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  اثالاعتصام فضل أسلوًبا القوة استخدام 

 خهىم ؤلاوؿان مُضاوي عابػت والنهػت في ميزانهمىطج 

 )1(ىغِس  مدمض غبض الػاُ

 
الىظام الجضًض الحالي في مطغ قّػل ؤن ٌؿخسضم ألاؾلىب ألامني بالضعحت ألاولى غلى ألاؾلىب الؿُاس ي 

غ ألاحىبُت  باإلاػخطمين (2)واإلاؿاع الخكاوض ي الخىاقهي. وهظا ما يشكخه بػؼ الصحل والخهاٍع
ً
. غام طعغا

ىن الغؾمي شُؿىت  الؿلمُين في مىؿهتي عابػت والنهػت. خاُو مً زالُ نىىاث عحاُ ألاغماُ والخلكٍؼ

ً وبظهاعهم حمُػهم بمظهغ ؤغضاء الىؾً ال  اإلاىاؾىين. وحػام ل مػهم يإنهم لِؿىا مىاؾىين في صولت آلازٍغ

للخدالل  72صون ؾىض ناهىوي، عؾم ؤن البُان عنم مىاؾىت بل  مجغمىن ونخلت وؾكاًى صماء وبعهابُىن 

هىاى بضغاًعا بال ؤن  (3)الىؾني لضغم الشغغُت ؤصان ؤغماُ الػىل وهضص بها، وؤيض غلى ؾلمُت الخظاهغاث

ت اهتهذ في بُانها بلى ؤن جىظُم ؤلازىان ٌؿتهضف اإلايشأث، وؤهه مً غلى بلطام التهم بل بن وػاعة الضازلُ

 .(4)خهها اؾخسضام الظزيرة الحُت

ًان هىاى اؾخسضام مبالـ  غملُت الكؼ واؾخسضام الهىة لم جدىاؾب مؼ ؾبُػت الخظاهغ الؿلمي خُث 

 مىؼ اإلاىنل مً الخكانم وجهلُل وجيرة الػىل.قُه للظزيرة الحُت. ولم حؿؼ  الشغؾت بلى 

 

  

                                                                    

  -  pohoth@gmail.com مطغ - باخث في الػلىم الؿُاؾُت (1)

ًالت عوٍترػ غلي الغابـ الخالي:  ((2 غ و  اهظغ جهٍغ

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2HEY20130814?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0  

 http://elshaab.org/thread.php?ID=70540ؤؾؿؿـ، غلي الغابـ الخالي:  20لضغم الشغغُت في اهظغ بُان الثاوي والؿبػين للخدالل الىؾني ( (3

ش (4 ػضًض مً ؤؾؿؿـ ؤهه "فى ظل اؾتهضاف جىظُم ؤلازىان بػؼ اإلايشأث الحٍىمُت والشغؾُت بال 15( طيغ بُان وػاعة الضازلُت الطاصع بخاٍع

هىاث اإلاٍلكت اإلاداقظاث بةغخضاءاث بعهابُت، وجطػُض مداوالتهم النخدامها وبغغام الىيران بها وؤلاؾدُالء غلى ما بضازلها مً ؤؾلحت، والخػضي غلى ال

 إلاا زىله الهاهىن لغحاُ الػبـ مً اؾخسضام الىؾاث .بخإمُنها، ونؿؼ الؿغم بهطض بشاغت خالت مً الكىض ى بالبالص
ً
ل الٍاقُت لخإمين مهضعاث بهكاطا

ى مىاحهت ؤًت الىؾً وصعء ؤلاغخضاء غلى ألاعواح واإلامخلٍاث الػامت والخاضت ..قهض ؤضضعث الىػاعة جىحيهاتها لٍاقت الهىاث بةؾخسضام الظزيرة الحُت ف

ًاقت الهىاث اإلاٍلكت بخإمين وخماًت جلَ اإلايشأث  بغخضاءاث غلى اإلايشأث ؤو الهىاث فى بؾاع غىابـ اؾخسضام خو الضقاع الشغعى ..ونض جم صغم 

ش   ؤؾؿؿـ غلي مىنػها الخالي: 15باألؾلحت والظزاثغ الالػمت لغصع ؤي اغخضاء نض ٌؿتهضقها. عاحؼ مىنؼ وػاعة الضازلُت، وبُانها الغؾمي بخاٍع

http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by150820131.htm 

mailto:pohoth@gmail.com
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2HEY20130814?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2HEY20130814?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
http://elshaab.org/thread.php?ID=70540
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by150820131.htm
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by150820131.htm
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ا مبادئ  استخدام القوة دوليًّ

ومً زم قػىضما ههاعن ما خضر في قؼ اغخطام عابػت والنهػت وما بين مباصت خهىم ؤلاوؿان 

ت اإلاخػاعف غليها صولُا ؤو مضوهاث نىاغض ألاؾاؾُت اإلاخػلهت باؾخسض ؾلىى اإلاىظكين ام الهىة وألاؾلحت الىاٍع

 شاؾًػا، خُث جىظ مباصت خهىم ؤلاوؿان 
ً
اإلاٍلكين بةهكاط الهىاهين الطاصعة غً ألامم اإلاخدضة، هغي بىها

ت غلى مجمىغت مً اإلاباصت، غلى عؤؾها:  ألاؾاؾُت اإلاخػلهت باؾخسضام الهىة وألاؾلحت الىاٍع

 

 املبدأ ألاول؛ وهو التناسب: 

 

 مخىا الهىة اؾخسضام قُجب ؤن ًٍىن 
ً
مت زؿىعة جدهُهه ومؼ اإلاغحى اإلاشغوع الهضف مؼ ؾبا جب الجٍغ  بًالء ٍو

ت بُنها ومً الهىة، اؾخسضام بضاثل: غلى الشغؾت جضٍعب في زاضت غىاًت  وجكهم للطغاغاث، الؿلمُت الدؿٍى

 ؾير ألاؾلحت طلَ في الخهىُت )بما الىؾاثل َ والىؾاؾت؛ ويظل والخكاوع ؤلانىاع، وؤؾالُب الجمهىع، ؾلىى

 (5)ألقغاص الشغؾت(. الىانُت واإلاالبـ الكخايت

 

 املبدأ الثاني؛ وهو املشروعيت: 

 

ػخبر   للهىة الشغؾت اؾخسضام ٌُ
ً
 بضوعها اإلالتزمت الشغؾت الىؾىُت ولىاثذ بالهىاهين ًلتزم ًان بطا مشغوغا

جب لحهىم  الضولُت باإلاىازُو ُ  جدهُهه ووؾُلت ًدؿم الهضف ؤن ؤلاوؿان. ٍو  اإلاباصت" باإلاشغوغُت. وجهى

ُ  "بن الضًباحت ألاؾاؾُت في  ولىاثذ الىؾىُت الهىاهين وغؼ غىض اغخباعها في اإلاباصت هظه جإزظ ؤن غلى الضو

ُ  وألاؾلحت الهىة باؾخسضام ًخػلو قُما الشغؾت غمل هى ت. ٍو ُ  اإلابضؤ الىاٍع  حػخمض الضُو ؤن غلى بن قيها ألاو

  لىاثذ
ً
ت وألاؾلحت الهىة اؾخسضام بشإن وؾىُت وهظما بها.  اإلاغجبؿت ألازالنُت باؾخمغاع الهػاًا جغاحؼ وؤن الىاٍع

جب  قيها الشغؾت ألقغاص ًجىػ  التي الظغوف )جدضًض ًلي: جبين ما جىحيهُت مباصت والىظم اللىاثذ هظه جػم ؤن ٍو

ت ؤؾلحت خمل ت لألؾلحت الصحُذ الاؾخسضام غمان -بها اإلاؿمىح وطزاثغها ؤهىاغها -جدضًض:  مؼ هاٍع  الىاٍع

ت ألاؾلحت خظغ -لها  ال صاعي ؤغغاع بةخضار مساؾغة بإنل  ال بضابت بخضار في جدؿبب التي والظزاثغ الىاٍع

ت ألاؾلحت غلى الغنابت جىظُم  -مبرع صوهما مساؾغ ؤو حشٍل لها مبرع نها الىاٍع  طلَ في بما وبضضاعها، وجسٍؼ

 الخدظًغ، غغوعة غلى الىظ -لهم  الطاصعة والظزاثغ ألاؾلحت غً الشغؾت ؤقغاص مؿاءلت جٌكل ؤلاحغاءاث التي

، طلَ ًٍىن  خُثما
ً
 ألاؾلحت اإلاؿاولىن  قيها ٌؿخسضم خالت ًل غً لإلبالؽ هظام بوشاء -الىاع  بؾالم نبل مىاؾبا

ت  .(6)لىاحبهم( ؤصائهم في ؾػىن  الىاٍع

 

  

                                                                    

 .126، ص 2011، 1، مىظمت الػكى الضولُت، هىلىضا، ؽقهم الػمل الشغؾياهظغ: ؤهٍُي ؤوس ي، ( (5

 .127اإلاطضع الؿابو، ص  اهظغ: ؤهٍُي ؤوس ي،( (6



 

4 

 

 املبدأ الثالث؛ املساءلت:

 

مجمىغت مً ؤلاحغاءاث الٍاقُت لإلبالؽ غما ًدضر ومغاحػخه زالُ وؤزىاء وبػض مخابػت مً اإلاهم جىاقغ 

غ ألاخضار ًاث(7)الاغخطاماث والخظاهغاث مثل: جهاٍع غ الاهتها ، (9)، واإلاغاحػت اإلاؿخهلت الكػالت(8)، وجهاٍع

 . (11)، والػغوعة(10)واإلاؿاولُت الصخطُت

 

م اؾ خسضام الهىة ؾير اإلاشغوغت، وجهضًم اإلاؿاغضة بػض الحاصزت، قػال غً بػؼ اإلاباصت ألازغي مثل: ججٍغ

ب خاملي  وؤصواث الؿُؿغة، ومؿاولُت ابخٍاع ووشغ واؾخسضام ؤؾلحت الخعجيز ؾير الهاجلت، وازخُاع وجضٍع

ت ت مً ؤقغاص الشغؾت، وال ًجىػ اؾخسضام ألاؾلحت الىاٍع  .(12)ألاؾلحت الىاٍع

 

ً غً مشغوغُت اؾخسضام الهىة قال بض ؤن و  جٍىن ناهىهُت وُمهُضة ومخىاؾبت وفي خالت مباصعة اإلاخظاهٍغ

ً غلى ممخلٍاث غامت ؤو  باؾخسضام الػىل غض نىاث ألامً والخػضي غليهم ؤو في خالت هجىم اإلاخظاهٍغ

ت اإلامُخت غلى  زاضت ؤو حػمض بزاعة الشؿب والكىض ى قال ًمًٌ لهىاث ألامً الغص باؾخسضام ألاؾلحت الىاٍع

 . هظا الػىل مثال

 

 لً ًداؾبه ؾُجػله ًمُل بلى ازخُاع ؤؾهل الحلُى 
ً
بن اؾخمغاع غمل عحل الشغؾت الظي ٌػغف ؤن ؤخضا

 وهى الهىة.

 

 

  

                                                                    

غ غغوعة عقؼ غلى الؿلىى لهىاغض اإلاخدضة ألامم مضوهت ( جىظ(7  اإلاباصت الىاع وجػُل قيها جؿلو مغة ًل في اإلاسخطت الؿلؿاث بلى ببؿاء صون  جهٍغ

غ "يخابت مً البض ألاؾاؾُتؤهه  غً اإلاؿاولت بلى الؿلؿاث وجهضًمه  الىزُمت الػىانب مً وؾيرهما الخؿيرة وؤلاضابت خاالث الىقاة، في جكطُلي جهٍغ

ت اإلاغاحػت عاحؼ: مضوهت نىاغض الؿلىى للمىظكين اإلاٍلكين بةهكاط الهاهىن، التي اغخمضتها الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة بهغاع الهػاثُت". والغنابت ؤلاصاٍع

ت مً حاهب اإلاىظكين ، واإلاػغوقت بمضوهت الؿلىى. ويظلَ اهظغ: اإلاباصت ألا 1979صٌؿمبر  17في  34/169عنم  ؾاؾُت الؾخسضام الهىة وألاؾلحت الىاٍع

مت ومػاملت الجىاة، هاقاها، ًىبا،  ، 1990ؾبخمبر 7 -ؤؾؿؿـ  27اإلاٍلكين بةهكاط الهاهىن، التي اغخمضها ماجمغ ألامم اإلاخدضة الثامً إلاىؼ الجٍغ

 واإلاػغوقت باإلاباصت ألاؾاؾُت وما ًلحهها مً حػلُهاث.

8) ُ  الغئؾاء ًاهل الػبء غلى ألاؾاؾُت اإلاباصت للمضوهت وجلهي اهتهاى ؤي غً ؤلابالؽ ؤقغاص الشغؾت غلى بن "الؿلىى لهىاغض اإلاخدضة ممألا  مضوهت" ( جهى

ت ألاؾلحت الهىة ؤو اؾخسضام "إلاىؼ" حهضهم نطاعي  ًبظلىا بإن قخٍلكهم  مً ًل بىنىغه" وجىظ ًبلؿىا ؤو طلَ صون  ًدىلىا" وؤن خو وحه صون  الىاٍع

ًاث اعجٍاب لغقػهم الشغؾت ؤقغاص مػانبت ججىػ  ال ؤهه غلى "ألاؾاؾُت اإلاباصت"و "الؿلىى لهىاغض اإلاخدضة ألامم مضوهت"  إلبالؾهم غنها".  ؤو الاهتها

ت جخسظ ؤن بلى "ألاؾاؾُت اإلاباصت" ( جضغى(9 ت ألاؾلحتقيها  حؿخسضم خالت ًل في قػالت مغاحػت بحغاءاث مؿخهلت نػاثُت ؤو ؾلؿاث بصاٍع ل الىاٍع  خالت ًو

خاح ؤن ًجب يما .الىزُمت الػىانب مً ؾيرها ؤو زؿيرة بضابت ؤو وقاة ت، باؾخسضام جػغعوا ممً ؾيرهم ؤو ؤناعبهم ؤو للطحاًا ًُ  إلامثليهم ؤو ألاؾلحت الىاٍع

 .الهػاثُت طلَ ؤلاحغاءاث في بما مؿخهلت بحغاءاث اجساط خو الهاهىهُين،

ػت الغئؾاء ؤخض ؤوامغ اجباع ( "لِـ(10  ًخدملىن  الشغؾت ؤقغاص قةن اإلابضؤ مً اإلاباصت ألاؾاؾُت هظا غلى وبىاءً " خو وحه الهىة صون  الؾخسضام طَع

  الشغؾت ؤقغاص هاالء جدضًض مً البض ويظلَ مؿاولُت شخطُت،
ً
 بىغىح.  ظاهغة بإعنام ؤو بإؾمائهم شاعاث ؤن ًدملىا وغليهم شخطُا

ػخبر ؤن ( ًجب(11 ػني بحغاءً  الهىة اؾخسضام ٌُ  َو
ً
، غىُكت ؾير وؾاثل اؾخسضام مً مداولت البض ؤهه هظا اؾخثىاثُا

ً
ؿخسضم وال ؤوال

ُ
ت وألاؾلحت الهىة ح  الىاٍع

 الهىة اؾخػماُ الهىاهين بةهكاط اإلاٍلكين للمىظكين ًجىػ  ال اإلاهطىصة بط الىدُجت بخدهُو ؤلاؾالم غلى جبشغ ال ؤو قػالت ؾير اإلاظًىعة ظلذ الىؾاثل بطا بال

 واحبهم. ألصاء الالػمت الحضوص وفي الػغوعة الهطىي  خالت في بال

 .129 -128( اهظغ: ؤهٍُي ؤوس ي،مغحؼ ؾابو، ص (12
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 املؤشر الدولي  للقتلى

 لخهضًغ الخؿغف في اؾخػماُ الهىة الكخايت مً 
ً
 "ماشغ الهخلى" ٌػض مػُاعا

ً
بن ما ًؿلو غلُه صولُا

 مً الٌثير ؾهـ نخلتهم. قةطا والظًً الشغؾت الظًً حغختهم بين اليؿبت هى اإلااشغ وهظا نبل الشغؾت،

  ًان طلَ الشغؾت، غملُاث في الهخلى
ً
  الهىة غلى اغخماصها في جبالـ الشغؾت ؤن غلى صلُال

ً
 ما الكخايت. وؾالبا

ت، الشغؾت ألاؾلحت حؿخسضم غىضما مخىاؾب ؾير غمض غً الكخايت الهىة اؾخػماُ ًٍىن   بػؼ بن بل الىاٍع

ت ألاؾلحت اؾخسضام بشإن الىؾىُت اإلاىازُو  التي الجؿم ؤغػاء بلى ؾلهاتهم بخىحُه ؤقغاص الشغؾت جلؼم الىاٍع

 .(13)الىقاة" بلى جاصي ال

 

ومً زم قةن الشغؾت وقو اإلاىازُو الضولُت ًيبغي ؤن ال جؿلو الىاع بهضف الهخل خُث جىظ اإلااصة 

بةهكاط الهىاهين اؾخػماُ الهىة بال في خالت الػغوعة الهطىي الثالثت غلى ؤهه "ال ًجىػ للمىظكين اإلاٍلكين 

، وفي الخػلُو غلى هظه اإلااصة قةن "اؾخػماُ الهىة مً نبل اإلاىظكين "وفى الحضوص الالػمت ألصاء واحبهم

ا، ومؼ ؤهه ًىحي بإهه نض ًٍىن مً اإلاإطون به للمىظ ًُّ كين اإلاٍلكين بةهكاط الهىاهين ًيبغي ؤن ًٍىن ؤمًغا اؾخثىاث

ؤن ٌؿخسضمىا مً الهىة ما ججػله الظغوف مػهُى الػغوعة مً ؤحل  -الشغؾت –اإلاٍلكين بةهكاط الهىاهين 

جكاصي ونىع الجغاثم ؤو في جىكُظ الاغخهاُ الهاهىوي للمجغمين ؤو اإلاشدبه بإنهم مجغمىن، ؤو اإلاؿاغضة غلى 

هُض ال هاهىن الىؾني في الػاصة اؾخػماُ الهىة طلَ، قهى ال ًجيز اؾخسضام الهىة بشٍل ًخػضي هظا الحض، ٍو

جب ؤن ًكهم ؤهه ًخػين اخترام مباصت  مً نبل اإلاىظكين اإلاٍلكين بةهكاط الهىاهين وقًها إلابضؤ الخىاؾبُت. ٍو

الخىاؾبُت اإلاػمُى بها غلى الطػُض الىؾني في جكؿير هظا الحٌم. وال ًجىػ بإًت خاُ جكؿير هظا الحٌم بما 

يما ٌػخبر اؾخػماُ ألاؾلحت  شٍل ال ًدىاؾب مؼ الهضف اإلاشغوع اإلاؿلىب جدهُهه،ٌؿمذ باؾخػماُ الهىة ب

ت، وال ؾُما غض ألاؾكاُ.  يبغي بظُ ًل حهض ممًٌ لخالفي اؾخػماُ ألاؾلحت الىاٍع ت جضبيًرا ؤنص ى. ٍو الىاٍع

ت بال غىضما ًبضي الصخظ اإلاشدبه في اعجٍابه ح ًاإلاهاومت وبىحه غام، ال ًيبغي اؾخػماُ ألاؾلحت الىاٍع غًما 

ًاقُت لٌبذ  هت ؤو بإزغي، وجٍىن الخضابير ألانل جؿغقا ؾير  ً للخؿغ بؿٍغ اإلاؿلحت ؤو بإن ٌػغع خُاة آلازٍغ

غ بلى الؿلؿاث  اإلاشدبه به ؤو إللهاء الهبؼ غلُه. وفى ًل خالت ًؿلو قيها ؾالح هاعي ًيبغي جهضًم جهٍغ

 (14).اإلاسخطت صون ببؿاء"

 

 قؼ الاغخ وجدباًً ؤؾالُب 
ً
ػخبر طلَ واخضا طاماث في صُو الػالم مً هظام ؾُاس ي بلى آزغ. َو

مً مهاًِـ اخترام الىظام الؿُاس ي لحهىم ؤلاوؿان وجهضًغه للمػاًير الضولُت. قكي ًىعٍا الجىىبُت مثال 

ًاهىا ًؿالبىن  ً في الػاضمت ؾِئُى خُث  و اإلاخظاهٍغ اؾخسضمذ الشغؾت ؤؾلىب "الهىبلت اإلااثُت" لخكٍغ

ذ الشهيرة بالىالًاث اإلاخدضة (15)الػالناث مؼ ًىعٍا الشمالُت بخدؿين  . وفي مظاهغاث شاعع ووُ ؾتًر

 عطاط الكلكل الحاعم باإلغاقت الي غضص مً اإلاػخهلين ؾغغان ما ؤقغج غنهم.اؾخسضمذ الشغؾت 

                                                                    

 .138( اهظغ: ؤهٍُي ؤوس ي، قهم الػمل الشغؾي، مغحؼ ؾابو، ص 13)

ةهكاط الهىاهين اغخمضث ووشغث غلى اإلاأل بمىحب نغاع الجمػُت ( عاحؼ اإلااصة الثالثت والخػلُو غليها مً: مضوهت لهىاغض ؾلىى اإلاىظكين اإلاٍلكين ب(14

/ صٌؿمبر  17اإلااعر في  4/169  الػامت لألمم اإلاخدضة . في مىنؼ حامػت مىِؿىجا، مٌخبت خهىم ؤلاوؿان، غلي الغابـ الخالي: 1979ًاهىن ألاُو

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b042.html 

ًالت ؤهباء ( اهظغ الخبر غلي مىنؼ 15)  ًىنهاب" الٍىعٍه الجىىبُه غلي الغابـ الخالي: " و

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b042.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b042.html
http://www.akhbarak.net/tags/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://www.akhbarak.net/tags/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 هل التزمت الشرطت املصريت باملبادئ الدوليت؟

ت هجض ؤن الشغؾت في قػها الغخطامي عابػت والنهػت  لم حؿخسضم وغىض الىظغ في الحالت اإلاطٍغ

الىؾاثل ؾير الػىُكت في الكؼ، ولم جداُو اؾخسضام الىؾاثل الؿلمُت، بل طيغ بُان لىػاعة الضازلُت في 

ًاقت نىاتها لم حؿخسضم بال الهىابل اإلاؿُلت للضمىع" 2013ؤؾؿؿـ  14 ؤيضث جدهُهاث  بِىما! (16)ؤن "

 في 
ً
مىظمت هُىمان عاًدـ ووحش "اؾخسضام الظزيرة الحُت بٌمُاث يبيرة مً البضاًت وهى ما ٌػٌـ قشال

اجباع اإلاػاًير الشغؾُت الضولُت ألاؾاؾُت اإلاخػلهت باؾخسضام الظزيرة الحُت، وهي ؾير مبرعة بؿبب 

ً. قشلذ الؿلؿاث في اإلاػاًهاث التي ؾببها اإلاخظاهغون ؤو الامخالى اإلادضوص لألؾلح ت مً نبل اإلاخظاهٍغ

دخاحىن الهخمام ؾبي  -جىقير مسغج آمً مً الاغخطام  بما في طلَ الجغحى الظًً ؤضِبىا بالظزيرة الحُت ٍو

ا زؿيًرا للمػاًير الضولُت" –غاحل 
ً
. ووضكذ ما خضر بإهه "ؤزؿغ خىاصر الهخل (17)وهى ما ًمثل اهتهاً

ش  .)18(اإلاطغي الحضًث" الجماعي ؾير اإلاشغوع في الخاٍع

 

ؾلو 
ُ
ت غً ًل مغة ؤ غ ؤو مظيغاث مً الشغؾت اإلاطٍغ وغىض الىظغ هجض ؤهىا لم وؿمؼ غً ؤًت جهاٍع

ً، وما ؤؾباب طلَ مً نبل الشغؾت؟ وما ؤؾكغ غنها مً هخاثج؟ ولم جخمًٌ الشغؾت  قيها الىاع غلى اإلاخظاهٍغ

دهم م ًاهذ ؤُو مً ًٍؼ ً الؿلمُين بل  ً الؿاخاث، وحػاملذ مػهم غلى ؤنهم يخلت مً خماًت اإلاخظاهٍغ

ً الؿلمُين.  حماغُت واخضة ولم جكطل بين الظًً ٌػتزمىن الدؿبب في الػىل ؤو ٌؿببىهه قػال واإلاخظاهٍغ

 يسغاؾُم اإلاُاه مثال ؤو ؤؾالُب 
ً
ولم جًٌ الهىة مخىاؾبت مؼ الحضر، ولم حؿخسضم الىؾاثل ألانل جؿغقا

الػص ي والهغاواث ؤو ؤؾلحت الطضماث الٌهغباثُت ؤو الٌالب ؤو الخُُى ؤو  ؤو  (19)الُض اإلاكخىخت ؤو اإلاؿلهت

 ؾيرها مً الىؾاثل ؾير اإلامُخت.   

 

ت وقو جلَ اإلاباصت اإلاخػاعف غليها صولُا في قؼ اغخطامي مُضاوي  قهل حػاملذ الشغؾت اإلاطٍغ

ت؟ وهل عابػت والنهػت؟ وهل ؤضضعث الشغؾت جدظًغاث شكهُت واضحت باغتزامها اؾخسضام  ألاؾلحت الىاٍع

                                                                                                                                                                                                  

http://arabic.yonhapnews.co.kr/main/9904000000.html?cid=AAR20130815001800885  

ًاهذ ؤلاح ًالت ؤهباء ًىنهاب الٍىعٍت الجىىبُت غً ألاؾالُب اإلاخبػت في ًىعٍا لكؼ الاغخطاماث،  ض جىظُم وبؿااُ الهاثمين غلي مىنؼ و ابت: غلى مً ًٍغ

ؾاغت مً مىغض الخجمؼ، مؼ جىغُذ مٍان الخجمؼ وغضص اإلاشاعيين وقترة الخظاهغ.  24جظاهغ في ؤمايً غامت، الحطُى غلى مىاقهت الشغؾت نبل 

ًان الخظاهغ  24ٌؿمذ للمخجمػين بدؿُير الخظاهغ في مٍان مدضص وزالُ الكترة اإلادضص إلاضة  ؾلمُا. في خاُ ججاوػهم ؾاغت ولؿاًت شهغ واخض، بن 

ماثُت  اإلاٍان اإلادضص وحؿبب طلَ في اػصخام اإلاغوع، جؿالب الشغؾت بدل الخجمؼ. بطا عقؼ اإلاخظاهغون جىكُظ ؤوامغ الشغؾت، حؿخسضم الشغؾت نىبلت

ً غلى مىاضلت الخظاهغ بػض اؾخسضام الهىبلت اإلااثُت، ًدو للشغؾت بلهاء ال ؿهم. وفي خاُ بضغاع اإلاخظاهٍغ ً.لخكَغ  هبؼ غلي اإلاخظاهٍغ

ش  ( اهظغ 16) غلي الغابـ الخالي:  2013ؤؾؿؿـ  14بُان وػاعة الضازلُت الثالث الطاصع بخاٍع

http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by14082013d.htm   

غ مىظمت هُىمان عاًدـ ووحش غلي الغابـ الخالي: ( (17 -http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-usedاهظغ جهٍغ

excessive-lethal-force 

غ مىظمت هُىمان عاًدـ ووحش غلي الغابـ الخالي: ( (18  http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19-1عاحؼ جهٍغ

حاُ هي ألاؾالُب التي ال جخؿلب اؾخسضام ألاصواث، مثل الهغاوة ؤو الهُىص الحضًضًت وحشمل ؤؾالُب الُض اإلاكخىخت، غلي ؾبُل اإلاثاُ، نُام ع  ( هظه(19

ؿلو مطؿلح ؤؾالُب الُض اإلاهبىغت غلي نُام عحل الشغ   بالُضًً اإلاكخىخخين. وٍُ
ً
ؾت باؾخسضام الشغؾت بضقؼ ألاشخاص وجىدُتهم بغاخت الُض، خغقُا

غاجُه نبػخه ) الُضًً اإلاهبىغخين( مثلما ًدضر مثال في اإلااليمت، وؤؾالُب الُض ) الخالُت( الشضًضة جخػمً ؤؾالُب شتي، مً بُنها ؤؾالُب الٌ

 .312 -311والجىصو، ولي طعاع شخظ ما زلل ظهغه. اهظغ: ؤهٍُي ؤوس ي، مغحؼ ؾابو، ص 

http://arabic.yonhapnews.co.kr/main/9904000000.html?cid=AAR20130815001800885
http://arabic.yonhapnews.co.kr/main/9904000000.html?cid=AAR20130815001800885
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by14082013d.htm
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by14082013d.htm
http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force
http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force
http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force
http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19-1
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ًاقُت لالهطُاع  بلى  ًان هىاى جدظًغ ومهلت  ت في الهىاء نبل البضء في الهجىم؟ وهل  ؤؾلهذ ؾلهاث جدظًٍغ

الخدظًغ مثال مً نبل الشغؾت ؤنهم ؾىف ًؿلهىن الىاع غلى اإلاػخطمين؟ وهل جىحض مؿاءلت إلاً اؾخسضم 

ت؟ وهل حغث مداوالث لخهُُم ا ؾخػماُ الهىة؟ وهل نضمذ الشغؾت اإلاؿاغضة الهىة وألاؾلحت الىاٍع

وهل  واإلاػىهت الؿبُت للمطابين ؤو اإلاخػغعًٍ؟ يما جىظ مباصت خهىم ؤلاوؿان والهىاهين الضولُت؟

غ اإلاىظماث الحهىنُت التي طيغ وػٍغ الضازلُت ؤنهم خػغوا في قؼ الاغخطام، وجمذ  اؾخمػىا لخهاٍع

 صغىتهم؟

 

ضه هي غبر وؾاثل بغالم ازخاعتها هي، ؤمغ آزغ: بن الشغؾت وهي جهىم با لكؼ ؾػذ بلى بظهاع ما جٍغ

% مً غملُاث الهجىم. يما 80ولها مُُى مىاضغة للىظام، ونامذ باؾخضغائها بػض ؤن اهتهذ مً خىالي 

نامذ بهؿؼ البث غً ًل ما ًػاص الغواًت الغؾمُت، وهى ما ًٌشل غً غملُاث اؾترصاص اإلاجاُ ؤلاغالمي 

الخؿاب خُى الثىاجي: )ؤلاعهاب والجماغت اإلاجغمت(! ومً زم قهىاى يثير مً الدؿائالث  وؤمىيخه، وجغييز 

غها في الاغخطاماث. قالشغؾت  وغالماث الاؾخكهام جثاع خُى ما نُل بنها ؤؾلحت وطزيرة وحضث وجم جطٍى

ت في الخػامل مؼ اإلاىنل، ونضمذ عئٍتها الخاضت، ومً زم قةهه  مً الطػب اغخمضث غلى ؾلؿاتها الخهضًٍغ

حغي جدهُو نػاجي في اؾخسضام الشغؾت للهىة 
ُ
في ظل جػاعب ألاعنام والغواًاث البذ في ألاخضار بال بطا ؤ

ؤو اللجىء لخدهُو مؿخهل، وحشٌُل لجان اؾخماع لغواًاث الشهىص وؤزظها بػين الاغخباع وطلَ ختى ال 

بىضكها ( 20)لالغخطام بالهىة بلى حغاثم غض ؤلاوؿاهُت ًداؾب غليها الهاهىن قؼ  ًخدُى ما خضر مً 

 .(21)بباصة حماغُت بالهخل ؤو بةلحام ألاطي البضوي واإلاػىىي الجؿُم 

 

 ردود فعل الحقوقين والنخبت والحكومت على املجزرة

حهىنُين اإلاثير للدؿائالث هي عصوص الكػل الباصعة واإلادؿامدت ججاه الضماء مً نبل بػؼ ال

 غلى ؤخضار  2013ًىلُى  29خُث حاء بُان بػؼ اإلاىظماث الحهىنُت في واإلاىظماث الحهىنُت، 
ً
حػهُبا

ا بمؿالبت  -بػض ؤن وضل ما خضر باإلاظبدت وخمل هظام مغس ي اإلاؿاولُت  –الحغؽ الجمهىعي  ًُ مٌخك

، (22)ي جهص ي خهاثو"و"حؿهُل مهمت مىظماث خهىم ؤلاوؿان ف الؿلؿاث بنالت وػٍغ الضازلُت ومداؾبخه

ؤؾؿؿـ  15بسالف صغىة ؤغػاء حماغت ؤلازىان لىبظ الػىل وحؿلُم مً ًماعؽ طلَ للؿلؿاث. زم في 

2013  
ً
 صحكُا

ً
وبػض ؤن ونػذ مجؼعة قؼ اغخطامي عابػت والنهػت ؤضضعث بػؼ هظه اإلاىظماث بُاها

 ؤصاهذ الاؾخسضام اإلاكغؽ للهىة،
ً
ًا ًان بةمٍان ؤحهؼة  مشتر ألامً ججىب هظه اإلاإؾاة ؤلاوؿاهُت وطيغث ؤهه "

 غً جهاغـ ؾلؿاث ألامً غً الهُام 
ً
لى ؤنها اجبػذ الهىاغض واإلاػاًير الضولُت في قؼ الخجمػاث. قػال

بىاحبها في اجساط ؤلاحغاءاث الهاهىهُت الالػمت لحماًت ألامً الػام واإلاىاؾىين زاضت ؾٍان اإلاىؿهخين 

                                                                    

غ قؼ الاغخطام ًغ20) ض: اهظغ جهٍغ مت غض ؤلاوؿاهُت، غلي الغابـ الخالي: ( للمٍؼ  قى لجٍغ

http://www.aljazeera.net/news/pages/6c1e8442-9bae-42cb-87dc-df0956936359 

ًان الجغاثم التي اغخمضث مً نبل حمػُت الضُو ألاؾغاف في هظام عوما ألاؾاس ي للمدٌمت الجىاثُت الضولُت في صوعتها ألاولى  6اإلااصة ( اهظغ: (21 ؤع

ىعى زالُ الكترة مً  /ؾبخمبر  10بلى  3اإلاىػهضة في هٍُى   http://www1.umn.edu/humanrts/arab/iccelements.html. غلي الغابـ الخالي: 2002ؤًلُى

ض: اهظغ اإلاىظماث الحهىنُت جؿالب بةنالت وػٍغ الضازلُت، وجىنل حماغت ؤلازىان اإلاؿلمين غً مماعؾت الػىل وحؿلُم اإلاؿئىلين غى(22 ه، غلى ( للمٍؼ

  http://www.cihrs.org/?p=7016 الغابـ الخالي إلاغيؼ الهاهغة لضعاؾاث خهىم ؤلاوؿان:

http://www.aljazeera.net/news/pages/6c1e8442-9bae-42cb-87dc-df0956936359
http://www.aljazeera.net/news/pages/6c1e8442-9bae-42cb-87dc-df0956936359
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/iccelements.html
http://www.cihrs.org/?p=7016
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غ  ألاؾلحت والظزاثغ ومىاص اإلاخاَعـ بلى مىانؼ الاغخطامين، وجكص ي وعواصهما؛ ألامغ الظي ؤصي بلى جمٍغ

 .(23)مماعؾاث الهخل والخػظًب، والاغخضاء البضوي غلى الصحكُين صون ؤي شٍل مً اإلاداؾبت"

 

واإلاالخظ ؤن البُان الصحكي اإلاشترى بػض مجؼعة قؼ اغخطامي عابػت والنهػت لم ًخؿغم 

اثُت وألازالنُت إلااؾؿتي الغثاؾت ومجلـ الىػعاء، ومداؾبتهما للحضًث غً اإلاؿاولُاث الؿُاؾُت والجى

غً الضماء التي ؾهؿذ، واإلاؿالبت بةنالت الغثِـ اإلاانذ ؤو الحٍىمت اإلاانخت، وبغالن قشلهما في الخىضل 

 لحل ؾُاس ي لألػمت.

 

ًاهىا باألمـ في ضكىف ؤما  خالت الاؾخهؿاب والخىانؼ مؼ مىانل ؾابهت مً حاهب مً 

ىاصون بدهىم ؤلاوؿان واإلاػاًير الضولُت قدضر وال خغج . قهض يشل غً ؤهماؾهم وججلُاتهم اإلاػاعغت ٍو

ت والثاوي مً الىسب   . -التي حؿمي هكؿها باإلاضهُت -حاء ألاُو مً حاهب الحٍىمت اإلاطٍغ

 

 ن غلى طلَ:وؾأزظ مثالي

: عثِـ الىػعاء الحالي     –الببالوي اؾخهاُ ببان مجؼعة ماؾبيرو ألاُو
ً
ًان خُنها وػٍغا للمالُت ونض 

اؾدشػغث ؤن ما خضر في ماؾبيرو مً ؤزؿغ الىٌؿاث التي نابلذ مطغ. بن الىاؽ جهخل في  خُث ناُ " –

خٍىمت جدهُو ألامً ألبىاء البلض.بطا لم ًخدهو ألامً ألبىاء البلض هىا في عؤَي: الىظُكت ألاولي ألي  ،بػؼ

: هدً هإؾل ألهىا لم هًٌ غلى اإلاؿخىي لىهضم للمىاؾً ما  جكشل الحٍىمت وبىاء غلُه ًجب ؤن ههُى

عؤَي ؤن جهضم الحٍىمت اؾخهالتها للمجلـ الػؿٌغي؛ ألهىا لم ههضم للىاؽ ما   .ٌؿخدهه مً بحغاءاث ؤمً

صحُذ ؤهىا لم هسؿئ لٌىىا قشلىا في جدهُو ألامً للمىاؾً، لظا ًجب الاؾخهالت. وهظا غلى ألانل  .حؿخدهه

ت  جطغف قُه مؿاولُت ججاه نطىع في جىقير خاحت ؤؾاؾُت الضولت ؤوشئذ مً ؤحلها؛ خُث ألامً زم الحٍغ

ً ولٌىه لم ٌؿخهل آلان عؾم ؤن الدشابه يبير بين الاغخطامين والح. (24)زم الانخطاص" الخين! قهل صماء اإلاطٍغ

ًاهذ ؤؾلى مً صمائهم في النهػت وعابػت؟  في ماؾبيرو 

 

الىاشـ الؿُاس ي حىعج بسحام بػض مجؼعة والثاوي: مىنل غضص مً الىسبت وغلى عؤؾهم 

ًان  بن ناُ "  2011ماؾبيرو ؤيخىبغ  قؼ الاغخطام بهظه الهمجُت وهظا الػىل ش يء مغقىع ؤًا 

 ،ً هىاى ؾغم يثيرة لكؼ الاغخطام وفي خالت غضم امخالى الشغؾت والجِش لهظه ألاصواجال  وؤناإلاخظاهٍغ

ً  في اإلاجلـ الهىمي  –ؤؾؿؿـ  23. قُما ؤغلً حىعج بسحام في  .(25)" .جمض ًضها غلى اإلاخظاهٍغ
ً
وبػض ؤن ُغين غػىا

غ جهص ي خهاثو خُى ؤخضار  -لحهىم ؤلاوؿان ت ونهػت ؤهه وباقي ألاغػاء ؾُهىمىن بةغضاص جهٍغ قؼ اغخطامي عابػت الػضٍو

                                                                    

ض: اهظغ بُان صحكي مشترى(23 اإلاىظماث الحهىنُت جضًً ؤغماُ الػىل اإلامُذ غض  -الخجمؼ ؾير الؿلمي ال ًبُذ الػهاب الجماعي  -( للمٍؼ

 http://eipr.org/pressrelease/2013/08/15/1781الغابـ الخالي: الاغخطامين واإلاماعؾاث ؤلاعهابُت لجماغت ؤلازىان اإلاؿلمين، غلى 

ضًى ًمًٌ مشاهضة غباعاث وػٍغ اإلاالُت ألاؾبو وعثِـ الىػعاء الحالي ص.الببالوي، غىضما اؾخهاُ اغتراغا غلي مجؼعة ماؾبيرو، غلي عابـ الكُ ((24

 خالي:ال

http://www.youtube.com/watch?v=AQvc_gbHeyU  

 ًمًٌ مشاهضة غباعاث الىاشـ حىعج بسحام، غلي عابـ الكُضًى الخالي:( (25

http://www.youtube.com/watch?v=mLLVoRoQkLQ 

http://eipr.org/pressrelease/2013/08/15/1781
http://www.youtube.com/watch?v=AQvc_gbHeyU
http://www.youtube.com/watch?v=AQvc_gbHeyU
http://www.youtube.com/watch?v=mLLVoRoQkLQ
http://www.youtube.com/watch?v=mLLVoRoQkLQ
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ػلً غلى 
ُ
هت خُاصًت وصون الخديز ألي قطُل، زم ح مطغ وما خضر نبلها وبػضها وؤخضار الػىل التي شهضتها جلَ ألاًام بؿٍغ

 . (26)الغؤي الػام

ش   إلاا 14/8/2013وفي مهابلت مػه غلى مىنؼ مطغاوي بخاٍع
ً
غوج غلي ؤهه "بعهاب"، وناُ وقها ًُ وشغه اإلاىنؼ غلى  يغع بسحام ما 

لؿاااهه "مااا ًدااضر مااً ؤلازااىان هااى مداولاات للػااؿـ غلااى الىظااام لخىكُااظ ؤحىااضتها التااي اغخطاامذ مااً ؤحلهااا، واإلاخمثلاات فااي غااىصة 

 .(27)مغس ي للحٌم الجماغت جضقؼ بشبابها لالهخداع ومىاحهت الضولت، ظهىع الؿالح بهظا الشٍل ؤمغ مكؼع''

 

وجىؾُؼ صواثغ   -وما ًدبػها مً بحغاءاث اؾخثىاثُت في مطغ -وبػض، قةهه ومؼ بغالن خالت الؿىاعت 

، 2011ًىاًغ  25الاشدباه قةهىا ؾىٍىن بطضص الىٍىص بلى الىعاء بػاء خالت خهىم ؤلاوؿان ومباصت زىعة 

اث الخػبير والخىظُم والخظاهغ، وؾُخؿلو ًض الشغؾت زاضت في  ًاث اإلامىهجت غض خٍغ باإلغاقت بلى الاهتها

ىة والغضاص الحي والاخخجاػ والاغخهاُ والسجً والػغب والخػظًب اإلااصي واإلاػىىي جدذ اؾخسضام اله

لت  كاجه  –مبرع ما ٌؿمي "مداعبت ؤلاعهاب" ؤو الحغب الؿٍى وؤلاعهاب ؤمغ حضلي ًؿُى الحضًث بشإن حػٍغ

و بضغاع -وماهُاجه  حؿُى  . بن ما ًدضر ٌػُض لألطهان غىصة الىظام الهمعي الؿلؿىي مً حضًض غً ؾٍغ

ؼ الباقي، وبضضاعها ألاخٍام والاتهاماث، وجىطِب  الؿلؿت الخىكُظًت غلي باقي الؿلؿاث، ومداولت جؿَى

ُل الىعي الجمعي، وبظهاع   وبغكائها مً اإلاؿاءلت الهاهىهُت، وجىظُل ؤلاغالم، وجٍؼ
ً
 وخٌما

ً
هكؿها ناغُا

هخلىا البػض الىاخض للهػُت، وألازؿغ اإلاػالجاث ألامىُت غض الخطىم الؿُ ًُ اؾُين وحغهم الي الػىل ًي 

و  به. وهى ما ًػؼ مطغ وشػبها وآمالها غلى اإلادَ هدى ؾض ؤقػل في مىاحهت زؿغ الاختراب ألاهلي وجمٍؼ

الؿلم الاحخماعي والىلىج في خلهاث مكغؾت مً الػىل والػىل اإلاػاص. ما ٌؿهم في قهضان ألامل بخدؿً 

ًبا غلى اإلاؿخىي الؿُاس ي والا نخطاصي بسالف ما ؾُسلكه طلَ مً آزاع غلى اإلاؿخىي اإلاجخمعي ألاوغاع نٍغ

 والثهافي وؤلاغالمي. 

                                                                    

ىن ؤلالٌتروهُت: 26) ضة اإلاطٍغ -http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7( اهظغ الخبر غلي عابـ مىنؼ حٍغ

%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86  

ؼ الشػب.. والجماغت: نخل ممىهج، غلي ( اهظغ عابـ اللهاءاث غلي مىن27) ؼ مطغاوي، جدذ غىىان: ؾُاؾُىن: قؼ اغخطام ؤلازىان اؾخجابت لخكٍى

 http://www.masrawy.com/News/reports/2013/august/14/5693654.aspxالغابـ الخالي: 

 

http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/223611-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.masrawy.com/News/reports/2013/august/14/5693654.aspx

