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 ةمدقملا
 ةّلذملاو عمقلا نيب

 ،اهرسأب ةقطنملا لشت تابارطضا ىلع نيدهاشلا لوأ نويفاحصلا ّدعي ،طسوألا قرشلا يف
 ةيلهألا برحلا فيطو ،نانبل يف ةينيدلا – ةيسايسلا تاماسقنالا نإف .ًاضيأ اهاياحض ىلوأو
 هدحو ينطولا راطإلا ىطختت ةقيمع ًاراثآ كرتت ،ينيطسلفلا – يليئارسإلا عازنلاو ،قارعلا يف
 ًةجح ةنمزملا ىضوفلا هذه نّولغتسي ةداقلا نأ عقاولاو .يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا لاطتل
 مهيلإ ءالؤه ههجوي داقتنا لك نأ مهضارتفاب نييفاحصلا قانعأ ىلع ًاطلسم فيسلا اوقبيل
 .مهشورع زهي نأب ليفك

 ةيبرغلا تايطارقميدلا ةسامحل ًادح ةقطنملا يف يرشتسملا فنعلا عضو ،تاعقوتلا لكل ًافالخو
 وأ نويداصتقالا مهؤاكرش هبكترا ناسنإلا قوقحل كاهتنا يأب ديدنتلا ىلإ عراست مل يتلا
 نيسيئرلا يتلوجو ،اسنرف ىلإ يفاذقلا رمعم ةيبيللا ةلودلا سيئر ةرايز لالخ يفو .هب اوحمس
 ىلع ريبعتلا ةيرح نع عافدلا نكي مل ،ةقطنملا نم لود ةدع يف يزوكراس الوكينو شوب جروج
 يكيرمألا شيجلا طّروتو ناريإ اهجهتنت يتلا ةيئادعلا ةيجراخلا ةسايسلا امأ .لامعألا لودج
 .نيدلبلا نيذه يف ةيساسألا تايرحلا ةلأسم ىلع راتسلا الدسأف قارعلا يف

 تمصلا نوناق

 ال يسايسلا لاجملل لماكلا حاتفنالا نأ الإ ،ةنرصعلا برد ترثآ ةقطنملا يف لود ةدع نأ عم
 ،برغملا يف سداسلا دمحمو ،ندرألا يف يناثلا هللادبع ىّنغت دقف .ماهوألا دادع يف لازي
 لئاسو ىلإ ،هتقيرط ىلع لك ،مهئوجلب ةيطارقميدلا تاحالصإلاب رصم يف كرابم ينسحو
 يأر حنجب نويفاحصلا مهتُي ،تاذلاب لودلا هذه يف ،هنأ الإ .مالعإلا لئاسو ىلع طغضلاب ةليفك
 نمو .ةمئاقلا ةطلسلاب كيكشتلا ىلع اوؤرجي وأ نيدلا نأش ةساسح لئاسم ىلإ اوقّرطتي نإ ام
 .ةمكحملا ىلإ ةرشابم هقلطمب ةلودلا سيئر وأ يكلملا ماظنلل حيرصلا داقتنالا يدؤي نأ يهيدبلا
 يف ءاضعأ عفر رثإ ءاضقلا مامأ نييرصم نييفاحص ةرشع ىلاوح ََلثَم ،2007 ماعلا يفف
 2008 ماعلا يف ًاضّرعم نييفاحصلا دحأ لازي ال ،برغملا يفو .مهدض ىواكش سيئرلا بزح

 يفو .تاباختنالا ليبق ةلودلا سيئر باطخ دقتنا هنأل ماوعأ ةسمخ ةدمل نجسلاب ةبوقع ءاضقل
 هعقوم ىلع ددن هنأل ربوتكأ/لوألا نيرشت يف نيماع ةدمل نجسلاب قباس بئان ىلع مكح ،ندرألا
   .ةيمشاهلا ةكلمملا يف ةطلسلا لالغتساب ينورتكلإلا

 ،ايبيلو ،سنوتو ،ايروس يفف .ةقطنملا يف ةمئاقلا ةيدادبتسالا ةمظنألا يف أوسأل عضولا نإو
 مهنأ نويفاحصلا كرديو .ةنامض يأب ةفاحصلا ةيرح ىظحت ال ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو
 نرتقي ةينمضلا ةيقافتالا هذهل كاهتنا يأ نأو ددصلا اذه يف قبطملا تمصلا موزلل نورطضم
 اميس الو يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا ىلع طوغضلا تاطلسلا سرامتف .ةميخو بقاوعب
 لضفأ يفو .لمعلا تاميلعت ىلوأ تتاب ةيتاذلا ةباقرلا نأ ةجردل ةيمالعإلا تاسسؤملا باحصأ
 عبقي اميف ريبدت يأ نود نم درطلل ءارفصلا طوطخلا ىطختي يفاحص لك ّضرعتي ،لاوحألا
 ىضمألا ةليسولا ّفلزتلا ىقبيو .اهئوسأ يف مكحلا نع ةاضقلا عانتما لظ يف نابضقلا ءارو



 ،ًامامت عضولا ةيسنوتلا مالعإلا لئاسو تبعوتسا دقو .هتيرحو هزكرم ىلع ةظفاحملا نم نكمتيل
 2007 ماعلا يف لفتحا يذلا يلع نب نيدباعلا نيز سيئرلل ًاحيدم ضيفت ةفاحصلاب اذإف

 نييفاحص ةدع دسألا راشب سيئرلا جز ،ايروس يفو .ةطلسلا ديلاقم هيلوتل نيرشعلا ىركذلاب
 .نجسلا يف يطارقميدلا رييغتلا ىلإ اوعد نييسايس نيطشانو

 نأش ةيئاضفلا تاونقلا ضعب اهنم ديفتست يتلا ريبعتلا ةيرح َلباقُتف ،جيلخلا لود يف امأ
 هذه ظّفحتب ،]يبد نم ُّثبت يتلا و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةعباتلا[ ةيبرعلاو رطق يف ةريزجلا
 ةيئاضقلا تاقحالملا نأ ىلإ ةراشإلا عم اهلّومتو اهفيضتست يتلا تاموكحلا ىلع تاسسؤملا

 .ةئشانلا ةيمالعإلا ةيددعتلا تدده دق ،2007 ماعلا يف ةريتولا ةعفترملا ،نييفاحصلا دض

 ةريخألا ةبترملا يف ،ناريإ

 ةيرحل يملاعلا فينصتلا نم ةقطنملا يف ةريخألا ةبترملا ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا لتحت
 قرشلا نوجس ربكأ ّدعي يذلا نيفيإ لقتعم لازي الف .دودح الب نولسارم هتدعأ يذلا ةفاحصلا
 نم لوألا ىلإو .نارهط ءايلع ىلع نم ًاددهم بصتني يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملل طسوألا
 ةيرح نمث نوعفدي نابضقلا ءارو نولازي ال نييفاحص ةسمخ ناك ،2008 رياني/يناثلا نوناك
 تايصخشلل نوعباتلا نويمالعإلا نونواعملا مهدحو ."يموقلا نمألا نم لينلا" ةمهتب مهريبعت
 ةيموكحلا ةسايسلا دقتنت تالاقم رشن نولّوخم ،مهتيامح نم نوديفتسملاو ماظنلا يف ةقومرملا
 ةعادولا نم دفتست مل ةيلحملاو ةلقتسملا ةيمالعإلا تاسسؤملا نكلو .داجن يدمحأ دومحم سيئرلل
 ."ةيلاصفنالا ةياعدلا" ةمهتب مادعإلاب يدرك يفاحص ىلع مكح دقف .اهسفن

 2007 ماعلا يف تاليدعتلا بايغ

 قرشلاو برغملا لود يف ةذفانلا مالعإلا نيناوقل ةيرورضلا تاليدعتلا راظتنا يف لازن ال
 مظعم نأ عقاولا .ةفاحصلا حنج نم تابوقعلا ءاغلإل ًاعافدنا نوّعرشملا ىدبأ امّلقف .طسوألا
 لودلا ءاسؤر نأ املاط رونلا ليدعت يأ رصبيل لاجم الو ةدودحم ةطلسب عتمتت ةقطنملا تاناملرب
 ماعلا اذه هدهش يذلا ديحولا ّعجشملا رشؤملا نأ الإ .مالعإلا لئاسو ىلع ةرطيسلا ءاقبإ نووني
 ربمتبس/لوليأ يف موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا يتارامإلا ءارزولا سيئر دييأتب ّلثمت
 ينورتكلإ عقوم نع لوؤسم دض ةعوفرملا ىوعدلا شماه ىلع ديدج مالعإ نوناق دامتعا
 تاباقنو ةهج نم لدعلاو لاصتإلا يترازو نيب تاضوافملا تمدطصاف ،برغملا يف امأ .يرابخإ
 .دودسم طئاحب ىرخأ ةهج نم ةيمالعإلا تاسسؤملا باحصأو نييفاحصلا

 ددع ّضرعت دقف .نييفاحصلا ةنادإل ةمدختسملا ةديحولا صوصنلا تسيل مالعإلا نيناوق نأ الإ
 يف لاحلا يه هذهو .يئازجلا نوناقلا بجومب ماعلا لالخ يف ةنادإلاو ةقحالملل مهنم ريبك
 هيلع تيوصتلا مت يذلا يروتسدلا ليدعتلا ودبيف ،رصم يف امأ .سنوتو ايروسو برغملاو ناريإ
 نييسايسلا نيضراعملا ةكرح لشل ًالّصفم كرابم ينسح سيئرلا نم ةردابمب 2007 ماعلا يف
 .نيدقتنملاو نيلقتسملا نييفاحصلا امك

مهنع ًامغر برح ويفاحص



 مهف .ينهملا مهبجاو مهتسرامم لالخ يف رطاخملا نم ًاريبك ًاددع يبرعلا ملاعلا ويفاحص هجاوي
 يمالعإلا عاطقلا يف ًافرتحم 57 لتقم تدهش يتلا قارعلا يف ةدئاسلا برحلا اياحض ىلوأ
 ةسمخ ىلاوح رورم نم مغرلابو .دحاو ءانثتساب ةيسنجلا ويقارع مهعيمج ،2007 ماعلا يف
 بناجألا نيلسارملا رارفب ببست ام ،ةلمنأ ديق فنعلا لامعأ عجارتت مل ،برحلا ةيادب ىلع ماوعأ
 ىلإ هجوتلا نيدافتم ةيامحلا ةديدش بتاكم اومزتلا دقف ،ءاقبلا مهضعب رثآ اذإو .دالبلا نم
 ىلوتيف ثادحألا ةيطغت امأ .نيصاخلا نيدفوملا نم اياحضلا ددع يّندتب حمس ام ،ناديملا
 مالعإ لئاسو يف نيفظوم ةعست نأ ىلإ ةراشإلا عم يساسأ لكشب اهنيمأت نويقارعلا نونواعملا
 ةحّلسملا تاعامجلل ةلّضفملا فادهألا اوحبصأ نأ دعب تاعفادت يف مهفتح اوقال دق ةيكيرمأ
 فاطتخالا تايلمع نأ ركذلاب ريدجلاو .حابرألاو بساكملا عفادب نيّريسملا دارفألاو ةيلوصألا
 .2007 ماعلا يف 25 تغلبو ًاضيأ ترمتسا

 يأ ذاختا يف ّركفت مل تاطلسلا نأ الإ ،رمتسم عافترا يف لازت ال ةحدافلا ةليصحلا نأ عمو
 يف نيفرتحم 207 ىقال دقف :نييفاحصلا دض ةهجوملا فنعلا لامعأ نود لوؤحلل ةردابم
 .2003 سرام/راذآ يف برحلا ةيادب ذنم دالبلا يف مهعرصم يمالعإلا عاطقلا

 حتف ةكرح راصنأ نيب رئادلا عازنلا ًاضيأ نويفاحصلا ىناع ،ةينيطسلفلا يضارألا يفو
 ةعباتلا سامح ةكرح يدهاجمو ،سابع دومحم ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئر ةرمأل ةعضاخلا
/ناريزح يف سامح يمالسإلا بزحلا ةرطيس نأ عقاولاو .ةينه ليعامسا لاقملا ءارزولا سيئرل
 لكو حتف ةكرحل ةعباتلا ةيمالعإلا تاسسؤملا يف نيلماعلا تضّرع ةزغ عاطق ىلع 2007 وينوي
 ةيبرغلا ةفضلا ىلإ ءوجلل مهنم ريبك ددع رطضاف .رطخلل ،اهتداقو سامح ةكرح اودقتنا نيذلا
 ةينمألا ىوقلا دي ىلع ةيفسعتلا تالاقتعالا اياحض سامح نم نوبّرقملا نويفاحصلا عقو ثيح
 لمعلا بناجألا نيلسارملا ىلع ليحتسي ةقطنم ةزغ عاطق تابو .ةينيطسلفلا ةطلسلل ةعباتلا
 يس يب يب ةيناطيربلا نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيهل يناطيربلا لسارملا فاطتخا ناك امو .اهيف
 ةيبنجألا تاسسؤملا اعنقيل الإ ةيوازغ ةعامج دي ىلع ًاموي 114 ةدمل هزاجتحاو نوتسنوج نالأ
 نم ةيناديملا ةيطغتلا تتاب ،قارعلا يف امكو .يضارألا ىلإ نيمئاد نيلسارم دافيإ مدعب
 ال ،هذه ةينيطسلفلا لئاصفلا نيب ةمدتحملا فنعلا لامعأ ىلإو .نييلحملا نييفاحصلا صاصتخا
 اوناك اميف ًابيرقت ًايفاحص 15 ةباصإب تببست يتلا يليئارسإلا شيجلا نارين ةفاضإ نم ّدب
 .ةيركسعلا تايلمعلا نوطغي

 ينومس رجاه
        طسوألا قرشلا / برغملا بتكم ةريدم
      



 ليئارسإ

2ملك 21060 :ةحاسملا

7080000 :ناكسلا ددع

ةيبرعلا ،ةيربعلا :تاغللا
ترملوأ دوهيإ :ةموكحلا سيئر

 يف نيينيطسلفلا نيطشانلاو يليئارسإلا شيجلا نيب ةرئادلا تاهجاوملا نم نويفاحصلا ملسي مل
 نولازي الف نويليئارسإلا نويفاحصلا امأ .مهفوفص يف ليتق يأ طقسي مل نإو 2007 ماعلا
 .ةقطنملا يف اهريظن ّلق ةطلسلا هاجت ةيلالقتساب نوعتمتي

 .ةفاحصلا ةيرح مارتحاب قلعتي ام يف أوسألا امك لضفألا ىلع ةرداق ةيليئارسإلا تاطلسلا نإ
 .ةيلعف ريبعت ةيرحب ّعتمتت لازت ال دالبلا ةفاحص نأ الإ ،ةضورفملا ةيركسعلا ةباقرلا نم مغرلابو
 خّطلم )ةفاحصلا ةيرحل يملاعلا فينصتلا نم 44 ةبترملا( ةقطنملا يف لضفألا ةليصح نكلو
 يف يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا قحب يليئارسإلا شيجلا اهبكترا فنع لامعأب
 .ةينيطسلفلا يضارألا

 وأ ةيودم لبانق اياظشب وأ ،ةيطاطم وأ ةيلعف تاصاصرب اوبيصأ دق ًايفاحص 16 نأ عقاولا
 سابع ينيطسلفلا روصملا بيصأ ،ويام/رايأ 25 يفو .2007 ماعلا لالخ يف عومدلل ةليسم
 دض تمظن ةرهاظت يطغي ناك اميف ةيطاطم ةصاصرب هسأرب ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو نم ينموم
 نارينلا قلطأ دق شيجلا نأ ودبيو .)ةيبرغلا ةفضلا( نيليب يف ليئارسإ هتّديش يذلا لصفلا رادج
 يتلا ةريطخلا ةباصإلاب لثمتي ةثداحلا هذه نم رطخألاو .مهتيتشتل نييفاحصلا نم ةعومجم هاجتاب
 يطغي ناك اميف نييليئارسإلا دونجلا دي ىلع ىصقألا نويزفلت نم مناغ دامع روصملا اهب ينم
 مادختسا ىلع ةردقلا روصملا اذه دقف دقو .ةزغ عاطق يف جرابلا ّميخم نم برقلاب شيجلا ماحتقا
 .هيلجر

 ةرداصم رثإ ربمسيد/لوألا نوناك 12 يف ثبلا نع قافآلا ةزفلتلا ةطحم تفقوت ،رخآ ديعص ىلع
 يف سلبان يف عقاولا اهرقم يف يليئارسإلا شيجلا اهب ماق شيتفت ةيلمع لالخ يف اهتاّدعم
 .ةيبرغلا ةفضلا

 هقوقح نم مورحم نالوجلا نم يفاحص

 نالوجلا ةبضه يف دولوملا تاحرف اطع نطولا ةفيحصو يروسلا يمسرلا نويزفلتلا لسارم لقتعا
 يف زجتحا دقو ."ةودع ةلود عم تاقالع" هتماقإ ةيفلخ ىلع هلزنم يف 2007 ويلوي/زومت 30 يف
 .تقؤملا جارفإلا نم ةدافتسالا نم نكمتي نأ نود نم )افيح قرش بونج ملك 14( ةملجلا نجس
 نع رداص رمأب هعضو ىلع ّمتكتلاب نومزلم ةيليئارسإلا ةفاحصلاك ًامامت هيماحم نأ عقاولاو
 ناك ،2008 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا يفو .ةيضقلا نع ليصافت يأ رشن رظحت يتلا ةمكحملا



 .زاجتحالا ديق لازي ال تاحرف اطع

 نم نامدلوغ ازيلو ،تونورحأ توعيدي ةفيحص نم عاشيي نب نور نم لك عضخ ،ةلثامم ةيضق يف
 نوناك يف ةطرشلا دي ىلع باوجتسالل ،ةيفارغجلا تالجملا ىدحإ نم تازيش روزتو ،10 ةطحم
 ،2007 ماعلا لالخ يف كلذب حيرصت ىلع لوصحلا نود نم ايروس ىلإ مههجوتل ربمسيد/لوألا
 ةرازو ةقفاوم نود نم "ةودع" ةلود ىلإ هجوتلا نع اهينطاوم عنمت ةيربعلا ةلودلا نأب ًاملع
 .ةيلخادلا

باقعلا ةرئاد جراخ يليئارسإلا شيجلا دونج

 يفاحصلا ةيضق يف قيقحتلا حتف ةداعإ ةيناطيربلا تاطلسلا تبلط ،2007 وينوي/ناريزح يف
 يعرشلا ريرقتلا نأ اميس ال ةزغ عاطق يف 2003 ويام/رايأ يف لوتقملا رلليم سمياج لقتسملا
 16 – م عون نم ةيقدنب نم ةلتاق ةصاصرب بيصأ هنأ ىلإ راشأ دق ليئارسإ يف يرجأ يذلا

 شيجلا ررق ،قيقحتلا نم ًارهش 18 دعبو 2005 ماعلا يفو .نييليئارسإلا دونجلا دحأ اهقلطأ
 نويناطيرب نوققحم هجوت ،2007 ربمتبس/لوليأ يفو ."ةلدألا بايغ يف" ةيضقلا ظفح يليئارسإلا
 .ماعلا يعدملا ىلإ هيلإ اولصوت ام ميدقتل ةيقرشلا سدقلا ىلإ

 ةريطخ حورجب باصملا هيجروب يرام – كاج يسنرفلا لسارملا وماحم ىعسي ،اهسفن ةقيرطلابو
 تاطلسلا ةرزاؤم ىلع لوصحلا ىلإ ةيليئارسإ نارينب 2000 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف هللا مار يف
 ىلوألا ةجردلا ةمكحم يف يئاضق قيقحت حتف دقو .دوهشلا ىلإ عامتسالا نم اونكمتيل ةيليئارسإلا
 مل يليئارسإلا شيجلا يف يماظن قيقحت يرجأ اميف دمعتملا لتقلاب عورشلا ةمهتب سيراب يف
 42 ةبسنب ةّردقم ةيئزج ةمئاد ةقاعإ هيجروب يرام – كاج يناعي ،نيحلا كلذ ذنمو .هجئاتن رشنت

    .ةئملاب
  



 ناريإ

 2ملك 1633190 :ةحاسملا

 69400000 :ناكسلا ددع

 ةيسرافلا :ةغللا
داجن يدمحأ دومحم :ةلودلا سيئر

 نكلو .لسكورب وأ نطنشاول ةيعبتلاب ةلقتسملا ةفاحصلا ماهتا نع نويناريإلا ةداقلا ىناوتي ال
 رادصإل ةجح لكشي امنإو ةيلزهلا رداونلا راطإ يف جردني ال وحنلا اذه ىلع نييفاحصلا مسو
 ماعلا يفو .اهعم ئطاوتمو ةطلسلل عّيشتم ءاضق لضفب مهقحب نجسلاب ةليوط تابوقع

 تارشعب ًايلاغ ًانمث ةيناريإلا ناتسدركو نارهط يف نوميقملا نولسارملا عفد ،2007
 .تاقيلعتلاو تانادإلاو تالاقتعالا

 ههيجوتبو .يلودلا يمالعإلا لاجملا داجن يدمحأ دومحم سيئرلا لتحا ،2007 ماعلا لالخ يف
 "لاضن مهأ" ىلإ لب يساسأ عجرم ىلإ يوونلا فلملا ّلوح ،ةيبرغلا لودلا ىلإ ةعذاللا تاداقتنالا
 ةيرشتسملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا يف رظنلا بجحب ليفكلا لاضنلا اذه ،دالبلا هضوخت
 يف ةقرافملا هذه ىلع ،ماظنلا حانجب نييمحم ،نييفاحص ةدع همال دقو .يناريإلا عمتجملا يف
 هتضراعم نع ةفاحصلا نم مسق ّربع ،ةعداخ ةيلاربيل لظ يفو .ةدقانلا تايحاتتفالا نم ةلسلس
 نمث ًايلاغ اوعفد لثملاب اوماق نيذلا نيلقتسملا نييفاحصلا نأ الإ .ةيموكحلا ةسايسلل ةحيرصلا
 نيفرتحملا نيلماعلل طسوألا قرشلا نوجس ربكأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لازت الف .مهريبعت ةيرح
 ىلإو .دالبلا يف لاقتعالل ًايفاحص 50 نم رثكأ ّضرعت ،2007 ماعلا يفو .يمالعإلا عاطقلا يف
 .نابضقلا ءارو نولازي ال مهنم ةرشع ناك ،2008 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا

 ةيفسعتلا تانادإلاو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتناو ،جراخلا يف تالقنتلا لوح رودت ةلئسأ ىلع ًادر
 يدمحأ دومحم سيئرلا عجارتي مل ،ةيسنجلاو ةينيدلا تايلقألا دارفأو يأرلا يلقتعم قحب ةرداصلا

 ةبكترملا فنعلا لامعأ نأ نيح يف "ملاعلا يف ةيرح رثكألا" وه يناريإلا بعشلا نإ لوقلا نع داجن
 قوقح نع نيعفادملاو نيضراعملا نييفاحصلاب ليكنتلا ىلع تاطلسلا رارصإ تبثت 2007 ماعلا يف
 .ناسنإلا

 ةقاعإب ةليفكلا زجاوحلا دايدزاب الإ 2008 سرام/راذآ يف ةبقترملا ةيعيرشتلا تاباختنالا رشبت الو
 ةيحالصإ فحص ةدع تلفقأ ،2004 ماعلا يف ةريخألا ةيباختنالا ةلمحلا لالخ يفف .مالعإلا ةيرح
 .ةيرابخإلا عقاوملا نم ريبك ددع بجحو

 يفاحص ىلع مادعإلاب مكحلا

 ماعلا يف ماكحألا تائم ذيفنت مت دقف .دعب مادعإلا ةبوقع ءاغلإ رارق ةيناريإلا تاطلسلا ذختت مل
 مادعإلاب مكحلا ىلع نارهط يف ايلعلا ةمكحملا تقداص ،ربمفون/يناثلا نيرشت يفو .2007



 ًابنذم هرابتعا رثإ رمعلا نم ةنس 27 غلابلا روب نسح ناندع لقتسملا يفاحصلا قحب رداصلا
 براحم هنأبو "ةيلاصفنالا ةياعدلا"و "سسجتلا"و "يموقلا نمألاب سمت ةبّرخم تاطاشن" ذيفنتب
 جادننس نجس يف زاجتحالاو رياني/يناثلا نوناك 25 يف لاقتعالل ّضرعت دقو .)هللا دض(
 ديدهتلا تحت اهب ءالدإلا ىلع ربجأ تافارتعا ىلع عيقوتلا ًاضفار ويلوي/زومت 18 ذنم )ناتسدرك(
 ةدحتملا تايالولا نم ةلومم مالعإ لئاسول نينواعمب يفاحصلا تالاصتا نأ ودبيو .هاركإلاو
 ءارو يه Voice of America اكيرمأ فوأ سيوفو Radio Farda ادراف ويدار نأش ةيكيرمألا
 .هتقحالم

طغضلا تحت مالعإلا لئاسو

 ةيئاضقلا تاليكنتلا هذه تفيضأ دقو .2007 ماعلا يف ءاضقلا مامأ ًايفاحص 50 نم رثكأ لثم
 ،قايسلا اذه يفو .ةضراعملاو ةلقتسملا مالعإلا لئاسو اهيناعت يتلا ةيرادإلاو ةيلاملا طوغضلا ىلإ
 عبرأل يئاهنلا لافقإلاب اهل ةفاحصلا عضخت يتلا يمالسإلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو ترمأ
 مكحلا رودص راظتناب ،هسردمو قرش اهنيب نم ،ةرشع ىلاوحل تقؤملا قيلعتلاو لقألا ىلع تاروشنم
 ددع ربكأ مضت يتلا ةلودلا يه ناريإف .ةباقرلا هذه نم ةيرابخإلا تنرتنإلا عقاوم تلفت ملو .اهقحب
 ،كلذ ىلع ليلدلاو .طسوألا قرشلا يف مهدض ةهجوملا تاديدهتلا نمو نيينورتكلإلا نيفلاخملا نم
 .ًايونس عقاوملا تارشع لافقإ
 نيتغللاب ةرداصلا ةلجملا صيخرت ةفاحصلا ةبقارمو صيخرت ةنجل تلطبأ ،ربمسيد/لوألا نوناك يف
 ةرسأ نكمتت مل ،2005 ماعلا يف اهئاشنإ ذنمف ."مظتنملا اهرشن مدعل" وتفراك ةيدركلاو ةيسرافلا

 نكلو اهيلع تضرف يتلا ةريثكلا ةتقؤملا تاقيلعتلا ببسب ًاددع 62 نم رثكأ رادصإ نم اهريرحت
 ناك ،2008 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا يفو .نييساسألا اهينواعمل ةرركتملا تاءاعدتسالا ًاضيأ
 ةدمل نجسلاب رامنافاج هيفاك ىلع مكح ،ويام/رايأ 17 يفف .نابضقلا ءارو نالازي ال مهنم نانثا
 وكآ امأ ."يموقلا نمألا نم لينلا"و "ةروثلا ىلع ضيرحتلا" يتمهتب ةيرس ةسلج يف نيماع
 ةمهتب رهشأ ةتس ةدمل هنجسب ماعلا ةياهن يف ًارارق فانئتسالا ةمكحم تردصأ دقف بسندرك
 ."ةيفاحصلا تاطاشنلاب ماظنلا بلق ةلواحم"

 اهريدم ّضرعت ،ناتسدرك مودرام ماياب قيلعت ىلع ماوعأ ةثالث رورم دعبو ًاضيأ ناتسدرك يفو
 نيتيضق يف ةيئاضقلا ةقحالملاو 2007 ويلوي/زومت يف لاقتعالل اهريرحت ةرسأ رصانع دحأو
 ًالقتعم لازي ال دنفوباك قداص دمحم ناك ،2008 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا ىلإو .نيتلصفنم
 امأ ."يموقلا نمألا نم لينلا" ةيفلخ ىلع هتمكاحم ةيادب راظتناب )نارهط( نيفيإ نجس يف
 ىلع بوعشلا ضيرحت" يتمهتب ماوعأ ةثالث ةدمل نجسلاب هيلع مكح دقف يمافاق لالجإ يفاحصلا
 هتبوقع يضقي وهو .نيماع ذنم تمظن ةيملس ةرهاظت هتيطغتل "يموقلا نمألا نم لينلا"و "ةروثلا
 .جادننس نجس يف

 عضاخلا 209 قاورلا يف نوعبقي نارهط يف نيزجتحملا نييفاحصلا مظعم نأ ركذلاب ريدجلا
 ةيدارفنا تانازنز يف تاطلسلا مهجزت ام ًابلاغو .نيفيإ نجس نم تارابختسالا ةزهجأ ةرطيسل



 ةبونل يقاب نيدلا دامع ّضرعت ،ربمسيد/لوألا نوناك 26 يفو .ةيبطلا ةيانعلا ىلع مهلوصح ًةددحم
 اهل عضخي يتلا تباوجتسالا نم جتانلا طغضلاو ةئيسلا لاقتعالا فورظ ىلإ تبسن ةجودزم ةيبلق
 هتنازنز ىلإ هتدوع لبق ىفشتسملا يف ةدحاو ةليل ءاضقب الإ يفاحصلا اذهل حمسي ملو .هفيقوت ذنم
 2008 رياني/يناثلا نوناك 18 يف ىظحيل عيباسأ ةثالث ىلاوح رظتنا هنأب ًاملع نيفيإ نجس يف

 غابراي ةلجم يف لماعلا روبنيتام ديعس لقتعا ،رخآ ديعص ىلعو .هتهاقن ةرتف ةعباتمل جورخلل نذإب
 برغ – لامش( ناجنز يف عقاولا هلزنم نم ويام/رايأ 28 يف )نارهط يف ةيرذآلا ةغللاب ةرداصلا(
 .هترسأ نم ملك 300 دعب ىلع نيفيإ نجس ىلإ لقن مث نمو )دالبلا

 ةهجاوملا يف ءاسنلا

 نيناوقلا ءاغلإب تابلاطملاو ةأرملا ةيضقل تارصانملا تاطشانلا نيب لاضن ةحاس تنرتنإلا تاب
 نوناك يفو .ىرخأ ةهج نم ريسي لكشب ولو هتبالص نع يلختلا ضفري ماظنو ،ةهج نم ةيزييمتلا
 نيفيإ يف رهش نم رثكأل نجسلل تنرتنإلا ربع ةيضقلا هذهل ناترصانم تضّرعت ،ربمسيد/لوألا
 33 فيقوت مت دقو .اهب لجرلا عتمتي يتلا اهسفن قوقحلاب اهيف اتبلاط تالاقم اترشن امهنأل

 نهنم ةعبرأ ىلع مكحو .نهقوقح لجأ نم نرهاظتت تناك اميف عيبرلا لصف يف ةطشانو ةيفاحص
 تدهش ،بوقعي ينب اليج ةيفاحصلا جورخ ىدلو .نجسلا نم ماعو رهشأ ةتس نيب حوارتت تابوقعب
 ترطضاو ءابولا اهدوسي ةنازنز يف تعضو دقف .اهيف تزجتحا يتلا ةّعورملا لاقتعالا فورظ ىلع
 ىلاوح تضمأو نينيعلا ةبوصعم باوجتسالل عضختل ليللا فصتنم يف تارم ةدع ظاقيتسالل
 .209 قاورلا يف مايأ ةرشع

 .ناريإ يف امهنع ًامغر زاجتحالل ةجودزم ةيسنج نالمحت ناتيفاحص تضّرعت ،2007 ماعلا يفو
/بوروي يرف ويدار يف ةلماعلا ةيكيرمألا – ةيناريإلا ةلسارملا رفس زاوج تاطلسلا ترداص دقف
 نارهط ىلإ اهلوصو ىدل اميزأ زانراب Radio FreeEurope/ Radio Liberty يتربيل ويدار
 يضارألا ةرداغم نم تنكمت اهنأ عمو .رهشأ ةعست دعب الإ هدعتست ملو .رياني/يناثلا نوناك يف
 ىلإ ًارظن "يموقلا نمألا نم لينلا" ةمهتب ةيئاضقلا ةقحالملا يناعت لازت ال اهنأ الإ ،ةيناريإلا
 ةبلاطلا تضّرعت ،ةلثامم ةيضق يفو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةلومم مالعإ ةليسو عم اهنواعت
 2007 رياربف/طابش 17 يف لاقتعالل يكولس شونرهم ةفاحصلا ةيلك يف ةيناريإلا - ةيسنرفلا

 ىلإ ةدوعلا نم تنّكمت دقو .دالبلا ةرداغم نع اهعنم عم رهش دعب ةلافك دنس بجومب اهحارس قلطيل
 اهيدلاو لزنم ىلع ةضورفملا ةلافكلا ءاضقلا ىغلأ نأ دعب 2008 رياني/يناثلا نوناك يف اسنرف
 تلت يتلا ثادحألا لوح ًايقئاثو تّرضح اهنأل "يجيورت مليف دادعإ ةلواحم" ـب تمهتا اهنأب ًاملع
 اهتانّودم اهميلست تاطلسلا تضفرو .ناريإو قارعلا نيب 1988 ماعلا يف رانلا قالطإ فقو
     .اهتاليجستو
   



 ةينيطسلفلا يضارألا

 2ملك 6207 :ةحاسملا
 3889000 :ناكسلا ددع
 ةيبرعلا :ةغللا
 سابع دومحم :ةلودلا سيئر

 اميس الو يضارألا يف ةدئاسلا ةيسايسلا ىضوفلا ببسب نيّرمألا نوينيطسلفلا نويفاحصلا ىناع
 يف نيفرتحملا نيلماعلا قحب ةبكترملا فنعلا لامعأ زربأل ًاحرسم ةزغ تتاب دقف .ةزغ عاطق يف
 فاطتخا دعب نيتباثلا بناجألا نيلسارملا نم ةيلاخ ةنيدمو ،2007 ماعلا يف يمالعإلا عاطقلا
/ناريزح يف سامح ةكرحل يسايسلا بالقنالا نأ نيح يف نوتسنوج نالأ يناطيربلا يفاحصلا
 .ةينيطسلفلا ةطلسلا نم ةبّرقم مالعإ لئاسو يف نيلماعلا نيفظوملا مظعم درط ىلإ ىدأ دق وينوي

 لك نيب ةطلسلا ىلع مدتحملا عازنلا يمالعإلا عاطقلا يف نوفرتحملا نولماعلا ىناع ،2007 ماعلا يف
 يف ةيعيرشتلا تاباختنالا يف ةزئافلا سامح ةكرحو ةينيطسلفلا ةطلسلا مامز ةيلوتملا حتف ةكرح نم
 دامتعا نولمأي اونوكي مل نيذلا نييفاحصلا لمع رتوتملا يسايسلا قايسلا اذه قاعأ دقف .قباسلا ماعلا
 يف ًادعاصت ماعلا اذه ةينيطسلفلا يضارألا تدهش ،كلذك .رخآل وأ فرطل حضاو لكشب ّديؤم طخ
 يف نالماعلا ودبع رطم دمحمو يشعلا ناميلس نم لك ليتغا دقف .ةفاحصلا ّرفوي مل فنعلا لامعأ
 اناك اميف 2007 ويام/رايأ يف ةزغ يف امهترايس يف سامح ةكرح نم ةبّرقملا فحصلا ىدحإ
 .امهلمع رقم ىلإ ناهجوتي

 يضارألا مسقي ملف ،2007 وينوي/ناريزح يف ةزغ عاطق يف ةطلسلا سامح ةكرح يّلوت امأ
 نييفاحصلا دحأ ملعأ ،قايسلا اذه يفو .ًاضيأ ةفاحصلا لب بسحو نيمسق ىلإ ةينيطسلفلا
 لمعلا نوعيطتسي اودوعي مل مهنأب دودح الب نولسارم ًاعم ءابنأ ةلاكو يف نيلماعلا نيينيطسلفلا
 ينعي ،لاثملا ليبس ىلعو .ررضتم هنأب رعشي نأ نم نيفرطلا دحأل ّدب الف ،انبتك امهم" :ةيعوضومب
 سكعنا دقو ."ًامكح ةينيطسلفلا ةطلسلا ىلإ زايحنالا "ةعولخملا" ةينه ليعامسا ةموكح نع ثدحتلا
 ماعلا تاباختناب سامح ةكرح زوف رثإف .ًاضيأ يمالعإلا ناديملا ىلع نيمكاحلا نيبزحلا نيب عارصلا

 ةرطيس تحت ةيمسرلا مالعإلا لئاسو تعضو ،اهلامعأب ةينه ليعامسا ةموكح ةرشابم لبقو ،2006
 تاسسؤم كلمت سامح نكلو .ءارزولا سيئرل ةعضاخ نوكت نأ ةداعلا ترج اميف سابع دومحم سيئرلا
 لبق بزحلا اهقلطأ يتلا ىصقألا ةيئاضف نأش 2007 ماعلا يف ةيمهأ تدادزا اهب ةصاخ ةيمالعإ
 داّور" لافطألا جمانرب ببسب اميس الو ماعلا اذه لالخ يف رابخألا ةطحملا هذه تّردصت دقو .نيماع
 .نيينيطسلفلا لافطألا فوفص يف “ةداهشلا ” عيشي يذلا "دغلا

 نييفاحصلل ةيداعم ضرأ :ةزغ عاطق

 ًافظوم 750 عنم ،2007 وينوي/ناريزح 14 يف ةزغ عاطق يف ةطلسلا يمالسإلا بزحلا ّملست ةادغ
 اهبتاكمل سامح ةكرح لافقإ ببسب مهلمع ةسرامم نع ةيمسرلا نيطسلف نويزفلتو ةعاذإ ةئيه نم
 نيدلا زع بئاتك نم نيحّلسملا لاجرلا تارشع محتقا ،مايأ ةعضب دعبو .اهلاسرإ زكارم دحأ ريمدتو
 نويفاحصلا رطضاف .اهجمارب ثب عطقل ةطحملا هذه بتاكم ،يمالسإلا بزحلل حّلسملا حانجلا ،ماّسقلا
 ثبت ةطحملا تذخأ ،نيحلا كلذ ذنمو .تافلملاو ةزهجألا بيرخت متو .رارفلل ناكملا يف نودجاوتملا
 نييفاحصلا طوقس ةيادب عم ءادتعالا اذه نمازت دقو .ةيبرغلا ةفضلا يف عقاولا اهرقم نم ًايرصح
 ًاددع نأ ىلإ ةراشإلا عم ميحجلا يف حتف ةكرحل ةديؤملا ةصاخلاو ةيمسرلا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا
 .ةيبرغلا ةفضلا ىلإ ءوجلل ةزغ عاطق رداغ مهنم ًاريبك



 .ةيبرغلا ةفضلا ىلإ ءوجلل ةزغ عاطق رداغ مهنم ًاريبك

 نوقابلا نويفاحصلا ناك اميف )ةيبرغلا ةفضلا( هللا مار يف ةديدج ةموكح لكشي سابع دومحم ناك
 ًاددع مهيلع ضرفي يمالسإلا بزحلا حارف .ةيماقتنا لامعأل نوضّرعتي سامح تاطاشن ةيطغتل ةزغ يف
 ظحليو 1995 ماعلا ىلإ دوعي نوناق قيبطت سامح ةداق ررق ،سطسغأ/بآ يفو .ًايجيردت دويقلا نم
 ّضرحتو ،رطخلل ةينطولا ةدحولا ّضرعت" نأ اهنأش نم رابخأ رشني نم لكب لزنت نجسلاب تابوقع
 عنم ىلإ يمرت ةردابملا هذه تناكو ."ةيفئاطلا تارعنلا وأ ماسقنالا وأ ةيهاركلا وأ ةميرجلا ىلع
 مهجز ىلإ سيلو سامحل ةعباتلا ةينمألا ىوقلا وأ ةطرشلا لوح "ةيبلس" رابخأ رشن نع نييفاحصلا
 ًةعباتمو .اهلامعأ ريربتل ةينوناق تارابتعا يأب ًاموي اهسفن لغشت مل ةكرحلا هذه نأ املاط نجسلا يف
 نأل نييفاحصلا ةباقن نم ةزغ عرف لح ىلع تمدقأ ،ةفاحصلا لمع بيوصتب ةيضاقلا اهتسايسل
 ةداقلا ررق ،كلذك .ةفاحصلا دض يمالسإلا بزحلا اهجهتني يتلا ةيعمقلا ةسايسلاب ددنت تناك هتانايب
 دري ةديدج ةيفاحص ةقاطب لمح ىلع يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا رابجإ ةزغ عاطقل ددجلا
 ريبدتلا اذه ضرف رثإ ةزغ عاطق يف لاقتعالل نييفاحصلا تارشع ّضرعت دقو .سامح متخ اهيلع
 .ديدجلا

 مل مهنأ عم ًايبسن لضفأ ناكف ةيبرغلا ةفضلا يف يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا عضو امأ
 ةداقلا جّنشت ناكف .ةينيطسلفلا ةطلسلل ةعباتلا ةينمألا ةزهجألا اهتبكترا يتلا فنعلا لامعأ نم اوتلفي

 ةيتاذلا ةباقرلا ىلإ ءوجللا ىلع نييفاحصلا مهرابجإب ًاضيأ ةيبرغلا ةفضلا يف ًاسوملم ةفاحصلا هاجت
 تحت ةعقاولا يضارألا يف لمعلا يف لكاشم سامح نم نوبّرقملا نويفاحصلا هجاو دقو .ًانايحأ
 ةدمل ىصقألا ةيئاضف نم نالسارم زجتحا ،2007 ربمفون/يناثلا نيرشت يفو .سابع دومحم ةرطيس
 يتهج نم لاقتعالل ًايفاحص 40 ىلاوح ّضرعت ،عومجملا يفو .ليلخلا ةنيدم يف ًاموي نيرشع
 ةعباتلا ةيذيفنتلا ةوقلا رصانع ناكف .2007 ماعلا ةياهنو وينوي/ناريزح نيب ةينيطسلفلا يضارألا
 عنم نيلّوخم ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلفلا ةطلسلل ةعباتلا ةينمألا ىوقلاو ةزغ عاطق يف سامح ةكرحل
  .نيضراعملا نييفاحصلا فينعتو ةلباقملا ةهجلا تاطاشن ةيطغت نع نييفاحصلا

 ةيوازغلا تابارطضالا ةضبق يف بناجألا نويفاحصلا

 نالأ يناطيربلا يفاحصلا فاطتخا رثإف .نيتباثلا بناجألا نييفاحصلا نم ًايلاخ ةزغ عاطق تاب
 زهانت ةدمل ةزغ يف تاباصعلا سرشأ ىدحإ دي ىلع هلاقتعاو 2007 سرام/راذآ 12 يفنوتسنوج
 ةيعاد ةيبرغلا ةفضلا ىلإ اهبتاكم لقنب يضقي ًارارق ةيلودلا ةيمالعإلا تاسسؤملا تذختا ،رهشأ ةعبرألا
 ةئيه لسارم فاطتخا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةزغ يف عاضوألا ةيطغت ىلإ نيينيطسلفلا نييفاحصلا
 شمقد ةرسأ ةماعزب مالسإلا شيج نلعأ يذلا BBC يس يب يب ةيناطيربلا نويزفلتلاو ةعاذإلا
 دقو .اهلالخ يف تارم ةدع ديدهتلل يناطيربلا لسارملا ةايح تضّرعت ًاموي 114 ماد هنع هتيلوؤسم
 ةزغ عاطق يف ةدئاسلا ةينمألا ىضوفلا ةحفاكم نع ةينيطسلفلا تاطلسلا زجع ةيضقلا هذه تتبثأ
 نييفاحصلا فعضأ ينيطسلفلا عمتجملا دارفأل ّفثكملا حيلستلا نأ نيح يف ةينمألا ةزهجألا ديحوتو
 تايشيليم ةرمأل ةعضاخ ةينيطسلفلا يضارألا نأ املاط ًاددهم ىقبي نأ نم مهنمأل ّدب الف .ًايناديم
 نايبنجأ نايفاحص ّضرعت ،عومجملا يفو .نوناقلا ةلودل مات لهاجت عم ىوقألا نوناقو ةيلئاعلا لئابقلا
 يفوريبلا روصملا زجتحا دقو .قباسلا ماعلا يف ةتس لباقم 2007 ماعلا يف ةزغ عاطق يف فاطتخالل
 نكلو رياني/يناثلا نوناك يف عوبسأ ةدمل ةنيهركيروزار يمياخةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو يف لماعلا
              .اهفرعت اهنأ عم نيفطاخلا ةيوه نع طق فشكت مل تاطلسلا



 ندرألا

 2ملك 89210 :ةحاسملا

 5729000 :ناكسلا ددع

 ةيبرعلا :ةغللا
 نيسحلا نب يناثلا هللادبع كلملا :ةلودلا سيئر

 نم مغرلاب يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا ىلع طغضت ةينمألا ةزهجألا لازت ال
 ةديدجلا ةموكحلا ليكشت لمحي ملف .ةيطارقميدلا تاحالصإلاب يناثلا هللادبع كلملا دوعو
 مل نيذلا نييفاحصلل مهم رييغت يأ ةيعيرشتلا 2007 ربمفون/يناثلا نيرشت تاباختنا رثإ
 .ةيتاذلا ةباقرلا ةسرامم نع اولختي

 نم لكب نجسلاب تابوقع لازنإ ظحلت نوناقلا نم ةدام ناملربلا ءاغلإ لمأ رثدنا ام ناعرس
 تاباتكلا ةبقاعم يف مهتبغر نع اولدع دق نييندرألا باونلا نأ عم ،ةفاحص ةحنج بكتري
 ماعلا يف تقلطأ يتلا ةيئاضقلا تاءارجإلا نع يلختلا مت دقف .ءايبنألاو نيدلاب ةرِّهشملا

 هذه نكلو .دمحم يبنلل ةيكرامندلا ةيروتاكيراكلا موسرلا رشنب مهتا يفاحص دض 2006
 نيذلا يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا نيمطتل ةيفاك نكت مل ةّعجشملا ريبادتلا
 تاطلسلا تحّلست ،ةّعنقملا تاطوغضلاو ّلخدتلا نيبو .ةطلسلا نم مهرذح ىلع نوظفاحي
 .ةفاحصلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا اهحنمت لئاسوب ةيندرألا

 نب ناسغ يفاحصلا تاليجست ةرداصم ىلع ةينمألا ةزهجألا تمدقأ ،ليربأ/ناسين 18 يف
 مع ،لالط نب نسحلا ريمألا عم ةلباقم ىرجأ هنأل ةريزجلا ةيئاضفلا ةزفلتلا ةطحم نم ودج
 ةيبهذملا تاهجاوملا ةلأسم ىلإ هيف ّقرطت يذلا "حوتفم راوح" هجمانرب يف ،يناثلا هللادبع كلملا
 نولوؤسم رظح ،نيعوبسأ دعبو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةجهتنملا ةيبرعلا ةسايسلاو
 هذهب ضرتفي ناكف ."ةيموقلا حلاصملا نم لينلا" ةمهتب دجملا ةيعوبسألا ةلجملا رودص نوينمأ
 هعيراشمو سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلا لوح لاقم رشن ةعبطملا يف ةرداصملا ةفيحصلا
 ىلع تلصح يتلا ATV يف يت يآ ةصاخلا ةزفلتلا ةطحمل حمسي مل ،كلذك .هبزح ذوفن زيزعتل
 ماعلا يف اهقالطإ اوّعقوت ةطحملا نع نيلوؤسملا نأ عم دعب ثبلاب 2005 ماعلا يف اهتصخر

 .ةفاحصلا يف اهنع ةينالعإ ةلمح اومّظنف ،2007

 ،2007 ربمتبس/لوليأ يفو .ةيديلقتلا ةفاحصلا ردقب ةباقرلل ًاعضاخ لازي الف تنرتنإلا امأ
 ةينورتكلإلا تاروشنملا ىلع ةفاحصلا نوناق قيبطتب يضقي ًارارق ةيندرألا تاطلسلا تذختا
 بئان ىلع مكح ،ربوتكأ/لوألا نيرشت 11 يفو .ةيرابخإلا عقاوملا ىلع اهترطيس ماكحإ ةينب
 ىلع "اهتعمسو ةلودلا ةبيه نم لانت نأ اهنأش نم" ًارابخأ هرشنل نيماع ةدمل نجسلاب قباس
 داسفلاب ديدنتلا ىلع يدابعلا يديوع دمحأ أّرجت دقف .هيلإ يمتني يذلا بزحلا عقوم
 يتلا ةيكيرمألا ةموكحلا نع نيلثمملا ضعب عالطإو ةطلسلا تايوتسم ىلعأ يف ىتح يرشتسملا
     .هذه هتاداقتنا ىلع ةيمشاهلا ةكلمملل ًاميدق ًافيلح ّدعت



 رئازجلا

 2ملك 2381740 :ةحاسملا

 33351000 :ناكسلا ددع

ةيبرعلا :ةغللا
 ةقيلفتوب زيزعلا دبع :ةلودلا سيئر

 تاقحالملا غلبت ملف .يبسن ءودهب نومعني نييرئازجلا نييفاحصلا نأ ادب ،2007 ماعلا يف
 ينعي اذه له نكلو .ًالبق اهودهش يتلا تايوتسملا مهدض ةهجوملا فنعلا لامعأو ةيئاضقلا
 ةرشابملا ريغ تاطوغضلا يه ٌةديعب ؟رئازجلا يف بجاولا مارتحالاب ىظحت ةفاحصلا ةيرح نأ
 يئرملا عاطقلا يف ةيددعتلا بايغو مالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا ىلع ةسرامملا
 .لاؤسلا اذه ىلع باجيإلاب درلا نع عومسملاو

 ًةنراقم ًاليلق ربتعي ددعلا اذه نأ الإ ،ماعلا اذه ءاضقلا مامأ اوليحأ نييفاحص ةرشع ىلاوح نأ عم
 ىلإ ًارظن "ةيمالعإلا ةسسؤملا" حبصيل رئازجلا ةمكحم مسا رييغت اهيف مت يتلا ةقباسلا تاونسلاب
 2007 ماعلا يف ءاضقلا مامأ اولثم نيذلا نكلو .ًايعوبسأ اهيف ةليوط تاعاس نييفاحصلا يضم

 ،ويام/رايأ 27 يفف .ةطلسلا هاجت مهتيلالقتسا تابثإ نم اونكمتي مل ةاضق عم لماعتلل اورطضا
 يفاحصلاو ةيئاضقلا تاقحالملا ىلع داتعملا تاشوهلب رمع نطولا ةفيحص ريدم نم لك ىلع مكح
 10635 لداعي ام يأ( رانيد نويلم نم ةمارغ نع ًالضف نيرهش ةدمل نجسلاب يرامع يقوش

 يف داسفلاب هماهتا ةيفلخ ىلع امهدض "ةناهإلاو ريهشتلا" ىوكشب ةنيدملا مكاح ّمدقت رثإ )وروي
 مهديدنتل لكاشملا نوهجاوي نييرئازجلا نييفاحصلا نأ عقاولا .رهشأ ةعضب ذنم ةفيحصلا تاحفص
 راهنلا ةفيحص بتكم نع لوؤسملا لاح يه هذهو .نوذفان نوفظوم اهيلع مدقي يتلا تاسالتخالاب
 ةعاس 24 ةدمل زجتحاو ربمفون/يناثلا نيرشت 14 يف فيقوتلل ّضرعت يذلا عاركوب نيدلا رون
 4 يفو .ةيلحملا ايفاملا عم تاقالعب ةبانع ةنيدم يف ةينمألا ةزهجألا طّروتب ددني ًالاقم رشن هنأل

 ذيفنتلا فقو عم رهشأ ةتس ةدمل نجسلاب قورشلا ةفيحص نم نييفاحص ىلع مكح ،ليربأ/ناسين
 لسارم امأ .2006 ماعلا يف امهدض مذلاو حدقلا ىوكشب يفاذقلا رمعم يبيللا سيئرلا ّمدقت رثإ
 تاءارجإلا ىلع تاونس رشع رورم دعب هتئربت تمت دقف يبرعلا تيآ يقزرأ ةيسنرف فحص ةدع
 ماعلا يف هدض نوجسلا دحأ يف فظوم اهعفر ريهشتلاب ىوكش ببسب اهضاخ يتلا ةيئاضقلا

1997. 

 فحجم نهار عضو

 حالصإب ةرركتملا مهبلاطمل اهناذآ مصت تاطلسلا لازت الف .شهل نييرئازجلا نييفاحصلا عضو نإ
 ضرف يف ةلودلا رمتستو .ةفاحصلا حنج ببسب نييفاحصلا نجس زيجي يذلا مالعإلا نوناق
 لماع لثمت ةينالعإلا ةلسلا نأ اميس ال ،اهنم ةصاخلا ىتح مالعإلا لئاسو فلتخم ىلع اهترطيس
 رشنلل ةينطولا ةلاكولا ىلإ اهتاسسؤمو ةلودلل ةينالعإلا تانزاوملا عيزوت ليكوت مت دقو .ًاذفان طغض
 لئاسو امأ .ةموكحلا نم ةبّرقملا فحصلا ىلإ لاومألا نم ربكأ ردق ميدقت ىلإ ليمت يتلا نالعإلاو



 لامتحا داعبتسا نع كفنت ال يتلا ةلودلل ةيرصحلا ةرطيسلل عضختف ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا
 .لاجملا اذه يف "ةسرشلا ةيبنجألا ةسفانملا" ةجحب اهريرحت

 ةهجاومل 2007 ماعلا يف رئازجلا يف تاءادتعالا اوطغ نيذلا نويفاحصلا رطضا ،كلذ نع ًالضف
 يلسارم دحأ ّضرعت ،ويام/رايأ 16 يفو .نايحألا ضعب يف زييمتلا ىلإ نودقتفي نيينمأ رصانع
 ناك اميف ةيالولا نمأ سيئر دي ىلع فينعتلل يضاقلب لامج ةينيطنطسقلا يف نطولا ةفيحص
 ّعبرملا زواجت" هنأل ةفيفخ ةمارغب رهش دعب هيلع مكحو هتاّدعم تردوصف .ءادتعا عقومل روصلا طقتلي
 ."ينمألا

 اهب تمّدقت رفس تاريشأت ىلع لوصحلل تابلط لاصتالا ةرازو تضفر ،2007 ماعلا لالخ يفو
 لوح قيقحت ءارجإ لمأت تناك يتلا M6 ةيسنرفلا ةطحملا رارغ ىلع ةيبنجأ ةينويزفلت لمع قرف
     .لغدلا يف نيدولوملا باهرإلا لافطأ



 قارعلا

 2ملك 438320 :ةحاسملا

 27500000 :ناكسلا ددع

ةيدركلا ،ةيبرعلا :تاغللا
ينابلاط لالج :ةلودلا سيئر
 يكلاملا يرون :ةموكحلا سيئر

 نويقارعلا نويفاحصلا حرف ،2003 سرام/راذآ يف نيسح مادص ماظن طوقس رثإ
 ،ماوعأ ةسمخ رورم دعب هنأ الإ .دئاسلا ينمألا ناتلفلا نم مغرلاب ريبعتلا ةيرح مهتداعتساب
 يمالعإلا عاطقلا يف ًافرتحم ًالماع 56 ىقال دقف .ةلمنأ ديق مهب قدحملا رطخلا عجارتي مل
 دويقلا نم ربكأ ددع ةهجاومل ةرطضم ةفاحصلا تتابو 2007 ماعلا يف مهفتح لقألا ىلع
 .مهيلع ةيقارعلا تاطلسلا اهضرفت يتلا

 عاطقلا يف اياحضلا ةليصح لازت الو 2007 ماعلا يف قارعلا يف يشفتملا فنعلا ةدح فخت مل
 2006 ربمسيد/لوألا نوناك يف نمألا سلجم رادصإ حجني ملف .رمتسم ديازت يف يمالعإلا

 ةحفاكم ىلع ةيقارعلا تاطلسلا ثح يف عازنلا قطانم يف نييفاحصلا ةيامح لوح 1738 رارقلل
 47 ىقال ،عومجملا يفو .يمالعإلا عاطقلا ىلع نودتعملا هنم ديفتسي يذلا باقعلا نم تالفإلا

 نم رثكأ نأ ىلإ ةراشإلا عم ماعلا لالخ يف مهفتح لقألا ىلع نييمالعإ نينواعم 9و ًايفاحص
 ةيقارعلا ةينمألا ىوقلل فيثكلا دجاوتلا نم مغرلاب دادغب يف تعقو دق ةلّجسملا تاءادتعالا فصن
 .اهيف نييكيرمألا دونجلاو

 رسأ ىلإ ةيلام ةنوعم ميدقتل دادغب ىلإ دودح الب نولسارم نم دفو هجوت ،2007 ويام/رايأ يفو
 ماع نيمأ بلط ،ينابلاط لالج يقارعلا سيئرلا عم ءاقل لالخ يفو .لايتغالل اوضّرعت نييفاحص
 ولتاق ديفتسي يذلا باقعلا نم تالفإلل دح عضو ةيقارعلا تاطلسلا نم رانيم ريبور ةمظنملا
   .هنم نييفاحصلا

 ًاضيأ نكلو ةينمأ بابسأل قارعلا ىلإ ةدوعلا بناجألا نويفاحصلا مزتعي مل ،رخآ ديعص ىلع
 دالبلا ىلإ هجوتلا يف نيبغارلا نييفاحصلل ةيرورضلا نيمأتلا صلاوب ةفلك لصت دقف .ةيدام بابسأل
  .ًايموي تارالودلا نم فالآ ةدع ىلإ

 ليبرإ يقارعلا ناتسدرك ميلقإ ةمصاع ىلإ نيترم دودح الب نولسارم تهجوت ،2007 ماعلا يفو
 ينطولا سلجملا رقأ ،ربمسيد/لوألا نوناك يفو .نييفاحصلا ةباقن هتحرتقا نوناق عورشمل ًامعد
 دوعسم ميلقإلا سيئر نكلو .تايرحلل ةعماقو ةيدييقت داوم ىلع يوطني ًاديدج ًاصن يناتسدركلا
     .هتعجارم 2008 رياني/يناثلا نوناك يف بلطو هيلع ةقداصملا ضفر ينازراب

 نييقارعلا نييفاحصلا ةلاسب



 نييقارعلا نييفاحصلا نم ًاريبك ًاددع ماوعأ ةسمخ ذنم قارعلا يف ةيرشتسملا فنعلا لامعأ تعفد
 نورطضم مهنإ :لكاشملا نم مهحايترا ينعي ال ينمألا مهلا نم مهصّلخت نكلو .بارتغالا ىلإ
 .مهفيضتسي يذلا دلبلا يف ةيلامو ةيرادإ تابوعص ةدع ةهجاومل

 دنع مهتارايس ةدعاق نم دكأتلا :رذحلاو ةطيحلا تاءارجإ اوفّثكف قارعلا يف ءاقبلا اورثآ نيذلا امأ
 ،طقف نيفورعم نيقئاس عم ّلقنتلاو ،هسفن ناكملا ىلإ هجوتلل ةفلتخم قرط كولسو ،حابص لك
 .مهناريج مامأ ىتح ...مهتنهم ىلع ّمتكتلاو

 يديبعلا ةنامج ةيفاحصلا تربتخا دقو .رطاخملاب ًافوفحم نوكي دق ةرجأ ةرايس بوكر نأ عقاولا
 روعشلا اذه Radio Free Europe/ Radio Liberty يتربيل ويدار / بوروي يرف ويدار يف ةلماعلا
 2007 ربمفون/يناثلا نيرشت نم عبارلا يف اهتلقتسا يتلا ةرجألا ةرايس نم تفطتخا امدنع

 .ةيلمعلا هذه يف اهقئاس لتق دقو .ةلباقم ءارجإل دادغب يف ةئيبلا ةرازو ًةدصاق

 يف ءايحألاو قطانملا ضعب ىلإ هجوتلا يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا ىلع ليحتسي تاب
 نوناعي نيّروصملا نأ عم ةمات ةيرس يف يناديملا لمعلا ءارجإ نم ّدب الف .ةسيئرلا ةيقارعلا ندملا
 دجنم لقتسملا ّروصملا لتق ،قايسلا اذه يفو .اهنولمحي يتلا تالآلا ببسب ةيحانلا هذه نم
 طقتلي ناك اميف رياني/يناثلا نوناك 28 يف )دادغب بونج ملك 160 دعب ىلع( فجنلا يف يميمتلا

 .ةنيدملا تايفشتسم دحأ يف اياحضلل ًاروص

 قحب ةبكترملا تاءادتعالا ددع عفترا ،نييفاحصلا نمأل ذالم هنأب فورعملا ناتسدرك ميلقإ يف ىتح
 ناروغ زابن ةيلحم مالعإ لئاسو ةدع نواعم ّضرعت ،ليربأ/ناسين يفو .يمالعإلا عاطقلا
 .هحارس قالطإ لبق تاعاس ةدعل برضلاو ليبرإ يف فاطتخالل

 هدحو .اياحضلا نم ةقحاسلا ةيبلغألا نويلحملا نويفاحصلا ّلكش ،ًاضيأ 2007 ماعلا يفو
 يف عقو ءادتعا يف بناجألا نيلسارملا نيب نم هفتح ىقال دق فيياتوبيشت يرتميد يسورلا ّروصملا
 .ةيكيرمأ ةبيتكل هتقفارم راطإ يف دادغب لامش ىلايد ةظفاحم يف ويام/رايأ نم سداسلا

 .مهل ةحّلسم تاعامج اهتبصن نئامك يف اوعرص نييقارعلا نييفاحصلا مظعم نأ ركذلاب ريدجلا
 .اهل ًاحيرص ناونع ال ةيلهأ برحو ةينثإ – ةيسايس تارتوت ةيحض اوعقو مهنإ لوقلا اننكمي ،اذهبو
 تالايتغالا ضعب يدافت عيطتست تناك اهنأ عم مهتيامح نع ماتلا اهزجع ةموكحلا تتبثأ دقو
 باسكلا بيسح دومحم ثداوحلا ةلجم ريرحت سيئر لتق ،لاثملا ليبس ىلعو .تاديدهتب ةقوبسملا
 ملك 250 دعب ىلع( كوكرك ةنيدم لامش عقاولا هلزنم مامأ ويام/رايأ 28 يف صاصرلاب ًايمر
 .ىلوأ لايتغا ةلواحم يف فصنو رهش لبق بيصأ دق هنأب ًاملع )دادغب لامش

 نيلتاقلا عفاود

 بايغ نأ يف كش الو .نييفاحصلا لايتغا تايلمع نع اهتيلوؤسم ةهج يأ نلعت ال ام ًابلاغ



 ينثإلا وأ يسايسلا ءامتنالا نأ ودبي اميف نيدتعملا عفاود ةفرعم نود لوحي ةيدجلا تاقيقحتلا
 نم ّدب الو .اياحضلا رايتخا ديعب دح ىلإ رربي اهباسحل نويفاحصلا لمعي يتلا مالعإلا لئاسول
 ةلودلا نم وأ ةينيدلا تارايتلاو ةيسايسلا بازحألا نم ةلوَّمملا مالعإلا لئاسو نأ ىلإ ةراشإلا
 نم لكل ةضراعملا تاعامجلا دقحو فنعل نوضّرعتي اهيفظوم نأ عم لمعلا يف رمتست ةرشابم
 ةديؤملا حابصلا ةيمسرلا ةفيحصلا نم نايفاحص فطتخا ،رياني/يناثلا نوناك 12 يفو .اهمعدي
 دحأ نم برقلاب يلاتلا مويلا يف ناتحوبذملا امهاتثج تدجو دقو .امهبتكم مامأ ةموكحلل
 .تايفشتسملا

 دهش دق 2007 ماعلا نأ اميس ال ةيفاضإ ةينمأ تاءارجإ ذاختا ةيبنجألا ةفاحصلا يلسارمب ردجي
 لسارم ةيفصت تمت ،ربوتكأ/لوألا نيرشت 14 يفف .ةيكيرمأ مالعإ لئاسول نينواعم ةعست لايتغا
 لوح ًاقيقحت يرجي ناك اميف برق نع نيدلا فيس حلاص Washington Post تسوب نطنشاو
 ةاطغملا هتثج تدجو دقو .دادغب بونج ةيديسلا يح يف ةعيشلاو ةنسلا نيب ةيبهذملا فنعلا لامعأ
 ةثالث ذنم ةيكيرمألا ةفيحصلا عم نواعتي نيدلا فيس حلاص ناكو .عراوشلا دحأ يف فحصلاب
 ًاملع لتقلاب تاديدهت ةدع هيقلت رثإ 2005 ماعلا يف تيركت مألا هتنيدم ةرداغمل رطضا دقو ماوعأ
 ىرجأ هنأل هلتقي نمل وروي 35000 غلبت ةيلام ةأفاكم حنمب اودعو ةنيدملا يف نيلوؤسملا ضعب نأب

 .بهنو بلس ةيضق يف مهلوح ًاقيقحت

 رخآ الو اهل لوأ ال فاطتخالا تايلمع نم ةلسلس

 ةيلمع 25 ةنسلا هذه تدهش دقف .2007 ماعلا يف نييفاحصلا فاطتخا تايلمع ددع َندتي مل
 تتاب اميف نيفاعم نيملاس نييفاحصلا حارس قلطأ ،نايحألا مظعم يفو .عونلا اذه نم ةديدج
 ،قايسلا اذه يفو .نئاهرلا ةدناسمل ةئبعتلا يف ةعيرس ،ةبرجتلا لعفب ،ةيقارعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا
 يأ الب هنع جارفإلا لبق مايأ ةثالث ةدمل يديزلا رظتنم ةيدادغبلا ةيقارعلا ةطحملا لسارم زجتحا
 كيرشلا ،ةيفحصلا تايرحلا دصرم اهنيب نم ةيقارع تامظنم ةدع تدمع دقو .يدام لباقم
 ريصم لازي الو .يفاحصلا لوح صاخ جمانرب ءارجإو لئاسر ثب ىلإ هتانقو ،دودح الب نولسارمل

 يأ ىلإ مهنع رابخألا بايغ وعدي الو .ًابيرم ،2006 ماعلا ذنم مهضعب ،نيفطتخم نيرخآ 14
 .لؤافت

 لاضنلا نم ةديدج ةريسم :تامولعملا ىلإ لوصولا

 ،قايسلا اذه يفو .لمعلا يف مهيلع تاطلسلا اهضرفت ةديدج ًادويق نويقارعلا نويفاحصلا هجاوي
 – ةيقارعلا دودحلا دنع ليدنق لابج ىلإ هجوتلاو ويام/رايأ يف تاءادتعالا قطانم ريوصت رظح ىدأ

 مسجلا يف ةبيرلا ثب ىلإ ربمفون/يناثلا نيرشت يف يناتسدركلا لامعلا بزح يّدرمتم ءاقلل ةيكرتلا
 يفاضإ لاضن يف يضملا نييقارعلا نييفاحصلاب ضرتفي ،فنعلا لامعأ نع ًالضف .يفاحصلا
 ةيمهأ ىلع تابسانم ةدع يف ددش يكلاملا يرون ةموكحلا سيئر نأ عمو .مهلمع يف ةيرحلا ءاسرإل
 نيئجاللا ةنأمط ىلإ ةيمالعإلا تاسسؤملا يعس ةرورض ىلع امك باهرإلا ةحفاكم يف مالعإلا رود
 لقنل تاطوغض ةدعل عضخت ةيلحملا مالعإلا لئاسو نأ الإ ،دالبلا ىلإ ةدوعلا ىلع مهثحو نييقارعلا



 ةقطنم يف نيلماعلا نييفاحصلا دحأ راشأ دقو .اهتيلالقتسا باسح ىلع دالبلا نع ةيباجيإ ةروص
 .ةءاّنب تاداقتنا اودروي نأ طرش ةبوعص يأ نوهجاوي ال مهنأ ىلإ ناتسدرك

 زجتحا ،ماعلا ةياهن يفف .مايأ وأ تاعاس عضبل نييفاحصلا تارشع فيقوت نع يضاغتلا نكمي الو
 ةقطنم يف( يزكرملا كوهد نجس يف ًاموي 31 ةدمل ةلازغ سابع لصيف تاسدروك ةطحم لسارم
 ةلاكو روصم ةمكاحم تحتتفا ،ةياهنلا يفو .هتنادإ نود نم هليبس يلخأ مث نمو )ناتسدرك
 نأب ًاملع ربمفون/يناثلا نيرشت يف نيسح لالب Associated Press سرب دتييشوسأ ةفاحصلا
              .هيلإ ةهجوملا مهتلا حّضوت نأ نود نم 2006 ليربأ/ناسين 12 يف هتلقتعا دق ةيكيرمألا تاوقلا



 برغملا

)ةيبرغلا ءارحصلا نود نم( 2ملك 446550 :ةحاسملا
 31478000 :ناكسلا ددع

ةيبرعلا :ةغللا
 سداسلا دمحم كلملا :ةلودلا سيئر

 دق يتلا ةئيسلا تآجافملاو رطاخملا لك ةبراغملا نويفاحصلا هجاو ،2007 ماعلا يف
 ةفاحصلا نوناق عاضخإ يف بغرت اهنأب مهل ةلودلا تحوأ دقف .ًاموي اهنودهشي
 الف .مهتاروشنم ةرداصمو نجسلا يف مهنم ضعبلا جز نع عّروتت مل اميف حالصإلل
 جراخلا يف هتروص ىلع ةظفاحملا ىلإ حضاف كابرإب ىعسي سداسلا دمحم ماظن لازي
 .ةيبرغملا ةلقتسملا ةفاحصلا ىلع ةرطيسلاو

 مغرلاب يطارقميدلا حاتفنالا ىلع هتردق دودح يبرغملا يكلملا ماظنلا رهظأ ،2007 ماعلا يف
 ليبس تضرتعا يتلا تابوعصلا زاربإل ماقرأ ةعضب يفكتو .هقيقحتب دوعولا فالآ نم
 ىضق هللا ةمرح ىفطصم يفاحصلا نأ عقاولا .ماعلا اذه لالخ يف ةكلمملا يف نييفاحصلا

 ةرازو ترداصو .شيجلا لوح ًالاقم رشن هنأل )ءاضيبلا رادلا( ةشاكع نجس يف ًاموي 56
 رقم يف اهفلتتل Tel Quel ليك ليتو ناشين يتلجم نم ةخسن 92000 ىلاوح ةيلخادلا
 ،عومجملا يفو .كلملا صخش ىلإ بجاولا مارتحالاب ّةلخم تربتعا ةيحاتتفا ببسب ةعبطملا
 نجسلاب تابوقعب ًايفاحص 20 ىلع مكحو ةباقرلل ةيفاحص ةسسؤم 34 نع لقي ال ام عضخ
.ةطلسلا ديلاقم سداسلا دمحم ّملست ذنم

 Journalريدامودبيإ لانروج ةفيحص ريدم ربجأ ،2007 رياني/يناثلا نوناك يفو
hebdomadaire ًايدافت ةلاقتسالا ىلع دالبلا يف ةلقتسملا تاروشنملا ىلوأ ىدحإ ّدعت يتلا 

 3 اهردقو ةمارغ ديدستب يعمج ركب وبأ ىلع مكح امدنعو .ةيمالعإلا ةسسؤملا هذه لافقإل

 ةميقلا كلمي نكي مل ،2006 ليربأ/ناسين يف "ريهشتلا" ةمهتب )وروي 270000( مهرد نييالم
   .اهب ًامتح يدوي ام ،ةفيحصلا لاومأ نم اهعطتقتل ةلودلا تناك يتلا ةبولطملا

 راوطألا ةبيرغ ةلود ةهجاوم يف نويفاحصلا

 وأ ةفاحصلا نوناق بجومب نييفاحصلا ضعب دض اهتعفر يتلا اياضقلا لكب ةلودلا تزاف
 نم ءاضقلا نكمتي مل ،ةقباسلا ماوعألا يف امك ًامامت ،2007 ماعلا يفف .يئازجلا نوناقلا
 نيذلا كئلوأ ىلع تاطوغضلا سراميل هب بعالتي مكح ةرمأل عضخي لازي الف .هتيلالقتسا تابثإ
 .مكاحملا يف اولثمي نأ نود نم دادزي ءالؤه ددع ذخأو .ءارمحلا طوطخلا يّطخت ىلع نوؤرجي
 ةلاح يفو .مهرمأ نم نيّريحتم نويفاحصلا حبصأو ةّعقوتم ريغ تتاب ةلودلا لعف دودر نأ الإ
 .لكاشملا لك يدافتل لضفألا ةليسولا ةيتاذلا ةباقرلا ىقبت ،كشلا

 رواشتلاب ةفاحصلا نوناق ريوطت ىلع لدعلاو لاصتإلا اترازو تلمع ،2007 ماعلا لالخ يف
 يأ ميدقت متي مل هنأ الإ .نيرشانلل يبراغملا داحتالاو ةيبرغملا ةفاحصلل ةينطولا ةباقنلا عم
 دقف .ةيئاهن ةخسن ىلع قفاوتلا يف حجنت مل ةينعملا فارطألا نأل ناملربلا ىلإ نوناق عورشم



 .ةفاحصلا حنج نم تابوقعلا ءاغلإل ًامامت ةدعتسم تسيل اهنأ ةيبرغملا تاطلسلا ترهظأ
 ةتقؤملا ةخسنلا نم ًايلاح ذفانلا نوناقلا يف نجسلاب تابوقع ظحلت داوم ةدع فذح نم مغرلابو
 تاونسلا يف تمدختسا ةيساسأ داوم ىلع يوطنت لازت ال ةخسنلا هذه نأ الإ ،نوناقلا عورشمل
 حيريل ةيلاحلا هتغيصب صنلا اذه دامتعا نكي مل ،ساسألا يفو .نييفاحصلا ةنادإل ةريخألا
 .طق يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا

 نييفاحص ةدع لخد دقف .برغملا يف ةريثك ةفاحصلا اهجلاعت دق يتلا ةساّسحلا عيضاوملا نإ
 YouTube بويتوي نأش تنرتنإ عقاوم ةدع ىلع ةباقرلا تضرفو ةيئاضق تاعازن يف نيلقتسم

 ةجلاعم ىلع اهمادقإل ويراسيلوبلا ةهبج ةيوارحصلا ةيلالقتسالا ةكرحلا نم ةبّرقملا عقاوملاو
 .ةيبرغلا ءارحصلا وأ ،يمالسإلا نيدلا وأ ،شيجلا وأ ،يكلملا ماظنلا نأش عيضاوم

 مالعإلا لئاسو ىلع ةيفيص ةعبوز بوبه

 نايفاحص ّضرعت امدنع قاسو مدق ىلع ةيراج ةفاحصلا نوناق حالصإل تاضوافملا تناك
 لوهذ طسو مايأ ةينامث ةدمل قيقحتلا ةمذ ىلع زاجتحالاو ويلوي/زومت يف امهلزنم نم لاقتعالل
 ةيعوبسألا ةلجملا يف رشنلا ريدم تاطلسلا تقحال دقف .ةطيسب نكت مل ةيضقلا نأ عقاولا .مات
 ةمهتب هللا ةمرح ىفطصم يفاحصلاو يريرأ ميحرلا دبع نآلا نطولا ةيبرعلا ةغللاب ةرداصلا
 ًافلم امهرشن رثإ يئازجلا نوناقلا بجومب "ةميرجلا ةطساوب اهيلع لصح تادنتسم ةزايح"
 ةّركذم ىلإ تالاقملا ىدحإ تدنتساو ."برغملا يف رعذلا ةلاح ءارو ةيرسلا تاقالعلا" ناونعب

 ثب رثإ ظّقيتلا ةينمألا ةزهجألا لك نم بلطت يضارألا ةبقارمل ةماعلا ةيريدملا نع ةرداص
 زجتحا دقو ."برغملا دض داهجلا ىلإ ءادن قلطت" ةيباهرإ ةعامجل تنرتنإلا ربع ليجست
 نجسلاب اهتياهن يف هيلع مكح يتلا ىلوألا ةجردلا يف هتمكاحم ةدم ةليط هللا ةمرح ىفطصم
 يتلا فانئتسالا ةمكحم امأ .ذيفنتلا فقو عم ةبوقعب هريدم ىلع مكح اميف رهشأ ةينامث ةدمل
 مكحلا ىلع تقداصف ،لاقتعالا نم ًاموي 56 دعب ًاتقؤم ًاجارفإ هللا ةمرح ىفطصم تحنم
 ةمكحم مامأ اهارجم عباتت ةيضقلا هذه لازت الو .نييفاحصلل طقف ًادحاو ًارهش ةبوقعلا ةففخم
 .ريرحتلا ةرسأ قنع ىلع ًاطلسم ًافيس ضقنلا

 Tel ليك ليتو ناشين يتلجم ريدم ةيئاضقلا ةطرشلل ةينطولا ةزرفملا تعدتسا ،رخآ ديعص ىلع
Quel هرادصإ لوح ًالوطم هباوجتسال سطسغأ/بآ رهش ةيادب يف يسمشنب اضر دمحأ 

 نمو ةطرشلا ترداص ،ةيلخادلا ريزو رمأ ىلع ءانبو .سداسلا دمحم كلملا اهيف دقتنا ةيحاتتفا
 راطإ يف اهبحاص بوجتسا يتلا ةعبطملا رقم يف Tel Quel ليك ليتو ناشين دادعأ تفلتأ مث
 ةمهتب ةفاحصلا نوناق نم 41 ةداملا بجومب نيدأف يسمشنب اضر دمحأ امأ .ةيضقلا هذه
 دعب 2008 ماعلا يف ةمكاحملا حتتفت نأ ضرتفملا نمو ."كلملل بجاولا مارتحالاب لالخإلا"
 ةسمخ ىلإ لصت نجسلاب ةبوقع ءاضقل ّضرعم نيتلجملا ريدم نأب ًاملع تارم ةدع اهليجأت
 .ماوعأ

 يف ًارم ًامعط كرتتل اهتدعت لب ،بسحو ةيروفلا تاعبتلا ىلع نيتيضقلا نيتاه بقاوع رصتقت مل
 نيرورسم ،اهنيح ىلإ ،اوناك نيذلا يبرغملا يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا مف
  .يبرعلا ملاعلا يف ّزيمملا مهعضوب



 نميلا

2ملك 527970 :ةحاسملا

 21620000 :ناكسلا ددع

 ةيبرعلا :ةغللا
 حلاص هللادبع يلع :ةلودلا سيئر

 دق ةضراعملاو ةلقتسملا ةفاحصلا عاطق يف نولماعلا نويفاحصلا نوكي نأ يف بجع ال
 ىلاوح لقتعا دقف .2007 ماعلا يف ةيئاضق تاقحالمل اوضّرعتو دويقلا نم ًاددع اوهجاو
 .راهنلا حضو يف مهريغ ىلع نولوهجم ىدتعا اميف مهنم ةرشع

 ينابمل لباقملا عراوشلا تاعطاقت دحأ مسا ليدبت نويفاحصلا ّلضف ،ءاعنص ةمصاعلا يف
 تاطلسلا رادصإو 2007 وينوي/ناريزح رهش لولح ذنمف ."ةيرحلا ةحاس" حبصيل ةموكحلا
 ددع ذخأ ،ةلاّوجلا ةزهجألا ربع رابخألا رشن تامدخ رظحو ةينورتكلإ عقاوم ةدع بجح رارق
 نع ريبعتلل ةحاسلا هذه يف ءاثالث موي لك نوعمتجي ريبعتلا ةيرح لاجم يف نيطشانلا نم
 اهعمق نع ةينمألا ىوقلا عّروتت مل تارهاظت ةدع "ةيرحلا ةحاس" تفاضتسا دقو .مهئايتسا
 .نايحألا ضعب يف فنعب

 ةيئاضف تاطحمل نينواعمو نييفاحص ةرشع عنم ،ماعلا نم ةريخألا ةثالثلا رهشألا لالخ يف
 ىلع ،ةضراعملا تاطاشنو ةيعامتجالا تاكرحلا نع ةرداصلا رابخألا رشن نع لقألا ىلع ةيبنجأ
 قيرطلا ىلع ةعاس ةدمل باوجتسالاو لاقتعالل ّضرعت يذلا ةيبرعلا نم رصنم دومح رارغ
/يناثلا نيرشت 18 يف رهاظتم 10000 ىلاوح عمتجا ثيح رمخ ىلإ ةمصاعلا نم ةيدؤملا
 ةطحملا هذه لسارم تاليجست تردوصف .ةيداصتقالا ةموكحلا ةسايس ىلع ًاجاجتحا ربمفون
 )بونجلا( جحل ةعطاقم ىلإ هجوتلا نع ةريزجلا ةيرطقلا ةطحملا لمع قيرف عنم اميف ةيدوعسلا
 .ةضراعملل ّعمجت ةيطغتل ربمسيد/لوألا نوناك 10 يف

 تاطلسلا رهجم تحت يفاحص

 اذه قباسلا ريرحتلا سيئر لقتعا دقف .2007 ماعلا يف ةحارلا يناويخلا ميركلا دبع فرعي مل
 ةدمل تقؤملا زاجتحالا ديق عضوو وينوي/ناريزح يف )2005 ماعلا ذنم ةقّلعملا( ىروشلا ةلجمل
 قحالملا يفاحصلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا نم ّدب الو .ةيحص بابسأل هليبس ءالخإ لبق رهش
 ةصتخملا ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ "شيجلا تايونعم فعضت نأ اهنأش نم" ًارابخأ هرشنل
 ةيعيشلا ةمواقملاب ةموعزملا هتاقالعب هماهتا رثإو .مادعإلا ةبوقعل ّضرعم ،باهرإلا اياضقب
 ةسلجلا لالخ يفو .ةمكحملا يف باهرإلاب ًامهتم 14 بناج ىلإ لثم ،دالبلا لامش ةطشانلا
 نوناك نم لوألا يفو .ةديدج ةرم ةمكاحملا ليجأت مت ،ربمفون/يناثلا نيرشت 25 يف ىلوألا
 ميركلا دبع نأ عقاولاو .دعب ددح دق ةمكاحملا فانئتسا خيرات نكي مل ،2008 رياني/يناثلا
 نييفاحصلل هتيئادعب فورعم ٍضاق ةلئسأ ىلع ةباجإلل رطضا مكاحملا ىلع داتعملا يناويخلا
 .ةلودلا نم ةقومرم تايصخش دقتنت ةروشنم ريغ تالاقم لوح

 وأ ةلقتسملا مالعإلا لئاسو عم هنواعت عبات ،نجسلا نم يناوخلا ميركلا دبع جورخ ىدل



 ةيعوبسألا ةلجملا يف ردص دالبلا يف ءانجسلا لاقتعا فورظب ددني ًالاقم هرشن رثإو .ةضراعملا
 هبتشي نيحّلسم لاجر دي ىلع سطسغأ/بآ 27 يف زيجو تقول فاطتخالل ّضرعت ،ءادنلا
 هدي عباصأ نم ًاعبصإ اورسكو ًابرض هيلع اوضقنا نيذلا ةلودلا نمأ ةزهجأ ىلإ مهئامتناب
 .ىرسيلا

 فنعلا تالسلسم

 ةلجملا رقم شيجلل ةعبات تارايس يف نيحّلسم لاجر ةرشع ىلاوح محتقا ،ويلوي/زومت 30 يف
 .تقولا كلذ يف ًابئاغ ناك يذلا نسح فيان اهريرحت سيئر لتقلاب اوددهو عرشلا ةيعوبسألا
 اهرشنل ةلجملا دض ىوكش عافدلا ةرازو عاديإ ىلع نيعوبسأ رورم دعب ءادتعالا اذه عقو دقو
 يف رودصلاب تأدب عرشلا نأ ركذلاب ريدجلاو .)لامشلا( ةدعص عازن لوح تالاقملا نم ةلسلس
 .2007 وينوي/ناريزح

 12 يف قراطملاب برضلل يدسألا يلع ءاوضألا ةلجم ريرحت سيئر ّضرعت ،ًاضيأ ءاعنص يفو

 نيدتعملا نأ ىلإ يفاحصلا راشأ دقو .هيعو دقف نأ ىلإ نيلوهجم دي ىلع ربمسيد/لوألا نوناك
 .ةيركسع تازب نودتري اوناك هيلع



 سنوت

 2ملك 163610 :ةحاسملا

10215000 :ناكسلا ددع

 ةيبرعلا :ةغللا
 يلع نب نيدباعلا نيز :ةلودلا سيئر

 ًةيبلت 2009 ماعلا يف ةسماخ ةيالول حّشرتلا يلع نب نيدباعلا نيز سيئرلاب ضرتفي
 نيرشع ذنم دالبلا ةلودلا سيئر دوقيف .مكاحلا يطارقميدلا يروتسدلا عّمجتلا بزح ةوعدل
 ماعلا يفف .تالاجملا نم يأ يف حاتفنا يأب رشبت ةوطخ نم امو ديدح نم ةضبقب ًاماع

  .ةلمنأ ردق ةفاحصلا ىلع ةضورفملا ةباقرلا عجارتت مل ،2007

 فاكلا نجس نم وبع دمحم ينورتكلإلا فلاخملاو يماحملا جرخ ،2007 ويلوي/زومت 24 يف
 الإ .سنوت يف ةبكترملا بيذعتلا تاسراممب تنرتنإلا ةكبش ىلع هديدنتل ًاموي 875 هئاضق دعب
 تاعبت يأب نرتقي مل ماعلا يف ديحولا راسلا ربخلا ربتعا يذلا وبع ذاتسألا نع جارفإلا نأ
 يلع نب نيدباعلا نيز سيئرلا نأ عمو .يسنوتلا يطارقميدلا زجعلا دست نأب ةليفك ةيباجيإ
 يأرلاو يأرلل لاجملا حاسفإب هدوعو ررك ةطلسلا ديلاقم همّلستل نيرشعلا ىركذلاب لفتحا يذلا
 ءادتعالل اوضّرعت نييفاحص ةدع نأ الإ ،ةأرجلا نم ديزمب يّلحتلاب ةفاحصلا بلاطو فلتخملا
 ماعلا يف ةللضم بابسأل ءاضقلا مامأ اولثمو مهتنهم مهتسرامم لالخ يف ةينمألا ىوقلا دي ىلع

 ىلع ةضورفملا ةباقرلا امأ .سيئرلا اهلمأ يتلا "ةأرجلا" هذه نمث ًايلاغ نيعفاد ،2007
 دنع سنوت لوح تالاقم اهللختت ةيبنجأ فحص ةدع تزجح دقو ةيرسق لازت الف تنرتنإلا
 .دودحلا

 يف نيترم رفسلا نع عنمف .هنع جارفإلا ذنم ةيسنوتلا يضارألا ةرداغمب وبع دمحمل حمسي مل
 قوقح نع عافدلاب ىنُعت تامظنمو مالعإ لئاسو ةوعد ةيبلت يوني ناك اميف سنوت راطم
 يفاحصلا اذه نأ عقاولا .ةبارغ رثكأ دويقل عضخ يراوز هللادبع يفاحصلا نأ الإ .ناسنإلا
 2002 ماعلا يف هحارس قلطأ دق ةيمالسإلا تاكرحلا ىدحإل ةعباتلا رجفلا عم نواعتي يذلا

 دعب ىلع سيزرز ةنيدم يف ماوعأ ةسمخ نم ةمّمتم ةيرادإ ةبوقع ءاضقب هيلع مكح نأ دعب
 قباسلا لقتعملا اذهب ضرتفي هنأ ةنادإلا هذه ينعتو .هترسأ شيعت ثيح سنوت نم ملك 500

 ماعلا يف يرادإلا هيفن ديدمت ىلع تاطلسلا تمدقأو .ةطرشلل زكرم برقأ يف رارمتساب لوثملا
 .رربم الب 2007

 يفاحص نجس

 لئاسو ثالث ىلع ةباقرلا ضرفو لقألا ىلع نييفاحص ةرشع ىلع ءادتعالا ىلع ةطرشلا تمدقأ
 نيتروشنملا نأش دالبلا يف ةعونمملا فحصلا باستحا امنود 2007 ماعلا يف مالعإ
 .Charlie Hebdo ودبيإ يلراشو Le Canard enchaîné هينيشنأ رانك ول نيتيسنرفلا

 اذه يفو .نجسلاب تابوقعب مهنم نينثا ىلع مكحو ةيئاضقلا ةقحالملل نييفاحص ةثالث ّضرعتو
-Al ةيبرعلا يرابخإلا عقوملا لسارم قحب تلزنأ دق ماع ةدمل نجسلاب ةبوقع نأ ركذن ،قايسلا

Arabiya.net بادآلا نم لينلا"و ،"هتنهم هتسرامم ىدل فظوم ةناهإ" مهتب ريضخوب ميلس 



 عفاودل نييفاحصلا ىلع مكحي ام ًابلاغ ،سنوت يفو ."ةيتوبثلا هقاروأ ميدقت ضفر"و ،"ةماعلا
 شيتفت زجاح دنع ريضخوب ميلس لقتعا دقف .ةباقرلا ضرفب ماهتا يأ يدافتل مهتنهم نع ةديعب
 عبتت رثإ سنوت ىلإ سقافص نم يدؤملا قيرطلا يف ةيعامج ةيمومع ةرايس لقتسي ناك اميف
 فلملا يف رظنلا ّفلكملا يضاقلا عنتما ،ةيئاضقلا تاءارجإلا ىدم ىلعو .هل ةطرشلا رصانع
 دمع ،ويام/رايأ 3 يف فداصي يذلا ةفاحصلا ةيرحل يملاعلا مويلا يفو .ةتقؤملا ةيرحلا هحنم
 سوساجلاب هايإ نيفصاو ًابرضو ًالكر ريضخوب ميلس ىلع ءادتعالا ىلإ يندم سابلب رصانع
 صاخشأ ةدع لتقم ةيلوؤسم هيف ّلمح ًالاقم رشن دق مايأ ةعضب لبق يفاحصلا ناكو .نئاخلاو
  .يلع نب سيئرلا براقأ دحأل سقافص ةنيدم يف يقيسوم لافتحا يف

 مالعإلل ةيرسق ةبقارم

 ةرداصم ىلوتيف .ةيسايسلا وأ ةيعامتجالا ةضراعملل لاجم يأ يسنوتلا ماظنلا حسفي ال
 يسنوتلا ماظنلا ةرطيس ذختت ،اذهبو .فارحنا ىندأ دنع ةينوناقلا ةضراعملا بازحألا فحص
 نأب ًاملع ةينورتكلإلا يهاقملا لك ىلع اهتباقر ةلودلا ِمكحُتف .ًايذاوحتسا ًاعباط مالعإلا ىلع
 رهش يفو .رارمتساب بجحلل ّضرعتي Dailymotion نشوم يلياد تاليجستلا كراشت عقوم
 Courrier لانويسانرتنأ هييروك ةيسنرفلا ةيعوبسألا ةلجملا عيزوتب حمسي مل ،سرام/راذآ

International قيرب نب قيفوت يسنوتلا يفاحصلل لاقم ىلع يوطنت تناك اهنأل دالبلا يف 
 يف ةريقفلا ءايحألا دحأل عذال فصو هيف دري يذلا "سنوتل رخآلا هجولا ،داركألا يح" ناونعب
 ىلإ هجوتلا يف ةريبك لكاشم اوهجاوي مل بناجألا نييفاحصلا نأ عمو .ةيسنوتلا ةمصاعلا
 تعنم ،2007 ربمفون/يناثلا نيرشت يفو .ةددشملا ةباقرلل عضخي مهلمع نأ الإ ،دالبلا
 يلوتل نيرشعلا ىركذلا ةبسانمب ةمظنملا تالافتحالا ةيطغت يونت تناك نييفاحصلا نم ةعومجم
 لاصتالل ةيسنوتلا ةلاكولا تنّيعو ،بعشلا ىلع ةلئسألا حرط نع ةطلسلا ديلاقم يلع نب سيئرلا
 .مئاد لكشب اهنوقفاري نيفظوم يجراخلا



جيلخلا لود

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
2ملك 2149690 :ةحاسملا

23500000 :ناكسلا ددع
ةيبرعلا :ةغللا
دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللادبع كلملا :ةلودلا سيئر

نيرحبلا
2ملك 690 :ةحاسملا

737500:ناكسلا ددع
ةيبرعلا :ةغللا
ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح خيشلا :ةلودلا سيئر

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
2ملك 83600 :ةحاسملا

4650000 :ناكسلا ددع
ةيبرعلا :ةغللا
نايهن لآ دياز نب ةفيلخ خيشلا :ةلودلا سيئر

تيوكلا
2ملك 17820 :ةحاسملا

2620000 :ناكسلا ددع
ةيبرعلا :ةغللا
حابصلا رباجلا دمحألا حابص خيشلا :ةلودلا سيئر

رطق
2ملك 11000 :ةحاسملا

848500:ناكسلا ددع
ةيبرعلا :ةغللا
يناث لآ ةفيلخ نب دمح خيشلا :ةلودلا سيئر

 يف ةيكيرمألا ةسايسلا زاكترا طاقن اهتفصب ،جيلخلا لود تراتخا ،نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف
 لاخدإ يف تحجن دقو .ةيجيردت يداصتقاو يسايس ريرحت تالمح قالطإ ،طسوألا قرشلا
 يف امك ًامومكم دعي مل يذلا ةفاحصلا عاطق اميس الو تاعاطقلا مظعم ىلع تارييغتلا ضعب
 .ذيفنتلا طاسب ىلع ًاحورطم لازي ال ريثكلا نكلو .يضاملا

 تاطحملا رثاكت مهاس دقف .ريخألا دقعلا لالخ يف ًاظوحلم ًاروطت يبرعلا ملاعلا ةفاحص تدهش
 اهنيح ىلإ عيطتست تناك ةمظنأ ةعزعز يف تنرتنإلا ةكبش ّعسوتو ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا ةيئاضفلا
 رييغتلا اذه تارشؤم زربأ لعلو .اهنم ةجراخلاو دالبلا ىلإ ةلخادلا رابخألا ىلع اهترطيس ضرف
 يتلا ءادوسلا مهمالقأو مهتاصقم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةباقرلا يضراف بيضوتب لثمت يخيراتلا
 يف جيلخلا لود يف رهظ تنرتنإلا نأ عقاولا .ةنيهملا تالاقملا بجحل اهمادختسا يف نوطرفي اوناك
 مهدويق نم ررحتلاب نييفاحصلل تحمس ةكبشلا نأ الإ ،ةيباقر تالاح ةدع نم مغرلابو .1999 ماعلا
 .تانّودملاو ةماعلا تايدتنملا ربع مهلكاشم نع ريبعتلاب نينطاومللو



 مهدويق نم ررحتلاب نييفاحصلل تحمس ةكبشلا نأ الإ ،ةيباقر تالاح ةدع نم مغرلابو .1999 ماعلا
 .تانّودملاو ةماعلا تايدتنملا ربع مهلكاشم نع ريبعتلاب نينطاومللو

 يمالعإلا عاطقلل سّطنتملا طبضلا

 اههجاوي يتلا لكاشملا نأ الإ ،جيلخلا يف ىرخأو ةلود نيب ةفاحصلا ةيرح عضو فالتخا نم مغرلاب
 مالعإلا ربع ةفاحصلا ةيرح تاكاهتنا َلقنُت امّلقف .ةهباشتم يمالعإلا عاطقلا يف نوفرتحملا نولماعلا
 ىلعو .اهيّطخت زوجي ال يتلا ءارمحلا طوطخلل ةيعاولا تاسسؤملا يف ةسرامم ةيتاذلا ةباقرلا لازت الو

 ًاجرح لقأ عضولا نأ عمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ًاريسأ يمالعإلا دهشملا ّدعي ،عمتجملا ةروص
 مهزاجتحاو نييفاحصلا لاقتعا نكميف .فقوملا ّديس لازي ال ّفسعتلا نأ الإ ،ىرخألا جيلخلا لود يف
 ةيبرعلا ةكلمملا يف رهشأ ةتس ...غلبت يزارتحالا لاقتعالل ةينوناقلا ةرتفلا نأب ًاملع( ةليوط تاعاسل
.)ةيدوعسلا

 ةيطغتو ةيمسرلا رابخألا ىلإ لوصولا ةبوعص نم نييفاحص ةدع ىكتشا ،رطقو تيوكلاو نيرحبلا يف
 نم يوادنه رونو يناميلسلا مناغ نم لك لقتعا ،رياني/يناثلا نوناك يفف .ةيعامتجالا تاكرحلا

 يف روظحم عامتجا ةيطغت ىلع امدقأ امهنأل تاعاس عضبل قيقحتلا نهر ازجتحاو يأرلا ةفيحص
 زكرم ىلإ امهلقن لبق امهينيع اوبصعو امهالّبك ةطرشلا رصانع نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .تيوكلا
 يلع ديسو يبنلا دبع بنيز نم ًالك يندم سابلب ةطرشلا نم رصانع لقتعا ،ويلوي/زومت يفو .ةطرشلا
 .ةمانملا يف ةدحتملا ممألا بتكم مامأ نيرهاظتملا نامّدقتي اناك اميف ملاعلا ةيناريإلا ةطحملا نم راجنلا
 يفو .امهليبس ءالخإ لبق تاعاس سمخ ىدم ىلع امهلمع لوح روصملاو ةيفاحصلا تبوجتسا دقو
 لاّمع همّظن بارضإ ةيطغت نم اونكمتي مل مهنأ ةحودلا نم نويفاحص فشك ،ربمسيد/لوألا نوناك
 يضقي ًارارق ربوتكأ/لوألا نيرشت يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا ردصأ ،ًاضيأ رطق يفو .ةيرحب ،بناجأ
 يف ةبغارلا مالعإلا لئاسوب ضرتفي تاب ،نيحلا كلذ ذنمو .مكاحملا ىلإ نييفاحصلا لوصو نم دحلاب
  .ةاضقلا نم نذإ ىلع لوصحلا ةمكاحم يأ ةيطغت

 ةدماص ةدماص تامّرحملا

 ىلع ًاباجيإ تسكعنا دق ةطلسلا اهتقلطأ يتلا تاحالصإلا ةكرح نأ نييدوعس نييفاحص ةدع ىري
 الإ ،نيدلا وأ ةكلاملا ةرسألاب سملا مهل زوجي ال هنأ عمو .يمالعإلا عاطقلا اميس الو عمتجملا لمجم
 طوغضل نيعضاخ نولازي ال فحصلا نع نيلوؤسملا نكلو .عستا دق مهكّرحت شماه نأ نوربتعي مهنأ
 لاح يفو .يموقلا نمألا لئاسم وأ ةكلمملل ةيلودلا تاقالعلا يف ّلخدتلا نع مهعدر ىلإ ليمت
 .ةحاقولا يف ةياغ ضايرلا يف تاطلسلا مهربتعت نيذلا نييفاحصلا نم ّصلختلا ىلإ نوعُدي ،فارحنالا
 عوضوم ىلإ امهتراشإل رياني/يناثلا نوناك يف تقولا ةديرج نم نايفاحص يعدتسا ،نيرحبلا يفو
 يتلا ةيسايسلا ةحيضفلا هذه لازت الو .2006 ماعلا ذنم ةفاحصلا يف روظحملا "ردنبلا ةحيضف"
 .يمالعإلا عاطقلا لهاك لقثت ماظنلا يف نييمسر نيلوؤسمو ةكلاملا ةرسألا طّروت نع فشكت

 بناجألا نييفاحصلا فعض

 ايسآ بونجو ةيبرعلا دالبلا نم نيدفاولا بناجألا نم ًاريبك ًاددع جيلخلا لود يف مالعإلا لئاسو مدختست ،تاعاطقلا لك امك
 نيدمتعم اونوكي نأو مالعإلا ةرازو وأ ةيلحم ةسسؤم ةياعرب نييفاحصلا ءالؤه ىظحي نأ يغبني ،رطق يفو .يساسأ لكشب
 هذه نأ الإ .مهيعار نم صيخرتو جورخ ةريشأت ىلع لوصحلا مهيلع ّبجوتي ،دالبلا ةرداغملو .يجراخلا مالعإلا ةلاكو ىدل
 تاليهستلا نم ديزم نم مالعإلل يبد ةنيدم يف نويفاحصلا ديفتسي ثيح ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةيرسق لقأ تاءارجإلا
 ةلاكوو CNN نإ نإ يسو BBC يس يب يب نأش اهيف اهل ةيميلقإ بتاكم تحتف دق ةيمالعإ تاسسؤم ةدع نأب ًاملع
     .Agence France-Presse ةيسنرفلا ةفاحصلا

 نع ىأنمب اوسيل مهنأ الإ .دويق الب َلمعلا اهيلإ نودفوملا وأ جيلخلا لود يف نوميقملا بناجألا نويفاحصلا عيطتسي ،ماع هجوب



 نع ىأنمب اوسيل مهنأ الإ .دويق الب َلمعلا اهيلإ نودفوملا وأ جيلخلا لود يف نوميقملا بناجألا نويفاحصلا عيطتسي ،ماع هجوب
 ةيرطقلا يضارألا لوخدب يلوك نايليروأ يسنرفلا يفاحصلل حمسي مل ،2007 ربمفون/يناثلا نيرشت 30 يفف .ةيديكلا لامعألا
 يونسلا ءاقللا ةيطغتل يغبني امك ًادمتعم ناك اذه  24France 24  سنارفو RFI لانويسانرتنأ سنارف ويدار لسارم نأ عم
 ةدع هجاو ،يبد يفو .2006 وينوي/ناريزح يف رربم الب تلطبأ دق رطق يف هتماقإ ةصخر نأ عقاولاو .يجيلخلا نواعتلا سلجمل

 .نايتارامإ هبصتغا يسنرف رصاق ةيضقل مهتيطغت رثإ ةينمألا ةزهجألا بناجأ نييفاحص

ةيئاضقلا تاقحالملا

 تابوقع تيغلأ يتلا تيوكلا لثم ةلود يف ىتحو .ةينوناقلا طوغضلا نم جيلخلا لود ويفاحص تلفي ال
 يفو .ةحداف تامارغ ديدستب مهيلع مكحي نأ نم نويفاحصلا ىشخي ،ةفاحصلا حنج نم اهيف نجسلا
 جاربألا ةيتيوكلا ةيعوبسألا ةلجملا ريرحت سيئر دض لقألا ىلع ىواكش رشع تعدوأ ،2007 ماعلا
 ربتعي ،تايطعملا هذه ىلإ ًادانتساو .ةرامإلا يف داسفلاب ددنت تالاقم هرشن رثإ براحملا روصنم
 .مالعإلا ةرازو ّبصعت لعفب رطخلل ةضّرعم ةنهملا تابستكم نأ يفاحصلا

 دق اونوكي مل نيّعرشملا نأ الإ .ةفاحصلا حنج نم تابوقعلا ءاغلإل تاردابم تقلطأ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو نيرحبلا يف
 ةمكحم تردصأ ،يبد يفو .2008 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا ىلإ ددصلا اذه يف تاءارجإ يأب ةرشابملا رارق اوذختا
 ةغللاب ةرداصلا Khaleej Times زميات جيلخ ةفيحص يف نالمعي نييفاحص نع جارفإلاب يضقي ًارارق فانئتسالا
 نيرهش ةدمل نجسلاب ربمتبس/لوليأ 24 يف امهيلع مكحلا رثإ نارهداجناج ليريساك ابميشو دشار نسحم امه ةيزيلكنإلا
 موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا يتارامإلا ءرازولا سيئر تاحيرصتب اورثأت دق ةاضقلا نأ يف كش الو ."ريهشتلا" ةمهتب
 .مكحلاب قطنلا نم مايأ ةعضب لبق ةفاحصلا لوح ديدج نوناق دامتعا ىلإ اعد يذلا

 ةبوقثملا ةكبشلا

 عاديإ دنع تاماهتالا نم لباول ّضرعتت اهنأ الإ ،تنرتنإلا ربع ةدئاسلا ةيلعفلا ريبعتلا ةيرح نم مغرلاب
 نّودملا لقتعا ،ربمسيد/لوألا نوناك يفو .ةينورتكلإلا عقاوملا يريدم وأ ييفاحص دض ىوكش يأ
 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا ىلإ زاجتحالا ديق لازي ال ناكو رربم الب ناحرفلا داؤف دمحأ يدوعسلا

2008. 

 الو ةينورتكلإلا تاروشنملا ىلع ةضورفملا ةباقرلل ًازيزعت نيرحبلا ةكلمم تدهش ،تنرتنإلا لاجم يف
 رظح ىلع تاطلسلا تمدقأ ،2007 ماعلا يفو .ناسنإلا قوقح نع عافدلا ىلإ ّقرطتت يتلا كلت اميس
 ةحيضف" لوانتت اهنأ ةجحب ةيسايسلاو ةينيدلا لئاسملا جلاعت ًاعقوم نيرشع ىلاوح ىلإ لوصولا
 ليربأ/ناسين نيبو .ةلأسملا عم بسانتت ال تاميظنت نع منتو ةعئاشف نينّودملا تالاقتعا امأ ."ردنبلا
 رثكأ ةفاحصلا نوناق نم 47و يئازجلا نوناقلا نم 365 ناتداملا تلاحأ ،2007 ربوتكأ/لوألا نيرشتو
 ،2005 ماعلا ذنم هنأ ىلإ ةراشإلا عم مكاحملا مامأ ةينورتكلإ عقاوم ريدمو ًانّودمو ًايفاحص 14 نم
 .اهتبقارمل ًاليهست مالعإلا ةرازو ىدل ّلجستلا نيرحبلا لوانتت يتلا عقاوملاب ضرتفي

 يحشلا دشار دمحم Majan.net ناجم عقوم ريدم ىلع ةميخلا سأر ةرامإ تاطلس تضقنا ،ةيبرعلا ةدحتملا تارامإلا يف
 ماعلا يحشلا دشار دمحم ىضق دقو .ةيوهلا لوهجم حّفصتم هبتك ةكلاملا ةرسألل بجاولا مارتحالاب ًالخم ًاقيلعت هرشنل

 ًةجيتن عجارتلل رطضا ماع ةدمل نجسلاب هيلع مكح يذلا ءاضقلا نكلو .مذلاو حدقلاب تاماهتا ىلع ةباجإلل ةمكحملا يف 2007
              .ةيسايس طوغضل



 ايروس

 2ملك 185180 :ةحاسملا

 19510000 :ناكسلا ددع

 ةيبرعلا :ةغللا
 دسألا راشب :ةلودلا سيئر

 تبطقتسا ،يلاوتلا ىلع هيف اهرود تداعتساو يلودلا عمتجملا نع تلزع يتلا ايروس نإ
 الو ةمواسم يأ ءارجإ ضفرت ةطلسلا نأ عقاولا .2007 ماعلا لالخ يف ًاصاخ ًامامتها
 ةديدج ةيالو رشاب يذلا دسألا راشب نأب ًاملع اهيلإ هجوي داقتنا فيط لك عمق نع عّروتت
 دعب ذختي مل ،تاوصألا نم %97 نم رثكأ معدب 2007 ويام/رايأ يف ماوعأ ةعبس نم
   .1963 ماعلا ذنم ةدئاسلا ئراوطلا ةلاحل دح عضول رارق يأ

 ديلاقم دسألا راشب سيئرلا ّملست ذنم ًاليلق ايروس يف ةدجاوتملا مالعإلا لئاسو ددع دادزا
 ةيعوبسأ تالجم ترصبأ ،2001 ماعلا ذنمف .هزاجأ يذلا ريرحتلا ريبدت لضفب ةطلسلا
 ينعي ال ّعسوتلا نكلو .ةيهيفرت ةزفلت تاطحم بناج ىلإ رونلا ةصاخ ةيرابخإ فحصو
 راطإ يف جردنت عيضاوم ةجلاعم ةلّوخم هذه ةديدجلا ةصاخلا مالعإلا لئاسو تسيلف .ةيددعتلا
 ًافوخ ةمراصلا ةيتاذلا ةباقرلا ىلإ ءوجلل نييفاحصلا رطضي ام ،ايروس يف ةريثكلا تامّرحملا
 ةيبلاغلا ىلع يوطني يذلا )قشمد ةيحاض يف( اردع نجس يف نابضقلا ءارو مهمايأ ءاضق نم
 .نيضراعملا مهنيب نمو نييسايسلا ىرسألا نم ةقحاسلا

 .2006 ويام/رايأ 14 ذنم نجسلا اذه يف زجتحم رمعلا نم ةنس 67 غلابلا وليك ليشيم نإ

 يفاحصلا اذه ىلع مكح ،2007 ويام/رايأ 13 يف ترج ًاقبسم ةرساخ ةمكاحم ةياهن يفو
 قبطنيو ."يموقلا روعشلا فاعضإ" ةمهتب ماوعأ ةثالث ةدمل نجسلاب ناسنإلا قوقح نع عفادملاو
 ىلإ امهتوعدل هسفن تقولا يف نيفوقوملا ينبلا رونأو ىسيع دومحم نم لك ىلع هسفن عضولا
 .ةيلخادلا نانبل نوؤش يف يروسلا ّلخدتلل دح عضوو ةيروسلا – ةينانبللا تاقالعلا حالصإ
 سلجملا يف ءاضعأ ةعبس تلمش تالاقتعالا نم ةديدج ةلمح تاطلسلا ّتنش ،ماعلا ةياهن يفو
 رييغت" ىلإ وعدت ةيناملعلا ةضراعملا بازحأل ةردابم نع ئشانلا قشمد نالعإل ينطولا
 هللادبع يلع لقتسملا يفاحصلا مسا دري ،نيلقتعملا نيب نمو .ايروس يف "يرذج يطارقميد
 يف نجسلا يف رهشأ ةتس ىضمأ دق هنأب ًاملع ربمسيد/لوألا نوناك 17 يف هفيقوت مت يذلا
 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا يفو .ئراوطلا ةلاح نيناوقب هديدنت ةيفلخ ىلع يضاملا ماعلا

 ةهجوملا مهتلا ىلع هعالطا راظتناب اردع نجس يف ًالقتعم لازي ال هللادبع يلع ناك ،2008
 .هيلإ

 لكشب تنرتنإلا ةكبش حيشرت ززعت دقف ،2007 ماعلا يف عجارت دق نينّودملا عمق نأ ادب اذإو
 يف نيلقتعملا ةثالثلا نيينورتكلإلا نيفلاخملا نع جارفإلا مت هنأ عمو .ةنسلا هذه لالخ يف ظوحلم
/لوألا نوناك يف تبجح دق ينورتكلإ عقوم ةئم ىلاوح نأ الإ ،2006 ماعلا ذنم ايروس
 ةيعامتجالا ةكبشلاو Hotmail ليامتوه ينورتكلإلا ديربلا زاهج اهنيب نم 2007 ربمسيد
 ةدع عقاوم نع ًالضف Youtube بويتوي تاليجستلا لدابت عقومو Facebook كوبسياف



 شاكردناث حشرم ةيروسلا تاطلسلا مدختستو .ناسنإلا قوقح نع عافدلاب ىنعت تامظنم
Thundercache تاسوريفلا ىلع ءاضقلاو تنرتنإلا ربع ةرفوتملا تايوتحملا طبضب ليفكلا 

 ةيبرعلا ةغللاب ةضراعملا عقاوم غولب ةموكحلا رظحت ،اذهبو .تاليجستلا ةنصرق نود لوؤحلاو
 .ايروس يف ةيدركلا ةيلقألا تايوتحمو
 



  ندرألا

2ملك 10400 :ةحاسملا

3613500 :ناكسلا ددع
ةيبرعلا :تاغللا
ًاتقؤم رغاش زكرم :ةلودلا سيئر
ةروينسلا داؤف :ةموكحلا سيئر

 ،ةيسايسلا تالايتغالا لسلسم رارمتسا لعفب ةبيصع تاقوأب نانبل رم ،2007 ماعلا يف
 ،نيينيطسلفلا نيئجالل مّيخم يف ةيمالسإلا تاعامجلا ىدحإو شيجلا نيب تاهجاوملاو
 .تارتوتلا هذه لك نم مالعإلا لئاسو ملست ملو .تاسسؤملا للشو

 ناريإو ايروسو ،ةهج نم ةقطنملا يف اهئافلحو ةيبرغلا لودلا نيب عقاولا يوقلا هبلقب نانبل نإ
 قباسلا ءارزولا سيئر لايتغا ذنمف .هخيرات يف تامزألا رطخأ ىدحإب رمي ،ىرخأ ةهج نم
 .أوسألاب ًةرذنم ةينانبللا فئاوطلا نيب قاقشلا ةدح تدادزا ،2005 ماعلا يف يريرحلا قيفر
 ّلق ريبعت ةيرحب عتمتت لازت ال ةينانبللا ةفاحصلا نأ الإ ،ةيسايسلا تارتوتلا نم مغرلابو
 .ةقطنملا يف اهريظن

 هتاهجاوم لالخ يف مهيلع ينانبللا شيجلا اهضرف يتلا دويقلا نم اوكتشا نييفاحص ةدع نكلو
 شيجلا ججحت دقف .2007 ويام/رايأ يف درابلا رهن ّميخم يف مالسإلا حتف يدهاجم عم
 ،قايسلا اذه يفو .هرصانع تاكّرحت ةيطغت نع اهعنمو مالعإلا لئاسو داعبإل ةينمألا ريبادتلاب
 .فنعب عفدلل نيّروصم ةدع ّضرعت
 
 ًاراردم رمهنت تامارغلا

 يضقت نييفاحص ةسمخ قحب ًاماكحأ ىلوألا ةجردلا ةمكحم تردصأ ،2007 ماعلا يف
 ريدم نم لك ربتعا ،رياربف/طابش يفف .ريهشتلا اياضق يف ،ًانايحأ ةحداف ،تامارغ مهديدستب

 سيئرلاب مذلاو حدقلا ةمهتب نيبنذم يبهو يهاز يفاحصلاو باطخ قيفوت لبقتسملا ةفيحص
 يفو .)وروي 22000( ةينانبل ةريل نويلم 50 اهردقو ةمارغ ديدستب امهيلع مكحو .دوحل ليمإ
 ةمارغ ديدستب ماسبلا ميرم ديدجلا ةانق يف رابخألا ةريدم ىلع مكح ،ربمسيد/لوألا نوناك
 ةانقلا ةمكحملا تبلاط اميف ءاضقلا نم لينلا ةمهتب )وروي 1320( ةينانبل ةريل نييالم 3 اهردقو
 .قزر لراش لدعلا ريزول ضيوعتك )وروي 11000( ةينانبل ةريل نويلم 25 ديدستب

  ءاضقلا راظتناب

 نييفاحص ةثالث قحب ةبكترملا مءارجلا تاسبالم فشكل هتاقيقحت ءاضقلا عبات ،2007 ماعلا يف
 نيرمآلاو نيلوؤسملا ديدحت نم نكمتي مل هنأ الإ ،عئاقولا ىلع نيماع رورم نم مغرلابو .نيينانبل
 تدوأو ةمئاد ةقاعإب قايدش يم جماربلا ةمّدقم ةباصإب تببست يتلا تاءادتعالا هذه ذيفنتب
 ةقومرم تايصخش ثالث لايتغا ىلإ ةراشإلا عم ينيوت ناربجو ريصق ريمس نييفاحصلا ةايحب
 ءازإ يلودلا عمتجملا مازتلا عجارتي مل ،فورظلا هذه لظ يفو .ماعلا اذه لالخ يف توريب يف



 ةوطخ لثمي نأ وينوي/ناريزح يف نانبلل ةصاخ ةمكحم ءاشنإ نأش نمو .طق نييلحملا نيققحملا
     .ةدئاسلا باقعلا نم تالفإلا ةلاح ةياهن وحن ىلوأ



 ايبيل

 2ملك 1759540 :ةحاسملا

 5970000 :ناكسلا ددع

ةيبرعلا :ةغللا
 يفاذقلا ّرمعم :ةلودلا سيئر

 ةيبعشلا ةيبرعلا ةيريهامجلا نالعإل نيثالثلا ىركذلاب 2007 ماعلا يف تلفتحا يتلا ايبيل نإ
 اهتناكم تداعتسا ،ةيبرغلا لودلا نم ريبك ددع عم ةّزيمم تاقالعب معنت تتابو ةيكارتشالاو
 ال ،اهيلإ ةهجوملا تاداقتنالاب ةيلابملا ريغ ،برغلا سلبارط ةطلس نأ ديب .يلودلا عمتجملا يف
 تاسسؤم روهظ نم مغرلابو .يبيللا عمتجملا ىلع تاطوغضلا ةسرامم يف ةيضام لازت
 .ةدودحم لازت ال اهريبعت ةيرح نأ الإ ،2007 ماعلا يف ةصاخ ةيمالعإ

 ماوعأ ةعبرأ ذنم اهتأدب يتلا ةيلودلا ةحاسلا ىلإ اهتدوع تاءارجإ ايبيل تلصاو ،2007 ماعلا يف
 نيرشت يف نمألا سلجم يف اهل دعقمب زوفلا نم تنّكمتف .اهنع ةدحتملا ممألا راصح عفر عم
 تنرتقا دقو .2008 رياني/يناثلا نوناك يف هل ةيرود ةسائر لوأ اهيلوت نع ًالضف ربوتكأ/لوألا
 يف ةطيسب ًاراثآ الإ كرتت مل اهنكلو دالبلا داصتقا تلاط تاعبت ةدعب اذه يسامولبيدلا اهلزع ةياهن
 .يلخادلا يسايسلا اهوج

 يف ةيموكح ريغ مالعإ لئاسو ترهظ ،ةطلسلا ىلإ يفاذقلا ّرمعم ديقعلا لوصو ذنم ىلوألا ةرملل
 Oéa ايوأ يتفيحص نأ عقاولا .ةلودلا سيئرل رشابملا راوجلا ةرمأل ةعضاخ ىقبت اهنكلو ايبيل

 ةلودلا سيئر لجن نم ةلومملا دغلا ةسسؤم ىلإ يمتنت يتلا ةيبيللا ةيئاضفلاو Cyrene نيريسو
 اهييفاحص مظعم نكلو .ةيويحلا ضعبب يبيللا يمالعإلا دهشملا ّتدم دق يفاذقلا مالسإلا فيس
 امك ًامامت نيتفيحصلا رادصإ ةلودلا عباطم ىلوتتو ةيمسرلا مالعإلا لئاسو عم ًاضيأ نونواعتي
 تالاقم اهرشنب نيتفيحصلا نيتاه تّزيمت ،2007 ماعلا يفو .مالعإلا ةرازول ةعباتلا فحصلا
 لازي الف ةروثلا دئاق خألا امأ .يدومحم يدادغب ءارزولا سيئر مهنيب نم ةموكحلا ءاضعأل ةدقان
  .ًاماع نيثالث ذنم اهقلطأ يتلا ةروثلا ئدابمك ًامامت ًاليحتسمو ًامّرحم هداقتنا

 نايسنلا بهايغ يف نييفاحص طوقس

 صاصرلاب ًايمر هلايتغا مت يذلا لازغلا فيض يفاحصلا ةرسأ تفشك ،2007 ويلوي/زومت يف
 ّمدقتت ملو .مهتيوه نلعت مل لاجر ةثالث ىلع مادعإلاب تمكح دق سلبارط ةمكحم نأ نيماع ذنم
 ركذلاب ريدجلاو .نيضرتفملا نيلتاقلا عفاد وأ ةمكاحملا تاءارجإ لوح تامولعم يأب ةيبيللا تاطلسلا
 دعب هتثج تدجوو 2005 ويام/رايأ 21 يف ىفتخا دق رمعلا نم ةنس 32 غلابلا لازغلا فيض نأ
 ندنل نم يبيل ينورتكلإ عقوم ىلع تالاقم رشني ناكو .)قرشلا( يزاغنب ةيحاض يف مايأ ةرشع
 .ًاموي اهيلإ ىمتنا يتلا ةيروثلا ناجللا ةكرحب لثمتملا ماظنلل يرقفلا دومعلا اهيف دقتني



 ةيمنتلل يفاذقلا ةسسؤم تمزتلا ،2006 ماعلا يف ايبيل ىلإ دودح الب نولسارم نم ةثعب هجوت رثإو
 يف هلاقتعا ذنم ىفتخا يذلا طارضلا يسونسلا يلع هللادبع يفاحصلا ةلاح لوح قيقحت ءارجإب
 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا ىلإو .ةمكاحم يأل هعاضخإ وأ هتنادإ نود نم 1973 ماعلا

        .هنع رابخأ يأ تقلت دق ةمظنملا نكت مل ،2008



 رصم

 2ملك 1001450 :ةحاسملا

 75440000 :ناكسلا ددع

 ةيبرعلا :ةغللا
كرابم ينسح :ةلودلا سيئر

 زاربإ يف نييرصملا نييفاحصلا ىلع تاءادتعالا تمهاس ،ةرئاجلا تامكاحملاو ىواتفلا نيب
 عاطقلا يف ًافرتحم ًالماع 12 ىلاوح لوثم 2007 ماعلا دهش دقف .ماظنلا نم نيبّرقملا
 تيوصتلا ىلع ةيروتسد تاليدعت كرابم ينسح سيئرلا ضرعو ءاضقلا مامأ يمالعإلا

 .مالعإلا لئاسو ىلع ةروطخلا يف ةياغ تربتعاو اهب ديدنتلا ىلإ ةضراعملا تعراس

 عفد ليبس يف لاضنلا نع نويرصملا نويفاحصلا فقوتي مل ،ةريخألا رشعلا تاونسلا لالخ يف
 ةدئاسلا ئراوطلا ةلاح نم مغرلاب ،مهيلع هتموكحو كرابم ينسح سيئرلا اهضرف يتلا دودحلا
 ينطولا بزحلا ةطلسل ةعضاخلا ةيمسرلا ةفاحصلا بناج ىلإو .ةذفانلا تايرحلل ةقناخلا نيناوقلاو
 اهعنمت مل ةلقتسم مالعإ لئاسوو ةضراعم ةصاخ ةفاحص رصم يف رفوتت ،مكاحلا يطارقميدلا
 ليبس ىلعو .تامّرحملا لك طاقسإو اهسفن ضرف نع ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةينوناقلا طوغضلا
 ةلأسم ةجلاعم لبق رذحلاو ةطيحلا لماك نوذخأي ،ماوعأ ةرشع ذنم ،نويفاحصلا ناك ،لاثملا
 يتلا ةيسايسلا تارارقلاب كيكشتلاب فزاجت مالعإلا لئاسو تتابف ،مويلا امأ .ةرادإلا يف داسفلا
 لك عم ،ةحارص ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب دالبلا تاقالع داقتناو هسفن كرابم سيئرلا اهذختي
  .ةلثامم ليلاحتل ةقفارملا رطاخملا

 ليدعت نأ الإ .يرصملا سيئرلا هدارأ يروتسد ليدعت ىلع تيوصتلا مت ،2007 سرام/راذآ يف
 ّلوخي هنأل يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا لمع لاطت ةغلاب ةروطخب مستي اذه 179 ةداملا
 ةبقارمو ،مهلزانم شيتفتو ،ةيباهرإ لامعأ يف مهطّروتب هبتشت صاخشأ فيقوت تاطلسلا
 .ةيئاضق ةّركذم يأ رادصتسا نود نم مهتاملاكم ىلع ّتصنتلاو ،مهتالسارم

ةلصاوتم ةيئاضق تاقحالم

 ،يمالعإلا عاطقلا يف نيفرتحملا نيلماعلا لايح اهتجهل ةرهاقلا تاطلس تددش ،2007 ماعلا يف
 ةحلصملا" نم لينلا مهت ةهجاومل مكاحملا مامأ ًايرصم ًايفاحص 12 ىلاوح لوثم ىلإ ىضفأ ام
 ."ءاضقلا ةبيه" ىتحو ،"يموقلا نمألا"و ،"ةماعلا

 يتمهتب ةقاشلا لاغشألا عم ماع ةدمل نجسلاب ريرحت ءاسؤر ةعبرأ ىلع مكح ،ربمتبس/لوليأ يف
 ًالضف "ريهشتلا"و "ةماعلا اهتحلصمو دالبلا ةعمس ىلإ ءيست نأ اهنأش نم ةئطاخ رابخأ رشن"
 يف ًاوضع ًايماحم نأ عقاولا .)وروي 2600( يرصم هينج 20000 اهردقو ةمارغ ديدست نع
 نم ىسيع ميهاربا نم لك دض ىوكشب يضاملا ماعلا يف ّمدقت دق يطارقميدلا ينطولا بزحلا



 ةمألا توص ةلقتسملا ةفيحصلا نم يشاربألا لئاوو ،رجفلا ةلجم نم ةدومح لداعو ،روتسدلا ةلجم
 ،لامج هلجنو ،كرابم ينسح سيئرلاب ريهشتلاب مهايإ ًامهتم ةماركلا ةلجم نم ليدنق ميلحلا دبعو
/لوليأو ويلوي/زومت نيب ترشن تالاقم يف ةيلخادلا ريزوو ،ءارزولا سيئرو ،بزحلا ماع نيمأ بئان
 ،ةيضقلا هذه رثإو .2008 ماعلا يف فانئتسالا ةمكاحم يرجت نأ ضرتفملا نمو .2006 ربمتبس
 هرضح لافتحا لالخ يف ،يواطنط ديس دمحم خيشلا رهزألا عماج خيشو رصم يتفم ردصأ
 80 هدلجب" ريهشتلاب بنذم هنأ تبثي يفاحص لك ةبقاعم ىلإ اهيف اعد ىوتف ،كرابم سيئرلا

 مامأ ،هنكلو ."ةقداصلا ريغ رابخألاو تاعئاشلا رشن ىلإ أجلت" ةفيحص لك ةعطاقمو "ةدلج
  ."اههيوشت" مت هنأ ىلإ ًاريشم هلاوقأ كردتسا ،مراعلا ماعلا طخسلا

 اهنأش نم ةبذاك تاعئاش رشن" ةمهت هجاويل ةمكحملا ىلإ ىسيع ميهاربا يعدتسا ،رخآ ديعص ىلع
 جيورتب اهلالخ نم مهتا تالاقم هرشنل "دالبلا رارقتسا نم لينلاو ةماعلا ةحلصملاب ررضلا قاحلإ
 عفادتب ببستلا ربع رصم داصتقا ىلإ ةءاسإلاو ،كرابم ينسح سيئرلا ةحص لوح تاعئاش
 تذختا ،اذهبو .ةرهاقلا ةصروب يف ةيرامثتسالا مهظفاحم لييستو عيب ىلإ بناجألا نيرمثتسملا
 ةئيه سيئرو رصم يف يزكرملا كنبلا ظفاحم يتداهش ىلإ عامتسالا عم ًاكحضم ىنحنم ةمكاحملا
 كرابم ينسح سيئرلا ةحص لوح ىسيع ميهاربا تالاقم نيب ةلص يأ دوجو ايفن نيذللا لاملا قوس
 ةرمأل عضاخلا ةفاحصلل ىلعألا سلجملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .لاملا قوس ةكرح يف عجارتلاو
 ىسيع ميهاربا ىقبي ،لاح يأبو .تاعئاشلا هذه بقاوع مييقتب نيتفّلكم نيتنجل أشنأ دق ةلودلا
 راظتناب لازي ال ناك ،2008 رياني/يناثلا نوناك نم لوألا يفو .ماوعأ ةعبرأ ةدمل نجسلل ًاضّرعم
 .مكحلاب قطنلا

 رهشأ ةتس ةدمل نجسلاب اهيلع مكح دقف ةريزجلا ةيئاضفلا ةانقلا يف ةلماعلا هط اديوه امأ
 دق اهنأب ًاملع ويام/رايأ 2 يف )وروي 3500( يرصم هينج 20000 اهردقو ةمارغ ديدستبو
 ةيرصملا نوجسلا لوح ًاريرقت اهدادعإ ةيفلخ ىلع ماعلا ةيادب يف قيقحتلا ةمذ ىلع تزجتحا
 دق هط اديوه نكلو .اهتقتسا دق تناك تاداهش ىلإ دنتست بيذعت دهاشمل ليثمت ةداعإ ىلع يوطني
 .مكحلا تفنأتسا

 ةيسايس ةادأ ،تنرتنإلا

 ماعلا ناكو .ةيديلقتلا تاروشنملا يف ةبئاغلا عيضاوملا لك ةجلاعمب نينّودملاو نييفاحصلل بيولا حمس
 نايمسر نافظوم لخد ،ًاماع نيرشع ذنم ىلوألا ةرمللف .ةيحانلا هذه نم ثادحألاب ًالفاح 2007

 لالخ يف نيجاسملا ضعب هل ّضرعتي يذلا بيذعتلا رهظيو تنرتنإلا ربع رشن ليجست ببسب نجسلا
.مهزاجتحا ةرتف

 "رماع ميرك" ـب فورعملا ناميلس ليبن ميركلا دبع نّودملا ىلع مكح ،رياربف/طابش يف هنأ الإ
 ينسح يرصملا سيئرلا ةناهإو "مالسإلا ةيهارك ىلع ضيرحتلا" يتمهتب ماوعأ ةعبرأ ةدمل نجسلاب
 ملاع ىلإ نيمتنملا لك ىلإ ةبسنلاب ةكبشلا ىلع ريبعتلا ةيرح عمقل ًازمر تاب دقو .هتنّودم ىلع كرابم
 ًايمسر هماهتال نجسلا يف نيرهش دومحم معنملا دبع نّودملا ىضمأ ،كلذك .يرصملا نيودتلا



 طبتري ناك هزاجتحا نأ ودبي هنكلو .نيملسملا ناوخإلا يه ةروظحم ةمظنم ىلإ ءامتنإلاب
       .ةينمألا ىوقلا اهبكترت يتلا فنعلا لامعأب هديدنتو طخلا ىلع اهرشني يتلا روصلاو صوصنلاب
  




