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احملرتهىى

صٌفخ دىُ ثٌٍؾٕز ثٌّٕظّز الػضظجَ أدٕجء ثٌٌّٙر ثٌٍّْ ٟأؽًّ صٌف١خ ف٠ٍ ٟجًصىُ ٌٍّقجفظز
ٌالؽالع ػٍِ ٝؾًّ ثالٚػجع فٙ١ج .
ٚصشىٌوُ  ِٓٚمالٌىُ ٌٔفغ أّّ ٝآ٠جس ثٌشىٌ ٌفنجِز ثألك ثٌّش /ٌ١ػذوًدٗ ِٕظ٘ ًٛجهٞ
ًة ِ١ثٌؾّ٠ًٛٙز ثٌي٘ ٌٟٛ٠ ٞيٖ ثٌّقجفظز ث٘ضّجِج ً وذٌ١ثً.
ٔٚؾوه صأ١٠ؤج ٚٚلٛفٕج مٍف ل١جهصٗ ثٌقىّ١ز.
ٚدأُّ ثٌّؼضظّ١ٍّّ ٓ١ج ٚفمج ٌّج وفٍٗ ثٌوّضٚ ًٛثٌمجِٔٛٚ ْٛثع١ك فمٛق ثإلْٔجْ ثٌو١ٌٚز ٔؤوو
هّٔٚج أهٔ ٝشه أْ ِطجٌذٕج ػجهٌز ٔٚجدؼز ِٓ طوق ثٔضّجةٕج ٚػٌّٔ١ج ثٌٛؽٕ ِٓٚ ٟفٌطٕج
ثٌشو٠و ػٍ ٝثالِضغجي ثٌىجًِ ٌّؼٕ ٝثٌشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز ف ٟثٌقفجظ ػٍ١ّ ٝجهر ثٌوٌٚز دىجًِ
ٍّطجصٙج ثٌضشٌ٠ؼ١ز ٚثٌضٕف١ي٠ز ٚثٌمؼجة١ز ثٔطاللج ِٓ ًٚؿ ثٌّْت١ٌٛز ثٌضٔ ٟضقٍ ٝدٙج  ِٓٚثػضذجً
أْ ثٌوٌٚز ٚفو٘ج  ِ١ٌٚغٌ٘١ج ِطٍمج ٘ ِٓ ٟصٕشب ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ٚثألِٓ ٌٍقفجظ ػٍ ٝأِٓ
١ّٚجهر ّٚالِز أًثػ ٟثٌؾّ٠ًٛٙز ثٌ١ّٕ١ز ٚفمج ٌٍٕض ثٌوّض ًٞٛثٌٛثػـ ٚثٌي ٞؽجء ف ٟثٌّجهر
( {: )36ثٌوٌٚز ٘ ٟثٌض ٟصٕشب ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ٚثألِٓ ٚأ٠ز لٛر أمٌٍِ ٟ٘ٚ ٜه ثٌشؼخ
ِّٙٚضٙج فّج٠ز ثٌؾّ٠ًٛٙز ّٚالِز أًثػٙ١ج ٚإِٔٙج ٚال ٠ؾ ٍٛأل١٘ ٞتز أ ٚفٌه ث ٚؽّجػز أٚ
صٕظ ُ١أ ٚفَح ّ١جّ ٟثٔشجء لٛثس أ ٚصشى١الس ػْىٌ٠ز أل ٞغٌع وجْ}
٘ٚيث ٔض طٌ٠ـ ٚٚثػـ ال ٠مذً ثٌّغجٌطز أ ٚثٌضأ٠ٚالس ٚثٌضفٌْ١ثس ثألمٌٚ ٜثٌي ٞفوط
ٌألّف ثٌشو٠و ثْ ثٌٍْطز ثٌّقٍ١ز ِّغٍز ف ٟثٌّقجفع ًثؽـ دجوٌ٠ش لو ثشضغٍش دّج ٠نجٌف
ثٌوّضٔ ًٛظج ًٚٚفج ٚػّوس إٌ ٝإٔشجء ِ١ٍ١ش١جس مجًػ ِؤّْجس ثٌوٌٚز دّج ٠فمو ثٌٛؽٓ
ّ١جهصٗ ٚثّضمالٌٗ و٘ ْٛيٖ ثٌّ١ٍ١ش١جس ثٌّْضقوعز صضذغ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز صّ٠ٛالً ٚصوً٠ذج
ٚصٍْ١قج ٚصٕفي أؽٕور صضٕجفِ ٝغ ّ١جهر ثٌؾّ٠ًٛٙز ثٌ١ّٕ١ز ِٓ مالي صٛؽٙ١جس ثٌّقجفع ًثؽـ
دجوٌ٠ش ثٌيًثع ف ٟصٕف١ي ِنطؾ ثٌٌ٠جع ػٍ ٝثألًع ثٌّ٠ٌٙز.
إْ ٘يٖ ثٌّ١ٍ١ش١جس صؼًّ ػٍ ٝصم٠ٛغ ِؤّْجس ثٌوٌٚز ثألِٕ١ز ٚثٌؼْىٌ٠ز ٚصَػَع ثألِٓ
ٚثالّضمٌثً ٌىٙٔٛج صؼًّ مجًػ ِج وفٍٗ ثٌوّضٚ ًٛثٌمٛثٔ ٓ١ثٌٕجفير ف ٟصٕظِٙ ُ١جَ وال ثٌّؤّْضٓ١
دجالّضٕجه إًٌٚ ٝؿ ثٌوّضِٚ ًٛؼجِ ٛ٘ٚ ٕٗ١أٌِ ٔؤوو ٔقٓ ثٌّؼضظّ ٓ١ثٌٍّْ ٓ١١ػٍ ٝأّ٘١ضٗ

ٌٔٚثٖ ِطٍذج ػجهال ٚلجٔ١ٔٛج ٠ٚؼذٌ ػٓ فٌص ثٌّ ٌٞٙػٍّ ٝالِز أًثػ ٟثٌٛؽٓ ِٓ إٞ
ٔفٛى أٚ ٚطج٠ز أ ٚصومالس مجًؽ١ز ً٘ ٟأ ٞثٌؼ ٓ١فجٌمٛثس ثٌْؼٛه٠ز ثٌض٠ ٟشٌػٓ
الفضالٌٙج ٌِٙصٕج ثٌغجٌ١ز ثٌّقجفع دجوٌ٠ش لو ثٔضشٌس ف ٟثٌّٛثٔب ثٌذٌ٠ز ٚثٌذقٌ٠ز ٚثٌؾ٠ٛز
ِٕي أْ ٚطٍش
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أٚثمٌ ػجَ ٚ َ2112دجػوثه وذٌ١ر ديً٠ؼز ٚث٘١ز  ٟ٘ٚفّج٠ز ثٌقوٚه ثٌ١ّٕ١ز ثٌؼّجٔ١ز
ِٓ ثٌض٠ٌٙخ .ف ٟف٠ ٌُ ٓ١ؼؾ أفوث ٌٍْؼٛه٠ز ثٌقك ف٘ ٟيث ثٌضومً ثٌْجفٌ ّٜٛ
دجوٌ٠ش ثٌيٕ٠ ٞفي وجًِ ثٌّنطؾ ثٌنجًؽ ٟدضفجٔٚ ٟإمالص ػؾ١خ.
وّج أٔٗ ٌُ صؼمو أ ٞثصفجل١جس ه١ٌٚز د ٓ١ثٌذٍو ٓ٠ثٌٚ ّٓ١ثٌْؼٛه٠ز دّج ٠ؤوو أْ دجوٌ٠ش
لو ثٔضٙه ّ١جهر ثٌوٌٚز ِّغٍز ف ٟثٌشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز ٚصؾج ٍٚطالف١جصٗ ثٌمجٔ١ٔٛز
ِٚجًُ م١جٔز ثٌمٚ ُ١ثٌّذجها ٚثٌّغً ثٌؼٍ١ج ٚويث ثٌ ٓ١ّ١ثٌوّض٠ًٛز ثٌض ٟصؤوو ػٍٝ
ثٌقفجظ ػٍ ٝثألًثػ ٟثٌ١ّٕ١ز ١ّٚجهر ثٌوٌٚز  ٛ٘ٚأٌِ ٠قجّخ ػٍ ٗ١ثٌمجٔٔٚ ْٛطجٌخ
ٔقٓ وّؼضظّ ٓ١١ٍّّ ٓ١دئفجٌضٗ إٌ ٝثٌؼوثٌز و ٗٔٛلذً دجْ ٠ى ْٛػًٍ ٝأُ ثٌّنطؾ
ثٌٌثِ ٟالفضالي ثٌٌّٙر أٚال  ِٓٚعُ ثلضطجع ؽَء ِٓ أًثػٙ١ج ٌٌّ ًٚأٔذٛح ثٌٕفؾ
ثٌْؼٛه ٞإٌ ٝثٌذقٌ ثٌؼٌد ٟهّٔٚج أ ٞثصفجق لجةُ د ٓ١ثٌوٌٚضٕ٠ ٓ١ظُ ثٌؼاللز ٠ٚؤوو ػٍٝ
ّ١جهر ثٌ ّٓ١ػٍ ٝأًثػٙ١ج  ٛ٘ٚأٌِ دجٌغ ثٌنطًٛر ال ّ٠ىٓ ألِٕ ٞضُ إٌ٘ ٝيٖ ثألًع
أْ ٠مذً دٗ أٙ٠ ٚجهْ ف.ٗ١

ثألمٛر ً/ةٚ ِ١أػؼجء ثٌٍؾٕز ثٌٌةجّ١ز
شضجْ د٠ ِٓ ٓ١وػٌٍ ٛفٛػٚ ٝم١جٔز ثٌوّضٚ ًٛثٌمفَ ػٍ ٝثٌمٛثٔ ٓ١ثٌٌّػ١ز ثٌؾجٔخ
٠ ِٓٚوػ٠ٚ ٛؤِٓ دجٌْ١جهر ثٌٛؽٕ١ز ٚثفضٌثَ ثٌوّضٚ ًٛثٌّٛثع١ك ٚثٌّؼج٘وثس ثٌو١ٌٚز
ٌ٠ٚفغ صىٚ ٓ٠ٛأٔشأ ِ١ٍ١ش١جس مجًػ ِؤّْجس ثٌوٌٚز ثٌٙوف ِٕٙج مٍك ِٕجمجس
فٛػٚ ٝثػطٌثدجس ٚثلالق أِٓ ٚثّضمٌثً ثٌّؾضّغ ثٌّٙٔٚ ٌٞٙخ ِٛثًه ثٌوٌٚز.
ٚثٌقك دٚ ٓ١طٌ٠ـ ٚٚثػـ ٔنجؽخ ِٓ مالٌٗ ػٌّ١وُ ثٌٛؽٕٚ ٟثٔضّجةىُ إٌ٘ ٝيٖ
ثألًع إٌ ٝصٕف١ي ٚثفضٌثَ ثٌوّضٚ ًٛثٌمجٔٔٚ ْٛقٓ ف٘ ٟيث ٔغك وً ثٌغمز ف ٟأٔىُ
ّضمف ْٛإٌ ٝؽجٔخ ثٌشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز ف ٟثفضٌثَ ٚصٕف١ي ِطجٌذٕج ثٌؼجهٌز .
ٚلو أكدت السلطة المحلٌة بالمحافظة أن وصول الفرٌق السعودي كان بدون

التنسٌق معها فً بداٌة التدخل السعودي فً المحافظة نهاٌة العام 7102م.
وبعد مفاوضات ونقاشات وتعلٌل السعودٌٌن بؤن قدومهم إلى المحافظة ٌؤتً
ضمن المساعدة للمحافظة إلعادة تشؽٌل مطار الؽٌضة وتؤهٌله.
وحٌنها عقدت السلطة المحلٌة واللجنة االمنٌة مع المكونات السٌاسٌة وشٌوخ
وأعٌان المحافظة اجتماعا ً مشتركا ً واعلنت أنه بعد اتضاح الصورة عن
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طبٌعة عمل الفرٌق ومهامه قامت السلطة المحلٌة بالمحافظة بتؤمٌن الفرٌق
السعودي فً معسكر الؽٌضة.
ثم التقت السلطة المحلٌة بالمحافظة بحضور عدد من المشائخ والشخصٌات
االجتماعٌة بالفرٌق السعودي واستمعت عن طبٌعة الزٌارة والمهام الموكلة
للفرٌق ووضعت السلطة المحلٌة سته شروط إلعادة تشؽٌل وتؤهٌل مطار
الؽٌضة وتم االتفاق والتوقٌع على ذلك.
وأهم تلك الشروط التً وضعتها السلطة المحلٌة للوفد العسكري السعودي
هً-:
عدم استخدام مطار الؽٌضة كقاعدة عسكرٌة
 بقاء الطاقم االداري واألمنً والعسكري للمطار على ما هو علٌه
 التنسٌق الدائم مع السلطة المحلٌة وعدم تجاوزها
 استخدام المطار لألؼراض المدنٌة والمساعدات االنسانٌة فقط
اعادة تشؽٌل للطٌران المدنً
وبهذه الشروط دخل الفرٌق السعودي مطار الؽٌضة وقد مثل هذا التدخل
مخالفة صرٌحة وواضحة ألهداؾ التحالؾ العربً المعلنة لدعم الشرعٌة
الٌمنٌة ،كما مثل انتهاكا ً سافراً لكل االعراؾ والمواثٌق الدولٌة ومٌثاق
جامعة الدول العربٌة.
وفً حقٌقة األمر أن دخول الفرٌق السعودي إلى المطار كان نقطة البداٌة
الجتٌاح القوات السعودٌة لمحافظة المهرة بشكل ممنهج الحتالل الموانئ
البحرٌة  ،والمنافذ البرٌة ،والجوٌة  ،والمنشآت الحٌوٌة ،والسٌطرة على
الموقع الجؽرافً المتمٌز وأهمٌة المحافظة االستراتٌجٌة.
وأتضح ذلك جلٌا ً سوا ًء ألبناء المحافظة أو أبناء الوطن والمجتمع الدولً من
خالل اآلتً-:
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 عدم التزام الفرٌق العسكري السعودي بتنفٌذ اإلتفاق المشار إلٌه مع
السلطة المحلٌة بالمحافظة بإعادة تشؽٌل مطار الؽٌضة وتؤهٌله
لألؼراض المدنٌة والمساعدات اإلنسانٌة ورحالت الطٌران المدنً
من وإلى المطار فقط وهذ ما لم ٌتم فعالً .
وقد ادرك السعودٌون أنهم لم ٌستطٌعوا تمرٌر أجندتهم وتنفٌذ مخططاتهم
وتحقٌق أهدافهم وأطماعهم إال بوجود شخصا ً راضخا ً وطائعا ً لتنفٌذ كل ما
ٌملى علٌه على رأس هرم السلطة بالمحافظة فتم إقالة محافظ المحافظة
السابق الشٌخ /محمد عبدهللا كده وتعٌٌن راجح سعٌد باكرٌت محافظا ً
للمحافظة فً الثالثٌن من نوفمبر 7102م.
 فً مخالفة اإلتفاق المشار إلٌه تم تشؽٌل المطار للطٌران العسكري
السعودي لنقل المعدات  ،واآللٌات العسكرٌة  ،واألسلحة  ،والجنود
من السعودٌة إلى مطار الؽٌضة بصورة جنونٌة وهستٌرٌة .
ومن تلك الفترة حتى الٌوم لم تنقطع الطائرات العسكرٌة السعودٌة فهً
تصل ٌومٌا ً سوا ًء الطٌران الحربً أو طٌران النقل العسكري  ،إضافة الى
الطٌران المروحً .
كما لم تتوقؾ االستعراضات للطٌران الحربً فً أجواء مدٌنة الؽٌضة
والمدٌرٌات الخرى بشكل شبه ٌومً فتسبب هلعا ً وخوفا ً لدى السكان ورعبا ً
للنساء واالطفال .
وجعلت السعودٌة المطار ثكنه وقاعدة عسكرٌة لقواتها ٌمنع الدخول الٌها أو
حتى االقتراب منها ووضعت فٌه أحدث وسائل المراقبة .
 ثم استمر تمدد السعودٌة لتحقٌق أطماعها وامتد نفوذها بعد ذلك
للسٌطرة على المنفذٌن البرٌٌن فً شحن وصرفٌت مع سلطنة عمان
الشقٌقة ،ومٌناء نشطون البحري وسط استؽراب واندهاش وذهول
أبناء المحافظة بمخالفة هذه القوات السعودٌة ألهداؾ التحالؾ
العربً المعلنة التً التزمت بها أمام المجتمع الدولً لمساعدة
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الٌمنٌٌن وقٌادتهم الشرعٌة برئاسة األخ/عبد ربه منصور هادي
رئٌس الجمهورٌة .
فاتضح للقاصً والدانً أن للسعودٌة أطماعا ً كبٌرة بعٌدة كل البعد عن
أهداؾ التحالؾ العربً فً محافظة المهرة.
خصوصا ً وأن المهرة بعٌدة من الناحٌة الجؽرافٌة والفكرٌة والسٌاسٌة عن
مناطق الحوثٌٌن االنقالبٌٌن وال تربطهم أي عالقة بهم.
وأن قمٌص ٌعقوب الذي ٌعلقون علٌه األكاذٌب  ،والمؽالطات  ،والمزاٌدات
لمكافحة تهرٌب األسلحة والمخدرات وؼٌرها من االدعاءات العارٌة عن
الصحة لخداع الرأي العام العربً والدولً ،فمن الوهلة االولى لتواجدهم
أنكشؾ زٌؾ ما ٌدعون من تلك األكاذٌب والمؽالطات والحجج الواهٌة
وعرؾ الجمٌع خداعهم وتضلٌلهم اإلعالمً فلم ٌستطٌعوا إثبات ما أدعوا
به سوا ًء بالقبض على مهربً أي قطعة سالح أو حتى مهربً المخدرات
وؼٌرها .

ٚأِجَ وً ىٌه ٌُ ٠ىٓ أِجَ أدٕجء ثٌٌّٙر م١جًثً ّ ٜٛثالػضظجَ ثٌٍّْ ٟثٌي ٞدوأ فٟ
ثٌضجّغ ِٓ ِج َ2112ٛ٠وحدد األهداؾ والمطالب ألبناء المحافظة بست نقاط

هً :
-0إعااادة العماال فااً منفااذ شااحن وصاارفٌت ومٌناااء نشااطون إلااى وضااعهم
الطبٌعاااً  ،وتسااالٌمهم الاااى قاااوات األمااان المحلٌاااة والجاااٌش بحساااب
توجٌهات فخامة األخ رئٌس الجمهورٌاة ونائباة بالبرقٌاة رقام  10لعاام
7102م) وعدم الساماح ألي قاوات ؼٌار رسامٌة بالقٌاام بالمهاام األمنٌاة
فً محافظة المهرة بشكل عام والمنافاذ الحدودٌاة بشاكل خااص والعمال
على تسهٌل معامالت وإجراءات المواطنٌن فٌها .
-7العمل على إعادة مطار الؽٌضة الدولً إلى وضعه السابق كمطاار مادنً
تحت اشراؾ السلطة المحلٌة بالمحافظاة وتسالٌمه لقاوات األمان التابعاة
لها .
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 -3رفاااع القٌاااود االساااتثنائٌة المفروضاااة علاااى حركاااة التجاااارة واالساااتٌراد
والتصدٌر فً منفذي شحن وصرفٌت ومٌناء نشطون التاً تاإثر بشاكل
سلبً على اإلٌرادات التً تحتاجها المحافظة لتوفٌر الخدمات األساساٌة
وتسٌٌر حٌاة المواطنٌن .
-1مراعاااة العماال حٌثمااا أمكاان لتحقٌااق التكاماال بااٌن قٌااادة المحافظااة وماادراء
األجهااازة ألتنفٌذٌاااة وفاااق قاااانون السااالطة المحلٌاااة بحٌاااث تصاااب جمٌاااع
الجهود لصالح خدمة المحافظة وأبناءها .
-5إعطاااء األولوٌااة لتحسااٌن وضااع الخاادمات العامااة مثاال الكهرباااء والمٌاااه
والصااحة والتعلااٌم والطرقااات وؼٌرهااا ماان الخاادمات المرتبطااة بحٌاااة
الناس .
-6إعطاااء إهتمااام خاااص لبناااء مإسسااة الشاارطة المحلٌااة بنااا ًء وطنٌ اا ً تمهٌااد
واستعداداً لقٌامها بمهامها الحقا ً فً إطار مشروع األقاالٌم ومان ضامنها
إقلٌم المهرة وسقطرى.
وباعتبار المجلس العام هو الكٌان الجامع والحامل والممثل لكل أبناء
المحافظة وقضاٌاهم.
خاطب الشٌخ /عبدهللا بن عٌسى آل عفرار رئٌس المجلس العام ألبناء المهرة
وسقطرى مشكوراً قٌادة السلطة المحلٌة بالمحافظة برسالة بتارٌخ 07ماٌو
7102م تضمنت المطالبة بتنفٌذ النقاط الست.
مرفق نسخة من هذه الرسالة -مرفق رقم )0
وتماطلت السلطة المحلٌة بالمحافظة بتنفٌذ هذه المطالب ولم تعٌرها أي اهتمام
ٌ
ٌذكر ضاربة بعرض الحائط مصالح أبناء المحافظة وسٌاٌدتهم وهوٌتهم
الوطنٌة.
ً
ستجابة
وكان االعتصام األول هذا قد علق فً الثالث عشر من ماٌو 7102م ا
لطلب رئٌس المجلس العام ألبناء المهرة وسقطرى  ،والمشائخ والشخصٌات
االجتماعٌة  ،وتكرٌما ً لشهر رمضان المبارك .
6

اجلوهىرية اليونية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

التاريخ 1029/ /م

حمافظــة املهــرة

الرقن :

اللجنة املنظوة لالعتصام

لمنح مهلة لمحافظ المحافظة لتنفٌذ ما ورد فً المطالب السته حتى العاشر من
شوال 0131هـ ولم ٌستجب لذلك .
ونتٌجة لذلك تم استئناؾ االعتصام بمشاركة جماهٌرٌة وألول مرة فً
المحافظة من الشباب والشخصٌات االجتماعٌة  ،والمثقفٌن ،وقطاع المرأة من
كل أطٌاؾ المجتمع المهري على اختالؾ مناطقهم وشرائحهم االجتماعٌة
وانتماءاتهم السٌاسٌة ٌمثلون  )62مكون قبلً واجتماعً.
فاستمر االعتصام المفتوح حتى الثالث عشر من شهر ٌولٌو 7102م  ،بنا ًء
على ما ورد فً محضر االجتماع المشترك بٌن السلطة المحلٌة بالمحافظة
وقٌادة التحالؾ ممثلة بالجانب السعودي المنعقد صباح ٌوم الثالثاء الموافق
7102/2/01م
ومحضر االجتماع المشترك للسلطة المحلٌة بالمحافظة واللجنة المنظمة
لالعتصام والشخصٌات االجتماعٌة المنعقد ٌوم األربعاء الموافق الحادي
عشر من ٌولٌو 7102م .مرفق نسخه من المحضرٌن -مرفق رقم 0و.)7
وما خرجت به تلك االجتماعات التً اعتبرتها اللجنة المنظمة لالعتصام
نتائج طٌبه وإٌجابٌة ،وأكدت ترحٌبه وتقدٌرها العالً باهتمام ومتابعة فخامة
األخ /عبد ربه منصور هادي رئٌس الجمهورٌة لما أواله من اهتمام لقضاٌا
ومطالب المعتصمٌن وتكلٌؾ اللواء/أحمد محمد قحطان مدٌر الشرطة
بالمحافظة باالستماع والنظر لمطالب المعتصمٌن والعمل على حلها.
ٚثٌقم١مز إْ ٌوٕ٠ج ِنجٚف ال فظٌ ٌٙج ِٓ ثْ عّز ِؤثٌِر وذٌ١ر ػٍِ ٝقجفظضٕج
صْضٙوف ثٌْٕ١ؼ ثالؽضّجػٚ ٟثٌٍقّز ثٌّ٠ٌٙز ٚصنٍك ِٕجمجس مظِٛز ٚػٕف
ٚثً٘جح ال ّ٠ىٕٕج ثٌظّش ف١جي وً ىٌه ٔٚقٓ ٌٔ ٜثفضالالً ٠ؼًّ ػٍ ٝثٔضٙجن
ثٌقمٛق ثٌّؤ١ز ٚثٌشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز ٠ٚضٕظً ػّج صُ ثالصفجق ػٍ.ٗ١
ٚإْ ثٌضقجٌف ِٚؼٗ ثٌّقجفع ٠ضٕىٌ ٌٍم ُ١ثٌّضؼجًف ػٍٙ١ج ٚثألػٌثف ثٌودٍِٛجّ١ز
ٚثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّٕظّز ٌٍؼاللجس د ٓ١ثٌوٚي ٠ٚؼٌح ديٌه ػٌع ثٌقجةؾ ِضّجه٠ج ف ٟثٌمّغ
ٚثٌؼٕف ٚثإلً٘جح ٌٚؼً ؽٌّ٠ز ٔفك فٌصه ٌْ١ش دذؼ١و ػٕوِج ثًثهس ثٌْؼٛه٠ز
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١ٍِٚش١جصٙج إٔشجء ثّضقوثط ٔمطز ػْىٌ٠ز ف٘ ٟيث ثٌّٛلغ ثٌق ٞٛ١ثٌٙجَ ٌٍْ١طٌر ػٍٝ
ثٌّقجفظز ٚصمّْٙ١ج إٌ ٝلٌّْٛ ٓ١ػغ ثٌقٛثؽَ د ٓ١أدٕجء ثٌٌّٙر ف ٟثٌّٕجؽك ثٌشٌل١ز
ٚثٌّٕجؽك ثٌؾٕٛد١ز ٚغٌ٘١ج .

ثألمٛر ً/ةٚ ِ١أػؼجء ثٌٍؾٕز ثٌٌةجّ١ز
إٕٔج ٔؼغ د ٓ١ث٠و٠ىُ ٍِنض دأُ٘ ثالٔضٙجوجس ٚثٌّّجًّجس ثٌض ٟلجِش دٙج ثٌْؼٛه٠ز فٟ
ثٌّقجفظز وج٢ص: ٟ
أ -الجرائمواالعتقاالتالتعسفيةواالجراءاتالغيرقانونية 

 جرٌمة األنفاق
فً الثالث عشر من نوفمبر7102م فً هذا الٌوم االسود أقدمت القوات
السعودٌة وملٌشٌاتها على إرتكاب جرٌمة إنسانٌة مروعة  ،فقد أقدمت القوات
السعودٌة ومٌلشٌاتها باالعتداء على المتظاهرٌن السلمٌٌن الذٌن احتجوا رفضا ً
الستحداث النقطة السعودٌة ؼرب منطقة االنفاق فباشرتهم تلك القوات
بالرصاص الحً والمباشر فارتقت إلى بارئها االرواح البرٌئة دون أدنى
وازع أو ضمٌر إنسانً فنتج عن تلك الجرٌمة سقوط شهٌدٌن هما-:
 -0علً احمد عرعره الجدحً
 -7ناصر سعٌد أحمد نشوان
كما اصٌب بجروح بالؽة المواطن -0 /سالم سمحان ؼفٌل الجدحً.


االعتقاالت واالنتهاكات

هناك الكثٌر من الجرائم التً تم ارتكابها من قبل القوات السعودٌة بحق
المواطنٌن الذٌن تم اعتقالهم والتحقٌق معهم خارج إطار القانون والمعامالت
الؽٌر إنسانٌة سوا ًء بالضرب والتعذٌب أو التهدٌد واالبتزاز وؼٌرها من
المعامالت التعسفٌة فمنهم من تم اعتقاله لفترات طوٌله والبعض فترات
متوسطة ومنهم أٌضا ً من اعتقل وسجن فً سجن القوات السعودٌة فً مطار
الؽٌضة ومنهم من تم نقله إلى السجن فً السعودٌة وبعد فترات تتراوح بٌن
المتوسطة والطوٌلة تم اطالق سراح البعض والبعض منهم الزالوا فً
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ؼٌاهٌب المعتقالت ونورد هنا بعض المعتقلٌن ولٌس جمٌعهم نظراً لعدم
وجود معلومات عن المخفٌٌن قسراً وال ٌعلم أحد عن مصٌرهم .
 -0احمد بن برٌك التمٌمً :تم اعتقاله ولم ٌعرؾ مصٌره حتى الٌوم .
ٌ -7اسٌن الصومالً :اعتقل لفترة ثم أطلق صراحه
 -3محمد هاشم اعتقل وتم نقله إلى السعودٌة وسجن لمدة شهرٌن ثم أطلق
صراحه وطرده من عمله كونه ٌعمل فً المطار.
ٌ -1ونس القروي تم اعتقاله ثم اطلق صراحه بعد فترة
 -5قٌام الملٌشٌات الخارجة على القانون التابعة للقوات السعودٌة بارتكاب
جرائم اعتداء ونهب لبعض ممتلكات المواطنٌن ومن ذلك على سبٌل
المثال نهب المحل التجاري جولد فرتك) لصاحبه /محمد خمٌس
مؽفٌق.
 -6اعتقال المواطن /علً سعد كده واالفراج عنه بعد فترة.
 -2اعتقال المواطن/حازم محمد مخبال بحجة أن أخته مشاركه فً
االعتصامات واالحتجاجات المناهضة للتواجد السعودي فً المحافظة
وتم التحقٌق معه وتهدٌده ثم تم االفراج عنه بعد وساطات وتدخالت
من شٌوخ القبائل الذٌن أرادو إخماد نار الفتنة بٌن قبٌلته والقوات
السعودٌة.
 -2مداهمة مخازن الصٌادٌن فً منطقة الفٌدمً بمدٌرٌة الؽٌضة فً
الرابع من ٌناٌر الجاري 7101م حٌث قامت القوات السعودٌة على
تمزٌق شباك الصٌادٌن واتالؾ ممتلكاتهم الخاصة.
 -1تسرٌح وطرد أحدى عشر ضابطا ً وثالثٌن جندٌا ً من القوات الجوٌة
بمطار الؽٌضة بشكل تعسفً رؼم خدمتهم فً المطار لسنٌن طوٌله .
 -01اعتقال شاب من قبٌلة بٌت رعفٌت أثناء وقوعه بعفوٌة عند سور
المطار وتم إطالق سراحه فٌما بعد.
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 -00ضرب الرصاص الحً على احد المواطنٌن عندما تعطلت دراجته
النارٌة فً الطرٌق العام بشارع الجامعة وقد اطلقت علٌه النار القوات
السعودٌة المتواجدة فً برج المطار.
 -07اعتقال مواطنٌن أثنٌن من آل الجابر مع القاطرات التابعة لهم التً
كانت تحمل السماد الزراعً واطلق سراحهم فٌما بعد ومصادرة
السماد.
 -03المضاٌقات واالنتهاكات الٌومٌة للتجار فً منفذ شحن والتعسؾ
بتؤخٌر معامالتهم وخروج بضائعهم من المنفذ وهذه المعاناة تتسبب
فً خسائر كبٌرة للتجار وتلؾ بعض البضائع المحدودة الصالحٌة وقد
رفعت عدد من الشكاوي من قبل التجار اال أنه لم ٌنصفهم أحد
والمؤساة ال زالت مستمرة.
 -01أقدم نجل أحد الموالٌٌن للسعودٌة وبالطقم العسكري على ارتكاب
جرٌمة شنعاء بقتل جندٌٌن من قوات األمن المركزي فً مدٌنة
الؽٌضة بتارٌخ 7101/0/3م والشهٌدٌن هما-:
 زٌد محمد القمٌحة عمار محمد مرشد مفرح -05اعتقال مواطنٌن أثنٌن من قبٌلة بٌت صموده والتحقٌق معهم واطالقهم
بعد فترة.
 -06قامت القوات السعودٌة باستقدام أعداد كبٌرة من المتشددٌن السلفٌٌن
إلى مدٌرٌات قشن وحصوٌن والؽٌضة مطلع العام الماضً7102م
بهدؾ تؽٌٌر فً البنٌة السكانٌة للمحافظة وزرع الفتنة الطائفٌة
والدٌنٌة وإدخال المحافظة فً دوامة اإلرهاب وتؤسٌس بإر إرهابٌة
الستخدامها متى شؤت وقد دعمت السعودٌة هذه الجماعات باألسلحة
واألموال الطائلة لشراء المساكن واراضً ومحاولة بناء مركز دٌنً
متطرؾ لبث سموم اإلرهاب وقد وأجه المواطنٌن رجاالً ونسا ًء فً
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هذه المدٌرٌات بشكل خاص وفً المحافظة بشكل عام هذا المخطط
بالرفض الشدٌد والوقفات االحتجاجٌة السلمٌة.
 -02استقدمت السعودٌة قوات عسكرٌة كبٌرة من جنسٌات ؼٌر ٌمنٌة
تحت مبررات كاذبة .
 -02توزٌع األسلحة المختلفة واالموال على بعض االشخاص والجماعات
المشبوهة لشراء الوالءات بما ٌخدم تعزٌز تواجد القوات السعودٌة فً
المحافظة.
 -01تحوٌل بعض المرافق والمواقع المدنٌة إلى ثكنات عسكرٌة.
 -71اعتقال المواطنٌن محمد عبدهللا مسلم مدهوؾ رعفٌت وعلً سعد
ظلٌل كده  ،من قرٌة ٌروب لٌالً واقتٌادهم إلى مطار الؽٌضة الخاضع
للقوات السعودٌة دون أي مسوغ قانونً ولم ٌعرؾ مصٌرهم حتى
اآلن.
 -70الحقائق واالنتهاكات الواردة فً التقرٌرٌن الحكومٌٌن الصادران عن
مكتب حقوق االنسان فً محافظة المهرة فً الـ7102/5/3م وفً
كل منهما -مرفق رقم 1و)5
الـ017102/03م .مرفق نسخة من ٍ
 -77ما حدث فً حات مإخراً بعد رفض القبائل مرور القاطرات
والمدرعات السعودٌة إلى شحن الستحداث موقع عسكري حٌث كان
قد تم االتفاق بٌن الشخصٌات والقٌادات بوقؾ التوتر وخروج
الشاحنات بمرافقة األمن والجٌش التابعة للمإسسات الشرعٌة إلى
خارج المحافظة وقامت الملٌشٌات بإطالق النار على أبناء القبائل
وردت القبائل على إطالق النار دفاعا ً عن النفس مما أدى إلى اصابة
البعض من الملٌشٌات وهو امر مإسؾ ال نرٌده ألي ٌمنً أو أٌا ً كان
ولكن ما حدث هو نتٌجة تصرفات السعودٌة وملٌشٌاتها التً نحملها
المسئولٌة بذلك.
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ب -المناطق التً تتواجد فٌها المواقع والمعسكرات السعودٌة:
-0
-7
-3
-1
-5
-6
-2
-2

مطار الؽٌضة
مٌناء نشطون
معسكر بالقرب من مدٌرٌة حات
معسكر فً منطقة درفات بمدٌرٌة سٌحوت على الساحل
معسكر فً منطقة جدوه بمدٌرٌة حصوٌن
موقع عسكري بالقرب من منطقة هروت بمدٌرٌة الؽٌضة
معسكرٌن أثنٌن متقاربٌن فً منطقة لوسٌك بمركز الفٌدمً بمدٌرٌة
الؽٌضة
بالنسبة للمنفذٌن البرٌٌن الحدودٌٌن مع سلطنة عمان وهما منفذ
صرفٌت بمدٌرٌة حوؾ ومنفذ شحن بمدٌرٌة شحن فإنه ٌتم التفتٌش
فً هاذٌن المنفذٌن من قبل الضباط واالفراد السعودٌٌن حٌث ٌتم
التفتٌش للمؽادرٌن والواصلٌن وكذلك البضائع وؼٌرها بتعسؾ
وتعالً.
 -1نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة سٌحوت بمنطقة موقض.
 -01نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة سٌحوت بمنطقة رخوت الشرقٌة.
 -00نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة سٌحوت بمنطقة خطر.
 -07نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة الؽٌضة فً وادي مثول
 -03نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة العٌص بمنطقة دٌمون.
 -01نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة الؽٌضة بمنطقة أروت.
 -05نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة المسٌلة بمنطقة شرخات.
 -06نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة المسٌلة بمنطقة صمورح.
 -02نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة المسٌلة بمنطقة ثمنون.
 -02نقطة عسكرٌة فً مدٌرٌة المسٌلة بمنطقة حساي.
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 -01تكوٌن ملٌشٌات تابعة للمحافظ خارجة عن المإسسات العسكرٌة
واالمنٌة الرسمٌة ومقرها دار الضٌافة أثار الرعب لدى
المواطنٌن وٌقومون بنصب نقاط فً مداخل مدٌنة الؽٌضة فً
بعض األوقات وهم ملثمٌن ومعهم السٌارات السوداء وقد جلبهم
المحافظ من أبناء المحافظات األخرى.
 -71اإلعداد والتجهٌز من قبل المحافظ إلنشاء ملٌشٌا جدٌدة تحت
مسمى حماٌة المنشآت والشخصٌات وتم االعالن أنه سٌتم تجنٌد
 211شخص من هذه الملٌشٌا.
 -70ما أعلن عنه المجلس االنتقالً الجنوبً بالمحافظة من
تجنٌد )1511جندي وهذه ملٌشٌا جدٌدة فخلط األوراق فً
المحافظة وتبع االمارات وبقصد منه زعزعت األمن واالستقرار
فً المحافظة.
 -77المخالفات والتجاوزات المالٌة واالدارٌة حٌث ٌتم صرؾ مبالػ
طائلة من قبل المحافظ الؽرض منها شراء الوالءات وبصورة
مخالفة للقانون.
إْ ِج صم َٛدٗ ثٌْؼٛه٠ز ِٓ إهمجي أٍّقز عمٍ١ز ِٚضّٛطز ٚص٠ٍٛؼٙج ػٍ ٝثٌّضطٌفٓ١
ٚإٔشجء ثٌْؾ ْٛمجًػ ٍّطجس ثٌوٌٚز ثألِٕ١ز ٚثٌمؼجة١ز ٚدٕجء ِؼْىٌثس ّؼٛه٠ز
ػٍ ٝثٌشٛثؽب ٚثالٔضشجً ف ٟثٌٌّثفب ثٌذٌ٠ز ٚثٌذقٌ٠ز ٚثٌؾ٠ٛز وً ىٌه ٠ضٕجفِ ٝغ
أدْؾ ثٌم ُ١ثٌّضؼجًف ػٍٙ١ج ٠ٚؤوو أْ ثٌٍْطز ثٌّقٍ١ز لو ثًصؼش ثْ صى ْٛأهثر صٕف١ي٠ز
ٌّنطؾ ثٌّقضً ٚصّجًُ ٘يث ثإلً٘جح ثٌيٚ ٞطً إٌ ٝفو ثٌمضً ٌٚؼً ؽٌّ٠ز ٔفك
(فٌصه) ثٌضً ٟثؿ ػق١ضٙج ثعٕ ِٓ ٓ١أدٕجء ثٌّقجفظز شج٘و فٚ ٟثٌضْضٌ ػٍ ٝثٌمضٍز
ٚفّج٠ض ِٓ ُٙثْ صطجٌ٠ ُٙو ثٌؼوثٌز.
ٚإٔٗ ألٌِ ِن١ف فمج ثْ ٌٔ ٜأًػٕج ِقضٍز ١ّٚجهر ثٌٛؽٓ ِفمٛهر ٚثٌشٌػ١ز
ثٌوّض٠ًٛز ثٌضٔ ٟطجٌخ دٙج ِغ١ذز صّجِج ِ ٛ٘ٚج ٠ضٕجف ٝؽٍّزً ٚصفظ١ال ِغ ثٌوّضًٛ
فّج دجٌٕج ٚلو أػط ٝدجوٌ٠ش وً طالف١جس ثٌوٌٚز ٌالفضالي ثٌْؼٛهٚ ٞصُ صط٠ٛك
ثٌّقجفظز دجٌٕمجؽ ٚثٌّٛثلغ ٚثٌّؼْىٌثس ثٌْؼٛه٠ز.
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فٔ ًٙقٓ ػٍ ٝمطأ فٔ ٓ١طجٌخ دّؤّْجس ثٌوٌٚز ثٌؼْىٌ٠ز ٚثألِٕ١ز ِٕٚقٙج وجًِ
ثٌظالف١جس ًٚفغ ثٌضومالس ثٌنجًؽ١ز ٚثالّضقوثعجس ثٌْؼٛه٠ز؟ ٚثٌّطجٌذز دأّ٘١ز
ثْ ٠قضٌَ ثٌضقجٌف صؼٙوثصٗ ف ٟثٌٛلٛف ِغ ثٌشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز ثٌضٌٔ ٟثٖ لو لفَ ػٍٙ١ج
إٌ ٝأؽٕور ثفضالي ثألًع ثٌّ٠ٌٙز ٚثالٔقٌثف دّج لجَ ِٓ أؽٍٗ ثٌضقجٌف إٌِ ٝنطؾ
آمٌ ْ٠ضٙوف أِٓ ّٚالِز أًثػ ٟثٌٛؽٓ ٚإٔشجء ِ١ٍ١ش١جس ٌُ صىٓ إال ٌٍْقً ٚثٌمضً
ٚثٌضؼي٠خ ٚثٌضشٌ٠و ٚثٌّطجًهر ٚإلجِز ثٌْؾ ْٛثٌٌْ٠ز ٚثٔضٙجن فمٛق ٚفٌ٠جس
ثإلْٔجْ ٚثٌضؾٌدز ف ٟػوْ مِ ٌ١غجي ٠وػٔٛج إٌ ٝثالفضٌثٍ ٚثٌٌفغ ثٌمجؽغ ٌّ١ٍ١ش١ج
أؽٕوصٙج مجًؽ١ز ٚأ٘وثفٙج ال ٚؽٕ١ز ٚغج٠ضٙج صوِِ ٌ١ؤّْجس ثٌوٌٚز ٚإفالي ثٌفٛػ.ٝ

ثألمٛر ً/ةٚ ِ١أػؼجء ثٌٍؾٕز ثٌٌةجّ١ز
ثٕٔج وّٛثؽٌٕٔ ٌٓ ٓ١٠ٌِٙ ٓ١ػ ٝدأْ ٔؾو ِٓ ٠ن ْٛثٌوّضٕ٠ٚ ًٛضٙه ثٌْ١جهر ٠ٚؼًّ
دشىً ِّٕٙؼ ػٍ ٝصوِِ ٌ١ؤّْجس ثٌوٌٚز وّج ٘ ٛثٌقجي ف ٟػوْ .
ثْ ثٌٌّٙر ٌُ صىٓ ف ِٓ َٛ٠ ٟثأل٠جَ إال أًع فخ ّٚالَ ٚٚةجَ ٚأِٓ ٚثّضمٌثً ٟ٘ٚ
ثٌّقجفظز ثٌٛف١ور ثٌضٔ ٟأس دٕفْٙج ػٓ أ ٞطٌثػجس ٕ٘ ِ١ٌٚجن ِذًٌ ٚثفو ٌموَٚ
لٛثس أؽٕذ١ز ٚإٔشجء ِ١ٍ١ش١جس صضؼجًع ِغ ثٌوّضٚ ًٛثٌمٛثٔٚ ٓ١صَػَع ثألِٓ
ٚثالّضمٌثً ف ٟثٌّقجفظز .
إْ ِٓ فك ثٌّٛثؽٕ ٓ١ثْ ٠وثفؼٛث ػٓ ِؤّْجس ثٌوٌٚز ١ّٚجهر ثٌشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز
ٔٚقٓ ِٓ ٘يث ثٌّٕطٍك ٔأًِ ِٕىُ أْ صٕقجٍٚث إٌ ٝل ُ١ثٌقك  ٛ٘ٚثدٍؼ ٚأْ صؼجه ثألًِٛ
إٌٔ ٝظجدٙج ٚأْ صىِ ْٛؤّْجس ثٌوٌٚز دّنضٍف صىٕٙ٠ٛج ٘ ٟطجفذز ثٌمٌثً ثٌْ١جهٞ
 ِ١ٌٚغٌ٘١ج .
إْ ِج ٠قوط ِٓ صؾجٍٚثس ١ِٛ٠ز ٚأفوثط ٚصوثػ١جس ِؤٌّز ٌُ صؼو صقضًّ ف ٟف ٓ١ثٕٔج
ؽجٌّج ّؼٕ١ج إٌ ٝأْ ٔؼغ فوث أل ٞثمضالف ِغ ثٌطٌف ث٢مٌ دّج ال ٠نً دجٌْ١جهر
ثٌٛؽٕ١ز ٠ٚؤوو ػٍ ٝثالِضغجي ثٌّْتٛي ٌٍشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز .
إْ ِج ٌٚ٠ػ ٌٗ أػالَ ثٌٍْطز ثٌّقٍ١ز ِٓ أوجى٠خ ٚصؼٌٌٍٍ ً١أ ٞثٌؼجَ ٚصش٠ٛز ِٛثلف
ثٌمذجةً ثٌّٕضّ١ز إًٌٚ ٝؿ ثألًع ٚثٌٌثفؼز ٌالفضالي ثٌؼْىٌ ٞثٌْؼٛه ٞإّ٠جٔج ِٕٙج
دجٌؼًّ ثٌٛؽٕ ٟثٌشٌ٠ف ِٚ ،ج ٠قجٚي ِٓ صَ١٠ف ثٌٛلجةغ ٚثٌقمجةك فئْ وً ىٌه إّٔج
ِ٘ ٛغً ٍدو ثٌٌ٠ـ فجٌمذجةً صم َٛدٛثؽذٙج  ٟ٘ٚشو٠ور ثٌقٌص ػٍِ ٝؤّْجس ثٌوٌٚز
ٚثٌٕظجَ ٚثٌمجٔٚ ْٛفمج ٌّج  ٗ١ٍّ٠ػٍٙ١ج ػٌّ٘١ج أِجَ هللا  ٟ٘ٚفٌ٠ظز ػٍ ٝثٌّجي ثٌؼجَ
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ثٌي٠ ٞذؼغٌ َٕ٠ٚف ٌشٌثء ثٌيُِ ٚثٌٛالءثس ثٌؼ١مز ٚمٍك ِٕجمجس ثٌنظِٛز د ٓ١أدٕجء
ثٌمذجةً ٚصْن ٌٖ١مجًػ ِج ِ٘ ٛنطؾ ٌٗ فِ ٟؾجالس ثٌضّٕ١ز ٚدٕجء ِشجً٠غ ِٓ مَٕ٠ز
ثٌوٌٚز ِٓ َِ١ثٔ١ز ثٌّقجفظز ٌضْٕخ إٌ ٝثٌْؼٛه٠ز وضذٌػجس إْٔجٔ١ز دأُّ ثٌذٌٔجِؼ
ثٌْؼٛهٌ ٞإلػّجً  ٛ٘ٚأٌِ غ ٌ١طق١ـ فِ ٟؼظّٗ .
ٚثٔٗ ألٌِ ِقَْ أْ ٠ضُ ثٌؼذظ دّٛثًه ِٚموًثس ثٌّقجفظز ٚػوَ ثّضغالٌٙج فٟ
ثٌّشجً٠غ ثٌض ٟصضطٍذٙج ثٌّقجفظز ٌنوِز ثٌّٛثؽٕ. ٓ١
إْ ٘يث ثٌفْجه ٚثٌؼذظ ٚصؾج ٍٚثٌمٛثٔٚ ٓ١ثٌٍٛثةـ لو ٚطً إٌ ٝف ٍو ٌُ ٠شٙوٖ ثٌضجً٠ل فٟ
أ ٞدٍو ه ْٚفْ١خ أً ٚل١خ ِٓ طٌف ثٌْ١جًثس ثٌفجً٘ز دأػوثه وذٌ١ر ٌٍّمٌدٓ١
ٌ٠ ِٓٚثه شٌثء ٚالءثصٚ ُٙويٌه ثٌّنجٌفجس ثٌضْ٠ ٌُ ٟذك ٌٙج ِغ ً١ف ٟثٌضؼٕ١١جس فٟ
ثٌؾٙجٍ ثالهثًٌٍ ٞوٌٚز ف١ظ صُ صؼِ ٓ١١وًثء ػّٛٔٚ َٛثح ِوًثء ػِّٚ َٛوًثء
ثهثًثس ف ٟػوه ِٓ ثٌّو٠ٌ٠جس ٚثٌٌّثفك ٚثالؽَٙر ثٌقى١ِٛز ِٓ مجًػ ِٛظفٟ
ثٌؾٙجٍ ثالهثًٌٍ ٞوٌٚز ٚغِ ٌ١ؤٌٍ٘ ٓ١يٌه .

ثألمٛر ً/ةٚ ِ١أػؼجء ثٌٍؾٕز ثٌٌةجّ١ز
إْ أدٕجء ثٌٌّٙر ٠ؤوو ْٚف ٟوً ثػضظجِجص ُٙػٍ ٝثفضٌثَ ثٌشٌػ١ز ثٌوّض٠ًٛز ٚفك
ثٌؾٛثً ٚثفضٌثَ مظٛط١ز ثٌٌّٙر ٚػوَ ثٌضومً ف ٟثٌشأْ ثٌوثمٍِ ٟ٘ٚ. ٟطجٌخ
هّض٠ًٛز ٚلجٔ١ٔٛز  ٟ٘ٚصؼذٌ دظوق ٚلٛر ثٔضّجء ٚصؾْ١و ثٌ٠ٛٙز ثٌّ٠ٌٙز .

ثألمٛر ً/ةٚ ِ١أػؼجء ثٌٍؾٕز ثٌٌةجّ١ز .
إٕٔج ٔغك ف ٟثٔق١جٍوُ ثٌّشٌف ٌٍٛؽٓ ٌٍٚمٚ ُ١ثٌّذجها ٚثٌّغً ثٌؼٍ١ج ٌٍٚشٌػ١ز
ثٌوّض٠ًٛز ٚأٔىُ ّضٕظٌ ْٚدأْ ِج ٔؼًّ ِٓ أؽٍٗ ٔٚم َٛدٗ ٘ٚ ٛثؽخ  ٗ١ٍّ٠ػٌّٔ١ج ٚ
ٔجدغ ِٓ ثٌقٌص ثٌشو٠و ػٍ ٝثألِٓ ٚثالّضمٌثً ٚثٌضّٕ١ز ٚثٌْ١جهر ثٌٛؽٕ١ز ٚأْ ًفغ
ثٌمذجةً ٌضٛثؽو ثٌّ١ٍ١ش١جس أ ٚأِ ٞؼوثس ػْىٌ٠ز ّؼٛه٠ز ػٍ ٝأًػ ٛ٘ ُٙأٌِ
ْ٠ضقك ثٌّْجٔور ِٓ ثٌؾّ١غ.

ثألمٛر ً/ةٚ ِ١أػؼجء ثٌٍؾٕز ثٌٌةجّ١ز.
إٕٔج فٌ ٟؾٕز ثالػضظجَ ثٌٍّْ ٟألدٕجء ثٌٌّٙر ٔؾوه ِطجٌذضٕج ِٕٚجشوصٕج ِٓ مالٌىُ
ٌم١جهصٕج ثٌْ١جّ١ز ِّغٍزً دفنجِز ثألك ثٌٌة /ِ١ػذوًدٗ ِٕظ٘ ًٛجهً ٞة ِ١ثٌؾّ٠ًٛٙز
دج٢ص:ٟ
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 -1صٕف١ي ِطجٌخ أدٕجء ثٌٌّٙر ثٌّضّغٍز دجٌٕمجؽ ثٌْش.
 -2ثْٔقجح ثٌمٛثس ثٌْؼٛه٠ز ِٓ وً أًثػ ٟثٌٌّٙر.
 -3صّْىٕج دن١جً ألجٌ ُ١ثٌٌّٙر ّٚمطٌ ٜثلٍّ١ج ً ِْضمالً ػٍ ٝفوٚه (.)62
 -4ثٌقفجظ ػٍِ ٝؤّْجس ثٌوٌٚز ثٌشٌػ١ز ف ٟثٌّقجفظز ٚٚلف ثٌؼذظ ٚثٌفْجه دجٌّجي
ثٌؼجَ .
 -5ثٌقفجظ ػٍِ ٝؤّْض ٟثٌؾ١ش ٚثألِٓ ٌضم َٛدٛثؽذٙج ثٌوّضٚ ًٞٛثٌمجٔ ٟٔٛفٟ
ثٌقفجظ ػٍ ٝثألِٓ ٚثالّضمٌثً ٚ ،ػوَ ثٌمذٛي دج١ٍِ ٞش١جس مجًػ ٘جصٓ١
ثٌّؤّْض ٓ١ثٌشٌػ١ضِّٙ ٓ١ج وجٔش ثٌّذًٌثس.
 -6إلجٌز ًثؽـ دجوٌ٠ش ِٓ ِٕظذٗ وّقجفع ٌٍّقجفظز ٚثفجٌضٗ ٌٍضقم١ك .

ّوه هللا مطجوُ ٌّج ف ٗ١م ٌ١ثٌٛؽٓ
ِٚقجفظضٕج ثٌغجٌ١ز ثٌٌّٙر
ٚثٌقك أفك أْ ٠ضذغ.
ٚثٌْالَ ػٍ١ىُ ًٚفّز هللا ٚدٌوجصٗ،،،

ثمٛثٔىًُ /ةٚ ِ١ثػؼجء ٌؾٕز ثالػضظجَ ثٌٍّْٟ
ألدٕجء ثٌٌّٙر
ثٌغ١ؼز-ثٌٌّٙر َ2119/3/12
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