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  نانبل
  

، قيفر قبسألا ءارزولا سيئر لايتغا ذنم نانبل هشيعت يذلا نمزملا يسايسلا مزأتلا لظ  يريرحلا
 داـحلا  يسايسلا باطقتسالا رمتسا دقف. نوناقلا ةلود تاموقمو مكحلا تاسسؤم ىلع هلالظب يقلي
، 14 يتلتك نيب ، لبقتسملا رايت اهدوقي يتلا راذآ  هللا بزـح  اـهدوقي  يتلا راذآ نم نماثلاو ينسلا
، لمأ ةكرحو ، للشلا نم ةلاحب عفدي ةيعيشلا  يف راذآ نم نماثلا قيرف حجن امدعب ةصاخو يسايسلا
 ةدـيدجلا  ةـموكحلا  ليكشت، وةيباينلا ةيبلغألا ةقثب عتمتت تناك يتلا يريرحلا دعس ةموكح طاقسإ
 سـلجملا  ءاـضعأ  نم 128 لصأ نم ابئان 68 ةيبلاغب ويلوي فصتنم يف يتاقيم بيجن ةسائرب
  .يباينلا

 ةـيلمع  اـهيلإ  تهتنا يتلا تايصوتلا لوبقب اهتادهعتب ءافولل تاوطخ يأ ةديدجلا ةموكحلا ذختت مل
،  قوقحل ةينطولا ةطخلا ليعفتلوأ  ،ةدحتملا ممألا يف لماشلا يرودلا ضارعتسالا  يـتلا  ناـسنإلا
 ةهباجمل ةدودحم تاليدعت ىلع ةروصقم ةيعيرشتلا تاروطتلا مهأ تدبو .2010رخاوأ يف تقلطأ
 نـم  تالفإلا تاناكمإ مظاعتت تلظو .تابوقعلا نوناق يف فرشلا مئارج مساب ءاسنلا دض فنعلا
 تاريجفتلاو تالايتغالا لسلسم ربع دالبلا اهتدهش يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا ىلع ةبساحملاو باقعلا
 ،2005رياربف يف  يريرحلا قيفرقبسألا ءارزولا سيئ ر لايتغا ذنم ةينانبللا ةحاسلا اهتفرع يتلا
،  رارـق  يريرحلا لايتغا ةميرجب ةصاخلا ةيلودلا ةمكحملا نالعإ نم مغرلا ىلع كلذو  ماـهتالا
 ةمكحملا رارق هللا بزح ىدحت دقف .هللا بزح ىلإ نومتني نيمهتم 4 قحب فيقوت تاركذم انمضتم
  .نيمهتملا ميلست ضفرو ،ةيلودلا

، فشكل ةداج ىطخب اضيأ دالبلا مدقتت ملو  نيدوـقفملاو  نيفتخملا نم فالآ ريصم ءالجإو ةقيقحلا
 ةريخألا تاونسلا يف اوفطتخا نمم اددعنأ امك . 1975 ماع يف تعلدنا يتلا ةيلهألا برحلا ذنم
  .اضيأ مهريصم لجي مل

 ةلـصلا  قيثو اهضعب، عادبإلاو ريبعتلا تايرح ىلع ةديازتم طوغض يلاحلا ماعلا لالخ تلصاوت
، لايتغا ةيضق لوانتب ، ايروس يف عضولاب لصتي رخآلا اهضعبو يريرحلا عم نماض تلاك ناريإو
  .ةيناريإلا ةيبعشلا ةضافتنالا ىلع ءوضلا يقلي وأ ،يروسلا بعشلا
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، تارابختسالاو شيجلل ةبوسنملا تاكاهتنالا تديازتماعلا لالخ   ةيركسعلا  نـم  دـيدعلا ل ُثم ثيح
 بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا نم ىوكشلا تديازتو ،تائيهلا هذه مامأ قيقحتلل نييقوقحلاو نييفحصلا
، تانكث لخاد  تديازت امك .ةيركسعلا مكاحملا مامأ نييندملا لوثم قاطن عاستا نع الضف ةيركسع
، ىلإ مهتداعأو ،يروسلا ماظنلا عمق نم نيراف نييروس نيحزان ميلست نم فواخملا  تعقوو ايروس
 مـل  .مهحارس قالطإ لبق ايروس ىلإ مهلقن نيبت ،بناجألا ضعبل يرسق ءافتخاو فاطتخا تالاح
 نامـضلاو  لمعلا نوناق تاليدعت مجرتت ملو ،نيينيطسلفلا نيئجاللا عاضوأ يف يقيقح لدبت ثدحي
، تاءارجإ ىلإ يعامتجالا ، لمع فورظ نسحت ةيلعف  ىـلع  ةـمئاق  دويقلا تلظ امك نيينيطسلفلا
 تاـميخم  لـخاد  ةينيطـسلفلا  لئاصفلا ضعب نيب اميف ةحلسم تاكابتشا ترتاوتو ،مهلقنت ةيرح
  .نيئجاللا

  
  :باقعلا نم تالفإلاو يسايسلا راسملا

 ناـملربلا  ةـقث  2009 ربمسيد يف تلان يتلا يريرحلا دعس ةموكح اريثك دومصلا نم نكمتت مل
 ةيلقألا تناك ماع ىدم ىلعف 128.1 عومجم نم اتوص 122 تغلب ،ةقوبسم ريغ ةيئانثتسا ةيبلغأب
، ةوقلل تاضارعتسا ربع ،ةيبلغألا ةرثعب ىلع ةرداق هللا بزح اهدوقي يتلا  لالخ نم وأ ةيركسعلا
، بورحلا ديعصت  ةيلاكشإ حرطت ةيبلغألا تلظ ام اذإ ،ةيلهألا برحلا لاعشإب رذنت يتلا ةيمالعإلا
 ةـصاخلا  ةيلودلا ةمكحملل اهمعد لصاوت ام اذإو ،اهتدنجأ ىلع هللا بزح حالسو ،ةطلسلا جاودزا
  2.يريرحلا لايتغا ةيضقب

 راذآ 8 ةـلتك  ءارزو باحـسنا دـعب ةموكحلا رايهناب   2011 رياني يف تالمحلا هذه تجوت دقو
  .3ةيلودلا ةمكحملا ببسب ؛اهنم ةرشعلا

 هميلـستو  ةـميرجلا  هذـه  يف ماهتالا رارق ةيلودلا ةمكحملل ماعلا يعدملا نالعإ نم مغرلا ىلعو
  بزح نإف ،4هللا بزح ىلإ نومتني ،صاخشأ ةعبرأ قحب فيقوت تاركذم هب اقفرم ةموكحلل ايمسر
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 ال" لوقلاـب  ةمكحملا زفلتم باطخ يف بزحلا ميعز ىدحتو ،رارقلا اذهب ينعم ريغ هنأ ربتعا هللا
، نيتس وأ نيثالثب  ءالؤـه  اوـفقوي  وأ اودـجي  نأ نوعيطتـسي  ماع 300 وأ اماع نيتس وأ اموي
 دسأو ىسينع نسحو شايع ميلسو نيدلا ردب ىفطصم نم الك ماهتالا رارق لمش دقو .5صاخشألا

  .6اربص

 ةـمكحملا  رود ىـلع  قـيرطلا  عطق ىلع ةممصم لازت ال هللا بزح ةدايق نأ نم مغرلا ىلعو
،  ةوـطخ  يف ةموكحلا سيئر نالعإب ،ماعلا ةياهن برق رهظ يسايسلا دهشملا يف الدبت نإف ةيلودلا

لالخ نمةمكحملا ليومتل رالود نويلم 33 صيصخت ةعقوتم ريغ  ةثاغإلل ايلعلا ةئيهلا قودنص ، 
 ىلع ظافحلا يف ةموكحلا سيئر ةبغر روطتلا اذه سكعي .ةموكحلا سيئر ةطلسل طقف عضخي يذلا
 يرـيرحلل  ةمعادلا ةينسلا ةيبلغألا فقوم عم مادصلا بنجت يف بغرت ،ةيقفاوت ةيصخشك هتناكم
 ،ةموكحلا ليطعت وأ كيكفت بنجت ىلع راذآ نم نماثلا ةلتك صرح اضيأ سكعي دق امك. ةمكحمللو
 2011 ماـع  ىـلع  راتسلا لدسأ دقف مث نمو 7.قفاوتلل الحم نوكي رخآ ينس كيرش نع ثحبلاو
 تايدحت ةجلاعمب انوهرم ،مكحلا تاسسؤم رارقتساو ةيسايسلا ةمزألل قرط قرتفم يف نانبل اكرات
  .باقعلا نم تالفإلا عنمو ،ةلادعلا تاقاقحتساو هللا بزح حالسو ةطلسلا ةيجاودزا

  

  :ريبعتلا ةيرح ىلع ةديازتم طوغض

 عوزن نع ةفشاك ،مالعإلا ةيرحو عادبإلا ةيرح كلذ يف امب ريبعتلا تايرح ىلع طوغضلا ديازتت
، هذه هاجت حماستلا مدعل ديازتم  تاءادـتعال  افدـه  نوـيمالعإلاو  نويفحصلا تابثيح  تايرحلا
، يسايسلا باطقتسالا رارمتسا اهيذغي ،ةديازتم  ةيامحلا نيمأت نع ةلودلا تاسسؤم زجعو يفئاطلاو
، نييفحصلل  ضـعب  ادـبو . تاءادـتعالا  كـلت  يـبكترمب  باقعلا لازنإو ةقحالم وأ نييمالعإلاو
 وأ ،شيجلاب ساسملاب ةلصلا قيثو ةيعادبإ لامعأو نييمالعإو نييفحص تفدهتسا يتلا تاكاهتنالا
  .يريرحلا لايتغا ةيضق فلم لوانت
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 لالخ ،نييمالعإلا ىلع ةدمعتم تاءادتعا اديصو سلبارطو توريب يف ةصاخبو دالبلا تدهش دقو
 بيجن نييعت نع نالعإلا رثإ ىلع ،2011 رياني 25 يف افينع اعباط تذختا ،تاجاجتحال مهتيطغت
 يـتلا - ةـيرطقلا  ةرـيزجلا  ةانق مقاوط تاءادتعالا تلاط .ةينانبللا ةموكحلل اديدج اسيئر يتاقيم
 تمهتاو. سلبارط يف ديدجلا نويزفيلت يف نويمالعإ كلذكو -هللا بزحل ةديؤم نوجتحملا اهربتعي
، ةانقل رشابملا ثبلا ةرايس قرحب يريرحلا راصنأ ريراقتلا  بئانلا بتكمب نارينلالاعشإو  ةريزجلا
 مالـعإلل  ةينطولا ةلاكولا روصم ىلع ءادتعالاو -نويفحصلا هيلإ أجل يذلا- يدفصلا دمحم ماعلا
، دمحم   .8ةراجحلاب NBN ةانق لمع قيرففذق و يلحاسلا

 قالطإ ثداحل مهتيطغت لالخ رياربف 22 يف ةلثامم تاءادتعال نويمالعإو نويفحص ضرعت دقو
،/ةيروسلا دودحلا ىلع ران  دقو. توريب-"ةديدجلا قيرط" ةقطنم يف ىحرج عوقوب تنرتقا ةينانبللا
، هفتاه بحسو ،ثدحلا ةيطغت نم ةيرابخإلا" رجفلا" ةعاذإ لسارم عنم  ءادـتعالا  مـت  امك يولخلا
 ةيطغت نم عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسو عيمج تعنم هتاذ تقولا يفو. O.tv ةانق قيرف ىلع
 ةـعماجلاب  نييروسلا بالطلل ماصتعا ةيفلخ ىلع نيينانبلو نييروس بالط نيب ةدودحم تامداصم

،   .9مهدض ازييمت لكشت اهنأ نوري يتلا ةيرادإلا تابيترتلا ضعب فاقيإبنوبلاطي  ةينانبللا

، نم اعون ربتعا اميفو  رقم نم ةبرقم ىلع تيمانيد عباصأ سرام 22 يف نولوهجم ىقلأ بيهرتلا
 يـقداللا  لـئاو  روـصملا  ضرعت امك 10.رقملا برق ةيتوص ةلبنق اوقلأ امك ،"رحلا نانبل" ةعاذإ
 ماـظنلا  طاقسإل وعدت سرام 27 يف ةرهاظت لالخ بابشلا نم ةعومجم لبق نم ةيندب تاءادتعال
  11".نونابيل وان" عقومب يلعلا نيدن ةيفحصلل اهتاذ ةرهاظملا يف ضرعتلا مت امك. نانبل يف يفئاطلا

 نـمو  هنم لينلل ةحيرص تاديدهت ىقلت دقف ،"لبقتسملا رابخأ" ةانقبشيطق ميدن  يمالعإلا بسحبو
 يتأي هديدهت نأ حجرو .)كوب سيف( يعامتجالا لصاوتلا ةكبش لالخ نم هتلصو لئاسر ربع هلفط
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، يف يروسلا بعشلا قح عم انماضت اهعقو تانايب ةيفلخ ىلع  هعـضي  ويدـيف  ىلإ ةفاضإ ةيرحلا
  12.ةيروسلا ةيبعشلا تاجاجتحالل ادصر نمضتي هعقوم ىلع

 ىـلع  هتلـصو  ةلاسر ربع لتقلاب تاديدهت ،"لبقتسملا رابخأ" ةانقب يمالعإلا ةدامح ىلع ىقلت امك
 ةروـثلا  همعد ةيفلخ ىلع رهشأ ةعبرأ لالخ هاقلت ديدهت يناث وهو. 2011 ربوتكأ يف كوب سيفلا
 .13ةيروسلا

 كـلذو  ،اهيلع نيزنبلا بص دعب ،"ديدجلا" ةانق ةرايس قارحإ ةلواحمب نولوهجم ماق ليربأ 22 يف
  .14يروسلا بعشلا ةضافتنا عم نماضتلل تقلطنا ،ةرهاظم ةيطغتب قيرفلا مايق ءانثأ

،  بعـشلا  عم ةينماضتلا ريبعتلا لاكشأعمق لامعأ تديازت  سطسغأ رهش لالخو اـمك   يروـسلا
 يـمالعإلا  لواـنتلا  ىلع ريثأتلل ةيمالعإ تاسسؤم بتاكم ىلإ ةينمألا ةزهجألا" تارايز" تديازت
 لـبق  نم تاءادتعال نوينانبل نونودمو نييقوقح نوطشان ضرعت دقف. يروسلا ماظنلا تاسراممل
، ةينانبللا نيتيسنجلا نم" ةحيبش"  ةيروسلا ةرافسلا مامأ يملس ماصتعا يف مهتكراشم ءانثأ ةيروسلاو
  . سطسغأ 2 يف

نم لمج فذحب تماق  -ةيمسرلا ءابنألا ةلاكوىهو – مالعإلل ةينطولا ةلاكولا نأ ريراقتلا تدروأو
، بعشلا عم ةفطاعتم ةينانبل ةيسايس زومر تاحيرصت  يـنورتكلإلا  عـقوملا ضرـعتو   يروسلا
يذلا  ،"ينورتكلإلا يروسلا شيجلا" ةعومجم نم ةنصرق ةيلمعل رارحألا نيينطولا بزحب صاخلا

  .15هقارتخا دعب عقوملا ةحفص ىلع يروسلا سيئرلا ةروصعضو 

 نييفحـصلا  دـحأو " ميات" ةلجم بتكم ةريدم يزييمتلا ماعلا بئانلا مامأ قيقحتلل ليحأ ربمتبس يفو
،  قـيفر  لاـيتغا  ةيضق يف نيبولطملا نيمهتملا دحأ عم ةلجملا هترجأ يفحص راوح دعب ةلجملاب

                                                           
  .2011 أبریل 18 وطفلھ، قطیش ندیم لإلعالمي تھدیدات یستنكران" سكایز"و" اإلنساني الحق" للصحافة، العالمي الكاثولیكي االتحاد  12

catholique.com/newsdetails.asp?newid=48635-h p: //www. cent re   
  .2011 أبریل 18 الفوري، بالتحرك المعنیة السلطات ویطالب قطیش ندیم اإلعالمي تھدید ینید سكایز أیضا، وانظر

h p: //www. anhr i .net /?p=29415  
  .2011 أكتوبر 12 اإللكتروني، موقعھ وقرصنة بالقتل حمادة علي اإلعالمي تھدید یستنكر سكایز  13

4-h p: //skeyes .wo r dpr ess. com/ 2011/10/11/6546546546546545 / 
  .2011 أبریل 26 طرابلس، في" الجدید" لقناة المباشر النقل سیارة على البنزین صب یستنكر سكایز  14

h p: //skeyes .wo r dpr ess. com/ 2011/04/26/8765456456465 /  
 

  .2011 سبتمبر 8 واألردن، وفلسطین وسوریا لبنان في والثقافیة اإلعالمیة الساحة على االنتھاكات عن الشھري ،"سكایز" تقریر  15
h p: //www. anhr i .net /?p=38891  
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، راوح دعب  ةينانبللا" داورلا" ةلجم ريرحت ةريدم فولعملا ايرام لثامم قيقحتل تليحأ امك يريرحلا
  16.ليمجلا ريشب قبسألا سيئرلا لايتغاب مهتملا عم ةلجملا هترجأ ،يفحص

 اـنح  ةـيناريإلا  ةـجرخملل " ءارـضخلا  مايألا" مليف ضرع صيخارت ةينمألا تاطلسلا تغلأ امك
يذلا فابلمخم  جرخملا ربوتكأ يف تاطلسلا تعنمو .17ناريإ يف ةيجاجتحالا تارهاظملا لوانتي، 
 نم "رضخألاو ضيبألاو رمحألا" يقئاثولا همليف تبحس، ودالبلا لوخد نم يدوواد ردان يناريإلا
 اـضيأ  مليـفلا  لواـنتي . روـهمجلا  ىلع ضرعلا نمو يلودلا توريب ناجرهمل ةيمسرلا ةقباسملا
 اـهب  زاـف  يتلا ةيسائرلا تاباختنالا تقبس يتلا ةثالثلا عيباسألا يف ناريإ اهتدهش يتلا تاروطتلا
  .18داجن يدمحأ

 عراـش " مليـف  نـم  لماك دهشم فذح ىلإ 2011 ربمفون يف ماعلا نمألا ةباقر طوغض تضفأو
 تورـيب  يف ةيبالطلا ةيجاجتحالا تاكرحلا مليفلا لوانتيو .هضرع ليبق Rue Huvelin" نالفوه
 يذـلا  دهـشملا  روصيو. 2005 ماعلا يف نانبل نم هباحسنا ليبق يروسلايركسعلا  دوجولا دض
  19.ينانبللا ملعلا عفرو يروسلا ملعلا قرحءانثأ ايروس  دض ةيبالط تافاته هفذح ررقت

 اهنمـضت  ةراـشإ  ببسب ،"ليللاب توريب" ناونعب ديبرع لايناد ةجرخملل امليف تاطلسلا تعنم امك
، قيفر سيئرلا لايتغا لوح مليفلا  ماعلا نمألا زاهجل ةعباتلا مالفألا ةبقارم ةنجل تنلعأو يريرحلا
 حضوأو ، كلذ  ىفن ماعلا نمألاب مالعإلا نوئش بتكم نكل. نانبل نمأ ىلع ارطخ لكشي مليفلا نأ
  .20ةيضقلا هذه دعب مسحي مل ءاضقلا نأ ىوعدب ،يريرحلا لايتغا لوانت ىلع نمألا ظفحت

،  ةرازو نم  غالب ىلع ءانب  باتك فلؤم ملعلا جروج ةيئانجلا ثحابملا مسق يف قيقحتلل لثمعافدلا
 ةرازو نجـس  لخاد ماعلا فصنو نيماع وحنل هبيذعتو هنجس ةبرجت هيف لوانتي يذلا ،"ةرصعملا"

                                                           
  .2011 أكتوبر 11 واألردن، وفلسطین وسوریا لبنان في والثقافیة اإلعالمیة الساحة على االنتھاكات عن الشھري ،"سكایز" تقریر 16

h p: //www. anhr i .net /?p=41287  
  .2011 یونیو 21 لبنان، في" خضراء أیام" اإلیراني الفیلم عرض منع تستنكر العربیة الشبكة  17

h p: //www. anhr i .net /?p=34003  
  .2011 أكتوبر 9 األمني، التدخل ووقف الرقابیة األنظمة مراجعة السلطات على: العربیة الشبكة  18

h p: //www. anhr i .net /?p=41066  
 اإلعالمیة الحریات عن الدفاع مركز عن صادر بیان بعرضھ، السماح قبل" ھوفالن شارع" فیلم من مشھدا یحذف اللبناني العام األمن  19

  .2011 نوفمبر 29 األوسط، الشرق في والصحفیة
h p: //skeyes .wo r dpr ess. com/ 2011/11/29/1121323232656565 / 

 اغتیال إلى" إشارة" یتضمن فیلما یمنع اللبناني العام األمن األوسط، الشرق في والصحفیة اإلعالمیة الحریات عن الدفاع مركز  20
  .2011 دیسمبر 13 الحریري،

-/skeyes.wordpress.com/2011/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86h p: / 
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9/ 
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 ربمـسيد   7يف  هتماقإ لحم نامضب بتاكلا ليبس ىلخأ دقو. 1996 ماعلا يف هلاقتعا دعب عافدلا
2011.21  

 سيـئر  قحب مذلاو حدقلا ةمهتب نادمح ديز راقيسوملا ىلع ضبقلا تاطلسلا تقلأ ويلوي 27 يفو
،   .ليحرلاب هبلاطتو ينانبللا سيئرلا دقتنتيتلا " ناميلس لارنجلا" ةينغأ ةيفلخ ىلع ةيروهمجلا

. عقاوملا هذه رود نم دحلاو ،ةينورتكلإلا عقاوملا ةرصاحم ىلإ ليمي اهجوت تاطلسلا ترهظأ دقو
، عقاوملاب هيدل صاخ لجس ءاشنإ مالعإلل ينطولا سلجملا ررق دقف  ددحيس هنأحضوأو  ةينورتكلإلا
 نوناـق  رودص نيح ىلإ ،ةينورتكلإلا عقاوملا ءاشنإ تابلطب اهقافرإ نيعتي يتلا تادنتسملاب ةمئاق
  22.صيخارتلا ديدجت ىلع دويق ضرفل بابلا حتفي يذلا رمألا ؛ينورتكلإلا مالعإلاب صاخ

، عقاوم ىلع ةنصرق تايلمع ينورتكلإلا مالعإلا دهشو  اهل ضرعت يتلا ةنصرقلا اهنيب ةينورتكلا
،  ريرحت سيئر بسحبو. ينانبللا بونجلا رابخأب ينعم لقتسم عقوم وهو ،"ةيبونج" عقوم  عـقوملا
، نم رهشأ ةعست ىدم ىلع ةرركتملا ةنصرقلا نإف  ىـلع  تاروطتلاعقوملا  ةيطغت ببسب هقالطإ
، ةحاسلا   .23يروسلا ماظنلل ةيلاوملا ةينانبللا بازحألا ضعب نع ةيدقن عيضاوم ضرعو ةيروسلا

 سيئر يريرحلا دعسل يمسرلا عقوملاو ينورتكلإلا لبقتسملا ىدتنم عقوم ضرعت ةقباس ىلإ راشي
، ةلتك ، يريرحلا ةسسؤم عقوم كلذكو لبقتسملا  يف تانايبلا ةدعاق ريمدت ىلإ تضفأ يتلا ةنصرقلل
 ةـيلمع " ملسلا يح-ةينورتكلإلا ةمواقملا" مساب ةعومجم تنبت دقو. سرام 13 يف ةثالثلا عقاوملا
، رايت عقاوم ىلع ةنصرقلا  ززع ام وهو ،"هللا رصن اي كيبل" ناونعب هتثب نايب ربع كلذو لبقتسملا
 بزـح  حالـس  كيكفتل لبقتسملا رايت زومر ةوعد ىلع درلا تفدهتسا ةنصرقلا هذه نأب داقتعالا
  . 24هللا

                                                           
 ،"اإلقامة بسند العلم جورج المعصرة" كتاب صاحب سبیل إخالء األوسط، الشرق في والصحفیة اإلعالمیة اتالحری عن الدفاع مركز - 21
  .2011 دیسمبر 8

h p: //skeyes .wo r dpr ess. com/ 2011/12/08/79879846546546579813232113246513213246531654 /  
  .2011 دیسمبر 6 ،"المعصرة" كتاب صاحب مع التحقیق تدین العربیة الشبكة -

h p: //www. anhr i .net /?p=44457  
 23 بالمخالفات، المؤسسات تراخیص تجدید وربط اإللكترونیة بالمواقع سجل فتح لإلعالم الوطني المجلس قرار یستغرب" سكایز"  22

  .أكتوبر
h p: //skeyes .wo r dpr ess. com/ 2011/10/21/685467897894765468798798798 / 

  .2011 دیسمبر 8 شھر، خالل الرابعة للمرة" جنوبیة" موقع قرصنة یستنكر سكایز  23
-h ps : //skeyes.wo r dpr ess. com/ 2011/12/08/%D8%B 3%D9%8 3%D8%A7%D9%8 A%D8%B 2 

-%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1
-A%D8%A9%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9/ 
  .2011 مارس 14 ،"الحریري مؤسسة"و" الحریري سعد"و" المستقبل منتدى" بیانات قاعدة تدمیر یستنكر سكایز  24

h p: //skeyes .wo r dpr ess. com/ 2011/03/14/55669698 / 
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  :يرسقلا ءافتخالاو بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا

، ةيلهألا برحلا نابإ نيدوقفملاو نيفتخملا نم فالآلا ريصم لظ  تاطلـسلا  مدـقتت  ملو الوهجم
،  لاقتعالاو بيذعتلا تاسرامم تلصاوت اميف ،فلملا اذه يف ةقيقحلا ءالجإل ةداج ىطخب  يفـسعتلا
، ةرازول ةعبات زاجتحا زكارم لخاد ةصاخبو  صاخـشألا  نم ديدعلا عاضخإب كلذ نرتقاو عافدلا
 ميلستب ةينانبللا تاطلسلا مايق نم فواخملا تديازتو .ةلادعلا ريياعم ىلإ رقتفت ةيركسع تامكاحمل
، ماظنلا عمق نم نيراف نييروس   .ايروس ىلإ ايرسق مهتداعإو يروسلا

 مايأ 108 ىدم ىلع ةنيهملاو ةئيسلا ةلماعملاو بيذعتلل ةعبر قراط ينانبللا ضرعت ويلوي 12 يف
، ةرازول ةعباتلا فيقوتلا زكارم دحأب هزاجتحا نم  هيقلت يف كوكش يف قيقحتلل هئاعدتسا رثإ عافدلا
  . يليئارسإلا داسوملا زاهج نم ةيفتاه تالاصتا

 ةدـمل  افقاو ءاقبلا ىلع ربجأو ،هيدي ليبكتو هسبالم علخ ىلع هباوجتسا دعب ةعبر قراط ربجأ دقو
 هتقيقش ةلباقمب هل حمسي ملو. نينذألا ىلع ةوقب برضلاو يبرهكلا قعصلل اهلالخ ضرعت اموي 20
، تقولا يف هتيماحمو  يركسعلا ءاضقلا مامأ هتمكاحم تأدب دقو. هلاقتعا نم اموي 32 دعب الإ هتاذ
 رودـصو  يعرـش  بيبط ىلع هضرع مغربو. ليئارسإ عم لماعتلا ةمهتب ،2011 رياربف 7 يف
، هضرعتب ديفي يبط ريرقت  هتنادإ ىشخُتو .رابتعالا نيعب ريرقتلا ذخأت مل ةمكحملا نأ الإ بيذعتلل
  25.اهيلع عيقوتلا ضفرو هباوجتسا لالخ هيلإ ةبوسنم تافارتعا ىلإ ادانتسا

،  بـيد  دمحمل ةيركسعلا ةمكاحملا هيلإ يضفت دق ام نأشب ةلثامم فواخم راثتو ةـمهتب   هـظيوأ
 يـتلا  تاـفارتعالا  هـتمكاحم  لالخ مهتملا ىفن دقو. فتاهلا ربع ةيليئارسإلا تاطلسلاب لاصتالا
، تاقيقحتلا لالخ هنم تعزتنا  ةطـساوب  هلاقتعا باقعأ يف عافدلا ةرازو هعم اهترجأ يتلا ةيلوألا
، 12 ةدمل يجراخلا ملاعلا نع لزعمب هزاجتحاو ،2010 ليربأ يف ةيركسعلا تارباخملا  ليحأ اموي
– عافدـلا  ةرازو ىدل هزاجتحا ءانثأ هضرعتب ريراقتلا تدافأ دقو. ةيركسعلا ةمكاحملل اهباقعأ يف
 ىـلع  رابجإلاو، نيمصعملا نم قيلعتلاو بيذعتلاو حربملا برضلل -ةيمور نجس ىلإ هلقن لبقو
  .26مونلا نم نامرحلاو ةملؤم عاضوأ يف ةليوط تاعاسل فوقولا

                                                           
 من لعدد مشترك بیان ربعة، طارق السید قضیة في االعتباطي والتوقیف التعذیب ادعاءات حول فوري تحقیق بفتح نطالب: لبنان  25

  .2011 نوفمبر 12 واللبنانیة، واإلقلیمیة الدولیة المنظمات
&Itemid=120-31&ca d=108:  -14-14-09-11-h p: //ar .al karama . or g/i ndex. php?op on=com_c ont ent&vi ew=a r cle&id= 4298: 2011    

  .2011 مارس 22 التعذیب، تحت اعترافات على بناء محرر أسیر نجل محاكمة: لبنان اإلنسان، لحقوق رامةالك مؤسسة  26
&Itemid=120-22&ca d=108:  -25-10-19-03-op on=com_ cont ent &v i ew= ar cle&i d =4100: 2011  h p: //ar .al karama . or g/i ndex. php?  
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 ةمهتب اونيدأ ام اذإ صاخشأ ةعبرأ قحب مادعإلاب ماكحأ رودص لامتحا نم اضيأ فواخملا روثتو
 صاخشألا ناكو. 2011 وينوي يف اهتاسلج تأدب ةيركسع ةمكحم لبق نم ةيباهرإ لامعأ باكترا
 اوديتقاو. 2009 ويلويو وينوي يرهش لالخ مهيلع ضبقلا باقعأ يف بيذعتلل اوضرعت دق ةعبرألا
، ةرازو ىلإ تقولا كلذ يف ،  ةطرـشلل  ةددعتم زكارم يف لاقتعالا نهر اولظو عافدلا  ةيركـسعلا
،  نم ىتش فونصل اهلالخ اوضرعت ،رهشأ 8 ةدمل يجراخلا ملاعلا نع لزعمب  تلمـش  بيذـعتلا
، تاعاسل رادج لباقم فوقولاو ،مايأ ةدعل قيلعتلاو ،ةيشحو ةروصب برضلا  نـع  الـضف  ةليوط
، تاديدهتلا ، تافارتعا ىلع عيقوتلا ىلع اوربجأو تاناهإلاو  رييغت ةبغم نم مهديدهت ىرجو مهنيدت
  .27يضاقلا مامأ مهلاوقأ

، نجس لخاد نورخآ 45 بيصأو ءانجسلا نم نانثا يفوت امك  ةكرتشم تاوق ةمهادم رثإ ةيمورلا
 نيسحتب ةبلاطملل نيجاسملا اهثدحأ بغش لامعأ ءاهنإل 2011 ليربأ يف نجسلل شيجلاو نمألا نم
نـمألا   تاوـق  تمدختسا دقو. ةمكاحملا نهر زاجتحالا تارتف ضيفختو ،نجسلا لخاد عاضوألا
 نجـس  نإف ةيلخادلا ةرازو بسحبو. عومدلل ليسملا زاغلاو ةيتوصلا لبانقلاو يطاطملا صاصرلا
، 3700 مضي ةيمورلا   .28نجسلل ةيباعيتسالا ةعسلا فعض ىلع ديزي ام وهو ليزن

 نـم  اـب وره ،نانبل ىلإ نييروسلا نيئجاللا نم 101 وحن ماعلا اذه لالخ تالاقتعالا تلاط دقو
، لخاد عمقلا لامعأو فنعلا  ىـلإ  ةيرـسق  ةروصب مهتداعإ تالامتحا نم فواخم تراثو ايروس
  .29ايروس

 يف مهفاطتخا ىلإ ريراقتلا ضعب تراشأ ؛نييروسلا نيطشانلا نم ددع ريصم ضومغلا طاحأ امك
 تراـشأ  اـمك  .30هؤاقـشأو  مـساج  يعرم مساج مهنيب نم ،2011 سرام يف ةينانبللا ةمصاعلا
 يف اماع) 87( يمسيعلا يلبش مرضخملا يروسلا يسايسلا فاطتخا ىلإ ةيروس ةيقوقح تامظنم

                                                           
 6 التعذیب، تحت منھم انتزعت اعترافات بعد اإلعدام عقوبة خطر یواجھون أشخاص أربعة: لبنان اإلنسان، لحقوق الكرامة مؤسسة  27

  .2011 یونیو
&Itemid=120-33&ca d=108:  -19-08-06-06-h p: //ar .al karama . or g/i ndex. php?op on=com_c ont ent&vi ew=a r cle&id= 4176: 2011    

  .2011 أبریل 8 مستقل، تحقیق إلى تحتاج رومیة في واإلصابات الوفیات: لبنان ووتش، یتسرا ھیومان  28
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، ةنيدمب 2011 ويام 24  ينانبللا نمألل ةعبات ةيرود بناج نم عقو دق هفاطتخا نأ تفاضأو ةيلاع
  31.يروسلا ماظنلا عم ةفلاحتم ةهجل هئالوب فورعم طباض اهدوقي

 لـظو  ،2011 سراـم  23 يـف  ينانبللا عاقبلا لهس يف اينوتسا ينطاوم نم ةعبس فطتخا امك
، ةطاسوب ويلوي 14 يف مهحارس قالطإ ىتح الوهجم مهريصم  مـظعم  اوضق مهنأ نيبتو ةيسنرف
  .32نيفطاخلا ةيوهو عفاود حضتت ملو. ايروس لخاد ايرسق اهزاجتحا تارتف

، مهريصم لظ نيذلا نيدوقفملاو نيفتخملا فالآ فلمب طيحي دومجلا لظ دقو  عالدـنا  ذنم الوهجم
 ءاشنإل ةداج تاوطخ تاطلسلا ذختت ملو. 1990 ماع ىتح 1975ماع يف  نانبل يف ةيلهألا برحلا
  33.فالآلا ريصم ءالجإو ،ةقيقحلا نع فشكلا ىلوتت ،ةلقتسم ةنجل

، تاونسلا يف نيفطتخملا ريصم نع فشكلا يف مدقت أرطي مل امك ،  فيزوج لثم ةريخألا  رداـص
لاز امو 2009 رياربف 12 يف توريب راطم قيرط ىلع فطتخا يذلا  كلذ ذنم الوهجم هريصم، 
  .نيحلا

  

  :ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيعضو

 ويلوي 25 يف ةيركسعلا تارباخملا تعدتسا دقو. ةديازتم طوغضل افده ناسنإلا قوقح وعفادم لظ
،  قوقحل ةيلودلا ةماركلا ةسسؤم وضع التاش نيدلا دعس يقوقحلا طشانلا ،2011  ىـلع  ناـسنإلا

 ليبق تاعاس عبس ىلع ديزي امل قيقحتلل عضخ دقو. بيذعتلا تالاح ضعب قيثوت يف هرود ةيفلخ
  . هليبس ءالخإ

 سرام 22 يفف. نويقوقح نوطشان اهل ضرعت تاقحالملا نم ةلسلسل اجيوتت روطتلا اذه ءاج دقو
، قوقحل ينانبللا زكرملا قحب ايئانج اقيقحت يزييمتلا ماعلا بئانلا حتف  لمأ ةكرح مدقت دعب ناسنإلا
 دارـفأ  دـي  ىلع بيذعتلل نيزجتحملا ضعب ضرعت لوح اريرقت هرشن ببسب زكرملا دض غالبب
،  مدقملا غالبلا نم ةخسن زكرملا ولثمم بلط قيقحتلا لالخو. لمأ ةكرحل نومتني  نـكل  مهدـض
  .ضفرلاب لبوق مهبلط

                                                           
  .2011 یولیو 27 ، اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة عن صادر بیان ،لبنان من العیسمي شبلي اختطاف تفاصیل متابعة 31

h p: //www. shr c. or g/dat a/aspx/d15/4525. aspx   
32 http://kw.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=9701 

  .2011 أبریل 18 األھلیة، الحرب إبان المفقودین حاالت في التحقیق على لبنان تحث الدولیة العفو منظمة  33
14-04-2011-missing-war-civil-inves gat e -urged-updates/report/lebanon-and-h p: //www. amn esty. or g/ar /news   

http://kw.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=9701
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 يـف  تأدب دق تناك يتلاو-" قوقح" ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةمظنملا ىلع طوغضلا تلصاوتو
، رهن ميخم لخاد عاضوألا لوح اريرقت اهرادصإ دعب -2010  دبع ناسغ اهريدم عضخو درابلا

، تاطلسلا لبق نم تاقيقحتل هللا  يـف  ةينيطسلفلا ةمظنملا لمع جمانرب قسنم زجتحا امك ةيركسعلا
  . تاماهتا يأ هيلإ هجوت نأ نود ،2010ربمفون يف  مايأ ةسمخ ةدمل يدادقم متاح درابلا رهن

،  يف يدادقم عم تاقيقحتلا تزكرتو  اهريدـم  تاعامتجاو ةمظنملا لمع جمانرب لوحتقولا كلذ
 ،ةيركـسعلا  تاـنكثلا  ىدـحإ  يف هزاجتحا لالخو. ةيبنجألا تارافسلا يلثمم عم هللا دبع ناسغ
، ةلماعمل يدادقملا ضرعت  يتلا طوغضلل ةجيتنو. مونلا نم مرحو ،هسبالم علخ ىلع ربجأو ةنيهم
، رهن ميخم ىلإ اهيلثمم لوخد ىلع دويقلاو ةمظنملا اهل ضرعتت  ىـلإ  ةـمظنملا  ترطضا درابلا
  .ميخملا يف اهرقم قالغإ

ت بلط ،ةيركسعلا تارباخملا نكل ،2011 ويام 11 يف ميخملل ةرايزب ماق دق هللا دبع ناسغ ناكو
، تارباخملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو. ميخملا ةرداغم هنم  ،هللا دبع ناسغ تمزلأ دق تناك ةيركسعلا
  . 34ةيركسعلا تارباخملا ةرايزب موقي نأ ميخملل هلوخد حيرصت ديدجت دارأ املك

  
  :يعيرشتلا ديعصلا ىلع تاروطتلا ةيدودحم

، ديعصلا ىلع دومجلا نم ريبك ردقب 2011 ماع مستا  يتلا تابوعصلا لظ يف ةصاخو يعيرشتلا
   .يريرحلا دعس ةموكح طاقسإ ماعلا علطم يف هللا بزح حاجن دعب ةديدج ةموكح ليكشت تهجاو

 عوـنلا  ساـسأ  ىـلع  فنعلا ةجلاعم قايس يف يعيرشتلا ديعصلا ىلع تاروطتلا مهأ تءاج دقو
،  فـفخت  تناك يتلا ،تابوقعلا نوناق نم 562 ةداملا ءاغلإ ينانبللا ناملربلا رقأ ثيح يعامتجالا

. ةرسألا لخاد فرشلا مئارجب فرعي اميف ،ءاسنلا قحب فنعلا وأ لتقلا مئارج يبكترم ىلع ةبوقعلا
، ليثمت نم اولخ اهليكشت ءاج يتلا ةموكحلا نكل  رهاـظم  ءاـهنإ  يـف  دعبأ ةوطخ مدقتت مل ءاسنلا
، نوناق داوم نم رخآ ددع يف ءاسنلا دض زييمتلا  حلاـصل  ايزييمت نوناقلا لاز ام ثيح تابوقعلا
  .ىنزلا مئارج ىلع ةبقاعملاب قلعتي اميف لاجرلا

                                                           
 7 اللبنانیة، السلطات طرف من الحقوقیین الناشطین ترھیب تدین ومحلیة دولیة حكومیة غیر منظمات اإلنسان، لحقوق الكرامة مؤسسة  34

  .2011 أغسطس
-19-15-04-08-h p: //ar .al kar ama . or g/i ndex. php?op on=com_c ont ent&vi ew=a r cle&id= 4229: 2011   

&Itemid=120-41&ca d=108:   
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 نإف ،2010 ويام يف يرسألا فنعلا مرجي نوناق عورشم تدعأ دق تناك ةقباسلا ةموكحلا نأ عمو
، قحب ةيسنجلاو ةيسفنلاو ةيندبلا تاءاسإلا مرجي يذلا نوناقلا اذه عورشم  كـلذ  يـف  امب ءاسنلا
، باصتغالا ،  ةيناملرب ةنجل لبق نم ةعجارملل الحم لاز ام يجوزلا  عورـشملا  لـبوقو  ةـصاخ
، 28 يف ىوتفلا راد تنلعأ دقو. ةيعيشو ةينس ةينيد تاسسؤم تاضارتعاب  عورشم اهضفر وينوي
 فنعلا تالكشم ةجلاعمل مئالملا راطإلا نوكت نأ نيعتي ةيمالسإلا ةعيرشلا نأب كلذ ةرربم ،نوناقلا

، ،ا كيكفت ىلإ يدؤيس نوناقلا عورشم نأ نم ةرذحمو يرسألا  نمو بألا ةطلس نم صلقيو ةرسأل
  .35ءانبألا ةئشنت ىلع هتردق

  
  :نيينيطسلفلا نيئجاللا عاضوأ

 ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا تؤت مل. اسوملم انسحت نانبل يف نيينيطسلفلا نيئجاللا عاضوأ دهشت مل
. نانبل يف ايئزج لمعلاب نيينيطسلفلل حامسلاب قلعتي اميف اهلوعفم يعامتجالا نامضلاو لمعلا نوناق
 مـمألا  لالـخ  نـم  نانبل يف ناسنإلا قوقح عاضوأل لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةيلمع لالخو

،  ةلـصلا  تاذ تايصوتلا نم ددعل مهلوبق 2011 سرام يف ةينانبللا ةموكحلا ولثمم نلعأ ةدحتملا
 يدـقافل  ةـيتوبث  قاروأ رادـصإو  ،نيينيطسلفلا نيئجاللا لمع فورظو فيظوتلا صرف نيسحتب
، ةيوهلا  لمعلا يفو كلمتلا يف نيينيطسلفلا قوقحب قلعتي اميف ةيرهوج تايصوت تضفر اهنكل مهنم
، نهملاب ، ةيرح ىلع دويقلا ءاهنإ نع الضف ةرحلا  عطاـق  لكشب ةموكحلا ولثمم ركنأ ثيح لقنتلا
  .36نيينيطسلفلا نيئجاللا لقنت ىلع دويق يأ دوجو

، لقألا ىلع صاخشأ 6 ىقل دقو ، دونجلا صاصرب نورخآ 120 بيصأو مهعرصم  نييليئارسإلا
 يـف  ةـينانبل  بازحأو ةينيطسلف لئاصفو ةيلهأ تائيه اهتمظن ،ةريسم ىلع نارينلا اوقلطأ نيذلا

                                                           
  .2011 أغسطس 11 الشرف، جرائم تستھدف قانونیة إصالحات: لبنان ووتش، رایتس ھیومان: لكذ في انظر  35
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 .سابق مرجع ،2010 السنوي التقریر العربي، العالم في اإلنسان
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،  15 يـف  يناـنبللا  بوـنجلا  يف سارلا نورام ةقطنم يف ةينيطسلفلا 1948 ةبكن ىركذ  وياـم
  .37نيجتحملاب ةلتاق تاباصإ قاحلإ نييليئارسإلا دونجلا دمعت ةيناديم ريراقت ترهظأو

) اورـنوأ ( ةدحتملا ممألل ةعباتلا نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ثوغ ةلاكو دمعت ريراقتلا تدصرو
، تاميخملا يف نيئجالل اهتامدخ صيلقت  مدعل ىضرملا نم ددع ةافو ىلإ ريراقتلا تراشأو ةينانبللا
  .38تايفشتسملا لبق نم مهلابقتسال ةمزاللا حيراصتلا مهئاطعإ

، عباط تاذ تاحيرصتب ةينانبللا ةيروهمجلا يتفم ىلدأ يضاملا وينوي يفو  ىـقتلا  امدنع يرصنع
 ضرأل نوبـصتغم  نودتعم متنأ: "لاقو ،فاقوألا يضارأ يف ءانبلا ةلكشم ةجلاعمل اينيطسلف ادفو
  39.."مكتيضق رصتنت نلو ةلابز متنأ.. انفويض مكديرن دعن ملو مكانفضتسا نحن.. فاقوألا

 نومتني نيحلسمو حتف ةكرح نيب احلسم اكابتشا 2011 سطسغأ يف ةولحلا نيع ميخم دهش دقو
، دنج ميظنت ىلإ  لزانملاب ةحداف رارضأ قاحلإو ،حورجب صاخشأ 10 ةباصإ ىلإىدأ امم  ماشلا
 لايتغا تفدهتسا ،ةفسان ةوبع نع فشكلا باقعأ يف عقو دق كابتشالا ناكو. ةيراجتلا لاحملاو
، يف ينيطسلفلا حلسملا حافكلا تادايق دحأ ونينلا ىسيع دومحم ديقعلا  نم نينثا ميلستلو نانبل
  .40ةينانبلللا تارباخملا زاهج ىلإ -ةفسانلا ةوبعلا عرز نع مهتيلوئسمب اوفرتعا– مهب هبتشملا

 تاهبشلا تماحو ،)حتف ةكرح( يرداقلا فرشأ لايتغا ربمسيد يف ةولحلا نيع ميخم دهش امك
  .41ةميرجلا هذه نع مالسإلا حتفو ماشلا دنج تاعومجم يف رصانع ةيلوئسم لوح
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