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غيززحاإلامنم زز اممززأا  اعا مزز ا ززة اامركزسالقاززة رداقسال ززةقاإلااززن او مززةةا ززنامة  زز ا      زز 

تهززسإا  زززاز سحززسالإلابززحل امقززةسااإلااززن او مززةةاولقسي ارلو زز تاوعق  زز ا زز ن ةقاع ق زز ا. 3991

لقاززةننةالقززسو قاق اززن او مززةةتاو  ززرا اةسزز اإلااززن او مززةةا،ززقالق ززةقوالق ر زز تاوز سحززسالق ززنلاا

 .مةةبيةالقثاةسةقا،قا وةااالاعفة  ةقاولملنل   القسوق  اق ان او 

ومززززلاتحزززز اعقا زززز ا ززززملراز ززززسلإتاح  زززز الملركززززسا  زززززال بززززحل اولقززززس ندا  زززززا  ة ززززةقاوز ززززر  ةقا

وز سيالقاس أناح از سزاملالمل زةييحالقسوق ز اق ازن او مزةةتاولقا زة ابا  ز  ابقث ز اوس نحز تا

 بززحاعنف زززلامآلاأ زززلاوق زززةقالقنوة زز اوو     ززز اولقسوق ززز تاوز  ززز واإلااززن او مزززةةامززز القبحكيززز ا

ومةزملاعا سمز ا.  اخةصا  زالق قةبتاو ةةءالقاسالقالملهة  اق  سلس يةا لاإلاان او مزةةب م

ياززن الملركززساب ززم امةززأ وابو ززراكأززناوسواحززةقاعوةززةواا وززةيةاإلااززن او مززةةاولقسي ارلو زز ا،ززقا

 .لق ةقوالق ر  

 الملل ز احمعزامركسالقاة ردا  زالملمة   ا،قا قاةءالقونءا  زاتبرزالمل كالقاولقاوةيةالق ان  

،زقالقززسواالق ر  ز تاولقأومزز  امز امآلاأ ززلازوزرلإالمل ة زز اولملة  زةقاغيززحالق منم ز ا،ززقالملة ازز تا

ولق  زززز ا ززززنحةامززززلاتحززززز ااسزززز القززززناقالق زززززة اىهززززملرالقاوززززةيةاومقةوقزززز القأن ززززز ا  زززززاإلا ززززنااو زززززسل  ا

 .عأنلس ام القاةننةالقسو قاق ان او مةة

صزةسياوالاحأ زةاقابزة موالملأقزسدتاو زف الملرل زنايأ أ الملركسابنض ال و ةايا،زقالملل زالااالا أ

لملركززسا وزززنا،زززقالق زززقك ازواومأن ززز   اق ازززن ا. بةقلجةزز ازسرحا ززز اق ازززن او مزززةةاولق ززز نب

لملركزززسام زززج ا،زززقا(. ليفززز كالا)و مزززةةتاولق زززقك القسوق ززز اقأقزززةساالمل  نمزززةقاإلازززنااإلارحززز القأ قيزززحا

 .7002ح القفر م  اق ان او مةةاق ة اوإلاة  ا  زاحة سدالقج هنا . لقاة رداو ةا الااوحة ل
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 مــتقدي

 

 

 األزمة المركبة

 فى العالم العربى نسانلحقوق اإل

 نــــــي الدين حسـبه

 

 
 

 
فى العالـ العربى، ولكف  سناافيعرض التقرير صورة غاية فى القتامة لوضعية حقوؽ اإل

يالمً  -لألاؼ–الحقيقة هى  يقمؿ مف هذه القتامة  ال. ا مف أى تقريرأكثر قتامة ومأااوية وا 
 .حدٌ فى المغرب ايوضع لها  اإلصالحاالاتثسناء التوسناى، أو األمؿ بأف اسنتكااة 

يزعـ حكاـ دوؿ المسنطقة أسنهـ مضطروف لتقييد الحقوؽ والحريات ألف مكافحة االرهاب لها 
ولكف حقيقة األمر أف . األولوية، باعتباره الخطر األعظـ عمى رفاهية شعوب المسنطقة والعالـ

ؽ لذلؾ ليؿ سنهار، مف أجؿ شراء يشكؿ أولوية بالذات لمحكومات التى تاو   ال لإلرهابالتصدى 
التى ترتكبها  سناافحقوؽ اإلاسنتهاكات ية و سنااسنمجتمع الدولى عمى جرائـ الحرب ضد اإلصمت ال

التمدد “مقارعة إف . هذه الحكومات كؿ يـو ضد مواطسنيها أو شعوب دوؿ أخرى فى المسنطقة
والتصدى لممذهب الشيعى  -خاصة في اوريا ولبسناف والعراؽ واليمف- ”االيراسنى فى المسنطقة

مارات مسنطقة إ، هى أولويات المممكة العربية الاعودية وبعض ”الربيع العربى“والتأكد مف دفف 
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، ال ”المعتدلة“أولويات اوريا هى تصفية المعارضة . الخميج العربى، وليس القاعدة أو داعش
العراؽ هى ااتمرار تأميف هيمسنة الطائفة الشيعية عمى الامطة  أولويات. ”داعش“المتطرفة أو 

أولويات الحكومة المصرية هو قطع الطريؽ أماـ احتماالت . والثروة عمى حااب الاسنة واألكراد
التى صارت تايطر تقريبا عمى ” داعش“، وليس ”لمربيع العربى“اسندالع موجة ليبرالية جديدة 

اتتدخؿ فى المحظة المسناابة ” الغرب“راهسنوف عمى أف دوؿ كؿ حكاـ المسنطقة ي. شمالى ايسناء
مف الغرب فى مواجهة  مماثالً  يتوقعوف تدخالً  ولكسنهـ ال. السنتصار حااـ اإلرهابلمسنع تحقيؽ 
ذا حاسنت إ -عصرية قراطيةو ديما قامة سنظمً أى القوى الااعية إل- ”االاتراتيجى“خصمهـ 

ضفاء تهديدى مؤثر هو ضرورة حيوية إل كعامؿ” داعش“لقد صار ااتمرار وجود . الااعة
مشروعية زائفة عمى حكومات بعض الدوؿ العربية، ولتقميؿ ضغوط شعوب المسنطقة والمجتمع 

حتراـ التزامات حقوؽ اصالح الايااى واالقتصادى و الدولى عمى تمؾ الحكومات مف أجؿ اإل
أكثر صراحة فى  تادكالمع، بؿ هى ”قميمىالتوافؽ اإل“ارائيؿ عف هذا إال تشذ . سناافاإل
أف االختفاء المحتمؿ  هامائولي عدد مف أبرز صرحفقد . فصاح عف أهدافها الحقيقيةاإل
 .  ارائيؿ فى المدى المسنظوريشكؿ أكبر خطر عمى األمف القومى إل” داعش”ػل

فى المزيد مف تدهور وضعية حقوؽ  أاهمتمف أبرز العوامؿ الامبية هذا العاـ التى 
 اإليراسنيالشيعى ولمصراع الاعودى /فى المسنطقة، هو تفاقـ التأثير السنوعى لمتوتر الاسنى سناافاإل

تاريخية متواصمة عبر عدة عقود فى صعود  إاهاماتلقد كاف لمماؿ السنفطى . ولمماؿ السنفطى
 سنااففى تدهور حقوؽ اإل اإلاهاـفى المسنطقة، وبالتالى  اإلرهابيةالتطرؼ الديسنى والجماعات 

 شهدالماؿ السنفطى فى هذا التدهور  إاهاـولكف . والعالمى اإلقميميعمى الصعيديف  بشكؿ عاـ
لـ يعد  إذ. ٣١٢٢فى يسناير ” لمربيع العربى“طفرة سنوعية فى أعقاب اسنطالؽ الموجات األولى 

مسنطقة  إماراتهذا الدعـ مقتصرا عمى رجاؿ أعماؿ أثرياء وأفراد فى األار المالكة فى بعض 
سنما امتد  يراف واإلماراتدوائر صسنع القرار فى المممكة العربية الاعودية  إلىالخميج، وا  العربية  وا 

قد تختمؼ حكومات هذه الدوؿ مع بعضها فى عدد مف . المتحدة وقطر، وربما فى غيرها
-ا ه خطرً باعتبار ” الربيع العربى“، ولكسنها تتفؽ فى السنظر والتعامؿ مع المهمة اإلقميميةالقضايا 
. عمى مصالحها الحيوية، وربما بقاء بعضها فى الامطة عمى المدى البعيد -مختمفة بمعافٍ 

ورغـ االسنخفاض الكبير فى أاعار السنفط وموارده، إال أف تأثير الدور السنوعى الامبى لمماؿ 
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ا ألف األمر يعود لقرار ايااى مركزى لتمؾ السنفطى تفاقـ هذا العاـ بدرجة أكبر، سنظرً 
واسنعكس ذلؾ بصورة أاوأ فى دوؿ اليمف واوريا ومصر وليبيا، حيث يجرى دعـ . الحكومات

ية دوف أدسنى سنااسنغير مشروط لقوى الثورة المضادة، والرتكاب جرائـ حرب وجرائـ ضد اإل
سنقاذ إ، وفى اإلرهابومكافحة  اإلغاثةحااب، وتخريب الخطط المتواضعة لممجتمع الدولى فى 

 . ؿتبقى مف بعض دو  ما

لـ يكف ذلؾ الصعود لمدور التخريبى لمماؿ السنفطى وتفاقـ تأثيره الامبى عمى وضعية حقوؽ 
رادة ا جرى عمى صعيد اإلا موازيً العالـ العربى ممكسنا بهذه الدرجة، لوال أف تراجعً  فى سناافاإل

 ا آخر فى عدةإلى جاسنب تراجعً . سناافالايااية لممجتمع الدولى فى مااسندة قضايا حقوؽ اإل
ا إلى جسنب صعود سنفوذ اليميف ا، جسنبً راطيً ديموق دوؿ فى شرؽ أوروبا كاسنت قد أسنجزت تحواًل 

 . المتطرؼ فى عدد مف دوؿ أوروبا الغربية

قرار مجمس ” تؤمـ“دراؾ كيؼ أمكف لممممكة العربية الاعودية أف إفى هذا الاياؽ يمكف 
بخصوص اليمف لصالحها خالؿ اجتماع المجمس فى ابتمبر  سناافاألمـ المتحدة لحقوؽ اإل

اامها مف قائمة أكثر  إزالةاألميف العاـ لألمـ المتحدة عمى  ٣١٢٧، وأف تجبر فى ٣١٢٦
تزايد تأثير السنشاط التخريبى المسنهجى  قدل. عالسنهاإا لحقوؽ الطفؿ فى العالـ بعد الدوؿ اسنتهاكً 
لدولية فى هيئات األمـ المتحدة ومسنتديات دولية أخرى، ضعاؼ المعايير واآلليات اإالرامى إلى 

لقيـ ومبادىء حقوؽ  ا مف أكثر دوؿ العالـ عداءً الذى يضـ عددً ” السنادى“أطراؼ  بوااطة
امتد التأثير التخريبى لمماؿ و . ، بيسنها مصر والاعودية والجزائر مف الدوؿ العربيةسناافاإل

، وصار يشكؿ سناافر الدولى فى مجاؿ حقوؽ اإلالسنفطى ليهدد فاعمية أهـ مؤااات صسنع القرا
صمت الدوؿ األعضاء أماـ ابتزاز  أاهـلقد . ا لكؿ الدوؿ األعضاء فى األمـ المتحدةتحديً 

مثؿ هذه المماراات غير ” تطبيع“لى إمشابه مف أعضاء آخريف فى مسناابات أخرى، 
شامؿ لفاعميتها  األخالقية فى التعامؿ مع األمـ المتحدة، األمر الذى يهدد بتقويض

إف التراجع الممحوظ فى تقديـ الدعـ الايااى واألدبى المسنااب مف كبريات الدوؿ . ومصداقيتها
فى  سناافاألمـ المتحدة واكرتيرها العاـ والمفوض الاامى لحقوؽ اإل إلىفى العالـ  الديموقراطية

المؤااة الدولية فى بتقويض دور أيضا يهدد ” السنادى“مواجهة الدور التخريبى المسنهجى لهذا 
هذا . ا ومعاسناة، أى العالـ العربى، وخاصة فى المسنطقة األكثر تدهورً سناافحماية حقوؽ اإل
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التراجع لـ يبدأ أو يسنحصر بتراجع المجتمع الدولى عف محاابة ومعاقبة الرئيس الاورى بشار 
إسنها لـ تكف . ؿعز  ا ضد المدسنييف الاألاد عمى ااتخدامه األامحة الكيماوية وأخرى محرمة دوليً 

برغـ أف سنطاؽ اآلثار الامبية لهذا التراجع . اأواع سنطاقً يبدو خطوة مسنعزلة فى فراغ، إف التراجع 
عميها طوفاف مالييف الالجئيف الاورييف فى أوروبا، وقوافؿ  ؿتسنحصر بمسنطقة واحدة، ويدل ال

، وامتداد هجمات مئات األلوؼ مف المهاجريف غير الشرعييف عبر البحر األبيض المتواط
 .الدموية إلى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وشرؽ آايا وتركيا” داعش“

تقع فى قمب الصراع بيف قوى الحداثة والتخمؼ فى العالـ  سناافإف قضية احتراـ حقوؽ اإل
ورغـ أف المؤشرات المتوافرة تدؿ عمى أف هذا الصراع لـ يتوقؼ فى اياؽ اسنتكااة . العربى

فى هذا . إصالحية" اختراقات" تجرلـ  ا، ماا وداميً قد يكوف باهظً  الثمفإال أف " ع العربىالربي"
فهى مف . فى العالـ العربى أكثر جاامة سناافالاياؽ تبدو مهاـ المسنظمات الماتقمة لحقوؽ اإل

سناحية تواجه عدة حكومات عربية تجاوزت بشكؿ جماعى فى جرائمها الحقوقية الاقؼ التقميدى 
ا فى المعايير ومف سناحية أخرى تآكؿ متزايد ميداسنيً . فى العالـ العربى سناافلجرائـ حقوؽ اإل

، سناافاآلليات الدولية لحماية حقوؽ اإل ، وفى قوة الدفع الدولى إلعماؿسناافالعالمية لحقوؽ اإل
ليها باعتبارها إسنظر ، خاصة فى مسنطقة ي  سناافوتراجع التضامف العالمى مع قضايا حقوؽ اإل

ومالييف الالجئيف والمهاجريف غير الشرعييف، الحامميف لثقافات ديسنية وتقاليد  اإلرهابتصدر 
األمر الذى يغذى . لشعوب الماتقبمة، غير مرحب بها مف قطاعات متزايدة مف ا"غريبة"محمية 

حجج جماعات التطرؼ اليميسنى االسنغالقى فى أوروبا وأمريكا المعادية لمعولمة، ويعزز سنفوذها 
ورغـ ذلؾ . الايااى، وحمالت الكراهية الديسنية والعسنصرية ضد العرب والمامميف بشكؿ عاـ

إذ تعتقد أف وصوله لمحكـ . اوعيً ا موضتسنظر بعض الحكومات العربية لهذا التيار باعتباره حميفً 
الخطر "فى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ايزيد مف حاااية الشعوب العربية تجاه 

، ويدفعها لمسنظر إلى حكامها كمسنقذيف ال كجالديف فااديف، والتخمى بذلؾ عف كثير "الخارجى
ر بعض رموز التيار مف سناحية أخرى تسنظ. مف طموحاتها فى الحرية والرفاهية االقتصادية

” اجف“/إبقاءالقادريف عمى ” األقوياء“عجاب لمحكاـ العرب إاليميسنى المتطرؼ فى الغرب ب
غير  -ػمثمما يزعـ بعض الحكاـ العرب- شعوبهـ داخؿ الحدود الوطسنية، وقمعهـ باعتبارهـ

ى بيف وهذه سنقطة التقاء محورية أخر . سناافلحقوؽ اإل” الغربية“مؤهميف الاتيعاب المفاهيـ 
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كالهما يعتقد أف . اليميف المتطرؼ فى الغرب، وبعض السنخب الحاكمة فى العالـ العربى
أقؿ جدارة بالتمتع بالمااواة والحرية فى بالدهـ أو خارجها، ويصسنفوسنهـ فى مرتبة أدسنى " العرب"

 .مف بقية شعوب وأجسناس العالـ

واالجتماعية فى الدوؿ العربية، واسنعكاااتها طار التفاوتات المعروفة فى البيئة الايااية إفى 
فى العالـ العربى، ربما كاف مف المسنااب مسنح اهتماـ  سناافعمى أولويات مسنظمات حقوؽ اإل

عمى الصعيد الوطسنى هسناؾ أهمية خاصة لتعزيز . فى هذه المرحمة لبعض المهاـ صخا
 لأليديولوجياتالعابرة  اإلصالحيةالتشاور والتفاهـ والتسنايؽ والعمؿ المشترؾ مع السنخب 

واألدياف، بما فى ذلؾ العسناصر القريبة مف سنخب الحكـ، وذوى الخمفية العاكرية واألمسنية مسنها، 
رغـ الفشؿ الكبير لعدد مف أبرز جماعات االاالـ الايااى فى العالـ . حيثما يكوف ذلؾ ممكسنا

مف مسنظور حقوؽ  سناافاالـ وحقوؽ اإل، إال أف قضايا اإل”الربيع العربى“العربى فى اياؽ 
صعود الخطاب الديسنى المتطرؼ  ضوءالحيوية، خاصة فى  زالت تحتفظ بأهميتها ما سناافاإل

فى توسنس فيما ” السنهضة“ا حركة المقاربة العصرية التى قدمتها مؤخرً  ضوءوالعسنيؼ، وفى 
 . يتصؿ بعالقة الديف بالدولة

مضى، تعزيز التشاور والتسنايؽ قميمى، مف الضرورى أكثر مف أى وقت عمى الصعيد اإل 
الماتقمة حوؿ هذه القضايا وغيرها مف الهمـو واألولويات  سناافبيف مسنظمات حقوؽ اإل

 .المشتركة

فى السنطاؽ الدولى هسناؾ أهمية خاصة لمتشاور والتسنايؽ بعيد المدى مع التياريف الميبرالى 
فى . عة عف حقوؽ المهاجريفوالحركات االجتماعية، وخاصة تمؾ المداف الديموقراطيوالياارى 

هذا الاياؽ مف المسنااب مسنح اهتماـ أكبر لمخطاب الشارح لمحقائؽ الكبرى فى البمد العربى 
البحث عف  مهًماقد يكوف . المعسنى والمسنطقة، عمى حااب الخطاب التعبوى الداعى لمتضامف

أمريكا  الصاعدة فى الجسنوب، وخاصة فى الديموقراطيةحمفاء جدد فى الدوؿ الصسناعية 
فى كؿ األحواؿ مف الضرورى إيالء عسناية خاصة لتعزيز دور األمـ المتحدة وهيئاتها . الالتيسنية

، والتصدى لمهجمة الضارية عميها مف تحالؼ سناافالعاممة فى مجاؿ حماية حقوؽ اإل
تقويض المعايير وآليات المحاابة  إلىالحكومات التامطية فى المسنطقة والعالـ، الهادؼ 
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مف المحتمؿ أف تسنتهى الحروب األهمية والسنزاعات المامحة . سناافة الدولية لحقوؽ اإلوالحماي
مف الضرورى أف تضطمع األمـ . ظهور دوؿ جديدة عمى أسنقاضها إلىفى بعض الدوؿ العربية 

، اواء ظمت فى حدودها الحالية أـ جرى ”الجديدة“المتحدة بدور رئياى فى إعادة بسناء الدوؿ 
لها، وضماف التعايش الاممى بيف طوائؼ وأعراؽ وقبائؿ اسنزلقت فى راـ حدود جديدة 

مهاـ األمـ المتحدة فى هذا الاياؽ . مواجهات دامية لاسنوات وفى عمميات تطهير جماعى
، فى حاؿ أمكف لمجهود الدولية اسنتزاع هذا المطمب الذى ”دولة فماطيف الماتقمة“تشمؿ أيضا 
ائولية الجماعية ألطراؼ المجتمع الدولى، تبدو أكثر إف تعزيز الم. دولى إجماعيحظى بشبه 

لمعالجة شاممة وبعيدة المدى ألزمات هيكمية  إطارأهمية مف أى وقت مضى، مف أجؿ وضع 
ا عمى األمف والامـ الدولييف، واسنعكات امبً  ية فادحة وغير مابوقة،إسنااسنمزمسنة، أسنتجت كوارث 

 .فى العالـ سناافوعمى ضماسنات حقوؽ اإل
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 موجز التقرير

 

 

 تجاهات الرئيسية الا

 لحالة حقوق اإلنسان في البلدان العربية

 
 
 
 
 

يرصد ويحمؿ التقرير الاسنوي لهذا العاـ اتجاهات تطور وضعية حقوؽ اإلسنااف في إحدى 
راضي الفماطيسنية المحتمة، ألالاعودية والبحريف واوريا والعراؽ وا: عشرة دولة عربية هـ

ويقدـ التقرير تحمياًل لكيفية تسناوؿ مجمس حقوؽ . ومصر والاوداف واليمف وتوسنس والمغرب
واط وشماؿ أفريقيا، ألزمات حقوؽ اإلسنااف في مسنطقة الشرؽ األمـ المتحدة اإلسنااف التابع لأل

كما يتضمف تقرير هذا العاـ فصاًل . دوار التي لعبتها الحكومات العربية داخؿ المجمسألوا
رهاب في المسنطقة العربية، وفهـ هذه إلموضوعيًا حوؿ جذور وأاباب تفشي ظاهرة العسنؼ، وا

تاعى هذه المقدمة الموجزة إلى عرض وتمخيص . ية والدوليةالظاهرة في اياقاتها اإلقميم
 .  اتسنتاجات الرئياية لتقرير هذا العاـالا
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 :مالمح أزمات حقوق اإلنسان في العالم العربي
سنتفاضات الشعبية التاير التحوالت الايااية في المسنطقة العربية مسنذ اسندالع الثورات و ا 

ففي مصر ياعى . في اتجاهات متسناقضة ودرامية  2011في عدد مف بمداف المسنطقة عاـ 
قصائية ماتخدمًا في ذلؾ  سنظاـ الرئيس عبد الفتاح الاياي إلى دعـ مسنظومة حكـ امطوية وا 

مسنية والتشريعية والقضائية، وماتغاًل حالة القمؽ مف الفوضى والعسنؼ التي ألدوات األكافة ا
حالية في مصر تشير أيضًا إلى تاود قطاعات وااعة مف الرأي العاـ، لكف المؤشرات ال
مسنية في مصر، مع تزايد ألجهزة األتصاعد الغضب وعدـ الرضا عف أداء السنخبة الحاكمة وا

تخوفات العديد مف الايااييف والمثقفيف مف أف غمؽ المجاؿ العاـ في مصر، والتواع في 
ياف الدولة اسنتهاكات حقوؽ اإلسنااف بهذا الشكؿ المتالحؽ والمسنهجي يسنتج عسنه مخاطر عمى ك

اد في الحكـ ألااتمرار سنظاـ بشار ا. رهاب في المجتمعإلالمصرية، بؿ ويفاقـ مف التطرؼ وا
خفاؽ السنخب المحمية في إدارة  في اوريا، ماتخدمًا جيش واالح الدولة في مواجهه شعبه، وا 

رية التحوؿ الايااي في كاًل مف اليمف وليبيا والعراؽ، والتدخالت اإلقميمية والدولية العاك
اتقطابات الطائفية والايااية، وتصاعد الوالايااية في هذه البمداف جميعًا أدى إلى تأجيج ا

إال أف . سنفوذ الجماعات الديسنية المتطرفة، وعاكرة متزايدة في مختمؼ مكوسنات هذه المجتمعات
خيرة كشفت أيضًا عف التدمير ألما آلت إليه أوضاع هذه البمداف في الاسنوات الخماة ا

سنظمة الامطوية عمى مدار عقود طويمة في بسنياف الدوؿ الوطسنية ألي الذي ماراته االمسنهج
 . ومؤاااتها، وتمااؾ سنايج هذه المجتمعات

مسنية لمواجهة أي حراؾ شعبي، ألداخميًا اتخذت المممكة العربية الاعودية كافة التدابير ا
قميمي وظفت المممكة أدواتها الايااية والمالية لضماف تأثيرها عمى مخرجات إلوعمى الصعيد ا

التحوؿ الايااي في مصر واوريا، ولجات إلى آلتها العاكرية لمااسندة حمفائها في مسنطقة 
ماف ااتمرارا هيمسنتها عمى التطورات الايااية في اليمف، تمؾ الدولة الفقيرة التي الخميج، وض

ولـ يسنفصؿ تدهور حالة حقوؽ اإلسنااف في . يعاسني شعبها حاليًا مف كارثة إسنااسنية عميقة
فقد عمدت الامطات . البحريف والاوداف عف الحالة الايااية العامة التي تاود بمداف المسنطقة

ا الدولتيف إلى المواجهة الحازمة مع المعارضيف، والقوى المتطمعة لإلصالح الحاكمة في كمت
تجاهمت البحريف توصيات تقرير لجسنة لتقصي الحقائؽ حوؿ جرائـ واسنتهاكات حقوؽ . الايااي
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صالح الايااي عاـ إلاإلسنااف التي ارتكبت خالؿ المواجهات الدامية بيف الدولة والمطالبيف با
يها الامطات البحريسنية قوة عاكرية اعودية تولت القمع الدموي ، والتي ااتدعت ف٣١٢٢

 . لممتظاهريف والمحتجيف

لـ تسنأي المغرب بسنفاها عف  موجة القمع الاائدة في معظـ بمداف المسنطقة، فعمى الرغـ مف 
ااتمرار حيوية السناقشات العامة في المغرب حوؿ قضايا الديمقراطية وحقوؽ اإلسنااف، وبشكؿ 

عالـ السنقدي في تزايد إللمرأة، إال أف التضيؽ عمى المجتمع المدسني الماتقؿ، واخاص حقوؽ ا
ضطهاد الكما تاتمر الامطات المغربية في ا. خيرةألوبشكؿ مقمؽ خالؿ الثالثة اسنوات ا

المسنهجي لممطالبيف بالحؽ في تقرير المصير في إقميـ الصحراء الغربية، وتضع كثيرًا مف 
أما تجربة التحوؿ الديمقراطي في توسنس فالزلت  . سنزاع بشكؿ عادؿالعراقيؿ أماـ تاوية هذا ال

تتاـ بالهشاشة، وتواجها العديد مف التحديات متمثمة في اسنقاامات السنخبة الايااية الحاكمة و 
قتصادية الوضاع األرهابية لجماعات العسنؼ الديسني، وتدسني اإلسنشطة األوالمعارضة، وتزايد ا

حات تشريعية و مؤااية ضرورية لضماف ااتمرارية جتماعية، والبطء في تبسني إصالالوا
راضي الفماطيسنية المحتمة ألتاود أيضًا حالة مف اإلحباط المتزايد في ا. الماار الديمقراطي

حتالؿ اإلارائيمي عمى الشعب السنتيجة ااتمرار حالة الحصار التي تفرضه امطات ا
سنقااـ الارائيمي، وااتمرار االفماطيسني، مع ااتمرار جرائـ األله العاكرية لالحتالؿ اإل

 . اتقطاب الايااي بيف الحركات والفصائؿ الفماطيسنيةالوا

رهاب في المسنطقة العربية في اياؽ مجموعة مف العوامؿ إليمكف السنظر إلى تفشي العسنؼ وا
مف أهمها اسنتشار األيديولوجيات المتطرفة، والفشؿ في مواجهة جادة مع الخطاب الديسني العسنيؼ 

تتبسناه العديد مف حكومات المسنطقة، والمتغمغؿ في المؤااات الديسنية والتعميمية  قصائي الذيإلوا
قتصادية الصعبة التي الجتماعية واالوضاع األوقد ااتفادت التسنظيمات العسنيفة مف ا. الرامية

تعيشها قطاعات وااعة مف الشعوب العربية، والتهميش الايااي في تزايد قدراتها عمى تجسنيد 
اسنتشار العسنؼ الداخمي ال . دد في هذه التسنظيمات، خاصة مف فئة الشبابمقاتميف وأعضاء ج

قميمية لمعديد مف بمداف إليسنفصؿ عف الخمؿ البسنيوي الموجود في الترابط الوطسني والوحدة ا
عالوة . المسنطقة مثؿ العراؽ وليبيا واوريا واليمف سنتيجة عوامؿ تاريخية وايااية واجتماعية

قميمي لمختمؼ  عمى أف اسنتشار الميمشيات  المامحة في هذه البمداف، ووجود دعـ ايااي وا 
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وقد فاقـ مف العسنؼ . الفصائؿ المتحاربة زاد  مف تعقد وتداخؿ الصراعات الراهسنة في المسنطقة
 .     اتقطاب الاسني الشيعي والتوظيؼ الايااي له مف جاسنب أطراؼ إقميمية ودوليةالا

مسني في المسنطقة العربية اوى تدهور متاارع أللـ يسنتج عف مجمؿ هذا المشهد الايااي وا
في وضعية حقوؽ اإلسنااف، وسنشوب أزمات وكوارث إسنااسنية غير مابوقة في التاريخ الحديث 

 :         لهذه المسنطقة، والتي سناتعرض مالمحها في السنقاط التالية

 

  :مدنيين والقتل خارج نطاق القانوناستهداف ال
أصبح ااتهداؼ وقتؿ المدسنييف واقع يومي في أتوف الصراعات المامحة التي تشهدها اوريا 

لمعاـ الخامس، بما أافرت عسنه مف  سورياسنااسنية في إلتاتمر الكارثة ا. وليبيا واليمف والاوداف
( ٦أي ) قتؿ سنحو ربع مميوف إسنااف، وأصبح ما يقرب مف سنصؼ الاكاف المدسنييف الاورييف

طراؼ المتحاربة خالؿ ألوقد صعدت ا .شرديف في الداخؿ أو الجئيف خارج البمدمميوف إما م
عماؿ العاكرية، بما في ذلؾ في المسناطؽ المدسنية مما تابب في وقوع ألمف ا ٣١٢٦عاـ 

وعمى جاسنب قوى . خاائر كبيرة في األرواح وأعداد كبيرة مف السنازحيف في صفوؼ المدسنييف
تخداـ البراميؿ المتفجرة فوؽ المسنشآت المدسنية، بما في ذلؾ السنظاـ، تابب التكتيؾ المروع الا

األاواؽ والمدارس والماتشفيات في المسناطؽ التي تايطر عميها المعارضة، في وقوع أعداد 
كما ارتكبت الجماعات المامحة المختمفة هي األخرى جرائـ دولية خطيرة، . كبيرة مف الضحايا

. سناطؽ اآلهمة بالاكاف المدسنييف والقتؿ عمى أااس عرقيبما في ذلؾ الهجمات العشوائية في الم
زمات اإلسنااسنية في العالـ وفقًا لتقديرات ألتتفاقـ معاسناة المدسنييف في واحدة مف أاوأ ا اليمنوفي 

مـ المتحدة، حيث يواجه المدسنيوف قصؼ غارات التحالؼ العربي بقيادة المممكة العربية ألا
ويعاسنوف مف التهجير القاري واوء التغذية واسنهيار الخدمات  الاعودية أو سنيراف قوات الحوثييف،

محافظة في البالد،  ٣٣مف أصؿ  ٣١وقد امتد الصراع إلى . األاااية في التعميـ والصحة
آالؼ  ٧قد أودى بحياة سنحو  ٣١٢٦مارس  ٣٧وقالت األمـ المتحدة إف الصراع الذي بدأ في 

آخروف وهي  ١١٪طفؿ وجرح سنحو  ٧١١و شخص سنصفهـ تقريبا مف المدسنييف، مف بيسنهـ سنح
أي  –مميوف شخص  ٣٢.٣كما أف سنحو . ٣١٢٥زيادة بمقدار خماة أمثاؿ عدد الضحايا في 
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هـ حاليًا بحاجة إلى أشكاؿ مختمفة مف المااعدات  –في المائة مف الاكاف  ٩٣بسنابة 
وأعمف مسناؽ األمـ المتحدة . اإلسنااسنية لتمبية احتياجاتهـ الضرورية أو حماية حقوقهـ األاااية

، وأف (سنازحيف)مميوف شخص قد أ جبروا عمى الفرار مف ديارهـ  ٣.٤لمشؤوف اإلسنااسنية أف سنحو 
 . ألؼ شخص آخريف قد فروا مف البالد ٢٣١

وفي ليبيا واصمت الجماعات المامحة مف جميع األطراؼ هجماتها المباشرة والعشوائية ضد 
ووفقًا لألرقاـ األخيرة التي .  دسنية، وعمميات القتؿ غير المشروعالمدسنييف والبسنية األاااية الم

مميوف مواطف ليبي في حاجة إلى الرعاية  ٪,٢أعمسنها مبعوث األمـ المتحدة إلى ليبيا، مازاؿ 
مميوف مواطف صعوبات في الحصوؿ عمى الغذاء  ٢,٣الصحية األاااية، في حيف يواجه 

وقد أخفقت . سنازح داخؿ ليبيا ٦١١,١١١يربو عمى ويوجد في الوقت الراهف عدد . الضروري
الدولة في ضماف العودة اآلمسنة لهؤالء السنازحيف، وفي توفير الاكف المالئـ لهـ ومسنع الغارات 

وتعرضت البالد عمى مدى الاسنوات الثالث الماضية، لهجوميف . العسنيفة عمى مخيمات السنازحيف
، اقطت مديسنة ٣١٢٦ومسنذ مايو عاـ . .بياشهريًا في المتواط ضد مخيمات السنازحيف في لي

ارت التي تبعد بضعة مئات مف الكيمومترات عف أوروبا تحت الايطرة الكاممة لتسنظيـ الدولة 
. اإلاالمية الذي سنّصب سنفاه حاكمًا عمى المديسنة وااتخدمها باعتبارها مركزه الرئياي في ليبيا

ممة مف الترويع ضد اكاف المديسنة، حيث وأطمؽ دعاة تسنظيـ الدولة اإلاالمية والمواليف له ح
قوبمت المحاوالت التي جرت مؤخرًا لمتحرر مف قبضة الجماعة المتطرفة بأعماؿ عسنؼ ااحقة، 

وارت هي . ٣١٢٦أفضى آخرها إلى قتؿ عشرات األشخاص في مسنتصؼ شهر أغاطس 
العمسنية لعدد كبير  أيضًا المديسنة سنفاها التي  سنفذ فيها تسنظيـ الدولة اإلاالمية عمميات اإلعداـ

 .٣١٢٦مف المايحييف األجاسنب عاـ 

وفي الاوداف كثفت حكومة الرئيس عمر البشير مف عممياتها العاكرية في مسناطؽ السنزاع 
 ٣١٢٦وارتفعت موجة السنزوح الجماعي خالؿ عاـ . في دارفور وجسنوب كردفاف والسنيؿ األزرؽ

مميوف سنازح داخميًا في واليات جسنوب كردفاف والسنيؿ األزرؽ، وأكثر ٢.٨حيث يوجد حالي سنحو 
وقد اتامت السنزاعات بشف هجمات مباشرة وعشوائية عمى . مميوف سنازح في دارفور ٣.٦مف 

وأودت . أهداؼ مدسنية، وبأعماؿ قتؿ وعسنؼ جسناي، وبتدمير الممتمكات، وفقداف ابؿ العيش
ائية التي شسنتها القوات الحكومية في دارفور وجسنوب الغارات الجوية والهجمات األرضية العشو 



 

18 

كردفاف والسنيؿ األزرؽ، بآالؼ السنااء واألطفاؿ إلى المخيمات المكتظة في دارفور وفي دولة 
ثيوبيا لى مخيمات الالجئيف في جسنوب الاوداف وا  وقد قاـ أفراد القوات . تشاد المجاورة وا 

خريف باغتصاب السنااء والفتيات واالعتداء الحكومية فضاًل عف المتمرديف ورجاؿ مامحيف آ
وقد تـ . عميهف في ظؿ إفالت شبه كامؿ مف العقاب عبر مسناطؽ سنزاع عديدة في المسنطقة

سنازح جديد داخؿ البالد في الفترة مف يسناير وحتى أغاطس مف عاـ  ٥١١.١١١تاجيؿ حوالي
شخص بحاجة إلى مميوف  ٪.٧ووفقا إلحصاءات األمـ المتحدة، يوجد في الاوداف . ٣١٢٥

 .مااعدات إسنااسنية

وفي العراؽ قدر عدد القتمى المدسنييف الذيف وقعوا سنتيجة المواجهات المامحة ما بيف 
 ٢٨١١وأكثر مف  ٨٦١١الحكومة العراقية والميميشيات المتحالفة معها وتسنظيـ داعش، ما بيف 

تبة الرابعة ألكثر تحتؿ المر ٣١٢٦ألؼ قتيؿ، وضعفهـ عمى األقؿ مف الجرحى، مما يجعؿ اسنة 
مميوف  ٤.٣وااتمرت معاسناة أكثر مف . ٣١١٤األعواـ دموية مسنذ الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ 

االمية ما بيف يوسنيو إلسنازح داخمي عراقي اضطروا إلى مغادرة مسنازلهـ بعد تواع تسنظيـ الدولة ا
في المحافظات ذات األغمبية الاسنية في العراؽ، وال يبدو أسنه وارد العودة  ٣١٢٦ومايو  ٣١٢٥

، بابب الدمار الهائؿ الذي لحؽ ٣١٢٦إلى مسنازلهـ في المدف والبمدات والقرى التي حررت في 
بها مف سناحية، والخشية مف اسنتقاـ الميميشيات الشيعية خاصة في محافظة ديالى المختمطة 

ا تسنظيـ داعش أو خالياه  في األسنبار، باإلضافة إلى الصعوبات طائفيا وعرقيا، أو بقاي
االقتصادية الهائمة التي تواجه الحكومة العراقية إلعادة إعمار المسناطؽ المسنكوبة جراء 

أعتمد .مف عائدات الحكومة العراقية% ١٪االسنخفاض الحاد في أاعار السنفط الذي يشكؿ سنحو 
ية لتصفية الخصـو الايااييف وسنشطاء حقوؽ اإلسنااف أيضًا القتؿ خارج سنطاؽ القاسنوف كاياا

مف جاسنب الحكومات والميميشات والفصائؿ المامحة والتسنظيمات الجهادية في كاًل مف اوريا 
 .   وليبيا واليمف والعراؽ

بقتؿ  ٣١٢٦ـ اارائيمي خالؿ عإلحتالؿ االراضي الفماطيسنية المحتمة قامت قوات األوفي ا
طفاؿ وجرح المئات في قطاع غزة والضفة الغربية بعد ألـ مف اأكثر مف مئة فماطيسني بعضه

ااتهدافهـ في مظاهرات مسناوئة لالحتالؿ أو سنتيجة قصؼ جوي أو القياـ بتصفية فورية لمف 
مصر تـ رصد العديد مف  وفي . يشتبه في أسنه بصدد تسنفيذ اعتداء عمى مواطسنيف إارائيمييف



 

19 

. سنتميف لتيارات ايااية معارضة لمسنظاـ الحاكـحاالت القتؿ خارج سنطاؽ القاسنوف في مصر لم
وتفرض الامطات الحاكمة حالة مف التعتيـ عمى العمميات العاكرية التي تقـو بها في شبه 
جزيرة ايسناء في مواجهة التسنظيمات الجهادية، ويتعرض الصحفيوف الذيف يحاولف سنشر أخبار 

سناؾ العديد مف المؤشرات والشهادات لكف ه. عف هذه العمميات لالعتقاؿ والمحاكمات العاكرية
الحيه التي تدؿ عمى ااتهداؼ المدسنييف مف اكاف ايسناء، وممتمكاتهـ في إطار هذه العمميات 

أارة عمى األقؿ وهدـ آالؼ المسنازؿ خالؿ  ٤١١١وقد قاـ الجيش بطرد سنحو . العاكرية
ولـ تقدـ الحكومة التعويض المسنااب . عممياته لمقضاء عمى التهديدات اآلتية مف أسنفاؽ التهريب

  .لممتضرريف

القااـ المشترؾ في جميع هذه البمداف أف مرتكبي هذه الجرائـ يفمتوف بأفعالهـ مف المحاابة 
المؤااات القضائية في هذه البمداف إما غير قادرة، سنتيجة الصراعات المامحة . والعقاب

مسنية ألجهزة األاتقاللية المطموبة لمحاابة أفزاد االواسنهيار مؤااات الدولة، أو تفتقد لمسنزاهة وا
مف سناحية أخرى ال يضع المجتمع الدولي  المحاابة والعدالة في أولوياته في . لعاكريةوا

امحة التي تاتخدـ مف جاسنب مسنتهكي ألالتعامؿ مع قضايا هذه المسنطقة، بؿ أف كثير مف ا
حقوؽ اإلسنااف مثؿ الاعودية ومصر والبحريف تاتورد مف الدوؿ الغربية مثؿ الواليات المتحدة 

وروبي ألوفي الحالة المصرية وعمى الرغـ مف أف المجمس ا. ا وبريطاسنيا وألماسنيامريكية وفرسناألا
امحة ألبحظر تصدير ا ٣١٢٤لمشئوف الخارجية كاف قد  أصدر توصية في أغاطس عاـ 

التي قد تاتخدـ في اسنتهاؾ حقوؽ اإلسنااف إلى الامطات المصرية، إال أف كثير مف دوؿ أوروبا 
 ٣١٢٥عقد صفقات االح مع الجاسنب المصري خالؿ عامي لـ تمتـز بهذه التوصية، وتـ 

 .   ٣١٢٦و

    

 :ختفاء القسري والتعذيبالاالعتقاالت التعسفية وا
عتقاالت التعافية دوف اسند أو مبرر قاسنوسني مشروع، في إطار الالتواع في ااتخداـ ا
سنااف، ظاهرة متكررة في مصر والبحريف والاعودية والاوداف، تتـ إلالقاسنوف الدولي لحقوؽ ا

عتقاالت في مواجهة المعارضيف الايااييف وسنشطاء المجتمع المدسني، المعظـ هذه ا
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رهاب أو قواسنيف حماية إلالت تتـ تحت إطار قواسنيف مكافحة اعتقاالعالمييف، وبعض هذه اإلوا
. أمف الدولة، والتي تتاـ موادها بالغموض، وتتاع إلمكاسنية تجريـ السنشاط الايااي الاممي

حتياطي طويؿ المدة بمثابة عقوبة في حد ذاته، فبحاب الوفي مصر اضحي توظيؼ الحبس ا
محبواًا  ٢٥٧٥يوجد في مصر سنحو "تقرير حديث لممبادرة المصرية لمحقوؽ الشخصية 

عتقاالت التعافية هي االح أيضًا تاتخدمه الا *.”كثر مف عاميفألقؿ ألاحتياطيًا عمى ا
حتالؿ الطراؼ والفصائؿ المتحاربة ضد خصومها في اوريا وليبيا واليمف، وتاتمر امطات األا
ف، الكثير مسنهـ ارائيمية في تسنفيذ اعتقاالت إدارية في حؽ مئات مف السنشطاء الفماطيسنييإلا

وفي إطار التسناحر الايااي بيف الفصائؿ . حتالؿ بصور امميةالمسنخرط في مقاومة ا
الفماطيسنية، تـ رصد عشرات الحاالت العتقاالت تعافية تتـ لمسنشطاء الايااييف في الضفة 

وتواصؿ الامطات المغربية اعتقاؿ ومحاكمة سنشطاء مف إقميـ الصحراء . الغربية وقطاع غزة
تاتمر أيضًا ظاهرة . ة  عقابًا عمى سنشاطاتهـ المدافعة عف حؽ تقرير المصير لإلقميـالغربي

مماراات .  ختفاء القاري بصورة وااعة السنطاؽ في اوريا وليبيا، وبشكؿ متكرر في مصرالا
التعذيب واوء معاممة المحتجزيف والمعتقميف تتـ بشكؿ مسنهجي في الاجوف الاورية، وفي 

مسنية في توسنس التعذيب خاصة في إطار مكافحة ألجهزة األت تتبع االزال. مصر والبحريف
عالف مؤخرًا عف تشكيؿ هيئة وطسنية ماتقمة لمكافحة التعذيب لعمها تضطمع إلرهاب، وقد تـ اإلا

وتاتمر . بأدوار مممواة التباع إصالحات تشريعية ومؤااية الزمة لمواجهة هذه الظاهرة
ية قااية و مهيسنة في عدد مف الجرائـ مثؿ الجمد الاوداف والاعودية في تبسني عقوبات جاد

طراؼ، وبعض هذه العقوبات يطبؽ بالفعؿ بعضها عمى جرائـ ايااية أو أفعاؿ ألوالرجـ وبتر ا
تتصؿ بحرية الرأي والتعبير كما هو الحاؿ في الاعودية، تقـو أيضًا التسنظيمات الجهادية في 

 .         يطرتها في اوريا والعراؽ وليبياتطبيؽ مثؿ هذه العقوبات في المسناطؽ الخاضعة لا
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 :مؤسسات العدالة في خدمة الحكام
تحولت مؤااات العدالة في مصر والاوداف والبحريف والاعودية وبشكؿ مسنهجي خالؿ  

العاميف المسنصرميف إلى مسنابر لتصفية الحاابات مع المعارضيف الايااييف، وسنشطاء حقوؽ 
ومعظـ هذه المحاكمات افتقرت إلى ضماسنات المحاكمة . اإلسنااف وقيادات الحركات المطمبية

عداـ كما هو الحاؿ في مصر إللى أحكاـ بالاجف المؤبد أو االعادلة، وبعضها أفضى إ
بتسنفيذ واحدة مف  ٣١٢٧وقد قامت الامطات الاعودية في ماتهؿ عاـ . والاعودية والبحريف

شخصًا، لـ يسنالوا محاكمات عادلة، ااتسناًدا  ٥٨عداـ الجماعي في البالد بحؽ إلأكبر عمميات ا
عمى  4إلى عدد آخر مف الشيعة يبمغ عددهـ  إلى اتهامات ذات صمة باإلرهاب، باإلضافة

أداسنته محكمة اعودية بمجموعة "األقؿ، بيسنهـ رجؿ الديف الشيعي البارز سنمر السنمر  الذي 
". اتهامات غامضة تاتسند إلى حد كبير، فيما يبدو، إلى اسنتقاده الاممي لمماؤوليف الاعودييف

العاكرية أو محاكـ أمف الدولة أو  تمجأ أيضًا حكومات هذه البمداف إلى توظيؼ المحاكمات
رهاب، وهي محاكـ تفتقد لمحياد وضماسنات الدفاع، لسنظر قضايا إلالمحاكـ المختصة بجرائـ ا

ااتمرارًا في محاكمة  ٣١٢٦وقد شهدت المغرب أيضًا خالؿ عاـ . ايااية أو قضايا رأي
دوار ألباسنتقاداتهـ عالميف وسنشطاء المجتمع المدسني المعروفيف إلتهامات لعدد مف االوتمفيؽ ا

المؤااة الممكية، أو اسنتشار الفااد في مؤااات الدولة، أو الدفاع عف حؽ تقرير المصير في 
 . الصحراء الغربية

 

 :محاصرة المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير
تصادر حكومات كاًل مف البحريف والاعودية بشكؿ كامؿ حرية وااتقالؿ المجتمع المدسني، 

مكاسنية سنمو وتطور إعالـ ماتقؿ وهسناؾ العشرات مف السنشطاء الحقوقييف والصحفييف في . وا 
ففي البحريف يواجه عدد مف السنشطاء . الاجوف في كمتا البمدتيف سنتيجة مماراتهـ لعممهـ

حقوؽ اإلسنااف مثؿ عبد الهادي الخواجة وعائمته وسنبيؿ رجب وسناجي فتيؿ البارزيف في مجاؿ 
وغادة جمشير وعبد الجميؿ الاسنكيس أحكامًا مشددة بالاجف، عسنؼ اوء معاممة، ومحاكمات 

كما تـ اعتقاؿ ابرز قيادات الجمعيات الايااية في البحريف الميبرالية .  ومسنع مف الافر
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جف السناشط الحقوقي وليد ابو الخير ورائؼ بدوي وغيرهـ في وفي الاعودية ياتمر ا. والشيعية
وفي مصر بدأت الامطات الحاكمة . الحؽ في التسنظيـتتعمؽ بمماراة الرأي والتعبير و  اتهامات

 ٥٢في شف حممة غير مابوقة ضد مسنظمات حقوؽ اإلسنااف الماتقمة تمثمت في إحالة سنحو 
مسنظمة حقوقية إلى التحقيؽ القضائي في اتهامات تتعمؽ بتمقي تمويؿ أجسنبي ومماراة اسنشطه 
دوف ترخيص، وهسناؾ العشرات مف المدافعيف والمدافعات عف حقوؽ اإلسنااف الذي صدرت في 

كما أفدمت . كثر مف عاـ وسنصؼألحقهـ قرارات بالمسنع مف الافر تجاوز تطبيؽ بعضها 
تخاذ إجراءات قضائية لمتحفظ عمى أمواؿ وممتمكات عدد مف قيادات الامطات المصرية عمى ا

وتفرض الامطات الاوداسنية حصارًا حديدًا عمى . والعامميف ببعض هذه المسنظمات الحقوقية
تمت مداهمة مقرات بعض  ٣١٢٦عالـ، فعمى مدار عاـ إلمسنظمات المجتمع المدسني وواائؿ ا

وتمت مصادرة أعدادًا مف صحؼ اوداسنية، ابرز هذه المسنظمات، والقبض عمى أعضائها، 
جراءات التعافية ضد إلشهدت المغرب أيضًا ااتمرارًا في ا. وفرض رقابة عمى ما يسنشر فيها

قطاع مف مسنظمات المجتمع المدسني المعروفة بمواقفها السنقدية مف الامطة الحاكمة، فتـ مسنع 
ف بشكؿ تعافي، وااتمرار سنشطة الحقوقية لمجمعية المغربية لحقوؽ اإلسنااألالعشرات مف ا

رفض تاجيؿ بعض الفروع المحمية لمجمعية المغربية والرابطة المغربية لحقوؽ اإلسنااف، ورفض 
تأايس جمعية الحرية اآلف المختصة بالدافع عف حرية الصحافة، وجمعية الحقوؽ الرقمية، 

في المغرب هو ومف اكثر التطورات إثارة لمقمؽ . والجمعية المغربية لمصحافة االاتقصائية
بتمقي "إحالة ابعة مف سنشطاء حقوؽ اإلسنااف والصحفييف البارزيف لمحاكمة جسنائية بتهـ تتعمؽ 

هسناؾ أيضًا تغميظ لمرقابة عمى وتتبع مماراة . ”تموياًل أجسنبيًا مف شأسنه المااس بأمف البالد
ة ومصر وتوجه عالـ عمى شبكة اإلسنترسنت في البحريف والاعوديإلحرية الزاي والتعبير وواائؿ ا

 .         تجاه أيضًا في المغربالفي هذا ا
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 :حقوق المرأة 
اتغالؿ الجسناي لممرأة في مسناطؽ الصراعات في اوريا والعراؽ التاتمر صور العسنؼ وا 

والاوداف، وبشكؿ خاص في المسناطؽ الخاضعة لايطرة التسنظيمات الجهادية مثؿ تسنظيـ الدولة 
ال يزاؿ تفاير وتسنفيذ القاسنوف الجسنائي وقاسنوف السنظاـ وفي الاوداف . االمية في اوريا والعراؽإلا

وكثيرا ما ت عتقؿ . سنوف األحواؿ الشخصية يفرض صور تمييزية صارخة ضد المرأةالعاـ وقا
مخمة باآلداب "أو " فاضحة"السنااء والفتيات وتتعرضف لمجمد إذا ارتكبف أفعااًل تعتبرها الامطات 

األفعاؿ الفاضحة "المعسنوسنة  ٢٪٪٢مف القاسنوف الجسنائي لاسنة  ٢٦٣بموجب المادة " العامة
وقد امح الاوداف لمقررة األمـ المتحدة الخاصة المعسنية بالعسنؼ ضد ". العامة والمخمة باآلداب

وقد أشارت المقررة الخاصة إلى أف عددًا كبيرًا مف . ٣١٢٦المرأة بزيارة البالد في مايو عاـ 
ويتفاقـ . الايدات والفتيات يعشف في اياقات مف عدـ المااواة العميقة والتخمؼ والفقر والسنزاع

ب العسنؼ في المجاليف العاـ والخاص، المرتكب عمى أيدي الجهات الحكومية أو الوضع باب
حدث تطور في لغة الخطاب اإلسنشائي الرامي وفي مصر . غير الحكومية عمى حد اواء

لمؤااات الدولة فيما يتعمؽ بحقوؽ المرأة ولكف في الواقع الفعمي ااتمر العسنؼ الجسناي ضد 
لرغـ مف إعالف إاتراتيجية وطسنية لمكافحة العسنؼ ضد المرأة السنااء في األماكف العامة عمى ا

والمواد المتعمقة بجرائـ االغتصاب واالعتداء الجسناي والتحرش في قاسنوف . ٣١٢٦في مايو 
العقوبات ليات كافية، وال تعالج عددا مف القضايا، مف بيسنها عمى ابيؿ المثاؿ ال الحصر 

ولعؿ ابرز التطورات اإليجابية عمى صعيد حقوؽ . اتحقوؽ السناجيف وحمايتهـ عسند تقديـ البالغ
المزاه في المسنطقة العربية هو السنقمة السنوعية التي شهدها الجدؿ العاـ حوؿ المااواة بيف الرجؿ 
والمرأة في المغرب وذلؾ بفضؿ التقرير الذي اصدره المجمس الوطسني لحقوؽ اإلسنااف حوؿ 

وقد طالب التقرير بتحقيؽ المااواة الكاممة . ابؿ تعزيز المسناصفة بيف الجسنايف في المغرب
وقد قوبمت هذه التوصيات برفض . حواؿ الشخصيةأللمرجؿ والمرأة في مجاالت اإلرث وقواسنيف ا

االمية والمحافظة في المغرب، ولـ تعمف بعد المؤااة الممكية إلحزاب األواداسنه مف جاسنب ا
حيوية غير مابوقة في العالـ لكف التقرير بشكؿ عاـ أحدث . موقفها مف هذه التوصيات

 . االميةإلاالمي في تسناوؿ قضايا تجديد الخطاب الديسني، وحقوؽ اإلسنااف في الشريعة اإلا
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 :قميات الدينيةألمعاناة ا
زمة ألورغـ أف جذور هذه ا. قميات الديسنية في المسنطقة العربية أزمة وجودية عميقةألتعيش ا

قديـ في المسنطقة إال أسنها تفاقمت بشكؿ غير مابوؽ مع اسنتشار الصراعات المامحة، وتصاعد 
اتقطاب الطائفي بيف الاسنة والشيعية في مسنطقة السنفوذ الجماعات الديسنية المتشددة، واحتداـ ا

عمميات ااتهداؼ وقتؿ وترحيؿ  ٣١٢٦تواصمت في عاـ ففي العراؽ  . والمشرؽ العربيالخميج 
أو التضييؽ عمى حرية حركة أفراد مف األقميات الديسنية والعرقية في العراؽ سنتيجة سنشاطات 
تسنظيـ داعش باألااس وميميشيات الحشد الشعبي والقوات الكردية، وما يرافقها مف هيمسنة 

ة متشددة عمى المارح الايااي والثقافي في البالد، بما فيها أجهزة خطابات وجماعات ديسني
وواصؿ تسنظيـ داعش ااتهداؼ أفراد مف األقميات . األمف المسناط بها حماية هذه األقميات

. اإليزيدية والمايحية والتركماسنية في المسناطؽ القابعة لايطرته وخاصة في محافظة سنيسنوى
جبار وتسنوعت مماراات تسنظيـ داعش بيف ا لقتؿ والخطؼ وفرض الجزية والتهجير القاري وا 

غير المامميف عمى التحوؿ إلى اإلاالـ، باإلضافة إلى االغتصاب واالاتعباد الجسناي وهدـ 
مسني ألتزايدت القيود المفروضة عمى الحريات الديسنية في الاوداف، والتحرش او . دور العبادة

قمية ألوفي الاعودية يتـ التعامؿ مع ا.افوالقضائي بأعضاء مف الكسنائس المايحية في الاود
الشيعية باعتبار أف أعضائها هـ عمالء محتمموف إليراف، سناهيؾ عف الموقؼ الديسني المتشدد 

وتمارس الامطات الاعودية تمييًزا . والتكفيري، الاائد في الاعودية، إزاء أتباع المذهب الشيعي
ويعاسني شيعة . مف الاكاف %٢٦إلى  ٢١مسنهجيا ضد المواطسنيف الشيعة، الذي يشكموف مف 

ويعاسنوف مف . الاعودية مف عدـ المااواة في الحصوؿ عمى فرص التعميـ والوظائؼ الحكومية
التمييز وفؽ السنظاـ القضائي، وتقمع الحكومة حريتهـ في م ماراة شعائرهـ الديسنية، ويعد 

مت الامطات إتباع مسنهج وفي مصر واص. الاماح لممواطسنيف الشيعة ببسناء المااجد أمرا سنادراً 
العرفية بدال مف محاابة الماؤوليف عف أحداث العسنؼ ‘‘ جماات الصمح’’الدعوة إلى 

، . الطائفي وقد تعرضت مسنازؿ وأماكف عبادة المايحييف والطوائؼ الديسنية األخرى لمهجـو
 .وبخاصة في صعيد مصر، في حيف لـ تتخذ الحكومة التدابير الالزمة لمحاابة الجسناة
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 :مم المتحدةألنسان في اإلتمجيم مجمس حقوق ا
 أزمات واقع ماتوى عمى المتحدة لألمـ التابع اإلسنااف حقوؽ مجمس فعؿ ردود تكف لـ

 أفريقيا، وشماؿ واطألا الشرؽ مسنطقة بمداف مف كثير بها تمر التي سناافإلا حقوؽ وكوارث
 وألياته، المجمس إضعاؼ في العالـ في اإلسنااف لحقوؽ اسنتهاكاً  كثرألا الدوؿ قدرة تصاعد واط
برز عمى ذلؾ ألالمثاؿ ا. المجمس داخؿ الايااية المااءلة مف وحمفائهـ أسنفاهـ وحماية بؿ

ببعد ضغوط . هو فشؿ المجمس في مواجهة كارثة حقوؽ اإلسنااف في اليمف ٣١٢٦خالؿ عاـ 
المرتبكة في إطار ايااية قامت بها الاعودية، تراجع المجمس عف تبسني قرارًا حوؿ الجرائـ 

وقد ااسندت عدد مف البمداف الغربية مثؿ . الحممة العاكرية التي تقودها الاعودية في اليمف
مريكية، والمعروؼ عسنهـ دعـ الايااي والعاكري الوااع ألبريطاسنيا والواليات المتحدة ا

 الاعودية العربية المممكة أصبحت الماضييف، العاميف مدار وعمى. لماعودية، احب هذا القرار
 جهود مف تبذله فيما جرأة أكثر سنااف،الالبمداف المعروفة بعدائها لحقوؽ ا مف وغيرهما ومصر
 لحقوؽ الدولي السنظاـ إلضعاؼ المتحدة األمـ هيئات مف وغيره المجمس توظيؼ إلى ترمي

 الاامية المتحدة األمـ مفوضية وقدرات ااتقالؿ تقويض محاولة خالؿ مف وذلؾ. اإلسنااف
 معايير عالمية تحدىو  اإلسنااف، بحقوؽ المعسنييف اآلخريف المتحدة األمـ وخبراء اإلسنااف لحقوؽ
 سنموذج فرضو  والتعبير، الرأي وحرية المرأة بحقوؽ يتعمؽ فيما خاص بشكؿ اإلسنااف حقوؽ
 بصورة ،‘‘اإلرهاب مكافحة’’و‘‘ الايادة’’ مثؿ مصطمحات فيه ت اتخدـ الدولي لمسنظاـ

 التزاـ لضماف المتحدة األمـ مسنظومة به تضطمع جهد أي لجعؿ مسنضبطة، وغير فضفاضة
 في مشروع غير تدخال’’ كاف لو كما يبدو تقريبا اإلسنااسني والقاسنوف اإلسنااف بحقوؽ معيسنة بمداف

عمى ماتوى أخر لعب وفد فماطيف في المجمس . ‘‘القومي لألمف تهديدا’’و‘‘ الداخمية الشؤوف
لكي يتضمف قرار المجمس فقرة حوؿ طمب تحديد  ٣١٢٧رس دورًا قياديًا في المجمس في ما

قائمة بأاماء الشركات الدولية التي تعمؿ وتجسني أرباحًا في الماتوطسنات اإلارائيمية في 
وقد أبدت بريطاسنيا والواليات المتحدة .  الراضي المحتمة الفماطيسنية بالمخالفة لمقاسنوف الدولي

 .  مريكية معارضة لماودة القرارألا
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فقد اتخذ نظام . نسان في مصر بشكل لم يسبق لو مثيل من قبلإلاستمر تدىور حقوق ا
منية لمقضاء عمى ألالسيسي سمسمة من التدابير التشريعية، والمواجيات االرئيس عبد الفتاح 

عالميين، وقمع الحركات العمالية إلاألصوات المعارضة، وتقييد حرية التعبير، ومالحقة ا
وتتعرض الحقوق والحريات، من قبيل الحق في الحياة والحق في محاكمة حرة . المستقمة

إال أنو من المالحظ أن ما . لجمعيات، لالنتياك المنيجيونزيية، وكذلك حرية التجمع وتكوين ا
ففي أوائل عيده، كان القطاع . يتمتع بو نظام السيسي من شعبية ودعم بدأ في االنخفاض

كبر من الشعب المصري يتعامل مع الرئيس السيسي باعتباره المنقذ الذي سيتصدى ألا
تواجييا مصر، وسيحقق االستقرار لمتحديات السياسية واالقتصادي واألمنية المعقدة التي 

ت أكثر من  مميون مصري لصالحو خوفا من وقوع مصر في مستنقع  02لمدولة، حيث صوَّ
غير أن حكومة السيسي أخفقت في معالجة الوضع   .التفكك مثل بمدان أخرى في المنطقة

                                                 
-1 DailynewsEgypt, "Al-Sisi’s popularity, from an active mass to a static one", 9 

November 2015, 

(http://www.dailynewsegypt.com/2015/11/09/al-sisis-popularity-from-an-active-

mass-to-a-static-one (/  
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اصة في ستقرار خالمن واألاالقتصادي المتردي في البالد، وتحسين الخدمات العامة، وتحقيق ا
 .   مناطق المواجيات العسكرية مع الجماعات اإلسالمية المسمحة في شبو جزيرة سيناء

 

 :االنتخابات البرلمانية
 2 02بعد أكثر من عامين دون ىيئة تشريعية، أجريت االنتخابات البرلمانية في أكتوبر

، والتي "ياسيخريطة الطريق التي وضعيا الجيش لمتحول الس"باعتبارىا الخطوة األخيرة في 
شيدت االنتخابات البرلمانية إقباال ضعيفا من الناخبين، حيث بمغت . 2 02يوليو  أعمنت في

في المائة فقط في  -إذا كانت األرقام غير مبالغ فييا -03.23نسبة اإلقبال عمى التصويت 
نتخابية واكتسحت القائمة اال. محافظة في جولتي المرحمة األولى من االنتخابات البرلمانية 1 

، صناديق االقتراع في الجولة األولى من "في حب مصر"الموالية لمحكومة، التي تحمل اسم 
وكانت حكومة السيسي قد عمدت إلى تأجيل االنتخابات البرلمانية لبعض الوقت،  0.االنتخابات

ولذلك، راحت السمطات . خوفا من أن تسفر عن برلمان معارض تصعب السيطرة عميو
أجيزة األمن تروج لمقوائم االنتخابية التي تضم مرشحين موالين لمرئيس، مما يثير  المدعومة من

 2.القمق الشديد إزاء استقاللية البرلمان وقدرتو عمى القيام بأدواره الرقابية

ومن المرجح أن يواجو البرلمان العديد من التحديات المعقدة فيما يتصل بممارسة سمطاتو 
موجة متصاعدة من اإلرىاب والعنف السياسي، فضال عن التدىور  التشريعية والرقابية، وسط

مرسوم  222وتعين عمى البرلمان مراجعة أكثر من . الواضح في أوضاع حقوق اإلنسان
يتعارض بعضيا مع نص وروح الدستور، وينتيك الكثير منيا الحقوق األساسية - 1بقانون

                                                 
-2 Madamasr, "Pro-Sisi list tops polls with first round voter turnout of 26.56%", 21 

October 2015, 
(http://www.madamasr.com/news/pro-sisi-list-tops-polls-first-round-voter-turnout-2656)  

-3 EUspring, Ragab Saad, " Did Egypt's Parliamentary Election just trump citizens’ 

rights?", November 2015, 

(http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/irs/euspring/public

ationsnew/arabcitizenshipreviews1/arab_citizenship_review_n.12.pdf (  
4- Madamasr, "Parliament starts reviewing laws passed in its absence", 13 January 2016.  

(http://www.madamasr.com/news/parliament-starts-reviewing-laws-passed-its-absence( 

http://www.madamasr.com/news/pro-sisi-list-tops-polls-first-round-voter-turnout-2656
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/irs/euspring/publicationsnew/arabcitizenshipreviews1/arab_citizenship_review_n.12.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/irs/euspring/publicationsnew/arabcitizenshipreviews1/arab_citizenship_review_n.12.pdf
http://www.madamasr.com/news/parliament-starts-reviewing-laws-passed-its-absence


 

31 

ر، ومن بعده السيسي، وذلك خالل كان قد أصدرىا الرئيس المؤقت عدلي منصو  –لممواطنين
وقوبمت بالتجاىل دعوات المجتمع المدني لترتيب أولويات عدد من القضايا خالل  2.يوما 2 

 . الستعادة ودعم أسس سيادة القانون وااللتزام باألحكام الدستورية 3عممية المراجعة،

 

 :الحرب عمى اإلرهاب
كغطاء لجرائم حقوق اإلنسان، وتسري استخدمت السمطات المصرية الحرب عمى اإلرىاب 
وفي حين تستخدم الحكومة المصرية . حالة طوارئ غير معمنة بدعم من القضاء المسيَّس بشدة

خطاب مكافحة اإلرىاب، فإنيا لم تنجح إال في إغالق المجاالت العامة والمعارضة السممية؛ 
ورغم أن مصر ال تفتقر . يناءبينما تخفق، في الوقت نفسو، في السيطرة عمى حالة التمرد في س

إلى األحكام القانونية الجزائية لمتصدي لجرائم العنف المسمح من جانب الجماعات والمنظمات 
يتعارضا بشدة مع الدستور، ومع االتفاقيات  "اإلرىاب"المتطرفة، فقد مررت قانونين لمكافحة 

 .الدولية التي صدقت عمييا مصر

عمى  2 02فبراير  4 في  2 02لعام  5اإلرىابية رقم أصدر الرئيس قانون الكيانات 
ويعتمد القانون عمى تعريف مبيم  4.الرغم من االنتقادات الواسعة من جانب المنظمات الحقوقية

وتحت ىذا . فضفاض لألفعال التي يمكن عمى أساسيا اعتبار األفراد أو الجماعات إرىابيين
ان أو األحزاب السياسية أو الجمعيات التعريف، يمكن وصف المدافعين عن حقوق اإلنس

وتتضمن المادة األولى من . التنموية بسيولة بأنيا كيانات إرىابية، وبأن أعضائيا إرىابيون
اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أو "القانون بنودا غير محددة، من بينيا 

ن، أو منع إحدى مؤسسات الدولة مصالحو أو أمنو لمخطر، وتعطيل أحكام الدستور أو القواني

                                                 
 .034 انًادج ,(4102) انًصش٘ انذعرٕس -3

 ذغؼح جهغاذّ, أٔنٗ فٙ انُٕاب نًجهظ انحمٕلٛح انًُظًاخ يٍ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -4

  ,4104 ُٚاٚش/انثاَٙ كإٌَ 9 ,‘‘انمإٌَ ٔحكى انذًٚمشاطٛح لٕاػذ إسعاء أجم يٍ انثشنًاٌ أجُذج ػهٗ يهفاخ

(http://www.cihrs.org/?p=17871&lang=en.) 

 انحمٕلٛح انًُظًاخ ٔصى ٚغٓم اإلسْاتٛح انكٛاَاخ لإٌَ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض - 

 ,4103 فثشاٚش/ؽثاط 28 ,‘‘تاإلسْاب انغٛاعٛح ٔاألحضاب

(http://www.cihrs.org/?p=11031&lang=en .) 

http://www.cihrs.org/?p=17871&lang=en
http://www.cihrs.org/?p=11031&lang=en
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أو إحدى السمطات العامة من ممارسة أعماليا، أو االعتداء عمى الحرية الشخصية لممواطن أو 
غيرىا من الحريات والحقوق العامة التي كفميا الدستور والقانون، أو اإلضرار بالوحدة الوطنية 

 ".أو السالم االجتماعي أو األمن القومي

عمى استخدام عبارات فضفاضة العتبار الكيانات أو األفراد كإرىابيين؛  وال يقتصر القانون
بل يسمح أيضا باعتبارىم كذلك إذا شاركوا في أعمال تنطوي عمى استخدام العنف أو القوة 

ن لم يحدد  وعمى ىذا النحو، يمكن أن يشمل القانون البيانات أو . ذلك" وسائل"المسمحة، وا 
إخالال بالنظام العام أو "المقاالت الصحفية إذا ُرئي أنيا تشكل التقارير أو االحتجاجات أو 
وقد جاء تعريف الكيانات اإلرىابية واإلرىابيين في القانون جاء ". إضرارا بالسالم االجتماعي

من قانون العقوبات، وىو التعريف الذي كانت  53أوسع حتى من تعريف اإلرىاب في المادة 
 . أيضا لمغتو الفضفاضة لمغايةالجماعات الحقوقية قد أدانتو 

 2 02لعام  61، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون 2 02أغسطس  2 وفي 
ويجيز القانون لمرئيس أو لمن ينوب عنو رسميا  5.بشأن مكافحة اإلرىاب بموجب مرسوم رئاسي

" عاملمحفاظ عمى األمن والنظام ال"رسميا اتخاذ أية تدابير، بما في ذلك فرض حظر التجول ، 
وتتؤسس ىذه اإلجراءات لحالة طوارئ غير معمنة ال تخضع . في حال وجود أي خطر إرىابي

ويجوز لمرئيس إعالن حالة الطوارئ المقنعة ىذه لمواجية المخاطر . ألحكام الحماية الدستورية
ير المترتبة عمى الجرائم اإلرىابية أو الكوارث البيئية لمدة ستة أشير قابمة لمتجديد إلى أجل غ

 .مسمى بموافقة أغمبية البرلمان

رىابية بصورة مقمقة باستخدامو لغة غير دقيقة أو إلويوسع القانون نطاق تعريف األعمال ا
من قانون العقوبات، التي كانت تنص  62 كما يستند إلى المادة . بتضمينو أفعاال غير محددة

اد المنشورة في الصحيفة فيما مضى عمى المسؤولية الجنائية لرؤساء تحرير الصحف عن المو 
، ينص القانون عمى المسؤولية 22وفي المادة . التي ُيعاقب عمييا بموجب قانون العقوبات

الجنائية لمشخصية االعتبارية لممنابر اإلعالمية عن األخبار والمعمومات المنشورة التي تخالف 
                                                 

 انمإٌَ َطاق خاسج انمرم ٚؾجغ األخٛش اإلسْاب يكافحح لإٌَ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض - 

  ,4103 أغغطظ/آب  4 ,‘‘انؼماب يٍ اإلفالخ ٔٚؼضص

(http://www.cihrs.org/?p=17219&lang=en  .) 
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ظل قانون الطوارئ وعمى واألخطر من ذلك، كما ىو الحال في . البيانات الرسمية لوزارة الدفاع
الرغم من أحكام المحكمة الدستورية العميا التي تقضي بعدم دستورية االعتقال التعسفي، فإن 

من القانون الجديد تسمح باعتقال األشخاص الذين ُيضبطون في عمل إجرامي دون  12المادة 
 ". تحفظا"أمر قضائي، بأن تسمي االعتقال 

 

 :الحق في الحياة
ة األمنية المصرية في االلتزام بالمعايير الدولية األساسية في تعامميا مع أخفقت األجيز 

االحتجاجات والمسائل المتعمقة بالنظام العام، سواء مع الخصوم السياسيين من مختمف 
، لقيت شيماء الصباغ المدافعة 2 02يناير  01وفي . الجماعات أو مع مشجعي كرة القدم

بالرصاص عمى يد قوات األمن أثناء تفريق مسيرة احتجاجية ا عن حقوق اإلنسان مصرعيا رميً 
سممية تطالب بالخبز والحرية والعدالة االجتماعية، وتحمل الزىور إلحياء ذكرى شيداء ثورة 

وفي اليوم التالي، استخدمت قوات األمن القوة المميتة ضد المتظاىرين في . يناير/كانون الثاني
درية، مما أوقع العشرات من المتظاىرين والمواطنين العاديين أماكن مختمفة من القاىرة واإلسكن

فبراير، لم تمتزم الشرطة بالمعايير األساسية الستخدام القوة، وأطمقت  4وفي  6.بين قتيل وجريح
الغاز المسيل لمدموع مباشرة في منطقة مغمقة حيث كان اآلالف من الناس يحاولون دخول 

 ويولي  وفي  2 .شخصا 00القدم، مما أسفر عن مصرع ستاد رياضي لحضور مباراة لكرة ا
، ُقتل تسعة من أعضاء جماعة اإلخوان المسممين برصاص قوات األمن المصرية أثناء 2 02

ما يمكن وصفو بأنو عممية قتل خارج نطاق في -أكتوبر  3تجمعيم في شقة في حي 
   .القضاء

                                                 
 انرظاْش لإٌَ إنغاء انجًٕٓسٚح سئٛظ ػهٗ: إلشاسِ يٍ ػايٍٛ تؼذ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -9

 ,4103 َٕفًثش/انثاَٙ ذؾشٍٚ 43 ,‘‘األتشٚاء آالف ػٍ انفٕس٘ ٔاإلفشاج انجائش

 (http://www.cihrs.org/?p=17651&lang=en .) 

 انغٛاعٙ انغطاء ُٚشفغ يرٗ: انمذو كشج نًؾجؼٙ انثاَٛح انًزتحح’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -01

 انًضاد انؼُف اَرؾاس إنٗ تانثالد ذذفغ انذاخهٛح ٔصاسج جشائى: ذحزس حمٕلٛح يُظًح 18 انؾشطح؟ جشائى ػٍ

 (.  http://www.cihrs.org/?p=10866&lang=en) ,4103 فثشاٚش/ؽثاط 01 ,‘‘ٔاإلسْاب

 10 ,‘‘اإلخٕاٌ أػضاء يمرم ػٍ انؾشطح سٔاٚح حٕل ؽكٕن – يصش’’: ٔٔذؼ ساٚرظ ْٕٛياٌ يُظًح -00

  ,4103 ٕٕٚنٛ/ذًٕص

(https://www.hrw.org/news/2015/07/31/egypt-police-account-deadly-raid-question   .) 

http://www.cihrs.org/?p=17651&lang=en
http://www.cihrs.org/?p=10866&lang=en
https://www.hrw.org/news/2015/07/31/egypt-police-account-deadly-raid-question
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و 2 02ووفقا لممجمس القومي لحقوق اإلنسان، أسفرت أعمال العنف، في الفترة بين يونيو 
من أنصار  022 من أفراد األمن، و 422قتيال، بينيم  0322، عن سقوط 1 02ديسمبر 

وباستثناء قضية مقتل شيماء الصباغ، لم  0 .مدنيين آخرين 222جماعة اإلخوان المسممين، و
تتم محاسبة أي ضابط رفيع المستوى؛ وانتيت الحاالت القميمة التي خضعت لمتحقيق أو 

 .المحاكمة بتبرئة ساحتيم

 

 :الحق في المحاكمة الحرة والنزيهة واستقالل القضاء
لمتحدة بأنو نظام شكمت انتياكات الحق في المحاكمة الحرة والنزيية ما يصفو خبراء األمم ا

شخصا  222 1فقد جرى احتجاز أو اتيام أو الحكم عمى  2 .في مصر" االستيزاء بالعدالة"
ورغم إقرار السيسي بأن ىناك شبابا . 1 02ومايو  2 02 وعمى األقل في الفترة ما بين يولي

لم يصدر السيسي قرارات عفو إال عن  1 أبرياء في السجون، وأنو سيعمل عمى إطالق سراحيم،
عدد محدود جدا منيم، عمى العكس مما فعمو الرئيس السابق مرسي، ومن قبمو المجمس األعمى 

 . لمقوات المسمحة

ولم ُتبذل أية جيود لمعالجة الخمل في النظام القضائي المصري ووقف تسييسو، الذي أدى 
حريتيم لفترات طويمة في الحبس االحتياطي  إلى سجن آالف الناس، وحرمان الكثيرين منيم من

وشمل ذلك المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف أيضا . دون إحالتيم إلى المحاكمة
لقيامو بالتقاط الصور كجزء مشروع  2 02أغسطس  1 باسم شوكان، المحبوس احتياطيا منذ 

ية، بدأت محاكمتو في وبعد حمالت االحتجاج واالستنكار المحمية والدول. من عممو كصحفي
                                                 

 ,‘‘4102 -4101 انؼاؽش, اإلَغاٌ نحمٕق انمٕيٙ انًجهظ ذمشٚش’’ اإلَغاٌ, نحمٕق انمٕيٙ انًجهظ -04

(http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-

23-32/1586-annual-report-10.html .) 

13  - OHCHR, “Egypt: Mass death sentences – a mockery of justice” (statement by 8 

experts following death sentence given to 529 defendants), 31 March 2014, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14457&L

angID=E . 

 ,4103 فثشاٚش/ؽثاط 44 ذهٛفضَٕٚٛح, يماتهح -02

 (https://www.youtube.com/watch?v=AsfuTbE5Cfk  .) 

http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html
http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html
http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html
https://www.youtube.com/watch?v=AsfuTbE5Cfk
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، ذكرت 2 02وفي أكتوبر . ، بعد مرور أكثر من عامين عمى احتجازه2 02ديسمبر  0 
  2 .وحده 2 02شخصا بتيم تتعمق باإلرىاب في عام  544  وزارة الداخمية أنو تم اعتقال 

وتأجمت محاكمات عدد من المدافعين عن حقوق اإلنسان، مما يطيل مدة اعتقاليم دون 
ومن بين ىؤالء محامية حقوق اإلنسان السيدة ماىينور . و تم سجنيم بتيم ممفقةمبرر، أ

ويتصل سجن ماىينور المصري باعتصام . 2 02مايو /أيار   المصري، التي اعتقمت منذ 
جرى تنظيمو في قسم شرطة الرمل أول لممطالبة بتنفيذ قرار النيابة العامة باإلفراج عن عدد من 

، ُحكم عمى ماىينور ونشطاء 2 02مايو /أيار  2وفي . قسم الشرطة النشطاء المحتجزين في
 . آخرين بالسجن لمدة سنة واحدة، وُخفض الحكم إلى ثالثة أشير في محكمة االستئناف

، أصدرت محكمة 2 02فبراير  0ففي . ووصمت أحكام اإلعدام إلى مستويات مروعة
يم متيمون بقتل أحد عشر من رجال متيما، جميع 52 جنايات الجيزة أحكاما باإلعدام عمى 

وقد  3 .2 02الشرطة واثنين من المدنيين في ىجوم عمى مركز شرطة كرداسة في أغسطس 
صدرت أحكام اإلعدام الجماعية ىذه بعد محاكمات ىزلية لم تتوفر خالليا ابسط الحقوق 

ئة الرئيس وتزامنت أحكام اإلعدام الجماعية مع حكم مثير لمجدل بتبر . األساسية لممتيمين
 02السابق مبارك ووزير داخميتو وستة من مساعديو، من تيم قتل المتظاىرين خالل ثورة 

 . يناير

 3قاضيا إلى التقاعد اإلجباري بسبب إصدارىم بيانا في   1، ُأحيل 2 02مارس  1 وفي 
وعزل الرئيس السابق محمد  2 02يونيو  22لمتعبير عن موقفيم من انتفاضة  2 02يوليو 
، ُأحيل اثنان من القضاة المستقمين البارزين إلى مجمس تأديبي 2 02وفي أبريل  4 .مرسي

                                                 
 تذاٚح يُز‘‘ اإلسْاب’’ لضاٚا فٙ يرًٓا    00 ػهٗ انمثض: األٔنٗ نهًشج ذكؾف انذاخهٛح يصش, يذٖ -03

  ,4103 أكرٕتش/األٔل ذؾشٍٚ 11 انؼاو,

(http://www.madamasr.com/news/almost-12000-people-arrested-terrorism-2015-

interior-ministry  .) 

 ,4103 فثشاٚش/ؽثاط 4 كشداعح, أحذاز لضٛح فٙ يرًٓا 1 0 تئػذاو ذمضٙ يحكًح يصشٚح, أصٕاخ -04

(http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=2146631f-d510-4705-8753-

d8872a099fa5 .) 

 آسائٓى تغثة نهًؼاػ لاضٛا 20 إحانح ذغرُكش حمٕلٛح يُظًاخ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض - 0

 (. http://www.cihrs.org/?p=14650&lang=en) ,4103 ياسط/آراس  0 ,‘‘انغٛاعٛح

http://www.madamasr.com/news/almost-12000-people-arrested-terrorism-2015-interior-ministry
http://www.madamasr.com/news/almost-12000-people-arrested-terrorism-2015-interior-ministry
http://www.madamasr.com/news/almost-12000-people-arrested-terrorism-2015-interior-ministry
http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=2146631f-d510-4705-8753-d8872a099fa5
http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=2146631f-d510-4705-8753-d8872a099fa5
http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=2146631f-d510-4705-8753-d8872a099fa5
http://www.cihrs.org/?p=14650&lang=en
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لمشاركتيم في مؤتمر حول مكافحة التعذيب في مصر نظمتو المجموعة المتحدة، وىي مؤسسة 
ما لتوقيع وىذه ىي المرة األولى التي يتعرض فييا قضاة مصريون لمتحقيق، ورب 5 .لممحاماة

جزاءات عمييم، لمشاركتيم في مؤتمر لحقوق اإلنسان تعقده منظمة قائمة من منظمات حقوق 
 .اإلنسان، وصفتيا سمطات التحقيق بأنيا كيان غير شرعي

 

  :استمرار التعذيب وتوسع تجاوزات جهاز الشرطة
قاب شيدت السجون والمنشآت األمنية المصرية موجة واسعة النطاق من التعذيب والع

حالة تعذيب جماعي،  04حالة تعذيب، و 056وخالل أقل من عام، تم اإلبالغ عن . الجماعي
من حاالت االعتداءات الجنسية، وثالث حاالت تم فييا  3 حالة لإلىمال الطبي، و 64و

ووفقا لناصر أمين، مدير مكتب شكاوى  6 .احتجاز أفراد أسر المعتقمين أثناء زيارات لممعتقمين
ومي لحقوق اإلنسان، فإن العدد الفعمي لحاالت التعذيب التي تحدث يتجاوز بكثير المجمس الق

وأفاد  02.الحاالت الموثقة أو التي تتداوليا وسائل اإلعالم، واصفا التعذيب بأنو نمط منتظم
في المائة في  222في المائة في السجون، و 32 المجمس القومي أن نسبة التكدس بمغت 

  0.أقسام الشرطة

فبراير، تعرض المحامي كريم حمدي لمتعذيب حتى الموت في قسم شرطة  02وفي 
فقد اقتيد حمدي، الذي كان محاميا لبعض اإلسالميين المصريين، من منزلو، . المطرية

                                                 
 َجاد اعرجٕاب: حمٕلٛح يُظًاخ – نهرحمٛك جهغاخ 1 تؼذ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض - 0

 1 ,‘‘انرؼزٚة ػٍ انُظش ٚغضٌٕ انزٍٚ ٔانمضاج نهمإٍََٛٛ فمظ يراحح انؼًم حشٚح أٌ ٚؤكذ انثشػٙ

  ,4103 َّٕٚٛ/حضٚشاٌ

(http://www.cihrs.org/?p=15114&lang=en .) 

  ,4103 َّٕٚٛ/حضٚشاٌ - 4102 َّٕٚٛ/حضٚشاٌ حغاب, كؾف انُذٚى, يشكض -09

(https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFdEgtNFJIam1ONlU/view .) 

 انًصش٘’’ صحٛفح يغ يماتهح اإلَغاٌ, نحمٕق انمٕيٙ انًجهظ ؽكأٖ يكرة يذٚش أيٍٛ, َاصش -41

  ,4103 دٚغًثش/األٔل كإٌَ 49 ,‘‘ُٚاٚش 43 تـ ذرصم لغش٘ اخرفاء حانح 01 اػرًذخ انًرحذج األيى’’: ‘‘انٕٛو

(http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=489056  .) 

  ,‘‘2014-2013 انؼاؽش, اإلَغاٌ نحمٕق انمٕيٙ انًجهظ ذمشٚش’’ اإلَغاٌ, نحمٕق انمٕيٙ انًجهظ -40

(http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-

23-32/1586-annual-report-10.html.) 

http://www.cihrs.org/?p=15114&lang=en
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFdEgtNFJIam1ONlU/view
http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html
http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html
http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html
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وبضغط من نقابة المحاميين، فتح النائب . وتعرض لمتعذيب لساعات حتى وفاتو، وفقا لمشيود
نشر أي أخبار عن التحقيقات مع عدم إعالن سبب محدد  العام تحقيقا في الوفاة، وأمر بحظر

. مارس، ُأطمق سراح الضباط المتيمين بتعذيب حمدي حتى الموت بكفالة/آذار 05وفي . لذلك
، وثقت جماعات حقوقية حاالت تعذيب وسوء معاممة في الميمان الثاني 2 02وفي مارس 

سجينا من زنازينيم، وقامت  2 جن وأخذت قوات الس. من مجمع سجون أبو زعبل( العنبر باء)
جبارىم عمى  بتعذيبيم لمدة ثالث ساعات أمام بقية السجناء، حيث تم تجريدىم من مالبسيم، وا 

وفي سياق متصل، ازدادت  00.سباب أنفسيم؛ ثم ُنقموا إلى زنازين التأديب في الحبس االنفرادي
، وثقت 2 02سطس ونوفمبر ففي الفترة ما بين أغ. ممارسة االختفاء القسري بصورة كبيرة

وتحقق المجمس  02.حالة من حاالت االختفاء القسري 212جماعات حقوقية ما ال يقل عن 
 01.حالة أخرى 22حاالت لالختفاء القسري، وقال إنو سيراجع  6القومي لحقوق اإلنسان من 

 

 :حرية التعبير والحريات اإلعالمية
عمى  2 02ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين وراء القضبان في مصر بشكل كبير في عام 

لم ُيحاكم في "، وأنو "مصر تتمتع بحرية تعبير غير مسبوقة"الرغم من ادعاءات السيسي أن 
وفي تقرير صادر عن لجنة حماية  (03)02".مصر أحد لتعبيره عن وجيات نظره أثناء رئاستو

                                                 
 ذثذ٘ حمٕلٛح يُظًاخ: انًصشٚح انغجٌٕ فٙ انرؼزٚة أٔلفٕا’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -44

 يطانثٓا ٔذكشس انفٕس٘, تانرحمٛك ٔذطانة صػثم, أتٕ عجٍ فٙ عجُاء ذؼزٚة ذفٛذ ؽٓاداخ تخصٕؿ اَضػاجٓا

 ,4103 ياسط/آراس 42 ,‘‘انغجُاء ٔيماتهح انغجٌٕ تضٚاسج نٓى تانغًاح

 (http://www.cihrs.org/?p=14727&lang=en  .) 

 كإٌَ 44 انؼذانح, إَصاف اَرظاس فٙ انمغش٘ االخرفاء: ذماسٚش ٔانحشٚاخ, نهحمٕق انًصشٚح انًفٕضٛح -41

 (. http://www.ec-rf.org/?p=1194) ,4103 دٚغًثش/األٔل

  ,4103  ٕٕٚنٛ/ذًٕص 41 عشا, انؼؾشاخ احرجاص – يصش ٔٔذؼ, ساٚرظ ْٕٛياٌ يُظًح 42

(https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/20/279473 .) 

25- Ahramonline, "Egypt's Sisi to CNN: Egypt enjoys unprecedented freedom of 

expression", 28 September 2015 

http://english.ahram.org.eg/newscontent/1/64/148600/egypt/politics-/egypts-sisi-to-

cnn-egypt-enjoys-unprecedented-free.aspx. 

http://www.ec-rf.org/?p=1194
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/20/279473
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 02ي المركز الثاني كأسوأ بمد يسجن الصحفيين، حيث يقبع الصحفيين، جاءت مصر ف
 03.صحفيا عمى األقل خمف القضبان

، تعرض حسام بيجت، وىو كاتب صحفي استقصائي ومؤسس 2 02نوفمبر  5وفي 
المبادرة المصرية لمحقوق الشخصية، لالحتجاز بصورة تعسفية بتيم تتعمق فحسب بكتاباتو 

 "كاذبة بغرض اإلضرار بالسمم العام أو المصمحة العامة تعمد إذاعة أخبار"كصحفي، منيا 
وقد استدعى بيجت في  04".سوء النية في نشر أخبار كاذبة من شأنيا اإلضرار بالسمم العام"و

البداية الستجوابو من قبل المخابرات العسكرية فيما يتصل بتقرير استقصائي كتبو لموقع مدى 
ورغم إطالق سراح . 2 02أكتوبر  2 نت، في مصر، وىو صحيفة تُنشر عمى شبكة االنتر 

 05بيجت بعد انتقادات دولية، وبعد إعراب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قمقو،
 .فميس من المؤكد ما إذا كانت االتيامات الموجية لو ما تزال قائمة

ب عن ، احتجز الباحث والصحفي إسماعيل اإلسكندراني، الذي يكت2 02نوفمبر  06وفي 
الحركات اإلسالمية والتطورات في شبو جزيرة سيناء، في مطار الغردقة لدى عودتو إلى مصر 

وُعرض اإلسكندراني عمى نيابة أمن الدولة، وتم استجوابو في وجود محامين ألكثر . من ألمانيا
  06.ثم أعيد حبسو عمى ذمة التحقيق. من ثماني ساعات

مة التي تنتقد النظام؛ فتم منعيم من الظيور في وجرى تشديد الخناق عمى الشخصيات العا
لقاء األحاديث العامة، ونشر أعماليم في الصحف  2 وفي . البرامج الحوارية التمفزيونية، وا 

. ديسمبر، ُحظرت الندوة الشيرية لمروائي عالء األسواني العتراضات أمنية حول محتوى الندوة

                                                 
 دٚغًثش/األٔل كإٌَ 0 انصحفٍٛٛ, يٍ لٛاعٛح أػذادا ذغجُاٌ ٔيصش انصٍٛ انصحفٍٛٛ, حًاٚح نجُح - 44

2015, (https://cpj.org/ar/2015/12/026225.php .) 

 َٕفًثش/انثاَٙ ذؾشٍٚ 9 ,‘‘يجٕٓل يكاٌ فٙ يحرجض تٓجد حغاو’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض - 4

2015, (http://www.cihrs.org/?p=17551&lang=en  .) 

28 - UN, "HIGHLIGHTS OF THE NOON BRIEFING BY STÉPHANE DUJARRIC, 

SPOKESMAN FOR THE SECRETARY-GENERAL", 9 November 2015, 

http://www.un.org/sg/spokesperson/highlights/index.asp?HighD=11/9/2015 . 

 انشأ٘؛ عجُاء ٔجًٛغ اإلعكُذساَٙ إعًاػٛم عشاح أطهمٕا’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -49

  ,4103 دٚغًثش/األٔل كإٌَ 0 ,‘‘تانحشٚح ذُثُٗ انًجرًؼاخ

(http://www.cihrs.org/?p=17674&lang=en  .) 

https://cpj.org/ar/2015/12/026225.php
http://www.un.org/sg/spokesperson/highlights/index.asp?HighD=11/9/2015
http://www.cihrs.org/?p=17674&lang=en
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ى شاشة التمفزيون الممموك لمدولة، واضطر وكان األسواني قد ُمنع قبل ذلك من الظيور عم
 22.بعد تعرضو لحممة تشيير" المصري اليوم"لمتوقف عن نشر مقالو األسبوعي في صحيفة 

فقد شنت . وازدادت بشكل كبير القيود التي تعطل جوىر حرية العمل الثقافي وحرية اإلبداع
السمطات حممة غير مسبوقة ضد المؤسسات الثقافية، باقتحام بعضيا، وتفتيش متعمقاتيا، 

غالق أبوابيا أغسطس، داىمت /فقد داىمت قوات األمن اثنتين من ىذه المؤسسات؛ ففي آب. وا 
نوفمبر، اقتحمت مركز الصورة /،  وفي تشرين الثانيZero Productionتاج شركة زيرو لإلن

ديسمبر وحده، داىمت قوات /وفي األسبوع األخير من شير كانون األول. CICالمعاصرة 
األمن ثالث مؤسسات فنية، ىي قاعة تاون ىاوس جاليري، ومسرح روابط، ودار ميريت 

  2.لمنشر
 

 :دنيالقيود المفروضة عمى المجتمع الم
 20.تتخذ الحكومة خطوات جادة نحو القضاء عمي حركة حقوق اإلنسان والمدافعين عنيا

، عندما أعمنت الحكومة موعدا نيائيا لكي تسجل 1 02وبعد إنذار العاشر من نوفمبر 
المنظمات غير الحكومية نفسيا بموجب قانون قمعي لمجمعيات، سارعت السمطات المصرية 

من دعاة الديمقراطية التابعين لألكاديمية الديمقراطية المصرية من  بالتحرك، بحظر سفر أربعة
 .بناء عمى التحقيقات في القضية المسماة إعالميًا بقضية التمويل األجنبي 22مصر،

                                                 
30- dailynewsegypt, "Alaa Al-Aswany’s monthly seminar banned by security forces", 

8 December 2015, 

http://www.dailynewsegypt.com/2015/12/08/alaa-al-aswanys-monthly-seminar-

banned-by-security-forces . 

 سٔاتظ ٔيغشح ْأط ذأٌ جانٛش٘ غهك: اإلتذاع ػهٗ انحشب’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -10

  ,4104 ُٚاٚش/انثاَٙ كإٌَ 4 ,‘‘يصش فٙ انؼاو انًجال نغهك أخشٖ خطٕج

(http://www.cihrs.org/?p=17847 .) 

 انًصشٚح انحكٕيح: يصش فٙ انؼاو انًجال غهك إنٗ ذضٛٛك يٍ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -14

  ,4103 يإٚ/أٚاس 2 ,‘‘ذصفٛرٓا إنٗ ٔذغؼٗ انحمٕلٛح انًُظًاخ ذحاصش

(http://www.cihrs.org/?p=14940&lang=en .) 

 تانًذافؼٍٛ نهرُكٛم ٔعٛهح انغفش يٍ تانًُغ األخٛشج انمشاساخ’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -11

  ,4103 ُٚاٚش/انثاَٙ كإٌَ 04 ,‘‘نهذعرٕس جغٛى ٔاَرٓان انذًٚمشاطٛح ػٍ ٔانًذافؼاخ

(http://www.cihrs.org/?p=10572&lang=en .) 

http://www.cihrs.org/?p=17847
http://www.cihrs.org/?p=14940&lang=en
http://www.cihrs.org/?p=10572&lang=en
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ويجري خنق المنظمات القائمة من حيث العمل الذي يمكنيا القيام بو، ويواجو المدافعون 
، اقتحمت قوة من قسم 2 02أبريل  1وفي . عن حقوق اإلنسان مضايقات قضائية وأمنية

شرطة السيدة زينب ومباحث المصنفات الفنية مقر راديو حريتنا في شارع قصر العيني، وألقت 
القبض عمى أحمد سميح المدافع عن حقوق اإلنسان، وأحالتو إلى نيابة السيدة زينب في نفس 

ضمنت التيم الخمس الموجية إليو جنيو؛ وت 2222وتم إخالء سبيل سميح بكفالة قدرىا . اليوم
دارة منشأة دون الحصول  بث محتوى مرئي ومسموع دون تصريح من الجيات المختصة، وا 

 21.عمى ترخيص

وقد اضطرت اإلجراءات القمعية وخمق بيئة معادية بعض منظمات حقوق اإلنسان المستقمة 
اىرة لدراسات حقوق وأحيل مركز الق. إلى تقميص عمميا أو نقل جزء من أنشطتيا خارج مصر

قضية التمويل األجنبي "، عندما أوفد قاضي التحقيق في 2 02يونيو  6اإلنسان لمتحقيق في 
لجنة من وزارة التضامن االجتماعي لزيارة مكاتب مركز القاىرة في " لممنظمات غير الحكومية

الجمعيات القاىرة والتفتيش في أنشطتو، وفحص ما إذا كان مركز القاىرة يشارك في أنشطة 
كما قام ضباط أمن المطار بمصادرة جوازات . 0220لعام  51المدنية وفقا ألحكام القانون 

 22.من النشطاء السياسيين والعاممين في المنظمات غير الحكومية 20سفر ما ال يقل عن 

 

 :حقوق العمل
م الحق في 2 02أبريل  5 في  ، أيدت المحكمة اإلدارية العميا حكم محكمة يحاصر ويجرِّ
موجبة لمعقاب بإجراءات تأديبية، من بينيا التقاعد " جريمة"ويعتبر الحكم اإلضراب . اإلضراب

ويخنق ىذا الحكم التحرك االحتجاجي االجتماعي األخير . المبكر اإلجباري أو تأخير الترقيات
                                                 

 ػهٗ ٔانرضٛٛك اإلَغاٌ حمٕق ػٍ انًذافؼٍٛ اعرٓذاف اعرًشاس’’ اإلَغاٌ, حمٕق نذساعاخ انماْشج يشكض -12

 4 ,‘‘انحمٕلٙ انًجال فٙ انؼايهٍٛ إلسْاب جذٚذج يحأنح يذٚشِ ٔاحرجاص حشٚرُا سادٕٚ يمش الرحاو: ػًهٓى

 (. http://www.cihrs.org/?p=14815 ,4103 أتشٚم/َٛغاٌ

 َٕفًثش/انثاَٙ ذؾشٍٚ 0 انغفش, يٍ ٔاعؼا يُؼا ٕٚاجٌٕٓ انًصشٌٕٚ ٔٔذؼ, ساٚرظ ْٕٛياٌ يُظًح -13

4103,  

(https://www.hrw.org/news/2015/11/01/egypt-scores-barred-traveling  .) 

http://www.cihrs.org/?p=14815
https://www.hrw.org/news/2015/11/01/egypt-scores-barred-traveling
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وفي . غير أنو رغم صدور ىذا الحكم، يستمر العمال في اإلضراب 23.الذي لم يفقد زخمو بعد
ديسمبر، ُنظمت إضرابات في عدة محافظات من قبل عمال يعممون في سبع شركات تتعاقد 
من الباطن مع ىيئة قناة السويس الممموكة لمدولة، وكذلك عمال شركة أسمنت أسيوط، واثنين 

ركة النيل لحميج األقطان وشركة شبين الكوم ش: من مصانع الغزل والنسيج تمت خصخصتيما
عادة العمال . لمغزل والنسيج ويطالب العمال بزيادة األجور والمساواة في بيئة العمل، وا 

 24.المفصولين، وصرف المكافآت المتأخرة وأرباح األسيم

 

 :حقوق المرأة
بحقوق المرأة حدث تطور في لغة الخطاب اإلنشائي الرسمي لمؤسسات الدولة فيما يتعمق 

ولكن في الواقع الفعمي استمر العنف الجنسي ضد النساء في األماكن العامة عمى الرغم من 
والمواد المتعمقة . مايو الماضي/إعالن إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في أيار

عالج عددا بجرائم االغتصاب واالعتداء الجنسي والتحرش في قانون العقوبات ليست كافية، وال ت
من القضايا، من بينيا عمى سبيل المثال ال الحصر حقوق الناجين وحمايتيم عند تقديم 

غير أن تمثيل . وال تزال المرأة بعيدة عن التمثيل العادل ليا في مواقع صنع القرار 25.البالغات
بمغ  2 02فالعدد اإلجمالي لمنساء في انتخابات عام . المرأة في البرلمان تحسن في ىذه السنة

 42وتم انتخاب . 0 02في برلمان عام  % 0، مقارنة بحوالي % 2.2 مرشحة بنسبة  54
امرأة  1 وذلك باإلضافة إلى  –جمس القومي لممرأة إنو غير مسبوقوىو رقم يقول الم–امرأة 

وجدير بالذكر أن قانون االنتخابات البرلمانية ينص عمى حصة . عينين السيسي في البرلمان
                                                 
36- Legal Agenda, "Egypt’s Supreme Administrative Court Says Labor Strikes Are a 

Crime", 6 July 2015, 

http://www.english.legal-agenda.com/article.php?id=715&folder=articles&lang=en  

37- Madamasr, "New wave of labor strikes across Suez Canal, Nile Delta, Assiut", 10 

December 2015, 

 http://www.madamasr.com/news/new-wave-labor-strikes-across-suez-canal-nile-

delta-assiut. 

38- Euspring, Mozn Hassan, "Women's Rights in the Aftermath of Egypt's 

Revolution ." 
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لممرأة في القوائم االنتخابية، حيث يمزم األحزاب واالئتالفات بإدراج سبع نساء في القوائم المؤلفة 
ومع ذلك، فإن دمج المرأة من  26.مقعدا 12امرأة في القوائم المؤلفة من   0مقعدا و 2 من 

ة خالل نظام الحصص إنما يعكس غياب النقاش حول أىمية مشاركة المرأة في العممية السياسي
 .بين القوى السياسية

 

 :حقوق األقميات
حدث تطور كبير أيضًا في لغة الخطاب اإلنشائي لمؤسسات الدولة فيما يتعمق بالتعامل 
مع المسألة القبطية ولكن ذلك لم ينعكس فعميًا عمي تخفيف التمييز ضد األقباط في مصر عمي 

جمسات "عيد مبارك بالدعوة إلى تباع نيج اواصمت السمطات  فقد. صعيد التشريع أو الممارسة
وقد تعرضت منازل . العرفية بدال من محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف الطائفي" الصمح

وأماكن عبادة المسيحيين والطوائف الدينية األخرى لميجوم، وبخاصة في صعيد مصر، في 
ريض السياسي والديني حين لم تتخذ الحكومة التدابير الالزمة لمحاسبة الجناة  بينما استمر التح

 .من خالل مؤسسات الدولة الدينية واإلعالمية ضد الشيعة

الذين عانوا طويال التيميش السياسي -وعمي صعيد آخر، تأثرت حياة البدو في سيناء 
. تأثرا شديدا بالقتال الدائر بين الجيش المصري والجماعات الجيادية المسمحة –واالقتصادي

أسرة عمى األقل وىدم آالف المنازل خالل عممياتو لمقضاء  2222وقام الجيش المصري بطرد 
وفي الوقت نفسو، أخفقت الحكومة في تقديم . عمى التيديدات اآلتية من أنفاق التيريب

 12.التعويض المناسب لذلك

 
                                                 
39- Madamasr, "Sisi makes his parliamentary appointments, parliament to convene 

Jan 10", 31 December 2015, 

)http://www.madamasr.com/sections/politics/sisi-makes-his-parliamentary-

appointments-parliament-convene-jan-10 ( .  

 عثرًثش/أٚهٕل 44 عُٛاء, فٙ انٓذو ػًهٛاخ فٙ اٜالف ذٓجٛش – يصش ٔٔذؼ, ساٚرظ ْٕٛياٌ يُظًح -21

4103, 

(https://www.hrw.org/news/2015/09/22/egypt-thousands-evicted-sinai-demolitions .) 

https://www.hrw.org/news/2015/09/22/egypt-thousands-evicted-sinai-demolitions
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دارة التنوع السياسي ألتطرح تونس النموذج ا نجح في المنطقة العربية لمتحول الديمقراطي، وا 
وقد جاء حصول الرباعي الراعي لمحوار الوطني التونسي . واأليديولوجي بشكل سممي وتوافقي

تحالف يضم منظمات مجتمع مدني حقوقي ونقابات مينية وعمالية ورجال أعمال المكون من 
تتويجًا لمدور الذي تقوم بو مكونات المجتمع المدني في  5102عمى جائزة نوبل لمسالم عام 

ستقطاب بين القوى التونس في إدارة التحول السياسي، ولعب أدوار الوساطة أوقات تصاعد ا
إن التقدير ربما جاء أيضًا توبيًخا لبمدان عربية أخرى آثرت . دالسياسية الرئيسية في البال

تصفية المجتمع المدني والسياسي لحماية أنظمة سياسية مستبدة ومترىمة، عمى حساب تحقيق 
لكن الزالت تعاني الدولة التونسية من  .تنمية متكاممة مستدامة تقود لمزيد من التقدم والرفاىية

من اإلشكاليات االقتصادية، وتحديات أمنية جمة مرتبطة بالوضع تحديات كبرى وتركة ثقيمة 
من ناحية أخرى فإن نضج . رىاب الدينيإلاإلنساني المتدىور بالجارة الحدودية ليبيا، وتصاعد ا

وتماسك التجربة الديمقراطية في تونس مرىون بالمضي قدمًا في تبني إصالحات مؤسسية 
فالت من إل، والتوازن بين السمطات، ومواجية اوتشريعية ضرورية لحماية حقوق اإلنسان

قرار توازن دقيق بين مواجية الدولة لخطر ا رىاب وحماية التعددية السياسية، إلالعقاب، وا 
 . الحريات العامة



 

44 

 :4102السياق السياسي لمرحمة ما بعد انتخابات 
البالد منذ ثاني عممية انتخابية حرة وديمقراطية تشيدىا  5102أجريت في نياية عام 

اتسمت المرحمة التي سبقت االنتخابات الرئاسية والتشريعية بمنافسة . 5100انتفاضة عام 
وقد تشكل نداء تونس . سياسية شرسة بين ثنائي حزب النيضة اإلسالمي وحزب نداء تونس

وروج لنفسو عمى أنو البديل لتيديد الحكم الديني، حيث جمع بين عدد من  5105عام 
تنافسة من أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أسسو الرئيس التونسي الشخصيات الم

السابق زين العابدين بن عمي، ورجال أعمال محسوبين عمى النظام القديم، ونقابيين ومستقمين 
ويّدعي نداء تونس أنو يشكل امتدادًا لممرجعية . يساريين كانوا في صفوف المعارضة قبل الثورة

تحقيق مكانة وتقدم سياسي ابتداًء  وقد بدأ الحزب في . السابق الحبيب بورقيبيةالحداثية لمرئيس 
سالمية تحت لواء جبية إل، من خالل قيادتو لتحالف المعارضة غير ا5102من صيف عام 

نقاذ الوطني، ومارس ضغوطًا عمى حزب النيضة أجبرتو عمى االستقالة من الحكومة بعد إلا
قتصادية، و التطرف العنيف، الذي تجمى ال سيما في الكالت اثالث سنوات تميزت بتراكم المش

ر عممية  اغتيال زعيمين من الزعماء اليساريين، ىما شكري بمعيد ومحمد البراىمي، وبتأخُّ
في  0نقاذ الوطنيإلوقد شاركت األحزاب المؤسسة لجبية ا. صياغة الدستور الجديد لتونس

حوار الفائز بجائزة نوبل لمسالم والذي قاد عممية الحوار الوطني الذي أطمقو الرباعي الراعي لم
 . أفضت إلى االتفاق عمى خارطة طريق وجدول زمني توج بإجراء انتخابات بعد إقرار الدستور

                                                 
 ،االػالٌ ػٍ رأسٛس ججٓخ نالَمبر انٕطُٙ فٙ رَٕس - 

http://nawaat.org/portail/2013/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%

A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81/   

انز٘ ُٚؼضٖ إنّٛ انفضم ثشكم كجٛش فٙ لٛبدح ( 591 -591 )سئٛس نزَٕس انذجٛت ثٕسلٛجخ فٙ إشبسح إنٗ أٔل 

ػًهٛخ ثُبء انجًٕٓسٚخ األٔنٗ انزٙ رًٛضد ثذافغ لٕ٘ َذٕ انذذاصخ رًضم فٙ صٛبغخ لبٌَٕ األدٕال انشخصٛخ 

، دٛش يُخ ْزا 591 انزَٕسٙ انز٘ دخم دٛض انزُفٛز ثؼذ اٌ دصهذ انجالد ػهٗ اسزمالنٓب يٍ فشَسب فٙ ػبو 

 .انمبٌَٕ انًشأح دمٕلب رمذيٛخ نهغبٚخ ثبنُسجخ نهًُطمخ انؼشثٛخ فٙ رنك انٕلذ ٔسكض ػهٗ انزؼهٛى ٔثُبء انذٔنخ انذذٚضخ
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عقب مداوالت حوار الوفاق الوطني  5102وقد تميزت الفترة التي سبقت انتخابات أكتوبر 
اكم الرئيسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط واستقالة حزب النيضة، التحالف الح 5102في أكتوبر 

 .5النيضة ونداء تونس: غير حزبية، باستقطاب حاد بين أجندتين سياسيتين متناقضتين ىما

والحزب الذي حكم البالد فيما بعد تحديات  5100واجيت الحكومات المتعاقبة بعد يناير 
متعددة المستويات، وما زالت تمك التحديات تشكل أولويات رئيسية لمنخبة السياسية والمجتمع 

حيث استمرت المطالب الممحة المتعمقة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية . المدني في البالد
مت وقود االنتفاضة، ال سيما قضية البطالة، كما ىي دون حل ولم تُفمح الحكومات والتي شكّ 

المختمفة حتى اآلن في وضع استراتيجيات واضحة لمعمل وتوفير الوظائف، وصارعت من أجل 
التعامل مع االحتجاجات المتزايدة التي قادتيا الحركات االجتماعية وأفضت في بعض األحيان 

7 في 0252ات العمال والحكومة في ضوء تزايد معدالت البطالة التي بمغت إلى أزمات بين نقاب
صالحات المؤسسية والتشريعية المطموبة لوضع إلومازال ىناك العديد من ا. 5102نياية عام 

أساس سميم لمحكم الديمقراطي يكفل الحماية واالحترام الواجبين لمحقوق األساسية ويضمن كذلك 
لية، ويأخذ عمى عاتقو مسؤولية محاسبة مرتكبي انتياكات حقوق متطمبات العدالة االنتقا

رساء الضمانات الالزمة لعدم تكرار تمك االنتياكات . اإلنسان أثناء حكم األنظمة السابقة وا 
، 5102وعالوة عمى ذلك، فإن الحكومة والبرلمان، الذي جاء إلى السمطة بعد انتخابات عام 

ية احترام الدستور وااللتزام بو من خالل سن قوانين تأسيسية ىما المذان يقع عمى عاتقيما مسؤول
وباتت . ووضعيا حيز التنفيذ ودعم تنفيذ القيم التي تتضمنيا وحماية الحقوق الواردة فييا

المسؤوليات المعقدة المذكورة آنفا والتي ينبغي أن تشكل ُلب أي نقاش سياسي في البالد وأن 
ومجمس النواب المذين جاءا إلى السمطة عقب فترة  تأتي عمى رأس جدول أعمال الحكومة

انتقالية شاقة ودقيقة وأزمة سياسية حادة أقصت حكومة الترويكا بقيادة حزب النيضة من 

                                                 
2-http://www.publicprivatedialogue.org/workshop%202015/2015%20-

%20Public%20Private%20Dialogue%20in%20Tunisia3.pdf 
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، ال تمثل سوى جانبًا واحدًا من المشيد السياسي مع تصاعد تيديد 2 5102السمطة في عام 
 . رىابإلا

، بات من الواضح أن 5102أكتوبر  21ية في وبعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريع
وقد تصدر نداء تونس، القوة . أيًا من الطرفين لن يكون قادرًا بمفرده عمى تشكيل حكومة أغمبية

مقعدًا فقط من  52السياسية الرئيسية المناىضة لإلسالميين، االنتخابات ولكنو حصل عمى 
حزب لمرئاسة الباجي قائد السبسي، ورغم فوز مرشح ال. مقعدًا في مجمس النواب 502جممة 

وبينما كانت الحممة االنتخابية لنداء . اضطر الحزب لتشكيل تحالف قوي في مجمس النواب
تونس قائمة عمى معارضتو لحزب النيضة ورغم الرسائل القوية التي أطمقيا ضد سياساتو 

أشار زعيم الحزب ومرجعيتو الدينية، فقد تبنى عقب االنتخابات مباشرة لغة توافقية، حيث 
أكتوبر إلى  52الباجي قائد السبسي في مقابمة أجرتيا معو قناة الحوار التونسي الخاصة يوم 

أننا حتى في حالة حصولنا عمى [ االنتخابات ]اتخذنا قرارًا قبل [ نداء تونس]نحن : "ما يمي
ة نداء تونس فيجب أن نحكم بالتعاون مع اآلخرين، لمصمح. أغمبية مطمقة، لن نحكم بمفردنا

بين " األسرة الديمقراطية"سنشكل تحالفًا مع أقرب الناس إلينا، : "، وتابع قائالً "ومصمحة البالد
 ".عالمتي تنصيص

وسرعان ما ثبت سوء فيم ىذا التصريح الذي ُفسر عمى أنو يعني استبعاد حزب النيضة 
ن الطرفين عمى مستوى من االئتالف المحتمل استنادًا إلى ما ُيفترض أنو اختالف وجودي بي

                                                 
 ،َجبح انزٕافك ٔػٕائمّ: االسزضُبء انزَٕسٙ: انًؼهٕيبد، ُٚشجٗ االطالع ػهٗنهًضٚذ يٍ  - 

https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-

%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-

du-consensus.aspx 
 http://www.ins.nat.tn/indexar.php: رَٕس -ٔفمبً نًب ركشِ انًؼٓذ انٕطُٙ نإلدصبء

 1 5،  9 51ٔفمبً نًب أٔسدِ انًشصذ االجزًبػٙ انزَٕسٙ، ثهغ إجًبنٙ ػذد انذشكبد االدزجبجٛخ فٙ أكزٕثش 

 . دشكخ 519انجبنغ  9 51دشكخ يب ٚشكم صٚبدح يفشطخ ػٍ ػذدْب فٙ أغسطس 
ptth//:stdtf.ett/ra/51 9/  %/D9%AA%D5%95%D9%B %D5%9A%D9%B -

%D9%B4%D5%91%D9%B -%D9%A1%D5%9 %D9%AA%D5%99%D9%A9%D9%B -

%D9%AD%D5%99%D5%94-

%D9%A1%D5%94%D9%A1%D9%AD%D9%AA%D9%AC%D9%A1%D9%AC%D9%A

1%D9%AA-%D9%A1%D5%94%D9%A1%D9%AC%D9%AA/  

 

https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-du-consensus.aspx
https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-du-consensus.aspx
https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-du-consensus.aspx
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األيديولوجية عمى أقل تقدير، حيث وجد نداء تونس نفسو مضطرًا لمتحالف مع المجموعة 
وحدث ما لم يتوقعو الناخبون وال تنبأ بو المحممون . نائباً  96البرلمانية لمنيضة التي تضم 

نواب وحزبين السياسيون وىو أن التحالف الذي تأّسس بين المجموعتين الرئيسيتين في مجمس ال
آخرين صغيرين أصبح ىو السمطة الحاكمة لمبالد لمدة خمس سنوات، وأنو تقاسم المسؤولية 
قرار الدستور  السياسية عن توزيع مكتسبات الفترة االنتقالية المتمثمة بامتياز في صياغة وا 

طالق القوة السياسية الحيوية المفتوحة التي اتسمت بمشاركة وازدىار مجتمع مدني قو  . يوا 
وسوف يواجو ىذا التحالف من ناحية أخرى تحديات جديدة تتعمق بوضع حد لتصاعد التطرف 
العنيف، ومراعاة مقتضيات األمن القومي دون كبح التقدم المحرز في مجال الحقوق والحريات 
أو وضع استراتيجيات األمن ومكافحة اإلرىاب عمى رأس األولويات عمى حساب العدالة 

االحتجاجات االجتماعية بدًال من وضع استراتيجيات اجتماعية واقتصادية االنتقالية وقمع 
وُأثيرت شكوك كبرى منذ البداية في قدرة ىذا . لالستجابة الحتياجات الشعب ومطالبو الممحة

االئتالف الحكومي عمى التصدي ليذه القضايا بطريقة استراتيجية وشاممة وفي الوقت المناسب 
ابية ليذه األحزاب لم تضع تصورًا لمعالجة تمك القضايا فحسب، ولكن ليس ألن البرامج االنتخ

ويصعب من جية تصديق . أيضًا ألن التحالف نفسو ُبني عمى أرضية غير مستقرة لمغاية
إمكانية استدامة الحكم المشترك بين نداء تونس والنيضة نظرًا لالختالفات األيديولوجية 

ى التوصل إلى حمول وسط لمقضايا اإلشكالية المتعمقة الجوىرية بينيما والشك في قدرتيما عم
ومن جية أخرى، أدى الشقاق داخل نداء تونس نتيجة لمتنافس الكبير الذي . بالحقوق والحريات

ال يمكن إنكاره بين أعضائو والتفاوت الكبير في خمفياتيم إلى أزمة داخمية يمكن أن تضع نياية 
ج فيو البالد إلى استقرار سياسي متين عمى نطاق واسع ليذه الحكومة االئتالفية في وقت تحتا

كي تتمكن من مواجية التيديدات األمنية، وحيث تموح أمارات عمى التراجع في حماية حقوق 
 .2اإلنسان تحت مسمى حماية األمن واالستقرار

                                                 
أصيخ انٕٓٚخ داخم انذضة انذبكى فٙ رَٕس يغ اصدٚبد : رذهٛمنهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد، ُٚشجٗ االطالع ػهٗ  -4

 انصشاػبد انذاخهٛخ انزٙ رسزذٕر ػهٗ لٛبدح َذاء رَٕس، ْم رٕاجّ انذًٚمشاطٛخ انزَٕسٛخ انٕنٛذح خطش االَٓٛبس؟
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/analysis-identity-crisis-tunisia-ruling-party-

151107080841744.html 
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. لذلكعقب إقرار الدستور، كان البد لمبرلمان من اعتماد العديد من القوانين األساسية وفقًا 
. وشّكل النقاش حول القانون المنّظم لممجمس األعمى لمقضاء َمعممًا ميمًا في ىذه العممية

وطعنت عدة جيات فاعمة في المجتمع المدني عمى المسودة األولى لمقانون، أىميا جمعية 
ة واحتوائو عمى بعض األحكام غير  2القضاة التونسيين، نظرًا لعدم امتثالو لممعايير الدولي

وتمكن . ستورية، وذلك في معركة من أجل ضمان أن القانون يكفل االستقالل األمثل لمقضاءالد
معارضو ىذا المشروع من عرضو عمى الييئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي 
اعتبرت في الواقع بعض أحكامو غير دستورية، وطمبت من مجمس نواب الشعب تعديمو وفقًا 

بيد أن القانون ال يزال محل نقاش، حيث ُطمب من . ّد انتصارًا لممجتمع المدنيلذلك، ما ُيع
وقد أثار قانون المحكمة الدستورية  9.المجنة ومن جمعية القضاة إدخال مزيد من التنقيح عميو

أيضًا مخاوف كثيرة بين الحقوقيين ونواب الشعب لعدم امتثالو لممعايير الدولية في ما يخص 
ء، حيث أن استقالل المحكمة الدستورية سيكون ضمانة لحماية حقوق اإلنسان استقالل القضا

وقد ظير التعذيب عمى الساحة مرة أخرى، . 2التي يكفميا الدستور وحجر الزاوية لسيادة القانون

                                                 
 .ُٚجغٙ رؼذٚم يششٔع انمبٌَٕ انخبص ثزُظٛى انًجهس األػهٗ نهمضبء ثذٛش ًٚزضم نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ: رَٕس -9

http://www.icj.org/tunisia-amend-draft-law-on-the-high-judicial-council-to-comply-

with-international-standards/   

http://www.assabahnews.tn/article/111496/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 

http://www.ejustice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/actualites/projet_loi_csm.pdf 

 : جذٔل ػذو دسزٕسٚخ لبٌَٕ إدذاس انًجهس األػهٗ نهمضبء فٙ صٛغزّ انًؼذنخ - 

ptth//:ogg.og/A9RckF  

 .ُٚجغٙ يشاجؼخ يششٔع انمبٌَٕ نضًبٌ اسزمالل انًذكًخ انذسزٕسٚخ ٔلذسرٓب ػهٗ دًبٚخ انذمٕق: رَٕس -1

http://www.icj.org/tunisia-revise-draft-law-to-ensure-the-constitutional-court-is-

independent-and-able-to-protect-rights/ 

http://goo.gl/A8FkcR
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حيث تكرر حدوث حاالت تعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاممة وال سيما في مرافق 
 .5االحتجاز

 :وحقوق اإلنسانمكافحة اإلرهاب  
رىاب في أعقاب ىجمات متعددة إلأطمقت الحكومة مبادرات تشريعية مختمفة لمواجية ا

وبعد اليجوم الذي تعرض لو متحف  5100ُوجيت ضد قوات األمن وأفراد الجيش منذ عام 
. ضحية معظميم من السياح األجانب 52وأسفر عن وقوع  5102مارس عام  05باردو في 

فقد انتقدت منظمات . التشريعات قمقًا عمى مسار احترام حقوق اإلنسان في البالدثارت ىذه أ
الذي طرح في " زجر االعتداء عمى القوات المسمحة"حقوق اإلنسان المختمفة مشروع قانون 

وفي حين كان الغرض المعمن . عقب اليجوم الذي استيدف متحف باردو 5102أبريل 
لقوات المسمحة، إال أنو تضمن أحكامًا تعيق عددًا من لمشروع القانون ىو تعزيز حماية ا

الحقوق األساسية بصورة مباشرة، عالوة عمى أنو كان يتنافى مع التزامات تونس بحماية حقوق 
اإلنسان شاممة حرية التعبير والحصول عمى المعمومات، وكفالة اإلجراءات القانونية الواجبة 

الشرطة وقوات األمن " تحقير"وع القانون أيضًا وُيجّرم مشر . وضمانات المحاكمة العادلة
ويعفي مشروع القانون أيضًا أفراد قوات األمن من المسؤولية الجنائية في حالة . األخرى

استخداميم القوة المميتة في غير حاالت الضرورة القصوى مثل وقوع ىجمات عمى منازليم 
وقد تراجعت الحكومة عن  .601ومتناسباً ومعداتيم ومركباتيم إذا اعتُبر ىذا االستخدام ضروريًا 

 . نتقادات الداخمية والدوليةالتبني ىذا المشروع القانون مع تصاعد الضغوط وا
                                                 
8 - tunisia-case-tests-political-will-end-torture, 

https://www.hrw.org/news/2015/08/13/ 

 .انًشجغ َفسّ -5

انجُٕد : ػهٗ رَٕس إنغبء أٔ رؼذٚم يششٔع انمبٌَٕ األيُٙ: نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ػٍ يششٔع انمبٌَٕ اَظش -

 لٕاد األيٍ رمٕض دشٚخ انزؼجٛش" رذمٛش"انخبصخ ثأسشاس انذٔنخ ٔ

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269896 

 ُٚبٚش  4 خبسطخ انزسهسم انضيُٙ نألدذاس ثؼذ : اإلسْبة فٙ رَٕس -
https://inkyfada.com/maps/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/ 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269896
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لكن تجدد النقاش مرة أخرى مع عرض عرض قانون مكافحة اإلرىاب وردع غسل األموال 
في  لممناقشة في البرلمان قبل اعتماده عمى عجل في أعقاب اليجوم عمى الفندق السياحي

عالن الرئيس حالة الطوارئ لمدة  59منتجع سوسة يوم  واعتُبرت عممية . يوماً  21يونيو وا 
اعتماد قانون مكافحة اإلرىاب أولوية قصوى ممحة من قبل المشرعين والحكومة ولكنيا أثارت 
جدًال في أوساط المدافعين عن حقوق اإلنسان، حيث أعربوا عن قمقيم إزاء بعض أحكام 

وقد شارك في التصويت عمى .  ي تنتيك الحريات المدنية وال تحترم حقوق اإلنسانالقانون الت
نواب عن  01من نواب الشعب، في حين امتنع  502نائبًا من أصل  022ىذا القانون 

ولعبت وسائل اإلعالم دورًا كبيرًا في تشويو كل صوت ينتقد القانون، وسخرت من . التصويت
وأطمقت صحف . ة الماسة إلى رد فعل أمني قوي وصارمحجج حقوق اإلنسان مقابل الحاج

مثل صحيفة البريس الممموكة لمدولة حممة تشويو ضد نواب الشعب العشرة الذين لم يصوتوا 
وتعرضت أيضًا منظمات حقوق اإلنسان التي أعربت عن قمقيا إزاء . لصالح مشروع القانون

 01.00يمتيا فييا بدعم االرىاببعض بنود القانون ليجمات شعواء من وسائل اإلعالم ات
وقد انتقدت منظمات حقوق اإلنسان القانون الجديد بشدة نظرًا لعدم امتثالو لممعايير الدولية 

وعالوة . وادعى المحممون أنو قد يميد الطريق لعودة االستبداد تحت شعار مكافحة اإلرىاب
عمى ذلك، اعتُبر التشريع في حد ذاتو غير فعال وال ناجع وقصير النظر حيث أنو لم يقترن 

اتيجية وطنية شاممة تعالج األسباب الجذرية لإلرىاب وتأخذ في االعتبار كافة جوانب باستر 
عمى النقيض من ذلك يجّرم . الظاىرة وتحمي حقوق المواطنين وفقًا لمدستور وااللتزامات الدولية

                                                 
 

 اإلصػبط ْزِ انًُظًبد غٛش انذكٕيٛخ انزٙ ثذأد فٙ إصبسح: اَظش -1 

http://www.espacemanager.com/ces-ong-qui-commencent-agacer-reponse-du-

collectif.html 

 ػبسضٕا لبٌَٕ اإلسْبةْم ُٚجغٙ رمذٚى انُٕاة انزٍٚ : اَظش انًمبنٍٛ فٙ صذٛفخ ال ثشٚس -

http://www.lapressenews.tn/article/faut-il-attaquer-en-justice-les-deputes-contre-la-

loi-anti-terroriste/94/3911 

 : ٔيزٕاطئٌٕ ٚزًزؼٌٕ ثبنذصبَخ -

http://lapresse.tn/28072015/102209/des-complices-intouchables.html 

 ْجٕو يًٛذ ػهٗ فُذق سٛبدٙ فٙ يُزجغ سٕسخ ثزَٕس -

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/tunisia-tourist-hotel-reportedly-

attacked 

 

http://www.espacemanager.com/ces-ong-qui-commencent-agacer-reponse-du-collectif.html
http://www.espacemanager.com/ces-ong-qui-commencent-agacer-reponse-du-collectif.html
http://www.lapressenews.tn/article/faut-il-attaquer-en-justice-les-deputes-contre-la-loi-anti-terroriste/94/3911
http://www.lapressenews.tn/article/faut-il-attaquer-en-justice-les-deputes-contre-la-loi-anti-terroriste/94/3911
http://lapresse.tn/28072015/102209/des-complices-intouchables.html
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/tunisia-tourist-hotel-reportedly-attacked
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/tunisia-tourist-hotel-reportedly-attacked
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القانون الجديد األعمال اإلرىابية، لكنو ال ينص عمى تدابير لمنعيا أو لمواجية موجة تطرف 
ب التونسي الذي ال ينّفذ ىجمات في تونس فحسب بل يشّكل أيضًا واحدة من أكبر الشبا

وفي حين اعترفت الحكومة . 0005مجموعات المقاتمين األجانب في صفوف تنظيم داعش
بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاممة لمكافحة اإلرىاب والتطرف العنيف وأعمنت عن عقد 

مبر تناقش في إطاره الحكومة ومنظمات المجتمع مؤتمر وطني لمكافحة اإلرىاب في سبت
المدني والجيات المعنية األخرى القوى المحركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
المختمفة من أجل وضع استراتيجية شاممة، بدت اإلرادة السياسية لمقيام بذلك ضعيفة لمغاية، 

 05.02رت الحكومة في تأجيموحيث أن المؤتمر لم ُيعقد عمى اإلطالق واستم

وفي أعقاب اليجوم الذي أودى بحياة اثني عشر فردًا عمى األقل من أفراد حرس الرئاسة 
عمن فييا رئيس الجميورية حالة  ،5102نوفمبر  52في انفجار حافمة في قمب العاصمة يوم 

وقامت قوات الطوارئ لمدة شير كامل وُفرض خالليا حظر التجوال عمى المدينة بأكمميا، 
منزًال في الضاحية الشمالية لمدينة تونس حيث اعتقمت  21الشرطة بمداىمة عنيفة ألكثر من 

 02 01.واستجوبت عددًا من الشبان في انتياك تام لحقوقيم المدنية

 

                                                 
11- http://www.economist.com/#-and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-

here-mum 
ُٚجغٙ يشاجؼخ لبٌَٕ يكبفذخ : رَٕس: شجٗ انشجٕع إنٗنالطالع ػهٗ يضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ػٍ رهك األدكبو ُٚ 

 ،اإلسْبة كٙ ًٚزضم نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ
http://www.icj.org/tunisia-revise-counter-terrorism-law-to-conform-to-international-

standards/ 
أٔجّ لصٕس فٙ رؼذٚالد يششٔع لبٌَٕ يكبفذخ اإلسْبة، ُٚجغٙ رمٕٚخ ضًبَبد االدزجبص ٔإنغبء : رَٕس -

 ،ػمٕثخ اإلػذاو

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/07/278970 

 ،انًؤرًش انٕطُٙ نًكبفذخ اإلسْبة سُٛؼمذ فٙ يٕػذِ، ٚمٕل انذجٛت انصٛذ -5 

http://www.tap.info.tn/en/index.php/politics2/29971 

 

13http://www.jawharafm.net/ar/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D

8%B1-/6/ 
https://www.washingtonpost.com/world/tunisian-bus-blast-strikes-presidential-guard-in-the-

heart-of-the-capital/2015/11/24/5463cf6a-92da-11e5-8aa0-5d0946560a97_story.html 
 

http://www.economist.com/#-and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum
http://www.economist.com/#-and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum
http://www.icj.org/tunisia-revise-counter-terrorism-law-to-conform-to-international-standards/
http://www.icj.org/tunisia-revise-counter-terrorism-law-to-conform-to-international-standards/
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/07/278970
http://www.jawharafm.net/ar/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-/6/
http://www.jawharafm.net/ar/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-/6/
https://www.washingtonpost.com/world/tunisian-bus-blast-strikes-presidential-guard-in-the-heart-of-the-capital/2015/11/24/5463cf6a-92da-11e5-8aa0-5d0946560a97_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/tunisian-bus-blast-strikes-presidential-guard-in-the-heart-of-the-capital/2015/11/24/5463cf6a-92da-11e5-8aa0-5d0946560a97_story.html
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 :استمرار التحديات التي تواجه عممية العدالة االنتقالية
مترددة نحو تعزيز عممية العدالة خطوات  5100اتَّخَذت الحكومات المتعاقبة منذ عام 

االنتقالية، رغم أنيا شّكمت أولوية بالنسبة لمعديد من المنظمات الرئيسية لحقوق اإلنسان في 
جراء . البالد ولكن العممية التي أفضت في نياية الفترة االنتقالية إلى اعتماد الدستور الجديد وا 

مثمت بداية ما كان ُيعتقد أنو الفرصة  5102االنتخابات التشريعية والرئاسية في نياية عام 
ورسخ . األخيرة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارُتكبت في ظل األنظمة السابقة

الدستور أسس قانون العدالة االنتقالية وُوضعت آلية وطنية لتنفيذه من خالل تأسيس ىيئة 
بارتكاب الدولة انتياكات لحقوق  الحقيقة المسؤولة عن تقديم تعويضات لمضحايا واالعتراف

اإلنسان في السابق؛ ثم بدأ السباق لصياغة ومناقشة واعتماد تشريعات من شأنيا إحداث 
اإلصالحات المؤسسية الالزمة وضمان أساس قوي لمديمقراطية وسيادة القانون القائمة عمى 

 0202.الحقوق، وضرورة ضمان عدم تكرار االنتياكات

ية لألفراد المشتبو في تورطيم في ارتكاب انتياكات لحقوق اإلنسان كانت المالحقة الجنائ
من مختمف األجيزة األمنية وقت حكم بن عمي محدودة لمغاية، حيث َمَثل لممحاكمة ثالثة 
وعشرون شخصًا فقط من مجموع المشتبو بيم وُحوكموا عمى أعمال العنف التي ُزعم بارتكابيا 

وعالوة عمى ذلك، (. وقت أحداث االنتفاضة) 5100يناير  02و  5101ديسمبر  02بين 
اتسمت األحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بقصر مدة العقوبة وقوبمت بانتقادات شديدة من 

وكانت األحكام الصادرة بحق أعضاء رفيعي المستوى في النظام، . مناصري المساءلة والعدالة
والرئيس السابق لمحرس الرئاسي لبن عمي  من بينيم وزير الداخمية األسبق رفيق الحاج قاسم

وُحكم عمى المتيمين بالسجن لمدة ثالث سنوات . عمي السرياطي، ىدفًا لالنتقاد بصفة خاصة
صابة المتظاىرين أثناء االنتفاضة في مدن تالة والقصرين وصفاقس  بتيمة التسبب في وفاة وا 

ن شيرين من صدور الحكم نظرًا وكانت األحكام تعني اإلفراج عنيما في غضو . وتونس الكبرى
وصدرت ضد بن عمي نفسو أحكام طويمة . لممدة التي قضياىا في السجن انتظارًا لممحاكمة

وقد نما اإلحباط بين األسر . بتيمة اختالس األموال العامة وقتل المتظاىرين أثناء االنتفاضة
                                                 

 ،لبٌَٕ أسبسٙ ٚزؼهك ثئسسبء انؼذانخ االَزمبنٛخ ٔرُظًٛٓب -4 

http://legislation-securite.tn/ar/node/32960 
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ل أحداث االنتفاضة والمجتمعات المحمية لضحايا عنف الدولة ضد المتظاىرين السمميين خال
 09 .02وتالشت معو الثقة في البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة لمضحايا

ُأطمق عميو مشروع قانون  5102وقد قّدم رئيس الجميورية مشروع قانون في يوليو 
يدعو . المصالحة ألقى مزيدًا من الشكوك عمى غياب اإلرادة السياسية لتحقيق العدالة االنتقالية

القانون الذي ُقّدم دون أي مشاورات مسبقة مع المجتمع المدني أو مناقشة مع ىيئة مشروع 
الحقيقة والكرامة، إلى اتخاذ تدابير خاصة لمواجية الفساد الذي وقع في ظل النظام السابق، 
. وبالعفو عن موظفي الحكومة السابقين والحاليين الذين اتُّيموا بجرائم مالية من بينيا االختالس

دعم أجيزة العدالة االنتقالية، "المادة األولى من مشروع القانون عمى أن الغرض منو ىو  وتنص
لضمان وجود بيئة مواتية لالستثمار وتطوير االقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات 

وبينما توضح النظرة الفاحصة لمشروع القانون أنو يمنح عفوًا وحصانة من توجيو أي ". الدولة
اد لمرتكبي الجرائم االقتصادية بشرط وحيد ىو إعادة األموال التي اختمسوىا، ومن ثم تيم بالفس

ضد ممارسات  5101يكرس اإلفالت من العقاب وليس العدالة االنتقالية في بمد انتفض عام 
ويرتبط أحد األسباب الرئيسية األخرى وراء . الفساد واسعة النطاق التي ارتكبيا النظام السابق

ي تسبب فيو مشروع القانون بإعاقتو عمل ىيئة الحقيقة والكرامة، حيث تنص المادة الغضب الذ
من مشروع القانون عمى إنشاء لجنة لدراسة طمبات التعويض المقدمة من الموظفين  05

السابقين ورجال األعمال الذين سُيطبق عمييم القانون، ما أثار قمق منتقديو بشأن استقاللية ىذه 
أن ىيئة الحقيقة والكرامة ىي مؤسسة دستورية مستقمة، لدييا والية مراجعة  المجنة وال سيما

 02 .االتيامات بالفساد فضاًل عن انتياكات حقوق اإلنسان

وتقول منظمات المجتمع المدني المعترضة عمى قانون المصالحة أن ىذا القانون يعرقل 
خاضيا المجتمع المدني التونسي  وكان الجدل حول تمك المسألة معركة أخرى. العدالة االنتقالية

وعبر خالليا عن انتقاده الشديد، مجددًا تعيده بضمان عدالة انتقالية من شأنيا مساءلة مرتكبي 
                                                 

 انمزم أصُبء انضٕسح انزَٕسٛخأٔجّ انمصٕس فٙ يذبكًبد جشائى : انًذبسجخ انًُمٕصخ -9 

https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/12/267955 

16  - http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/will-tunisia-s-economic-reconciliation-

law-turn-the-page 
 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/will-tunisia-s-economic-reconciliation-law-turn-the-page
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/will-tunisia-s-economic-reconciliation-law-turn-the-page
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/will-tunisia-s-economic-reconciliation-law-turn-the-page
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جراء إصالح جوىري وفعمي تضمن سيادة القانون في  االنتياكات في ظل النظام القديم، وا 
نون ُقّدم بالفعل لمحكومة ولكنو وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع القا. إطاره عدم تكرار االنتياكات
 .لم ُيناقش بعد في البرلمان
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 اـســوري

 

 

 

 

 

 

 

يكشف الوضع في سورية عن شمل النظام الدولي الحالي في مواجية الصراعات الداخمية، 
كما يظير االستخفاف بالشواغل اإلنسانية بالمقارنة بالحسابات واألىداف . الكبرى زماتألوا

سفر عنيا من قتل أنسانية في سوريا لمعام الخامس، بما إلتستمر الكارثة ا. السياسية الضيقة
مميون ( ٥أي )نحو ربع مميون إنسان، وأصبح ما يقرب من نصف السكان المدنيين السوريين 

طراف المتحاربة خالل عام ألوقد صعدت ا  .الجئين خارج البمد إما مشردين في الداخل أو
عمال العسكرية، بما في ذلك في المناطق المدنية مما تسبب في وقوع خسائر ألمن ا ٥ 51

وعمى جانب قوى النظام، . كبيرة في األرواح وأعداد كبيرة من النازحين في صفوف المدنيين
بما في ذلك األسواق  5متفجرة فوق المنشآت المدنية،تسبب التكتيك المروع الستخدام البراميل ال

                                                 
 : مكتت األمم انمتحدح نتىسيق انمسبعدح اإلوسبويخ، استعزاض األسمخ انسىريخ، متبح عهى انمىقع - 

http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis . 

 اوظز في هذا انصدد، عهى سجيم انمثبل،  - 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-

in-aleppo / .  

http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-in-aleppo/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-in-aleppo/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-in-aleppo/
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والمدارس والمستشفيات في المناطق التي تسيطر عمييا المعارضة، في وقوع أعداد كبيرة من 
وحصار السكان   وذلك باإلضافة إلى االستخدام المكثف والواسع لالعتقال التعسفي،. الضحايا
  ٥.لعنف الجنسيوغير ذلك من أشكال الجرائم مثل ا  المدنيين،

كما ارتكبت الجماعات المسمحة المختمفة ىي األخرى جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك 
اليجمات العشوائية في المناطق اآلىمة بالسكان المدنيين والعنف الجنسي والقتل عمى أساس 

وباختصار، استمرت جميع األطراف المتحاربة في معارك كسر لمعظام، دون أن تبدو   .عرقي
وبحمول الصيف، كان معظم األطراف المعنية، بما في ذلك مسؤولي . ناك نياية في األفقى

وأصبح جميًا، في   .األمم المتحدة، متفقين عمى أنو ال يوجد بديل عن الحل السياسي في سوريا
واقع األمر، أنو ليس بمقدور أي طرف أن يسيطر تماما عمى الطرف اآلخر، وأن يضع حدا 

وزاد تطرف جزء كبير من الجماعات المسمحة في سوريا وتوسع . الحرب لمصراع عن طريق
 .من تعقيد الوضع في سوريا( داعش) "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"

من ناحية أخرى بدأت جيود العممية السياسية التي توالىا ستيفن دي مستورا، المبعوث 
ولكن دون أي أمل حقيقي في التوصل ، ٥ 51الخاص لألمم المتحدة الذي ُعين منذ يوليو  

فمختمف االجتماعات الدبموماسية بين الدول انتيت بمقاء بين دي ميستورا ووزير (  ) .إلى نتائج
خارجية الواليات المتحدة جون كيري ووزير خارجية النمسا لبدء جولة جديدة من المحادثات بين 

الدولية لسوريا دون أي تمثيل  جميع الدول المعنية التي تجمعت تحت اسم مجموعة الدعم
                                                 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، - 

http://euromedrights.org/wpcontent/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_E

N-FINAL.pdf . 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  - 

http://syriaundersiege.org / .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، تقزيز نجىخ انتحقيق اندونيخ انمستقهخ انمعىيخ ثبنجمهىريخ انعزثيخ انسىريخ انمؤرخ - 

 : ، متبح عهى انمىقع  1 أغسطس /آة   
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx.  

- 6 http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic / .  

 وظز،ا - 

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41359#.Vp4ECfnhDIU . 

 :انغبرديبناوظز صحيفخ - 

 http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-

toughest-job-in-world-syria .    

http://euromedrights.org/wpcontent/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_EN-FINAL.pdf
http://euromedrights.org/wpcontent/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_EN-FINAL.pdf
http://syriaundersiege.org/
http://syriaundersiege.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41359#.Vp4ECfnhDIU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41359#.Vp4ECfnhDIU
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria
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ىو  ٥ 51وكان التغير الرئيسي اآلخر الذي حدث في الربع األخير من عام   .سوري في فيينا
وأسفر إعالن الروس المفاجئ زيادة تدخميم في الجبية . التدخل العسكري الروسي في سوريا

ا النظام السوري سبتمبر، دع 1 وفي  1 .السورية عن درجة كبيرة من التكينات والتعميقات
وزعمت الحكومة الروسية أن الغرض من ىذا . رسميًا الجيش الروسي إلى التدخل في سوريا

غير أن ثمة اتيامات لمجيش الروسي بتركيز أنشطتو حول معاقل . التدخل ىو محاربة اإلرىاب
   .المعارضة المعتدلة التي تسعى إلى إسقاط النظام

  

 :السوريوناألوضاع اإلنسانية التي يعيشها 
وال . يواجو السوريون أوضاعا متدىورة بشكل خطير، سواء داخل البمد أو خارجو كالجئين

يدعي ىذا التقرير أنو شامل لجميع انتياكات حقوق اإلنسان التي يواجييا السوريون، بل إنو 
يسمط الضوء عمى األنماط الرئيسية في مناطق النظام، والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات 

 .المسمحة، وبين الالجئين

 

 :المناطق الخاضعة لسيطرة النظام
 raeaeC "القيصر"[ التي كشفيا السوري اليارب المعروف باسم]تظير مجموعة الصور 
فمنذ اندالع الثورة السورية، مضى النظام بعيدا جدا في محاولة . مدى إجرام النظام السوري

فحدثت موجات واسعة النطاق من . إخماد أي إمكانية لممعارضة السممية لقبضتيا االستبدادية
ويواصل النظام ملء سجونو بناشطي  5 .االعتقاالت والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء

                                                 
 انمثبل،اوظز، عهى سجيم  - 

 http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-peace-talks-vienna-iran-saudi-arabia .  

 . http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62207اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -1 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-in-syria-us-and-turkey-claim-

russian-warplanes-hitting-moderate-syrian-rebel-groups-a6685496.html .   

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  
 https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-

detention-facilities  .  

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-peace-talks-vienna-iran-saudi-arabia
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-peace-talks-vienna-iran-saudi-arabia
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62207
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-in-syria-us-and-turkey-claim-russian-warplanes-hitting-moderate-syrian-rebel-groups-a6685496.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-in-syria-us-and-turkey-claim-russian-warplanes-hitting-moderate-syrian-rebel-groups-a6685496.html
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
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وتتردد مزاعم بأن االعتقاالت ال تقتصر عمى الناشطين وحدىم، بل تمتد . تمع المدنيالمج
أحيانا إلى عائالت بأكمميا، بما في ذلك األطفال، حيث يختفون وُيعتقمون قسرا في سجون 

بما في ذلك ارتفاع    وتواجو مناطق النظام ىي األخرى أوضاعا اقتصادية متدىورة،. النظام
معدالت التضخم، واكتظاظ المدن بالمشردين داخميا الذين يتعذر استيعابيم نتيجة الرتفاع 
معدالت البطالة، باإلضافة إلى محدودية فرص الحصول عمى الطاقة، بما يزيد من صعوبة 

فظ أوضاع الحياة يوما بعد يوم، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام التي كانت تحا
 .عمى شيء من الحياة الطبيعية خالل السنوات الثالثة الماضية

 

 :المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة
عمى المرء أن يذكِّر بأن معظم المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين تتألف من مجتمعات 

لمتنمية ريفية ميمشة سابقا، حيث لم تكن في أي وقت من األوقات من المناطق ذات األولوية 
وخالل كل سنوات الصراع، دأب    .بالنسبة لنظام األسد عمى مدار السنوات األربعين الماضية

النظام عمى معاقبة ىذه المناطق المنشقة بعمميات الحصار لمتجويع والقصف الجوي، بما في 
ك، وباإلضافة إلى ذل. ذلك استخدام البراميل المتفجرة وغير ذلك من أشكال اليجمات العشوائية

تواجو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شكال آخر من أشكال انتياكات حقوق اإلنسان 
( داعش) "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"فيو ليس حكم . نظرا لمطابع الديني المفرط لمحكم

فقط، بل أيضا معظم المناطق الخاضعة لسيطرة جبية النصرة والجماعات المعارضة األخرى، 
ففي . ، مثمما في مناطق أحرار الشام وجيش اإلسالم"معتدلين"ذلك بعض من ُيعتبرون بما في 

                                                 
 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-

subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-

a2c2-478179fd0489_story.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syri

a_crisis_in_2014_eng.pdf  

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-assad-regime-cuts-subsidies-focuses-ailing-economy-on-war-effort/2014/11/29/5f830894-719c-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html
http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_eng.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_eng.pdf
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ىذه المناطق، تحدث أعمال االعتقال التعسفي واالختفاء القسري لناشطي حقوق اإلنسان 
 ٥ .والعنف الجنسي وغيره من أشكال االنتياكات في غياب أي شكل من أشكال المساءلة

 

  :الالجئون السوريون
صورة الطفل الكردي إيالن الممقى عمى شواطئ التركية واحدة من أبرز لحظات كانت 

والعدد المتزايد من السكان السوريين المضطرين    .٥ 51االىتمام باألزمة السورية في عام 
وُوجيت إلى كل بمدان    .لمفرار من البمد آخذ في االزدياد فقط بسبب أوضاع الحياة الفظيعة

الجئون األمان فييا في السنوات األولى من الصراع انتقادات لتعرض الجوار التي التمس ال
غير أن العديد من االنتياكات تتعمق    .السكان الالجئين إلييا لمختمف أشكال االنتياكات

بالعدد الكبير من المجتمعات التي تستضيفيا البمدان، التي تدعي عدم قدرتيا عمى استيعاب 
ولكن حتى بعد  51.لمنظمات إلى الدعوة لدعم ىذه الدولودفع ذلك معظم ا   .ىذه األعداد

 . التعيدات الواسعة من الدول ليؤالء الالجئين، يظل ىناك الكثير من االنتقاد لسوء المعاممة

                                                 
 .  1 اوظز تقزيز نجىخ انتحقيق اندونيخ انمستقهخ انمعىيخ ثبنجمهىريخ انعزثيخ انسىريخ، أغسطس   -  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-

syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.228172062.246526338.1453

198143 . 

 ثبنىسجخ نتزكيب، اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-

syrian-refugees-human-rights-abuse   ؛

 وثبنىسجخ نهجىبن، اوظز، عهى سجيم انمثبل، 

https://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-

refugees  

 وثبنىسجخ نألردن، اوظز، عهى سجيم انمثبل، 

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/gender-based-violence-and-child-

protection-against-syrian-refugees-jordan-focus-early .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،-  

 https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2015-09-28/syrias-good-neighbors .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -1 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.228172062.246526338.1453198143
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.228172062.246526338.1453198143
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syrian-refugees-human-rights-abuse؛
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syrian-refugees-human-rights-abuse؛
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syrian-refugees-human-rights-abuse؛
https://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-refugees؛
https://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-refugees؛
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2015-09-28/syrias-good-neighbors
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2015-09-28/syrias-good-neighbors
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وفي اآلونة األخيرة، قررت الكتمة الغربية قبول عدد معين من ىؤالء الالجئين الذين يصمون 
وقد بدأت ىذه المبادرة في ألمانيا، ولكن لم يتبعيا سوى . إلى شواطئيا، ومنحيم وضعا قانونيا

ومؤخرا،   5.عدد قميل من الدول، بما في ذلك خطة االستجابة العامة لالتحاد األوروبي
وتعيدت الحكومة األمريكية أيضا باستضافة عدد معين من  55.استضافت كندا بعض الالجئين

. ٥ 51الالجئين السوريين في عام غير أنو لوحظت بعض أشكال االنتياكات   5.الالجئين
ففي ىنغاريا، عمى سبيل المثال حيث تم استضافتيم، تعرض بعضيم لمضرب واالنتياكات من 

وباإلضافة إلى ذلك، أثارت األنباء الواردة مؤخرا من الدانمرك عن الرغبة في   5.جانب الشرطة
، تيدد المناقشات الدائرة في وباإلضافة إلى ذلك 5٥.مصادرة منقوالتيم القيِّمة شيئا من الدىشة

الواليات المتحدة حول الالجئين السوريين وارتباطاتيم بالتطرف العنيف أيضا بوقف قرار اإلدارة 
وقد دفعت أزمة الالجئين المجتمع الدولي بدرجة اكبر لمعالجة   5.األمريكية استضافة الالجئين

 .األسباب الجذرية بما ينيي الصراع في سوريا

  

 :السياسي في سوريا أفاق الحل
قميمية  تحول الصراع في سوريا من كونو صراعًا داخميًا إلى صراع ييم أطرافًا دولية وا 

ففي المنظور الدولي، وجدت روسيا في دعميا لمنظام فرصة جيدة لميروب من أزماتيا . رئيسية
                                                                                                                   
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/g20-must-pull-uturn-on-refugee-response /.  

 : األوروثي ثقجىنهماوظز أعداد انالجئيه انذيه تعهدد كم دونخ مه دول االتحبد  -  

http://www.resettlement.eu/sites/all/modules/pledgemap/index.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.unhcr.org/566ad0029.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/26/obama-americans-welcome-

syrian-refugees-pilgrims .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/syrian-refugees-hungary-camp-cold-hungry .   

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-denmark-wants-to-

seize-jewellery-and-cash-from-asylum-seekers-a6777146.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees /.  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/g20-must-pull-uturn-on-refugee-response/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/g20-must-pull-uturn-on-refugee-response/
http://www.resettlement.eu/sites/all/modules/pledgemap/index.html
http://www.unhcr.org/566ad0029.html
http://www.unhcr.org/566ad0029.html
http://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/26/obama-americans-welcome-syrian-refugees-pilgrims
http://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/26/obama-americans-welcome-syrian-refugees-pilgrims
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/syrian-refugees-hungary-camp-cold-hungry
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-denmark-wants-to-seize-jewellery-and-cash-from-asylum-seekers-a6777146.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-denmark-wants-to-seize-jewellery-and-cash-from-asylum-seekers-a6777146.html
https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees/
https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees/
https://www.rt.com/usa/322747-house-senate-syrian-refugees/
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. عمى أوكرانياالداخمية المتعمقة بالجزاءات الناتجة عن ضم شبو جزيرة القرم واليجوم العسكري 
أما من وجية نظر الكتمة الغربية، فيمثل تغيير النظام في سوريا فرصة جيدة إلضعاف التحالف 
المؤلف من إيران والعراق وسوريا، مرورا بحزب اهلل في جنوب لبنان، وحركة حماس التي 

ي وعمى الصعيد اإلقميمي، تقف سوريا اليوم في قمب الصراع الطائف. تسيطر عمى قطاع غزة
فتركيا والسعودية وقطر تسعى إلى قيام نظام مواٍل لمُسنَّة، في . والمنافسة بين القوى اإلقميمية

   5.حين تسعى إيران والعراق إلبقاء سوريا داخل منطقة النفوذ العموية الشيعية

غير أنو . وبالنسبة لكل ىذه األطراف، تمثل سوريا مصالح عميا ليست مستعدة لمتخمي عنيا
ليجوم الذي قامت بو داعش في باريس قد ولَّد ضغطًا إضافيًا عمى الكتمة الغربية يبدو أن ا

عمى األقل، التي أصبحت تشعر بضرورة تنحية الخالفات مع روسيا لوضع حد لمتيديد 
مر الذي نتج عنو ألا   5.اإلرىابي، ولمسيطرة عمى انتشار المتطرفين الجياديين وتدفق الالجئين

مفاوضات إليجاد حل سياسي، ولكن يتعين أن يتساءل المرء عن مدى عقد جوالت جديدة من ال
جدية وجيات النظر المطروحة لمخروج فعال من المأزق الحالي، بالنظر إلى أن المصالح 

 .المختمفة ال تزال تغذي الصراع فيما يبدو

 ٥ 51ديسمبر    الذي اتخذه مجمس األمن التابع لألمم المتحدة في   55٥وجاء القرار 
توافق اآلراء بين أعضاء مجمس األمن الخمسة عشر تتويجا لجوالت مفاوضات مجموعة ب

ويسمط القرار الضوء عمى ما تم   5.أكتوبر 1 الدعم الدولية لسوريا التي بدأت في فيينا في 
وييدف القرار إلى . االتفاق عميو، بينما يمزم الصمت إزاء الممفات التي ال تزال محل خالف

شيرا من اعتماد القرار وكفالة    العمل عمى خريطة طريق لالنتقال السياسي في غضون 
 . التوصل إلى وقف إلطالق النار بين األطراف المتحاربة

                                                 
 نفهم وضع سىريب كحزة ثبنىكبنخ ثدرجخ اكجز، اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/17515-syria-proxy-war-not-

civil-war .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.686286 .  

 : اوظز -  

http://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm .  

https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/17515-syria-proxy-war-not-civil-war
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/17515-syria-proxy-war-not-civil-war
http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.686286
http://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm


 

62 

ت فيينا قد توصمت إلى توافق كبير عمى أرضية مشتركة بشأن ضرورة وكانت محادثا
وجرى . مكافحة داعش والجماعات األخرى التابعة لتنظيم القاعدة، وبخاصة جبية النصرة

، الذي اتسم إلى  55٥التشديد عمى خطورة انتشار التنظيمات المتطرفة  في سوريا في القرار 
عمى  1 .نفس يوم القرار المتعمق ببناء السالم في سوريا حد كبير بطابع تقني، والذي اعتمد في

قراًرا غير مسبوق من حيث    55٥وكان قرار مجمس األمن الدولي . الدقة مجمس األمن الدولي
تطرقو لممسؤولية الواقعة عمى الدول األخرى فيما يتعمق بدعم الجماعات والميميشات المسمحة، 

ذة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وىو ومن حيث تضمنو قائمة بالتدابير المتخ
الشكل األكثر إلزاما لمقانون الدولي، بما في ذلك االمتناع عن تمويل الجماعات اإلرىابية، 
وتجميد األصول، وحظر توريد األسمحة، وتبادل القوائم والمعمومات بين الدول األعضاء بشأن 

 .أعضاء وأنشطة تمك الجماعات

أوال، مؤتمر : جولة فيينا لممفاوضات حول سوريا الطريق لخطوتين تاليتينكما ميدت 
الرياض الذي استضاف جماعات المعارضة بغية توفيق مواقفيا لممشاركة في الجولة القادمة 

كما اتفق عمى عقد اجتماع لخبراء األمن في العاصمة األردنية    .من المحادثات بين السوريين
عات المسمحة في سوريا، وتحديد من ينبغي اعتباره جماعة ُيكمف بميمة تصنيف الجما

وفيما يتعمق بوقف إطالق النار، طالب المبعوث الخاص لالمين العام لألمم المتحدة  5 .إرىابية
بإنشاء آلية رصد لمراقبة التقدم المحرز في ىذا الجانب، كما مارس ضغطا عمى جميع 

   .ربة لكفالة امتثاليا لوقف إطالق الناراألطراف الستخدام نفوذىا لدى األطراف المتحا

وبغض النظر عن ىذا التقدم، ال يزال الكثير من الشكوك يحيط بمدى جدية الرؤية التي 
وكانت طريقة استقبال المعارضة السورية . تتطمع إلنياء األزمة السورية في المستقبل القريب

                                                 
 :اوظز -1 

 http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  
 http://www.wsj.com/articles/syrian-opposition-groups-hold-talks-in-riyadh-1449683546 .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-says-terror-list-be-out-right-

time%E2%80%99 .   

 .انمتحدحنمجهس األمه انتبثع نألمم      تزد واليخ آنيخ انزصد هذي في انقزار  -  

http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm
http://www.wsj.com/articles/syrian-opposition-groups-hold-talks-in-riyadh-1449683546
http://www.wsj.com/articles/syrian-opposition-groups-hold-talks-in-riyadh-1449683546
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-says-terror-list-be-out-right-time’
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-says-terror-list-be-out-right-time’
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-says-terror-list-be-out-right-time’
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ولي ولمتحديات التي سيواجييا لمقرار كاشفة بشكل خاص لمدى ىشاشة ىذا التوافق الدولي األ
ويتمثل أشد انتقاد موجو لمقرار في أنو ال يتناول عمى اإلطالق مستقبل النظام الحالي    .تطبيقو

وفي الحقيقة، فإن عممية فيينا ال تقطع شوطا بعيدا في تحديد الطريقة التي . ورئيسو األسد
. ريا، وكيف سُتنفذ عمى أرض الواقعتؤدي بيا الفترة االنتقالية إلى السالم واالستقرار في سو 

، الذي 5 51ويبدو أن المجتمع الدولي ال يزال عالقا في نفس إطار بيان جنيف الصادر عام 
وقف إطالق النار، ووضع دستور وتشكيل حكومة انتقالية، : كان يقوم عمى ثالث نقاط رئيسية
 ٥ .ثم يمي ذلك إجراء انتخابات حرة

إذا كانت ىذه النقاط نفسيا تدخل في إطار : التساؤلويظل الشك الرئيسي يتمثل في 
. ، فما الذي يجعميا اليوم أكثر قابمية لمتحقق مما كانت عميو من قبل5 51االتفاق منذ عام 

وقد . ففي واقع األمر، يظل االنقسام بشأن مصير األسد ىو ما يشل أي تنفيذ لذلك اإلطار
من حميفيو الرئيسيين إيران وروسيا، إلى  يؤدي رفض رأس النظام التخمي عن السمطة، بدعم

وثمة شك آخر يحيط بيذا . انتياء ىذه العممية إلى نفس مصير جوالت المحادثات التي سبقتيا
االتفاق الذي تم التوصل إليو مؤخرا، وىو عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أي الجماعات يمكن 

سوريا؟ ففي الحقيقة، كان مؤتمر  أو ال يمكن اعتبارىا جماعات إرىابية عمى أرض الواقع في
الرياض يضم بين المشاركين فيو ما ال يقل عن اثنتين من الجماعات المثيرة لمجدل لمغاية التي 
ُيدعى أنيا ارتكبت جرائم دولية، والمعروفة بطبيعتيا الدينية المتشددة والمعادية لمديمقراطية 

بين العنصرين الغائبين في االتفاق  وىناك رابط مشترك يجمع   .بالقول والفعل عمى حد سواء
إحجام المجتمع الدولي عن االعتراف بأنو بدون مساءلة، ال يمكن أن تكون ىناك : المبدئي

 .عدالة لمسوريين، وبالتالي ال سالما دائما

                                                 
 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://europe.newsweek.com/did-riyadh-conference-move-syria-towards-peace-

408229?rm=eu . 

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.voltairenet.org/article189701.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabia-to-host-syrian-

opposition-meeting-ahead-of-peace-talks/article27609462 /.  

http://europe.newsweek.com/did-riyadh-conference-move-syria-towards-peace-408229?rm=eu
http://europe.newsweek.com/did-riyadh-conference-move-syria-towards-peace-408229?rm=eu
http://www.voltairenet.org/article189701.html
http://www.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabia-to-host-syrian-opposition-meeting-ahead-of-peace-talks/article27609462/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabia-to-host-syrian-opposition-meeting-ahead-of-peace-talks/article27609462/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabia-to-host-syrian-opposition-meeting-ahead-of-peace-talks/article27609462/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabia-to-host-syrian-opposition-meeting-ahead-of-peace-talks/article27609462/
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 :البعد الغائب في التفاوض حول مستقبل سوريا: المحاسبة
المجتمع الدولي الفاعمة في سوريا إلي يؤدي غياب التوافق بين األطراف الرئيسية من 

ترجيح عنصر التشاؤم فيما يتعمق بآ فاق حل األزمة اإلنسانية في سوريا ومعالجة مسبباتيا 
إذ أنو من الممحوظ بشكل خاص أن المجتمع الدولي يظير استعدادًا اكبر لالعتراف . الرئيسية

بمجموعات توصف بأنيا إرىابية، بينما بالمسؤولية الكاممة لألطراف الثالثة عندما يتعمق األمر 
ال توجد أي نية لممارسة أي شكل من أشكال الردع لألطراف المتحاربة األخرى، أو وضع 

ويبدو ذلك ممحوظا بدرجة اكبر إذا عممنا أن معظم الضحايا . الجرائم المرتكبة بين يدي العدالة
رجع إلى ممارسات نظام بشار السوريين واستمرار تدفق الالجئين والمشردين داخميا إنما ي

 .فميس ثمة شك تقريبا في أن تنفيذ االتفاق يستمزم تنحي األسد إن عاجال أو آجال.. سدألا

وبعيدا عن االعتبارات العممية، فإن كفالة المساءلة عن االنتياكات الخطيرة لمقانون 
الدولية لكافة  اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان أمر يدخل ضمن االلتزامات

والتحقيق في انتياكات القانون اإلنساني الدولي ومقاضاتيا وتوفير سبل االنتصاف منيا . الدول
المشتركة بين اتفاقيات  ( )ىو التزام رئيسي لمدول في حاالت االنتياكات الخطيرة وفقا لممادة 

الدولي لمدول الذي وفي السياق السوري، يقع ىذا االلتزام عمى عاتق المجتمع . جنيف األربع
 .اخفق حتى اآلن في اتخاذ إجراءات فعالة لممساءلة عن الفظائع الجماعية المرتكبة

واستمرار اإلفالت من العقاب عمى الجرائم الدولية ال يقتصر فقط عمى تحريض األطراف 
فتفعيل مختمف آليات المساءلة في الواليات . عمى مواصمة تجاىل معاناة اإلنسان في سوريا

قضائية المحمية واإلقميمية والدولية، الموجية ضد األفراد والسمطات المتورطة بشكل مباشر أو ال
غير مباشر في ارتكاب انتياكات خطيرة لمقانون الدولي، من شأنو أن يخمق تأثيرا رادعا لألفراد 

ن وينبغي أن تتعاو . والدول التي تسعى إلى التورط بالمشاركة في أعمال غير مشروعة دوليا 
الدول إلنشاء شبكة لتبادل المعمومات تسمح بالتعاون الجنائي والقضائي في الجيود المبذولة 

كما يمكن أيضا تفعيل آليات التعاون . لمحاكمة األفراد المتورطين في أنشطة إجرامية في سوريا
ي لمتابعة كل الجناة المتورطين ف  55٥القضائي التي أنشئت لمكافحة اإلرىاب بموجب القرار 

 . القتال
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وبدال من التركيز عمى ردع األطراف المتحاربة، أصبح الوضع عمى األرض أكثر تعقيدا 
وتتوفر اليوم أدلة . في واقع األمر، خاصة في ظل تكثيف التدخل العسكري األجنبي في سوريا

ا، محتممة كافية عمى ارتكاب القوات الروسية انتياكات خطيرة لمقانون اإلنساني الدولي في سوري
وباإلضافة إلى ذلك، ىناك أيضا    .وتتردد اتيامات لمجيش الروسي باستيداف مواقع المدنيين

ادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتياكات لمقانون اإلنساني الدولي تستيدف المناطق التي 
   .تسيطر عمييا داعش في شرق سوريا

مكان آخر وصمو الربيع  وقد بمغت األزمة السورية درجة من الدموية والتدمير تفوق أي
غير أن األسباب الجذرية التي أوصمت الوضع إلى ىذا الحد من التدىور ال تختمف . العربي

فقد أخفقت حقبة ما بعد االستعمار في . كثيرا عن أسباب االضطرابات في األماكن األخرى
 1 وعمى مدار . تحقيق دولة المواطنة الحقيقية، وىو ما بمغ ذروتو بالتمييز وتشجيع الطائفية

عاما، أسس نظام األسد، في واقع األمر، سمطتو السياسية واالجتماعية واالقتصادية عمى قمة 
حساسا . من الموالين لو، وبخاصة من يشاركونو انتمائو الطائفي وخمق ذلك غضبا بالغ العمق وا 

 .بالظمم عمى مدى السنوات، وبخاصة لدى األغمبية السنية

بسبب قمع النظام المتصاعد لمحركة المدنية، إلى خروج ىذه  وأدى حجم عسكرة الصراع،
ولم يسفر الدعم الذي تمقتو الجماعات المسمحة من بعض . األحقاد الخفية القديمة إلى النور

يران، إال عن تعميق االنقسام  األطراف في المنطقة، مثل المممكة العربية السعودية وقطر وا 
ستقبال عمى تعايش دائم في بمد شديد التنوع مثل سوريا وأي حل ييدف إلى الحفاظ م. الطائفي

كما ينبغي اتخاذ تدابير . يجب أن يكفل أخذ تطمعات كل الفئات وتمثيميا العادل بعين االعتبار
لضمان عدم حدوث أعمال انتقامية من جانب الجماعات العرقية أو الدينية ضد بعضيا 

وبغض النظر . ا ظمت ىذه المخاطر قائمةالبعض، بما في ذلك عن طريق نشر قوات دولية إذ

                                                 
 اوظز، عهى سجيم انمثبل، -  

 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-

directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html .  

 اوظز، عهى سجيم انمثبل،  -  

http://www.aljazeera.com/news/2015/11/syrians-insane-nights-french-bombing-

151117052945111.html .  

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/amnesty-report-russia-directly-targets-civilians-in-syria-killing-at-least-200-in-possible-war-a6783271.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/syrians-insane-nights-french-bombing-151117052945111.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/syrians-insane-nights-french-bombing-151117052945111.html
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عن الشكوك الكبيرة في إمكان النجاح في حل القضايا المعقدة العالقة، فإن الزخم الحالي لإلرادة 
الدولية يوفر أمال طفيفا في أن العام المقبل سوف يقربنا قميال من سوريا مستقرة وسممية 

 . وديمقراطية في المستقبل
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 لـيبيـا

 

 

 

 

 

 

 

، يشيد عمييا التوسع السريع لتنظيم داعش الذي 5102واجيت ليبيا تحديات جمو في عام 
مما صاعد من حالة . سيطر عمى مساحة متزايدة من األراضي، واالنييار التام ليياكل الدولة

السياسي واالنقسام في البالد، وىدد بانزالقيا إلى سيناريوىات الفوضى، وتقسيميا إلى الفراغ 
في ارتكاب انتياكات جسيمة  5102استمرت جميع الفصائل المسمحة عام  .عدة دويالت

لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني مستيدفين المدنيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
أيضًا فشل مستمر  5102وشيد عام . المدنية في ظل إفالت تام من العقابوالجيات الفاعمة 

لمحاوالت الشروع في عممية سالم تيدف إلى إعادة توطيد مؤسسات الدولة وسيادة القانون 
خصوصًا وأن الجيات الفاعمة اإلقميمية والدولية استمرت في إذكاء حالة النزاع السائدة في ليبيا 

الطرف اآلخر ما شّكل انتياكًا لقرارات مجمس األمن الدولي، من خالل تسميح طرف ضد 
 .وأحبط أي أمل في نجاح عممية السالم
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عاقة عممية السالم: السياق العام  :انهيار مؤسسات الدولة وا 
عامًا حكمًا ديكتاتوريًا حظر خاللو تكوين األحزاب السياسية وأي  25حكم القذافي ليبيا لمدة 

اخل المجتمع المدني أو من خالل أي كيان آخر، وفرض عقوبات شكل من أشكال النشاط د
وقد ُنّفذت عقب الثورة عمميات انتقامية ضد مؤيدي نظام . قاسية وصارمة عمى كل من يمارسو

القذافي؛ وانقسمت القوى الثورية إلى مجموعات مسمحة عديدة يدين معظميا بالوالء لمدنو 
" االنتقام"مدفوعة في أغمب األحيان برغبة في األصمية فحسب؛ كما كانت تمك المجموعات 

وقد تجرأت تمك الجماعات . لالنتياكات والتجاوزات والممارسات القمعية في عيد القذافي
المسمحة عمى ارتكاب الجرائم في ظل إفالت تام من العقاب بسبب االنييار التام لممؤسسات 

تنتشر عشرات الميميشيات والجماعات . دالقانونية ولمنظام والمؤسسات األمنية الوطنية في البال
ولم ُيفمح المجمس الوطني االنتقالي وال المؤتمر . 0شبو العسكرية والمتطرفة في جميع أنحاء ليبيا

الوطني العام وال مجمس النواب والحكومات المتعاقبة عمى مدار السنوات األربع الماضية في 
" مؤسسات الدولة"ة، وبداًل من ذلك أصبحت إرساء سيادة القانون وبناء مؤسسات فاعمة لمدول

 .تابعة لمميميشيات والجماعات شبو العسكرية

ولم ُترِس الحكومات المتعاقبة التي ُشّكمت حتى اآلن أية معايير من أجل إنشاء آلية لمتصدي 
لظاىرة اإلفالت من العقاب المتفشية في البالد، وتم ُمنح كل من الفصائل المسمحة وقادة 

شبو العسكرية مناصب سيادية في وزارتي الدفاع والداخمية، مثل المجنة األمنية العميا  الجماعات
وعالوة عمى . لمدفاع عن ليبيا وغرفة ثوار ليبيا والحرس الوطني وفجر ليبيا وعممية الكرامة

ذلك، فإن القوانين والقرارات التي اعتمدىا المجمس االنتقالي والمؤتمر الوطني العام ومجمس 
. شّجعت عمى إنشاء ىياكل شبو عسكرية ال تخضع لسيطرة الدولة 5100اب منذ عام النو 

وكان العفو الصادر عن الحكومة الميبية باإلضافة إلى ذلك دلياًل عمى غياب المساءلة، كما أن 
السمطات الميبية فشمت في إرساء أي آلية لمعدالة االنتقالية، ما أفضى بالتالي إلى حرمان 

وأدى عجز منظومة العدالة . نتصاف عمى الصعيد الوطنيالمواطنين الميبيين من سبل اال

                                                 

 : خبرغخ تىظح تىزَغ انفصبئم فٍ نُجُب - 
http://www.ecfr.eu/mena/mappinglibya 

http://www.ecfr.eu/mena/mappinglibya
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الجنائية الميبية عن إجراء أية تحقيقات وطنية إلى ضعف مؤسسات الدولة وتعزيز اإلفالت من 
 .العقاب بداًل من ضمان المساءلة

ُتعارض الجماعات المسمحة وشبو العسكرية بصفة رئيسية الحوار الذي تيسره األمم المتحدة، 
سعى لمحفاظ عمى المناطق الخاضعة لسيطرتيا، ولميروب من احتمال زواليا في حالة ألنيا  ت

إجراء عممية تدقيق لممؤسسات األمنية، كما تخشى من آليات المساءلة عن االنتياكات 
وأىم الجماعات المعروفة ىي جماعة . الجسيمة التي ما فتئت ترتكبيا في جميع أنحاء ليبيا

التي تقود عممية فجر   لكرامة في شرق البالد، وجماعة صالح باديالتي تقود عممية ا 5حفتر
التي  2وىناك أيضًا القوات العسكرية في الزنتان. في الغرب" جبية الصمود"ليبيا الثانية، و

رفضت حكومة الوفاق الوطني المقترحة وقائمة أسماء أعضاء مجمس الرئاسة الجديد وفقًا 
لتي عرضتيا بعثة األمم المتحدة لمدعم في ليبيا في سبتمبر لمنسخة الخامسة من اتفاق السالم ا

، ال يقبل 51022ديسمبر عام  01ورغم التوقيع عمى أحدث اتفاق لمسالم في . 5102عام 
بعض الساسة من مجمس النواب والمجمس الوطني العام التنازل عمى المكاسب السياسية التي 

رفيعة باإلضافة إلى ذلك، ومن ثم يدعمون أحرزوىا ويسعون لضمان نفوذىم وتقمّدىم مناصب 
 .الجماعات المسمحة لضمان حمايتيم والحفاظ عمى خططيم السياسية

 

                                                 

 : إال فٍ حبنخ لجىنه انىفبق انطُبضٍ –تؼهُذ حفتر ثبنىالء نًجهص انُىاة   - 
 https://www.libyaherald.com/2015/10/18/hafter-pledges-loyalty-to-hor-

unless-it-accepts-the-political-accord/ 

 : ججهخ انصًىد ترفط حكىيخ نُىٌ  - 
http://www.libyaobserver.ly/news/steadfastness-front-rejects-leon-

government   

 : سَتبٌ ترفط حكىيخ نُىٌ انًمترحخ وتكُم انهجىو واالَتمبداد نًجهص انُىاةان- 
http://libyaobserver.ly/news/zintan-rejects-leons-proposed-government-

lashes-out-hor 

األغراف انهُجُخ تىلغ ػهً اتفبق انًصبنحخ وانىفبق انطُبضٍ فٍ انصخُراد ثبنًًهكخ انًغرثُخ،   - 

 :  1 دَطًجر  1 
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3561&ctl=Details&mid=8549&Ite

mID=2099400&language=en-US 

https://www.libyaherald.com/2015/10/18/hafter-pledges-loyalty-to-hor-unless-it-accepts-the-political-accord/
https://www.libyaherald.com/2015/10/18/hafter-pledges-loyalty-to-hor-unless-it-accepts-the-political-accord/
https://www.libyaherald.com/2015/10/18/hafter-pledges-loyalty-to-hor-unless-it-accepts-the-political-accord/
http://www.libyaobserver.ly/news/steadfastness-front-rejects-leon-government
http://www.libyaobserver.ly/news/steadfastness-front-rejects-leon-government
http://libyaobserver.ly/news/zintan-rejects-leons-proposed-government-lashes-out-hor
http://libyaobserver.ly/news/zintan-rejects-leons-proposed-government-lashes-out-hor
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3561&ctl=Details&mid=8549&ItemID=2099400&language=en-US
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3561&ctl=Details&mid=8549&ItemID=2099400&language=en-US
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توسع نطاق اإلرهاب واالنتهاكات الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
 :اإلنساني

يمومترات ، سقطت مدينة سرت التي تبعد بضعة مئات من الك5102اعتبارًا من شير مايو عام 
عن أوروبا تحت السيطرة الكاممة لتنظيم الدولة اإلسالمية الذي نّصب نفسو حاكمًا عمى المدينة 

وأطمق دعاة تنظيم الدولة اإلسالمية والموالين لو . واستخدميا باعتبارىا مركزه الرئيسي في ليبيا
لمتحرر من  حممة من الترويع ضد سكان المدينة، حيث قوبمت المحاوالت التي جرت مؤخراً 

قبضة الجماعة المتطرفة بأعمال عنف ساحقة، أفضى آخرىا إلى قتل عشرات األشخاص في 
وسرت ىي أيضًا المدينة نفسيا التي ُزعم أن تنظيم الدولة اإلسالمية . منتصف شير أغسطس

 .5102استخدميا لتنفيذ عمميات اإلعدام العمنية لعدد كبير من المسيحيين األجانب في عام 

ا استمر كل من الخصوم السياسيون والجماعات المسمحة في مماطالتيم التي تعرقل وبينم
عممية إبرام اتفاق لمسالم، منح الفراغ السياسي واألمني المتواصمين الدولة اإلسالمية في ليبيا 
فرصة مثالية لبسط نفوذىا بسرعة مّطردة في جميع أنحاء البالد، ولكسب أقاليم إضافية في 

بيا وتوطيد وجودىا بشكل كبير بحيث تمكنت من شن عمميات داخل العديد من شرق سرت وغر 
وكان االستثناء األخير في . المدن الميبية وحوليا، شاممة بنغازي ومصراتة ودرنة وطرابمس

عندما تمكنت عناصر من جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة من  5102يونيو 
 .من درنة بعد أسابيع من القتال المتبادل طرد مقاتمي الدولة اإلسالمية

 وال سيما لممجتمع الدولي الذي يبذل جيوداً - واضح لمعيانوالسبب وراء ىذا التوسع السريع 
ىو أن تنظيم داعش في ليبيا والجماعات المتطرفة التي  -لمتوصل إلى حل لموضع في ليبيا

عمى غراره ال يواجيون بقوة مضادة محمية ُيعتد بيا عمى األرض يمكنيا أن تحّجم توسع تمك 
وقد أشار مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا في . التنظيمات وتحارب فكرىا المتطرف
ال يوجد : لرسالة الموّجية إلى قادة ليبيا واضحةإن ا: "إحاطتو أمام مجمس األمن ما يمي

ببساطة بديل آخر عن العمل الموحد والجماعي إذا كان لميبيين أن يفمحوا في منع تكرار 
ولنقل ببساطة، إن الوضع الفعمي عمى ". الزحف الكارثي لداعش في بمدان مثل سوريا والعراق
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مر أكثر في االقتتال فيما بينيا عمى حساب أرض الواقع أثبت أن الجيات الفاعمة في ليبيا تستث
 .توجيو اىتماميا إلى التصدي لمتيديد الذي يثيره التطرف العنيف

ويكمن جزء من السبب في لجوء الجماعات السياسية المختمفة بشكل متواصل لمفصائل 
والميميشيات المسمحة، األمر الذي أفضى إلى سمسمة متضاعفة من العنف المتصاعد، وميد 

ق بيئة مواتية لتنظيم داعش وميربي المياجرين لمواصمة أفعاليم اإلجرامية، في ظل حالة لخم
ويوجد عامل آخر ميم ىو شعور أفراد المجتمع الميبي  بالحيف والغبن؛ . إفالت تام من العقاب

وحيث أن مرتكبي االنتياكات . ويستمر اإلفالت من العقاب في تأجيج دوامة العنف واالنتقام
تكبت خالل عيد القذافي وأثناء الثورة وبعدىا، لم يتعرضوا لممساءلة، بل إن تمك التي ار 

. االنتياكات ازدادت وطأة، يتعين عمى الضحايا إيجاد قنوات فعالة لجبر الضرر الواقع عمييم
وبات من السيل عمى داعش أن تنشر دعوتيا ودعايتيا في جميع أرجاء مدن مثل سرت ودرنة 

استشرت نتيجة الستمرار القتال عمى األرض، مدعومًا من الساسة ومقترنًا  نظرًا لمفوضى التي
 .  بغياب المساءلة

وال يزال الشعب الميبي يرزح تحت نير ىذه اليياكل الموازية التي ما فتئت ترتكب انتياكات 
خطيرة لحقوق اإلنسان في ظل إفالت تام من العقاب، وتفرض قيودًا مشددة عمى الفضاء العام 

وتواصل . خالل استيداف المبادرات التي يطمقيا الفاعمون المدنيون والناشطون الحقوقيونمن 
الجماعات المسمحة من جميع األطراف اقتراف انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان، قد يصل 
بعضيا إلى حد الجرائم الدولية، تشمل اليجمات المباشرة والعشوائية ضد المدنيين والبنية 

ة، وعمميات القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاممة في مراكز االحتجاز األساسية المدني
التي ال تخضع لسمطة القانون واالعتقاالت التعسفية واالختطاف، وحاالت االختفاء القسري، 

وعالوة عمى ذلك، تقف ليبيا، ىذه الدولة الغنية بالنفط، عمى شفا االنييار . والنزوح القسري
الخمل الشديد التي تعاني منيا بنيتيا األساسية، شاممة الرعاية الصحية  االقتصادي مع حالة

والمرافق الحيوية األخرى، فضاًل عن النقص المتضخم في اإلمدادات الغذائية والكيرباء 
ووفقًا لألرقام األخيرة . والضروريات الحيوية األخرى في جميع أنحاء البالد، وال سيما في شرقيا

مميون مواطن ليبي في حاجة إلى  0,1األمم المتحدة إلى ليبيا، مازال التي أعمنيا مبعوث 
مميون مواطن صعوبات في الحصول عمى  0,5الرعاية الصحية األساسية، في حين يواجو 
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وقد . نازح داخل ليبيا 211,111ويوجد في الوقت الراىن عدد يربو عمى . الغذاء الضروري
ؤالء النازحين، وفي توفير السكن المالئم ليم ومنع أخفقت الدولة في ضمان العودة اآلمنة لي

وتعرضت البالد عمى مدى السنوات الثالث الماضية، . الغارات العنيفة عمى مخيمات النازحين
 . ليجومين شيريًا في المتوسط ضد مخيمات النازحين في ليبيا

تيديد وليجمات ويتعرض المدنيون ومؤسسات الدولة واألحزاب المشاركة في الحوار السياسي لم
نارية تعسفية تطمقيا مئات الجماعات المسمحة عبر أرجاء البالد، حيث أنيا تمكنت من 

. مقاتل تدفع ليم أموااًل طائمة من الموارد المالية المركزية لمدولة 511,111استقطاب أكثر من 
ن في ويستشري أيضًا العنف وتنتشر االشتباكات المسمحة التي تستيدف المدنيين والناشطي

مجال حقوق اإلنسان، والنساء واألطفال واألقميات، فضاًل عن اليجمات العشوائية الخارجية 
والمستمرة عمى البنية األساسية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية، كما تشيد بذلك اليجمات 

. فطاليومية عمى المرافق الطبية والمطارات المستخدمة في الطيران المدني والمدارس وحقول الن
وترتكب الجماعات المسمحة انتياكات يومية جسيمة ومنيجية لحقوق اإلنسان في غرب ووسط 

شخصًا مصرعيم عمى مدار عام  5,852وقد لقي . وشرق البالد في ظل إفالت تام من العقاب
شخص لترك منازليم والعيش في مخيمات النازحين  12,111 ، واضطر أكثر من 5102
 . لميبيةمدينة من المدن ا 52عبر 

 

 :عجز نظام القضاء الجنائي الميبي في ظل حكم الجماعات المسمحة
مئات الحاالت من االنتياكات  5102و  510و 5105ُقّدمت أمام المدعي العام خالل أعوام 

الجسيمة المزعومة، تضمنت عمميات قتل خارج نطاق القضاء، واستخدام واسع النطاق لمتعذيب 
واالعتقال التعسفي، ضد عدد من الجماعات المسمحة، ولكن لم ُتتخذ حتى وقتنا ىذا أي تدابير 

وعالوة عمى ذلك، فإن المحاكم الوطنية الميبية . محاسبة مرتكبي تمك االنتياكات فعمية نحو
غير قادرة عمى مقاضاة الجناة الذين ُيزعم بارتكابيم جرائم خطيرة بسبب التيديدات المستمرة 
                                                 

تمرَر جًؼُخ انرحًخ نألػًبل انخُرَخ ويطبػذاد اإلغبثخ اإلَطبَُخ انًمذو إنً االضتؼراض   - 

 . انذورٌ انشبيم
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ولم ُيحاسب . التي يتمقاىا القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة عمى يد الجماعات المسمحة
ن أُي جاٍن ممن ينتمون إلى أي من الجماعات المسمحة المنتشرة عمى األرض عمى حتى اآل

 .5100ارتكاب انتياكات لحقوق اإلنسان في ليبيا منذ عام 

غمبة اإلفالت من العقاب عن االنتياكات الجسيمة في ظل عدم وجود رؤية فعالة من شأنيا 
وما لم ُتعالج ىذه المسألة . 1نفتعزيز المؤسسات األمنية في البالد عزز من استمرار الع

معالجة صحيحة وفعالة، فإن الحديث عن التعايش السممي ومحاربة التطرف العنيف في بمد ال 
وتتحّمل الميميشيات . يؤسس عمى سيادة القانون سيبقى خاليًا من أي مضموٍن أو معنىٍ 

ق اإلنسان في كافة عن االنتياكات واسعة النطاق لحقو  8المسؤولية والجماعات شبو العسكرية
أنحاء ليبيا، وقد تمّكن تنظيم داعش من الحصول عمى موطئ لو في العديد من المدن الميبية 

اليجمات العشوائية المستمرة ضد المدنيين والمدافعين عن "نتيجة تمك األفعال، التي تشمل 
ية لمبنية حقوق اإلنسان والنساء واألطفال واألقميات واألجانب، فضاًل عن الضربات الموج

وبدون إعادة ىيكمة المؤسسات األمنية وتقديم ". التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية
مرتكبي انتياكات الحقوق إلى العدالة، فإن أي محاولة إلحالل السالم في ليبيا لن تؤدي سوى 

ن لم ُيحرز تقدم حقيقي عمى أرض الواقع في توطيد سيادة ال. إلى مزيد من التدىور قانون وا 
والحكم الديمقراطي وضمان الحريات األساسية، فإن فكرة التوصل إلى حل سممي دائم لألزمة 

 ".ستظل حممًا بعيد المنال

فقد . وسعت الميميشيات والجماعات شبو العسكرية باستمرار إلى عرقمة عممية السالم في ليبيا
اغتيال لمنشطاء وأعضاء في جميع أنحاء ليبيا، و  1مارست عمميات قتل وترويع لممتظاىرين

وىي ترىب المدنيين وتشّن ىجمات عمى البنى التحتية . السمطة القضائية ومسؤولي الدولة
                                                 

انًؤضطبد األيُُخ هًب انًطبراٌ انىحُذاٌ  يركس انمبهرح َري أٌ ظًبٌ انًطبءنخ وإػبدح ثُبء  -1

 :نتحمُك انطالو فٍ نُجُب

 xtt�//:www.syxic.�iw/?�= 1 1 &|n~w=u~  

 : دوايخ انؼُف فٍ نُجُب َتُجخ غجُؼُخ نإلفالد يٍ انؼمبة: يركس انمبهرح  - 

  :xtt�//:www.syxic.�iw/?�= 1  1&|n~w=ni 

 انُبجىٌ فٍ ثُغبزٌ َحكىٌ ػٍ انصىارَخ وانفىظً أثُبء االحتجبج ػهً خطخ األيى انًتحذح  - 

 xtt�//:www.}ytt|uunctuyu.~ut/~uwc/iu~wxnzy-crivyv�ic-tu||-}yccy|uc-

sxn�c-�i�tuct-nwny~ct-r~-�|n~-        1#ctxncx.cYvcsvQ�.t�rv  

http://www.cihrs.org/?p=17205&lang=en
http://www.cihrs.org/?p=17427&lang=ar
http://www.middleeasteye.net/news/benghazi-survivors-tell-missiles-chaos-protest-against-un-plan-523933417%2523sthash.CQvCcUYo.dpuf
http://www.middleeasteye.net/news/benghazi-survivors-tell-missiles-chaos-protest-against-un-plan-523933417%2523sthash.CQvCcUYo.dpuf
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وتمارس تمك الجماعات . بذريعة حماية ثورة فبراير أو مكافحة اإلرىاب 01المدنية والمطارات
نو تعزيز ضغوطًا عمى الساسة في المجمسين من أجل عدم قبول أي اتفاق لمسالم ليس من شأ

مواقفيا والمناصب التي تقمدىا أفرادىا في المؤسسات األمنية وضمانة حصانتيم من أي 
 .محاسبة

وأعربت بعثة األمم المتحدة لمدعم في ليبيا في تقرير مشترك ليا مع المفوضية السامية لحقوق 
عن قمقيا العميق إزاء االنتياكات الجسيمة لحقوق  510200نوفمبر عام   0اإلنسان صدر في 

اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، مسمطة الضوء عمى الوضع المتردي داخل نظام القضاء 
استمر نظام : "وجاء في التقرير ما يمي. 05الميبي الذي بات عاجزًا عن التصدي لتمك الجرائم
فالمحاكم معطمة في . القتال وانعدام األمن العدالة في  مواجية صعوبات بالغة بسبب استمرار

وعمى الرغم من أن القضاة والمدعين العامين في محكمة . 5102سرت ودرنة وبنغازي منذ 
إعادة تفعيل عمل المحكمة، فإنو من غير  5102يونيو /حزيران 02جنوب بنغازي قرروا في 

ووكالء النيابة ومسؤولو إنفاذ واستمر القضاة ... الواضح ما إذا كان عمميم قد استؤنفت فعال 
 ".القانون في مواجية ىجمات عنيفة وتيديدات

 يعد لم البالد، من أجزاء في الجنائية العدالة منظومة انييار بسبب: "وذكر التقرير أيضًا ما يمي
 في التعويض ووسائل الحماية عمى لمحصول الضحايا أمام متاحة محدودة وسائل سوى ىناك
 لم الشرطة، تقارير تقديم فييا تم التي النادرة الحاالت في وحتى. العقاب من التام اإلفالت ظل
 إلى الجناة ولتقديم ومستقمة ومحايدة وفعالة ومسيبة سريعة تحقيقات لبدء إجراءات أي تُتخذ

                                                 

 : إضمبغ يروحُخ نُجُخ، يب أضفر ػٍ لتم ظجبغ كجبر فٍ غراثهص  -1 

 xtt�//:www.tirct.�iw/ytu}/ 1   1 1 1    -

c~r| /?c�risu=vyetxuituwc  

 : 2015َىفًجر  16ح نهذػى فٍ نُجُب، تمرَر ػٍ حبنخ حمىق اإلَطبٌ فٍ نُجُب، ثؼثخ األيى انًتحذ  -  

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16

757&LangID=A 

 : 2015يبرش  25يذافؼى حمىق اإلَطبٌ انهُجٍُُ فٍ دائرح انهجىو،   -  

http://www.ohchr.org/ch/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=157

52&LangID=A 

http://www.trust.org/item/20151027205248-snul3/?source=fiOtherNews2
http://www.trust.org/item/20151027205248-snul3/?source=fiOtherNews2
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 عام منذ مسمحة لجماعة المنتمين الجناة من أي إدانة تتم لم البعثة عمم وبحسب. العدالة
5100" . 
انتياء الفترة التي يغطييا التقرير المذكور، تدىورت بشكل مستمر قدرة المنظومة القضائية ومنذ 

الميبية عمى إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية والفعالية والمالحقة القضائية عن االنتياكات 
، حيث باتت المحاكم في جميع  0الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني

البالد غير قادرة عمى بدء أو تنفيذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمالحقة أو مقاضاة أنحاء 
مرتكبي الجرائم بسبب التيديدات المباشرة التي يتعرض ليا القضاة والمحامون وغيرىم من 

وشممت تمك اليجمات أيضًا مكاتب . أعضاء المجتمع القانوني واليجمات الموجية ضدىم
ديسمبر عندما تعرض مكتب المدعي العام  02ي المحاكم، مثمما حدث يوم النيابة العامة وسرا

 .في تاجوراء لمتدمير خالل معارك نشبت بين مجموعتين مسمحتين

واحدًا من أسوأ األعوام التي  5102، كان عام 02ووفقًا لما ورد في تقرير جمعية القضاة الميبيين
، حيث اسُتيدفت األوساط القانونية عمى 5100مرت عمى المجتمع القانوني في ليبيا بعد عام 

يد جميع أطراف النزاع بما فييا الفصائل المسمحة في غرب البالد والقوات التابعة لمحكومة 
، حيث وردت 5102وتكثفت اليجمات منذ عام . المعترف بيا دوليًا والجماعات المتطرفة

لالغتيال والخطف والمعاممة  عشرات الحاالت الموثقة التي تعرض فييا وكالء النيابة والقضاة
الالإنسانية، وغير ذلك من أشكال الترىيب والتيديدات، األمر الذي أجبر عددًا كبيرًا منيم عمى 

من أعضاء السمطة القضائية  8وأفادت جمعية القضاة الميبيين أيضًا أن . الفرار خارج البالد
، كان من ضمنيم 5102وحتى عام   510محامين لقوا حتفيم خالل الفترة من عام   و

، التي كانت أيضًا من أبرز األطراف 02الناشطة في مجال حقوق اإلنسان سموى بوقعيقس
باإلضافة إلى   510الفاعمة  في المبادرة الوطنية لممصالحة التي بدأت في أغسطس من عام 

                                                 

 .  1 /    /   يمبثهخ يغ يرواٌ انطشبٍَ، رئُص جًؼُخ انمعبح انهُجٍُُ فٍ   -  

 .  ، ثبنغخ انؼرثُخ، انًهحك رلى   1 انتمرَر انطُىٌ نجًؼُخ انمعبح انهُجٍُُ نؼبو   -  

 :ٌ تكفم إجراء تحمُك يُبضت ػمت يمتم يحبيُخ ثبرزح ريُبً ثبنرصبصَجت ػهً نُجُب أ  -  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/06/libya-must-ensure-proper-

investigation-after-lawyer-salwa-bugaighis-shot-dead/ 
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 ووقع أحدث ىجوم موثق يوم.  0كونيا عضوًا في الييئة التحضيرية المستقمة لمحوار الوطني
، عضو مكتب المدعي العام 01، حيث اخُتطف السيد خالد عمي قويض5102ديسمبر عام   0

العام أثناء أدائو ميام وظيفتو في مجمع النيابة العامة في طرابمس، عمى يد جماعات مسمحة 
 .تحفظت عميو لمدة أربع ساعات ثم أطمقت سراحو

 

المجتمع المدني استمرار االعتداءات عمى المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات 
 :ووسائل اإلعالم

المحمية والعاممون في  08مازال المدافعون عن حقوق اإلنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني
يواجيون تيديدات خطيرة تطال حياتيم وسالمتيم البدنية، وما برحوا يمنعون  01وسائل اإلعالم

وقد فر . ن أنشطتيم المينيةوىم محاصرون بين النفي والقتل أو التخمي ع. من القيام بعمميم
العديد منيم خارج البالد حيث يعممون من دول مجاورة في ظل بيئة ىشة لمغاية وغير آمنة، 
ويواجيون العديد من الصعوبات االجتماعية واالقتصادية والتيديدات المستمرة حتى في المنفى 

اخل البالد يمارسون ومن عدم القدرة المينية عمى مواصمة العمل مع زمالئيم الذين بقوا د
 .عمميم متجنبين لفت األنظار إلييم

، أصدر رئيس الييئة العامة لإلعالم والثقافة، 5102نوفمبر  50بتاريخ "ووفقًا لمركز القاىرة، 
القبض عمى الجواسيس والخونة ومنع أي "عمر القويري بيانًا حّث فيو األجيزة األمنية عمى 

كما حّث ." ممولة من الخارج أو ليا ارتباطات خارجية وسيمة إعالمية أو منظمة مجتمع مدني
قفال دكاكين العمالة وأوكار الجوسسة وطردىم خارج "المواطن الميبي عمى  أخذ زمام المبادرة وا 

                                                 

  /http://ndpc.ly/ar : انهُئخ انتحعُرَخ  نهحىار انىغٍُ  -  
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ينّوه  5102نوفمبر  52ىذا وأصدرت وزارة الثقافة والمجتمع المدني بدورىا بالغًا بتاريخ ." ليبيا
مجتمع المدني داخل ليبيا عدم حضور أي مؤتمرات عمى جميع المنظمات ومؤسسات ال

 .51"واجتماعات وورش عمل خارج ليبيا إال بعد إعالميا وأخذ الموافقة بذلك

 

  :المساءلة باعتبارها آلية من آليات الردع لتحقيق السالم في ليبيا
عجز النظام القضائي الميبي حتى وقتنا ىذا عن ضمان المساءلة الفعالة عمى الصعيد الوطني 
. في جميع أنحاء البالد عن االنتياكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق اإلنسان ولمقانون اإلنساني

ويعود ذلك بشكل كبير إلى توجيو اليجمات ضد القضاة والمحامين وغيرىم، فضاًل عن أشكال 
ل األخرى التي تمارسيا الجماعات المسمحة داخل المؤسسات القضائية والتنفيذية التدخ

مايو /وقد جعل تصاعد النزاع المسمح في شرق البالد خالل شير أيار. والتشريعية في البالد
وفي غرب البالد خالل شير يوليو من العام نفسو، واقترانو بضعف مؤسسات  5102من عام 

وتقع . عممية المحاسبة الوطنية ىدفًا بعيد المنال في الوقت الحالي الدولة، احتماالت تفعيل
عمى عاتق كل من الحكومة الميبية والمجتمع الدولي من ثم مسؤولية ضمان المساءلة وكذلك 
سيادة القانون فيما يخص الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا من خالل إجراء تحقيقات دولية 

عمال اإلجراءات القانونية  .  الواجبة وا 

ن كانت غير شاممة وال كافية لمتصدي لمسألة  ُبذلت بعض المحاوالت عمى الصعيد الدولي، وا 
 .اإلفالت من العقاب عن االنتياكات في ليبيا

، ناقش مجمس األمن الدولي فرض عقوبات عمى زعماء الفصائل المسمحة 5102ففي يونيو 
والجماعات شبو العسكرية من طرفي النزاع، ثم تاله االتحاد األوروبي في يوليو حيث ىّدد 

وسمحت تمك الخطوات لمبمديات . بفرض عقوبات ضد من يفسدون عممية السالم في ليبيا
بالعمل معًا، حيث ُأتاحت ليا حيزًا إلبرام اتفاقات  والجيات الفاعمة المحمية في غرب البالد

                                                 

َؼرة ائتالف انًُظًبد انهُجُخ نحمىق اإلَطبٌ ػٍ تخّىفه يٍ انًحبوالد انًطتجّذح نتمُُذ حرَخ  -1 

 : انتؼجُر، وحرَخ انتجًغ وتكىٍَ انجًؼُبد ػهً َحى غُر يشروع

http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/220  
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ونظرًا لمتيديد بالمساءلة الدولية أيضًا إلى حد كبير . لوقف إطالق النار وتبادل المحتجزين
وخوفًا من العقوبات التي تستيدف الفصائل الكبرى من بين الجماعات المسمحة في مصراتة 

نفوذًا في تشكيل عممية فجر ليبيا التابعة لممؤتمر  التي ُتعتبر إحدى الفصائل المسمحة األكثر)
توقفت تمك الفصائل عن معارضة جيود وقف إطالق النار المحمية وأعمنت بداًل ( الوطني العام

دعميا التفاقات وقف إطالق النار المحمية ومحادثات السالم  5102يوليو /من ذلك في تموز
ي خطوات حقيقية لمتابعة التنفيذ الفعمي ألحكام ومع ذلك، لم ُتّتخذ أ. بوساطة األمم المتحدة

الذي يجيز تجميد أصول األفراد الذين ُيعتقد أنيم ( 5102) 5012قرار مجمس األمن رقم 
 .  ارتكبوا انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان في البالد ومنعيم من السفر

، 5102نوفمبر /انيتشرين الث 5وطمبت المحكمة الجنائية الدولية من مجمس األمن األممي في 
خالل جمسة إحاطة مع أعضاء المجمس توفير الموارد الالزمة لمباشرة تحقيق في االنتياكات 
استنادًا إلى المعمومات المقدمة من منظمات المجتمع المدني ومعمومات أخرى جمعتيا األمم 

يشعر ...  ال يزال"وذكر تقرير لممحكمة الجنائية الدولية أن مكتب المدعي العام . المتحدة
بالقمق كذلك إزاء مواصمة األطراف كافة، ومنيم الجيش الوطني الميبي وفجر ليبيا، 
واإلسالميين، وداعش، وحمفاء كل منيم، والفاعمين الدوليين شن ىجمات تسفر عن سقوط 

ومن بين وسائل اليجوم . ضحايا في صفوف المدنيين، ويبدو أن بعضيا ُيرتكب بشكل عشوائي
ومع ذلك، ال توجد أنشطة دولية ". ات الجوية، ونيران أسمحة القناصة، والقصفالشائعة الضرب

كافية لجمع األدلة ولم تُتخذ إجراءات قانونية رسمية ضد األفراد الذين ارتكبوا أو مازالوا 
 .مستمرين في ارتكاب انتياكات جسيمة لمقانون الدولي في ليبيا

سات القضائية واألمنية الميبية والتعاون التقني ستستمر عدم فعالية عممية بناء قدرات المؤس 
معيا في الوقت الراىن إلى حد كبير إن لم تُتخذ تدابير كافية لضمان المساءلة الجنائية الدولية 

وُيعتبر إجراء تحقيق دولي مستقل . عن االنتياكات المستمرة التي يرتكبيا أفراد بعينيم في ليبيا
في االنتياكات السابقة والحالية مطمبًا ممحًا لمغاية من أجل وفعال وشفاف أو تحقيقات متعددة 

وينبغي ألي تحقيق من ىذا القبيل التحقق من الوقائع، . توفير قاعدة لعممية مساءلة دولية فعالة
وتحديد األفراد الذين ارتكبوا والجماعات التي ارتكبت انتياكات جسيمة، ورسم خطوط سمسمة 

وتقوم بعثة التحقيق في االنتياكات التي . لفردية عن ىذه الجرائمواضحة لمقيادة والمسؤولية ا
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، والتي تقودىا المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في 5102ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 
األمم المتحدة، بدور حاسم في توفير المعمومات وتقديم توصيات حول كيفية استخدام ىذه 

ل ضمان اتخاذ المجتمع الدولي تدابير فعالة لممساءلة المعمومات عمى الوجو األمثل من أج
تتضمن متابعة إجراءات األمم المتحدة والتحقيقات التي تباشرىا المحكمة الجنائية الدولية، أو 

 . إحالة بعض من ىذه القضايا إلى محاكم البمدان التي تطبق االختصاص القضائي العالمي
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ظمت المواجيات المسمحة التي تقودىا الحكومة العراقية مدعومة بميميشيات شيعية وقوات 
يزيدية ومسيحية أصغر، ومسنودة بغطاء  كردية باألساس، وعشائر سنية وفصائؿ تركمانية وا 

ترسـ ظالاًل " داعش/الدولة اإلسالمية"تحت مظمة الواليات المتحدة، ضد تنظيـ جوي عسكري 
فقد قدرت تقارير أممية . 5102قاتمة عمى أوضاع حقوؽ اإلنساف في العراؽ خالؿ عاـ 

وأخرى مستقمة عدد القتمى المدنييف الذيف وقعوا نتيجة المواجيات المسمحة ما بيف الحكومة 
ألؼ  00111وأكثر مف  0211العراقية والميميشيات المتحالفة معيا وتنظيـ داعش، ما بيف 
ابعة ألكثر تحتؿ المرتبة الر  5102قتيؿ، وضعفيـ عمى األقؿ مف الجرحى، مما يجعؿ سنة 

  5112.0األعواـ دموية منذ الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ 

                                                 
، ال ٠ضاالْ األوثش د٠ِٛخ د١ث لزً خالٌّٙب ٔذٛ 6002ٚ6002، فؼبِٟ "أ٠شاوٟ ثٛدٞ وبٚٔذ"دغت ِٕظّخ  - 

أٌف ػشالٟ أثش أعٛء ِٛجبد اٌؼٕف اٌطبئفٟ اٌزٟ أذٌؼذ ثؼذ رفج١ش ِشلذٞ اإلِب١ِٓ اٌؼغىش١٠ٓ فٟ  55ٔذٛ 

فٟ اٌّشرجخ اٌثبٌثخ ثذجُ لزٍٝ ٠شثٛ ػٍٝ اٌؼشش٠ٓ أٌفب  2 ٠ٚ60أرٟ ػبَ . 6002شجبط /ِذ٠ٕخ عبِشاء فٟ فجشا٠ش

ِذبفظخ د٠بٌٝ اٌّذبر٠خ ئٌٝ رٛعغ رٕظ١ُ داػش اٌىج١ش فٟ شّبي ٚغشة اٌؼشاق، ثبإلضبفخٚ٘ٛ اٌؼبَ اٌزٞ شٙذ 

 (/https://www.iraqbodycount.org/database)أٔظش ث١بٔبد إٌّظّخ ػٍٝ . ٌٍذذٚد اإل٠شا١ٔخ فٟ اٌششق

https://www.iraqbodycount.org/database/
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مغادرة منازليـ بعد إلى مميوف نازح داخمي عراقي اضطروا 2.5واستمرت معاناة أكثر مف 
في المحافظات ذات األغمبية  5102ومايو  5102توسع تنظيـ داعش الكبير ما بيف يونيو 

منازليـ في المدف والبمدات والقرى التي حررت إلى  العودةالسنية في العراؽ، وال يبدو أنو وارد 
، بسبب الدمار اليائؿ الذي لحؽ بيا مف ناحية، والخشية مف انتقاـ الميميشيات 5102في 

الشيعية خاصة في محافظة ديالى المختمطة طائفيا وعرقيا، أو بقايا تنظيـ داعش أو خالياه 
الصعوبات االقتصادية اليائمة التي تواجو الحكومة العراقية إلى النائمة في األنبار، باإلضافة

إلعادة إعمار المناطؽ المنكوبة جراء االنخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكؿ نحو 
 .مف عائدات الحكومة العراقية 01%

كانت تزامف النجاحات العسكرية ضد تنظيـ الدولة  5102إال أف المفارقة األىـ خالؿ عاـ 
مف األراضي التي سيطر عمييا منذ احتالؿ  %21ة والتي أسفرت عف استعادة نحو اإلسالمي

، مع استمرار تفكؾ سيطرة الحكومة المركزية في بغداد عمى 5102مدينة الموصؿ في يونيو 
إدارة مؤسسات الدولة نتيجة عدة تطورات كبرى أىميا توسع سمطة الميميشيات الشيعية في 

بات كردية أعمى صوتا تدعو لالستقالؿ، ومحدودية خطط المجاؿ األمني، وظيور مطال
 .تزايد التدخالت اإلقميمية والدولية في البالدإلى  اإلصالح ومحاربة الفساد إضافة

وقد فاقمت ىذه التطورات مف االختالالت الجسمية المترسخة في بنية الدولة العراقية قبؿ 
عدـ وضوح العالقة بيف الحكومة  ومف أبرزىا. 5112وبعد  الغزو األمريكي لمعراؽ في 

قميـ كردستاف وخاصة فيما يتعمؽ بسف قانوف توزيع الثروة وترسيـ حدود  5المركزية في بغداد وا 
التنازع بيف صالحيات ومسؤوليات الحكومة الفيدرالية إلى  المناطؽ المتنازع عمييا، باإلضافة
وزراء العراقي حيدر العبادي وعمى الرغـ مف وعود رئيس ال. ومجالس المحافظات التسع عشر

                                                 
وبْٔٛ األٚي /ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزفبؤي ثزذغٓ اٌؼاللبد ث١ٓ ثغذاد ٚوشدعزبْ ثؼذ رٛل١غ ارفبق إٌفظ فٟ د٠غّجش -6

ثؼذ عٕٛاد ِٓ اٌزٛرش ث١ٓ اٌطشف١ٓ، اال اْ االرفبق عشػبْ ِب أٔٙبس ثؼذ ٔذٛ عزخ شٙٛس ثغجت  02 60

اٌّزشجُ " ٔششح ٔفظ اٌؼشاق"وثش أٔظش رمش٠ش ٌزفبط١ً أ. االرٙبِبد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌجبٔج١ٓ ػٓ ػذَ االٌزضاَ ثجٕٛدٖ

 :ٌٍؼشث١خ ػٍٝ ِٛلغ اٌذٛاس اٌّزّذْ

 (http://m.ahewar.org/s.asp?aid=492298&r=0&cid=179&u=&i=0&q)= 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=492298&r=0&cid=179&u=&i=0&q
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، إال أف حزمة اإلصالحات التي أعمف عنيا في 2بمحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة
، لـ تنجح في إقناع قطاعات كبيرة مف العراقييف، الذيف استمروا بالتظاىر في 51022أغسطس 

مكافحة الفساد الذي ال بغداد ومحافظات شمالية وجنوبية، متيميف السمطة بعدـ الجدية في 
يؤثر فقط عمى مجاؿ األعماؿ ولكف يشمؿ أيضا توفير الخدمات األساسية التي تعاني تدىورا 

لكف الفشؿ في مواجية تفشي . 2مستمرا وخاصة في مجاالت الكيرباء والمياه والتعميـ والصحة
نما يرجع جزئيا أيضا الالت العميقة في االختإلى  الفساد ال يقع عمى عاتؽ الحكومة وحدىا، وا 

فآليات الرقابة عمى األداء الحكومي . 5112بنية الدولة العراقية منذ الغزو األمريكي عاـ 
لى تفتقر  بسبب سياسات " النزاىة"الفعالية سواء تعمؽ األمر بالبرلماف أو األجيزة الرقابية كييئة ا 

فرض تشكيؿ حكومات ، وطبيعة النظاـ االنتخابي التي ت المحاصصة الطائفية في التعيينات
االستقاللية إلى ائتالفية واسعة تحد عمميا مف وجود معارضة برلمانية حقيقية، باإلضافة

 . وتبعيتيا لمجياز التنفيذي 0المنقوصة لمسمطة القضائية

                                                 
اعزّش اٌؼشاق فٟ رجٛء ِشوض ِزمذَ ػب١ٌّب فٟ اعزششاء ِؼذالد اٌفغبد، ٚطٕفذ ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ فٟ  - 

 :أٔظش رمش٠ش إٌّظّخ. ، اٌؼشاق ضّٓ لبئّخ اٌذٚي اٌؼشش األوثش فغبدا فٟ اٌؼب2ٌُ 60رمش٠ش٘ب اٌغٕٛٞ ٌؼبَ 

(w.transparency.org/cpi2015http://ww) 

  :ِٛلغ لٕبح اٌجض٠شح -2
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8

%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF) 

 :ٔظش ِٛلغ ِجّٛػخ األصِبد اٌذ١ٌٚخا -2

(http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-

database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-

ED0472ED975C%7d#results) 

اخفبق "ٌٕظشح ِؼّمخ ػٍٝ رشٛ٘بد إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ اٌؼشاق، أٔظش رمش٠ش ِجّٛػخ األصِبد اٌذ١ٌٚخ  -2

 :، ػٍٝ اٌشاثظ"اٌؼشاق ثال ضٛاثظدىِٛخ : اٌشلبثخ

http://www.crisisgroup.org/ar/Browse%20by%20publication%20type/Media%20Rel

eases/2011/mena/iraq-and-the-kurds-confronting-withdrawal-fears.aspx  

ِششٚع لبْٔٛ اٌّذىّخ االرذبد٠خ اٌؼ١ٍب : لذِذ اٌذىِٛخ ثالثخ ِششٚػبد إلطالح اٌغٍطخ اٌمضبئ١خ  2

، اال ئْ (2 ١ٔ60غبْ /أثش٠ً)، ِٚششٚػٟ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ ١٘ٚئخ اإلششاف اٌمضبئٟ (2 60شجبط /فجشا٠ش)

ج١ً اٌّثبي رذ١ًٍ ِٛلغ اٌؼشاق أٔظش ػٍٝ ع. ِشالج١ٓ لبٌٛا اْ اٌّشبس٠غ اٌثالثخ ال رمذَ شٜٛ رذغ١ٕبد شى١ٍخ

 ((http://aliraqtimes.com/ar/print/38803.html)رب٠ّض ٌّششٚع لبْٔٛ اٌّذىّخ االرذبد٠خ اٌؼ١ٍب 

http://www.transparency.org/cpi2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-ED0472ED975C%7d#results
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-ED0472ED975C%7d#results
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-ED0472ED975C%7d#results
http://aliraqtimes.com/ar/print/38803.html)


 

84 

 :تآكل مؤسسات الدولة واتساع المواجهات الطائفية
كومة العراقية خمفا عمى الرغـ مف التفاؤؿ الحذر الذي صاحب تولي العبادي رئاسة الح

، والذي أتيمو خصومو مف مختمؼ  5102لرئيس الوزراء السابؽ نوري المالكي في أغسطس 
الطوائؼ العراقية بتركيز السمطات الشديد في يديو وسوء إدارة البالد والمساىمة في تفشي 

عجزه عف بناء قدرات البالد العسكرية واألمنية إلى الفساد وتيميش القوى السنية والكردية وصوال
والتي أدت ألي انييار سريع لقدرات الجيش العراقي واحتالؿ تنظيـ الدولة اإلسالمية أجزاء 

، إال أف كشفًا دقيقًا لسياسات وقرارات فترة حكـ 5102واسعة مف شمالي وغرب العراؽ في 
حدة قائمة عمى التوافؽ الوطني واحتراـ العبادي  تظير أف بناء دولة عراقية ديموقراطية مو 

وقد كانت أخطر التطورات التي شيدتيا العراؽ تحت . حقوؽ اإلنساف اليزاؿ ىدفا صعب المناؿ
قيادة العبادي التوسع المتسارع  في أنشطة الميميشيات المسمحة، وخاصة ما يعرؼ بميميشيا 

ني المنظـ لعمميا، األمر الذي نتج واستمرار ضبابية اإلطار الدستوري والقانو  0الحشد الشعبي
نتياكات التي مارسوىا العنو عدـ خضوع أفرادىا ألي محاسبة قانونية جراء الجرائـ الطائفية، وا

                                                 
رٌٟٛ اٌّبٌىٟ، ٚاٌزٞ ٠شغً أ٠ضب ِٕظت األ١ِٓ اٌؼبَ ٌذضة اٌذػٛح اإلعال١ِخ اٌش١ؼٟ، سئبعخ اٌٛصساء فٟ  - 

ٌزفبط١ً أوثش دٛي ع١بعبد اٌّبٌىٟ ٚطش٠مخ دىّٗ، أٔظش رمش٠ش ِجّٛػخ . 6002ِب٠ٛ /اٌؼشاق فٟ أ٠بس

 . 6 60رّٛص/، ١ٌٛ٠ٛ"ؼشاقً٘ سأ٠ٕب وً ٘زا ِٓ لجً؟ األصِخ اٌغ١بع١خ اٌّزظبػذح فٟ اٌ"األصِبد اٌذ١ٌٚخ 

(http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-

%20North%20Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/126-deja-vu-all-

over-again-iraqs-escalating-political-crisis.aspx( 

اٌزٟ أطذس٘ب اٌّشجغ " اٌجٙبد اٌىفبئٟ"ثؼذ فزٜٛ  2 60دض٠شاْ /رأعغذ ١ٍِش١ب اٌذشذ اٌشؼجٟ فٟ ١ٔٛ٠ٛ  - 

اٌش١ؼٟ األػٍٝ ػٍٟ اٌغ١غزبٟٔ ٌزأع١ظ لٛاد شجٗ ػغىش٠خ ٌٍذفبع ػٓ ثغذاد ثؼذ ادزالي رٕظ١ُ داػش ٌٍّٛطً 

أٌف ِمبرً ٠ٕزّْٛ  0 ٚ 20ٓ ، ضّذ لٛاد اٌذشذ ِب ث2١ 60ٚرمذس ِظبدس أٗ ثٕٙب٠خ ػبَ . فٟ ٔفظ اٌشٙش

١ٙ٠ّٚٓ اٌش١ؼخ ػٍٝ أفشاد ٚل١بداد ا١ٌٍّش١بد إٌّض٠ٛخ فٟ اٌذشذ . فظ١ً ع١بعٟ ٚػغىشٞ ش١ؼٟ 60ٌٕذٛ 

 . اٌّغ١ذ١١ٓ ٚاٌزشوّبْئٌٝ اٌشؼجٟ، اال ئٔٙب رضُ أ٠ضب اػذادا ِٓ اٌّغ١ٍّٓ اٌغٕخ اٌؼشة، ثبإلضبفخ

 :١ذ٠بٌزفبط١ً أوثش، أٔظش اٌذشذ اٌشؼجٟ ػٍٝ ِٛلغ ٠ٚى١ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D

8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A . 

، أثش٠ً "ئػبدح سعُ خبسطخ اٌؼشاق اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ: اٌذشذ"رمش٠ش ِؼٙذ اٌششق األٚعظ ئٌٝ ٔظش أ٠ضباٚ

60 2، 

http://www.mei.edu/content/article/hashd-redrawing-military-and-political-map-iraq 

https://ar.wikipedia.org/wiki/الحشد_الشعبي
https://ar.wikipedia.org/wiki/الحشد_الشعبي
http://www.mei.edu/content/article/hashd-redrawing-military-and-political-map-iraq
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وبعد تزايد االحتجاجات الداخمية في العراؽ والضغوط . 01جرائـ حربإلى والتي قد ترقى بعضيا
أبريؿ  0يات، أصدر مجمس الوزراء في اإلقميمية والدولية عمى األعماؿ التي تقـو بيا الميميش

الوزارات ومؤسسات الدولة كافة عند تعامميا مع ىيئة الحشد الشعبي "إلى ، توجيياً 5102
التعامؿ معيا عمى أنيا ىيئة رسمية ترتبط برئيس الوزراء والقائد العاـ لمقوات المسمحة تتولى 

لكف ىذا القرار لـ ينجح في رفع شبية ". عمميات القيادة والسيطرة والتنظيـ لقوات الحشد الشعبي
وضع ميميشيا الحشد، ولـ يمحقو قانوف يوضح تبعيتيا المؤسسية سواء  00"عدـ دستورية"

لممؤسسة العسكرية أو األمنية، أو يحدد إطار عمميا الداخمي وقواعد القيادة والتخطيط والسيطرة 
المحاسبة، سواء بالنسبة لمقضاء والتمويؿ ليياكميا المختمفة، مما يجعؿ أفرادىا خارج إطار 

 .العادي أو حتى العسكري

وكاف مف نتيجة ىذا الوضع القانوني المشوه، استمرار االنتياكات الجسيمة ليذه الميميشيات 
وخاصة ضد أفراد الطائفة السنية في محافظات بغداد وديالى وصالح الديف واألنبار وبابؿ 

ختطاؼ وسرقة الممتمكات وحرؽ المنازؿ والمساجد والتي شممت القتؿ خارج إطار القانوف واال
 05.والتيجير القسري

                                                 
جشائُ دشة ِذزٍّخ اسرىجزٙب : اٌؼشاق"ٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ث١بْ ِٕظّخ ١ِ٘ٛٓ سا٠زظ ٚٚرش ا  -0 

 (https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/31/286402" )١ٍ١ِش١بد ش١ؼ١خ

11- رٕض اٌفمشح )ة( ِٓ اٌّبدح اٌزبعؼخ ِٓ اٌذعزٛس اٌؼشالٟ ػٍٝ "دظش رى٠ٛٓ ١ٍِش١بد ػغىش٠خ خبسج ئطبس 

اٌمٛاد اٌّغٍذخ". ٌّٕبلشخ اإلطبس اٌذعزٛسٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٛضغ ١ٍ١ِش١ب اٌذشذ اٌشؼجٟ، أٔظش رمش٠ش ػجذ اٌمبدس 

ِذّذ "دعزٛس٠خ ١٘ئخ اٌذشذ اٌشؼجٟ اٌٛطٕٟ" فٟ أثش٠ً 2 60 ػٍٝ ِٛلغ وزبثبد: 
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88

%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89/1.html 
ثؼ١ٍّخ أػذاَ خبسج  2 60وبْٔٛ اٌثبٟٔ /ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، لبَ أفشاد ِٓ ١ٍ١ِش١ب اٌذشذ اٌشؼجٟ فٟ ٠ٕب٠ش -6 

فشدا ِٓ اٌطبئفخ اٌغ١ٕخ ُٚ٘ ِىجٍٟ األ٠بدٞ ثذػٜٛ أزّبئُٙ ٌزٕظ١ُ داػش فٟ لش٠خ ثشٚأخ  20اٌمبْٔٛ ألوثش ِٓ 

 2 60أٔظش اٌفظً اٌخبص ثبٌؼشاق فٟ رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ اٌغٕٛٞ ٌؼبَ . فٟ ِذبفظخ د٠بٌٝ

(iraq-africa/iraq/report-north-and-east-https://www.amnesty.org/en/countries/middle/) 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/31/286402
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/
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محاوالت دمجيا في -وال تقتصر خطورة عدـ التنظيـ القانوني لوضع ميميشيا الحشد الشعبي
عمى مجرد إفالت عناصرىا  -02كياف قانوني جديد تحت مسمى الحرس الوطني باءت بالفشؿ

مف المحاسبة، ولكف مأسستيا المستمرة تيدد بنية الدولة العراقية ذاتيا في المستقبؿ، عمى نحو 
فمف ناحية، استمرار تصرفات الميميشيا . قد ال يقؿ خطورة عف تيديد تنظيـ داعش الوجودي

ؿ الطائفة السنية، لتحييد غير القانونية تيدد قدرة الدولة عمى كسب معركة العقوؿ والقموب داخ
غالبية عناصرىا مف قوة نموذج داعش كممثؿ لمصوت السني، سواء في المناطؽ التي حررت 

. ، أو تمؾ التي التزاؿ تحت سيطرة داعش في نينوى تحديدا02في ديالى وصالح الديف واألنبار
منذ الغزو  إحساس الطائفة السنية بالتيميش المتزايدإلى نجاح تنظيـ داعش، يرجع جزئيا،

، وخاصة فيما يتعمؽ بموقع أفرادىا داخؿ مؤسسات الدولة وخاصة 5112األمريكي عاـ 
األمنية، او نصيبيا مف الثروة القومية، او القوانيف التي تستيدؼ أفرادىا كقانوف اجتثاث البعث 

" ميةتمثي"أو طبيعة القوى السياسية التي تعبر عنيا، والتي يعتقد أفراد الطائفة انيا غير 
لمصالحيـ وتكونت نتيجة فساد بعض النخب السنية التي ارتضت مواالة بغداد لحسابات 
. متعمقة بالماؿ والمناصب، أو تتبع أجندات دوؿ إقميمية وخاصة تركيا واألردف وقطر والسعودية

وليذا، فتعاظـ دور الميميشيات الشيعية في تحديد األجندة السياسية واألمنية، سوؼ لف يؤدي 
دماج إلى إال منع أي إمكانية لتحقيؽ مصالحة وطنية واسعة تيدف سوى نبذ العنؼ واإلرىاب وا 

                                                 
 أْال ئ، 2 60شجبط /فٟ فجشا٠ش" ِششٚع لبْٔٛ اٌذشط اٌٛطٕٟ"ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اطذاس اٌذىِٛخ اٌؼشال١خ   -  

أٔظش . 2 60اٌّششٚع ٚاجٗ اػزشاضبد وج١شح خالي ِٕبلشزٗ فٟ اٌجشٌّبْ اٌزٞ سفض اٌزظذ٠ك ػ١ٍٗ خالي ػبَ 

 :رمش٠ش ِٛلغ اٌجض٠شح

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/%D9%85%D8%B4%D8%B

1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A 

، اٌظبدس ػٓ ِٛلغ "اإلعال١ِخ فٟ اٌؼشاق ٚاٌشبَاٌجذ١ُ ثؼذ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ "ٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، رمش٠ش ا -2 

أرالٔزه األِش٠ىٟ ٚاٌزٞ ٠زٕبٚي ِظ١ش ػبئٍخ ع١ٕخ ِٓ ِذبفظخ األٔجبس رذذ دىُ رٕظ١ُ داػش ٕ٘بن، ٚرجشثزٙب 

، ادذٜ ا١ٍ١ٌّش١بد إٌّض٠ٛخ فٟ ٚدذاد اٌذشذ "ػظبئت أً٘ اٌذك"فٟ دٟ عىٕٟ ثجغذاد رذذ ع١طشح ١ٍ١ِش١ب 

 :اٌشؼجٟ

 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-

isis/476391/?utm_source=SFFB  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-isis/476391/?utm_source=SFFB
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-isis/476391/?utm_source=SFFB
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-isis/476391/?utm_source=SFFB
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األب - المكوف السني في العممية السياسية وتيدد أيضا بتكرار تجربة تنظيـ القاعدة في العراؽ
والذي سبؽ أف دحر عسكريا وطرد مف المدف التي احتميا ما بيف  -الروحي لتنظيـ داعش

  5102.02بؿ أف يعود في شكمو الجديد عاـ ، ق 511و5112

تعاظـ الدور العسكري لميميشيا الحشد الشعبي قد ييدد تماسؾ األغمبية الشيعية نفسيا، مما 
فمف ناحية، لمعظـ ىذه الميميشيات . ينذر باشتعاؿ االقتتاؿ الداخمي ليشمؿ البالد برمتيا

كالمجمس األعمى اإلسالمي العراقي امتدادات سياسية ومناطقية، بعضيا ممثؿ داخؿ البرلماف 
بقيادة عمار الحكيـ أو التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وىو األمر الذي ييدد بإدخاؿ 

القنوات إلى كعنصر فعاؿ في حسـ أي خالؼ سياسي في المستقبؿ بدال مف المجوء" السالح"
ثيقة مع إيراف في مجاالت كما تتمتع أغمبية ىذه الميميشيات بعالقات و . الدستورية التقميدية

، ليس فقط أماـ الحكومة "استقاللية كبيرة"التدريب والتمويؿ والتوجيو وىو األمر الذي يمنحيا 
وأخيرا،   0.المركزية، ولكف أيضا بعالقتيا مع جميورىا وناخبييا في المحافظات الشيعية

ي القوات النظامية سوؼ فاستمرار االعتماد عسكريا عمى تمؾ الميميشيات، أو التفكير بدمجيا ف
يصعب مف ميمة بناء قوات جيش وشرطة مينية وعابرة لالنتماءات الطائفية والعرقية، وىو ما 
ييدد بتكرار تجربة الجيش العراقي الذي انيار بشكؿ قياسي أماـ تقدـ تنظيـ داعش في 

 . محافظات المثمث السني

الد مسرحا لصراع قوى إقميمية أخرى وخالفا لمدور اإليراني القوي في العراؽ، فالتزاؿ الب
وخاصة تركيا والمممكة العربية السعودية واألردف وقطر، والتي تتمتع كؿ منيا بعالقات قوية، 

فتركيا عمى سبيؿ، والتي دفعت . مالية وسياسية وعسكرية، مع أحزاب وحركات سنية وكردية
مف الموصؿ، تتيـ بدعـ  مدينة بعشيقة القريبةإلى 5102بقوات عسكرية صغيرة في ديسمبر 

                                                 
، أٔظش رمش٠ش ِجّٛػخ األصِبد اٌذ١ٌٚخ  600ٌّٕبلشخ أوثش رفظ١ٍ١خ ػٓ ٚضغ اٌطبئفخ اٌغ١ٕخ ثؼذ ػبَ  -2 

 :"فشطخ وجشٜ أَ خغبسح فبددخ: عٕخ اٌؼشاق ٚاٌذٌٚخ"

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-

%20North%20Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/144-make-or-break-

iraq-s-sunnis-and-the-state.aspx . 

ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ٌُ رٕجخ دىِٛخ ثغذاد أٚ اٌٛال٠بد اٌّزذذح فٟ ِٕغ ِشبسوخ ١ٍ١ِش١ب اٌذشذ ِٓ دظبس  -2 

ٚ االعزؼذاد ٌؼ١ٍّبد رذش٠ش ِذ٠ٕخ اٌّٛطً أ 2 60ِذ٠ٕخ اٌفٍٛجخ اٚ رذش٠ش ثؼض ِذْ طالح اٌذ٠ٓ فٟ 

 .    2 60اٌّزٛلؼخ فٟ إٌّزظف اٌثبٟٔ ِٓ ػبَ 
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رئيس إقميـ كردستاف وزعيـ الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود برزاني ضد خصومو البقية 
والقت الخطوة . إيرافإلى وخاصة حزبي االتحاد الوطني الكردستاني وحركة جوراف، األقرب

والشخصيات السنية العسكرية التركية بالتوغؿ داخؿ شماؿ العراؽ، ترحيبا مف بعض القوى 
النافذة كأسامة النجيفي زعيـ ائتالؼ متحدوف لإلصالح البرلماني، فيما عارضيا ساسة سنة 

 00.آخروف قريبيف مف إيراف وقطر

وشيدت األوضاع السياسية في إقميـ كردستاف الذي يتمتع باستقاللية واسعة خالؿ عاـ 
و لإلقميـ عمى الرغـ مف انتياء أزمة مشتعمة بعد إصرار برزاني عمى التمسؾ برئاست 5102

وشيدت األشير األربعة األخيرة مف . أغسطس مف نفس العاـ 00واليتو بشكؿ رسمي في 
ضرابات واسعة وأعماؿ عنؼ سقط فييا قتمى وجرحى، وخاصة في  السنة توترات واحتجاجات وا 

بة رئيس اإلقميـ محافظة السميمانية التي ال يسيطر عمييا الحزب الديموقراطي الكردستاني، مطال
بالتنحي ووضع دستور لإلقميـ يسمح بإنشاء قواعد مؤسسية وقانونية لتداوؿ السمطة بشكؿ 

إلى الموائمات الحزبية كما جرت العادة وتحويؿ نظامو السياسي مف رئاسيإلى سممي بدؿ المجوء
ثيفة عمى ، بظالٍؿ ك2003وتمقي ىذه األزمة، وىي األعنؼ داخؿ اإلقميـ منذ عاـ    0.برلماني

في العراؽ، وقد " كواحة لالستقرار"قدرة الالعبيف األساسييف ىناؾ عمى االحتفاظ بكردستاف 
وقد . تيدد بإعادة أجواء التوترات العسكرية التي شيدىا اإلقميـ في تسعينيات القرف المنصـر

بة بانفصاؿ خيار المطالإلى تفتح األزمة الباب لتفكؾ وحدة العراؽ الترابية إذا ما لجأ برزاني
اإلقميـ لميروب مف أزمتو الداخمية وتفتح الباب واسعا لتدخؿ عسكري أكبر مف إيراف وتركيا 

 .المعارضتيف ألي دعوات انفصالية لألكراد
                                                 

 ،"اٌّأصق اٌغٕٟ فٟ اٌؼشاق"ػٍٝ عج١ً اٌّثبي رمش٠ش ِؼٙذ وبس١ٔجٟ ٌٍغالَ اٌذٌٟٚ  أظش -2 

http://carnegieendowment.org/2016/03/03/ar-62955/iusr 

رشش٠ٓ األٚي /، أوزٛثش"أصِخ سئبعخ وشدعزبْ اٌؼشاق رزفبلُ ٚال رغ٠ٛخ ثبألفك"ٕظش رمش٠ش ِٛلغ اٌجض٠شح ر  -  

60 2:  
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/%D8%A3%D8%B2%D9%8

5%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-

%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82  

http://carnegieendowment.org/2016/03/03/ar-62955/iusr
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
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  :استهداف وقتل المدنيين
بنطاؽ واسع  5102استمرت أعماؿ العنؼ والقتؿ العشوائي واستيداؼ المدنييف خالؿ عاـ 

مدني عراقي نتيجة التفجيرات بالعبوات والسيارات المفخخة والعمميات   0010حيث سقط 
العمميات العسكرية ضد إلى االنتحارية واالغتياالت واإلعدامات خارج نطاؽ القانوف باإلضافة

مدني عراقي  51122والذي قتؿ خاللو  5102عف عاـ % 02تنظيـ داعش، بانخفاض بنسبة 
  00.اعشوىو العاـ الذي شيد توسع تنظيـ د

، فقد ساىمت تشكيمة متنوعة مف الفاعميف في قتؿ المدنييف 5102وتماشًيا مع أنماط عاـ 
، وكاف أبرزىـ تنظيـ داعش، وميميشيا الحشد الشعبي، والقوات 5102العراقييف في عاـ 

يزيدية صغيرة، باإلضافة الضربات إلى العراقية، وقوات البيشمركة الكردية، وميميشيات مسيحية وا 
 .الجوية لمتحالؼ الدولي المناىض لداعش بقيادة الواليات المتحدة

في المحافظات الخمسة ذات األغمبية السنية او تمؾ  5102وتمركزت أعماؿ القتؿ خالؿ 
مف اجمالي عدد القتمى في العراؽ % 85المختمطة طائفيا وعرقيا حيث شيدت سقوط نحو 

، (2021)، األنبار (0 21)نينوى : التاليوجاء ترتيب المحافظات حسب عدد القتمى ك. كمو
  51(.0202)، وديالى (0022)، صالح الديف ( 225)بغداد 

مدني  0010اف تنظيـ داعش مسؤوؿ عف قتؿ نحو " إراكي بودي كاونت"وقدرت منظمة 
عراقي عف طريؽ اإلعدامات واالغتياالت في المناطؽ التي يسيطر عمييا ألسباب متنوعة منيا 
                                                 

، ٟٚ٘ ِٕظّخ غ١ش دى١ِٛخ ِغزمٍخ أٔشئذ "ئساوٟ ثٛدٞ وبٚٔذ"أخزد ٘زٖ األسلبَ ِٓ ادظبءاد ِٕظّخ  -  

فبٌّٕظّخ . ٚرزّزغ رمبس٠ش إٌّظّخ ثّظذال١خ وج١شح ثغجت ِٕٙج١زٙب فٟ رٛث١ك اٌضذب٠ب. ثؼذ اٌذشة ػٍٝ اٌؼشاق

فؼً ١ٌٚغذ رٍه اٌزٟ ٠زُ اعزٕزبجٙب ػٓ رؼزّذ فٟ رمبس٠ش٘ب ػٍٝ رٛث١ك أػذاد اٌضذب٠ب اٌز٠ٓ لزٍٛا أٚ أط١جٛا ثبٌ

ٚرغزٕذ ئدظبءاد إٌّظّخ ػٍٝ ِمبسٔخ رمبس٠ش . طش٠ك أخز ػ١ٕخ ِغذ١خ ِٓ اٌؼشال١١ٓ وّب رفؼً ِٕظّبد آخشٜ

، ٚٚعبئً االػالَ (اٌجٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ رٛث١ك اػذاد اٌمزٍٝ ٚاٌّظبث١ٓ)ٚصاساد اٌذفبع ٚاٌذاخ١ٍخ ٚاٌظذخ 

ٚرٙزُ إٌّظّخ فٟ رمبس٠ش٘ب ثزذذ٠ذ ربس٠خ ِٚىبْ ٚأعّبء اٌمزٍٝ . د اٌؼشاقاٌّذ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌىً ِذبفظب

ٚاٌّظبث١ٓ ٚاٌجٙبد اٌّغإٌٚخ ػٓ لزٍُٙ ٚطشق اٌمزً أٚ االعزٙذاف ئرا ِب رٛافشد وً رٍه اٌّؼط١بد خبطخ 

اٌٍّمبح ٚاْ أعجبة ِٛد أٚ لزً اٌضذب٠ب اٌؼشال١١ٓ اد١بٔب ِب رىْٛ غ١ش ِؼشٚفخ ٚخبطخ ػٕذ اٌؼثٛس ػٍٝ اٌجثث 

فٟ اٌطشلبد ٚاٌشٛاسع، فال ٠ؼشف ػٍٝ ٚجٗ اٌزذذ٠ذ ِب ارا وبٔذ ِشرجطخ ثأعجبة ع١بع١خ، أَ أْ ٌٙب دٚافغ 

 (.    /https://www.iraqbodycount.org)ٌالطالع ػٍٝ اٌّض٠ذ أٔظش ِٛلغ إٌّظّخ . جٕبئ١خ

 :ثٛدٞ وبٚٔذرمش٠ش ِٕظّخ ئساوٟ  -60

 (https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2015/) 

 

https://www.iraqbodycount.org/
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2015/
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التنظيمات والعشائر السنية المعارضة لو، أو معاقبة المخالفيف لتأويؿ التنظيـ استئصاؿ 
المتطرؼ لمشريعة اإلسالمية، أو استيداؼ األقميات الشيعية والمسيحية والكردية والتركمانية 
واإليزيدية في مناطؽ سيطرتو أو قتؿ أنصاره المنشقيف او المشتبو بيـ كجواسيس لمحكومة 

عراقي عف   052أنيا وثقت مقتؿ إلى ارت منظمة إراكي بودي كاونت أيضاوأش  50.العراقية
في مناطؽ " جيات غير معروفة"طريؽ اإلعدامات الخارجة عف نطاؽ القضاء قامت بيا 

.  أعماؿ انتقامية ضد عراقييف مف العرب السنةإلى خارجة عف سيطرة داعش، في إشارة ربما
قامت بيا قوات التحالؼ الدولي والقوات العراقية وقالت المنظمة اف الضربات الجوية التي 

              5102.55عراقي خالؿ عاـ  0502مسؤولة عف قتؿ 

 

 :الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير
شيدت أوضاع حريات االحتجاج والتنظيـ والرأي والتعبير، بما في ذلؾ الحريات اإلعالمية، 

المجمس "ففي يناير أنشأ البرلماف . 5102تباينا في درجات التحسف والتدىور خالؿ عاـ 
كييئة لممشاورة بيف المكونات " االستشاري لممنظمات غير الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف

منظمات الحقوقية حوؿ التشريعات المرتبطة بحقوؽ اإلنساف، بيد اف المجمس لـ السياسية وال
 . يناقش أي تشريع ميـ خالؿ العاـ

الخاص بتنظيـ  5102لسنة   2وفي سبتمبر، صدقت رئاسة الجميورية عمى القانوف رقـ 
، والذي حظر عمى األحزاب السياسية تشكيؿ أذرع مسمحة في خطوة قد 52األحزاب السياسية

إال أف نص القانوف في مادتو الثامنة . تستخدـ الحقا في تفكيؾ الميميشيات المسمحة في العراؽ
، قد يشكؿ "بالترويج ألفكار تتعارض مع أحكاـ الدستور"عمى حظر عضوية أي مواطف شارؾ 

                                                 
 . ِظذس عبثك. 2015رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ  أظش - 6

 . اٌّظذس اٌغبثك -66

http://www.iraq-lg-

law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015 

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
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 5102مدخال لمتالعب في النظاـ الحزبي خاصة واف الكثير مف مواد الدستور العراقي لسنة 
ؿ جدؿ كبير وخاصة تمؾ المتعمقة بالفيدرالية أو دور الديف أو اجتثاث حزب البعث الزالت مح

 00كما تضمف القانوف نصا مثيرا لمجدؿ وىي المادة   5112.52الحاكـ السابؽ لمعراؽ قبؿ 
وتتبع وزارة العدؿ وتختص بمراقبة التزاـ األحزاب " دائرة شؤوف األحزاب السياسية"التي تؤسس 
خطورة ىذا النص في أف يجعؿ . يتعمؽ بنظاميا األساسي ونشاطاتيا السياسيةبالقانوف فيما 

الوزارة، خصما ضد األحزاب السياسية، وكاف يمكف االستعاضة عنو بتكميؼ القضاء بيذه 
مف القانوف  حصوؿ األحزاب السياسية عمى تمويؿ أجنبي،  22تحظر المادة . الميمة

ا السنوية، ويفتح القانوف مجااًل أماـ األحزاب الناشئة إجبارىا عمى كشؼ موازناتيإلى باإلضافة
 .لتمقييا مساىمات مالية مف الميزانية العامة لمدولة كما جرى العرؼ في عدة نماذج ديموقراطية

مف ناحية أخرى استمرت السمطات العراقية في استخداـ القوة المفرطة لمتعامؿ مع 
القوات العراقية ما اليقؿ عف خمسة أشخاص  ففي يوليو وأغسطس، قتمت. التظاىرات السممية

في مدينتي بغداد والبصرة خرجوا في تظاىرات منددة بالفساد واستمرار انقطاعات التيار 
  52.الكيربائي وشح المياه

، والذي 5102لسنة   5رقـ " شبكة اإلعالـ العراقي"وفي يونيو أقرت الحكومة قانوف  
السياسييف،  وخاصة تمؾ التي تنقؿ صالحيات عالمييف و إلرحب بمعظـ بنوده كثر مف  ا

   5.اإلشراؼ والتعييف والتمويؿ لمشبكة مف رئاسة الحكومة إؿ لجنة الثقافة داخؿ مجمس النواب
إال أف أوضاع الصحفييف والعامميف في مجاؿ اإلعالـ عمى األرض في العراؽ خالؿ عاـ 

ظمت مف األكثر خطورة في العالـ، نتيجة استيدافيـ مف قبؿ السمطات والميميشيات  2015
فحسب التقرير السنوي لمنظمة . تنظيـ داعشإلى الشيعية والسمطات الكردية، باإلضافة

                                                 
فٟ جش٠ذح اٌّثمف " ٔمذ٠خسؤ٠خ ...لبْٔٛ األدضاة اٌغ١بع١خ"ال ِمبٌخ أدّذ فبضً اٌّؼّٛسٞ ثِ أظش -62

(http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/901149.html) 

 . ِظذس عبثك. 2015ٔظش رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ ا  -62

 :"لبْٔٛ رٕظ١ُ شجىخ اإلػالَجذي ثبٌؼشاق ثشأْ "ٔظش رمش٠ش ِٛلغ اٌجض٠شح ا -62
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/%D8%AC%D8%AF%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85) 

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/901149.html
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
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، 50دولة 1 0لحريات الصحافة مف بيف   02، فقد احتؿ العراؽ المركز "مراسموف بال حدود"
العالـ مف حيث عدد الصحفييف واإلعالمييف الذيف تعرضوا لمقتؿ  فيما جاء رابعا عمى مستوى

واحتمت مدينة الموصؿ قائمة أسوء المدف العراقية مف حيث حريات الصحافة    5.أو الخطؼ
  2واستيداؼ الصحفييف، حيث قدرت منظمة مراسموف بال حدود اف تنظيـ داعش قاـ بخطؼ 

         50.منيـ 02، وأعدـ  5102 وأكتوبر 5102صحفيا في الفترة ما بيف يونيو 

  

 :أزمة األقميات الدينية والعرقية
عمميات استيداؼ وقتؿ وترحيؿ أو التضييؽ عمى حرية حركة  5102تواصمت في عاـ 

أفراد مف األقميات الدينية والعرقية في العراؽ نتيجة نشاطات تنظيـ داعش باألساس وميميشيات 
وما يرافقيا مف ىيمنة خطابات وجماعات دينية متشددة عمى الحشد الشعبي والقوات الكردية، 

 .المسرح السياسي والثقافي في البالد، بما فييا أجيزة االمف المناط بيا حماية ىذه األقميات

وواصؿ تنظيـ داعش استيداؼ أفراد مف األقميات اإليزيدية والمسيحية والتركمانية في 
وتنوعت ممارسات تنظيـ داعش بيف . ة نينوىالمناطؽ القابعة لسيطرتو وخاصة في محافظ

جبار غير المسمميف عمى التحوإل اإلسالـ، لى القتؿ والخطؼ وفرض الجزية والتيجير القسري وا 
     21.االغتصاب واالستعباد الجنسي وىدـ دور العبادةإلى باإلضافة

                                                 
 ( http://rsf.org/en/iraq)رمش٠ش ِٕظّخ ِشاعٍْٛ ثال دذٚد اٌغٕٛٞ  -62

 (/https://cpj.org/killed/2015)رمش٠ش ٌجٕخ دّب٠خ اٌظذف١١ٓ اٌذ١ٌٚخ   - 6

 "ِمجشح دش٠خ اٌّؼٍِٛبد: اٌّٛطً" ث١بْ ِشاعٍْٛ ثال دذٚد  - 6

 (information-freedom-cemetery-http://rsf.org/en/news/mosul) 

 :ٚوبٌخ األٔجبء األٌّب١ٔخ  -0 
 http://www.youm7.com/story/2015/2/2/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-

%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-

%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D

8%B3-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84/2051407 

 

http://rsf.org/en/iraq
https://cpj.org/killed/2015/
http://rsf.org/en/news/mosul-cemetery-freedom-information
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
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والتي أقرىا " قانوف البطاقة الوطنية"أما عمى الصعيد التشريعي، فقد أثارت تعديالت عمى 
البرلماف العراقي في نوفمبر احتجاجات واسعة لدى ممثمي األقميات الدينية داخؿ وخارج مجمس 

فقط " لغير المسمميف"مف القانوف عمى السماح   5النواب، حيث نصت الفقرة األولى مف المادة 
يف مف اعتنؽ يتبع األوالد القاصريف في الد"بتبديؿ دينيـ، فيما نصت الفقرة الثانية عمى أف 

الذي " الحؽ في االعتقاد"وعمى الرغـ مف مخالفة الفقرة األولى   20".الديف اإلسالمي مف األبويف
الذي نصت عميو المواثيؽ والمعاىدات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف، فإف قراءة النص وفؽ 

فالدستور . ةالدستور العراقي تثير االرتباؾ كما ىو الحاؿ في بعض الدساتير العربية واإلسالمي
، بصرؼ النظر عف "الفكر والضمير والعقيدة"، يكفؿ لألفراد حريات 25العراقي في مادتو 

، "ىو مصدر أساس لمتشريع"نية ينص عمى اف اإلسالـ خمفياتيـ الدينية، إال انو في المادة الثا
ىو لكف ما أثار الجدؿ بصورة أكبر ". سف قانوف يتعارض مع ثوابت أحكاـ اإلسالـ"ويحظر 

 5ستند ممثمو األقميات الدينية في البرلماف عمى نص الفقرة ابند المتعمؽ بديانة األطفاؿ حيث ال
يزيدية ية العقيدة لمطوائؼ المسيحية والمف المادة الثانية مف الدستور العراقي والتي تضمف حر 

    25.اماع  0 ػالقانوف المدني الذي يحدد سف األىمية القانونية بإلى والصابئة، باإلضافة

وفي السياؽ العراقي الحالي، فيذه المادة تفرض تعقيدات قانونية كبيرة وخاصة عمى النساء 
. المسيحيات واإليزيديات المواتي حممف بعد تعرضيف لالغتصاب عمى يد أفراد تنظيـ داعش

ية ، ومف ناح"اإلسالـ"فمف ناحية، سيزيد القانوف الجديد مف معاناتيف إذ يمـز أطفاليف بتبني 
أخرى، إذا ما تجاىمف القانوف، فيناؾ احتمالية كبيرة لتعرض أطفاليف لممسائمة القانونية إذا ما 

 . قررف االحتفاظ بديانة األـ في أوراؽ اإلثبات الرسمية قبؿ أو بعد وصوليـ لسف البموغ

 

                                                 
 :ٔض اٌمبْٔٛ ػٍٝ ِٛلغ ِجٍظ إٌٛاة اٌؼشالٟ أظش -  

http://www.parliament.iq/details.aspx?LawN=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80

%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82

%D9%80%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

%D9%80%D8%A9 

اٌجطبلخ اٌّٛدذح ٚأزٙبن  ِٓ لبْٔٛ 26سؤ٠خ فٟ اٌّبدح "ٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ِمبٌخ اٌىبرت ١ٌُٚ ٚسدا ا -6 

 (. http://www.ishtartv.com/viewarticle,64399.html" )دمٛق اٌّىٛٔبد اٌؼشال١خ غ١ش اٌّغٍّخ

http://www.ishtartv.com/viewarticle,64399.html
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  :حقوق المرأة

 5102استمرت معاناة النساء العراقيات مف مختمؼ الطوائؼ واألعراؽ بشدة خالؿ عاـ  
وخاصة في المناطؽ التي يسيطر عمييا تنظيـ داعش ويفرض فييا رؤيتو المتشددة لمشريعة 

التي تتعرض ليف النساء " المنيجة"فقد وثقت تقارير حقوقية دولية ومحمية القيود . اإلسالمية
يات والتي شممت فرض زي معيف، والحد مف حرية التنقؿ إال مع األقارب الرجاؿ والفتيات العراق

إلى تعرض النساء والفتيات الغير منتمياتإلى ومنعيف مف العمؿ في بعض الوظائؼ، باإلضافة
الطائفة السنية لمقتؿ والتعذيب واالغتصاب واالستعباد الجنسي واإلتجار فييف بيف عناصر 

 .  التنظيـ

المثاؿ، قالت منظمة ىيومف رايتس ووتش اف المئات مف النساء اإليزديات فعمى سبيؿ 
إلى  األسر، أحيانا لمدة سنة، وأجبرف عمى التحوؿإلى 5102 و 5102تعرضف ما بيف عامي 

اإلسالـ والفصؿ عف أوالدىف كما تـ استخداميف في الرؽ الجنسي وبيعيف وشراءىف في أسواؽ 
وتابعت المنظمة أف النساء المسممات وغيرىف  22.داعشالعبيد وتنقميف بيف عناصر 

التقييد في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية والتعميـ بسبب سياسات داعش التمييزية إلى تتعرضن
وفي . تشمؿ قواعد تمنع األطباء الذكور مف مالمسة أو رؤية المريضات أو االنفراد بيف"التي 

تياد المدارس، كما يقـو مقاتمو داعش وعناصره المناطؽ الريفية، منعت داعش الفتيات مف ار 
بضرب وعض ووخز النساء بعصي معدنية في األماكف العامة، ما " شرطة اآلداب"النسائية مف 

ورصدت منظمة العفو الدولية في  22".يؤدي لخوفيف مف التماس الخدمات التي يحتجف إلييا
األقمية إلى نساء شيعيات ينتمينمارس  قياـ مسمحيف مف تنظيـ داعش بقتؿ ما اليقؿ عف تسع 

   22.التركمانية لرفضيف الزواج مف مقاتمي التنظيـ عقب قياميـ بقتؿ أزواجيف

  

 
                                                 

 :"ِؼبٔبح إٌغبء فٟ اٌؼشاق رذذ دىُ داػش"رمش٠ش إٌّظّخ  أظش -  

 (https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288458.) 

 . اٌّظذس اٌغبثك  -2 

 . ِظذس عبثك. 2 60رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ  -2 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288458
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 :حقوق الالجئين والنازحين داخميا
ظمت أوضاع الالجئيف والنازحيف داخميا واحدة مف اإلشكاليات السياسية واالجتماعية 

ووفقا لممعمومات التي قدمتيا مفوضية األمـ المتحدة السامية . واالقتصادية الرئيسية في العراؽ
 2.5نحو إلى  5102لشئوف الالجئيف، وصؿ عدد النازحيف داخميًا في العراؽ بنياية عاـ 

معظميـ مف مناطؽ سيطرة تنظيـ داعش في نينوى وصالح الديف واألنبار  فر مميوف عراقي
كما واجو مئات اآلالؼ  .ألؼ الجئ سوري 522نحو إلى إقميـ كردستاف، باإلضافةإلى وخاصة

مف العراقييف وخاصة في مدف الموصؿ والرمادي والفموجة مخاطر تيدد حياتيـ بسبب حصار 
تنظيـ داعش ليذه المدف ورفضو السماح لبعض سكانيا باليرب مف القصؼ الجوي أو قمة 

 .  الغذاء والرعاية الصحية

رة مف النازحيف يقطنوف في أماكف ف أعدادا كبيإة األمـ المتحدة لمساعدة العراؽ وقالت بعث
ال تتوافر فييا الخدمات األساسية مثؿ المياه والصرؼ الصحي والكيرباء بصورة وافية في كثير 

ووثقت تقارير دولية ومحمية تعرض عدد كبير مف النازحيف داخميا وخاصة مف .  2مف األحياف
عتداء وخاصة في بغداد صنوؼ شتى مف المضايقات شممت القتؿ والخطؼ واالإلى السنة العرب

قميـ كردستاف لالشتباه بإف ليـ صالت بتنظيـ داعش أو تعرضوا لالنتقاـ بناء عمى اليوية  وا 
     20.أعقاب ىجمات انتحارية أو بالسيارات المفخخة لداعش

  

                                                 
 :ٔظش رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزذذح ٌّغبػذح اٌؼشاقا -2 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&

task=category&id=167&Itemid=645&lang=ar . 

 . ِظذس عبثك. 2 60رمش٠ش اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ  -2 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=167&Itemid=645&lang=ar
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=167&Itemid=645&lang=ar
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. عاماً  62يواصل الرئيس عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد لمدة ناىزت 
واستمرت السمطات الحاكمة في استخدام أساليب وتشريعات قمعية إلسكات المعارضة السياسية 

جياز  6202يمنح  قانون األمن الوطني الصادر عام . وتضييق الخناق عمى المجتمع المدني
األمن والمخابرات الوطني صالحيات واسعة النطاق العتقال األفراد واحتجازىم لمدة قد تصل 

وقد احُتجز المعارضون والمدافعون عن . أربعة أشير ونصف الشير دون أي رقابة قضائية إلى
حقوق اإلنسان المعتقمون في معظم األحيان في أماكن احتجاز تابعة لجياز األمن والمخابرات 
الوطني التي تقع خارج نطاق اختصاص قوانين السجون ولوائحيا، حيث عانوا أيضًا ضروبًا 

نساني التي إلوبمغت انتياكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي ا. مة والتعذيبمن سوء المعام
ىمي  في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق مستويات مروعة، ألارتكبت في مناطق النزاع ا

-ف المدنيين والممتمكات المدنية حيث شنت الحكومة السودانية قصفًا جويًا عشوائيًا استيد
ما أفضى إلى حركة نزوح قسري  -لصحية والمدارس ودور العبادةا وشمل القرى والمرافق
ويتعرض المدنيون في األغمب األعم لحمالت اعتقال تعسفي ولمحبس . ضخمة وواسعة النطاق
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االنفرادي والتعذيب والعنف الجنسي وغير ذلك من صنوف سوء المعاممة، في خضم عرقمة 
استمر نظام البشير في تحدي لوائح االتيام و . متعمدة لممساعدات اإلنسانية عمى يد السمطات

التي أصدرتيا المحكمة الجنائية الدولية بحقيا فيما يتعمق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور، حيث استمر القصف العشوائي في استيداف المدن 

ام ىجمات وحشية وارتكبت مجازر ضد والقرى في حين شنت الميميشيات القبمية الموالية لمنظ
 .  المدنيين

 

 :ةاالنتخابات العام
أول انتخابات من نوعيا  6202كانت االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ُأجريت عام 

ن وقد ُوجيت انتقادات كثيرة . 0ُتعقد بعد انفصال الجنوب وتأسيس جميورية جنوب السودا
رغم افتقارىا -تي اتسمت بالتنافسية إلى حد ما وال 6202لالنتخابات بالمقارنة مع نظيرتيا لعام 

قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية االنتخابات وانضمت إلييا بعض منظمات . 6لمنزاىة والحرية
الشعب السوداني عمى عدم التي نظمتيا المعارضة " ارحل"وقد حثت حممة . المجتمع المدني

التصويت، كما خرجت مظاىرات احتجاجية بقيادة أحزاب المعارضة لمتنديد بالتشديدات والقيود 
المفروضة عمييا وعمى حرية الصحافة السودانية، وعمى النزاعات الدائرة في دارفور وجنوب 

 . كردفان ومنطقة النيل األزرق

                                                 
ثنًؼضًذ يٍ يدهض ثأليٍ إدجٌ ثخضًجػه (   11نظُز ) 991 يدهض ثأليٍ ثنضجدغ نأليى ثنًضحذر، ثنمزثر رلى  - 

 ، S/RES/1996 (2011)، ثنمزثر   11َىنُى  8فٍ  1751رلى 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis/documents/sres1996_2011.pdf  

، "َصف ثنكىح ثنًًضهب أو ثنفجرؽ؟: ثالَضخجدجس فٍ أفزَمُج"يؼهذ ثالصحجد ثألورودٍ نهذرثطجس ثأليُُز،   -1

  ,Issue Alert 29, June 2015 ,كزَظضُُج دجرَىص،

< http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_29_Africa_elections.pdf> 

أدزَم    خًُض كىدُىل، " ثَضخجدجس ثنظىدثٌ نٍ صحمك َضجةح إَدجدُز ػهً ثألرض"صحُفز ثندجردَجٌ،   - 

11 7 ، 

<http://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/13/sudan-election-omar-

al-bashir-opposition-boycott> 
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ء حوار وطني شامل، وذلك في أعقاب عدم بإجرا 6202ووعد البشير في يناير من عام 
فضاًل   6200واستقالل جنوب السودان عام  6222معالجة نتائج اتفاق السالم الشامل لسنة 

في الخرطوم ومدن أخرى في    620عن االحتجاجات الضخمة التي اندلعت في سبتمبر عام 
الكّمفة وغير ناجحة لم  جميع أنحاء البالد وقوبمت بقمع عنيف، ثم تمتيا حممة عسكرية باىظة

ومع ذلك، ُألقي القبض عمى العديد من قادة المعارضة . 2تحَظ بأي شعبية في جنوب كردفان
وتكّثفت اإلجراءات القمعية الصارمة ضد الصحافة؛ ولم ُيجَر الحوار الوطني عمى اإلطالق في 

ات حرة ونزيية في ودفع ىذا الوضع المعارضة إلى التشكيك في إمكانية إجراء انتخاب. الواقع
 .2ظل تمك الظروف

وقد تأكدت ىذه المخاوف مجددًا في البيان الذي ألقتو مسؤولة الشؤون الخارجية واألمن في 
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني نيابة عن الدول األعضاء الثمانية والعشرين في االتحاد 

عاد الجماعات المعارضة في ظل تجاىل الحوار، واستب: "األوروبي، حيث ذكرت ما يمي
وانتياك الحقوق المدنية والسياسية، ال يمكن لالنتخابات القادمة أن تفرز نتيجة  تتمتع 

 .2"بالمصداقية والشرعية في جميع أنحاء البالد

ماليين   2ووفقًا لما أوردتو المفوضية القومية لالنتخابات في السودان، فإن ما يقرب من 
.    %22.2شاركوا في االنتخابات بنسبة بمغت  مسجل مميون ناخب  0ناخب من أصل 

إقبال الناخبين عمى "أن   ومع ذلك، ذكرت بعثة االتحاد األفريقي لمراقبة االنتخابات السودانية
طوال أيام التصويت في كل من المناطق الريفية " مراكز االقتراع كان ضعيفًا بشكل عام

                                                 
 ، 7 11يجرص    ، "ثنحىثر ثنىطٍُ"آفجق : يدًىػز ثألسيجس ثنذونُز، ثنظىدثٌ  - 

<http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/b108-sudan-the-

prospects-for-national-dialogue.aspx> 

 ".ثَضخجدجس ثنظىدثٌ نٍ صحمك َضجةح إَدجدُز ػهً ثألرض"ثندجردَجٌ،   -7

دُجٌ ثنًًثهز ثنؼهُج نشؤوٌ ثأليٍ وثنظُجطز ثنخجرخُز دجنُُجدز ػٍ ثالصحجد ثألورودٍ دشأٌ ػذو صىفز يُجخٍ  -1

 .   11أدزَم  9يىثٍس نالَضخجدجس ثنًزصمذز فٍ ثنظىدثٌ، فزَذَزَكج يىغُزٍَُ، دزوكظُم، 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sudan/documents/press_corner/2015/2015040

9_en.pdf> 

 7 11، أدزَم "إػالٌ َضجةح وإحصجةُجس ثالَضخجدجس ثنؼجيز"ثنهدُز ثنمىيُز نالَضخجدجس،   -5

 nec.org.sd/wp-content/uploads/2015/04/2015-ثالَضخجدجس-ثحصجةُجس-و-َضجةح.pdf 

ألفزَمٍ، ثنضمزَز ثنًذذةٍ نذؼثز ثالصحجد ثألفزَمٍ نًزثلذز ثالَضخجدجس ثنؼجيز ثنضٍ أخزَش فٍ ثالصحجد ث  -8

  .7 11أدزَم    ، 7 11خًهىرَز ثنظىدثٌ فٍ أدزَم 
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مراكز االقتراع التي زارىا مراقبو االتحاد األفريقي معظم "وأضاف التقرير أيضًا أن . والحضرية
، وعزا انخفاض نسبة االقبال إلى مقاطعة بعض أحزاب المعارضة "كانت بيا طوابير قصيرة

 .ومنظمات المجتمع المدني ليا

وأشارت بعض المصادر إلى أن انخفاض نسبة المشاركة في التصويت ليس مرتبطًا بحممة 
لمعارضة، بل ترجع باألحرى أن المواطنين آثروا عدم المشاركة السمبية المقاطعة التي أطمقتيا ا

ألنيم ال يرون أن العممية االنتخابية تعالج مشاكميم أو تخدم مصالحيم، ما يؤكد أن تمك 
وسيطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يرأسو .  "كانت لصالح جانب واحد"االنتخابات 
مقعدًا قبل فوزه الساحق في انتخابات  222ان البالغ عددىا من مقاعد البرلم %2 البشير عمى 

 .02%2 بنسبة  6202أبريل 

 

 :الحريات اإلعالمية
يعترف بحرية الصحافة، فقد استمرت السمطات في  6222رغم أن الدستور االنتقالي لسنة 

ومارس . إخضاع وسائل اإلعالم لمرقابة من خالل مصادرة الصحف واستيداف الصحفيين
في ظل قانون الصحافة   622المجمس القومي لمصحافة المعين من الحكومة نشاطو منذ عام 

العام لممؤسسات اإلشراف عمى األداء "والمطبوعات الصحفية، حيث تمثمت ميمتو في 
 .، واستمر من ثم في تقييد حرية التعبير والصحافة00"والشركات الصحفية

لمؤسسات النشر والطباعة  06وكثف أعضاء جياز األمن والمخابرات الوطني مداىماتيم
وقاموا بمصادرة النسخ المطبوعة من الصحف التي اعتُبرت مخالفة لقانون الصحافة 

از األمن والمخابرات الوطني تعميمات لممحررين وأصدر جي. والمطبوعات الصحفية
                                                 

 ."ثَضخجدجس ثنظىدثٌ نٍ صؤدٌ إنً َضجةح إَدجدُز ػهً ثألرض"ثندجردَجٌ،   -9

 ظهطجس غُز يحذودر فٍ ظم دطضىر ثنظىدثٌثنًؼهذ ثنذًَمزثطٍ ثألفزَمٍ، ػًز ثنذشُز َحظً د  -1 

< http://www.african-di.org/omar-al-bashir-sudans-almighty-constitution/> 

 ، 1119يٍ لجَىٌ ثنصحجفز وثنًطذىػجس ثنصحفُز نظُز ( أ)ثنفمزر  8ثنًجدر   -  

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/12b/6.htm 

ثنُضجل ثنًزَز نهًذثفؼٍُ ػٍ "يشزوع ثنًذثفؼٍُ ػٍ حمىق ثإلَظجٌ فٍ شزق أفزَمُج وثنمزٌ ثألفزَمٍ،   -1 

 .7 11، طذضًذز "حمىق ثإلَظجٌ ثنؼجيهٍُ فٍ طُجق ثالَضخجدجس فٍ ثنظىدثٌ وإثُىدُج ودىروَذٌ وأوغُذث

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/12b/6.htm
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في تغطيتيم لمواضيع معينة، " الخطوط الحمراء"والمؤسسات اإلعالمية بعدم تخطي بعض 
ومن ذلك عدم نشر أي مقاالت تعكس صورة سمبية لالنتخابات أو تشير إلى اإلقبال المنخفض 

عدم توجيو انتقادات لمقوات  لمناخبين عمى االقتراع حسبما ذكرت بعض المصادر، فضاًل عن
المسمحة ولمسياسة االقتصادية، والوضع في دارفور والنزاعات المسمحة في جنوب كردفان 

وزادت تمك األنماط بشكل خاص قبل بضعة أشير من إجراء االنتخابات العامة . والنيل األزرق
 . 0المقررة

عاقة عمميم  وّجو الوكيل األعمى لنيابة  6202يناير   0ففي . واستمر اعتقال الصحفيين وا 
الجرائم الموجية ضد الدولة إلى السيدة مديحة عبد اهلل، رئيسة تحرير جريدة الميدان، وصحفيين 

وُيعتقد أن التيم جاءت عمى خمفية ". نشر أخبار كاذبة"و" بالتآمر الجنائي"آخَرين تيمًا تتعمق  
ييا أىل قاوة في غرب كردفان وحرق مقاالت نشرتيا الجريدة عن الحالة االقتصادية التي يواج

ن واستدعى جياز األمن . 02الحكومة أشجار النخيل إلخالء األراضي في شمال السودا
السيدة ندى رمضان، وىي صحفية تعمل في صحيفة  6202يناير   6والمخابرات الوطني يوم 

قبل  وظمت في المكتب لمدة ثالث ساعات. 6الجريدة إلى مقر الجياز في منطقة الخرطوم 
ولم ُتستجوب أو ُتعمم بسبب استدعائيا، ولكن قيل ليا أنيا من المرجح أن . إطالق سراحيا

استدعى جياز األمن والمخابرات  6202فبراير  00وفي . ُتستدعى مرة أخرى إلثبات حضورىا
في الخرطوم السيدة إنعام آدم، وىي صحفية في جريدة الطيار، واسُتجوبت عن مقال كتبتو 

 .02اليوم السابق عن حاويات المواد المشعة، ثم ُأطمق سراحيا في اليوم نفسووُنشر في 

 

 

 
                                                 

أطجدُغ  7سَجدر حجدر فٍ ثنمُىد ثنًفزوضز ػهً ثإلػالو لذم "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -  

 ، 7 11فذزثَز  11، "يٍ ثالَضخجدجس ثنؼجيز ثنظىدثَُز

<http://www.acjps.org/sharp-increase-in-media-restrictions-5-weeks-before-

sudanese-general-elections/> 

 ..."سَجدر حجدر فٍ ثنمُىد ثنًفزوضز"ًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثن  -  

 .ثنًزخغ َفظه  -7 
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 :القيود المفروضة عمى المعارضة السياسية

ورغم الوعود التي . واصمت السمطات فرض قيود مشددة عمى األحزاب السياسية وأعضائيا
وتخفيف القيود " المعتقمين السياسيين"باإلفراج عن جميع  6202أبريل عام  2بذليا البشير في 

، الذي يحظر 6202أبريل  02في   02المفروضة عمى المعارضة، فقد أصدر المرسوم رقم 
عمى األحزاب السياسية عقد اجتماعات في مقراتيا دون الحصول عمى موافقة مسبقة ويتطمب 

 .02ساعة  2إذنًا لعقد االجتماعات العامة قبميا بـ 

واستمر جياز األمن والمخابرات الوطني في استيداف واعتقال قيادات بارزة من أحزاب 
وبينما احُتجز البعض منيم بمعزل عن العالم الخارجي وبدون أي تيمة . المعارضة السياسية

في كثير من األحيان، اُتيم آخرون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة بسبب التعبير عن رأييم ضد 
وخضع كل من المدافع البارز عن حقوق اإلنسان أمين مكي مدني، وزعيم . مةسياسة الحكو 

المعارضة السياسية فاروق أبو عيسى، والناشط السياسي الدكتور فرح إبراىيم العقار لالحتجاز 
.  0لمدة أكثر من أربعة أشير بعد عودتيم من أديس أبابا بعد جولة من المفاوضات السياسية

يومًا قبل أن توجو  02بمعزل عن العالم الخارجي لمدة  6202سمبر وقد تم احتجازىم في دي
أبريل   وقد ُأطمق سراحيم في . ، وىي تيمة عقوبتيا اإلعدام"شن حرب ضد الدولة"إلييم تيمة 

 . 0بعد أن قرر وزير العدل تجميد القضية ضدىم عماًل بسمطاتو التقديرية 6202

شرات األشخاص واحتجزتيم  قبل االنتخابات واعتقمت السمطات بين شيري فبراير وأبريل ع
أبريل وحده، عشية االنتخابات، ُألقي القبض عمى  06ففي يوم .  0العامة وبعدىا عمى حد سواء

شخصًا عمى األقل في جميع أنحاء السودان ألسباب تتعمق بوجيات نظرىم التي  22عمى 
                                                 

حظز يدهض شؤوٌ ثألحشثح ثنظُجطُز فٍ ثنظىدثٌ ثنحشح " ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،   -1 

 ، "ثندًهىرٌ وطظ دػىثس نهحىثر ثنىطٍُ

<http://www.acjps.org/sudans-political-parties-affairs-council-bans-republican-party-

amidst-calls-for-national-dialogue/> 

 ،  11دَظًذز   ، "دُجٌ طُجطٍ دشأٌ إَشجء دونز ثنًىثطُز وثنذًَمزثطُز: َذثء ثنظىدثٌ"  -5 

<http://www.sudantribune.com/spip.php?article53263> 

 ، 7 11أدزَم  1 ، "ثإلفزثج ػٍ ثنًذثفغ ػٍ حمىق ثإلَظجٌ أيٍُ يكٍ يذٍَ"فزوَش الٍَ دَفُذرس،   -8 

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/28503  

 18، "صصجػذ ػًهُجس ثالحضدجس وثالػضذثء دجنضزح َصحخ ثالَضخجدجس: ثنظىدثٌ"هُىيٍ رثَضض ووصش، -9 

 .7 11أدزَم 
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وقد نظم طالب جامعة الفاشر في شمال دارفور . 62عبروا عنيا صراحة بشأن االنتخابات
دعوا فييا لمقاطعة االنتخابات الرئاسية وتغيير  6202أبريل  02مظاىرة احتجاجية في 

طالبًا ووجيت إلييم  20وألقت قوات الشرطة وجياز األمن والمخابرات القبض عمى . الحكومة
الضرب المبرح وكانت مالبسيم وبدا عمى ىؤالء الطالب عالمات . ُتيمًا تتعمق بالمظاىرة

 .60ممطخة بالدماء في اليوم األول من احتجازىم

شخصًا عمى األقل من أعضاء أحزاب   0وُألقى عناصر أمن سودانيين القبض عمى 
وكان معظم المعتقمين ينتمون إلى . المعارضة واحتجزوىم واستجوبوىم منذ بداية شير أغسطس

ح طالبي وشبابي ناشط ويقود تجمعات عامة حاشدة حزب المؤتمر السوداني الذي لديو جنا
وتعرض العديد من المعتقمين حسب روايتيم لمعنف . ويقوم بتنظيم بعض الفعاليات العامة

 .66وألشكال أخرى من سوء المعاممة واالنتياكات شممت الضرب المبرح

 

 :حممة التضييق عمى منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان
ازداد التضييق عمى المجتمع المدني عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار 

واستمرت السمطات، .  622مارس  2مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير يوم 
بما فييا جياز األمن والمخابرات الوطني والييئات الحكومية التنظيمية مثل وزارة الثقافة ولجنة 

نسانية، في فرض قيود مشددة عمى عمل وميام منظمات المجتمع المدني وُأغمق الشؤون اإل
 .  عدد منيا عنوة

يناير مركز   0وداىم أعضاء جياز األمن والمخابرات في أم درمان بوالية الخرطوم يوم 
وكان ىذا اليوم قد . محمد طو الثقافي خالل مراسم إحياء ذكرى محمود محمد طو محمود

ثالثين إلعدام محمود محمد طو مؤسس الحزب الجميوري في السودان، الذي صادف الذكرى ال

                                                 
ثالَضخجدجس ثنظىدثَُز فضزر ثصظًش دجالػضمجالس وثالحضدجس " ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثنًزكش  -11

 .7 11أدزَم  5 ، "دًؼشل ػٍ ثنؼجنى ثنخجرخٍ، وثَؼذثو ثأليٍ فٍ دثرفىر
 .(11ثَظز ثنحجشُز " )ثالػضذثء ػهً حزَز ثنضؼذُز دشأٌ ثالَضخجدجس صحش رػجَز ثنذونز"يُظًز ثنؼفى ثنذونُز،   - 1

 ، 2015أغظطض  28، "يىخز ثػضمجالس فٍ صفىف ثنًؼجرضز"هُىيٍ رثَضض ووصش،   -11

< https://www.hrw.org/news/2015/08/28/sudan-wave-opposition-arrests> 
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وأبمغ جياز األمن والمخابرات الوطني . كان معارضًا لألصولية اإلسالمية ومساندًا لمعممانية
رئيسة المركز بأن السمطات قررت إغالق المركز بسبب عدم تجديد وزارة الثقافة في والية 

وتمقى المركز يوم . ركز سيتسمم إشعارًا رسميًا بإغالق المركز قريباً الخرطوم ترخيصو، وبأن الم
 .  6من وزارة الثقافة بإلغاء تسجيمو 6202/0الخطاب رقم  6202يناير  60

قام مسجل المجموعات الثقافية في وزارة الثقافة السودانية بإلغاء  6202يناير   6وفي 
. 62أو اإلشارة إلى التشريع ذي الصمة تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين دون ذكر األسباب

الجدير بالذكر أن اتحاد الكتاب السودانيين يعمل عمى تعزيز الحوار والبحث عن حمول 
ويعقد االتحاد اجتماعات . لمصراعات من خالل الثقافة، مع التركيز عمى حرية التعبير والتنوع
 .ئل اإلعالم اإللكترونيلمكتاب وينشر أعضاؤه أعماليم في صورة مطبوعة أو من خالل وسا

وقد أقدمت قوة مدججة بالسالح من ضباط جياز األمن والمخابرات الوطني عمى مداىمة 
، إبان  6202مارس  62لمتدريب والتنمية البشرية بوسط الخرطوم يوم " تراكس"مقر مركز 

العامة  استضافتو دورة تدريبية، حيث ُوجيت لممشاركين تيمة مناقشة مسألة مقاطعة االنتخابات
وقامت القوة بالتحفظ عمى أربعة أجيزة حواسيب محمولة وعمى الجياز المركزي . المقبمة

وبعد مرور ثالثة أسابيع عمى تمك الواقعة، اعتقل جياز األمن والمخابرات المدافع . 62لإلنترنت
                                                 

لىثس ثأليٍ ثنظىدثَُز صذثهى يزكش يحًىد يحًذ طه ثنثمجفٍ "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،   - 1

  ،7 11َُجَز   1، "وصمىو دئغالله
http://www.acjps.org/ar/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF/ 

، "وسثرر ثنثمجفز ثنظىدثَُز صأيز دحم ثصحجد ثنكضجح ثنظىدثٍَُُ"ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  - 1

 ، 7 11فذزثَز   

<http://www.acjps.org/sudans-ministry-of-culture-orders-the-closure-of-the-

sudanese-writers-union/> 

ثحضدجس يذثفغ طىدثٍَ ػٍ حمىق ثإلَظجٌ صحش صهى ال أطجص " ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -17

 ، 7 11أدزَم  8 ، ("صزثكض)خ نهج وآخزٍَ فٍ خطز دؼذ ثنًذثهًز ثنًظهحز نًزكش ثنخزطىو نهضذرَ
http://www.acjps.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-

%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-

%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD/ 



 

105 

وقد أطمق . عن حقوق اإلنسان عادل بخيت الذي يعمل في مركز تراكس لمتدريب في الخرطوم
ولم ُتسقط عنو بشكل . يوماً   0حو بكفالة بعد التحفظ عميو واحتجازه لدى الشرطة لمدة سرا

 .62نيائي االتيامات الجنائية الخطيرة التي وجيت لو في السابق

، أبريل 06وتعرضت مدافعة حقوق اإلنسان ساندرا كدودة لالختطاف عمى يد مجيولين يوم 
ثم . وية لمحقوق البيئية اشتيرت بالصراحة والجرأةوىي مؤيدة لحقوق الشباب والنساء ومناصرة ق

وألقت . عادت كدودة إلى منزليا وبيا إصابات عديدة بعد مرور أربعة أيام عمى اختطافيا عنوة
جياز األمن جماعات محمية لحقوق االنسان فضاًل عن أفراد أسرة كدودة الموم الختفائيا عمى 

أبريل، ذىب عمالء من جياز األمن والمخابرات الوطني  62وفي يوم .  6والمخابرات الوطني
إلى منزل ساندرا واعتقموا زميميا الدكتور جالل مصطفى محمد يوسف، وىو عضو بارز في 
حزب المؤتمر السوداني المعارض، حيث كان يتحدث عمى الياتف مع ساندرا وقت اختطافيا 

 . 6وأبمغ الشرطة بالحادث في اليوم التالي

 

 :قوق اإلنسان في سياق النزاع المسمحانتهاكات ح
احتدمت العمميات القتالية وارتفعت موجة النزوح الجماعي وتفاقمت أزمة الغذاء في السودان 

. ، ال سيما في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق 6202خالل عام 
، وأكثر من  6مميون نازح داخميًا في واليات جنوب كردفان والنيل األزرق  .0ويوجد حاليًا 

                                                 
 ، 2015يجَى  6، "ػجدل دخُشثإلفزثج ثنًشزوط ػٍ  –ثنظىدثٌ "زوَش الٍَ دَفُذرس، ف -11

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/28655 

إصجدز ثنًذثفؼز ػٍ حمىق ثإلَظجٌ ثنظىدثَُز طجَذرث كذودر أثُجء ثخضفجةهج نًذر أردؼز "فزوَش الٍَ دَفُذرس،  -15

 ،7 11أدزَم  1 ، "أَجو

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/28566 

 .11ثَظز ثنحجشُز " ثالػضذثء ػهً حزَز ثنضؼذُز: ثنظىدثٌ" يُظًز ثنؼفى ثنذونُز،   -18

فذزثَز  1 ، "حجنز طىثرا يؼمذر -ثنظىدثٌ"، (وكجنز ثنًؼىَز ثأليزَكُز)ثنىكجنز ثأليزَكُز نهضًُُز ثنذونُز  -19

11 7 ، 

<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/02.12.15%20-%20USAID-

DCHA%20Sudan%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%232.pdf> 

 



 

106 

وقد اتسمت النزاعات بشن ىجمات مباشرة وعشوائية عمى أىداف . مميون نازح في دارفور 6.2
 .2 مدنية، وبأعمال قتل وعنف جنسي، وبتدمير الممتمكات، وفقدان سبل العيش

عشوائية التي شنتيا القوات الحكومية في وأودت الغارات الجوية واليجمات األرضية ال
دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق، بآالف النساء واألطفال إلى المخيمات المكتظة في 

ثيوبيا لى مخيمات الالجئين في جنوب السودان وا  وقد قام . دارفور وفي دولة تشاد المجاورة وا 
ن آخرين باغتصاب النساء والفتيات أفراد القوات الحكومية فضاًل عن المتمردين ورجال مسمحي

. 0 واالعتداء عميين في ظل إفالت شبو كامل من العقاب عبر مناطق نزاع عديدة في المنطقة
نازح جديد داخل البالد في الفترة من يناير وحتى أغسطس  222.222وقد تم تسجيل حوالي

ميون شخص م  .2ووفقا إلحصاءات األمم المتحدة، يوجد في السودان . 2014 6202من 
 .6 بحاجة إلى مساعدات إنسانية

 

 :دارفور
وقد خمق النزاع الدائر عقبات أمام حماية . في دارفور خطيرًا لمغايةمازال الوضع األمني 

ولقي العديد من . المدنيين األبرياء وأعاق وصول المساعدات اإلنسانية إلى من يحتاجون إلييا
العنف أو األمراض الناجمة عن النزاع، أو  المدنيين حتفيم في دارفور إما بسبب أعمال

وتعرضت آالف القرى لمدمار وفقدت فئات ال تعد وال تحصى من السكان . المجاعة أو الجفاف
 .وانتشر العنف الجنسي ضد النساء والفتيات عمى نطاق واسع. سبل معيشتيا

                                                 
ثنحكىيز ثنظىدثَُز صمىو دؼًهُجس صهدُز لظزٌ نهظكجٌ وحزق "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -1 

نُُم ثألسرق؛ ثحضدجس فٍ ثنحذض ثالَفزثدٌ نهًذٍَُُ ثنذٍَ صفضزض ثنظهطجس ثَضًجءهى لزثهى فٍ والَز ث

 /7 11َىَُى   5 ، "نهًضًزدٍَ

<http://www.acjps.org/sudan-forcibly-displaces-and-sets-villages-on-fire-in-blue-

nile-civilians-presumed-to-be-affiliated-with-rebels-detained-incommunicado/> 

 ، 2015أكضىدز  12، "حزح ثنظىدثٌ ػهً ثنُظجء وثنفضُجس: صمجرَز"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -  

<https://www.hrw.org/news/2015/10/12/dispatches-sudans-war-women-and-girls> 

 ، "ثنظىدثٌ –يهف ػًهُجس ثنًفىضُز فٍ ثنذهذثٌ "يفىضُز ثأليى ثنًضحذر ثنظجيُز نشؤوٌ ثنالختٍُ،   -1 

< http://www.unhcr.org/pages/49e483b76.html> 
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رتكبت في ولم تحرز الحكومة أي تقدم ممموس في محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ا
، أو غير  620متظاىرًا في سبتمبر  2 0، وعن قتل ما يربو عمى  622دارفور منذ عام 

 .  ذلك من االنتياكات الجسيمة

، وذلك "عممية صيف الحسم"استئناف  6202ديسمبر عام   6وأعمن الرئيس البشير في 
ونشب في . بيدف القضاء عمى الحركات المسمحة التي لم تستجب لدعوة الحكومة لمحوار

فصيل عبد الواحد / أعقاب اإلعالن قتال مكثف بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان 
مني مناوي بالقرب من الطويمة في شمال / في شرق جبل مرة ومع حركة تحرير السودان

 .2 دارفور

، بقيادة قوات الدعم 6202و6202وُأطمقت حممتان وحشيتان لمكافحة التمرد في عامي 
، وىي قوات حكومية تحت قيادة جياز األمن  620السريع التي ُأنشئت في منتصف عام 

وقامت قوات الدعم السريع . والمخابرات الوطني تتألف إلى حد كبير من ميميشيات قبمية سابقة
سكان تمك بمياجمة القرى مرارًا وتكرارًا، حيث أحرقت المنازل ونيبتيا، واعتدت بالضرب عمى 

وتمقت تمك القوات دعمًا جويًا وأرضيًا . القرى واغتصبت نساءىا وفتياتيا، بل وأعدمت القرويين
من القوات المسمحة السودانية ومن فصائل أخرى مدعومة من الحكومة، شممت مجموعة 

 .2 متنوعة من المميشيات المعروفة باسم جنجويد

،  6202نازح  جدد في عام  022.222وتحققت المنظمات اإلنسانية من وضع أكثر من 
شخص آخرين معظميم في مناطق يصعب الوصول  222. 2وتمقت تقارير غير مؤكدة عن  

نازح إلى مواطنيم األصمية منذ بداية  22.222وقد عاد حوالي . إلييا في جبل مرة وحولو
                                                 

 ، 7 11، طذضًذز هُىيٍ رثَضض ووصش، صمذَى صمزَز ثالطضؼزثض ثنذورٌ ثنشجيم  -  
https://www.hrw.org/news/2015/09/21/universal-periodic-review-submission-sudan 

، 7 11فذزثَز  11" ثنؼًهُز ثنًخضهطز نالصحجد ثألفزَمٍ وثأليى ثنًضحذر فٍ دثرفىرصمزَز ثأليٍُ ثنؼجو ػٍ " -  

S/2015/141 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_141.pdf 

 9، "لىثس ثنذػى ثنظزَغ ثنظىدثَُز صهجخى ثنًذٍَُُ فٍ دثرفىر: رخجل دال رحًز"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -7 

 ،7 11طذضًذز 

https://www.hrw.org/node/280756/ 
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. 2 رمميون شخص في عداد النازحين في دارفو  6.2العام، ولكن مازال عدد إجمالي يفوق 
امرأة وفتاة في ىجوم منظم عمى بمدة  622وقامت قوات الجيش السوداني باغتصاب أكثر من 

 .  6202تابت في شمال دارفور في شير أكتوبر عام 

في اليجمات العنيفة التي شنيا مياجمون    "مثيرة لمقمق العميق"ويتسم الوضع كذلك بزيادة 
. مسمحون ضد قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة وضد العاممين في المجال اإلنساني

مايو قتل مسمحون مجيولون كانوا عمى متن دراجة بخارية موظفًا محميًا يعمل في  62ففي يوم 
من قاعدة البعثة في زالنجي بوسط  بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور بالقرب

 .ولم يتحدد الدافع وراء ىذا اليجوم. دارفور

 

 :جنوب كردفان والنيل األزرق
بين القوات  6200استمر عمى مدار العام القتال الذي بدأ في يونيو وسبتمبر من عام 

. قطاع الشمال/والحركة الشعبية لتحرير السودانالتابعة لمحكومة السودانية والمعارضة المسمحة 
وتواصمت حممة األربع سنوات من اليجمات البرية والجوية العشوائية التي شنتيا الحكومة 
السودانية، حيث استيدفت المناطق التي يسيطر عمييا المتمردون في جبال النوبة في جنوب 

 .  كردفان والنيل األزرق

                                                 
ثنؼًهُز ثنًخضهطز نالصحجد ثألفزَمٍ وثأليى صمزَز ثأليٍُ ثنؼجو ػٍ "يدهض ثأليٍ ثنضجدغ نأليى ثنًضحذر،  -1 

 S/2015/141، 7 11فذزثَز  11" ثنًضحذر فٍ دثرفىر

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_141.pdf 

 .(9 ثَظز ثنحجشُز )، "حزح ثنظىدثٌ ػهً ثنُظجء وثنفضُجس"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -5 

 ، 7 11َىَُى  1 ثديىَذ يىنُش،  SC/11924، 7460يدهض ثأليٍ ثنضجدغ نأليى ثنًضحذر، ثالخضًجع رلى   -8 

http://www.un.org/press/en/2015/sc11924.doc.htm 

خطجح إنً ثنًًثهٍُ ثنذثةًٍُ نهذول ثألػضجء وثنذول دصفز يزثلخ فٍ يدهض حمىق ثإلَظجٌ ثنضجدغ نأليى  -9 

 ، 7 11طذضًذز   ، "صذهىر خطُز فٍ حمىق ثإلَظجٌ وثنىضغ ثإلَظجٍَ فٍ ثنظىدثٌ" ثنًضحذر، 

https://www.defenddefenders.org/2015/09/un-human-rights-council-gravely-

deteriorating-human-rights-and-humanitarian-situation-in-sudan/ 



 

109 

عمى متمردي الحركة الشعبية الرامية إلى القضاء " حممة الحسم"وكثفت الحكومة السودانية 
، حيث سعت 6202قطاع الشمال بشكل ممحوظ خالل شير مايو عام /لتحرير السودان

وتسبب القتال في نزوح ما يقرب . 22الحكومة إلحراز مكاسب قبل حمول موسم األمطار القادم
وتكبد العديد من النازحين خسائر . 20شخص من المنطقتين خالل ىذا الشير 22.222من 
ة من فقدان معظم السمع والمخزونات الغذائية التي كانوا يحتفظون بيا في منازليم فادح

قوات الدعم السريع وقوات  -وتعرضت لمنيب والحرق عمى يد الفصائل الموالية لمحكومة 
 .الدفاع الشعبي بصفة خاصة

شخص في والية النيل األزرق عمى االنتقال إلى مشارف  06.222وأجبرت الحكومة حوالي
ويعيش النازحون الجدد في الوقت الراىن في ظل ظروف إنسانية حرجة . لعاصمة الدمازينا

لمغاية، بعد أن فقدوا مخزونيم من المواد الغذائية وممتمكاتيم بما فييا البذور، ولن يتمكنون 
ومن المتوقع أن ينتقل . كذلك من زراعة األرض في موسم األمطار الذي أوشك عمى الحمول

ولن . ازحين الجدد من جنوب كردفان إلى مخيمات الالجئين في جنوب السودانكثير من الن
تتمكن المنظمات الدولية وال وحدة التنسيق من تقييم وضع النازحين في المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة نظرًا لمحظر الذي فرضتو الجيات الحكومية عمى الوصول إلى تمك 

 .26المناطق

السودانية بحرق ثالث قرٍى بوالية النيل األزرق تقطنيا غالبية من وقامت القوات المسمحة 
كما أصدرت القوات المسمحة تعميمات لسكان أربع قرى بمغادرة ديارىم . جماعة االنقسنا العرقية

 . 2قطاع الشمال -وىددتيم بأنيا ستعتبر من يرفضون المغادرة أعضاًء في الحركة الشعبية

                                                 
 ، "7 11يجَى  –أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"ثالةضالف ثنظىدثٍَ،   -1 

http://www.sudanconsortium.org/darfur_consortium_actions/reports/2015/SK-

BNUpdateMay15FINAL.pdf 

 ، 7 11، يجَى "أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"وحذر صُظُك خُىح كزدفجٌ وثنُُم ثألسرق،  -  

<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SKBN-CU-Humanitarian-

Update-May-2015.pdf> 

 .ثنًزخغ َفظه -1 

َدذز طكجٌ لزٍي فٍ ثنُُم ثألسرق ػهً ثنُشوذ ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثنظىدثٌ  -  

 .وَضزو فُهج ثنُُزثٌ
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الموّجو في إثارة الخوف والتوتر بين صفوف السكان  واستمر القصف الجوي العشوائي
 2  ، أسقطت القوات الجوية السودانية 6202ففي الفترة من يناير وحتى أبريل . المدنيين

قنبمة  60، ُألقيت  6202وفي مارس . 22موقعًا في جميع أنحاء جنوب كردفان 22قنبمة عمى 
عمى مناطق مختمفة من والية النيل األزرق، حيث انفجرت قنبمتان منيا عمى ارتفاع، ما ُيعتبر 

قنبمة، من بينيا أربع قنابل  2 0وُألقي ما يقدر بنحو . 22دلياًل عمى استخدام قنابل عنقودية
مايو قذيفة عمى مواقع مدنية في جنوب كردفان والنيل األزرق في شير  22 عنقودية وحوالي 

صابة تسعة عشر آخرين6202  .22، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وا 

طفاًل،  62مدني حتفيم، من بينيم  022وحسبما ورد من تقارير، لقي عدد ال يقل عن 
من جراء القصف الجوي أو عقب انفجار ذخائر غير متفجرة  6202و  6202خالل عامي 

 . 2ومتفجرات أخرى من مخمفات الحرب في جنوب كردفان

وكان تكثيف القصف الجوي عمى المواقع المدنية في شيري مايو ويونيو استراتيجية ثابتة 
لمقوات المسمحة السودانية كل عام منذ بداية الحرب األىمية، من أجل تعطيل أنشطة الزراعة 
والفالحة، مع ما لذلك من تأثير سمبي واضح عمى السكان المتضررين من جراء الحرب في 

 . 2ذكورتينالمنطقتين الم

 

 
                                                 

يج يٍ أحذ َؼذأ دُج؟ أردغ طُىثس يٍ ثنهدًجس دال هىثدر ػهً والَز خُىح كزدفجٌ "يُظًز ثنؼفى ثنذونُز،   -  

 ، 7 11أغظطض   ، "ثنظىدثَُز

https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=afr54%2f2162%2f

2015&language=ar 

جٌ لزٍي فٍ ثنُُم ثألسرق ػهً ثنُشوذ ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثنظىدثٌ َدذز طك -7 

 .وَضزو فُهج ثنُُزثٌ

ثَظز ثنحجشُز )، "أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"وحذر صُظُك خُىح كزدفجٌ وثنُُم ثألسرق،  -1 

 9). 

يجَى  1، "ثسدَجد أػذثد ثألطفجل ثنمضهً وثنًصجدٍُ صحش وطأر ثنمصف: ثنظىدثٌ"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -5 

11 7، 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/06/269867 

ثَظز ثنحجشُز )، "أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"وحذر صُظُك خُىح كزدفجٌ وثنُُم ثألسرق،  -8 

 9). 

https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=afr54%2F2162%2F2015&language=ar
https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=afr54%2F2162%2F2015&language=ar
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 :التعذيب وسوء المعاممة
وتستخدم السمطات السودانية التعذيب .  2ينتشر استخدام التعذيب في جميع أنحاء السودان

سكات المعارضة وُيعتبر المدافعون . وغيره من ضروب سوء المعاممة لتخويف المعارضين وا 
والنازحون داخل البالد عن حقوق اإلنسان والناشطون السياسيون واالجتماعيون اآلخرون 

 .والطالب أكثر الفئات عرضة لمتعذيب وسوء المعاممة بشكل خاص

ويمتمك جياز األمن والمخابرات الوطني صالحيات تمكنو من اعتقال واحتجاز األفراد لمدة 
وُيحتجز المعارضون والمدافعون عن . قد تصل إلى أربعة أشير ونصف دون رقابة قضائية

ب األحيان في زنازين جياز األمن والمخابرات التي تقع خارج نطاق حقوق اإلنسان في أغم
 .اختصاص قوانين ولوائح السجون، حيث ُيسامون أيضًا صنوفًا من سوء المعاممة والتعذيب

وتتضمن أساليب التعذيب الضرب بخراطيم المياه وأعقاب البنادق والقضبان المعدنية 
قوف لفترات طويمة، والتعرض ألشعة الشمس والعصي وتكييل المكمات، واإلجبار عمى الو 

المتوىجة والقيظ الشديد ولمبرودة الشديدة، والحرمان من النوم، وعصب العينين، والتيديد بقتل 
المعتقمين وعائالتيم، والتيديد بممارسة العنف الجنسي ورؤية زمالئيم المعتقمين أثناء تعذيبيم 

وُيحتجز المعتقمون في مرافق غير مالئمة . يةوضربيم، فضاًل عن اإلىانات المفظية والعنصر 
وقد ُأجبر بعض المحتجزين عمى البوح بعنوان . ال توجد بيا كيرباء أو أسّرة أو تيوية كافية

 .  22بريدىم اإللكتروني وباإلفصاح عن كممات المرور الخاصة بيم إلى فيسبوك وسكايب

ويواصل السودان تنفيذ عدد من العقوبات الجسدية الميينة رغم حظرىا بموجب االتفاقية 
وتصدر . الدولية لمناىضة التعذيب، وىي تشمل الرجم وبتر األطراف، والبتر من خالف والجمد

                                                 
فٍ ثنُىو ثنذونٍ نذػى ضحجَج ثنضؼذَخ، َدخ إَهجء ثنضؼذَخ "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -9 

 ، 7 11َىَُى  11، "وإنغجء ثنضشزَؼجس ثنضٍ صًكٍ يٍ يًجرطضه

<http://www.acjps.org/sudan-on-the-international-day-in-support-of-torture-

survivors-end-torture-and-repeal-enabling-legislation/> 

صمزَز ػٍ حجنز حمىق "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو وثنفُذرثنُز ثنذونُز نحمىق ثإلَظجٌ،  -71

 ،7 11، طذضًذز "1 11ثإلَظجٌ فٍ ثنظىدثٌ يمذو إنً ثالطضؼزثض ثنذورٌ ثنشجيم نهظىدثٌ ػجو 

https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/submission-to-the-universal-periodic-

review-of-sudan-2016 
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ة المحاكم السودانية أحكامًا بالجمد لممعاقبة عمى ُتيم من قبيل الزنا واالتيام الجائر بالزنا ومعاقر 
 .0  0جريمة أخرى منصوص عمييا في القانون الجنائي لسنة   0الخمر، وعمى 

 

 :الحريات الدينية
تزايدت القيود المفروضة عمى الحريات الدينية، حيث استيُدف أعضاء من الكنائس 

 6وتعرضت الكنيسة اإلنجيمية في الخرطوم بحري يوم . المسيحية في السودان بشكل خاص
وقام أفراد . القتحام قوات الشرطة من أجل تفريق اعتصام بشأن فضيحة فساد 6202ديسمبر 

الشرطة باالعتداء بالضرب عمى عدد من المتظاىرين السمميين مستخدمين خراطيم المياه 
وفي وقت الحق من شير ديسمبر عام . عضوًا من أعضاء الكنيسة   والعصي واعتقموا 

ن من جنوب السودان سيلقبض عمى قسي، ألقت الشرطة ا6202وشير يناير  6202
واحتجزتيما لمدة سبعة أشير، منيا أكثر من شيرين بمعزل عن العالم الخارجي، ووجيت ليما 

وقد ُألقي . العديد من التيم بارتكاب جرائم خطيرة ُيعاقب عمييا باإلعدام والجمد في حالة اإلدانة
يا فضيحة فساد في كنيسة الخرطوم القبض عمييما بعد إدالئيما بتصريحات عمنية انتقدا في

 .20بحري ومعاممة المسيحيين في السودان

 

 :حقوق المرأة
ال يزال التفسير والتنفيذ التمييزيان ألحكام بعض القوانين، ومنيا القانون الجنائي وقانون 

وكثيرا ما ُتعتقل النساء والفتيات . النظام العام وقانون األحوال الشخصية، مسألة مثيرة لمقمق
بموجب  "مخمة باآلداب العامة"أو " فاضحة"وتتعرضن لمجمد إذا ارتكبن أفعااًل تعتبرىا السمطات 

                                                 
لظجٌ يٍ خُىح ثنظىدثٌ َىثخهجٌ ػمىدز ثإلػذثو دظذخ ثإلػالٌ ػٍ "ثنًزكش ثألفزَمٍ نهؼذثنز وثنظالو،  - 7

 ،"يؼجرضضهًج نفضُحز فظجد فٍ كُُظز ثنخزطىو دحزٌ
http://www.acjps.org/ar/%D9%82%D8%B3%D9%91%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-

%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ 
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األفعال الفاضحة والمخمة باآلداب "المعنونة  0  0من القانون الجنائي لسنة  026المادة 
 .  26"العامة

وسمح السودان لمقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بزيارة البالد في 
والفتيات المقررة الخاصة إلى أن عددًا كبيرًا من السيدات   2وقد أشارت. 6202مايو عام 

ويتفاقم الوضع بسبب . يعشن في سياقات من عدم المساواة العميقة والتخمف والفقر والنزاع
العنف في المجالين العام والخاص، المرتكب عمى أيدي الجيات الحكومية أو غير الحكومية 

 .عمى حد سواء

رش الجنسي وُيعتبر العنف الجنسي والعنف القائم عمى نوع الجنس، شاماًل االغتصاب والتح
واإلذالل في سياق النزاعات، ظاىرة مثيرة لمقمق عمى نحو متزايد، حيث تتعرض النساء 
والفتيات، ال سيما من طالبات المجوء والالجئات، لخطر االتجار بين سواء أثناء العبور أو في 

ات وتجعل حالة انعدام األمن السائدة في معظم مخيمات النازحين النساء والفتي. بمد المقصد
 .أكثر عرضة لمعنف الذي ترتكبو إما عناصر إجرامية أو جماعات متمردة أو عمالء لمسمطة

ويشمل االستيداف العنصري لمطالبات من دارفور إذالاًل معينًا مرتبطة بيويتين العرقية 
وقد تم توثيق كافة تمك ". العربية"المتصورة، ويتضمن قص شعر الفتيات والتشكيك في ىويتين 

وحثت المقررة الخاصة في نياية الزيارة التي قامت بيا إلى البالد . الممارسات خالل الزيارة
تشكيل لجنة تحقيق مكونة من شخصيات وطنية ودولية، لمنظر في "حكومة السودان عمى 

التقارير التي تتضمن مزاعم عن حاالت اغتصاب جماعي في مناطق مختمفة، ومنيا المزاعم 
 ".ًا حول قرية تابتالتي ُأثيرت مؤخر 

  

                                                 
 ،"  11ثنضمزَز ثنظُىٌ نؼجو "َظجٌ، ثنمجهزر نذرثطجس حمىق ثإليزكش  -71

http://www.cihrs.org/?p=6590&lang=en 

ثنًمزرر ثنخجصز ثنًؼُُز دجنؼُف ضذ ثنًزأر صُهٍ سَجرصهج نهظىدثٌ وصذػى إنً يشَذ يٍ ثنحىثر ثنًفضىذ  - 7

  ،7 11يجَى   1وثنذُجء دشأٌ ثنؼُف ضذ ثنًزأر وأطذجده وػىثلذه، 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16009&L

angID=E#sthash.EyOcZ0KA.dpuf 
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، 5102، ىذا ما يمخص حالة اليمف في عاـ "واحدة مف أسوأ األزمات اإلنسانية في العالـ"
أعواـ مف مبادرة مجمس التعاوف الخميجي التي  3وفًقا لتقديرات األمـ المتحدة، وذلؾ بعد نحو

. صاغت خارطة المرحة االنتقالية لمبالد في مرحمة ما بعد الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح
إذ تبددت آماؿ الشعب اليمني في إنجاز التحوؿ الديمقراطي الذي نادت بو االنتفاضة اليمنية 

ؿ الجوار في سوريا والعراؽ بعد أف شيد في ، ويواجو اليمف المتمزؽ مصير دو 5100في بداية 
انقساـ الجيش وانييار ما تبقى مف مؤسسات الدولة، وسقوط البالد في أتوف حرب  5102عاـ 

حيث يدعـ التحالؼ العسكري العربي، الذي تقوده . أىمية طائفية يتـ إدارتيا في إطار إقميمي
ىادي، ضد جماعة الحوثييف التي السعودية ويدعمو الغرب، حكومة الرئيس عبد ربو منصور 

تتحالؼ مع أنصار الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح، وتتيميا السعودية بتمقي الدعـ مف 
 . إيراف
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تبدو السعودية في عيد الممؾ الجديد قمقة مف تداعيات االتفاؽ النووي اإليراني مع الغرب 
وفيما تخوض السعودية حربا مفتوحة عمى الوضع المركزي لممممكة الُسنّية ونفوذىا في اإلقميـ، 

في سوريا ضد إيراف وأنصارىا عبر  وكالء، فإنيا استغمت نفوذىا االقتصادي والسياسي عمى 
حكومات عربية حميفة وتابعة لفتح جبية جديدة في اليمف، وأشعمت حربا ضد جماعة الحوثييف، 

ال تبدو أف ىناؾ نياية وشيكة . عيةالذيف تنظر  ليـ المممكة الُسنّية باعتبارىـ وكالء إيراف الشي
 . ليذه المواجية العسكرية، إال أف السعودية واثقة مف قدرتيا عمى حسـ الحرب

وفيما دعّمت السعودية واإلمارات العربية المتحدة القاىرة ضد جماعة اإلخواف المسمميف إلى 
في الخميج العربي ، ونشبت أزمة دبموماسية 5103يوليو   3أف تـ اإلطاحة بحكـ الجماعة في 

عندما سحبت السعودية واإلمارات والبحريف سفرائيما مف الدوحة بسبب الدعـ القطري لجماعة 
شيد انفتاًحا مف الرياض إزاء جماعة اإلخواف في اليمف، التي يمثميا  5102اإلخواف؛ فإف عاـ 

ع حيث ترى الرياض أنو ال مناص عف بعض المرونة م. حزب التجمع اليمني لإلصالح
 . اإلخواف باليمف، كي تتفرغ لمواجية إيراف التي تنظر ليا باعتبارىا خطًرا وجودًيا

ىذا في الوقت الذي يستغؿ تنظيـ القاعدة وتنظيـ الدولة اإلسالمية الفراغ السياسي وانييار 
ومحاربة  0مؤسسات الدولة في التمدد وتجنيد المزيد مف األعضاء وتنفيذ العمميات االنتحارية

وييدد الفشؿ التاـ لمدولة في اليمف وتمدد الجماعات . ييف وكسب المزيد مف األراضيالحوث
والتنظيمات المتطرفة عمى أراضيو إلى اتساع نطاؽ الدمار وعدـ االستقرار الذي تشيده 

 . المنطقة في األعواـ األخيرة

ية في حماية المدنييف، ووّفر مظمة حما 5102وقد أخفؽ المجتمع الدولي خالؿ عاـ 
دبموماسية لممسئوليف عف خروقات قوانيف الحرب وانتياكات حقوؽ اإلنساف، وذلؾ بتجاىؿ 
مطالبات المنظمات الدولية والمفوض السامي لحقوؽ اإلنساف بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية في 

 . انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبتيا أطراؼ النزاع في اليمف

 
                                                 

ؿجزًجغ  7اػصْبع انزطّغف فً انذغة األْهٍخ انًٍٍُخ، فبعع انًـهًً، يغكؼ كبعٍَجً نهشغق األٔؿػ،  - 

51 2. 

http://carnegie-mec.org/2015/09/07/ar- 61326/ihvi 
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  :الصراعالمجتمع الدولي يخفق في إنهاء 
بصراع حوؿ مسودة الدستور بيف جماعة الحوثييف والرئيس  5102استيؿ اليمف عاـ 

تأجج . السابؽ عمي عبد اهلل صالح مف جية، والرئيس عبد ربو منصور ىادي مف جية أخرى
فبعد ساعات . ىذا الصراع بعد سيطرة الحوثييف عمى العاصمة وفرار الرئيس ىادي إلى عدف

وف عمى قاعدة عسكرية في شماؿ عدف واعتقاؿ وزير الدفاع اليمني؛ شنت مف استيالء الحوثي
بالتنسيؽ مع بمداف عربية أخرى حممة عسكرية  5102مارس  53المممكة العربية السعودية في 

ويضـ التحالؼ . 5لوقؼ التمدد الحوثي ودعـ حكومة ىادي" عاصفة الحـز"أطمقت عمييا اسـ 
 .المغرب وقطر والسوداف واإلمارات العربية المتحدةالبحريف ومصر واألردف والكويت و 

تأكيدا عمى شرعية الرئيس  5102أبريؿ  01الصادر في  5503مّثؿ قرار مجمس األمف 
ىادي وعمى ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجمس التعاوف الخميجي وآلية تنفيذىا ونتائج 

صالح النظاـ االنتخابي، مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ، بما يمثؿ صياغة دستور جدي د، وا 
جراء استفتاء عمى مشروع الدستور، وتنظيـ االنتخابات العامة في موعد قريب وطالب القرار . وا 

الحوثييف بالكؼ عف استعماؿ العنؼ وباالنسحاب مف كافة األراضي التي استولوا عمييا بما في 
ى طمب الرئيس ىادي منيا ذلؾ العاصمة صنعاء، وطالب القرار الحوثييف الرد باإليجاب عم

حضور مؤتمر يعقد بالرياض تحت رعاية مجمس التعاوف الخميجي بيدؼ تقديـ الدعـ لعممية 
كاف قرار مجمس األمف تبنًيا لمشروع القرار العربي بشأف اليمف . االنتقاؿ السياسي في اليمف

سمحة وفرض تحت الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة والذي حظر تزويد الحوثييف باأل
وقد ركز  القرار عمى حظر . عقوبات عمى قادتيـ ونجؿ الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح

تزويد الحوثييف بالسالح، لكنو لـ يفرض حظًرا مماثال عمى تزويد قوات التحالؼ العربي 
صابة آالؼ المدنييف اليمنييف  . باألسمحة التي تسببت بقتؿ وا 

يوميف استقاؿ مبعوث األمـ المتحدة جماؿ بنعمر الذي وبعد إصدار قرار مجمس األمف ب
 5101تعرض النتقادات اتيمتو بالتسبب في انييار اتفاقية السالـ والشراكة الوطنية لمعاـ 

                                                 
 . 2 51يبعؽ  57انًٍٍ فً دبنخ دغة، يجًٕػخ األػيبد انضٔنٍخ،  -5
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وبطبيعة الحاؿ لـ يشارؾ الحوثيوف في . 3واعتبرتو أحد أسباب فشؿ العممية االنتقالية برمتيا
بمشاركة المبعوث الدولي الجديد إسماعيؿ ولد  5102مايو  04مؤتمر الرياض الذي عقد في 

إلى مشاورات في مدينة جنيؼ  5102يونيو  02ودعت األمـ المتحدة في . 1الشيخ أحمد
السويسرية لدفع األطراؼ اليمنية إلى التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ، لكف المشاورات أخفقت في 

وأكد المبعوث . ولية عف فشمياالتوصؿ التفاؽ، وتبادلت األطراؼ المتحاربة االتيامات بالمسئ
األممي أف االنقساـ عميؽ بيف أطراؼ الصراع، وأنو ال يوجد طرؼ أبدى استعداده لتقديـ 

 . 2"األمر الذي حاؿ دوف التوصؿ إلى اتفاؽ كاف في متناوؿ اليد"تنازالت، وىو 

، فضال عف 5503تمقت السعودية وتحالفيا العسكري دعما مف مجمس األمف في قراره رقـ 
وكاف االتفاؽ . الدعـ العسكري واالستخباراتي والدبموماسي الذي حظيت بو مف العواصـ الغربية

بمثابة فرصة لمسعودية لمحصوؿ عمى مزيد  5102النووي بيف إيراف والدوؿ الغربية في يوليو 
قة مع بعد أف فشمت المممكة في ثني حمفائيا الغربييف عف عقد صف"مف الدعـ الغربي كترضية 

وتشير بعض التحميالت إلى أف نتيجة الحرب الدائرة في اليمف سيتردد صداىا في  3".إيراف
سوريا، حيث يمكف لطيراف أف تتخمى عف دعـ الحوثييف إذا رجحت كفة الحرب لصالح 
التحالؼ العربي، في مقابؿ أف تحوز بعض المكاسب في معركتيا األىـ في سوريا، بأف تقبؿ 

درجة ما مف النفوذ "قاء األسد، فيما قد تقبؿ السعودية في نياية المطاؼ حال وسطا يضمف ب
  4".اإليراني في المشرؽ العربي، في مقابؿ تعزيز نفوذىا في منطقة الخميج

إذ فور بدء . وقد تمتعت الحممة العسكرية السعودية منذ ساعاتيا األولى بالدعـ األمريكي
لبيت األبيض عف موافقة الرئيس أوباما عمى تقديـ أعمف ا "عاصفة الحـز"العممية العسكرية 

                                                 
 . 2 51أثغٌم  1 نًبطا فشهذ انؼًهٍخ االَزمبنٍخ فً انًٍٍ؟، فبعع انًـهًً، يغكؼ كبعٍَجً نهشغق األٔؿػ،  - 

http://carnegie-mec.org/2015/04/16/ar-59818/i7bb  

 . 2 51يبٌٕ  7 َذ، . ٌُطهك انٍٕو ثغٍبة انذٕصٍٍٍ، انجؼٌغح" إَمبط انًٍٍ"يؤرًغ انغٌبض نـ - 

ٔنض انشٍز أدًض ٌأؿف نالَمـبو انؼًٍك ثٍٍ األغغاف انًٍٍُخ ٌٔؤكض أٌ يشبٔعاد جٍُف كبَذ سطٕح أٔنى،  -2

 .2 51ٌٍَٕٕ   5إطاػخ األيى انًزذضح، 

 http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/172245/#.Vn8mC1KUqZY  

ة فً انًٍٍ؟، فبعع انًـهًً، يغكؼ كبعٍَجً نهشغق (ٔ)أي اَؼكبؿبد نالرفبق انُٕٔي اإلٌغاًَ ػهى انذغ -1

 . 2 51ؿجزًجغ   5األٔؿػ، 

http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61630/ijba  

 . 2 51أثغٌم   فظ فً انشهٍج ٔانشغق األٔؿػ، نٍُب انشطٍت، انذٍبح انهُضٍَخ، انضٔع انـؼٕصي انُب -7

http://carnegie-mec.org/2015/04/16/ar-59818/i7bb
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/172245/#.Vn8mC1KUqZY
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/172245/#.Vn8mC1KUqZY
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61630/ijba
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مساعدة لوجستية ومخابراتية لدعـ العممية العسكرية التي تقودىا السعودية، وذلؾ عبر خمية 
واستمر الدعـ . 5تخطيط مشتركة مع السعودية لتنسيؽ الدعـ العسكري والمخابراتي األمريكي

التالية، سواء عبر تزويده بالذخائر  أو عبر  األمريكي المباشر لمحميؼ السعودي طواؿ الشيور 
لعب دور مباشر في تنسيؽ العمميات الجوية لقوات التحالؼ، وذلؾ برغـ تجاىؿ السعودية 
لنداءات المنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بضرورة إجراء تحقيقات عاجمة في الضربات التي 

ط فييا العديد مف الضحايا المدنييف، يبدو أنيا غير قانونية مف قبؿ طائرات التحالؼ، وسق
ويمكف أف يؤدي تجاىؿ المممكة لقوانيف حرب أف يورط البمداف التي تزودىا باألسمحة، فضال 

مشاركة القوات األمريكية في ىجمات محددة قد يجعميا مسئولة عف انتياكات ممكنة "عف أف 
ًما بريطانًيا تمثؿ في توفير كما تمقت السعودية دع. 6"لقوانيف الحرب مف قبؿ قوات التحالؼ

السالح والدعـ الدبموماسي، حيث باعت المممكة المتحدة معدات عسكرية لمسعودية وزعمت 
أنيا تراقب مدى امتثاؿ قوات التحالؼ لقواعد القانوف اإلنساني الدولي، فيما رفض عدد مف 

 . 01لحربالوزراء البريطانيوف اإلقرار بأف قوات التحالؼ العربي تنتيؾ قوانيف ا

كما أجيضت الدوؿ الغربية وأيضا الدوؿ العربية المنضوية في التحالؼ الذي تقوده 
السعودية مشروع قرار طرحتو ىولندا أماـ المجمس األممي لحقوؽ اإلنساف في جنيؼ، وكاف 
المشروع بشأف تكميؼ بعثة تابعة لألمـ المتحدة بتوثيؽ االنتياكات التي ارتكبتيا جميع أطراؼ 

، وكاف يمّثؿ استجابة لتوصية زيد بف رعد، المفوض 5101في اليمف منذ سبتمبر  النزاع
األممي السامي لحقوؽ اإلنساف، بتشكيؿ ىيئة دولية مستقمة ومحايدة لمتحقيؽ في مزاعـ متعمقة 

وقد وردت . بتجاوزات وانتياكات لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي
وقد أعمف . 00حوؿ اليمف 5102سبتمبر  4ر المفوض السامي الصادر في التوصية في تقري

                                                 
 . 2 51يبعؽ  51أثبيب أجبػ انضػى نهؼًهٍخ انـؼٕصٌخ فً انًٍٍ، عٌٔزغػ، : انجٍذ األثٍط - 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0MM07C20150326 

 . 2 51َٕفًجغ  51ػهى انٕالٌبد انًزذضح عفط ثٍغ لُبثم نهـؼٕصٌخ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  - 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/20/283707  

 52انزذبنف ٌـزشضو صبعٔر ثغٌطبًَ انصُغ فً غبعح غٍغ يشغٔػخ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش، : انًٍٍ -1 

 .2 51َٕفًجغ 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/25/283920  
11 -Situation of human rights in Yemen, Report of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights, 7 September 2015, (A/HRC/30/31).   

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0MM07C20150326
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/20/283707
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/25/283920
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المستشاروف الخاصوف لألمـ المتحدة بشأف منع اإلبادة الجماعية عف تأييدىـ لتوصية رعد 
بتشكيؿ ىيئة التحقيؽ الدولية، فيما أعمف األردف عف رفضو المطمؽ لتقرير المفوض السامي 

 .05لحقوؽ اإلنساف حوؿ اليمف

أدت الضغوط القوية التي مارستيا السعودية، في ظؿ غياب مساندة واشنطف ولندف وقد 
ثـ سمحت الدوؿ الكبرى لمسعودية التي تتيميا . لى دفع ىولندا لسحب مشروع القرارلمقرار، إ

منظمات حقوقية دولية بالمسئولية عف انتياكات خطيرة لقوانيف الحرب في اليمف، بأف تصوغ 
ر ال يتضمف اإلشارة لفتح تحقيؽ دولي في انتياكات حقوؽ اإلنساف في وحمفائيا مشروع قرا

وىو ما يمّثؿ حماية ومساندة لقادة الحكومات والجيوش المسئوليف عف ما يمكف . 03اليمف
ىدار لحقوؽ الضحايا المدنييف في اليمف  . اعتباره جرائـ حرب وضماف إفالتيـ مف العقاب، وا 

دعومة مف التحالؼ العربي ومف الغرب بتحقيؽ اختراؽ ونجحت قوات الحكومة اليمنية الم
وتراجع المقاتموف الحوثيوف وقوات . بانتصارىا في معركة تحرير عدف 5102يوليو   04في 

عمي عبد اهلل صالح إلى الشماؿ، وتساقطت مواقع الحوثييف في محافظات لحج وأبيف والضالع 
الحوثييف في مدينة تعز دوف أف تنجح فيما استمرت قوات التحالؼ في قصؼ مواقع . 01وشبوة

واستمر الحوثيوف وقوات الحرس الجميوري في فرض حصار محكـ . 02في تحريرىا مثؿ عدف
عمى مدينة تعز ما أعاؽ وصوؿ مساعدات اإلغاثة إلى المدينة المحاصرة منذ منتصؼ 

بالمشاركة األثناء استطاعت األمـ المتحدة إقناع أطراؼ الصراع اليمنييف  تمؾ وفي. 510203

                                                 
  5يفٕض دمٕق اإلَـبٌ ٌأؿف نالَزمبصاد انزً ٔجٓذ نزمغٌغِ دٕل انًٍٍ، يغكؼ أَجبء األيى انًزذضح،  -5 

 .2 51ؿجزًجغ 

 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=24608#.VoBZNVKUqZZ  

 . 2 51األيى انًزذضح ـ يجهؾ دمٕق اإلَـبٌ ٌشظل انًضٍٍٍَ انًٍٍٍٍُ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  أكزٕثغ  -  

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/02/281885  

 . 2 51ؿجزًجغ   5ػبو يٍ األػيخ انـٍبؿٍخ ٔانصغاع انًـهخ فً انًٍٍ، إَٔع انؼُـً، ثً ثً ؿً،  -  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150921_yemen_sanaa_one_year_un

der_huthis  

 . 2 51صٌـًجغ  2فً رؼؼ، ثً ثً ؿً، " ٌـٍطغٌٔ ػهى يٕالغ جضٌضح"انذٕصٌٍٕ : انذغة فً انًٍٍ -2 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151205_yemen_taiz_huthis_gains  

 . 2 51صٌـًجغ  51لصف يضٌُخ يأعة ٔاغزٍبل يمضو فً انجٍش فٍٓب، ثً ثً ؿً، : انُؼاع فً انًٍٍ -1 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151226_yemen_conflict_marib  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/02/281885
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150921_yemen_sanaa_one_year_under_huthis
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150921_yemen_sanaa_one_year_under_huthis
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151205_yemen_taiz_huthis_gains
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151226_yemen_conflict_marib
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كما مارست واشنطف . 510204في مباحثات جديدة لمسالـ في جنيؼ في منتصؼ ديسمبر 
ولندف ضغوطا عمى الرئيس ىادي والجانب الحكومي مف أجؿ تقديـ تنازالت وعدـ التشدد في 

 . 550305طمب تنفيذ قرار مجمس األمف 

عالف ىدنة بيف الطرفي ديسمبر  02ف في وقد تـ التوصؿ التفاؽ لوقؼ إطالؽ النار وا 
تزامًنا مع بدء المفاوضات في جنيؼ؛ إال أف اليدنة تعرضت لعدة خروقات مف  5102

الطرفيف، ولـ تنجح المفاوضات في التوصؿ لنتيجة ممموسة، وأعمف المبعوث األممي أف طرفي 
النزاع في اليمف اتفقا في ختاـ ستة أياـ مف المفاوضات في سويسرا عمى عقد جولة مباحثات 

 .06يناير 01يدة في جد

بعد إخفاؽ محادثات السالـ التي لـ  51انعقد مجمس األمف الدولي لبحث المسألة اليمنية
وخالؿ اجتماع في . تسفر عف نتائج، وفشؿ أطراؼ النزاع في احتراـ وقؼ إطالؽ النار اليش

جميع األطراؼ اليمنية إلى مواصمة وتسريع "في مجمس األمف  02نيويورؾ، دعت الدوؿ الػ
وطالب األعضاء أيضا بإعادة فتح ". المشارورات السياسية الشاممة التي ترعاىا األمـ المتحدة

، في انتقاد لمحصار الذي يفرضو التحالؼ "مف دوف تأخير"الموانئ لمتجارة ووصوؿ المساعدات 
ويبدو أف الدوؿ الغربية التي وفرت الحماية . القوات الحكومية العربي الذي تقوده السعودية لدعـ

والمساندة لمسعودية، ترغب في إنياء الحرب في اليمف سريًعا، لتتفرغ لمجبيات المفتوحة في 
سوريا والعرؽ، وخشية مف تمدد تنظيـ القاعدة وتنظيـ الدولة اإلسالمية وتعزيز مواقعيما في 

 . ركزيةاليمف، في ظؿ غياب السمطة الم

اجتماع مجمس األمف في إطار الضغوط التي تمارسيا دوؿ غربية عمى السعودية  جري
إذ يعد ىذا االجتماع ىو أوؿ اجتماع عمني لممجمس بشأف اليمف منذ بدء . إلنياء الحرب

                                                 
يغكؼ أَجبء األيٍٍ انؼبو ٌغدت ثجضء يذبصصبد انًٍٍ ٌٔذش األغغاف ػهى االنزؼاو ثٕلف األػًبل انمزبنٍخ،  -7 

 . 2 51صٌـًجغ  2 األيى انًزذضح، 

 http://www.unic-eg.org/16737  

 . 2 51صٌـًجغ    انغغة ٌعغػ يٍ أجم انـالو فً انًٍٍ فً يُطمخ رغػح رذذ ٍَغ انفٕظى، عٌٔزغػ،  -  
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TX1V920151214?sp=true 

 . 2 51صٌـًجغ  55انًجؼٕس األيًً إنى انًٍٍ ٌأيم ثٕلف صائى إلغالق انُبع، أ ف ة،  -  

20-  Security Council Press Statement on Situation in Yemen, 23 December 2015. 
http://www.un.org/press/en/2015/sc12184.doc.htm  

http://www.unic-eg.org/16737
http://www.unic-eg.org/16737
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TX1V920151214?sp=true
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وقد شارؾ فيو األمير زيد بف رعد الحسيف . 5102الحممة العسكرية لمتحالؼ العربي في مارس 
متحدة السامي لحقوؽ اإلنساف، وأعمف أف الحممة العسكرية لمتحالؼ الذي تقوده مفوض األمـ ال

مف اليجمات عمى " عدد غير متناسب"السعودية في اليمف تتحمؿ المسئولية فيما يبدو عف 
تابع بقمؽ بالغ القصؼ الشديد مف البر والجو عمى مناطؽ في "وأضاؼ زيد أنو . مناطؽ مدنية

. 50"مف المدنييف وتدمير بنية تحتية مدنية مثؿ المستشفيات والمدارساليمف بيا كثافة عالية 
تولت رئاسة المجمس خالؿ  وقد–يات المتحدة لدى األمـ المتحدة وقالت سمانثا باور سفيرة الوال

وقالت إف الحوثييف عمييـ . إف كؿ األطراؼ يتعيف عمييا االلتزاـ بالقانوف اإلنساني -ديسمبر
سنواصؿ أيضا حث "وأضافت باور . ممدنييف واليجمات عبر الحدودوقؼ القصؼ العشوائي ل

التحالؼ الذي تقوده السعودية عمى ضماف االستيداؼ القانوني والمحدد، والتحقيؽ الشامؿ في 
جراء التعديالت الالزمة لتجنب مثؿ  جميع المزاعـ الموثوقة عف سقوط ضحايا مف المدنييف، وا 

 . 55"ىذه الحوادث

ديسمبر الذي شيد  53ارؾ بيف الحوثييف والقوات الموالية، وفي مساء وقد استمرت المع
اجتماع مجمس األمف بشأف اليمف، وبعد أياـ قميمة مف االتفاؽ عمى اسئناؼ مباحثات السالـ 

، دعا زعيـ الحوثييف عبد الممؾ الحوثي أنصاره إلى عدـ ىدر الوقت في 5103في يناير 
المنظمة الدولية بأنيا تؤدي دورىا ونشاطيا وفقا لمسياسات  الرىاف عمى األمـ المتحدة، متيًما

 . 53األميركية

بدعـ  5102إف األخطاء التي ارتكبتيا األمـ المتحدة والوفود الدبموماسية الغربية خالؿ 
السعودية وتقويض الجيود المطالبة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية إرضاء لحكومة الرياض، يؤدي 

يض مصداقية المنظمة الدولية وُيضعؼ قدرتيا عمى إدارة مفاوضات في نياية المطاؼ إلى تقو 
األطراؼ المتحاربة وقيادة مباحثات جادة تؤدي في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ العدالة والسالـ 

                                                 
صٌـًجغ  55انزذبنف انؼغثً يـؤٔل ػٍ يؼظى انٓجًبد ػهى انًضٍٍٍَ ثبنًٍٍ، عٌٔزغػ، : األيى انًزذضح - 5

51 2 . 

صٌـًجغ   5،  5انزذبنف انؼغثً فً انًٍٍ يزٓى ثشٍ ْجًبد اؿزٓضفذ انًضٍٍٍَ، فغاَؾ : األيى انًزذضح -55

51 2 . 

  5، أ ف ة، "ػضو انغْبٌ ػهى األيى انًزذضح"اؿزًغاع انًؼبعن فً انًٍٍ ٔػػٍى انذٕصٍٍٍ ٌضػٕ ل - 5

 . 2 51صٌـًجغ 
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نصاؼ الضحايا سيدفع اليمف فاتورة فشؿ األمـ المتحدة وتواطء العواصـ الغربية مزيًدا مف . وا 
 . ستقرار الذي قد ينتقؿ إلى دوؿ مجاورة ويمزؽ أوصاؿ المنطقةالدماء والضحايا وانعداـ اال

 

 :كارثة إنسانية: الوضع اإلنساني في اليمن خالل عام
تحالفت جيود كؿ األطراؼ اليمنية واإلقميمية ضد مصالح وحقوؽ المدنييف اليمنييف الذيف 
تتفاقـ معاناتيـ اليومية، فيواجيوف الموت في قصؼ غارات التحالؼ العربي أو نيراف قوات 
الحوثييف، ويعانوف مف التيجير القسري وسوء التغذية وانييار الخدمات األساسية في التعميـ 

محافظة في البالد، وقالت األمـ المتحدة  55مف أصؿ  51حيث امتد الصراع إلى . والصحة
آالؼ شخص نصفيـ  3قد أودى بحياة نحو   5102مارس  53إف الصراع الذي بدأ في 

آخروف وىي زيادة بمقدار  611طفؿ وجرح نحو  311تقريبا مف المدنييف، مف بينيـ نحو 
 . 510151خمسة أمثاؿ عدد الضحايا في 

قا لتقديرات األمـ المتحدة، تنيار الخدمات األساسية بوتيرة سريعة، وال يتمكف أكثر مف ووف
مميوف شخص مف الحصوؿ عمى الرعاية الصحية الكافية، و يعاني نحو ثالثة مالييف  01

أي  –مميوف شخص  50.5كما أف نحو . طفؿ وامرأة مف سوء التغذية أو الخدمات الوقائية
ىـ حاليًا بحاجة إلى أشكاؿ مختمفة مف المساعدات اإلنسانية  –ف السكاففي المائة م 55بنسبة 

وأعمف منسؽ األمـ المتحدة لمشؤوف . لتمبية احتياجاتيـ الضرورية أو حماية حقوقيـ األساسية
 051، وأف (نازحيف)مميوف شخص قد ُأجبروا عمى الفرار مف ديارىـ  5.3اإلنسانية أف نحو 

مميوف شخص يفتقروف  06أكثر مف "البالد، وأشار إلى أف  ألؼ شخص آخريف قد فروا مف
مميوف شخص يواجيوف انعداـ  01إلى المياه الصالحة لمشرب والصرؼ الصحي، وأكثر مف 

ألؼ طفؿ  351مميوف يواجيونو بدرجة حادة، وأف نحو  4.3األمف الغذائي، بما في ذلؾ 
ناشدت منظمة الصحة العالمية  5102وقبؿ أياـ مف نياية . 52"يعانوف مف سوء تغذية حاد

                                                 
صٌـًجغ  55انزذبنف انؼغثً يـؤٔل ػٍ يؼظى انٓجًبد ػهى انًضٍٍٍَ ثبنًٍٍ، عٌٔزغػ، : األيى انًزذضح - 5

51 2. 

 .2 51 َٕفًجغ   األيى انًزذضح رذظع يٍ ٔظغ إَـبًَ لبرى فً انًٍٍ، يغكؼ أَجبء األيى انًزذضح،  -52

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25046#.Vn8ImlKUqZZ  



 

124 

مميوف دوالر لضماف استمرار تقديـ الخدمات الصحية  30والشركاء في مجاؿ الصحة توفير 
 .53مميوف شخص في اليمف في ظؿ انييار نظاـ الصحة اليمني 02لنحو 

 

 :استهداف المدنيين
يزعـ كؿ مف طرفي الصراع في اليمف أنو يدافع عف حقوؽ الشعب اليمني، إال أف ىذا 
الزعـ يسقط في الممارسة العممية التي تشيد سقوط عدد كبير مف الضحايا المدنييف في قصؼ 
غارات التحالؼ، فضال عف مسئولية قوات الحوثييف عف تعرض المدنييف ألخطار غير 

 . ضرورية، وقتميـ

ـ األولى لمحممة العسكرية التي تقودىا السعودية، بدأ نزيؼ المدنييف بسبب منذ األيا
وقد تجاىؿ قادة السعودية والواليات المتحدة نداءات المنظمات الدولية . 54الضربات الجوية

المطالبة بتوفير الحماية الالزمة لممدنييف وتقميؿ األضرار التي تمحؽ بيـ خالؿ العمميات 
قوات التحالؼ العربي بقيادة السعودية استيانة متواصمة بحياة المدنييف؛ وأظيرت . 55العسكرية

حيث قصفت طائرات التحالؼ منشآت مدنية وقتمت العديد مف المدنييف في غاراتيا التي 
، كما 30ومخزنا لممساعدات اإلنسانية في شمالي اليمف 31ومصنع 56استيدفت مخيًما لمنازحيف

                                                 
يهٌٍٕ ششص فً انًٍٍ،  2  ـصًخ دبجخ يبؿخ نهضػى نزٕفٍغ انشضيبد انصذٍخ ن: يُظًخ انصذخ انؼبنًٍخ -51

 .2 51صٌـًجغ  2 يغكؼ أَجبء األيى انًزذضح، 

 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25215#.Vn8RUlKUqZY  

  5انًٍٍ ـ ؿمٕغ ظذبٌب يضٍٍٍَ ثـجت انعغثبد انجٌٕخ انزً رمٕصْب انـؼٕصٌخ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -57

 .2 51يبعؽ 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643  

ػهى انزذبنف انـؼٕصي ٔانٕالٌبد انًزذضح رمهٍص انعغع انالدك ثبنًضٍٍٍَ فً انًٍٍ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ  - 5

 .2 51أثغٌم    ٔٔرش، 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/13/269572  

 .2 51أثغٌم  5انًٍٍ ـ غبعاد جٌٕخ ػهى يشٍى رضٍغ ثٕاػش لهك جـًٍخ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  - 5

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715  

 .2 51أثغٌم  2  يضٍَبً، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،   انًٍٍ ـ غبعح جٌٕخ ػهى يصُغ رمزم  -1 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15/269646  

 .2 51أثغٌم  55لصف أدض انًـزٕصػبد ٌٓضص إٌصبل انًـبػضاد، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -انًٍٍ -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/22/269731  

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25215#.Vn8RUlKUqZY
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25215#.Vn8RUlKUqZY
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/13/269572
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15/269646
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/22/269731
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عنقودية المحظورة في ىجمات عمى مناطؽ خاضعة استخدمت قوات التحالؼ الذخائر ال
، ويؤكد الخبراء أف ىذا النوع مف الذخائر ُيعرؼ بكونو سالًحا ال 35لمحوثييف شماؿ اليمف

يستطيع التمييز بيف األىداؼ العسكرية والمدنية، وُتشكؿ بقاياىا غير المتفجرة تيديًدا لممدنييف، 
جد أدلة عمى تكرار استخداـ قوات التحالؼ حتى بعد انقضاء فترة طويمة مف القتاؿ، وتو 

 . 33لمصواريخ المحّممة بالذخائر العنقودية

غارة جوية عمى المعقؿ الحوثي  05كما تـ توثيؽ تداعيات تنفيذ قوات التحالؼ العربي لػػػ 
في صعدة بشماؿ اليمف، وتسببت الغارات في تدمير أو إتالؼ منازؿ مدنية وخمسة أسواؽ 

مف  26د، رغـ غياب األدلة عمى استخداميا في أغراض عسكرية، وقتؿ ومدرسة ومحطة وقو 
واستيدفت طائرات التحالؼ مباف سكنية وقتمت ما ال يقؿ . 31مف األطفاؿ 32المدنييف، بينيـ 

، ودمرت طائرات التحالؼ مستشفى شمالي اليمف تدعمو 32أطفاؿ 01مدنيا بينيـ  32عف 
 . 33"أطباء بال حدود"منظمة 

آالؼ قتيؿ نصفيـ تقريبا مف  3المتحدة إف العمميات العسكرية وقع خالليا نحو قالت األمـ 
المدنييف، ووثقت منظمات دولية انتياكات قوات التحالؼ لقوانيف الحرب واستيداؼ المدنييف 
والمنشآت المدنية؛ إال أف السعودية تنفي مسئوليتيا ومسئولية قوات التحالؼ عف ىذه 

قاـ وتقديرات األمـ المتحدة، وقالت إف األمـ المتحدة غير متواجدة االنتياكات، وشككت في أر 

                                                 
 . 2 51يبٌٕ    انًٍٍ ـ طسبئغ ػُمٕصٌخ رُؼّغض انًضٍٍٍَ نهشطغ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -5 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/31/270108  

 . 2 51أغـطؾ  51انصٕاعٌز انؼُمٕصٌخ رمزم ٔرصٍت انؼشغاد، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -انًٍٍ -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/26/280499  

 . 2 51ٌٍَٕٕ  1 جٌٕخ غٍغ يشغٔػخ رمزم ػشغاد انًضٍٍٍَ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  انًٍٍ ـ غبعاد -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/30/278552  

 . 2 51ٌٕنٍٕ   5ش، انًٍٍ ـ غبعاد انزذبنف ػهى يجبٌ ؿكٍُخ لض رشكم جغًٌخ دغة، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔر -2 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683  

 .2 51أكزٕثغ  57غبئغاد انزذبنف رمصف يـزشفى فً انًٍٍ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -1 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/31/270108
https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/26/280499
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/30/278552
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743
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عمى األرض، واتيمتيا بأنيا تستند في تقديراتيا وفي أرقاـ الضحايا المزعومة إلى طرؼ واحد 
 .34وىو الميميشيات الحوثية

مف ناحيتيا أظيرت قوات الحوثييف استيانتيا بمصير المدنييف وقاطني المنشآت المدنية 
في إطالؽ  35تسببت اعتداءات الحوثييف عمى المناطؽ المحيطة بمستشفى بمدينة عدفحيث 

كما . نار متكرر عمى موظفي المستشفى والمرضى الموجوديف فيو؛ ما نتج عنو مقتؿ مدنييف
انتيكت قوات موالية لمحوثييف قوانيف الحرب؛ وذلؾ بإطالقيا قذائؼ الياوف والصواريخ 

مناطؽ مأىولة في مدينة عدف الساحمية الجنوبية؛ األمر الذي  العشوائية بشكؿ متكرر عمى
وقبؿ أف تنسحب قوات الحوثييف مف مدينة عدف . 36أدى لقتؿ عشرات مف المدنييف بينيـ أطفاؿ

الذي تسبب في قتؿ عدد مف األشخاص وتعريض آخريف  11قامت بزرع ألغاـ مضادة لألفراد
ي تجنيد األطفاؿ وتدريبيـ ونشرىـ، في وكثفت جماعة الحوثييف نشاطيا ف. لخطر الموت

 . 10انتياؾ لمقانوف الدولي

ولـ تكتؼ قوات الحوثييف بالحصار الذي تفرضو عمى مدينة تعز اليمينة، ومصادرتيا 
اإلمدادات الغذائية والطبية مف المدنييف في تعز، األمر الذي أدى تدىور الوضع اإلنساني في 

ة خرى موالية لمرئيس اليمني السابؽ بشكؿ عشوائي ، بؿ قصفت قوات الحوثييف وأ15المدين
ومتكرر العديد مف األحياء السكنية في مدينة تعز جنوبي اليمف بقذائؼ الياوف وصواريخ 
                                                 

يمبثهخ يـزشبع ٔػٌغ انضفبع انـؼٕصي انؼًٍض انغكٍ أدًض انؼـٍغي يغ ثً ثً ؿً ػغثً، فً انُصف األٔل  -7 

 . 2 51يٍ صٌـًجغ 

https://www.youtube.com/watch?v=XT5CrpmU1Cc  

ٌٍَٕٕ   5انًٍٍ ـ دٕصٌٍٕ ٔيمبرهٌٕ جُٕثٌٍٕ ٌؼزضٌٔ ػهى يـزشفى فً ػضٌ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -  

51 2. 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278341  

 .2 51ٌٕنٍٕ   5انًٍٍ ـ يضفؼٍخ انذٕصٍٍٍ رمزم انؼشغاد فً ػضٌ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/29/279750  

 .2 51ؿجزًجغ  7انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ اؿزشضيٕا أنغبيب أعظٍخ فً ػضٌ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -1 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/07/280851  

 . 2 51يبٌٕ  5 انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌغؿهٌٕ األغفبل إنى انمزبل، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/12/269920  

َٕفًجغ  2 األيى انًزذضح رؼغة ػٍ انمهك إػاء رضْٕع انٕظغ اإلَـبًَ فً رؼؼ، يغكؼ أَجبء األيى انًزذضح،  -5 

51 2. 

 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25100#.VoB8g1KUqZY  

https://www.youtube.com/watch?v=XT5CrpmU1Cc
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278341
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/29/279750
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/07/280851
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/12/269920
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25100#.VoB8g1KUqZY
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25100#.VoB8g1KUqZY
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استيداؼ القوات الحوثية . 13المدفعية، مما تسبب في قتؿ وجرح مدنييف بينيـ نساء وأطفاؿ
الصواريخ المدفعية بشكؿ عشوائي لممدنييف تخطى الحدود اليمينة، وذلؾ عبر إطالؽ عشرات 

مدنًيا،  05مف شماؿ اليمف عمى جنوب المممكة السعودية، مما تسبب في مقتؿ ما ال يقّؿ عف 
صابة أكثر مف عشرة آخريف بجروح  .11وا 

 

 :الحوثيون ينتهكون الحق في التعبير والتظاهر والتنظيم
منذ استيالءىا عمى السمطة دأبت قوات الحوثييف عمى انتياج ممارسات قمعية، وانتيكت 
الحؽ في التجمع السممي والحؽ في التعبير وحرية الصحافة وكذلؾ الحؽ في التنظيـ وتكويف 
الجمعيات، فضال عف استيداؼ الصحفييف والمعارضيف السياسييف والمدافعيف عف حقوؽ 

 . اإلنساف

، قاـ مسمحوف حوثيوف باالعتداء المتكرر 5102فبراير  00يناير إلى  52مف ففي الفترة 
. بالضرب عمى متظاىريف سممييف في العاصمة صنعاء باستخداـ العصي وأعقاب البنادؽ

مارس استخدـ الحوثيوف القوة المفرطة وأطمقوا النيراف عمى  51وفي . 12امتظاىر  13واحتجزوا 
وكاف . 13آخريف 53أشخاص وجرح أكثر مف  4حشد مف المتظاىريف في تعز؛ مما أدى لوفاة 

فبراير بمنع كافة  5وزير داخمية اليمف المؤقت قد أصدر أوامره لشرطة صنعاء في في 
 . 14التي تمر بيا البالد" ئيةالظروؼ االستثنا"المظاىرات غير المصرح بيا بسبب 

                                                 
 . 2 51أكزٕثغ  51انذٕصٌٍٕ ٌمصفٌٕ انًضٍٍٍَ فً رؼؼ، جُٕثً انًٍٍ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/20/282447  

يبٌٕ    انًٍٍ ـ لٕاد يٕانٍخ نهذٕصٍٍٍ أغهمذ صٕاعٌز ػهى يضٌُخ ؿؼٕصٌخ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -  

51 2 . 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269929  

ًُذزجٍٍ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  –انًٍٍ  -2   . 2 51فجغاٌغ  55لٕاد األيٍ ٔانًٍهٍشٍبد رـٍئبٌ نه

https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/22/266949  

 . 2 51أثغٌم  7انًٍٍ ـ لٕاد انذٕصٍٍٍ رـزشضو انمٕح انًًٍزخ ظض يزظبْغٌٍ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -1 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/07/267829  

47- https://twitter.com/BShtwtr/status/564577859545481216/photo/1  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/20/282447
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269929
https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/22/266949
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/07/267829
https://twitter.com/BShtwtr/status/564577859545481216/photo/1
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كما وثقت ىيومف رايتس ووتش سبعة وقائع تتضمف االعتداء عمى صحفييف ووسائؿ إعالـ 
، يتحمؿ مسؤليتيا قوات الحوثييف ومسمحيف 5102مارس  4و 5101ديسمبر  30بيف 
 . 15آخريف

باعتقاؿ محمد قحطاف السياسي المعارض ليا  5102وقامت قوات الحوثييف في أبريؿ 
قامت قوات الحوثييف باختطاؼ  5102أغسطس  2وفي . 16وأحد زعماء حزب اإلصالح

منع  5102وفي أكتوبر . 21المدافع عف حقوؽ اإلنساف عبد القادر الجنيد في مدينة تعز
مسئولوف حوثيوف مدافعة بارزة عف حقوؽ النساء مف السفر، مرتيف، لممشاركة في اجتماعات 

منظمة غير  33، داىـ الحوثيوف 5101ومنذ سبتمبر . 20إقميمية تميد لمحادثات السالـ
وُمنعت أغمب ىذه المنظمات مف . حكومية في صنعاء وأغمقوىا، وصادروا األصوؿ والُمعدات

إعادة ُمزاولة نشاطيا؛ خاصة تمؾ الُموالية لحزب اإلصالح، بحسب مكتب المفوضية السامية 
ايتس ووتش الحاالت التي تعرضت فييا لحقوؽ اإلنساف في اليمف، وقد وّثقت منظمة ىيومف ر 

 .25المنظمات غير الحكومية في اليمف لممداىمات والمصادرة واإلغالؽ

 

  :تصاعد نفوذ تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية
يستغؿ تنظيـ القاعدة وتنظيـ الدولة اإلسالمية الفراغ السياسي وانييار مؤسسات الدولة في 
التمدد وتجنيد المزيد مف األعضاء وتنفيذ العمميات االنتحارية ومحاربة الحوثييف الشيعة، 

وييدد الفشؿ التاـ لمدولة في اليمف وتمدد . الخصـو العقائدييف لمتنظيميف الُسنييف المتطرفيف

                                                 
 . 2 51يبعؽ   5انًٍٍ ـ رصبػض االػزضاءاد ػهى انصذفٍٍٍ، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -  

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/23/267481  

 . 2 51ؿجزًجغ  2 انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌشفٌٕ يؼبعظب ؿٍبؿٍب، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -  

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/15/281178  

 .2 51أغـطؾ  7انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌشزطفٌٕ َبشطًب دمٕلًٍب، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -21

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/07/280053  

 .2 51َٕفًجغ  2 ش، انذٕصٌٍٕ ًٌُؼٌٕ ؿفغ يضافؼخ ػٍ دمٕق انُـبء، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔر: انًٍٍ - 2

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/15/283442  

 . 2 51صٌـًجغ    انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌغهمٌٕ انًُظًبد ٌٔذزجؼٌٔ انُشطبء، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش،  -25

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/13/284452  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/23/267481
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/15/281178
https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/07/280053
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/15/283442
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/13/284452
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الجماعات والتنظيمات المتطرفة عمى أراضيو إلى اتساع نطاؽ الدمار وعدـ االستقرار الذي 
 . تشيده المنطقة في األعواـ األخيرة

وبرغـ الوجود القديـ والراسخ لتنظيـ القاعدة في اليمف، إال أنيا تواجو منافسة قوية مف 
فسو كبديؿ، وقد استطاع التنظيـ تنظيـ الدولة اإلسالمية الذي يسعى إلزاحة القاعدة وتقديـ ن

الجديد أف يجذب بعض مقاتمي القاعدة، الذيف أعمنوا نقض البيعة لزعيـ تنظيـ القاعدة أيمف 
 . 23الظواىري وبايعوا زعيـ تنظيـ الدولة اإلسالمية

وقد استيؿ تنظيـ الدولة اإلسالمية عممياتو في اليمف في مارس بتفجيريف انتحارييف كبيريف 
. 21جريحا عمى األقؿ 324قتيال و 034شيعة في العاصمة صنعاء سقط فييما بمسجديف لم

وفي أكتوبر نفذ التنظيـ أربع ىجمات انتحارية عمى مقر الحكومة اليمنية ومواقع عسكرية 
لمتحالؼ العربي الذي تقوده السعودية، وفي نوفمبر نفذت عناصر التنظيـ ىجوًما دامًيا عمى 

ا 21محافظة حضر موت وقتمت نحو  نّفذ تنظيـ الدولة  5102ديسمبر  3وفي . 22جندًي
وفيما يحاوؿ تنظيـ القاعدة أف يتجنب في تنفيذ . 23اإلسالمية عممية اغتياؿ محافظ عدف

عممياتو اإلرىابية استيداؼ السكاف المحمييف سعًيا لكسب تأييدىـ؛ فإف تنظيـ الدولة اإلسالمية 
وصمت وحشيتو "عمميات القتؿ والتفجير  بال تمييز، وال يبالي بمصير السكاف، ويواصؿ تنفيذ 

 .24"في اليمف إلى المستويات نفسيا كما في سورية والعراؽ

 

 

 
                                                 

 .2 51فجغاٌغ    أَصبع نزُظٍى انمبػضح فً انًٍٍ ٌجبٌؼٌٕ انضٔنخ اإلؿاليٍخ، عٌٔزغػ، : يٕلغ ؿبٌذ - 2

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0LF0J620150211  

 .2 51ٌٍَٕٕ  1 انًُبفـخ رذزض ثٍٍ انضٔنخ اإلؿاليٍخ ٔانمبػضح، عٌٔزغػ، .. ٔؿػ فٕظى انًٍٍ - 2

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0PA2MJ20150630?sp=true  

 . 2 51َٕفًجغ  51رُظٍى انضٔنخ اإلؿاليٍخ ٌؼهٍ يـؤٔنٍزّ ػٍ ْجٕو فً دعغيٕد ثبنًٍٍ، عٌٔزغػ،  -22

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0T91LW20151120  

 .2 51صٌـًجغ  1يمزم يذبفظ ػضٌ فً رفجٍغ اَزذبعي ٔرُظٍى انضٔنخ اإلؿاليٍخ ٌؼهٍ يـؤٔنٍزّ، عٌٔزغػ،  -21

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TP04Z20151206?sp=true  

 . اػصْبع انزطّغف فً انذغة األْهٍخ انًٍٍُخ، فبعع انًـهًً، يغجغ ؿبثك -27

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0LF0J620150211
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0PA2MJ20150630?sp=true
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0T91LW20151120
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TP04Z20151206?sp=true
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 :السعودية تتحالف مع إخوان اليمن ضد الحوثيين
شيدت المنطقة في السنوات األخيرة عداء واضًحا مف العواصـ العربية الكبرى، سواء 
القاىرة أو دوؿ الخميج، تجاه جماعة اإلخواف المسمميف، وقد تصاعد العداء في أعقاب اإلطاحة 

وبمغ األمر حد نشوب أزمة دبموماسية حادة في . 5103بحكـ الجماعة في مصر في منتصؼ 
حيف سحبت السعودية واإلمارات والبحريف سفرائيا مف قطر بسبب عالقتيا منطقة دوؿ الخميج 

إال أف السعودية في عيد الممؾ سمماف . الوثيقة ودعميا المتواصؿ لجماعة اإلخواف المسمميف
انفتاًحا سعودًيا مع  5102حيث شيدت . اتخذت نيًجا مختمًفا عف نيج سمفو الممؾ عبد اهلل

يث يبدو أف القمؽ السعودي مف تمدد النفوذ اإليراني في المنطقة جماعة اإلخواف في اليمف، ح
دفعيا لممرونة مع الفرع اليمني لجماعة اإلخواف، في إطار سعي الممؾ سمماف لتكويف حمؼ 

 . ُسني لمواجية كال مف إيراف وتنظيـ الدولة اإلسالمية 25إسالمي

إلصالح، الذي يشّكؿ وقد أثمرت السياسة السعودية عف إعالف حزب التجمع اليمني ل
التي ينفذىا " عاصفة الحـز"امتداًدا لفكر جماعة اإلخواف المسمميف، تأييده لمعممية العسكرية
تعيد ىذه العممية األمور إلى "التحالؼ العربي بقيادة السعودية، وأبدى الحزب أممو في أف

ف وحمفاؤىـ الذيف نصابيا ومسارىا الصحيح، وتخرج البالد مف األزمة التي تسبب بيا الحوثيو 
وبرغـ أف التجمع . 26"يتحمموف كامؿ المسؤولية عف كافة النتائج المترتبة عمى ىذه العممية

اليمني لإلصالح لـ يعمف مشاركتو الرسمية في الحرب، إال أف تأييده لتحالؼ السعودي أدى 
ـ مختفوف مف قيادات اإلصالح في يـو واحد، ومف بيني 011لقياـ الحوثيوف باعتقاؿ أكثر مف 

لكف ال . وقد توجو كثير مف قيادات الحزب إلى الرياض ىرًبا مف بطش الحوثييف. 31قسرًيا
توجد دالئؿ عمى أف ىناؾ تغييًرا جذرًيا في التوجو السعودي إزاء التعامؿ مع ممؼ جماعة 

                                                 
 1انؼبْم انـؼٕصي ٌزطهغ نزكٌٍٕ كزهخ ؿٍُخ جضٌضح فً يٕاجٓخ إٌغاٌ ٔرُظٍى انضٔنخ اإلؿاليٍخ، عٌٔزغػ،  - 2

 . 2 51يبعؽ 

 http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0M210W20150306  

  ٌٔمضو شكغِ نضٔل انزذبنف، انذٍبح انهُضٍَخ، « ػبصفخ انذؼو»ٌؼهٍ رأٌٍضِ « نزجًغ انًًٍُ نإلصالحا» - 2

 . 2 51أثغٌم 

 . انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌغهمٌٕ انًُظًبد ٌٔذزجؼٌٔ انُشطبء، ٍْٕيٍ عاٌزؾ ٔٔرش، يغجغ ؿبثك -11

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0M210W20150306
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اإلخواف المسمميف، بؿ إف التحالؼ مع إخواف اليمف ال يعدو كونو، حتى اآلف، تحالؼ 
 . 30حيث يجمعيما العداء لمحوثييف، وال يذىب تحالفيما أبعد مف ذلؾ الضرورة،

  

                                                 
 7انؼٕصح إنى ظجػ انًصُغ، فبعع انًـهًً، يغكؼ كبعٍَجً نهشغق األٔؿػ، : انغٌبض ٔإسٕاٌ انًٍٍ - 1

 .2 51أغـطؾ 

http://carnegie-mec.org/2015/08/07/ar-61012/ien8  

http://carnegie-mec.org/2015/08/07/ar-61012/ien8
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أسيس التحالفات إلى توسيع نفوذىا اإلقميمي، وت 5102سعت السعودية خالل عام 
فقد أسست . العسكرية والسياسية التي تخدم بشكل رئيسي استقرار نظام الحكم في المممكة

المممكة وقادت تحالفين عسكريين، األول لدحر الحوثيين في اليمن، والثاني بزعم الحرب عمى 
كال التحالفين يعمالن بمعزل عن أي مراقبة أو محاسبة عمى االنتياكات التي ارتكبت . اإلرىاب

اكينة تضخ الرياض مواردىا المالية والعسكرية في م. أو قد ترتكبيا قوات أي من التحالفين
الحرب في معركة نفوذ مع إيران، دون اعتبار لحياة آالف القتمى من المدنيين وماليين النازحين 

 . الذين تسببت في مآسييم

وفيما أعمنت السعودية الحرب عمى تنظيم الدولة اإلسالمية في إطار حرب أوسع نطاًقا 
حيث ال يبدو . لمغايةضد كل التنظيمات اإلرىابية، إال أن نطاق ىذه الحرب يبدو محدود 

الفارق ممحوًظا عند مقارنة أساليب المممكة والتنظيم اإلرىابي في التعامل مع المرتدين عن 
اإلسالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان، أو في موقف الطرفان من الديمقراطية والمشاركة 
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التعبير عن السياسية والتعددية الحزبية وامتالك الصحف ووسائل اإلعالم، أو من الحق في 
 .العائمة المالكة وقراراتيا، أوالتفسيرات التي تروج ليا المؤسسة الدينية/آراء تخالف رؤية الخميفة

صدار قانون جديد  وبرغم تفعيل حق الترشح والتصويت لممرأة في االنتخابات البمدية، وا 
لمدافعين عن لممنظمات األىمية؛ يستمر القمع المنيجي لحقوق اإلنسان في المممكة، ويعاني ا

حقوق اإلنسان ودعاة اإلصالح والمعارضين السمميين من تمقي عقوبات السجن والجمد 
واإلعدام، فيما يستمر التمييز ضد األقميات الدينية وتوقيف األشخاص بسبب معتقداتيم 

 . الشخصية

 

 :تغييرات الممك سممان وتقويض عممية اإلصالح
د الحكم في المممكة العربية السعودية، افتتح مقالي 5112حين تولى الممك عبد اهلل في 

عيده كمصمح يحظى بشعبية الفتة بين مواطني المممكة، وىو ما ساعده في إجراء االنتخابات 
ومنح صالحيات موسعة لمجمس الشورى ثم تعيينو أول امرأة  5112عمى مستوى المحميات في 

من سمطة لجنة كبار العمماء  في منصب وزاري رفيع، فضال عن اتخاذ قرارات جوىرية لمحد
تقمص نفوذ الشرطة الدينية إلى حد "وفي عيده . 5101عبر المرسوم الممكي الصادر في 

كبير، والسيما في المنطقة الغربية في المممكة، الحجاز، وخفت الرقابة عمى الصحافة، السيما 
 . 0"بشأن القضايا االجتماعية المثيرة لمجدل مثل الفصل بين الجنسين

بعد انطالق ما ُيعرف باسم الربيع العربي الذي أطاح بنظم الحكم في تونس ومصر وليبيا، 
نحو دولة "قامت بعض النخب الميبرالية ودعاة اإلصالح وحقوق اإلنسان بإصدار إعالن 

إال " يوم الغضب"، وتمت الدعوة الحتجاج "إعالن اإلصالح الوطني"و 5"الحقوق والمؤسسات
. كانت من الضعف الذي مَكن السمطات من إخمادىا 5100اندلعت في  أن االحتجاجات التي

فضال عن أن الممك عبد اهلل قد أصدر مجموعة من األوامر الممكية، تتضمن إصالحات 
                                                 

هِك، يشكضتشٔكُجض انذٔدح، يإٚ  -  ًَ  .   11نٙ َٕالٌ، إداسج اإلفالح؟ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح ٔيؼضهح ان

http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2011/05/saudi-arabia-  

 ".َذٕ دٔنح انذمٕق ٔانًؤعغاخ"َـ إػالٌ  -1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247642 

http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2011/05/saudi-arabia-nolan
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اقتصادية واجتماعية، بيدف تيدئة غضب المواطنين الذين يحممون مظالم اجتماعية 
فذ التسامح الصغيرة التي انفتحت عمى سد نوا"وقد بدأت سياسة المممكة باتجاه . واقتصادية

اآلراء المختمفة، بل إن السعودية قد مضت في حممة ىائمة لترىيب واعتقال وسجن ومالحقة أي 
ويرى البعض أن تحقيق مطالب .  "مواطن سعودي يتجرأ عمى معارضة سياسات الحكومة

المالية ويقّمص نفوذىم  اإلصالح السياسي واالجتماعي من شأنو أن ينزع عن األمراء امتيازاتيم
ال يجرؤ أي ممك عمى تحقيق تمك المطالب اإلصالحية، حتي لو "لذلك . السياسي واالجتماعي

 . "كان مقتنعا بيا أصال، ألنيا ستنقل األزمة إلى داخل األسرة الحاكمة

؛ مخمًفا تركة ثقيمة من انتياكات حقوق اإلنسان 5102وقد رحل الممك عبد اهلل في بداية 
صال لوا  فضال عن الدور السعودي في إخماد . 2حات سياسية واجتماعية ىشو لم تكتم

االنتفاضة في البحرين، ودعم عممية اإلطاحة بحكم جماعة اإلخوان المسممين في مصر، إال 
وفي . أنو في الحالة السورية تحَول الدعم المالي والسياسي لصالح جماعات المعارضة المسمحة

النظام السني ضد المحتجين الشيعة والسعي لحرمان البحرين ذات البحرين تدعم السعودية 
األغمبية السكانية الشيعية من الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛ خوًفا من انعكاسات التحول 
الديمقراطي في البحرين عمى سكان السعودية الشيعة بذريعة أن ذلك من شأنو أن يمنح إيران 

ا عودي في االنتفاضة السورية في مواجية نظام األسد، فيما اتجو الدعم الس.  مدخاًل إليي
الحميف اإلقميمي األساسي إليران، فتدعم المممكة المعارضة المسمحة من جانب وفي نفس 

الذي " الدولة اإلسالمية"الوقت انضمت لمتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم 
 . استولى عمى مناطق في سوريا والعراق

                                                 
  1دمٕق اإلَغاٌ ذذد دكى انًهك ػثذهللا، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ، : آدو كٕجم، انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح - 

 .2 11ُٚاٚش 

https://www.youtube.com/watch?v=cK2L7ZAaHww&amp;feature=youtu.be  

 22خٛاساخ يؤصٔيح، فذٖ، يشكض كاسَٛجٙ نهؾشق األٔعظ، : إتشاْٛى انٓطالَٙ، اإلفالح فٙ انغؼٕدٚح - 

 .   11ُٚاٚش 

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=50708&amp;lang=ar  

 (.4 11ػٍ أدذاز )انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ : 2 11انرمشٚش انؼانًٙ  -2

https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country- chapters/268193  

 . 1 11َٕٕٚٛ  11، يشكض كاسَٛجٙ نهؾشق األٔعظ، (دٕاس)فشٚذسٚك ٔٚش٘، االَرفاضح انثذشُٚٛح انضائؼح  - 
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حكمو بسمسمة من القرارات الحازمة ( عاًما 97)سممان بن عبد العزيز استيل الممك 
والتغييرات الجذرية سعًيا لترسيخ سمطتو، والتي تشير إلى توجيو المحافظ وسعيو إلرضاء 

في ىذا اإلطار يمكن . القيادات الدينية وعدائو ألصحاب التوجيات الميبرالية ودعاة اإلصالح
لة وزير العدل محمد العيسى ورئيس ىيئة األمر بالمعروف والنيي قراءة أسباب قرار الممك بإقا

عن المنكر عبد المطيف آل الشيخ، وىما خصمان بارزان لممحافظين ورجال الدين المتشددين 
كما قام الممك سممان بترقية اثنين من أمراء ما ُيعرف بالجيل الثالث في العائمة . 9في السعودية

الذي أصبح ولّي ولّي العيد ووزير الداخمية، ( عاًما 22)ن نايف المالكة وىما األمير محمد ب
نجل الممك األصغر، الذي اعتمى منصب وزير الدفاع ( عاًما   )واألمير محمد بن سممان 

أيدي " ويرى بعض المحممين أن من شأن تركيز سممان السمطة في . ورئيس الديوان الممكي
الطويل رد فعل عنيف بين العديد من أفراد الجيل بعض أفراد األسرة أن يكون لو عمى المدى 

 .  "الثالث الذين عمى ما يبدو تم إبعادىم عن السمطة في قراراتو األخيرة

ليصبح محمد بن نايف ولي  5102وفي أبريل قام الممك بإجراء تغيير جديد في أبريل 
واألمير نايف معروف بكونو أمير محافظ ورجل أمن قاد في السابق حممة لقمع . 7العيد

 5105تحت قيادتو منذ "فشنت وزارة الداخمية . المعارضة السياسية منذ بدايات الربيع العربي
حممة قمعية كاسحة عمى المعارضة السممية، باستخدام صالحياتيا لترىيب واحتجاز وسجن أي 

وفًقا لييومن رايتس . 01"د الحكومة أو الدعوة إلى إصالحات جديةشخص يتجرأ عمى انتقا
ووتش تمكنت السمطات السعودية تحت إشراف محمد بن نايف من اقتالع جميع المنظمات 
الحقوقية السعودية غير الرسمية تقريبا ومعاقبة نشطائيا، كما استطاع تمرير نظاما جديدا 
                                                 

  إلانح إفالدٍٛٛ ٔيُخ يكافآخ عخٛح ستًا ذثؼس إؽاساخ ػهٗ ذٕجٓاخ انؼاْم انغؼٕد٘ انجذٚذ، سٔٚرشص،  - 

 . 2 11فثشاٚش 

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0L714L20150203?sp=true  

فثشاٚش  1غشٚغٕس٘ غٕط، انقشاع ػهٗ انؼشػ فٙ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح، يشكض تشٔكُجض انذٔدح،  - 

11 2. 

http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2015/02/02-saudi-arabia-game- of- 

thrones-gause 

 . 2 11عثرًثش    أيٛشاٌ ٚرًرؼاٌ تُفٕر كثٛش عٛذذداٌ يغرمثم انغؼٕدٚح، سٔٚرشص،  - 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0RH2CT20150917?sp=true 

 . 2 11أتشٚم   1، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ، (سأ٘)ال ذُخذػٕا تانرغٛٛشاخ انغؼٕدٚح  -1 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/29/270334 
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التعبير وتكوين الجمعيات باعتبارىا أنشطة  لمكافحة اإلرىاب يتيح لمسمطات تجريم حرية
إن محمد . 00، ويمنح السمطات صالحيات شرطية واسعة ال تخضع إلشراف القضاء"إرىابية"

بن نايف ىو الرجل القوي وقبضة القمع في المممكة، وفيما يحظى نايف بدعم وتأييد واشنطن 
كشخٍص رجعي "يتو التي أنجز ليا خدمات في إطار الحرب عمى اإلرىاب؛ فقد ذاع ص

وربط نفسو بشكٍل وثيق جدًا بالعناصر األكثر تزمتًا من رجال الدين، وعارض . متعنت
اإلصالح والتغيير، ورفض مطالب بمنح المزيد من حرية التعبير، وواصل معاممة األقمية 

 .05"الشيعية كمواطنين من الدرجة الثانية

ترتيب العائمة المالكة، والتي ستؤثر عمى  ىكذا؛ فإن التغييرات التي أجراىا الممك سممان في
مستقبل المممكة وأوضاعيا السياسية واالجتماعية لمدة طويمة؛ تتماشى مع ما ىو معروف عن 
الممك المحافظ، الذي يرى أن الديمقراطية ال تناسب المممكة، حيث صّرح في مقابمة صحفية 

ن لدينا ديمقراطية في السعودية، ال يمكن أن تكو "عن رفضو لمديمقراطية بحجة أنو  5101في 
ال ستؤسس كل قبيمة حزبا، وسنصبح مثل العراق وتنتيي بنا األمور إلى الفوضى وىكذا .  0"وا 

ذىبت وعود اإلصالح التي داعبت شعب المممكة في العقد الماضي أدراج رياح النيج المتشدد 
 .الذي يعتنقو الممك المحافظ

 

 :المممكة وجبهات مفتوحة مع إيران
لمشرق العربي، في كيفية احتواء تنشغل السعودية دوًما وىي تتحرك في منطقة الخميج وا

وذلك في إطار ما يصفو بعض المحممين . صد خصميا إيران، وتقميص نفوذه في المنطقةو 
وفي إطار ىذا المسعى . بالحرب الباردة في الشرق األوسط التي يخوضيا البمدين منذ عقود

لمممكة العربية السعودية لحقوق اإلنسان خارج حدودىا الجغرافية، بل يمتد نطاق انتياكات ا
وتمّثل المممكة داعم إقميمي لمنظم االستبدادية العربية وتستغل نفوذىا الدبموماسي ومواردىا 
                                                 

 . انًقذس انغاتك -  

 . 2 11تشٔط سٚذل، أيٛش يكافذح اإلسْاب، يمال تشٔكُجض، عثرًثش : اَظش -1 

http://www.brookings.edu/ar/research/essays/2015/the-prince- of-counterterrorism 

 . 2 11ُٚاٚش   1يذافعٌ أتطؤ يغٛشج اإلفالداخ فٙ ػٓذ عهفّ، دٔٚرؾح فٛهّ، .. انًهك عهًاٌ -  



 

138 

االستثناءات . المالية الكبيرة في قمع االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وباحترام حقوق اإلنسان
يب النظم االستبدادية الحميفة إليران، مثل نظام األسد في سوريا، والذي ىنا تكون من نص

تعتبره الرياض رجل إيران وتابعيا المخمص في المنطقة العربية، باإلضافة لحزب اهلل في لبنان، 
 . والحوثيين في اليمن

وتعتبر الرياض الشيعة العرب، وذلك يشمل شيعة السعودية، عمالء محتممين إليران، 
. ناىيك عن الموقف الديني المتشدد والتكفيري، السائد في السعودية، إزاء أتباع المذىب الشيعي

إلى  01وتمارس السمطات السعودية تمييًزا منيجيا ضد المواطنين الشيعة، الذي يشكمون من 
ويعاني شيعة السعودية من عدم المساواة في الحصول عمى فرص . ن السكانبالمئة م 02

ويعانون من التمييز وفق النظام القضائي، وتقمع الحكومة حريتيم . التعميم والوظائف الحكومية
 . 0في ُممارسة شعائرىم الدينية، ويعد السماح لممواطنين الشيعة ببناء المساجد أمرا نادًرا

الربيع العربي شيد اإلقميم تدخالت واسعة النطاق من المممكة في أعقاب ما ُيعرف ب
خماد  لى إعادة ترتيب المشيد السياسي وا  السعودية، تيدف إلى وقف تمدد النفوذ اإليراني، وا 
دعوات اإلصالح والمطالبات بالديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان؛ خشية انتقال شعمتيا إلى 

سيس درع الجزيرة والتدخل العسكري السعودي في البحرين كانت الخطوة األبرز ىي تأ. المممكة
كما كان . لقمع انتفاضة الشيعة التي تخشى الرياض أن تميم، في حال نجاحيا شيعة السعودية

لمسعودية في عيد الممك الراحل عبد اهلل دور بارز في دعم التحركات في مصر لإلطاحة بحكم 
فيما كان التحرك السعودي في سوريا مناوئا . يويول  جماعة اإلخوان المسممين، ودعم نظام 

وبدأ الممك سممان عيده بإعالن الحرب عمى . لنظام األسد، تحت مزاعم دعم الشعب السوري
. الحوثيين في اليمن، وقيادة السعودية لتحالف عسكري يدعم الرئيس عبد ربو ىادي منصور

ان وىو الخصم الرئيسي لجماعة آذار في لبن  0وجدير بالذكر أن السعودية حميف الئتالف 
 . حزب اهلل الموالية إليران

                                                 
انرًٛٛض انًُٓجٙ ٔانًؼايهح انًرغًح تانؼذٔاَٛح تذك انًٕاطٍُٛ انغؼٕدٍٚٛ يٍ انؾٛؼح : انذشياٌ يٍ انكشايح -  

 . 111عثرًثش   ، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ، (ذمشٚش)

https://www.hrw.org/ar/report/2009/09/03/255970  
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يران ورقة الطائفية في صراعيما المحتدم؛ إال أن بعض  وبرغم استخدام السعودية وا 
اإليراني في أنو صراع بين السنة والشيعة -المراقبين يرون أنو ال يجب اختزال الصراع السعودي

ويرى . 02"وتستخدمان الطائفية في ىذه المعبة فالرياض وطيران تمعبان لعبة توازن القوى"
تأكيد نفسيا مجددًا بوصفيا قوة ُمقررة "مراقبون أن الصورة تتغّير اآلن وتعيد بموجبيا السعودية 

 .  0"لألمن والسمطة في الشرق األوسط

، لم يكن توقيع االتفاق النووي اإليراني مع القوة الدولية في يوليو خبًرا جيًدا لمنظام السعودي
بل صاحبو قمق عميق في الرياض التي خشيت أن يؤدي إنياء عزلة إيران وتحرير اقتصادىا 

. 09من قبضة العقوبات إلى منح طيران قوة إضافية لدعم خصوم المممكة في الشرق األوسط
حيث يمنح االتفاق طيران القدرة عمى الوصول إلى موارد مالية كبيرة كانت مجمدة، وىو ما 

؛ فإذا كانت إيران استطاعت أن تقدم دعًما ىائال  0اصم العربية في الخميجيثير مخاوف العو 
لمنظام السوري وحزب اهلل، فضال عن ما يتردد من دعميا لمحوثيين في اليمن، فماذا ستفعل مع 

 . المزيد من مميارات الدوالرات اإلضافية بحوزتيا

مى مزيد من الدعم ويرى بعض المراقبين أن االتفاق يعد فرصة لمسعودية لمحصول ع
. 07"بعد أن فشمت المممكة في ثني حمفائيا الغربيين عن عقد صفقة مع إيران"الغربي كترضية 

                                                 
األٔعظ، يشكض تشٔكُجض انذٔدح، انذشب انثاسدج انجذٚذج فٙ انؾشق : غشٚغٕس٘ غٕط، يا ٔساء انطائفٛح -2 

 .   11، ٕٚنٕٛ   دساعح سلى 

http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-cold- 

war-gause  

أتشٚم   نُٛا انخطٛة، انذٔس انغؼٕد٘ انُافز فٙ انخهٛج ٔانؾشق األٔعظ، يشكض كاسَٛجٙ نهؾشق األٔعظ،  -  

11 2. 

http://carnegie-mec.org/2015/04/01/ar- 59558/i845  

 .  11ٕٚنٕٛ    ذٕذش فٙ انغؼٕدٚح تؼذ االذفاق انُٕٔ٘ اإلٚشاَٙ، سٔٚرشص،  -  

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0PO2EP20150714?sp=true 

، ْم يٍ فشفح نالدرٕاء؟ االذفاق اإلٚشاَٙ ٔانثهذاٌ انؼشتٛح انًجأسج، يشكض (ؽشلٛح)إتشاْٛى فشٚذاخ  -  

 .2 11أغغطظ    تشٔكُجض انذٔدح، 

http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2015/08/16-iran- middle-east- nuclear-

deals-sharqieh  

أ٘ اَؼكاعاخ نالذفاق انُٕٔ٘ اإلٚشاَٙ ػهٗ انذشٔب فٙ انًٍٛ؟، فاسع انًغهًٙ، يشكض كاسَٛجٙ نهؾشق  -  

 .2 11عثرًثش   1األٔعظ، 

 http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar- 61630/ijba    

http://carnegie-mec.org/2015/04/01/ar-59558/i845
http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2015/08/16-iran-%20middle-east-%20nuclear-deals-sharqieh
http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2015/08/16-iran-%20middle-east-%20nuclear-deals-sharqieh
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-%2061630/ijba
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-%2061630/ijba


 

140 

ويبدو أن السعودية تمكنت من االستفادة من التعبير عن مخاوفيا وقمقيا من تأثير االتفاق 
ما غض اإليراني النووي، حيث تمقت الدعم من واشنطن في عمميتيا العسكرية في اليمن، ك

المجتمع الدولي الطرف عن انتياكات قوانين الحرب التي ارتكبتيا قوات التحالف الذي تقوده 
في أعقاب مباحثات الرئيس األمريكي باراك أوباما والممك سممان، . 51السعودية في اليمن

تناولت تأثيرات االتفاق النووي، عبرت السعودية عن رضاىا عن التطمينات التي تمقتيا في 
 . 50طن بأن االتفاق مع إيران لن يعرض دول الخميج لمخطرواشن

اإليرانية منعطًفا خطيًرا أدى لقطع السعودية عالقاتيا -وقد واجيت العالقات السعودية
أكبر   510الدبموماسية مع طيران؛ وذلك في أعقاب تنفيذ السمطات السعودية في مستيل عام 

  510يناير  5إذ نفذت السمطات في . 155 07عممية إعدام جماعي في البالد من عام 
رجال استناًدا إلى اتيامات ذات صمة باإلرىاب، ومعظم المدانين كانوا  9 أحكام اإلعدام بحق 

عمى األقل،   أعضاء في تنظيم القاعدة، باإلضافة إلى عدد آخر من الشيعة يبمغ عددىم 
مة سعودية بمجموعة اتيامات أدانتو محك"بينيم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر  الذي 

، وذلك وفقا "غامضة تستند إلى حد كبير، فيما يبدو، إلى انتقاده السممي لممسؤولين السعوديين
جدير بالذكر أن النمر كان معروف عنو دعم االحتجاجات . لمنظمة ىيومن رايتس ووتش

بدال من  زئير الكممة ضد السمطات: "5100وقال في . السممية وينأى عن ممارسة العنف
 . 5"سالح الكممة أقوى من الرصاص، ألن السمطات ستربح في معركة السالح... األسمحة

أدى إعدام النمر، في أعقاب محاكمة ال تتمتع بالمعايير الدولية لممحاكمات العادلة، إلى 
إشعال فتيل احتجاجات لمشيعة في أكثر من بمد عربي، باإلضافة إلى طيران، التي شيدت 

                                                 
 . اَظش انفقم انخاؿ تانًٍٛ فٙ ْزا انرمشٚش -11

عثرًثش   األيشٚكٛح تؾؤٌ االذفاق انُٕٔ٘ يغ إٚشاٌ، تٙ تٙ عٙ انؼشتٛح،" ساضٛح ػٍ انرطًُٛاخ"انغؼٕدٚح  - 1

11 2. 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150904_obama_salman_meeting_ira

n_deal  

 .  11ُٚاٚش   ، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ، 1   أكثش إػذاو جًاػٙ فٙ انغؼٕدٚح يُز  -11

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/04/284933  

 : االلرثاط يٍ ذمشٚش نثٙ تٙ عٙ انؼشتٛح، ٔيراح ػهٗ يمطغ انفٛذٕٚ انرانٙ - 1

http://www.youtube.com/watch?v=Jja27O68ekc 
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جون لمسفارة السعودية وأضرموا فييا النيران مما دفع الرياض لقطع العالقات مع اقتحام محت
وفي تعميق عمى قطع العالقات قال وزير . طيران وتأجيج خصومتيا مع الجار الشيعي

الخارجية السعودي عادل الجبير إن قطع العالقات جاء ردا عمى مشاكل متراكمة بالفعل وال 
سياسات إيران "فارة، واعتبر أن القرار السعودي بمثابة رد عمى يقتصر عمى االعتداء عمى الس

فالنظام اإليراني يرعى اإلرىاب . العدوانية عمى مدى أعوام وال سيما في الشيور القميمة الماضية
وقطعت البحرين .  5"ولقد أسسوا خاليا إرىابية في السعودية وفي عدد من الدول األخرى

نما خفضت اإلمارات تمثيميا الدبموماسي، واستدعت الكويت والسودان عالقاتيا مع إيران بي
 . ؛ وذلك دعًما لمرياض من بعض العواصم الُسنية الحميفة52السفير اإليراني

رئيس إيران الغاضبة أعمن في تحدي لمرياض أن السعودية بقطع العالقات مع طيران، ال 
رز وحذر من أن الخالف قد يمكنيا التغطية عمى ما يعتبره جريمة إعدام رجل دين شيعي با

ولكن حشد الرياض لحمفاءىا الُسنة، بعد أيام من إعالنيا .  5يؤثر عمى الحرب ضد اإلرىاب
عن تشكل تحالف إسالمي واسع لمكافحة اإلرىاب، في مواجية طيران، يشير إلى أن القطيعة 

حمول لن تؤثر فقط عمى الحرب عمى اإلرىاب في المنطقة، بل عمى جيود التوصل لصيغة 
توافقية تنيي الصراع والحرب األىمية في سوريا واليمن، كما ستؤثر عمى ما أبدتو السعودية 

يران في نياية  من تأييد التفاق تقاسم السمطة في لبنان، وىو ما جعل بيروت تأمل في  5102وا 
ىذا فضال عن أن انشغال القوى الكبرى في المنطقة بمحاربة بعضيا . 59سد الفراغ الرئاسي

بعض، سيفسح ال ريب مجاال أكبر لمتنظيمات اإلرىابية لمحركة في المنطقة، وبخاصة تنظيم ال
 (.داعش)الدولة اإلسالمية المعروف إعالمًيا باسم 

 

                                                 
 .   11ُٚاٚش   انغؼٕدٚح ذٕلف انطٛشاٌ ٔذمطغ انؼاللاخ انرجاسٚح يغ إٚشاٌ، سٔٚرشص،  - 1

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0UI1H920160104 

أ ف )انكٕٚد ذغرذػٙ عفٛشْا يٍ طٓشاٌ ػهٗ خهفٛح انٓجٕو ػهٗ انغفاسج انغؼٕدٚح، ٔكانح األَثاء انفشَغٛح  -12

 .  11ُٚاٚش  2، (ب

 .   11ُٚاٚش  2تمطغ انؼاللاخ، سٔٚرشص، " جشًٚرٓا"انغؼٕدٚح ال ًٚكُٓا انرغطٛح ػهٗ : إٚشاٌ - 1

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0UJ0T120160105 

 .  11ُٚاٚش   انرٕذشاخ ذذرذو فٙ انؾشق األٔعظ تؼذ لطغ انغؼٕدٚح ػاللاذٓا يغ إٚشاٌ، سٔٚرشص،  - 1

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0UI1GS20160104 
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 :المممكة تحارب اإلرهاب وتعتنق بنيته الفكرية
فيما دفع القمق السعودي من تمدد النفوذ اإليراني، لتشكيل تحالف عسكري يحارب الحوثيين 
في اليمن وتقوده الرياض؛ فإن التركيز عمى مقاومة الخطر اإليراني لم يدفع المممكة إلىمال 

إذ أعمنت . ممف تنظيم الدولة اإلسالمية التي يتعاظم خطرىا عمى المنطقة والغرب عمى السواء
دولة    عن تشكيل تحالف إسالمي عسكري من  5102اض في منتصف ديسمبر الري

،  5لمحاربة اإلرىاب، تقوده السعودية، وتم استبعاد إيران من عضوية التحالف اإلسالمي الدولي
األىداف الضيقة ليذا التحالف خاصة أنو ال يوجد مؤشرات  األمر الذي يثير التساؤل عن
 .اإلرىابممموسة عن دوره في مكافحة 

إن إنشاء التحالف األخير لن يركز عمى مواجية الدولة اإلسالمية فحسب، بل سيواجو أي 
منظمة قد يعتبرىا التحالف إرىابية، وفقا لتصريحات ولي ولي العيد السعودي ووزير الدفاع 

إال أن التحالف، الذي يضم تركيا واإلمارات العربية المتحدة و مصر . األمير محمد بن سممان
وقطر وماليزيا وباكستان ودول خميجية وأفريقية، قد يكون في وقت ما بمثابة حمف ُسني يواجو 

حًقا لم يعمن قادة التحالف عن نيتيم مواجية طيران؛ إال أن التحالف . التمدد اإليراني الشيعي
قد يكون اآلن في مرحمة اختبار الصمود أمام الخالفات السياسية واأليديولوجية بين الدول 
األعضاء، وىو ما يعيق في نظر بعض المحممين عدم وجود تحالف إقميمي قوي ضد طيران؛ 

أي عدم قدرة الدول أو افتقارىا إلى اإلرادة "بسبب اختالل التوازن في موازين القوى في المنطقة 
 .57"عمى تشكيل نوع من التحالف المضاد التي تتنبأ بظيورىا نظرية توازن القوى

يم القاعدة يواجو إخفاًقا في المنطقة لصالح تمدد منافسو الشرس الدولة وفيما يبدو أن تنظ
اإلسالمية، وىو ما يبدو من محصمة التنافس بينيما في سوريا واليمن؛ فقد تعرضت األراضي 

ة ، كما تمقت تيديدات من تنظيم 1 السعودية لعمميات إرىابية نفذىا تنظيم الدولة اإلسالمي

                                                 
دٚغًثش  2 دٔنح نًذاستح اإلسْاب، سٔٚرشص،    انغؼٕدٚح ذؼهٍ ذؾكٛم ذذانف إعاليٙ ػغكش٘ يٍ  - 1

11 2. 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TY02120151215?sp=true  

 .2 11َٕٕٚٛ  3غشٚغٕس٘ غٕط، نًارا ال ٕٚجذ ذذانٌف ضذَّ إٚشاٌ؟، يشكض تشٔكُجض انذٔدح،  - 1

http://www.brookings.edu/ar/research/opinions/2015/06/03-anti- iran-alliance- gause 

 .2 11أكرٕتش    انذٔنح اإلعاليٛح ذؼهٍ يغؤٔنٛرٓا ػٍ ْجٕو ػهٗ دغُٛٛح فٙ انغؼٕدٚح، سٔٚرشص،  -1 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0SA2NL20151016 
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وقد نفّذت . 0 ضي السعودية لو أعدمت عناصره المسجونة لديياالقاعدة بشن ىجمات عمى أرا
، وىو ما يعني أن العام  510السعودية أحكام اإلعدام في رجال القاعدة بالفعل في بداية 
 . الجديد قد يشيد عمميات انتقامية لمقاعدة في الداخل السعودي

وىابي اتيامات بأنيا في السنوات السابقة واجيت المممكة المتشددة في تطبيق المذىب ال
ترعى وتّمول تنظيم القاعدة، ومن بعده تنظيم الدولة اإلسالمية، وكال التنظيمان يعتنقان الفكر 

الدعم من أفراد "وفيما يؤكد مراقبون أن تنظيم الدولة اإلسالمية حصل عمى . السمفي الجيادي
، لكن "لمساىمات الماليةفي المممكة العربية السعودية ودول الخميج عمى مستوى المتطوعين وا

وتشير استطالعات حديث لمرأي . 5 ما من إثبات عمى دعم الحكومة السعودية المباشر لمتنظيم
أي ما يربو عمى "في المئة،  2إلى أن الداعمين لتنظيم الدولة داخل السعودية يقدر بنحو 

مكن التنظيم وىو ما يعني أنو فضال عن الدعم المالي الذي يت.   "نصف مميون متبرع محتمل
اإلرىابي من تحصيمو؛ فإن المجتمع السعودي يشكل بيئة خصبة لمتجنيد في تنظيم الدولة 

 .اإلسالمية

 

 :قمع منهجي لحقوق اإلنسان داخل المممكة

، فضال عن ممارسة السمطات تمثل السعودية بيئة خطيرة لممدافعين عن حقوق اإلنسان
لمقمع المنيجي لحرية التعبير والعقيدة، والتنظيم وحقوق المرأة واألقميات، كما تنتيك السمطات 

ويسدل النظام السعودي ستاًرا . السعودية الحق في الحياة باإلفراط في إصدار أحكام اإلعدام
ل السعودي عمى عدد كبير حديًدا عمى ما يدور داخل أراضي المممكة، عبر سيطرة رأس الما

                                                 
 .2 11دٚغًثش   ذد تؾٍ ْجًاخ فٙ انغؼٕدٚح نٕ أػذيد ػُافشِ انًغجَٕح نذٚٓا، ذُظٛى انماػذج ٚٓ -  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151201_saudi_alqaeda_executions_

warning 

أغغطظ  12غشٚغٕس٘ غٕط، داػؼ ٔدشب انؾشق األٔعظ انثاسدج انجذٚذج، يشكض تشٔكُجض انذٔدح،  -1 

11 2. 

http://www.brookings.edu/ar/blogs/markaz/posts/2014/08/25-isis- new-middle- east- 

cold-war 

 .2 11دٚغًثش    ؟، تٙ تٙ عٙ انؼشتٛح، "انذٔنح اإلعاليٛح"ْم انغؼٕدٚح يغؤٔنح ػٍ ظٕٓس ذُظٛى  -  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151219_saudi_isis_analysis 
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من وسائل اإلعالم والصحف العربية والدولية، وال يتمتع الباحثين في المنظمات الدولية بحرية 
التنقل والحركة داخل أراضي المممكة، وبرغم ىذا فإن ما يتم تسريبو من أخبار االنتياكات 

تماعي، يجعل السجل المتواصمة، بفضل تكنولوجيا االتصاالت الحديثة ومواقع التواصل االج
 . السعودي في انتياك حقوق اإلنسان من بين األسوأ

ال تتسامح المممكة مع اآلراء الميبرالية والمخالفة لسمطاتيا الحاكمة والدينية، وتتعامل بقسوة 
في ىذا اإلطار . مع األصوات المعارضة المنتقدة النتياكات حقوق اإلنسان في السعودية

عاما عمى المدافع البارز عن  02حكًما بالسجن مدتو   510 أصدرت محكمة اإلرىاب في
وتواجو سمر بدوي الناشطة في مجال حقوق المرأة، وزوجة .    حقوق اإلنسان وليد أبو الخير
 2 سنوات 01كما يقضي المدون رائف بدوي عقوبة السجن . أبو الخير، المنع من السفر 

وفي أكتوبر . بأنو أىان عبره السمطات الدينيةوعوقب بالجمد بسبب إنشاء موقع إلكتروني ُيتيم 
أصدرت محكمة سعودية حكميا بالسجن عمى عبد الكريم الخضر وعبد الرحمن الحامد  5102

التي تم حظرىا، وعبد العزيز " الجمعية السعودية لمحقوق المدنية والسياسية"وىم من مؤسسي 
من . شطة معارضة سياسية سمميةأعوام، وذلك بسبب أن 01و  السنيدي، لفترات تتراوح بين 

 .  بينيم اثنين

عاًما والمنع  02ويقضي المدافع عن حقوق اإلنسان فاضل المناسف حكما بالسجن لمدة 
عاًما أخرى وبغرامة كبيرة، وقد صدر  الحكم الجائر في أبريل  02من السفر إلى الخارج لمدة 

الدخول عمى مواقع وصفحات االنترنت المناوئة "واشتممت التيم الموجية لناسف . 9  510
التواصل مع جيات إعالمية خارجية تسعى إلى تضخيم األخبار واإلساءة إلى "، و"لمدولة

تزويد بعض تمك الجيات اإلعالمية برقم ىاتفو الجوال ليتمكنوا من "، و"حكومة المممكة

                                                 
 .2 11أتشٚم  2 انغؼٕدٚح ـ يشٔس ػاو خهف انمضثاٌ ػهٗ انُاؽظ انثاسص، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ،  -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15/269641  

 .2 11َٕٕٚٛ    انغؼٕدٚح ـ ذجذد ادرًاالخ انجهذ نهُاؽظ انثاسص، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ،  -2 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270231 

 .2 11أكرٕتش   1انغؼٕدٚح ـ أدكاو يطٕنح تانغجٍ نُؾطاء، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ،  -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282639  

 .  11ثش عثرً 1 انغؼٕدٚح ـ أدكاو اإلداَح فٙ لضاٚا انرظاْش يؼٛثح ٔغٛش ػادنح، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ،  -  

https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/10/255055  
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وىو ما يشير إلى ذعر السمطات من . أجانب إلى المظاىرات وقيادة صحفيين" التواصل معو
يج المممكة في قمع حرية وفي إطار ن. تسميط الضوء عمى أخبار االنتياكات في المممكة

والعقيدة وتوقيف المواطنين وغيرىم بسبب معتقداتيم الشخصية؛ حكمت محكمة سعودية التعبير 
 .   م بتيمة الردةعمى شاعر فمسطيني باإلعدا 5102نوفمبر  09في 

مأساة المرأة السعودية، ال تتعمق فحسب بالحق في المساواة في تولي الوظائف العامة، أو 
في السيطرة الذكورية المفروضة عمييا في المجتمع السعودي وفق تعميمات السمطات الدينية، 

يات كثير من بل بمغت حد أن قيادة النساء لمسيارات بات حًقا منتيًكا تبذل المدافعات السعود
وقد أمضيتا مدافعتين عن حقوق النساء ىما ميساء العمودي ولجين . جيدىن في سبيل انتزاعو

، بسبب "تجاوز سمطة ولي األمر"و" مخالفة النظام العام"اليذلول شيرين في االحتجاز بتيمة 
العام شيدت  إال أن نياية. 7 محاولتيما قيادة السيارة واجتياز الحدود من اإلمارات إلى السعودية

قرارا إيجابًيا يمّثل انعطافة تاريخية في تاريخ نضال المرأة السعودية، حيث تم تفعيل حق المرأة 
وبرغم ذلك تظل المظالم التي تعاني منيا المرأة . في التصويت والترشح في االنتخابات البمدية

وال تستطيع المرأة  السعودية قائمة؛ فما يزال نظام والية األمر السعودي التمييزي قائًما،
السعودية السفر خارج البالد أو حتى إصدار جواز السفر أو الزواج أو االلتحاق بالجامعة إال 
بموافقة ولي األمر، بل إن بعض المستشفيات تطمب موافقة ولي األمر قبل مباشرة إجراءات 

 .1 طبية معينة عمى النساء

محمد بن سممان، ولي ولي ترددت أنباء عن أن بعض مستشاري  5102وفي نوفمبر 
العيد، أصدروا بياًنا ورد فيو تمميحات إلى أنو يمكن لممممكة أن تفتح أبوابيا لمنظمات حقوق 

                                                 
 .2 11َٕفًثش   1يذكًح عؼٕدٚح ذذكى تاإلػذاو ػهٗ ؽاػش ترًٓح انشدج، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ،  -  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/23/283817 

، فشَٔد (انغؼٕدٚح)اإلفشاج ػٍ يذافؼرٍٛ ػٍ دمٕق اإلَغاٌ كاَرا ذذأالٌ لٛادج انغٛاسج إنٗ األساضٙ  -  

 . 2 11الٍٚ دٚفُذسص، فثشاٚش 

https://www.fronlinedefenders.org/ar/node/28098 

 .2 11دٚغًثش    االَرخاتاخ َمطح ذذٕل كثشٖ نهًشأج انغؼٕدٚح، ْٕٛيٍ ساٚرظ ٔٔذؼ،  -1 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/11/284444 
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؛ بغرض اإلطالع األوضاع الحقيقية لحقوق اإلنسان والمرأة السعودية التي 0 اإلنسان الدولية
 . أصبحت موضوع نقاش عالمي

ة من التضييق الشديد، بدًءا من عممية التسجيل، تعاني منظمات المجتمع المدني في المممك
. ويكاد يصبح نشاط منظمات حقوق اإلنسان المستقمة مستحيال، بسبب القيود القانونية واألمنية

بإصدارىا لقانون جديد  5102إال أن السمطات السعودية فاجأت الجميع في نياية نوفمبر 
دارة ومراقبة منظمات المجتمع لممنظمات األىمية، يضع إطاًرا تشريعًيا خاًصا بت أسيس وا 

وتشير بيانات وزارة الشئون االجتماعية، بحسب ىيومن رايتس ووتش، إلى أن الوزارة . 5 المدني
ستتمكن من فرض رقابة قوية عمى مجالس إدارة المنظمات، وفرض قيود عمى التبرعات 

 . لممنظمات التي توافق عمييا

دوره بينما يقبع المدافعون عن حقوق اإلنسان ويقمل من إيجابية القانون الجديد، ص
والمعارضين السياسيين ودعاة اإلصالح والديمقراطية في السجون، وتنفذ فييم أحكام الجمد 

وال ينبغي لنا أن نتوقع من بمد تسيطر عميو عائمة ممكية معادية لقيم الديمقراطية . واإلعدام
لمنيجي لحقوق األقميات وحريات التعبير ومنظومة حقوق اإلنسان العالمية، وتمارس القمع ا

والعقيدة، أنيا ستغدو داعمة لحرية التنظيم والمجتمع المدني لمجرد إصدار قانون لمجمعيات في 
 . سياق غير ديمقراطي

 

 

                                                 
41- Richard Spencer, Revealed: Saudi Arabia's manifesto for change in the face of 

rumours of coup plots, telegraph, 11 Nov 2015. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11989106/Reve

aled-Saudi-Arabias- manifesto-for- change-in- the-face- of-rumours- of-coup- 

plots.html  

، ْٕٛيٍ ساٚرظ (سأ٘)انغؼٕدٚح ذُمِش لإٌَ انًُظًاخ األْهٛح  -أٌ ذؤذٙ يرؤخشا خٛش يٍ أٌ ال ذؤذٙ أتذا  -1 

 .2 11دٚغًثش   ٔٔذؼ، 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/03/284144 
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 البحرين

 

 

 

 

 

 

فقد فشمت . فالت من العقابإلاستمرت انتياكات حقوق اإلنسان في البحرين في ظل حالة ا
الحكومة في التنفيذ الفعال لتوصيات المجنة البحرينية المستقمة لتقصي الحقائق التي ُشّكمت 
لمتحقيق في انتياكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت  منذ اندالع االحتجاجات السممية المناىضة 

وقد أصدرت المجنة البحرينية المستقمة . 3122، والداعية لإلصالح السياسي عام لمحكومة
، أكدت فيو استخدام 3122صفحة في نوفمبر من عام  611لتقصي الحقائق تقريرًا من 

مسؤولين بحرينيين القوة المفرطة والعشوائية ضد المتظاىرين، وسّمطت الضوء عمى حاالت 
واستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، أنشأت الحكومة ثالث . االعتداء والتعذيب والوفاة

ىيئات ىي مكتب أمين المظالم داخل وزارة الداخمية، ووحدة التحقيقات الخاصة في مكتب 
كانت ميمتيا مجتمعة ىي وضع حد  ،المدعي العام، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

 . لمتعذيب أثناء االستجواب وداخل مرافق االحتجاز

لكن التدابير الشكمية التي اتخذتيا السمطات في البحرين كان ليا أثر محدود في معالجة 
واستمر منتقدو . االنتياكات السابقة، ما أدى إلى استمرار االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

الحكومة ومن بينيم المعارضون السياسيون، باإلضافة لممدافعين عن حقوق اإلنسان، في 
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صدار أحكام بالسجن ضدىم لممارستيم حقيم في حرية التعبير بشكل التعرض لال عتقاالت وا 
وفشمت الحكومة في خضم تنامي ثقافة اإلفالت من العقاب في خمق بيئة مواتية . سممي

وتواترت تقارير عن التعذيب وسوء المعاممة واالعتداءات الجنسية وعدم . لممصالحة الوطنية
مخاوف  3126وقد شيد عام . العادلة والوفاة أثناء االحتجازوجود ضمانات كافية لممحاكمة 

جدية من ارتكاب أعمال انتقامية ضد ضحايا أبمغوا عن تجاوزات أو انتياكات لحقوق اإلنسان، 
 .2وكذلك ضد األفراد المتعاونين مع األمم المتحدة

 

 :حرية الرأي والتعبير
قيودًا مشددًة عمى حرية التعبير من خالل إحكام سيطرتيا عمى  ت السمطات البحرينيةفرض
اإلعالمية، واإلنترنت واستيداف الصحفيين والمدونين صعدت أيضًا السمطات من  المنافذ

ولم تتسامح حتى . منية في مواجية زعماء المعارضة السياسية الرئيسية في البالدألإجراءاتيا ا
ل خاص المممكة العربية ا في منطقة الخميج وبشكالسمطات مع توجيو انتقادات لحمفائي

ساعة  24التمفزيونية وذلك بعد أقل من " العرب"، أوقف بث قناة 3126ففي فبراير . السعودية
وجاء وقف قناة العرب حسبما ورد بسبب فشل القائمين عمى القناة في االلتزام . من إطالقيا

لتزام بالحياد في المواقف اإلعالمية واالبتعاد عن اال"بالمعايير السائدة في منطقة الخميج، ومنيا 
وقد تواترت أنباء عن أن السبب وراء ". كل ما يمكن أن يؤثر سمبًا عمى روح الوحدة الخميجية

توقف القناة ىو بثيا لقاًء مع خميل المرزوقي نائب األمين العام لحركة الوفاق الشيعية 
 .3المعارضة في البحرين

لن "ورد فيو أن الوزارة  3126أغسطس  4عالم البحرينية بيانًا يوم وقد أصدرت وزارة اإل
وبعد ىذا ". تتردد في اتخاذ التدابير القانونية الالزمة لوقف نشر معمومات كاذبة أو مضممة

                                                 
بٛاٌ يشخزن بشأٌ حانت حمٕق اإلَظاٌ فٙ انبحزٍٚ لذيخّ طٕٚظزا خالل انذٔرة انثالثٍٛ نًجهض حمٕق  - 

 ، 2 51طبخًبز  1 اإلَظاٌ، 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38118/UN-Statement-Re-Bahrain-

and-Human-Rights.pdf  

 ،"حٕلف انبث انًباشز نمُاة فضائٛت بحزُٚٛت بعذ ٕٚو ٔاحذ يٍ بذء عًهٓا"رٔٚخزس،   -5

http://www.reuters.com/article/bahrain-tv-idUSL6N0VC0U320150202 
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البيان بثالثة أيام، أوقفت ىيئة شؤون اإلعالم عمل صحيفة الوسط، وىي الصحيفة المستقمة 
فة بنشر تقارير صحفية حول مختمف القضايا ومنيا ما لو صمة الوحيدة في البالد، وىي معرو 

وكانت الصحيفة قد تمقت تحذيرًا من السمطات بشأن مقال معارض كان يحمل . بحقوق اإلنسان
، تناول كاتبو اتيام أعضاء المعارضة بالخيانة عمى مواقع التواصل "ولن ترضى عنك"عنوان 

ىيئة شؤون اإلعالم لوقف صدور الصحيفة نشرىا  وتضمنت األسباب التي أوردتيا. االجتماعي
وأجبرت السمطات ". عالقة المممكة مع الدول األخرى"و" تؤثر عمى الوحدة الوطنية"معمومات 

وكانت الصحيفة قد اسُتيدفت من قبل في . 4استئناف النشر بيان من أجلالصحيفة عمى توقيع 
وحاكمت ثالثة من محررييا وُأجبروا عندما عمقت السمطات أنشطتيا لفترة وجيزة  3122عام 

 .5عمى ترك وظائفيم في الصحيفة

كما واصمت وزارة الداخمية استيداف الصحفيين المستقمين، وتحديدًا أولئك الذين قاموا 
بتغطية االحتجاجات التي اندلعت ردًا عمى اعتقال الشيخ عمي سممان زعيم أكبر جمعية 

 .6.سياسية معارضة في البحرين
، صدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عن 3126نوفمبر  35وفي    

المصور الصحفي الحائز عمى عدة جوائز دولية السيد أحمد الموسوي، وذلك بعد تغطيتو 
وصدر الحكم ضد الموسوي استنادًا . 7 3125المظاىرات المؤيدة لمديمقراطية في أوائل عام 

والتقاط  صور الحتجاجات " إرىابيين"لجوال لمتظاىرين إلى اتيامو بإعطاء شرائح  لمياتف ا
بعد أن   3125فبراير  21وقد ألقي القبض عمى موسوي في األصل يوم . مناىضة لمحكومة

وتمت مصادرة آلة التصوير . داىمت قوات األمن منزلو في قرية الدراز دون تقديم مذكرة اعتقال
 .يستخدميا في عمموالخاصة بو واألجيزة اإللكترونية األخرى التي 

                                                 
اعخمال أحذ انًذافعٍٛ عٍ حمٕق اإلَظاٌ ٔحعهٛك انظهطاث انبحزُٚٛت : انبحزٍٚ"يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ،  - 

 ، 2 51أغظطض  3 ، "انًظخمهت انٕحٛذة انٕطظعًم انصحٛفت 

http://www.gc4hr.org/news/view/1063 

 .انًزجع َفظّ  -1

ٔسارة انذاخهٛت حظخٓذف انصحفٍٛٛ بشكم يخعًذ أثُاء االحخجاجاث : انبحزٍٚ"يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ،   -2

 ، 2 51ُٚاٚز    " انظهًٛت

http://www.gc4hr.org/news/view/873 

 ، 2 51َٕفًبز  51، "انحكى عهٗ يصٕر بحزُٚٙ بانظجٍ نًذة عشز طُٕاث"صحفٌٕٛ بال حذٔد،   -3

http://en.rsf.org/bahrain-bahraini-photographer-sentenced-to-24-11-2015,48569.html 
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كما تصاعدت وتيرة اإلجراءات القمعية ضد نشطاء اإلنترنت واستمر األمن في وضع 
وأجبرت السمطات العديد من مستخدمي . منصات التواصل االجتماعي تحت رقابة صارمة
وحوكم نشطاء اإلنترنت ألسباب مختمفة . تويتر إما عمى حذف تغريداتيم أو إغالق حساباتيم

طالق النكات الساخرةتراوحت بي حتى  3125يونيو وفي الفترة من . ن االنتقاد الجاد لمحكومة وا 
من مستخدمي اإلنترنت البحرينيين بمغت  22، صدرت أحكام بالسجن عمى 3126مايو 

وال يزال العشرات من مستخدمي ونشطاء اإلنترنت يواجيون . 8شيراً  :3مجتمعة مدة 
 .القضائية وسوء المعاممةالمضايقات واالعتقال والمالحقة 

، 3126يناير  38وألقت السمطات البحرينية القبض عمى تسعة من نشطاء اإلنترنت يوم 
وذكرت وزارة . عمى خمفية مزاعم بانتقادىم لعاىل السعودية الراحل الممك عبد اهلل عمى تويتر

التواصل سوء استخداميم وسائل "الداخمية أن ىؤالء األفراد ُألقي القبض عمييم بسبب 
وأنيم  وفقًا لقانون العقوبات البحريني، يواجيون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى " االجتماعي

 .9دينار بحريني 311سنتين، فضاًل عن دفع غرامة قدرىا 
، اعتقمت قوات األمن جميمة السيد إحدى نشطاء اإلنترنت بسبب 3126فبراير  21وفي 

ىانة الممك عمى "سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي" ، والتحريض عمى كراىية النظام، وا 
وقد . وبعد مداىمة منزليا، قامت قوات األمن بمصادرة األجيزة اإللكترونية الخاصة بيا. تويتر

تعرضت جميمة حسبما ورد لسوء المعاممة أثناء احتجازىا ما تطمب حصوليا عمى رعاية طبية، 
ا من الحصول عمى تمثيل قانوني وُمنعت من كما ُحرمت خالل الفترة األولى من اعتقالي

 .:االتصال بعائمتيا

، اعتقمت قوات األمن اثنين من نشطاء وسائل التواصل االجتماعي 2015وفي سبتمبر 
أىانا شيداء البحرين "ألنيما " HajiAhmed"و" BuKhamis"لدييما حسابان عمى تويتر باسم 

                                                 
 ،2 51، "حزٚت اإلَخزَج فٙ انبحزٍٚ"فزٚذو ْأص،    - 

< https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2015/bahrain> 

اعخمال حظعت يٍ يظخخذيٙ اإلَخزَج بظبب يا َشزِٔ عهٗ : انبحزٍٚ"يزكش انبحزٍٚ نحمٕق اإلَظاٌ،   - 

 ،2 51ُٚاٚز   5، "ٔطائم انخٕاصم االجخًاعٙ

http://bahrainrights.org/en/node/7244 

 ، 2015َٕفًبز  2، "انعُف ضذ انصحفٍٛٛ فٙ انبحزٍٚ"يزكش انبحزٍٚ نحمٕق اإلَظاٌ،   - 

< http://www.bahrainrights.org/en/node/7645> 
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مشاركة البحرين في  تستنكر وتنتقدما ُزعم وكانت التغريدات محل المساءلة حسب". في اليمن
وألقي القبض عمى ناشط اإلنترنت ابراىيم كريمي في . 21العممية العسكرية الجارية في اليمن

. ، عقب مداىمة قوات األمن لو دون عرض مذكرة توقيف3126منزلو خالل شير أكتوبر 
اسُتجوب إبراىيم عما ينشره و . وقامت قوات األمن بتفتيش منزلو ومصادرة أجيزتو اإللكترونية

واتيمت النيابة العامة إبراىيم في ". FreejKarimi"عمى حساب توتير الخاص بو تحت اسم 
ىانة الممك و إساءة استخدام وسائل التواصل "وقت الحق بالتحريض عمى كراىية النظام وا 

 .، من بين جرائم أخرى ذات صمة"االجتماعي

المعاممة أثناء احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية، وتعرض إبراىيم ألشكال من سوء 
تضمنت إجباره عمى الوقوف لساعات طويمة وحرمانو من النوم، كما ُوجيت لو تيديدات بأن 

إن لم يعترف بالتيم المنسوبة إليو، وُمنع من الحصول عمى تمثيل  لألذى عائمتو ستتعرض
بقرار إداري، وأصدرت  3123ابق عام وُأسقطت الجنسية عن إبراىيم في وقت س. قانوني

 .22محكمة بحرينية حينئذ أمرًا بترحيمو

 

 :تصاعد وتيرة حممة تعقب المدافعين عن حقوق اإلنسان
 ظل المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان يعممون في حيز محدود وآخذ في التناقص

يامات تتعمق بممارسة مع استمرار استيدافيم من خالل اعتقال ومحاكمة العديد منيم في ات
 .حقيم في التعبير السممي عن الراي أو التجمع السممي 

عمى رئيس  3125ديسمبر عام  42فقد حكمت المحكمة الجنائية الجزئية في البحرين يوم 
جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان محمد المسقطي بالسجن لمدة ستة أشير بسبب التجمع 

بأعمال "بعد اتيامو بالقيام  3124يونيو عام  :2وكانت محاكمتو قد بدأت في . غير المشروع
في صمة بمشاركتو في مظاىرة سممية بالمنامة في " الشغب وبالمشاركة في تجمع غير مشروع

                                                 
 انًزجع َفظّ  -1 

 .انًزجع َفظّ  -  
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وأودع ناجي فتيل، عضو مجمس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق . 312323أكتوبر عام 
مارس، كما ُمنع المدافع عن  21اإلنسان والمدون قيد الحبس االنفرادي داجل سجن جاو في 

 26بالسجن لمدة   3125مايو  :3وُحكم عميو أيضًا في . حقوق اإلنسان من االتصال بعائمتو
من قانون مكافحة  7وذلك بموجب المادة " عة بغرض تعطيل الدستورجما"عامًا إلنشائو 

وظل . محاكمتو الضمانات الواجبة لممحاكمة العادلةلم تتحقق في اإلرىاب المثير لمجدل، حيث 
بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثالثة أيام تعرض  3124مايو  3ناجي فتيل وقت اعتقالو في 
 .24خالليا لمتعذيب، حسبما ورد

، ألقت قوات األمن البحرينية القبض عمى المدافع البارز عن حقوق 3126أبريل  3ي وف
" إىانة ىيئة نظامية"اإلنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب، بتيمتين ىما 

واستندت التيمتان إلى سمسمة من تغريداتو ومقال رأي نشر لو ". بث شائعات في زمن الحرب"و
، عمى خمفية عممو في توثيق سوء المعاممة والتعذيب داخل "غتون بوستىافين"في صحيفة 

سجن جاو البحريني، فضاًل عن نشره تقارير عن القتمى بين صفوف المدنيين في اليمن، مخالفًا 
 .25بذلك الحظر الحكومي المفروض عمى أي انتقاد لمنزاع عمى المأل

تقال واالحتجاز والمنع من السفر وقد تعرض نبيل رجب في السابق لمترىيب الجسدي واالع
 .26بصورة متكررة وُحكم عميو بالسجن في انتياك لحقو في التجمع وحرية التعبير

حكمًا سابقًا بالسجن  3126نوفمبر  37وأيدت محكمة االستئناف العميا في البحرين يوم 
لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثالث سنوات، كانت المحكمة الجنائية العميا قد أصدرتو 
                                                 

انحكى عهٗ انًذافع عٍ حمٕق اإلَظاٌ يحًذ انًظمطٙ "، (فزَٔج الٍٚ دٚفُذرس)يذافعٕ انخظ األيايٙ   -5 

 ،"أشٓز 3بانظجٍ نًذة 

https://frontlinedefenders.org/node/27876 

اعخمال انًذافع عٍ حمٕق اإلَظاٌ انظٛذ َاجٙ فخٛم ٔاحخجاسِ بًعشل عٍ انعانى "فزَٔج الٍٚ دٚفُذرس،   -  

 ،"انخارجٙ

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/22575 

أٔلفٕا انًًارطاث االَخمايٛت بحك انًذافع انبارس عٍ حمٕق اإلَظاٌ َبٛم "يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ،   -1 

 ، 2 51أبزٚم    ، "برج

http://www.gc4hr.org/news/view/985 

 ، "َبٛم رجب"فزَٔج الٍٚ دٚفُذرس،   -2 

https://www.frontlinedefenders.org/ar/nabeelrajab 
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وصدر ىذا الحكم ضد المدافعة عن حقوق . بحق رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير
الحتجاز في سبتمبر أثناء وجودىا قيد ا" اعتدت عمى شرطية" استنادًا إلى مزاعم بأنيااإلنسان 
وتجدر اإلشارة إلى أن غادة . ولم تُقّدم أدلة كافية لدعم تمك التيمة المزعومة. 3125من عام 

سبتمبر عام  25جمشير اعتقمت في البداية عمى خمفية عشرة شكاوى ُقّدمت ضدىا يوم 
فى بشأن الفساد المزعوم في إدارة مستش" تشييرية"و" ميينة"، تضمنت نشر تغريدات 3125

 .27الممك حمد الذي تديره العائمة المالكة في البحرين

حكمت المحكمة الجنائية الجزئية الرابعة عمى رئيس المنظمة  3126ديسمبر  26وفي 
األوروبية البحرينية لحقوق اإلنسان حسين جواد بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرىا 

بجمع األموال من البحرين "واستند الحكم الصادر بحقو إلى تيم تتعمق . دينار بحريني 500
 3126فبراير  27وقد ألقي القبض عمى حسين جواد بداية في ". وخارجيا دون ترخيص

ثم ُأطمق . واحُتجز في مديرية التحقيقات الجنائية دون إبداء أية أسباب العتقالو في ذلك الوقت
انتظارًا لمحاكمتو، وذلك بعد أن أمضى ثالثة أشير قيد  3126مايو  :2م سراحو بكفالة يو 

 .28االحتجاز

وقد استمر المدافعون عن حقوق اإلنسان وأعضاء المجتمع المدني الذين شاركوا في  
تعرض ىؤالء األفراد بممارسات انتقامية ضدىم، حيث فعاليات لألمم المتحدة في تمقي تيديدات 

حسين عبد ، تمقى المدافعان عن حقوق اإلنسان 3126مارس  26ففي . لممضايقات والتخويف
، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين، اهلل

نسان ، رئيس الجمعية البحرينية لمشفافية وعضو مرصد البحرين لحقوق اإلوعبدالنبي العكري
وخالل . ، تيديدًا من رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجمس النواب البحريني(المرصد البحريني)

فعالية نظمتيا منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية التقطت عضوة في الوفد البرلماني 
ونتيجة . البحريني صورًا لممدافعين عن حقوق اإلنسان البحرينيين من خالل ىاتفيا المحمول

وكان بعض األشخاص . ، منع األمن في األمم المتحدة النائبة من حضور تمك الفعاليةلذلك
                                                 

 ، 2 51َٕفًبز   5، "حأٚٛذ حكى بظجٍ غادة جشًٛز -انبحزٍٚ"فزَٔج الٍٚ دٚفُذرس،   -3 

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/30183 

 ،2 51دٚظًبز  51، "انحكى عهٗ حظٍٛ جٕاد بانظجٍ نًذة عايٍٛ -انبحزٍٚ"فزَٔج الٍٚ دٚفُذرس،   -  

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/30311  
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خالل دورات حكومة البحرين قد قاموا بالتقاط صور لممدافعين عن حقوق اإلنسان التابعون ل
وُحررت باإلضافة إلى ذلك مقاالت في . سابقة لمجمس حقوق اإلنسان كوسيمة لمتخويف

 .29لمتشيير بمنظمي تمك الفعالية الصحف المحمية البحرينية

 

 :التعذيب وسوء المعاممة
استمر المحتجزون في البحرين في التعرض ا لمتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاممة، 

في اتفاقية األمم المتحدة لمناىضة  -كدولة طرف  -بما يتعارض مع التزامات البحرين 
وواصمت . الالإنسانية أو الميينة أو العقوبةالتعذيب وغيره من ضروب المعاممة القاسية أو 

مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخمية، وكذلك مراكز الشرطة استخدام األساليب 
فقد ذكر نزالء سابقون في سجن جاو أنيم تعرضوا لمتعذيب . القسرية في استجواب المتيمين

بائية؛ والتعميق في أوضاع مؤلمة، بما واالعتداء الجسدي، متضمنًا الصعق بالصدمات الكير 
جبارىم عمى الوقوف لفترات طويمة؛ وتعريضيم  في ذلك من معاصميم وىم مكبمو األيدي؛ وا 

 .:2لمبرد الشديد، والعتداءات ذات طابع جنسي

مخاوف بشأن اشتداد المعاممة القاسية لممعتقمين في سجن جاو بالبحرين في اشتدت الوقد 
وقد أخمدت قوات األمن . تي وقعت في السجن أوائل شير مارسأعقاب أعمال الشغب ال

البنادق، ما أسفر طمقات أعمال الشغب مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل لمدموع و 
وبعد قمع أعمال الشغب، ُأجبر المعتقمون حسبما اّدعوا عمى البقاء . عن العديد من اإلصابات

بل إيداعيم في نياية المطاف داخل خيمتين كبيرتين أيام في ساحة السجن المفتوحة ق 21لمدة 

                                                 
َظاٌ حظٍٛ عبذ  هلل ٔعبذ انُبٙ حٓذٚذ انًذافعٍٛ عٍ حمٕق اإل: انبحزٍٚ"يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ،   -  

 ، 2 51يارص    ، "انعكز٘ فٙ يجهض حمٕق اإلَظاٌ

http://www.gc4hr.org/news/view/955 

 ، 2 51َٕفًبز  55، "ْذِ دياء يٍ نى ٚخعأٌ"ْٕٛيٍ راٚخض ٔٔحش،   -  

https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283951 
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وُنقل المتيمون بالتحريض عمى االضطرابات إلى قسم آخر من سجن جاو، . من البالستيك
 .31وُأثيرت مزاعم بأنيم تعرضوا لسوء المعاممة والتعذيب

 في إضراب وفي السياق نفسو دخل األكاديمي والمدون البارز الدكتور عبد الجميل السنكيس
احتجاجًا عمى سوء معاممة نزالء سجن جاو والظروف  3126مارس عام  32عن الطعام يوم 

وكان الدكتور السنكيس قد اعتقل في األصل بسبب . السيئة وغير الصحية التي ُيحتجزون فييا
، حيث تعّرض لمتعذيب وسوء 32 3122مشاركتو في احتجاجات سممية خالل انتفاضة عام 

إجباره عمى الوقوف لفترات طويمة، وتعرضو لالعتداء المفظي والجنسي المعاممة، بما في ذلك 
وكان الدكتور السنكيس قد مثل أمام محكمة . ولمضرب والحبس االنفرادي لفترات مطولة

، وُحكم عميو بالسجن مدى الحياة بتيمة التآمر لإلطاحة 3122عسكرية في يونيو عام 
 .بالحكومة

مب عناية طبية عاجمة، ُمنع الدكتور السنكيس من ورغم ما يعانيو من مرض عضال يتط
الحصول عمى العالج الطبي الالزم لو، كما ُحرم من الحصول عمى روايات أو جياز تمفاز أو 

ولم ُيسمح لو كذلك بالحصول عمى كتب دينية ومسبحة، وال . مذياع أو حتى عمى أقالم وأوراق
 .وبزيارة أىمو لتقديم واجب العزاء في وفاة نجل أخي

نوفمبر  5فقد ُألقي القبض يوم . واسُتيدف أيضًا أفراد عائالت المدافعين عن حقوق اإلنسان
بعد مداىمة قوات األمن  محمد التاجرعمي عيسى التاجر شقيق محامي حقوق اإلنسان  3126

وتعرض أثناء احتجازه لمضرب والتيديد بالصعق بالصدمات الكيربائية، وُأجبر . منزل عائمتو
وُأجبر أيضًا عمى الوقوف لفترات طويمة . وتعرض لالعتداء الجنسي التجرد من مالبسوعمى 

وتضمنت الُتيم . عمى التوقيع عمى أوراق االعتراف بالتيمكره وُحرم من النوم معظم الوقت، وأُ 

                                                 
يالحظاث نإلحاطت اإلعاليٛت بشأٌ إعًال "ظاٌ انخابع نأليى انًخحذة، يكخب انًفٕض انظايٙ نحمٕق اإلَ  -51

 ،2 51َٕٕٚٛ  2، "انعذانت عٍ اَخٓاكاث حمٕق اإلَظاٌ فٙ َٛجٛزٚا ٔجًٕٓرٚت أفزٚمٛا انٕططٗ ٔانبحزٍٚ

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16043&L

angID=E#sthash.UtQdWGTc.dpuf 

 ، 2 51ٕٚنٕٛ   ، "افزجٕا عٍ انذكخٕر عبذ انجهٛم انظُكٛض: انبحزٍٚ"يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ،   - 5

http://www.gc4hr.org/news/view/1039 
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الموجية إلي عمي عيسى االنضمام الى منظمة إرىابية بغرض تغيير الحكومة بالقوة، وتدريب 
 .33استخدام األسمحة ألغراض إرىابيةأفراد عمى 

 

 :إسقاط الجنسية
واصمت السمطات في البحرين ممارسة إسقاط الجنسية عمن يعبرون عن المعارضة السممية 

وتتمتع وزارة . وبالتالي تخويف اآلخرين لحمميم عمى عدم ممارسة حقيم في حرية التعبير
، "تسببوا في اإلضرار بمصالح المممكة"الداخمية بصالحية إسقاط الجنسية عمن تعتبر أنيم 

 .3125الت التي ُأدخمت عمى قانون الجنسية البحريني في يوليو من عام وذلك وفقًا لمتعدي

مرسومًا بإسقاط الجنسية عن  3126يناير  42وقد أصدرت وزارة الداخمية البحرينية في 
وتضمنت قائمة األسماء التي قدمتيا الوزارة خمسة ". أفعااًل غير مشروعة"فردًا الرتكابيم  83

السيد أحمد الوداعي، وعمي عبد اإلمام، وعباس بو صفوان،  مدافعين عن حقوق اإلنسان ىم
وقد صدر المرسوم الذي اعتمده مجمس الوزراء، بموجب . وحسين جاسم، والدكتور عمي الديري

، بإسقاط الجنسية (3125سنة )من قانون الجنسية البحريني في صيغتو المعدلة ( ج)21المادة 
التجسس لصالح دول أجنبية "د من األفعال، منيا عن ىؤالء األفراد لتورطيم المزعوم في عد

، "تمويل جماعات تنّفذ عمميات إرىابية"، و"وتجنيد أشخاص إلدارة مواقع التواصل االجتماعي
التحريض والدعوة لتغيير النظام "، و"السعي لتشكيل جماعة إرىابية"و ،"صورة النظام تشويو"و

سمعة بمدان تشويو "و "إرىابية تقاتل في الخارجعات االنتماء إلى جما"و ،"بوسائل غير مشروعة
 .34"شقيقة

 

                                                 
حٕجّٛ انخٓى إنٙ عهٙ عٛظٗ انخاجز بعذ حعذٚبّ فٙ  –انبحزٍٚ : ححذٚث"يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ،  -55

 ،2 51دٚظًبز   ، "انظجٍ

 http://www.gc4hr.org/news/view/1137 

 3، "بحزُٚٛاً يٍ بُٛٓى خًظت يذافعٍٛ عٍ حمٕق اإلَظاٌ 5 إطماط انجُظٛت عٍ "فزَٔج الٍٚ دٚفُذرس،  - 5

 ،2 51فبزاٚز 

https://frontlinedefenders.org/node/28047 
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 :التمييز ضد الشيعة
لم تتخذ السمطات أية خطوات جدية لوضع حد لمتمييز الطائفي المنيجي ضد المواطنين 

ولكي تبدي السمطة قدرًا من االمتثال لتوصيات المجنة البحرينية المستقمة لتقصي . الشيعة
الحقائق، اعتمدت برامج تدريبية لمنع انتشار الكراىية الطائفية وأظيرت اىتمامًا محدودًا بترميم 

عبادة الشيعية التي لحقت بيا أضرار جسيمة أثناء االشتباكات التي أعقبت االنتفاضة دور ال
بيد أن السمطات استمرت في استيداف . 312235الشعبية المؤيدة لمديمقراطية في فبراير عام 

حكمًا عمى اثني  3126قيادات شيعية بارزة، حيث أصدرت محكمة جنائية بحرينية في نوفمبر 
سقاط الجنسية عنيم بتيمة تشكيل عشر عضوًا في ال معارضة الشيعية بالسجن مدى الحياة وا 

 .36جماعة إرىابية واستيداف الشرطة بعبوات ناسفة

 

 
  

                                                 
، انخمزٚز انظُٕ٘ انخايض نًزكش انماْزة بشأٌ حانت حمٕق "انٕفاء بانٕعٕد انذًٚمزاطٛت"يزكش انماْزة،   -51

   51، انبحزٍٚ، "اإلَظاٌ فٙ انعانى انعزبٙ

 http://www.cihrs.org/?page_id=7156&lang=en 

 شخصاً بانظجٍ يذٖ انحٛاة ٔإطماط انجُظٛت عُٓى إلداَخٓى بخُفٛذ 5 انبحزٍٚ ححكى عهٗ "رٔٚخزس،  -52

 ، 2 51َٕفًبز  3 ، "حفجٛزاث

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0T50BN20151116 
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 المغرب

 

 

 

 

 

صالح السياسي، وحقوؽ إلرغـ الحيوية التي يشيدىا النقاش العاـ في المغرب حوؿ ا
استمرار التضييؽ عمى عدد مف  5102اإلنساف، وبشكؿ خاص حقوؽ المرأة، شيد عاـ 

عالـ المستقؿ، وقد تزامف ىذا التراجع إلحقوؽ اإلنساف، وا وجمعيات مؤسسات المجتمع المدني،
مع التدىور المتسارع لحالة حقوؽ اإلنساف في المنطقة العربية بشكؿ عاـ، والحرب األىمية في 

لذلؾ كاف الشغؿ الشاغؿ . في العراؽ وسوريا" الدولة اإلسالمية"ليبيا، والتوسع السريع لتنظيـ 
الحفاظ  -سالميةإلالتوجيات ا ذو- ب العدالة والتنمية الحاكـالمشترؾ لممؤسسة الممكية، وحز 

وقد استفادت الجيات المحافظة داخؿ النظاـ الحاكـ مف الوضع . عمى االستقرار الداخمي
 .مف ومحاربة اإلرىابألالسياسي الجديد لمواصمة التضييؽ عمى حرية التعبير تحت ذريعة ا

 

  :البيئة السياسية الراهنة
المعبة السياسية بالمغرب بالدور المركزي الذي تضطمع بو المؤسسة الممكية تميزت قواعد 

وفؽ منطؽ يعتمد استراتيجيات اإلدماج التدريجي،  لتحقيؽ التوازنات السياسية الكبرى،
وقد أظير حزب العدالة والتنمية مرونة كبيرة في . والمحاصرة، والقمع إف اقتضى األمر ذلؾ

المراوغة وتقديـ التنازالت مف أجؿ البقاء حاضرًا في المشيد السياسي كرقـ صعب في المعادلة 
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بؿ وىناؾ مف ينسب لو الفضؿ في نجاح التجربة، التي بات ينظر إلييا . السياسية المغربية
الحزب "ظ وتقميدي مع ما تبقى مف كنموذج يحتذى بو يتعايش فييا حزب إسالمي محاف

المغربي مع أحزاب تقميدية وأخرى يمينية، وأحزاب بال ىويات إيديولوجية خمقتيا " الشيوعي
البحث في آثار حكومة العدالة والتنمية عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف، لف يتأتى بمعزؿ . السمطة

خاصة بعد انتقالو مف دور  ة،عف دراسة مسار إدماجو السياسي، وعالقتو بباقي القوى السياسي
إدراؾ طبيعة النظاـ  المعارضة إلى موقع الفاعؿ الذي يمتمؾ القرار السياسي، بؿ ال بد مف

السياسي في المغرب، الذي يعتبر الحكومة جياز تنفيذي تابع لمممؾ يساعده في تنفيذ 
نوني لممممكة لـ ، مع التأكيد عمى أف التغيير في اإلطار الدستوري القا0السياسات العمومية

إف المآؿ المأساوي الذي  .يترتب عنو أي تبدؿ في موازيف القوى وتغيير في الواقع السياسي
عرفتو أغمب تجارب اإلسالمييف في مصر وتونس وليبيا وسوريا، أعادت مف جديد اإلسالمييف 

الة العد"وبالنسبة إلسالميي المغرب، خاصة حزب . إلى دائرة الشؾ والحيطة والحذر منيـ
إضافة إلى  ،5100حصد تعاطؼ جزء كبير مف الناخبيف معو في انتخابات قد ف" والتنمية

، رغـ أنو وقؼ "محاربة الفساد"البمدية والجيوية، عندما رفع شعار  5102 سبتمبر 4انتخابات 
 ".  الشعب يريد إسقاط الفساد واالستبداد"ضد حراؾ جزء كبير مف الشعب خرج يرفع شعار 

 

 :المؤسساتيةاإلصالحات القانونية والدستورية و ثار آ
لقد عرفت المغرب في السنوات األخيرة انفتاحًا ممموسا لمحياة السياسية وبروز الرغبة في  

حركة حقوؽ اإلنساف المغربية لاتجاه احتراـ أكثر لحقوؽ اإلنساف مع االستجابة  المضي نحو
وذلؾ بفضؿ نضاؿ مرير خاضتو قوى ديمقراطية مختمفة المشارب وبفضؿ صمود  .والدولية

ؼ المعتقميف السياسييف وضحايا االختطاؼ واالختفاء القسري والمعتقالت السرية وعائالتيـ، آال
وعائالت المختفيف وضحايا الشطط والتعذيب، وبفضؿ الجمعيات الحقوقية والييئات الوطنية 

                                                 
انذي ٌؼرثز انحكىيح سهطح يٍ دسرىر انًًهكح (  90-89-87)وهذا ٌرُالض تانرأكٍذ يغ يمرضٍاخ انفظىل  - 

  .ذُفٍذٌح وذُظًٍٍح
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عالـ ومؤسسات المجتمع المدني، إال أنو ال يمكف الجـز بأنو ىناؾ الديمقراطية ووسائؿ اإل
 .قطيعة فعمية وكمية مع ممارسات الماضي مف انتياكات حقوؽ اإلنساف

دستورًا جديدًا يكرس حقوؽ اإلنساف كما ىي  5100 وقد تبنت المممكة المغربية في يوليو 
اة طابعيا الكوني وعدـ قابميتيا متعارؼ عمييا عالميا وينص عمى حماية منظومتيا، مع مراع

وفي ىذا السياؽ نص الدستور المغربي الجديد عمى مجمؿ حقوؽ اإلنساف الواردة في . لمتجزيء
االتفاقيات الدولية كما صادؽ  اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، باإلضافة إلى تكريس سمو

التي أعمف عنيا في عاـ  وقد نفذ المغرب اإلصالحات. عمييا المغرب عمى التشريعات الوطنية
بخصوص سياستو بشأف المياجريف، ومنح وضعا قانونيا مؤقتا لمئات مف الالجئيف  5102

ورغـ األحكاـ القوية التي . واآلالؼ مف األجانب اآلخريف، معظميـ مف جنوب الصحراء
تضمنيا الدستور بشأف حقوؽ اإلنساف، فإف ىذه اإلصالحات الدستورية لـ تؤد إلى تحسيف 

قرار تشريعات تطبيقية، ومراجعة القوانيف القمعية، فبعد أكثر مف أربع سنوات ا لممارسات، وا 
قد فشمت في تنزيؿ ، عمى صدور الدستور الجديد، فإف الحكومة المغربية والنخبة السياسية

ديمقراطي وحقوقي لمضامينو، مع استمرار التراجعات في الحقوؽ والحريات في غياب ترسانة 
 .رس المحاسبة وعدـ اإلفالت مف العقابقانونية تك

استأثرت مسودة لتعديؿ القانوف الجنائي بالمغرب نشرتيا وزارة العدؿ والحريات، باىتماـ 
الفاعميف الحقوقييف والسياسييف الذيف اختمفوا بيف مف يرى أنيا عززت المكتسبات الحقوقية، 

كف توظيفيا لمتضييؽ عمى وبيف مف يعتبرىا مشروعا محافظا يتضمف مقتضيات فضفاضة يم
منتدى "نافذة لمتشاور عمى موقعيا اإللكتروني "وقد أحدثت وزارة العدؿ والحريات  .الحريات
جؿ تمقي المالحظات والمقترحات حوؿ مضاميف أوذلؾ مف  5102أبريؿ  2بتاريخ " التشريع

سعى إلى وبحسب وثيقة رسمية، فإف المشروع الحكومي ي. المسودة عمى موقعيا اإللكتروني
مراجعة شاممة بما يحقؽ إصالح سياسة التجريـ والعقاب بإرساء العقوبات البديمة، وتخفيض 

 02مادة فقط، مع تحويؿ  00مادة إلى  20عدد المواد التي تنص عمى عقوبة اإلعداـ مف 
تعاقب بالسجف المؤبد إلى السجف المحدد، وتشديد العقاب عمى التعذيب،  52مادة مف أصؿ 

ماية المرأة مف خالؿ توسيع مفيـو التحرش الجنسي، وتجريـ اإلكراه عمى الزواج، وتعزيز ح
 .وتشديد عقوبة السب والقذؼ إذا استيدؼ المرأة بسبب جنسيا



 

162 

، بالعقاب عمى جريمة التعذيب بالسجف مف 8-520إلى  0-520وقد نصت المواد مف 
خالؿ بالمقتضيات درىـ، دوف اإل 21111إلى  2111خمس إلى عشر سنوات وغرامة مف 

سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بيف  51سنوات و 01الجنائية األشد، وترتفع العقوبة إلى ما بيف 
مف طرؼ  –:درىـ في حالة إثبات فعؿ التعذيب في الظروؼ التالية 21111إلى  51111

 مجموعة مف األشخاص بصفتيـ فاعميف أ ومشاركيف مع سبؽ اإلصرار أ وباستعماؿ السالح أ
ضد قاض أ وعوف مف أعواف القوة العمومية أ وموظؼ عمومي أثناء ممارستو  –والتيديد بو

ضد شاىد أ وضحية أ وطرؼ مدني بسبب إدالئو بتصريح أ  –لميامو أ وبمناسبة ممارستو ليا
وتقديمو لشكاية أ وإلقامة دعوى أ ولمحيمولة دوف القياـ بيا ىذه العقوبات يمكف أف تصؿ إلى 

لى سنة سجن 21 ، إذا تعمؽ األمر بتعذيب 4-520درىـ غرامة، وفؽ المادة  51111ا وا 
مف عمره، أ وضد شخص يعاني مف وضعية صعبة بسبب  08ارتكب ضد قاصر دوف السنة 

تقدمو في السف أ وبسبب إعاقة أ ومرض أ وضد امرأة حامؿ، شريطة أف يكوف حمميا ظاىرا 
ذا كاف مسبوقا أ ومقرو  ىذا األمر يمكف أف . نا أ وتاله اعتداء جنسيويعرؼ بو الفاعؿ أ وا 

يعتبر خطوة ميمة في تطبيؽ االلتزامات الدولية لممغرب، في ما يتعمؽ بمنع جميع أشكاؿ 
 . التعذيب وعدـ اإلفالت مف العقاب

عممت مسودة المشروع الجديد لمقانوف الجنائي عمى تجريـ التحرش الجنسي في المادة 
 2111حبسية تتراوح بيف سنة وثالث سنوات وغرامة مالية مف  ، وعاقبت عميو بعقوبة212-0
درىـ، كؿ مف استعمؿ ضد الغير أوامر أ وتيديد أ ووسائؿ لإلكراه أ وأي وسيمة  21111إلى 

ويعاقب بنفس العقوبة إذا . مستغاًل السمطة التي تخوليا لو ميامو، ألغراض ذات طبيعة جنسية
اـر أ ومف لو والية أ وسمطة عمى الضحية أ ومكمفا ارتكب التحرش مف طرؼ األصوؿ أ والمح

ذا كاف الضحية قاصرا دوف السنة  مف عمره، وىذه الحاالت تقع  08برعايتو أ وكافال لو، أ وا 
 .كميا ضمف ما يسمى في القانوف الجنائي بظروؼ التشديد

أما في الحاالت األخرى فالنص الجديد يعاقب كؿ متحرش بالحبس مف شير إلى ستة 
 :درىـ، أ وبإحدى العقوبتيف فقط كؿ مف 01111إلى  5111ير وغرامة مف أش
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شارات  – أمعف في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أ وغيرىا، بأفعاؿ أ وأقواؿ أ وا 
 غراض جنسيةألذات طبيعة جنسية أ و

لكترونية أ وتسجيالت أ وصور ذات طبيعة  – كؿ مف وجو رسائؿ مكتوبة أ وىاتفية أ وا 
وحسب المسودة، فإف ىذه العقوبات تتضاعؼ في حالة إذا كاف  .أ وألغراض جنسية جنسية

التحرش صادرا عف زميؿ في العمؿ أ ومف األشخاص المكمفيف بحفظ النظاـ واألمف في 
ويعد ىذا التنصيص انتصارا لمطمب مف مطالب المرأة التي ما  .الفضاءات العمومية وغيرىا
 .سواء في اإلدارة أ وفي األماكف العمومية” حرشيفالمت"فتئت تنادي بحمايتيا مف 

مر الذي يزيد المخاوؼ مف ألدياف، األونص مشروع القانوف عمى تجريـ ما يعرؼ بازدراء ا
كاديمية، وحرية الديف ألتوظيؼ ىذه المادة لمتضييؽ عمى حرية الرأي والتعبير والحريات ا

في رمضاف، فإف المسودة الجديدة نصت فطار جيرًا إلورغـ المناداة بإلغاء عقوبة ا. والمعتقد
درىـ أ وبإحدى  01111إلى  5111عمى عقوبة بالحبس مف شير إلى ستة أشير وغرامة مف 

العقوبتيف لمرتكبي ىذا الفعؿ، عكس الغرامات المنصوص عمييا في القانوف الساري المفعوؿ 
 .درىـ 0511والتي ال تتعدى 

 

 :رهابإلتخوفات من قانون مكافحة ا
، 5102 مايو 51مجمس النواب المغربي عمى تعديالت قانوف مكافحة اإلرىاب في صادؽ 

رغـ التخوفات التي أبدتيا الجمعيات الحقوقية، حيث أضافت ىذه التعديالت قيودًا تتعمؽ بزيارة 
بعض البمداف التي يسودىا الصراعات والتوتر، والقياـ بأي فعؿ مف أفعاؿ الدعاية أ واإلشادة أ 

حيث سادت  لفائدة الكيانات أ والتنظيمات أ والعصابات أ والجماعات اإلرىابية،والترويج 
ف تترؾ مجاؿ التأويؿ الواسع في أالعبارات الغامضة في صياغة ىذه الفصوؿ التي مف شأنيا 

 5112تطبيقيا مف طرؼ القضاء عمى غرار ما شاىدناه مف انتياكات واكبت تطبيؽ قانوف 
ميًا عمى أنيا تجاوزات فردية، ال سيما أماـ غياب أي مساءلة قانونية والتي تـ االعتراؼ بيا رس

ولـ تأخذ الحكومة والبرلماف بمقترحات . لمف انتيؾ حقوؽ اإلنساف في تطبيؽ القانوف المذكور
المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف الذي ابدي مجموعة مف االقتراحات مف أبرزىا؛ أف يضـ 
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وح ىدؼ الكيانات أ والتنظيمات أ والعصابات أ والجماعات مشروع القانوف مقتضى يعّرؼ بوض
رغاـ حكومة أ ومنظمة دولية عمى "اإلرىابية بػ إشاعة حالة مف الرعب، وتخويؼ السكاف أ وا 

وبيدؼ تفادي كؿ تقييد غير ضروري لحرية التنقؿ المضمونة ". القياـ بعمؿ ما أ وعدـ القياـ بو
بالحقوؽ المدنية والسياسية، اقترح أيضًا المجمس أف بموجب الدستور والعيد الدولي الخاص 

إعطاء تدريبات "ُيدَرج في مشروع القانوف مقتضى يعرؼ التدريب مف أجؿ اإلرىاب بوصفو 
لصنع أ واستعماؿ المتفجرات، أ واألسمحة النارية أ وأسمحة أخرى أ ومواد سامة وخطيرة، أ 

ساىمة في ارتكابيا، مع العمـ أف التكويف أ وتقنيات خاصة بيدؼ ارتكاب جريمة إرىابية أ والم
واقترح المجمس أيضًا أف يتضمف ". والتدريب المقدـ يتوخى استعمالو في تحقيؽ ىذا اليدؼ

مشروع القانوف مقتضى يكّرس اعتبار تجنيد واستخداـ األطفاؿ مف طرؼ المجموعات اإلرىابية 
إلشادة باإلرىاب مف خالؿ إضافة كما دعا إلى عدـ توسيع مدى جريمة ا. بمثابة ظرؼ تشديد

" اإلشادة"، مقترحًا في ىذا اإلطار استبداؿ عبارة "الترويج"و" الدعاية"مرادفات جديدة مف قبيؿ 
واعتبر المجمس أف مف . بعبارة أكثر دقة تتمثؿ في التحريض العمومي الرتكاب جريمة إرىابية

روبا لموقاية مف اإلرىاب والتي مف اتفاقية مجمس أو  2المستحسف استمياـ مقتضيات المادة 
نشرًا لرسالة أ ووضعيا رىف إشارة "بوصفو " التحريض العمومي لمقياـ بجريمة إرىابية"تعّرؼ 

العمـو بأي شكؿ آخر، بنّية الحث عمى القياـ بجريمة إرىابية، عندما يكوف ىذا السموؾ، الذي 
خطر إمكانية ارتكاب جريمة أ وعدة ينادي مباشرة أ وغير مباشرة لمقياـ بجرائـ إرىابية، يخمؽ 

المنصوص " الترويج"و" اإلشادة"، "الدعاية"كما اقترح أيضًا استبداؿ عبارات ". جرائـ إرىابية
بمقتضى يجّرـ استعماؿ الوسائؿ المنصوص عمييا  5-508عمييا في الفقرة الثانية مف الفصؿ 

واستبداؿ  .موعات اإلرىابيةفي ىذه الفقرة مف أجؿ التحريض العمومي عمى االلتحاؽ بالمج
واإلبقاء عمى العبارتيف األكثر وضوحًا مف الناحية المعيارية وىما الدفع " إقناع الغير"عبارة 

 .والتحريض باإلضافة إلى التغرير إذا كاف األمر يتعمؽ بالقاصريف
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 الجدل حول تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة

ىمية قصوى لممبادئ الدستورية المتعمقة بالمساواة أولى المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف أ
 :والمناصفة وحظر كؿ أشكاؿ التمييز،وفي ىذا اإلطار اشتغؿ المجمس عمى أولويتيف أساسيتيف

تقديـ المقترحات المتعمقة بإحداث ىيئة المناصفة ومكافحة كؿ أشكاؿ التمييز المنصوص عمييا 
قانوني المتعمؽ بمكافحة العنؼ ضد النساء واإلطار ال .مف الدستور 064و 01في الفصميف 

وىكذا فقد قدـ المجمس تقرير األوؿ مف نوعو حوؿ موضوع المساواة بيف الجنسيف  .والطفالت
كاف أبرزىا تعديؿ مدونة األسرة  جاء فيو عدد مف التوصيات الموجية لمحكومة، والمناصفة،

عقاد الزواج وفسخو، وفي العالقة مع بشكؿ يمنح لممرأة حقوقا متساوية مع الرجؿ فيما يتصؿ بان
 .األطفاؿ وكذا في مجاؿ اإلرث

المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة لإلرث في الرفع مف " وجاء في التقرير أف
كما أف الوقؼ والقواعد التي تحكـ الجموع تسيـ في تجريدىف  .ىشاشة وفقر الفتيات والنساء

شارة إلى إلودعـ التقرير توصيتو بالمساواة في اإلرث با". مف حقيف في ممكية األرض أ واإلرث
مف الدستور  01مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة بالفصؿ  06المادة 

والتي تنص عمى أف الرجؿ والمرأة يتمتعاف عمى قدـ المساواة بالحقوؽ والحريات المدنية 
ية وأف الدولة تسعى إلى تحقيؽ مبدأ المناصفة بيف جتماعية والثقافالقتصادية واالوالسياسية وا

كما أكد التقرير في توصياتو عمى ضرورة التطبيؽ الصاـر ألحكاـ مدونة  .الرجاؿ والنساء
وتوسيع نطاؽ الدعـ المقدـ في إطار تدابير محددة تتوخى توعية  .األسرة المتعمقة بالنفقة

 .ـ المسؤوليةوتكويف جميع المتدخميف في قطاع العدالة وتحميمي

وطالب المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف أيضًا في جممة توصياتو لمحكومة بمنح المرأة 
الحؽ في نقؿ جنسيتيا لزوجيا األجنبي وفؽ الشروط المنصوص عمييا فيما يتعمؽ بالزوجات 

وكذا المصادقة عمى .وسف قانوف لمناىضة جميع أشكاؿ العنؼ في حؽ المرأة .األجنبيات
ولـ يفت المجمس . مجمس أوروبا بشأف منع ومكافحة العنؼ ضد المرأة والعنؼ المنزلياتفاقية 

أف يوصي بسحب اإلعالنات التفسيرية المتعمقة باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد 
ال سيما أوساط القضاة وميني العدالة  المرأة والعمؿ عمى تعميـ ىذه االتفاقية عمى نطاؽ واسع،
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شددت األمانة . عمى أخذ معايرىا ومقتضياتيا بنظر االعتبار في أدائيـ لعمميـمع حثيـ 
العامة لحزب العدالة والتنمية عمى أف التوصية تعتبر تجاوزًا لمؤسسة إمارة المؤمنيف ومنطوؽ 

بوصفو أميرًا " نوأالذي اكد فيو الممؾ  5102الخطاب الممكي في افتتاح السنة التشريعية 
ف توصية المجمس ألى إمشيرة " ف يحؿ ما حـر اهلل أ ويحـر ما أحؿ اهللأف لممؤمنيف ال يمك

الوطني لحقوؽ اإلنساف ستفتح جدال عقيما حوؿ مواضيع تنظميا نصوص قرآنية قطعية الثبوت 
برز شيوخ السمفية في أحد أمف ناحية أخرى أكدد محمد الفيزازي . والداللة كموضوع اإلرث

نو ال يجوز لممجمس بأي حاؿ مف األحواؿ أف أت المجمس المغرب في إطار رفضو لتوصيا
يخوض فيما ال يعنيو والذيف يفيموف كتاب اهلل ىـ أىؿ العمـ ويجتيدوف فيو، وأضاؼ أف ىذه 

ف المممكة المغربية ىي دولة إسالمية، وتعد أالتوصية ىي اعتداء عمى المؤسسات عمى اعتبار 
مجمس العممي األعمى الذي يرأسو الممؾ بصفتو أميرًا أيضًا تجاوزًا لوظيفة العمماء، ووظيفة ال

ف الحكومة إأما الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة، مصطفى الخمفي، فقد اكتفى بالقوؿ . لممؤمنيف
نو لـ تـ مراسمة الحكومة مف طرؼ المجمس الوطني لحقوؽ ألـ تتدارس الموضوع بدعوى 

 . اإلنساف

 

 :تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة
أثر قوي في المجتمع المغربي،  5114لقد كاف إلحداث ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة سنة 

حيث عبرت عف أمة قررت بشجاعة مواجية ماضييا المؤلـ، والعمؿ عمى إنصاؼ الضحايا 
تجمت في ، والبحث عف كشؼ حقيقة ما جرى مف تجاوزات وانتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف

التعسؼ السمطوي أدى إلى االختفاء القسري واالعتقاؿ العنؼ المنيجي ضد المواطنيف و 
وقد قدمت السمطات المغربية ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة . التعسفي والتعذيب بكؿ أشكالو

بوصفيا واسطة العقد في عممية تعزيز الديمقراطية وسيادة القانوف، لكف استمرار بعض أشكاؿ 
 .انتياؾ حقوؽ اإلنساف يمقي بظمو عمى ىذا االدعاء

سنوات عمى مصادقة الممؾ عمى التقرير الختامي لييئة  1فعمى الرغـ مف مرور أكثر مف 
وبالرغـ مف دسترة توصيات الييئة، فإف أىـ  ،5116 يناير 6اإلنصاؼ والمصالحة، في 
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؛ ومف ضمنيا ما ال يتطمب سوى 5وأغمب التوصيات الصادرة عنيا لـ تعرؼ طريقيا إلى التنفيذ
لغاء عقوبة اإلرادة السياسية  مف قبيؿ االعتذار الرسمي والعمني لمدولة، وعدـ التكرار، وا 

اإلعداـ، ومكافحة اإلفالت مف العقاب، وترشيد الحوكمة األمنية والتصديؽ عمى االتفاقيات 
والبروتوكوالت،بؿ ظمت الحقيقة غائبة في العديد مف الممفات واألحداث السياسية واالجتماعية 

خاصة ما يتعمؽ بممفات الشيداء الميدي بف بركة وعمر بف جموف  التي شيدتيا المممكة،
ومحمد كرينة وعبد المطيؼ زرواؿ، وممفات عدد مف مجيولي المصير مف أمثاؿ الحسيف 
المانوزي وعبد الحؽ الرويسي وعبد الحؽ الوسولي وممفات األحداث التي شيدتيا منطقة الريؼ 

وليات المؤسساتية بدقة وتـ القفز عمى تحديد كما لـ يتـ تحديد المسؤ . والصحراء وغيرىا
المسؤوليات الفردية فيما جرى مف انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، ولـ يفتح القضاء المغربي 

 .ممفات المتابعة القضائية في حؽ المتورطيف في ىذه االنتياكات

 

 :حرية التنظيم والرأي والتعبير
والمتابعة  حقوؽ اإلنساف في المغرب لمعنؼتعرض عدد مف المدافعيف والمدافعات عف 

واستمرت االعتقاالت السياسية واعتقاالت الرأي في حؽ . القضائية وتشويو السمعة والسجف
العديد مف فئات المجتمع والحركات االجتماعية وباألخص في صفوؼ التنسيؽ الميداني 

ابطة المغربية لممواطنة تصاعد اليجـو عمى الحركة الحقوقية وعمى الر . لممجازيف المعطميف
وحقوؽ اإلنساف تمثؿ في منع العديد مف األشكاؿ االحتجاجية آخرىا مسيرة الرابطة المغربية 

بمناسبة اليـو العالمي لمتضامف ورفض تسمـ الممؼ القانوني لفرع ، لممواطنة وحقوؽ اإلنساف
كما تعرضت الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف لمنع عشرات مف أنشطتيا، وتسجيؿ   2.طنجة

 5102وقد قامت السمطات في نياية عاـ . فروعيا المحمية في مناطؽ مختمفة في المغرب
                                                 

أرسهد انؼظثح انًغزتٍح نهذفاع ػٍ حمىق اإلَساٌ، رسانح إنى ػثذ اإلنه تٍ كٍزاٌ،  2 1 / 8/ 2 ترارٌخ  - 

رئٍس انحكىيح، تخظىص اإلهًال انذي طال يطانة آٍَح ويسرؼجهح نًجًىػح يٍ ضحاٌا االَرهاكاخ 

انذٌٍ نى ذشًههى ذسىٌح انًهف تظفح كهٍح، أ "انجسًٍح نحمىق اإلَساٌ خالل سُىاخ انزطاص تانًغزب، و

 ."زيىا ذؼسفا يٍ اإلدياج االجرًاػًوح

 ،2 1 ٌُاٌز    تٍاٌ تزنًاٌ انزاتطح انًغزتٍح نهًىاطُح وحمىق اإلَساٌ،انمٍُطزج فً - 

http://.hedaws blogspot.com/2015/01/blog-post_5.html 
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حيث وجيو لخمسة . بإحالة سبعة مف المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف والصحفييف إلى المحاكمة
خراف آل، في حيف يواجو االثناف ا"مف العاـألخالؿ باإلبيدؼ اتمقي تمويؿ أجنبي "منيـ تيمة 

تيامات ألي مادة ذات عبارات فضفاضة في التستند ا". بالغ غف تمويؿ أجنبيإلعدـ ا"تيمة 
 . قانوف العقوبات المغربي

مف ناحية أخرى تعرض الداعوف لمقاطعة االنتخابات إلى االعتقاالت التي مست أطر 
اطي، ونشطاء الجمعية الوطنية لحممة الشيادات المعطميف وحركة وأعضاء حزب النيج الديمقر 

فبراير، بعدد مف مناطؽ المغرب، مع القياـ بمصادرة منشوراتيـ، وحرمانيـ مف استعماؿ  51
واستمرت السمطات المغربية في التضييؽ . وسائؿ اإلعالـ العمومية لشرح موقفيـ لمرأي العاـ

العديد منيا مف وصوالت اإليداع رغـ استيفائيا لكؿ عمى تأسيس بعض الجمعيات، عبر منع 
ف المدافعة عف حرية آلاإلجراءات القانونية، منيا جمعية الحقوؽ الرقمية، وجمعية الحرية ا

الصحافة، وجمعيات تدافع عف حقوؽ الصحراوييف، والصحفييف واألمازيغ، والمياجريف في 
العاطميف عف العمؿ، فضال عف  المغرب مف أفريقيا جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات

 .الجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي تضـ قيادتيا أعضاء مف جماعة العدؿ واإلحساف

ورفضت السمطات تسجيؿ عددًا مف المنظمات التي مقرىا في الصحراء الغربية، بما فييا 
اوية لمدفاع عف ، الرابطة الصحر (كوديسا)التجمع الصحراوي لممدافعيف عف حقوؽ اإلنساف 

حقوؽ اإلنساف وحماية الثروات الطبيعية، وفرع السمارة لمجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف، وفرع 
لكف سمحت ألوؿ مرة لمنظمة صحراوية لحقوؽ  .العيوف لمييأة المغربية لحقوؽ اإلنساف

ت عمى سنوا01وتأتي ىذه الخطوة بعد. اإلنساف تنتقد الحكومة بحدة، بالتسجيؿ بشكؿ قانوني
تقديـ الجمعية الصحراوية لممفيا، وتسعة أعواـ عمى قرار المحكمة بأف السمطات عرقمت تسجيؿ 

 الجمعية عف دوف حؽ

فقد واصمت السمطات المغربية تضييؽ الخناؽ عمى  فيما يخص حرية الصحافة واإلعالـ،
وقد حد  .نقؿالصحفييف والفنانيف والناشطيف ودعاة حقوؽ اإلنساف منيـ مف حـر مف حرية الت

مف حرية التعبير والصحفييف تمؾ القوانيف التي تجـر األفعاؿ التي تعتبر مسًا بالممؾ أ واإلسالـ 
وىكذا فقد أديف عدد مف الصحفييف المستقميف بتيـ . أ وسيادة المغرب عمى الصحراء الغربية
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 5102ففي مارس  .نشر أخبار كاذبة والقذؼ واإلىانة، وفرضت عمييـ غرامات باىظة
 شير عمى الصحفي ىشاـ المنصوري،أ 01صادرت المحكمة االبتدائية بالرباط حكما بالسجف 

كما أدانت ابتدائية القنيطرة  ثر إدانتو بارتكاب الزنا في محاكمة جائرة بتيـ ذات دوافع سياسية،إ
رساـ الكاريكاتير خالد كدار بتيمة السكر العمني والتسبب في إىانة ىيئة منظمة وحكمت عميو 

كما أديف الصحفي توفيؽ بوعشريف مدير تحرير جريدة أخبار اليـو في  .4شيرأبالسجف ثالثة 
مميوف درىـ مغربي  0.6، بالسجف لمدة شيريف مع وقؼ التنفيذ وغرامة قدرىا 5102نوفمبر 

شدًا  5102كما عرفت سنة . 2بتيمة القذؼ بعد نشره خبرا استند إلي برقيات دبموماسية مسربة
وجذبًا بيف الحكومة المغربية وبيف منظمة مراسموف بال حدود بسب إصدار األخيرة لتقرير في 

 بالعديد مف انتقد ما سماه بتراجع حرية الصحافة واإلعالـ في المممكة مستدال 5102مارس 
كما اتيـ الحكومة بالضغط عمى الصحافة حتى ال تغطي بكؿ حرية  .الوقائع في ىذا الصدد

 .قضايا حساسة

 

 :النزاع عمى الصحراء الغربية
بموجب مقتضيات  لممارسة لمتعذيب وحظره 5116بالرغـ مف تجريـ المممكة المغربية سنة 

لمرتكبي التعذيب وانتياكات  ضماف الحماية، فإنيا مستمرة في 5100الدستور المغربي لسنة 
 .حقوؽ اإلنساف الذيف يظموف بعيدا عف المساءلة والمحاكمة، خاصة بأقاليـ الصحراء الغربية

الغربية  حوؿ الوضع الخاص بالصحراء 6وأوضح تقرير األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة 
ف السمطات المغربية لـ ترخص تنظيـ مظاىرات في الصحراء أ 5102أبريؿ 02الذي نشر في 

الغربية خاصة المطالبة بالحؽ في تقرير المصير وما زالت قوات األمف وحفظ النظاـ المغربية 

                                                 
 .ػٍ انًغزب وانظحزاء انغزتٍح 2 1 راجغ انرمزٌز انسُىي نًُظًح انؼفى انذونٍح نؼاو  -  

  .انًزجغ انساتك -2

 .َض ذمزٌز األيٍٍ انؼاو نأليى انًرحذج تاٌ كً يىٌ حىل انرطىراخ فً انظحزاء انغزتٍح - 

-http://alifpost.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A3%D9%84%D9%81--

%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA %D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D

8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/18864 
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وفي بعض . القوة المفرطة لقمعيا ال سيما تجاه النساء واألطفاؿ تفرؽ ىذه التجمعات باستعماؿ
ناضميف لمتوقيؼ التعسفي والتعذيب والمعاممة السيئة الحاالت يتعرض بعض المتظاىريف والم

وأشارت مجموعة العمؿ لألمـ المتحدة حوؿ التوقيؼ التعسفي إلى مسالة . ولمتابعات قضائية
 . 5102ثر قرار المحكمة العسكرية لسنة إ "اكديـ ايزيؾ"صحراويا مف مجموعة  50 حبس

طفًا جديدًا إثر االعتراؼ المغربي وقد دخمت مسألة حقوؽ اإلنساف بالصحراء الغربية منع
الرسمي بالجمعية الصحراوية لضحايا االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف المرتكبة مف طرؼ 

، في التسجيؿ طبقا لمقانوف المغربي، واشتراط عقد تجمع المدافعيف (HDVSA)الدولة المغربية 
ؿ اإليداع، والمغرب بيذا الصحراوييف عف حقوؽ اإلنساف لمجمع العاـ قبؿ الحصوؿ عمى وص

نشاء المنظمات المدنية واألىمية، في أفؽ  االعتراؼ يقر الحؽ لمصحراوييف في تأسيس وا 
 .المرافعة عف حقيـ في تأسيس اإلطارات والتنظيمات السياسية

عمى أىمية تحسيف وضع حقوؽ  5102أبريؿ  58بتاريخ  2وقد شدد قرار مجمس األمف
عمى العمؿ مع  ومخيمات تندوؼ، وحث األطراؼ المعنية اإلنساف في الصحراء الغربية

وقد صادقت  .المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقمة وتتمتع بالصدقية في ىذا الصدد
، بدوف تصويت، عمى قرار 5102أكتوبر 02المجنة الرابعة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في 
دوؿ المنطقة إلى  الصحراء الغربية، ويدعويدعـ المسمسؿ السياسي األممي لتسوية قضية 
المتحدة عمى ضرورة التزاـ  وشددت األمـ تعاوف كامؿ مع األميف العاـ ومبعوثو الشخصي،

-لمدخوؿ بحسف نية  ،مالئـ لمحوار األطراؼ بمواصمة إبداء اإلرادة السياسية لمعمؿ في جو
في مرحمة مف المفاوضات المكثفة، تأخذ بعيف االعتبار الجيود المبذولة  -ودوف شروط مسبقة
 .، وتضمف تنفيذ قرارات مجمس األمف5116والوقائع الجديدة منذ 

ف إنتياكات حقوؽ اإلنساف، خاصة فى العاميف األخيريف، فاختامًا، عمي الرغـ مف تصاعد 
لمؤسسي واالجتماعى، وخاصة مف صالحية المطروحة عمي الصعيد التشريعى واالمبادرات اإل

تشكؿ فرصة يجب عمى كؿ األطراؼ  الوطنى لحقوؽ االنساف،خالؿ الدور النشيط لممجمس 

                                                 
 ،انًرؼهك تمضٍح انظحزاء انغزتٍح 8   انُض انكايم نمزار يجهس األيٍ انذونً رلى  - 

http://mapnr.blogspot.com/2015/04/2218.html 
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الفاعمة العمؿ عمي تفعيميا، بحيث تنعكس عمي السياسات والقرارات اليومية التي تمس جميع 
لموقؼ الفعمى ا. أوجو المجتمع المغربي، بما في ذلؾ حرية الصحافة ومنظمات حقوؽ اإلنساف

صالح البطيئة فى الغرب، والعمنى لممؤسسة الممكية مف ىذه المبادرات، سيحدد وجية وتيرة اإل
 . يفسح المجاؿ أماـ انتكاسة نوعية أكبر أو
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 األراضي الفلسطينية المحتلة

 

 

 

 

 
واجيت المفاوضات السياسية بين الفمسطينيين واإلسرائيميين لمتوصل إلى حل دائم لمصراع 
شماًل وجمودًا، واكبو إجراءات تتخذىا إسرائيل من جانب واحد، باعتبارىا القوة القائمة 
باالحتالل، لتغيير الحقائق عمى األرض، وبمحاوالت متواضعة من القيادات الفمسطينية لمرد 

وفي الواقع، فإن الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة ظمت تتبع في . تحوالت الكبرىعمى ىذه ال
الضفة الغربية، والقدس الشرقية بصفة خاصة، حتى والعممية السياسية جارية، سياسة ضم 
حداث تحوالت ديموغرافية، موجية نحو نقل السكان المدنيين اإلسرائيميين إلى  األراضي وا 

ينة لمواصمة االستيالء عمى المزيد من األراضي والموارد مناطق عمرانية مخططة مع
واقترن ضم األرض بالتشريد القسري لممجتمعات الفمسطينية لمواصمة نفس السياسة . الفمسطينية
ويجري تأمين اآللة االستيطان من خالل  مختمف آليات قمع السكان الفمسطينيين، . التوسعية

سكرية لقمع أي نشاط احتجاجي منظم من خالل بما في ذلك استخدام نظام المحاكم الع
وذلك باإلضافة إلى أوامر اإلغالق ونقاط التفتيش وحواجز الطرق . االعتقاالت الجماعية

ويدخل  . وتقوض ىذه السياسات الحقوق األساسية الفمسطينية بشكل خطير. والجدار الفاصل
. تماما من كافة االتجاىاتقطاع غزة عامو الثامن عمى التوالي وىو تحت الحصار، ومعزول 

                                                 
 :اَظز رمزٌز ثؼثخ األيى انًزذذح نزمصً انذمبئك ثشأٌ األَشطخ االسزٍطبٍَخ اإلسزائٍهٍخ - 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/

FFM/FFMSettlements.pdf . 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf
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ويتسبب الحصار في استمرار األوضاع اإلنسانية الكارثية، وشمل إمكانية اإلعمار بعد 
وتظل بعض المراكز الحضرية في الضفة  2.4 41اليجمات التي شيدىا القطاع في عام 

لمسمطة الغربية تمارس نشاطًا اقتصاديًا وىميًا، وبخاصة في رام اهلل، العاصمة الفعمية 
الفمسطينية، وىو النشاط المستمر بفضل أموال المانحين الدوليين الذين يمولون جانبا ميما من 

وفي غضون ذلك، تواجو المجتمعات . قطاع الخدمات العامة وشبكة منظمات المجتمع المدني
وداخل المدن والقرى    المحمية األكثر ضعفا في فمسطين، وبخاصة الموجودة في المنطقة جيم

حيث يتم بناء الجدار والمستوطنات، استفزازات يومية وسمسمة من اإلىانات من قبل 
المستوطنين وجنود االحتالل التي تشمل القيود المفروضة عمى التنقل والتيديدات لحياة الناس 

 وسالمتيم، وىو ما يقوض بشكل خطير حقوقيم اإلنسانية األساسية
وحدة وطنية، إال أن االنقسام الداخمي الفمسطيني وبالرغم من انو رسميًا تم تشكيل حكومة 

ىم في المشيد السياسي، حيث أن األجيزة ألبين الضفة الغربية وقطاع غزة ال يزال لو التأثير ا
الحكومية في الضفة والقطاع وخصوصا جياز األمن ال يزال يعمل بشكل منفصل في كل من 

المدافعون عن حقوق اإلنسان في فمسطين ويواجو النشطاء السياسيون المعارضون و . المنطقتين
شتى أنواع القيود واالنتياكات، وخاصة المتعمقة بالتعبير عن الرأي واالعتقال وقمع حرية 

وازدياد لحاالت التعذيب  2التجمير والتظاىر وحرية تكوين الجمعيات وتقييد استقاللية القضاء
ة من الغضب الشعبي في أكتوبر أشعمت الموجة األخير  . والمعاممة القاسية داخل السجون

، مما يضفي عمى الوضع الراىن في األرض الفمسطينية المحتمة ثالث خصائص   41
أوال؛ انقسام السمطة الفمسطينية، وثانيا؛ تصاعد انتياكات حقوق اإلنسان والقانون : رئيسية

الرؤى  اإلنساني ضد الفمسطينيين من جانب اسرائيل والسمطة الفمسطينية؛ وأخيرا، غياب
ويسمط التقرير الضوء عمى كل من ىذه . المتعمقة بحل األزمة في المستقبل المنظور

 .الخصائص

                                                 
 :اَظز - 

http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-

blockade./ 

 .سزائٍهٍخإلادارٌخ إليٍُخ واألوهً يُبطك انضفخ انغزثٍخ انزً رمغ رذذ انسٍطزح ا - 

 .انزمزٌز انسُىي نههٍئخ انًسزمهخ  - 

 .رمزٌز انًزكز انفهسطًٍُ نذمىق اإلَسبٌ  - 

http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-blockade/
http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-blockade/
http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-blockade/
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 :ستقطاب السياسي الداخمي وتداعياته الحقوقيةالا
شيدت األرض الفمسطينية المحتمة منذ أكتوبر موجة من االضطرابات؛ أحد االحتماالت 

م مستوطنين متطرفين بإحراق منزل عائمة وراء إشعاليا ىو الصدمة العامة التي أعقبت قيا
، وأدت إلى إطالق النار في نابمس عمى مستوطنين عمى سبيل    41الدوابشة في يوليو 

وثمة احتمال آخر وىو االحتفال بالسنة الييودية الجديدة الذي اقترن بموجات واسعة  .االنتقام
ى ازدياد المخاوف من تيويد من عمميات التوغل في مجمع المسجد األقصى، وأدى بالتالي إل

واالحتمال الثالث ىو الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفمسطيني محمود عباس في  .مدينة القدس
سبتمبر وألمح فيو لالنسحاب من التعامل مع الجانب /الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيمول

ي يتعذر إثباتيا، فإن وبغض النظر عن ىذه التكينات الت  .اإلسرائيمي في إطار اتفاق أوسمو
حقيقة األمر ىي أن االنتفاضة وموجة الغضب تعود في معظميا إلى أنشطة جيل ما بعد 

وحتى اآلن، كان . ومتوسط أعمار من سقطوا في ىذه االنتفاضة منخفض لمغاية. أوسمو
المراىقون أول ضحايا ىذه االنتفاضة وابرز أطرافيا الفاعمة؛ سواء في المظاىرات اليومية 

ومن الواضح أن ما دفع الشباب  ،1 .لقاء الحجارة أو بعمميات الطعن باألسمحة البيضاءإل
عمى " الكبار"الفمسطيني إلى المجوء إلى العنف ىو اليأس، ولكن في الغالب فقدان اإليمان بقدرة 

وقد تراكمت لدى الفمسطينيين، في الواقع، سمسمة من خيبات األمل في . القيام بأي شيء
حزاب السياسية، والنقابات، وتشمل ىذه المؤسسات األ. القيادات والمؤسسات العاجزة عن العمل

                                                 
 :بلثاَظز،ػهى سجٍم انً - 

http://www.aljazeera.com/news/2015/07/palestinian-baby-burned-death-extremist-

attack-150731035331224.html  . 

 :اَظز ػهى سجٍم انًثبل - 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767914 . 

 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل - 

 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-

temple-mount-violence.html  . 

 :انُص انكبيم نهخطبة يزبح ػهى انًىلغ- 

 http://www.timesofisrael.com/full-text-of-abbas-2015-address-to-the-un-general-

assembly ./ 

 :سجٍم انًثبل اَظز،ػهى -  

 -intifada-third-call-bank-west-palestinians-toll-death-http://www.ibtimes.com/rising

2137292-israel-against . 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767914
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-temple-mount-violence.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-temple-mount-violence.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-temple-mount-violence.html
http://www.ibtimes.com/rising-death-toll-palestinians-west-bank-call-third-intifada-against-israel-2137292
http://www.ibtimes.com/rising-death-toll-palestinians-west-bank-call-third-intifada-against-israel-2137292
http://www.ibtimes.com/rising-death-toll-palestinians-west-bank-call-third-intifada-against-israel-2137292
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وفي استعراض سريع لممنظور التاريخي، نجد أنو عندما  .والجمعيات، بل وكبار العائالت
، كانت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية في     ديسمبر    اندلعت االنتفاضة األولى في 

المجتمع الفمسطيني وفي االنتفاضة الثانية، كان    .تونس ىي التي تقود االنتفاضة بدرجة كبيرة
أما اآلن، فتظير أخر  4 .منقسما بشدة بين فصيمين رئيسيين، ىما حركتا فتح وحماس

لمرئيس  % .  استطالعات الرأي أن أعمى درجة من الثقة يحصل عمييا زعيم فمسطيني ىي 
محمود عباس، ويميو إسماعيل ىنية رئيس الوزراء السابق المنتمي لحركة حماس بنسبة 

د أصاب التعب واإلنياك الفمسطينيين في الضفة الغربية من جراء غياب الرؤية وق   %. .4 
كما يعانون من عدم وجود اقتصاد فعال حقيقي، . السياسية وزحف المستوطنات عمى بيوتيم

وىم يشعرون أن القيادة . ومن ارتفاع البطالة، وخاصة بين الشباب المتعممين تعميما عاليا
اجزة عن تحقيق أي من طموحاتيم في تحقيق حياة كريمة عادية الحالية ضعيفة لمغاية وع

. متحررة من القيود المفروضة عمى التنقل، ومن مصادرة األراضي، ومن عنف المستوطنين
وفي قطاع غزة، ُأنِيك الفمسطينيون من الحصار المتواصل، ومن غياب إعادة اإلعمار بعد 

اجات األساسية مثل الكيرباء والمياه أكثر من عام من اليجوم، ومن عدم تمبية االحتي
وفي القدس الشرقية التي جرى ضميا بشكل غير قانوني، يشعر الفمسطينيون أن .النظيفة

ومنذ توقيع . الجميع قد تخموا عنيم، وتركوىم دون تمثيل سياسي، مع إغالق مؤسساتيم الوطنية
ن الفمسطينيين، وترك والقدس تشيد تجاىال من قبل سياسيي      اتفاقات أوسمو في عام 

سكان المدينة وحدىم في مواجية طبقات متعددة من سياسات التيجير القسري التي تخضعيم 
وفي كافة أنحاء األراضي الفمسطينية المحتمة، يتصاعد مستوى 2 .الحكومة اإلسرائيمية ليا

ب السخط عمى الفساد والمحسوبية وانعدام الشفافية في تسيير الشؤون اإلدارية من جان

                                                 
 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.arij.org/atlas40/chapter2.5.html . 

 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.medea.be/en/themes/arab-israeli-conflict/second-intifada ./ 

 اَظز، -  

http://www.qudsn.net/article/74173 . 

 :نالطالع ػهى يزٌذ يٍ انًؼهىيبد،اَظز -  

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-

2015.pdf . 

http://www.arij.org/atlas40/chapter2.5.html
http://www.medea.be/en/themes/arab-israeli-conflict/second-intifada/
http://www.medea.be/en/themes/arab-israeli-conflict/second-intifada/
http://www.qudsn.net/article/74173
http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-2015.pdf
http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-2015.pdf
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ويظل االنقسام الداخمي بين حركتي حماس وفتح أحد المسببات .مؤسسات السمطة الفمسطينية
وفي الواقع، فإنو رغم توصل الفمسطينيين . حباط العام وسط الفمسطينيينإلساسية لحالة األا

لتشكيل حكومة وحدة برئاسة رئيس الوزراء التكنوقراطي رامي الحمد اهلل لو في  يونيو 
فالقطاع . ا التقدم في مجال المصالحة الفمسطينية ال يزال عمى الورق فحسبلكن ىذ.   2 41

وباإلضافة إلى ذلك، . األكثر إثارة لمجدل، وىو وزارة الداخمية، ال يزال منقسما في واقع األمر
فإن األزمة المتعمقة بمجموعة الموظفين الذين استعانت بيم حماس بدال ممن أضربوا عن 

ال تزال  -شخص 1.111 ويبمغ عددىم اليوم حوالي –  411في عام العمل بعد االنقالب 
 .قائمة دون حل، مع عدم دفع مرتباتيم منذ شيور

 

 :انتهاكات السمطة الوطنية الفمسطينية لحقوق اإلنسان

تتفشى انتياكات حقوق اإلنسان من قبل قوات األمن والسمطة التنفيذية سواء في الضفة 
حور معظم ىذه االنتياكات حول بتقييد الحريات المتعمقة بالتعبير تتم..   الغربية أو قطاع غزة

عن الرأي من خالل اعتقال النشطاء واإلعالميين واألكاديمي والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
.   وكذلك من خالل قمع حرية التجمير والتظاىر وحرية تكوين الجمعيات   بشكل اشمل

                                                 
 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/02/palestinian-unity-government-

sworn-in-fatah-hamas  . 

 :اَظز -  

 http://www.pchrgaza.org/files/2015/annual_pchr_eng_2014.pdf 

  :اَظز -  
http://www.ichr.ps/ar/1/6/1359/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A

%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2014-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2014.htm 

 :اَظز يثال -  

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=773:

2016-02-17-10-22-59&catid=91:2012-07-14-11-00-24&Itemid=231 

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/02/palestinian-unity-government-sworn-in-fatah-hamas
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/02/palestinian-unity-government-sworn-in-fatah-hamas
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   د من قبل السمطات التنفيذية الستقاللية القضاءيتصاحب ىذا الجو القمعي المتزايد مع تقيي
 .41وازدياد لحاالت التعذيب والمعاممة القاسية داخل السجون

أحد اإلشكاالت الرئيسية في الممارسات القانونية واإلجرائية في فمسطين تتعمق باالعتقال 
االحترازي لمدة طويمة ما قبل المحاكمة والتي تعود إلى الصالحيات الواسعة التي يمتمكيا 
النائب العام فيما يتعمق بتمديد االعتقال عمى ذمة التحقيق، حيث أن العديد من معتقمي الرأي 

يدىم بالمدة الطويمة التي يستطيع النائب العام اإلبقاء عمييم فييا رىن االعتقال خالل تيد
كما أنو في الممارسة قضاة الصمح الذين يقومون بالنظر في تمديد ( يوما  2)التحقيق 

االعتقاالت قمما يرفضون طمب االدعاء بتمديد الحبس ويوافقون عمى المدة المطموبة منيم 
 . (يوما   )كاممة 

باإلضافة إلى ما سبق فإنو خالل االعتقال عمى ذمة التحقيق كثيرا ما يتم إجبار الشخص 
المعتقل عمى االعتراف او توقيع وثائق يمكن أن تستخدم ضده فيما بعد لتمديد االعتقال وفي 

إن ىذا . بعض األحيان يتصاحب ذلك مع تحقيقات شديدة القسوة قد ترقى إلى حد التعذيب
نوني يمكن األجيزة األمنية من اإلبقاء عمى الفرد مدة شيرين عمى األفل رىن النظام القا

 .االعتقال دون أدلة أو إمكانية  فعمية لمطعن عمى اعتقالو وفي ظروف قد كون شديدة القسوة

فإن المحاكم الفمسطينية لم  2 41وطبقًا لتقرير أصدرتو منظمة ىيومان رايتس واتش عام 
من األجيزة األمنية في الضفة الغربية في قضية متعمقة بالتعذيب أو فرد "تحاكم من قبل أي 

لم يتم التحويل لمتحقيق أي فرد من ( أو)...( )حاالت الموت ألسباب غير قانونية في السجون 
مما يعني أن األجيزة األمنية تشعر بأنيا محصنة . أفراد األمن عمى خمفية ضرب المتظاىرين

ورومتوسطي لحقوق ألأما المراصد ا.  4حق التجمير والتظاىرحين تقوم باالنتياكات عمى 

                                                 
 .(   يالدظخ رفى )انزمزٌز انسُىي نههٍئخ انًسزمهخ   -  

 .(  يالدظخ )رمزٌز انًزكز انفهسطًٍُ نذمىق االَسبٌ   -  

 .(    )فهسطٍٍ واسزائٍم : 2014ٌزس وارش، رمزٌز انؼبنى هٍىيبٌ را -  

 palestine?page=3-and-chapters/israel-report/2014/country-http://www.hrw.org/world 

رشزٌٍ   يب هى ثًٍ انمطبع األيًُ انفهسطًٍُ، انشجكخ، : اَظز اٌضب صبثزٌٍ ايزوف وػالء رزرٍز، ثؼذ غزح

 ،    ول األ

 http://al-shabaka.org/briefs/after-gaza-what-price-palestines-security-sector/ 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/israel-and-palestine?page=3
http://al-shabaka.org/briefs/after-gaza-what-price-palestines-security-sector/
http://al-shabaka.org/briefs/after-gaza-what-price-palestines-security-sector/
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حالة تحقيق      حالة اعتقال تعسفي   4 نحو    41اإلنسان فقد وثق في تقرير لو عام 
ألفراد من قبل األجيزة األمنية الفمسطينية  دون تيم حقيقية أو قرارات قضائية أو أوامر اعتقال، 

صحفيا    منشورات عمى موقع الفيسبوك ومن بينيم  حالة منيم متعمقة باعتقاالت بسبب   
 .44حالة تعذيب شديد    كما وثق التقرير   وعدد من رسامي الكاريكاتير والكتاب،

من أثار االنقسام أيضا تعطيل عمل المجمس التشريعي الفمسطيني، حيث أن كل القوانين 
يا ال تخضع لعممية التشريع كما والنظم الذي يتم تبنييا منذ االنقسام تعد غير دستورية حيث أن

، وقد أدي ذلك إلى تعميق االنقسام القانوني وتعطيل الجيود  4نص عمييا القانون األساسي
الرامية إلى حمق إطار قانوني موحد ومنسجم في كال المنطقتين أن الكثير من االنتياكات  

  .شريعيمرتبطة أيضا بغياب الدور الرقابي الذي يفترض أن يمارسو المجمس الت

ويبقى من أىم عوامل حماية حقوق اإلنسان ىو قضاء مستقل لضمان الحقوق، لذا ال بد 
من إجراء اإلصالحات الالزمة عمى  مستوى الجياز القضائي لضمان استقالليتو عن 
االعتبارات السياسية وتدخالت السمطة التنفيذية، ففي الواقع الراىن يقع النظام القضائي سواء 

حت سمطة األطر السياسية الحاكمة سواء كان الرئيس في الضفة أو بالضفة أو بالقطاع ت
ولربما يتمثل ضعف القضاء خصوصا في قانون وممارسة . السمطة الفعمية في قطاع غزة

فقد . مجمس القضاء األعمى وطريقة تعيين رئاستو التي ال تزال تتبع لقرارات السمطة التنفيذية
العالقة المبيمة بين المؤسسات والجيات : "عتبرتوعبرت الييئة المستقمة عن قمقيا مما ا

" القضائية وخصوصا في ضوء التفسيرات المختمفة حول نوع العالقة بين السمطات ومحدداتيا

                                                 
 انًزالت االورويزىسطً نذمىق االَسبٌ  -  

  http://www.euromid.org/ar/article/497/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-800-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-

%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D

8%A9#sthash.qXhF9jQi.dpbs 

يٍ انمبَىٌ االسبسً وانزً رسًخ ثإصذار لزارد ثمىاٍٍَ فً    فً انضفخ انغزثٍخ ٌسزخذو انزئٍس انًبدح   -  

دبنخ انغٍبة انًؤلذ نهًجهس انزشزٌؼً فً دبنخ انطىارئ وانفززح يب ثٍٍ دوررٍٍ نهًجهس أيب فً انمطبع فٍجزًغ 

انُصبة وٌصىد ػهى يشبرٌغ انمىاٍٍَ انًؼذح يٍ لجم انذكىيخ انًمبنخ ورصذر انمىاٍٍَ انًجهس انزشزٌؼً دوٌ 

 .دوٌ يزاسٍى رئبسٍخ رصبدق ػهٍهب ورطجك هذِ انمىاٍٍَ فً انمطبع فمظ

http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
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االزدياد في حجم القضايا امام المحاكم والتي تؤدي إلى استمرارية : "كما وعبرت عن قمقيا من
 42" .الحالة القائمة لمنظام القضائي

االنتياكات األخرى ضد النشطاء الشباب مصادرة وثائق السفر والحرمان من  ومن أنواع
 .العمل من خالل الضغط عمى المشغمين من قبل السمطات التنفيذية أو الجيات األمنية

 

 :تصاعد االنتهاكات اإلسرائيمية ضد الفمسطينيين
. رة منذ فترة طويمةتستخدم إسرائيل نظام االعتقال العسكري الستيداف األطفال قاذفي الحجا

في المدن التي تشيد نشاطا استيطانيا كثيفا بصفة خاصة، تبدأ إسرائيل اضطياد السكان من 
. ومن بين المدن، تشيد القدس الشرقية والخميل أكثر حاالت اعتقال األطفال 4.سن مبكرة جدا

االنتياكات من وفي مواجية ىذا الجياز لالعتقاالت الواسعة النطاق، يواجو األطفال كل أنواع 
 .لحظة اختطافيم من بيوت آبائيم إلى األوضاع التي يواجيونيا في مرافق االحتجاز

وال يمكن فصل استخدام مشروع االعتقال عن المشروع األعم األوسع نطاقا لضم األراضي 
وفي الواقع، أثبت النظام القضائي اإلسرائيمي أنو أداة فعالة لمغاية في سياسات . واالستيطان

وتستخدم إسرائيل كال من نظام المحاكم العسكرية ونظام . التوسع والفصل العنصري المستمرة
المحاكم المدنية، التي تشمل واليتيا القضائية سكان القدس الشرقية والفمسطينيين داخل الخط 

وتمدد إسرائيل العمل بقوانين االنتداب البريطاني القديمة، وىي . األخضر، الستيداف األطفال
فس القوانين التي تستميميا األوامر العسكرية التي يتم تطبيقيا عمى الفمسطينيين في بقية ن

وأدى النظام الذي يسمح بتجريم أي نشاط سياسي من جانب  4.األراضي الفمسطينية المحتمة

                                                 
رمزٌز انهٍئخ انًسزمهخ نذمىق  هُبن دبالد اخزي رى فٍهب يؼبلجخ لضبح نخزوجهى ػٍ انًمجىل سٍبسٍب، اَظز -  

 .    َسبٌ اإل

 :ػهى سجٍم انًثبل اَظز، -  

http://www.alhaq.org/publications/Special.Focus.on.children.pdf 

 واَظزأٌضب،
http://www.dci-

palestine.org/israel_targets_palestinian_children_in_east_jerusalem_with_harsh_policies  . 

 اَظز ، -  

http://www.adalah.org/en/content/view/8652  . 

http://www.alhaq.org/publications/Special.Focus.on.children.pdf
http://www.dci-palestine.org/israel_targets_palestinian_children_in_east_jerusalem_with_harsh_policies
http://www.dci-palestine.org/israel_targets_palestinian_children_in_east_jerusalem_with_harsh_policies
http://www.adalah.org/en/content/view/8652
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الفمسطينيين إلى جعل االعتقال السياسي جزءا من الروتين اليومي لمفمسطينيين في األراضي 
وينطوي نظام   4.عاما  2المحتمة عمى مدى االحتالل العسكري المستمر منذ  الفمسطينية

االعتقال الذي تمارسو إسرائيل عمى العديد من انتياكات القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق 
اإلنسان التي كانت محل إدانة، والتي جرى تسميط الضوء عمييا  في مختمف المحافل الدولية 

صعيد االنتياكات الممحوظة منذ أكتوبر يتمثل أوال في العقاب الجماعي وثمة نمط آخر من ت
لمفمسطينيين من خالل فرض قيود عمى السفر، والتيجير القسري، وتزايد حاالت القتل خارج 

 ..نطاق القانون
. حتالل ضد الفمسطينيينالىدم المنازل ىو أحد أكثر التدبير العقابية التي تتبعيا سمطات ا

" ىجمات أمنية"سرائيمي يسمح بيدم المنازل كتدابير عقابية ضد من ُيدعى قياميم بـ فالقانون اإل
ال منذ االنتفاضة الثانية، ورغم أن وتيرة تنفيذ ىذا اإلجراء قد قمت عمى مدى العقد الماضي، إ

أنيا عادت كرد فعل عمى االنتفاضة الفمسطينية، حيث اصدر رئيس الوزراء اإلسرائيمي مرسوما 
ويتم ىدم المنازل بغض النظر حتى عن   4.م منازل المتيمين بشن اليجمات فورايقضي بيد

كما يتم التنفيذ دون . قتل الجاني أو الحكم عميو، وبغض النظر عن عمره أو حالتو االجتماعية
ويستيدف ىذا اإلجراء . صدور قرار قضائي بشأن جرم الشخص الذي ُيزعم ارتكابو اليجوم

ويحظر القانون العرفي الدولي . أشكال الردع داخل المجتمعاألسر بيدف خمق شكل من 
رسميا العقوبات الجماعية، التي يمكن أن ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وفقا التفاقية جنيف 

وردا عمى ىذا اإلجراء، يقوم المجتمع المدني الفمسطيني بجمع األموال  4.الرابعة وقواعد الىاي
مميات اليدم، غير أنو يبدو أن إجراءات العقاب الجماعي إلعادة بناء المنازل ألسر ضحايا ع

تؤدي إلى نتائج عكسية، وُيعزى ليا الجانب األعظم من زيادة التحريض عمى الغضب 
 1 .الشعبي

                                                 
 اَظز ، -  

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_weill.pdf . 

 :اَظز -  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52567#.VpaEQvnhDIU . 

 :اَظز -  

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule103 . 

 :اَظز -  
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/1213-palestinians-unite-to-rebuild-

houses . 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_weill.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52567#.VpaEQvnhDIU
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule103
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/1213-palestinians-unite-to-rebuild-houses
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/1213-palestinians-unite-to-rebuild-houses
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وثمة إجراء أخر يثير االنزعاج من إجراءات العقاب الجماعي يتعمق بإلغاء وضع اإلقامة 
وني لممقدسيين ىو نموذج لممتاىات اإلدارية التي والوضع القان. الدائمة لسكان القدس الشرقية

تضع إسرائيل الفمسطينيين فييا من أجل إخفاء سياسة التيجير القسري، وضم األراضي التي 
فعندما حدث االحتالل العسكري لمقدس الشرقية، إلى جانب .تتبعيا وسط أطر قانونية شكمية

ًا عامًا لمسكان المتبقين، ووزعت بطاقات بقية الضفة الغربية وقطاع غزة، أجرت إسرائيل تعداد
منحت إسرائيل سكان القدس الشرقية . ىوية عمى السكان في األراضي الفمسطينية المحتمة

بطاقات ىوية زرقاء، وىي مماثمة لبطاقات المواطنين اإلسرائيميين، حيث جرى ضم القدس 
وعند توقيع ". حدة لدولة إسرائيلالعاصمة المو "الشرقية بشكل غير قانوني إلى إسرائيل باعتبارىا 

أوسمو، اعتبرت القدس من بين ممفات المفاوضات النيائية، ونتيجة لذلك، ففي حين اتفاقات 
جرى إخضاع سكان بقية األراضي الفمسطينية المحتمة لمقواعد اإلدارية لمسمطة الفمسطينية، ظل 

 .دافصاع     سكان القدس يخضعون لنفس القوانين السارية منذ عام 

وسحبت . ، الذي كان أيضا بداية لعممية مدريد التفاوضية    وحدث تحول في عام 
إسرائيل التصريح العام لجميع سكان األراضي الفمسطينية المحتمة بالتنقل بحرية في إسرائيل 

 وفي عام . ، وىو ما كان بداية لتقييد حرية التنقل إلى المدينة(بما في ذلك القدس الشرقية)
" قانون الدخول إلى إسرائيل"حكم صادر عن المحكمة العميا اإلسرائيمية انطباق  أكد 4   
ومنح ذلك الحكم ىؤالء السكان وضع المياجرين . عمى سكان القدس الشرقية 4   لعام 

. بالمدينة لمحفاظ عمى إقامتيم فييا" مركز حياتيم"اإلسرائيميين الجدد، وألزم المقدسيين بإثبات 
إلى تشريد آالف الفمسطينيين، وحرمانيم من " مركز الحياة"ة المتعمقة بثبات وأدت ىذه السياس

   .الحق في العودة لمعيش في القدس

وزير الداخمية صالحية تجريد أي شخص  4   وباإلضافة إلى ذلك، يعطي قانون عام 
وتم حتى اآلن تجريد ثالثة . من الحق في اإلقامة حسب سمطتو التقديرية بشكل موسع 

ص من حق اإلقامة بموجب الصالحيات الممنوحة لوزير الداخمية، وىم ثالثة أعضاء في أشخا

                                                 
 :اَظز -  

http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78127 . 
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وفي اآلونة األخيرة، تقرر بموجب  4 .  411المجمس التشريعي الفمسطيني انتخبوا في عام 
مرسوم صادر عن رئيس الوزراء في أكتوبر ردًا عمى االنتفاضة تنفيذ ىذه التدابير إللغاء 

وذلك تدبير آخر    .ضد الدولة" أعماال أمنية"أسر من ُيدَعى ارتكابيم  تصاريح اإلقامة عمى
وحتى . من تدابير العقاب الجماعي، الذي يؤدي إلى مزيد من حاالت نزوح السكان من المدينة

 .2 اآلن، لم   ينظر بعد في الطعن المقدم  في ىذا اإلجراء أمام المحكمة العميا

الجماعي يتمثل في امتناع سمطات االحتالل عن تسميم وثمة تدبير أخير من تدابير العقاب 
. جثث من ُيدعى قياميم بعمميات طعن اإلسرائيميين بعد قتميم عمى أيدي الجنود اإلسرائيميين

، حيث ترفض السمطات تسميم "مقبرة األرقام"جثة محتجزة في ما يسمى  2  وحتى اآلن، ىناك 
وقد حدث العديد من المظاىرات في أنحاء . الئقالعائالت جثث المتوفين لدفنيا عمى النحو ال

 .الضفة الغربية لالحتجاج عمى ىذا اإلجراء غير المبرر

سرائيمية تستمر المنظمات إلحتالل االوفي إطار مواجية الجرائم التي ترتكبيا سمطات ا
د الحقوقية الفمسطينية نشاطيا الدولي البارز من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة، وتتركز الجيو 

ولية التي تجرييا المدعية العامة لممحكمة الجنائية الدولية من تمقاء ألحاليا في دعم التحقيقات ا
. ، مستندة إلى إعالن لفمسطين قبوليا باختصاص المحكمة بأثر رجعي  41نفسيا منذ يناير 

ويواجو عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان في فسمطيين حمالت تشويو، 
بالقتل وضغوط متزايدة نتيجة عمميم عمى ىذا الممف، وتعاونيم مع المحكمة الجنائية  وتيديات
 .       الدولية

 

                                                 
 : اَظز ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.adalah.org/en/content/view/6713 . 

33-http://www.timesofisrael.com/pm-to-forward-bill-allowing-state-to-revoke-

residency-of-terrorists ./ 

 :اَظز   -  

 http://www.cac.alquds.edu/images/pdf/recommended-studies/punitivereport.pdf 

 :اَظز  -  

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1026-al-haq-under-

attack-staff-members-life-threatened 

http://www.adalah.org/en/content/view/6713
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 : آفاق التوصل إلى حل في األراضي الفمسطينية المحتمة
مع استمرار ترسيخ االحتالل العسكري ووجود نصف مميون مستوطن في األراضي 
الفمسطينية المحتمة، يواجو تنفيذ حل الدولتين صعوبات كبيرة، تزداد تعقيدًا كمما طال الوقت مع 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن اليسار اإلسرائيمي، الذي يدعم . سياسات االستيطان والضم اإلسرائيمية
ن  قد أصابو ضعف بالغ في مواجية الحكومات اليمينية المتعاقبة، التي تضم في حل الدولتي

ويشمل ذلك وزراء الحقائب السيادية، مثل . صفوفيا المستوطنين والمدافعين عن المستوطنين
   .إلى ضم الضفة الغربيةشاكيد وزير العدل ونفتالي بينيت وزير التعميم، المذين يدعون عمنا 

الحالية عمى اليسار اإلسرائيمي ومنظمات حقوق اإلنسان االسرائيمية التي كما أن الحممة 
تدعو إلى إنياء االحتالل، ومعاممتيم كخونة محتممين في وسائل اإلعالم، تشير أيضا إلى 
المزاج العام الحالي لمجميور، وىو مزاج معاٍد تماما لحقوق الشعب الفمسطيني ولالنسحاب من 

، أثار وزير الخارجية ديسمبر/ألقاىا في منتدى سابان فيكممة وفي    .األراضي المحتمة
ال يمكن "األمريكي كيري مؤخرا قدرا كبيرا من ردود األفعال عندما شدد في كالمو عمى أنو 

والواقع أن االتجاىات الحالية، بما فييا العنف والنشاط . ببساطة استمرار الوضع الراىن
والبد من عكس مسار ىذا االتجاه . ر حل الدولتيناالستيطاني وىدم المنازل، تعرض لمخط

وال يمكنني التشديد عمى . لمحيمولة دون ترسيخ واقع الدولة الواحدة الذي ال يمكن الدفاع عنو
   ".ذلك بما يكفي

ففي . وىناك أيضا تحول واضح في مزاج معظم الفمسطينيين إزاء إمكانية حل الدولتين
مرة منذ بدء المفاوضات مع إسرائيل، لم تعد أغمبية  استطالع لمرأي أجري مؤخرًا، وألول

                                                 
 :اَظز -  

http://www.thenational.ae/world/middle-east/new-israeli-justice-minister-expected-

to-crack-down-on-palestinians 

 :واَظز أٌضب،

 http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank ./ 

 :اَظز -  

http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-

face-harsh-crackdow ./ 

38 - http://mondoweiss.net/2015/12/untenable-reality-supporters . 

http://www.thenational.ae/world/middle-east/new-israeli-justice-minister-expected-to-crack-down-on-palestinians
http://www.thenational.ae/world/middle-east/new-israeli-justice-minister-expected-to-crack-down-on-palestinians
http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank/
http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank/
http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-face-harsh-crackdow/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-face-harsh-crackdow/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-face-harsh-crackdow/
http://mondoweiss.net/2015/12/untenable-reality-supporters
http://mondoweiss.net/2015/12/untenable-reality-supporters
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وأصبح واضحا أن المضي دون رادع في ترسيخ االحتالل    .الفمسطينيين تؤيد حل الدولتين
العسكري، ببطء ولكن بصورة أكيدة، إنما ىو بمثابة التوقيع عمى شيادة وفاة الحل التفاوضي 

ية أمام الفمسطينيين إذا استمر الوضع القائم ويبدو المستقبل مظممًا لمغا.عمى أساس الدولتين
والبد من دق أجراس اإلنذار من أنو، في خضم االضطرابات التي تعم المنطقة، . الحالي

ستنجح الحكومة اإلسرائيمية اليمينية في دفن تطمعات الشعب الفمسطيني في الحرية من خالل 
ذا ما حدث . يان منفصل مغمقضم الضفة الغربية بشكل دائم، واإلبقاء عمى قطاع غزة كك وا 

ذلك، فانو يمكن أن بؤدى الى التقويض التام المكانية تمتع الفمسطينيون بحقيم فى تقرير 
 . المصير

 
  

                                                 
39-http://www.reuters.com/article/us-palestinians-israel-survey-

idUSKCN0RL1DF20150921 . 
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 مم المتحدة ألتقويض دور ا 
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عمى مستوى واقع أزمات   لم تكن ردود فعل مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
وسط وشمال أفريقيا، ألنسان التي تمر بيا كثير من بمدان منطقة الشرق اإلوكوارث حقوق ا

كثر انتياكًا لحقوق اإلنسان في العالم مثل روسيا والسعودية ألوسط تصاعد قدرة تحالف الدول ا
ضعاف الم جمس والصين ومصر في اليجوم المتكرر عمى عالمية قيم حقوق اإلنسان، وا 

وألياتو، بل وحماية أنفسيم وحمفائيم من المساءلة السياسية داخل المجمس عبر عدد من 
من ناحية أخرى يفتقد المجمس إلى قيادة دولية فعالة وذات . التكتيكات السياسية والدبموماسية

قميمية من أجل تقوية إلمصداقية تستطيع استثمار نفوذىا السياسي، وتحالفاتيا الدولية وا
س، وتكمينو من مساندة ضحايا انتياكات حقوق اإلنسان في اشد المناطق صعوبة في المجم
طار يعرض القسم األول والثاني من ىذا الفصل تحمياًل عامًا لمجمس حقوق إلفي ىذا ا. العالم

ودوره في تعزيز حقوق اإلنسان في البمدان العربية، ( المجمس)اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
لثاني لمحة عامة موجزة ألوضاع محددة تتعمق بحقوق اإلنسان في المنطقة تأتي ويقدم القسم ا

ييدف ىذا الفصل إلى الدعوة لمعمل عمى إعادة . عمى أجندة أعمال المجمس في الوقت الراىن
 . تنشيط المجمس وتقوية دوره في النضال المتواصل من أجل حماية حقوق اإلنسان

 

  :اإلنسان حقوق لمجلس المتناقضة الطبيعة: أولا 
: مختمفة طرق بثالث المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجمس تصوير يجري ما غالباً 
 من نفسيا لتحمي تستخدميا التي القوية الدول من صغيرة مجموعة عمييا تسيطر كمؤسسة
 والكرامة، الحرية أجل من العالمي النضال مشاعل حممة وسط حاسم وكطرف الدولية، المساءلة

 أىمية عمى تنطوي ال التي المظيرية السياسية المواقف في الفائدة عديمة كممارسة ببساطة أو
 المتناقضة الجوانب ىذه مالحظة يمكن األمر، واقع وفي. فييا تجري التي القاعة خارج تذكر

                                                 
1- UN Human Rights Council.  
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 المجمس تأسس حين ففي. المجمس انعقاد أيام من يوم أي في الوقت نفس في معا الثالثة
 ففي .أخرى ألغراض أيضاً  يوظف قد فإنو اإلنسان، حقوق وحماية تعزيز ىو صريح، لغرض
 اإلنسان، حقوق معايير والحترام اإلنسان حقوق النتياكات لمتصدي قوي استباقي جيد غياب
 اإلنسان، لحقوق المستمرة لالنتياكات شرعية حماية توفر أداة إلى المجمس يتحول أن يمكن

 . العالمية الحقوق معايير وتقوض

 حقوق احترام تعزيز في حاسماً  دوراً  يمعب أن يمكن أنو المجمس أثبت وقاتألا بعض في
 ففي. أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أنحاء جميع في اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان،

 أطمقت العربية، الدول من العديد في واسعة احتجاجات بدء من قصير وقت بعد ،  11 عام
 اىتمام ولعب 1.لممنطقة المحددة القطرية المبادرات من عددا المجمس في األعضاء الدول
 من العديد في حاسما دورا المبادرات ىذه حول تولدت التي السياسية والتعبئة اإلعالم وسائل

 إغالق ومنع قمعية، بقوانين العمل ووقف سياسيين، سجناء عن اإلفراج - اليامة االنتصارات
 أيضا بالمنطقة المتعمق المجمس عمل ساعد أعم، وبشكل. ذلك إلى وما حكومية، غير منظمة
 المتعددة والييئات لمدول الفردية السياسات في اإلنسان حقوق قضايا إدماج ضمان عمى

 حالياً  المبذولة الجيود عن ومعمومات أدلة جمع عمى وساعد اإلقميمية، األوضاع تجاه األطراف
 . اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتياكات عن المساءلة لكفالة ومستقبالً 

 غير التصعيد عمى المجمس فعل رد كان الماضية، القميمة السنوات مدى عمى أنو غير
 أنحاء جميع في المسمحة والجماعات والميميشات الحكومات قبل من والعنف لمقمع المسبوق
 تعمق عندما" التوافقي" النيج إلى المجمس جنح األحيان، من كثير ففي. بشدة قاصراً  المنطقة
 إجراءات، اتخاذ عن التقاعس لتبرير ُتستخدم حجو وىي محدد، بمد بشأن إجراءات باتخاذ األمر

 يكتسب نسانإلا حقوق قضايا لبعض النظري بالتناول المتعمقة القرارات وراء السعي وأصبح
 . لمواجية أزمات حقوق اإلنسان في دول محددة المطموبة اإلجراءات عمى أسبقية

                                                 
فً األيى  "انربٍغ انؼربً": 2102انتقرٌر انضُوي نًركز انقاهرة ندراصاث حقوق اإلَضاٌ نؼاو : اَظر -2

 :بٍٍ األيم وانٍأس، يٍ خالل انًوقغ اإلنكتروًَ: انًتحدة

 http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-e.pdf . 

 

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-e.pdf
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-e.pdf
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 قد المجمس في المنطقة مع لمتعامل القائمة المحددة القطرية المبادرات فإن لذلك، ونتيجة
 تحول ذلك، من وبدال. أقوى إجراءات باتخاذ الوضع لتفاقم االستجابة في تقريبا كميا أخفقت
 المجمس أعمال جدول عمى مدرجة الحرجة الحاالت تظل أن ضمان مجرد إلى اليومي النضال

 فيلكن لم يكن المجمس عمى مستوى مواجية الحاالت اإلنسانية المزرية  .إليو ُتضاف أن أو
 .واليمن وليبيا سوريا

 مثل حكومات أطمقتو الذي القمع من المسبوق غير المستوى عمى المجمس رد يكن ولم
ذا. والمخجل الثابت الصمت سوى السعودية العربية والمممكة مصر  المجمس إلى نظرنا وا 

 الحالي نيجو فسيكون اإلنسان، بحقوق المتعمقة العالمية السياسية لالتجاىات خريطة باعتباره
 لمن لمعمل دعوة بمثابة أيضا تكون أن ويجب. شديد بجزع قارئيا تصيب صفحة المنطقة إزاء

 العالم ظل طالما المنطقة في الدائمين واالزدىار االستقرار يتحقق أن يمكن ال بأنو يؤمنون
 . فظائع من ُيرتكب ما عمى ردا التدابير بأنصاف يكتفي أو الوحشي القمع عن يتعامى

 في أوباما باراك الرئيس ألقاه المنطقة في الواسعة االحتجاجات بشأن رئيسي خطاب وفي
  :اعترف بأن  11 مايو

 تعطي قد والقمع الخوف يجمعيا التي فالمجتمعات. لالستمرار قابل غير الراىن الوضع
 نياية في إربا ستمزقيا التي التصدع خطوط عمى تقف ولكنيا الوقت، لبعض باالستقرار وىما

 الوصول يحاولون الذين أولئك جانب إلى تماما الوقوف في نتردد أن يمكن وال.. .المطاف
 .عدال وأكثر استقرارا، وأكثر سالما، أكثر عالما سيقيم نجاحيم أن نعمم ونحن لحقوقيم،

 الخارجية السياسة صمب في اإلنسان حقوق وضع بضرورة أوباما الرئيس اعتراف تكرر وقد
 بعد أنو غير. العالم أنحاء جميع في السياسات وصناع الساسة ابرز لسان عمى المنطقة تجاه
 قد اإلنسان حقوق مجمس في الدول من وغيرىا المتحدة الواليات سياسات أن يبدو سنوات، أربع

 النضال في كقادة نفسيا تقدم التي الحكومات من العظمى فالغالبية. اليامة الرؤية ىذه نسيت
                                                 

 : اَظر   -

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-barack-

obama-prepared-delivery-moment-opportunity. 

 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-barack-obama-prepared-delivery-moment-opportunity
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-barack-obama-prepared-delivery-moment-opportunity


 

192 

 األوروبي االتحاد في األعضاء الدول مثل الديمقراطية، وتعزيز اإلنسان حقوق لحماية العالمي
 في القطرية الحاالت لمعالجة المجمس في القيادة زمام تولي باستمرار ترفض المتحدة، والواليات
 . أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

 ىذا لشرح الحكومات ممثمي جانب من متزايد نحو عمى المتكررة الفعل ردود أحد وكان
 في يتمثل المنطقة في الخطيرة االنتياكات إزاء المجمس من الضعيفة االستجابة وىذه الرفض
 فعال بعمل القيام إمكانية تنفي التي واالنيزامية القدرية السياسية الجغرافيا سردية وراء االختباء
 كان ما وكثيرا. المنطقة في اإلنسان حقوق لحماية الدولي المجتمع جانب من األطراف متعدد
 العام الخوف عن والتعبير، "المواتي غير" التصويت إلى اإلشارة شكل المجمس في يأخذ ذلك
 عمى" الكواليس وراء" العمل تفضيل ببساطة أو إجراء، اتخاذ محاولة جرت إذا الفشل من

 .األطراف المتعددة القيادة ممارسة

 

  :للمجلس السابقة الخبرات من المستفادة الدروس: القيادة أزمة: ثانياا 

 المجمس في إجراءات التخاذ محاوالت فييا جرى التي األخيرة لمحاالت تطرقنا ما إذا
 في ُيعتبر كان ما أن األحيان من كثير في سنجد المنطقة، في" صعبة" قطرية حاالت لمعالجة
 إحدى تبدي عندما ممكنا يصبح ما سرعان العام السياسي السياق بسبب مستحيالً  البداية

 أو نجاح فإن ذلك، عمى وعالوة. والممتزمة الماىرة القيادة روح الدبموماسيين أحد أو الحكومات
 الفوز" عمى يتوقف ال ما كثيرا اإلنسان، حقوق حماية في بإسيامو قيس إذا بعينو، إجراء فشل
 السياسي والوضوح الضغط عمى يتوقف ما بقدر ،"اآلراء توافق" ضمان أو" األصوات بعدد
 .المبذول الجيد عن يتولدا المذين

 انضم اإلنسان، حقوق لمجمس والعشرين الخامسة العادية الدورة في ،2 11 مارس 7 ففي
 شنتيا التي الشديدة القمعية اإلجراءات حممة إلدانة مشترك إعالن إلى بمدا وعشرون ثالثة

 حقوق منظمات ضد األخيرة اليجمات ذلك في بما األساسية، الحقوق ضد المصرية الحكومة
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 ذلك وكان. مصر مع مؤثرة عالقات ذات دول لإلعالن انضموا من بين من وكان 2.اإلنسان
 التي الحثيثة لمجيود نظرا صدوره المستحيل من أن وقتيا يعتقدون الكثيرون كان بيانا اإلعالن
 لجأت التكتيكات السياسية التي من الرغم عمى البيان وُألقي. صدوره دون لمحيمولة مصر بذلتيا
  .المصرية الحكومة إلييا

 إلى انضمت التي الدول عدد وكان. عميو تصويت أي ىناك يكن قرارا، ولم ذلك يكن ولم
 الحكومة عمى وقويا فوريا التأثير كان ذلك، ومع. المتحدة األمم بمقاييس منخفضا اإلعالن
 شنت القمعي، سموكيا عمى ردا المتحدة األمم في اإلجراءات من مزيد اتخاذ فخشية. المصرية
 انضمت التي الحكومات جميع سفراء استدعاء شممت النطاق واسعة دبموماسية حممة الحكومة
 أنحاء جميع في العواصم في المستوى رفيعة دعوة أنشطة في وانخرطت القاىرة، في لمبيان
 الدعوة جيود في رئيسيا دورا اإلعالن لعب اإلنسان، حقوق منظور من ذلك من واألىم. العالم

 باإلغالق ليا الحكومة تيديدات من المصرية اإلنسان حقوق منظمات لحماية نطاقا األوسع
 أتاحيا التي األنفاس التقاط بفرصة الحقوقية المنظمات ىذه وتشبثت. األخيرة اآلونة في الوشيك

 تعيد لكي المجمس بيان خالل من تولدت التي السياسية والضغوط قضيتيا بروز ازدياد ليا
 العديد يزال ال لذلك، ونتيجة. الحياة قيد عمى البقاء أجل من جيودىا وتضاعف نفسيا تجميع

ن اليوم، حتى يعمل المنظمات ىذه من  ويواصل باإلغالق، اليومي التيديد ظل في يكن وا 
 في اإلنسان حقوق مجال في اإلصالح أجل من المتواصل النضال في حاسم بدور االضطالع

 .البمد

 تولي عن بمد، بعد بمدا البمدان، أحجمت المشترك، البيان بشأن الحكومات مفاوضات وأثناء
 بالعواقب المصرية الحكومة فتيديدات. واضحة بصورة القيادة إظيار أو العممية زمام

 من كثيرا أرىبت قد القيادة ىذه مثل يظير بمد أي عمى السمبية والدبموماسية االقتصادية
                                                 

 :، فً انًوقغ"(بهدا  2ػٍ يجًوػت يشتركت بٍٍ انًُاطق انجغرافٍت تضى  بانٍُابت)آٌضهُدا ": اَظر - 
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/Pages/Ora

lStatement.aspx?MeetingNumber=13&MeetingDate=Friday,%207%20March%202014. 

 :اَظر -  

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/OralSt

atements/Egypt__RR_13_ENG.pdf . 

 

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/Pages/OralStatement.aspx?MeetingNumber=13&MeetingDate=Friday,%207%20March%202014
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/Pages/OralStatement.aspx?MeetingNumber=13&MeetingDate=Friday,%207%20March%202014
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/OralStatements/Egypt__RR_13_ENG.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/OralStatements/Egypt__RR_13_ENG.pdf
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 واحد بمد قرر الموت، وشك عمى البيان كان بينما ولكن،. السياسات وصناع الدبموماسيين
 واحد دبموماسي وأبقى البيان، عمى اإلبقاء سويسرا قررت فقد بقائو؛ يضمن أن صغير

 بمد ووافق. البيان إللقاء مستعد بمد عمى العثور أمكن حتى جنيف في مستمرة المفاوضات
. فيو إلقاؤه المقرر اليوم عمى السابق المساء في البيان قراءة عمى آيسمندا، ىو آخر، صغير
 في أخفقت لكنيا المجمس، في سويسرية مبادرات عدة تقويض مصر حاولت ذلك، عمى وردا
 بيا ىددت التي القوية والدبموماسية االقتصادية التداعيات أن كما. المطاف نياية في ذلك

 .مطمقا تحدث لم البيان إلى انضمت التي الدول من وغيرىا سويسرا مصر

 ذلك ولكن. جانبيا من المستخدمة تكتيكات وفشمت مصر، حاولتيا التي الخدعة وانكشفت
 الدول من قميل عدد أظيرىا التي القيادة لحظات من الرغم فعمى. طويمة لفترة يستمر لم

 قضية بشأن القيادة زمام لتولي استعداد عمى واحدة ممتزمة حكومة ىناك تكن لم والدبموماسيين،
 حد إلى وتضاءل المشترك، لمبيان أبدا متابعة ىناك تكن لم لذلك، ونتيجة. المجمس في مصر
 وفي. مصر في اإلنسان حقوق حماية في يمعبو بدأ قد المجمس كان الذي القوي الدور كبير

 .الماضيين العامين مدار عمى حادا تدىورا البمد في اإلنسان حقوق حالة تشيد ذلك، غضون

 حيز آخر" مستحيل" سيناريو دخل لممجمس، الثالثين الدورة في ،  11 سبتمبر وفي
 في مصرعيم لقوا ممن المدنيين من القتمى عدد تزايد عمى فردا. وحيد بمد بفضل اإلمكان
 من الدولي القانون انتياكات تغذيو الذي الحرج اإلنساني لموضع ونظراً  اليمن، في الحرب
 في دولي تحقيق ببدء قرارا المجمس إلى اليولندية الحكومة قدمت الصراع، أطراف جميع جانب

 المممكة أن اإلجراء ىذا في استثنائية األكثر األمر وكان. البمد في تحدث التي االنتياكات
 ىي كانت ،"المتحدة األمم تحاسبيا أن من أقوى" تعتبر ما عادة التي السعودية، العربية

  .اليمن في ارتكابيا الُمدعى الحرب جرائم عن المسؤولة الرئيسية الحكومة

 أمامو كانت اليولنديون بو تقدم الذي القرار أن البعض لدىشة إثارة األكثر كان وربما
 لخريطة فوفقا. المجمس في األعضاء واألربعين السبع الدول قبل من العتماده حقيقية فرصة

                                                 
 اَظر، ػهى صبٍم انًثال، -  

https://www.hrw.org/news/2016/02/14/yemen-cluster-munitions-wounding-civilians. 

https://www.hrw.org/news/2016/02/14/yemen-cluster-munitions-wounding-civilians


 

195 

 حول المفاوضات في المشاركة المدني المجتمع منظمات من عدد أجراىا رسمية غير تصويت
 مقابل معارضا، صوتا عشر وأحد مؤيدا، صوتا عشر تسعة من يقرب ما ىناك كان القرار،
 التي الدعوة لجيود تبعا االتجاىين من ألي تميل أن ويمكن محسوم غير صوتا عشر سبعة
 بصورة تستبعد تكن لم" السياسية الجغرافيا" اعتبارات فإن أخرى، وبعبارة. المعنية الدول تبذليا
 لتحقيق السعودية العربية المممكة مثل بالنفط مدعومة إقميمية عظمى قوة إخضاع إمكانية آلية
 القرار حول المفاوضات وأثناء. المجمس يتخذه إجراء بموجب حرب جرائم ارتكاب بتيمة دولي

 .التحقيق ىذا مثل إجراء لصالح والنرويج البرازيل مثل متنوعة بمدان تكممت اليولندي،

 في الفوز ضمان يمكنيا ال أنو الوقت ذلك في السعودية العربية المممكة استشعار ومع
 جيود بذل في المجمس، في لدبموماسي وفقا شرعت، فقد اليولندي، القرار عمى التصويت
 المتحدة الواليات مثل الرئيسية، الحكومات" مستويات أعمى" عمى" مسبوق غير" ضغط لممارسة
 إنيا سراً  بالقول الحكومات ىذه وردت. القرار لسحب محمومة محاولة في وفرنسا، وبريطانيا
 تقديم عن الوقت نفس في امتناعيا مع لمتصويت، ُطرح ما إذا اليولندي القرار لصالح ستصوت

. لتمريره الالزم األصوات عدد اليولندي القرار تمقى ضمان إلى الرامية الجيود بدعم التزام أي
 . القرار لسحب كافيا يكن لم ذلك وحتى

 التزاميم فإن القرار، طرح في شجاعة اليولنديون أظير حين في الحظ، لسوء ولكن،
 إال تمتزم لم اليولندية الحكومة أن واضحا أصبح ما وسرعان. التردد شابو قد اعتماده بضمان
 في المصوتين األعضاء جميع بين" توافق" إلى التوصل أمكن ما إذا القرار عمى باإلبقاء
 الخميج ودول السعودية العربية المممكة أن إلى بالنظر مستحيمة شبو عتبة ىذه وكانت. المجمس
 بين من ىم اليمن في الُمدعاة الحرب جرائم ارتكاب في مباشر بشكل المتورطة األخرى

 بالدعوة اليولنديين التزام كفاية عدم أدى المطاف، نياية وفي. المجمس في المصوتين األعضاء
 وبريطانيا المتحدة الواليات مثل حكومات ورفض بمد، أي عارضو ما إذا القرار عمى لمتصويت
 سحب إلى اليولنديين دفع إلى القرار، اعتماد لضمان المبذولة الجيود بنشاط تدعم أن وفرنسا
 .القصة نياية ليس ذلك ولكن. عميو التصويت قبل القرار
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 مثل بمدان بين اليولندي لمقرار السياسي الدعم تآكل أن في شك ىناك يكون أن يمكن وال
 نياية في لو اليولنديين وسحب السعودية، لمضغوط استجابة المتحدة والواليات المتحدة المممكة

 األبرياء المدنيين قتل لردع الالزمة الخطوات اتخاذ في لممجمس مأساويا فشال يمثل المطاف،
 الحكومة أظيرتيا التي المتردد القيادة فحتى ذلك، ومع. اليمن في اإلنساني الوضع وتخفيف
 تدير التي الطريقة في مسبوق غير دولي تدقيق خمق عمى قادرة كانت لمقرار بتقديميا اليولندية

 وفي اليمن، في العسكرية عممياتيا األخرى المقاتمة واألطراف السعودية العربية المممكة بيا
 مناقشة بدء وبمجرد. الدائر الصراع خالل المدنيين استيداف عن الناجمة اإلنسانية المعاناة

 الحرب لجرائم تغطيتيا كبيرة بصورة العالمية اإلعالم وسائل زادت المجمس، في المسائل ىذه
 وتستمر. الجرائم ىذه عن الدولية المساءلة لضمان المبذولة ولمجيود اليمن، في ترتكب التي
 مثل بمدان عواصم في المناقشات تنشيط إعادة عمى ذلك ويساعد. ىذا يومنا حتى التغطية ىذه

 الحكومية اإلجراءات وفي الشعبية اإلعالم وسائل في المتحدة، والواليات المتحدة المممكة
 لالتيامات البمدان ىذه بيا تستجيب أن ينبغي التي الطريقة حول سواء، حد عمى الرسمية
 تدينيا التي الفظائع أنواع ليا حميف بمد يرتكب عندما اليمن، في دولية جرائم بارتكاب المتعمقة

 .األخرى الحاالت في

 العربية المممكة اضطرت دولي، تحقيق إجراء إمكانية مواجية ففي ذلك، عمى وعالوة
 اليمن، في الحادثة االنتياكات في الوطنية التحقيقات تعزيز عمى لمموافقة واليمن السعودية

 باإلبالغ والمكمفين اليمن، في المتحدة لألمم التابعين اإلنسان حقوق مراقبي وجود تمديد وعمى
 التحقيقات سير تطورات أخر عن المجمس واطالع البمد في انتياكات من يحدث ما عن

 في المتمثمة الرادعة القوة محل لمحمول بالتأكيد تكفي ال التطورات ىذه أن حين في. الوطنية
 من المزيد لتحقيق األىمية بالغة وسيمة ذلك مع توفر فإنيا المتحدة، األمم تجريو رسمي تحقيق
 . سوءا ازداد أو عميو ىو ما عمى اليمن في الوضع استمر إذا الدولية المساءلة تدابير

 لمجمس بيا يمكن التي الطريقة عمى ثاقبة نظرة توفير في أعاله الواردان المثاالن ويفيد
 األسباب وعمى اإلنسان، حقوق لحماية فعالة أداة يصبح أن المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق
 يمتمك أنو الماضي في المجمس اثبت وقد. سواء حد عمى ذلك، في يفشل تجعمو ما كثيرا التي
 في اإلنسان حقوق انتياكات لضحايا الحماية توفير في حاسم بدور االضطالع عمى القدرة
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 السياسية العوامل بشأن البمدان تسوقيا التي والحجج. أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة
 عند جوفاء حججا تبدو الدور ىذا المجمس يمعب أن ضمان المستحيل من تجعل التي العامة

 في القيادة إظيار عند ممكناً  المستحيل فييا أصبح التي لمحاالت المحددة بالتفاصيل مواجيتيا
. وحازمة مستمرة قيادة وجود عدم من أعاله المذكورتان المبادرتان عانت وقد. الحاسمة القضايا

 األوسع الجيود عمى ويالق أثره لو كان ولحظية مترددة قيادة من ُأبدي ما فحتى ذلك، ومع
 األثر المجمس في يحققو أن يمكن الذي ما عندئذ فمنتخيل. اإلنسان حقوق لحماية المبذولة
 الحقيقيين لمبشر اإلنسان حقوق حماية في بالرغبة مدفوعة كانت إذا الممتزمة، والقيادة المستدام

 .الحقيقية األماكن في

 

 :اإلنسان حقوق مجلس في القيادة ضعف على المترتبة العالمية اآلثار: ثالثاا 
 آثار عمييا يترتب قد المتحدة األمم في اإلنسان حقوق لحماية الطموحة القيادة غيابإن 
 مدى فعمى. ككل اإلنسان لحقوق الدولي النظام لمصداقية بالنسبة النطاق وواسعة األمد بعيدة

 جرأة أكثر البمدان، من وغيرىما ومصر السعودية العربية المممكة أصبحت الماضيين، العامين
 إلضعاف المتحدة األمم ىيئات من وغيره المجمس توظيف إلى ترمي جيود من تبذلو فيما

 مفوضية وقدرات استقالل تقويض محاولة( أ) خالل من وذلك. اإلنسان لحقوق الدولي النظام
 اإلنسان، بحقوق المعنيين اآلخرين المتحدة األمم وخبراء اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم

 الرأي وحرية المرأة بحقوق يتعمق فيما خاص بشكل اإلنسان حقوق معايير عالمية تحدى( ب)
 مكافحة" و" السيادة" مثل مصطمحات فيو ُتستخدم الدولي لمنظام نموذج فرض( ج) والتعبير،
 المتحدة األمم منظومة بو تضطمع جيد أي لجعل منضبطة، وغير فضفاضة بصورة ،"اإلرىاب
 تدخال" كان لو كما يبدو تقريبا اإلنساني والقانون اإلنسان بحقوق معينة بمدان التزام لضمان

 ."القومي لألمن تيديدا" و" الداخمية الشؤون في مشروع غير

 أصبحت اإلنسان، حقوق لحماية الدولية القيادة غياب عن الناجم الفراغ فإن وباختصار،
 الحكومات وىي الدولي، الصعيد عمى العقاب من إفالتيا لتسييل متزايد بشكل تمأله الحكومات

ضعاف الدولي، الحقوقي اإلطار تقويض في األساسي طموحيا يتمثل التي  خبراء استقالل وا 
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ذا. اإلنسان لحقوق المتحدة األمم  لحقوق الدولي النظام قوة ستضعف النمط، ىذا استمر وا 
 .ممحوظ بشكل اإلنسان

 

 اإلنسان حقوق مجلس في القيادة ظهارإ فرص
 :ليبيا

 أوفدت ،  11 مارس/آذار في اإلنسان حقوق مجمس اعتمده الذي 1 /12 بالقرار عمال
 القانون انتياكات في لمتحقيق الحقائق لتقصي بعثة اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضية
 التامة المساءلة ضمان بغية" 2 11 عام منذ ليبيا في ارتكبت التي اإلنسان لحقوق الدولي
 والثالثين الحادية الدورة إلى النيائي تقريرىا البعثة ىذه وستقدم. "العقاب من اإلفالت وتجنب
 .  11 مارس/آذار في لممجمس

 ُيدعى التي الدولية الجرائم في لمتحقيق مفتوحة بوالية حاليا الدولية الجنائية المحكمة وتتمتع
 العام لممدعي وفقا محدودة، التحقيقات من بالمزيد القيام عمى قدرتيا أن غير ليبيا؛ في ارتكابيا

 الوطني العدالة نظام انيار فقد ذلك، إلى وباإلضافة 7.كافية موارد وجود عدم بسبب لممحكمة،
 الجسيمة االنتياكات لمرتكبي العقاب من اإلفالت من فعمية حالة وخمق كبير، حد إلى ليبيا في

 .البمد في اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق وانتياكات

 لمردع ىامة كأداة مخصصة تحقيق آلية المجمس ينشئ أن الالزم من أصبح الشكل، وبيذا
 لوفود المدني المجتمع منظمات من مشتركة رسالة أبرزتو الذي النحو وعمى. مستقبال والمساءلة

 :فإن جنيف، في الدول

 عن المساءلة وأن رصد، محل أفعاليم أن الصراع أطراف جميع يعمم أن بمكان األىمية من
 سيشجع بذلك القيام عن التقاعس إن. أجوف تيديدا وليست حقيقي احتمال ىي الخطيرة الجرائم

                                                 
ػًال بقرار يجهش األيٍ انتقرٌر انؼاشر انًقدو يٍ انًدػً انؼاو نهًحكًت انجُائٍت اندونٍت إنى يجهش األيٍ  -  

 :، يتاح ػهى انًوقغ(2100) 1 07

 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-rep-unsc-05-11-2016-Eng.pdf. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-rep-unsc-05-11-2016-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-rep-unsc-05-11-2016-Eng.pdf
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 وسيعزز الدولي، اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق االنتياكات تمك يرتكبون من األرجح عمى
 2.نياية بال العقاب من اإلفالت دورة

 لكن لمتحقيق، آلية تشكيل في أخفق    رقم الجمسة في المجمس أصدره الذي القرار أن إال
 سبتمبر في المجمس أمام تقرير بعرض نسانإلا لحقوق السامي المفوض يقوم أن المفترض من

 لتحقيق الساعية المجيودات ذلك في بما ليبيا في اإلنسان حقوق تطورات حول القادم
 من وغيرىا ليبيا في الوليدة الحكومة عمى يجب فإنو اليدف ىذا لتحقيق لكن. المحاسبة

 اتخاذ ليبيا، في العسكرية العمميات في المشاركة يواصمون أو شاركوا من وبخاصة الحكومات،
 .المتحدة األمم بيا تقوم التي التحقيقات لدعم الالزمة الخطوات جميع

 

 :فلسطين
 بشأن اإلنسان لحقوق السامية المفوضية عن صادراً  تقريراً    11 مارس في المجمس ناقش

 السبع السنوات مدى عمى مجمس أنشأىا التي الثالث البعثات بيا تقدمت التي التوصيات تنفيذ
 حقوق وانتياكات اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم عن المساءلة وضمان لمتحقيق الماضية
 غزة في الحقائق لتقصي بعثة ذلك ويشمل. المحتمة الفمسطينية األراضي في المرتكبة اإلنسان

 تحقيق ولجنة ،1 11 عام في المستوطنات بشأن الحقائق لتقصي وبعثة ،1112 عام في
 .   11 عام في غزة بشأن

 في المحتمة الفمسطينية األراضي بشأن المتحدة لألمم جديد خاص مقرر اختيار تم وقد
 بسبب إلحباطو نتيجة مدتو انقضاء قبل السابق المقرر استقال أن بعد   11 عام بداية

 .واليتو مع إسرائيل لتعاون التام الغياب

 إسرائيل رفض عمى اآلن بعد السكوت المتحدة األمم في والمراقبة األعضاء لمدول ينبغي وال
 حقوق منظومة توصيات لكل العدائي ورفضيا المتحدة، لألمم حقوق آليات مع لمتعاون الدائم

 األمم في األعضاء الدول عمى ينبغي ،  11 عام وفي. تقريبا المتحدة األمم في اإلنسان

                                                 
 . www.cihrs.org: تاح ػهى انًوقغي -  

http://www.cihrs.org/
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 األمم توصيات وتنفيذ إسرائيل، جانب من التعاون ضمان إلى ترمي إجراءات تنفيذ المتحدة
 .اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق مجال في المتحدة

 من 7 11-  11 الفترة في األىداف ىذه متابعة المتحدة األمم في األعضاء لمدول يمكن
 :التالية المقترحة اإلجراءات خالل

 الدولية اإلنسانية القانونية بالمعايير التقيد إسرائيل رفض في التحقيق لممجمس ينبغي ،أوال
 .العسكرية لقواتيا االشتباك قواعد في ودمجيا

 المسؤولين محاسبة في اإلسرائيمي القضائي النظام فشل في التحقيق لممجمس ينبغي ،ثانيا
 .العقاب من اإلفالت ليذا حد لوضع الالزمة الخطوات واتخاذ دولية، جرائم ارتكاب عن

 المجمس آليات مع التعاون إسرائيل لرفض شامل استعراض إجراء لممجمس ينبغي ،ثالثا
يجاد السابقة، لمتوصيات تنفيذىا وعدم  .الفشل ىذا لمعالجة وسائل وا 

 أنشطة من أرباحا تحقق التي التجارية باألعمال قائمة وضع لممجمس ينبغي ،رابعا
 2.المشروعة غير الممارسات ليذه حد لوضع الالزمة الخطوات واتخاذ االستيطان،

 من اثنان بعيد وقت منذ قدمو الذي الطمب بشأن إجراء تتخذ أن الدول عمى يجب ،وأخيرا
 في المتحدة األمم تشرع بأن المحتمة الفمسطينية األراضي في المتحدة لألمم الخاصين المقررين

 ينبغي الخصوص، وجو وعمى. "الممتد اإلسرائيمي لالحتالل" القانوني الوضع في تحقيق إجراء
 الفمسطيني الشعب تجاه إسرائيل سياسات تصنيف ينبغي كان إذا ما المتحدة األمم تحدد أن

 .واالستعمار العنصري الفصل أشكال من شكال باعتبارىا المحتمة الفمسطينية األراضي وداخل

نسان إللمجمس حقوق ا   وقد لعب وفد فمسطين في المجمس دورًا قياديًا خالل الجمسة 
لكي يتضمن قرار المجمس فقرة حول طمب تحديد قائمة بأسماء الشركات الدولية التي تعمل 

                                                 
 :نالطالع ػهى يزٌد يٍ انًؼهوياث، اَظر - 7

 The UN Human Rights Council and the Occupied Palestinian Territory: A Toolkit to 

Operationalize Recommendations and Ensure Implementation  

 :يتاح ػهى انًوقغ

 http://www.cihrs.org/?p=18337&lang=en . 

http://www.cihrs.org/?p=18337&lang=en
http://www.cihrs.org/?p=18337&lang=en
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وتجني أرباحًا في المستوطنات اإلسرائيمية في الراضي المحتمة الفمسطينية بالمخالفة لمقانون 
 . مريكية معارضة لمسودة القرارألوقد أبدت بريطانيا والواليات المتحدة ا. لدوليا

 

 :اليمن
 ىذا من سابق موضع في اإلنسان حقوق مجمس في اليمن حالة عمى الضوء تسميط تم
 المناسبة اإلجراءات اتخاذ ضمان في الدولي المجتمع يواجيو الذي الرئيسي والتحدي. الفصل
 مشاركة في يتمثل البمد في اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتياكات لمعالجة
 إضعاف لضمان الحقا محاوالتيا وفي ُمدعاة، حرب جرائم ارتكاب في السعودية العربية المممكة
 .المسألة ىذه بشأن المجمس إجراءات

 في لممجمس والثالثين الثالثة الدورة في اإلنسان، حقوق مفوضية تصدر أن المقرر ومن
 المحرز والتقدم اليمن في اإلنسان حقوق حالة عن مستكممة معمومات ،  11 سبتمبر/أيمول
ذا. الوطنية التحقيقات في  النعدام نتيجة عاجزة، الوقت ذلك حتى الوطنية التحقيقات ظمت وا 

 في المرتكبة الدولية الجرائم عن المساءلة بشأن ميمتيا إنجاز عن السياسية، اإلرادة أو القدرة
 بداية في المجمس إلى المدني المجتمع من مشتركة رسالة في ورد فكما الوقت، ذلك في البمد
 1 :   11 عام

نشاء المساءلة بتعزيز واليتو تنفيذ عمى العمل اإلنسان حقوق مجمس عمى يجب  دولية آلية وا 
 الدولي لمقانون والتجاوزات واالنتياكات الدولي اإلنساني لمقانون الخطيرة االنتياكات في لمتحقيق
 يقوم أن ويجب. ليا اليمن في الصراع أطراف جميع ارتكاب ُيدعى التي اإلنسان لحقوق
 ضمان بيدف عمييا والحفاظ باالنتياكات المتعمقة المعمومات وجمع الوقائع بإثبات التحقيق
 . عادلة محاكمات في العدالة إلى عنيا المسؤولين تقديم

                                                 
  :رصانت يشتركت يٍ يُظًاث انًجتًغ انًدًَ - 01

 Human Rights Council: Create an international investigating mechanism for Yemen  

 : يتاحت ػهى انًوقغ

http://www.cihrs.org/?p=18161&lang=en . 

 

http://www.cihrs.org/?p=18161&lang=en
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 :سوريا
 جرائمب المتعمقة األدلة وجمع توثيق في ىام بدور االضطالع اإلنسان حقوق مجمس يواصل

 عام في المنشأة التحقيق لجنة خالل من سوريا، في المرتكبة اإلنسانية ضد والجرائم الحرب
 المسؤولية لتحديد القيادي التسمسل وتحديد لألفراد المحددة األسماء جمع ذلك في بما ،  11
 األمن، مجمس في تعرقالن، والصين روسيا تزال وال. االنتياكات ىذه عن الفردية الجنائية
 الييئة ىي التحقيق لجنة تظل النحو، ىذا وعمى. الشأن ىذا في الدولية الجنائية المحكمة تفعيل
 .الدور بيذا تضطمع التي الوحيدة الدولية

 اإللحاح إلى تفتقر أصبحت المجمس في سوريا حول السياسية المفاوضات فإن ذلك، ومع
بداعا شجاعة أكثر لدبموماسية ماسة حاجة وىناك. متزايد بشكل  .المسألة ىذه لمعالجة وا 

 :المجمس في الجيد من المزيد بذل عمييا، ويجب لمبمدان، ويمكن

 استخدام خالل من المساءلة ضمان وراء لمسعي التحقيق لجنة توصيات لمتابعة  - 
 عمى تحث محددة قرارات خالل من خاصة دولية محكمة إنشاء أو العالمية، القضائية الوالية
 المساءلة لتحقيق اتخاذىا المعنية األطراف عمى يجب التي الخطوات واقتراح إجراءات اتخاذ
 الوسائل؛ ىذه خالل من

 الضوء وتسميط الضحايا، وضع عمى التركيز إلى تسعى المجمس في مبادرات إطالق-  1
 اإلجراءات ىذه تشمل أن ويمكن. الدولي القانون انتياكات تسببيا التي اإلنسانية المعاناة عمى
 الجرائم عمى العيان شيود أو السوريين الضحايا إلبراز المجمس في المستوى رفيع فريق إنشاء

 المدنيين عمى العشوائية واليجمات القسري، االختفاء جريمة ذلك في بما سوريا، في المرتكبة
 .التعذيب أو/و
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 إليها يلتفت أن يلزم أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في أخرى بلدان حالت
 :ملحة بصورة المجلس
 العربية والمممكة مصر شنتيا التي المسبوقة غير القمع حمالت ورغم الماضي، العام خالل
 اخفق اإلنسانية، والمعايير الدولية اإلنسان حقوق وانتياكات األساسية الحقوق عمى السعودية
 يكن ولم. معقولة بطريقة الحاالت ىذه معالجة في المتحدة األمم في األعضاء والدول المجمس

 وانتياكات القمعية السياسات مواصمة عمى البمدين ىذين تشجيع سوى نتيجة من التردد ليذا
 التطرف وتغذي االستقرار، زعزعة في وتسيم العنف، تشعل التي الدولي اإلنساني القانون
 .واإلرىاب العنيف

 حازمة، قيادة إظيار البمدان من مجموعة أو بمد قرر إذا إال اإلخفاق ىذا عالج يمكن وال
 قرار لصدور حاجة ىناك أن حين المجمس، وفي داخل نسانإلا حقوق مبادئ بتعزيز وممتزمة
 التي اإلجراءات من أخرى مجموعة ىناك فإن البمدين، ىذين حالتي بشأن المجمس في رسمي
 المجمس، أمام الدول قبل من مشتركة إعالنات السرعة، فإلقاء وجو عمى اتخاذىا وينبغي يمكن

 مناقشات إجراء أو المجمس، في الدول مداخالت في باستمرار البمدين ىذين حالتي إدراج أو
 لمدول يمكن التي الممكنة لإلجراءات قميمة أمثمة مجرد ىي الحالتين ىاتين بشأن عاجمة

 .وغيرىا الخيارات ىذه متابعة وينبغي. المجمس من رسمي قرار اتخاذ تستمزم ال والتي اتخاذىا،

، ىناك مشكمة ىيكمية مزمنة فى مجمس حقوق االنسان، لم ولن تفمح االصالحات أخيرا
فالمجمس ىو انعكاس لعالقات دولية، والقرار فى المجمس ىو . المؤسسية المحدودة فى تجاوزىا

لمحكومات، وميمة الحكومات فى النياية ىى تعزيز مصالح دول، يتفاوت لدييا بشكل ىائل 
قد يصل الى الصفر مثمما ىو حال بعض . ان فى سياستيا الخارجيةوزن اعتبارات حقوق االنس

ولكن ىذه الدول التمثل وزنا . الدول العربية، ويصل الى ذروتو لدى بعض الدول االسكندنافية
كبيرا لألسف فى العالقات الدولية، كما أنو ليس لدييا الطموح لمعب دورا قياديا فى مجمس 

تييمن عمييا سياسات " الجنوب"موقيراطية الصاعدة حديثا فى بينما الدول الدي. حقوق االنسان
" الشمال"أما دول . ، اليستفيد منيا سوى الدول التسمطية فى الجنوب"شمال/جنوب"استقطابية 

التى لدييا طموحا نسبيا، فإنيا تمارس الدور القيادى بشكل انتقائى وفقا لمصالح متغيرة، قد 
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حقوق االنسان العالمية، أو قد تؤدى بيا الى االستنكاف  تتعارض أو تتسق مع قيم واعتبارات
 .  عن لعب دورا قياديا فى قضية بعينيا

 
 



 

205 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
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فًتح الربيع العربي أعين المواطنين العرب عمى واقع جديد، فقد أتيحت ليم الفرصة أخيرًا 
وفي الوقت نفسو قامت الحكومات وقوى الثورة المضادة . مستقبميم -وبالتالي–حاضرىم لتغيير 

بحيث يسمح لأليديولوجيات المتطرفة باالنتشار وبسط  3122بتوجيو مسار األحداث منذ يناير 
فبينما كان المتوّقع أن تنتصر المعتقدات الديمقراطية القوية الحقة والتمثيل السياسي . نفوذىا

إلى ىيمنة عدم االستقرار،  –حتى اآلن-ام االجتماعي، انتيى المآل بالعالم العربي واالنسج
ولكن ىذا ال يعني بالضرورة أن الصورة بأكمميا . والتعصب والتطرف والعنف عمى أراضيو

فبينما يبدو العالم العربي عالقًا في نفق مظمم يوجد أيضًا مجال لبعض التوقعات . قاتمة
اء انتخابات حرة ونزيية في تونس، وعدم امتداد االضطرابات والقالقل اإليجابية، مثل إجر 

ومع ذلك، تواجو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في . بالضرورة لتعم المنطقة بأكمميا
الوقت الراىن موجات من العنف، واتساع الفجوة بين أيديولوجيات أو معتقدات متعارضة 

، "الخالف بين السنة والشيعة"اليّدامة القديمة مثل ومتضادة فضاًل عن عودة االتجاىات 
، واآلثار السمبية لتدخل القوى األجنبية في شؤون المنطقة وىيمنة "اإليراني/التنافس السعودي"و

 .أشكال ودرجات مختمفة من اإلرىاب

وسط وشمال أفريقيا عمى مدى ألخرجت بعض التطورات التي شيدتيا منطقة الشرق ا
ومع ذلك، قد يساعدنا سبر . ماضية بوضوح عن سيطرة الساسة والمواطنينالسنوات الخمس ال

عمى سبيل المثال، لماذا نمت الطائفية في . المالمح االجتماعية لممنطقة في فيم بعض الحقائق
نياية المطاف بيذا النمط الضخم في بمد مثل سوريا؟ مع العمم أن سكانو كانوا سيحصدون 

ويجوز أن النظام السوري يستفيد كذلك  من . جاتيم الدينية جانباً فوائد أكثر إذا طرحوا احتجا
. المعب عمى الورقة الطائفية، إال أن ىذا الوضع لو مسببات تتعمق بطبيعة المجتمع السوري
: وليس العنف جزءًا ال يتجزأ من البصمة الوراثية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يمكن تفسيرىا بأساليب مختمفة، بعضيا ىيكمي  3122م فالفوضى التي سادت أرجاءىا منذ عا
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دراك أىمية كل . والبعض اآلخر ذي صمة بتكرار دورة التاريخ أو تعاقبيا ولكي نتمكن من فيم وا 
عنصر من ىذه العناصر في شرح األوجاع الكثيرة التي تعاني منيا المنطقة، سوف نستعرض 

فت ىذا الكم من االضطراب واالرتياب وعدم بادئ ذي بدء أنماط التحديات المختمفة التي خمّ 
ثم سنقوم بتحميل . التيقن في الشرق األوسط وشمال أفريقيا عمى مدى السنوات الخمس الماضية

األسباب الكامنة وراء تمك العوامل الحيوية واآلثار المترتبة عمييا، السياسية منيا واالقتصادية 
سوف نسرد الشروط األساسية التي نعتقد أنيا ستسمح  وأخيرًا،. واالجتماعية أو الدينية أو غيرىا

لمشرق األوسط وشمال أفريقيا باالستفادة من بداية أفضل والتوجو في الوقت نفسو نحو آفاق من 
 .االستقرار واألمن والكرامة اإلنسانية في المقابل

 

 منطقةًتعجًبالتحديات:ًأولًا
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كان  أثبت الربيع العربي أن االستقرار الظاىر والنسبي

فقد ُأثيرت فجأة الشكوك في عقود من الحكم السمطوي والسياسات . ضربًا من الوىم الخادع
. ليعم باقي دول المنطقة( 3122التي اندلعت في )القمعية بعد انتشار مد االنتفاضة التونسية 

 -كنتيجة مباشرة لعقود من االنتياكات- وأدى فقدان بعض القادة أو األنظمة اإلقميمية الشرعية
ولكن الربيع العربي جمب معو في نياية المطاف حالة من انعدام . إلى أحداث الربيع العربي

–وحل محل السيناريو الذي كان متوقعًا في البداية . األمن أو عدم االستقرار في المنطقة
سمسمة من التيديدات  -د الديمقراطيةإمكانية توفر فرصة لممواطنين لالستفادة بسيولة من القواع
وتضمن ذلك أمثمة من التشرذم . والتحديات قّوضت بشكل كبير اآلفاق المستقبمية لممنطقة

حياء الصدع بين السنة والشيعة، /السياسي و أو اإلقميمي، وبروز ميميشيات وفصائل متناحرة، وا 
 .رىابوتطرف بعض الجماعات والحركات، فضاًل عن توطيد الطائفية واإل

 التشرذمًالسياسيًوالتفتيتًالجغرافي(1ً
ففي حين . ليست فكرة االنتماء الوطني بجديدة عمى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

حققت العديد من البمدان العربية استقالليا الوطني خالل النصف األول من القرن العشرين، 
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عثمانية أن تؤكد بالفعل خصائص تاريخية استطاعت أقاليم كثيرة كانت جزءًا من اإلمبراطورية ال
واليوم، ال يزال الشعور الشعبي . 2ومحمية ساىمت في تشكيل ىوياتيا القومية المعاصرة

ولكن حاالت . باالنتماء الوطني قويًا في العديد من البمدان العربية إن لم يكن فييا جميعاً 
ة التاريخية أفضت أيضًا إلى االستقطاب السياسي مقترنة باستمرار بعض الخصوصيات المحمي

ومن ىذا المنظور، عاصرت أربع دول تغييرات واضحة . شق الصدع وخمق بعض الفجوات
وتطورات عميقة أثارت الشكوك في مصير ترابطيا الوطني ووحدتيا اإلقميمية وىي العراق وليبيا 

 .وسوريا واليمن

مدار عقود عدة سمعة  بالرغم من السياسات التيميشية الممنيجة، اكتسبت سوريا عمى
إذا طرحنا جانبًا الحالة –مبالغ فييا بأنيا بمد يتمتع سكانو بانتماء قومي وبحس وطني كبير 

 3122ولكن يبدو أن السنوات التي مرت منذ عام . يمحوان أي خصوصيات محمية –الكردية
ن، فيو بمد كان أما اليم. 3دون أن ُتسوى فييا الصراعات أثارت القوى المحركة لمتفكك اإلقميمي

يعاني بالفعل من االنقسام حتى الماضي القريب بين جزئيو الشمالي والجنوبي، وسقط حاليًا في 
تنافر داخمي عميق، فظاىرة الحوثيين وتصاعد تنظيم القاعدة في شبو الجزيرة العربية، والتوطيد 

ا مجموعات من الجزئي لمقوى القبمية مرة أخرى وكذلك حالة الحرب الواضحة التي تقف فيي
المممكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية )األطراف الفاعمة وحمفاؤىا في المواجية 

. 4كميا تثير شكوكًا متزايدة حول تالحم أراضي اليمن في المستقبل...( المتحدة، وربما إيران 
الممك إدريس وال  وفي ليبيا، وىو بمد كان يتألف في البدء من ثالث مناطق مختمفة، لم يفمح ال

                                                 
 .374-342اٌذزب اٌىبزٜ فٟ اٌشزق األٚطظ ٚشّاي أفز٠م١ا، طـ : ٠ٛج١ٓ رٚغاْ، طمٛط اٌؼزّا١١ٔٓ: أظز - 

sfo oeOO Fh afo laaF ehT :sfo  eoea Mee  h afo W aaOo  eTa ,  agoho nFgeh,  eT a 

 FFoT, 2015. 

 : ٌالطالع بأخظاَ ػٍٝ أدذد ِظخجذاث اٌٛضغ اٌزا٘ٓ فٟ طٛر٠ا، أظز  -3

http://www.understandingwar.org/project/syria-project  

 : أظز ػٍٝ طب١ً اٌّزاي  -2

yoaoe leO TeaeP Federalism, Conflict and fragmentation in Yemen, Saferworld, 

October 2015, 

 http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-

be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=194318  .  

اٌخمز٠ز، ػٍٝ غزار اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخمار٠ز األخزٜ اٌخٟ حٕاٌٚج اٌمضا٠ا ا١ّٕ١ٌت، ٠بذذ ػٍٝ اطخذ١اء ئِىا١ٔت  ٘ذا

 .ساي ٠ُٕظز ئ١ٌٗ باػخبارٖ ادخّاالً لائّاً اٌخفخ١ج اٌجغزافٟ ١ٌٍّٓ، ٌٚىٓ ِا

http://www.understandingwar.org/project/syria-project
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=194318
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=194318
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وقد اتسعت . 5معمر القذافي في تجاوز الخالفات بينيا وتعزيز الشعور القوي باالنتماء الوطني
بين الجيات والقبائل  -( من منطمق سياسة َفِرق تسد)التي خمقيا و تالعب بيا القذافي -اليوة 

قوطو،  ما عّرض الفاعمة في ليبيا، والتي  تسببت في الفوضى التي تفشت في البالد عقب س
 .6تماسك أراضييا لمخطر

وفي . وقد سبقت مسائل االنقسامات والفرقة أحداث الربيع العربي إلى حد بعيد في العراق
فرض مناطق الحظر )، والحقائق الميمة التي تمتيا (2::2سنة )الواقع، فإن حرب الخميج 

اًل والخط  الثاني والثالثين الجوي الممتدة عمى التوالي بموازاة الخط السادس والثالثين شما
أثارت سمسمة . منحت أكراد العراق أواًل فرصة لمحصول عمى االستقالل السياسي بامتياز( جنوباً 

، 3114من األحداث والقرارات التي اُتخذت في أعقاب غزو العراق بقيادة الواليات المتحدة عام 
بانتشار أعمال العنف وتزايد  7"عثاجتثاث الب"حيث اقترنت سياسة  –إحباطًا شعبيًا متزايدًا 

وكمما ازداد شعور العراقيين ". اإلدارة السيئة"الطائفية فضاًل عن استمرار المحسوبية والفساد و
ونظرًا ألن . بعدم تمثيل قادتيم الوطنيين لإلرادة الشعبية، كمما ازدادوا قربًا من قادتيم المحميين

القبمية التي تتطمع إلى القيام بدور سياسي، انتيى  معظم ىؤالء القادة من الشخصيات الدينية أو
وتنامت الطائفية . بيا الحال إلى تزايد أىميتيا وتوّسع الفجوة بين السكان والقادة الوطنيين

 .8بالتوازي، وتزايدت معيا مخاطر االنقسامات اإلقميمية التي شقت بين األكراد والسنة والشيعة

 

                                                 
 : أظز  -4

e eo eehao eOOo A History of Modern Libya, Cambridge University Press, 2006, pp. 

43-76 

اٌبٕاء اٌظ١ٍُ ػٍٝ ِفاٚضاث ج١ٕف، اٌشزق األٚطظ ٚشّاي أفز٠م١ا ٚشّاي : ِجّٛػت األسِاث اٌذ١ٌٚت، ١ٌب١ا  - 

 ،   31فبزا٠ز  32،  7  أفز٠م١ا، اٌخمز٠ز رلُ 

http://www.crisisgroup.org/ar/regions%20countries/middle%20east%20-

%20north%20africa/north%20africa/libya/157-libya-getting-geneva-right.aspx 

ٛط ٔظاَ اٌزئ١ض اٌظابك اٌذىِٛت اٌؼزال١ت اٌّإلخت اٌخٟ أػمبج طم-اطت لزرث طٍطت اٌخذاٌف اٌّإلخت ٟ٘ ط١ -2

 .احباػٙا إللاٌت ِٛظفٟ اٌمطاع اٌؼاَ اٌّٛا١ٌٓ ٌذشب اٌبؼذ ِٓ ِٕاطبُٙ ِٚٓ رُ اٌخخٍض ُِٕٙ -طذاَ دظ١ٓ

ٍٜ ِؼاد٠ت ٌٍٛدذة، : أظز فٕار دذاد، اٌطائف١ت فٟ اٌؼزاق  -7  رؤ

oehee  eaaeaSectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity, Oxford University 

Press, 2014, pp. 143-204 
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 صعودًالميميشياتًالمسمحة(2ً
منية ضد ألجيزة األُتعتبر األساليب القمعية التي كانت تنتيجيا المؤسسات العسكرية، وا

الشعوب، والحصانة التي منحتيا إياىا القيادات السمطوية من بين العوامل التي أدت إلى 
ولكن المفارقة ىي أننا تعّممنا أيضًا من التحوالت في أمريكا الالتينية أن . االنتفاضات العربية

. 9 فادة من مرحمة انتقالية ال تتسم بالفوضى قد تستدعي النظر في منح الجيش دورًا ميماً االست
وفي تونس كما في مصر، جاء خمع الرئيسين السابقين بن عمي ومبارك نتيجة مطالب شعبية 
اقترنت بمظاىرات حاشدة، ولكن ىذه النتيجة تحققت باألحرى بفضل تدخل الجيش؛ وأوحت 

ة التي أعقبت ذلك أيضًا بأن الجيش سيقوم بدور محوري أو سيكون لو وجود العممية االنتقالي
وساىم عدم . :3124قوي، كما أكده أيضًا أسموب إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي في عام 

مع إختالف العوامل و  األىداف السياسية )وجود جيش قوي في ليبيا، كما في العراق من قبل 
، في إضعاف (وبالتالي درجة مسئوليتيا، عن إضعاف جيوشياالتي دفعت قيادات البمدين، 

وبالتالي، وفي كمتا الحالتين، أدت سيادة الدولة المحدودة أو الضعيفة . اآلفاق المستقبمية لمبمدين
فضاًل عن الصعوبات التي اعترضت سبيل ضمان األمن من خالل وجود ىيئة عسكرية فعالة 

وبرزت الميميشيات أيضًا في . نتشارىا كالنار في اليشيمفي المقابل إلى تكاثر الميميشيات وا
. سوريا، وتولى بعضيا الدفاع عن النظام في حين شكل البعض اآلخر جماعات معارضة

ولكن رغم فقدان النظام السوري سيطرتو عمى أجزاء كبيرة من األراضي التي كانت تحت 
لبقاء في السمطة ىو سيطرتو عمى قبضتو من قبل، فإن أحد األسباب التي جعمتو قادرًا عمى ا

ومنحت الصعوبات التي واجييا الجيش اليمني أيضًا في االحتفاظ بسيادة الدولة عمى . الجيش
كامل أراضييا حيزًا لمعديد من األطراف الفاعمة القوية الجديدة أن تظير عمى الساحة، بما فييا 

 .الميميشيات المسمحة
                                                 

 :أظز  - 

naa e e  ha ، eeef W oelO Militaries, Civilians and Democracy in the Arab World, 

FRIDE, Policy Brief 112, January 2012,   

http://fride.org/download/PB_112_Militaries_civilians_democracy.pdf  

 

  -9 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23173794 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23173794
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23173794
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مدى تحّدد قوة الجيش إمكانية ظيور وتوطد جيات  وتؤكد تمك األمثمة بصفة عامة إلى أي
وتكمن المفارقة في أن تطمع . مسمحة فاعمة من غير الدول ُتعرف بالميميشيات إلى حد كبير

شعوب العديد من بمدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى أن يعم األمن أرجاءىا سمح لمجيش 
لوجود القوي لمجيش في مجال األعمال بالمطالبة بدور ميم؛ ولكن في الوقت نفسو، يمقي ا

والسياسة، في التجربة المصرية عمى سبيل المثال، ظالاًل من الشك عمى مدى استمرارية 
وقد يكون الجيش في واقع األمر قادرًا عمى اقتناص فرصة . ستقرار عمى المدى الطويلالا

الحفاظ عمى دوره المخاوف الشعبية التي تولدىا االضطرابات اإلقميمية الحالية من أجل 
فصاعدًا خمقت ىي أيضًا واقعًا جديدًا  3122لكن االنتفاضات التي اندلعت منذ عام . المييمن

ً.يجعل من الصعب عمى الشعوب قبول حكم عسكري أبدي

ً

 ستقطابًالسنيًالشيعيلاً(3
ليس جديدًا في المنطقة، فإذا طرحنا جانبًا " شقاق بين السنة والشيعة"الحديث عن وجود 

، فقد تزامن إحياء تمك المسألة بين الدول اإلسالمية 21الخالفات التاريخية الطويمة بين الفئتينً 
وُيعزى كل من الحرب العراقية اإليرانية (. :2:8عام )مع اندالع الثورة اإلسالمية في إيران 

 التي أعقبت تمك الثورة، فضاًل عن إخفاق محاولة الواليات المتحدة أن تجد( 2:91-2:99)
، بشكل كبير إلى مخاوف العديد من (2::2عام )بدياًل مكان صدام حسين بعد حرب الخميج 

وقد . 22إلى باقي دول المنطقة" الثورة الشيعية"الدول العربية والغربية من محاوالت إيران تصدير 
فقد انتقدت ثالث دول معروفة بكونيا أقرب . تمك المخاوف نفسيا( 3114)العراق عزز غزو 

إدارة بوش  -ومصر والمممكة العربية السعودية وىي األردن–فاء العرب لمواليات المتحدة لحما

                                                 
 ، ٠ُٛطٝ بمزاءة "ٌٍٕشاع ب١ٓ اٌظٕت ٚاٌش١ؼت"ٌالطالع ػٍٝ شزح ج١ذ ِٚخٛاسْ ٌٍجذٚر اٌخار٠خ١ت  -1 

  afo  eiela La Grande Discorde : Religion et Politique dans l’Islam des Origines, 

Folio Histoire, 2008 

 "ِظأٌت اٌّزجأة اٌش١ؼ١ت: "دراطخٕا اٌّؼٕٛٔتأظز    -  

 “ La question de la Marja’iya chiite », IRIS, 2006, 

http://www.iris-france.org/docs/consulting/2006_chiite.pdf    

http://www.iris-france.org/docs/consulting/2006_chiite.pdf
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في  23"اليالل الشيعي"لوضعيا استراتيجية إقميمية من شأنيا التشجيع عمى صعود  3115عام 
أن إيران  3122و بات من الواضح في عام . 24"الصحوة"، وىي استراتيجية 3118عام 

وتفتقد اتيامات دول الخميج بشأن . في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااكتسبت نفوذًا كبيرًا 
تورط إيران في أحداث البحرين واليمن إلى أدلة قوية في أغمب األحيان، ولكن في المقابل تقوم 

 .25طيران بدور حاسم ومؤثر لمغاية بل وليا وجود فعمي في كل من العراق وسوريا

بدءًا من المممكة )فإيران والعديد من الدول العربية . ه القضاياوتسود القراءة الجيوسياسية ليذ
تشارك في سباق عمى القيادة السياسية لممنطقة، ولكن أولوياتيا تنصرف إلى ( العربية السعودية

. بناء تحالفات من شأنيا الحفاظ عمى نفوذىا ومصالحيا الوطنية واالستراتيجية في المقابل
وقد أكدت أحداث الربيع العربي اتجاىًا . وضعًا ضارًا لمغاية ويمكن ليذه المعبة أن تفرز

الحظناه بالفعل من قبل في تجربة غزو العراق، أال وىو الضعف المتزايد لمؤسسات بعض دول 
المنطقة، كما تؤكده في الوقت الحالي أمثمة في ليبيا واليمن وفي السابق في لبنان واألراضي 

فالناس يبحثون في : دولة سيادتيا ردود فعل طائفية في المقابلوقد يثير فقدان ال. 26الفمسطينية
وينطوي ىذا التحول من المشاعر . الواقع عن مرجعية قوية تضمن ليم وجودًا سياسيًا وأمنياً 

القوية باالنتماء الوطني إلى حاالت بديمة أيضًا عمى مخاطر تتمثل في تشجيع الطائفية بصفة 
وقد سبقت الثقافة والمعتقدات الدينية . يعة عمى وجو الخصوصعامة والتوترات بين السنة والش

. في الواقع عممية رسم الحدود السياسية المعاصرة بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
                                                 

 "اٌٙالي اٌش١ؼٟ ٚشزػ١ت اٌذٚي اٌؼزب١ت"و١فٓ ِاسٚر،   -3 

Kevin Mazur, “The “Shia Crescent” and Arab State Legitimacy”, SAIS Review of 

International Affairs, Volume 29, Number 2, Summer-Fall 2009، 

https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/sais_review/v029/

29.2.mazur.pdf  

، ٚحؼخّذ ػٍٝ فىزة  311ٚ 3117اطخزاح١ج١ت ٚضؼخٙا اٌٛال٠اث اٌّخذذة فٟ ػاِٟ " اٌظذٛة"وأج   -2 

ٚػشسث حٍه االطخزاح١ج١ت . حظ١ٍخ اٌمبائً اٌظ١ٕت اٌؼزال١ت ٌٍخأوذ ِٓ أٔٙا ٌٓ حٕضُ ئٌٝ طفٛف حٕظ١ُ اٌماػذة

زا٘ٓ د١ذ أْ ئدارة أٚباِا دبذث ٠ٚظٛد اٌٛضغ ٔفظٗ فٟ اٌٛلج اٌ. ِٛالف اٌخذذٞ اٌّخبادي ب١ٓ اٌظٕت ٚاٌش١ؼت

ٌّىافذت داػش، ِٚٓ رُ أرارث فٟ اٌّمابً أخماداث " حؼخّذ ػٍٝ اٌمٜٛ اٌظ١ٕت"فىزة ٚضغ اطخزاح١ج١ت ِّارٍت 

 "(.  األغٍب١ت اٌش١ؼ١ت"أٚ ِا ٠ظّٝ )اٌذىِٛت اٌؼزال١ت 

 4-  Casa Árabe, “Iraq en la encrucijada”،  ٟ31ٔٛفّبز  34ِإحّز ُٔظُّ ف   

http://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/iraq-en-la-encrucijada 

ب١ّٕا ٠ّىٓ أ٠ضاً ئضافت داٌت طٛر٠ا ئٌٝ حٍه اٌمائّت، لذ حُزار دجج ِفاد٘ا أْ إٌظاَ اٌظٛرٞ ػٍٝ اٌزغُ ِٓ  -  

 . فمذٖ ِظاداث وب١زة ِٓ األراضٟ اٌخٟ وأج حذج ط١طزحٗ فٟ اٌظابك فاْ ِإطظاحٗ ِاساٌج ل٠ٛت

https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/sais_review/v029/29.2.mazur.pdf
https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/sais_review/v029/29.2.mazur.pdf
http://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/iraq-en-la-encrucijada
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وسعت المجموعات السكانية التي كانت تخشى عمى أمنيا عمومًا إلى ضمان الحماية من 
وتشكل تمك المساعي التمقائية . ية الخاصة بياخالل االنخراط أكثر مع أفراد المجتمعات الدين

المممكة العربية السعودية "مقترنة بمستوى التوتر والتنافس اإلقميمي السائدين بين ما ُيطمق عميو 
جزءًا من األسباب التي أدت " إيران الشيعية"و( الحرمين الشريفين اإلسالميين موطن" )السّنية

 .يإلى تولد انطباع بتصاعد المد الطائف

ومع ذلك، ينبغي التعامل مع فكرة وجود معركة عالمية حامية الوطيس بين السنة والشيعة 
واالدعاء بادئ ذي بدء بأن التوترات . من خالل وضع العديد من الفروق الدقيقة في االعتبار

الطائفية ال تشكل جزءًا من القوى المحركة في المنطقة ىو ضرب من ضروب اإلنكار الواضح 
وكذلك  -فيناك العديد من األمثمة عمى معارك تعارضت فييا السنة مع الشيعة  :لمحقائق

ويبدو أن ىذا االتجاه نما أكثر بكثير خالل العقد  -طوائف دينية أخرى مع بعضيا البعض 
ويتضح ىذا االتجاه جميًا في الوقت الراىن ال سيما في سوريا، حيث أن القوى . الماضي

( بين جماعات متنافسة تتبنى مسميات تشير إلى انتماءات طائفيةالمعارك )المحركة المحمية 
حيث تدعم دول )مقترنة باألسموب الذي تعكس بو تمك الجماعات نفسيا االختالفات اإلقميمية 

بعضًا من ىذه الجماعات في حين تعتمد جماعات أخرى عمى مساندة إيران " السنية"الخميج 
في نياية المطاف بأن آفاق الطائفية ىي التي ستشكل تعطي انطباعًا "( الشيعيتين"والعراق 

ولكن ال يزال ىناك مجال لالعتقاد بأن سوريا لن ينتيي بيا المآل بالضرورة . مسار الصراع
إلى التقسيم عمى أسس طائفية، ولن تمتد الطائفية بالضرورة لتعم أرجاء منطقة الشرق األوسط 

ئفية مازالت ىي االستثناء إلى حد بعيد وليست فالمعارك الطا: وشمال أفريقيا إلى حد كبير
ومن ىذا . القاعدة، ومعظم ىذه المعارك تدور في مناطق يسود فييا التنافس السعودي اإليراني

عمى نطاق واسع إلى المنطقة ىو من قبيل " الشقاق الشيعي السني"المنظور، فإن فكرة عودة 
 .المبالغة أساسًا، في الوقت الراىن عمى األقل
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 األيديولوجياتًالمتطرفةًً(4
وقد برزت . توجد عدة درجات وأنواع من التطرف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بشكل رئيسي من خالل أمثمة الحركات الوطنية  3122االتجاىات التي شيدناىا منذ عام 
ى أساس ديني وتشير الحركات الوطنية القائمة عم. القائمة عمى أساس ديني والجماعات الدينية

. مماثمة" غير مسممة"إلى مؤسسات إسالمية مثل اإلخوان المسممين أكثر مما تعني أي مؤسسة 
وقد منح الربيع العربي التنظيمات السياسية اإلسالمية فرصة لممطالبة بالوصول إلى سدة 

ذا طرحنا جانبًا الحاالت التي ُيطّبق فييا  حكم إسالمي، فقد تحققت ىذه ال. السمطة نتيجة وا 
بالفعل في األراضي الفمسطينية بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية التي جرت في يناير 

فقد تمكنت الحركات  والتنظيمات . ولكن الربيع العربي خمق سياقًا جديداً . 3117من عام 
من الوصول إلى ( اإلخوان المسممين)، وكذلك في مصر (النيضة)اإلسالمية في تونس 

 .أن ظمت محظورة لعقود من الزمانالسمطة بعد 
فقد تمكنت تمك . 3122واستفادت بالمثل األحزاب والحركات السمفية من سياق ما بعد عام 

األحزاب والحركات في مصر وتونس من الظيور في الشوارع وحشد أتباعيا والمشاركة في 
اتسم حكم زين  فقد. وكان ذلك بمثابة مفاجأة في تونس أكثر مما كان في مصر. 27االنتخابات

أو  -العابدين بن عمي، من الناحية الرسمية عمى األقل، بغياب المنظمات السمفية عن الساحة 
واكتسب ىذا الواقع أىمية أخرى باإلضافة إلى أىميتو االجتماعية عندما . بعدم وجودىا فييا

المسممين عمى النقيض من اإلسالميين الذين تمثميم جماعة اإلخوان  –حدث وأصبح السمفيون 
المحتممين، أو القوة الحرجة " صانعي المموك"  -أو سياسياً /والذين يختمفون مع السمفيين فكريًا و

ولكن السمفيين لم . 28المؤثرة في صعود اإلسالميين إلى الحكم، كما كان الحال في مصر

                                                 
. اٌخأو١ذاث اٌٛاردة فٟ ٘ذٖ اٌفمزة ال حؼٕٟ أْ اٌظٍف١١ٓ فٟ حٛٔض ِٚظز ٠ّىٓ حظ١ٕفُٙ ػٍٝ  ٔفض اٌّظخٜٛ  -2 

ِٓ إٌاد١ت اٌخار٠خ١ت ٚفٟ اٌخٛجٙاث اٌفىز٠ت ٚاٌّؼخمذاث ٚاأل٘ذاف )فٕٙان فزٚق دل١مت ٚاضذت ٚل٠ٛت 

 .حجؼً اٌظٍف١١ٓ اٌّظز١٠ٓ ِخخٍف١ٓ ػٓ ٔظزائُٙ اٌخٛٔظ١١ٓ...( اٌفؼ١ٍت 

ٌّش٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاث ػٓ اٌظٍف١١ٓ فٟ ِٕطمت اٌشزق األٚطظ ٚشّاي أفز٠م١ا ٚشّاي أفز٠م١ا ِٚٛالفُٙ ِٓ   -7 

  :اٌمضا٠ا اٌزإ٘ت بّا ف١ٙا طؼٛد اٌذٌٚت اإلطال١ِت، أظز

sFeT Mego eooeT ،oaeaT hF TeoaI  heOel“-ea Oa hg eohFeo eha ehaoe afo e To Fh afo 

ITOe  a laeao“ ، h Islamism in the IS Age, POMEPS Studies 12, 17th March 2015, 

http://pomeps.org/wp-

content/uploads/2015/03/POMEPS_Studies_12_ISAge_Web.pdf  

http://pomeps.org/wp-content/uploads/2015/03/POMEPS_Studies_12_ISAge_Web.pdf
http://pomeps.org/wp-content/uploads/2015/03/POMEPS_Studies_12_ISAge_Web.pdf
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دينية  فقد شيدت جمعيات. 3122يكونوا الفاعمين الوحيدين الذين انتصروا في المشيد بعد عام 
. لم يكن ليا في الواقع أي طموحات سياسية رسمية صعودًا مستمرًا خالل السنوات الماضية

باستراتيجيات التمويل التي تعتمدىا بعض  -ولو جزئيًا عمى األقل  –ويرتبط ىذا االتجاه أيضا 
ل تمك أو المؤسسات الدينية اإلقميمية الرسمية تجاه ىذه األيديولوجيات والحركات، مث/الدول و

أو / و( قطر في ما يخص سوريا أو ليبيا)التي تعتمدىا بعض الجيات الفاعمة في دول خميجية 
ل األعمال الكويتيين الكويت والصالت المزعومة بين بعض رجا)الجيات المانحة الخاصة 

 (.وتنظيم داعش
لحركات ومع ذلك، لم يكن أي من األمثمة اإلقميمية المطروحة التي تمكنت فييا األحزاب وا

ففي مصر، أثارت االضطرابات التي . اإلسالمية من الوصول إلى السمطة واعدًا عمى اإلطالق
أعقبت وصول الرئيس محمد مرسي إلى السمطة انقسامات إضافية في المجتمع المصري؛ 

. 3125وسادت حالة مماثمة في تونس قبل عقد االنتخابات البرلمانية الجديدة في نياية عام 
ثال من تمك األمثمة تفسيرًا خاصًا عندما يتعمق األمر بأسباب وقوع أحداث عنف ويضيف كل م

الحقة، حيث ُيعزى العنف في مصر إلى عدم خبرة مرسي وسعيو إلى تركيز جميع السمطات 
في يديو، ما أفضى إلى اندالع اضطرابات شعبية سّيمت عمى الجيش قيادة انقالب ضده؛ وفي 

 3124في عام " المناىضة لإلسالميين"الشخصيات الميمة تونس، أعطى اغتيال عدد من 
ثقاًل أكبر لممتظاىرين المناىضين لحزب النيضة ولمطالبيم ( شكري بمعيد، ومحمد براىمي)

ىو حزب العدالة )وحتى في المغرب، حيث وصل حزب إسالمي . بتنظيم انتخابات جديدة
ية، أجبرت األزمة السياسية التي في أعقاب انتخابات عاد 3122إلى السمطة عام ( والتنمية

الحزب الحاكم عمى النظر في تشكيل حكومة ائتالفية جديدة مع  3124وقعت في عام 
والمفارقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . خصومو في شير أكتوبر من العام نفسو

ديمقراطية، ىي أن الحركات اإلسالمية قد ينتيي بيا األمر إلى أن ُتنتخب من خالل عممية 
. ولكنيا تخمق في الوقت نفسو كثيرًا من الجدل بحيث تصبح بالكاد قادرة عمى البقاء في السمطة

وتبمغ واحدة من نوبات ىذا العرض ذروتيا في الوضع السائد حاليًا في ليبيا، حيث تقوض 
بوضوح " ينغير اإلسالمي"أو " اإلسالميين"االنقسامات بين الجيات الفاعمة التي تنتمي إما إلى 

 .آفاق التقارب بين الفصائل المتحاربة والسكان الواقعين تحت سيطرة كل منيا
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 الطائفيًواإلرهاب/ًالتوحدًالدينيً(5ً
سبتمبر  22ففي حين أثبتت أحداث . لم يخمق الربيع العربي في حد ذاتو واقعًا من اإلرىاب

وسط وشمال أفريقيا قدرة جماعات مثل تنظيم القاعدة عمى تنفيذ ىجمات في الشرق األ
فقد غرست . وخارجيما، كانت األصول التي تنتمي إلييا تمك التنظيمات معروفة من قبل

التطورات التي طرأت عمى أفغانستان خالل ثمانينات القرن العشرين والدعم الذي قدمتو 
بصفة أساسية ( المممكة العربية السعودية وباكستان)الواليات المتحدة وبعض حمفائيا 

وعالوة . 29جاىدين المناىضين لالتحاد السوفيتي بذور ما نما فيما بعد ليصبح تنظيم القاعدةلمم
واالحتماالت المتصمة بو ( المعروف باسم الدولة اإلسالمية)عمى ذلك، فإن وجود تنظيم داعش 

ال يمكن التعامل معيا بمعزل عن سياق عالمي قررت فيو بعض الجيات الفاعمة أن تتعامل 
ومن الواضح أن موقف بعض األنظمة أعطى مساحة . الخاصة مع القضايا اإلقميميةبطريقتيا 

ففي المراحل المبكرة من الربيع العربي، أطمق كل من المجمس . أكبر النتشار العقيدة الجيادية
 31والنظام الحاكم في  سوريا سراح :2في مصر( المجمس العسكري)األعمى لمقوات المسمحة 

ياديون، ومن ثم ُأتيحت لياتين السمطتين الفرصة في المقابل سجناء كان من ضمنيم ج
الستغالل قضية التطرف الديني في خطوة كانت تيدف عمى األرجح إلى انتزاع الصفة الشرعية 

عاقة نجاحيا ولكن بعد ما قيل، ميما كانت التحركات الحكومية التي . من المظاىرات الشعبية وا 
ية المطاف، يمكن أيضًا دراسة تمك التنظيمات وتحميميا ساعدتو التنظيمات الجيادية في نيا

 .باعتبارىا ُبنٍى قائمة بذاتيا لدييا أيضًا تاريخ خاص بيا

                                                 
 : أظز ػٍٝ طب١ً اٌّزاي  -  

nOoo lae ao eeh c hTafFaoh ،ooO o xaofh An Enemy We Created: The Myth of the 

Taliban/Al-Qaeda Merger in Afghanistan, 1970-2010, C. Hurst & Co. Publishers 

Ltd., 2012 

 ، 4 31فبزا٠ز  2 ، ِذٜ ِظز، "ِٓ فه أطز اٌجٙاد١٠ٓ؟"دظاَ بٙجج،   -  
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%83-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%

D8%9F 

 ، 4 ١ٔٛ٠31ٗ   3، ١ٔٛس٠ٚه، "و١ف طاُ٘ ٔظاَ األطذ اٌظٛرٞ فٟ حشى١ً داػش"  -31

 “ How Syria’s Assad Helped Forge ISIS”, Newsweek, 21st June 2014,  

http://www.newsweek.com/how-syrias-assad-helped-forge-isis-255631  

http://www.newsweek.com/how-syrias-assad-helped-forge-isis-255631
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ويّدعي تنظيم داعش في الواقع االستقالل السياسي، ولكن نشأتو وصعوده تحققا بفضل  
(. العراق)وجود تنظيم مماثل سبق وجود داعش وىو تنظيم القاعدة في بالد ما بين النيرين 

بالفعل فراغًا سياسيًا سمح بنمو تنظيم القاعدة في البالد؛ وكانت  3114العراق عام وخمق غزو 
ضمانة وجوده ىي تركيز التحالف بقيادة الواليات المتحدة عمى ضرورة تتبع تنظيم القاعدة 

كبير من واإلرىاب بشكل عام، واليجمات العنيفة التي شنيا التحالف وتسببت في قتل عدد 
 3118وبينما نجحت استراتيجية الصحوة التي وضعتيا الواليات المتحدة منذ عام . األبرياء

" لروح تنظيم القاعدة"فصاعدًا في إضعاف تنظيم القاعدة إلى حد كبير، إال أنيا لم تضع حدًا 
 22د وبعبارة أخرى، بينما عكست  العديد من التحميالت في مرحمة ما بع". أليديولوجيتو"وال 

سبتمبر اعتقادًا مفاده أن االنضمام لتنظيم القاعدة ينبع أواًل وقبل كل شيء من التزام ديني 
يمكن تفسيره عمى أكمل وجو وفقًا لقواعد الدين اإلسالمي ومبادئو، أثبت الربيع العربي أن 

ظيمات أو تن/ فالعديد من أعضاء تنظيم القاعدة وداعش  و. األمور أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير
مماثمة قد يتخذون قراراتيم بدافع من المعتقدات الدينية ومن تفسير مغموط  لمقرآن ولمبادئ 

ومع ذلك، فإن السعي المحتمل ألعضاء تمك التنظيمات المتطرفة إلى إيجاد . الدين اإلسالمي
ًا ما ينتيي بديل لمنظم السياسية واالجتماعية التي يعيشون داخميا قد يشكل أيضًا دافعًا قويًا كثير 

 .بنا الحال إلى االستخفاف بو أو عدم إعطائو حق قدره من التحميل

وقد كشف الربيع العربي بالفعل عن حاالت الفراغ السياسي، الموروثة عن عقود من القمع 
المنيجي، أو عن حاالت صادفت فييا األنظمة حديثة النشأة صعوبة في بسط سيادتيا عمى 

ا السياق فرصة سانحة لتوطد أقدام المنظمات المتطرفة كما شيدنا ومنح ىذ. أقاليميا الوطنية
وفي حين استغمت ىذه الجماعات . في ليبيا وسوريا والعراق وكذلك شبو جزيرة سيناء في مصر

أو العسكري، فإن استفادتيا من التغطية اإلعالمية الجيدة ألفعاليا / فرصة الفراغ السياسي و 
وسواء جاءت تمك الجماعات من . استراتيجياتيا في االستقطابيفسر أيضًا جزئيًا سبب نجاح 

تمك الدول نفسيا أو من بمدان غربية، يبدو أن األفراد الذين ينضمون ليذه التنظيمات يبحثون 
ويصب ىذا السعي . أواًل وقبل كل شيء عن بدائل لألنظمة السياسية التي يعيشون في ظميا

بيد أن . التي تدعي أنيا تمثل المطالب الشعبيةالوجودي في مصمحة الجماعات المتطرفة 
القول بأن تنظيمات من قبيل داعش والقاعدة وما شابييما تمثل واقعًا عنيفًا في جوىره لمنطقة 
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وحتى إن اكتسبت التنظيمات المتطرفة . الشرق األوسط وشمال أفريقيا ىو جدل يجانب الصواب
 تزال تمثل نسبة ال ُيعتّد بيا من شعوب العالم أىمية بفضل األعضاء المنتسبين إلييا، فإنيا ال

وعالوة عمى ذلك، فإن مطالبيا وأفعاليا تثير بوضوح انتقادات قوية في العالم العربي . العربي
 .واإلسالمي ورفضًا شعبيًا في المقابل

 

 هلًتتسمًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًأفريقياًبالعنفًفيًجوهرها؟-ثانياًا
ولكن . التي تشيدىا منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى األبدلن تستمر موجة العنف 

في  –وبالتالي العنف المتزايد المحتمل  -من المرجح أن يظل عدم االستقرار والتيديدات 
ومع ذلك، ينبغي قراءة معظم تمك العناصر إن لم يكن كميا من منظور . المنطقة  بعض الوقت

األوسط وشمال أفريقيا ُيعزى في جزء كبير منو إلى فالعنف المعاصر في الشرق : عقالني
ً.إحباطات شعبية متراكمة ترتبط أيضًا بسياسات خاطئة وضعتيا عدة حكومات محمية ودولية

ً

 الشرعيةًالسياسيةًلمدولًوالحكومات(1ً
تحدد درجات الشرعية السياسية التي تتمتع بيا أنظمة وحكومات الشرق األوسط وشمال 

بير النمط الذي يبرز بو االحتقان الشعبي واستمراره وتطوره في بعض األحيان أفريقيا إلى حد ك
وقد صادفت أي محاولة قبل الربيع العربي النتقاد معظم األنظمة العربية . إلى سموكيات عنيفة

أو قادتيا الذين ظموا يحكمون البالد لفترات طويمة، أو لمطعن في شرعيتيم قمعًا شديدًا من 
مثل )وفضاًل عن ذلك، حتى البمدان التي تغيرت فييا األنظمة أو الحكومات  .جانب الحكومات
لم ينتِو بيا الحال إلى االستفادة من ىذا التحول من خالل إنشاء ُبنى ...( لبنان، أو العراق 

ولكن . سياسية قوية أو قاعدة قوية لحكم القانون عمى نحو يرضي مطالب الشعوب وتطمعاتيا
لم تنعم بالضرورة بمدان ُنظمت فييا انتخابات مثل مصر وتونس باالستقرار مع الربيع العربي، 

فقد ُطعن عمى نتائج االنتخابات في كثير من األحيان وقد ثارت شكوك قوية : المنشود مباشرة
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، أو في أسموب إدارة البالد من جانب  3حول الدور الذي لعبتو أجيزة الدولة في ىندسة النتائج
، ما أدى إما إلى تنظيم انتخابات جديدة، أو حدوث انقالب، أو ىذه االنتخاباتالقوى الفائزة في 

أما في باقي دول المنطقة، تمت المطالبات الشعبية بالتغيير إلى توطيد األنظمة . 33كمييما
، أو إلى ىيمنة حالة من عدم االستقرار أو التشرذم ...(ُعمان، والمغرب )الحاكمة كما في 

 ...(.يبيا وسوريا واليمن كما في ل)الجغرافي 

وجاء العنف في جميع تمك البمدان نتيجة لممواجيات التي حدثت بين السمطات العامة وأفراد 
ومع ذلك، فإن االحتجاجات وما ينتج عنيا من عنف محتمل في الشرق األوسط . الشعب

بين أفراد فاالشتباكات . وشمال أفريقيا أخذت نفس النمط والمنعطف كما في بقية دول العالم
المجتمع الذين يرغبون في تغيير فعمي واألنظمة التي تريد أن تحتفظ بمقاليد السمطة ىي 

وحتى حينئذ، فإن طبيعة رد الفعل الحكومي تجاه تمك . مصدر العنف التي نشيده في الشوارع
لى جانب ذلك، فإن بعض الحكومات . االحتجاجات ىي التي تثير نتائج عنيفة وليس العكس وا 

تميل إلى تفسير ذلك بأن وجودىا ميم لحماية مجتمعاتيا من الجماعات ( ل سوريا ومصرمث)
أو عدم القضاء عمييا تمامًا، في  -اإلرىابية أو المتطرفة، ولكن عدم وجود تمك الجماعات 

يمنح معظم األنظمة العربية مسوغات أخرى لمتمسك باستراتيجية  –الوقت الراىن عمى األقل 
 . التي من المقصود أن تصل بطبيعة الحال إلى آخر مداىا البقاء السياسي

ويرتبط  كل من التطرف واإلرىاب واستراتيجيات االستقطاب الناجحة التي تصب في 
مصمحة الجماعات العنيفة أو المتطرفة في جانب كبير منو في الواقع إلى غياب وجيات النظر 

مة الشعوب، وترتبط أيضًا بالسياسات القابمة لمتطبيق واالستمرار والرؤى التي تحفظ كرا
. الحكومية القمعية والتي تؤدي في نياية المطاف إلى التطرف االجتماعي أو الشعبي الشديد

وحتى في مصر، فإن استبعاد أعضاء جماعة اإلخوان المسممين من العمل السياسي 
يمكن أن تؤدي سوى  واالستراتيجيات القمعية الصارمة والشديدة الوطأة المتبعة ضد أعضائيا ال

إلى تطرف بالغ في صفوف القاعدة الشعبية لمحركة، في حين أن ما ىو مطموب ىو وضع 
وىنا أيضا، ومما يثير السخرية، قد يكون . سياسات واتخاذ قرارات تشجع عمى تميين مواقفيم 

                                                 
21- http://www.madamasr.com/sections/politics/anatomy-election  

 .أظز اٌمظُ أٚالً، اٌفمزة د  -33
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تتمتع  العديد من أنظمة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا عمى استعداد إلثارة ىذا التطرف كي
 .بشرعية في المقابل وتحتفظ بيا

 

 األسبابًالقتصاديةًوالجتماعيةًلمتطرف(2ً
تحدد األسباب االجتماعية واالقتصادية أيضًا أسموب التحول إلى سيناريوىات العنف في 

ففي مصر . الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما كان واضحًا حتى من قبل أحداث الربيع العربي
الدافع وراء إضرابات عمال مصنع غزل المحمة لمنسيج التي استمرت لمدة ، كان  3117عام 

في  3119وظيرت حركة مماثمة عام . شيور طويمة ىو المطالبة بتحسين الظروف االقتصادية
تونس، في منطقة التعدين بقفصة، حيث دفعت حالة من اليأس االجتماعي واالقتصادي بعض 

محمد البوعزيزي عمى إحراق نفسو أيضا نتيجة لإلحباط وكان إقدام . 34المحتجين إلى التظاىر
وعالوة عمى ذلك، فإن المظاىرات التي . وفقدان األمل المذين ليما جذور اجتماعية واقتصادية

ميزت الربيع العربي اندلعت في بمدان ومناطق عانى فييا السكان مشكالت اقتصادية عميقة 
 .35ات مرتفعة نسبياً وليس في دول بمغت إيرادات الفرد فييا مستوي

وبالتالي قد يشكل اإلحباط االجتماعي واالقتصادي عاماًل محركًا  نحو التطرف االجتماعي 
وقد تستخدم بعض الحركات االحتجاجية الدين كعامل محفز . والسياسي وليس التطرف الديني

ظاىرون قوي، ولكن يبدو من اإلنصاف أن ُنعزي حالة اإلحباط المبدئية التي يشعر بيا المت
غمب األعم إلى عوامل وانضماميم في نياية المطاف إلى حركات وتنظيمات دينية في األ

لى جانب ذلك، تستفيد التنظيمات . أو اقتصادية في المراحل األولى عمى األقل/ اجتماعية و وا 
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Middle East and North Africa, Stanford University Press, 2011. 
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الدينية دائمًا من مجموعة أساسية من المؤيدين؛ ومع ذلك، أثبتت األمثمة الحديثة في مصر 
س أيضًا أن ىذه األحزاب والحركات يمكن أن تعتمد في نجاحيا إلى حد كبير عمى وتون

ويكون الدافع لدى شعوب الشرق األوسط وشمال . األصوات المتأرجحة والناخبين المترددين
أفريقيا قبل تحديد خياراتيا السياسية بشكل رئيسي، ىو السعي إليجاد بدائل لألنظمة والقواعد 

أو لم نتفق، فإن " ثورية"وسواء اتفقنا عمى تسمية ىذه العمميات . في ظميا السائدة التي تعيش
. واقع األمر ىو أن بحث القواعد الشعبية عن التغيير نادرًا ما يحدث دون عنف عمى اإلطالق

ويكون الحال كذلك عمى وجو الخصوص عندما ُتواجو مطالب من يبحثون عن آفاق جديدة 
 .بقمع في المقابل

ً

 منطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًأفريقياًالجديدة:ًلتفكيرًفيًالمرحمةًالمقبمةا:ًثالثاًا

تذرعت الحكومات العربية مرات عديدة عمى مدار التاريخ بالعنف واستغمتو كي تبدو وكأنيا 
وكمما خرج الناس إلى الشوارع لممطالبة بآفاق مستقبمية أفضل، كانت الحكومات . المنقذ والمالذ

وفي معظم األحيان، تكيل االتيامات لمجماعات المحتجة بأن قوى تضرب بيد من حديد، 
وبرعت أنظمة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا أيضًا في . خارجية ىي التي تحركيا وتدعميا

وىذا ىو . بالوقوف وراء ىذه الحركات، وال سيما عندما تخشى عمى مستقبميا" الجياديين"اتيام 
عن االنتفاضات  36"تنظيم القاعدة"افي في إلقاء كل الموم عمى األسموب الذي اّتبعو معمر القذ
، بينما أشار بشار األسد عدة مرات إلى المؤامرات  3122التي شيدتيا ليبيا في عام 

 .عندما كان يتحدث عن أحداث العنف في سوريا 37الخارجية

ية في عام فالحركات الشعبية التي بدت واعدة لمغا: واليوم، تقف المنطقة عند مفترق طرق
لم ينتج عنيا تجديد النخب السياسية؛ ومازالت حركات المجتمع المدني موجودة وتتحرك  3122

                                                 
 ،   31بٟ بٟ طٟ، ِمابٍت شخظ١ت ِغ ِؼّز اٌمذافٟ، أٚي ِارص   - 3
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وتحتشد، لكنيا بحاجة إلى البرىنة عمى قدرتيا عمى إحداث تأثير قوي في وجيات النظر 
ومن ناحية أخرى، أصبح العنف جزءًا من المشيد اإلقميمي، حيث ال . االجتماعية والسياسية

داعش وأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة وتشعباتيا )أن الجماعات المدفوعة بأغراض دينية  ريب
والبد إذًا . مستمرة في الصعود وفي تكثيف أعمال العنف واليجمات التي تشنيا...( اإلقميمية 

من التوصل إلى سبل ممكنة لمتغمب عمى العنف بشكل فعال دون إتاحة الفرصة لمسمطات 
 .لمقابل لممالحقة التعسفية ألي شخص تعتبره عن عمد عدوا لمدولةالسياسية في ا

إن إيجاد حمول لممعضالت الكثيرة التي تواجو المنطة ىو أبعد ما يكون عن الميمة 
السيمة، ال سيما في لحظة تزيد فييا أعمال العنف التي نشيدىا في الدول األوروبية بدورىا من 

 3126نوفمبر  24الحكومة الفرنسية في أعقاب ىجمات  فقد اتخذت. تعقيد األمور في المنطقة
في باريس سمسمة من القرارات غير المتناسبة ال مع فكرة صالح المواطنين وال مع حركات 

وأقدمت الحكومة الفرنسية في خطوة كان المقصود منيا إثبات . المجتمع المدني والديمقراطية
وتشن . اتخاذ تدابير أمنية صارمة ومشددة قدرتيا عمى الرد بفعالية عمى تمك اليجمات، عمى

فرنسا في الوقت الحالي ضربات موجعة عمى مواقع داعش في سوريا، في حين أعمنت حالة 
ويصعب تصديق فعالية تدابير من ىذا القبيل بينما يبدو . الطوارئ في فرنسا لمدة ثالثة أشير

ولكن إلى . داخل فرنساأن معظم األشخاص المسؤولين عن ىجمات باريس نشأوا وتطرفوا 
جانب ذلك، من السيل أيضًا أن نفيم تعارض التدابير العسكرية واألمنية التي اتخذتيا فرنسا 

مع إمكانية ضغط  باريس من أجل الديمقراطية   3126نوفمبر  24كرد فعل عمى ىجمات 
سط وشمال والشفافية السياسية ومزيد من االحترام لحقوق اإلنسان والمواطنين في الشرق األو 

فيي أيضًا : وقد ينطبق الشيء نفسو عمى أغمب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. أفريقيا
. لو ما يبرره" اإلرىاب"تمر بمحظة تشعر فييا أن أي إجراء من شأنو أن يساعد في مكافحة 

أن  وتكمن المشكمة في أن التعريف القانوني لإلرىاب ال يزال فضفاضًا، وفي الوقت نفسو يبدو
معظم تمك الدول ال تعي أن محاربة التطرف تحتاج أيضًا إلى وضع سياسات اجتماعية تساعد 

 .عمى الحد من حالة اإلحباط وتداعياتيا العنيفة

وتشير األمور كميا في الواقع إلى أنو ميما كانت النوايا المؤيدة لمديمقراطية لدى الدول 
فكرة الحاجة إلى قيادات قوية وصارمة لمواجية  الغربية، فإنيا ال تزال غير قادر عمى مقاومة
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والمفارقة التي ينطوي عمييا ىذا النيج ىو أنو يعزز مزيدًا من العنف . التطرف والعنف
وتبرىن لنا عدة أمثمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واقعيًا تأثير الصالت القائمة . المضاد

لداعمة ليا وما تثيره من معارك وصراعات بين الجيات الفاعمة المحمية والقوى الخارجية ا
وبالمثل، فإن األسموب الذي تنتيجو الدول في مسعاىا لمحاربة المنظمات . متزايدة في المقابل

اإلرىابية يحبذ استخدام القوة المفرطة واإلكراه عمى حساب قوة اإلقناع؛ والنتيجة ىي مزيد من 
مات مثل داعش حيث يمكنيا من اإلحباط عمى أرض الواقع، ما يصب في مصمحة تنظي

 . استقطاب عدد متزايد من التابعين

ال يمكن فيم وتفسير العنف في المنطقة بمعزل عن سبب من األسباب التي ولدتو، وىو 
السياسات الفاشمة التي آثرت الجيات المالية الداعمة وأىم الممولين والشركاء التجاريين لدول 

ل الغربية خالل عقود من الزمن في الدعوة إلى إجراء مزيد فقد استمرت الدو . المنطقة اتباعيا
عمال الشفافية، ولكنيا لم تجعل منيا حجر الزاوية في عالقاتيا مع  من اإلصالحات السياسية وا 

وادعى العالم الغربي بشدة مع الربيع العربي أنو كان يرغب في مساندة المجتمعات . المنطقة
لتغيير، ولكن ينبغي التدليل عمى ىذا االلتزام والبرىنة عميو المدنية وفي دعم مطالبيا من أجل ا

ومن الواضح أن ىذا ال يعني عدم تحمُّل شعوب المنطقة وحكوماتيا . من خالل نتائج ممموسة
ىي أيضًا الجزء األكبر من المسؤولية؛ فالتغيير ينبغي أن يبدأ دائمًا وأبدًا بالنفس، وىناك 

 .أيضاً  ىامش أكبر لمتحسن في ىذا الصدد

لذلك، بينما ال يمكن تبرير ممارسة العنف بأي حال من األحوال، البد من النظر إليو عمى 
من الصعب . نظمة الحاكمة في المنطقةألحقيقتو فيو نتيجة لفشل جماعي يشمل معظم ا

القبول بتمك النظريات التي تتحدث عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا باعتبارىا منطقة سيستمر 
؛ ويروج عمومًا ىذا الفكرة أشخاص يميمون "بشكل متوارث"ة عمييا جوىريا والعنف في السيطر 

إلى قراءة ما يجري في المنطقة من خالل تفسير خاطئ ومغموط لإلسالم ليس بالضرورة أفضل 
واألخبار السيئة ىي أنو سيظل من الصعب . من التأويالت التي تخرج بيا التنظيمات الجيادية

ن تركيز الحكومات والُبنى السياسية المعاصرة ينصرف إلى أولوياتيا تغيير ىذا الوضع طالما أ
لى اتباع أنماط  –األمن  -الحالية  وىي حمول تستند بشكل  –التي تتصورىا لتحقيقو " الحمول"وا 

 .  عام إلى سياسات تقصي حقوق المواطنة وتولد مزيدًا من انعدام األمن والعنف في المقابل
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