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 اللواء اإلقحصبدي

 

 : فعبليبت اقحصبدية وعمبلية دانث جفجيري بئر حسن
 اللبنبنيين محبولـة للحشويش علـى جقبرة: القصّبر

  ه1435ااآلخر   ربيع20 الموافق 2014 شببط 20,الخميس
 

 
شجت سئٛظ انٓٛئبد االلزصبدٚخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمصّبس انزفجٛشٍٚ اإلسْبثٍٛٛ انًضدٔجٍٛ 
انهزٍٚ ٔلؼب فٙ ثئش دغٍ لشة انًغزشبسٚخ انضمبفٛخ اإلٚشاَٛخ ٔصكُخ انجٛش انهجُبَٙ، يؼزجشاً 

ْزِ األفؼبل اإلجشايٛخ يذبٔنخ ٚبئغخ نهزشٕٚش ػهٗ يظبْش انزمبسة ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، »أٌ 
. ٔنزٕرٛش األجٕاء فٙ نجُبٌ ٔضشة اإلعزمشاس ٔانغهى األْهٙ

ٔئر رمّذو يٍ رٔ٘ انشٓذاء ثبنزؼضٚخ، رًُٗ انشفبء انؼبجم نهجشدٗ، داػٛبً األجٓضح األيُٛخ 
كشف يالثغبد ْزٍٚ انزفجٛشٍٚ َٔيٍ َّفز ٔدثّش ٔخطظ نًٓب، كزنك يٕاصهخ »ٔانمضبئٛخ ئنٗ 

رؼمت انشجكبد اإلجشايٛخ ػهٗ جًٛغ األساضٙ انهجُبَٛخ، ٔرٕلٛف أفشادْب ٔيٍ ٚذػًٓى، ٔئَضال 
كٙ ٚكَٕٕا ػجشح نغٛشْى، خصٕصبً أٌ أػًبنٓى انالئَغبَٛخ »ألصٗ دسجبد انؼمبة فٙ دّمٓى 

. «نجٓخ اعزٓذاف انًذٍَٛٛ األثشٚبء فبلذ أ٘ رصّٕس
نٛغذ يصبدفخ أٌ رذصم ْزِ انزفجٛشاد انًشفٕضخ دُٚٛبً ٔأخاللٛبً، : ٔلبل انمصّبس فٙ رصشٚخ نّ

ثؼذ أٚبو يٍ رشكٛم دكٕيخ انًصهذخ انٕطُٛخ، ٔثؼذ ػًهٛخ انزمبسة انذبصهخ فٙ يب ثٍٛ 
انٓذف األٔل ٔاألخٛش، ْٕ ئدذاس انشمبق ٔانفشلخ ٔانزششرو ثٍٛ أثُبء انؼبئهخ . انهجُبٍَٛٛ

انهجُبَٛخ انٕادذح، ٔانهؼت ػهٗ ٔرش رأجٛج انفزُخ انطبئفٛخ ٔانًزْجٛخ فٙ ضٕء انؼٕاصف انٕٓجبء 
. انزٙ رجزبح انًُطمخ انؼشثٛخ

ئٌ أفضم سدّ ػهٗ ْزِ األفؼبل اإلجشايٛخ، ْٕ فٙ اعزكًبل يغٛشح انًصبنذخ ٔانزٕاصم : ٔربثغ
ٔاالَفزبح ثٍٛ انًكَّٕبد انغٛبعٛخ انهجُبَٛخ كبفخ، ٔانشكٌٕ فٕساً ئنٗ انذٕاس يٍ دٌٔ أ٘ ششٔط أٔ 

ششٔط يضبدح، ْٕٔ يب ٚغبْى فٙ رذػٛى أٔاصش انٕدذح انٕطُٛخ ٔرذصٍٛ انغهى األْهٙ 
. انذاخهٙ، ٔئفشبل ثبنزبنٙ يخططبد أػذاء نجُبٌ نُشش ٔرؼًٛى انفٕضٗ ٔانزمبرم انذاخهٙ

ٔجٕة ئَجبص انهجُخ انٕصاسٚخ انجٛبٌ انٕصاس٘ فٙ ألشة ٔلذ »ٔشذد فٙ ْزا انًجبل ػهٗ 
يًكٍ، ٔاالثزؼبد ػٍ كم يب يٍ شأَّ رؼًٛك انخالف، نٛزغُٗ نهذكٕيخ َٛم انضمخ فٙ 

انًجهظ انُٛبثٙ، خصٕصب أٌ انظشٔف ال رغًخ ثبنًضٚذ يٍ انفشاؽ ٔانزؼطٛم، األيش انز٘ يٍ 
شأَّ رفؼٛم انؼًم انًإعغبرٙ، ٔال عًٛب يإعغخ يجهظ انٕصساء انًطبنجخ ثبرخبر انمشاساد 
انزٙ رذصٍّ نجُبٌ ٔرذًّٛ، خصٕصبً ػهٗ انًغزٕٖ األيُٙ دٛش يظبْش انزطشّف ٔانزفجٛشاد 

االَزذبسٚخ انغشٚجخ ػٍ لَٛى ٔشَٛى انهجُبٍَٛٛ، نى رؼذ رغزضُٙ أدذاً عٕاء انًُبطك اٜيُخ أٔ 
 .«انًذٍَٛٛ األثشٚبء

 
شمٛش 

يٍ جٓزّ، اػزجش سئٛظ ارذبد انغشف انهجُبَٛخ سئٛظ غشفخ ثٛشٔد ٔججم نجُبٌ يذًذ شمٛش أٌ 
يب ٚذصم يٍ رفجٛشاد ٔػًهٛبد اَزذبسٚخ، ْٙ أػًبل ئجشايٛخ يذاَخ ثشذح ال رًذ ثصهخ ئنٗ »

يٕاجٓزٓب ركٌٕ ثزمٕٚخ عهطخ انذٔنخ »، يإكذاً اٌ «أخالق انهجُبٍَٛٛ ٔلًَٛٓى ٔربسٚخٓى ٔصمبفزٓى
ٔيإعغبرٓب انذعزٕسٚخ ٔاأليُٛخ، ٔكزنك ثًضٚذ يٍ انزضبيٍ ٔانزكبرف ٔسّص انصفٕف ثٍٛ 

. «انهجُبٍَٛٛ نزفٕٚذ انفشصخ ػهٗ انًزغههٍٛ انزٍٚ ٚضًشٌٔ ششاً ثهجُبٌ ٔأْهّ
ٔئر ػجّش ػٍ أعفّ انشذٚذ ٔدضَّ انؼًٛك نٕلٕع ضذبٚب ثٍٛ لزهٗ ٔجشدٗ فٙ انزفجٛشٍٚ 

اإلعشاع فٙ ئَجبص انجٛبٌ انٕصاس٘ ٔئػطبء انضمخ »، دػب شمٛش انٗ (ايظ)االسْبثٍٛٛ صجبح انٕٛو
نهذكٕيخ انجذٚذح نٛزغُٗ نٓب ارخبر اإلجشاءاد انًُبعجخ نفشض ْٛجخ انذٔنخ ٔٔلف يغهغم 

. «انزفجٛشاد ٔفشض االيٍ ػهٗ كبيم رشاة انٕطٍ
ثؼذ كم رنك، ثبد نضايبً ػهٗ انجًٛغ انجهٕط ػهٗ طبٔنخ انذٕاس ثشػبٚخ سئٛظ »ٔلبل 

انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل عهًٛبٌ، نًُبلشخ كم انمضبٚب انخالفٛخ ٔاالرفبق ػهٗ خبسطخ طشٚك 
ٔرمّذو يٍ ػبئالد انشٓذاء ثأدشّ . «رذًٙ نجُبٌ ٔرشعى يغزمجالً آيُبً ٔيغزمشاً ٔيضدْشاً ألثُبئّ
ًّذْى ثٕاعغ سدًزّ ، ٔيزًُٛبً نهجشدٗ انشفبء «انزؼبص٘، عبئالً انًٕنٗ ػضّ ٔجم، اٌ ٚزغ

. انؼبجم
اإلرذبد انؼًبنٙ 

رٔ٘ ٔأَعش انشٓذاء ثبنشدًخ ٔأٌ ُٚؼى »ثذٔسِ، داٌ اإلرذبد انؼًبنٙ انؼبو االَفجبس، ٔرمّذو يٍ 
انٕاضخ أٌ اإلسْبثٍٛٛ اعزبؤٔا يٍ »ٔأػزجش أٌ . «انجشدٗ ٔانًصبثٌٕ ثبنغاليخ ٔانصجش ٔاأليبٌ

رأنٛف انذكٕيخ انهجُبَٛخ انجذٚذح ٔثبرٕا أكٛذٍٚ أَٓب عزضغظ ثٛذ يٍ دذٚذ نٕلف أػًبنٓى، 
ثبنٕلٕف صفبً ٔادذاً ثؼٛذاً يٍ كم االَمغبيبد، نزذٛٛذ »ٔكشّس يطبنجزّ انجًٛغ . «فبعزٓذفْٕب
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. «نجُبٌ ٔدًبٚزّ يٍ أػًبل اإلسْبة
رجبس انجغطخ 

انؼًم االسْبثٙ انججبٌ فٙ يُطمخ »اعزُكش سئٛظ جًؼٛخ رجبس انجغطخ اعًبػٛم اعًبػٛم 
، «ْزا انؼًم االجشايٙ اًَب ٚشاد يُّ انُٛم يٍ ْٛجخ انذٔنخ ٔٔدذرٓب»، يؼزجشا اٌ «ثئش دغٍ
. «رفؼٛم االجشاءاد االيُٛخ نذًبٚخ انًٕاطٍ ٔانًإعغبد»ٔدػب انٗ 
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 رؼهٛك 0

 

 
نى رظم انفشدخ انٗ لَشػخ انهجُبٍَٛٛ ثؼٛذ رشكٛم انذكٕيخ انغاليٛخ انجذٚذح، دزٗ جبء رفجٛش ثئش دغٍ نُّٛغض 

ػهٛٓى دٛبرٓى، ٔنٛشّعخ انكالو انز٘ لٛم عبثمبً أٌ انذكٕيخ انجذٚذح نٍ رُشش األيٍ ٔاأليبٌ ٔنٍ رُّجُٛب يٍ 

فًؼؼهخ انؼًهٛبد االَزذبسٚخ ٔانزفجٛشاد ْٙ الهًٛٛخ ثبيزٛبص ٔرزطهت اعزمشاسا فٙ انًُطمخ ٔخظٕطبً . انزفجٛشاد

ايب انذكٕيخ انجذٚذح فًٍ شأَٓب اسعبء انضمخ ٔرذغٍٛ انُظشح انخبسجٛخ انٗ نجُبٌ، ػهًبً أٌ انجؼغ . فٙ عٕسٚخ

يمبثم رنك اػزجش ٔصٚش ! ٚؼزجش أٌ رشكٛم ثٛبَٓب انٕصاس٘ ٚذفغ انذكٕيخ انٗ فشع ْٛجزٓب، انزٙ لذ ال رٓٛت أدذاً 

.أٌ ٔالدح انذكٕيخ نٍ رذّذ يٍ انزفجٛشاد" طذٖ انجهذ"االلزظبد انغبثك َمٕال َذبط يٍ خالل   

 

طذٖ "انٕصٚش َذبط كبٌ نّ سأّٚ فٙ َغف انزفجٛش نهظذيخ االٚجبثٛخ انزٙ خهفزٓب ٔالدح انذكٕيخ انجذٚذح فمبل نـ

نى ٚزغّٛش شٙء يغ ٔالدح انذكٕيخ انجذٚذح ػهٗ انظؼٛذ األيُٙ ار أَّ ال ًٚكُٓب يؼبنجخ كم انًؼطٛبد ألَُب ": "انجهذ

ٔأػبف َذبط نكٍ ؽجؼبً ػُذيب . دخهُب فٙ أصيخ رزخطٗ انذذٔد ، ػهٗ غشاس انذكٕيبد انغبثمخ، نى ٚزغّٛش شٙء 

.ٚزفك انهجُبٌَٕٛ ػهٗ كم األيٕس، ركٌٕ انًشدهخ أعٓم ٔنكٍ َذٍ نى َظم ثؼذ انٗ ْزِ انًشدهخ   

 انزذاػٛبد االلزظبدٚخ

انزذاػٛبد االلزظبدٚخ جشاء انزفجٛشاد ٔانزٙ َهًظ َزبئجٓب انًجبششح فٙ اعٕاق ثٕسطخ ثٛشٔد ثذد جهٛخ أيظ ار 

ٕٚو االصٍُٛ ثغجت رشكٛم انذكٕيخ ، ْب ْٙ أيظ ٔثؼذ دٔ٘  % 5ثؼذيب عجهذ أعٓى عٕنٛذٚش صٚبدح ثُغجخ رخطذ 

االَفجبس طجبدبً رزأصش عهجبً ٔرزشاجغ ػًهٛبد انزذأل فٙ ثٕسطخ ثٛشٔد العًٛب أعٓى عٕنٛذٚش انزٙ اَخفؼذ 

.نزذذ يٍ انضٚبدح انًذممخ ٔيٍ يزبثؼخ يُذبْب انزظبػذ٘" ة"ٔ " أ "ثفئزٛٓب % 0.95ٔ  % 0.50ثُغجخ   

ٔيٍ اٜصبس انًجبششح أٚؼبً أل٘ رفجٛش كًب ثبد يؼهٕيبً، فاٌ انزفجٛشاد ٔانؼًهٛبد االَزذبسٚخ رخهك جٕا يٍ ػذو 

االعزمشاس ٔػذو االؽًئُبٌ فؼالً ػٍ أجٕاء يٍ انخٕف ٔانمهك يب ٚمهض انمًٛخ االعزٓالكٛخ نهًٕاؽٍُٛ ػهٗ انًذٖ 

كًب رإد٘ انٗ رشاجغ انذشكخ انزجبسٚخ فٙ انًكبٌ انز٘ دظم فّٛ انزفجٛش ْزا ػذا األػشاس انًجبششح . انًُظٕس 

كًب ٔرإد٘ االَفجبساد انٗ دظٕل جًٕد فٙ انذشكخ انزجبسٚخ ككم نفزشح ٕٚيٍٛ أٔ . انالدمخ ثبنًجبَٙ ٔانًذبل 

.أعجٕع ثغجت انجٕ غٛش اٜيٍ انز٘ ٚظهم األعٕاق ٔانًشاكض انزجبسٚخ ككم  

 انزجؼبد غٛش انًجبششح

أيب انزجؼبد غٛش انًجبششح، فزُؼكظ ػهٗ انًشبسٚغ االعزضًبسٚخ انًشرمجخ، ال عًٛب انؼمبسٚخ يُٓب ٔانزٙ لذ ٚزى رأجٛهٓب 

أٔ رغٛٛش انًغزضًشٍٚ ٔجٓزٓى االعزضًبسٚخ، كًب رُؼكظ ػهٗ انمطبع انغٛبدٙ فٛإجم انغٛبح انزٍٚ ٚفكشٌٔ فٙ 

انمذٔو انٗ نجُبٌ يششٔػٓى أٔ ٚغّٛشٌٔ ٔجٓزٓى انغٛبدٛخ كًب ٚذظم َذٕ عبئش انذٔل ٔال عًٛب االٔسٔثٛخ يُٓب انزٙ 

.ثبرذ يمظذاً نهخهٛجٍٛ ثغجت األدذاس ٔػذو االعزمشاس فٙ انًُطمخ  

لذ ػهٛٓب انزجؼبد  ّٕ اال اَّ ٔيغ ركشاس انزفجٛشاد انزٙ ثبرذ يٍ ٕٚيٛبرُب ، أطجذذ انزجؼبد االلزظبدٚخ ألم شأَبً ٔرف

االجزًبػٛخ ٔانزكبنٛف ػهٗ ٔصاسح انظذخ، سغى أٌ االطبثبد نٛغذ كجٛشح ٔال رغزذػٙ كهٓب انجمبء فٙ انًغزشفٗ 

كًب اٌ فزشح انزؼبفٙ انزٙ ٚغزغشلٓب االلزظبد نؼٕدح انؼجهخ انٗ انذٔساٌ ثؼذ كم رفجٛش، فأطجذذ . نفزشح ؽٕٚهخ 

.أعشع   

ٚجمٗ االلزظبد انخذيبرٙ ػذٛخ ػذو االعزمشاس األيُٙ كَّٕ يشرجطب انٗ دذ كجٛش ثبنٕػغ االيُٙ فٙ انجهذ ألَّ 

.يجُٙ ػهٗ انغٛبدخ ٔانخذيبد   

 انمظبس ٚذٍٚ

ٔشجت سئٛظ . ٔكبنؼبدح رزٕانٗ ثؼذ كم رفجٛش االعزُكبساد انًُذدح ثبنزفجٛش اكبٌ يٍ انغٛبعٍٛٛ أ االلزظبدٍٚٛ 

انٓٛئبد االلزظبدٚخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمظبس انزفجٛشٍٚ اإلسْبثٍٛٛ انًضدٔجٍٛ انهزٍٚ ٔلؼب فٙ ثئش دغٍ لشة 

ْزِ األفؼبل اإلجشايٛخ يذبٔنخ ٚبئغخ نهزشٕٚش ػهٗ "انًغزشبسٚخ انضمبفٛخ اإلٚشاَٛخ ٔصكُخ انجٛش انهجُبَٙ، يؼزجشاً أٌ 

.يظبْش انزمبسة ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، ٔنزٕرٛش األجٕاء فٙ نجُبٌ ٔػشة اإلعزمشاس ٔانغهى األْهٙ  

 

كشف يالثغبد ْزٍٚ انزفجٛشٍٚ َٔيٍ َفّز ٔدثّش ٔخطؾ نًٓب، كزنك "ٔدػب انمظبس األجٓضح األيُٛخ ٔانمؼبئٛخ ئنٗ 

يٕاطهخ رؼمت انشجكبد اإلجشايٛخ ػهٗ جًٛغ األساػٙ انهجُبَٛخ، ٔرٕلٛف أفشادْب ٔيٍ ٚذػًٓى، ٔئَضال ألظٗ 

كٙ ٚكَٕٕا ػجشح نغٛشْى، خظٕطبً أٌ أػًبنٓى انالئَغبَٛخ نجٓخ اعزٓذاف انًذٍَٛٛ "دسجبد انؼمبة فٙ دمّٓى 

س ّٕ ".األثشٚبء فبلذ أ٘ رظ  

 

نٛغذ يظبدفخ أٌ رذظم ْزِ انزفجٛشاد انًشفٕػخ دُٚٛبً ٔأخاللٛبً، ثؼذ أٚبو يٍ رشكٛم دكٕيخ : ٔلبل انمظبس 

انٓذف األٔل ٔاألخٛش، ْٕ ئدذاس انشمبق . انًظهذخ انٕؽُٛخ، ٔثؼذ ػًهٛخ انزمبسة انذبطهخ فٙ يب ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ

ٔانفشلخ ٔانزششرو ثٍٛ أثُبء انؼبئهخ انهجُبَٛخ انٕادذح، ٔانهؼت ػهٗ ٔرش رأجٛج انفزُخ انطبئفٛخ ٔانًزْجٛخ فٙ ػٕء 

.انؼٕاطف انٕٓجبء انزٙ رجزبح انًُطمخ انؼشثٛخ  



 

Media Monitoring - Template. 20 Fevrier 2014doc.doc  Page | 6 of 7 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 

 

 انًظبنذخ ٔاالَفزبح

 

ئٌ أفؼم سّد ػهٗ ْزِ األفؼبل اإلجشايٛخ، ْٕ فٙ اعزكًبل يغٛشح انًظبنذخ ٔانزٕاطم ٔاالَفزبح ثٍٛ : ٔربثغ

َبد انغٛبعٛخ انهجُبَٛخ كبفخ، ٔانشكٌٕ فٕساً ئنٗ انذٕاس يٍ دٌٔ أ٘ ششٔؽ أٔ ششٔؽ يؼبدح، ْٕٔ يب ٚغبْى  ّٕ انًك

فٙ رذػٛى أٔاطش انٕدذح انٕؽُٛخ ٔرذظٍٛ انغهى األْهٙ انذاخهٙ، ٔئفشبل ثبنزبنٙ يخططبد أػذاء نجُبٌ نُشش 

.ٔرؼًٛى انفٕػٗ ٔانزمبرم انذاخهٙ  

 

ٔجٕة ئَجبص انهجُخ انٕصاسٚخ انجٛبٌ انٕصاس٘ فٙ ألشة ٔلذ يًكٍ، ٔاالثزؼبد ػٍ كم "ٔشذد فٙ ْزا انًجبل ػهٗ 

يب يٍ شأَّ رؼًٛك انخالف، نٛزغُٗ نهذكٕيخ َٛم انضمخ فٙ انًجهظ انُٛبثٙ، خظٕطب أٌ انظشٔف ال رغًخ ثبنًضٚذ 

يٍ انفشاؽ ٔانزؼطٛم، األيش انز٘ يٍ شأَّ رفؼٛم انؼًم انًإعغبرٙ، ٔال عًٛب يإعغخ يجهظ انٕصساء انًطبنجخ 

ثبرخبر انمشاساد انزٙ رذّظٍ نجُبٌ ٔرذًّٛ، خظٕطبً ػهٗ انًغزٕٖ األيُٙ دٛش يظبْش انزطّشف ٔانزفجٛشاد 

".االَزذبسٚخ انغشٚجخ ػٍ لَٛى ٔشَٛى انهجُبٍَٛٛ، نى رؼذ رغزضُٙ أدذاً عٕاء انًُبؽك اٜيُخ أٔ األثشٚبء انًذٍَٛٛ  

 

 شمٛش

يب ٚذظم يٍ "يٍ جٓزّ، اػزجش سئٛظ ارذبد انغشف انهجُبَٛخ سئٛظ غشفخ ثٛشٔد ٔججم نجُبٌ يذًذ شمٛش أٌ 

رفجٛشاد ٔػًهٛبد اَزذبسٚخ، ْٙ أػًبل ئجشايٛخ يذاَخ ثشذح ال رًذ ثظهخ ئنٗ أخالق انهجُبٍَٛٛ ٔلًَٛٓى ٔربسٚخٓى 

يٕاجٓزٓب ركٌٕ ثزمٕٚخ عهطخ انذٔنخ ٔيإعغبرٓب انذعزٕسٚخ ٔاأليُٛخ، ٔكزنك ثًضٚذ يٍ "، يإكذاً اٌ "ٔصمبفزٓى

انزؼبيٍ ٔانزكبرف ٔسّص انظفٕف ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ نزفٕٚذ انفشطخ ػهٗ انًزغههٍٛ انزٍٚ ٚؼًشٌٔ ششاً ثهجُبٌ 

".ٔأْهّ  

 

اإلعشاع فٙ ئَجبص انجٛبٌ انٕصاس٘ ٔئػطبء انضمخ نهذكٕيخ انجذٚذح نٛزغُٗ نٓب ارخبر اإلجشاءاد "ٔ دػب شمٛش انٗ 

".انًُبعجخ نفشع ْٛجخ انذٔنخ ٔٔلف يغهغم انزفجٛشاد ٔفشع االيٍ ػهٗ كبيم انٕؽٍ  

 

ثؼذ كم رنك، ثبد نضايبً ػهٗ انجًٛغ انجهٕط انٗ ؽبٔنخ انذٕاس ثشػبٚخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛشبل "ٔلبل 

عهًٛبٌ، نًُبلشخ كم انمؼبٚب انخالفٛخ ٔاالرفبق ػهٗ خشٚطخ ؽشٚك رذًٙ نجُبٌ ٔرشعى يغزمجالً آيُبً ٔيغزمشاً 

ذْى ثٕاعغ سدًزّ". ٔيضدْشاً ألثُبئّ ًّ ، "ٔرمّذو يٍ ػبئالد انشٓذاء ثأدّش انزؼبص٘، عبئالً انًٕنٗ ػّض ٔجم، اٌ ٚزغ

.ٔيزًُٛبً نهجشدٗ انشفبء انؼبجم  

 

 انؼًبنٙ

 

رٔ٘ ٔأَعش انشٓذاء ثبنشدًخ ٔأٌ ُٚؼى انجشدٗ ٔانًظبثٌٕ "ثذٔسِ، داٌ اإلرذبد انؼًبنٙ انؼبو االَفجبس، ٔرمّذو يٍ 

انٕاػخ أٌ اإلسْبثٍٛٛ اعزبؤٔا يٍ رأنٛف انذكٕيخ انهجُبَٛخ انجذٚذح ٔثبرٕا "ٔأػزجش أٌ ". ثبنغاليخ ٔانظجش ٔاأليبٌ

ثبنٕلٕف طفبً ٔادذاً ثؼٛذاً "ٔكّشس يطبنجزّ انجًٛغ ". أكٛذٍٚ أَٓب عزؼغؾ ثٛذ يٍ دذٚذ نٕلف أػًبنٓى، فبعزٓذفْٕب

".يٍ كم االَمغبيبد، نزذٛٛذ نجُبٌ ٔدًبٚزّ يٍ أػًبل اإلسْبة  
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  الرد يكون ببلحوار من دون شروط:القصبر وشقير يذينبن تفجيري بئر حسن

 

 

شجت سئٛظ انٓٛئبد االلزظبدٚخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمظبس انزفجٛشٍٚ اإلسْبثٍٛٛ انًضدٔجٍٛ انهزٍٚ ٔلؼب 

ْزِ األفؼبل اإلجشايٛخ »فٙ ثئش دغٍ لشة انًغزشبسٚخ انضمبفٛخ اإلٚشاَٛخ ٔصكُخ انجٛش انهجُبَٙ، يؼزجشاً أٌ 

يذبٔنخ ٚبئغخ نهزشٕٚش ػهٗ يظبْش انزمبسة ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، ٔنزٕرٛش األجٕاء فٙ نجُبٌ ٔػشة اإلعزمشاس 

. ٔانغهى األْهٙ

 

 

ٔئر رمّذو يٍ رٔ٘ انشٓذاء ثبنزؼضٚخ، رًُٗ انشفبء انؼبجم نهجشدٗ، داػٛبً األجٓضح األيُٛخ ٔانمؼبئٛخ ئنٗ 
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كشف يالثغبد ْزٍٚ انزفجٛشٍٚ َٔيٍ َفّز ٔدثّش ٔخطؾ نًٓب، كزنك يٕاطهخ رؼمت انشجكبد اإلجشايٛخ ػهٗ »

كٙ ٚكَٕٕا »جًٛغ األساػٙ انهجُبَٛخ، ٔرٕلٛف أفشادْب ٔيٍ ٚذػًٓى، ٔئَضال ألظٗ دسجبد انؼمبة فٙ دمّٓى 

س ّٕ  .«ػجشح نغٛشْى، خظٕطبً أٌ أػًبنٓى انالئَغبَٛخ نجٓخ اعزٓذاف انًذٍَٛٛ األثشٚبء فبلذ أ٘ رظ

 

 

نٛغذ يظبدفخ أٌ رذظم ْزِ انزفجٛشاد انًشفٕػخ دُٚٛبً ٔأخاللٛبً، ثؼذ أٚبو يٍ رشكٛم »: ٔلبل فٙ رظشٚخ

انٓذف األٔل ٔاألخٛش، ْٕ . دكٕيخ انًظهذخ انٕؽُٛخ، ٔثؼذ ػًهٛخ انزمبسة انذبطهخ فٙ يب ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ

ئدذاس انشمبق ٔانفشلخ ٔانزششرو ثٍٛ أثُبء انؼبئهخ انهجُبَٛخ انٕادذح، ٔانهؼت ػهٗ ٔرش رأجٛج انفزُخ انطبئفٛخ 

 .«ٔانًزْجٛخ فٙ ػٕء انؼٕاطف انٕٓجبء انزٙ رجزبح انًُطمخ انؼشثٛخ

 

 

ئٌ أفؼم سّد ػهٗ ْزِ األفؼبل اإلجشايٛخ، ْٕ فٙ اعزكًبل يغٛشح انًظبنذخ ٔانزٕاطم ٔاالَفزبح ثٍٛ »: ٔربثغ

َبد انغٛبعٛخ انهجُبَٛخ كبفخ، ٔانشكٌٕ فٕساً ئنٗ انذٕاس يٍ دٌٔ أ٘ ششٔؽ أٔ ششٔؽ يؼبدح، ْٕٔ يب  ّٕ انًك

ٚغبْى فٙ رذػٛى أٔاطش انٕدذح انٕؽُٛخ ٔرذظٍٛ انغهى األْهٙ انذاخهٙ، ٔئفشبل ثبنزبنٙ يخططبد أػذاء 

 .نجُبٌ نُشش ٔرؼًٛى انفٕػٗ ٔانزمبرم انذاخهٙ

 

 

ٔجٕة ئَجبص انهجُخ انٕصاسٚخ انجٛبٌ انٕصاس٘ فٙ ألشة ٔلذ يًكٍ، ٔاالثزؼبد »ٔشذد فٙ ْزا انًجبل ػهٗ 

ػٍ كم يب يٍ شأَّ رؼًٛك انخالف، نٛزغُٗ نهذكٕيخ َٛم انضمخ فٙ انًجهظ انُٛبثٙ، خظٕطب أٌ انظشٔف ال 

رغًخ ثبنًضٚذ يٍ انفشاؽ ٔانزؼطٛم، األيش انز٘ يٍ شأَّ رفؼٛم انؼًم انًإعغبرٙ، ال عًٛب يإعغخ يجهظ 

انٕصساء انًطبنجخ ثبرخبر انمشاساد انزٙ رذّظٍ نجُبٌ ٔرذًّٛ، خظٕطبً ػهٗ انًغزٕٖ األيُٙ دٛش يظبْش 

انزطّشف ٔانزفجٛشاد االَزذبسٚخ انغشٚجخ ػٍ لَٛى ٔشَٛى انهجُبٍَٛٛ، نى رؼذ رغزضُٙ أدذاً عٕاء انًُبؽك اٜيُخ أٔ 

 .«األثشٚبء انًذٍَٛٛ

 

 

يب ٚذظم يٍ »يٍ جٓزّ، اػزجش سئٛظ ارذبد انغشف انهجُبَٛخ سئٛظ غشفخ ثٛشٔد ٔججم نجُبٌ يذًذ شمٛش أٌ 

رفجٛشاد ٔػًهٛبد اَزذبسٚخ، ْٙ أػًبل ئجشايٛخ يذاَخ ثشذح ال رًذ ثظهخ ئنٗ أخالق انهجُبٍَٛٛ ٔلًَٛٓى 

يٕاجٓزٓب ركٌٕ ثزمٕٚخ عهطخ انذٔنخ ٔيإعغبرٓب انذعزٕسٚخ ٔاأليُٛخ، ٔكزنك »، يإكذاً اٌ «ٔربسٚخٓى ٔصمبفزٓى

ثًضٚذ يٍ انزؼبيٍ ٔانزكبرف ٔسّص انظفٕف ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ نزفٕٚذ انفشطخ ػهٗ انًزغههٍٛ انزٍٚ ٚؼًشٌٔ 

 .«ششاً ثهجُبٌ ٔأْهّ
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