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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه
د .حممد ال�سيد �سعيد

مركز القاهرة لدرا�س���ات حقوق الإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة ت�أ�س�س���ت عام
 ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية ،وحتليل �صعوبات تطبيق
القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش ثقافة حقوق الإن�س���ان يف العامل العربي ،وتعزيز احلوار
ب�ي�ن الثقافات يف �إط���ار االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�س���ان .وم���ن �أجل حتقيق هذه
الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلقوق الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوية عرب توظيف خمتلف الآليات
الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ال�شباب ،وبناء
القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�س���ان .ومنذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�شكل منتظم بن�رش
كتب و دوريات تتناول ق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ضوء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا احلقوقية امللحة
يف الدول العربية ،والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة ،
والعم���ل �سوياً من �أجل رفع الوعي العام بهذه الق�ضايا وحماولة التو�صل �إىل حلول وبدائل تتوافق
مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�ص���ادي واالجتماعي بالأمم املتحدة،
و�صف���ة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شع���وب .املركز ع�ضو يف ال�شبكة الأوروبية
املتو�سطي���ة حلق���وق الإن�سان ،وال�شبك���ة الدولية لتب���ادل املعلومات حول حرية ال���ر�أي والتعبري
(ايفك�س) .وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

نائب املدير
زياد عبد التواب
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توطئة

ي�صدر مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هذا التقرير املوجز حول
�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف العامل العربي خالل عام .2014مل يتمكن

املركز من �إ�صدار تقريره التف�صيلي هذا العام ،والذي يعكف على
�إ�صداره �سنويًا منذ عام 2008؛ نظرًا لل�ضغوط والتهديدات الأمنية
غري امل�سبوقة التي متر بها �إدارة وفريق عمل املركز يف م�رص ،والتي

ا�ضطر املركز على �إثرها �إىل نقل براجمه الإقليمية والدولية �إىل تون�س

يف دي�سمرب  .2014و �سيعاود املركز �إ�صدار تقريره ب�شكل كامل العام

القادم .هذا التحليل املوجز اعتمد ب�شكل رئي�سي على اخلال�صات
الواردة يف التقارير القطرية و�أوراق اخللفية التي قام ب�إعدادها جمموعة
من الباحثني/الباحثات حول تطورات حقوق الإن�سان يف عدد من
البلدان العربية خالل عام .2014

يف هذا الإطار يتوجه املركز بخال�ص ال�شكر �إىل ه�ؤالء الباحثني/

الباحثات وهم� :أحمد علي ابراهيم ,ا�سماعيل عبد احلميد ,خلود
حافظ� ،صالح ن�رصاوي ،ع�صام الدين حممد ح�سن ،حممد عمران.

هذا التقرير املوجز من �إعداد معتز الفجريي وتقدمي بهي الدين ح�سن.
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تقدمي

شهد العالم العربى خالل عام  ٢٠١٤تدهورًا غير مسبوق فى وضعية حقوق اإلنسان –على
فصله موجز التقرير السنوى ملركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان– األمر الذى
النحو الذى ي ُ ّ
أفضى إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة –حتى باملقاييس العاملية– على صعيد عدد الالجئني
والنازحني واملهاجرين غير الشرعيني .لألسف ال توجد دالئل تشير إلى تغير أبرز مؤشرات هذا
التدهور قبل رحيل عام  ،٢٠١٥فالعوامل والقوى التى تقف خلف هذا التدهور النوعى باقية.
األمر الذى قد يقود بالتالى إلى تدهور أكبر ،ومآسى إنسانية أكثر قسوة ،وتفكك دول أخرى،
وتعاظم اخملاطر بصورة غير مسبوقة –تتجاوز نطاق العالم العربى– لتمتد إلى السلم واألمن
الدوليني.
“الربيع العربى” ليس سب ًبا لهذا التدهور اخمليف ،بل باألحرى فإن “الربيع العربى” كان آخر
محاولة جادة من شعوب املنطقة لقطع الطريق على هذا املسار .لكن عوامل وقوى الهدم
كانت أقوى من قوى اإلصالح والتغيير ،سواء على الصعيد الوطنى أو االقليمى .بينما فشل
اجملتمع الدولى فى أن يكون على مستوى تعقيد هذه “اللحظة” التاريخية وحتدياتها .لقد
مرشحا لالرتفاع مبرور الزمن ،إذا
باهظا،
أفلتت “الفرصة” ،وتدفع –وستدفع– كل األطراف ثمنًا
ً
ً
قائما.
ما بقي العجز الوطني واإلقليمي والدولي ً
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الشك أن أهم حدث خالل عام  ،٢٠١٤هو التطور النوعى الذى جرى لقوى اإلرهاب ،وذلك مبيالد
أول “دولة” إرهاب فى التاريخ .هذا احلدث التاريخى ليس إحدى ثمار “الربيع العربى” ،بل باألحرى
عاما من الفشل فى مكافحة اإلرهاب منذ هجمات  ١١سبتمبر ،وانتهاج استراتيجية
ثمرة ً ١٤
عرجاء وحيدة اجلانب ،ترتكز فقط على الوسائل األمنية والعسكرية ،تتجاهل اجلذور السياسية
أيضا ثمرة عقود متواصلة من التدمير
واالجتماعية والدينية ،وتضحي بحقوق اإلنسان .إنها ً
املنهجى فى عدة دول ملرتكزات الدولة الوطنية احلديثة –التى تأسست فى العالم العربى فى
تدريجيا هذه الدول إلى وضع أقرب إلى صورتها البدائية
أوائل القرن املاضي– األمر الذى أعاد
ً
األولى .أي مجموعة من القبائل والطوائف الدينية واجملموعات اإلثنية املتجاورة ،التى جرى
إخضاعها بأبشع الوسائل فى التاريخ حتى تتعايش مع هيمنة جماعة طائفية و/أو عرقية و/
أوسياسية معينة ،مبا في ذلك ارتكاب أعمال القتل واالغتصاب والتعذيب والسلب والتهجير
اجلماعى .فى غياب نظام قانونى ودستورى يستحق هذا االسم ،ومؤسسات غير فاسدة تسهر
على كفالة احلد األدنى من االنصاف وعدم التمييز والعدل والعدالة االجتماعية ،وفى مواجهة
ممارسات مفرطة فى القسوة والظلم القائمني على التمييز وفقً ا للهوية الدينية أو اإلثنية أو
السياسية ،أصبحت مجتمعات بكاملها فى العراء ال حول لها وال قوة ،هدفًا لتنكيل جماعى
متواصل السقف له .بلغ هذا التنكيل فى سوريا والعراق القصف اجلماعى للمدنيني بالكيماوى
أو بالطائرات أو باملدفعية الثقيلة ،وأخيرًا ببراميل البترول املتفجرة .لذا “كفرت” هذه اجملتمعات
الضحية بالدولة “الوطنية” املزعومة ،وصارت أولويتها هى اإلفالت من هذا اجلحيم ،إن لم يكن
باالنتحار أو باللجوء والهروب الفردى ،فبالبحث عن “منقذ” ،عن املساندة واحلماية من خارج
“الدولة” التى ال تتجسد إال فى صورة عصابات أمنية/عسكرية تستبيح كل حياة .لم يعد
السؤال من أين يأتى “جودو”؟ املهم أن يأتي ،حتى ولو جاء فى صورة وهم يُبرد قليلاً من ويالت هذا
“الهولوكست” .سواء جاء من داخل املنطقة (إيران أو السعودية) ،أو من خارجها (األمم املتحدة
أو حلف األطلنطى) ،أو حتى من جماعة إرهابية مثل “القاعدة” أو “داعش” .هذا حال سوريا
وليبيا العراق والسودان واليمن ولبنان ،ودول أخرى على الطريق.
حينما يكتب التاريخ احلقيقى للعالم العربي ،فإنه سيرصد كيف عانت هذه الشعوب ويالت
املستعمر القدمي فى النصف األول من القرن العشرين ،ثم حكومات االستقالل الوطنى فى
النصف الثانى منه ،ثم عادت تتطلع إلى بعض “املستعمرين” اجلدد مع بداية القرن اجلديد ،من
خالل الغزو األمريكى للعراق وما تداعى حوله من أوهام .ثم أخيرًا ،انتقلت قطاعات واسعة من
السنة فى العراق وسوريا لتجد في تنظيم “القاعدة” ثم “داعش” املنقذ من املظالم الهائلة
التي تسحقها كل يوم .بينما تتطلع قطاعات من الشيعة فى البحرين والسعودية واليمن
ولبنان وسوريا والعرق إلى إيران ،من أجل انقاذها من ويالت سحق هويتها ،وتتطلع قطاعات
أخرى منها إلى تكريس وضع استعالئي أو متييزي أو احتكاري للسلطة والثروة والنفوذ على
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حساب طوائف أو إثنيات أخرى .بينما مازالت األقليات الطائفية واألثنية األضعف تتطلع إلى
املستعمر القدمي ،أو أي منقذ أو مستعمر آخر ولو جاء من “املريخ” .فقدت “األغلبيات” قبل
األقليات كل أمل فى “اإلنسانية” قبل رشادة نظم احلكم فى بالدها .هذا ليس ثمرة “الربيع
العربى” ،ولكنه بعض من ثمار حكم النخب األمنية والعسكرية للعالم العربى –املتواصل
منذ أكثر من نصف قرن.
فى حواره مع “سى إن إن” ،قال عبد اهلل الثانى ملك األردن ،أن الرئيس السورى بشار األسد
جتنب ضرب “داعش” منذ البداية ،بينما واصل ضرب فصائل املعارضة األخرى األقل تطرفًا
وكذلك تلك غير اإلسالمية .فسر امللك توجهات النظام السورى باحلرص االستراتيجى على
اإلبقاء على من يبدو “أسوأ” وأكثر شرًا ،األمر الذى قد يساعد على تخفيف الضغوط الدولية
عليه ،بل قد يؤدى إلعادة النظر فى املطالبة بإقصاء األسد ،وقد يجد له دورًا فى إطار حل ما
مستقبلي للمعضلة السورية .غير أن متابعة جبهات احلرب األهلية اجلارية فى سوريا تبرهن
أيضا ،ولذا فإنها جتنبت مواجهة
على أن “داعش” قد توصلت إلى أن ذلك يحقق مصاحلها ً
األسد عسكريًا ،وكرست كل جهدها احلربي جتاه األطراف ذاتها التى تشكل الهدف العسكرى
والسياسى الرئيسى لألسد“ ،توأمها”.
االتهام الذى وجهه ملك األردن إلى األسد ،يصعب حصره به فقط ،فهو ينطبق على كثيرين
يصعب تصور استمرارهم فى احلكم والقمع زمنًا طويلاً إذا اختفى “التوأم” ،أي الطرف “األكثر
وقبحا” .كان على عبد اهلل صالح رئيس اليمن السابق من أبرز قيادات النخب األمنية
شرًا
ً
العسكرية احلاكمة فى العالم العربى التى أدركت ذلك مبكرًا .لقد ساعد الواليات املتحدة
األمريكية كثيرًا فى مواجهة تنظيم “القاعدة” فى اليمن ،ولكن ليس بغية حتقيق انتصار
حاسم عليها ،لوال “القاعدة” رمبا ما طال عمر نظام صالح فى اليمن لنحو ربع قرن .احلكم
أيضا ألن يبرهن على أن اإلرهاب هو اخلطر الرئيسي الذي يواجهه ،وليس
احلالى فى مصر يحتاج ً
القوى اجملتمعية املعادية للتطرف واإلرهاب هي اخلطر .تزايد أعداد ضحايا اإلرهاب من املدنيني
والعسكريني هو مؤشر على أن اإلرهاب ال يجد ردًا مكاف ًئا يتناسب مع خطورته ،خاص ًة فى ظل
التزايد املطرد فى عدد ضحايا أعمال القبض واحملاكمات املسيسة وغير العادلة ،من النشطاء
السياسيني السلميني ،إسالميني وعلمانيني ،الذى يقدر عددهم بعشرات األالف.
ذلك االحتياج الوجودي “التوأمي” املتالزم بني نظام األسد و”داعش” لوجود كل منهما ال
يحول بالطبع دون –بل يتطلب– أن يتواصل اخلطاب اإلعالمي العدائي املتبادل بني الطرفني،
والذي يتعامل مع الطرف اآلخر باعتباره العدو الرئيسي ،بل األخطر .ولكن خلف دخان اخلطاب
اإلعالمى االستئصالي املتبادل ،يقوم الطرفان –أي “داعش” والنخبة األمنية العسكرية
احلاكمة في سوريا– بتقدمي الدعم احليوي املتبادل ملاكينتيهما احلربية ،مبا فى ذلك براميل األسد
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البترولية املتفجرة .حيث تبيع “داعش” إلى احلكومة السورية البترول –الذى استولت على
آباره فى املناطق التى سيطرت عليها– بأسعار أرخص من السوق العاملية ،مقابل احلصول على
األموال الالزمة لشراء مستلزمات حيوية أخرى ملاكينتها احلربية.
ألسباب مختلفة ،أفلتت املغرب وتونس حتى اآلن من هذه السيناريوهات الصفرية .فقد
بدأت النخبة احلاكمة واملعارضة فى املغرب مبكرًا –فى نهاية تسعينيات القرن املاضي– عملية
ترميم وإعادة تأهيل سياسية ومجتمعية شاملة ملاضي املغرب الذى ال يقل قسوة .لوال ذلك
لرمبا كان املغرب يعانى ويالت املسار السورى أو العراقى ذاتها .بينما أفلتت االنتفاضة التونسية
من املصير املصري احلزين ،بفضل تواضع الطموح السياسى لنخبتها العسكرية ومهنيتها،
وديناميكية مجتمعها املدني املفتوح على اجملال السياسي والنقابي ،وانفتاح وبراجماتية قيادة
حركة “النهضة” اإلسالمية .األمر الذى ساعدها فى الوقت املناسب ،على استيعاب دروس
السقوط السياسي املروع لإلخوان املسلمني فى مصر.
لم تطالب رموز “الربيع العربي” فى مصر باإلفراج عن القيادات اإلرهابية من السجون
بعد انتفاضة  ٢٥يناير ،بل بادر باإلفراج عنهم بعد شهور محدودة من االنتفاضة اجمللس
العسكرى الذى تولى احلكم بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك ،والذى يدير أبرز
قياداته مصر منذ  ٣يوليو  .٢٠١٣جرت اإلفراجات –التى لم يُقدم لها تبرير رسمي حتى
اآلن– بينما كانت مظاهرات أكثر اجلماعات اإلسالمية تطرفًا فى مصر حتتل “ميدان
التحرير” منادي ًة بتعيني رئيس اجمللس العسكرى “أميرًا” للبالد! بعد اإلفراج عنهم
�انتقلت أغلب تلك القيادات إلى سيناء ،بينما بدأت قيادات اجمللس العسكرى احلاكم
–بتواطؤ من جماعة االخوان املسلمني– أكبر حملة تشهير بحركة “ ٦أبريل” الليبرالية ،تبعتها
ببقية النشطاء العلمانيني ،ثم تبعتها بعدة مذابح فى شوارع وميادين القاهرة لتجمعات
قبطية ولنشطاء غير إسالميني .قبل أن ينتهي العام  ،٢٠١١كانت قد توجته بحملة مداهمات
عسكرية غير مسبوقة ملقار عدد من منظمات حقوق اإلنسان املصرية والدولية .بعد نحو ٧
شهور شنت اجلماعات اإلرهابية أول هجوم كبير لها في سيناء في  ٧أغسطس  ،٢٠١٢قتلت فيه
 ١٦جنديًا مصريًا واختطفت عربتني مدرعتني .خالل العاميني التاليني تصاعدت أعمال العنف
واالنتقام السياسي فى أغلب املدن املصرية ،وكذا الهجمات اإلرهابية فى سيناء ،في الوقت
نفسه الذي قامت فيه السلطات األمنية ودوائرها اإلعالمية والقضائية بتصعيد هجومها
على النشطاء الشباب ،إسالميني وعلمانيني ،ثم على منظمات حقوق اإلنسان املستقلة ،إلى
مستوى لم تعرفه من قبل منظمات حقوق اإلنسان منذ نشأتها فى مصر منذ ثالثة عقود.
هناك اختالفات عميقة للغاية بني املشهد السياسي في سوريا ومصر ،ولكن املتشابهات
واضحة ملن ميلك نعمة النظر.
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نظرًا للمصالح اإلسرائيلية–املصرية املشتركة فى مواجهة اجلماعات اإلرهابية ،يبالغ
احلكم احلالي في مصر فى رهانه على فعالية الدعم العسكري اإلسرائيلي في سيناء( ،)1وعلى
دعم اللوبى اإلسرائيلي في واشنطن .يأتي ذلك على حساب حشد القوى اجملتمعية املصرية
الرافضة للعنف واملناهضة لإلرهاب –أو على األقل على حساب التوقف عن قمعها– مبا في
ذلك اجملتمع البدوى في سيناء الذي يعاني مظالم سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية
هيكليا مجحفً ا .يرتكز هذا التمييز املؤسسي على قناعات راسخة ومتوارثة لدى
مزمنة ،ومتييزًا
ً
النخبة األمنية والعسكرية في مصر بالشك في الوالء الوطني للبدو .من املفارقات املذهلة
أن يتمسك احلكم احلالي في مصر بشكوك ال أساس لها في وطنية مواطنيه فى سيناء ،في
الوقت نفسه الذى يضع ثقته فى الطرف الذي يفترض فيه أنه يتنازع “والء” البدو املصريني ،أي
إسرائيل! تنطوي مبالغة احلكم احلالي في مصر في الثقة بإسرائيل على وهم يرفع املشترك
واآلني في املصالح معها إلى مرتبة التطابق .فاملصلحة االستراتيجية العليا إلسرائيل ستظل
إلى حني يتم حل املسألة الفلسطينية ،إبقاء أكبر اجليوش العربية منشغلاً دائما بأي نزاع آخر،
سواء فى سيناء أو ليبيا أو اخلليج أو اليمن أو….أو…الخ .بالطبع ليس من مصلحة إسرائيل
انتصار اإلرهاب فى سيناء ،ولكن من املؤكد أنه ليس من مصلحتها أن حتقق مصر انتصارًا
حاسما عليه ،خاص ًة وأنه بفضل اإلرهاب عاد جيش الدفاع االسرائيلى “تاني ليها”! عندما
ً
يوما ذلك االنتصار احلاسم على اإلرهاب في سيناء ،فإن اسرائيل والذين دعوها سيفقدون
يحدث ً
كل مبرر ،وعليها أن تعود حينذاك إلى ما وراء احلدود مرة أخرى .وهذا بالطبع عكس ما تسعى
إليه إسرائيل.
مثلها مثل كثير من احلكومات العربية ،إلسرائيل حسابات براجماتية متعددة ومتغيرة ،قد
تبدو متناقضة ،ولكنها –بعكس احلكومات العربية– تخدم فى النهاية مصالح الشعب الذي
ميلك وحده حق املسائلة العسيرة لها ،مثلما ميلك تغييرها .فإسرائيل التي تساعد مصر ضد
اإلرهاب في سيناء ،هي ذاتها التي تقوم بنقل اجلرحى من مقاتلي فرع تنظيم “القاعدة” فى
سوريا –أي “جبهة النصرة”– إلى مستشفياتها العسكرية ،لعالجهم ثم إعادتهم مرة أخرى
إلى قواعدهم ،ليواصلوا معاركهم ضد نظام األسد .وهو النظام ذاته الذي يسانده احلكم
احلالى فى مصر! وبينما ال يزال اإلخوان املسلمون وتنظيمهم الدولى على رأس قائمة أعداء
احلكام احلاليني في مصر ,فإن تنظيمهم في اليمن هو حليف رسمي لتحالف “عاصفة احلزم”
الذي يضم مصر! وبينما أعلنت السعودية عند بدء عمليات التحالف العسكرية في اليمن،
أن “القاعدة” و”داعش” ليس ضمن أهدافه العسكرية ،فإن مواطنني وعسكريني مصريني
يسقطون كل يوم ضحايا لهجمات فروع التنظيمني في مصر!
 -1يتحدث الإعالم الإ�رسائيلي عن �ألوان متعددة من هذه امل�ساندة ،دون نفي من جانب ال�سلطات امل�رصية املعنية.
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لم تكن تلك الفوضى من صنيعة “الربيع العربي” ،بل باألحرى هو ولد في قلبها .ولد فى دول
لم يبق من بعضها سوى اسمها ،وعلم مرفوع على أطاللها بأذرع ما بقى من نخبها األمنية/
العسكرية الفاسدة ،بينما ماليني “السكان” يهيمون على وجوههم بحثًا عن “مسكن” آخر،
حتى لو كان قبرًا فى أعماق البحر األبيض املتوسط.
في مسرحية صمويل بيكيت “العبثية” ال يأتي “جودو” أب ًدا رغم طول انتظاره .بينما في
“الواقع” العربى –األكثر عبثية مما دار بخيال بيكيت– يأتى “جودو” ،ولكنه يجد في انتظاره
النخب األمنية العسكرية ذاتها ،مصحوب ًة بتوأمها ،أى جيوش جماعات التطرف الدينى
واإلرهاب التى ترعرعت في أحضان هذه النخب.
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ال�سياق ال�سيا�سي لو�ضعية حقوق الإن�سان
فى البلدان العربية
تفاقمت أزمة حقوق اإلنسان في العالم العربي خالل عام  ،2014حيث ارتُكبت أشد
االنتهاكات خطورة على نطاق واسع ومنهجي في الكثير من بلدان املنطقة مثل القتل خارج
نطاق القانون ،والتعذيب ،واالختفاء القسري ،واالعتقاالت التعسفية لفترات طويلة ،واحملاكمات
غير العادلة التي أفضى كثيرًا منها إلى عقوبة اإلعدام أو السجن املشدد ،والتهجير القسري،
واضطهاد األقليات الدينية بصورة منهجية .وقد وصلت مستويات هذه اجلرائم إلى حد جرائم
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية في بعض البلدان مثل سوريا والعراق وليبيا والسودان واألراضي
الفلسطينية احملتلة .هذه الصورة القامتة هي نتيجة طبيعية لفشل التحوالت السياسية
التي أعقبت ثورات ما ُعرف إعالم ًيا «بالربيع العربي»ّ ،
ومتكن الثورات املضادة على مستويات
محلية وإقليمية من تصفية وتشويه هذه الثورات ،واالنتقام من قياداتها ورموزها .من ناحية
أخرى أبدت األنظمة احلاكمة التي لم تطلها هذه الثورات مقاومة شرسة لدعاة اﻹصالح
السياسي والعدالة االجتماعية ،واتخذت إجراءات أمنية وقائية ملواجهة مطالب اإلصالح
السياسي واالجتماعي.
ساهم فشل القوى السياسية في بعض بلدان املنطقة في اﻹدارة السلمية للصراعات
في تفاقم أزمة حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى تزايد االستقطابات السياسية والطائفية ،مع
توجه بعض القوى الداخلية إلى استخدام العنف والعسكرة حلسم هذه الصراعات لصاحلها.
األزمات الداخلية التي تعيشها دول املنطقة خالل السنوات اخلمس األخيرة ،تلقي بالضوء
على الفشل الصارخ لهذه الدول –على مدار تاريخها– في إدارة التنوع السياسي والديني
والعرقي .هذا التنوع كان في معظم األوقات حافزًا لصراعات وجودية تقوض من البناء اجملتمعي
واملؤسسي لهذه الدول .لم يغير الربيع العربي من هذا الواقع ،بل كشف عن عجز معظم
األطروحات السياسية واأليديولوجية –املهيمنة على اجملال العام منذ عقود طويلة– في تقدمي
منوذج قادر على تأسيس بناء دستوري ومؤسساتي يقوم على احترام حقيقة التنوع في هذه
البلدان ،وإدارتها بشكل سلمي.
تعارض املصالح اجليوسياسية واالستقطاب بني القوى اﻹقليمية اخملتلفة املتمثلة في
السعودية واإلمارات وإيران وقطر وتركيا واسرائيل كان لها بالغ األثر في تعثر ثورات الربيع العربي.
حيث رأت النخب احلاكمة لهذه البلدان في الربيع العربي تهدي ًدا مباشرًا لها ،أو فرصة لتعظيم
مصاحلها وطموحاتها اإلقليمية عبر متكني تيارات سياسية بعينها من السيطرة على احلكم
في بلدان الربيع العربي .هذه الدوافع جعلت هذه القوى تسعى إلى توجيه مسار التحوالت
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السياسية عبر األدوات املالية والعسكرية ،وحتويل النزاعات الداخلية في سوريا واليمن والعراق
وليبيا إلى ساحات حلروب بالوكالة عن هذه القوى اإلقليمية.
واكب ذلك تصاعد غير مسبوق في نشاط التنظيمات اجلهادية العنيفة .وقد كان احلدث
األبرز خالل عام  2014هو متكن ما يُعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية من إحكام سيطرته الفعلية
على مناطق جغرافية هامة في العراق وسوريا وليبيا ،األمر الذي عزز من قدراته التسليحية
والتجنيدية .انتهج تنظيم الدولة اإلسالمية أساليب قتل وحشية وعلنية ضد معارضيه،
والرهائن العرب واألجانب الذين يسقطون حتت قبضته .وقد أعلنت عدد من التنظيمات اجلهادية
في مصر ،اليمن ،السعودية ،ومنطقة املغرب العربي والئها للتنظيم وقيادته ،ونشطت في
تنفيذ أعمال عنف في املنطقة العربية ،وعدد من البلدان األوروبية .جنحت هذه التنظيمات في
جذب مقاتلني لصفوفها من مختلف بلدان العالم .تقوم هذه التنظيمات على االستخدام
املفرط للعنف ضد احلكام واجملتمع لتأسيس ما يعرف باحلكم اإلسالمي املست ِند إلى تطبيق
الشريعة اإلسالمية .مرجعياتها الفكرية تدمج بني التقليدية واحلداثة ،فهي تقدم قراءات
وأيضا
للنصوص الدينية بعضها يستند إلى أشد االجتهادات الفقهية اإلسالمية تطر ًفا،
ً
تعتمد في نظرياتها السياسية حول الدولة اإلسالمية ،وحاكمية الشريعة على إنتاج مفاهيم
()1
حديثة ال متت بصلة للتطور التاريخي للمجتمعات اإلسالمية أو الشريعة اإلسالمية.
اخلطاب اإلسالمي السائد الذي ترعاه دول ًيا وإقليم ًيا العديد من حكومات املنطقة –بشكل
أخص اململكة العربية السعودية ومؤسساتها الوهابية– واملؤسسات اإلسالمية الرسمية
مثل األزهر يعزز من منو هذه التيارات اجلهادية ال حصارها .هذه احلكومات هي ذاتها التي تقود اآلن
احلمالت األمنية بالتعاون مع الدول الغربية في مواجهة اإلرهاب والتطرف الديني .على سبيل
املثال ففي الوقت الذي قامت فيه السعودية بإدانة الهجوم اإلرهابي الذي ارتكبه جهاديون ضد
جريدة شارلي إبدو في باريس في يناير  2015بعد إدانتها من جانب تنظيم القاعدة بازدراء الدين
اإلسالمي ،كانت السلطات السعودية تنفذ عقوبة اجللد القاسية ضد املدون والناشط احلقوقي
السعودي رائف بدوي بعد إدانته بازدراء اإلسالم على خلفية انتقادات وجهها النتهاكات حقوق
اإلنسان التي تقوم بها الشرطة الدينية في السعودية ،كما تستمر السعودية في تنفيذ
أحكام إعدام علنية عبر قطع الرقاب بالسيف حتت اسم تطبيق الشريعة اﻹسالمية.
من ناحية أخرى فإن التوظيف السياسي للتنظيمات اجلهادية ،أو غض الطرف عن أنشطتها
في بعض األوقات تكتيك قدمي تتبعه العديد من أنظمة املنطقة لتدعيم مركزها وشرعيتها
()2
في السلطة ،وابتزاز القوى الدولية للتعاون معها باعتبار أن هذه التنظيمات هي البديل لها
1-See Tibi, B. (2012) Islam and Islamism. New Haven: Yale University Press.
 2-See Filiu, Jean-Pierre. (2015) From Deep State to Islamic State: The Arab Counter-Revoltion and Its Jihadist Legacy. London: C Hurst & Co Publishers Ltd.
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إن التركيز املهيمن على فكرة األمن ،فضلاً عن احللول األمنية والعسكرية الرامية الى دحر
املنظمات اإلرهابية ،قد باءت بفشل ذريع .حيث ال ميكن فصل تصاعد منو التنظيمات اجلهادية
في املنطقة عن تراكم جملة من العوامل احملفزة على االنخراط في العنف ،يأتي في مقدمتها
أيضا
االستبداد السياسي ،والتهميش االقتصادي واالجتماعي .كذا فإن التمييز الطائفي يعد ً
من مسببات تأجيج العنف الديني .على سبيل املثال ،فسياسات احلكومات العراقية املتعاقبة
منذ سقوط نظام صدام حسني في العراق من تهميش وعنف ضد السنة في العراق َّ
عظم
من قدرة تنظيم الدولة اإلسالمية على النمو املتسارع ،وكسب أنصار وسط التيارات السنية.
باستثناء النموذج التونسي ،تبددت أمال التحول الدميقراطي في البلدان التي شهدت
ثورات “الربيع العربي» .في مصر ،ومنذ إطاحة اجليش بالرئيس محمد مرسي وحكومة
جماعة اﻹخوان املسلمني في  3يوليو  ،2013لعبت املؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في
تأسيس نظام حكم سلطوي جديد يفوق في أدواته القمعية ما كان سائ ًدا وقت حكم
الرئيس السابق محمد حسني مبارك .فالقتل ،واالختفاء القسري ،واستخدام القوى املميتة
ضد املظاهرات واالعتصامات السلمية اتسع نطاقه منذ يوليو  .2013انتخب الرئيس
رئيسا للبالد في يونيو  2014عقب انتخابات
عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع األسبق
ً
رئاسية جرت في أجواء من الترهيب واإلقصاء للمجتمع املدني ،واحلركات السياسية
املعارضة اإلسالمية وغير اإلسالمية .أقدم النظام على االنتقام من كل ما له صلة بثورة
� 25يناير ،2011وتوظيف سلسلة من القوانني القمعية للزج بقيادات ورموز هذه الثورة
–وخاص ًة القوى الشبابية– في السجون .كما سعى النظام املصري خالل عام  ٢٠١٤إلى البدء
العملي في خطوات تهدف إلى تصفية حركة حقوق اإلنسان املستقلة في مصر ،والتضييق
على املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان.
اعتمد الرئيس املصري في تعزيز شرعيته على تزايد مخاوف املصريني من العنف واإلرهاب،
وسقوط الدولة .لكن تطور األوضاع في البالد يؤكد أن اﻻنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان،
وتقويض العدالة لم ينجح في احتواء العنف املتصاعد في سيناء ،ومختلف مناطق مصر.
بل يبدو أن التعامل األمني املفرط ،وانسداد كافة منافذ العمل السياسي السلمي ،وتزايد
املظالم جتاه الدولة ،ومؤسساتها األمنية والقضائية ،حفز عناصر جديدة –خاص ًة من فئة
الشباب– على االنضمام إلى صفوف اجلماعات اإلرهابية داخل أو خارج مصر .املميزات التي
جاء بها الدستور املعدل لعام  2014أصبحت بال معنى في ظل تسييس صارخ للقضاء ،وتغ ّول
السلطة التنفيذية على احلقوق واحلريات العامة ،فضلاً عن التأخر حتى اآلن في إجراء انتخابات
تشريعية ،مع توسع الرئيس في إصدار قوانني متس احلقوق الدستورية بإرادته املنفردة ،دون أي
رقابة.
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استمرت حالة االقتتال اﻷهلي الداخلي ،وتفكك مؤسسات الدولة في عدد من بلدان
املنطقة .األمر الذي نتج عنه تكلفة إنسانية باهظة ،وبحسب األمم املتحدة فإن موجات
الالجئني والنازحني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي األسوأ منذ احلرب العاملية
الثانية .يوجد اآلن نحو  4مليون ﻻجئ من سوريا ،و 2مليون الجئ من ليبيا .ويُق َّدر عدد النازحني
داخل ًيا في سوريا أكثر من  7مليون نازح ونازحة ،وفي العراق جلأ نحو  1.8مليون عراقي إلى النزوح
الداخلي؛ هربًا من وحشية تنظيم الدولة اإلسالمية ،ومن تفاقم العنف الطائفي .في ليبيا
يصل عدد النازحني داخل ًيا إلى  140ألف نازح ،وفي اليمن ُق ِّدر عدد النازحني في سبتمبر 2014
بحوالي  335ألف نازح .أعداد كبيرة من هؤالء الالجئني تتم استضافتهم في لبنان واألردن
ومصر وتونس .لكن نتيجة افتقار هذه البلدان الى أطر قانونية حلماية حقوق الالجئني ،فإن كثير
من الفارين من العنف املسلح في سوريا وليبيا واليمن يجدون أنفسهم حتت حصار أمني من
نوع أخر في البلدان املضيفة ،بل و ُعرضة ألعمال انتقامية نتيجة اتساع خطابات التحريض
ضدهم في البلدان املضيفة ،فضلاً عن تعرض بعضهم لالعتقال أو الترحيل إلى بلدانهم .وقد
أصبح اآلالف من البشر الفارين من دولهم نتيجة احلروب واالضطهاد على استعداد للمجازفة
بحياتهم في البحر املتوسط عبر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
دخل النزاع املسلح في سوريا عامه الرابع متس ًعا في نطاقه ،ونتائجه اإلنسانية الكارثية.
يتحمل نظام الرئيس السوري بشار اﻷسد املسئولية اﻷكبر في ارتكاب جرائم واسعة النطاق
ضد املدنيني في سوريا .فقد استمرت احلكومة في شن هجمات غير متناسبة ودون متييز ضد
املناطق املأهولة باملدنيني مثل حلب ودرعا وريف دمشق عبر استخدام أسلحة محظورة مثل
البراميل املتفجرة ،وفرض حصار على مدن بأكملها ،والذي ينتج عنه مجاعات للسكان .كما
تواصل السلطات السورية االحتجاز التعسفي آلالف املدنيني ،وممارسة التعذيب املنهجي.
أيضا فصائل املعارضة املسلحة في ارتكاب جرائم ضد املدنيني .وشهد العامني اﻷخيرين
تتورط ً
تصاع ًدا في النفوذ اإلقليمي للجماعات اجلهادية املتشددة مثل تنظيم الدولة اﻹسالمية
وجبهة النصرة –والتي تدخل في نزاعات مسلحة هي اﻷخرى مع النظام السوري ،ومع أطراف
أخرى من املعارضة السورية تختلف معها عقائديًا وفكريًا .ارتكبت هذه اجملموعات اجلهادية
املتطرفة جرائم وحشية من قتل ،وإعدامات علنية واختطاف ضد املدنيني ،واﻷقليات الدينية،
وجرائم عنف واختطاف ضد النساء.
في ليبيا تتصارع حكومتان على السيطرة على البالد.إحداهما في طرابلس ،حيث متكن
حتالف من اجلماعات املسلحة من مصراتة ومدن أخرى في غرب ليبيا –جن ًبا إلى جنب مع
اإلسالميني– من السيطرة على املطار والوزارات ،حتت مظلة املؤمتر الوطني العام الذي رفض
تسليم مهامه جمللس النواب املنتخب ،ويطلق عليها حكومة اإلنقاذ الوطني .واحلكومة األخرى
قامت في طبرق ،حيث يجتمع مجلس النواب املنتخب ويطلق عليها احلكومة املؤقتة .وتدور
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معارك مسلحة منذ منتصف عام  2014بني اجلبهتني ،مع تزايد نشاط التنظيمات اجلهادية
العنيفة مثل تنظيم الدولة اﻹسالمية والذي يسيطر على مدينة درنة شرق ليبيا .أعمال
العنف واجلرائم املرتكبة في ليبيا ترتقي إلى حد ارتكاب جرائم احلرب ،وجرائم ضد اإلنسانية ،في
ظل فشل واضح للسلطات الليبية املتعددة و اجملتمع الدولي حتى اآلن في حماية املدنيني من
االنتهاكات املستمرة التي ترتكبها مختلف اجلماعات املسلحة املتواجدة ميدان ًيا في األراضي
الليبية.
في اليمن لم تنجح ترتيبات نقل السلطة التي توصلت إليها القوى السياسية الداخلية
بوساطة خليجية عام  ،2012ومن بعدها احلوار الوطني في إحداث تقدم في املسار الدميقراطي،
أو في حتسني حالة حقوق اإلنسان ،أو وقف النزاع املسلح في العديد من مناطق اليمن .وقد
فشلت احلكومة اﻻنتقالية حتت قيادة الرئيس عبد ربه منصور الهادي في معاجلة العديد من
التحديات السياسية واالقتصادية في البالد .استمر النزاع املسلح بني احلكومة املركزية و جماعة
احلوثيني اليزيدية املسلحة ،مع ارتكاب كال الطرفني انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ،وحققت
جماعة احلوثيني والتي حتالفت مع أنصار الرئيس السابق علي عبد اهلل صالح انتصارات ميدانية
ملحوظة مع نهاية عام  .2014اﻷمر الذي دعي احلكومة اليمنية االنتقالية عام  2015إلى
استدعاء قوات عربية بقيادة سعودية للتصدي لتقدم احلوثيني .وقد فاقم التدخل العسكري
السعودي من األزمة االنسانية في اليمن حيث زادت أعداد القتلى التي وصلت الى  4000قتيل
حتى منتصف هذا العام معظمهم من املدنيني ،كما أضحى نحو  21مليون شخص أي نحو
 %80من الشعب اليمني في حاجه ماسة إلى اإلغاثة اإلنسانية العاجلة.
ّ
حل عام  2014على العراق بأوضاع سياسية وأمنية في غاية السوء أدت في منتصفه إلى
دخول البالد في حرب أهلية طائفية وصراع عرقي جتلى في تقسيم مجتمعي على األرض كان
يُخشى دائ ًما أن تنجر إليه البالد نتيجة لألزمات السياسية واالنهيارات األمنية املستعصية
منذ الغزو األمريكي عام  .2003وقد شكل تصاعد العمليات اإلرهابية اجلزء األكثر بشاعة من
معاناة العراقيني خالل عام  2014حيث فاقت أعداد القتلى واجلرحى مثيالتها خالل أعوام 2011
–  .2013إال أن نكسة خطيرة أكثر فداحة حلت بالعراق منتصف العام حني متكن تنظيم
الدولة اإلسالمية في فرض سيطرته على عدة مدن عراقية ،وأعالنه إثر ذلك اخلالفة اإلسالمية
وفرض القوانني املتشددة على املمارسات العامة والسلوك اخلاص .كما اتبع سياسات التطهير
الديني جتاه األقليات الدينية ،أو الفرق اإلسالمية التي يخالفها كالشيعة.
تعثر التحوالت السياسية في بلدان الربيع العربي ّ
عظمت من حتركات اﻷنظمة احلاكمة في
السعودية واإلمارات والبحرين وعمان والسودان واﻷردن ،والتي اعتمدت موق ًفا عدائ ًيا من ثورات
“الربيع العربي» منذ انطالقها ،التخاذ إجراءات وقائية حتول دون بزوغ أي حراك سياسي وشعبي
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على أراضيها .وعلى الرغم من تبني املغرب لعدد من اإلصالحات الدستورية والتشريعية
واملؤسسية الهامة منذ عام  2011فإن التسامح الذي كانت تبديه السلطات املغربية جتاه
حرية الرأي والتعبير ،واحترام حرية واستقالل املدافعني عن حقوق اإلنسان بدأ في التقلص
بشكل ملحوظ خالل عام  2014رمبا اتسا ًقا مع السياسات واإلجراءات األمنية التي اتخذتها
العديد من البلدان العربية منذ عام  2013في مواجهة مطالب اإلصالح السياسي واحلقوق
االقتصادية واالجتماعية ،فضلاً عن اتخاذ خطر اإلرهاب والتهديدات األمنية ذريعة لالنتقاص
من حقوق اإلنسان .لكن من أهم اخلطوات االيجابية التي اتخذت في املغرب في ديسمبر 2014
هو اعتماد امللك القانون  108/13بشأن تعديالت اختصاص القضاء العسكري ،والذي يقتصر
مبوجبه اختصاص احملاكم العسكرية على محاكمة العسكريني في وقت السلم ،ومحاكمة
املدنيني أمامها في وقت احلرب فقط .إال أن احملكمة العسكرية استمرت في محاكمة اثنني من
املدنيني أحدهما الناشط احلقوقي الصحراوي إمبارك الداودي ،رغم أن القانون اجلديد ينص على
حتويل كافة القضايا التي تخص املدنيني وتُنظر وقت صدور القانون أمام احملاكم العسكرية ،إلى
احملاكم الطبيعية.
تراجع وضعية حقوق اإلنسان في لبنان ارتبط مبتغيرات املشهد السياسي اإلقليمي ،وخاص ًة
املتعلقة بالنزاع املسلح في سوريا ،وتصاعد نشاط جماعات العنف الديني في منطقة املشرق
العربي ،فضلاً عن نشاط حزب اهلل الشيعي في تقدمي دعم سياسي وعسكري للنظام احلاكم
في سوريا .شهدت عدة مناطق لبنانية خالل عامي  2014 – 2013العديد من التفجيرات
اإلرهابية ذات الدوافع الطائفية .تصاعد اﻻستقطاب الطائفي والسياسي أدى إلى الكثير من
االنقسامات الداخلية والشلل في املؤسسات الدستورية واحلكومية اللبنانية ،والتي من أهمها
تأجيل االنتخابات البرملانية ،وعدم انتخاب رئيس لبناني جديد حتى اآلن.
في السودان أقدم نظام الرئيس عمر البشير على القمع املنهجي للتجمعات واملظاهرات
السلمية ،وتشديد الرقابة على الصحافة ،واعتقال ومحاكمة نشطاء وناشطات حقوق
االنسان .في الوقت ذاته تستمر التداعيات االنسانية من قتل للمدنيني وتزايد أعداد النازحني
نتيجة استمرار النزاع املسلح في أقليم دارفور غرب السودان ،وجنوب كردفان والنيل األزرق .وخالل
عام  2014اضطر ما يزيد على نصف مليون شخص للنزوح بسبب جتدد القتال ،مبا في ذلك
عمليات القصف اجلوي على مناطق مأهولة بالسكان والهجمات البرية في إقليم دارفور .في
اجلزائر انتخب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إبريل  2014لوالية رابعة في أجواء انتخابية غير
تنافسية ،ووسط مقاطعة العديد من األحزاب واجلماعات املعارضة .قامت السلطات بشكل
منهجي بقمع االحتجاجات السلمية .كما واجه العديد من نشطاء حقوق اإلنسان ،والقيادات
النقابية اتهامات تتعلق مبمارسة حقهم في التجمع السلمي أو مساندة املظاهرات ،واإلضرابات
العمالية .وتستمر السلطات في تقييد مؤسسات اجملتمع املدني ،والنقابات املهنية والعمالية.
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م ّثلت تونس استثنا ًء فري ًدا لصمود الربيع العربي ،ففي عام  2014جنحت الفصائل السياسية
اإلسالمية وغير اإلسالمية –مبساندة من اجملتمع املدني– في جتاوز خالفاتها السياسية والفكرية،
والسير قد ًما في مسار التحول الدميقراطي .حيث اعتمدت تونس دستورًا جدي ًدا توافق ًيا يصون
احلقوق واحلريات العامة ،وأُجريت انتخابات برملانية ورئاسية تنافسية نزيهة مبشاركة مختلف
القوى السياسية التونسية ،ومبراقبة اجملتمع املدني احمللي والدولي .لكن مازال هناك حتديات قد
تعرقل من تعزيز هذا املسار الدميقراطي ،يأتي في مقدمتها تزايد النفوذ السياسي لعناصر
ارتبطت بالنظام السلطوي للرئيس السابق زين العابدين بن علي ،األمر الذي قد يعيق مسار
العدالة االنتقالية الذي بدأت فيه تونس عام  .2014كما أن تزايد العمليات اإلرهابية للتنظيمات
اجلهادية قد يعطي مبررًا لبعض القوى السياسية املعادية للتحول الدميقراطي في تونس
لتحجيم احلريات العامة ،خاص ًة في ظل التأخر في اعتماد إصالحات جوهرية لقطاع اﻷمن،
والسلطة القضائية.

�أمناط انتهاكات حقوق االن�سان الأكرث �شيوعً ا
ات�ساع نطاق القتل خارج نطاق القانون و�سط �إفالت منهجي من العقاب:

تزايد تورط الدول واملليشيات املسلحة في القتل خارج نطاق القانون هو امللمح اﻷهم
لتدهور حالة حقوق اإلنسان في العالم العربي خالل العامني اﻷخيرين .اتسع نطاق القتل
خارج نطاق القانون في إطار النزاعات املسلحة في سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان
حيث أضحى االعتداء على املدنيني أحد األسلحة التي تستخدمها األطراف املتحاربة بشكل
يومي .فقد حصد النزاع في سوريا نحو  220ألف قتيل مدني .وال يزال اجملتمع الدولي عاجزًا عن
اتخاذ إجراءات حازمة ملنع استهداف املدنيني .كذا أصبح استخدام القوة املميتة وسيلة لدى
معظم حكومات املنطقة في مواجهة االحتجاجات الشعبية أو االعتصامات السلمية كما
هو احلال في مصر والبحرين والسودان واجلزائر .في مصر ومنذ اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي
في يوليو ،2013تورطت أجهزة اﻷمن واجليش في اعتداءات واسعة النطاق ضد أنصار الرئيس
السابق محمد مرسي ،وأعضاء جماعة اإلخوان املسلمني نتج عنها قتل اكثر من ألف من
أيضا ليستهدف أي احتجاج شعبي معارض للسلطات احلاكمة.
املصريني .كما اتسع العنف ً
ولم تتخذ سلطات الدولة أية إجراءات حملاسبة املتورطني في هذه اجلرائم.

22

تقرير موجز 2014
احل�صار املنهجي حلركة حقوق الإن�سان واملجتمع املدين:

تعرض مدافعو/مدافعات حقوق اإلنسان في مصر والسعودية والبحرين والسودان واجلزائر
إلى اضطهاد منهجي ،وقيود تعسفية حلقهم في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي خالل
عام  .2014فقد تكررت في هذه البلدان مشاهد خضوع النشطاء حملاكمات في اتهامات تتعلق
بنشاطهم السلمي في الدفاع عن حقوق اإلنسان ،وقد أدت كثير من هذه احملاكمات إلى عقوبات
وأيضا إلى عقوبات جسدية –في اململكة العربية السعودية– مع التوسع
سجن مشددة ،بل
ً
في فرض حظر السفر إلى اخلارج .كذا فقد توسعت بلدان املنطقة في إصدار تشريعات من
شأنها تقييد حرية العاملني في مجال حقوق اإلنسان مثل قوانني حماية أمن الدولة من اخلارج
والداخل ،وتغليظ العقوبات على التمويل اﻷجنبي ،أو تقييد حرية التعبير على اإلنترنت ،وإصدار
قوانني تقييد احلق في تكوين اجلمعيات ،وتقييد التجمع واملظاهرات السلمية.
في مصر مت احلكم على يارا سالم احملامية في املبادرة املصرية للحقوق الشخصية ،ومعها
 23ناشطة وناشطا ً من الشباب ،منهم سناء سيف من مجموعة «ال للمحاكمات العسكرية
للمدنيني» بالسجن عامني بتهمة خرق قانون التظاهر .كما مت احلكم على الناشط عالء
عبد الفتاح بالسجن ملدة خمسة أعوام وتغرميه  100ألف جنيه مصري على خلفية التظاهر
اعتراضا على محاكمة املدنيني أمام محاكم
والتجمهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر 2013؛
ً
صعدت السلطات املصرية ،ووسائل اإلعالم املرتبطة بها من حمالتها اإلعالمية
عسكرية .وقد ّ
والتحريضية ضد منظمات حقوق اإلنسان ،واتهامها بالعمالة واخليانة .وقد أنذرت احلكومة
منظمات حقوق اإلنسان في يوليو  2014بالعمل حتت مظلة القانون االستبدادي رقم  84لعام
 ،2002أو مواجهة احلل ،ومحاكمة قيادات هذه املنظمات .وقد اتخذت الدولة إجراءات فعلية بداية
عام  2015للتحقيق القضائي مع عدد من املنظمات احلقوقية منها املعهد املصري الدميقراطي،
ومركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان في اتهامات تتعلق بالتمويل األجنبي باخملالفة للقانون،
وتأسيس كيانات غير شرعية .تزايد تهديد املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان في مصر
بالسجن والقتل أحيان ًا ،وتكرار قرارات منع السفر بشكل تعسفي دفع عددًا من أبرز هؤالء
املدافعني واملدافعات إلى مغادرة البالد ،ودفع عددًا من املنظمات واملراكز إلى تقليص عملها.
في البحرين يستمر سجن عبد الهادي اخلواجة رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان ،وواحد
من أبرز مدافعي حقوق اإلنسان في البحرين منذ إبريل  ،2011وقد حكم عليه بالسجن املؤبد
في يونيو  ،2011بعد محاكمة عسكرية غير عادلة ،في اتهامات تتعلق باإلرهاب ،ومحاولة قلب
نظام احلكم .كما يتعرض نبيل رجب مؤسس مركز البحرين حلقوق اإلنسان ،ومركز اخلليج
حلقوق االنسان إلى اضطهاد متواصل منذ عام  ،2012فعقب إطالق سراحه في مايو  2014بعد
قضائه عامني في السجن إلدانته بالتظاهر غير املشروع ،مت التحقيق معه مرة أخرى في أكتوبر
من العام نفسه في اتهامات تتعلق بإهانة مؤسسات الدولة عقب تعليقات نقدية قام بها
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وحكم عليه باحلبس ستة أشهر في يناير  .2015في إبريل
على تويتر ،وقد مت منعه من السفرُ ،
 2015بدأ التحقيق معه في اتهامات اخرى تتعلق بإهانة وزارة الداخلية ،ونشر أخبار كاذبة.
في السعودية ،في مايو  2014مت احلكم على املدون والناشط احلقوقي رائف بدوي بالسجن
ملدة عشر سنوات ،وألف جلدة ،وغرامة مالية تبلغ مليون ريال سعودي باإلضافة إلى منعه
من السفر ملدة عشر سنوات ،ومنعه من الكتابة على االنترنت ،وذلك بعد إدانته بازدراء الدين
اإلسالمي ،على خلفية انتقادات وجهها في اإلعالم ملمارسات هيئة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر –والتي تُعرف بالشرطة الدينية .وقد بدأ تنفيذ عقوبة اجللد في يناير  .2015في يناير
أيضا مت احلكم على وليد أبو اخلير احملامي ومؤسس مرصد حقوق اإلنسان بالسجن ملدة 15
ً
عا ًما في اتهامات تتعلق بنشاطه احلقوقي ،وممارسة احلق في التنظيم .و ُمنعت الناشطة سمر
بدوي ،زوجة الناشط وليد ابو اخلير ،من السفر منذ أكتوبر  ،2014ومت استدعائها للتحقيق أكثر
من مرة بسبب نشاطها احلقوقي .في السودان ،في ديسمبر  2014مت اعتقال أمني مكي مدني
رئيس كونفدرالية اجملتمع املدني ،واحملامي فاروق أبو عيسى رئيس حتالف قوى اإلجماع الوطني،
ومحاكتهم أمام محكمة خاصة تتعلق بجرائم اإلرهاب بتهم «العمل على تقويض النظام
الدستوري» ،و»التأمر ضد النظام احلاكم» .وقد جمدت السلطات السودانية هذه احملاكمة في
مارس  .2015ويستمر إغالق اثنني من أبرز منظمات اجملتمع املدني في السودان وهم مركز ساملة
املعني بحقوق املرأة ،ومركز اخلامت العدالن للالستشارات والتنمية البشرية .وقد تعرض املرصد
السوداني حلقوق اإلنسان إلى تهديدات متزايدة عبر مداهمة وتفتيش مقراته ،واعتقال بعض
أعضائه ،ومنع عدد من أنشطته.أصبح املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان هد ًفا سهلاً
لألطراف واملليشيات املتحاربة في مناطق النزاعات املسلحة ،ففي اليمن وليبيا والعراق وسوريا
أيضا لالختفاء
مت اغتيال العشرات من نشطاء وناشطات حقوق اإلنسان ،مع تعرض الكثيرين ً
القسري ،أو االعتقال غير القانوني .في سوريا ال يزال أربعة من املدافعني عن حقوق اإلنسان :رزان
زيتونة وسميرة خليل وناظم حمادي وزوجها وائل حمادة مختفني قسريًا منذ أن متت مداهمة
مقر عملهم في مركز توثيق االنتهاكات في سوريا في ديسمبر  2013بواسطة جماعة
مسلحة .وال يزال احملامي خليل معتوق مختف ًيا قسريًا منذ أكتوبر  ،2012وسط شكوك قوية
باحتجازه في مكان سري بواسطة السلطات السورية .وفي اليمن مت اغتيال الناشط احلقوقي
والصحافي عبد الكرمي اخليواني في مارس  2015عبر مجموعة مسلحة غير معروفة .وفي ليبيا
مت قتل الناشطة سلوي بوقعيقيص في منزلها ببنغازي في يونيو  ،2014و ُقتل الناشطان توفيق
بن سعود وسامي الكوافي في بنغازي في سبتمبر .2014وفي فبراير  2015مت قتل الناشطة
انتصار احلصائري في احدى شوارع طرابلس.
منوذجا في التسامح مع منظمات حقوق اإلنسان كما كانت من قبل ،فقد
لم تعد املغرب
ً
شهد عام  2014تزايد التدخالت اﻷمنية التعسفية في عمل اجلمعيات احلقوقية احمللية
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والدولية ،كما مت إدانة وحبس عدد من نشطاء حقوق اإلنسان في اتهامات تتصل بحقهم
في التعبير والتجمع السلمي من أبرزهم أسامة حسن ووفاء شرف وعبد احلالق املرخي من
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان .من ناحية أخرى رفضت السلطات املغربية تأسيس عدد من
املنظمات احلقوقية اجلديدة ،أو فروع محلية ملنظمات موجودة بالفعل بعد اعتراضات أمنية
على الشخصيات املؤسسة لهذه الكيانات .على سبيل املثال وف ًقا للجمعية املغربية حلقوق
اإلنسان فقد منعت السلطات املغربية نحو  80من أنشطتها احلقوقية عام  2014بشكل
تعسفي .وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد شن هجو ًما في  ١٥يوليو أمام البرملان على احلركة
احلقوقية ونعتها بالعمالة واتهمها بدعم اإلرهاب وبعرقلة جهود األجهزة األمنية .وفي إقليم
الصحراء الغربية ،تستمر السلطات املغربية في اضطهاد النشطاء احلقوقيني والسياسيني
الصحراويني واملغاربة املطالبني بحق الصحراويني في تقرير املصير من خالل مصادرة احلق في
التجمع السلمي بشكل منهجي في اإلقليم ،وتكرار حاالت اﻻعتداءات اجلسدية على هؤالء
النشطاء ،وإحالتهم إلى احملاكمات ،وتعرضهم للتعذيب ،واﻻعتقاالت طويلة املدة ،والتضييق
على حقهم في العمل والتنقل ،واضطهاد أسرهم ،والتضييق على تواصلهم مع منظمات
حقوق اإلنسان الدولية.
تتمكن منظمات حقوق اإلنسان من القيام بأنشطتها بقدر معقول من احلرية واﻻستقاللية
في تونس ولبنان لكن تظل هناك حتديات تواجه النشطاء في كلتا الدولتني .ففي تونس لم
تتخلص بعد املؤسسات اﻷمنية والقضائية من إرث النظام القمعي لزين العابدين بن علي،
في هذا اﻹطار شهد عام  2014عددًا من االعتداءات اﻷمنية التي تعرض لها نشطاء وناشطات
في مجال حقوق اإلنسان ،دون محاسبة مرتكبي هذه االعتداءات .في لبنان تزداد التهديدات
اﻷمنية ملدافعي حقوق اإلنسان ،وخاص ًة السوريني املقيمني في لبنان نتيجة تصاعد النفوذ
اﻷمني والعسكري للقوى املناصرة لنظام بشار اﻷسد واملتمثلة في حزب اهلل .وعلى الرغم من
متتع معظم منظمات حقوق اإلنسان في لبنان باملشروعية القانونية ،حيث تتعسف السلطات
اللبنانية في قبول تأسيس املنظمات املدافعة عن حقوق اﻷقليات اجلنسية ،أو االحتادات العمالية
املدافعة عن حقوق العمال املهاجرين.
الع�صف بحقوق الإن�سان حتت ذريعة ا�ﻷ من ومكافحة الإرهاب:

عادت تشريعات اﻷمن ومكافحة اإلرهاب إلى الصدارة في املنطقة العربية خالل العامني
املنصرمني .تتسم مجمل هذه التشريعات بتبني تعريفات واسعة وغامضة جلرمية اإلرهاب ،مع
تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه اجلرمية غير منضبطة التعريف .تضاعف هذه التشريعات
أيضا من صالحيات األجهزة اﻷمنية في العصف بحقوق املواطنني املدنية ،وتقييد حريات
ً
اإلعالم ،واجملتمع املدني ،وإعطاء حصانة قضائية لألجهزة اﻷمنية اثناء عملياتها في إطار احلرب
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على اﻹرهاب .وفي إطار املواجهة التي تخوضها مصر والسعودية واإلمارات ضد جماعة اﻹخوان
املسلمني ،ومبوجب تشريعات مكافحة اإلرهاب في هذه البلدان مت وضع العديد من اجلمعيات
اخليرية والتنظيمات األهلية والشخصيات العامة املرتبطة من قريب أو من بعيد باإلخوان ضمن
قوائم اإلرهاب دون وجود أدلة ملموسة تثبت ضلوعهم في أعمال عنف ،أو متويل جلماعات إرهابية.
أيضا مت توظيفها في مصر ،السعودية ،اﻹمارات ،عمان ،السودان واﻷردن ملالحقة
هذه التشريعات ً
معارضني منتمني إلى التيارات الليبرالية واليسارية ونشطاء حقوق اإلنسان .على سبيل املثال
في السعودية مت احلكم على وليد أبو اخلير احملامي ومؤسس مرصد حقوق اإلنسان بالسجن
ملدة  ١٥عا ًما بعد إدانته في اتهامات شملت «السعي إلى قلب نظام احلكم وتقويض سلطة
امللك» ،و»ازدراء القضاء» ،و»التعاون مع منظمات أجنبية تسعى لإلضرار باململكة»« ،تأسيس
وإدارة منظمة غير شرعية» و»نشر أخبار من شأنها اإلضرار باألمن العام».

الت�ضييق على و�سائل ا�ﻹ عالم وحرية الر�أي والتعبري:

تعثر التحوالت الدميقراطية في املنطقة العربية ،وانتشار النزاعات املسلحة انعكس على
تقليص حريات الرأي والتعبير عبر وسائل اﻹعالم التقليدي واجلديد .في مناطق النزاعات املسلحة
في سوريا وليبيا والعراق واليمن أصبح الصحفيني عرضة خملاطر جمة من مختلف أطراف هذه
النزاعات ،فقد مت رصد العديد من حاالت القتل واالختطاف واالعتقال ﻹعالمني أثناء تأدية مهام
عملهم .في أعقاب اﻹطاحة بجماعة اﻹخوان املسلمني في مصر تعرض العديد من الصحفيني
املصريني واﻷجانب لالعتقال واحملاكمة نتيجة تغطيتهم النتهاكات السلطات املصرية ضد
املتظاهرين ،أو تقدمي تغطية لألحداث غير مقبولة للنظام احلاكم .حيث يوجد حال ًيا نحو 18
صحف ًيا في السجون املصرية .متتع اﻹعالم في تونس ولبنان مبساحة أوسع من احلرية خالل عام
 2014مع حدوث عدد من املالحقات القضائية ضد اإلعالميني ،كما تعرض بعض الصحفيني
العتداءات جسدية من قبل السلطات اﻷمنية أثناء تأدية مهامهم .كذا فإن مساحة حرية الرأي
والتعبير على اإلنترنت تعرضت ملزيد من القيود في بلدان اخلليج العربي ومصر ولبنان ،حيث متت
مالحقة بعض السياسيني والنشطاء نتيجة تعبيرهم عن أراء سلمية عبر مواقع التواصل
أيضا توظيف قوانني ازدراء اﻷديان لتقييد مساحة اجلدل العام حول اﻷديان،
اﻻجتماعي .انتشر ً
أيضا مت استخدام هذه القوانني بشكل سياسي حملاكمة منتقدي احلاكم،
وحرية العقيدة ،لكن ً
وفساد املؤسسات الدينية خاصة في منطقة اخلليج العربي.
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الق�ضاء ك�أداة لت�صفية اخل�صوم ال�سيا�سيني:

البعد اﻷول ﻷزمة العدالة في املنطقة العربية هي حتول احملاكم إلى ساحات لتصفية
احلسابات مع اخلصوم السياسيني ومنتقدي النخب احلاكمة .فقد شهد عام  2014عددًا كبيرًا
من محاكمات الرأي أو احملاكمات ذات الطبيعة السياسية في مصر ،اتسم معظمها بالطابع
اﻻنتقامي ،وافتقدت إلى ضمانات احملاكمات العادلة .أفضت كثير هذه احملاكمات إلى احلكم على
املئات من قيادات وأنصار جماعة اإلخوان املسلمني باإلعدام والسجن املؤبد ،وسجن عشرات
من أبرز النشطاء والناشطات الشباب في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان والدميقراطية بعد
إدانتهم في اتهامات تتعلق بخرق قوانني التظاهر والتجمهر ،وقد وصلت األحكام في بعض
هذه القضايا إلى السجن املؤبد .وفي البحرين والسعودية مت إدانة وسجن مدافعني عن حقوق
اإلنسان ،ورموز من املعارضة السياسية في اتهامات تتعلق بحقهم في التعبير السلمي عن
الرأي .وفي السودان م ُّثل قيادات حركة حقوق اإلنسان واملعارضة السياسية أمام محاكم
اإلرهاب في تهم تتعلق بالتآمر على الدولة .البعد الثاني ألزمة العدالة هي سيادة مناخ اإلفالت
من العقاب وسط تغاضي الدول وأجهزتها القضائية عن التحقيق في جرائم حقوق اإلنسان
اجلسيمة التي ترتكبها أجهزتها اﻷمنية والعسكرية .التطور اﻷبرز في هذا السياق في مصر
هو تبرئة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكل القيادات
األمنية من وقائع قتل املتظاهرين منذ يناير .2011وحسب مراقبني محليني ودوليني لم تتسم
هذه احملاكمات والتحقيقات فيها باجلدية املطلوبة إلظهار احلقيقة ،وإنصاف الضحايا.

معاناة الأقليات الدينية والإثنية:

تعيش األقليات الدينية واإلثنية في املنطقة العربية خالل اﻷعوام اﻷربع اﻷخيرة أسوأ
أوضاعها .ساهم في ذلك تصاعد نفوذ التيارات الدينية املتطرفة في مصر وسوريا واليمن
وليبيا والعراق وسوريا ولبنان فضلاً عن التفكك اﻷمني في الكثير من بلدان املنطقة مما جعل
هذه اﻷقليات عرضة ألعمال انتقامية دون حماية .في ليبيا أجبرت مليشيات من مصراتة نحو
 40ألف شخص منتمي إلى جماعة توارغاء منذ عام  2011إلى النزوح القسري من أراضيهم.
شخصا من املسيحيني اﻷشوريني لالختطاف على يد تنظيم
وفي سوريا تعرض نحو 235
ً
الدولة اﻹسالمية في احلسكة .وفي العراق قتل حوالي  5000رجل أيزيدي وال يزال ما يقرب من
 3000شخص –معظمهم من األيزيديني– مختطفني رهن قبضة تنظيم الدولة اﻹسالمية،
باإلضافة إلى أكثر من  5000آخرين من النساء والفتيات مت خطفهن وبيعهن كرقيق لالستغالل
اجلنسي ،داخل وخارج العراق .أما من مت اإلفراج عنهم ،فلم يتلق أيًا منهم التأهيل النفسي أو
االجتماعي املالئم من قبل الدولة .هذا باإلضافة إلى تهجير  %85من املواطنني األيزيديني من

27

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
منازلهم ،وهم حال ًيا في مخيمات تفتقر للدعم اإلنساني الكافي .وفي مصر ص َّعدت التيارات
الدينية من حمالتها التحريضية ضد املسيحني عبر حتميلهم مسئولية اإلطاحة بجماعة
اﻹخوان املسلمني في مصر ،اﻷمر الذي نتج عنه تعرض عشرات الكنائس املصرية إلى احلرق
والتدمير واالعتداءات .من ناحية أخرى أشعلت النزاعات السياسية في سوريا واليمن والعراق
ومنطقة اخلليج االحتقان الطائفي بني املسلمني السنة والشيعة بصورة غير مسبوقة في
التاريخ احلديث للمنطقة العربية ،تارك ًة تكلفة إنسانية خطيرة في بلدان مثل العراق واليمن
نتيجة اﻷعمال االنتقامية املتبادلة ذات الطابع الطائفي ،وسط فشل احلكومات املركزية في
وضع حلول جذرية لهذا االحتقان على أسس املواطنة واملساواة.
�أزمة حقوق الإن�سان فى الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة:

تتحمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي املسئولية األساسية وراء تدهور أوضاع حقوق اإلنسان
في األراضي الفلسطينية احملتلة .شهد عام  2014استمرار معاناة املدنيني الفلسطينيني من
قتل وحصار وترهيب من جانب قوات االحتالل ،التي تظل في حماية دولية من احملاسبة عما
ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني .بلغت خسائر العدوان اإلسرائيلي على قطاع
غزة خالل شهري يوليو وأغسطس  2014أكثر من  2000قتيل من املدنيني .وحتتجز إسرائيل
أكثر من خمسة آالف سجني فلسطيني لفترات طويلة بشكل تعسفي ،مع تعرض الكثيرين
منهم إلى محاكمات عسكرية غير عادلة .كثير من هؤالء السجناء مت التنكيل بهم نتيجة
أنشطتهم السلمية في الدفاع عن حقوق اإلنسان ،واملطالبة باحلق في تقرير املصير ،أو مواجهة
سياسات احلصار واالستيطان غير القانونية التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية.
تتحمل الفصائل السياسية واملسلحة الفلسطينية هي األخرى جزء من مسئولية
تدهور األوضاع اإلنسانية في فلسطني .فاستمرار االنقسام السياسي بني السلطة الوطنية
الفلسطينية في الضفة الغربية ،وحركة حماس في قطاع غزة عزز من مناخ اإلقصاء،
واالنتقام فيما بني الفصائل السياسية اخملتلفة ،األمر الذي أدى إلى تكرار حاالت القتل خارج
نطاق القانون في قطاع غزة بواسطة املليشيات املسلحة بتهم اخليانة ،وشيوع االعتقاالت
التعسفية ،والتعذيب وإساءة املعاملة داخل مقار االحتجاز –خاص ًة في القطاع ،وانتشار
احملاكمات ذات الطبيعة السياسية التي تؤدي إلى أحكام باإلعدام ،وفرض قيود متبادلة على
وسائل اإلعالم ،ومؤسسات اجملتمع املدني في قطاع غزة والضفة الغربية .وال يزال الالجئون
الفلسطينيون يعانون من مصادرة حقهم في اجلنسية وتقرير املصير ،ناهيك عن حرمانهم من
معظم حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية األساسية في مخيمات اللجوء املترامية
في مختلف الدول ،وعلى وجه اخلصوص الالجئني في سوريا الذين يتعرضون ملوجة أخرى من
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التهجير ،أو محاصرون في ظروف شديدة القسوة كما هو احلال في مخيم اليرموك والذي يقع
على مسافة 8كم من دمشق.
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