
 

  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم
  ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجمل نيرشعلا ةرودلا يف ةمدقم ةيباتك ةلخادم
  .ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحلا ةيامحو زيزعتب ينعملا صاخلا ررقملا عم يلعافت راوح - 3 دنبلا

 رصم يف يركسعلامكحلا لظ يف ريبعتلا ةيرح ةلاح : مالعإلا لئاسو ىلع موجهلا
  

ةعيبط يف قلقلل ريثملا عافترالا ىلإ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  هبني
تنمضت دقف . ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا مكح لظ يف رصم يف مالعإلا عاطق فدهتست يتلا تاكاهتنالا مجحو
ريبادت ذاختاو ،نييمالعإلا دض ةرشابم ةفينع تامجه ةيضاملا فصنلاو ةنسلا راد م ىلع ةقثوملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

قالغإو ةلقتسملا مالعإلا لئاسو بتاكم ماحتقاو  -نجسلا يلإ اهضعب يف تلصو-نينودملاو نييفحصلا دض ةينوناق 
عنمو ،ةيمالعإلا تاعا طقلا ضعب ةنميهو ،ةنيعم فحصل ةيريرحتلا تاسايسلا يف لخدتلاو دويقلا ضرفو ،ةيئاضف تاونق
هيلع دعاس ،باقعلا نم ننقملا تالفإلا نم قايس تاكاهتنالا هذه ززعو . رشابملا ثبلا نم نيعيذملاو جماربلا ضعب
  .اهليدعت وأ اهتعجارم نيعتي يتلا ،ةمراصلا نيناوقلا نم ةناسرت
 

شيجلا تاوق لبق نم بكترت يتلا  تاكاهتنالا قيثوتل تاريماكلا يمدختسم نونطاوملاو نولسارملاو نويفحصلا ضرعت
ضعب يف تلصو ،ةخراص تاءادتعال ةروثلا مايق ذنم رصم يف ثدحت يتلا ةيعامجلا تاجاجتحالا قايس يف ةطرشلاو 

ةيناديم اًثادحأ نوعباتي اوناك نيذلا نويمالعإلا فادهتساو . ةريصق زاجتحا تارتف تنمضتو ديدش يدسج ٍىذأ ىلإ نايحألا
، /ربمفون يف دومحم دمحم عراشو ريرحتلا ناديم يف تعقو يتلا تاكابتشالا لالخ رشابم وحن ىلع يضاملا يناثلا نيرشت

تادعم  ةرداصم تمتو ،لاقتعالا وأ ءادتعالاو برضلل اوضرعت نيذلا ،نييفحصلا نم ريبك ددع ىلع رانلا قالطإ مت ثيح 
، . مهنم ديدعلا ،  بيصألاثملا ليبس ىلعف ءانثأ نيعلا يف " شوطرخ"قلطب مويلا يرصملا ةديرج لسارم ،حاتفلا دبع دمحأ
يتلا اريماكلا ببسب ةرشابم هفدهتسي ناك هيلع رانلا قلطأ يذلا طباضلا نأ هتداهش نم ادب امك ،تاكابتشالا هذه  ةيطغت
، كلذك . اهلمحي ناك شيجلا طابض ماق ثيح  -تنرتنإلا ىلع ردصت ةينورتكلا ةديرج- ليدبلا ةديرجبيفحص لانيهاش نسح
نوناك /ربمسيد يف ءارزولا سلجم مامأ نم ماصتعالا ضف ةيلمع يطغي ناك امنيب ضرألا ىلع هرجو هبرضو هتمجاهمب

  .شيجلاتاوق نم يشحو موجهل ضرعتت يتلا  تارهاظتملا ىدحإ ةدعاسم لواحي نيهاش ناكثيح ،  ٢٠١١لوألا 
 

 يف نمألا تاوق دمتعت ثيح ،ةموكحلل نيعباتلا ةيجطلبلا اهنشي يتلا تامجهلا نييفح صلا دض مدختسملا فنعلا اضيأ نمضتي
يف دودح الب نولسارم ةمظنم تركذ دقو . تاماصتعالاو تارهاظتلا قيرفتل ةيجطلبلا نم تاعومجمىلع نايحألا مظعم 

، /ويام ةيجطلبلا وأ /و شيجلا طابضدي ىلع لاقتعالا وأ /وءادتعالل اوضرعت مالعإلا يف نيلماعلا نم  ٣٠نم رثكأ نأ رايأ
". مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا دض فنعلل يجهنملا مادختسالاب"ةمظن ملا هتفصو اميف ،ةيسابعلا يف تاجاجتحالا قيرفت ءانثأ
ضعب دض ت  اًطامنأ ةقثوملا تاداهشلا ضعب فشكتو   .تاجاجتحالا ةيطغت ءانثأ نييمالعإلامدخُتسا بيذعتلا نم ةضيغب
 

او ،  رظن مت دالبلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا فشك يف ةليدبلاو ةيديلقتلا ةلقتسملا مالعإلا لئاسو هبعلت يذلا مساحلا رودلل
 تردصأ دقف. تنرتنإلا ينودمو ءاطشن نع الضف ،مالعإلا لاجم يف نيلماعلا ىلع تاديدهتلاو دويقلا نم ديزملا ضرف

لكيام دض ا  راذآ /سرام يف ةيصخشلا هتنودم ىلع ًالاقم هرشنل تاونس ثالث ةدمل نجسلابدنس  مكح ةيركسع ةمكحم
شيجلا اهبكتري يتلا تاكاهتنالا هيف دقتنا٢٠١١ يف الإ دنس نع ج . ،   رف  دعب ٢٠١٢يناثلا نوناك  /ريانيةياهن ي ملو  ،



الا هضفرو ماعطلا نع هبارضإ مكاحم مامأ اومكاحي نأ يغ بني ال نييندملا نأ ىلإ دانتسا يركسعلا ءاضقلا عم لماعت
 ،  .هحارس قالطإ لجأ نم يلودلاو يلحملا ماعلا يأرلا لبق نم ديدشلا طغضلادعبو ةيركسع

 

 ، ،  فادهتسا متكلذ ىلإ ةفاضإ ةلودلل ةيمسرلا تاياورلل ةرياغم رظن تاهجو مدقت يتلا ةلقتسملا ةيمالعإلا تاونقلا ضعب
، مت ثيح كلت ذاخت امت دقو . ثبلا نم ةانقلا عنمو ،هتادعم ةرداصمو ١ةيئاضفلا رصم رشابم ةريزجلا ةانق بتكم ماحتقا

قلعتي اميف يرصملا نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتا لمع مظني يذلا  ١٣/١٩٧٩مقر نوناقلا تكهتنا ةانقلا نأ ةجحب تاوطخلا 
كلت  تيقوتو ضرغ لوح ةريثك ةلئسأ راثتو اذه. رشابملا ثبلاتادعم مادختساب صيخرتو لمع حيراصت ىلع لوصحلاب 

ا ريبك ا  لب صيخارتلا وأ حيراصتلا كلت لثم كلمت ال ىرخألا تاونقلا نم ددع نأو اميسال ،تاءارجإلا  اهسفن ةانقلا نأ، 
  .ثداحلا اذه عوقو نم ريصق تقو دعب رشابملا ثبلل تداع

  

 ٩يف  امهثبءانثأ شيجلا دونج نم ماحتقال  ٣،"٢٥"ةانقو  ٢ةرحلا ةانق امهو نايرخُأ ناتانق تضرعت ،ريصق تقوب كلذ دعب
يف اهمظن ةيجاجتحا ةرهاظم دض شيجلا نم طابض اهبكتري يتلا تاكاهتنالل ةيح  تاطقلل ٢٠١١لوألا نيرشت /ربوتكأ

أ امم"وريبسام"ةلودلل كولمملا نويزفيلتلا ىنبم مامأ طابقأ بلاغلا  ا ٢٧نم رثكأ ةافو ىلإ ىد ،    .رهاظتم
  

ضرحيو ثداحلا اذه لوح ةبذاك تامولعم هسفن تقولا يف ثبي ناك ةلودلل كولمملا نويزفيلتلا وأ وريبسام نأ دقتع  يو
وأ رظحب  ٢٠١١لوليأ /ربمتبس يف يمسر رمأ ردص ،كلذ ىلإ ةفاضإ. طابقألا نيرهاظتملا دض رشابم لكشب ريهامجلا
 .رصم يف لمعلل حيراصت ىلع ةديدج ةيئاضف تاونق لوصح تابلط ديمجت
 

بيلاسأ مادختسا ىلإ ا  يف مالعألا لئاسو عم لماعتلا يف ةرشابم ريغ ةيعمق ضيأ ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا أجلي  ، 
نم ًالك ةيركسعلا ةباينلا تعدتسا دقف . هدض ةهجوملا تاداقتنالا نم دحلل تاونقلا كلت يلع ةيتاذلا ةباقرلا ضرفل ةلواحم
،جمانرب نم ةقلح باقعأ يف باوجتسالل يوالمحلا ماسح نودملاو دجام مير جماربلا ةمدقم هجو  يف يت نوأ ةانق يلع اه
يأ نع تاقيقحتلا رفست ملو . ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ يركسعلا سلجملل يسايسلا ءادألل ةعذال تاداقتنا يوالمحلا هيف
تعن. نينثالا نييمالعإلا دض ةينوناق تاءارجإ  ، هجمانرب ميدقت نم نمحرلا دبع انيد جماربلا ةمدقم م ،لثملابو يمويلا ا
يركسعلا سلجملا ىدل اطضا ةانق بحاص نأ معزب  نم ت امك . راشتسم اهداقتنا دعب جمانربلا نم اهداعبتسال ر  عن م

  ."ةيريرحتلا اهتاسايس"رييغت ىلإ ترطضا ةانقلا نأ ىوعدب ،ىرخأ ةانق يف اهجمانرب ةلصاوم 
  

فقوتلا ةيئاضفلا يف يت نوأ ةانق يلع مالك رخأ جمانربمدقمو ريهشلا يرصملا يفحصلا ،ةدوف يرسي ررق هبناج نم   ،
ا ٢٠١١لوألا نيرشت /ربوتكأيف هجمانربل رشابملا ثبلا نع اًتقؤم  نونمؤي "نم ىلع طغضلاب هفصو ام ىلع  جاجتحا

ةرشابملا ريغ طوغضلا "نأ كلذك حضوأو  ،"ةيتاذ ةباقر ضرفل ءاوس دح ىلع ةرشابم ريغو ةرشابم قرطب ةروثلا فادهأب
ا .٤"رشابملا طغضلا نم ريثكب أوسأ انايحأ نوكت  تالاقملاو ،اياضقلا ضعبرشن رظح نع  ضيأ ةلثامم تالواحم ترفسأو
  ."ةيزيلجنالا ةعبطلا" مويلا يرصملا ةديرجو ،ةمألا توصو ،رجفلا ةديرج لثم تنرتنالا ىلع ةروشنمو ةعوبطم فحص نم
  

. ةيمالعإلا تائيهلاو تاسسؤملا تاسايس ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةضبق ماكحإ يف كلذ ىلع ةوالع مالعإلا ةرازو رمتست
اموقيو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا توص  انوكيل ةلودلل ةكولمملا مالعإلالئاسوو ) وريبسام(نويزفلتلل ربكأ ةصرف حيتت ةرازولاف 

ماق ،وريبسام لخاد حالصإلل تالواحم ةدع ءاوتحا مت دقو . ةيعوضوملاو ةينهملا ريياعمل لهاجت يف اهرظن تاهجو رشنب
ديدهتلا وأ ا   يلعف مهتلاحإ لالخ نم امإ ،يمالعإلا لقحلا يف نيلماعلا نم مهريغو نوجرخمو جمارب ومدقمو نوعيذم اهب
                                                             

    http://www.youtube.com/watch?v=qfJRr_DcNMY               :قتحام مكتب الجزیرة مباشر مصرلقطات فیدیو تصور ا١
  http://www.youtube.com/watch?v=vz9FSmrU4Ws                             :یو تصور اقتحام مكتب قناة الحرةلقطات فید٢
  MTzBt4lnKyghttp://www.youtube.com/watch?v=                                 :٢٥لقطات فیدیو تصور اقتحام مكتب قناة ٣
   BBC:           http://www.youtube.com/watch?v=Mx2Qti5ynuMعلى قناة " الحوار الصعب"یسري فودة على برنامج٤

http://www.youtube.com/watch?v=qfJRr_DcNMY
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http://www.youtube.com/watch?v=Mx2Qti5ynuM


ام لاثم . رشابملا ثبلا نم داوملا ضعب بجح وأ ،جماربلا ىوتحم ىلع ةباقر ضرف وأ ،ةيلخاد تاقيقحت ىلإ مهتلاحإب
  .وريبسامل نيتعباتلا ةيفاقثلا لينلا ةانقو رابخألل لينلا ةانق نم لك يف ثدح
  

يف ريبعتلا ةيرح عضو ددهت مالعإلا لئاسو ةيرح ةرشابم نود لوحت يتلا تاعيرشتلا تلازامف ،ةينوناقلا ةحاسلا ىلع امأ 
ضرف لالخ نم ريبعتلا ةيرح يف قحلا تابوقعلا نوناق نم ) ثلاثلا دنبلا( ١٧٨ةداملا ضوقت ،لاثملا ليبس ىلعف . رصم

داوملا ضرفتو . ةلودلا ةعمسنم لانت نأ نكمي روص عيزوت وأ رشنل ةيلام تامارغ عفد وأ تايرحلل ةبلاس تابوقع 
يلغا ش نم ددع يأب رهشي وأ ،نيهي وأ ،دقتني نم لك ىلع ةيلام تامارغ عفدب وأ نجسلاب تابوقع ١٨٦- ١٧٩

ىلإ ةفاضإ  ١٨٣ةداملا بقاعتو . ٍضاق وأ ،ةيبنجأ ةلود يأ لثمم وأ سيئر يأ ،ةيروهمجلا سيئر لثم ةماعلا بصانملا
ةسسؤملا وأ ،ىروشلا سلجم وأ بعشلا سلجم ىلإ  ءيسي وأ نيهي صخش يأ ،ةيدقنلا تامارغلاب وأ نجسلاب ،كلذ
ةعوفرملا ةيضقلا يف ةداملا هذه تمدختساو . ةماع وأ ةينوناق وأ ةيعيرشت ىرخأ بصانم وأ نيواود يأ وأ ،ةيركسعلا

ضيرحتو اهيلإ ةءاسإلاو ةيركسعلا ةسسؤملا بس "ةمهتب ةيركسعلا ةباينلا مامأ تلثم يتلا ،ظوفحم ءامسأ ةطشانلا دض 
اهباسح ىلع هترشن نايب ىلإ تاماهتالا هذه تدنتساو ". اهئاضعأ دض ةحلسم ةمواقمو لايتغا تايلمع ذيفنت ىلع سانلا
  .رتيوت يعامتجالا لصاوتلا ةكبش يف
  

نوناق ضرفي امك ". ةين ءوسب"ةبذاك رابخأ وأ تاعئاش رشن كلذ ىلع ةوالع تابوقعلا نوناق نم  ١٨٨ةداملا مرجتو اذه 
ا. تابوقعلا نوناق بجومب ةمرجم لاعفأ ىلع نجسلاب تابوقع ٩٦/١٩٩٦مقر ةفاحصلا  رابخأ رشن "ةميرج  ضيأ تجردأو

مظني يذلا  ٧٦/١٩٧٠مقر نوناقلا عضيو  ٢٠١١.٥لوليأ /ربمتبس يف هديدجت دنع ئراوطلا نوناق ماكحأ نمض" ةبذاك
ةردق نم هرودب دحي امم ،ةنهملا ةلوازمل حيراصت رادصإو نييفحصلا ليجستل ةيفسعت  اًطورش نييفحصلا ةباقن لمع
ةزهجألا نم ةلمتحملا تاقحالملاو تاقياضملاو تامجه لا نم لاجملا اذه يف نيلماعلل ةمزاللا ةيامحلا ريفوت ىلع ةباقنلا
  .ةينمألا
  

ةقلعتملا ةيلودلا اهتامازتلاب ةيرصملا ةموكحلا ريكذتب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم ءاضعأ ةرهاقلا زكرم بلاطيو 
ىلع يزخملا هتمص نع جورخلا ب صاخ لكشبسلجملا بلاطي امك . ماع لكشب ريبعتلا ةيرحو ةيمالعإلا تايرحلا ةيامحب
  :يلي ام نامضيلإ ةيرصملا ةموكحلا وعدن امك  .دالبلا يف ةدعاصتملاو ةرمتسملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

 

 ثب ةيرح لمشيامب . رصم يف يمالعإلا عاطقلا دض سرامت يتلا دويقلاو فنعلا لاكشأ عيمجل يروفلا رظحلا •
  .فحصلا رادصإوتاونقلا 

 

ةضورفملا دويقلا ءاغلإ كلذ يف امب ،ةيرحب مهلمع ءادأ نم نييفحصلا نكمي ام بتايرحلل عسوأ ةحاسمب حامسلا  •
  .تامولعملا لوادت ىلع

 

ريبعتلا ةيرحب ةلصلا تاذ تاعيرشتلا نم امهريغو ،ةفاحصلا نوناقو ،تابوقعلا نوناقل ةلماش ةعجارم  ءارجإ •
لا نم اهريغوتايرحلل ةبلاسلاتابوقع لاعيمج ةلازإ نامضو ،مالعإلاو    .ةيدييقتلا صوصن، 

 

يوطنت يتلا تاكاهتنالا كلت اميسال ،مالعإلا لاجم يف نيلماعلا دض تاكاهتنا يف نيطروتملا عيمج ةل ءاسم نامض •
 .ديدش يندب ىذأ قاحلإو ةيفسعت تالاقتعاو بيذعت ىلع

                                                             
  ٢٠١٢أیار /مایو ٣١ًما بدًء من عا ٣١قانون الطوارئ الذي استمر العمل بھ لمدة ب العمل ألغي ٥


