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ت ــــس شهس مــاي خــٌى الخدسواث الاحخماغُت الػفىٍّ  جلٍس

 جدسوا اخخجاحا بمسخلف الجهاث  82جم زالٌ شهس ماي زضد 

ذلً ؤن الخدسواث الاخخجاحُت في اشيالها اإلاخػددة سجلذ 

ل خُث جم " جساحػا زالٌ هرا الشهس باإلالازهت مؼ شهس ؤفٍس

 والًت مً والًاث الجمهىزٍت ؤي ؤن 20 جدسوا شملذ 108زضد 

 جدسوا وباإلالازهت مؼ الشهس الظابم 26التراحؼ وان في خدود 

الخظىا جؿىزا في حجم الخدسواث الاخخجاحُت بيل مً والًاث 

ً واإلايظخحر وكبلي   كفطت والياف واإلاهدًت واللطٍس

ً وطُدي  في خحن خافظذ والًاث كابع وشؾىان وجؿاٍو

بىشٍد غلى هفع حجم الخدسواث الا ؤن والًت طُدي بىشٍد 

جمحزث بىثافت الخدسواث الاخخجاحُت غلى غىع والًت كابع 

التي واهذ فيها الخدسواث الاخخجاحُت مددودة في خحن 

جساحػذ  هثافت الخدسواث الاخخجاحُت  بيل مً جىوع 

واللحروان وحىدوبت وجىشز وهابل ومدهحن وضفاكع وبجززث 

وبالسؾم مً جساحؼ الخدسواث الاخخجاحُت  بىالًت جىوع الا ؤن 

الدجم خافظ غلى ؤهمُخه بِىما سجلذ والًت ضفاكع ؤهم 

جساحؼ جليها والًت جىشز 

جىشف اللساءة الاولُت لهره اإلاػؿُاث الدًىامُىُت الهامت 

للخدسواث الاخخجاحُت في الصمان والفػاء ذلً ؤن الجهاث 

التي ؾىزث زلافت اخخجاحُت مثل والًت كفطت ؤو والًت طُدي 

بىشٍد وجىوع سجلذ ؤغلى وظب الخدسواث الاخخجاحُت 

ؤزرث هره الخدسواث الاخخجاحُت ؤبػادا فسدًت مثل الاهخداز 

ومداوالث الاهخداز وؤبػادا حماغُت جمثلذ بالخطىص في 

الفػل الجماعي 

باليظبت لؿبُػت هره الخدسواث الاخخجاحُت فلد سجلىا 

الؿابؼ الػفىي والؿابؼ الخللاجي والؿابؼ الػشىاجي لهره 

. الخدسواث 

: جخدزج الخدسواث الاخخجاحُت وفم 

ـ جىظُف الؿػب 1

ل الؿػب الى اخخلان 2 ـ جدٍى

س الاخخلان الى الاطدىفاز 3 ـ جؿٍى

ـ الدفؼ لالهسساؽ في الخدسن الاخخجاجي 4

ـ جىظُم اإلاىاحهت 5

ـ ادازة اإلاىاحهت 6

ـ ما بػد اإلاىاحهت 7

ت  الخدسواث الاخخجاحُت الػفٍى

ت بػامل اإلاباؾت وطسغت   جخمحز الخدسواث الاخخجاحُت الػفٍى

ؼ غً خالت  الخدسن فهي غادة ما جمثل زد فػل مباشس  وطَس

كطىي مً الؿػب هرا الؿػب الري ًاؾسه الخدسن بشيل 

غسفي لُإزر شيل الاخخجاج وفي الؿالب جخمحز الخدسواث 

ت بػسفُتها فهي مددودة في الصمان واإلايان بالسؾم مً  الػفٍى

وىنها جدسواث ذاث ؤهداف واضخت ومػلىت وحظعى بشيل 

زاص الى لفذ الاهدباه ، طىاءا اهدباه الاهالي ؤو الهُاول 
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ت ؤو اإلاىػماث والجمػُاث والاخصاب ؤو الظلؿاث  الاداٍز

اإلاسخطت 

ت ان جيىن طلمُت الا ؤن  حظعى الخدسواث الاخخجاحُت الػفٍى

ؼ لىالدتها وبدظب مىغىع  ؾُاب الخإؾحر  والشيل الظَس

الؿػب اإلاىلد لها ًمىً ؤن جخدٌى بظسغت الى جدسن غىُف 

ىلد هرا الخدٌى ؾاكت  ًبمىً ؤن ًخىاضل لػدة طاغاث ٍو

هبحرة بحن الػىاضس اإلايىهت للمجمىغت اإلادخجت ًجػلها كادزة 

غلى اإلالاومت واطخيباؽ الُاث  دفاغُت بالخطىص حدًدة 

واللدزة غلى اإلابادزة بممازطت الػىف، ان الطفت الؿالبت غلى 

ت في ضفاكع   مجمل الخدسواث التي جم زضدها جخمحز بالػفٍى

ً وشؾىان وكبلي ومىىبت  وجؿاٍو

الخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت 

باليظبت للخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت ، انها جدسواث 

س مىاهج  ت واللدزة غلى جؿٍى مىظمت وجخمحز باالطخمساٍز

الاخخجاج وادازة الػالكاث الاحخماغُت بحن مسخلف الاؾساف 

اإلايىهت لهرا الخدسن الخللاجي ، مثلها مثل بلُت الخدسواث ، 

فهي حظخفُد مً الػىطس الاٌو اإلاىلد للؿػب الري ًخدٌى 

بظسغت الى اخخجاج  الا ؤن زماثس الاخخجاج مخىفسة وحاهصة 

ت ؤًػا مً اإلاداوز التي ًخم  والالُاث الخىظُمُت والخػبٍى

ػني  مفهىم الخللاجي  الخداٌو فيها بشيل مباشس ؤو ؾحر مباشس َو

اللدزة غلى جىظُف الخدر وجىحُه الاخخجاج مً دازل 

اإلاجمىغت اإلادخجت التي جخلاطم هفع الاهداف وهفع الالُاث 

. والىطاثل 

جخمحز الخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت باللدزة غلى اهخاج 

ت واللدزة غلى ادازة الاشماث  شسوؽ الدًمىمت والاطخمساٍز

الدازلُت وزاضت جلً التي جيشإ بحن مسخلف الصغاماث دازل 

اإلاجمىغت وهره الخدسواث الخللاثُت هي اللادزة غلى الخؿىز 

والخىظم وهي اللادزة ؤًػا غلى جدلُم الػدًد مً ؤهدافها 

بشيل مسخلي 

ان الهدف الاطاس ي للخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت هى اللدزة 

غلى اهخاج شسوؽ الفػل البدًل لرلً جىاحه بػىف ممىهج 

مً ؾسف الظلـ الامىُت 

ًمىً للخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت الاهسساؽ في خسان 

مدلي ؤو حهىي والالخلاء بفػالُاث اإلاجخمؼ اإلادوي واإلاىظماث 

ت التي  الىؾىُت مً احل الدغم وجىفحر شسوؽ الاطخمساٍز

ت لرلً ان  جخؿلب جىفس الىطاثل اللىحظدُت الػسوٍز

الخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت غادة ما جيىن طلُلت حملت 

ت ، جستزلها وحظخفُد منها  . مً الخدسواث الاخخجاحُت الػفٍى

للد مثلذ الخدسواث الاخخجاحُت بيل مً جىوع الػاضمت 

ً والياف  امثلت  وكفطت وطُدي بىشٍد واللحروان   واللطٍس

غً هره الخدسواث  الاخخجاحُت الخللاثُت 

الخدسواث الاخخجاحُت الػشىاثُت 

ؤما غً الخدسواث الاخخجاحُت الػشىاثُت فانها هدُجت الؿػب 

والاخظاض بالظلم  وجخمثل في الؿالب في زد فػل مباشس 

وغىُف ججاه الاشخاص او الجهاث اإلادظببت في هرا الؿػب ، 

ًخإطع هرا الفػل الاخخجاجي بالخطىص غلى اإلاىاحهت 

الػىُفت واللدزة الفاثلت غلى اهخاج مجمىغت مخػامىت 

ومىخدة لها هفع الؿاًاث وججهل اخُاها ؤهدافها ، وباليظبت 

لهره الخدسواث ؤًػا ول الىطاثل اإلامىىت جطبذ مشسوغت 

بػُدا غً الػىابـ الازالكُت واللاهىهُت وهي غادة ما جيىن 

ازججالُت ومددودة في الصمان واإلايان وحشمل بالخطىص 

اإلاجمىغاث اإلادشيلت مً مجمىغاث فسغُت جخىلى في الؿالب 

الشسازة الاولى للمىاحهت  مجمىغت فسغُت واخدة جفسش 

وبظسغت هبحرة ؤزس اإلاداواة بحن اإلاجمىغاث الفسغُت الازسي 
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والامثلت غً الخدسواث الاخخجاحُت الػشىاثُت جم حسجُلها 

بيل مً غمادة الػُاشُت بمػخمدًت بلخحر وفي اللؿاز وحىدوبت 

غمىما حظعى الخدسواث الاخخجاحُت في ؤشيالها الثالزت اإلاشاز 

: اليها الى اللدزة غلى

ـ اهخاج الخػبئت 1

ـ جفػُل الخػبئت 2

ـ اهخاج الخػبئت اإلاػادة 3

: لرلً جخىحه وبشيل مباشس هدى 

ً وحػاؾفهم 1 ـ هظب مشاغس الازٍس

ـ جلدًم بػد ازالقي لالخخجاج 2

ـ ازازة السؤي الػام 3

جخمحز الخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت غً بلُت الخدسواث 

اث فسغُت دازلها وجلػب هره  الازسي باللدزة غلى بىاء هٍى

ت دوز الطمام الري ًمىً اإلاجمىغت مً الطمىد   الهٍى

ؼ  والالخدام خٌى هفع الاهداف وجمىػها مً الاهدالٌ الظَس

هما جخىفس للخدسواث الاخخجاحُت الخللاثُت مجاالث لخفػُل 

س شبىت غالكاث احخماغُت ، وحظعى حاهدة الى  الاهخماء وجؿٍى

اإلادافػت غلى اطخلاللُتها بالسؾم مً ضػىبت ذلً واللدزة 

غلى ازتراكها والنها هرلً فان الخدسن الاخخجاجي الخللاجي 

جخىفس فُه الشسوؽ الدهُا ليي ًخدٌى الى خسهت احخماغُت 

غمىما ول الخدسواث الاخخجاحُت حظعى الى اهخاج زمىش ججظد 

فػلها وحظعى الى جىفحر شسوؽ الىخدة بحن مسخلف ميىهاتها 

والخػامً بحن اإلاىخمحن اليها وحػخلد في الؿالب انها جخىفس غلى 

حػاؾف هبحر مً الاهالي بشيل زاص 

جمحزث الخدسواث الاخخجاحُت في اشيالها اإلاسخلت بدىىع 

فػاءاث الاخخجاج وجىىع الابػاد التي اهؿلم منها الاخخجاج 

 لبػد اإلادليا

فلد خافظ البػد اإلادلي غلى زطىضُت الاخخجاج ففلدان 

الخدماث بمسخلف ؤهىاغها والبؿالت  وجدوي الظسوف 

الاحخماغُت بشيل ؤطاس ي  وهرالً الػىف الػشاثسي هما 

تي الخصان  خدر في مػخمدًت خفىش ؤومؿالبت الاهالي بلٍس

س كىىاث هلل مُاه الشساب وبىاء  ؼ غً جمٍس والفسوخت بالخػٍى

الخصاهاث ومدؿاث الطخ ؤو اخخجاج  ؤهالي مػخمدًت بلخحر 

ل  غً غدم وحىد مػهد زاهىي باإلاػخمدًت واإلاؿالبت بخدٍى

اإلادزطت الاغدادًت بالجهت الى مػهد زاهىي 

البػد الجهىي 

 الجصاٌ اشياالث البيُت الخدخُت مً الػىامل الاطاطُت 

لإلخخجاج في الجهاث التي حػاوي مً التهمِش والاكطاء ولم 

جسي الى آلان البىادز التي ًمىً ؤن حظاهم في الخد مً هره 

ت ال جصاٌ الا الان خبرا غلى  اإلاػػلت زاضت وؤن البرامج الخىمٍى

الىزق مؼ الاكخىاع بيىن الىغىد اإلالدمت طدبلى وغىدا الؾحر 

البػد الىؾني  

 وان للبػد الىؾني خظىز في هره الاخخجاحاث خٌى اؾالق 

طساح بػؼ اإلاىكىفحن ؤو الخىدًد ألطباب طُاطُت والخؿبُؼ 

 52مثال ؤو كػاًا شهداء وحسحى الثىزة ؤو جىلُذ اللاهىن غدد 

 اإلاخػلم باإلاسدزاث 1992لظىت 

 الفاغلىن في الخدسواث الاخخجاحُت

با هفع الشساثذ والفئاث الاحخماغُت التي طاهمذ في  جلٍس

الخدسواث الاخخجاحُت زالٌ الشهس اإلااض ي واضلذ وباشياٌ 

مسخلفت الاخخجاج ، الاهالي والاخخجاج غلى جدوي مسخلف 

الخدماث غلى طبُل اإلاثاٌ اهلؿاع الىىز الىهسباجي او اإلاُاه 

الطالخت للشساب ، الػاؾلىن غً الػمل  ، ؤهالي شهداء 

وحسحى الثىزة ، مظاهدة الاجداد الػام الخىوس ي للشؿل 

وبػؼ الدشىُالث الخصبُت ووشؿاء اإلاجخمؼ اإلادوي 
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الُاث الخدسواث الاخخجاحُت 

مثلذ اإلاظاهساث و الىكفاث الاخخجاحُت والاغساباث 

واغساباث الجىع واغساباث الجىع الىخش ي  واغساباث الجىع 

الجماعي  والخىكف غً الػمل وؾسد اإلالاٌو  والاغخطاماث 

م ؤمام الػسباث والخىكُؼ غلى الػساثؼ وملاؾػت  وكؿؼ الؿٍس

بي للباوالىزٍا ، واإلاظاهدة الظُاطُت  احساء الامخدان الخجٍس

... إلادون 

 فػاءاث الخدسواث الاخخجاحُت

ت  م الػام، اإلالساث الاداٍز جىىغذ فػاءاث الاخخجاحاث، الؿٍس

ت  السطمُت، الظاخاث الػامت، اإلااطظاث التربٍى

 الُاث اإلاػالجت السطمُت

لم وسجل ؤي ججاوب زطمي مؼ مسخلف هره الخدسواث ولػل 

هرا اإلاػؿى ًمحز اإلاىاكف السطمُت مً الخسواث الاخخجاحُت 

ت للتربُت  زالٌ هرا الشهس، فػدي دغىة اإلاىدوبُت الجهٍى

جالمُر الباوالىزٍا بػمادة الػُاشت بمػخمدًت بلخحر الى احساء 

بُت في مػخمدًت اللؿاز الا ؤن هره الدغىة  الباوالىزٍا الخجٍس

كىبلذ بالسفؼ مً ؾسف الاهالي ، هما ان جسدي الىغؼ 

الطحي للشاب الري دزل في اغساب حىع وخش ي اخخجاحا 

 وجم هلله الى اإلاظدشفى، فان 16غلى شؿب اطمه مً الالُت 

اإلاظإلت حىبهذ ؤًػا بالخجاهل وغدم الاهترار السطمي  

حسد للخدسواث الاخخجاحُت التي جم زضدها زالٌ هرا الشهس  

ا82سجل شهس ماي  ُّ غفىي و جساوح بحن اٌ  جدسوا بخخجاح

جىشغذ هره الخدسواث الاخخجاحُت غلى الخللاجي والػشىاجي و

.  والًت مً والًاث الجمهىزٍت19

  جدسوا 19كفطت : 

سجلذ والًت ڤفطت بزجفاغا ؾفُفا غلى مظخىي الخدسواث 

ٌ ــــــــــــــــــازهت بشهس ؤفسي ـــــــــ مم2014اي ــــــــــــالٌ شهس مـــــــاحُت رــــــؤلاخخج

:  واهلظمذ هره الخدسواث اطاطا الى . مً هفع الظىت



6 

 

: مؿالب اكخطادًت واحخماغُت 

اخخلذ اإلاؿالب الاكخطادًت والاحخماغُت ضدازة الخدسواث 

ت في مػخمدًاث وغماداث والًت كفطت بـ  .  جدسوا13الػفٍى

  خافظذ مػخمدًت السدًف غلى ضدازة الترجِب غلى

ت 6مظخىي الخدسواث، بذ شهدث   جدسواث اخخجاحُت غفىٍّ

اي ما ٌػادٌ غػف ما جّم حسجُله مً جدسواث زالٌ شهس 

ل ؾالب اإلادخجىن زاللها ؤطاطا بالدشؿُل هما بشخيىا . ؤفٍس

مً ؤلاهلؿاع اإلاخىسز للمُاه التي حػاوي منها اإلاىؿلت مىر زالر 

وواهذ هره الخدسواث في شيل اغخطامحن وكؿؼ . طىىاث

م واخخجاج واغساب غً الؿػام .  ؾٍس

وشهدث مجمل هره الخدسواث ججاهال مً كبل الظلؿاث 

ت ُت والجهٍى
ّ
. اإلادل

  دث بشيالُت ؾُاب مػهد زاهىي بػمادة الػُاٌشت
ّ
ول

ل اإلادزطت 4بمػخمدًت بلخحر  ت ؾالبذ بخدٍى ُّ  جدسواث بحخماغ

ت بلى مػهد زاهىي في الػمادة اإلاروىزة ًّ .  ؤلاغداد

وواهذ هره الخدسواث في شيل اغساب وجىكُؼ غلى غٍسػت 

بي للباوالىزٍا .   ووضلذ خد ملاؾػت بحساء ؤلامخدان الخجٍس

وزؾم مداوالث التهدثت مً كبل اإلاىدوب الجهىي للتربُت خُث 

ت في مػخمدًت الڤؿاز  ُّ ب كّدم ملترخا إلحساء الباوالىزٍا الخجٍس

. ؾحر اهه جم زفػها مً كبل ألاهالي

  جدسواث بخخجاحُت ؾالب زاللها 3شهدث ؤم الػساجع 

وواهذ في . اإلادخجىن بالدشؿُل وبخىفحر اإلااء الطالح للشساب

ولم حػسف هره . شيل مظاهساث وبغساب حىع حماعي

. الخدسواث اي جفاغل مً كبل الظلؿاث

  ت 3غسفذ  ڤفطت اإلادًىت بدوزها ُّ  جدسواث بخخجاح

ؾالب زاللها اإلادخجىن باإلادافظت غلى مىغد الظىق 

ت وجىفحر الدشؿُل ُّ وواهذ في شيل وكفاث . الألطبىغ

ت ُّ ت ؤلاخخجاحاث لم جللى جدسواث . بخخجاح ُّ وغلى ؾساز بل

.  ڤفطت اإلادًىت اي جفاغل مً كبل الظلؿاث

  ت الىغػُاث اإلاهىُت لػماٌ الخػاثس وكد ؤدي غدم حظٍى

س 
ّ
بمػخمدًت ڤطس ڤفطت بلى اغخطام بملس بلدًت الڤطس، ذه

زالله اإلاػخطمىن بىغىد ؤلاهخداب التي ُبْسِمَجْذ مىر زالر 

رهس. طىىاث ًُ . ولم ٌشهد ؤلاغخطام ؤي جفاغل 

  وفي الڤؿاز زاع الشاب ببساهُم طلُمان بغساب حىع

وخش ي كام زالله بسُاؾت فمه بخخجاحا غلى شؿب بطمه 

ت  ُّ  وزؾم حػىس خالخه الصخُت وهلله للمظدشفى 16مً آلال

ت ُّ  .ذلً لم ًلم جدسهه ؤّي جفاغل مً الظلؿاث اإلادل

 

ت  : مؿالب جىمٍى

 جدسواث 5باليظبت للمؿالب اإلاخػللت بالخىمُت غسفذ ڤفطت 

ت جم زاللها زفؼ شػازاث جؿالب بالخىمُت وبخدظحن  ُّ بخخجاح

وواهذ هره الخدسواث في شيل وكفاث . البيُت الخدخُت

ت وبغساب ُحىِبَهْذ بخجاهل الظلؿاث ُّ .  بخخجاح

: مؿالب ذاث ضبؿت طُاطُت

ت زفؼ زالله  ُّ غسفذ ڤفطت اإلادًىت جدسوا ذو ضبؿت طُاط

م الخؿبُؼ .  اإلادخجىن شػازاث ججٍس

 

  جدسوا 11طُدي بىشٍد : 

 جدسوا 11شهس آزس شهدث زالله والًت طُدي بىشٍد 

وواهذ هره الخدسواث ذاث بػد بكخطادي . بخخجاحُا 

وجىشغذ في مػخمدًاث بئر الخفي وحلمت . وبحخماعي باألطاض

.  وؤلاطىدة والظّبالت واإلاّصوهت وطُدي بىشٍد اإلادًىت

ت  ُّ وغسفذ طُدي بىشٍد جىظُم مظحرة ذاث ضبؿت طُاط

وي 
ّ
ؾالب زاللها اإلادخجىن بةؾالق طساح زغا غبد الال

ت ُّ اث الظُاط وغسف الخدسن جفاغال .. وزفؼ اإلاظاض بالخسٍّ

ت واجداد الشؿل واضدزا ول منهما  ُّ مً كبل الجبهت الشػب

 .بُاها في الؿسع
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  جدسوا 11جىوع  :

ت شهدث جىوع  ٍّ ت والًاث الجمهىز ُّ غلى غىع الخسان في بل

ت باألطاض وواهذ في  ُّ ت ذاث ضبؿت طُاط ُّ جدسواث بخخجاح

ص غمامي زفؼ  اإلاجمل في شيل مظاهدة للمدّون اإلاىكىف غٍص

زاللها اإلادخجىن شػازاث جؿالب بةؾالق طساخه وزفؼ 

 52هما ؾالبىا بدىلُذ اللاهىن غدد . مداهماث شباب الثىزة

م باإلاسدزاث1992لظىت 
ّ
.  اإلاخػل

ت وبحخماغُت ؾالب  ًّ وسّجلذ جىوع جدسهحن ذو ضبؿت بكخطاد

ت ُّ . زاللهما اإلادخجىن بالدشؿُل وبخدظحن الظسوف ؤلاحخماغ

ومجمل هره الخدسواث لم حشهد ؤّي جفاغل مً كبل 

.  الظلؿاث

  جدسواث 10اللحروان  :

. جىىغذ ألاطباب الدافػت للخدسواث الاخخجاحُت في اللحروان

ففي خطُلت شهس ماي غاشذ الجهت جدسهحن ذا ضبؿت 

ت وجدسهحن ذا  ُّ ت وبحخماغ ًّ طُاطُت وجدسهحن ذا ضبؿت بكخطاد

ت هما غاشذ مػخمدًت خّفىش خالت مً ؤلاخخلان . ضبؿت جىمٍى

ً . هدُجت زطىمت بحن غسشحن مخطاهٍس

  جدسواث 5حىدوبت : 

 

ت وخماًت ؤغىان  ل هاحع جىفحر ألامً في اإلااطظاث التربٍى
ّ
مث

دافػا الهثر مً جدسن في " الظخاؽ"شسهت الىهسباء والؿاش 

. هما شهدث الجهت جدسهحن للمؿالب بالدشؿُل. حىدوبت

تْي الخّصان والفسوخت جدسوا ؾاٌ زالله الاهالي  وغسفذ  كٍس

س كىىاث هلل مُاه الشسب وبىاء الخصاهاث  ؼ غً جمٍس بالخػٍى

.  ومدؿاث الطخ

ت  ُّ وواهذ هره الخدسواث في شيل مظاهساث ووكفاث بخخجاح

 ٌ .. وبغساب وبغساب حىع وخش ي ووكف لألشؿاٌ وؾسد اإلالاو

. وُحىِبَهْذ مجمل الخدسواث بالخجاهل

  جدسواث 5الياف  :

 جدسواث اخخجاحُت جمسهصث باألطاض 5شهدث الياف بدوزها 

تي الؿابُت  طاكُت طُدي )في الياف اإلادًىت وجىشغذ غلى كٍس

(. الظسض)وبىضلُػت  (ًىطف

ت  ُّ ت وبحخماغ ًّ ؤؾلب هره الخدسواث واهذ ذاث ضبؿت بكخطاد

ؾالب زالها اإلادخجىن بالدشؿُل وجىفحر اإلااء الطالح للشساب 

هما شهدث الياف جدسهحن ذا ضبؿت . وجدظحن ظسوف الػمل

ت للمؿالبت بةؾالق طساح مىكىفحن مدظىبحن غلى  ُّ طُاط

از الظلفي ُّ . الخ

..  بلُت الجهاث

في بلُت الجهاث واهذ الخدسواث الاخخجاحُت مددودة خُث 

ت اإلادازشة 3سّجلذ اإلاهدًت   جدسواث في مػخمدًت الشابت وكٍس

د . واإلاهدًت اإلادًىت ً جدسهحن في خاس ي الفٍس وشهدث الڤطٍس

ً اإلادًىت وخملذ مؿالب طُاطُت جىاولذ كػُت  والڤطٍس

.  شهداء وحسحى الثىزة

. وغسفذ مىىبت جدسهحن في ول مً واد اللُل ومىىبت اإلادًىت

ت ًّ . وبدوزها غسفذ جىشز جدسهحن ذا ضبؿت بكخطاد

وسجلذ والًت اإلايظخحر مداولتْي بهخداز هما شهدث ول مً 

. هابل ومدهحن مداولت بهخداز ؤًػا

ً وشؾىان وڤبلي جدسوا  وغسفذ ول مً ضفاكع وجؿاٍو

 .اخخجاحُا وخُدا
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ة ؟ــــاطق الداخلّيـــى المنــمن ينقذ عطش

ت ًيخظـــسون ًىمـــا ًيىن لهم ال غليهم ُّ ى اللــسي والػمـاداث واإلاػخمدًــــاث في الىالًاث الدازل
َ

ش 
ْ
س . ًىم حدًــد وشهـس حدًد ًمس وَغؿ

ّ
ًىم ًخىف

. فُه اإلااء الطالح للشساب فُؿفئ الػمأن غؿشه

با شهس زمػان بيل ما جدمله جفاضُله مً خاحت للماء الطالح للشساب. خّل الطُف بدسازجه وغسكه وخاحخه ألاهُدة للمُاه . وطُدّل كٍس

اف فِظخمس بهخظاز هاالء ى ألاٍز
َ

ش 
ْ
ب واهخظاز غّل الظلؿاث جىدبه لفلدان مىاؾىحن جىوظُحن . مىغدان لم ٌؿّحرا مً واكؼ َغؿ

ّ
هم في خالت جسك

للماء الطالح للشساب وحػّسغهم للػؿش بشيل مخىّسز غلما وان الخم في الخطٌى غلى اإلااء الطالح للشساب ًطّىف مً الجُل ألاٌو 

.  لخلىق ؤلاوظان

الخم في اإلااء مػمىن واإلادافظت غلى اإلااء " غلى ؤّن 43هما ًػمً الدطخىز الخىوس ي الجدًد خم اإلاىاؾً في اإلااء بذ ًىّظ الفطل   

".  وجسشُد اطخؿالله واحب غلى الدولت واإلاجخمؼ

ت في اإلاسضد ؤلاحخماعي الخىوس ي الخابؼ للمىخدي الخىوس ي للخلىق  ت الػفٍى ُّ بالػىدة بلى ما جم زضده مً كبل وخدة زضد الخدسواث ؤلاحخماغ

ت  ت واإلاسهصٍّ ت خاولىا الخدّسن وؤلاخخجاج للفذ هظس الظلؿاث اإلادلُت والجهٍى ُّ ت هدبّحن ؤّن غؿش ى اإلاىاؾم الدازل ُّ ت وؤلاحخماغ ًّ الإلكخطاد

س شهس فُفسي للمسضد ؤلاحخماعي الخىوس ي بلى زضد . ألشمتهم  جدسواث 6ولم ًخىكف هرا الخسان غىد شهس واخد او ًىم واخد؛ بذ ٌشحر جلٍس

ت في  .   والًاث للمؿالبت بخىفحر اإلااء الطالح للشساب والسبـ بشبىت الشسهت الىؾىُت إلطخؿالٌ وجىشَؼ اإلاُاه4غفىٍّ

ــْذ هـــره الخدسهــــاث فـــي ول مـــً اللحروان،  
َ
ل .  جدسهــاث، وطلُـــاهت وطُـــدي بىشٍد وهـــابل بخدسن واخد فـــي ول والًـــت3ُسّجِ

م وبغساب وبخخجاج . وواهذ هره الخدسواث في شيل بغخطاماث وكؿؼ ؾٍس

ً وڤبلي والياف وهابل  ت زفػا للػؿش وذلً في والًاث اللحروان والڤطٍس ُّ س شهس مازض، بطخمّسث الخدسواث ؤلاحخماغ في الشهس الخالي، جلٍس

رهس مً كبل الظلؿاث ًُ بل هىان مً جّمذ مداهمخه . فلؿؼ اإلادخجىن الؿسكاث وبغخطمىا وبخخّجىا دون ان جالقي بخخجاحاتهم ؤّي جفاغل 

. ألامس مدسج للدولت. بظبب اإلاشازهت في مظاهساث وبخخجاحاث زفػا للػؿش فياهذ مداهماث الػؿش

ل، زاع جالمُر اإلاػهد الثاهىي بػمادة الڤىطت الخابػت إلاػخمدًت الظىد، والًت ڤفطت، جدسهحن بزىحن زفػا  س شهس ؤفٍس في الشهس الخالي، جلٍس

حاء الخدّسن ألاّوٌ في شيل بغساب غً . للػؿش وؾلبا لسبـ اإلاػهد الثاهىي واإلادزطت بالڤىطت بشبىت التزّود باإلااء الطالح للشساب

. الؿػام دازل اإلاػهد والخدّسن الثاوي في شيل بغساب غً الدزوض القى مظاهدة مً كبل ؤلاؾاز التربىي 

.  ال جفاغل مؼ هاذًً الخدسهحن وفلا إلاا جّم زضده غبر الصخف. وفي اإلالابل بطخمّس ضمذ الظلؿاث

ان بػؼ ألاخُاء في اإلادن ًفخلدون بدوزهم للماء الطالح للشساب وهى خاٌ طيان 
ّ
اف وخدهم مً ٌػاهىن الػؿش فظي ان ألاٍز

ّ
لِع طي

.  في ڤفطت الشمالُت والرًً بغؿسوا لإلخخجاج ؾلبا للتزّود باإلااء الطالح للشساب2حي بً ًىوع 

فــي شهس مـــاي بطخمس الخـــسان ؤلاحخمـــاعي زفػـا للػؿش فةطخمس ؤلاخخجــاج في ڤفطت وجددًدا في السدًف بظبب ؤلاهلؿـــاع اإلاخىاضل إلاُــاه 

وفـــي شهـس مــاي ؤًػــا اهػــافذ والًخــي حىدوبت والىـــاف للاثمت الىالًـــاث اإلادخّجت غــّد الػؿش وطـ ضمذ مؿبم مً كبل . الشــسب

ت ت واإلاسهصٍّ بخــساج الدولت ًخـــصاًد ًىمــا بػد آزس فمـــاذا جيخظس الظلؿاث وي حظخجُب لىــداء الػؿشـــى ؟ هل جيخظس . الظلؿـــاث اإلادلُت والجهٍى

دا مــً الخىّطؼ فــي زكػت الاخخجـــاحاث ؟ ألامس ال ًدخــاج طــىي جؿبُــم الفطل  ـــت الخىوظُــت الثاهُـت43مٍص ٍّ .  مً دطخــىز الجمهىز
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... ؤخىــــام بالسجً اًلـــافاث ومخــــابػاث فـــي خم الػشــــساث

... ملـــاغاة الاخخجــــاحــاث وغــــسب الخـسان الاحخمــــاعي
س اإلاادة  ت الخػبحر والاغالم ًىشف 19جلٍس  53:  للدفاع غً خٍس

شابا مً والًت كفطت اخُل غلى اللػاء غلى زلفُت 

 . طىىاث سج10ً اشهس و3وألاخيام جتراوح بحن .. اثــاجــالاخخج

  . اشهس8 و3 شابا واخيام بحن 29مداهماث الػؿش جدطد 

لم جيخهج خيىمت مهدي حمػت طُــاطت مؿاًسة للخيىماث الخــي 

طبلتها فـــي حػاملهـــا مـــؼ الاخخجاحاث الاحخمـــاغُت وول الاضـــىاث 

الخــي كد جىاهؼ طُـــاطتها الػامت مخبيُت طُاطت حصزٍت وؤمىُت 

ؤو .. في مداواة لألطـــالُب التي وان ٌػخمدها الىظام الظابم

بخلفُم اإلالفاث اللػاثُت إلاىكىفــي الخسان الاحخماعي واإلادوهحن 

ف  غبر ازػاغهم الزخباز اطتهالن اإلاسدزاث وذلً بهدف جسٍى

ص غمامى وما داز  اليشؿاء و مداولت حشىيههم، فبػد كػُت غٍص

 130خىلها مً حدٌ وخملت الاًلافاث التي اطتهدفذ خىالي 

جفاحإ الساي .. شابا شازن في اخخجاحاث ؤو اغخطاماث مؿلبُت

 طىىاث مؼ 10  بطدوز خىم بالسجً 2014 ماي 21الػام ًىم 

 مىاؾً مً غمادة البرهت مً مػخمدًت ام 14الىفاذ في خم 

  ..الػساجع

لخؿفى مً حدًد غلى طؿذ " الظُاطُت"هل غادث اإلاداهماث 

  اللػاء ؟" هؿم"

بالخمػً في طىىاث الثىزة ًخبن ؤن الاخيام الطادزة في ابىاء 

البرهت لِظذ الا الجسغت الصاثدة ملازهت بظلظلت اإلاداهماث التي 

خلىكُىن باإلاداهماث "طبلتها الظيخحن الفازؾخحن والتي ضىفها 

ف إلاً ًسوم الاخخجاج  لطد بها جىحُه زطالت جسٍى ت وٍُ ُّ الظُاط

س اإلاادة ." غلى ظسوفه اللاطُت  الخاص بـ 19ووزدث في جلٍس

ت الخػبحر وؤلاغالم "   في شيل هىغحن" الدفاع غً خٍس

  "مداهماث الػؿش"

س اإلاادة   غلى 19حاءث طلظلت هره اإلاداهماث خظب جلٍس

زلفُت اغؿساب وكؿؼ اإلااء الطالح للشساب شهس حىان 

لُت   وواحهها الامً في مسخلف والًاث الجمهىزٍت 2012وحٍى

 ( شابا 15)بلمؼ واطؼ واخُل فيها الػشساث مً خامت جىشز 

ت مً مػخمدًت اإلاىىاس ي  ( 4)وشسبان باإلاهدًت  ( شبان5)والبياهٍس

غلى اللػاء  (6)ومىؿلت ؾُىت بطفاكع وبىحجلت في اللحروان 

 8 اشهس و3ن جساوخذ بحن جوؤضسث في خلهم اخيام بالع

  ..اشهس

س ؤن الجهت  لٌى الخلٍس غسفذ جللُدًا "ومداهماث والًت كفطت ٍو

بخػدد ؤلاخخجاحاث ذاث الؿابؼ ؤلاحخماعي وؤلاكخطادي 

واحظاغها و في غدًد ألاخُان ًجد بػؼ اإلادخجحن ؤهفظهم ؤمام 

  ..اللػاء

س   شاب مً والًت كفطت 39واخُل ؾبلا إلاا وزد في هفع الخلٍس

غلى اللػاء غلى زلفُت اخخجاحاث دون اخدظاب ابىاء مىؿلت 

 طىىاث سجً 10البرهت مً ام الػساجع والرًً خىم غليهم بـ

  الازبػاء اإلااض ي،

لُت 11ففي   خىمذ الداثسة الجىاخُت باإلادىمت 2013 حٍى

ً 3ؤلابخداثُت بلفطت بسجً زالزت شبان   ؤشهس وبطػاف آزٍس
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بخإحُل الخىفُر بػد ؤن هاحمذ كىاث ألامً غشساث اإلاػخطمحن 

ت وغػُاتهم 01باإلاسهب الىُمُاوي غدد  باإلاظُلت مؿالبحن بدظٍى

اإلاهىُت وفػذ جدسههم باللىة غبر بطخػماٌ الؿاش اإلاظُل 

 شابا 16للدمىع وبؾالق السضاص في الهىاء جّم غلى بزسه بخالت 

 منهم بدالت بًلاف، وزؾم ؤن الؿىز ؤلاطخئىافي 07ؤمام اللػاء 

كد زّفؼ الخىم بالسجً اإلاروىز ؤغاله بلى الخؿُت فةّن هفع 

اإلاتهمحن وحدوا ؤهفظهم ؤمام كػِخحن ؤزسجحن وبىفع التهم ؾحر 

 .ؤّن هُئت الدفاع ؾالبذ باجطاٌ اللػاء

ًّ بغخطام بمدؿت لطخ اإلاُاه 2013 طبخمبر14وفي   جّم ف

الطىاغُت بمػخمدًت ؤم الػساجع لشباب ًؿالب بالدشؿُل 

 مػخطم وبخالتهم لللػاء الري خىم في شإنهم ًىم 12وبًلاف 

 . ؤشهس مؼ جإحُل الخىفُر03 مً هفع الشهس ب26

 مثل ؤمام الداثسة الجىاخُت باإلادىمت 2014 حاهفي 30وفي 

"  مً شباب مػخمدًت كطس كفطت بتهم 08ؤلابخداثُت بلفطت 

ت الشؿل ؾبم " التهدًد بما ًىحب غلابا حىاثُا"و " حػؿُل خٍس

 مً اإلاجلت الجصاثُت غلى زلفُت بغخطام 222 و 136الفطلحن 

وكد .بمدؿت اللؿاز للمؿالبت بخدظحن وغػُاتهم ؤلاحخماغُت

 ؤشهس غد اإلاىكىفحن الثماهُت 03ضدزث ؤخيام بالسجً إلادة 

ً ؤخُلىا بدالت فساز03بغافت بلى   . شبان آزٍس

 

  ..زطاثل طُاطُت

بُــً غبد السخمـــان الهرًلـــي زثُـــع اإلاىخـــدي الخىوظــي للخلـــىق 

لم ًفهم بػد " الاكخطــادًت والاحخمــاغُت، ؤن اإلاجخمؼ اإلادوي

زلفُت خيىمت اإلاهدي حمػت وؤطباب اهتهاحها لظُاطت الىظام 

اللدًم وغىدتها آللُاث الػمل اللدًمت في الخػامل مؼ اإلادخجحن 

 " ..والشباب اإلاػخطم

وزؤي ان خيىمت حمػت هـــاهذ واضخت في زؿابها خحن هبهذ فــــي 

بخىاضل " لً حظمذ.. لً حظمذ "اهثر مً مىاطبت انهـــا 

بدو خظب زات الهرًلي ؤنهـــا بدؤث فـــي جسحمت  الاخخجـــاحاث ٍو

ذلً غلـــى ازع الىاكؼ غبر طلظلت مً الاًلــــافاث واإلادـــاهماث 

لتهدًـــد وجسهُب ول مً ًىىي زىع خـــسان احخمـــــاعي او 

  ..اكخطــــادي

زطـــالت خيىمت مهدي حمػت ال حظتهدف مىظمـــاث : "وؤغـــاف 

اهمــــا هـــي مىحهت للؿبلت الهشت الػػُفت .. اإلاجخمؼ اإلادهـــي

ولرلً هجــد الُــىم .. اإلاؿـــالبت بدلىكهــــا الاكخطــــادًت والاحخمـــاغُت

اإلاجسمُــً والري اذهبىا في خم الشػب الخىوس ي ؾللاء والشباب 

  "..الري كام بالثىزة مدل جدبؼ ومداهمت

  ..جػُِم وجلفُم

اث غً جسىفها مً الاخيام  غبرث ماطظت باإلافتي للػدالت والخٍس

 مً ابىاء البرهت مً مػخمدًت 14الثلُلت حدا الطادزة في خم 

  .2014 ماي 21ام الػساجع ًىم الازبػاء 

 طىىاث سجىا هــافرة إلاػخطمحن 10واغخبرث ان الخىم بـ 

ت و الفّجت "طلمُحن هى شيل مً اشياٌ الـ  غىدة اللىٍّ

ت في خّم وشؿاء الخسان ؤلاحخماعي  ُّ للمػالجاث ألامىُت واللػاث

ذ مؼ الىظام الباثد.. جرهس بممازطاث
ّ
 ".ول

الفاهم بى هدوض مدًس وخدة زضد الاهتهاواث بمسهص جىوع 

ت الصخافت زاي بدوزه ان طلظلت الخدبػاث واإلاداهماث  لخٍس

لِظذ الا اطدبؿان إلامازطاث كدًمت اغخمدها هظام بً غلي 

إلاىاحهت زطىمه وول مً غازع طُاطاجه، جلىم الخيىماث 

 ..باغخمادها للخػُِم غلى ول خسان احخماعي ؤو اكخطادي

وذهس ان خيىمت مهدي حمػت مثلها مثل طابلاتها حػخمد طُاطت 

ممىهجت لىبذ حماح ول مً ًىىي الخسان وذلً غبر ؤطلىب 

جلفُم اإلالفاث اللػاثُت إلاىكىفي الخسان الاحخماعي بزػاغهم 

الزخباز اطتهالن اإلاسدزاث فالشباب الرًً جم بًلافهم في ألاشهس 

شباب اللؿاز "الثالر ألازحرة جم تهدًدهم بالػسع غلى الازخباز 

وألامس خظب زؤًه ٌظتهدف بغـــافت الــى ما هى كػاجي ". همىذحــا

ف اليشؿاء و مداولت حشىيههم   .. جسٍى

وؤشـــاز الــى ان مــا ًلؼ الُىم ًرهسهــا فــي الاضل بممـــازطاث 

مشـــابهت شمً بً غلــى خُث خــاٌو الىظـــام ان ذان فـــي اهثر مً 

مسة جلفُم كػُت مسدزاث ليشؿـــاء خلىكُحن  

  



11 

 

ؤي جطىز للمجخمؼ اإلادهـــي لإلشيالُاث الاكخطــــادًت اإلاؿـــسوخت؟ 

جإطِظه خسص اإلاىخدي الخىوس ي للخلىق الاكخطادًت منذ 

والاحخماغُت غلى الػمل غلى بلىزة بدًل جىمىي ًػمً 

 
ً
الخلىق الاكخطادًت والاحخماغُت وبالخالي ًيىن مىسطا

لخؿلػاث الخسان الاحخماعي اإلاخطاغد بطفت ملفخت للىظس 

.  مىر بداًت اللسن الخالي

وفي هرا الظُاق كام اإلاىخدي بدىظُم ملخلى ؤٌو في هىفمبر 

" ؤي بدًل جىمىي لبلدان اإلاؿسب الػسبي" جدذ غىىان 2013

وبمشازهت باخثحن مً مطس ؤضبذ اإلالخلى ٌؿؿي مىؿلت 

شمل زالزت بلدان غسفذ جدسواث  لُا َو بلدان شماٌ بفٍس

وهما . شػبُت غازمت ؤدث بةؾاخت زئوض ألاهظمت الاطدبدادًت

ٌشحر بلى ذلً غىىان اإلالخلى فلد خسص اإلاىخدي غلى الخإهُد 

. غلى البػد اإلاؿازبي في ؤٌو هدوة ًىظمها خٌى البدًل الخىمىي 

 و 23وفي هفع الظُاق كام اإلاىخدي بدىظُم ملخلى زاوي ؤًام 

وفي هره اإلاسخلت مً طلظلت اإلالخلُاث خسص , 2014 ماي 24

اإلاىخدي غلى جدغُم دوز اإلاجخمؼ اإلادوي في البدث غً بدًل 

جىمىي وكام بدىظُم هره ألاًام بمشازهت بازشة ألهم ميىهاث 

اإلاجخمؼ اإلادوي وغلى زؤطها ؤلاجداد الػام الخىوس ي للشؿل 

والسابؿت الخىوظُت لخلىق ؤلاوظان واليظاء الدًملساؾُاث 

الى ؾحرهم مً الجمػُاث والشبياث اإلاهخمت بلػاًا الخىمُت في 

هما وكؼ افخخاح الىدوة في حاهبها الػلمي بمشازهت غدًد . بالدها

الصخطُاث الػاإلاُت البازشة واإلاػسوفت بمظاهمتها في مجاالث 

 لجان جؿسكذ 9هما اطخمسث ؤشؿاٌ اإلالخلى في بؾاز . الخىمُت

. بلى غدًد ؤلاشيالُاث ذاث الػالكت اإلاباشسة بالبدًل الخىمىي 

هما طخىاضل هره اللجان ؤشؿالها ؾىاٌ الظخت ؤشهس 

اللادمت خُث طُلؼ جىظُم ملخلى زالث في ألاطبىع ألاٌو مً 

شهس دٌظمبر جلىم اللجان ؤزىاءه بخلدًم خطُلت ألاشؿاٌ التي 

مً شإنها ؤن ًيخج غنها حصخُظ مىغىعي وحدي ألشمت 

مىىاٌ الخىمُت الخالي وبلىزة ؤهم مػالم وميىهاث مدخىي 

ظه مً بضالخاث هُيلُت  البدًل اإلايشىد وما ًخؿلب جىَس

. وطُاطاث اكخطادًت واحخماغُت وبحساءاث غملُت

وهرا اإلالخلى طُمثل مدؿت هامت جػبـ خطُلت مجهىد دام 

ؤهثر مً طىت، مً شإنها ؤن جىضح السئي وجفخذ ؤفاق 

مظخلبلُت كاثمت غلى ازخبازاث بطتراجُجُت جيىن مدل وفاق 

 ؤن الخفىحر في . مً ؾسف ؤهم ميىهاث اإلاجخمؼ اإلادوي
ً
غلما

 للمخؿحراث 
ً
كػاًا الخىمُت ال ًمىً له ؤن ًخىكف هظسا

الػدًدة التي جؿسؤ غلى الىاكؼ الاكخطادي والاحخماعي والتي 

. جؿلب الُلظت والجهد والاحتهاد اإلاخىاضل
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