
  

  

  

  

  

  ال���� ال	��ي ل�ق	ق االن�ان

  

   رص� م� �ة غاز الع�و اح�اللتق��� 

  . 17/1/2020 %�عةال

  

  اوال : ال�ق�مة : 

ال�&%ي ل$ق�ق االن�ان ال���#لة في ح�ا ة حق�ق االن�ان ون�� ثقاف�ها م� رسالة ال��
	 ان�القًا 

) ال�ي خ�ل6 10، 5وت$2ی2ا ال��اد ( 2006ل�%ة  51وم�ا0/ة اوضاعها و,االس�%اد إلى قان�نه رق' 

الردن=ة الهاش�=ة به2ف معالBة أوضاع حق�ق االن�ان في ال��ل?ة ا رص2صالح=ة  ال�ف�ض العام 

ذلQ  هاكات ل$ق�ق االن�ان وم�اHعة إتOاذ االج�اءات الالزمة لهKه الغا ة H�ا فيBاوزات او إن�ة تأ 

ال�Z�O إل قافها وXزالة  ت���Vها او إحال�ها الى ال�ل�ة ال�%فKW ة او ال���UV=ة او ال��جع القSائي

ج�c أو ت̀B� b=ه تBاوزات على  في زVارة أ` م_ان عام ی^لغ ع%ه أنه  و
KلQ صالح�Wه .أثارها

 � ق االن�ان. حق



، ت' مeس�ة و&%=ة م��قلة  وان�القا م� ان ال��
	 ال�&%ي ل$ق�ق االن�ان ل%هج لهKا ااس���ارا و 

 fV�ل فW_م%يت���رة نهال ال��
:  م_�ن م� 
ل   رص2 م� ق^ل م=��ة اع�ال مف�ض=ة ال$�ا ة ال2

Hع2 صالة lه� ی�م 6 ال�ي ت� م�W�ة اسقاk اتفا0=ة الغازوت�ثfW  ل�ص2 ال�$امي ع�� ب%ي م�jفى

 اتفا0=ةاسقاk به2ف  م� أمام ال��2B ال$�W%ي H�%�قة وسn ال^ل2 / ع�ان  17/1/2020الB�عة 

  .اإلس�ائWلي ل=o=اثان حقل م� الغاز الس�W�اد

  

  

  

  ��ه%(ة الثان(ا : 

Hال�عایW� ال��Vة واالل�	ام و وال2قة   ةدال��ض�p=ة وال$=تل�	م Hام%هB=ة ف�fV في اع2اد تق�V�ه الات/ع 

ال2ول=ة والعل�=ة لل�ص2، و,�ا ی%�B' مع 
فالة حf ال��ا&%�W في ال�B�ع وال�%q=' وح�Vة ال�أ` 

�W^ال�ل�ي . وال�ع Qل ذلW^اس�%2 وفي س fV�إلى : الف  

�ر .ت�B=الت الف2Wی� اس�2Oام  .1jوال 

 . اله�افات وال�عارات رص2 
افة  .2

 . �W�ة ح�ى نهای�هامع ال�ال��اه2ات ال�ي اج�اها الف�fV وان�قاله  .3

 

  ثال2ا: وقائع االع�-ام : 

 2ص�ع�ل=ة ال fV�اً  ب2أ الف�هl ه�الي ال�اعة ال$اد ة ع��م�  ص/اح ی�م الB�عة وفي ح

م� ال��
/ات ال�اHعة للBهات االم%=ة حtW الحs الف�fV وج�د ع2د 
^W� ی�م الB�عة 

م� ب2ا ة شارع ال�لQ &الل وح�ى م^%ى أمانة ع�ان ال?^�c، ووج�د ق�ة أم%=ة  اب�2اءاً 



م� ق�ات ال2رك واالم� العام وال��&ة ال%�ائ=ة وال2فاع ال�2ني وانS/اk ال��&ة واف�اد 

 أم� Hال̀	 ال�2ني.

 ةً ب2أ�عة م/اش�Bع2 صالة الH ًا�هl ه�الي ال�اعة ال#ان=ة ع��ما ب�B�ع  ت ال��W�ة في ح

 في شارع ال�لQ &الل أمام ال��2B ال$�W%ي .ال�ع��W�j  الفي شZO م�  قارب

  د�̀  س=اره ل�حs وج � أمام ال��2B ال$�%ي. األردن وأعالم ص�ت م_^�ات على ت$�

 �WWلj�ال �Wه أم%=ة ب� . وج�د ق

 هاتBع2د ق2ر:  االم%=ة ال �2  االم%=ة الع%اصB��الل وأمام ال& Qشارع ال�ل n=$في م

 العام االم� ق�ات ب�W ماع%j� أم%ي  800ال$�W%ي وأمام امانة ع�ان ما  قارب 

ال�2ني  Hال	̀  االم%=ة الع%اص� الى Hاالضافة ال�2ني وال2فاع وال2رك وانS/اk ال��&ة

رات س=ا H6اص ل%قل ق�ات االم� و 12وع%اص� ال��&ة ال%�ائ=ة، ووج�د ما  قارب 

اضافة الى ما  قارب ع��ة  س=ارات دورVات ش�&ة، 8وم_اف$ة شغy(ال�2خل ال��Vع)،

�,=�يس=ارات جyW ن�ع ��Wعة لل2فاع ال�2ني. مHد س=ارةأ&فاء تا� HاجW�و، ووج

 د: اإلعالم=ة ال�غ�=ة�رؤVا  ق%اة:  الفSائ=ة والق%�ات ،كالj$ف�WW اإلعالم�WW وج

الغ2 االردن=ة وص$=فة ع�ان ب�س6،  وص$=فةاالخ/ارVة وم�قع اردني االخ/ا̀ر 

 .ص$=فة ال�أ`، ص$=فة ال2س��ر، ق%اة ال��ل?ة، ق%اة الع�,=ة

 احة ا�H ة االم%=ة على ال�/اني ال�$=�ة� .ل��W�ةان��ار Hع} أف�اد الق

  شارع الملك طالل منذ الساعة الحادي�ة عش�ر ص�باجاً وحت�ى الس�اعة الرابع�ة اغالق منافذ ومخارج
 مساءاً 

 

 اله�افات : 

   ،"ال��ت وال ال�Kلة ... عال  ا أردن عال" 

  ،"هKا الغاز غازنا..ان��ق م� Hالدنا...H$اول�ا یل�ا ذراع%ا...اس�ع�ا  ان�اب%ا"

 " " �Wهای%ة ال�العjال.  

� تلغ�ا االتفا0=ة  ا مBل~ ن�اب االمة ..."
  "ب2



  "ت�قn اتفا0=ة الغاز"

  "ت�قn ح_�مة ال�زاز"

  "نفQ 2  ا أردنHال�وح Hال2م "

  "واد` ع�,ة م� سالم..واد` ع�,ة اس��الم"

�ن=ة..على االرض الع�,=ة"Wالح صهjال م"  

  "ره%�نا لل?=ان..H_�ه ب=$�ل�ا ع�ان."

  "اض�ب 
فQ اق2ح نار... غاز الع2و اح�الل"

  ."خ=انه..خ=انه.. االتفا0=ة خ=انة"  

  . "وال���ار للفاس2 م�...  لألح�ار األردن هKا"  

  $H�Vة" نU=� ات�
%ا بKل ل%U=� ماخلق%ا"  

 "ال�عy ی�2V إسقاk ال$_�مة"

 "ق�ل�ا هللا ق�ل�ا هللا.. ال$_�مة ما تOاف هللا"

�ت ال�ا&ي"jه%ا ال�
 "ما رح ن�_6 وال ن�ا&ي.. إح%ا 

 "هKا األردن أردنا.. والفاس2 ی�حل ع%ا"

  

  

 

  عة ال(اف5ات	لألح�اللل� ن�ل' انف�%ا "،"غاز الع2و اح�الل" :ال��ف،" " 'V�Bن ت�ای� قان

�ني  ا مBل~ ال%�ابWهjاد اتفا0=ة الغاز م� ال?=ان ال�Wب لل��ال "  ،"اس��%Bم� ال

�ن او&ان%ا" ،م� رح ن��̀� م��وقات" ."غاز الع2و اح�اللOغاز الع2و خ=انة"، ل� ن ،

"�&�  "�وق ی�ج2 ب2ائل م$ل=ة وع�,=ة ع� الغاز ال��،"غاز االح�الل اح�الل ل�W	ان=ة ال

 

  



 

 : عامة  مالح6ات

 محيط المسيرة. في جداُ  كثيفاً  كان األمني وجودال  .1

 لم يحدث اي تدافع او اي اشتباك بين المعتصمين والقوة االمنية. .2

 .اغالق شارع الملك طالل بوسط البلد من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الرابعة مساءاً  .3

 دراون) للمراقبة االعتصام عن بعد.استخدام طائرة بدون طيار او ما يسمى بـ(ال .4

 ).400مشاركة نسائية واسعة في المسيرة، حيث بلغ عدد النساء ما يقارب( .5

سيارات االمن كانت تسير خلف المسيرة لمنعهم من الع�ودة، باالض�افة لوقوفه�ا نهاي�ة ش�ارع المل�ك ط�الل  .6
  واغالق الشارع أمام المسيرة.

   

  

  ال�قا7الت:

؟��W�ةHال م�ار
�ه س^y ع� سeاله ع%2 ج�Wل ال�=�يو2Vعى  في ال��ار
�W اح2  - 

Hال��W�ة للSغn على مBل~ ال%�اب وال$_�مة ألسقاk اتفا0=ة الغاز وم%ع اس�W�اد غاز أجاب : م�ار
�ي 

�ني Wهjال?=ان ال.  

- 2jH هاالتفا0=ة هي رصاصةKأن هH ̀ر أفاد� واألردني، الفل��W%ي ال�ع^�W أب%اء رال�2W دمحم ال�اح

�Bمة 0=ام ع2م م��ه�.لKلQ اس�ع2ادا أب2ت ال�ي الع�,=ة ال2ول م� الغاز Hاس�W�اد ال$_  

-  nغSاب ص/اح االح2 لل�أح2 ال��ار
�W و2Vعى ان~ أك2 على ت%فKW وقفة اح�Bاج=ة أمام مBل~ ال%

 �ا&� على ال�Bل~ ل���Vع قان�ن  B�م اس�W�اد الغاز م� دولة الjهای%ة، وأك2 على أنه  yB على 
ل م

ى أرض االردن أن  O�ج م� ب�Wه وVع^� ع� رفSه لهKه االتفا0=ة . U=� عل  

 

.ال�	ص(ات: -   

.اص2ار ب=ان م� ال��
	 ال�&%ي ل$ق�ق االن�ان  ع^� b=ه ع� م�قف ال�ارع االردني م� اتفا0=ة الغاز .1  



 

 

 

  أع2اد

  ع�� ب%ي م�jفى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


