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«يق�ضي الإن�سان �سنواته الأوىل فى تعلم النطق،
وتق�ضي الأنظمة العربية بقية عمره فى تعليمه
ال�صمت»!
من رواية «ذاكرة اجل�سد» للأديبة اجلزائرية �أحالم م�ستغامني
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�إهــداء �إىل

د .حممد ال�سيد �سعيد
•�أحد رواد الدفاع عن حقوق الإن�سان يف العامل العربي
•�أ�سهم يف ت�أ�سي�س مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
•ع�ضو جمل�س �إدارته وم�ست�شاره الأكادميي
•رئي�س التحرير امل�ؤ�س�س ملجلته الفكرية «رواق عربي» منذ عام 1996حتى 2009
•حائز على جائزة �أف�ضل كتاب عام  2000من الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،عن
كتابه« ،حكمة امل�رصيني» ،ال�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان
(تويف يف � 10أكتوبر � 2009أثناء �إعداد هذا التقرير)

4

املحتويات

التقرير ال�سنوي 2009

�إهـــــــــــــداء..................................................... عرفان وتقدير .....................................................هذا التقرير ..ملاذا ؟ ................................................ تقدمي :م�ستقبل العامل العربي بني الدولة الفا�شلة والدينية /بهي الدين ح�سن .......-موجز التقرير :املالمح العامة لو�ضعية حقوق الإن�سان فىالعامل العربي ...............

7
13
17
21
31

الباب الأول

�أو�ضاع حقوق الإن�سان فى العامل العربي
الف�صل الأول -دول حتت االحتالل �أو فى ظل نزاعات م�سلحة 51 .................
 .1الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة :بني همجية �إ�سرائيل وق�سوة القادة «الوطنيني» 53 .......... .
 .2العراق :حت�سن ن�سبي على �أر�ضية ه�شة 65 .......................................
 .3ال�سودان :هل ميكن جتنب حرب �أهلية جديدة؟ 79 ..............................
 .4اليمن :بني خماطر التفتت و»ال�صوملة» ؟ 91 ..................................
 .5لبنان :ا�ستمرار ازدواجية ال�سلطة يهدد مبزيد من الكوارث 103 ......................
الف�صل الثاين -مع�ضلة حقوق الإن�سان والدميقراطية 115 ......................
 .1م�صر :م�ؤ�شرات التزاوج بني الدولة البولي�سية والدينية 117 .........................
 .2تون�س :النموذج الكال�سيكي للدولة البولي�سية 135 ...............................
 .3اجلزائر :نحو حكم الفرد 147 ............................................
 .4املغرب :م�ؤ�شرات مقلقة على م�ستقبل حقوق الإن�سان 157 ...........................
� .5سوريا :مقربة دعاة الإ�صالح واملدافعني عن حقوق الإن�سان 173 ......................
 .6اململكة العربية ال�سعودية :بني رعاية حوار الأديان فى اخلارج وقهر الأقليات الدينية فى الداخل! 185 ...
 .7البحرين :متييز منهجي �ضد ال�شيعة لتكري�س حكم الأقلية «ال�سنية» 197 ..................

الباب الثاين

عندما ي�صري ال�ضعيف «درع ًا»! ..حقوق الن�ساء على مائدة امل�ساومة
الباب الثالث

احلكومات العربية �أمام الهيئات الإقليمية والدولية

209

223

 -1الدول العربية ونظام حقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة :هجوم متعدد اجلبهات225 ..........................
 -2جامعة الدول العربية :جلنة حقوق الإن�سان حتت احل�صار ! 247 .................................

5

حقوق الإن�سان يف العامل العربي

امل�ساهمون*1فى �إعداد التقرير
الباحث الرئي�سي
ع�صام الدين حممد ح�سن
الباحثون ومعدو �أوراق اخللفية:
د� .آمال عبد الهادي
جريمي �سميث
ح�سني الباردي
خليل عبد امل�ؤمن
رجب �سعد طه
�سيف ن�صراوي

عبد الكرمي العبدالوي
غ�سان عبد اهلل
د .حممد �أحمد علي املخالفى
نا�صر الري�س
نبيل عبد احلفيظ مانع

�شارك يف جمع وتوثيق املعلومات الواردة بالتقرير كل من:
		

			
�سمر علي �أحمد

عفاف حنا

حمـرر التقرير
بهي الدين ح�سن
كما قدم عدد من الزمالء احلقوقيني والأكادمييني ومنظمات حقوقية م�ساهمات قيمة يف املراجعة
�أو التدقيق �أو التنقيح �أو تقدمي معلومات �إ�ضافية ومنهم:
 �إبراهيم املقيطب -رئي�س جمعية حقوق الإن�سان �أوال (ال�سعودية) �أمل البا�شا -رئي�س منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان (اليمن) ر�ضوان بوجمعة( -اجلزائر) د .ر�ضوان زيادة -رئي�س مركز دم�شق لدرا�سات حلقوق الإن�سان ( �سوريا) رندة �سنيورة -املديرة التنفيذية للهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (رام الله) كرمي الربيعي -اجلمعية الإن�سانية حلقوق الإن�سان (العراق) كمال جندوبي-رئي�س جلنة احرتام احلريات وحقوق الإن�سان (تون�س) منرية فخرو -م�ست�شارة التنمية االجتماعية (البحرين) نبيل رجب -رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان ن�صرية ديتور -رئي�سة جمعية عائالت املفقودين (اجلزائر) هاين جملي -مدير ق�سم ال�رشق الأو�سط باملركز الدويل للعدالة االنتقالية (نيويورك) جمعية عائالت املفقودين (اجلزائر) منظمة الكرامة حلقوق الإن�سان (مكتب جنيف) منظمة مراقبة حقوق الإن�سان ( Human Rights Watchمكتب جنيف)* القائمة غري مكتملة نظرا لالعتبارات الأمنية يف بع�ض الدول العربية.
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�إهــــــــداء
�إىل �سجناء الر�أي
و�ضحايا املحاكمات غري العادلة فى العامل العربي()1
�سوريا:

 .1مهند احل�سني :املحامي ورئي�س املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان “�سوا�سية” ،املعتقل يف
يوليو  2009رهن املحاكمة؛ ب�سبب دوره البارز يف ف�ضح دور حماكم �أمن الدولة اال�ستثنائية.
وقد قررت نقابة املحامني –التابعة حلزب البعث احلاكم -حماكمته ت�أديبيا �أثناء اعتقاله ،بتهمة
ت�شكيل منظمة غري م�رشوعة حلقوق الإن�سان!
 .2هيثم املالح :املحامي والرئي�س ال�سابق للجمعية ال�سورية حلقوق الإن�سان املعتقل يف �أكتوبر
،2009واملحال للمحاكمة �أمام الق�ضاء الع�سكري ،ب�سبب دوره احلقوقي و�آرائه الناقدة
النتهاكات حقوق الإن�سان يف �سوريا ،ودفاعه عن مهند احل�سني �أمام املحكمة الت�أديبية لنقابة
املحامني!
.3فداء �أكرم احلوراين :رئي�س املجل�س الوطني لإعالن دم�شق.
� .4أحمد طعمة� :أمني ال�رس باملجل�س الوطني لإعالن دم�شق.
� .5أكرم البني� :أمني ال�رس باملجل�س الوطني لإعالن دم�شق.
 .6ريا�ض �سيف :رئي�س مكتب الأمانة العامة للمجل�س الوطني
لإعالن دم�شق وع�ضو برملاين �سابق.
 .7وليد البني.
 .8حممد حجي دروي�ش.
 .9فايز �سارة.
 .10يا�رس العيتي.
 .11مروان الع�ش.
 .12علي العبد الله.
 .13جرب ال�شويف.
 .14طالل �أبودان.

�أع�ض��اء املجل���س
الوطن��ي لإع�لان
دم�ش��ق ،وقد حكم
على املجموعة كلها
بال�سج��ن عام�ين
و�ست��ة �أ�شه��ر ل��كل
منه��م،

بتهم��ة

�إ�ضع��اف ال�شع��ور
القوم��ي والنيل من
هيبة الدولة (!)

( )1هذه لي�ست قائمة كاملة ،ولكنها ت�ضم �أبرز الرموز .للمزيد من املعلومات؛ برجاء االطالع على الن�ص
الكامل للتقرير وامل�صادر التي اعتمد عليها.
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� .15أنور البني :من �أبرز املدافعني عن حقوق الإن�سان ،وموقِّع على �إعالن بريوت-دم�شق.
حكما بال�سجن � 5سنوات؛ بتهمة نقل ون�رش �أنباء كاذبة من �ش�أنها �أن توهن نف�سية الأمة(!)
ينفذ ً
أحكاما بال�سجن؛ بتهمة حتري�ض
.16كمال اللبواين :م�ؤ�س�س التجمع الليربايل الدميقراطي .ينفذ � ً
دولة �أجنبية على العدوان على �سوريا ،ون�رش �أنباء من �ش�أنها �أن توهن نف�سية الأمة(!)
حكما بال�سجن بتهم ن�رش �أخبار
.17علي فائق املري :القيادي بحزب ال�شعب الدميقراطي .ينفذ ً
كاذبة ،والتهجم على نظام احلكم ،و�إظهار العداء العلني ل�سيا�سة الدولة(!)
 .18كرمي �أنطون عربجي :مدون يق�ضي عقوبة بال�سجن ملدة ثالث �سنوات؛ بتهمة ن�رش �أنباء
من �ش�أنها �أن توهن نف�سية الأمة(!)
 .19حبيب �صالح :كاتب و�سيا�سي معار�ض يق�ضي عقوبة بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ،بتهمة
�إ�ضعاف ال�شعور القومي يف زمن احلرب(!)
 .20م�شعل التمو :الناطق الر�سمي با�سم تيار امل�ستقبل الكردي ،يق�ضي حكما بال�سجن ملدة
ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة ،بعد �إدانته بتهم النيل من هيبة الدولة و�إ�ضعاف ال�شعور القومي
ووهن نف�سية الأمة(!)
 .21م�صطفى جمعة بكر
 .22حممد �سعيد ح�سني العمر
� .23سعدون حممود �شيخو
 .24نا�رص �أحمد حممد
 .25رائد فواز
� .26سعود �شيخمو�س
 .27عبد الرحمن م�صطفى

�أع�ضاء يف الهيئة القيادية بحزب �أزادي الكردي .تلقوا �أحكاما
بال�سجن ثالث �سنوات لكل منهم ،بعد �إدانتهم بتهمة النيل من هيبة الدولة
و�إ�ضعاف ال�شعور القومي و�إثارة النعرات العن�رصية واملذهبية(!)
معار�ضون �أكراد ،تلقى كل منهم حكما بال�سجن ملدة � 6سنوات،
من قبل حمكمة �أمن الدولة اال�ستثنائية ،التي �أدانتهم بتهم االنتماء
�إىل جمعية �سيا�سية حمظورة ،وحماولة اقتطاع �أجزاء من
الأرا�ضي ال�سورية لإحلاقها بدولة �أجنبية(!)

فل�سطني:

.28مروان الربغوثي :ع�ضو املجل�س الت�رشيعي� ،أحد قياديي حركة فتح؛ حمكوم عليه بال�سجن
مدى احلياة.
 .29ع�رشات من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،الذين اختطفتهم قوات االحتالل
يف عام  ،2006وما زالوا رهن االعتقال.

م�صــر:

مدون ،ينفذ حكما بال�سجن � 4سنوات؛ بتهمة �إهانة رئي�س اجلمهورية والدين
 .30كرمي عامرّ :
الإ�سالمي.
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مدون ،و�أحد املطالبني باحلق يف امل�ساواة لبدو �سيناء .معتقل مبوجب
 .31م�سعد �أبو فجرّ :
قانون الطوارئ منذ دي�سمرب  ،2007برغم �صدور عدة قرارات من املحكمة بالإفراج عنه.
 .32يحيى �أبو ن�صرية :مدون ومدافع عن حقوق بدو �سيناء ،معتقل مبوجب قانون الطوارئ،
منذ دي�سمرب .2007
 .33هاين نظري� :صاحب مدونة “كارز احلب” املعنية بال�ش�أن القبطي ،معتقل مبوجب قانون الطوارئ.
 .34جمدي �أحمد ح�سني� :صحفي و�أمني عام حزب “العمل” املجمد ،يق�ضي عقوبة ال�سجن
ملدة عامني ،بعد �إدانته من قبل حمكمة ع�سكرية بتهمة “الت�سلل �إىل غزة”.
 .35ح�سن �شحاتة :داعية �شيعي ،اعتقل وع�رشات من ال�شيعة منذ يونيو .2009
 .36خريت ال�شاطر :نائب املر�شد العام جلماعة الإخوان امل�سلمني ،و 25من قيادات اجلماعة،
حمكوم عليهم بال�سجن من حمكمة ع�سكرية.

تون�س:

 .37زهري خملوف :ع�ضو م�ؤ�س�س بجمعية حرية و�إن�صاف ،معتقل رهن املحاكمة؛ بتهمة
الإ�ساءة للغري يف �إطار احلملة االنتخابية لقوائم احلزب الوطني التقدمي.
 .38توفيق بن بريك� :صحفي معار�ض ،معتقل وحمال للمحاكمة بتهم ملفقة ت�شمل انتهاك
الآداب العامة ،والقدح والذم واالعتداء على امر�أة.

املغرب:

� .39شكيب اخلياري :رئي�س جمعية الريف حلقوق الإن�سان ،يق�ضي عقوبة بال�سجن ملدة ثالث
�سنوات بعد حماكمته؛ بتهمة �إهانة م�ؤ�س�سات الدولة على خلفية تناوله لبع�ض �صور الف�ساد يف
مكافحة تهريب املخدرات.
 .40يحيى حممد حافظ :ع�ضو جمعية املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان ،تلقى حكما
جائرا بال�سجن ملدة � 15سنة على خلفية احتجاجات مناه�ضة للإدارة املغربية للإقليم ال�صحراوي
بعد حماكمة غري من�صفة.
 .41م�صطفى عبد الدامي :ع�ضو ب�أحد فروع الرابطة املغربية حلقوق الإن�سان ،تلقى حكما باحلب�س ملدة
ثالث �سنوات ،على خلفية ت�ضامنه مع احتجاجات مناه�ضة للإدارة املغربية للإقليم ال�صحراوي.
 .42علي بوعمود
 .43املحجوب عيالل
 .44ح�سن خالد
�.45إدري�س �شحتان :مدير حترير جريدة امل�شعل الأ�سبوعية ،يق�ضي عقوبة
ال�سجن ملدة عام على خلفية مقاالت حول احلالة ال�صحية للعاهل املغربي.

ن�شطاء�صحراويون
تلقوا �أحكاما بال�سجن
مل��دة عام�ين على
خلفية م�شاركتهم يف
تظاهرة �سلمية(!)
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 .46حممد املرواين� :أمني عام حزب الأمة
 .47م�صطفى املعت�صم� :أمني عام حزب البديل احل�ضاري
 .48حممد �أمني الركالة :نائب الأمني العام حلزب البديل
احل�ضاري
 .49عبد احلفيظ ال�رسيتي :مرا�سل قناة املنار
 .50ماء العينني العبادلة :ع�ضو املجل�س الوطني حلزب
العدالة والتنمية
 .51حميد النحيبي :ع�ضو احلزب اال�شرتاكي املوحد
 .52علي �سامل التامك
� .53إبراهيم دحان
 .54الدكجة ل�شكر
� .55أحمد النا�رصي
 .56يحظية الرتوزي
� .57صالح لبيهي
 .58ر�شيد ال�صغري

تلقوا �أحكاما بال�سجن
لفرتات ت�تراوح بني
20و 25ع��ام��ا عدا
الأخري (�سنتني),كانوا
بني  35متهما اتهموا
بت�شكيل �شبكة �إرهابية،
واق�ترن��ت حماكمتهم
ب��خ��روق��ات متعددة
ملعايري العدالة

ن�شط��اء �صحراوي��ون
حمال��ون للمحاكم��ة
الع�سكرية بالرباط ،على
خلفي��ة زيارتهم ملخيمات
الالجئ�ين ال�صحراويني
جن��وب غ��رب اجلزائر

اليمن:

 .59يا�رس الوزير :ع�ضو املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية،
معتقل دون تهمة �أو حماكمة منذ �أكرث من عام؛ ب�سبب دوره يف ك�شف االنتهاكات يف �إقليم
“�صعدة”.
 .60علي �أحمد ال�سقاف :ع�ضو املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية،
اختطف يف �سبتمرب  ،2009وبات م�صريه جمهوال.
� .61أني�س من�صور حميدة� :صحفي ،تلقى حكما بال�سجن ملدة �أربعة ع�رش �شهرا على خلفية
ق�ضايا ن�رش ،اتهم فيها بامل�سا�س بالوحدة الوطنية و�إثارة الفتنة.
 .62حممد املقالح� :صحفي ونا�شط �سيا�سي ،اختطف يف �سبتمرب  2009على �أيدي عنا�رص
يرجح �أنها تابعة للمخابرات اليمنية ،وبات م�صريه جمهوال.
 .63د.ح�سني العاقل� :أ�ستاذ بجامعة
عدن
 .64قا�سم ع�سكر :نا�شط �سيا�سي
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مَي ُثالن للمحاكمة �أمام حمكمة �أمن الدولة اال�ستثنائية
باتهامات تتعلق بتعري�ض الوحدة الوطنية للخطر،
ب�سبب �آرائهما امل�ؤيدة للحراك ال�سيا�سي يف جنوب اليمن

التقرير ال�سنوي 2009
ال�سعودية:

� .65سليمان الر�شودي
 .66عبد الرحمن بن حممد ال�شمريي
 .67عبد العزيز �سليمان اخلريجي
� .68سيف الدين بن في�صل ال�رشيف
 .69فهد ال�صخري القر�شي
 .70عبد الرحمن بن �صديق
� .71سعود بن حممد الها�شمي
 .72علي بن ح�ضيان القرين
 .73من�صور بن �سامل العوذة

معتقل��ون دون حماكم��ة،
وعرف��وا �إعالمي��ا بـ»�سجن��اء
الع��دل وال�ش��ورى وحق��وق
الإن�س��ان»؛ ب�سب��ب مناداته��م
ببع���ض الإ�صالح��ات ال�سيا�سية
ودعوته��م لإن�ش��اء منظم��ة
حقوقي��ة م�ستقل��ة ،وم��ع ذل��ك
وجه��ت لهم ال�سلط��ات اتهامات
بجم��ع �أم��وال لدع��م الإرهاب

 .74خالد الرا�شد :نا�شط يف احلركة الإ�سالمية للإ�صالح ،تلقى حكما بال�سجن ملدة � 5سنوات،
ب�سبب ت�رصيحات معار�ضة لل�سيا�سات احلكومية ،و�أدى طعنه على احلكم �إىل �صدور حكم
نهائي مبعاقبته بال�سجن ملدة  15عاما!
 .75خالد العمري
 .76حممد العتيبي

�ألقي القب�ض عليهما منذ مطلع يناير  2009على خلفية حماولتهما
التظاهر ال�سلمي احتجاجا على العدوان الإ�رسائيلي على عزة،
وظال رهن االعتقال حتى �إعداد هذا التقرير لرف�ضهما التوقيع على
تعهد باالمتناع عن ممار�سة هذه الأعمال م�ستقبال.
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التقرير ال�سنوي 2009

عرفان وتقدير
يعرب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان عن تقديره وعرفانه للدور الدءوب
الذي تلعبه ع�رشات من املنظمات احلقوقية واملراكز البحثية على امل�ستوى الوطني والإقليمي
والدويل ،يف ر�صد ودرا�سة وحتليل التطورات وثيقة ال�صلة بحقوق الإن�سان يف العامل العربي،
والذي بدونه ما كان ممكنا �إعداد هذا التقرير؛ �إذ �شكلت املعلومات التي تبثها هذه املنظمات
عرب �إ�صداراتها املختلفة ،ومواقعها الإلكرتونية م�صدرا حيويا للتقرير ،ف�ضال عن التدقيقات
واملعلومات التي قدمتها بع�ض هذه املنظمات ب�شكل مبا�رش ،عند مراجعتها م�سودات مبكرة من
التقرير .هذا �إىل جانب جهد الباحثني يف عدة دول عربية ،الذين تعاونوا مع مركز القاهرة يف
�إعداد هذا التقرير ،وم�ساهمات وم�شورة �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لربنامج املركز يف هذا
املجال -الذي ي�ضم �أع�ضاء من  11دولة عربية -و�أع�ضاء يف جمل�سي �إدارة و�أمناء املركز.
وال يعني ذلك �أن اال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها التقرير تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر
ه�ؤالء الباحثني �أو امل�ست�شارين �أو هذه املنظمات جمتمعة �أو منفردة ،ولكنها �شهادة عرفان
وتقدير من مركز القاهرة؛ علما ب�أن ترتيب موقع هذه املنظمات يف القائمة ال ي�شي ب�أية داللة
خا�صة .كما �أن ت�أمل قائمة هذه املنظمات يك�شف عن داللة مهمة �أخرى –خا�صة على ال�صعيد
الوطني -تت�صل مبدى اجلهد املبذول يف الدفاع عن حقوق الإن�سان ،ون�رش ثقافتها يف العامل
العربي ،و�أي�ضا يف انتقال هذه املهمة تدريجيا وبدرجات متفاوتة �إىل عاتق املنظمات املحلية.
ونخ�ص بالذكر يف هذا ال�سياق امل�ؤ�س�سات والهيئات التالية:

البحرين:

�أوال :املنظمات الوطنية

 .1مركز البحرين حلقوق الإن�سانhttp://www.bahrainrights.org .
.2جمعية البحرين ملراقبة حقوق الإن�سانhttp://www.bhrws.org .
.3جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سانhttp://www.byshr.org .
.4اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سانhttp://bhrs.org .

العراق:

.5جلنة تن�سيق املنظمات غري احلكومية يف العراقhttp://www.ncciraq.org.
.6هيئة الإح�صاء بالعراقwww.iraqbodycount.org .
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م�صــر:
.7املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سانhttp://www.eohr.org/ar .
.8اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعيةhttp://www.mosharka.org .
.9مركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سي ل�ضحايا العنفhttp://alnadeem.org .
.10م�ؤ�س�سة درا�سات املر�أة اجلديدةhttp://www.nwrcegypt.org .
.11دار اخلدمات النقابية والعماليةhttp://ctuws.blogspot.com .
.12جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سانhttp://www.ahrla.org .
.13املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية http://www.eipr.org .
.14مركز ه�شام مبارك للقانونhttp://hmlc.katib.org .
.15مركز �أندل�س لدرا�سات الت�سامح ونبذ العنفhttp://www.andalusitas.net .
.16املركز امل�رصي حلقوق املر�أةhttp://www.ecwronline.org .
.17مركز ق�ضايا املر�أة امل�رصية /http://www.cewla.org .
.18املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
.19امل�ؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.

لبنان:

.20م�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان واحلق الإن�ساينhttp://fhhrl.org .
.21م�ؤ�س�سة مهارات/http://www.maharatfoundation.org .
.22اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان «را�صد»http://www.pal-monitor.org .
.23املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان «حقوق»http://www.palhumanrights.org .

املغرب:

.24املنظمة املغربية حلقوق الإن�سانhttp://www.omdh.org .
.25اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سانhttp://www.amdh.org.ma .
.26املر�صد املغربي للحريات العامة http://www.forumalternatives.org/observatoire.
.27املركز املغربي حلقوق الإن�سانhttp://www.aafaq.org .
.28اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة
من طرف الدولة املغربية www.asvdh.net
.29جمعية عدالةwww.justicemaroc.org .
.30جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان/http://www.codesaso.com .
.31الع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق الإن�سانhtml.http://lmddh.org/actualite2 .

اململكة العربية ال�سعودية:

.32منظمة حقوق الإن�سان �أو ًال يف ال�سعوديةwww.hrfssaudiarabia.org .
.33املركز ال�سعودي حلقوق الإن�سانhttp://www.saudihr.org .
.34جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربيةhttp://www.cdhrap.net .
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ال�سودان:

.35املنظمة ال�سودانية ملناه�ضة التعذيبhttp://www.soatsudan.org .
.36مركز اخلرطوم حلقوق الإن�سان وتنمية البيئةhttp://www.sudaneseonline.com .
.37منظمة ال�سودان للتنمية االجتماعية «�سودو»http://www.sudaneseonline.com .
.38هيئة حمامي دارفورhttp://www.sudaneseonline.com .
.39مركز �أمل مل�ساعدة �ضحايا التعذيبhttp://www.sudaneseonline.com .
�.40شبكة �صحفيون حلقوق الإن�سان.

�سوريا:

.41املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان «�سوا�سية»http://www.shro-syria.com .
.42املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف �سورياhttp://dadkurd.co.cc .
.43الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سانhttp://www.shrl.org .
.44املنظمة الوطنية حلقوق الإن�سان يف �سورياwww.nohr-s.org .
.45املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سانhttp://www.syriahr.com .
.46اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان.http://www.shrc.org .
.47جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف �سورياhttp://www.cdf-sy.org .
 -.48املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف �سورياhttp://www.aohrs.org .
.49املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبريhttp://www.kurdistanabinxete.com .
.50مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سانwww.dchrs.com .

تون�س:

.51الرابطة التون�سية حلقوق الإن�سانhttp://www.ltdh.org .
.52اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سينيhttp://tunisiawatch.rsfblog.org .
.53اللجنة من �أجل احرتام احلريات وحقوق الإن�سانhttp://www.crldht.org .
.54اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات/:www.tunisia/tadw http/ .
.55املجل�س الوطني للحريات بتون�سhttp://www.welcome.to/cnlt .
.56املر�صد الوطني حلرية ال�صحافة والن�رش والإبداعhttp://www.tunisia/olpec .
.57اجلمعية التون�سية ملناه�ضة التعذيب/:www.tunisia/altthttp/ .
.58اللجنة الوطنية مل�ساندة �أهايل احلو�ض املنجمي
.59منظمة حرية و�إن�صاف.

اليمن:

.60منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سانhttp://saf-yemen.org .
.61املر�صد اليمنى حلقوق الإن�سان/http://www.yohr.org .
.62هود ،الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلرياتhttp://www.hoodonline.org .
.63املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطيةhttp://anhri.net/yemen/yoddrf .
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الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة:

.64م�ؤ�س�سة احلق (رام الله)//:http www.alhaq.org .
.65املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان (غزة)http://www.pchrgaza.org .
.66مركز امليزان حلقوق الإن�سان (غزة)http://www.mezan.org .
.67الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان «ديوان املظامل « http://www.ichr.ps.

اجلزائر:

.68جمعية عائالت املفقودين باجلزائر.
.69الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان www.la-laddh.org

ثانيا :املنظمات الإقليمية

.70ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سانhttp://anhri.net .
.71املنظمة العربية حلقوق الإن�سانhttp://www.aohr.net .
.72منظمة الكرامة حلقوق الإن�سان/http://www.alkarama.org .
.73مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية وال�صحفية
يف ال�رشق الأو�سط(�سكايز) http://www.skeyesmedia.org

ثالثا :املنظمات والهيئات الدولية

.74ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سانhttp://www.euromedrights.net .
.75هيومان رايت�س ووت�شhttp://www.hrw.org .
.76منظمة املادة http://www.article19.org . 19
.77منظمة العفو الدوليةhttp://www.amnesty.org/ar .
.78املجموعة الدولية ملعاجلة الأزماتhttp://www.crisisgroup.org .
.79الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سانhttp://www.fidh.org .
.80اخلط الأمامي ،امل�ؤ�س�سة العاملية للدفاع عن
مدافعي حقوق الإن�سانhttp://www.frontlinedefenders.org/ar .
�.81صحفيون بال حدودhttp://www.rsf.org .
.82اللجنة الدولية حلماية ال�صحفينيhttps://www.ijnet.org .
.83اللجنة الدولية لل�صليب الأحمرhttp://www.icrc.org/ara .
.84م�ؤ�س�سة كارنيجى لل�سالم الدويلhttp://www.carnegieendowment.org .
�.85شبكة الأنباء الإن�سانية «�أيرين»http://arabic.irinnews.org .
.86مرا�سلون بال حدودhttp://www.rsf.org/-Barometre-.html .
.87مبادرة الإ�صالح العربيhttp://arab-reform.net/spip.php?lang=ar .
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مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
www.cihrs.org

التقرير ال�سنوي 2009

هذا التقرير ...ملاذا ؟

ي�ستهدف التقرير ر�صد وحتليل �أبرز التطورات التي �شهدتها املنطقة العربية خالل الفرتة من
�سبتمرب  2008حتى �أكتوبر 2009؛ للوقوف على �أبرز مظاهر التقدم �أو الرتاجع يف احرتام
حقوق الإن�سان ب�صفة عامة ،مع �إعطاء الأولوية للم�ؤ�رشات والتطورات بالغة الداللة،
والكا�شفة عن مدى ا�ستعداد البلدان امل�ستهدفة لتحفيز مناخ وبيئة مواتيني للتطور الدميقراطي،
و�إف�ساح املجال لتعزيز م�شاركة اجلماعات ال�سيا�سية و�أق�سام املجتمع املختلفة يف �صنع ال�سيا�سات،
ونبذ �سيا�سات الإق�صاء والتهمي�ش ،على �أ�س�س متييزية ،ومن ثم اال�ستدالل على مدى توافر
�إرادة �سيا�سية لنظم احلكم يف العامل العربي ،لل�رشوع بالإ�صالح الدميقراطي واحرتام حقوق
الإن�سان.
ينطلق التقرير من �إطار احلقوق املدنية وال�سيا�سية� ،إال �أنه يعطي وزنا �أكرب لعدد من
العناوين والق�ضايا الأ�سا�سية التي تخدم الهدف الرئي�سي للتقرير ،وت�شكل مداخل حاكمة لفهم
�أبرز التطورات يف جمال حقوق الإن�سان يف خمتلف البلدان.
ويرد يف هذا ال�سياق �أبرز التطورات على �صعيد الت�رشيع واملمار�سة يف املجاالت التالية:
• حرية التعبري عرب و�سائط الإعالم املختلفة.
• احلق يف التنظيم� ،سواء من خالل الأحزاب ال�سيا�سية �أو اجلمعيات الأهلية �أو النقابات.
• كيفية تعامل �أجهزة احلكم مع �أ�شكال االحتجاج ال�سيا�سي واحلراك االجتماعي واحلريات
النقابية .ويندرج يف هذا ال�سياق �أي�ضا ،مواقف ال�سلطات جتاه خمتلف �أ�شكال التظاهر،
والوقفات االحتجاجية واالعت�صامات والإ�رضابات.
• طبيعة ال�ضغوط والتهديدات واالعتداءات التي ت�ستهدف ب�شكل خا�ص املدافعني عن حقوق
الإن�سان واحلريات ودعاة الإ�صالح.

17

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
• طبيعة ال�ضغوط على احلريات الدينية واملوقف من حقوق الأقليات ،ومظاهر التمييز على
�أ�س�س الدين �أو املذهب �أو العرق ،واالعتداءات التي تطال املنخرطني يف الدفاع عن حقوق
الأقليات.
• تطبيقات الت�رشيعات اال�ستثنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب ،وت�أثريها على �ضمانات احلرية
والأمان ال�شخ�صي و�ضمانات املحاكمة العادلة ،وفر�ص ا�ستخدامها يف مواجهة الأن�شطة
ال�سلمية واملعار�ضة ال�سيا�سية ،ويف تقييد حريات التعبري.
• �إىل �أي مدى تكر�س الت�رشيعات وال�سيا�سات واملمار�سات املنتهجة ،الإفالت من العقاب
على االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،مبا قد يقت�ضيه ذلك من �إلقاء ال�ضوء على وجه
اخل�صو�ص على ممار�سات التعذيب و�إ�ساءة معاملة ال�سجناء� ،أو على جرائم القتل خارج
نطاق القانون� ،أو على �أ�شكال خمتلفة من العقاب اجلماعي.
• احلق يف امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة ،ومدى توافر معايري النزاهة وتكاف�ؤ الفر�ص
يف االنتخابات العامة التي �شهدتها بع�ض البلدان ،والدالالت ال�سيا�سية التي تك�شف عنها نتائج
االنتخابات.
من هذا املنطلق ،ف�إن تقارير البلدان املختلفة ال تنتمي �إىل ذلك النمط من تقارير الر�صد
التقليدية ،النتهاكات احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،فهى تركز بالأ�سا�س على �أبرز التطورات
التي تظهر حدود التقدم �أو م�ؤ�رشات التدهور فيما يتعلق باحرتام حقوق الإن�سان يف هذا البلد
�أو ذاك.
ومن ثم ،فقد ال يظهر احلق يف احلياة –على �سبيل املثال -كعنوان م�ستقل يف تقرير كل بلد،
لكن �أبرز االنتهاكات التي تطال هذا احلق �سوف جتد مكانها يف عناوين �أخرى ،رمبا تكون
يف قمع �أ�شكال االحتجاج ،ورمبا تكون فيما قد ي�صدر من عقوبات بالإعدام ،ورمبا �أي�ضا من
خالل قمع الأقليات� ،أو من خالل تكري�س الإفالت من العقاب على جرائم التعذيب وغريها
من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان.
وباملنطق نف�سه ف�إن احلق يف التنقل وال�سفر قد ال يظهر كعنوان م�ستقل ،لكنه قد يرد يف �إطار
ال�ضغوط التي متار�سها ال�سلطات على فاعلني �سيا�سيني �أو منتقدين للحكومة� ،أو مدافعني عن
حقوق الإن�سان.
وقد ال يظهر احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي كعنوان م�ستقل �أي�ضا ،و�إن كانت انتهاكات
هذه احلقوق �سوف تظهر ب�شكل خا�ص يف طابع املالحقات واالعتقاالت التي حتدث� ،سواء
يف �سياق مكافحة الإرهاب� ،أو يف �إطار التنكيل بالن�شطاء ال�سيا�سيني واالحتجاجات االجتماعية
واملنخرطني يف الدفاع عن حقوق الأقليات� ..إلخ.
وقد ال يظهر احلق يف حماكمة من�صفة كعنوان م�ستقل يف خمتلف تقارير البلدان حمل
الدرا�سة ،ولكن القارئ �سوف يجد مظاهر �شتى لعوار املحاكمات� ،سواء تلك التي ت�ستند �إىل
تطبيقات مكافحة الإرهاب �أو منط املحاكمات التي حتا�رص �أ�شكاال خمتلفة من احلراك ال�سيا�سي
�أو االجتماعي� ،أو ت�ستهدف التنكيل باخل�صوم والن�شطاء ال�سيا�سيني ومدافعي حقوق الإن�سان.
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وقد حر�ص املركز يف تقريره الثاين على موا�صلة نهج تقريره الأول� ،أي ال�سعي لتقدمي
�صورة بانورامية عن م�شكلة حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،من خالل تناول امل�شكلة
بالر�صد والتحليل يف البلدان التي تتمتع بوزن �سيا�سي خا�ص؛ ومن ثم ف�إن التقرير احلايل
يتناول التطورات يف البلدان ذاتها التي كانت حمال للدرا�سة يف تقريره الأول ،وهى :م�رص
وتون�س واجلزائر واملغرب وال�سودان و�سوريا ولبنان وفل�سطني والعراق وال�سعودية
والبحرين واليمن.
وعلى النهج نف�سه الذي �سار عليه التقرير الأول ،ف�إن التقرير احلايل يقدم معاجلة نوعية
خا�صة للبلدان التي تعي�ش يف �رصاعات م�سلحة� ،سواء �أكانت حتت االحتالل� ،أم تلك التي
ت�شهد حاالت االحرتاب الأهلي ،مثل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة والعراق واليمن وال�سودان.
ومع �أن خطر االحرتاب الأهلي تراجع –ولو ب�صفة م�ؤقتة يف لبنان -ف�إن الأزمة ال�سيا�سية
وحالة ازدواج ال�سلطة التي يعي�شها لبنان ،ت�ستوجبان �إدراجه �ضمن الدول التي تتطلب معاجلة
نوعية خمتلفة.
وقد ا�ستند التقرير احلايل �إىل �أوراق خلفية �أعدها باحثون وخرباء حقوقيون من الدول
حمل الدرا�سة ،كما اعتمد بدرجة كبرية على املعلومات املوثقة املتاحة من خالل املنظمات
احلقوقية العربية والدولية ،ف�ضال عن التقييمات واملالحظات واملعلومات التي قدمها �أع�ضاء
باملجل�س اال�ست�شاري لربنامج حماية حقوق الإن�سان ،وعدد من اخلرباء العرب الذين ا�ستطلع
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه ،نظرا
املركز �آراءهم يف امل�سودات النهائية لهذا التقرير .غري �أن البع�ض َّ
للمخاطر الأمنية التي قد ترتتب على ذلك.
ويخ�ص�ص التقرير ف�صال م�ستقال حول و�ضعية الن�ساء يف عاملنا العربي ،يف �ضوء ال�سيا�سات
والتوجهات احلكومية -التي تكر�س التمييز وت�ساير �ضغوط التيارات املحافظة -وحدود التقدم
املحرز يف �ضوء �ضغوط الهيئات الدولية واملنظمات احلقوقية واحلركة الن�سائية ،من �أجل
حتقيق امل�ساواة وتعزيز م�شاركة الن�ساء ،يف دول هى يف الأ�صل ال تتمتع باحلد الأدنى من
مقومات نظام دميقراطي ،وال حترتم مبادئ امل�ساواة وامل�شاركة ،للمر�أة �أو لغريها.
كما يخ�ص�ص التقرير ف�صال خا�صا لر�صد وحتليل �أداء احلكومات العربية �أمام الأجهزة
املعنية بحقوق الإن�سان داخل الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك جمل�س حقوق الإن�سان؛ كما يفرد ف�صال
خا�صا لتناول الأداء من خالل جامعة الدول العربية ،التي كان من املفرت�ض �أن ت�شكل �إطارا
�إقليميا حلماية حقوق الإن�سان يف هذه املنطقة من العامل.
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تقدمي
م�ستقبل العامل العربي
بني الدولة الفا�شلة والدينية

تنق�ضي هذا العام خم�سة �أعوام على �إطالق احلكومات العربية عدة مبادرات للإ�صالح؛
ا�ستجابة لل�ضغوط الدولية التي بد�أت يف الت�صاعد بعد هجمات  9/11الإرهابية .هذه ال�ضغوط
جرى ت�أطريها فيما بعد يف �سيا�سات ومبادرات وهياكل م�ؤ�س�ساتية �أطلقها االحتاد الأوروبي
والواليات املتحدة الأمريكية منفردين� ،أو جمتمعني حتت مظلة جمموعة الدول الثماين يف
�إطار ما عرف بـ «منتدى امل�ستقبل»� .ساعدت هذه ال�ضغوط واملبادرات الدولية يف تخفيف
القب�ضة الأمنية على الن�شطاء ال�سيا�سيني ،واملدافعني عن حقوق الإن�سان واملر�أة والأقليات يف
املنطقة؛ الأمر الذي �أ�سهم يف انتزاع مكت�سبات ميدانية يف عدة دول ،وب�شكل خا�ص على �صعيد
حرية ال�صحافة والتنظيم والإعالم الإلكرتوين ،ولكنها مل تكن لت�ؤدي يف هذا الزمن الق�صري
�إىل انتزاع مكت�سبات د�ستورية �أو ت�رشيعية �أو م�ؤ�س�ساتية ،تنعك�س على ميزان عالقات القوى
يف �أي دولة ،بني النظام الت�سلطي وقوى الإ�صالح ،خا�صة و�أن املبادرات الدولية كانت
ت�شكو مواطن خلل كبرية.
من �أبرز مواطن اخللل الإفراط يف املبالغة ب�أهمية الإ�صالح الدميقراطي �أو النظام االنتخابي
ب�شكل خا�ص ،على ح�ساب حقوق الإن�سان� ،أو ب�سبب اتباع �سيا�سات وممار�سات مناق�ضة
متاما لها ،مثل غزو العراق ،و�إطالق يد �إ�رسائيل يف قمع ال�شعب الفل�سطيني ،وحمايتها
يف الوقت نف�سه من املحا�سبة دوليا ،وممار�سة التعذيب يف �سجون جوانتانامو و�أبو غريب،
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وممار�سة التعذيب بالوكالة ،يف الدول التي تتوجه �إليها هذه املبادرات ب�رضورة احرتام
حقوق الإن�سان.
يف حماولة المت�صا�ص �ضغوط هذه املبادرات وااللتفاف حولها� ،أعلنت احلكومات العربية
�صيحتها الكربى «الإ�صالح من الداخل» ،فعقدت م�ؤمترين �إقليميني يف يناير  2004يف �صنعاء
باليمن ،ويف مار�س  2004بالإ�سكندرية .وانتهى امل�ؤمتران بوثيقتني تتعهدان بالإ�صالح
ال�سيا�سي ،وحتددان حمطاته الرئي�سية .ويف مايو  2004عقدت جامعة الدول العربية اجتماع
قمة للملوك والر�ؤ�ساء العرب يف تون�س ،عرفت با�سم «قمة التطوير والتحديث» ،وكان
مو�ضوع الدميقراطية وحقوق الإن�سان على ر�أ�س جدول �أعمالها للمرة الأوىل يف تاريخ
اجتماعات قمم اجلامعة العربية ،انتهت القمة بجملة من القرارات الإن�شائية ،ف�ضال عن اعتماد
ن�سخة مطورة من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان.1
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،كانت قوة دفع املبادرات الدولية قد تهاوت تدريجيا
حتت وط�أة تناق�ضاتها الداخلية ،و»الرعب» الذي �أ�صاب �أوروبا والواليات املتحدة من
فوز الإخوان امل�سلمني يف م�رص وحما�س يف فل�سطني يف االنتخابات الربملانية يف البلدين؛ �إال
�أن قوة الدفع توقفت متاما مع و�صول الإدارة الأمريكية اجلديدة للحكم ،حتى �أن اخلطاب
االفتتاحي لوزيرة اخلارجية هيالري كلينتون يف نوفمرب هذا العام باملغرب ،يف افتتاح منتدى
امل�ستقبل -الذي �أن�شئ خ�صي�صا للإ�صالح الدميقراطي يف املنطقة -مل يذكر مرة واحدة كلمة
«الدميقراطية» �أو «حقوق الإن�سان» ،ولو على �سبيل اخلط�أ!
وكان خطاب الرئي�س باراك �أوباما �إىل العامل الإ�سالمي من القاهرة يف يونيو هذا العام ،قد
جتنب اتخاذ موقف وا�ضح من ق�ضايا حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،وال يخلو من داللة �أن
اخلطاب ا�ستخدم عبارة« :مثرية للجدل  ”Controversialمرتني عند تناوله للدميقراطية،
وهى املنا�سبة الوحيدة التي ا�ستخدم فيها هذه العبارة يف اخلطاب املطول.
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية �صارت املكت�سبات امليدانية املحدودة التي انتزعتها املعار�ضة
ال�سيا�سية واملجتمع املدين ،هى الهدف الرئي�سي لهجوم م�ضاد من احلكومات العربية ،بينما مل
تنفذ تو�صية مهمة واحدة ذات �صلة بالإ�صالح ال�سيا�سي �أو احرتام حقوق الإن�سان من تو�صيات
م�ؤمتري «�صنعاء» و»الإ�سكندرية» .بل �صارت اليمن وتون�س� 2ساحة ال�ضطهاد احلقوقيني
وال�صحفيني باالعتقال والتعذيب واالختفاء الق�رسي .وحتى جمرد �إ�صدار تقرير للمتابعة �صار
( )1الن�سخة الأوىل اعتمدت يف �سبتمرب  ،1994ومل تدخل حيز النفاذ حتى ا�ستبدالها بعد ع�رش �سنوات!
( )2من ال�رضوري مالحظة �أن الإدارة الأمريكية ال�سابقة ،كانت تثني دائما على اليمن ،باعتبارها ت�شهد
انفتاحا دميقراطيا ،بل �أ�سند �إىل اليمن –بالتعاون مع تركيا و�إيطاليا -رعاية احلوار حول الدميقراطية يف منتدى
امل�ستقبل! �أما تون�س فقد اختارتها الواليات املتحدة كمقر دائم ملبادرتها اخلا�صة بالدميقراطية وال�رشاكة يف العامل
العربي . MIBI
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غاية بعيدة املنال؛ فللعام الثاين على التوايل مل يتم ي�صدر التقرير ال�سنوي عن الدميقراطية يف
العامل العربي ،الذي كان قد جرى �إعداده بناء على تو�صيات م�ؤمتر الإ�سكندرية؛ وذلك ب�سبب
احل�سا�سية جتاه «نربة النقد ال�سيا�سي».3
�أما امليثاق العربي حلقوق الإن�سان –الذي مل تن�ضم �إليه بعد خم�س �سنوات من اعتماده �سوى
ع�رش دول من  22دولة ع�ضوا باجلامعة العربية -فقد ا�صطدم هذا العام –عند �أول خطوة
لتفعيله -بالأمانة العامة للجامعة العربية.4
كان تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان قد انتهى العام املا�ضي �إىل �أن عدم
توافر �إرادة �سيا�سية للنظم احلاكمة يف �أغلب الدول العربية ،هو املفتاح الرئي�سي لفهم وتف�سري
امل�شكلة املزمنة حلقوق الإن�سان يف العامل العربي .وخالل عام  ،2009لوحظ �أن ا�ستمرار
غياب هذه الإرادة ،قد �أدى �إىل مزيد من تفاقم امل�شكلة ،وبروز عدة ظواهر تثري قلقا �أكرب
حول م�ستقبل حقوق الإن�سان يف هذه املنطقة ،ف�ضال عن انعكا�سات ذلك على الأمن الدويل
والإقليمي.
خالفا لتقرير العام املا�ضي ،ف�إن بع�ض الباحثني واخلرباء –من عدة دول عربية -الذين
�أ�سهموا يف �إعداد امل�سودات الأوىل لأق�سام من هذا التقرير� ،أو قاموا مبراجعتها وتنقيحها ،قد
طلبوا عدم ذكر �أ�سمائهم؛ خ�شية تعر�ضهم ملخاطر �أمنية� .إن هذا بحد ذاته يعد م�ؤ�رشا �إ�ضافيا
على التدهور املتزايد يف و�ضعية حقوق الإن�سان باملنطقة.

ظواهر مثرية للقلق:
�أوىل هذه الظواهر ،تتعلق بتفاقم ظاهرة الإفالت من املحا�سبة والعقاب يف العامل العربي.
ال �شك �أن رف�ض رئي�س ال�سودان املثول �أمام املحكمة اجلنائية الدولية ،للتحقيق يف جرائم
احلرب املن�سوبة �إليه يف �إقليم دارفور -هو وعدد من معاونيه -هو العنوان الأكرب هذا العام
للإفالت من العقاب يف العامل العربي؛ غري �أن حالة التواط�ؤ اجلماعي من الدول العربية،
وم�ؤ�س�ستها الإقليمية “جامعة الدول العربية” ،ودعوته للم�شاركة يف اجتماع القمة الدورية
مللوكها ور�ؤ�سائها ،والجتماعات ثنائية �أخرى يف عدة دول عربية ،هو م�ؤ�رش على مدى
ا�ستهتار �أغلبية احلكومات العربية بالقانون الدويل ومببد�أ املحا�سبة ذاته.
�إن عدم قبول مبد�أ املحا�سبة ،هو �أي�ضا ال�سبب الرئي�سي ملقاومة �أغلبية هذه النظم لإعمال
( )3انظر :ال�سيد يا�سني مدير «مر�صد الإ�صالح العربي» التابع ملكتبة الإ�سكندرية ،والذي �أن�شئ بعد م�ؤمتر
الإ�سكندرية (جريدة «القاهرة» 30 ،يونيو .)2009
( )4انظر الف�صل اخلا�ص بجامعة الدول العربية يف هذا التقرير« ،جلنة حقوق الإن�سان العربية حتت
احل�صار».
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مبد�أ “الف�صل بني ال�سلطات” وتوازنها ،مبا يحول دون طغيان �سلطة واحدة –هى ال�سلطة
التنفيذية -على �سلطتي الت�رشيع والق�ضاء ،ومبا يحول دون ت�أبيد حكم الفرد يف كثري من هذه
البلدان.
بيد �أن احلكومات العربية ال تكتفي ب�سيادة �شيوع الإفالت من املحا�سبة والعقاب يف بالدها،
فهى تقوم ب�شكل ن�شط بعقاب من يرف�ضون �سيادة “مبد�أ الإفالت من العقاب” ،وي�سعون �إىل
�إن�شاء نظام دميقراطي يكفل مبد�أ املحا�سبة للجميع ،م�ؤ�س�سات و�أفراد .ولذا تعرف كثري من
الدول العربية لي�س فقط �ضحايا الإفالت من العقاب ،بل �أي�ضا �ضحايا ممن يرف�ضون هيمنة
مبد�أ الإفالت من العقاب ،وخا�صة يف ق�ضايا الف�ساد والتعذيب وتزوير االنتخابات العامة
والتالعب بالت�رشيع والد�ستور والق�ضاء ،وعلى ر�أ�س هذه القائمة يقف املدافعون عن حقوق
الإن�سان ودعاة الإ�صالح ال�سيا�سي و�صحفيون ومدونون وحمامون وق�ضاة ...وغريهم.
ولكن احلكومات العربية ال تكتفي بهيمنة مبد�أ الإفالت من املحا�سبة والعقاب حمليا ،بل ت�سعى
بن�شاط يف ال�سنوات الثالث الأخرية لتكري�سه دوليا ،من خالل العمل على تقوي�ض النظام
الدويل حلقوق الإن�سان الذي ترعاه هيئات الأمم املتحدة املعنية .5و�إذا كانت الواليات املتحدة
و�أوروبا ت�سعيان ال�ستثناء دولة واحدة (�إ�رسائيل) من املحا�سبة والعقاب ،ف�إن احلكومات
العربية ت�سعى لتعميم هذا اال�ستثناء وجعله قاعدة ،وذلك بتخريب نظام املحا�سبة ذاته.
�إن العامل العربي الذي كان هدفا للإ�صالح من بع�ض �أطراف املجتمع الدويل قبل خم�س
�سنوات� ،صار واحة للقمع ومن�صة للهجوم امل�ضاد ،حمليا على دعاة الإ�صالح ومنابره،
ودوليا على �آليات الإ�صالح واملحا�سبة ،والهيئات الدولية املنوط بها هذه املهمة.
ثانية هذه الظواهر ،هى ما يت�صل بالتدهور اخلطري يف و�ضع بع�ض “الدول الفا�شلة” يف
املنطقة.
يبدو �أن اليمن حتتاج �إىل معجزة خارقة ،لكي ميكن �إنقاذها من التفتت �إىل عدة دوليات
متحاربة� ،أو من اكت�ساح الفو�ضى لها على النمط ال�صومايل .بينما يبقى االحتمال امل�شرتك بني
خمتلف ال�سيناريوهات ،هو �أن تنظيم القاعدة �سيجد لنف�سه يف اليمن “قاعدة �إقليمية ا�سرتاتيجية”،
تبقى �إىل زمن طويل ،6و�أنها رمبا ت�صبح “القاعدة” البديلة �أو املناوبة لأفغان�ستان� .إن حدوث
مثل هذا الكابو�س ميكن �أن يكون له ت�أثري كارثي على املنطقة العربية ،ولكن �شظاياه،
والدرو�س امل�ستخل�صة منه تتجاوز نطاق اليمن والعامل العربي؛ �أبرزها �أنه يقدم برهانا �إ�ضافيا
على مدى ف�شل ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب املرتكزة على االعتبارات الأمنية وحدها،
( )5انظر يف ذلك ،الف�صل املعني بتقييم �أداء احلكومات العربية �أمام هذه الهيئات يف هذا التقرير« ،هجوم متعدد
اجلهات :الدول العربية ونظام حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة».
(6) See “Could Yemen Be the Next Surprise of the Season”? By Anwar al-Awlaki
http://myummah.co.za/site/2009/10/14/could-yemen-be-the-next-surprise-of-the-season/
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والتي ال تتورع عن دعم حاكم فا�سد وديكتاتور ،طاملا يبدو –ظاهريا� -أنه ي�ساعدها على املدى
الق�صري.
لقد �شن نظام حكم الفرد الغارق يف الف�ساد جولته ال�ساد�سة من احلرب �ضد “احلوثيني” يف
�إقليم �صعدة يف �شمال اليمن ،يف الوقت الذي بد�أ يف ممار�سة قمع دموي عنيف �ضد نزعات
االنف�صال يف اجلنوب ،حيث ي�سود �شعور عام ب�أنهم مواطنون من الدرجة الثانية .وخالل
ذلك �شن هذا النظام حربا ال تقل عنفا على حرية التعبري ،ليكمم كل �صوت يك�شف هول ما
يجري يف ال�شمال واجلنوب ،م�ستخدما يف ذلك االعتقال طويل الأمد والتعذيب و�إغالق
ال�صحف واالختفاء الق�رسي .بالتوازي مع ذلك يوا�صل الرئي�س علي عبدالله �صالح حملته
ال�ستخالف جنله وتوريثه حكم ما يتبقى من �أنقا�ض اليمن ،ويلعب ال�رصاع بني امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الطاحمة يف اخلالفة والنجل الذي يقود احلر�س اجلمهوري القوي دورا كبريا يف
ت�سيي�س و�إدارة املعارك احلربية والقمع يف ال�شمال واجلنوب ،على ح�ساب �أرواح املدنيني
والع�سكريني �أي�ضا.7
يحتاج ال�سودان �إىل معجزة �أخرى للإفالت من حرب ال تقل دموية بني �شماله وجنوبه،
يف �ضوء الف�شل املزمن يف الوفاء با�ستحقاقات اتفاقية “نيفا�شا” بني الطرفني ،و�إ�رصار احلزب
احلاكم على املناورة وامل�ساومة جتاه التزاماته مبقت�ضى االتفاقية ،مبا يف ذلك ق�ضايا حيوية
كالإ�صالح الت�رشيعي ،وو�ضع �أ�س�س اال�ستفتاء على حق تقرير امل�صري للجنوب .امل�شكلة الآن
تتجاوز احتمال حدوث االنف�صال ،بعد �أن �أعرب عدد من قادة اجلنوب عن �أن الوحدة مع
ال�شمال كفت عن �أن تكون جاذبة للجنوبيني ،و�أن قبولها يف هذا ال�سياق يعني قبول اجلنوبيني
ت�صنيفهم كمواطنني من الدرجة الثانية .الق�ضية الآن هى :هل �سيمكن عقد االنتخابات العامة
يف موعدها يف فرباير 2010؟ هل �سيمكن ت�أمني عملية اال�ستفتاء؟ هل �سيمكن جتنب اندالع
احلرب قبل اال�ستفتاء �أو بعد �إعالن نتيجته؟ هل �سيمكن التو�صل �إىل انف�صال �سلمي يحول
احلدود بني ال�شمال واجلنوب �إىل خط للتكامل ولي�س جبهة حرب؟ وماذا �سيكون عليه الو�ضع
يف دارفور وكردفان� ،إذا ما اندلعت احلرب بني ال�شمال واجلنوب8؟
( )7انظر :الف�صل اخلا�ص باليمن يف هذا التقرير ،وانظر �أي�ضا:
 �أحمد عطا ،يف «التوريث ..كلمة ال�رس يف احلرب على �صعدة! دماء اليمنيني ت�سيل يف ال�رصاع بني جنلالرئي�س وقائد املنطقة ال�شمالية» ،جريدة ال�رشوق ،القاهرة� 29 ،سبتمرب .2009
 “م�رشوع ر�ؤية للإنقاذ الوطني” ،مقدم من اللجنة التح�ضريية للحوار الوطنيhttp://arab-reform.net/spip.php?article2340
- “Yemen’s War has no clear Reason”, by the Herald Tribune 26 October 2009.
( )8انظر :الف�صل اخلا�ص بال�سودان يف هذا التقرير ،وانظر �أي�ضا« :هل من �إمكانية لإحياء الإرادة الوطنية و�أن
تكون احللول �سودانية�/سودانية؟ ،حوار مع د .حيدر �إبراهيم علي مدير مركز الدرا�سات ال�سودانية ،يف 15
يونيو  2009يف «منتدى الأحداث».
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ثالثة هذه الظواهر ،وثيقة ال�صلة مبا �أورده تقرير العام املا�ضي من م�ؤ�رشات على نزوع
النظم احلاكمة يف بع�ض الدول العربية للتحالف مع ال�سلفية9؛ بهدف ترميم امل�رشوعية ال�سيا�سية
املنهارة لهذه النظم ،التي ترف�ض �أية �سيناريوهات لإعادة ت�أ�سي�س م�رشوعيتها على �أ�سا�س
اخليار الدميقراطي احلر للمواطنني .الحظ التقرير حينذاك �أن حقوق الإن�سان �ستكون ال�ضحية
الأوىل لهذا التحالف ،الذي ي�ؤطره خطاب ديني ٍ
معاد حلرية التعبري والفكر واالعتقاد وحقوق
الأقليات واملر�أة واحلق يف اخل�صو�صية ،ويف الوقت نف�سه يتبنى مبد�أ الوالء للحاكم حتى لو
كان فا�سدا وم�ستبدا ،وينتقد كل من يعار�ضه.
خالل  2009توالت م�ؤ�رشات �إ�ضافية ت�ؤكد هذا التوجه ،من �أبرزها م�رشوع قانون
الأحوال ال�شخ�صية يف �سوريا “العلمانية” ،والذي يحقر من �ش�أن املر�أة ويبيح زواج الأطفال
–�أي اغت�صابهم مبعنى �أكرث دقة -ويفر�ض ت�صورات فقهية ب�رشية جتاوزها الزمن على عامة
املواطنني ال�سوريني ،مبا يف ذلك على الأقليات الدينية الأخرى.
كما لوحظ هذا العام ظاهرة �شن حمالت �أمنية يف عدة دول عربية �ضد املفطرين يف
رم�ضان .من بني هذه الدول م�رص واجلزائر ،والأخرية �شهدت �أي�ضا توظيفا متزايدا للدين
يف حملة االنتخابات الرئا�سية للرئي�س بوتفليقة ،مبا يف ذلك ا�صطحابه �شيوخ الطرق ال�صوفية
يف جوالته االنتخابية ،10و�إقالة مدير املكتبة الوطنية ملجرد �أن �أحد املتحدثني يف ندواتها –املفكر
ال�سوري املعروف �أدوني�س -انتقد “الأثقال الثيولوجية التي ينوء بحملها الفكر العربي”!11
غري �أن م�رص �شهدت تدهورا �أو�سع نطاقا ،بحيث ميكن القول �إن منط الدولة البولي�سية يف
م�رص �صار يكت�سي يوما بعد يوم مالمح دينية ،ورمبا يكون ذلك بداية للتزاوج بني النمطني،
�أي الدولة الدينية والبولي�سية.
فقد �شهدت م�رص خالل عام  2009ان�ضمام �أجهزة الأمن �إىل جماهري امل�سلمني يف مهاجمة
منازل �أقباط كانوا ي�صلون فيها؛ نظرا لعدم وجود كنائ�س يف قراهم �أو مدنهم! يف الوقت نف�سه
الذي ال يخ�ضع فيه املواطنون امل�سلمون لقانون خا�ص يقيد حقهم يف بناء امل�ساجد يف �أي مكان،
�أو يف �إقامة ال�صالة يف منازلهم� ،أو حتى يف بناء م�ساجد داخل منازلهم ،تعرف بـ “الزوايا”.
كما �شهد العام نف�سه مبادرة امل�سئولني يف العا�صمة وعدة حمافظات ،بتغيري �أ�سماء م�سيحية
( )9انظر «حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق الإن�سان» ،الذي كان �آخر درا�سة يكتبها د حممد ال�سيد
�سعيد قبل تدهور حالته ال�صحية ،ثم وفاته يف  ،2009 /10 /10يف «من ت�صدير الإرهاب �إىل ت�صدير القمع»،
التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان يف العامل العربي  ،2008مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان،
القاهرة� ،ص �ص.205 -179
( )10يا�سني متاليل« ،اجلزائر« :ت�أ�سلم» ال�سلطة و»ت�سلطن» الإ�سالميني� 25 ،سبتمرب .2009
http://www.3almani.org/spip.php?article6648
(« )11هل ما زالت اجلزائر دولة مدنية؟» ،يا�سني متاليل ،جريدة «الأخبار» اجلزائرية ،يف � 18سبتمرب .2009
http://www.al-akhbar.com/ar/node/157086
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ل�شوارع وميادين وقرى �إىل �أ�سماء �إ�سالمية.
وهى م�ؤ�رشات 12تدل على �أن نظام احلكم يف م�رص بات ينظر لنف�سه ب�شكل متزايد ،باعتباره
يف املحل الأول ممثال وراعيا مل�صالح فئة معينة من املواطنني دون غريها.
رابعة هذه الظواهر تت�صل بتفاقم م�شكلة الأقليات� .إن التدهور النوعي ال�سالف الإ�شارة
�إليه ،هو وثيق ال�صلة �أي�ضا بتفاقم الف�شل املزمن يف �إدارة التنوع العرقي والديني يف العامل
العربي ككل؛ نتيجة لعدم تقبل مبد�أ امل�ساواة واال�ستعداد لدفع فاتورة هذا القبول .جند مظاهر
ذلك وا�ضحة يف اجلزائر والعراق ولبنان والبحرين واليمن وال�سعودية وال�سودان و�سوريا،
واملغرب وم�رص� ،13أي �أغلبية الدول التي يتناولها التقرير .ورغم التباين بني هذه البلدان يف
مظاهر امل�شكلة ،ويف ال�سياق التاريخي لها ،و�أمناط تفاعل النظم ال�سيا�سية املختلفة معها ،ف�إنها
تت�شابه فيما يتعلق بال�سبب امل�شرتك يف ا�ستمرارها وا�ستفحالها يف بع�ض البلدان ،وتهديدها يف
بلدان �أخرى بتق�سيمها �أو حتويلها �إىل دول فا�شلة كلية ،كال�سودان واليمن باعتبارهما الأقرب
لهذا االحتمال .علما ب�أن العراق ولبنان �أي�ضا لي�سا مبن�أى متاما عن هذا امل�ستقبل املظلم ،ما مل
ترتفع النخب ال�سيا�سية يف البلدين والقوى الإقليمية امل�ؤثرة يف الأو�ضاع فيهما �إىل م�ستوى
�إدراك اخلطر املحدق ،الذي لن تفلت الأطراف الإقليمية والدولية من تبعاته.
ورغم �أن املغرب قطع �شوطا جيدا يف اال�ستجابة ملطالب الأمازيغ ،ف�إن العام الأخري �شهد
توترا متزايدا ،ينبع من قناعة متزايدة بني الأمازيغ ب�أنهم جديرون –رمبا باعتبارهم الأغلبية-
بو�ضعية �أف�ضل� ،أي بامل�ساواة الكاملة مع العرب على جميع امل�ستويات.

ظواهر �إيجابية:
يف املقابل يربز اال�ستعداد املتزايد “لدفع الثمن” يف �أو�ساط املعار�ضة ال�سيا�سية واملجتمع املدين
يف املنطقة .يبدو ذلك وا�ضحا يف عدة دول ،ولكن �أبرز الأمثلة ت�أتي من �سوريا ،14رغم
جناح النظام احلاكم يف �سحق املعار�ضة الليربالية املتمثلة يف “�إعالن دم�شق” .ومن اليمن حيث
توح�ش النظام احلاكم ومل يعد يتورع عن القيام ب�أكرث العمليات قذارة ،للتخل�ص من �صحفيني
ومدافعني عن حقوق الإن�سان ،15يرف�ضون �أن ي�صمتوا عن امل�آ�سي التي جتتاح اليمن �شماال
( )12ملزيد من التفا�صيل ،انظر الف�صل اخلا�ص مب�رص يف هذا التقرير« ،م�رص :م�ؤ�رشات التزاوج بني الدولة
البولي�سية والدينية».
( )13انظر الف�صول الع�رشة اخلا�صة بهذه الدول يف هذا التقرير.
( )14انظر بياين مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بخ�صو�ص مهند احل�سني وهيثم املالح« ،اعتقال مهند
احل�سني ي�ستهدف �إ�سكات �أ�صوات �ضحايا النظام ال�سوري» 30 ،يوليو  .2009و»حمالت التنكيل باملدافعني عن
حقوق الإن�سان يف �سوريا ينبغي �أن تتوقف»� 19 ،أكتوبر .2009
( )15انظر بيان مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بخ�صو�ص �أمل البا�شا« ،احلروب القذرة يف اليمن
ت�ستهدف املدافعني عن حقوق الإن�سان �أي�ضا» 24 ،نوفمرب .2009
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وجنوبا .ومن ال�سودان حيث رف�ض علنا ن�شطاء �سيا�سيون وحقوقيون امل�ساومة على حما�سبة
حكام ال�سودان �أمام الق�ضاء اجلنائي الدويل.
ورغم الهجوم ال�ضاري الد�ستوري والت�رشيعي والأمني وال�سيا�سي الذي يديره النظام احلاكم
يف م�رص منذ عام  ،2006على املكت�سبات املحدودة التي انتزعت يف عامي 2004و،2005
ف�إن م�رص ت�شهد كل يوم انخراط فئات جديدة من املجتمع يف �أعمال االحتجاج االجتماعي،
بدرجة مل تعرفها م�رص منذ ما قبل ثورة يوليو 1952؛ بينما توا�صل النخبة ال�سيا�سية ابتكار
�أ�شكال كفاحية جديدة ،يف �إطار التهيئة للعامني املقبلني ،اللذين �سي�شهدان انتخابات برملانية
ورئا�سية ،مبا يف ذلك ا�ستك�شاف احتماالت حتدي القيود الد�ستورية اخلانقة على الرت�شيح
لرئا�سة الدولة.
من الظواهر الإيجابية املهمة ،تلك امل�ؤ�رشات املتزايدة على ا�ستعداد النخب ال�سيا�سية واملثقفة
لالعرتاف بوجود م�شكلة مزمنة للأقليات الدينية والعرقية يف املنطقة .هذا ال يعني �أن الدفاع
عن حقوق الأقليات ال يجد مقاومة جمتمعية –ف�ضال عن املقاومة احلكومية امل�ستمرة -ولكن
ح�سا�سية النخب ال�سيا�سية واملثقفة �صارت �أقل� ،أو مبعنى �أدق ف�إن ا�ستعدادها للتفاعل ب�شكل
�إيجابي �صار �أف�ضل .يبدو ذلك وا�ضحا من مراجعة مقاالت الر�أي يف ال�صحف ،ومن تراجع
ن�سبة الأن�شطة ذات ال�صلة بحقوق الأقليات ،التي تتعر�ض للهجوم املبا�رش �أو النقد الإعالمي،
�أو االمتناع عن امل�شاركة فيها .يبدو ذلك وا�ضحا ب�شكل خا�ص يف البحرين وال�سعودية و�سوريا
واملغرب وم�رص؛ ويف الأخرية من ال�رضوري مالحظة �أنه قبل  15عاما ،ا�ضطر د� .سعد
الدين �إبراهيم لنقل م�ؤمتره عن الأقليات �إىل قرب�ص ،يف �أعقاب الهجوم ال�ضاري الذي �شنه
على امل�ؤمتر عدد من �أبرز رموز النخبة ال�سيا�سية املثقفة ،ف�ضال عن ال�ضغوط احلكومية .الآن
ال يكاد مير �شهر واحد من دون انعقاد م�ؤمتر �أو ندوة �أو م�سرية احتجاجية ،حول و�ضع
الأقباط �أو النوبيني �أو البهائيني ،بالإ�ضافة �إىل بيانات وتقارير منظمات حقوق الإن�سان ذات
ال�صلة.
يقف وراء هذا التطور تاريخ ممتد من الدفاع ب�شجاعة عن حقوق الأقليات ،دفع �أ�صحابه
الثمن ب�شكل متفاوت� ،سواء كانوا من الكتاب واملفكرين �أو املدافعني عن حقوق الإن�سان� ،أو
من عنا�رص ن�شطة من هذه الأقليات ذاتها.
متر منظمات حقوق الإن�سان يف العامل العربي بتطورات يف اجتاهات متعددة ،على النحو
نف�سه الذي �أ�شارت �إليه مقدمة الكاتب لتقرير العام املا�ضي .خالل عام � 2009شهدت ظاهرة
املنظمات “غري احلكومية”-احلكومية 16مزيدا من التو�سع يف بع�ض البلدان ،و�أحيانا بدعم من
م�ؤ�س�سات التمويل اخلارجي .ومن املتوقع �أن ي�شهد عام  2010مزيدا من بروز هذه الظاهرة
( )16هى املنظمات التي تن�شئها �أو جتندها احلكومات لأهداف معينة ب�شكل م�ؤقت �أو دائم.
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على ال�سطح ،خالل مداوالت هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان.17
هناك اجتاه �آخر ي�ستوجب مزيدا من املتابعة والدرا�سة ،وهو يت�صل باملنظمات التي تتبنى
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �أجندة الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة؛ وكانت مقدمة الكاتب قد �أ�شارت
�إىل ذلك يف النطاق املحلي ،ولكن تطورات عام  ،2009حتث على �رضورة االهتمام �أي�ضا
بال�صعيدين الإقليمي والدويل.
�شهد عام � 2009أي�ضا تطورا نوعيا يف تعزيز التعاون والتن�سيق بني منظمات حقوق
الإن�سان على النطاقني املحلي والإقليمي .ومن النماذج املحلية الالفتة للت�شبيك“ ،ملتقى حقوق
الإن�سان” يف م�رص ،والذي ي�ضم  16منظمة حقوقية ،وهو يو�شك �أن يتم عامه الثاين ،قدم
خاللهما �أي�ضا م�ساهمتني مهمتني� ،إحداها “م�رشوع بديل لقانون اجلمعيات الأهلية” ،مببادرة
من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان واملنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،والأخرى
“تقرير م�شرتك عن حقوق الإن�سان يف م�رص” مت تقدميه للمراجعة الدورية ال�شاملة بالأمم
املتحدة من  16منظمة ،ف�ضال عن ع�رشة تقارير مو�ضوعاتية من ع�رش منظمات.
على ال�صعيد الإقليمي ،ي�شكل هذا التقرير ال�سنوي يف حد ذاته جت�سيدا مل�ستوى ٍ
راق من
التعاون والتن�سيق املحلي والإقليمي والدويل .وهو نتاج جهد باحثني يف عدة دول باملنطقة،
ومنظمات حملية و�إقليمية ودولية ،وا�ست�شارات قدمها حقوقيون و�أكادمييون يف عدة بلدان؛
وذلك يف �إطار الربنامج الذي ي�شكل هذا التقرير �إحدى ركائزه� .أما الركيزة الثانية فهى
تت�ضمن التعاون امل�شرتك مع املنظمات املحلية يف العمل على طرح ق�ضايا حقوق الإن�سان يف
بالدها �أمام هيئات الأمم املتحدة املعنية.
من امل�ؤكد �أن هناك جتارب �إيجابية �أخرى يف الت�شبيك والتن�سيق على ال�صعيدين املحلي
والإقليمي ،جديرة ب�إلقاء ال�ضوء عليها.

ما بعد  ...2009نحو ا�سرتاتيجية بديلة:
من ال�رضوري لكل ا�سرتاتيجية للإ�صالح ال�سيا�سي وتعزيز حقوق الإن�سان يف العامل
العربي� ،أن ت�أخذ بعني االعتبار درو�س الف�شل والنجاح خالل العقد الأخري.
�أبرز عنا�رص اال�سرتاتيجية املقرتحة هى:
 -1منح الأولوية ملطالب احرتام حقوق الإن�سان على املطالب اخلا�صة بامل�شاركة ال�سيا�سية
( )17انظر يف هذا التقرير« :هجوم متعدد اجلبهات :الدول العربية ونظام حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة».
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و�إ�صالح النظم االنتخابية.
 -2منح �أولوية يف مطالب حقوق الإن�سان� ،إىل تلك املت�صلة بحرية التعبري ،وب�شكل خا�ص
احلق يف التنظيم امل�ستقل� ،سواء للأحزاب ال�سيا�سية� ،أو النقابات املهنية والعمالية� ،أو للمنظمات
غري احلكومية.
 -3م�شاركة منظمات حقوق الإن�سان يف الهياكل الثنائية �أو متعددة الأطراف ،التي جتمع
بني دولة يف املنطقة مع دولة �-أو دول� -أخرى خارج املنطقة ،طاملا كانت هذه الهياكل تتناول
ق�ضايا حقوق الإن�سان والإ�صالح ال�سيا�سي.
 -4مراقبة وتقييم الكيفية التي تنفق بها املعونات الدولية املوجهة حلقوق الإن�سان والإ�صالح
ال�سيا�سي ،املقدمة للحكومات وم�ؤ�س�ساتها الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان			 .
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موجز التقرير

املالمح العامة
لو�ضعية حقوق الإن�سان فى العامل العربي

ي�أ�سف مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان �أن يقرر �أن و�ضعية حقوق الإن�سان يف
البلدان حمل الدرا�سة يف هذا التقرير تتجه �إىل املزيد من التدهور ،حتى باملقارنة مع عام
 2008الذي كان قد �شهد و�ضعا متدهورا.
وقد متثلت �أبرز مالمح التدهور الراهن فيما يلي:

�أوال :اجتاهات التطور على امل�ستوى الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي
ظلت احلكومات العربية مت�شبثة بحزمة وا�سعة من القوانني القمعية التي ت�صادر احلريات
الأ�سا�سية ،ودخلت حالة الطوارئ اال�ستثنائية عامها ال�ساد�س والثالثني يف �سوريا ،وعامها
الثامن والع�رشين يف م�رص .وظلت حالة الطوارئ مفرو�ضة يف بع�ض املناطق والواليات
ال�سودانية ،منذ �إعالنها مع انقالب الرئي�س �أحمد عمر الب�شري عام  ،1989مثلما ظلت
الطوارئ �سارية يف اجلزائر منذ �إعالنها عام  ،1992وخالل العام احلايل �أعلنت ال�سلطات
اليمنية حالة الطوارئ يف �إقليم �صعدة� ،إيذانا ببدء اجلولة ال�ساد�سة من احلرب على من ت�صفهم
باملتمردين احلوثيني.
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وم�ضت اجلزائر يف تعديل الد�ستور ،بهدف �إزالة املوانع الد�ستورية التي حتول دون تكري�س
اال�ستئثار بال�سلطة ،وقطع الطريق على فر�ص تداولها ،من خالل تعديل املادة  74التي مل
تكن ت�سمح ملن ي�شغل مقعد الرئا�سة ب�أكرث من واليتني رئا�سيتني ،وقد مهدت هذه التعديالت
لإعادة انتخاب الرئي�س بوتفليقة لوالية رئا�سية ثالثة.
�أما تون�س التي مهدت لالنتخابات الرئا�سية يف �أكتوبر  ،2009بالتالعب بالد�ستور يف العام
املا�ضي ،لإق�صاء مناف�سني حمتملني من الرت�شح يف مواجهة الرئي�س زين العابدين ،الذي �أعيد
انتخابه لوالية رئا�سية خام�سة ،كما مهدت لالنتخابات النيابية �أي�ضا بتعديل القانون االنتخابي،
مبا ي�سمح بفر�ض رقابة م�سبقة على دعايات املر�شحني ،واحلذف منها قبل بثها �إذاعيا
وتليفزيونيا ،واحتفظت لوزارة الداخلية ب�صالحيات كاملة يف الإ�رشاف على االنتخابات،
بدءا من ت�سجيل الناخبني ،وانتهاء ب�إعالن النتائج ،يف الوقت الذي جرى فيه تكليف وزير
الداخلية نف�سه بالإ�رشاف على احلملة االنتخابية للرئي�س بن علي!!
ويف م�رص التي تتهي�أ خالل العامني املقبلني النتخابات جمل�سي ال�شعب وال�شورى واالنتخابات
الرئا�سية ،ف�إن ال�سلطات مل تتخذ �أي تدابري ت�رشيعية لإعادة النظر يف القيود الد�ستورية على
حق الرت�شيح –وبخا�صة للم�ستقلني -على مقعد الرئا�سة� ،أو فيما يتعلق ب�إ�صالح النظام
االنتخابي ،الذي يوفر فر�صا حمدودة جدا للتمثيل احلزبي ولإمكانية الت�صويت على �أ�سا�س
الربامج ال�سيا�سية واحلزبية.
وقد اكتفت ال�سلطات امل�رصية بتعديالت متوا�ضعة على قانون جمل�س ال�شعب ،ت�ؤمن للن�ساء
احل�صول على  64مقعدا ،تقررت �إ�ضافتهم ملقاعد الربملان ،وتقت�رص املناف�سة فيها على الن�ساء.
ورغم �أن هذا التعديل يتما�شى ب�صورة �أو ب�أخرى مع �أحد مطالب احلركة الن�سائية واحلقوقية
والتوجهات الدولية ،التي تدعو �إىل اتخاذ تدابري م�ؤقتة للتمييز الإيجابي ل�صالح الن�ساء؛ ف�إن
التعديل من الناحية العملية ال يعالج الأ�سباب احلقيقية التي حتول دون �إقدام الكثريين -رجاال
ون�ساء -على االنتخاب والرت�شح؛ �إذا ما �أخذ باالعتبار �أن الدوائر املق�صورة على الن�ساء ،ميتد
نطاق معظمها لي�شمل حمافظة ب�أكملها ،ف�إن الأرجح �أن ت�ساعد هذه املقاعد على توفري ر�صيد
�إ�ضايف ل�صالح احلزب احلاكم وحلفائه.
ورمبا جاز القول �إن املغرب قد تبنى �إجراءات �أكرث جدية لزيادة حظوظ الن�ساء يف االنتخابات
العامة عرب �إ�صالحات انتخابية ،اقرتنت ب�إجراءات االنتخابات املحلية (اجلماعية)� ،شملت �إىل
جانب تخ�صي�ص مقاعد �إ�ضافية ،تقت�رص املناف�سة فيها على الن�ساء ،ا�ستحداث �صندوق مايل
لت�شجيع متثيل الن�ساء ،وحتفيز الأحزاب ال�سيا�سية على تر�شيح الن�ساء على قوائمها ،وذلك من
خالل و�ضع معايري جديدة لتوزيع الدعم الذي تخ�ص�صه احلكومة للأحزاب يف االنتخابات،
مبا ي�ضمن زيادة الدعم املخ�ص�ص للن�ساء املر�شحات �إىل خم�سة �أ�ضعاف املخ�ص�ص للرجال.
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ويف لبنان ف�إن الأزمة ال�سيا�سية ال�شاملة التي يعي�شها ،و�أ�صابت م�ؤ�س�ساته الد�ستورية
بال�شلل ،اقرتنت ب�ض�آلة وحمدودية التطورات الت�رشيعية التي متثل �أبرزها يف الت�صديق على
الربوتوكول االختياري لالتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب ،ومبقت�ضاه يفرت�ض �أن ي�رشع
لبنان يف �إن�شاء �آلية وطنية ملراقبة الأو�ضاع بال�سجون واحلماية من التعذيب.
لكن �سوريا التي مل تتخذ خطوة ايجابية واحدة ملراجعة جممل ت�رشيعاتها املعادية حلقوق
الإن�سان ،اجتهت التدابري الت�رشيعية التي اتخذتها هذا العام �إىل ت�أمني مزيد من احل�صانة
لأجهزة الأمن واحليلولة دون حما�سبتها على االنتهاكات التي تقرتفها ،وفاقمت من التمييز
املنهجي بحق الأقلية الكردية ،وذلك ب�إ�صدار مر�سوم يوجب احل�صول على ترخي�ص م�سبق
يف عمليات البيع وال�رشاء العقاري يف املناطق احلدودية ،التي يرتكز بها الأكراد .وتبنت
م�رشوع قانون جديدا للأحوال ال�شخ�صية يحقر من �ش�أن املر�أة ،وال يعرتف لها بال�شخ�صية
القانونية امل�ستقلة ،ومييز بني املواطنني على �أ�سا�س طوائفهم ومذاهبهم و�أديانهم ،ويفر�ض
قواعد �أكرث حمافظة من الفقه الإ�سالمي على طوائف غري م�سلمة.
ويف البحرين اكتفت ال�سلطات بتبني قواعد جديدة ت�سمح للعاملني الأجانب باالنتقال من كفيل
�إىل كفيل �آخر ،وهو تطور حمدود الأثر ،طاملا مل يقرتن ب�إلغاء نظام الكفيل برمته ،الذي يعد
من �أ�شكال اال�ستغالل امل�شتقة من الرق املحظور دوليا.
ومع �أن اململكة ال�سعودية قد �شهدت يف مطلع العام قيام العاهل ال�سعودي ب�إحداث تغيريات
لها دالالتها يف م�ؤ�س�سات احلكم ،وعلى الأخ�ص ب�إق�صاء رموز بالغة الت�شدد والتطرف عن
رئا�سة جمل�س الق�ضاء الأعلى وجهاز ال�رشطة الدينية ،ف�ضال عن تعيني �أول امر�أة بدرجة
نائب وزير ،ف�إن ذلك مل يقرتن بتطورات على ال�صعيد الت�رشيعي �أو املمار�سة ذات مدلول
�إيجابي.
وبدت التطورات يف ال�سودان �أبعد ما تكون عن الوفاء مبتطلبات الإ�صالح الت�رشيعي وتدعيم
احلريات العامة ،مبقت�ضى اتفاق ال�سالم ال�شامل ،و�أكرث مراوغة يف الهروب من ا�ستحقاقات
العدالة ،ومنع الإفالت من العقاب على االنتهاكات ال�صارخة للقانون الدويل الإن�ساين.
فقد اكتفت ال�سلطات ال�سودانية ب�إدخال تعديالت حمدودة القيمة على قانون ال�صحافة،
رمبا �أكرثها �أهمية هو �سحب اخت�صا�ص جمل�س ال�صحافة –اخلا�ضع للهيمنة احلكومية -يف قيد
ال�صحفيني ،ونقل هذا االخت�صا�ص الحتاد ال�صحفيني .واعتمدت قانونا ي�ستحدث مفو�ضية
حلقوق الإن�سان ،مل يعلن ت�شكيلها بعد ،و�أقدمت ال�سلطات على �إدخال بع�ض التعديالت على
القانون اجلنائي لتجرمي �أفعال وممار�سات تنتهك القانون الدويل الإن�ساين ،للإيحاء ب�إمكانية
املحا�سبة على جرائم احلرب يف دارفور �أمام الق�ضاء ال�سوداين ،بيد �أن هذه التعديالت تظل
عدمية القيمة ،فهى ال ت�رسي ب�أثر رجعي من ناحية ،كما �أن قانون الإجراءات اجلنائية ال
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يعرتف مببد�أ م�سئولية الر�ؤ�ساء عما يقع من جرائم من قبل مرءو�سيهم ،ومن ثم يظل مانعا
دون مقا�ضاة كبار امل�سئولني الع�سكريني وال�سيا�سيني عن هذا النمط من اجلرائم.

ثانيا :املدافعون عن حقوق الإن�سان ودعاة الإ�صالح هدفا النتهاكات متزايدة

ظل املدافعون عن حقوق الإن�سان واملطالبون بالإ�صالحات الدميقراطية ،هدفا ل�صنوف
�شتى من التهديد والقمع.
وما زالت �سوريا حتتفظ مبكانتها املتميزة يف قمع املدافعني عن حقوق الإن�سان ،وخالل هذا
العام طالت حمالت التنكيل باملدافعني مهند احل�سني رئي�س املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان
«�سوا�سية» ،الذي جرى اعتقاله و�إحالته للمحاكمة؛ ب�سبب دوره اخلا�ص يف مراقبة املحاكمات
الهزلية ،التي جتريها حمكمة �أمن الدولة اال�ستثنائية ،ف�ضال عن �إحالته ملحاكمة ت�أديبية من قبل
نقابة املحامني اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة .1كما طالت االعتقاالت �أي�ضا هيثم املالح الرئي�س
ال�سابق للجمعية ال�سورية حلقوق الإن�سان ،البالغ من العمر  78عاما .و�أحيل مدافع بارز �آخر
للق�ضاء الع�سكري� ،إثر مطالبته مبحاكمة قتلة �أحد �أع�ضاء املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان يف
�أواخر العام املا�ضي على �أيدي دورية �أمنية ،وبات م�صري نزار ر�ستناوي ع�ضو املنظمة العربية
حلقوق الإن�سان يف �سوريا جمهوال ،بعد انتهاء مدة حمكوميته ،حيث مل يتم الإفراج عنه ،ومل
تف�صح ال�سلطات عن مكان احتجازه �أو م�صريه ،وقامت �أجهزة �أمنية وا�ستخباراتية ،ب�إغالق
مقر املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري ،وظل ع�رشات من املطالبني بالدميقراطية قابعني
داخل ال�سجون تنفيذا لعقوبات جائرة بحقهم ،ويف مقدمتهم قادة ائتالف القوى ال�سيا�سية ،الذي
تبنى �إعالن “دم�شق من �أجل التغيري الوطني والدميقراطي” .كما وا�صلت ال�سلطات �سيا�ساتها
املتعنتة يف حرمان منظمات حقوق الإن�سان من امل�رشوعية القانونية ،مثلما توا�صل على نطاق
وا�سع حرمان املدافعني من ال�سفر للم�شاركة يف فعاليات �إقليمية ودولية ،وحتى مايو ،2009
كانت قوائم املمنوعني من ال�سفر ت�ضم  101من املدافعني عن حقوق الإن�سان.
ووا�صلت الدولة البولي�سية يف تون�س ممار�ساتها الهمجية بحق املدافعني عن حقوق الإن�سان،
�سواء من خالل احل�صار الأمني ملقار امل�ؤ�س�سات احلقوقية� ،أو املراقبة الل�صيقة لأع�ضائها� ،أو
فر�ض ح�صار �أمني على منازلهم ،وقطع االت�صاالت الهاتفية وو�سائل االت�صال الإلكرتوين
عنهم .كما يخ�ضع املدافعون عن حقوق الإن�سان ،ب�شكل روتيني لالعتداءات البدنية واللفظية
وحمالت الت�شهري والقذف بحقهم عرب و�سائل الإعالم احلكومية �أو املدعومة منها ،والتوقيف
املتكرر للعديد منهم ،ويتعر�ض عدد متزايد منهم للتفتي�ش الذاتي والعنف البدين يف مطار
تون�س.
( )1خالل مثول التقرير للطبع� ،أ�صدر جمل�س نقابة املحامني قراره الت�أديبي ب�شطب املحامي مهند احل�سني
رئي�س املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان ،وحرمانه من مزاولة مهنة املحاماة.
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ويف البحرين بات املدافعون عن حقوق الإن�سان �أهدافا متزايدة لالعتقال التع�سفي والتعذيب
واملحاكمات وحمالت الت�شهري ،والنيل من ال�سمعة ،والتي و�صلت �إىل حد و�صفهم بـ”خونة
البحرين” .ورغم �صدور عفو ملكي �شمل عددا منهم ،ف�إن هذا العفو ال يرتب �إ�سقاطا نهائيا
للتهم �أو للعقوبات التي طالت بع�ض امل�شمولني بالعفو ،وقد متيز هذا العام بامتداد ال�ضغوط
على املدافعني� ،إىل حد مالحقتهم خارج حدود البحرين؛ حيث تعر�ض بع�ضهم لتهديدات
واعتداءات خالل وجودهم يف بع�ض العوا�صم الأوروبية.
وظلت ال�ساحة ال�سعودية ت�شكل بيئة غري مواتية للمدافعني عن حقوق الإن�سان ،والداعني �إىل
الإ�صالح يف اململكة؛ فما زالت ال�سلطات ترف�ض ت�سجيل املنظمات احلقوقية القليلة التي عرفتها
اململكة ،واخت�صت ال�سلطات عددا من املنخرطني يف مطالبات الإ�صالح باالعتقال طويل الأمد
دون حماكمة ،وبالتعذيب .وتلقى نا�شط باحلركة الإ�سالمية للإ�صالح حكما جائرا ب�سجنه،
ب�سبب معار�ضته لل�سيا�سات احلكومية !،كما تعر�ض عدد من احلقوقيني للمنع من ال�سفر.
وعلى الرغم مما عرفه املغرب طيلة �سنوات �سابقة من ت�سامح ن�سبي جتاه املدافعني عن حقوق
الإن�سان ،ف�إن املنظمات ال�صحراوية واملنخرطني يف فعالياتها ظلوا هدفا ل�ضغوط متزايدة،
ت�شمل التوقيف والتعذيب واملحاكمات التي تفتقر للحد الأدنى من معايري العدالة .وخالل العام
احلايل جرى �أي�ضا اعتقال وحماكمة رئي�س جمعية الريف حلقوق الإن�سان ،على خلفية اتهامه
لبع�ض كبار امل�سئولني بال�ضلوع يف �شبكة لتهريب املخدرات؛ كما �شهد �إجراءات للتوقيف �أو
للمحاكمة بحق �أع�ضاء يف اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان؛ ب�سبب انخراطهم يف احتجاجات
اجتماعية �أو �سيا�سية �أو نقابية.
ويف اليمن بات االختطاف واالختفاء الق�رسي ممار�سة �شائعة جتاه املتهمني بر�صد االنتهاكات
الواقعة يف حرب “�صعدة” يف ال�شمال� ،أو يف الك�شف عن �أوجه القمع املت�صاعد للحراك
اجلنوبي ،وطال االعتقال دون تهمة �أو حماكمة عددا من احلقوقيني ،وخا�صة من �أع�ضاء
“املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية” ،و”منظمة التغيري للدفاع عن
احلقوق واحلريات” ،وتعر�ض بع�ضهم للتعذيب �أو ملعاملة قا�سية.
ويف اجلزائر ظلت ال�سلطات تفر�ض قيودا على �أن�شطة املنظمات احلقوقية؛ �إذ منعت بع�ض
الندوات والدورات التدريبية ،ورف�ضت دخول �شخ�صيات حقوقية عربية �إىل البالد،
للم�شاركة يف بع�ض الفعاليات .كما توا�صل رف�ضها �إ�ضفاء امل�رشوعية القانونية على بع�ض
املنظمات ،وخا�صة اجلمعيات املعنية بالت�ضامن مع �أ�رس املفقودين و�ضحايا الإرهاب .وتتجه
احلكومة �إىل فر�ض مزيد من القيود القانونية والو�صاية على �أن�شطة املنظمات غري احلكومية،
عرب تعديل قانون اجلمعيات.
ويف م�رص تتجه احلكومة �أي�ضا �إىل فر�ض مزيد من الو�صاية على املنظمات غري احلكومية،
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عرب �إخ�ضاعها لو�صاية ثالث هيئات على الأقل ،هى وزارتا الداخلية والت�ضامن االجتماعي،
�إىل جانب االحتاد العام للجمعيات الأهلية ،وهو م�ؤ�س�سة �شبه حكومية ،ويتم اختيار رئي�سه
وثلث اع�ضاء جمل�س �إدارته بقرار من رئي�س اجلمهورية .وتتجه التعديالت ملنح االحتاد العام
�صالحيات �إ�ضافية ،فيما يتعلق بالرتخي�ص �أو املراقبة والتفتي�ش على املنظمات غري احلكومية،
عالوة على فر�ض مزيد من القيود على التمويل الأجنبي .وبينما �أتيح مل�ؤ�س�ستني حقوقيتني
ا�ستئناف ن�شاطهما ب�أحكام ق�ضائية و�ضغوط خارجية ،بعد �إغالقهما ب�صورة تع�سفية ،طالت
تهديدات باحلل “املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان” ،وظلت وزارة الت�ضامن االجتماعي على
تعنتها يف �إ�شهار بع�ض املنظمات احلقوقية ،ومن �أبرزها “م�رصيون �ضد التمييز الديني”.
وتزايدت �إجراءات التنكيل باملدافعني عن حقوق الإن�سان ومنظماتهم يف ال�سودان ،وخا�صة
بعد �أن بات الرئي�س ال�سوداين مطلوبا للمثول �أمام املحكمة اجلنائية الدولية .فقد طالت �إجراءات
االعتقال والتعذيب عددا من �أبرز املدافعني ،الذين ت�شتبه �أجهزة الأمن يف تعاونهم مع املحكمة،
و�أقدمت ال�سلطات على �إلغاء الرتخي�ص وجتميد احل�سابات امل�رصفية لثالث م�ؤ�س�سات حقوقية
و�إغاثية� ،شملت “مركز اخلرطوم حلقوق الإن�سان وتنمية البيئة” ،و”مركز الأمل ملعاجلة
�ضحايا التعذيب” ،و”منظمة ال�سودان للتنمية”.

ثالثا :اعتداءات هائلة على حرية التعبري
�شهد العام احلايل طفرة هائلة يف الهجوم على حرية التعبري ،يتمثل �أخطرها يف احلرب
وا�سعة النطاق التي ت�شنها ال�سلطات اليمنية على ال�صحافة امل�ستقلة ،والتي �أف�ضت �إىل تعطيل
�صدور �أو منع توزيع �أو طباعة ما ال يقل عن ع�رش �صحف .وا�ستحدث اليمن حمكمة خا�صة
للمطبوعات الحقت ب�أحكامها عددا من ال�صحفيني ،الذين تلقوا �أحكاما مل تقف عند حدود
ال�سجن ،بل و�صلت �إىل حد املنع امل�ؤقت �أو النهائي من ممار�سة املهنة ،وقامت �أجهزة الأمن
باقتحام م�ؤ�س�سات �صحفية ،وحرق وم�صادرة �شاحنات لتوزيع ال�صحف ،وامتدت ممار�سات
االختطاف واالختفاء الق�رسي ،لتطال رموزا يف العمل ال�صحفي وال�سيا�سي .ووا�صلت
ال�سلطات حجب الع�رشات من املواقع الإلكرتونية الإخبارية واملنتديات احلوارية.
ورغم �أن املغرب قد عرف يف ال�سنوات الأخرية تو�سعا يف ال�صحافة امل�ستقلة وت�ساحما ن�سبيا
مع االنتقادات ال�صحفية ،فمن الوا�ضح �أن العامني الأخريين ي�شهدان تدهورا نوعيا؛ حيث
ازدادت وتائر قمع ال�صحافة ،وخا�صة عند امل�سا�س بامللك ،حتى لو كان على نحو �إيجابي� ،أو
انتقاد الأ�رسة امللكية ،واقرتن ذلك بتزايد العقوبات ال�سالبة للحرية بحق ال�صحفيني ،وم�صادرة
عدد من ال�صحف املغربية والأجنبية ،ف�ضال عن ات�ساع نطاق العقوبة بالغرامات املالية الباهظة
يف بع�ض الق�ضايا.
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ومع �أن م�رص قد عرفت تراجعا حمدودا يف تطبيق العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم الن�رش
والتعبري هذا العام؛ وذلك نظرا جلنوح �أحكام ق�ضائية ال�ستبدال هذه العقوبة بغرامات مالية
كبرية ،فقد ظل �سيف هذه العقوبات ُم ْ�صلَت ًا على بع�ض ال�صحفيني ،وو�صل الأمر حد �صدور
حكم ق�ضائي ب�سجن �أحد الأ�شخا�ص ملدة ثالث �سنوات ،ب�سبب �أبيات من ال�شعر تناقلها بني
�أ�صدقائه ،ولكنها اعتربت مبثابة �إهانة لرئي�س اجلمهورية ،و�إن كان احلكم اال�ستئنايف قد �ألغى
احلكم االبتدائيَ .بيد �أن التدهور النوعي الأكرب حلرية التعبري يف م�رص متثل يف الهجوم وا�سع
النطاق الذي ت�شنه �أجهزة الأمن على املدونني ون�شطاء الإنرتنت ،الذين تعر�ض ع�رشات منهم
لالعتقال الإداري ،مبوجب قانون الطوارئ� ،أو لالختطاف والإيداع امل�ؤقت يف �أماكن غري
معروفة ،كانت على الأغلب مقارا ملباحث �أمن الدولة .وظل بع�ضهم رهن االعتقال ملا يزيد
على عامني دون تهمة �أو حماكمة.
كما تزايدت ال�ضغوط الدينية على حرية التعبري يف م�رص ،يف ظل تزايد توظيف الدين يف
�إدارة �شئون الدولة والن�شاط ال�سيا�سي� ،سواء من قبل احلزب احلاكم �أو من تيار الإ�سالم
ال�سيا�سي ،الأمر الذي اقرتن بت�صاعد حمالت التكفري بحق كتاب ومفكرين� ،شاركت فيها
هيئات دينية وحكومية ،كما �صدر حكم ق�ضائي –و�إن مت العدول عنه عند ا�ستئنافه -ب�إلغاء
ترخي�ص جملة “�إبداع” التابعة لوزارة الثقافة ،لن�رشها ق�صيدة اعتربت م�سيئة للذات الإلهية.
ويف �سوريا التي ال تعرف �أدنى ت�سامح مع حريات التعبري ،جتاوز عدد املواقع الإلكرتونية
املحجوبة فيها �أكرث من  225موقعا ،وطالت �أحكام بال�سجن ثالث �سنوات مدونا ،وكاتبا
�سيا�سيا بتهمة ن�رش �أنباء من �ش�أنها �أن “توهن نف�سية الأمة �أو ت�ضعف ال�شعور القومي يف زمن
احلرب”!!
كما ظلت العقوبات ال�سالبة للحرية حتا�رص �صحفيني وكتابا يف اجلزائر وتون�س .و�إذا كانت
ال�سلطات اجلزائرية قد منعت تداول �صحف فرن�سية تناولت دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف دعم
حكم الرئي�س بوتفليقة ،ف�إن ال�سلطات التون�سية �صادرت ،وحجبت عددا من ال�صحف امل�ستقلة،
واخت�صت الو�سائط الإعالمية امل�ستقلة –على حمدوديتها -بقدر هائل من ال�ضغوط ،التي
�شملت ح�صار مقارها واالعتداءات البدنية على العاملني فيها ،ف�ضال عن توقيف بع�ضهم.
وقام �صحفيون موالون للحكومة بال�سيطرة على النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني والإطاحة
مبجل�سها املنتخب ،من خالل �إجراءات غري �رشعية ،ولكنها جرت بطلب وحماية من ال�سلطات
احلكومية.
ويف اململكة ال�سعودية التي ال تعرف و�سائط �إعالمية م�ستقلة ،يقدر �أن عدد املواقع الإلكرتونية
املحجوبة قد جتاوز مئات الآالف ،ومل ي�سلم بع�ض مدونيها من �إجراءات االعتقال التع�سفي.
وطالت عقوبة بال�سجن خم�س �سنوات واجللد  1000جلدة مواطنا �سعوديا ،بتهمة اجلهر
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باملع�صية عرب برنامج بثته ف�ضائية لبنانية .و�أنقذت �أوامر ملكية “�إعالمية” تعمل بالربنامج
ذاته من عقوبة اجللد ،بعد �إدانتها بالعمل يف ف�ضائية غري مرخ�ص لها قانونا.
وا�ستمرت ال�سلطات البحرينية يف حجب املواقع ال�سيا�سية والإخبارية واحلقوقية ومنتديات
احلوار .وعلى مدى ثالثة �أ�شهر فقط من مطلع عام  ،2009بلغ عدد املواقع املحجوبة ما يزيد
على  70موقعا ،وتعر�ضت بع�ض ال�صحف للحجب ،وحتريك دعاوى ق�ضائية بحق �صحفيني
بتهمة التطاول على بع�ض امل�سئولني� ،أو امل�سا�س بال�سلطة الق�ضائية� ،أو الإ�رضار بالوحدة
الوطنية.
ويف ال�سودان توا�صل الهجوم ال�رش�س على حرية ال�صحافة ،وخا�صة يف ظل ا�ستمرار
الرقابة امل�سبقة على ال�صحف عرب الغارات الليلية ،التي كانت تقوم بها �أجهزة الأمن الوطني
واملخابرات على بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ،ملراجعة املواد ال�صحفية وحذف ما ال يروق لها
قبل طباعتها .وقد �أف�ضت هذه املمار�سات �إىل احتجاب بع�ض ال�صحف عن ال�صدور عدة مرات؛
ب�سبب �إ�رصار الأجهزة الأمنية على حذف مو�ضوعات �أو �صفحات بكاملها من داخل كل عدد
على حدة .وطالت �إجراءات االعتقال واملحاكمة عددا من ال�صحفيني والكتاب ،وثارت
خماوف عميقة من تعري�ض �صحفية معروفة بكتاباتها الناقدة للنظام ال�سوداين واملت�شددين
الإ�سالميني ،لعقوبة اجللد بعد اتهامها بارتداء مالب�س ت�ؤذي ال�شعور العام ،وطالت �إجراءات
قمعية �صحفيني ومرا�سلني ومتظاهرات �أعربوا عن ت�ضامنهم مع ال�صحفية ال�سودانية خالل
حماكمتها.
وعلى الرغم من �أن ال�سلطات ال�سودانية قد �أعلنت قرب نهاية العام �إنهاء الرقابة الأمنية
امل�سبقة على ال�صحف ،ف�إن ذلك اقرتن ب�إكراه ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف بالتوقيع على ميثاق
�رشف ،فر�ض عليهم من قبل �أجهزة الأمن ،وجرى توقيعه بح�ضور ممثلني لهذه الأجهزة!!
ومع �أن العراق ي�شهد تراجعا ن�سبيا للمخاطر والتهديدات التي تطال ال�صحفيني والإعالميني،
فقد ظل العراق يحتل املرتبة الأوىل عامليا يف معدالت قتل ال�صحفيني ،وقد قتل ما ال يقل
عن ثمانية �صحفيني عراقيني حتى �أغ�سط�س  .2009ورغم �أن ال�سلطات يف �إقليم كرد�ستان
قد �صادقت على قانون جديد لل�صحافة ،يحذر جزئيا من جترمي العمل ال�صحفي ،وي�ستبدل
عقوبات احلب�س بعقوبات مالية ،ف�إن �أحكاما ق�ضائية الحقة ق�ضت باملعاقبة باحلب�س يف اجلرائم
ال�صحفية.
ويف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ظلت احلريات وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية هدفا
العتداءات متزايدة� ،سواء من قبل جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �أو يف ظل ال�رصاع بني ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،التي حتكم قب�ضتها على ال�ضفة الغريبة ،وحكومة حما�س املقالة يف غزة.
وقد طال الق�صف الإ�رسائيلي الوح�شي لقطاع غزة مقار ملكاتب �صحفية و�إعالمية ،يف حني
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توا�صل منع و�سائط الإعالم املح�سوبة على حركة حما�س من العمل بال�ضفة الغربية ،وباملثل
وا�صلت حما�س منع و�سائط الإعالم املح�سوبة على حركة فتح من العمل داخل قطاع غزة.
ومار�س كل من طريف ال�رصاع الفل�سطيني/الفل�سطيني �ضغوطا على و�سائط البث الف�ضائي.
كما طالت �إجراءات التوقيف واالعتقال يف ال�ضفة الغربية عددا من ال�صحفيني والإعالميني
املح�سوبني على حركة حما�س.
واقرتن ا�ستمرار االنق�سام ال�سيا�سي والطائفي احلاد يف ال�ساحة اللبنانية ،باعتداءات على
�صحفيني وطواقم تليفزيونية وتهديدات بالقتل ،خالل احلمالت االنتخابية للمر�شحني يف
االنتخابات النيابية .وتعذر على بع�ض الطواقم ال�صحفية �أو الف�ضائية التابعة لبع�ض التيارات
املت�صارعة دخول مناطق ي�سيطر عليها خ�صوم لهذه التيارات.

رابعا :احلق يف التجمع واالجتماع ال�سلمي
ظلت خمتلف �أ�شكال االحتجاج ال�سيا�سي �أو احلراك االجتماعي هدفا للقمع يف معظم البلدان
العربية.
ويف حني يالحظ التقرير �أن لبنان ظل ميثل حالة ا�ستثنائية يف متكني مواطنيه من التجمع
ال�سلمي بحرية ،رغما عن الأزمة ال�سيا�سية احلادة التي يعي�شها ،كما ي�سجل التقرير قدرا من
الت�سامح يف م�رص واملغرب جتاه �أ�شكال متنوعة لالحتجاج االجتماعي لفئات خمتلفة ،كانت
قادرة على حتدي القيود الهائلة على حرية التجمع ال�سلمي واالحتجاج اجلماعي.
بيد �أنه يف م�رص ف�إن �أ�شكال االحتجاج ال�سيا�سي اجلماعي كانت حمال للقمع يف منا�سبات
�شتى .ويالحظ التقرير �أن قمع مظاهرات الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني يف مواجهة العدوان
الإ�رسائيلي على غزة� ،شكَّ ل قا�سما م�شرتكا يف عدد من البلدان يف مقدمتها م�رص وتون�س
واملغرب واململكة ال�سعودية والبحرين ،و�أن املظاهرات التي �سمح بها يف بع�ض البلدان ،مل
تكن احلكومات بعيدة عن حتريكها وفقا حل�ساباتها ال�سيا�سية.
ففي �سوريا ذات ال�سجل احلافل يف قمع �أ�شكال التعبري واالحتجاج ال�سلمي� ،سمح ببع�ض
التظاهرات �ضد العدوان الإ�رسائيلي على غزة ،التي تتما�شى مع املزايدات ال�سورية على
املوقف امل�رصي/ال�سعودي .ويف ال�سودان ت�صدر م�سئولون �سودانيون مظاهرات الت�ضامن
مع ال�شعب الفل�سطيني.
و�سجل التقرير واحدا من تداعيات ال�رصاع بني حركتي فتح وحما�س ،متثل يف قيام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية بقمع تظاهرات احتجاجية على احلرب يف غزة ،ملجرد
�أن بع�ض امل�شاركني فيها رفعوا �أعالما حلركة حما�س� ،أو عربوا عن ت�ضامنهم معها.
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وي�شري التقرير �إىل قيام ال�سلطات التون�سية بالتنكيل بع�رشات النقابيني وامل�شاركني يف حركات
االحتجاج مبنطقة “احلو�ض املنجمي” ،وتعري�ضهم ملحاكمات جائرة انتهت �إىل �سجنهم بعد
حرمانهم من احلد الأدنى من معايري العدالة .2كما ي�شري كذلك �إىل توظيف حماكم �أمن الدولة
“طوارئ” اال�ستثنائية يف م�رص يف معاقبة و�سجن ع�رشات �آخرين ممن �شاركوا يف احتجاجات
�شهدتها مدينة “املحلة الكربى” .وباملثل ف�إن حماكم مغربية �أ�صدرت �أحكاما بال�سجن على عدد
من الأ�شخا�ص على خلفية االحتجاجات االجتماعية التي عرفتها منطقة “�سيدي �إفني” يف العام
املا�ضي.
غري �أن �أكرث �أ�شكال قمع احلراك االجتماعي �رشا�سة وخطورة هذا العام متثل يف قمع احلراك
اجلنوبي املت�صاعد باليمن ،والذي فاق عدد �ضحاياه من القتلى خالل �سبعة �أ�شهر فقط من هذا
العام ح�صيلة �ضحايا العامني  2008 -2007جمتمعني ،كما اقرتن �أي�ضا باعتقاالت ع�شوائية
وا�سعة النطاق� ،شملت الآالف.
وتبدي ال�سلطات املغربية �رصامة مفرطة يف الت�صدي للتجمعات التي ترفع �شعارات �أو
مطالب مناه�ضة ملوقف اململكة الر�سمي جتاه ق�ضية ال�صحراء الغربية؛ حيث يتزايد اللجوء �إىل
ا�ستخدام القوة املفرطة يف ف�ض هذه التجمعات ،وتقدمي امل�شاركني فيها �إىل حماكمات جائرة.
وعلى الرغم من �أن ال�سلطات العراقية تبدي ت�ساحما جتاه تنظيم التظاهرات واالحتجاجات
ال�سلمية ،ف�إن الو�ضع الأمني وا�ستمرار العنف والإرهاب ،ي�شكل خطرا حمدقا مبثل هذه
االحتجاجات .وعلى �سيبل املثال ف�إن  12م�سيحيا على الأقل ،لقوا م�رصعهم عرب هجمات
�شنها م�سلحون على تظاهرة كانت حتتج على م�رشوع القانون االنتخابي ملجال�س املحافظات.
ويف �إقليم كرد�ستان فتحت ال�رشطة الكردية النار على املتظاهرين مبحافظة “�أربيل”.
وعلى الرغم من حمدودية احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي يف �سوريا ،ف�إن ال�سلطات ظلت
تقمع �أي بوادر ملثل هذا احلراك ،وعلى الأخ�ص عندما يتعلق الأمر باملواطنني الأكراد،
الذين يجري اعتقال الع�رشات منهم ،وتقدمي بع�ضهم ملحاكمات جائرة؛ ب�سبب انخراطهم يف
احتجاجات �سلمية� ،أو حتى ملجرد احتفالهم مبنا�سبات قومية كردية.

خام�سا :التعذيب والقتل خارج نطاق القانون
ظلت االنتهاكات املرتكبة من جانب �أجهزة الأمن حتظى بقدر كبري من التح�صني �ضد
امل�ساءلة والعقاب ،وظلت ال�شكوى من ممار�سات التعذيب قائمة ،دون ا�ستثناء يف خمتلف
البلدان التي يتناولها التقرير.
( )2خالل مثول التقرير للطبع ،وردت �أنباء بالعفو عن املدانني يف حماكمات احلو�ض املنجمي.
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وظلت م�رص على ر�أ�س قائمة البلدان التي ميار�س فيها التعذيب على نطاق وا�سع ب�شكل
روتيني ومنهجي ،لي�س فقط بحق متهمني يف ق�ضايا ذات �صبغة �سيا�سية ،مثل ق�ضايا الإرهاب،
بل �أي�ضا بحق معتنقي بع�ض املذاهب مثل ال�شيعة ،وبحق متهمني يف خمتلف الق�ضايا اجلنائية
العادية ،وفوق ذلك بحق كل من ت�سوقه الأقدار �إىل دخول �أق�سام ال�رشطة� ،سواء للإدالء
ب�أقوالهم �أو لل�شكوى من تعدي �آخرين عليهم� ،أو ب�سبب ا�ستدعائهم من قبل بع�ض ال�ضباط،
لت�أديبهم �أو لل�ضغط عليهم ل�صالح بع�ض ذوي النفوذ .وي�سجل التقرير يف هذا ال�سياق وفاة
ع�رشات الأ�شخا�ص داخل مراكز االحتجاز يف م�رص؛ �إما نتيجة للتعذيب� ،أو نتيجة لال�ستخدام
املفرط للقوة يف مداهمة املنازل� ،أو يف تعقب بع�ض امل�شتبه فيهم جنائيا .كما ير�صد التقرير
�أي�ضا تزايد ا�ستخدام القوة املفرطة جتاه املهاجرين غري ال�رشعيني عرب احلدود امل�رصية �إىل
�إ�رسائيل ،وهو ما �أف�ضى �إىل م�رصع ما ال يقل عن � 38شخ�صا منذ يونيو  2008وحتى �سبتمرب
.2009
وعلى الرغم من التعتيم ال�شديد الذي تفر�ضه ال�سلطات ال�سورية على الأو�ضاع داخل
ال�سجون ومراكز االعتقال ،ف�إن التقرير ر�صد ثالث حاالت للوفاة جراء التعذيب �أو القتل
خارج نطاق القانون .ومل تف�صح ال�سلطات ر�سميا حتى �إعداد هذا التقرير عن عدد و�أ�سماء من
لقوا م�رصعهم خالل املذبحة التي �شهدها �سجن �صيدنايا يف العام املا�ضي ،وبات يف ظلها م�صري
مئات من ال�سجناء جمهوال ،وخا�صة يف ظل رف�ض ال�سلطات ال�سماح لعدد كبري من الأ�رس من
زيارة ذويهم من النزالء بال�سجن.
وبالنظر لتباط�ؤ ال�سلطات يف املغرب يف تنفيذ عدد من �أهم تو�صيات هيئة “الإن�صاف
وامل�صاحلة” ،التي كانت تقت�ضي تبني خطة وطنية متكاملة ملكافحة الإفالت من العقاب ،وتبني
جملة من الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والقانونية يف قطاعات الأمن والق�ضاء ،فقد تزايدت ال�شكوى
من ممار�سات االختطاف �أو االعتقال التع�سفي والتعذيب ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق
ب�إجراءات مكافحة الإرهاب� ،أو يف �إطار تعقب الن�شطاء ال�سيا�سيني يف الإقليم ال�صحراوي.
وبات ملحوظا �أن الق�ضاء املغربي ال يعري �أدنى اهتمام للتحقيق يف �شكاوى املاثلني �أمامه ب�ش�أن
تعر�ضهم للتعذيب للتوقيع على اعرتافات تدينهم.
وظل التعذيب ممار�سة منتهجة يف البحرين للتنكيل ب�صفة خا�صة بالن�شطاء امل�شاركني يف
�أ�شكال للحراك االجتماعي وال�سيا�سي املناوئ للتمييز املنهجي �ضد ال�شيعة ،كما امتدت ممار�سات
التعذيب لتطال عددا من املدافعني عن حقوق الإن�سان.
كما تطال ممار�سات التعذيب البدين والنف�سي يف اململكة ال�سعودية عددا كبريا من املعتقلني
على ذمة ق�ضايا الإرهاب ،ت�شمل تقييدهم بالأ�صفاد وال�رضب واحلرمان من النوم ،ف�ضال عن
حرمانهم من تلقي الزيارات .كما ا�ستهدفت ممار�سات التعذيب بع�ضا من املعتقلني تع�سفيا على
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خلفية تبنيهم ملطالب بالإ�صالح ال�سيا�سي.
وظل التعذيب متف�شيا يف تون�س وبخا�صة جتاه املتهمني يف ق�ضايا الإرهاب ،ويخ�ضع املتهمون
للحب�س االنفرادي لعدة �أ�سابيع ومتنع عنهم الزيارات ،وتعتد املحاكم التون�سية باملعلومات
والأقوال املنتزعة نتيجة التعذيب ،وت�ستخدم ك�أدلة للإدانة.
كما تتوا�صل ممار�سات التعذيب يف اجلزائر ،وبخا�صة يف �سياق �إجراءات مالحقة العنا�رص
امل�شتبه يف ع�ضويتها بجماعات م�سلحة ،حيث تفر�ض ال�سلطات تعتيما �شديدا على �أرقام القتلى
يف املواجهات مع هذه اجلماعات ،كما ترف�ض الإف�صاح عن عدد املعتقلني الذين يتم �إيداعهم يف
�أماكن �رسية لعدة �أ�شهر ،ومبعزل عن �أية رقابة ق�ضائية ،الأمر الذي ي�سهل �إخ�ضاعهم للتعذيب
لب�ضعة �أ�سابيع ،وال يقيم الق�ضاء اعتبارا الدعاءات املعتقلني ب�أن االعرتافات قد انتزعت منهم،
نتيجة للتعذيب ،وال جتري �أية حتقيقات يف ادعاءات التعذيب.

�ساد�سا :انتهاكات وا�سعة النطاق با�سم مكافحة الإرهاب
ظلت دعاوى مكافحة الإرهاب م�صدرا النتهاكات وا�سعة يف عدد من البلدان� ،شملت �إىل
جانب االعتقال التع�سفي والتعذيب� ،إهدار ال�ضمانات الإجرائية للم�ستهدفني باملالحقة با�سم
مكافحة الإرهاب و�إهدار معايري العدالة ،كما مت توظيف ال�صالحيات اال�ستثنائية بدعوى
مكافحة الإرهاب ،للنيل من حرية التعبري واحلريات الدينية.
ففي م�رص ،جرى توظيف قانون الطوارئ على نطاق وا�سع يف مالحقة مدونني واعتقالهم
�إداريا ،ويف الإحالة �إىل حماكم “الطوارئ” اال�ستثنائية على جرائم تتعلق بالتجمهر ،كما
ا�ستخدم االعتقال الإداري مبوجب قانون الطوارئ يف مالحقة منتمني للمذهب ال�شيعي� ،أو
جلماعة “القر�آنيني”.
ويف املغرب ،ف�إن نحو � 1000شخ�ص ممن اعتقلوا يف �أعقاب تفجريات الدار البي�ضاء عام
 2003ظلوا رهن االعتقال .كما �صدرت �أحكام بال�سجن على  35متهما بت�شكيل �شبكة �إرهابية
تعرف بخلية “بلعرييج” ،واقرتنت حماكمتهم بجملة من اخلروقات حلقوق املتهمني وحلقوق
الدفاع.
ويف اجلزائر ،يحرم املتهمون يف ق�ضايا الإرهاب من املثول �أمام قا�ضيهم الطبيعي ،حيث
يتم �إحالتهم �إىل املحاكم الع�سكرية ،كما تظل ال�شكوى قائمة من ا�ستمرار اعتقال عدد غري قليل
من املتهمني يف ق�ضايا الإرهاب ل�سنوات طويلة ،ت�صل �أحيانا �إىل ع�رش �سنوات دون حماكمة،
كما مي�ضي املعتقلون �شهورا طويلة يف حالة اختفاء ق�رسي يف مراكز اعتقال غري معروفة.
ويف ظل التعريف الف�ضفا�ض للجرمية الإرهابية يف قانون مكافحة الإرهاب يف تون�س،
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وا�صلت ال�سلطات توظيف القانون يف اعتقاالت وا�سعة للأ�شخا�ص ملجرد اال�شتباه� ،أو ملجرد �أن
مظهرهم يوحي بالتدين �أو قربهم من جماعات �إ�سالمية .وتكاد املحاكمات تكون �شبه يومية،
حيث تر�صد التقارير �أن املحاكمات جترى مبعدل  15حماكمة يف ال�شهر الواحد ،وغالبا ف�إن
العقوبات التي تطال املتهمني ال تقف عند حدود ال�سجن ل�سنوات ،بل متتد �إىل �إخ�ضاعهم بعد
انتهاء مدة حمكوميتهم �إىل املراقبة الإدارية ل�سنوات �إ�ضافية.
ويف �سياق �إجراءات مكافحة الإرهاب باململكة ال�سعودية ،ا�ست�ضافت ال�سجون منذ عام
 2003نحو  9000معتقل ،ظل عددا كبريا منهم رهن االعتقال دون تهمة �أو حماكمة،
فيما �أفرج عن بع�ضهم بعد �إخ�ضاعهم لربنامج للمنا�صحة الدينية .ومنذ �أكتوبر  2008بد�أت
ال�سلطات يف �إجراء حماكمات �شبه �رسية لأكرث من  900معتقل �أدين مبوجبها  330متهما ،ومل
ي�سمح بح�ضور مراقبني دوليني لهذه املحاكمات .كما امتنع الإعالم الر�سمي عن تغطيتها.

�سابعا :احلريات الدينية وحقوق الأقليات
ظلت ال�سيا�سات التمييزية التي تنتهجها احلكومات العربية بحق �أق�سام من �شعوبها ،م�صدرا
للمزيد من التوتر وامل�صادمات التي اقرتنت بقدر كبري من االنتهاكات يف عدد من البلدان.
ففي �سوريا ،ظل الأكراد هدفا ثابتا للتمييز املنهجي واحلرمان من حقوق املواطنة ،والذي
�أ�ضيف �إليه هذا العام فر�ض مزيد من القيود التي تنتهك حقهم يف التملك ،وترهن حقهم يف
ال�رشاء �أو البيع العقاري مبوافقات �أمنية .وا�ستمرت ال�سلطات يف قمعها ملختلف �أ�شكال الدفاع
عن الهوية واحلقوق الكردية� ،سواء من خالل االعتقال �أو قمع االحتجاجات ال�سلمية �أو
املحاكمات اجلائرة ،بتهمة “�إثارة النعرات العن�رصية واملذهبية” �أو “�إثارة الفتنة واحلرب
الأهلية” ،وغريهما.
ويف البحرين ،تزايدت التوترات الناجمة عن �سيا�سات تكري�س التمييز والعزل املنهجي
املوجه �ضد ال�شيعة ،الذين ي�شكلون �أغلبية ال�سكان .وعلى حني يحرم بع�ض ال�شيعة من حقهم
يف اجلن�سية البحرينية ،ف�إن ال�سلطات مت�ضي يف �سيا�سات ت�ستهدف جلب �أعداد كبرية من
العرب والآ�سيويني ومنحهم اجلن�سية ،بهدف تغيري الرتكيبة ال�سكانية ،مبا ي�ساعد على ت�أمني
ال�س َّنية على املواقع ال�سيادية والوظائف العليا يف الدولة .وغالبا ما
ا�ستمرار �سيطرة الأقلية ُ
حتا�رص امل�ساجد ال�شيعية ،مثلما يجري حما�رصة جتمعات ال�شيعة واحتفاالتهم الدينية .وعلى
حني توا�صل ال�سلطات حظر وحجب املواقع الإلكرتونية ال�شيعية ،تظل و�سائل الإعالم
الر�سمية وبع�ض خطباء امل�ساجد املت�شددين من ال�سنة يوا�صلون حمالتهم ذات الطابع الت�شهريي
بال�شيعة ،والتي ت�صل �إىل حد تكفريهم.
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ورغما عن حماوالت النظام ال�سعودي الظهور يف املحافل الدولية مبظهر النظام املت�سامح
دينيا والداعي حلوار الأديان ،ف�إن جهاز ال�رشطة الدينية ظلت ممار�ساته تنحو �إىل العنف
وتقييد احلريات ال�شخ�صية ،ومنع الأقلية ال�شيعية من ممار�سة �شعائرها الدينية .وا�ستمرت
ال�سلطات يف تكري�س التمييز �ضد الطائفة ال�شيعية ومالحقة ن�شطائهم ،وهو ما �أدى �إىل ارتفاع
بع�ض الأ�صوات التي تطرح خيار انف�صال املنطقة ال�رشقية عن اململكة ،ما مل تتوقف االنتهاكات
التي تطال ال�شيعة ،والتي �شملت هذا العام التحر�ش بهم خالل احتفاالتهم الدينية ،واعتقال
�أعداد غري قليلة منهم ،وحجب مواقعهم الإلكرتونية .وتتزايد يف اململكة ال�ضغوط الر�سمية
على احلريات الدينية ،وت�صل �إىل حد تكفري �أو اعتقال من يتبنون �أفكارا تخالف التف�سريات
الر�سمية لل�رشيعة� ،أو يتحولون عن اعتناق الإ�سالم.
ومع �أن املغرب قد قطع خطوات مهمة على طريق االعرتاف باحلقوق الثقافية للأقلية
الأمازيغية ،توجها يف دي�سمرب  2008ب�إن�شاء قناة �أمازيغية تابعة للدولة� ،إال �أن ذلك ال ينفي
وجود مظاهر للتمييز ما زالت مو�ضع �شكوى الأمازيغيني ،من بينها منع �إطالق �أ�سماء
�أمازيغية على املواليد ،ومنع ا�ستخدام �أ�سماء �أمازيغية يف ت�سمية بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية،
ورف�ض �إدراج �أ�سماء ال�شخ�صيات التاريخية واملعارك الأمازيغية يف املقررات الدرا�سية،
ف�ضال عن بع�ض مظاهر الت�ضييق على اجلمعيات الأمازيغية .وعلى الرغم من دعوات ملكية
طيبة لالرتقاء باخلطاب الديني يف املغرب ،وتعزيز الت�سامح ونبذ التطرف ،ف�إن ال�سلطات
قامت باعتقال بع�ض معتنقي املذهب ال�شيعي ،والقب�ض على املجاهرين بالإفطار يف نهار
رم�ضان.
ويف م�رص التي تتنامى فيها ب�شكل ملحوظ معامل الدولة الدينية ،يف ظل توظيف الدين بكثافة
�أكرب يف �إدارة دوالب الدولة� ،صار ممكنا �أن ي�ضاف ملهام وزارة الداخلية مطاردة الأقباط
الذين ي�صلون يف بيوتهم ،وتعقب املفطرين علنا يف نهار رم�ضان ،و�أن ي�ستخدم قانون
الطوارئ لتعقب ما ي�سمى بـ “منكري ال�سنة النبوية” ،و�أن جتري مالحقة املئات من معتنقي
املذهب ال�شيعي حتت مظلة من التحري�ض الإعالمي �ضدهم ،و�أن يطالب نواب يف احلزب
احلاكم ب�إ�صدار ت�رشيعات جترم البهائية ،وتعاقب املفطرين علنا يف �شهر رم�ضان .ورغم
حدوث انفراج جزئي يف م�شكالت البهائيني يف احل�صول على �أوراقهم الثبوتية ،فقد كان
البهائيون هدفا لأعمال عنف غري م�سبوقة� ،شارك يف التحري�ض عليها �أحد قيادات احلزب
احلاكم.
ويف الوقت ذاته ت�صاعدت �أحداث العنف والتوترات الطائفية بني امل�سلمني والأقباط ،لتطال
قرى ومدن ًا يف ع�رش حمافظات م�رصية ،وحت�صد �أرواح ما ال يقل عن �سبعة �أ�شخا�ص من
الطرفني على مدى ت�سعة �أ�شهر .ويف معظم هذه الأحداث اجتهت �أجهزة الأمن �إىل تنحية
القانون جانبا ،ووا�صلت اللجوء �إىل االعتقال الإداري للم�شاركني يف هذه الأحداث ،لإجبار
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�أطراف اخل�صومة على التنازل عن حقوقهم والقبول بت�صالح �شكلي على ح�ساب �سيادة
القانون.

ثامنا :طريق مغلق �أمام امل�شاركة ال�سيا�سية يف معظم البلدان
ظل الطريق مغلقا �أمام فر�ص حقيقية لإمكانية التداول ال�سلمي لل�سلطة عرب االحتكام ل�صناديق
االقرتاع يف انتخابات نزيهة ،توفر فر�ص ًا متكافئة للمتناف�سني.
ففي لبنان ،جرت االنتخابات اللبنانية ب�أقل قدر من املطاعن ،وارت�ضى نتائجها نظريا
خمتلف الأطراف املتناف�سة .ومع ذلك ف�إن ائتالف � 14آذار الذي حقق فوزا مريحا فيها ،تعذر
عليه على مدار خم�سة �أ�شهر ت�شكيل احلكومة؛ ومن ثم ا�ستمر لبنان عاجزا عن ترجمة �إرادة
الناخبني ،و�إنهاء حالة ازدواج ال�سلطة التي �أ�صابت امل�ؤ�س�سات الد�ستورية بال�شلل ،وذلك
با�ستناد املعار�ضة �إىل �سالح حزب الله ،ودعم بع�ض الأطراف الإقليمية.
ويف اليمن ،مت التوافق بني احلزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة الرئي�سية على ت�أجيل
االنتخابات الربملانية ملدة عامني .ومع �أن هذا الت�أجيل قد �شكل انت�صارا حمدودا للمعار�ضة،
التي هددت مبقاطعة االنتخابات ما مل تقرتن ب�إ�صالحات د�ستورية وقانونية ،ف�إن �إدمان نظام
علي عبد الله �صالح للحلول الع�سكرية والأمنية يف �إق�صاء خ�صومه وت�أمني ا�ستقراره ،ي�ضع
البالد فعليا �أمام خطر مواجهات دموية �شاملة ،الأمر الذي ال تبدو معه ثمة فر�صة حقيقية
لتوفري مناخ منا�سب حلوار وطني ،قبل �أن ي�أتي موعد االنتخابات امل�ؤجلة.
ويف اجلزائر ،ا�ستبقت ال�سلطات ا�ستحقاقات االنتخابات الرئا�سية ،ب�إجراء تعديل د�ستوري
يزيل املوانع من �أمام ت�أبيد احلكم املطلق للرئي�س بوتفليقة .ورغم غياب مناف�سة حقيقية
للرئي�س ،وخا�صة يف ظل مقاطعة عدد من �أحزاب املعار�ضة لالنتخابات ،فقد جرى توظيف
و�سائط الإعالم اخلا�ضعة لل�سيطرة احلكومية ل�صالح بوتفليقة ،ومن �أجل ت�شويه معار�ضيه
والقوى ال�سيا�سية املقاطعة لالنتخابات ،و�شهدت االنتخابات جتاوزات وا�سعة ا�ستهدفت رفع
ن�سبة امل�شاركة يف الت�صويت.
ويف تون�س ،مهدت ال�سلطات لتن�صيب الرئي�س زين العابدين بن علي لوالية رئا�سية
خام�سة ،ب�إجراء تعديالت د�ستورية تكفلت ب�إق�صاء مناف�سني حمتملني وحرمانهم من الرت�شيح،
لتبدو االنتخابات الرئا�سية �أقرب �إىل اال�ستفتاء فعليا .وبدورها ف�إن نتائج االنتخابات الربملانية
التي جرت يف الوقت ذاته ،كانت حم�سومة �سلفا قبل �أن تبد�أ ،يف ظل نظام انتخابي ي�ؤمن
للحزب احلاكم ر�سميا احل�صول على  %75من املقاعد ،فيما تنح�رص املناف�سة فعليا على بقية
املقاعد بني بع�ض وجوه �أحزاب املعار�ضة الوهمية ،التي ترت�شي �سيا�سيا عرب هذا الن�سق من
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املحا�ص�صة الربملانية ،يف مقابل والئها غري امل�رشوط لنظام بن علي .ومع ذلك فقد اقرتنت
االنتخابات بتحيز �سافر لو�سائط الإعالم ل�صالح الرئي�س وحزبه ،و�شهت اعتداءات همجية
على ال�شخ�صيات التي ف�ضحت الطابع ال�صوري لالنتخابات ،وواكبتها مالحقات ومراقبات
كثيفة حلقوقيني ون�شطاء �سيا�سيني و�صحفيني.
ويف م�رص التي يحتدم فيها اجلدل حول �سيناريوهات حمتملة لتوريث احلكم ،يف ظل قرب
انتهاء الوالية اخلام�سة للرئي�س مبارك يف عام  ،2011و�إجراء انتخابات جمل�س ال�شورى
وجمل�س ال�شعب خالل العام املقبل ،اكتفت ال�سلطات ب�إدخال تعديالت قانونية عدمية القيمة يف
معاجلة م�شكالت النظام االنتخابي ،وذلك بتخ�صي�ص  64مقعدا �إ�ضافيا تتناف�س عليها الن�ساء
يف االنتخابات الربملانية ،وبينما وا�صلت جلنة �شئون الأحزاب ال�سيا�سية -التي ي�سيطر عليها
احلزب احلاكم -ممار�سة دورها يف رف�ض الرتخي�ص لأحزاب جديدة ،وجهت �أجهزة الأمن
�رضبات �أمنية موجعة جلماعة “الإخوان امل�سلمني”؛ وهو ما اعتربه مراقبون ي�ستهدف دفع
اجلماعة لإبرام �صفقة مع احلكومة ،يتم مبوجبها وقف احلمالت الأمنية مقابل اكتفاء اجلماعة
مب�شاركة رمزية يف االنتخابات الربملانية ،وامتناعها عن معار�ضة توريث احلكم.
ويف املغرب� ،شهدت االنتخابات عدة مطاعن على نظام تق�سيم الدوائر ،كما اقرتنت بعدد
من اخلروقات ،من �أبرزها ا�ستخدام املال العام ،لدعم مر�شحني بعينهم ،وقد جنح حزب
“الأ�صالة واملعا�رصة” -املقرب من الق�رص امللكي ،والذي مل مي�ض على ت�أ�سي�سه �سوى عام
واحد -يف احل�صول على �أعلى الأ�صوات ،يف حني جاء حزب “العدالة والتنمية” الإ�سالمي
التوجه يف املركز ال�ساد�س.
رمبا جاز القول� ،إن االنتخابات الوحيدة التي انطوت على م�ؤ�رشات �إيجابية هى تلك التي
�شهدها العراق ،و�شملت انتخابات جمال�س املحافظات ،وانتخابات رئا�سية وبرملان حمافظات
ال�س َّنة للم�شاركة يف العملية
�إقليم كرد�ستان ،حيث دللت نتائجها على ا�ستعداد �أكرب للمواطنني ُ
ال�سيا�سية ،لت�صل ن�سبة الت�صويت يف املناطق ال�سنية �إىل  %42مقابل  %3فقط يف عام .2005
كما �أظهرت تراجع دعم الناخبني العراقيني للأحزاب الدينية �-شيعية كانت �أم �سنية -و�صعودا
لقوى وتيارات �سيا�سية خمتلفة ،على ح�ساب الأحزاب �أو الرموز ال�سيا�سية املح�سوبة على
عراقيي املنفى؛ الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل �إعادة ت�شكيل امل�شهد ال�سيا�سي العراقي ،الذي هيمنت
عليه قوى �سيا�سية وطائفية معينة منذ الغزو الأمريكي للعراق.

تا�سعا :االنتهاكات اجل�سيمة فى ظل االحتالل وال�صراعات امل�سلحة
ظل الفل�سطينيون يف الأرا�ضي املحتلة هدفا النتهاكات هائلة� ،سواء من جانب �إ�رسائيل� ،أو
يف ظل ا�ستمرار االنق�سام الفل�سطيني/الفل�سطيني ،الذي �أف�ضى �إىل ت�شكيل حكومتني� ،إحداهما
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تدار يف ال�ضفة الغربية ل�صالح حركة فتح ،والأخرى تدار يف غزة ل�صالح حركة حما�س،
واقرتن ذلك ب�أعمال انتقامية متبادلة من قبل كل طرف على املح�سوبني على الطرف الآخر.
وقد وا�صلت �إ�رسائيل �سيا�ساتها املنافية للقانون الدويل الإن�ساين ،وبخا�صة عرب العقاب
اجلماعي واحل�صار اخلانق امل�رضوب على قطاع غزة منذ �أكرث من عامني ،كما وا�صلت
�إجراءاتها الهادفة �إىل تهويد القد�س ،والرامية �إىل عزلها عن جممل الأرا�ضي املحتلة .غري
�أن هذا العام �شهد ارتكاب كربى املجازر منذ احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية عام  ،1967حيث
�أف�ضى العدوان الوح�شي ،الذي �شنته �إ�رسائيل على قطاع غزة على مدى ثالثة وع�رشين يوما
�إىل قتل ما يزيد على  1400فل�سطيني كان  %65منهم على الأقل من املدنيني .و�أكد تقرير بعثة
الأمم املتحدة لتق�صي احلقائق �ضلوع �إ�رسائيل يف جرائم حرب ،وقد يرقى بع�ضها لأن ي�شكل
جرائم �ضد الإن�سانية.
على �أنه حتت غطاء احلرب على غزة� ،أقدمت حما�س على �إجراءات قمعية وح�شية
ا�ستهدفت عنا�رص من فتح� ،أو من يرف�ضون حكم حما�س� ،أو ممن ي�شتبه يف تعاونهم مع
�إ�رسائيل .ويرجح يف �إطار هذه الإجراءات قتل ع�رشات الأ�شخا�ص خارج نطاق القانون،
عرب �إطالق النار عليهم مبا�رشة �أو من جراء التعذيب .كما جل�أت حما�س �إىل تك�سري �أرجل
و�أذرع ع�رشات �آخرين لإجبارهم على البقاء يف منازلهم.
ويف ال�ضفة الغربية ظل مئات من املح�سوبني على حركة حما�س رهن االعتقال التع�سفي،
ورجحت التقارير وفاة اثنني على الأقل من املعتقلني نتيجة للتعذيب.
وبينما قامت ال�سلطات يف ال�ضفة الغربية ب�إق�صاء موظفني ومعلمني حم�سوبني على حركة
حما�س من وظائفهم ،فقد قطعت رواتب الآالف من موظفي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
داخل قطاع غزة .وا�ستبدل بع�ضهم مبوظفني تابعني حلما�س ،وبات الرتخي�ص للجمعيات �أو
ال�رشكات يف ال�ضفة والقطاع يخ�ضع لفحو�صات �أمنية ،ميتنع مبوجبها الرتخي�ص خل�صوم فتح
يف ال�ضفة الغربية �أو خل�صوم حما�س يف غزة.
وظلت �أعمال القتل والعنف الدموي تطغى على امل�شهد احلقوقي يف العراق ،وت�صنفه
باعتباره ال�ساحة الأكرب النتهاك حق احلياة يف املنطقة ،وذلك على الرغم من �أن التطورات
ت�شري �إىل حت�سن ن�سبي ،وجد جانبا من انعكا�ساته يف تراجع معدالت القتل �إىل �أدنى م�ستوياتها
منذ الغزو الأمريكي للعراق ،وقد �أف�ضت املواجهات مع اجلماعات امل�سلحة من جانب
والتفجريات الإرهابية من جانب �آخر �إىل م�رصع ما ال يقل عن  3200من املدنيني ،خالل
الأ�شهر الثمانية الأوىل من عام  ،2009مقارنة بـ  9200قتيل خالل .2008
ويعك�س هذا الرتاجع الن�سبي لأعمال العنف والقتل ،قدرا من النجاح على �صعيد املعاجلة
ال�س َّنة باالنخراط يف العملية ال�سيا�سية ،وهو ما عربت
ال�سيا�سية ،وخا�صة بعد �إقناع بع�ض �أق�سام ُ
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عنه نتائج انتخاب جمال�س املحافظات .ومع ذلك ف�إن م�ؤ�رشات التح�سن -على حمدوديتها-
ال تقف على �أر�ض �صلبة ،وخا�صة �أنه مل يواكبها جهود ملمو�سة لإر�ساء �سيادة القانون،
وملنع الإفالت من العقاب على االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،ولوقف ممار�سة التعذيب
و�إ�ساءة معاملة املعتقلني ،الذين يقدر عددهم داخل �سجون احلكومة العراقية وحدها بنحو 30
�ألف معتقل .وعالوة على ذلك ف�إن هناك �شكوكا متزايدة حول قدرة قوات الأمن العراقية
على �ضبط القانون بطريقة عادلة ،وخا�صة يف ظل وجود م�ؤ�رشات ،تدل على ا�ستمرار
انق�سام يف �صفوفها على خمتلف خطوط التما�س ال�سيا�سي والديني الطائفي والعرقي.
وخالفا للتوقعات التي راجت يف �أواخر العام املا�ضي ب�إيقاف احلرب يف �إقليم “�صعدة” �شمال
اليمن ،فقد انطلقت اجلولة ال�ساد�سة من احلرب� ،ضد احلوثيني .3و�صار كيان الدولة اليمنية
حماط ًا ب�أخطار متزايدة ،يف ظل �سيا�سات �أدت �إىل تهمي�ش �سيا�سي واقت�صادي واجتماعي
لل�سكان يف جنوب البالد ،حولتهم �إىل مواطنني من الدرجة الثانية ،وجعلت من اليمن مركزا
لتوطني املت�شددين الإ�سالميني ،الذين ي�شكلون �أ�سا�سا لتنظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية.
وبدال من تبني معاجلات �سيا�سية للغنب الذي ي�ست�شعره اجلنوبيون ،بلغ القمع املتزايد لأ�شكال
احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي اجلنوبي حداً ،ينذر بتجدد احلرب الأهلية ،خا�صة يف ظل
ت�صاعد الدعوات النف�صال اجلنوب عن ال�شمال.
وقد �أف�ضى جتدد القتال وا�ستئناف الق�صف اجلوي لإقليم �صعدة� ،إىل �سقوط مزيد من ال�ضحايا
املدنيني ،وت�رشيد ونزوح ما يزيد على � 130ألف �شخ�ص ،باتوا معر�ضني خلطر املوت ،يف
ظل �صعوبة و�صول �أي هيئات �إغاثة �إليهم ،وعجز خميمات النازحني عن ا�ستيعابهم.
وظلت �أجهزة الأمن اليمنية حتتجز ما يزيد على � 240شخ�صا ،اعتقلوا خالل عامي
2007و 2008على خلفية احلرب يف �صعدة ،ورغما عن العفو الرئا�سي املعلن يف العام
املا�ضي ،فقد �صدرت �أحكام بالإعدام �شملت �سبعة �أ�شخا�ص ،و�أحكام بال�سجن لفرتات ت�صل
�إىل  15عاما بحق � 23شخ�صاً ،بدعوى م�شاركتهم يف اجلولة اخلام�سة من احلرب.
و�أف�ضى قمع احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي يف اجلنوب خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من
عام � 2009إىل �سقوط ما ال يقل عن  45قتيال ،مقارنة بـ  15قتيال خالل عامي 2007و
 .2008وت�شري تقارير �إىل �أن ال�سلطات اليمنية ا�ستحدثت ميلي�شيات مدنية ،ت�شارك يف �أعمال
القمع .كما طالت �إجراءات االعتقال �آالفا من اجلنوبيني.
وتزداد الأو�ضاع ت�أزما داخل ال�سودان؛ فعلى الرغم من �أن نظام الب�شري قد مال -عقب
�صدور قرار املحكمة اجلنائية الدولية بتوقيفه ،ا�ستنادا �إىل م�سئوليته عن جرائم حرب يف �إقليم
(� )3أثناء مثول التقرير للطبع� ،صارت اململكة ال�سعودية طرفا مبا�رشا يف املواجهات مع احلوثيني ،دون �أي
احتجاج من احلكومة اليمنية.
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دارفور� -إىل جتنب ت�صعيد العمليات الع�سكرية ،فقد ا�ستعا�ض عن ذلك ب�إجراءات انتقامية
�شكلت بدورها جرمية حرب �إ�ضافية ،من خالل انتهاج �سيا�سة العقاب اجلماعي ل�سكان الإقليم،
والتي �شملت طرد  13من كربى منظمات الإغاثة الإن�سانية ،التي تقدم خدمات حيوية ملا يزيد
على مليون ون�صف املليون من النازحني ،يف جماالت الغذاء وال�صحة العامة ومياه ال�رشب
والبيئة ال�صحية والأغذية التكميلية للأطفال والأمهات املر�ضعات ،كما تنامت ب�شكل ظاهر
عمليات اختطاف موظفي الإغاثة وتهديد موظفي الأمم املتحدة.
ويف الوقت ذاته ،تلوح احتماالت انهيار اتفاق ال�سالم ال�شامل بني ال�شمال واجلنوب،
يف ظل تلك�ؤ احلزب احلاكم يف م�سار الإ�صالح الت�رشيعي ،وتعذر التو�صل �إىل اتفاق حول
م�رشوع قانون اال�ستفتاء على حق تقرير امل�صري جلنوب ال�سودان ،املفرت�ض �إجرا�ؤه عام
 ،2011و�أف�ضى �إخفاق حكومة اجلنوب يف تبني برنامج ناجح لنزع الأ�سلحة و�ضبط الأمن
يف الواليات اجلنوبية من جهة ،والدعم الذي تلقاه ،من جهة �أخرى ،بع�ض �أعمال العنف
القبلية يف اجلنوب من قبل حكومة اخلرطوم� ،إىل م�رصع ما ال يقل عن � 1200شخ�ص يف
�أعمال العنف القبلية ،ونزوح ع�رشات الآالف من ال�سكان .كما باتت منطقة جنوب كردفان
مر�شحة لأن تكون ب�ؤرة حرب جديدة.
ويف لبنان ،ظل االنق�سام ال�سيا�سي والطائفي –مدعوما ب�أدوار بع�ض الأطراف الإقليمية-
م�صدرا لتوا�صل الأزمة ال�سيا�سية ،التي يعي�شها لبنان منذ نحو خم�س �سنوات ،ومع �أن
اتفاق الدوحة الذي �أبرم برعاية قطرية يف مايو  ،2008قد جنح ب�شكل م�ؤقت يف نزع فتيل
حرب �أهلية ومذهبية ،و�أنع�ش �آماال يف قدرة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية على ا�ستعادة �أدوارها
و�صالحياتها ،ف�إن التطورات التي �شهدها العام احلايل تربهن على ا�ستمرار �إ�شكالية ازدواج
ال�سلطة ،يف ظل القدرات الع�سكرية الهائلة التي يتمتع بها حزب الله املعار�ض ،والتي تتيح
له ردع خ�صومه ،و�شل قدرات م�ؤ�س�سات الدولة عن اتخاذ �أي قرارات ال ير�ضى عنها
احلزب واالئتالف املعار�ض معه .ويف ظل هذه الإ�شكالية حتولت نتائج االنتخابات النيابية
�إىل حرب على ورق ،وظل الفريق الفائز ب�أغلبية مريحة عاجز ًا عن ت�شكيل احلكومة نحو خم�سة
�أ�شهر.
ويف ظل هذه احلالة من ازدواج ال�سلطة تت�ضاءل الآمال –حتى من بعد ت�شكيل احلكومة-
يف �أن ت�ستطيع ال�سلطات اتخاذ �إجراءات جادة للمحا�سبة ومنع الإفالت من العقاب� ،سواء
على اجلرائم واالنتهاكات اجل�سيمة التي ارتكبت �أثناء اجتياح حزب الله لبريوت يف العام
املا�ضي� ،أو فيما يتعلق بالتفجريات واالغتياالت التي �شهدها لبنان يف ال�سنوات الأخرية ،ف�ضال
عن �إجالء م�صري املختفني خالل احلرب الأهلية ،وخالل �سنوات الو�صاية ال�سورية على
لبنان .وي�شار يف هذا ال�صدد �إىل �أن ال�سلطات اللبنانية مل جتر حتقيقات م�ستقلة وحمايدة ،ب�ش�أن
املواجهات الع�سكرية التي جرت يف العام املا�ضي يف خميم نهر البارد ،وقتل خاللها ع�رشات
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من املدنيني .ورغم �سقوط �أكرث من مائة قتيل يف املواجهات التي جرت بعد اجتياح بريوت
من قبل حزب الله يف مايو  ،2008مل ي�صدر حتى الآن �سوى قرار اتهام وحيد بحق �شخ�ص
واحد اتهم بقتل اثنني فقط من املدنيني! ومع �أن املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�صة مبحاكمة قتلة
رئي�س الوزراء الأ�سبق رفيق احلريري ومرافقيه قد بد�أت �أعمالها ،بعد طول مناو�أة من
تيارات املعار�ضة الداعمة ل�سوريا ،تظل فر�ص حتقيق العدالة يف هذه الق�ضية ،مرهونة �أي�ضا
مبدى ا�ستعداد الأطراف الدولية والإقليمية للتعامل مب�سئولية �أكرب ،ملنع الإفالت من العقاب
على ذلك النمط من اجلرائم.
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الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

بني همجية �إ�سرائيل وق�سوة القادة «الوطنيني»

تفاقمت املحنة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني حتت وط�أة االحتالل وبط�ش الآلة الع�سكرية
الإ�رسائيلية من جانب ،ومن جانب �آخر بفعل االنق�سام وال�رصاع ال�سيا�سي بني مكونات
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وعلى الأخ�ص من بعد �سيطرة حركة حما�س بالقوة على قطاع
غزة منذ يونيو  ،2007والذي �أف�ضى �إىل وجود حكومتني و�أجهزة �أمنية و�رشطية منف�صلة،
الأوىل تدار ل�صالح حما�س «بغزة» ،والثانية تدار ل�صالح فتح «بال�ضفة» ،وهو ما �شكل يف
حد ذاته �رضبة قا�صمة حلق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه ،و�إقامة دولته امل�ستقلة.
وعلى الرغم من املطاعن الد�ستورية والقانونية التي حتيط برموز ال�سلطة يف «دويلتي»
ال�ضفة وغزة على حد �سواء ،فقد ان�سحب ال�رشخ القائم يف ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطتني
الت�رشيعية والق�ضائية ،و�أ�ضحى لقطاع غزة نظام ق�ضائي �أ�س�سته حكومة حما�س املقالة ،من
بعد ا�ستيالئها على جممع املحاكم ،و�سيطرتها على الق�ضاء بطريقة غري قانونية ،يف مقابل
النظام الق�ضائي القائم يف ال�ضفة الغربية.
وعلى ال�صعيد الت�رشيعي وا�صلت كتلة حما�س عقد جل�سات املجل�س الت�رشيعي و�إ�صدار
ت�رشيعات رغم مقاطعة ومعار�ضة �سائر الكتل الربملانية ،فيما ا�ستمر رئي�س ال�سلطة الوطنية �أبو
مازن وحكومته يف ال�ضفة يف جتاوز ال�سلطة الت�رشيعية عرب �إ�صدار مرا�سيم لها قوة القانون ،ال
ت�رسي عمليا �إال داخل حدود ال�ضفة الغربية .1و�إن كان من املالحظ م�ؤخرا �أن �ضغوط جلان
( )1انظر يف ذلك :املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،التقرير ال�سنوي لعام .2008
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املجل�س الت�رشيعي قد حدت ن�سبيا من اللجوء �إىل �إ�صدار قرارات بقوانني �إال عند ال�رضورة.
وقد ظلت �أو�ضاع حقوق الإن�سان تتجه للمزيد من التدهور ،حتت وط�أة االنق�سام احلاد
بني فتح وحما�س ،فقد وا�صل كال الطرفني قمع خ�صومه يف «دويلته»� ،سواء عرب االعتقال
التع�سفي �أو التعذيب �أو االعتداء على الو�سائط الإعالمية املح�سوبة على اخل�صم� ،أو �إهدار
حجية �أحكام الق�ضاء ،وو�صل الأمر يف قطاع غزة حد ا�ستخدام العدوان الإ�رسائيلي؛ كغطاء
لت�شديد قب�ضة حما�س على القطاع ،عرب �إجراءات �شملت القتل خارج نطاق القانون ،والإعدام
دون حماكمة وال�رضب املربح �إىل حد تك�سري العظام بحق ع�رشات الأ�شخا�ص ،ممن يجري
ت�صنيفهم باعتبارهم معار�ضني حلكم حما�س يف غزة� ،أو متعاونني مع �إ�رسائيل� ،أو حتى
«عمالء» لل�سلطة يف رام الله!!
وبينما ظل قرابة مليون ون�صف املليون ن�سمة –هم �سكان قطاع غزة -هدفا حل�صار خانق
برا وبحرا وجوا منذ �سبتمرب  ،2007ف�إن انهيار الهدنة امل�ؤقتة بني �إ�رسائيل وحما�س ،نتيجة
لرف�ض حما�س جتديدها ،وقيامها بالرد على بع�ض االعتداءات الإ�رسائيلية مبعاودة �إطالق
ال�صواريخ على املدن الإ�رسائيلية ،مهد الطريق لتعري�ض �سكان القطاع ملجازر غري م�سبوقة
منذ احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية يف العام .1967
وقد تو�صل تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�صي احلقائق يف العدوان الإ�رسائيلي على غزة� ،إىل
�رضورة قيام جمل�س الأمن الدويل بت�شكيل هيئة من خرباء م�ستقلني ،لتقييم مدى التزام كل من
�إ�رسائيل وحما�س ب�إجراء حتقيقات جدية يف جرائم احلرب املن�سوبة لكل منهما ،متهيدا لإحالة
ملف هذه اجلرائم �إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،ما مل يربهن الطرفان خالل �ستة �أ�شهر على
جدية حتقيقاتهما ،2وقد �شنت الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�رسائيل حملة �ضارية �ضد التقرير،
ورف�ضتا خ�ضوع �إ�رسائيل للمحا�سبة.
وقد بدا هذا التقرير بارقة �أمل الخرتاق جدار احل�صانة على ما ارتكبته �إ�رسائيل من جمازر
بحق ال�شعب الفل�سطيني� ،إال �أن بع�ض الدول العربية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،أزالت
احلرج عن الأطراف الدولية الداعمة لإ�رسائيل والراف�ضة ملحا�سبتها على جرائمها ،وذلك
بتقدمها بطلب ملجل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف جل�سة �سبتمرب  ،2009لإرجاء الت�صويت
على التقرير.
على �أن االنتقادات ال�شديدة التي تعر�ضت لها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية جراء هذا املوقف
http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-report-2008.pdf
( )2انظر يف ذلك :بياين مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان ،يف � 30سبتمرب ،و� 5أكتوبر .2009
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2516
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2517
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املتخاذل دفعها –والدول العربية -لتعديل موقفها ،والدعوة �إىل عقد جل�سة ا�ستثنائية للمجل�س
الأممي يف ال�شهر التايل ،انتهت �إىل اعتماد التقرير وتو�صياته مبوافقة  25دولة وامتناع 11
دولة عن الت�صويت ومعار�ضة  6دول يف مقدمتها بالطبع الواليات املتحدة الأمريكية وعدد
من الدول الأوروبية ،برغم �أن م�رشوع القرار تراجع عن طلب حتويل التقرير مبا�رشة
ملجل�س الأمن ،وطالب بتحويل التقرير �أوال �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة؛ وهو ما ي�ضع
جمل�س الأمن الحقا �أمام م�سئولياته يف حتقيق العدالة وامل�ساءلة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون
الدويل الإن�ساين� ،3إذا توا�صلت ال�ضغوط من �أجل �إلزامه بالبت يف تو�صيات التقرير.

�أوال :انتهاكات حقوق الإن�سان من قبل �سلطة االحتالل الإ�سرائيلي
-1الهجوم الوح�شي على قطاع غزة
انهارت الهدنة املعلنة ملدة � 6أ�شهر بني �إ�رسائيل والف�صائل الفل�سطينية امل�سلحة ،قبل انتهائها
ر�سميا يف  19دي�سمرب  ،2008ورف�ضت حما�س جتديدها ا�ستنادا لعدم وفاء �إ�رسائيل بتعهداتها
بفتح املعابر التي تربطها بقطاع غزة ،و�إقدامها على بع�ض العمليات العدوانية قبل انتهاء املهلة
بنحو �شهر ون�صف ال�شهر ،وهو ما ردت عليه حما�س وبع�ض الف�صائل الفل�سطينية مبعاودة
�إطالق ال�صواريخ على املدن الإ�رسائيلية.
يف  27دي�سمرب � 2008شنت �إ�رسائيل عدوانا جويا وبريا وا�سع النطاق على قطاع غزة،
اقرتن بانتهاكات هائلة للقانون الدويل الإن�ساين ،وذلك باال�ستهداف العمدي للمدنيني ،الذي
�أف�ضى عرب ثالثة وع�رشين يوما من العمليات الع�سكرية �إىل م�رصع  1413فل�سطينيا ،من بينهم
� 1177شخ�صا من غري ال�ضالعني يف الأعمال القتالية ،ي�شكلون  %83.3من جممل ال�ضحايا
الفل�سطينيني .وكان من بني ه�ؤالء  922من املدنيني ،ميثلون  %65.3من �إجمايل ال�ضحايا.
بالإ�ضافة �إىل  255من عنا�رص ال�رشطة املدنية� ،سقط معظمهم يف اليوم الأول للعدوان الذي
ا�ستهدفت �رضباته مراكز ال�رشطة .كما بلغ عدد ال�ضحايا  313طفال و 116امر�أة ي�شكلون
ن�سبة  %26.5و  %9.8من ال�ضحايا املدنيني على التوايل .بينما بلغ عدد ال�ضحايا من املقاومة
 236ميثلون  %16.7من جممل ال�ضحايا .كما فاق عدد اجلرحى �أكرث من � 4000شخ�ص،
 %43منهم من الن�ساء والأطفال.4
وقد �أحلق هذا العدوان دمارا وخرابا غري م�سبوق يف البنية التحتية واملمتلكات العامة
( « )3املركز يرحب بقرار حما�س التحقيق يف ادعاءات ب�ش�أن ارتكاب جرائم حرب وااللتزام بتقرير
جولد�ستون» ،بيان �صادر عن ملركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� 16 ،أكتوبر .2009
http://www.anhri.net/palestine/pchr/2009/pr1016.shtml
( )4املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،التقرير ال�سنوي لعام  ،2008مرجع �سابق.
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واخلا�صة ،وعدد من املدار�س واجلامعة الإ�سالمية و�شبكات مياه ال�رشب وال�رصف
والكهرباء ،كما دمر ب�صورة �شبه كاملة مقار م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية املدنية
والع�سكرية يف غزة.
وطبقا للمعلومات املتوفرة لدى م�ؤ�س�سة «احلق» الفل�سطينية ف�إن ما ال يقل عن  2600منزل
قد دمرت تدمريا كليا ،يف حني دمر جزئيا ما ال يقل عن  850منزال .كما ا�ستهدف الق�صف
الوح�شي الإ�رسائيلي مقار مدار�س وم�ستودعات �إغاثة تابعة للأمم املتحدة ،وجتمعا للمكاتب
ال�صحفية ووكاالت الأنباء.
ووثقت خمتلف التقارير احلقوقية الفل�سطينية والدولية خروقات ج�سيمة للقانون الدويل
الإن�ساين ،توجت ب�صدور تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�صي احلقائق ،برئا�سة القا�ضي
ريت�شارد جولد�ستون ،وهو التقرير الذي اعترب جرائم القتل العمد والهجمات املتعمدة على
�أهداف مدنية ،والق�صف الع�شوائي للممتلكات املدنية ،والهجمات الع�شوائية التي ال متيز بني
املدنيني واملقاتلني ،وا�ستخدام الدروع الب�رشية والعقاب اجلماعي �ضد املدنيني ،عرب ا�ستمرار
احل�صار ،ت�شكل جرائم حرب ،ورمبا يرقى بع�ضها لأن ي�شكل جرائم �ضد الإن�سانية.5

�-2أعمال القتل الروتينية
وعالوة على العدوان الوح�شي على غزة ،وا�صلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي ا�ستهداف
املدنيني� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة ،بدعوى حماربة الإرهاب� ،أو مالحقة
مطلوبني لديها .وبح�سب املعلومات املوثقة لدى م�ؤ�س�سة «احلق» ،فقد قتلت قوات االحتالل
خالل ال�شهور ال�سبعة الأوىل من  2009ما ال يقل عن  16فل�سطينيا بال�ضفة الغربية ،بينهم
�أربعة �أطفال .كما قتلت  25فل�سطينيا بعد توقف العدوان على غزة ،بينهم ثالثة �أطفال.

-3توا�صل احل�صار والعقاب اجلماعي ل�سكان غزة
بات قطاع غزة عمليا مع�سكر اعتقال وا�سعا ل�سكانه ،يف ظل احل�صار اخلانق الذي تفر�ضه
�إ�رسائيل على القطاع منذ � 19سبتمرب  .2007وقد �أف�ضى هذا احل�صار عمليا وحتى نهاية يوليو
� 2009إىل وفاة نحو  300من املر�ضى الذين مل ي�سمح لهم مبغادرة القطاع � ،سواء �إىل ال�ضفة
الغربية �أو �إىل اخلارج للح�صول على العالج والرعاية الطبية التي تقت�ضيها حاالتهم.
و�أف�ضى احل�صار ال�شامل �إىل تدمري متعمد مل�صادر الرزق والن�شاط االقت�صادي ،مما �أدى
( )5لالطالع على تقرير جولد�ستون ،انظر:
.pdfجولد�ستون%20تقرير%20ن�ص_http://www.sudansite.net/attachments/2324

56

التقرير ال�سنوي 2009
�إىل ارتفاع ن�سبة البطالة يف �صفوف القوى العاملة �إىل  %41.5مقارنة بـ %32.3يف منت�صف
 ،2007وبات  %70من �سكان القطاع يعي�شون حتت خط الفقر ،كما �أن  %75من ال�سكان
يعانون من انعدام الأمن الغذائي ،بعد �أن كانت هذه الن�سبة  %56يف الربع الأول من عام
.2008
وكنتيجة طبيعية للح�صار ا�ضطر ال�سكان �إىل حفر الأنفاق للتغلب على النق�ص احلاد يف
الب�ضائع ومتطلبات احلياة ال�رضورية .وقد تويف خالل عامني من احل�صار  87فل�سطينيا،
جراء انهيارات يف بع�ض الأنفاق التي تقدر �أعدادها بنحو  600نفق.
وي�ؤدي ا�ستمرار منع دخول مواد البناء �إىل تعرث جهود �إعادة �إعمار البنية التحتية واملدار�س
وامل�ساكن ،التي دمرها العدوان الإ�رسائيلي ،ومن ثم تظل �آالف الأ�رس تعي�ش على �أنقا�ض
منازلها وممتلكاتها املدمرة.

-4ا�ستمرار �سيا�سات الف�صل والعزل العن�صري
متكنت �إ�رسائيل من خالل اجلدار العازل الذي قامت بت�شييده على الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة من عزل مدينة القد�س عن �سائر الأرا�ضي املحتلة ،ومن ثم عدم متكني الفل�سطينيني
املقيمني خلف اجلدار من الو�صول �إىل املدينة ،مبا يف ذلك �إىل �أماكن العبادة والعمل؛ ونتيجة ملا
يرتبه ت�شييد هذا اجلدار من ت�شتيت لع�رشات الآالف من الأ�رس املقد�سية ،فقد ا�ضطر الكثريون
�إىل الرحيل والإقامة خارج مدينة القد�س ال�رشقية.
ويف ظل �أعمال ت�شييد اجلدار باملخالفة لفتوى حمكمة العدل الدولية ،ت�ستمر �سلطات االحتالل
يف م�صادرة وجتريد الفل�سطينيني من �أرا�ضيهم يف املناطق اجلاري ت�شييد اجلدار فيها .ويف
الوقت ذاته ،ف�إن اجلدار العن�رصي واحلواجز الدائمة �أو امل�ؤقتة التي تقيمها �إ�رسائيل داخل
ال�ضفة الغربية ،جعال من بع�ض الطرق حكرا على الإ�رسائيليني وامل�ستوطنني ،و�أف�ضيا �إىل
تق�سيم ال�ضفة الغريبة �إىل �ستة كيانات منف�صلة عن بع�ضها البع�ض.

ثانيا :االنتهاكات الفل�سطينية فى ظل ال�صراع بني فتح وحما�س
ظل ال�رصاع الداخلي بني حركتي فتح وحما�س م�صدرا رئي�سيا ال�ستمرار تدهور حالة
حقوق الإن�سان يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وخا�صة يف ظل ردود الأفعال املتبادلة بني
طريف ال�رصاع ،والتي �أف�ضت �إىل ت�سيي�س التمتع باحلقوق واحلريات تبعا لالنتماء ال�سيا�سي
للمواطنني؛ فعلى �صعيد ال�ضفة الغربية �رشعت الأجهزة الأمنية والإدارات العامة ملختلف
م�ؤ�س�سات ال�سلطة يف �إجراءات للف�صل من الوظائف العمومية لكل املح�سوبني على حركة
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حما�س ،كما �ضيقت اخلناق على اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحفية واملدار�س
املح�سوبة على احلركة� ،أو التي يديرها �أ�شخا�ص معروفون بانتمائهم �إىل حما�س ،وهى كلها
�إجراءات تخالف قانون اخلدمة املدنية املعمول به .وقد �سجلت تقارير الهيئة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان (ديوان املظامل) مئات ال�شكاوى من املعلمني واملعلمات املح�سوبني على حركة حما�س،
6
والذين قررت وزارة الرتبية والتعليم يف ال�ضفة الغربية �إلغاء تعيينهم منذ �أكتوبر .2008
ويف غزة مار�ست حركة حما�س الدور ذاته بالن�سبة للم�ؤ�س�سات واجلمعيات وال�شخ�صيات
والهيئات والأ�شخا�ص املح�سوبني على حركة فتح وغريها ،كما يندرج يف هذا الإطار �أي�ضا،
قطع رواتب �آالف من موظفي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف قطاع غزة� ،أو ا�ستبدال موظفني
عموميني �شاركوا يف �إ�رضابات احتجاجية يف غزة مبوظفني �آخرين منتمني حلركة حما�س،
باملخالفة لأحكام قانون اخلدمة املدنية.7
وبح�سب �إفادات منظمة «احلق» الفل�سطينية ،ف�إن تقلد الوظائف �أو الرتخي�ص والت�سجيل
لأي جمعية �أو �رشكة يف ال�ضفة وغزة على حد �سواء ،بات يخ�ضع لدرا�سات �أمنية للحيلولة
دون متكني �أي �شخ�ص حم�سوب على الطرف الآخر من احل�صول على الرخ�صة �أو الإذن
�أو تقلد الوظيفة.
وقد متثلت �أبرز انتهاكات حقوق الإن�سان من قبل طريف ال�رصاع الداخلي على النحو
التايل:

-1العنف ال�سيا�سي والإعدام خارج نطاق القانون والق�ضاء
اقرتن العدوان الإ�رسائيلي الوا�سع على قطاع غزة ب�إجراءات قمعية مفرطة من جانب
حركة حما�س ،بهدف �إحكام �سيطرتها على القطاع يف ذلك الوقت ،وقد �شملت هذه الإجراءات
التنكيل باخل�صوم ال�سيا�سيني يف الداخل (حركة فتح) والأ�شخا�ص امل�شتبه يف رف�ضهم حلكم
حما�س� ،أو امل�شتبه يف تعاونهم مع �إ�رسائيل.
و�سجلت «الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان» ومنظمة «احلق» واملركز الفل�سطيني حلقوق
الإن�سان ،وعدد من املنظمات الدولية قيام م�سلحني ملثمني يرجح �أنهم على �صلة بحركة
حما�س بقتل  33مواطنا خارج نطاق القانون ،منذ بدء العدوان يف  27دي�سمرب  2008حتى
 27فرباير  ،2009وكان �أغلب ال�ضحايا �أ�شخا�صا موقوفني �أو يق�ضون عقوبتهم يف ال�سجون
التابعة حلكومة حما�س ،ومتكنوا من الفرار من �سجن «ال�رسايا» و�سجن «غزة املركزي» ،بعد
ا�ستهدافهما خالل الق�صف الإ�رسائيلي ،وقد قتل جميعهم نتيجة لإطالق النار عليهم مبا�رشة،
( )6انظر :التقرير ال�شهري ال�صادر عن «الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان» ،يف �أغ�سط�س .2009
http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-8-09.pdf
( )7املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،التقرير ال�سنوي لعام  ،2008مرجع �سابق.
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�أو يف �أعقاب تعر�ضهم للتعذيب.
كما �أ�شارت التقارير �إىل تعر�ض �آخرين -قدرت «الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان» عددهم
ب�أكرث من � 150شخ�صا� -إىل اعتداءات بدنية� ،أف�ضت �إىل ك�رس �أرجلهم �أو �أذرعهم �أو �إطالق
النار ب�صفة عمدية على �أرجلهم ،ملنعهم من احلركة ،وتقييد �إقامتهم يف منازلهم.8
من جهة �أخرى فقد �شهدت مدينة رفح مواجهات م�سلحة يف منت�صف �أغ�سط�س بني كتائب
حما�س و�أفراد �رشطتها من جانب ،وبني عنا�رص جماعة م�سلحة �أطلقت على نف�سها «جند
�أن�صار الله» .وقد �أ�سفرت هذه املواجهات عن �سقوط  28قتيال بينهم  4من املدنيني و 3من
�أفراد ال�رشطة واثنان من ميلي�شيات حما�س ،و 19من عنا�رص اجلماعة امل�سلحة .وقد وقع هذا
اال�شتباك �إثر انتقادات وجهها قائد هذه اجلماعة حلكومة حما�س ،ودعا يف خطابه �إىل �إقامة
�إمارة �إ�سالمية.9
من جهة �أخرى فقد وقعت عدة ا�شتباكات م�سلحة يف ال�ضفة الغربية بني �أجهزة الأمن الوقائي
وعنا�رص من حما�س ،من �أبرزها ما حدث يف مدينة «قلقيلية» و�أف�ضى �إىل م�رصع ثالثة
�أ�شخا�ص يف يونيو  .2009وكانت �أجهزة الأمن قد داهمت منزل �أحد املواطنني يف املدينة،
و�أثناء التفتي�ش تعر�ض �أفرادها لإطالق نار مفاجئ من قبل �أفراد متح�صنني داخل املنزل.10

-2االعتقال التع�سفي والتعذيب
توا�صلت �إجراءات مالحقة وتوقيف الفل�سطينيني امل�شتبه بانتمائهم حلركة حما�س ،من قبل
جهاز الأمن الوقائي واملخابرات ،ومت متديد �إجراءات االحتجاز بحقهم من قبل رئي�س هيئة
الق�ضاء الع�سكري ،باملخالفة لأحكام القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني وقانون الإجراءات اجلنائية.
وبح�سب املعلومات والإح�صاءات املتوفرة لدى «الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان» ،فقد بلغ عدد
املعتقلني من املح�سوبني على حركة حما�س ما يزيد على  500معتقل.

( )8هيومان رايت�س ووت�ش «حتت غطاء احلرب :العنف ال�سيا�سي حلركة حما�س يف غزة « ،هيومان رايت�س
ووت�ش� 20 ،أبريل .2009
http://www.hrw.org/ar/reports/2009/04/20-2
 «حملة حركة حما�س املميتة يف ظل احلرب على غزة» ،منظمة العفو الدولية 12 ،فرباير .2009http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/hamas-waged-deadly-campaignwar-devastated-gaza-20090212
( )9الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات
يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،أغ�سط�س  ،2009مرجع �سابق.
( )10الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،التقرير ال�شهري ،يونيو .2009
http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-6-09.pdf
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وباملقابل توا�صل �أجهزة الأمن الداخلي وكتائب عز الدين الق�سام التابعة حلما�س احتجاز
الفل�سطينيني املح�سوبني على حركة فتح داخل قطاع غزة ،بناء على مذكرات اعتقال �صادرة
�أي�ضا من الق�ضاء الع�سكري ،ووفقا للمعلومات املتوفرة لدى م�ؤ�س�سة «احلق» ف�إن �أعداد
املعتقلني من �أفراد حركة فتح داخل القطاع ت�صل �إىل نحو  300معتقل ،غري �أن م�صادر
«الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان» تقدرهم بنحو  100معتقل ،ويلفت االنتباه يف هذا ال�صدد �أنه
قد بات من ال�شائع توجيه االتهام للمح�سوبني على حركة فتح ،بـ»التخابر» مع رام الله �أو
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية!
ويتعر�ض املعتقلون يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على حد �سواء للتعذيب وال�رضب واملعاملة
احلاطة بالكرامة� ،سواء بهدف انتزاع اعرتافات �أو احل�صول على معلومات كنوع من
ردود الفعل االنتقامية على االنتهاكات التي يرتكبها �أي من طريف ال�رصاع بحق خ�صومهم.
وبح�سب توثيق م�ؤ�س�سة «احلق» ،فقد تويف جراء التعذيب وال�رضب املربح يف قطاع غزة
خم�سة مواطنني ،يف حني تويف داخل مراكز االعتقال يف ال�ضفة الغربية اثنان من املعتقلني.
غري �أن تقارير الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان تر�صد خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام
 ،2009وفاة ع�رشة �أ�شخا�ص بقطاع غزة وحده ،بعد تعر�ضهم لل�رضب املربح �أو التعذيب،
�إثر اعتقالهم من الأمن الداخلي التابع حلركة حما�س� ،أو من خالل جمهولني ملثمني يرجح
�أنهم على �صلة مبيلي�شيات حما�س .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سات احلقوقية ،وعلى ر�أ�سها
«الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان» ،متنع من القيام بزيارات لتفقد الأو�ضاع داخل ال�سجون
ومراكز االحتجاز بقطاع غزة ،وغالبا ما يودع املعتقلون يف مقار لالحتجاز غري معلومة،
ويحرم املعتقلون من زيارة ذويهم.
ويالحظ �أن جهازي الأمن الوقائي واملخابرات العامة يف ال�ضفة الغربية غالبا ما يرف�ضان
تنفيذ قرارات املحكمة العليا الفل�سطينية املتعلقة بالإفراج عن املعتقلني؛ ومن ثم ي�ستمر احتجازهم،
برغم �صدور قرارات املحكمة ل�صاحلهم .ويف بع�ض احلاالت يتم التحايل على قرارات املحكمة
العليا بالإفراج بتنفيذها �صوريا ،لكنها تبقي على املعتقلني لديها بدعوى توقيفهم على ذمة ق�ضايا
�أخرى ،وال ينفي ذلك �أن ثمة حت�سنا طفيفا جرى م�ؤخرا يف اال�ستجابة لقرارات املحكمة العليا
يف بع�ض احلاالت ،و�إن كان ذلك ال ي�رسي على املوقف من قرارات املحاكم الأخرى ،وال
ميتد �إىل جممل قرارات املحكمة العليا.11
وقد �أ�صدر رئي�س حكومة الطوارئ يف ال�ضفة الغربية قرارا يف منت�صف يوليو يلزم اجلهات
الر�سمية والأمنية باحرتام قرارات املحاكم ،ويوجب م�ساءلة كل من ميتنع �أو مياطل يف تنفيذ
( )11التقرير ال�شهري للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان� ،أغ�سط�س  ،2009مرجع �سابق.
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هذه القرارات؛ غري �أنه يظل من ال�سابق لأوانه تقييم مدى جدية التعامل مع هذا القرار من
جانب الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية.

-3انتهاكات حرية التعبري
ال تزال ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية متنع ال�صحف وو�سائل الإعالم املح�سوبة على حركة
حما�س من العمل يف ال�ضفة الغربية ،يف الوقت الذي توا�صل فيه حركة حما�س منع و�سائط
الإعالم املح�سوبة على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف قطاع غزة.
كما فر�ض رئي�س احلكومة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حظرا على مكتب قناة «اجلزيرة»
يف ال�ضفة الغربية يف  15يوليو  ،2009وذلك بعد بثها اتهامات معلنة من فاروق قدومي،
وهو �أحد كبار امل�سئولني ال�سابقني مبنظمة التحرير الفل�سطينية ،ت�ضمنت اتهام رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية و�أحد م�ست�شاريه بامل�شاركة يف م�ؤامرة �إ�رسائيلية ،الغتيال الزعيم
الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات .وقد تراجعت ال�سلطة الفل�سطينية الحقا عن قرار الإغالق،
حتت �ضغوط متعددة ،بينها منظمات حقوق الإن�سان.
ويذكر �أن ال�سلطة الفل�سطينية بال�ضفة كانت قد اعتقلت يف يونيو  2009مرا�سال وم�صورا
بقناة «اجلزيرة» ،وقامت بحذف م�شاهد حوارية مع عائلة هيثم عمرو –�أحد �أع�ضاء حركة
حما�س -بعد وفاته داخل �سجن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باخلليل ،كما منعت بث م�شاهد من
جنازته.12
من ناحية �أخرى ،فقد حظرت حكومة حما�س على ال�صحفيني الفل�سطينيني والأجانب دخول
مدينة رفح وجميع م�ست�شفيات قطاع غزة ،منذ � 14أغ�سط�س  ،2009على �إثر املواجهات
امل�سلحة التي جرت بني حما�س و�أع�ضاء اجلماعة ال�سلفية امل�سلحة «جند �أن�صار الله».13
وطالت �إجراءات التوقيف واالعتقال يف ال�ضفة الغربية عددا من ال�صحفيني والإعالميني
املح�سوبني على حركة حما�س .وقد تعر�ض م�صور ف�ضائية «الأق�صى» �أ�سيد عمارنة للتوقيف
يف  18مايو  ،2009لإهانات خالل ا�ستجوابه ،قبل �أن يودع يف زنزانة انفرادية .كما طالت
(« )12ال�سلطة الفل�سطينية :يجب رفع احلظر املفرو�ض على قناة اجلزيرة« بيان �صادر عن هيومان رايت�س
ووت�ش  17يوليو 2009
http://www.hrw.org/ar/news/
(« )13منع ال�صحافيني من دخول رفح وم�ست�شفيات غزة» ،بيان �صادر عن مرا�سلون بال حدود17 ،
�أغ�سط�س.2009
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31543
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�إجراءات التوقيف يف �أبريل  2009ال�صحفي م�صطفى �صربي مدير مكتب �صحيفة «فل�سطني»
بال�ضفة الغربية ،و�صادرت �أحهزة الأمن جواز �سفر �صخر �أبو عون م�سئول مكتب «وكالة
ال�صحافة الفرن�سية» ورئي�س نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني يف قطاع غزة ،ومنعته من التوجه
للبحرين للم�شاركة يف �أحد امل�ؤمترات.14
وبح�سب التقارير ال�شهرية ال�صادرة عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (ديوان املظامل)،
ف�إن �إجراءات التوقيف يف ال�ضفة الغربية طالت �صحفيني �آخرين ،من بينهم ع�صام �سعيد �أ�سمر
مرا�سل وكالة «الأ�سو�شيتد بر�س» ،و�أحمد عطا بيكاوي مرا�سل ف�ضائية «القد�س» ،وال�صحفي
ع�صام رمياوي بوكالة «�أ�سو�شيتد بر�س» .ومن جانبها ف�إن حكومة حما�س �أمرت –دون �إبداء
�أ�سباب -ال�صحفي وائل ع�صام عبد القادر موفد قناة «العربية» الف�ضائية ،لتغطية العدوان
الإ�رسائيلي على غزة مبغادرتها ب�شكل فوري.15

-4احلق فىاالجتماع والتجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات
منعت �أجهزة الأمن التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،عددا من التجمعات
ال�سلمية .وو�صل الأمر حد قمع امل�سريات ال�سلمية املنددة بالعدوان الإ�رسائيلي على غزة،
يف مدينة اخلليل ومدينة «بريزيت» ومدينة «رام الله» .حيث تعر�ض امل�شاركون يف هذه
امل�سريات لل�رضب بالهراوات .كما اعتقل الع�رشات منهم ،ومنع ال�صحفيون من تغطية هذه
الأحداث.16
كما منعت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حزب «التحرير الإ�سالمي» يف مدينة رام الله من عقد
امل�ؤمتر اجلماهريي ال�سنوي يف يوليو  ،2009كما منع احلزب �أي�ضا يف مدينة «اخلليل» من
عقد �إحدى الندوات؛ بدعوى �أن االجتماع غري مرخ�ص.17
ويف قطاع غزة منعت حكومة حما�س م�سريات حلركة فتح واجلبهة ال�شعبية ،وباتت حركة
( « )14ال�صحافة الفل�سطينية �ضحية التوتر ال�سيا�سي جمدداً» ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود/29 ،
.2009 /5
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31460
( )15التقرير ال�شهري للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،يف فرباير .2009
http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-2-09.pdf
( )16التقريران ال�شهريان للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،دي�سمرب  ،2008يناير .2009
http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-12-08.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-1-09.pdf
( )17التقرير ال�شهري للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،يوليو .2009
http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-7-09.pdf
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حما�س تفر�ض �رضورة احل�صول على ت�رصيح م�سبق من جهات الأمن ،حتى بالن�سبة لتنظيم
حفالت الزفاف يف القاعات اخلا�صة ،كما منعت حكومة حما�س ممثلي حركة فتح بقطاع غزة
من امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر ال�ساد�س حلركة فتح ،الذي عقد بال�ضفة الغربية.18
وبات ت�سجيل اجلمعيات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على حد �سواء ،معلقا على موافقة
�أجهزة الأمن التي متتنع عن �إ�صدار موافقتها يف ال�ضفة على طلبات اجلمعيات ،التي ت�ضم
�أ�شخا�صا منتمني حلما�س �أو مقربني منها ،وبدورها متتنع الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة عن
موافقتها على طلبات الت�سجيل� ،إذا كانت ت�ضم �أ�شخا�صا منتمني حلركة فتح .كما باتت تدخالت
�أجهزة الأمن �أكرث و�ضوحا يف �أن�شطة اجلمعيات ،مبا يف ذلك مراقبة اجتماعات جمعياتها
العمومية واعتماد نتائج انتخاباتها ،والتدخل يف ت�شكيل جمال�س �إدارتها.

( )18التقرير ال�شهري للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان� ،أغ�سط�س  ،2009مرجع �سابق.
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العراق
حت�سن ن�سبي على �أر�ضية ه�شة

ظلت �أعمال القتل والعنف الدموي تطغى على امل�شهد احلقوقي العراقي ،وت�ضعه ك�أكرب
�ساحة ينتهك فيها احلق يف احلياة يف املنطقة العربية ،رغما عن �أن جممل امل�شهد احلقوقي يوحي
بالتح�سن الن�سبي يف بع�ض جوانب حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك احلق يف احلياة ذاته.
فقد انخف�ضت معدالت القتل �إىل �أدنى م�ستوياتها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام .2003
وبلغ عدد ال�ضحايا املدنيني نحو � 3200شخ�ص خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من عام ،2009
مقارنة بنحو  9200قتلوا خالل  ،2008و�أكرث من  24500قتلوا خالل العام  1.2007هذا
التح�سن الن�سبي اقرتن برتاجع العمليات الع�سكرية النظامية� ،سواء من جانب قوات االحتالل
الأمريكي �أو القوات العراقية ،والتي كانت تخلف بطبيعتها خ�سائر فادحة .بيد �أن الداللة
املقابلة تظهر ن�شاطا متزايدا للجماعات امل�سلحة والفرق االنتحارية ،مبا يثري املخاوف جتاه
( )1بلغت �أعلى معدالت القتل يف عام  ،2006حيث �سقط خاللها  17676قتيال .ولالطالع على املزيد انظر
موقع منظمة  www.iraqbodycount.orgتعترب “�أراكي بودي كاونت” ،منظمة غري حكومية م�ستقلة
�أن�شئت بعد احلرب على العراق ،وهى �صاحبة �أكرب جهد لتوثيق �أعداد ال�ضحايا العراقيني ب�شكل يومي و�أ�سبوعي
و�شهري و�سنوي ،وخا�صة و�أنها تعتمد على م�صادر متنوعة ،لتوثيق كل حادثة ك�أرقام التقارير ال�صحفية،
و�إح�صاءات القوات الأمريكية ووزارتي ال�صحة والداخلية العراقيتني ،بالإ�ضافة �إىل الأرقام الواردة يف تقارير
امل�ست�شفيات وامل�شارح واملنظات غري احلكومية العراقية والدولية .وت�ستند منهجية املنظمة على �أعداد ال�ضحايا
الذين قتلوا �أو �أ�صيبوا بالفعل ،ولي�ست تلك التي يتم ا�ستنتاجها عن طريق �أخذ عينة م�سحية من العراقيني ،كما تفعل
منظمات �أخرى .والأرقام الواردة يف �إح�صاءات املنظمة هى ملدنيني �سقطوا خالل عمليات العنف فقط.
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ه�شا�شة اال�ستقرار الأمني ،ومدى قدرة احلكومة على ب�سط الأمن ،وخا�صة �إذا ما ان�سحبت
القوات الأمريكية ب�صورة نهائية يف �أغ�سط�س من العام القادم.
وتظهر امل�ؤ�رشات كذلك تراجعا ن�سبيا للمخاطر والتهديدات التي تطال ال�صحفيني
والإعالميني ،ومع ذلك ظل العراق يحتل املرتبة الأوىل عامليا يف معدالت قتل ال�صحفيني.
على �أن �أكرث التطورات �إيجابية داخل العراق ،يتبدى فيما عك�سته نتائج انتخابات جمال�س
املحافظات على وجه اخل�صو�ص من دالالت �سيا�سية ،رمبا كان �أبرزها التبدل الن�سبي يف
موازين القوى ال�سيا�سية ،وبروز قوى جديدة ،وتبدل موقف الكتل ال�سنية نحو امل�شاركة يف
العملية ال�سيا�سية .وال يقل �أهمية يف هذا ال�سياق �أن ال�سلوك الت�صويتي ،كما عك�سته النتائج ،بدا
�أكرث ميال لالمتناع عن دعم الأحزاب الدينية �سواء كانت �شيعية �أم �سنية.
بالتوازي مع هذه التطورات الإيجابية ،ف�إن اال�ستقرار الأمني الن�سبي مل يواكبه تطور
ملمو�س لإر�ساء �سيادة القانون ،وملنع الإفالت من العقاب على االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان ،ولوقف ممار�سة التعذيب و�سوء معاملة املعتقلني ،الذين ي�صل عددهم داخل �سجون
احلكومة العراقية وحدها لنحو � 30ألفا ،ظل الكثري منهم رهن االعتقال دون حماكمة لأمد
طويل.
يبقى �أن م�ستقبل حقوق الإن�سان يف ال�سنوات القادمة �سيظل مرهونا بجملة من االعتبارات،
ي�أتي يف مقدمتها مدى ا�ستعداد القوى والطوائف العراقية ،للتوافق على برنامج حد �أدنى
للتعاي�ش ال�سلمي والدميقراطي ،واالتفاق على قانون عادل لتوزيع الرثوة ،وتر�سيم حدود
املناطق املتنازع عليها ،وعلى الأخ�ص مدينة كركوك الغنية بالنفط ،التي ت�ضم خليطا كرديا
وعربيا وتركمانيا ،بالإ�ضافة �إىل �أقلية �شيعية وم�سيحية .وال يقل �أهمية يف هذا ال�سياق التحدي
املتمثل يف كيفية �إدماج عنا�رص اجلماعات امل�سلحة التي ارت�أت نبذ العنف -وخا�صة مقاتلي
«جمال�س ال�صحوة ال�سنية» -و�أع�ضاء حزب «البعث» املنحل يف العملية ال�سيا�سية .وف�ضال على
ذلك يظل بقاء العراق م�رسحا لتدخل جريانه الإقليميني (�إيران و�سوريا) –لتعزيز م�صاحلهم
داخل العراق� ،أو لت�صفية ح�ساباتهم مع بع�ضهم البع�ض� ،أو لتعزيز مواقعهم التفاو�ضية مع
2
وا�شنطن -عن�رصا مهما يف ا�ستدامة الأزمات العراقية.

العنف والقتل الع�شوائي وا�ستهداف املدنيني:
تظهر الإح�صاءات تفاوتا كبريا يف منحى وحجم عمليات العنف يف العراق يف الفرتة ما بني
�أغ�سط�س  2008واغ�سط�س  ،2009لتعك�س مدى تذبذب اال�ستقرار الأمني وقابليته للتدهور
(“ )2االنتخابات املحلية العراقية� :إعادة ت�شكيل امل�شهد ال�سيا�سي”� ،سيف ن�رصاوي ،جملة ال�سيا�سة الدولية،
�أبريل .2009
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ب�سهولة.
�سجل �شهر يناير عام � 2009أدنى معدل لل�ضحايا يف العراق منذ االحتالل الأمريكي عام
 3،2003والذي رمبا كان مرجعه رغبة خمتلف القوى العراقية يف ت�أمني مناخ م�ستقر ن�سبيا
حل�شد ناخبيها يف انتخابات جمال�س املحافظات التي جرت نهاية ال�شهر نف�سه.
غري �أنه بعد نحو �شهرين من �إعادة انت�شار القوات الأمريكية خارج املدن العراقية ،وحتديدا
يف � 19أغ�سط�س  ،2009جاءت هجمات بغداد ال�ست التي ا�ستخدمت فيها ال�سيارات املفخخة
والعبوات املزروعة يف الطريق وقذائف الهاون ،لت�ضيف دليال جديدا على ه�شا�شة الأو�ضاع
الأمنية؛ حيث �أف�ضت هذه الهجمات �إىل م�رصع  101قتيل و�أكرث من  500جريح .كما �شهدت
بغداد يف � 25أكتوبر تفجريين انتحاريني بالقرب من مبنى املحافظة واثنتني من الوزارات،
وراح �ضحيتهما ما ال يقل عن � 155شخ�صا ،ف�ضال عن �إ�صابة � 700شخ�ص بجروح ،وهو ما
يعد معه هذين التفجريين الأكرث دموية على مدى �أكرث من �سنتني.4
ويالحظ �أن �ضحايا عام � 2009سقطوا يف الغالب جراء هجمات انتحارية ،وهو ما يظهر
تنامي قوة اجلماعات امل�سلحة من ناحية ،و�ضعف جتهيز قوات ال�رشطة واجلي�ش العراقيني من
ناحية �أخرى .والأخطر من ذلك هو ال�شكوك املتزايدة حول مدى حياد قوات الأمن العراقية،
وانق�سام �صفوفها على خمتلف خطوط التما�س ال�سيا�سي والطائفي والعرقي ،بال�شكل الذي ي�ؤثر
يف النهاية على مهنيتها وقدرتها على �ضبط القانون بطريقة عادلة.5
وقد ا�ستهدف جانب كبري من �أعمال العنف املواطنني ال�شيعة ،واملقار والأهداف احلكومية
العراقية� ،أو تلك القريبة منها كمجال�س ال�صحوة .ففي  24يونيو  ،2009انفجرت �سيارة
مفخخة ب�سوق “مريدي” ال�شعبي يف حي “ال�صدر” ذي الغالبية ال�شيعية ببغداد لتودي بحياة
 78عراقيا .6وقبلها ب�أربعة �أيام ،قتل انتحاري كان يقود �سيارة مفخخة  82م�صليا يف �ضاحية
( )3ح�سب بيانات منظمة �أراكي بودي كاونت امل�ستقلة املعنية بتوثيق �ضحايا العنف يف العراق ،قتل  276عراقيا
خالل �شهر يناير عام  ،2009وهو ما ميثل نحو ثلث القتلى يف يناير عام  2008حني �سقط نحو  743قتيال
عراقيا� .أنظر:
)( http://www.iraqbodycount.org/database/
(“ )4العراق :مقتل ما ال يقل عن  155عراقيا يف تفجريين انتحاريني يف بغداد” بيان �صادر من منظمة العفو
الدولية� 26 ،أكتوبر .2009
http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE14/035/2009/ar
( )5رمبا كانت ت�رصيحات وزير اخلارجية العراقي هو�شيار زيباري والتي حتدث فيها عن «تواط�ؤ �أجهزة �أمنية
مع الإرهابيني» �أقوى ت�رصيح ر�سمي من م�س�ؤول عراقي كبري عن مدى اخرتاق اجلماعات ال�شيعية �أو ال�سنية
لقوات االمن العراقية� .أنظر �صحيفة احلياة ،يوم � 22أغ�سط�س .2009
http://international.fareeda.info/internationalarticle/49790
( )6وكالة ال�صحافة الفرن�سية 24 ،يونيو .2009
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“تازة خورماتو” ،التي يقطنها تركمان �شيعة يف حمافظة “كركوك”.7
وتوا�صلت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير عمليات ا�ستهداف عنا�رص “جمال�س ال�صحوة”،
وهي جمال�س قبلية ع�سكرية �سنية ت�أ�س�ست عام  2006بدعم مايل �أمريكي ملواجهة خاليا تنظيم
القاعدة .ففي �شهر مايو  ،2009قتل  25من قادة وعنا�رص جمال�س ال�صحوة وبع�ض �أقاربهم
يف هجمات متفرقة يف �أنحاء العراق.8
ومل تتوقف عمليات م�رصع املدنيني العراقيني على �أيدي القوات الأمريكية ،على الرغم من
انخفا�ضها ب�شكل ملحوظ .ففي حمافظة �صالح الدين ،قتل �سبعة عراقيني بينهم ثالث ن�ساء يف
غارة جوية �أمريكية ا�ستهدفت منزلهم يف � 19سبتمرب  .2008ويف املو�صل ،يف � 5أكتوبر ،لقي
 11فردا من �أ�رسة واحدة حتفهم يف منزل داهمته القوات الأمريكية.9
وامتدت �أعمال العنف والقتل ،لتطال �أ�شخا�صا من ذوي امليول اجلن�سية املثلية .فقد اتهم
بع�ض التقارير اجلماعات الإ�سالمية ال�شيعية وال�سنية على حد �سواء ،بتعري�ض مئات الرجال
ذوي امليول املثلية للقتل والتعذيب خالل الأ�شهر الأوىل من عام  .2009و�أ�شارت على وجه
اخل�صو�ص �إىل دور ميلي�شيات “جي�ش املهدي” ،كما اتهمت عنا�رص من ال�رشطة العراقية
بالتواط�ؤ على هذه اجلرائم� ،إن مل يكن امل�شاركة يف ارتكابها .وقد �شمل التنكيل مبثل ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ،ف�ضال على قتل الرجال و�إخ�صائهم والتمثيل بجثثهم و�إلقائها يف مقالب القمامة،
تقنيات بربرية من التعذيب �شملت �سد فتحات �رشج الرجال بال�صمغ.10

الأقليات والالجئون:
ظلت الأقليات الدينية والعرقية ،وخا�صة يف املناطق املتنازع عليها يف �شمال البالد ،عر�ضة
لهجمات اجلماعات امل�سلحة .وا�شتكت الأقلية امل�سيحية من عمليات ا�ستهداف منهجية تعر�ض
لها �أفرادها خالل املناق�شات حول قانون تنظيم انتخابات جمال�س املحافظات املحلية ،والذي
طالب خالله امل�سيحيون بن�سبة متثيل ثابتة يف جمال�س املحافظات ال�شمالية .وكانت �أخطر
( )7وكالة رويرتز لالنباء 20 ،يونيو .2009
http://ara.reuters.com/article/idARACAE55K0NZ20090621
(� )8أنظر �إح�صاءات منظمة �أراكي بودي كاونت  ،مرجع �سابق.
( )9تقرير بعثة االمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة للعراق ،للفرتة من  1يوليو �إىل  31دي�سمرب .2008
_http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report_July
December_2008_AR.pdf
(�« )10إنهم ي�سعون لإبادتنا :القتل والتعذيب والهوية اجلن�سية والنوع يف العراق «  ،تقرير �صادر عن هيومان
رايت�س ووت�ش� 16 ،أغ�سط�س .2009
http://www.hrw.org/ar/reports/2009/08/16
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الهجمات تلك التي تعر�ضت لها قرى م�سيحية يف املو�صل يف � 28سبتمرب  ،2008و�أودت
بحياة  40م�سيحيا على الأقل ،ودفعت �إىل نزوح نحو � 6آالف �آخرين .11وخالل �شهري
يوليو و�أغ�سط�س  ،2009تعر�ضت ثماين كنائ�س لهجمات متفرقة يف مدينة بغداد وحدها ،مما
�أدى �إىل م�رصع �أربعة م�سيحيني على الأقل .12وت�شكل هذه الهجمات نوعا من ال�ضغوط على
الأقليات الدينية والعرقية� ،سواء بهدف تكريدها �أو تعريبها.13
وتوا�صلت عمليات ا�ستهداف والتحر�ش بالأقلية “اليزيدية” يف حمافظتي نينوى و�صالح
الدين خالل هذه الفرتة .كما ا�شتكت طائفة “ال�شبك” يف العراق من حماوالت قامت بها عنا�رص
كردية لتهجري عائالتهم من بيوتهم يف مدينة املو�صل ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار التهديدات
بالقتل.14
وتبقى �أو�ضاع نحو  ٣٥٠٠الجئ �إيراين مقيم يف خميم “�أ�رشف” يف “دياىل” مثار قلق �شديد،
وخا�صة بعد مقتل  11عن�رصا منهم ،و�إ�صابة املئات يف غارة قامت بها قوات الأمن العراقية
يف  28يوليو  ،2009يف حماولة لإقامة مركز لل�رشطة يف املخيم 15التابع ملنظمة جماهدي
خلق الإيرانية املعار�ضة لنظام الثورة الإ�سالمية يف طهران .و�أحاط الغمو�ض م�صري  36من
عنا�رص جماهدي خلق الذين اعتقلوا خالل الغارة ،ونقلوا �إىل مركز لل�رشطة العراقية يف مدينة
اخلال�ص مبحافظة «ديايل» ،و�سط تقارير عن تعر�ضهم للتعذيب ،و�أنباء عن �إمكانية ترحيلهم
لإيران ،وهو ما ميكن �أن يعر�ضهم ملواجهة عقوبة الإعدام .16غري �أن ال�سلطات العراقية
( )11ملزيد من التفا�صيل� ،أنظر �سيف ن�رصاوي ،الأهرام ويكلي� 23 ،أكتوبر .2008
http://weekly.ahram.org.eg/2008/919/re4.htm
( )12ا�ستهداف كنائ�س بغداد ب�أربعة تفجريات ووقوع نحو � 40شخ�صا بني قتيل وجريح » ،راديو �سوا،12 ،
يوليو2009،
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1955038
( )13تقرير بعثة الأمم املتحدة حول احلدود الداخلية املتنازع عليها يف �شمال العراق يف .2009 /4 /24
http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1009
( )14تقرير بعثة االمم املتحدة حول احلدود املتنازع عليها فى �شمال العراق ،مرجع �سابق.
( )15قالت منظمة جماهدي خلق �إن  11من عنا�رصها قد قتلوا ،فيما �أ�صيب � 400آخرين و�أعتقل  36خالل غارة
لل�رشطة العراقية على املخيم .من جانبها ،قالت احلكومة العراقية �إن  6من �سكان خميم �أ�رشف قد قتلوا وجرح
املئات ،فيما �أ�صيب � 30رشطيا عراقيا خالل الغارة .انظر نيويورك تاميز 29 ،يوليو .2009
http://www.nytimes.com/2009/07/30/world/middleeast/30iraq.html?scp=4&sq=ashraf+cam
p&st=nyt
( “ )16ينبغي على ال�سلطات العراقية التحقيق يف اال�ستخدام املفرط للقوة يف خميم �أ�رشف” ،بيان �صادر عن
منظمة العفو الدولية� 13 ،أغ�سط�س 2009
http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/iraq-authorities-must-investigateexcessive-use-force-camp-ashraf
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�أطلقت �رساحهم يف ال�سابع من �أكتوبر بعد نحو  70يوما من اعتقالهم.17
وقد �أعربت منظمات دولية عن قلقها من تقارير �أ�شارت اىل قيام ال�سلطات العراقية عدة
مرات مبنع دخول الأغذية واملواد الطبية للمخيم الذي ي�ضم �أكرث من �ألف امر�أة ،كما �أبدت
قلقها من م�صري �ساكني املخيم ،خا�صة بعد ا�ستالم ال�سلطات العراقية �إدارته بنهاية يونيو
18
.2009

احلريات الإعالمية:
تظل معدالت قتل ال�صحفيني يف العراق الأعلى عامليا ،رغم �أن الفرتة التي يغطيها التقرير
�شهدت �أقل ن�سبة لإ�ستهداف ال�صحفيني منذ الغزو الأمريكي عام  ،2003حيث قتل ثمانية
�صحفيني عراقيني ،مقارنة بعام  2007الذي �شهد مقتل � 47صحفيا .19وظلت ال�سلطات عاجزة
عن تقدمي مرتكبي هذه اجلرائم للعدالة ،و�إن كانت �أجهزة الأمن قد �أعلنت يف �أغ�سط�س 2009
عن �إلقاء القب�ض على ثالثة م�سلحني ،تتهمهم بامل�شاركة يف اغتيال �أطوار بهجت الإعالمية بقناة
20
«العربية» يف عام .2006
ويف �سبتمرب  ،2008قام م�سلحون بخطف �أربعة من طاقم قناة ال�رشقية اخلا�صة ،وقتلهم بعد
فرتة وجيزة يف منطقة «الزجنيلي» غرب «املو�صل» .كما �أ�صيب نقيب ال�صحفيني العراقيني
م�ؤيد الالمي بجراح بعد انفجار قنبلة كانت مزروعة بالقرب من البوابة الرئي�سية ملبنى نقابة
ال�صحفيني ببغداد.
ومل تقت�رص امل�ضايقات التي يتعر�ض لها ال�صحفيون العاملون يف العراق على القتل،
و�إمنا �شملت �أي�ضا خطفهم وتهديدهم من قبل القوات العراقية� ،أو قوات ال�رشطة الكردية،
(“ )17العراق :ال�سلطات تفرج عن معتقلي مع�سكر ا�رشف” ،االخبار �صحيفة عراقية م�ستقلة� 7 ،أكتوبر
.2009
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20091007-77742.html
( )18تنقل منظمة العفو الدولية عن م�ست�شار االمن القومي العراقي موفق الربيعي قوله يف مقابلة تلفزيونية
عراقية يف �أبريل � 2009إن ال�سلطات العراقية �ستجعل وجود جماهدي خلق يف العراق “غري حمتمل وال
يطاق”� .أنظر بيان املنظمة يف � 20أبريل 2009
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/012/2009/en/d9b6f314-1385-4115-ab7afb368b4c265a/mde140122009en.html
( )19بيانات خمتلفة من موقع منظمة مرا�سلون بال حدود
)(http://www.rsf.org/en-pays152-Iraq.html ?debut_contenu=18
(» )20الإعالمية �أطوار بهجت ُتذبح مرتني !.؟ و�أنباء عن تورط قنوات العربية» املنرب العربى� 31 ،أكتوبر
.2009
http://www.malazi.com/?d=30&id=2278
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�أو جمال�س ال�صحوة ال�سنية .ففي � 12أغ�سط�س  ،2008اعتقلت قوات ال�رشطة يف حمافظة
«�أربيل» الكردية اثنني من ال�صحفيني يف قناة «كرد�ستان» الف�ضائية ،بدعوى عدم ح�صولهما
على ترخي�ص ،قبل �إجراء حتقيق م�صور يف منطقة باركا �شمال املحافظة .21و�أ�شار بع�ض
التقارير �إىل قيام عنا�رص من جمال�س ال�صحوة ب�رضب واحتجاز �أربعة �صحفيني عراقيني يف
يوليو  ،2009يف كل من حمافظتي بغداد وبابل ،بينما كانوا يقومون ب�أداء وظائفهم.22
وثارت خماوف من الت�ضييق على ال�صحافة الإلكرتونية .ففي �أغ�سط�س � ،2009أ�صدرت
وزارة الثقافة قرارا بحجب املواقع الإلكرتونية التي تن�رش مواد حتر�ض على العنف والكراهية
الطائفية ،بالإ�ضافة �إىل املواقع الإباحية .23ويخ�شى من ت�أويل هذا القرار ب�صورة ت�ؤدي �إىل
ات�ساع نطاق حجب املواقع الإلكرتونية.
ويف تطور �إيجابي� ،صادقت رئا�سة �إقليم كرد�ستان يف � 11أكتوبر  2008على قانون جديد
جزئيا جترمي املخالفات ال�صحفية ،وا�ستبدل عقوبة حب�س ال�صحفيني بالغرامة،
لل�صحافة� ،ألغى
ً
كما �أنهى �إمكانية منع �أو �إيقاف ال�صحف اليومية .ومع ذلك ظل بع�ض الن�صو�ص املطاطية
يف القانون اجلديد؛ كتجرمي ال�صحفيني الذين يعر�ضون «�أمن الأمة« للخطر ،بالإ�ضافة �إىل
ج�سامة الغرامات املالية املفرو�ضة على ال�صحفيني وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية ،والتي ت�صل يف حدها
الأق�صى لنحو  8400دوالر.
�إال �أن التقارير ت�شري �إىل عدم تقيد بع�ض الق�ضاة يف �إقليم كرد�ستان بالقانون اجلديد .يف24
نوفمرب  ،2008حكمت حمكمة ا�ستئناف كرد�ستان يف ال�سليمانية بال�سجن ملدة �شهر ،على مدير
ٍ
بقا�ض متقاعد .كما حكم على ال�صحفي امل�ستقل عادل ح�سني
حترير �صحيفة هوال بتهمة الت�شهري
24
يف ال�شهر نف�سه يف �أربيل بال�سجن ملدة �ستة �أ�شهر ،لكتابة مقال عن ال�صحة اجلن�سية للمثليني .

امل�شاركة ال�سيا�سية و�آفاق تداول ال�سلطة:
�شهدت البالد �إجراء انتخابات جمال�س املحافظات يف  14حمافظة عراقية تقطنها �أغلبية عربية
�سنية و�شيعية يف يناير  ،2009بالإ�ضافة �إىل �إجراء انتخابات رئا�سة وبرملان حمافظات �إقليم
كرد�ستان الثالث يف يوليو من العام نف�سه.
( )21تقرير بعثة االمم املتحدة يف العراق،مرجع �سابق.
(» )22نحو فر�ض الرقابة على الإنرتنت؟»بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود �-10أغ�سط�س2009.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31536
( )23انظر بيانات ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان يف �أغ�سط�س 2009
)(http://www.anhri.net/iraq/
( )24تقرير بعثة الأمم املتحدة ،مرجع �سابق.
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وحملت انتخابات جمال�س املحافظات العراقية دالالت مهمة ،رمبا ت�ساهم يف �إعادة ت�شكيل
امل�شهد ال�سيا�سي العراقي ،الذي هيمنت عليه قوى �سيا�سية معينة منذ الغزو الأمريكي .فقد
فازت قائمة “ائتالف دولة القانون” التي يتزعمها رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي يف
ثماين حمافظات ،منها العا�صمة بغداد ومدينة الب�رصة ،ثالث �أكرث مدن العراق �سكانا .وقد
جاء فوز قائمة املالكي ،على ح�ساب حليفها ال�سابق ،املجل�س الإ�سالمي الأعلى ،الذي حكم
حمافظات جنوب العراق وو�سطه بال منازع خالل االنتخابات املا�ضية.25
التغيري طال �أي�ضا امل�شهد ال�سيا�سي ال�سني ،بخ�سارة احلزب الإ�سالمي معظم مقاعد املحافظات
ال�سنية الرئي�سية -كالأنبار و�صالح الدين ونينوى ودياىل ،التي هيمن عليها خالل االنتخابات
املا�ضية -ل�صالح قوى و�أحزاب ت�أ�س�ست داخل العراق بالأ�سا�س على ح�ساب الأحزاب التي
�شكلها املنفيون يف اخلارج .26وتعك�س هذه النتائج تراجع دعم الناخبني العراقيني للأحزاب
الدينية ال�شيعية �أو ال�سنية.
كما ك�شفت انتخابات جمال�س املحافظات عن تغيريات �أكرب يف املمار�سة واملزاج ال�سيا�سيني،
قد تدفع بحدوث ترتيبات م�ؤ�س�سية �أعمق يف البالد؛ فقد اجتهت قطاعات وا�سعة من العرب
متنام للقبول ب�رشعية
ال�سنة للم�شاركة بقوة يف انتخابات عام  ،2009مبا يوحي بوجود اجتاه
ٍ
العملية ال�سيا�سية الدميقراطية ،بعد �أعوام من هيمنة منطق العمل امل�سلح ،اقرتنت بالعزوف
ال�س ّني عن امل�شاركة ال�سيا�سية.27
ُ
( )25قائمة املالكي ح�صلت على  27مقعدا من �إجمايل مقاعد جمل�س حمافظة بغداد البالغ  51مقعدا ،فيما ح�صدت
يف الب�رصة على  20مقعدا من جمموع مقاعد املحافظة البالغ  35مقعدا .وحققت القائمة انت�صارا انتخابيا �أقل
دويا يف باقي املحافظات الثمانية التي ت�سكنها �أغلبية �شيعية .اخلا�رس الأكرب يف امل�رسح ال�شيعي كانت قائمة «�شهيد
املحراب» والتي يقودها عبد العزيز احلكيم زعيم املجل�س الأعلى الإ�سالمي والتي مل حت�صد �سوى  55مقعدا من
جمموع مقاعد جمال�س املحافظات ال � 440أي �أقل من  ، %12بعدما اكت�سحت االنتخابات ال�سابقة بح�صولها على
نحو  % 51من الأ�صوات يف جنوب وو�سط العراق ومن �ضمنها بغداد.
( 24)26فازت قائمة احلدباء ،التي ت�ضم ت�شكيالت ع�شائرية ومثقفني ليرباليني وقوميني عرب وتكنوقراط
و�ضباط جي�ش �سابقني باملركز الأول يف حمافظة نينوى وعا�صمتها املو�صل مبجموع  19مقعدا من جمموع مقاعد
املحافظة البالغ  37مقعدا لتزيح حتالف الأكراد واحلزب الإ�سالمي الذي مل يح�صد �سوى  18مقعدا .ويف حمافظة
الأنبار جاء احلزب الإ�سالمي ثالثا بفوزه ب  6مقاعد من جمموع  29مقعدا ،فيما جنح يف البقاء يف املركز الأول
يف حمافظتي �صالح الدين ودياىل بعد ح�صوله على  5من  28مقعدا يف الأوىل و  9من  29مقعدا يف الثانية بعدما
كان ميتلك الأغلبية املطلقة يف كلتا املحافظتني.
(� )27أنظر ن�رصاوي،االنتخابات املحلية ،مرجع �سابق�.أنظر �أي�ضا جمموعة الأزمات الدولية”،انتخابات
جمال�س املحافظات العراقية:الرهانات” 27،يناير 2009
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=6&id=5883
تظهر النتائج النهائية النتخابات جمال�س املحافظات العراقية م�شاركة نحو  %51من الناخبني العراقيني يف االقرتاع
من جمموع حوايل  15مليون �شخ�ص يحق لهم االقرتاع .و�أظهرت النتائج �أن ن�سبة الت�صويت يف املناطق ال�سنية
قد و�صلت اىل نحو  %42يف انتخابات عام  ،2009بعدما مل تتجاوز ن�سبة  %3يف انتخابات .2005
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وبدا وا�ضحا �صعود قوى و�شخ�صيات �سيا�سية عراقية ،ن�ش�أت غالبيتها يف كنف نظام الرئي�س
العراقي الراحل �صدام ح�سني ،خالفا للأحزاب والرموز ال�سيا�سية ممن يو�صفون “بعراقيي
اخلارج” �أو “عراقيي املنفى” ،كاملجل�س الإ�سالمي الأعلى �أو احلزب الإ�سالمي العراقي .رمبا
يكون ه�ؤالء �أكرث جتاوبا مع م�شاكل الداخل العراقي ،و�أكرث انفتاحا وت�ساحما مع �إ�شكاليات
وتعقيدات املا�ضي واحلا�رض.28
ورغم هذه التطورات الإيجابية ،ف�إن هناك عددا من املالحظات ال�سلبية على �سري ونتائج
هذه االنتخابات؛ فالعراقيون مل يعطوا �أ�صواتهم لأحزاب دينية �رصفة ،لكن الت�صويت كان
طائفيا يف املقام الأخري ،فعلى الرغم من �أن االنتخابات جرت وفق لنظام القوائم وعلى اعتبار
�أن املحافظات ،التي جرت فيها ت�شكل دائرة واحدة ،فلم يفز حزب �شيعي يف �أية حمافظة �سنية
بنتيجة تذكر ،وهو الأمر الذي تكرر كذلك مع الأحزاب ال�سنية.29
وعالوة على ذلك ،لعبت التحالفات القبلية والع�شائرية دورا حا�سما يف دعم القوى الفائزة؛
فقد �أ�ستغل املالكي ت�أ�سي�سه ما يعرف مبجال�س الإ�سناد يف عام - 2007وهي �شبكات ع�شائرية
قام بدعمها باملال واملنا�صب الإدارية -لتحقيق الفوز باملحافظات ال�شيعية ،فيما جنحت جمال�س
ال�صحوة الع�شائرية يف اكت�ساح املحافظات ال�سنية.
وتبقى م�س�ألة �إدماج �أع�ضاء حزب البعث املنحل يف العملية ال�سيا�سية ،وكذلك �أع�ضاء جمال�س
ال�صحوة الذين نبذوا العنف �أحد املعوقات بوجه تو�سيع م�شاركة العرب ال�سنة يف �صناعة القرار،
بالإ�ضافة �إىل كونها عامال مهما يف ا�ستدامة مناخ التوترات والعنف من ناحية ،وا�ستغاللها
كذريعة لت�صفية اخل�صوم ال�سيا�سيني من ناحية �أخرى .30وهو ما يقت�ضي جهودا من خمتلف
الأطراف املت�صارعة داخل العراق ،للتو�صل ملقاربة تقود �إىل نوع من العدالة الت�صاحلية،
وت�ساعد على االندماج ال�سيا�سي ملختلف الأطراف التي تقرر نبذ العنف� ،أو التي مل تتورط
ب�صورة مبا�رشة يف جرائم نظام البعث ال�سابق.
( )28خالفا لفوز �شخ�صيات �سنية كثرية� ،سبق لها العمل كجزء من نظام البعث املنحل ،الذي حكم العراق ما
بني  1968و ،2003كان الفتا �أي�ضا ح�صول ال�سيا�سي ال�شيعي يو�سف احلبوبي ،وهو م�سئول بعثي �سابق ،على
�أعلى ن�سبة �أ�صوات يف حمافظة كربالء� ،أحدى املراكز املقد�سة لل�شيعة يف العامل.
( )29مل تنجح الأحزاب العلمانية الليربالية والي�سارية يف حتقيق نتائج جيدة يف االنتخابات �أي�ضا .فالقائمة العراقية
التي يقودها ال�سيا�سي العلماين ورئي�س الوزراء العراقي الأ�سبق اياد عالوي مل حت�صد �سوى  5مقاعد يف بغداد،
و 3يف بابل ودياىل و 2يف الب�رصة واالنبار .لالطالع على تفا�صيل �أكرث ،انظر ن�رصاوي ،االنتخابات املحلية،
مرجع �سابق.
( )30تورد جمموعة الأزمات الدولية تقارير عن ا�ستخدام حكومة املالكي ن�صا د�ستوريا بتجرمي حزب البعث،
كذريعة العتقال � 23ضابطا يف وزارة الداخلية يف منت�صف دي�سمرب  ،2008بتهمة الت�آمر لالنقالب على
احلكومة ،وهي التهمة التي رف�ضها قا�ض التحقيق لعدم كفاية الأدلة ،وقام على �أثرها ب�إطالق �رساح ال�ضباط.
انظر تقرير املجموعة عن االنتخابات املحلية ،مرجع �سابق.
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وعلى الرغم من موافقة الربملان العراقي يف عام  2008على قانون «الهيئة الوطنية العليا
للم�ساءلة والعدالة» ،كبديل عن «هيئة اجتثاث البعث» ،التي منعت الآالف من البعثيني من
تبوء املنا�صب احلكومية؛ ب�سبب مواقعهم احلزبية ال�سابقة ،ف�إن تطبيق القانون ما زال يعرت�ضه
الكثري من املعوقات؛ فف�ضال عن تعنت الأحزاب ال�شيعية احلاكمة يف تنفيذه ،فقد احتفظ القانون
اجلديد مببد�أ العقاب بناء على االنتماء اجلماعي ،وحرم املف�صولني من التوظيف واملُجردين
من رواتب التقاعد -ب�سبب انتمائهم حلزب البعث -من ر�ؤية الدليل املقدم �ضدهم والطعن
فيه.31
كما �أن عدم �إدماج عنا�رص جمال�س ال�صحوة املكونة من نحو � 110آالف مقاتل يف العملية
ال�سيا�سية ،قد تكون لها تبعات كارثية على البالد؛ خا�صة �أنهم يتمتعون بدعم �شبكات ع�شائرية
واجتماعية واقت�صادية وع�سكرية قوية .فعلى الرغم من االتفاق املربم بني بغداد ووا�شنطن
العام املا�ضي ،على �إدماج ه�ؤالء املقاتلني يف اجلهازين الع�سكري واملدين ،فلم تقم احلكومة
العراقية �سوى بتوظيف  %20منهم .32هناك تقارير �أخرى ت�شري �إىل �أن عمليات ا�ستيعابهم
داخل امل�ؤ�س�سات املدنية جتري ،ولكن ببطء �شديد.
ويف �إقليم كرد�ستان ،ظهرت قوى جديدة قادرة على مناف�سة احلزبني الكرديني الرئي�سيني،
االحتاد الوطني الكرد�ستاين بزعامة جالل طالباين ،واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين الذي
يرت�أ�سه م�سعود البارزاين .فخالل انتخابات �إقليم كرد�ستان التي �أجريت يف  25يوليو ،2009
مل حت�صد القائمة الكرد�ستانية التي ت�ضم احلزبني الرئي�سيني �سوى  59مقعدا من جمموع مقاعد
برملان كرد�ستان البالغ  111مقعدا ،بعدما كانت ت�سيطر على  78مقعدا يف الربملان ال�سابق.
وظهر وا�ضحا وجود مناف�سني جدد ،من �أبرزهم «قائمة التغيري» التي قادها نو�شريوان
م�صطفى ،و»قائمة الإ�صالح واخلدمات» واللتان فازتا بـ ،25و 13مقعدا على التوايل.33

(« )31ر�سالة �إىل الرئي�س جالل طالباين عن قانون الهيئة الوطنية العليا للم�ساءلة و العدالة «  ،بيان �صادر عن
منظمة هيومن رايت�س ووت�ش  21،فرباير .2008
http://www.hrw.org/ar/news/2008/02/20
( )32موقع قناة اجلزيرة االلكرتوين« .هل متثل جمال�س ال�صحوة مفتاح الأمن يف العراق»� 9 ،أغ�سط�س
 .2009ويورد املوقع تقريرا لوزارة الدفاع الأمريكية يحذر فيه من مماطلة بغداد يف دفع رواتب وم�ستحقات
�أكرث من � 56ألفا من عنا�رص جمال�س ال�صحوة خالل عام  ،2009بالإ�ضافة اىل التعنت يف توظيف غالبيتهم
العظمى.
)( http://english.aljazeera.net/focus/2009/08/200988123233330889.html
(� « )33أحزاب املعار�ضة ترف�ض عر�ضا من طالباين لالن�ضمام �إىل احلكومة الكردية املقبلة» � ،صحيفة ال�رشق
الأو�سط � 9 ،أغ�سط�س .2009
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11212&article=531077
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احلق يف التجمع ال�سلمي
با�ستثناء فرتات منع التجوال التي تفر�ضها احلكومة العراقية لأ�سباب �أمنية ،فقد بقيت
ال�سلطات العراقية مت�ساحمة �إىل حد كبري مع تنظيم املظاهرات واالحتجاجات ال�سلمية ،وكلها
ممار�سات كفلها الد�ستور بو�ضوح .ومل ي�سجل �سقوط �ضحايا ،با�ستثناء �إقليم كرد�ستان الذي
�شهد يف � 17أغ�سط�س  2008قيام ال�رشطة الكردية ،بفتح النار على متظاهرين من قرية
�رسي�شما مبحافظة �أربيل ،كانوا يحتجون على تناق�ص �إمدادات مياه ال�رشب �إىل قريتهم؛ مما
�أدى �إىل مقتل �صبي وجرح � 4آخرين.34
وظل اخلطر الأكرب على حياة املتظاهرين كامنا يف ا�ستهدافهم من قبل اجلماعات امل�سلحة،
�سواء عن طريق ال�سيارات املفخخة �أو االنتحاريني .ففي �أكتوبر قتل  12م�سيحيا على الأقل،
بهجمات �شنها م�سلحون على تظاهرة م�سيحية ،كانت حتتج على م�رشوع قانون ينظم انتخابات
جمال�س املحافظات ،وال مينح مقاعد ثابتة للأقليات الدينية.35

ا�ستقالل الق�ضاء واحلق فى حماكمة من�صفة:
تظل �إجراءات التحقيق والتقا�ضي �أمام املحاكم العراقية� ،أحد �أكرث املجاالت التي جتابه
بانتقادات �شديدة ،وذلك لعدم وفائها باملعايري الدنيا للمحاكمة العادلة .ويف معظم احلاالت
مل ُيقدم مقرتفو انتهاكات حقوق الإن�سان �إىل العدالة 36 ».وي�شوب قانون الإجراءات اجلنائية
والقواعد الإجرائية ق�صور خطري؛ لأنه ال ي�ستند �إىل نظام ادعاء مبني على الأدلة والرباهني،
بل ي�ستند على �أ�س�س نظام االعرتاف ،والذي يتم احل�صول عليه يف �أحيان كثرية بالإكراه� ،أو
باالعتماد على تقارير املخربين ال�رسيني.37
ق�صور �إجراءات التقا�ضي امتد �أي�ضا لي�شمل املحكمة اجلنائية العراقية العليا؛ فغالبا ما يحرم
حمام خالل وقت
املتهمون العراقيون من �أب�سط �ضمانات العدالة ،مبا يف ذلك احل�صول على
ٍ
منا�سب ،والو�صول �إىل الأدلة واالعرتا�ض على قرائن االدعاء ،وعر�ض �أدلة نفي االتهام،
38
بالإ�ضافة �إىل طول مدة االحتجاز دون مراجعة ق�ضائية».
( )34انظر تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف العراق يف عام .2008
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119116.htm
( )35املرجع ال�سابق.
( )36تقرير بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق ،مرجع �سابق.
( )37املرجع ال�سابق.
(« )38نوعية العدالة :الق�صور يف �إجراءات املحكمة اجلنائية العراقية العليا»  ،بيان �صادر عن هيومان رايت�س
ووت�ش ،دي�سمرب .2008
http://www.hrw.org/ar/news/2008/12/14
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ويكت�سي النق�ص الفادح يف معايري العدالة خطورة �أكرب يف الق�ضايا التي يعاقب عليها
بالإعدام .ويذكر يف هذا ال�سياق قيام ال�سلطات العراقية بتنفيذ حكم الإعدام يف  12مدانا بجرائم
خمتلفة يف بغداد وحدها يف مايو  39.2009وكان جمل�س الرئا�سة العراقي قد �صادق يف مار�س
 2009على �إعدام � 128شخ�صا ،بينهم ت�سع ن�ساء ،وقد نفذت العقوبة بحق ثالث منهن يف
40
يوليو .2009

الأو�ضاع داخل ال�سجون ومقار االحتجاز:
مل ت�شهد الأو�ضاع داخل ال�سجون ومقار االحتجاز التابعة للحكومة العراقية� ،أو للقوات
الأمريكية حت�سنا ملمو�سا ،وذلك على الرغم من بدء �رسيان االتفاق الثنائي ،والذي تقوم
مبوجبه القوات الأمريكية ب�إطالق �رساح املعتقلني لديها� ،أو ت�سليمهم لل�سلطات العراقية.
و�أعلن اجلي�ش الأمريكي يف � 16أغ�سط�س � 2009أنه ما زال يحتفظ بنحو  9500عراقي يف
املعتقالت الأمريكية بالعراق ،على �أن يقوم ب�إطالق �رساح بع�ضهم ،وت�سليم البع�ض الآخر
41
لل�سلطات العراقية مبوعد �أق�صاه � 15سبتمرب .2009
وال توجد �أرقام دقيقة عن عدد املحتجزين واملعتقلني يف ال�سجون التي تقع حتت ال�سيطرة
العراقية� ،إال �أنه يعتقد ب�أنها قد ارتفعت من نحو � 24ألف معتقل يف منت�صف عام � ،2008إىل
42
�أكرث من � 30ألف معتقل بنهاية الن�صف الأول من عام .2009
وقد �أثارت م�س�ألة ت�سليم املعتقلني بحوزة القوات الأمريكية �إىل ال�سلطات العراقية حفيظة
بع�ض منظمات حقوق الإن�سان؛ خ�شية تعر�ضهم للتعذيب �أو الإيذاء النف�سي ،43حيث تر�صد
التقارير انتهاكات وا�سعة يف ال�سجون ،ومراكز االعتقال التابعة لوزارات الداخلية والدفاع
والعمل وال�شئون االجتماعية.
وقد �أرجعت تقارير حقوقية دولية تف�شي �سوء معاملة وتعذيب املعتقلني يف �سجون وزارتي
(« )39العراق  :ينبغى وقف �إعدام ال�سجناء « ،بيان �صادر عن هيومان رايت�س ووت�ش  6،مايو .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/06
( )40بيان ملنظمة العفو الدولية 21 ،يوليو .2009
( )41نيويورك تاميز� 17 ،أغ�سط�س .2009 ،وكان تقرير بعثة الأمم املتحدة قد ر�صد وجود  15058معتقال
عراقيا لدى القوات الأمريكية بنهاية عام  ،2008فيما ر�صد وجود  26213معتقال لدى ال�سلطات العراقية بنهاية
العام نف�سه.
( )42موقع قناة فوك�س نيوز الإلكرتوين 17 ،يوليو .2009
)( http://www.foxnews.com/story/0,2933,533643,00.html
( )43منظمة هيومان رايت�س ووت�ش ر�صدت حدوث  307حالة تعذيب على الأقل يف ال�سجون واملعتقالت
العراقية يف عام  2008فقط ،املرجع ال�سابق.
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الداخلية والدفاع (بال�رضب �أو احلرق �أو االنتهاك اجلن�سي ،عند �إلقاء القب�ض عليهم� ،أو �أثناء
خ�ضوعهم �إىل اال�ستجواب الأويل) ،وذلك النتزاع االعرتافات منهم .وعلى الرغم من قيام
ال�سلطات العراقية �أحيانا مبعاقبة امل�سئولني عن عمليات التعذيب ،ف�إنها تظل عقوبات ت�أديبية
خمففة للغاية ،وتقت�رص على فر�ض الغرامات ،وتنزيل الرتبة ،واحلرمان من احلق يف
الإجازات ،وتخفي�ض الرواتب ،والنقل �إىل وظيفة �أخرى ،والف�صل من اخلدمة يف احلاالت
الأكرث خطورة ،يف ظل بقاء القانون العراقي خاليا من �أي عقوبة �ضد التعذيب.44
ويف كرد�ستان ،قامت حكومة الإقليم بتمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب حتى منت�صف
عام ، ٢٠١٠حيث ميثل هذا الت�رشيع الغطاء القانوين لأغلب االعتقاالت .و�أبدت بعثة الأمم
املتحدة قلقها من تكرار �شكاوى املعتقلني ،فيما يتعلق بعدم كفاية امل�ساعدة القانونية ،والت�أخري
املفرط يف �إجراءات التحقيق واملحاكمة ،وطول مدة االحتجاز الإداري ،التي ت�صل �أحيانا
لأكرث من خم�س �سنوات .كما توا�صلت �شكاوى املعتقلني يف ال�سجون الكردية ،من تعر�ضهم
لل�رضب �أثناء اال�ستجواب ،والتعذيب بال�صدمة الكهربائية ،واالعرتافات الق�رسية� ،إىل جانب
وجود مرافق احتجاز �رسية ،واالفتقار �إىل الرعاية ال�صحية.45

( )44املرجع ال�سابق.
( )45املرجع نف�سه.
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ال�ســــودان
هل ميكن جتنب حرب �أهلية جديدة؟

يف الرابع من مار�س  2009اعتمد ق�ضاة الدائرة التمهيدية باملحكمة اجلنائية الدولية مذكرة
مقدمة من املدعي العام للمحكمة ،تق�ضي بتوقيف الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري ،بعد اتهامه
بارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية يف �إقليم دارفور ،ا�ستهدفت ب�شكل خا�ص قبائل
الزغاوة والفور وامل�ساليت.
كان م�أموال �أن يف�ضي هذا التطور املهم �إىل و�ضع حد للجرائم املتوا�صلة يف دارفور،
و�أن ميهد الطريق لل�سلم الأهلي على �أ�س�س عادلة ،ولكن نظام الب�شري ا�ستخف بقرار املحكمة
اجلنائية الدولية وحتداه ،مدعوما يف ذلك باحلكومات العربية وتخاذل املجتمع الدويل عن
اتخاذ �إجراءات تلزم جميع �أطرافه بتدعيم قرار املحكمة.
ويف ظل هذا التخاذل ازدادت الأو�ضاع ت�أزما داخل ال�سودان ،واتخذ نظام الب�شري
�إجراءات انتقامية و�ضعت املاليني من �سكان دارفور وامل�رشدين والنازحني ق�رسيا �أمام خطر
املوت البطئ ،من خالل احلرب التي �أعلنها على منظمات الإغاثة الإن�سانية ،واقرتنت بطرد
 13من كربى هذه املنظمات.
ويف �إطار احلمالت امل�سعورة التي ا�ستهدفت امل�شكوك يف تعاونهم مع املحكمة ،جرى اعتقال
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عدد من الن�شطاء ال�سيا�سيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،وتعر�ض بع�ضهم للتعذيب،
و�أغلقت ثالث منظمات حقوقية بارزة.
كما توا�صل الهجوم على احلريات ال�صحفية ،من خالل املالحقات �أو املحاكمات للكتاب
وال�صحفيني ،والرقابة امل�سبقة التي تفر�ضها �أجهزة الأمن على ال�صحف ،ووا�صلت املحاكم
اال�ستثنائية امل�ستحدثة بدعوى مكافحة الإرهاب� ،إ�صدار �أحكام بالإعدام جتاوز عددها املائة
يف �أقل من عام واحد.
و�أ�سهمت بع�ض ال�سيا�سات املنتهجة من قبل �رشيكي احلكم يف ال�شمال واجلنوب ،يف ت�أجيج
�أعمال العنف ،و�أدت �إىل �سقوط مزيد من ال�ضحايا ،وعمقت من �أزمات النزوح ،وبخا�صة
يف الواليات اجلنوبية التي �شهدت نزوح ما يقرب من مائتي �ألف �شخ�ص منذ بداية العام
املا�ضي.
ويواجه ال�سالم اله�ش القائم بني ال�شمال واجلنوب خماطر جمة ،يف ظل تلك�ؤ حزب «امل�ؤمتر
ال�شعبي» احلاكم يف م�سار الإ�صالح الت�رشيعي ،الذي ين�ص عليه اتفاق ال�سالم ال�شامل ،والذي
و�صل حد الإخفاق حتى الآن يف التوافق على م�رشوع قانون لال�ستفتاء على حق تقرير امل�صري
جلنوب ال�سودان .ويعترب العامان القادمان م�صرييني بالن�سبة مل�ستقبل ال�سودان على املدى
القريب والبعيد -حيث �سيجري خاللهما االنتخابات العامة  ،2010واال�ستفتاء على تقرير
م�صري اجلنوب  -2011وخا�صة يف �ضوء ت�رصيحات عدة م�سئولني جنوبيني ،تتوقع وت�شجع
اجلنوبيني على االقرتاع ل�صالح اال�ستقالل بجنوب ال�سودان يف دولة م�ستقلة .ويخ�شى املراقبون
�أن ينزلق ال�سودان ملخاطر احرتاب �أهلي �أو�سع نطاقا ،ف�ضال عن احتماالت تق�سيم البالد لعدة
دويالت ،ما مل يتمتع حكامه والنخبة ال�سيا�سية باحلد الأدنى من الب�صرية واحلكمة.
جدير باملالحظة يف هذا ال�سياق ،جناح «احلركة ال�شعبية» –وهى احلزب احلاكم يف
اجلنوب -يف فتح قنوات حوار مع �أغلبية الأحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة يف ال�شمال ،والتو�صل
�إىل اتفاقيات تن�سيق مع بع�ضها ،عابرة للتق�سيمات التقليدية بني �شمال وجنوب ،كما �أن �أحزاب
املعار�ضة ال�شمالية باتت تتعامل مع «جوبا» عا�صمة اجلنوب ،باعتبارها موقعا �أكرث حرية
للت�شاور حتى فيما بينها ،يف ظل القيود ال�سائدة يف ال�شمال.

الإ�صالح الت�شريعي:
�شهدت البالد عددا من التطورات ال ترقى ب�أي حال لأن ت�ستجيب ملتطلبات الإ�صالح
الت�رشيعي وتدعيم احلريات العامة مبقت�ضى اتفاق ال�سالم ال�شامل ،مثلما ال ت�ستجيب �أي�ضا
ال�ستحقاقات العدالة ومنع الإفالت من العقاب على االنتهاكات ال�صارخة للقانون الدويل
الإن�ساين.
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وقد �أدخلت ال�سلطات تعديالت حمدودة القيمة على قانون ال�صحافة واملطبوعات ،رمبا
�أكرثها �أهمية ما يتعلق ب�سحب اخت�صا�ص جمل�س ال�صحافة «احلكومي» يف قيد ال�صحفيني ونقلها
�إىل احتاد ال�صحفيني ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع �ضوابط على �سلطة املجل�س يف توقيف ال�صحف،
ومنح املحكمة املخت�صة بق�ضايا الن�رش �صالحية تقرير الغرامات املوقعة على املخالفات ال�صحفية،
بعد �أن كانت امل�سودة الأوىل للتعديالت تتجه لتحديدها مبا يعادل � 25ألف دوالر .وعلى الرغم
من �إعالن ال�سلطات �أنها �سرتفع الرقابة امل�سبقة على ال�صحف فور توقيع رئي�س اجلمهورية على
القانون ،فقد ظلت الرقابة املفرو�ضة من قبل �أجهزة الأمن متار�س �سطوتها على ال�صحافة.
ويف ال�سياق ذاته ،مت اعتماد قانون مفو�ضية حقوق الإن�سان ،ومع ذلك مل يتم الإعالن عن
ت�شكيلها ،رغم م�ضي عدة �أ�شهر على اعتماد قانونها.1
ويف حماولة للإيحاء ب�أن ال�سلطات ال�سودانية ما�ضية يف تطوير الت�رشيع ،مبا ي�سمح باملحاكمة
عرب الق�ضاء ال�سوداين على اجلرائم املرتكبة يف دارفور� ،أقدمت ال�سلطات على �إدخال بع�ض
التعديالت على قانون الإجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي ب�إ�ضافة بع�ض اجلرائم ،وثيقة
ال�صلة بانتهاك القانون الدويل الإن�ساين .غري �أن هذه التعديالت تظل عدمية القيمة� ،سواء
لغياب �إرادة �سيا�سية جادة ملنع الإفالت من العقاب عن تلك اجلرائم� ،أو ل�صعوبة تطبيق هذه
التعديالت ب�أثر رجعي .وف�ضال عن ذلك ف�إن قانون الإجراءات اجلنائية ال يعرتف مببد�أ
م�سئولية الر�ؤ�ساء ،عما يقع من جرائم من قبل مرءو�سيهم ،ومن ثم يظل حائال دون مقا�ضاة
كبار الع�سكريني وال�سيا�سيني على ف�شلهم �أو تقاع�سهم يف منع مرءو�سيهم من ارتكاب جرائم
ي�ؤثمها القانون.
ويف ظل التلك�ؤ ال�شديد يف م�سار الإ�صالح الت�رشيعي تتزايد احتماالت انهيار اتفاق ال�سالم
ال�شامل بني ال�شمال واجلنوب ،وخا�صة �إذا ما �أخذ يف االعتبار �أن هذا التلك�ؤ قد طال �أي�ضا
م�رشوع قانون اال�ستفتاء على حق تقرير امل�صري جلنوب ال�سودان؛ ب�سبب اخلالفات بني
�رشيكي احلكم يف ال�سودان «امل�ؤمتر الوطني» و»احلركة ال�شعبية» .فبينما تتم�سك الأخرية ب�أن
يكون اال�ستفتاء مق�صورا على اجلنوبيني املقيمني فعليا بالواليات اجلنوبية الع�رشة ،ف�إن احلزب
احلاكم الذي يتح�سب الحتمال االنف�صال ،ي�رص على �أن يكون اال�ستفتاء م�شموال لأي مواطن
جنوبي مقيم يف �أي بقعة من بقاع ال�سودان ،و�أال تقل الن�سبة املوجبة لالنف�صال عن  %75من
�أ�صوات املقرتعني ،يف حني تقول «احلركة ال�شعبية» �إن ن�سبة  %50كافية حل�سم خيار الوحدة
�أو االنف�صال على حد �سواء.2
(1) Unmismoritor, August2009, pp: 5-6.
(« )2ال�سودان� :شمال يتم�سك بالوحدة وجنوب يريد االنف�صال»� 22 ،سبتمرب .2009
http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_396.shtml
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ا�ستمرار تردي الأو�ضاع الإن�سانية فى ربوع ال�سودان:
ظل املدنيون يدفعون ثمنا فادحا ال�ستمرار ال�رصاعات امل�سلحة والنزاعات ذات الطابع القبلي
يف خمتلف الأقاليم ال�سودانية .وعلى الرغم من تراجع املواجهات الع�سكرية الكربى يف �إقليم
دارفور من بعد �صدور قرار املحكمة اجلنائية الدولية بحق الب�شري ،ف�إن املواجهات املحدودة
بني القوات احلكومية وف�صائل املتمردين الدارفوريني من جهة ،واملواجهات بني الف�صائل
الدارفورية ذاتها ،واالعتداءات على قوت حفظ ال�سالم وموظفي الإغاثة يف الإقليم من جهة
�أخرى مل تتوقف.
وقد دفعت هذه االعتداءات منظمة «�أطباء بال حدود» يف �أغ�سط�س � 2008إىل �إجالء
موظفيها الذين يقدمون خدمات �صحية حيوية لنحو � 65ألف �شخ�ص .ويف �أعقاب �صدور
قرار املحكمة اجلنائية الدولية بالقب�ض على الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري ،تنامت ب�شكل الفت
للنظر ظاهرة اختطاف عمال الإغاثة من قبل جماعات غري ر�سمية ،ومهاجمة موظفي الأمم
املتحدة ومراقبي حقوق الإن�سان التابعني لها.3
ويبدو �أن ال�سلطات قد اختارت عقب �صدور قرار املحكمة اجلنائية الدولية �أن حتيل حياة
�سكان دارفور �إىل جحيم يقود بهم �إىل املوت البطئ .ففي خطوة �شكلت جرمية حرب �إ�ضافية
ل�سجل اجلرائم املتهم بها نظام الب�شري ،اتخذت ال�سلطات قرار ًا بطرد ثالث ع�رشة من كربى
إجراء انتقاميا ي�ستهدف العقاب
منظمات الإغاثة الإن�سانية العاملة بال�سودان ،وهو ما اعترب �
ً
4
اجلماعي للماليني من النازحني وامل�رشدين ق�رسيا ،من جراء ال�رصاع يف دارفور  .وقد
�أف�ضى هذا القرار �إىل نق�ص فادح يف جمال القدرات الإغاثية.
ففي جمال الغذاء كانت املنظمات املطرودة تخدم نحو  1.1مليون من النازحني ،ويف جمال
ال�صحة كانت  6من املنظمات املطرودة تدير من�ش�آت �صحية تخدم � 480ألف نازح ،وكانت
ثالث من هذه املنظمات تدير  35مركزا متخ�ص�صا يقدم الأغذية التكميلية للأطفال والأمهات
املر�ضعات .ويف جمال مياه ال�رشب والبيئة ال�صحية ،كانت ثمان من املنظمات املطرودة تعمل
يف  38موقعا تغطي احتياجات قاطنيها ب�شكل جزئي �أو كلي.5
وقد كانت حركة العدل وامل�ساواة �أكرث الف�صائل الدارفورية ن�شاطا من الناحية الع�سكرية،
يف �إطار ا�سرتاتيجيتها التي ت�ستهدف حتجيم الف�صائل الأخرى .وقد ا�شتبكت قواتها يف يناير
 2009مع �إحدى الف�صائل املتحالفة مع احلكومة يف «مهاجرية» بجنوب دارفور ،مما �أف�ضى
(� )3إفادات من مراقبني ميدانيني.
(�« )4إغالق وطرد منظمات الإغاثة جرمية حرب جديدة» ،بيان �صادر عن «مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق
الإن�سان» .2009 /3 /9 ،انظر:
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1504
(4) United Nation Jountassessnent mission to Darfur, march2009.
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�إىل نزوح �أكرث من � 3000شخ�ص من ال�سكان.
وبح�سب تقديرات الأمم املتحدة ،ف�إن النزاعات املتعددة التي ي�شهدها جنوب ال�سودان قد
�أف�ضت �إىل نزوح � 187ألف �شخ�ص يف الفرتة من يناير حتى نوفمرب  ،2008كما قتل خالل
 2009ما ال يقل عن � 1200شخ�ص يف �أعمال عنف قبلية ،بينهم �أعداد كبرية من الن�ساء
والأطفال ،واقرتنت هذه الأعمال بنزوح ع�رشات الآالف من ال�سكان .وهو ما يعك�س �إخفاق
حكومة اجلنوب يف تبني برنامج ناجح لنزع ال�سالح و�ضبط الأمن داخل الواليات اجلنوبية.6
غري �أن مراقبني يعتقدون �أن بع�ض �أعمال العنف القبلية يف اجلنوب تدعمها حكومة اخلرطوم
للربهنة على عجز اجلنوبيني عن �إدارة الواليات اجلنوبية.7
وقد لقى �أكرث من  30مدنيا م�رصعهم خالل ا�شتباك وقع يف بلدة ملكال اجلنوبية يف فرباير
 2009بني جنود من القوات امل�سلحة ال�سودانية وجنود من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان،
هاجم خالله الطرفان املدنيني ،واقرتن الهجوم بوقوع �أعمال نهب وتدمري للممتلكات .ومل
جتر حكومة الوحدة الوطنية ،وال حكومة جنوب ال�سودان حتقيقا يف اجلرائم بحق املدنيني التي
رافقت هذا اال�شتباك.8
وتنذر الأو�ضاع يف جنوب كردفان بتجدد احلرب ،حيث تقع والية كردفان عند املناطق
احلدودية ال�شائكة بني ال�شمال واجلنوب ،وهى حمكومة فعليا من قبل �إدارتني خمتلفتني.
فاملناطق التي �سيطرت عليها احلكومة املركزية يف ال�شمال خالل �سنوات احلرب الأهلية
ا�ستمرت حتت �سيطرتها ،يف حني ظلت املناطق الأخرى التي كانت خا�ضعة ل�سيطرة احلركة
ال�شعبية تدار من جانب احلركة .وتتداخل عوامل عديدة لتجعل من هذه املنطقة ب�ؤرة حلرب
جديدة حمتملة ،يف ظل تزايد ال�رصاعات القبلية من ناحية ،و�إخفاق الإدارة احلكومية يف تبني
م�شاريع تنموية ت�ساعد يف الدمج االجتماعي من ناحية �أخرى ،والأخطر �أن كال من امل�ؤمتر
الوطني واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ي�سعيان �إىل ا�ستمالة القبائل العربية والأفريقية
( )6ملزيد من التفا�صيل ،انظر:
-South Sudan :Urgent Action Needed To Avert Collapse ,»Refugees International26/3/2009
-http://www.refintl.org/policy/field-report/south-sudan-urgent-action-needed-avert-collapse
- Hundreds killed in south Sudan tribal violence, Mail and Guardian, FRANK NYAKAIRU,
Sep 02 2009.
http://www.mg.co.za/article/2009-09-02-hundreds-killed-in-south-sudan-tribal-violence
 الأمم املتحدة ،جمل�س الأمن ،تقرير الأمني العام عن بعثة الأمم املتحدة يف ال�سودان14 ،S/2009/ 357 ،يوليو � ،2009ص �ص.24 ،2-1 :
( )7يف � 22سبتمرب shtml.395_articale/publish/om/com.Sudaneseonlin 2009
(« )8ر�سالة �إىل رئا�سة حكومة الوحدة الوطنية ال�سودانية ب�ش�أن الو�ضع يف ماالكال «  ،هيومان رايت�س
ووت�ش 21 ،مايو .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/21-0
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ل�صاحله قبيل االنتخابات املقبلة ،عرب ت�سيي�س برامج و�سيا�سات التنمية ،مما يزيد من حدة
التوتر.9
ويف �إطار ا�ستخدام احلكومة للقوة يف فر�ض توجهاتها وم�شاريعها التنموية ،من دون ت�شاور
مع �سكان املناطق التي قد تت�رضر من بع�ض امل�شاريع ،ف�إن الواليات ال�شمالية ت�شهد منذ عام
 2007حمالت اعتقال متفرقة لقمع احتجاجات ال�سكان املحليني الذين مت ترحيلهم ب�صورة
ق�رسية ،لتنفيذ �سدود على نهر النيل.
وقد �شهدت منطقة «�سد ال�رشيك» يف يونيو  2009القب�ض على ع�رش من القيادات املناه�ضة
للم�رشوع يف املنطقة ،ومت التحقيق معهم واحتجزوا ب�ضع �ساعات قبل �أن يطلق �رساحهم .ويف
منطقة �سد احلماداب قامت ال�رشطة يف مايو  2009باالعتداء على املواطنني بال�رضب واعتقال
 26منهم� ،إثر احتجاجات �شعبية على ترحيلهم ملنطقة ال تتوفر فيها مقومات العي�ش املنا�سب.
وقد �أ�صيب �أحد املواطنني يف هذا االعتداء بجرح خطري؛ نتيجة تعر�ضه لطلق ناري.10

ت�صاعد الهجمة على م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان واملجتمع املدين:
ازدادت �رضاوة الهجمة على املدافعني عن حقوق الإن�سان وم�ؤ�س�ساتهم ون�شطاء املجتمع
املدين ،وخا�صة من بعد �صدور مذكرة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بحق الرئي�س
ال�سوداين يف يوليو  ،2008والتي تعززت يف مار�س  2009بقرار ق�ضاة الدائرة التمهيدية
للمحكمة الدولية القا�ضي بتوقيف الرئي�س الب�شري.
وي�شار يف هذا ال�سياق �إىل قيام ال�سلطات يف نوفمرب  2008باعتقال ثالثة من املدافعني عن
حقوق الإن�سان ،وهم �أمري �سليمان مدير «مركز اخلرطوم حلقوق الإن�سان وتنمية البيئة»،
وعثمان حميدة املدير ال�سابق «للمنظمة ال�سودانية ملناه�ضة التعذيب» ،وعبد املنعم اجلاك،
وقد جرى ا�ستجوابهم من قبل �أجهزة الأمن حول عالقتهم باملحكمة اجلنائية الدولية ،و�أكدت
التقارير تعر�ضهم للتعذيب البدين والنف�سي.11
(9)Sudan’s Southern Kordofan Problem: The Next Darfur? , Africa report No145,21 October 2008.
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5738
و�أي�ضا:
http://www.sudantribune.com/spip.php?article29874

( )10إفادات من مراقبني ميدانيني ،مايو .2009

(« )11مركز القاهرة يدين اعتقال مدافعني عن حقوق الإن�سان يف ال�سودان ،ويطالب بالإفراج الفوري عنهم»،
بيان �صادر عن «مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان».2008 /11 /27 ،
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/336
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وعلى �أثر التهديدات التي �أطلقها املدير العام جلهاز الأمن واملخابرات ال�سودانية يف فرباير
 ،2009متوعدا الداعمني للمحكمة اجلنائية الدولية «بقطع �أياديهم ورءو�سهم و�أو�صالهم»!!
�أقدمت ال�سلطات على جتميد احل�سابات امل�رصفية لـ»مركز اخلرطوم حلقوق الإن�سان وتنمية
البيئة» ،قبل �أن تقرر �إلغاء ترخي�صه و�إغالقه ب�صفة نهائية يف مار�س  .2009وتبع ذلك اتخاذ
�إجراءات مماثلة ب�إلغاء ترخي�ص كل من «مركز الأمل ملعاجلة �ضحايا التعذيب» و»منظمة
ال�سودان للتنمية» (�سودو) .وكانت ال�سلطات قد مهدت لتلك اخلطوات ب�شن حمالت �إعالمية
للت�شهري باملنظمات ال�سودانية والإقليمية والدولية التي ت�سهم يف ر�صد وتوثيق االنتهاكات،
التي ميار�سها نظام اخلرطوم بحق �سكان دارفور .12ويذكر يف هذا ال�سياق �أن مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان ،قد نال ن�صيبا وافرا من حمالت الت�شهري ،وخا�صة بعد بثه لفيلم
وثائقي يت�ضمن اعرتافات عدد من مرتكبي اجلرائم يف دارفور بحق امل�سئولني عن التخطيط
والتمويل لهذه اجلرائم.13
وقد بلغ الأمر الحقا ا�ستدعاء بع�ض املدافعني وتهديد �آخرين ،بل واال�ستيالء على املمتلكات
ال�شخ�صية للبع�ض وا�ستدعاء ذويهم من قبل �أجهزة الأمن ،خا�صة يف دارفور .فقد مت ا�ستدعاء
والد حممد البدوي الذي كان يعمل بـ»مركز الأمل ملعاجلة �ضحايا التعذيب» ،واعتقل
املحامي حممد املحجوب بالفا�رش يف � 11أبريل  2009وحددت �إقامته ،ومت اال�ستيالء على
�سيارة املحامي م�ساعد حممد علي ،و�ألقى القب�ض على املحامي �أبو طالب ح�سن يف  28مار�س
 ،2009حيث مت ترحيله جلهاز الأمن باخلرطوم ،كما اعتقل �أحد العاملني «مبركز �أبو ال�شوك
14
للعدالة» ،ويدعى �أحمد عبد الرحمن �أرباب يف � 11أبريل .2009
من ناحية �أخرى فقد منعت مفو�ضية ال�شئون الإن�سانية بوالية اخلرطوم يف يونيو ،2009
“مركز اخلامت عدالن للدرا�سات والتنمية الب�رشية” ،من عقد �سل�سلة من الندوات حول
االنتخابات والتحول الدميقراطي ،بدعوى �أن املركز غري م�سجل قانونا بالوالية ،على
الرغم من حيازته ل�شهادة الرتخي�ص من املفو�ضية االحتادية .ويف الوقت ذاته تتزايد ال�شكوى
من ال�ضغوط الأمنية التي ت�ستهدف احليلولة دون تنظيم �أية فعاليات و�أن�شطة ذات �صلة
(« )12احلكومة ال�سودانية تتخذ �إجراءات انتقامية �ضد منظمات حقوق الإن�سان» ،بيان �صادر عن «مركز
القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان» .2009 /2 /26 ،
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1499
(« )13احلكومة ال�سودانية ت�شن حملة �إعالمية على مركز القاهرة وال�صحف امل�ستقلة!» ،بيان �صادر عن «مركز
القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان».2009 /2 /23 ،
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1268
(14)African Centre for Justice and Peace Studies, Sudan Human Rights Monitor, Issue no.1,
March-May 2009.
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باالنتخابات.15

االعتقال التع�سفي والتعذيب:
�إىل جانب االعتقال التع�سفي لعدد من املدافعني عن حقوق الإن�سان وتعر�ض بع�ضهم
للتعذيب ،فقد طالت �إجراءات االعتقال عددا من القادة ال�سيا�سيني ،ومن �أبرزهم ح�سن الرتابي
زعيم “حزب امل�ؤمتر ال�شعبي” ،الذي �ألقى القب�ض عليه يف  14يناير على �إثر ت�رصيحات ت�ؤكد
على �إدانة الرئي�س ال�سوداين �سيا�سيا يف جرائم احلرب املرتكبة يف دارفور ،ومطالبته الب�شري
باملثول طوعيا �أمام املحكمة اجلنائية الدولية .كما �شملت �إجراءات االعتقال يف الوقت ذاته
ب�شري �آدم رحمة �أمني ال�شئون اخلارجية للحزب .وقد ظل الرتابي رهن االعتقال لأكرث من
�شهرين .وكانت ال�سلطات قد اعتقلت يف نهاية دي�سمرب  2008نائب رئي�س “احلزب االحتادي
الدميقراطي” علي حممود ح�سنني ،واقتادته �إىل جهة غري معلومة بدعوى ت�أييده ملحاكمة
الب�شري دوليا.16
وقد ظل رهن االعتقال داخل ال�سجون ال�سودانية �أعداد كبرية من �أبناء دارفور ،ممن �ألقى
القب�ض عليهم يف �أعقاب الهجوم امل�سلح على �أم درمان يف مايو  ،2008وظل البع�ض منهم يف
عداد املفقودين يف ظل رف�ض ال�سلطات الإف�صاح لذويهم عن �أماكن احتجازهم.
ويف �أعقاب �صدور احلكم ب�إعدام ت�سعة من �أبناء دارفور يف �أبريل ،بتهمة قتل ال�صحفي
حممد �أحمد طه� ،شنت �أجهزة الأمن حملة اعتقاالت وا�سعة يف �صفوف الطالب الدارفوريني
يف اخلرطوم .وقد ظل �سبعة منهم رهن االعتقال ب�سجن “دبك” دون تهمة �أو حماكمة.17
وظلت ال�شكوى قائمة من ممار�سات التعذيب للمعتقلني ،والتي �أف�ضت يف بع�ض احلاالت
�إىل الوفاة .ففي  11يونيو تعر�ض املعتقل حممد عبد الله للتعذيب على يد بع�ض �أفراد ال�رشطة،
مما �أدى �إىل وفاته ،ورغم قيام �أ�رسته بتقدمي بالغ للتحقيق مع ال�رشطة ،ف�إن ال�سلطات مل جتر
التحقيق .ويف  21مار�س اعتقل الطيب �أحمد علي حممد عثمان باخلرطوم ،وتعر�ض للتعذيب
بال�رضب املربح بال�سياط و�أ�سالك الكابل ،كما مت حقنه مبادة غريبة يف خ�صيتيه ،مما �سبب له
�آالما حادة وعدم قدرة على التبول لفرتة من الزمن .كما اعتقل الطالب تاج ال�رس جعفر من
جامعة اخلرطوم يف مار�س ،وتعر�ض لل�رضب والركل ،و�أجرب على ابتالع بع�ض احلبوب،
(� )15إفادات من مراقبني ميدانيني يف يونيو .2009
(« )16ال�سودان  :اعتقال نائب املرغنى بدعوى ت�أييده ملحاكمة الب�شري يف الهاي «  ،م�صطفى �رسى � ،صحيفة
ال�رشق الأو�سط 30 ،دي�سمرب .2008
10990=issueno&500835=article&4=section?asp.details/com.aawsat.www//:http
(� )17إفادات من مراقبني ميدانيني ،يوليو .2009
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مما �أدى �إىل فقدانه الوعي.18

تغييب مطلق ملعايري العدالة:
ظل الق�ضاء ال�سوداين مفتقرا لأدنى مقومات اال�ستقالل ،فتعيني وف�صل �أع�ضاء مفو�ضية
ال�سلطة الق�ضائية ،التي حلت بديال ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،ما زال واحدا من اخت�صا�صات
رئي�س اجلمهورية ،ومثّل ا�ستمرار نظام املحاكم اخلا�صة انتهاكا �سافرا حلقوق املواطنني يف
املثول �أمام قا�ضيهم الطبيعي ،ومن �أمثلة هذه املحاكم حماكم مكافحة الإرهاب التي ا�ستحدثت
مبر�سوم وزاري �صادر عن وزير العدل بالت�شاور مع رئي�س الق�ضاء ،مما �شكل �رضبة ملبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات املن�صو�ص عليه يف الد�ستور االنتقايل.
وقد �أ�صدرت هذه املحاكم منذ مايو  2008حتى الآن �أكرث من مائة حكم بالإعدام بحق
متهمني بامل�شاركة يف الهجوم امل�سلح على �أم درمان ،الذي �شنته ميلي�شيات دارفورية ،تتبع
حركة العدل وامل�ساواة يف العام املا�ضي.
ومل ت�أخذ هذه املحاكم بعني االعتبار ما �أكده ع�رشات املتهمني من �أن االعرتافات املن�سوبة
�إليهم كانت وليدة التعذيب .وال متنح القواعد الإجرائية اخلا�صة بهذه املحاكم لدفاع املتهمني
الفر�صة الكافية للطعن على الأحكام ال�صادرة منها؛ حيث يتعني تقدمي مذكرة الطعن يف غ�ضون
�أ�سبوع واحد فقط من �صدور احلكم.19
ومن امل�ؤ�سف �أن املحكمة الد�ستورية قد رف�ضت الطعون املقدمة �إليها ب�ش�أن عدم د�ستورية
هذه املحاكم ،واعترب رئي�س الق�ضاء �أن القواعد املطعون يف د�ستوريتها تتعلق بظروف ا�ستثنائية
راح �ضحيتها �أعداد كبرية من املدنيني الأبرياء.20
من جهة �أخرى ،نفذت �أحكام الإعدام بحق ت�سعة �أ�شخا�ص كانوا قد �أدينوا بقتل ال�صحفي
حممد طه قبل ثالث �سنوات .وقال جميع املتهمني قبل �إعدامهم يف � 1أبريل � 2009إنهم قد
تعر�ضوا للتعذيب لالعرتاف بجرمية القتل ،و�أجربوا على توقيع اعرتافات مت تقدميها للمحكمة
لإثبات �إدانتهم ،ورغم قيامهم ب�سحب اعرتافاتهم �أمام املحكمة ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف �أدانتهم
مبوجب هذا االعرتاف ،ورف�ضت اال�ستجابة لطلبات الدفاع ،ب�إجراء فحو�صات طبية للمتهمني
(� )18إفادات مراقبني ميدانيني.
( « )19ارتفاع �أحكام الإعدام يف ال�سودان �إىل  ،« 82بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية� 29 ،أبريل
.2009
82--rise-sentences-death-sudan/news/updates-and-news/ar/org.amnesty.www//:http
20090429
( )20ر�سالة موجهة من رئي�س الق�ضاء �إىل �سلفا كري ميارديت النائب الأول لرئي�س اجلمهورية ورئي�س حكومة
جنوب ال�سودان.
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للتحقق من مزاعم التعذيب ،رغم وجود عالمات التعذيب وا�ضحة على �أج�ساد عدد منهم.21

�إهدار كامل حلرية التعبري:
�شهد عام  2009هجمة �رش�سة على احلريات ال�صحفية ،وجدت تعبريها ب�صفة خا�صة من خالل
ا�ستمرار فر�ض الرقابة امل�سبقة على ال�صحف ،من خالل جهاز الأمن الوطني واملخابرات،
وقد �أجرب هذا الو�ضع بع�ض ال�صحف على االحتجاب عن ال�صدور ،ب�سبب �إ�رصار مندوبي
الأمن على حذف عدد من املو�ضوعات بكاملها داخل كل عدد على حدة .ف�ضال عن التدخل يف
ال�سيا�سة التحريرية بحذف فقرات مهمة تفقد املادة ال�صحفية قيمتها ومغزاها.
وكانت �أكرث ال�صحف ت�رضرا من هذه التدخالت الأمنية �صحيفة “امليدان” الناطقة بل�سان
“احلزب ال�شيوعي ال�سوداين” ،و�صحيفة “�أجرا�س احلرية” املقربة من “احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان” .وا�ضطرت “امليدان” لالحتجاب عن ال�صدور خم�س مرات ،واحتجبت
“�أجرا�س احلرية” ت�سع مرات.22
ويجرب �ضباط الأمن ر�ؤ�ساء �أو مدراء حترير ال�صحف �أو من ينوب عنهم ،على التوقيع
على تعهد بعدم ن�رش �أي مادة �صحفية حتذفها الرقابة الأمنية يف �أي مكان �آخر ،مبا يف ذلك
ال�صحف الإلكرتونية التي درجت بع�ض ال�صحف على ن�رش املواد املحذوفة من خاللها.23
ومن امل�ؤ�سف �أن املحكمة الد�ستورية التي يفرت�ض �أن تكون حار�سة على �سمو ال�ضمانات
الد�ستورية حلرية التعبري ،قد رف�ضت الطعون الد�ستورية التي تقدم بها عدد من ال�صحفيني،
مطالبني ب�إنهاء الرقابة الأمنية امل�سبقة على الن�رش .وقد �أدى هذا التطور لأن يقبل ر�ؤ�ساء حترير
ال�صحف -على م�ض�ض -االلتزام ببنود ميثاق �رشف �صحفي ،مت فر�ضه من �أعلى مببادرة
من جهاز الأمن ال�سوداين!! ومن دون طرحه م�سبقا حلوار بني ال�صحفيني ،من خالل احتاد
ال�صحفيني.
(� « )21إعدام ت�سعة �أ�شخا�ص يف ال�سودان �إثر حماكمة جائرة» ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية14 ،
�أبريل .2009
http//:www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/nine-men-executed-sudanfollowing-unfair-trial20090414( « )22الأمن يعطل �صدور �صحيفتي (امليدان) و ( �أجرا�س احلرية)  ،قمع ال�صحافة وحرية التعبري �إنتهاك
للد�ستور واملواثيق الدولية”  ،بيان �صادر عن �شبكة �صحفيون حلقوق الإن�سان (جهر)  28 ،يوليو .2009
shtml.pr0728/2009/makal/sudan/net.anhri.www//:http
(« )23حالة حرية التعبري وال�صحافة يف ال�سودان ،ما �أ�شبه الليلة بالبارحة» ،تقريري ن�صف �سنوي �صادر عن
«�شبكة �صحفيون حلقوق الإن�سان» (جهر) ،يناير-يونيو .2009
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وقد تعر�ض ال�صحفيون لإهانة بالغة عندما �شارك يف حفل توقيع ر�ؤ�ساء حترير � 34صحيفة
على امليثاق ،ممثلون جلهاز الأمن واملخابرات الوطني! ومع �أن امليثاق يجري الرتويج له
من قبل �أجهزة الأمن باعتباره �سيمهد لرفع الرقابة الأمنية امل�سبقة على ال�صحف ،ف�إن املراقبني
يرجحون �أن ي�سهم ذلك يف �أن يلعب ر�ؤ�ساء التحرير دور �أجهزة الرقابة الأمنية ،خا�صة �أن
ن�صو�ص امليثاق تتيح �إخ�ضاع حرية ال�صحافة والتعبري لقيود ف�ضفا�ضة ،من قبيل “امل�سا�س
بالنظام العام �أو ال�سالمة والأخالق العامة”.24
على �صعيد �آخر طالت �إجراءات االعتقال عددا من ال�صحفيني والكتاب ،من بينهم مو�سى
رحومة الذي اعتقل يف  12مار�س ،و�أحيل للمحاكمة على خلفية �إ�صداره كتابا عن دارفور.
كما طال حكم بال�سجن كمال عمر املحامي ،الذي ينتمي حلزب “امل�ؤمتر ال�شعبي” احلاكم،
ب�سبب كتابات ن�رشت له يف ال�صحيفة الناطقة با�سم احلزب.25
و�أثارت حماكمة ال�صحفية لبنى �أحمد ح�سني ردود �أفعال وا�سعة النطاق ،ملا ت�شكله املحاكمة
من انتهاك �صارخ للحرية ال�شخ�صية ،حيث �أحيلت �إىل “حمكمة اجلنايات” بتهمة ارتداء
مالب�س “ت�ؤذي ال�شعور العام” ،وهو ما يرتتب عليه وفقا للقانون اجلنائي معاقبتها باجللد 40
جلدة ب�صورة علنية .وقد اعترب هذا الإجراء ي�ستهدف ت�أديب ال�صحفية التي عرفت مبقاالتها
املعار�ضة� ،سواء للنظام ال�سوداين �أو للمت�شددين الإ�سالميني.
وقد احتجزت ال�رشطة ال�سودانية مرا�سلي كل من وكالة “رويرتز” وقناة “احلرة”،
26
و�صحف “امليدان و”�أجرا�س احلرية” �أثناء تغطيتهم جلل�سات املحاكمة يف يوليو .2009
وعلى �صلة بذلك تقدمت �رشطة النظام العام ببالغ �ضد ال�صحفية �أمل حباين؛ ب�سبب تناولها
لق�ضية ال�صحفية لبنى ،ومثلت �أمام نيابة ال�صحافة واملطبوعات للتحقيق معها يف البالغ املقدم
�ضدها ،والذي يطالب ب�إلزام �أمل حباين بدفع تعوي�ض يقدر بنحو � 400ألف دوالر بتهمة �إهانة
( « )24ال�سودان  :ميثاق �رشف �صحافى يدعو لعدم االنحياز لدعوات العن�رصية �أو امتهان الأديان» � ،إ�سماعيل
�آدم� ،صحيفة ال�رشق الأو�سط.2009 /9 /16 ،
=http//:www.aawsat.com/details.asp?section&4=article&536221=issueno11250
و�أي�ضا « :نزعة ميثاق ال�رشف ال�صحفي» ،عبد اجلبار حممود دو�سة� 15 ،سبتمرب .2009
=http//:www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id5701:2009-
=&09-15-06-19-54catid&167:2009-02-23-16-46-30=Itemid55
(� )25إفادات من مراقبني ميدانيني ،مار�س .2009
( « )26ال�سودان  :ت�أجيل ق�ضية لبنى احمد احل�سني �إىل جل�سة � 4أغ�سط�س املقبل  ..واحتجاز �أربع �إعالميني عقب
املحاكمة  ،ال�شبكة العربية جتدد ت�ضامنها مع لبنى احل�سني وتطالب بتعديل املادة  152من قانون العقوبات التي
تكر�س العنف �ضد الن�ساء”  ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 29 ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0729-2.shtml
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�رشطة النظام العام.27
كما قامت �أجهزة الأمن باالعتداء على املتظاهرات يف وقفة احتجاجية �أمام املحكمة ت�ضامنا
مع ال�صحفية لبنى يف �أغ�سط�س  ،2009وقد �شارك يف االعتداء �إىل جانب قوات الأمن عدد من
املت�شددين الإ�سالميني ،الذين نظموا وقفة احتجاجية م�ؤيدة جللد ال�صحفية .28كما �ألقت �أجهزة
الأمن يف ال�ساد�س من �سبتمرب القب�ض على قرابة � 50سيدة من املتظاهرات �أمام املحكمة ،ت�أييدا
للبنى خالل جل�سة النطق باحلكم ،الذي ت�ضمن �إدانتها ،و�إن اكتفى بتوقيع غرامة عليها قدرها
 250دوالرا ت�ستبدل باحلب�س ملدة �شهر يف حالة عدم دفع الغرامة.
ومع �أن ال�صحفية لبنى قد قررت عدم دفع الغرامة باعتبارها غري مذنبة ،وحتى تكمل
معركتها العادلة �ضد قهر الن�ساء ،ف�إن نقيب ال�صحفيني بادر بدفع الغرامة ،لتجنيب ال�سلطات
ال�سودانية مزيدا من احلرج الذي �سببته لها هذه الق�ضية.

( « )27ال�رشطة ال�سودانية تقدم بالغا �ضد �صحفية �ساندت لبنى احل�سني وتطالب بتعوي�ض � 400ألف دوالر
�أمريكي  ،ال�شبكة العربية ترف�ض ممار�سات ال�سلطات ال�سودانية القمعية وتطالب بتعديل قانون النظام العام بيان
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان يف  22يوليو .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0722.shtml
(« )28ت�أجيل ق�ضية لبنى احل�سني �إىل � 7سبتمرب املقبل  ..وال�رشطة ال�سودانية تعتدي على متظاهرات جتمعن
لت�أييدها.ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ترف�ض �أ�سلوب تعامل الأمن ال�سوداين مع املظاهرات وتطالب
احلكومة باحرتام حق املواطنني يف التعبري.ال�رشطة ال�سودانية حتبط املظاهرة مبنهج البلطجة �أ�سوة بالنظام
امل�رصى» ،...بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان� 4 ،أغ�سط�س 2009
http//:www.anhri.net/press/2009/pr0804.shtml
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اليمـــن
بني خماطر التفتت و“ال�صوملة” ؟

عاما بعد �آخر يت�أكد �أن اليمن ال ي�شهد فقط مزيدا من التدهور الفادح لو�ضعية حقوق
الإن�سان ،بل �إن كيان الدولة ذاته بات حماطا ب�أخطار متزايدة يف ظل �سيا�سات النظام احلاكم
الهدامة ،التي كر�ست احتكار ال�سلطة والرثوة ،وفاقمت الف�ساد ،والإفراط يف اللجوء �إىل
الإق�صاء والقمع ال�سافر للخ�صوم ،و�إعطاء الأولوية للحلول الع�سكرية ،وتعطيل �آليات احلوار
بني القوى ال�سيا�سية واالجتماعية من �أجل الو�صول �إىل توافق عام ،ملواجهة التحديات التي
باتت تنذر بتمزيق ما تبقى من كيان الدولة املركزية ،ف�ضال عن توظيف القبلية والتطرف
الديني يف خدمة �أهداف �سيا�سية �ضيقة وعار�ضة .وال يبدو غريبا يف هذا ال�سياق �أن يحا�رص
اليمن بتمرد م�سلح يف ال�شمال يزداد قوة يف عامه ال�ساد�س ،و�أن ي�رشع احلراك ال�سيا�سي
واالجتماعي يف اجلنوب -الذي ظل �سلميا لعدة �سنوات -يف اكت�ساب �سمات التمرد امل�سلح،
و�أن تنتقل قطاعات متزايدة من اليمنيني يف اجلنوب من التعبري عن الغ�ضب� ،إزاء �سيا�سات
التهمي�ش التي حولتهم �إىل مواطنني من الدرجة الثانية� ،إىل الإعالن عن رغبتها يف �أال يعودوا
جزءا من هذه الدولة ،التي �سعوا باختيارهم احلر من قبل لالندماج فيها.
وال يبدو غريبا �أي�ضا يف ظل نظام جلب املت�شددين الإ�سالميني ملنا�رصته يف احلرب الأهلية
عام  ،1994ومنح بع�ضهم �أعلى الأو�سمة� ،أن ي�صبح اليمن قبلة تنظيم القاعدة يف اجلزيرة
العربية ،و�أن ينقلب اجليل اجلديد من املت�شددين الإ�سالميني يف اليمن على من �ساندوه ،و�أن
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ي�سعى ال�ستثمار �ضعف احلكومة املركزية ويتوحد يف املناطق التي ت�ضعف فيها قب�ضة احلكم،
ويحاول ا�ستثمار النزوع نحو االنف�صال يف اجلنوب خلدمة خمططه لت�أ�سي�س حكم �إ�سالمي
متطرف على النمط الطالباين.1
يف ظل هذه التهديدات الكربى� ،شهدت البالد ت�صاعدا هائال يف انتهاكات حقوق الإن�سان.
ففي ال�شمال جرى ا�ستئناف اجلولة ال�ساد�سة من حرب �صعدة ،رغما عن التعهد الرئا�سي
بوقفها نهائيا يف العام املا�ضي ،لي�ستمر �سقوط املئات من املدنيني ،وت�ستقبل خميمات النازحني
� 130ألف نازح �إ�ضايف .ويف اجلنوب �سقط ع�رشات القتلى بفعل القمع ال�ضاري لالحتجاجات
ال�سلمية� ،أو نتيجة ملا اكت�سته بع�ض هذه االحتجاجات من عنف م�سلح ،انخرطت يف بع�ض
عملياته عنا�رص تنظيم القاعدة باليمن .كما طالت االعتقاالت �آالف الأ�شخا�ص ،وبات
االختفاء الق�رسي �سيا�سة منهجية تطال عددا كبريا ممن يجري اعتقالهم ،مبا يف ذلك املدافعون
عن حقوق الإن�سان الذين يدفعون ثمنا فادحا� ،إذا ما جتا�رسوا على ك�شف االنتهاكات اجل�سيمة
اجلارية.
وال تقف احلرب عند حدود من ي�صفهم النظام باملتمردين يف �صعدة �أو االنف�صاليني يف
اجلنوب ،فقد �شنت احلكومة حربا موازية بالغة ال�رشا�سة على حرية ال�صحافة والتعبري،
فاقتحمت مقار بع�ض ال�صحف ،وا�ستولت على �شاحنات لتوزيع ال�صحف وقامت بحرقها،
و�صادرت ومنعت من الطباعة �أو التوزيع عددا من ال�صحف ،واعتقلت عددا من ال�صحفيني،
والحقت البع�ض منهم مبحاكمات �أف�ضت �إىل حب�سهم� ،أو �آلت �إىل حرمان بع�ضهم من ممار�سة
املهنة.
ويف ظل هذا الت�أزم الذي يعي�شه اليمن ،ال يبدو ثمة �آمال يف انفراج �سيا�سي حمتمل ،كان قد
�أنع�شه يف بداية العام توافق احلزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة على ت�أجيل االنتخابات العامة
لعامني مقبلني ،بهدف توفري مناخ �سيا�سي منا�سب للحوار بني الأحزاب حول �إ�صالح النظام
االنتخابي� ،إال �أن ما يجري من معارك يف ال�شمال واجلنوب ،يف ظل تعنت الرئي�س علي عبد
( )1انظر يف ذلك:
 «حركات التمرد والأزمة الوجودية» ،ن�رشة الإ�صالح العربي ،براين �أونيل ،ن�رشة الإ�صالح العربي،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل� ،سبتمرب .2009
http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=23826&lang=ar
 “اليمن :كيف ميكن جتنب االنهيار املطرد؟” ،كري�ستوفر بوت�شيك� ،أوراق كارنيجي ،العدد � ،102سبتمرب ،2009م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل.
http://carnegieendowment.org/files/YEMEN_FINAL.pdf
 “هل فات الأوان يف اليمن”؟ طارق عبد احلميد،جريدة ال�رشق الأو�سط� 11،أغ�سط�س .2009http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=531419&issueno=11214
 “برميل البارود واليمن” ،عبد الله ا�سكندر،جريدة احلياة 26،يوليو .2009http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/41495
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الله �صالح وا�ستبداده ينذر بانزالق البالد �إىل مواجهات دموية غري حمدودة.

احلرب على �صعدة:
على الرغم من �إعالن الرئي�س اليمني ر�سميا يف يوليو � ،2008إيقاف احلرب يف «�صعدة»
ب�صورة نهائية بعد خم�س جوالت من املواجهات الع�سكرية ،التي اندلعت منذ عام 2004
مع من ي�صفهم باملتمردين «احلوثيني» ،فقد جتددت احلرب ال�ساد�سة ر�سميا يف �أغ�سط�س
 ،2009عندما �أعلنت ال�سلطات حالة الطوارئ يف �إقليم «�صعدة»؛ و�إن كانت قد توا�صلت
ب�شكل غري مبا�رش قبل هذا التاريخ عرب م�شاركة متنامية للميلي�شيات القبلية ،التي عملت� ،سواء
ل�صالح احلكومة �أو ل�صالح «احلوثيني» .وجاء ت�صاعد القتال كنتيجة طبيعة المتناع ال�سلطات
عن اتخاذ �إجراءات ت�ساعد يف التهدئة� ،سواء ب�إطالق �رساح املعتقلني على ذمة احلرب يف
�صعدة و�إعالن العفو عن املتمردين� ،أو ب�إدانة ما �شهدته �سنوات احلروب ال�سابقة من عقاب
جماعي ومتييز وا�سع النطاق ،اكت�سى طابعا طائفيا بحق �سكان الإقليم؛ كون �أغلبيتهم يدينون
باملذهب الزيدي ،كما مل تتخذ �أي�ضا �أي �إجراءات جلرب الأ�رضار التي حلقت بال�سكان من جراء
احلرب.
كما ي�سهم يف ا�ستمرار ت�أجيج ال�رصاع ارتباطه ب�رصاعات �سيا�سية ومذهبية بني اململكة
ال�سعودية التي تدعم احلكومة اليمنية والقبائل املتعاونة معها من جهة ،وبني �إيران التي ينظر
�إليها باعتبارها تدعم التمرد امل�سلح للحوثيني.2
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أنه على الرغم من �إعالن الرئي�س اليمني عفوه عن
ال�سجناء يف العام املا�ضي ،ف�إن هذا القرار مل يقرتن بالإفراج عن جميع املعتقلني واملختفني
ق�رسيا على خلفية النزاع يف «�صعدة» .وظلت �أجهزة الأمن حتتجز قرابة  62معتقال منذ العام
3
 ،2007بالإ�ضافة �إىل � 184شخ�صا اعتقلوا خالل عام .2008
بل �إن املحكمة اجلزائية �أ�صدرت يف يوليو � 2009أحكاما على � 30شخ�صا �شاركوا يف احلرب
اخلام�سة ،ت�ضمنت �سبعة �أحكام بالإعدام ،وال�سجن للباقني لفرتات متفاوتة و�صل بع�ضها �إىل
 15عاما.
(« )2اليمن نزع فتيل الأزمة يف �صعده» ،تقرير جمموعة الأزمات الدولية رقم  86حول ال�رشق الأو�سط27،
مايو .2009
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle east north_africa/iraq_iran_gulf/
arabic versions/86 yemen defusing the saada time bomb arabic.pdf
( )3تتوافر قوائم للمعتقلني على خلفية ال�رصاع يف «�صعدة» ،على موقع املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق
واحلريات الدميقراطية.
http://www.hurryat.org/?p=447
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و�أف�ضى جتدد القتال وا�ستئناف الق�صف اجلوي لبع�ض املواقع داخل الإقليم �إىل �سقوط
املزيد من ال�ضحايا املدنيني وت�رشيد ونزوح �أعداد كبرية منهم ،قدرت مبا يزيد على 130
�ألف �شخ�ص .والحظت التقارير �أن ع�رشات الآالف الذين مل ت�ستوعبهم خميمات النازحني
ا�ضطروا �إىل اللجوء ملناطق نائية يف ال�شعب واجلبال والوديان ،وهو ما يعر�ضهم ملخاطر
املوت جوعا� ،أو الإ�صابة بالأمرا�ض والأوبئة ،وخا�صة يف ظل �صعوبة و�صول �أي هيئات
�إغاثية �إليهم.4
ويفاقم من خطر املواجهات الع�سكرية على املدنيني ،جلوء احلوثيني �إىل االختباء و�سط
ال�سكان ،وا�ستخدامهم ال�ستدراج قوات اجلي�ش .5وقد وقعت �أكرب اخل�سائر بني املدنيني خالل
ق�صف جوي يف �سبتمرب  ،2009طال خميما للنازحني ب�إحدى مناطق مديرية «جرف �سفيان»
مبحافظة عمران ،و�أف�ضى هذا الق�صف �إىل م�رصع ما ال يقل عن  88من املدنيني.
واقرتنت املواجهات الع�سكرية بعودة حمالت االعتقاالت التي طالت الع�رشات من �أتباع
املذهب الزيدي ،وعددا من امل�شاركني يف ر�صد االنتهاكات يف «�صعدة» ،وتعر�ض بع�ضهم
لالختفاء.6
كما د�أبت ال�سلطات على موا�صلة �ضغوطها جتاه حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية للزيديني
واحتفاالتهم باملنا�سبات الدينية ،كما ت�ستبدل وزارة الأوقاف �أئمة امل�ساجد املح�سوبني على
املذهب الزيدي ب�آخرين ينتمون �إىل مذاهب �أخرى.
وقد �أف�ضى خالف حول ال�سيطرة على �أحد امل�ساجد بني «احلوثيني» و»حزب الإ�صالح
(ال�س ّني) التوجه� ،إىل مقتل � 10أ�شخا�ص يف مديرية «الزاهر» مبحافظة
اليمني» الإ�سالمي ُ
7
اجلوف �شمال �رشقي اليمن ،بعد ا�شتباك م�سلح بني الطرفني .

حرب بال هوادة على احلراك اجلنوبي:
�صعدت احلكومة اليمنية �إجراءاتها القمعية جتاه خمتلف �أ�شكال احلراك يف جنوب البالد،
(« )4بيان املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان ب�ش�أن حرب �صعدة»� 25 ،أغ�سط�س .2009
http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0825.shtml
(« )5منظمة دولية :حرب اليمن ت�سببت يف ت�رشيد ع�رشات الآالف وتفاقم الأزمة الإن�سانية»� ،صحيفة «ال�رشق
الأو�سط» ،العدد .2009 /9 /13 ،11247
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=535774&issueno=11247
( )6تقرير �صادر عن مركز انتهاكات حقوق الإن�سان التابع للم�ؤ�س�سة العربية مل�ساندة ق�ضايا املر�أة واحلدث
بعدن� 24 ،أغ�سط�س .2009
http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0824.shtml
(7)http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20090721-72811.html
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والذي يتزايد بدوره منذ عام  ،2007مما ينذر بت�صاعد الدعوات االنف�صالية ويهدد بتجدد
احلرب الأهلية بني ال�شمال واجلنوب ،التي �سبق �أن جرت يف عام  .1994وذلك يف ظل
تزايد �شعور اجلنوبيني ب�أنهم يعاملون كمواطنني من الدرجة الثانية من بعد هذه احلرب ،التي
اقرتنت نتائجها ب�إق�صائهم وتهمي�شهم �سيا�سيا واقت�صاديا ،وجتاهل احلد الأدنى من مطالبهم
املتعلقة بتعوي�ضهم عن الأ�رضار التي حلقت بهم ومب�ؤ�س�ساتهم من جراء احلرب ،وعدم �إعادة
املبعدين من وظائفهم �إىل �أعمالهم ال�سابقة ،وعدم مراجعة �أمناط توزيع الرثوة وال�سلطة بني
ال�شمال واجلنوب.8
وقد �سجلت التقارير �أن قمع احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي يف اجلنوب� ،أدى يف عام 2007
�إىل م�رصع ثمانية مواطنني ،وجرح � 32آخرين واعتقال � 432شخ�صا ،كما �أدى يف عام
� 2008إىل قتل  7مواطنني و�إ�صابة � 94آخرين ،واعتقال � 870شخ�صا ،واختفاء ق�رسي لـ21
�آخرين� .إال �أن عام � 2009سجل �أعلى معدالت القمع ،والتي �أف�ضت -حتى �أوائل �أغ�سط�س-
�إىل م�رصع ما ال يقل عن � 45شخ�صا و�إ�صابة � 109آخرين ،واعتقال ما يزيد على 1500
�شخ�ص .9وقد جاءت غالبية حاالت القتل نتيجة ال�ستخدام القوة املفرطة يف قمع االحتجاجات،
و�أ�شكال احلراك اجلماعي ال�سلمي من قبل �أجهزة الأمن.
غري �أنه بات من امللحوظ �أن احلكومة اليمنية قد ا�ستحدثت ميلي�شيات مدنية للم�شاركة يف
القمع ،حتت ا�سم «اللجان ال�شعبية للدفاع عن الوحدة» ،يرتدي �أع�ضا�ؤها زيا مدنيا ،وي�ستقلون
�سيارات حكومية .وقد قاموا ب�إطالق النار على م�سرية حا�شدة مبنطقة «العند» يف  8يونيو
 ،2009وهو ما �أف�ضى �إىل م�رصع ثالثة �أ�شخا�ص و�إ�صابة �آخرين.
ويف  24يونيو فوجئ امل�شاركون يف احلراك اجلنوبي �أثناء م�سرية نظموها مبدينة «ال�ضالع»،
مب�سرية �أخرى نظمتها «اللجان ال�شعبية للدفاع عن الوحدة» ت�صطدم بهم ،و�شارك �أع�ضا�ؤها
يف �أعمال القمع جنبا �إىل جنب مع قوات الأمن املركزي ،مما �أف�ضى �إىل �إ�صابة خم�سة
�أ�شخا�ص ،ف�ضال عن اعتقال � 59آخرين.10
( )8انظر يف ذلك« :هل فات الأوان يف اليمن؟» طارق عبد احلميد،،جريدة ال�رشق الأو�سط ،مرجع �سابق.
و�أي�ضا «اليمن :حركات التمرد والأزمات الوجودية» ،بارين اونيل ،ن�رشة الإ�صالح العربي ،مرجع
�سابق.
( )9ت�ستند هذه الأرقام �إىل التقريرين ال�سنويني لعامي 2007و  2008ال�صادرين عن املر�صد اليمني حلقوق
الإن�سان ،وفيما يتعلق بعام  ،2009مت االعتماد على قاعدة املعلومات املوثقة مبعرفة املر�صد اليمني حلقوق
الإن�سان �أي�ضا.
http://www.yohr.org/docs/1/doc1_30_6_8-6-57.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1_30_6_7-56-36.pdf
( )10املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان يدعو ال�سلطات �إىل حما�سبة املت�سببني يف �أحداث ال�ضالع ،ويطالبها بالكف عن
املمار�سات التي تهدد ال�سلم االجتماعي” ،بيان �صادر عن املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان 25 ،يونيو .2009
http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0625.shtml
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وقد بلغت حالة الغليان يف املحافظات اجلنوبية يف �شهر �أبريل حدا ينذر مبوجة من االقتتال
الأهلي ،حيث جرت مواجهات م�سلحة بني قوات حكومية وم�سلحني من �أبناء «ردفان» بلحج،
وذلك بعد �أن �أقدمت ال�سلطات اليمنية على نقل وحدات قتالية وا�ستحداث مواقع ع�سكرية جديدة
يف املنطقة ،و�أف�ضت هذه املواجهات �إىل م�رصع  4مواطنني وتدمري عدد من املنازل.
و�شهد يوم ال�سابع من يوليو م�صادمات واعتقاالت وا�سعة ،طالت الآالف يف املحافظات
اجلنوبية التي كانت م�رسحا ملظاهر متعددة لالحتجاج ال�سلمي ،يف اليوم الذي ي�صادف ذكرى
انتهاء احلرب الأهلية يف غري �صالح �أبناء اجلنوب ،ومع ذلك ف�إن �أجهزة الأمن وقوات اجلي�ش
مل تكتف مبحاولة ح�صار وتطويق هذه االحتجاجات ،بل �سمحت ب�صورة ا�ستفزازية لأن�صار
احلزب احلاكم بت�سيري وح�شد جتمعات م�ضادة ،لالحتفال بيوم فر�ض الوحدة ب�صورة ق�رسية
على اجلنوبيني .كما �أف�ضى قمع احلراك اجلنوبي يف «الدي�س ال�رشقية باملكال» �إىل مقتل �أحد
املواطنني ،وطال االعتقال املئات يف حمافظة عدن وحدها.11
و�شهدت مدينة «زجنبار» مبحافظة «�أبني» �أعلى معدالت القتل ،عندما �سقط نحو  20قتيال
يف  23يوليو ،نتيجة ا�ستخدام �أجهزة الأمن الذخرية احلية يف تفريق �إحدى فعاليات احلراك
اجلنوبي.12
وفيما بدا نوعا من االنتقام ل�ضحايا القمع يف «زجنبار» ،قتل  4من جنود الأمن على �أيدي
م�سلحني جمهولني يف مثلث «�أم العني» مبديرية لودر �شمال حمافظة �أبني .وجتدر الإ�شارة �أن
امل�سرية املقموعة يف زجنبار كان يقودها اجلهادي والقيادي ال�سابق يف احلزب احلاكم ،ال�شيخ
طارق الف�ضلي الذي يعد حاليا �أحد �أبرز قيادات تنظيم القاعدة يف اليمن.13
وقد �أدى قمع جتمع �سلمي مبحافظة «ال�ضالع» يف � 30سبتمرب � 2009إىل وفاة �شخ�صني
مت�أثرين بجراحهما ،جراء �إطالق الأعرية النارية والقنابل امل�سيلة للدموع .كما اعتقل نحو
(« )11مقتل مواطن ،واعتقال الآالف يوم  ،7/7وال�سلطات متنع زيارة املعتقلني �أو احل�صول على معلومات
عنهم « ،بيان �صادر عن املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان 7 ،يوليو .2009
http://www.yohr.org/details.asp?id=218&catid=2
وقد قدرت بع�ض التقارير �أن االعتقاالت التي جرت طالت ما يقارب من � 7500شخ�ص ،خالل ثالثة �أيام،
نقل الآالف منهم �إىل خمازن حكومية �،أو ذات طبيعة ع�سكرية ،نظرا المتالء ال�سجون .و�أفرجت ال�سلطات
عن معظمهم بعد نحو �أ�سبوعني .انظر يف ذلك تقرير �صادر عن مركز انتهاكات حقوق الإن�سان التابع للم�ؤ�س�سة
العربية مل�ساندة ق�ضايا املر�أة واحلدث بعدن ،مرجع �سابق.
( «)12فيما قُتل  20مواطناً ،و�أ�صيب �أكرث من  40يف زجنبار �أبني مقتل مواطن يف ال�ضالع ،و�إ�صابة �أربعة
�آخرين بجراح خطرية بر�صا�ص قوات الأمن �صباح اليوم” ،بيان املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان/7 /25 ،
.2009
http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0725.shtml
(« )13اليمن  :م�سلحون يقتلون  4جنود يف هجوم ب�أبني»،جريدة «ال�رشق الأو�سط».2009 /7 /29 ،
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=529648&issueno=11201
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� 48شخ�صا يف هذه الأحداث.14

حرب �شاملة على ال�صحافة وو�سائط الإعالم والتعبري:
عا�شت و�سائط الإعالم والتعبري �أ�سو�أ انتهاكات عرفتها البالد منذ قيام اجلمهورية اليمنية
عام  ،1990فعالوة على التحر�ش املعتاد بال�صحفيني ،واختطاف بع�ضهم واختفائهم ق�رسيا
وت�رشيدهم ،تعر�ض عدد كبري من ال�صحف للم�صادرة يف منافذ البيع �أو املنع من الطباعة،
و�أحيل عدد غري قليل من ال�صحفيني ملحاكمات واجهوا فيها اتهامات ذات طابع �سيا�سي ،نتيجة
انتقادهم للأو�ضاع العامة وال�سيا�سات والإجراءات احلكومية ،ومت تكييف ن�صو�ص قانونية
ف�ضفا�ضة لإدانتهم بعقوبات ت�شمل احلب�س والغرامة ،وحتى املنع من مزاولة املهنة .وتتوا�صل
�إجراءات حجب �أو �إغالق املواقع الإلكرتونية �أو اخرتاقها وتدمري حمتوياتها ،كما تتزايد
ال�ضغوط على و�سائط البث الف�ضائي.15
وقد �شهد �شهر مايو على وجه اخل�صو�ص هجوما كا�سحا على حرية ال�صحافة وال�صحف
امل�ستقلة على وجه اخل�صو�ص؛ فقد ا�ستحدثت حمكمة خا�صة بال�صحفيني بناء على قرار من
جمل�س الق�ضاء الأعلى –وهو هيئة �إدارية ملحقة بوزارة العدل -بدعوى البت يف ق�ضايا
الإعالم على وجه ال�رسعة .16واقتحمت �أجهزة الأمن مقر �صحيفة «الأيام»� ،أ�شهر ال�صحف
اليمنية اليومية يف «عدن» (عا�صمة جنوبي اليمن) ،و�سط �أنباء عن مقتل حرا�س �أمن لل�صحيفة
خالل االقتحام ،و�صودرت �شاحنات كانت تقوم بتوزيع «الأيام» ،و�أ�شعلت النريان فيها.
وقد جاء ذلك مواكبا لإجراءات اتخذتها وزارة الإعالم بحق �سبع �صحف م�ستقلة� ،صودرت
مبوجبها من الأ�سواق �أو ُمنعت طباعتها �أو حظر توزيعها من الأ�صل .وهذه ال�صحف هى
«النداء»« ،امل�ستقلة»« ،ال�شارع»« ،الديار»« ،الوطن»« ،الأهايل»« ،امل�صدر» .وبررت
وزارة الإعالم هذه الهجمة؛ بدعوى �أن ما تن�رشه هذه ال�صحف ي�رض بالوحدة الوطنية.17
ويف  18مايو بد�أت نيابة ال�صحافة واملطبوعات حتقيقات مع �سامي غالب ،رئي�س حترير
�صحيفة «النداء» ،بعد �أن اتهم وزير الإعالم ال�صحيفة بن�رش مواد ت�رض بامل�صلحة الوطنية،
(” )14ارتفاع عدد قتلى فعالية ال�ضالع ال�سلمية �إىل اثنني واعتقال � 48آخرين” ،بيان �صادر عن املر�صد اليمني
حلقوق الإن�سان.2009 /10/ 1 ،
http://www.yohr.org/details.asp?id=245&catid=2
( )15منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان.2009 /6 /7،
http://www.anhri.net/yemen/saf/2009/pr0607.shtml
(« )16اليمن :يجب وقف احلملة على ال�صحف»،هيومان رايت�س ووت�ش ،يف .2009 /5 /15
http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/15-0
( )17املرجع ال�سابق.
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وتهدد الوحدة الوطنية ،وت�سئ �إىل �شخ�ص رئي�س اجلمهورية .وقد جاء التحقيق مع �سامي
غالب و�سط �إجراءات مماثلة طالت نحو � 30صحفيا ،ا�ستدعوا خالل �أ�سبوع واحد للتحقيق
معهم بتهم مثل «التحري�ض على الع�صيان امل�سلح» ،و»�إثارة النعرات الطائفية وال�شقاق بني
�أبناء اليمن الواحد».18
و�أيدت حمكمة ا�ستئناف بالعا�صمة حكما ابتدائيا يق�ضي بحرمان خالد �سلمان رئي�س التحرير
ال�سابق ل�صحيفة «الثوري» ،من رئا�سة حترير �أي �صحيفة ملدة عام ،كما قررت املحكمة منع
نائف ح�سان ،رئي�س حترير �صحيفة «ال�شارع» من مزاولة مهنة ال�صحافة ملدة عام ،على
خلفية ق�ضية مرفوعة من قبل وزارة الدفاع قبل ثالث �سنوات.19
ويف يوليو تلقى ال�صحفي �أني�س من�صور حميدة مرا�سل �صحيفة «الأيام» حكما يق�ضي ب�سجنه
ملدة � 14شهرا ،على خلفية ق�ضايا ن�رش اتهم فيها بامل�سا�س بالوحدة الوطنية و�إثارة الفنت،
و�أ�ضيف �إليها اتهام بامل�شاركة يف تظاهرات غري م�رصح بها ،ورف�ضت املحكمة �إمهال الدفاع
الوقت الكايف لتقدمي دفوعه �أو مرافعته النهائية.20
كما �أم�ضى النا�شط ال�سيا�سي والإعالمي عبد الرحمن ال�صامتي عقوبة باحلب�س ملدة ثالثة
�أ�شهر ،بعد �أن وجهت �إليه تهمتا ت�أ�سي�س ملتقى مل�ساندي �صحيفة «الأيام» ،والن�رش يف �إحدى
املجالت املحظورة ،ووفقا لتقارير �صادرة يف �أغ�سط�س فقد ظل رهن االعتقال الإعالمي
�صالح ال�سقلدي رئي�س حترير «�شبكة خليج عدن» الإلكرتونية ورئي�س منظمة «التغيري» يف
حمافظة عدن منذ اعتقاله يف  18يونيو ،كما ظل رهن االعتقال �أي�ضا ف�ؤاد را�شد رئي�س حترير
موقع «املكال بر�س» الإلكرتوين .وخالل �شهر يوليو تعر�ضت �صحيفة «الديار» جمددا �إىل
حظر �أحد �أعدادها .وظل عدد من املواقع الإلكرتونية الإخبارية واملنتديات احلوارية حمال
للحجب� ،أو الإغالق داخل اليمن ،ومن �أبرز هذه املواقع :موقع �صحيفة «الأيام»« ،منتديات
�صوت اجلنوب»« ،املنرب نت»« ،منتديات �شباب اجلنوب»� ،شبكة «الطيف» الإخبارية،
«التغيري نت»« ،املكال بر�س»�... ،إلخ.21
ويف �أغ�سط�س �أفادت م�صادر بنقابة ال�صحفيني بقيام وزارة الإعالم مب�صادرة عدد من
كل من �صحيفة «الأهايل» ،و�صحيفة «الديار» .و�أ�شارت هذه امل�صادر �إىل م�صادرة �آالف
(18) http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0517.shtml
(19)http:www.anhri.net/yemen/saf/2009/pr0523.shtml
( « )20املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان يدين احلكم ال�صادر �ضد ال�صحفي �أني�س من�صور ،ويدعو للت�ضامن معه»،
بيان �صادر عن املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان.2009 /7 /18 ،
http://www.yohr.org/details.asp?id=220&catid=2
 تقرير �صادر عن مركز انتهاكات حقوق الإن�سان التابع للم�ؤ�س�سة العربية مل�ساندة ق�ضايا املر�أة واحلدث بعدنhttp:www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0824.shtml
( )21املرجع ال�سابق.
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الن�سخ من �صحيفة «الوطن» امل�ستقلة كانت حتملها �سيارة يف طريقها للتوزيع يف عدن يف التا�سع
من يوليو ،كما �أكدت ا�ستمرار اعتقال الكاتب ال�صحفي نا�رص �ساملني التميمي مرا�سل �صحيفة
«املحرر» منذ احتجازه يف  20يونيو.22
ويف � 18سبتمرب  2009تعر�ض ال�صحفي والنا�شط ال�سيا�سي حممد املقالح رئي�س موقع
«اال�شرتاكي نت» لالختطاف من قبل جمهولني يف �أحد �شوارع العا�صمة .وتعهد النائب العام
ب�إجالء م�صري ال�صحفي وحتديد مكان اعتقاله ،بعد ما تبني �أن عنا�رص من املخابرات اليمنية
م�سئولة عن اختطافه.23
وا�ستهدف بع�ض ال�ضغوط العاملني مبكتب قناة «اجلزيرة» القطرية باليمن ،وو�صلت حد
تلقي مدير مكتبها مراد ها�شم تهديدات بالقتل ،منع يف �أعقابها من مزاولة عمله وتغطية جل�سات
جمل�س النواب ،كما تقدم �أحد �أع�ضاء احلزب احلاكم مبجل�س النواب بطلب ب�إغالق مكتب
«اجلزيرة» ،بدعوى �أنها تبث �أخبارا معادية لوحدة اليمن و�أمنه.24

قمع املدافعني عن حقوق الإن�سان :
ظل املدافعون عن حقوق الإن�سان يدفعون ثمنا باهظا جراء ت�صديهم وف�ضحهم لالنتهاكات
وا�سعة النطاق التي ي�شهدها اليمن يف خمتلف �أقاليمه .وقد ظل رهن االعتقال دون حماكمة
لأكرث من عام يا�رس الوزير ع�ضو املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية.
وكان قد تعر�ض لالختطاف وظل م�صريه جمهوال قرابة ثالثة �أ�شهر ،قبل �أن يعرف مكان
اعتقاله يف �أحد �سجون جهاز الأمن ال�سيا�سي .ورجحت التقارير �أن الإجراءات التي طالته
على �صلة وثيقة بدوره يف ك�شف االنتهاكات التي يتعر�ض لها معتنقو املذهب الزيدي يف �إقليم
(« )22نقابة ال�صحفني تدين الإجراءات التع�سفية الأخرية �ضد �صحيفتي الأهايل والديار» ،بيان جلنة احلريات
يف نقابة ال�صحفيني.2009 /8 /10 ،
http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0810.shtml
( )23بيانا املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان يف .2009 /9 /29 ،18
http://www.yohr.org/details.asp?id=243&catid=2
http://www.yohr.org/details.asp?id=244&catid=7
 −وكذلك « :االحتاد الدويل لل�صحفيني يطالب ب�إطالق �رساح حمرر اختطف يف اليمن « ،بيان �صادر عن
االحتاد الدويل لل�صحفيني.2009 /9 /28 ،
http://www.anhri.net/ifex/alerts/yemen/2009/0928.shtml
( )24بيان املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان يف  29يوليو  .2009و�أي�ضا بيان ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان يف  13يوليو .2009
http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0729.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0713-2.shtml
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�صعدة.25
يذكر �أن ال�سلطات كانت قد �أطلقت يف دي�سمرب � 2008رساح علي يحيى العماد ع�ضو املنظمة
اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية ،بعد �أكرث من � 5أ�شهر من اعتقاله ،كما
�أطلقت يف يناير � 2009رساح خالد ال�رشيف الع�ضو باملنظمة ذاتها ،بعد �ستة �أ�شهر �أم�ضاها
رهن االعتقال دون تهمة �أو حماكمة؛ غري �أنه ظل رهن االعتقال يف ذلك الوقت معني
�إبراهيم املتوكل الع�ضو باملنظمة ذاتها والع�ضو �أي�ضا يف منظمة «التغيري للدفاع عن احلقوق
واحلريات» .وبح�سب بع�ض التقارير ف�إن علي العماد مل يك�شف عن مكان اعتقاله� ،إال عند
الإفراج عنه ،كما تعر�ض للتعذيب خالل فرتة اعتقاله ،فيما حرم خالد ال�رشيف من احل�صول
على اال�ست�شارة القانونية ،ومن تلقي الزيارات املنتظمة.26
ويف � 28سبتمرب اختطفت جمموعة م�سلحة ترتدي زيا مدنيا علي �أحمد ال�سقاف ع�ضو املنظمة
اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية ،وكان قد �سبق �أن تلقى تهديدات متالحقة
من قبل الأجهزة الأمنية؛ ب�سبب ن�شاطه احلقوقي .وقد بات علي ال�سقاف يف عداد املختفني
ق�رسيا من مدافعي حقوق الإن�سان ،وبينهم �صادق ال�رشيف ومعمر العبديل ،اللذان كانا قد
اعتقال قبل ذلك بنحو �شهرين.27
ويف �سبتمرب �أي�ضا تلقى و�ضاح عبد الوا�سع امل�سئول الإعالمي للمر�صد اليمني حلقوق الإن�سان
تهديدات عرب الهاتف ،تتوعده بالإيذاء ما مل يتوقف عن ن�شاطه احلقوقي ،وباتت حتركاته
تخ�ضع للمراقبة ال�شديدة.28
كما طالت ممار�سات االختطاف واالختفاء الق�رسي وليد �رشف الدين ،املوظف بالأمم
املتحدة ،والذي بات م�صريه جمهوال منذ  .2009 /8 /25حيث اقرتن اختفا�ؤه بقيام جمموعة
يرتدي بع�ضها زيا ع�سكريا ،و�آخرون بزي مدين ،واثنان من ال�رشطة الن�سائية يقتحمون
( )25منظمات دولية وعربية تطالب بالإفراج عن يا�رس الوزير ع�ضو املنظمة اليمنية وجميع املعتقلني خارج
�إطار القانون» ،بيان �صادر عن املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية.2009 /8 /27 ،
http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2009/pr0827.shtml
(“ )26بد�أتها باعت�صام �أمام جمل�س النواب ..ثم م�سرية �إىل رئا�سة الوزراء  ،املنظمات احلقوقية و�أهايل املعتقلني
يطالبون بالإفراج عن بقية املعتقلني على خلفية حرب �صعدة” ،بيان �صادر عن املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق
واحلريات الدميقراطية 10 ،فرباير .2009
http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2009/pr0210.shtml
( «)27املنظمة اليمنية تدين اختطاف النا�شط احلقوقي وع�ضو املنظمة اليمنية علي ال�سقاف” ،بيان �صادر عن
املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية.2009 /9 /29 ،
http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2009/pr0929.shtml
(“ )28املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان يدين تهديد م�سئوله الإعالمي ويطالب بالت�ضامن معه” ،املر�صد اليمني
حلقوق الإن�سان.2009 /9 /16 ،
http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr0916.shtml
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منزله يف غيابه ،وتفتي�ش املنزل ب�صورة غري قانونية ،وقامت مب�صادرة ثالثة �أجهزة حا�سوب
و�أوراق و�أقرا�ص مدجمة.29

التعذيب:
ا�ستمرت ال�شكوى من ممار�سات التعذيب داخل مراكز االحتجاز ،وبخا�صة مع �شيوع
ممار�سات االختطاف واالختفاء الق�رسي ،ورف�ض ال�سلطات الإف�صاح عن �أماكن �إيداع
املعتقلني �أو املختطفني ،وحرمانهم من االت�صال بذويهم �أو حماميهم لفرتات طويلة.
وقد تويف ب�سام �أبو طالب داخل �أقبية معتقل الأمن ال�سيا�سي يف � 4سبتمرب  ،2009بعد اعتقاله
لأكرث من عامني ،دون �أن يحال �إىل الق�ضاء ،وكانت منظمات حقوقية قد طالبت بالإفراج
عنه �أو توفري الرعاية ال�صحية له يف ظل تدهور حالته ال�صحية داخل املعتقل.30
كما تزايد القلق �إزاء االعتقاالت الوا�سعة بحق املنخرطني يف احلراك اجلنوبي ،وا�ستمرار
احتجاز بع�ضهم لفرتات طويلة مبعزل عن العامل اخلارجي ،و�أفاد بع�ض هذه التقارير بتعر�ض
ثالثة �أ�شخا�ص ،هم :قا�سم ع�سكر جربان ،و�أحمد حممد بامعلم ،وفادي باعوم ،خلطر التعذيب
31
و�سوء املعاملة ،بعد �إيداعهم يف �سجن الأمن ال�سيا�سي ب�صنعاء يف �أبريل .2009

االنتخابات النيابية وم�أزق امل�شروعية:
كان من املفرت�ض �أن جتري االنتخابات الربملانية يف �أبريل  ،2009غري �أنه مت التوافق بني
احلزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة الرئي�سية ،ممثلة ب�أحزاب “اللقاء امل�شرتك” على متديد والية
الربملان احلايل ،وت�أجيل االنتخابات ملدة عامني.
وقد اعترب هذا التمديد مبثابة انت�صار حمدود للمعار�ضة ،التي كان قد �أعلنت عزمها مقاطعة
(«)29املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان يطالب النائب العام بالتحقيق يف اختفاء وليد �رشف الدين»،بيان �صادر
عن املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان ،يف8/ 9/ 2009.
http://www.yohr.org/details.asp?id=234&catid=7
(« )30املنظمة اليمنية تطالب بلجنة م�ستقلة للتحقيق الفوري ،بعد ها�شم حجر..وفاة ب�سام �أبو طالب ال�سجني يف
الأمن ال�سيا�سي ب�صنعاء بذريعة �أحداث �صعده” ،بيان للمنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية،
.2009 /10 /5
http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2009/pr1005.shtml
(« )31اعتقال مبعزل عن العامل اخلارجى  /بواعث قلق ب�ش�أن التعذيب وغريه من �صنوف �سوء املعاملة « ،بيان
�صادر عن منظمة العفو الدولية.2009 /6 /31 ،
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/006/2009/ar/6d33c719-eaec-41c9-bfe547c19a418f6b/mde310062009ara.pdf
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االنتخابات ،ما مل تكن مقرتنة ب�إدخال تعديالت د�ستورية وقانونية ،وثيقة ال�صلة بالنظام
االنتخابي ،وت�شكيل الهيئة العليا لالنتخابات وتعديل نظام احلكم باجتاه النظام الربملاين.
وقد �أدى هذا االتفاق �إىل تعديل املادة  65من الد�ستور ،لكي ال ي�صبح ا�ستمرار الربملان
احلايل حماطا باملزيد من املطاعن.
وقد كان من املفرت�ض وفقا لهذا االتفاق �أن ي�سهم هذا الت�أجيل يف توفري مناخ �سيا�سي منا�سب
لإقامة االنتخابات ،و�إتاحة الفر�صة حلوار بني الأحزاب حول الإ�صالحات التي ينبغي امل�ضي
فيها .غري �أنه يف ظل التطورات امل�أ�ساوية التي ي�شهدها اليمن والتي ت�شكل تهديدا خطريا ملجمل
كيان الدولة اليمنية ،تت�ضاءل �إىل حد بعيد فر�ص �إجناز املهام الكربى التي يفرت�ض �أن تت�صدر
االهتمام امل�شرتك للحزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة على حد �سواء ،قبيل موعد اال�ستحقاق
32
االنتخابي يف عام .2011
وال تبدو ثمة �إمكانية حقيقية لتوفري مناخ �سيا�سي منا�سب� ،سواء للحوار الوطني �أو لالنتخابات
يف ظل نظام �أدمن احللول الع�سكرية والأمنية لإق�صاء خ�صومه .و�إذا كان احلزب احلاكم قد
�آثر ت�أجيل االنتخابات خ�شية ت�آكل ما تبقى من م�رشوعية �سيا�سية لنظام احلكم� ،إذا ما خا�ض
االنتخابات منفردا ،ف�إن �إخفاقه يف تهيئة مناخ منا�سب لإجناز املهام التي ميليها هذا االتفاق،
بل وم�ساهمته يف ا�ستمرار النزاع امل�سلح يف “�صعدة” ويف القمع العنيف لالحتجاج يف اجلنوب
ويف ازدهار خاليا تنظيم “القاعدة” ،ي�ضع البالد �أمام خماطر االنزالق �إىل مواجهات م�سلحة
�أو�سع نطاقا  ،تغرق بالدماء امل�سفوحة ما تبقى من م�رشوعية للنظام احلاكم ،قبل �أن ي�أتي
موعد اال�ستحقاق االنتخابي ،وت�ضع البالد �أمام خيارات �أكرث مرارة ،بني االنق�سام لأكرث من
دولتني� ،أو التحول لدولة “فا�شلة” كليا على النمط ال�صومايل.

(« )32اليمن  :اتفاق بني احلكم واملعار�ضة على متديد والية الربملان عامني وت�أجيل االنتخابات العامة» ،جريدة
«ال�رشق الأو�سط» ،عدد  26 ،11048فرباير .2009
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=508691&issueno=11048
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لبنـــان
ا�ستمرار ازدواجية ال�سلطة يهدد مبزيد من الكوارث

ظل االنق�سام ال�سيا�سي والطائفي داخل املجتمع اللبناين ،مدعوما بالأدوار التي تلعبها
�أطراف �إقليمية على وجه اخل�صو�ص داخل ال�ساحة اللبنانية ،م�صدرا لتوا�صل الأزمة ال�سيا�سية
امل�ستحكمة التي يعي�شها لبنان ،منذ اغتيال رفيق احلريري قبل خم�س �سنوات ،وما تاله من
تفجريات واغتياالت .وهى �أمور كلها وثيقة ال�صلة باخلطوات التي �سبق �أن اتخذها املجتمع
الدويل ،من �أجل �إنهاء الو�صاية ال�سورية على لبنان ،وحماولة نزع �سالح «حزب الله»،
الذي ي�شكل دولة داخل الدولة ،وميثل تهديدا لأق�سام وا�سعة من ال�شعب اللبناين ،وخا�صة بعد
�أن �أقدم يف ال�سابع من مايو  2008على توجيه �سالحه �إىل الداخل اللبناين ،لفر�ض �إرادته
ال�سيا�سية على جميع الأطراف يف ال�ساحة اللبنانية.
وعلى الرغم من �أن «اتفاق الدوحة» ،الذي �أبرم برعاية قطرية يف  21مايو ،2008
قد جنح -ولو م�ؤقتا -يف نزع فتيل حرب �أهلية ومذهبية �شيعية�/سنية ،و�أنع�ش �آماال حمدودة
يف قدرة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية على ا�ستعادة �أدوارها و�صالحياتها ،ف�إن ثمة خماوف كربى
قائمة؛ نتيجة �أن «اتفاق الدوحة» �آثر �أال يخو�ض يف الإ�شكالية الرئي�سية املتمثلة يف ازدواج
ال�سلطة ،يف ظل القدرات الع�سكرية الهائلة التي يتمتع بها «حزب الله» املعار�ض ،والكفيلة
بردع خ�صومه و�شل قدرات م�ؤ�س�سات الدولة عن اتخاذ �أية قرارات قد ال ير�ضى عنها هذا
احلزب املدعوم من قبل �إيران.
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حقا لقد تراجعت �أعمال العنف والتفجريات بعد «اتفاق الدوحة» ،لكن ال�سالح مل ي�سحب
من ال�شوارع ،ومل يكن غريبا يف هذا ال�سياق �أن ي�ستهل «حزب الله» حملته «االنتخابية»
قبيل �شهر واحد من �إجراء االنتخابات النيابية هذا العام ،بخطاب لأمينه العام ،يذكر فيه
اللبنانيني بيوم فر�ض �إرادته على بريوت بقوة ال�سالح يف  7مايو ،باعتباره يوما جميدا ينبغي
�أن يتذكره اللبنانيون!  1وقد كانت هذه ر�سالة “بليغة” للبنانيني ،ب�أن خياراتهم يف انتخابات
“دميقراطية” ،ال يجب �أن تعلو على �إرادة “حزب الله” القادر �أن يح�سمها بقوة ال�سالح.
ونتيجة لذلك ،ف�إن نتائج االنتخابات النيابية التي �آلت �إىل فوز مريح لـ “فريق � 14آذار”،
باتت �أقرب لأن تكون حربا على ورق ،على الرغم من �إقرار املعار�ضة “نظريا” بهذه
النتائج ،وعلى الرغم من �أن االنتخابات مل ت�شهد مطاعن جوهرية ،تخل بحيدة ونزاهة العملية
االنتخابية.
وبات من الوا�ضح �أن الأقلية املعار�ضة املدعومة ب�سالح وتهديدات حزب الله ،تفر�ض من
خالل ذلك �إرادتها ال�سيا�سية ،وبات من الوا�ضح �أي�ضا �أن �سوريا ،رغم خروجها الع�سكري
من لبنان ،ف�إنها ت�رص على ممار�سة نفوذها ال�سيا�سي عرب قوى “� 8آذار” املعار�ضة؛ ونتيجة
لذلك ،ظلت م�ؤ�س�سات الدولة م�شلولة ،بعد �أن فر�ضت �رشوطا تعجيزية ،يف ت�سمية الوزراء
واختيار احلقائب الوزارية ،و�أ�رصت على �أن حت�صل على الثلث (املعطل) يف الت�شكيل
احلكومي ،الذي ي�ضمن لها تعطيل �أية قرارات ال تر�ضى عنها.2
ويف ظل هذه التطورات يظل رئي�س اجلمهورية عاجزا عن ممار�سة �صالحياته املحدودة،
من خالل حكومة ت�رصيف �أفعال ،ويظل جمل�س النواب عاجزا هو الآخر عن ممار�سة
�صالحياته الت�رشيعية ،ويف مراقبة �أداء حكومة مل تت�شكل ،على الرغم من مرور نحو خم�سة
�أ�شهر (عند مثول التقرير للطبع) على تكليف احلريري بت�شكيلها.3
ويف ظل ازدواج ال�سلطة ،ي�صبح من امل�ستحيل �أن تقدم ال�سلطات على اتخاذ �إجراءات جادة
للمحا�سبة ،ومنع الإفالت من العقاب� ،سواء على اجلرائم املرتكبة خالل اجتياح حزب الله
(« )1ماذا ي�ضمر حزب الله للبنان» ،با�سم اجل�رس،جريدة ال�رشق الأو�سط 3 ،يونيو .2009
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=521827&issueno=11145
وانظر �أي�ضا“ :لبنان ما بعد االنتخابات النيابية” �أ�سامة �صفا ،ن�رشة الإ�صالح العربي ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم
الدويل ،يونيو . 2009
http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=23212&lang=ar
(�« )2سوريا م�ستعدة الن تعطي يف فل�سطني والعراق لت�أخذ يف لبنان»� ،إميل خوري ،جريدة «النهار» اللبنانية،
� 3 ،أكتوبر .2009
(� )3أثناء مثول التقرير ال�سنوي للطبع حدث انفراج يف �أزمة ت�شكيل احلكومة ،و�أعلن ت�شكيل احلكومة التي �ضمت
 30وزيرا ،واحتفظت فيها الأغلبية بـ 15مقعد ،والأقلية بع�رشة مقاعد ،وخم�سة مقاعد وزارية اختار رئي�س
اجلمهورية �شاغليها (�صحيفة «الأهرام» يف  9نوفمرب .)2009
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لبريوت� ،أو يف م�سل�سل التفجريات واالغتياالت التي �شهدها لبنان ،عرب ال�سنوات الأخرية،
ناهيك عن �إجالء م�صري املفقودين خالل احلرب الأهلية ،خالل �سنوات الو�صاية ال�سورية
على لبنان.
ومع �أن املحكمة الدولية اخلا�صة مبحاكمة قتلة رفيق احلريري ومرافقيه ،قد كتب لها �أن تبد أ�
�أعمالها بعد طول ممانعة من قبل القوى املدعومة من �سوريا ،ف�سيظل ما ت�صل �إليه هذه املحكمة
من قرارات ،مرهونا بالالعبني الدوليني والإقليميني ،ومدى ا�ستعدادهم للتعامل مب�سئولية
�أكرب ملنع الإفالت من العقاب على ذلك النمط من اجلرائم.

الإطاحة بنتائج االنتخابات الدميقراطية:
جرت االنتخابات النيابية يف ال�سابع من يونيو ،و�سط انق�سام �سيا�سي طائفي حاد ،تغذيه
وال�س َّنة ،اللتني تقودان
�شعارات ت�صعيدية ت�ؤجج امل�شاعر الطائفية ،وعلى الأخ�ص بني ال�شيعة ُ
حتالفني �سيا�سيني� ،أحدهما حتالف “� 8آذار” املقرب من �سوريا و�إيران ،والذي دخل االنتخابات
بادعاء �أنه بات ميلك الأكرثية منذ جناح “حزب الله” ،يف الت�صدي للعدوان الإ�رسائيلي عام
 .2006والثاين حتالف “� 14آذار” ،املح�سوب على املحور ال�سعودي/امل�رصي والدول
الغربية ،وبينما توزعت الطائفة امل�سيحية ،على كال التحالفني ،ف�إن غالبية الدروز ا�صطفوا
�إىل جانب حتالف “� 14آذار”.
وقد ات�سمت احلمالت االنتخابية لكال الفريقني ،بالتجيي�ش الطائفي ،وحتولت و�سائل
الإعالم اململوكة للطرفني �إىل �أدوات حتري�ضية زادت من حدة اال�ستقطاب الطائفي ،ومن
التوترات داخل ال�شارع اللبناين .وجرت احتكاكات حمدودة بني بع�ض �أن�صار حتالف “14
�آذار” و�إعالميني حم�سوبني على هذا التحالف .غري �أنه كان من ال�صعب �أي�ضا على م�ؤيدي
�أو �صحفيي حتالف “� 8آذار” التحرك يف مناطق خا�ضعة ل�سيطرة “تيار امل�ستقبل” ال�سني،
الذي يقود حتالف � ”14آذار” .و�سجلت خروقات باجلملة من جانب و�سائل الإعالم لقانون
االنتخابات ،ومع ذلك مل حتا�سب �أي من الو�سائط الإعالمية على هذه اخلروقات ،التي
كان الن�صيب الأكرب منها يتم عرب قناة “املنار” التابعة “حلزب الله” ،وقناة “ ”Otvالتابعة
لـ”التيار الوطني احلر” -وكالهما يف حتالف � 8آذار� -إىل جانب قناة “امل�ستقبل” التابعة لتيار
“امل�ستقبل”.
وخالفا لتوقعات حتالف “� 8آذار” ،فقد جاءت نتائج االنتخابات مت�ضمنة فوزا مريحا
لتحالف “� 14آذار” ،الذي ح�صل على  71مقعدا يف مقابل  57مقعدا لتحالف “� 8آذار” .لكن
�إرادة الناخبني املعرب عنها يف هذه النتائج ،مل جتد ترجمتها الفعلية ،بفعل اختالل توازن القوى
الع�سكري بني الأكرثية والأقلية.
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وقد وجد ذلك تعبريه بداية عند انتخاب رئي�س املجل�س النيابي ،فقد �آثرت الأغلبية ال�سالمة
واحلكمة ،و�ساندت ببع�ض �أ�صواتها �إعادة انتخاب رئي�س حركة “�أمل” نبيه بري –�أحد قيادات
حتالف � 8آذار -رئي�سا ملجل�س النواب ،وهو الذي عطل املجل�س النيابي قرابة عام ون�صف
العام ،و�أغلقه خاللها �أمام نواب الأغلبية من تيار “� 14آذار” .ومع ذلك ف�إن ح�صول بري
على � 90صوتا فقط من �أ�صوات النواب� ،أثار انزعاج الأقلية.
وخالل تلك الأجواء ،غطت �سماء بريوت بطلقات نارية وقذائف الـ “�آر بي جي” ،من قبل
�أن�صار بري ابتهاجا بفوزه� ،أو ببع�ض الألعاب النارية والر�صا�ص من قبل تيار “امل�ستقبل”
بعد تكليف زعيمه �سعد احلريري بت�شكيل احلكومة اجلديدة .والحت املخاوف جمددا من قتال
ال�شوارع بعدما �شهدت “حملة عائ�شة بكار” ا�شتباكا بالأ�سلحة النارية والقذائف والقنابل ،مما
�أ�سفر عن مقتل امر�أة �سنية و�إ�صابة �آخرين ،تدخل يف �أعقابها اجلي�ش اللبناين ،بعد اتهامات
لبع�ض �ضباطه بالرتاخي يف �ضبط عنا�رص حركة “�أمل” ،الذين كانوا قد احتلوا املنطقة
ب�سالحهم.4
غري �أن التطور الأخطر يتمثل يف العقبات التي تفر�ضها الأقلية �أمام ت�شكيل احلكومة اجلديدة
برئا�سة �سعد احلريري .فعلى الرغم من �أن نتائج االنتخابات متنح الأكرثية احلق يف احلكم،
ف�إن وجود ال�سالح بيد “حزب الله” ،يجعل من ال�صعوبة مبكان ت�شكيل حكومة ال ت�ستجيب
ل�رشوط وطلبات حتالف املعار�ضة التي خ�رست االنتخابات.
ومن ثم تظل الأغلبية عاجزة عن ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،برغم ا�ستعدادها للموافقة على
حما�ص�صة للحقائب الوزارية ،ت�ضمن للمعار�ضة ع�رش حقائب ،وترتك لرئي�س اجلمهورية
حتديد خم�س حقائب �أخرى ،فيما حتتفظ الأغلبية بحقها يف خم�سة ع�رش حقيبة .ومع ذلك
فاملعار�ضة تت�شبث ب�رشوط تعجيزية ،ال تقف عند حد �أن ت�سمى وزراءها ،بل �أن تختار �أي�ضا
حقائبهم الوزارية ،وما على رئي�س اجلمهورية والرئي�س املكلف بت�شكيل احلكومة� ،سوى
الإذعان �أو االعتذار عن ت�شكيل احلكومة.5
ومن ثم ت�ستمر حالة ال�شلل التي تعي�شها امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،وتبقى نذر احلرب الأهلية
غري بعيدة ،ما مل تتحل الأطراف الدولية والإقليمية بقدر عال من امل�سئولية ،ي�ساعد الفرقاء
داخل ال�ساحة اللبنانية على الو�صول �إىل �صياغات منا�سبة ،ت�ضع حدا الزدواج ال�سلطة،
وت�صون كيان الدولة اللبنانية وال ت�سهم يف تدمريه.
(« )4عائلة �ضحية ا�شتباكات عائ�شة بكار تطالب برى بت�سليم مرتكبي اجلرمية»  ،جريدة «ال�رشق الأو�سط»
(اللندنية) 1،يوليو .2009
=http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11173&article=525665&feature
( )5جريدة «النهار» اللبنانية ،مرجع �سابق.
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ال�ضغوط على حرية التعبري:
ظل ال�صحفيون وبع�ض الو�سائط الإعالمية هدفا لل�ضغوط ،جراء اال�ستقطاب ال�سيا�سي
والطائفي� ،أو نتيجة لدعاوى ق�ضائية عك�ست نزوعا لعدم الت�سامح مع حريات التعبري ،من
جانب من يطالهم بع�ض االنتقادات.
وال مينع ذلك من القول �إن تطورا �إيجابيا قد طر�أ يف �أبريل  ،2009متثل يف ا�ستئناف قناة
 V.T.Mبثها الإعالمي بعد توقفها عن البث نحو �سبع �سنوات ،ا�ستنادا �إىل قرار كان قد �صدر
بحقها يف عام  ،2002من جانب ال�سلطات اخلا�ضعة �آنذاك ل�سوريا ،بعد اتهام القناة املعار�ضة
للو�صاية ال�سورية على لبنان ،ببث �أخبار ومواد من �ش�أنها �أن ت�سيئ �إىل العالقات مع �سوريا
و�إىل رئي�س الدولة ال�سابق �إميل حلود ،الذي كان قد مت متديد واليته بطريقة غري د�ستورية.6
ويذكر �أن ال�سلطات اللبنانية كانت قد �أعلنت ر�سميا يف � 2005إنهاء احلظر املفرو�ض على قناة
.V.T.M
ومتثل �أبرز االعتداءات على ال�صحفيني يف نوفمرب  ،2008عندما اعتدت عنا�رص من
“احلزب ال�سوري القومي االجتماعي” -وهو �أحد �أحزاب حتالف � 8آذار -بال�رضب املربح
على ال�صحفي عمر حرقو�ص بجريدة “امل�ستقبل” وتليفزيون “�أخبار امل�ستقبل” ،التابعتني
لـ”تيار امل�ستقبل”.7
كما تعر�ض طاقم تليفزيون “املنار” التابع حلزب الله لالعتداء يف �إحدى املناطق التي ي�سود
فيها نفوذ تيار “امل�ستقبل” ،وذلك يف �إطار �أحداث �شغب رافقت مباراة كرة قدم يف � 26أبريل
.20098
كما تلقى �شارل �أيوب رئي�س حترير جريدة “الديار” تهديدات بالقتل ،ما مل يتوقف عن
ن�رش مقاالت انتقادية للعماد مي�شيل عون ،وقد اقرتنت هذه التهديدات بقيام ال�سلطات ال�سورية
( )6قناة « �إم تى فى « فى امل�شهد الإعالمي جمدد ًا بعد � 7أعوام من الغياب ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون
بال حدود.2009 /4 /8 ،
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30782
(« )7مهارات» ت�ستنكر االعتداء على ال�صحايف عمر حرقو�ص»  ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة “مهارات”/28 ،
.2008/11
http://www.anhri.net/ifex/alerts/lebanon/2008/pr1128.shtml
 « �إ�صابة �صحايف بجروح بالغة فى جتمع ملنا�رصي تنظيم م�ؤيد ل�سوريا» ،بيان �صادر عن مرا�سلون بالحدود.2008 /11 /27 ،
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=29460
(« )8االعتداء على فريق قناة املنار يف بريوت» ،بيان �صادر عن مركز للدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية
(�سكايز) � 28،أبريل .2009
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0428-2.shtml
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بحظر توزيع اجلريدة داخل �سوريا.9
وتعر�ضت ال�صحفية لو�سي بر�سخيان مرا�سلة �صحيفتي “البلد” و”ال�رشق” يف  18مايو
العتداءات لفظية ،وجرت حماولة لتحطيم �سيارتها من قبل بع�ض املتجمهرين يف بلدة “�سعد
نايل” مبنطقة البقاع ،وذلك �أثناء قيامها بعملها ال�صحفي .كما تعر�ض ال�صحفي عقاب �صقر
املر�شح لالنتخابات النيابية يف دائرة زحلة العتداء معنوي متثل يف اتهامه بالعمالة لإ�رسائيل،
وتهديده بالقتل من قبل نائب الدائرة ح�سن يعقوب� ،إ�ضافة �إىل حماولة االعتداء اجل�سدي عليه،
على �إثر مناظرة تليفزيونية بينهما ،وقد تدخلت قوة من الأمن الداخلي لإنقاذ املوقف.10
وخالل اليوم االنتخابي� ،سجل املراقبون عددا من االعتداءات على احلريات ال�صحفية
والإعالمية� ،شملت االعتداء على فريق “امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال” ( )LBCيف �إحدى
املناطق اخلا�ضعة لنفوذ حركة “�أمل” وحزب الله ببريوت ،وقد تدخلت عنا�رص من اجلي�ش
اللبناين لت�أمني خروج الفريق الإعالمي ،حتت حماية �أمنية .وبالتزامن مع ذلك وقع �إطالق
للنار يف حميط مبنى “�أخبار امل�ستقبل” يف حملة “القنطاري” ببريوت ،قبل �أن تتدخل عنا�رص
من اجلي�ش اللبناين لتوقيف �أحد مطلقي النار ،وفر�ض طوق �أمني حول مبنى املحطة.11
ويف �أعقاب االنتخابات تعر�ضت �سيارة �سناء اجلاك ال�صحفية بجريدة “ال�رشق الأو�سط”
اللندنية ،العتداء �أمام منزلها يف بريوت يف التا�سع من يونيو .200912
وعلى �صعيد املحاكمات ،فقد ق�ضت حمكمة املطبوعات يف يوليو برباءة يو�سف احلويك مدير
�سب وقذف كان قد قام بتحريكها �سعد احلريري ،وذلك قبل �أن
جريدة “الديار” ،يف دعوى ّ
يقدم تنازال عن حقه ال�شخ�صي يف الدعوى.
كما ق�ضت املحكمة غيابيا بعقوبة احلب�س ملدة عام بحق فار�س اخل�شان ال�صحفي بجريدة
“امل�ستقبل” ،بعد �إدانته ب�سب وقذف �أحد الق�ضاة ،خالل حوار تليفزيوين انتقد فيه اخل�شان
(« )9ال�صحافة �ضحية التوتر ال�سيا�سي» ،بيان �صادر عن مرا�سلون بال حدود.2009 /4/24 ،
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30912
(« )10االعتداء على �صحفية �أثناء عملها» ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة «مهارات» 20 ،مايو .2009
http://www.anhri.net/ifex/alerts/lebanon/2009/pr0520.shtml
 التقرير ال�شهري ملركز «�سكايز للدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية» ،مايو .2009http://www.skeyesmedia.org/middle.php?page=news&id=278&lang_id=2
( )11انتهاء العملية االنتخابية يف لبنان وت�سجيل حادثني �أمنيني على ارتباط بالعمل ال�صحايف”  ،بيان �صادر عن
مركز �سكايز للدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية.2009 /6 /10 ،
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0610.shtml
(« )12حماولة ترهيب ال�صحافية �سناء اجلاك»  ،بيان �صادر عن مركز «�سكايز للدفاع عن احلريات الإعالمية
والثقافية «.2009/9/ 10 ،
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0610-2.shtml
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مالحقته وغريه من ال�صحفيني �أمام الق�ضاء.
وتتوا�صل حماكمة حت�سني اخلياط رئي�س جمل�س �إدارة تليفزيون “اجلديد” ()TV New
ومديرة الربامج ال�سيا�سية مرمي الب�سام ،وغادة عيد مقدمة برنامج “الف�ساد” .وذلك من خالل
ثالث دعاوى ق�ضائية مرفوعة من ق�ضاة ،بزعم �أن بع�ض حلقات الربنامج ت�ضمنت �سبا وقذفا
بحقهم.13
ويف �إطار ال�ضغوط على حرية الإبداع ،عطل الأمن العام عر�ض فيلم “�أنقذونا ”Help
للمخرج مارك �أبي را�شد يف  16فرباير ،رغم �سبق �إجازته للعر�ض من قبل �أجهزة الرقابة.
وذلك بناء على �ضغوط من “املركز الكاثوليكي للإعالم” ،نظرا الحتواء الفيلم على م�شاهد
اعتربها جن�سية تخد�ش احلياء العام .وبح�سب خمرج الفيلم ،ف�إن حذف هذه امل�شاهد التي
جاءت يف �سياق متكامل تقت�ضي حذف  28دقيقة من الفيلم ،و�إلغاء �شخ�صية �أ�سا�سية يف العمل
الروائي.14

االنتهاكات اجل�سيمة و�إ�شكالية الإفالت من العقاب:
بعد تعرث طويل لإجراءات املحكمة الدولية اخلا�صة مبحاكمة قتلة رئي�س الوزراء ال�سابق
رفيق احلريري و� 22آخرين ،يف ظل ممانعة �رش�سة من قبل كتلة � 8آذار الداعمة ل�سوريا،
�شهد العام احلايل بوادر انفراج يف م�سار تلك املحاكمة ب�إعالن الأمم املتحدة عن ت�شكيلها ،وبدء
�أعمالها بالهاي يف الأول من مار�س.
وقد �أ�صدرت املحكمة يف  29مار�س قرارا ب�إطالق �رساح �أربعة �ضباط كانوا رهن االحتجاز
لال�شتباه بتورطهم يف اغتيال احلريري .ومن �ش�أن هذا القرار �أن يعزز املظهر احليادي
للمحكمة -التي ت�أ�س�ست بناء على طلب قوى “� 14آذار” -وخا�صة �أن ال�ضباط الأربعة كانوا
مو�ضع ا�شتباه من جانب تلك القوى .ومن �ش�أن هذا القرار �أن يحد من املطاعن التي ميكن �أن
تثريها املعار�ضة حيال الإجراءات والقرارات التي يفرت�ض �أن تتخذها املحكمة الحقا.
غري �أنه يبدو �أن املحكمة الدولية لن تكون قادرة على �إجالء احلقيقة يف م�سل�سل االغتياالت
والتفجريات التي �شهدها لبنان ،من قبل ومن بعد اغتيال احلريري ،ما مل يتبني للمحكمة �أن
( )13التقرير ال�شهري ملركز «�سكايز للدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية» ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0803.shtml
(« )14الأمن العام اللبناين ّ
يعطل عر�ض فيلم بعد �إجازته يف ال�سابق “  ،بيان �صادر عن مركز “�سكايز للدفاع
عن احلريات الإعالمية والثقافية”.2009 /2 /23 ،
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0223.shtml
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هذه االغتياالت وثيقة ال�صلة بق�ضية اغتيال احلريري.15
وال ميكن جتاهل التحديات التي قد تواجهها املحكمة ،من قبل �أطراف �إقليمية ودولية ،تقود
�إىل املزيد من ا�ستطالة �إجراءاتها� ،أو تعوق �إمكانية مثول متهمني �أمامها� ،أو ت�سليم �أ�شخا�ص
مدانني ،يتعني منعهم من الإفالت من العقاب.
و�إذا كتب لهذه املحكمة الدولية اخلا�صة �أن متار�س �صالحياتها يف ق�ضية اغتيال احلريري،
ف�إن كم ًا هائال من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،تظل �شاهدا على �أن العدالة املن�شودة
ذات �صبغة �سيا�سية انتقائية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنه حتى الآن مل جتر ال�سلطات اللبنانية
حتقيقات م�ستقلة وحمايدة ،ب�ش�أن املواجهات الع�سكرية التي �شهدها خميم “نهر البارد” و�سقط
خاللها ع�رشات من املدنيني.
ويف ظل حالة ازدواج ال�سلطة التي يعي�شها لبنان ،من ال�صعوبة مبكان تخيل �أن �إجراءات
جادة ميكن �أن تتخذ للتحقيق واملحا�سبة عن اجلرائم التي �شهدها لبنان يف العام املا�ضي ،بعد �أن
قرر “حزب الله” توجيه �سالحه للبنانيني النتزاع مكا�سب �سيا�سية ،وهو ما �أف�ضى �إىل م�رصع
�أكرث من مائة قتيل خالل املواجهات التي جرت يف مايو 2008؛ ومن ثم فال يثري االندها�ش �أن
الق�ضاء مل ي�صدر حتى الآن� ،سوى قرار اتهام وحيد بحق �شخ�ص واحد متهم بقتل اثنني فقط
من املدنيني ،خالل تلك الأحداث.16
ومع �أن احلكومة اللبنانية تعهدت يف بيانها الوزاري يف �أغ�سط�س  ،2008ب�أن تتخذ
اخلطوات الالزمة لإجالء م�صري لبنانيني و�أبناء جن�سيات �أخرى اختفوا منذ احلرب الأهلية يف
 ،1975وحتى �أوائل الت�سعينيات .كما وعدت بالت�صديق على االتفاقية الدولية حلماية جميع
الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي ،فقد انتهت والية احلكومة فعليا ،ومل تتخذ اخلطوات الالزمة
لت�سليط ال�ضوء على م�صري املفقودين.17
ومن غري امل�ستبعد حتى لو جنح �سعد احلريري يف ت�شكيل حكومته� ،أن يظل الإخفاق قائما
يف هذا امللف ،وعلى الأخ�ص فيما يتعلق مبفقودين يرجح اعتقالهم ونقلهم �إىل �سوريا ،يف ظل
(« )15لبنان املحكمة اخلا�صة غري كافية من دون اتخاذ �إجراءات �أو�سع نطاقا ملكافحة الإفالت من العقاب»،
منظمة العفو الدولية.2009 /2 /27 ،
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/lebanon-special-tribunalinsufficient-without-wider-action-combat-impuni
(« )16لبنان :ال حما�سبة على القتل بعد انق�ضاء عام» ،هيومان رايت�س ووت�ش.2009 /5/ 7 ،
http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/07
(« )17االنتخابات النيابية اللبنانية لعام  :2009جدول �أعمال حلقوق الإن�سان» ،هيومان رايت�س ووت�ش،
.2009/5/13
http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/12/2009
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�سنوات الو�صاية ال�سورية يف لبنان ،طاملا ظلت القوى املوالية ل�سوريا قادرة بقوة ال�سالح على
جلم الأكرثية احلاكمة “نظريا” ،وتطويق �أية حماوالت ت�ؤدي �إىل �إدانة ال�سلطات ال�سورية �أو
م�ساءلتها .ويعزز ذلك االحتمال �أن بع�ض �أطراف � 14آذار لي�س لديها م�صلحة يف فتح هذا
امللف ،لأنها متهمة بامل�ساهمة يف عمليات �إخفاء ق�رسي.
وعلى �صلة بذلك فقد بات نوار عبود املعار�ض ال�سوري ،جمهول امل�صري من بعد احتجازه
من قبل خمابرات اجلي�ش اللبناين يف دي�سمرب  .2008ومع �أن خمابرات اجلي�ش اللبناين �أو�ضحت
للنيابة العامة يف فرباير  ،2009ب�أنها كانت قد �أخلت �سبيله بعد يوم واحد من احتجازه .فقد
باءت اجلهود بالف�شل يف �إجالء م�صريه ،الأمر الذي يخ�شى معه �أن يكون قد نقل ق�رسا �إىل
�سوريا ،ويذكر �أن عبود على �صلة “بالتجمع القومي املوحد” ،وهى جماعة �سيا�سية على �صلة
برفعت الأ�سد القطب املعار�ض للنظام ال�سوري.18
وعلى �صلة �أي�ضا مبجهويل امل�صري ،فقد تعر�ض املواطن اللبناين جونيف �صادر يف 12
فرباير لالختطاف على �أيدي جمهولني من حملة “الكوكودي” القريبة من مطار بريوت،
والتابعة لل�ضاحية اجلنوبية التي ي�سيطر عليها حزب الله �أمنيا .19وبح�سب ما �رصح به املطران
اليا�س حداد راعي �أبر�شية طائفة الروم الكاثوليك يف “�صيدا واجلنوب” ،ف�إنه تلقى ات�صاال
ممن و�صله ب�أنه مرجع �إ�سالمي كبري و�شخ�صية نافذة يف لبنان� ،أكد له �أن املختطف جونيف
�صادر ما زال على قيد احلياة ،و�أنه �سيتم ت�سليمه للدولة ،لكي حتاكمه �إذا توافرت دالئل ت�صمه
بالعمالة ،و�إذا مل تثبت هذه الدالئل �سيطلق �رساحه.20
من جهة �أخرى تقدمت منظمات حقوقية ب�شكاوى لأجهزة الأمم املتحدة ،ب�ش�أن  13حالة
تعذيب لأ�شخا�ص� ،ألقى القب�ض عليهم خالل املواجهات امل�سلحة ،التي �شهدها “نهر البارد”
عام  ،2007وظلوا رهن االحتجاز �رسا لفرتات ت�صل �إىل عدة �أ�شهر ،بل تقرر حماكمتهم
جنائي ًا �أمام املحكمة الع�سكرية ببريوت؛ وعلى الرغم من �أن التهم املن�سوبة �إليهم ال ت�شكل
خمالفات ذات طابع ع�سكري ،ف�إنهم -وبح�سب هذه امل�صادر -قد تعر�ضوا لل�شتم والإهانة
والتهديد وال�رضب ب�أ�سالك كهربية و�أنابيب للري والع�صي واللكمات والركالت ،على جميع
�أطراف �أج�سادهم .كما تعر�ض بع�ضهم للحرمان من النوم ،و�أجربوا على الوقوف لفرتات
طويلة .و�أفاد بع�ضهم بتعر�ضه للتعليق �أو لل�صعق الكهربي .وقد وجه �إليهم قا�ضي التحقيق
( « )18لبنان :يجب التحقيق يف م�صري املُعار�ض ال�سوري «  ،بيان �صادر عن هيومان رايت�س ووت�ش/24 ،
.2009 /3
http://www.hrw.org/ar/news/2009/03/24
( )19جريدة «امل�ستقبل» 19 ،فرباير .2009
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=337755
( )20جريدة «ال�سفري» ،العدد  ،11425بتاريخ 21كتوبر .2009
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1369&ChannelId=31691&ArticleId=2299
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الع�سكري اتهامات مبحاولة ت�شكيل جمموعة م�سلحة� ،أو حماولة ارتكاب �أعمال �إرهابية
وتهديد �أمن الدولة.21

الالجئون الفل�سطينيون:
ظلت املخيمات الفل�سطينية تخ�ضع حل�صار اجلي�ش اللبناين ،فيما مل تتم �إعادة �إعمار خميم
“نهر البارد” بعد نحو عامني من تدمريه ،خالل املواجهات التي جرت يف الفرتة من مايو-
�سبتمرب  2007بني اجلي�ش اللبناين والتنظيم املعروف با�سم “فتح الإ�سالم”.
ومل تبد�أ عمليات �إزالة الأنقا�ض� ،إال يف نهاية  ،2008ومل يتم و�ضع حجر الأ�سا�س لإعمار
املخيم� ،إال يف مار�س  ،2009ومل يتمكن �سوى نحو  900عائلة من العودة �إىل ما تبقى من
منازل قابلة لل�سكن يف املخيم .وترجع ال�سلطات اللبنانية تباط�ؤ �إجراءات �إعادة �إعمار املخيم
�إىل �ض�آلة املبالغ املدفوعة حتى الآن من قبل املجموعة الدولية للمانحني .وبينما دعت “وكالة
الأونروا” جلمع  445مليون دوالر لإعادة الإعمار ،ف�إنها مل تتمكن من جمع �أكرث من 42
مليون دوالر .22وقد كادت عملية �إعادة الإعمار تتوقف نهائيا ،ب�سبب دعوى ق�ضائية �أمام
جمل�س �شورى الدولة رفعها رئي�س التيار الوطني احلر العماد مي�شيل عون ،يقول فيها بوجود
معامل �أثرية ملدينة ت�سمى “�أرطوزيا” ،وهو ما �أدى �إىل تعطيل البناء ل�شهور.23
وبعيدا عن الأو�ضاع امل�أ�ساوية اجتماعيا واقت�صاديا ل�سكان املخيم ،ف�إن نحو � 300ألف الجئ
فل�سطيني ال يزالون يعي�شون يف ظروف اجتماعية واقت�صادية �صعبة ،يف ظل متييز مقنن
�ضدهم ،يحرمون مبوجبه من احلق يف التملك ،ويحول دون حقهم يف االلتحاق بالعمل يف
نحو  70جماال للعمل .ويعزز من التمييز �ضد الفل�سطينيني ،ما د�أبت عليه خطابات �سيا�سية
جتد �صداها �إعالميا ،تعترب �أن متتع الفل�سطينيني بحقوق يتمتع بها غريهم من الالجئني� ،سوف
يقو�ض ب�شكل �أو ب�آخر حقهم يف العودة ،وي�ؤدي �إىل ا�ستيطانهم الدائم يف لبنان.24
(« )21لبنان :تعذيب املدنيني و�سوء معاملتهم وحماكمتهم �أمام حماكم ع�سكرية» ،منظمة الكرامة حلقوق
الإن�سان.2008 /10 /17 ،
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3457:---&catid=108:-&Itemid=120
(« )22نهر البارد :النموذج الذي ال نريد» ،غ�سان عبد الله ،جريدة «النهار» اللبنانية.2009 /9 /28 ،
http://ar.euromedrights.org/index.php/news/member_releases/3388.html
(« « )23ارتوزيا» املدينة الأثرية حتت «البارد» تعيق عودة �آالف النازحني» ،منال �أبو عب�س ،جريدة
«احلياة» ،يف � 13أكتوبر .2009
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/65405
( « )24االنتخابات النيابية اللبنانية لعام  :2009جدول �أعمال حلقوق الإن�سان» ،هيومان رايت�س ووت�ش13 ،
مايو .2009
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وقد ظلت �أعداد غري قليلة من الفل�سطينيني فاقدي الأوراق الثبوتية هدفا ل�ضغوط �إ�ضافية،
يف ظل عدم متتعهم باحلق يف االعرتاف ب�شخ�صيتهم القانونية .وي�ضطر ه�ؤالء لالختباء داخل
املخيمات ،خ�شية املالحقة من قبل ال�سلطات التي تعترب وجودهم يف لبنان غري �رشعي .وخالل
الأ�شهر الأخرية من عام  2008و�أوائل العام  ،2009تعر�ض نحو  45الجئا فل�سطينيا من
فاقدي الأوراق الثبوتية �إىل االحتجاز بتهمة الإقامة غري امل�رشوعة.25

تطورات �إيجابية:
داخل هذا ال�سياق الذي ي�شهد �شلال مطبقا على امل�ؤ�س�سات الد�ستورية للحكم واملنذر بتجدد
احلرب الأهلية ،ي�صبح احلديث عن تطورات ت�رشيعية �أمر حمدود القيمة ،فعلى حد قول
منظمات حقوقية فقد اعتاد لبنان اعتماد �إ�صالحات ت�رشيعية ،غري �أن هذه الإ�صالحات ال
تو�ضع مو�ضع التنفيذ ،يف ظل �أو�ضاع كانت ت�ضع لبنان دوما يف حالة عدم اال�ستقرار �أو
االحتالل �أو احلرب.26
ومع ذلك جتدر الإ�شارة �إىل قيام وزارة العدل يف دي�سمرب  2008بالت�صديق على الربوتوكول
االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب ،مبا يقت�ضيه من �إن�شاء �آلية وطنية للرقابة واحلماية من
التعذيب .وات�ساقا مع ذلك ،فقد تقرر ت�شكيل جلنة برئا�سة قا�ضية وع�ضوية عدد من �أع�ضاء
جمل�س النواب والإدارات احلكومية ومنظمات حقوق الإن�سان واجلمعيات الأهلية ،لإعداد
الن�صو�ص القانونية والآليات التطبيقية للوفاء بالتزامات هذا الربوتوكول ،متهيدا ال�ستحداث
هذه الآلية الوطنية خالل عام من الت�صديق على الربوتوكول� ،أي يف  22دي�سمرب .2009
كما �أ�صدر وزير الداخلية يف فرباير  ،2009قرار ًا مينح املواطنني احلق يف حذف القيد
الطائفي من �سجالت الأحوال ال�شخ�صية ،ورمبا ي�ساعد ذلك –�إذا ما ر�أت احلكومة اللبنانية
اجلديدة النور -يف تبني قانون مدين للأحوال ال�شخ�صية ،ي�رسي على جميع املواطنني
اللبنانيني ،ب�رصف النظر عن انتمائهم الديني ،وي�ضمن امل�ساواة بينهم �أمام القانون يف ق�ضايا
الأحوال ال�شخ�صية.27
(�« )25ساندوا هذه احلملة لنجعل من حقوق الإن�سان واقع ًا ملمو�سا ا�ستكماال للحمالت مل�ساندة الالجئني الفل�سطينيني
فاقدي الأوراق الثبوتية يف لبنان وللمطالبة ب�إنهاء م�أ�ساتهم وا�ستكمال االعرتاف بال�شخ�صية القانونية لهم”  ،بيان
�صادر عن “اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان” (را�صد).2009 /8 /10،
http://www.anhri.net/lebanon/monitor/2009/pr0811.shtml
(« )26االنتخابات النيابية اللبنانية» ،هيومان رايت�س ووت�ش،مرجع �سابق.
(« )27لبنان �شطب القيد الطائفي من �سجالت الأحوال ال�شخ�صية :خطوة �إيجابية ولكنها غري كافية» ،هيومان
رايت�س ووت�ش 17 ،فرباير .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/02/17
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م�صــــر
م�ؤ�شرات التزاوج بني الدولة البولي�سية والدينية

ت�شهد م�رص مزيدا من التدهور لو�ضعية حقوق الإن�سان على م�ستويات متعددة .وال يقلل
من قتامة امل�شهد احلقوقي ،ما هو ملحوظ من ت�سامح ن�سبي جتاه احلركات املطلبية الفئوية،
طاملا يتوا�صل قمع كل �أ�شكال احلراك ال�سيا�سي ،وطاملا تظل ال�سلطات تت�شبث ب�أدوات القمع
الت�رشيعي والأمني عند اللزوم يف مواجهة حريات التجمع ال�سلمي والإ�رضاب.
وال يقلل �أي�ضا ،من قتامة امل�شهد الرتاجع املحدود للعقوبات ال�سالبة للحرية يف جمال ال�صحافة
والن�رش ،بف�ضل بع�ض الأحكام الق�ضائية ،التي مالت ال�ستبدالها بغرامات تثقل كاهل امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية .ويواكب ذلك احلرب ال�رش�سة على و�سائط التعبري الإلكرتوين ون�شطاء الإنرتنت
على وجه اخل�صو�ص ،الذين باتوا �أهدافا متزايدة للقمع مبوجب قانون الطوارئ وممار�سات
االختطاف والإخفاء داخل مقار مباحث �أمن الدولة.
وال يتناق�ض هذا التقييم مع الإقرار ب�أن م�ساحة حرية التعبري يف م�رص �أف�ضل ن�سبيا منها
يف معظم البلدان العربية ،وهو �أمر يح�سب قبل كل �شئ ل�شجاعة �صحفيني وكتاب ومدونني
جتا�رسوا على خرق الطوق القمعي واخلطوط احلمراء ،التي فر�ضتها ال�سلطات على حرية
التعبري لعدة عقود.
يف ظل ا�ستمرار حالة الطوارئ للعام الثامن والع�رشين على التوايل ،واحل�صانة التي
تتمتع بها الأجهزة امل�سئولة عن حفظ الأمن ،ظل املئات من امل�رصيني �أو من املهاجرين غري
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ال�رشعيني �أهدافا للقتل خارج نطاق القانون ،نتيجة اال�ستخدام املفرط للقوة� ،أو نتيجة للتعذيب
داخل �أق�سام ال�رشطة .كما ظل الع�رشات من املواطنني هدفا ملحاكمات جائرة عرب حماكم
الطوارئ واملحاكم الع�سكرية اال�ستثنائية.
ورغم �أن احلكومة ت�ؤكد دائما على �أن قانون الطوارئ ال ي�ستخدم �إال يف مواجهة امل�شتبه بهم
يف جتارة املخدرات �أو ارتكاب جرائم �إرهابية� ،إال �أن عام  2009قد �شهد ا�ستخدامه �ضد عدد
متزايد من الن�شطاء ال�سيا�سيني واملدونني ،الذين مل توجه �إليهم �أيا من التهمتني .وهو �سلوك
تتبعه اجلهات الأمنية منذ �إعالن حالة الطوارئ منذ  28عاما ،الأمر الذي يرجح �أن قانون
مكافحة الإرهاب التي �أو�شكت احلكومة على االنتهاء من �إعداده� ،سي�ستخدم يف مواجهة النقاد
واملعار�ضني ال�سيا�سيني غري املتهمني با�ستخدام العنف ،و�أنه �سيكون يف جوهره «تطبيعا» حلالة
«الطوارئ» وحتويلها حلالة «دائمة».
ويف ظل تنامي معامل «الدولة الدينية» ،وذلك من خالل توظيف الدين بكثافة �أكرب يف �إدارة
دوالب الدولة� ،صار ممكنا �أن ي�ضاف ملهمات وزارة الداخلية مطاردة الأقباط الذين ي�صلون
يف منازلهم ،نظرا لعدم ال�سماح لهم ب�إقامة كنائ�س للتعبد فيها .وتعقب املفطرين علنا يف نهار
�شهر «رم�ضان»! و�أن ي�ستخدم قانون الطوارئ لتعقب ما ي�سمى بـ «منكري ال�سنة النبوية»!
ومالحقة مئات من معتنقي املذهب ال�شيعي ،حتت مظلة من التحري�ض الإعالمي �ضد ال�شيعة.
و�أن ينعك�س ذلك يف النهاية يف الربملان ،حيث يطالب نواب يف احلزب الوطني احلاكم،
ب�إ�صدار ت�رشيعات جترم «البهائية»! وتعاقب املفطرين علنا يف �شهر «رم�ضان»!
ويف هذا ال�سياق تتفاقم مظاهر العنف الطائفي بني امل�سلمني والأقباط ،ويت�سع نطاقها
اجلغرايف ،لت�شمل ع�رش حمافظات ،كما تعر�ض البهائيون العتداءات بدنية غري م�سبوقة من
م�سلمني.
بينما تظل منظمات املجتمع املدين �أ�سرية التدخالت وال�ضغوط الإدارية والأمنية .فيما جتري
مالحقة مئات من جماعة «الإخوان امل�سلمني» املحظورة ،وتوا�صل جلنة �شئون الأحزاب التي
يهيمن عليها احلزب احلاكم رف�ض طلبات ت�أ�سي�س �أحزاب جديدة.
و�إذا جاز اعتبار الإفراج ال�صحي عن م�ؤ�س�س حزب «الغد» �أمين نور –ا�ستجابة ل�ضغوط
خارجية -قبل �شهور من انتهاء مدة عقوبته بال�سجن � 5سنوات تطورا �إيجابيا ،يظل نور
حمروما من حقوقه ال�سيا�سية ،طاملا مل يرد اعتباره بعد �إدانته يف حماكمة غلبت عليها الدوافع
ال�سيا�سية.
وعلى ال�صعيد الت�رشيعي ،جرت تطورات حمدودة القيمة ،كان �أهمها تعديل الالئحة
التنفيذية لقانون الأحوال املدنية ،ا�ستجابة ملا انتهى �إليه ق�ضاء جمل�س الدولة ،مبا يي�رس لبع�ض
البهائيني احل�صول على بطاقة �شخ�صية ال تفر�ض عليهم دينا ال ي�ؤمنون به.
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كما �شهد هذا العام اعتماد تعديالت على قانون جمل�س ال�شعب ،ومبوجبها مت تخ�صي�ص 64
مقعدا �إ�ضافيا داخل الربملان ،يقت�رص التناف�س عليها بني الن�ساء وحدهن .ومع �أن هذا التطور
ي�ستجيب ب�صورة �أو ب�أخرى ملطالب تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ،ف�إنه يظل �إجراء ديكوريا
ال يرقى ل�ضمان م�شاركة �سيا�سية حقيقية للرجال والن�ساء على حد �سواء ،بل و�سيلة للح�صول
على ر�صيد �إ�ضايف من املقاعد الربملانية للحزب احلاكم ،بالنظر ملا هو متوقع من عزوف
ال�شخ�صيات الن�سائية امل�ستقلة �أو املعار�ضة عن الرت�شيح –توقعا لف�شل م�ؤكد ،ما مل يكن هناك
�صفقة مع احلزب احلاكم  -ب�سبب �أن «الدوائر الن�سائية» بالغة االت�ساع ،ميتد معظمها لي�شمل
حمافظة بكاملها ،ف�ضال عن �إدراك �أن الكلمة العليا يف ح�سم االنتخابات –على مقاعد الرجال
والن�ساء -هى للمال والبلطجة والعنف والدعم احلكومي ملر�شحي احلزب احلاكم ،مبا يف ذلك
التدخل لتغيري النتائج.

دون حما�سبة  ..التعذيب والقتل خارج نطاق القانون:
على مدى ت�سعة �أ�شهر من يونيو  2008حتى فرباير  ،2009ر�صدت تقارير حقوقية 13
حالة وفاة يرجح وقوعها نتيجة للتعذيب مبراكز االحتجاز املختلفة� ،أو نتيجة ال�ستخدام الأعرية
النارية يف تعقب مطلوبني يف بع�ض اجلرائم.1
كما تزايد ا�ستخدام القوة املفرطة من جانب قوات حر�س احلدود جتاه املهاجرين غري ال�رشعيني
عرب احلدود امل�رصية �إىل �إ�رسائيل ،مما �أدى �إىل م�رصع ما ال يقل عن � 26شخ�صا.2
وبدءا من مايو  2009ا�ست�ؤنفت �أعمال القتل غري القانوين بحق املهاجرين .وحتى �سبتمرب
 ،2009ف�إن � 12شخ�صا على الأقل كانوا قد قتلوا خالل حماولتهم العبور �إىل �إ�رسائيل ،واعترب
حمافظ �شمال �سيناء �أن وقائع القتل هذه «�رضورية»!.3
ومن بني وقائع القتل خارج نطاق القانون على يد ال�رشطة ،ما �شهدته مدينة �أ�سوان من
قيام قوة من مكتب مكافحة املخدرات بقتل املواطن عبد الوهاب عبد الرازق بالر�صا�ص �أمام
(« )1متى تتوقف جرمية التعذيب فى م�رص؟» تقرير املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان .2009 /3 /11،
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2009/03/d985d8aad989-d8aad8aad988d982d981d8acd8b1d98ad985d987-d8a7d984d8aad8b9d8b0d98ad8a8 11.pdf
(« )2م�رص :منظمة العفو الدولية تعرب عن بواعث قلقها ب�ش�أن تهور ال�رشطة «  ،بيان �صادر عن منظمة العفو
الدولية .2008 /11 /25 ،
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE12/023/2008/ar/e02fa544-bbb0-11dd-a0a0599e4c28c8aa/mde120232008ara.html
(« )3يجب الكف عن قتل املهاجرين يف �سيناء» ،بيان هيومان رايت�س ووت�ش� 10 ،سبتمرب .2009
10/09/2009/news/ar/org.hrw.www//:http
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منزله يف نوفمرب  ،2008خالل تعقب �أحد امل�شتبه بهم يف جتارة املخدرات .وبينما وجهت
النيابة تهمة القتل العمد لأحد ال�ضباط و�أخلت �سبيل اثنني �آخرين ،ف�إن �أجهزة الأمن ا�ستخدمت
القوة املفرطة لقمع احتجاجات الأهايل ،و�أطلقت الر�صا�ص املطاطي وقنابل الغاز لتفريقهم،
مما �أف�ضى �إىل وفاة مواطن �آخر يدعى يحيى عبد املجيد املغربي .وقد �ألقى القب�ض يف هذه
االحتجاجات على نحو � 50شخ�صا اعتقلوا مبع�سكر «ال�شالل» ،التابع لقوات الأمن املركزي،
حيث تعر�ضوا لل�رضب ووجهت النيابة �إىل  27منهم اتهامات بالتجمهر و�إثارة ال�شغب.
وقبل �شهر واحد من �أحداث �أ�سوان ،كانت املواطنة مريفت عبد ال�سالم قد لقيت م�رصعها
�إثر مداهمة منزلها يف «�سمالوط» مبحافظة املنيا ،وتعر�ضها لل�رضب املربح� ،أثناء ا�ستجوابها
يف جرمية �سطو م�سلح.4
ومن بني وقائع التعذيب املذرية ،ما �شهده ق�سم «اخل�صو�ص» مبحافظة القليوبية يف دي�سمرب
� ،2008إذ �ألقى القب�ض على رجلني وخم�س من الن�ساء -على خلفية م�شاجرة بني عائلتني
�إحداهما م�سيحية والأخرى م�سلمة -وا�ستمر تعذيبهم قرابة ثالث �ساعات .وقد �شمل ذلك
االعتداء بال�رضب والركل وال�صعق الكهربي ،كما علقت امر�أتان �إحداهما يف ال�سبعني من
عمرها يف الفلكة ،و�رضبتا بال�سياط على باطن القدمني .كما مت �إم�سكاهما من �أماكن ح�سا�سة
�أمام ذويهما .و�أمر رئي�س املباحث ب�إح�ضار زوجة ووالدة �أحد املحتجزين وهدد بال�رشوع يف
اغت�صابهما.5
ويف ق�سم �رشطة «�شربا اخليمة ثاين» ،تعر�ضت املواطنة منى �سعيد لالعتداء من �ضباط
الق�سم ،ب�سبب تقدميها �شكاوى �ضد رئي�س مباحث الق�سم ،لقيامه باحتجاز زوجها ب�شكل متكرر
وتعذيبه .وقد �شمل االعتداء على املواطنة حلق �شعرها و�إطفاء ال�سجائر بج�سدها ،ف�ضال على
تهديدها باالغت�صاب.6
ويف الق�ضية املعروفة �إعالميا با�سم «خلية الزيتون الإرهابية» -والتي ت�ضم � 26شخ�صا
ن�سب �إليهم اتهامات بالهجوم على �أحد حمال املجوهرات اململوكة للأقباط مبنطقة الزيتون،
( )4انظر يف ذلك ،بياين مركز ه�شام مبارك للقانون يف .2008 /11 /24 ،23
http://www.anhri.net/egypt/hmcl/2008/pr1123.shtml
http://www.anhri.net/egypt/hmcl/2008/pr1124.shtml
( « )5املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية تطالب بوقف رئي�س مباحث اخل�صو�ص عن العمل و�إحالته للمحاكمة
بتهم التعذيب وهتك العر�ض واالحتجاز غري القانوين “  ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية
.2008 /12 /24،
http//:www.anhri.net/egypt/eipr/2008/pr1224.shtml
( « )6جمعية امل�ساعدة تتقدم ببالغ �إىل النائب العام بوقائع جديدة �ضد �ضباط ق�سم �شربا اخليمة ثان “  ،بيان
�صادر عن جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.2009 /2 /2 ،
shtml.pr0202/2009/ahrla/egypt/net.anhri.www//:http
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والتخطيط لعمليات �إرهابية ،اتهمت هيئة الدفاع �أجهزة الأمن بتعذيب املتهمني .و�أكد املحامون
�أن الأمن قد امتنع عن تنفيذ قرارات النائب العام بعر�ض املتهمني على الطب ال�رشعي .كما
طالبت هيئة الدفاع وزير الداخلية بالإف�صاح عن �أماكن احتجاز  14متهما مل يتم عر�ضهم على
النيابة ،ومل يتح لهم االت�صال مبحاميهم .وكان الإعالن عن هذه الق�ضية ر�سميا قد جرى يف
يوليو  ،2009غري �أن �أ�رس املتهمني وحماميهم تعذر عليهم لعدة �أ�سابيع مقابلة املتهمني ومعرفة
�أماكن احتجازهم ،وهو ما دفع املتهمني للإ�رضاب عن الطعام داخل حماب�سهم ،ودفع حماميهم
للإعالن عن االعت�صام �أمام مكتب النائب العام� ،إزاء ما و�صفوه بف�شل كل ال�سبل القانونية
للك�شف عن �أماكن احتجاز املتهمني ،ومعرفة التهم املوجهة لهم حتديدا.7

حرب �شر�سة على حرية التعبري:
�شهد هذا العام تراجعا حمدودا للعقوبات ال�سالبة للحرية يف ق�ضايا الن�رش ،و�إن مل تتوقف
نهائيا ،حيث مالت الأحكام يف الأغلب لال�ستعا�ضة عنها بالغرامات املالية.
ويذكر �أن ر�ؤ�ساء حترير �أربع �صحف م�ستقلة وحزبية ،وهى «الد�ستور» و»�صوت الأمة»
و»الفجر» و»الكرامة» ،كانوا قد تلقوا �أحكاما ابتدائية يف �سبتمرب  2008تق�ضي ب�سجن كل منهم
ملدة عام على خلفية دعاوى «ح�سبة �سيا�سية» ،تقدم بها حمامون موالون للحزب احلاكم،
ب�سبب االنتقادات التي وجهتها هذه ال�صحف لرئي�س اجلمهورية وجنله وكبار امل�سئولني .وقد
عدلت حمكمة اال�ستئناف احلكم يف يناير  ،2009وا�ستعا�ضت عن احلب�س مبعاقبتهم بغرامة
مالية قدرها � 20ألف جنيه لكل منهم.8
كما ق�ضت حمكمة جنح «ال�سيدة زينب» يف فرباير  2009مبعاقبة خم�سة �صحفيني ،بينهم
رئي�س حترير «امل�رصي اليوم» ورئي�س حترير «الوفد» املعار�ضة ،بغرامة قدرها � 10آالف
جنيه لكل منهم ،بعد اتهامهم بخرق قرار حظر الن�رش يف ق�ضية «مقتل �سوزان متيم» ،املتهم
فيها ه�شام طلعت م�صطفى رجل الأعمال ،وهو �أحد �أقطاب احلزب احلاكم.9
(� )7أع�ضاء التنظيم املتهم فى ق�ضية حادث الزيتون ُي�رضبون عن الطعام للمطالبة بعر�ضهم على «�أمن الدولة
العليا» � ،أحمد �شلبي �،صحيفة «امل�رصي اليوم»  18 ،يوليو .2009
=http//:www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID219414
( )8تغرمي ر�ؤ�ساء التحرير الأربعة  ،ا�ستغالل للدعاوي الق�ضائية يف تقييد حرية التعبري “  ،بيان �صادر عن
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 31،يناير .2009
http://www.anhri.net/egypt/afc/2009/pr0131.shtml
( « )9حمكمة ال�سيدة زينب ت�صدر حكم ًا بغرامة �10آالف جنيه لـ �5صحفيني “ ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية
حلقوق الإن�سان 26 ،فرباير .2009
http//:www.anhri.net/egypt/eohr/2009/pr0226.shtml
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ويف مايو تلقى املدون تامر مربوك حكما يق�ضي مبعاقبته بغرامة مالية قدرها  2500جنيه،
و�إلزامه بدفع تعوي�ض مدين قدره � 40ألف جنيه ل�صالح �إحدى ال�رشكات ،ب�سبب ما ن�رشه على
مدونته من خمالفات من�سوبة لل�رشكة ،برغم �أن تلك املخالفات كانت حمال للنقا�ش يف جمل�س
ال�شعب ويف ال�صحف احلكومية واملعار�ضة.10
غري �أن عقوبات احلب�س التي مل تتوقف نهائيا يف ق�ضايا الن�رش ،بل طالت خالل هذا العام عددا
من ال�صحفيني ،من بينهم �صالح قب�ضايا رئي�س جمل�س �إدارة �صحيفة «الأحرار» ،وع�صام
كامل مدير التحرير ،وعالء �شبل ال�صحفي باجلريدة ،الذين تلقوا �أحكاما ابتدائية باحلب�س ملدة
�شهر لكل منهم ،11عالوة على يا�رس بركات رئي�س حترير �صحيفة «املوجز» ،الذي �أفلت من
حكم نهائي بحب�سه ملدة �ستة �أ�شهر ،12بعد تنازل خ�صمه –حتت �ضغط من نقابة ال�صحفيني -عن
دعواه ب�سبه وقذفه.
غري �أن �أكرث الأحكام غلظة خالل العام ،كانت قد طالت املواطن منري �سعيد حنا مرزوق
مبحافظة «املنيا» ،الذي تلقى حكما بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ،ب�سبب �ستة �أبيات من �شعر
العامية ،اعتربتها املحكمة ت�شكل �إهانة لرئي�س اجلمهورية .13غري �أن احلكم اال�ستئنايف ق�ضى
ب�إلغاء احلكم االبتدائي ،ا�ستنادا �إىل �أن الدعوى قد مت حتريكها من قبل �أحد �أفراد الأمن ،وهو
لي�س �صاحب �صفة �أو م�صلحة مبا�رشة فيها.
ومن التطورات الإيجابية ،قرار حمكمة جنح املعادي يف مايو  2009جتاه واحدة من
ق�ضايا احل�سبة ال�سيا�سية املقامة بحق د� .سعد الدين �إبراهيم مدير «مركز بن خلدون للدرا�سات
الإمنائية»؛ ب�سبب مقاالته النقدية للنظام احلاكم؛ حيث رف�ضت املحكمة الدعوتني اجلنائية
واملدنية بحق د� .سعد ،باعتبارهما قد رفعتا من غري ذي �صفة .وكانت الدعوى قد ت�ضمنت
اتهام د� .سعد ب�إذاعة �أخبار وبيانات مغر�ضة باخلارج ،ت�رض بامل�صالح القومية للبالد .وكان
�سعد الدين �إبراهيم هدفا لدعوى مماثلة يف العام املا�ضي ،ق�ضى فيها مبعاقبته غيابيا باحلب�س ملدة

(« )10ت�أييد حكم بغرامة باهظة �ضد مدون  ،احلكم �ضد تامر مربوك ر�سالة حتذير �ضد املدونني امل�رصيني» ،
بيان �صادر عن ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان .2009/5/26 ،
http://www.anhri.net/press/2009/pr0526.shtml
( )11فى انتكا�سة جديدة حلرية الر�أي والتعبري  ،حمكمة جنح حدائق القبة ت�صدر حكمها بتوقيع عقوبة احلب�س
ملدة �شهر على رئي�س جمل�س �إدارة جريدة الأحرار واثنان �آخرين»  ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق
الإن�سان.2009/3/3 ،
http://www.anhri.net/egypt/eohr/2009/pr0303.shtml
(« )21املنظمة امل�رصية تطالب بالإفراج الفوري عن يا�رس بركات»  ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق
الإن�سان .2009 /7 /9 ،
shtml.pr0709-2/2009/eohr/egypt/net.anhri.www//:http
( « )13التحفظ على �شاعر املنيا بعد براءته من تهمة �إهانة الرئي�س» � ،سعيد نافع  ،جريدة «امل�رصي اليوم»/20،
.2009 /7
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=219662&IssueID=1472
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عامني ،وكفالة � 10آالف جنيه لإيقاف التنفيذ ،وهو احلكم الذي �ألغته �إحدى حماكم اال�ستئناف
يف مايو �أي�ضا ،باعتبار �أن الدعوى رفعت من �أ�شخا�ص غري ذوي �صفة.
من جهة �أخرى فقد �أ�صدرت وزارة الإعالم قرارا مبنع تداول العدد  50من جريدة
«البالغ اجلديد» ،التي ت�صدر مبوجب ترخي�ص �أجنبي وتوزع داخل م�رص ،باعتبارها
مطبوعة خارجية تخ�ضع لرقابة وزارة الإعالم ،وفقا لقانون املطبوعات .وقد جاء هذا
القرار الذي يعد الثالث من نوعه بحق ال�صحيفة خالل �أقل من عام ،ب�سبب تناولها �أو�ضاع
معتقلني م�رصيني داخل ال�سجون ال�سعودية.14
كما ق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري يف �أبريل 2009ب�إلغاء ترخي�ص جملة «�إبداع» ،التابعة
لوزارة الثقافة بدعوى ن�رشها ق�صيدة «م�سيئة للذات الإلهية» لل�شاعر املعروف حلمي �سامل،
15
غري �أن املحكمة الإدارية العليا ق�ضت ب�إيقاف تنفيذ هذا احلكم يف يونيو .2009
ويف �إطار احلرب املت�صاعدة �ضد ن�شطاء الإنرتنت ،ا�ستمر رهن االعتقال التع�سفي مبوجب
قانون الطوارئ ،املدون م�سعد �أبو فجر النا�شط ال�سيناوي من �أجل حقوق بدو �سيناء ،منذ �إلقاء
القب�ض عليه يف دي�سمرب  .2007ورغم ح�صوله يف يونيو  2009على حكم من حمكمة الق�ضاء
الإداري يلزم وزارة الداخلية بالإفراج عنه ،فقد توا�صل اعتقاله ب�أوامر اعتقال دفرتية،
و�صل عددها حتى يوليو � 13أمر اعتقال !16وما زال النا�شط ال�سيناوي يحيى �أبو ن�صرية –
زميل �أبو فجر يف الدفاع عن حقوق بدو �سيناء -معتقال �أي�ضا منذ عام .2007
كما ظل رهن االعتقال مبوجب قانون الطوارئ �أي�ضا املدون امل�سيحي هاين نظري �صاحب
مدونة “كارز احلب” ،منذ اعتقاله يف � 3أكتوبر 2008؛ حيث يخ�ضع العتداءات و�سوء معاملة
داخل �سجن “برج العرب” ،الذي مت ت�سجيله فيه كمعتقل جنائي.17
ويف فرباير � ،2009ألقت �أجهزة الأمن القب�ض على املدون �ضياء الدين جاد من �أمام
منزله ،واقتيد �إىل مكان جمهول ،و�أودع به ملدة ثالثة �أ�سابيع ،قبل �أن يتم ترحيله �إىل �سجن
(14) http://www.anhri.net/press/2009/pr1007.shtml
( )15التقرير ربع ال�سنوي حول «حرية الدين واملعتقد يف م�رص» (�أبريل -يونيو � ،)2009صادر عن املبادرة
امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
http//:www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_Jul09/2907.htm
(» )16فى حكم تاريخي ينزع اخت�صا�ص حمكمة �أمن الدولة طوارئ بنظر قرارات االعتقال ،حمكمة الق�ضاء
الإداري :تلزم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن م�سعد �أبو فجر» ،بيان �صادرعن مركز ه�شام مبارك
للقانون .2009 /6 /16 ،
http://www.anhri.net/egypt/hmcl/2009/pr0616.shtml
(« )17بعد �أن �أهملت النيابة العامة التحقيق يف حماوالت �إجباره على التحول للإ�سالم
اعتداء وح�شي على مدون م�سيحي معتقل مبوجب قانون الطوارئ يف �سجن برج العرب» ،بيان �صادر عن
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان � 16،سبتمرب .2009
shtml.pr0916/2009/press/net.anhri.www//:http
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“القطا”.18
كما �ألقى القب�ض يف �أبريل  2009على املدون �أحمد حم�سن �صاحب مدونة “فتح عينيك”،
وظل قرابة �شهرين رهن احلب�س االحتياطي ،قبل �أن يخلى �سبيله .وكانت نيابة �أمن الدولة
قد وجهت له اتهامات مثرية لل�سخرية -ا�ستنادا �إىل مذكرة حتريات مباحث �أمن الدولة -مثل
“ا�ستغالل املناخ الدميقراطي لقلب نظام احلكم”!!.19
وكانت �أجهزة الأمن قد اعتقلت يف نوفمرب  2008املدون حممد عادل ،واقتادته �إىل مكان
غري معلوم ،وظل م�صريه جمهوال ملدة �شهر ،قبل �أن ميثل �أمام نيابة امن الدولة العليا،
للتحقيق معه بتهمة االن�ضمام جلماعة الإخوان امل�سلمني املحظورة ،وقد ظل حممد عادل رهن
االعتقال حتى الثامن من مار�س  .2009وهى الإجراءات واالتهامات ذاتها التي تعر�ض لها
�أي�ضا املدون عبد العزيز جماهد.20
كما تعر�ض نا�شط الإنرتنت �أحمد حممد عالء الدين ،لالختطاف من منزله يف ال�سابع من
�أبريل ،ومت اال�ستيالء على هاتفه املحمول و�أجهزة احلا�سب الآيل اخلا�صة به .و�أودع مبكان
جمهول ملدة ثالثة �أ�سابيع ،وتبني بعد �إطالق �رساحه �أنه كان مودعا مبقر مباحث �أمن الدولة
مبركز “منيا القمح”.21
وتعر�ض املدون املعروف وائل عبا�س للتوقيف مبطار القاهرة ملدة خم�س �ساعات ،يف �أعقاب
عودته من ال�سويد يف يونيو  ،2009وتعر�ض للتفتي�ش الذاتي ،كما �صودر حا�سوبه املحمول،
22
كما تعر�ض �أي�ضا لإجراءات تع�سفية مماثلة �أثر عودته من لبنان يف �أغ�سط�س .2009
( )18بيانا ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان يف  25 ،9فرباير .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0209-2.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0225.shtml
( « )19م�رص  :جرائم كوميدية جديدة من ت�أليف �أمن الدولة :مدون يف ال�سجن  ،بتهمة ا�ستغالل املناخ
الدميقراطي”  ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان  14 ،مايو .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0514-2.shtml
( )20بيانات ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان يف  8 ،2008/12 /18 ،11/25مار�س .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0308-2.shtml
http://www.anhri.net/press/2008/pr1125.shtml
shtml.pr1218/2008/press/net.anhri.www//:http
( )21بعد الإفراج عنه عقب ثالثة �أ�سابيع من االختطاف ،ح�سام حجازي و �أحمد مرجان �ضباط �أمن الدولة
الذين اختطفوا احمد عالء ونعرف �أين احتجزوه ،فماذا ينق�ص النيابة العامة لتجري حتقيقا يف اجلرمية؟” 0بيان
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان � 28 ،أبريل .2009
shtml.pr0428/2009/press/net.anhri.www//:http
( )22بيانا ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان يف .2009/8/8 ،6/30
http://www.anhri.net/press/2009/pr0630.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0808.shtml
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على �صعيد �آخر �أ�صدرت حمكمة الق�ضاء الإداري يف مايو  ،2009حكما يلزم وزارة
االت�صاالت بحجب “املواقع الإباحية” .ومن �ش�أن مثل هذا احلكم �أن يطلق يد ال�سلطة التنفيذية
يف حجب �أي موقع ،خا�صة �أنه مل ي�ضع تعريفا حمددا “للموقع الإباحي”.

�إهدار معايري العدالة عرب املحاكمات اال�ستثنائية:
توا�صل حرمان ع�رشات الأ�شخا�ص من حقهم يف املثول �أمام قا�ضيهم الطبيعي� ،سواء عرب
الإحالة �إىل حماكم �أمن الدولة “طوارئ” �أو �إىل املحاكم الع�سكرية.
ففي فرباير � 2009أدان الق�ضاء الع�سكري ثالثة من املدنيني بتهمة الت�سلل بطريقة غري �رشعية
�إىل غزة .وق�ضى بعقوبة احلب�س ملدة عام وغرامة  2000جنيه لكل من �أحمد �سعد دومة،
و�أحمد كمال� .أما املعار�ض البارز جمدي �أحمد ح�سني الأمني العام حلزب “العمل” املجمد،
ورئي�س حترير �صحيفة “ال�شعب” املغلقة تع�سفيا منذ �أكرث من ت�سعة �أعوام ،فقد اخت�صته املحكمة
23
الع�سكرية بعقوبة احلب�س ملدة عامني وغرامة قدرها  5000جنيه على التهمة ذاتها!!
و�أ�صدرت حمكمة �أمن الدولة العليا طوارئ �أحكامها بحق املتهمني يف الأحداث التي �شهدتها
مدينة “املحلة الكربى” ،خالل قمع التظاهرات والدعوة للإ�رضاب العام يف � 6أبريل .2008
وقد عاقبت املحكمة  22متهما باحلب�س ملدد ترتاوح بني 3و � 5أعوام .ورغم �أن عددا من
املتهمني قد �أقروا �أمام املحكمة بتعر�ضهم للتعذيب� ،إال �أن املحكمة مل ت�أمر ب�إجراء حتقيق م�ستقل
فيما ادعوه ،وا�ستخدمت اعرتافاتهم كدليل لإدانتهم بتهمة حيازة �أ�سلحة والتعدي على رجال
ال�رشطة وال�رسقة .بينما ف�شلت ال�سلطات يف ك�شف هوية امل�سئولني عن مقتل ثالثة �أ�شخا�ص
خالل هذه االحتجاجات ،ب�سبب ا�ستخدام القوة املفرطة من جانب قوات الأمن ،مبا يف ذلك
�إطالق الذخرية احلية.24
( )23بيان مركز ه�شام مبارك للقانون يف  .2009 /2 /10وبيان املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان يف /2 /11
.2009
shtml.pr0210/2009/hmcl/egypt/net.anhri.www//:http
shtml.pr0211/2009/eohr/egypt/net.anhri.www//:http
( )24بيان املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان يف  .2008 /12 /15وبيان منظمة العفو الدولية يف .2008 /12 /15
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD
%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%
D8%A6-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%
D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9
%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
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ويف �إطار الق�ضية املعروفة با�سم “خلية حزب الله”� ،أحيل للمحاكمة �أمام حمكمة �أمن الدولة
العليا “طوارئ”  26متهما ،بينهم لبنانيان ،وخم�سة فل�سطينيني ،و 19م�رصيا بعدة اتهامات،
�شملت “التخطيط الغتياالت” و”التخابر حل�ساب منظمة �إرهابية” .وقد بد�أت �أوىل جل�سات
املحاكمة يف � 23أغ�سط�س  2009بح�ضور جميع املتهمني با�ستثناء �أربعة هاربني.25

احلق فى التجمع وممار�سة االحتجاج ال�سلمي:
ت�ساحمت ال�سلطات يف عدة منا�سبات مع الوقفات االحتجاجية والتظاهرات واالعت�صامات
والإ�رضابات التي ال ترفع مطالب �سيا�سية ،والتي �شملت �سائقي النقل العام ،وال�صيادلة
وموظفي الربيد ،واعت�صامات الإعالميني �أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ،واالعت�صامات
اليومية خلرباء وزارة العدل ،والوقفات االحتجاجية للمدر�سني ،ف�ضال على �إ�رضابات عمالية
يف مواقع �صناعية خمتلفة.
غري �أن الأمر اختلف كثريا مع االحتجاجات ذات الطابع ال�سيا�سي ،فقد منعت ال�سلطات يف
�أواخر دي�سمرب  2008ومطلع يناير  2009الآالف من امل�رصيني من التظاهر واالحتجاج على
العدوان الإ�رسائيلي على غزة ،وحا�رصت ال�رشطة امليادين الكربى وامل�ساجد واجلامعات،
وا�ستخدمت القوة يف ف�ض بع�ض التجمعات ال�سلمية املحدودة يف العا�صمة وعدد من املحافظات،
واعتدت بال�رضب على ع�رشات من ال�صحفيني واملرا�سلني ملنعهم من تغطية الأحداث ،كما
�ألقت القب�ض على املئات من الأ�شخا�ص من تيارات �سيا�سية متعددة ،ووجهت لبع�ضهم تهمة
االن�ضمام “جلماعة الإخوان امل�سلمني” وحيازة �أوراق تنظيمية.26
ويف  6فرباير اعرت�ضت �أجهزة الأمن جمموعة من ن�شطاء “احلملة ال�شعبية للت�ضامن مع
ال�شعب الفل�سطيني” ،كانوا يف طريقهم �إىل معرب رفح حاملني معهم معونات غذائية وطبية
للفل�سطينيني يف غزة .وقد احتجزتهم لعدة �ساعات �أمام ق�سم �رشطة “�أبو زعبل” ،وقامت
باختطاف النا�شط وال�صحفي فيليب رزق واقتادته يف �سيارة جمهولة .ومل يعرف مكان
احتجازه� ،إال بعد تدخل ال�سفارة الأملانية -حيث �إنه يحمل جن�سية �أملانية �أي�ضا -وق�ضى خم�سة
�أيام مع�صوب العينني يف مكان جمهول ،يرجح �أنه �أحد مقار مباحث �أمن الدولة حتى مت
(« )25تقرير مبراقبة املنظمة امل�رصية جلل�سة خلية حزب الله الت�أجيل لـ� 24أكتوبر القادم» ،بيان �صادر عن
املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان .2008 /8 /23 ،
shtml.pr0823/2009/eohr/egypt/net.anhri.www//:http
( )26بيانا «مركز ه�شام مبارك للقانون» يف  2008 /12 /31و  .2009 /1 /6وبيان املنظمة امل�رصية حلقوق
الإن�سان يف .2009 /1 /6
http://www.anhri.net/egypt/hmcl/2008/pr1231.shtml
http://www.anhri.net/egypt/eohr/2009/pr0106.shtml
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الإفراج عنه يف  11فرباير.27
ويف غ�ضون جتدد الدعوى للتظاهر والإ�رضاب العام يف ال�ساد�س من �أبريل ،2009
�ألقت �أجهزة الأمن القب�ض على ع�رشات الأ�شخا�ص من الطالب و�أع�ضاء حركة “� 6أبريل”
و”كفاية” ،وحزب “الغد” و”الإخوان امل�سلمني” ،ووجهت لهم تهما بالتحري�ض على
الإ�رضاب وحيازة وتوزيع من�شورات حت�ض على ذلك.28
ويف الرابع من مايو �ألقت �أجهزة الأمن القب�ض على ت�سعة من الن�شطاء ال�سيا�سيني ،كانوا قد
نظموا وقفة احتجاجية �أمام جمل�س الدولة ،للمطالبة بوقف ت�صدير الغاز الطبيعي �إىل �إ�رسائيل.
وخالل هذه الوقفة اعتدت ال�رشطة على �صحفيني بجريدتي “الكيان العربي” و”الأهايل”.29

املجتمع املدين وال�سيا�سي رهن احل�صار:
ظلت ال�سلطات توا�صل �ضغوطها وو�صايتها الإدارية على املنظمات غري احلكومية ،عرب
قانون اجلمعيات رقم  84ل�سنة  ،2002الذي مينحها �سلطات وا�سعة يف الرتخي�ص لهذه
املنظمات وحلها وحل جمال�س �إداراتها والتحكم يف مواردها املادية ،و�إخ�ضاع جممل �أن�شطتها
للرقابة امل�سبقة والالحقة.
ما زالت ال�سلطات ت�ضفي قدرا من التعتيم على خمططاتها لتعديل قانون اجلمعيات �سيئ
ال�سمعة ،غري �أنه �صار م�ؤكدا �أن التعديالت تت�ضمن مزيدا من القيود ،والتحر�ش باملنظمات
احلقوقية على وجه اخل�صو�ص؛ �إذ ت�شمل التعديالت تو�سيع ال�صالحيات املمنوحة لالحتاد العام
للجمعيات ،وهو م�ؤ�س�سة �شبه حكومية ،ين�ص القانون على �أن رئي�س اجلمهورية يعني رئي�سه
وثلث �أع�ضاء جمل�س �إدارته .وت�سند التعديالت �إىل هذا االحتاد العام جميع القرارات امل�صريية
املت�صلة بحياة اجلمعيات ،وال �سيما قرارات الرتخي�ص ومراقبة والتفتي�ش على اجلمعيات! ت�شمل
( )27بيان مركز الندمي للت�أهيل والعالج النف�سي ل�ضحايا العنف يف  .2009 /2 /7وبيان ال�شبكة العربية ملعلومات
حقوق الإن�سان يف .2009 /2 /11
http://www.anhri.net/press/2009/pr0211.shtml
http://www.hmlc-egy.org/node/1042
مدون مل�شاركته يف م�سرية �سلمية يف م�رص» ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية/4/6 ،
(« )28اعتقال طالب ِّ
.2009
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/student-blogger-arrested-peacefulmarch-egypt-20090211
( « )29دفاعا عن احلق يف التجمع ال�سلمي ،املنظمة امل�رصية تطالب ب�إطالق �رساح املتظاهرين يف ق�ضية ت�صدير
الغاز” ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان يف .2009 /5 /4
http://www.anhri.net/egypt/eohr/2009/pr0504.shtml
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�أي�ضا فر�ض قيود �إ�ضافية على التمويل الأجنبي للجمعيات ،عرب قيام االحتاد العام بو�ضع �إطار
تنظيمي للمعونات واملنح الدولية والإقليمية .30جدير بالتنويه يف هذا ال�سياق �أن هذا التطور
�سي�ؤدي �إىل خ�ضوع اجلمعيات الأهلية لو�صاية ثالث هيئات على الأقل ،وهى وزارتا الداخلية
والت�ضامن االجتماعي �إىل جانب االحتاد العام للجمعيات الأهلية ،الذي �سيت�ضخم من خالل
هذه التعديالت ،ليتحول �إىل جهاز بريوقراطي كبري ي�ضطلع بهذه الوظائف �شبه الأمنية.
ويف هذا ال�سياق �شن رئي�س االحتاد العام للجمعيات الأهلية –وهو رئي�س وزراء �سابق!-
هجوما �إعالميا �ضاريا على منظمات حقوق الإن�سان ،واتهمها بتهديد الأمن القومي ،ودافع
خاللها عن تدخل �أجهزة الأمن يف �شئون املجتمع املدين.31
جدير بالذكر �أن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان تلقت يف مايو  2009من وزارة الت�ضامن
االجتماعي �إنذارا باحلل .وقد جاء هذا التهديد على خلفية تقدم املنظمة بطلب للوزارة للح�صول
على موافقتها على �إحدى املنح اخلارجية .وظلت الإجراءات الإدارية حائال دون ح�صول
املنظمة على هذه املوافقة ،على مدى ما يقرب من ع�رشة �أ�شهر ،باملخالفة للقانون ذاته ،وهو
ما ا�ضطر املنظمة للبدء يف تنفيذ �أن�شطتها املقررة مبقت�ضى هذه املنحة بعد ح�صولها على موافقة
�شفهية من امل�سئولني بوزارة الت�ضامن االجتماعي ،وقد ا�ضطرت احلكومة للرتاجع يف �أعقاب
حملة الت�ضامن الدولية مع املنظمة امل�رصية.
ويذكر يف هذا ال�سياق �أن وزارة الت�ضامن كانت قد �أقدمت بالفعل منذ �أكرث من عام ،على
�إغالق “دار اخلدمات النقابية والعمالية” ،وحل “جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان”
و�صادرت �أموالها وممتلكاتها ،دون انتظار حلكم الق�ضاء يف �أكتوبر  ،2008الذي اعترب قرار
احلل تع�سفيا .ورغم �صدور هذا احلكم ،فقد ظلت الوزارة متاطل قرابة �أربعة �أ�شهر يف تنفيذ
احلكم ال�صادر ل�صالح اجلمعية .32من جهة �أخرى ،وا�ستنادا �إىل تدخالت �أمنية رف�ضت وزارة
الت�ضامن االجتماعي يف مايو � 2009إ�شهار جمعية حقوقية با�سم “جمعية قدماء امل�رصيني حلقوق
(« )30يف ر�سالة من املنظمة امل�رصية لوزير الت�ضامن االجتماعي ،م�رشوع قانون اجلمعيات تقييد وح�صار جديد
للعمل الأهلي» ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.2009 /9 /9 ،
shtml.pr0909/2009/eohr/egypt/net.anhri.www//:http
(« )31حقوقيون يردون على اتهام عبد العزيز حجازي لهم بتهديد الأمن القومي  :ال ن�ستغرب الت�رصيحات
وحجازى دافع عن �أمن النظام فقط» �،صفاء ع�صام الدين � ،صحيفة «ال�رشوق» يف � 12سبتمرب .2009
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=110926&terms=%d9%82%d8%a7%d
9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa
+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9
(« )32على وزارة الت�ضامن وقف �إجراءات حل املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان» بيان �صادر من  41منظمة
يف  8دول عربية.
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1646
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الإن�سان” ،وا�ستندت يف ذلك �إىل اعرتا�ض جهات �أمنية .33كما ا�ضطرت جمعية “م�رصيون
�ضد التمييز الديني” للجوء للق�ضاء ،بعد رف�ض احلكومة الرتخي�ص لها منذ عام .2008
وعلى �صعيد �آخر �صدرت قرارات من وزير الت�ضامن االجتماعي وحمافظ القاهرة يف
�سبتمرب  ،2009بحل جمل�س �إدارة نادي �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة القاهرة ،و�إلغاء نتائج
االنتخابات التي �شهدها النادي يف �أبريل املا�ضي ،التي �شهدت تفوقا كبريا لقائمة مر�شحي
“الإخوان امل�سلمني” فيها .34كما قامت وزارة الت�ضامن يف يوليو  2009بحل جمل�س �إدارة
جمعية “�أتيليه القاهرة” –وهو �أحد �أهم و�أقدم منابر الأدباء وال�شعراء والفنانني يف م�رص-
وتعيني جلنة م�ؤقتة لإدارته ،وو�صل الأمر حد اقتحام �أجهزة الأمن ملقر الأتيليه ،لفر�ض
القرار احلكومي التع�سفي ،ولتقطع الطريق على اجلمعية العمومية ،حتى ال جتتمع وتتخذ
قرارات مناق�ضة لقرار احلكومة.35
وعلى �صعيد النقابات ،ظلت القيود بالغة التع�سف املت�ضمنة بالقانون  100ل�سنة 1993
وتعديالته ب�ش�أن تنظيم انتخابات النقابات املهنية ،حائال دون �إجراء االنتخابات يف  12نقابة
مهنية لنحو  14عاما .36كما ظلت نقابة املهند�سني خا�ضعة للحرا�سة الق�ضائية على مدى �أربعة
ع�رش عاما ،رغم �صدور حكم ق�ضائي يف عام  2008يدعم حق املهند�سني يف عقد جمعيتهم
العمومية ،و�إلغاء احلرا�سة على النقابة.37
وعلى الرغم من جناح موظفي وعمال “م�صلحة ال�رضائب العقارية” يف انتزاع حقهم النقابي
ب�إن�شاء �أول نقابة عامة م�ستقلة ترعى م�صاحلهم ،38ف�إن النائب العام –بناء على �شكوى من
( )33حملة حرية التنظيم :تدين ا�ستخدام وزارة الت�ضامن للمادة  11لرف�ض ا�شهار جمعية �أهلية وتطالب بحوار
جمتمعى حول تعديالت القانون “  ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة .2009 /5 /30 ،
http://www.anhri.net/egypt/nwf/2009/pr0530.shtml
( )34انتخابات نادي هيئة تدري�س جامعة القاهرة،انت�صار كبري لقائمة الإخوان و�رشف املحاولة لـ  9مار�س
وتهديدات بالغاء االنتخابات !! “  ،بيان �صادر عن امل�ؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان/26 ،
.2009 /4
( )35جريدة «العربي» 19 ،يوليو 2009
html.article2142182405/docs/com.araby-al.www//:http
( )36التقرير اجلماعي «مللتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة» ،املقدم يف � 30أغ�سط�س � 2009إىل جمل�س
حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة ،يف �إطار �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.
( )37بعد �إلغاء قرار احلرا�سة على نقابتهم ..من ينقذ املهند�سني فى م�رص؟!� ،صحيفة «الغد» يف /2 /12
.2008
http://www.elghad.com/Print.asp?News_Id=9288
(« )38حملة معا من �أجل �إطالق احلريات النقابية ميالد �أول نقابة عمالية م�ستقلة “  ،بيان �صادر عن مركز
ه�شام مبارك � 22 ،أبريل .2009
http://www.anhri.net/egypt/hmcl/2009/pr0422.shtml
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االحتاد العام للعمال الذي ت�سيطر عليه احلكومة� -أحال رئي�س النقابة املنتخب كمال �أبو عيطة
للتحقيق ،بتهمة ت�أ�سي�س نقابة باملخالفة للقانون ،على الرغم من �أن قانون النقابات العمالية
ين�ص على ثبوت ال�شخ�صية االعتبارية للنقابة من تاريخ �إيداع �أوراق ت�أ�سي�سها ،وي�سقط حق
اجلهة الإدارية يف االعرتا�ض بعد مرور �شهر واحد من الإيداع.39
وعلى �صعيد الأحزاب ،ف�إن “جلنة �شئون الأحزاب ال�سيا�سية” -التي ي�سيطر عليها احلزب
احلاكم ،والتي رف�ضت الرتخي�ص لنحو  75حزبا منذ �إن�شائها -رف�ضت الرتخي�ص �أي�ضا يف
�أغ�سط�س “ 2009حلزب الو�سط” للمرة الثالثة خالل  14عاما من ت�أ�سي�سه.
ويف نوفمرب  ،2008تعر�ض مقر حزب الغد املعار�ض الذي �أ�س�سه �أمين نور -والذي كان
ي�ستعد لعقد جمعية عمومية ا�ستثنائية -لهجوم مدبر مع تواط�ؤ من �أجهزة الأمن .ورغم �أن مقر
احلزب كان حما�رصا ب�أعداد غفرية من قوات الأمن بقيادة كبار قيادات ال�رشطة ،فقد متكن
املعتدون من قذف مقر احلزب باحلجارة والزجاجات ،ثم �إ�شعال النريان فيه ملدة �ساعتني،
دون �أن تتدخل �أجهزة الأمن!  40وقد �أ�صدر الق�ضاء الإداري يف �سبتمرب  2009حكما ب�إدانة
وزارة الداخلية ،وق�ضى ب�أن تعو�ض احلزب بـ� 200ألف جنيه.
وقد ظل املنتمون جلماعة الإخوان امل�سلمني طوال عام  2009هدفا ملالحقات �أمنية وحتقيقات،
بتهمة االن�ضمام �إىل منظمة غري م�رشوعة .وقد طالت االعتقاالت �أربعة من قيادييها يف يونيو
 ،2009يف مقدمتهم عبد املنعم �أبو الفتوح الأمني العام لـ”احتاد الأطباء العرب” ،وع�ضو
مكتب الإر�شاد للجماعة .وقد وجهت لهم اتهامات بـ”العمل على �إحياء التنظيم الدويل
للإخوان امل�سلمني” و”غ�سيل الأموال” ،وهى تهم �أدين بها من قبل عرب حماكمة ع�سكرية 25
من قيادات اجلماعة ،يف مقدمتهم خريت ال�شاطر النائب الثاين للمر�شد العام للجماعة ،وحكم
عليهم بال�سجن بني � 10 -3سنوات.
واعترب مراقبون �أن ت�صعيد املواجهة مع اجلماعة ي�ستهدف �إق�صاءها من املناف�سة ال�سيا�سية
حت�سبا لأن العامني القادمني �سي�شهدان انتخابات جمل�س ال�شورى وجمل�س ال�شعب ورئا�سة
اجلمهورية .وقد ف�رست بع�ض التقارير ال�صحفية املالحقات الأمنية املتواترة ،ب�أنها ت�ستهدف
دفع جماعة الإخوان امل�سلمني لإبرام �صفقة مع احلكومة ،يتم مبوجبها وقف احلمالت الأمنية،
( “ )39م�ؤ�س�سات حقوقية وحركات عمالية واجتماعية تت�ضامن مع النا�شط العمايل كمال �أبو عيطة والنقابة العامة
للعاملني بال�رضائب العقارية”  ،بيان �صادر عن املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية /9 /15 ،
.2009
shtml.pr0915/2009/ecesr/egypt/net.anhri.www//:http
( )40تقرير اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية يف  .2008 /11 /6وقد ر�صد هذا التقرير بالتف�صيل
مظاهر تواط�ؤ �أجهزة الأمن دون وقف هذا االعتداء املدبر.
/ar,lang/230/21/view/content/org.mosharka.www//:http
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مقابل اكتفائها بامل�شاركة الرمزية يف االنتخابات الربملانية وعدم معار�ضة توريث احلكم.41

�ضغوط هائلة على احلريات الدينية:
ظلت ال�ضغوط على احلريات الدينية تطول معتنقي مذاهب �أو اجتهادات فقهية يف �إطار
الإ�سالم ذاته .فقد بد�أت ال�سلطات منذ �أواخر يونيو حملة اعتقاالت وا�سعة يف �أو�ساط معتنقي
املذهب ال�شيعي ،بد�أت باعتقال الداعية ال�شيعي ح�سن �شحاتة والع�رشات من �أتباعه .وفيما
تفر�ض ال�سلطات تعتيما حول عدد املعتقلني ومكان اعتقالهم ،ف�إن م�صادر ال�شيعة يف م�رص
تقدر عددهم مبا يزيد على � 300شخ�ص .وتت�ضمن االتهامات املوجهة �إليهم اعتناق �أفكار
متطرفة خمالفة ل�صحيح الإ�سالم وعقد اجتماعات تنظيمية ،وتخ�شى م�صادر �شيعية �أن يواجهوا
اتهامات بارتباطهم تنظيميا بخلية “حزب الله” ،التي �ألقى القب�ض عليها يف مطلع العام.42
ويف �إطار ال�ضغوط على معتنقي فكر “القر�آنيني” ،منعت مباحث �أمن الدولة مبطار القاهرة
عبد اللطيف حممد �أحمد من �أن ي�ستقل الطائرة ،و�أجربته على اخلروج من املطار ،باعتباره
ممنوعا من ال�سفر .وكان عبد اللطيف قد اعتقل يف مايو  ،2007بتهمة اعتناق فكر القر�آنيني
و�إنكار ال�سنة النبوية.43
وحتى يناير  2009ظل املدون ر�ضا عبد الرحمن رهن االعتقال الإداري ،مبوجب قانون
الطوارئ منذ �أكتوبر  .2008ورغم �أن حمكمة �أمن الدولة طوارئ كانت قد �أ�صدرت يف 6
يناير حكما نهائيا ب�إنهاء اعتقاله ،ف�إن وزارة الداخلية �أبقت عليه رهن االعتقال حتى  22يناير.
وكان اعتقاله ،قد جاء ب�سبب اعتناقه لفكر القر�آنيني ،و�شملت التحقيقات معه �آراءه وموقفه من
ال�س ّنة النبوية ،قبل �أن توجه له تهمة “ازدراء الدين الإ�سالمي”.44
ُ
(“ )41توقيف قياديني يف الإخوان امل�سلمني؛ �إقرار الكوتا الن�سائية يف جمل�س النواب” ،ن�رشة “الإ�صالح العربي”
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة “كارنيجي لل�سالم” ،عدد يوليو .2009
ar=lang&23348=article&show=fa?/arb/org.carnegieendowment.www//:http
و�أي�ضا �صحيفة “ال�رشوق” العدد  ،177يف  27يوليو � ،2009ص.1
81810=id?aspx.ContentData/com.shorouknews//:http
(« )42م�صادر م�رصية ترجح ربط ق�ضية املد ال�شيعي بخلية حزب الله” ،املجل�س الأعلى لرعاية �أهل البيت يف
م�رص  19 ،يوليو .2009
http://www.egyptianashraf.com/news/2009/July2009/10.htm
( )43التقرير ربع ال�سنوي حول «حرية الدين واملعتقد يف م�رص»� ،أبريل-يونيو � ،2009صادر عن املبادرة
امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
( )44بيانا املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،يف .2009 /1 /25 ،8
http://www.anhri.net/egypt/eipr/2009/pr0108.shtml
http://www.anhri.net/egypt/eipr/2009/pr0125.shtml
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وقد تعر�ض املفكر والكاتب املعروف �سيد القمني �إىل حملة تكفري وا�سعة النطاق� ،شارك فيها
بع�ض حمرتيف ق�ضايا “احل�سبة الدينية” ،و�أ�صدرت خاللها “دار الإفتاء امل�رصية” –وهى هيئة
دينية حكومية -فتوى و�صمته بالكفر حتى و�إن مل حتدده باال�سم .وقد ا�شتعلت هذه احلملة عرب
و�سائط الإعالم املختلفة على �إثر �إعالن ح�صوله على �إحدى جوائز الدولة التقديرية .و�شارك
يف احلملة �أي�ضا ما يعرف بجبهة علماء الأزهر .45وهى جمعية �سبق حلها ،و�سبق �أن �شاركت
يف تكفري املفكر العلماين فرج فودة ،قبل �أن يتم اغتياله على �أيدي جماعة �إ�سالمية مت�شددة عام
.1992
ورمبا كان التطور الإيجابي الأبرز ب�ش�أن احلريات الدينية هو �إنهاء ال�رصاع الق�ضائي،
الذي خا�ضه البهائيون طيلة خم�س �سنوات �ضد �سيا�سة وزارة الداخلية ،التي كانت جتربهم
على ادعاء اعتناق �إحدى الديانات ال�سماوية املعرتف بها؛ ك�رشط حل�صولهم على الأوراق
الثبوتية .حيث �أيدت املحكمة الإدارية العليا يف مار�س  ،2009حكما للق�ضاء الإداري يلزم
م�صلحة الأحوال املدنية بوزارة الداخلية برتك خانة الديانة خالية يف الأوراق الثبوتية اخلا�صة
بالبهائيني .ونزوال على هذا احلكم �أ�صدر وزير الداخلية قرارا بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون
الأحوال املدنية ،مبا يي�رس ح�صول البهائيني على الأوراق الثبوتية .46ولكن هذا القرار
الوزاري ال ينطبق على كل املواطنني البهائيني ،بل فقط على الذين �صدرت لهم �أحكاما
ق�ضائية� ،أو ممن لديهم �أوراق ر�سمية �سابقة تثبت �أنهم بهائيون! كما يظل البهائيون عاجزين
عن احل�صول على االعرتاف بزواجهم ،ومن ثم ي�ضطرون لل�سفر �إىل الدول العربية الأخرى
لإبرام عقود الزواج ،ثم �إعادة توثيقها يف ال�سفارات امل�رصية!
وقد كان البهائيون هدفا العتداءات غري م�سبوقة يف قرية “ال�شورانية” مبحافظة �سوهاج
يف مار�س � ،2009إثر بث �إحدى الف�ضائيات امل�رصية برناجما حواريا ت�ضمن حتري�ضا على
الكراهية والقتل للبهائيني -على ل�سان �أحد املتحدثني يف الربنامج -ف�ضال عن حتري�ض �أحد
قيادات احلزب احلاكم يف �سوهاج �ضد البهائيني يف القرية .ونتيجة لذلك جتمهر ع�رشات
من �سكان القرية �أمام منازل خم�س �أ�رس بهائية ،وقذفوها باحلجارة وحاولوا اقتحامها،
واكتفت ال�رشطة بتفريقهم يف اليوم الأول ،ثم تعر�ضت م�ساكن البهائيني للقذف بكرات نارية
وزجاجات حارقة ،كما مت حتطيم موا�سري الإمداد باملياه اخلا�صة مبنازلهم ،للحيلولة دون
�إطفاء النريان .وا�ضطرت بع�ض العائالت البهائية للهرب خارج القرية ،و�أمرت ال�رشطة من
(«)45خماوف على حياة الدكتور �سيد القمني نتيجة لت�صاعد حملة املت�شددين �ضده ودخول دار الإفتاء طرفا يف
معاداة الفكر امل�ستنري” ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 27 ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0727.shtml
( )46التقرير ربع ال�سنوي حول «حرية الدين واملعتقد يف م�رص» (يناير-مار�س� ،)2009صادر عن املبادرة
امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_Apr09/frbq5_final.pdf
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تبقى منهم مبغادرتها .47ويذكر �أن عددا من �أع�ضاء احلزب احلاكم يف الربملان قد طالبوا �إثر
هذه الأحداث ب�إ�صدار قانون يجرم اعتناق البهائية ،باعتبارها خطرا على الأمن القومي!!48
وقد تزايدت خالل هذا العام �أحداث العنف والتوتر الطائفي بني امل�سلمني والأقباط ،ور�صدت
التقارير يف هذا الإطار ما ال يقل عن  20واقعة يف الفرتة من �أكتوبر  2008حتى نهاية يونيو
 ،2009راح �ضحيتها ما ال يقل عن �سبعة �أ�شخا�ص ،بينهم �أربعة �أقباط وثالثة م�سلمني.
وقد امتدت �أعمال العنف جغرافيا ،لتطال قرى ومدنا يف ع�رش حمافظات ،هى القاهرة
واجليزة وبني �سويف واملنيا وقنا والقليوبية وال�رشقية والغربية والدقهلية والإ�سكندرية.
واقرتنت هذه الأعمال يف الغالب باالعتداء على منازل الأقباط وممتلكاتهم ودور عباداتهم.
وبدا وا�ضحا يف نحو  %30من هذه احلوادث املوقف العدائي من قبل بع�ض املواطنني امل�سلمني
جتاه حق الأقباط يف ترميم كنائ�سهم �أو تو�سعتها� ،أو حماولتهم التحايل على القيود غري املربرة
التي تعيق متتعهم بامل�ساواة يف ممار�سة �شعائرهم الدينية يف �أماكن مرخ�ص بها .كما يلفت النظر
يف هذه الأحداث اجتاه �أجهزة الأمن �إىل تنحية القانون جانبا يف الت�صدي لأعمال العنف من
الطرفني ،واللجوء �إىل عقد ال�صلح العريف بني �أطراف النزاع على ح�ساب مبد�أ �سيادة القانون
ومعايري العدالة .ف�ضال على الدور ال�سلبي الذي تلعبه بع�ض و�سائل الإعالم ،ومناهج التعليم
التي ت�رشف احلكومة على و�ضعها يف تغذية الكراهية الدينية .وقد جرى ا�ستخدام االعتقال
الإداري مبوجب قانون الطوارئ� ،ضد بع�ض امل�شاركني يف هذه الأحداث ،لإجبار طريف
النزاع على التنازل عن حقوقهم والقبول بال�صلح.49
ويالحظ خالل عام  2009بروز ظاهرة خطرية ،وهى االعتداء على الأقباط عندما يقوم
بع�ضهم ب�أداء ال�صلوات داخل املنازل؛ ب�سبب عدم توافر كنائ�س قريبة منهم ،وجتاوب �أجهزة
الأمن مع هذه االعتداءات بدال من توقيف مرتكبيها؛ حيث تقوم قوات الأمن بفر�ض ح�صار
�أمني على هذه املنازل ،وال�ضغط على مالكيها لإخالئها �أو التنازل عنها� ،أو احتجاز �أ�صحابها
واملرتددين عليها بتهمة “�إثارة الفتنة”� ،أو “�إقامة ال�صلوات يف مكان غري مرخ�ص”!
ويرد يف هذا ال�سياق على �سبيل املثال ما �شهدته قرية “عزبة ب�رشى” مبحافظة بني �سويف
من اعتداءات طائفية يف يونيو  ،2009على خلفية ما �أ�شيع عن �أداء الأقباط ل�صلواتهم يف �أحد
املنازل اململوكة لأحد الق�ساو�سة .وحاولت �أجهزة الأمن ال�ضغط على الق�س لكي يرتك منزله
(« )47منظمات حقوقية تطالب النائب العام مبقا�ضاة امل�سئولني عن االعتداءات على البهائيني واملحر�ضني على
تلك اجلرائم”  ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية .2009 /4 /2 ،
http://www.anhri.net/egypt/eipr/2009/pr0402.shtml
( )48املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية« :التقرير ربع ال�سنوي حول حرية الدين واملعتقد يف م�رص» ،يف الفرتة
من �أبريل –يونيو .2009
( )49ت�ستند هذه املعلومات �إىل الوقائع الواردة يف التقارير ربع ال�سنوية حول «حرية الدين واملعتقد يف م�رص»،
ال�صادرة عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،يف الفرتة من �أكتوبر  2008حتى نهاية يونيو .2009
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وينتقل لآخر خارج القرية .وبح�سب �شهادات عدد من �أقباط القرية ،ف�إن رجال الأمن –يف
غ�ضون هذه الأحداث -اقتحموا منازلهم واعتدوا عليهم بال�رضب والإهانات.50
وعلى �أثر �أحداث عنف مماثلة �شهدتها قرية “احلوا�صلية” مبحافظة املنيا يف يوليو 2009؛
ب�سبب ما تردد عن قيام الأقباط ب�أداء ال�صلوات “خل�سة” ب�أحد املنازل ،ا�ستدعت على �أثره �أجهزة
الأمن عدد من ق�ساو�سة القرية و�أخذت تعهدات عليهم بعدم ا�ستخدام املنزل �إال لل�سكنى.51
ويف �إحدى قرى “�سمالوط” مبحافظة املنيا ،ا�ستجابت ال�رشطة لبالغ تقدم به مواطن م�سلم،
مطالبا باتخاذ الإجراءات ملنع الأقباط من ال�صالة مبنزل �أحدهم .وعلى �أثر ذلك ا�ستدعت
ال�رشطة املواطن القبطي يف � 24أكتوبر  ،2009واحتجزته ملدة � 24ساعة ،بعد �أن اتهمته
ب�إقامة ال�صلوات يف مكان غري مرخ�ص لأدائها.
ي�ؤ�رش ت�صاعد وتواتر �أحداث العنف الطائفي �إىل خطورة ا�ستمرار تقاع�س م�ؤ�س�سات الدولة
عن �إعمال مبد�أ امل�ساواة ينب جميع املواطنني ،ب�رصف النظر عن الدين واملذهب والعقيدة،
وخا�صة فيما يتعلق باحلق يف �إن�شاء دور العبادة وممار�سة ال�شعائر الدينية.
وعلى �صعيد �آخر ،قدم نواب يف احلزب احلاكم للربملان م�رشوع قانون يجرم ما ي�سمى
“بازدراء الأديان” ،الأمر الذي ي�ؤدي عمليا �إىل التجرمي القانوين لكل مذهب� ،أو عقيدة� ،أو فكر
يخالف تف�سري امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية للدولة للإ�سالم ب�شكل عام ،وللمذهب ال�سني “الر�سمي”
ب�شكل خا�ص .وهو بهذا املعنى يقدم غطاء قانونيا و�سيا�سيا و�إعالميا ،لعمليات املطاردة الأمنية
واملالحقات الق�ضائية للمواطنني من “ال�شيعة” و”البهائيني” و”القر�آنيني”وغريهم.
وعلى �صعيد �آخر ،قامت ال�رشطة –دون �أي �سند قانوين -ب�إلقاء القب�ض على عدد من
املواطنني يف عدة حمافظات ،لأنهم تناولوا طعاما �أو �رشابا �أو كانوا يدخنون علنا يف نهار
“رم�ضان” ،وهى املهمات نف�سها التي تقوم بها “ال�رشطة الدينية” يف اململكة العربية ال�سعودية!
وقد برر م�ساعد وزير الداخلية ل�شئون الإعالم ذلك ال�سلوك الأمني غري امل�سبوق ،ب�أنه ي�ستند
�إىل القانون !52وملا كان ذلك غري �صحيح ،فقد طالب نواب من احلزب الوطني احلاكم ب�سد هذه
الثغرة الت�رشيعية ،وتبني ت�رشيع يجرم املجاهرة بالإفطار يف رم�ضان!
( )50اليوم ال�سابع ،يف  22يونيو .2009
 امل�رصي اليوم ،العدد  23 ،1836يونيو .2009http://www.coptichistory.org/untitled_22.htm
( )51اليوم ال�سابع ،يف  24يوليو .2009
 جريدة الد�ستور ،العدد  ،730يف  25يوليو .2009http://www.coptichistory.org/untitled_30.htm
( )52منظمات حقوقية ترف�ض ت�رصيحات الداخلية حول جواز القب�ض على «املجاهرين بالإفطار» ،بيان �صادر
عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية .2009 /9 /14 ،
http://www.anhri.net/egypt/eipr/2009/pr0914.shtml
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تونـ�س
النموذج الكال�سيكي للدولة البولي�سية

اقرتنت تهيئة امل�رسح ال�سيا�سي ،لإجراء االنتخابات الربملانية ال�صورية ،ولإعادة انتخاب
رئي�س اجلمهورية التون�سية زين العابدين بن علي ،الذي يحكم قب�ضته على البالد منذ عام
 1987لوالية رئا�سية خام�سة ،باملزيد من التدهور يف حقوق الإن�سان واحلريات العامة،
واملزيد من �إحكام قب�ضة الدولة البولي�سية على املجتمع التون�سي ،وقمع كل الأ�صوات امل�ستقلة
ومنابرها.
وقد كانت نتائج االنتخابات الرئا�سية والربملانية كاملعتاد حم�سومة �سلفا ،يف ظل ا�ستمرار
هيمنة احلزب احلاكم على كل م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا يف ذلك الق�ضاء وو�سائط الإعالم ،ويف
ظل ال�سيا�سات املنتهجة من قبل نظام بن علي ،على مدى  22عاما يف قمع و�إق�صاء املعار�ضة
ال�سيا�سية و�إحكام اخلناق على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وتروي�ض بع�ض الأحزاب الكارتونية
التي ترت�شي عرب نظام للمحا�ص�صة الربملانية يديره احلزب احلاكم؛ ومع ذلك فقد جرت
االنتخابات الرئا�سية بطريقة تكر�س نظام اال�ستفتاء ،يف ظل التعديالت الد�ستورية التي كفلت لنب
علي قطع الطريق على تر�شح مناف�سني حمتملني ،واقرتنت باعتداءات همجية على ال�شخ�صيات
التي تف�ضح الطابع ال�صوري لهذه االنتخابات ،مثلما اقرتنت بالإخالل الفادح بتكاف�ؤ الفر�ص
بني املر�شحني يف احلمالت االنتخابية ،و�أتيح خاللها «للمجل�س الأعلى االت�صال» (الإعالم)
احلق يف مراقبة كلمات املر�شحني عرب الإذاعة والتليفزيون واحلذف منها.
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وعلى النمط نف�سه ف�إن االنتخابات الربملانية كانت نتائجها معروفة �سلفا ،يف ظل قانون
انتخابي ،ي�ضمن للحزب احلاكم م�سبقا  %75من املقاعد ،ويح�رص املناف�سة فعليا على املقاعد
الباقية بني الأحزاب املوالية للحكم «املواالة» على املقاعد الباقية.
ويف هذا الإطار وا�صلت ال�سلطات خالل عام  2009التنكيل بالقادة النقابيني واحلقوقيني
ون�شطاء االحتجاج االجتماعي لأهايل احلو�ض املنجمي بقف�صة .كما �شهد العام نف�سه هجمات
�رش�سة على حرية التعبري ،وخا�صة و�سائط الإعالم احلديثة وال�صحف امل�ستقلة القليلة.
ووا�صلت ال�سلطات حتر�شاتها باملدافعني عن حقوق الإن�سان والن�شطاء ال�سيا�سيني وال�صحفيني،
وتوجت ال�سلطات هجماتها على ال�صحافة واملجتمع املدين بالإطاحة بالقيادة ال�رشعية امل�ستقلة
واملنتخبة «للنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني» ،واال�ستعا�ضة عنها ب�صحفيني موالني للحزب
احلاكم ،بالأ�ساليب ذاتها التي �سبق �أن اتبعتها ال�سلطات؛ من �أجل االحتواء �أو ال�سيطرة على
منظمات مدنية وروابط نقابية ،وذلك باملزج بني االخرتاق احلكومي ملجال�س �إدارتها ،وتدبري
امل�ؤامرات �أو االنقالبات الأمنية مب�ساعدة العنا�رص املد�سو�سة ،ثم �أخريا �إ�ضفاء �رشعية قانونية
زائفة على الهيكلية� ،أو القيادة اجلديدة التابعة للحكومة ،وذلك باحل�صول على مباركة الق�ضاء
اخلا�ضع لل�سيطرة احلكومية الكاملة.
وقد جرى توظيف قانون مكافحة الإرهاب على نطاق وا�سع ،يف حماكمات تكاد تكون
�شبه يومية تفتقر للحد الأدنى من معايري العدالة ،ويف تو�سيع دائرة االعتقال لقمع الإ�سالميني
وغريهم من ذوي الآراء املخالفة .وتوا�صلت ال�شكاوى من ا�ستمرار جرائم التعذيب و�إ�ساءة
معاملة ال�سجناء ،دون م�ساءلة �أو عقاب ،كما امتد قمع التجمعات ال�سلمية ليطول �أي�ضا
التظاهرات املنددة بالعدوان الإ�رسائيلي على غزة.

انتخابات �صورية تكر�س احلكم املطلق:
ظلت االنتخابات الرئا�سية التناف�سية «ا�سما»� ،أداة لتكري�س �أ�سلوب اال�ستفتاء الفعلي على
�شخ�ص الرئي�س زين العابدين بن علي .وقد تكفلت التعديالت الد�ستورية على نظام انتخاب
رئي�س اجلمهورية ،بو�ضع قيود �صارمة على احلق يف الرت�شيح ،ت�شمل �رضورة ح�صول
املر�شح على تزكية برت�شيحه من  30نائبا بالربملان� ،أو ما يقابلهم من ر�ؤ�ساء املجال�س البلدية.
و�أف�ضى التالعب بالد�ستور جمددا يف العام املا�ضي �إىل �إدخال تعديالت �إ�ضافية جرى تف�صيلها
خ�صي�صا لإق�صاء رموز حزبية م�ستقلة وحرمانهم من احلق يف الرت�شيح.1
( )1مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان« ،من ت�صدير الإرهاب �إىل ت�صدير القمع» ،التقرير ال�سنوي لعام
� ،2008ص.11
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وقد �أدخلت تعديالت على النظام االنتخابي يف يونيو  ،2009متنح لرئي�س املجل�س الأعلى
لالت�صال �صالحية فر�ض رقابة م�سبقة على كلمات املر�شحني ،التي يتم ت�سجيلها وذلك قبل بثها
عرب الإذاعة والتليفزيون.
ويجوز لرئي�س املجل�س الأعلى �أو من ينيبه مطالبة املر�شح بحذف بع�ض العبارات ،ويف
حالة الرف�ض يحق لرئي�س املجل�س �أن يتخذ قراره الفوري باالعرتا�ض على بث الت�سجيل.2
وبينما ح�رص القانون فرتة الدعاية االنتخابية يف �أ�سبوعني فقط قبيل بدء االنتخابات ،ف�إن
املل�صقات الدعائية للرئي�س بن علي كانت متلأ ال�شوارع وامليادين قبل �أ�سابيع �أو حتى �شهور
من االنطالق الر�سمي للحملة االنتخابية ،وكانت و�سائط الإعالم اخلا�ضعة كليا ل�سيطرة
احلكومة ،جمي�شة كاملعتاد للرتويج لإجنازات نظام بن علي .ويربر امل�سئولني وو�سائط
الإعالم تخ�صي�ص م�ساحات �إعالمية �أكرب للرئي�س ،بو�صفه رئي�سا ولي�س مر�شحا! ويف املقابل
فقد �صادرت ال�سلطات عددا من املجلة الأ�سبوعية حلزب التجديد «الطريق اجلديد» ،التي
ت�ضمنت الربنامج االنتخابي ملر�شحه �أحمد �إبراهيم ،بدعوى �صدورها قبل املوعد الر�سمي لبدء
احلمالت االنتخابية .وخالل احلملة االنتخابية طلبت وزارة الداخلية من املر�شح ذاته �إزالة
خم�س نقاط من برنامج حملته ،مبا يف ذلك انتقادات ملا و�صفه بنهج حكم احلزب الواحد.
كما نزعت مل�صقات حملة «التجديد» يف �أنحاء خمتلفة من البالد .3و�سجلت الرابطة التون�سية
حلقوق الإن�سان مظاهر عديدة للإخالل بتكاف�ؤ الفر�ص يف الدعاية االنتخابية .وحرمان بع�ض
الو�سائط الإعالمية امل�ستقلة من تغطية العملية االنتخابية .ور�صدت يف هذا ال�سياق �أن الرئي�س
بن علي ا�ستحوذ على  %97.2من الف�ضاء الإعالمي ،بينما مل تتجاوز التغطية الإعالمية
ملناف�سيه الثالثة –�إذا جاز احلديث عن مناف�سني.4%3 -
ويلفت النظر �أن القانون االنتخابي مينح وزارة الداخلية �صالحية الإ�رشاف على االنتخابات،
بدءا من ت�سجيل الناخبني وحتى �إعالن النتائج .واملفارقة �أن وزير الداخلية نف�سه كان مكلفا
ب�إدارة احلملة االنتخابية للرئي�س بن علي!! � .5أي �أنه م�سئوال عن الرتويج لنب علي ،وم�سئوال
يف نف�س الوقت عن تقييد حركة مناف�سيه!
(« )2تون�س :الربملان يقر تعديال بزيادة عدد املقاعد و خف�ض �سن االقرتاع»� ،صحيفة «ال�رشق الأو�سط» ،العدد
 25 ،11075مار�س .2009
(« )3تون�س :انتخابات يف �أجواء القمع» ،بيان عن هيومان رايت�س ووت�ش� 23 ،أكتوبر .2009
http//:www.hrw.org/ar/news2009/10/23-1/
(« )4مراقبة التغطية الإعالمية خالل االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية ،تقرير �أويل» ،الرابطة التون�سية للدفاع
عن حقوق الإن�سان� 23 ،أكتوبر .2009
www.anhri.net/tunisia/fidh/2009/pr1023..shml
( )5قا�سم بن باريك« ،قانون االنتخابات التون�سي يثري جدال» ،موقع اجلزيرة 13 ،يوليو .2009
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2E676EA6-3D98-4A31-ADEC-B5E375D89578.htm
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و�إذا كانت ال�سلطات قد ا�ستبقت االنتخابات الرئا�سية والربملانية بتكثيف قمعها منذ وقت مبكر
للحراك االجتماعي والنقابي والن�شطاء ال�سيا�سيني ومدافعي حقوق الإن�سان وو�سائط الإعالم
امل�ستقلة على حمدوديتها ،ف�إن بدء العد التنازيل لإجراء االنتخابات قد اقرتن باملزيد من
االعتداءات على ال�شخ�صيات التي قامت بف�ضح طابع هذه االنتخابات.
وقد متثل �أبرز هذه االعتداءات فيما تعر�ض له حمة الهمامي الأمني العام “حلزب العمال
ال�شيوعي التون�سي” يف التا�سع والع�رشين من �سبتمرب من اعتداءات بدنية ولفظية مبطار
تون�س� ،أثر عودته من زيارة لباري�س� ،أجرى خاللها حوارات تليفزيونية مع قناة “اجلزيرة”
القطرية و”قناة  ”24الفرن�سية ،انتقد فيها املمار�سات البولي�سية لنظام بن علي ،و�أو�ضح خاللها
الأ�سباب التي ي�ستند �إليها حزبه يف الدعوة �إىل مقاطعة االنتخابات.6
وقد طالت هذه االعتداءات �أي�ضا زوجته املحامية واحلقوقية البارزة ،را�ضية ن�رصاوي،
رئي�س “اجلمعية التون�سية ملقاومة التعذيب” ،والحقا �رضبت ال�رشطة ال�رسية ح�صارا على
منزل الهمامي ون�رصاوي منذ العا�رش من �أكتوبر ،وتعر�ض همامي للمنع من ال�سفر هو
وزوجته حل�ضور ندوة حول االنتخابات التون�سية بفرن�سا.7
و�إذا كانت االنتخابات الرئا�سية ال�صورية قد �آلت �إىل فوز الرئي�س بن علي بنحو  %89.6من
�أ�صوات الناخبني ،ف�إن حزبه احلاكم “التجمع الد�ستوري الدميقراطي” قد ح�صل يف االنتخابات
الربملانية على  %84.5من الأ�صوات ،ا�ستحوذ مبوجبها على  161مقعدا بالربملان ،ا�ستنادا
للقانون االنتخابي الذي خ�ص�ص  %75من املقاعد للحزب الفائز بالأغلبية املطلقة ،يف حني
جرى تقا�سم الربع املخ�ص�ص للمناف�سة بني “�أحزاب املواالة” ،وبناء على ذلك تقا�سمت �ستة
�أحزاب  53مقعدا.
وقبيل ب�ضعة �أيام من �إجراء االنتخابات �ألقت ال�سلطات التون�سية القب�ض على النا�شط احلقوقي
زهري خملوف ،الع�ضو امل�ؤ�س�س ملنظمة “حرية و�إن�صاف” واملر�شح يف االنتخابات الربملانية
�ضمن قوائم “احلزب الدميقراطي التقدمي” .وحا�رصت قوات الأمن منزل خملوف ،وحالت
دون قيام عدد من م�سئويل احلزب بدخول املنزل ،مما ا�ضطر زوجته للخروج ملالقاتهم
بال�شارع.8
(« )6بعد �إجراءه حلوار مع قناة اجلزيرة و�أخر للقناة الفرن�سية 24اعتداء بدين بولي�سي على حمه الهمامي يف
مطار تون�س» ،بيان ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان� 30 ،سبتمر .2009
www.anhri.net/press/2009/pr0930.shtml
( )7هيومان رايت�س ووت�ش ،مرجع �سبق ذكره.
><http://www.hrw.org/ar/news/2009/10/23/tunisia-elections-atmosphere-repression
(« )8النا�شط احلقوقي وال�صحفي زهري خملوف يبد�أ الإ�رضاب»،بيان منظمة حرية و�إن�صاف� 22 ،أكتوبر
.2009
www.anhri.net/tunisia/makal/2009/pr/1020.shtml
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كما تعر�ضت �سهام بن �سدرين من�سقة “املجل�س الوطني للحريات” بتون�س العتداءات
بال�رضب املربح ،ومنعت من دخول مقر اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات.9
وكانت بن �سدرين قد احتجزت وزوجها عمر امل�ستريي لب�ضعة �ساعات قرب مدينة
“طربقة” ،ب�سبب قيامهما بتحقيق �صحفي عن االنتخابات ل�صالح “راديو كلمة” ،كما طالت
�إجراءات التوقيف لب�ضع �ساعات �أي�ضا عدد غري قليل من الن�شطاء ال�سيا�سيني �أو احلقوقيني �أو
ال�صحفيني.10

التنكيل بالن�شاط النقابي واحلراك االجتماعي:
جرى تنظيم عدد من املحاكمات �ضد النقابيني واملنخرطني يف حركة االحتجاج ال�سلمي
لأهايل احلو�ض املنجمي ،11والتي اندلعت يف يناير  ،2008وو�صلت ذروتها يف يونيو من
العام نف�سه .ويف �أبرز هذه الق�ضايا �صدرت �أحكام مغلظة بال�سجن على � 38شخ�صا ،بعد
اتهامهم باالنخراط يف “ع�صابة”؛ بق�صد ارتكاب جرائم اعتداء على النظام العام ،وامل�شاركة
يف ع�صيان وتعطيل ال�سري يف الطرق العمومية .وقد �أدين  7من املتهمني بـ� 10سنوات �سجنا،
وهم :عدنان احلاجي ،ب�شري العبيدي ،عادل جبار ،طارق احلالميي ،طيب بن عثمان،
ح�سني بن عبد الله ،وماهر فجراوي.
وقد �شاب هذه املحاكمة الكثري من �أوجه العوار� ،إذ انتزعت اعرتافات من املتهمني حتت
وط�أة التعذيب ،ورغم ت�أكد املحكمة من ذلك فقد امتنعت عن عر�ضهم على الفح�ص الطبي،
ورف�ضت �سماع �شهود ل�صالح املتهمني ،وبدت املحاكمة �شبه �رسية يف ظل احل�صار الأمني،
الذي منع املواطنني من ح�ضور جل�سات املحاكمة.12
(« )9مراقبة التغطية الإعالمية خالل االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية ،تقرير �أويل» ،الرابطة التون�سية للدفاع
عن حقوق الإن�سان� 23 ،أكتوبر .2009
www.anhri.net/tunisia/fidh/2009/pr1023..shml
( )10املرجع ال�سابق.
( )11اندلعت هذه احلركة يف مدينة قف�صة جنوبي تون�س يف �شكل اعت�صامات و�إ�رضابات جوع ،وذلك احتجاجا على تزايد
البطالة وتردي الأو�ضاع االقت�صادية وتف�شي املح�سوبية يف التعيينات .وت�صاعدت �أعمال االحتجاج رغم القمع الأمني
ال�رش�س لها ،والذي جرى خالله عمليات اقتحام وا�سع للمنازل واالعتداء على �سكانها .انظر يف ذلك ،مركز القاهرة
لدرا�سات حلقوق الإن�سان« ،من ت�صدير الإرهاب �إىل ت�صدير القمع» -التقرير ال�سنوي لعام � ،2008ص.110
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/368.pdf
()12انظر يف ذلك« ،دون حما�سبة ..احلكومة التون�سية توا�صل انتهاكاتها حلقوق الإن�سان» ،جملة «�سوا�سية»،
العدد  ،86مار�س  ،2009القاهرة :مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان .وانظر �أي�ضا بيان م�شرتك يف 17
يوليو  2009من كل من املنظمة العاملية ملناه�ضة التعذيب ،الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،ال�شبكة الأورومتو�سطية
حلقوق الإن�سان ،منظمة العفو الدولية .وكذلك �صحيفة «مواطنون» ،عدد  ،115بتاريخ  22يوليو .2009
http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun 115.pdf
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ويف �إطار هذه املحاكمة جرت معاقبة حميي الدين �رشبيب ب�سنتني و�شهرين �سجنا ،على دوره
يف تعزيز الت�ضامن الدويل مع احلركة االحتجاجية يف تون�س! وذلك بعد حماكمته غيابيا بتهمة
“ن�رش �أخبار زائفة خارج البالد” .جدير بالذكر �أن �رشبيب هو رئي�س “فيدرالية التون�سيني من
�أجل املواطنة بال�ضفتني” ،وهو مقيم يف باري�س منذ �أكرث من  30عاما .ومتثل مالحقته على
�أفعال خارج تون�س خرقا حتى ملبادئ القانون التون�سي ذاته.
وقد توا�صل التنكيل بقادة االحتجاج ،داخل ال�سجون ،حيث نقلوا �إىل �سجون بعيدة جدا
عن مقار �سكن �أهاليهم ،وحرم بع�ضهم من الرعاية الطبية ال�رضورية مثل الب�شري العبيدي،
والطيب بن عثمان الذي دخل �إ�رضابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقه يف العالج وحت�سني
ظروف �سجنه.13
ثم امتد التنكيل �إىل �أهايل احلو�ض املنجمي عرب حماكمات الحقة ،من بينها ما انتهت �إليه
حمكمة اال�ستئناف بقف�صة يف  24يونيو  2009من �أحكام ،طالت �سبعة من املواطنني ،الذين
�ألقى القب�ض عليهم يف مايو؛ ب�سبب حتركهم للمطالبة ب�إطالق �رساح �سجناء احلو�ض املنجمي،
وقد تراوحت هذه الأحكام ما بني 4و� 8أ�شهر �سجنا.

قمع متوا�صل حلرية التعبري وهيمنة مطلقة على و�سائط الإعالم:
اعتقلت ال�سلطات التون�سية طارق ال�سو�سي ،ال�سجني ال�سيا�سي ال�سابق والع�ضو امل�ؤ�س�س
بـ”اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سيني”؛ وذلك ب�سبب م�شاركته يف مداخلة بثتها قناة
“اجلزيرة” القطرية يف �أغ�سط�س  ،2008انتقد فيها اختطاف البولي�س ال�سيا�سي �سبعة �شبان
من مدينة “بنزرت” .وقد �أحيل ال�سو�سي للمحاكمة بتهمة الرتويج عن �سوء نية لأخبار زائفة
من �ش�أنها تعكري ال�صفو العام ،حيث تلقى حكما بال�سجن ملدة � 3أ�شهر مع وقف التنفيذ ،وقد ت�أيد
14
احلكم ا�ستئنافيا يف يونيو .2009
كما �ألقى القب�ض جمددا على د .ال�صادق �شورو الرئي�س الأ�سبق حلركة النه�ضة ،الذي �أم�ضى
�أكرث من  17عاما داخل ال�سجون التون�سية ،وذلك بعد ب�ضعة �أ�سابيع من �إطالق �رساحه .وقد
( )13بيان فيدرالية التون�سيني للمواطنة بال�ضفتني يف � 5أغ�سط�س http://www.ftcr.eu ،2009
(«)14طارق ال�سو�سي يف طور ق�ضائي جديد»  ،بيان �صادر عن اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سيني،
 24مار�س .2009
http://www.anhri.net/tunisia/aispp/2009/pr0324.shtml
قر احلكم الإبتدائي يف حق النا�شط احلقوقي طارق ال�سو�سي”� ،صحيفة “كلمة تون�س”،
و�أي�ضا “ اال�ستئناف ُي ّ
التابعة للمجل�س الوطني الوطني للحريات بتون�س 25 ،يونيو .2009
http://www.kalima-tunisie.info/kr/news-file-article-sid-232.html
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مت اعتقاله على خلفية حوار �أجرته معه قناة “احلوار” اللندنية يف دي�سمرب  ،2008حتدث فيه
عن ظروف اعتقاله ،والتعذيب الذي �سبق �أن تعر�ض له وغريه من املعتقلني .15وقد بد�أت
حماكمة �شورو يف  13دي�سمرب  2008بتهمة ع�ضوية جمعية غري مرخ�ص لها –يف �إ�شارة �إىل
“حركة النه�ضة” املحظورة -وحكمت عليه بال�سجن ملدة عام.
ويف �إطار احلملة ال�رش�سة على �صحافة املعار�ضة قرر وزير الداخلية حجب العدد  113من
�صحيفة “الطريق اجلديد”؛ ب�سبب ن�رشها ن�ص التحقيق الق�ضائي الذي �أجرى مع ال�سجني ب�شري
العبيدي �أحد رموز انتفا�ضة احلو�ض املنجمي .وبررت الداخلية قرارها ب�أن قانون ال�صحافة
يحظر ن�رش وثائق االتهام قبل �أن تتلى باجلل�سة العمومية للمحكمة .وهو تربير ال ي�ستند لأ�سا�س،
لأن الن�رش مت بعد �صدور احلكم االبتدائي يف دي�سمرب .!2008
كما مت حجب العدد  506من �صحيفة “املوقف” ل�سان حال “احلزب الدميقراطي التقدمي”،
ال�صادر يف  10يوليو 2009؛ ب�سبب ن�رشها اتهاما وجهته الأمينة العامة للحزب مية
اجلريبي لوزير الداخلية� ،إثر اعتداء تعر�ضت له خالل تنقلها بوالية �سيدي بوزيد باجلنوب
التون�سي!16
وخالل يناير  ،2009قامت ال�سلطات مبحا�رصة مقر راديو “كلمة” التابع للمجل�س الوطني
للحريات ،ومنع الزوار من �صحفيني وحقوقيني من دخول املقر ،الذي جرى اقتحامه يف
 30يناير� ،أي بعد �أربعة �أيام فقط من بدء بث الراديو عرب قمر �صناعي �إيطايل .وجرى
االعتداء على العاملني بالعنف اللفظي والبدين ،مثلما حدث مع زهري خملوف الع�ضو امل�ؤ�س�س
بجمعية “حرية و�إن�صاف” .وتلقي عمر امل�ستريي مدير “كلمة” واحلقوقي املعروف ،تهديدا
بالقتل بعد االعتداء عليه ،كما �صدرت تعليمات مبنعه من ال�سفر .و�أحيلت �سهام بن �سدرين
احلقوقية البارزة �إىل التحقيق من قبل وكيل اجلمهورية (النيابة) ،بدعوى خمالفة بث الراديو
للقانون التون�سي ،يف حني �أن بث الراديو يفرت�ض �أن تخ�ضع للقانون الإيطايل ،حيث مقره.
وحيث يقع البث .وقد �أوقفت ال�سلطات خطوط الهواتف الثابتة واجلوالة لكل العاملني يف
راديو “كلمة”!17
ويف �إطار املحاكمات التي ا�ستهدفت املنخرطني يف �أعمال االحتجاج يف احلو�ض املنجمي،
تلقى ال�صحفي الفاهم بوكدو�س من قناة “احلوار التون�سي” امل�ستقلة حكما غيابيا بال�سجن ملدة �ست
( « )15ن�ص احلوار الكتابى عن برنامج «بال ت�أ�شرية» مع الدكتور ال�صادق �شورو،جريدة الفجر نيوز25 ،
دي�سمرب .2008
http://www.alfajrnews.net/News-sid-ae--ss-ae-ae-----ss----10979.html
(16) http://www.alfajrnews.net/
(17) http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?TID=1&ZID=178&AID=11818
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�سنوات ،وقد ت�أيد احلكم ا�ستئنافيا يف فرباير .2009

18

وامتدت احلملة ال�رش�سة على ال�صحافة وو�سائط الإعالم �إىل “النقابة الوطنية لل�صحفيني
التون�سيني” ،وذلك بتنظيم ال�سلطات انقالبا داخلها �أطاح بقيادتها املنتخبة ،وذلك عقابا على
�إ�صدار النقابة تقريرا نقديا الذعا حول �أو�ضاع احلريات ال�صحفية يف تون�س ،ف�ضال عن �أنها
مل ت�شارك يف كرنفال “املبايعة” والت�أييد الذي اعتادت عليه نقابات مهنية واحتادات موالية
للحكومة ،حيث رف�ضت النقابة تزكية تر�شيح الرئي�س بن على لوالية رئا�سية خام�سة! وقد حققت
ال�سلطات غايتها االنقالبية بالإيعاز �إىل �أربعة من العنا�رص املوالية لها داخل املكتب التنفيذي
للنقابة بتقدمي ا�ستقاالتهم؛ ومن ثم �أ�صبح املكتب التنفيذي منحال وفقا للوائح النقابة .وعلى الرغم
من �أن الأكرثية امل�ستقلة التزمت باللوائح ،وحددت موعدا لإجراءات االنتخابات يف �سبتمرب
 ،2009ف�إن الأقلية املدعومة من احلزب احلاكم و�أجهزة الأمن ا�ستبقت هذا املوعد بالدعوة
الجتماع ا�ستثنائي يف � 15أغ�سط�س ،قامت خالله بتن�صيب �إدارة جديدة ينتمي �أع�ضا�ؤها جميعا
للحزب احلاكم!

قمع املدافعني عن حقوق الإن�سان:
وا�صلت ال�سلطات حتر�شها باملدافعني عن حقوق الإن�سان ،ومن �أمثلة ذلك الهجوم الذي
ا�ستهدف مقر راديو “كلمة”� ،أو من خالل املالحقات ،واحل�صار الأمني ،واملراقبة املكثفة،
واملنع من التحرك داخل البالد ،بالإ�ضافة �إىل حجب االت�صاالت الهاتفية ،وو�سائل االت�صال
الإلكرتوين.
كما يتعر�ض املحامون املنخرطون يف الدفاع عن حقوق الإن�سان �إىل �ضغوط �أمنية قا�سية
ومتنوعة ،ت�شمل فر�ض احل�صار على مقار عملهم؛ للت�ضييق على م�صادر دخلهم من عملهم
املهني ،وذلك ب�إرهاب موكليهم ،لدفعهم للتعامل مع حمامني �آخرين .كما تتوا�صل بالتوازي
حمالت الت�شويه ل�سمعة املدافعني عن حقوق الإن�سان عرب و�سائل الإعالم اخلا�ضعة لل�سيطرة
احلكومية.
وقد منع لطفي العمدوين ع�ضو الفرع التون�سي ملنظمة العفو الدولية واجلمعية الدولية مل�ساندة
ال�سجناء ال�سيا�سيني مرتني من مغادرة منزله يف يوليو  2009من قبل �ضباط �أمن الدولة،
الذين رابطوا �أمام املنزل ملنعه و�آخرين من ح�ضور االجتماع ال�سنوي العام للفرع التون�سي
ملنظمة العفو الدولية.
(« )18وتتوا�صل مالحقة مرا�سل قناة احلوار التون�سي بقف�صة» ،البديل (حزب العمال ال�شيوعي التون�سي)13،
فرباير .2009
http://www.albadil.org/spip.php?article2044
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ويف يونيو تعر�ض ثالثة مدافعني حقوق الإن�سان وهم :را�ضية الن�رصاوي ،وعبد الرءوف
العيادي ،وعبد الوهاب معطر ،العتداء على �أيدي عنا�رص �أمنية مبجرد عودتهم من جنيف،
حيث كانوا ي�شاركون يف م�ؤمتر للمهجرين التون�سيني؛ وخ�ضع الثالثة لتفتي�ش ذاتي كامل يف
مطار تون�س.
وكانت را�ضية الن�رصاوي قبل ذلك هدفا لإهانات وتفتي�ش بدين مهني يف مطار تون�س ،لدى
عودتها من فرن�سا يف مايو  .2008كما اقتحم �ضباط �أمن الدولة منزلها يف �أبريل  2009خالل
وجودها خارج البالد يف م�ؤمتر للمدافعني عن حقوق الإن�سان يف �أفريقيا.19
وقد ظل منزل خمي�س ال�شماري اخلبري احلقوقي البارز وع�ضو هيئة � 18أكتوبر للحقوق
واحلريات ،يخ�ضع للح�صار الأمني ،ومينع �ضيوفه من زيارته على مدى �أكرث من خم�سة
�أ�شهر متوا�صلة .كما تعر�ض �أع�ضاء املكتب التنفيذي ملنظمة “حرية و�إن�صاف” �إىل املنع من
االجتماعات واملالحقات الأمنية امل�ستمرة ،واالعتداءات التي �شملت ته�شيم �سيارة حمزة حمزة
ع�ضو املكتب التنفيذي للمنظمة.20
وقد طالت �إجراءات املالحقة والتوقيف �أي�ضا حممد النوري رئي�س منظمة “حرية و�إن�صاف”،
وفتحي اجلربي الع�ضو امل�ؤ�س�س باملنظمة ،21و�شادي بوزويتة باملنظمة ذاتها.22
وقد وا�صلت �صحيفة “احلدث” املدعومة من احلكومة قذف املدافعني عن حقوق الإن�سان،
وعلى الأخ�ص حممد عبو املحامي املعروف ،و�سهام بن �سدرين الناطقة با�سم “املجل�س الوطني
للحريات” ،وو�صل الأمر حد تهديد حممد عبو بال�سجن ،ا�ستجابة لالتهامات التي ت�ضمنتها
�إحدى املقاالت املن�شورة يف هذه ال�صحيفة.23
( «)19تون�س :حملة على املدافعني عن حقوق الإن�سان « ،تقرير ملنظمة العفو الدولية 7 ،يوليو .2009
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE30/007/2009/ar/886cf252-517e-4bd4-bd0a9b806481c1f1/mde300072009ara.html
(« )20هيئة � 18أكتوبر ت�ستعر�ض جتاوزات ال�سلطة«  ،بيان هيئة � 18أكتوبر للحقوق واحلريات � 21 ،أغ�سط�س
.2009
http://www.anhri.net/tunisia/makal/2009/pr0821-4.shtml
( « )21احتجاز رئي�س منظمة حرية و�إن�صاف و�أحد �أع�ضائها خارج مدينة �سليمان “  ،بيان منظمة حرية
و�إن�صاف.2009 /8 /13 ،
http://www.anhri.net/tunisia/makal/2009/pr0726.shtml
(« )22اعتقال النا�شط احلقوقي �شادي بوزويتة “  ،بيان �صادر عن منظمة حرية و�إن�صاف .2009 /7 /26 ،
http://www.anhri.net/tunisia/makal/2009/pr0813.shtml
(« )23ت�صعيد وانتهاكات باجلملة �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان»  ،بيان �صادر عن املجل�س الوطني للحريات،
.2009 /6 /29
http://www.anhri.net/tunisia/cnlt/2009/pr0629.shtml
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انتهاكات ج�سيمة با�سم مكافحة الإرهاب
وعلى الرغم من �إدخال تعديالت جديدة على قانون مكافحة الإرهاب يف يوليو 2009؛
ف�إن هذه التعديالت �أبقت على التعريف املبهم للجرمية الإرهابية ،والذي �شاع ا�ستخدامه حتى
حتل هذه التعديالت دون ا�ستمرار
يف ت�أثيم حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات ،ومل ُ
االعتقال التع�سفي واملحاكمات اجلائرة والتعذيب .واكتفت التعديالت ب�إلغاء مواد كانت تبقي
على �رسية هوية الق�ضاة واملدعني العامني يف املحاكمات املت�صلة مبكافحة الإرهاب ،ومواد
�أخرى ت�صنف التحري�ض على الكراهية على �أنه فعل �إرهابي .وقد ظل التعذيب متف�شيا،
خا�صة و�أن الدولة مل تتخذ تدابري حازمة حلظر اال�ستناد على املعلومات والأقوال املنتزعة
حتت وط�أة التعذيب ك�أدلة �أمام املحاكم.
وت�ؤكد التقارير تعر�ض عدد كبري ممن يجري اعتقالهم للتعذيب ولغريه من �صنوف املعاملة
ال�سيئة ،والتي ت�شمل احلب�س االنفرادي لأ�سابيع ،ومنع الزيارات ،واالمتناع عن ت�سليم
ال�سجناء الطعام واملالب�س التي حت�رضها عائالتهم �إليهم .ومن احلاالت املهمة يف هذا ال�سياق
عبد املطلب بن مرزوق ،الذي �ألقى القب�ض عليه يف فرباير  ،2009وظلت عائلته وحماموه
يجهلون مكان احتجازه لنحو �شهر ،وعند مثوله �أمام قا�ضي التحقيق يف  12مار�س من العام
نف�سه �أكد بن مرزوق تعر�ضه للتعذيب ،م�شريا �إىل تعليقه يف و�ضعية “الفروج امل�شوي”،
وكانت هناك �آثار مازالت وا�ضحة على تعذيبه ،ومع ذلك مل ي�أمر قا�ضي التحقيق مببا�رشة
التحقيق يف �شكوى التعذيب!24
وقد وا�صلت ال�سلطات حمالت االعتقال للأ�شخا�ص على نطاق وا�سع ملجرد اال�شتباه يف
�صلتهم ب�أن�شطة �إرهابية� ،أو �أن مظهرهم يوحي بقربهم من جماعات �إ�سالمية .وي�ستمر احتجاز
ه�ؤالء الأ�شخا�ص لفرتات تتجاوز احلدود امل�سموح بها ،وفقا لقانون الإجراءات اجلنائية.
ومنذ اعتماد قانون مكافحة الإرهاب يف دي�سمرب  ،2003ف�إن املحاكمات جترى مبعدل
 15حماكمة يف ال�شهر الواحد !25ووفقا للتقارير الدولية ،ف�إن عدد املحكوم عليهم يف ق�ضايا
الإرهاب يقدر بنحو � 2000شخ�ص .بيد �أنه ح�سب ت�رصيح لوزير العدل يف مايو  2009ف�إن
عدد املتهمني الذين حكم عليهم ال يتجاوز  300متهم.26
وقد كان من �أبرز حماكمات هذا العام ما عرف مبحاكمة “جمموعة �سليمان” ،التي اعتقل
�أع�ضا�ؤها �إثر ا�شتباكات م�سلحة مع �أجهزة الأمن يف نهاية  2006و�أوائل  .2007وقد واجه
(« )24تون�س :ا�ستمرار االنتهاكات با�سم الأمن» ،تقرير ملنظمة العفو الدولية� 20 ،أغ�سط�س .2009
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/010/2009/en/690f30eb-8ce4-4fd3-adb03fc4e8a29a15/mde300102009ara.pdf
( )25التقرير ال�شهري جلمعية حرية و�إن�صاف ،على www.tunisnews.com
(« )26تون�س ،ا�ستمرار االنتهاكات با�سم الأمن» ،مرجع �سابق.
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املتهمون وعددهم  22متهما جمموعة من التهم ،ت�شمل ع�ضوية منظمة �إرهابية ،والتحري�ض
على ارتكاب �أعمال �إرهابية ،وجمع الأموال لتمويل �أ�شخا�ص على �صلة بالإرهاب .وخالل
مثولهم �أمام املحكمة يف  24يناير  ،2009تراجع املتهمون عن اعرتافاتهم زاعمني �أنها وليدة
التعذيب .لكن املحكمة مل تعب�أ مبزاعمهم ،و�صدرت �ضدهم �أحكام بال�سجن ترتاوح بني 6و
� 14سنة .ويف يونيو خففت الأحكام يف مرحلة اال�ستئناف لت�صبح � 8 -3سنوات ،وعالوة على
ذلك فقد ت�ضمن احلكم �إخ�ضاع املتهمني خلم�س �سنوات �إ�ضافية من املراقبة الإدارية ،يف �أعقاب
انتهاء مدة حمكوميتهم.27
ويف هذه املحاكمة ويف غريها من املحاكمات ،ف�إن انتهاك معايري العدالة ال يقف وح�سب عند
اعتماد االعرتافات املنتزعة بالتعذيب ،بل ي�شمل �أي�ضا حرمان املتهمني من االت�صال مبحاميهم
وتقييد احلق يف الدفاع.28

( )27املرجع ال�سابق.
( )28املرجع نف�سه.
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اجلزائــر
نحو حكم الفرد

�أف�ضت التطورات التي �شهدتها اجلزائر خالل العام � 2009إىل تكري�س االنفراد بال�سلطة،
وقطع الطريق على فر�ص تداولها ب�صورة �سلمية .ونتيجة لل�سيا�سات التي انتهجتها الدولة
بدعوى امل�صاحلة الوطنية ،وعلى وجه اخل�صو�ص تطبيقات «ميثاق ال�سلم وامل�صاحلة
الوطنية» ،فقد تكر�س الإفالت من العقاب� ،سواء فيما يتعلق باجلرائم التي ارتكبتها اجلماعات
الإ�سالمية امل�سلحة ،خالل الت�سعينيات من القرن املا�ضي� ،أو اجلرائم التي ارتكبتها قوات
اجلي�ش والأجهزة الأمنية ،و�أف�ضى ذلك �إىل ا�ستمرار الن�شاط الإرهابي من ناحية ،و�إطالق
يد الأجهزة الأمنية من ناحية �أخرى يف ارتكاب مزيد من االنتهاكات ،دون خ�شية حما�سبة.
وكذلك يف تربير الإبقاء على حالة الطوارئ ال�سارية منذ عام  ،1992وبالتايل فقد توا�صل
خالل العام  2009االعتقال التع�سفي وال�رسي ،مبا يف ذلك ممار�سة التعذيب.
ويف الوقت ذاته تزايدت التهديدات حلرية التعبري عرب العقوبات ال�سالبة للحرية التي تالحق
ال�صحفيني� ،أو عرب م�صادرة ومنع توزيع عدد من املطبوعات .كما تزايدت ال�ضغوط على
�أن�شطة منظمات حقوق الإن�سان واجلمعيات الأهلية ،فيما يجري التجهيز مل�رشوع قانون جديد
يفر�ض مزيدا من القيود على العمل الأهلي .ويف ظل نهج يطم�س التنوع الثقايف والعرقي
يف اجلزائر ،يزداد �شعور الأقليات بالتهمي�ش ،وتكت�سي التوترات االجتماعية طابعا عنيفا
ومتزايدا.
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تكري�س احتكار ال�سلطة وقطع الطريق على تداولها:
يف �أبريل من هذا العام �أعيد انتخاب الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة للوالية الرئا�سية الثالثة من
خالل انتخابات مغلقة ،كان الفائز فيها معروفا �سلفا منذ اللحظة التي تقرر فيها تعديل الد�ستور
يف مادته الرابعة وال�سبعني ،التي مل تكن ت�سمح ب�أكرث من واليتني رئا�سيتني .وقد �صادق
الربملان يف نوفمرب  2008على هذا التعديل ،الذي اعتربته بع�ض �أحزاب املعار�ضة �أنه يغلق
الباب ب�صورة نهائية �أمام �إمكانية التداول ال�سلمي لل�سلطة .واعترب �أن تعديل الد�ستور دون
اللجوء ال�ستفتاء �شعبي ،م�ؤ�رش لفر�ض بوتفليقة رئي�سا مدى احلياة ،وتوجه اجلزائر ب�شكل
متزايد نحو منط حكم الفرد.
ويف حماولة لتفادي مزيد من االنتقادات الدولية والداخلية على التعديل الد�ستوري الذي
عمق من �إ�شكالية تداول ال�سلطة يف اجلزائر ،حاولت ال�سلطات جتميل ال�صورة بربط هذا
التعديل بتعديالت �أخرى ذات طابع �إن�شائي ،يزعم �أحدها �أنه ي�ستهدف «ترقية وتعزيز دور
املر�أة يف امل�شاركة ال�سيا�سية»؛ حيث ن�صت املادة  31مكرر امل�ستحدثة على �أن «تعمل الدولة
على ترقية احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،بتو�سيع حظوظ متثيلها يف املجال�س املنتخبة ،ويحدد قانون
ع�ضوي كيفية تطبيق هذه املادة».
وعلى الرغم من مرور عام على �صدور هذا التعديل ،فلم ي�صدر بعد القانون الذي يحدد
الإطار العملي لتطوير امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،بينما ا�ستفاد الرئي�س بوتفليقة من التطبيق
الفوري للتعديل الأول ،و�أعيد انتخابه مبقت�ضاه .واملعروف �أن ن�سبة الن�ساء يف املجل�س ال�شعبي
الوطني ال تتجاوز  ،%3وال تتجاوز  %6مبجل�س الأمة (الغرفة العليا للربملان).
وعلى الرغم من غياب مناف�سة حقيقية يف هذه االنتخابات التي قاطعها عدد من �أحزاب
املعار�ضة ،والتي فاز فيها بوتفليقة ب�أكرث من  %90من �أ�صوات الناخبني ،فقد اقرتنت العملية
االنتخابية بغياب معايري تكاف�ؤ الفر�ص يف الدعاية االنتخابية ،التي جرى فيها توظيف �إعالم
الدولة ل�صالح الرئي�س ،وت�شويه املعار�ضني والقوى ال�سيا�سية التي قاطعت االنتخابات .وقد
منعت وزارة الداخلية حزب «جبهة القوى اال�شرتاكية» املعار�ض من القيام بحملة املقاطعة
التي دعا �إليها ،حيث قامت ال�رشطة بتحرير حما�رض وتوقيف عدد من �أع�ضاء احلزب
و�أن�صاره ،الذين قاموا ب�إل�صاق الفتات وتوزيع من�شورات تدعو للمقاطعة ال�شعبية .وبررت
ال�رشطة ذلك ،ب�أن القاعات العمومية خم�ص�صة فقط للم�شاركني يف االنتخابات ،و�أنه ال مكان
فيها للذين ال يقاطعونها! ويدعون الآخرين ملقاطعتها!
وع�شية االنتخابات الرئا�سية اجلزائرية يف �أبريل  ،2009حظرت ال�سلطات �صحيفة
االك�سربي�س  Express`Lالفرن�سية ،على �أ�سا�س �أنها انتهكت القانون اجلزائري ،وانتهكت
�سيادة الدولة .كما ُحظرت �صحف فرن�سية �أخرى ،مثل «جورنال دو دميان�ش» (جريدة
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الأحد) و»ماريان» وجملة «�أفريك» (�أفريقيا) ،بعد �أن تناولت مو�ضوع دعم نظام بوتفليقة
بني كبار �ضباط اجلي�ش واملكانة البارزة التي يتمتع بها حلفا�ؤهم وعائالتهم يف احلياة ال�سيا�سية
اجلزائرية .وقد �ألقي القب�ض على ال�صحفيني املغاربة ،الذين و�صلوا �إىل اجلزائر لتغطية احلملة
االنتخابية وا�ستجوبتهم ال�رشطة لعدة �ساعات قبل �إطالق �رساحهم.
والحظت بع�ض التقارير ح�ضورا وا�ضحا لأفراد اجلي�ش والأمن يف مراكز االقرتاع -و�إن
كانوا بزي مدين -بينما لوحظ عدم وجود مراقبني ملمثلي املر�شحني يف  %90من هذه املراكز؛
ب�سبب عدم قدرة املناف�سني على توفري �أعداد كافية من املراقبني .واتهم حزب «التجمع من �أجل
الثقافة والدميقراطية» ال�سلطات بارتكاب خروقات وجتاوزات عديدة لرفع ن�سبة امل�شاركة يف
الت�صويت لأكرث من  ،%70بلغت حد الدفع بعنا�رص اجلي�ش وال�رشطة للت�صويت.1

تطبيقات مكافحة الإرهاب:
ال تزال اجلزائر تعاين من جراء الهجمات الإرهابية العنيفة التي �أف�ضت هذا العام �إىل �سقوط
ع�رشات ال�ضحايا .وكان �أكرثها داللة الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف يف يونيو 2009
دورية «للدرك الوطني» (ال�رشطة) �رشق البالد ،و�أدى �إىل م�رصع اثنني من املدنيني �إىل
جانب ثمانية ع�رش من ال�رشطة.
وقد قدرت اخل�سائر يف الأرواح جراء الن�شاط الإرهابي واملواجهات مع اجلماعات امل�سلحة
خالل عام  2008بـ� 340شخ�صا يف مقابل � 490شخ�صا خالل عام  ،2007و� 300شخ�ص
يف عام .2006
وت�ؤدي تدابري مكافحة الإرهاب �إىل انتهاكات خطرية حلقوق امل�شتبه يف ارتكابهم جرائم
�إرهابية؛ ويف ظل التعتيم ال�شديد الذي تنتهجه ال�سلطات على �إجراءاتها لتعقب امل�شتبه بهم
يف اجلماعات امل�سلحة ،ي�صعب حتديد �أرقام دقيقة لأعداد القتلى �أو املعتقلني من عنا�رص هذه
اجلماعات .وغالبا ما يتم �إيداع املعتقلني يف �أماكن �رسية لعدة �أ�شهر ،ومبعزل عن �أية رقابة
ق�ضائية ،حيث يخ�ضعون ل�صنوف من التعذيب لعدة �أ�سابيع.
وقد مت �إدماج معظم الأحكام امل�ستقاة من حالة الطوارئ ال�سارية منذ عام  ،1992وذات
ال�صلة مبكافحة الإرهاب يف الت�رشيعات العادية ،ويف ظلها جتري حماكمة امل�شتبه بهم يف ق�ضايا
الإرهاب �أمام املحاكم الع�سكرية ،وال تعتد املحاكم بادعاءات املعتقلني ،ب�أن اعرتافاتهم قد
يتـهم الداخلية ب�إجبار الوالة على رفع ن�سبة امل�شاركة �إىل  70باملائة»� ،صحيفة اخلرب
(« )1حزب معار�ض ّ
اجلزائرية� 10 ،أبريل .2009
http://www.algeriemedia.org/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=344
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انتزعت عرب ال�ضغط والإكراه ،وال يتم التحقيق فيها.2
وعلى �سبيل املثال فقد قام �أحد النواب باملجل�س ال�شعبي الوطني ،وكذلك بع�ض ال�صحف
اجلزائرية يف يونيو  ،2009بف�ضح حالة تعذيب تعر�ض لها مواطن من والية «تيبازة» على
يد قائد لفرق الدرك الوطني باملنطقة ،ومع ذلك مل يتم حتريك �أي حتقيق ق�ضائي ،ومل جتر
قيادة الدرك الوطني بدورها �أي حتقيق داخلي ملحا�سبة مرتكب اجلرمية.3
وقد اختفى مو�سى راحلي بعد اعتقاله يف  17مار�س 2009؛ حيث علمت �أ�رسته بعد خم�سة
�أ�سابيع من اعتقاله ب�أنه كان حمتجزا يف �سجن «البليدة» الع�سكري .وقد ظل رهن االعتقال
حتى �إعداد هذا التقرير.
غري �أن عادل �صقر الذي �ألقى القب�ض عليه من قبل �رشطة «تامالو�س» (�سكيكدة) يف 26
مايو  ،2006ظل مكان اعتقاله غري معروف لنحو ثالث �سنوات� ،إىل �أن �سمح لأٍ�رسته �أخريا
بزيارته يف �سجن «�سكيكدة» يف � 12أبريل 2009؛ حيث �أفادت �أ�رسته بتعر�ضه للتعذيب خالل
فرتات احتجازه �رسا.
وهكذا ف�إن االحتجاز ال�رسي يقرتن باالختفاء والتعذيب ،واحلرمان من الزيارات
واحلرمان من تلقي امل�ساعدة القانونية لفرتات قد تطول ل�سنوات دون حماكمة.
وقد اختفى �أي�ضا حممد الرحموين وحممد بودجلتي قرابة ثمانية �أ�شهر بعد اعتقالهما يف
 18يوليو  .2007ويف مار�س  2008علمت �أ�رسهما �أنهما كانا حمتجزين ب�سجن «البليدة»
الع�سكري ،ومل ت�سمح ال�سلطات بزيارتهما� ،إال يف �أبريل  .2008وما زال االثنان حمتجزين
يف ال�سجن الع�سكري بالبليدة دون حماكمة؛ ومع �أن �أ�رستيهما قد فو�ضتا حمامني للدفاع عنهما،
�إال انه مبوجب قانون الق�ضاء الع�سكري ،ف�إن رئي�س املحكمة الع�سكرية يحق له منع املحامي
املوكل من الأ�رسة .وعلى حني متكن الرحموين من االلتقاء مبحام له بعد �أن قبلت الأ�رسة
تغيريه نزوال على طلب رئي�س املحكمة ،فقد ظل بودجلتي دون حمام بعد رف�ض �أ�رسته
تفوي�ض حمام �آخر له.
وقد ظل رهن االعتقال قرابة ع�رش �سنوات كال من مالك جمنون ،وعبد احلكيم �شنوي،
منذ �إلقاء القب�ض عليهما يف �سبتمرب  1999بتهمة قتل مغني القبائل معطوب الونا�س ،وظال يف
(« )2اجلزائر� :إرث الإفالت من العقاب :تهديد مل�ستقبل اجلزائر» ،منظمة العفو الدولية ،تقرير �صادر يف 30
مار�س .2009
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE28/001/2009/ar/3d0fd1df-835e-42c6-9977e1729c8a9d40/mde280012009ara.pdf
( « )3بتهمة تعذيب مواطن وا�ستفزازه بتيبازة :دعوى �ضد رئي�س فرقة الدرك �أمام املحكمة الع�سكرية بالبليدة»،
جريدة اخلرب اجلزائرية  14 ،يونيو .2009
http://www.elkhabar.com/quotidien/?idc=30&ida=160903&date_insert=20090613

150

التقرير ال�سنوي 2009
حالة �إخفاء ق�رسي يف مكان جمهول قرابة �سبعة �أ�شهر ،تعر�ضا خاللها للتعذيب ،الذي �شمل
ال�رضب وال�صعق الكهربي والإجبار على ابتالع مواد قذرة ومواد كيماوية ،كما تعر�ض
ال�شنوي العتداء جن�سي بع�صا مكن�سة .وعلى الرغم من �أنه كان مفرت�ض ًا �أن تنظر حمكمة
جنايات تيزي �أوزو ق�ضيتهما يف مايو  ،2001ف�إن املتهمني مل ميثال �أمام املحكمة طيلة هذه
ال�سنوات .وقد جتدد احلديث عن بدء حماكمتهما يف يوليو � ،2008إال �أنه قد مت ت�أجيلها دون
حتديد موعد جديد النعقادها.4

�سيا�سة «امل�صاحلة الوطنية» وت�أثريها ال�سلبي على احلقوق الفردية واجلماعية
لعائالت املختفني واملفقودين:
خالل حملة االنتخابات الرئا�سية لعام  ،2009عر�ض الرئي�س بوتفليقة يف �أبريل تقريرا
مبنا�سبة مرور ثالث �سنوات على تطبيق ميثاق ال�سلم وامل�صاحلة الوطنية ،املعتمد منذ فرباير
 .2006و�أعلنت ال�سلطات اجلزائرية ر�سميا ارتفاع �أعداد املعرتف باختفائهم -نتيجة
للممار�سات املنتهجة من قبل الأجهزة الأمنية يف تعقبها للجماعات امل�سلحة منذ الت�سعينيات من
القرن املا�ضي� -إىل � 8023شخ�صا ،بعد �أن كان املعرتف بهم ر�سميا كمفقودين �أو خمتفني -
حتى عام � 6143 -2005شخ�صا.5
ويثري تزايد الأعداد املعرتف باختفائها �إ�شكاليات �إ�ضافية يف تعوي�ض عائالت املختفني� ،إذا
ما �أخذ يف االعتبار �أن املبالغ التي كانت مقررة للتعوي�ض م�سبقا ،قد اعتمدت على تقديرات
�أدنى للحجم احلقيقي لظاهرة االختفاء وا�سع النطاق يف اجلزائر ،يف �سنوات املواجهة الع�سكرية
ال�شاملة مع اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة.
ويكت�سب تعوي�ض عائالت املختفني على نحو عادل مزيدا من الأهمية ،بالنظر �إىل �أن
ن�صو�ص ميثاق «ال�سلم وامل�صاحلة الوطنية» ت�سمح ب�إفالت امل�سئولني عن ارتكاب جرمية
االختفاء الق�رسي وغريها من االنتهاكات اخلطرية ،التي جرت خالل حقبة الت�سعينيات من
العقاب� .أخذا يف االعتبار �أن املادة  45من «امليثاق» حتظر �إقامة دعاوى فردية �أو جماعية
�ضد موظفي �أمن الدولة والدفاع� ،إزاء الإجراءات التي يتخذونها حلماية املواطنني والدفاع
عن الأمة واحلفاظ على م�ؤ�س�سات الدولة.
( « )4اجلزائر  :ينبغى حماكمة املعتقلني املحتجزين لأكرث من ت�سع �سنوات دون حكم من املحكمة �أو الإفراج عنهما
فور ًا «  ،منظمة العفو الدولية � 28 ،سبتمرب .2008
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE28/008/2008/ar/162bdc5c-8e4a-11dd-8e5e43ea85d15a69/mde280082008ara.pdf
(5) http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-118330.html
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ويالحظ �أي�ضا �أن �أعدادا غري قليلة من �أقارب املختفني تواجه �صعوبات يف احل�صول على
التعوي�ض املرهون احل�صول عليه با�ست�صدار حكم ق�ضائي بالوفاة ،حتى و�إن مل يتم التحقيق
فعليا ،من �أجل تقرير م�صري ال�شخ�ص املختفي.
كما ي�شكل عائقا �أمام ذوي املختفني واجلمعيات التي تن�شط للدفاع عن حقوق عائالت
املختفني واملفقودين� ،أحكام املادة  46من «امليثاق» ،التي تفر�ض عقوبات بال�سجن قد ت�صل
خلم�س �سنوات ،ف�ضال عن الغرامة لكل من يكتب عن جراح امل�أ�ساة الوطنية ،التي عا�شتها يف
اجلزائر يف حقبة الت�سعينيات� ،أو ي�ستخدمها للبلبلة ولإ�ضعاف الدولة� ،أو للإ�ساءة للموظفني
العموميني� ،أو لت�شويه �صورة اجلزائر �أمام املجتمع الدويل .وهو ما يحد من الدور الذي ميكن
�أن تلعبه �شبكة دعم عائالت املختفني يف جمال الإعالم ،و�أي�ضا داخل �أو�ساط املجتمع املدين.
وي�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أنه غالبا ما حترم عائالت املختفني من التعبري عن مطالبهم عرب
التظاهر والوقفات االحتجاجية ،حيث مت منعهم من التظاهر امام وزارة العدل يف  23نوفمرب
 6،2008وتكرر ذلك يف الثامن من �أبريل – 2009قبل يوم واحد من االنتخابات الرئا�سية-
�أمام «اللجنة الوطنية حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان» ،7وكذلك يف مطلع نوفمرب  2009يف
غ�ضون االحتفاالت ال�سنوية بالثورة اجلزائرية.8

حرية التعبري والإعالم:
ظل الإعالم املرئي وامل�سموع حمتكرا من قبل الدولة ،والتي ترف�ض فتح هذا املجال للقطاع
اخلا�ص؛ بدعوى �أن املجتمع اجلزائري غري م�ؤهل لذلك ،و�أن «امل�صلحة الوطنية» تقت�ضي
ذلك؛ ومن ثم تظل الو�سائط الإعالمية تعك�س �سيطرة الدعاية الر�سمية ،و�إق�صاء كل الأ�صوات
الدميقراطية املعار�ضة ،ومقاطعة كل �أن�شطة اجلمعيات التي ال تتبنى مواقف ال�سلطة .وقد بدا
ذلك وا�ضحا على وجه اخل�صو�ص خالل االنتخابات ،حيث �أظهر ر�صد الأداء الإعالمي،
خروج الإعالم اململوك للدولة عن جميع معايري الإعالم النزيه واخلدمة العامة ،وكان
مبثابة �أداة دعائية يف خدمة الرئي�س املرت�شح ،كما وظفت ال�سلطة و�سائل الإعالم اململوك
للدولة للهجوم على املعار�ضني من دعاة مقاطعة االنتخابات ،حيث جرى و�صفهم باخلونة
واخلارجني على الدين!9
=(6) http://www.algerie-disparus.org/cfda/index.php?option=com_content&task=view&id
248&Itemid=121
( )7املرجع ال�سابق.
( )8املرجع نف�سه.
(« )9الإعالم يف االنتخابات الرئا�سية اجلزائرية  ، »2009تقرير الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان
� 9 ،أبريل .2009
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وظلت �أحكام قانون العقوبات والن�صو�ص التنفيذية لـ»ميثاق ال�سلم وامل�صاحلة الوطنية»
تهدد حرية التعبري ،وحتا�رص ال�صحفيني بالتجرمي والعقوبات ال�سالبة للحرية؛ وقد تلقى املرا�سل
ال�صحفي ح�سان بورا�س يف �أقل من عام حكمني ب�سجنه ،الأول يف �أكتوبر  2008حيث �أدانه
جمل�س ق�ضاء «�سعيدة» ب�شهرين حب�س نافذة وغرامة مالية � 40ألف دينار ،بعد اتهامه بالقذف
وامل�سا�س بهيئة نظامية .ويف يوليو  2009ق�ضت حمكمة «البي�ض» غيابي ًا بحب�سه ثالثة �أ�شهر
نافذة ،وغرامة قدرها � 50ألف دينار ،بناء على الدعوى املقامة بحقه من ع�ضو برملاين يتهمه
فيها بالقذف.
ويف مار�س � 2009أدان جمل�س ق�ضاء «غرداية» جنار احلاج داود ،مدير ال�صحيفة املحلية
«الواحة» ب�ستة �أ�شهر حب�س نافذة بتهمة القذف� .10إال �أن اللجنة املكلفة بتنفيذ احلكم قررت
جتميده ،ا�ستنادا �إىل �أ�سباب �صحية .11ويذكر �أن ال�صحفي معروف مبناه�ضته للف�ساد وتعر�ض
مرارا ملتابعات ق�ضائية عرب ال�سنوات الأخرية .ويف يوليو � 2009أدين رابح ملو�شي مرا�سل
جريدة «النهار» بتهمة الت�شهري ،وتلقى حكما يق�ضي ب�سجنه ملدة �ستة �أ�شهر نافذة.12
من ناحية �أخرى �أقرت حمكمة اال�ستئناف يف اجلزائر يف نوفمرب � 2008إدانة املحامي
واحلقوقي البارز �أمني �سيدهم ،و�أيدت احلكم ال�صادر بحقه بال�سجن ملدة �ستة �أ�شهر مع وقف
التنفيذ ،بتهمة الإ�ساءة �إىل �سمعة الق�ضاء اجلزائري ،ملجرد �أنه كتب مقاال اعترب فيه �أن �سجن
�أحد موكليه ملدة ثالثني �شهرا دون حماكمة هو حكم جائر.13
كما مثل ال�صحفي حفناوي الغول ،ع�ضو الهيئة املديرة للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان� ،أمام حمكمة «اجللفة» يف � 26أكتوبر  ،2009بتهمة الت�شهري ب�إحدى هيئات الدولة.
وق�ضت املحكمة مبعاقبته بال�سجن ملدة �شهرين مع �إيقاف تنفيذ العقوبة.
وت�ضطر هيئات حترير ال�صحف نتيجة لهذه املالحقات واملتابعات الق�ضائية �إىل فر�ض نوع
من الرقابة الذاتية ،وكثريا ما يتلقى ال�صحفيني �أوامر بعدم ن�رش البيانات ال�صحفية املت�صلة
http://www.la-laddh.org/IMG/pdf/rapport-monitoring-elect-2009.pdf
(� « )10سجن مدير �صحيفة الواحة» ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود 3 ،مار�س .2009
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30461
(11) www.rsb.org/artical.php3?id-artical=30461
( «)12احلكم على �صحايف يف تب�سة بال�سجن �ستة �أ�شهر مع النفاذ»  ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود،
15يوليو .2009
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30461
(�« )13إدانة حمام جزائري حلقوق الإن�سان ال�ستنكاره االنتهاكات» ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية،
 26نوفمرب .2008
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/algerian-human-rights-lawyerconvicted-denouncing-violations-20081126
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بحالة حقوق الإن�سان يف اجلزائر ،ال �سيما تلك املتعلقة باالختفاء الق�رسي �أو االعتقال التع�سفي
والتعذيب ،وغالبا ما تتجنب ال�صحف من تلقاء نف�سها اخلو�ض يف هذه الأمور ،خ�شية من
الأعمال االنتقامية ،والعقوبات التي يفر�ضها ميثاق ال�سلم وامل�صاحلة الوطنية –يف املادة 46
التي �سبق الإ�شارة �إليها -بحق من يكتب عن جراح امل�أ�ساة الوطنية.

القيود على حرية التنظيم واملدافعون عن حقوق الإن�سان:
�شهد هذا العام فر�ض مزي ٍد من القيود على حرية التنظيم واالجتماع ال�سلمي ،وات�ساع نطاق
الت�ضييق على املدافعني عن حقوق الإن�سان .ويرد يف هذا ال�سياق الرف�ض امل�ستمر من قبل
وزارة الداخلية العتماد جمعيات املفقودين و�ضحايا الإرهاب .كما منعت وزارة الداخلية
�أي�ضا الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان من تنظيم دورة تدريبية ل�شباب ال�صحفيني
يف مايو  ،2009من دون تقدمي �أ�سباب للرف�ض .14كما منعت ال�سلطات الرابطة اجلزائرية
�أي�ضا من تنظيم ندوة ب�أحد فنادق العا�صمة يف العا�رش من �أكتوبر مبنا�سبة العيد الوطني لإلغاء
عقوبة الإعدام .15ويف يوليو  2009منعت ال�رشطة ندوة حول ذاكرة ال�ضحايا و�إعادة بناء
املجتمعات ،كان �سيعقدها حتالف منظمات �ضحايا الع�رشية الأخرية ،وت�ست�ضيفها دار احلريات
النقابية بالعا�صمة .كما ُمنع حممد الرحوي املختطف ال�سابق يف املغرب من دخول اجلزائر،
للم�شاركة يف الندوة ،و�أُعيد على الطائرة نف�سها .وقد �سبق لل�سلطات اجلزائرية �أن اتخذت
ال �ضد �سهام بن �سدرين احلقوقية التون�سية البارزة ،حيث منعت من امل�شاركة يف
�
إجراء مماث ً
ً
برنامج تتبناه الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،و�أعيدت هى الأخرى على
الطائرة نف�سها.16
وت�شري التقارير �إىل عزم احلكومة فر�ض مزيد من القيود على منظمات املجتمع املدين ،عرب
�إدخال تعديالت �أكرث تقييدا على قوانني اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية ،جتري التهيئة لها
�إعالميا ،و�سط اتهامات ر�سمية وهجوم �إعالمي �شنه على وجه اخل�صو�ص وزير الداخلية يف
�سبتمرب  ،2009واتهم فيه اجلمعيات الأهلية ب�أنها غري فعالة .وحملها م�سئولية العجز عن احتواء
احلركات االحتجاجية التي �شهدتها بع�ض املناطق! والأحداث املذهبية بني ال�سنة والإبا�ضيني يف
(« )14حقوق الإن�سان حتت املنع» ،بيان �صادر عن الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان 25 ،مايو
.2009
http://www.anhri.net/algeria/laddh/2009/pr0525.shtml
(« )15رغم املنع ن�ستمر يف الوجود ، »...الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�سان � 8 ،أكتوبر .2009
www.la-laddh.org/splp.php?articale151
(�« )16سهام بن �سدرين متنع من دخول اجلزائر»  ،بيان �صادر عن الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان� ،أبريل .2009
http://www.anhri.net/algeria/laddh/2009/pr0404.shtml
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بربان ووهران وال�شلف! وت�ستهدف التعديالت –وفقا لوزير الداخلية« -تطهري ن�سيج احلركة
اجلمعوية والطبقة احلزبية وحماية التعددية من االنحراف»! وتنطوي التعديالت على فر�ض
مزيد من القيود على الرتخي�ص للجمعيات ،وحتديد جماالت ن�شاطها ،و�إخ�ضاعها ملزيد من
الو�صاية؛ بدعوى �إلزامها بتحقيق الأهداف التي �أن�شئت مبوجبها.!17
ويف ظل نهج ال�سلطات يف رف�ض احلوار مع مكونات املجتمع املدين ،وخا�صة الأطراف
النقابية امل�ستقلة ،يتزايد اللجوء �إىل الإ�رضابات والوقفات االحتجاجية يف جماالت متعددة
كال�صحة والتعليم والأن�شطة الطالبية ،وغالبا ما يجري قمع هذه االحتجاجات من خالل �إدانة
املنخرطني يف تنظيمها ،وفقا لن�صو�ص قانون العقوبات.
ففي  10نوفمرب  ،2009نظمت نقابة املعلمني اعت�صاما احتجاجيا �أمام وزارة التعليم
وتدخلت قوات الأمن ،ملنعهم وقامت باالعتداء على امل�شاركني و�إهانتهم ،و�ألقى القب�ض على
� 50شخ�صا من الرجال والن�ساء ،وبينما اقتيد الرجال �إىل ق�سم ال�رشطة ،فقد احتجزت الن�ساء
داخل مقر النقابة.18
وت�ؤدي القيود املفرو�ضة على مبادرات املجتمع املدين �إىل �أن تقرتن بع�ض مظاهر التعبري
عن االحتجاج ب�أعمال �شغب ،مثلما حدث يف نهاية �أكتوبر من وقوع �أعمال �شغب ا�ستمرت
لعدة �أيام يف حي «ديار ال�شم�س» يف اجلزائر ،وهو �أحد الأحياء الفقرية ،التي احتج �سكانها
على تقاع�س ال�سلطات ل�سنوات عن نقلهم �إىل م�ساكن جديدة.
ويف غياب قنوات للحوار مع ال�سلطات قرر ال�سكان االحتجاج يف ال�شارع ،وقامت قوات
الأمن مبواجهتهم بعنف �أف�ضى بدوره �إىل �أعمال �شغب عنيفة ،ت�سببت يف وقوع �إ�صابات،
واقرتنت باعتقاالت وا�سعة يف �صفوف امل�شاركني يف هذه االحتجاجات.19

حقوق الأقليات:
ظلت ال�سيا�سات املنتهجة من قبل نظام احلكم تكر�س نظام ًا مركزي ًا مغلقاً ،ينظر �إىل التعددية
الثقافية واللغوية والدينية ،باعتبارها تهديدا للوحدة الوطنية� ،أو تهديدا «لعروبة و�إ�سالم»
اجلزائر .وقد انعك�س ذلك على وجه اخل�صو�ص يف ا�ستمرار طم�س الثقافات املحلية املتنوعة،
على الأخ�ص فيما يتعلق بالهوية الأمازيغية التي مل ت�أخذ مكانتها يف الد�ستور ،ويف الأنظمة
الرتبوية والثقافية للدولة اجلزائرية .ويف�ضي ذلك �إىل تزايد التوترات االجتماعية ،وتنامي
(«)17اجلزائر :حتقيقات يف م�صري �أموال جمعتها جمعيات �أهلية �إ�سالمية»« ،احلياة» اللندنية.2009 /9 /11،
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/55564
(18) http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/syndicat/enseignants_battus.htm
(19) http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/revolte/diar_echems_decolere_pas.htm
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احلركات املتطرفة ،حتى داخل �أو�ساط الأقليات العرقية �أو اللغوية �أو املذهبية.
وقد �شهدت منطقة بريان بوالية «غرداية» جنوب اجلزائر خالل �أبريل ومايو ،2009
ا�شتباكات فيما بني الأقلية الأمازيغية ممن يعتنقون املذهب الإبا�ضي ،مع �سائر املواطنني الذين
يعتنقون املذهب املالكي؛ و�أف�ضت اال�شتباكات �إىل م�رصع �أربعة �أ�شخا�ص وجرح ع�رشات
�آخرين ،وتخريب بع�ض املن�ش�آت احلكومية .وقد اندلعت هذه اال�شتباكات على خلفية مطالبة
جمموعة من مواطني «غرداية» ،رئي�س اجلمهورية باالعرتاف باملذهب الإبا�ضي.20
وقد �ألقى القب�ض يف  15يونيو  2009على د .كامل الدين فخار ع�ضو «الرابطة اجلزائرية
للدفاع عن حقوق الإن�سان» ،مع اثنني من الن�شطاء ال�سيا�سيني من حزب «جبهة القوى
اال�شرتاكية» على خلفية نداءات �أطلقوها للمطالبة باالعرتاف الر�سمي باملذهب الإبا�ضي،
واحلفاظ على مكونات الهوية «املزابية» التي جتمع قطاعا من الأمازيغيني الذين يعتنقون
هذا املذهب .ووجهت �إليهم اتهامات بالإ�رضار بال�صالح العام ،عالوة على �إحراق �إحدى
�شاحنات ال�رشطة خالل �أحداث ال�شغب ،التي جرت يف «بريان» يف فرباير  21 .2009ورغم
�أن �أحد �شهود الإثبات قد �سحب �إفادته ،فقد تلقى د .فخار حكما ق�ضائيا بال�سجن ملدة � 6أ�شهر
مع وقف التنفيذ ،ف�ضال عن الغرامة وقدرها � 50ألف درهم .يف حني مل تعلن الأحكام بحق
ع�ضوي حزب جبهة القوى اال�شرتاكية.22
ومن جهة �أخرى قامت ال�سلطات بالقب�ض على بع�ض امل�سلمني املفطرين يف نهار رم�ضان،
دون �سند من القانون اجلزائري.23

(� )20إىل متى ت�ستمر احلرب على الهوية الأمازيغية الإبا�ضية للمزابيني» ،كمال فخار الدين10 ،يوليو
.2009
http://www.mzabnews.org/archive/content.php?rub=hro&num=129
(« )21حقوق الإن�سان قيد اخلطر« ،الرابطة» ،جملة دورية ت�صدر عن الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان ،الف�صل الثاين� ،2009 ،ص.28
(22) http://www.elwatan.com/Kamel-Fekhar-denonce-l-injustice
(«)23هل ما زالت اجلزائر دولة مدنية؟» ،يا�سني متاليل ،جريدة «الأخبار» اجلزائرية ،يف � 18سبتمرب
.2009
http://www.al-akhbar.com/ar/node/157086
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املغــرب

م�ؤ�شرات مقلقة على م�ستقبل حقوق الإن�سان

�شهد املغرب عددا من التطورات التي ت�ؤ�رش ال�ستمرار الرتاجع عن املكت�سبات التي حظى بها
املغاربة على مدار عقد من الزمان ،والتي كان من �أهمها �إن�شاء «هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة»
يف عام  2004مببادرة ملكية لك�شف احلقيقة وحتقيق نوع من العدالة الت�صاحلية ،وجرب ال�رضر
ل�صالح �ضحايا �أعمال القتل خارج نطاق القانون ،واالختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي التي
�شاعت على مدار �أكرث من �أربعة عقود.
م�ؤ�رشات الرتاجع ال تنفي �أن ثمة تطورات ايجابية جرت يف جمال تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء ،من خالل تخ�صي�ص مقاعد �إ�ضافية تتناف�س عليها الن�ساء يف االنتخابات املحلية ،ف�ضال
عن الإعالن عن رفع التحفظات على «اتفاقية مناه�ضة التمييز �ضد املر�أة» ،امل�أمول ترجمته
فعليا على �أر�ض الواقع.
يف املقابل ف�إن املكانة الن�سبية التي يحظى بها املغرب يف جمال احرتام حقوق الإن�سان يتهددها
على وجه اخل�صو�ص ،تواتر االنتهاكات بحق الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني ال�صحراويني
من اختطاف واعتقال تع�سفي وتعذيب وحماكمات جائرة و�صلت حد �إحالة بع�ضهم لأول مرة
ملحاكمات ع�سكرية ،مل يعرفها املغرب على مدى �أربعة ع�رش عاما .مثلما يتهددها الغلو يف عدم
الت�سامح جتاه التناول الإعالمي للملك �أو الأ�رسة امللكية ،حتى لو كان على نحو ايجابي! وهو
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ما �أف�ضى �إىل تزايد ال�ضغوط على حرية التعبري ،و�إغالق �أو م�صادرة �صحف ،و�سجن عدد
من ال�صحفيني ،وبع�ض الذين �أ�سهموا يف ك�شف �أوجه الف�ساد �أو ا�ستغالل النفوذ .
وما زال امل�شهد احلقوقي يعاين من �سيا�سات مكافحة الإرهاب ،التي ما زالت –منذ عام
 -2003تقرتن بتزايد ال�شكوى من االعتقال التع�سفي والتعذيب ،والتي طالت �أحكامها املغلظة
خالل العام احلايل عددا من ال�سيا�سيني واحلزبيني.
وعلى الرغم من خطابات ملكية مقدرة لالرتقاء باخلطاب الديني وت�أطري الت�سامح ونبذ الغلو
والتطرف ،ف�إن حر�ص ال�سلطات على �سحب الب�ساط من حتت تيار الإ�سالم ال�سيا�سي ،يتجه
بها عمليا �إىل عدم الت�سامح ،وهو ما يتبدى على وجه اخل�صو�ص يف حمالت لالعتقال بحق
بع�ض معتنقي املذهب ال�شيعي ،والت�صدي بالقوة لالحتجاجات على قانون يعاقب املجاهرين
بالإفطار يف «رم�ضان».
وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي ،ف�إن نتائج االنتخابات املحلية و�إن كانت قد زادت من حظوظ الن�ساء،
�إال �أن م�سار هذه االنتخابات والرتتيبات التي �سبقتها ،د�شنت للعودة جمددا �إىل �سيا�سات ما
يعرف تاريخيا يف املغرب بـ»�أحزاب الق�رص» �أو «الأحزاب الإدارية» يف مواجهة الأحزاب
املعار�ضة �أو امل�ستقلة ،ويدعم هذا التوجه ال�سعي لإق�صاء الأحزاب ذات التوجه الإ�سالمي من
املناف�سة ال�سيا�سية.
ويظل من �أبرز مالمح الت�أزم الراهن يف و�ضعية حقوق الإن�سان ،تباط�ؤ ال�سلطات �أو
تقاع�سها يف تنفيذ عدد من �أهم تو�صيات «هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة» ،من �أجل �إحداث قطيعة
نهائية مع انتهاكات املا�ضي التي �سادت فيما عرف «ب�سنوات الر�صا�ص»؛ وهو ما كان يقت�ضي
–بح�سب ما انتهت �إليه الهيئة -تبني خطة وطنية متكاملة ملكافحة الإفالت من العقاب ،وجملة
من الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والقانونية يف قطاعات الأمن والق�ضاء 1والقانون وال�سيا�سات
العقابية ،الأمر الذي يطرح بعد �أكرث من ثالث �سنوات على �صدور هذه التو�صيات ت�سا�ؤال
م�رشوعا ،حول مدى توافر الإرادة ال�سيا�سية لدى ال�سلطات ،للقيام بقطيعة كاملة مع املا�ضي،
مبا يف ذلك ال�سيا�سات واملمار�سات التي �أدت �إىل ارتكاب انتهاكات وح�شية حلقوق الإن�سان.

(� )1إ�صالح النظام الق�ضائي وكفالة ا�ستقالله عن ال�سلطة التنفيذية كان من �أبرز و�أهم تو�صيات الهيئة ،ورغم
مرور � 3سنوات مل تتخذ خطوة جدية يف هذا االجتاه ،بل �إن وزير العدل ك�شف م�ؤخرا عن �أن الأولوية لإ�صالح
وترميم مباين املحاكم ،و�إن�شاء حماكم جديدة ،و�أن ذلك �سي�ستغرق � 8سنوات �أخرى ،حتى !2017
(انظر جريدة «ال�رشق الأو�سط» اللندنية يف .)2009 /9 /5
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11239&article=534707&search
=state=true.املحاكم20%املغربية&
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النزاع ال�صحراوي و�أثره على و�ضعية حقوق الإن�سان :
ظل النزاع ال�صحراوي م�صدرا �أ�سا�سيا لأ�سو�أ انتهاكات حلقوق الإن�سان يف املغرب؛ �شملت
هذه االنتهاكات التنكيل بالن�شطاء ال�سيا�سيني ،ومدافعي حقوق الإن�سان يف الإقليم ،وقمع
االحتجاجات �أو االجتماعات ال�سلمية ،ورف�ض االعرتاف القانوين مبنظمات حقوق الإن�سان
يف الإقليم ،ف�ضال على توا�صل االعتقال والتعذيب واملحاكمات التي تفتقر يف الغالب للحد
الأدنى من معايري العدالة.2
وقد �شكل تطورا �سلبيا غري م�سبوق على مدى �أربعة ع�رش عاما� ،إقدام ال�سلطات يف �أكتوبر
على �إحالة �سبعة من الن�شطاء ال�صحراويني �إىل املحكمة الع�سكرية بالرباط ،يف �أعقاب زيارتهم
ملخيمات الالجئني ال�صحراويني جنوب غرب تندوف-اجلزائر .يذكر �أن �إحالة الن�شطاء
ال�صحراويني ملحاكمات ع�سكرية كانت قد توقفت مع مطلع العام .3 1996
وقد �ألقى القب�ض يف �أكتوبر  2008على م�صطفى عبد الدامي ع�ضو فرع “الرابطة املغربية
حلقوق الإن�سان” يف “�آ�سا الزاك” ،وع�ضو احتاد ال�صحفيني والكتاب ال�صحراويني ،وذلك يف
�أعقاب مظاهرات احتجاج �شهدتها املدينة يف ذلك اليوم .وبينما ادعى عبد الدامي �أنه مل ي�شارك
يف املظاهرات� ،إال �أنه اعرتف بقيامه ب�إنزال العلم املغربي من مبنى املدر�سة ،التي يعمل بها
لإظهار دعمه للمتظاهرين .وقد �أدين عبد الدامي وتلقى حكما بال�سجن ملدة ثالث �سنوات بتهمة
�إهانة العلم الر�سمي للبالد ،وبدعوى امل�شاركة يف تنظيم جتمع م�سلح وامل�شاركة يف �إتالف
املمتلكات العامة ،وت�أيد احلكم ا�ستئنافيا يف دي�سمرب  2008يف حماكمة حرم فيها عبد الدامي من
حقه يف ح�ضور حماميه .وخا�ض م�صطفى عبد الدامي �إ�رضابا طويال عن الطعام ،احتجاجا
على ما و�صفه بـ “تزوير لأقواله مبحا�رض ا�ستجوابه”.4
(2)http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/morocco_ar.pdf
و�أي�ضا تقرير منظمة العفو الدولية يف � 28أغ�سط�س«  2009ال لأن�صاف احللول :الت�صدي حلاالت لالختفاء
الق�رسي يف املغرب وال�صحراء الغربية».
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/005/2009/ar/38f80a6d-ce3c-42e8-818ddbdb1cc0f31a/mde290052009ara.pdf
( « )3عودة الدولة املغربية للمحاكمات الع�سكرية م�ؤ�رش خطري وخرق �سافر لو�ضعية حقوق الإن�سان بال�صحراء
الغربية” بيان املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني � 17أكتوبر .2009
http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr1017-2.shtml
(« )4املغرب /ال�صحراء الغربية  :خمالفات �شابت حماكمة نا�شط �صحراوي» ،بيان �صادر عن منظمة العفو
الدولية  23،دي�سمرب .2008
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/016/2008/ar/2675fece-dc0f-11dd-9f412fdde0484b9c/mde290162008ara.pdf.
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وخالل �أكتوبر � 2008أي�ضا تلقى يحيى حممد حافظ ،ع�ضو “جمعية املدافعني ال�صحراويني
عن حقوق الإن�سان” ،والع�ضو �أي�ضا “باجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان” حكما جائرا ،يق�ضي
ب�سجنه ملدة  15عاما .وقد �شمل احلكم �أي�ضا ثمانية �آخرين تلقوا عقوبات بال�سجن ملدة �أربع
�سنوات .جاءت هذه الأحكام على خلفية احتجاجات مناه�ضة للإدارة املغربية لل�صحراء،
اكت�ست طابعا عنيفا ،و�أف�ضت �إىل وفاة �رشطي مت�أثرا بجراحه .بيد �أن يحيى احلافظ �أنكر
م�شاركته يف هذه االحتجاجات ،ومل تقدم املحكمة دليال على م�شاركته .كما �أن جميع املتهمني
زعموا �أنهم تعر�ضوا للتعذيب الذي �شمل ال�رضب والتعليق من الأرجل واحلرمان من النوم،
�أثناء فرتة التحقيق لإجبارهم على التوقيع على اعرتافات تدينهم .ومل تعر املحكمة اهتماما
بالتحقيق فيما زعموه.5
ويف �أبريل  2009ق�ضت حمكمة “�أكادير” بعقوبة احلب�س ملدة عامني بحق ثالثة معتقلني
�صحراويني هم :علي بوعمود ،واملحجوب عيالل ،وح�سن خالد ،على خلفية م�شاركتهم يف
مظاهرة �سلمية.6
ويف �أغ�سط�س  2009ق�ضت �إحدى املحاكم مبدينة “طانطان” جنوبي املغرب ،مبعاقبة املدافع
ال�صحراوي عن حقوق الإن�سان النعمة �أ�سفاري بال�سجن ملدة �أربعة �أ�شهر ،بتهمة �إهانة موظف
عمومي ،بعد ترا�شق بالكلمات مع �ضابط �رشطة �أمره بنزع علم “ال�صحراء” من �سل�سلة
مفاتيحه.7
ويف �سبتمرب تدخلت �أجهزة الأمن لتفريق وقفتني احتجاجيتني ملجموعة من املواطنني
ال�صحراويني “بالعيون” بالإقليم ال�صحراوي ،مما �أدى �إىل �إ�صابة بع�ضهم ب�إ�صابات متفاوتة
اخلطورة ،كما تعر�ض بع�ض املحتجزين يف هذه الأحداث العتداءات قبل �أن يخلى �سبيلهم.8
(« )5املغرب  /ال�صحراء الغربية  :ينبغى التحقيق يف مزاعم تعذيب املدافع ال�صحراوي عن حقوق الإن�سان»،
بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية 12 ،مايو .2009
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/004/2009/ar/babc9833-31ab-4e5e-b979f387b6fd0d93/mde290042009ara.pdf
(« )6احلكم ب�سنتني �سجنا نافذا على ثالثة معتقلني �سيا�سيني �صحراويني ب�أكادير  /املغرب “ ،بيان �صادر عن
املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان� 23 ،أبريل .2009
http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr0423-2.shtml
( “)7املغرب :عقوبة جديدة بال�سجن بحق نا�شط من ال�صحراء الغربية “  ،بيان �صادر عن هيومان رايت�س
ووت�ش� 31 ،أغ�سط�س .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/08/31-0
(« )8تدخل عنيف �ضد متظاهرين �صحراويني بالعيون  /ال�صحراء الغربية “ ،بيان �صادر عن املكتب التنفيذي
لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان.2009 /9 /24 ،
http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr0924.shtml
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وتعر�ض املعتقل ال�سيا�سي ال�صحراوي ال�سابق حممد التهليل لالختطاف من قبل �أفراد
ال�رشطة ،واقتيد مع�صوب العينني يف �سيارة ال�رشطة ،ليخ�ضع بعد ذلك لل�رضب املربح بجميع
�أجزاء ج�سمه ،قبل �أن يفقد وعيه .ويجد نف�سه بعد ذلك ملقى يف منطقة نائية بجوار �إحدى
املقابر.9
وتعر�ض معتقلون �صحراويون بال�سجن املحلي “ب�إنزكان” يف �أبريل العتداء من قبل
موظفي ال�سجن� ،إثر �إعالنهم �إ�رضابا عن الطعام وترديدهم ل�شعارات �سيا�سية ،حيث كبلت
�أياديهم وتعر�ضوا لل�رضب املربح.10
كما تعر�ض مدافعون عن حقوق الإن�سان يف الإقليم ال�صحراوي لعدد من امل�ضايقات ،خالل
الزيارة التي قام بها وفد من الربملان الأوروبي لتق�صي احلقائق يف الإقليم .حيث ات�سمت
الزيارة بح�ضور �أمني مكثف ،وحو�رصت منازل املدافعني عن حقوق الإن�سان ،وتعر�ض
بع�ضهم مل�ضايقات لفظية واعتداءات بال�رضب عند نقاط التفتي�ش ،ومنع عدد من املدافعني من
دخول الفندق الذي يقيم به الوفد الأوروبي ،كما مت توقيف عدد منهم ب�ضع �ساعات.11

حرية التعبري :
تعترب حرية التعبري يف املغرب يف و�ضع �أف�ضل ن�سبيا من غريها يف �أغلبية الدول العربية،
ورغم التزايد امللحوظ يف عدد ال�صحف امل�ستقلة يف الأعوام الأخرية ،وات�ساع دائرة االنتقادات،
التي توجهها ال�صحافة لل�سيا�سات واملمار�سات احلكومية ،ف�إن حرية ال�صحافة والتعبري ال تزال
هدفا ل�ضغوط متزايدة ،وبخا�صة عندما يتعلق الأمر بالدين �أو امللك والنظام امللكي والأ�رسة
امللكية ،عالوة على ما يتعلق بالنزاع ال�صحراوي ،عندما يجري تناوله بطريقة تتعار�ض مع
املوقف الر�سمي.
(« )9اختطاف وتعذيب معتقل �سيا�سي �صحراوي �سابق ب�سبب م�شاركته يف حفل ا�ستقبال مدافعة �صحراوية عن
حقوق الإن�سان “  ،بيان �صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 26،
�أغ�سط�س .2009
http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr0826.shtml
( « )10تدخل عنيف �ضد املعتقلني ال�سيا�سيني ال�صحراويني بال�سجن املحلي ب�إنزكان  /املغرب »  ،بيان �صادر عن
املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني يف .2009 /4 /4
http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr0404-2.shtml
(« )11دعاة حقوق الإن�سان ال�صحراويون يواجهون العقبات �أثناء زيارة وفد برملاين �أوروبي للمغرب
وال�صحراء الغربية « ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية 29 ،فرباير .2009
http://amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/002/2009/ar/9084af16-f138-11dd-b7250b1f440fe647/mde290022009ara.pdf

161

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
وقد بلغ عدم الت�سامح جتاه امل�سا�س بـ”قد�سية” امللك حد م�صادرة �صحيفتني �أ�سبوعيتني هما
“تل كيل” و”ني�شان” يف �أغ�سط�س  ،2009و�إيقاف توزيع �صحيفة “لوموند” الفرن�سية .وذلك
بعد �أن ن�رشت ال�صحيفتان املغربيتان ا�ستطالعا للر�أي �أجرى بالتعاون مع “لوموند” عن
�إجنازات العاهل املغربي خالل ع�رش �سنوات من حكمه .واملثري �أن نتائج اال�ستطالع كانت
ل�صالح امللك ،حيث ك�شفت �أن  %91من املغاربة يرون �أن ح�صيلة �أداء العاهل املغربي كانت
�إيجابية �أو �إيجابية جدا! ويف معر�ض تف�سريه لهذه الإجراءات قال وزير االت�صال �إن “النظام
امللكي ال ميكن �أن يكون مو�ضع جدل ،حتى لو كان ذلك عن طريق ا�ستطالع”� !12أي �أن
النظام امللكي �صار “�أيقونة” مقد�سة فوق كل االعتبارات.
ويف �سبتمرب  2009تقررت �إحالة كل من علي �أنوزال مدير �صحيفة “اجلريدة الأوىل”،
واملحررة ب�رشى ال�ضو للمحاكمة بتهمة ن�رش معلومات غري �صحيحة تتناول احلالة ال�صحية
للملك .وقد �أ�صدرت املحكمة االبتدائية بالرباط يف � 26أكتوبر حكما باحلب�س ملدة عام مع �إيقاف
التنفيذ للعقوبة بحق �أنوزوال ،واحلب�س ملدة ثالثة �أ�شهر مع وقف التنفيذ بحق املحررة ب�رشى
ال�ضو ،ف�ضال عن الغرامة املالية بحقها وقدرها  5000درهم.13
كما خ�ضع ثمانية �صحفيني ب�صحيفتي “الأيام” و”امل�شعل” لال�ستجواب بالتهمة ذاتها،
واحتجت نقابة ال�صحفيني على �إخ�ضاع �أع�ضائها ال�ستجواب مطول ،حيث �أم�ضوا �ساعات
طويلة لدى ال�رشطة يف ظروف �صعبة ،حرموا خاللها من الأكل والنوم .14والحقا �أف�ضت
حماكمة رئي�س حترير “امل�شعل” �إدري�س ال�شحتان يف � 15أكتوبر �إىل احلكم ب�سجنه ملدة عام،
والبدء يف تنفيذ احلكم دون انتظار ال�ستئنافه ،كما طالت عقوبات باحلب�س ملدة ثالثة �أ�شهر اثنني
( )12بيانا ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان بتاريخ .2009 /8 /11 ،2
http://www.anhri.net/press/2009/pr0802.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0811.shtml
(« )13احلب�س مع وقف التنفيذ ل�صحفيني» ،الفجر نيوز� 27 ،أكتوبر .2009
http://www.alfajrnews.net/News-sid----ae---ae--ae-21647.html
( « )14ت�صدع وانق�سام و�سط نا�رشى ال�صحف املغربية جراء مالحقات بتهمة ن�رش �أخبار زائفة عن �صحة
امللك» ،لطيفة العرو�سنى  ،جريدة «ال�رشق الأو�سط» (اللندنية) .2009 /9 /9 ،
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=535262&issueno=11243
بيانا « مرا�سلون بال حدود � «3، 8سبتمرب2009.http://www.anhri.net/ifex/alerts/morocco/2009/0903.shtml
http://www.anhri.net/ifex/alerts/morocco/2009/0908.shtml
 «ا�ستنطاق ع�رشة �صحفيني من طرف ال�رشطة الق�ضائية»  ،بيان �صادر عن املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان،.2009 /9 /12
http://www.anhri.net/morocco/omdh/2009/pr0912.shtml
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�آخرين من ال�صحفيني بجريدة “امل�شعل”.15
ويف �سبتمرب � 2009أقدمت ال�سلطات املغربية على �إجراء غري م�سبوق ب�إغالق �صحيفة
“�أخبار اليوم” امل�ستقلة ،وجتميد ح�ساباتها واحتجاز الن�سخ املطبوعة لعدد مزدوج منها ،ومنع
جميع العاملني من دخول مقرها ،وذلك ب�سبب تغطيتها حلفل زفاف ابن عم العاهل املغربي.
واعتربت وزارة الداخلية �أن ر�سما كاريكاترييا �ضمن هذه التغطية ال�صحفية“ ،ي�شكل م�سا
�صارخا باالحرتام الواجب لأحد �أفراد الأ�رسة امللكية” .وهو ما اعتربه رئي�س حترير ال�صحيفة
مربرا واهيا التخاذ الإجراءات التي طالت ال�صحيفة.16
وخالل فرباير  2009اقتحمت قوة من ال�رشطة مقر �صحيفة “الأيام” بالدار البي�ضاء ،كما
�ألقى القب�ض على اثنني من امل�سئولني ،وتعر�ضا لال�ستجواب على خلفية �أنهما �أرادا �إعداد ملف
حول والدة امللك.17
كما تتوا�صل جل�سات حماكمة كل من �إدري�س �شحتان مدير �أ�سبوعية “امل�شعل” ،وم�صطفى
�أعذاري رئي�س �أحد فروع اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان على خلفية ن�رش ملف �صحفي،
اعترب �أنه يت�ضمن �إ�ساءات لبع�ض �أقرباء امللك.18
جدير بالذكر �أن طالبا ب�إحدى املدار�س الثانوية كان قد تلقى حكما بال�سجن ملدة عام يف 28
�سبتمرب  ،2008بتهمة �إهانة امللك ،بعد �أن كتب على جدار املدر�سة عبارة “الله ،الوطن،
البار�سا” .م�ستبدال يف ذلك امللك بفريق “بر�شلونة” الإ�سباين لكرة القدم ،يف �شعار اململكة
الر�سمي“ :الله ،الوطن ،امللك” .و�أفادت التقارير بتعر�ضه لل�رضب وال�صعق الكهربي! قبل
�أن يطلق �رساحه مبوجب عفو ملكي ،بعد �أن �أم�ضى  33يوما داخل حمب�سه.19
( 32« )15من �أع�ضاء �أيفك�س و 24منظمة حقوقية م�رصية يدينون حملة القمع العنيفة على حرية ال�صحافة يف
املغرب» ،بيان �صحفي يف � 24أكتوبر .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr1024.shtml
(« )16املغرب � :إغالق �صحيفة «�أخبار اليوم» امل�ستقلة جراء ن�رشها كاريكاتورا للأمري موالى �إ�سماعيل مبنا�سبة
زفافه « ،ال�رشق الأو�سط» اللندنية ،العدد .2009 /9 /30 ،11246
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=538073&issueno=11264
(« )17تفتي�ش الأيام والتنكيل ب�إدارتها لإهتمامها بوالدة امللك»  ،بيان «منظمة مرا�سلون بال حدود»  13 ،فرباير .2009
]http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30308
(«)18اجلل�سة الرابعة ملحاكمة رئي�س فرع اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان بخنيفرة وملدير �أ�سبوعية امل�شعل تنعقد يوم
الثالثاء � 15شتنرب على ال�ساعة التا�سعة»  ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان� 14 ،سبتمرب .2009
http://www.anhri.net/morocco/amdh/2009/pr0914-2.shtml
(« )19املغرب/ال�صحراء الغربية� :أفرجوا عن طالب املدر�سة امل�سجون بتهمه �إهانته امللك» ،بيان �صادر عن
منظمة «العفو الدولية»� 29 ،أكتوبر .2008
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/015/2008/ar/556ea234-a757-11dd-88998f759187dd0e/mde290152008ara.pdf
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على �صعيد �آخر ،فقد �أدينت ثالث �صحف مغربية هى “امل�ساء” و”الأحداث املغربية”،
و”اجلريدة الأوىل” ،بناء على دعوى مقامة من ال�سفارة الليبية بالرباط ،ب�سبب انتقادات
طالت الزعيم الليبي معمر القذايف �أو بع�ض �أفراد �أ�رسته .وق�ضت املحكمة ب�إلزام كل �صحيفة
بغرامة كبرية تعادل  12500دوالر ،و�أداء تعوي�ض مايل ل�صالح الزعيم قيمته � 123.5ألف
دوالر بتهمة امل�س ب�شخ�ص وكرامة رئي�س دولة.20
وعلى خلفية تناوله لبع�ض ملفات الف�ساد� ،ألقى القب�ض على املدون وال�صحفي ح�سن برهون
يف  26فرباير ،و�أحيل للمحاكمة بتهمة ن�رش �أخبار كاذبة .ويف ال�ساد�س من مار�س �صدر احلكم
االبتدائي ،مت�ضمنا حب�سه ملدة �ستة �أ�شهر .ويف �سابقة غري م�ألوفة ق�ضت حمكمة اال�ستئناف برفع
21
عقوبة ال�سجن �إىل ع�رشة �أ�شهر؛ غري �أن برهون تلقى عفوا ملكيا ل�صاحله يف �أغ�سط�س .2009
ويف �إطار الإجراءات الرقابية على املطبوعات الأجنبية من قبل وزارة االت�صال ،حظرت
ال�سلطات يف � 31أكتوبر  2008توزيع الن�سخة الدولية من الأ�سبوعية الفرن�سية “لك�سرب�س”،
بحجة الإ�ساءة للإ�سالم ،ب�سبب تناولها ملفا يتناول العالقة بني امل�سيحية والإ�سالم.22

تطبيقات مكافحة الإرهاب:
ظلت ال�شكوى قائمة من �شيوع االعتقال التع�سفي والتعذيب ،23و�إهدار ال�ضمانات القانونية
والإجرائية للم�شتبه فيهم �أثناء االحتجاز والتحقيق ،يف ظل قانون مكافحة الإرهاب الذي �صدر
يف �أعقاب التفجريات الإرهابية التي �شهدها املغرب يف مايو  ،2003والذي يجيز االحتجاز
( )20بيان املكتب املركزي للع�صبة املغربية حلقوق الإن�سان يف  5يوليو  ،2009وال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان يف  17مايو .2009
http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr0705.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0517.shtml
( )21راجع بيانات ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان يف .2009 /4 /15 ،2009 /3 /8 ،2
http://www.anhri.net/press/2009/pr0302.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0308.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0415.shtml
(« )22الرقابة تطال �أ�سبوعية فرن�سية يف املغرب واجلزائر وتون�س بحجة “الإ�ساءة �إىل الإ�سالم »  ،بيان �صادر
عن منظمة مرا�سلون بال حدود .2008 /11 /3 ،
http://www.anhri.net/mena/rsf/2008/pr1103.shtml
( )23اقرتنت العودة ملمار�سة التعذيب من جانب ال�رشطة املغربية ،بتقدمي �أفكار وخربات �ضباطها للدول
املجاورة ،للم�شاركة يف ا�ستنطاق وتعذيب املعتقلني يف موريتانيا!! وقد وثقت منظمة العفو الدولية هذا التطور يف
تقريرها« :موريتانيا :ممار�سة التعذيب يف قلب الدولة» ،بتاريخ  3دي�سمرب .2008
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/AFR38/009/2008/ar/7a6f607d-bfb8-11dd-9f1c69adff6d2171/afr380092008ar.pdf
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التحفظي ملدة  14يوما ،ويجيز منع ات�صال املتهم �أو امل�شتبه به مبحاميه ،مما ي�سهل تعر�ض
املحتجزين للتعذيب البدين والنف�سي.24
ومن بني نحو ثالثة �آالف جرى اعتقالهم منذ تفجريات عام  ،2003فقد ظل قرابة 1000
منهم داخل ال�سجون.25
وقد �أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف “ب�سال” يف  28يوليو� ،أحكاما مغلظة بحق  35متهما بت�شكيل
�شبكة �إرهابية داخل وخارج املغرب ،فيما عرف بـ”خلية بلعريج” ،وكان بينهم �ستة معتقلني
�سيا�سيني تلقى ثالثة منهم �أحكاما بال�سجن ملدة � 25سنة ،وهم حممد املراوين الأمني العام حلزب
الأمة ،وم�صطفى املعت�صم الأمني العام “حلزب البديل احل�ضاري” ،ونائبه حممد �أمني
الركالة .وعوقب كل من عبد احلافظ ال�رسيتي مرا�سل قناة “املنار” ،وماء العينني العبادلة
ع�ضو املجل�س الوطني لـ”حزب العدالة والتنمية” بال�سجن ملدة  20عاما .وق�ضت املحكمة مبعاقبة
حميد النحيبي ع�ضو “احلزب اال�شرتاكي املوحد” باحلب�س ملدة �سنتني .وتراوحت باقي الأحكام
بني ال�سجن امل�ؤبد وال�سجن ملدة عام مع وقف التنفيذ .واقرتنت املحاكمة بخروقات متعددة،
�شملت تعري�ض املتهمني لالختطاف واالعتقال التع�سفي ،ومنع املحامني من ح�ضور التحقيقات
الأولية مع املتهمني ،وجتاهل املحكمة الدعاءات املتهمني بتعر�ضهم للتعذيب .كما حرم الدفاع
من االطالع على ملف الق�ضية ،وحما�رض ال�ضبط والتفتي�ش .كما رف�ضت املحكمة اال�ستماع
ل�شهود الإثبات �أو النفي ،الذين طلب الدفاع ا�ستدعاءهم.26

ال�ضغوط على املدافعني عن حقوق الإن�سان :
ب�شكل عامُ ،تبدي ال�سلطات املغربية نوعا من الت�سامح جتاه املدافعني عن حقوق الإن�سان
ومنظماتهم ،داخل املدن الكربى على وجه اخل�صو�ص ،على حني حتدث امل�ضايقات بحق
املدافعني خارج املدن ،وتبلغ ال�ضغوط �أق�صاها يف الإقليم ال�صحراوي.
( « )24املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان يعترب �أن م�رشوع قانون مكافحة الإرهاب يتعار�ض يف
جوهره مع حقوق الإن�سان ويدعو �إىل وقفة احتجاجية جماعية للمطالبة ب�سحبه من الربملان»  ،بيان �صادر عن
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان 11 ،فرباير .2003
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5774
( « )25الت�ضاهر بالدميقراطية يقو�ض احلقوق  ،التقرير ال�سنوي ملنظمة هيومان رايت�س ووت�ش عن حقوق
الإن�سان يف العامل عن عام .2008
http://www.hrw.org/ar/news/2008/01/30/2008
( « )26يف غياب كل �ضمانات و�رشوط املحاكمة العادلة :حمكمة اال�ستئناف ب�سال ت�صدر �أحكاما قا�سية وجائرة يف
امللف املعروف ب”خلية بلعريج»مما ي�ؤكد �أن الق�ضاء مازال ،كما يف املا�ضي ،متورطا يف االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان ،بيان �صادر عن اجلمعة املغربية حلقوق الإن�سان 30 ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/morocco/amdh/2009/pr0730.shtml
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وعالوة على احلقوقيني ال�صحراويني ،يتعر�ض �أع�ضاء “اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان”
لقدر �أكرب من ال�ضغوط ،ي�صل حلد االحتجاز �أو الإحالة �إىل املحاكمات ،خا�صة لأن �أع�ضائها
ن�شيطون �أي�ضا يف االحتجاج االجتماعي وال�سيا�سي والنقابي.27
على �أن واحدا من �أبرز االنتهاكات التي طالت املدافعني عن حقوق الإن�سان خالل العام،
متثل يف �إلقاء القب�ض على �شكيب اخلياري رئي�س “جمعية الريف حلقوق الإن�سان” ،وحماكمته
بتهمة �إهانة م�ؤ�س�سات الدولة ،ب�سبب ت�رصيحات اتهم فيها بع�ض كبار امل�سئولني بال�ضلوع يف
�شبكة لتهريب املخدرات .وخالل حماكمته وجهت �إليه تهمة �إ�ضافية مبخالفة القانون ،وفتح
ح�ساب م�رصيف يف اخلارج ،تلقى من خالله  225يورو من �إحدى ال�صحف الإ�سبانية ،نظري
مقال كتبه لل�صحيفة! وقد حكم عليه يف يونيو  2009بال�سجن ثالث �سنوات .وينظر لهذه
املحاكمة باعتبارها ال تخلو من دوافع �سيا�سية ،بالنظر للدور الذي يلعبه �شكيب واملنظمة التي
ير�أ�سها يف الت�صدي مل�شكالت املهاجرين ،والدفاع عن احلقوق الثقافية للأمازيغ ،عالوة على
ت�رصيحاته املت�صلة مبكافحة الف�ساد.28

احلق فى التجمع ال�سلمي:
خالفا لقمع احلق يف التظاهر واالحتجاج يف الإقليم ال�صحراوي ،ف�إن ال�سلطات تتعامل
مبرونة ن�سبية مع الوقفات االحتجاجية والتظاهر ال�سلمي يف املدن الرئي�سية باملغرب .غري �أن
ذلك ال مينع من القول �إن بع�ض �أ�شكال احلراك ال�سيا�سي �أو االحتجاج االجتماعي كانت هدفا
للقمع خالل العام الأخري .ويرد يف هذا ال�سياق ا�ستخدام �أجهزة الأمن للقوة يف ف�ض تظاهرة
طالبية يف  28دي�سمرب  2008للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،و�صاحب ذلك اعتقاالت يف
�صفوف الطالب ،ف�ضال على وفاة الطالب عبد الرازق الكاديري مت�أثرا بجراحه.29
كما تدخلت قوات الأمن بقوة مفرطة يف �سبتمرب لإجها�ض اعت�صام عمال �رشكة “�سمي�سي
ريجي” ،وانهالت على العاملني بال�رضب يف خمتلف �أجزاء اجل�سم وطاردتهم بال�سيارات،
وحاولت اقتحام مقر “االحتاد املغربي لل�شغل” بعد جلوء العمال �إليه ،هربا من بط�ش ال�رشطة.
()27راجع يف ذلك �أجزاء هذا التقرير املتعلقة بحرية التعبري ،وملف ال�صحراء ،وحرية التجمع ال�سلمي.
( )28بيانا منظمة العفو الدولية يف .2009 /6 /26 ،2/20
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/003/2009/ar/3756c11a-947c-4f5d-851d5579f7ef5752/mde290032009ara.pdf
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/007/2009/ar/0471449c-7790-4113-9e6a3ced46a2ac51/mde290072009ara.pdf
( )29بيان اجلمعة املغربية حلقوق الإن�سان يف  4يناير .2009
http://www.amdh.org.ma/arabe/indexarb.htm
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مما �أدى �إىل �إ�صابات متفاوتة اخلطورة يف العمال .كما تعر�ض لالعتقال  41عامال بينهم
عنا�رص نقابية .وقد �أخلى �رساحهم بعد ب�ضع �ساعات ،غري �أنه تقررت �إحالة �أربعة منهم
للمحاكمة.30
كما تدخلت �أجهزة الأمن يف �أبريل  2009لف�ض اعت�صام �سائقي ال�شاحنات مبدينة
“تارودانت” ،الذي جاء يف �إطار �أن�شطة احتجاجية تخو�ضها نقابات يف قطاع النقل من �أجل
مراجعة قانون املرور ،و�أغلقت �أجهزة الأمن الطرق امل�ؤدية ملكان االعت�صام ،وبد�أت يف
مطاردة جتمعات للمعت�صمني .وعلى خلفية هذه الأحداث �ألقى القب�ض على رئي�س فرع املنظمة
املغربية حلقوق الإن�سان و�أمني �صندوقها باملدينة ،و�أحيل للتحقيق مع �أربعة �سائقني بتهمة عدم
االمتثال للأوامر و�إهانة موظف عمومي.31
ويف �أبريل عاقبت املحكمة ثمانية من املتهمني يف �أحداث مدينة “�سيدي �إفني” بعقوبات
ترتاوح بني الغرامة املالية ،وال�سجن لفرتات من � 18 -7شهرا .32بينما مل جتر ال�سلطات حتقيقا
جديا فيما �شهدته هذه الأحداث من جتاوزات �أمنية� ،شملت مداهمة املنازل وحتطيم الأبواب
والأثاث ،ف�ضال عن االعتداءات على املعتقلني واملعتقالت من الن�ساء والرجال ،و�إجبارهم
على الوقوف عرايا.33
من جهة �أخرى فقد �ألقى القب�ض يف منا�سبات متعددة على ع�رشات من �أع�ضاء “جماعة
العدل والإح�سان” الإ�سالمية املحظورة ،وذلك بتهمة االجتماع بدون ترخي�ص .ويرد يف
ذلك اعتقال حممد عبادي ع�ضو جمل�س الإر�شاد باجلماعة ،وع�رشات من الرجال والن�ساء
يف �أحد املجال�س اخلا�صة باجلماعة يف  9يونيو ،وقد �أطلق �رساحهم الحقا .34كما �ألقى القب�ض
( « )30تقرير حول تدخل وح�شي من طرف القوات الأمنية �ضد عمال �سمي�سي ريجي» ،بيان �صادر عن
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان� 16 ،سبتمرب .2009
http://www.anhri.net/morocco/amdh/2009/pr0916.shtml
( “ )31اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان تطالب ب�إلغاء املتابعة ووقف جميع امل�ضايقات والتع�سفات التي ت�ستهدف
احلقوق النقابية “  ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان.2009 /4 /16 ،
http://www.anhri.net/morocco/amdh/2009/pr0416.shtml
( “ )32حمكمة اال�ستئناف ب�أكادير ت�صدر �أحكامها على معتقلي �أحداث �سيدي افني ،”..بيان �صادر عن
“جمعية ا�صبويا ايت باعمران للتنمية والت�ضامن” � 9 ،أبريل .2009
www.sbouya.com/ar/?p=2834
( )33كانت مدينة «�سيدي �إفني» قد �شهدت يف يونيو � 2008أعمال قمع العت�صام �شباب من العاطلني ،احتجاجا
على تردي الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ،واتهمت ال�سلطات املعتقلني «بتكوين ت�شكيل ع�صابي» و»امل�شاركة
يف تخريب من�ش�آت �صناعية» ،و»التظاهر بدون ت�رصيح» .راجع التقرير ال�سنوي ملركز القاهرة لدرا�سات
حلقوق الإن�سان« ،من ت�صدير الإرهاب �إىل ت�صدير القمع» ،دي�سمرب � ،2008ص.122
( )24راجع بيان اجلماعة على موقعها الإلكرتوين:
http://www.aljamaa.net/ar/document/30471.shtml
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بالتهمة ذاتها على � 4أع�ضاء من اجلماعة “بالناظور” �شمال املغرب يف � 12أغ�سط�س.35

حقوق الأقليات واحلريات الدينية:
عرفت امل�س�ألة الأمازيغية منذ عام  2001انعطافة كبرية ،على طريق االعرتاف باحلقوق
الثقافية للأقلية الأمازيغية التي جت�سدت معاملها عرب املبادرة امللكية بت�أ�سي�س “املعهد امللكي للثقافة
الأمازيغية” ،وما اقرتن بها من جهود الحقة لتعزيز مكانة الثقافة الأمازيغية يف الإعالم
الر�سمي ،ويف م�ؤ�س�سات التعليم ،وقد توجت هذه اجلهود يف دي�سمرب  2008ب�إن�شاء قناة
�أمازيغية تابعة للدولة.
ومع ذلك ف�إن بع�ض اجلماعات الأمازيغية ما زالت تعترب املبادرات التدريجية لدعم حقوقهم
ك�أقلية لي�ست كافية� ،إىل احلد الذي يدفع بع�ضها �إىل مواقف ت�صل �إىل حد املطالبة باحلكم الذاتي،
�أو التلويح بتدويل ق�ضيتهم .ويغذي ال�شعور بالإق�صاء لدى هذه اجلماعات� ،أن ال�سلطات مل
ت�ستجب بعد �إىل مطالب �أخرى ،يف مقدمتها اعتماد اللغة الأمازيغية د�ستوريا �-أي لي�س فقط
كلغة وطنية بل ر�سمية �أي�ضا -واالعرتاف يف ديباجة الد�ستور بالبعد الأمازيغي �ضمن مكونات
الهوية الوطنية.
وت�سجل التقارير يف هذا ال�صدد ا�ستمرار بع�ض مظاهر التمييز بحق الأمازيغ ،وعلى
الأخ�ص منع �إطالق �أ�سماء �أمازيغية على املواليد .وي�ضطر الآباء �إزاء هذا التعنت �إىل حتريك
دعاوى ق�ضائية ،تنتهي بقبول بع�ض الأ�سماء الأمازيغية ورف�ض بع�ضها الآخر.
كما يرد يف �إطار مظاهر التمييز هذه رف�ض وزارة التعليم ا�ستخدام بع�ض �أ�سماء ال�شخ�صيات
الأمازيغية يف ت�سمية امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ورف�ض �إدراج �أ�سماء ال�شخ�صيات واملعارك
الأمازيغية يف املقررات الدرا�سية ،وعدم اعتماد اللغة الأمازيغية من جانب قطاعات الإدارة
والق�ضاء ،ف�ضال عن منع الت�رصيح لبع�ض اجلمعيات الأمازيغية والت�ضييق على �أن�شطة
النا�شطني الأمازيغيني.36
( )35انظر جريدة «املغربية» يف � 14أغ�سط�س .2009
( )36انظر� :سعيد بني�س «تدبري امل�س�ألة الأمازيغية يف املغرب ..املبادرات واملواقف والتفاعالت» ،موقع
«مبادرة الإ�صالح العربي» يف .2009 /7 /20
http://arab-reform.net/spip.php?article2253
و�أي�ضا« ،املغرب  :يجب رفع القيود املفرو�ضة على الأ�سماء الأمازيغية (الرببرية)» ،بيان �صادر عن هيومان
رايت�س ووت�ش� 3 ،سبتمرب .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/09/03
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ويف تعار�ض مع التوجهات الر�سمية املعلنة لالرتقاء باخلطاب الديني والبعد عن الغلو
والتطرف ،مبا يتفق مع �سماحة الإ�سالم وو�سطيته ،37تظهر املمار�سات �أحيانا نزوعا للت�شدد،
يف �إطار �سعي ال�سلطات لإثبات �أنها ال تزال ال�ضامن للقيم الدينية والأخالقية ،وهو ما يبدو
وثيق ال�صلة باملناف�سة مع جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي.38
وال يخلو من داللة يف هذا ال�سياق �إقدام ال�سلطات على القب�ض على �أربعة �أ�شخا�ص على
الأقل يف �سبتمرب  ،2009كانوا قد خططوا عرب �شبكة “الفي�س بوك” للخروج يف نزهة خلوية
يف �إحدى الغابات ،كنوع من االحتجاج على �أحد ن�صو�ص القانون اجلنائي ،التي تعاقب
امل�سلمني املجاهرين بالإفطار يف نهار “رم�ضان” ،باحلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر.39
وكانت ال�سلطات قد �أغلقت يف مار�س � 2009إحدى املدار�س ،بدعوى �أنها تروج للمذهب
ال�شيعي ،واقرتن هذا الإجراء بجملة اعتقاالت طالت ع�رشات الأ�شخا�ص -قد ي�صلون ملئات-
ممن ي�شتبه يف تعاطفهم �أو اعتناقهم للمذهب ال�شيعي ،و�صودرت من منازلهم كتب و�أقرا�ص
مدجمة ،و�سئلوا عن معتقداتهم املذهبية قبل �أن يتم الإفراج عنهم الحقا.
واقرتن ذلك بت�رصيحات لوزير اخلارجية �شدد فيها على رف�ض �أي �أن�شطة جلمعيات
مغربية ،ت�سعى للرتويج للمذهب ال�شيعي ،منتقدا يف ذلك �أي حماولة للم�سا�س “باملذهب
املالكي” .وبالتوازي مع هذه الت�رصيحات �أكدت وزارة الداخلية عزمها على مواجهة �أي
ممار�سات �أو كتابات �أو كتب مت�س القيم الدينية والأخالقية ،يف �إ�شارة �إىل مقاالت �صحفية
متواترة ،تدعو �إىل مزيد من الت�سامح مع ذوي امليول اجلن�سية املثلية ،الذين يتعر�ض بع�ضهم
للتوقيف.40
ومع �أن املغرب يبدي ت�ساحما مع الأقليات امل�سيحية واليهودية ،ف�إن الذين يقومون بالتب�شري
ب�شكل علني يتم توقيفهم .وقد �أبعدت ال�سلطات يف مار�س  5مب�رشين كانوا يعقدون اجتماعا
بح�ضور مواطنني مغاربة يف الدار البي�ضاء ،و�صادرت ال�سلطات الو�سائل الدعائية التي كانت
بحوزتهم ،مبا يف ذلك الكتب و�أ�رشطة الفيديو.
(« )37العاهل املغربي يدعو �إىل �إدماج اخلطاب الديني يف امل�رشوع املجتمعي» ،جريدة «ال�رشق الأو�سط»
(اللندنية)� 30 ،أبريل .2009
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=517210&issueno=11111
(38) www.alarabia.net/articales/2009/03/24/69134.html
( « )39املغرب  :يجب وقف حتركات ال�رشطة �ضد الأ�شخا�ص املتهمني بعدم ال�صيام يف رم�ضان»  ،بيان �صادر
عن هيومان رايت�س ووت�ش � 19 ،سبتمرب .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/09/21-0
(40) www.alarabia.net/articales/2009/03/24/69134.html
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�إ�شكاليات امل�شاركة ال�سيا�سية:
�شهد املغرب �إ�صالحات انتخابية حمدودة قبيل �إجراء االنتخابات املحلية “اجلماعية” يف 12
يونيو  .2009وقد بدت هذه الإ�صالحات ت�ستهدف بالدرجة الأوىل �ضمان التفوق للأحزاب
التقليدية على ح�ساب حزب “العدالة والتنمية” ذي التوجه الإ�سالمي ،و�ضمان ح�صول الن�ساء
على ن�سبة �أكرب من املقاعد ،وحتقيق ن�سبة اقرتاع �أعلى ،بعدما و�صل عزوف الناخبني عن
االقرتاع �إىل �أدنى م�ستوياته يف االنتخابات الربملانية عام  ،2007التي مل تتعد فيها ن�سبة
امل�شاركة يف الت�صويت �أكرث من .%37
ومن ثم فقد ركزت الإ�صالحات االنتخابية على تخ�صي�ص مقاعد �إ�ضافية تقت�رص املناف�سة
فيها على الن�ساء الالئي مل يح�صلن �سوى على �أقل من  %1من املقاعد يف االنتخابات املحلية لعام
 41 .2003وا�ستحداث �صندوق مايل لت�شجيع متثيل الن�ساء ،وحفز الأحزاب ال�سيا�سية على
تر�شيحهن ،وذلك من خالل زيادة الدعم احلكومي املخ�ص�ص للن�ساء املر�شحات� ،إىل خم�سة
�أ�ضعاف املخ�ص�ص للرجال.42
ويف �إطار ال�سعي لزيادة ن�سبة امل�شاركة يف الت�صويت ،قامت ال�سلطات مبراجعة جداول
الناخبني ،وهو ما �أف�ضى �إىل �شطب قرابة ثالثة ماليني ناخب مقيد؛ �إما لتكرار الأ�سماء �أو
لعدم كفاية البيانات .ومن �ش�أن تقلي�ص قوام الهيئة الناخبة �أن يزيد ن�سبة امل�شاركة الفعلية،
باعتبار �أن ماليني الأ�سماء امل�شطوبة مل تكن ت�شارك �أ�صال يف االقرتاع .غري �أن هذا الإجراء
ال يعالج جوهر م�شكلة العزوف الناجم عن الإدراك ال�شعبي املتزايد لهام�شية الدور الذي تلعبه
امل�ؤ�س�سات التمثيلية املنتخبة والأحزاب ال�سيا�سية ،يف مقابل الدور الطاغي للم�ؤ�س�سة امللكية.
كما �أبدى مراقبون تخوفهم من �أن نظام توزيع املقاعد ونظام تق�سيم الدوائر االنتخابية،
الذي يعطي وزنا �أكرب للأ�صوات يف الدوائر الريفية ،من �ش�أنه �أن يزيد فر�ص الأحزاب
التقليدية التي تدور يف فلك الق�رص امللكي ،ويقلل فر�ص الأحزاب الأخرى ،وعلى الأخ�ص
حزب “العدالة والتنمية” الذي ال يحظى بنفوذ كبري داخل الدوائر الريفية.43
ومع �أن نتائج االنتخابات البلدية توحي بارتفاع ن�سبة امل�شاركة بعد بلوغها  ،%52.54مقارنة
باالنتخابات الربملانية لعام  )%37( 2007ف�إن املقارنة ال تبدو منطقية� ،أخذا يف االعتبار تقل�ص
القوام الفعلي للهيئة الناخبة من جهة ،واجلاذبية الأكرب لالنتخابات املحلية بحكم ارتباطها
( )41انظر يف ذلك :جيفري وي�ش�سلباوم ومايكل ماير« ،املغرب� :إ�صالح انتخابي ي�ستهدف العالقات العامة»،
ن�رشة الإ�صالح العربي ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل ،يونيو .2009
http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=23207&lang=ar
( “ )42االنتخابات اجلماعية  ..2009التعديالت القانونية وامل�أزق ال�سيا�سي” ،حممد منار ،موقع جماعة العدل
والإح�سانhttp://www.aljamaa.net/ar/document/26969.shtml .
( )43جيفري وي�ش�سلباوم ومايكل ماير ،مرجع �سابق.
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باخلدمات املبا�رشة للمواطنني من جهة �أخرى؛ غري �أن النتائج ج�سدت عمليا تزايد ظاهرة
عزوف الناخبني� ،إذا ما �أخذ يف االعتبار �أن االنتخابات املحلية يف  2003حظيت مب�شاركة
تزيد على  ،%54على الرغم من �أن قوام الهيئة الناخبة كان �أكرب يف ذلك الوقت .ويف ظل
�سيا�سة تعزيز م�شاركة الن�ساء فقد فازت ب�أكرث من  3400مقعد ،يف حني مل حت�صد �سوى 127
44
مقعدا يف عام .2003
غري �أن التطور الأهم الذي �أفرزته هذه االنتخابات يت�صل مبا �أف�ضت �إليه نتائجها من تبدل كان
متوقعا يف اخلريطة ال�سيا�سية؛ حيث ح�صل على �أعلى الأ�صوات حزب “الأ�صالة واملعا�رصة”
الذي �أ�س�سه قبل �أقل من عام وزير الداخلية ال�سابق ف�ؤاد علي الهمة -الذي ا�ست�أثر ب�أكرث من %21من املقاعد التي تناف�س عليها  30حزبا ،45بينما جاء “حزب العدالة والتنمية” الإ�سالمي،
ال�ساد�س يف الرتتيب بني ثمانية �أحزاب ا�ستحوذت على  %90من املقاعد.46
واقرتنت العملية االنتخابية بعدد من اخلروقات� ،أبرزها ا�ستخدام املال العام لدعم
مر�شحني بعينهم ،واال�ستخدام املتزايد للر�شاوى املالية والعينية يف �رشاء �أ�صوات الناخبني،
والت�صدي لبع�ض الوقفات االحتجاجية الداعية ملقاطعة االنتخابات ،والتي �أطلقها حزب “النهج
الدميقراطي” ،عالوة على املطاعن العديدة على نظام تق�سيم الدوائر ،على �أ�س�س وحتيزات
(44) http://www.marefa.org/index.php/D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8
%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2007
( )45يف�رس مراقبون ال�صعود ال�رسيع «حلزب الأ�صالة واملعا�رصة» برغبة امل�ؤ�س�سة امللكية يف �ضبط امل�شهد احلزبي
ب�صفة عامة ،والت�صدي لـ»حزب العدالة والتنمية» الإ�سالمي ب�صفة خا�صة ،يف تكرار لنف�س اال�سرتاتيجية التي
اتبعها امللك الراحل احل�سن الثاين منذ عدة عقود -ولكن يف مواجهة �أحزاب الي�سار املغربي التي كانت ت�شكل
اخلطر الأكرب حينذاك! -وبناء على ذلك فقد هرول عدد من النواب املغاربة ،لالن�ضمام للحزب ال�صاعد وترك
�أحزابهم ،مبا يف ذلك �أع�ضاء يف الأحزاب القدمية ،التي �صنعها الق�رص يف عهد احل�سن الثاين .وفيما يحذر
م�صطفى املن�صوري الأمني العام «حلزب التجمع الوطني للأحرار» –�أحد �أحزاب الق�رص القدمي -من �أن
«حزب الأ�صالة واملعا�رصة» يريد العودة باملغرب �إىل «�سنوات الر�صا�ص»! (انظر موقع «�إيالف» يف /20
 ،2009 /9وكذلك موقع «ه�سرب�س») يدين حممد ال�شيخ بيد الله ،الأمني العام «للأ�صالة واملعا�رصة» ما ي�سميه
بال�سعي املنهجي «لتك�سري التابوهات» ،ويدافع عن ما ي�سميه «العنف امل�رشوع»� ،أي ا�ستخدام «الأجهزة القمعية»
يف مواجهة ما يعتربه «التهجم على هويتنا ومقد�ساتنا»! (انظر جريدة «ه�سرب�س» املغربية يف . )2009 /9 /19
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2009/9/484906.htm
http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=15405
ملزيد من التفا�صيل حول �صعود «حزب الأ�صالة واملعا�رصة» ،انظر :جيم�س لندل�« ،سيا�سة معا�رصة �أم �سيا�سة
املعا�رصة؟» ،ن�رشة الإ�صالح العربي ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل ،دي�سمرب .2008
http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=22487&lang=ar
(46)http://www.marefa.org/index.php/D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8
%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2007 .
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�سيا�سية ،وتراجع احلكومة عن تطبيق بع�ض ن�صو�ص قانون الأحزاب؛ الأمر الذي �أتاح
تبديل االنتماءات احلزبية يف زمن االنتخابات ،وااللتحاق ب�أحزاب �أخرى ،خا�صة “احلزب
اجلديد للق�رص”� ،أي حزب “الأ�صالة واملعا�رصة”.47

( )47حول هذه التجاوزات ،انظر تقرير املركز املغربي حلقوق الإن�سان يف:
http://ageddim.jeeran.com/archive/2009/6/901110.html
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�ســـوريا
مقربة دعاة الإ�صالح واملدافعني عن حقوق الإن�سان

�شهدت حالة حقوق الإن�سان املزيد من التدهور ،وزادت �سطوة الأجهزة الأمنية ،التي تتمتع
ب�سلطات مطلقة يف �إدارة �شئون البالد ،يف ظل ا�ستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية على
نحو متوا�صل على مدار  46عاما .وقد وظفت ال�سلطات ب�صورة متزايدة �أدوات القمع املتمثلة
يف الن�صو�ص العقابية الهزلية واملحاكم اال�ستثنائية والعادية يف التنكيل بالن�شطاء ال�سيا�سيني،
ودعاة الإ�صالح واملدافعني عن حقوق الإن�سان وحقوق ال�شعب الكردي.
وا�ستمرت ممار�سات التعذيب و�إ�ساءة معاملة ال�سجناء ،كما تزايدت ال�شكوك حول وجود
حاالت لالختفاء الق�رسي ،والقتل خارج نطاق القانون ،يف ظل احل�صانة التي تتمتع بها
�أجهزة الأمن ،وتكري�س نهج الإفالت من العقاب على جرائم حقوق الإن�سان.
مل تقدم ال�سلطات ال�سورية على خطوة �إيجابية واحدة ،ملراجعة ال�سيا�سات واملمار�سات
والإطار الت�رشيعي املعادي يف جممله للحقوق واحلريات العامة ،بل �سارت يف االجتاه
املعاك�س على ال�صعيد الت�رشيعي ،فمنحت مزيد ًا من احل�صانة لأجهزة الأمن ،وفاقمت من
التمييز املنهجي بحق الأقليات ،وعلى وجه اخل�صو�ص الأقلية الكردية ،و�أعلنت عن م�رشوع
قانون للأحوال ال�شخ�صية يحط من �ش�أن املر�أة والأقليات الدينية.
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التنكيل باملدافعني عن حقوق الإن�سان:
�صعدت ال�سلطات هجومها على املدافعني عن حقوق الإن�سان والن�شطاء ال�سيا�سيني .و�شكل
خطوة بالغة الداللة يف هذا ال�سياق �إقدام ال�سلطات الأمنية يف يوليو  2009على اعتقال املحامي
البارز مهند احل�سني رئي�س املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان «�سوا�سية» ،عقابا على دوره
احلقوقي ،وخا�صة يف مراقبة املحاكمات الهزلية للنا�شطني ال�سيا�سيني يف «حمكمة �أمن الدولة»
اال�ستثنائية .وكان احل�سني قد تعر�ض قبيل اعتقاله بب�ضعة �أيام العتداء بدين ،وخطفت حافظة
�أوراقه بالقرب من ديوان املحكمة ،بعد ح�ضوره لإحدى جل�ساتها .وقع االعتداء من قبل �أحد
موظفي املحكمة ،وبتحري�ض من رئي�س النيابة العامة مبحكمة �أمن الدولة! وقد �أحيل احل�سني
للمحاكمة بتهمة «النيل من هيبة الدولة»! و»�إ�ضعاف ال�شعور القومي»! و»ن�رش �أنباء كاذبة
من �ش�أنها وهن نف�سية الأمة» .!1وهى االتهامات التي ي�شيع ا�ستخدامها يف مواجهة الن�شطاء
ال�سيا�سيني واحلقوقيني يف �سوريا ،ولكي ت�ضاعف الأجهزة الأمنية التنكيل به ،وجتعل منه
مثال رادعا للمدافعني الآخرين� ،أودعته يف زنزانة خم�ص�صة للمتهمني بجرائم الدعارة،
و�أوعزت �إىل نقابة املحامني اخلا�ضعة لل�سيطرة الأمنية –مثل �سائر النقابات -لتحرك دعوى
م�سلكية بحق احل�سني .ومبوجبها متت �إحالته �إىل جمل�س ت�أديبي بتهمة �أنه يرت�أ�س منظمة حقوقية
غري مرخ�ص لها ،ومن دون موافقة النقابة! وممار�سة ن�شاط ي�سيء �إىل �سوريا! وح�ضوره
جل�سات حمكمة �أمن الدولة وت�سجيله ما يتم فيها! وهو ما اعتربته النقابة خمالفا لقانون تنظيم
مهنة املحاماة ونظامها الداخلي ،!2رغم عدم وجود �أي �سند يف القانون –مبا يف ذلك قانون
النقابة ولوائحها -لهذه االتهامات!
ملحام ب�سبب دفاعه عن حقوق الإن�سان،
�إن قيام نقابة للمحامني بتنظيم حماكمة ت�أديبية
ٍ
يو�ضح مدى الدرك الأخالقي واملهني وال�سيا�سي الذي انحدرت �إليه هذه «النقابة» ،ومدى
�سطوة �أجهزة الأمن على النقابات يف �سوريا.
يف � 14أكتوبر  2009قامت ال�سلطات باعتقال احلقوقي البارز هيثم املالح ،البالغ من العمر
 78عاما ،والذي �شارك يف ت�أ�سي�س اجلمعية ال�سورية حلقوق الإن�سان عام  ،2001وتوىل
رئا�ستها حتى عام  ،2006وظل م�صريه ومكان احتجازه جمهوال لنحو �أ�سبوع ،قبل �أن ت�أمر
النيابة الع�سكرية ر�سما بتوقيفه يف � 21أكتوبر ،و�إيداعه ب�سجن دم�شق املركزي ،متهيدا ملحاكمته
�أمام الق�ضاء الع�سكري بتهم «ن�رش �أنباء كاذبة من �ش�أنها �أن توهن نف�سية الأمة ،والإ�ساءة �إىل

(�« )1سوريا :اعتقال مهند احل�سني ي�ستهدف �إ�سكات �أ�صوات �ضحايا النظام ال�سوري» ،بيان �صادر عن مركز
القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان.2009 /7 /30 ،
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2512
( « )2جل�سة ت�أديب للزميل املحامي مهند احل�سني « ،املكتب الإعالمي للجنة الكردية حلقوق الإن�سان الإن�سان
يف �سوريا (الرا�صد)� 18 ،أغ�سط�س .2009
http://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr0818.shtml
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رئي�س اجلمهورية والق�ضاء ال�سوري»!
ورجحت �أو�ساط حقوقية �أن االجراءات التي ا�ستهدفت املالح وثيقة ال�صلة ب�إقدامه على
حتمل م�سئولية الدفاع عن مهند احل�سني يف الق�ضايا التي مت حتريكها �ضده ،ف�ضال عن �إدالئه
مبداخالت تليفزيونية انتقد خاللها �سلوك ال�سلطات ال�سورية يف قمع حريات التعبري ،عالوة
على مقاالته الناقدة لأو�ضاع احلريات العامة.3
ويف �سبتمرب  ،2009قامت فرقة م�شرتكة من �إدارة املخابرات العامة و�رشطة حمافظة
دم�شق ب�إغالق مقر املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري –وهو من �أن�شط املنظمات ال�سورية
املعنية بحرية الإعالم ،ويديره ال�صحفي واحلقوقي املعروف مازن دروي�ش -وختمته بال�شمع
الأحمر بعد التحفظ على كل املوجودات داخله ،دون �إبالغ دروي�ش م�سبقا ب�أي �إنذار قانوين
ب�ش�أن هذا التدبري.4
من جانب �آخر ف�إن �إدارة الق�ضاء الع�سكري �أعلنت يف مار�س  ،2009عن حتريك دعوى
�ضد املحامي واحلقوقي املعروف خليل معتوق ،بتهمة «حتقري رئي�س اجلمهورية» ،و»قدح
�إدارة عامة» ،و»�إثارة النعرات الطائفية» ،وذلك ب�سبب مطالبة معتوق مبحاكمة قتلة ابن
�شقيقه �سامي معتوق ع�ضو املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان! والذي قتل -و�صديق له -على
�أيدي دورية �أمنية �أثناء وجوده �أمام منزله يف �أكتوبر .20085
وعلى الرغم من انق�ضاء عقوبة ال�سجن ملدة �أربع �سنوات بحق نزار ر�ستناوي ع�ضو املنظمة
العربية حلقوق الإن�سان ،امل�سجون منذ �أبريل  ،2005فلم يتم الإفراج عنه وبات م�صريه
جمهوال ،6وخا�صة يف ظل ما تردد عن �أنه كان من بني املعتقلني يف �سجن «�صيدنايا» ،الذي
(« )3حمالت التنكيل باملدافعني عن حقوق الإن�سان ينبغي �أن تتوقف» ،بيان مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان� 19 ،أكتوبر .2009
www.anhri.net/egypt/cihrs/2009/pr1019.shtml
“ النيابة الع�سكرية ت�أمر بتوقيف النا�شط احلقوقي ال�سوري هيثم املالح» ،بيان املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان،
� 21أكتوبر .2009
www.anhri.net/syria/shro/2009/pr1021.shtml
(� « )4إغالق مكتب ال�صحفي مازن دروي�ش “ ،بيان �صادر عن املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري/14 ،
.2009 /9
http://www.anhri.net/syria/scm/2009/pr0914.shtml
(«)5جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف �سورية تعلن ت�ضامنها مع املحامي والنا�شط احلقوقي
خليل معتوق«  ،بيان �صادر عن جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف .2009 /4 /24
http://www.anhri.net/syria/cdf/2009/pr0424.shtml
(« )6مطالبة بالإفراج عن نزار ر�ستناوي بعد انتهاء مدة حمكوميته»  ،بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق
الإن�سان � 30 ،أبريل .2009
http://www.shrc.org/data/aspx/d4/3914.aspx
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�شهد يف العام املا�ضي جمزرة �أودت بحياة عدد كبري من ال�سجناء .ومل تف�صح ال�سلطات ر�سميا
عن عدد و�أ�سماء ال�ضحايا.
وعلى �صعيد �آخر ،ظل  12ع�ضوا قياديا يف ائتالف القوى ال�سيا�سية التي تبنت «�إعالن
دم�شق من �أجل التغيري الوطني والدميقراطي» رهن احلب�س؛ تنفيذا لأحكام ال�سجن ملدة عامني
ون�صف العام بحق كل منهم ،والتي �صدرت يف �أغ�سط�س  ،2008وت�أيدت بقرار حمكمة
النق�ض ال�صادر يف يوليو  ،2009الذي ق�ضى برف�ض الطعن املقدم من هيئة الدفاع.
من ناحية �أخرى وا�صلت ال�سلطات ممار�ساتها التع�سفية يف منع �أغلبية �أبرز الن�شطاء
وال�سيا�سيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان من ال�سفر ،حتى لو كانوا توفوا ،مثلما حدث مع
ال�سيد عبد الكرمي زعري ع�ضو جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،الذي
�صدرت بحقه تعليمات مبنعه من ال�سفر بعد وفاته بعام ون�صف العام!! .7
ويف حدود ما �أمكن ح�رصه وتوثيقه ،فقد �شملت قوائم املمنوعني من ال�سفر حتى مايو
 414 ،2009ممنوعا من ال�سفر ،بينهم  293ب�سبب ن�شاطهم ال�سيا�سي ،و 101مدافع عن
حقوق الإن�سان ،عالوة على � 11شخ�صا يقيمون خارج �سوريا ،و� 9أ�شخا�ص حمتجزين
داخل ال�سجون.!8

م�صادرة مطلقة حلرية التعبري:
ظلت ال�سلطات توا�صل احتكارها املطلق جلميع و�سائل الإعالم ،حيث مينح قانون املطبوعات
لرئي�س الوزراء �سلطات مطلقة ،فيما يخ�ص الرتخي�ص للمطبوعات .كما توا�صل ال�سلطات
ت�شديد رقابتها على مقاهي الإنرتنت ،وتلزم �أ�صحابها ب�إم�ساك �سجالت ُتدون بها البيانات
ال�شخ�صية مل�ستخدمي الإنرتنت ،ت�سلم �إىل مندوبي الأجهزة الأمنية عند ح�ضورهم.
وقد بلغ عد املواقع الإلكرتونية املحجوبة حتى مطلع مايو  225 ،2009موقعا بزيادة 65
موقعا على العام ال�سابق .وت�صدرت املواقع الكردية قائمة احلجب بثمانية و�أربعني موقعا،
تلتها مواقع املعار�ضة ال�سيا�سية بـ 33موقعا ،واحتلت املواقع الإ�سالمية املرتبة الثالثة بـ27
موقعا.9
(� )7إ�شكالية املنع من ال�سفر يف �سورية» ،املركز ال�سوري للإعالم و حرية التعبري 26 ،مايو .2009
http://www.ettihad-sy.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8405
( )8املرجع ال�سابق.
( « )9املركز ال�سوري للإعالم � :صمت الأقالم و�ضجيج الرقابة  ..التكميم م�ستمر والقمع يقود لالنحطاط
واجلهل والف�ساد» ،تقرير املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري ،مايو .2009
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=34655
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وارتفع عدد املواقع املحجوبة �إىل  241موقعا حتى منت�صف �سبتمرب .2009

10

يف �سبتمرب � ،2009أ�صدرت حمكمة �أمن الدولة اال�ستثنائية ،حكما بال�سجن ثالث �سنوات
بحق املدون كرمي �أنطون عربجي؛ بتهمة “ن�رش �أنباء كاذبة” ،من �ش�أنها �أن “توهن نف�سية
الأمة”! وكان كرمي قد اعتقل منذ يونيو 2007؛ ب�سبب م�شاركته يف �إدارة منتديات على �شبكة
الإنرتنت.11
كما ق�ضت حمكمة اجلنايات يف مار�س  2009بعقوبة ال�سجن ثالث �سنوات ،والتجريد من
احلقوق املدنية ،بحق الكاتب والنا�شط ال�سيا�سي املعار�ض حبيب �صالح ،بعد �إدانته بتهمتي
“�إ�ضعاف ال�شعور القومي يف زمن احلرب”!! ،و”�إيقاظ النعرات العن�رصية واملذهبية”.
وكان حبيب �صالح قد اعتقل يف مايو  2008ل�ساد�س مرة منذ الثمانينيات؛ ب�سبب �آرائه ون�شاطه
ال�سيا�سي املعار�ض.
وقد منعت وزارة الإعالم يف �أغ�سط�س  2009عر�ض �إحدى حلقات الربنامج التلفزيوين
“عالمة فارقة” ،برغم �أن �ضيفها كان رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان ال�سوري،
و�أنها قد �أجيزت من قبل �أجهزة الرقابة بالتلفزيون؛ وعلل وزير الإعالم منع عر�ض احللقة
ب�رضورة ا�ستطالع ر�أي جهات �أخرى مل يحددها الوزير؟! .12وهو ما ي�شري �إىل مدى �سطوة
الأجهزة الأمنية حتى على جمل�س الوزراء والربملان.
وكانت ال�سلطات قد قررت يف يوليو � 2009إغالق مكتب قناة “امل�رشق” بدم�شق ،وهى
ف�ضائية �سورية تبث من دولة الإمارات ،وتتناول احلياة اليومية يف �سوريا مبختلف جوانبها
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،كما منعت ال�سلطات توزيع جملة “�شبابلك” ال�شهرية؛ ب�سبب تناولها
13
ا�ستمرار حجب ال�سلطات للموقع االجتماعي”الفي�س بوك”  book Faceمنذ عام .2007
وقد منعت وزارة الإعالم يف �أغ�سط�س  2009توزيع �أربع �صحف يف �أ�سبوع واحد،
(« )10حجب موقع �سكايز ( عيون �سمري ق�صري( يرفع عدد املواقع املحجوبة يف �سورية �إىل  241موقعا ،بيان
�صادر عن املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري.2009 /9 /16 ،
http://www.anhri.net/syria/scm/2009/pr0916.shtml
(« )11حمكمة امن الدولة العليا بدم�شق حتكم بال�سجن ثالث �سنوات على املدون كرمي عربجي”  ،بيان �صادر
عن جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان� 13 ،سبتمرب .2009
http://www.anhri.net/syria/cdf/2009/pr0913.shtml
( « )12برنامج عالمة فارقة على �شا�شة الف�ضائية ال�سورية �ضحية جديدة لقانون الأحكام ال�شفهية “ ،بيان �صادر
عن املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري 26 ،يونيو .2009
http://www.anhri.net/syria/scm/2009/pr0626.shtml
(« )13املخابرات ال�سورية تغلق قناة»امل�رشق» ال�سورية»  ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن احلريات
الإعالمية وال�صحافية يف ال�رشق الأو�سط )�سكايز)  30 ،يوليو 2009
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0730-2.shtml
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و�شمل ذلك �أحد �أعداد جريدة “ال�سفري” اللبنانية ،وعددين من جريدة “الأخبار” اللبنانية،
بالإ�ضافة �إىل العدد  66من جريدة “اخلرب” الأ�سبوعية ال�سورية ،لريتفع عدد الأعداد املمنوعة
من التوزيع لهذه اجلريدة �إىل  26عددا من �أ�صل  67عددا .14وكانت �أجهزة الأمن قد اعتقلت
يف اخلام�س من يوليو  2009ال�صحفي الفل�سطيني حلمي مو�سى ،املحرر بجريدة “ال�سفري”
اللبنانية خالل م�شاركته بندوة �سيا�سية ،ومل تف�صح ال�سلطات عن مكان و�أ�سباب اعتقاله.15

التعذيب ..الإخفاء الق�سري ..القتل :
يف ظل احل�صانة املطلقة التي تتمتع بها �أجهزة الأمن ،تتوا�صل ممار�سات التعذيب و�إ�ساءة
معاملة ال�سجناء ،وي�شيع ا�ستخدام القوة املفرطة التي ت�ؤدي يف حاالت عديدة �إىل م�رصع
�ضحاياها ،مثلما ي�شيع الإخفاء الق�رسي للمحتجزين ،يف ظل �إيداعهم لفرتات طويلة يف �أماكن
جمهولة ،ورف�ض ال�سلطات الإف�صاح ر�سميا عن م�صريهم.
وقد �أف�ضى التعذيب يف حالة يو�سف اجلبويل ،الذي اعتقل يف دي�سمرب � 2008إىل وفاته،
و�سلمت جثته لذويه بعد �أ�سبوع واحد من اعتقاله.16
وبعد عام كامل من املجزرة التي �شهدها �سجن �صيدنايا� ،سمحت ال�سلطات يف يوليو 2009
ل�سبعني عائلة فقط بزيارة ذويهم من ال�سجناء ،مما يزيد املخاوف على حياة العدد الأكرب من
ال�سجناء ،وعددهم � 1500سجني �سيا�سي ،الذين مل يتمكن ذووهم من التح�صل على ت�رصيح
من ال�سلطات بزيارتهم ،17خا�صة �أن ال�سلطات مل تعلن عن عدد و�أ�سماء �ضحايا املجزرة.
ويعاين املعتقلون وال�سجناء ال�سيا�سيون ب�سجن عدرا من تردي الأو�ضاع داخل ال�سجن،
وا�ستمرار تعر�ضهم للعقاب اجلماعي منذ يناير � ،2007إثر �شغب قام به عدد حمدود من
ال�سجناء .وي�شمل ذلك منعهم من اخلروج من زنازينهم� ،إال ل�ساعات حمدودة ،و�سوء
الوجبات الغذائية وعدم كفايتها ،ف�ضال على التكد�س داخل الزنازين ال�ضيقة التي ت�ست�ضيف
( « )14تقرير مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية “�سكايز”عن �شهر �آب�/أغ�سط�س / 7 ، “ 2009
.2009 /9
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0907.shtml
( “ )15الأمن ال�سوري يعتقل ال�صحايف حلمي مو�سى يف دم�شق”  ،مركز �سكايز للدفاع عن احلريات الإعالمية
والثقافية.2009 /7 /9 ،
http://www.skeyesmedia.org/index.php?month=2009-09&lang_id=2
( « )16ا�ســتمرار تراجع احرتام حقــوق الإن�ســان واحلريات الأ�سا�سية ومزيد من منو الف�ساد والبطالة
والفقر»  ،التقرير ال�سنوي للجان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان .2008
(« )17ال�سلطات ال�سورية ت�سمح لبع�ض ذوي �سجناء �صيدنايا بزيارة ابنائهم “  ،بيان �صادر عن مركز �سكايز
للدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية 21،يوليو .2009
http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr0721.shtml
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كل منها ما بني 60و� 90سجينا ،وتردي الأحوال ال�صحية ،والنق�ص ال�شديد يف عدد الأطباء
الالزم لتقدمي الرعاية لنحو � 7000سجني.18
من ناحية �أخرى ك�شفت تقارير حقوقية عن م�رصع �أحمد رم�ضان يف �أكتوبر  ،2008بعد
�إطالق النار عليه داخل �أحد فروع املخابرات الع�سكرية مبحافظة �أدلب ،و�إلقاء جثته من فوق
�سور املبنى ،وكذلك م�رصع حممد خليل عمران ،من ال�رشطة الع�سكرية ،نتيجة �إعدامه
19
ميدانيا على يد رئي�سه املبا�رش يف �سبتمرب .2008
وبينما ظلت ال�سلطات تتجاهل الك�شف عن م�صري �آالف املختفني واملفقودين يف ال�سجون
واملعتقالت ال�سورية منذ الثمانينيات من القرن املا�ضي ،تتزايد ال�شكاوى من غمو�ض م�صري
بع�ض املعتقلني خالل هذا العام .ومن بني ه�ؤالء فار�س حممد العلو ،وهادي حممد العكال،
وكانا قد اعتقال يف �أكتوبر  2008مبحافظة الرقة ،وحتى يوليو  2009مل ترد �أية معلومات
جتلي م�صريهما� ،أو تو�ضح مكان اعتقالهما .20كما اكتنف الغمو�ض م�صري عدد من املعتقلني
الذين �ألقى القب�ض عليهم مبحافظة درعا يف مار�س  ،2009وحتى �إعداد هذا التقرير مل يعرف
مكان �أو �أ�سباب احتجازهم ،ومن بينهم حممد احلم�صي ،وب�سام هالل ،وحممد الدلة ،وماهر
كرمان.21

ح�صار م�شدد على املجتمع املدين وال�سيا�سي:
ظلت وزارة ال�شئون االجتماعية حتكم قب�ضتها على العمل الأهلي مبقت�ضى قانون اجلمعيات
رقم  93ل�سنة  ،1958الذي مينحها �سلطات وا�سعة يف الرتخي�ص للجمعيات ،والتدخل يف
عملها ،وح�ضور اجتماعاتها ،وحل اجلمعيات �أو جمال�س �إداراتها .وب�سبب ذلك ف�إن %80
من اجلمعيات تتوجه �إىل املجاالت ذات الطابع اخلريي .22ومل تتمكن �أي جمعية حقوقية من
(« )18ر�سالة من معتقلي الر�أي يف �سجن دم�شق املركزي يف عدرا �إىل ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان”
 28،يونيو.2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0628.shtml
( )19التقرير ال�سنوي للجان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان .2009
(« )20الإختــفاء الق�رسي جرمية �ضد الكرامة الإن�سانيةوهــدر للحقوق واحلريات الأ�سا�سية “  ،بيان �صادر عن
الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان 22 ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/syria/shrl/2009/pr0722.shtml
( « )21الرابطة تطالب بالك�شف عن م�صري عدد من املواطنني ال�سوريني تعر�ضوا للإختفاء الق�رسي» ،بيان
�صادر عن الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان  ،27يوليو2009.
http://www.anhri.net/syria/shrl/2009/pr0727.shtml
واملعوقات والآفاق « ،عبد الله تركماين.2009 /4 /25 ،
(« )22املجتمع املدين يف العامل العربي  -الواقع
ّ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=169901
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احل�صول على ترخي�ص قانوين ،كما تقل�ص عدد جمعيات حقوق املر�أة �إىل جمعيتني فقط! بعد
�أن �سحبت الرتاخي�ص املمنوحة لبع�ض هذه اجلمعيات يف وقت �سابق .ومل تتمكن “جلنة معا
لدعم ق�ضايا املر�أة” من احل�صول على �أي رد على طلب الرتخي�ص لها املقدم منذ عام ،2006
كما �أن جمعية “مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء” التي ت�أ�س�ست عام  2001مل حت�صل �أي�ضا على
الرتخي�ص حتى الآن.
وخالل نظر الدعوى املرفوعة من املنظمة الوطنية حلقوق الإن�سان للطعن على قرار
احلكومة برف�ض �إ�شهارها ،تقدمت احلكومة مبذكرة لإدارة ق�ضايا الدولة داعية لتحريك
الدعوى العمومية بحق �أع�ضاء املنظمة ،بزعم �أنها خرقت �أحكام القانون مبمار�ستها للن�شاط
قبل �إ�شهارها.23
وقبل يوم واحد من اجتماع الهيئة العامة الحتاد اجلمعيات اخلريية بحلب ،النتخاب جمل�س
�إدارة جديد ،قامت احلكومة بحل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت .24كما تعر�ض
جمل�س �إدارة جمعية الإح�سان اخلريية للحل ،وا�ستبدل مبجل�س معني.25
وتوا�صل قمع خمتلف �أ�شكال احلراك االجتماعي وال�سيا�سي على حمدوديتها .وعلى �سبيل
املثال ،فقد قمعت ال�سلطات احتجاجا �شعبيا دعا �إليه بع�ض الأحزاب يف فرباير  ،2009للمطالبة
ب�إيقاف العمل باملر�سوم الت�رشيعي رقم  49ل�سنة  26،2008حيث قامت �أجهزة الأمن بتفريق
املعت�صمني واعتقال الع�رشات منهم قبل �أن تطلق �رساحهم الحقا.27
وقد �أ�صدرت حمكمة �أمن الدولة اال�ستثنائية �أحكاما تق�ضي بعقوبة ال�سجن  12عاما والتجريد
من احلقوق املدنية بحق كلٍ من خالد �أحمد بن حممد� ،صفوح الأ�سعد البكري ،بعد �إدانتهما
( « )23بيان ت�ضامني من اللجنة الكردية حلقوق الإن�سان يف �سورية»  ،بيان ت�ضامنى من اللجنة الكردية حلقوق
الإن�سان فى �سورية  24 ،يوليو .2009
http://www.nohr-s.org/new/2009/07/24/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%
D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8
4%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8
%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84
(« )24وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل حتل جمل�س �إدارة احتاد اجلمعيات اخلريي بحلب! « ،ن�ساء �سورية
.2009 /6 /8
http://nesasy.org/content/view/7460/257
( )25التقرير ال�سنوى الثامن حلالة حقوق الإن�سان فى �سورية»  ،اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان.2009 ،
( )26راجع يف هذا الف�صل« :الإطار الت�رشيعي» و»حمنة الأقلية الكردية».
http://www.shrc.org/data/aspx/014ARLREP.aspx
( « )27التجمع ال�سلمي يجابه بالقمع واالعتقاالت « ،بيان �صادر عن جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية
وحقوق الإن�سان.2009 /2 /28 ،
http://www.anhri.net/syria/cdf/2009/pr0228.shtml
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بتهمة االنتماء جلماعة الإخوان امل�سلمني.28
ويف مايو  2009اقتحمت دورية من الأمن ال�سيا�سي يف حمافظة حماة منزل توفيق عمران،
واعتقلته و�أربعة �آخرين –�سبق اعتقالهم لفرتات طويلة -بتهمة االنت�ساب حلزب العمل
ال�شيوعي.29

الإطار الت�شريعي:
يف �سبتمرب � 2008صدر املر�سوم الت�رشيعي رقم  ،64الذي مينح ح�صانة �أكرب للعاملني يف
الأجهزة الأمنية ،ويحميها من املالحقة الق�ضائية ،حيث يحول هذا املر�سوم دون مالحقة
عنا�رص ال�رشطة والأمن ال�سيا�سي و�أمن اجلمارك على ما قد يرتكبونه من جرائم �أثناء �أداء
عملهم� ،إال من خالل القيادة العامة للجي�ش والقوات امل�سلحة ،على الرغم من �أنهم يتبعون
�إداريا لوزارة الداخلية .وهو ما يو�ضح �أن الأجهزة الأمنية الع�سكرية هى �صاحبة اليد العليا
يف البالد ،حتى فيما يخ�ص �أجهزة وزارة الداخلية نف�سها.
ويف ال�شهر ذاته �صدر املر�سوم الت�رشيعي رقم  ،49اخلا�ص بتقييد عمليات البيع وال�رشاء
العقارية يف املناطق احلدودية .ويلزم هذا املر�سوم البائع وامل�شرتي باحل�صول على ترخي�ص
�أمني من وزير الداخلية قبل ال�رشوع بالبيع وال�رشاء .وقد �أدى ذلك �إىل خ�ضوع ممتلكات
املواطنني من �أبناء املناطق احلدودية ،لو�صاية الأجهزة الأمنية و�أهوائها .وكان �سكان
حمافظة احل�سكة –وبها ن�سبة كبرية من الأكراد -الأكرث ت�رضرا من هذا املر�سوم ،الذي �أدى
�إىل توقف الن�شاط االقت�صادي باملحافظة ،ودفع �أ�صحاب رءو�س الأموال العقارية و�أعدادا
كبرية من الأ�رس للنزوح �إىل حمافظات �أخرى.30
وفيما يتعلق بالعقوبة على جرائم ال�رشف� ،صدر يف يوليو  2009املر�سوم الت�رشيعي رقم
 37القا�ضي بتعديل املادة  548من قانون العقوبات ،التي كانت ت�سمح بتخفيف العقوبة على
الرجل �إذا ما قتل امر�أة من عائلته؛ لتورطها يف عالقة جن�سية خارج �إطار الزواج .وقد
حافظت املادة املعدلة على مبد�أ تخفيف العقوبة على الرجال ،لكنها ق�ضت ب�أال تقل العقوبة عن
ال�سجن ملدة عامني.
(� « )28أحكام قمعية جديدة مبوجب القانون  ،“1980 /49بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان،
.2009 /5 /14
http://www.anhri.net/syria/shrc/2009/pr0514.shtml
( )29تقرير جلان الدفاع عن حلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان عن حال حقوق الإن�سان يف الن�صف الأول
من عام .2009
( )30التقرير ال�سنوي للجان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان  ،2008مرجع �سابق.
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وقد �أعلن جمل�س الوزراء عن م�رشوع قانون جديد للأحوال ال�شخ�صية ،لكنه قوبل بانتقادات
�شديدة من منظمات حقوق الإن�سان واملر�أة وممثلي الطوائف غري امل�سلمة ،باعتباره مييز بني
املواطنني على �أ�سا�س طوائفهم ومذاهبهم و�أديانهم ،ويفر�ض مفاهيم من ال�رشيعة الإ�سالمية
على الطوائف الأخرى ،ويحقر من �ش�أن املر�أة ،وال يعرتف بها ككائن م�ستقل ،وينظر �إليها
من املنظور الذكوري (الزوجة -البكر -الأرملة -الزانية� ..إلخ) .وي�سمح بزواج الأطفال
( 13عاما)!.

حمنة الأقلية الكردية:
ظل ال�سكان الأكراد املقدر عددهم بنحو  1.7مليون ن�سمة هدفا للتمييز املنهجي ب�شكل
متوا�صل .ومنذ الإح�صاء اال�ستثنائي لعام  ،1962ظل � 300ألف كردي جمردين من
اجلن�سية ،وقد �سجل ق�سم منهم ر�سميا باعتبارهم �أجانب ،ومن ثم حرموا من احل�صول على
جواز �سفر �أو املغادرة� ،أو ملكية العقارات وال�سيارات� ،أو العمل لدى امل�ؤ�س�سات احلكومية،
�أو ممار�سة املهن احلرة ،يف حني مل يتم ت�سجيل �أق�سام �أخرى من الأكراد ر�سميا ،ومن ثم
ال ميلكون �أي وثائق ر�سمية ،وال يتمتعون ب�أي من حقوق املواطنة ،مبا يف ذلك الدرا�سة
يف املعاهد واجلامعات ال�سورية ،وال يحق لهم مغادرة �سوريا .31وقد فاقم من حمنة الأكراد
ال�سوريني �صدور املر�سوم ال�سالف الإ�شارة �إليه رقم  49ل�سنة .2008
وقد وا�صلت ال�سلطات قمعها ملختلف �أ�شكال الدفاع عن الهوية واحلقوق الكردية� ،سواء
من خالل االعتقال �أو قمع االحتجاجات ال�سلمية� ،أو املحاكمات اجلائرة باالتهامات املعتادة،
مثل االنتماء �إىل جمعية �رسية تهدف �إىل اقتطاع جزء من الأرا�ضي ال�سورية ،و�ضمه لدولة
�أجنبية� ،أو �إثارة النعرات العن�رصية واملذهبية� ،أو �إثارة الفتنة واحلرب الأهلية.
جدير بالذكر �أن حمكمة اجلنايات قد ق�ضت بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة،
بحق م�شعل التمو الناطق الر�سمي با�سم تيار “امل�ستقبل” الكردي .32كما �أ�صدر قا�ضي الفرد
الع�سكري بالقام�شلي حكما بال�سجن ملدة ثالثة �أ�شهر ،بحق ثالثة �أ�شخا�ص كانوا قد اعتقلوا يف
مار�س  2009على خلفية احتفال احلزب الدميقراطي الكردي باليوم العاملي للمر�أة .33كما
( )31التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية الربيطانية حول حقوق الإن�سان يف �سوريا يف مار�س .2009
http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=4137
(« )32حمكمة اجلنايات حتكم على املعار�ض ال�سوري م�شعل التمو بال�سجن ثالث �سنوات ون�صف “  ،بيان
�صادر عن املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان.2009 /5 /11،
http://www.anhri.net/syria/shro/2009/pr0511.shtml
(« )33حماكمات واعتقال «  ،بيان �صادر عن املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف
�سوريا.2009 /8 /9 ،
http://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr0809.shtml
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�أحيل للمحاكمة ثالثة من �أع�ضاء الهيئة القيادية حلزب “�أزاوي” الكردي يف يونيو .2009
ومار�ست ال�سلطات �ضغوطا على الن�شطاء الأكراد ملنعهم من االحتفال بعيد النوروز (العيد
القومي لل�شعب الكردي) �شملت ا�ستدعاء بع�ضهم واعتقال ٍ
عدد منهم ،من بينهم �سليمان �أو�سو
ع�ضو اللجنة القيادية يف حزب يكيتي الكردي ،كما فرقت بالقوة بع�ض التجمعات ال�سلمية يف
هذه املنا�سبة.34

( )34حالة حقوق الإن�سان يف الن�صف الأول من عام  ،2009جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق
الإن�سان.
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اململكة العربية ال�سعودية
بني رعاية حوار الأديان فى اخلارج
وقهر الأقليات الدينية فى الداخل!

ظلت �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية ما�ضية �إىل املزيد من التدهور،
ورغم التغيريات املحدودة التي ا�ستحدثها العاهل ال�سعودي يف �أجهزة احلكم -والتي �شملت
على وجه اخل�صو�ص �إق�صاء رموز بالغة الت�شدد والتطرف يف رئا�سة جمل�سي الق�ضاء الأعلى
وجهاز ال�رشطة الدينية املعروف با�سم «هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،وتعيني
�أول امر�أة بدرجة نائب وزير -ف�إن هذه التغيريات مل يظهر لها �أثر �إيجابي على حالة حقوق
الإن�سان؛ الأمر الذي يرجح ما تردد من �أنباء حول وجود جناح �أكرث حمافظة داخل العائلة
املالكة ،يرف�ض التوجهات الإ�صالحية الن�سبية التي يتبناها امللك عبد الله.
فقد وا�صل جهاز ال�رشطة الدينية ممار�ساته يف تقييد احلريات ال�شخ�صية ،ويف منع الطائفة
ال�شيعية من ممار�سة �شعائرها الدينية ،وا�ستمر التمييز املنهجي �ضد ال�شيعة ومالحقة ن�شطائهم،
وازدادت ال�ضغوط على احلريات الدينية ،وبلغت تكفري �أو اعتقال من يتبنون �أفكارا تخالف
التف�سريات الر�سمية لل�رشيعة� ،أو َم ْن يتحولون عن اعتناق الإ�سالم.

ومع غياب �صحافة م�ستقلة ،ي�ستمر التو�سع يف حجب املواقع الإلكرتونية ومالحقة املدونني،
وممار�سة ال�ضغوط على و�سائط الإعالم الف�ضائية ،كما قمعت ال�سلطات �أ�شكاال للتعبري عن
االحتجاج عرب التظاهر والتجمع ال�سلمي.
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وظلت �سيا�سات مكافحة الإرهاب تكر�س �إجراءات االعتقال التع�سفي ،و�إهدار معايري
العدالة عرب حماكمات غري علنية� ،أدين مبوجبها املئات خالل هذا العام.
وال يزال نظام الو�صاية الذكورية على الن�ساء ،وا�ستدعاء القواعد الفقهية الأكرث تزمتا
م�صدرا ثابتا مل�صادرة حقوق املر�أة ال�سعودية.

حرية املعتقد والأقليات الدينية :
على الرغم من حماوالت النظام ال�سعودي الظهور �أمام املحافل الدولية مبظهر النظام
دينيا ،عرب تبنيه الدعوة مل�ؤمترات دولية حول حوار الأديان ،ف�إن هذا مل ينعك�س
املت�سامح ً
�إيجابا على �سيا�سة اململكة القائمة على التمييز �ضد الأقليات الدينية ،وب�صفة خا�صة جتاه الطائفة
ال�شيعية .بل ميكن القول �إن وترية انتهاكات حقوق ال�شيعة ازدادت� ،إىل احلد الذي جعل
بع�ض رموز ال�شيعة تطرح انف�صال املنطقة ال�رشقية عن ال�سعودية كخيار �أخري ،ما مل تتوقف
تلك االنتهاكات وترفع �أ�شكال التمييز الطائفي �ضدهم.1
يف � 7سبتمرب  2008قامت �أجهزة الأمن ال�سعودية بالإح�ساء ،ب�إلقاء القب�ض على ال�شيخ توفيق
جابر �إبراهيم العامر؛ ب�سبب �أدائه الأذان بال�صيغة ال�شيعية ،ورف�ضه التوقيع على تعهد بالتوقف
عن ذلك .2ويف  7يناير منعت ال�سلطات الأمنية موكب عزاء �شيعيا يف حمافظة القطيف،
ويف اليوم التايل قامت �أجهزة الأمن ال�سعودية بنزع جميع الالفتات التي رفعها ال�شيعة يف
ال مبنا�سبة عا�شوراء الدينية .ويف اليوم ذاته اتهم ال�شيعة
�شوارع قرية الرميلة بالأح�ساء ،احتفا ً
ال�سلطات بقطع التيار الكهربائي عن م�سجد ال�سبطني ال�شيعي يف حي املحدود بالأح�ساء .ويف
 15يناير هاجمت قوات الأمن �أحد العرو�ض التمثيلية التي �أقامها �أهايل مدينة �صفوى مبحافظة
القطيف ب�إحدى ال�ساحات العامة يف املدينة ،وحطمت الديكور اخلا�ص بالعر�ض ،واعتقلت
�صالح ال�سادة امل�رشف على تنظيم العر�ض ،ويف  18يناير احتجزت ال�سلطات �أربعة �أ�شقاء من
املواطنني ال�شيعة مبحافظة الأح�ساء ،وهم جعفر و�إبراهيم وعبد الهادي وح�سن �أحمد املكي؛
ب�سبب تنظيمهم عددا من الأن�شطة الدينية اخلا�صة بالطائفة ال�شيعية.3
( )1وجد هذا الطرح تعبريه يف خطاب �ألقاه يف مار�س  2009ال�شيخ منر النمر� ،أحد �أبرز الرموز ال�شيعية يف
ال�سعودية.
(“ )2ا�ستمرار قمع �أذان ال�شيعة بالأح�ساء� :إعادة اعتقال ال�شيخ العامر”  ،بيان �صادرعن جمعية حقوق الإن�سان
ال (ال�سعودية)� 9 ،سبتمرب .2008
�أو ً
http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2008/pr0909.shtml
( « )3الكيان ال�سعودي يعتقل �أربعة �أ�شقاء �شيعة ب�سبب �إقامة جمال�س ح�سينية يف الأح�ساء”  ،بيان �صادر عن
جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية ،يف  20يناير .2009
http://www.anhri.net/saudi/cdhrap/2009/pr0120.shtml
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يف  20فرباير قام بع�ض املنتمني لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنع العديد من
الن�ساء ال�شيعيات من زيارة مقربة البقيع يف املدينة املنورة ،وخالل احتجاج الن�ساء على ذلك،
قام �أحد عنا�رص الهيئة بت�صويرهن بالكامريا ،وهو ما �أدى �إىل �صدامات بني الزوار ال�شيعة
ال عن اعتقال عدد من ال�شباب،
عددا من امل�صابني ال�شيعة ،ف�ض ً
وقوات الأمن ال�سعودية ،خلفت ً
واقتيادهم جلهة غري معلومة.4
ورغم �أن بع�ض املنظمات احلقوقية قالت �إن بع�ض امل�صابني تعر�ضوا للإ�صابة بر�صا�ص
قوات الأمن وللطعن بال�سكني؛ ف�إن املتحدث با�سم وزارة الداخلية ال�سعودية نفى وقوع
�ضحايا .ويف  24فرباير ،تظاهر املئات من ال�شيعة يف مدينة العوامية القريبة من القطيف
احتجاجا على طريقة تعامل قوات الأمن مع احلادث،
باملنطقة ال�رشقية ذات الغالبية ال�شيعية؛
ً
5
وقامت قوات مكافحة ال�شغب بتفريق املتظاهرين .
ويف  4مار�س ،التقى امللك عبد الله مع مواطنني من املنطقة ال�رشقية التي تقطنها �أغلبية
�شيعية ،و�أُعلن عقب اللقاء عن موافقته على الإفراج عن املعتقلني على خلفية �أحداث البقيع
( 18معتقالً) � .6إال �أنه بعد �أيام قليلة من الوعد امللكي بالإفراج عن املعتقلني؛ قامت ال�سلطات

�شيعيا يف املنطقة ال�رشقية ،بعد انتقاد ال�شيخ منر النمر
ال�سعودية يف  22مار�س باعتقال نحو 14
ً
احتجاجا على مداهمات ال�رشطة التي
لل�سلطات ،ومتت االعتقاالت خالل اعت�صامات لل�شيعة؛
ً
كانت تفت�ش عن مكان ال�شيخ النمر ،دون العثور عليه .ويف املقابل قال املتحدث با�سم وزارة
الداخلية �إن � 11شخ�صا فقط اعتقلوا؛ لال�شتباه يف تكديرهم للنظام العام ،وارتكاب عمل تخريبي
ت�سبب يف انقطاع الكهرباء يف بلدة العوامية ال�شيعية.7
وقد انتهكت ال�سلطات خالل عمليات بحثها عن ال�شيخ النمر عدة حقوق ،منها مداهمة البيوت
الآمنة وتفتي�شها دون �إذن ق�ضائي ،اعتقال عدد من املواطنني دون مراعاة لنظام الإجراءات
اجلزائية ،وقطع التيار الكهربائي عن العوامية مرتني خالل ع�رشة �أيام .8كما قامت ال�سلطات
( «)4قوات الكيان ال�سعودي الأمنية متنع املئات من املعتمرين ال�شيعة من زيارة البقيع ،بيان �صادر عن جلنة
الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية 22 ،فرباير .2009
http://www.anhri.net/saudi/cdhrap/2009/pr0222.shtml
(5) http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=9960
(6) http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE5230WJ20090304
(7) http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE52L0N220090322
ال
( “ )8نداء عاجل لإيقاف �إنتهاكات حقوق الإن�سان بالعوامية “  ،بيان �صادر عن جمعية حقوق الإن�سان �أو ً
(ال�سعودية) 23 ،مار�س .2009
http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr0323.shtml
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مبنع ابنته من ال�سفر ال�ستكمال درا�ستها ،وكذلك اعتقلت ابنه الوحيد.9
ويف  17مايو اعتقلت ال�سلطات الأمنية ال�سعودية رجل الدين ال�شيعي علي ح�سني العمار،
من قرية البطالية التابعة ملحافظة الأح�ساء؛ بتهمة جمع الأموال ،وتقدمي الدعم املايل للمنا�سبات
الدينية ال�شيعية ،كما منعته ال�سلطات من االت�صال بعائلته.10
كما يتوا�صل حجب املواقع الإلكرتونية ذات ال�صلة بالطائفة ال�شيعية ،ومنها على �سبيل املثال
موقع “�شهداء القطيف” ،وموقع �شبكة “را�صد” الإخبارية ،و�شبكة “هجر” الثقافية ،و�شبكة
“الدفاع عن ال�شيخ منر باقر النمر” ،و�شبكة “امللتقى” ،وموقع “جلنة الدفاع عن حقوق
الإن�سان ب�شبه اجلزيرة العربية” ،وموقع “معهد �شئون اخلليج” بوا�شنطن.11
ويف ظل نظام ديني مت�شدد يرف�ض التحول عن الإ�سالم واعتناق غريه من الأديان ،قامت
ال�سلطات ال�سعودية باعتقال حمود بن �صالح يف  13يناير  ،2009مبجرد �إعالنه التحول من
الإ�سالم للم�سيحية ،و�إطالق مدونته “م�سيحي �سعودي”؛ كما حجبت مدونته على الإنرتنت.12
وذلك قبل �أن تطلق �رساحه قرب منت�صف العام.

حرية التعبري:
ا�ستمر التو�سع يف حجب املواقع الإلكرتونية �إىل حد �أن املراقبني يقدرون �أن عدد املواقع
املحجوبة داخل اململكة قد جتاوز مئات الآالف ،ومع ذلك فر�ضت وزارة الداخلية يف �أبريل
 2009مزيدا من القيود على حرية ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،ت�ضمنت �إلزام �أ�صحاب مقاهي
االنرتنت ،بتثبيت كامريات ملراقبة زائريها ،و�إم�ساك �سجالت ب�أ�سماء املرتددين و�أرقام
ال
(“ )9عاجل� :إنتهاك حلقوق بنت و�إبن ال�شيخ منر باقر النمر“ ،بيان �صادر عن جمعية حقوق الإن�سان �أو ً
(ال�سعودية) 18 ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr0718.shtml
(�“ )10سلطات الكيان ال�سعودي تعتقل عامل الدين ال�شيعي ال�شيخ علي العمار” ،بيان �صادر عن جلنة الدفاع
عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية ،يف  18مايو .2009
http://www.anhri.net/saudi/cdhrap/2009/pr0518.shtml
ال
(“ )11كفى حجبا:موقع �شهداء القطيف يحجب خم�سني مرة “ ،بيان �صادر عن جمعية حقوق الإن�سان �أو ً
(ال�سعودية)� 11 ،أبريل .2009
http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr0411.shtml
( « )12ال�سعودية تعتقل مدون وحتجب مدونته وخماوف على حياته ب�سبب حتوله للم�سيحية “  ،بيان �صادر
عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 14 ،يناير .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0114.shtml
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هواتفهم.13
يف �أكتوبر  2008حجبت ال�سلطات موقع «مر�صد حقوق الإن�سان» يف ال�سعودية ،14ويف
ال�شهر التايل حجبت موقع «�صوت املر�أة ال�سعودية» ،بدعوى تعار�ض حمتواه مع ال�سيا�سة
الر�سمية املحافظة جتاه املر�أة.15
ويثور القلق ب�ش�أن املدون ال�سوري ر�أفت الغامن املقيم يف ال�سعودية ،بعد �أن قامت �أجهزة
الأمن باعتقاله يف �أغ�سط�س  ،2009واقتيد ملكان جمهول ،الأمر الذي يخ�شى معه تعر�ضه
للتعذيب وحياته للخطر ،ويرجح �أن الإجراءات التي ا�ستهدفته على �صلة وثيقة مبا يكتبه
على مدونته «�ضفاف» ويف مدونات �أخرى ،من انتقادات لل�سيا�سات ال�سعودية وال�سورية،
وتوقيعه على عرائ�ض تطالب بالإفراج عن ن�شطاء و�سيا�سيني ومدونني.16
وكانت هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر قد قامت يف نوفمرب  2008باعتقال املدون
وال�شاعر ر�شدي الغدير واتهمته بالكفر ،ب�سبب ق�صيدة ن�رشها على مدونته .وقد �أطلق �رساحه
بعد �إجباره على توقيع تعهد بعدم ن�رش ق�صائد مماثلة عرب �شبكة الإنرتنت.17
وقد تعر�ض مكتب قناة  LBCالف�ضائية اللبنانية يف جدة للإغالق بقرار من وزارة
الثقافة والإعالم يف �أغ�سط�س 2009؛ ب�سبب بثها ملقابلة مع مواطن �سعودي تطرق فيها
ملغامراته اجلن�سية .18وقد �أحيل املواطن ال�سعودي للمحاكمة بتهمة اجلهر باملع�صية ،حيث تلقى
حكما يق�ضي ب�سجنه ملدة خم�س �سنوات ،عالوة على اجللد  1000جلدة .كما طالت عقوبة
اجللد روزانا اليامي روحي ،وهى �إعالمية �سعودية تعمل بذات الربنامج الذي بث املقابلة،
(»)13بعد حجب مئات الآالف من املواقع �إجراءات بولي�سية جديدة �ضد مقاهي الإنرتنت يف ال�سعودية»  ،بيان
�صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان �، 9أبريل2009.
http://www.anhri.net/press/2009/pr0419.shtml
( )14الحقا حجبت ال�سلطات الرابط اخلا�ص مبوقع املر�صد على الفي�س بوك ،كما حجب الرابط اخلا�ص به
على موقع تويرت يف �أغ�سط�س .2009
(« )15اململكة العربية ال�سعودية :حجب موقع خم�ص�ص حلقوق املر�أة” بيان �صادر عن مرا�سلون بال حدود،
� 17أكتوبر.2008
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=28975
(« )16الأمن ال�سعودي يعتقل مدون �سوري و يحتجزه يف مكان جمهول  ،خماوف من تعر�ض ر�أفت الغامن
للتعذيب بعد م�سح �أخر تدويناته  ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان� 5 ،أغ�سط�س .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0805.shtml
(“ )17اململكة العربية ال�سعودية :اعتقال كاتب مدون لن�رشه ق�صيده على موقعه الإلكرتوين “ ،بيان �صادر عن
مرا�سلون بال حدود 12 ،نوفمرب .2008
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=29257
( )18بيان ملرا�سلون بال حدود� 24 ،أغ�سط�س .2009
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بعد �إدانتها بالعمل ل�صالح قناة �أجنبية غري مرخ�ص لها بالعمل يف اململكة .19غري �أن العاهل
ال�سعودي �أ�صدر قرارا ملكيا ب�إ�سقاط عقوبة اجللد عن روزانا ،و�أحال ملف ق�ضيتها �إىل وزارة
الثقافة والإعالم باعتبارها جهة االخت�صا�ص.20
وجتدر الإ�شارة �إىل حمالت الرتهيب للو�سائط الإعالمية والكتاب واملفكرين ،والتي يجري
فيها توظيف الفتاوى الدينية على نطاق وا�سع ،وكان �أخطرها الفتوى التي �أطلقها يف �سبتمرب
� 2008صالح اللحيدان -الذي كان ي�شغل يف ذلك الوقت رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى� -أجاز
فيها قتل �أ�صحاب الف�ضائيات التي تبث م�سل�سالت و�صفها «بالإباحية»� ،أو برامج ومواد عن
ال�سحر �أو تثري الفتنة ،وال يخفف من خطورة هذه الفتوى عودة اللحيدان بعد االنتقادات التي
�أثارتها الفتوى ،لكي يو�ضح �أن تنفيذ القتل البد و�أن يتم بحكم ق�ضائي؟!.21
كما �أطلق ال�شيخ عبد الله بن جربين الع�ضو ال�سابق بهيئة الإفتاء ال�سعودية فتوى تطالب
مبعاقبة ال�صحفيني والكتاب الذين ينتقدون علماء الدين الإ�سالمي و�شيوخه ،بعقوبة ت�شمل اجللد
وال�سجن وف�صلهم من وظائفهم.22

االعتقال التع�سفي واملحاكمات اجلائرة با�سم احلرب على الإرهاب:
يف �سياق �إجراءات مكافحة الإرهاب التي تنتهجها اململكة منذ عام  ،2003ا�ست�ضافت
ال�سجون قرابة ت�سعة �آالف معتقل ،ظلت �أعداد كبرية منهم رهن االعتقال دون تهمة �أو
حماكمة لعدة ل�سنوات ،باملخالفة لقانون الإجراءات اجلزائية الذي ال يجيز االحتجاز لأكرث
من �ستة �أ�شهر .وتتذرع ال�سلطات يف الإبقاء على املعتقلني لديها ،بدعوى �إخ�ضاعهم لربنامج
«املنا�صحة الدينية» ،لت�أهيلهم و�إعادة دجمهم اجتماعيا.
وحتى نهاية  2007كانت وزارة الداخلية قد �أعلنت الإفراج عن � 1500شخ�ص �أمتوا برنامج
�إعادة الت�أهيل .غري �أن ال�سجون قد ا�ست�ضافت مئات �آخرين منذ ذلك الوقت ،كما �أعيد اعتقال
(“ )19حماكمة معدتا برنامج �أحمر باخلط العري�ض على خلفية تهمة املجاهرة باملع�صية» ،بيان �صادر عن
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق االن�سان 19 ،اكتوبر .2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr1019-3.shtml
(20) http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3315&id=122932
( )21ما بني حب�س دعاة الإ�صالح  ،وفتوى قتل �أ�صحاب املحطات الف�ضائية،ال�سعودية �أجابت عن حقيقة االنحياز
ال�سعودي “ ،بيان �صادرعن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان �،15سبتمرب2009.
http://www.anhri.net/press/2008/pr0915-2.shtml
( “ )22ال�سعودية :داعية �إ�سالمي ي�صدر فتوى �ضد ال�صحفيني والكتاب” ،بيان �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني،
يف �22سبتمرب. 2008
http://www.anhri.net/mena/cpj/2008/pr0922.shtml
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بع�ض من �أفرج عنهم ،وي�صعب التكهن بالأرقام احلقيقية للمعتقلني على ذمة ق�ضايا الإرهاب،
يف ظل التعتيم الذي تفر�ضه ال�سلطات.
ويف �أكتوبر � 2008أعلنت ال�سلطات عن �إحالة  991معتقال للمحاكمة ،لكنها مل تف�صح ر�سميا
عن �أ�سماء املحالني للمحاكمة وال االتهامات املوجهة �ضدهم .وقد جرت املحاكمات ب�صورة �شبه
�رسية ،فلم ت�سمح ال�سلطات بح�ضور مراقبني دوليني ،وامتنع الإعالم الر�سمي عن تغطيتها،
و�إن كانت بع�ض ال�صحف قد �أ�شارت �إىل �أن املتهمني يواجهون تهمة «الإف�ساد يف الأر�ض»،
يف حني �أ�شارت �صحف �أخرى �إىل �أن االتهامات �شملت االنتماء �إىل تنظيم القاعدة ،والعمل
مع جهات خارجية ت�سعى للت�آمر على الأمن ،ودعم ومتويل الإرهاب ،يف الوقت الذي ال
تعرف فيه اململكة قانونا عقابيا يحدد جرائم الإرهاب� ،أو يعرف جرمية التحري�ض على العنف
�أو الإرهاب.
وحتى �أوائل يوليو � ،2009أدين مبوجب هذه املحاكمات ال�رسية  330متهما حكم على

�أحدهم بالإعدام ،وكان من بني املدانني ثمانية من �أ�صول مينية ،تلقى �سبعة منهم �أحكاما
بال�سجن لفرتات ترتاوح بني � 3أ�شهر و� 4سنوات ،ورغم انق�ضاء مدة عقوبتهم؛ باعتبارهم
حمتجزين منذ العام  ،2005فلم يطلق �رساحهم ،كما �أن ثامنهم الذي بر�أته املحكمة ظل �أي�ضا
رهن االعتقال .23ويعاين الكثري من املعتقلني من املعاملة ال�سيئة والتقييد بالأ�صفاد وال�رضب
واحلرمان من النوم ،ف�ضال على عدم متكني ذويهم من زيارتهم.

وت�شري بع�ض التقارير �إىل �أن املواطن البحريني عبد الله النعيمي ،وهو معتقل �سابق �أم�ضى
�أربع �سنوات يف معتقل جوانتنامو ،و�أطلق �رساحه عام  ،2005قد تعر�ض عند توجهه
للمملكة ال�سعودية يف �أكتوبر  2008لالعتقال يف مكان غري معلوم .ومع �أن النعيمي قد متكن
يف دي�سمرب  2008من االت�صال خل�سة بعائلته يف البحرين م�ؤكدا احتجازه ،ف�إن ال�سلطات
ال�سعودية �أخطرت ال�سلطات البحرينية ب�أنها ال �صلة لها ب�أمر احتجازه.24
وقد طالت �إجراءات االعتقال التع�سفي دون تهمة �أو حماكمة مواطنني �آخرين من جن�سيات
عربية خمتلفة ،ومن بني ه�ؤالء املواطن اليمني عزيز الرميي الذي ظل معتقال حتى �إعداد هذا
( )23تقرير« حقوق الإن�سان و�سيا�سات مكافحة الإرهاب ال�سعودية» ،هيومان رايت�س ووت�ش �، 10أغ�سط�س2009
http://www.hrw.org/ar/reports/2009/08/10
( )24ال�سعودية :ال�سيد عبد الله النعيمي ،املعتقل ال�سابق يف غوانتانامو ،يتعر�ض لالختفاء الق�رسي » ،بيان
�صادر عن م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان ،2فرباير2009.
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3503:-----&catid=146:-&Itemid=50
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التقرير منذ �إلقاء القب�ض عليه يف �أكتوبر  25 .2008وكذلك املواطن الكويتي تامر املتريي الذي
�ألقى القب�ض عليه يف نوفمرب  ،2008ومل يتمكن ذووه من التعرف على مكان احتجازه �إال بعد
ثالثة �أ�شهر من القب�ض عليه ،واعتربت ال�سلطات الإجراءات التي اتخذت بحقه «�إجراءات
26
عادية للتحقق من هويته»!
كما ي�ستمر رهن االعتقال دون حماكمة ملا يزيد على عام املواطن امل�رصي يو�سف الع�شماوي،
ب�سجن احلائر بالريا�ض منذ احتجازه يف �أغ�سط�س  ،2008وفيما مل تف�صح ال�سلطات ال�سعودية
عن االتهامات الر�سمية املوجهة �إليه ،فقد اكتفت اخلارجية امل�رصية بنفي ما تردد عن اتهامه
بالتخابر ل�صالح املخابرات امل�رصية.27

بيئة معادية للن�شاط ال�سيا�سي واحلقوقي:
يظل الن�شطاء ال�سيا�سيون واملطالبون بالإ�صالح واملدافعون عن حقوق الإن�سان هدفا ل�ضغوط
�شتى .وال يزال �إن�شاء منظمات حقوقية غري حكومية م�ستقلة �أمرا متعذرا باململكة ،حيث متانع
احلكومة يف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بت�سجيل هذه املنظمات ،مثلما هو حادث مع جمعية حقوق
الإن�سان �أوال ،واللجنة ال�سعودية الوطنية حلقوق الإن�سان.
وبينما �أطلقت ال�سلطات �رساح الإ�صالحي البارز د .مرتوك الفالح يف يناير  ،2009بعد �أن
�أم�ضى قرابة ثمانية �أ�شهر رهن االعتقال التع�سفي ،28يظل رهن االعتقال التع�سفي منذ فرباير
 2007قائمة من الأ�شخا�ص الذين عرفوا �إعالميا ب�سجناء العدل وال�شورى وحقوق الإن�سان.
وت�ضم هذه القائمة القا�ضي ال�سابق �سليمان الر�شودي ،وعبد الرحمن بن حممد �شمريي ،ود.
عبد العزيز �سليمان اخلريجي ،و�سيف الدين بن في�صل ال�رشيف ،وفهد ال�صخري القر�شي،
وعبد الرحمن بن �صديق ،ود� .سعود بن حممد الهام�شي .وقد ان�ضم لهذه القائمة بعد اعتقالهم
الحقا كل من علي بن ح�ضيان القرين ،ومن�صور بن �سامل العوذة .وقد تعر�ض �سعود الها�شمي
( )25اململكة العربية ال�سعودية :ال�سيد الرميي ،املواطن اليمني يعتقل تع�سفا « ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة الكرامة
حلقوق الإن�سان �،5أغ�سط�س2009.
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3599:2009-0810-08-20-29&catid=146:-&Itemid=50
( )26بيان مل�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان 29 ،مار�س .2009
(« )27بتواط�ؤ حكومي م�رصي ال�سعودية حتتجز نا�شط انرتنت م�رصي دون حتقيق ودون اتهام”  ،بيان
�صادر عن ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان � 14 ،أكتوبر .2008
http://www.anhri.net/press/2008/pr1014.shtm
(“ )28د.مرتوك الفالح �إىل احلرية بعد �إعتقال تع�سفي ملدة  235يوما “ ،بيان �صادرعن اجلمعية حقوق الإن�سان
�أوال ال�سعودية 11 ،يناير .2009
http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr0111.shtml
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للتعذيب بعد �إ�رضابه عن الطعام ،احتجاجا على احتجازه طويل الأمد دون حماكمة ،حيث مت
جتريده من ثيابه فيما عدا املالب�س الداخلية ،وكبل بال�سال�سل ثم جر من زنزانته ،وو�ضع يف
زنزانة قار�سة الربودة ملدة خم�س �ساعات .وتتهم ال�سلطات ال�سعودية «�سجناء العدل وال�شورى
وحقوق الإن�سان» ،ب�أنهم جمعوا �أمواال لدعم الإرهاب ،يف حني ترجح التقارير الدولية �أن
اعتقالهم قد جاء على خلفية مناداتهم بالإ�صالح ال�سيا�سي ،ودعوتهم لإن�شاء منظمة حقوقية
م�ستقلة باململكة ،ومطالبتهم بو�ضع حد للإفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق الإن�سان.29
وقد تلقى النا�شط احلقوقي يف «مر�صد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية» وليد �أبو اخلري تهديدا
باعتقاله على خلفية قيامه مبقا�ضاة وزارة الداخلية؛ ب�سبب خرقها للقانون وقيامها ب�سجن عبد
الرحمن �شمريي دون حماكمة ،حيث �أجرت ال�سلطات حتقيقا مع ال�شمريي يف حمب�سه حول
عالقته بوليد ،ومت �إبالغه ب�أنه �سوف يلحق به قريبا يف �سجنه.30
وقد تلقى خالد الرا�شد النا�شط فيما ي�سمى باحلركة الإ�سالمية للإ�صالح حكما جائرا ب�سجنه،
�إثر قيامه بالطعن �أمام هيئة التمييز –بو�صفها حمكمة ا�ستئناف -على احلكم الذي كان قد �صدر
بحقه يف عام  ،2006واملت�ضمن معاقبته بال�سجن ملدة خم�س �سنوات على خلفية ت�رصيحاته
املعار�ضة لل�سيا�سات احلكومية .املفاج�أة �أن احلكم الذي �أقرته هيئة التمييز يف �أبريل ،2009
�ضاعف العقوبة ثالث مرات لت�صبح ال�سجن ملدة  15عاما ،ومل تتح الفر�صة للرا�شد للدفاع عن
نف�سه �أو توكيل
حمام.31
ٍ
وقد منعت ال�سلطات النا�شط احلقوقي حممد �صالح البيجادي من ال�سفر خارج امللكة على خلفية
�إدالئه ببع�ض الأحاديث ال�صحفية ،ويذكر �أن البجادي هو امل�رشف على املوقع الإلكرتوين
ملر�صد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية ،و�سبق اعتقاله يف يناير من العام املا�ضي بعد تقدميه ملنتدى
�أ�سبوعي �إلكرتوين بعنوان «املواطن وحقوقه».32
(“ )29ال�سعودية“ :ينبغي وقف االنتهاكات التي ترتكب با�سم مكافحة الإرهاب” ،تقرير �صادر عن منظمة العفو
الدولية .2009 /7/22 ،
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-stop-human-rightsviolations-committed-name-fighting-terro-1
(“ )30ت�صاعد التهديدات وامل�ضايقات للنا�شط احلقوقى واملحامى وليد �أبو اخلري “  ،حقوق الإن�سان واملجتمع
املدنى فى اململكة العربية ال�سعودية  ،يف  11يوليو .2009
http://www.humriht-civsocsa.org/news.php?action=show&id=71
( “ )31اململكة العربية ال�سعودية :احلكم على ال�سيد خالد الرا�شد � 15سنة �سجنا ناقدة يف حماكة مت�رسعة “،بيان
�صادر عن م�ؤ�س�سة كرامة حلقوق الإن�سان � 9 ،أبريل .2009
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=146%3A&id=3541%3A-15-&Itemid=50
( )32بيان م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي ،املنظمة العاملية للدفاع عن مدافعي حقوق الإن�سان يف .2009 /8 /7
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كما تعر�ض النا�شط احلقوقي عبد الرحمن الالحم للمنع من ال�سفر يف نوفمرب  ،2008وذلك
ال�ستالم جائزة من منظمة هيومان رايت�س ووت�ش .وقد �سبق �أن تعر�ض الالحم منذ عام
 2004لالعتقال واملنع من ال�سفر �أكرث من مرة؛ غري �أن الالحم �سمح له م�ؤخرا مبغادرة البالد
للدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية.

قمع االحتجاجات ال�سلمية:
ال تبدي ال�سلطات ال�سعودية �أدنى ت�سامح مع �أ�شكال االحتجاج ال�سلمي عرب التظاهر �أو
االعت�صام حتى لو كان للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني .وقد اعتقلت �سلطات الأمن � 13شخ�صا
من املتظاهرين؛ احتجاجا على احل�صار امل�ستمر لقطاع غزة يف  19دي�سمرب  ،2008ثم اعتقلت
� 11آخرين بعد � 10أيام مل�شاركتهم يف مظاهرة مماثلة .33ويف  1يناير  2009قامت �أجهزة
الأمن باعتقال خالد العمري وحممد العتيبي على خلفية حماولتهما التظاهر ال�سلمي احتجاجا على
العدوان الإ�رسائيلي على غزة .34كما رف�ضت وزارة الداخلية تنظيم اعت�صام �سلمي يف ذلك
الوقت للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني .وبينما �أطلق �رساح معظم املعتقلني على خلفية هذه
االحتجاجات بعد �إجبارهم على التوقيع على تعهدات باالمتناع عن ممار�سة هذه الأن�شطة
م�ستقبال ،ف�إن من رف�ض التوقيع مثل خالد العمري وحممد العتيبي ظلوا رهن االعتقال.35

حماوالت التجميل ال تخفي الو�ضعية املزرية للن�ساء:
ال تزال املر�أة ال�سعودية �أ�سرية الأو�صياء الذكور كلما �أرادت ال�سفر� ،أو حتى �إذا ما احتاجت
لإجراء عملية جراحية ،كما تق�ضي بذلك لوائح وزارة ال�صحة .وعلى �سبيل املثال قامت
ال�سلطات ال�سعودية يف يونيو مبنع وجيهة احلويدر النا�شطة يف جمال حقوق املر�أة من مغادرة
البالد؛ لعدم ح�صولها على ت�رصيح من ويل �أمرها .وح�صول الن�ساء على الت�صاريح من
(» )33بيان عاجل:يجب �إطالق متظاهري القطيف» ،بيان �صادر عن اجلمعة حقوق الإن�سان �أوال ،ال�سعودية،
2يناير2009.
http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr0102.shtml
(« )34عاجل :اعتقال خالد العمري وحممد العتيبي ظهر اليوم بالريا�ض »،بيان �صادر عن اجلمعة حقوق
الإن�سان �أوال ،ال�سعودية ، 1يناير2009.
http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr0101.shtml
( «)35ال�سعودية �:ستة �أ�شهر على اعتقال العمري والعتيبي واملباحث العامة ترف�ض �أوامر الإفراج»،بيان مل�ؤ�س�سة
الكرامة حلقوق الإن�سان  ، 4يوليو2009.
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3585:2009-0707-14-12-53&catid=146:-&Itemid=50
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الرجال ،ميتد ملجاالت �أخرى ،مثل الزواج والتعليم والعمل ،وفتح ح�ساب م�رصيف.36
واملر�أة ال�سعودية حمرومة من احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية �سواء باالنتخاب �أو بالرت�شيح،
كما �أنه ال ميكنها منح جن�سيتها لزوجها الأجنبي �أو لأبنائها منه .وجترب الن�ساء على ارتداء �أزياء
تغطي كامل �أج�سادهن ووجوههن ،و�إذا تخففت من هذه املالب�س؛ ف�إنها تكون عر�ضة لتطفل
رجال هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،الذين اعتادوا زجر الن�ساء اللواتي ال يلتزمن
تاما بارتداء النقاب.
التزاما ً
ً

أي�ضا حمرومة من امل�ساواة
ويف حني ال ميكن للمر�أة �أن متتهن املحاماة يف ال�سعودية؛ ف�إنها � ً
حمام من الذكور �أو رجل من �أقاربها .ويف حاالت
بالرجل �أمام املحاكم ،وينبغي �أن ميثلها
ٍ
الطالق يبلغ الأمر �أحيا ًنا حد ا�ضطرار املر�أة �إىل االعتماد على زوجها لتمثيلها �أمام الق�ضاء،
برغم كونه
خ�صما لها! .37
ً

قد يبدو تعيني امر�أة ،ولأول مرة يف من�صب نائب وزير يف فرباير  ،2009خطوة كبرية
ينبغي تثمينها ،بيد �أن هذا ال يعني �أن الن�ساء ال�سعوديات قد اقرتبن من نيل حقوقهن .وقد
�أكدت نورة الفايز التي ت�شغل من�صب نائبة وزير التعليم ل�شئون البنات  -يف يونيو بعد تعيينها
ال على ت�رصيح.
ب�أربعة �أ�شهر� -أنها ال ت�ستطيع الظهور على �شا�شة التليفزيون ما مل حت�صل �أو ً
كما رف�ضت ال�سماح للفتيات مبمار�سة الألعاب الريا�ضية يف املدار�س؛ لأن امل�ؤ�س�سة الدينية
38
حترم ذلك.
ال�سعودية ِّ

( )36الأمم املتحدة :ال�سعودية تتعهد بو�ضع حد ل�سيطرة الرجال على الن�ساء ،بيان �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش 12يونيو2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/06/12
(37) http://www.freedomhouse.org/uploads/womensrights/arabic/OverviewEssay.pdf
(38) http://ara.reuters.com/article/idARACAE5570JV20090608
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البحــرين
متييز منهجي �ضد ال�شيعة
لتكري�س حكم الأقلية ال�سنية

ظل امل�شهد العام حلقوق الإن�سان يف البحرين يتجه للمزيد من التدهور ،وخا�صة مع تزايد
التوترات الناجمة عن �سيا�سات تكري�س التمييز والعزل املنهجي املوجه �ضد ال�شيعة ،الذين
ي�شكلون �أغلبية ال�سكان يف اململكة ،وهو ما اقرتن بتعري�ض املدافعني عن حقوقهم ل�صنوف �شتى
من القمع ،ف�ضال على احلمالت الدعائية املحر�ضة على كراهيتهم.
ويف هذا ال�سياق ات�سع نطاق م�صادرة حرية التعبري و�إحالة ال�صحفيني للمحاكمة ،وحجب
املزيد من املواقع واملنتديات الإلكرتونية ،وا�ستخدمت ال�سلطات القوة املفرطة يف قمع التجمعات
ال�سلمية ،وتوا�صلت ال�ضغوط لتطال املدافعني عن حقوق الإن�سان الذين باتوا بدورهم �أهدافا
متزايدة لالعتقال واملحاكمات ،ف�ضال على حمالت الت�شهري وت�شويه ال�سمعة ،وو�صل الأمر
حد مالحقة وترهيب بع�ضهم خارج البالد.
وعلى الرغم من �صدور عفو ملكي عن  178من املعتقلني ال�سيا�سيني واملدافعني احلقوقيني
املتهمني يف ق�ضايا ذات �صبغة �أمنية ،ف�إنه مل يفرج عن جميع امل�شمولني بالعفو ،وال يبدو �أن
العفو يعني �إ�سقاط االتهامات �أو الأحكام التي طالت ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
من ناحية �أخرى فقد �شهد ملف العمالة الأجنبية تطورا �إيجابيا حمدودا ،يتيح للعمالة املهاجرة
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االنتقال من كفيل �إىل كفيل �آخر .ولكن هذا ال يعني �إلغاء نظام الكفيل ،الذي يعد من �أ�شكال
اال�ستغالل القريبة من الرق املحظور دوليا.
ويف ظل االنتهاكات املتزايدة يف البحرين ،ف�إن ما �أعلنته ال�سلطات يف �أبريل  2009عن
�إن�شاء هيئة وطنية حلقوق الإن�سان ،يظل وعد ًا كررته احلكومة البحرينية منذ عدة �سنوات،
ومل تقم بتنفيذه ،ويبدو �أنه لي�س �سوى حماولة لتجميل ال�صورة �أمام املجتمع الدويل ،ما مل
يقرتن بحزمة من التدابري وال�سيا�سات التي تف�صح عن توافر �إرادة حقيقية الحرتام حقوق
الإن�سان.

التمييز املنهجي �ضد ال�شيعة:
يتعر�ض ال�شيعة لتمييز وا�ضح من احلكومة البحرينية ،ورغم �أن تقارير حقوقية ت�ؤكد
�أن ال�شيعة ُي�شكلون نحو ثلثي �سكان البحرين؛ وهم اجلزء الأكرب من ال�سكان الأ�صليني ف�إنهم
يح�صلون على ن�سبة �ضئيلة من الوظائف العليا تبلغ �أقل من  .%15ويعمل ال�شيعة ب�شكل رئي�سي
ِ
ؤ�س�سات اخلدمية ،ولكنهم حمرومون من العمل باجلهات ال�سيادية ،فيما عدا عددا قليال
يف امل�
للغاية منهم.
ويف جهات مثل وزارات الدفاع والداخلية والديوان امللكي وغريها ،تبلغ ن�سبة املوظفني
ال�شيعة �صفرا .وال يوجد باحلكومة احلالية �سوى خم�سة وزراء �شيعة من بني  25وزيرا،
ٍ
�شكلية دون وزارة .وهو التمثيل الأدنى يف ال�سلطة التنفيذية منذ
وثالثة منهم يتولون حقائب
(�س َّنة) .كما �أن متثيل
يناير  ،1970علما ب�أن �أغلبية الوزراء ينتمون �إىل الأ�رسة احلاكمة ُ
ال�شيعة يف م�ؤ�س�سات الدولة تقلَّ�ص من  %18يف العام � ،2003إىل  %13يف عام  .2009وبلغ
التمييز �ضد ال�شيعة حد حرمان بع�ضهم من اجلن�سية ،رغم �أنهم ولدوا لأب و�أم بحرينيني،
يف حني متنح احلكومة اجلن�سية لكثري من العرب والآ�سيويني بهدف تغيري حقيقة وجود �أغلبية
1
ال�س َّني.
�شيعية يف بلد حتكمه �أقلية قبلبية تنتمي �إىل املذهب ُ
مكبلة ب�أغالل القرارات احلكومية املقيدة
و ُتع ّد حرية ممار�سة ال�شيعة ل�شعائرهم الدينية ّ
حلرية العقيدة يف البحرين؛ ففي  2يناير ا�ستخدمت ال�سلطات البحرينية قوات الأمن اخلا�صة يف
حما�رصة م�سجد ال�صادق التابع لل�شيعة يف العا�صمة املنامة .ومنعت امل�صلني من ارتياد امل�سجد.
يف الوقت الذي ترب�صت فيه ال�سلطات مبظاهر االحتفال ال�سنوي لل�شيعة واملعروف با�سم

( )1مداخلة غري من�شورة لنبيل رجب رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،خالل اجتماع الهيئة اال�ست�شارية
لربنامج احلماية الدولية حلقوق الإن�سان مبركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ( 11 -10يوليو .)2009
http//:www.bahrainrights.org/en/node2480/
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«عا�شوراء»؛ حيث مزقت �أقم�شتهم وخمطوطاتهم و�شعاراتهم الدينية ،يف كثري من املناطق.2
وقد حو�رص م�سجد ال�صادق مرة �أخرى يف  12فرباير ،تنفيذًا لأوامر �صادرة عن وزارتي
3
العدل وال�شئون الإ�سالمية والداخلية مبنع ال�صالة واخلطابة م�ساء كل جمعة يف امل�سجد.
وي�ساند خطباء امل�ساجد املت�شددين من ال�سنة �سيا�سات التمييز املنهجي �ضد ال�شيعة ،وهو ما
يجعل ال�سلطات تغ�ض الطرف عن خطاباتهم التكفريية واملحر�ضة على كراهية ال�شيعة.4
ويف خ�ضم احلملة التي ت�شنها وزارة الثقافة والإعالم على املواقع الإلكرتونية ،مت حظر العديد
يتعر�ض ال�شيعة با�ستمرار للت�شويه يف و�سائل الإعالم احلكومية.
من املواقع ال�شيعية .كما َّ

حرية التعبري
يف �سبتمرب  ،2008قامت وزارة الإعالم ب�إحالة �أ�صحاب املوقع الإلكرتوين «منتدى ال�رصح
الوطني» �إىل النائب العام ،بزعم انتهاكهم لقانون ال�صحافة .وهددت ب�إغالق املوقع املعروف
بد�أبه على ن�رش �أخبار ومقاالت املعار�ضني ال�سيا�سيني وبيانات املنظمات احلقوقية ،يف حال
موا�صلته خمالفة القانون 5 .وبدعوى «مكافحة الإباحية على �شبكة االنرتنت ،وحماية الآداب
العامة» تو�سعت ال�سلطات يف حجب املواقع الإلكرتونية ،ذات املحتوى الديني �أو ال�سيا�سي �أو
احلقوقي ،و�أ�صدرت وزارة الثقافة والإعالم يف  14يناير  ،2009قرارا يلزم جميع �رشكات
االت�صاالت التي تقدم خدمات االنرتنت؛ مبنع الو�صول �إىل املواقع الواردة يف قائمة املواقع
املحجوبة ال�صادرة عن الوزارة.6
( « )2انتهاك �شعائر دينية وا�ستعمال قوات �أمن �أجنبية فى غلق �أحد م�ساجد اال�شيعة ومنع النا�س من �أداء
ال�صالة» ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 3 ،يناير .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2644
( « )3ت�صاعد التمييز الطائفي وتقييد حرية املمار�سة الدينية -اعتقاالت واتهامات قائمة على �أ�سا�س االنتماء
الطائفي «  ،بيان �صادرعن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 14 ،فرباير .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2755
(« )4البحرين :حملة قمعية �ضد ال�شيعة» ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 15 ،يناير .2009
http://www.bahrainrights.org/en/node/2720
(« )5اتهام ملتقى الكرتوين بانتهاك قانون ال�صحافة «  ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان30 ،
�سبتمرب .2008
http://www.bchr.net/ar/node/2448
(« )6ال�شيخة مي �آل خليفة ت�أمر مبنع الو�صول للمواقع الإلكرتونية املحجوبة «  ،بيان �صادر عن مركز البحرين
حلقوق الإن�سان  18،يناير .2009
2689/node/ar/net.bchr.www//:http
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موقعا للحجب .7من �أبرزها
ويف غ�ضون �أ�سبوع واحد من �إ�صدار القرار؛ تعر�ض نحو 25
ً
مدونة «الف�سيلة» اخلا�صة بالنا�شط احلقوقي عبد اجلليل ال�سنكي�س .8كما حظرت العديد من
الو�صالت املوجودة على املوقع االجتماعي ال�شهري « .”Face bookوركزت الوزارة
على حجب الو�صالت التي حتتوي على مقاالت املعار�ضني ال�سيا�سيني ،وتقارير املنظمات
احلقوقية.9
وو�صل الأمر حد حجب خدمة الرتجمة التي يقدمها موقع  .Googleو حجب مواقع “ملتقى
البحرين” و”منتديات البحرين” و”ال�رصح الوطني” ،وع�رشات املواقع ال�سيا�سية والإخبارية
ومنتديات احلوارالأخرى� ،إ�ضافة ال�ستمرار حجب موقعي مركز البحرين حلقوق الإن�سان
وال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ،10وموقعي «�آفاق» و»حواء البحرين»؛ ليبلغ عدد
املواقع املحجوبة بعد ثالثة �أ�شهر من �رسيان القرار الوزاري نحو 70
موقعا.11
ً
وقد ا�ستدعت النيابة العامة يف مطلع دي�سمرب  2008مرمي ال�رشوقي ال�صحفية يف جريدة
«الو�سط» ،وحققت معها بتهمة ن�رش مقال «ي�رض بالوحدة الوطنية ويثري الفتنة الطائفية بني
املواطنني .12و�إهانة ديوان اخلدمة املدنية» يف مقالها الذي ت�ضمن �إ�شارات �إىل �أن الديوان
13
ميار�س التمييز بني املواطنني على �أ�سا�س طائفي و�سيا�سي.

ويف  6مايو  ،2009كان انتقاد ديوان اخلدمة املدنية ذريعة لتوجيه اتهامات مماثلة لعبد
مكر�سة حلقوق الإن�سان» ،بيان �صادر عن منظمة
(« )7البحرين  :وزارة الإعالم ت�أمر بحجب مواقع �إلكرتونية ّ
مرا�سلون بال حدود  22 ،يناير .2009
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30080
(« )8ا�ستمرار ل�سيا�ستها فى كبت الأ�صوات ال�سلطات البحرينية حتظر مدونة �أحد الن�شطاء املعروفني»  ،بيان
�صادرعن بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 10 ،فرباير .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2753
(« )9وزيرة الإعالم البحرينية احلائزة على جائزة دولية تت�صدر احلرب على حرية التعبري فى البحرين «
،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 16 ،مار�س .2009
http://www.bahrainrights.org/en/node/2813
(« )10ال�سلطات ت�ستهدف ن�شطاء الفي�س بوك وحتجب �آراء املعار�ضة لها «  ،ر�سالة جلنة حماية ال�صحفيني �إىل
ملك البحرين� 7 ،أبريل .2009
http://www.anhri.net/ifex/alerts/bahrain/2009/0407.shtml
( « )11ال�شيخة مي �آل خليفة توا�صل حربها على حرية الر�أي والتعبري وتغلق املزيد من املواقع االلكرتونية فى
البحرين»  ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان� 23 ،أبريل .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2864
( )12ي�شيع توجيه هذا االتهام لكل من ينتقد �سيا�سات التمييز الطائفي �ضد الأكرثية ال�شيعية.
( « )13البحرين  :التحقيق مع �صحفية على خلفية كتاباتها عن �سيا�سة التمييز» ،بيان ملركز البحرين حلقوق
الإن�سان 14 ،دي�سمرب .2008
http://www.bchr.net/ar/node/2567
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احل�سن بوح�سني ال�صحفي يف جريدة «الو�سط» ،وذلك لن�رشه مقاالت بني �سبتمرب ونوفمرب
 ،2008انتقد فيها ممار�سات الديوان واعتربها ت�شكل خرقا ملبادئ الد�ستور .و�أحيلت ال�صحفية
ملي�س �ضيف للتحقيق يف مار�س  ،2009ب�سبب انتقادها ملمار�سات ال�سلطة الق�ضائية يف مقاالتها
يف جريدة الوقت.14
تعر�ض عبا�س املر�شد ،ال�صحفي املعروف بكتاباته يف جمال الدميقراطية
من ناحية �أخرىّ ،
وحقوق الإن�سان ،العتداء يف  27يناير من القوات اخلا�صة التابعة للأمن الوطني ،التي
�أ�صابته بر�صا�صة مطاطية يف عينه اليمنى ،خالل مغادرته ملركز اجتماعي قرب منزله .ويف
�أبريل تعر�ض املر�شد و�أ�رسته للتوقيف خالل عودتهم من ال�سعودية �إىل البحرين ،وتعر�ضوا
ملعاملة �سيئة من عنا�رص جهاز الأمن الوطني ،التي �أجربت املر�شد على منحهم كلمة املرور
كتبا كانت
اخلا�صة بحا�سوبه املحمول ،ون�سخوا ن�سخة من امللفات املوجودة عليه .و�صادروا ً
بحوزته.15
ويف  22يونيو ،قامت ال�سلطات البحرينية بحجب جريدة «�أخبار اخلليج» اليومية ،بقرار
�إداري ودون �إذن ق�ضائي؛ بزعم خمالفة اجلريدة لقانون املطبوعات  .16كما تعر�ضت
جريدة الأيام �إىل �ضغوط �شملت حتريك �أربع دعاوى ق�ضائية �ضدها من قبل وزير ال�صناعة
والتجارة؛ ب�سبب تقارير ن�رشتها حول �أداء الوزارة ،التي اعتربت ما ن�رشته ال�صحيفة نوعا
من «التطاول والتجني ،وت�شويه �صورة الوزارة والتطاول على الوزير».17
وقد امتدت ال�ضغوط على حرية تداول املعلومات لتطال مواطنني عاديني ولي�س ال�صحفيني
فقط .ففي  14مايو ،قامت �أجهزة الأمن باعتقال املواطن ح�سن �سلمان ،و�صادرت حا�سوبه
اخلا�ص ،وبع�ض متعلقاته ال�شخ�صية .ووجهت له �سلطات التحقيق تهمة ت�رسيب ون�رش
معلومات عن جهاز الأمن الوطني .وكان �أحد املواقع الإلكرتونية قد ن�رش قائمة ب�أ�سماء عنا�رص
جهاز الأمن الوطني امل�سئول عن غالبية االنتهاكات ،التي مت توثيقها يف ال�سنوات الأخرية
(« )14التحقيق مع ال�صحفية ملي�س �ضيف بتهمة الت�شهري مثال �أخر ال�ستهداف والت�ضييق على ال�صحفيني فى
البحرين»  ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 13 ،مار�س . 2009
http://www.bchr.net/ar/node/2793
(« )15الكاتب ال�صحفى عبا�س املر�شد يتعر�ض وعائلته مل�ضايقات من قبل جهاز الأمن الوطني «  ،بيان �صادر
عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان� 25 ،أبريل .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2863
(� « )16إغالق �صحيفة بحرينية بدوافع �سيا�سية – ال�صحيفة طاملا ا�ستغلت اخلالفات مع �إيران للتحري�ض املذهبي
الداخلى دون اعرتا�ض حكومي»  ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 24 ،يونيو .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2917
( )17البحرين« :التجارة وال�صناعة» ت�ؤكد مالحقتها القانونية ل�صحيفة حملية بتهمة «القذف العلني» �ضد الوزير،
ال�رشق الأو�سط 13 ،يوليو  ،2009العدد .11185
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من قبل منظمات حقوق الإن�سان ،وقد حاولت �أجهزة الأمن �إجبار �سلمان على االعرتاف
ب�أنه تقا�ضى �أمواال من ن�شطاء حقوقيني ،وطلبوا منه اتهام بع�ضهم بتحري�ضه على ت�رسيب
معلومات ا�ستغلوها يف تقرير تناول �أبرز االنتهاكات املن�سوبة جلهاز الأمن الوطني.18

املدافعون عن حقوق الإن�سان:
وا�صلت ال�سلطات البحرينية �ضغوطها على املدافعني عن حقوق الإن�سان ،وو�صل الأمر
حد حماولة �إل�صاق تهم الإرهاب ببع�ضهم –وخا�صة ممن يناه�ضون التمييز املنهجي �ضد
ال�شيعة -وبدا وا�ضحا �أن ال�سلطات حتاول ت�صعيد �ضغوطها على �أن�شطة املدافعني عن حقوق
الإن�سان خارج حدود البحرين �أي�ضا .ويذكر يف هذا ال�سياق �أن وزير الداخلية قد هدد الن�شطاء
البحرينيني يف مطلع نوفمرب  2008مبقا�ضاتهم يف حالة �إجرائهم مقابالت باخلارج.19
وقد �ألقي القب�ض على عدد من الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني ،فيما عرف با�سم ق�ضية
احلجرية ،والتي بد�أت تداعياتها يف  17دي�سمرب � 2008إثر ت�صدي �أجهزة الأمن لتظاهرة
إحياء لذكرى مقتل �شابني بر�صا�ص �أجهزة الأمن خالل تظاهرة
�سلمية يجري تنظيمها �سنوياً � ،
�سلمية يف الت�سعينيات من القرن املا�ضي للمطالبة باحلريات الدميقراطية.
وقد طالت االعتقاالت يف تظاهرة  2008عددا كبريا من الن�شطاء الذين ينتمون �إىل ال�شيعة،
واتهمتهم ال�سلطات بتكوين خلية �إرهابية ،والإخالل بالأمن العام ،20وفقا العرتافات من�سوبة
للمتهمني وتداولتها و�سائل الإعالم .وقد �أكد حمامو املتهمني �أن ما ن�سب للمتهمني من اعرتافات،
قد جاء نتيجة تعر�ضهم للتعذيب خالل حب�سهم انفراديا ،م�شريين �إىل تعر�ض املعتقلني لل�صعق
الكهربائي وال�رضب على املناطق احل�سا�سة من اجل�سم واحلرمان من النوم.21
وعلى �صلة بهذه الق�ضية ،فقد قامت ال�سلطات يف ال�ساد�س والع�رشين من يناير ،باعتقال
ثالثة من املدافعني عن حقوق الإن�سان هم عبد اجلليل ال�سنكي�س (�أ�ستاذ جامعي وحقوقي بارز)
(« )18حب�س مواطن بتهمة ن�رش معلومات عن جهاز عموما دون ت�رصيح – جهاز الأمن الوطني ي�ستهدف رئي�س
ون�شطاء مركز البحرين حلقوق الإن�سان»  ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 8 ،يونيو .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2903
( )19وكالة الأنباء البحرينية الر�سمية يف  5نوفمرب .2008
(« )20اعتقاالت للن�شطاء واقتحامات للقرى ال�شيعية وا�ستخدام مفرط للقوة با�ستعمال قوات �أجنبية»،بيان �صادر
عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان يف  21دي�سمرب .2008
http://www.bchr.net/ar/node/2596
(« )21البحرين  :ال�سلطات الأمنية ت�ستعيد ا�ستعمال التعذيب «بالفلقة» وال�صعق الكهربائي لنزع االعرتافات من
املعتقلني»  ،بيان �صادرعن مركز البحرين حلقوق الإن�سان يف  9يناير .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2660

202

التقرير ال�سنوي 2009
وح�سن م�شيمع (رئي�س حركة حق) وحممد حبيب املقداد (رجل دين ونا�شط يف الدفاع عن
احلقوق االجتماعية والدينية) .وقد ن�سب �إليهم تهم تت�صل بالتحري�ض على العنف وا�ستخدام
و�سائل �إرهابية ،يف �إطار خمطط ي�ستهدف قلب نظام احلكم ،و�أودعوا باحلب�س االنفرادي يف
�سجن احلو�ض اجلاف 22 .وقد و�صل عدد املتهمني يف ق�ضية احلجرية �إىل � 35شخ�صا ،منهم
 13هاربا ،من بينهم عبا�س العمران ع�ضو جمل�س �إدارة مركز البحرين حلقوق الإن�سان.
وخالل التحقيقات مع املتهمني �أمرت النيابة ب�إخالء �سبيل ثالثة منهم ،بينهم احلقوقي عبد
اجلليل ال�سنكي�س.23
وقد �صدر عفو ملكي يف �أبريل ي�ستفيد منه  178من املتهمني يف ق�ضايا ذات �أبعاد �أمنية،
وتاله �إطالق �رساح عد كبري من املعتقلني وامل�سجونني ،من بينهم معتقلي ق�ضية «احلجرية»،
�إ�ضافة لعدد �آخر من املدافعني عن حقوق الإن�سان .24ومع ذلك ف�إن الغمو�ض يحيط بحدود
هذا العفو ،خا�صة �أن بع�ض امل�شمولني بالعفو مل يفرج عنهم حتى مطلع �سبتمرب  .2009ف�ضال
عن �أن ن�ص مر�سوم العفو مل ين�رش باجلريدة الر�سمية ،كما �أن بع�ض من ا�ستفادوا بالعفو
�أحيطوا علما من قبل امل�سئولني بوزارة الداخلية ب�أن �إطالق �رساحهم ال يعني �إ�سقاط ما تبقى
من مدة عقوبتهم ،مبا يعني �أن العفو ال يرتب �إ�سقاطا نهائيا للتهم �أو للعقوبات التي �أدين بها
بع�ضهم .ومن ثم يبدو العفو حم�صورا يف �إطار �إيقاف لتنفيذ الأحكام ال�صادرة بحق البع�ض،
�أو �إيقاف لإجراءات التحقيق �أو املحاكمة بحق �آخرين من دون �إ�سقاط التهم املوجهة بحقهم؛
ولذلك ال يبدو م�ستبعدا يف وقت الحق �إعادة فتح ملفات امل�شمولني بالعفو امللكي ،ويعزز ذلك
�أن قرارات املنع من ال�سفر ال تزال �سارية بحق عدد منهم.25
وقد ا�ستفاد من العفو امللكي احلقوقي البارز عبد الهادي اخلواجة املمثل الإقليمي ملنظمة «اخلط
الأمامي» الدولية « ،”Front Lineوكان اخلواجة قد �أحيل للمحاكمة التي بد�أت جل�ساتها
يف مار�س؛ ب�سبب �إلقائه خطابا جماهرييا ،ا�ستتبع اتهامه من قبل ال�سلطات بالتحري�ض على
كراهية النظام والدعوة �إىل تغيريه بالقوة ،ف�ضال عن اتهامه ب�إذاعة �شائعات كاذبة؛ بهدف
الإ�رضار بامل�صلحة العامة و�أمن البالد.
( )22امل�صدر ال�سابق.
(« )23قانون الإرهاب �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان يف البحرين – النا�شط احلقوقي عبا�س عمران يحال
للمحاكمة دون ا�ستدعاء �أو حتقيق «  ،بيان ملركز البحرين حلقوق الإن�سان 16 ،فرباير .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2761
ال فى البحرين ومطالبة ب�ضمانات لعدم تكرار االنتهاكات»  ،بيان م�شرتك
( « )24ترحيب ب�إطالق  178معتق ً
ملركز البحرين حلقوق الإن�سان وجمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان � 12،أبريل .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2849
( )25مداخلة نبيل رجب (مرجع �سبق ذكره).
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وقد تعر�ض ثالثة حقوقيني هم نبيل رجب وعبد اجلليل ال�سنكي�س ومرمي اخلواجة ،على
خلفية م�شاركتهم يف فعالية حقوقية يف نيويورك يف � 15أكتوبر 2008؛ �إىل حملة ت�شهري
ا�ستمرت لأكرث من �شهر كامل ،وا�ستخدمت خاللها و�سائل الإعالم احلكومية وبع�ض املنابر
الدينية .وو�صلت حد و�صفهم بـ”خونة البحرين” 26.كما تعر�ض املحامي احلقوقي حممد
متجها �إىل جنيف
اجل�شي للتوقيف عند مغادرته مطار البحرين الدويل يف  3نوفمرب ،2008
ً
حل�ضور ور�شة عمل حقوقية يف الأمم املتحدة ،و�صادر جهاز الأمن الوطني هاتفه اجلوال
وحا�سوبه ال�شخ�صي ون�سخ ما بهما من معلومات.27
ويف الوقت الذي يواجه فيه حممد امل�سقطي رئي�س جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان،
اتهامات بت�أ�سي�س منظمة غري حكومية من دون ترخي�ص ،28امتنعت ال�سفارة الربيطانية يف
البحرين ،عن منح امل�سقطي ت�أ�شرية الدخول لربيطانيا ،للم�شاركة يف ندوة حقوقية .و�أ�شارت
تقارير �إعالمية �إيل �أن م�سئولني يف وزارة اخلارجية وعدد ًا من النواب املوالني للحكومة،
كانوا قد عقدوا لقاءات مكثفة مع ال�سفري الربيطاين بالبحرين  ،لإبالغه ا�ستياء احلكومة من منح
بريطانيا حق اللجوء ال�سيا�سي لعدد من الن�شطاء البحرينيني ،وكذلك لتنظيم بريطانيا فعاليات
�سنوية تتطرق لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف البحرين .29ورغم �أن ح�سن امل�شيمع رئي�س حركة
تعر�ض
«حق» قد متكن من ال�سفر �إىل بريطانيا وامل�شاركة يف الندوة؛ ف�إنه عقب عودتهَّ ،
العتداء ج�سدي من قبل القوات اخلا�صة يف مطار البحرين.30
وتعر�ض عبد اجلليل ال�سنكي�س للمنع من ال�سفر ثالث مرات متوالية يف  15و 25و29
�أبريل ،كما قامت ال�سلطات البحرينية بف�صل عبد اجلليل ال�سنكي�س من عمله بعد خدمة ا�ستمرت
( )26عري�ضة ت�ضامن من  24منظمة مع املدافعني عن حقوق الإن�سان يف البحرين ،ال�شبكة الدولية لتبادل
معلومات حول حرية التعبري (�آيفك�س) 7 ،نوفمرب .2008
http://www.anhri.net/ifex/alerts/bahrain/2008/1107.shtml
( )27بيان ملركز البحرين حلقوق الإن�سان 12 ،نوفمرب .2008
( )28ملزيد من التفا�صيل؛ انظر الف�صل اخلا�ص بالبحرين يف تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان عن
�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف العامل العربي لعام .2008
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/548
(« )29ب�سبب م�شاركته يف ندوة حقوقية يف جمل�س اللوردات الربيطاين ال�سفارة الربيطانية يف البحرين متنع نا�شط
حقوقي من احل�صول على ت�أ�شرية دخول “  ،بيان م�شرتك جلمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان و املركز
العربي الأوروبي حلقوق الإن�سان والقانون الدويل 17 ،دي�سمرب .2008
http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2008/pr1217.shtml
( « )30البحرين :تدهور مثري للقلق يف �أو�ضاع حقوق الإن�سان “ ،بيان م�شرتك جلمعية البحرين حلقوق الإن�سان
ومركز البحرين حلقوق الإن�سان وجمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان 28 ،يناير .2009
http://www.anhri.net/bahrain/bhrs/2009/pr0128.shtml
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31
تعر�ض احلقوقي جعفر كاظم
عاما؛ ً
عقابا على ن�شاطه احلقوقي  .ويف  7مايو؛ َّ
لأكرث من ً 22
لالختطاف والتعذيب من �أ�شخا�ص ،قال كاظم �إنهم يتبعون جهة �أمنية؛ حيث كانوا يحملون
�أجهزة ال�سلكي �إ�ضافة للهراوات التي �رضبوه بها .واقعة االعتداء جاءت �إثر ات�صال كاظم
بن�شطاء �سيا�سيني بعد قيام �أجهزة الأمن ب�إطالق �رساحهم ،حيث كان يجمع معلومات عن
تعر�ضهم للتعذيب خالل احتجازهم؛ وكانت �أجهزة الأمن قبل هذه الواقعة بنحو � 3أ�شهر ،قد
اعتقلت كاظم يف  4فرباير لنحو �شهر قبل �أن تطلق �رساحه يف  2مار�س.32

تعر�ض كل من عبا�س العمران
ويف �إطار حما�رصة احلقوقيني خارج حدود البحرينَّ ،
ع�ضو جمل�س �إدارة مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،وعلى امل�شيمع ع�ضو جلنة العاطلني
ومتدين الأجر� ،إىل اعتداء ج�سدي من جمهولني بالعا�صمة الربيطانية يف  2يوليو ،تاله ات�صال
هاتفي ،يحذرهم من مغبة ا�ستمرار ن�شاطاتهم االحتجاجية �أمام ال�سفارة البحرينية ،وقد جاء
ً
ذلك بعد تعيني �ضابط خمابرات مو�صوم مبمار�سة التعذيب يف من�صب �سفري البحرين لدى
بريطانيا .ويف حادث ربطه حقوقيون بحرينيون بحادثة االعتداء على العمران وامل�شيمع؛
حاول جمهولون يف  6يوليو �إ�رضام النريان يف منزل �سعيد ال�شهابي املعار�ض ال�سيا�سي
البحريني املقيم يف بريطانيا ،لكنه جنا منها.33

قمع التجمع ال�سلمي:
قامت القوات اخلا�صة يف  19دي�سمرب  ،2008بقمع م�سرية �سلمية للت�ضامن مع ال�شعب
امل�سيلة للدموع والر�صا�ص املطاطي يف
الفل�سطيني ،وا�ستخدمت القوات البحرينية الغازات
ّ
قمع التظاهرة .34ويف  13مار�س ،مل تتورع �أجهزة الأمن عن ا�ستخدام الر�صا�ص احلي
يف تفريق امل�شاركني يف جتمع �سلمي مبنطقة «�سرتة» ،ملطالبة احلكومة برد � ٍ
أرا�ض ،ا�ستولت
( « )31التجويع وقطع الأرزاق ملحا�رصة مدافعي حقوق الإن�سان  ،ف�صل النا�شط حممد ال�سنكي�س من عمله ب�سبب
�أن�شطته احلقوقية »  ،بيان م�شرتك ملركز البحرين حلقوق الإن�سان وجمعية �شباب البحرين 30 ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2008/pr1217.shtml
( « )32البحرين :يجب التحقيق يف اختطاف و�رضب نا�شط حقوقي»  ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س
ووت�ش 12 ،مايو .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/12-0
(« )33االعتداء على اثنني من النا�شطني البحرينيني يف لندن وحماولة حرق منزل ثالث
بعد حملة تتهم �سفري البحرين احلايل يف لندن بانتهاكات �أثناء رئا�سته للأمن الوطني”  ،بيان �صادر عن مركز
البحرين حلقوق الإن�سان 22 ،يوليو .2009
http://www.anhri.net/bahrain/bchr/2009/pr0722.shtml
( « )34البحرين :نحو مزيدا من القمع واال�ستبداد وتكميم الأفواه» ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق
الإن�سان 24 ،دي�سمرب .2008
http://www.bchr.net/ar/node/2608
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عليها لأغرا�ضها الع�سكرية .وكررت ال�سلطات ا�ستخدام الر�صا�ص احلي يف  15مار�س �ضد
جتمع عدد من الأهايل الذين كانوا يطالبون ب�إطالق �رساح �أبنائهم املعتقلني.35
ووا�صلت ال�سلطات الت�ضييق على عقد الندوات وامل�ؤمترات ،فما �إن �أعلنت جمعية العمل
الوطني الدميقراطي «وعد» عن تنظيم ندوة حول الأزمة ال�سيا�سية واحلوار الوطني،
حتى فوجئت مبطالبة وزارة الداخلية لها باحل�صول على ترخي�ص م�سبق؛ لكن اجلمعية مل
تر�ضخ لطلب الداخلية ،و�أ�رصت على عقد ندوتها .وقبل موعد الندوة ب�ساعات يف 22
�أبريل ،حا�رصت قوات الأمن مقر اجلمعية ،ومنعت �أي �شخ�ص من الو�صول �إليها ،با�ستثناء
�أع�ضائها ،وذلك لتلغي تنظيم الندوة بالقوة .36ويف  16مايو ،قامت �أجهزة الأمن مبنع عقد
ندوة دعت �إليها  6جمعيات بحرينية حول «التجني�س ال�سيا�سي» يف البحرين.37
عددا من اجلمعيات واملراكز احلقوقية ممنوعة من العمل يف البحرين ب�شكل
ويذكر �أن ً
عددا من اجلمعيات
قانوين ،مثل مركز البحرين حلقوق الإن�سان على �سبيل املثال .كما �أن ً
ردا من ال�سلطات على
التي �أبدت رغبتها يف الت�سجيل لدى وزارة التنمية االجتماعية مل تتلق ً
طلباتها ،ومنها جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان واللجنة الوطنية للعاطلني عن العمل
ومتدين الدخل.

التعذيب:
ال يف �سجن احلو�ض اجلاف تعر�ضوا ملعاملة
�أفادت التقارير يف �سبتمرب � 2008أن  28معتق ً
تعمد �إدارة ال�سجن ا�ستفزازهم والتحقري من معتقداتهم .ال�ضحايا كان
غري �إن�سانية� ،إ�ضافة �إىل ّ
معظمهم من الن�شطاء احلقوقيني واالجتماعيني يف البحرين ،وبخا�صة من قرية كرزكان ،وقد
�أعلنوا الإ�رضاب عن الطعام؛ احتجاجا على جتاهل �سلطات التحقيق النظر يف �شكاواهم من
امل�سيل للدموع يف عنربهم،
�سوء املعاملة ،وردت ال�سلطات على احتجاجاتهم ب�إطالق الغاز
ّ
(« )35البحرين  :قوات الأمن اخلا�صة ت�ستهدف وت�صيب املتظاهرين بر�صا�ص الطيور «ال�شوزن»،بيان
�صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان 17 ،مار�س .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2811
( )36املراقبة :التقدم ب�إخطار للوزارة للقيام بندوة ميثل تراجعا خطري للحريات وحق التجمع بالبحرين
�أدان وزارة «الداخلية» ملنعها ندوة �سيا�سية يف جمعية “وعد” وفر�ضها ح�صار وطوق ًا �أمني ًا على اجلمعية “  ،بيان
�صادر عن جمعية البحرين ملراقبة حقوق الإن�سان� 23 ،أبريل .2009
http://www.anhri.net/bahrain/bhrws/2009/pr0423.shtml
( « )36ال�سلطات البحرينية ت�ستعني بقوات خا�صة ملنع عقد ندوة عامة عن التجني�س ال�سيا�سي مبدينة املحرق « بيان
ملركز البحرين حلقوق الإن�سان 96 ،مايو .2009
http://www.bchr.net/ar/node/2898
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بع�صيها البال�ستيكية.38
�رضبا
وداهمتهم القوات اخلا�صة التي �أو�سعتهم
ً
ّ

وقد تعر�ض املعتقلون يف ق�ضية «احلجرية» للتعذيب؛ حيث �أكد �أحد �أع�ضاء هيئة الدفاع
تعر�ضهم لل�رضب بخراطيم املياه وال�صعق بالكهرباء ،وبخا�صة يف �أع�ضائهم التنا�سلية ،وزعم
ّ
أحدهم
�
تعر�ضه للتهديد باالعتداء اجلن�سي.39
ّ

عاما لالختطاف
ويف  21مايو َّ ،2009
تعر�ض �سيد عدنان �سيد جميد البالغ من العمر نحو ً 16
ثيابا مدنية ،وكانا ي�س�أالنه خالل �رضبه عن
وال�رضب املربح ،من ِقبل �شخ�صني كانا يرتديان ً
�أ�سباب ذهابه مل�سجد ال�صادق الذي يرتاده ح�سن م�شيمع رئي�س حركة “حق” ،وتلقى تهدي ًدا
ب�أنه يف املرة القادمة �سيذهب للمعتقل ،ولي�س ملبنى التحقيقات اجلنائية ،وتركاه يف حالة �صحية
�شديدة ال�سوء .40وكان �سيد عدنان مطاردا من قبل جهاز الأمن الوطني ملدة �شهر ،قبل �أن
يعتقل يف  28فرباير بتهمة حرق �سيارة تتبع وزارة الداخلية واالعتداء على رجل �أمن ،وكان
�شخ�صا �شملهم العفو امللكي.
قد �أفرج عنه يف � 12أبريل � 2009ضمن 178
ً

(« )38تعر�ض معتقلو كرزكان للمعاملة غري الإن�سانية يتنافى مع كل املعاهدات التي وقعت عليها البحرين،
مطالبة باحرتام خ�صو�صيات املعتقلني وتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية» ،بيان م�شرتك جلمعية �شباب البحرين
حلقوق الإن�سان واجلمعية البحرينية لدعم احلريات العامة واجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان وحركة احلريات
والدميقراطية “حق” ومركز البحرين حلقوق الإن�سان� 24 ،سبتمرب .2008
http://www.anhri.net/bahrain/bchr/2008/pr0924.shtml
(« )39البحرين :ال�شهادة بالإكراه ت�شوب املحاكمة» ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش23 ،
مار�س .2009
http://www.hrw.org/ar/news/2009/03/23
(« )40البحرين :خطف �شاب �صغري واالعتداء عليه بعد الإفراج عنه �ضمن العفو امللكي» ،بيان �صادر عن
جمعية �شباب البحرين 24 ،مايو .2009
http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2009/pr0524.shtml

207

حقوق الإن�سان يف العامل العربي

208

التقرير ال�سنوي 2009

الباب الثاين

عندما ي�صري ال�ضعيف «درعا»!

حقوق الن�ساء على مائدة امل�ساومة

209

حقوق الإن�سان يف العامل العربي

210

التقرير ال�سنوي 2009

ً
«درعا»!
عندما ي�صري ال�ضعيف
حقوق الن�ساء على مائدة امل�ساومة

ظلت الو�ضعية العامة للن�ساء يف العامل العربي تتجاذبها ح�سابات واعتبارات متعار�ضة من
قبل نظم احلكم العربية؛ ففي ظل �أنظمة تكتم �أ�صوات معار�ضيها ومنتقديها ،وت�صادر �أو تعمد
�إىل الت�ضييق على احلريات العامة ،ظل القمع الر�سمي يطول الن�ساء ،مثلما يطول الرجال.
ويف ظل �أنظمة تواجه حتدي الإ�سالم ال�سيا�سي ،يزداد التوظيف الر�سمي للدين ،ومتيل
احلكومات �إىل مهادنة التيارات الأكرث تزمتا ،و�إىل مغازلة الثقافة ال�سائدة ذات الطابع
الذكوري ،وغالبا ما تكون حقوق الن�ساء حمال للم�ساومة ،ويكون ت�أديب الن�ساء مدخال ناجعا
لرت�سيخ االنطباع ب�أن نظم احلكم املهيمنة ال تزال هى الأقدر والأجدر على حرا�سة «قيم املجتمع
وتقاليده» ،يف ظل ت�آكل امل�رشوعية ال�سيا�سية لعدد من نظم احلكم يف العامل العربي.
ولكن العقد الأخري �شهد تزايد عدد املنظمات الن�سائية يف العامل العربي وتعزيز التعاون بينها،
و�أ�صبحت �أكرث دراية فى ا�ستخدام الآليات الدولية لل�ضغط على احلكومات؛ ومن ثم �شهد عدد
من البلدان تعديالت متقدمة فى قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف ال�سنوات الأخرية.
و�ساعد على ذلك� ،أن نظم احلكم العربية بد�أت جتد يف حقوق الن�ساء ورقة م�ساومة م�ؤثرة،
�سواء لتجميل �صورتها �أمام املجتمع الدويل� ،أو «كدرع» ت�ساعد على تنفي�س �ضغوطه عليها
من �أجل الإ�صالح الدميقراطي؛ حيث ت�شكل بع�ض التنازالت املحدودة التي ميكن �أن تقدم
عليها احلكومات يف جمال حقوق الن�ساء� ،أن�سب املداخل و�أقلها تكلفة من الناحية ال�سيا�سية ،طاملا
ال مت�س جوهر ُبنى و�أدوات اال�ستبداد امل�سلطة على الرجال والن�ساء على حد �سواء.
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فى القمع ..الن�ساء �شقائق الرجال:
تعاين الن�ساء يف الدول العربية من كل ما يعانيه الرجال من قمع ،عندما يتعلق الأمر
مبمار�سة احلريات العامة.
متثل تون�س النموذج الأبرز يف ت�سويق حقوق املر�أة يف املحافل الدولية ،ا�ستنادا �إىل
املكا�سب التي حت�صلت عليها الن�ساء بعد اال�ستقالل يف عهد الرئي�س احلبيب بورقيبة .وعلى
الرغم من ذلك ف�إن الدولة البولي�سية احلاكمة الآن يف تون�س ،قد اخت�صت الن�ساء بقدر هائل
من االنتهاكات ،طاملا تعلق الأمر مب�شاركة الن�ساء يف الت�صدي للقيود الهائلة التي تفر�ضها
ال�سلطات على حريات التعبري والتنظيم ،وللممار�سات القمعية التي ت�ستهدف جميع كافة �أ�شكال
احلراك ال�سيا�سي واملجتمعي.
وال يخلو من داللة يف هذا ال�سياق �أن «اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات» ،ما زالت
تخ�ضع ل�صور خمتلفة من احل�صار والت�ضييق على �أن�شطتها ،مثلها يف ذلك مثل «الرابطة
التون�سية حلقوق الإن�سان»؛ حيث ترابط �أعداد كبرية من البولي�س ال�سيا�سي �أمام مقر اجلمعية،
وتواجه ومتنع بعنف املنخرطات يف عمل اجلمعية من الدخول.1
كما �أن رموزا �صحفية وحقوقية من الن�ساء التون�سيات ظللن هدفا ثابتا للتنكيل واالعتداءات
اجل�سدية واللفظية وحلمالت الت�شويه يف ال�صحافة الر�سمية وغري الر�سمية ،ويف مقدمتهن
را�ضية ن�رصاوي رئي�سة اجلمعية التون�سية ملناه�ضة التعذيب ،و�سهام بن �سدرين الناطقة
الر�سمية با�سم املجل�س الوطني للحريات ،وال�صحفية البارزة نزيهة رجيبة.
كما ال تتوقف ال�سلطات التون�سية عن تعري�ض الن�ساء ملزيد من ال�ضغوط يف �إطار معاقبتها
لذويهن من الرجال ،وقد اخت�صت ال�سلطات يف تون�س ن�ساء منطقة «احلو�ض املنجمي» بقدر
كبري من القمع ،على خلفية معاقبة �أزواجهن من النقابيني املنخرطني يف �أعمال االحتجاج
االجتماعي يف املنطقة خالل عام  .2008وطالت اعتداءات و�أعمال الرتويع عددا من
الزوجات والأمهات ،ويف مقدمتهن ليلى خالد ،وجمعة اجلالبي.
وي�شار كذلك �إىل �أن القا�ضيات التون�سيات الالئي اتخذن مواقف راف�ضة لالنقالب ،الذي قاده
احلزب احلاكم يف تون�س على الهياكل ال�رشعية املنتخبة جلمعية الق�ضاة التون�سيني ،قد تعر�ضن
ل�صور خمتلفة من العقاب� ،شملت النقل التع�سفي ،وا�ستثناءهن من الرتقية ،واال�ستقطاع من
رواتبهن .كما تعر�ضت القا�ضية كلثوم كنو الكاتب العام للجمعية يف  18فرباير  2009العتداء
( )1بيان «جمعية الن�ساء الدميقراطيات حتت ال�ضغط»
http//:nissa.aljil-aljadid.info/sipip.php?article95
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مبكتبها بوالية «القريوان» ،ومل تتخذ ال�سلطات �إجراءات فورية ملحا�سبة اجلناة.2
ويف ظل القيود على حرية ال�صحافة والتعبري يف البحرين ،كانت �صحفيات مثل مرمي
ال�رشوقي وملي�س �ضيف ،هدفا ملتابعات ق�ضائية؛ بدعاوى الإ�رضار بالوحدة الوطنية� ،أو �إهانة
بع�ض م�ؤ�س�سات و�سلطات الدولة.
ولي�س بعيدا م�شاهد االنتخابات الربملانية امل�رصية عام – 2005التي تناقلتها الف�ضائيات-
والتي حو�رصت خاللها اللجان االنتخابية ملنع الناخبني والناخبات -على حد �سواء -من الإدالء
ب�أ�صواتهم� ،أو م�شهد التحر�ش اجلن�سي بال�صحفيات املعار�ضات لال�ستفتاء على التعديالت
الد�ستورية يف مايو  ،2005يف حرا�سة قوات ال�رشطة ،ثم قيام النائب العام بحفظ التحقيق.
ويف غ�ضون جتدد الدعوى للتظاهر والإ�رضاب العام يف م�رص يف ال�ساد�س من �أبريل
 ،2009طالت �إجراءات القب�ض ع�رشات الأ�شخا�ص ،كان من بينهم طالبتان مبحافظة كفر
ال�شيخ ،وعدد �آخر من الن�ساء الالئي �ألقى القب�ض عليهن بطريقة ع�شوائية.3
ويف ظل ممار�سات التعذيب واال�ستخدام املفرط للقوة من جانب ال�رشطة امل�رصية ،ال تتوقف
ال�شكوى من امتداد ممار�سات التعذيب �إىل الن�ساء ،التي ت�صل �أحيانا �إىل التحر�ش اجلن�سي �أو
التهديد باالغت�صاب� ،سواء من �أجل احل�صول منهن على معلومات �أو اعرتافات �أو يف �إطار
ممار�سة ال�ضغوط على ذويهن من الرجال ،لإجبارهم على االعرتاف.4

االنتهاكات النوعية بحق الن�ساء:
تتعر�ض الن�ساء النتهاكات منهجية متعددة حلقهن يف امل�ساواة واملواطنة ،يف ظل التمييز
القانوين بينهن وبني الرجال ،و�أحيانا رغما عن �أنف الن�صو�ص الد�ستورية التي تقر نظريا
بامل�ساواة يف كثري من الدول العربية ،ورغما عن االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها هذه
البلدان .ويرد يف هذا الإطار:

�أ-قوانني الأحوال ال�شخ�صية
ظلت قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،تكر�س �سيطرة املنظومة «الأبوية» التي تتحقق �سطوتها
( )2بيان «القا�ضيات التون�سيات» مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة .2009
http//:nissa.aljil-aljadid.info/sipip.php?article94
(3) http:www.anhri.net/Egypt/aft/2009/pr0404.shtml
( )4انظر يف ذلك وقائع ذات داللة يف الف�صل اخلا�ص مب�رص داخل التقرير ال�سنوي احلايل ،ف�ضال عن عدة
تقارير �أ�صدرها «مركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سي ل�ضحايا العنف» على مدار ال�سنوات اخلم�س الأخرية عن
�ضحايا التعذيب من الن�ساء.
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فى ت�أكيد دونية الن�ساء ،وما زالت غالبية الن�ساء العربيات يعانني من القهر داخل عالقات
ً
خليطا بني الت�سلط البطريركى فى القوانني الفرن�سية والرومانية،
�أ�رسية حتكمها قوانني جاءت
ً
حتفظا ،بل �إن بع�ض الدول -مثل البحرين -ظلت بدون
وبني �أكرث املدار�س الفقهية الإ�سالمية
قانون �أحوال �شخ�صية و�ضعية حتى عام م�ضى ،وبع�ضها الآخر -مثل ال�سعودية -مل يزل
بدونها حتى الآن .وعلى مدى عدة عقود امتدت حتى بدايات القرن الواحد والع�رشين ،عزفت
غالبية احلكومات العربية عن طرق ق�ضية قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،با�ستثناء تون�س.
وفى م�رص �صدر قانون حماكم الأ�رسة ،وقانون �إجراءات التقا�ضى فى الأحوال ال�شخ�صية
(املعروف بقانون اخللع) الذي ي�ساعد ن�سبيا يف ح�صول املر�أة على الطالق ،وفى املغرب
واجلزائر مت تعديل بع�ض مواد مدونة الأ�رسة.

5

ويف البحرين ،بد�أ العمل يف املحاكم البحرينية مع بداية يوليو  2009بقانون الأحوال
ال�س ّني فقط ،يف حني مل يتم مترير ال�شق اخلا�ص بال�شيعة من
ال�شخ�صية اجلديد الذي �صدر �شقه ُ
القانون.
لكن م�ساومة ال�سلفية الإ�سالمية بدت وا�ضحة فى �سوريا ،فقد انتهت اللجنة احلكومية التى
ت�شكلت عام  2007من �إعداد م�رشوع قانون جديد للأحوال ال�شخ�صية ،وقد �أثار امل�رشوع
الذى �أعلن فى  2009/5/4عا�صفة وا�سعة من االحتجاجات بني املنظمات الن�سائية واحلقوقية،
«م�رشوعا لتحويل �سوريا �إىل �إمارة طالبانية»؛ 6حيث ي�سمح امل�رشوع
التى اعتربه بع�ضها
ً
بزواج الفتيات فى �سن الثالثة ع�رشة (مادة  ،)44وي�سقط حق الأم غري امل�سلمة فى احل�ضانة
(املادتان  ،)294 ،284وين�ص على �إقامة نيابة �رشعية خا�صة (مادة  )21يحق لها التدخل
فى بع�ض �أمور الأحوال ال�شخ�صية دون تقدمي �أى �شكوى من طرفى العالقة؛ �أى مثل قانون
وا�ضحا
متييزا
حاليا 7.عالوة على ذلك حمل م�رشوع القانون
ً
احل�سبة املعمول به فى م�رص ً
ً
�ضد الأقليات الدينية� ،سواء بتجاهلها كما فى حالة الدروز مثالً� ،أو بالإ�شارة �إليهم باعتبارهم
«ذميني»� ،أو ب�إخ�ضاعهم لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.

( )5غري �أن املنظمات الن�سائية املغربية ما زالت ترى �أن املدونة حتتاج �إىل مزيد من التعديل ،ووفقًا للبيان
ال�صادر عن «اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب» فى يوم املر�أة املغربية � 10أكتوبر « 2008مل نقرتب مبا يكفي
من امل�ساواة ما دامت مدونة الأ�رسة تت�ضمن -رغم التعديل الذي عرفته -مقت�ضيات متييزية كثرية كتلك التي
تتعلق بالإبقاء على مبد�أ تعدد الزوجات ،والتمييز بني الرجل واملر�أة يف جمال حل العالقات الزوجية ،والوالية
القانونية على الأبناء والإرث ،وغري ذلك .موقع اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب �أكتوبر .2008
( )6موقع ن�ساء �سورية – .2009/7/ 23
(« )7ال�صوت» ،حزيران  ،2009ن�رشة غري دورية ت�صدر عن «جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية
وحقوق الإن�سان فى �سوريا».
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ب -قوانني اجلن�سية
خالل ال�سنوات املا�ضية مل َتخل التعليقات اخلتامية للجنة «ال�سيداو» (جلنة الأمم املتحدة
املعنية مبتابعة تطبيق االتفاقية الدولية اخلا�صة بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة)
على تقارير احلكومات العربية الأع�ضاء باالتفاقية الدولية ،من �إثارة م�س�ألتى قانون اجلن�سية
تقريبا على املادتني ( 2/9و)16
وقانون الأحوال ال�شخ�صية ،حيث تتحفظ كل الدول العربية
ً
من االتفاقية ،رغم �أن م�س�ألة اجلن�سية ال ميكن التعلل فيها بدعوى «التعار�ض مع ال�رشيعة
الإ�سالمية» ،ورغم �أنها �أحد احلقوق التى ال يرتتب على الدولة م�سئوليات مالية للوفاء بها.
تعك�س مقاومة احلكومات العربية لتعديل قوانني اجلن�سية ،مدى تغلغل و�سيطرة الفكر
الأبوى فى املجتمعات العربية ،ومقاومته لفكرة املواطنة الكاملة للن�ساء .ولعل �أبرز مثال
على ذلك هو قانون اجلن�سية ال�سعودى ،الذى مت تعديله عام  .2007فالقانون ال�سعودى ال
مييز فقط بني الن�ساء والرجال ،بل بني البنات والأبناء� ،إذ ي�سمح القانون للأبناء الذكور فقط
ولي�س الإناث -بالتقدم بطلب للح�صول على اجلن�سية بعد بلوغ الثامنة ع�رشة� .أما قانوناجلن�سية اليمنى فقد مت تعديل مادته «الثالثة» يف عام  ،2003بحيث ميكن لأبناء الأم اليمنية
املتزوجة من �أجنبى احل�صول على اجلن�سية اليمينة عند �سن الثامنة ع�رشة ،ولكن فقط فى حال
توفى الأب� ،أو طلق الأم� ،أو فقد عقله.
من جانب �آخر ت�ساهم الرتكيبة ال�سيا�سية غري امل�ستقرة ،والتي هى وثيقة ال�صلة بالتوازنات
الطائفية (لبنان ودول اخلليج على �سبيل املثال) فى رف�ض هذه الدول لتعديل قوانني اجلن�سية
فيها؛ خ�شية تغيري توازن القوى احلاىل بني املجموعات الدينية �أو العرقية املختلفة ،مبا يهدد
املعادالت التي ترتكز عليها نظم احلكم.
�سببا �آخر فى بع�ض الدول مثل م�رص و�سوريا
وميثل اخلوف من «الت�أثريات» الفل�سطينية ً
والأردن ولبنان ،و�إن كان ال�سبب املعلن هو احلفاظ على الهوية الفل�سطينية .ورغم تغيري
قانون اجلن�سية امل�رصى عام – 2004مبا يتيح للم�رصية املتزوجة من �أجنبي احلق يف منح
جن�سيتها لأبنائها -ف�إنه ما زالت الأمهات امل�رصيات املتزوجات من فل�سطينيني ال ي�ستطعن منح
جن�سيتهن لأبنائهن.
وحتى نهاية عام  2008كانت تون�س وم�رص واملغرب 8هى فقط الدول التى ي�سمح قانون
اجلن�سية فيها للمر�أة املتزوجة من �أجنبى ب�إعطاء جن�سيتها لأبنائها؛ على الرغم من �أن هناك عدد
من املالحظات حول تلك القوانني؛ فالقانون التون�سى ي�شرتط موافقة الأب ،والقانون املغربى
ال ي�سمح بذلك �سوى فى حالة زواجهن من �أزواج م�سلمني فقط  .وقد �أبلغت احلكومة امل�رصية
( )8وافق الربملان املغربي يف �أبريل  2007على تعديل الف�صل  6من قانون اجلن�سية ،والذي مبوجبه «يعد مغربيا
الطفل املزداد من �أب مغربي �أو �أم مغربية».
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جلنة «ال�سيداو» ب�سحب حتفظها على املادة  .2/9ومع بداية عام  2009التحقت اجلزائر بتلك
الدول ،بعد تعديل القانون ال�سابق (ال�صادر يف  13دي�سمرب  )1970مبقت�ضى مر�سوم رئا�سى
يف  7فرباير  ، 2009ون�ص املر�سوم على رفع التحفظ على املادة .9
ويف البحرين� ،أو�صى املجل�س الأعلى للمر�أة فى نوفمرب  2008بتعديل القانون احلايل،
وطالب املنظمات احلقوقية البحرينية مبناق�شة املو�ضوع وطرح تو�صيات �إ�ضافية .وفى يوليو
� 2009أ�صدر جمل�س الوزراء
قرارا 9باملوافقة على مد الإعفاء احلكومى من الر�سوم (مبا
ً
فى ذلك ر�سوم التعليم وال�صحة والإقامة) بحيث يغطى الأطفال املولودين من �أم بحرينية
و�أب �أجنبى .وقد رحبت املنظمات غري احلكومية بهذه اخلطوة ولكنها �أكدت �أنها خطوة غري
كافية.
�أما فى �سوريا فقد رف�ض الربملان ال�سورى فى فرباير  2009م�رشوع قانون م�شابها ،رغم
تنامى احلملة التى مت فيها جتميع ع�رشين �ألف توقيع.10
تبقى مالحظة �أخرية وهى �أن كثريا من احلمالت تنطلق من حق «الأبناء» فى احل�صول على
اجلن�سية ،ولي�س حق املر�أة فى املعاملة كمواطنة م�ساوية للرجل .ورغم �أنه ال يوجد تناق�ض بني
حمدودا ،بحيث ال يحق
هذين احلقني ،ف�إن االنطالق من حق الأطفال يجعل تغيري القوانني
ً
للزوج الأجنبي احل�صول على جن�سية زوجته ،مثلما يحدث فى حاالت الزوجة الأجنبية،
والذى عادة ما يتم ب�شكل تلقائى فى معظم البلدان العربية .ففى الكويت -على �سبيل املثال-
يعامل الأزواج -وكذا الأبناء الرا�شدون -معاملة العمال الأجانب ،عليهم جتديد �إقامتهم كل
ثالث �سنوات ،ويجب �أن يكون لديهم عقد عمل �صالح ،على عك�س الزوجات الأجنبيات
الالتى مينحن �إقامة فور زواجهن.

ج -العنف �ضد الن�ساء وحرا�س الف�ضيلة!
أمرا م�سكو ًتا عنه ،لي�س فقط على م�ستوى
مازال العنف �ضد الن�ساء فى معظم الدول العربية � ً
القوانني ،بل على امل�ستوى الثقافى العام .وقد اتخذ معظم دول العامل �إجراءات متعددة ملواجهة
العنف �ضد الن�ساء ،بعد �صدور الإعالن العاملى ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء عام  ،1993وتعيني
الأمم املتحدة املقررة اخلا�صة بالعنف �ضد الن�ساء  .1994و�صدرت يف عدد كبري من البلدان
قوانني جترم العنف �ضد الن�ساء ،مبا فى ذلك دول �إ�سالمية (تركيا وماليزيا) ،يف حني مل
وطنيا
ت�صدر �أية دول عربية –�سوى الأردن م�ؤخرا يف مار�س  -2008حتى الآن قانو ًنا
ً
(9) http://www.learningpartnership.org/citizenship/2009/08/bahrain-children-nationality/
( )10موقع املطالبة بحقوقنا:
http://www.learningpartnership.org/citizenship/2009/09/syria-campaign/
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يجرم العنف �ضد الن�ساء.
ويف املغرب ،وعدت وزيرة التنمية االجتماعية والأ�رسة والت�ضامن ،بتمرير م�رشوع
قانون ملكافحة العنف �ضد الن�ساء ،ي�ستجيب ملطالب احلركة الن�سائية .وبح�سب م�صادر باملجل�س
الأعلى للمر�أة فى البحرين ،يتم حاليا العمل على �إيجاد ت�رشيع ملناه�ضة العنف الأ�رسي.11
وعالوة على ذلك –با�ستثناءات حمدودة -حتفل منظومة القوانني ال�سائدة فى معظم البلدان
العربية بالعديد من املواد التى تكر�س العنف �ضد الن�ساء ،مثل املواد التى تتيح للمغت�صب
الإفالت من العقوبة �إذا ما تزوج ممن اغت�صبها� ،أو املواد التى تخفف عقوبة القتل فيما ي�سمى
بـ»جرائم ال�رشف» .وللأ�سف ف�إن حماوالت تعديل القوانني فى بع�ض الدول كر�ست بحد
ذاتها العالقات الأبوية داخل الأ�رسة ،والعنف �ضد الن�ساء .فعلى �سبيل املثال �أ�صدر الرئي�س
ب�شار الأ�سد املر�سوم الت�رشيعي رقم  37بتاريخ 2009 /7/1القا�ضي ب�إلغاء املادة  548من
قانون العقوبات ال�سوري ،التي تخ ِّفف العقوبة على الرجل الذي يقتل امر�أة من عائلته يف
حالة «ا�ستفزازه» جراء «�أعمال جن�سية غري م�رشوعة»� ،أو على الزوج الذي يقتل زوجته
لتورطها يف عالقة خارج �إطار الزواج فيما ي�سمى بـ «جرائم ال�رشف»( .)12ولكن املادة
اجلديدة تخ ِّفف العقوبة �أي�ضاً ،ولكن مبا ال يقل عن عامني!
كما ظلت العقوبات البدنية احلاطة بالكرامة -مثل عقوبة اجللد -ت�ستهدف الن�ساء يف اململكة
العربية ال�سعودية وال�سودان .وقد ق�ضت �إحدى املحاكم ال�سعودية بعقوبة ال�سجن ،ف�ضال عن
اجللد مائة جلدة بتهمة الزنى ،المر�أة كانت �ضحية اختطاف واغت�صاب! وتطال عقوبات اجللد
ن�ساء ُ�ضبِطن مع رجال لي�سوا من حمارمهن.13
ويف ال�سودان ،ف�إن ما ي�سمى بـ «�رشطة الف�ضيلة» �ألقت القب�ض على ال�صحفية ال�سودانية
لبنى �أحمد ح�سني� ،أثناء وجودها يف احتفال عام؛ بدعوى �أن مالب�سها غري حمت�شمة ،وطالت
�إجراءات القب�ض �إحدى ع�رشة �أخريات من الن�ساء ال�سودانيات ،و�أحيلن للمحاكمة؛ بتهمة
ارتداء مالب�س ت�ؤذي ال�شعور العام ،وهو ما يرتتب عليه ،وفقا للمادة  152من قانون النظام
العام توقيع عقوبة اجللد  40جلدة لكل منهن .ومع �أن لبنى كانت تعمل لدى مكتب الأمم
املتحدة بال�سودان ،الذي مينحها نوعا من احل�صانة الق�ضائية ،فقد �أ�رصت ب�شجاعة على �أن
حتاكم كمواطنة �سودانية ،وحتى تكون حماكمتها حماكمة لهذه املادة .وا�ضطرت ال�سلطات
( )11البحرين :تتبنى قانونا جديدا ملناه�ضة العنف الأ�رسي� ،أخبار اخلليج 5 ،يونيو .2009
(� )12أفادت �صحيفة الثورة بتاريخ  29مار�س � 2006أن هناك �سنوي ًا  40جرمية قتل من هذا النوع ،لكن
املر�صد ال�سوري للمر�أة (وهو موقع �سوري م�ستقل خا�ص بق�ضايا املر�أة) ،يقدر وقوع  200جرمية قتل من هذا
النوع �سنوياً.
( )13منظمات املجتمع املدين بالعامل العربي تدعو اجلمعية العامة للأمم املتحدة بعدم الت�صويت ،لإعادة انتخاب
اململكة ال�سعودية ملجل�س حقوق الإن�سان ،بيان �صحفي يف � 22أبريل .2009
http//www.cihrs.org/Arabic/news system/articles.1620/
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ال�سودانية للتعامل ب�رشا�سة مع �أ�شكال الت�ضامن مع لبنى ،و�صل حد ا�ستخدام �أجهزة الأمن
للقوة يف تفريق تظاهرات ن�سائية �أمام املحكمة ،التي اكتفت بتوقيع غرامة على ال�صحفية،
ا�ضطر نقيب ال�صحفيني لدفعها نيابة عن لبنى؛ ب�سبب رف�ضها دفع الغرامة ،ولتجنيب ال�سلطات
ال�سودانية مزيدا من احلرج ب�سبب هذه الق�ضية.
و�إذا كان اجللد ميثل �شكال من �أ�شكال ت�أديب الن�ساء يف ال�سعودية وال�سودان ،ف�إن ت�أديب
الن�ساء على يد �رشطة حركة حما�س ،التي حتكم غزة ،قد وجد تعبريه يف �إلقاء القب�ض على
ال�صحفية والروائية الفل�سطينية �أ�سماء الغول مع زمالئها وزميالتها ،بتهمة ال�سباحة بالزي
غري ال�رشعي ،وال�ضحك ب�صوت عال �أثناء ال�سباحة ،ودون وجود �أحد من �أهلها �أو �أقربائها
معها!! .14فالتحرر الوطني ال يعني بال�رضورة حترير الن�ساء(!)

مناورات التجمل والتخفيف من �ضغوط الإ�صالح:
بالتعار�ض مع الو�ضعية امل�ؤملة للن�ساء يف �أنحاء �شتى من العامل العربي ،ال جتد احلكومات
العربية غ�ضا�ضة يف ا�ستخدام احلقوق امل�رشوعة للن�ساء لتح�سني �صورتها يف اخلارج ،مبا
يوحي با�ستجابتها ب�صورة �أو ب�أخرى لبع�ض متطلبات املجتمع الدويل للإ�صالح يف بالدها،
ولكن �أي�ضا مبا ال ي�ؤثر على عالقات القوى ال�سيا�سية ال�سائدة داخل البالد.
وداخل هذا الإطار ميكن تف�سري خطوات االن�ضمام لبع�ض االتفاقيات الدولية ،وبخا�صة تلك
املتعلقة بالن�ساء� ،أو الإعالن عن نوايا برفع التحفظات على عدد من ن�صو�ص االتفاقيات� ،أو
بالإقدام على خطوات تزيد من حظوظ الن�ساء يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،يف بلدان �أ�صاب الي�أ�س
رجالها ون�ساءها على حد �سواء ،من جدوى االنتخابات وامل�ؤ�س�سات الديكورية املنتخبة.
داخل هذا الإطار ال يبدو غريبا �أن ت�صبح اململكة ال�سعودية دولة طرفا يف االتفاقية الدولية
للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (اتفاقية ال�سيداو) ،على الرغم من �أنها مل تن�ضم
بعد للعهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
اللذين ي�شكالن �أ�سا�س ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان وقيم امل�ساواة ،يف التمتع بهذه احلقوق
دون �أدنى متييز.
بان�ضمام قطر يف نهاية عام  2008التفاقية «ال�سيداو» ،ال يبقي �سوى بلدين عربيني فقط
مل ين�ضما لالتفاقية هما ال�سودان وال�صومال .وال يعني ت�صديق غالبية الدول العربية على
االتفاقية� ،أن هناك التزاما حقيقيا باحلق يف امل�ساواة؛ فجميع الدول العربية املن�ضمة –با�ستثناء
جزر القمر -و�ضعت حتفظات على عدد من ن�صو�ص االتفاقية؛ بدعوى التعار�ض مع
(�« )14صحفية� :صادروا جواز �سفري ،ب�سبب اللبا�س وال�ضحك �أثناء ال�سباحة»:
http//www.alarabia.net/aticles/2009/07/7734.html
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ال�رشيعة الإ�سالمية ،وال�سعودية كانت �أكرث حتوطا بربط توقيعها بتحفظ عام� ،إذا ما تعار�ضت
�أي من ن�صو�ص االتفاقية مع ال�رشيعة الإ�سالمية ،وهو االجتاه نف�سه الذي �سارت فيه قطر
وموريتانيا.
ولكن الأهم �أن الدول املن�ضمة لالتفاقية ،غالبا ما تراهن على �أن �أطراف املجتمع الدويل ال
تتعامل باجلدية الواجبة مع االلتزامات امللقاة على عاتق الدول مبوجب ت�صديقها على اتفاقيات
حقوق الإن�سان ،ومن ثم ف�إن البلدان العربية –با�ستثناءات حمدودة -مل تقم بتعديل ت�رشيعاتها
بال�صورة التي ت�ستجيب لأغرا�ض هذه االتفاقية ،حتى تلك التي ي�صعب تربير الإبقاء عليها
با�سم ال�رشيعة ،مثل الت�رشيعات املتعلقة باجلن�سية �أو ال�صحة �أو العمل �أو امل�شاركة ال�سيا�سية.
وقد �شهد العامان املا�ضيان �سحب م�رص واجلزائر حتفظاتهما على املادة  2/9من االتفاقية،
واملتعلقة بحق املر�أة املتزوجة من �أجنبي يف منح جن�سيتها لأبنائها .ويتوقع �أي�ضا �أن ت�سحب
الكويت حتفظها على املادة ال�سابعة من االتفاقية واملتعلقة بامل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء يف احلياة
العامة ،و�أن ي�سحب الأردن حتفظه على املادة  ،15املتعلقة بحرية التنقل واحلق يف ال�سكن.
ومع �أن املغرب قد �أعلن قبل عامني عن خطوة طموح ،باعتزامه �سحب جميع حتفظاته على
االتفاقية واالن�ضمام لربوتوكولها االختياري ،ف�إن هذا الإعالن مل يتم ترجمته �إىل واقع فعلي
بعد ،واكتفى املغرب يف دي�سمرب  ،2008ب�أن يجدد مرة �أخرى الإعالن عن عزمه �سحب
التحفظات.
ومع ذلك يظل االن�ضمام �إىل االتفاقية من جانب الدول العربية خطوة مهمة ،ترتب تفاعالت
ت�سهم على املدى البعيد يف تنامي انخراط الن�ساء يف فعاليات ،ترمي �إىل تعزيز امل�ساواة ،وجترب
احلكومات على اتخاذ بع�ض اخلطوات مهما تكن حمدودة .وهذه بدورها ت�سهم يف �صنع
متغريات تعزز الن�ضال يف مواجهة القهر والتمييز �ضد الن�ساء.
يف هذا الإطار ،قد يبدو �إقدام ال�سلطات يف م�رص منذ ثالث �سنوات على خطوات تعزز
«الت�سلل التدريجي» للن�ساء داخل م�ؤ�س�سات الق�ضاء م�ؤ�رشا �إيجابيا ،حتى و�إن كان ال يرقى �إىل
م�ستوى امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف تويل املنا�صب الق�ضائية على �أ�سا�س من الكفاءة ،ف�ضال
عن �أنه ي�أتي يف �سياق ممتد من الرف�ض العنيد لل�سلطات ملطالب الق�ضاة با�ستقالل الق�ضاء.
ويف هذا الإطار �أي�ضا ،ال يخلو من مفارقة �أن تقوم اململكة ال�سعودية بافتتاح جامعة جديدة،
تبدو مبثابة «جزيرة للحرية يف بحر من القمع» ،على حد و�صف منظمة «الووت�ش» .فح�سبما
�أعلن يف اململكة ف�إن اجلامعة اجلديدة �ستحمي معايري احلرية الأكادميية ،و�ستكون قاعات الدر�س
فيها م�شرتكة بني الطالب والطالبات .و�سيتاح لطالباتها احلق يف قيادة ال�سيارة ب�أنف�سهن!.
وبالقطع ف�إن مثل هذا التطور يبدو معزوال متاما عما تواجهه الن�ساء ال�سعوديات من قيود
م�شددة ،ت�شمل الف�صل التام بني الرجال والن�ساء يف احلياة العامة ،مبا يف ذلك داخل جامعات
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الدولة .ويتعني على الن�ساء ارتداء حجاب كامل يف الأماكن العامة ،ويجب �أن يح�صلن على
موافقة �أو�صيائهن من الذكور� ،سواء يف العمل �أو الدرا�سة �أو الزواج �أو ال�سفر ،حيث تعتقل
ال�رشطة الدينية ب�صورة روتينية الرجال والن�ساء؛ جراء ما ي�سمى باالختالط غري امل�رشوع،
بينما يجري التوا�صل يف خمتلف اجلامعات ال�سعودية بني الأ�ساتذة اجلامعيني من الرجال مع
الطالبات عن طريق الفيديو.15
وال �شك �أن حماوالت التجمل �أمام املجتمع الدويل والرغبة يف �إعطاء االنطباع مب�سايرة
متطلبات الإ�صالح الدميقراطي ،تتبدى ب�صفة خا�صة يف التدابري التي تتخذها بع�ض الدول
العربية ،حتت عنوان «تعزيز م�شاركة الن�ساء يف �إدارة ال�شئون العامة»� ،سواء عرب تويل
الوظائف العامة� ،أو عرب زيادة حظوظ الن�ساء يف احل�صول -باالنتخاب �أو التعيني -على
ح�صة منا�سبة يف مقاعد امل�ؤ�س�سات التمثيلية.
ورغم ما قد تنطوي عليه مثل هذه التدابري من م�ؤ�رشات �إيجابية على حمدوديتها ،ف�إنها تظل
�أبعد ما تكون عما ينبغي �أن تتخذه احلكومات من خطوات لإ�صالح اخللل الفادح يف هياكل
امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف املواطنني –مبا يف ذلك الن�ساء -والتخاذ اخلطوات ال�رضورية لبناء
الثقة املفقودة يف امل�ؤ�س�سات التمثيلية ،والتي يج�سدها العزوف عن امل�شاركة ال�سيا�سية -من قبل
الرجال والن�ساء على حد �سواء -يف االنتخابات العامة ،وعزوف تيارات �سيا�سية و�أحزاب
عن خو�ض االنتخابات يف بلدان ظلت فيها نتائج االنتخابات معروفة �سلفا ،بفعل االحتكار
املطلق لل�سلطة ،وبفعل تدابري قمعية وتدخالت �إدارية تكر�س تالعبات وا�سعة النطاق ب�أ�صوات
الناخبني وتزييف �إرادتهم.
ومن ثم تظل تدابري تعزيز م�شاركة الن�ساء عاجزة عن تقدمي م�ؤ�رشات واعدة� ،سواء فيما
يتعلق بقيم امل�ساواة� ،أو فيما يتعلق بالتطور الدميقراطي.
ال يخلو من داللة يف هذا ال�سياق �أن حماوالت اململكة ال�سعودية لتجميل �صورتها بالإقدام
على تعيني امر�أة لأول مرة بدرجة نائب وزير ،يرتافق معها �أن ال�سيدة التي حظيت بهذا
املن�صب ال يتاح لها الظهور على �شا�شة التليفزيون� ،إال بعد احل�صول على ت�رصيح م�سبق!
ويف هذا ال�سياق �أي�ضا ،يالحظ �أن ال�سلطات ال�سودانية التي متار�س عقوبة اجللد بحق الن�ساء،
واملتهمة من قبل املحكمة اجلنائية الدولية بالتواط�ؤ على جرائم اغت�صاب �آالف الن�ساء يف �إقليم
دارفور ،قامت بتخ�صي�ص  %25من مقاعد الربملان ال�سوداين للن�ساء ،16م�سايرة لل�ضغوط
( )15ال�سعودية :اجلامعة اجلديدة ،فر�ص لتو�سيع هام�ش احلريات ،بيان منظمة هيومان رايت�س ووت�ش يف 23
�سبتمرب .2009
www.hrw.org/ar/news2009/23/
( )16انظر يف ذلك« ،من ت�صدير الإرهاب �إىل ت�صدير القمع» ،التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان يف
العامل العربي ،2008مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان ،القاهرة.
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الدولية ،ويف �إطار �إ�صالح ت�رشيعي �ضمن ا�ستحقاقات ال�سالم ال�شامل بني ال�شمال واجلنوب،
ولكن هذا الإ�صالح ما زال متعرثا فيما يتعلق بعنا�رصه الأكرث �أهمية� ،أي ذات ال�صلة بتوزيع
ال�سلطة ال�سيا�سية.
ويف اجلزائر تالعبت ال�سلطات اجلزائرية بورقة امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ،يف حماولة
لتفادي االنتقادات ب�ش�أن التعديالت الد�ستورية التي �أتاحت للرئي�س بوتفليقة فر�صا مفتوحة
لتجديد واليته الرئا�سية مدى احلياة .حيث غلفت هذه التعديالت بالتلويح عرب الد�ستور بقانون
انتخابي جديد ،يزيد من حظوظ الن�ساء يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،وبينما ا�ستفاد بوتفليقة من
التعديالت الد�ستورية على الفور بوالية رئا�سية ثالثة ،ف�إن البالد مل تتقدم خطوة عملية بعد،
باجتاه التعزيز املوعود مب�شاركة الن�ساء.
ويف م�رص �أقدمت ال�سلطات على �إدخال تعديالت على قانون جمل�س ال�شعب ،ت�سمح بت�أمني
 64مقعدا �إ�ضافيا داخل املجل�س ،يقت�رص التناف�س فيها على الن�ساء وحدهن .ورغم ما ينطوي
عليه هذا التعديل من م�سايرة ملتطلبات التمييز الإيجابي للن�ساء ،ف�إنه من الناحية العملية �ست�صبح
املقاعد املخ�ص�صة للن�ساء ر�صيدا �إ�ضافيا للحزب احلاكم وحلفائه.17
جدير بالذكر �أن م�رص �أجرت بعد االنتخابات الرئا�سية والربملانية عام  ،2005تعديالت
د�ستورية وت�رشيعية ت�ؤمن الهيمنة الكاملة للحزب احلاكم على العملية االنتخابية ،وذلك ب�إلغاء
الإ�رشاف الق�ضائي على االنتخابات ،ويعترب املراقبون �أن انتخابات املجال�س املحلية وال�شورى
الأخرية -التي تلت هذه التعديالت -هى الأ�سو�أ منذ عدة عقود.
غري �أن املغرب كان �أكرث جدية يف اتخاذ تدابري لتعزيز م�شاركة الن�ساء ،وهو ما انعك�س
ب�شكل خا�ص يف االنتخابات املحلية التي �شهدها هذا العام .وكان قد ا�ستبقها ببع�ض الإ�صالحات
يف النظام االنتخابي ،كان همها الأكرب زيادة حظوظ الن�ساء ،عرب تخ�صي�ص «كوتا» ن�سائية
�إىل جانب نظام للحوافز املالية ،التي تدعم تر�شيح الن�ساء من خالل القوائم احلزبية.
وقد �أتاحت هذه الإ�صالحات �إحداث طفرة يف التمثيل الن�سائي داخل املجال�س املحلية ،فبعد
�أن كان التمثيل الن�سائي ال يتجاوز  %0.56يف العام  ،2003فقد ارتفع �إىل  %12.17يف العام
احلايل .18ومع ذلك ف�إن هذه الإ�صالحات التي قد تنقل املغرب �إىل مرتبة �أف�ضل يف جمال متكني
الن�ساء ،ظلت قا�رصة دون معاجلة م�شكالت امل�شاركة ال�سيا�سية للمغاربة عموما ،حيث وا�صل
الناخبون عزوفهم عن امل�شاركة ،تعبريا عن الإدراك ال�شعبي املتزايد لهام�شية الأدوار التي
تلعبها امل�ؤ�س�سات التمثيلية والأحزاب ال�سيا�سية ،يف مقابل الدور الطاغي للم�ؤ�س�سة امللكية.
( )17ملزيد من التفا�صيل ،انظر يف ذلك :الف�صل اخلا�ص مب�رص يف هذا التقرير.
( )18املعطي منجب« ،املغرب :الن�ساء وامل�ؤ�س�سات املنتخبة»:
http//www.carnegieendowment.org/arb?/fa=show&article&23964=lang=ar
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و�إذا كانت احلكومات العربية تتعامل مع املطالب امل�رشوعة بتخ�صي�ص «كوتا ن�سائية» بطريقة
�شكلية تفرغها من حمتواها احلقيقي ،وتوظفها مبنطق ا�ستكمال الديكور «احل�ضاري»� ،أو يف
املراوغة على اال�ستحقاقات اجلذرية للإ�صالح والدميقراطية ،ف�إن تخ�صي�ص مقاعد للن�ساء
يظل تطورا �إيجابيا بقدر ما ي�سهم على املدى الطويل يف تغيري ال�صور النمطية عن الن�ساء،
الأمر الذي ي�شكل عن�رصا حا�سما يف تغيري املوقف الثقايف الأو�سع من الن�ساء ،ومن الأدوار
املنوطة بهن يف املجتمع على املدى البعيد.
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الباب الثالث

احلكومات العربية
�أمام الهيئات الإقليمية والدولية
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هجوم متعدد اجلبهات..
الدول العربية ونظام حقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة

نظام حقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة بني امل�سئولية واملواقف العدائية:
�شهدت الفرتة من �أكتوبر  2008حتى �سبتمرب  2009ا�ستمرار الدول العربية� ،سواء ب�شكل
فردى �أو جماعى ،فى جهودها املنهجية لإ�ضعاف كل من معايري حقوق الإن�سان العاملية،
والإطار امل�ؤ�س�سى للأمم املتحدة ،املعنى بالدفاع عن هذه املعايري وتقويتها؛ فخالل ال�سنوات
الأخرية كثفت الدول �أع�ضاء اجلامعة العربية� ،أو املجموعة العربية وفقًا مل�صطلحات الأمم
املتحدة ،جهودها للت�أثري �سلبا على العمليات امل�ؤ�س�سية املتعلقة بحقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة
باعتبارها على ر�أ�س �أولوياتها ،و�أثبتت جناحا ملحوظا يف ذلك.
�إن ال�سيا�سات ،الفردية واجلماعية ،التى تتبعها الدول العربية داخل منظومة حقوق الإن�سان
الدولية ،هى امتداد ونتاج طبيعى للأنظمة ال�سيا�سية املت�سلطة والقمعية التى تهيمن على بنية
الدولة فى �أغلبية الدول العربية .والأهداف التى تدفع باجتاه القمع الذى متار�سه احلكومات
العربية على امل�ستوى الوطنى ،هى نف�سها التى تدفع حماوالت تلك احلكومات لإ�ضعاف النظام
العاملى حلقوق الإن�سان؛ �أال وهى الق�ضاء على �أى نظام مل�ساءلة احلكومات ،واحلفاظ على
الأنظمة احلاكمة احلالية .واال�سرتاتيجيات القمعية التى ا�ستخدمتها الدول العربية لتحقيق هذين
الهدفني املرتابطني على امل�ستوى الوطنى يتم ت�صديرها �إىل امل�ستوى العاملى بفعالية متزايدة،
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خطرا على جممل النظام العاملى حلقوق الإن�سان على املدى الطويل.
وهو ما ميثل
ً

تنطبق املالحظات ال�سابقة �أي�ضا على عدد من الدول القمعية الأخرى التى تعمل داخل
وحتفزا
تالحما
النظام العاملى؛ �إال �أن «املجموعة العربية» تعد كربى هذه املجموعات و�أكرثها
ً
ً
تقليديا–عرب جهودهما الفردية ومبوافقة ودعم
وجناحا فى هذا ال�صدد .ومتثل م�رص واجلزائر
ً
ً
�سائر الدول �أع�ضاء املجموعة� -أبرز �أع�ضاء هذه املجموعة و�أكرثها د� ًأبا فى حماولة �إ�ضعاف
نظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان .وتعترب املغرب الدولة الوحيدة داخل هذه املجموعة التى
بناء ن�سبيا مع النظام العاملى حلقوق الإن�سان ،بينما تتخذ لبنان -رغم كونها
�أظهرت تفاع ً
ال ً
دولة دميقراطية -موق ًفا �شديد ال�سلبية .وتلتزم كل الدول العربية ب�شكل موحد فى كل الأوقات
تقريبا بال�سيا�سات واملواقف التى ت�ضعف كل �أ�شكال املحا�سبية الدولية ،فاملحا�سبية هى �أكرث
ً
الأخطار التى ت�ست�شعرها احلكومات غري الدميقراطية والقمعية ،واحلقوق املدنية وال�سيا�سية
هى �أكرث ما ت�ستهدفه تلك الدول.
من جانب �آخر ف�إن احلكومات الدميقراطية �أو ما تو�صف بـ»الدول الداعمة حلقوق
الإن�سان» ،1ال ميكن �إعفا�ؤها من امل�سئولية عن هذه العملية املدمرة؛ فقد ف�شل �أغلبها حتى الآن
فى اتخاذ �إجراءات �أو تعديل �سيا�ساتها ،مبا ميكنها من احلد من ت�أثري هذا التهديد لنظام حقوق
قدرا من عدم
الإن�سان العاملى على املدى الطويل .فى الواقع،
ً
كثريا ما �أظهرت تلك الدول ً
احلما�س حلماية معايري حقوق الإن�سان على امل�ستوى الدوىل ب�شكل من�سجم ،وعادة ما ت�ستخدم
حقوق الإن�سان ك�أداة �سيا�سية ،وهو ما �أدى �إىل ات�سام �سيا�ساتها داخل �آليات حقوق الإن�سان فى
الأمم املتحدة باالنتقائية وازدواجية املعايري الفجة.
وب�شكل خا�ص ،توا�صل الواليات املتحدة ودول االحتاد الأوروبى -التى ينظر �إليها عادة
والتزاما بحقوق الإن�سان -مواقفها املعروفة؛ �أى
باعتبارها �أكرث الأنظمة احلكومية دميقراطية
ً
اتخاذ �سيا�سات �شديد التحفظ �أو الرف�ض عندما يتعلق الأمر مب�س�ألة املحا�سبية على انتهاك احلقوق
فى بع�ض البلدان /املواقف ،و�أبرزها النزاع الفل�سطينى/الإ�رسائيلى� ،أو جتاه مو�ضوعات
بعينها ،عندما جتد �أن حقوقا معينة قد يكون لها ت�أثري مناوئ للم�صالح املبا�رشة لدولها ،مثل
بع�ض احلقوق االقت�صادية وحقوق املهاجرين .عالوة على ذلك ،هناك ت�آكل تدريجي فى
معايري حقوق الإن�سان فى تلك البلدان؛ ب�سبب ما ي�سمى ب�سيا�سات «مكافحة الإرهاب» ،وهو
ما ي�ضعف م�صداقية هذه الدول فى �إطار دبلوما�سية حقوق الإن�سان.
هذه ال�سيا�سات امل�شار �إليها �سلفا ،قد �ساعدت ب�شكل كبري على تعزيز قدرات الدول املت�شددة
فى عدائها حلقوق الإن�سان ،2خا�صة داخل املجموعة العربية ،وعلى خلق �أجندة ما يعرف بـ
( )1املق�صود بالدولة الداعمة حلقوق الإن�سان هى تلك الدولة التى ال تنتهك احلقوق الأ�سا�سية ملواطنيها ب�شكل
منهجى �أو ج�سيم؛ ب�سبب وجود �آليات متنوعة للمحا�سبية فى حال حدوث مثل تلك االنتهاكات.
( )2الدول املعادية حلقوق الإن�سان هى تلك الدول التى تنتهك حكوماتها حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ملواطنيها
أي�ضا التى تقاوم بقوة خلق �آليات املحا�سبية فيما يتعلق بحقوق
ب�شكل منهجى وج�سيم لغياب �آليات املحا�سبية ،وهى � ً
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«الغرب �ضد اجلميع» ،و�أن حت�شد حولها غالبية الدول النامية ودول «اجلنوب» فى �صياغة
م�شوهة لت�ضامن «العامل النامى»� ،أو «اجلنوب العاملى» ،لتمرر عربه �سيا�ساتها ال�ساعية
لإ�ضعاف النظام العاملى حلقوق الإن�سان .وما مل تتنب احلكومات الدميقراطية والداعمة حلقوق
الإن�سان ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات دولية مبدئيةِ ،
مبادرة وديناميكية ،مبا فى ذلك البدء مبواجهة
معايريها املزدوجة وانتقائيتها هى ذاتها؛ من �أجل الدفاع عن النظام العاملى حلقوق الإن�سان
تدريجيا فعالية
وتقويته فى مواجهة اجلهود الرامية لتقوي�ضه؛ �سيكون من املرجح �أن تتدهور
ً
وم�صداقية هذا النظام فى امل�ستقبل.
يظل الهدف العام للحكومات العربية هو �ضمان �أال جتري عملية حتقيق فعالة حول �أو�ضاع
حقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطنى داخل بلدانها �أو البلدان احلليفة؛ الأمر الذي يتطلب العمل
على تفكيك و�إعاقة النظام الدويل حلقوق الإن�سان.
�أبرز اال�سرتاتيجيات التى وظفتها الدول العربية لتحقيق هذا الهدف هى:
 )1العمل على �إ�ضعاف وتقلي�ص ا�ستقاللية اخلرباء والأجهزة الق�ضائية املوازية ،وحرية
منظمات املجتمع املدنى فى التعبري داخل هيئات الأمم املتحدة املعنية.
 )2العمل على �إعادة تف�سري املعايري الدولية القائمة لإدراج تف�سريات احلكومات العربية
وحلفائها.
 )3التالعب بالت�شكيل امل�ؤ�س�سى لآليات حقوق الإن�سان ،و�إدراج �سوابق جديدة فى �آليات
حقوق الإن�سان من �أجل �إ�ضعاف تلك امل�ؤ�س�سات و�/أو النظام ككل.
تدمريا ،التى اتبعتها
فيما يلى ا�ستعرا�ض موجز لأخطر ال�سيا�سات وال�سلوكيات و�أكرثها
ً
وروجت لها الدول العربية داخل منظومة حقوق الإن�سان العاملية خالل الفرتة من �أكتوبر
 2008وحتى �أكتوبر :2009

�أوال� :إخرا�س ال�ضحايا وقتل الر�سول
قويا بالت�أثري على ت�شكيله
منذ ن�ش�أة جمل�س حقوق الإن�سان� 3أظهرت الدول العربية
التزاما ً
ً
وعمله ،وبخا�صة اجلزائر وم�رص .وقد حتقق ذلك باحلفاظ على دور قيادى و�/أو ت�أثري
داخلى قوى على املجموعات الإقليمية وال�سيا�سية ،واحل�صول على مواقع فى الت�شكيالت
الإن�سان على امل�ستوى الوطنى �أو الإقليمي �أو الدوىل ،وتعمل على تقوي�ض تلك الآليات.
( )3ت�أ�س�س جمل�س حقوق الإن�سان عام  2007ليحل حمل جلنة حقوق الإن�سان ،وهو ميثل �أبرز �آليات حقوق
الإن�سان فى الأمم املتحدة .تقوم والية املجل�س على ك�شف انتهاكات حقوق الإن�سان والت�صدى لها على م�ستوى
العامل؛ بالإ�ضافة �إىل �ضمان احرتام معايري حقوق الإن�سان وامل�ساعدة فى خلقها .وي�سعى جمل�س حقوق الإن�سان
لعمل ذلك من خالل فح�ص انتهاكات حقوق الإن�سان و�إ�صدار القرارات الالزمة ب�ش�أنها �سواء على م�ستوى
البلدان� ،أو فيما يخ�ص مو�ضوعات حمددة.
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املختلفة داخل جمل�س حقوق الإن�سان نف�سه.
ومنذ عام � 2006إىل بداية عام � 2009سعت دول �شمال �إفريقيا ،وح�صلت على موقع
القيادة فى املجموعة الإفريقية فى جمل�س حقوق الإن�سان (اجلزائر  – 2007-2006م�رص
وكثريا ما �أ�سئ ا�ستخدام موقع القيادة -املجموعة الإفريقية -ك�ستار للدفع
.)2009 – 2008
ً
ب�سيا�سات ومواقف املجموعة العربية ،كما لو كانت تعرب عن جممل املجموعة الإفريقية ،دومنا
اعتبار للأ�صوات املعرت�ضة من الأع�ضاء الآخرين فى املجموعة الإفريقية.وو�صل التالعب
باملجموعة الإفريقية �إىل �أ�شده عند الت�صويت على ال�سودان فى اجلل�سة احلادية ع�رشة ملجل�س
حقوق الإن�سان (يونيو  ،)2009وهو ما �أدى �إىل �صدام مفتوح بني م�رص و�أع�ضاء املجموعة
الإفريقية (�سيتم و�صف هذا ال�صدام بالتف�صيل فيما بعد).
فى يوليو � 2009أ�صبحت نيجرييا �أول دولة من منطقة ما حتت ال�صحراء الإفريقية تقود
املجموعة الإفريقية؛ وقد �أ�ضعف ذلك الت�أثري الن�سبى مل�رص ،وبالتاىل املجموعة العربية .على
�أى حال ،فى حماولة للحفاظ على ت�أثريها ،ح�شدت م�رص ،وح�صلت بالفعل على قيادة حركة
عدم االنحياز ،وكذلك موقع نائب رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان للعام  .2010 – 2009وكما
هو متوقع ،حاولت م�رص ا�ستخدام موقعها -كقيادة حلركة عدم االنحياز -لفر�ض �أولويات
املجموعة العربية ،ولكن التنوع الكبري للمجموعة ومواقف بع�ض الدول الداعمة حلقوق
الإن�سان -مثل ت�شيلى -كبح جماح املحاوالت امل�رصية� .إال �أن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى –التى
ت�شكل دول املجموعة العريية �أغلبية �أع�ضائها -تتمتع بت�أثري كبري على جمل�س حقوق الإن�سان،
وعادة ما تدفع ب�أولويات املجموعة العربية بقوة ،وخا�صة فى الق�ضايا املتعلقة بفل�سطني/
�إ�رسائيل ،ومبفهوم “ازدراء الأديان”.

 -1الدول العربية و�آلية املراجعة الدورية ال�شاملة:

4

بالن�سبة للدول العربية ،ف�إن �أكرث اجلوانب فائدة فيما يتعلق باملراجعة الدورية ال�شاملة ،لي�س
حاليا �آلية
ما يحدث فى جنيف ،بل ما ت�ستثريه العملية على ال�صعيد الوطنى .وبالفعل ال توجد ً
جناحا فى ا�ستثارة العمل على امل�ستوى الوطنى� ،سواء
حلقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة �أكرث
ً
من قبل احلكومات �أو منظمات املجتمع املدنى فى املنطقة العربية.
وعلى الرغم من املحاوالت املكثفة من قبل الدول العربية ملنع �أى مراجعة ذات مغزى ل�سجل
حقوق الإن�سان فيها؛ ف�إن املراجعة الدورية ال�شاملة ما زالت �أداة مهمة على م�ستويات متعددة.
فبف�ضل حقيقة �أن هذه الآلية املهمة تتم ب�شكل علنى �أمام دول كثرية؛ ف�إن كل احلكومات التى
خ�ضعت للمراجعة تعاملت معها بجدية �شديدة ،مبا فى ذلك احلكومات العربية؛ فقد حر�صت كل
( )4املراجعة الدورية ال�شاملة هى �آلية جديدة ملجل�س حقوق الإن�سان؛ ت�سعى ملراجعة �سجل حقوق الإن�سان لكل
دوريا كل �أربع �سنوات.
الدول الأطراف فى الأمم املتحدة
ً
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من اليمن وتون�س والبحرين وم�رص واملغرب -ب�شكل خا�ص -على توفري الوقت واجلهد لكى
تبدو على الأقل فى هيئة من ي�سعى لال�شتباك مع العملية ب�شكل بناء ،وللتغطية على انتهاكات
حافزا
حقوق الإن�سان فى بلدانهم� .إن هذا يرفع من تكلفة انتهاكات حقوق الإن�سان ،ويوفر
ً
لإعمال �شكل ما من الإ�صالحات فيما يتعلق بحقوق الإن�سان.
كبريا فيما يتعلق بجهود «املتابعة» لتو�صيات املراجعة
وقد بذلت البحرين ب�شكل خا�ص ،جه ًدا ً
الدورية ال�شاملة ،مبا فى ذلك تقدمي تقرير �سنوي �إىل جمل�س حقوق الإن�سان بامل�ستجدات فى
جهود احلكومة للإ�صالح .وقد طبقت البحرين �إ�صالحات قانونية –و�إن كانت حمدودة -فيما
يتعلق بحقوق املهاجرين فى ظل متابعة تو�صيات املراجعة الدورية ال�شاملة .5وتبقى �أهمية
متابعة الفاعلني فى املجتمع املدنى البحرينى ملا �إذا كانت تلك الإ�صالحات �سوف ترتجم فى
الواقع �إىل حت�سن ملمو�س ،وتقدمي تقارير بهذا ال�صدد .ويقع على عاتق املجتمع املدنى فى كل
بلد خالل عملية املراجعة الدورية ال�شاملة �أن يعمل من �أجل �ضمان ا�ستخدام املراجعة الدورية
ال�شاملة كفر�صة لطرح تقييم م�ستقل ينطلق من الواقع الفعلى لو�ضع حقوق الإن�سان ،ويحول
القيام بهذه املهمة دون �أن ت�صبح املراجعة الدورية ال�شاملة حم�ض انت�صارات �إعالمية للدولة
التى تخ�ضع للمراجعة.
ولعل �أكرث اجلوانب فائدة ،هى الفر�صة التى تتيحها عملية املراجعة الدورية ال�شاملة ملنظمات
املجتمع املدنى للت�شبيك والتفاعل على امل�ستويني الوطنى والعاملى .لقد ا�ستخدم مركز البحرين
حلقوق الإن�سان عملية املراجعة الدورية ال�شاملة خللق �أكرب قدر من الإعالم بانتهاكات حقوق
الإن�سان فى البلد .وفى اليمن والأردن وم�رص ا�ستنفرت عملية املراجعة الدورية ال�شاملة
معا لتح�ضري وتقدمي املعلومات،
ت�شكيل حتالفات وطنية بني املنظمات غري احلكومية تفاعلت ً
وقد �أ�سهم ذلك فى رفع قدرات بع�ض هذه املنظمات وتطوير عالقات العمل بينها.

�أ) التعويق باملديح!:
فى �أثناء العام جمال هذا التقرير� ،شملت املراجعة الدورية ال�شاملة ثالث دول عربية هى
ال�سعودية والأردن واليمن .كما مت تبنى التقارير الدورية ال�شاملة لكل من دولة الإمارات
و�إ�رسائيل خالل اجلل�سة العا�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (مار�س .)2009
متيزت الدورة الرابعة للمراجعة الدورية ال�شاملة (فرباير  )2009بتو�سيع ا�سرتاتيجيات
احلكومات القمعية ل�ضمان احليلولة دون حدوث مراجعة جدية لواقع حقوق الإن�سان فى
بلدانهم .وفى هذا ال�صدد ،تبنت ال�سعودية والأردن ،مع بلدان �أخرى مثل ال�صني وكوبا،
( )5للمزيد من املعلومات عن عمليات املراجعة الدورية ال�شاملة ،انظر:

http://www.upr-info.org/
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النموذج الذى يرجع الف�ضل فى و�ضعه وتطبيقه �إىل تون�س واجلزائر والبحرين وبدرجة �أقل
املغرب ،فى اجلل�سات ال�سابقة للمراجعة الدورية ال�شاملة.
يت�سم هذا النموذج بـ»التعويق عرب املديح» والذى ت�ستخدمه احلكومات القمعية بقوة ،حل�شد
لوبى من الدول احلليفة لأخذ الكلمة �أثناء جل�سات جمل�س حقوق الإن�سان ،والرتكيز على
التقرير املقدم من احلكومة التى يجري مراجعة و�ضعها ،مع جتاهل التقارير النقدية املقدمة
من م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية .وبهذه الطريقة ميكن للحكومة املعنية
تعزيز وترويج ال�صورة الزائفة التى تقدمها عن و�ضع حقوق الإن�سان فى بلدها .عالوة على
ذلك ،ت�ستحوذ تلك الدول احلليفة على معظم الوقت املتاح ،لت�ستهلكه يف تف�صيل التطورات
«الإيجابية» فى و�ضع حقوق الإن�سان فى البلد مو�ضع املراجعة ،و»النوايا احل�سنة» حلكومتها،
و»التحديات» التى تواجهها ب�سبب «الإرهاب» ،واخل�صو�صية الثقافية و�/أو االقت�صادية التى
تعوق تطبيق حقوق الإن�سان.
فى �أثناء املراجعة املتعلقة بال�سعودية والأردن� ،شكلت الدول العربية ودول منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمى غالبية املتحدثني ،مقدمني فى معظم الأحوال املدح الواجب للدولة املعنية ،ومتابعني
جهودهم فى حماية بع�ضهم البع�ض من �أى مراجعة حقيقية مو�ضوعية لأو�ضاع حقوق
الإن�سان؛ وهو ما دفع البع�ض لت�سمية املراجعة الدورية ال�شاملة بـ «اخلطابة الدورية ال�شاملة».
وقد انتقدت املنظمات غري احلكومية تلك املمار�سات با�ستمرار ،باعتبارها عملية ت�سعى للدعاية
للدول �أكرث مما تفعله حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان .على �أى حال ،تزايد عدد الدول التى
انتظمت فى �سجل املتحدثني ،من غري الدول العربية �أو دول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى ،وقدمت
مو�ضوعيا �أكرب �إىل كل من ال�سعودية والأردن مقارنة بجل�سات املراجعة الدورية ال�شاملة
نقد ًا
ً
ال�سابقة للدول العربية الأخرى .ويعود ذلك بدرجة كبرية �إىل تزايد التزام الدول الأخرى
بالعمل على �ضمان �أن ت�صبح املراجعة الدورية ال�شاملة مراجعة فعلية حلقوق الإن�سان .وقد
جتاهلت ال�سعودية والأردن معظم التو�صيات التى قدمت لهما لتح�سني �سيا�ساتهما جتاه حقوق
الإن�سان ،خا�صة تلك املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .غري �أن كلتا الدولتني �أ�صدرتا �إعالنا
عند تبنى تقريريهما (يونيو � )2009أو�ضحتا فيه �أنهما �سوف تقبالن معظم التو�صيات التى
قدمت لهما.
تكرر النموذج نف�سه عند مناق�شة التقرير الدورى ال�شامل لليمن ،خالل الدورة اخلام�سة
للمراجعة الدورية ال�شاملة (مايو  .)2009توالت الدول العربية على املن�صة لتقدمي املدح
للحكومة اليمنية رغم تدهور �أو�ضاع حقوق الإن�سان فيها .وللأ�سف مل ت�رش �أى دولة من �أى
منطقة �إىل تدهور الو�ضع الإن�سانى الناجم عن ت�صاعد ال�رصاع فى �إقليم �صعدة.

ب) الهجوم على املنظمات غري احلكومية:
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بالإ�ضافة �إىل الإفراط يف ا�ستخدام �أ�سلوب “التعويق باملديح” ،حاولت الدول العربية،
خا�صة م�رص واجلزائر ،منع املنظمات غري احلكومية من ك�شف النقاب عن انتهاكات حقوق
الإن�سان فى الدول العربية التى خ�ضعت للمراجعة .هاجمت م�رص وغريها من الدول العربية
ب�شكل متكرر املنظمات غري احلكومية التى حتاول عمل ذلك ،عرب تكرار املطالبة بنقطة نظام
�أثناء حتدث تلك املنظمات ،ومطالبة رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان مبنع املتحدثني من الكالم.
وقد �سادت تلك املمار�سات ب�شدة �أثناء تبنى التقرير الدورى ال�شامل للبحرين واجلزائر وتون�س
عام  .2007وقد ا�ضطرت م�رص وغريها ،بعد �ضغوط قوية من مكتب املفو�ض ال�سامى
حلقوق الإن�سان وعدد من الدول الأخرى ،للتوقف عن هذه املمار�سات �أثناء جل�ستى جمل�س
حقوق الإن�سان العا�رشة (مار�س  )2009واحلادية ع�رشة (يونيو � ،)2009أثناء مناق�شة تقارير
جمددا فر�ض الرقابة على املنظمات
الإمارات ،وال�سعودية والأردن� .إال �أن م�رص �أعادت
ً
غري احلكومية �أثناء اجلل�سة الثانية ع�رشة (�سبتمرب � ،)2009أثناء مناق�شة التقرير الدورى
ال�شامل لليمن �أمام املجل�س.
لقد �صار طلب نقاط نظام متكررة ،واملطالبة ب�إ�سكات املنظمات غري احلكومية التى تنتقد
و�ضع حقوق الإن�سان فى الدول العربية ظاهرة متكررة جتري بطرق خمتلفة �أثناء مداوالت
متنام وظهر ب�شكل كثيف خالل مناق�شات املراجعة
جمل�س حقوق الإن�سان .هناك خطر �آخر
ٍ
الدورية ال�شاملة� ،أال وهو املنظمات “غري احلكومية”.6
وقد جنحت هذه املنظمات احلكومية �أثناء مناق�شة التقارير الدورية ال�شاملة ،لكل من ال�صني
وكوبا فى اال�ستيالء على ق�سط كبري من الوقت املخ�ص�ص للمنظمات غري احلكومية  .و�سوف
ت�ستخدم الدول العربية -دون �شك -هذه املمار�سة عند مناق�شة تقاريرها �أمام املجل�س 2010
7
(م�رص ،قطر ،العراق ،ليبيا ،الكويت ،لبنان).

 -2الهجوم على والية جمل�س حقوق الإن�سان على الدول:
خالل الفرتة من  2006حتى  2009طالبت م�رص -و�سائر الدول العربية ب�إ�رصار -ب�إلغاء
والية جمل�س حقوق الإن�سان على كل الدول ،بالرغم من حقيقة �أن �آليات حقوق الإن�سان
( )6املنظمات «غري احلكومية»-احلكومية هى تلك التى ت�ؤ�س�سها �أو تدعمها �أو جتندها دولة /دول معينة لتدافع عن
الأجندة احلكومية .وتت�صدر الدول العربية و�إ�رسائيل هذا االجتاه ،ومتول وت�ؤمن بانتظام م�شاركة املنظمات
«غري احلكومية»-احلكومية فى �آليات حقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة ،وعلى ر�أ�سها جمل�س حقوق الإن�سان.
كما ت�ساهم �أحيانا م�ؤ�س�سات التمويل الأجنبية يف متويل هذه املنظمات احلكومية� ،إما لأنها جتهل طبيعة دورها
احلقيقي� ،أو خ�ضوعا البتزاز احلكومة املعنية يف �إطار �صفقات العالقات العامة .وهى منظمات «غري» حكومية
نظريا ،ولكنها «حكومية» فعليا ،وفى الوقت نف�سه حتاول ت�شويه املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة وحتجيمها.
( )7لالطالع على قائمة البلدان التى �سيتم مناق�شة تقاريرها الدورية ال�شاملة ،انظر:
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/uprlist.pdf
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املتعلقة بدولة حمددة تعترب فى العادة �أهم �أدوات جمل�س حقوق الإن�سان فى التعامل مع �أو�ضاع
حقوق الإن�سان الطارئة .وقد دفعت م�رص باعتبارها رئي�سة املجموعة الإفريقية بوقف والية
املجل�س على جميع الدول� ،أو ب�أن تكون تلك الوالية حمدودة ب�شدة� ،سواء فيما يتعلق بالوقت
�أو بال�صالحيات .ومع انتقال قيادة املجموعة الأفريقية لنيجرييا� ،سيكون من املهم مراقبة ما �إذا
كان ذلك املوقف العدائى للمجموعة الإفريقية جتاه الوالية املتعلقة بدول حمددة �سوف ي�ستمر،
�أو ما �إذا كان �سوف يتطور باجتاه موقف منفتح �أكرث فيما يتعلق مبواقف حمددة من الدول.
�أثناء الدورة العا�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (مار�س  ،)2009حاولت م�رص ا�ستخدام
موقعها كقيادة للمجموعة الأفريقية لإ�ضعاف و�/أو الإطاحة بوالية جمل�س حقوق الإن�سان على
ال�صومال ،وهو ما �أدى �إىل جتديد حمدود لوالية املجل�س على ال�صومال ملدة �ستة �أ�شهر فقط،
ال من التجديد التقليدى لعام كامل .وهذا التكتيك فى تقلي�ص فرتة الوالية املتعلقة بدولة حمددة
بد ً
– والذى جنحت م�رص فى ا�ستخدامه فى حاالت متعددة -يجعل تلك الواليات غري م�ستقرة مبا
يعوق فاعليتها بدرجة كبرية.

ً
منوذجا:
ال�سودان
خالل الدورة احلادية ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (يونيو  )2009حاولت م�رص وال�سودان
بدعم جماعى من املجموعة العربية� -إلغاء والية املجل�س على و�ضع حقوق الإن�سان املرتدىفى ال�سودان ،مبا فى ذلك الأزمة الإن�سانية فى دارفور .وبزعم �أنها متثل املجموعة الأفريقية،
�أدرجت م�رص م�رشوع قرار كان من املمكن �أن يطيح ب�أى �آلية ملجل�س حقوق الإن�سان فى
ال�سودان؛ وهو الأمر الذي ا�ستفز بع�ض الدول الأفريقية والأ�سيوية املهمة ،فارتفعت فوق
امل�صالح ال�سيا�سية املبا�رشة ،وت�رصفت فى اللحظات الأخرية «ك�أبطال» .فقد اتخذت �أوغندا
مبدئيا بالإبقاء على وجود خبري م�ستقل حول
قرارا
وزامبيا وموري�شيو�س وال�سنغال واجلابون
ً
ً
حقوق الإن�سان فى ال�سودان .وفى خطاب مثري بعد الت�صويت على مو�ضوع ال�سودان� ،أكدت
�أوغندا وهى توجه الكلمة نحو م�رص رئي�سة املجموعة الأفريقية ،ب�شكل غري مبا�رش�« :إننا نتطلع
�إىل وقت يتم فيه التعبري ب�شكل �صحيح عن موقف املجموعة الأفريقية ....من الهولوكو�ست،
دائما ب�أننا ينبغي �أال ن�سمح بتكرار تلك
للف�صل العن�رصى ،للإبادة العرقية ...كل ذلك يذكرنا ً
الأحداث ،لي�س من خالل عدم فعل �شئ ،وال من خالل املواءمات ال�سيا�سية � ..إننا اليوم
ن�ؤكد على م�صداقية جمل�س حقوق الإن�سان» .لقد ك�شفت مداخلة �أوغندا الطريقة االحتكارية
دوما مع موقع القيادة للمجموعة الإفريقية؛ لتوظيف هذه
التى تعاملت بها دول �شمال �إفريقيا ً
املجموعة ك�أداة لتعزيز �سيا�سات املجموعة العربية املعادية حلقوق الإن�سان.
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 -3الهجوم على اخلرباء امل�ستقلني وواليات حقوق الإن�سان
بخ�صو�ص مو�ضوعات حمددة:
من �أكتوبر  2008وحتى �أكتوبر � ،2009شنت الدول العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى
8
هجوما غري م�سبوق على بع�ض اخلرباء امل�ستقلني واملقررين اخلا�صني فى نظام التدابري اخلا�صة
ً
ملجل�س حقوق الإن�سان .وقد و�صل ذلك الهجوم �إىل قمته فى يونيو � 2009أثناء اجلل�سة احلادية
خطابا
ع�رشة للمجل�س .قبل بداية هذه اجلل�سة� ،أر�سلت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى بقيادة باك�ستان
ً
�إىل رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان تهدد فيه با�ستبعاد فرانك الرو ،املقرر اخلا�ص احلاىل حول
حرية التعبري من من�صبه ما مل يلتزم بر�ؤية منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى حلدود واليته .وكان
تقرير ال�سيد الرو �إىل جمل�س حقوق الإن�سان قد �أكد �أن مفهوم «ازدراء الأديان» –وهو
مفهوم ت�ضع الدول العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى العمل على ن�رشه باعتباره �أولوية
ق�صوى لها -ال يتما�شى مع معايري القانون الدويل .وتال اخلطاب تهديدات �شفاهية مماثلة
�أثناء مداخالت الدول فى اجلل�سة العامة ،منها م�رص (ممثلة للمجموعة الإفريقية) ،والإمارات
(ممثلة للمجموعة العربية) ،وباك�ستان (ممثلة ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى) ،بالإ�ضافة �إىل ممثلى
الوفود من اجلزائر وماليزيا وال�سودان واليمن .و�رسعان ما �شنت جمموعة متنوعة من
ال على املقرر اخلا�ص بالقتل خارج القانون .وقد تلت تلك التهديدات تقدمي
الدول
هجوما مماث ً
ً
م�رشوع قرار من جمموعة دول حركة عدم االنحياز التي تولت م�رص قيادتها ،فى حماولة
لتقلي�ص ا�ستقاللية جممل نظام اخلرباء امل�ستقلني فى جمل�س حقوق الإن�سان وحريتهم فى التعبري؛
�أى طعن منظومة حقوق الإن�سان فى القلب.
ويف ردها على ذلك الهجوم ،قدمت املنظمات غري احلكومية احلقوقية حول العامل يف 11
مفتوحا م�شرتكً ا �إىل جمل�س
خطابا
يونيو –مببادرة من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان-
ً
ً
حقوق الإن�سان؛ م�شددة على �أن «ذلك الهجوم ال�سيا�سى» هو «تهديد للمجل�س نف�سه»؛ وطالبت
الدول فى جمل�س حقوق الإن�سان �أال تتم الت�ضحية مب�صداقية املجل�س نف�سه ،وات�ساقه على املدى
الطويل �أمام االنتهازية ال�سيا�سية» .وعندما تبنى املجل�س م�رشوع القرار املقدم من حركة عدم
االنحياز ،كانت معظم اجلوانب ال�سلبية فى م�رشوع القرار الأ�صلى قد مت �إ�سقاطها .لكنه يف
كل الأحوال ما زال ميثل خطوة جتاه �إ�ضعاف ا�ستقاللية نظام التدابري اخلا�صة ملجل�س حقوق
الإن�سان.
( )8التدابري اخلا�صة :خرباء حقوق الإن�سان حول مو�ضوعات �أو بلدان حمددة ،مبا فى ذلك املقررون
اخلا�صون� ،أو اخلرباء امل�ستقلون� ،أو جمموعات العمل� .. ،إلخ.
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�أثناء اجلل�سة الثانية ع�رشة (�سبتمرب  )2009ملجل�س حقوق الإن�سان ،هاجمت دول منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ،واملجموعة العربية وحركة عدم االنحياز (حتت قيادة م�رص) املقرر
اخلا�ص بالتمييز بالطريقة نف�سها .ومرة �أخرى جاءت تلك التهديدات ب�سبب مالحظة املقرر
اخلا�ص �أن مفهوم ازدراء الأديان ال يت�سق مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان .وقد ات�سم
الهجوم على كل من املقرر اخلا�ص حول حرية التعبري واملقرر اخلا�ص حول التمييز ب�شكل
�أكرث عدوانية و�رصاحة من �أى مرة �سابقة ،لي�س فقط فى تاريخ جمل�س حقوق الإن�سان ،بل
وكذلك فى تاريخ جلنة حقوق الإن�سان ال�سابقة له ،وميثل �سابقة �شديدة اخلطورة �سوف تبنى
عليها الدول العربية فى امل�ستقبل دون �شك ما مل يتم مقاومتها ب�شكل كاف.

ثانيا :تكتيكات لإ�ضعاف املعايري الدولية حلقوق الإن�سان
حرية التعبري وازدراء الأديان:
«ازدراء الأديان» ،هو مفهوم �صدرته احلكومات العربية وغريها من �أع�ضاء منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي �إىل النظام العاملى حلقوق الإن�سان .عادة ما ت�ستخدم احلكومات الديكتاتورية
والقمعية فى املنطقة العربية ازدراء الدين وما يرتبط به من قوانني حول «التجديف» النتهاك
احلريات املدنية الأ�سا�سية ،وخا�صة حرية التعبري والإبداع الأدبي والفني ،والتمييز �ضد
الأقليات الدينية ،مبا فى ذلك �ضد �أتباع مذاهب خمتلفة داخل العقيدة الإ�سالمية ذاتها .ولقد
�أ�شار العديد من خرباء حقوق الإن�سان امل�ستقلني يف العامل مراراً ،مبا فى ذلك املقررون
اخلا�صون فى جمل�س حقوق الإن�سان� ،إىل �أن مفهوم ازدراء الأديان يتعار�ض مع معايري
حقوق الإن�سان ،وي�سهل على احلكومات �إ�ساءة ا�ستخدامه ،حيث �إن حقوق الإن�سان حتمى
الأفراد واملجموعات ولي�س نظم االعتقاد .وت�ستخدم احلكومات العربية ومنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي مفهوم ازدراء الأديان للتمويه على حماوالتهم لإ�ضعاف احلماية الدولية احلالية
للحق فى حرية التعبري واحلقوق املدنية الأ�سا�سية الأخرى ،وذلك بزعم حماية الأقليات امل�سلمة
فى �أوروبا والواليات املتحدة من التمييز.

 )1ازدراء الأديان فى الأمم املتحدة:
فى نهاية الدورة العا�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان فى  26مار�س  ،2009اقرتحت منظمة
جمددا �إ�صدار قرار �سنوي “ملكافحة ازدراء الأديان” ،وكثفت جهودها
امل�ؤمتر الإ�سالمي
ً
لتبنى هذا القرار ،الذى يعترب الأحدث فى �سل�سلة من القرارات .كان الأول هو القرار الذى
تبنته جلنة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة عام  .1999وبا�ستخدام قرارات جلنة حقوق الإن�سان
ثم جمل�س حقوق الإن�سان حول ازدراء الأديان؛ دفعت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى اجلمعية
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العامة للأمم املتحدة لإ�صدار قرارات �سنوية حول ازدراء الأديان .وي�ؤدى الت�أثري الرتاكمى
لتلك القرارات �إىل �إ�ضعاف ال�ضمانات التى ت�ؤمنها مواثيق حقوق الإن�سان الدولية فيما يتعلق
بحرية التعبري ،عرب �إعادة تف�سري تلك املعايري الدولية بحيث ت�صبح مرهونة بتعريف الدولة
“للحقيقة” والقدا�سة الدينية.
كلما زاد جناح الدول العربية فى جهودها لإعادة تف�سري املعايري الدولية القائمة حلرية
التعبري ،ت�شجعت تلك الدول فى �إدراج قيود على املعايري الأخرى املتعلقة بحقوق الإن�سان،
من خالل طرق مماثلة لإعادة التف�سري .9وللأ�سف ف�إن بع�ض الدول الدميقراطية واملنا�رصة
تقريبا ،قد �صوتت ل�صالح مفهوم ازدراء الأديان� ،أو امتنعت
حلقوق الإن�سان من كل املناطق
ً
عن الت�صويت �ضده فى كل من جمل�س حقوق الإن�سان واجلمعية العامة ،ب�سبب بع�ض املكا�سب
ال�سيا�سية ق�صرية الأمد ،وهو ما ي�ؤدى �إىل الإ�رضار مبجمل نظام حقوق الإن�سان العاملى على
املدى البعيد.

 )2حرية التعبري فى جمل�س حقوق الإن�سان:
فى عام  2009مت ت�أجيل القرار ال�سنوى التقليدى حول حرية التعبري ،والذى كانت كندا
تدرجه عادة وتتبناه جلنة حقوق الإن�سان .ل�سنوات عديدة؛ كان هذا القرار من القرارات
املهمة فى كل من جمل�س حقوق الإن�سان وجلنة حقوق الإن�سان �سابقًا� .إن عجز املجل�س عن
�إ�صدار قرار يعلى من حرية التعبري هو م�ؤ�رش على الدور اخلطر الذى تلعبه املجموعة العربية
ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى داخل جمل�س حقوق الإن�سان ،وب�شكل �أكرب داخل نظام حقوق
الإن�سان فى الأمم املتحدة.
لقد �سحبت كندا رعايتها م�رشوع القرار فى عام 2008؛ ب�سبب مطالبة م�رص –بدعم من
جهودا ت�سعى لإدراج مفهوم ازدراء الأديان فى اتفاقية
( )9خالل مثول هذا التقرير للطبع ،قادت اجلزائر
ً
قانونيا ،وهو ما ي�ضعف املعايري الدولية حلرية التعبري .وجتتمع فى � 30-19أكتوبر جنيف اللجنة
دولية ملزمة
ً
اخلا�صة لتطوير معايري �إ�ضافية ،وهى مكلفة «بتطوير معايري �إ�ضافية -ك�أولوية و�رضورة -فى �صورة اتفاقية
�أو بروتوكول/ات �إ�ضافى �إىل اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز العن�رصى ،مبا يغلق «الثغرات» املوجودة
فى االتفاقية ،وكذلك تقدمي معايري ملكافحة كل �أ�شكال التمييز العن�رصى املعا�رصة ،مبا فى ذلك ا�ستثارة
الكراهية العن�رصية والدينية» (قرار جمل�س حقوق الإن�سان  .)21/6تت�ضمن اللغة املقرتحة لالتفاقية وفقًا ملا
تقدمت به باك�ستان كممثلة ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى؛ «معايري جديدة ملزمة فيما يتعلق بالأفكار الدينية ،مثل
اقرتاحا ب�أن تعرف اللجنة اخلا�صة «الإ�سالموفوبيا»« ،معاداة ال�سامية»،
«ازدراء الأديان» .وقدمت م�رص
ً
«كري�ستيانوفوبيا» دون �أن تقدم هى نف�سها تعريفات لهذه املفاهيم� .إن حماولة خلق اتفاقية ملزمة تعلى مفهوم
ازدراء الأديان ،وجترم ما قد تف�رسه الدول باعتباره جتدي ًفا ،هو �أقوى حماوالت الدول العريبة ومنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمى و�أكرثها �إثارة للقلق ،فى جمال �إ�ضعاف احلقوق املدنية الأ�سا�سية على امل�ستوى الدوىل عرب
التكتيكات الرجعية .و�سيكون لنتائج هذه العملية ت�أثري وا�سع على م�ستقبل املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
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قيودا على حرية
املجموعة العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى -بت�ضمني لغة ميكن �أن ت�ضع
ً
التعبري داخل القرار ،تتجاوز تلك املوجودة فى القانون الدوىل حلقوق الإن�سان.وتولت م�رص
تقدمي القرار فى اجلل�سة العا�رشة (مار�س  )2009وهددت باعتماد تعبريات �أ�شد تقيي ًدا .وفى
اجلل�سة الثانية ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان فى �سبتمرب � ، 2009صارت الواليات املتحدة
الأمريكية ع�ضوا باملجل�س ،وبالتايل قادرة على ا�ستخدام نفوذها ال�سيا�سى فيه؛ فقامت بتقدمي
ن�ص م�شرتك بعد التفاو�ض مع م�رص� ،صيغت كلماته بعناية فائقة بحيث ال تتجاوز القيود القائمة
على حرية التعبري ،كما يت�ضمنها ن�ص املادة  20من العهد الدوىل للحقوق املدنية وال�سيا�سية.
إيجابيا لكنه �سوف يحتاج �إىل جهود و�ضغوط متوا�صلة للحفاظ عليه.
تقدما � ً
وميثل هذا ً

ثالثا :ا�ستهداف املنظمات غري احلكومية
فى الفرتة �أكتوبر  2008وحتى  2009ا�ستمرت الدول العربية فى هجومها على املنظمات
غري احلكومية ،واتخاذ �إجراءات قمعية �ضد املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة التى انتقدت
انتهاكات حقوق الإن�سان فى بلدانها.
فى ال�سنوات الأخرية ،تزايد ت�أثري احلكومات غري الدميقراطية واملعادية حلقوق الإن�سان
10
حاليا م�رص وال�سودان وقطر ،وحكومات
داخل جلنة املنظمات غري احلكومية  .وت�ضم اللجنة ً
كثريا ما تعمل مع الدول العربية لإ�ضعاف نظام حقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة،
�أخرى
ً
مثل باك�ستان وال�صني ورو�سيا .ت�ستخدم تلك الدول جلنة املنظمات غري احلكومية ك�أداة
للقمع .وفى العادة ال يتم منح املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة ال�صفة اال�ست�شارية فى املجل�س
االقت�صادى واالجتماعى ،وفى املقابل يتم منح ال�صفة اال�ست�شارية لعدد متزايد من املنظمات
غري احلكومية اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومات (املنظمات “غري احلكومية”-احلكومية) .عالوة
على ذلك ،ت�ستخدم احلكومات القمعية جلنة املنظمات غري احلكومية لنزع �أو منع ال�صفة
اال�ست�شارية عن املنظمات غري احلكومية التى تنتقد انتهاكات حكوماتها �أو احلكومات احلليفة
حلقوق الإن�سان .وما مل تقم الدول الدميقراطية والداعمة حلقوق الإن�سان بجهد مكثف ل�ضمان
خطرا متزاي ًدا على
عدم حتول جلنة املنظمات غري احلكومية �إىل �أداة قمعية ،ف�إن اللجنة �ستمثل
ً
م�شاركة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة فى عمل الأمم املتحدة.
( )10جلنة املنظمات غري احلكومية (ومقرها فى نيويورك) هى جلنة فرعية للمجل�س االقت�صادى واالجتماعى
( )ECOSOCفى الأمم املتحدة .وهى م�سئولة عن قرار منح املنظمات غري احلكومية ال�صفة اال�ست�شارية فى
الأمم املتحدة ،ومراجعة عمل املنظمات غري احلكومية التى منحت ال�صفة اال�ست�شارية ،وتقرير ما �إذا كان ينبغى
�سحب ال�صفة اال�ست�شارية عن منظمة ما �إذا ما تقدمت حكومة ما ب�شكوى �ضدها .ال�صفة اال�ست�شارية فى املجل�س
االقت�صادى واالجتماعى متكن املنظمة غري احلكومية من امل�شاركة ب�شكل مبا�رش فى اجتماعات و�أن�شطة الأمم
املتحدة.
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فى  28يناير  2009قررت جلنة املنظمات غري احلكومية فى الأمم املتحدة تعليق ال�صفة
اال�ست�شارية للجنة العربية حلقوق الإن�سان فى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ملدة عام.
جاء هذا التعليق بعد �أن اتهمت اجلزائر ال�سيد را�شيد م�سلى �-أحد �سجناء الر�أى فى اجلزائر
الذين تبنت منظمة العفو حالتهم ،والرئي�س احلاىل للق�سم القانونى فى منظمة الكرامة (مقرها
جنيف) ،واملمثل الدائم للجنة العربية فى الأمم املتحدة وقتها -ب�أنه ع�ضو فى �إحدى «اجلماعات
الإرهابية امل�سلحة»؛ بعد وقت ق�صري من تقدميه مداخلة �شفوية با�سم اللجنة العربية فى الدورة
الثامنة ملجل�س حقوق الإن�سان والتى نوق�ش فيها التقرير الدورى ال�شامل للجزائر.
وقد اتخذت اللجنة قرارها هذا رغم عدم وجود �أدلة للربهنة على اتهامات اجلزائر،
وبالتجاهل التام للإجراءات املعتمدة وملعايري الأمم املتحدة حول الإجراءات الواجبة .ميثل
ناجحا ال�ستخدام املحاكم اال�ستثنائية
ت�صديرا
القرار �ضد اللجنة العربية حلقوق الإن�سان،
ً
ً
«ملناه�ضة الإرهاب» من داخل املنطقة العربية �إىل نظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان .وفى
حمليا �إىل
هذه احلالة يبدو �أن الدولة (اجلزائر) �سمح لها بت�صدير التكتيكات القمعية امل�ستخدمة
ً
جلنة املنظمات غري احلكومية بالأمم املتحدة ،لإ�سكات املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة؛ ونتيجة
لذلك مت نزع ال�صفة اال�ست�شارية عن منظمة غري حكومية؛ ب�سبب تعليقاتها النقدية على �سجل
اجلزائر فى حقوق الإن�سان �أثناء فعاليات جمل�س حقوق الإن�سان.
وللأ�سف ،ورغم تلك الأخطاء الوا�ضحة ،قرر املجل�س االقت�صادي واالجتماعي –املنوط
مبراجعة قرارات جلنة املنظمات غري احلكومية -فى يوليو  ،2009قبول القرار �ضد اللجنة
العربية بالإجماع وباعرتا�ض وحيد من كندا .هذه ال�سابقة ال تفتح الباب فقط �أمام توجيه
اتهامات مماثلة للمزيد من املنظمات غري احلكومية واتخاذ عقوبات �ضدها فى امل�ستقبل ،لكن
اخلوف الذى ولده مثل هذا القرار قد يجرب العديد من املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن
حقوق الإن�سان-خا�صة املوجودة فى الدول القمعية �أو التى تنتقدها� -إىل ممار�سة الرقابة الذاتية
على نف�سها فى املجل�س و�آليات حقوق الإن�سان الأخرى فى الأمم املتحدة.

املنظمات «غري احلكومية»–احلكومية:
خالل العام املن�رصم ،وا�صلت الدول العربية خالل �أعمال املجل�س هجومها على منظمات
املجتمع املدنى �-سواء �شفاهة �أو ب�شكل �إجرائى -خا�صة منظمات حقوق الإن�سان من املنطقة
العربية .وفى بداية الدورة العا�رشة اتهم ممثل املغرب اجلديد فى جمل�س حقوق الإن�سان –وهى
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دولة تتعامل بطريقة ودية مع املنظمات غري احلكومية مقارنة بالأنظمة العربية الأخرى-
منظمات املجتمع املدنى فى العامل العربي ب�أنهم عمالء وجوا�سي�س .وكما �أ�رشنا �سابقًا ،تناق�ص
ا�ستخدام الدول العربية لنقاط النظام وغريها من الأ�ساليب الإجرائية لإخرا�س املنظمات غري
جزئيا �إىل االهتمام الإعالمى املتزايد
احلكومية داخل املجل�س خالل عام  .2009ويرجع ذلك
ً
ال من ذلك قررت
الذى عادة ما تلقاه املنظمات غري احلكومية التى تهاجمها الدول عل ًنا .وبد ً
خطرا
الدول العربية العمل من وراء ال�ستار ،واعتماد و�سائل �أقل و�ضوح ًا -و�إن كانت �أ�شد
ً
تدمريا -ملهاجمة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة و�إ�ضعافها ،خا�صة منظمات حقوق
و�أكرث
ً
الإن�سان يف العامل العربي.
تواكب ترويج الدول القمعية وغري الدميقراطية للمنظمات «غري احلكومية»-احلكومية ،مع
تزايد ح�صول تلك املنظمات على ال�صفة اال�ست�شارية التى متنحها جلنة املنظمات غري احلكومية
منهجيا على دور املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة
هجوما
بالأمم املتحدة ،الأمر الذي ميثل
ً
ً
داخل نظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان؛ وهى الإ�شكالية الأخطر على املدى الطويل والأكرث
�صعوبة فى حلها.
وخالل  2009تدخلت احلكومات بكثافة ،فى عمل �سكرتارية جمل�س حقوق الإن�سان،
(وهى تتبع مكتب املفو�ض ال�سامى حلقوق الإن�سان) لل�ضغط على املوظفني وتهديدهم لل�سماح
للمنظمات «غري احلكومية»-احلكومية مب�ساحات زمنية متميزة للحديث �أثناء فعاليات املجل�س
على ح�ساب م�شاركة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة .و�أثناء اجلل�سة احلادية ع�رشة للمجل�س،
ا�ستولت املنظمات «غري احلكومية»-احلكومية على نحو ن�صف الوقت املخ�ص�ص للمداخالت
غري احلكومية� ،أثناء مناق�شة البند املتعلق بال�سودان فى جدول الأعمال ،وقامت تلك املنظمات
بالإ�شادة بجهود ال�سودان فى جمال حقوق الإن�سان ،ونددت مبحاوالت املجل�س لإعالء حكم
القانون فى دارفور!.
لقد �أدت مداخالت العدد الكبري من املنظمات «غري احلكومية»-احلكومية داخل املجل�س �إىل
تقلي�ص م�شاركة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة ب�شكل حاد .وحيث �إنه مل يتم بعد اكت�شاف
حل لهذه امل�شكلة ،ف�إن احلكومات القمعية وغري الدميقراطية �سوف ت�ستمر ب�شكل متزايد فى
عاما بعد عام .وهو ما قد ي�ؤدي �إىل
ا�ستخدام املنظمات «غري احلكومية»-احلكومية ودعمها ً
تراجع م�ساهمة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة ب�شكل كبري فى امل�ستقبل غري البعيد ،حيث
تتقل�ص ب�شكل متزايد امل�ساحة املتاحة -واملحدودة �أ�صالً -للمنظمات غري احلكومية امل�ستقلة
للم�شاركة فى اجتماعات و�أن�شطة الأمم املتحدة.
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رابعا :التالعب بالهيئات التعاقدية
فى الأمم املتحدة و�إ�ضعاف ا�ستقالليتها
عملت الدول العربية على تقوي�ض املعاهدات 11الدولية حلقوق الإن�سان من خالل ثالث
طرق �أ�سا�سية هى:
 )1رف�ض االلتزام باالتفاقيات.
 )2عدم تقدمي تقارير مبدى تقيدها بااللتزامات التى متليها االتفاقيات الدولية.
� )3إ�ضعاف ا�ستقاللية الهيئات التعاقدية بالأمم املتحدة .12
يرف�ض عدد من البلدان العربية التوقيع �أو الت�صديق على عدد من املعاهدات الدولية الأ�سا�سية
جزءا من القانون
حلقوق الإن�سان ،التى تت�ضمن معايري �أ�سا�سية حلقوق الإن�سان� ،أ�صبحت
ً
الدويل العرفى .وحتى عندما ت�صدق الدول العربية على مثل تلك االتفاقيات ،ف�إنها ال تلتزم
بها ،بل متاطل فى تقدمي تقاريرها �إىل جلان االتفاقيات ملدد قيا�سية ،قد ترتاوح بني 12 -7
عاما! (م�رص وتون�س والأردن ولبنان والعراق واجلزائر وليبيا واليمن وال�سعودية على �سبيل
املثال).
�أحد اجلوانب امل�شرتكة فى �سلوك احلكومات القمعية على امل�ستوى الوطنى فى املنطقة العربية،
�سيا�سيا للنظام احلاكم فى جلان الأمم املتحدة التعاقدية؛ حيث تعترب
هو العمل على تعيني املوالني
ً
تلك اللجان مبثابة الأجهزة �شبه الق�ضائية الدولية الرئي�سية ،التى تتخذ القرارات فيما يتعلق
بالتزام �أو عدم التزام الدول مبعايري حقوق الإن�سان ،والتى تقوم با�ستمرار بالتف�سري القانوين
لتلك املعايري.
ووفقًا للمعلومات املتاحة:
• هناك اثنان من �أربعة ميثلون املنطقة العربية فى جلنة حقوق الإن�سان (احلقوق املدنية
وال�سيا�سية) ،مرتبطان بحكومة عربية.
• هناك اثنان من ثالثة ميثلون املنطقة العربية فى جلنة متابعة العهد الدوىل للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مرتبطان بحكومة عربية.
• الع�ضوان اللذان ميثالن املنطقة العربية فى جلنة متابعة اتفاقية �إلغاء التمييز العن�رصى،
مرتبطان بحكومة عربية.
قانونيا ،وهى امل�صدر الذي ت�شتق
( )11اتفاقيات ومعاهدات الأمم املتحدة حول حقوق الإن�سان هى �أدوات ملزمة
ً
منه املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
( )12هى اللجان املعنية مبراقبة تطبيق االلتزامات التى متليها االتفاقيات الدولية ،وتطرح ر�ؤى تف�سريية حول
املعايري التى تت�ضمنها تلك االتفاقيات.
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• الع�ضوتان اللتان متثالن املنطقة العربية فى جلنة متابعة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة ،مرتبطتان بحكومة عربية.
• هناك واحد من ثالثة ميثلون املنطقة العربية فى جلنة متابعة حقوق الطفل مرتبط بحكومة
عربية.
وبني ه�ؤالء اخلرباء العرب يوجد ثالثة مازالوا فى منا�صبهم كم�سئولني حكوميني ،والباقون
موظفون حكوميون �سابقون ،عملوا كوزراء �أو �سفراء فى غالب الأحوال .وبينما ال ي�شكك
هذا التقرير فى ا�ستقاللية �أى من اخلرباء على امل�ستوى الفردى� ،إال �أنه من املهم مالحظة �أن
مثل تلك املمار�سات تزيد من احتمالية �أن ي�ؤثر الوالء حلكومة حمددة �أو جتمع �سيا�سى على
اال�ستقاللية الق�ضائية التى من املفرو�ض �أن يتمتع بها اخلرباء فى اللجان الدولية امل�سئولة عن
االتفاقيات الدولية .وقد عرب العديد من اخلرباء فى جلان االتفاقيات ملركز القاهرة لدرا�سات
حلقوق الإن�سان عن قلقهم ،من �أن عمل تلك اللجان بد�أ يعاين من ال�ضعف ونق�ص الفعالية.

م�سئولية الغرب عن �شعار “الغرب �ضد اجلميع”
كما ذكرنا من قبل ،ف�إن ازدواجية املعايري واالنتقائية فى ال�سيا�سات املتعلقة بحقوق الإن�سان
التى تتبعها بع�ض الدول الدميقراطية والداعمة حلقوق الإن�سان على كل من امل�ستويني الوطنى
والدوىل ،ت�سهم بدرجة كبرية فى �إ�ضعاف النظام الدويل حلقوق الإن�سان .ويحدث ذلك
بطرق خمتلفة:
 )1مثل ذلك ال�سلوك يقو�ض مبد�أ �سيادة القانون ومن �ضغوط هذه احلكومات للتقيد باملعايري
الدولية حلقوق الإن�سان.
 )2مثل هذا ال�سلوك ي�سهم فى تعزيز الت�ضامن ال�سلبي داخل �آليات الأمم املتحدة حتت �شعار
“الغرب �ضد اجلميع” ،الذى ت�ستخدمه الدول املعادية حلقوق الإن�سان عادة ،للدفع ب�سيا�سات
�إ�ضعاف نظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،مبا فى ذلك �سيا�سات الدول العربية التى مت
و�صفها �سلفا.
أي�ضا مالحظة �أن تو�سع الدول الدميقراطية فى تدابري “مقاومة الإرهاب” خالل
من املهم � ً
وعامليا مرهونة مبجموعة غام�ضة من
حمليا
ً
العقد املا�ضى  -والتى حتاول جعل حقوق الإن�سان ً
االعتبارات الأمنية -ت�رض ب�شدة بفعالية جميع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وت�ساعد على
�رشعنة ما ي�سمى ب�سيا�سات “مقاومة الإرهاب” القمعية للدول الديكتاتورية واملعادية حلقوق
الإن�سان.
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االنتقائية وازدواجية املعايري:
فى الفرتة من �أكتوبر  2008حتى �أكتوبر  2009كانت االنتقائية وازدواجية املعايري املتمثلة
فى دعم وتعزيز حقوق بعينها ،وفى طريقة التعامل مع �أو�ضاع حقوق الإن�سان فى بلدان
بعينها� ،سمة وا�ضحة ل�سلوك ممثلى �أبرز الدول الدميقراطية كالواليات املتحدة ،والدول
�أع�ضاء االحتاد الأوروبى ،وغريها من الدول التى ت�صوت معها عادة ،مثل اليابان وكوريا
اجلنوبية وغريهما .لقد �ساهم ذلك ال�سلوك يف تعزيز قدرات الدول العربية ،وغريها من
الدول املعادية حلقوق الإن�سان على الت�أثري �سلبا فى خمرجات عمليات حقوق الإن�سان فى الأمم
املتحدة.
تطورا ،مبا فى ذلك
على م�ستوى املو�ضوعات ،تبدى الدول ذات االقت�صادات الأكرث
ً
حمدودا ،بل حتى تناه�ض املبادرات املتعلقة
اهتماما
الواليات املتحدة ودول االحتاد الأوروبى،
ً
ً
ببع�ض احلقوق االقت�صادية ،وحقوق العمال املهاجرين والالجئني� ،أو املبادرات ملناه�ضة
العن�رصية .وت�ستغل الدول املعادية حلقوق الإن�سان هذه املواقف الالمبالية و�/أو الراف�ضة لدعم
تلك املبادرات ،طاملا تتيح لها احل�صول على ت�أثري �سيا�سى .وقد �شجعت تلك الديناميكية بع�ض
الدول فى العامل النامى ،وحتى بع�ض الدول الدميقراطية مثل جنوب �إفريقيا ،على �أن تدعم،
قمعا فى العامل ،حتى لو كانت تقو�ض
ب�شكل �شبه دائم ،املبادرات التى تقرتحها �أكرث الدول ً
عموما.
بو�ضوح املحا�سبية الدولية
ً
خالل العام املا�ضى ك�شفت الدول الدميقراطية ،وخا�صة الواليات املتحدة واالحتاد
إ�رضارا فى مواقفها
الأوروبى ،عما ميكن القول �إنه �أكرث مظاهر ازدواجية املعايري واالنتقائية �
ً
من بع�ض �أو�ضاع حقوق الإن�سان .ففيما مل تدخر الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبى وق ًتا
�أو جه ًدا لدعم التحقيق فى انتهاكات حقوق الإن�سان فى العراق و�أفغان�ستان من خالل �أى من
جلان الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،ف�إنها عملت يف الوقت نف�سه (خا�صة الواليات املتحدة
و�أملانيا وهولندا و�إيطاليا) بن�شاط على توفري ح�صانة لإ�رسائيل فيما يتعلق بانتهاكات حقوق
الإن�سان وجرائم احلرب التى اقرتفتها يف غزة.

حقوق الإن�سان على مذبح �إ�سرائيل:
تعر�ض جمل�س حقوق الإن�سان منذ �إن�شائه �إىل هجوم م�ستمر من الواليات املتحدة ،والعديد
من دول االحتاد الأوروبى و�إ�رسائيل وبع�ض املنظمات “غري احلكومية”-احلكومية” املعروفة
بانحيازها البالغ لإ�رسائيل .وهم يعتقدون �أن الأنظمة القمعية ت�ستخدم املجل�س لتهاجم �إ�رسائيل
ب�شكل غري عادل ،ويدللون على ذلك بحقيقة �أن و�ضع حقوق الإن�سان فى الأرا�ضى الفل�سطينية
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املحتلة ميثل بن ًدا ثاب ًتا على جدول �أعمال كل جل�سات املجل�س ،و�أنه مت تكري�س �أكرث من جل�سة
خا�صة للمجل�س ملناق�شة انتهاكات حقوق الإن�سان فى الأرا�ضى الفل�سطينية املحتلة.
ولكن الغالبية العظمى من الدول ال تدعم هذه احلجة .ويرى �أغلب خرباء حقوق الإن�سان فى
الأمم املتحدة ،ومنظمات املجتمع املدنى من جميع �أنحاء العامل �أن م�س�ألة الأرا�ضى الفل�سطينية
املحتلة�/إ�رسائيل متثل حالة خطرية وفريدة النتهاكات حقوق الإن�سان ،وت�ستحق اهتمام املجتمع
الدوىل ب�شكل ثابت ودائم .وعندما حتدثت نيجرييا –بالنيابة عن املجموعة الإفريقية -فى
اجلل�سة اخلا�صة حول الأرا�ضى املحتلة�/إ�رسائيل (�أكتوبر  )2009ف�إنها كانت تعرب عن الكثريين
عندما قالت:

“�إن تخ�صي�ص ن�صف جل�سات جمل�س حقوق الإن�سان للو�ضع فى ال�رشق الأو�سط ،يعك�س
مدى حدة و�إحلاح العمل حلل �أزمة مزمنة ،يجاهد املجتمع الدوىل حللها منذ ت�أ�سي�س جلنة حقوق
الإن�سان ،التى �سبقت هذا املجل�س .فى ذلك الوقت ،كان الو�ضع فى الأرا�ضى الفل�سطينية
املحتلة وغريها من املناطق العربية املحتلة� ،أحد و�ضعني يثريان قلق الأمم املتحدة؛ وكان
الو�ضع الثانى هو نظام الف�صل العن�رصى فى جنوب �إفريقيا .و�إذا كان البند املتعلق بنظام
الف�صل العن�رصى قد اختفى من �أجندة جلنة حقوق الإن�سان ،ف�إن التقدم باجتاه رفع املعاناة عن
ال�ضحايا الأبرياء فى فل�سطني ،ظل حمل مراوغة يف كل من اللجنة واملجل�س”.
من جهة �أخرى هناك من يرى �أن امل�شكلة لي�ست الفح�ص املنتظم النتهاكات حقوق الإن�سان
فى الأرا�ضى الفل�سطينية املحتلة ،بل بالأحرى جناح بلدان �أخرى فى منع جمل�س حقوق
أي�ضا انتهاكات حقوق الإن�سان اجل�سيمة الأخرى ب�شكل منتظم.
الإن�سان من �أن يفح�ص � ً
باخت�صار ،يبدو �أن تلك الدول واملنظمات التى حتاجج �ضد فح�ص جمل�س حقوق الإن�سان
النتهاكات حقوق الإن�سان فى الأرا�ضى الفل�سطينية املحتلة ب�شكل منتظم ،تف�ضل منح احل�صانة
للجميع �أكرث من املحا�سبية االنتقائية .ويرى مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أنه ينبغى
ال�سعى ملقاربة حقوق الإن�سان ب�شكل �أكرث ات�ساقًا ،واملطالبة باملحا�سبية ب�شكل �شامل ،مبعنى �أن
العديد من انتهاكات حقوق الإن�سان اجل�سيمة الأخرى ،ت�ستحق �أي�ضا النوع نف�سه من االهتمام
املنتظم على �أعلى م�ستوى ،الذى يلقاه الو�ضع فى الأرا�ضى الفل�سطينية املحتلة ،والذي يجب
�أن يتوا�صل.

تقرير جولد �ستون:
قدم تقرير الأمم املتحدة عن بعثة تق�صى احلقائق حول العدوان الإ�رسائيلى على غزة فى
دي�سمرب ( 2008تقرير جولد�ستون) �أمام جمل�س حقوق الإن�سان فى اجلل�سة الثانية ع�رشة
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(�سبتمرب  .)2009هذا التقرير ،هو التقرير الأول الذى يتعامل به املجل�س مع االنتهاكات
التى ارتكبتها كل من القوات امل�سلحة الإ�رسائيلية واجلماعات الفل�سطينية امل�سلحة .وقد وجد
التقرير �أدلة على �أن القوات امل�سلحة الإ�رسائيلية وبع�ض اجلماعات الفل�سطينية امل�سلحة -مبا
فى ذلك حما�س -مذنبة بارتكاب جرائم حرب �أثناء العدوان .و�أو�صى التقرير ب�أن جترى
كل من �إ�رسائيل والفل�سطينيني حتقيقات جدية ،وتتخذ �إجراءات ق�ضائية حول املو�ضوع فى
غ�ضون �ستة �أ�شهر ،و�إن مل يتم ذلك يكون على جمل�س الأمن �إحالة الو�ضع �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية.
وقد دعا جمل�س حقوق الإن�سان �إىل جل�سة خا�صة للت�صويت على اعتماد نتائج التقرير
وتو�صياته فى �أكتوبر 2009؛ وانتهى الت�صويت باعتماد التقرير ب�أغلبية � 25صو ًتا ،مقابل
� 6أ�صوات �ضد ،وامتناع  11عن الت�صويت .جاءت غالبية الأ�صوات املعرت�ضة �أو املمتنعة
عن الت�صويت من املجموعة “الغربية”�،أى دول االحتاد الأوروبى والواليات املتحدة .وقد
و�صف ه�ؤالء التقرير ب�أنه غري مت�سق ب�شكل عميق ،و�أن تو�صياته “متجاوزة /مغالية” دون
تقدمي �أى حجج مقنعة لدعم موقفه .على �أن تلك الدول (املجموعة “الغربية”) ،هى نف�سها التى
وتكرارا الأكرث دعم ًا جلهود املجل�س فى فح�ص جرائم احلرب واملطالبة ب�إنهاء
مرارا
كانت
ً
ً
احل�صانة ملجرمي احلرب فى ال�سودان و�سرييالنكا والعديد من الأو�ضاع الأخرى.
وفى كلمته �أمام جمل�س حقوق الإن�سان ،ويف �إطار دعمه للت�صويت الإيجابي ل�صالح تقرير
جولد�ستون� ،أو�ضح مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أن هذا “النوع من املعايري
أي�ضا ي�ضعف بدرجة كبرية
املزدوجة  ..ال يقو�ض م�صداقية وت�أثري تلك الدول فقط ،ولكنه � ً
الأ�س�س التى يقوم عليها املجل�س ،بل وجممل نظام العدالة الدولية”.

امل�ؤمتر الدويل ملتابعة “دربان”:
انعقد م�ؤمتر الأمم املتحدة �ضد العن�رصية والتمييز ،املعروف با�سم م�ؤمتر متابعة دربان،
فى جنيف � 24-20أبريل  .2009كان هدف امل�ؤمتر هو ح�شد حكومات العامل لتتعهد مبحاربة
العن�رصية وجميع �أ�شكال التمييز الأخرى .وعلى مدى �شهور ،ودون تقدم يذكر� ،ساوم
الدبلوما�سيون حول لغة وثيقة امل�ؤمتر والر�سالة التى حتملها .خالل ذلك ،قدمت الدول العربية
ودول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى تنازالت مهمة ،ال�ستيعاب مطالب دول االحتاد الأوروبى
ودول �أخرى .وقد ت�ضمن ذلك ا�ستبعاد مفهوم «ازدراء الأديان» ال�شائك ،والتعبريات
الأخرى التى كانت حتاول خلق قيود على انتقاد �أو �إهانة نظام عقائدى حمدد .وقد �شكل
ذلك ن�رصا لأن�صار حرية التعبري على مدى �سنوات .لكن فى املقابل مت حذف �أى �إ�شارة �إىل
�إ�رسائيل فى الوثيقة!
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بيد �أن الواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا و�أملانيا ونيوزيلندا وهولندا كانت قد ان�سحبت
من امل�ؤمتر ،حتت �ضغوط �إ�رسائيل وبع�ض جمموعات اللوبى الإ�رسائيلية ،كما هددت بع�ض
أي�ضا .مثل هذا املوقف ال ميثل فقط �سيا�سة غري
الدول �أع�ضاء االحتاد الأوروبى باالن�سحاب � ً
مو�ضوعيا قدرتها على
حكيمة جعلت جمموعة الدول الأفريقية تغرتب عن املجل�س ،و�أ�ضعفت
ً
أي�ضا عر�ض
الت�أثري فى دور جمل�س حقوق الإن�سان والآليات الأخرى للأمم املتحدة؛ لكنه � ً
للخطر التقدم الرئي�سى الذى مت �إحرازه فى جمال حرية التعبري� ،أي التنازالت التي قدمتها
الدول العربية ودول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى .مثل تلك املواقف الال مبدئية من طرف
و�ضعا ت�سود فيه عقلية «نحن �ضدهم» �أو
االحتاد الأوروبى والواليات املتحدة الأمريكية تخلق
ً
«الغرب �ضد اجلميع» ،والتى ت�ستخدمها الدول العربية با�ستمرار ،حل�شد الدول من املناطق
الأخرى من �أجل �أهدافها اخلا�صة �ضد النظام الدويل حلقوق الإن�سان.

ما بعد :2009
متثل ال�سنوات املقبلة مرحلة حرجة للنظام الدويل حلقوق الإن�سان� .ستحاول الدول العربية
ا�ستثمار النجاح الذى حققته فى جتنب امل�ساءلة حول حقوق الإن�سان و�إ�ضعاف الأ�صوات
امل�ستقلة؛ با�ستخدام تكتيكات رجعية لتف�سري املعايري الدولية حلقوق الإن�سان� ،أثناء مداوالت
الأمم املتحدة .و�سوف تعتمد قدرتها على ذلك من حيث الأ�سا�س على عاملني �أ�سا�سيني:
 )1ما �إذا كانت الدول الدميقراطية �سوف ت�ستثمر موارد كافية ،وتتبنى مقاربات مبدئية
طويلة املدى داخل �آليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان؛
 )2مدى النجاح فى خلق الوعى بني منظمات املجتمع املدنى امل�ستقلة وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
–على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل -ب�سيا�سات الدول العربية لإ�ضعاف �آليات املحا�سبية
الدولية بخ�صو�ص انتهاكات حقوق الإن�سان والت�صدى لها.
من �أكرب العقبات التى �ستواجه التطوير امل�ستمر للنظام الدويل حلقوق الإن�سان؛ قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ب�إعادة تقييم قرار �إن�شاء جمل�س حقوق الإن�سان ،واملقرر لها �أن تتم عام
 .2011وكما هو احلال مع املفاو�ضات امل�ؤ�س�سية التى حدثت عام 2006؛ �سوف حتاول الدول
العربية وغريها من احلكومات املعادية حلقوق الإن�سان ،ا�ستغالل تلك املراجعة لإ�ضعاف
الآليات امل�ؤ�س�سية ملجل�س حقوق الإن�سان التى مت الو�صول �إليها عرب كفاح �شاق ،والتى توفر
ال ما من التقييم النقدى واملحا�سبية فيما يتعلق بانتهاكات احلكومات حلقوق الإن�سان.
�شك ً
�إن الن�صو�ص امل�ؤ�س�سية القائمة ملجل�س حقوق الإن�سان توفر �أدوات كافية لقيام املجل�س بواليته.
امل�شكلة لي�ست م�ؤ�س�سية ،بل �سيا�سية .ال�س�ؤال لي�س كيف ميكن حت�سني الآليات الداخلية نف�سها،
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ولكن خلق الإرادة ال�سيا�سية ال�رضورية بني غالبية �أع�ضاء املجل�س ،ل�ضمان مقاربة �أكرث تواز ًنا
وات�ساقًا ،للحفاظ على املعايري العاملية حلقوق الإن�سان ،وفى الوقت نف�سه تهمي�ش املحاوالت
الرامية ال�ستغالل جمل�س حقوق الإن�سان لإ�ضعاف املحا�سبية الدولية واملعايري القائمة.
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جامعة الدول العربية
جلنة حقوق الإن�سان حتت احل�صار !

ظلت جامعة الدول العربية جت�سيدا �صارخا حلالة الف�شل والعجز التي يعانيها النظام الإقليمي
العربي ،بحيث مل يتبق للجامعة من وظيفة �سوى تدبيج بع�ض البيانات والعبارات الإن�شائية،
بخ�صو�ص امل�س�ألة الفل�سطينية ،التي توحي –على غري احلقيقة -بوجود دور عربي م�شرتك يف
مواجهة «التحديات واملخاطر والأزمات ال�سيا�سية الكربى» التي ت�شغل الر�أي العام العربي.
بينما اجلامعة يف واقع الأمر تدير ظهرها لهذه الأزمات� ،أو ترتك معاجلتها للمجتمع الدويل،
بداية من ال�صحراء املغربية والنزاع املغربي/اجلزائري� ،إىل العراق ،مرورا بدارفور
وانتهاء بالق�ضية
وجنوب ال�سودان ،ولبنان ،والنزاعات امل�سلحة يف �شمال وجنوب اليمن،
ً
الفل�سطينية ذاتها .ولكن الأمر خمتلف بالن�سبة لأزمات �أو جرائم حقوق الإن�سان.
يف هذا ال�سياق تلتحف اجلامعة مبيثاقها ،الذي يحث على احرتام مبادئ ال�سيادة الوطنية،
ويحظر اخلو�ض فيما يعترب من ال�شئون الداخلية للدول ،ومن ثم يربر للجامعة �صمتها،
و�أحيانا تواط�ؤها على االنتهاكات الكربى حلقوق الإن�سان التي تقرتفها نظم احلكم العربية،
وذلك باعتبارها �ش�أنا داخليا.
وال يظهر اخلطاب احلقوقي للجامعة �إال ب�صورة انتقائية ،وفقط يف منا�سبة االنتهاكات
املرتكبة من قبل �أطراف غري عربية؛ ومن ثم ال ميكن �أن تفلت مواقف اجلامعة يف هذا امل�ضمار
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من املعايري املزدوجة ذاتها ،التي ترف�ضها على امل�ستوى الدويل.
ف�إدانة اجلامعة جلرائم احلرب الإ�رسائيلية ودعوتها ملحاكمة مرتكبيها ،ا�ستنادا �إىل القانون
الدويل الإن�ساين ،تقرتن برف�ضها حماكمة نظام الب�شري يف ال�سودان على جرائم ال تقل خطورة
بحق �سكان �إقليم دارفور .وتقرتن �أي�ضا ب�صمتها املتوا�صل على اجلرائم التي يتعر�ض لها يف
اليمن �سكان �إقليم �صعدة ،بفعل العمليات الع�سكرية والعقاب اجلماعي املفرو�ض على ال�سكان،
يف �إطار احلرب على ما ي�سمى باملتمردين احلوثيني ،والتي دخلت عامها ال�ساد�س ،مثلما حتلت
بال�صمت جتاه القمع املتزايد الذي ح�صد �أرواح الع�رشات ،ويقود �إىل اعتقال �آالف من �أبناء
اجلنوب اليمني املحتجني على ا�ستمرار تهمي�شهم ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي ،والذي
ينذر بتجدد احلرب الأهلية مرة �أخرى .ومثلما تخلت اجلامعة العربية منذ وقت مبكر عن
دورها يف معاجلة النزاع على �إقليم ال�صحراء الغربية ل�صالح الأمم املتحدة ،حت�سبا لإغ�ضاب
اجلزائر واملغرب ،ف�إنها تغ�ض الطرف عن جممل االنتهاكات التي تعر�ض لها �أبناء الإقليم.
و�إذا كانت اجلامعة تعترب نف�سها طرفا يف املبادرة القطرية التي جنحت خالل العام املا�ضي،
ب�شكل م�ؤقت يف نزع فتيل حرب �أهلية وطائفية �شيعية� /سنية يف لبنان ،فقد باتت م�ؤ�س�سات
اجلامعة مكتوفة الأيدي عن �أن تلعب دورا فعاال ي�ضمن �صمود اتفاق «الدوحة» ،وي�سهم
يف ت�أمني حوار وطني ملعاجلة امل�شكالت الكربى ،التي �آثر اتفاق الدوحة �إرجاءها ،واملتعلقة
بالدرجة الأوىل ب�سبل �إنهاء حالة ازدواج ال�سلطة ،التي يعي�شها لبنان ،وتعزيز �سلطات الدولة
اللبنانية.

احل�صانة ملجرمي احلرب من العرب:
ومع �أن خطاب النظام العربي وجامعته العربية قد وا�صل ت�سجيل �إدانته -عن حق -جلرائم
احلرب التي ترتكبها �إ�رسائيل بحق ال�شعب الفل�سطيني ،وطالب من خالل القمة العربية املنعقدة
يف الدوحة يف مار�س  2009الأمم املتحدة «بالتحقيق يف جرائم احلرب التي ارتكبتها �إ�رسائيل
يف قطاع غزة» و�إحالتها �إىل املحاكم الدولية املخت�صة ،وعرب عن «دعمه جلهود الأمانة العامة
للجامعة يف التحقيق يف تلك اجلرائم» ،ف�إن قمة الدوحة نف�سها اعتربت قرار جمل�س الأمن ب�إحالة
ملف جرائم احلرب يف دارفور �إىل املحكمة اجلنائية الدولية ال يت�سق و�أغرا�ض ميثاق الأمم
املتحدة!! و�أعلنت ت�ضامنها مع ال�سودان يف مواجهة قرار املحكمة مبالحقة الرئي�س ال�سوداين،
بعد اتهامه بامل�سئولية عن عدد من جرائم احلرب يف دارفور .واعتربت قمة الدوحة �أن قرار
مالحقة رئي�س ال�سودان ،يهدف للنيل من قيادته ال�رشعية املنتخبة –رغم �أن الب�شري قد ا�ستوىل
على ال�سلطة عنوة بانقالب ع�سكري منذ عام  -!1989ويهدف �إىل النيل من �أمن ال�سودان
وا�ستقراره و�سيادته ،وي�ؤثر على اجلهود احلثيثة لإحالل ال�سالم بدارفور.
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وعلى حني اعتربت قمة الدوحة �أن ال�سعي �إىل حماكمة الب�شري يعد نوعا من ت�سيي�س مبادئ
العدالة الدولية ،ف�إن اجلامعة العربية التي رحبت باعتماد جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة
لتو�صيات تقرير جولد�ستون ب�ش�أن جرائم احلرب يف غزة ،اعتربت �أن قرار املجل�س الأممي
قد انحاز لتغليب اعتبارات حقوق الإن�سان على �أي اعتبارات �سيا�سية.
وبينما اعترب الأمني العام جلامعة الدول العربية –عن حق� -أن تقدم ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية باقرتاح لت�أجيل الت�صويت على تقرير جولد�ستون ،مبثابة خدمة جمانية لالحتالل،
ف�إن اجلامعة العربية وقمة الدوحة قدمت خدمات مماثلة لل�ضالعني يف جرائم احلرب يف
دارفور ،لي�س فقط من خالل رف�ض حماكمة الب�شري ،بل �أي�ضا من خالل امل�ساهمة يف ت�ضليل
الر�أي العام وتزييف احلقائق -دومنا اعتبار ل�ضحايا جرائم احلرب يف دارفور -من خالل
ما �أعلنته قمة الدوحة من «تقدير ملا قام به ال�سودان من �إجراءات قانونية وت�رشيعية وق�ضائية
لعالج �أزمة دارفور» ،وهو ما مل يحدث.
وال يبدو مده�شا يف هذا ال�سياق �أن بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي تدر�س بجدية
االن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية ،بعد ما �أظهرت التطورات يف ق�ضية دارفور �أن عزوف
الدول عن االن�ضمام لها ال يحول دون ا�ستهداف م�سئوليها من املثول �أمام املحكمة ،ف�ضال عن
�أن االن�ضمام قد مينح فر�صة الت�أثري من الداخل على املحكمة وتعديل نظمها بالتعاون مع دول
�أخرى.

مع�ضلة «جلنة حقوق الإن�سان العربية»:
يف ظل االنتهاكات اليومية اجل�سيمة التي ت�شهدها حقوق الإن�سان يف �أغلبية البلدان العربية،
والتي تك�شف عن غياب الإرادة ال�سيا�سية للحكومات ،من �أجل حت�سني هذه الو�ضعية ،ف�إن
املراقب يحتاج �إىل قدر �أكرب من اخليال ،لكي يت�صور �أن جامعة الدول العربية التي ت�شكل
جتمعا لهذه النظم اال�ستبدادية ،ميكن �أن تدعم يف امل�ستقبل املنظور� ،إطارا م�ؤ�س�سيا يهدف
�إىل حماية حقوق الإن�سان على امل�ستوى الإقليمي ،ميكن مقارنته بنظم احلماية الإقليمية على
امل�ستوى الأوروبي �أو الأمريكي� ،أو حتى الأفريقي ،وهو �أ�ضعف نظم احلماية الإقليمية
حلقوق الإن�سان.
و�إذا كانت قمة «تون�س» قبل خم�س �سنوات ،قد اعتمدت بالإجماع «امليثاق العربي حلقوق
الإن�سان» ،فقد كان على العرب �أن ينتظروا قرابة �أربع �سنوات لكي يدخل امليثاق –نظريا-
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حيز النفاذ الفعلي.1
ومع �أن امليثاق يفتقر �إىل احلد الأدنى من املعايري والآليات املتعارف عليها دوليا و�إقليميا
حلماية حقوق الإن�سان ،وال يثقل كاهل احلكومات العربية بالتزامات جادة مقارنة بغريه من
العهود واالتفاقيات الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان التي �صدقت عليها احلكومات
العربية ،ف�إن عدد الدول العربية امل�صدقة على امليثاق مل يتعد حتى الآن ع�رش دول من بني
 22دولة.2
ويالحظ يف هذا ال�سياق:
�أوال� :إن دخول امليثاق حيز النفاذ وت�شكيل «جلنة حقوق الإن�سان العربية» ،ي�أتي يف حلظة
ت�شهد م�شاركة الدول العربية بن�شاطية غري م�سبوقة ،وبالتعاون مع الدول الأطراف يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ،يف �شن هجوم وا�سع ومنظم على الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان
بالأمم املتحدة ،بهدف تقوي�ض هذه الآليات و�إفراغها من م�ضامينها ،بعد �أن كانت يف ال�سابق
تكتفي بالتقاع�س عن الوفاء بااللتزامات التي متليها هذه الآليات .3وهو الأمر الذي يظهر �أن
هذه الدول لن ت�سمح بحال با�ستخدام امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ب�صورة تدعم امل�ساءلة
حول و�ضعية حقوق الإن�سان يف بلدانها.
ثانيا� :إن قدرة اللجان الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان على �أداء �أدوارها بفعالية،
يرتهن بالدرجة الأوىل باعتماد قوام هذه اللجان على خرباء يتمتعون باال�ستقاللية والنزاهة
واحليدة واخلربة القانونية الوا�سعة .فيما يتعلق «بلجنة حقوق الإن�سان العربية» ،فقد جرى
انتخاب �أع�ضائها ال�سبعة يف مار�س  2009بالتزكية ،ومن دون �أي مناف�سة تتيح املفا�ضلة بني
املر�شحني؛ فالدول امل�صادقة يف ذلك الوقت وعددها ثماين دول مل يتقدم �أي منها �إال مبر�شح
واحد ،با�ستثناء اليمن التي تقدمت ب�أكرث من مر�شح �أحدهما امر�أة ،ولكن غياب مندوب اليمن
يف اليوم املحدد لالنتخابات جعل الدول الأخرى تعتربه قد �سحب تر�شيحه.
( )1دخل امليثاق حيز النفاذ ر�سميا يف  15مار�س  ،2008بعد ت�صديق �سبع دول عربية عليه هي :الأردن
واجلزائر والبحرين و�سوريا وفل�سطني وليبيا والإمارات العربية املتحدة .انظر يف ذلك :مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان« ،من ت�صدير الإرهاب �إىل ت�صدير القمع» ،التقرير ال�سنوي لعام .2008
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/368.pdf
( )2من بعد ا�ستكمال ت�صديقات الدول ال�سبع الكافية لدخول امليثاق حيز النفاذ� ،صادق على امليثاق كل من
اململكة العربية ال�سعودية ،واليمن ،وقطر .انظر يف ذلك :وثيقة العفو الدولية «ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا:
تو�صيات من �أجل و�ضع النظام الداخلي و�أ�ساليب عمل جلنة حقوق الإن�سان العربية.
www.ior65/001/2009
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR65/001/2009/ar/271f8d4a-2485-4a4a-917e86ef9ccee3ed/ior650012009ara.html
( )3انظر يف ذلك :الف�صل اخلا�ص ب�أداء احلكومات العربية داخل الأمم املتحدة يف هذا التقرير.
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وعلى خالف ما تت�سم به انتخابات اللجان الإقليمية والدولية من �شفافية تتيح مل�ؤ�س�سات املجتمع
املدين� ،أو حتى للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان �أن تبدي �آراءها يف املر�شحني ،وتقييم
مزاياهم الن�سبية� ،إال �أن اجلامعة مل ت�سع �إىل ذلك ،كما عك�س ت�شكيل اللجنة اختالال �صارخا يف
التوازن بني اجلن�سني؛ ب�سبب عدم انتخاب امر�أة واحدة لع�ضوية اللجنة.
على �أن مطعنا �أخطر يحيط بقوام هذه اللجنة ويثري �شكوكا عميقة يف ا�ستقالليتها ،وهو �أن
بع�ض �أع�ضائها كان وال يزال ي�شغل من�صبا حكوميا يف بلده.4
ثالثا� :إن الرهان على تفعيل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان –على توا�ضعه -يتطلب انفتاحا
حقيقيا على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات احلقوقية العربية على وجه اخل�صو�ص ،ومن
�ش�أن مثل هذا االنفتاح �أن يهيئ لأع�ضاء «جلنة حقوق الإن�سان العربية» �-إذا ما توافرت
الإرادة ال�سيا�سية للجامعة -الفر�صة لتطوير نظام عمل اللجنة ولوائحها الداخلية ،ب�صورة
ت�سمح لها ب�أن تدمج وت�ستوعب بخطى �أ�رسع التقاليد املرعية يف عمل اللجان الدولية والإقليمية
الأخرى ،مبا يف ذلك اعتماد تقارير املنظمات احلقوقية كم�صدر للمعلومات ،واال�ستنارة
ب�آرائها يف تف�سري ن�صو�ص امليثاق ب�صورة تتما�شى مع تطور الفقه الدويل حلقوق الإن�سان.
غري �أن فر�ص االنفتاح على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين داخل اجلامعة كانت وما زالت ت�صطدم
مبوقف احلكومات العربية العدائي من املنظمات غري احلكومية ،وبالقواعد التي تت�شبث بها
اجلامعة ،والتي ال يجوز مبوجبها منح �صفة املراقب للمنظمات غري احلكومية ما مل تكن م�سجلة
قانونا داخل �أحد البلدان العربية ،ف�ضال عن موافقة دولة املقر على منح هذه ال�صفة للمنظمة.
وهو الأمر الذي يف�ضي عمليا �إىل رف�ض طلبات احل�صول على �صفة املراقب لغالبية املنظمات
غري احلكومية امل�ستقلة والفعالة ،ب�سبب رف�ض احلكومات يف عدد غري قليل من البلدان �إ�ضفاء
امل�رشوعية على عدد كبري من املنظمات غري احلكومية ،وخا�صة منظمات حقوق الإن�سان،
حتى �أنه يف بع�ض الدول العربية ال توجد منظمة واحدة غري حكومية حلقوق الإن�سان ،معرتف
بها قانونا (�سوريا وال�سعودية وليبيا على �سبيل املثال).
ومن ثم ف�إن املالحظ �أن حدود االنفتاح امل�سموح بها من قبل الأمانة العامة للجامعة تكاد
تكون مق�صورة بدرجة كبرية على �إ�رشاك خرباء عرب يعملون داخل منظمات دولية� ،أو
مع املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان؛ الأمر الذي يظهر �أن اجلامعة العربية حتاكي �سلوك
حكوماتها التي تعطي الأولوية لت�سويق نف�سها ،وجتميل �صورتها لدى املجتمع الدويل ،من
دون �أن يقرتن ذلك مبعاجلة جادة مل�شكالت حقوق الإن�سان يف البلدان العربية� ،أو مل�شكلة
العالقة مع املنظات املحلية حلقوق الإن�سان.
( )4وثيقة منظمة العفو الدولية ،مرجع �سابق .
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غري �أن الأمانة العامة جلامعة الدول العربية مل تكتف بالقيود الثقيلة التي يفر�ضها امليثاق
العربي حلقوق الإن�سان على عمل «جلنة حقوق الإن�سان العربية» ،بل بذلت �أق�صى جهدها
عمليا لتقطع الطريق على �إمكانية متتع اللجنة بهام�ش ولو حمدود من اال�ستقاللية -مهما تكن
طلبات اللجنة متوا�ضعة للغاية ،وذات طابع �إداري -وعلى انفتاح اللجنة على املنظمات
العربية حلقوق الإن�سان.
ووفقا ملعلومات مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان فقد تقدم رئي�س اللجنة منذ االجتماع
الأول لها يف مايو  ،2009بطلب توفري �سكرتارية �إدارية حمدودة العدد خا�صة باللجنة –مبا
يف ذلك رئي�س متفرغ لهذه ال�سكرتارية -وحجرة خا�صة بها .وتكررت مطالبات اللجنة
مرتني خالل اجتماعيها الثاين والثالث يف يوليو و�أكتوبر  ،2009ولكن مل ي�ستجب لأي طلب
منها ،برغم �أن هذه الطلبات نوق�شت يف اجتماعني على الأقل مع الأمني العام للجامعة يف مايو
ويوليو.
وفور انتهاء االجتماع الأخري يف �أكتوبر ،قامت الأمانة العامة مبعاقبة مدير �إدارة حقوق
الإن�سان باجلامعة ،بعزله ب�شكل مفاجئ من من�صبه ،والذي كان يقوم من خالله �أي�ضا مبهام
رئي�س ال�سكرتارية الفنية للجنة ،حيث تعتقد الأمانة العامة �أنه يدعم نزوع اللجنة للح�صول على
ا�ستقالل ن�سبي يف عملها ،ف�ضال عن عدم ارتياحها مل�ساهمته يف تي�سري اجتماع اللجنة مع بع�ض
منظمات حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية –بينها مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان-
يف �أكتوبر املا�ضي.
جدير بالذكر �أن اللجنة كانت قد اتخذت قرارا يف هذا االجتماع باالنفتاح والتعاون مع
املنظمات غري احلكومية يف العامل العربي ،وهو الأمر الذي �سبب قلقا كبريا للأمانة العامة
للجامعة ،واعتربته جتاوزا غري مقبول.
ومثلما تبدو فر�ص بناء �آلية �إقليمية حلماية حقوق الإن�سان يف العامل العربي �أمرا بعيد املنال
يف املدى املنظور ،على الأقل ،ف�إن تبني جامعة الدول العربية لـ”اخلطة العربية للرتبية على
حقوق الإن�سان” يف الفرتة من  5،2013 -2009يبدو �أكرث ات�صاال مبتطلبات العالقات العامة
مع املجتمع الدويل ،منه مبتطلبات الرتويج لقيم حقوق الإن�سان .ف�ضال عن �أن اخلطة تبدو
متناق�ضة عمليا ،حيث جتمع بني مرجعيات متعار�ضة ،وذلك باعتمادها املواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان جنبا �إىل جنب مع “�إعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم” ،الذي
يتناق�ض يف جوهره ون�صو�صه مع حقوق الإن�سان العاملية ،وخا�صة مع مبادئ امل�ساواة وعدم
التمييز.
()5وثيقة داخلية للجامعة العربية حتمل هذا العنوان ،وقد مت اعتمادها يف «قمة دم�شق» ،مار�س  ،2008وبد�أ
�رسيانها يف يناير .2009

252

التقرير ال�سنوي 2009
وتهدف هذه اخلطة “نظريا” �إىل �إدماج حقوق الإن�سان يف املنظومة الرتبوية يف خمتلف
املراحل التعليمية؛ �إال �أن �إعمال هذه اخلطة ي�صطدم بتحديات كربى� ،أهمها مدى توافر الإرادة
ال�سيا�سية لأغلبية احلكومات لتمثل قيم ومعايري حقوق الإن�سان يف مناهج التعليم ،وا�ستعدادها
للتعاون يف الرتويج لهذه القيم والرتبية على �أ�سا�سها ،يف الوقت ذاته الذي تع�صف بها عرب
املمار�سات اليومية ،وحتاول التمل�ص من جممل االلتزامات الواقعة عليها .كما يتمثل حت ٍد
�آخر فيما الحظه م�رشوع اخلطة ،من �أن وجود جمتمع مدين فاعل من �ش�أنه �أن يعزز فر�ص
النجاح لهذه اخلطة ،ولكن ما مل يالحظه امل�رشوع �أن غالبية املجتمعات املدنية الفعالة يف العامل
العربي ،يجري ح�صارها من خالل القمع واحل�صار احلكومي ،ف�ضال عن �أن م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ما زالت هدفا لال�ستبعاد من م�ؤ�س�سات جامعة الدول العربية ذاتها.
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