ٤ ني بالؼ٢اٍػ به لسجً بغط الٗغب بخىنُت مً ألامً الَى ٤ زم جم حٍٛغ ال٣مذ ل٣ؿم زاوي الؼ٢اٍػ

 ٤ بت مغة ؤزغي لسجً اإلاىُا الٗمىمي زم ه٣ل لسجً الؼ٢اٍػ ٤ الٗمىمي زم حٍٛغ زم سجً الؼ٢اٍػ

في الٟترة الخالُت ألصاء الامخداهاث ول٨ً في ػهؼاهت اهٟغاصًت ي٣ُت ظضا وملُئت بالخكغاث حؿمى 

اصة في الخى٨ُل  http://bit.do/dsDtQ.  الضواعي ٍػ

 ماًى 19

ٖبض الُٗٓم ٖبض الُٗٓم   ..9292

الكغ٢اوي الكغ٢اوي 

مً سجً لُمان ٍَغ صون اؾخ٨ما٫ ٖالظه " ٖبض الُٗٓم الكغ٢اوي "جم ؤمـ جغخُل اإلاهىضؽ 

اعة وال صواء وال َٗام  ٦غ ؤن اإلاهىضؽ ٖبض الُٗٓم الكغ٢اوي ...  بلى سجً ال٣ٗغب خُض ال ٍػ
ُ
ًظ

٢ض ؤنِب بجلُه صماُٚه وهٍؼ٠ باملخ صازل سجً ٍَغ  وجدمل ؤؾغجه الضازلُت اإلاؿئىلُت 

 http://bit.do/dsDuM. ال٩املت ًٖ صخخه  وجُالب بد٣ه في اؾخ٨ما٫ ٖالظه

 ماًى 20

ضص مً اإلاٗخ٣لحن بسجً ٍَغ " ؤؾامت البكبِص ي"ؤنِب ًىم الجمٗت الصخٟي اإلاٗخ٣ل مٗخ٣لي ٍَغ جد٤ُ٣ مٗخ٣لي ٍَغ جد٤ُ٣   ..0303 ٖو

ً اث ٞاؾضة مً َٗام السجً الُىمي الظي ًىػٕ ٖلى الؼهاٍػ . بداالث حؿمم ازغ جىاولهم مدخٍى

وامخىٗذ بصاعة السجً ًٖ ه٣لهم الى الُٗاصة الُبُت إلظغاء ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت ؾىي نباح 

حر ألا٢غام  ً صون جٞى الُىم الخالي وا٢خهغ ٖلى خ٣ً ٧ل مٗخ٣ل مهاب بمؿ٨ً ٞىلخاٍع

ماء واعجٟإ صعظاث الخغاعة  ت الالػمت إلاىاظهت ؤٖغاى ال٣يء واإلاٛو وؤلاؾها٫ وؤلٚا وألاصٍو

ْل البكبِص ي وػمالثه اإلاٗخ٣لحن ٌٗاهىن مً ؤٖغاى جىاولهم خباث الخىر . الىاججت ًٖ طل٪

اث  الٟاؾضة التي وػٖذ ٖليهم في حُٗحن السجً واإلاكدبه في حؿممها هدُجت عقها بال٨ُماٍو

ً ٧ي ًخم ه٣لهم للُٗاصة  غ١ ٢ًبان الؼهاٍػ و٢ُٟها ٢بل هًىظها بلى ؤن ٢ام السجىاء بالىٟحر َو

http://bit.do/dsCmW
http://bit.do/dsCmW
http://bit.do/dsCMs
http://bit.do/dsDtQ
http://bit.do/dsDtQ
http://bit.do/dsDuM
http://bit.do/dsDuM


في ؾُا١ مخهل . ألامغ الظي عضخذ له بصاعة السجً ٖلى مًٌ زكُت ًٚبت اإلاٗخ٣لحن

ًذ ؤلاصاعة الُبُت بالسجً الاؾخجابت إلاُالبت البكبِص ي بٟدو ُٖيُه بالُٗاصة والتي  ٞع

ٌك٩ى مً جضَىعَا ًىما بٗض ًىم لٗضم وظىص َبِب مسخو ومى٘ ه٣له الى مؿدكٟى لُمان 

غ بها ٧اٞت ؤلام٩اهُاث الُبُت الخضًشت لٗالط بهٍغ البذ والضة البكبِص ي ٧اٞت . التي ًخٞى َو

بهٍغ في . مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي وخ٣ى١ ؤلاوؿان بالخضزل الٟىعي لٗالظه ٢بُل ؤن ٣ًٟض

ٗض زغ٢ا  ٢بى مٓلم ٚحر اصمي ما٦ضة ان اٖخ٣ا٫ هجلها ٚحر ٢اهىوي ومسالٟا للضؾخىع َو

اث والصخاٞت والصخُٟحن صاُٖت ظمُ٘ مً يهمه ألامغ  للمىاز٤ُ الضولُت واٖخضاء ٖلى الخٍغ

ال١ ؾغاخه ٞىعا وظمُ٘ ػمالثه الصخُٟحن . الى٢ٝى ؤمام مؿئىلُاتهم والًِٛ إَل

http://bit.do/dsPbS 

 ماًى 25

م بسجً ألابٗاصًت الٗمىمي بالبدحرة، دمحم زالض الُٟىمي دمحم زالض الُٟىمي   ..1313 ٌٗاهىن مً ؤلاَما٫ الُبي اإلاخٗمض صازل م٣غ اخخجاَػ

اعة  ت ٚحر مخاح م٩ان ل٣ًاء الخاظت الٍؼ خُض جم بًضاٖهم في ٖىبر املخهىم ٚحر مخاح تهٍى

م مخ٩لبكحن، ٦ما ٌٗاهىن مً مكا٧ل صخبت في اإلاٗضة والجهاػ  جمم مً وعاء الؿل٪ َو

الهًمي ٩٦ل هدُجت للُٗام الؿيئ، ٦ما ؤنِب ؤخضَم ب٨ؿغ في ؤهٟه هدُجت الخٗظًب 

تراٝ ٧ان هدُجت حٗظًب ل . واملخ٨مت ؤزُغث بإن الٖا ٧ان ٢ض نضع يضَم خ٨م ٢ًاجي بخدٍى

ت ؤبى اإلاُامحر  http://bit.do/dtmrR. ؤوعا٢هم للمٟتي في ٢ًُت خغ١ مغ٦ؼ قَغ

ظمُل زمِـ ؾٗض ظمُل زمِـ ؾٗض   ..2323

خىِل خىِل 

دمحم ًىؾ٠ ٖبضهللا دمحم ًىؾ٠ ٖبضهللا   ..3333

الؿب٘ الؿب٘ 

 ماًى 27

اة اإلاٗخ٣ل بؾماُٖل ببغاَُم بؾماُٖل ببغاَُم   ..4343 ،مضًغ مضعؾت ٖلي بً ؤبي َالب للهم والب٨م - ٖام59-بؾماُٖل ببغاَُم /ٞو

غوٝ الاخخجاػ الؿِئت، خُض ٧ان ٌٗاوي مً  ً بالكغ٢ُت، وطل٪ هدُجت لئلَما٫ الُبي ْو بال٣ٍغ

خُض لٟٔ ؤهٟاؾه ألازحر الُىم . ٖضة ؤمغاى مؼمىت منها الًِٛ والؿ٨غ وال٣لب وال٨بض

٤ والظي ه٣ل بليها مىظ قهغ بٗض جضَىع جام في  صازل الٗىاًت اإلاغ٦ؼة بمؿدكٟي ظامٗت الؼ٢اٍػ

ضم  ً و٢ىاث ؤمً الٗاقغ مً عمًان ٖو صخخه صازل مدبؿه والظي ٧ان بحن ٢ؿم ال٣ٍغ

اًت الصخُت بهما ٧اهذ ٢ىاث ألامً ٢ض ٢امذ بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً مجزله في . وظىص الٖغ

، وطل٪ في خملت مضاَماث قغؾت إلاىاػ٫ ؤَالي مضًىت 2017 ًىاًغ 17الشاهُت بٗض مىخه٠ لُل 

ً ٤ وخُاػة ميكىعاث جدغى ٖلى . ال٣ٍغ بٗضَا جم اتهامه بٗضة تهم منها الخٓاَغ و٢ُ٘ الٍُغ

.  ظىذ ال٣ٍغ2017ً لؿىت 187الٗى٠ و٢لب هٓام الخ٨م وطل٪ باملخًغ ع٢م 

http://bit.do/dtmxN 

٠ في بيغاب ًٖ الُٗام للُىم  (خؿً نبُذ مباع٥ )ًضزل اإلاٗخ٣ل خؿً نبُذ مباع٥ خؿً نبُذ مباع٥   ..5353 بمغ٦ؼ ببا ببني ؾٍى

الٗاقغ ٖلي الخىالي بؿبب مىٗه مً خًىع ظلؿاث مدا٦مخه في ال٣ًاًا اإلال٣ٟت له ،وويٗه 

ني أل٦ثر مً  اعة 6في زالظت ألامً الَى  قهىع ، حٗغى زاللها ألبك٘ ؤهىإ الخٗظًب ومىٗه مً ٍػ

و٦كٟذ ؤؾغجه بإهه جضَىعث خالخه الصخُت ظضا وألامً ًمىٗه مً . ؤؾغجه َىا٫ َظٍ اإلاضة

وجىاقض ؤؾغة اإلاٗخ٣ل . الخغوط للمؿدكٟي لخل٤ الٗالط بدؿب ما ٢اله اخض اإلاٗخ٣لحن مٗه

خؿً )ًظ٦غ ان اإلاٗخ٣ل . اإلاىٓماث اإلاضهُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان للخضزل واه٣اط خُاجه مً اإلاىث

http://bit.do/dsPbS
http://bit.do/dtmrR
http://bit.do/dtmrR
http://bit.do/dtmxN


٠،ٌٗمل -44-(نبُذ مباع٥  ت ٦ٟغ مىهىع الخابٗت إلاغ٦ؼ ببا ظىىب بني ؾٍى ٖاما ، مً ٢ٍغ

 وؤٞغط ٖىه امً الاه٣الب 2014مٗلم لٛت ٖغبُت بةصاعة الٟكً الخٗلُمُت ،اٖخ٣ل في قهغ ماًى 

مبر   ؤزىاء جىظهه بلى ٖمله 2016بٗضَا بسمؿت قهىع، وجم ازخُاٞه مً ٢بل الامً في قهغ هٞى

   http://bit.do/dtmyf. بمغ٦ؼ الٟكً ،ول٤ٟ له الٗضًض مً ال٣ًاًا اإلال٣ٟت 

  ماًى28

ٌ ه٣ل الصخٟي اإلاٗخ٣ل ؤؾامت البكبِص ى "ؤؾامت البكبِص ى ؤؾامت البكبِص ى   ..6363 في حٗىذ ٚحر مبرع وانلذ بصاعة سجً ٍَغ ٞع

إلاؿدكٟى سجً اللُمان وطل٪ لٗالط ال٣هىع بىٍٓغ زانت م٘ جضَىع خالخه ختى ؤنبذ ٖلى 

البذ والضة " وق٪ ؤلانابت بالٗمى ٧اٞت اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت والضولُت بالخضزل " البكبِص ى'َو

لى٠٢ ال٣خل البُيء بد٤ ولضَا، ما٦ضًً اهه صخٟي واٖخ٣اله مسالٟا للضؾخىع وال٣اهىن، 

   http://bit.do/dtmyN. ٞماطا بن ٧ان ختى ج٣ضًم الٗالط الالػم له ممىٕى

 ماًى 30

نمم الضٞإ ٖلى بزالء ؾبُله هدُجت لخضَىع خالخه الصخُت صازل مدبؿه، بٗض بنابخه َُشم الٗغبى َُشم الٗغبى   ..7373

ٌ طل٪ بضٖىي ؾاب٤  ض ٞع ان، وج٣ُئه للضماء ؤ٦ثر مً مغة، بال ؤن اإلاؿدكاع خؿً ٍٞغ بالؿَغ

ت  http://bit.do/dtWit. اتهام َُشم فى ٢ًُت ٖؿ٨ٍغ

 ماًى 31

٤ مً آالم في الٓهغ مىظ   ظما٫ ٖبض الخ٨ُمظما٫ ٖبض الخ٨ُم  ..8383 جب 4ٌٗاوي في مٗؿ٨غ ٢ىاث ألامً بالؼ٢اٍػ  ؤًام جمىٗه مً الخغ٦ت ٍو

ًظ٦غ ؤهه جم ال٣بٌ ٖلى   ."ه٣له بلى اإلاؿدكٟى في ؤؾٕغ و٢ذ لٗمل ألاقٗت وجل٣ي الٗالط الالػم

٤ و٢غعث هبابت الؼ٢اػب٤ ال٩لُت بخالخه 12ظما٫ ٖبض الخ٨ُم ٞجغ ًىم   ماًى مً مجزله بالؼ٢اٍػ

اب ؤمـ  http://bit.ly/2rXj4oz  .بلى مد٨مت الجىاًاث بمىظب ٢اهىن ؤلاَع
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ي مايو 
 
ي مايو أخبار اإلخفاء القرسي ف
 
  20172017أخبار اإلخفاء القرسي ف

  

  ماًى ماًى11

ُت ب٨ٟغ الضواع47  قٍغف عيىانقٍغف عيىان  ..11 ت الؼزٞغ بالبدحرة، للُىم الؿاب٘ ٖكغ ٖلى .  ؾىت، ُمٗلم بمضعؾت الشاهٍى

ش  ل 13الخىالي مىظ اٖخ٣اله بخاٍع ه 2017 ؤبٍغ ، مً مجزله ب٨ٟغ الضواع بالبدحرة، وال ٌٗلم طٍو

 http://bit.do/dqkLg. م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان، ولم ًخم ٖغيه ٖلى ؤي مً الىُاباث املخخهت

 ًىم،وا٢خُاصٍ 45، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً مدل ب٢امخه مىظ -مدامي بالى٣ٌ  خمضي خؿًخمضي خؿً  ..22

 http://bit.do/dqkQg .لجهت مجهىلت

ى خانل ٖلي 30ًبلٜ مً الٗمغ   أخمض ٖبض الؿمُ٘أخمض ٖبض الؿمُ٘  ..33 اعؽ َو ت مَُغ ى مً ؤبىاء ٖؼبت الٛى٫ الخابٗت ل٣ٍغ  ٖام َو

ٗمل مداؾب بال٣اَغة وؤب لُٟلحن  ٢امذ ٢ىاث 2016 ًىلُى29في ًىم.. ب٩الىعٍىؽ ججاعة َو

ألامً بمضاَمت مؿ٨ىه بخي ُٞهل بالجحزة ؤزىاء ٖىصجه مً الٗمل و٢امىا بازخُاٞه مً 

الؿ٨ً وجم ا٢خُاصٍ بلى م٩ان ٚحر مٗلىم و٢امذ ؤؾغجه بالبدض ٖىه في ؤ٢ؿام مداٞٓت الجحزة 

ىن م٩ان اخخجاٍػ ختى آلان  http://bit.do/dqkSd. وال٣اَغة والُٟىم وال ٌٗٞغ

غ بخٟهىا ألاقغاٝ  دمحم دمحم ئؾماُٖلدمحم دمحم ئؾماُٖل  ..44 ٗت وال٣اهىن ٕٞغ ظامٗت ألاَػ ت - الُالب ب٩لُت الكَغ ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلُه ٢ٍغ

ل ٢20ىخحر الخابٗت إلاغ٦ؼ ٞا٢ىؽ  ومسخٟي مىظ طل٪ الى٢ذ مؿاء الخمِـ  . 2017 ؤبٍغ
http://bit.do/dqkVh 

ت ٢ىخحر   دمحم ٖبض اإلاىٗم دمحم ٖبض اإلاىٗم   ..55 خال١، ؤبضي اٖترايه ٖلى ازخُاٝ نض٣ًه ٞخم ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً ٢ٍغ

ل 20- الخابٗت إلاغ٦ؼ ٞا٢ىؽ لضٞاٖه ًٖ ػمُله   http://bit.do/dqkVh. 2017 ؤبٍغ

 ٖاما، مهىضؽ ػعاعي، ٖمالء ؤمً الضولت زٍُٟى مً مجزله بمضًىت الٗبىع بمداٞٓت 42  دمحم هماٌ دمحم ابى مىضوعدمحم هماٌ دمحم ابى مىضوع  ..66

ش  اللي خهل في الُىم صٍ وماػا٫ مدٟىع في طا٦غة ػوظخه . 2017 ماعؽ 16ال٣لُىبُت مً جاٍع

وؤوالصٍ، ان مغة واخضٍ باب البِذ اج٨ؿغ وجم ا٢خدام اإلاجز٫ مً ٢بل ٖمالء ؤمً الضولت 

٘ اًضٍ لٟى١   البِذ ٧له ؤنِب بالٟٕؼ واإلاهىضؽ دمحم ٞع
ً
ت، َبٗا ويباٍ وػاعة الضازلُت اإلاهٍغ

مؿدؿلم، ٞغاخىا يغبٍى ٖلى عؤؾه بالؿالح ٞإنابٍى بجغح ٢ُعي، زم ٢امىا بؿغ٢ت اإلاىباًالث 

ما ماقُحن  ؾغ٢ىا ٖغبِخه َو
ً
وختى آلان ؤؾغجه ال . والالب جىب و٧ل ألاوعا١ الغؾمُت وؤزحرا

 http://bit.do/dqkWc. حٗٝغ ٖىه ش يء

ل 11َالب، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم -  ٖام21  دمحم عيا ئبغاهُم زًغدمحم عيا ئبغاهُم زًغ  ..77 خضاء 2017 ؤبٍغ  مً مجزله والٖا
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ٌ ”خؿبىا هللا ووٗم الى٦ُل“ٖلى والضجه بالؿب ٖىضما ٢الذ   ماػالذ ٢ىاث ألامً جٞغ

 http://bit.do/dqk43. ؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاػ الكاب دمحم

   ماًى ماًى22

ت في بزٟاء الُالب 33للُىم الـ   ئٖالم ٖالم الؿب٘ئٖالم ٖالم الؿب٘  ..88 ، ؤبىاء "بٖالم ٖالم الؿب٘" ٖلى الخىالي حؿخمغ الؿلُاث اإلاهٍغ

ت  ت البهاَع ا، صون ؾىض مً ال٣اهىن، ؤزىاء - ٢ٍغ ًُ مداٞٓت صمُاٍ، بٗض ؤن جم اٖخ٣اله حٗؿٟ

اعة ظضجه، وطل٪ مىظ ألاعبٗاء  ت، 2017آطاع اإلااض ي / ماعؽ29ٍػ ، ٖلى ًض ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

 http://bit.do/dqk3v. وا٢خاصجه بلى ظهت ٚحر مٗلىمت

بٗض ازخُاٞه " ؤؾامت ؾمحر"للُىم الؿاصؽ ٖلى الخىالي جىانل ٢ىاث ؤمً في بزٟاء الُالب   أؾامت ؾمحرأؾامت ؾمحر  ..99

ظ٦غ ؤن ؤؾامت اٖخ٣ل   مغاث ٢بل طل٪ و٢ض ؤظغي 3مً ؤمام مجزله مً مداٞٓت الكغ٢ُت ٍو

ٖملُخحن ظغاخُخحن في ٢ضمه بٗض زغوظه مً السجً في ؤزغ ٞترة اٖخ٣ا٫ وال ًؼا٫ ٌٗاوي مً 

 http://bit.do/dqk57. الغباٍ الهلُبي في ع٦بخه

ُت بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلى اإلاىاًَ   مدمىص بضويمدمىص بضوي  ..0101 مدمىص ؤخمض ؾٗض /٢امذ ٢ىاث ألامً بمداٞٓت اإلاىٞى

ُت، مً ٢ىعم ؤقمىن، وطل٪ ؤمـ الازىحن -  ٖام38-بضوي   1ب٩الىعٍىؽ جغبُت ظامٗت اإلاىٞى

 http://bit.do/dqk7S .، وا٢خاصٍو لجهت مجهىلت وال ٌٗٝغ م٩ان اخخجاٍػ ختى آلان2017ماًى 

مً ؤبىاء مغ٦ؼ - مؼإع-عمًان مدمىص َه /جىانل ٢ىاث ألامً ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ   عمًان مدمىص َهعمًان مدمىص َه  ..1111

 24ًىؾ٠ الهض٤ً بمداٞٓت الُٟىم، وطل٪ بٗض ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً ال٣اَغة ًىم 

ل   http://bit.do/dqk8y .، صون ؾىض مً ال٣اهىن، وا٢خُاصٍ لجهت ٚحر مٗلىمت2017ؤبٍغ

للُىم الخامـ ٖكغ ٖلي للخىالي حؿخمغ ٢ىاث ألامً في بزٟاء الُالب ٖمغو زغوث دمحم الب٨غي   ٖمغو زغوثٖمغو زغوث  ..2121

غ بخٟهىا ألاقغاٝ ٗت وال٣اهىن بجامٗت ألاَػ . -الٗؼاػي الُالب بالٟغ٢ت الغابٗت ب٩لُت الكَغ

ت ٢امذ بةل٣اء ال٣بٌ ٖلى الُالب ٖمغو في  ظ٦غ ؤن ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ  مً 18/4/2017ٍو

  http://bit.do/dqy2X. الكإع

  عيىي اخمضعيىي اخمض  ..3131

 

ل  ، بٗض ؤن زغظذ مً مجزلها ؾىت 22، "عيىي "، حُٛبذ الُالبت 2017في ألاو٫ مً ببٍغ

٣ت "ُٞهل"بمى٣ُت  ، لخٓل ختى آلان ٢ُض الازخٟاء ال٣ؿغي، ولم جتر٥ ؤؾغتها ؤي ؾبُل ؤو ٍَغ

ا وؾٗىا بليها مً ؤظل الىنى٫ بلى م٩ان اخخجاػ هجلتهم ل٨ً صون  ؤي ٧اهذ بال واؾخسضمَى

ا، وحٗغيها لالٖخ٣ا٫، ؤو الازخُاٝ مً ٢بل ظهت  اؾخجابت، وؾِ مساٝو مً ازخٟائها ٢ؿٍغ

 http://bit.do/dqyYD. مجهىلت

  ماًى ماًى33

 ؾىت، ٞني بهخاط في قغ٦ت اإلاا٦ـ للمالخاث، ب٣ُط ى ًىمه 27الؿُض دمحم الؿُض ٖمغ خؿحن،   الؿُض دمحم ٖمغ خؿحنالؿُض دمحم ٖمغ خؿحن  ..4141

الؿُض زاَب وبُجهؼ ق٣خه واها ٦ىذ . ٧له في الكٛل في الكمـ، بحرظ٘ حٗبان ًىام لشاوى ًىم

لى اإلاٗاف ؤمه ٖىضَا انهُاع ٖهبى مً ؾاٖتها، ٖمغ ما خهل لىا . مضًغ في هٟـ الكغ٦ت ٖو

 بٗض 2الؿاٖت . خاظت ػي ٦ضٍ وابنى مالىف في اي خاظت واها مابىامل، مل ٖاٝع ؤٖمل اًه

ل 8هه٠ لُل   صزلىا 3 ؤٞغاص ؤمً، 5، ٦ؿغوا الباب ٖلُىا واخىا هاًمحن، ٧اهىا 2017 ابٍغ
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ازضوا ابنى . ٞدكىا البِذ مال٣ىف خاظت. الك٣ت، واجىحن بغقاقاث ًٞلىا ٖلى الباب

اًغظ٘ ٖلى َى٫ " الؿُض" لىؾه والٟحزا ٧اعص و٦خابحن . و٢الىا ؾاالحن َو وؤزضوا بُا٢خه ٞو

ً مً م٨خبخه ت للمىتزة. نٛحًر ت مً الٗامٍغ ؤعؾلذ . مً ًىمها باصوع ٖلُه في ٧ل ؤ٢ؿام الكَغ

ت الىجضة ت واجهلذ بكَغ ماخضف . جلٛغاٞاث لىػٍغ الضازلُت ومدامى ٖام هُاباث ؤلاؾ٨ىضٍع

ل ٖىه خاظت. ٖاٝع م٩اهه وماخضف عض ى ٌٗمل لى مدًغ . ولٛاًت صلى٢تى ماٖٞغ
http://bit.do/dqyZE 

جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الكغ٢ُت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ الكاب ؤخمض ٖبض هللا ؾالمت،   أخمض ٖبض هللا ؾالمتأخمض ٖبض هللا ؾالمت  ..5151

ل 20وطل٪ بٗض ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مؿاء الخمِـ   مً ؤخض مالٖب ال٨غة 2017 ؤبٍغ

ت بمىُا ال٣مذ، زم ٢امىا با٢خدام ق٣خه ومهاصعة ظهاػ الخاؾب املخمى٫  ٍؼ بمى٣ُت الٍٗؼ

 http://bit.do/dqy3S .الخام به، وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت

صازلُت الؿِس ي جىانل ؤلازٟاء ال٣ؿغي للض٦خىع ؤخمض شخاجه للُىم الخامـ ٖلى الخىالي،   أخمض شخاجهأخمض شخاجه  ..6161

ت واؾخٛازاث مً ؤؾغجه في مداوله للخٗٝغ ٖلى م٩اهه  بٗض ازخُاٞه مً م٣غ ٖمله باإلؾ٨ىضٍع

مئىان ٖلى ؾالمخه   http://bit.do/dqy5n. والَا

  ماًى ماًى44

ؤًمً حجاػي ؤمحن دمحم ناخبىا مل ال٢ُِىه ٝ ؤي ٢ؿم مدخاظحن وٗمل جلٛغاٝ للىاثب الٗام   أًمً حجاػيأًمً حجاػي  ..7171

هبلٜ ؾُاصج٨م بان ٢ىة مً الضازلُت ؤل٣ذ ال٣بٌ ٖلي ؤًمً حجاػي "  بهُٛت 124ٕ ع٢م 

ى آلان مسخٟي ولم ًٓهغ ختى آلان في ؤي مً ؤ٢ؿام  بجىاع هاصي الؿ٨ت بمضًىت ههغ َو

ت  http://bit.do/dqy4z. الكَغ

دمحم  ..8181 دمحمٖبض الغخمً زالض   و٢ذ الٟجغ ٤-٩اجازض مً الكُش ػاًض ًىم . َالب ب٩لُت جغبُت ٞىُت. ٌؿ٨ً في ُٞهل، الجحزة  ٖبض الغخمً زالض 

 
ً
 http://bit.do/dqy45ولخض صلى٢تي مسخٟي ٢ؿغا

ت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ   دمحم ٖبض الُٗٓم هُالويدمحم ٖبض الُٗٓم هُالوي  ..9191 دمحم ٖبض الُٗٓم /جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ؤلاؾ٨ىضٍع

، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي -  ٖام34-٦ُالوي  ت صبغ٧ي بمضًىت مىٝى مهىضؽ ػعاعي مً ٢ٍغ

 http://bit.do/dqy5R . مً مُاع بغط الٗغب وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017 ماًى 2ٖلُه ًىم 

ت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ   أخمض ٖلي ٖبض عبهأخمض ٖلي ٖبض عبه  ..0202 -ؤخمض ٖلي ٖبض عبه /جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ؤلاؾ٨ىضٍع

، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم -  ٖام33 ت صبغ٧ي بمضًىت مىٝى مهىضؽ ػعاعي مً ٢ٍغ

 http://bit.do/dqy5W . مً مُاع بغط الٗغب وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017 ماًى 2

غ جم ال٣بٌ ٖلُه مً مدل ؾ٨ىه بضمُاٍ الجضًضة ال ؾىت، َالب ب٩لُت ججاٍع ظامٗت ا21  زالض ؾٗض ٖلى ٖبض هللازالض ؾٗض ٖلى ٖبض هللا  ..1212 َػ

، زالض ٖىضٍ مك٩له بال٣لب ٌٗاوى مً اعججإ واعجساء فى نمامحن بال٣لب ٤-٢٣ًىم ألاخض 

 http://bit.do/dqy6rووكاٍ عوماجحزمى 

  ماًى ماًى55

ى   ..2222 ى قىقي ٖبض الىبي أب قىقي ٖبض الىبي أب

  الؿٗىصالؿٗىص

ى م٣ُم بمضًىت ٦غصاؾت بالجحزة، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً جسُٟه للُىم الخامـ  ٌٗمل بالغزام، َو

ل21ٖكغ ٖلى الخىالي مىظ اٖخ٣اله، ٞجغ ًىم  ه م٣غ اخخجاٍػ ختى 2017ؤبٍغ ، وال ٌٗلم طٍو

http://bit.do/dqyZE
http://bit.do/dqy3S
http://bit.do/dqy3S
http://bit.do/dqy5n
http://bit.do/dqy5n
http://bit.do/dqy4z
http://bit.do/dqy4z
http://bit.do/dqy45
http://bit.do/dqy45
http://bit.do/dqy5R
http://bit.do/dqy5R
http://bit.do/dqy5W
http://bit.do/dqy5W
http://bit.do/dqy6r
http://bit.do/dqy6r


 http://bit.do/dqLHQ. آلان

  ماًى ماًى66

ت  ؾٗض دمحم دمحم خؿحنؾٗض دمحم دمحم خؿحن  ..3232 ؾٗض )٢غعث ؤ٦خب للخىز٤ُ ؤصام٨م َىا بن والضي .. بٗض زبر الخهُٟت اللي اجيكغ مً قٍى

 م مً قٛله وبلى 10بج٣بٌ ٖلُه ًىم الخمِـ اللي َى ؤو٫ بمباعح الؿاٖت  (دمحم دمحم خؿحن 

ل ٖىه خاظت  http://bit.do/dqLJm.. آلان مسخٟي ومىٗٞغ

ٖبض الخمُض دمحم ٖبض ٖبض الخمُض دمحم ٖبض   ..4242

  الؿالمالؿالم

بزٟاء ٖبض الخمُض دمحم ٖبض الؿالم ” اإلاغنض الخ٣ىقي للُالب ظامٗت َىُا“وز٣ذ ماؾؿت 

غ َىُا خُض جم ازخُاٝ الُالب مً  ٗت وال٣اهىن بإَػ الُالب بالٟغ٢ت الشاهُت ب٩لُت الكَغ

ت وطل٪ في ًىم ألاعبٗاء   14قإع الُحران بال٣اَغة في ؤخضار ٌٞ اٖخهام عابٗت الٗضٍو

   http://bit.do/dqLJ3.  ًىم1339 و مً زم و الُالب في َي ؤلازٟاء ال٣ؿغي مىظ 2013ؤٚؿُـ 

جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت البدحرة  ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ ؤًمً دمحم ظما٫ الضًً   أًمً حماٌ الضًً اللال٘أًمً حماٌ الضًً اللال٘  ..5252

ً البدحرة، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم -  ٖام53-ال٣ال٘  ٠ بخمٍى  ماًى 2ٌٗمل مْى

 http://bit.do/dqLSx . وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017

  ماًى ماًى77

دمحم  ..6262 دمحمٖامغ  سٟي ٢ؿغا   ٖامغ 
ُ
الُالب باإلاٗهض الٗالي للخاؾباث واإلاٗلىماث " ٖامغ دمحم"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج

 و بزٟاءٍ 2016 ؤ٦خىبغ 10بُىُا بالٛغبُت، للكهغ الؿاب٘ ٖلى الخىالي، مىظ اٖخ٣اله ًىم 

ا ختى آلان  http://bit.do/dq37E. ٢ؿٍغ

  مهُفى هبُلمهُفى هبُل  ..7272
ُت بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖليهم،وطل٪ مً ٦محن ؤمني ٖهغ ًىم   ٢5امذ ٢ىاث بمداٞٓت اإلاىٞى

 http://bit.do/dq38E.  وا٢خاصَم لجهت مجهىلت2017ماًى 
  ٖماص ٖىاصٖماص ٖىاص  ..8282

  ئؾماُٖل صؾىقيئؾماُٖل صؾىقي  ..9292

  دمحم مهُفى هخاهذدمحم مهُفى هخاهذ  ..0303

جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الكغ٢ُت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ الكاب ٖبض الغخمً خمضي   ٖبض الغخمً خمضي أهىعٖبض الغخمً خمضي أهىع  ..1313

 http://bit.do/dq4ds.  ؤًام7ؤهىع، مً مضًىت بلبِـ، الكغ٢ُت، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي مىظ 

مضًغ -جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت البدحرة ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ الكاب ٞغط ٖلي خمُضة   فغج خمُضةفغج خمُضة  ..2323

ت  2، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ٞجغ ًىم -م٨خباث ب٩لُت الهُضلت ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

غط خمُضة مً مضًىت ؤبى خمو، جم ال٣بٌ الخٗؿٟي .  وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017ماًى  ٞو

، ولم ٌٗغى ٖلى الىُابت ختى آلان . ٖلُه مً مجزله، وال حٗٝغ ؤؾغجه م٣غ اخخجاٍػ
http://bit.do/dq4dE 

 بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلى 2017 ماًى ٢7امذ ٢ىاث ألامً بمغ٦ؼ ٞا٢ىؽ بالكغ٢ُت ٖهغ الُىم  دمحم أمحن ئصَعـدمحم أمحن ئصَعـ  ..3333

ـ  ، مً م٣غ ٖمله مً اإلا٨خبت الخانت به بالهالخُت ال٣ضًمت - ٖام20-الكاب دمحم ؤمحن اصَع

 http://bit.do/dq4dL. وا٢خاصجه لجهت ٚحر مٗلىمت صون ؾىض مً ال٣اهىن 

ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ؤؾىان جىانل ؤلازٟاء ال٣ؿغي للمهىضؽ ؤخمض ظما٫ دمحم   أخمض حماٌ دمحم الُاهغأخمض حماٌ دمحم الُاهغ  ..4343

ظ٦غ ؤهه مهىضؽ، . 2016 ؤٚؿُـ 24 ٖلى الخىالي مىظ اٖخ٣اله ًىم 227الُاَغ للُىم الـ  ٍو
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ى ؤخض قباب مداٞٓت ؤؾىان، ٣ٖب اٖخ٣اله مً ؤخض ألا٦مىت ألامىُت في ال٣اَغة ًىم   ٢٤َو

  http://bit.do/dq4d8. ، وا٢خُاصٍ لجهت ٚحر مٗلىمت ختى آلان٢٠١٦ؤٚؿُـ 

  ماًى ماًى88

جم ال٣بٌ ٖلُت مً اإلاضًىت الجامٗت . َالب في الٟغ٢ت الشالشت ٧لُه الهىضؾت ظامٗت الُٟىم  عمًان الؿُض نالحعمًان الؿُض نالح  ..5353

 http://bit.do/dq4ib. ولم ٌؿخض٫ ٖلي م٩اهه ختى آلان. 2017.-4-20بالُٟىم ًىم 

صمنهىع -  ؾىت، اإلاهىضؽ في مدُت ٦هغباء ال٠ُٗ باملخمىصًت، واإلا٣ُم بمضًىت قبرا 39  ولُض أبى ؾٗضةولُض أبى ؾٗضة  ..6363

ش  سُٟه للُىم الخامـ ٖلى الخىالي، مىظ اٖخ٣اله بخاٍع
ُ
 ماًى 3بالبدحرة،ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج

خغعث ػوظخه مدًغ وباٙل للىاثب . ، مً م٣غ ٖمله بمدُت ٦هغباء ال٠ُٗ ؤزىاء ٖمله2017

"  بصاعي ٢ؿم صمنهىع 2017 لؿىت 3687"الٗام واملخامي الٗام لىُاباث وؾِ صمنهىع خمل ع٢م 

تراٝ بجغاثم لم ًغج٨بها، وجُالب  ها مً حٗغيه الهتها٧اث إلظباٍع ٖلى الٖا وجبضي ؤؾغجه جسٞى

ت صمنهىع  ت ؤمً البدحرة و٢ؿم قَغ ت ال٨ك٠ ًٖ م٩ان اخخجاٍػ م٘ جدمُل مضًٍغ بؿٖغ

 http://bit.do/dq4im. واملخمىصًت مؿئىلُت الخٟاّ ٖلى خُاجه

٤، ومسخ٠ مىظ   ٖماع ٖهفىعٖماع ٖهفىع  ..7373 غ ٕٞغ الؼ٢اٍػ ى َالب ب٩لُت ؤنى٫ الضًً ظامٗت ألاَػ مً مضًىت ؤبى ٦بحر، َو

ت ؤبى23ألاخض  ل اإلااض ي ٣ٖب اهتهاء بظغاءاث بزالء ؾبُله مً مغ٦ؼ قَغ . ٦بحر  ببٍغ
http://bit.do/dq4kg 

غ، ومً ؤبىاء مضًىت الٗاقغ مً عمًان  ٖمغ الؿُض ٖبض الدالمٖمغ الؿُض ٖبض الدالم  ..8383 وجم بزٟاٍئ مىظ . الُالب ب٩لُت الؼعاٖت بجامٗت ألاَػ

ل اإلااض ي بٗض ؤن ٢ط ي مضة ٣ٖىبخه بالسجً إلاضة 17بنهاء بظغاءاث بزالء ؾبُله في   3 ببٍغ

ت خضاء ٖلى ؤمحن قَغ م الٖا  http://bit.do/dq4kg. ؾىىاث بٖؼ

٤ وا٢خاصجه 21 ٖاما، والظي جم اٖخ٣اله ٞجغ الجمٗت 29  أخمض دمحم مياويأخمض دمحم مياوي  ..9393 ل اإلااض ي مً مجزله بمضًىت الؼ٢اٍػ  ببٍغ

٤ بٗض . لجهت ٚحر مٗلىمت ختى آلان ٣ُم بالؼ٢اٍػ ت الؿىاقي الخابٗت إلاضًىت ؤبى٦بحر ٍو ى مً ٢ٍغ َو

غ  http://bit.do/dq4kg. ؤن جؼوط خضًشا، وجسغط مً ٧لُت ؤنى٫ الضًً ظامٗت ألاَػ

أخمض دمحم الؿُض أخمض أخمض دمحم الؿُض أخمض   ..0404

  ؾُٗضؾُٗض

وعٚم مغوع ؤ٦ثر مً ٖامحن ًىانل ألامً بزٟاء ؤخض ؤبىاء مضًىت ؤلابغاَُمُت ؤخمض دمحم الؿُض 

ت بمدُت اإلاترو لُخم اٖخ٣اله وبزٟاٍئ 35ؤخمض ؾُٗض،   ٖاما، بؿبب مكاصة م٘ يابِ قَغ

 http://bit.do/dq4kg. 10/1/2015بك٩ل ٢ؿغي في ًىم

ً   دمحم الؿُضدمحم الؿُض  ..1414 مً مىُا ال٣مذ، مضًغ مؿدكٟي ال٣ىاًاث اإلاغ٦ؼي، مىظ ؤن ٢امذ باٖخ٣اله في الغاب٘ والٗكٍغ

٤، وبلي آلان لم حٗلم ؤؾغجه ٖىه قِئا2013مً ؤٚؿُـ مً ٖام  .  مً ؤمام مجزله بالؼ٢اٍػ
http://bit.do/dq4kg 

، وطل٪ مىظ - ٖام25-جىانل ٢ىاث ألامً ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ الُالب ٖبض الغخمً صاووص   ٖبض الغخمً صاووصٖبض الغخمً صاووص  ..2424

ل 22ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم   مً ال٣اَغة وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت، وال ٌٗٝغ 2017 ؤبٍغ

ى مً ؤبىاء  .م٩ان اخخجاٍػ ختى آلان  و ٖبض الغخمً َالب ب٩لُت الخ٣ى١ ظامٗت اإلاىهىعة، َو

 http://bit.do/dq4ky.مضًىت صمُاٍ الجضًضة، وؾب٤ اٖخ٣اله أل٦ثر مً ٖامحن

سٟي   دمحم قاصيدمحم قاصي  ..3434
ُ
ؿىا 31، "دمحم قاصي دمحم قاصي"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج  ٖاًما، مً ؤبىاء ٖغب الغمل ب ٢َى

ُت، للُىم الٗاقغ ٖلى الخىالي، مىظ اٖخ٣اله ٞجغ الشالزاء  ل اإلااض ي، 25بمداٞٓت اإلاىٞى  ؤبٍغ
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ه ؾبب و م٩ان اٖخ٣اله ج٣ضمذ ؤؾغة اإلاظ٧ىع ببالٚاث للجهاث . صون ؾىض ٢اهىوي، وال ٌٗلم طٍو

هم ٖلُه مً حٗغيه للخٗظًب او الخهُٟت او جل٤ُٟ  ض جسٞى اإلاٗىُت، ولم ًخم الغص ٖليهم، مما ًٍؼ

ل صازل السجً . التهم له ٞغط ٖىه في ؤ٦خىبغ 3ًظ٦غ ؤهه ؾب٤ اٖخ٣اله ْو
ُ
، 2016 ؾىىاث وؤ

. ولِـ له ؤي وكاٍ ؾُاس ي وال ًيخمي بلى ؤي ظماٖاث صًيُت ؤو ؤخؼاب ؾُاؾُت
http://bit.do/dq4mb 

٣ُم بمضًىت صمُاٍ 25" ٖبض الغخمً ًاؾغ  ٖبض الغخمً ًاؾغٖبض الغخمً ًاؾغ  ..4444  ؾىت، الُالب بـ ٧لُه الخ٣ى١ ظامٗه اإلاىهىعة، ٍو

ش  ل اإلااض ي، وال ٌٗلم ٢٢الجضًضة، للُىم الخامـ ٖكغ ٖلى الخىالي، مىظ اٖخ٣اله بخاٍع  ابٍغ

ه م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان  إلاضٍ ؤ٦ثر مً ٖامحن. طٍو
ً
خباع . ًظ٦غ ؤن جم اٖخ٣اله ؾاب٣ا ظضًغ بااٖل

م ؤهه  ت ٢امذ با٢خدام مجز٫ ؤؾغة ٖبض الغخمً بمضًىت ال٣اَغة ؤو٫ ؤمـ ٚع ؤن ٢ىاث الكَغ

ل اإلااض ي٢٢٢ُض ؤلازٟاء ال٣ؿغي مىظ ًىم   http://bit.do/dq4k5.  ابٍغ

  ماًى ماًى99

 ؾىت، َالب بالٟغ٢ت الغابٗت ٖالط ظامٗت مهغ للٗلىم 21مدمىص ظما٫ ؤخمض / الُالب  مدمىص حماٌ أخمضمدمىص حماٌ أخمض  ..5454

ش . والخ٨ىىلىظُا ل 2صازلُت الاه٣الب ٢امذ بسُٟه بخاٍع ، بٗض ما زلو امخداهه في 2017 ابٍغ

ني عاح بِخه جاوى ًىم 3الجامٗت الؿاٖت   الٗهغ في ؤ٦خىبغ بمداٞٓت الجحزة، ألامً الَى

دل ؤويخه وبهضلها، ومً ؾاٖتها وختى آلان مدمىص مسخٟي ومدضف 6الؿاٖت   الهبذ ٞو

  http://bit.do/drAbJ. ٌٗٝغ ٖىه خاظه

به للمُاع، لُسخٟي مٗه َى 35  دمحم ٖبض الُٗٓمدمحم ٖبض الُٗٓم  ..6464  ؾىت، مهىضؽ ػعاعي وؤب لشالزت ؤَٟا٫، ٧ان ًىنل ٢ٍغ

م . وؾُاعجه بٗض اٖخ٣الهم ىا م٩ان اخخجاَػ م ٖملىا ٧ل ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت ٖكان ٌٗٞغ ؤؾَغ

ت    http://bit.do/drAbN. صون ظضوي .. ٖىض مُلكُاث وػاعة الضازلُت اإلاهٍغ

  ماًى ماًى1010

ا   ػبُضة ئبغاهُمػبُضة ئبغاهُم  ..7474 مؿاولُت خُاتها، بٗض ” ػبُضة ابغاَُم ؤخمض ًىوـ“خملذ ؤؾغة ٞخاة البراظُل املخخُٟت ٢ؿٍغ

ل 8 و٧اهذ ٢ىاث ألامً ٢امذ ًىم الؿبذ . ًىما ٖلى بزٟائها في اإلا٣غاث ألامىُت33مغوع   ؤبٍغ

 ٖاما، مً ؤمام مجزلها بمى٣ُت البراظُل بخي قما٫ 23، ”ػبُضة“، بازخُاٝ الٟخاة 2017

ىجا“ماع٦ت ” ؤظغة“بمداٞٓت الجحزة، بىاؾُت ؾُاعة  وجل٣ذ ؤؾغة الٟخاة م٩اإلات مً مجهى٫ . ”جٍى

ت ٢امذ باٖخ٣ا٫ ابىتهم في مىخه٠ ” ٢ام بةٚال١ الهاج٠ بٗضَا“ ؤ٦ض ٞيها ؤن ٢ىاث الكَغ

ى طاث الكإع الظي حؿ٨ىه ؤؾغة الٟخاة  .الٓهحرة، مً ؤمام قإع خؿً الهىاٝ بالبراظُل، َو

، وبجبإ ”للىاثب الٗام وآزغ لىػٍغ الضازلُت“و٢امذ والضة الٟخاة بخ٣ضًم باٙل واؾخٛازت 

ا، وؾبب الاخخجاػ، ألامغ الظي لم ٌؿٟغ ًٖ  ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت، لل٨ك٠ ًٖ م٣غ اخخجاَػ

 http://bit.do/drAaT .ؤًت مٗلىماث ختى آلان

دمحم  ..8484 دمحمأخمض ؾُض  -  ٖام42-جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الُٟىم ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ ؤخمض ؾُض دمحم   أخمض ؾُض 

ت بمهلخت الكهغ ال٣ٗاعي، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه، صون  ٌٗمل مإمىع يغاثب ٣ٖاٍع

بإن مضًغ مهلخت الًغاثب ٢ام : و٢ا٫ ػوظخه .ؾىض مً ال٣اهىن، وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت

 2017 ماعؽ 26بةبالٚها بان ٢ىاث ألامً ا٢خدمذ مهلخت الكهغ ال٣ٗاعي بالُٟىم ْهغ ًىم 
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 http://bit.do/drAbb. وازخُٟىا ػوظها مً م٣غ ٖمله مً وؾِ ػمالثه وا٢خُاصٍ بلى م٩ان ٚحر مٗلىم

َالب ب٩الىعٍىؽ َىضؾت، مسخٟي للُىم الغاب٘ بٗض ازخُاٞه مً ٢بل ٢ىاث ألامً ٞجغ ًىم   دمحم الهُاصدمحم الهُاص  ..9494

ُت ٣ٖب ا٢خدامه وؾغ٢ت 7/5ألاخض اإلااض ي اإلاىا٤ٞ   ؤزىاء جىاظضٍ في مجزلىا بمداٞٓت اإلاىٞى

اجه باإلياٞت إلابالٜ مالُت، وا٢خُاصٍ إلا٩ان مجهى٫  في باصت ألامغ ٢غعها ٖضم وكغ . بٌٗ مدخٍى

ا، وال صاعي  ًٗ ش يء ًٖ الىا٢ٗت اٖخ٣اًصا مىا ؤن ألامغ عبما ٩ًىن عوجُني وؾُيخهي اخخجاٍػ ؾَغ

لخطخُم ألامىع، زانت وؤن ؤدي دمحم ٚحر مىسٍغ في ؤي وكاٍ ؾُاس ي مً ؤي هٕى وظل جغ٦حٍز 

ٖلى صعاؾخه ٣ِٞ الٟترة اإلاايُت، ختى ؤهه في ٞترة امخداهاث نهاًت الٗام، و٧ان ٢ض ؤصي ؤو٫ 

 بمضًىت اإلاىهىعة ل٨ً م٘ مغوع الُىم الغاب٘ 6/5امخدان له ًىم الؿبذ اإلااض ي اإلاىا٤ٞ 

ا ٖلى 
ً
ضم اؾخُاٖخىا الخهى٫ ٖلى ؤي مٗلىمت ٖىه اجسظها ٢غاع اليكغ، خٟاْ الزخٟاثه ٖو

 http://bit.do/drAbw. ؾالمخه

ألاؾخاط ب٩لُت الهىضؾت " اخمض ػبُضان"ماػلذ ٢ىاث ألامً بمضًىت بىع ؾُٗض جدخجؼ الض٦خىع   أخمض ػبُضانأخمض ػبُضان  ..0505

ً اخخجاٍػ وطل٪ مىظ ؤن ؤل٣ذ ٢ىاث ألامً ال٣بٌ ٖلُت  ٌ ؤلاٞهاح ًٖ مَى ببىعؾُٗض وجٞغ

 http://bit.do/drAb5 2017 ماًى 8مً مجزلت ًىم الازىحن 

  ماًى ماًى1111

 ٖاًما، ًخٗغى لالزخٟاء ال٣ؿغي للُىم الٗكغون 17ماػا٫ الُالب دمحم َاع١ ؤخمض بُىمي،   دمحم َاعقدمحم َاعق  ..1515

خُض ؤهه جم اٖخ٣اله . 2015ٖلى الخىالي بٗض بغاءجه في ٖضة ٢ًاًا مىظ اٖخ٣اله في ًىلُى 

ا، مىظ  ًُ ٣ه 2015 ًىلُى 14حٗؿٟ ت مً الكإع خُض ٧ان في ٍَغ ، ٖلى ًض ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

ه ؤهه حٗغى لالزخٟاء ال٣ؿغي  اعة ؤخض ؤنض٢اثه، وؤياٝ طٍو  ًىًما وجم اتهامه بٗضَا في 15لٍؼ

 ٢ًاًا، ونضع ٢غاع بةزالء ؾبُله في ظمُٗها ب٨ٟالت مالُت، ول٨ً بٗض صٞٗها جم ه٣له إلا٣غ 5

ني، لُخٗغى َىا٥ للخٗظًب زم جم اتهامه في ٢ًاًا ؤزغي والتي ظاءث جدذ  ألامً الَى

ه، زم ْهغ في سجً ٖخا٢ت اإلاغ٦ؼي في  ل 22الخٗظًب بدؿب ٢ى٫ طٍو ، لُسخٟي 2017 ؤبٍغ

ا ختى آلان، مىظ  ه مهحٍر20بٗضَا ٢ؿٍغ ًظ٦غ ؤهه خهل ختى .  ًىًما ٖلى الخىالي وال ٌٗٝغ طٍو

ًظ٦غ ؤن .  بؾىاص بلى مجهى٫، وماػا٫ مسخٟي2 بزالء ؾبُل، و2 ؤخ٩ام بالبراءة، 6آلان ٖلى 

ؤؾغجه ج٣ضمذ بالٗضًض مً البالٚاث والخلٛغاٞاث للمدامي الٗام، الىاثب الٗام، والجهاث 

 http://bit.do/drAco. ألامىُت، ول٨ً صون ظضوي ؤو اؾخجابت ختى َظٍ اللخٓت

دمحم الؿُض دمحم /جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الكغ٢ُت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ الُبِب   دمحم الؿُض ئؾماُٖلدمحم الؿُض ئؾماُٖل  ..2525

اؾدكاعي الجغاخت الٗامت و ألاوعام والخغو١، ومضًغ مؿدكٟى ال٣ىاًاث -  ٖام60-بؾماُٖل 

، صون ؾىض مً ال٣اهىن 2013 ؤٚؿُـ 24اإلاغ٦ؼي، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم 

 http://bit.do/drAcP. وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت

غبُت بىحن صمُاٍ الجضًضة  قاهغ دمحم ٖليقاهغ دمحم ٖلي  ..3535 . ٢ؿم لٛت ٖغبُه في ؾىه عابٗت.َالب في ٧لُه صعاؾاث بؾالمُت ٖو

 ماًى ولم ٌؿخض٫ 7ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلُه مً ق٣ه مؿخإظغة في صمُاٍ الجضًضة  مىظ ًىم ألاخض 

 http://bit.do/drAc4. ٖلى م٩اهه ختى آلان

غبُت بىحن صمُاٍ الجضًضة  مهٗب مغاػيمهٗب مغاػي  ..4545 ٢ؿم لٛت ٖغبُه في الؿىت .َالب في ٧لُه صعاؾاث بؾالمُت ٖو
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 ماًى ولم 7ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلُه مً ق٣ه مؿخإظغة في صمُاٍ الجضًضة  مىظ ًىم ألاخض . الشاهُت

 http://bit.do/drAc4. ٌؿخض٫ ٖلى م٩اهه ختى آلان

 ؾىت، جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت صمُاٍ ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٣ه، وطل٪ مىظ ال٣بٌ 42  ٖالم الؿبٖ٘الم الؿب٘  ..5555

 http://bit.do/drAeu.   وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017 ماعؽ 29الخٗؿٟي ٖلُه ًىم 

 ؾىت، جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت صمُاٍ ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٣ه، وطل٪ مىظ 42 ؾىت، 46  هاوي الؿب٘هاوي الؿب٘  ..6565

 http://bit.do/drAeu.   وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017 ماعؽ 29ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم 

 ؾىت، جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت صمُاٍ ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٣ه، وطل٪ مىظ 42 ؾىت، 40  ئبغاهُم الؿب٘ئبغاهُم الؿب٘  ..7575

 http://bit.do/drAeu.  2017 ماعؽ 29ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم 

، "هللا دمحم ٢ُب ؤخمض ٖبض"، اٖخ٣لذ ٢ىاث ألامً اإلاىاًَ 2017 ماًى 9في الشالزاء اإلاىا٤ٞ   اخمض كُباخمض كُب  ..8585

ا، خا٫ جىاظضٍ مدل 36البالٜ مً الٗمغ  ًُ  ٖاًما، صون ؾىض مً ال٣اهىن، ٣ٞض جم اٖخ٣اله حٗؿٟ

ه م٩ان  ت، وا٢خاصجه إلا٩ان ٚحر مٗلىم، ولم ٌٗٝغ طٍو ؤلبان زام به، ٖلى ًض ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

ت ِٞكا ال٨بري . اٖخ٣اله، وال ؾبب اٖخ٣اله ختى آلان - مغ٦ؼ مىٝى - ًظ٦غ ؤهه مً ؤبىاء ٢ٍغ

ُت، متزوط ولضًه  مخل٪ مدل ؤلبان، ومدٟٔ ٢غآن، وؤياٝ 3مداٞٓت اإلاىٞى  مً ألابىاء، ٍو

مخل٩ىن ؾُاعة  ت مً ؤٞغاص ألامً ًغجضون ػي مضوي ٍو ه ؤن مجمٖى ، َم مً ٢امىا (مال٧ي)طٍو

   http://bit.do/drAfo. باٖخ٣اله، ولم جخٗٝغ ؤؾغجه ٖلى م٩ان اخخجاٍػ ختى آلان وال الُتهم اإلاىظهت بلُه

  ماًى ماًى1212

سٟي   ئبغاهُم الؿُضئبغاهُم الؿُض  ..9595
ُ
الُالب بالٟغ٢ت الغابٗت بمٗهض " ببغاَُم الؿُض ٞىػي ٖبضٍ"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج

ت بغمبا٫ ال٣ضًمت مغ٦ؼ مىُت الىهغ مداٞٓت الض٢هلُت،  الخٗاون الؼعاعي بكبرا، واإلا٣ُم بـ ٢ٍغ

 ماًى، ٣ٖب ؤصاءٍ ؤخض 10للُىم الشالض ٖلى الخىالي مىظ اٖخ٣اله ْهغ ألاعبٗاء اإلااض ي 

  http://bit.do/drAeR. امخداهاث آزغ الٗام

  ماًى ماًى1313

ؼ خمُضة  ..0606 ؼ خمُضةدمحم ٖبض الٍٗؼ ؼ خمُضة،   دمحم ٖبض الٍٗؼ جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت البدحرة ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ الُالب دمحم ٖبض الٍٗؼ

، صون ؾىض مً 2017 ماًى 12 ٖام، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً مجزله ًىم 22

ودمحم َالب باإلاٗهض الٗالي للخٗاون الؼعاعي بكبرا الخُمت   .ال٣اهىن وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت

ت  ت18ظامٗت ٖحن قمـ، ومً ؤبىاء ٢ٍغ ا٦ؿاث .لخىم بالىىباٍع  ؤعؾلذ ؤؾغجه جلٛغاٞاث ٞو

للىاثب الٗام واملخامي الٗام لىُاباث وؾِ صمنهىع وخغعوا مدًغ باالزخٟاء بيُابت ؤبى 

 http://bit.do/drP6nاإلاُامحر 

 ؾىت، َالب بالٟغ٢ت الغابٗت باإلاٗهض الٗالي للخٗاون الؼعاعي بكبرا الخُمت ظامٗت ٖحن 23  أؾامت خؿً ِٖس ي أهىعأؾامت خؿً ِٖس ي أهىع  ..1616

قمـ، مً ؤبى اإلاُامحر، ٢امذ ٢ىاث ألامً بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه، جم ال٣بٌ الخٗؿٟي 

 وا٢خاصٍو لجهت 2017 ماًى 10ٖلُه مً ؤخض مُاٖم ال٣اَغة بٗض جإصًخه الامخداهاث، ًىم 

 http://bit.do/drP6J. مجهىلت، وال ٌٗٝغ م٩ان اخخجاٍػ ختى آلان
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  ماًى ماًى1414

ُت 11 ؾىت، مضعؽ زاهىي، في نباح ًىم الخمِـ اإلااض ي 55  عيا دمحم ؾالم حٗلبعيا دمحم ؾالم حٗلب  ..2626  ماًى، ؤل٣ذ ٢ىاث ألامً باإلاىٞى

ُت  ت ٦مكِل الخابٗت إلاغ٦ؼ جال باإلاىٞى ت ب٣ٍغ ال٣بٌ ٖلُه مً م٣غ ٖمله بمضعؾت ػع٢ان الشاهٍى

 http://bit.do/drQci. وا٢خاصجه بلى ظهت ٚحر مٗلىمت ختى آلان

مداؾب، م٣ُم بمداٞٓت ٢ىا، ٢امذ ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ؤؾىان بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه   أقغف كص ي ٖبض الخىُمأقغف كص ي ٖبض الخىُم  ..3636

 ماًى، و٢امذ بمهاصعة بٌٗ مخٗل٣اجه الصخهُت 10مً مجزله مؿاء ألاعبٗاء اإلااض ي 

. ومهاصعة ظهاػ ال٨مبُىجغ الخام به وجم ا٢خُاصٍ بلى ظهت ٚحر مٗلىمت ختى آلان
http://bit.do/drQct 

ا مىظ   ٖبض الغخمً خمضيٖبض الغخمً خمضي  ..4646  http://bit.do/drQcJ.  ًىم12ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلُه وازخٟى ٢ؿٍغ

ُت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ ؤخمض الضملُجي، مً   اخمض الضمُلجياخمض الضمُلجي  ..5656 جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت اإلاىٞى

، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً  ل 30ؤبىاء نىهِٟ مىٝى ، صون ؾىض مً 2017 ؤبٍغ

 http://bit.do/drQfe. ال٣اهىن، وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت

قٍغف اقغف قٗبان قٍغف اقغف قٗبان   ..6666

  قىغقىغ

ت اإلاىهىعٍت بكما٫ الجحزة ٢ىاث ألامً .. َالب في اله٠ الشالض الشاهىي الخجاعي، مً ٢ٍغ

 وجم ا٢خُاصٍ بلي ظهت ٚحر مٗلىمت و ختى آلان 3/5/2017ؤل٣ذ ال٣بٌ ٖلُه ٞجغ ًىم ألاعبٗاء 

 http://bit.do/drRfi. لم ٌؿخض٫ ٖلي م٩اهه ختى آلان

ً ٖلى 31  دمحم قاصي دمحم قاصيدمحم قاصي دمحم قاصي  ..7676 ُت، ما ػا٫ ًخٗغى لـالزخٟاء ال٣ؿغي للُىم الٗكٍغ ؿىا بمداٞٓت اإلاىٞى  ٖاًما، ٢َى

ا، مىظ . الخىالي ًُ ل اإلااض ي، خُض صاَمذ ٢ىاث ألامً مجزله 25ًظ٦غ اهه جم اٖخ٣اله حٗؿٟ  ؤبٍغ

ا صون ؾىض مً ال٣اهىن، ولم ٌٗٝغ طووٍ ؾبب اٖخ٣اله، وال  ًُ ٞجغ الشالزاء، واٖخ٣لخه حٗؿٟ

هم . م٩ان اٖخ٣اله ض جسٞى ه ببالٚاث للجهاث اإلاٗىُت، ولم ًخم الغص ٖليهم، مما ًٍؼ و٢ض ج٣ضم طٍو

ل صازل . ٖلُه مً حٗغيه للخٗظًب او الخهُٟت او جل٤ُٟ التهم له ًظ٦غ ؤهه ؾب٤ اٖخ٣اله ْو

ٞغط ٖىه في ؤ٦خىبغ 3السجً 
ُ
، ولِـ له ؤي وكاٍ ؾُاس ي وال ًيخمي بلى ؤي 2016 ؾىىاث وؤ

  http://bit.do/drRfA. ظماٖاث صًيُت ؤو ؤخؼاب ؾُاؾُت

  ماًى ماًى1515

ا للُىم   خمؼة مدمىص ٖمغخمؼة مدمىص ٖمغ  ..8686 ٠، حؿخمغ في بزٟاثه ٢ؿٍغ ٠، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ببني ؾٍى َالب، مً بني ؾٍى

ً ٖلي الخىالي بٗض اٖخ٣اله مً مجزله َظا و٢ض جم ا٢خُاصٍ ٣ٖب اٖخ٣اله . الخاصي والٗكٍغ

البذ ؤؾغجه باإلٞغاط . مباقغة بلى ظهت ٚحر مٗلىمت، وال ٌٗلم طووٍ م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان َو

، وخملذ ألامً اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ؾالمخه .  ٖىه وؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاٍػ
http://bit.do/drQmP  

٠، حؿخمغ في بزٟاثه   ًاؾغ بىِلًاؾغ بىِل  ..9696 ٠، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ببني ؾٍى ؤٖما٫ خغة بمغ٦ؼ هانغ في بني ؾٍى

ً ٖلي الخىالي بٗض اٖخ٣اله مً مجزله ا للُىم الخاصي والٗكٍغ َظا و٢ض جم ا٢خُاصٍ ٣ٖب . ٢ؿٍغ

البذ ؤؾغجه . اٖخ٣اله مباقغة بلى ظهت ٚحر مٗلىمت، وال ٌٗلم طووٍ م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان َو

، وخملذ ألامً اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ؾالمخه .  باإلٞغاط ٖىه وؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاٍػ
http://bit.do/drQmP  
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ا للُىم   أًمً ٖليأًمً ٖلي  ..0707 ٠، حؿخمغ في بزٟاثه ٢ؿٍغ ٠، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ببني ؾٍى مضعؽ، مً بني ؾٍى

ً ٖلي الخىالي بٗض اٖخ٣اله مً مجزله َظا و٢ض جم ا٢خُاصٍ ٣ٖب اٖخ٣اله . الخاصي والٗكٍغ

البذ ؤؾغجه باإلٞغاط . مباقغة بلى ظهت ٚحر مٗلىمت، وال ٌٗلم طووٍ م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان َو

، وخملذ ألامً اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ؾالمخه .  ٖىه وؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاٍػ
http://bit.do/drQmP  

ا للُىم   دمحم حماٌدمحم حماٌ  ..1717 ٠، حؿخمغ في بزٟاثه ٢ؿٍغ ٠، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ببني ؾٍى مضعؽ، مً بني ؾٍى

ً ٖلي الخىالي بٗض اٖخ٣اله مً مجزله َظا و٢ض جم ا٢خُاصٍ ٣ٖب اٖخ٣اله . الخاصي والٗكٍغ

البذ ؤؾغجه باإلٞغاط . مباقغة بلى ظهت ٚحر مٗلىمت، وال ٌٗلم طووٍ م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان َو

، وخملذ ألامً اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ؾالمخه .  ٖىه وؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاٍػ
http://bit.do/drQmP  

ا للُىم   ماض ي ؾُضماض ي ؾُض  ..2727 ٠، حؿخمغ في بزٟاثه ٢ؿٍغ ٠، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ببني ؾٍى َبِب، مً بني ؾٍى

ً ٖلي الخىالي بٗض اٖخ٣اله مً مجزله َظا و٢ض جم ا٢خُاصٍ ٣ٖب اٖخ٣اله . الخاصي والٗكٍغ

البذ ؤؾغجه باإلٞغاط . مباقغة بلى ظهت ٚحر مٗلىمت، وال ٌٗلم طووٍ م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان َو

، وخملذ ألامً اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ؾالمخه .  ٖىه وؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاٍػ
http://bit.do/drQmP  

ا للُىم   ٖبض الغخمً ؾٗضٖبض الغخمً ؾٗض  ..3737 ٠، حؿخمغ في بزٟاثه ٢ؿٍغ ٠، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ببني ؾٍى َالب، مً بني ؾٍى

ً ٖلي الخىالي بٗض اٖخ٣اله مً مجزله َظا و٢ض جم ا٢خُاصٍ ٣ٖب اٖخ٣اله . الخاصي والٗكٍغ

البذ ؤؾغجه باإلٞغاط . مباقغة بلى ظهت ٚحر مٗلىمت، وال ٌٗلم طووٍ م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان َو

، وخملذ ألامً اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ؾالمخه .  ٖىه وؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاٍػ
http://bit.do/drQmP  

ا   دمحم ؾالمدمحم ؾالم  ..4747 ٠، حؿخمغ في بزٟاثه ٢ؿٍغ ٠، ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ببني ؾٍى َالب، مً الىاؾُت في بني ؾٍى

البذ . وال ٌٗلم طووٍ م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان. للُىم الغاب٘ ٖلي الخىالي بٗض اٖخ٣اله مً مجزله َو

، وخملذ ألامً اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ  ؤؾغجه باإلٞغاط ٖىه وؤلاٞهاح ًٖ م٩ان اخخجاٍػ

  http://bit.do/drQmP.  ؾالمخه

اٍ والضٍ  اخمض ٖلى ٖبض عبهاخمض ٖلى ٖبض عبه  ..5757 ازخٟي . مهىضؽ ػعاعي خغ، ٌٗمل في مجا٫ اإلاؿخلؼماث الؼعاُٖت وعب ألاؾغة بٗض ٞو

٢امذ ألاؾغة بةعؾا٫ جلٛغاٝ لىػاعة الضازلُت الىاثب . 04/05/2017مً مُاع بغط الٗغب ًىم 

ُت ت والىاثب الٗام باإلاىٞى  http://bit.do/drReH. الٗام باإلؾ٨ىضٍع

  ماًى ماًى1616

جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ؤلاؾماُٖلُت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ دمحم لُٟي، وطل٪   دمحم لُفيدمحم لُفي  ..6767

، مً مجزله بٗض جدُُم 2017 ماًى 13مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه، مؿاء ًىم الؿبذ 

اث مجزله، صون ؾىض مً ال٣اهىن وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت  ًظ٦غ ؤن ؤؾغة لُٟي والظي .مدخٍى

غعي ؤؾغجه وؤؾغة ؤزخه بٗض اؾدكهاص ػوظها في ؤخضار مسجض الهالخحن  ٌٗمل مهىضؾا ٍو

 م ٢ض ج٣ضمذ بٗضة بالٚاث للىُابت الٗامت ووػاعة 2013 ؤٚؿُـ 16باإلؾماُٖلُت في 

 http://bit.do/dsChY .الضازلُت وخملتهم مؿئىلُت ؾالمخه الصخهُت
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جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الض٢هلُت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاهىضؽ ؾُض َلٗذ، وطل٪   ؾُض َلٗذؾُض َلٗذ  ..7777

، ٣ٖب زغوظه مً م٣غ ٖمله بكغ٦ت ٦هغباء 2017 ماًى 7مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم 

 و٢ض ٢امذ .َلخا، ٖلى ًض ٢ىاث ألامً وصون ؾىض مً ال٣اهىن، وا٢خاصٍو بلى ظهت ٚحر مٗلىمت

ش  ، وجسص ى ألاؾغة 2017 ماًى 11ؤؾغجه بخ٣ضًم باٙل للىاثب الٗام بخاٍع ت م٣غ اخخجاٍػ  إلاٗٞغ

غوٞه الصخُت، مدملحن الؿلُاث ألامىُت مؿئىلُت ؤي يغع  ٖلى خُاجه زانت م٘ ٦بر ؾىه ْو

مغ٦ؼ اإلاىهىعة –  ًظ٦غ ؤهه مً ؤبىاء ؾل٩ا .٢ض ًدضر لظويهم، مُالبحن باإلٞغاط الٟىعي ٖىه

ٗمل مهىضؽ بكغ٦ت ال٨هغباء بمضًىت َلخا، متزوط وله –   ؤبىاء َى 4مداٞٓت الض٢هلُت، َو

مٗخ٣الن صازل ” ؤًمً وبهاء“الٗاثل الىخُض لهم، ؾب٤ ؤن جم اٖخ٣اله ٖامحن، ٦ما ؤن ق٣ُ٣ُه 

ت  http://bit.do/dsCih .السجىن اإلاهٍغ

-  ٖام53-جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت اإلاىُا ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ خؿً ٖلي ؤخمض   خؿً ٖلي أخمضخؿً ٖلي أخمض  ..8787

، مً ؤلاصاعة 2017 ماًى 14مضعؽ لٛت ٖغبُت، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم 

غ الضازلُت، ل٨ً ختى .الخٗلُمُت بؿمالٍى  ٢امذ ألاؾغة بٗمل جلٛغاٞاث للىاثب الٗام ووٍػ

 http://bit.do/dsCio .آلان لم ًهلهم عص، ؤو جهغح الىػاعة بم٣غ اخخجاٍػ

٤ الٗامل اإلاٗني بداالث الازخٟاء 2017  ماًى 9وظهذ ال٨غامت في   ؾٗض زالضؾٗض زالض  ..9797 ، هضاء ٖاظال بلى الٍٟغ

ى َالب ًبلٜ  ال٣ؿغي ؤو ٚحر الُىعي في ألامم اإلاخدضة بكإن ؾٗض ؾٗض ٖلي ٖبض هللا زالض، َو

ت و٢ىاث 27مً الٗمغ  غ بال٣اَغة، ازخُٟه ؤٞغاص مً الكَغ  في ٧لُت الخجاعة بجامٗت ألاَػ
ً
 ٖاما

ني مً مجزله في  ل / هِؿان24ألامً الَى وال ًؼا٫ ؤ٢اعبه ال٣ل٣ىن بػاء خالخه الصخُت . 2017ؤبٍغ

م مغاظٗتهم اإلاخ٨غعة للؿلُاث  .الؿِئت ًجهلىن ٧ل ش يء ًٖ مهحٍر ؤو م٩ان جىاظضٍ، ٚع

ني ؾٗض مً مجزله بمى٣ُت صمُاٍ الجضًضة، بزغ  ت وألامً الَى ازخ٠ُ ؤٞغاص مً الكَغ

ا٢خدامه وجٟخِكه ونهبه ٢بل ال٣بٌ ٖلُه مً َٝغ ٞغ٢ت يّمذ ٖىانغ بًٗهم بمالبـ 

ٗت   بال٣بٌ ؤو ٣ًضمىا ؤي طَع
ً
 ؤنهم لم ًبرػوا ؤمغا

ً
مضهُت  والبٌٗ آلازغ بالؼي عؾمي، ٖلما

 بلى وظهت مجهىلت لُسخٟي ؤزٍغ مىظ طل٪ الخحن
ً
 لم ًثن الخٝى .لخى٢ُٟه، زم ؤزظٍو ٢ؿغا

اإلاؿخمغ مً الاهخ٣ام والض ؾٗض ًٖ البدض ًٖ ولضٍ بالُغ١ ال٣اهىهُت، ٣ٞام بةعؾا٫ الٗضًض 

ت، الؾُما بلى الىاثب الٗام وو٦ُل الىُابت في صمُاٍ، وبلى  مً الك٩اوي بلى الؿلُاث اإلاهٍغ

ني لخ٣ى١ ؤلاوؿان، لالؾخٟؿاع ًٖ مهحٍر وم٩ان اخخجاٍػ . وػاعة الضازلُت واملجلـ الَى

ل٨ً نمذ الؿلُاث ٞا٢م الكٗىع بال٤ًُ لضي ؤؾغجه، زانت وؤهه ٌٗاوي مً مك٩لت صخُت 

 
ً
 ًىمُا

ً
الظا ولم جخل٣ى ألاؾغة ختى ًىمىا َظا ؤي عص . في ال٣لب، جخُلب ٖىاًت َبُت مؿخمغة ٖو

 http://bit.do/dsCnQ .بكإن ولضَا

  ماًى ماًى1717

سٟي الك٣ُ٣حن   خؿً ٖبض الفخاح الؿُضخؿً ٖبض الفخاح الؿُض  ..0808
ُ
خؿحن عظب ٖبض "و " خؿً عظب ٖبض الٟخاح الؿُض"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج

ت، للُىم الغاب٘ ٖكغ ٖلى الخىالي مىظ اٖخ٣الهم، وال 19"الٟخاح الؿُض ؾىت، ٣ًُمان باألؾ٨ىضٍع

ما ختى آلان ؾب٤ اٖخ٣الهم إلاضة ؾيخحن وجم بزالء ؾبُلهم ٖلى طمت . ٌٗلم طويهم م٣غ اخخجاَػ

 http://bit.do/dsCmk. ال٣ًُت
  خؿحن ٖبض الفخاح الؿُضخؿحن ٖبض الفخاح الؿُض  ..1818
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ٖمغ مدمىص ببغاَُم /جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الُٟىم ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ الكاب   ٖمغ الُدانٖمغ الُدان  ..2828

٤ ” ٖمغ الُدان“قهغجه -  ٖام23-ؾنهاب  و طل٪ مً ٦محن ؤمني بمى٣ُت ٧ىم ؤوقُم ٖلى ٍَغ

 وبدؿب ؤؾغجه ٞةهه وعصتهم .  و ا٢خاصٍو لجهت مجهىلت2017 ماعؽ 8ال٣اَغة الُٟىم، ًىم 

ني بالُٟىم، الظي  ؤهباء ًٖ حٗغى هجلهم لجلُت بال٣ضم، هدُجت للخٗظًب بم٣غ ألامً الَى

ت ألاولي الخابٗت إلاغ٦ؼ ًىؾ٠ ” ٖمغ الُدان “ ًظ٦غ ان .ٌٗخ٣ض ؤهه مدخجؼ به اخض ؤبىاء ال٣ٍغ

ٗمل  لت” ٖامل خغ “الهض٤ً بمداٞٓت الُٟىم وخانل ٖلي صبلىم ، َو  بال٣اَغة مىظ ٞترة ٍَى

وبدؿب قهىص ُٖان ٞةن ٢ىاث ألامً ٢امذ با٢خدام بِخه ٣ٖب ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه .

لُه آزاع حٗظًب ويغب ت ٖو ض الكاب صازل ؾُاعة الكَغ  http://bit.do/dsCm8. وقَى

 -مٖبض اإلاى٘ مهُٟى مٖبض اإلاى٘جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ال٣اَغة ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤   ٖبض اإلاىٗم مهُفىٖبض اإلاىٗم مهُفى  ..3838

غ ، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً ؾ٨ىه -َالب ب٩لُت الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ظامٗت ألاَػ

 و٢ض ٢امذ ؤؾغجه بةعؾا٫ .بمضًىت ٖحن قمـ، صون ؾىض مً ال٣اهىن وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت

 http://bit.do/dsCnk .جلٛغاٞاث للىاثب الٗام ولىػٍغ الضازلُت، ل٨ً صون عص ختى آلان

!!!  ًىم ازخٟاء ٢ؿغي ، مِٟل مٗلىماث ٖىه وال ًٖ خالخه الصخُت وال م٩ان اخخجاٍػ 689  مهُفى مانىويمهُفى مانىوي  ..4848

٩ا وألاٞالم  هؼ٫ ًىم 27مهُٟي مانىوي   ؾىت ، مىهخحر ُٞضًى، ٧ل اَخماماجه في الخُاة اإلاٍؼ

 ًىم مّغوا ٖلى 689.  ًجُب ؤ٧ل في قإع ال٣هغ الُٗني وازخٟي مً و٢تها2015 ًىهُى 26

ا، بضون ؤي عص مً ظهت عؾمُت بم٩ان اخخجاٍػ ؤؾغجه . ازخٟاء مهُٟى مانىوى ٢ؿٍغ

ل َى ٞحن وبًه بُدهل له ؤو َُسغط بمتى ؤو ختى متهم بةًه ؟ ؾيخحن مً البدض .ماحٗٞغ

ىا م٩ان جىاظض مهُٟى اث اإلاباخض . اإلاؿخمغ مً ألاَل وألاصخاب ًٖ ؤي مٗلىمت حٗٞغ جدٍغ

ال١  الغص الىخُض مً . لم ًخم ؾاا٫ ألاَل ؤو ألانض٢اء.. وؤمً الضولت لم ج٨ً ظاصة ٖلى ؤلَا

الضازلُت ٧ان به٩اع اخخجاػ مهُٟى فى خحن ؤهه ؤمً الضولت ٖمل م٩اإلات لكٛله بٗض وا٢ٗت 

مبر 4ًىم ألاعبٗاء . الازخٟاء لالؾخٗالم ٖىه والضازلُت بغيه ؤه٨غث ؤن اإلا٩اإلات صي خهلذ  هٞى

 ٖغاثٌ الىاثب الٗام، للمُالبت 19028 ج٣ضم املخامحن بباٙل للىاثب الٗام، ًدمل ع٢م2016

ا ، مغ ؾيخحن ولخض ” مهُٟى مانىوي“بٟخذ جد٤ُ٣ ٖاظل لبُان مالبؿاث ازخٟاء  ٢ؿغًٍ

النهاعصة مانىوي ماػا٫ ٢ُض الازخٟاء ومِٟل ؤي عص عؾمي ؤو جدغ٥ ظضي مً الىُابت ؤو 

 http://bit.do/dsCno. الضازلُت

 مً   ٖانم ٖبض اإلاُلب بكحرٖانم ٖبض اإلاُلب بكحر  ..5858
ً
 ٖام َالب باله٠ 18، " ٖانم ٖبض اإلاُلب بكحر"٢امذ ٢ىاث ألامً بازخُاٝ ٦ال

 23، " ٖمغو صًاب ٖبض الباقي"الشالض الشاهىي ، مً ٖؼبت اإلاٟدل ميكإة َىُاوي بؿىىعؽ و

ج مٗهض ٞني نىاعي مً ٖؼبت الُاخىن بميكإة َىُاوي ؾىىعؽ  خُض جم . ؾىت ، زٍغ

٤ مهغ الُٟىم ٖىض مضزل بدحرة ٢اعون ، وطل٪ ًىم  ال٣بٌ ٖليهما في ٦محن ؤمني ٖلى ٍَغ

ٗثر . 2017 ماًى 11الخمِـ اإلاىا٤ٞ  ٌُ ت باملخاٞٓت ولم  وجم البدض ٖنهما في ؤ٢ؿام الكَغ

سه  بإهه جم بباٙل ؤَله . ٖليهما ختى آلان ؛ولم ًخم ٖغيهما ٖلى ؤي ظهت ٢اهىهُه ختى جاٍع
ً
ٖلما

ت ؤمً الُٟىم خُض ؤن ال٨محن ٧ان ًدب٘ .... مً ٢بل يابِ ال٨محن بإهه جم ا٢خُاصَما بلى مضًٍغ

٤ ني ٦ما ؤزبر بظل٪ يابِ اإلاغوع اإلاؿئى٫ ًٖ الٍُغ  http://bit.do/dsCn3. ألامً الَى

  ٖمغو صًاب ٖبض الباقيٖمغو صًاب ٖبض الباقي  ..6868

لى٫   أخمض هجُبأخمض هجُب  ..7878 -جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت صمُاٍ ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ اخمض دمحم هجُب ٚػ
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.  وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2016 ؾبخمبر 14وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ًىم -  ٖام28

ٗت وال٣اهىن و جم ” ؤخمض هجُب”و ج ٧لُت الكَغ مً مضًىت الؼع٢ا بمداٞٓت صمُاٍ وزٍغ

اٞه بٗضة ؤؾابُ٘ ، وجى٨غ ظمُ٘ الجهاث ألامىُت باملخاٞٓت  ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه ٢بل ٞػ

 http://bit.do/dsCCx . وظضٍ لضيها ختى آلان

  ماًى ماًى1818

ت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاَىت ٞاَمت دمحم دمحم   فاَمت دمحم الفغاففاَمت دمحم الفغاف  ..8888 جىانل ٢امذ ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ؤلاؾ٨ىضٍع

، وطل٪ ٣ٖب مضاَمت 2017 ماًى 15الٟغاف،وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖليها مؿاء ًىم 

ت الٗاقغة بإبِـ لل٣بٌ ٖلُه ول٨ً لم ٨ًً مخىاظضا /مجز٫ ػوظها عظب دمحم خؿً ب٣ٍغ

ا ختى . بالبِذ ٢ىاث ألامً ٢امذ بانُداب اإلاىاَىت لجهت مجهىلت، وال ٌٗٝغ م٩ان اخخجاَػ

 http://bit.do/dsDtY. آلان

-مدمىص ٖبضهللا ظاص /٢امذ ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الكغ٢ُت بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلى اإلاىاًَ   مدمىص ٖبض هللا حاصمدمىص ٖبض هللا حاص  ..9898

ت بىحن، وطل٪ مً ؤمام مغوع ؤبى ٦بحر الُىم -  ٖام52 ايُاث بمضعؾت الشاهٍى  ماًى 17مضعؽ ٍع

 http://bit.do/dsCLw .، صون ؾىض مً ال٣اهىن، وا٢خاصٍو لجهت مجهىلت2017

  ماًى ماًى1919

ل 8َالب، اج٣بٌ ٖلُه مً بِخه الؿاٖت اجىحن وهو الٟجغ ًىم   ٖماع ًاؾغ مهُفيٖماع ًاؾغ مهُفي  ..0909  مً مى٣ُت 2017 ببٍغ

ت ، ؤؾغجه ٢ضمذ جلٛغاٞاث وبالٚاث أل٦تر مً ظهت مؿئىلت ل٨ً مِٟل  ُل باإلؾ٨ىضٍع الهاهٞى

 http://bit.do/dsDuo. ؤي عص لخض خاال ، ومِٟل مٗلىماث ًٖ م٩اهه ؤو خالخه الصخُت 

دمحم  ..1919 دمحمٖبض الخمُض  ٗت وال٣اهىن " ٖبض الخمُض دمحم"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً جهغ ٖلى بزٟاء   ٖبض الخمُض  الُالب ب٩لُت الكَغ

ش  غ في َىُا بالٛغبُت ، مىظ اٖخ٣اله بخاٍع  ًىم ؤخضار ٌٞ اٖخهام 14/8/2013بجامٗت ألاَػ

ض ٞيها ٖبض الخمُض بكإع الُحران في اإلاُضان ت ،و٧اهذ آزغ مغة قَى . مُضان عابٗت الٗضٍو

جدغث ٖاثلخه ٖىه في الٗضًض مً ألاما٦ً ٦ما ؤعؾلذ جلُٛغاٞاث بلى مهلخت السجىن و وػاعة 

٘ ٢ًُت في مجلـ الضولت والبدض ٖىه . الضٞإ والىاثب الٗام الؿاب٤ و الخالي باإلياٞت بلى ٞع

مل جدالُل  ت ما بطا ٧ان ٢ض جىفي في الDNAٌٟفي اإلاؿدكُٟاث ٖو .  ٖلى الجشض املجهىلت إلاٗٞغ

ت م٩اهه  م ٧ل جل٪ املخاوالث لم جخم٨ً ٖاثلت ٖبض الخمُض مً الىنى٫ بلُه ؤو مٗٞغ جسُل .ٚع

 http://bit.do/dsDvo. ؤن َىا٥ ؤم ال حٗٝغ م٩ان ابنها مىظ ؤعب٘ ؾىىاث

 

  ماًى ماًى2020

نبري "وقهغجه " نبري دمحم ؾُٗض نباح"ؤل٣ذ ٢ىاث ألامً بال٣اَغة ال٣بٌ ٖلى ألاؾخاط   نبري نباحنبري نباح  ..2929

 46البالٜ مً الٗمغ " نباح
ٌ
، م٘ جىاعص ؤهباء - مداؾب- ٖاما وطل٪ ؤزىاء ؾحرة بإخض الكىإع

ًٖ حٗغيه للخٗظًب الكضًض ،ظضًغ بالظ٦غ ؤهت الٗاثل الىخُض ألؾغجه اإلا٩ىهت مً ػوظخه 

  http://bit.do/dsN9U. وبىاجه الخمـ
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  ماًى ماًى2222

الؿُض دمحم الؿُض / ٢امذ ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الض٢هلُت بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلى اإلاىاًَالؿُض دمحم الؿُض ؾخِذ الؿُض دمحم الؿُض ؾخِذ   ..3939

ت، وطل٪ ًىم الؿبذ - ٖام54-ؾخِذ  ، صون ؾىض 2017 ماًى 20، ٌٗمل مىظه للمىاص الخجاٍع

 وبدؿب ؤؾغجه ٞةن ٢ىاث ؤمً بإٖضاص ٦بحرة ا٢خدمذ .مً ال٣اهىن وا٢خاصٍو لجهت مجهىلت

اإلاجز٫ لُال، و٢امذ با٢خُاصٍ لجهت مجهىلت، و٢ض ٢امذ ألاؾغة بمداولت البدض ٖىه في مغا٦ؼ 

ت بالض٢هلُت التي ؤه٨غث وظىصٍ    http://bit.do/dsPc7 .الكَغ

ني بال٣لُىبُت خمالث اإلاضاَمت إلاىاػ٫ ألاَالي ب٣غي ٧ىم   ناصق ؾىجغناصق ؾىجغ  ..4949 مجضصا وانلذ ٖىانغ ألامً الَى

الؿمً والجٗاٞغة والخؼاهُت الخابٗت إلاغ٦ؼ قبحن ال٣ىاَغ، خُض صاَمذ مىاػ٫ ٖضص مً ألاَالي 

و٢ا٫ قهىص ُٖان مً ؤَالي ٧ىم الؿمً بن ٖىانغ    . مً ألاَالي2ٞجغ الُىم الازىحن واٖخ٣لذ 

ت واٖخ٣لذ الكُش  ني صاَمذ ٖضص مً مىاػ٫ ؤَالي ال٣ٍغ  ٖاما، 46– " ناص١ ؾىجغ"ألامً الَى

ٗمل بمام وزُُب باألو٢اٝ و٢امذ با٢خُاصٍ لجهت ٚحر مٗلىمت ت الخؼاهُت .َو  ٦ما صاَمذ ٢ٍغ

 ٖاما، الُالب ب٩لُت الؼعاٖت بجامٗت ٖحن 27" دمحم ٖبضاإلاىٗم الجا٧ي"واٖخ٣لذ الُالب 

 http://bit.ly/2rkQzBB .قمـ و٢امذ ؤًًا با٢خُاصٍ لجهت ٚحر مٗلىمت ختى آلان

دمحم ٖبض اإلاىٗم الجاوي دمحم ٖبض اإلاىٗم الجاوي   ..5959

خ٣ا٫ الخٗؿٟي للُالب أخمض خمضي أخمض أخمض خمضي أخمض   ..6969 ت بااٖل اإلا٣ُض ب٩لُت ” ؤخمض خمضي ؤخمض“٢امذ ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

 2017 ماًى19الخجاعة ظامٗت ؤؾٍُى و٧ان طل٪ مً مؿ٨ىه بمداٞٓت الجحزة ًىم الخمِـ 

ه ؾبب اٖخ٣اله وال م٩ان اٖخ٣اله ختى آلان ًظ٦غ ؤهه . وا٢خاصجه إلا٩ان ٚحر مٗلىم، ولم ٌٗٝغ طٍو

ت – مً ؤبىاء مغ٦ؼ ال٣ىنُت  ه ٣ٞض اٖخ٣لذ الؿلُاث اإلاهٍغ ، وبدؿب طٍو مداٞٓت ؤؾٍُى

 ، والضٍ وؤزُه ألانٛغ مىظ ؤؾبٕى مً مجزلهما بمغ٦ؼ ال٣ىنُت الخاب٘ ملخاٞٓت ؤؾٍُى

ت اإلاؿاولُت ال٩املت ًٖ ؾالمخه . وحٗغيىا للًِٛ الكضًض ه الؿلُاث اإلاهٍغ دمل طٍو ٍو

ت ٖغيه ٖلى الىُابت ُالبىا بؿٖغ  http://bit.ly/2rTOWaY. الصخُت والىٟؿُت ٍو

 25-ٖبضالغخمً ٖلي ٖلي ٞغط /جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الجحزة ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤   ٖبض الغخمً ٖلي فغجٖبض الغخمً ٖلي فغج  ..7979

، َبِب امخُاػ بمؿدكٟى الكُش ػاًض، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً مجزله -ٖام

ل 9بالكُش ػاًض، ًىم   .، صون ؾىض مً ال٣اهىن وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017 ؤبٍغ
http://bit.ly/2qZBJ01 

ى 2323 ى  ماً  ماً

سٟي الض٦خىع   ٖبض الٓاهغ مُإوٖبض الٓاهغ مُإو  ..8989
ُ
 ؾىت، َبِب 31" ٖبض الٓاَغ ؾُٗض ًاؾحن مُإو"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج

ت الكى٦ت  مغ٦ؼ صمنهىع بالبدحرة، متزوظت ولضًت ولض وبيذ، للُىم الغاب٘ - نُضلي، ٣ًُم بـ ٢ٍغ

ت واٖخ٣ا٫ 19ٖلى الخىالي ، مىظ اٖخ٣اله ًىم الجمٗت   ماًى الجاعي، مً ؤمام مجزله باإلؾ٨ىضٍع

ت مغ٦ؼ صمنهىع، - مؼإع " - ؾالمت ؾُٗض ًاؾحن مُإو"ق٣ُ٣ه  ؤزىاء جىاظضٍ ب٣ؿم قَغ

غ مدًغ بازخٟاثه، ٣ٞام يابِ اإلاباخض باٖخ٣اله مؿاء الازىحن   ماًى ولم ًخم 22لخدٍغ

 http://bit.ly/2rXXZH6. ٖغيه ٖلى الىُابت ختى آلان

خمض مدمىص ٖبض الخمُض خمض مدمىص ٖبض الخمُض   ..9999

  حاب هللاحاب هللا

دمحم مدمىص ٖبض الخمُض ظاب /جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الكغ٢ُت ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ 

٤، وطل٪ مىظ ال٣بٌ - ٖام24-هللا  ُت الٟغ٢ت الشاهُت بالؼ٢اٍػ ، َالب ب٩لُت التربُت الىٖى

، ؤزىاء ٖمله بإخض الهُضلُاث بميكإة ؤبى ٖمغ بمغ٦ؼ 2017 ماًى 20الخٗؿٟي ٖلُه ًىم 
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 http://bit.ly/2qSyGbS .الخؿُيُت بالكغ٢ُت، وا٢خاصٍو لجهت مجهىلت

ى 2424 ى  ماً  ماً

٢امذ ٢ىة ؤمىُت، ٞجغ الُىم، با٢خدام مجز٫ الُالب ٖمغ ؾُض، ؤمحن اللجىت الش٣اُٞت باجداص   ٖمغ ؾُضٖمغ ؾُض  ..001001

َالب ٧لُت الٟىىن الخُب٣ُُت، ظامٗت بنها، وازخُٟخه صون ببضاء ؤؾباب لالٖخ٣ا٫، وا٢خاصجه 

 http://bit.ly/2rYfdUO .بلى م٩ان ٚحر مٗلىم ختى اللخٓت

ؤ٦خىبغ ٢امذ ؤؾغجه 6 الجحزة 18/5/2017ؾىت مداؾب مسخٟي مً ًىم 46نبري دمحم ؾُٗض  نبري دمحم ؾُٗض نبري دمحم ؾُٗض   ..101101

غ الضازلُت ومإمىع ٢ؿم  ؤ٦خىبغ ومدًغ ازخٟاء في ٢ؿم 6بٗمل جلٛغاٞاث للىاثب الٗام ووٍػ

   http://bit.do/dtmvE. ؤ٦خىبغ و لم ٌؿخض٫ ٖلي م٩اهه ختى آلان

  ماًى ماًى2525

، َبِب املخ - ٖام33-ًاؾغ الؿُض مسخاع /جىانل ٢ىاث ألامً ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ ًاؾغ الؿُض مسخاع ًاؾغ الؿُض مسخاع   ..201201

هاب، وطل٪ مىظ ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً ق٣خه بمضًىت ههغ ًىم الشالزاء   ماًى 16وألٖا

غ ٖضة بالٚاث .، صون ؾىض مً ال٣اهىن، وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت2017  و٢ض ٢امذ ؤؾغجه بخدٍغ

ت الٗال٢مت الخابٗت إلاغ٦ؼ َهُا  للجهاث اإلاٗىُت صون الاؾخجابت لهم، ختى آلان، ًظ٦غ ؤهه مً ٢ٍغ

 http://bit.do/dtmxG . ؾىىاث5بمداٞٓت الكغ٢ُت ومتزوط ولضًت َٟلت جبلٜ مً الٗمغ 

ى 2727 ى  ماً  ماً

ت في بزٟاء م٩ان اخخجاػ   نالح خماصه فىػينالح خماصه فىػي  ..301301 نالر خماصٍ “للكهغ الؿاب٘ ٖلى الخىالي حؿخمغ ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

و٧اهذ . اإلاٗهض الٗالي للهىضؾت بالَٗغل- الُالب بالٟغ٢ت الغابٗت ب٣ؿم م٩ُاه٩ُا ٦هغباء” ٞىػي

مً مجزله في بالَٗغل بمداٞٓت ؾِىاء ٞجغ ًىم الؿبذ ” نالر“٢ىاث ألامً ٢ض اٖخ٣لذ 

ني بمضاَمت بِذ 2016 ؤ٦خىبغ 21اإلاىا٤ٞ   خُض ٢امذ ؤٖضاص ٦بحرة مً ٢ىاث ألامً الَى

لي ؤزىجه بالًغب  خضاء ٖلُه ٖو اجه مً ؤظهٍؼ ال٨تروهُت وؤمىا٫ والٖا نالر وؾغ٢ت مدخٍى

اجه زم ٢امذ با٢خُاصٍ بلى ، اإلابرح ومً زم ا٢خدمذ بِذ ؤوالص زالخه و٢امىا بخ٨ؿحر ظمُ٘ مدخٍى

ه ؤو مدامُه ختى آلان وؤٞاصث ؤؾغة الُالب ؤهه بٗض اٖخ٣ا٫ هجلها جم . ظهت ٚحر مٗلىمت لظٍو

ج٣ضًم زمان جلٛغاٞاث للىاثب الٗام و٦ظل٪ زمان جلٛغاٞاث بلى عثِـ هُاباث قما٫ ؾِىاء 

وؤًًا زمان جلٛغاٞاث بلى مضًغ امً قما٫ ؾِىاء وظمُ٘ َظٍ الخلٛغاٞاث جُٟض باٖخ٣ا٫ هجلها 

، ٦ما خملذ ألاؾغة 2016 ؤ٦خىبغ 21مً ٢ِبل ؤٞغاص جابٗحن ل٣ىاث ألامً ٞجغ ألاخض اإلاىا٤ٞ

ت الخالُت وؤظهؼتها ألامىُت اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ خُاة هجلهم الصخهُت  الؿلُت اإلاهٍغ

ت ال٨ك٠ ًٖ م٩ان اخخجاٍػ البتهم بؿٖغ   http://bit.do/dtmx6. َو

ت ٧ىم الؿا٢ُت بإبى اإلاُامحر، ٖبض اإلاالً كاؾم ٖبض اإلاالً كاؾم   ..401401 ا 3 ٖام ولضًه 38بمام وزُُب مً ٢ٍغ  ؤَٟا٫ ومسخٟي ٢ؿٍغ

ش 44مىظ   وختى آلان ال ٌٗلم 12/4/2017 ًىًما، خُض جم ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه مً مجزله بخاٍع

ه ٖىه ؤي ش يء   http://bit.do/dtmyzطٍو

اخمض ٖلي ٖبض اخمض ٖلي ٖبض   ..501501

اإلاالً مدمىص قغف اإلاالً مدمىص قغف 

–  ٖام، َالب باإلاٗهض الٗالي للخٗاون الؼعاعي بكبرا الخُمت 23الُالب  مً خىف ِٖس ي 

الٟغ٢ت الغابٗت، جم ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه بٗض جإصًخه الامخداهاث مً – ظامٗت ٖحن قمـ 
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 وما ػا٫ مسخٟي 2017 ماًى 10ؤخض اإلاُاٖم بال٣اَغة ٖلي ًض ٢ىاث ألامً ًىم ألاعبٗاء اإلاىا٤ٞ 

ً بٗض ٢ًاء خ٨م بالخبـ  ا للُىم الؿاب٘ ٖكغ، ومٟغط ٖىه مىظ قهٍغ  ؾىىاث بسجً ٢3ؿٍغ

 http://bit.do/dtmyz. ألابٗاصًت

ئؾالم فاًم أخمض ئؾالم فاًم أخمض   ..601601

ٖماع ٖماع 

مً مضًىت الَٗغل جم اٖخ٣اله مً مجزله مىظ زالر قهىع وختى َظٍ اللخٓت مدضف ٌٗٝغ ٖىه 

ىا م٩ان اخخجاٍػ   خ٣هم )خاظت وؤَله هٟؿهم ًُمىىا ٖلُه ؤو ختى ٌٗٞغ
ً
اللي َى ؤنال

 الجاعي 7بؾالم اإلاٟغوى ٞغخه في قهغ .. صٍ لى اٖخبرها اللي بُد٨مىا ال٣اهىن ؤنال (ال٣اهىوي

   http://bit.do/dtJZz.. وؤَله ٧ل ؤمىُتهم خض ًُمنهم ٖلُه

ى 2828 ى  ماً  ماً

ل وختى الان 15مسخُٟا مىظ ال٣بٌ الخٗؿ٠ ٖلُه مً ٖمله بمضًىت الؿاصاث ًىم ؾامذ نضًم ؾامذ نضًم   ..701701  ؤبٍغ
http://bit.do/dtJNB 

ٖبض الُٗٓم الؿُض ٖبض الُٗٓم الؿُض   ..801801

ٖبض الُٗٓم الؿماصووى ٖبض الُٗٓم الؿماصووى 

ٗاوي مً جضَىع -  ٖام45 ظ٦غ اهه مٍغٌ َو ؿىا، ٍو ٗمل مضعؾا للٛت الٗغبُت، مً مغ٦ؼ ٢َى َو

ٖغ١ اليؿا / الًِٛ / في خالخه الصخُت خُض ٌٗاوي مً قغر في الٗمىص ال٣ٟغي 
http://bit.do/dtJNB 

ر   ..901901 ر ًاؾحن الهغح  اإلاهىضؽ ًاؾحن الهغح
ً
سٟي ٢ؿغا

ُ
ت " ًاؾحن ٖبضالؿمُ٘ مدمىص الهٛحر"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج ٣ًُم ب٣ٍغ

ٖلما .  ماًى20بكدُل الىعا١ بالجحزة، للُىم الشامً ٖلى الخىالي، مىظ اٖخ٣اله الؿبذ اإلااض ي 

م ؤهه جم ٖغيه ٖلي هُابت ؤوؾُم ًىم الخمِـ اإلااض ي  بإهه جم الاجها٫ بؼوٍه وبزباَع

 والتي ٢غعث بزالء ؾبُله واهه جم جغخُله إلاغ٦ؼ ؤوؾُم جمهُضا إلزالء ؾبُله ٢٠١٧/٥/٢٥

 بإن الاؾم صٍ مجاف ٖىضها 
ً
وباإلاخابٗت م٘ ال٣ؿم ؤه٨غوا وظىصٍ باإلاغ٦ؼ وؤزبروا مدامُه هها

حر مىظىص بال٣ؿم  http://bit.do/dtJTh. ٚو

ئؾالم دمحم خؿً ئؾالم دمحم خؿً   ..011011

خؿني خؿني 

 مً مضًىت الَٗغل جم اٖخ٣اله مً م٩ان ٖمله مً ؾى١ الؿم٪ مىظ زالر قهىع 22
ً
 ٖاما

ىا م٩ان  وختى َظٍ اللخٓت مدضف ٌٗٝغ ٖىه خاظت وؤَله هٟؿهم ًُمىىا ٖلُه ؤو ختى ٌٗٞغ

 http://bit.do/dtJW5.. اخخجاٍػ

  ماًى ماًى2929

ا مً ًىم ٌٞ عابٗت ختى آلان 21ٖمغ دمحم ٖلي خماص ٖمغ دمحم ٖلي خماص   ..111111 غ، ومسخٟي ٢ؿٍغ  ؾىت، َالب ب٩لُت الهىضؾت ظامٗت ألاَػ

ىن ٖىه ؤي ش يء ا مً ! ؤَله ال ٌٗٞغ با4ٌٗني مسخٟي ٢ؿٍغ  http://bit.do/dtJ4a!  ؾىحن ج٣ٍغ

211211..   ً ً أؾامت نالح دمحمً ت في بزٟاء م٩ان اخخجاػ الُالب أؾامت نالح دمحمً اإلا٣ُض ” ؤؾامت نالح دمحمًً“حؿخمغ ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

 ماًى 5خُض ٢امذ ٢ىاث ألامً بةٖخ٣اله ًىم . بالٟغ٢ت ألاولى ب٩لُت الخجاعة ظامٗت اإلاىهىعة

ه ؤو مدامُت  م ا٢خاصجه بلى ظهت ٚحر مٗلىمت ألٍي مً طٍو
َ
الجاعي ؤزىاء طَابه الي الجامٗت ومً ز

وجدّمل ٖاثلخه ٢ىاث ؤمً بالض٢هلُت ووػاعة . لُٓل الُالب ٢ُض ؤلازٟاء ال٣ؿغي ختى اللخٓت

ت ال٨ك٠ ًٖ م٩اهت  ني اإلاؿالُت ال٩املت ًٖ خُاجه وجُالب بؿٖغ الضازلُت والامً الَى

غيه ٖلى الىُابت   http://bit.do/dtKgq. ٖو

غ   ..311311 غ دمحم ؾُض ٖم ُل27دمحم ؾُض ٖم مؿاءآ ظذ ٢ىة مً اجىحن يباٍ . ؾىت زاَب، ٞني بهخاط، ؾا٦ً في العجمي الهاهٞى
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وؤمىاء عػٖىا ٖلى الباب إلاا ٞخدىا صزلىا الك٣ت ٖىىة وؾإلىا ٖلى الابً، ازضٍو وصزلىا اويخه 

ا ماال٢ىف خاظت ٚحر  م وازضٍو ومكُىا7000ٞدكَى ألاب ؾإ٫ ُٞه اًه ٢الىا .  ظىُه ازضَو

غظ٘ ومً ؾاٖتها ؾإ٫ ألاب في ... ًىم ٞاجىا 52. له َىازضٍ ٢ؿم الٗمغاهُت هد٤٣ مٗاٍ ؾاٖت ٍو

ني و٢ضم ق٩اوي ماِٞل. ٧ل خخه  (اؾخٛازت). ؤ٢ؿام سجىن امً َو

  ماًى ماًى3030

ا، مىظ  .ماػا٫ ًخٗغى لالزخٟاء ال٣ؿغي للُىم الؿاب٘ ٖلى الخىالي   دمحم َاعق اإلاىُاويدمحم َاعق اإلاىُاوي  ..411411 ًُ  ٣ٞ24ض جم اٖخ٣اله حٗؿٟ

ه ؾبب اٖخ٣اله  ت، وا٢خاصجه إلا٩ان ٚحر مٗلىم، ولم ٌٗٝغ طٍو ماًى، ٖلى ًض ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

ت، .وال م٩ان اٖخ٣اله ختى آلان ه ببالٚاث للجهاث اإلاٗىُت الخابٗت للؿلُاث اإلاهٍغ  وج٣ضم طٍو

الىاثب الٗام، واملخامي الٗام، ولم ًخم الغص ٖليهم، ٦ما لم ًخم ٖغيه ٖلى الىُابت، ؤو ؤي ظهت 

هم ٖلُه ض جسٞى ت الخُاَت .جد٤ُ٣، ختى آلان مما ًٍؼ  .مداٞٓت صمُاٍ-  ًظ٦غ ؤهه مً ؤبىاء ٢ٍغ

http://bit.ly/2qFnlsh 

مهُفى ٖبض مهُفى ٖبض   ..511511

الىهاب الىهاب 

٠ ؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ اإلاىاًَ مهُٟى / جىانل ٢ىاث ألامً بمداٞٓت بني ؾٍى

اب ٖبضهللا   صون ؾىض 2015 صٌؿمبر 16، وطل٪ مً ال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلُه - ٖام27-ٖبضالَى

اث للمدامي الٗام ببني .مً ال٣اهىن، وا٢خُاصٍ لجهت مجهىلت  وج٣ضمذ ػوظت املخخ٠ُ بخلٛٞغ

م مً  ٠ ، جُٟض بازخُاٝ ألامً لؼوظها ، وال حٗلم م٩ان اخخجاٍػ ختى الان ، ٖلى الٚغ ؾٍى

اب ٖبضهللا ” واملخخ٠ُ  ٖضم جىظه اي اتهام او ٢ًاًا يضٍ َى مً مغ٦ؼ ” مهُٟي ُٖضالَى

٠ ، متزوط ولضًه َٟله   http://bit.do/dtWfX . اٖىام٤الٟكً ظىىب بنى ؾٍى

مً مدل " مجضي ٖبض الهاص١ دمحم" ٢ىاث ألامً بمداٞٓت ال٣لُىبُت ال٣بٌ ٖلى الكابؤل٣ذدمحم ٖبض الهاصق دمحم ٖبض الهاصق   ..611611

ولم ًخم ٖغيت ٖلى الىُابت ؤو . ٢٠١٧ماًى ١٤ الهُضلُاث بمضًىت الخاه٨ت ًىم بإخضٖملت 

غ مدًغ للًبِ وؤلاخًاع  http://bit.do/dtWix   ،ًظ٦غ ؤهت خانل ٖلى ب٩الىعٍىؽ ججاعة.جدٍغ

  ماًى ماًى3311

ٖبض هللا دمحم ؾُٗض ٖبض هللا دمحم ؾُٗض   ..711711

صهُم صهُم 

 
ً
سٟي ٢ؿغا

ُ
 ؾىت، َالب فى الؿىه النهاثُت 22" ٖبض هللا دمحم ؾُٗض صَُم"ال جؼا٫ ٢ىاث ألامً ج

ُت مغ٦ؼ  فى ٧لُت الهىضؾت بالجامٗت ال٨ىضًه فى ال٣اَغة الجضًضة، ؤخض ؤبىاء مداٞٓت اإلاىٞى

ت ؾ٩ان، للُىم الشامً ٖلى الخىالي، مىظ اٖخ٣اله ٞجغ ًىم  ، مً 2017 ماًى 23الباظىع ٢ٍغ

ق٣ت نض٤ً له بمضًىت مضًىتى ٢بل امخدانهما بُىم، وؤٖخ٣لخه ٢ىاث ألامً ومٗه نض٣ًه 

ه م٣غ اخخجاٍػ ختى آلان" ؾ٠ُ ؤخمض بؾماُٖل"   http://bit.ly/2sh5sBQ. وال ٌٗلم طٍو
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ي مايو 
 
ي مايو ظهور بعد اختفاء ف
 
  20172017ظهور بعد اختفاء ف

   ماًى ماًى22

خؿً ًىؾ٠ خؿً ًىؾ٠   ..11
ت ؤًام ؤعبٗت٣ٖب ازخٟاءٍ  بمدىمت الفُىمبمدىمت الفُىم ْهغ متهما  جمهُضا لٗغيه ٖلى املخ٨مت الٗؿ٨ٍغ

  http://bit.do/dqk6F .بلًُت خغق مغهؼ ًىؾف الهضًم

  َهَهعمًان عمًان   ..22
ت ؤًام ؤعبٗت٣ٖب ازخٟاءٍ  بمدىمت الفُىمبمدىمت الفُىمْهغ  متهما  جمهُضا لٗغيه ٖلى املخ٨مت الٗؿ٨ٍغ

  http://bit.do/dqk6F. بلًُت خغق مغهؼ ًىؾف الهضًم

ؤخمض ٖامغ ؤخمض ٖامغ   ..33

ل اإلااض ي 30ْهغ ؤو٫ ؤمـ  الُالب بالٟغ٢ت الغابٗت ب٩لُت الهُضلت ، خُض جم " ؤخمض ٖامغ" ببٍغ

 بلى ظماٖت الاهخماء بتهمت ال٣ًُت ًىما ٖلى طمت 15 التي ٢غعث خبؿه هُابت جالهُابت جالٖغيه ٖلى 

 ٖامغ مً مجزله ٞجغ ًىم بازخُاٝ ًظ٦غ ؤن ٢ىاث ألامً ٢ض ٢امذ .ؤؾؿذ ٖلى زالٝ ال٣اهىن 

ا بلى ؤن جم ٖغيه ٖلى الىُابت ؤو٫ ؤمـ 27الخمِـ اإلاىا٤ٞ  ل وؤزٟخه ٢ؿٍغ  . ببٍغ

http://bit.do/dqk7g 

 مً ٖكغة ؤًام ْهغ الُىم في مد٨مت مضًىت الؿاصاث الك٣ُ٣ان اخمض أل٦ثر ٢ؿغي بزٟاءبٗض اخمض عظب الٛؼالي اخمض عظب الٛؼالي   ..44

 ١٥ بدبؿهم ؤمغث التي  هُابت مضًىت الؿاصاث هُابت مضًىت الؿاصاثعظب الٛؼالي و ؾ٠ُ عظب الٛؼالي وجم ٖغيهم ٖلي

  http://bit.do/dqy25. ًىما ٖلي طمت الخد٣ُ٣اث
ؾ٠ُ عظب الٛؼالي ؾ٠ُ عظب الٛؼالي   ..55

  ال٣اض يال٣اض ي  ..66

 وظهذ وؤًام ؤعب٘ ٢ؿغي إلاضة بزٟاء بٗض هُابت كُىعهُابت كُىعٖمي ْهغ النهاعصة في : ٖبض الغخمً ال٣اض ي

.  ًىم15 إلاضة خبؿهله تهمتي جىػَ٘ ميكىعاث والاهًمام لجماٖت مدٓىعة وجم ججضًض 

http://bit.do/dqy3h  

   ماًى ماًى33

خؿً ٖبض الٟٛاع خؿً ٖبض الٟٛاع   ..77

غابت 
ُ
وقهغجه " الٟٛاع خؿً ًىؾ٠ ٖبض" ؤًام ْهغ اإلاىاًَ 10بٗض ازخٟاء ٢ؿغي صام ٢

ؤًام، بٗض ؤن ْل 10، والظي ٌٗمل ٦ُبِب بٗض ؤن جم اٖخ٣اله مىظ ٢غابت |ًىؾ٠_خؿً#"

ه ؤهه مد٩ىم بـ ، ؾىىاث3مُاعًصا ؤ٦ثر مً  ا ٢٥ ٦ما ٖلمىا مً طٍو ا في ٢ًاًا ونَٟى ًُ  ؾىت ُٚاب

 ال٣ؿغي، ولم جهل الازخٟاءوؤ٦ضث ؤؾغجه ؤهه َىا٫ اإلاضة اإلاايُت ٧ان جدذ  .بالؿُاؾُت اإلال٣ٟت

ى مدخجؼ آلان بنظهاػ ألاملهم ؤي مٗلىماث ٖىه، بال بٗض ونىله بلى م٣غ  ني، َو ت  الَى ت ٢ؿم قَغ ٢ؿم قَغ

  http://bit.do/dqy4T . الخاب٘ إلاغ٦ؼ الُٟىمالٟالخحنالٟالخحن

دمحم الؿلُُني دمحم الؿلُُني   ..88

٠ ب٩لُت جمٍغ50ٌ  زالزت مً ؤبىاء املخاٞٓت بٗض بمد٨مت بىعؾُٗضبمد٨مت بىعؾُٗضْهغ الُىم ،  ؾىت، مْى

زال٫ خملت مضاَماث ؤمىُت ٖلى ٖضص مً مىاػ٫ ألاَالي في الؿاٖاث ألاولى مً نباح ًىم  اٖخ٣اله

ل 28 ، و بضؤث الىُابت الخد٤ُ٣ مٗه بتهمت بخُاء ظماٖت ؤلازىان و ٢غعث خبؿه 2017 ؤبٍغ

 http://bit.do/dqy5y .زمؿت ٖكغ ًىما ٖلى طمت الخد٣ُ٣اث 

 بلُٜ  بلُٜ دمحمدمحم  ..99

زال٫   زالزت مً ؤبىاء املخاٞٓت بٗض اٖخ٣الهبمد٨مت بىعؾُٗضبمد٨مت بىعؾُٗضْهغ الُىم ،  ؾىت، نُضلي42

ل 28خملت مضاَماث ؤمىُت ٖلى ٖضص مً مىاػ٫ ألاَالي في الؿاٖاث ألاولى مً نباح ًىم   ؤبٍغ

، و بضؤث الىُابت الخد٤ُ٣ مٗه بتهمت بخُاء ظماٖت ؤلازىان و ٢غعث خبؿه زمؿت ٖكغ 2017

 http://bit.do/dqy5y .ًىما ٖلى طمت الخد٣ُ٣اث 

زال٫ خملت مضاَماث ؤمىُت   زالزت مً ؤبىاء املخاٞٓت بٗض اٖخ٣الهبمد٨مت بىعؾُٗضبمد٨مت بىعؾُٗضْهغ الُىم مهُٟى الخىث مهُٟى الخىث   ..0101
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ل 28ٖلى ٖضص مً مىاػ٫ ألاَالي في الؿاٖاث ألاولى مً نباح ًىم  ، و بضؤث الىُابت 2017 ؤبٍغ

الخد٤ُ٣ مٗه بتهمت بخُاء ظماٖت ؤلازىان و ٢غعث خبؿه زمؿت ٖكغ ًىما ٖلى طمت الخد٣ُ٣اث 

. http://bit.do/dqy5y 

   ماًى ماًى44

م   ..1111 م ألامحر ٖبض ال٨ٍغ ألامحر ٖبض ال٨ٍغ

خمؼة ٖالم خمؼة ٖالم 

ت اإلاكاٖت مغ٦ؼ الىُابتالىُابتْهغ الُىم في  :ه٣ال ًٖ املخامي زالض اإلاهغي   قاب مً ؤؾٍُى مً ٢ٍغ

ه اؾمهالٛىاًم  م خمؼة ٖالم جم الخد٤ُ٣ مٗه وجغخُله لسجً ال٣ٗغب مً ٌٗٞغ  ألامحر ٖبض ال٨ٍغ

  http://bit.do/dqLGQ .او ٌٗٝغ ؤخضا مً ؤَله ًُمئنهم ٖلُه َى بسحر الخمض هلل

   ماًى ماًى55

  ببٖبض الخىاٖبض الخىااخمض اخمض   ..2121

الؿُض الؿُض 

.  قضًض الخغاؾت بٗض ازخٟاء أل٦ثر مً قهغ وهه٠سجً ال٣ٗغبسجً ال٣ٗغبي َالب، ْهغ ٝ

http://bit.do/dqLGG 

   ماًى ماًى77

مؿٗض دمحم ؤزمض مؿٗض دمحم ؤزمض   ..3131

ظبرووي ظبرووي 

غة دمحم،  ت ظٍؼ ا بيُابت الىعا١بيُابت الىعا١ًىم الخمِـ اإلااض ي ْهغ وقهغجه ؾُٗض الخلىاوي مً ٢ٍغ ، بٗض ٢غاَع

ت الىعا١ وؾُٗغى با٦غ ٖلي  ى مىظىص آلان ب٣ؿم قَغ بدبؿه ؤعبٗت ؤًام ٖلي طمت الخد٤ُ٣ َو

الىُابت للىٓغ في ججضًض خبؿه و٢ض وظهذ له الىُابت تهمت الاهًمام بلي ظماٖت ؤؾؿذ ٖلي 

ا مً ًىم . زالٝ ال٣اهىن   . بٗض اٖخ٣اله مً مجزله ٢٠١٧ ماًى ١ًظ٦غ ؤهه مسخٟي ٢ؿٍغ

http://bit.do/dq37Y 

ٖمغ َلٗذ ٖمغ َلٗذ   ..4141

م"ْهىع اإلاٗخ٣ل املخخٟي الض٦خىع  ٖاًما، 31البالٜ مً الٗمغ " ٖمغ َلٗذ مدمىص ٖبض ال٨ٍغ

ا، بٗض ازخٟاء ٢ؿغي صام  سجً سجً وجبحن ؤن اإلاٗخ٣ل ْهغ فى  . ًىًما115والظي ٌٗمل َبًِبا بكغًٍ

(ب)ٖىبر  - ??ال٣ٗغب قضًض الخغاؾت ال٣ٗغب قضًض الخغاؾت  ، ولم ًىظه له ؤي بتهام، ولِـ ٖلى طمت ؤي ٢ًُت، خُض (ب)ٖىبر  - 

ا مىظ  ًُ ت الٗملُاث مً بخضي 2017 ًىاًغ ٧11ان مسخٟ ، و٧ان ٢ض جم اٖخ٣اله مً صازل ٚٞغ

  http://bit.do/dq4fE .اإلاؿدكُٟاث بمى٣ُت اإلاهىضؾحن بال٣اَغة، ؤزىاء بظغاثه ٖملُه في ُٖىه

ً في ال٣ًُت ؤ٦ثربٗض ازخٟاء بيُابت امً الضولت بيُابت امً الضولت ْهغ الُىم اخمض ٖبض الخُٟٔ اخمض ٖبض الخُٟٔ   ..5151    http://bit.do/dq4f3. 385 مً قهٍغ

   ماًى ماًى1414

 http://bit.do/drQhK.  الٗلُا بال٣اَغة الٗلُا بال٣اَغةالضولتالضولت بيُابت ؤمً  بيُابت ؤمً ْهغ الُىم. البدحرة_٣ًُم بضمنهىع ولُض دمحم ؤمحن ولُض دمحم ؤمحن   ..6161

 http://bit.do/drQhK. ة الٗلُا بال٣اَغ الٗلُا بال٣اَغالضولتالضولتبيُابت ؤمً بيُابت ؤمً ْهغ الُىم . البدحرة_٣ًُم بًخاي الباعوص ؤًمً دمحم ظما٫ الضًً ؤًمً دمحم ظما٫ الضًً   ..7171

 http://bit.do/drQhK.  الٗلُا بال٣اَغة الٗلُا بال٣اَغةالضولتالضولتبيُابت ؤمً بيُابت ؤمً ْهغ الُىم . البدحرة_خمو ٣ًُم ؤبىٞغط ٖلي خمُضة ؾٗض ٞغط ٖلي خمُضة ؾٗض   ..8181

ٖماع ٖلي ببغاَُم ٖماع ٖلي ببغاَُم   ..9191

عؾالن عؾالن 

 http://bit.do/drQhK.  الٗلُا بال٣اَغة الٗلُا بال٣اَغةالضولتالضولتبيُابت ؤمً بيُابت ؤمً  الُىم واْهغ
دمحم خؿً بغ٧اث دمحم خؿً بغ٧اث   ..0202

واثل ؤبى الىهغ دمحم واثل ؤبى الىهغ دمحم   ..1212

يىي يىي 

لم   ..2222 لم ٖاص٫ ٖشمان ؾٍى ٖاص٫ ٖشمان ؾٍى
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دمحم عقضي خامض دمحم عقضي خامض   ..3232

هجم الضًً ٖا٠َ هجم الضًً ٖا٠َ   ..4242

ُٖاص ُٖاص 

دمحم الخًغ دمحم ؤخمض دمحم الخًغ دمحم ؤخمض   ..5252

قٍغ٠ ؾٗض دمحم قٍغ٠ ؾٗض دمحم   ..6262

مؿٗض  مؿٗض  

  عؤٞذ الؿُض الؿُضعؤٞذ الؿُض الؿُض  ..7272

غة الخًغاء مداٞٓت ٦ٟغ الكُش وبل٣اء٧ان ٢ض جم  ا مً بزٟاثه  ال٣بٌ ٖلُه مً بِخه بالجٍؼ ٢ؿٍغ

ني ب٨ٟغ الكُش ، زم ْهغ في ألامً بم٣غ اخخجاٍػ و جم ١٠/٣/٢٠١٧ًىم   ٖلى طمت ٢/٤/٢٠١٧ الَى

 ٖلى زالٝ ؤؾؿذ اتهاماث الاهًمام لجماٖت بلُه مىظهه بيُابت امً الضولت الٗلُابيُابت امً الضولت الٗلُاَظا املخًغ 

ابُت أل٩ٞاع ال٣اهىن و التروٍج ؤخ٩ام  http://bit.do/drQno. بَع

ى 1616 ى  ماً  ماً

قىقي ٖبض الىبي ؤبى قىقي ٖبض الىبي ؤبى   ..8282

الؿٗىص الؿٗىص 

ش  ل اإلااض ي، وبزٟاءٍ ٢ؿغا بلى ؤن ْهغ ًىم ؤمـ 21ٌٗمل بمجا٫ الغزام، جم اٖخ٣اله بخاٍع  ؤبٍغ

 http://bit.do/dsChk.  ًىما ٖلي طمت الخد٣ُ٣اث15، والتي ؤمغث بدبؿه بيُابت ٦غصاؾتبيُابت ٦غصاؾت

ؤخمض ٖبض الٛني ؤخمض ٖبض الٛني   ..9292

ل اإلااض ي، 3 ؾىت، جم اٖخ٣اله مً مجزله ٞجغ ًىم 21، ٖامل في قغ٦ت، (ؤخمض خلمي)وقهغجه   ؤبٍغ

 بلى ؤن ْهغ ًىم ؤمـ
ً
 ًىما ٖلي طمت 15، والتي ٢غعث خبؿه  بيُابت ٦غصاؾت بيُابت ٦غصاؾتوجم بزٟاءٍ ٢ؿغا

 http://bit.do/dsChk. الخد٣ُ٣اث

   ماًى ماًى1717

  دمحم الهُاصدمحم الهُاص  ..0303

ىا نضٞت بهه في9الخمض هلل ْهغ ؤدي دمحم بٗض : قلُله   الىُابت الىُابت ؤًام مً الازخٟاء ال٣ؿغي، ٖٞغ

مخىظهت له تهم مل٣ٟت مٗلبت ٧الٗاصة الاهًمام لجماٖت مدٓىعة وج٨ضًغ الؿلم الٗام وألاخغاػ 

. و٦ُل الىُابت اللي خغع مدًغ الازخٟاء َى هٟؿه اللي ًد٤٣ م٘ دمحم. مىباًل و٦خابحن

http://bit.do/dsCZK  

   ماًى ماًى1818

مهُٟي الؿُض بغ٧اث مهُٟي الؿُض بغ٧اث   ..1313

39 
ٌ
ل 3 ًىم ، ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلُه  و ناخب مدل مالبـ قبابخًاهتناخب - ٖاما  اإلااض يببٍغ

ً الازخٟاء ال٣ؿغي ختى   هُابت ٦غصاؾت ؤمـ الشالزاء  وؤمغثبيُابت ٦غصاؾتبيُابت ٦غصاؾت ؤمـ ْهىعٍو٧ان َع

 باالهًمام لجماٖت بٖالمُا ًىما ٖلي طمت الخد٣ُ٣اث وطل٪ في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت 15بالخبـ 

 http://bit.do/dsDtA. مسالٟت لل٣اهىن والضؾخىع 

 

مدمىص دمحم ؤخمض مدمىص دمحم ؤخمض   ..2323

ل ؤل٣ي ال٣بٌ ٞجغ6ًىم   ٌٗمل ٖامل 21" مدمىص دمحم ؤخمض" ٖلى ا ببٍغ
ُ
ل بإخض ٖاما  اإلاهاو٘ ْو

ً الازخٟاء  وطل٪ في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت   ًىما ٖلى طمت الخد15٤ُ٣ خبؿه ؤمـ وجم ْهىعٍ بلىَع

 http://bit.do/dsDtA.  باالهًمام لجماٖت مسالٟت لل٣اهىن والضؾخىع بٖالمُا
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   ماًى ماًى2121

باؾم ظاًغ باؾم ظاًغ   ..3333

.  مىظىص مٗاٍوؤها خاال ؤو٫ؤو٫ هُابت اإلاىتٍز  هُابت اإلاىتٍز ْهىع باؾم ظاًغ ٝ: دمحم عمًان ٖبضالباؾِ املخامی

٣ذ عثِـ  ى مخٛمي ٝ مهؼلت ؤو٫ مغة ج٣ابلني ٝ خُاحي ٦مدامي وإلاا ٖػ باؾم صزل مبني الىُابت َو

 http://bit.do/dsPcG. الىُابت زالَم ٌكُلىا الٛمامت

   ماًى ماًى2525

  مهُٟى دمحم الؿُضمهُٟى دمحم الؿُض  ..4343

 مً مجزله بمى٣ُت قإع 2017ٞبراًغ ٧21اهذ ٢ىاث ألامً ؤل٣ذ ال٣بٌ ٖلُه ٞجغ الجمٗت 

 والتي ؤمغث بىاًت ٦غصاؾتبىاًت ٦غصاؾت 2017ماًى 14 ألاخض اإلاىا٤ٞ ْهىعٍ، ختى (مسجض َلبه)البىهي 

 http://bit.do/dtmwn . ًىما ٖلي طمه الخد٣ُ٣اث15بدبؿه 

  ٖمغ ؾُضٖمغ ؾُض  ..5353
ت الخاه٨ت الُالب بضًىان ْهغ ت الخاه٨ت٢ؿم قَغ  ، وظغي الخد٤ُ٣ مٗه صون خًىع مدامُه، والىُابت ٢ؿم قَغ

 http://bit.do/dtmwX. ًىم ٢١٥غعث خبؿه 

   ماًى ماًى2929

خمض ؾلُمان وصٌٗه خمض ؾلُمان وصٌٗه   ..6363
 ًىم ٕ طمخه 15 التي ٢غعث بدبؿه الىُابتالىُابت   ٖغيه ٕؤزىاء باألمـ  ْهغ ؤًام 6بٗض ازخٟاء صام 

   http://bit.do/dtKk3. الخد٤ُ٣

  ماًى ماًى3030

ؤخمض "و" دمحم عيا قمـ" ماًى، الخد٤ُ٣ م٘ 30 الُىم الشالزاء هُابت ؤمً الضولت الٗلُا،بضؤث دمحم عيا قمـ دمحم عيا قمـ   ..7373

ت )" ٖبض اإلاىٗم خؿبى ، بٗض ؤ٦ثر مً زالزت ؤقهغ مً ٍَغ في سجً بًضاٖهما، وجم (ال٣ىاَغ الخحًر

ش   مىظ اٖخ٣الهم بخاٍع
ً
 http://bit.do/dtWgk .٢٠١٧ ٞبراًغ ١٤بزٟاءَما ٢ؿغا

ؤخمض ٖبض اإلاىٗم ؤخمض ٖبض اإلاىٗم   ..8383

خؿبى خؿبى 

ٖمغ زغوث الٗؼاػي ٖمغ زغوث الٗؼاػي   ..9393

ٗت وال٣اهىن،" ٖمغ زغوث الٗؼاػي "هُابت ؤمً الضولت الٗلُا ٖغى ٖلى  ٧ان  الُالب ب٩لُت الكَغ

ً الازخٟاء ال٣ؿغي مىظ ًىم  ل اإلااض ي خُض جم ازخُاٞه ١٨َع  بةخضي ٖىصجه مً ٖمله ؤزىاء ابٍغ

٤ ت الُبُت مً مُضان ال٣ىمُت بالؼ٢اٍػ    http://bit.do/dtWiF. قغ٧اث ألاصٍو
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  ماًى ماًى22

11  

َغص ٖماٌ َغص ٖماٌ 

٢ا٫ ؤخض الٗما٫ اإلاٗخهمحن بمهى٘ ؤؾمىذ َغة، بن ٢ىاث مً ألامً اإلاغ٦ؼي و٢ىة مً 

٣ت قغ٦ت  ت اإلاٗاصي خًغث بلى م٣غ اإلاهى٘ بٞغ ـ"قَغ ً ؾحٞر وهي الكغ٦ت الجضًضة " ٧ٍى

ً ًُغصوها "التي ؾخدل مدل الٗما٫، مًُٟا  اًٍؼ ظاًبحن لىا الىاؽ اللي َدكخٛل م٩اها ٖو

حن وٗمل اًه..مً اإلا٩ان اللي يُٗىا ُٞه ٖمغها  ٟحن  وؤياٝ". مل ٖاٞع بن بٌٗ اإلاْى

ضَم بمداولت  اإلاىضوبحن ًٖ الكغ٦ت خاولىا ا٢ىاٖىا بالخى٢ُ٘ م٘ الكغ٦ت الجضًضة، م٘ ٖو

ًهم بدض ؤ٢ص ى   ؤل٠ ظىُه، 30اؾخٗاصة خ٣ى٢هم ًٖ ؾىىاث ٖملهم اإلاايُت، وحٍٗى

ً "وجاب٘ الٗامل، ".  ؤل٠ ظىُه بـ 30 ؾىت ٖمل ٌٗىيىوي بـ 17بٗض "٢اثال  بخىا مؿخمٍغ

خهام ختى خهىلىا ٖلى خ٣ى٢ىا ٓلمىها.. في الٖا بىها ٍو ً ًَغ  ".الىي٘ بِخُىع لؤلؾىؤ.. ٖاًٍؼ

http://bit.do/dqk9r  

ى 66 ى  ماً  ماً

22  

خغمان مً الخلىق اللاهىهُت خغمان مً الخلىق اللاهىهُت 

لم  ""ؤمىع جمـ خُاجه"مغس ي ًُالب املخ٨مت بخم٨ُىه مً ل٣اء َُئت الضٞإ ٖىه إلاىا٢كت 

.  ؤلخ٤ بهُئت الض٢إ ٖني ؤو اَلي مىظ ؤعب٘ ؾىىاث وؤَلب ل٣اء املخامحن

http://bit.do/dqLJt 

ى 77 ى  ماً  ماً

33  

اٖخضاء ٖلى أهالي اٖخضاء ٖلى أهالي 

ا مً ؤخضار اإلاىهت ؾىت : ص خىان بضعالضًً ػوظت ألاؾخاط زالض ٖؼالضًً املخخٟي ٢ؿغًٍ

٧اهذ عاًده النهاعصة جؼوع ؤخض الىاظحن مً الازخٟاء في سجً ال٣ىاَغ واللي ٧ان  .2013

مدخجؼ إلاضة ؾىه في سجً الٗاػولي ٖكان حؿإ٫ ٖلي ػوظها وحٗٝغ َل َى قاٞه َىا٥ 

http://bit.do/dqk9r
http://bit.do/dqLJt


م مً الؿاٖه  .وال ال اعة واخخجاَػ اعتها النهاعصة م٘ اؾغة املخبىؽ جم مىٗهم مً الٍؼ ؤزىاء ٍػ

م اهىا مداميها طَب للسجً للؿاا٫ ٖنها 12 ْهًغا ختي آلان وال وٗلم ٖنهم ؤي ش ئ ٚع

ت ال٣ىاَغ اه٨غ ان خض ظاله مً سجً ال٣ىاَغ  .والسجً اه٨غ وظىصَا ومغ٦ؼ قَغ

ا_ازخٟىا_املخخٟحن_اَالى#  http://bit.do/dqLSK. ٢ؿٍغ

44  

مضاهماث وجضمحر مىاٌػ مضاهماث وجضمحر مىاٌػ 

ني في 5ٞجغ ًىم الجمٗت   ماًى او الخمِـ باللُل بىظه ؤص١ جىظهذ ٢ىة مً ألامً الَى

ت لبِذ والضي في با٧ىؽ ألن ٖىىان بُا٢ت بؾالم ٖلُه  م اهه ونلي انهم )بى٦ـ قَغ بٚغ

ت  ٤ بى٦ؿحن قَغ اؾخجىبىا بابا وزضوا  (٧ان مغا٢بِىا َى٫ الُىم في م٩ان ؾ٨ىىا ًٖ ٍَغ

 وهو صزلىا 2مىه مىباًله وزضٍو في البى٦ـ وظم ٖىضها البِذ ونلىا ٖىضها الؿاٖت 

زضوا البخىب بؾالم ومىباًله وجابلذ بأً وال٨مبُىجغ .. ٢لبىا البِذ ػي ما اهخم قاًٟحن 

ط٦غ في الخد٤ُ٣ الاَضاء لٗمغ اللي )بخاعي و٦خاب زىعة مدٓىعة اليكغ بخإ نض٣ًىا ظحري 

ىا بةٖخ٣ا٫ الكاطلي واخمض واملخامحن اجدغ٧ىا  (٧اجبه  ت ٖٞغ وزضوا بؾالم ومكىا بٗض قٍى

ًضوعوا ٖليهم في الا٢ؿام اجىظهىا للىُابت الهبذ ومٓهغوف ٚحر امباعح الؿبذ بٗض مغوع 

ظىاًاث 3020ووظهذ لهم الىُابت اتهاماث في ال٣ًُت ع٢م .  ؾاٖت بزخٟاء32ا٦تر مً 

ابُت »الغمل ؤو٫ ، بـ  َضٞه بؾ٣اٍ الضولت، والتروٍج " ٦ُان بزاعي "الاهًمام لجماٖاث بَع

ابُت، واؾخسضام مى٢٘ بل٨ترووي  مت بَع حر مباقغة العج٩اب ظٍغ اب بهىعة مباقغة ٚو لئلَع

ابُت بٛغى بؾ٣اٍ الضولت و٢لب هٓام الخ٨م  لتروٍج اهخ٣اصاث وؤ٩ٞاع الجماٖاث ؤلاَع

ل25والضٖىة إلآاَغاث  الاعبٗت ويٗهم مأؾاوي ظضا في ٢ؿم عمل ؤو٫ ومٗغيحن .  ابٍغ

ضاص ال٨بحرة في الدجؼ وانهم  للخُغ مً الجىاثُحن ومٗغيحن لخضَىع صختهم هدُجت الٖا

٧ل اللي مدخاظُىه صلى٢تي ه٣لهم إلا٩ان آصمي ٣ًضعوا ٣ًٗضوا او ًىامىا . مب٣ُضعوف ًىامىا

دىٟؿىا ٖاأل٢ل بك٩ل َبُعي   http://bit.do/dq39W. ُٞه ٍو

55  

مضاهماث وجضمحر مىاٌػ مضاهماث وجضمحر مىاٌػ 

، جٟانُل ا٢خدام ٢ىاث ألامً "بؾالم الخًغي "عوث هجىي قمـ الضًً، ػوظت اإلاٗخ٣ل 

اجه و٦كٟذ  .إلاجزلهما ٞجغ ؤو٫ ؤمـ واٖخ٣ا٫ ػوظها بٗض جٟخِل اإلاجز٫ والٗبض بمدخٍى

هجىي في قهاصتها، ؤن ٢ىاث ألامً جىظهذ في البضاًت بلى مجز٫ والضَا للبدض ًٖ ػوظها، زم 

خ٣اله بٗض جٟخِل اإلاجز٫ بال٩امل و٢غعث هُابت ؤو٫ الغمل، ؤو٫ ؤمـ  .جىظهىا بلى مجزلهم اٖل

 ًىما ٖلى طمت اتهامهم بخإؾِـ 15خبـ بؾالم الخًغي والكاطلي خؿحن وؤخمض ببغاَُم، 

 http://bit.do/dq4dg .ظماٖت ٖلى زالٝ ال٣اهىن 

66  

هضم مىاٌػ هضم مىاٌػ 

ا الكُىدي  ت الاه٣الب ج٣ىم بهضم مجز٫ الخاط ػ٦ٍغ حن مً - قَغ ا مىظ ؤؾبٖى املخخٟي ٢ؿٍغ

ا الكُىدي اإلاُاعص مً # ت و جدانغ مجز٫ الكهُض دمحم بضوي ق٤ُ٣ ػوظت مٗاط ػ٦ٍغ البهاَع

 http://bit.do/dq4gM. ٢بل الاه٣الب و ٌؿخٗضوا لهضمه آلان

ى 88 ى  ماً  ماً

77  

اٖخضاء ٖلى مدامحن اٖخضاء ٖلى مدامحن 

خضاء بالًغب ٖلى املخامي ألاؾخاط  ت ج٣ىم باإٖل " عامي ؤخمض ٞضاوي ال٩اق٠"٢ىاث الكَغ

 ًىلُى وؾِ الَٗغل بؿبب اٖخ٣ا٫ ٢ىاث ٢٣وازىحن مً ػمالثه املخامُحن وطل٪ بكإع 

ٞما ٧ان مً ٢ىاث ألامً بال  (ٞىجىظغاٞغ)ألامً لكاب ٧ان ًدمل ٧امحرا بد٨م ٖمله 

http://bit.do/dqLSK
http://bit.do/dqLSK
http://bit.do/dq39W
http://bit.do/dq39W
http://bit.do/dq4dg
http://bit.do/dq4dg
http://bit.do/dq4gM
http://bit.do/dq4gM


خضاء ٖلُه بالًغب اإلابرح واٖخ٣اله   ..ؤلٖا
ً
ىضما طَب عامي ألٞغاص ال٨محن مداوال ٖو

ؤلاؾخٟؿاع وؤلاٞغاط ًٖ الكاب ٢ام الًابِ بخىظُه وابل مً الكخاثم البظًئت ويغبه 

لى الٟىع جىظه  ..وسخله وبَال١ هاع في الهىاء مما ؤؾٟغ ًٖ بنابت ازىحن مً ػمالثه ٖو

غ مدًغ بالىا٢ٗت . بٌٗ املخامُحن بالظَاب ل٣ؿم زان الَٗغل بخدٍغ

http://bit.do/dq4g2  

88  

عفٌ حؿلُم حشمان عفٌ حؿلُم حشمان 

ؾىت، 44" دمحم ٖبضالؿخاع بؾماُٖل مهُٟى ُٚض "جخٗىذ ٢ىاث ألامً في حؿلُم ظشمان 

ت اإلاهضًت، ؤبىاإلاُامحر بالبدحرة، وؤزبروا ق٣ُ٣ه ؤهه البض  مٗلم، وؤخض ؤبىاء ٖؼبت الٟاع، ٢ٍغ

وختى آلان ظشماهه باإلاكغخت وؤؾغجه " دمحم ٖبض الؿخاع"مً الخى٢ُ٘ ٖلى ب٢غاع باهخداع 

ٌ حؿلُم الجشمان  ًذ الخى٢ُ٘ واإلاكغخت جٞغ ش  .ٞع ل 9ًظ٦غ ؤهه جم اٖخ٣اله بخاٍع  ؤبٍغ

 .2017 ماًى 6، مً م٣غ ٖمله، ُٞما ؤٖخلىذ ألاظهؼة ألامىُت جهُٟخه ًىم الؿبذ 2017

http://bit.do/dq4ig 

99  

عفٌ حؿلُم حشمان عفٌ حؿلُم حشمان 

غ ظشمان الكهُض  ت حٗىتها ومداوالث ٞغى قغوٍ ٢اؾُت لخدٍغ جىانل ٢ىاث ألامً اإلاهٍغ

مهىضؽ مٗماعي والظي ٢امذ بخهُٟخه فى الؿاصؽ مً الكهغ الجاعي - ٖبض هللا عظب 

ق٤ُ٣ الطخُت ًٖ - و٦ك٠ ٖبض الغخمً عظب  .٣ٖب ازٟاء ٢ؿغي صام أل٦ثر مً ؤؾبٕى 

ت فى حؿلُمهم للجشمان و٢ا٫، ؤن ظشماهه مدخجؼ بمكغخت  جٟانُل حٗىذ الؿلُاث اإلاهٍغ

اإلاؿدكٟي الجامعي بُىُا والتي ؤنغث ٖلى ٖضم حؿلُمهم للجشمان بال بٗض اؾخسغاط 

ذ بال بٗض  ًذ اؾخسغاط الخهٍغ ذ مً هُابت ؤمً الضولت بالخجم٘ الخامـ والتى ٞع جهٍغ

وؤياٝ ، ؤن هُابت الخجم٘ الخامـ ابلٛتهم ؤنها ٢امذ بإعؾا٫ ٞا٦ـ بلى  .بهتهاء الخد٣ُ٣اث 

الىُابت الٗامت بُىُا والخام بدؿلُم الجشمان ، بال ؤن هُابت َىُا ؤه٨غث اؾخالمها ألي 

و٢ا٫ ًٖى َُئت الضٞإ ًٖ اإلاٗخ٣لحن  .مؿدىضاث عؾمُت جُٟض باألٞغاط ًٖ الجشمان 

ت الخانت بدؿلُم الجشمان اهتهذ وألامغ ما َى بال  بالُٟىم ، ؤن ظمُ٘ ألاظغاءث ال٣اهٍى

ا في اخخجاٍػ الجشمان في زالظاتها  حٗىض واضر وال جىظض ؤؾباب خى٫ ؾبب اؾخمغاَع

عص مإمىع ٢ؿم ؤو٫ َىُا لك٤ُ٣ " ًٖى َُئت الضٞإ " واؾدى٨غ  .وعًٞها حؿلُمه لظويهم

مٗىضٌل ؤوامغ ًا ؤبنى اصًل٪ جهغح " الطخُت ًٖ حؿلُمهم الجشمان والظي ٢ا٫ زاللها 

وؤقاع بلى ؤن حٗلُماث ؤمً الضولت بمى٘ حؿلُم ظشمان الكهُض ٌٗخبر زالٞا للىٓام "للضًٞ 

خٗاعى م٘ الضؾخىع اإلاهغي   http://bit.do/dq4jV .ال٣اهىوي وال٣ًاجي ٍو

1010  

ت  ت خهاع كٍغ خهاع كٍغ

مهىضؽ مٗماعي ، والظي ٢امذ ٢ىاث ألامً ب٣خله – زغط مىظ ٢لُل، ظشمان ٖبض هللا عظب 

واؾخلم الجشمان  .فى الؿاصؽ مً الكهغ الجاعي ٣ٖب بزٟاء ٢ؿغي صام أل٦ثر مً ؤؾبٕى 

ق٣ُ٣ه مً مكغخت اإلاؿدكٟى الجامعي بُىُا ، الجمام مغاؾم الجىاػة بمؿ٣ِ عؤؾه 

ت الٗضوة الخابٗت إلاغ٦ؼ الُٟىم ت الٗضوة  .ب٣ٍغ ًظ٦غ ؤن ٢ىاث ألامً جدانغ مضازل ٢ٍغ

الخابٗت إلاغ٦ؼ الُٟىم بٗض ٖلمها بىنى٫ ظشمان ٖبض هللا عظب ٖلي بٗض بٞغاط ٢ىاث ألامً 

   http://bit.do/dq4mg .بُىُا ًٖ الجشمان 

1111  

هضم مىاٌػ هضم مىاٌػ 

خ٣ا٫ واملخانغة ت ٢3ىاث ألامً تهضم مىاػ٫ .. بٗض الخهُٟت والٖا  مٗخ٣لحن مً ٢ٍغ

ت #   http://bit.do/dq4mw. صمُاٍ#البهاَع

http://bit.do/dq4g2
http://bit.do/dq4ig
http://bit.do/dq4jV
http://bit.do/dq4jV
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http://bit.do/dq4mw
http://bit.do/dq4mw


ى 1010 ى  ماً  ماً

1212  

هضم مىاٌػ هضم مىاٌػ 

ا الظي صزل  ت ، ٞبٗض خهاَع ت البهاَع ت اهتها٧اتها بد٤ ؤَالي ٢ٍغ جىانل الضازلُت اإلاهٍغ

ت، ًٞال  قهٍغ الشاوي و ال٣بٌ الخٗؿٟي وؤلازٟاء ال٣ؿغي بد٤ ٖكغاث مً ؤَالي ال٣ٍغ

بضؤث الضازلُت ؾُاؾت ظضًضة لم ٌؿم٘ ٖنها . ًٖ الخهُٟت الجؿضًت للكاب دمحم بلبىلت

بال ُٞما ج٣ىم به ٢ىاث ؤلاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي في َضم مىاػ٫ ؤَالي ال٣ضؽ ب٣هض – ٢بل َظا 

م وؤلاؾدُالء ٖلى ؤعاييهم ختى آلان جم َضم زالر مىاػ٫ ٖاثضة إلاٗخ٣لحن و . – جهجحَر

ا ومُلىبحن لؤلمً ، َضمذ ؤو٫ ؤمـ  ا الكُىدي، 2017 ماًى 8مسخٟحن ٢ؿٍغ  مجز٫ ػ٦ٍغ

ؤمحن - ٢امذ ٢ىاث ألامً بهضم مجز٫ مهُٟى بلبىله 2017 ماًى 9وؤمـ  . وؾامي الٟاع

ت والٗضالت بضمُاٍ ً- مؿاٖض الخٍغ  . ، وؤهباء ًٖ اٖتزامهم لهضم مىاػ٫ مىاَىحن آزٍغ

http://bit.do/drAbk 

1313  

حٗىذ في حؿلُم حشمان حٗىذ في حؿلُم حشمان 

ت في حؿلُم ظشمان اإلاىاًَ  خلمى ؾٗض مهغي مداعب ؤبى /جخٗىذ الؿلُاث اإلاهٍغ

ً ًىم - ٖام44-٧اقُ٪   2017 ماًى 8، ٧اهذ الضازلُت ٢ض ؤٖلىذ جهُٟخه َى وآزٍغ

ٗمل 3وخلمي ؤبى ٧اقُ٪ مً ؤبىاء مضًىت ؤبى اإلاُامحر بالبدحرة ، متزوط وله .  ؤبىاء ، َو

ما٫ الخغة    http://bit.do/drAbX. باأٖل

ى 1313 ى  ماً  ماً

1414  

اخخجاػ بضون وحه خم اخخجاػ بضون وحه خم 

ت العجىػة "ؤخمض ؾبُ٘"٢الذ ػوظت الصخٟي  ، بن ػوظها ماػا٫ مدخجؼا لضي ٢ؿم قَغ

ني ٢بل ؤلاٞغاط ٖىه وخهل ؤخمض ؾبُ٘، ٖلى  .مىظ ؾاٖاث، في اهخٓاع ٢غاع مً ألامً الَى

ت"البراءة في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت بٖالمُا باؾم  ت ٖملُاث عابٗت الٗضٍو م٘ الصخٟي َاوي " ٚٞغ

ُٞما جىظه نالح الضًً بلى مجزله مىظ  . ؾىىاث مً الخبـ الاخخُاَي3نالح الضًً، بٗض 

ت الخاب٘ له و٢ًذ  .الهباح بٗض اهتهاء بظغاءاث بزالء ؾبُله وؤلاٞغاط ٖىه مً ٢ؿم الكَغ

مد٨مت ظىاًاث ال٣اَغة، في ظلؿتها اإلاى٣ٗضة ألاعبٗاء اإلااض ي، بالبراءة إلاتهمحن في ٢ًُت 

ت، مً بُنهم نالح الضًً وؾبُ٘ ت ٖملُاث مُضان عابٗت الٗضٍو   http://bit.do/drP3J .ٚٞغ

1515  

مضاهماث وخهاع مضاهماث وخهاع 

ت  ٠ في خالت مً الهل٘ والٟٕؼ والتروَ٘ بٗض صزى٫ ال٣ٍغ ت اإلاُمىن ببنى ؾٍى ٌِٗل ؤَالي ٢ٍغ

في الٗام الشالض ٖلي الخىالي وؾِ خهاع ٢ىي مً ٢ىاث ألامً واٖخ٣االث مؿخمغة ألَالي 

ت ومضاَماث للمىاػ٫  ت  .ال٣ٍغ ٠ ٢ض صاَمذ ٢ٍغ ” اإلاُمىن “٧اهذ ٢ىاث ألامً بىنى ؾٍى

٠ بإ٦ثر مً  ت في 50الخابٗت إلاغ٦ؼ الىاؾُي بمداٞٓت بني ؾٍى ت ظِل وقَغ  20 مضٖع

ت 2015ٞبراًغ  حكً ٢ىاث ألامً   ، ٖلى زلُٟت ٢ُام جٓاَغاث مٗاعيت صازل ال٣ٍغ

ت  اث خمالث صَم قبه ًىمُت ٖلى اإلاىاػ٫ واملخا٫ الخجاٍع ت ومضٖع اإلاضٖىمت بؿُاعاث قَغ

خ٣ا٫ اإلاىاَىحن ٗبر دمحم ؾُض  .وألاعاض ي الؼعاُٖت اٖل ت)َو ؾيخحن في خهاع  (ؤخض ؤبىاء ال٣ٍغ

ت بيخٟدل هضزل  حن وِٗل ٞيهم ؤنال ب٣ُىا بىسغط مً ال٣ٍغ ت ؾيخحن مل ٖاٞع ٢ىي لل٣ٍغ

لٛاًت امتي َىًٟل ٦ضٍ .. هخٟدل وؤي خض مم٨ً ٌٗخ٣لٍى في ؤي و٢ذ َاإلاا مل ٖاظبهم 

ِؿخمغ الخهاع صا ؾيخحن ٦ٟاًه ب٣ي خغام   مجز٫ في 200وصاَم ألامً ؤ٦ثر مً  !!! .َو

ت، وخُم ؤزار  اتها مً طَب وؤظهؼة بل٨تروهُت15ال٣ٍغ  )و٢ا٫  . منها بال٩امل وؤزظ مدخٍى

http://bit.do/drAbk
http://bit.do/drAbX
http://bit.do/drP3J
http://bit.do/drP3J


ٗخ٣لىا ؤي خض ب٣ُىا بىضزل بُىجىا  (عاض ي مدمىص  مم٨ً ٧ل ًىم ًجزلىا ًلٟىا في البلض َو

دُىلىا ؤي ٢ًُت وزالم ب٣ىا بُضزلىا املخالث  و٢اٞلحن ٖلي هٟؿىا لخؿً ًازضوها ٍو

ؿغ٢ىا ٧ل خاظت ٞلىؽ طَب ؤي خاظه ٢ضامهم  ٨ؿغوَا َو ضزلىا البُىث ٍو ٨ؿغوَا ٍو ٍو

ا  ؾيخحن ٖاٌكحن في جخُم الامً ب٣ىا بُضزلىا اإلاُاٖم  (ؾُض ظما٫  )و٢ا٫  .بُازضَو

ؿغ٢ىا ٧ل خاظه ختي بُضزلىا الاعاض ي الؼعاُٖت ا٫ َُا  ىه َو ازضوا ا٫ ٖاًٍؼ واملخابؼ ٍو

  .ٖلي خض ٢ىله . مهضع خُاجىا في الا٧ل ولٗىا الىاع ٞيها وب٣ىا مِٗكىا في جخُم وهللا 

ت)ؤ٦ض دمحم عمًان  ل ايغب ٖلُىا عنام :- ٢اثال  (مً ؤبىاء ال٣ٍغ ؾيخحن قٟىا ٞيهم الٍى

اتهم مم٨ً  ٨ؿغوا مً مٗىاٍو بىا الىاؽ ٍو ت ٖكان ًَغ اػ مؿُل للضمٕى بداله َِؿتًر ٚو

ىه مدضف ٣ًضع  ًًغبىا الىاع في اي خض ٌٗخ٣لىا اي خض ٌؿغ٢ىا اي بِذ ٌٗملىا ا٫ ٖاًٍؼ

ت ظضًغ بالظ٦غ ؤن ٢ىاث ألامً ما . ٣ًى٫ اي خاظه ٖكان زالم َما اؾخىلىا ٖلي ال٣ٍغ

تهم ختى آلان  ت لخٟخِل اإلااعة وال٨ك٠ ًٖ ٍَى  .ػالذ جٟغى ٦غصون ؤمني ٖلي مضزل ال٣ٍغ

http://bit.do/drP4c  

1616  

مضاهماث وخهاع مضاهماث وخهاع 

ت املخانغة  ت البهاَع م مً ال٣بًت ألامىُت والخهاع ججم٘ ٖضص مً ؤَالى ٢ٍغ ٖلى الٚغ

ت، وحٗالذ 35للُىم  ٖلى الخىالي بمداٞٓت صمُاٍ مُالبحن بغخُل ٢ىاث ألامً ًٖ ال٣ٍغ

بٗض ججم٘ ٖضص ٦بحر مً الغظا٫ واليؿاء  (خغام ؾِبىها اعخلى ٖىا  )الهخاٞاث و الهغزاث 

ىف! ل٣اث الخَغ  ٢امذ ٢ىاث ألامذ بالغص ٖلى َلباتهم باَال١ الٛاػ اإلاؿُل للضمٕى َو

ت  البذ ٢ىاث ألامً لهم بٌٟ الخجمهغ ٖبر م٨براث الهىث باإلاؿاظض ،َالبذ الكَغ َو

ت امضاصَا  http://bit.do/drP4W بؿٖغ

1717  

هضم مىاٌػ هضم مىاٌػ 
 http://bit.do/drP7J: ُٞضًى

1818  

اخخجاػ صون وحه خم اخخجاػ صون وحه خم 

، ب٣غاع مً  ؼ الظي جم بزالء ؾبُله مىظ ؤؾبٕى ٢الذ والضة الصخٟي خمضي ٖبضالٍٗؼ

 ختى آلان ب٣ؿم ٢هغ الىُل، وجابٗذ
ً
ابني لٛاًت صلى٢تى »: املخ٨مت ؤهه ال ػا٫ مدخجؼا

م بزالء ؾبُله ًىم  وؤياٞذ  .« ؤًام 6 ماًى وه٣له ل٣ؿم ٢هغ الىُل مىظ 7مسغظل ٚع

ت ؤؾباب ٖضم زغوط هجلهم ختى آلان،  م ؤمـ إلاٗٞغ ؤنهم طَبىا لل٣ؿم ؤ٦ثر مً مغة آزَغ

سغط»: وفي ٧ل مغة  ٧ان ًإجيهم الغص و٧اهذ مد٨مت ظىاًاث ال٣اَغة، ٢ض  .«ًىمحن جالجت ٍو

ؼ الصخٟي بـ ٢7غعث ًىم ألاخض  ، "ػووم هُىػ "  ماًى، بزالء ؾبُل الؼمُل خمضي ٖبض الٍٗؼ

وهاقضث ؤؾغة الصخٟي الكاب الهُئاث اإلاؿئىلت  . ًىهُى اإلا٣بل7وحجؼ ال٣ًُت للخ٨م في 

ت ؤلاٞغاط ٖىه، زانت في ْل ويٗه الهخي وحٗغيه لجًز٠ مً ؤهٟه ؤ٦ثر مً مغة،  ؾٖغ

٣ت مكحرة بلى اهه  وحؿاءلذ والضة خمضي، ما الظي ٞٗله ابني ختي ًخم الخى٨ُل به بهظٍ الٍُغ

ً مً ٖمٍغ وعٚم مدا٦مخه جدذ بىض  اب)صخٟي فى الشالشت والٗكٍغ ٣ٞض ٢غعث  (ؤلاَع

  http://bit.do/drQic .املخ٨مت بزالء ؾبُله وعٚم طل٪ ماػالىا ًخٗىخىن مٗه

 

  ماًى ماًى1414
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1919  

اٖخلاالث مىؾٗت اٖخلاالث مىؾٗت 

هجمت أمىُت مؿٗىعة حؿتهضف قباب اللىي :  شدهُت ٖامت بالؿَىـ27 أخؼاب و5

 http://bit.do/drQiz .اإلاضهُت

ى 1515 ى  ماً  ماً

2020  

هضم مىاٌػ هضم مىاٌػ 

غة# ت ال جخى٠٢ .. بٗض َضم مىاػلهم واٖخ٣ا٫ ؤوالصَم| مهغ _الجٍؼ مٗاهاة ؤَالي البهاَع

ا دمحم خماص والظي جم َضم مجزله مىظ ؤًام في  ت #الهىعة لىالض املخخٟي ٢ؿٍغ البهاَع

 http://bit.do/drRgu. مٟترقا الكإع بجاهب ؤه٣اى بِخه اإلاهضم

ى 1616 ى  ماً  ماً

2121  

اٖخلاٌ عهائً اٖخلاٌ عهائً 

ت ال٣بٌ ٖلى الؿُضة  البالٛت مً " ٞاَمت دمحم دمحم الٟغاف"ؤل٣ذ ٢ىاث ألامً باإلؾ٨ىضٍع

خ٣ا٫ ػوظها 15 ٖام ؤمـ ؤلازىحن 42الٗمغ  عظب دمحم " ماًى مً مجزلها بٗض مضاَمخه إٖل

ىضما لم ًخم الٗشىع ٖليهما جم اٖخ٣الها وبزٟائها " ؤقٝغ دمحم الٟغاف"و ق٣ُ٣ها " خؿً ٖو

ا ً اخخجاَػ  http://bit.do/dsCj6. ٢ؿغا ختى آلان وال ٌؿخض٫ ٖلى مَى

2222  

خغمان مً الخلىق اللاهىهُت خغمان مً الخلىق اللاهىهُت 

دمحم قٝغ َىضي / الخابٗت إلاى٣ُت سجىن واصي الىُغون ًٖ جغخُل 1امخىٗذ بصاعة سجً 

ت والخاؾباث، لسجً صمنهىع الٗمىمي آلصاء - ٖام19- ، الُالب باإلاٗهض الٗالي للٗلىم ؤلاصاٍع

م بنهاء ٧اٞت ؤلاظغاءاث اإلاُلىبت ض امخداهاجه ًىم ألاخض . امخداهاجه ٚع  ماًى 14خُض بضؤ مٖى

مىٓماث ” َىضي“وجُالب ؤؾغة . ”ألاخض والشالزاء“، ويإ ٖلُه ختي آلان ماصحي ًىمي 2017

املجخم٘ اإلاضوي وخ٣ى١ الاوؿان الخضزل ل٩ي ٌؿخ٨مل هجلهم بمخداهاجه خٟاْا ٖلي 

 وختي ألان مدبىؽ ٖلي طمت 2015مؿخ٣بله الظي باث مجهى٫ اإلاهحر مىظ بٖخ٣اله ٖام 

   http://bit.do/dsCkq .٢ًُت مل٣ٟت

ى 1717 ى  ماً  ماً

2323  

اٖخلاالث مىؾٗت اٖخلاالث مىؾٗت 

وانلذ ٢ىاث ألامً، خملت اٖخ٣االث قباب ألاخؼاب الؿُاؾُت واإلاؿخ٣لحن، ُٞما اٖخ٣لذ 

ت قباب في مداٞٓتي الكغ٢ُت و٢ىا ؤمـ وؤو٫ ؤمـ و٢ا٫ مدامىن، بن الكابحن  .الكَغ

م باحكان" ؾُض ٧ابى" هغوا نباح الُىم "و٦ٍغ ، ؤل٣ي ال٣بٌ ٖليهما ؤمـ في وؾِ البلض، ْو

ؤما في ٢ىا، ٢ا٫ هانغ وافي ًٖى خؼب الخدال٠ الكٗبي  .ألاعبٗاء في هُابت الخاه٨ت

، وجم ٖغيهم ٖلى "مهُٟى الجالـ"الاقترا٧ي، بن ٢ىاث ألامً اٖخ٣لذ قابحن بُنهما

با ٞجغ " اهضعو ههغ"وفي الكغ٢ُت، اٖخ٣لذ ٢ىاث ألامً الكاب  .الىُابت مىظ ؾاٖت ج٣ٍغ

و٢الذ الىاقُت الخ٣ى٢ُت، َىض الضًب بن ألامً صاَم مجزله ٞجغا وؤهه مذجىػ ألان . الُىم

ت باملخاٞٓت وؾِخم ٖغيه ٖلى الىُابت ًإحي طل٪ اؾخ٨ماال لخملت  .في بخضي ؤ٢ؿام الكَغ

ت"اٖخ٣االث اؾتهضٞذ قباب مً خؼب  ٖلى عؤؾهم ظما٫ ٖبض الخ٨ُم " الِٗل والخٍغ

  http://bit.do/dsCkS .والكاب دمحم ولُض
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2424  

٘ في الٗلغب  ٘ في الٗلغب ججَى ججَى

ػوظت اإلاخدضر ألاؾب٤ باؾم ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن ؤخمض ٖاٝع جا٦ض اؾخمغاع بيغابه 

ً ًٖ الُٗام للُىم الـ ض بد٤ مٗخ٣لي 12وآزٍغ ٘ والخجٍغ ، عصا ٖلى اؾخمغاع خمالث الخجَى

 http://bit.do/dsCkC. سجً ال٣ٗغب

   ماًى ماًى1919

2525  

اٖخلاٌ حٗؿفي اٖخلاٌ حٗؿفي 

ـ بال٣بٌ الخٗؿٟي ٖلى الكاب ٖبضالغخمً ٖشمان / ٢امذ ٢ىاث ألامً بمداٞٓت الؿَى

 ؤًام، ْهغ 5، وبٗض بزٟاء ٢ؿغي صام 2017 ماًى 11، وطل٪ مً مجزله ًىم - ٖام20-دمحم 

 ًىما وجغخُله 15بالىُابت التي وظهذ له تهم منها خُاػة ٦خب بؾالمُت، و٢غعث خبؿه 

ش   .لسجً ٖخا٢ت ، و٢ط ى ؾيخحن 2014 ًىاًغ 26ًظ٦غ ؤن ٖبضالغخمً ؾب٤ اٖخ٣اله بخاٍع

ً في اإلاٗخ٣ل، ٢بل ؤن جد٨م ٖلُه املخ٨مت بؿيخحن مكضص في ًىم  ، وجم 2016 ماعؽ 5قهٍغ

 http://bit.do/dsDvg . بٗض اه٣ًاء مضة خبؿه2016 ماعؽ 10ؤلاٞغاط ٖىه ًىم 

ى 2323 ى  ماً  ماً

2626  

مضاهماث وئػالت مضاهماث وئػالت 

ت البؿُُت بؿى١  قغبحن في  وؾِ ًٚب مً ؤصخابها خمالث ؤلاػالت جُا٫ املخا٫ الخجاٍع

. الض٢هلُت يمً خملت الخ٩ىمت ٖلى ؤصخاب اإلاباوي املخالٟت في ظمُ٘ اهداء الجمهىعٍت

http://bit.ly/2qZtP6P 

2727  

ض  ض مضاهماث وحكٍغ مضاهماث وحكٍغ

ت هضًبه  ٕ الهبذ بٗض . ظاثنى جلُٟىن مً ٞالخحن ٣ٞغاء مً مىخٟعى الانالح الؼعاعى مً ٢ٍغ

ت هضًبه بالبدحٍر وماػالذ ٖاثلت هىاع جماعؽ ؾُىتها وظبروتها ٖلى . اخضار ؾغاهضو جإحى ٢ٍغ

م ٖلى جغ٥ اعاييهم التى ًيخٟٗىن بها مً ٖكغاث  ٣ٞغاء ٞالخحن الانالح الؼعاعى الظباَع

ن ؾىه والن بً ٖم دمحم ؾامى هىاع مغوان عثِـ مباخض مغ٦ؼ صمنهىع ًخم الؿىحن مً ؾتي

ضَم ويغبهم واَاهتهم وا٢خُاص اَٟا٫ ا٢ل مً   ؾىىاث ٦ا٢خدام بُىث ال٣ٟغاء وحكٍغ

ى باإلاؿدكٟى بحن الخُاٍ  واٖخ٣الهم وانابت ماَغ ٞخخى اخض الٟالخحن باناباث بالٛه َو

واإلاىث خ٣ى١ ال٣ٟغاء فى الخُاٍ والِٗل فى ؾالم ختى جدذ مٓلت ال٣ٟغ لم حٗض مم٨ىه 

خضاء ٖلى الٟالخحن ال٣ٟغاء  ًاث والٖا غصَم صون حٍٗى ض الٗما٫ مً مهاوٗهم َو ٞبحن حكٍغ

ويغبهم واطاللهم لتر٦هم اعاييهم ٖال٢ه وز٣ُه جٓهغ الى اي مً الٟئاث ًىداػ َظا الىٓام 

٣ِ ٞمً اًً  ً والا٢ُاُٖحن ٞو ضون ٖما٫ وال ٞالخحن وجضللىن اإلاؿدشمٍغ ٞاطا ٦ىخم ال جٍغ

جدملىا هخاثج ججاَل٨م إلاىاظ٘ .. الاويإ مً س ئ الؾىؤ. جاحى الؼعاٖه او النهىى بالهىاٖت

بت الضم فى ٧ل  ٞئاث هى التى جخدمل ٖبء الضٞإ ًٖ َظا الى ًَ وهى التى جضٞ٘ ٖىه يٍغ

 http://bit.ly/2rYqu7D. الخغوب اإلاايُت والاهُت

2828  

اٖخضاء ٖلى ٖماٌ اٖخضاء ٖلى ٖماٌ 

لٗله ٩ًىن ؾببا في خٟٔ ٦غامه .بُان جًامني لجم٘ الخى٢ُٗاث ًا ػمالثىا هغظى الاَخمام به  

ً ٖامل مً ٖما٫ ألامً باؾمىذ ٍَغ صازل ...ػمالثىا كٍغ الُىم جم الخد٤ُ٣ م٘ ازىحن ٖو

بٗض ؤن امًى لُله جم حٗظًبهم ٞيها صازل ال٣ؿم وؾغ٢ه مىبُالتهم .هُابه اإلاٗاصي 

ه خُض /22و٧اهذ ٖملُه اٖخ٣الهم ٞجغ ؤمـ .. ومخٗال٣اتهم  ماًى ؤقبه بٗملُه ٖؿ٨ٍغ

اث ػمالثىا صازل اإلاهى٘ وجم مٗاوصتهم بلى ال٣ؿم مٍغ آزٍغ ٖلى ٌٗىصو بلى  َاعصث اإلاضٖع

ٜ ال٩امحراث  وطال٪ ألن التهم اإلاىظهه اليهم م٣اومه ؾلُاث وبلُجه .الىُابه نباخا بٗض جَٟغ

http://bit.do/dsCkC
http://bit.do/dsCkC
http://bit.do/dsDvg
http://bit.do/dsDvg
http://bit.ly/2qZtP6P
http://bit.ly/2rYqu7D
http://bit.ly/2rYqu7D


والُىم ؾٝى ًخم اَاهتهم مٍغ ؤزغي صازل ال٣ؿم في ُٚاب ٧امل الخغ٦ه الى٣ابُه ..

بل والاؾىاء َى طَاب ٢ٍى مً ال٣ؿم بلى اإلاهى٘ الُىم الؿاٖه ..والٗمالُه والؿُاؾُه 

ضصَم ٚحر مٗلىم ختى آلان  خ٣ا٫ باقي اإلاٗخهمحن صازله ٖو وطال٪ بٗض .الشامىه وهه٠ اٖل

ى .ؾبهم بإبك٘ الؿباب والخٗضي ٖليهم بالًغب اإلاهحن  ػمالثىا ٧اهذ مٗخهمحن الُىم َو

خهام  الُىم وطال٪ ألن الكغ٦ه ٢غعث ٞجاءٍ الخسلي ٖنهم .الخمؿه وزمؿىن في الٖا

ػمالثىا ٧اهى ًُلبىن ان ال ج٣ُ٘ .لالؾخٗاهه بكغ٦ه خغاؾه لها هٟىط .وعميهم في الكإع 

وهدً هإؾ٠ لؼمالثىا بؿبب بُئ الخًامً مٗهم وبؿبب اؾخمغاع اإلاهى٘ في .ؤعػا٢هم 

م مً ا٢خدامه ؤ٦ثر مً مٍغ واٖخ٣ا٫ الٗما٫ ٖلى صٞٗاث ؤمـ والُىم  في .ؤلاهخاط ٖلى الٚغ

ده للضؾخىع وال٣اهىن الظي ؤ٢غ بمكغوُٖه ؤلايغاب  ومسالٟه .مسالٟه واضخه نٍغ

ه في الٗمل وباخ٣ُه .الاجٟا٢ُاث الضولُه التي و٢ٗذ ٖليها مهغ  والتي ؤونذ بٗضم الجبًر

مه الاوؿاهُه صازل م٣غاث الاخخجاػ .ؤلايغاب  وهدً .وختى خ٤ اإلاىاًَ في اإلاٗامله ال٨ٍغ

م الخ٤ في ؤلايغاب  وهضًً ا٢خدام اإلاهى٘ مغجحن مً .٦ى٣ابحن و٦ٗما٫ هضًً ؾُاؾه ججٍغ

دبٗىن ال٣اهىن  خ٣ا٫ ػمالء لىا ًُالبىن بد٣ى٢هم بؿلمُه ٍو ٢بل الٗملُاث الخانه اٖل

ه .هُالب باإلٞغاط الٟىعي ًٖ ػمالثىا .والاجٟا٢ُاث الضولُه  ل ٧ل عظل قَغ وهُالب بخدٍى

ض ؤن هظ٦غ الجمُ٘ ؤن بلضها الخبِبه في .جُاو٫ ٖليهم بالًغب ؤو بالؿب لل٣اهىن  وهٍغ

اظخمإ مىٓمه الٗمل في ظى٠ُ الخالي ؾٝى ًخم مىا٢كه الاهتها٧اث التي جٟٗلها الضازلُه 

ضم الالتزام .واٖخ٣ا٫ ٢ُاصتها وه٣ابيها .يض الخغ٦ه الٗمالُه وجضزالث ألامً ٞيها  ٖو

اث .باالجٟا٢ُاث واإلاٗاًحر الضولُه التي و٢ٗذ ٖليها مهغ  وؤن بلضها بؿبب جل٪ الخهٞغ

به  ظا ما ال هٚغ ؾٝى ج٩ىن ٖلى عاجي ال٣اثمه الؿىصاء الضوله اإلاىته٨ه للخ٣ى١ الٗمالُه َو

وهُالب باإلٞغاط ..هضٖى الجمُ٘ الخًامً م٘ ػمالثىا مً ٖما٫ ألامً بكغ٦ه اؾمىذ ٍَغ ..

 http://bit.ly/2rkC8NG. ٖاف هًا٫ الُب٣ه الٗامله. الٟىعي ًٖ ػمالثىا الٗما٫ 

2929  

اخخجاػ صون وحه خم اخخجاػ صون وحه خم 

بإبى خماص بالكغ٢ُت ٖضم " ولُض ٖبضالغئٝ مدمىص قلبي"ؤؾدى٨غث ؤؾغة الصخٟي 

م مً خهىله اٞغاط ت   ٢ىاث ألامً ٖىه بالٚغ  بٛٞغ
ً
ٖلي البراءة في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت اٖالمُا

حر مُلىب ٖلي طمت ٢ًاًا ؤزغي  داث " ٞاَمت "و٢الذ هجلخه  . ٖملُاث عابٗت ٚو في جهٍغ

صخُٟت ؤن والضَا مىظ الشامً مً ماًى الجاعي ٢ض خ٨م له بالبراءة وختي الُىم لم ًخدغ٥ 

خ٣ا٫ بم٣برة ال٣ٗغب ؾيئ  ً ؤلٖا  لخغوظه وماػا٫ َع
ً
مً سجً ال٣ٗغب ألي ٢ؿم جمهُضا

وؤياٞذ هجلخه ؤن والضَا ٧اهذ له ٢ًُت زاهُت ُخ٨م ٖلُه ٞيها بشالر ؾىىاث  . الؿمٗت

وخملذ ؤؾغجه الضازلُت اإلاؿئىلُت . واهتهىا مً زماهُت قهىع وال جىظض له ؤي ٢ًاًا ؤزغي 

ال٩املت ًٖ خُاجه مدظعة مً جىظه تهم ظضًضة له صاُٖت مىٓماث خ٣ى١ ؤلاوؿان املخلُت 

خ٣ا٫ الخٗؿٟي والتي ال حؿ٣ِ بالخ٣اصم مت مً ؤلٖا ٧ان . والٗاإلاُت للخضزل وجىز٤ُ َظٍ الجٍغ

ى مٗخ٣ل بسجً ال٣ٗغب قضًض الخغاؾت ٢٠١٣-٩-٢٨اٖخ٣ا٫ قلبي مىظ   وختى آلان َو

 ب 
ً
ضام في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت اٖالمُا ت "وممىٕى ٖىه ٧ل ش ئ ،وجم الخ٨م ٖلُه بااٖل ٚٞغ

 واٖاصة املخا٦مت ٢٠١٥-١٢-٣ وجم ٢بى٫ الى٣ٌ ٞيها ًىم ٢٠١٥-٤-١١ًىم " ٖملُاث عابٗت

ش  خ٣ا٫ ختي آلان بم٣برة 2017-5-8مً ظضًض ختي خ٨م له بالبراءة بخاٍع ً ؤلٖا  والػا٫ َع

مل بال٨خابت ؤزىاء ٖمله " قلبي*ٖمل . ال٣ٗغب ٦مضعؽ بهجلحزي بمهغ زم الؿٗىصًت، ٖو

http://bit.ly/2rkC8NG
http://bit.ly/2rkC8NG


دُه ومجلت الجُل  ه ٖضًضٍ وكغث بمجلت املجخم٘ ال٩ٍى بالخضَعـ وله بؾهاماث ٨ٍٞغ

 ... الؿٗىصًه ومجلت ألاؾغة الؿٗىصًت، مىظ ٖىصجه إلاهغ جم بٖخ٣اله زمـ مغاث

http://bit.ly/2rYj9ok 

ى 2424 ى  ماً  ماً

3030  

اعة  اعة خغمان مً الٍؼ خغمان مً الٍؼ

ذ ألؾغ اإلاتهمحن في ال٣ًُت  ت جهاٍع  هُابت 2017 لؿىت 64ؤنضعث ؤمـ الىُابت الٗؿ٨ٍغ

ت واإلاؿماٍ ٢ًُت اٚخُا٫ الىاثب الٗام اإلاؿاٖض  ذ ، ٖؿ٨ٍغ وبٗض ان اؾخلمذ ألاؾغ الخهاٍع

اعة مىظ 2ؤمـ جىظهىا الُىم بلي سجً ال٣ٗغب  اعة طويهم اإلامىٕى ٖنهم الٍؼ  ؤقهغ 9 لٍؼ

غص ألاؾغ مً صازل السجً ذ َو . ٞىظئىا ب٣ُام مإمىع السجً باالؾخالء ٖلى الخهاٍع

http://bit.ly/2rCUF7R 

3131  

مضاهماث وهضم مىاٌػ مضاهماث وهضم مىاٌػ 

ت مً البُىث  بمى٣ُت ٖؼبت زحرهللا بضٖىي انها مبيُت -  بِذ ٥٥هدى - َضم الضولت ملجمٖى

  ٖلي اعى الضولت

ذي باالخ٣ُت في ٩٩٩الجضًغ بالظ٦غ ان اَالي الٗؼبت هجخىا في ؾىه   انهم ًازضوا خ٨م جاٍع

 http://bit.ly/2rCYSIF . الاعى والاؾخمغاع ٖليها

٤ الضاثغي الُىم ٢بل هؼلت ازغ الىبي لالخخجاط ٖلى َضم  اَالى ٖؼبت زحرهللا ٣ًُٗىن الٍُغ

ت مً البُىث  الجضًغ . بضٖىي انها مبيُت ٖلي اعى الضولت-  بِذ ٥٥هدى - الضولت ملجمٖى

ذي باالخ٣ُت في الاعى ٩٩بالظ٦غ ان اَالي الٗؼبت هجخىا في ؾىه   انهم ًازضوا خ٨م جاٍع

 http://bit.ly/2qZvb1z . والاؾخمغاع ٖليها

2323  

اٖخضاء ٖلى مىاًَ اٖخضاء ٖلى مىاًَ 

باء ٢ام الُىم ”ؾىاء ٞااص“٢الذ الض٦خىعة  باء بال٣اَغة، ؤن ؤخض ألَا ألامحن الٗام لى٣ابت ألَا

ألاعبٗاء، بال٨ك٠ ٖلى بخضي الؿُضاث والتى ويٗذ باإلاؿدكٟى، وجبحن مً زال٫ ال٨ك٠ 

وؤياٞذ  .ؤن الُٟل ًدخاط بلى خًاهت ولم ٨ًً َىا٥ م٩ان زالى بدًاهاث اإلاؿدكٟى 

داث صخُٟت لها ، ؤهه ٖىض بباٙل ؤَالى اإلاٍغًت والظي ٌٗمل ؤخضَما ” ٞااص “ في جهٍغ

ُٟت  ت“بْى خضاء ٖلى الُبِب بالًغب ختى ؤنِب ب٨ضماث بالىظه، ” ؤمحن قَغ ٢ام باأٖل

غ مدًغ بالىا٢ٗت وال٨ك٠ ٖلى الُبِب  ومً َىا ٢امذ اإلاؿدكٟى ب٨خابت مظ٦غة وجدٍغ

غ مدًغ يض  .و٦خابت ألاناباث التى ٌٗاوى منها وؤقاعث ٖلي ؤن  ؤَل اإلاٍغًت ٢امىا بخدٍغ

ومً َىا  .بإن َظا الباٙل ٦ُضي” ٞااص“الُبِب وؤتهامه بمداولت بظهاى ؤبىتهم، وؤ٦ضث 

باء الٗامت ًٖ ٧امل صٖمها ال٣اهىوى والى٣ابى للُبِب وجدظع مً ؤي  ؤٖلىذ ه٣ابت ألَا

  http://bit.do/dtmvJ. مداوالث للًِٛ ٖلُه مً ؤظل الخىاػ٫ ًٖ خ٣ه

 

ى 2525 ى  ماً  ماً

3333  

مضاهمت مىاٌػ مضاهمت مىاٌػ 

ضة الٗالم الُىم  صاَمذ ٢ىاث مً ألامً بؼي مضوي مجز٫ الؼمُل ؤخمض الباػ الصخٟي بجٍغ

اث الك٣ت التي جهاصٝ ٖضم جىاظض الؼمُل  ٞجغ ؤو٫ ؤمـ، و٢امذ ال٣ىاث ببٗثرة مدخٍى

 http://bit.ly/2rkNCkd  .بها
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3434  

فٌ بالٗىف فٌ بالٗىف 

ألامً اإلاغهؼي أَلم كىابل مؿُلت للضمٕى ٖلب : «أخضار الضفإ الجىي »قاهض بـ

 http://bit.do/dtmvW .ؾلىٍ اللفو

ى 2626 ى  ماً  ماً

3535  

فٌ بالٗىف فٌ بالٗىف 

جٓاَغ اإلائاث مً ؤؾغ  .ألامً ًفٌ مٓاهغة ألهالي ضخاًا هجىم الخاصر ؤلاعهابي باإلاىُا

ابي بمُضان ٢لُني بمضًىت مٛاٚت، خُض ججمهغ بًٗهم  قهضاء ومهابي خاصر اإلاىُا ؤلاَع

ٖلى ٢ًبان الؿ٨٪ الخضًضًت، ما حؿبب في حُٗل خغ٦ت ال٣ُاعاث اإلاخجهت ظىىبا وقماال 

ابي، ٢بالت صًغ ألاهبا نمىثُل،  بمداٞٓت اإلاىُا، بؿبب ٢ُام ؤَالي ضخاًا الهجىم ؤلاَع

ما٫  بالى٢ٝى ٖلى زِ الؿ٨ت الخضًض فى ججمٗاث ٦بحرة، وجىُٓم مٓاَغة للخىضًض باأٖل

ٌ الخجمٗاث صون مهاصماث، وبٖاصة  ابُت، ما صٞ٘ ألاظهؼة ألامىُت بلى الخضزل، ٞو ؤلاَع

 http://bit.do/dtmw8 .حكُٛل خغ٦ت ال٣ُاعاث مً ظضًض

ى 2929 ى  ماً  ماً

3636  

اٖخضاء ٖلى مىاًَ اٖخضاء ٖلى مىاًَ 

بضؤث هُابت َلخا الخد٤ُ٣ في الاقدبا٧اث التي وكبذ بحن يابِ بةصاعة مغوع الض٢هلُت 

وؤٞاص قهىص الُٗان  .وؾاث٤ جا٦س ي ٖلى زلُٟت مكاصة بُنهم مؿاء ؤمـ، ٢بُل ؤطان اإلاٛغب

ؤن الىا٢ٗت بضؤث زال٫ وظىص ٦محن ؤمام مى٠٢ َلخا، والتي ٖلى بزٍغ جم سخب ٖضص مً 

" خغام ًا باقا ٦ضٍ بخىا في عمًان: "الغزو ٢بُل ؤلاُٞاع، ٞٗل٤ املجني ٖلُه، ٢اثال

ا وؤل٣ذ  ٞاهٟٗل الًابِ ووكبذ مكاصة بُنهم جدىلذ إلاكاظغة ؤنِب الؿاث٤ ٖلى ؤزَغ

م  ت ال٣بٌ ٖلى الؿاث٤ وق٣ُ٣ه وؾاث٤ آزغ ممً قاَضوا الىا٢ٗت وجم اخخجاَػ الكَغ

ت َلخا اث ْهغ ٞيها  .بمغ٦ؼ قَغ و٧ان وكُاء مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي جضاولىا ُٞضًَى

ت مً ألاَالي ًداولىن جسلُو ؾاث٤ مً بحن  ت بغجبت مالػم ؤو٫ وؾِ مجمٖى يابِ قَغ

ت بخاٖخىا في : "ًضًه، بِىما عصص ؤخضَم في الُٟضًى نىع ًا ابني ٖلكان حكٝى الكَغ

م دمحم الؿُض  ".عمًان بخٗمل بًه في الىاؽ وج٣ضمذ ظمالث زًغ والضة ٦ال مً ٦ٍغ

م بةناباث وهٍؼ٠  وق٣ُ٣ت مامً جتهم يابِ بةصاعة مغوع الض٢هلُت بالخٗضي ٖلى هجلها ٦ٍغ

وججمهغ ٖضص مً ؤَالي مضًىت َلخا ختى الؿاٖاث ألاولى  .وجىعم بالىظه ومىٗه مً الٗالط

و٢ا٫ مدامي اإلاتهمحن واثل ٚالى بهه  .مً الهباح اخخجاًظا ٖلى اخخجاػ الؿاث٤ وق٣ُ٣ت

ج٣ضم بك٩ىي لىُابت َلخا يض الًابِ ٧ىهه اإلاٗخضي، وم٘ طل٪ جم خبـ الؿاث٤ وق٣ُ٣ت 

خم الخد٤ُ٣ ُٞه آلان ًٞال ًٖ بزباث خالت في الىُابت يض  غ مدًغ ٍو وآزغ وجم جدٍغ

خضاء  مداٞٔ الض٢هلُت ؤخمض الكٗغاوي ٧ىهت ؤنضع بُان ٣ٖب الىا٢ٗت ؤتهم الؿاث٤ بااٖل

 .والبلُجت صون وظه خ٤ ٢بل ٞخذ الخد٤ُ٣ ؤو نضوع خ٨م مما ٌٗض ؾب و٢ظٝ

http://bit.do/dtJ5T 

3737  

جضمحر مىاٌػ جضمحر مىاٌػ 

م اصٖاء مداٞٔ الاه٣الب بةُٖاء ٞغنت  ٖؼبت الهُاصًً بٗض جضمحر مىاػ٫ الٛالبت ٚع

ىف ٖلى ؤَالي ٖؼبت . لخ٣ىحن ألاويإ باألمـ اٖخضوا بالغنام الخي و الٛاػ و الخَغ

 http://bit.do/dtJ6L. الهُاصًً و َىا٥ اناباث َالذ اليؿاء

http://bit.do/dtmvW
http://bit.do/dtmvW
http://bit.do/dtmw8
http://bit.do/dtmw8
http://bit.do/dtJ5T
http://bit.do/dtJ6L
http://bit.do/dtJ6L


ى 3030 ى  ماً  ماً

3838  

مضاهماث وجضمحر مىاٌػ مضاهماث وجضمحر مىاٌػ 

ؤبىألاهىاع مهُٟى " مجز٫ اإلاٗخ٣ل 5/29صاَمذ ٢ىاث ألامً بالكغ٢ُت ، ٞجغ الازىحن 

٢امذ ٢ىاث  .الظي ٢خل في ؤخضار ٌٞ مُضان عابٗت" ٖانم اإلايس ي"والض ال٣خُل " اإلايس ي

ى  اجه، للبدض ًٖ الابً اإلاىظىص باإلاجز٫ َو ًاؾغ "ؤمً الكغ٢ُت با٢خدام اإلاجز٫ وبجالٝ مدخٍى

اث اإلاجز٫، وؤزظوا 16" ؤبى ألاهىاع مهُٟى ب مدخٍى ىضما لم ًجضٍو ٢امىا بخسٍغ ؾىت، ٖو

و٢امىا بإزظ بٌٗ اإلاالبـ وبخغا٢ها و٢امىا اًًا " ٖانم اإلايس ي"ال٨مبُىجغ الخام ب 

وؾغ٢ت اإلاالبـ " ؤبىألاهىاع"با٢خدام مدل اإلاالبـ الجاَؼة الخام بؼوظت اإلاٗخ٣ل 

 http://bit.do/dtKeC .اإلاىظىصة ٞيها

3939  

  اٖخضاء ٖلى مىاًَاٖخضاء ٖلى مىاًَ

ت بجغوح و٦ضماث بمسخل٠ ؤهداء الجؿم بزغ  ت بةصاعة اإلاغوع باإلؾ٨ىضٍع ؤنِب يابِ قَغ

خضاء ٖلُه بالًغب ؤزىاء مداولخه الؿحر ٨ٖـ الاججاٍ ٧ان مضًغ   .٢ُام مالػم ؤو٫ بااٖل

ت ًُٟض ؤزىاء ٢ُام الغاثض   ت عمل ؤو٫ باإلؾ٨ىضٍع ألامً ٢ض جل٣ى ؤزُاًعا مً مإمىع ٢ؿم قَغ

قاصي بةصاعة اإلاغوع بدىُٓم خغ٦ت اإلاغوع ؤمام ٢ؿم عمل ؤو٫ بمى٣ُت ٞلمىج ٞىجئ ب٣ُام 

مالػم ؤو٫ بمداولت الؿحر ٨ٖـ الاججاٍ وؤزىاء ب٣ًاٞه ومىٗه ٢ام الًابِ بالخٗضي ٖلُه 

بالًغب مما ؤصي بلى بنابخه بجغوح و٦ضماث بمسخل٠ ؤهداء الجؿم، جضزل ألاَالي ٖلى 

واهخ٣ل عظا٫ اإلاباخض جم بزُاع الىُابت الٗامت التي جىلذ  .الٟىع  إله٣اط املجني ٖلُه 

 http://bit.do/dtWgP .الخد٤ُ٣
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ي مايو 
 
ي مايو رسائل السجن ف
 
  20172017رسائل السجن ف

 
 

 ماًى 4

 من زنزانته األولىردالظ نائل حدن 
فى البضاًت اخب اقىغ ازىاحي وانضكائي وختى اإلاخابٗحن ٖلى نفدت الفِـ بىن ٖلى الاهخمام واملجهىص اللي بظلىه مٗاًا 

بٗا اللي مخُمً وهم  اعاث َو  (بغه)وزانت الىاؽ اللي حٗبتها مٗاًا فى الىُابت والٍؼ

ت مغجفٗت عغم يبابُت الفترة اللاصمت مً مؿخلبلي الصدص ي  ـ حضا وخالتي اإلاٗىٍى اها الخمضهلل هَى

بٗا اؾلىب  (كللان)لىً خاؾـ اوي ما انهؼامدل وخاؾـ كض اًه الىٓام  لت اللبٌ ٖلُا وجلفُم الاخغاػ لي َو مىىا مً ٍَغ

 ًىم ١٥الخدلُم فى امً الضولت وهمان الخٗلُماث إلاضًغ الىُابت بلغاع خبس ي 

بُٗلً عاًه بُٗاعيهم فُه او بُٗاعى الخىم الٗؿىغي  (شدو)الىٓام زاًف مً ول 

واوي ٖلى ٖالكت واجهاٌ باالزىان اإلاؿلمحن وال اهضهكذ باتهامي  (اعهابُت)وما اهضهكدل إلاا اجىحهلي تهمت الاهًمام لجماٖت 

. اوي ٖىهغ ازاعي ٌؿعى لهضم مإؾؿاث الضولت

. الاتهاماث الازغي  (لىكت)بااليافت الي 

. والخلُلت اها باٖذ الغؾالت صي مل ٖلكان اقىغ الىاؽ اللي واكفت حىبي لىً ٖلكان اَلب مىىم َلب او اٖخبروه عحاء

لمه فى مٗامالجه م٘ اإلاىاًَ اإلاهغي اًا وان . اها فٗال مل ٖاوػ الىاؽ تهخم بالىخابت ٖنى لىً اهخبىا ًٖ كهغ الىٓام ْو

تي ٖاًؼ الىاؽ جىخب وجُالب بدلىق الغالبت اللي مل ٖاعفحن ًازضوها . مل ٖاًؼ الىاؽ جُالب بدٍغ

صي مٗغهتي وبفًل هللا هدىيها للنهاًت لىً عهؼوا وزلُىىا فى اإلاٗغهت الخلُلُت م٘ ..ما جدكضوف وجغوخىا إلاٗاعن حاهبُت 

. الىٓام هفؿه

ملو )و...وخاعبىا واكفىا فى وف الٓلم والٓلمت وما جلللىف ٖلُا زالو (وصٌو هخُُُِحر اووووي)اجيلمىا ًٖ اإلآلىمحن 

 (الغكابت

" عبي ان السجً اخب الي مما ًضٖىن "



 http://bit.do/dqy6y (ملو الغكابت)مل ..والخمضهلل اوي قاًف هفس ي عاحل 

 

 ماًى 8

 الصحغي دامحي مصطغى
ض أن أزغج لؼوحتي ..  ؾىىاث في السجً 4 ٖاًما كًِذ منهم كغابت 30أها ؾامخي مهُفى صخفي ٖمغي  ت، أٍع ض الخٍغ أٍع

 http://bit.do/dq4dR. وأبىائي

 

 ماًى 11

.. رمرو الػاضي
 اَفاٌ ، مً 3 ؾىت متزوج ولضًه 32.. ٖمغو دمحم ٖبضالغاػق ، قهغجه ٖمغو اللاض ي

ف  مٗخلل مً ًىم    أخضار اٖخلاله جمذ ًىم كخل ٢٠١٥ فبراًغ ٢١مدافٓت بني ؾٍى

لت   لفترة ٍَى
ً
ا نضًله مدمىص ؾُض ٖبض عب الىبي وجم اٖخلاله وازخفي كؿٍغ

فت الجهضق  وبٗضها جم جلفُم تهمت مٍؼ

لي أؾاؾهم نضع  ت ٖو وهي كخل نضًله مدمىص ؾُض و قغوٕ في كخل افغاص الكَغ

 08/05/2017الخىم باخالت أوعاكه للمفتي ًىم ؤلازىحن 

http://bit.do/drAfs  

 

 

 

 

 ماًى 13

" الليمان" بدجن جمصظ المطتػلين ردالظ
اؾخغازت ٖاحلت  

ئلى ول ألاخغاع في قتى أعى اإلاٗمىعة 

.. مً ئزىاهىم أخغاع مهغ اإلاٗخللحن في سجً حمهت قضًض الخغاؾت

.. خُث أهه كض فاى الٓلم ٖلُىا وجفاكم، وباث الٓالم ًلهغ فُىا بجبروجه صوهما أي عصٕ أو ٖلاب

اجىا بيل حبروث وجدضي ليافت كُم الٗضٌ .. ختى ونل به الٓلم ئلى كخل أبىاءها وآباءها زم اٖخلالىا وخبـ خٍغ

 أٖىام ونل بىا الخاٌ ئلى هظا اإلاؿخىي مً الٓلم، فلم ٌٗض ًغاها أو ٌكٗغ بىا أخض، وفاق الٓلم 4الُىم وبٗض ما ًلغب مً مغوع 

مضاه، وأنبدىا بيل ما هملً وهمخلً أؾغي لهظا الٓلم، صوهما أي جدغن أو أي هضاء ختى ًُالب بأكل ما ًمىً مً خم ًىلظها 

. مً هظا الجبروث

..  أزىاهىا أخغاع الٗالم

ُاء البضوي، والىفس ي، وونل بىا الخاٌ .. هدً هىا وبٗض مغوع ما مغ بىا مً ؾىء ألاخىاٌ ونلىا ئلى مغاخل مىٗضمه حًضا في ؤلٖا

أؽ واهخئاب . ئلى أؾىأ ما ًمىً أهً جخسُلىا مً ئخباٍ ٍو

أغُشىها ًغخمىم هللا وبغخمىا هللا 

"   اللُمان" أخغاع سجً حمهت 

http://bit.do/dqy6y
http://bit.do/dqy6y
http://bit.do/dq4dR
http://bit.do/dq4dR
http://bit.do/drAfs


http://bit.do/drQbp 

 

 ماًى 14

ردالظ ادتعاثظ من مطتػلي دجن الحضرة  
بُان مً اإلاٗخللحن بسجً الخًغة 

اؾخمغاع ملخاولت الخًُِم ٖلى اإلاٗخللحن الؿُاؾُحن وخغمانهم مً أصوى خلىق الاوؿان وفي أخض سجىن الىحه البدغي واخض 

له الخفخِل غحر آلاصمُت اإلاهُىت  ل أخض اإلاٗخللحن الي الخأصًب الٖترايه ٖلى ٍَغ أقهغ سجىن مهغ كام عئِـ مباخث بخدٍى

 ً لت غحر اصمُه بضاًت مً ألامىاء واملدبًر اعة والجضًغ بالظهغ اهه ًخم مٗاملت السجىاء الؿُاؾُحن بٍُغ ٖىض ٖىصجه مً الٍؼ

اعاث باإليافت ئلى مٗاملت اؾغ اإلاٗخللحن  ضم الؿماح بضزٌى اإلاأهىالث واإلاالبـ والٍؼ وخغمانهم مً التًرٌ والدكمـ ٖو

خىٖضهم بدغمانهم مً ول خلىكهم والخًُِم ٖليهم وزانت الُلبت  ىضما اٖترى اإلاٗخللحن أزظ يهضصهم ٍو لت مهُىت ٖو بٍُغ

ضم ججهحز الغغف ب اإلاغاوح و الكفُاث وؤلاياءة الالػمت  باإليافت ئلى جىضؽ غغف الدجغ باٖضاص هشحرة في ْل قضة الخغ ٖو

ضم اهخٓام الُالب في هؼوٌ الامخداهاث في اإلاىاُٖض املخضصة مما ًإزغ ٖلى مؿخلبل الُالب  م٘ هلو الدضماث الُبُت  .ٖو

ضم الؿماح بضزٌى  ت ٖو ضم وحىص أصٍو ت اإلاؿدكفى الؾخلباٌ اإلاغض ى ٖو ضم حاهٍؼ ضم الاؾخجابت للخاالث الُاعئت ٖو ٖو

اعه  الٗالج في الٍؼ

ت  اإلاٗخللحن بسجً الخًغة باالؾىىضٍع

http://bit.do/drQey 

 

 ماًى 15

 :ردالظ من يادين محمد الذاب الجدع الذي يػضي رامين بالدجن
 َفال أم أػاٌ هىذ ال ئن أباليولم أعي كمغا مىظ ػمً لم اٖض . أجداقاه وأغمٌ ُٖىي لىي ال اٖكله، الكمـ ء أهغه يى

ان الله ًسخلف ًٖ مسلىكاجه ًدبهم بأزُائهم ، الكائىت جلخل المالئىت. فاالؾالن،  الٗجؼ ناع عفُلا أنأنبدذ قابا أم 

ًىخب . ًىغه ٖضواهُخهم ججاه بًٗهم ًدخغم وحىصهم وعغبخهم في خُاه ؾُٗضة ًمىً بؿهىلت ان، وان لم ًخٗلمىا مىها

في الباكي وان وحضوا لظا ال . ههاًخها لىىهم الًدخغمىن عغبه هظا الغب فُلخلىن البٌٗ وًؿجىىن البٌٗ وًخدىمىن

ض ًىحض .  في هظا الٗالم المدضوص فهىان ٖىضهأحضه مً الله قُئا ؾىي الدب الظي َالما خاعبذ مً احله وان لم أٍع

والىاك٘ المدخىم الًىحض فُه ؾىي ْالم ًفجغ بٓلمه مً ، الىشُغ والىشُغ لم أبالي بٓالم لىىي أبالي بمً ًغصه ًٖ ْلمه 

 وأنبذفلض ػالذ حمُ٘ االلىان ًٖ وحهي  ، أبالي الملىهت البغاكت وال الخُاةأنبدذ ال اهخم بىحىص . نمذ الجمُ٘

 http://bit.do/drRgW. ًلي الىخُضاالػعق نض

 

 ماًى 16

 أولردالظ الذاذلى حدين من قدم رمل 
ش صعبي، و عفُلت ػوحتيئلى  مئن التي ًىاًغ الشىعة ٢٥ ئلى ألانضكاء و ألاهل اهخب ئلُىم ٖلى وعكت جدمل جاٍع  لم ولً جيس ى أَل

 و جمىِذ لى ٖغفتهم مً كبل و هما والازخباع و أخىاٌ حمُ٘ الؼمالء هىا الظًً لم أٖغفهم كبل جلً الخجغبت أخىاليالجمُ٘ ًٖ 

غه ًهُاصان  ) لٗله زحر الجىائيكاٌ لى السجحن   فاؾدكاٍ و وان الىػٍغ ًهُاص اهتر مً اإلالً الغابت فيخُث وان ملً ووٍػ

 ًىم زغج في و . فلاٌ الىػٍغ عص ٖلى اإلالً لٗله زحر. الهُضفي ٌؿخسضمها التياإلالً غًبا و أمغ الخغاؽ بلُ٘ أناب٘ ًض الىػٍغ 

 و أؾغتهم و ٖىضما خان مىٖض كبُلت عخلت نُض أزغي لحرض ى اإلالً غغوعه بالهُض اهتر مً الىػٍغ فىحضتهم فياإلالً م٘ الىػٍغ 

http://bit.do/drQbp
http://bit.do/drQey
http://bit.do/drRgW
http://bit.do/drRgW


 . فىٓغ للملً و كاٌ كلذ لً لٗله زحر و اإلالً ًلخل، عفًذ اللبُلت كخل الىػٍغ لىحىص أناب٘ ملُىٖتألاؾغي كخل 

http://bit.do/dsDtb   

 

 ماًى 19

 ردالظ الصحغي حمدي الزريم من محبده 

ُم، ئهه ًخٗغى لخٗىذ قضًض، مخمشل في مىٗه مً "خمضي مسخاع"كاٌ الؼمُل الصخفي اإلاٗخلل  ، اإلاٗغوف باؾم خمضي الٖؼ

غ أوعاق اللًُت مً هاخُت، ومىٗه أًًا مً الاؾخئىاف ٖلى كغاعاث خبؿه اخخُاَُا  .جهٍى

ُم، في عؾالت مً صازل مدبؿه ، أعؾلها لـ  الب الٖؼ ، بخضزل هلُب الصخفُحن ٖبض املخؿً ؾالمت لإلفغاج ٖىه، "البضاًت"َو

 ."أًً صوع الىلابت في طلً"مدؿائال 

ُم في عؾالخه اكتربذ مً الٗام في الخبـ الاخخُاَي مىظ اللبٌ ٖلي مً أمام هلابت الصخفُحن ٖلى الغغم مً »: وأياف الٖؼ

 ."أن اللاهىن ًمى٘ الخبـ ٖلى زلفُت كًاًا اليكغ، ئال أن اللاهىن ال ٌٗمل به، وجمغ الكهىع وألاًام ازل ملبرة ألاخُاء

الء : "وجاب٘ اكتربذ مً الٗام وال ًىحض زمت صلُل ٖلى اتهامي بيكغ أزباع واطبت، الىُابت كالذ أن معي فُضًىهاث لدالض ٖلي ٖو

 ."ألاؾىاوي وال أٖغف ما هي التهمت في طلً

هظهغه بىٖضه بٗضم خبـ صخفي في كًاًا .. أًً الىلابت والىلُب ٖبض املخؿً ؾالمت الظي جم ئبالغه بيل الخفانُل: "وكاٌ

 http://bit.do/dsDvc ."وكغ، أَالب بالخضزل وؤلافغاج ٖني اللهم ئال ئطا وان فُضًى لدالض ٖلي وألاؾىاوي مجغم كاهىها
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ذادي التوارجي من محبده 
أهضث ػوحت قاصي الخىاعجي، املخبىؽ بتهمت الخٓاهغ زالٌ الاخخجاحاث ٖلى اجفاكُت الخىاٌػ ًٖ جحران ونىافحر، أن ػوحها 

قاصي "وهللذ ؾالي ػوحت الىاقِ الؿُاس ي عؾالت ٖلى لؿان ػوحها كائلت  .بدالت هفؿُت وصخُت حُضة حضا في مدبؿه

ٖمغ .. ٖمغ السجً ما غحر فىغة)بِؿلم ٖلى الجمُ٘، وبُُمً اليل ئهه بدالت هفؿُت وصخُت حُضة حضا، وكالي أكٌى لىم 

اعجه في مدبؿه، الُىم ألاخض، " فِـ بىن"وأيافذ، في عؾالت ٖبر مىك٘ الخىانل الاحخماعي  .(اللهغ ما أزغ بىغا أؤهض "ٖلب ٍػ

ت ٖالُت حضا، الكىىي الىخُضة منهم هي مً ْغوف خبؿهم الؿِئت حضا مً  ـ هى وباقي الكباب وعوخهم اإلاٗىٍى لىم ئهه هَى

ت في ْل الجى الخاع ضاص، ووحىص مجغمحن وحىائُحن مٗاهم في هفـ السجً ئيافت لؿىء التهٍى  ".كلت الىٓافت وجىضؽ ألٖا

نهم"وجابٗذ  ". قاصي َالب مىىم ئهىم جىخبىا ٖنهم صائما وجىىهىا فاهٍغ

http://bit.do/dsPcC 

 

ربدالرحمن الجندي 
 أن أًٖبر ..جمُم البرغىسي"

ً
 .. أن أهخب ما ٌٗىُه هظا الكاٖغ لي.. خاولذ هشحرا

ً
أن أنف جأزحر ولماجه و وكٗها ٖلى عوحي مدضزت

 
ً
ع ًىدكله مً الهمىم.. نضًي ُمؿِىغا ّضِ

َ
و أها ألخفذ بٗض هخاب هللا ئلي ِقٗغه لِؿمى بي فىق .. ًلخفذ مً حٗهف به آلاالم ئلي ُمس

ض. .كمم الٗالم  ٖلى ئبهاع الجماٌ بمفهىٍم فٍغ
ً
 عجُبت

ً
ٌٌ الًأبه للمىٓغ وال اإلآهغ بل ًبرػ .. جمىدني وؿائم قٗغه كضعة حما

ٍٔ مدىٍم و هٍٓم بضٌ٘ بَّ اإلاكاٖغ بلف
ُ
 في ألالم و ألامل، و الخب و . .مىىىهاِث ألاقُاء و ل

ً
فخلمـ عوُخً بٗضؾاِث ولماجه حماال

 في ولماجه
ً
 جهبُّ حمالها نبا

ً
 واخضا

ً
اعجبِ اؾمه ٖىضي بأخب ازىحن ئلي . .البغٌ ،و اإلاىث و الخُاة، و وأن ألايضاص وكفذ نفا

وما احخم٘ .. مً كهُضة له أو حؼء مً كهُضة" أًمً مىس ى"و " ٖبضالغخمً ٖاعف"كلبي، فال ًياص ًسلى حىاب بُني و بحن 

ذ ألاخباب ئال . .و ؾغخىا م٘ ولماجه" جمُم"زالزدىا ئال و طهغها  أما و كض فغكذ بُيىا السجىن و أؾىاعها اللُٗىت آلان، فال أحض ٍع
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اجىااؾترحإبترصًض أبُاجه و  ، زم اعجبِ بأخب ألاصخاب ئلى كلبي، . . ما مط ى مً طهٍغ
ً
 هبحرا

ً
زم وأهه بٗض أن بلغ خبه في كلبي كضعا

ًَ الُٗٓمت عيىي ٖاقىع   ٖلى خبه بىىهه اب
ً
َخبُّ هخاب الٗغب ئلى كلبي، -عخمها هللا-لم ًلى٘ بهظا وله، فأبي ئال أن ًؼصاص خبا

َ
، أ

 في سجً ٖبض الغخمً 
ً
 في كبر عيىي، هما لم جترن ولماث عيىي و ابنها وخكت

ٌ
خاع  .و ئوي أصٖى هللا أال جىىن هىان وخكت

 عأي الٗحن ئال بٗض ؾماعي كهُضة جمُم 
ً
في " قٗغاء فلؿُحن في ونفها، و نالىا و حالىا في الىالم ٖنها، ولىً لم أعها خلا

". اللضؽ 

 ٌ : أؾغح مٗه وهى ًلى

و هي الغؼالت في اإلاضي  " 

خىم الؼمان ببُنها  

ما ػلذ جغهٌ زلفها  

مظ وصٖخً بُٗنها  

  
ً
فاعفم بىفؿً ؾاٖت

ئوي أعان وهىذ  

" في اللضؽ مً فى اللضؽ ئال أهذ 

ف ٖني وكذ عهىوي ئلى الُأؽ، فال ججض ػهؼاهت ًفاعكنيزم جخدٌى ملىلخه ئلي نضًٍم ال  ِ
ّ
 في عخلتي بحن ٖخماث السجىن، ًسف

 
ٌ
ت  حضاٍع

ٌ
 ئوي أعان وهىذ: " ٖلي خائُها جلٌى لي وإلاً بٗضي" مغؾىمت"صزلتها ئال ولىخت

ً
." فاعفم بىفؿً ؾاٖت

َغ و 
َ
س

َ
ل، فخجضه َمَضَح و هجا، و ف

َّ
 مً صعوبه ئال و زاى فُه و جَىغ

ً
هجض الكٗغاء ًخمحزون في يغٍب مً الكٗغ، و هى لم ًترن صعبا

 ٌ   ..عزا، و أبدغ فى بدىع الغؼ
ً
: حؿم٘ فسغه بأهل فلؿُحن كائال

ئن ؾاع أهلي فالضهغ ًدب٘ "

ؿخم٘   ٌكهض أخىالهم َو

ًأزظ ٖنهم فً البلاء فلض 

ػاصوا ٖلُه الىشحر وابخضٖىا 

َرهم   ّبِ
َ
س ًُ و ولما هم أن 

" بأنهم مهؼومىن ما اكخىٗىا

 الهخسُل كِ أن ًىىن ٖلى هظا اللضع مً الجماٌ
ً
ضاء و املخخلحن، ؾمٗذ هجاًء الطٖا : زم ئطا أصاع مضف٘ ولماجه هدى ألٖا

أٖضاؤها زىفهم لهم مضص " 

لى لم ًسافىا ألاكىام الهلُٗىا 

فسىفهم صًنهم و صًضنهم  

ٖلُه مً كبل ًىلضوا َبٗىا 

كل للٗضا بٗض ول مٗغهت 

حىىصهم بالؿالح ما نىٗىا  

للض ٖغفىا الغؼاة كبلىم 

و وكهض هللا فُىم البضٕ 

ؾخىن ٖاما و مابىم خجٌل 

اإلاىث فُىا و فُىم الفٕؼ 

أزؼاهم هللا فى الغؼاة فما 



عأي الىعي مشلىم و ما ؾمٗىا 

خحن الكٗىب اهخلذ أٖاصيها 

ىا  ت التي اكتٖر لم وكهض اللٖغ

لؿخم بأهفائىا لىىغهىم  

". و في ٖضاء الىيُ٘ ما ًً٘

 ٌ  ًلى
ً
مت، أوكأ عازُا : زم ئطا أوحٗه ألم فلض أمه الىٍغ

ي " ّمِ
ُ
 أ
ْ
ا ًَ  ًْ ْؾِم

ْ
ِبا

ىْع 
ُ
ق

ْ
ا َٖ ْض  ى ْمَدمَّ

َ
ف
َ
ْؾِم َعْيَىْي ُمْهُ

ْ
ِبا

 ِجُضوْع 
ْ
ذ ِِ ألاعِى ِصي ِعْي

ّلِ ُحىْع 
ُ
ًْ و ْهَغَها ِم

َ
اِؾْغ ي

َ
ِم اللْي و

ْ
َعغ

ِغٍْم 
َ
َصْم ه

َ
ى َبِني آ

َ
 ِجْبل

ْ
ِعث غَّ

َ
ًْ ك ْؾِم

ْ
ألاعِى ِبا

ِلُْم 
َ
ًْ ُمْؿخ ًِ ِ َبا

ـّ ْهِغ َمْدِني ِب ًَّ ال

ُهىْع  ًُّ  ال
ْ
ت َُّ  ْوِهيَّ َمْدِى

ْ
ِلَُمت

َ
ى ُمْؿخ

َ
ِخحْر ِبِدْبل

ْ
و ِه

ىْع 
ُ
ْي ه  ِجّضِ

ْ
ذ ِِ ـِ ِعْي ْم

َّ
ي الك ّمِ

ُ
ا أ ًَ  ًْ ْؾِم

ْ
ِبا

ي   ِجْمص ِ
ْ
ت ٍَ اْو

َ
 ه
ْ
اث

َ
َها و نَّ

ْ
ِم ا

ْ
َعغ

ْم 
َ
ال َٗ ت َحْىَهِغ ال

َ
ف
ْ
اق

َ
الْحِل و

وْع 
ُ
َهْضِف ػ

ْ
" و َِما ْبِدك

 بأبضٕ و أعقى ماجىىن ألالفاّ
ً
: زم ًأبى أن ًىخفي، فُىُلم في صعب الخب ناصخا

ًلؿى الخبِبان كضع الخب بُنهما  "

ْحِن صما  
َ
ختى لخدؿُب بحن الٗاِقل

و ًغحٗاِن ئلى زمٍغ مٗخلٍت  

ًَّ والُتَهما  مً املخبِت جىفي الك

 َغفاها الٗاقلان فما  
ٌ
حضًلت

ِدما  .. جغاهما افتركا
َ
ئال لُلخ

ِتها  
َّ
ُ٘ الضهُا لؿى غح

ُ
في يمٍت ج

والبدغ مً بٗض مىس ى ٖاَص والخأما  

ل 
ُ
ل
َ
كض أنبدا ألانل مما ٌكبهان ف

 ، ال وأنهما  
ً
هما هظلً خلا

بهغه 
ُ
فيل ش يٍء حمٍُل بذَّ ج

أو هىذ حؿم٘ ٖىه كبلها، فهما 

ٌُ الظي مهما كؿا، َعِخما  هظا الجما

ـُ ألاإلاا " هظا الجماٌ الظي ٌؿخأو

 مً .. ال أصعي هُف أعص حمُله ٖليّ 
ً
 في أحٗـ لخٓاث سجىً، وأهذ جىٓغ في مغآجً مكمئزا

ً
فىُف جغص نيُ٘ مً مض ئلًُ ًضا

: عوخً اإلاكىهت، فهمـ في أطهً

ً ججاُٖض وحهً ال" " جلً ججاُٖضها هي ال أهذ ًا ناخبي. جهضق مغاًان خحن جٍغ



 
ً
 حّٗىِى عوٖخه ما ؾأفخلضه بٗضم للاء أمه الُٗٓمت عيىي أبضا

ً
أٖضن أال أوس ي  .عبما ؾأللاه ًىما، وأؾاٌ هللا أن ًىىن للاءا

 ًا جمُم أن 
ً
." بىغه بىغاث هخحر، وألامـ واخض فلِ"أبضا

 http://bit.do/dtmyq   ٖبض الغخمً الجىضي
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 جواب الجنرال الرابع

ضي   ملو الغكابت (...اٌ)النهاعصة أها بىحه حىابي صه للغاًبي و انضكائي مً مٍإ

 ...بهغاخت أها خابب أوحه لهم بٌٗ ألاؾئلت و اجمنى انهم ًجاوبىا ٖلى ألاؾئلت صي

  (اللي مٗغفل بًٗهم غحر مً الؼهؼاهت)ًىم مً خبس ي أها و عفاقي  (٣٥)ًا جغي بٗض 

 هل مهغ بلذ كاااص الضهُا وال لؿه مً الضٌو اإلاخسلفت في الخٗلُم و الصخت و مؿخىي صزل الفغص؟-

 هل ؤلاعهاب اهخهى مً مهغ بٗض خبؿىا وال لؿه الٗملُاث ؤلاعهابُت مؿخمغة في ؾِىاء و عبٕى مهغ؟-

ـ حابذ أعباح وال لؿه فىىىف؟-  هل كىاة الؿَى

ُت وال الؿِس ي وفغ لهم الٗمل بٗض خبؿىا؟-  هل الكباب لؿه ٖاوػ يهاحغ و بُغغق في مغاهب الهجغة غحر الكٖغ

 هل اإلاىاًَ اإلاهغي أنبذ في وي٘ اخؿً و خاؾـ أهه في مؿخىي مِٗص ي افًل وال لؿه مُدىن؟-

مؿخيُت  (قامكغحُت)هل خبس ي و ػمالئي حٗل مً مهغ صولت ٖٓمى و بخدترمها الضٌو و املجخم٘ الضولي وال لؿت صولت -

يا؟  كغاعاث عوؾُا و امٍغ

ض ؼي اإلاٍإ  ...ٍٖؼ

حر مهغ و زالها أفًل  
َ
أها اكؿم باهلل مؿخٗض افًل باقي ٖمغي في السجً لى صه هُسلي البلض اخؿً أو ... لى خبس ي و ػمالئي غ

  ِٖكت الىاؽ جبلى افًل

و بحن جلضم الضولت و اهجاػاث الغئِـ  (ْلما)اإلاهم اهً ججاوب ٖلى ألاؾئلت بهغاخت بِىً و بحن هفؿً و حٗغف ٖالكت خبؿىا  

 اإلالهم

ر في الؿىت)للىٓام هى اللي حابني أها و ػمالئي  (ملو عكابت)..... و افخىغ هىَـ أن جُبُلً و ث
َّ
ث
ُ
في اإلايان اللي اخىا فُه  (و ه

 ٖلكان اخىا بىدب البلض صي و بىدب هاؾها

  و ازحرا خؿبي هللا و وٗم الىهُل

 الُٗٓم" عبي السجً اخب الىَّ مما ًضٖىهني الُه" 
ّ

 نضق اّلل

 هائل خؿً

٢٢/٥ http://bit.ly/2qncgM5 
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: «نصف فرخظ»وذيكا المحبودظ بدبب .. إدالم الحضري يحكي من محبده قصظ الذاذلي رفيق الزنزانظ
الظلم جمع الحالمين والذين بال دند 

ً بخأؾِـ حماٖت ٖلى  وكغث هجىي قمـ الضًً ػوحت ئؾالم الخًغي، عؾالت مً ػوحها املخبىؽ ٖلى طمت اتهامه م٘ آزٍغ

.. زالف اللاهىن، جىاٌو فيها ٖالكخه م٘ عفلاء السجً وبهفت زانت الكاطلي خؿحن املخبىؽ ٖلى طمت اللًُت هفؿها

". ههف فغزت" ٖاما واملخبىؾت في ػهؼاهت مجاوعة بؿبب 15التي لم جخجاوػ الـ " قُيا"والفخاة 
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حمٗخني فترة الخبـ الخالُت بالكاطلي وقُيا، الكاطلي خؿحن هى اإلاتهم الغاب٘ في اللًُت والظي لم ألخلُه الا في لخٓت عف٘ "

يي في الخىُٓم ؤلازاعي " الغماًت" م الى الىُابت مً ألامً الىَني الكاطلي هى مً اإلافترى قٍغ مً ٖلى أُٖيىا وهدً في الٍُغ

ىم لم هجخم٘ أها والكاطلي ئال  اث يابِ ألامً الىَني وعغم قغاهخىا في هظا الخىُٓم اإلاٖؼ الهاصف ئلى هضم الضولت خؿب جدٍغ

اث وأفياع وأخالم وعغبت في مؿخلبل افًل  ىحن هخلاؾم طهٍغ في هظه الؼهؼاهت الًُلت التي هجلـ بها آلان أنبدىا بالفٗل قٍغ

هبذ  في الىكذ الظي جخلاؾم اؾغجه واؾغحي مؿئىلُدىا وانبذ ٖمغ ابني ػمُل ٌ أخمض ابً الكاطلي وعبما ًهبدا أنضكاء ٍو

دمل  اث واخالم وافياع مكترهت وعبما اجماصي في جسُالحي واكٌى انهم عبما ًهبدا عفلاء مُضان ،ان ًأحي ًىم ٍو لضيهم طهٍغ

ا للِٗل .. اخمض الكاطلي خؿحن  ت ..ٖمغ اؾالم الخًغي ٖلى هخفه ويهخفا ؾٍى ". لألمل.. للخٍغ

وئطا وان الخلائي بالكاطلي خضر هام وؾُٗض عغم اإلايان الًُم الظي ًجمٗىا واإلاهحر غحر اإلاٗلىم الظي ًيخٓغها، جأحي عفلت "

فاٌ  قُيا ٖلى الىلٌُ فهى للاء مإلم، قُيا جلً الفخاة الهغحرة الؿاهىت في الؼهؼاهت املجاوعة والتي ًدمل نىتها بغاءة ألَا

بِىما ًدمل سجلها لضي وػعاة الضازلُت ٖىـ طلً، كهتها لى هىذ قاهضتها في اخض أفالم الؿبيي لىىذ اتهمخه بالجىىن 

". وؤلاؾاءة ئلى البراءة

قُيا هي هما أًْ ججاوػث الدامؿت ٖكغ بللُل جلط ي ٖلىبتها في ػهؼاهت عبما أهثر يُلا بتهمت الكغوٕ في كخل َفلت أنغغ "

بُٗضا ًٖ جفانُل اللًُت وخياًاث قُيا التي ال جيخهي أبدث ًٖ ما ًجمٗني بالكاطلي  .. (ههف فغزت)منها بللُل مً أحل 

". وقُيا زلف هظه اللًبان اإلاؼصخمت باألشدام والخياًاث

". ما ًجمٗني بهم هى الٓلم الظي َالني أها والكاطلي ألهىا أصخاب عأي وخلم والٓلم الظي َاٌ قُيا ألنها بال ؾىض بال خماًت"

ولضث قُيا في مجخم٘ جغهها جىاحه مهحرها بىفؿها وأحبرها ٖلى أن بضال مً أن جخٗلم أبجضًت اللغت أن جخٗلم أبجضًت الكإع "

لت واهذ ما ٌؿض عملها، أن حٗمل ٖلى أن جمىذ هفؿها ًىم  وأن جخىلى خماًت هفؿها وأن جضاف٘ وتهاحم وأن جىؿب بأي ٍَغ

ً مخالنلت وهأمل حمُٗا أن ًأحي ًىم ًجمٗىا .. ئيافي حضًض، أن جدلم بما هى خلها في النهاًت أها والكاطلي وقُيا ججمٗىا ػهاٍػ

مت ً ال ًغي ألاخالم حٍغ ". فُه قإع في َو

ش النهاعصة مل ٖاعف وام .. ئؾالم الخًغي " ٌ .. حجؼ الخبـ الاخخُاَي .. (:جاٍع  ".الُأؽ زُاهت.. كؿم عمل أو

http://bit.do/dtJz5 

 

جواب الجنرال الخامس من محبده 
مأنضكائيول ؾىت وول  حن ..  َُبحن وعمًان هٍغ  (بغٌ الىٓغ ًٖ صًاهتهم)آإلاني حضا زبر اغخُاٌ اَفاٌ ومىاَىحن مهٍغ

الى نُٗض مهغ  (صاٖل)مؿئىلُت ونٌى اللخلت .. ؾإالي ًٖ مً ًخدمل مؿئىلُت طلً؟.. وزهىنا لُلت الكهغ الفًُل

ت والان حىىب مهغ بمغاغت  . اإلاىُا-بٗض حغلغلهم فى ؾِىاء وونىلهم لالؾىىضٍع

  (باٖخباعه عحل ٖؿىغي ) الؿِس ي ال ًخدمل مؿئىلُت الفكل الامني أهُض

.  ًىاًغ٢٥ الىَني ال ًخدمل اإلاؿئىلُت الوكغالهم بالخلفُم والتزوٍغ لخبـ مٗاعض ي الىٓام مً قباب زىعة ألامً وأهُض

.  ميكغلت بدماًت الؿِس ي وصٖم خىمهألنها الضازلُت مل مؿئىلت وأهُض

ت والبزوـوأهُض .  الجِل غحر مؿئٌى الوكغاله بالهفلاث الخجاٍع

؟؟؟ أهُض  صلىكتي هدؿألىوي اوماٌ محن اإلاؿئٌى

امي  ...الاحابت بازخهاع

ىا ٖلى اللي حاي  لٍى ول ؾىت واهخم َُبحن وعبىا ًلضعها ٍو

هائل خؿً 

٢٠١٧ / ٥ / ٢٦ http://bit.do/dtKc5   
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 ماًى 29

 مً صازل السج23ًمهُفى حماٌ ٖىى 
ً
ا ..  ؾىه مٗخلل مً ؾىه وهو وبِخداهم ٖؿىٍغ

ف قغاٌ وحالي هبىٍ خاص وإلاا "  ف كبل ما أعوح اإلاؿدكفي وفًل الجًز اصووي خلىت غلِ في الىعٍض ٖكان ًىكفىا الجًز

وإلاا عوخذ هىان صزلىوي الٗىاًت اإلاغهؼة وإلاا . .خىلىوي اإلاؿدكفىا وصزلذ في غُبىبت عاخى (470 )لي الؿىغ للىها كاؾى

ف  وإلاا هكفذ ٖىض صهخىع كاٌ فى جطدم الىبض و  ! فًل مىحىص بغيهالؿىغ والًغِ ْبِ زغحىوي مً الٗىاًت لىً الجًز

ان والػم حٗمل اعججإالُداٌ بيؿبت هبحرة وفي   ٖلي بالهبغت أقٗت في اليلُت الكماٌ وجطدم في حضاع اإلاشاهت هدُجت ؾَغ

 وإلاا كىلذ 
ً
 وهضف٘ أها فلىؾها كالي الػم أقٗت مجضي مضًغ الُٗاصة ئوي الػم أٖمل ألؾخاطاإلاشاهت و أقٗت ملُُٗت يغوعي حضا

" صي اخىا اللي هلٌى ٖليها وهدضصها ولى مؿىدل هغحًٗ السجً جاوي 

   http://bit.do/dtWif !مهُفي إلاا حه ًلٌى لللاض ي ٖلي اللي خهل ؾابه ومص ي مً غحر ما ٌؿمٗه 
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  20172017شهادات مايو شهادات مايو 
 ماًى 1

 ئماممنى 

اعة َخًٟل مٛل٣ت لبٗض عمًان " ضاث .. ما ٧لىف ب٣الهم اًام ومِٟل ماًت ٖىضَم .. الىاؽ بخمىث ظىا .. ٢الىا لهم ان الٍؼ ججٍغ

َظا َى " !!! اًه الخل ! ملخهها انهم بُمىجىا .. ٧ان فى ظلؿخحن الاؾبٕى اللى ٞاث ظاجلى منهم ازباع ج٣ُ٘ ٢لب ال٩اٞغ .. ل٩ل خاظه 

الشامً مىظ آزغ مغة عؤًذ ٞيها ػوجى الض٦خىع _الكهغ#و الُىم ؤًًا ًبضؤ  !!ال٣ٗغب ٦ما ٦خبذ ؤخض ألامهاث _م٣برة#ؤزغ ؤزباع 

 !! اإلااض ي مىظ ؾبخمبر ش يء ؤيو ال وٗلم ٖنهم !!الخضاص_ظهاص#الخضاص و ابنى _ٖهام#

..  واؾ٘ قٗبي ًٖ الُٗام م٘ جًامً بيغاب في سجحن ١٦٠٠.. السجىن ٦ما فى ٞلؿُحن املخخلت _اهخٟايت#!! .. بًه الخل ؟

 http://bit.do/dqk4j ؤلِؿذ َظٍ ؾلُت اخخال٫ و عبما ؤؾىؤ ؟؟ !!ملر مً ٧ل ؤخغاع الٗالم ؟_و_مى#وخملت 

 

 ماًى 2

ى اللي ٧ان مٗاًا هٟس ي ؤٖٝغ ٖىه خاظت" " لي بهه ٢ل٣ان ٖليَّي هٟس ي ؤَمىه ٖليَّي ا ٢الى.. ؤها واخضة مؿىت ابني ظٍى في ال٣ٗغب َو

مئىان ٖلى ٞلظاث ؤ٦باصَم ب٩ىن مىٗهم مً الَا اعة ٍو الث مى٘ الٍؼ . ؤمهاث مٗخ٣لي سجً ال٣ٗغب ٣ًاؾىن ٍو

http://bit.do/dqk8Z 

 

ومفاوياث مؿخمغة لفٌ ..  ٖامال73الؾخالم ٖملها بضال مً « هىًٍ ؾحرفـ»كىة أمىُت جغافم : «أؾمىذ َغة»ٖامل بـ 

اٖخهامىا 

ت اإلاٗاصي خًغث بلى م٣غ اإلاهى٘  ٢ا٫ ؤخض الٗما٫ اإلاٗخهمحن بمهى٘ ؤؾمىذ َغة، بن ٢ىاث مً ألامً اإلاغ٦ؼي و٢ىة مً قَغ

٣ت قغ٦ت  ـ"بٞغ ً ؾحٞر ظاًبحن لىا الىاؽ اللي َدكخٛل م٩اها "وهي الكغ٦ت الجضًضة التي ؾخدل مدل الٗما٫، مًُٟا " ٧ٍى

ً ًُغصوها مً اإلا٩ان اللي يُٗىا ُٞه ٖمغها  اًٍؼ حن وٗمل اًه..ٖو داث لـ ". مل ٖاٞع ٟحن " البضاًت"وؤياٝ في جهٍغ بن بٌٗ اإلاْى

ضَم بمداولت اؾخٗاصة خ٣ى٢هم ًٖ ؾىىاث ٖملهم  اإلاىضوبحن ًٖ الكغ٦ت خاولىا ا٢ىاٖىا بالخى٢ُ٘ م٘ الكغ٦ت الجضًضة، م٘ ٖو

ًهم بدض ؤ٢ص ى  بخىا "وجاب٘ الٗامل، ".  ؤل٠ ظىُه بـ 30 ؾىت ٖمل ٌٗىيىوي بـ 17بٗض " ؤل٠ ظىُه، ٢اثال 30اإلاايُت، وحٍٗى

خهام ختى خهىلىا ٖلى خ٣ى٢ىا ً في الٖا ٓلمىها.. مؿخمٍغ بىها ٍو ً ًَغ   http://bit.do/dqk9r ".الىي٘ بِخُىع لؤلؾىؤ.. ٖاًٍؼ

 

 ماًى 3

ؾغ حملت أغًبذ عئِـ مدىمت متهم بلخل ُمجىض مضًىت ههغ  .. ''اخىا ػي بٌٗ''

ت، جٟانُل م٣خل هجل ٖمخه، مامً ؾٗض ؤٚا ."ح. م"عوي  ، مجىض ٖلى ًض ٢اض ي بضعظت عثِـ بمد٨مت ( ؾىت23)، يابِ قَغ

خه، بن  .اؾخئىاٝ، ؤمام مضزل ال٣ٗاع الظي ٣ًًُ به الشاوي مؿاء ؤمـ الشالزاء و٢ا٫ الًابِ، الظي ًٞل ٖضم ال٨ك٠ ًٖ ٍَى

٣خه ؤزىاء م٣خله بغنانت في الهضع، مً ؾالح ٢اض ي، وطل٪ ٣ٖب مكاصة ٦المُت  ( ٖاما17)زُُبت املجىض وجضعى بىس ي  ٧اهذ بٞغ

ترايه ٖلى جىاظضَا بمضزل ال٣ٗاع الظي ٣ًُىه، واتهمها بىظىص قبهت خى٫ جىاظضَا بمدُِ  بحن ال٣اض ي وزُُبت املجىض اٖل

وؤقاع الًابِ ؤن املجني ٖلُه خًغ ٢بل م٣خله بٗضة ص٢اث٤ النُداب زُُبخه وبٖاصتها بلى مجزلها، وعؤي مكاصة ٦المُت  .ق٣خه

ت ؾبب اإلاكاظغة وبنهائها ا إلاٗٞغ ًٗ وؤ٦ض ؤن زُُبت املجني ٖلُه ؤصلذ بخٟانُل الىا٢ٗت ؤمام  .بحن زُُبخه وال٣اض ي ٞخضزل ؾَغ

و٢الذ  .الىُابت الٗامت، الُىم ألاعبٗاء، التي ؤ٦ضَا خاعؽ ٣ٖاع مجاوع وقاَض ُٖان آزغ ٖلى ما ظغي بحن ال٣اض ي واملجىض وزُُبخه

بىس ي، زُُبت املجني ٖلُه ؤمام الىُابت، بن ال٣اض ي ال ٌٗلم قًِئا ٖنها ول٨ىه ؾإلها ًٖ ؾغ جىاظضَا ؤزىاء هؼولها مً ؾلم ال٣ٗاع 

http://bit.do/dqk4j
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ا بكضة متهًما بًاَا بىظىص قبهت خى٫ جىاظضَا ٞغصث ٖلُه وؤياٞذ الٟخاة ؤن زُُبها جضزل بمجغص عئٍخه  ".واهذ مال٪: "ونهَغ

٤ لُه: "للمكاصة ال٨المُت بُنهما و٢ا٫ لل٣اض ي اهذ : "، ٞغص ٖلُه ال٣اض ي"اخىا عظاله ػي بٌٗ.. ٧لمني ؤها..ٖاًؼ اًه.. خًغج٪ بتٖز

 لهما" .. ُٖل نٛحر بظغي الٗب بُٗض
ً
ا ال٣اض ي ؾالخه ٢اثال ٣َخل٩ىا اهخىا الاجىحن لى : "زم و٢ٗذ مكاصة بُنهما ؤزغط ٖلى بزَغ

ٗحر املجىض اَخماًما بتهضًضاث ال٣اض ي، وخاو٫ الاههغاٝ مً ؤمامه ٞٗاظله "اجدغ٦خىا مً َىا لخض ما اٖٝغ اهخىا محن؟ ٌُ ، ولم 

 في الخا٫ 
ً
 لغواًت الًابِ وقهاصة خاعؽ ٣ٖاع مجاوع ؤمام الىُابت الٗامت– ال٣اض ي بُل٣ت في الهضع ؤعصجه ٢خُال

ً
٣ا ً ؾبب  .ٞو ٖو

بهه آحى النُداب زُُبخه ٣ٖب م٣ابلت ؤظغتها م٘ عثِـ قغ٦ت - هجل ٖمت املجني ٖلُه-جىاظض الٟخاة بال٣ٗاع؛ ٢ا٫ الًابِ 

ا بضعظت عثِـ  .ج٣ضمذ للٗمل بها في هٟـ ال٣ٗاع الظي ٣ًُم ُٞه ال٣اض ي ًُ ت ؤمً ال٣اَغة، ؤن ٢اي مً ظهخه ؤ٦ض مهضع ؤمني بمضًٍغ

ذ، ؤَل٤ الغنام ٖلى مجىض، ؤمام مضزل ٣ٖاع بكإع ٞغعي مً قإع البُغاوي،  بمد٨مت الاؾخئىاٝ ومٗاًعا بلى صولت ال٩ٍى

ضعى – الظي ًٞل ٖضم ط٦غ اؾمه –وؤ٦ض اإلاهضع  .بمى٣ُت مضًىت ههغ ًُ داث إلاهغاوي، الُىم ألاعبٗاء، ؤن املجىض  مامً "في جهٍغ

خل بُل٣ت في الهضع، ٣ٖب مكاصة ٦المُت بحن ال٣اض ي وزُُبت املجىض وجضعى "ؾٗض ؤٚا
ُ
ت، ٢ بؿبب " بىس ي"، ُم٣ُم بمى٣ُت الجَز

٣ها للخغوط مً ال٣ٗاع بٗضما ج٣ضمذ  ؾىء ًْ ال٣اض ي في جىاظض املجىض وزُُبخه بمضزل ال٣ٗاع، والتي ؤ٦ضث له ؤنها ٧اهذ في ٍَغ

وؤوضر اإلاهضع، ؤن ال٣اض ي ٢ام بدؿلُم هٟؿه والؿالح اإلاؿخسضم في الىا٢ٗت ل٣ؿم  .للٗمل بةخضي الكغ٧اث اإلاخىاظضة بال٣ٗاع

 9 َل٣اث 6ؤو٫ مضًىت ههغ، مكحًرا بلى ؤن هُابت خىاصر قغ١ ال٣اَغة جد٤٣ في الىا٢ٗت، وؤمغث بالخدٟٔ ٖلى ال٣اض ي والؿالح، و

اث اإلاباخض خى٫ الىا٢ٗت لبذ جدٍغ ذ الجشت، َو ُت الغنانت التي ؤنابذ املجني ٖلُه، وؤمغث بدكٍغ  .ملي مً هٖى

http://bit.do/dqy3d 

 

 ماًى 4

 .زُُبت املجىض مإمً ؾٗض أغا جغوي لخٓت ملخله ٖلى ًض مؿدكاع مضًىت ههغ وهغوبه

٘ اإلاؿضؽ و٢خله"
ّ
 http://bit.do/dqy49".. خِ بًضٍ ٖلى عاؾه و٢ا٫ بًه اللي ؤها ٖملخه صٍ.. َل

 

 ماًى 6

بت  :ماهُىىع اإلاهغي  اعة هاثل خؿً ٧اهذ مٖغ اعة في ألاو٫ اخخجاظا ٖلى ويٗه الهٗب في الدجؼ ..النهاعصة ٍػ ٌ الٍؼ حجؼ ..هاثل ٞع

 مٓالُم ٦مان اؾالم الخًغي و 3النهاعصة خًُم ٖلُه ..  اًام ماهامل3ب٣اله .. اٞغاص ب٣ي بِكُل يٟٗه 3نٛحر ٨ًٟي بال٨خحر 

اببحن ..الكاطلي خؿحن و احخض ابغاَُم و ًا ٖالم اوياٖهم خخب٣ى اػاي الا٢ؿام ؾلخاهاث بِخٗا٢ب ٞيها اإلاٗاعيت ٖلكان ًب٣ىا اَع

ٍى  http://bit.do/dqLJy. اويإ الجىاثحن انٗب ب٨خحر بـ زلُىا هداو٫ هًِٛ..مً الٓلم اللي بِكٞى

 

ًى هُئت الضفإ ًٖ اإلاتهمحن في كًُت  ئهاهت "َاعق خؿحن، مدامي اإلاغهؼ اإلاهغي للخلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت، ٖو

 "اللًاء

٢بل بضاًت الجلؿت ٧ان باًً الخٗب ظضا  . ؾبخمبر٣٠النهاعصة ٧اهذ الجلؿت ألازحرة مً ظلؿاث بَاهت ال٣ًاء، واجذجؼث للخ٨م ٫ 

 ٞاث الؿاٖت يالل ًىم الشالزاء بنهم ٖهام ؾلُان بلٜ ألاؾخاط جبضؤ ظاًحن مً سجً ال٣ٗغب و٢بل ما الجلؿت ما ياللٖلي ٧ل الىاؽ 

ً ب٨الب بىلِؿُت وؾالح حي ٨  مؿاء في سجً ال٣ٗغب واإلالخ٤ مؿاٖض وػٍغ الضازلُت وعثِـ مهلخت السجىن صزل ٖليهم الؼهاٍػ

م وقاب   وؤجازض مً عؤؾه زلُل ال٣ُٗض اجهاب في صماٚه واحٗمل له ٚغػ في اؾمهوعقىا ٖليهم مىاص خاع٢ت ؤؾبراي ويغبَى

 ً ا واملجاعي َٟدذ وظذ ٖلي ألا٧لالؼهاٍػ ً واإلاؿدكٟي وال٩اٞخحًر  مُاٍ والكغب واٖخضوا ٖلي ص٦خىع خمضي خؿً و٢ٟلىا الؼهاٍػ

. الكغب
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لب ؤهه ًلخ٣ي بمدامُه ص٦خىع ؾلُم الٗىا ألهه مً   ؾىحن لم ًلخ٣ي ٤م٘ بضاًت الجلؿت دمحم مغس ي َلب ال٩لمت مً ال٣اض ي َو

في وؾِ الجلؿت خهل زبِ ٖلي ال٣ٟو ألن ص٦خىع .  وال مدامُت ٞال٣اض ي َلب اؾخ٨ما٫ اإلاغاٞٗت بٗض ما ازبذ الي اج٣ا٫بإؾغجه

. ٖهام ؾلُان ؤٚمي ٖلُه في ٢ٟو الجلؿت واجى٣ل اإلاؿدكٟي

ت بٗض ما ص٦خىع دمحم ؾلُم الٗىا ٢ا٫ للمد٨مت ٦ظا مغة ؤهه مل ٣َُضع ٨ًمل مغاٞٗت مً ٚحر ما ًُمً ٖلي اؾخاط ٖهام  بٗض قٍى

لب   ؤهه جىخي بزباثوبٗض ما اَمً ؤهه َُدى٣ل اإلاؿدكٟي وجىخي ص٦خىع ؾلُم الٗىا ًٖ اؾخ٨ما٫ اإلاغاٞٗت و٢ضم اإلاغاٞٗت م٨خىبت َو

ل٨ً ص٦خىع ؾلُم الٗىا  . اج٣ا٫بالليًٖ اإلاغاٞٗت وال٣اض ي ٧ان عاٌٞ ًشبذ صٍ و٧ان مهمم ًشبذ في مدًغ الجلؿت ؤهه ا٦خٟي 

ى ٖاٝع ب الي خهل في اإلاتهمحن  ت و٢ا٫ اهه ما ٣ًضعف ٨ًمل اإلاغاٞٗت َو  وبنهمنمم وازبذ ؤهه جىخي ًٖ اؾخ٨ما٫ اإلاغاٞٗت الكٍٟى

 http://bit.do/dqLJC .مٗغيحن للمىث بؿبب ما ًخٗغيىا لُه مً جى٨ُل صازل مدبؿهم

 

وهائب عئِـ خؼب الىؾِ  املخامي، بُان مً اؾغة ٖهام ؾلُان

ؤ٣ٖاب ما وكغ الُىم ًٖ حٗغى ألاؾخاط ٖهام لئلٚماء في ظلؿت مدا٦مت الُىم وه٣له الي اإلاؿدكٟي، و٦ظل٪ ما ؤزبخه الضٞإ ؤمام 

: قملذ حٗغيهم لآلحي املخ٨مت الُىم مً اهتها٧اث حٗغى لها ٖهام ؾلُان وباقي اإلاتهمحن 

 مخخالُت  ؤًام ؤعب٘اإلاى٘ مً الُٗام و مُاٍ الكغب إلاضة  -

ض مً الضواء   - الخجٍغ

-  
ً
ض مً ابؿِ اإلاؿخلؼماث حٗؿُٟا الخجٍغ

ً الاهٟغاصًت وبٚال١مى٘ التًرٌ  - ؾاٖت ًىمُا ٢٤ الؼهاٍػ

ش  - اعاث ًٖ السجً بإ٦مله بخاٍع ل ١٢مى٘ الٍؼ ابٍغ

لي طل٪ ٞةن  ،  ٖهام ؾلُانألاؾخاط جدمل وػاعة الضازلُت ومهلخت السجىن اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ خُاة و صخت ألاؾغةٖو

اعجه  مئىانوجُالب ألاؾغة بد٣ها في ٍػ ُا ٖلُه والَا اعجه مىظ و٢اج٘ ؤؾبٖى ىن مً ٍػ  للىاثذ السجً هٟؿها خُض ؤنهم ممىٖى
ً
٣ا  ٞو

 في ألاؾغةوجُالب بد٤ ،  الُبُت التي هي خ٤ ؤؾاس ي ل٩ل سجحنؤلاظغاءاث ٧اٞت باجساطوجُالب بد٣ه ، جٟجحراث ال٨ىاجـ اإلااؾٟت

 الخام ٖلُه لالَمئىانمخابٗت َظٍ ؤلاظغاءاث 

ت وخ٣ى١ ؤلاوؿان في مهغ  الخًامً م٘ مُالبها وجىنُل نىجه ..والٗالم ؤظم٘..ؤؾغة ٖهام ؾلُان جىاقض ٧ل مىانغي الخٍغ

   http://bit.do/dq4ax .٧اٞت الجهاث اإلاٗىُتبلى  اهتها٧اثُٞما ًخٗغى له مً 
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بضع جإهض خغماهه مً الٗالج والضواء وجُالب هلابت _دمحم_بضع#أؾغة الصخفي اإلاٗخلل 

الصخفُحن والخلىكُحن بالخضزل الٗاحل ئهلاطا لخُاجه 

ه٣ابت الصخُٟحن و٧اٞت الخ٣ى٢ُحن بالخضزل " بضع دمحم بضع"جُالب ؤؾغة الصخٟي اإلاٗخ٣ل 

اًت الصخُت صازل مدبؿه بسجً الاؾخ٣با٫ ؛ ٍَغ-الٗاظل به٣اطا له مً الترصي الىاضر في الٖغ

خُض ٌٗاوي مً مغى جل٠ُ ال٨بض ًٞال ًٖ اعجٟإ وؿبت الؿ٨غ في الضم، َظا في خحن ؤهه مىظ 

 اإلااض ي حٗغى خُنها للخٗظًب الكضًض والظي لم 2017 ماعؽ 29 ال٣ؿغي في وبزٟاثهاٖخ٣اله 

٣ب٘ في ْل ْغوٝ  حن لخالخه ٍو ًخٗافي مىه بلي آلان، ٦ما ؤهه ال ًدىاو٫ الٗالط ؤو الضواء الًغوٍع

ه، ما ٌٗني ٖضم جم٨نهم  اعة ؤمام طٍو اٖخ٣ا٫ بالٛت الؿىء والتي حٗمل ٖلي جغاظ٘ خالخه ؤ٦ثر وؤ٦ثر، َظا باإلياٞت بلي ٚل٤ باب الٍؼ

وجُالب ؤؾغة الصخٟي بالخضزل الٗاظل زانت مً ٢بل مجلـ ه٣ابت  .مً بصزا٫ الضواء، مما ًجٗل خُاجه في زُغ خ٣ُ٣ي

ت وفي  حر ٖالظه وصواثه، َظا بسالٝ خ٣ه ألانُل في الخٍغ حر بِئت صخُت مىاؾبت له وجٞى الصخُٟحن و٧اٞت الخ٣ى٢ُحن مً ؤظل جٞى
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٩ا٫ له 
ُ
 التي ظمُٗها مبىاَا ٖلي ٖمله الصخٟي واإلانهي في الاتهاماثاملخا٦مت الٗاصلت؛ خُض ؤهه مٗخ٣ل ٖلي طمت ٢ًُت مل٣ٟت وج

 .ؤؾغة الصخٟي بضع دمحم بضع .ألاؾاؽ
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 هجىي قمـ الضًً

ني ؤو ماًى 5ٞجغ ًىم الجمٗت     الخمِـ باللُل بىظه ؤص١ اجىظهذ ٢ىة مً ألامً الَى

ت لبِذ والضي في با٧ىؽ ألن ٖىىان بُا٢ت بؾالم ٖلُه  م اهه ونلي )في بى٦ـ قَغ بٚغ

ت  ٤ بى٦ؿحن قَغ اؾخجىبىا بابا  (انهم ٧ان مغا٢بِىا َى٫ الُىم في م٩ان ؾ٨ىىا ًٖ ٍَغ

 وهو 2ونلىا ٖىضها الؿاٖت . وزضوا مىه مىباًله وزضٍو في البى٦ـ وظم ٖىضها البِذ

زضوا البخىب بؾالم ومىباًله وجابلذ بأً .. صزلىا ٢لبىا البِذ ػي ما اهخم قاًٟحن 

ط٦غ في الخد٤ُ٣ )وال٨مبُىجغ بخاعي و٦خاب زىعة مدٓىعة اليكغ بخإ نض٣ًىا ظحري 

ىا بةٖخ٣ا٫ الكاطلي . وزضوا بؾالم ومكىا ( لٗمغ اللي ٧اجبه ؤلاَضاء ت ٖٞغ بٗض قٍى

 32اجىظهىا للىُابت الهبذ ومٓهغوف ٚحر امباعح الؿبذ بٗض مغوع ا٦تر مً . ألا٢ؿامواخمض واملخامحن اجدغ٧ىا ًضوعوا ٖليهم في 

ابُت »ظىاًاث الغمل ؤو٫ ، بـ 3020ووظهذ لهم الىُابت اتهاماث في ال٣ًُت ع٢م . ازخٟاءؾاٖت  " ٦ُان بزاعي "الاهًمام لجماٖاث بَع

ابُت، واؾخسضام مى٢٘ بل٨ترووي لتروٍج  مت بَع حر مباقغة العج٩اب ظٍغ اب بهىعة مباقغة ٚو َضٞه بؾ٣اٍ الضولت، والتروٍج لئلَع

ابُت بٛغى بؾ٣اٍ الضولت و٢لب هٓام الخ٨م والضٖىة إلآاَغاث  ل25اهخ٣اصاث وؤ٩ٞاع الجماٖاث ؤلاَع وجم جل٤ُٟ اخغاػ جاهُت .  ابٍغ

ني ألامً في مدًغ إلؾالم ليها ٖالمت ) الَى  ٦Xخاب اؾمه ظغاثم الخٗظًب ، ميكىعاث يض خ٨م الؿِس ي ،نىعة الؿِس ي ٖو

ت وع١ مٗاعى بؾالم والكاطلي واخمض جم اهًمامهم  . وهو ْهغا 2 ٢بًىا ٖلُه مً بِذ والضي الؿاٖت ؤنهموجم ط٦غ  (وقٍى

 ظضا مإؾاوي  ويٗهم ألاعبٗت.  ماًى 17 م٘ بٌٗ ًىم ألاعبٗت ًىم خبـ ٖلى طمت الخد٤ُ٣ والٗغى بخاٖهم 15ل٣ًُت هاثل وازضوا 

ضاصفي ٢ؿم عمل ؤو٫ ومٗغيحن للخُغ مً الجىاثُحن ومٗغيحن لخضَىع صختهم هدُجت   ال٨بحرة في الدجؼ وانهم مب٣ُضعوف ألٖا

دىٟؿىا ٖاأل٢ل بك٩ل َبُعي. ًىامىا . ٧ل اللي مدخاظُىه صلى٢تي ه٣لهم إلا٩ان آصمي ٣ًضعوا ٣ًٗضوا او ًىامىا ُٞه ٍو
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اعة والضي بسجً : هجل مغس ي  َغهالؿلُاث مىٗخني مً ٍػ

اعة والضٍ بمدبؿه بسجً   ظىىبي الٗانمت، وطل٪ بٗض ْهىع ٍَغ٦ك٠ ٖبض هللا هجل الغثِـ اإلاٗؼو٫ دمحم مغس ي ًٖ مىٗه مً ٍػ

ىت ٖبر نٟدخه بمى٢٘ الخىانل الاظخماعي ِٞؿبى٥، ٢ا٫  .صون جىيُدها" ؤقُاء جمـ خُاجه"مغس ي ؤمـ وق٩ىاٍ مً  وفي جضٍو

اعة والضي الغثِـ دمحم مغس ي في مدبؿه بسجً "ٖبض هللا  وؤياٝ  ".، وببالغي ؤن ٢غاع اإلاى٘ ما ػا٫ ٢اثماٍَغ٧الٗاصة جم مىعي مً ٍػ

". خؿبىا هللا ووٗم الى٦ُل.. ٌؿخمغ ٢غاع اإلاى٘ لىدى ؤعب٘ ؾىىاث ٖلى الخىالي"

ً ؤمـ الؿبذ في ٢ًُت 24وزال٫ ظلؿت مدا٦مخه م٘  ُئت صٞاٖه، واقخ٩ى مً " بَاهت ال٣ًاء" آزٍغ َلب مغس ي م٣ابلت ؤَله َو

٣ب ق٩ىي مغس ى، نضع بُان مً ؤؾغجه جخدضر ُٞه ًٖ ٢ل٣ها مً حٗغى خُاجه للخُغ،  .صون جىيُدها" ؤقُاء جمـ خُاجه" ٖو

و٢ا٫ مهضع م٣غب مً ؤؾغة مغس ي لؤلهايى٫  .مدملت اإلاؿاولُت الجىاثُت والؿُاؾُت للؿلُاث التي لم حٗل٤ ٖلى ألامغ ختى آلان

 ٖضم ط٦غ اؾمه 
ً

ُئت صٞاٖه م٣ابلخه لالؾخٟؿاع "مًٟال ٚضا الازىحن ًٟترى ؤن ج٩ىن َىا٥ مدا٦مت إلاغس ي، وؾخداو٫ ألاؾغة َو

ىم  ".مىه ًٖ صخخه وما جدضر ٖىه ؤمـ اخت به ًىم 4ٍو ، في 2013 ًىلُى 3 صٌؿمبر اإلااض ي، ٢الذ ؤؾغة مغس ي املخخجؼ مىظ ؤلَا

اعجه مىظ ازخُاٞه بال مغة واخضة ًىم  مبر 7بُان بنها لم جخم٨ً مً ٍػ وؤ٦ضث ألاؾغة في البُان طاجه  . بـ سجً بغط الٗغب2013 هٞى
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اعجه بسجً  ٌ 2016 أل٦ثر مً زمؿحن مغة زال٫ ٖام ٍَغؤنها خاولذ ٍػ ، ل٨نها جمى٘ ٧ل مغة، والؿبب اإلاٗخاص ؤن َىا٥ ظهت ما جٞغ
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 فاَمه الدُُب

النهاعصة َل٘ ٢غاع بى٣ل ؤخمض مً مؿدكٟي خماًاث الٗباؾُت للسجً ، مؿاء الخحر

الخبر  .جاوي ٧ل اإلااقغاث بخ٣ى٫ بنهم بُضوع بػي ٣ًخلىا ؤخمض باإلَما٫ الُبي 

ؤخىا ٧لمىا هاؽ َىا٥ ٖكان ًٟهمىا في اًه ٢الىلىا  !!!!باليؿبتلُىا ٧ان نضمت مخسُلحن 

وؿإ٫ ه٣ى٫ ؤخمض لُه خُدى٣ل ٣ًالىا  "ببى٨م ؤحٗالج زالم و٧ان بِخضل٘ صا ٧له " ؤن 

غ اللي بخصبذ ٖالظت اخىا وهللا َىٟغح لى َل٘ ٞٗال احٗالج ومل  ؤحٗالج َب ٞحن الخ٣اٍع

غ َاإلاا  غ َب لُه ماِٞل ج٣اٍع ىها ٣ًىلىا ماِٞل ج٣اٍع ذ حٗٞغ ً ا٦تر مً ٦ضا ُٞاٍع ٖاًٍؼ

ؤحٗالج ػي ما بخ٣ىلىا ماِٞل بظابت وال ُٞه عص َب الُدا٫ ووػهه وال٨بض اللي اجضمغوا 

غ ماِٞل َب اإلاغى احٗالج ٝ قهغ واخض او  مً اإلاغى احٗالجىا اٍ َب ٞحن الخ٣اٍع

م ومهىض  ً جمىجىا ؤخمض ػي ٦ٍغ غ ًب٣ي ٖاًٍؼ غ ماِٞل ج٣اٍع  ؤخمض ما ًىٟٗل ًغظ٘ السجً جاوي  .ؤ٢ل اٍ َب ٞحن الخ٣اٍع
ً
َب ٖلُما

زانت واصي الىُغون ألن صٍ اللي ظالىا ُٞه اإلاغى وؾهل ًغظ٘ جاوي له صٍ لى بٞتريىا بهه ؤحٗالج ٌٗني ألن ظؿم ؤخمض اإلاغى ٧ان 

 بنها مٗىضَاف مك٩لت جى٣ل ٌالضازلُت هؼلذ بُان تهضي الىاؽ بُه ومىٟؼحل اللي ٢الذ. ؤجم٨ً مىه زالم وصمغ اإلاىاٖت والُدا٫

ونلىاف ا ؤخمض مؿدكٟي زانت بـ الٗاثلت ج٣ضم َلب وعٚم بهىا مكِىا ٝ ٧ل الُغ١ و٧ل الخلى٫ ٖلكان ؤخمض بـ ًخٗالج وم

 ً ه ٖو غ َاإلاا ؤحٗالج بـ ٧ل اللي وٗٞغ ًه هي واإلاؿدكٟي جضًىا ج٣اٍع لخل وال وٗٝغ ؤخمض ؤحٗالج وال ال وال وٗٝغ لُه الضازلُت ٞع

م مضخذ ومهىض اللي اج٣خلىا بالٗمض باإلَما٫ الُبي  بمٗني ماِٞل  .زُىاث خهلذ وخاالث حكبه خالت اخمض وماجىا ػي ٦ٍغ

م مم٨ً جخ٨غع جاوي بؿبب  م بن زُغ صٍ ًدهل ًب٣ي ٧ل اإلااقغاث بخ٣ى٫ بن خالت مهىض و٦ٍغ غ وخُى٣لىا ؤخمض السجً ٚع ج٣اٍع

ا بدُاة البني آصمحن ٦ضا  م  .بَما٫ الضازلُت وبؾتهخاَع وصي نىعة ؤخمض ٝ اإلاؿدكٟى .. لُه مهممحن ٖلي ٢خله ػي مهىض و٦ٍغ

ى بالك٩ل صٍ خحرظ٘ ًىام ٕ الاعى ووؾِ اإلاؿاظحن ومىاٖخه مضمٍغ وصخخه بالك٩ل صٍ َب بخىا  مخسُلحن خحرظ٘ السجً َو

ً هخدؿغ ٖلُه ػي اللي عاخىا وماجىا باإلَما٫ الُبي جًامىىا م٘ خ٤ ؤخمض الضؾخىعي  ً ؤخمض ٌِٗل ٌِٗل بـ مل ٖاًٍؼ ٖاًٍؼ

لهم  http://bit.do/dq4nt .بالف ؤلاوؿاوي َاإلاا خ٣ى١ ؤلاوؿان َىا بتٖز
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بُان  

تؤلاوؿانًخٗغى له اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١  بكإن ما ما ػالذ الاهتها٧اث   اخمض ٖبض الؿخاع مً اهتها٧اث مً ٢بل الؿلُاث اإلاهٍغ

ت ال٣بٌ  ( ٖبض الؿخاع ٖماقه قىقياخمض ) ؤلاوؿان ًٖ خ٣ى١ اإلاهغي مؿخمغة فى خ٤ اإلاضاٞ٘  مىظ ان ال٣ذ الؿلُاث اإلاهٍغ

 ! واهه ٚحر م٣بىى ٖلُه ش يءحٗلم   الؤنها اصٖذ ؤنها بال للجهاث اإلاٗىُت ؤؾغجهوعٚم مىاقضة   .اإلااض يٖلُه فى الٗاقغ مً ماعؽ 

ني لؤلمًؤبلٜ الض٦خىع ؤخمض قىقي مدامُه بٗض ْهىعٍ ؤهه اخخجؼ في الؿغ بم٣غ ؾغي   بمى٣ُت الٗباؾُت بمداٞٓت ال٣اَغة، الَى

خهاب بطا لم  ضصٍو بااٚل وؤن ال٣اثمحن ٖلى اإلا٩ان ٖظبٍى ب٣ؿىة وؤنهم ٖهبىا ُٖيُه وعبُىا ًضًه زل٠ ْهٍغ ون٣ٍٗى بال٨هغباء َو

ضصٍو باٚخهاب . ٌٗتٝر باهخماثه لجماٖت مدٓىعة وؤمام بنغاٍع ٖلى هٟي التهم اإلاىظهت بلُه ٢ام عظا٫ ألامً باٚخهابه بٗها َو

ل1خُض ْهغ الض٦خىع ؤخمض قىقي في  .ػوظخه وبىاجه  ًىما، وؤخُل ٖلى الىُابت الٗامت بالخجم٘ 21، بٗض ازخٟاء صام 2017 ؤبٍغ

 هُابت امً الضولت في ٖغى له ٖلى الىُابت ولم ًخم٨ً مدامُت مً عئٍخه ؤو٫  فيالخامـ خُض ظغي اؾخجىابه في ُٚاب مدامُه 
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ش الٗغى 15 بٌٗ بالالٗلُا   ٖلي زالٝ ال٣اهىن ع٢م ال٣ًُت ؤؾؿذ ووظهذ له تهمت اهًمام لجماٖت ألاو٫  ًىم مً جاٍع

مت 316/2017 ت حٗخبر اليكاٍ الؿلمي ظٍغ  في ْغوٝ ٚحر بوؿاهُت ٍَغم ه٣ل بلى سجً اؾخ٣با٫ رومً  .  ألن الؿلُاث اإلاهٍغ

اعة خُض لم جخم٨ً  خٗغى للمى٘ مً الٍؼ    .آلان بلى مً عئٍخه مً لخٓت اٖخ٣اله فى الٗاقغ مً ماعؽ ؤؾغجهٍو

لظل٪ جُالب  . ٖاًما، ٌٗاوي مً الاهؼال١ الًٛغوفي، ٢غخت في اإلاٗضة، اهٟها٫ قب٩ي، والتهاب في الٗهب56ؤخمض ٖبض الؿخاع . ص

مئىان ؤؾغجهوجم٨حن  . ماًى ال٣اصم ١٤ في ٖغيه ال٣اصم ٖلى الىُابت في ؾبُله بةزالء واإلاخًامىحن مٗهم ؤؾغجه اعجه والَا  ٞىعا مً ٍػ

 http://bit.do/drAbr  وحٗظًبه مً ٢بل الؿلُاثبزٟاثه ٞترة في ٞخذ جد٤ُ٣ قامل  وؤًًاالٗاظل ٖلُه
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مٗخللى الٗلغب ٌكىىن اهتهاواث جإصي للمىث 

ا طوو اإلاٗخ٣لحن واإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت ظاهبا ٦بحرا مً الاهتها٧اث والخٗظًب يض مٗخ٣لي سجً ال٣ٗغب، في  عنضث عؾاثل وكَغ

مداولت مً ظاهب الىٓام للًِٛ ٖلى اإلاٗاعيحن لخ٣ضًم جىاػالث ؾُاؾُت، ؤو الخسلو منهم ٖبر ؤلاَما٫ الُبي، ٦ما ٌٗخ٣ض ٦شحر 

. مً الخ٣ى٢ُحن

ً لُال بصخبت ٦الب بىلِؿُت وحٗظًب وبَاهاث وؾب وتهضًض بال٣خل بالغنام " ض وصزى٫ الؼهاٍػ ًدضر آلان بسجً ال٣ٗغب ججٍغ

ىا ما ًدضر للمٗخ٣لحن؛ ما ًدضر  اعاث نهاثُا، ومى٘ ألاَالي مً خًىع الجلؿاث ختى ال ٌٗٞغ ٘ مخٗمضة ومى٘ للٍؼ الخي وخملت ججَى

". في سجً ال٣ٗغب ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت

جىا٢ل وكُاء بمىا٢٘ الخىانل الاظخماعي َظٍ الٗباعاث يمً عؾالت وكغتها الؿُضة ؾىاء ٖبض الجىاص ػوظت ال٣ُاصي بجماٖت 

 قضًض ٍَغ"ؤلازىان اإلاؿلمحن دمحم البلخاجي ٖلى خؿابها بمى٢٘ الخىانل الاظخماعي ِٞؿبى٥، لل٨ك٠ ٖما ونلذ بلُه خا٫ سجً 

وخؿب قهاصاث ٖضص مً طوي  .ؾيئ الؿمٗت، ومداولت إلبغاػ ظاهب مً مٗاهاة مٗخ٣لُه" ال٣ٗغب"اإلاٗغوٝ بسجً " الخغاؾت

ت مىظ ؤ٦ثر مً قهغ، في خحن وكغ مغ٦ؼ الىضًم الخ٣ىقي عؾالت اؾخٛازت بٗض بها مٗخ٣لىن  اعة ممىٖى مٗخ٣لي ال٣ٗغب، ٞةن الٍؼ

 زماهُت في ػهؼاهت ال جدؿ٘ أل٦ثر بالسجً إله٣اطَم مً ؾىء اإلاٗاملت والخغمان مً الُٗام والضواء، بلى ظاهب ؤلانغاع ٖلى وي٘ ٧ل

 .مً ازىحن

آًت خؿني، ػوحت اإلاٗخلل بسجً الٗلغب خؿً اللباوي  

خضاءاث  اعاث، مىظ ٞترة، جخىاعص ؤزباع بمًاٖٟت الاهتها٧اث والٖا جا٦ض  ؤن ؤخىا٫ سجً ال٣ٗغب في جضَىع مؿخمغ، وم٘ مى٘ الٍؼ

اصة مٗض٫ الاهتها٧اث والخى٨ُل  وحكحر .بد٤ مٗخ٣لي ال٣ٗغب زال٫ ألاًام اإلاايُت بلى ؤن ٧ل بصاعة ظضًضة للسجىن جخٟجن في ٍػ

وج٠ًُ آًت ؤن مٗاهاة ألاَالي جتزاًض ٖىضما ٌٗلمىن ؤن اإلاىٓماث املخخلٟت  .باإلاٗخ٣لحن، زانت مٗخ٣لي ال٣ٗغب، صون ؾبب واضر

. التي ٣ًضمىن بليها الك٩اوي ظهاث ق٩لُت، ل٨ً لِـ ؤمامهم بال اؾدىٟاص الؿبل اإلاخاخت

ت لخماًت خلىق ؤلاوؿان ٖالء ٖبض اإلاىهف   ؿٍغ مضًغ اإلاىٓمت الؿَى

ً بك٩ل شخص ي بلى ؾعي عثِـ مهلخت السجىن الجضًض اللىاء دمحم زلىص ي  خخجٍؼ
ُ
غظ٘ اعجٟإ وجحرة الاهتها٧اث يض امل ًُ مً ظهخه، 

٤ حٗبحٍر  .بلى ج٣ضًم ٞغوى الىالء والُاٖت للىٓام، وج٣ضًم هٟؿه ٖلى ؤهه ٢اَغ عمىػ اإلاٗاعيت الؿُاؾُت صازل مدبؿهم، ٞو

ا٦ض في خضًشه ؤن ما عواٍ ٖهام ؾلُان هاثب عثِـ خؼب الىؾِ في آزغ ظلؿاث مدا٦مخه في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت بٖالمُا بةَاهت  ٍو

ً؛ بهما ًبٗض عؾالت مً ؤظل  خخجٍؼ
ُ
ال٣ًاء، ًٖ اهتها٧اث مخٗمضة اؾتهضٞخه بك٩ل شخص ي، و٦ظل٪ ما ه٣ل ًٖ ال٨شحر مً امل

ًغي ؤن الىٓام ٌؿعى ب٩اٞت الهىع للًِٛ ٖلى اإلاٗاعيحن، زانت عمىػَم،  و.الخسلو مً عمىػ اإلاٗاعيت صازل مدبؿهم

٘ وجحرة ألاؾالُب ال٣مُٗت، وػٍاصة  .لخ٣ضًم جىاػالث ؾُاؾُت جًمً للىٓام الب٣اء ٞترة ؤَى٫  ٗخ٣ض بإن الىٓام ًلجإ بلى ٞع َو

. الاهتها٧اث، زانت م٘ ا٢تراب قهغ عمًان
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مضًغ مغهؼ قهاب لخلىق ؤلاوؿان زلف بُىمي  

ٌ الخىاػ٫ ؤو  مً ظاهبه، ًغي ؤن الىٓام ًهغ ٖلى الخى٨ُل بمٗخ٣لي سجً ال٣ٗغب بهٟت زانت، ألنهم الغ٢م الهٗب الظي ًٞغ

ٌ الخ٨م الٗؿ٨غي  ني، خُض بن نمىصَم ٌُٗي صٞٗت اؾخمغاع لٞغ ُت الىٓام الخالي، ٦ما ؤن ُٞه عمىػ الٗمل الَى  .ؤلا٢غاع بكٖغ

ا٦ض ؤن الىٓام ٌؿخٛل ٢غب خلى٫ قهغ عمًان في ْل خغ اله٠ُ ٦ٓٝغ للًِٛ ٖلى اإلاٗخ٣لحن وطويهم، في ْل ؾُاؾت  ٍو

ى ما ٌؿهم بك٩ل ٦بحر في اعجٟإ ضخاًا اإلاىث هدُجت ؤلاَما٫ الُبي صازل السجىن وم٣غاث  ممىهجت للخسلو مً مٗاعيُه، َو

غ بهظا الكإن،  .الاخخجاػ م ٢ُام اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت بضوعَا في عنض الاهتها٧اث وجىز٣ُها وبنضاع بُاهاث وج٣اٍع كحر بلى ؤهه ٚع َو

بجاهب الخىانل م٘ الجهاث الضولُت اإلاٗىُت، ٞةن طل٪ ال ًىٟي الهضٝ ألاؾمى اإلاخمشل في الخغم ٖلى ٖضم بٞالث مغج٨بي الجغاثم 

ى ما جدى٫ صون جد٣ُ٣ه نٗىباث ظمت، ؤَمهما جىاَا الىٓام الضولي، بدؿب اٖخ٣اصٍ  .مً ال٣ٗاب ومدا٦متهم، َو

http://bit.do/drAdf 

 

 اإلاغهؼي  الجغاخت الٗامت وألاوعام والخغوق ، ومضًغ مؿدكفى اللىاًاث اؾدكاعي " دمحم الؿُض اؾماُٖل  "قهاصة ابىت 

 مىظ 
ً
ا  آلان  وختى 2013واملدخفي كؿٍغ

ا مىظ 60البالٜ مً الٗمغ " دمحم الؿُض دمحم اؾماُٖل" ، املخخٟي ٢ؿغًٍ
ٌ
 2013 ؤٚؿُـ 24 ٖاما

 والٗضًض مً الكهاصاث هًٓغا ًٖ والض٦خىعاٍخهل ٕ اإلااظؿخحر . ألابىاء مً 7،متزوط ولضًه 

ا  حَر باء ٚو باء الٗامت بمهغ . جٟى٢ه مً ه٣ابت ألَا ازت بى٣ابت ألَا الض٦خىع . ٧ان ًٖىا بلجىت ؤلٚا

وفي " دمحم" هي ط٦غي مُالص الض٦خىع 12/5 24/8/2013 مغجحن ٢بل ازخُاٞه ًىم اٖخ٣الهدمحم جم 

ا في ٖهض ؤَاليَظا الُىم ج٨خب ؤبيخه ًٖ مٗاهاة   . الاه٣الب املخخٟحن ٢ؿغًٍ

ا بزٟاءٍفى ط٦غي مىلض ؤبي الشالشت بٗض "  وٗم ًا ؾاصة مغث زالر ؤٖىام ًا ؤبى وؤهذ لؿذ " . ٢ؿغًٍ

ً الازخٟاء ال٣ؿغي  ى الُبِب الخلى١ اإلااَغ املخب . َىا لؿذ مٗىا ًاخبُبى وؤهذ وا٢٘ َع ؤبى َو

ما٫ البر الُبِب  ت ًىم الؿبذ/ أٖل  ؤٚؿُـ 24دمحم الؿُض دمحم بؾماُٖل ،الظي جم ازخُاٞه مً ٢بل ٢ىاث الجِل والكَغ

٤ لُجض مً ًسخُٟه ؤمام ؤٖحن ؤوالصٍ 2013  12 ٖام وفى ٧ل ٖام ًإحى ًىم 56ؤبى خُنها ٧ان ٖمٍغ . ٞىع ٖىصجه مً ُٖاصجه بالؼ٢اٍػ

ش  .ماًى لُسغط ما بال٣لب مً خغ٢ت ومغاعة و٢هغ وخضٍ هللا ؤٖلم بها   باليسخت والضي ٧ان َىا٥ زبر ًٖ 2014ؤٚؿُـ 5و بخاٍع

غ جُٟض بال٣بٌ ٖلى  ضة الخدٍغ ٤ والضيؤلال٨تروهُت لجٍغ ؤلِـ َظا صلُل آزغ اهه بسجىن  . الُبِب مً ؤمام مجزله بالؼ٢اٍػ

! . الضازلُت ؟

 ل٨م ؤن جخسُلىا ؤن الخغبي َىا٫ َظٍ الٟترة ٣ًب٘ بسجً الٗاػولى والضيٖلمىا مً بٌٗ اإلاهاصع ألامىُت ومسجىن َىا٥ ؤًًا ؤن 

ظا ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ  (م٣برة  )٧ل مً ًسغط مىه ًهٟه بإهه ى والضي ًا ؾاصة ؤن ًديى َبُعيوهللا بهه لخ٤  .َو  مشل َظا في مىًٗما َو

م ، و٠ُ٦ طل٪ ؟ ى  !الٗمغ وؾِ ؤوالصٍ لُدىٗم ببَر ا صعط م٨خب َو وهدً ه٣ط ى ؤو٢اجىا ما بحن الىاثب الٗام لُخل٣ى ق٩ىاها ومهحَر

 ؤبى َى خُاة آ٫ دمحم الؿُض وما ٖاصث الخُاة خُاة بٗضما ازخُٟخه ٢ىاث ألامً لخسُٟه ؤنال ٌٗلم ؤوى ؤبدض ًٖ ؤبى ، ٞهى ال ًضعي 

ا ًٖ سٛغة بها هغي ؤبى 
ً
ا ًٖ عوخىا بدش

ً
لماث هخٍى ٞيها بدش ا ما ب٣ى لىا ؾىي ؤما٦ً ْو ا ًٖ . .٢ؿغًٍ

ً
طَبىا لجمُ٘ م٣غاث الاخخجاػ بدش

ا ًٖ ٞلظة  عبى ال  ُٞابزٟاءٍ،ؤبى و٧إن ال٩ل ؤ٢ؿم ٖلى 
ً
 . وال ًغوَم ؤ٦باصَمججٗل اإلاىث ًسُى زُىاجه بليهم ٢بل ؤن ًخيهىا بدش

 مً ؤي بال و وز٣ذ خالت ؤبى وجىانلىا م٘ اإلاضوي مىٓمت مً مىٓماث املجخم٘ ؤي لخ٣ى١ ؤلاوؿان وما جغ٦ىا ال٣ىميطَبىا للمجلـ 

ىا ؤن وي٘ بظَني٧لها ؤقُاء جضوع ! الهخيويٗه ! ٠ُ٦ ٌِٗل؟! ٧ان ٣ِٞ لُسبروها ؤًً َى؟  وال وٗٝغ لها بظابت ، ل٨م ؤن حٗٞغ

.  لِـ ظًُضا الهخي والضي
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ا مً بظغاءاث خ٣ى٢ُت وال ٢اهىهُت بال و ؾل٨ىاَا ول٨ً الؿاا٫ ؤًىظض مسغط م٘ َظٍ الٗهابت الخا٦مت ؟
ً
فى َظا  !ما جغ٦ىا مؿل٩

 3. ٞما ٖاص َىا٥ َا٢ت للٗظاب ؤ٦ثر مً طل٪ ! الُىم آال حؿخجض٨ًم ٧لماحى ٞتر١ ٢لىب٨م و جسبرووى اها وازىحى ًٖ م٩ان ؤبى ؟

   http://bit.do/drAee "ؾىىاث مً ؤلازٟاء ال٣ؿغي 

 

" بُدىا في الجىت أخلى"

 

الُىم َضمىا بِذ ... ٨َظا ازخهغ الكهُض ال٣ًُت 

  http://bit.do/drAdj  .الكهُض دمحم ٖاص٫ بلبىلت 
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ف  ت اإلاُمىن ببنى ؾٍى  ؾىىاث 3هغصون أمنى مؿخمغ ومضاهماث للمىاٌػ مىظ .. كٍغ

ت في الٗام الشالض ٖلي الخىالي وؾِ خهاع  ٠ في خالت مً الهل٘ والٟٕؼ والتروَ٘ بٗض صزى٫ ال٣ٍغ ت اإلاُمىن ببنى ؾٍى ٌِٗل ؤَالي ٢ٍغ

ت ومضاَماث للمىاػ٫  ت . ٢ىي مً ٢ىاث ألامً واٖخ٣االث مؿخمغة ألَالي ال٣ٍغ ٠ ٢ض صاَمذ ٢ٍغ ٧اهذ ٢ىاث ألامً بىنى ؾٍى

٠ بإ٦ثر مً يالخابٗت إلاغ٦ؼ الىاؾِ” اإلاُمىن “ ت في 50 بمداٞٓت بني ؾٍى ت ظِل وقَغ  ، ٖلى زلُٟت ٢ُام 2015 ٞبراًغ 20 مضٖع

ت  اث خمالث صَم قبه ًىمُت ٖلى اإلاىاػ٫ . جٓاَغاث مٗاعيت صازل ال٣ٍغ ت ومضٖع حكً ٢ىاث ألامً اإلاضٖىمت بؿُاعاث قَغ

خ٣ا٫ اإلاىاَىحن ت وألاعاض ي الؼعاُٖت اٖل .  واملخا٫ الخجاٍع

ت)دمحم ؾُض   (أخض أبىاء اللٍغ

ت بيخٟدل هضزل هخٟدل وؤي خض مم٨ً  حن وِٗل ٞيهم ؤنال ب٣ُىا بىسغط مً ال٣ٍغ ت ؾيخحن مل ٖاٞع ؾيخحن في خهاع ٢ىي لل٣ٍغ

ِؿخمغ الخهاع صا ؾيخحن ٦ٟاًه ب٣ي خغام .. ٌٗخ٣لٍى في ؤي و٢ذ َاإلاا مل ٖاظبهم  وصاَم ألامً !!! . لٛاًت امتي َىًٟل ٦ضٍ َو

ت، وخُم ؤزار 200ؤ٦ثر مً  اتها مً طَب وؤظهؼة بل٨تروهُت15 مجز٫ في ال٣ٍغ .   منها بال٩امل وؤزظ مدخٍى

عاض ي مدمىص 

دُىلىا ؤي ٢ًُت  ٗخ٣لىا ؤي خض ب٣ُىا بىضزل بُىجىا و٢اٞلحن ٖلي هٟؿىا لخؿً ًازضوها ٍو مم٨ً ٧ل ًىم ًجزلىا ًلٟىا في البلض َو

ا  ؿغ٢ىا ٧ل خاظت ٞلىؽ طَب ؤي خاظه ٢ضامهم بُازضَو ٨ؿغوَا َو ضزلىا البُىث ٍو ٨ؿغوَا ٍو وزالم ب٣ىا بُضزلىا املخالث ٍو

ؿغ٢ىا ٧ل خاظه ختي  (ؾُض ظما٫  )و٢ا٫ .  ىه َو ازضوا ا٫ ٖاًٍؼ ؾيخحن ٖاٌكحن في جخُم الامً ب٣ىا بُضزلىا اإلاُاٖم واملخابؼ ٍو

. ٖلي خض ٢ىله . بُضزلىا الاعاض ي الؼعاُٖت ا٫ َُا مهضع خُاجىا في الا٧ل ولٗىا الىاع ٞيها وب٣ىا مِٗكىا في جخُم وهللا 

ت)دمحم عمًان   (مً أبىاء اللٍغ

اتهم  ٨ؿغوا مً مٗىاٍو بىا الىاؽ ٍو ت ٖكان ًَغ اػ مؿُل للضمٕى بداله َِؿتًر ل ايغب ٖلُىا عنام ٚو ؾيخحن قٟىا ٞيهم الٍى

ىه مدضف ٣ًضع ٣ًى٫ اي خاظه ٖكان زالم َما  مم٨ً ًًغبىا الىاع في اي خض ٌٗخ٣لىا اي خض ٌؿغ٢ىا اي بِذ ٌٗملىا ا٫ ٖاًٍؼ

ت  .اؾخىلىا ٖلي ال٣ٍغ
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تهم ختى آلان  ت لخٟخِل اإلااعة وال٨ك٠ ًٖ ٍَى  .ظضًغ بالظ٦غ ؤن ٢ىاث ألامً ما ػالذ جٟغى ٦غصون ؤمني ٖلي مضزل ال٣ٍغ

http://bit.do/drP4c  

 

 ماًى 14

 اهتهاواث ًخٗغى لها هؼالء سجً الٗلغب 10: أبى الٗال ماض ي

 ً حٍر مً املخخجٍؼ اؾدى٨غ اإلاهىضؽ ؤبى الٗال ماض ي، عثِـ خؼب الىؾِ، ما ًخٗغى له ٖهام ؾلُان، هاثب عثِـ الخؼب، ٚو

٘ ؤصث بلى ؾ٣ىَه مٛكُا ٖلُه"بسجً ال٣ٗغب، مً  ؤزىاء ظلؿت مدا٦مخه ُٞما ٌٗٝغ بٖالمُا ب٣ًُت " اهتها٧اث وخملت ججَى

وؤياٝ ماض ي، زال٫ ماجمغ صخٟي ٣ٖضٍ خؼب الىؾِ الُىم ألاخض بم٣ٍغ الغثِس ي باإلا٣ُم، ؤهه مىظ وا٢ٗت  ". بَاهت ال٣ًاء"

ل ٖاص بلى السجً ؤم ًسً٘ للٗالط باإلاؿدكٟى؟  .بٚماء ٖهام ؾلُان ًىم ألاخض اإلااض ي وختى آلان ال ؤخض ٌٗٝغ بلى ؤًً طَب، َو

 اهتها٧اث ًخٗغى لها ؾلُان وػمالٍئ في سجً ال٣ٗغب، الٞخا بلى ؤنها جسال٠ خ٣ى١ السجىاء اإلاظ٧ىعة في 10واؾخٗغى ماض ي  

: الثدت السجً، وهي 

.  ؾاٖت ٧املت، بِىما جىو الثدت السجً ٖلى ٞخذ الؼهؼاهت مىظ الؿابٗت نباخا ختى الخامؿت والىه٠ ٖهغا24ٚل٤ الؼهؼاهت - 1

ى خ٤ للسجىاء واملخبىؾحن- 2 . مى٘ الخٗغى للكمـ والتًرٌ، َو

اعة ألَله لض٢اث٤ مدضوصة ظضا، زم مىٗها نهاثُا - 3  لت، وازخهاع ػمً الٍؼ اعة ألؾغ ومدامي السجىاء مىظ ٞترة ٍَى . مى٘ الٍؼ

. ٖضم الؿماح بضزى٫ ؤَٗمت مً الخاعط ٖلى مؿاولُت ؤؾغة السجحن- 4 

م-5  ا السجً لٗضم الؿماح للسجىاء بكغاء َٗام ؤو قغاب مً الخؿاب الصخص ي له مً ألاماهاث التي ًًٗها ؤؾَغ . ٚل٤ ٧اٞخحًر

إل ٖليها- 6  . مى٘ ا٢خىاء ال٨خب والصخ٠ وؤلَا

ضم الؿماح له باالخخٟاّ بيسخت منها- 7 إل ٖلى ال٣ًاًا اإلاتهم ٞيها ٖو . مى٘ السجحن مً ؤلَا

. مى٘ ا٢خىاء ؤصواث ال٨خابت مً ؤوعا١ وؤ٢الم لُضون السجحن ما ٌكاء- 8

ضم ٖالظهم- 9  . مى٘ صزى٫ الضواء للمغض ى ٖو

ً في 4خبـ السجىاء في ػهؼاهت اهٟغاصي إلاضة - 10  ً م٘ آزٍغ  ؾىىاث، في الى٢ذ الظي جىو ُٞه الثدت السجً ٖلى الخبـ بالؼهاٍػ

ٗا٢ب السجحن بالخبـ الاهٟغاصي بطا اعج٨ب مسالٟت إلاضة ؤ٢هاَا ؤؾبٕى . مؿاخت م٣ٗىلت َو

م ؾ٩ُىن َىا٥ ؤمل لخُٛحر   واؾخُغص عثِـ خؼب الىؾِ ؤهه بطا قٗغ الجمُ٘ بال٣ل٤ ٖلى زهىمهم ب٣ضع ٢ل٣هم ٖلى ؤههاَع

حن"ألاويإ، مًُٟا  داؾب ُٞه ٧ل مً اهته٪ خ٣ى١ اإلاهٍغ ًُ وؤقاع بلى ؤهه  ".الخٗظًب والاهتها٧اث ال حؿ٣ِ بالخ٣اصم وؾُإحي ًىم 

ض، ول٨ىه ؤبلٛه جًامىه م٘ ٖهام  ٧ان مً اإلا٣غع ؤن ٌكاع٥ املخامي الخ٣ىقي هجاص البرعي اإلااجمغ ول٨ىه اٖخظع لخإزٍغ ًٖ اإلاٖى

، ومُالبت الىاثب الٗام بالخد٤ُ٣ في "اإلاإؾاة"ؾلُان وؾِبدض م٘ الخؼب ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت الالػم اجساطَا إلنهاء ما ونٟه بـ 

ً بـ   http://bit.do/dsCi4 ".ال٣ٗغب"ؤويإ املخخجٍؼ

 

 (اللُمان) مً اإلاٗخللحن بسجً حمهه اؾخغازت ٖاحلت

بلى ٧ل ألاخغاع في قتى ؤعى اإلاٗمىعة 

خُض ؤهه ٢ض ٞاى الٓلم ٖلُىا وجٟا٢م، وباث الٓالم ٣ًهغ  .. قضًض الخغاؾتٌمً بزىاه٨م ؤخغاع مهغ اإلاٗخ٣لحن في سجً ظمو

اجىا ب٩ل ظبروث وجدضي  ..ُٞىا بجبروجه صوهما ؤي عصٕ ؤو ٣ٖاب ختى ونل به الٓلم بلى ٢خل ؤبىاءها وآباءها زم اٖخ٣الىا وخبـ خٍغ

 ؤٖىام ونل بىا الخا٫ بلى َظا اإلاؿخىي مً الٓلم، ٞلم ٌٗض ًغاها ؤو ٌكٗغ بىا 4الُىم وبٗض ما ٣ًغب مً مغوع  ..ل٩اٞت ٢ُم الٗض٫

ا١ الٓلم مضاٍ، وؤنبدىا ب٩ل ما همل٪ وهمخل٪ ؤؾغي لهظا الٓلم، صوهما ؤي جدغ٥ ؤو ؤي هضاء ختى ًُالب بإ٢ل ما ًم٨ً  ؤخض، ٞو

. مً خ٤ ًى٣ظها مً َظا الجبروث

http://bit.do/drP4c
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ُاء البضوي، والىٟس ي، مىٗضمتونلىا بلى مغاخل .. هدً َىا وبٗض مغوع ما مغ بىا مً ؾىء ألاخىا٫ .. ؤزىاهىا ؤخغاع الٗالم  ظًضا في ؤلٖا

إؽ وا٦خئاب " ؤخغاع سجً ظمهت . ؤُٚشىها ًغخم٨م هللا وبغخمىا هللا .وونل بىا الخا٫ بلى ؤؾىؤ ما ًم٨ً ؤهً جخسُلىا مً بخباٍ ٍو

  http://bit.do/drQhd "اللُمان

 

 ماًى 15

 فاَمت الؼهغاء ُٖض صخغوج

بابا ماب٣اف ٣ًضع ٠٣ً ٖلى عظله وال ًمص ي ٖليها وبن هلل وبها بلُه عاظٗىن ٧ان ٖىضٍ مؿدكٟى 

الُىم جي وقه ؤنٟغ زاؾـ ظضااااا حٗبان ظضاااا ٢ا٫ إلااما مىٗحن ٖىه صواء ال٨لى وصٍ مٗىاٍ ٢خل 

ٖمض وظهاػ الؿ٨غ زلهاهه حجغجه ومل ٖاوػًٍ ًجُب له حجغ وإلاا ماما اقترجه ماازضوف 

ضٍ ًىم  ت ؤزضوا ٧ل ش ئ مٗاَم 2/5الدجاعة منها ومكىا ٢الها ٖاملحن لىا ججٍغ ا وألاصٍو  سخبَى

 . ٦مان

ٟحن ِٖل وم٣ضاع هه٠ ٧ىب قاي عػ وػيهم  ألا٧ل في ال٣ٗغب ٖباعة ًٖ ٢ُٗه ظبىه نٛحرة م٘ ٚع

النهاعصٍ .  مً الترابٌزًاع وب٩ُىن ملُان جغاب ٞبجزلِ ألا٧ل بض٫ اإلاًٜ ٖلكان ماًخٗبل اؾىان

٤ عبىا  ٤ُ وشخِ في ماما ٖلكان ٧اهذ ازضث ا٧ل وماًه وبخ٣ىله اصيهم له ًا٧لهم ٢ٗض ًٖؼ ٟه هؼ٫ ٖػ ٖؿ٨غي ماٌؿىاف زالزه حٍٗغ

٣ىلها ممىٕى ومل َىازضٍ وال َُضزل ال٣ٗغب يخ٣م مىه ٍو ؤخمل ؾلُاث الاه٣الب ومهلخت السجىن . ًدىف نىجه ٖىه ٍو

غ صازلُخه مؿاولُخه ًٖ صخت وخُاة بابا . َظا ٢لُل مما ًدضر في م٣برة ال٣ٗغب اصٖمىها واوكغوا ٖىا اعظى٦م. والؿِس ي ووٍػ

http://bit.do/drRfX 

 

 ماًى 16

ت: فُضًى ت ًىضر ٠ُ٦ ٌِٗل ألاَالي وؾِ الخهاع وؤلاهتها٧اث التي جخٗغى لها ال٣ٍغ ت البهاَع . خؿً ٖبضٍ ؤخض ؾ٩ان ٢ٍغ

http://bit.do/dsChM 

 

 ابىه دمحم مهضي ٖاَف ًٖ والضها

اٍع ٢لبي ًخ٣ُ٘ مً الخؼن وال٣هغ مل  ٪ في الٍؼ خ٣ا٫ واقٞى ٧ل ما اقٝى نىع٥ ٢بل الٖا

لُه ظلض وال اج٩لم ًٖ الالم اللي  ه اج٩لم ٖلي وق٪ وظؿم٪ اللي ب٣ي ٖباٍع ًٖ ٖٓم ٖو ٖٞغ

ًاعب يا٢ذ ًاعب ًاعب وال ؾىه وال . اهذ ُٞه وال اج٩لم ًٖ الاَما٫ الُبي اللي اهذ بخٗاوي مىه

 http://bit.do/dsChE. مغيه ًخدمل الىي٘ اللي َى ُٞه 

 
 

 ماًى 17

ػوحت الضهخىع أخمض ٖاعف 

الخضاص _ظهاص#ٖاٝع ومٗه _ؤخمض#ونلني الُىم ؤن ػوجي 

الُٗام بٗض _ًٖ_ايغاب# ًىما في 12صزال مىظ 

ماًى ٦ما ؾماَا اإلاٗخ٣لىن،ًىم جم ا٢خدام الٗىبر _2_مظبدت#

H2 ت التي ً الاهٟغاصًت الخاٍو ض الؼهاٍػ  بالؿالح الىاعي الخي لخجٍغ

http://bit.do/drQhd
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٣ًب٘ بها ػوجي وػمالثه مىظ زالزت ؤٖىام وهه٠، وصزلىا بال٨الب البىلِؿُت والهىا٤ٖ والٗص ي ال٨هغباثُت، واؾخسضمىا الٛاػ 

  ..ب٨شاٞت واقدب٩ىا م٘ بٌٗ اإلاٗخ٣لحن الٗؼ٫ مً ٧ل ش يء

ضاث ًٖ  م ؤنال ممىٕى ٖنهم بصزا٫ ؤي ش يء ختى مما حؿمذ به ٢ىاهحن ولىاثذ السجىن، بال _م٣برة#ال جى٣ُ٘ الخجٍغ ال٣ٗغب َو

ٗا بلٜ خض الجغاثم يض  ضاث مىخى ظضًضا مَغ ؤهه ومىظ حُٛحر ٢ُاصاث مهلخت السجىن في قهغ ٞبراًغ اإلااض ي ؤزظث الخجٍغ

٘ في خالت  هم، وحؿببذ خمالث الخجَى ضَم ختى مً بٌٗ ٞخاث الخبز الظي ًجٟٟىهه الؾخسضامه لؿض ظٖى ؤلاوؿاهُت، ُٞخم ججٍغ

ت التي ًدخٟٔ بها ؤصخاب ألامغاى _ٖهام#بٚماء ألؾخاط  م مً بٌٗ ؤ٢غام الضواء الًغوٍع ؾلُان مىظ ٖكغة ؤًام، ٦ما ظغصَو

َلب ػوجي ؤخمض  ..صخغوط الظي سخب مىه صواء ال٨لى ومى٘ ٖىه مىظ ٞترة مما ؤصي لترصي ويٗه الهخي_ُٖض#. اإلاؼمىت مشل ا

ض في ٢ًُت  ٣ض . عابٗت بٗغيه ٖلى الُب الكغعي، ولم ًخم الاؾخجابت لُلبه ختى آلان_ٌٞ#ٖاٝع مً اإلاؿدكاع خؿً ٍٞغ ٞو

٘ وال٣خل البُيء اإلاخٗمض ل٨ؿغ بعاصة اإلاٗخ٣لحن _سجً#ػوجي ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن ٦ُلىظغاما مً وػهه ب  ال٣ٗغب هدُجت خملت الخجَى

لب جىاػالث منهم اعة ػوجي  ..َو ،ومىظ طل٪ الُىم، وبضون ؤي ؤؾباب، جم مىٗىا مً 2016 ؤ٦خىبغ ٧4اهذ آزغ مغة ؾمذ لي ٞيها بٍؼ

اعة ألظل ٚحر مؿمى َظا باٙل ل٩ل اإلاىٓماث  ..صزى٫ سجً َغة مً البىابت الخاعظُت جماما بضٖىي ؤن ػوجي ممىٕى مً الٍؼ

 بىاؾُت وػاعة الضازلُت التى جخدمل اإلاؿئىلُت 
ً
 و مغيا

ً
ا الخ٣ى٢ُت املخلُت والضولُت للخدغ٥ وبه٣اط مٗخ٣لي ال٣ٗغب مً ٢خلهم ظٖى

 http://bit.do/dsCkZ !ال٩املت ًٖ خالتهم الصخُت و ًٖ خُاتهم 

 

 ماًى 18

الٗلغب _ملبرة# ًٖ ما ًدضر فى ابنيحجاػي فى هفـ ٖىبر _نفىث#هظا ما هخبخه ػوحت الضهخىع : ئماممنى 

ل َى وبزىاهه ، مجغصًً مً ٧ل ش ئ فى الضهُا ختى ) ؤَالى مٗخ٣لحن ال٣ٗغب الُىم قٟذ ػوجى بٗض ٞتٍر ٦بحٍر عؤًخه فى ظؿض ٍَؼ

ت الؼهؼاهتبضٌ٘ ، .  بخإ صألاؾىان٣َم  اعظىا الضٖاء فى َظٍ .  الخٗظًب ختى التًرٌ مدغومحن مىه ؤهىإ بُماعؾىا مٗاَم ٧ل ٞاٚع

ًله  مت وخؿبى هللا ووٗم الى٦ُل عبىا ًخىالَم مً عخمخه ٞو  (!! الاًام ال٨ٍغ

:  مً بحن اإلاٗخ٣لحن فى هٟـ الٗىبر 

حن _ؤخمض#الخضاص ، _ظهاص#-  . ٖاٝع و َما فى بيغاب مىظ ؤؾبٖى

م مً الُٗام ألعبٗت ؤًام ٢بل الجلؿت زم ه٣لٍى ٦ؾلُان حٗغى لئلٚماء _ٖهام#. ؤ-   ماًى و ٢ا٫ فى املخ٨مت ؤنهم خغمَى

!! اإلاؿدكٟى و ازخٟى 

ت ال٨لى _ُٖض#ؤ -  ! صخغوط عآجه ػوظخه ٖىض طَابه للخدالُل مً ٖضة ؤًام قاخب ًمص ى بهٗىبت و ٢ض مىٗىا ٖىه ؤصٍو

! حجاػي و ما ٦خبخه ػوظخه واضر _نٟىث#الكُش -

ضَم مً ٧ل ش ىء فى ٥ ٘ و ججٍغ ختى ٣َم ألاؾىان الخام .. ماًى ٢_مظبدت# مٗخ٣لحن مً هٟـ الٗىبر و ٧لهم فى بُٖاء بٗض الخجَى

صاثما هٟـ ؤلاهتها٧اث ٦ما فى  ( مً ال٣ُاصاث ١٠ )َغة ؤزظٍو مىه و ٌؿغي ٖليهم _مؼعٖت_ملخ٤#بضٌ٘ اإلاسجىن فى _دمحم#بالض٦خىع 

!! ال٣ٗغب 

!   قهاصاث مخىاجغة بىٟـ الخٟانُل مً هٟـ الٗىبر ٥

٘ َظا الخٗظًب و ال٣خل   http://bit.do/dsDtF !!ما اإلاُلىب ل٩ى جخدغ٥ الىُابت و خ٣ى١ ؤلاوؿان لٞغ
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باؾم ٖىصة .ػوحت ص

 جم الخ٣اَها في مى٠٢ التيفي مشل َظا الى٢ذ مً الٗام اإلااض ي ٧اهذ َظٍ الهىعة 

اعة  تظمُل خُض جًٟل هللا ٖلُىا بغئٍت ػوجي بٗض ؤن ٧اهذ الٍؼ  وبٗض خغمان ممىٖى

اعجه إلاضٍ زالزت ؤقهغ  ض ًٖ ..وؤما الُىم .....ابىدىا الهٛحرة وازىتها مً ٍػ ُٞمغ ٖلُىا ما ًٍؼ

اعة لىا في او٫ قهغ 6 اعة خُض ٧اهذ آزغ ٍػ ٨ظا جمغ ألاًام .. اإلااض ي 11 ؤقهغ بضون ٍػ َو

ه ؤزباٍع وؤخىاله  اعة ػوجي ؤو مٗٞغ وؤزحرا مىظ قهغ حٛل٤ ...والكهىع والٟهى٫ بضون ٍػ

اعاث ًٖ باقي مٗخ٣لي سجً ملخ٤ اإلاؼعٖت املخخجؼ به ػوجي اهٟغاصًا مىظ اٖخ٣اله  الٍؼ

م جماما  اث ..وال وؿم٘ ٖنهم بال ما ًاع١ مً مى٘ للتًرٌ وال٩اهخحن..ٞخى٣ُ٘ ٖىا ؤزباَع ضة التي حؿلب منهم ظمُ٘ مدخٍى والخجٍغ

لُه ٞةهىا هىاقض مىٓماث خ٣ى١ ؤلاوؿان الؼهؼاهت ت ٖو اعة والضولُت اإلاهٍغ  لؼوجي وػمالٍئ في سجً اإلاؿخد٣ت بالخضزل لٟخذ الٍؼ

اعة لٟتراث جتراوح مً  حن مً الٍؼ اعة هي ؤبؿِ خ٣ى١ اإلاٗخ٣لمخىانلت بلى زماهُت ؤقهغ ؾختملخ٤ اإلاؼعٖت واإلامىٖى .  ٞالٍؼ

http://bit.do/dsDua 

 

 ماًى 19

اهتهاواث وخمالث اهخلامُت مجضصا للمٗخللحن في سجً ملخم اإلاؼعٖت  

اعة   حٗغيىا الهتها٧اث ؤنهمٞىظئىا بٗض اه٣ُإ ألازباع ًٖ والضي ومً مٗه في سجً ملخ٤ اإلاؼعٖت إلاضة ٦بحرة زانت بٗض مى٘ الٍؼ

ضَم مً مخٗل٣اتهم الصخهُت واإلاالبـ الضازلُت والؿغاًغ واإلاغاجب وال٨غاس ي واإلاغاوح   باإلياٞتوخمالث جٟخِل اهخ٣امُت جم ججٍغ

خغمانهم مً ال٩اهخحن والا٦خٟاء بلى  باإلياٞت مً بُنهم ٦باع الؿً ؤن زانت بةٚماءاث بنابتهم بليمى٘ التًرٌ جماما مما ًاصي بلى 

اعة لالَمئىان ٖليهم. بىظبت واخضة ٣ِٞ ض مً الًٍٛى لٟخذ الٍؼ  ألبي٦ما ؤون٨ُم بالضٖاء . الغظاء حؿلُِ الًىء ٖليهم واإلاٍؼ

  http://bit.do/dsDuK. ٌزىانبو

 

 ماًى 20

 فُضًى

 ً ت صازل الؼهاٍػ م خغماهىا ! ٢ا٫ اإلاخدضر الغؾمي باؾم ؤلازىان ًٖ ْغوٝ خبؿه!! خغ٢ىها بمىاص ٦ُماٍو لً وؿاوم ؾُاؾُا ٚع

ا   http://bit.do/dsN8K !!مً ٦ؿغة الخبز  ٢ُل لىا بما ؤن جى٢ٗىا ٖلى ٧لماث اإلاضاَىت ؤو ؤن جمىجىا ظٖى

 

أخمض ٖاعف في املخىمت الُىم . ص

ض"  ٜ ..  ٖلي الخٗظًبؤزاع و ؤصلههدً ًخم حٗظًبىا ٝ ال٣ٗغب و لضّي ..  ًٖ سجً ال٣ٗغب وما ًدضر ُٞهؤجدضر ؤن ؤٍع اَلب بخَٟغ

 ب٨الب جغ٦تها جنهل بىا و ًغقىها ألامً ٖكغ خُض صزل صٞٗاث ٦بحٍر مً بلى الخاصًت مً الؿابٗت 5- ٧2امحراث سجً ال٣ٗغب ًىم 

ت ت.. باإلاىاص ال٨ُماٍو خم سخب ٧ل الُٗام والكغاب و ألاصٍو . "خؿبىا هللا ووٗم الى٦ُل  . َىا في ؾبُل هللاؤمىث ؤن لي ؤ٦غم.. ٍو

http://bit.do/dsPbQ 

 

 ماًى 21

املخبىؽ بسجً الٗلغب  ” اخمض ٖاعف“قهاصة ػوحت 

ماًى _2_مظبدت#الُٗام بٗض _ًٖ_ايغاب# ًىما في 12الخضاص صزال مىظ _ظهاص#ٖاٝع ومٗه _ؤخمض#ونلني الُىم ؤن ػوجي  )

ت التي ٣ًب٘ بها ػوجي ٦H2ما ؾماَا اإلاٗخ٣لىن، ًىم جم ا٢خدام الٗىبر  ً الاهٟغاصًت الخاٍو ض الؼهاٍػ  بالؿالح الىاعي الخي لخجٍغ

http://bit.do/dsDua
http://bit.do/dsDuK
http://bit.do/dsDuK
http://bit.do/dsN8K
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وػمالثه مىظ زالزت ؤٖىام وهه٠، وصزلىا بال٨الب البىلِؿُت والهىا٤ٖ والٗص ي ال٨هغباثُت، واؾخسضمىا الٛاػ ب٨شاٞت واقدب٩ىا 

ضاث ًٖ .. م٘ بٌٗ اإلاٗخ٣لحن الٗؼ٫ مً ٧ل ش يء م ؤنال ممىٕى ٖنهم بصزا٫ ؤي ش يء ختى مما _م٣برة#ال جى٣ُ٘ الخجٍغ ال٣ٗغب َو

ضاث مىخى  حؿمذ به ٢ىاهحن ولىاثذ السجىن، بال ؤهه ومىظ حُٛحر ٢ُاصاث مهلخت السجىن في قهغ ٞبراًغ اإلااض ي ؤزظث الخجٍغ

هم،  ضَم ختى مً بٌٗ ٞخاث الخبز الظي ًجٟٟىهه الؾخسضامه لؿض ظٖى ٗا بلٜ خض الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت، ُٞخم ججٍغ ظضًضا مَغ

٘ في خالت بٚماء ألؾخاط  ت _ٖهام#وحؿببذ خمالث الخجَى م مً بٌٗ ؤ٢غام الضواء الًغوٍع ؾلُان مىظ ٖكغة ؤًام، ٦ما ظغصَو

صخغوط الظي سخب مىه صواء ال٨لى ومى٘ ٖىه مىظ ٞترة مما ؤصي لترصي _ُٖض#. التي ًدخٟٔ بها ؤصخاب ألامغاى اإلاؼمىت مشل ا

ض في ٢ًُت .. ويٗه الهخي عابٗت بٗغيه ٖلى الُب الكغعي، ولم ًخم _ٌٞ#َلب ػوجي ؤخمض ٖاٝع مً اإلاؿدكاع خؿً ٍٞغ

٣ض ػوجي ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن ٦ُلىظغاما مً وػهه ب . الاؾخجابت لُلبه ختى آلان ٘ وال٣خل _سجً#ٞو ال٣ٗغب هدُجت خملت الخجَى

لب جىاػالث منهم اعة ػوجي .. البُيء اإلاخٗمض ل٨ؿغ بعاصة اإلاٗخ٣لحن َو ،ومىظ طل٪ 2016 ؤ٦خىبغ ٧4اهذ آزغ مغة ؾمذ لي ٞيها بٍؼ

اعة ألظل ٚحر  الُىم، وبضون ؤي ؤؾباب، جم مىٗىا مً صزى٫ سجً َغة مً البىابت الخاعظُت جماما بضٖىي ؤن ػوجي ممىٕى مً الٍؼ

ال ي٠ُٗ البيُت وؾغص ما ًخٗغى له مً ” بٌٟ عابٗت” و٢ض ْهغ ؤخمض ٖاٝع بجلؿت مدا٦مخه فى ال٣ًُت اإلاٗغوٞت  (.. مؿمى ٍَؼ

 ماًى ٧اهذ ؤًام ٢املخ٨مت جإمغ في نهاًت ٧ل ظلؿت باؾخمغاع خبـ اإلاتهمحن ولِـ باؾخمغاع حٗظًب اإلاتهمحن ، ٢بل )اهتها٧اث و٢ا٫ 

اب والخُٝغ . الخٗظًب الىؾُي اإلاٗخض٫ ؤما بٗضٍ ٩ٞان الاَع

ٗىا وبصزا٫ ال٨الب البىلِؿُت ٖلُىا وما ػا٫  ت وججغصها مً مخٗل٣اجىا وج٣ىم بخجَى بصاعة السجً جل٣ي ٖلُىا ال٣ىابل ال٨ُماٍو

 (الخٗظًب مؿخمغ ختى آلان

 

 

 
http://bit.do/dsPb3 

 

املخبىؽ بسجً الٗلغب  ” نفىث حجاػي “قهاصة ػوحت الضهخىع 

ل َى وبزىاهه ، مجغصًً مً ٧ل ش ئ )  الضهُا ختى فيؤَالي مٗخ٣لحن ال٣ٗغب الُىم قٟذ ػوجى بٗض ٞتٍر ٦بحٍر عؤًخه فى ظؿض ٍَؼ

ه بُماعؾىا مٗاَم ٧ل ؤهىإ الخٗظًب ختى التًرٌ مدغومحن مىه . ٣َم ألاؾىان بخإ ص اعظىا الضٖاء فى َظٍ . بضٌ٘ ، الؼهؼاهت ٞإٚع

مت  ًله وخؿبيألاًام ال٨ٍغ   (!!  هللا ووٗم الى٦ُل عبىا ًخىالَم مً عخمخه ٞو

 

http://bit.do/dsPb3


املخبىؽ بسجً الٗلغب “حهاص الخضاص “قهاصة والضة 

 ماًى ٢بٗض ا٢خدام ٖىبٍر ًىم .. ماًى٢ال٣ٗغب مىظ_م٣برة #في بيغاب ًٖ الُٗام فيالخضاص صزل _ظهاص#ونلني الُىم ؤن ابني  )

 ماًى ٧اهذ ٖملُت ا٢خدام للٗىابغ باألؾلخت الخُت ألو٫ مغة و ٧ان ٢مظبدت !! ماًى _٢_مظبدت#ُٞما ؾماٍ اإلاٗخ٣لىن ؤهٟؿهم ب 

ضَم مً ٧ل !! ٞيها ٦مُت ٖى٠ و ؤطي ٚحر مؿبى٢ت  ت ألاؾاؾُت ٦ما خضر م٘ ا ش يءل٣ض جم ججٍغ صخغوط مٍغٌ _ُٖض# ختى ألاصٍو

ال٣ٗغب ان جدكض جخاٞل مً ألامً اإلاغ٦ؼي بالهغاواث و الضعوٕ و الخىاظؼ الخكبُت _ؾلخاهت#م٘ الٗلم ؤن اإلاٗخاص فى )!! ال٨لى 

تراى ٖلى الًغب و الؿب و ؤلاطال٫ الٗص يو  ال٨هغباثُت و ال٨الب البىلِؿُت إلزاعة خالت مً الٟٕؼ ختى ال ًجغئ اخض ٖلى الٖا

  (! ًخٗغيىن له الظي

 

 ماًى و ٢ض ؤ٦ض ملخامُه ؤنهم مدغومىن ٦ الظي حٗغى لىا٢ٗت بٚماء فى املخ٨مت ًىم ؾلُان_ٖهام#. هظا الٗىبر هى طاجه ٖىبر أ

ضٍ ٤مً الُٗام مىظ  و ؤن مُاٍ الهيبىع مسخلُت بمُاٍ املجاعي و جم مىٗهم مً قغاء ػظاظاث مُاٍ !!  ماًى ٢ ؤًام ؤي مىظ ججٍغ

ضَم مً ٧ل ش ىء و مىٗهم مً التًرٌ  ا و الُٗاصة و ججٍغ ٧ل طل٪ جم بزباجه فى املخ٨مت و جم ! الكغب مىظ ٚل٤ ال٩اهخحن و ال٩اُٞتًر

 ماًى و طل٪ ختى ال جهل جٟانُل ٦ا ٖهام ؾلُان مسخ٠ٍ وال ٌٗلم ؤخض م٩اهه مً ًىم الجلؿت اي مً ًىم . ج٣ضًم باٙل به 

ٖاٝع فى هٟـ ٖىبر ابنى ٢ض _ؤخمض#ما ونلنى ؤًًا ان الض٦خىع .  ماًى و جٟانُل صزى٫ بٌٗ اإلاٗخ٣لحن فى ؤلايغاب ٢مظبدت 

ش  ابنى ظهاص !!  ًىم ٧املت ١٢مىظ ..  ماًى ٢اي ؤن ظهاص الخضاص و ؤخمض ٖاٝع فى بيغاب مىظ ! صزل ؤًًا فى بيغاب فى هٟـ الخاٍع

ىع٥ جاًمؼ زانت ؤهه ال ٣٥مىظ قهىع ٣ٞض ا٦ثر مً   ٦ُلى مً وػهه و ؾاءث خالخه مازغا بٗض ؤلايغاب الؿاب٤ ؤًام م٣الت الىٍُى

اعة ٖىه مً  اعة ؾبخمبر ) قهىع ٨ًضزل له ؤي ش ىء مىظ مى٘ الٍؼ  ٦ُلى مً ٤٥و الض٦خىع ؤخمض ٖاٝع ٣ٞض ؤ٦ثر مً  ! (٢٠١٦آزغ ٍػ

ا فى الخالخحن ! و جإملىا نىعٍ فى الجلؿاث .. وػهه فى ال٣ٗغب   .. َى اإلاىث ظٖى
ً
٘ ٢ؿغي بةُٖائهم الٟخاث مً الُٗام مسخلُا ججَى

 لهظا الٓلم و الخٗظًب و ؤلاطال٫ .. بالغمل و الؼلِ ٦ما بلٛىا 
ً
ًا ٘ باإليغاب ٞع ٖىضما ًهبذ ؤلايغاب الىؾُلت الىخُضة !! او ججَى

الىؾُلت الىخُضة إله٣اط باقى اإلاٗخ٣لحن الكُىر و اإلاغض ى مً .. الىؾُلت الىخُضة إلا٣اومت الٓالم اإلاخجبر .. للب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة 

ت و مُاٍ و ؤَٗمت ملىزت و ٢بىع مٓلمت جدذ ألاعى  مً خ٣ىا عئٍتهم و ! مً خ٣ىا ؤن وٗٝغ خالتهم !! اإلاىث املخ٤٣ بضون ؤصٍو

ت ما ًدضر لهم  ا مما ط٦غ ٖلى لؿان املخبىؾحن وطويهم صازل سجً ال٣ٗغب جدخىي ٖلى اهتها٧اث .. (! مٗٞغ حَر َظٍ الكهاصاث ٚو

اًت الُبُت … ظؿُمت بد٤ املخبىؾحن في َظا السجً ومنها  ت والٖغ اػال٫ املخبىؾحن وحٗظًبهم وبَاهتهم ب٩اٞت الهىع ، مى٘ ألاصٍو

ً مً الُٗام واإلاالبـ واإلاخٗل٣اث الصخهُت ،الىىم ٖلى ؤعيُت الؼهؼاهت بضون ؤي خاثل وبضون ُٚاء،مىٗهم مً  ض الؼهاٍػ ،ججٍغ

اعث ٖنهم وبطا جمذ ج٩ىن مً وعاء خاثل ػظاجي  ا ال٨شحر مما ًدضر صازل سجىن  .التًرٌ ، مى٘ الٍؼ حَر بن جىاجغ َظٍ الغواًاث ٚو

مهغ وزانت سجً ال٣ٗغب ًىضر بما ال ًسً٘ للك٪ بإن ما ج٣ىم به وػاعة الضازلُت ومهلخت السجىن َى اهتها٧اث ممىهجت 

بضو ؤن الىٓام اإلاهغي ال٣اثم ؤُٖى َظا الًىء للضازلُت ٞدتى آلان لم  .وم٣هىصة وهي بمشابت ٢خل لهاالء املخبىؾحن بالبُيء ٍو

ها  http://bit.do/dsPcc .ًداؾب يابِ واخض ًٖ ؤي اهتها٧اث خضزذ ولم ًٟخذ جد٤ُ٣ خىلها ولم ًداؾب ٖليها ؤخض ممً ا٢تٞر

 

المي باؾم حماٖت  مت البكٗت التي ئكترفتها ٖهابت الاهلالب بسجً ” ؤلازىان اإلاؿلمىن “بُان اإلاخدضر ؤلٖا بكأن الجٍغ

ت  اء باإلاىاص الىُماٍو الٗلغب بدغق املدخُفحن ألابٍغ

٤ ما ؤٖلىه ص ت ، ٞو اء باإلاىاص ال٨ُماٍو تها ٖهابت الاه٣الب بدغ١ املخخُٟحن ألابٍغ مت البكٗت التي ا٢تٞر اخمض ٖاٝع ، وما . بن الجٍغ

٘ وخغمان مً م٣ىماث الخُاة ، في ٖملُت ٢خل ممىهجت لخحرة ؤبىاء مهغ . ه٣ل ًٖ ص ان مً ٢ُام الاه٣البُحن بدغب ججَى ٖهام الٍٗغ

ا ظماٖت  مت مخ٩املت ألاع٧ان يض ؤلاوؿاهُت ، وحٗخبَر بمشابت باٙل عؾمي ملخ٨مت الجىاًاث الضولُت ” ؤلازىان اإلاؿلمىن “، لهي ظٍغ

ت  وألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت وؤلاوؿاهُت الضولُت وظمُ٘ ألاخغاع وؤههاع خ٣ى١ ؤلاوؿان في الٗالم ، مُالبت الجمُ٘ بؿٖغ

 مغج٨بيها وبهؼا٫ ؤ٢ص ى ال٣ٗىبت بهم ، والخدغ٥ في هٟـ 
ً
ال٣ُام بىاظبهم وؤصاء صوعَم بالخد٤ُ٣ في َظٍ الجغاثم الخُحرة ومدا٦مت

http://bit.do/dsPcc
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ت و٦ك٠ ما ًغج٨ب صازلها مً ظغاثم ٌكِب لها الىلضان ، ٦ما جُالبهم بال٣ُام بضوعَم في ؤلاٞغاط  اعة السجىن اإلاهٍغ الى٢ذ لٍؼ

اء اء ألابٍغ . ًٖ َاالء الكٞغ

وجدمل الجماٖت ؤمام الٗالم ٖهابت الاه٣الب اإلاؿالُت ال٩املت ًٖ ؾالمت اإلاسجىهحن ْلما واإلاُٛبحن زل٠ ٢ًبان الٓلم 

وجىاقض ٧ل ال٣ىي الؿُاؾُت وظماَحر الكٗب اإلاهغي الانُٟاٝ ٖلى ٢لب عظل واخض إلػاخت َظٍ الٗهابت اإلاؿٗىعة  .والجبروث

ِ في خ٣ى١  .به٣اطا إلاهغ ويماها إلاؿخ٣بل ؤبىائها وجا٦ض الجماٖت زباتها ٖلى ٧ل مىا٢ٟها الٗاصلت صون جؼخؼح ٢ُض ؤهملت ، ٞال جٍٟغ

الكهضاء والجغحى وال جىاػ٫ ًٖ ؤلاٞغاط ًٖ اإلاٗخ٣لحن واؾترصاص ٧اٞت خ٣ى٢هم وال اٖتراٝ بإي ق٩ل بهظا الاه٣الب الٗؿ٨غي الٛاصع، 

المي . َلٗذ ٞهمي.ص. وهللا ؤ٦بر وهلل الخمض .واز٣حن باهخ٣ام هللا مً َاالء املجغمحن وواز٣حن مً ٖىهه وجإًُضٍ وههٍغ اإلاخدضر ؤلٖا

 http://bit.do/dsPcQ. م2017 ماًى 20َـ ؛ اإلاىا٤ٞ 1438 قٗبان 23الؿبذ . ”ؤلازىان اإلاؿلمىن “باؾم ظماٖت 

 

 ماًى 25

 هكام حٗفغ. مىاع َىُاوي ػوحت ص. ص

مً يمً الخاظاث اللى مل مم٨ً اوؿاَا اهه ًىم اٖخ٣ا٫ َكام م٨ىدل اها و الىالص وٗٝغ َى ٞحن و ؾإلىا الًباٍ اللى ٧اهىا 

 مؿاءا ٦ضٍ ٢لذ للًابِ و الهغاخت َما ٧اهىا مٗاها طو١ 10و ٖلى . ٖىضها مدضف ٧ان بُجاوب زالو ال اًه تهمخه و ال َى ٞحن

ل َكام ٞحن و ال ٖملخىا ُٞه اًه. ظضا لضعظت ٦ىذ مؿخٛغباَا مً اللى بؿمٗه إلاا ًضزلىا بِذ خض ٢الى َى . ٢لخله مُىٟٗل مٗٞغ

ب النهم زضوا ا٧ل و ٖهحر وصٍو لهكام و اج٣الى ان َكام مغياف . بسحر و هللا ًا ص٦خىعة مخ٣ل٣ِل ت اهه فى م٩ان ٢ٍغ ٦ىذ ٖاٞع

٢لخله ��و إلاا الًابِ ٢لخله ٖاًؼة اعوخله ٢الى ماش ى َىص٩ًى بـ ٣َٗض مٗا٦م. ًا٧ل الا إلاا اإلا٩ل٠ بدغاؾخه ًا٧ل َى ٦مان

و التزمىا اها . مِٟل مكا٧ل و بٗضًً ٢الى بص ى ًا ص٦خىعة ال اهتى و ال الىالص جخدغ٧ىا مً اإلا٩ان صٍ و اها َغوح اظُب ا َكام و اجى

و او٫ خاظت ٢الىا اها اؾ٠ لى ٦ىذ ؾببخل٨م مكا٧ل . و الىالص و صزل ٖلُىا َكام وقه مخٛحر و لىهه مؿىص مً خغ٢ت الضم َبٗا

اط  ً و صٍ مهحر اي قٍغ٠ و مىايل فى البلض صي..او اٖػ .  عص ابنى ٢بل ما خض ُٞىا ًخ٩لم و ٢اله مِٟل خاظت ًا بابا اخىا م٣ضٍع

ذ ًا باقا لى ٖاًؼ جمضص و ال اي خاظت ظبذ ا٧ل لهكام و بغ يه . الًابِ ٢الى قىفى َلباث الباقا ًا ص٦خىعة و ٢اله اؾتًر

٢لخله مغيىف ًا٧لىا ٣ٞالى اٖملى . مغياف ًا٧ل و ٢الى اهتى ٖؼمتى بىاظب الًُاٞت و ال ال و ٖملتى ا٧ل للىاؽ اللى ظٍى و اللى بٍغ

ٌ ٌكغب الكاي بغيه الا إلاا ٖملذ لل٩ل  مل ٖلكان ظىػي . خض باالزال١ صي فى الٓغوٝ صي ًُل٘ مىه صٍ ًب٣ى اًه .قاي و ٞع

ُبت اهه ًٟغ١ بحن خاظاث اخىا ٧لىا بىسلُها_َكام#ابضا بـ ٞٗال  ٌٗنى ال ٖىضٍ ٞجغ فى زهىمت و ال . ظٟٗغ ٖىضٍ ٢ضعة َع

ىب بيها و بحن واظب الًُاٞت م ٧ل صٍ ًخم فى ويٗه  .بِخٗامل م٘ الىاؽ ٚحر بدؿامذ عجُب و ال زلِ بحن مجُتهم الٛحر مٚغ و ٚع

ابُت و ًخٗغى لٓلم بحن مل فى سجىه بـ ل٨ً مداولتهم اَماله َبُا ٖلكان م٣ُضعف ٣ًىم منها بٗض  فى ٢اًمت ال٨ُاهاث الاَع

 http://bit.do/dtmwU ًخٗالج_َكام_زغظىا# .٦ضٍ
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. ألامً اإلاغهؼي أَلم كىابل مؿُلت للضمٕى ٖلب ؾلىٍ اللفو: «أخضار الضفإ الجىي »قاهض بـ

، الظي ٢ا٫ بهه ٧ان مً ظمهىع هاصي الؼمال٪ وونل الاؾخاص  ؾامي ؾالمتنٖبض الغخماؾخمٗذ هُئت املخىمت ئلى أكىاٌ 

لت ومٗهم جظا٦غ، و٧اهذ البىاباث مٛل٣ت، وجاب٘ 4الؿاٖت  خضر ج٨ضؽ بؿبب جإزغ صزىلهم، وبضؤ » ْهًغا وو٢ٟىا في اإلامغ ٞترة ٍَى

، و٧ان ُٞه (اٞخذ ظمهىع )ظىىص ألامً اإلاغ٦ؼي، ًبٗضوها ًٖ الغن٠ُ، وؤػصاص الؼخام وخضزذ خاالث بٚماء، وبضؤها ههغر ٢اثلحن 

جإة ال٣ٟو و٢٘ ٖلى خىالي »: وؤياٝ الكاَض .«٢ٟو خضًضي ٌؿمذ بمغوع شخو واخض ال٣ٟو ٧ان ٢بل بىاباث الضزى٫، ٞو

، وبضؤث الىاؽ تهغب مً اإلامغ، و٧ان َىا٥ ؤشخام 40 ؤو 30  شخًها، وؤَل٤ ٖؿا٦غ ألامً اإلاغ٦ؼي ال٣ىابل اإلاؿُلت للضمٕى

ًدؿا٢ُىن، وبًٗهم ٧اهىا ًمىجىن بؿبب التزاخم وخغ٦ت الجمهىع، و٧ان َىا٥ ؾُاعة ؤمً مغ٦ؼي زاعط الاؾخاص جُل٤ ال٣ىابل 
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اإلاؿُلت للضمٕى ٖلى الجمهىع اإلاىظىص باإلامغ، وصزل هاؽ مً الجمهىع بال٣ٟؼ ٖلى الؿىع إلزغاظىا مً َظا الؼخام، بضؤها في 

ت ش ؤو الٗاب هاٍع  .«الخغوط، واؾخمغ بَال١ ال٣ىابل اإلاؿُلت للضمٕى َىا٫ ٞترة جىاظضَم في ؤلاؾخاص، مًُٟا ؤهه لم ًغي قماٍع
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وأهؼلىا الغحاٌ وكخلىهم .. ؤلاعهابُىن ؾألىا الغواب هل أهخم مؿُدُىن؟: ألاهبا أغازىن 

ابى، الظي اؾتهضٝ ٖكغاث ألا٢باٍ، الظًً ٧اهىا فى  عوي ألاهبا ؤٚازىن، ؤؾ٠٣ مُغاهُت مٛاٚت والٗضوة، جٟانُل الخاصر ؤلاَع

اعة صًغ ألاهبا  ٣هم بلى ٍػ  ؤٞىاط، بُنها عخلت لؤلَٟا٫ مً ٣ مغ٦باث ٧اهذ ج٣ل ٣، ب٣ىله بن الهجىم اؾتهضٝ «نمىثُل اإلاٗتٝر»ٍَغ

. مغ٦ؼ بنى مؼاع

ت   مً ألاؾغ مً ٦ىِؿت ٢ٍغ
ً
٠، ؤما « هؼلت خىا»وؤياٝ ؤن ألاجىبِـ ٧ان ٣ًل عخلت جًم ٖضصا بمغ٦ؼ الٟكً بمداٞٓت بنى ؾٍى

، «ؤَٟا٫»فى اإلاىُا، و٧اهذ جدمل عخلت « بنى مؼاع»جدب٘ بخضي ٦ىاجـ مُغاهُت « م٨ُغوبام»الٟىط الشاوى ٩ٞان ٌؿخ٣ل ؾُاعة 

م «عب٘ ه٣ل»والٟىط الشالض ٧ان ٌؿخ٣ل ؾُاعة  ت ١٦، َو  ًدبٗىن ٦ىِؿت ٢ٍغ
ً
 ٢بُُا

ً
، الخابٗت إلاُغاهُت مٛاٚت، «صًغ الجغهىؽ» ٖامال

٣هم بلى الٗمل بالضًغ . و٧اهىا فى ٍَغ

 ٦ُلىمتراث مً مض١ ٤ؤن بٌٗ الىاظحن عووا له جٟانُل ما حٗغيىا له، خُض جم اؾد٣ُاٝ ألاجىبِـ ٖلى بٗض « ؤٚازىن »وجاب٘ 

الغمى اإلااصي بلى الضًغ، مً زال٫ مؿلخحن ٌؿخ٣لىن ؾُاعحى صٞ٘ عباعى، ًغجضون مالبـ مضهُت، وؤٚلبهم ًغجضون ؤخظًت طاث ع٢بت 

لت  ابُىن الغ٧اب«بىث»ٍَى م: ، خُض ؾإ٫ ؤلاَع م بىحران ؤؾلختهم، : َل ؤهخم مؿُدُىن؟ وإلاا ؤظابَى وٗم، ؤهؼلىا الغظا٫، و٢خلَى

. بٗض نهب ما ًدملىهه مً َىاج٠ وؤمىا٫ وما جغجضًه اليؿىة مً مكٛىالث طَبُت

بلى ؤن الىاظحن مً الخاصر ٢الىا بهه بٗض اههغاٝ الجىاة ؾمٗىا صوي اهٟجاع، وقاَضوا ؤصزىت ًٖ بٗض، عبما جض٫ « ؤٚازىن »وؤقاع 

حن بالخاصر . ٖلى جٟجحر ؤو خغ١ بخضي اإلاغ٦بخحن ألازٍغ

٠، بن ألاجىبِـ ٧ان ٢٧و٢الذ ؾهام عػ١،   ؾىت، عبت مجز٫، بخضي اإلاهاباث، م٣ُمت بٗؼبت خىا بمغ٦ؼ الٟكً فى مداٞٓت بنى ؾٍى

اعة الضًغ للهالة، وجم الخجم٘ الؿاٖت  ىض الا٢تراب مً الضًغ اٖتريذ ؾُاعة صٞ٘ ٣ً٦ل ؤٞغاص ٖاثلت ٖاص٫ عمؼي لٍؼ ، ٖو
ً
 نباخا

ت آلُت خضًشت، ١٠عباعى ألاجىبِـ، وزغط منها  دملىن ؤؾلخت هاٍع ت، ٍو ت ممَى  ملشمحن، ؤٚلبهم ٧اهىا ًغجضون بىُلىهاث ٖؿ٨ٍغ

ٟا٫ و٦باع الؿً . وؤَل٣ىا الىاع بك٩ل ٖكىاجى ٖلى الؿاث٤ والغ٧اب، ومٗٓمهم مً ألَا

ًدخًغان، بٗض « بِكىي »، بهه قاَض والضٍ وزاله الابخضاجي ؾىىاث، جلمُظ باله٠ الغاب٘ ٨و٢ا٫ الُٟل مُىا ؾامذ مدؿً، 

اتهم، وقاَض والضجه مل٣اة ٖلى ألاعى، مهابت بُل٤  . هاعي بَال١ الىاع ٖليهما، ٦ما قاَض ٖضصا مً ؤنض٢اثه، بٗض ٞو

. «الىاؽ يغبىا هاع، و٢خلىا ؤَلى وؤصخابى»:  ؾىىاث، وهى جب٩ى٤، وكالذ الُفلت هاصًت ؾىعٍاٌ مُسائُل

ت وكاٌ بكغي وامل حغحـ ، ؾاث٤ ؤجىبِـ عخلت ألا٢باٍ، بهه ٞىجئ بةَال١ هاع ٦ش٠ُ ٖلى ألاجىبِـ، الظي ٧ان ٌؿخ٣له ؤَالى ٢ٍغ

نِب بـ
ُ
٠، خُض ؤ  َل٣اث فى نضٍع و٢ضمه، بال ؤهه جدامل ٖلى هٟؿه، واجهل بك٣ُ٣خه، وؤبلٛها ٣هؼلت خىا بمغ٦ؼ بنى ؾٍى

. بالخاصر، ٢بل ؤن ٌُٛب ًٖ الىعى

الم، و٢غع ه٣له بلى مؿدكٟى مٗهض هانغ  ومى٘ الض٦خىع زالض هجُب، مضًغ مؿدكٟى مٛاٚت، الؿاث٤ مً الخضًض بلى وؾاثل ؤلٖا

٠، ولضًه . بال٣اَغة ت ؤمً بنى ؾٍى ظغظـ :  ؤوالص، َم٥و٢الذ ٦مالت ٧امل ظغظـ خىا، ق٣ُ٣ت الؿاث٤، بهه ٌٗمل فى مضًٍغ

 بإجىبِـ الغخالث، الؿاٖت 
ً
ت خىا، مخىظها ى، وبهه زغط مً ٢ٍغ م وما٩ًل وماٍع ٣ت ٖاثلتى مدؿً ٞهمى ٧ومُالص ومٍغ  نباخا، بٞغ

اص٫ عػ١، بلى صًغ ألاهبا نمىثُل . ٖو
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ت خىا بمغ٦ؼ الٟكً اٖخاصوا الظَاب فى عخالث، ًىم الجمٗت، و٧اهذ َىا٥ فى الى٢ذ هٟؿه عخلت بلى صًغ ألاهبا ؤَاليوؤياٞذ ؤن   ٢ٍغ

ىضما ٖلمىا بالخاصر ٖاصوا، مكحرة بلى ؤن ق٣ُ٣ها َى َمً ؤبلٜ ؤَاليبىال بالبدغ ألاخمغ، وجًم ؤؾغا ؤزغي مً  ت، ٖو  ألاَالي ال٣ٍغ

م بنابخه ٤ َاجٟه، ٚع . بالخاصر ًٖ ٍَغ

ت خىا، بلى ؤن َىا٥ ؤ٦ثر مً  ؾىت٥٦وأقاعث وُٗمت ػوى،   مً ٢٠، مً ٢ٍغ
ً
 وقهُضا

ً
ناخب - ٞهمي الٗؼبت، وؤن مدؿً ؤَالي مهابا

نِبذ ػوظخه، ؾامُت ببغاَُم«ؾامذ»و« َاوى» اؾدكهض َى وهجالٍ الظيالغخلت، 
ُ
٩ا مىظ - ، وؤ  مً ؤمٍغ

ً
، و٧ان ٧١٥ان ٖاثضا

ً
 ًىما

ى ألاجىبِـ  اعة صًغ ألاهبا نمىثُل، َو  بٗاثلخه، و٧ان ًىٓم لها عخالث بلى ألاصًغة، وفى ًىم الخاصر اؾخإظغ ؤجىبِـ عخالث لٍؼ
ً
ٞغخا

. ، بلى صًغ ألاهبا بىالاإلااض ي خملهم، الجمٗت ٢بل الظيهٟؿه 

، بجاهب ١٣، مضًغ مؿدكٟى مٛاٚت، بن ٖضص اإلاهابحن باإلاؿدكٟى وكاٌ الضهخىع زالض أخمض
ً
 بلى ؤهه جم ٥ مهابا

ً
 ظشض، مكحرا

ً بلى مؿدكٟى مٗهض هانغ بال٣اَغة، وه٣ل خالت مهابت بلى مؿدكٟى الجامٗت، واإلاهابىن ١١ه٣ل ؾاث٤ ألاجىبِـ و  آزٍغ
ً
 مهابا

 ؾىت، وهىعا مدؿً ٞهمى، وبؿيذ عيا ُٖاص، وبكغي ٧امل ظغظـ، ٦٥ ؾىت، وحؿمُذ قا٦غ ظغظـ، ٣٥ظيهان ؤهىع خىا، : َم

ؼ،  ان ُٖاص ٍٖؼ ت ُٖاص ٖبض٦ ؾىت، وؾهام ؾامذ مدؿً، ١٧وماٍع  ؾىت، وهاصًت ق٨غي، وؾامُت ٖضلى ٥٠الكهُض،   ؾىىاث، وبضٍع

م عيا، وعجاها ٞاعو١ ىن الخمؿت َم .ببغاَُم، وؾهام ببغاَُم عػ١، ومٍغ ؼ، : واإلاخٞى بِكىي ببغاَُم ٖضلى، وبِكىي ُٖاص ٍٖؼ

ا٠َ مىحر ػ٧ى اوى ٖاص٫ عػ١، ٖو اص٫ بصواعص، َو  http://bit.do/dtmxE .ٖو

 

" دمحم مغس ي" بُان مً أؾغة 

م َظا الٗام ل٩ُىن الخامـ الظي ٣ًًُه الغثِـ الكغعي اإلاىخسب الض٦خىع دمحم مغس ي مىظ الاه٣الب  ًدل ٖلُىا قهغ عمًان ال٨ٍغ

ى ألاو٫ لىجله املخامي و اإلاخدضر باؾم ؤؾغجه ؤؾامت دمحم مغس ي صازل  الٗؿ٨غي صازل مدبؿه صون ؤن ًلخ٣ي ؤو ًغي ؤخضا، َو

اع عؤث ؤؾغة الغثِـ ؤن جً٘ الغؤي الٗام والكٗب اإلاهغي ؤمام نىعة ٧املت إلاا ًجغي م٘ عثِؿه اإلاىخسب مىظ  .مدبؿه وفي َظا ؤلَا

:  وختى الُىم، وطل٪ مً زال٫ الى٣اٍ آلاجُت2013 مً ًىلُى 3ازخُاٞه في 

مبر : ؤوال اعة ؤَله ومدامُه مىظ هٞى  مً ٍػ
ً
 و٧لُا

ً
.  وختى آلان٢٠١٣ها٦ض ٖلى ؤن الغثِـ دمحم مغس ي ممىٕى جماما

غوٝ اٖخ٣اله ؤو َٗامه وقغابه ؤو خالخه الصخُت، وزانت : زاهُا ها٦ض ؤهىا هدً ؤؾغة الغثِـ دمحم مغس ي ال وٗلم قِئا ًٖ م٩ان ْو

ا في  . ٢٠١٧ ماًى ٦بٗض ق٩ىي الغثِـ مغجحن مً حٗغى خُاجه للخُغ صازل م٣غ اخخجاٍػ والتي ٧ان آزَغ

ش اٖخ٣اله في صٌؿمبر " ؤؾامت مغس ي ــ املخامي واإلاخدضر باؾم ؤؾغة الغثِـ"ُٞما ًخٗل٤ بىجله : زالشا  ٢٠١٦ٞةهىا ها٦ض ؤهه ومىظ جاٍع

ٗام، وخغماهه مً ٧ل خ٣ى٢ه ٦ما  اعجه في مدبؿه ؤو بصزا٫ مخٗل٣اجه الصخهُت مً ٖالط ومالبـ َو وختى آلان لم ٌؿمذ لىا بٍؼ

. خضر م٘ والضٍ الغثِـ

لى عؤؾها  وؤؾغة الغثِـ بط جً٘ الجمُ٘ في َظٍ الهىعة ٞةنها ج٨غع صٖىتها ل٩ل ألاخغاع في الٗالم واإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت الضولُت ٖو

ت والىًا٫ ؤن ًلخٟخىا بلى مل٠ اهتها٥ خ٣ى١ الغثِـ دمحم مغس ي وهجله ؤؾامت مغس ي . ألامم اإلاخدضة و٧ل مهخم بالخٍغ

اعة  مئىان ٖلُه َى خ٤ ال م٨غمت، ج٨ٟله ٧ل الضؾاجحر وال٣ىاهحن الضولُت " الغثِـ"٦ما جا٦ض ؤؾغة الغثِـ ؤن ٍػ في مدبؿه والَا

. اإلاىٓمت للٗضالت

تراٝ الخام وال٩امل  اعجه َى وهجله ؤؾامت ال ٌٛحر مً مى٠٢ الغثِـ ؤو ؤؾغجه مً ٖضم الٖا جا٦ض ؤؾغة الغثِـ ٖلى ؤن َلبها ٍػ

. ٢٠١٣ ًىلُى ٣بااله٣الب الٗؿ٨غي و٧ل ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مىظ 

  http://bit.do/dtmya. 2017 ماًى   ٢٧، ١٤٣٨ عمًان ١الؿبذ ، ؤؾغة الغثِـ دمحم مغس ي
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 هبه الخىفي

اصًله ألا٧ل "، الًابِ ٢اللي "صي مل مبالٛت" ؾاٖاث اهخٓاع في الخغ الكضًض، قٟذ َاع١ ص٣ُ٢ت ؤو ؤ٢ل 4ؤو٫ ًىم عمًان، بٗض 

ـ"مً بُٗض مؿإلخىف ًٖ ؤخىاله، ٢لذ له وؤها بمص ي ٢ؿغا ". ووع١ الامخداهاث وامص ي ب٨غة باللُل َخبخضي عخلتي لبرط ". طا٦غ ٧َى

اعة ؤخمض اعة . ًىم ؤلازىحن َى٫ النهاع َب٣ى في السجً. الٗغب ٖلكان ٍػ ت اإلاىهىعة ٖلكان ٍػ ًىم الشالزاء َغظ٘ جاوي مغ٦ؼ قَغ

ًُ٘ ٖمغ بزىاحي . َاع١ مً ظضًض واللي مدخاظها ؤ٦تر مً ؤي و٢ذ، ٖلكان بُضزله ٞيها وع١ اإلاغاظٗت النهاثُت لالمخداهاث ٍو

ضًٞ قبابىا وؤًامىا وبخىا بىداو٫ هس٠ُ مً بًٗىا خًً مً وعاء وؾازت الًباٍ وؤمىاء  مغي بحن ألا٢ؿام والسجىن، ٍو ٖو

ت   http://bit.do/dtJKK. الكَغ
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ي مايو 
 
ي مايو تقاريرمنشورة ف
 
  20172017تقاريرمنشورة ف

 

 ماًى 1

اهذ ..ٌٗني بًه صخٟي».. 2016 اهتها٧ا زال٫ 727 اهتها٧اث يض الصخُٟحن مً 309الضازلُت اعج٨بذ : صخُٟىن يض الخٗظًب

ىا؟  http://bit.do/dqkRN «َخسٞى

 

 ماًى 9

مت يض ؤلاوؿاهُتال حؿ٣ِ بالخ٣اصم… ضخاًا ٢خلتهم الضازلُت زال٫ ًىمحن10 . الخهُٟت الجؿضًت بٖضام زاعط ال٣اهىن وظٍغ

http://bit.do/drAaH 

 

 ماًى 16

غ خ٣ىقي ولِـ مٛاصعة َىاُٖت ؤو هؼوح « جهجحر ٢ؿغي »اؾتهضاٝ ؤ٢باٍ قما٫ ؾِىاء ؤصي بلى : ج٣ٍغ

http://bit.do/dsCkL  

 

 ماًى 17

: وؾُاؾُىن ..  مداٞٓاث5 مٗخ٣ال واؾخضٖاءاث في 12: يض ال٣ىي اإلاضهُت« اإلاؿٗىعة»هغنض و٢اج٘ الخملت ألامىُت | بالخٟانُل

  http://bit.do/dsCSa. اهخساباث عثاؾت جدذ الخغاؾت اإلاكضصة

 

ماًى 21

 http://bit.ly/2rbTL15 ؤلاَما٫ الُبي في السجىن 

 

 ماًى 23

ا الغب٘ ؾىىي لٗام   جهضع ال٣ؿغي _الازخٟاء_ؤو٢ٟىا# خملت َغ   2017ج٣ٍغ

http://bit.ly/2qndZkD 

 

 ماًى 24

غ  http://bit.ly/2qfObvI.  "ؤعواح مهضعة " : 2017لٗام  ؾىىي  الغب٘ الخيؿ٣ُُت ج٣ٍغ

 

 ماًى 27

   http://bit.do/dtmyE. بقاصة بغإلااهُت واؾخٛازاث خ٣ى٢ُت.. ؤويإ السجىاء في مهغ

 

 ماًى 29

٤ الؿما بـ جٟجحر و٢خل؟»: َىا صًغ الجغهىؽ  http://bit.do/dtJ82 «لُه ٍَغ
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