موجز التقرير

اﻻتجاهات الرئيسية
لحالة حقوق اإلنسان في البلدان العربية

يرصد ويحمل التقرير السنوي ليذا العام اتجاىات تطور وضعية حقوق اإلنسان في إحدى

عشرة دولة عربية ىم :السعودية والبحرين وسوريا والعراق واﻷراضي الفمسطينية المحتمة،
ال لكيفية تناول مجمس حقوق
ومصر والسودان واليمن وتونس والمغرب .ويقدم التقرير تحمي ً

اإلنسان التابع لألمم المتحدة ﻷزمات حقوق اإلنسان في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا،

ال
واﻷ دوار التي لعبتيا الحكومات العربية داخل المجمس .كما يتضمن تقرير ىذا العام فص ً

موضوعيًا حول جذور وأسباب تفشي ظاىرة العنف ،واإل رىاب في المنطقة العربية ،وفيم ىذه

الظاىرة في سياقاتيا اإلقميمية والدولية .تسعى ىذه المقدمة الموجزة إلى عرض وتمخيص

اﻻ ستنتاجات الرئيسية لتقرير ىذا العام.
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مالمح أزمات حقوق اإلنسان في العالم العربي:
تسير التحوﻻت السياسية في المنطقة العربية منذ اندﻻع الثورات و اﻻنتفاضات الشعبية

في عدد من بمدان المنطقة عام  2100في اتجاىات متناقضة ودرامية .ففي مصر يسعى نظام

الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دعم منظومة حكم سمطوية واقصائية مستخدمًا في ذلك كافة

ال حالة القمق من الفوضى والعنف التي تسود
اﻷدوات اﻷمنية والتشريعية والقضائية ،ومستغ ً
قطاعات واسعة من الرأي العام ،لكن المؤشرات الحالية في مصر تشير أيضًا إلى تصاعد

الغضب وعدم الرضا عن أداء النخبة الحاكمة واﻷجيزة اﻷ منية في مصر ،مع تزايد تخوفات

العديد من السياسيين والمثقفين من أن غمق المجال العام في مصر ،والتوسع في انتياكات

حقوق اإلنسان بيذا الشكل المتالحق والمنيجي ينتج عنو مخاطر عمى كيان الدولة المصرية،

بل ويفاقم من التطرف واإلرىاب في المجتمع .استمرار نظام بشار اﻷسد في الحكم في سوريا،

مستخدمًا جيش وسالح الدولة في مواجيو شعبو ،واخفاق النخب المحمية في إدارة التحول

ال من اليمن وليبيا والعراق ،والتدخالت اإلقميمية والدولية العسكرية والسياسية في
السياسي في ك ً

ىذه البمدان جميعاً أدى إلى تأجيج اﻻ ستقطابات الطائفية والسياسية ،وتصاعد نفوذ الجماعات
الدينية المتطرفة ،وعسكرة متزايدة في مختمف مكونات ىذه المجتمعات .إﻻ أن ما آلت إليو

أوضاع ىذه البمدان في السنوات الخمسة اﻷخيرة كشفت أيضًا عن التدمير المنيجي الذي

مارستو اﻷ نظمة السمطوية عمى مدار عقود طويمة في بنيان الدول الوطنية ومؤسساتيا،
وتماسك نسيج ىذه المجتمعات.

داخميًا اتخذت المممكة العربية السعودية كافة التدابير اﻷمنية لمواجية أي حراك شعبي،

وعمى الصعيد اإل قميمي وظفت المممكة أدواتيا السياسية والمالية لضمان تأثيرىا عمى مخرجات
التحول السياسي في مصر وسوريا ،ولجات إلى آلتيا العسكرية لمساندة حمفائيا في منطقة
الخميج ،وضمان استم ار ار ىيمنتيا عمى التطورات السياسية في اليمن ،تمك الدولة الفقيرة التي

يعاني شعبيا حاليًا من كارثة إنسانية عميقة .ولم ينفصل تدىور حالة حقوق اإلنسان في

البحرين والسودان عن الحالة السياسية العامة التي تسود بمدان المنطقة .فقد عمدت السمطات
الحاكمة في كمتا الدولتين إلى المواجية الحازمة مع المعارضين ،والقوى المتطمعة لإلصالح

السياسي .تجاىمت البحرين توصيات تقرير لجنة لتقصي الحقائق حول جرائم وانتياكات حقوق
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اإلنسان التي ارتكبت خالل المواجيات الدامية بين الدولة والمطالبين باإلصالح السياسي عام

 ، 2100والتي استدعت فييا السمطات البحرينية قوة عسكرية سعودية تولت القمع الدموي
لممتظاىرين والمحتجين.

لم تنأي المغرب بنفسيا عن موجة القمع السائدة في معظم بمدان المنطقة ،فعمى الرغم من

استمرار حيوية الناقشات العامة في المغرب حول قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وبشكل

خاص حقوق المرأة ،إﻻ أن التضيق عمى المجتمع المدني المستقل ،واإلعالم النقدي في تزايد

وبشكل مقمق خالل الثالثة سنوات اﻷخيرة .كما تستمر السمطات المغربية في اﻻضطياد

المنيجي لممطالبين بالحق في تقرير المصير في إقميم الصحراء الغربية ،وتضع كثي ًار من

العراقيل أمام تسوية ىذا النزاع بشكل عادل .أما تجربة التحول الديمقراطي في تونس فالزلت
تتسم باليشاشة ،وتواجيا العديد من التحديات متمثمة في انقسامات النخبة السياسية الحاكمة و

والمعارضة ،وتزايد اﻷنشطة اإل رىابية لجماعات العنف الديني ،وتدني اﻷوضاع اﻻقتصادية

واﻻ جتماعية ،والبطء في تبني إصالحات تشريعية و مؤسسية ضرورية لضمان استم اررية
المسار الديمقراطي .تسود أيضًا حالة من اإلحباط المتزايد في اﻷراضي الفمسطينية المحتمة

نتيجة استمرار حالة الحصار التي تفرضو سمطات اﻻ حتالل اإلسرائيمي عمى الشعب
الفمسطيني ،مع استمرار جرائم اﻷلو العسكرية لالحتالل اإلسرائيمي ،واستمرار اﻻنقسام

واﻻ ستقطاب السياسي بين الحركات والفصائل الفمسطينية.

يمكن النظر إلى تفشي العنف واإلرىاب في المنطقة العربية في سياق مجموعة من العوامل

من أىميا انتشار اﻷيديولوجيات المتطرفة ،والفشل في مواجية جادة مع الخطاب الديني العنيف

واإل قصائي الذي تتبناه العديد من حكومات المنطقة ،والمتغمغل في المؤسسات الدينية والتعميمية

الرسمية .وقد استفادت التنظيمات العنيفة من اﻷوضاع اﻻجتماعية واﻻقتصادية الصعبة التي
تعيشيا قطاعات واسعة من الشعوب العربية ،والتيميش السياسي في تزايد قدراتيا عمى تجنيد

مقاتمين وأعضاء جدد في ىذه التنظيمات ،خاصة من فئة الشباب .انتشار العنف الداخمي ﻻ

ينفصل عن الخمل البنيوي الموجود في الترابط الوطني والوحدة اإلقميمية لمعديد من بمدان

المنطقة مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن نتيجة عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية .عالوة

عمى أن انتشار الميمشيات المسمحة في ىذه البمدان ،ووجود دعم سياسي واقميمي لمختمف
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الفصائل المتحاربة زاد من تعقد وتداخل الصراعات الراىنة في المنطقة .وقد فاقم من العنف

اﻻس تقطاب السني الشيعي والتوظيف السياسي لو من جانب أطراف إقميمية ودولية.

لم ينتج عن مجمل ىذا المشيد السياسي واﻷ مني في المنطقة العربية سوى تدىور متسارع

في وضعية حقوق اإلنسان ،ونشوب أزمات وكوارث إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث

ليذه المنطقة ،والتي نستعرض مالمحيا في النقاط التالية:

استهداف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون:
أصبح استيداف وقتل المدنيين واقع يومي في أتون الصراعات المسمحة التي تشيدىا سوريا

وليبيا واليمن والسودان .تستمر الكارثة اإلنسانية في سوريا لمعام الخامس ،بما أسفرت عنو من
قتل نحو ربع مميون إنسان ،وأصبح ما يقرب من نصف السكان المدنيين السوريين (أي )٥

مميون إما مشردين في الداخل أو ﻻجئين خارج البمد .وقد صعدت اﻷطراف المتحاربة خالل

عام  210٥من اﻷ عمال العسكرية ،بما في ذلك في المناطق المدنية مما تسبب في وقوع

خسائر كبيرة في اﻷرواح وأعداد كبيرة من النازحين في صفوف المدنيين .وعمى جانب قوى
النظام ،تسبب التكتيك المروع ﻻستخدام البراميل المتفجرة فوق المنشآت المدنية ،بما في ذلك
اﻷسواق والمدارس والمستشفيات في المناطق التي تسيطر عمييا المعارضة ،في وقوع أعداد

كبيرة من الضحايا .كما ارتكبت الجماعات المسمحة المختمفة ىي اﻷخرى جرائم دولية خطيرة،
بما في ذلك اليجمات العشوائية في المناطق اآلىمة بالسكان المدنيين والقتل عمى أساس عرقي.

وفي اليمن تتفاقم معاناة المدنيين في واحدة من أسوأ اﻷزمات اإلنسانية في العالم وفقًا لتقديرات

اﻷ مم المتحدة ،حيث يواجو المدنيون قصف غارات التحالف العربي بقيادة المممكة العربية
السعودية أو نيران قوات الحوثيين ،ويعانون من التيجير القسري وسوء التغذية وانييار الخدمات

اﻷساسية في التعميم والصحة .وقد امتد الصراع إلى  21من أصل  22محافظة في البالد،
وقالت اﻷمم المتحدة إن الصراع الذي بدأ في  22مارس  210٥قد أودى بحياة نحو  2آﻻف
شخص نصفيم تقريبا من المدنيين ،من بينيم نحو  211طفل وجرح نحو  311آخرون وىي

زيادة بمقدار خمسة أمثال عدد الضحايا في  .2102كما أن نحو  20.2مميون شخص – أي
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بنسبة  22في المائة من السكان – ىم حاليًا بحاجة إلى أشكال مختمفة من المساعدات

اإلنسانية لتمبية احتياجاتيم الضرورية أو حماية حقوقيم اﻷساسية .وأعمن منسق اﻷمم المتحدة

لمشؤون اإلنسانية أن نحو  2.2مميون شخص قد أُجبروا عمى الفرار من ديارىم (نازحين) ،وأن

 021ألف شخص آخرين قد فروا من البالد.

وفي ليبيا واصمت الجماعات المسمحة من جميع اﻷطراف ىجماتيا المباشرة والعشوائية ضد

المدنيين والبنية اﻷساسية المدنية ،وعمميات القتل غير المشروع .ووفقًا لألرقام اﻷخيرة التي

أعمنيا مبعوث اﻷمم المتحدة إلى ليبيا ،مازال  0,3مميون مواطن ليبي في حاجة إلى الرعاية

الصحية اﻷساسية ،في حين يواجو  0,2مميون مواطن صعوبات في الحصول عمى الغذاء

الضروري .ويوجد في الوقت الراىن عدد يربو عمى  ٥11,111نازح داخل ليبيا .وقد أخفقت

ا لدولة في ضمان العودة اآلمنة ليؤﻻء النازحين ،وفي توفير السكن المالئم ليم ومنع الغارات
العنيفة عمى مخيمات النازحين .وتعرضت البالد عمى مدى السنوات الثالث الماضية ،ليجومين

شيرياً في المتوسط ضد مخيمات النازحين في ليبيا. .ومنذ مايو عام  ،210٥سقطت مدينة
سرت التي تبعد بضعة مئات من الكيمومترات عن أوروبا تحت السيطرة الكاممة لتنظيم الدولة

نصب نفسو حاكمًا عمى المدينة واستخدميا باعتبارىا مركزه الرئيسي في ليبيا.
اإلسالمية الذي ّ
وأطمق دعاة تنظيم الدولة اإلسالمية والموالين لو حممة من الترويع ضد سكان المدينة ،حيث
قوبمت المحاوﻻت التي جرت مؤخ اًر لمتحرر من قبضة الجماعة المتطرفة بأعمال عنف ساحقة،

أفضى آخرىا إلى قتل عشرات اﻷشخاص في منتصف شير أغسطس  .210٥وسرت ىي

أيضًا المدينة نفسيا التي نفذ فييا تنظيم الدولة اإلسالمية عمميات اإلعدام العمنية لعدد كبير
من المسيحيين اﻷجانب عام .210٥

وفي السودان كثفت حكومة الرئيس عمر البشير من عممياتيا العسكرية في مناطق النزاع

في دارفور وجنوب كردفان والنيل اﻷزرق .وارتفعت موجة النزوح الجماعي خالل عام 210٥

حيث يوجد حالي نحو 0.1مميون نازح داخميًا في وﻻيات جنوب كردفان والنيل اﻷزرق ،وأكثر

من  2.٥مميون نازح في دارفور .وقد اتسمت النزاعات بشن ىجمات مباشرة وعشوائية عمى
أىداف مدنية ،وبأعمال قتل وعنف جنسي ،وبتدمير الممتمكات ،وفقدان سبل العيش .وأودت

الغارات الجوية واليجمات اﻷرضية العشوائية التي شنتيا القوات الحكومية في دارفور وجنوب

17

كردفان والنيل اﻷزرق ،بآﻻف النساء واﻷطفال إلى المخيمات المكتظة في دارفور وفي دولة

تشاد المجاورة والى مخيمات الالجئين في جنوب السودان واثيوبيا .وقد قام أفراد القوات

ال عن المتمردين ورجال مسمحين آخرين باغتصاب النساء والفتيات واﻻعتداء
الحكومية فض ً
عميين في ظل إفالت شبو كامل من العقاب عبر مناطق نزاع عديدة في المنطقة .وقد تم

تسجيل حوالي 211.111نازح جديد داخل البالد في الفترة من يناير وحتى أغسطس من عام

 .2102ووفقا إلحصاءات اﻷمم المتحدة ،يوجد في السودان  2.3مميون شخص بحاجة إلى
مساعدات إنسانية.

وفي العراق قدر عدد القتمى المدنيين الذين وقعوا نتيجة المواجيات المسمحة ما بين

الحكومة العراقية والميميشيات المتحالفة معيا وتنظيم داعش ،ما بين  1٥11وأكثر من 0111

ألف قتيل ،وضعفيم عمى اﻷقل من الجرحى ،مما يجعل سنة 210٥تحتل المرتبة الرابعة ﻷكثر

اﻷعوام دموية منذ الغزو اﻷمريكي لمعراق عام  .2112واستمرت معاناة أكثر من  2.2مميون
نازح داخمي عراقي اضطروا إلى مغادرة منازليم بعد توسع تنظيم الدولة اإلسالمية ما بين يونيو

 2102ومايو  210٥في المحافظات ذات اﻷغمبية السنية في العراق ،وﻻ يبدو أنو وارد العودة
إلى منازليم في المدن والبمدات والقرى التي حررت في  ،210٥بسبب الدمار اليائل الذي لحق
بيا من ناحية ،والخشية من انتقام الميميشيات الشيعية خاصة في محافظة ديالى المختمطة

طائفيا وعرقيا ،أو بقايا تنظيم داعش أو خالياه في اﻷنبار ،باإلضافة إلى الصعوبات
اﻻقتصادية اليائمة التي تواجو الحكومة العراقية إلعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء

اﻻنخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكل نحو  %31من عائدات الحكومة العراقية.أعتمد

أيضًا القتل خارج نطاق القانون كسياسية لتصفية الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان
ال من سوريا
من جانب الحكومات والميميشات والفصائل المسمحة والتنظيمات الجيادية في ك ً

وليبيا واليمن والعراق.

وفي اﻷراضي الفمسطينية المحتمة قامت قوات اﻻحتالل اإلسرائيمي خالل عام  210٥بقتل

أكثر من مئة فمسطيني بعضيم من اﻷطفال وجرح المئات في قطاع غزة والضفة الغربية بعد

استيدافيم في مظاىرات مناوئة لالحتالل أو نتيجة قصف جوي أو القيام بتصفية فورية لمن

يشتبو في أنو بصدد تنفيذ اعتداء عمى مواطنين إسرائيميين .وفي مصر تم رصد العديد من
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حاﻻت القتل خارج نطاق القانون في مصر لمنتمين لتيارات سياسية معارضة لمنظام الحاكم.

وتفرض السمطات الحاكمة حالة من التعتيم عمى العمميات العسكرية التي تقوم بيا في شبو

جزيرة سيناء في مواجية التنظيمات الجيادية ،ويتعرض الصحفيون الذين يحاولن نشر أخبار

عن ىذه العمميات لالعتقال والمحاكمات العسكرية .لكن ىناك العديد من المؤشرات والشيادات
الحيو التي تدل عمى استيداف المدنيين من سكان سيناء ،وممتمكاتيم في إطار ىذه العمميات

العسكرية .وقد قام الجيش بطرد نحو  2111أسرة عمى اﻷقل وىدم آﻻف المنازل خالل
عممي اتو لمقضاء عمى التيديدات اآلتية من أنفاق التيريب .ولم تقدم الحكومة التعويض المناسب

لممتضررين.

القاسم المشترك في جميع ىذه البمدان أن مرتكبي ىذه الجرائم يفمتون بأفعاليم من المحاسبة

والعقاب .المؤسسات القضائية في ىذه البمدان إما غير قادرة ،نتيجة الصراعات المسمحة
وانييار مؤسسات الدولة ،أو تفتقد لمنزاىة واﻻ ستقاللية المطموبة لمحاسبة أفزاد اﻷجيزة اﻷمنية

والعسكرية .من ناحية أخرى ﻻ يضع المجتمع الدولي المحاسبة والعدالة في أولوياتو في
التعامل مع قضايا ىذه المنطقة ،بل أن كثير من اﻷسمحة التي تستخدم من جانب منتيكي

حقوق اإلنسان مثل السعودية ومصر والبحرين تستورد من الدول الغربية مثل الوﻻيات المتحدة

اﻷمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا .وفي الحالة المصرية وعمى الرغم من أن المجمس اﻷوروبي
لمشئون الخارجية كان قد أصدر توصية في أغسطس عام  2102بحظر تصدير اﻷسمحة

التي قد تستخدم في انتياك حقوق اإلنسان إلى السمطات المصرية ،إﻻ أن كثير من دول أوروبا
لم تمتزم بيذه التوصية ،وتم عقد صفقات سالح مع الجانب المصري خالل عامي 2102

و.210٥

االعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري والتعذيب:
التوسع في استخدام اﻻ عتقاﻻت التعسفية دون سند أو مبرر قانوني مشروع ،في إطار

القانون الدولي لحقوق اإل نسان ،ظاىرة متكررة في مصر والبحرين والسعودية والسودان ،تتم

معظم ىذه اﻻ عتقاﻻت في مواجية المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني،
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واإلعالميين ،وبعض ىذه اﻻعتقاﻻت تتم تحت إطار قوانين مكافحة اإلرىاب أو قوانين حماية
أمن الدولة ،والتي تتسم موادىا بالغموض ،وتتسع إلمكانية تجريم النشاط السياسي السممي.

وفي مصر اضحي توظيف الحبس اﻻ حتياطي طويل المدة بمثابة عقوبة في حد ذاتو ،فبحسب
تقرير حديث لممبادرة المصرية لمحقوق الشخصية "يوجد في مصر نحو  0222محبوسًا

احتياطيًا عمى اﻷقل ﻷكثر من عامين” *.اﻻعتقاﻻت التعسفية ىي سالح أيضًا تستخدمو

اﻷ طراف والفصائل المتحاربة ضد خصوميا في سوريا وليبيا واليمن ،وتستمر سمطات اﻻحتالل
اإل سرائيمية في تنفيذ اعتقاﻻت إدارية في حق مئات من النشطاء الفمسطينيين ،الكثير منيم

منخرط في مقاومة اﻻحتالل بصور سممية .وفي إطار التناحر السياسي بين الفصائل
الفمسطينية ،تم رصد عشرات الحاﻻت ﻻعتقاﻻت تعسفية تتم لمنشطاء السياسيين في الضفة

الغربية وقطاع غزة .وتواصل السمطات المغربية اعتقال ومحاكمة نشطاء من إقميم الصحراء

الغربية عقابًا عمى نشاطاتيم المدافعة عن حق تقرير المصير لإلقميم .تستمر أيضاً ظاىرة

اﻻ ختفاء القسري بصورة واسعة النطاق في سوريا وليبيا ،وبشكل متكرر في مصر .ممارسات
التعذيب وسوء معاممة المحتجزين والمعتقمين تتم بشكل منيجي في السجون السورية ،وفي

مصر والبحرين .ﻻزالت تتبع اﻷجيزة اﻷ منية في تونس التعذيب خاصة في إطار مكافحة

اإلرىاب ،وقد تم اإلعالن مؤخ ًار عن تشكيل ىيئة وطنية مستقمة لمكافحة التعذيب لعميا تضطمع

بأدوار ممموسة ﻻتباع إصالحات تشريعية ومؤسسية ﻻزمة لمواجية ىذه الظاىرة .وتستمر

السودان والسعودية في تبني عقوبات جسد ية قاسية و ميينة في عدد من الجرائم مثل الجمد

والرجم وبتر اﻷ طراف ،وبعض ىذه العقوبات يطبق بالفعل بعضيا عمى جرائم سياسية أو أفعال
تتصل بحرية الرأي والتعبير كما ىو الحال في السعودية ،تقوم أيضًا التنظيمات الجيادية في
تطبيق مثل ىذه العقوبات في المناطق الخاضعة لسيطرتيا في سوريا والعراق وليبيا.

* انظرhttp://www.eipr.org/pressrelease/2016/05/10/2599 :
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مؤسسات العدالة في خدمة الحكام:
تحولت مؤسسات العدالة في مصر والسودان والبحرين والسعودية وبشكل منيجي خالل

العامين المنصرمين إلى منابر لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين ،ونشطاء حقوق

اإلنسان وقيادات الحركات المطمبية .ومعظم ىذه المحاكمات افتقرت إلى ضمانات المحاكمة

العادلة ،وبعضيا أفضى إ لى أحكام بالسجن المؤبد أو اإلعدام كما ىو الحال في مصر

والسعودية والبحرين .وقد قامت السمطات السعودية في مستيل عام  2102بتنفيذ واحدة من
استنادا
أكبر عمميات اإلعدام الجماعي في البالد بحق  21شخصًا ،لم ينالوا محاكمات عادلة،
ً

إلى اتيامات ذات صمة باإلرىاب ،باإلضافة إلى عدد آخر من الشيعة يبمغ عددىم  4عمى
اﻷقل ،بينيم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي "أدانتو محكمة سعودية بمجموعة
اتيامات غامضة تستند إلى حد كبير ،فيما يبدو ،إلى انتقاده السممي لممسؤولين السعوديين".

تمجأ أيضًا حكومات ىذه البمدان إلى توظيف المحاكمات العسكرية أو محاكم أمن الدولة أو
المحاكم المختصة بجرائم اإل رىاب ،وىي محاكم تفتقد لمحياد وضمانات الدفاع ،لنظر قضايا
سياسية أو قضايا رأي .وقد شيدت المغرب أيضًا خالل عام  210٥استم ار ًار في محاكمة

وتمفيق اﻻتيامات لعدد من اإل عالمين ونشطاء المجتمع المدني المعروفين بانتقاداتيم ﻷدوار
المؤسسة الممكية ،أو انتشار الفساد في مؤسسات الدولة ،أو الدفاع عن حق تقرير المصير في

الصحراء الغربية.

محاصرة المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير:
ال من البحرين والسعودية بشكل كامل حرية واستقالل المجتمع المدني،
تصادر حكومات ك ً

وامكانية نمو وتطور إعالم مستقل .وىناك العشرات من النشطاء الحقوقيين والصحفيين في
السجون في كمتا البمدتين نتيجة ممارستيم لعمميم .ففي البحرين يواجو عدد من النشطاء
البارزين في مجال حقوق اإلنسان مثل عبد اليادي الخواجة وعائمتو ونبيل رجب وناجي فتيل

وغادة جمشير وعبد الجميل السنكيس أحكامًا مشددة بالسجن ،عنف سوء معاممة ،ومحاكمات

ومنع من السفر .كما تم اعتقال ابرز قيادات الجمعيات السياسية في البحرين الميبرالية
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والشيعية .وفي السعودية يستمر سجن الناشط الحقوقي وليد ابو الخير ورائف بدوي وغيرىم في
اتيامات تتعمق بممارسة الرأي والتعبير والحق في التنظيم .وفي مصر بدأت السمطات الحاكمة
في شن حممة غير مسبوقة ضد منظمات حقوق اإلنسان المستقمة تمثمت في إحالة نحو 20

منظمة حقوقية إلى التحقيق القضائي في اتيامات تتعمق بتمقي تمويل أجنبي وممارسة انشطو

دون ترخيص ،وىناك العش رات من المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان الذي صدرت في
حقيم ق اررات بالمنع من السفر تجاوز تطبيق بعضيا ﻷكثر من عام ونصف .كما أفدمت

السمطات المصرية عمى اتخاذ إجراءات قضائية لمتحفظ عمى أموال وممتمكات عدد من قيادات

والعاممين ببعض ىذه المنظمات الحقوقية .وتفرض السمطات السودانية حصا ًار حديدًا عمى

منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم ،فعمى مدار عام  210٥تمت مداىمة مقرات بعض

ابرز ىذه المنظمات ،والقبض عمى أعضائيا ،وتمت مصادرة أعدادًا من صحف سودانية،

وفرض رقابة عمى ما ينشر فييا .شيدت المغرب أيضًا استم ار ًار في اإلجراءات التعسفية ضد
قطاع من منظمات المجتمع المدني المعروفة بمواقفيا النقدية من السمطة الحاكمة ،فتم منع

العشرات من اﻷ نشطة الحقوقية لمجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بشكل تعسفي ،واستمرار

رفض تسجيل بعض الفروع المحمية لمجمعية المغربية والرابطة المغربية لحقوق اإلنسان ،ورفض

تأسيس جمعية الحرية اآلن المختصة بالدافع عن حرية الصحافة ،وجمعية الحقوق الرقمية،

والجمعية المغربية لمصحافة اﻻستقصائية .ومن اكثر التطورات إثارة لمقمق في المغرب ىو
إحالة سبعة من نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين البارزين لمحاكمة جنائية بتيم تتعمق "بتمقي

ال أجنبيًا من شأنو المساس بأمن البالد” .ىناك أيضًا تغميظ لمرقابة عمى وتتبع ممارسة
تموي ً

حرية الزاي والتعبير ووسائل اإل عالم عمى شبكة اإلنترنت في البحرين والسعودية ومصر وتوجو

في ىذا اﻻتجاه أيضًا في المغرب.
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حقوق المرأة :
تستمر صور العنف واﻻ ستغالل الجنسي لممرأة في مناطق الصراعات في سوريا والعراق

والسودان ،وبشكل خاص في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الجيادية مثل تنظيم الدولة

اإلسالمية في سوريا والعراق .وفي السودان ﻻ يزال تفسير وتنفيذ القانون الجنائي وقانون النظام

العام وقا نون اﻷحوال الشخصية يفرض صور تمييزية صارخة ضد المرأة .وكثي ار ما تُعتقل
النساء والفتيات وتتعرضن لمجمد إذا ارتكبن أفعا ًﻻ تعتبرىا السمطات "فاضحة" أو "مخمة باآلداب

العامة" بموجب المادة  0٥2من القانون الجنائي لسنة  0330المعنونة "اﻷفعال الفاضحة

والمخمة باآلداب العامة" .وقد سمح السودان لمقررة اﻷمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد
المرأة بزيارة البالد في مايو عام  .210٥وقد أشارت المقررة الخاصة إلى أن عدداً كبي ًار من

السيدات والفتيات يعشن في سياقات من عدم المساواة العميقة والتخمف والفقر والنزاع .ويتفاقم

الوضع بسب ب العنف في المجالين العام والخاص ،المرتكب عمى أيدي الجيات الحكومية أو
غير الحكومية عمى حد سواء .وفي مصر حدث تطور في لغة الخطاب اإلنشائي الرسمي
لمؤسسات الدولة فيما يتعمق بحقوق المرأة ولكن في الواقع الفعمي استمر العنف الجنسي ضد

النساء في اﻷماكن العامة عمى ا لرغم من إعالن إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

في مايو  .210٥والمواد المتعمقة بجرائم اﻻغتصاب واﻻعتداء الجنسي والتحرش في قانون
العقوبات ليست كافية ،وﻻ تعالج عددا من القضايا ،من بينيا عمى سبيل المثال ﻻ الحصر

حقوق الناجين وحمايتيم عند تقديم البالغات .ولعل ابرز التطورات اإليجابية عمى صعيد حقوق
المزاه في المنطقة العربية ىو النقمة النوعية التي شيدىا الجدل العام حول المساواة بين الرجل

والمرأة في المغرب وذلك بفضل التقرير الذي اصدره المجمس الوطني لحقوق اإلنسان حول

سبل تعزيز المناصفة بين الجنسين في المغرب .وقد طالب التقرير بتحقيق المساواة الكاممة

لمرجل والمرأة في مجاﻻت اإلرث وقوانين اﻷحوال الشخصية .وقد قوبمت ىذه التوصيات برفض

وادانو من جانب اﻷحزاب اإل سالمية والمحافظة في المغرب ،ولم تعمن بعد المؤسسة الممكية
موقفيا من ىذه التوصيات .لكن التقرير بشكل عام أحدث حيوية غير مسبوقة في العالم

اإل سالمي في تناول قضايا تجديد الخطاب الديني ،وحقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية.
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معاناة اﻷقميات الدينية:
تعيش اﻷ قميات الدينية في المنطقة العربية أزمة وجودية عميقة .ورغم أن جذور ىذه اﻷزمة

قديم في المنطقة إﻻ أنيا تفاقمت بشكل غير مسبوق مع انتشار الصراعات المسمحة ،وتصاعد

نفوذ الجماعات الدينية المتشددة ،واحتدام اﻻ ستقطاب الطائفي بين السنة والشيعية في منطقة

الخميج والمشرق العربي .ففي العراق تواصمت في عام  210٥عمميات استيداف وقتل وترحيل
أو التضييق عمى حرية حركة أفراد من اﻷقميات الدينية والعرقية في العراق نتيجة نشاطات
تنظيم داعش باﻷساس وميميشيات الحشد الشعبي والقوات الكردية ،وما يرافقيا من ىيمنة

خطابات وجماعات ديني ة متشددة عمى المسرح السياسي والثقافي في البالد ،بما فييا أجيزة

اﻷمن المناط بيا حماية ىذه اﻷقميات .وواصل تنظيم داعش استيداف أفراد من اﻷقميات
اإليزيدية والمسيحية والتركمانية في المناطق القابعة لسيطرتو وخاصة في محافظة نينوى.

وتنوعت ممارسات تنظيم داعش بين القتل والخطف وفرض الجزية والتيجير القسري واجبار

غير المسممين عمى التحول إلى اإلسالم ،باإلضافة إلى اﻻغتصاب واﻻستعباد الجنسي وىدم

دور العبادة .وتزايدت القيود المفروضة عمى الحريات الدينية في السودان ،والتحرش اﻷمني
والقضائي بأعضاء من الكنائس المسيحية في السودان.وفي السعودية يتم التعامل مع اﻷقمية
الشيعية باعتبار أن أعضائيا ىم عمالء محتممون إليران ،ناىيك عن الموقف الديني المتشدد

تمييز
والتكفيري ،السائد في السعودية ،إزاء أتباع المذىب الشيعي .وتمارس السمطات السعودية ًا
منيجيا ضد المواطنين الشيعة ،الذي يشكمون من  01إلى  %0٥من السكان .ويعاني شيعة
السعودية من عدم المساواة في الحصول عمى فرص التعميم والوظائف الحكومية .ويعانون من

التمييز وفق النظام القضائي ،وتقمع الحكومة حريتيم في ُممارسة شعائرىم الدينية ،ويعد
السماح لممواطنين الشيعة ببناء المساجد أم ار ناد ًار .وفي مصر واصمت السمطات إتباع منيج
الدعوة إلى ’’جمسات الصمح‘‘ العرفية بدﻻ من محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف

الطائفي .وقد تعرضت منازل وأماكن عبادة المسيحيين والطوائف الدينية اﻷخرى لميجوم،
وبخاصة في صعيد مصر ،في حين لم تتخذ الحكومة التدابير الالزمة لمحاسبة الجناة.
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تمجيم مجمس حقوق اإلنسان في اﻷمم المتحدة:
لم تكن ردود فعل مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عمى مستوى واقع أزمات

وكوارث حقوق اإلنسان التي تمر بيا كثير من بمدان منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا،

وسط تصاعد قدرة الدول اﻷكثر انتياكًا لحقوق اإلنسان في العالم في إضعاف المجمس وألياتو،

بل وحماية أنفسيم وحمفائيم من المساءلة السياسية داخل المجمس .المثال اﻷبرز عمى ذلك
خالل عام  210٥ىو فشل المجمس في مواجية كارثة حقوق اإلنسان في اليمن .ببعد ضغوط

سياسية قامت بيا السعودية ،تراجع المجمس عن تبني ق ار ًار حول الجرائم المرتبكة في إطار

الحممة العسكرية التي تقودىا السعودية في اليمن .وقد ساندت عدد من البمدان الغربية مثل

بريطانيا والوﻻيات المتحدة اﻷ مريكية ،والمعروف عنيم دعم السياسي والعسكري الواسع

لمسعودية ،سحب ىذا القرار .وعمى مدار العامين الماضيين ،أصبحت المممكة العربية السعودية

ومصر وغيرىما من البمدان المعروفة بعدائيا لحقوق اﻻنسان ،أكثر جرأة فيما تبذلو من جيود

ترمي إلى توظيف المجمس وغيره من ىيئات اﻷمم المتحدة إلضعاف النظام الدولي لحقوق
اإلنسان .وذلك من خالل محاولة تقويض استقالل وقدرات مفوضية اﻷمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان وخبراء اﻷمم المتحدة اآلخرين المعنيين بحقوق اإلنسان ،وتحدى عالمية معايير

حقوق اإلنسان بشكل خاص فيما يتعمق بحقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير ،وفرض نموذج
لمنظام الدولي تُستخدم فيو مصطمحات مثل ’’السيادة‘‘ و’’مكافحة اإلرىاب‘‘ ،بصورة
فضفاضة وغير منضبطة ،لجعل أي جيد تضطمع بو منظومة اﻷمم المتحدة لضمان التزام

بمدان معينة بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني تقريبا يبدو كما لو كان ’’تدخال غير مشروع في

الشؤون الداخمية‘‘ و’’تيديدا لألمن القومي‘‘ .عمى مستوى أخر لعب وفد فمسطين في المجمس
دو ًار قياديًا في المجمس في مارس  2102لكي يتضمن قرار المجمس فقرة حول طمب تحديد
قائمة بأسماء الشركات الدولية التي تعمل وتجني أرباحًا في المستوطنات اإلسرائيمية في

الراضي المحتمة الفمسطينية بالمخالفة لمقانون الدولي .وقد أبدت بريطانيا والوﻻيات المتحدة

اﻷمريكية معارضة لمسودة القرار.
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