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ِمذِخ
الهىعة لِؿذ ٢اجمت جماما ،والاهتها٧اث الخاصة التي حكهضها خغٍت الخٗبحر
وخغٍت الصخاٞت وبسانت صخاٞت اإلاىاًَ والكب٩اث الاحخماُٖت ،مثلما حٗض صلُال
ٖلى اؾخمغاع ال٣م٘ في الٗالم الٗغبيٞ ،هي ؤًًا صلُل ٖلى ٖضم اؾدؿالم
اإلاضاٗٞحن ًٖ الضًم٣غاَُت وخغٍت الخٗبحر لهظا ال٣م٘ٞ .ال٣م٘ الكضًض ٖاصة هدُجت
م٣اومت قضًضة.
الثىعاث الٗغبُت خغعث اإلاىاًَ الٗغبي مً الخى ،ٝمً اإلادُِ بلى الخلُج،
والاهترهذ ٧ان ؤخض ؤهم ؤصواث اإلاُالبحن بالخُٛحر والؾُما الكباب الٗغبي.
ال ًم ً٨ألخض ؤن ًدىاس ى صوع الكب٩اث الاحخماُٖت في الخغا ٥الثىعي الظي
قهضجه اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،ومً ٢بلها اإلاضوهاث ،اٖضاص مؿخسضمي الاهترهذ في الٗالم
الٗغبي جًاٖٟذ زالزت مغاث ج٣غٍبا زال ٫ؾبٗت ؤٖىام ،خُث ٧ان ٖضصهم هدى
 58ملُىن مؿخسضم في ٖام  ،2009في خحن ً٣ترب الٗضص الان مً  157ملُىن
مؿخسضم.
ٖضص مؿخسضمي الِٟـ بى ٥في الٗالم الٗغبي جًاٖ ٠ؤ٦ثر مً ؾخت مغاث
زال ٫هٟـ الٟترةٞ ،بِىما ٧ان ٖضصهم هدى  12ملُىن في  ،2009انبذ ٖضصهم
هدى  78ملُىن مؿخسضم.
ؤي ان هه ٠مؿخسضمي الاهترهذ الٗغب ٌكاع٧ىن الخٗلُ٣اث ووكغ الازباع
ٖلى الِٟـ بى.٥
لظل٧ ٪ان مً الُبُعي ؤال ج٣خهغ الخ٩ىماث والاهٓمت الٗغبُت وهي حؿاهض
بًٗها البٌٗ ٖلى ٢م٘ اصخاب الغؤي واإلاىخ٣ضًً  ،ِ٣ٞبل و ؤًًا الىؾُلت التي
جدمل هظه الاعاء والاهخ٣اصاث ،وفي خحن حٗاوي ؤٚلب وؾائل الاٖالم الخ٣لُضًت "
جلُٟؼٍىن صخ ٠مُبىٖت ،اطاٖت " مً ؾُُغة خ٩ىمُت ٓٞتً ،ب٣ى الاهترهذ
والكب٩اث الاحخماُٖت ؤ٦ثر عخابت واؾخٗضاصا لضٖم واخخًان الاعاء التي ال جغٚبها
الخ٩ىماث الٗغبُت.
٧اهذ جىوـ جدذ خ٨م الضً٨خاجىع ػًٍ الٗابضًً بً ٖلى جىاٞـ الؿٗىصًت
ٖلى ل٣ب ؤ٦ثر الاهٓمت ٖضاء لالهترهذ ،والان وعٚم بٌٗ اإلاهاٖب التي ٌٗاهحها
اإلاؿاع الضًم٣غاَي في جىوـٞ ،هي حٗض الخ٩ىمت الٗغبُت الىخُضة التي ؤٞلخذ مً
خٓحرة ال٣م٘ الٗغبي ومً الا٦ثر اختراما لخغٍت الخٗبحر وخغٍت اؾخسضام الاهترهذ.
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وفي خحن ٧اهذ ال٩ىٍذ همىطحا الخترام خغٍت الصخاٞت بحن ٧ل صو ٫الخلُج،
جغاحٗذ وؤنبدذ واخضة مً ؤ٦ثر الضو ٫اهتها٧ا لخغٍت الخٗبحر ٖلى الاهترهذ،
وألا٦ثر مالخ٣ت إلاٛغصي جىٍتر جدضًضا.
ٌف واسخغ ربٔي

هى حٗبحر صاعج مهغيٌٗ ،بر ًٖ ٖضة مٗاوي مثل ،الُغٍ ٤مٛلٞ ٤ازخاع َغٍ٤
ازغ ،اإلاهمت لم جىجؼ بٗض والبض مً اهجاػها ،ان جهُذ بإخض ؤن ٌٗىص لِؿخ٨مل
صوعه،،
وهظا اإلاٗني الازحر هى ما ه٣هضه مً هظا الٗىىان ،هدً هُلب مً الاهترهذ
ؤن ٌٗىص لِؿخ٨مل صوعهٞ ،الثىعاث اإلاًاصة والخ٩ىماث ال٣مُٗت لم جخٛحر،
والضًم٣غاَُت لم جخد ،٤٣والاهترهذ اخض اهم الىؾائل للخهضي لل٣م٘ وصٖم
الضًم٣غاَُت ،وهى ال ًغص هضاء مً ًُلب مؿاٖضجه ،ؾُما وؤن الخ٩ىماث الٗغبُت
ؤنبدذ جداو ٫بحهاى مداوالث اإلاىحت الثاهُت مً الثىعاث الٗغبُتٞ ،خىؾ٘ مً
صائغة ال٣م٘ ،ومً زم مً خهاع الاهترهذ والخًُِٖ ٤لى مؿخسضمُه.
اٚلب سجىاء الغؤي والًمحر في الٗالم الٗغبي "باؾخثىاء مهغ هظه اإلاغخلت"
جم اٖخ٣الهم بؿبب ٦خاباث ٖلى الاهترهذ ،والكب٩اث الاحخماُٖت ،ؾىاء حٛغٍضة
ٖلى جىٍتر ،او بوكاء حغوب ؤو وكغ زبر ٖلى ِٞـ بى ،٥مُٞ ُ٘٣ضًى ٖلى
ًىجُىب!!!
لهظا ،وألن الهغإ لم ًخى ،٠٢وال ًبضو ؤهه ؾِخى٢ ٠٢غٍباٞ ،ىدً هُلب مً
الاهترهذ ؤن ًل ٠وٍغح٘ جاوي ختى حؿخ٨مل اإلاهمت ،بخد ٤٣الضًم٣غاَُت.
مجال عيد
املدير التنفيذي للشبكة العربية ملعلومات حقوق االنسان
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رىطئخ وشىش
هظا هى الخ٣غٍغ الخامـ للكب٨ت الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿانًٖ ،
خغٍت اؾخسضام ؤلاهترهذ في الٗالم الٗغبي ،وهى ًدىاو ٫خغٍت اؾخسضام ؤلاهترهذ في
 11صولت ،باإلياٞت ألع٢ام وبخهائُاث في  20صولت ٖغبُت ،وماقغ خغٍت الخٗبحر في
٧ل صولت.
وًٞال ًٖ الباخثحن الظًً ؾاهمىا بجهضهم في بهجاػ هظا الخ٣غٍغٞ ،الكب٨ت
الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،جخىحه بالك٨غ إلااؾؿت مهاعاث ٖلى اإلاؿاٖضة
في بٖضاص الجؼء اإلاخٗل ٤بضولت لبىان ومغاحٗخه ،لُٗض زمغة للخٗاون الظي هخمنى ؤن
ٌؿخمغ.،
و٢ض ؤٖض هظا الخ٣غٍغ ،الخبحر الخ٣ني مدمض َاهغ ،واإلادامي ٦غٍم ٖبض
الغاض ي ،والباخث ٖبضه ٖبضالٗؼٍؼ ،و٢ام بالترحمت عامي عؾخم ميؿ ٤وخضة
البرامج ،وجغٍؼا شخاجت اإلاترحمت بالىخضة.
٦ما ال ًٟىجىا جىحُه الك٨غ ٖلى الخىزُ ٤والجهض الجاص الظي جبظله لجىت
عنض الاهتها٧اث في ال٩ىٍذ ،والضؤب ٖلى حؿلُِ الًىء ٖلى ضخاًا اهتها٧اث خغٍت
الخٗبحر والؾُما اإلاٛغصًً في ال٩ىٍذ.
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هزا اٌزمشيش
ٌؿعى هظا الخ٣غٍغ للخٗغٖ ٝلى الخُىع ؤو التراح٘ الظي ٌكهضه اؾخسضام
الاهترهذ في الٗالم الٗغبي في الٟترة مً مىخهٖ ٠ام  ،2012وختى بضاًت ٖام
 ،2015وطل ٪اؾخ٨ماال لؿلؿت الخ٣اعٍغ التي جهضعها الكب٨ت الٗغبُت ،ج٣غٍبا ٧ل
ٖامحن وهه30 " ٠قهغ" للخٗغٖ ٝلى خالت خغٍت الاهترهذ واخترام خغٍت الخٗبحر،
ومى ٠٢الخ٩ىماث الٗغبُت مىه.
وهظا هى الخ٣غٍغ الخامـ ،مىظ مىخهٖ ٠ام  ،2004وهدً هىا هغنض خالت
الاهترهذ في ؤخض ٖكغ صولت ٖغبُت ،مىػٖت ٖلى ٧ل اعحاء اإلاىُ٣ت الٗغبُتًٞ ،ال
ًٖ بخهائُاث زانت ب٩ل الضو ٫الٗغبُت.
ِٕهح اٌجحث:

هظا الخ٣غٍغ هى ج٣غٍغ عنضي وجىزُ٣ي ،يهض ٝللخٗغٖ ٝلى خغٍت اؾخسضام
الاهترهذ في بلضان الٗالم الٗغبي،
و٢ض ازخحرث بٌٗ الضو11" ٫صولت " لىخٔ بها جهاٖض ملخىّ لضوع
الاهترهذ ،والخٗامل مٗه ؾلبا واًجابا.
األدواد:

جم اؾخسضام الٗضًض مً ألاصواث في هظا الخ٣غٍغ مثل:
 الغحىٕ بلى الخ٣اعٍغ التي جهضعها اإلااؾؿاث الاٖالمُت ،واإلااؾؿاثالخ٣ىُ٢ت اإلاسخلٟت.
 الاَالٕ ٖلى مىا ٘٢وػاعاث الاٖالم والاجهاالث والىػاعاث طاث الهلتباالهترهذ في ٧ل صولت.
 ملٟاث الً٣اًا التي حٗمل ٖلحها الكب٨ت الٗغبُت في مهغ والٗالم الٗغبي. اؾخسضام مدغ٧اث البدث ال٨بري " مثل حىحى ٫وٍاهى " وج٣ىُاث البدثالض ٤ُ٢واإلاخ٣ضم.
 قهاصاث ومٗلىماث مً صخُٟحن ووكُاء مخسههحن. الغنض والخىزُ ٤الظي ج٣ىم به وخضة البدث في الكب٨ت الٗغبُت.7

اٌّشبوً اٌزي صبدفزٕب:

لم جٖ ً٨ملُت عنض وجىزُ٧ ٤ل خالت الاهترهذ في ٧ل صولت ٖملُه ؾهلت،
ٞبضءا مً ُٚاب ؤو ٢لت اإلاغاح٘ او الضعاؾاث الجاصة التي ًم ً٨الاٖخماص ٖلحها ،و٦م
ألاؾئلت التي ٧ان ًيبغي ؤلاحابت ٖلحها ،مثل:
ؤ -حجم اإلااصة الظي ًم ً٨ؤن ًمىذ اإلاهضاُ٢ت للخ٣غٍغ؟
ب -إلااطا جم ازخُاعهظه الضو ٫جدضًضا؟
ث -هل وؿتهض ٝجُُ٣م ؤو مدا٦مت الخ٩ىماث ؤم وؿعى لُغح الىا٦ ٘٢ما
هى وحؿلُِ الًىء ٖلُه؟
ر -هل هبدث ؤؾاؾا ًٖ الخجاوػاث ؤم هداو ٫عنض ما ًخم؟
ج -هل مً خ٣ىا مىذ صعحاث للخُُ٣م ٧ل صولت؟
وثبإلضبفخ إٌي رٌه فمذ وبٔذ هٕبن ثؼض اٌّشىالد
إٌىػيخ اٌزي صبدفزٕب ِثً:

ؤُٚ -اب اإلاهضاُ٢ت ًٖ جهغٍداث ٦ثحر مً اإلاؿئىلحن الخ٩ىمُحن الٗغب
ُٞما ًخٗل ٤باإلابالٛت في حجم الاهجاػ ،واُٖاء اع٢ام زاَئت " مثل ٖضص
زُىٍ الهاج ،٠او ٖضالت ال٣ىاهحن ،ؤو بيُت قب٨ت الاجهاالث".
ب – ُٚاب اإلاٗلىماث وؤلاخهائُاث الض٣ُ٢ت اإلاخٗل٣ت بذجم مؿخسضمي
الاهترهذ ،والخًاعب الكضًض ٞحها.
ج – اإلابالٛت في ون ٠الاهتها ٥مً ٢بل بٌٗ اليكُاء ،والخٛاض ي ًٖ
بٌٗ اإلاداوالث الجاصة لخدؿحن ُ٢إ الاجهاالث.
ص – خالت ال٣بى ٫الًمني لضي ُ٢إ ٦بحر مً اإلاىاَىحن الٗغب إلابضؤ
ال٣بى ٫بالدجب واإلاهاصعة لآلعاء اإلاسالٟت ،والغض ى ًٖ اإلادا٦ماث
الجىائُت ألصخاب الغؤي.
األسلبَ واإلحصبئيبد:

٧ان الجؼء ألانٗب في هظا الخ٣غٍغ ،هى عنض ألاع٢ام والىنى ٫لخ٣ضًغاث
وبخهائُاث ؤ٢غب ما ج٩ىن للىا،٘٢
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زانت في ْل الخًاعب والازخالٞاث ال٨ثحرة بحن اإلاهاصع ،لظل ٪لم وٗخمض
ٖلى مهضع واخض بُٗىه،لظل ٪اٖخمضها ٖلى م٣اعهاث ٖضًضة م٘ ؤع٢ام وج٣ضًغاث
ماؾؿاث بٖالمُت ،والىػاعاث اإلاخسههت في ٧ل صولت ،والاجداص الضولي
لالجهاالث ،وبالُب٘ ج٣اعٍغها الؿاب٣ت ،ومىا ٘٢الكب٩اث الاحخماُٖت هٟؿها
وجهغٍداث مؿئىلحها مثل ِٞـ بى ٥وجىٍتر ،وؤٖضاص مؿخسضمي الهىاج ٠الظُ٦ت،
والخ٣اعٍغ اإلاخسههت،،،
وهي الُغٍ٣ت التي اٖخمضهاها مىظ ما ًؼٍض ًٖ ٖكغة ؾىىاث ،مىظ بضئىا في
بٖضاص هظه الؿلؿلت مً الخ٣اعٍغ ،وألن ج٣اعٍغها وبخهائُاجىا ٧اهذ صائمت
صخُدتٞ ،ىدً وٗخبرها ألاص ١وألا٦ثر مهضاُ٢ت ،لخحن بزباث الٗ٨ـ.
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
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ِسزخذِي االٔزشٔذ وفيسجىن ورىيزش
في اٌؼبٌُ اٌؼشثي
انذونت
يصر
انسعىدٌت
انكىٌج
نبُاٌ
قطر
انبحرٌٍ
حىَس
انًغرب
انجسائر
نٍبٍا
دونت
انسىداٌ
"انشًال"
انصىيال
يىرٌخاٍَا
انًٍٍ
اإلياراث
عًُاٌ
األردٌ
انعراق
فهسطٍٍ
سىرٌا *
اإلجًانً

انسكاٌ عذد
عذد
يسخخذيً
بانًهٍىٌ
االَخرَج
 48يهٍىٌ
 86يهٍىٌ
 1966يهٍىٌ
 31يهٍىٌ
 3يهٍىٌ
 368يهٍىٌ
 3يهٍىٌ
 4يهٍىٌ
 1685يهٍىٌ
 263يهٍىٌ
 163يهٍىٌ
 165يهٍىٌ
 568يهٍىٌ
 11يهٍىٌ
 2065يهٍىٌ
 34يهٍىٌ

عذد يسخخذيً عذد يسخخذيً
حىٌخر
فٍس بىك
 24يهٍىٌ
 865يهٍىٌ
 165يهٍىٌ
 262يهٍىٌ
 164يهٍىٌ
 650أنف
 464يهٍىٌ
 8يهٍىٌ

 4يهٍىٌ
 7يهٍىٌ
 165يهٍىٌ
 250أنف
 500أنف
 320أنف
 110أنف
 100أنف

 3964يهٍىٌ
 667يهٍىٌ
 36يهٍىٌ

 865يهٍىٌ
 167يهٍىٌ
 10يهٍىٌ

 5يهٍىٌ
 900أنف
 262يهٍىٌ

 100أنف
 50أنف
 50أنف

 1063يهٍىٌ
 4يهٍىٌ
 27يهٍىٌ
 962يهٍىٌ
 4يهٍىٌ
 668يهٍىٌ
 3368يهٍىٌ
 462يهٍىٌ
 20يهٍىٌ
 375يهٍىٌ

 250أنف
َصف يهٍىٌ
 662يهٍىٌ
 8يهٍىٌ
 363يهٍىٌ
 567يهٍىٌ
 365يهٍىٌ
 268يهٍىٌ
 4يهٍىٌ
 15765يهٍىٌ

 180أنف
 250أنف
 262يهٍىٌ
 5يهٍىٌ
 161يهٍىٌ
 268يهٍىٌ
 265يهٍىٌ
 2يهٍىٌ
 3يهٍىٌ
 77678يهٍىٌ

 5أالف يسخخذو
 3500يسخخذو
 75أنف
 262يهٍىٌ
 120أنف
 150أنف
 75أنف
 100أنف
 150أنف
 16686يهٍىٌ

*عذد سكاٌ سىرٌا َحى  24يهٍىٌ سىري ،نكٍ هُاك َحى 4يالٌٍٍ الجئ ،فضال عٍ قطع انكهرباء

عٍ انعذٌذ يٍ انًذٌ انسىرٌت يًا اثر عهى خذياث االَخرَج.
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ِؤشش حشيخ االٔزشٔذ
 011األفضً ،صفش األسىأ

ِؼبييش رمييُ حشيخ االٔزشٔذ:

-1
-2
-3
-4

مالئمت ؤؾٗاع الخضمت
البيُت ألاؾاؾُت لالجهاالث
مُاب٣ت ال٣ىاهحن للمٗاًحر ألاؾاؾُت لخغٍت الخٗبحر
اخترام خغٍت الخٗبحر وخ ٤جضاو ٫اإلاٗلىماث في الضولت.
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-5
-6
-7
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حجب اإلاىا٘٢
اٖخ٣ا ٫ؤصخاب الغؤي ٖلى الاهترهذ
هىٕ اإلادا٦مت في ً٢اًا الغؤي ٖلى الاهترهذ " مضهُت ؤو حىائُت".
الخهىنُت والخماًت
جدٟحز وصٖم اإلادخىي الٗغبي
الالتزام ؤلاًجابي بدؿهُل الىنى ٫الكامل بلى ؤلاهترهذ
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األسدْ
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ "اٌّميّيٓ" ٔحى ٍِ 9,6يىْ ٔسّخ.

الصخاٞت الال٨تروهُت في اإلامل٨ت ألاعصهُت ْاهغة حؿخد ٤الضعاؾت اإلاٗم٣ت
ألؾباب ٢ىتها وهجاخها في احخُاػ الٗ٣باث ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍتُٞ ،ىحض ٖلي قب٨ت
الاهترهذ هدى  400مى ٘٢ال٨ترووي بزباعي ،مجها هدى  200مى ٘٢جم جغزُهها،
جماعؽ الصخاٞت وججني ألامىا ٫مً ؤلاٖالهاث ،وٍ٣ىم ٖلحها صخُٟىن لم ًجضوا
لهم م٩اها في ْل جُُ٣ض خغٍت الصخاٞت الىعُ٢ت.
بال ؤن الخ٩ىمت ألاعصهُت ،بضال مً حصجُ٘ الصخاٞت الكٗبُت ٖلى الاهترهذ،
جماعؽ جًُِ٣ا ٖلحها ،وجٟغى ُ٢ىصا لم ج ً٨مٗخاصة مً ٢بل مثل حجب اإلاىا٘٢
ومداولت بحباع مضًغي اإلاىاٖ ٘٢لى جغزُهها ،مما ًجٗلها ؤ٢غب لضو ٫الخلُج،
ج٨ىىلىحُا وبم٩اهُاث هائلت ،وُ٢ىص وخهاع ٖلى مً ٌؿخسضمها في اإلاُالبت
بالخغٍاث والضًم٣غاَُت.
لطبع االرصبالد واإلٔزشٔذ

جمخل ٪اإلامل٨ت ألاعصهُت بيُت ؤؾاؾُت ٖلى صعحت ٖالُت مً الخُىع في ُ٢إ
الاجهاالث ،وٍخم جدضًثها وجىؾُ٘ هُا٢ها باؾخمغاع.
و٢ض مغث زضمت الاجهاالث في ألاعصن بالٗضًض مً مغاخل الخُىع وجى٤ُٞ
ؤويإ اإلالُ٨ت بما ًخماش ى م٘ اجٟاُ٢ت الخجاعة الٗاإلاُت٣ٞ ،ض ؾٗذ اإلامل٨ت لخدىٍل
ماؾؿت الاجهاالث الؿلُ٨ت والالؾلُ٨ت بلي قغ٦ت ،وؤجمذ بُٗها في ٖام ،2008
بدُث ؤنبدذ ٞغاوـ جُلُ٩ىم جمخل %51 ٪مً ؤؾهم الكغ٦ت ،بياٞت بلى
خهو مىػٖت ما بحن اإلااؾؿت الٗامت للًمان الاحخماعي ،وقغ٦ت هىع لالؾدثماع
اإلاالي ،وال٣ىاث اإلاؿلخت وألاحهؼة ألامىُت ،وجب٣ى  %7مً ألاؾهم للخضاو ٫في ؾى١
ٖمان اإلاالي.
ومىدذ ؤو ٫عزهت اجهاالث ٞغصًت ٖامت للكغ٦ت البدغٍيُت ألاعصهُت للخ٣ىُت
والاجهاالث بخل٩ى – ألاعصن لخ٣ضًم زضماث الاجهاالث الثابخت.
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وفي زضماث الخلُٟىن اإلادمى ،٫ؾٗذ الخ٩ىمت ألاعصهُت لدصجُ٘ الاؾدثماع في
مكاعَ٘ الاجهاالث ٞمىدذ ؤو ٫عزهت للكغ٦ت ألاعصهُت لخضماث الهىاج ٠اإلاخى٣لت
ٞاؾذ لُى ،٪ومىدذ قغ٦ت البتراء ألاعصهُت لالجهاالث اإلاخى٣لت مىباًل٨م ،عزهت
لخ٣ضًم زضمت الهىاج ٠اإلاخى٣لت في اإلامل٨ت.
وؤزحرا مىدذ الخ٩ىمت ألاعصهُت في ٖام  ،2009قغ٦ت ؤوعاهج الخلىي عزهت
لخ٣ضًم زضماث الجُل الثالث مً الخلُٟىن اإلادمى ٫في اإلامل٨ت1.
وو٣ٞا ألخضر بخهائُاث هُئت جىُٓم ُ٢إ الاجهاالث ٣ٞض بلٖ ٜضص مكتر٧ي
الخلُٟىن الثابذ في الغب٘ ألازحر مً ٖام  ،2014في اإلاىاػ ،242.976 ٫وفي اليكاٍ
الخجاعي  ،132.507وؿبت اهدكاع  ،%5ؤما ٖضص مؿخسضمي الخلُٟىن اإلادمى٫
ٞحزًض ٖضصهم ًٖ  11ملُىن مؿخسضم في بضاًت .2015
وبلٖ ٜضص مؿخسضمي الاهترهذ في قهغ صٌؿمبر  2014هدى  5.7ملُىن مؿخسضم
مما ًً٘ ألاعصن في مغجبت ٖالُت حضا في مجا ٫اؾخسضام الاهترهذٖ ،غبُا وٖاإلاُا،
م٣اعهت بٗضص الؿ٩ان.
اٌجيئخ اٌمبٔىٔيخ

وانلذ الؿلُاث ألاعصهُت ٞغى ُ٢ىص حضًضة ٖلى خغٍت اؾخسضام الاهترهذ،
مؿخُٗىت في طل ٪ب٣ىاهحن مىظ الاخخال ٫الاهجلحزي للممل٨ت او بخٗضًالث حضًضة
ؤصزلتها ٖلي ال٣ىاهحن ال٣ضًمت لدؿخىٖب مؿخجضاث الخ٨ىىلىحُا.
ّ
ججغم الدكهحر باإلالُ٨ت
٣ٞض اؾخسضمذ مىاص بَالت اللؿان وهي جل ٪اإلاىاص التي ِ
ؤو باإلااؾؿاث ألازغي ؤو بالضًً ،و”٢اهىن اإلاُبىٖاث واليكغ” ،ؤو”٢اهىن حغائم
ؤهٓمت اإلاٗلىماث” الهاصع ٖام ،2010
او حٗضًالث م٩اٞدت ؤلاعهاب ،وجمىذ حمُ٘ هظه ال٣ىاهحن الؿلُاث ألاعصهُت
نالخُاث واؾٗت في مغا٢بت وؾائل ؤلاٖالم اإلاُبىٖت واإلاظاٖت وؤلال٨تروهُت ،خُث
حجبذ الؿلُاث بٌٗ اإلاىا ٘٢ؤلازباعٍت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ.
1

http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid
=976&lang=arabic
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ٟٞي قهغ ًىهُى ،2014ؤ٢غ ألاعصن حٗضًالث ٖلى ٢اهىن م٩اٞدت ؤلاعهاب
ً
ً
الهاصع في ٖام ً ،2006خًمً جىؾُٗا لخٗغٍ ٠ؤلاعهاب بدُث ٌكمل ؤٖماال مثل
حٗ٨حر نالث ألاعصن بضولت ؤحىبُت ،وهي تهمت مىحىصة بالٟٗل في اإلااصة  118مً
ً
ال٣اهىن الجىائي ألاعصوي و حؿخسضم صوعٍا إلاٗا٢بت الاهخ٣اص الؿلمي للبلضان ألاحىبُت
ؤو ُخ٩امها.
في قهغ ًىاًغ ٢ ،2014امذ الخ٩ىمت بخٗضًل ٢اهىن مد٨مت ؤمً الضولت بهضٝ
خهغ نالخُتها لِكمل  ِ٣ٞحغائم ؤلاعهاب ،والخجؿـ ،والخُاهت ،وجؼوٍغ الٗملت
واإلاسضعاث ،ول ً٨بؿبب ؤن ٢اهىن الٗ٣ىباث ًخًمً ٖباعاث ًٟٞايت في حٗغٍ٠
حغائم ؤلاعهاب ٞةن مد٨مت ؤمً الضولت ما جؼا٢ ٫اصعة ٖلى مدا٦مت اليكُاء ٖلى
الاهترهذ.
اٌشجىبد االخزّبػيخ واٌّذؤبد

َ
َصٗٞذ الُ٣ىص الٗضًضة التي جٟغيها الؿلُاث ألاعصهُت ٖلي اإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهُت
الٗضًض ،بلى اؾخسضام وؾائل الخىانل الاحخماعي ،وٍترب٘ مى ٘٢الِٟؿبى" ٥
ٖ ،"(Facebook.comلي ٖغف ٢ائمت اإلاىا ٘٢ألا٦ثر اؾخسضاما خُث بلٖ ٜضص
مؿخسضمُه لىدى  2,8ملُىن مؿخسضم في قهغ ٞبراًغ  ،2015وٍإحي في اإلاغجبت
الثاهُت مىً ٘٢ىجُىب " ،"Youtube.comؤما ًٖ مى٢عي الخىانل الاحخماعي جىٍتر
وبلىج ؾبىث ٣ٞض حاء مى ٘٢الخىانل الاحخماعي جىٍتر " ،" Twitter.comفي جغجِب
مخإزغة بىدى  150ؤل ٠مؿخسضم.
اٌّالحمبد األِٕيخ

سكٌ بين أرعًد
ً٢ذ مد٨مت ؤمً الضولت باألعصن في ٞ 15براًغ ٖام  ،2015بسجً ػ٧ى بنى
ؤعقُض ؾىت وهه .٠بتهمت "حٗ٨حر الٗال٢ت م٘ صولت ق٣ُ٣ت" ،وهي ؤلاماعاث.
و٧اهذ الؿلُاث ألاعصهُت ٢ض اٖخ٣لذ ػ٧ي بني ؤعقُض في و٢ذ مخإزغ مً لُل
الخمِـ  20هىٞمبر  ،2014بىاء ٖلى ؤمغ مً هُابت ؤمً الضولت بٗض م٣ا٦ ٫خبه بني
ؤعقُض في ٖضص مً اإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهُت ومىا ٘٢الخىانل الاحخماعي اهخ٣ض ُٞه
خ٩ىمت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،بٗض جهيُٟها حماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن جىُٓما
بعهابُا.
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و٧ان ابً ؤعقُض في َغٍ٣ه للمُاع للؿٟغ للمكاع٦ت في خىاع ؤوعوبي في ػٍىعر
خُىما اؾخىٟ٢خه ٢ىاث ألامً ،واصخبىه بلى اإلاسابغاث الٗامت زم ؤوصٕ سجً
الجىٍضة في ٖمان2.

يىصف الصنادٍ
جم جى ٠ُ٢الىاقِ "ًىؾٖ ٠غهضؽ الهماصي" ،نباح الازىحن  22ؾبخمبر
ٖام  ،2014مً ٢بل قغَت عجلىن ومجها بلى مضعي ٖام عجلىن الظي ؤوص ى
بخدىٍله بلى مد٨مت امً الضولت خؿب ٢اهىن مى٘ ؤلاعهاب الجضًض ٖلى زلُٟت
وكغ صٖىة ٖلي نٟدخه في الِٟؿبى "٥ألهل مضًىت عجلىن بٗضم الهالة م٘ اإلال٪
ٖبضهللا الثاوي في ًىم الجمٗت ،وؤ٦ض الهماصي ؤن "خؿابه مستر ١مً ٢بل
٢غانىت مىظ مضة".

ذلند صعًد بكز
ً٢ذ الهُئت الٗؿ٨غٍت لضي مد٨مت ؤمً الضولت في الازىحن ٞ 2براًغ ،2015
باإلٞغاج ًٖ مدمض ؾُٗض ب٨غ ؤبى حٟٗغ ،بٗض اهتهاء مضة ٖ٣ىبخه ،خُث جم حٗضًل
التهمت مً الخدغٌٍ ٖلى الىٓام لخهبذ “بَالت اللؿان”.

الصخفٌ ىضال الفزاعيُ والصخفٌ أدلد معال
صاهمذ ألاحهؼة ألامىُت م٩اجب مى" ٘٢حٟغا هُىػ" ،مؿاء  16ؾبخمبر ،2013
واٖخ٣لذ الصخٟي هًاٞ ٫غاٖىت ٦ما اٖخ٣لذ عئِـ جدغٍغ اإلاى ٘٢الصخٟي "امجض
مٗال" ،وجم خبؿهما ً 14ىما ،ووحهذ لهما تهمتي 'حٗ٨حر نٟى ٖال٢اث م٘ صولت
ُ
ق٣ُ٣ت' و'وكغ ؤزباع ٧اطبت ،وهي صولت ُ٢غ ،وطل ٪بؿبب مُٞ ُ٘٣ضًى وكغ ٖلى
ُ
اإلاى ،٘٢و٢ض ؤٞغج ٖجهما بالٟ٨الت في  31صٌؿمبر

2

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/11/141120_jordan_brotherhoo
d_arrest
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باصل عكىر
جم اؾخضٖاء باؾل ٖ٩ىع ،مدغع مى‘ ٘٢حى  ′24بلى اإلاد٨مت ٖلى زلُٟت
اتهاماث بخىحُه بهاهاث ،وطل ٪بٗض ٞترة وححزة مً ج٣ضمه بُلب للخهىٖ ٫لى
جغزُو ،وطل ٪ألهه سخغ مً هائب في البرإلاان مخدال ٠م٘ الخ٩ىمت ،و٧ان هظا
الىائب ٢ض اتهم الٗ٩ىع وصخُٟحن ٚحره بالًٖ ِٛلى الخ٩ىمت مً زال ٫الؿعي
لضٖم ؤحىبي لغ ٘ٞالخٓغ اإلاٟغوى ٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨تروهُت .وما ػالذ الًُ٣ت ُ٢ض
الىٓغ ؤمام الً٣اء.
حجت اٌّىالغ

حؿعى الخ٩ىمت ألاعصهُت بلى بؿِ ؾُُغتها اإلاُل٣ت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ
واإلاٗلىماث التي ًخم وكغها مً زال ٫قغَحن
هما قغٍ الترزُو الظي ًجبر ؤي مىٖ ٘٢لى الخهىٖ ٫لى بطن مً
الخ٩ىمت ،وٍ٩ىن للمى ٘٢عئِـ جدغٍغ ًٖى في ه٣ابت الصخُٟحن ّ
مضة ال ج٣ل ًٖ
ؤعب٘ ؾىىاث ،ألامغ الظي ؤصي بلي حجب  300مى ٘٢ال٨ترووي زالٖ ٫ام 3.،2013

حجب  9مىاقع إخباريُ
َلبذ هُئت ؤلاٖالم في ً 29ىهُى ٖام  ،2014مً قغ٧اث الاجهاالث حجب 9
مىا ٘٢بزباعٍت وهم “و٧الت الغاًت لؤلهباء““ ،مى ٘٢عٍما حىع“ ،و“مى ٘٢ؤبى قغٍ٪
اإلزباعي“ ،و“مى ٘٢قُدان حى“ ،و“مى ٘٢زبر حى“ ،و“و٧الت اإلادغع“ ،و“مى٘٢
ؤوؽ وؾىضؽ“ ،و“و٧الت ُٖىن البلض اإلزباعٍت” و“مى ٘٢زبر“ ،و٢ض حاء ال٣غاع
ً
بىاءا ٖلى ما ُهو ٖلُه في “٢اهىن مى٘ ؤلاعهاب” األعصوي الجضًض الظي ؤنبذ ؾاعي
اإلاٟٗى ٫مىظ ً 1ىهُى 4.2014

حجب مىقع "حرب" اإللكرتوىٌ ((7iber.org
َلبذ هُئت ؤلاٖالم مً قغ٧اث الاجهاالث حجب الٗىىان البضًل إلاى ٘٢خبر
( ،(7iber.orgبٗض ٖام ٖلى حجب مى ٘٢خبر ( ،(7iber.comيمً ما ً٣اعب ،300
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http://anhri.net/?p=97801

3

http://openarab.net/?p=5618

4

ً
جُبُ٣ا ل٣اهىن اإلاُبىٖاث واليكغ ّ
اإلاٗضٖ ،٫لي الغٚم مً
مى ٘٢بل٨ترووي جم حجبها
ان اإلاىٌٗ ٘٢مل مىظ ؾب٘ ؾىىاث ومسجل مىظ ٖام  2009لضي وػاعة الخجاعة
والهىاٖت5.

https://www.facebook.com/notes/10152158911817344
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اٌجحشيٓ
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ "اٌّميّيٓ" ٔحى ٍِ 0,1يىْ ٔسّخ.

ال ً ٠٣ألامغ ٖلى ؤن السجً ٢ض ً٩ىن مأل ٪بطا جٓاهغث مُالبا باإلنالح ؤو
ماعؾذ خ ٤الخٗبحر ًٖ الغؤي ٖلى جىٍتر ؤو ِٞـ بى ٥مثل اإلاضا ٘ٞالخ٣ىقي هبُل
عحب وٖكغاث مً قباب البدغًٍ ،بل ٢ض ًهل ألامغ بلى هؼٕ الجيؿُت ٖى ٪مثلما
خضر م٘ اإلاضا ٘ٞالخ٣ىقي واإلاضون ٖلى ٖبضهللا ٖبضالامام وهدى ؾبٗىن مىاَىا
بدغٍيُا ازغ ٢غعث الخ٩ىمت هؼٕ الجيؿُت ٖجهم!،،
والٗضالت في البدغًٍ لِؿذ ٖمُاء ال جغي م٩اهت الطخُت ؤوالجاوي٦ ،مثُلها
في بلضان الٗالم ،بل هي جغي وجٟغ ١وجخىاَإ لهالر اإلاىخمحن للؿلُت وبن اتهمىا
بالخٗظًب ،وج٣ؿى وجٓلم اإلاٗاعيحن ؤو اإلاىخ٣ضًً بتهمت وكغ حٛغٍضة ٖلى مى ٘٢جىٍتر
ؤو اهخ٣اصا ٖلى مىِٞ ٘٢ـ بى.٥
وما بحن ٢ىاث الجِل الؿٗىصي اإلاغابِ في البدغًٍ جدذ اؾم "٢ىاث صعٕ
الجؼٍغة " ؤو بحن عحا ٫قغَت ٦ثحر مجهم با٦ؿخاهُحن ؤو هىىص مجيؿحن ،وً٢اة جم
ازخُاعهم بٗىاًت ممً ًىْٟىن الٗضالت لخضمت الؿلُت ،لخهبذ هظه اإلامل٨ت
الهٛحرة الخايٗت لؿُُغة ؾُاؾُت وقبه ٖؿ٨غٍت للؿٗىصًت ،بخضي ؤبغػ
اإلاٗاصًً لخغٍت الخٗبحر ،وال ؾُما ٖلى الاهترهذ.
لطبع االرصبالد واإلٔزشٔذ-:

م٘ نهاًت الغب٘ الثالث مً ٖام ٧ ،2014ان هىا ٥خىالي  2.4ملُىن مكتر ٥في
الخلُٟىن اإلادمى ٫في البدغًٍ ،بؼٍاصة ٢ضعها  ٪9م٣اعهت م٘ ٖام  ،.2013وبيؿبت
اهدكاع .،٪183
ً
سٟايا ملخىْا في ؤؾٗاع زضماث الىُا ١الٗغٌٍ
و٢ض قهض ٖام  2014اه
( ،)Broadband servicesلؤلٞغاص والكغ٧اث الهٛحرة وطل٣ٖ ٪ب ٢غاع هُئت جىُٓم
الاجهاالث الظي ؤنضعجه في قهغ ماعؽ  2014بخدغٍغ ُ٢إ زضماث الىُا١
الٗغٌٍ اإلا٣ضمت للمكتر٦حن ألاٞغاص والكغ٧اث الهٛحرة.
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ً
وو٣ٞا ألخضر صعاؾت اؾخُالٕ ؤحغتها هُئت جىُٓم الاجهاالث ٧ان هىا٥
خىالي  250ؤل ٠زِ زابذ ،بيؿبت جغاح٘ م٣ضاعه  ٪4.2م٣اعهت م٘ ٖضص الخُىٍ
الثابخت في ٖام  ،2012واؾخمغ ٖضص مً الخضماث الهاجُٟت الؿلُ٨ت الثابخت في
الاهسٟاى زال2013 ٫؛
مً اإلاغجر ان ً٩ىن التراح٘ في زضماث الخلُٟىن الثابذ في ٖام ،2013
بؿبب الخدى ٫هاخُت الخلُٟىن اإلادمى ٫الظي ًؼصاص قٗبُت.
و نل ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ فى البدغًٍ بلى خىالي  1,3ملُىن مؿخسضم في
ًىاًغ  ،2015وم٣اعهت بىدى  700ؤل ٠في مىخهٖ ٠ام ٞ ،2012هظا ًجٗل
البدغًٍ "وبُٗضا ًٖ خغٍت اؾخسضام الاهترهذ" في مغجبت مخ٣ضمت في ؾغٖت واهدكاع
اؾخسضام الاهترهذ ،لِـ في الٗالم الٗغبي  ،ِ٣ٞبل وٖاإلاُا.
ؤما ًٖ ٖضص مؿخسضمي مى ٘٢الخىانل الاحخماعي الِٟؿبى،)Facebook.com( ٥
فى البدغًٍ ٣ٞض بلٖ ٜضصهم هدى خىالى  650ؤل ٠مكتر ٥فى نهاًت ٖام  ،2014ؤي
ؤن  %50مً مؿخسضمي الاهترهذ في البدغًٍ ٌؿخسضمىن ِٞـ بىٞ ،٥حن خحن ٖضص
اإلاٛغصًً ٖلى مى ٘٢الخىانل الاحخماعي جىٍتر هدى  320ؤل ٠مٛغص.
اٌشجىبد االخزّبػيخ واٌّذؤبد

مىظ ٖام  ،2009حؿعى قغ٧اث الاجهاالث ومؼوصي زضمت الاهترهذ بلى بخ٩ام
ؾُُغتها وحجب مىا ٘٢الاهترهذ جىُٟظا لخٗلُماث الكُست مي بيذ مدمض آ٫
زلُٟت ،وػٍغة الث٣اٞت ببظَ ٫غ ١ابضاُٖت للخض مً ونى ٫اإلاؿخسضمحن بلى اإلاىا٘٢
اإلاذجىبت ،و٢الذ الىػٍغة بن الخ٩ىمت ٧اهذ ٢ ِ٣ٞل٣ت ٖلى “ألازال ١الٗامت” !!
ٖلى الغٚم مً ؤن ؤٚلب هظه اإلاىا ٘٢اإلاذجىبت في البدغًٍ ،هي مىا ٘٢قُُٗت
ؤو ؾُاؾُت وخ٣ىُ٢ت ومٗاعيت !
ولم ً ٠٣الامغ ٖىض الدجب ،بل جسُاه بلى ؾً حكغَٗاث و٢ىاهحن حؿتهضٝ
بك٩ل عئِس ي مؿخسضمي الاهترهذ ،مثل ال٣اهىن ع٢م ( )60لؿىت  2014بكإن
حغائم ج٣ىُت اإلاٗلىماث ،والظي صزل خحز الخىُٟظ في ؾبخمبر  ،2014مخًمىا 24
ماصة ،جدضص الٗ٣ىباث الغاصٖت و٢اؾُت إلاا حٗخبره الخ٩ىمت البدغٍيُت بؾاءة ،وهى
ؤمغ ًدؿ ٤م٘ عئٍت " ؾمحرة عحب" وػٍغة ؤلاٖالم البدغٍيُت خُىما ٢الذ "مً اإلاهم
الاؾخٟاصة مً الجهىص الضولُت التي حؿعى لخىُٓم وؾائل ؤلاٖالم ؤلال٨تروهُت مً
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ؤحل الخض مً الًٛىٍ التي جماعؽ ٖلى صو ٫اإلاىُ٣ت جدذ طعَٗت خغٍت الغؤي
والخٗبحر ،والتي ٌؿاء اؾخسضامها لالبتزاػ ولٟغى وحهاث هٓغ مُٗىت"6
حجت اٌّىالغ:

وسارَ االتصاالت حتجب  70مىقع
ؤنضعث وػاعة الضولت لكئىن الاجهاالث فى الثالث مً ؤٚؿُـ ،2013
٢ائمت اخخىث ٖلى  70مى ٘٢للدجب فى البدغًٍ وط٦غث الىػاعة ان ؾبب الدجب
هى مسالٟت اإلاىا ٘٢للكغوٍ و اإلاىانٟاث التى جم ب٢غاعها فى  ،2002واٖخبرث جل٪
اإلاىا ٘٢مدغيت ٖلى ؤلاعهاب الُائٟي و ط٦غث ال٣ائمت زالزت مىا ِ٣ٞ ٘٢جم حجبها
مً  70مى ٘٢و هم مى٢ ٘٢ىاة اإلاىاع اللبىاهُت و مىخضي اإلاجلـ ؤلاؾالمي ؤلٗلمائي و
مى ٘٢بئخال ٝالغاب٘ ٖكغ مً ٞبراًغُٞ ،ما لم جظ٦غ اإلاىا ٘٢الازغي ،والتي حاء
اٚلبها مى ٘٢ؾُاؾُت وخ٣ىُ٢ت ها٢ضة.
أِثٍخ ٌٍّالحمبد األِٕيخ واٌمضبئيخ

علِ املعزاج ..عامني وىصف بضبب مدوىُ
انضع الً٣اء البدغٍني فى الثامً مً ببغٍل ٖام  ،2014الخ٨م بالسجً
ٖامحن وهه ٠بد ٤اإلاضون "ٖلى اإلاٗغاج" ،بؿبب اهخ٣اصه للمماعؾاث الخ٩ىمُت
ٖلى مضوهت "لالاة ؤوا."٫
و٢الذ الىُابت فى اتهامها ان "اإلاٗغاج" ؤهان اإلال ٪بإخض الىؾائل الٗلىُت
وحؿبب فى بػٖاج الٛحر ًٖ َغٍ ٤الٗمض باؾخسضام ؤحهؼة اجها ٫ؾلُ٨ت والؾلُ٨ت.

اعتقاالت و احكاو قاصًُ حبق  4مً املدوىني وىغطاء االىرتىت
بٖخل٣ذ الؿلُاث البدغٍيُت في الؿاب٘ ٖكغ مً ؤ٦خىبغ ٖام  ،2012ؤعبٗت
مضوهحن هم "ٖبضهللا الهاقمي" ،و"ٖلي الخاً٩ي" ،و"ٖلى مدمض" ،و "ؾلُمان
ٖبضهللا ،،ووحهذ لهم تهم بهاهت اإلال ٪بؿبب ٖضص مً الخضوٍىاث التي َالبىا ٞحها
بؿغٖت بحغاء بنالخاث ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت فى البدغًٍ.
6

موقع نون بوست فً اكتوبر  http://www.noonpost.net/content/4009 ،2104زٌارة 3فبراٌر
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الطفل فًصل الغىفُ
ؤنضعث اإلاد٨مت الجىائُت فى ً 25ىهُى ٖام  ،2013خ٨ما بسجً الُٟل
"ُٞهل الكىٞت" إلاضة ٖام بتهمت بهاهت اإلال ٪والىُل مً ؾمٗت البالص في حٛغٍضة
ٖلى مى ٘٢الخىانل الاحخماعي "جىٍتر".
ًظ٦غ ان ُٞهل َالب باإلاغخلت الثاهىٍت وٍبل ٜمً الٗمغ ٖ 17اما ،وجم اٖخ٣اله
مً مجزله فى  12ماعؽ ٖام  ،2013واخخجاػه إلاضه قهغًٍ وبٗض طل ٪جم بَال١
ؾغاخه بٟ٨الت  100صًىاع.

جعفز الدمضتاىٌ
٢امذ ٢ىاث مً الكغَت الؿغٍت ٞجغ ًىم ً 20ىهُى  ،2013با٢خدام مجز٫
"حٟٗغ الضمؿخاوي" ،وازخُاٞه ليكغه ٖضص مً الخٛغٍضاث خى ٫الخٗظًب فى
السجىن البدغٍيُت ،خُث وكغ الضمؿخاوي حٛغٍضة في ً 19ىهُى  ،2013هي ألازحرة
له ٢بل اٖخ٣اله ٢اٞ ٫حها ان والضه حٗغى للًغب باإلاُاعٖ ١لى الجؼء الؿٟلي مً
الٓهغ مما حؿبب فى ٦ؿغ فى ٖٓمت الٗهٗو.

الياعط احلقىقٌ ىبًل رجب
ً
ؤنضعث اخضي مدا٦م البدغًٍ في الثالزاء ً 20ىاًغ  2015خ٨ما بالسجً 6
ؤقهغ بد ٤الىاقِ الخ٣ىقي األبغػ “هبُل عحب” بتهمت بهاهت الجِل واإلااؾؿت
الٗ امت ٖلى زلُٟت حٗلُ ٤وكغه الٗام اإلااض ي ٖلى مى ٘٢الخىانل الاحخماعي
“جىٍتر” والظي ٢اُٞ ٫ه “ؤن ؤٚلب مً ًيخمىا للمىٓماث اإلعهابُت اإلادكضصة حاءوا
في ألاؾاؽ مً اإلااؾؿاث الٗؿ٨غٍت“،
و٧ان الً٣اء البدغٍني فى ًُ٢ت مسخلٟت ٢ض ؤنضع في  11صٌؿمبر ٖام
 ،2012خ٨ما ٖلي عئِـ مغ٦ؼ البدغًٍ لخ٣ى ١ؤلاوؿان والىاقِ الخ٣ىقي الباعػ
"هبُل عحب" ،بالسجً إلاضة ٖامحن بتهمت اإلاكاع٦ت فى مؿحراث ٚحر مغزهت ،بياٞت
لضٖىجه للخٓاهغ ٖبر مى ٘٢جىٍتر.
وحٗغى هبُل عحب بلى ؤؾىؤ ؤهىإ الخمُحز الٗىهغي والخٗظًب البضوي
واإلاٗىىي وخغماهه مً الاجها ٫بٗائلخه ،وعًٞذ الخ٩ىمت ٧ل الضٖاوي واإلاُالباث
باإلٞغاج اإلاب٨غ ٖىه ،ختى فى الخاالث التى هو ٖلحها ال٣اهىن.
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احملامٌ مهدٍ البصزٍ
اًضث مد٨مت الاؾخئىا ٝالجىائُت الٗلُا فى ً 3ىلُى ٖام  ،2013الخ٨م
الهاصع يض اإلادامي مهضي البهغي بالسجً إلاضة ٖام بتهمت ؾب اإلال ٪في اخض
حٛغٍضاجه ٖلى مى ٘٢الخىانل الاحخماعي جىٍتر ،و٢ض اٖخ٣ل مهضي البهغي فى 11
ماعؽ  ،2013مً مجزله فى ٢غٍت ال٨غاهت.

الضجً ملدَ عاو ألربعُ مً ىغطاء االىرتىت
ؤنضعث مد٨مت بدغٍيُت فى  15ماًى ،2013خ٨ما بد ٤زمؿت مضوهحن
بالسجً إلاضة ٖام بتهمت بهاهت مل ٪البدغًٍ في الغؾائل اإلاغؾلت ٖلى جىٍتر بمىحب
اإلااصة  214مً ٢اهىن الٗ٣ىباث البدغٍني ،التي ججغم "بهاهت ؤمحر البالص (اإلال،)٪
والٗلم ؤو الغمىػ الىَىُت".
و٧اهذ ٢ىاث ألامً ٢ض اٖخ٣لذ في  12ماعؽ ٧ ،2013ل مً اإلادامي مهضي
البهغيٖ 25 ،اما ،بٗض مضاهمت الكغَت إلاجزله في ٦غاهت ،بكما ٫البدغًٍ.
ومدمىص ٖبض اإلاجُض ٖبض هللا الجمغيٖ 34 ،اما ،وخؿً الٗبضلي ِٖس ىٖ 33 ،اما،
مدؿً 'الٗبضلي' ِٖس ىٖ 26 ،اما ،وفي و٢ذ الخ ٤اٖخ٣لذ ٖماع م٩ي مدمض الٗالي
ٖ 36اما.

الياعط صًد يىصف احملافظُ
اٖخ٣لذ ٢ىاث ألامً البدغٍيُت في  17صٌؿمبر  ،2012الىاقِ ؾُض ًىؾ٠
اإلادآٞت مؿئى ٫الغنض و اإلاخابٗت فى مغ٦ؼ البدغًٍ لخ٣ى ١ؤلاوؿان بتهمت وكغ
ازباع ٧اطبت ًٖ الضولت ٖلى مى ٘٢الخىانل الاحخماعي جىٍتر ؤزىاء ُ٢امت بخُُٛت
ألاخضار التى قهضتها الٗانمت البدغٍيُت اإلاىامت زال ٫قهغ صٌؿمبر ،وْل
اإلادآٞت مدبىؽ اخخُاَُا ختى جم بَال ١ؾغاخه فى ً 17ىاًغ  ،2013م٘ اؾخمغاع
مدا٦مخه.
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اٌسؼىديخ
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ " اٌّميّيٓ" ٍِ10يىْ.

حٛىم اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في جىاٖ ٌ٢مُ ٤بحن جىٞحر زضماث
الاجهاالث والاهترهذ وعٟ٦ ٘ٞاءة البيُت ألاؾاؾُت مً هاخُت وبحن مداولت الخض
مً هٟاط للمدخىي الظي ً٣ضمه مىاَىحها ؤو ٚحرهم لليكغ ٖلي قب٨ت الاهترهذ مً
هاخُت ازغي.
ولٗل عصوص ٗٞل الخ٩ىمت ججاه الاهخ٣اصاث الضولُت للممل٨ت بمىاؾبت الخ٨م
ٖلي الىاقِ عائ ٠بضوي بالجلض ؤل ٠حلضة والسجً إلاضة ٖكغ ؤٖىام ٖلي زلُٟت
اهخ٣اصه لجماٖت ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ باؾخسضام الاهترهذً ،ىضر يُ٤
نضع الخ٩ىمت مً الاهخ٣اصاث الضولُت.
٣ٞض اقخٗلذ ؤػمت صبلىماؾُت بحن الؿٗىصًت والؿىٍض بمىاؾبت جهغٍداث
وػٍغة الخاعحُت الؿىٍضًت "ماعحى والؿتروم" امام البرإلاان الؿىٍضي في ٞبراًغ
 ،2015والظي اهخ٣ضث ٞحها ألاخ٩ام الهاصعة يض الىاقِ الؿٗىصي عائ ٠بضوي.
وهؼوال ٖلي عٚبت وي ِٛمىضوب الؿٗىصًت في حامٗت الضو ٫الٗغبُت جم بلٛاء
٧لمت وػٍغة الخاعحُت الؿىٍضًت في الجلؿت الاٞخخاخُت الحخمإ وػعاء الخاعحُت
الٗغب بال٣اهغة ،والظي ٖ٣ض في  9ماعؽ  ،2015بٗض ونى" ٫ماعحى والؿتروم"،
بالٟٗل ٢بُل الاحخمإ بُىم ،جلبُت لضٖىة جل٣تها مً الجامٗت الضو ٫الٗغبُت ج٨غٍما
إلاباصعة خ٩ىمتها باالٖترا ٝبالضولت الٟلؿُُيُت.
وجهاٖضث ألاػمت بةٖالن وػٍغ الضٞإ الؿىٍضي بن بالصه ؾخلغي اجٟا٢ا صٞاُٖا
م٘ الؿٗىصًت.
لطبع االرصبالد

ٌكحر اخضر ج٣غٍغ إلااقغاث ألاصاء لُ٣إ الاجهاالث و ج٣ىُت اإلاٗلىماث
الهاصع ًٖ هُئت الاجهاالث و ج٣ىُت اإلاٗلىماث باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الي
اؾخمغاع اعجٟإ بحمالي الاقترا٧اث في زضماث الىُا ١الٗغٌٍ ٖبر قب٩اث
الاجهاالث اإلاخى٣لت بلى خىالي 20.7.ملُىن اقترا ٥في الغب٘ الثاوي لٗام  2014م،
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و٢ض ؤصي الاهدكاع اإلاتزاًض ألحهؼة الخلُٟىن الظ٧ي( ،) smart phoneبلى اعجٟإ ٦بحر
في ٖضص اإلاؿخسضمحن.
وٍبلٖ ٜضص مؿخسضمي زُىٍ الخلُٟىن الثابذ خىالي  4.7ملُىن زِ ،مجها
 3.3ملُىن زِ في اإلاؿا ،ً٦وبلٖ ٜضص اإلاكاع٦حن في اؾخسضام الىُا ١الٗغٌٍ في
الضزى ٫الي الاهترهذ  3.18ملُىن اقترا ٥في الغب٘ الثاوي لٗام  2014م.
ًؼصاص اهدكاع الاهترهذ بمٗضالث ٖالُت في الٟترة ألازحرة خُث ً٣ضع ٖضص
مؿخسضمي الاهترهذ في اإلامل٨ت خىالي  19.6ملُىن مؿخسضم " حؿٗت ٖكغ ملُىن
وؾخمائت ؤل "٠و ٤ٞجهغٍداث صخُٟت إلادا ٔٞهُئت الاجهاالث وج٣ىُت اإلاٗلىماث
"ٖبضهللا الًغاب".
وقهض الاهترهذ في الؿٗىصًت ٖضًض مً مغاخل الخُىع ٣ٞض نضع ٢غاع مجلـ
الىػعاء ع٢م ( )163بخاعٍش  3ماعؽ  ،1997الظي ؤهاٍ بمضًىت اإلالٖ ٪بضالٗؼٍؼ
للٗلىم والخ٣ىُت "و٢تها" مهمت بصزا ٫زضمت الاهترهذ للممل٨ت ،وقهض ًىم 15
صٌؿمبر ٖام 1998م ،صزى ٫زضمت الاهترهذ ٗٞلُا.
وقهضث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤ٦بر ٖملُت إلٖاصة هُ٩لت زضمت الاهترهذ
بهضوع ٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م  229بخاعٍش  27ؾبخمبر  2004م ،ال٣اض ي بخىػَ٘
مهام زضمت الاهترهذ ٖلي ٖضة حهاث ،وجىلذ بم٣خط ى هظا ال٣غاع هُئت الاجهاالث
وج٣ىُت اإلاٗلىماث مهمت ؤلاقغا ٝوجىُٓم الخضمت ،ومىذ جغازُو لكغ٧اث م٣ضمي
زضمت الاهترهذ ،واإلاهام ؤلاقغاُٞت لخضمت الٟلترة ،وزضمت حسجُل الىُا٢اث
ؤًًا ،.وج٣ىم اللجىت ألامىُت الضائمت بىي٘ يىابِ الاؾخسضام ،و ٢ائمت اإلاىا٘٢
التي ًخم حجبها في اإلامل٨ت بِىما اؾخمغث مضًىت اإلالٖ ٪بضالٗؼٍؼ للٗلىم والخ٣ىُت
في ج٣ضًم زضمت الاعجباٍ باالهترهذ للجهاث ألا٧اصًمُت والبدثُت وبٌٗ الجهاث
الخ٩ىمُت.
جم ه٣ل اإلاهام ؤلاقغاُٞت لخضمت الدجب ٗٞلُا ،وجىُٟظ الًىابِ ألامىُت
وزضمت حسجُل الىُا٢اث الؿٗىصًت بلى هُئت الاجهاالث وج٣ىُت اإلاٗلىماث في قهغ
هىٞمبر مً ٖام .،2006
ج٣ىم بخ٣ضًم زضماث الاهترهذ في الؿٗىصًت زالر قغ٧اث هي قغ٦ت
الاجهاالث الؿٗىصًت ،قغ٦ت الاجهاالث اإلاخ٩املت ،وقغ٦ت بُاهاث
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ًًًُ ٤ىم بٗض آزغ مىٟظ الًىء الظي نىٗه الخ٣ضم الٗلمي في مجا٫
الاهترهذ والاجهاالث في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت واؾخسضمذ اإلامل٨ت بك٩ل
ؾلبي ٧اٞت ؤلام٩اهُاث الخ٨ىىلىحُت والدكغَُٗت إلخ٩ام ٢بًتها الخضًضًت ٖلى
الًٟاء ؤلال٨ترووي ومى٘ اإلاؿخسضمحن مً الخٟاٖل م٘ الٗالم.
ٞلم ج٨خ ٠اإلامل٨ت ب٣اهىن م٩اٞدت الجغائم اإلاٗلىماجُت الهاصع فى  26ماعؽ
 2007والظي حٗل ه٣ل اي مدخىي الي الاهترهذ مجاػٞت ٚحر مًمىهت الٗىا٢ب،
ولم ٌكب٘ عٚبتها في اإلاى٘ اًًا الالئدت الخىُٟظًت لليكغ الال٨ترووي التي ؤنضعتها
وػاعة الث٣اٞت ،خُث جداو ٫بلؼام ٧ل ناخب مضوهت ؤو مىخضي ؤو مى ٘٢بالدسجُل
فى وػاعة الث٣اٞت وؤلاٖالم والخهىٖ ٫لى جغزُو إلاماعؾت وكاَه ،وؤ٢غث ٖضص مً
الٗ٣ىباث بد ٤مال٩ى اإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهُت ٚحر اإلاسجلحن واإلاسالٟحن لالئدت اليكغ
الال٨ترووي .ألامغ الظي حٗل الًٟاء الال٨ترووي ًًُ ٤فى وحه اإلاؿخسضمحن،
الؾُما م٘ اؾخمغاع ؾُاؾت الدجب الٗكىائي للمىا ًٖ ٘٢اإلاؿخسضمحن
الؿٗىصًحن.
و٢ض قهض قهغ ٞبراًغ مً ٖام  2014بنضاع ٢اهىن ؤلاعهاب الجضًض وؾلؿلت
مغاؾُم ملُ٨ت مخٗل٣ت به ٧ىهذ حمُٗا ؾُاحا ٢اهىهُا ًجغم في الىا٧ ٘٢اٞت ؤق٩ا٫
ال٨ٟغ والخٗبحر بىنٟها ؤٖماال بعهابُت ،وحٛل ٤ألاخ٩ام ال٣اؾُت الهاصعة مىظ نضوع
ال٣اهىن اإلاؿاخت الًُ٣ت حضا اإلاخاخت لخغٍت الغؤي والخٗبحر في اإلامل٨ت.
ًدُذ حٗغٍ ٠ؤلاعهاب الىاعص في اإلااصة ألاولي مً ال٣اهىن بم٩اهُت بؾاءة
اؾخسضام الؿلُاث له خُث ٌكمل الخٗغٍ٧ ٠ل ألاٗٞا ٫التي تهض ٝبك٩ل مباقغ
او ٚحر مباقغ الي ؤلازال ٫بالىٓام الٗام ،ؤو ػٖؼٖت ؤمً اإلاجخم٘ واؾخ٣غاع الضولت ؤو
حٗغٌٍ وخضتها الىَىُت للخُغ ،ؤو حُُٗل الىٓام ألاؾاس ي للخ٨م ؤو بٌٗ
مىاصه ،ؤو ؤلاؾاءة بلى ؾمٗت الضولت ؤو م٩اهتها.
.وهي حٗغٍٟاث ًٟٞايت وؾب ٤ان اتهم بها ٦ثحر مً وكُاء الاهترهذ
واإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٞلم ًً٘ ال٣اهىن حٗغٍ ٠مدضص لئلزال ٫بالىٓام
الٗام ولم ٌٗغ ٝما هي ألاٗٞا ٫التي ٌٗخبرها حؿِئا لي ؾمٗت الضولت او م٩اهتها،
واإلااصة الثالثت مً ال٣اهىن اٖخبرث ان اإلاٗاعيت الؿُاؾُت مً حغائم ؤلاعهاب
واإلااصة الخامؿت ؤَل٣ذ ًض حهت الخد ٤ُ٣في جى ٠ُ٢اإلاتهم إلاضة ٖام ٧امل ،ؤما
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اإلااصة الؿاصؾت ٖكغ ٣ٞض ؤُٖذ لىػٍغ الضازلُت او مً ًٟىيه الخ ٤بضزى٫
اإلاؿا ً٦واإلا٩اجب لخٟخِكها وال٣بٌ ٖلى ألاشخام في ؤي تهمت جخٗل ٤بجغٍمت
ؤلاعهاب صون بطن.
اٌشجىبد االخزّبػيخ واٌّذؤبد

جإحي مىا ( ٘٢حىحل  ،)Google.comو (مىً ٘٢ىجُىب  ،)Youtube.comو(
مىِٞ ٘٢ؿبى )Facebook.com ٥و( مى ٘٢جىٍتر ٖ )Twitter.comلى عؤؽ ٢ائمت
اإلاىا ٘٢ألا٦ثر ػٍاعة مً ؾ٩ان الؿٗىصًت
و٢ض ج٣ضمذ مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي في جغجِب اإلاىا ٘٢الا٦ثر ػٍاعة وهى ما
ٌٗ٨ـ اهخمام الؿٗىصًحن بكب٩اث الخىانل الاحخماعي خُث بلٖ ٜضص مؿخسضمي
مى ٘٢جىٍتر فى اإلامل٨ت بلى هدى  7ملُىن مؿخسضم ،وهى ما ًجٗله ًدخل اإلاغجبت
الثاهُت في الاقترا ٥بٗض مىِٞ ٘٢ـ بى ٥الظي ًبلٖ ٜضص مؿخسضمُه  8,5ملُىن
مؿخسضم ج٣غٍبا في ًىاًغ .2015
ومً اإلاخى ٘٢ؤن ًىانل مى ٘٢جىٍتر اهدكاعه بحن ؾ٩ان الؿٗىصًت ،وهى ما
ًجٗله ٖغيه للهجىم مً ٢بل اإلادآٞحن ،الؾُما و٢ض وٗخه مٟتي الؿٗىصًت بإهه
مى ٘٢لـ "٧ل قغ وبالء" ومهضع لـ "ألا٧اطًب وألاباَُل"7
ّ
ً
وخلذ الؿٗىصًت باإلاغجبت الثالثت ٖاإلاُا في ٖضص مكاهضاث ًىجُىب في الُىم
الىاخض ،وطل ٪بٗض ؤمحر٧ا والبراػٍل ،وونل ٖضص مكاهضاث اإلاى ٘٢في اإلامل٨ت بلى
ً
 90ملُىها في الُىم الىاخض 8
7

 http://www.france24.com/ar/20141021موقع فرنسا 24فً  02أكتوبر 2104%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
زٌارة 6فبراٌر .2105
8
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في خحن جغاح٘ ؤلا٢باٖ ٫لى اإلاضوهاث بك٩ل ٦بحر و طل ٪هدُجت لؿهىلت الخٗامل
م٘ قب٩اث الخىانل الاحخماعي وؾغٖتها و قُىٖها و ؾغٖت اهدكاعها بحن
اإلاىاَىحن.
و٧اهذ لكب٩اث الخىانل الاحخماعي صوعا ٦بحرا فى ٦ك ٠اهتها٧اث خ٣ى١
ؤلاوؿان في اإلامل٨ت خُث اؾخسضم اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان مىا ٘٢جىٍتر و
ِٞؿبى ٥فى ٖغى نىع الخٗظًب وٖغى الاهتها٧اث وجىُٓم خمالث اإلاىانغة.
أِثٍخ ٌحبالد اٌّالحمبد األِٕيخ واٌمضبئيخ

رائف بدوٍ
ؤنضعث اإلاد٨مت الجؼائُت في الؿاب٘ مً ماًى ٖام  ،2014خ٨مها يض
الىاقِ الخ٣ىقي عائ ٠بضوي بالسجً إلاضة  10ؾىىاث و الجلض ؤل ٠حلضة و
حٛغٍمه مبل ٜملُىن عٍا ٫ؾٗىصي وطل ٪بتهمت " جبني ال٨ٟغ اللُبرالي و ؤلاؾاءة بلى
الضًً ؤلاؾالمي" وجم حجب اإلاى ٘٢اللُبرالي الظي ًضًغه ،والظي ٧ان ؾببا للمالخ٣ت
ال٣اؾُت التي حٗغى لها،
و حٗىص و٢ائ٘ هظة الًُ٣ت بلى ٖام ٢ 2012امذ الؿلُاث الؿٗىصًت
باٖخ٣ا ٫عائ ٠بضوي بتهمت ٖ٣ى ١الىالضًً و التي اجطر انها مجغص ٞش الٖخ٣اله
بك٩ل قبه ٢اهىوي و جمذ ؤخالخه للمد٨مت فى نباح الُىم الخالي بتهم مسالٟت
الىٓام الؿٗىصي وبوكاء مىٖ ٘٢لى قب٨ت الاهترهذ ًمـ الىٓام الٗام وَؿاٖض
آلازغًٍ ٖلى طل ٪و اؾدكهضث الىُابت بٗضص مً جضوٍىاجه.
الغصة وهى تهمت ٖ٣ىبتها
وٍظ٦غ ؤن بضوي ٧ان ًدا٦م ؤمام اإلاد٨مت الٗلُا بتهمت ِ
ؤلاٖضام و٣ٞا لل٣اهىن الؿٗىصي ول ً٨اإلاد٨مت عؤث ٖضم زبىث التهمت و ؤخالخه
للمد٨مت الجؼائُت بجضة التي ٖضلذ الخ٨م في  ،2013بسجً عائ ٠بضوي إلاضة 7
ؾىىاث و حلضة  600حلضة بتهمت ؤلاؾاءة بلى ؤلاؾالم و اهخ٣اص هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ
و الىهي ًٖ اإلاى٨غ ،ول ً٨الىُابت عؤث ان الخ٨م ٚحر عاصٕ٣ٞ ،ضمذ اؾخئىاٝ
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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للخ٨م ألامغ الظي وي٘ الًُ٣ت امام صائغة حضًضة و التي خ٨مذ ٖلى بضوي
خ٨مها الجهائي بالسجً  10ؾىىاث و الجلض ؤل ٠حلضة و ٚغامت ملُىن عٍا.٫

ولًد ابى اخلري
ؤًضث مد٨مت اؾخئىا ٝؾٗىصًت ،في قهغ ٞبراًغ  ،2015الخ٨م بالسجً 15
ٖاما ٖلى الىاقِ الؿٗىصي الظي عشر لىُل حائؼة هىبل للؿالم ولُض ؤبى الخحر.
و٧اهذ اإلاد٨مت الجؼائُت في حضة ٢ض ؤنضعث خ٨ما بالسجً ٖ 15اما ٖلى
ولُض ؤبى الخحر ،بياٞت بلى مىٗه مً الؿٟغ ،وٞغى ٚغامت مالُت ٖلُه ٢ضعها 200
ؤل ٠عٍا ٫ؾٗىصي ،بتهمت الؿعي لجزٕ الىالًت الكغُٖت ،وؤلاؾاءة للىٓام الٗام في
الضولت ،وجإلُب الغؤي الٗام واهخ٣ام الؿلُت الً٣ائُت وؤهاهتها ،وطم الً٣اء
الكغعي ٖلىا ،وحكىٍه ؾمٗت اإلامل٨ت باؾخٗضاء اإلاىٓماث الضولُت يضها ،وؤلاصالء
ببُاهاث ٚحر مىز٣ت حس يء لؿمٗت اإلامل٨ت ،وبالُب٘ ٧اهذ بٌٗ حٛغٍضاجه ٖلى
مى ٘٢جىٍتر الىا٢ضة لُٛاب الخغٍاث وؾُاصة ال٣اهىن يمً الاصلت اإلاؿخسضمت
يضه.
وع ٌٞولُض ؤلا٢غاع ب٣اهىهُت اإلادا٦مت ألنها اٖخمضث بك٩ل ٦بحر ٖلى ٢اهىن
م٩اٞدت ؤلاعهاب الهاصع مازغا ،والظي باث ولُض ؤو ٫هاقِ خ٣ىقي وؾُاس ي
ًدا٦م ٖلى ؤؾاؾه".

رللف الغنزٍ
ؤنضعث اإلاد٨مت الجؼائُت الخسههُت في  3هىٞمبر  2014بمضًىت الخبر،
خ٨ما ٖلى الىاقِ الخ٣ىقي مسل ٠الكمغي بالسجً إلاضة ؾيخحن بياٞت بلى 200
حلضة .بتهمت ب٢امت مإصبت ٖكاء في  2ماعؽ  2012بٗض زغوحه مً السجً وصٖىة
بنالخُحن لها صون جهغٍذ
ونضع الخ٨م بٗض ؤؾابُ٘ مً اؾخضٖائه بلى صائغة اإلاباخث الٗامت في 22
ؾبخمبر  ،2014وجم بحباعه ٖلى جى ُ٘٢حٗهض بةٚال ١خؿابه ٖلي مى ٘٢جىٍتر في
ًٚىن  48ؾاٖت،
و٧اهذ اإلاد٨مت الجؼائُت في حضة ٢ض ؤنضعث في حلؿتها اإلاىٗ٣ضة في ًىم
الؿاب٘ ٖكغ مً ًىهُى ً 2013
خ٨ما ً٣ط ي بسجً “مسل ٠الكمغي” إلاضة زمؿت
ؤٖىام ،ومىٗه مً الؿٟغ ومىٗه مً ال٨خابت في الصخ ٠وؤلاهترهذ بما في طل٪
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قب٩اث الخىانل الاحخماعي ،باإلياٞت بلي مىٗه مً الخدضر ؤو الٓهىع في وؾائل
ؤلاٖالم اإلاغئُت واإلاؿمىٖت ،ليكغه مُٞ ُ٘٣ضًى ٖلى مىً ٘٢ىجُىب.

صعاد الغنزٍ
اٖخ٣لذ الؿلُاث الؿٗىصًت في قهغ ؤ٦خىبغ ٖام  ،2014اإلادامُت والىاقُت
"ؾٗاص الكمغي" ،بؿبب حٗلُ٣اث وكغتها ٖلى قب٨ت جىٍتر للخىانل الاحخماعي يض
٢اصة صًيُحن و٢بلُحن اٖخبرتها الؿلُاث "مؿِئت لئلؾالم".
وؤمًذ الكمغي ً 90ىما في سجً لليؿاء في حضة ،وجم بَال ١ؾغاخها بٗض
الخىٖ ُ٘٢لى حٗهض بـ "الخض مً وكاَها".

فىساٌ احلزبٌ
ؤنضعث اإلاد٨مت الجؼائُت بالغٍاى في ً 25ىهُى ٖام  ،2014خ٨مها بد٤
الىاقِ ٞىػان الخغبي بٟغى ٖ٣ىبت السجً ؾب٘ ؾىىاث ،ومىٗه مً الؿٟغ
ً
َُلت جل ٪اإلاضة ًٞال ًٖ خٓغ ال٨خابت ٖلُه في الكب٩اث الاحخماُٖت.
ومً بحن التهم اإلايؿىبت بلُه بٖضاص وجسؼًٍ ووكغ مٗلىماث مً قإنها ؤلازال٫
بالىٓام الٗام ،خُث جمذ مدا٦مخه بمىحب اإلااصة  3مً ٢اهىن م٩اٞدت حغائم
اإلاٗلىماجُت الهاصع في  26ماعؽ  ،2007و”الخدغٌٍ ٖلى الخغوج ٖلى ولي ألامغ
بالضٖىة بلى الخٓاهغ“ ،و”جى ُ٘٢بُاهاث جخًمً جإلُب الغؤي الٗام ٖلى الؿلُاث“،
و”ون ٠الىٓام الؿٗىصي بإهه هٓام بىلِس ي“ ،و”الاقترا ٥في بوكاء حمُٗت ٚحر
مغزهت“ وهي حمُٗت خؿم الخ٣ىُ٢ت اإلاؿخ٣لت.

ذلند العيشٍ
ؤنضع الً٣اء الؿٗىصي خ٨ما ٢اؾُا ٖلى الصخٟي مدمض الٗجزي فى 25
ببغٍل  ،2014خُث خ٨مذ ٖلُه بالسجً زالزت ؤقهغ و الجلض  100حلضة و اإلاى٘
مً اؾخسضام جىٍتر إلاضة ممازلت ،وطل ٪بؿبب حٛغٍضه له ٖلى مى ٘٢الخىانل
ؤلاحخماعي جىٍتر اهخ٣ض ٞحها عئِـ هاصي الهال ٫الؿٗىصي ألامحر ٖبضالغخمً بً
مؿاٖض.
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اٌسىداْ
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ "اٌّميّيٓ " في اٌسىداْ ٔحى ٍِ 19يىْ ٔسّخ،
خٕىة اٌسىداْ ٔحى ٍِ 00,1يىْ ٔسّخ.

جم٨ىذ الؿلُاث الؿىصاهُت الي خض بُٗض مً ٞغى ٢بًتها ألامىُت ٖلي
وؾائل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت ول ً٨ؤلاهترهذ جم ً٨مً ؤلاٞالث مً جل ٪ال٣بًت لِؿمذ
بمىٟظ ؤ٦ثر عخابت لخغٍت للخٗبحر ًٖ الغؤي.
خُث قهضث البالص اهخٟايت واؾٗت في نهاًت ٖام  2013للمُالبت بغخُل
الغئِـ ٖمغ البكحر واحغاء بنالخاث ا٢خهاصًت ،في ْل حٗخُم قضًض مً ٢بل
وؾائل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت التي ٞغيذ ٖلحها ألاحهؼة ألامىُت ُ٢ىص ٦بحرة ونلذ بلي
خض الاحخمإ بغئؾاء الخدغٍغ للخىبُه ٖلحهم بٗضم وكغ ؤي ؤزباع ًٖ جل٪
الاخخجاحاث ،ومهاصعة مً لم ًلتزم بخل ٪الخٗلُماث ألامىُت مً الصخ.٠
وخُجها ٧ان ؤلاهترهذ هى اإلاىٟظ الىخُض للكٗب الؿىصاوي ليكغ ؤزباع اهخٟايخه
ونىع وُٞضًىهاث ما ًدضر ٖلي ألاعى واَالٕ الٗالم ٖلي الٗى ٠اإلاٟغٍ الظي
حٗغيذ له اخخجاحاتهم.
لطبع االرصبالد واإلٔزشٔذ في اٌسىداْ

الخطخم في الؿىصان وألاخىا ٫الا٢خهاصًت الؿِئت واعجٟإ ألاؾٗاع ؤل٣ذ
بٓاللها ٖلي ُ٢إ الاجهاالث وؤلاهترهذ بك٩ل ٦بحر خُث اعجٟٗذ ؤؾٗاع زضماث
ؤلاهترهذ ،وطل ٪بغٚم الك٩ىي اإلاؿخمغة مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ مً بُئ الخضمت
وعصاءتها.
وعٚم طل ٪لم جخى ٠٢ػٍاصة ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في البالص خُث ونل
ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ ختى ماعؽ  2015بلي خىالي  10ملُىن مؿخسضم بدؿب
ج٣ضًغاث الكب٨ت الٗغبُت ،بِىما ٧ان ٖضصهم ختي نهاًت ٖام  2013خىالي  8ملُىن
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مؿخسضم  9وَك٩لىن خىالي  %22مً وؿبت الؿ٩ان ،بِىما ٧ان ٖضصهم في ٖام
 2012بدؿب ج٣غٍغ الكب٨ت الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿان خىالي  6ملُىن
مؿخسضم ،بِىما ٧ان في ٖام ٣ً 2000ضع بـ  30.000ؤل ٠مؿخسضم .ِ٣ٞ
وج٣ضم زضماث الهاج ٠الثابذ في الؿىصان قغ٦ت ؾىصاجُل ،بجاهب قغ٦ت
٦ىاعجل.
وَٗخمض مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الؿىصان ٖلي زضماث قغ٧اث الهىاج٠
اإلادمىلت بك٩ل واؾ٘ ،خُث اهه م٘ جغاح٘ مؿخسضمي الهاج ٠الثابذ ٞإن
اإلاؿخسضمحن في الؿىصان ٌٗخمضون بك٩ل ٦بحر ٖلي زضماث "  USBاهترهذ" ؤو
ًلجئىن لخهٟذ الاهترهذ مً هىاجٟهم اإلادمىلت ،و٢ض ونل ٖضص مكتر٧ي الهاج٠
الجىا ٫بلي ما ًؼٍض ًٖ  27ملُىن مكتر ٥ختى نهاًت ٖام  2014في م٣ابل 22
ملُىن ختى ٖام  2011بدؿب الكب٨ت الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿان.
وج٣ضم زضماث الهاج ٠اإلادمى 3 ٫قغ٧اث ،في م٣ضمتهم قغ٦ت "ػًٍ" وقغ٦ت
"ؾىصاوي" وقغ٦ت "ام حي ان"
اٌجيئخ اٌمبٔىٔيخ

في مُل٘ ٖام  2015ؤنضعث الؿىصان ٢اهىن ؤَل٣ذ ٖلُه "خ ٤الخهى٫
ٖلي اإلاٗلىماث لؿىت  )2015وبن ٧ان في ْاهغه او مؿماه يهض ٝالي ٟ٦الت وجىُٓم
خ ٤جضاو ٫اإلاٗلىماث ،بال ؤهه في خ٣ُ٣خه وحىهغه ًم ً٨ؤن ًُلٖ ٤لُه ٢اهىن
"حجب اإلاٗلىماث" ؤو ٦ما ًغاه الٗضًض مً الصخُٟحن والخبراء بةهه حكغَ٘
ٌؿتهض ٝج٣ىحن حجب اإلاٗلىماث ،خُث ؤن ال٣اهىن الظي حاء في ٞ 7هى ٫و 12
ماصة ؤخخىث ٖلي مىاص مً قإنها بٖا٢ت الخهىٖ ٫لي اإلاٗلىماث ولِـ الٗ٨ـ،
ومً ؤهم الُ٣ىص التي ؤخخىي ال٣اهىن ٖلحها بهه ًجٗل َالب اإلاٗلىمت ًدىٓغ ختي
ً
ً 45ىما للخهىٖ ٫لحها٦ ،ما بن ال٣اهىن الظي ًخٗاعى م٘ الٗضًض مً ال٣ىاهحن
الؿىصاهُت آلازغي ٣٦اهىن الجغائم اإلاٗلىماجُت ،و٢اهىن حهاػ ألامً الىَني ٢ض
 -9موقع internetworldstats
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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ً
ؤخخىي في بٌٗ مىاصه ٖلي ٖباعة "ما لم ً ً٨مدمُا بدكغَ٘ آزغ" ٢بل اإلاٗلىماث
التي ؤجاخها ألامغ الظي ًٟغٚه مً مًمىهه وٍجٗل اإلاٗلىماث اإلاذجىبت بمىحب
٢ىاهحن آزغي جٓل ٦ما هي صون بجاخت٦ ،ما اٟٚل جدضًض الجهاث التي ًد ٤لها
جهيُ ٠اإلاٗلىمت ٖلى ؤنها ؾغٍت ٦ما لم ًدضص اإلاٗاًحر التي ًجب ؤن ٌؿدىض ٖلحها
هظا الخهيُ.٠
وٚحر طل ٪لم حكهض البِئت الدكغَُٗت اإلاىٓمت لخغٍت الخٗبحر ؤو ُ٢إ
الاجهاالث والاهترهذ في صولت الؿىصان اي حٗضًالث حكغَُٗت زال ٫الٟترة ما بحن
ًىهُى  2012وختي ماعؽ  ،2015خُث ْلذ ٦ما هي صون ؤي حٗضًل.
وٍىٓم خغٍت الخٗبحر في الؿىصان ال٣اهىن الجىائي ،و٢اهىن الصخاٞت
واإلاُبىٖاث لؿىت  ،2009بِىما ًىٓم ُ٢إ الاجهاالث ٢اهىن حغائم اإلاٗلىماجُت
لؿىت  ،2007و٢اهىن اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت لؿىت  2007الظي ًىٓم الخٗامل مً
زال ٫وؾائل الاجها ٫والخ٣ىُاث الخضًثت.
اٌشجىبد االخزّبػيخ واٌّذؤبد:

هجىم قضًض جخٗغى له الكب٩اث الاحخماُٖت في الؿىصان في آلاوهت ألازحرة،
ال ؾُما "ِٞـ بى "٥الظي ٌٗض الكب٨ت ألابغػ بحن مؿخسضمي الاهترهذ في الٗالم
الٗغبي بهٟت ٖامت وفي الؿىصان ؤًًاٞ ،خاوي صًيُت ٖضًضة نضعث لخدغى يض
ً
اإلاى ،٘٢بجاهب بغهامج اإلاداصزت " ،"Whats appوزهىنا بٗض الضوع الهام الظي
لٗبخه الكب٩اث الاحخماُٖت في وكغ ؤزباع الاخخجاحاث التي حكهضها الؿىصان بحن
خحن وؤزغ ،وجهغٍداث ٖضًضة وكغث ميؿىبت إلاؿئىلحن ؾىصاهُحن تهضص بذجب
الكب٩اث الاحخماُٖت صازل الخضوص الؿىصاهُت.
طل ٪الهجىم ًىضر جهاٖض صوع الكب٩اث الاحخماُٖت في الؿىصان ٦هامل
ً
ً
للخٗبحر ًٖ الغؤي ومهضعا بضًال للمٗلىماث ،خُث اهه ختى و٢ذ ٦بحر ٧ان وكُاء
ؤلاهترهذ في الؿىصان ٌٗخمضون ٖلي اإلاضوهاث بك٩ل ٦بحر ،ول ً٨ما جدُده الكب٩اث
ً
الاحخماُٖت مً بم٩اهاث هائلت في اليكغ حٗلها جخهاٖض بك٩ل ٦بحر لخهبذ حىبا
بلي حىب م٘ اإلاضوهاث في وكغ آلاعاء اإلاسالٟت والخ٣ائ ٤التي حؿعي الخ٩ىمت
لخُُٛبها.
وفي ؾبخمبر  2013اهضلٗذ اخخجاحاث واؾٗت في صولت الؿىصان لالخخجاج
ٖلي الخطخم واعجٟإ ألاؾٗاع وجغاح٘ ألاخىا ٫اإلاِٗكُت في البالص٣ٞ ،امذ الؿىصان
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بمىاحهت جل ٪الاخخجاحاث بالٗى ٠اإلاٟغٍ مما ؤصي إلا٣خل ما ًؼٍض ًٖ 200
بدؿب ؤع٢ام ٚحر عؾمُت ،واٖخ٣ا ٫هدى  600بدؿب ألامً الؿىصاوي ،ولً٨
اليكُاء واإلاٗاعيحن ٢ضعوا حجم الاٖخ٣االث باآلال ،ٝوم٘ جهاٖض جل٪
الاخخجاحاث ٢امذ ؤحهؼة ألامً الؿىصاهُت بةً٣ا ٝالٗضًض مً ال٨خاب اإلاٗاعيحن
ً
ًٖ ال٨خابت ،و٢امذ بمهاصعة بٌٗ الصخ ٠اإلاؿخ٣لت ،زم ٖ٣ضث احخماٖا م٘
مؿئىلي الصخ ،٠لٟغى ع٢ابت ٖلحهم ومىٗهم مً جىاو ٫ؤزباع الاخخجاحاث،
وخظعتهم مً ؤن اإلاهاصعة ؾخ٩ىن مهحر الصخ ٠اإلاسالٟت ،ول ً٨وكُاء ؤلاهترهذ
الظًً صقىىا في هظا الى٢ذ هاقخاج " #الؿىصان_ًيخ " ٌٟلم ًٟ٣ىا م٨خىفي
ألاًضي خُث اهه في ْل خضة الغ٢ابت ومداوالث الخٗخُم ،جم ً٨ؤلاهترهذ مً
ؤلاٞالث مً ال٣بًت ألامىُت ،و٢ام اليكُاء بيكغ ألازباع والهىع والُٟضًىهاث
ٖلي الكب٩اث الاحخماُٖت ومىً ٘٢ىجىٍب لخباص ٫الُٟضًى.
ً
وًٍم اإلاضوهحن الؿىصاهُحن بجداصا ًجمٗهم ٌؿمي "قب٨ت مضوهىن ؾىصاهُىن
بال خضوص"
http://sdunlimitedbloggers.blogspot.com
ً
وجىٞغ هظه الكب٨ت صلُال للمضوهاث الؿىصاهُت:
http://blogfromsudan.blogspot.com
وفي ْل الخًُِ ٤الكضًض ٖلي وؾائل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت ًمخلٚ ٪البُت
الصخُٟحن وؤلاٖالمُحن الظًً ًدملىن ؤعاء مسالٟت مضوهاث ؤو خؿاباث ٖلي
قب٩اث الخىانل الاحخماعيً ،م٨جهم مً وكغ ما ال جدؿ٘ له مؿاخاث وؾائل
ؤلاٖالم الخ٣لُضًت التي ٌٗملىن ٞحها.
بلٖ ٜضص ٖضص مؿخسضمي ِٞـ بى ٥في الؿىصان ختى ؤزغ قهغ هىٞمبر 2014
لىدى  2,2ملُىن مؿخسضمُٞ .ما ٧ان ٖضصهم ا٢ل مً ملُىن ختى ٖام ،2012
وهى ما ًمثل ػٍاصة هائلت ،جغحٗها الكب٨ت الٗغبُت للخًُِٖ ٤لى وؾائل الاٖالم
الخ٣لُضًت.
بِىما بلٖ ٜضص مؿخسضمي الِٟـ بى ٥في حىىب الؿىصان الي  130.000ختي
ٞبراًغ .2015
ؤما ٖضص مؿخسضمي جىٍتر ٣ٞض بل ٜختي بضاًت  2015هدى  50ؤل ٠مؿخسضم.
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وهدُجت للؼٍاصة ال٨بحرة في حجم مؿخسضمي ِٞـ بى ٥وجىٍتر في الؿىصان،
٣ٞض بضؤث هُئت جىُٓم الاجهاالث في الؿىصان في البدث ًٖ آلُت لخهاعهم،
لُىًما الى وؾائل الاٖالم الخ٣لُضًتُٞ ،ما ؤٖلىذ ماؾؿت ِٞـ بى ًٖ ٥جل٣حها
لُلباث مً صولت الؿىصان بال٨ك ًٖ ٠مٗلىماث لبٌٗ اإلاؿخسضمحن في ،2014
ل٨جها لم جٟصر ًٖ ٖضص هظه الُلباث٦ ،ما لم حؿخجب لُلب الخ٩ىمت.
ِشالجخ اإلٔزشٔذ

الؿىصان مً ؤقض الضو ٫الٗغبُت التي جٟغى ع٢ابت ٖلي قب٨ت ؤلاهترهذ ،ولها
جاعٍسها في حجب اإلاىاٖ ٘٢لي الكب٨ت الٗى٨بىجُت ،وجسهو الهُئت ال٣ىمُت
لالجهاالث وخضة زانت لدجب اإلاىاٖ ٘٢لي قب٨ت الاهترهذ بهض ٝصعء اإلاساَغ
ٖلي خض ونٟها ،وج٣ى ٫الهُئت ؤن  %95مً اإلاىا ٘٢اإلاذجىبت هي الهٟداث
واإلاىا ٘٢ؤلاباخُت.
و٢ض زههذ الهُئت اؾخماعة ٖلي مىٗ٢ها جدُذ للمىاَىحن َلب حجب مى٘٢
مً زال ٫ملئ جل ٪الاؾخماعة
http://www.ntc.gov.sd/index.php/ar/blocking-ar-men
ألامغ الظي ًىضر مىهجُت الدجب في صولت الؿىصانٞ ،بجاهب مىْٟي وخضة
الدجبً ،م ً٨ألي مىاًَ مً زال ٫عؾالت بغٍض ؤو ملئ الاؾخماعة اإلاظ٧ىعة ؤن
ً
ًذجب مىٗ٢ا.
وجسهو الؿىصان ؤًًا وخضة ؤوكئذ في ٖام  2011وحؿمي وخضة "الجهاص
ؤلال٨ترووي" حٗمل ٖلي الخجؿـ ٖلي الاهترهذ والاجهاالث.
وبدؿب ج٣غٍغ  citizen labلٗام ٞ 2014إن الخ٩ىمت الؿىصاهُت حؿخسضم
ج٣ىُاث قغ٦ت اًُالُت للخجؿـ ٖلي مىاَىحها ٖبر بغهامج ٌؿمي ً RCSبُذ
الخجؿـ ٖلي مؿخسضمي قب٨ت ؤلاهترهذ10 .
 - 10مدونة الصحفٌة لمٌاء الجٌلً نشرت موضوع بعنوان " السودان الحقوق الرقمٌة
وتهدٌدات بمزٌد من الحجب"
http://goo.gl/Y0HhWh
(أخر زٌارة  07اكتوبر )2104

37

حجت اٌّىالغ:

مىاقع حجبت بىاصطُ احلكىمُ:
وفي ًىهُى  2012حجبذ الؿلُاث الؿىصاهُت  3مىا ٘٢لصخ ٠مؿخ٣لت
بؿبب زُها الؿُاس ي وهي (الغا٧ىبت) و(خغٍاث) و(ؾىصاهحز اوهالًً).
في ؾبخمبر  2012حجبذ الؿىصان مىً" ٘٢ىجُىب" الٗالمي لخباص ٫الُٟضًى
بؿبب وكغ الُٟلم اإلاس ئ لغؾى ٫ؤلاؾالم الظي عٗٞه بٌٗ مؿخسضمي اإلاى.٘٢
اٌّالحمبد األِٕيخ ٌٕشطبء اإلٔزشٔذ:

في مؿاء ً 26ىهُى ٢ ،2012امذ ؤحهؼة ألامً الؿىصاهُت باٖخ٣ا ٫اإلاضوهت
والىاقُت "مها الؿىىس ي" مً مجزلها بٗض ؤن ٢امذ با٢خدامه ،بؿبب ؤعائها مً
الاخخجاحاث التي قهضتها الؿىصان في طل ٪الى٢ذ ،زم جم ؤلاٞغاج ٖجها في نباح
الُىم الخالي بٗض اؾخجىابها زالٞ ٫ترة اخخجاػها.
في مىخه ٠ؤ٦خىبغ ٢ 2013ام ألامً الؿىصاوي بمُاع الخغَىم بةً٣اٝ
الىاقِ الُالبي اإلاٗاعى وهائب اإلايؿ ٤الٗام لخملت جمغص الؿىصاهُت مدمض
هاقم واخخجؼث حىاػ ؾٟغه ؤزىاء ٖىصجه مً ال٣اهغة وجم اؾخجىابه والخد٤ُ٣
مٗه ًٖ صوعه في مجمىٖت جمغص وؤعائه ٖلى مى ٘٢الخىانل الاحخماعي ”ِٞـ بى”٥
زم جم بخالخه لجهاػ ألامً واإلاسابغاث.
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اٌىىيذ
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ" اٌّميّيٓ" ٔحى ٍِ 1,3يىْ ٔسّخ.

مىظ ؾىىاث ٢لُلت مايُت ال جؼٍض ًٖ ؤناب٘ الُضًً٧ ،اهذ ال٩ىٍذ جدخل
نضاعة الضو ٫الٗغبُت في مجا ٫خغٍت الصخاٞت ،بال ؤنها ومىظ الٗام  ،2009وهي
حسجل جغاحٗا ٦بحرا ،اؾخُاٖذ ؤزحرا ،وٖ٣ب اهضالٕ الثىعاث الٗغبُت ؤن حؿدبضله
بهضاعة مً هىٕ ؤزغ،ومً باب الض٢تٞ ،هي لِؿذ نضاعة واخضة ،بل نضاعجحن:
نضاعة مالخ٣ت بمٛغصي جىٍتر و الؼج بهم في مدا٦ماث حىائُت " هدى 280
ًُ٢ت زالٖ ٫امي  ،"2014 -2013ونضاعة ً٢اًا بهاهت الظاث ألامحرًت ؤوما
حٗغ ٝبـ "بهاهت اإلاؿىض ألامحري" والتي بلٛذ هدى ًُ٢ 160ت زال ٫ألاٖىام الثالزت
ً
ألازحرة ،ؤٚلبها بؿبب حٛغٍضاث ٖلى مىً ٘٢ىجحر ،وبًٗها بؿبب زُب و٦خاباث
صخُٟت ،و هى ع٢م ُ٢اس ي ٖغبي ًخجاوػ الغ٢م الؿاب ٤الظي سجله الُٗ٣ض ال٣ظافي
خا٦م لُبُا والظي بل ٜهدى ًُ٢ 45ت زالٞ ٫ترة خ٨مه التي بلٛذ ٖ 42اما.
لطبع االرصبالد ورىٕىٌىخيب اٌّؼٍىِبد

ًبلٖ ٜضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في ال٩ىٍذ هدى  3ملُىن مؿخسضم ،وهى ما
ًمثل ػٍاصة هائلت خُث ٧اهذ هدى  600ؤل ٠في  ،2004ونلذ الى  1,7ملُىن
مؿخسضم في مىخه ،2012 ٠ؤي ان الؼٍاصة بلٛذ هدى زمؿت ؤيٗا ٝفي ٖكغ
ؾىىاث.
ؤما ًٖ ٖضص مؿخسضمي الهاج ٠اإلادمى ٫في ال٩ىٍذ ٣ُٞترب مً 6ملُىن
زِ ،اٚلبها مً الهىاج ٠الظُ٦ت التي جدُذ الاجها ٫بكب٨ت الاهترهذ ،في خحن ونل
ٖضص زُىٍ الهاج ٠ألاعض ي هدى  700ؤل ٠زِ.
اٌجيئخ اٌمبٔىٔيخ واٌزٕظيّيخ ٌمطبع االرصبالد.

في ماًى  2014ؤنضعث ال٩ىٍذ ٢اهىن الاجهاالث ع٢م  37لؿىت  ،2014الظي
حاء في  91ماصة،بُجها مىاص جىٓم ج٩ىًٍ "هُئت جىُٓم الاجهاالث" التي جخىلي جىُٓم
ُ٢إ الاجهاالث وؤلاقغاٖ ٝلُه وع٢ابخه !!
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وًٞال ًٖ الُ٣ىص الخاصة التي ًٟغيها هظا ال٣اهىن ٖلى خغٍت الخٗبحر مثل
َلب الترزُو و الغ٢ابت٣ٞ ،ض ٞغى ال٣اهىن ٖ٣ىباث في  19ماصة (مً )83-64
جهل بلى الخبـ زمؿت ؾىىاث وٚغاماث باهٓت جهل الى زمؿت ؤال ٝصًىاع (
هدى  17ؤل ٠صوالع) في اتهاماث ًٟٞايت مثل ؤلازال ٫باآلصاب الٗامت ؤو بزاعة
الٟؼٕ ؤو زضف الخُاء ؤو الدكهحر ،وهي ٖ٣ىباث ْاإلات وجسال ٠جهضً ٤ال٩ىٍذ
ٖلى الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت الظي ًىو ٖلى جإُ٦ض خغٍت الخٗبحر في اإلااصة 19
مىه.
اٌحىىِخ اإلٌىزشؤيخ

٢ض ً٩ىن اإلاىاًَ ال٩ىٍتي ناخبت ؤًٞل جغجِب للمىاَىحن الٗغب في
الخهىٖ ٫لى الخضماث الخ٩ىمُت ٖبر الكب٨ت ،خُث ًم ً٨ل٩ل اإلاىاَىحن و
اإلاُ٣محن بك٩ل عؾمي ممً لضيهم ع٢م مضوي ؤن ًدهلىا ٖلى زضماث اإلاى ،٘٢بضءا
مً حىاػاث الؿٟغ وججضًضه ؤو ؤلا٢امت ،ونىال إلاٗغٞت بطا ٧ان متهم بًُ٣ت ،ؤو
ممىىٕ مً الؿٟغ ؤم ال !
وهى مى ٘٢مخجضص وٍخم جدضًثه بك٩ل مخجضص ومنهي ،وًٍم زضماث ألٚلب
الىػاعاث والهُئاثًٞ ،ال ًٖ ال٣ىاهحن والدكغَٗاث والىهائذ اإلاخٗل٣ت
بالخ٨ىىلىحُا ،وٍ٣ضم اإلاى ٘٢الغئِس ي واإلاىا ٘٢الٟغُٖت الخابٗت له ؤٚلب زضماجه
باللٛت الٗغبُت والاهجلحزًت.
وهى () /www.media.gov.kw
بال ؤن اإلاى ٘٢ال ًىحض به ؤي بقاعة خى ٫جغزُو اؾخسضام البُاهاث اإلايكىعة
والتي مً اإلاٟترى ؤن جدمل جغزُو اؾخسضام خغ ،وال جدب٘ ؾُاؾت وكغ البُاهاث
اإلاٟخىخت.
اٌشجىبد االخزّبػيخ

٢ض ٌٗني الاهترهذ لضي ال٨ثحر مً اإلاُ٣محن في ال٩ىٍذ ؾىاء مً اإلاىاَىحن ؤو
البضون ؤو الٗمالت الىاٞضةِٞ ،ـ بى ٥وجىٍتر ،بالُب٘ ٞالجمُ٘ ٌؿخسضم الاهترهذ،
لِٞ ً٨ـ بى ٥وجىٍتر وبضعحت ؤ٢ل "اوؿخجغام" هم ٧ل ما ٌؿخسضمه ال٨ثحر مً
هاالءٞ ،ملُىن وهه ٠ملُىن مؿخسضم للِٟؿبى ، ٥ومثلهم لٗضص مؿخسضمي
جىٍتر ،بال ؤهه هدُجت لخالت الٗضاء التي ج٨جها خ٩ىمت ال٩ىٍذ إلاٛغصي جىٍتر ،بؼٖم
جُاولهم وبؾاءتهم لؤلمحر ؤو الخ٩ىماث الٗغبُت ،وهى ما ٖبر ٖىه مضًغ وخضة
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م٩اٞدت الجغائم الالُ٨تروهُت في وػاعة الضازلُت اإلا٣ضم " ًىؾ ٠خبِب" خحن ٢ا٫
" بن الخُغ ٢اصم م٘ جىٍتر"  11وٍهضع صلُل بٗىىان " اخظع مىا ٘٢الخىانل
الاحخماعي" وهى ما حٗل الٗضًض مً مؿخسضمي جىٍتر ًيكئىن خؿاباث مجهلت
الهىٍت ،للهغوب مً ٞش حغائم اليكغ الىاؾٗت الاهدكاع في ال٩ىٍذ.
اٌحجت واٌّشالجخ واٌّالحمبد اٌمضبئيخ

ًٟ٨ي ؤن ج٨خب ٖلى مدغ ٥البدث حىحل " ال٣بٌ ٖلى مٛغص " لخٟاجئ ب٨م
ألازباع التي جخهضع الٗكغون الاولى ! ٟٞي ال٩ىٍذ ًم٨ى ٪ؤن ج٨خب وجدىاو ٫بالى٣ض
ؤي ش يء بال :ألامحر ،الخ٩ام ،الً٣اء ،الضازلُت ،عحا ٫الضًً ،الخ٩ىمت ،الجِل،
حهاػ ؤمً الضولت ،الؿىت ،الكُٗت ،،،وُٞما ٖضا طل ،٪بن ب٣ى ش يء ًم٨ى ٪ؤن
ج٨خب ٖىه ،لُب٣ى وخضة م٩اٞدت الجغائم الالُ٨تروهُت ج٣ضًغ ما اطا ٧ان ما ٦خبخه،
ٌؿخد ٤اإلاالخ٣ت ؤم ال.
ويمً هدى ًُ٢ 2029ت جخٗل ٤باؾخسضام الاهترهذ زال 29 ٫قهغ " مً
بضاًت ًىاًغ  – 2012ماًى  12 )2014حاءث ً٢اًا الؿب وال٣ظ ٝوالخدغٌٍ
الٟؿ ٤والٟجىع في اإلا٣ضمت ،جلحها ً٢اًا اهاهت الظاث ألامحرًت ،التي ٟ٦ذ وخضة
م٩اٞدت الجغائم الالُ٨تروهُت ًٖ بخهائها ؤو ؤلاقاعة لها بىيىح ،ختى ال جا٦ض
السجل الؿيئ في ٖضاء خغٍت الخٗبحر ،خُث بلٛذ هظه الً٣اًا هدى ًُ٢ 160ت،
يمً ؤ٦ثر مً ًُ٢ 300ت إلاٛغصًً ٖلى جىٍتر ،مجها ًُ٢ 280ت زالٖ ٫امي 2013
و .ِ٣ٞ 2014
٦ما حاءث ً٢اًا ؤلاؾاءة للضو ٫في مغجبت مغجٟٗت ،جخهضعها مؼاٖم باإلؾاءة
للؿٗىصًت بىدى ًُ٢ 12ت.

ومً أمثلُ املتهنني باإلصاءَ لألمري:
ُٖاص الخغبي
الض٦خىع نالح الًٟلي
11

جرٌدة وطن النهار ،حوار فً  09أكتوبر  ،2104زٌارة 3فبراٌر 2105
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/PdfPages/19-10-2014/P10.pdf
12
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اخمض ٞايل
مدمض العجمي
مدمض حاؾغ الجضعي
عها الؿٗضون
ٞهاص العجمي،
واخمض الضمخي
زالض الكُي
ٖبضهللا ُٖا هللا
نالر اإلاال
ن٣غ الخكاف
ٖبضالٗؼٍؼ اإلاُحري
خمض الغباؽ
حجاب الهاحغي
ٖبضهللا ٞحروػ
هانغ اإلاُحري
ٞاعؽ البلهان
عاقض الٗجزي
ُٞهل الهىاٙ
ؾاعة الضعَـ
خماص العجمي
خامض الخالضي
بضع الغقُضي
وٚحرهم،،
وهى ما حٗل الٗضًض مً اليكُاء وٖلى عؤؾهم الىاقُت عها الؿٗضون
لخإؾِـ "الجىت الىَىُت لغنض الاهتها٧اث "
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اٌٍجٕخ اٌىطٕيخ ٌشصذ االٔزهبوبد

في ماعؽ  2013باصع اليكُاء ٖلى الاهترهذ ،واإلاضاٗٞحن ًٖ خغٍت الخٗبحر
وخ٣ى ١ؤلاوؿان لخ٩ىًٍ لجىت جُىُٖت جغنض ؤويإ واهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان،
وهي لجىت حٗمل بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى وكغ الاهتها٧اث ٖلى مى ٘٢جىٍتر ،و٦ظل ٪حضو٫
باإلادا٦ماث ألاؾبىُٖت ،وجًم هظه اللجىت آلان الٗكغاث مً اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٩ىٍذ ،عٚم الدكهحر بهم ومالخ٣ت ال٨ثحر مجهم ،وج٣ىٖ ٫جها
الىاقُت عها الؿٗضون ٖىض حكُ٨ل اللجىت "ؤهىا وؿعى مً زالٖ ٫ملىا الخ٣ىقي
البدذ واإلاؿخ٣ل بلى عنض اإلاسالٟاث والخىىٍه ٖجها ،وخماًت خ٣ى ١ؤبىاء هظا
الىًَ ،وجىُٖتهم خى ٫خ٣ى٢هم الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت في صٖىة مسلهت مىا
للمٗىُحن لُ٣ىمىا بضوعهم ومؿاولُاتهم لخماًت اإلاىاَىحن و٧ل مً ٌؿٖ ً٨لى
ؤعى هظا الىًَ".
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صورة إلحصائٌات وزارة الداخلٌة فً الكوٌت

45

46

اٌّغشة
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ " اٌّميّيٓ" ٔحى ٍِ 13يىْ ٔسّخ

الخٗضًالث الضؾخىعٍت التي ؤحغتها اإلامل٨ت اإلاٛغبُت في الىه ٠الثاوي مً ٖام
 2011اؾتهضٞذ باألؾاؽ ؤن جىجى ٖبرها مً عٍاح الخٛحر التي هبذ ٖلي اإلاىُ٣ت
الٗغبُت الؾُما وؤن زىعاث الغبُ٘ الٗغبي ٧اهذ في ٖىٟىانها ،وبغٚم ما ؤٖ٣بها مً
ً
ؾماح الؿلُاث بةهخساباث بغإلااهُت هؼيهت وؿبُا ،ومكاع٦ت مىخمحن لئلؾالم
الؿُاس ي في حكُ٨ل الخ٩ىمت بٗض خهىلهم ٖلي ؤٚلبُت بغإلااهُت ،بال بنها لم جد٤٣
ؤي حٛحر حىهغي ُٞما ًخٗل ٤بدغٍت الخٗبحر صازل اإلامل٨ت ٞلم جخى ٠٢خغ٦ت
اإلاُالبت بالضًم٣غاَُت في البالص.
وبغٚم ؤن اإلاٛغب حٗض واخضة مً ؤ٦ثر الضولت التي ج٣ضم زضماث وؤؾٗاع حُضة
في مجا ٫ؤلاجهاالث وؤلاهترهذ ،و حؿعي لخد ٤ُ٣همى ُٞما ًخٗل ٤بُ٣إ ؤلاجهاالث
مً الىاخُت ؤلا٢خهاصًت ،بال ان طل٣ً ٪ابله جًُِ ٤قضًض ٖلي خغٍت الخٗبحر ٖبر
الاهترهذ.
خُث اؾخمغث الؿلُاث اإلاٛغبُت في الخًُِٖ ٤لي الخغٍاث ،و٧ان لخغٍت
الخٗبحر ٖلي قب٨ت ؤلاهترهذ الىهِب ألا٦بر مً اٖخضاءاث الؿلُاث ٖلي خغٍت
الخٗبحر بك٩ل ٖام ،ختى ونل ألامغ الي خض بٚال ١مى ٘٢ل٨م ؤلال٨ترووي ؤلازباعي،
ومدا٦مت مضًغه ،الصخٟي اإلاٗغوٖ ٝلى ؤهىػال.! .
وحٗاوي اإلاٛغب مً جغصي ألاويإ ؤلا٢خهاصًت ،واعجٟإ وؿب البُالت ،و٦ظل٪
نغاٖها الُىٍل م٘ حبهت البىلِؿاعو التي حؿعي الي الاؾخ٣ال ٫بالصخغاء الٛغبُت.
لطبع االرصبالد واإلٔزشٔذ

قهضث اإلاٛغب مىظ مُل٘ ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ جىحهاث ب٢خهاصًت
حضًضة بؾتهضٞذ جدغٍغ ُ٢إ ؤلاجهاالث وهى ألامغ الظي ؤصي بضوعه الي بهٟخاح
وهمى وؿبي ٦بحر في ُ٢إ ؤلاجهاالث وؤلاهترهذ في البالص ،وحٗضص م٣ضمي زضماث
ؤلاجهاالث وؤلاهترهذ ،وفي مُل٘ ٖام  2015وا٣ٞذ الؿلُاث اإلاٛغبُت ٖلي مىذ
م٣ضمي زضماث الهاج ٠الجىا ٫في البالص جغازُو جىؾُ٘ قب٨ت زضماث الجُل
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الغاب٘ ) (4Gوهى ما مً قإهه ػٍاصة ٖضص مؿخسضمي زضماث ؤلاهترهذ مً زال٫
الهاج ٠اإلادمى ٫وجدؿحن مؿخىي الخضمت.
وجإحي اإلاٛغب في نضاعة صو ٫اإلاىُ٣ت مً خُث عزو ؤؾٗاع زضماث
الاجهاالث وؤلاهترهذ ،ج٣ضع مؿاهمت ُ٢إ ؤلاجهاالث في الضزل الىَني بـ ،%7
وٍ٣ضم زضماث الهاج ٠الثابذ والى٣ا ٫وزضماث ؤلاهترهذ هىا 3 ٥قغ٧اث وهي
"بجهاالث اإلاٛغب" التي جمل ٪اٚلب ؤؾهمها قغ٦ت "بجهاالث" ؤلاماعاجُت،
و"مُضًدُل" اإلاملى٦ت ألوعهج الٟغوؿُت ،وقغ٦ت "بهىي" التي ٧اهذ مٗغوٞت بالؿاب٤
بإؾم قغ٦ت "وها".
وبلٖ ٜضص ؤلاقترا٧اث في زضماث الهاج ٠اإلادمى ٫في اإلاٛغب ختي نهاًت ٖام
 2014هدى  44ملُىن مكتر "٥وفي م٣ابل هظا الىمى الهائل في ٖضص مكتر٧ي الهاج٠
اإلادمى ،٫اؾخمغ جغاح٘ مؿخسضمي الهاج ٠الثابذ في اإلامل٨ت اإلاٛغبُت خُث بل ٜفي
نهاًت ٖام  2014خىالي  2.5ملُىن مكتر ٥مً بُجهم  810.440مكتر ٥في الهاج٠
الثابذ بدى٣ل مدضوص ،م٣ابل  3.7ملُىن مكتر ٥في زضماث الهاج ٠الثابذ في ٖام
.2011
وونل ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في اإلاٛغب ختي ٖام  2014الي هدى 20.5
ملُىن مؿخسضم ؤي بما ًؼٍض ًٖ  %60مً بحمالي ٖضص الؿ٩ان ،في م٣ابل %49
في ٖام .2011
اٌجيئخ اٌزششيؼيخ:

في مُل٘ ٖام  2015بضؤ البرإلاان اإلاٛغبي في مىا٢كت ٢اهىن حضًض لخىُٓم البرًض
واإلاىانالث ٢ضمخه الخ٩ىمت اإلاٛغبُت لُدل مدل ال٣اهىن الخالي وطل ٪بهض ٝوي٘
ً
آلُاث ٢اهىهُت حضًضة جخٗل ٤بةصاعة ج٣ضًم زضماث الاجهاالث واًًا إلاىذ الى٧الت
الىَىُت لخ٣ىحن اإلاىانالث "اإلاىٓم لُ٣إ الاجهاالث في اإلاٛغب" نالخُاث
حضًضة٦ ،ما ٌؿعي لٟخذ مجا ٫الخُىٍغ والاؾخٟاصة مً الخ٣ىُاث الخضًثت إلا٣ضمي
زضماث ؤلاجهاالث.
وطل ٪بجاهب ال٣اهىن الجىائي الظي ًدخىي ٖلي الٗضًض مً الىهىم اإلاُ٣ضة
للخغٍاث وفي ال٣لب مجها خغٍت الخٗبحر باإلاٛغب ،والظي خى٦م بمىحبه الٗضًض مً
الصخُٟحن وال٨خاب ٖلي قب٨ت ؤلاهترهذ ،وهى ما عًٞه وكُاء ؤلاهترهذ بك٩ل
٦بحر وؤَل٣ىا خملت يضه بٗىىان "#ال٣اهىن_الجىائي_لً_ًمغ".
48

اٌشجىبد االخزّبػيخ:

خالها ٦دا ٫ححرانها قهضث اإلاٛغب التي ٧اهذ جخمحز بىٞغة ٖضص اإلاضوهاث،
جغاح٘ في اؾخسضام اإلاضوهاث في م٣ابل الكب٩اث ؤلاحخماُٖت ،والتي ٧ان لها جإزحر
بال ٜألاهمُت في ألاخضار الؿُاؾُت التي قهضتها اإلامل٨ت اإلاٛغبُت في الؿىىاث
ال٣لُلت اإلاايُت ،وال اصٖ ٫لي طل ٪مً خغ٦ت ٞ 20براًغ التي حٗض ابغػ ال٣ىي اإلاضهُت
الضًم٣غاَُت وؤ٦ثرها ٢ضعة ٖلي بلىعة مُالب الكٗب اإلاٛغبي وُ٢اصة الاخخجاحاث
يض الخ٩ىمت اإلاٛغبُتٞ ،دغ٦ت ٞ 20براًغ بضؤث ٨ٟ٦غة ٖلي قب٩اث الخىانل
الاحخماعي ،وزانت "ِٞـ بى "٥ومً زمً جم٨ىذ ٛ٦حرها مً الخغ٧اث الاحخماُٖت
الي الاهخ٣ا ٫الي ؤعى الىا ٘٢والخإزحر في اإلاىار الؿُاس ي الٗام في اإلاٛغب.
وفي نهاًت ٖام  2014ؤٖضث الخ٩ىمت اإلاٛغبُت مكغوٕ ٢اهىن حضًض لخىُٓم
اإلادخىي ؤلال٨ترووي ٖلي ؤلاهترهذ اؾتهض ٝالخًُِٖ ٤لي اؾخسضام قب٨ت ؤلاهترهذ،
ومغا٢بت اإلادخىي ؤلال٨ترووي الا ؤن اليكُاء اإلاٛاعبُت عصوا بدملت ٖلي الكب٨ت يض
ال٣اهىن وصوهىا نٟداث وهاقخاحاث ٖلي قب٩اث الخىانل الاحخماعي خملذ
ٖىىان #ال_للمضوهت_الغ٢مُتٖ# ،هُان_بل٨ترووي وال٢ذ ٢بى ٫وجٟاٖل ٦بحر مً
٢بل مؿخسضمي ؤلاهترهذ مما ؤصي الي جغاح٘ الخ٩ىمت اإلاٛغبُت ًٖ ج٣ضًم ال٣اهىن
ً
للبرإلاان ،وجإحُل مىا٢كخه الي آحال ٚحر مؿمي.
وجإحي قب٨ت "ِٞـ بى "٥في نضاعة الكب٩اث الاحخماُٖت التي ٌؿخسضمها
مىاَني اإلاٛغب ،في خحن ًتراح٘ اؾخسضام جىٍتر لهالر قب٩اث احخماُٖت ؤزغي
مثل ًىجُىب و بلىج ؾبىث وحىحل.
وْل ِٞـ بى ٥في همىه الهائل صازل اإلاٛغب التي حٗض اوكِ بلضن اإلاٛغب
الٗغبي ٖلي الكب٩اث الاحخماُٖت ،خُث بلٖ ٜضص مؿخسضمُه في اإلامل٨ت هدى
زماهُت مالًحن مؿخسضم ختي مُل٘ ٖام .2015
ُٞما قهض جىٍتر الظي ٧ان ٌٗغ ٝبىمىه البُئ صازل اإلاٛغب جُىع ؾغَ٘ في
آلاوهت آلازحرة ،خُث جًاٖٖ ٠ضص مؿخسضمُه لُهبذ في مُل٘ ٖام  2015خىالي
 100ؤل ٠مؿخسضم ،م٣اعهت بدىالي  40ال ٠في ٖام .2011
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ِشالجخ اإلٔزشٔذ

حٗض اإلاٛغب واخضة مً البلضان التي حؿخسضم بغامج ججؿـ زبِثت بهضٝ
مغا٢بت مؿخسضمي ؤلاهترهذ ومالخ٣تهم ،وؤلاَالٕ ٖلي مداصزتهم وبُاهاتهم
الصخهُت مً زال ٫قغاء بغمجُاث مً قغ٧اث مخسههت في هظا الكإن ،وفي
ج٣غٍغ لها ٢الذ مىٓمت "ؾِخحزن الب" اإلاخسههت في ألامً ؤلال٨ترووي ان الخ٩ىمت
اإلاٛغبُت حؿخسضم بغمجُاث جم٨جها مً مغا٢بت اإلادخىي الخام وعؾائل البرًض
إلاؿخسضمي ؤلاهترهذ ،وطل ٪مً زال ٫بغمجُاث اقترتها مً قغ٦ت "هاُ٦ىج جُم"
ؤلاًُالُت ،التي ؤٖلىذ بدؿب الخ٣غٍغ حٗاملها م٘ الخ٩ىمت اإلاٛغبُت ،وؤلاماعجُت13.
إغالق ِىلغ ٌىُ اإلٌىزشؤي وِحبوّخ ػٍي آٔىصال

بهخ٣ا ٫الصخٟي اإلاٛغبي الباعػ ٖلي ؤهىػال للٗمل ٖلي قب٨ت ؤلاهترهذ لم ًً٨
ً
٧اُٞا لخخى ٠٢الؿلُاث اإلاٛغبُت ًٖ هىاًتها في مالخ٣خه ٟٞي  17ؾبخمبر 2013
٢امذ ٢ىة ؤمىُت بةٖخ٣ا ٫الصخٟي ٖلي اهىػال مضًغ مى" ٘٢ل٨م" ؤلال٨ترووي مً
مجزله ٖلي زلُٟت م٣ا ٫ها٢ض لئلعهاب وكغ في اإلاى ٘٢في  13ؾبخمبر وجًمً عابِ
ُٞضًى ميكىع ٖلي حغٍضة "ب ٫باًِـ" ؤلاؾباهُت ًدخىي عؾالت حهاصًت
للمدكضصًً ،وبغٚم ان م٣ا ٫مى" ٘٢ل٨م" ٧ان ها٢ض للُٟضًى ومدخىاه ،بال ان
ً
الؿلُاث ٢امذ باٖخ٣ا ٫اهىػال بالتزامً م٘ ا٢خدام م٣غ اإلاى ٘٢ومهاصعة  8ؤحهؼة
خاؾب آلي جمثل الىخضة اإلاغ٦ؼٍت اإلايكىع مً زاللها اإلاى ،٘٢وجم اخخجاػ ٖلي
آهىػال في سجً "ؾال "2ومدا٦مخه بمىحب ال٣اهىن الجىائي و٢اهىن ؤلاعهاب بتهم
"الضٖم اإلااصي لئلعهاب" و"جمجُض ؤلاعهاب" و "الخدغٌٍ ٖلي جىُٟظ ؤٖما ٫بعهابُت"
وفي  25ب٦خىبغ جم بَال ١ؾغاح ٖلي آهىػال بٟ٨الت مالُت ،واؾخمغث مدا٦مخه
مخضاولت في اإلاد٨مت ،ختى جم جإحُلها الي آحل ٚحر مؿمي صون بنضاع ٢غاع نهائي
ً
ً
ٞحها لخٓل ؾُٟا مؿلُا ٖلي ع٢بت الصخٟي ،وُ٢ضا ٖلي خغٍخه ًم ً٨اؾخسضامه
في ؤي و٢ذ.
13

 مقال نشر علً جرٌدة القدس العربً بعنوان "المغرب ضمن الدول التً تتجسس علً البٌانات الشخصٌةلمستخدمً اإلنترنت"
http://www.alquds.co.uk/?p=210060
(تارٌخ النشر  20أغسطس ( )2104أخر زٌارة 2مارس )2105
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وبغٚم بَال ١ؾالح الصخٟي بال ؤن "مى ٘٢ل٨م ؤلال٨ترووي" ومىظ ا٢خدام
ً
م٣غه في طل ٪الخحن ْل مى ٘٢ل٨م مٛل٣ا ختي ٦خابت جل ٪الؿُىع ،عٚم ج٨غاع
َلب مضًغه ٖلى ؤهىػال للخ٩ىمت بغ ٘ٞالدجب ٖىه ،بال ؤن الً٣اء ًخٗلل بٗضم
نضوع ٢غاع مىه بالدجب ،في خحن جُلب الخ٩ىمت ٢غاعا مً الً٣اء بغ٘ٞ
الدجب،،لُٓل اإلاى ٘٢مذجىبا ختى الُىم.
لضيخ ِسئىي ِىلغ "ٔىْ رىداي" ِحّذ خٍيح:

ً
في  2ماعؽ  2015ؤنضعث اإلاد٨مت الابخضائُت في بلضًت ٧لمُم خ٨ما ً٢ائُا
ً٣ط ي بدبـ الصخٟي مدمض زلُج اإلاؿئى ًٖ ٫مى" ٘٢هىن جىصاي" ؤلال٨ترووي
إلاضة قهغ وحٛغٍمه ؤلٟحن صعهم مٛغبي ،وؤصاء حٗىٌٍ لهالر الجماٖت الخًغٍت
ب٩لمُم ٢ضع بـ  50ال ٠صعهم ،وطل ٪بتهمت الؿب وال٣ظ ٝووكغ ؤزباع ٧اطبت ٖلي
زلُٟت م٣ا ٫وكغه ٖلي مى ٘٢هىن جىصاي ًيخ٣ض حٗامل بلضًت ٦مُم م٘ مك٩لت
الىٟاًاث ،وهى ما ؤصي الي ُ٢ام عئِـ اإلاجلـ البلضي ب٩لمُم لغ ٘ٞصٖىجحن
ً٢ائِخحن يض الصخٟي لُهضع هظا الخ٨م في خ٣ه.
اِثٍخ الثشص أزهبوبد حشيخ اإلٔزشٔذ:

 ج٣ضم اإلاضًغ الٗام لؤلمً الىَني بك٩ىي ً٢ائُت يض الصخٟي ومضًغمى" ٘٢بضًل" ؤلال٨ترووي خمُض اإلاهضوي وَالب ٞحها الخ٨م بدغماهه مً
مؼاولت الصخاٞت إلاضة  10ؾىىاث وحٛغٍمه  25ملُىن ؾىدُمٖ ،لي زلُٟت
ؾلؿلت م٣االث وكغها خى ٫م٣خل قاب ًضعي ٦غٍم لك٣غ في الخؿُمت،
والػالذ الًُ٣ت مىٓىعة ؤمام الً٣اء ،وٍبضو ؤن مضًغ ألامً الىَني ًغٚب
في ج٨غاع وا ٘٢مى٘ الصخٟي اإلاٛغبي ٖلى اإلاغابِ مً ال٨خابت لٗكغ
ؾىىاث ،وهى الخ٨م الٛغٍب الظي نضع يض اإلاغابِ مىظ هدى ٖكغ
ؾىىاث.
 في ًىم ً 2ىلُى ٢ 2014امذ احهؼة ألامً بمهاصعة ال٩امحرا الخانتبالصخٟي بمى ٘٢هِؿبرٌـ بؾماُٖل ٖؼام ؤزىاء حُُٛت لىٟ٢ت
اخخجاحُت إلاىٓمت الخغٍت ألان ،و٢امىا بخٟغَ ٜمدخىٍاث ال٩امحرا زم عصها
له.
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رىٔس
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ "اٌّميّيٓ" ٍِ 00يىْ.

ال حٗض جىوـ ناخبت ؤو ٫الثىعاث الٗغبُت وبضاًت الغبُ٘ الٗغبي ٞدؿب ،بل
ؤنها صولت ؤو ٫قهُض لالهترهذ "الغاخل ػهحر ًدُاوي" الظي ٧ان مً ؤو ٫اإلاىايلحن
الاٞترايُحن يض هٓام ػًٍ الٗابضًً بً ٖلى ال٣معي ،وناخب مباصعة مى٘٢
"جىهؼًٍ" .TUNeZINE
و جمغ هظا الٗام " "2015الظ٦غي الٗاقغة لىٞاجه ،و٧ان الُدُاوي ٢ض ؤحغي
اؾخٟخاءا بل٨ترووي في ٖام  2005خى ٫ؾاا :٫هل جىوـ حمهىعٍت ؤم ممل٨ت ؤم
خضً٣ت خُىاهاث ؤم سجً؟" ،وهى ما ؤزاع خُٟٓت الىٓام خُجها لخخم مدا٦مخه
وسجىه إلاضة ؾيخحن ،خُث جىفي زاللها في السجً لُهبذ ؤو ٫قهُض ٖغبي
لالهترهذ.
الان و٢ض ؤنبدذ جىوـ ؤ٢غب الضو ٫الٗغبُت للضًم٣غاَُت ،بٗض اهخساباث
عئاؾُت هؼيهت وحؿلُم الغئاؾت مً الغئِـ اإلاا٢ذ "اإلاىه ٠اإلاغػوقي" للغئِـ
اإلاىخسب "الباجي ٢اًض الؿبس ي " ماػا ٫الاهترهذ ًلٗب صوعا هاما في ٦ك٠
اإلاماعؾاث اإلاىاوئت للضًم٣غاَُت و٦ظل٦ ٪ك ٠الٟؿاص ومُضاها للخٗبحر ًٖ الغؤي،
ول ً٨ؤًًا للمالخ٣ت ال٣اهىهُت.
لطبع االرصبالد

ُ٢إ الاجهاالث في جىوـُ٢ ،إ ٌمخىامي زانت في الؿىىاث ألازحرة ،وقغ٦ت
اجهاالث جىوـ ،هي الكغ٦ت الخ٩ىمُت اإلاؼوصة لخضماث الاجهاالث في جىوـ ،وٍخم
ج٣ضًم زضمت الهخا ٝالثابذ في جىوـ ٖبر زالر قغ٧اث ،خُث جمخل ٪قغ٦ت
اجهاالث جىوـ الخهت ألا٦بر مً ٖضص مكتر٧ي الهاج ٠الثابذ ،خُث ً٣ضع جمخل٪
 ٪٩٤.١مً اإلاكتر٦حن ،وقغ٦ت ؤوعاهج جىوـ  ٪٥.٩وقغ٦ت ؤوعٍضو (جىهحزًاها
ؾاب٣ا) ،٪٠٠٥.وٍ٣ضع بحمالي ٖضص مكتر٧ي الهاج ٠الثابذ في جىوـ بىدى 1,1
مليون مؿخسضم في بضاًت .2015
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ُ
ؤما زضمت الهاج ٠اإلادمى ٫ج٣ضم مً زال ٫الثالر قغ٧اث ؤًًا (اجهاالث
جىوـ ،ؤوعاهج جىوـ ،ؤوعٍضو) ،وٍبلٖ ٜضص مؿخسضمي الهاج ٠اإلادمى ٫م٘
الكغ٧اث الثالزت هدى  13ملُىن مؿخسضم ،وهى ما ًٟىٖ ١ضص الؿ٩ان الظًً
ً٣ترب ٖضصهم مً  11ملُىن وؿمت.
ؤما ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في جىوـ ٣ُٞضع بىدى  8,5ملُىن مؿخسضم (
زمؿت مالًحن وزماهمائت ؤل )٠في بضاًت ٖام  ،2015وهى ما ًسخل ًٖ ٠الٗضص
ؤلاحمالي إلاكتر٧ي زضماث ؤلاهترهذ اإلاسخلٟت ،م٘ الىي٘ في الاٖخباع الاؾخسضام
اإلاخٗضص لىٟـ الاقترا ،٥ج٣ىم الثالر قغ٧اث (اجهاالث جىوـ ،ؤوعاهج جىوـ،
ؤوعٍضو) ؤًًا بدكُٛل زضماث ؤلاهترهذَ ،ب٣ا للهُئت الىَىُت لالجهاالث في
جىوـ.
اٌجيئخ اٌمبٔىٔيخ

ًىحض ٖضص مً ال٣ىاهحن التي جغجبِ باإلهترهذ في جىوـ ،خُث ًىحض
ال٣اهىن ٨٣لؿىت  ٢٠٠٠اإلاخٗل ٤باإلاباصالث والخجاعة ؤلال٨تروهُت ،ومجلت الاجهاالث
الهاصع بال٣اهىن ٖضص  ١لؿىت  ٢٠٠١وال٣ىاهحن اإلا٨ملت له مثل ٢اهىن ٖضص ٤٦
لؿىت  ٢٠٠٨وال٣اهىن ٖضص  ١٠لؿىت  ،٢٠١٣باإلياٞت لظلٞ ٪هىا٢ ٥ىاهحن
جخماؽ م٘ اليكاٍ الؿبراوي مثل ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  ٦٣لؿىت  ٢٠١٤اإلاخٗل٤
بدماًت اإلاُُٗاث الصخهُت.
في هىٞمبر  ٢٠١٣جم اؾخدضار “الى٧الت الٟىُت لالجهاالث” بم٣خط ى ألامغ ٖضص
 4506لؿىت  2013اإلااعر في  6هىٞمبر  ،2013وجخمثل اإلاهمت ألاؾاؾُت لهظه
الى٧الت في جإمحن الضٖم الٟني للؿلُت الً٣ائُت في مٗالجتها لجغائم ؤهٓمت
ُ
اإلاٗلىماث والاجها ٫والبدث ٞحها .وبالخىاػي م٘ ْهىع هظه الى٧الت ّ ٢ضم للمجلـ
الخإؾِس ي مكغوٕ ٢اهىن" ًخٗل ٤بم٩اٞدت حغائم ؤهٓمت اإلاٗلىماث والاجها"٫
وهى ما صعى الٗضًض لليكُاء مً جىحُه اهخ٣اصاث الطٖت لهظا اإلاكغوٕ هٓغا
لٛمىى مٟغصاجه مما ًٟخذ اإلاجا ٫الؾخٗماله ٦ظعَٗت للخض مً الخغٍاث وٞغى
الغ٢ابت ٖلى الخىوؿُحن بضون اؾخثىاء٣ٞ ،ض هو ال٣اهىن ٖلى ؾبُل اإلاثاٖ ٫لى
"ٌٗا٢ب بالسجً مضة ؾخت ؤقهغ وبٛغامت ٢ضعها  5آال ٝصًىاعا ٧ل مً ًخٗمض
اؾخٗما ٫هٓام مٗلىماث ؤو اجها ٫لتروٍج بُاهاث طاث مدخىي ٌك٩ل ججاهغا
بٟدل ؤو اٖخضاء ٖلى ألازال ١الخمُضة" ًُظ٦غ ؤن اليكُاء الخىوؿُحن ٢الىا ًٖ
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هظا ال٣اهىن ؤهه ٖىصة بلى "ٖماع  "٤٠٤وهى اؾم ؤَل٣ه الخىوؿُىن ٖلى الغُ٢ب
ؤلال٨ترووي ٞترة خ٨م الضً٨خاجىع الهاعب ػًٍ الٗابضًً بً ٖلى.
اٌشجىبد االخزّبػيخ واٌّذؤبد

ٌٗخبر مىِٞ ٘٢ؿبى ٥واخض مً ؤهم وؤ٦ثر اإلاىا ٘٢ػٍاعة في جىوـ ،خُث ونل
ٖضص اإلاؿخسضمحن الخىوؿُحن ٖلى ِٞؿبى ٥بلى 4,4ملُىن مؿخسضم( اعبٗت مالًحن
واعبٗمائت ؤل )٠في قهغ ًىاًغ  ،2015ما ٌٗني ؤن هدى  ٪٨٠مً مؿخسضمي
ؤلاهترهذ في جىوـ ًمخل٩ىا خؿاباث ٖلى ِٞؿبى ،٥ما ً٣غب مً  ٪٤٢مً
مؿخسضمي ِٞؿبى ٥في جىوـ مً ؤلاهار في خحن ما ً٣غب مً  ٪٥٨مً الغحا14.٫
وعٚم الضوع ال٨بحر الظي لٗبه وكُاء جىٍتر في الٗالم الٗغبي وجىوـ في صٖم
الثىعة الخىوؿُت ،بال ؤهه ؤٖضاص مؿخسضمُه ماػالذ مخىايٗت في جىوـ ،خُث ال
ًؼٍض ٖضصهم ًٖ  110ؤل ٠مؿخسضم (مائت وٖكغة ؤال )ٝوعٚم ٖضم جىٞغ
بخهائُاث خضًثت وص٣ُ٢ت خى ٫ؤٖضاص مؿخسضمي الكب٩اث الاحخماُٖت ألازغي في
جىوـ ،بال ؤن ج٣ضًغاث الكب٨ت الٗغبُت حكحر الى ؤن ؤ٦ثر الكب٩اث الاحخماُٖت
اؾخسضاما في جىوـ هي ِٞؿبى ،٥وجىٍتر ،وحىحلٖ +لى الترجِب.
ِحطبد هبِخ في حشيخ اسزخذاَ االٔزشٔذ:
#يزي فك#yezzi fok -

"ًؼي  "٪ٞخملت ؤَل٣ها مجمىٖت مً اليكُاء الخىوؿُىن – في الىه٠
الثاوي مً ؾىت ٖ -٢٠١٢بر الكب٩اث الاحخماُٖت لغ ٘ٞالٓلم ًٖ اإلاؿاححن
الخىوؿُىن بتهم ؾُاؾُت ،و٢ض هضٞذ الخملت لغ ٌٞؾُاؾت الخٟاوث في الخٗامل
م٘ الً٣اًا بدؿب الخىحه الؿُاس ي للمسجىن ،ومداؾبت اإلاؿئىلحن ًٖ
الخ٣هحر في خ ٤مسجىهحن مًغبحن ًٖ الُٗام ،وبَال ١ؾغاح مً لم جثبذ ؤي
تهم يضهم.

 ٢٠١٤أكتوبر  ١٠تاريخ اإلحصائيةwww.allin1social.com/facebook/country_stats/tunisia :
allin1social.com
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و٧اهذ الخملت ٢ض جؼامىذ م٘ مىث سجُىحن مدؿىبان ٖلى الخُاع الؿلٟي ٖلى
ؤزغ بيغابهما ًٖ الُٗام ومُالبتهما باإلٞغاج ٖجهما خُث لم جىحه بلحهم ؤي تهم.
و٢ض ال٢ذ الخملت ٢بىال واؾٗا مً اليكُاء الخىوؿُىن وزغحذ الخملت ًٖ
بَاعها الاٞتراض ي ٖلى ؤلاهترهذ وجم جىُٓم الٗضًض مً الٟاٖلُاث اإلااٍضة إلاُالبت
الخملت ومكاع٦ت الٗضًض مً اليكُاء والغمىػ بٟاٖلُاتها.
ّ ُ
(ًؼي  )٪ٞهي مهُلر صاعج في الٗامُت الخىوؿُت وهي حكابه
ًظ٦غ ؤن ٧لمت
(خل ّ
حملت ّ
ٖىا) في مهغ ،ؤي ؤنها ٧لمت جضٖ ٫لى ال٩لل واإلالل مً ألاويإ
الؿُاؾُت وْغو ٝالاٖخ٣االث الٛحر ال٣اهىهُت بخىوـ.

محلُ التطاول علِ قطز
في ؤبغٍل  ٢٠١٣نغح الغئِـ اإلاىه ٠اإلاغػقي بإن “ٖلى مً ًخُاوٖ ٫لى
ُ٢غ ؤن ًخدمل مؿاولُخه ؤمام يمحره وؤمام ال٣اهىن” ما صعى الٗضًض مً اليكُاء
إلَال ١خملت جدذ اؾم " خملت الخُاوٖ ٫لى صولت ُ٢غ" والتي قاع ٥بها ؤ٦ثر مً
زالزحن ؤل ٠جىوس ي ٖلى ِٞؿبى ٥وجىٍتر .و٢ض وحه اإلاكاع٧ىن بالخملت الاهخ٣اصاث
الالطٖت إلاماعؾاث الخ٩ىمت الُ٣غٍت وؾُاؾتها الخاعحُت ،15.وبن ٧ان حؼءا مً
هظه الخملت هى جدضي الخهغٍذ الغئاس ي ؤو ألابىي الظي انضعه الغئِـ اإلاا٢ذ
آهظا.٥
اٌّالحمبد األِٕيخ

عشيش عنامٌ
في ماًى  ٢٠١٤ؤنضعث الىُابت الٗامت الخىوؿُت مظ٦غة بخى ٠ُ٢اإلاضون
والىاقِ الؿُاس ي ٖؼٍؼ ٖمامي ،بتهمت خُاػة اإلاسضعاث ،و ٖمامي هى مضون
ا٦دؿب قهغة زال ٫الثىعة الخىوؿُت و ٢ض ؤقاع بةخضي حٛغٍضاجه ٢-بل الخاصزت-
ٖلى جىٍتر بلى ؤن الكغَت جغٍض جل ٤ُٟتهمت مسضعاث له ٖلى زلُٟت جىححهه مازغا
اهخ٣اصاث الطٖت ٖبر وؾائل بٖالم مدلُت لؤلمً الخىوس ي.
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حملة التطاول على دولة قطر /https://www.facebook.com/events/295924353874407
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في هٟـ الكهغ جم جبرئت ٖمامي مً تهمت خُاػة وحٗاَي اإلاسضعاث ،وٍظ٦غ ؤهه
زال ٫اإلاد٨مت ٢اٖ ٫مامي ؤن الكغَت هي مً صؾذ له اإلاىاص اإلاسضعة ووحه لها
اتهام واضر بخل ٤ُٟالًُ٣ت.

ياصني العًارٍ
واحه اإلاضون الخىوس ي ًاؾحن الُٗاعي خ٨ما ٢اؾُا بالسجً زالزت ؾىىاث ،جم
جسًُٟها لؿىت ،زم في ماعؽ  2015الى السجً ؾخت ؤقهغٖ،لى زلُٟت اهخ٣اصه
إلاؿئىلحن ٖؿ٨غٍحن.
ًظ٦غ ؤن الُٗاعي واخض اإلاضاٗٞحن ًٖ خغٍت ؤلاهترهذ ،وصاٖم للمهاصع
اإلاٟخىخت ،وؤخض اإلاضوهحن الظًً ٖاعيىا خ٨م بً ٖلي.
الخ٣ا ،بٗض عحىٕ الُٗاعي لخىوـ ،جم خ ٟٔالًُ٣ت ،عٚم طل ٪جم بنضاع
٢غاع بمى٘ الُٗاعي مً الؿٟغ ،ختى ٦خابت هظا الخ٣غٍغ.

ألفُ الزياحٌ
في ماعؽ  ٢٠١٤مىٗذ الؿلُاث الً٣ائُت الخىوؿُت ،اإلاضوهت ؤل٣ت الغٍاحي،
مً الؿٟغ زاعج جىوـ ،وحاء طل ٪بٗض ؤن ٌوحهذ تهمت "وكغ الىمُم" وؤلاؾاءة
للٛحر ٖبر الكب٨ت الٗمىمُت لالجهاالث" و "وكغ مؿدىضاث صون جغزُو مً
ناخبها ألانلي" و "حٗ٨حر الهٟى الٗام".
وجإحي هظه الاتهاماث ٖلى زلُٟت وكغ الغٍاحي التهاماث ،يض وػٍغ الخاعحُت
الخىوؿُت عٖ ٤ُٞبضالؿالم زال ٫جىلي الغئِـ اإلاا٢ذ مىه ٠اإلاغػوقي الخ٨م،
خُث اتهمخه بهضع اإلاا ٫الٗام ،والخُاهت الؼوحُت .الخ٣ا في ًىلُى مً هٟـ الٗام جم
ع٢ ٘ٞغاع اإلاى٘ مً الؿٟغ.

جابز املاجزٍ
في  ٢٠١٢جم الخ٨م بالسجً  ٧ؾىىاث ٖلى اإلاضون الخىوس ي حابغ اإلااحغي،
ٖلى ازغ وكغ عؾىم ٧اعٍ٩اجىعٍت اٖخبرث مؿِئت للغؾى ،٫وفي ٞبراًغ  ٢٠١٤نضع
ٖٟى عئاس ي باإلٞغاج ًٖ اإلااحغي بٗض ً٢اءه لٗامحن في السجً ،بال ؤن اإلاضون لم
ًخم بَال ١ؾغاخه بال بٗض قهغ ج٣غٍبا مً نضوع ٢غاع الٟٗى في  ٤ماعؽ.
ٔىاح رطٍك ِىلؼب خبصب و إِٓب ٌزسشيت اٌىثبئك اٌسشيخ
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في ماعؽ  ٢٠١٣ؤَلٞ ٤غٍٖ ٤مل هىاة -واخض مً ؤهم اإلاىا ٘٢ؤلال٨ترووي ً٣ىم
ٖلُه مجمىٖت مً اإلاضوهحن واليكُاء الخىوؿُىن -بٗىىان "مى ٘٢هىاة
للدؿغٍباث" 16آمىا ُومٗمى الؾخ٣با ٫ووكغ الىزائ ٤واإلالٟاث الؿغٍت ،وٍظ٦غ ٞغٍ٤
ُ
ُ
الٗمل ؤن البرمجُت اإلاؿخسضمت في اإلاى ٘٢جدمي اإلاؿغبحن ختى مً ٞغٍ ٤هىاة هٟؿه
الظي لً ًخٗغ ٝبًٟل هظه الخ٣ىُاث ٖلى هىٍت ألاشخام الظًً ؾُ٣ىمىن
بٗملُت الدؿغٍب ،ال ًٖ َغٍ ٤بغٍضهم ؤلال٨ترووي و ال ًٖ َغٍ ٤مٗغٞهم
ؤلال٨ترووي و ال ًٖ َغٍ ٤اؾمهم ؤو مىٗ٢هم الجٛغافي٦ .ما ؾُ٣ىم ٞغٍ ٤الٗمل
٢بل وكغ ؤي وزُ٣ت ؾغٍت مؿغبتٖ ،لى مسر ٧ل البُاهاث الىنُٟت ()Metadata
التي جؼٍض مً بم٩اهُت ال٨ك ًٖ ٠اإلاهضع ؤلال٨ترووي للىزائ ٤ؾىاءا ٧اهذ ملٟاث
نىجُت ،م٣اَ٘ ُٞضًى ،نىع ؤو وزائ ٤ههُت.
٦ما ؤٖلً ٞغٍ ٤الٗمل ؤهه ؾُ٣ىم بةحغاء جد٣ُ٣اث و ٦خابت م٣االث
اؾخ٣هائُت جغا ٤ٞحؿغٍب الىزائ .٤و لً ً٣خهغ ٖلى وكغ الىزائ ٤اإلاؿغبت بل
ؾُصخبها م٣االث اؾخ٣هاءًه ٢هض بُٖاء ُ٢مت بياُٞت للىزائ ٤اإلاؿغبت و ٞخذ
مجا ٫للخىاع و الخٗلُ ٤و الخٗضًل مً ٢بل ال٣غاء.
ًظ٦غ ؤن اإلاىٌ ٘٢ؿخسضم عابُا مسُٟا باؾخٗما ٫هىٕ الامخضاص الخاب٘ لخىع و هى
 .onionو الظي ال ًم ً٨ػٍاعجه بال م٘ اؾخسضام بغهامج جىع وهى بغهامج ؤوص ئ مً
ؤحل مًاٖٟت وؿبت الخسٟي ليكاٍ مبدغي قب٨ت ألاهترهذ ،خُث ً٣ىم بةزٟاء
الهىٍت ؤلال٨تروهُت و خماًت اإلاخهٟدحن يض ج٣ىُاث الغ٢ابت ٖلى الكب٨ت17 .

16

موقع تسرٌبات نواة /https://nawaat.org/portail/leaks

 17موقع نواة ،نواة تطلق موقعا خاصا و آمنا لتسريب الوثائق السرية ،تاريخ النشر ٢٧ :مارس  ،٢٠١٤تاريخ
الزيارة  ١١أكتوبر ،٢٠١٤
 http://nawaat.org/portail/2014/03/27/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7 %D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB
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لطش
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ" اٌّميّيٓ" ٍِ 3,2يىْ.

في  ٢٠١٣وا ٤ٞالكُش خمض بً زلُٟت آ ٫زاوي بالخىاػٖ ٫لى الخ٨م لهالر
لخمُم بً خمض آ ٫زاوي ،لُهبذ خا٦م ُ٢غ الجضًض ،جل ٪الضولت اإلاثحرة للجض٫
خى ٫مىٟ٢ها مً زىعاث الغبُ٘ الٗغبي وٖال٢تها بجماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن مً
حاهب وملُ٨تها ل٣ىاة الجؼٍغة اإلاٗغوٞت مً حاهب ازغ.
وٍُ٢ ًُ٣غ خىالي  3,2ملُىن وؿمت ،مجهم  ٪١٢ ِ٣ٞمىاَىحن واليؿبت
الباُ٢ت ًدملىن حيؿُاث ؤزغي وحٗخمض بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى الى٦ ِٟمهضع للضزل
ال٣ىمي.
لطبع االرصبالد ورىٕىٌىخيب اٌّؼٍىِبد

ٌٗخبر ُ٢إ الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في ُ٢غ مً ؤ٦ثر الضو ٫الٗغبُت
ج٣ضما ،ولضيها جغجِب حُض ٖاإلاُا في مضي جُىع الاجهاالث والبنى الخدخُت لها ،و٢ض
بلٖ ٜضص مؿخسضمي الاهترهذ في ُ٢غ بدلى ٫قهغ صٌؿمبر  2014هدى  ١.٨٥ملُىن
مؿخسضم( ملُىن وزماهمائت وزمؿحن ؤل .)٠وجىدكغ ؤحهؼ الاجهاالث وج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث في ُ٢غ بك٩ل الٞذٖ ،لى ؾبُل اإلاثا ٪٨٥ ،٫مً اإلاىاػ ٫في ُ٢غ لضيها
خاؾىب مدمى،٫و  ٪٦٩لضيهم خىاؾِب لىخُت ٪٧١ ،لضيهم هىاج ٠طُ٦ت.
٦ما ؤن ؾ٩ان ُ٢غ لضيهم مخىؾِ ؾغٖت بهترهذ حُض في الاجها ٫اإلاجزلي،
خُث ًخمخ٘  ٪١٤مً الؿ٩ان بؿغٖت بهترهذ ؤ٦ثر  ٤مُجا باًذ ٪٤٨ ،لضيهم ؾغٖت
بهترهذ جتراوح مً  ١بلى  ٤مُجا باًذ ٪٢٣ ،لضيهم ؾغٖت بهترهذ مً ُ٦ ٢٥٦لى
باًذ بلى  ١مُجا باًذ ،و ِ٣ٞ ٪١لضيهم ؾغٖت بهترهذ ؤ٢ل مً ُ٦ ٢٥٦لى باًذ.
ًظ٦غ ؤن بُ٣غ قغ٦خان ج٣ىمان بخ٣ضًم زضماث الاجهاالث ،قغ٦ت ؤوعٍضو
ج٣ضم زضماث الهاج ٠الثابذ والجىا ٫وزضماث ؤلاهترهذ اإلاسخلٟت وهي الكغ٦ت
اإلا٣ضمت لخضمت الاهترهذ ،وقغ٦ت ٞىصاٞىن ُ٢غ ،ج٣ضم زضماث الهاج ٠اإلادمى٫
اإلاسخلٟت.
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اٌجيئخ اٌمبٔىٔيخ واٌزٕظيّيخ ٌمطبع االرصبالد.

وبضءا مً ٖام  2013ج٣ىم وػاعة الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى بصاعة
وجىُٓم الُ٣إ،بٗض ؤن ٧ان (اإلاجلـ ألاٖلى لالجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث) هى
اإلاؿاو ًٖ ٫هظا الضوع ٢بلها٦ ،ما ؤن الىػاعة ج٣ىم بك٩ل صوعي بيكغ ج٣اعٍغ ًٖ
ؤوكُتها وبخهائُاث ًٖ مؿخسضمي الاهترهذ والكب٩اث الاحخماُٖت.
لبٔىْ ِىبفحخ اٌجشائُ اإلٌىزشؤي

في ٖام  ٢٠١٤ؤنضعث ُ٢غ ٢اهىن م٩اٞدت الجغائم ؤلال٨تروهُت ،وعٚم
اصٖاءاث الخ٩ىمت الُ٣غٍت ؤن ال٣اهىن يهض ٝلخماًت وجىُٓم اإلاٗامالث واليكغ
ٖلى الاهترهذ ،بال اهه ٌٗض يمً ؾلؿلت اإلاماعؾاث وال٣ىاهحن التي ج٣ىم بها
الخ٩ىمت الُ٣غٍت لخُُ٣ض خغٍت الغؤي والخٗبحر ٖلى ؤلاهترهذ و٢ض القى هظا ال٣اهىن
هجىم ٖىُ ٠مً ٢بل اليكُاء والخ٣ىُ٢حن واإلاىٓماث اإلاهخمت والضاٖمت لخغٍت
الخٗبحر ،خُث ؤهه – و٣ٞا لهظا ال٣اهىنٌ -ؿمذ للخ٩ىمت بدٓغ اإلاىا٘٢
ؤلال٨تروهُت التي جغي ٞحها (تهضًضا لؿالمت البالص) ،وحٗا٢ب ٧ل مً ًيكغ ؤو ًدباص٫
مدخىٍاث ع٢مُت (ج٣ىى مً الُ٣م الاحخماُٖت في ُ٢غ ؤو الىٓام الٗام ٞحها) صون
وي٘ ؤي حٗغٍ ٠ؤو جىيُذ ؤو خهغ لهظه اإلاهُلخاث الًٟٟايت٦ ،ما ؤن
ال٣اهىن ٌكترٍ ٖلى مؼوصي الخضمت في ُ٢غ بذجب ؤي مى ٘٢بل٨ترووي ؤو جؼوٍض
الخ٩ىمت بإصلت وسجالث اؾخسضام في خالت َلبها طل ،٪صون اللجىء للً٣اء.
اٌحىىِخ اإلٌىزشؤيخ

لضي ُ٢غ ٖضص ٦بحر مً اإلاىا ٘٢الخابٗت للىػاعاث ومىٗ٢ا للخضماث الخ٩ىمُت
ٖبر ؤلاهترهذ باإلياٞت إلاى ٘٢مخسهو في وكغ البُاهاث اإلاٟخىخت ،في مى٘٢
"خ٩ىمي" ًم ً٨لؿ٩ان ُ٢غ الخهىٖ ٫لى الخضماث الخ٩ىمُت ٖبر الكب٨ت،
وٍم ً٨الاؾخٟاصة مجها لغحا ٫ألاٖما ٫والُالب ،واإلاىاَىحن ،واإلاُ٣محن بُ٣غ،
وػائغيها ،باإلياٞت لخىٞغ مٗلىماث ًٖ ٖضص ٦بحر مً الخضماث.
مى ٘٢البُاهاث الخ٩ىمُت اإلاٟخىخت في ُ٢غ "٢لم" مى ٘٢مخجضص،وبه الٗضًض
مً البُاهاث اإلايكىعة ،بال ؤن اإلاى ٘٢ال ًىحض به ؤي بقاعة خى ٫جغزُو اؾخسضام
البُاهاث اإلايكىعة والتي مً اإلاٟترى ؤن جدمل جغزُو اؾخسضام خغ باإلياٞت بلى
ؤن ؤٚلب اإلاىاص مخاخت بهُ ٜمدخ٨غة وال ًخىٞغ مجها وسخ بهُ ٜخغة٦ ،ما ؤن
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البُاهاث اإلايكىعة ؤٚلبها ٖام حضا ،وٍٟخ٣غ للخٟانُل،والى٣اٍ الؿاب٣ت ال ًمً٨
بٟٚالهما في ؾُاؾت وكغ البُاهاث اإلاٟخىخت.
اٌشجىبد االخزّبػيخ

جغج ٟ٘وؿبت مؿخسضمي الكب٩اث الاحخماُٖت في ُ٢غ بك٩ل ملخىّ ،خُث
جهل وؿبت اإلاؿخسضمحن بلى  ٪٨٧مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ ،وجخمخ٘ قب٨ت "ِٞـ
بى "٥و"واحـ آب " بكٗبُت هائلت ،خُث ًبلٖ ٜضص مؿخسضمي ِٞـ بى ٥هدى
 1,4ملُىن مؿخسضم( ملُىن واعبٗمائت ؤل )٠في بضاًت ًىاًغ ُٞ ،2015ما ً٣ترب
ٖضص مؿخسضمي "واحـ آب" مً هٟـ الغ٢م.
 .ؤما جىٍتر ٣ٞض جسُى ٖضص مؿخسضمُه في ُ٢غ الىه ٠ملُىن مؿخسضم،
وٍخمخ٘ حىحل بلـ بيؿبت اؾخسضام حُضة في ُ٢غ جخجاوػ هه ٠ملُىن.
وَب٣ا لخ٣غٍغ الكٟاُٞت لخىٍترٞ ،مىظ ٖام  2012وختى ٢ ،2014ضمذ ُ٢غ
هدى َ 26لب إلاٗغٞت مٗلىماث ًٖ مؿخسضمي جىٍتر ،بال ان ٧ل هظه الُلباث جم
عًٞها.
اٌحجت واٌّشالجخ واٌّالحمبد اٌمضبئيخ

عٚم اليؿبت ال٨بحرة مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ في ُ٢غ بال ؤنها حٗخبر واخضة مً
ؤ٦ثر الضو ٫التي جماعؽ حجب اإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهُت بهىعة ممىهجت وصون وي٘
مٗاًحر واضخت ؤو ٢ىاٖض مٗغوٞت ومً ؤمثلت اإلاىا ٘٢التي جم حجبها صون جىبُه ؤو
ط٦غ لؤلؾباب ؤو ختى عص ٖلى حؿائ ٫مضًغي اإلاى ٘٢اإلاذجىب ،ما خضر م٘ مى٘٢
"ٖ٨ـ الؿحر" الظي لم ًخل ٤عصا مىظ  2013وختى الُىم مً وػاعة الاجهاالث
إلاٗغٞت ؤؾباب الدجب ،18بضؤ مً اإلاىا ٘٢الضًيُت والؿُاؾُت وؤلازباعٍت بلى
اإلاىا ٘٢ؤلاباخُت ،باإلياٞت لدجب اإلاىا ٘٢الٗضًض مً مىا ٘٢البرو٦س ي التي
حؿخسضم لخجاوػ الدجب.

18
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ذلند بً الذيب
حٗىص ًُ٢ت الكاٖغ مدمض بً الظًب بلى ٞبراًغ  ٢٠١١خُث جم اٖخ٣ا٫
الظًب ٖلى زلُٟت وكغة ل٣هُضة بٗىىان "الُاؾمحن" ٖلى ؤلاهترهذً ،
مٗبرا ٞحها ًٖ
ً
صٖمه لثىعة جىوـ ٢ائال٧“ :لىا جىوؿُىن في وحه الىسبت اإلاؿدبضة” زم ؤصان حمُ٘
ُ
وانٟا بًاهم باللهىم٦ ،ما ؤٖغب ًٖ جمىُاجه بىنى ٫الغبُ٘
ألاهٓمت الٗغبُت
ً
الٗغبي بلى ُ٢غ في ٖباعاث جدمل جلمُدا ٢ىٍا لهظا.
اؾخمغث ًُ٢ت مدمض بً الظًب ؾيخحن ،خُث خ٨م ٖلُه في  ٢٩هىٞمبر
 ٢٠١٢بالسجً اإلاابض ،بال ؤهه في الؿاصؽ والٗكغًٍ مً ٞبراًغ  2013ؤنضعث
مد٨مت الاؾخئىا ٝالُ٣غٍت خ٨مها بخس ٠ُٟسجً بً الظًب إلاضة زمؿت ٖكغ
ً
ٖاما.
وفي ؤٚؿُـ  ٢٠١٣ؤَل ٤مجمىٖت مً اليكُاء بمدآٞت الضواصمي خملت
بل٨تروهُت بٗىىان " ملُىهُت جمُم الٟٗى" إلاُالبت ؤمحر ُ٢غ باإلٞغاج ًٖ الكاٖغ
مدمض بً الظًب ،واؾخسضم اليكُاء قب٩اث الخىانل ؤلاحخماعي ِٞؿبى ٥وجىٍتر
في خملتهم٦ ،ما جم جضقحن مى ٘٢بل٨ترووي زام بالخملت.وصٖا ال٣ائمىن ٖلى
الخملت مً مخابعي الكاٖغ مدمض بً الظًب ألصاء صوعهم باإلاكاع٦ت في مى٘٢
الخملت ب٨خابت ٢هُضة قٗغٍت م٩ىهت مً بِخحن ،ؤو زاَغة حٗبحرًت للىنى٫
بمكاع٧اتهم بلى اإلالُىهُت19.
بال ؤن الخملت لم ً٨خب لها الىجاح وْل الكاٖغ الُ٣غي سجُىا ختى الان.

19

صحٌفة سبق اإللكترونٌة  -شباب الدوادمً ٌدشنون حملة لإلفراج عن "ابن الذٌب" تارٌخ النشر:
٧أغسطس  – ٢٠١٣تارٌخ الزٌارة ١٨ :أكتوبر http://sabq.org/koAfde - ٢٠١٤
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ٌجٕبْ
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْٔ ،حى ٍِ 3.3يىْ.

في اإلااض ي٧ ،اهذ زضماث ؤلاهترهذ والهاج ٠الى٣ا ٫باهٓت الثمً ،وبُُئتٚ ،حر
مىزى٢ت ،وٍهٗب الىنى ٫بلحها ،وزانت في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت وزاعج الٗانمت
بحروث .وجًاٖٟذ الؿغٖت اإلاخىؾُت لئلهترهذ مىظ ماعؽ  ،2012ول ً٨في اإلا٣ابل
اهس ٌٟجغجِب لبىان في ما ًخٗل ٤بؿغٖت الخجزًل بىاؾُت قب٨ت الاهترهذ مً
اإلاغ٦ؼ  151الى اإلاغ٦ؼ  165وحاء جغجِبه اؾىؤ لىاخُت ؾغٖت الخدمُل ٖبر قب٨ت
الاهترهذ خُث ّ
خل في اإلاغ٦ؼ  173وطل ٪و٣ٞا إلااقغ  OOKLAلكب٨ت الاهخجرهذ20.
ً
وو٣ٞا لخ٣غٍغ "ؤ٧امي" لئلهترهذ لخدضًض ؾغٖت الخدمُل والخجزًل ٖلى الكب٨ت
الٗى٨بىجُت لىدى  185صولت مسخلٟت مً الٗالمّ ،
خل لبىان لىاخُت ؾغٖت الخدمُل
مً ؤلاهترهذ في اإلاغجبت ما ٢بل ألازحرة بؿغٖت بلٛذ  0.10مُٛاباًذ في الثاهُت21.
في اإلا٣ابل ال ًبضو ؤن الخ٩ىمت اللبىاهُت جمل ٪عئٍت واضخت وبعاصة ؾُاؾُت
لخدؿحن هظا اإلاىار في اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب ،ؾىاء في جدؿحن زضمت الاهترهذ ،او
خغٍت الخٗبحر ٖلى الكب٨ت.
لطبع االرصبالد ورىٕىٌىخيب اٌّؼٍىِبد

في نهاًت قهغ ًىهُى  ،٤١٠٢بلٖ ٜضص زُىٍ الهىاج ٠اإلادمىلت في لبىان ؤعبٗت
مالًحن زِ ،اي ما ً٣اعب  %100مً اللبىاهُحن لضيهم هاج ٠مدمى ،٫في خحن بلٜ
ٖضص زُىٍ الهىاج ٠الثابخت هدى  900ؤل ٠زِ.
وبلٖ ٜضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في لبىان ٢غابت  3,3ملُىن "زالر مالًحن
وزالزمائت ؤل "٠مؿخسضم ما ٌٗني ؤن هدى  %75مً ؾ٩ان لبىان ٌؿخسضمىن
ؤلاهترهذ.
 -20يؤشر  OOKLAنشبكت االَخرَج حىل انعانى
http://www.netindex.com/download/2,104/Lebanon
 -21يىقع َاو األنكخروًَ http://goo.gl/Iky9t5
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ٖلى الجاهب آلازغ اجسظث الخ٩ىمت اللبىاهُت بٌٗ ؤلاحغاءاث زالٖ ٫ام
 ٤١٠٢لخس ٌُٟؤؾٗاع زضمت ؤلاهترهذ ٖلى الهاج ٠الثابذ وزضماث ٦ ،3Gما
ً
اجسظ وػٍغ الاجهاالث ٢غاعا بةلٛاء بلؼامُت حسجُل الهىٍت ؤلال٨تروهُت  IMEIألحهؼة
الهاج ٠اإلادمى ،٫وبَال ١مكغوٕ صٞ ٘ٞىاجحر الهاج ٠الثابذ وألاهترهذ بىاؾُت
ألاهترهذ والبُا٢اث اإلاهغُٞت ٦ظل ٪جىُٟظ بصزا ٫زضماث ؤلاهترهِذ ٖبر ج٣ىُاث
ا DSL٫وونالث ألالُا ٝالًىئُت بلى ؾبٗت ٖكغ ؾىترا ٫هاجٟي في اإلاىاَ٤
الغٍُٟت والبلضاث البُٗضة22.
وٍٓهغ صلُل «ُ٢اؽ مجخم٘ اإلاٗلىماث  »2013الهاصع ًٖ الاجداص الضولي
لالجهاالث ،ؤن لبىان ج٣ضم في ماقغ مخٛحراث جىمُت ُ٢إ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث
والاجهاالث  IDIمً ٖ 4,62لى  10بلى ٖ 5,37لى  .10وٍ٣ى ٫الخ٣غٍغ بن لبىان خل في
اإلاغجبت ألاولى في الٗالم مً هاخُت ػٍاصة ُ٢مت الضلُل  valueوالثاوي في ػٍاصة الغجبت
 rankبٗض ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.
ً
ّ
وٍ٣ضع الخ٣غٍغ ٖضص اإلاىاَىحن الغ٢مُحن في لبىان بىدى  ٠١٩٦٢١شخها ،ؤي
ما وؿبخه  ٢,٤في اإلائت مً الٗضص ؤلاحمالي للؿ٩انُٞ ،ما جهل وؿبت الكباب
الغ٢مُحن بلى هدى  ٢١,٠في اإلائت مً ٖضص الؿ٩ان الكباب.23
اٌجيئخ اٌمبٔىٔيخ ٌمطبع االرصبالد في ٌجٕبْ

ختى ٦خابت هظ الخ٣غٍغ ،ماػا ٫مكغوٕ ٢اهىن اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت والبُاهاث
طاث الُاب٘ الصخص ي اإلا٣ضم مً ٢بل الخ٩ىمت لم ًىا٢ل في لجان البرإلاان
اللبىاوي جمهُضا لٗغيه ٖلى الهُئت الٗامت إل٢غاعه٦ ،ما ان ٢اهىن جىُٓم ُ٢إ
الاجهاالث في لبىان ع٢م  ٢٠٠لٗام  ٤١١٤ماػا ٫مجمضا ولم ج٣م الضولت بخُٗحن
اًٖاء حضص في الهُئت الىاْمت لئلجهاالث اإلاىهىم ٖجها في طل ٪ال٣اهىن بالغٚم
مً اهتهاء والًت اًٖائها في الٗام ٦ ،2012ما ان ال٣اهىن ع٢م  140الظي ًغمي بلى
نىن الخ ٤بؿغٍت اإلاسابغاث التي ججغي بىاؾُت ؤًت وؾُلت مً وؾائل الاجها٫
الهاصع ؾىت  ٠٦٦٦والظي لم ًخم الٗمل به بال ٖام  ٤١١٢بٗض نضوع اإلاغاؾُم
الخُبُُ٣ت لل٣اهىن ،وختى هظه اإلاغاؾُم لم ًخم جُبُ٣ها بال في ٖام  ٤١١٦و٢ض
 -22يىقع وزارة االحصاالث http://goo.gl/Fn0rWR
 -23جرٌذة االخبار انهبُاٍَت  -انعذد  ٩٩٢٢انثالثاء  ٩٢أٌار 2014
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اؾاءث الخ٩ىمت جُبُ ٤هو ال٣اهىن واإلاغاؾُم الخىُٓمُت اإلاخممت له وٖغيذ
البُاهاث الصخهُت للمىاَىحن إلاساَغ اهتها٧اث الخهىنُت زالٞا ألخ٩ام ال٣اهىن
والضؾخىع اللبىاوي .24وما ػالذ لجىت الاٖالم والاجهاالث الىُابُت جىا٢ل ا٢تراح
٢اهىن الاٖالم الجضًض الظي ج٣ضمذ به ماؾؿت مهاعاث والظي ًخًمً ٢ؿما
زانا باالٖالم الال٨ترووي ًًمً خغٍت اوكاء اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت صون جغزُو او
ع٢ابت مؿب٣ت.25
وٖلى نُٗض خماًت الخهىنُت الغ٢مُت ،ال ًىحض ٢ىاهحن مسههت لظل،٪
بال ؤهه جىحض بٌٗ اإلاىاص اإلاخٟغ٢ت في ٢ىاهحن مسخلٟت ل٨جها ال جٟي بالٛغى ٖلى
ُ َ
ؤلاَال ،١مثل اإلاىاص ٚحر اإلاد٨مت اإلاىحىصة ب٣اهىن الخىهذ ،وعٚم وحىص م٨خب
إلا٩اٞدت الجغائم ؤلال٨تروهُت بلبىان بال ؤهه ال ًىحض ٢اهىن قامل للجغائم
ؤلال٨تروهُت وٍخم الاٖخماص ٖلى بٌٗ اإلاىاص ال٣اهىهُت مثل ٢اهىن خماًت اإلالُ٨ت
الٟىُت وألاصبُت و٢اهىن الٗ٣ىباث الٗام.
اٌّذؤبد واٌشجىبد االخزّبػيخ

ٌٗخبر مىِٞ ٘٢ؿبى ٥هى اإلاى ٘٢ألا٦ثر ػٍاعة في لبىان ،خُث ٌؿخسضمه ٢غابت
 2,2ملُىن مؿخسضم ،في خحن ًإحي مى ٘٢جىٍتر في الترجِب الثاوي ول ً٨بٟاع٦ ١بحر
خُث ً٣ضع مؿخسضمُش بىدى  250ؤل ٠مؿخسضم "عب٘ ملُىن مؿخسضم".
ولم حؿخجب بصاعة اإلاىٗ٢حن الي مً َلباث الخ٩ىمت اللبىاهُت الـ  18لل٨ك٠
ًٖ خؿاباث ٖلحهما مىظ  2013وختى الان.
اٌّالحمخ اٌمضبئيخ ٌٍصحبفييٓ ٌٍٕبشطيٓ اٌىزشؤيبً

ػاص مً وا ٘٢جُُ٣ض خغٍت الغؤي والخٗبحر الال٨ترووي بزًإ الصخاُٞحن
واإلاضوهحن والىاقُحن ٖبر اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت الازباعٍت وقب٨ت الخىانل الاحخماعي
لؿلُت م٨خب م٩اٞدت حغائم اإلاٗلىماجُت (الؿُبر ٦غاًم (Cybercrime -اإلايكإ
بهىعة مسالٟت لل٣اهىن ،وُ٢ام اإلا٨خب بةؾخضٖاء وجغهُب هاالء الىاقُحن
والصخاُٞحن ٖبر ازًاٖهم للخد ٤ُ٣لؿاٖاث َىٍلت والؼامهم ٖلى جى ُ٘٢حٗهض
Telecoms data requests violate Constitution, article in Lebanese The Daily Star - 24
- http://goo.gl/AsJr3U newspaper
-www.freetoexpress.org
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25

بٗضم الخٗغى لؤلشخام الظًً حٗغيىا لهم في م٣االتهم في اإلاؿخ٣بل ،في زغ١
ٞاضر لخغٍت الغؤي والخٗبحر اإلاٟ٨ىلت في الضؾخىع واإلاىازُ ٤واإلاٗاهضاث الظي التزم
لبىان في جىُٟظها والتي حٗخبر حؼءا مً ال٣ىاهحن الىاٞظة والىاحب مغاٖاتها.
٦ما اؾخضعى "م٨خب م٩اٞدت حغائم اإلاٗلىماجُت وخماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت» ،في
 ،2013/7/26عئِـ جدغٍغ مى" ٘٢هاو" باللٛت الٗغبُت مهىض الخاج ٖلي بضٖىي
٢ضح وطم وبزاعة الىٗغاث الُائُٟت ٖلى زلُٟت مكاع٦خه إلا٣اٚ ٫حر مى ٘٢وكغ ٖلى
مى" ٘٢اإلاداؾبت" (اإلاىهت الال٨تروهُت للخملت الىَىُت إلاالخ٣ت مجغمي الخغب
ألاهلُت) .وزً٘ الخاج ٖلي للخد ٤ُ٣لخمـ ؾاٖاث مخىانلت وإلاًاً٣اث .وفي 13
ؾبخمبر  2013اؾخضعي الصخافي مهىض الخاج مجضصا مً ٢بل" م٨خب الجغائم
ؤلال٨تروهُت " في بحروث إلاخابٗت الخد ٤ُ٣مٗه في هٟـ الك٩ىي اإلاظ٧ىعة لً٨
الصخافي اللبىاوي ع ٌٞالخًىع الى م٨خب الخد٣ُ٣اث اإلاظ٧ىع واصث خملت ٢ام
بها مجمىٖت مً الىاقُحن والصخاُٞحن والخ٣ىُ٢حن الى خالت الًُ٣ت مً م٨خب
حغائم اإلاٗلىماجُت الى الىُابت الٗامت الخمُحزًت التي ًغؤؾها ٢اى مضوي إلاخابٗت الىٓغ
في الًُ٣ت و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن اإلاُبىٖاث اللبىاوي.
وُٞما اؾخُإ الصخافي مهىض الخاج ٖلي وهى صخافي ه٣ابي في ؤن ًىحه هظه
الًغبت إلاا ٌؿمى بم٨خب م٩اٞدت حغائم اإلاٗلىماجُت ،بال ؤن الاال ٝمً ؤصخاب
الغؤي ٖلى الاهترهذ لِؿىا صخاُٞحن مدترٞحن ،وبالخالي ماػالىا ٖغيت إلاماعؾاث
هظا اإلا٨خب مثل:

جاٌ عاصٌ
في ٞبراًغ ٤١٠٢نضع خ٨م ٖلى الىاقِ (حان ٖاص ي) بالسجً إلاضة قهغًٍ
بتهمت ال٣ضح و الظم بد ٤عئِـ الجمهىعٍت ،و٧ان ٢ض جم الخد ٤ُ٣م٘ ٖاص ي في
قهغ ًىهُى  ٤١٠٠بؿبب مجمىٖت مً الخٛغٍضاث التي وكغها ٖلى جىٍتر وجم بزالء
ؾبُله بًمان مدل ب٢امخهً .ظ٦غ ؤهه في هٟـ قهغ الخ٨م ٖلى ٖاص ي بالسجً
ؤعؾل الىاقِ عؾالت اٖخظاع للغئِـ اللبىاوي ًٖ مدخىي حٛغٍضاجه26.

26

 جرٌذة األخبار  -يحكًت انًطبىعاث :انسجٍ نًذة شهرٌٍ نهُاشط جاٌ عاصًhttp://www.al- ،akhbar.com/node/200546
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عناد بشٍ
في  ٠٠ماعؽ  ،2014ع ٌٞاإلاضون اللبىاوي ٖماص بؼي الخىٖ ُ٘٢لى حٗهض بٗضم
الخٗغى لىػٍغ الضولت الؿاب ٤باهىؽ ماهجُان ،و٧ان بؼي ٢ض ٦خب ٖلى مضوهخت
"جغٍال" جضوٍىت بٗىىان "قىاعب الىػٍغ"في صٌؿمبر ٖ ،٤١٠٠لى ؤزغها ٢ضم ماهُجان
صٖىي ً٢ائُت يض اإلاضون ،وجم الخد ٤ُ٣مٗه ٖلى مضاع زالر ؾاٖاث في م٨خب
م٩اٞدت الجغائم ؤلال٨تروهُت والظي اهخهى بغ ٌٞبؼي للخىٖ ُ٘٢لى الخٗهض ،بال ؤن
ً
ّ
ٖماص وٖ ِ٣ٞ ٘٢لى ٖغًٍت جىو ٖلى ٖضم الخٗغى للىػٍغ حؿضًا ؤو إلامخل٩اجه
ؤو ؤ٢اعبه ،وٖلُه جم بزالء ؾبُله بؿىض ب٢امت ُ
وخ ّى ٫اإلال ٠بلي الىُابت الٗامت في
حبل لبىان27.

ريتا كامل
في  13آب  2013اؾخضعى م٨خب م٩اٞدت حغائم اإلاٗلىماجُت اإلاضوهت عٍخا ٧امل
ٖلى زلُٟت صٖىي ج٣ضمذ بها قغ٦ت جىػَ٘ الجىائؼ Pan Arab Web Awards
ً
الهُ ٠اإلااض ي ،بٗضما وكغث ٧امل م٣اال بٗىىان "مبرو !٥ؤهذ ؤخم !٤الاخخُا٫
في ؤ٧اصًمُت حىائؼ الاهترهذ الٗغبُت" .وؤياءث في الخضوٍىت ٖلى ٖمل "ألا٧اصًمُت"،
مٗخبرة ؤنها "ال جمخل ٪ؤي هٓام ٢اهىوي ًغعى ٖملها ؤو ُُٟ٦ت مىذ الجىائؼ ؤو ًدضص
مٗاًحر ٖملها"٦ .ما جُغ٢ذ ٧امل في جضوٍىتها بلى "مُٗاع الكٟاُٞت واعجباَه بمهلخت
اإلاؿتهل ،٪الظي ٢ض ً٩ىن ضخُت لئلٖالن والدؿىٍ ٤ال٩اطب28.
وفي  2014/12/1اؾخضُٖذ ٧امل مً ٢بل م٨خب م٩اٞدت حغائم اإلاٗلىماجُت
للخد ٤ُ٣مٗها في ق٩ىي زاهُت ج٣ضمذ بها الكغ٦ت هٟؿها لٗضم بلتزامها الهمذ
ال٨تروهُا ججاه الكغ٦ت ولؼٖمهم انهم وكغث حٗلُ٣اث حضًضة ٖلى الاهترهذ جخٗل٤
بالًُ٣ت الؿاب٣ت.
وفي هظا الؿُا ١ج٣ضمذ "ماؾؿت مهاعاث" ب٨خاب زُي وحهخه الى وػٍغ
الٗض ٫اللىاء اقغ ٝعٍٟي بخاعٍش الاو ٫مً ٧اهىن الاو 2014 ٫وسجل في صًىان
وػاعة الٗض ٫بغ٢م َ ،،3/5616لبذ ُٞه مً الىػٍغ الخضزل و٣ٞا لهالخُاجه
والُلب مً الىُاباث الٗامت الاؾخئىاُٞت بٗضم بلؼام الصخاُٞحن والىاقُحن
27

 -موقع مهارات نٌوز ،عماد بزي ورٌتا كامل خطر على المجتمع! http://goo.gl/xhZhHL

28

 -موقع المدن األلكترونً http://goo.gl/k1NGjG
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والاٞغاص الظًً ًالخ٣ىن في ً٢اًا اليكغ والخٗبحر وجضاو ٫اإلاٗلىماث ٖلى قب٨ت
ّ
واإلا٣ىيت لخغٍت الغؤي والخٗبحر ٧ىنها
الاهترهذ ،بخى" ُ٘٢حٗهضاث الهمذ" الؿالبت
باَلت وجدىا ٌ٢م٘ م٣ضمت الضؾخىع واإلاىازُ ٤الضولُت وخ ٤الاوؿان الُبُعي
الظي ُٞغ ٖلى ال٣ى ٫والغؤي والخٗبحر وهى خ ٤حىهغي ٚحر ٢ابل للخىاػ ٫والاؾ٣اٍ
او الدجب ٖلى الاَال29.١

جيًى رعًدٍ
ٖلى زلُٟت ٦خابخه جضوٍىت بمضوهخه خىُ ٫مىخج لكغ٦ت "بىهىٞا" ،اؾخجىب
م٨خب خماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت وم٩اٞدت الجغائم ؤلال٨تروهُت اإلاضون اللبىاوي حُىى
عُٖضي ،و٧ان حىُى ٢ض ٦خب ٖلى الخضوٍىت ٖلى مضوهخه في الثامً ًىلُى  ،٤١٠٠وجم
الخد ٤ُ٣مٗه في ً ٤٦ىاًغ ٖ ٤١٠٢لى زلُٟت ق٩ىي م٣ضمت مً الكغ٦ت.
بٗض الخد ٤ُ٣مٗه إلاضة ؾاٖخحن َلبىا مىه ؤن ً٣ىم بالخىٖ ُ٘٢لى حٗهض بٗضم
الخٗغى لكغ٦ت "بىهىٞا" ل ً٨اإلاضون ع ،ٌٞوجم بزالء ؾبُله بٌٗ الخىٖ ُ٘٢لى
حٗهض بٗضم ال٣ضح والظم  ِ٣ٞوهى ما واٖ ٤ٞلُه اإلاضون30.

ربًع فزاٌ
ٖلى زلُٟت م٣ا٦ ٫خبه بمى( ٘٢اإلاسخاع) بٗىىان (زغزغاث لُلى ٖبض اللُُ ٠مً
٢هىة) جم الخد ٤ُ٣م٘ الصخٟي اللبىاوي عبُ٘ ٞغان بتهمت ال٣ضح والظم في ً ٤٩ىاًغ
 ،٤١٠٢في صٖىي م٣امت مً اإلاىجمت لُلي ٖبض اللُُ ٠يضه ،وبٗض الخد ٤ُ٣مٗه
جم جى ُ٘٢حٗهضا بٗضم الخٗغى للمظ٧ىعة .و٧ان ٞغان ٢ض ٦خب في م٣اله في ؤن ما
ج٣ضمه لُلى ٖبض اللُُ ٠مجغص ٢هها وعواًاث مً وسج زُالتها وبعهاناتها31.

Lebanon media watchdog slams detention release policy article in Lebanese The Daily -29
http://goo.gl/Y2MyqJ Star newspaper

30

 -موقع مهارت نٌوز ،جٌنو "الخارق" أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتٌّة http://goo.gl/EIbYSn

31

 موقع مهارت نٌوز ،الصحافٌون فً قبضة مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتٌة"http://goo.gl/akZXv7
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كزيه حىا
في جاعٍش  13حكغًٍ الثاوي/هىٞمبر ،جم اؾخضٖاء الىاقِ الال٨ترووي وَالب
في ٧لُت الاٖالم في حامٗت ٦ AUSTغٍم خىا الى م٨خب م٩اٞدت حغائم اإلاٗلىماجُت،
للخد ٤ُ٣مٗه بكإن ”٢ ”shareام به ٖلى نٟدخه ٖلى “ٞاٌؿبى ”٥م٘
ًٖ جى ُ٘٢وػاعة
،”citizen
“961
مضوهت
آزغًٍ إلا٣ا ٫ميكىع ٖلى
ً
الضازلُت اللبىاهُت ٖ٣ضا م٘ قغ٦ت “ ”Inkriptيمً “مكغوٕ مغا٢بت الخضوص
اللبىاهُت” ،لخجهحز ه٣اٍ الىنى ٫واإلاٛاصعة الخضوصًت في الامً الٗام بىٓام ٖائض
لكغ٦ت “ ،”Gemaltoط٦غ ان اإلاؿاوٖ ٫جها ٌكدبه بٗال٢خه م٘ بؾغائُل .وبٗض 5
ً
اًام مً اخخجاػ خغٍخه ،زً٘ خىا (ٖ 21اما) لجلؿت اؾخمإ امام الىائب الٗام
الاؾخئىافي ال٣اض ي ٧لىص ٦غم ،الظي ٢غع ازالء ؾبُله بؿىض ا٢امت ازغ صٖىي ٢ضح
وطم عٗٞها وػٍغ الضازلُت نهاص اإلاكىى ١بد ٤خىا32.
اٌحجت واٌّشالجخ

احلكىمُ تٌضلِّه بًاىات االتصاالت لألجهشَ األميًُ
في ماعؽ  ٤١٠٢ؾلمذ الخ٩ىمت اللبىاهُت حمُ٘ البُاهاث الخانت باالجهاالث
في لبىان لؤلحهؼة ألامىُت ،بٗض ؤن وا ٤ٞمجلـ الىػعاء ٖلى حؿلُمها عٚم وحىص
حض ٫خى ٫هظه الخُىة واٖتراياث مً اإلاىاَىحن وبٌٗ الخ٩ىمُحن والخُاعاث
الؿُاؾُت ،وهى ما ٌٗض اهتها٧ا لخهىنُت حمىٕ اإلاىاَىحن اللبىاهُحن .وٍظ٦غ ؤن
ٌ
٣ضمت
هظه البُاهاث جخٗل ٤بمؿخسضمي الهىاج ٠اإلادمىلت لكغ٧اث الاجهاالث اإلا ِ
للخضمت في لبىان ،ما ٌٗني ؤن ألاحهؼة اللبىاهُت خهلذ ٖلى بُاهاث ٧ل
اإلاؿخسضمحن٦ ،ما ؤن هظه البُاهاث ٚالبا ؾخُٛي مضة قهغًٍ ٧املحن ،خُث ؤن
٢اهىن خماًت ؾغٍت الخسابغ ؾمذ بةُٖاء البُاهاث إلاضة قهغًٍ ٦دض ؤ٢ص ى.

32

 بٌان صادر عن جمعٌة مهارات فً 2104/00/07http://maharatfoundation.org/?p=1774&lang=ar
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مقدمى خدمُ اإلىرتىت يف لبياٌ يزاقبىٌ املضتخدمني
٦كٟذ صخ ٠ومىا ٘٢بل٨تروهُت لبىاهُت ؤهه في  ٢خؼٍغان ؾىت  ٤١٠٠نضع
ً
٢غاع و٣ٞا ألمغ ؤنضعه م٨خب اإلاضعي الٗام ًجبر م٣ضمي زضمت ؤلاهترهذ في لبىان ٖبر
الخُىٍ ألاعيُت والالؾلُ٨ت ،للمىاػ ٫والكغ٧اث ،وٖلى ٧ل اإلا٣اهي واإلادالث التي
ّ
جىٞغ لؼبائجها ّ
اإلاٗضاث التي ًم٨جهم بىاؾُتها الضزى ٫بلى قب٨ت ؤلاهترهذ ،الُ٣ام
ب٩ل ما ًلؼم لخُٟٗل ملٟاث الضزى ٫بلى ؤلاهترهذ التي جخم ٖبر الخاصم  serversوالـ
 routersالخابٗت لهم وخٟٓها ،ولخدًحر وسخت مً هٓام خ ٟٔالبُاهاث بطا
ُ
٣ٞضث ًٖ الخاؾىب ،إلاضة ٖام واخض ٖلى ألا٢ل .هظه البُاهاث حكمل ٖلى ألا٢ل
ول٩ل ٖملُت اؾخسضام ،اؾم اإلاؿخسضم اإلاٗخمض  ،usernameوٖىىان بغوجى٧ى٫
ؤلاهترهذ  IP addressالخام باإلاؿخسضم ،واإلاىا ٘٢التي ٢ام اإلاؿخسضم بالضزى٫
بلحها .والبروجى٧ىالث التي ُ
اؾخسضمذ في الٗملُت ،باإلياٞت بلي جدضًض م٩ان
اإلاؿخسضم33.

حجب بدوٌ قاىىٌ
زال ٫ؾىت  ٤١٠٠جم حجب  ٠٢مىٗ٢ا في لبىان ،صون ؤلاٞهاح ًٖ ؤي
ؤؾباب للدجب ومضي ٢اهىهِخه ،ووحه الٗضًض مً اليكُاء اللبىاهُحن ه٣ضا لهظه
اإلاماعؾاث خُث ًىحض ُٚاب جام ألي مٗلىماث خى ٫آلُت الدجب ؤو ؤي مٗلىماث
خى ٫اإلاٗاًحر التي ًخم ٖلى ؤؾاؾها حجب هظه اإلاىا.٘٢
في خحن جم حجب  ٩مىاٌٗ ٘٢خ٣ض ؤنها بباخُت ٖام  ،2014خُث حاء ال٣غاع
مً ٢بل الىُابت الٗامت بذجب اإلاىا ،٘٢وجم بعؾا ٫ال٣غاع مً زال ٫هُئت ؤوححرو-
الهُئت الخ٩ىمُت اإلاؼوصة لخضمت لئلهترهذ -بلى حمُ٘ م٣ضمي زضماث ؤلاهترهذ في
لبىان ،وعٚم الاٖتراى ٖلى ٢غاعاث الدجب ،بال ؤن نضوع ال٣غاع ًٖ حهت ً٢ائُت
٢ض ًدض مً اللجىء لهظا الاحغاء اإلاٗاصي لخغٍت الخٗبحر ٖلى الاهترهذ.

 -33يىقع َاو االنكخروًَ ،يسوّدو خذيت اإلَخرَج فً نبُاٌ ٌخعقّبىٌ زبائُهى ،حقرٌر يُشىر فً 2013/12/8
http://goo.gl/BAP8Lv
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وفي َ 2014/10/30لب وػٍغ الٗض ٫اللبىاوي مً الىائب الٗام الخمُحزي اجساط
الاحغاءاث ال٣اهىهُت الالػمت لدجب اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت التي جغوج للمسضعاث
الغ٢مُت صون ان ٌؿدىض ٢غاعه ألي ؤؾاؽ ٢اهىوي او ٖلمي ًبرع حجب هظا الىىٕ مً
اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت والتي جخًمً ملٟاث ع٢مُت باؾم " "Digital Drugsؤو ""iDoser
هي ٖباعة ًٖ م٣اَ٘ وٛماث ًخم ؾماٖها ٖبر طبظباث نىجُت مسخلٟت ًاصي
الاؾخمإ بلحها لٟترة َىٍلت ٖضة ؤخاؾِـ ٧الىٗاؽ ؤو الُٓ٣ت الكضًضة ؤو الضوزت
ؤو الاعجساء ؤو الهغٕ والاهؼٖاج.34

34

 -موقع مهارات نٌوز  -حرٌة االنترنت فً فخ "المخدرات الرقمٌة" http://goo.gl/I908Nb

70

72

ِصش
ٔظشٖ ػبِخ
ػذد اٌسىبْ "اٌّميّيٓ" ٍِ 39يىْ.

في ًىهُى  2012جم اهخساب الض٦خىع مدمض مغس ي اإلاىخمي لجماٖت ؤلازىان
ً
اإلاؿلمىن عئِؿا إلاهغ ،و٧ان طل ٪بالتزامً م٘ بصعا٧ ٥اٞت ٢ىي وجُاعاث اإلاجخم٘
اإلاهغي ،للضوع الباعػ الظي لٗبه ؤلاهترهذ ٧ىؾُلت للخكض ومؿاخت واؾٗت للخٗبحر
ًٖ الغؤي ،وٖلي عؤؾهم الظًً ٧اهىا في اإلااض ي ال٣غٍب ًته٨مىن ٖلي صٖىاث
وكُاء ؤلاهترهذ الؾخسضام الكب٨ت ؤلال٨تروهُت في الىًا ٫الضًم٣غاَي ،وهى ألامغ
الظي ؤصي بضوعه للخًاٖ ٠اإلاؿخمغ ألٖضاص مؿخسضمي الكب٨ت وؤصواتها.
ً
لم ًخٛحر الخا٦ ٫ثحرا في مهغ بٗض جىلي الض٦خىع مغس ي،بال خالت الؼزم الثىعي
التي قهضتها جل ٪الٟترة ،والتي ؤصث الي احؿإ هامل الخغٍاث بك٩ل ٦بحر ،ولً٨
الىٓام اإلاهغي الجضًض ؤب٣ي ٖلي البِئت الدكغَُٗت الخا٦مت واإلاُ٣ضة لخغٍت
ؤلاهترهذ.
ول ً٨حٛحر مٟاجئ حٗغى له اإلاىار الٗام في مهغ في نهاًت ًىهُى  2013خُىما
٢ام وػٍغ الضٞإ اإلاهغي في طل ٪الى٢ذ ٖبض الٟخاح الؿِس ي باإلَاخت بد٨م
حماٖت ؤلازىان اإلاؿلمىن ،وه٣ل الؿلُت لغئِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ٖضلي
مىهىع ،زم  ٌٞاٖخهام حماٖت ؤلازىان اإلاؿلمىن في مُضاوي عابٗت الٗضوٍت
ونهًت مهغ في ؤٚؿُـ  ،2013وال ؾُما بٗض ؤن عٗٞذ الؿلُاث اإلاهغٍت قٗاع
الخغب التي جسىيها يض ؤلاعهاب ،وهى ألامغ الظي ؤًضجه ٚالبُت وؾائل ؤلاٖالم
الخ٣لُضًت وال٣ىي الؿُاؾُت ،مما ػاص مً ؤهمُت ؤلاهترهذ لُغح آلاعاء وألا٩ٞاع
الؿُاؾُت اإلاسخلٟتٞ ،تزاًضث مؿاخت مٗاعيت الؿلُت الجضًضة ٖلي ؤلاهترهذ في
الى٢ذ الظي ٧اهذ جخًائل ُٞه جل ٪اإلاؿاخت في وؾائل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت
ً
ً
وزهىنا بٗض اهخساب اإلاكحر ٖبض الٟخاح الؿِس ي عئِؿا للبالص في ًىهُى 2014.
٢ 5ىىاث حٗغيذ لئلٚال ١وًٞ 4ائُاث جمذ مضاهمتها بٗض ؤلاَاخت بد٨م
ؤلازىان ،والٗضًض مً البرامج جىٟ٢ذ بؿبب الغ٢ابت الظاجُت التي جٟغيها ال٣ىىاث
الًٟائُت ٖلي هٟؿها ،هظا زماع ؤو ٫ؤًام للؿلُت اإلاهغٍت بٗض ً 30ىهُى ،والتي
جىضر مضي جإ٧ل هامل الخغٍاث ،وفي اإلا٣ابل ًدؿ٘ ؤلاهترهذ إلاالًحن الخؿاباث
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إلاىاَىحن مهغٍحن ٖلي الكب٩اث الاحخماُٖت ،لُٗىص ؤلاهترهذ الؿاخت الا٦ثر
اؾدُٗابا لآلعاء ٖ٣ب جأ٧ل هامل خغٍت الخٗبحر بالىؾائل الخ٣لُضًت.
وبلٖ ٜضص ؾ٩ان مهغ في الضازل في بضاًت ٖام  2015هدى  86ملُىن وؿمت،
وبلٖ ٜضص ألاؾغ التي لضيها اجها ٫باإلهترهذ مً اإلاجز ٫وؿبت  %57.14ختى هىٞمبر
 ،2014وطل ٪بمٗض ٫همى ؾىىي  %7.92بدؿب وػاعة الاجهاالث وج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث35.
لطبع االٔزشٔذ و االرصبالد

في نهاًت ٖام  2014بلٛذ مؿاهمت ُ٢إ الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في
الىاجج ال٣ىمي ؤلاحما ٫خىالي  66ملُاع حىُه ؤي ما ٌٗاص ٫وؿبت مؿاهمت %4.1
مً بحمالي الىاجج ال٣ىمي ،وبيؿبت همى في الُ٣إ ونلذ بلي ُٞ 36،%13ما جم
جهضًغ زضماث ج٨ىىلىحُت بىٓام الخٗهُض بُ٣مت  11ملُاع حىُه وزضماث
بل٨تروهُت بىا 14 ٘٢ملُىن حىُه زال ٫الٗام اإلاالي هٟؿه ،وطل ٪بدؿب وػٍغ
الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث اإلاهغي الظي ؤ٦ض اؾتهضا ٝالىػاعة الىنى٫
بيؿبت مؿاهمت ناصعاث ُ٢إ الاجهاالث في الىاجج ؤلاحمالي اإلادلي بلي  %8بدلى٫
ٖام 37.2020
 -35تقرٌر موجز عن مؤشرات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات صادر عن وزارة
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات.
http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_4220150
00_ar_Arabic_ICT_Indicators_in_Brief_Dec2014.pdf
(تارٌخ النشر دٌسمبر  ( )2104أخر زٌارة  20مارس )2105

 -36مقال بجرٌدة دوت نت بعنوان "وزٌر اإلتصاالت 021 :ملٌار جنٌه حجم استثمارات
القطاع حتً عام "2121
( http://goo.gl/P35W1Fتارٌخ النشر  05مارس ( )2105اخر زٌارة  20مارس
)2105
 - 37مقال فً جرٌدة المصري الٌوم بعنوان (االتصاالت :نستهدف الوصول بنسبة
مشاركة صادرات التكنولوجٌا فً الناتج المحلً إلى  % 8بحلول عام )2121
http://www.almasryalyoum.com/news/details/531753
(تارٌخ النشر  25سبتمبر  ( )2104أخر زٌارة  8أكتوبر )2104
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وحٗض مهغ مً البِئاث الجُضة لالؾدثماع في مجا ٫الاجهاالث وج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث ،وبدؿب وػٍغ الاجهاالث ًمغ بها هدى ٧ 17ابل بدغي لالجهاالث38
ًم ً٨ػٍاصتهم ،و٢ض بلٖ ٜضص الكغ٧اث الٗاملت في ُ٢إ الاجهاالث وج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث هدى  6166قغ٦ت في قهغ هىٞمبر  ،2014مً بُجهم هدى  965قغ٦ت ج٣ضم
زضماث هٓم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ،و 4754قغ٦ت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ،و447
قغ٦ت لئلجهاالث ،وطل ٪بمٗض ٫همى ؾىىي ونل الي ُٞ ،%10.38ما بل ٜبحمالي
عئوؽ ألامىا ٫اإلاهضعة في ُ٢إ الاجهاالث في هىٞمبر  2014هدى  46.94ملُاع
حىُه بمٗض ٫همى ؾىىي ونل لـ ،%1.10وطل ٪بدؿب وػاعة الاجهاالث
وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث39.
وٍظ٦غ ؤن الضولت في مهغ جدخ٨غ زُىٍ الاجها ٫ألاعيُت مً زال( ٫الكغ٦ت
اإلاهغٍت لالجهاالث) اإلاؿئىلت ًٖ حكُٛلها وؤلاقغاٖ ٝلحها ،بِىما ً٣ضم زضمت
الهىاج ٠اإلادمىلت زالر قغ٧اث (ٞىصاٞىن ،مىبُيُل ،اجهاالث)
وفي الى٢ذ الظي جؼاًض ُٞه بحمالي ؾٗت الؿىترالاث التي ج٣ضم زضماث
الهاج ٠الثابذ لخهل بلي 15.88ملُىن زِ في هىٞمبر  2014م٣ضمت مً 1656
ؾىترا ٫في حمُ٘ ؤهداء الجمهىعٍت ،م٣ابل  14.79ملُىن زِ في هىٞمبر ،2013
م٣ضمت مً  1704ؾىتراٞ ،٫إن ٖضص اإلاكتر٦حن في زضمت الهاج ٠الثابذ ٢ض جغاح٘
لُهل بلي  6.24ملُىن مكتر ٥في هىٞمبر  ،2014م٣ابل  6.70ملُىن مكتر ٥في
هىٞمبر  2013بِىما ٧ان ٖضص اإلاكتر٦حن  8.66ملُىن مكتر ٥في ماًى  .2013بدؿب
وػاعة الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ،بِىما ٧ان ٖضصهم في ٖام ٣ً 2010ضع بـ

 - 38مقال فً جرٌدة الٌوم السابع بعنوان (وزٌر االتصاالت 00 :ملٌار جنٌه حجم تصدٌر
خدمات تكنولوجٌا المعلومات هذا العام) ( http://goo.gl/nfx344تارٌخ النشر 31
سبتمبر ( )2104أخر زٌارة  8أكتوبر )2104
 - 39تقرٌر موجز عن مؤشرات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ٌونٌو  2104صادر
عن وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_5820140
 ( 00_ar_ICT_Indicators_in_Brief_June_2014.pdfتارٌخ النشر ٌونٌو
( )2104آخر زٌارة  8أكتوبر )2104
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 9.6ملُىن مكتر ٥بدؿب ج٣غٍغ "مُضان وُ٦بىعص" الهاصع ًٖ الكب٨ت الٗغبُت
إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿان.
وبلٛذ ؤٖضاص اإلاكتر٦حن في زضماث الهاج ٠اإلادمى ٫هدى 96ملُىن زِ في
هىٞمبر  2014م٣ابل  101.76ملُىن زِ في ماًى  ،2014وَٗىص التراح٘ بلى ُ٢ام
الضولت بالخٗاون م٘ قغ٧اث الاجهاالث بالٛاء الخُىٍ مجهىلت اإلالُ٨تًٞ ،ال ًٖ
مٗاهاة اإلاىاَىحن مً قغ٧اث الاجهاالث و قٗىعهم باإلابالٛت في ألاؾٗاعًٞ ،ال ًٖ
الك٩اوي مً ؾىء الخضمت.
و٢ض جًاٖٖ ٠ضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ ختى هىٞمبر  2014بلي ما ًؼٍض ًٖ 3
ؤيٗاٖ ٝضص اإلاؿخسضمحن في ٖام  ،2009خُث اهه ونل في ًىاًغ  2015بلي خىالي
 48ملُىن مؿخسضم م٣ابل خىالي  33ملُىن مؿخسضم في ًىلُى  ،2013بِىما ٢ضعث
الكب٨ت الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖضص اإلاؿخسضمحن في ٖام  2009بىدى
 15ملُىن وفي مىخه 2012 ٠بىدى  31ملُىن.
وٍم ً٨اٖخباع هظه الؼٍاصة ال٨بحرة في ؤٖضاص مؿخسضمي ؤلاهترهذ هي هدُجت
مباقغة لٗضة ٖىامل ،ؤهمها الخُىع الخ٨ىىلىجي الؿغَ٘ الظي ناخبه ػٍاصة اهدكاع
ؤحهؼة الخلُٟىن اإلادمى ٫الظُ٦ت التي ؤنبدذ حؿخسضم في جهٟذ ؤلاهترهذ في
ألاؾىا ١اإلاهغٍتًٞ ،ال ًٖ الضوع الىاضر الظي لٗبخه قب٨ت ؤلاهترهذ في الخٛحراث
الؿُاؾُت التي حكهضها مهغ ،واوٗ٩اؾه ٖلى جىحه اإلاالًحن الؾخسضام قب٩اث
الخىانل الاحخماعي وٖلى عؤؾها ِٞـ بى.٥
اٌجيئخ اٌزششيؼيخ:

لم حكهض البِئت الدكغَُٗت اإلاىٓمت جُىعاث ٦بحرة ُٞما ًخٗل ٤بدىُٓم
الاجهاالث ،ول٨جها قهضث بٌٗ الخٗضًالث التي مً قإنها ؤن جمـ خغٍت الخٗبحر
بك٩ل ٖام بإي وؾُلت مً الىؾائل اإلام٨ىت للخٗبحر ًٖ الغؤي.
ٞالضؾخىع اإلاهغي الجضًض الظي بضؤ الٗمل به في مىخهً ٠ىاًغ ٢ 2014ض
ٟ٦ل خغٍت ال٨ٟغ والغؤي والخٗبحر في ماصجه ( )65والتي ههذ ٖلي "خغٍت ال٨ٟغ
والغؤي مٟ٨ىلت .ول٩ل بوؿان خ ٤الخٗبحر ًٖ عؤًه بال٣ى ،٫ؤو بال٨خابت ،ؤو
بالخهىٍغ ،ؤو ٚحر طل ٪مً وؾائل الخٗبحر واليكغ.
بال ؤن الضؾخىع هٟؿه ٢ض اخخىي ٖلي هو ًٟٞاى وقضًض الٗمىمُت وٚحر
واضر ًم ً٨بمىحبه ؤن حؿُُغ الضولت ٖلي ُ٢إ الاجهاالث وؤلاهترهذ بك٩ل
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٦بحر ،وٚحر مؿبى ،١وهى اإلااصة ( )31التي ههذ ٖلي "ؤمً الًٟاء اإلاٗلىماحى حؼء
ؤؾاس ي مً مىٓىمت الا٢خهاص وألامً ال٣ىمي ،وجلتزم الضولت باجساط الخضابحر الالػمت
للخٟاّ ٖلُهٖ ،لي الىدى الظي ًىٓمه ال٣اهىن"
ً
ولم ًخم ختى آلان جغحمت ؤًا مً اإلاىاص التي ٟ٦لذ الخغٍاث في هظا الضؾخىع
بلي ٢ىاهحن ،بِىما ْلذ البِئت الدكغَُٗت الخا٦مت ٦ما هي صون ؤي حٛحراث بًجابُت
جظ٦غٞ ،لم ًٓهغ ؤي ٢اهىن ًٟ٨ل خ ٤جضاو ٫اإلاٗلىماث وٍىٓمه ،بِىما بُ٣ذ
جغؾاهت الدكغَٗاث التي جُ٣ض خغٍت الخٗبحر وجباص ٫اإلاٗلىماث ٦ما هي ،وػاصث ٖلحها
ً
الخٗضًالث الدكغَُٗت التي ؤحغٍذ في الٟترة التي ؤٖ٣بذ ؤلاَاخت بد٨م حماٖت
ؤلازىان.
وبِىما لم ًُغؤ ؤي حٗضًل ٖلي هو ال٣اهىن ع٢م  10لؿىت  2003في قإن
جىُٓم الاجهاالث ،ؤٖض الجهاػ ال٣ىمي لخىُٓم الاجهاالث بٌٗ الخٗضًالث ٖلي
ال٣اهىن في ًىلُى  2014اؾخٗضاصا لخ٣ضًمها لغئِـ الجمهىعٍت ،وختى الاهتهاء مً
بٖضاص هظا الخ٣غٍغ لم ًخم بحغاء جل ٪الخٗضًالث بك٩ل ٗٞلي.
و٢ض جًمىذ جل ٪الخٗضًالث الىو ٖلي ٖضم حىاػ  ُ٘٢الاجهاالث ؤو و٠٢
ً
حكُٛلها ٧لُا ؤو حؼئُا بال ب٣غاع مً عئِـ الجمهىعٍت بىاءا ٖلي ا٢تراح مً مجلـ
الىػعاء.
ِشالجخ اإلٔزشٔذ

في قهغ ًىهُى ٦ 2014كٟذ صخُٟت الىًَ اإلاهغٍت اإلاؿخ٣لت ًٖ ٦غاؾت
قغوٍ ؤٖضتها وػاعة الضازلُت بهض ٝمغا٢بت قب٨ت ؤلاهترهذ ،وؤَلٖ ٤لحها ٦غاؾت
الكغوٍ واإلاىانٟاث الٟىُت إلاكغوٕ عنض اإلاساَغ ألامىُت ٖلي "ِٞـ بى ٥وجىٍتر
وٞاًبر وواحـ آب" (مىٓىمت ُ٢اؽ الغؤي الٗام) وٞحها جُلب الىػاعة مً قغ٧اث
الخ٨ىىلىحُا ؤن حكتري ٦غاؾت الكغوٍ لخخ٣ضم بٗغوى جُىٍغ وجىعٍض وجغُ٦ب
بغمجُاث جم ً٨ألاحهؼة ألامىُت مً ٞغى ع٢ابت ٖلي قب٩اث الخىانل الاحخماعي.
وهى ألامغ الظي لم جىُٟه وػاعة الضازلُت في جهغٍداث اخض ُ٢اصتها ،الظي ؤ٦ض
صخت الخبر ،وهٟي مؿاؾه بدغٍاث ألاشخام ؤو بدغٍت الخٗبحر.
وجؼامً نضوع جل ٪ال٨غاؾت م٘ اعجٟإ ملخىّ في مدانغة قب٩اث الخىانل
ؤلاحخماعي وال٣بٌ ٖلي الٗضًض مً ال٣ائمحن ٖلي نٟداث مىا ٘٢الخىانل
ؤلاحخماعي ،و٧ان ؤزغها ال٣بٌ ٖلي بؾالم عمًان جى ٤ُٞؤصمً نٟدت "عحب
77

اإلاهغي" ٖلي مى ٘٢الخىانل ؤلاحخماعي ِٞـ بى ٥بتهم الخدغٌٍ يض الكغَت
والجِل وطل ٪في ماعؽ .2015
لخًا ٝبلى الٗكغاث مً الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بهظه الهٟداث،التي قهضها ٖام
 ،2014مثل ال٣بٌ ٖلى ؤصمً نٟدت "ٖٟاعٍذ صمجهىع" و " زالض مدمض
ٖبضالٗا ٫ؤخمض " ؤصمً نٟدتي "ؤها عبٗاوي و"ؤلتراؽ عبٗاوي" وال٣بٌ ٖلى
"ببغاهُم مدمض خؿىحن مخىلى" ،ؤصمً نٟدتي "هبٌ عبٗاوي" ،و"مهغ بؾالمُت"
وؤل٣ذ ال٣بٌ ٖلى "مدمض بؾالم ٖبضالخ "،ُٟٔاإلاىْ ٠بالجماع ،٥وؤصمً
نٟدت "بال ٥بلى ٥عبٗاوي" ،و"الخدال ٠الثىعي لضٖم ؤلازىان" ،و"ؤهذ ُٖل
مسُىً ٝ
طهىُا" ،و"مٓاهغاث الٟغاقت" و٦ظلَ ٪اع ١مدمض مضوي عيىان ،ؤصمً
نٟداث "ٖحن قمـ الجهاعصه" ،وٚحرها ،وطل ٪بتهم الخدغٌٍ ٖلي الٗى ٠يض
الكغَت والجِل40.
اٌّذؤبد واٌشجىبد االخزّبػيخ

اؾخمغث اإلاضوهاث في جغاحٗها في م٣ابل نٗىص للكب٩اث الاحخماُٖت التي
ؤنبدذ جىٞغ ٧اٞت ؾبل اليكغ والخىانل الاحخماعي والُاث ؤ٦ثر جٟاٖلُت بحن
وكُاء ومؿخسضمي قب٨ت ؤلاهترهذ ،و جدُده مً بم٩اهُت وكغ الهىع واإلا٣االث
وعوابِ الىٍب ،وٚحرها مً مىاص ،و ؤم٩اهُت الخٗلُ ٤الٟىعي ٖلحها.
وفي الى٢ذ الظي جؼاًض ُٞه ؤٖضاص مؿخسضمي ؤلاهترهذ ٧ان مً الُبُعي ؤن
جىٗ٨ـ جل ٪الؼٍاصة ٖلي مؿخسضمي الكب٩اث الاحخماُٖت الؾُما بٗض ؤن حٗاْم
صوعها وؤنبدذ مً وؾائل الاجها ٫واليكغ ألاؾاؾُت التي ًمخل٨ها اليكُاء
ومؿخسضمي الكب٨ت إلاا جىٞغه مً هامل ومؿاخت واؾٗت للخٗبحر ًٖ الغؤي،
وجباص ٫ألا٩ٞاع وألازباع واإلاٗلىماث.
هظا الخُىع ال٨بحر الظي قهضجه وؾائل الخىانل الاحخماعي ؾىاء في ٖضص
الؼواع ؤو في ألاصواث التي جدُدها ،حٗل ماؾؿاث الضولت ووؾائل ؤلاٖالم
 -40مقال علً جرٌدة المصرٌون بعنوان "الداخلٌة تلقً القبض علً مستخدمً صفحات "الفٌس
بوك"
http://goo.gl/IYMRFH
(تارٌخ النشر ٌ 5ونٌو ( )2104اخر زٌارة  20مارس )2105
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واإلااؾؿاث ٚحر الغؾمُت وألاخؼاب الؿُاؾُت وٚحرها جدؿاعٕ لخمخل ٪نٟداث ٖلي
وؾائل الخىانل الاحخماعي للخٟاٖل م٘ مؿخسضمحها ،ووكغ بغامجها ٖبر جل٪
الهٟداث.
و٢ض وانل مىِٞ ٘٢ـ بى ٥همىه الهائل في مهغ خُث بلٖ ٜضص مؿخسضمُه
في بضاًت قهغ ٞبراًغ  2015بلي خىالي  24ملُىن مؿخسضمُٞ ،ما بلٖ ٜضص
مؿخسضمي جىٍتر في بضاًت ٞبراًغ  2015بىدى  4ملُىن مؿخسضم في مهغ ،م٣ابل
 400ؤل ٠ختى مىخه .2012 ٠وهى ما ٌٗني ؤن مؿخسضمي جىٍتر مً اإلاهغٍحن ٢ض
جًاٖىٞا هدى  10مغاث في ا٢ل مً زالزت ؤٖىام.
ّٔبرج ِٓ لضبيب اإلٔزشٔذ في ِصش:

املدرظ “بًغىٍ كنًل كامل“:
 في ًىم  27ؾبخمبر٢ 2012غعث مد٨مت حىذ مؿخإه ٠مغ٦ؼ “َما“بمدآٞت ؾىهاج جإًُض الخ٨م الهاصع مً حىذ ؾىهاج وال٣اض ي بالخ٨م
بالسجً  6ؾىىاث م٘ الىٟاط ٖلي اإلاضعؽ “بِكىي ٦مُل ٧امل“ وطل ٪بتهم اػصعاء
ألاصًان وؾب الغؾى ٫وؾب الغئِـ مدمض مغس ى مً زال ٫مىاص وكغها ٖلي
نٟدخه بمى ٘٢الخىانل الاحخماعي ِٞـ بى ،٥وجضاولها ػمالئه في الٗمل ،ختى جم
ج٣ضًم بال ٙللىُابت الٗامت يضه ،التي بخالخه للمدا٦مت بمىحب ٢اهىن الٗ٣ىباث
اإلاهغي ،ختي نضع في خ٣ه هظا الخ٨م ال٣اس ي وٍ٣ط ي اإلاضعؽ ٞترة الٗ٣ىبت
زل ٠الً٣بان ختى ٦خابت جل ٪الؿُىع.

املدوٌ ألبري صابز:
في ًىم  12صٌؿمبر  2012ؤنضعث مد٨مت حىذ اإلاغج خ٨مها بدبـ اإلاضون
“ؤلبحر نابغ ُٖاص” اإلاتهم باػصعاء ألاصًان زالر ؾىىاث م٘ الىٟاط وٟ٦الت 1000
حىُه ،ختى الاؾخئىا ٝم٘ ع ٌٞالاصٖاء اإلاضوي يضه الظي ؤ٢امه ٖضص مً
ا إلاىاَىحنٖ ،لي زلُٟت وكغ الىاقِ مىاص ٖلي نٟدخه بكب٨ت الخىانل الاحخماعي
"ِٞـ بى" ٥
و٧اهذ الىُابت الٗامت ٢ض اتهمذ ؤلبحر بيكغ مدخىٍاث ٖلى ؤلاهترهذ جضًىه
بجغٍمتي اػصعاء ألاصًان وبزاعة الٟخىت.
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وحٗىص و٢ائ٘ خبـ ؤلبحر بلى ؾبخمبر  ،2012خحن ٢امذ الكغَت بةل٣اء ال٣بٌ
ً
ٖلُه مً مجزله ٖىضما اتهمه بًٗا مً ححراهه باػصعاء ألاصًان ٖبر خؿاباجه ٖلى
مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي ،وٖىضها ٢امىا بالخجمهغ خى ٫مجزله وقغٖىا يهخٟىن
بهخاٞاث جدغًٍُت ،مما ص ٘ٞوالضجه لالجها ٫بالكغَت َلبا للمؿاٖضة زىٞا مً
ا٢خدام اإلاىاَىحن إلاجزلها ،بال ؤنها ٞىحئذ بالكغَت جإحي لخ٣ىم بال٣بٌ ٖلى ابجها
وجصخبه بلى ٢ؿم قغَت اإلاغج بٗض يبِ ال٨مبُىجغ الخام به ،وصازل ال٣ؿم
حٗغى ؤلبحر لالٖخضاء الجؿضي بخدغٌٍ مباقغ مً ؤخض يباٍ ال٣ؿم وهى ما جم
بزباجه في جد٣ُ٣اث الىُابت ،و٢ض جم الخ٣ضم باؾخئىاٖ ٝلي هظا الخ٨م الهاصع يض
ؤلبحر وص ٘ٞالٟ٨الت لُخم بزالء ؾبُله زم ٚاصع البالص بٗض طل٢ ،٪بل ؤن ًهضع ٢غاع
مد٨مت الاؾخئىا ٝبخإًُض خ٨م ؤو ٫صعحت بدبـ الىاقِ.

حكه قضائٌ حبجب مىقع "يىتًىب":
في ًىم ٞ 9براًغ  2013ؤنضعث مد٨مت الً٣اء ؤلاصاعي٢ ،غاعا بذجب اإلاى٘٢
ؤلال٨ترووي "ًىجُىب" و٧اٞت اإلاىا ٘٢ألازغي ،التي ٖغيذ الُٟلم اإلاس يء لغؾى٫
ؤلاؾالم مً زاللها ،وطلً ٪
بىاء ٖلى صٖىي ؤ٢امها اإلادامي مدمض خامض ؾالم،
وازخهم ٞحها ٧ل مً عئِـ مجلـ الىػعاء ،ووػٍغ الاجهاالث ،والجهاػ ال٣ىمي
لخىُٓم الاجهاالثًُ ،الب ٞحها بةلٛاء ٢غاعهم الؿلبي بٗضم حجب مىً ٘٢ىجُىب
واإلاىا ٘٢ألازغي التي ٖغى الُٟلم مً زاللها ،مٗخبرا طل ٪يض ُٖ٣ضة ؤلاؾالم
ً
وم٩اهت الغؾى ،٫وبغٚم نضوع هظا الخ٨م بال اهه لم ًخم جىُٟظه ٗٞلُا.

مدوٌ الفًديى أمحد أىىر:
في  17ماعؽ  2013نضع ٢غاع بًبِ وبخًاع مضون الُٟضًى اخمض ؤهىع بٗض
ؤن خضصث مد٨مت َىُا الجؼئُت حلؿت  4ماًى لىٓغ الًُ٣ت ع٢م  5975لؿىت
ً
 2013حىذ ؤوَ ٫ىُا ،بٗض ؤن وحهذ له الىُابت الٗامت اتهاما بؿب وػاعة
الضازلُت وحٗمض مًاً٣ت الٛحر باؾخسضام وؾائل الاجهاالث بىاء ٖلى مظ٦غة ج٣ضم
بها مضًغ ؤلاصاعة الٗامت للكاون ال٣اهىهُت بمضًغٍت ؤمً الٛغبُت بكإن الُٟضًى الظي
٢ام ؤخمض ؤهىع بيكغه ٖلى خؿابه بمىِٞ ٘٢ؿبى ٥وال٣ىاة الخانت به ٖلى مى٘٢
ًىجُىب خمل ٖىىان "ٖال٢ت الٟىاهت مغوي بالضازلُت والاهٟالث ألامني" وحه ُٞه
ً
ً
ه٣ضا ؾازغا ألصاء وػاعة الضازلُت وج٣هحرها في خ ٟٔألامً ،وفي حلؿتها التي
ٖ٣ضث في ً 22ىاًغ ؤنضعث مد٨مت حىذ ا٢خهاصًت ؤوَ ٫ىُا خ٨مها الظي ً٣ط ي
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بدبـ اإلاضون إلاضة زالزت ؤقهغ وٟ٦الت مالُت ٢ضعها ؤل ٠حىُه مهغي إلً٣اٝ
ً
الخىُٟظ ،وحٛغٍمه مبلُ٢ ٜمخه  10ؤال ٝحىُه مهغٍا ،و٢ض ج٣ضم صٞإ ؤهىع
باؾخئىاٖ ٝلي الخ٨م ،وفي حلؿت الاؾخئىا ٝحُٛب اإلاضون الخًىع ٞاٖخبرث
اإلاد٨مت الاؾخئىا٦ ٝإن لم ً ً٨وؤنبذ الخ٨م ؾاعي في خ٣ه ،وؤمامه ٞغنه
ؤزحرة وهي الخ٣ضم بمٗاعيت بؾخئىاُٞت ٖلي الخ٨م ،وال ًؼا ٫اإلاضون مُل٤
الؿغاح ،ولم ًخم بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه لخىُٟظ الٗ٣ىبت.

ذلنىد أبى سيد مصىر مىقع "دميىتكط":
في ًىم  14ؤٚؿُـ  2013اٖخ٣لذ ألاحهؼة ألامىُت اإلاهىع الصخٟي "مدمىص
ؤبى ػٍض" ،مغاؾل مى٢عي "صًمىجُ٨ـ" و "٧ىعبِـ" ؤلال٨تروهحن ،ؤزىاء ُ٢امه
بخُُٛت ٖملُت  ٌٞاٖخهام حماٖت ؤلازىان في مُضان عابٗت الٗضوٍت ،وبغٚم
ج٣ضًم ؤبىػٍض للمؿدىضاث التي جُٟض بٗمله وج٩لُٟه مً ٢بل مى ٘٢صًمىجُ٨ـ
بخُُٛت ألاخضار ،بال ؤن ألاحهؼة ألامىُت ٢امذ باتهامه باالهخماء لجماٖت ؤلازىان
ً
اإلاؿلمحن ،واؾخسضام الٗى ،٠وال ًؼا ٫اإلاهىع مدبىؾا اخخُاَُا مىظ جاعٍش
اٖخ٣اله وختى ٦خابت جل ٪الؿُىعٖ ،لي طمت الًُ٣ت اإلاٗغوٞت بـ " ٌٞعابٗت".

قضًُ عبكُ رصد "تضزيبات الضًضٌ":
في  12هىٞمبر  ،2013اٖخ٣لذ ؤحهؼة ؤمىُت مهغٍت اخض ماؾس ي قب٨ت عنض
ؤلازباعٍت الصخٟي ٖمغو ؾالمه ال٣ؼاػ مً مجزله ،واؾخدىطث ٖلي حهاػ الخاؾب
آلالي الخام به ،وهاجٟه اإلادمى ٫وبٌٗ ألاوعا ١واإلاؿدىضاث التي ٧اهذ في مجزله،
وؾُاعجه ،وفي  18هىٞمبر اٖخ٣لذ ألاحهؼة ألامىُت الصخٟي بكب٨ت عنض ؤلال٨تروهُت
بؾالم الخمص ي بٗض زغوحه مً ؤخضي ٢اٖاث الضعاؾت ب٩لُخه.
زم جم بخالتهم للىُابت الٗؿ٨غٍت التي ؤتهمتهم باالقترا ٥م٘ الجىضي مدمض
ٖبض اإلاىٗم ههغ ،والصخُٟان اإلاُ٣مان زاعج البالص ٖمغو ٖبض اإلاىٗم ٞغاج ،وٖمغ
ببغاهُم قاهحن في الخهى ٫بُغٍٚ ٤حر مكغوٕ ٖلي ؾغ مً ؤؾغاع الضٞإ ًٖ
ً
البالص ،وبطاٖت ؾغا مً ؤؾغاع الضٞإ ٖلي قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت "ؤلاهترهذ"،
وؤلاؾغاع ٖباعة ًٖ مُ٣ىٖاث ُٞضًى مسجلت جم وكغها ٖلي قب٨ت عنض ؤلازباعٍت.
و٧ان طلٖ ٪لي زلُٟت وكغهم إلا٣اَ٘ ُٞضًى مسجلت للمكحر ٖبض الٟخاح
ً
ً
الؿِس ي هائب عئِـ مجلـ الىػعاء والظي ٧ان مغشخا مدخمال لغئاؾت الجمهىعٍت
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في طل ٪الى٢ذ وجدضر ٞحها ًٖ بٌٗ ً٢اًا الكإن الٗام اإلاهغي ،ولم ًخُغ١
ٞحها بلي ؤي ً٢اًا ٖؿ٨غٍت.
وفي ٞ 23براًغ  2014ؤخالتهم الىُابت الٗؿ٨غٍت للمدا٦مت ؤمام اإلاد٨مت
الٗؿ٨غٍت والتي خىلتها اإلاد٨مت بلي حىاًت لُخم هٓغها مً ٢بل مد٨مت حىاًاث
قما ٫ال٣اهغة الٗؿ٨غٍت ،وطل ٪باالتهاماث ؾالٟت الظ٦غ ،وبضؤث مد٨مت الجىذ
الٗؿ٨غٍت هٓغ ؤولي حلؿاث الًُ٣ت في ٞ 24براًغ  ،2014وفي حلؿتها التي ٖ٣ضث
ً
ًىم  4ماعؽ ٢ 2014غعث اإلاد٨مت ٖضم ازخهانها هىُٖا بىٓغ الضٖىي ،وبخالتها
للىُابت الٗؿ٨غٍت الجساط الالػم ٞحها ،وطل ٪ألن الجغٍمت ٢ض جمذ بُغٍ ٤اليكغ،
وً٢اًا اليكغ جسخو بها مدا٦م الجىاًاث.
ومً زم جم بخالت الًُ٣ت بلي مد٨مت الجىاًاث التي بضؤث هٓغها في حلؿت
 18ماعؽ  ،2014وبٗض جضاو ٫الًُ٣ت بالجلؿاث والاؾخمإ للكهىص ومغاٗٞت
الضٞإ ؤنضعث اإلاد٨مت في حلؿتها التي ٖ٣ضث ًىم  10ابغٍل  2014خ٨مها ببراءة
ٖمغو ؾالمت ال٣ؼاػ ،وخبـ بؾالم الخمص ي إلاضة ؾىت وٚغامت  500حىُه ،وخبـ
ً
ً
مدمض ٖبض اإلاىٗم ههغ  3ؾىىاث وٚغامه  500حىُه خًىعٍا ،وُٚابُا ً٢ذ
بدبـ ٖمغو ٞغاج ،وٖمغ قاهحن إلاضة  3ؾىىاث وٚغامت  500حىُه.

قضًُ ذلند علٌ حضً صخفٌ "أخبار مصز":
في ًىم الجمٗت  12صٌؿمبر ٢ 2014امذ ؤحهؼة ألامً اإلاهغٍت بةل٣اء ال٣بٌ
ٖلي الصخٟي بكب٨ت "ؤزباع مهغ" مدمض ٖلي خؿً مً مجزله ،وجم ٖغيه ٖلي
الىُابت الٗامت في الًُ٣ت ع٢م  24464لؿىت 2014حىذ العجىػة بتهم الهًمام بلى
حماٖت ؤؾؿذ ٖلى زال ٝال٣اهىن وتهض ٝبلى ٖغ٢لت ماؾؿاث الضولت واإلاؿاؽ
بالخغٍاث الٗامت ،التروٍج بال٨خابت ألٚغاى الجماٖتٖ ،غ٢لت مماعؾت الؿلُاث
الٗامت ألٖمالها ،الخدغٌٍ ٖلى الخٓاهغ صون بزُاع لئلزال ٫باألمً الٗام وحُُٗل
ؤلاهخاج ،جل٣ي ؤمىا ٫مً الخاعج لخد ٤ُ٣حغائم الخدغٌٍ ٖلى م٣اومت الؿلُاث،
بطاٖت ؤزباع ٧اطبت مً قإنها ج٨ضًغ ألامً الٗام ،وبؾاءة اؾخسضام وؾائل الاجها٫
ً
الضولُت “ؤلاهترهذ” ،ومىظ طل ٪الخحن ال ًؼا ٫خؿً مدبىؽ اخخُاَُا ٖلي طمت
الًُ٣ت.
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قضًُ ذلند علٌ امللًجٌ:
في ًىم ٞ 15براًغ ٢ 2015امذ ؤحهؼة ألامً اإلاهغٍت بال٣اء ال٣بٌ ٖلي
اإلاىاًَ مدمض ٖلي اإلالُجي مً مجزله و٢ضمخه للىُابت الٗامت في الًُ٣ت ع٢م 1681
لؿىت 2015م حىذ البضعقحن ؾب و٢ظ ٝشخهُاث ٖامت ٖبر قب٩اث الخىانل
الاحخماعي ،وبؾاءة اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي ،وال ًؼا ٫مدبىؽ
ً
اخخُاَُا ٖلي طمت جل ٪الًُ٣ت ختي ٦خابت جل ٪الؿُىع مدبىؽ اخخُاَُا ٖلى
طمت الًُ٣ت.
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ِىسيزبٔيب
ٔظشح ػبِخ
ػذد اٌسىبْ "اٌّميّيٓ" ٔحى ٍِ 3يىْ ٔسّخ.

ً
في مىخهُ 2014 ٠
بهخسب الججرا ٫مدمض ولض ٖبض الٗؼٍؼ عئِؿا للجمهىعٍت
ؤلاؾالمُت اإلاىعٍخاهُت لٟترة عئاؾُت حضًضة ،في اهخساباث قاع٦ذ ٞحها اإلاٗاعيت
اإلاىعٍخاهُت وباع٦تها ،ول ً٨في ْل حك٦ ٪ُ٨بحر في هؼاهتها مً ٢بل ُ٢إ واؾ٘
صازل وزاعج البالص ،و٧ان ٖبض الٗؼٍؼ ٢ض ونل بلي الؿلُت في ؤٚؿُـ 2008
بٗض ُ٢اصجه اله٣الب ٖؿ٨غي ؤَاح ُٞه بالغئِـ اإلاضوي اإلاىخسب ؾُضي مدمض ولض
الكُش ،لُهبذ بظل ٪ؾاصؽ عئِـ ٖؿ٨غي إلاىعٍخاهُا بٗض الاؾخ٣ال.٫
ً
الاه٣الباث الٗؿ٨غٍت اإلاؿخمغة في صولت مىعٍخاهُا ؤصث بلي تهمِكها صبلىماؾُا
لؿىىاث َىٍلت مً ٢بل ححرانها مً بلضان اإلاٛغب الٗغبي ،طل ٪بجاهب الٗضًض مً
الٗىامل ألازغي ٧اإلاى ٘٢الصخغاوي الظي حٗل مجها واخضة مً البِئاث الٛحر آمىه
والٛحر مؿخ٣غة بؿبب اهدكاع ألاؾلخت وصزىلها في نغاٖاث مؿخمغة م٘ حماٖاث
بعهابُت مخُغٞت ،وهى ما آزغ بك٩ل ٦بحر ٖلي الخىمُت في هظا البلض ال٣ٟحر ،وؤوسخب
بضوعه ٖلي ُ٢إ الاجهاالث وؤلاهترهذ.
وبغٚم ٧ل طل ٪جدخل مىعٍخاهُا مغجبت مخ٣ضمت باإلا٣اعهت بجحرانها ُٞما ًخٗل٤
بٟ٨الت خغٍت الخٗبحر ،ؤو بىن ٠ؤص ١ؤ٢ل مً ححرانها في الخًُِٖ ٤لي خغٍت
الخٗبحر ،ول٨جها جٓل واخضة مً الضو ٫التي جالخ ٤ؤصخاب الغؤي بال٣م٘ والخًُِ.٤
لطبع االرصبالد واإلٔزشٔذ

اهخهجذ مىعٍخاهُا الؿىىاث اإلاايُت ؾُاؾاث حؿتهض ٝجدغٍغ ُ٢إ
ً
الاجهاالث وؤلاهترهذ ؾُٗا مجها لخىمُت الُ٣إ وع٢ ٘ٞضع مؿاهمخه في الخىمُت
ً
ً
الا٢خهاصًت صازل البالص ،بال ؤن هظا الُ٣إ ٌٗاوي جغاحٗا قضًضا للٛاًت باإلا٣اعهت
بالضو ٫آلازغي ،ال ؾُما وان مىعٍخاهُا واخضة مً الضو ٫التي حٗاوي مً ال٣ٟغ
الكضًض وجغصي خالت ا٢خهاص البالص ،وَٗاوي مؿخسضمي الاجهاالث وؤلاهترهذ مً
ً
ؾىء ويٗ ٠الخضماث اإلا٣ضمت لهم واعجٟإ ؤؾٗاعها ،وو٣ٞا إلامثل البى ٪الضولي
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في مىعٍخاهُا ٞإن ُ٢إ الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ال ٌؿخىٖب ؤ٦ثر مً
 %1.7مً اإلاىعٍخاهُحن اليكُحن41.
و٢ض صزل ؤلاهترهذ بلي مىعٍخاهُا في ٖام  ،1998وبضؤ الخ٩ىمت اإلاىعٍخاهُت في
جدغٍغ ُ٢إ الاجهاالث في ٖام  2000خحن مىدذ جغازُو ج٣ضًم زضماث
الاجها ٫الجىا ٫لكغ٦خحن ،ألاولي وهي زمغة قغا٦ت مىعٍخاهُت مٛغبُت وهي قغ٦ت
"مىعٍدُل مىباًل" والثاهُت هي زمغة قغا٦ت مىعٍخاهُت جىوؿُت وهي قغ٦ت "ماجل"،
بِىما ؤهًم لهم في ٖام  2007قغ٦ت "قى٣خُل" وهي زمغة قغا٦ت مىعٍخاهُت
ؾىصاهُت ،لُىٟغص الثالر قغ٧اث بخ٣ضًم زضماث اإلادمى ٫في البالص.
وفي ٖام  2001جم زصخهت قغ٦ت الاجهاالث الىَىُت "مىعٍدُل" التي ٧اهذ
جدخ٨غ ج٣ضًم زضماث الهاج ٠الثابذ في هظا الخحن ،زم صزل الثالر قغ٧اث
ؤهٟؿهم في ج٣ضًم زضماث الهاج ٠الثابذ بٗض جدغٍغ الُ٣إ.
وو٣ٞا لؿلُت الخىُٓم اإلاىعٍخاهُت في ؤزغ بخهاء لها ٞإن ٖضص مكتر٧ي
الهاج ٠الثابذ ًبل %2.42 ٜمً ؤحمالي ٖضص الؿ٩ان ،ؤي ما ٌٗاص78400 ٫
مكتر ،٥بِىما ًبلٖ ٜضص مكتر٧ي الهاج ٠اإلادمى %71 ٫مً ؤحمالي ٖضص الؿ٩ان
ؤي ما ٌٗاص ٫خىالي  2.5ملُىن مكتر42.٥
وٍبلٖ ٜضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في مىعٍخاهُا خىالي هه ٠ملُىن مؿخسضم
ً
ج٣غٍبا في ًىاًغ ٖام .2015

41

مقال فً موقع السراج اإلخباري بعنوان " البنك الدولً %0.7:قدرة استٌعاب قطاع االتصاالت فًمورٌتانٌا"
http://essirage.net/index.php/news-and-reports/16417--17-.html
(تارٌخ النشر  01ماٌو ( )2104أخر زٌارة  05أكتوبر )2104
42

تقرٌر لوزارة التشغٌل المورٌتانٌة بعنوان "االستراتٌجٌة الوطنٌة لعصرنة اإلدارة وتقنٌات اإلعالمواإلتصال )2106-2102
http://www.emploi.gov.mr/SETN/Ar/StrategieTICSSPOAR.pdf
(أخر زٌارة  08أكتوبر )2104
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رطىساد اٌجيئخ اٌزششيؼيخ اٌحبوّخ ٌإلٔزشٔذ واالرصبالد:

الضؾخىع اإلاىعٍخاوي هو نغاخت ٖلي ٟ٦الت خغٍت الغؤي والخٗبحر ،وجسً٘
الصخاٞت ؤلال٨تروهُت في مىعٍخاهُا بلي ٢اهىن الصخاٞتُٞ ،ما ًخٗل ٤بجغائم اليكغ.
وفي مُل٘ قهغ ًىلُى  2013ناص٢ذ الجمُٗت الىَىُت "البرإلاان" ٖلي ٢اهىن
حضًض لخىُٓم الاجهاالث ؤلال٨تروهُت ،وخضص هظا ال٣اهىن نالخُاث ؾلُت
الخىُٓم ،وهي التي ج٣ىم بدىُٓم ُ٢إ الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في
مىعٍخاهُا٦ ،ما ًىٓم مىذ جغازُو قغ٧اث الاجهاالث في البالص ،وٍمىذ هُئت
الخىُٓم ؾلُاث مغا٢بت ؤؾىا ١الاجهاالث وألاؾٗاع ،واإلاماعؾاث الاخخ٩اعٍت،
وخماًت خ٣ى ١اإلاؿتهل٨حن وجىُٓم جغازُو الغاصًى ال٨هغبائي ،وب٢امت واؾخٛال٫
قب٩اث الاجهاالث.
وفي ابغٍل  2014بضؤ البرإلاان مىا٢كت مكغوٕ ٢اهىن ؤزاع ًٚب اإلاضوهحن
ووكُاء ؤلاهترهذ و٧اٞت اإلاهخمحن بدغٍت الخٗبحر وخغٍت ؤلاهترهذ في مىعٍخاهُا وهى
"ؤلاَاع ال٣اهىوي للمجخم٘ اإلاىعٍخاوي للمٗلىماث" ؤو ما ٌٗغ ٝب٣اهىن "اإلاُماث
الثالزت" ،والظي ص ٘ٞاليكُاء واإلاهخمحن بالكإن الٗام لخىُٓم خمالث اخخجاحُت
واؾٗت ٖلي قب٨ت ؤلاهترهذ وٖلي ألاعى صازل البالص ،ونلذ بلي خض جىُٓم
وٟ٢اث اخخجاحُت ؤمام م٣غ البرإلاان لغ ٌٞجمغٍغ مكغوٕ ال٣اهىن ،إلاا ٌؿتهضٞه مً
ٞغى ع٢ابت قضًضة ٖلي ؤلاهترهذ ووي٘ ٖ٣ىباث ٚلُٓت جهل للسجً والٛغامت
ٖلي مسالٟت ههىنه اإلاُاَُت.
ومىظ طل ٪الخحن و٢ض صزل ٢اهىن "اإلاُماث الثالزت" للبرإلاان إلاىا٢كخه
والخهضًٖ ٤لُه ،ول ً٨بٗض خمالث الً ِٛالىاؾٗت يض ال٣اهىن ،جم بعحاء
ً
البذ ُٞه ألحل ٚحر مؿمي ،زم ٖاص البرإلاان إلاىا٢كخه مجضصا في نهاًت ٖام ،2014
وختي ٦خابت جل ٪الؿُىع لم ًخم بجساط ٢غاع بكإهه.
اٌشجىبد االخزّبػيخ:

قهضث مىعٍخاهُا َٟغة في اإلاضوهاث والكب٩اث الاحخماُٖت ،بؿبب زىعاث
الغبُ٘ الٗغبي،ل٨جها جٓل ٢لُلت باليؿبت لضولت في حجم مىعٍخاهُا ،وهدُجت إلاا
حكهضه البالص مً خغا ٥ؾُاس ي٣ٞ ،ض وٞغث اإلاضوهاث والكب٩اث الاحخماُٖت
مؿاخت ال بإؽ بها لخٟاٖل آلاعاء والخٗبحر ًٖ الغؤي ،الؾُما الهخ٣اص الخ٩ىمت وه٣ل
ألازباع.
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وبغٚم ٢لت ٖضص اإلاضوهاث وجإزغها بًٗ ٠زضماث ؤلاهترهذ ،بال بنها مازغة
ً
بك٩ل ٦بحر ،ل٩ىنها مىٟظا ًُل مً زالله مٗاعض ي هظا البلض ال٣ٟحر ٖلي الٗالم،
ٞخم ً٨اإلاضوهىن اإلاىعٍخاهُىن مً بَالٕ الٗالم ٖلي ما حكهضه بالصهم مً ؤخضار
مً زال ٫مضوهاتهم٦ ،ما ْهغث في البالص زال ٫الٟترة ألازحرة هىٕ حضًض مً
اإلاضوهاث ٌؿمي باإلاضوهاث الجهىٍت "اإلادلُت" وهي مضوهاث جسخو بيكغ ؤزباع اإلاضن
الضازلُت في البالص.
ولِـ ؤصٖ ٫لي الخإزحر اإلاخهاٖض للمضوهاث في مىعٍخاهُا مً ٞىػ مضوهت اإلاضون
اإلاىعٍخاوي الباعػ "ؤخمض ولض حضو"  http://ahmedjedou.blogspot.comبجائؼة
البىبؼ ٦إًٞل مضوهت ٖغبُت لٗام .2013
ويهخم اإلاضوهحن ووكُاء ؤلاهترهذ في مىعٍخاهُا بيكغ نىع وحٗغٍ ٠بإويإ هظا
البلض ،بجاهب بمىا٢كت ألاويإ الؿُاؾُت والخ٣ىُ٢ت ،خُث حك٩ل ؤ٦بر ٢ضع مً
مدخىي اإلاىاص التي ًيكغها مؿخسضمي ؤلاهترهذ في مىعٍخاهُا.
ً
ؤما الكب٩اث الاحخماُٖت ٞدكهض همى ؾغَٗا بحن مؿخسضمي الاهترهذ في
مىعٍخاهُا ،و٢ض بغع ُ٢إ ٦بحر مً وكُاء ؤلاهترهذ ؾعي الخ٩ىمت إلنضاع ٢اهىن
"اإلاُماث الثالزت" بلي عٚبتها في الؿُُغة ٖلي الكب٩اث الاحخماُٖت و٦بذ همىها
الؿغَ٘ وال ؾُما وؤنها حؿخسضم في اهخ٣اص الؿلُاث واإلاُالبت باإلنالح
الضًم٣غاَُت.
وحٗض قب٨ت "ِٞـ بى "٥هي الكب٨ت الاحخماُٖت ألابغػ في البالص ،وونل ٖضص
مؿخسضمحها ختى مُل٘ ٖام  2015في "ِٞـ بى ٥هدى "  250ال ٠مؿخسضم.
ؤما مؿخسضمي جىٍتر ٣ُٞضع ٖضصهم بدىالي  3500مؿخسضم ختى مُل٘ ٖام
.2015
أزهبوبد حشيخ اإلٔزشٔذ في ِىسيزبٔيب:

املدوٌ ذلند عًخ ولد ارلًطري
في مُل٘ ًىاًغ ٢ 2014امذ ؤحهؼة ألامً اإلاىعٍخاهُت بةل٣اء ال٣بٌ ٖلي اإلاضون
مدمض قُش ولض امسُُحر مً مضًىت هىاطًبى اإلاىعٍخاهُت واتهمخه باإلؾاءة بلي عؾى٫
ؤلاؾالمٖ ،لي زلُٟت م٣ا ٫وكغه ٖلي قب٨ت ؤلاهترهذ ؤهخ٣ض ُٞه بٌٗ ال٣غاعاث
التي اجسظها الغؾى ٫والصخابت ُٞما ًخٗل ٤بالجهاص ،ولم ٌك ٟ٘للمضون سخبه
إلا٣اله بٗض وكغه بؿاٖاث ٢لُلت ،خُث جم ج٣ضًمه للً٣اء الظي وحه له تهمت
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"الغصة" ،وهٓمذ حماٖاث وخغ٧اث بؾالمُت اخخجاحاث في البالص جُالب بخىُ٘٢
ٖ٣ىبت ؤلاٖضام يضه ،وهظا ًٞال ًٖ الًٖ ِٛلي مدامُه ،ومداوالث ونٟه
ً
باإلاضا ًٖ ٘ٞؤلالخاص ،وختى ٦خابت جل ٪الؿُىع ٧ان اإلاضون مدبىؾا زل٠
الً٣بان ٖلي طمت مدا٦مخه الجىائُت.

املدوٌ باباه ولد عابديً
في ًىم الثالزاء  7مً ؤٚؿُـ ٢ 2013امذ ؤحهؼة ألامً باٖخ٣ا ٫الصخٟي
واإلاضون اإلاىعٍخاوي باباه ولض ٖابضًً الظي ٌٗمل مغاؾال لصخُٟت ” مغاؾلىن”
ؤلال٨تروهُت في والًت ج٩اهذ،وٍمل ٪مضوهت ٖلي قب٨ت ؤلاهترهذ بإؾم "لبداوي".
و٧ان ولض ٖابضًً الظي ؤٖخ٣ل لٟترة وححزة٢ ،ض طهب بلى مبنى الىُابت الٗامت
في الىالًت لالؾخٟؿاع ًٖ خاصزت اٚخهاب خضزذ في عٍ ٠والًت ج٩اهذ ،وٍتهم ؤهل
الطخُت ؤحهؼة ألامً بةٚال ١مل ٠الًُ٣ت وبَال ١ؾغاح الجاوي.
حجت اٌّىالغ

هىاُ٢ ٥اٖاث واؾٗت صازل مىعٍخاهُا ٌؿٗىن بلي الًٖ ِٛلي الؿلُاث
مً ؤحل حجب ما ٌؿمي باإلاىا ٘٢ؤلاباخُت ،خُث جم جضقحن خملت جدذ ٖىىان "ال
لئلباخُت" في مداولت للًٖ ِٛلي ؾلُت الخىُٓم مً ؤحل حجب اإلاىا ٘٢التي
ج٣ضم مدخىي حيس ي.
وبغٚم ٖضم لجىء الؿلُاث لدجب اإلاىا ،٘٢بال ؤنها لم جخسظ ؤي بحغاءاث مً
قإنها مى٘ قغ٧اث ج٣ضًم زضماث ؤلاهترهذ مً بنضاع ٢غاعاث حجب اإلاىا٘٢
بىٟؿها.
ً
 في  6صٌؿمبر  2013وكغث و٧الت ؤهباء الكغ ١زبرا ٢الذ ُٞه ؤن قغ٦ت"قىُ٣خل" ٢امذ بذجب مىٗ٢ها ٖلي زضماث مىعٍخاوي  2جي ،بٗض ؤًام
مً وكغ الى٧الت م٣ا ٫ها ٌ٢للكغ٦ت وزضماتها.
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