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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ـات الثقافيـة  خيـة واملمتل عيـان الثقافيـة املتمثلـة باآلثـار التار ـ تطـال  ـات ال ا ن ا برصد وتوثيـق  تماما كب نة ا أولت ال
اث الشعب اليم خيا ل ل مخزونا تار ش سة ال  عات الوطنيـة، كمـا . النف شـر مة وفقـا لل ا جر ضرار  عتداء أو  عد  وُ

ـــة جســــي ــ مخالفـ ــ ــة، فضــــال عــــن عت ــــة اليمنيــ ور م ــل ا ــا مــــن قبــ ــ ــاي املصــــادق عل ــ ــا اتفاقيــــة ال ــ مة لالتفاقيــــات الدوليــــة، وم
ام املادة  ـ ) 16(مخالفة ذلك ألح ، وال اع املس غ الدو اص بال ق باتفاقية جنيف وا ي امل ضا الثا ول  تو من ال

خي ثار التار اب أي أعمال عدائية ضد  اث الثقا والرو للشعوبتحظر ارت ل ال ش عمال الفنية ال    . ة و
 

نة  - ة الصادرة عن  ال ر الدور ع ال وردت  التقار ع" الوقا ول ا السا  " .من 
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ي  - و ة ا جماعة ا سو ع امل  :الوقا
  
عز  –قصف وتدم املتحف الوط  واقعة -1  : محافظة 

ـــــف  ــ املتحـ ـــ ـ ـــات عت ــ يـ ــار واملقت ـــ ثـ ــــد مــــــن  ـــــوي العديــ ــــث يحـ ـــــيمن، حيــ ــ الـ ـــ ـ ــية  ــ ســ ـــة الرئ ــم املتــــــاحف الوطنيـــ ـــ ـ ــد أ ــ ــز أحــ ــ عــ ــ  ـــ ـ ــــوط  الــ
ـــد  ـــ ـــ عـ ـــــل و ـــ ـــة قبــ ـــ ــ ــــة القديمــ ـــ ــ ــــدول اليمنيـ ـــ ـــن الـــ ـــ ـــ ــــدد مـ ــ ـــ ـــــمات لعـ ـــ ســ ــــــات وا ـــ ـــــس واملنقوشـ ــ ـــ ــــف واملال ـــ ــــب والتحـــ ـــ ــا الكتـــ ـــ ــ ـــ ــا ف ــ ـــ ــ ــــة بمـ ـــ ــ خيـ التار

ــــــن  ـــ ـــره عــ ـــ ـــ ـــــد عمــ ـــ ــ ـ ـــه  يز ـــ ــ ـــــف نفســـ ــ ـــ ــ املتحـ ـــ ـــ ــ ـ ــا أن مب ـــ ـــ ــ ـــــالم، كمـ ـــ ــ ــ 150سـ ـــ ـــ ــ ـ ـــث  ـــ ـــ ــام، حيــ ـــ ــ ـــ ـــة عـ ـــ ـــ ــــفيات للدولــ ـــ ـــ شـ ــــد املس ـــ ــ ــــة أحــ ــ ـــ ــ البدايــ ـــ ـــ ــ ـ ان 
ــه،  ـــ كمـ ــــر  ــ مقــ ـــ ـ ــد إ ــ ـــام أحمــ مـــ ـــه  ــــم حولـــ ـــن ثــ ــة، ومـــ اكمــــ ــرة ا ــ ــرا لألســ ــ ـــدين قصــ ــد الـــ ـــ ــ حميـ ـــ ـ مــــــام يح ــتخدمه  ــ ـــة، ثــــــم اســ ــ العثمانيـ

ـــود ـــ ــ ــتقبال الوفــ ـــ ـــ ــتم اســـ ــ ـــ ــ ــــة يـ ــ ـــ ــــورة . وفيـ ــ ـــ ـــام ثـ ــ ـــ ـــد قيـــ ـــ ـــ عـ تم  26و ــ ـــ ـــ ـــة 1962ســـ ـــ ـــ ــــوزارة الثقافــ ــ ـــ ع لـ ـــا ــ ـــ ــ تـــ ـــ ـــ ــ ــــــف وط ــ ــ متحــ ـــ ـــ ـــ ــــة إ ــ ـــ لـ ــــم تحو ـــ ــ م تـ
ــتقبل ـــ ــ ســــ ــياحة  ــ ــ ـــ ــــــن  والسـ ـــ ــــــون مــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ـــ ـــــل مب ــ ـــ ن  ــ ـــ ـــ يـــ ـــن مب ــ ـــ ــــون مــ ـــ ــــ ــــــو م ــ ــ ــياح، و ــ ـــ ـــزوار والســــ ــ ـــ ـــالل . أدوار) 3(الــ ـــ ــ ـــه خـــ ـــ ـــ ـــــم ترميمـ ــ ــد تــــ ـــ ــ وقـــ

خ ــــــار اث والتــ ــال ــ ــ ــــة بـ ــ تمــ ـــة امل ــ ـــات الدوليــ ـــ ــ املنظمــ ـــ ــ ة ع ــ ـــ ـــ خ ــنوات  ــ ـــب . الســـ ـــ ـــة حســ ـــ ـــام املرتبــ ـــ قسـ ــــــن  ـــدد مــ ـــ ـــن عـ ـــ ــــف مــ ـــــون املتحـــ ـــ ت و
ة ة العسكر س ات الفنية والرسوم والصور والكتب و تو خ ا تلقة نوع وتار اء ا ز س و  .القديمة واملال

ـــاعة  ـــ ــــــام السـ ــ تمـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــ أنـ ـــ ــ ـــة  ـــ ص الواقعـ ــــــت خ  10:00وتـ ــــــار ت بتـ ـــــ ـــــوم الســ ــاء يــ ـــ ـــــن مســ ـــــف 30/1/2016مــ ــ املتحــ ـــ ــ ــــف مب ــــــم قصـــ م، تـ
ــا أدى  ــ ــــة ممــــ ــ ــــذائف املدفعيـ ـــاون وقـــ ـــ ــ ــــذائف ال ـــــن قـــ ـــدد مــ ـــ عــ داء  ـــــ ـــــدان الشــ ــاور مليــ ـــ ـــ رة ا ـــا ــ ـــة القــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ــــة العر ــ ــــوط بمنطقـ ــ الـ

ــ ـــ ــ ـــدم املب ـــ ــ تـ ـــ ــ ـــــف  إ ــا أدى القصــ ــــ ــــة، كمـ ارجيـــ ـــة وا ـــ ــر الداخليـ ـــ خــ ــ  ـــ ــ ـــــدران املب ـــقق جــ ـــ شـ ـــامال، و ـــ ـ ا  ـــدم ـــ ـــــدر تـ ــر البــ ـــ ــ قصــ ـــ املســ
ـــــدد  ــود لعــ ــ عـــ ــ  ـــ ــ ــاء وال ــ ـــ ز ـــور و ـــ ــمات والصـ ــ ســـ ـــــف وا ــات والتحــ ــ ــ ـــب واملطبوعـ ــ ـــــن الكتــ ـــة مــ ـــ خيـ ــــــف التار ــات املتحـ ـــ ــ اق محتو ــ ـــ ــ ــ اح ـــ ــ إ

الت اليمنية القديمة خية للدو   .من املراحل التار
ـــــف  ليــــ ـــم ت ـــ ـــد تــ ـــ ـــة وقــ ـــ نـــ ــ ال ـــ ـــ ــــع إ ــ ود، والرفـــ ـــــ ـــوال الشـــ ــ ـــــماع أقــــ ــة وســـ ـــ ـــة للمعاينــــ ــ ــان الواقعـــ ـــ ـــ ــ م ـــ ــــ ول إ ـــــ ـــ ــــة لل ــ نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ ـــــق مـــ ـــ فر

ـــــة ـــ يجـ م . بالن ــ ـــ ـــ ود، ومـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ ــــالل املعاينـ ــ ـــــن خـــ ــ ــــــم )ا.س.ف(، و)ا .خ(، و)اع.ا.ع(، و)ا.اع.خ( ومــ ـــه تـــ ـــ ن أنـــ ـــــ ـــ ، تبـ
ــــــوم  ــ يـ ـــ ــ ــــز  ــ عـ ــ  ـــ ــ ــــوط  ــــف الـــ ـــــف املتحـــ ــ 30/1/2016قصــ ـــ ــ ــــدد كب ــ عـ ـــــف م  ة وأن القصــ ــ ـــ ســ ــــــواع  ــــف أنـ ــــن مختلـــ ــــذائف مـــ ــ ـــن القـ ـــ مـ

ـــه  ـــ ــ تبــ ـــ ـــ ــــــزة   ـــا املتمركــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــيا ا ـــ ــــل ميلشـــ ــــن قبــــ ـــ ــــة مـ ــ ــاء املنطقــ ــ ـــــن أبنــــ ــ ـــان مـ ـــ ود العيــ ـــــ ـــه شـــ ـــ ــاد بــ ـــ ــا أفـــ ـــ ــــب مـــ ـــ ــتم حسـ ــ ــ ـــان يــ ـــ ــ
ـــاعة  ــن الســـ ــ ــتمر مــ ــ ـــــف اســ ــة ـن القصـ ـــ نـ ن ل ـــــ ــا تبـ ـــ ــالة، كمـ ـــ ــــة صـ ــ منطقــ ـــ ـ ــــل  ــ ل ش وامل ـــر ــ ــارة قـ ــ ــــالل وحــ ــ  10:00الســ ـــ ـ ــاءا وح ــ مســ

ـــاعة  ـــ ــام  3:00السـ ــ ـــمية القيـــ ـــ ــات الرسـ ــ ـــ ــ ا ـــ ــ ن وع ــــــواطن ــ املـ ـــ ــ ــــذر ع عـــ ـــــف  ــــــتمرار القصــ ب اسـ ـــــ ســ ـــه  ـــ ي، وأنـ ـــا ــ ـــوم الثــ ـــ ــر اليـ ـــ ـــن فجــ ـــ مـ
ول،  ــــــن  ــم يكـ ـــ ـــــف لــ ــــذا القصــ ـــ ود أن  ـــــ ــا أفـــــــاد الشــ ـــ ــات، كمــ ــ يـــ ـــا املقت ــ ــ بــ ـــ ــ ــداد إ ــ متـــ ـــه مـــــــن  ـــ ــة منعـ ـــ ــ محاولــ ـــ ــ ـــق أو ح ــــ ر بإطفـــــــاء ا

ـــــف  ـــــف املتحـــ ـــت بقصــــ ـــ ــبق أن قامــ ــ ــ ـــا ســ ــ ـــــوات صـــ ي وقــــ ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ ـــث أن ميلشـــ ـــ ــــطس حيــ ـــ ر أغسـ ــ ـــ ـــة شــــ ــ ايـــ ـــذ  ـــ ــــــم 2015منــ ــد أن تـــ ـــ ــ عـ م 
ــــــن  ــــــم يكـ ـــــف لـ ــأن املتحــ ــ ــ ود بـ ـــــ ـــــاد الشــ ـــا أفــ ـــ ش، كمـ ـــــ ــ ـــــوات ا ـــــل قــ ــــــن قبــ ــا مـ ــ ـــ ــــــيطرة عل ــــــف والسـ ــا املتحـ ــ ــ ـ ـــع ف ـــ ــ يقـ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــر املنطقــ ـــ ـ تحر

ة ة أو يتواجد فيه أي عناصر مس   .فيه أي ثكنات عسكر
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

يجـــــة  : الن
ـــذه  ــ ــــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نـــ ـــا ال ـــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــن خــ ـــ ـــة مـ ـــ ــــــر املعاينـــ ـــــمنه محضـــ ــ ـــا تضــ ـــ ود، ومــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـــ ــ الواقعــــ

ـــــف  ـــة بملــ ـــ ــــديو املرفقـ ـــاطع الفيـــ ـــ ـــة ومقـ ـــ ــور الفوتوغرافيـ ــ ـــه الصـــ ـــ ـــا تحكيـ ـــ ــ مـ ـــ ــ ــافة إ ـــ ول، باإلضــ ــال ــ ــ ــــف بـ لـــ ــق امل ــ ــ ـ ــــل الفر ــ ــــن قبـ ــــوع مـــ املرفـــ
ـــــراق محتو  ه واحـــ ـــدم ـــ ــز وتــ ــ ــ عــ ـــة  ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ ــــوط  ــ ـــــف الــ ـــــف املتحـــ ــــــن قصـــ ــــؤولة عــ ـــ ــــة املسـ ـــ ـ ـــة أن ا ـــ نــ ن ل ـــــ ــــــية، تبـــ ــ القضــ ـــ ـــ ـــه  ـــ اتــ

ة صالة ل ال تقع ضمن مدير ل ش وامل ي وقوات صا املتمركزة  حارة قر و   .ميلشيا ا
خيةع واقعة  -2   : محافظة مأرب  – تداء ع مدينة براقش التار

ن ــــــن ــــــا آالف الســ ــ ــاوز عمر ـــ ــــث يتجـــ ـــ ــيمن، حيـ ــ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ـــة  ـــ خيــ ــــة التار ــ ـــان الثقافيــ ـــ عيــ ــــدم  ـــ ـــــن أقـ ـــة مـــ ـــ خيــ ــــراقش التار ـــ ــــة بـ ــ ـــــد مدينــ ـــد . عـــ ـــ فقــ
ــــــم  ــند باســــ ـــ ـــ ـــــط املســ ـــ ــــة بخــ ــ ــــــالنقوش القديمــــ ــ ــــت بــ ـــ ـــل(عرفــ ــ ـــ ـــة ). يثــ ـــ ن اليمنيــــ ـــــ ـــ ـــة معــ ــ ـــ ـــة لدولــ ـــ يــــ ــمة الدي ــ ـــ ــــــت العاصـــ انـــ ــــل  1000و ـــ ــنة قبـــ ــ ــ ســــ

ـــــيالد ـــد . املـــ ـــ ــد  معبــ ـــ ــــة يوجـــ ــ ــــداخل املدينــ ـــ ـ ــــــرح(و ــيم ) نكــ ــ ـــ ـــان  يقـ ـــ ــ ــغر  ـــ ــر أصـــ ــ ـــ ــد آخـ ـــ ــ معبـــ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ن، إضـــ ـــــ ـــة معـــ ــ ــ دولـــ ـــ ـــ ــالنبالء  ــ ـــ ـــاص بـ ــ ـــ ا
ــــــادة ـــــوس العبــ ــ ـــه طقــ ـــ ـــة فيــ ـــ ــ. العامــ ـــ ــــن ضــــ ــ ـــة مــ ـــ ــــذه املدنيـــ ـــ ـ ــــــم  ـــد ورد اســ ـــ ــــــاليوس وقـــ ــــوس غـــ ــ ي اليــ ـــا ــ ــد الرومــــ ـــ ــ ــا القائـ ــ ـــ ــ ــ نزل ـــ ـــ ـــدن ال ـــ من املــ

ن  ـــام ـــ ن العـــ ـــــ ـــ ــــــيمن بـ ــ ــ الــ ـــ ـــ ـ ة ع ـــــكر ــ ـــه العســ ــ ـــ ــــالل حملتـ ــ ـــــيالد 25و 24خـــ ـــ ــــل املـ ــ ـــــمن . قبـــ ــ ــــع يتضـــ ــ ـــــور مرتفـــ ـــ سـ ـــة  ـــ ــا محاطـــ ــ ـــ ــ امل ــــة ب ــ واملدينــــ
ــ مـــــن  ـــ ــا يتجـــــاوز  97أك ــــ ـــــل م ــاع  ــــرج ارتفـــ ا 15بــ ــ ـــ ــب. م ــــذي جـــــرى لــــ ميم الــ ــ ـــ ـــا ال ــ ـــان آخر ـــ ــرات  ــ ــــدة مـ ــة عـ ـــرميم املدنيــــ ـــد تـــــم تــ عض وقـــ

ن  ـــام ـــ ـــ ـــ ــ ــــالل العــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة خـ ـــ ـــ ــ ـــ ــالم املدنيــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاث 2004و 2003معـ ــ ـــ ـــ ـــ بحــ ـــد  ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــراف مع ــ ـــ ـــ ـــ إشـ ــــة، و ـــ ــ ـــ ـــ يطاليـ ـــة  ـــ ـــ ـــ ــ ارجيــ ـــــن وزارة ا ـــ ـــ ــ ــل مـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ م  بتمو
قية فر بع . يطالية للدراسات الشرقية و ا-واملدينة ت داري ا ة مجزر محافظة مأرب -وفق التقسيم    .مدير

ــــــق  ال ـــ ــ ــ ـــــن فر ــ ـــ ــــوع مــــ ـــ ـــ ــ ــر املرفـ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــب التقر ـــ ـــ ــ ــة بحســ ـــ ـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ــ ـــرار وتــ ـــ ــ ـــ ضـــ ـــة  ـــ ـــ ـــ ــــة  ومعاينـ ــ ـــ ـــ ــ املدينـ ـــ ـــ ــ ــــ ول إ ــال ــ ــ ـــ ـــ ــام بـ ـــ ـــ ـــ ـــــذي قــ ــ ـــ ــة الــــ ـــ ـــ ـــ نــ
م ــ ـــ ــــــن بيـــ ـــة، ومــ ــ نـــ ــــم ال ـــ ـ ــــــتمعت ل ـــذين اســ ـــ ود الــ ـــــ ـــــوال الشـــ ــ أقـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ــ ــــب مــــ ــ حســ ــ و ـــ ــ اــ ــــت ف ــ تمــــ ـــ ـــ ــــــتحداثات ال ســ ، )ح.ع.ع.ي: (و

ــ )ح.ع.م.ف(، و)ش.ع.أ(، و)ر.ح.م(، و)ر.ش.ن(و ـــ ـــ ــ ـــ ا ع ـــــيطر ـــ ـــ ــذ ســ ــ ـــ ـــ ، منـــ ـــا ــ ـــ ـــ ـــــوات صــ ـــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ ـــ ــــــأن ميلشــ ــ ـــ ــــــادوا بــ ـــ ـــ ـــــذي أفـ ــ ـــ ، والـــ
ــام امل ــ ـــ ـــة العــ ــ ــ بدايـــ ـــ ــــ ـــة  ـــ ـــدرعات 2014نطقــ ــ ــــدبابات واملــــ ـــ ـــن الـ ـــ ـــدد مـــ ــ ــ عـــ ـــ ــــ ــــوي ع ـــ ة تحتـ ـــــكر ــ ـــــة عســ ــ ثكنـــ ـــ ــــ ــة  إ ـــ ــــل املدينـــ ـــ ــ ــــت بتحو ـــ م، قامـ

ــ  ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــــوات صـــ ــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــا ا ــ ـــ شـ ــــة مليل ـــ عـ ة التا ــ ـــ ــر املســـ ــ ــ ـــــن العناصــ ــ ـــات مـ ـــ ــا مئــ ــــ ــ ــز ف ــ ـــ ــا تمركـ ــــ ة، كمــ ــ ـــ ســـ ــات و ــ ـــ ليـ ــــــن  ــــدد مــ ــ وعــ
ــــراقش، ــ ـــ ــة بــ ـــ ـــ ــــل مدينـــ ـــ ــــن داخــــ ـــ ــــــاورة مــــ ــ ـــ ـــرى ا ــ ـــ ــــــف القـــ ــ ـــوم  بقصـــ ـــ ـــ ــــت تقــ ــ ـــ ــــل  انــ ـــ ــ ــ ر ابر ــ ـــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــ ــتمر ح ــ ــ ـــ ــر اســ ــ ــ ـــ مــ ــــدما 2016وأن  ـــ ــ م، عنــ

ــــــيا  ـــ شـ ــــــادوا أن ميل ـــ ــا أفـ ــ ـــ ــا، كمـــ ـــ ـــ ــ ـــا م ــ ـــ ـــــوات صــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ بت ميلشــ ـــــ ـــ ــ ـــة وا ـــ ــ ــ املدينــ ـــ ـــ ــ ــــوط ع ــ ـــ ش الـ ـــــ ـــ ــ ــــوات  ا ـــ ــــــيطرت قـــ ـــ سـ
ي  ـــأ ــ ـــروف بــ ــ ف، واملعـ ـــر ــ ـــرادي الشــ ـــ ــد ا ــ ــــدهللا احمـــ ــــدر عبــ ــــدعو بـــ ـــة املــ ــــ ــ املدير ـــ ـ ن  ـــــوثي ــ ـــرف ا ــ ــادة مشـ ــ ـــا  بقيـــ ــ ــــوات صـ ي وقـــ ــــو ــ ا

ن،  ـــــ ســـ ـــة ا ـــ ـــــور املدينــ ـــقة لســـ ـــ ة مالصــ ــ ـــ ـــ ــــــتحداث مق ــاموا باســ ـــ ــ ــــد قـ ــ ـــأبو خالــ ـــ ــــروف بــ ــ ف، املعــ ـــر ــ ـــد الشـــ ـــ ـــا احمــ ــ ــــدهللا صـــ ـــ ــــدعو عبـ ـــ واملـ
ـــة  ـــ يـ ر ـــارس ا ــ ــــل املتــ ــــاقطة، وعمـــ ــ سـ ــــد امل ــ ــار املعبـ ــ ــ ـ ـــــن أ ن مــ ــــرفت ــاء غـــ ــ ــ بنـــ ـــ ــ ــافة إ ـــ ي، إضــ ــــو ـــ ــيا ا ـــ ــ ميلشــ ـــ ــ ـــة بقت ـــ ـــة خاصـ ـــ خيـ التار

ــات ــ ـــ ـــ ـــــب محتو ــ ـــ ــاموا ب ــ ــ ـــ ــا قـ ــــ ـــ ــة، كمـ ـــ ـــ ــــــوار املدينــ ــ ــ أســ ـــ ـــ ــ ن  ــ ـــ ـــ ــة بالقناصــ ـــ ـــ اصــ ـــانتو  ا ـــ ــ ســ ـــــادة د ـــ ــة  بقيــ ـــ ـــ يطاليــ ـــة  ـــ ـــ ع للبعثـ ـــا ــ ـــ ــــب التــ ـــ امـــ ال
ــام  ــ ـــ ـــذ العــ ــ ــة منــــ ـــ ـــ خ متفرقـ ــوار ــ ـــ ــــة بتــ ــ ــ املدينـــ ـــ ـــ ـ ــــل  ـــ عمــ ـــت  ـــ انـــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــه ال ــ ــــري، وزوجتــــ ــ ــ 1986ديمجـــ ـــ ـــ ـ ــرة  ـــ ــــــر مــــ ـــة آخـــ ــ ـــادرت املدينــــ ــ ــ غــــ ـــ ـــ ـ م، وال

به2004العام  اص باملدينة، والذي تم  امب ا ميم  ال ات ال   . م، وتركت محتو
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ــ ـــ ـــن أبنـ ـــم مـــ ــ ـ ود، و ـــــ ــاد الشـ ــ ــا أفــ ــ ـــذ كمــ ــاموا بأخـــ ــ ي قــ ــــو ــ ــيا ا ـــ ــــل ميلشـ ــــة، أن مســ خيــ ــــة التار ـــــن املدينــ ن عـ ــــؤول ـــــن املســ ـــة ومـ اء املنطقـــ
ـــي ال  ــــ ــــل  ـــا بطرابيـــ ــــ غطي ة، و ـــــكر م العســ ــــدا ــاء معـــ ـــ ــــقيفة إلخفــ ـــة وســـ ــا مظلــــ ــ ـــ ـــوا م ميم، وعملــــ ـــــ ــ ــ ال ـــ ــ ـــــتخدم  ســ ــ  ـــ ــ ـــد ال ــ ـــة املعبــ طـــ أر

ــــل املد ــ داخــ ـــ ـ ا  ــتحدا ــ ــم اســ ــ ــ تــ ـــ ـ ان، وأن الغــــــرف ال ــ ـــ ـ ـــــل الط ــــن قبـ ا مــ ــف ـــ ــتم قصـ ـــ ن يـ ـــع املــــــواطن ــ ا لوضـ ــ ـــ عضـ ن و ـــاتل ـــــواء املقـــ ـــة إليـ ينـــ
ــ  ـــ ـــ ــ ــ ا  داف ـــــ ـــ ــ ب باســ ـــــ ـــ ــ ســ ــا  ــــ ــ ـــ ة ممـ ـــــكر ــ ـــ ــادات العســ ــ ـــ ـــ ــات القيــ ــ ــ ـــ ــــتخدمت الجتماعـــ ــ ـــ ـــة اســـ ـــ ـــ ــ ــــتحداث غرفـ ـــ ـــ ـــم اســ ـــ ــ ـــ ــا تـ ــــ ـــ ــ ــا، كمـ ـــ ــ ـــ ــ ن ف ـــــ ـــ ــ املعتقلــ

ــــطس  ـــاره 2015أغســـ ـــ ـ ــــــاقط أ سـ ـــرح و ـــ ـــد كـ ـــ ــرر معبـ ــ ـــة، وأدى لتضـــ ـــ ـــــل املدينـ ـــــقط داخــ ــد ســ ــ ــــــاروخ واحـــ ــــن صـ ــ ــارة عـ ــ ــــة عبـــ ـــ ــارة جو ــ غـــ م 
ن ع الك ن آخر ن،وصاروخ وثي ان يتواجد فيه أيضا ا   . مب خارج املدينة الذي 

ــاس مــــــن  ــ ن وأكيــ ــــرفت ــا غــ ــ ــ ـــة، مــــــن بي خيـــ ــــة التار ــــه املدينــ ـــت لــ عرضـــ ــــذي  ــ الــ ـــ ـ ــتحداث الكب ــ ســ ــ و ـــ ـ ــــة التغي نــ ـــق ال ـــ د فر ـــا ــ ـــد شـ وقـــ
ــــة التار ــ ـــار املدينـــ ــ ـــ ــ ــتخدام أ ــ ـــ ـــاقطة، واســ ـــ ســــ ــــد امل ــ ـــار املعبـــ ـــ ــ ــ ـــــن أ ــ ــــت مــ ـــ ـــ ــ بن ـــ ـــ ـ ــــــتحدثة ال ــــرف املســــ ـــ ــ الغــ ـــ ـــ ــ ـــمنت  ـــ ــ سـ ــادة  ــ ـــ ـــة مــ ـــ خيــــ

ــــق  ـــم توثيـــ ــا تــــ ــ ــمالية، كمـــ ــ ـــة والشـــ ــ يــ ـــــرقية والغر ــات الشــ ــ ـــ ـــــن ا ا مــ ــوار ــ ــــراقش وأســـ ـــة بـــ ــ ــــدخل مدينــ ــارس بمـــ ـــ ــــد بصـــــــنع متــ ــار املعبـــ ـــ ــ وأ
ـــراج ـــ بـ ــوار و ــ ســـ ـــت  ـــ ــــن تحـ ــ ــر مـ ـــ ـــادق تمــ ــ ا كخنــ ــتخدام ــ ـــة الســـ ـــ ــر عميقـ ــ ــــتحداث حفـــ ــ ــــــن . اسـ ـــــدد مـ ـــا عــ ـــ ـــا بقايـ ـــ ــة أيضـ ـــ نــ ـــق ال ـــ ـ ــــق فر ووثـــ

ق ـــكري و ــ ــــوذات وزي عســ ــ ة وخــ ـــــكر ـــفائح عســ ـــ ة وصـ ــــذخ ــناديق الـــ ــ ــــي، صـــ ــــ ا ـــة ال ــ ــــــاء املدينــ ــ فنـ ـــ ــ ــرة  ـــ شـــ وف املن ــــــن ــائر الكالشـ ــ ــ ــا ذخـ ــــ ايـ
ــائر  ـــ ـــه ذخـــ ـــ ـــات  B10وأغلفــ ــ ــــذائف دبابـــ ـــ ـــة  T55وقـ ـــ اصــ ر ا ــــــاز نــ ـــار ا ـــ ــق آثــ ــ ـــ ــــــم توثيـ ـــا تــ ــ ــــوزات، كمـــ ـــ ـــدون فيـ ــ ــاون بـــ ــ ــ ــ ــــدفع  ــ ن ملــ ـــــذيفت ــ وقـ

ود ادة الش عزز ما ورد  ش و ما  اورة ألبراج املدينة، و   .باملدرعات ع التالل ا
يجـــــة  : الن

ـــن ـــ ـــة  مــ ـــ ــــــر املعاينـــ ـــــمنه محضـــ ــ ـــا تضــ ـــ ود، ومــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـــ ــ ــــذه الواقعــــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نـــ ـــا ال ـــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ خــ
ـــــف  ـــة بملــ ـــ ــــديو املرفقـ ـــاطع الفيـــ ـــ ـــة ومقـ ـــ ــور الفوتوغرافيـ ــ ـــة الصـــ ـــ ـــا تحكيـ ـــ ــ مـ ـــ ــ ــافة إ ـــ ول، باإلضــ ــال ــ ــ ــــف بـ لـــ ــق امل ــ ــ ـ ــــل الفر ــ ــــن قبـ ــــوع مـــ املرفـــ

ـــداء  ـــ ـــ عتـــ ــــــن  ـــ ـــــؤولة عـــ ـــ ــ ــــة املســ ــ ـــ ـــ ـــة أن ا ـــ ــ ـــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــ ــية، تبــ ــ ــ ـــ ـــة القضـــ ـــ ـــ خيـــ ــــراقش التار ـــ ــ ــــة بـــ ــ ـــ ــ مدينـــ ـــ ـــ ــ ــ ــام  –ع ــ ـــ ــ ــأرب، والقيـــ ــ ــ ـــ ــــة مـــ ــ ـــ محافظـــ
ـــد  ـــ ـــ ــــدهللا احمــ ـــ ـــــدر عبــــ ـــ ــــدعو بـــ ـــ ــ ـــــادة املــ ـــ ـــا بقيـــ ــ ـــ ــــوات صـــ ـــ ي وقــــ ــــو ـــ ـــ ـ ــيا ا ـــ ـــ ــ ميلشـــ ـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــ خيــ ي التار ـــا ــ ـــ ـــرار باملبـــ ـــ ــ ضـــ ــا و ـــ ـــ ـــ ــــــتحداث ف ـــ باالســ

ف املعروف بأبو خالد ن، واملدعو عبدهللا صا احمد الشر س ي ا ف واملعروف بأ رادي الشر   .ا
ةتداء عواقعة  -3 د ومدرسة العامر  : محافظة البيضاء  – ع م

ة  :نبذه عن مدرسة وقلعة العامر

ــاء ــ ـــ ـــة البيضــ ــ ـــ ــــة رداع محافظـ ــ ــ مدينـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ـــ ـــة العامر ـــ ــ د ومدرسـ ـــــ ـــ ـ ـــع م ــ ـــ ـــة . تقـ ـــ خيـــ ــالم التار ـــ ـــ ــم املعـ ــ ــ ـــ ــد أ ــ ـــ د أحــ ــ ـــ ـــ ـ ـــة وامل ــ ـــ ــــد املدرسـ ــ عـــ و
ــــالمي ـــ سـ ــــر  ــ ــ العصــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــام . اليمنيــ ــ ـــ ــ العـ ـــ ـــ ــاؤه  ـــ ــم بنـــ ـــ ــ ــد تـ ــ ـــ ــــــن 1504فقـ ــــــامر بــ ــــــك عــ ــــد امللــ ــ ــ ــ ع ـــ ـــ ـــة م،  ـــ ــــــوك الدولــ ــد ملــ ــ ـــ اب أحـ ــدالو ــ ـــ عبـ

ــاء  ـــ ـــ ــ د بالبنــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة وامل ــ ـــ ـــ ر املدرسـ ــ ـــ ـــ ــ شــ ا، و ـــأ ــ ـــ ـــ شـ ــــذي أ ـــ ـــ ــــــك الــ ــ ـــ ــم امللـ ـــ ـــ ــ ـــميت باســ ـــ ــ ـــ ــية، وسـ ـــ ــ ـــ ـــة العباســ ـــ ـــ ــــــرت الدولـــ ـــ ــ ــ عاصـ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــ ـ ر الطا
ــام  ــ ــ عـــ ـــ ــ د  ــ ـــ ــ ـــة وامل ــ ــــرميم املدرســ ــ ـــم تـ ـــ ـــد تـ ـــ ــا فقـ ــــ ـ ــاظ عل ــ فـــ ــــة ا ــ ميـ ــرا أل ــ ، ونظـــ ــ ـــ ــ ــــالمي املتم ســـ ـــاري  ـــ ميم 1978املعمـ ـــــ ــ ـــل ال ـــ م، وظـ

ـــدة  ــ ـــا) 22(ملـ ــ ــــــون ا. عامـ ت ــيم و ــ قــ ــيم، و ــ ــ غــــــرف للتعلــ ـــ ـ ر ـــدور  ــ ــــوي الـ ـــــراب والفنــــــاء، حيــــــث يحــ ـ ــ ا ـــ ـ ــافة إ ـــ ن إضـ ــابق ــ ــ مــــــن طــ ـــ ـ ملب
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ـــت  ـــ ة مســـــــتطيلة خصصـ ــ ـــ ــ ــــة كب ـــــن غرفـــ ــــــارة عــ ـــــو عبـ ــ ـــــوي ف ــــــزء العلــ ـ ــا ا ــ ــية، أمـــ ــ ــ ـــــول الدراسـ ــــة للفصــ عـــ ــات التا ــ مامـــ ـــــالب وا ـــه الطــ فيــــ
ـــــودين عمــ ـــة  ــــة ومحمولــــ ــ ـــــود مدببـ ــ عقــ ـــ ــ ـــة ع ـــ ــاب مقامـ ــ ـــت قبـــ ـــ ـــا سـ ــــ غط ـــادة،  ــ ـــــالة والعبــ ــ. للصــ ـــ ــ ــــــواطن و ـ ــــدان و ــود والعمـــ ــ ــــه العقـــ ــ ل أوجـ

ـــون  ــ ي ملـــ ـــا ــ ط كتـــ ـــر ــ ــــــافة لشـــ ـــة، إضــ ـــ ـــات قرآنيــ ـــ ـــة وكتابــ ـــ ــية ونباتيــ ــ ــ ندســ ال  ــ ـــ ـــــن أشـــ ـــارة عـــ ـــ ــــة عبــ ــية ملونــــ ــ ــ ــــارف جصــ ــ ــة بزخــ ـــ نـــ ــــــاب مز القبــ
اب  .كتب عليه ألقاب السلطان عامر بن عبدالو

ص الواقعة  : م

ــــــور  ــــــمنته الصــ ــا تضــ ــ ـــ ــة، ومـ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ــــف القضــ ــ ــــــب ملــ ـــــة، بحســ ص الواقعـــ ــــــت ادة تــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ــة، ومــ ـــ ات املرفقـــ ــــديو ــ والفيــ
ــــم ــ ـــ ـــ ــــة، و ـــ ــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبــــ ـــ ـــ م مـــ ــــــماع ــ ــــــم ســــ ـــ ــذين تـــ ــ ـــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ي )ع.ع.م.ع(، و)ش.م.أ.ع(، و)م.ص.م: (الشــ ــــدا ـــ ــ ـــث امليـــ ـــ ـــ ـــه الباحـــ ـــ ـــ تـــ ـــا أث ـــ ــ ، ومــــ

خ  ــ تـــــــار ـــ ــ ـــه  ــاك، بأنــــ ــ ـــ ن ـــــــان  ــ م ـــ ــ ــــه إ ــد نزولـــ ــ ــــة عنـــ نـــ ع ل ـــا ــ ي 28/10/2014التـ ــــو ـــ ــــة ا ن مـــــــن جماعـــ ـــــ ـــرات املســ ـــــتحم عشــــ م، اقــ
ــ ـــ ـــ ــ د ومدرسـ ـــــ ـــ ــ ـ ة، م ــ ـــ ـــ ــ ــــازن أسـ ــ ـــ ة ومخــ ـــــكر ــ ـــ ـــه عسـ ـــ ـــ ــ ثكنــ ـــ ـــ ــ ـ ــا إ ــ ـــ ـــ ـ ل ـــاموا بتحو ـــ ــ ــاء، وقـــ ــ ــ ـــ ـــة البيضــ ــ ـــ ـــة رداع محافظـــ ـــ ـــ ــ مدينــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ ــ ة العامر

ـــة  ـــ ـــ ــــة رداع محافظــ ــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ــ ق ع ــــــالطر ـــ ــار بـ ــ ـــ ص مــــ ـــــ ـــ ــ ـــة أو أي  ـــ ـــ ــاء املنطقـ ــ ـــ ــــه أبنـــ ــ ـــ ــــزون فيـ ـــ ـــــل يحتجــــ ــ ـــا كمعتقـــ ـــ ـــ ـ ــزء م ــ ــ ـــ ــــيص جـ ـــ وتخصـــ
ــارس  ــ ــــل متــ ـــــة، وعمـــ د واملدرســ ـــــ ــ ــــن مالمـــــــح امل ــ مـــ ـــ ـ ــ الكث ـــ ــ ـــاموا بتغي ــم قــــ ـــ ــ ــا أ ــ ــاء، كمـــ ــ ــارف البيضــ ــ ـــن الزخـــ ــ ــ مــ ـــ ــ ـــة الكث ــا، وإزالــــ ــ ـــ داخل

خيه قديمة د معالم تار ون املدرسة وامل م بالتوقف  ا ن  .والكتابات بالرغم من محاولة 

يجة  :  الن
ــة،  ـــ نــــ ــــم ال ـــ ـ ــــــتمعت ل ـــــذين اســ ود الـــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ـــــغ، وشـــ ـــــادات املبلـــ ـــن إفـــ ـــ ــا ورد مـــ ــ ـــ ـــة، ومـ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ

ــ ـــ لــــ ــــــث امل ــر الباحـــ ـــ ــــ ــاك وتقر ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ـــ ــــة املسـ ـــ ــ ــإن ا ــ ـــ ر، فــ ــــو ـــ ول والتصــ ــال ــ ــ د  -ف بـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــة وم ـــ ــتخدام مدرســـ ــ ـــ ـــو اســ ـــ ــ ـ و
ــح املعلــــــم  ــ ــ مالمـــ ـــ ـ غي ــي و ــ ــ ر ـــــود ا ــ ـــال ا ــ أعمـــ ـــ ـ ة  ـــــكر ـــة عســ ـــان كثكنـــ خيـــ ــــة التار ــ ـــة رداع  -العامر ــــ ــ مدير ـــ ـ ي  ــو ــ ــ ــــة ا ــ جماعـــ ـــ ـ

ــــك لل ــ ــ ملـ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــة قديمـ ــ خيــ ن تار ـــــ ــ عــ ـــ ــ ـــداء ع ـــ ــــد اعتـ ــ عـ ــا  ــــ ــو مـ ــ ـــ ــــــاء، و ــــة البيضـ ــ محافظـــ ـــ ــ ــيمن  ـــ خ الــ ــــــار ــــــن تـ ــيل مـ ـــ ــــــزء أصــ ـــعوب، وجـ ـــ شـ
ــــــن  ــ مـ ـــ ــ ــــه ألك ــ خـ ــــود تار ــ عـ ـــالمي،  ـــ سـ ــــر  ــ ــادة ) 600(العصـ ــ ــ املـــ ـــ ــ ــــــور  ظـ ـــاك ا ــ ــ ن ـــو  ــ ــ ـــام، و ـــ ــــق ) 16(عـ ـــ ي امل ـــا ــ ـــــول الثــ ــ تو ـــن ال ـــ مـ

ـــة  ـــ ــة موج ـــ ـــة أعمــــــال عدائيـ ــ ــاب أيـ ـــ ـ ــــدم ارت عــ اع  ــ ـــ ـ ــــراف ال ــــت أطــ ــ ألزمــ ـــ ـ ــــدو ال ــ الــ ـــ ـ ــ غ ـــ اع املسـ ــال ــ ـــة بــ اصـــ باتفاقيــــــات جنيــــــف ا
ـــد  ـــ ــ ضـ ـــ ــ ا  ــتخدام ــ ـــعوب، أو اســـ ـــ ــ للشـ ـــ ــ ـــا والرو ــ اث الثقــ ــ ـــ ــ ل ال ـــــ شــ ــ  ـــ ــ ــــــادة ال ـــاكن العبـ ــ ـــة وأمــ ـــ ــال الفنيـ ـــ عمــ ـــة أو  ـــ خيـ ـــار التار ـــ ثـ
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ــــي ـــ ــ ر ـــــود ا ــ ــ ـــم ا ـــ ــ ــادة . دعـ ــ ـــ ــــت املــ ـــ ــ ) 19(وألزمــ ـــ ـــ ـ ــادرة  ـــ ــ ــــة الصــ ـــ ــات الثقافيــ ــ ــ ـــ ـــة املمتل ـــ مايـــ ــــــاي  ــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـــــن اتفاقيـ ــ ــايو  14مــ ــ ـــ م 1954مــ
ام اع املس غ الدو باح تفاقية جميع أطراف ال ات الثقافية الواردة     . املمتل

رشيف التار والف واقعة  -4 عبوات ناسفة، وإتالف  عز  عز  –تدم إذاعة   :  محافظة 

عز  :نبذه عن إذاعة 

ــام  ــ ـــ ــ العــ ـــ ـــ ـ ــــز  ــ عـــ ـــة  ـــ ــــت إذاعـــ ـــ ــــورة 1963تأسســ ــ ـــالق ثـــ ـــ ـــد انطـــ ـــ ــ عـ تم  26م،  ــ ـــ ـــ ـــي 1962سـ ــ ـــ غطـ ــال  ــ ـــ ــاز إرســ ــ ــ ـــ ــ ج ـــ ـــ ـ ـــــمية ع ـــ ــة رسـ ـــ ـــ إذاعـ م 
ـــامال،  ـــ ــ ـــ ـ ــيمن  ـــ ـــ ـــ ـــورةالـ ــ ـــ ـــ ــــوت الثـ ـــ ـــ ــال صــ ـــ ــ ـــ ـــــيمن، إليصــ ـــ ــ ــــــوب الــ ــ ـــ ــا جنـ ــ ـــ ـــ ــــــن . خصوصــ ـــ ــ مـــ ـــ ـــ ــ ــ ــرار سيا ــ ـــ ــ ا قـــ ــداي ــ ـــ ـــ ــ بــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ ذاعـــ ــاء  ـــ ـــ ــ شــ ــــان إ ـــ ــ ـــ و

ـــث  ـــ ــر لبـــ ـــ ـــ ــــــال عبدالناصـ ـــة وجمـــ ـــ ــــة الفتيـــ ـــ ــ ور م ن، ) 8(ا ـــــ ـــ ــــد امللكيـ ـــ ا بيــ ــــقوط ـــ ـــال ســ ــ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ـ ــنعاء  ــ ـــ ـــة صــ ــ ـــ ـــــديل إلذاعـ ـــ ــا كبـ ــ ـــ ــاعات يوميــ ــ ــ ســـ
ــــورة  ــ ــــم ثــ ـــ ــ دعـ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ر  14إضـــ ــــو ـــ ــيمن1964أكتـ ــ ـــ ــــــوب الـ ــ جنــ ـــ ـــ ــــدلعت  ـــ ــ انـ ـــ ـــ ــ. م ال ـــ ـــ ـــوم ب ــ ـــــت تقـــ ــ انـ ـــة و ـــ ــــع إذاعــ ــ اك مــ ــ ـــ ــرامج باالشـــ ــ ـــ ث بـ

رة ـــا ــ ـــ ـــرب بالقـــ ـــ ـــ ــــــوت العــ ـــ ـــل. صــ ــ ـــ ـــه قبـــ ـــ ـــ ـــة مؤقتــ ـــ ــ ــــت إذاعـــ ـــ ـــ انـ ــا  ــــ ــ ـــ و ـــافة ل ــ ـــ ا، إضـــ ــ ـــ ـــ ــ سـ ــــة تأس ـــ ــ ــــذ بدايــ ــ ـــ ــــة منــ ــ ـــ ذاعــ ـــدت  ــ ـــ ــد رفـــ ــ ـــ ـــ م، 1960وقـ
ر  ــــو ـــ تم وأكتــ ــ ـــ ي ســـ ـــور ـــ ــادة ثــ ــ ـــ ــية لقيـ ـــ ــ ـــــب السياسـ ــ طـ ــــعراء، وا ـــ ن والشـ ـــر ــ ــار املطـــ ــ ـــ ــــب لكبـ ـــ ــــــطوانات والكتـ ســ ــــــن  ـــا مــ ــ ــــزون ثقـــ ــ بمخــ

ي) 7.000(تجاوز الـ  ةأسطوانة  خية والفنية والشعر الت التار ل، وآالف الكتب وال ط ر  .ل وشر

ص الواقعة  :م

ــــق  ــاء املوافــــ ــ ـــــوم الثالثــــ ـــر يـــ ـــ ــ فجــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة، بأنــ ــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ـــــف القضــــ ــــب ملـــ ــ ــــــاك، بحســ ــ ن ـــة  ـــ ص واقعــ ــــــت ـــت 22/12/2015تـ ـــ م، قامــ
ـــة  ـــ ــ ــات مدير ــ عبــــ ــ  ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ ذاعــ ــ  ـــ ـــ ــ مب ـــ ـــ ـــا بتفج ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ماعــ ـــة  ـــ عــ ــة تا ـــ ـــون مجموعـــ ــ ـــ ــــــز امل عــ ـــة  ـــ ــالة محافظــ ـــ صـــ

ـــــدد  ــ ـــ ن، وعـ ــابق ــ ـــ ــ ــــن طــ ـــ ــ ــة، ) 12(مــ ـــ ـــ ـــار واملاليـــ ـــ ـــ خبــ ــازن وإدارات  ـــ ـــ ـــ ، وا ــ ـــ ـــ ـــ ذا ــــــيف  ـــ رشــ ــــة و ـــ ـــام املكتبــــ ـــ ـــ ـــــوي أقســ ــ ـــذي يحــــ ـــ ـــ ــــة، والــ ـــ ــ غرفــ
خية ة والتار اته الفنية والفكر افة محتو دمه تماما، وإتالف   .وأدى ذلك ل

ـــذين  ــ ود الـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــز، وشـــ ــ ــ عــ ـــة  ـــ ــ إذاعــ ـــ ـــ ن  ــــؤول ـــ ــــــادة املسـ ـــب إفــ ـــ حســ ــــمو ــ ــ ــــة و ـــ نـ ــــم ال ـــ ـ ــــــتمعت ل ، )ص.م.ب.ع(و) ن.ح.ع.ف: (اســ
ـــة )ع.أ.ا.ص( و) ق .م.ع.م(و ـــ ـــه جماعـــ ـــ ــــيطرت عليـــ ـــ ـــــذي ســ ـــ ــات الـ ــ ــ عبـــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــز  ــ عـــ ـــة  ـــ ــ إذاعـــ ـــ ـــ ـ ــوار مب ــ ـــ ـــــكنون بجــ ـــ سـ م  ـــأ ــ ـــ ــادوا بـ ــ ـــ ـــث أفــ ــ ـــ ، حيـ

ــارس  ــ ــ ــذ مــ ــ ـــ ـــا منـ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ ــــطس 2015ا ـــ ــــة أغسـ ــ ايــ ــ  ـــ ـــ ــباح 2015م وح ـــ ــــدة صـــ ـــ ــــــاعة الواحـ ـــام الســ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ـــه  ـــ دوا أنــ ـــــ م، وشـــ
ــاء  ـــ ـــ ــ ـــوم الثالثـ ـــ ـــ ـــالل 22/12/2015يــ ـــ ــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ــ ـ ــ مب ـــ ـــ ــ ـ ــــز  ــ ـــ ــــــت تتمركــ ـــ انــ ـــا  ــ ـــ ـــــوات صـــ ـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ماعــ ـــة  ـــ ـــ عــ ــة تا ـــ ـــ ــــللت مجموعـــ ــ ـــ ســ م، 
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ــ  ـــ ــ ـــدم املب ــا أدى لتــــ ــ م، ممـــ ــــرو ـــ ـــد  عــــ ه  ــ ـــ ــ ــــفة، وتفج ــــوات ناســـ عبـــ ـــة  ـــ ذاعـ ــ  ـــ ــ ــيم مب ـــ ـــة، وقـــــــاموا بتلغــ ــ ذاعــ ــ  ـــ ــ ـــــل ملب ــر املقابــ ــ حمـــ
ــــــن  ــــون مــ ــــ ـــة و ) 12(امل ـــ ــــــيف واملكتبــ رشــ ــا  ــــ ــ ــــن وف ــ ــ ــ دور ـــ ـــ ـــة ع ـــ ــــه موزعــ ـــ ـــازل غرفـ ـــ ـــــل املنــ ـــ ــــز  ــ ــ ــًا  ــ ــ ــ ــ قو ـــ ـــ ــــــوت التفج ــــان صــ ـــ ـ ـــار، و ـــ خبــ

ـــــذعر ـــ ـــب والــ ـــ ــ ب الرعــ ـــــ ـــ ا، وســ ـــــذ ـــ ــــــرت نوافــ ـــ ا، وتكسـ ــدرا ــ ـــ ــــققت جـــ ـــ شـــ ــــة، و ـــ ــ ـــاورة لإلذاعـ ــ ـــ ــ ود. ا ـــــ ـــ ـــوال الشــ ــ ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــــل : وجــ ـــ ــ ـــه قبـ ـــ ــ أنــ
ي،  ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــا جماعـ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ـــــالل ال ـــة الســ ـــ ـــــن تبـ ــــذائف مــ ــــف بالقـــ ــان للقصـــ ــ ــة يتعرضـــ ـــ ذاعــ ــ و ـــ ــ ـــان ال ـــ ـ ن  ــــــاعت سـ ــ  ـــ ــ التفج

ــــف ــو القصــ ـــ ـ ي  و ــــو ـــ ــــال التلفز رســ ــ  ـــ ــ ــــال مب ـــــف طــ ــــذا القصــ ــ ـــا أن  ــ ــات، كمــ ــ عبــ ــ  ـــ ــ ش مــــــن  ـــــ ــ ـــة وا اب املقاومـــ ــ ـــ ــ ــذ اق ـــ اليـــــــومي منـ
ــــــن  ــــــون مـــ ـــ ــــم. أدوار) 3(امل ــ ـــ ن ل ــ ـــ ـــ ـــات املعارضـ ـــ عبـــ ــــة و ـــ مليــ ــــــاء ا ــ نًا ألبنـ ــ ـــ ــــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــــتخدمون املب ــ ســ ـــون  ــ وثيــــ ــــان ا ـــ ــ م . و ـــــف ـــ وأدى قصـ

ــتخ ــ ـــ ـــا لالسـ ــ ــ صـــ ـــ ـــ ــبح غ ــ ــ ـــــامال، وأصــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــدم املب ـــ ــ تــ ـــ ـــ ــ إ ـــ ـــ ــــذا املب ـــ ـ ـــة . دامل ـــ نــ ــاء ال ــ ـــ ــام أعضـ ـــ ــ ــــد قـ ـــ ــــــكري  -وقـ ــ العســ ـــ ـــ ب ــــة ا ــ بمعيــ
ــة،  ـــ يــ الت من ـــــ ــ ـــــب و ــا كتــ ــــ ـ جوار ــــة، و ـــــــار املتجمعـــ ــــــن  ــــــوام مـ ـ ـــــوى أ ـــه ســ ــ ــــد فيــ عـــ ــــه لـــــــم  ن أنـــ ـــــ عـــــــز، وتبــ ـــة  ـــ ــ إذاعـ ـــ ــ ــة مب ـــ بمعاينــ

خ ــا التار ـــ ـ ــ قيم ـــ ـ ــــدل ع ـــا يــ ــ ــ ممـ ـــ ـ ــــرن املا ــــف القــ ـــود ملنتصــ عـــ خ  ــوار ــ ـــة بتــ ــ ــــالت واســــــطوانات مدونـ ــ ــال ور ــ ــاز إرســ ــ ــ ـــــن ج ـــزاء مـ ـــة وأجـــ يـــ
 . والفنية

يجة   :الن
ــة،  ـــ نــ ــــم ال ـــ ــــــتمعت ل ـــذين اسـ ــ ود الــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ن، وشــ ـــــ ــادات املبلغــ ـــ ـــن إفــ ـــ ــا ورد مـ ــ ـــة، ومـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ــــؤولة عــ ـــ ــــة املسـ ــ ــ ــإن ا ــ ـــ ــــكري، فـ ـــ ــ العسـ ـــ ـــ ب ـــة وا ـــ نــ ــاء ال ــ ـــ ــا أعضـ ـــ ـــ ــام  ــ ـــ ــــذي قـ ــ ــــة الــ ــ ــر املعاينــ ــ ـــ ـ ــائج تقر ــ ـــ ـــو  -ونتـ ــ ــــ و
ــ ـــ عـــ ـــة  ـــ ـــدم إذاعــ ـــ داف وتــ ـــــ ــا اســـ ــــ ــ ا ـــــل محتو ـــ ات ب ــتديو ـــ ــ سـ ــــيف و ـــ رشـ ــــة و ـــ ــــــوي املكتبـ ــ تحــ ـــ ـــ ــــــوات  -ز ال ي وقــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ

ـــا ــ ــــــم . صــ ــ رقـ ـــ ــ ـــانون اليم ـــ ــ القـ ـــ ــ ـــة  ـــ ميـ ــان ا ــ عيـــ ــــــن  ــ مـ ـــ ــ ــــــار وف ـــا وتـ ــ ن ثقــ ـــــ ــ عــ ـــ ــ ـــة  ـــ ذاعـ ــنة  21و ــ ـــت 1994لســـ ـــ انـ ـــث  ـــ م، حيـ
ـــة  ـــ ـــ ـــ ــية والثقافيـ ــ ـــ ـــ ـــة والسياســـ ـــ ـــ ــ خيـــ ـــة والتار ـــ ـــ ــ ـــــطوانات الفنيــ ـــ ــ ســـ ــــــن  ـــ ـــ ــــــار مـ ــ ـــ ــــزون تــ ـــ ـــ ـــوي مخـــ ــ ـــ ـــ ــادة تحــ ــ ـــ ـــ ــ ــا أن املـ ـــ ـــ ــ ــيمن، كمـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــن ) 16(للـ ـــ ـــ مــ

ـــة  ـــ ــ ــة موج ـــ ــال عدائيـــ ـــ ــــة أعمــ ــ ــاب أيــ ــ ـــ ــــــرم ارت ــــدو تجــ ــ الـــ ـــ ـــ ــ غ ـــ اع املســـ ــال ــ ــ ــــة بـ ــ اصــ ــــــف ا ـــــات جنيـ ــــق باتفاقيـــ ـــ ي امل ـــا ــ ـــــول الثـــ ــ تو ال
ــ  ـــ ـــ ا  ــتخدام ــ ـــ ـــعوب أو اسـ ــ ــ للشـــ ـــ ـــ ـــا والرو ــ اث الثقـــ ــ ـــ ـــ ل ال ـــــ شـــ ــ  ـــ ـــ ــــــادة ال ــــــاكن العبــ ـــة وأمــ ــ ـــال الفنيـــ ـــ عمــ ـــة أو  ـــ خيــ ـــار التار ـــ ثــ ـــد  ـــ ضــ

ـــود ـــ ـــ ـــم ا ـــ ــادة  دعـــ ــ ـــ ــــت املــ ـــ ــــــي، وألزمــ ــ ـ ر ــ ) 19(ا ـــ ــــ ــادرة  ـــ ــ ـــة الصــ ــ ــــــات الثقافيــــ ـــ ـــة املمتل ـــ مايـــ ــــــاي  ـــ ـــة ال ــ ـــ ــن اتفاقيـ ــ ـــ ــايو  14مــ ــ ـــ م 1954مــ
تفاقية ات الثقافية الواردة   ام املمتل اع املس غ الدو باح   . جميع أطراف ال
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رة  -5 عز  –واقعة قلعة القا   : محافظة 
ان   :وصف امل

ـــة   ـــ رة مدينـــ ـــا ــ ـــة القــــ ـــ ـــــط قلعـــ ـــز(تتوســــ ــ ــمة ) عــــ ــ ـــ ـــــوب العاصــ ــنعاء(جنــــ ــ ـــ ــــط )  صــ ـــ ــــل متوســ ــ ــ جبـــ ـــ ــــ رة  ع ـــا ــ ـــة القــــ ـــ ـــ ــ مدير ـــ ــــ ـــة   ـــ ـــع القلعـــ ـــ وتقـــ
شرف فيه القلعة ع  رة واملظفر وصالة 3رتفاع  ات القا ات من املدينة  و مدير   .مدير

ـــة  ـــ ــ قرابــ ـــ ـــ ــــة إ ــ ـــــاء القلعــ ــــود بنـــ ــ ـــــة 950عــ خيـــ ـــــب التار ــ ــــــارات الكتـ ـــض إشــ ـــ عــ ـــب  ـــ ــنة حســ ــ ـــ ــ, سـ ـــ ـــث عاصـــ ـــ ــــــت دول  حيــ ـــة ســ ـــ ـــا قرابــ ـــ ــ رت خالل
ــ  ـــ ــ ـــذاء ال ــ ــة ومخــــــازن الغـ ـــ ــــواض املائيــ حــ ــ  ـــ ـ ـــا ع ــــ ــ احتوا ـــ ـ ــافة إ ـــ ـــــكري إضـ ـــــن عســ ســــــتخدم  كحصـ ــنة  ــ ن ســـ ــــل ســــــت ــا قبــ ــ مـــــ ـــ ـ ــــت إ انــ

ــ  ـــ ـــ ــ ـ ــا إ ــ ـــ ـــ ـ ـــــل عمق ـــ ــ ــة أن 100يصـ ـــ ـــ نـــ ع ل ـــا ــ ـــ ـــــق التـــ ـــ ــ ـ ــــظ الفر ـــ ـــ ـــــة الحـ ـــ م للقلعـــ ــاين ـــ ـــ ــة ومعـــ ـــ ـــ نـــ ــــزول ال ـــ ـــ ـــالل نـ ـــ ـــ ـــــن خــ ـــ ــ رض، ومـ ـــت  ـــ ـــ ــ تحــ ـــ ـــ ــ ـ م
ـــة  ـــ ـــ ــفلية للقلعــ ـــ ـــ ــــــوار الســ ـــ دوار سـ ــــــن  ـــ ة مــ ــ ـــ ـــ ــ ـــزاء كب ـــ ــ ـــدم أجــ ــ ـــ ـــ ـــواض و ـــ ــ حــ ــ  ـــ ـــ ــ ــلة إ ـــ ـــ ــــرات املوصـــ ــ ـــ ــابة املمـ ـــ ـــ ــ إصــ ـــ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ـــ ـــققة إضــ ـــ ـــ شـ م

ـــــة ــــة للقلعــ ي الداخليـــ ـــا ــ ـــة و املبــ ـــ ارجيـ ــــدران ا ــ ـ ـــــن ا ـــدد مــ ــ ـــــدم عــ ــ ــ  ـــ ــ ت  ــــــب سـ ـــــذائف  ا بقــ ــاب ــ ــ ـــة إصـ ـــ يجـ ــــة ن ــ ـ ــــــطى والعلو ــا . الوسـ ــــ كمـ
ــ ت ـــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـــ ـ ع ـــــدار  ــ ــ الـــ ـــ ـــ ـ ــلة إ ـــ ـــ ــــــطى املوصــ ـــة الوســـ ـــ ــــدخل البوابـــ ــ ــ مــــ ـــ ـــ ـ ــــظايا ع ـــ ــار شـــ ــ ــ ــــد آثـــ ـــ ـــــرض توجــ ـــ ــالة العــ ــ ـــ ــــف وصــ ـــ ــ املتحـــ ـــ ـــ ـ ــــوي ع ـــ حتـــ

  .د1وامل

ود   :أقوال الش

د   ـــا ــ ـــث  27) ش، ق(الشــــ ـــ ـــة حيـــ ـــ ــــــاورة للقلعـــ ـــ ــاء ا ــــ حيـــ ان  ــ ـــ ـــ ـــن سـ ـــ ــــــو مـــ ــ ـ ة، و ــ ـــ ـــــالم قصــــ ـــ فـ ــناعة  ــ ـــ ـــاج وصــ ـــ ــ مونتـــ ـــ ــــ ــــل   ـــ عمــ ــنة و ـــ ـــ سـ
ــاد ــ ــة: أفــ ـــ ــــدأت جماعــ ـــة،  بـــ ــ ـــــن القلعــ ـــــطى مــ ـــة الوسـ ـــة باملنطقــــ راســــ ــات ا ــ ـــ ــــدى نو ــ إحــ ـــ ــ ـــد  التحديــــ ــــة و ــل القلعـــ ــ ـــت معـــــــتقال داخــ ــ ــا كنــ ــ  أنـــ

ـــارس ـــ ر مــــ ــ ـــ ـــ ــــة شــ ــ ايــــ ــ  ـــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ ــ ـــالح ف ــ ـــ ن الســ ـــز ــ ـــ ــــت بتخــ ــ ـــ ة وقامـ ـــــكر ــ ـــة عســـ ـــ ــ ـــة ثكنــ ــ ـــ ــتخدام القلعــ ــ ـــ ـــا باســـ ــ ـــ ـــوات صــ ـــ ي وقــــ ــــو ـــ ـــ ــــــم  2015ا ـــ ثـ
ــــل  ـــ ـ ر ابر ــ ـــ ـــــف شـــ ــــن منتصـــ ـــ ــداء مـ ــ ـــ ــــــا 2015/وابتـ ـــة خصوصــ ـــ ــ املدينــ ـــ ـــ ــكنية  ــ ـــ ــاء السـ ــ ـــ حيـ ــ  ـــ ـــ ـــة ع ـــ ـــــن القلعــ ــ ــــذائف مـ ــ ــــالق القــ ــ ـــدأ إطــ ـــ م بــ

ــــر   ــ ــ ــــــنان والتحر ــــة ســ ــ ــــوة وجولــ ـــ خـ ــــل  ـــ ــــــاورة وجبـ ــ ــاء ا ــــ حيــ ــ و ـــ ــــل صـــ ـــ ــــبحت جبـ ــ ـــل، وأصــ ــ ــــرب والليـــ ــ ـــات املغــ ــ ــ أوقـــ ـــ ـــ ــيما  ـــ ــ ـــفل السـ ـــ ســ
ـــة  ـــ ـــــفل القلعــ ــع أســـ ـــ ــ تقــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ـــة القديمـــ ـــ ان املدنيـ ــ ـــ ــ ســـ ـــ ــ ــافة إ ـــ ـــــاطق إضـــ ـــك املنـــ ــ ــ تلــ ـــ ـــ ان  ــ ـــ ــــب للســ ــــــوف ورعــــ ـــــدر خــ ــــل مصــ ـــة تمثــــ ـــ القلعـ

وري م شفى ا داف مس ا قصف واس ة من بي انت تقصف من القلعة  حوادث كب ت املدفعية ال  سب  .و

                                                           
 



  

-10-  

ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ــــــوم   ـــ ــ يــ ـــ ـــ ــ ـ ــــالح 12/5/2015و ـــ ــ ــا ســ ـــ ـــ ـــ خ م ــوار ــ ـــ ـــ ــــالث  صـ ـــ ــ دفت ثــ ـــــ ـــ ــ خ اسـ ــوار ــ ـــ ـــ ــــــتة صـ ـــ ـــإطالق ســ ــ ـــ ـــالف بـــ ـــ ــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــام ط ـــ ـــ ــــــص،  14م قــ ــ ونـــ
ـــاش  ـــ ــ ـــ ـــــاش 23ورشـ ــ ـــ ان ورشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاد ط ــ ــ ـــ ن  12,7مضــــ ــاروخ ــ ـــ ـــ ــــة وصـــ ــ ـــ ــ القلعــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ أع ـــ ـــ ــ ـــ ـــــف  ـــ ـــ ـــــوار املتحـ ـــ ـــ ــة جــ ـــ ـــ ـــ ــــة القلعــ ـــ ــ ـــــودة بقمــــ ـــ ـــ ــــت موجــ ـــ ــ انـــ

ــ ـــ ــــ ـــودة  ـــ ـــر املوجـــ ـــ ــ العناصـــ ـــ ــــ ـــداد ع ـــ مـــ ــع  ـــ ـــة  لقطــــ ـــ ــ القلعـــ ـــ ــــ ــــة إ ــ ـــة املؤديـــ ــ ارجيــــ ــــفل ا ـــ ســ ــــق  ـــ ــ دفت الطر ـــــ ـــاروخ  اســــ ـــ ـــة والصـــ ـــ القلعـــ
ـــاقط  ســـ ــــة و ــ القلعــ ـــ ـ ــ أع ـــ ـ ـــة  ـــ ــــدار العلو ـــــدم الــ ـ ــ  ـــ ـ ـــارة  ــــذه الغـــ ــ ت  ســــــب ـــد  ـــة، وقـــ ــ ــــــاء خــــــارج القلعـ ر ـــــل الك ابـ دف  ـــــ ــادس اسـ ــ الســ
د  ــ ـــ ـــ ـــرض وامل ـــ ــالة العــ ــ ـــ ــــقف صـ ـــ ـــن سـ ـــ ــزاء مــ ـــ ـــــقوط أجـــ ــــــا وســـ ــ ــــة ل ــ عــ ــــدرج التا ـــ ة والـ ــ ـــ ـــ ـــة الكب ـــ ــــف والغرفــ ــ ــ املتحــ ـــ ـــ ـــات  ــ ــل املعروضـــ ــ ـــ امـ ل

راسة   .وغرفة ا

ــ ـــ ــارة الثانيـــ ــ ـــ ـــــت الغـ انـــ ــــــوم و ــــــوم  5/ 13ة بيــ ــ يــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــالف 21/5/2015والثالثــ ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ــا ط ـــ ـــ دف ف ـــــ ـــي ( 2م اســـ ــ ـــ ــدافع  ــ ـــ ــــدفع ) 10مـ ــ ومــ
ــــــاون ( ــ ) ـ ـــ ــ ــافة إ ـــ ــــــوا  3باإلضــ ن وحـ ـــــ ــ  6قناصــ ـــ ــ ـــفل و ــ ســ ــــر  ــ ـ ــ التحر ـــ ــ ان  ــ ـــ ــ الســ ـــ ــ ـــة ع ـــ ـــــن القلعـ ـــرب مــ ـــ ــــت تضـ انـــ ــا   ــ ـــ ـــدالت بي ـــ معـ

ـــر ــ ـــة  وحفــ ـــ ارجيـ ــاملمرات ا ــ ــرار بـــ ــ ــ ــارات أضـ ــ ــــك الغـــ ـــدثت تلـــ ــ ــ وأحــ ـــ ـــــل صــ ـــوة وجبــ ــــــاحات خــــ ــ السـ ـــ ـــــت, ــ ـــــم  وقعــ ــ  3ثــ ـــ ــ ـــوتية  ـــ ــارات صـ ـــ غــ
ــــرب  ــــه ضــ ــتم منــ ــ ـــان يــ ـــ ــــة و ن لثكنــ ــــــوثي ــا ا ــ ـــه أيضــ ــ ـــذي حولـ ــ الـــ ـــ ــ جبــــــل صـ ـــ ـ ـــد  ه زايـــ ــ ـــ ـ ــ من ـــ ـ ن ع تــــــ ـــة واحــــــدة واث ــ القلعـــ ـــ ـ ــــان ع رمضــ

ه وري الذي يقع أسفل املن م   .أحياء ا

ــ  ـــ ـــ ـ ي م ــــو ـــ ــ ــر ا ــ ـــ ـــراج عناصــ ـــ ــــم إخـــ ـــ ــد أن تــ ـــ ـــ عـ ن إال  ـــــدني ــ املــــ ـــ ــــ ـــة ع ـــ ــ ــن القلعـ ــ ـــ ــــف مــ ــ ــــــف القصـــ ــم يتوقـــ ــ ــ ــــــوم ولـــ ــــول 15/8/2015ا يـــ ـــ م لتتحــ
ـــا  ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــــة ا ـــة لعناصــــــر جماعــ ــ عـ ــــة التا ــــل املدفعيــ ـــن قبــ ــــومي مـــ ــبه يــ ــ ل شــ ـــــ شـ ــــفه  ــتم  قصــ ـــ ــر يـ ــ ــــدف مباشــ ــ ــ  ـــ ـ ا إ ــد ـــ عـ
ـــة  ـــ لفيــــ ــــــوار ا ســــ ــــدم  ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ــ ب  ـــــ ـــ ســ ــا  ــــ ــ ــــذائف ممــ ــ ـــــف القــــ ــ ــــف بمختلــ ـــ ــــوم بالقصـــ ــ ــ تقــــ ـــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ــــ و ــــالل وا ـــ ــــل الســـ ــ ــ جبــــ ـــ ـــ ــ ـــدة  ــ ـــ املتواجـ

ــا  ــــة ومــــ ــ ــة العلو ــاحة القلعــــ ــ ــــة وســ ماميــ ــ و ـــ ـ ــد إ ــ ــ تمتــ ــــ ــة وال ــــدافن القلعــــ ـــل مــ ــ داخـــ ـــ ـ ــــزول إ ــــرف نــ ــــن غــ ــارة عــ ــ ــ عبــ ــــ ــات و ــ منــ ــ ا ســــ
د ـــا ــ ــــــاف الشــــ ـــا أضـــ ــ ـــواض، كمــــ ــ حــــ ــــرات و ــ ــ املمـــ ـــ ــــ ــافة إ ـــ ــات إضــــ ــ ــ ـــدم البوابـــ ـــ ـــ ــــذا  ـــ ـــة  وكــ ـــ ـــة القديمـــ ــ ــــوار املدينــــ ـــ ــ جــ ـــ ــــ ــل إ ـــ ــ ــدما : أن تصــ ــ ـــ عنــ

ـــا ــ ــ رات وأ ــــو ــــات ومجـــ ــ ـــــن مخطوطـ ـــه مــ ـــ ـ ـــا يحتو ـــ ــــــف ومـ ــــــب املتحـ ـ ــــــم  ن تـ ـــــوثي ــ ــــــيطرت ا ـــــت سـ ـــة تحــ ـــ ــــت القلعـ ــــــور انـــ ـــق وصـ ـــ ر العقيـ
ماعة ا من قبل عناصر ا رائط الداخلية ل   2.القلعة القديمة وا

دة ـــا ــ ـــ خ 28) ق. ر: (الشــــ ــــــار ــ ــذ تــــ ـــ ــ ـــ ـــه منــ ــ ـــ ــة أنــــ ـــ ـــ ـــ ــوار القلعـ ــ ــ ـــ ـــــكن جـــ ـــ ســــ ــــة و ـــ ـــ ــــل مدرســ ـــ ــ عمـــ ــنة  ــ ـــ ـــ ـــــعة 15/8/2015ســ ــ ـــ ســ ـــدة  ــ ـــ ن وملــــ ــ  ـــ ـــ ــ ــ م وح
ـــة  ـــ د قلعــ ـــا ــ ــا أشـــ ـــ ــ ر وأنـ ــ ـــ رة(أشـــ ـــا ــ ـــا)  القـــ ــ ـــ و ــــوفتيل وا ـــ ــــالل والسـ ــ ـــه الســ ـــ ــن تبــ ــ ـــ ـــــومي مـ ــ ــــــف يـ ــــــامي لقصــ ــــرض أمــ ـــ ـــه تتعـ ـــ ــيطر عليــ ــ ــ ن املســ
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ــ  ـــ ـــ ــ ـ ـــا أدى إ ـــ ــ ـــــرقية كمـــ ــ ـــ ــوار الشـ ــ ـــ ســــ ــمالية و ـــ ــ ــــوار الشــــ ــ ـــ ســ ــــدمار  ـــ ــــــف لــــ ـــ ــــد أدى القصــ ـــ ــ ـــاوزر وقــ ــ ـــ ـــ ــــــاون وال ـــ ــ ــــذائف ال ـــ ـــ ن بقـ ـــــوثي ـــ ـــ ـــــن ا ــ مــــ
ــــــك  ـــ ـــــن تلــ ـــ ــــه مــ ــ ـــ عانيـ ــــذي  ــ ـــ ـــــومي الـ ــ ـــوف اليــــ ـــ ــ ــ ــ ا ـــ ـــ ــ ــافة إ ـــ ـــ ــذنا إضــ ــ ـــ ـــرت نوافــــ ـــ ـــ ـــة وتكسـ ـــ ــ ن للقلعــ ـــاور ـــ ــ ــ ان ا ــ ـــ ـــ ــن الســـ ــ ـــ ــ ـــا نحـ ـــ ـــ ــــــرر منازلنـ ـــ تضـ

  .القذائف

د  ـــا ــ ـــ ـــــة 42) ق. ر(الشـ ـــ ـــــل بمؤسسـ ـــ عمـ ــنة و ـــ ـــ ــة سـ ـــ ـــ نـ ـــدي ال ــ ـــ ـــــل راصـ ــ ــــن قبــ ــ ـــه مـــ ــ ـــ ــد مقابلتـ ــ ـــ ــــــاد عنــ ـــة أفـــ ـــ ــ ـــــوار القلعـ ـــ ــــــكن جـ ســـ ــــــاء و ـــ ر : الك
ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ ـ ـــــن ج ــــه مــ ــ ــتم إطالقـ ــ ـــــذي يـــ ــــل الــ ــــالح الثقيـــ ــ ــــواع السـ ــ ــع أنـ ــ ـــــف بجميـــ ــ تقصــ ـــ ــ رة و ـــا ــ ـــة القــ ـــ ــا قلعـ ــــ بـ ـــوم تقر ـــ ـــل يـ ـــ ـ ــا  ــــ نـ د بأعي ـــا ــ شــ

ـــد  ـــ ـــا ، وقــ ــ ـــــوات صـــ ــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــر جماعــ ــ ـــ ـــا عناصـ ـــ ــ ــيطر عل ــ ـــ سـ ــ  ـــ ـــ فات ال ـــر ــ شـــ ـــــكر ال ــــالل ومعســـ ـــ ــ السـ ـــ ـــ ــر و ـــ ــــذا القصـــ ـــ ـ ب  ـــــ ســـ
ــ  ـــ ـــ ـــ ــــــوا  ـــ ـــــديم السـ ــ ــــ ة و ــــــغ ـــ ــــدود الصـ ـــ ــ ـــــدران والســ ــ ـــ ــــذ وا ـــ ــ ــــع النوافــ ـــ ــ ـــدم جميـ ـــ ـــ ــــة وتــ ــ ـــ ــــواب القلعـ ـــ ــــأبراج وأبــــ ــ ـــ ــــــرار بـ ـــ ضــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــــف  ـــ القصــ

  3.القلعة

د ـــا ــ ـــة ) ع .م: (الشــ ـــ ــ مدينـ ـــ ــ ــاء  ـــ حيــ ـــد  ـــ ــنان أحـ ــ ــــة ســـ ــ ان جولـ ــ ـــ ــــن ســ ــ ـــز(مـ ــ ــــدي ) عــ ــ ـــل راصـ ـــ ــــن قبـ ادته مـــ ــ ـــ ـــــماع شــ ــــد ســ ــ ــــــاد عنـ ــــذي أفـ والـــ
ـــــة نـ ـــة : ال ــ القلعــــ ـــ ـ ـــد  ـــدفع املتواجــــ ــــان املــــ ـــة ـــ ــ املدينــــ ـــ ــ ــــعبية  ـــــاء الشـــ حيــ ـــــف  ــــوم بقصـ ــــة  يقـــ ــل املقاومـــ ــ ــــن قبـــ ــا مــ ـــ ــ ـــل الســـــــيطرة عل قبــــ

ــع  ـــ ـــ ـــ مــ ــ ا ـــ ـــ ــ ـــ ــــه و ـــ ـــ ــيطرة عليـــ ــ ـــ ـــ يل الســـ ــ ـــ ـــ ــ ســـ ــــة ل ــ ـــ ــــــز املدينــــ ـــ ـــن مركــــ ـــ ـــ ــ وح مــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ــ ـــ م ع ــــــار ــ ـــ ـــدف إجبــ ــ ـــ ـــ ــ ـــاس  ـــ ــ ـــ ــاب  النــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ إر ـــ ـــ ــ ـــ ب  ـــــ ـــ ــ ســـ و
ـــــه14/8/2015 ـــد طفلتيـــ ـــ ــــــاء تواجـــ ــ أثنــ ـــ ـــ ــــر  ــ ـــ ـــــت الظ ــ ـــاب وقـ ـــ ــ ــد الو ـــ م عبــــ ـــر ــ ـــد الكـــ ــ ل عبــــ ـــــ ـــ ــ م ـــ ـــ ـــدفع ع ـــ ـــة املـــ ـــ ــــت قذيفــ ـــ ـــد  م وقعـ ـــ  10رغـــ

ـــة  ـــ ــنوات وآيــ ـــ ــ ـــة  11سـ ـــ ادثــ ــــذه ا ـــ ـ ــ  ـــ ـــ د ع ـــا ــ ـــت شـــ ـــ ــا وكنــ ــ ـــ مـ ــ مقتل ـــ ـــ ـــــظايا إ ــاء أدت الشـــ ــ ـــ ــــة املـ ــ ــان بتعبئــ ــ ـــ ل يقومـ ـــــ ـــ ــــقف امل ـــ ــ سـ ـــ ـــ ــنة  ــ ـــ سـ
ان القصف    4.بنف ومتواجد  م

د  ـــا ــ ــــــن ) م. م( الشــــ ـــه مـــ ـــ ــ ـــــد مقابلتـ ــ ــاد عنــ ــ ـــ ــــذي أفــ ـــ ــــوري؛ الــ ـــ ــ م ــ ا ـــ ـــ ـ ــــكن ب ـــ ســ ـــوري، و ـــ ـــ م ـــفى ا ـــ شـــ ــ املس ـــ ـــ ـ ـــــرض  ــل ممــــ ــ ـــ عمــ ــــذي  ــ والـــ
ـــــة نــ ـــدي ال ــ ـــــل راصــ ــــان  :قبــ ــ ـ ــــذي  ــ ــــف الـ ــ ب القصـ ـــــ ســ وح  ـــــ ــ ــ ال ـــ ــ ان إ ــ ـــ ــــطر الســ ــ ــــررت واضـ ــــــوري تضـــ ـ م ــ ا ـــ ــ ــاكن  ــ ـــع مســـ ــ أن جميــ

ـــة  ـــ ـــــل قلعـــ ــــن داخــــ ـــ ـــــدره مــ رة(مصـــ ـــا ــ ــــذي ) القــــ ــ ـــــوري الـــ ــــ م ـــفى ا ـــ شـــ ي وأن املس ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــــــر جماعـــ ــا عناصـــ ـــ ــ ــ ــيطر عل ــ ـــ ســ ــــان  ــ ـــ ــدما  ــ ـــ عنــ
ــو ــ وليـــ ــو و ــ ر يونيـــ ــ ـــ ــــالل شــ ـــــرض خـــ عــ ـــه  ـــ ــــل فيـ ـــا2015عمـــ ــ ــــة ممــ ــ ـــــن القلعـ ــتمر مــ ــ ــــــر ومســـ ـــــف و مباشـ ــــف عنيــ ــ قصـــ ـــ ــ ــــالق  م إ ــ إغـــ ـــ ــ أدى إ

ــ  ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ ــ القلعـــ ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــر ا ــ ـــ ـــن عناصــ ـــ ــ ــــــادر مـ ــــــف الصـــ ـــا أدى القصـــ ـــ ــــوارئ كمـــ ـــ ــــــوالدة والطــ ــــــم الـــ ــ ــا قسـ ــ ـــ ــ ـــــفى وم ـــ شـ ــــدة باملس ــ ـــام عـــ ـــ ــ أقسـ
ـــه  ـــ ـــــفى املواجــ شـــ ــ املس ـــ ـــ ـــــب مب ــ جوانـــ ـــ ـــ ــــدم  ــــ ــــفى و شــــ ــ املس ـــ ـــ ة  ــ ـــ ـــ ــرار كب ــ ــــدثت أضــــ ــــفى وحــــ شــــ ــــن املس ــة مــــ ـــ ـــ ــادات العلو ــ ـــراق العيــــ ـــ إحــ
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ـــة  ـــ رة(لقلعــ ـــا ــ ـــر). القـــ ــ د أن عناصـــ ـــا ــ ـــــاد الشـــ ـــا أفـــ ـــ ــ  كمــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــــن القلعــ م مـــ ـــــراج ـــم إخـــ ــ ــد أن تـــ ــ عــــ ــا و ـــ ــــــوم حاليـــ ـــا تقــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ا
ـــة 15/8/2015 ـــ ـــ ـــ ــــت منطقـــ ـــ ــ ـــ ســـ ـــالح ول ــ ـــ ـــ ــا أي ســـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــق م ــ ـــ ــ ـــ ــه ال يطلـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرغم أنـ ـــ ـــ ــ ــــذائف بــــ ـــ ـــ ــ ــــــف القـــ ــ ـــ ا بمختلـــ ــف ـــ ـــ ـــ ــ ـــة وقصــ ـــ ـــ ـــ داف القلعـــ ـــــ ـــ ــ ـــ م باسـ

ات با   5.اش

يجةال   :ن
ة   ـــــكر ــ ـــ ـــة عسـ ـــ ـــ ن كثكنــ ـــــوثي ـــ ــ ـ ــل ا ـــ ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ـــ ـــــتخدم مـ ـــ ــ سـ ـــابق  ــ ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ــ ـ ــــان  ــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ــ القلعــ ـــ ـــ ــ ـ ـــأن مب ـــ ــ ــادات بـــ ـــ ــ ـــ فـ ـــت  ـــ ـــ ــد أجمعــ ــ ـــ ـــ ـــه قـ ـــ ــ ــــــث أنـــ ـــ حيــ

ـــه  ــ أنـــ ـــ ـ ـــا ع ــادات أيضـــ ــ فــ ـــت  ــا أجمعـــ ـــ ــالف كمـ ــ ان التحــ ــ ـــ ـ ـــــل ط ــــن قبـ ا مــ ــف ـــ ــ قصـ ـــ ـ ـــا أدى إ ـــا، ممـــ ـــ ـــة عل ـــا مطلـــ ــ ـ و ـــة  داف املدينـــ الســــــ
ـــــ ــ ــــــيطرة عل ـــة والسـ ـــ ـــــن القلعـ ـــا مــ ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــروج جماعـ ـــ ــــد خـ عـــ ــ و ـــ ــ دفة  ـــــ ــــة مســ ـــــبحت القلعـــ ـــة أصــ ــ ـــــل املقاومــ ــــن قبــ ا مـــ

ـــا ــ ــــوات صـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــا جماعــ ــ ــيطر عل ــ ـــ سـ ــ  ـــ ـــ ــالة ال ــ ـــ ــــة صـ ـــ ـ ــــالل بمدير ـــ ـــــل السـ ــة جبـــ ـــ ـــ ـــــن ج ــ ـــــكنية مـ ــ ــــــاء السـ حيــ ـــة (و ـــ ــ كتابــ ـــ ـــ ح
ـــر ــ ــ ـــة ) التقر ــ قلعــــ ـــ ــ ــه مب ـــ ــــت لــ ــ عرضـ ــ مـــــــا  ـــ ــ عت ــ ذلـــــــك  ـــ ــ ـــا ع ســــ ــه وتأس ـــ رة(فأنــ ـــا ــ ـــة ) القــ ـــ ــام اتفاقيـ ـــ ــ ــــوص وأح حة لنصـــ ـــر ــ ــــة صــ مخالفـــ

ـــة  ـــ مايـــ ــــــاي  ــ ـ ــ ال ـــ ـــ اع املسـ ــ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــ حالـ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــات الثقافيـــ ــ ــ ـــ ــايو  14املمتل ــ ـــ ــــان  م، 1954مــ ــ ـــ ــا  ــــ ــ ــ أيـ ـــ ـــ اع املسـ ــ ـــ ـــ ـ ــــراف ال ــ ــــت اطـــ ــ ــ دعـــ ـــ ـــ ـ ال
داف ضه لالس عر ة و لة ا منطقة عسكر عتداء عليه او تحو عيان الثقافية ومنع   .  نوعه ا حماية 

ــ ـــ ــــواء فيمـــ ـــ ــاءات ســ ـــ ــ دعـ ـــذه  ــ ـــ ــ  ـــ ـــ ــــق  ـــ ـــــوف تحقـ ـــة ســـ ـــ نـــ ـــإن ال ـــ ــبق، فــ ــ ـــ ـــا سـ ـــ ــ مــ ـــ ـــ ـــا ع ـــ ـــة وعطفــ ـــ ــــــق بقلعــ رة(ا يتعلــ ـــا ــ ــــــن ) القـــ ــا مـــ ـــ ــ ـ أو غ
ي ا ا   ال ر عتبار      تقر ن    ع فادات  ذه    .عيان وسوف تأخذ 

خية عتدواقعة  -6 ش التار ديدة -اء ع قلعة الكورن  :  محافظة ا

ديدة ش ا  :نبذة عن قلعة كورن

ــــــم  ـــــن ا ــدة مـ ــ ديــ ــــة ا ـــة بمحافظــ خيـــ ش التار ــــورن ــ ـــة ال ــ ــ قلعـ ـــ ـ ــتمائة عت ــ ـــــن ســ ــا عـ ــ ــ ـــــد عمر ـ ـــــث يز ـــة حيـ ــ املدنيـــ ـــ ـ ـــة  خيـــ ــالم التار ـــ املعـ
ــام  ــ ـــل العــ ــ قبـــ ـــ ـ ــــة إ خيــ ــادر التار ــ ــا وفــــــق املصــ ــــ عــــــود بنا صــــــطياد و ــاء  ـــ ـــن مينـ ــالقرب مـــ ـــ ــع بـ ـــ ــ تــــــل مرتفـ ـــ ـ ــع ع ـــ ــام ، وتقـ ــ ـــالل 1538عــ م خـــ

ــــــياحة وا ـــ ــــع وزارة السـ ـــ ــ بـ ـــري ي ـــ ــ ـــم أثــ ـــ ــ ــــة ملعلــ ـــ ــــت القلعـــ ــ ـــ ة تحولـ ــ ـــ ـــ ــ خ ــنوات  ــ ـــ ــ ــ السـ ـــ ـــ ــ ول و ي  ـــا ــ ـــ ــد العثمــ ــ ـــ ة التواجـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــوي ف ــ ـــة وتحتــ ـــ ــ لثقافــ
ــــروق  ـــ ـــور ا ــ جــ ــ مــــــن  ـــ ــ ـــــديم مب ــاء قــ ـــ ـــن  بنــ ـــارة عــــ ــ ـــة عبــ ــ ـــــكي ، والقلعـ شــ ــالفن ال ـــ ـــاص بــ ــ ــ متحـــــــف خــ ـــ ـ ــــوب(ع ــــورة ) الطـــ ن والنـــ ـــــ والطــ
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ــــــن  ـــة مــ ـــ ــــون القلعــ ــ ــ ــــــاء ، و تت ــا  13البيضــ ــــ ــ ــــد ترميم ــ ــــد اعيــ ــ ن  وقــ ـــام ـــ ــــدروم  وحمــ ــ ن بــ ــــرفت ـــ ـــة وغـ ـــ عــ ر ـــات  ــ ـــ تجا ــ  ـــ ـــ ـــه ع ـــ ــــه موزعــ ـــ غرفـ
ا املعماري القديم ال عد ع شيط السياحة  املدينة بنفس طا ا كمركز لت   .اد

ص الواقعة    :م

ادة  ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ـــ ـــة ومـــ ـــ ات املرفقــــ ــــديو ــ ـــــور والفيـــ ــ ــمنته الصـــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــة ومـــ ـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــــف القضـــ ـــــب ملــــ ـــ ـــة بحسـ ــ ـــ ص الواقعــ ــــــت تـــ
ــــــم  ــــ ــــة و ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ م مــــ ــــــماع ــ ــــم ســ ـــ ـــــذين تــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ.ا.س(و) ش.ع.أ(و ) ش.أ.س.خ(الشـ ـــ ـــ ع ) ــ ـــا ــ ـــ ي التــ ــــدا ـــ ـــث امليـــ ـــ ــ ــــه الباحـ ـــ تـــ ـــا أث ـــ ــ ومــ

ــــة ا ــ ــــــيطرة جماعــ ـــــذ ســ ــ ـــه ومنـ ـــ ــاك بأنــ ــ ــ ــ ن ــــــان  ــ ــ م ـــ ـــ ــــه ا ــ ـــد نزولــ ـــ ــة عنــ ـــ نـــ ر ل ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــدة  ــ ديـــ ــــة ا ــ ــ محافظــ ـــ ـــ ـــا ع ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ
ر  ــو ــ ــــــا 2015أكتــــ ــ ــــزون ف ـــــل يحتجــــ ة ومعتقـــ ـــــكر ـــة عســـ ـــ ــ ثكنــ ـــ ـــ ــا ا ــ ــــ ل ـــة وتحو ــ خيـــ ش التار ــــورن ــ ــ ـــة ال ــ ــام قلعـــ ــ ــ ــــة باقتحــ ــ ماعــ ــــت ا م قامــــ

ــــــن  ـــ ــ مـ ـــ ـــ ــ ــ الكث ـــ ـــ ــ ــــت بتغي ــ ـــ ــــة قامـ ــ ـــ ماعـ ـــا ان ا ـــ ـــ ـــة  ، كمـ ـــ ـــ ماعـ ن ل ـــــ ـــ ـــــدة املعارضــ ـــ ديــ ــــة ا ــ ـــ ــــــاء محافظـ ـــ ـــــن انبـ ـــ ن مــ ـــــ ـــ ــــــن املعتقلــ ــ ــد مــ ـــ ـــ العديــ
ـــح ال ــ ــع مالمــ ـــ ـــة القلــ ــ يــ ـــل اب ـــ ــمن داخـ ــ ســـ ـــــوب  ــــــن الطــ ــــدران مـ ــ ــــتحدثت جـ ــ ـــة اسـ ـــ ماعـ ود ان ا ـــــ ــــــاد الشــ ـــــث أفـ ــا ، حيــ ـــ ــ ـــث  ـــ ـــة والعبـ ـــ قلعـ

ـــة  ـــ ــــدران الداخليـــ ــ ـــ ـــــث با ـــ ـــم العبـ ـــ ــا تـــ ـــ ــ ل كمــ ـــــ ـــ ـــــون والشـ ـــ ــ اللـ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــذ القلعـــ ــ ـــ ـــــميم نوافــ ــ ــــــايرة لتصــ ـــدة مغـــ ـــ ــ ــــذ جديـ ـــ ــتح نوافــ ـــ ـــ ــــت بفـ ــ ـــا قامـــ ـــ ــ كمـ
ــاملتحف ــ ــ ـــــكي بـــ شــــ ـــن ال ـــ ــم الفـــ ـــ ـــ ـــدم قسـ ـــ ـــارف وتـــ ـــ ــــس الزخـــ ـــ ــ وطمــ ـــ ــــ ـــة للمب ـــ ارجيـــ ــارس  وا ــ ــ ــتحداث متـــ ــ ــ ــــة  باســـ ــ ماعـــ ــــت ا ـــ ـــا قامــ ـــ ، كمـــ

ـــــف  ـــة بملــ ـــــور املرفقــــ ــــة الصــ ــا تحكيـــ ــ ــق مـــ ــ ـــــك وفـــ ـــارس وذلــ ـــــذه املتــــ ــ ــ  ـــ ــ ة ع ــ ـــ ســ ت  ـــــ ا ونصــ ــوار ــ ـــة واســـ ـــــطح القلعــــ ــــوق اســ ة فـــ ـــــكر عســ
  . القضية 

يجة   :   الن
ـــمنه تق  - ــا تضـــ ــة ومــــ ـــ نـ ــــم ال ــ ــــذين اســــــتمعت ل ود الــ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ـــا ورد  ــة ومـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ اجر ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـ ــــن خــ ــــر مــ ــ ر

ـــة  ـــ ـ ــ ا ـــ ــ ـــا  ــ ــابق صــ ــ ــا الســـ ــ ـــ ـــــوات حليف ي وقــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــــــإن جماعـ ـــة فـ ــ ـــة للقلعــ ـــ ــور املرفوعـ ــ ول والصـــ ــال ــ ــ ــــف بـ لـــ ي امل ــــدا ـــق امليـــ ـــ ـ الفر
ا  ــتخدام ــ ـــ ة واسـ ـــــكر ــ ـــه عسـ ـــ ــ ثكنــ ـــ ـــ ـــــدة  ا ــ ديـ ــــة ا ــ ــ مدينــ ـــ ـــ ـــة  ـــ خيــ ش التار ــــورن ــ ــ ـــة ال ــ ـــــل قلعـــ ـــ ـــــو تحو ــ ـ ـــاك و ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ــئولة عــ ــ ـــ املسـ

ـــــد ــــد اعتــ عـــ ــــذي  ـــر الـــ مــــ ـــو  ــ ــ ــــة و ماعـــ ــــاص با ــــل خـــ ــــــن كمعتقـــ ــيل مـ ـــ ــزء أصــ ــ ـــعوب وجـــ ــ ــ ملـــــــك للشــ ـــ ــ عت ـــة  ـــه قديمــــ خيــــ ن تار ـــــ ــ عــ ـــ ــ اء ع
ــا  ــــ ــــورة وفقــ ـــ ظـ ــــات ا ـــ ـ ا ن ــــــن  ــد مــ ــ ـــ عـ ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ــام  و ــ ــ ــتمائة عــ ــ ـــ ـــة سـ ـــ ـــا لقرابــ ــ ـــ خ ــــود تار ــ عــ ـــــالمي  ســـ ــــر  ــ ــ العصــ ـــ ـــ ــيمن  ـــ خ الـــ ــــــار تــ

ــادة  ــ ـــ ـــ ـــــنص املـ ـــ ــ ــا  لـ ــ ـــ ـــ ـــذلك وفقـ ـــ ــ ــة وكـــ ـــ ـــ عات الوطنيـــ ـــر ــ ـــ شـــ ـــة  16لل ـــ ـــ اصــ ــــــف ا ـــ ـــات جنيــ ـــ ـــ ــــق باتفاقيــ ــ ـــ ــ ي امل ـــا ــ ـــ ـــــول الثـــ ـــ ــ ـ تو ـــن ال ـــ ـــ اع مــ ــال ــ ــ ـــ بــ
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ــال  ــ عمـــ ـــة أو  ـــ خيـ ـــار التار ـــ ثـ ـــد  ـــ ـــــة ضـ ــ ــة موج ـــ ـــال عدائيــ ـــ ــــة أعمـ ــ ــاب ايـ ــ ـــ ــــدم ارت عـــ اع  ــ ـــ ــ ــــراف ال ــ ــــت أطـ ــ الزمـــ ـــ ــ ــ وال ـــ ــ ــ دو ـــ ــ ــ الغ ـــ املســ
ــــــادة ـــ ــــت املـ ـــ ــي والزمـــ ــ ـــ ـــ ر ـــــود ا ــ ـــ ـــم ا ـــ ــ ــ دعــ ـــ ـــ ــ ا  ــتخدام ــ ـــ ــ ـــعوب او اسـ ـــ ـــ ــ للشـ ـــ ـــ ــ ـــا والرو ــ ـــ اث الثقــ ــ ـــ ـــ ــ ل ال ـــــ ـــ شــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ــــــن ) 19(الفنيــ ـــ مـ

ــات الثقا ــ ــ ـــ ـــة املمتل ـــ مايـــ ــــــاي  ــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــ اتفاقيـ ـــ ـــ ـ ــادرة  ـــ ــ ــــة الصــ ـــ ــــــايو 14فيــ ـــات   1954مـــ ــ ـــ ـ ام املمتل ــــــاح ــ بـــ ـــ ـــ اع املسـ ــ ـــ ـــ ـ ــــراف ال ــ ـــع أطـــ ــ ـــ جميـ
تفاقية   .  الثقافية الواردة  

ة  -7 ة إ ثكنه عسكر ثر ل قلعة البيضاء   : محافظة البيضاء   -واقعة تحو

خية عن قلعة البيضاء    : نبذه تار

ــ ـــ ـــ ـــل ع ـــ ري يطــ ـــــ ـــ ــع  ـــ ــ مرتفـــ ـــ ـــ ـــة ع ـــ خيــ ــــــاء التار ــة البيضــ ـــ ــــع قلعـــ ــ ــــــوا  تقــ ــع حــ ـــ ــ رتفـ ــــــاء و ـــة البيضــ ــ ـــــطح  2500مدنيـــ ــــــتوى ســـ ـــــن مســ م عـــ
ــــــب،  وانـــ ــــع ا ــ ــــــن جميــ ــا مـــ ــ ـــ ـ ـــــيط  ــــري يحـــ ــ ـــــور دائـــ ــا ســـ ـــ ــ ــ ـــــيط  حـــ ــــة و ـــ راسـ ــراج ا ــ ــ ــــون وأبـــ ــ صــ ـــــن ا ــ ـــــدد مــ ــــــن عـــ ــــه مــ ـــ ونــ ــ م ـــ ـــ ــر، و ـــ البحـــ
ري  ـــــ ـــ ـ ــع ال ــ ـــ ـــة واملرتفــ ـــ ــ ــ القلعـ ـــ ـــ ـ ــــة ، وإ ـــ ــاء القديمــ ــ ـــ ـــة البيضــ ـــ ــ مدينـــ ـــ ـــ ـ عت ـــت  ـــ انـــ ــــل  ـــ صــ ــ  ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــا القلعـــ ــ ـــ ــ ــــت ف ـــ ــ ــ بن ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ واملنطقـ

ـــــة يـــ ــــل  املب ـــ بـ ــ ا ـــ ـــ ـــذي يم ـــ ـــــيض الــ بـــ ـــون  ــ ب اللـــ ـــــ ســـ ــــــك  ــــــاء  وذلــ ــــة البيضــ ــ ــــــمة محافظــ ــــة عاصــ ــ اليــ ــــــاء ا ـــة البيضــ ـــ ــــب مدينــ ســــ ــــه ت ــ عليــ
ي  ـــــ ـــ م ــــك ا ــد امللــــ ــ ــــ ــ ع ـــ ـــ ـــت  ـــ ــ ـــا بن ـــ ــ ــــبعض أ ـــ ـــرى الـ ـــ ــــث يــ ــــة حيــــ ــ ــــــاء القلعــ خ بنــ ــــــار ــــــان تــ شــ ـــوال  ــ ــــدة أقـــ ــاك عــــ ــ ـــ نـ ــــة، و ـــه القلعــــ ــ ــ عليـــ ـــ ـــ املب

ــ ا ـــ ــ ــــة ح ــ ــــة واملدنيـ ــ القلعـــ ـــ ســ ـــــبعض  ـــه الزال الــ ـــ ـــدليل أنـ ــ ــــرعش بــ ـــ ــمر  ــ ـــت شـــ ـــ ـ ـــة بن ـــ ـــــرون أن القلعـ ـــــرى آخــ ـــا يــ ـــ ــمر، فيمـ ــ ـــة شـــ ـــ ـــــوم قلعـ ليــ
ـــاطق  ـــ ــ ــاء واملنــ ــ ـــ ـــة البيضـــ ـــ ـــ ـــم مدينـ ـــ ـــ ــ حكـ ـــ ـــ ــ ــــداولوا ع ـــ ـــــذين تـــ ـــ ن الــ ــــالط ــ ـــ ـــدول والسـ ـــ ـــ ـــم الـ ـــ ــ كــ ــــر  ــ ـــ ــــتخدم كمقـ ـــ ســـ ـــت  ـــ ـــ انـ ـــــق و ـــ ـــــت الحــ ــ ــ وقـــ ـــ ـــ ــ
كــــــم  ــز ل ـــ ــــة كمركـ ـــم اتخــــــاذ القلعــ ــاء تـــ ـــة البيضــــ ــ مدينـــ ـــ ـ ـــة ع شـــ ــيطرة ج ــ ـــد ســ عـــ ـــدين  ــ ــد الـ ـــ ــ حميـ ـــ ـ ـــام ي مـــ ـــد  ـــ ــ ع ـــ ـ ــا، و ـــ ـ ــاورة ل ــ ــ ا

ــر إلقا ــ ــــذي وكمقــ ــــــار والــ ـــور ا ـــــرميم الســـ ــم تـ ــ ـــا تــ ــة كمـــ ـــ ــ القلعـ ـــ ـ ــــة ا يــ ب ـــض  عـــ ــافة  ـــ ة تــــــم إضـ ــ ـــ ـ ـــك الف ــ تلـــ ـــ ـ ش ، و ـــــ ـ ـــة قيــــــادة  ا مـــ
ة  ور م عد قيام ا  .تم ترميميه ايضا  وقت الحق 

ص الواقعة   : م

م  ــ ـــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــــــاء وشــ ـــ ــــة البيضـ ـــ ــ ـ ــــدير مدير ـــ ــادة مـــ ــ ــ ـــ ــــب إفـ ـــ ـــة حســـ ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــ ـــد ) ل.أ.م(و) ص.م .ح( تـ ـــ ـــ ــــه وعنـ ــ ـــ ــام بأنـ ــ ـــ ــ اقتحـ
ــام  ــ ــــة العـــ ــ بدايـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــة البيضــ ـــ ي ملدينــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــر جماعـ ـــ ــــيطرت 2015عناصـ ـــة وســـ ـــ ــ املدينـ ـــ ــ ـــة   ـــ ماعـ ــــة ل ــ عـ ــر التا ـــ ــــــرت العناصــ شـ م ان

ـــة  ـــ ــ قلعـ ـــ ــ ـــا مب ــ ــ ــا واقتحام ـــــ ــــــيطرة عل ــــم السـ ــ ــ تـ ـــ ــ ـــــاطق ال ــــــن املنــ ــا ومـ ــ ـــ ـــة ف منيــــ ة و ـــــكر ــع العســ ــ ـــة واملواقـــ وميــــ ــز ا ــ ــــة املراكـــ افـــ ــ  ـــ ــ ع



  

-15-  

ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ـــه  ـــ ــز فيـ ــ ــــث تمركــــ ـــة حيــــ ـــ خيــ ــــــاء التار ـــة البيضـ ـــ ــ ثكنــ ـــ ـــ ــــة إ ــ ـــــل القلعــ ـــ ـــاموا بتحو ـــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ماعــ ـــة  ـــ عــ ــر التا ـــ ــن العناصــ ــ ــ مــــ ـــ ـــ ــــدد كب ــ عــ
ي  ــــو ــــ ــــة ا ــ ماعــ ن  ع ـــا ــ ن التـــ ـــــ ـــــكري للمســـ ــر عســ ــ ـــة ومقــــ ـــ ــ ــدة إدار ــ ـــة كقاعــــ ـــ ــــة للقلعــ عـــ ـــــق التا ي واملرافـــ ـــا ــ ــتخدام املبـــ ــ ــ ة واســ ـــــكر عســ

م  الع ــال ــ ــ ــــــادة أعمــــ ـــ ــر لقيـ ـــ ــ ــا مقـــ ـــ ــ ـــ ـــــذوا م ـــ تخــ ــــع و ـــ ــ القلـــ ـــ ـــ ــ ن  ـــر ــ ـــ شــ ي من ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ـــــر جماعـ ـــ ـــد والزال عناصــ ـــ ـــ ــا قـ ــــ ـــ ن ، ممـ ــ  ـــ ـــ ــ ة ح ـــــكر ــ ســـ
ا  خية املوجودة ف ي واملعالم التار ق الضرر باملبا ا للقصف و  .   عرض

يجة   :الن
ــــــور  ــه الصــ ـــ ــا تحكيـــ ــ م ، ومــــ ـــــ ــتماع الــ ــ ســــ ــــــم  ـــذين تــ ـــ ود الـ ـــــ ادات الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـــ ــ ــــن خــ مـــ

ــ  ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ـــر جماعـ ـــ ــإن عناصـ ــ ـــامللف ، فـــ ـــ ــة بـ ـــ ـــة املرفقــ ـــ ماعـ ـــرف ا ــ ـــــادة مشــ ــــــاء بقيــ ــــة البيضـ ــ ـــــران  ( محافظـ ــــد حمــ ــــــو احمـــ ــــدعو أبـ املـــ
اك)  ن ذا   .  املسؤولة عن 

يد -8 م شعفل  واقعة قصف قلعة دار ا ل   : محافظة الضالع   –واملعروف بم

يد   :نبذة عن قلعة دار ا

ـــالم  ـــ ــــــم املعــ ــ ـــــن ا ــ ــالع مـ ــ ـــ ـــة الضـ ـــ ــة بمحافظــ ـــ ـــ ثر ـــد  ـــ يــ ـــة دار ا ـــ ــ قلعــ ـــ ـــ ـــرن عت ـــ ــ القــ ـــ ـــ ـــا  ا ـــ ــ ــود بناء ــ ـــ عـ ـــالع و ـــ ــــة الضــ ـــ ــ مدينـ ـــ ـــ ـــة  ـــ خيــ التار
ـــــوب  نــ ــــة ا ــ ــ ج ـــ ــ ــالع ا ـــ ـــة الضـ ـــــطح مدينــــ ـــة عـــــــن سـ ــ ة مرتفعـ ر ـــــ ـ ـــــــوه   ـــة ر ــ قمـــ ـــ ــ ـــد ع يـــ ـــة دار ا ـــع قلعــــ ــيالدي وتقـــ ــ ــر املـــ ــ ــــث عشــ الثالــ
ــــــراج  ـــ ــا ابـ ــ ـــ ـــ ـــة تتخلل ـــ ــ ــوار مرتفعــ ــ ـــ ــ ــا اسـ ــ ــ ـــ ـ ـــــيط  ـــ ـــة وتحــ ـــ ـــ خيـ ــــة التار ــ ـــ ـــة العثمانيـ ـــ ـــ ــن القلعـ ــ ــ ـــ ــــــرب مـ ــ ــ الغــ ـــ ـــ ــ ــــع ا ــ ـــ ـــة ادوار وتقـ ـــ ـــ عـ ـــــن ار ـــ ــــــون مــ ـــ ـ وتت
ــ  ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ اكمـ ــرة ا ــ ـــ ــ سـ ــراء  ــ ــ ـــ ـــم امـ ـــ ـــ كـ ـــرًا  ـــ ــــون مقــــ ـــ ـــ ـــة ولت ـــ ــ ـــــن املدينــ ـــ ــــدفاع عــ ــ ـــ ــــرض الـ ــ ــــة لغــــ ــ ـــ ــــــت القلعـ ـــ ـ ن ــــة و ـــ ــــرفات دفاعيـــ ـــ ــة وشـــ ـــ ـــ للمراقبــ
خ  ــــــار ــ تــ ـــ ـــ ــًا  ــ ــ ــ ــــت دورًا حيو ـــ ــــذي لعبـ ـــ ــــة الـ ــ خيــ ي التار ـــا ــ ــــــن املبـــ ــ مــ ـــ ـــ ـــة الكث ـــ ــــب القلعــ ـــ ــــد بجانـ ــ ــا توجــ ــــ ــــــالع كمــ ــة الضــ ـــ ــارة مدينـــ ــ ــ مــ ــمة  ــ عاصــــ

 .امارة الضالع 

ص الواقعة   :م

ـــة  ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــذين تـ ــ ود الـــ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ــة ومـ ـــ ات املرفقــ ــــديو ــ ــور والفيـ ــ ـــمنته الصــــ ـــ ــــا تضـ ــ ــية ومـ ــ ــــــف القضـــ ــــب ملـ بحســـ
م  ـــــ ـــة ومــ ــ نــ ـــل ال م مـــــــن قبـــ ــــم ســـــــماع ــــل ) ع.م.ع(و ) ع.ع.م(تــ ول مـــــــن قبـــ ــال ــ ــــف بـــ لــ ي امل ــــدا ـــث امليـــ ــر الباحــــ ـــ ـ ــه تقر ـــ تــ ـــا اث ــــب مــــ حســ و
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خ  ــــــار ــ ـــ ـــــن تـ ــ ـــ ة مــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــالل الف ـــ ـــ ــه وخـ ـــ ـــ ـــ ــــة فانـ ـــ ــ نـــ خ 29/3/2015ال ــــــار ــ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ــ ــ ـــة 25/5/2015م وح ـــ ـــ ـــ ثر ـــد  ـــ ـــ يـــ ـــة دار ا ـــ ـــ ــــــف قلعـــ ـــ ــ ــــم قصـ ـــ ـــ م تــ
ــــان  ــ ــ ــــذي  ــ ــود والــ ــ ـــــواء عبــــ ـــر لـــ ـــ ــ مقــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــا املرابطــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــر جماعــ ــ ـــــل عناصــــ ــــــن قبـــ ـــــعفل  مــ ــ شـــ ـــ ـــ م ــــر  ــ ـــة بقصــ ـــ املعروفـ

ـــــواء  ــــه اللـــ ـــ ــد فيـ ــ ـــ ـــواء) 33(يتواجـ ـــ ــــــادة اللــ ـــدرع بقيــ ـــ ــا / مــ ــــ ن ممــ ر ـــــ ــــــن شـــ ــ مــ ـــ ـــ ـــع ألك ــ ل متقطـــ ـــــ شـــ ـــــف  ــتمر القصـــ ــ ـــ ــبعان واسـ ــ ـــ ــــدهللا ضـ ـــ عبـ
ــ ـــ ــــن مبـ ـــزاء مــ ــــدم اجـــ ــ ــ  ـــ ـ ـــة ادى ا ـــــور والوثــــــائق املرفقــــ ــ الصـ ـــ ـ ن  ــ ـــ ــــــو مبـ ــا  ــــو مـــــ ــ نحــ ـــ ـ ــرار وع ــ ضــ ــ مــــــن  ـــ ـ ــا الكث ــ ــ ــــق  ـــ ـــة وا ي القلعـــ ا

 .بامللف 

يجة  :الن
ـــــف  ـــ لــ ي امل ــــدا ـــ ــ ـــق امليـ ـــ ــ ــ ــــــر الفر ـــ ـ ــمنه تقر ــ ـــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ود ومـ ـــــ ـــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــة ومـ ــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ـــــن خـــ ـــ مــ

ول والصور ومقاطع الفيديو املرفوعة  فان جماعة ا اك بال ن ذا  ة املسؤولة عن  ي وقوات صا  ا  .و
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ان  - ة ع ط سو ع امل كوميةالوقا ي والقوات ا  :  التحالف العر
 

ادي السودي  -1  : عزمحافظة   -واقعة تفج قبة عبد ال
ادي السودي د عبد ال   : نبذه عن قبة وم

ــــر  ــ ـــة املظفــ ـــ ــ ــــــمن مدير د ضــ ـــــ ـــ ـــة وامل ــ ـــع القبـــ ـــ ـــة (تقــ ـــ ـــــةمدينــ ــز القديمـــ ــ ـــ ـــة )عـ ـــ ــ ر ــة الطا ـــ ــــــالم دولـــ ر معــ ــ ـــ ـــــوي أشـــ ــــذي يحـــ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ــو ال ـــ ــ ـ ، و
ــيمن ــ عــــــز والـــ ــ  ـــ ــ ـــوفية  ــ ــــالمية الصـ ســ ـــة  ــــ ثر ـــالم  ـــــرز املعـــ ـــــن أبــ ـــــودي مـ ادي السـ ــدال ــ ـــة الشــــــيخ عبـــ ــ ــد قبــ ــ عــ ــ . والرســــــولية، و ـــ ــ ــ أك ـــ ـ و

ــة ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــز القديمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ عــــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ يـــ ــالم الدي ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــل املعــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدى أجمـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيمن وإحــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ الـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  .قبـــ
ـــة  ـــ خ القبـ ــــــار ــــــود تـ عـ ـــدة  -و ــ ــــب عــ ـــب كتـــ ــ ــا  بحســ ــ ـــ ــــــن بي خ "ومـ ــــــار ــــة التـ ــ دوحـــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــــن نظ ـــــز غصـــ ـــد " عــ ـــ ـ ا ـــــب دمحم ا اتــ ـــة   -لل ـــ ــ حقبـ ـــ ــ إ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ــــة، أي قرابـ ـــ ــ ـــ ـ ر ــة الطا ـــ ـــ ـــ ــــــنة) 500(الدولــ ـــ ــ ــيخ .  ســ ــ ـــ ــ ـــ ــــدا أن الشـ ـــ ــ ـــ ـــــد دمحم العـ ــ ـــ ـــاج أحمـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــابق ا ـــ ـــ د السـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــام امل ـــ ــ ـــ ـــــب رأي إمـــ ـــ ـــ وحســ
د  ـــــ ــ ــا امل ــ ــ ـ ــــــيم ف ــ أقـ ـــ ــ ـــة ال ــ ــ املنطقــ ـــ ــ ــــــن  ـــــيمن، ودفـ ــ الــ ـــ ــ ــــك إ ــــول املماليـــ ــ ـــد دخـ ـــ عـ ــو  ــ ادي تـــ ــدال ــ ــ عبـــ ـــ ســ ـــــد"و ــ ـــة ال ــ ـــــمال " أكمــ شــ

ــــل  ــــت قبــ ــ ــ بن ـــ ـ ـــة ال ــ يـ ـــة املعت ًا عــــــن مدرســـ ــ ـــ ـ ــد كث ــــذي ال يبعــــ ن والــ ـــائم  د القـــ ــ ــــ ـــع امل ــ ــو موقـ ــ ــ ــز، و عــــ ـــة  ــــن مدينـــ ــراجية مــ ــ ــل الســ ــ جبــ
ن   .القبة بقرن

ــــــار ــا آثـ ــ قايـــ ـــاك و ـــ ـ ن ــــــان  ـ م مل ــاين ـــ ـــالل معــ ـــ ــــن خـ ـــة، ومـــ ــ ــ الواقعــ ـــ ــ ـــالتحقيق  ـــ ـــف بـ ــ لــ ـــة امل ــ نــ ـــق ال ـــ ـ ي لفر ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــــالل ال ـــــن خــ  ومــ
فـــــــادات  ـــدد مــــــن  ــ عـــ ـــ ــ ـــــق إ ـــــق التحقيـ ـ ــتمع فر ـــ ــة اســ ـــ نـ ـــدى ال ــ ــــة لـ فوظــ ـــور ا ــ وراق والصــ ــ  ـــ ـ ــــق  ـــــو موثــ ــ ــا  ــــب مــــ حســ ، و ــ ـــ ـ التفج

ود الواقعة والذي أفادوا بالتا   :وش
 
د -1 ـــا ــ ـــة  32) أ.ش( الشــ ـــ د وقبـ ـــــ ــ ـــقة مل ــ ــــوت املالصــ ـــــب البيـــ از أغلــ ـــا ــ ــاد بــ ــ ـــث أفـــ ــ ــــودي، حيــ ادي الســـ ــدال ــ ــ عبـــ ـــ ــ ان  ــ ـــ ــــن ســ ــ ــنة مـ ــ ــ سـ

ـــو  ــ ادي الســـ ــدال ــ ـــ ــــرق عبـ ـــ شـ ــــة و ـــ ــــل عليـ ـــ ــــذي تطـ ـــ ر الـ ــ ـــ شـــ ــــــع  ــ الشــ ـــ ـــ ــو ال ـــ ــ ـ ــــة، و ـــ ــز القديمـ ـــ ــ عـ ان  ــ ـــ ــة لســـ ـــ ــازل قديمـــ ــ ــ ــا منــ ــــ ــ دي، واغل
ـــة  ـــ معـ ـــــوم ا ـــن يــ ـــ ــاءا مـ ـــ ـــــعة مســ ــــــاعة التاســ ـــام السـ ـــ ــ تمـ ـــ ــ ن   ــ ـــ ـــــل ملثمــ ــــــن قبــ ــ مـ ـــ ــ ــــوع التفج ــــد وقـــ ــ عـ ــــــك  ـــة، وذلـ ـــ خيـ رة التار ـــا ــ ـــة القــ ـــ قلعـ

ــق   ــ ـــ ــبع29/7/2016املوافـ ــ ـــ ــد الـ ــ ـــ ـــــز، واعتقـ ــ عـ ـــة  ـــ ــــــاء مدنيــ ــــب أحيــ ـــ ــ أغلـ ـــ ـــ ــوته  ــ ـــ ــمع صـ ــ ـــ ــ ، وأدى م، سـ ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ـــاروخ ع ــ ــــقط صـــ ـــ ـــه سـ ــ ض أنـــ
ــا أدى  ــ ــــة، كمـــ يطـــ ــازل ا ــ ــ ـــوارع واملنـ ـــ ــ الشـ ـــ ــ ـــار إ ـــ ــار والغبـ ـــ ــ ــاير  ـــ د وتطــ ـــــ ــ ــــقق امل ــ شـ ـــامال، و ـــ ـ ـــة  ـــ ــ القبـ ـــ ــ ـــدم مب ـــ ــ تـ ـــ ــ ــ إ ـــ ــ التفج

ــــــبع،  ـــو أصــ ــ ــ أبـــ ـــ ـــ ــاج ع ــ ـــ ـ ــل ا ـــ ـــض ) 80(ملقتـــ ـــ عــ ــابة  ـــ ــ إصـــ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ـــايرة، كمــ ـــ ـــة املتطــ ــ ـــار القبـــ ــ ـــ ــــــراس بأ ــ الــ ـــ ـــ ــابته  ــــ ـــب إصــ ـــ ســ ــنة،   ــ ـــ سـ
ن   .امللثم

د ا ـــا ــ ــــل  45) م.م.أ(لشــ ـــــكن داخـــ ســ ــــان  ــ ـ ــــــبع  ــو اصـ ـــ ــ أبــ ـــ ــ ــاج ع ــ ـــ ــأن ا ــ ــــــاد بـــ ــــودي، وأفـ ادي الســـ ــدال ــ د عبـــ ـــــ ــ ـــــوار م ــــــكن جــ سـ ــنة ، ــ ســـ
ـــة  ـــ معـ ـــــوم ا ــاء يــ ــــ ــعة مسـ ــ ن التاســـ ـــــ ـــــل ملثمــ ــــن قبــ ــ مـــ ـــ ــ ــذ التفج ـــ ـــد تنفيــ ـــ ــنوات، وعنـ ــ ــر ســـ ـــ ــــن عشــ ــ مـــ ـــ ــ ـــذ أك د منــــ ــ ـــ ــ م، 29/7/2016امل

ـــه  ـــ ـــــاف أنـ ـــا، وأضــ ــ ــ ــ إثر ـــ ــ ــو ع ــ ــالراس، وتـــ ــ ــبع بـــ ـــ ــو اصــ ــ ــ أبـــ ـــ ــ ــاج ع ــ ـــ ب ا ـــــ ــا أصــ ــــ ـ ــــون بأ ــــددين يقولـــ شـــ ــــل م ـــن قبـــ ـــ ــــة مـ ــ ــ القبـ ـــ ــ ــــــم تفج تـ
ـــل ــ ـــ ــ مقبـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــده ع ـــ ــ ـــار عبـ ــ ـــ نفجـــ ــــــنفس  ــ ب بـــ ـــــ ـــ ــ ــا أصـ ـــ ــ ـــ ــــركيات، كمـ ــ ـــ ــــدالقادر ) 60(شــ ــ ـــ ـــــد عبــ ـــ ــد احمـــ ــ ـــ ـــ ــنة، وخالـ ــ ـــ ـــ يم ) 50(سـ ــــــرا ـــ ــــــنة، وإبــ ـــ ســ

ــو  ــ ـــمية ) 30(الصــــ ــ ــتاذة ســـ ـــ ســـ ـــــد و ــــد صـــ ـــ ــــطفى واحمـ ــ ــــد دمحم مصــ ـــ ـــت احمـ ــ ـــ م ب ــ ـــ ـــة مـــ ـــ ــاورة للقبــ ــ ـــ ــــدة مجـ ـــ ــازل عـ ـــ ــ ـــــررت منـ ــنة، وتضـــ ــ ــ ســ
  .سياراتأبو السرور وعدد من ال
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د ـــا ــ ـــى  43) ع. ص. أ/ (الشــ ــ ــ ــبق أ ـــ ــه ســ ـــ ــار، وأنــ ـــ نفجــ ـــت  ـــ ـــه وقـ ـــ تـ ــ ب ـــ ــ ــــان  ــ ـ ـــه  ـــ ــــــاد أنـ ــــودي، وأفـ ـــــادي الســـ ــ ـــد ال ــ ــارة عبــ ـــ ــــــكن حــ سـ ــــــنة،  سـ
د ـــــ ـــ ــ امل ـــ ـــ ـــدين  ــ ــم الـــ ـــ ــ ـــارس باسـ ــ ـــات تمـــ ـــ ـــــود خرافــ ــــدعوى وجـــ ـــ ــــــالتفج بـ ـــــددون بــ ـــ ن  ــ ـــ ـــــواء، . ملثمـــ ــ ـــار رأى أضـ ـــ نفجــ ـــد  ـــ عــ ـــه  ـــ ـــــاد أنــ وأفـــ

ـــــوق ا ـــاقط فـ ســــ ـــار ت ـــ ــر مـــــــن  ــ ــــدري إال بمطــ ــ وال يــ ـــ ــ ــــــان  ــــف هللا ل ـــوال لطـــ ــــه لـــ اب، وأنـــ ــال ــ ـــه بــ ـــر ابنــــ غمـــ ـــــرخ وا ـــه تصــ ـــان، وزوجتـــ ــــ مل
د،  ـــــ ــ ــن امل ــ ـــدا مـــ ــ ن جــ ب ـــر ــ م قــ ــــو ــ ـــــــان  ـــــالء امل ــتم إخــ ــ ــــد ليـــ م أحـــ ــــعر شــ ، ولـــــــم  ــ ـــ ــ تم التفج ــ ـــ ــه ســ ـــ ـــع أنــ ــــه لـــــــم يتوقـــ ى، وأنـــ ــــو ـــــداد املـــ عـ

عز ا   ر عد أقدم قبة وأش م حزنوا ع املب الذي    .وا
ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ ــتماع مـــ ـــ ســـ ــــــم  ـــد تـــ ـــ ــاظ وقــ ــ ـــ فــ م  ل ادا ــ ـــ ــيل شـــ ـــ ــ م وتفاصــ ــــــما ــــة  بأســ ـــ نــ ــتفظ ال ــ ـــ ـــــذين تحـ ــ ود الــ ـــــ ــن الشـــ ــ ــ ــدد  مـــ ــ ـــ ــــة لعـ ــ نـــ

ــادوا ــ ـــ ــــذي أفـ ـــ م والـ ـــــالم ــ ــ سـ ـــ ـــ ــــــن : ع ــ مــ ـــ ـــ ـــا أك ـــ ــ ــد أ ــ ـــ عتقـ ــــفة  ــ ــــوات ناســ ـــ ــتخدام عبـ ــ ـــ ــم اسـ ــ ــ ـــه تــ ـــ ــــــك ) 40(أنــ ــــل ذلــ ـــ ـــه قبـ ــ ـــفة، وأنـــ ــ ــوة ناســـ ــ ــ عبــ
ـــو  ــ عــ ـــانوا  ـــ ـ ــــــم  ــاألرض، ثـ ــ ا بـــ ــو ــ ســـ د و ـــــ ــ ــ بامل ـــ ــ ــــور ال ــ ــ القبـ ـــ ــــــاموا بتكســ ن وقـ ـــــ ــــــاء مســ ة جـ ــ ـــ ــ ـــون بف ــ قومــ ـــرى و ـــ ة وأخـ ــ ـــ ــ ن ف ـــــ دون بــ

ــــــن  ـــ ن مـ ـــــ ـــ ــــع املســ ــ ـــ ــ ومنـ ـــ ـــ ــ ـــــاف التفج ـــ ــ إيقــ ـــ ـــ ــ ـــل ع ـــ ـــ عمـ ـــة  ـــ ـــ ـــة باملنطقـ ـــ ـــ ــــد املقاومـ ــ ـــ ـــــاس قائـ ـــ ــــــو العبــ ـــ ـــــان أبـ ـــ ــ د، و ـــــ ـــ ــ ـــة وامل ــ ـــ ر القبــ ــــو ـــ بتصـــ
ـــة  ـــ ـــ معــ ــــــاء ا ــ ــ مســـ ـــ ـــ ــ ـ د، و ـــــ ـــ ــ ـ ــــــاس بامل ـــ ــــالغ 29/7/2016املســ ـــ ـــ ـــا إبـ ــ ـــ ـــ ـــض  ـــ ـــ عــ ـــاول  ــ ـــ ن، وحـــ ـــــ ـــ ــ ن امللثمـ ـــــ ـــ ــ ــــن املسـ ـــ ــ ـــدد مــ ـــ ـــ ــــــاء عــ ـــ م جــ

ـــل ــ ـــ ـــم قبـ ــ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ـ ـــة، إال أن التفج ـــ ــ  املقاومـــ ـــ ـــ ـ ــــــيطر ع ســـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــــــون للمقاومـ تمـــ ـــددين ي ــ ـــ شـ اص م ـــــ ـــ ـ ــل أ ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــة، ومــ ـــ ـــ ــــول املقاومـ ـــ وصــ
ان الواقعة   .م

يجة    : الن
ــادي  ـــ ــ ـــد ال ــ ـــة عبـ ــ قبـــ ـــ ـ ــاموا بتفج ــ ــــة قــ ــ املقاومـــ ـــ ـ ن ع ــــو ن محســ ـــــ ن أن مسـ ـــــ ــــة، تبـ نــ ـــا ال ــــ ـــت  ــ قامـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـ ــــن خــ ومــ

ـــــة ـــ ثر ـــالم  ـــ ــــد املعــ ــد أحــــ ـــ عـــ ــ  ـــ ـــ ــــًا، و ليــــ ـــدم  ـــ ا تــ ـــدم ـــ ـــــودي، وتــ ـــة  الســ ـــ ــا مدينــ ـــ ـــ ر  ــ ـــ شـــ ــ  ـــ ـــ ـــز"ال ــ ـــة "عـــ ـــ مــ ــ جر ـــ ـــ عت ــاك  ــ ــــ ــــذا ان ــــ ، و
ــادة  ــ ـــ ، واملـــ ــ ـــ ـــ ــ ــات اليم ــ ـــ ــ ـ ـــانون العقو ــ ـــ ــا لقــ ــــ ــــــم ) 11(وفقــــ ـــ ــ رقـ ـــ ـــ ــ ـــار اليم ـــ ـــ ثـ ــانون  ــ ـــ ــن قـــ ــ ـــ ــنة ) 21(مـــ ــ ـــ ـــالف 1994لســـ ــ ـــ تــ ــــرت  ـــ ــ حظـــ ـــ ـــ ــ م، وال

ــا أ ــ ــ ــ معامل ـــ ــ ــــا ســــــواء بتغي ـــ ــرر  ـــ ـــاق أي ضـ ـــ ا أو إ ــو ــ شـــ ـــة أو  ــــة واملنقولـــ ـــار الثابتـــ ـــر لآلثـــ ــ مباشــــ ـــ ـ ــر والغ ــ ـــــــا، املباشــ ــزء م ــ ــــل جــ و فصـــ
ــادة  ــ ـــ ـــة للمـ ــ ــ مخالفـــ ـــ ـــ عت ــا  ــــ ــــــان ) 14(كمــ عيــ ـــة  ـــ ـــة حمايــ ـــ ــن اتفاقيــ ــ ـــ ــزاع  -مـ ــ ـــ ــة نـ ـــ ــ حالـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــات الثقافيــ ــ ـــ ـ ـــة املمتل ـــ مايــ ــــــاي  ــ ـــة ال ــ اتفاقيـــ

خ  ــ بتــــــار ــايو  14مســـ ــ ـــراف 1954مــ طـــ ـــد  ــ أحـــ ــــ ــ أرا ــــ ـــب ع شـــ ــ ي ــــ ع دو ـــا ـــه طــ س لـــ ــ لــــــ ــزاع مســــ ــ ـــة نــ ــ حالـــ ـــ ـــه  ــــدت أنـــ ــ أكــ ــــ م، وال
ات الثقافية الواردة السامية املتعاقدة، يصبح ع ام املمتل اصة باح ام ا ح اع أن يطبق    . ل طرف  ال

ت –قصف قلعة قشملة -2 و   :  محافظة ا
ـــالم  ـــ ــن املعـ ــ ــــة، مـــ ــ ــ  املدينـ ـــ ــ ــــل  ــ جبـــ ـــ ــ ــــفح أع ــ ــع سـ ــ ـــ ــ ت ـــ ــ ـــــت، وال ــ و ــــة ا ــ ـــان محافظـ ـــ وكبـ ــبام  ــ ــــة شـــ ــ ـ ــ مدير ـــ ــ ـــملة  ـــ ــــة القشـ ــ قلعـــ ـــ ــ عت

ـــــيمن،  ــ الـ ـــ ـ ة  ــ ـــ ــــة الشـ خيــ ــــة التار ــ ــا ثر ــــ ــــذ م ـــة، واتخــ ــ ـ ـــة والعامر ــ ـــة العثمانيـ ــا الدولـــ ــ ــ ـــدول م ــن الـــ ــ ـــدد مــ ــــد عـــ ــ ــ ع ـــ ـ رت  ـــــ حيــــــث اشـ
ــــل  ـــ ـــــدين، قبــ ــــرف الــــ ــ ــــــر شـــ ـــ ــام املط ــ ـــ مــ ــا  ــــ ـــ ــــذ م ـــ ــــذلك اتخــ ــ ـــــم، وكـــ ــ ــ ـــــن ل ن حصــــ ي ــــو ـــ ــ  400يــ ـــ ـــ ـ ــ مب ـــ ــــ عت ــا  ــــ ــ ــه، كمـ ـــ كمــــ ــرا  ـــ ــ ــنة، مقــ ــ ـــ ســ

ــــــن  صـــ ـــــط ا ــــث يتوســــ ـــ ة، حيــ ــ ـــ ــــ ــة املم ـــ ـــ ـــة اليمنيـ ــ خيــــ ـــار التار ـــ ثـــ ــــــن  ــــة مـــ ــ ـــ ـــة املعمار ـــ ـــــن الناحيـــ ــة مــــ ـــ ـــى القلعــــ ــ ـــ ـــالق مغطـ ـــ ــ عمـــ ـــ ــاب خشــــ ــ ــ بـــ
ـــوش ــ ـــ ــلبة ونقــ ـــ ـــ ــــة صــ ـــ ـــفائح معدنيـــ ــ ـــ ــــــن . بصـ ــق مــــ ــ ــ ــد نفــــ ـــ ـــ وجــ ام، و ــ ـــ ـــ ــــذف الســ ـــ ئ قـــ ـــا ــ ـــ ــــة ومخــ ـــ يـــ ر ــراج ا ــ ــ بــــ ــــــن  ـــــدد مــــ ـــ ــن عــ ــ ـــ صـــ ــ ا ـــ ـــ ــ عت و

وكبان ت  منتصف مدينة شبام  صن ي   .داخل ا
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ـــاك، و ـــ ــ ن ــــــان  ــ ـــة م ــ ول ملعاينـــ ــال ــ ــ ـــــف بــ ــ لـ ـــة امل ــ نـــ ـــق ال ـــ ــ ــل فر ــ ـــ ـــــن قبـ ــ ــــوع مـ ــ ـــر املرفــ ــ ـــ ــــب التقر ـــ ـــة، بحسـ ــ ص الواقعـــ ــــــت ــا وتــ ــــ ـــــب مــ ــ حسـ
م  ـــــ ـــ ـــة، ومـ ــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ م مـ اد ــ ـــ ـــماع شــــ ـــ ــ ــــــم سـ ــ ــــذي تـ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ــــ ــ )ه. أ. ص. م(، و)ش. إ. إ( ، و)س. ع. ع(ورد  ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ، أنـــ

ت  ـــــ ــــوم الســــ ــ ــر يـــ ـــ ــــــن  فجــــ ـــة مـــ ـــ عـــ ــــــاعة الرا ــام الســـ ـــ ــ ــــر  14تمــ ــ ايـــ ــــــماء 2016ف ــ ــ سـ ـــ ــــ ــــــوي  ــ ــــوت قـ ــ ــــق بصـــ ـــ ان يحلــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــوت الط ـــمعوا صـــ ـــ ــأ ســـ ــ ـــ مــ
ـــدة  ــ ــــك مـــ ـــ ــتمر ذلـ ــ ـــ ـــوت، واسـ ـــ ــــــاجز الصــ ـــت حــ ـــ قــ ــة اخ ـــ ــا د 10املنطقـــ ــــ ــ ــد أ ــ ـــ عـ ــا  ــــ ــوا فيمــ ــ ـــ ن علمـ ــــــار ــــــوت انفجــ ـــمعوا صــ ــ ا ســـ ـــــد عـــ ـــائق،  ـــ قــ

ـــدة  ــ ـــــن شـــ ـــه مـــ ـــ ن، وأنــ ـــــ ـــن دقيقتـــ ـــ ـــــل مــ ـــــان أقـــ ــ ـ ن  ــاروخ ــ ـــ ن الصـ ـــــ ــ بـــ ـــ ـــ ـــارق الزم ـــ ــملة، وأن الفــ ــ ــ ـــة القشــ ـــ ــ  قلعــ ـــ ـــ دفا مب ـــــ ن اســـ ــاروخ ــ ـــ لصـ
ــ ـــ ـــة، وتطــ ــ ــى املنطقــ ـــ ــار غطــ ــ ــ ـــار، وأن الغبـ ـــ متـ ـــات  ــ ـــة مئــ ــ ــ القلعــ ـــ ــ ـــن مب ــ ــــد عــ ــ ــ تبعـ ـــ ــ م ال ــازل ـــ ــ منــ ـــ ــ ـــقطت  ـــ ـــا سـ ـــ ـ ــــوا أ ــ ن ظنـ ــــــار اير نفجـ

ـــــرر  ـــة، وتضــ ـــ ــ القلعـ ـــ ــ ـــن مب ــ ة مــ ــ ـــ ــ ـــزاء كب ـــ ـــدم أجـ ـــ ـ ـــــف أدى ل ـــان، وأن القصــ ـــ ـ ــــــاء امل ــ أرجـ ـــ ــ ـــذ  ـــ ـــاج والنوافـ ــ ـــاورة  4الزجــ ـــ ـ ــازل ا ــ ــ ــن املنـ ــ مـــ
ــ  ـــ ـــ ــــرب  ـــ ـ ــــة ا ــ ــــذ بدايــ ـــ ن منـ ــــــواطن ـــــل املــ ــ ــــن قبــ ـــ ــا مـ ــــ ــ ار ــــــتم ز ـــد يــ ـــ عــ ــــــم  ـــة لــ ـــ ود أن القلعـــ ـــــ ــــاد الشـــ ـــ ــا أفـ ـــ ، كمـــ ــ ـــ ـــ ل كب ـــــ ــــــا 2015شـــ ـــ م، أل

ي  ــــو ـــ ــ ــيا ا ـــ ـــ ــــة مليلشـ ـــ عــ ــر تا ـــ ـــ ـــكن لعناصـ ــ ـــ ـــــبحت سـ ـــ ــــر أصـ ــ ــــك العناصـــ ــ ــــت تلـــ ــ انـــ ــات إذا  ــ ـــ م معلومــ ـــــد ـــ ــد لـ ــ ـــ ــــه ال توجــ ــ ، وأنـــ ـــا ــ ـــ ــــوات صـ ــ وقـــ
ـــرف إذا  ـــ عــــ ن، وال  ـــــدني ـــ ـــــن املــ ــ ص مــ ـــــ ـــ ــ ـــابة أي  ـــ ــ ـــل أو إصــ ـــ ــــه مقتـــ ــ ــتج عنــــ ـــ ـــ ــ ـــم ي ـــ ــــــف لـــ ـــالح، وأن القصــــ ـــ ــازن ســــ ــ ـــ ــــة مخــ ــ ــــــتخدمت القلعــــ اســـ

ن ناك قت او إصابات من غ املدني   . ان 
  

يجة   :الن
ـــذه  ـــ ــ  ـــ ـ ـــة  نـــ ـــا ال ـــ ــ أجر ـــ ـ ــات ال ــــالل التحقيقــــ ــــن خــ ـــوع مــ ـــة املرفـــ ـــر املعاينـــ ـــمنه محضـــ ــا تضـــ ود ومــــ ادة الشــــــ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ـــا ورد  ــة ومـــ الواقعــــ

ـــة  ـــ ـ ـــة أن ا ـــ نـ ـــدى ال ــ ــــت لــ ـــ ــية، ث ــ ــــــف القضـــ ــ ملـ ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ــباب املب ـــ ســ ــ  ـــ ــ ــاء ع ــ نـــ ــــة، و نـــ ـــن ال ـــ ول مـ ــال ــ ــ ــــــف بـ لـ ــق امل ــ ــ ـ ــــل الفر ــ ـــن قبـ ـــ مـ
ــــــوات  ــ قـــ ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـ ــ م ـــ ـــ ـ ــــــزء كب ـــدم جـــ ـــ ــــــت وتـــ ـــ و ــــة ا ــ ــــــان بمحافظـــ وكبـــ ــبام  ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ـ ـــملة  ـــ ــ ـــة قشـ ـــ ــــــف قلعـــ ــــــن قصـــ ــــؤولة عـــ ـــ ان املســ ــ ـــ ـــ ـ الط

ـــا  ــ ـــ ـــ ــــوات صـ ـــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ـــ ــ ــيا ا ـــ ـــ ـــ ــاتق ميلشـ ـــ ــ ـــ ــ عــ ـــ ـــ ــ ــ ــع ع ـــ ــ ـــ ـــة  تقــ ـــ ــ ـــؤولية جنائيــــ ـــ ـــ ــ ـــــاك مسـ ــ ـــ نــ ـــا أن  ــ ـــ ـــ ــــــي، كمـ ـــ ـــ ـــالف العر ــ ـــ ـــــوات التحــــ ـــ ـــ ــة لقـ ـــ ـــ عــــ التا
ا  ـــر ــ ـــ ــة عناصـــ ـــ ـــ ــ ـــــواء واقامـ ـــ ــ ــــة إليـ ــ ـــ ــــــري كثكنــ ــ ثـــ ـــة  ـــ ـــ ــ القلعــ ـــ ـــ ــ ـ ــتخدام مب ــ ـــ ـــ ــا باسـ ــ ـــ ـــ ـ ـــــوت قيام ـــ ــاك لثبـــ ـــ ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ ـ بة  ــ ـــ ـــ ــ سـ ــا امل ــ ــ ـــ ــ باعتبار

ة   .املس
ية  -3 س  :  محافظة  -واقعة قصف املدرسة ا

 :نبذه عن املدرسة

ــام  ــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ـــة  ـــ ية العبدليــ ــ ـــ ســـ ــــة ا ــ ــــت املدرســ ــ ـــــد. م1931تأسســ ـــل العبــــ ـــ ــــن فضــ ـــ ــن بـ ــ ــ ــلطان محســ ــ ـــ ــــــبة للسـ ســ ــــــم  ســ ــــذا  ـــ ـ ـــميت  ـــ . وســ
ــة ـــ ـــ ــ عفر ــــة ا ــ ــــة واملدرســــ ـــ ــ العبدليـــ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ــ مدرســ ـــ ـــ ســ ـــت  ـــ انــــ ــــــك  ــــل ذلــــ ـــ ن . وقبـــ ـــــ ـــ ــ معلمــ ـــ ـــ ــ ـــد ع ـــ ــ عتمــ ا  ــ ـــ ـــ ســ ــــة تأس ـــ ــ بدايـــ ـــ ـــ ــ ـــت  ـــ انــــ و

ن ـــــ ـــ ــام . محليـ ــ ـــ ــ العـــ ـــ ـــ ـ ـــــة1947و ـــ عثـ ـــلت أول  ـــ ة م، وصـــ ـــر ــ ـــ ــة املصـ ـــ ـــ ــ البعثــ ـــ ـــ ـ ــــة و ـــ ـــة للمدرســ ــ ـــ ــــــن . عليميــ ية مــــ ــ ـــ ـــ سـ ــــة ا ــ ــــون املدرســــ ـــ ــ وتت
ــــــن  ـــال عـ ـــ د، فضـ ـــــ ــ ــــرح وم ــ مســـ ـــ ــ ــافة إ ـــ ــية، إضــ ــ ــ ـــــول الدراسـ ـــــن الفصــ ــــدد مــ ــ ــــمن عـ ص تتضـــ ـــا ــ ـــة بــ ـــ سـ ن، مل ـــــ ــــــن الطــ ــــة مـ ــ يـ ـــن مب ــ ــ دور

ــــــية ـــطة املدرســـ ــ ـــ شـ ـــص لأل ـــ صـــ ـــة، وا ــ ـــ ـــام املدرسـ ـــ ــــع أمـــ ــ ــع الواقـــ ــ ـــ ــاء الواســ ــ ـــ ــ. الفنــ ـــ ـــ ـــــ خصصـ ـــ ـ ـــاف ال ـــ ــ وقـ ــــــن  ـــدد مـــ ــ ـــ ــة عـ ـــ ـــ ـــع املدرسـ ــ ـــ بـ ا و
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ــــالب ــ ــــة والطـ ــ ــ املدرسـ ـــ ــ ــــاق ع ــ ـــص لإلنفــ ـــ ي مخصـ ـــــ ــ ــــــف خ وقـ ــــل  ـــن فضــــ ــ ــن بــ ــ ــ ــــلطان محسـ ــ ــــل . السـ ـــة تصــــ ـــ ـــــن أرض زراعيـ ــــــارة عــ ــ عبـ ـــ ـــ و
ا إ ما يقارب الـ  ن) 1.000(مساح  .تقع  محافظ  وأب

ص الواقعة   : م
ـــل ال ـــ ــــــن قبـــ ـــة مـــ ـــ ــر املعاينــ ــ ــ ـــ ــ تقر ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـــ ــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لــــ ـــ ــ ــــف القضــ ـــ ـــــمنه ملــ ــا تضـــ ــــ ــــب مـــ ـــ ـــــة، بحســ ص الواقعــــ ــــــت ـــــف تــ لــــ ــق امل ــ ــ ـــ فر

م ـــــ ـــ ــ ود، ومـ ـــــ ـــ ــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ــــة، وشـ ـــ ــ ـــا املنطقــ ــ ـــ ـــ ـــــادة أ ـــ ــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــ ــا جـ ــ ـــ ـــ ول، ومـ ــال ــ ــ ـــ خ )م.ع.م(، و)ق.ع.ع: (بــ ــــــار ــ ــ تــــ ـــ ـــ ــ ـ ـــه  ـــ ـــ م 9/7/2015، بأنــ
ــــق  ـــ ــــــان  22املوافــ ــارع 1436رمضـــ ـــ ـــ ـــــن الشـ ـــ ـــالقرب مـ ــ ـــ ــ بـ ـــ ـــ ـ ا ـــة الر ـــ ــ ـ ـــــب معاو ـــ ـــام ملعـ ـــ ــة أمـــ ـــ ـــ ية الواقعـ ــ ـــ ـــ سـ ــــة ا ــ ــــف مدرســـ ــ ــــــم قصـــ ـــ، تـــ ــ ـــ ــ

ــار  ــ ــ بصـــ ـــ ــ ـــة  ــمة محافظــــ ــ ــــة عاصـــ وطـــ ــــة ا ـــام بمدينـــ ــ ـــــواء العــ جــ ــ  ـــ ــ ــــــيطر ع ــي املسـ ــ ـــ ـــالف العر ــ ان التحــ ــ ـــ ــ ـــــل ط ــــن قبــ ـــو أرض مـــ ـــ وخ جـ
ــ  ـــ ـ ـــا ال ــ ـ ود مــــــن أ ـــن الشــــــ ـــدد مـــ ــاد عـــ ــ ــا أفــ ــ ن، كمــ ــد عــــــ عــــ ــــر  ــ أثــ ـــ ـ ــا إ ــ ــ ل ــــل، وتحو امــ ل  شــــــ ـــة  ـــار املدرســـ يـــ ــ ا ــــ ـــا أدى إ ــــة، ممـــ اليمنيــ

ــــة ا ــ م ملدينــ ـــام ـــ ــد اقتحــ ــ ـــة عنــــ ـــ ــــل املدرســ ـــ ــ داخـ ـــ ـــ ـــزوا  ـــ ـــا تمركــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــــل جماعــ ــــن مســــ ــاميع مــــ ـــ ـــه أن مجـــ ـــ ــة، وأنــ ـــ وطـــ
ـــه  ـــ ـــــة مجموعــ ــ املدرســـ ـــ ـــ ـــد  ـــ ــــان يوجــ ــ ــ ــالف  ــ ان التحــــ ــ ـــ ـــ ـــــل ط ـــن قبـــ ـــ ــــة مــ ــ ـــــف املدرســ ـــد قصـــ ـــ ـــه عنــ ــ ة، وأنـــ ـــــكر ــ ـــة عسـ ـــ ا كثكنــ ــتخدام ــ ـــ ـــــم اسـ تـــ

م مطمورة تحت انقاض املدرسة ي وقوات صا الزالت جث و ماعة ا ن  ع ن التا   .من املس

يجة  : الن
ــــــن  ــا ورد مــ ــ ـــ ــة، ومـ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ـــــالل التحقيقـ ــــــن خـــ ــة، مــ ـــ نـــ ــــم ال ـــ ـ ــــــتمعت ل ـــــذين اســ ود، الـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــــغ، وشـــ ــادات املبلـــ ــ ــ إفــ

ــاك  ــ ـــ ـــ ــــ ن ــــذا  ـــ ـــ ــ ـ ــــــن  ـــ ـــ ــية عــ ــ ــ ـــ ـــ ســ ـــؤولية الرئ ـــ ـــ ــ ـــإن املســ ــ ـــ ـــ ول، فـــ ــال ــ ــ ـــ ـــ ـــــف بــ ـــ ـــ لــ ــــــث امل ـــ ـــ ــر الباحــ ــ ـــ ـــ ـــ ية  -وتقر ــــــي ـــ ــ ســـ ــــة ا ــ ـــ ـــ ــــف مدرســ ـــ ــ ـــ ـــــو قصـ ــ ـــ ــــ و
ة  ـــــكر ـــه عســـ ـــ ا كثكنــ ــتخدام ــ ـــا  -واســــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــام جماعــ ـــ ـــت قيـــ ـــ ــ ــــث ث ـــ ، حيـ ـــا ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ــع ع ـــ ــ تقـ

ــ ـــ ـــ ــاذ العـ ــ ـــ ـــة باتخــ ـــ ـــ ثر ية  -ن  ــ ـــ ـــ سـ ــــة ا ــ ــ مدرســـ ـــ ـــ ـ حة  -و ـــر ــ ـــ ـــة صـ ـــ ــ مخالفـــ ـــ ـــ ـ ــــي،  ـــ ــ ر ـــــود ا ــ ــ ــ ا ـــ ـــ ـ ا  ــتعمال ـــ ـــ ة، واسـ ـــــكر ــ ـــه عســ ـــ كثكنـــ
ــادة  ــ ــــنص املـــ ـــراف ) 16(لـــ ـــ ـــت أطـ ـــ ــ ألزمـ ـــ ــ ــــدو ال ــ الـــ ـــ ــ ــ غ ـــ اع املســ ــال ــ ــ ــــة بـ ــ اصـ ــــــف ا ـــــات جنيـ ــــق باتفاقيــ ـــ ي امل ـــا ــ ـــــول الثــ ــ تو ـــن ال ـــ مـ

ـــار الت ــ ـــ ثـ ـــد  ـــ ـــة ضـــ ـــ ــــ ــة موج ـــ ـــ ـــال عدائيـ ـــ ـــة أعمـــ ـــ ــ ــاب أيــ ــ ـــ ــ ــــدم ارت ـــ عــ اع  ــ ـــ ـــ ـ لال ـــــ ـــ شــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــــادة ال ــاكن العبـــ ـــ ــ ـــة وأمـــ ــ ـــ ــال الفنيـ ـــ ـــ عمـ ـــة أو  ـــ خيــــ  ار
ــي ــ ـــ ــ ر ـــــود ا ــ ــ ـــم ا ـــ ــ ــ دعـ ـــ ـــ ـ ا  ــتخدام ــ ـــ ـــعوب، أو اســ ـــ ــ للشـــ ـــ ـــ ـ ـــا والرو ــ ـــ اث الثقـ ــ ـــ ـــ ـ ــادة . ال ــ ـــ ــــت املــ ـــ ــد ألزمــ ــ ـــ ــــــاي ) 19(وقــ ــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــن اتفاقيـ ــ ـــ مــ

ــ  ـــ ـــ ــ ــادرة  ـــ ــ ــــة الصـــ ـــ ــ ــات الثقافيـ ــ ـــ ــ ـ ـــة املمتل ـــ ـــ ــايو  14مايـ ــ ـــ ام املمت1954مـــ ــــــاح ـــ ــــدو بـ ـــ ــ الـــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ اع املســ ــ ـــ ـــ ــ ــــراف ال ــ ـــ ــع أطـ ـــ ـــ ـــات م جميــ ــ ـــ ــ ل
ــة ـــ ـــ تفاقيـ ــ  ـــ ـــ ــ ــواردة  ــ ـــ ـــة الـــ ـــ ــ ـــو . الثقافيـ ــ ـــ ــــــاروخ جــ ــ ـــة بصــ ـــ ــ ـــــف املدرســ ـــ ــــــالف بقصـ ــ ان التحــ ــ ـــ ـــ ــ ـــة وط ـــ وميــــ ـــــوات ا ـــ ـــام القـ ـــ ـــت قيــــ ــ ـــ ــ ــــث ث ـــ وحيـــ



  

-21-  

ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ـــــعه  ــ ـــ ـــة وضـــ ـــ ـــ ـــ ــات الثقافيـ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــد املمتل ــ ـــ ـــ ـــد بنـــ ـــ ـــ ــ ة، يفقــ ـــــكر ــ ـــ ـــه عســـ ـــ ـــ ـــ ية كثكنـ ــــــي ـــ ــ ســ ــــة ا ــ ـــ ــتخدام مدرســــ ــ ـــ ـــ ــرد اســـ ــ ـــ ـــ ــ مجـ ــــه و ـــ ـــ ــ ــالرغم أنـ ــ ـــ ـــ ـــ أرض، و
ــــرعية و  ــ ـــ ـــة الشـ ــ ـــ ومــ ـــروعا، إال أن ا ـــ ــ ـــدفا مشــ ـــ ـــ ـ ــبح  ــ ـــ ــ ـــن أن يصـ ـــ ــ مكــ ــــاص، و ــ ـــ ـ ـــة ا ـــ ـــ ــــب اتفاقيــ ـــ ــا بموجـــ ــ ـــ ــــل ملزمـــ ــ ـــ ــــي يظـ ـــ ـــ ـــالف العر ــ ـــ التحــ

ــ  ـــ ـــ ــيمة ملب ـــ ــرار جســـ ــ ــ أضــــ ـــ ـــ ب  ـــــ ســـ ــــدم ال ــ ـــــة، وعــ ة حتميـــ ـــــكر ــ ــــرورة عسـ داف إال لضــــ ـــــ ســـ ــــدم  عــــ ــ  ـــ ـــ ــــدو العر ــــــانون الــــ ــــــاي، والقــ ــ ال
ناسب وتلك الضرورة ا ال ت   .املدرسة أو لضواح

ي  -4 ر  : محافظة عدن  -واقعة قصف املتحف ا

خية عن املتحف  :نبذه تار

ــع  ـــ ــ يقـــ ـــ ـــ ــ كر ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــــف  ـــدن(املتحـــ ـــ ــة عــ ـــ ـــــز مدينـــ ــ ــام )مركـ ــ ـــ ــ العـ ـــ ـــ يده  ــ ـــ شـــ ــــــم  ـــد تــ ــ ــة، وقـــ ـــ خيـــ ــا التار ـــ ــ ـ ـــم أحيا ـــ ــ ــــل 1918، وأ ـــ ــــن قبـ ـــ م، مـ
ـــة  ــــة ابتدائيـــ ــــون مدرســ ـــ ـــة لي يطانيـــ ـــلطات ال ي )Residency School(الســـ ـــــ ـ نجل ــاكم  ــ ـــ ــــة ا ــا إلقامــ ـــ انـ ــبح م ــ ــــم أصـــ ــيم(، ثــ ـــ ) املقــ

ــــوروث ـــ ـــــف للمـ ــ ــ متحـ ـــ ـــ ـــــتقالل إ ــ سـ ـــد  ـــ عــ ـــة  ـــ ومــ ــــه ا ــ ــل أن تحولــ ــ ـــ ــ  قبـ ـــ ـــ ــــدا  ـــ ، وتحديـ ــ ـــ ـــ ـــــكري اليم ــايو  22العســـ ــ ـــ ـــد 1971مـ ـــ ــ ــ ع ـــ ـــ م، 
يع الذي قام بافتتاحه  حينه س الراحل ع سالم ر  .الرئ

ــام  ــ ــ ثــــــالث أقســ ــــ ـــة ع ــات املوزعـــ ــ ــــرف والقاعــ ــن الغــ ــ ــــة مــ ــــن مجموعــ ــارة عــ ــ ــــة عبــ ــ البدايــ ــــ ــــان  ــ ـــث  ــــدة، حيـــ ــــل عــ ــــف بمراحــ ـــر املتحــ ــد مـــ ــ وقــ
ــية  ــ ـــ ـــ سـ ـــة (رئ ـــ ـــ ــتقالل  –املقاومــ ــ ـــ ــ ة –ســ ـــــ ـــ ــ د )سـ ـــــ ـــ ــ ــــم شـ ـــ ـــ ــــرب ، ثـ ـــ ـــ ــــد حـ ــ ـــ عــ ــنوات  ــ ـــ ــ ــــدة ســ ـــ ـــ ـــه لعـ ـــ ـــ ــــد إغالقــ ـــ ــ عــ ـــــورا  ــ ـــ ـــد 1994تطـ ـــ ـــ م، وأعيــ

ـــــد ــــن جديــــ ـــ ـــــكيله مــ ـــ شـ ــــه و ـــ ــام . ترميمــ ــ ـــ ــ العــ ـــ ـــ ـ ـــدة  ــ ـــ ــــاميم جديـ ــ ـــه تصـــ ـــ ـــــيفت لـــ ـــ ــام . م1998وُأضـ ــ ـــ ــ العــ ـــ ـــ ـ ــــرى  ـــ ــرة أخــ ــ ــ ــتح مـــ ــ ـــ ــــــم 2001وافتــ م، ثـــ
ــام  ــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ـــددا  ــ ــــه مجـــ ــ يلــ ــد تأ ـــ ــــــن . م2007أعيـــ ــات مــ ــ ـــ يـ ــ مقت ـــ ـــ ول ع ــاح  ــ ـــ نـ ـــــوي ا ـــث يحـــ ــ ـــــة، حيـــ ـــة أجنحـــ ــ عـــ ـــــن أر ــــف مـــ ـــ ـــــون املتحـ ــ ـ ت و

ــــور ال ــ ـــ ـــــيمن، العصـ ـــ ـــوب الـــ ـــ ـــ نـ ي  ـــا ــ ـــ يطــ ــــــتالل ال ــ حــ ة  ــ ـــ ـــ ــ ي، وف ـــا ــ ـــ ــد العثمــ ـــ ــ ـــالمي، والتواجــــ ـــ ـــ سـ ــــر  ــ ـــ ــــــوال للعصـ ـــ ـــة وصـ ــ ـــ ــــة القديمــ ــ ـــ خيـ تار
ن  ـــــ ـــ تـ ن اليمن ــــالثورت ــ ـــــق بـــ ــ ــــو متعلــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ ــــــل مـ ـــ ي  ـــا ــ ـــ ــــــاح الثـ نـــ ــ ا ـــ ـــ ـ ـــد  ـــ ـــا يوجـــ ـــ نمـــ ــــــماله، ب ــ شـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ليـــ ـــة املتو ــ ـــ ــد اململكـ ــ ـــ ــ تم  26وع ــ ـــ ـــ سـ

ر  14م و 1962 ــــو ـــ ـــ ـــــ1967أكتـ ـــ ــ ســ ــيمن، و ــ ـــ ــ ــمال الــ ــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ مامـــ ـــد  ـــ ـــ ــــــن م ضــ ـــ ــا مـــ ــ ـــ ـــ ـ ــا تال ــــ ـــ ــــــيمن، ومـــ ــ ـــوب الـــ ـــ ـــ ــ جنـــ ـــ ـــ ــ ـ ي  ـــا ــ ـــ يطـــ تعمار ال
ــام  ــ ــ عـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ــــدة اليمنيـ ـــــق الوحـــ ــ تحقيــ ـــ ــ ــيمن ح ــ ا الـــ د ــ ـــ ــــداث شــ ــــــوات . م1990أحـــ خ القـ ــــــار ــق لتـ ــ ــــمن توثيـــ ـــــث فيتضـــ ــاح الثالــ ــ نـــ ــا ا ــ أمـــ

ــة ـــ ة اليمنيـــ ــ ـــ ـــت . املســـ ـــ ــ أبرمــ ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ تفاقـ ـــذ  ـــ ـــة منــ ـــ ــــدة اليمنيــ ـــ ة الوحـ ــ ـــ ـــــور مســـ ــات وصـــ ــ ـــ ـــائق واتفاقيـ ـــ ـــع لوثــ ــ ـــ ـــاح الرا ـــ نــ ــــص ا ـــ وخصـ
ن ح ـــــ ا بــ ـــــتخدم ســ ــــان  ــ ـ ــ  ـــ ــ ـــة ال ــ ة القديمــ ــ ـــ ســ ــ  ـــ ــ ـــات  ــ يــ ـــــن املقت ــــــف مــ ـــه املتحـ ـــ ـ ـــان يحو ــ ــ ــا  ــــ ـــم مـ ـــ ـ ـــوب، وأ ـــ نـ ــــــمال وا ـــوم الشـ ـــ ـ
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ــ  ـــ ـــ ــ إ ـــ شـــ ُ ـــائق  ــ ـــــكري، ووثـــ ــيمن العســـ ــ ــ خ الــ ــــــار ـــــن تــ ــــة مـــ ــ ــائق مختلفــ ــ ــ ــــــس ووثــ ــ ــــور مال ــ ــ صــ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ، باإلضـــ ــ ـــ ـــاح املســـ ـــ ـــان الكفــ ـــ ـــــوار أبــ الثـــ
ش اليم  شمال الي ا ا خية ال مر  هاملراحل التار  .من وجنو

ص الواقعة  :م

ود وإفــــــادات  ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ـــا ملــــ ــ ـــة، ووفقـ ــــور املعاينـــ ـــــر وصــ ـــة، ومحضـ ــ نـ ـــل ال ـــــف مــــــن قبـــ لـ ول امل ـــــ ـ ـــق ال ـــ ــر فر ــ ــ ـــب تقر ــ بحسـ
م ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ومــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــا ال ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــم )ذ.س.م(، و)م.ع.ع(، و)ص.م.ف(، و)ع.ش.م(، و)ي.س.م(، و)ح.م.ا. م( ، و.)ع.ع.م: (أ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــذين تـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ، الــ

ــه ـــ ـــ ــة، فإنــ ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ــ ـــ م مـ ــــــماع ــ ـــاعة  ســ ـــ ـــ ـــام السـ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ خ ) 11:45(و ــــــار ــ ــــــرا بتــ ـــ ـ ــــق 15/7/2015ظ ـــ ــ ــــــان  29م، املوافـ ـــ ــــــ، 1436رمضـ ــ ـــ
ــــقط  ـــ ــــــي، وســ ـــ ـــالف العر ــ ان التحــــ ــ ـــ ـــ ـ ـــــل ط ـــن قبــــ ـــ ــــــارو مـــ ـــــف صـــ ــ قصــــ ـــ ــــ ــ إ ـــ ـــ ـ ــــة كر ـــ ــ ــائن بمدير ــ ـــ ــ ــي ال ـــ ــ ــ ر ــــوط ا ــ ــــــف الـــ ـــــرض املتحـــ عــــ

ـــن ـــ ــ ــــل مـ ــ ـــدد قليــــ ــ ـــ ـــود عـ ـــ ــ ب وجــ ـــــ ـــ سـ ـــــف  ـــ ـــان القصــ ـــ ـــ ــــف، و ــ ـــدخان الكثيــــ ــ ـــ ــان بالـ ــ ــ ــــ ــــــتأل امل ــــف، وامـــ ــ ــــــن املتحــــ ــ ركـــ ـــ ـــ ــ ـــاروخ ع ــ ـــ ن  الصـ ـــاتل ـــ ــ املقــ
ــــنص  ـــ ــــال القـ ــ ــــون بأعمــ ــ ــــانوا يقومــ ـــ ـ م  ــ ـــ ـــــل، لكـــ ــــالح ثقيـــ ـــ ـــود سـ ــ ــــــف دون وجـــ ـــدخل املتحــ ـــ ـــا بمــ ــ ــــوات صـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ماعــ ن  ع ـــا ــ التـــ

ــ ـــ ــ ــــة كر ن بمنطقـــ ــــــواطن ــــــعبية واملـ ــة الشـ ـــ ــــد املقاومــ ن . ضـــ ــــــاعت سـ ـــة  ـــ ــ املنطقـ ـــ ــ ـــة ع ـــ ــــــيطرة املقاومـ ــبق سـ ــ ـــذي ســـ ـــ ــــف الـ ـــد أدى القصـــ ــ وقــ
ــذ الزجاج ــ ـــ ــــة، والنوافـ ــ ماميــ ــزاء  ــ ــ جــ ـــدم  ـــ ــ تــ ـــ ـــ م إ ــــروج ـــ ــــل خــ ـــ ـــا قبـ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــت جماعــ ــا قامــ ــــ ـــــف، كمــ ــ ــــــن املتحــ ــــة مــ ــ يــ

ــة ـــ ـــ ـــ ــ املنطقــ ـــ ـــ ــ ـــ ن  ــــــواطن ــ ـــ ــــة واملــ ــ ـــ ــد املقاومـــ ــ ـــ ـــ ـــة ضـــ ـــ ــ ـــ ا القناصــ ـــــتخدم ـــ ـــ ـــف اســ ــ ـــ ـــ ـــل املتحــ ـــ ـــ ــ ـــات داخــ ـــ ـــ ـــل فتحــــ ـــ ـــ ـــاروخ . عمـــ ـــ ـــ ــ ـــــف الصــ ـــ ـــ ــــد قصــ ـــ ـــ عـــ و
ــــعبية  ـــ ـــة الشــ ـــ ــــــيطرت املقاومـــ ـــــرة ســـ ــ ـــة مباشــ ـــ ــ ــــن املنطقـ ــ ـــا مـــ ــ ــــوات صــــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ن  ع ـــا ــ ن التــــ ـــاتل ـــ ــ اب املقـ ــ ـــ ــــ ن وا ــــــاعت ســـ

ــ ا ـــ ـــ ـــلع ــ امـــ ــ بال ـــ ـــ ــــة كر ـــ ــــف ومنطقـ ــ ــمة . ملتحــ ــ ـــ وسـ ــات و ــ ـــ يـ ـــــن املقت ــ ــــــف مـ ـــات املتحــ ـــ ــ ـــــب محتو ــ ـ ن ب ــــــواطن ــن املــ ــ ـــ ــــدد مـ ــ ــا عــ ــــ ــ ــام حي ــ ــ وقــ
ــ  ـــ ـــ ـ ــــــيطة  ســـ ـــات  ــ ـــ ـ ـــــن محتو ـــ ــى مـ ــ ـــ ــا تبقــ ــــ ــــرقة مـــ ــ ــــــم ســـ ـــدن تـــ ـــ ــــة عـــ ــ ـــــر مدينـــ ـــ ـ ــــــن تحر ــيطة مـــ ــ ــ ســـ ة  ــ ـــ ـــ ـ ــــد ف ـــ عــ ــــة، و ـــ ة القديمــ ــ ـــ ـــ سـ ـــار و ـــ ثـــ و

ر آنذاك م والفو ال أعقبت التحر نفالت  ب  س  .املتحف 

يجة  :الن
ــــم ــ ـــ ــــــتمعت ل ــ ـــذين اسـ ـــ ود الـــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــــغ وشـ ـــ ــادات املبلــ ــ ـــ ــن إفــ ــ ـــ ــا ورد مــ ـــ ـــة، ومــــ ــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ أجر ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــــن خــ ــــر  مـــ ــ ـــ ، وتقر

ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ــية عــ ــ ــ ســ ـــؤولية الرئ ـــ ــإن املســ ـــ ول، فـــ ــال ــ ــ ـــــف بــ لـــ ــــــث امل ـــدن،  –الباحــ ـــ ــ عــ ـــ ـــ ـــي  ــ ـــ ر ــــوط ا ــ ـــــف الــ ـــف املتحـــ ــ ـــــو قصـــ ـــ و
ة  ـــــكر ـــه عســـ ـــ ــتخدامه كثكنـ ــ ـــة  –واســـ ـــ ــ جماعــ ـــ ــ ــع ع ـــ ـــا تقــ ــ ـــــوات صـــ ي وقــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــام جماعـ ــ ـــت قيـــ ـــ ــ ــــث ث ، حيـــ ـــا ــ ـــوات صــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ا
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حة  ـــر ــ ــــة صــ ــ مخالفـــ ـــ ــ ــــــي،   ـ ر ـــــود ا ــ ــ ا ـــ ــ ا  ــتعمال ـــ ة واســ ـــــكر ـــه عســ ـــ ـــي كثكنـ ــ ــ ر ــــوط ا ــ ــــف الـ ــو املتحـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ثر ن  ـــــ ــــــاذ العــ باتخـ
ــادة  ــ ــــنص املـــ ــ) 16(لـــ ـــ ــ ــــدو ال ــ الـــ ـــ ــ ــ غ ـــ اع املســ ــال ــ ــ ــــة بـ ــ اصـ ــــــف ا ـــــات جنيـ ــــق باتفاقيــ ـــ ي امل ـــا ــ ـــــول الثــ ــ تو ـــن ال ـــ ـــراف مـ ـــ ـــت أطـ ـــ  ألزمـ

ل ـــــ ـــ شــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــــادة ال ــاكن العبـــ ـــ ــ ـــة وأمـــ ــ ـــ ــال الفنيـ ـــ ـــ عمـ ـــة أو  ـــ خيــــ ـــار التار ـــ ــ ثـ ـــد  ـــ ـــة ضـــ ـــ ــــ ــة موج ـــ ـــ ـــال عدائيـ ـــ ـــة أعمـــ ـــ ــ ــاب أيــ ــ ـــ ــ ــــدم ارت ـــ عــ اع  ــ ـــ ـــ ـ  ال
ــي ــ ـــ ــ ر ـــــود ا ــ ــ ـــم ا ـــ ــ ــ دعـ ـــ ـــ ـ ا  ــتخدام ــ ـــ ـــعوب، أو اســ ـــ ــ للشـــ ـــ ـــ ـ ـــا والرو ــ ـــ اث الثقـ ــ ـــ ـــ ـ ــادة . ال ــ ـــ ــــت املــ ـــ ــد ألزمــ ــ ـــ ــــــاي ) 19(وقــ ــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــن اتفاقيـ ــ ـــ مــ

ــاد ــ ـــ ــ ـــة الصـ ـــ ـــ ــات الثقافيـ ــ ـــ ــ ـ ـــة املمتل ـــ ـــ ــ مايـ ـــ ـــ ــ ــايو  14رة  ــ ـــ ـــات 1954مـــ ــ ـــ ــ ام املمتل ــــــاح ـــ ــــدو بـ ـــ ــ الـــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ اع املســ ــ ـــ ـــ ــ ــــراف ال ــ ـــ ــع أطـ ـــ ـــ م جميــ
ـــــة ـــ تفاقيــ ــ  ـــ ـــ ــ ــواردة  ــ ـــ ـــة الـــ ـــ ــ ـــو . الثقافيــ ــ ـــ ـــاروخ جــ ـــ ـــــف بصــــ ــ ـــــف املتحـــ ــ ــالف بقصـــ ـــ ـــ ان التحــ ــ ـــ ـــ ــ ـــة وط ـــ وميــــ ـــــوات ا ـــ ــام القــ ـــ ـــ ــــت قيــ ــ ــــ ــــث ث ـــ وحيـــ

ة  ـــــكر ــ ـــ ــــه عســ ــ ـــ ــي كثكنـــ ــ ـــ ــ ـــ ر ــــوط ا ــ ـــ ـــــف الـــ ـــ ــو املتحــــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــة و ـــ ـــ ــ ثر ن  ـــــ ـــ ــ ــتخدام العــ ــ ـــ ـــ ـــرد اســ ـــ ـــ مجـــ ــــه و ـــ ـــ ــــــالرغم أنــ ـــ ـــ ــ أرض، و ـــ ـــ ــ ــ ا  ــتعمال ـــ ـــ واســــ
ـــة  ـــ ـــ ومـــ ـــروعا، إال أن ا ـــ ــ ـــــدفا مشــــ ـــ ــــ ــبح  ــ ـــ ــ ـــن أن يصـــ ـــ ــ مكــــ ــــاص، و ــ ـــ ـــ ـــــعه ا ـــ ــ ـــة وضــ ـــ ـــ ــات الثقافيـــ ــ ــ ـــ ـــ ــد املمتل ــ ـــ ـــ ــد بنــ ــ ـــ ـــ ـــــي، يفقــ ـــ ــــ ر ـــــود ا ــ ـــ ـ ا
ــــرورة  ــ داف إال لضـــ ـــــ ـــ سـ ــــدم  ـــ عــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــدو العر ـــ ـــانون الــ ـــ ــ ـــاي، والقـ ــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــــب اتفاقيـ ــ ــا بموجـــ ــ ـــ ــــل ملزمــ ـــ ــي يظــ ــ ـــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ــــرعية والتحـ ــ الشـــ

ب  أضرار جسيمة س ة حتمية، وعدم ال ناسب وتلك الضرورة عسكر ا ال ت   . ملب املدرسة أو لضواح

مام الشاذ  عتداءواقعة  -5 ح  د وضر عز –ع م   :   محافظة 

مام الشاذ ح  د وضر    :نبذه عن م

ــــامع  ــ ـ ــ ا ـــ ســ ــا  ــاذ او كمـــــ ــ د الشـــ ــ ـــ ــ ــــد م عـــ ـــز ، و ـــ عـ ـــة  ــا محافظــــ ــ ـــ ــــة ا ـــ ــ مدير ـــ ــ ــار  ــــ ــاذ التـ ــ ــام الشـــ ـــ مــ ح  ـــر ــ د وضــ ـــــ ــ ـــع م ــ يقــ
ــــري  ــ ــع ال ــ ــ ــــرن الرا ــ القــ ـــ ـ ــــه ا خ بنائــ ـــود تــــــار عـــ ـــث  ـــة  حيـــ ــ ــ املدينـ ـــ ـ ـــة  خيـــ ــالم التار ـــ ــن املعـ ــ ــــد مــ ــا واحــ ــ ــ ــــة ا ــ مدينــ ـــ ـ ــ  ـــ ـ ــــر  –الكب العاشــ

ـــــيالدي  ـــة   -املـــ ـــ ـــة ثالثــ ـــ يئــ ــ  ـــ ـــ ـــة ع ـــ اصــ ــــــاب م ــعة قبــ ــ ـــ سـ ـــــدد  ــ ــ عـ ـــ ـــ ــــوي ع ـــ حتـ ــــــتطيل و ـــــاء مســ ــــــن بنـــ ــاذ مــ ــ ـــ ـــام الشـ ــ مـــ د  ــ ـــ ـــ ـــــون م ـــ ت و
ــ الف ـــ ــ ــتح ع ــ ــ ــتطيلة تفـ ــ ـــالة مســـ ــ ـــه للصــ ــ ــــه قاعــ ـــفوف فيـــ ـــ ــ صـ ـــ ــ ــــه ا ــ ــــول منـ ــ ــــــتم الوصـ ــــــوف يـ ــاء مكشـ ـــ ـــذا الفنــ ــ ــ ــــة و يـــ نو ــا ا ــ ـــ ـــــن ج ــاء مــ ــ نـــ

ـــة  ـــ يــ نو ــــة ا ــ ـــــن الناحيــ ــ د مـ ــ ـــ ـــ ــق امل ــ ــ الصــ ــيم ، و ــ ــ ـــــول التعلــ ــ فصـــ ـــ ـــ ــافة ا ـــ ـــة  اضـــ ـــ ــــــوء واملأذنــ ــاكن الوضــ ــ ـــ ــاذ"امـ ــ ـــ ــيخ الشـ ـــ ح الشـــ ـــر ــ " ضـــ
ــ ح ـــ ــ ـــز ع ـــ ــات ترتكـ ــ ــ ــة ذات مقرنصـ ـــ ـــــقف قبــ ــــــي الســ غطـ ــــروق و ــ ـ ــــــوب ا ــارة والطـ ــ ــ ـ ـــــن ا ل مــ ـــــ ـــع الشــ ـــ ـ ـــــاء مر ــن بنــ ــ ـــارة عـــ ــ ــو عبــ ــ ـــ ــا و ــــ نايـ

ــ  ـــ ـــ ــ ــــب ق ـــ ــ جانــ ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ ــم القبــــ ـــ ـــ ـــــمتة وتضـ ــ ـــة مصــ ــ ـــ ــاذ " ركنيـ ــ ـــ ــام " الشــ ــ ـــ ــ العــ ـــ ـــ ـ ـــد اوالدة  ، و ــ ـــ ــ احــ ـــ ـــ ـ ـــــة 1399(ق ـــ ــ ــــرميم ) ر ـــ ــــــادة تـــ ـــم إعـــ ــ ـــ تـ
ية سقف بواسطة أعمدة خش د وتوسيعه مع رفع    .امل
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

ص الواقعة   : م
ــة،  ـــ ات املرفقـــ ــــديو ــ ـــــور والفيــ ــــــمنته الصـــ ــا تضــ ــ ـــ ــة، ومـ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــــب ملـــ ـــة، بحســـ ـــ ص الواقعــ ــــــت ادة تــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ومــ

م ـــــ ـــ ـــة، ومـ ـــ ــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ م مـــ ــــــماع ــ ــــم سـ ـــ ـــــذين تــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ع )ف.م.م(، و)ع.ص.م(، و)ا.ا.س: (الشـ ـــا ــ ـــ ي التـ ــــدا ـــ ـــق امليــ ـــ ـــ ـــه الفر ــ ـــ تـ ـــا أث ـــ ــ ، ومـ
خ  ــــــار ــ تـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــاك، بأنـ ــ ـــ ن ــــــان  ـ ــ م ـــ ــ ــــه إ ــ ــــد نزولـ ــــة عنـــ نـــ د 8/2/2017ل ـــــ ــ ـــــوار م ـــاروخ جــ ـــ ـــــي بصـ ــ ـــالف العر ــ ان التحــ ــ ـــ ــ ــــف ط م،قصـــ

ــارة ا ــ ــائن بحـــ ـــ ــ ــــــار ال ــاذ التـ ــ ــــــوات الشـــ ــــوط وقـ ش الـــ ـــــ ــ ن ا ــ ـــ ة بــ ـــــكر ــارك العســ ـــ ــاء املعــ ـــ ـــزي أثنــ ـــ ـــــوق املركـ ـــــن الســ ـــة مــ ـــ بـ ــاذ القر ــ لشـــ
ــ  ـــ ـــ ــ ـــ د ، و ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدران امل ــ ـــ ـــ ــ جــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــقوق  ـــ ـــ ــ ـــداث شــ ـــ ـــ ـــــف بإحــــ ـــ ــ ب  القصـــ ـــــ ـــ ــ ســـ ي ، و ــــو ـــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــــــوات 12/2/2017جماعــــ ـــ ـــ ـــــيطرة قـ ـــ ــ ـــــد ســـ ـــ ــ عـــ م و

ــــع ا ــ ــــة بمنـــ ـــ ــــث عمالقــ ـــ ـــواء الثالــ ــ ـــة واللــــ ـــ ول عمالقـــ ـــــواء  ـــ ــن اللـ ــ ـــ ــوة مــ ــ ــ ـــت قـــ ـــ ـــا قامـــ ـــ ــ ـ ــــة ا ــ ــ مدينـــ ـــ ــــ ــــوط ع ــ ش الـــ ـــــ ــــ ــاذ ا ــ ـــ ــ الشــ ـــ ــــ ـــا  ــ ــــ
ــ  ـــ ـ ت  ســــــب ــاذ التــــــار  ــ ـــام الشــ ــ مـ ح  ـــر ــ ضـــ ـــ ـ ـــدفع ع ـــة مـــ ــاطالق قذيفـــ ــ ـــة بــ ــ ــ البدايـ ـــ ـ ـــاموا  ــ ــم قـ ــيال،  ثــــ ــ ـــروج لــ ـــ ــا مــــــن ا ـــ ـ ــــة ا بمدينــ
ــا  ــــ ــ ليــ ـــه  ـــ دمــــ ــــــم  ــــذي تــــ ـــ ــــــري الـــ ثــــ ح   ـــر ــ ـــ ــــدم الضــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ــ عمليــــ ـــ ـــ ــ ا  ــتعمال ـــ ـــ ــــــم اســ ـــة تــــ ـــ ــار جرافــــ ـــ ـــ ـــم إحضــ ـــ ــــك تــــ ـــ ــد ذلـــ ـــ ــ عـــ ح و ـــر ــ ـــ ــــدع الضــ ـــ تصـــ

ح ة أن وجود الضر سالمي ومساواته باألرض ب د بدعة صوفية مخالفة لتعاليم الدين    .  امل
ــة ـــ يجــ ــ  :الن ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ــة ومـ ـــ نــ ــــم ال ـــ ــــــتمعت ل ـــذين اسـ ـــ ود الـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ نــ ـــا ال ـــ ـ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ـــــن خـ مــ

ــة ـــ ـــ ومــــ ــــة ل ــ ـــ عـــ ــــوط  التا ــ ـــ ش الـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــــوات ا ـــ ـــإن قــــ ـــ ـــ ح فـــ ـــر ــ ـــ د والضــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــة للم ـــ ـــ ـــــور املرفوعـــ ـــ ول والصــــ ــال ــ ــ ـــ ــــف بـــ ـــ ـــ لــ ــق امل ــ ــ ـــ ـــ ــــــر الفر ـــ ــ  تقر
ـــداء  ـــ ــــد اعتـ عـــ ــــذي  ــ ــاك والـ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــئولة عـ ـــ ـــة املســ ـــ ـ ــ ا ـــ ــ ـــة  ـــ ـــــث عمالقـ ول والثالــ ـــــواء  ـــوات اللــ ـــ ــادة قـ ــ ــد قيـــ ــ التحديـــ ــــرعية و الشـــ
ـــات  ــ ـــ ـــا ملئـ ــ ـــ ـ خ ــــود تار ــ عـــ ـــــالمي  ـــ سـ ــــر  ــ ــ العصـــ ـــ ـــ ـ ــيمن  ـــ ـــ خ الـ ــــــار ــ ــن تـ ــ ــ ــيل مـــ ـــ ــ ــزء أصــ ــ ـــ ـــــعوب وجــ ــ ــــك للشــ ـــ ــ ملــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــــه قديمـــ ـــ خيــ ن تار ـــــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ـ ع

ـــورة ــ ـــ ظـــ ــــات ا ـــ ــ ــ ا ن ــــــن  ـــ ــد مــ ــ ـــ ــ عــ ــاك  ــ ـــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـــ ـ ـــــوام  و ـــ ــ ــادة  عـ ــ ـــ ـــ ـــــنص املـ ـــ ــ ــا  لـ ــ ـــ ـــ ـــذلك وفقـ ـــ ــ ــة وكـــ ـــ ـــ عات الوطنيـــ ـــر ــ ـــ شـــ ــا لل ــــ ـــ ــــــن  16وفقــ ـــ مــ
ـــاب  ــ ـــ ــــدم ارت عــــ اع  ــ ـــ ـــ ــــراف ال ــ ـــت أطــ ـــ ــ الزمــ ـــ ـــ ــ وال ـــ ـــ ــ دو ـــ ــ ــ الغ ـــ اع املســـ ــال ــ ــ ـــة بــ ــ اصـــ ــــــف ا ـــــات جنيــ ــــق باتفاقيـــ ــــ ي امل ـــا ــ ـــــول الثـــ ــ تو ال

ــ  ـــ ـــ ــ ـــا والرو ــ ـــ اث الثقــ ــ ـــ ـــ ــ ل ال ـــــ ـــ شــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــال الفنيــ ـــ ـــ عمـ ـــة أو  ـــ ـــ خيـ ـــار التار ـــ ــ ثــ ـــد  ـــ ـــ ــــة ضـ ـــ ـــ ــة موج ـــ ـــ ـــال عدائيــ ــ ـــ ـــة أعمــ ـــ ــ ـــعوب او ايــ ــ ـــ للشــ
ــــــادة ـــــت املــ ــ ــــــي والزمـ ــ ر ـــــود ا ــ ـ ـــم ا ـــ ــ دعــ ـــ ـــ ا  ــتخدام ــ ـــ ــ ) 19(اسـ ـــ ـــ ــادرة  ـــ ــ ـــة الصـ ـــ ــات الثقافيــ ــ ـــ ـ ـــة املمتل ـــ مايــ ــــــاي  ــ ـــة ال ــ ــن اتفاقيـــ ــ ــ  14مــ

تفاقية  1954مايو ات الثقافية الواردة   ام املمتل اع املس باح   .  جميع أطراف ال
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ع  خية وقا عيان الثقافية والتار داف  نة إس ر ال ول إ  تقار ر  ع من التقر السا  
 

د الفازه  -6 ديدة –دم م  :  محافظة ا
د الفازة نبذه عن   :م

ــا  ــــ ــــة التحيتـ ـــ ــــع مدير بـــ ــــب ت ــر والتـــ ـــ حمــ ــــر  ــاحل البحـــ ــ ــ ســـ ـــ ــ ـــازة ع ــة الفــــ ـــ ــ ــ قر ـــ ــ ــع  ـــ قــ ــيمن و ــ ــ الـــ ـــ ــ ـــاجد  ــــدم املســــ ـــد اقـــ ــازة احــــ ـــ د الفــ ــ ـــ ــ م
ـــة  10 عـــ ـــر بحــــــوا أر ــــطح البحـــ ــتوى ســ ــ ـــــن مســ ـــع عـ ري يرتفـــ ـــــ ـ ــع  ـــ ــ مرتفـ ـــ ـ د ع ــ ـــ ـ ــذا امل ـــ ـ ــع  ـــ قـ ـــــد، و يـ ـــة ز ــــن مدينـــ ــ الغــــــرب مــ ـــ ـ ـــم ا كـــ

ــازة إ ــ ــامع الفــ ــ ــاء جــ ــ ــــب بنــ ســ ــــط ، و ن أمتـــــار فقــ ـــر الــــــدولت ــ عصـــ ــــ ــامع إ ــ ــ ـــذا ا ـــ ــاء  خ بنــــ ــع تــــــار ــ رجــ ــازة، و ـــد الفــــ ـــه أحمـــ ــ الشــــــيخ الفقيـــ ــــ
ن  ـــر ــ ـــ ــــــادس ال ــامس والســ ــ ـــ ـ ن ا ــــــرن ــ القــ ـــ ـــ ــليحة  ـــ ـــة والصـــ ـــ ن -النجاحيــ ـــــ ـــر امليالديـــ ـــ ي عشــ ـــا ــ ــر والثـــ ــ ـــ ــــــادي عشـ ــ د , ا ــ ـــ ـــ ـــــرف م ــ شـ و

ــــة ا ــ ـ ـــا واج ــ ــ ــــت عل ـــ ــ بن ـــ ــ ة ال ــــــغ ـــة الصـ ــ ـــر بالتلــ ــ ـــواج البحــ ـــ ـــــرتطم أمـ ــازة، وتــ ــ ــاطئ الفـــ ــ ــ شـــ ـــ ــ ـــازة ع ـــ ــ الفـ ـــ ــ ــتح ع ــ ــ ــ تفـ ـــ ــ ـــة ال ــ يــ ــامع الغر ــ ـــ
ـــر ــ ــــــتوى البحــ ــ مسـ ـــ ــ ــــة إ ــ ابطـ ــ درج  ـــ ــ ـــــؤدي إ ــاب يــ ـــ ــر ببــ ــ ــ ــــــن , البحـ ــــــون مـ ـ ل، يت ـــــ ـــــتطيل الشــ ـــــر مســ جــ ــــــن  ــاء مـ ـــ ــن بنــ ــ د مـــ ــ ـــ ــ ــــون امل ـــ ت و

ـــة  ـــ ــــ ــل الزاو ــ ـــ ـــورة تحتــ ــ ـــ ــــــاء، ومقصـ ــــول الفنــــ ـــ ــد بطــ ـــ ــ ــمالية وتمتــ ــ ـــ ـــة الشـــ ـــ ــ ـ ــ ا ـــ ـــ ـ ــــالة  ـــ ــة للصـــ ـــ ـــ ـــة وقاعـ ـــ ــ يـ نو ــــة ا ــ ــــ ــ ا ـــ ـــ ـ ــــــوف  ــاء مكشـــ ــ ـــ فنــ
ــــــرب ــ الغـــ ـــ ــــ ـــــرقية وإ ــ ــــة الشــ ــ يـــ نو ــامع ا ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــا مئذنـــ ــ ـــ ــ ــــــارة تل ـــ ــــوء والط ـــ ــاكن الوضــ ــ ـــ ـــد أمــ ـــ ــا توجـــ ــــ ـــ ـــاحة , م ـــ ــ ــــــامع مسـ ـــ ـــذا ا ـــ ـــ ــــق  ـــ ــ وم

ـــــه ـــة منـــ ــ يــــ ــــة الغر ــ يـــ نو ــــة ا ــ ــ ــ ا ـــ ــــ ــع  ـــ ـــدفن تقــــ ـــ ــا , للــ ــــ ـــ ــ ج ـــ ــــ ـــه  ـــ ــتح عليـــ ــ ـــ ــــذي تفـ ـــ ــاء الــ ــــ ـــــن الفنـــ ــ ــا مـ ــ ــ ـــ ـــــدخول إل ــتم الــــ ـــ ــ ـــالة يـ ـــ ــــة الصـــ ـــ وقاعــ
ي ــــو ـــ نــ ا ا ــــدار ـــ ــ جــ ـــ ـــ ـ ــتح  ــ ـــ ـــود يفــ ـــ ـــــاب معقـــ ـــ ـــطة بـ ــ ـــ ــة بواسـ ـــ ـــ يـ نو ــ, ا ـــ ـــ ـــــتطيلة الشـ ـــ ــــالة مسـ ـــ ــة الصــ ـــ ـــ ـــدين وقاعـ ــ ـــ ـــطة عقـ ــ ـــ ــمة بواسـ ــ ـــ ل مقســ

ـــلية  ـــ ـــ ـــــاب بصـ ـــ ـــــالث قبــ ـــ ــــالة ثــ ـــ ــــة الصـــ ــ ــــــي قاعــــ ــ غطــ ــــراب و ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ما بالطــــ ــــط ـــ ــــي تتوســـ ـــ ـــ ـــر وغر ــ ـــ ن شــ ــــــاح ــام جنــــ ــ ــ ـــ ــــة أقسـ ــ ــ ثالثــــ ـــ ـــ ــ ن إ ـــــدبب ـــ مــ
ــــــن  ـــفوف مـــ ـــ ــات أو صـــ ــ ـــ ـــع محطـ ــ ســــ ــــــن  ــــون مـــ ــ ــ ـــة تت ـــ ـــــل منطقـــ ــ ــ ــة،  ـــ ــاطق ركنيـــ ــ ـــ ـــع منــ ــ ــــ ــــة أر ـــ ــــــل قبـ ـــ ــ  ـــ ــــ ــال  ــ ـــ نتقـ ـــاطق  ـــ ــــؤمن منـــ ــ ل، تـــ ـــــ الشـــ

ــ ـــ ـــ ــ ع ــ  ـــ ـــ ــ ــا إ ــ ـــ نـــ ــا اتج ــ ـــ ــ لمـ ــــفوف  ــ ـــ ـــع الصـ ـــ ــ ســ ـــرنص ت ـــ ــ ــــالة  املقــ ـــ ــــة الصـــ ــ ـــ ــــــي لقاعـ ـــ ـ ــــدار الغر ـــ ـــ ـــر وا ــ ـــ ــــدار الشــ ـــ ـــ ـــــن ا ــ ــل مـــ ــ ــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ ــتح  ــ ـــ ــ وتفـ
ي دار الغر ة واحدة تفتح  ا تان ودخلة جدار دار الشر دخلتان جدار  .نافذتان معقودتان، وتفتح  ا

ص الواقعة   : م
ــــــان  ـــ ــ م ـــ ـــ ـ ــــه إ ــ ــــد نزولـــ ـــ ــــة عنــ ـــ نــ ع ل ـــا ــ ـــ ي التـ ــــدا ـــ ـــق امليــ ـــ ـــ ـــه الفر ــ ـــ تـ ـــا أث ـــ ــ ـــة، ومـ ـــ ــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــــف القضــ ــــب ملـــ ــ ـــة، بحســـ ـــ ــ ص الواقعـ ــــــت تـــ
ــة،  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــ م مـ ــــــماع ـــم سـ ـــ ــــذين تـ ــ ود الـ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ــة، ومـ ـــ ات املرفقــ ــــديو ــ ــور والفيـ ــ ــــــمنته الصـــ ـــا تضـ ـــ ــاك ومـ ــ ـــ ن

م ــ ـــ ـــ ـــــ)ج س د(، و)م ع م: (ومـ ـــ ـ ـــــوات ا ـــ ــيطرة قـ ــ ــ ــد ســـ ــ ـــ عــ ــــه و ـــ ــــليما ، ، بانــ ــ ــزال ســـ ــ ــ ــازه اليـــ ــ ــ د الفـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــان م ـــ ـــ ـــة  ـــ ــ املنطقـــ ـــ ـــ ـ ــــوط ع ــ ش الـــ
ـــرار  ـــ ـــه أي اضــ ـــ ــــــق بــ ــ ـــم ت ـــ ـــا ولــ ــ خ , وقائمـــ ــــــار ــ تــ ـــ ـــ ــــه و ــــم انــــ ــ ـــة 24/11/2018ثــ ـــ ــــــا محافظــ ــــة التحيتــ ــــ ــ مدير ـــ ـــ ـــازه  ـــ د الفــ ــ ـــ ـــ ـــــدم م ـــ ــــــم  م  تــ

ــا وذلـــــــك  ــ ـــ ي م ــــو ــ ــــة ا اب جماعـــ ـــــ ــ ــد ا ــ عــ ـــة  ــ املنطقــــ ـــ ــ ــــيطرت ع ــ ســ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــــوات العمالقــ ــــل قـ ــاألرض مـــــــن قبـــ ــ ته بــ ــو ــ ســـ ــدة و ــ ديــ ا
ـــد  ـــ ــان عنــ ـــ ـــ ــــــوده بامل ـــا موجــ ـــ ــ ــار اطارا ــ ـــ ــــت اثـ ـــ ــ الزالـ ـــ ـــ د وال ــ ـــ ـــ ـــة بامل ـــ اصــ ي ا ـــا ــ ــع املبـــ ــ ـــ ــــدم جميـ ـــ ـ ـــت  ـــ ــ قامــ ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ رافـ ــــالل ا ــ ــــن خــ ــ مــ
ــ  ـــ ـــ ــ ح  ـــر ــ ـــ ـــاك ضــ ــ ـــ نــ ــو ان  ـــ ــ ـــ ــــدم  ـــ ـــ ب ال ـــــ ـــ ــــان ســ ـــ ـــ د و ــ ـــ ـــ ــ ــن امل ــ ــ ـــ ــــة مـ ــ ـــ ــــــام املتبقيـ ـــ طـ ـــار ا ـــ ــ ــا ألثــ ـــ ـــ ــ ــــة ومعاين ـــ ــ نـ ع ل ـــا ــ ـــ ـــــق التــ ـــ ــ ـــزول الفر ـــ ـــ نـ

عض امل رمات عند  عت من البدع وا و ما  د و سالمية امل ب    .  ذا
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يجة  :الن
ــــق  ــ ــــــر الفر ــ تقر ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ــ م، ومــ ـــــ ـــــتمعت إلـ ـــذين اسـ ود الـــ ـــــ ادات الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ـــا ورد  ـــة، ومـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ أجر ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـ مــــــن خــ
ــــــوات  ـــد قــ ـــ التحديــ ــــرعية و ـــ ــــة الشـ ـــ ومـ ــــة ل ــ عــ ــــوط التا ــ ش الــ ـــــ ـــ ـــــوات ا ــإن قـــ ــ ــ د ، فــ ــ ـــ ـــ ـــة للم ـــ ــــور املرفوعــ ــ ول، والصــ ــال ــ ــ ـــف بــ ــ لـــ امل

ة العمالقة ا اكالو ن ذا  ة املسؤولة عن  ومة  ا ة ع ا  .سو
 :محافظة صنعاء   -قصف حصن مسار  -7

خية عن حصن مسار    :نبذه تار
ــــــن  ــــــار ومـــ ــ ـــــوح التـ ـــ ــــن متـ ـــ ـــــرق حصــ ـــ ـــن الشـ ــ ـــ ــــده مـ ـــ حــ ــنعاء و ــ ـــ ـــة صــ ـــ ـــه محافظـــ ـــ ـــة مناخـــ ـــ ـــ ـــار بمدير ـــ ــــل مســـ ـــ ــ جبــ ـــ ـــ ـ ــــــار ع ـــــن مســـ ــ ــــع حصــ ــ يقـــ

ــ  ـــ ــ ــع ع ـــ ــــــنة وتقــ ـــــمال وادي موسـ ـــــن الشــ ـــراز ومــ ــ ــــــبام حــ ـــــل شـ ـــرب جبــ ـــ ــــــار الغـ ــــن مسـ ــــل حصـــ حتـــ ـــــمران و ـــــت شــ ــ ــــة ب ــ ـ ي قر ــــو نـــ ـــفحه ا ـــ سـ
ــع  ـــ ـــ ــــــن جميـ ـــه مـــ ـــ ــ تتخللـــ ـــ ــــ ـــة ال ــ ـــ ــراج الدفاعيـ ــ ـــ بــ ــــــار و ـــ ـــور ا ــ ـــا الســــ ـــ ـــــن إال بقايـــ صــــ ـــــن ا ــ ـــى مــ ــ بقــــ ـــــن ي ـــ ــــــم يكـ ـــــل ولـــ ــ امــ ــــل بال ـــ بــ ــــة ا ــ قمـــ
ـــدافن  ـــ د ومـ ـــــ ــ ــــــاه وامل ج امليـ ار ــ ـــ ــــه وصــ ــ ــ داخلـ ـــ ــ ـــازل  ـــ ـــالل املنـ ــ ــا اطــ ــ قايـــ ــــة و يـــ نو ــــة ا ــ ـ ــ ا ـــ ــ ـــت  ـــ ــ أقيمـ ـــ ــ ــــور ال ــ ــــة السـ ــ وابـ ــات و ــ ـــ ا

ــنة ا ــ ــ ســـ ـــ ــ ـــد  ـــ التحديـ ـــــيالدي و ــر املــ ــ ي عشـــ ـــا ــ ـــري الثــ ـــ ـ ــامس ال ـــ ــ ــــرن ا ــ القـــ ـــ ــ ــــــن  صـ ــ ا ـــ ــ ــد ب ــ ـــوب، وقـــ ــ ـــــس 439بــ ـــــد مؤســ ــ يــ ـــ ــ ـــ ع ــ ـــ
ــــــوا  ـــ ــــــر بحـ ـــ ــــطح البحـ ــ ـــ ـــــتوى ســ ــ ـــــن مســـ ـــ ــع عـــ ـــ ـــ رتفــ ، و ــلي ـــ ــ ـــن دمحم الصـــ ــ ـــ ــ بـــ ـــ ـــ ــ ـــك ع ــ ـــ ــليحيه امللـــ ـــ ـــ ــــة الصــ ـــ ـــت  3500الدولـــ ـــ ـــ ــه انطلقــ ـــ ـــ ــ ومنــ ـــ ـــ ـــ م

 .الدولة الصليحية ال حكمت جميع مناطق اليمن
ص الواقعة  :  م

خ  ــــــار ـــه بتــ ـــ ــــة أنــ ــ نــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ـــــف القضــــ ـــمنه ملـــ ـــ ــا تضــ ــ ــــب مــــ ــ ـــة بحســ ـــ ص الواقعــ ــــــت ــــــار 17/4/2018تــ ـــار التــ ـــ ـــن مســ ـــ ــــــرض حصــ عــ م 
ـــودة  ـــ ـــة املوجـــ ـــ ــ ـ ثر ي  ـــا ــ ـــ ــــض املبـ ــ عـــ ــــــن و  صـــ ـــور ا ــ ـــ ـــدم سـ ـــ ــ تـــ ـــ ـــ ـ ـــا أدى إ ـــ ــ ــــوي ممـ ـــ ـــــف جــ ـــ ــــــنعاء لقصـ ـــة صـــ ـــ ـــه محافظـــ ـــ ـــة مناخـــ ــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ـ

ن ــــــواطن ــــــازل املــ ــــــن منــ ـــدد مــ ــ ـــــرر عـــ ـــدم وتضـــ ــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــــف  ب القصـــ ـــــ ســـ ــا  ــــ ــــــن ، كمــ صــ ـــــل ا ــ ــــــن  داخـ ـــدد مــ ـــ ـــقوط عــ ــ ــــن وســـ ـــ صـ ــاورة ل ــ ـــ ـ ا
صن  اورة ل ان املنازل ا ن من س ر من املدني  .القت وا
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ــــــور  ــــه الصــ ـــ ــا تحكيـ ـــ ول ومـــ ــال ــ ــ ـــــف بــ لـــ ي امل ــــدا ـــ ـــث امليـ ـــ ــر الباحــ ــ ـــ ـ ــ تقر ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة ومــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــــمنه ملـــ ــا تضـــ ــــ ـــــب مــ ــ حسـ و
ــــــاء امل ـــن أبنـ ـــ ود مـ ـــــ ــــــوال الشــ ــ أقـ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ــامللف ومــ ـــ ــة بــ ـــ ــــديو املرفقــ ــاطع الفيـــ ـــ مومقــ ـــــ ــــة ومــ ــ ) أ.م.م(و) ح. ع.ع (و ) أ.ق.م ( نطقـــ ـــ ــ ـــه  ـــ فانـ

ــــق  ـــ ن املوافـ ـــــ ثنـــ ــــــوم  ــ 17/4/2018يــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــاورة لــ ـــ ـــ ــازل ا ــ ــ ــار واملنــ ــ ــ ـــــن مســ ـــــرض حصـــ عـــ ــــــباحا  ـــــعة صــ ــــــاعة التاســـ ــــــوا  الســ ــــد حــ ـــ م وعنـ
ـــة  ـــ ــ املنطقـــ ـــ ـــ ـ ــارات ع ــ ـــ ـــدة غــ ــ ـــ ـــن عـ ــ ـــ ـــذي شـ ـــ ــ ان الـ ــ ـــ ـــ ـ ــــالل الط ـــ ــــــن خــ ـــوي مـــ ــ ـــ ــــــف جـ ــ ــنعاء لقصـ ــ ـــ ـــة صــ ـــ ــــه محافظـــ ــ ــــة مناخـــ ــ ـــ ـــار بمدير ـــ ـــة مســـ ـــ ـــ قر

ــ ال ـــ ـ ــ اســــــتمرت ح ـــ ـ ــا  ـــه بمــــ ــــودة داخلـــ ـــة املوجــ ـــ ثر ي  ـــا ــ عــــــض املبـ ــن  و  ــ صــ ـــور ا ــ ــــدم سـ ــ ـــــف  ــــذا القصـ ــ ــتج عــــــن  ــ ــرا ، ونــ ــ ــــة عصــ ثالثــ
ـــاه  ـــ ــ ج امليـــ ار ــ ـــ ـــ ــ ــــــن وصـ ـــ صــ ـــور ا ــ ـــ ســـ ـــة  ـــ ـــ يطــ ــــة ا ــ ـــ راســ ــراج ا ــ ــ ـــ ــن أبــ ــ ـــ ــ ـــدد مــ ـــ ـــ ــــــوب وعــ ـــ بــ ــــــازن ا ـــ ـــري ومخــ ـــ ـــ ثــ ــــــن  ـــ صــ د ا ـــــ ـــ ــ ـ ــــــك م ـــ ذلــ

ــــــوا ـــ ــازل املـ ــ ـــ ــ ــــن منـ ـــ ـــدد مـــ ـــ ـــ ــــــرر عـ ــ ـــدم وتضــ ــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــــف  ـــ ب القصــ ـــــ ـــ ســ ــا  ــــ ــ ـــــن ، كمــ ــ صـــ ـــور ا ــ ـــ ــــل ســ ـــ ــــــودة داخـــ ـــ ــــــن املوجـ ـــ صـ ــاورة ل ــ ـــ ـــ ن ا طن
ـــدم  ــ تـــ ـــ ـ ـــا أدى القصــــــف إ ــــة ، كمـــ ــ ــاء القر ــ ـــــن أبنــ ـــال مـ طفـــ ســــــاء و ـــن ال ـــم مـــ ـــ ـــا ومعظم ـــ ن ف ــاكن ــ ن الســ ـــــدني ـــــن املـ ـــدد مـ ـــــقوط عـــ وسـ

صن بل الذي يقع فيه ا انت  موجودة ع قمة ا ذاعة ال  تصاالت و   .أبراج 

يجة  :الن
ــا ورد ـــ ـــة ومـــ ــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـــ ــ ــــن خــ ــــر  مــــ ــ ــ ــمنه تقر ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــة ومــ ــ نـــ ــــم ال ــــ ــــــتمعت ل ـــــذين اســ ود الـــ ـــــ ادات الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ

ــالف  ــ ان التحـــ ــ ـــ ــ ـــإن ط ــ ــاك، فــ ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــؤولة عـــــــن  ـــة املســـ ــــ ــ ا ـــ ــ ــديو  ــ ــاطع الفيـــ ـــ ـــــور ومقــ ول والصــ ــال ــ ــــف بـــ لـــ ي  امل ــــدا ـــث امليـــ الباحــــ
ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ـــن قبــ ـــ ـــار مــ ـــ ـــــذكرة استفســ ــ ــــه مـ ــ ــــــم توجيــ ـــد تــ ــ ــــه قـــ ــ ــا أنــ ــ ـــ ــاك، علمـ ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ــئولة عــ ــ ـــ ــــة املسـ ـــ ـ ــ ا ـــ ـــ ـــي  ــ ـــ ـــذه العر ــ ـــ ــــــان  شــ

ر ستفسار ح كتابة التقر ذا  نة لم تتلقى أي رد عن  ي إال أن ال  .الواقعة ا قيادة قوات التحاف العر
  
 

  
 


