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قالتتم ظمة تتع ولالتتتي ولليلمتتع ولمتتتي  ملص ول تت أا  وبحتتاحع وتتتأ نص حلدتت ب وتتتال قتتيو  نظتتح وًتتتلي   حتتي   ظ  تتتع  ينص حل تت   تتتلو  
عقأ ظقتل وثمت  خرتاحح ظتح وبهتاجاحح الايتا  حتي   لا  ما  قتل وبهاجاحح ولذحح حيايليص ع ي  وًلي  ملىل ملساوئمل. جاء ذلك

شخحتتا  خرتتا  15شخحتتا    مم تتا ن يتتمأ ظتتا   حقتتل عتتح  14وأل  اتتاء. ي تتذلك ححتتل عتتل  ولتتذحح قت تتيو الايتتا     تتذو ولاتتا  ملىل 
   ع مهم.خراحح جبايل نتمجع إلطالق ولما 25شخحا  ين يمأ ظا   حقل عح  28  ق تل ظا   حقل عح 2008جبايل. ي  عا  

 
نثمتاء س اع ظتيوطم  نجانتأ  ح اتقتل نالتم  جأتيص ني طتال ي  تيء ني ظهتاجايص    اس وًلي  وبحاحيص تلظأ    ذو ولشها قيظمذ 

ذ كتتا نص ظاةتتم ولقت تتم يو ا تتم  ي ع تتم ظتتا ح تتلي. يقتتل ن يتتمأ عشتتاو  خرتتايص جبتتايل رأتت      حمتتايلتهم ع تتي  وًتتلي  ملىل ملستتاوئمل
   يمل حرتح  يظح   لوص نفاحقما جميب ولح اوء.كانيو ظيوطم  سي ونم

 
ستتتت ت لونح ير  ي  و  ع تتتتم و تجاجتتتتا  ظمة تتتتع ولالتتتتي ولليلمتتتتع   وفتتتت  ولمتتتتاطي ولا تتتت     تتتتاص ي و   و ا جمتتتتع وبحتتتتاحع عتتتتح  14ي  

ولتتليو يو لتموظتتا   انيص"ملص محاحتتع وًتتلي  وبحتتاحع حلم تت  ظتتح و تترتو  ظحتتا ل قتت قتتائال   ظتتح ق تتل  تتاس وًتتلي وستتتخلو  ولقتتي  وب متتتع 
ولتذحح حل ت  يو عتل   قتيو  وًتلي  وبحتاحع نط قتم ولمتا  ع تم وألشتخانص " يقار ولمتاطي ولا ت  ملص وألن تاء ولتري حلشت  ملىل ."ولليلمع

 ينضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  حقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير  " ملص   وًتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلي  وبحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحع ملىل ملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوئمل " تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   قمقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع"
ي وًلي     ولشاعم [ حتم  ال جتا  هم ل ت ذحاو  ولحا    وبحأ ب لييف عا ا  ذو ] ح  تخل   ‘وبت    ’ملطالق ولما  ع م 
يظ تتم ولمتتاطي ولا تت  حقتتير ملص  لتت  وألظتتح ع تتم وًتتلي  نظتتا ملشتتداو   تت أ " احتتأ وألستت  ع يوبختتل و   ."عتتح  تتاس وًتتلي 

 يول   ".
 

 تتاس وًتتلي   ستتتخلو  حلتتلو      مل حاتتأ نحتتع حللايتتمل  شتتتص و أتتيو  ولتتري حتختتذ ا اطي ولا تت     تتاص ي و   و ا جمتتع متتل نص ولمتت
عتتتا اي وًتتتلي  و ت  تتت   هتتتا حشتتت  حلنتتتب ح  تتت ب ًتتتاس وًتتتلي   لتتتتب ولمتتتا  يملطتتتالق  ولقتتت ل ع تتتم ظتتتح نجتتتلحلحتتتل ملىل ولقتتتي  وبمتتتتع 

ولقتتتل عمتتلظا حشتتدل وألشتتخا  وب تتتهلفيص رأتتتاو  ع تتم  متتا م ني  متتا  وأرتتاحح. يمل ح تتذكا نص ن   ظتتح ولقت تتتم   قحتتلولايتتا  
يلمتتع ًقتتيق وإلن تتاص لق تتل ملطتتالق ولمتتا  ع متتب. ملص وباتتاح  ول  ا تتم قتتل وستتتخل  وألستت  ع ولما حتتع  ني كتتاص اني حلتتب نستت  ع   حتتعيو 
 نص حديص وستخلو  ولقي  ظح ق ل وبيظل  وبد ل   تملمذ ولقيون  ظتماس ا  ظ  و أا وللا   ولذي حيوجهينب. مص ع م حل
 

ع  متا  ولقتتل ع تم نحتلي  تاس وًتلي  ي   تا ظتح وًتيو   ولتري وأص نحع رأيو  ل ت قمتي   احع  ىت يمل حلتخذ ول  أا  وبح
جتاوءو  د ح متع ني ق تل  ل   اك تع   ت أ إلوستخلظيو فمها ولايا  وً . يمل ح اا  ظا ملذو كاص ني ظح  اس وًلي  قل ر ت  

ألظتم وبت تل   شتتص وبمت  وللاتار يولت قمتي   ع  متا  وإلعتلو  و ئوستخلو  ولقي  وب متتع. يحلت ت ح وباتاح  ولليلمتع  ظتح ق متل ظ تا 
ع تتم ضتتاي   ملجتتاوء اقمتتي عاجتتل   ومتت   تتا   وليفتتا     مليتتاو و  رتتا ن نأتتاق ولقتتانيص يوإلعتتلو  ولتا تتل  يججتتاوءو  ظتتيجم   

 وًجم ني ع م نحلي ع الء ولليلع ولري ح شت ب فمها.
 وبد لتت   تملمتتتذ  ا  ملىل  تتتاس وًتتلي  يومتت  وبتتيظلحتتاحع ملىل ضتت اص مليتتلو  حلا م تتيظتتتع وبملص ظمة تتع ولالتتي ولليلمتتع حلتتلعي وًد

  تال ء عتل  نشتاع تم مل  يفقا  ل قمتي  ولحتا ظع ولتري حللاضتها وباتاح  ولليلمتع  ي  عل  جيو  وستخلو  ولقي  وب متع حلمص ع م  ولقانيص
رايتتع ظلينتتع قيوعتتل ول تت ي    ي حل تتك وباتتاح   جمتتار   ولقتتي   مل   اتتل  حتتي م ع تتم حلتتل حأ كتتا    ظتتاي  قتتل حلتأ تتأ وستتتخلو



وألساستتمع لمظتتتم وبت تتل   شتتتص وستتتتخلو  ولقتتي  يوألستتت  ع  ئل  تتيظل  وبد لتت  جنلتتتاذ ولقتتيون  اظلينتتتع قيوعتتل ول تت ي    يوب تتتا 
 ولقيون  اوب ا ىء وألساسمع .  ولما حع ظح ق ل وبيظل  وبد ل  جنلاذ

 
ت ل  وباممع ان احع  قيق وم  ولا ار وبهاجاحح ينفاو  عائال م قل  تم ول  أا  وبحاحع ظمذ عاظ  ع م يكانم  مع وألظم وب

ملص ي جل   ولري وختذ ا ول  أا  وبحاحع لاللتتمو    وباو أ  ع م وًلي "  يلدح   حل اا  ظا مع و أيو "لمفاو  حليف  ولتل حأ 
 نظح وًلي . انل وبد ل   وبيظل ح قيوعل و شت ا  ولحا    ملىل ع ول  أا  هبذه ولتييمع  يمل حللحب

 
ملص ظمة ع ولالي ولليلمع حلقا متاظا  مب اليلمع ول  أا  وبحتاحع عتح  لت  نظتح وًتلي  يظداف تع ولتهاحتأ ي ت ه ظتح و تاوئم. يلدمهتا 

لقتانيص ولتليو لالجأت   ص  يظمهتا وًتي   وًمتا   ياالقتانيص ولتليو ًقتيق وإلن تا ولتموظتا  مظتا  عملظا حلقتي   تذلك  وتأ نص حل تتم  
نص ولتلير وتأ ن  حلااقتأ ولالجأت    ت أ  رتي م  ولتري حلتمص ع تم 1951و حللاقمع و ايع  يض  ولالجأت  لاتا   ن دا  يالحلو  

 .عشاعم    حي   ني يجي  م 
 

 خلفية
جمئمتتا   نتمجتتع ل  تتيتيمت ولتتري متا ستتها ول تت أا  وإلستتاوئم مع   دتتيص مبتتا ح 2007تتتع ولتتذي  تتلن   نيوستتأ عتتا  ملص وستتتخلو  ولقتتي  وب م

 حللفي وألشخا  ولذحح حاليص وًلي  ملىل ن وضمها ظح  يص حلحاحب. ع م وًديظع وبحاحع ً  ها ع م حلق مص
 

نحتتع حلتتلو    ها ستتع ستت أتها ع تتم  تتلي  ا يحلمةتمم ولتتلرير ملىل ن وضتتمها  فتت ص ظتتح  قتتيق وإلن تاص ولتتليري  وليقتم ولتتذي نقتتا حلص 
 حلشدل ونتهاكا   ا. ين  قيق وإلن اص وبارت  هبا  يلما  ا ض ظ  قيون  يظااح  حلت خذ هبذو ولشتص وأ ن  حلتا

 
 


