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اجمللد التاسع عشر، العدد التاسع - ذو احلجة - ومحرم  ٢٨- ١٤٢٧ هـ - يناير/ كانون الثاني ٢٠٠٧ م


لشرطة 
لسعو>ية s ٢٩ كانو� 
أل,^ عا? ٢٠٠٦?  4

lت قو<
بيتا s مدينة جد� حيث كا� 
ملسلمو� 
أل�ديو�  يستعد,� 
 j
لصال� 
لعصر. تسلق �jبعة من jجا^ 
لشرطة 
ملسلَّحني جد

لبا� على مصرعيه فاقتحم  

لبيت ,
عتقلو
 حاjسه، Ó فتحو
١٨ شرطيا منهم ٤ شرطيا4 
لبيت ,طّوقو
 9يع 
ملصلني 
لبالغ 
عد>هم ٤٩ مصليًّا. ,كا� من ضمنهم ٥ نسا�، ٨ �طفا^، ٦ 

ִדم jجلمع مع سيا
بناj, ،4ضيع يبلغ ¼انية �شهر فقط. ,ِسيق 

ملصلني كانو
 من جنسياÁ 4تلفة:  ��/. Áفر 
لشرطة. علًما 


حد., `jند , ٢٣ من باكستا�، ,سو½
٢٥ من 

Ó توجهت 
لشرطة /. مركز mخر للجماعة s جد� ,كسر4 
.4
بابه ,
ستحو4L على 
حلاسو� ,كافة 
مللفا4 ,
ملستند

بعض  
لشرطة كفال�  
ستدعت  
أل,^  كانو�  من   ٣٠ s, *
 ./ ترحيلهم  ينو,�  �´م  �بلغتهم , 
ִדم v
جو ,طلبت  
ملعتقلني 
بال>هم. كما �مر4 
لشرطة �هل بعض 
ملعتقلني Ôز? 
حلقائب 


لبال>. �j<ملغا 
<

ستعد

,قت  خالته  عند  كا�   jملذكو
 
لرضيع   �� بالذكر  ,جدير   *
/ليها  ,توسال  
لشرطة   �

لد, 
جع j معها.  فاعُتقل  
العتقا^ 
باتا >,�  إلطالP سر
حه لكن 
لشرطة jفضت طلبهما jفضا 
�>ã عاطفة ,�jة. فقضى 
لرضيع مع غ*� من 
ملعتقلني يو? 


لقضبا� لـ ”جرمية“ ال تغتفر.  �
j, لعيد



لشرطة صوjهم  �خذ4  عا? ٢٠٠٧?   Cلثا
 كانو�   ٤  s *

ִדم jيضا ,نقلْت سيا�,بصما4 �صابعهم ,قامت باستجو
ֲדم 

/. مكا� �هو^. 

* لقد نشر4 بعض 
جلر
ئد �� ٥٢ قا>يانًيا (ُيقَصد به 
ملسلمو� 

لشرطة،  فاعتقلتهم  
جتما¿ غ* شرعي  s 

أل�ديو�) كانو

,سو� ُيحاَكمو� Ôسب قانو� 
لد,لة. 

قامت   ،?٢٠٠٧ عا?   Cلثا
 كانو�   ٥  `�  Úلتا
 
ليو?   s,  *
 Pنطا بيو4 
أل�ديني s جد� على  ,تفتيش  
لشرطة مبد
lة 

سع ,
عتقلت خال½ا íسة mخرين، مما يد^ على �´م ينو,� ,


عتقا^ 
ملسلمني 
أل�ديني 
آلخرين �يضا.


لشرطة كانت  ��
لتعسفية  4
�
يبد, جليا من كل هذ� 
إلجر
للقبض  
لفرصة  ,تتحني  فتر�  منذ  
أل�ديني  باملسلمني  تترصد 

عليهم. 


ململكة  s ألمنية

لسلطا4  ��
خلd بلغنا  
,/. غاية نشر هذ
,لكـنها  منهم.  �jبعـة  عد�  ما  
ملعتقلني  عن  �فرجت  قد 
بال>هـم   ./ لترحيلهم  
½جـر�  سلطا4  �مـر4  قد 


ألصـلية.

السلطات األمنية السعودية تعتقل املصلني املسلمني األ�ديني
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