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النتخابا لصحفي لتغطية  ليل 
مقـــــــدمة

أل حلزمة  إلصـد  مللف ع ما يعت  تو هـذ 
سيتم حتديثها  قية،  لعر النتخابا  لوثائق، تتنا  من 
 . جلديـد بانتظا إلصـد  سـتطر   . باسـتمر
لتحديث بسـيطة، فقـط قم بحذ  طريقـة عمل نظا 
جلديـد حاملا  ا باألجـز  سـتبد لقديمـة  ألجـز 

. تو تصد 
، حيث  لعـر نحا  حلديثـة  كل  ألجز  سـتتوفر 
قع  لو   ، تـا سـتطر خال مؤمتـر صحفية 
لبث  طا  لصحف  ا مبا   يصا يضا  سيتم 
 . لعر إلعالمـي   ملجـا  كل مـن هو نشـيط  
إلصد من خال  حلصو ع هذ  كذلك يتسنى 
»، من  لك ع شـكل ملفـا «   لشـبكة. 

جاهز إلضافتها للملف. لسهل طباعتها 
لنقـا  يـب  لتد سـتو غالبـا خـال حلقـا 
لعـر خـال عـا  ملخطـط لعقدهـا   إلعالميـة 
 . لعر فيه مسئولية مص لذ سيتو  لعا   .٢٠٠٥
ستفتا  كذلك  ستو جديدين  سيكو هنا برملا 
لصحفيني  ملسئولية ع عاتق  . تقع  خر نتخابا 
متابعتها  فهمهـا  ألحـد  قيـني لتغطيـة هذ  لعر

قي. لعر ملهني للشعب  لصحيح  تقديمها بالشكل 
هو  ال  خر،  جـب  لعر  يقع عـ عاتق صحفيي 
طا قانو لإلعال للقيا  لفعالة  تأسيس  كة  ملشا
جلديد  حلكومة  حـد من  مهـ  جباتـه.  بو
صياغة   ، لعـر إلعال   جعة قانـو  سـتكو مر
. إلعال ألثر  طريقة   ا  نتخابية سيكو  نني  قو

إلعال بسهولة.  لسيطر ع  حلكوما ال تتخ عن 
حلكومة تقع حتت ضغط بحجم  خاصة  كانت هذ 

إلعالميو  قية. سيضطر  لعر حلكومة  قع ع  لو لك 
للعمل بشكل مضن لض صو حقوقهم. يستطيعو 
م   سـ صو لتأكـد من  لقيـا بذلك مـن خال 
لذ سـو يد خـال عـا ٢٠٠٥ حو  لنقـا 
هني  ل مللف ع بعض  تو هذ   . إلعال حقو 

لتي يتوجب طرحها. حا  لطر
ملخطط  لنقا  حلقا  يبية  لتد لد  سـتغطي 
ساسـية مثل  ضيـع  ، مو ملـ لـه كجز مـن هـذ 
ية  إلخبا لتغطية  تقنيا  لصحفية  لتغطية  مها 
لنقا  يضا ستفتح  لكن  . ليس هذ فقط،  لالنتخابا
ملهنية.  م  جبا ملجتمـع  لصحفيـني   حـو  
إلعال  مهنيـة  هـة  كذلـك سـتؤكد عـ  مد نز
حلكومة،  مهنية  هة  ب  يقـا بمد نز قي  لعر
لوصـو  إلعـال  نـني  بالـذ فيـ يتعلـق بقو

. للمعلوما
لدسـتو   حلـق  لـك  ، بـ   لتعبـ « حريـة 
لرئي  ل  ، يعت  ملعلوما ن   ، حلصو ع
طن  ملو جل متكني  طية. فمن  يموقر النتخابا حر 
عية، تقع ع عاتق ممث  طية  يموقر من صنع خيا 
جلمهو خال  يد  هي تز ال  إلعال مسئولية كب 
.  يلعب  ملنحـا ، باملعلوما غ  النتخابـا ف 
من  طية.  لديمقر لعملية  ئيسيا   إلعال   ممثلو 
لفعاليا  لوصو   ل بمكا  يعطو حق 
.  يتم  ملعلوما لوصو   ملتصلة باالنتخابا 
مكن  هيب ما  ل ملضايقا  شكا  ايتهم من كل 

النتخابية.»١ حلملة  لك خال 
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ليل لصحفي:  سالمة 
ألهــــــــــــــد

لعاملني بوسائل  لسالمة لكل  مج  عد بر مساند   •
ملح  لعاملي  ملستويني  ية ع  إلخبا إلعال 

لصحة  حـي  إلتفاقيـا بخصـو نو تشـجيع   •
ملوظفني  لعمل  صحا  لسالمة بني 

ير  لتقا لعم  يب  لتد ملعلوما من خال  ن   •
لن  ية  إلستشا

سـة بالصناعة من ناحية  مل صو  فضل  يـج  تر  •
مليد  لعمل  ملعد  يب  لتد

لسالمة  سائل  يج  تر تطوير  لتحقيقا  جر   •
لتأمني بأسعا معقولة  لتي تشمل 

حلد  مللتزمة نحو  ملنظ  تأسيس شبكة عاملية من   •
ألخطا  من 

حد  لتوعية بمناسـبا  يا  عاية مبا   •
إلعال سائل 

لد  سة للمعهد  مل صو 
INSI إلعال جا  لسالمة 

سـالمتهم تشكل جز  لنا  ملحافظة ع حيا   -١
من يعملو  لعاملـني  حاطة  ـب  مهـ للغاية. 
لتي  ألخطـا  ، بـأ  لقد بنفـس  م علـ  حلسـا
مر غ مقبو  ـا لغر متابعة قصة مـا،  ال مـ 
لوكاال  نحث   ، لعاملني عن فعله بشـد نثنـي 
تقديمها ع  ال  العتبا  ية بأ تأخـذ   إلخبا

يا ملنافسة. مز
مناطق  حلـر  ملهـا  مناطق  ـب  تكـو   -٢
شخاصا من  تتضمن فقط  ألخر تطوعية  خلطر 
ب   . ملبا إل  من هم حتت  خلـ   
 . فض مهمة خطر لوظيفي نتيجة  قي  ل ال يتأثر 
لصحفيني   ألخبا بالقاعـد   ـو ملحر 
لتشـا  ا مهمـة خطر بعد  مليـد  يقـر 

لبعض. ملالئم مع بعضهم 

إلعـال  موظفـي  لصحفيـني  ـب عـ كل   -٣
يـب مالئـم للتعريـف باألجو  حلصـو ع تد
ملحيطة قبل تكليفهم بالعمل   ألخطا  يـة  ملعا
لعمل  ينفذ هذ  صحا  نحث   . منطقة خطر

يا. جبا ألمر 
لتكليف  لعمل  يتأكد قبل  صحا  ب ع   -٤
جه  كمل  ع  حاطتهم عل  لصحفيني قد تم  بأ 
لسياسية  ملسـتجد في يتعلق بالظر  بأحد 
ملزمع   ملـكا  لسـائد   عية  الجت لطبيعية 
لية لل  لد عد  م ع علم بالقو يعملو فيه، 
لوثائق  تفاقيـا جنيف  د   ملسـلح ك هي 

. إلنسا ملتعلقة بالقانو  ألخر  لرئيسية 
لعمـل  يـز معـد  صحـا  ـب عـ   -٥
لطبيـة  لوقائيـة  إلجـر  لفعالـة  لسـالمة 
ملوظفني  خلطـر لـكل  جهـة  ملالئمـة ملو لصحـة 

. خلطر قع  ملو ملكلفني بمها   ملستقلني 
ثنا  لصحفيـني  ـب توف تأمني شـخ لكل   -٦
حت  لك تغطية  يشمل  ية  ملعا ملناطق  عملهم  
ـب  يكو هنا  ال  لشـخص.  فا  صابة  

ملستقلني. ملوظفني  متييز بني 
انية  مكانيـا  لعمل  صحـا  ـب  يـز   -٧
لعاملني   ية للصحفيني  للحصو ع مشو 
عاجا.  ملا  لتي تسبب  ملحزنة  ألحد  تغطية 
ملـد لالع بالضغو  يب  ب عليهم تد
يد  تز ية،  ملأسا ألحد  لناجتة عن  إلجها 
خلطر بالنصيحة   لصحفيني  مناطـق  عائـال 

حبائهم. ملناسب بشأ سالمة  لوقت 
ب ع   ال   . ايـد قبـو  لصحفيـو مر  -٨
مل سـالحا  إلعال   سـائل  جا  عضو من 

ثنا  عمله.
ألمنية  لعسكرية  لقو  كافة  حلكوما  ٩- نحث 
لصحفيـني  مناطق عملهم،  ح سـالمة  عـ 
ب ع  ـم  ال.  سـو كانـو مصاحبـني لقو
عي   حلركة بـد  ال تقيـد حريـة  حلكومـا 
ع  ية   إلخبا إلعـال  سـائل  تتهـا  حـق 

ها. ن ملعلوما 
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ألحو   ألمن بأ حا من  ـب ع قو  ١٠- ال 
لصحفيني جسـديا  تتحر  تضايق  تعتد ع 

. ئهم عملهم لذ ال يتعا مع لقانو ثنا 
١٦ خطو للسالمة

يبية  لتحق بد تد هنيا.  ١- كن مستعد جسـديا 
لية  أل يبا لإلسعافا  ية تشمل تد ملعا لبيئة  عن 

. ية حا لك ممكنا ع  قبل تكليفك،  كا 
ألقل  لـ حتتا  قـد ع  ٢- معظـم مناطق 
 . ملشـقا حتمل  مل ملسـافا طويلة  للجر  
ل  ملالئمـة  لطبية  لتحصينـا  خذ  تأكـد مـن 
ل سـو  ا حقن نظيفة.  معك عد  طبية 
مللتف  لصوجلا  شعا  مز  عليه  ليا  فا به  مع
سجل  حاال   ، عال جناحا عليه حيتا  

. غ لد  نو فصيلة  للحساسية 
. تعلم  لنز طبيعة  سـكانه  ملكا  عر خلفية   -٣
ألهم من  ملحلية. بل  ملفيد باللغة  لعبا  بعض 
جنبيـة»  «صحفي».  لـك كل مثـل «صحافة 
لتي قد  ملحلية  لتحية  يـ  تعلم معنى كل 

تكو مهمة.
.  سافر  ل ٤- ال تتحر بمفر  منطقة 
سـتخد سـائقا يتسـم باألمـا  يـة،  ل بالطريـق 
ماكن  أل  لديـه معرفـة بطبيعـة  ملسـئولية 
تك  . قـم بوضـع عالما ع سـيا بـا الضطر
ني.  ملها لك  ذ  عال ما   ا سيا  لتعريفها بأ
مكن.  بة من بعضها ما  فل سيا متقا سافر  قو
ال تستعمل سيا عسـكرية  من نو عسكر 
لنظامي.  جليش  سـة من  ية حر مـا  تصاحبك 
ا كمية كافية  تك  حالة سليمة  تأكد من  سيا
فحص مسـتو   ، حلا جلو  حو    . لوقو من 
نفجا  إلطـا بصفة منتظمة، حيـث   ضغط 

ثة. إلطا يسبب كا
ملحليني  لسكا  ملحلية  لسلطا  طلب مشو   -٥
لطريق  جع  لسـفر.  ملحتملة قبل  ملخاطر  بشـأ 
لرئي  منة. قم بإبال مقـر  مامـك ع فـ 

لذ  ملـكا  لقاعد عن  يـن   ملوجو مـال 
تك  موعد عو ملقد  لوصو  مد  ليه  ستذهب 
ح   . ألمر بصو متكر جع معهم  ملتوقع. 
ا  ها ع  ب يتم تفس ا عالما  ئط  ل خر من 

ألغر عسكرية.
لغ  م  إلتصا  ملطلو  ألشخا  لتقي مع   -٦
ميلك  خـ مكتبك   ماكن عامة،  مألوفـني  
ال تذهب بمفر   ملوثو به بخططك. حـا 
. خطط طريقا  ملحتمـل  يكو خطـر مـكا من 

خلطر. خولك منطقة  منا للخر قبل  يعا 
ال تسافر مع صحفيني  بد  ٧- ال حتمل معك سالحا 
لصو  خذ  متعقال عند  سلحة. كن حريصا  معهم 
لتقا  جلنـو قبـل  فقـة  طلـب مو فيـة.  لفوتوغر
خذ  ملحلية بشأ  حلساسـيا  . تعر ع  لصو

. لصو
خر  ل صو للتعريف. ال تتظاهر بأنك شخصا   -٨
لست صحفيا. قم بتعريف نفسك بوضو  حالة 
ع سـبيلك.  كنت تعمـل ع جانبي خط 
بد جلانب منه عن  ، فال تعطي معلوما  لـ

آلخر.
 . حللويا خر مثل  يـا  هد ل معك سـجائر   -٩
جلنو   خيا  كا  حا  تظهر م ئا  بق ها
 . يتوعد د  م  كأ ملحليني يبد  لسكا 

بتسامة. ت بمو 
حتياطية من  نسخة   ، ل معك نقو للطو  -١٠
 . لنقو في مثل حز حفظ  بطاقة هويتك  مكا 
ع  يكو معك مبلغا  متنا يديك للت 

عطائه. فيه 
 ، لطو  متنا يد تـف  قا هو حتفظ بأ  -١١
الق  تف  ملحمولة   هو تف  و ـة    م
ز  لرئيسية ٧/٢٤  قا  أل حد  الصطناعية مع 
قـع  مكـن. تعـر عـ مو يـع   ل لالتصـا 

ا. مكانيا ملستشفيا 
ملستخدمة بصو شائعة   ألسلحة  ١٢- تعر ع 
إلخ حتى يمكنك  ا ع  قد ها  مد ل 
لدخل من  عر   . فضل غطا فعا  تبحث عن 
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نو  ضية  أل أللغـا  عر كيف تبد   . خلا
ملهجو  ألسلحة  . ال تتعامل مع  ألخر لذخ 

ملستهلكة. لذخ   
سـل  عت كمر تـد مالبس مدنية ما  يتم   -١٣
تد مالبس خاصة. جتنب  تـم مطالبتك با حر 
جسا  ل  . جتنب  لعسكر لنو شبه  ملالبس من 
لتعامـل مع  حلـذ عنـد  توخـى  المعـة عاكسـة، 
لشمس  شعة  نعكاسا    . لنظا لعدسا 

فع. ملد ميض  لساطعة يمكن  تبد مثل 
قية  للجسم  تد جاكيتا  ١٤- كن مستعد ال
مة  مالبس مالئمـة ملقا لغـا  قنعـة  خـو 
ية. بالنسـبة  لكي جلرثومية  يـة  لنو ألسـلحة 
كثر  سائل مسـت بصو  سـتعمل  للمظاهر 
ملسـتخد  لعبة  لنـو  ملقـو من  لقبعا  مثـل 

ملالبس. سفل  اية خفيفة  لبيسبو 

تفاقيا  عر  ملحلية.  لية  لد عر حقوقك   -١٥
. حلر ا ترتبط باملدنيني  مناطق  جنيف حيث 

شاهد  اطر شديد  لذين حتملو  لصحفيو   -١٦
نفعاال  جهو ضغوطـا  ب يو هيبـة،  ثـا  حد
، ال تشـعر باحلـر  ألخـ ألسـابيع  مرضيـة  

 . ملشو طلب 
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عالميو قتلو   لعر خال عا ٢٠٠٤صحفيو 
جم،     م مد، منتج  يد عيس    - ١

/يناير ٢٠٠٤. لثا CNN - ٢٧ كانو 

 ٢٧ - CNN    ،سائق ، يا خطا  - ٢
/يناير ٢٠٠٤. لثا كانو 

 ،« مد صالح، تلفزيو «كوال هيمن   - ٣
ير ٢٠٠٤. /ف ١ شبا

 ، ستا مد، تلفزيو كر يو   - ٤
ير ٢٠٠٤. /ف ١ شبا

 ، ستا مد صالح، تلفزيو كر غريب   - ٥
ير ٢٠٠٤. /ف ١ شبا

عالمي،  لكريم،  يي  سمكو كريم   - ٦
ير ٢٠٠٤. /ف ١ شبا

لتآخي» ،  لكريم ، « لستا عبد  عبد    - ٧
ير ٢٠٠٤. /ف ١ شبا

 ،« لعزيز،  «كوال سف نا   - ٨
ير ٢٠٠٤. /ف ١ شبا

لعربية» ،  خلطيب ، « ع    - ٩
/ما ٢٠٠٤.  ١٨

لعربية» ،  لعزيز ، « ع عبد   - ١٠
/ما ٢٠٠٤.  ١٨

 ، يا ، تلفزيو  يا ن نا  - ١١
/ما ٢٠٠٤.  ١٨

 ، يا شيد، تقني، تلفزيو  يد    ١٢
/ما ٢٠٠٤.   ١٨

 ، يا ، تلفزيو  د، حا مد    - ١٣
/ما ٢٠٠٤.  ١٨

 ،« للوهيبي، «   نيو مد  برها    - ١٤
 ABC News

 ،Time جم، تايم ، م عمر كاظم ك   - ١٥
/ما ٢٠٠٤.  ٢٦

قية»،  لعر سد كاظم ، تلفزيو «   - ١٦
بريل ٢٠٠٤. / ١٩ نيسا

قية»،  لعر حسني صالح، سائق، تلفزيو «   - ١٧
بريل ٢٠٠٤. / ٢٩ نيسا

 ،« من بوعمر ، «     - ١٨
/مايو ٢٠٠٤. يا  ٧

 ،« فالدي ميلوفيتش ، «     - ١٩
/مايو ٢٠٠٤. يا  ٧

 ،« جلزير » ، ، مساعد مصو يد  شيد   - ٢٠
/مايو ٢٠٠٤. يا  ٢١

/مايو ٢٠٠٤. يا  ٢٥ ، هو جم  م  - ٢١
، نيكا غينا  غا كوتا   - ٢٢

/مايو ٢٠٠٤. يا  ٢٧ ، Nikkan Genadi

 Nikkan نيكا غينا ، شينسوكي هاشيد   - ٢٣
/مايو ٢٠٠٤. يا  ٢٧ ، Genadi

/مايو ٢٠٠٤. يا  ٢٧ ، هو جم  م   - ٢٤
 ، ، حا شخ عيل  س مو   - ٢٥

/مايو ٢٠٠٤. يا جلديد»، ٢٩  لصبا  »
جلديد»،  لصبا  ، سائقة، « جلبا سامية عبد   - ٢٦

/مايو ٢٠٠٤. يا  ٢٩
 ،« جلديد حليا  لدين، « سحر سعد   - ٢٧

/يونيو ٢٠٠٤. ٣ حزير
 ZDF « يد عبا ، تلفزيو «   مو   - ٢٨

غسطس ٢٠٠٤. /  ١٥ ،
/ ، صحفي حر، ١٥  حسا ع  - ٢٩

غسطس ٢٠٠٤.
 Gazeta يتا فيبوتشا ، غا ا توفيق سل  - ٣٠

غسطس ٢٠٠٤. /  ٢٥ ،Wyborcza

 Diario della نا يو يدال سيتي يا  ، نز بالد  - ٣١
غسطس ٢٠٠٤. /  ٢٦ ،settimana

/ يلو لعربية»، ١٢  » ، لطميز ما    - ٣٢
سبتم ٢٠٠٤. 

 ،« د جاسم، تلفزيو «نيفا  - ٣٣
كتوبر ٢٠٠٤. / أل ين  ٧ ت

 ،« حلر مد حسن، تلفزيو « ينا   - ٣٤
كتوبر ٢٠٠٤. / أل ين  ١٤ ت

 « ن بيا برسفوتو  كر حسني، «يو  - ٣٥
ين  European Pressphoto Agency، ١٤ ت

كتوبر ٢٠٠٤. / أل
ين  قية»، ٢٧ ت ل » ، لر لقا عبد   - ٣٦

كتوبر ٢٠٠٤. / أل
/ لثا ين  ي Reuters، ١ ت ضيا نجم ،   - ٣٧

نوفم ٢٠٠٤. 
Reporters sans Frontières
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لعر ينتخب: تقييم
/يناير لثا نتخابا ٣٠ كانو 

/يناير  لثا م  ٣٠ كانـو  قيـو بأصو لعر  
حـز للفـو بمقاعد  نتخابـا تنافسـت فيها   
هي برملا مؤلف من  قيـة،  لعر لوطنية  جلمعيـة   
نتقاليـة لغاية  ٢٧٠ مقعـد سـيكو عبا عـن هيئة 
يسـم ٢٠٠٥  / أل نتخابـا  كانو  جـر 
سـتو  بموجـب  مكتملـة  عيـة  نتيجتهـا  تشـكل 

جديد. 
حد  نتخابية  نتخابية بل منطقـة  ئر   تكـن هنا 
ملتحد  المم  عـم  خليا  قد نا هذ   . لبـال لعمو 
لعمليـة أل تنظيم هذ  ستشـا   لتـي تقو بد 
سا  نتخابية ع  سهل من حتديد مناطق  عت  خليا 
ملتحد  ألمم  لكن  إلثنية.  لثقافية  لعر  مكونا 
لبلدية   ق منفصل للمجالس  جر  فقت ع 

. نية ع لث لعر  افظا 
قـ ثالث  جر  لعـر  يـة مـن  لكر ملنطقـة   
عت صيغـة خاصة  لكـر مـع  إلقليمـي  ملـا  لل
بني  سمح للمغ ملتنا عليها.  لية  لش ملدينة كركو 
ملانيـة فقـط مـن خـال  ل النتخابـا  كة   باملشـا
ـم.   ـم  ١٤ بلـد حد  ال بأصو إل
النتخابا  ق فتحت يو  ير  ٥٢٤٣ مركـز  تقا
ملقر  مـن   . لثـ ع لعر  افظـا   سـائر 
لتي  لعر  ملسـتقلة   النتخابية  ملفوضيـة   تقـو 
ملتحد  لواليا  ملؤقتة بقيا  الئتال  شكلتها سلطة 
لعا  لية   أل لنتائج  /مايـو ٢٠٠٤ بإعـال  يا  

ير. /ف من شبا
يسـم  / أل ليد ٣١ كانو  قـي من مو كا كل عر
يطة  يـخ مؤهال للتصويت  لتا ١٩٨٦  قبـل هذ 
حصا  لعر  ال يوجد   قية.  لعر  يثبت جنسيته 
لناخبني ع  ، لذ تم تسجيل  حلا لوقت  سكا  

ملسـتخدمة خال سنو  لتموينية  لبطاقا  سـا 
 « لغذ لنفط مقابل  طا برنامج « لية   لد لعقوبا 
تنافس نحو ٧٧٠٠ مرشـح  لذ بد  عا ١٩٩٦. 
١١٣٠٠ مرشح  لـ ٢٧٠  لوطنية  جلمعية  ع مقاعد 
قيني  لعر لكن   . لثـ ع ملحافظا  الس  ع 
ـدَّ باملعنى  حـز  فـر    يصوتـو ملرشـحني 
با  حز ختا من بـني ١١١ قائمة تضم  لتقليـد بل 
ملستقلة قد  النتخابية  ملفوضية  اعا مؤتلفة كانت 

قت عليها.  صا
لذ ظهر فيها  تيـب  ل ألحز بتحديد  قامـت 
يته  إلجـر  ذ  ئمهـا.  سـ مرشـحيها ع قو
ملئوية  لنسبة  ئم حسب  لقو ملقاعد ع  يع  بسـبب تو
لتي حصلـت عليها كل قائمـة  يو  ألصـو  مـن 
ملرشـح متقدما   سـم  ، بحيث كل كا  النتخابـا
تعني  يكو  لفو بمقعد.  تيب  فرصه   ل

 . مر لقائمة  كل ثالث مرشح  ترتيب 
م   النتخابية مؤيد حلملة  كني   ملشـا عا غالبية 
الق  قة  ها من  ختا لتي  لقائمة  لتصويت بتأش 
قمها  لـ ١١١  ئم  لقو سـم كل قائمة من  لتي تضم 
س  لذ ظهر به  تيب  ل حد  ملميَّز.  ها  شعا

لقرعة. سطة  الق بو قة  ئم ع  لقو
ها   نعقا ملنتخبة لد  لوطنيـة  جلمعية  يتعني ع 
نائبني للرئيس بغية تشكيل  ية  ئيسا للجمهو تنتخب 
ي   ، خلا لعـر   ئاسـة ثالثي يمثل  لس 
ال عن  لرئاسة مسؤ لس  سـيكو  لبلد.  ع  

ية.  لو لتعيينا  فقة ع  ملو لو  ئيس  تعيني 
عد  لتئامهـا،  لوطنية فو  جلمعيـة  سـتكو مهمة 
يتعني  غسطس.  / ئم بحلو ١٥  قي  ستو عر
ستفتا  قي   لعر لشعب  قة  لدستو بمصا ظى   
بخالفه  كتوبر.  / أل ين  ر بحلو ١٥ ت عا 
.  حا عد  خر شـهر  لعملية ستة  يمكن متديد 
جتر  يخ سـيكو الغيا  لتا لدسـتو  هـذ  قر 
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طنية جديـد تبد  عية  نتخابـا جديـد لتشـكيل 
لعملية من جديد. 

/ أل ين  لدستو  ت قة ع  ملصا لكن  حالة 
قيو  لعر ، سـينتخب  ملحـدَّ ملوعـد  كتوبـر حسـب 
/ أل قصـا ١٥ كانـو  ئمـة  موعـد  حكومـة 
حلكومة مها عملها بحلو ٣١  تتو هذ   . يسـم

. يسم / أل كانو 
النتخابية ملفوضية   

ملستقلة  لعليا  ملفوضية  النتخابا  ضطلعت بتنظيم 
الئتال  لتي شـكلتها سلطة  لعر  لالنتخابا  
/مايو ٢٠٠٤.  يا ملتحد   لواليا  ملؤقتة بقيا 
لس مفوضني يضم تسـعة  ملفوضيـة  يديـر عمـل 
لتصويت من  م حـق  عضا  ، سـبعة منهـم  عضا

لتصويت. ق   عضو ال  قيني  لعر طنني  ملو
ئيس  ا  لتصويت  ق   للذ ال  ملفوضية  عضو 
لكولومبي  خلب  قـي،  هو عر النتخابية،  ئـر  لد
لـذ قـا ١٣ مهمـة  يـال،  لـو فالنز لـد كا
ختا  لسـابق.  ملتحد   ألمـم  ا  نتخابيـة نفذ
ملفوضية من بني ١٨٧٨ متقدما  عضا  ملتحد  ألمم 
قيو  لعر شـا  هم  ٢٥ مرشـحا.  خفـض عد
سابيع  يبية ملد ثالثة  ملفوضية   تد عضا  من 

ملكسيك.  ملتحد   ألمم  نظمتها 
م  ملتحد خ خر من ألمم  نتخابيا  قد ثالثو خب 
نتخا من  قب  مر لتقنية لكا ضم ٦٠٠٠ موظف 
لفر  النتخابيو  هذ  لعاملو  تعر  قيني.  لعر
سـط بغد   موية بضمنها كمني   ع عنف   
يسـم قتـل فيه ثالثة موظفني من  / أل ١٩ كانو 
ألمريكي  جليـش  قالت مصا  ملفوضيـة.  موظفـي 
افظة نينو  النتخابيني عمليـا   ملوظفني  يـع   
لسـنية،  لعربية  لغالبية  ملوصل   لتـي تضم مدينة 

ألمنية.  ملخا  النتخابا بسبب  ستقالو قبل 

خـر  عد مد  سـتقاال  ير عن  لتقا حتدثـت 
حيا  النتخابية كانـت   ملفوضيـة  غـم   خـر 
ير  تنفيها  تذهب   لتقا كث تطعن بصحة هذ 
عة.  ستعيض عنهم ب ستقالو قد  لذين  ملوظفني   
خلـا منظمة  لتصويـت   إل عـ  تولـت 
صل ١٫٢  ملئة فقـط من  لكن ٢١   لية  لد جـر 
الق  كو   مليو مغ مؤهلني للتصويت شـا

لية.  لد جر  لتي بذلتها منظمة  ملكثفة  جلهو  غم 
ير،  لتز الق  سـوي لتفا  ك طبعت  
لث  ملحافظـا  افظـة من  كـز  كل  قيمـت مر
ا   سـا لنتائج قبل  حتديد  ألصو  عـ لفر 

 . بغد
كة  ملشا النتخابية  نسـبة  ملفوضية  سـجل لصالح 
لتـي هد  جـ  ملتوقـع   فضـل مـن  كانـت 
د  النتخابية كانت  لعملية  ملسلحو بشنها ضد 
ملفوضيـة بمنـأ عـن  لنطـا نسـبيا.  يكـن  
قد  لعاملية.  قية  لعر إلعال  سـائل  النتقا  
خل  نز  يا  ملفوضية فريد  لناطق باسم  تر  
الق   لتي سـبقت  أليا  ملفوضية   عضا  مع 
لية  أل قا  أل إلعال عن  سائل  حني  ما قدمه  
النتخابـا كا مث للبلبلة  عني  يو  ملق لنسـبة 

نه كا مضلال عن غ قصد.  لبعض  قا 
. فبعض  ألخطـا لعمليـة نفسـها خاليـة من   تكـن 
لساخنة»  تفتح  ملناطق  الق  ما يسمى » طا 
لذين كانو متوفرين  النتخابيني  ملوظفني  بسبب نقص 
لناخبني  هذ  يا   الق قا  ا.  يو  إل
خر   طـا  لتصويت   ملناطق يسـتطيعو 
لقيو  ليها  ظل  لوصو  ماكنها  كيفية  ـدِّ   

 . لس لتي فرضت ع حركة  لشديد 
ملفوضية عن  قا  كني، بد   ملشـا ع غر نسبة 
خلطة  ٣٠ كانو  لتي فتحت حسب  الق  طا 
إلعالمية  ير  لتقا /يناير كا مبالغا فيها  ضو  لثا
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لتي يوجد  مدينة بيجي  لك من سامر  نية، ب   مليد
لغالبية  ألعظميـة   منطقـة  فيها مصفـى للنفط، 
ا   ـر حيث تـر  ملدمَّ لفلوجة  لسـنية  بغـد 

تشهد  تصويت. 
سـنا صحة  قابة مسـتقلة لتأكيد    تكن هنا هيئة 
لتي  ملتحـد  ألمم  ملفوضيـة.  ليـة مـن  أل لنتائـج 
ا  ضحت مسـبقا   ، النتخابا سـاعد  تنظيم 
يال، ممثلها  لـو فالنز كا قبتهـا،  لـن تشـا  مر
لية بعيدين عن  لد ملنظمـة  بقى نفسـه  ملفوضية،   
قامها  كة  ملشا أل للمفوضية حو نسبة  لبيانا 

الية.  إل
قابة مسـتقل تم تشـكيله ع عجل  كا هنـا فريـق 
 ، أل  ، جانب قد بقي  عـ نتخابيني  مـن خ 
منية  نا  حلصو ع ض عضا من  حيث  يتمكن 
طط  لك  بدال من   . لعر خل  لنقل عملياتـه  
لتي شـكلت خصيصـا لالنتخابا   لية  لد لبعثـة 
ملقدمة  لبيانا  «تقييم»  جعة»  ، للقيا بــ «مر لعر
لعملية بعد  صد حكمها ع  قيني  قبني عر مـن مر
النتخابية نفسها، بدعم من  ملفوضية  كانت  نتهائها. 
النتخابيني  قبني  ملر ال  يب  ، قامت بتد ملتحد ألمم 

لكن ما   ، ألحز خرين من  ال  توجيه  قيني  لعر
حلقيقية من مصا مستقلة.  يتعني تقييم فاعليتهم 

قية  بياناته  لعر لية لالنتخابا  لد لبعثـة  قا فريق 
لنقا  لعديد مـن  ص « نـه شـخَّ أل  ليـة مـن  أل
منهـا حجم   ، ليـو إلنتخابـا  لقويـة بخصـو 
النتخابيني (للمفوضية)  لتنظيـم  لتخطيط  نوعيـة 
لتي  ملجاال  ضا « مـن  لكنه  سـتقالليتها». 
عا  صلة تطويرها، لشفافية في يتعلق بالت يو بمو
جر حتسينا  عملية تسجيل   ، فا مل ملالية 

لناخبني».  ملعتمد ألهلية  ملعاي  جعة  مر لناخبني 
ألحز  ملرشحني  لناخبنيتسجيل 

لة  مـن  قـي ال يقـل عمـر عـن ٣٠ عامـا  كل عر
لني   ملسـؤ لثانويـة  يكـن مـن كبـا  لشـها 
تكب فظائع  لبعث بزعامة صد حسـني   حز 
يضا  ق  شـح.  ل ق له  ، كا   ظل نظا صد
لذين نبذ  نـى مرتبة من  أل لبعث  ألعضا حز 
لعاملني  ألفر  شح ع  ل حظر  لبعثي.  هم  نت

قية.  لعر ملسلحة  لقو   
/ينايـر،  لثا نتخابـا ٣٠ كانـو  بموجـب نظـا 
لعملية  ألخر من  نـب  جلو خلاضـع، مثله مثل كل 
لوطنية  جلمعية  لتغي بقر من  جعة  النتخابية، للمر
و  مـة،  لقا النتخابـا  خـال عـا ٢٠٠٥، قبـل 
النتخابا بصفتهم مستقلني  وضو  للمرشحني  
ا حز سـيا  لقائمة بأ تعـرَّ   ضمـن قائمة. 
فر متفقني ع برنامج سـيا  موعة  عيـة    
إلنسـا تتقد  ملـر  حقو  مشـ مثل منظ 

بمرشحني. 
قة عليه  ملصا شـح،  حا  ل يضا  ـو لإلفر 
هم  بتشـكيل  النتخابـا بمفر ـم خـو  ـق 

 . خر قة  ئتال مع كيانا سياسية مصدَّ
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ملرتبـة  ألسـ متسلسـلة حسـب  ـب  تظهـر 
سم  ب  يكو  حلزبية،  ئم  لقو الستحقا ع 
ملقاعد   َّ تو سـ  ثالثة مرشحني.  مر ضمن 
ملقاعد حسب  لنسـبي حيث تكو  لتمثيل  فق نظا 
لتي حتصل عليها كل قائمة من  ملئوية لألصو  لنسبة 
حلقيقية للمرشحني  ألس  بقيت  لـ ١١١.  ئم  لقو
لـ ١١١  ما قبل يومني  ئم  لقو ية ع  لــ ٧٤٧١ 
ملسلحني.  ايتهم من هج  د  الق  ع يو 
يسم ١٩٨٦  / أل ليد ٣١ كانو  قيو من مو لعر
يـخ كانو مؤهلني للتصويـت ع   لتا  قبـل هذ 
سـمي  حصا  لعر  ليـس لد  يثبتو جنسـيتهم. 
لتموينية  لبطاقا  سا  لناخبني سجلو ع  لكن 
لذ   « لغذ لنفط مقابل  طا برنامج « ملستخدمة  
م  لذيـن  تكن لد لناخبو  بـد تنفيـذ  ١٩٩٦. 
ـم بالتصويـت عـ  يقدمو  بطاقـة متوينية سـمح 
وية   جلنسية  بطاقة  سميتني مثل شها  ثيقتني 
لعملية  جر  لعسكرية.  خلدمة  ف  لسفر   جو 
غم  ألمني يسـمح بذلك  لوضع  بسالسـة حيث كا 
ليد  شـخا من مو ملشاكل  تسجيل  نشـو بعض 

لتصويت.  ١٩٨٦ كانو يريد 
القـ  ٣٠ كانـو  سـمح بالتسـجيل حتـى يـو 
نينو حيث تقع مدينة  ألنبا  افظتي  /يناير   لثا
ملسـلحو   لكن  مناطق عديد تسـبب  ملوصل. 
لرئيس  قر   . لناخبني متعذ ئم  لتحقق من قو جعل 
القـ بأ هنا  ليـا قبل  ملؤقت غا  قـي  لعر

لناخبني.  ئح  حد من لو مناطق  تسلَّم فيها الئحة 
جو  لف الجئ نزحو بسـبب  جه نحو ٢٠٠  كـ 
/نوفم ٢٠٠٤،  ين لثا ألمريكي ع لفلوجة  ت
لتصويت تتعد  لتسجيل  مصاعب عملية كب  
ملسـلحني.  جلسـد من جانب  لتهديـد بـاأل 
ئة نسبيا، قالت منظمة  ا لية  لش ملحافظا  حتى  
ا   إلنسا  تقرير  تش» حلقو  يتس  «هيوما 
لناخبني  سـت تسجيل  ملئة من  ما يصل  ٩٠  

لتصويب،  خطا تطلبـت  حتـو  بيـل  افظـة   
ملنطقة قد يفقد حقهم   لـف شـخص    ٧٠ 

لك. لتصويت نتيجة 
ب  مـة،  عـد سـجل ناخبـني يلتـز بمعاي صا  
لويا  ، سـيكو مـن  حصـا سـكا عا طـا   
سـتكو هذ مهمة  قية  عا ٢٠٠٥.  لعر حلكومة 
مث للجد سياسـيا، السـي  مناطق متنا عليها 
يا  ل ملسـيحيني  ألقليا من  بـني   ، مثـل كركو
لسيا  لتي ال تعتقد  ثقلها  ك بصفة خاصة  ل

ها فقط.  فر ينبغي  يقا بأعد 
لكنه بلد  لعر ع ٢٥ مليو نسمة  يزيد عد سكا 
لسـكا هم  سـن  ملئة من  شـا حيث  ٤٠  
ملسـجلة   لنسـبة  بعة ع  ما يزيد مرتني ع  لر
لرقم  يبقـى من هـذ   . ملتحـد لواليـا  بريطانيـا 
قي فقط مؤهلو للتصويت ، ١٫٢  ١٥٫٥ مليـو عر

 . لبال مليو منهم يقيمو خا 
لتصويت   إل ع  لية  لد جر  تولت منظمة 
صل ١٫٢ مليو  قي من  لف عر لكن ٢٨١  خلـا 
ثلثا فقط من هؤال  مغ مؤهل سجلو للتصويت 
لتي بذلتها  ملكثفـة  جلهو  غم  م  لـو فعـال بأصو
ملرجح مسـتقبال  تقو  من  لية.  لد جر  منظمة 
لتسـجيل  خلا بإ عملية  قية   لعر لسـفا 

 . ألخر سو بالد  لعر  لتصويت خا 
لرئيسية ٣٠ كانو  حلزبية  ئم  /ينايرلقو لثا

ملوحد لوطني  الئتال 
جللبي د  ) بقيا  قي (عل لعر لوطني  ملؤمتر    *

سالمية شـيعية) بقيا  إلسـالمي ( لعمل  منظمة   *
هيم ملط بر

سالمي شيعي)  لعر ( إلسالمية   لدعو  حز   *
جلعفر هيم  بر قي  لعر لرئيس  بقيا نائب 
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سـالمي  لعر ( إلسـالمية تنظيم  لدعو  حـز   *
لعنز لكريم  شيعي) بقيا عبد 

سالمي شيعي) بقيا  إلسـالمي ( لفضيلة  حز   *
جلابر نديم عيسى 

سالمي شيعي)  إلسالمية ( ألع للثو  ملجلس   *
حلكيم لعزيز  بقيا عبد 

) بقيا  لعـر (ترك ك  إلسـالمي ل الحتا   *
لبيا عبا حسن 

ملعا   خر ،  نية  ترك حز شيعية  تسعة   *
لشهرستا لبا حسني  لشخصية  عهد صد 

قية لقائمة لعر
يا  لـو  ئيس  قـي بقيا  لعر لوطني  لوفـا   *

عال
حد شخص  خر  نية  حز عل س   *

ستا لتحالف لكر
) بقيا  سـتا (كـر لكر طي  لديمقر حلـز   *

مسعو با
) بقيا جال  سـتا (كـر لكر لوطني  الحتا   *

طالبا
خر ية  حز كر تسع   *

لوطني فدين  لر حز 
ية (مسـيحية) بقيا  آلشـو طيـة  لديمقر حلركـة   *

يم كنة يونا
لكلد (مسيحي) لقومي  الحتا   *

لشعب حتا 
يد  يد  ) بقيا  قي (عل لعر لشيوعي  حلز   *

موسى
حد مستقلة مع شخصية   *
ئيسية ية  ئم حزبية فر قو

يف ع بن  ل نية) بقيا  ية (عل لدسـتو مللكية   *
حسني

 ( ملسـتقلني (عل قيني  لعر طيـني  لديمقر جتمـع   *
لباجه جي بقيا عدنا 

سـالمي سني) بقيا  قي ( لعر إلسـالمي  حلز   *
حلميد سن بعد 

) بقيا حسـني  قـي (عل لعر لوطنـي  لتجمـع   *
جلبو

قي غا  لعر لرئيـس  ) بقيا  قيـو (علـ لعر  *
ليا

نية) بقيا مشـعا  لتحريـر (عل ملصاحلـة  كتلـة   *
جلبو

حلد النتخابية
جلمعيـة  نتخابيـة النتخابـا  ئـر    تكـن هنـا 
قد   . لبال حد لعمـو  نتخابية  لوطنيـة بل منطقة 
ملتحد أل  ألمم  عم  ملث للجد  خلطة  نالـت هذ 
سهل من حتديد مناطق  عت  فقها  النتخابا  تنظيم 
الثنية.  لثقافية  لعر  سـا مكونا  نتخابية ع 
ملألوفة  ألنظمة غ  هو ليس مـن   ، لنظا ذ  لكـن 
ألساسية  مل  لعو سـيا، مشـاكله. فا من  با   
حكوما متثيلية هو تنمية شعو بالثقة  إلقامة برملانا 
لذ  لنظا   . ما ناخبيهـ ال  الثنـني مسـؤ   
/يناير  لثا لعـر  ٣٠ كانـو  نتخابـا  طبـق  

لثقة.  يضعف هذ 
/يناير يكو  لثا عتمد  ٣٠ كانو  لذ  فقا للنظا 
ما  كثر منه  م  حز ما قا  لني  لسياسـيو مسـؤ
حلز  «يعاقب»  عيم  يستطيع  قيني.  لعر لناخبني 
ملحلية فو  ئرهم  لذين يضعو مصالـح  لنـو 
ألسـ   سـفل ترتيب  حلز بدفعهم   مصالـح 
حتفاظهم  ال  حت لطريقة تقل  ذ  حلزبية.  لقائمة 
ع  مة. ك يسـتطيع  لقا النتخابا  بمقاعدهـم  
فر   ئم إلبـر  لقو ألحز  يسـتخدمو نظا 
بق  عهد  لسـو صحـا  ملقدمـة، بمـن فيهـم مـن 
جند متشـد لن يفو  م  لبعثـي،  لد صـد 
حني  قـ مبا ع م لناخبني   قط بأصـو 

ين باالسم.  دَّ
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لبلد  حلزبية ع نطا  ئم  لقو سـتخد  عموما فا 
سـط، كا يميل   أل ل  خر من  كله  بلد 
لطائفية فيها.  الثنية  لدينية  ألحز  قـع  تعزيز مو
 . ملح لوطني ال  ملستو  مج ع  ل ضع  ر   
/يناير  لثا لذ طبق  ٣٠ كانو  لنظـا  بموجب 
ملنطقة   هل  ا نو من  ستكو هنا مد ليس لد
لنو أل  ا ع  خر لد مد  لوطنية  جلمعية 

نتخابية.  لوطنية ال ترتبط بمناطق  جلمعية  نتخابا 
النتخابا  لوطنية بإمعـا  فاعلية  جلمعية  سـتنظر 
لتي  لث ع  قية  لعر ملحافظا  ملنفصلة ملجالس 
إلقليمية  النتخابا  /يناير  لثا جر  ٣٠ كانو 
خليا  سـتا بوصفه من  لكر لوطني  للمجلس 
ملح  لطابع  ألمر بتحديد مد  حة حني يتعلق  ملطر

مة. لالنتخابا لقا
النتخابـا عـ مسـتو  خـر فـا  لكـن مـر 
غبا  لقبلية   ويا  ملحافظا متيـل  تفضيل 
تضـح   أل  ليـا.   ملتنفذيـن  لديـن  جـا 
حد تغي  صغر  ئر  النتخابية   ملناطق  تقسيم 

ملسلمو  إلخو  صو  قلل  لسياسية،  خلريطة   
قع  ملح مو لبعد  خر عز  لنصـف.  بلد   
ئر  لد كز نشـاطها  هذ  هللا،  حز مثل حز 
ملمثلة  ملناطق  لناخبو   يميل   . ملح ملستو  ع 
لية مثل  لتشـديد ع قضايا  حد   كل منها بنائب 
ألمن.   لكهربـا  لصحية  خلدما  ملـد 
  ، لر ستطالعا  لوضح، بحسـب  ، من  لعر

لوية. أل ا  لتي  لقضايا  هذ هي 
لتي  لدعو  لعديد   مل  لعو حد  خـ كا 
لسـنة  /يناير  مقاطعة  لثا نطلقت قبل ٣٠ كانو 
ق ما  ملئة سـتكو  إل بأ ٢٠    ، لالنتخابا
ملتفق  لنظا  فـق  ألحو  يمكـن  يتوقعـو  كل 
ملذهبية ح سيكو  وية  ق يستند   عليه.  
ق  لكن   ملحتم  يبد هذ بمثابـة هزيمة.  مـن 
قل  لطائفية  لقضايـا  لية سـتكو  مل  يسـتند  عو

لناخب.  ية  خيا 
/ينايـر كانت  لثا مالحظـة: حتـى منتصـف كانـو 
النتخابا  د بمقاطعة  ية  لكر لسياسية  ألحز 

 .á«bGô©dG äÉHÉîàfEÓd Úë°TôŸG áªFÉb ¢üëa
(»écQÉL »∏Y ,RÎjhQ)
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لذين  لكر   كركـو بدعو  سـكا كركو من 
لتي نفذها صد حسـني  لتعريب  لة  هجر خال 
، كانـو ممنوعـني مـن حق  لتسـعينا نينـا  لث  
ملحافظة.  ١٤ كانو  لس  نتخابا  لتصويت  
لكر  النتخابية  بامكا  ملفوضية  /يناير قر  لثا
لف  هـم  ١٠٠  ملنطقـة يصـل عد ملهجريـن مـن 
افظة  لس  لتصويت  كركو النتخابا  شخص 
نية  كركو  ترك قد شجبت قيا عربية  لتأميم. 
حلكومة  نه سـلَّم للكـر   لقر شـاكني من  هذ 
ملقر  لذ من  لتأميم طيلة عا ٢٠٠٥  ملحلية ملحافظة 

إلقليمي.  ضع كركو  دَّ فيه   
إلعال سائل  كيف كا  

...فنحن نخشـى  إلحبا «نشـعر باالندحـا 
نني مع  متعا سـيس  مـن  نوصـم بكوننا جو
. هنـا كثـ نخافهم: هيئـة عل  الحتـال
لصد  مقتد  ألجانب  يو  جلها ملسلمني 

 « خ جال صد قا  لز اعة 
لسال حلر  ع حسني،  تقرير ملعهد 

.Institute for War and Peace 

حلملة  ية   لبد قية منذ  لعر إلعال  سائل  نخرطت 
يسـم  / أل نطلقت  ١٥ كانو  لتي  النتخابية 
إلعال  ا حقو  صفته منظ تعمل   للقيا ب 
. فـا حـو ٤٠ صحفيا  لعـا خطـر مهمـة   بأنـه 
قيـني، قتلو خـال   لعر عالميـا، غالبيتهـم من 

لوجب  عا ٢٠٠٤.
ايدين بنظر   قبـني  لصحفيـو يعت مر  يعد 
ل  قـد تعـر صحفيـو    . ألطـر مـن 
خلطف ألسبا  العتقا بال سـبب،   لتهديد 
 ، حيانا عن سابق  لقتل،  سياسية،   مية  جر
لزنا  حيا كث برصـا جنو يضغطو ع   
لصحفيني  لك، كث ما كا يتعذ ع  بعد   . بتهـو

مالئهم ما  كا  حلقيقية ملقتل  لظر   يكتشفو 
لة.  لعد ملرتكبني   ئا ناهيكم عن تقديم  عمد  طا

ملحاسبة  جو من غيا  شـاعة  قد شـجع هذ ع 
خيمة  قب  إلفـال مـن  عو جلنا  حيـث يتوقـع 
كية  ألم لسـلطا  جهت  قد  م.  فعا تب ع  ت
إلعـال من جهة  لدعـو  حرية  سـائل متناقضـة 
عتقا صحفيـني معتمدين من جهة  غلـق صحف 
قية مؤقتة  لسيا  حكومة عر .  يسـفر نقل  خر
لسـلطا  ، حيـث تعلمـت  ضـا أل عـن حتسـن  

سا سيئة من سابقتها. جلديد 
ية  ليس هنا قانو حل  ، آل تلفة  خطا  جه  ننا نو »
مد  »، بحسـب ما قا حسـني  لعر لصحفيـني  
كي   ألم » للصحفي  ملد لعجيل من صحيفـة «
لعجيل   ضا  غاهـي.  إلير بو  ألصـل 
كيو يمكن  : فاالم ديد من ثال جها «هنا 
ألمن  قو  قعو  كمني،  لنا عليك    يطلقو 
قيـة يمكن  توقفك  تنها عليك بال   لعر
مة يمكن  تقتلك  ملقا مة،  ملقا شـتبهت بأنك من 

.« نك جاسو  ظنو 
. ففي  النتخابا لتي سبقت  لف  خلطر   تصاعد 
لعربية»  سل قنا « /سـبتم ٢٠٠٤ قتل مر يلو  ١٢
هو  كية.  م حية  لطميز  هجو شـنته مر ما 
لعربيـة» منذ  لعاملني  قنـا « كا ثامـن قتيـل بـني 
جليش  حد ثالثـة قت بن  /مـا ٢٠٠٣، 

... آل كي  ظر  تتضح بالكامل حتى  ألم
لقا  لعربية» عبد  سل « كية مر ألم لقو  عتقلت 
لوضحة كصحفي،  ظر  غم هويته  لسـعد 
د. ك  ملتعمَّ يع  ل سـة  اما بم طال    
نصا  نه  ديد عديـد ممن يفـ  طته  تلقـت 
قا مطالبني  لز بو مصعب  أل  ملسلحني،  عيم 
الحتـال  يـة» ضـد  جلها لقنـا للعمليـا « بدعـم 

قية. لعر حلكومة  كي  ألم
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م.  با لبـال  ملجرمو   ملسـلحو  جـه  ك 
قية» لقا عبد  ل لعاملة  قنا « لصحفية  فقد قتلت 
/ أل ين  حد شـو بغـد  ٢٧ ت لـر  

عد  سط»  سل صحيفة «صد  خطف مر كتوبر، 
حد  كا   ، /نوفم لثا ين  لعز  ت بريـج 
عتقل مسـلحو  خريـن.  مـن بني عـد صحفيـني 
طة  ل يا  خبا  خـر كا ينقل  قيا  صحفيا عر
قه  ملسـلحو  قـد صـا   . لعـال  منطقـة 

ملنطقة. خ بأ يغا  طته 

 « ملد يضا  صحفيا مـن صحيفة « غاهي  كـر 
 ، لفسا لتهديد بالقتل بعدما كتب عن تف  تعر  
ضطر   قية،  لعر لو  حد  ع ما يزعم،  
جو   « ملد سـتهدفت صحيفة « . ك  لبال مغا 

خي.  صا
لذيـن كانـو حبي  لغربيـو  لصحفيـو  عتمـد 
قيني  سلني) عر لغالب، ع صحفيني (مر قهم   فنا
لتي  يسـتطيعو  ملعلومـا  حلصـو ع  جل  مـن 
لتي  جـ  يد  مـع تز ليهـا بأنفسـهم.  لوصـو 
لتي  لتهديد  لغربيني   لصحفيني  تستهد 
 ِّ قـد  لعاملـو معهم.  قيو  لعر ليهـا  يتعـر 
لفلوجة يعر مكافأ مالية لكل من يقدِّ  منشـو  
قيني  سـائقني عر ني  م معلومـا عن صحفيني 

ألجنبية.  إلعال  سائل  يعملو مع 

ديد مماثلة  قية كلها  لعر إلعال  سـائل  جهت 
ملا  ليها مضايقا سـلطة مؤقتة سـعت   تضا 
ليها  إليعا  إلعـال  سـائل  ـا ع   فـر 
ملجرمني»،  طنية باملسـلحني  لصا «صفا  بعـد 
صص حيـز   إلعـال «  سـائل  طلبـت مـن 
لتي تع  قية  لعر حلكومـة  قف  ية ملو إلخبا لتغطيـة 

لشعب». عن تطلعا غالبية 
خلر  ملرشـحني من  « لعد متكن غالبية  لكـن نظر
ية  ئهم  سـ بقا  لشـو  هم   لدعو  بر
لتصويت نفسه  تكا  الق  حتى ف قص قبل 
إلعال  صبح  ليـة،  مج  ليس بر ع قضايـا قومية 

النتخابية.  حلملة  لرئي   لالعب  قي  لعر
قية كا  لعر إلعال  سـائل  ملطـر    لر 
ضة  ملعا لسـنية  عا  جل ملتوقـع. فـا « فضـل من 
ها بانتظا  النتخابا كانت تطـر  كة   للمشـا
ا  ما  الستشـها  ر  كث ما   صحـف مؤيد 
لتي يملكها نا مستقلو  لشعبية  لصحافة  يعت 
»، بحسب كاثلني   صحف حزبية مؤيد لالنتخابا
 . النتخابا » قبـل  حلر با  عـة « لفو مـن  يد
لتي قر  لسـنية  عا  جل لفو «  ضافـت 
لـ حـو  غـم بعـض   ، النتخابـا كة   ملشـا

ها».  علنت بر يضا  لقضية، 
إلعـال  سـائل  لتعليقـا   يـر  لتقا  تـ 
إلسـال   ملطبوعـة من خو نقاشـا حو  
مكانية  ملسـتقبل،  قية  غالبية شـيعية   لة عر
ية،  لكر لقضية   ، جلنسيا لقو متعد  نسحا 
لصحف بتغطية نشاطا  قامت  جلديد.  لدسـتو 

ملفوضية النتخابية.
نه في يتعلق بالتلفزيو فا عال  لفو  تابعت 
ئيسا للو  ألث سو بحكم كونه  ستأثر بموجا  »
جلديد عند  لسـ  كا من  طيط».   عن سـابق 
إلخر  عالنا تلفزيونية متقنة  سـتخد  قيني  لعر
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قـ موعـد  مـع  طنـني بالتصويـت،  ملو إلقنـا 
عو  لسـنة بتجاهـل  قنـا  لـة  ، ملحا النتخابـا
عيـة  إل لنـد  ملقابـال  سـت  ما ملقاطعـة. 
لشو  ألحز  غطى مؤ  قية تأث بالغا.  لعر
ملنافسو  لتي كانت ما  يمزقها  النتخابية  بامللصقا 

لها.  حتى حتل ملصقا جديد 
لبديلة حيث  لدعائية  ألساليب  شـكا من  ظهر 
قا  النتخابية  سالته  قي تقوي مع  لعر هللا  ن حز 

النتخابية.  بياته  طة فيديو مع  يع  خر بتو حز 
النتخابيني قبني  ملر  

ا سـتعمل ع  يـة  لبد ملتحـد مـن  ألمـم  قالـت 
النتخابيـة أل تطلـب حضـو  ملفوضيـة  تشـجيع 
ملنظمـة  غـم   النتخابـا  ليـني   قبـني  مر
ل  قد سـجَّ قبتها.  ال تشـا  مر ليـة قـر  لد
قية  لعر لسياسـية  ألحـز  نحـو ٧٠٠٠ من ممث 
 ، النتخابا قبة  نفسهم ملر حلكومية  ملنظ غ 
عضـا  ـا  كا مـن حـق كل قائمـة  يكـو لد

 . ألصو حا عند فر 
/ لثا لية النتخابا ٣٠ كانو  لد قبة  ملر لقد كانت 
ية  لبد ملتحد من  ألمم  بتعـد  يناير مقيَّد للغاية. 
سـهمت   النتخابا بعدما  قبة  كة  مر ملشـا عن 
لبعثة  عتهم  موعة تضم ٢٤ خب  لكن  تنظيمها. 
قية،  لعر لتي شـكلت خصيصا لالنتخابـا  لية  لد

. أل  ، ،  ع حلد ست عملها من خا  ما
كانت ملكانة ملرموقة لبعض هؤال لشخصيا مبعث 
لني  م حيث كانو كلهم مسؤ قلق من جانب حكوما
ليمن  لبانيا   تلفة، متتد من  نتخابيني كبا من بلد 
لكند جا  النتخـا  ملدير  ملجموعة  ئيس  بقيـا 
م من عبو  لنهاية منعتهم حكوما   . بي كنغسـ
قبني بأ  ملر عضا  فريق  حتج   . لعر حلد  
خرين  لكن  عل مهمتهم مستحيلة  حلد  عد عبو 

منية  النتخابا  ظـل قيو  لـة تغطيـة  ا قالـو  
النتخابا  قبة  قيق بمر نطباعا غ  مة سـتعطي  صا

 . ملطلو لوجه  تصديق صالحيتها ع 
د  ملطا قر فريق كنغسـ تنفيذ مهمة  ايـة   
ملتوفر من  لبيانـا  «تقييم»  جعـة»  تنحـ  «مر
ئها.  جر لعملية بعـد  حلكم عـ  قيـني  قبـني عر مر
حي  لنو النتخابا ع  م  يو  سـا كز  قد 

لتالية:
لقانو إلطا  ـ 

تسجيل لناخبني ـ 
لتحض النتخابية ـ 

توعيتهم لناخبني  عال  ـ 
يا ما متسا ستخد إلعال  سائل  ستخد  مكانية  ـ 

لبلد لتصويت خا  لتسجيل  ـ 
النتخابا مة قبل  ملقدَّ لشكا  لنظر   جر  ـ 

لسياسـية  الئتالفـا  ألحـز  تصديـق  ـ 
ملرشحني

لنتائج عد  ألصو  فر  ـ 
النتخابا مة بعد  ملقدَّ لشكا  ـ 

قـي  قـب عر يـب نحـو ٦٠٠٠ مر قـد جـر تد
طا برنامج  قية   ها ١٥٠ منظمة عر متطـو من 
لني لد  قبني مسـجَّ ملتحد ليكونو مر ألمم  برعاية 
لف  ير عن ٢٣  لتقا النتخابية في حتدثت  ملفوضية 
تلفة، ح  حز سياسية  ل من  قب مسـجَّ مر
لكن هذ  ر تنفيذها.  لعمليـة   لإل ع 
ألجانب  قبني  ملر . فا حضو  منهجية غـ معهو
عتذ  قد   . نتخابا كهـذ عـا ما يكـو كثيفا  
لعر  عو مـن  أل عـن عـد قبوله  الحتـا 
لذ  تر»  يضا «مركـز كا قبني في قر  سـا مر إل
، عد  لعـا نحـا  عـا   ق كثـر مـن ٥٠  قـب 
لفلسـطينية   النتخابا  كانت  قبني.  سـا مر
قب  /ينايـر جر بحضـو ٨٠٠ مر لثا ٩ كانـو 
لسابق جيمي  كي  ألم لرئيس  سهم  سـمي ع 
حتـى   . سـابقا بيـا  ئيسـا   تـر  كا
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كتوبـر  / أل يـن  ت ألفغانيـة   النتخابـا 
قبني  ملر ملوجهة   لتهديد  ٢٠٠٤ حيث كانـت 
كثر من  كة  فة مسـبقا، جر بمشـا ألجانـب معر

جنبي.  قب  ١٠٠ مر
لتعب  » عندما تعكس  النتخابا «حر «تكو 
لعالقة.  لسياسية للشعب   إل  لكامل عن 
كة  ملشا لقد ع  ملعنى،  ذ  حلرية  تتضمن 
كر  متييز   يع   لسياسية بال تر لعملية   
خرين،  النتسا  تنظيم مع  النتقا من حق 
تتعلق  ملعلوما  نقلها.  تلقي  لتجمع  حق 
سـا  لتصويت ع  النتخابا بحق  هة»  «نز
ينبغي   . لعا القـ  لتمييز  عد  ملسـا 

لناخبني بصو  سـتبعا  من قطاعـا  عد 
ته». صو ضا ع  سبا ثقل  عتباطية  

 ، إلنسا قبة حقو  منظمة مر
تش يتس  هيوما 

 2004 ôjGÈa äÉHÉîàfG »a ø¡JGƒ°UCÉH A’OEÓd ¿ô¶àæj AÉ°ùf
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عمة: تقدير  لرجر  ستطالعا 
لقضية  قا  خلاصـة باأل لتوقعا  قـا  أل كانت 
/ينايـر.  لثا نتخابـا ٣٠ كانـو  ألهـم خـال 
ملتحد   لواليا  هـا  لتي تقو بالنسـبة للقو 
كو فعال  لذين شـا لناخبني  عت نسـبة   ، لعر
لتهديـد بالعنـف، مـؤ   غـم  النتخابـا   
ملناظر  لكـن   . ملثا ملسـلحني ع سـبيل  ضعـف 
لدعو   قا كانت تد حـو  أل لكـ حو 

 . النتخابا لسنة قبل  مقاطعة 
/يناير ع  لثا نتخابا ٣٠ كانو  لقر بإجر  كا 
طا منطقة  حلزبية   ئم  لوطنية للقو لالئحة  سـا 
لوطني، قـر منطقيا،  لصعيـد  حد ع  نتخابيـة 
لالئحة  . فا نظـا  لعر  مـأ لكنـه تر سـنة 
لتمثيل  ملئـة من  كثـر من ٢٠   لوطنيـة لن يمنحهم 
لكن ما  لوطنية  صوتو بصفتهم سنة  جلمعية   

قيني؟ سيمنحهم  صوتو بوصفهم عر
لسنة  لناخبني  ق عد  نه كل  ضحا  صبح  عندما 
لتي تم  ألصو  ـا  ملئة من  قيـني من ٢٠   لعر
عال  جلديـد ع  حلكومة  ـا،  قـد  ال  إل
لسنة  ملتعلقة بنسبة مشا  لقضية  كتسبت  عية،  ل

ية بالغة. النتخابا   يو 
ا منظ  جر لتـي  لر  سـتطالعا  كز  قد 
 . لقضيـة بالذ ، ع هـذ  النتخابـا جنبية قبـل 
جلمهو  ملعهـد  جر « سـتطال  ظهـر نتائج 
/يناير  ٦٥  لثا ئل كانو  كي منذ  ألم  « لـد
كو   ملرجح»  يشـا قيني كانو «من  لعر ملئة من   
كو  »  يشا ملرجح جد ملئة «من    ٢٠  ، النتخابا
لثانية يتمثل  أل  لنسـبتني  لفا بني  كا  فيهـا. 
ملحاجا  قو  مد  لتهديد  طنني   ملو بنظـر 

ملقاطعة.  لتباين حو  شديد 

قـي بد  لعر إلعـال  ملجـا حتديـد قـا   هـذ 
ستطال  لعنف حا  مؤسسا  . فا خطر  سا
ستطال   سعة،   سـا  ئها  جر لر 
ألمنية  بط  لضو م.   ال بأصو إل لناخبني بعـد 
لوقو  السـتطال  لتـي كانت تشـ ع منظمي 
القـ خا  طـا  نحـو ٧٠٠ يـا بعيـد عن 
لناخبني  سـتطال   ألمنية منعتهم مـن  ألطـو 
نه ال  بالرغم من   . الق كز  جهم من مر لـد خر
لقى ع  ال  يوفر مـؤ موثوقا فا غيا  هـذ 
لوضع  ضافية لتمثيل  لية  قي مسؤ لعر إلعال  عاتق 

خالله.  الق  قيقا قبل  متثيال 
تاجها  ما بمهمـة تقديم معلوما  إلعال  جـه  يو
لكنه كا هنا  ا قر مسنو بمعطيا  لنا ال
قامت  جلسدية.  سنا لقر تتعلق بالسالمة  يقد 
ية  هذ  ملنقولة بد ال يقل  حلقائق  لتغطية  لغـة 
ئم حزبية غ طائفية  جو قو لك  . يضا   ملجا
ملحافظا  لناخبني   لتوجه   لو  كة سنة حا بمشا
لتـي كا خطر  لسـنية  لغالبيـة  بـع   أل قيـة  لعر
نتخابية متعذ  سـة نشـاطا  مما لعنف كب فيها، 

 . باألسا
لفضائيا  ملحليـة  حد ما  إلعال  سـائل  كانت 
لناخبني  لقليلة للوصو   لوسائل  حد من  لعربية 
لقيا بذلك كانت  لعل فاعليتهـا   ملناطق ،   هـذ 
لف  قية   لعر إلعال  سـائل  جهته  متحا  ك 

/يناير. لثا لتي سبقت ٣٠ كانو 
ألمن

منية مشـد  جـر  ، كـ كا متوقعـا،  ـذ ُّ
مكانية  مة ع  ، حيث فرضت قيو صا لالنتخابا
ية  ل لعر  غلقت حد   . الق لتنقل  يو 
/يناير.  يسمح بدخو  لثا من ٢٩  ٣١ كانو 
حلج   لعائديـن من مناسـك  ال للحجـا  لبـال 
ملحافظا  ية.  يسمح بالتنقل بني  لسـعو لعربية 
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ملدنيني  منـع تنقل  فقـا خاصة.  ال بمو قيـة  لعر
لطريق ع  الق لقطع  لغالب يو  سيلة   بأ 
لسيا  سـتخد  كا منع  ملفخخة.  لسـيا 
لناخبني  لصعب عـ بعض  لتنقـل قد جعل من   
م  نتقا خاصة لـد  القـ  كز  لوصـو  مر

لني فيه.  ملسجَّ حلي  من 
فقة  حلصو ع مو إلعال  سائل  ملطلو من  كا 
الق  طا  لتغطية من  ها في كانت  خاصة العت
فر  لف من  تر  ١٠٠  مة.  بط صا خاضعة لضو
لوطني  حلـر  فر  لفـا من   ٦٠ قية  لعر طـة  ل
الق يسندهم ١٥٠  طا  ية  قي قد ن حل لعر

. ال جند بريطا  ١٠ كي  م لف جند 
»  توجيها بال توقيع بثه  حلر با  عـة « كر 
/ لثا ئل كانو  نـت   الن » ع  موقع «جها
عضا   لعر بـ«منع   ملسلحني   شا ع  يناير، 
كة عن طريق  ملشا الستمر   النتخابية من  للجا 
ألسـاليب  لك من  غ  خلطف  لتهديـد  إلقنا 
فقتهم ع  نـه عند مو لتأكد من  عـا    .« ألخـر
م  نسـحا النتخابية، ال يعلن  للجنة  النسـحا من 
لضيق بحيث ال تتمكن  حلر  لزمني  إلطـا  ال  
ضح  السـتعاضة عنهـم بآخريـن.  حلكومـة مـن 
ا  لصعوبة بمـكا  لتوجيـه  هذ سـيجعل مـن 
لف  النتخابا  مثل هذ  بني إل  َّ شخا مد

 . لقص
حلكومة  علنت  النتخابا  لذ سـبق  ألسبو   
بو مصعب  لقبض ع عـد من كبا مسـاعد  عـن 
اعته  ا حتقق نجاحـا ضد  ، بـ يوحي  قـا لز
لكن   . ا  القـ   لتي توعد بتحويل يو 
حلكوميني  لني  ملسـؤ كر  بعض  يـ  كالة 
د  ين    العتقاال مش ية هذ  شككو  

ألمنية.  ب  لثقة بالتد لبيانا هو بنا  من هذ 

ملشا  «مرصد  ملحر   ، ها جياسـك لتقرير  عد هذ   *
قبة  ملر ـاال  ملرصد   مج  يتـو حاليا بر  ،« لتعب حريـة 

 . لعر يب   لتد لن 
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