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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد

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

جيـــــرمــي �ســــــميث
�ســــــــيـف ن�صـــراوي
عفـــــــــاف حنــــــــــا
غ�ســــــان عبـــد اهلل

حمـرر التقرير
بهي الدين ح�سن

كما قدم عدد من الزمالء احلقوقيني والأكادمييني م�ساهمات قيمة يف املراجعة �أو التدقيق �أو
التنقيح �أو تقدمي معلومات �إ�ضافية ،ومنهم:
� -إبراهيم املقيطيب -رئي�س جمعية حقوق الإن�سان �أوال (ال�سعودية)

 الغالية �أدجيمي -نائب رئي�س اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوقالإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية
		
 -د .ر�ضوان زيادة -رئي�س مركز دم�شق لدرا�سات حلقوق الإن�سان ( �سوريا)

 د.عبد العزيز النوي�ضي� -أ�ستاذ جامعي وحمام بهيئة حمامي الرباط،ورئي�س جمعية«عدالة» (املغرب)
			
 علي ح�سني حممد الديلمي -رئي�س املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية -جمدي النعيم -خبري حقوقي (ال�سودان)

 -م�سعود الرم�ضاين -نائب رئي�س الرابطة التوني�سة للدفاع عن حقوق الإن�سان

 -ن�صرية ديتور -رئي�سة جمعية عائالت املفقودين (اجلزائر)
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�إهـــــداء
�إىل املاليني ممن ك�سروا حواجز اخلوف ،وحتدوا بج�سارة �آلة القمع الوح�شية يف
العامل العربي ،وقدموا مناذج مهمة للكفاح ال�سلمي من �أجل احلرية والكرامة
الإن�سانية والعدالة االجتماعية.

�إىل الآالف ممن قدموا �أرواحهم من �أجل �أن تطوى �صفحة �سوداء للت�سلط
والطغيان واالحتكار الأبدي لل�سلطة يف بالدهم ،و�إىل �آالف �آخرين كانوا
�أو مازالوا �ضحايا لالعتقال التع�سفي �أو االختطاف �أو االختفاء الق�سري� ،أو
ملحاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايري العدالة.

�إىل �أجيال جديدة من ال�شباب جتا�سروا على حتدي نخب احلكم املتغطر�سة،
ويقاومون حماوالت �سرقة �أحالمهم يف ربيع دميقراطي يف بالدهم؛
نهدي هذا التقرير.

7

حقوق الإن�سان يف العامل العربي

8

التقرير ال�سنوي 2011

تقدمي
«الربيع العربي»
يكافح على ثالث جبهات

قد ي�ؤرخ لعام  2011ب�أنه الذي �شهد انطالقة ما بات ي�سمى «الربيع العربي»� ،أو بو�صفه
العام الذي �صعد بالإ�سالميني �إىل احلكم يف عدة دول عربية� ،أو مبعنى �آخر عام «ربيع
الإ�سالم ال�سيا�سي» .ولكن قد ي�ؤرخ له �أي�ضا ب�أنه �أحد �أكرث الأعوام دموية على ال�صعيد
الإقليمي ،ولكنها «دموية» من طراز خمتلف.
اعتاد العامل العربي �سقوط ال�شهداء نتيجة الغزو اخلارجي �أو االحتالل الأجنبي� ،أو حروب
�إقليمية �أو �أهلية� ،أو ك�ضحايا للعمليات الإرهابية� ،أو جرائم العنف الطائفي والعرقي .ولكن
�شهداء � 2011سقطوا يف �سياق خمتلف متاما ،فقد �سقطوا كنتيجة مبا�رشة الحتدام حدة ال�رصاع
من �أجل احلق يف الكرامة واحلرية والعدالة االجتماعية ،ورف�ض ت�سلط احلاكم الفرد� ،أي يف
�سياق الكفاح من �أجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان� ،أو الكفاح من �أجل �إجناز «اال�ستقالل
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الثاين» ،1وفقا للتعبري الذي ابتكره الأفارقة يوما ،لو�صف كفاحهم من �أجل الدميقراطية،
باعتباره املرحلة الثانية من الكفاح من �أجل اال�ستقالل الوطني ،الذي �سقطت ثماره يف �أيدي
نظم ت�سلطية ،و�صفت نف�سها بـ»الوطنية»! لت�سهيل و�صم من يقاومها بالال وطنية ،وبخدمة
م�صالح «الأجنبي»/املحتل ال�سابق .يف هذا ال�سياق تتجلى عبقرية ال�شعار الأفريقي.
هذا التطور النوعي يف العامل العربي ،هو يف حد ذاته تطور تاريخي جدير باالحتفاء،
خا�صة يف منطقة اعتادت �شعوبها لزمن طويل �أال جتد قيمة لكفاح� ،إال يف ال�رصاع مع «العدو
اخلارجي» ،واعتادت �أال تلقي باال كبريا ملعاناتها الداخلية على �أيدي حكامها «الوطنيني»،
مهما ت�ستطل ق�سوة هذه املعاناة ،حتى ولو �صار «الوطن» يف و�ضع �أ�سو�أ مما كان عليه وقت
االحتالل.
بالطبع كان الإميان بقيم احلرية والكرامة موجودا دائما يف العامل العربي ،ولكنه كان قناعة
را�سخة ملجموعات حمدودة من ال�سيا�سيني واملفكرين واحلقوقيني ،ولكن مع بداية االنتفا�ضة
التون�سية يف دي�سمرب  ،2010ت�أكد �أن هذا الإميان �سوف ي�صري قناعة جماعية لدى قطاعات
وا�سعة من املواطنني يف العامل العربي ..هذا تطور تاريخي جدير بالت�سجيل.
خالل عام  2011قدمت ال�شعوب يف عدة دول عربية -وما زالت� -آالف ال�شهداء ،فيما
يدل على مدى جتذر الإميان بقيم احلرية والكرامة .قبل ذلك التاريخ كان �ضحايا الكفاح من
�أجل احلرية والكرامة� ،أفرادا هنا وهناك ،يف هذه املظاهرة االحتجاجية �أو تلك� ،أو ك�ضحايا
للتعذيب �أو االختفاء� ،أو غريه من انتهاكات حقوق الإن�سان.
ما ي�ؤكد �أن هذه االنتفا�ضات لي�ست حدثا عار�ضا� ،أنها �شملت عدة دول يف الوقت نف�سه:
تون�س وم�رص وليبيا واليمن و�سوريا والبحرين ،ف�ضال عن �أن ت�أثرياتها امتدت بدرجات
متفاوتة لدول املغرب واجلزائر وال�سعودية والأردن وال�سودان.
�سبق �أن قدمت هذه ال�شعوب مئات الألوف من ال�شهداء يف كفاحها �ضد االحتالل الأجنبي،
وانتف�ضت يف عدة منا�سبات لالحتجاج على الغزو الأمريكي للعراق� ،أو جرائم االحتالل
الإ�رسائيلي �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،كان هذا �أحد م�صادر التاريخ امل�شرتك بني �شعوب هذه
املنطقة ،الذي �شكل �-إىل جانب عوامل �أخرى -م�شرتكات تاريخية �أخرى ولغوية وثقافية.
لكن امل�شرتك اجلديد والأهم الآن ،هو بدء جتذر الإميان اجلماعي امل�شرتك بقيمة احلرية
والكرامة بني ال�شعوب العربية ،واال�ستعداد اجلماعي للت�ضحية باحلياة ذاتها من �أجل �إعمال
هذه القيم .هذا يف ذاته منا�سبة تاريخية جديرة باالحتفاء كل يوم ..مع كل انت�صار جديد..
مع كل �شهيد جديد ..بل مع كل انتكا�سة هى يف النهاية �ستكون م�ؤقتة ،طاملا �أن ال�شعوب ال تفقد
 -1انظر �إعالن «اال�ستقالل الثاين» ،نحو مبادرة للإ�صالح ال�سيا�سي يف الدول العربية ،مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان.2004 ،
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�إميانها ب�أنه �إما احلياة بكرامة وحرية ،و�إما املوت دونها.
لعب ال�شباب الدور احلا�سم يف حدوث هذا التطور التاريخي اجلديد ،وخا�صة ال�شباب ذوي
التوجه الليربايل والي�ساري .كما لعبت و�سائط االت�صال احلديثة و�شبكات التوا�صل االجتماعي
دورا حيويا يف و�ضع قوى الثورة يف موقع متقدم يف ال�رصاع ،و�إم�ساكها بزمام املبادرة
على ال�صعيد التكتيكي ،وتعزيز قدراتها على التعبئة والتوجيه ،وك�رس ح�صار املعلومات،
ومواجهة حمالت الت�شويه والتخوين.
على �صعيد الدول التي �شهدت االنتفا�ضات ال�شعبية ،كانت النتائج متفاوتة ،بني االنتكا�س
يف البحرين ،والنجاح يف بدء مرحلة انتقالية جادة نحو «اال�ستقالل الثاين» يف تون�س� ،أو
�إ�صالح جزئي حمدود يف اليمن ،و�إطاحة دموية برءو�س النظام يف ليبيا ،ولكن مع العجز
عن نبذ االحتكام لل�سالح بني الثوار .يف م�رص ،جنحت االنتفا�ضة يف الإطاحة بر�أ�س النظام،
ولكن مع ا�ستمرار الثورة امل�ضادة يف احلكم .يف �سوريا ،توا�صل الكفاح الدامي يف مواجهة
ديكتاتور دموي ،يرف�ض تعلم الدر�س من لييبا.
ولكن من ناحية �أخرى عجزت اجلماعات ال�سيا�سية والقوى االجتماعية التي �أطلقت �رشارة
االنتفا�ضات يف العامل العربي عن الإم�ساك بزمام املبادرة على ال�صعيد اال�سرتاتيجي ،وبالتايل
مب�سار التطور الالحق ،وعن احتالل مواقع منا�سبة يف هياكل احلكم خالل الفرتة االنتقالية.
وتفاوت و�ضعها بني التهمي�ش الكامل (م�رص) ،واجلزئي (تون�س) ،وح�صولها على مواقع
ذات طبيعة رمزية (اليمن) .وبني الرتاجع الدفاعي (البحرين) ،واال�ستيالء الكامل على
مواقع احلكم (ليبيا) .بينما مازال م�ستقبل ال�رصاع يف �سوريا مفتوحا �أمام احتماالت �شديدة
التفاوت.
هذه النتائج هى حم�صلة تفاعل ثالثة عوامل رئي�سية :الأوزان الن�سبية للقوى ال�سيا�سية املحلية
قبل اندالع االنتفا�ضة يف كل بلد ،ومدى توافر قيادة متلك ر�ؤية ا�سرتاتيجية ،وموقف القوى
الإقليمية والدولية (بالأ�سا�س الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي).
�أدى جناح االنتفا�ضتني يف تون�س وم�رص يف الإطاحة برئي�سي البلدين خالل وقت ق�صري،
يف جتنب الت�أثريات ال�سلبية املحتملة للتحالفات الدولية والإقليمية على م�صري الثورتني على
املدى الق�صري .ولكن الثورات واالنتفا�ضات الأخرى يف املنطقة ت�أثرت �سلبا و�إيجابا بدرجة
كبرية ،و�أحيانا بطريقة حا�سمة بهذا العامل.
لعب التوافق بني جمموعة دول جمل�س التعاون اخلليجي والواليات املتحدة الأمريكية
واالحتاد الأوروبي ،على �أهمية احتواء �إيران ،دورا حيويا يف بلورة �سيا�سة م�شرتكة �إزاء
االنتفا�ضات املطالبة بالدميقراطية يف املنطقة ،وانعك�س ذلك ب�شكل وا�ضح يف املواقف امل�شرتكة
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�أو املن�سقة بني الأطراف الثالثة �إزاء االنتفا�ضات يف اليمن والبحرين و�سوريا (وليبيا لأ�سباب
خمتلفة) .كما لعبت جمموعة دول جمل�س التعاون اخلليجي دورا قياديا يف بلورة مواقف
جامعة الدول العربية� ،سواء يف �إطار اجلامعة� ،أو يف �إطار هيئات الأمم املتحدة املعنية (جمل�س
الأمن ،اجلمعية العامة ،وجمل�س حقوق الإن�سان.)2
غري �أن جمموعة جمل�س التعاون اخلليجي �أ�سهمت انطالقا من هذا التوجه ،يف تعزيز
ال�رصاع الطائفي الإقليمي (�سني�/شيعي) يف العامل العربي ،الأمر الذي �ستكون له نتائج مدمرة
على م�ستقبل حقوق الإن�سان يف هذه املنطقة ،ف�ضال عن �أنه �سيعود ب�أوخم العواقب على مكانة
الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي يف املنطقة.

حدود ت�أثري الف�ضاء االفرتا�ضي على موازين القوى:
يف مواجهة عوا�صف التغيري يف العامل العربي ،برهن تطور الأحداث على �أن الأطراف
التي امتلكت �أو طورت ر�ؤية ا�سرتاتيجية ،هى امل�ؤ�س�سة امللكية يف املغرب ،وجمل�س
التعاون اخلليجي بقيادة حمور ال�سعودية وقطر ،وقوى الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة،
وقوى الثورة امل�ضادة يف م�رص .يف املقابل عانت قوى الثورة من عدم التقدير الواقعي لقوة
اخل�صوم� ،أو املبالغة يف القدرات الذاتية� ،أو املبالغة بالزيادة �أو التقليل من ت�أثري العامل الإقليمي
والدويل� ،أو الت�شو�ش حول حتديد من هم احللفاء املحتملون واخل�صوم .حيثما توافرت هذه
العوامل كلها ،كانت اخل�سارة فادحة.
يف املغرب ،هناك ثالثة عوامل رئي�سية لعبت الدور احلا�سم يف الإفالت من عوا�صف
«الربيع العربي».
العامل الأول –وهو الأكرث �أهمية -هو امتالك امل�ؤ�س�سة امللكية ب�صرية ا�سرتاتيجية ،وحر�صها
الد�ؤوب على عدم �إفالت زمام املبادرة ال�سيا�سية حتى يف �أ�صعب الظروف .فعلها امللك احل�سن
الثاين يف نهاية الت�سعينيات ،حني بادر بدعوة عبد الرحمن اليو�سفي -القائد التاريخي لأكرب
و�أهم حزب معار�ض يف البالد حينذاك -من املنفى ،واملحكوم عليه غيابيا بالإعدام ،لي�شكل
احلكومة يف �إطار �صيغة �سيا�سية جديدة ،عرفت «بالتناوب» ،انطوت على بع�ض التنازالت
املهمة حينذاك من جانب امل�ؤ�س�سة امللكية ،فتحت �آفاقا كربى للتعددية ال�سيا�سية يف البالد ،ولكنها
�ساعدت �أي�ضا على جتديد الثقة ال�سيا�سية يف امل�ؤ�س�سة امللكية ،وجتديد دماء النخبة ال�سيا�سية
احلاكمة ،وتو�سيع قاعدتها ،وخلق بيئة �سيا�سية �أف�ضل لتويل امللك حممد ال�ساد�س زمام احلكم،
بعد وفاة احل�سن الثاين بفرتة حمدودة من مبادرته التاريخية.
 -2انظر« :الربيع العربي» يف الأمم املتحدة بني الأمل والي�أ�س ،الف�صل الثاين من الباب الأول لهذا التقرير.
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مل يكن حممد ال�ساد�س �أقل حنكة من �أبيه؛ ففي خالل �أ�سابيع حمدودة من اندالع االنتفا�ضة
يف تون�س ،ثم م�رص ،وت�شكيل حركة « 20فرباير» ال�شبابية يف املغرب ،التي بد�أت بتنظيم
مظاهراتها االحتجاجية يف ذلك اليوم ،كان قد ا�ستطاع قراءة جوهر الر�سالة دون رتو�ش،
و�أدرك �أن �سالحه الأكرث فعالية من كل قمع �أمني -لن يتورع عن اللجوء �إليه -هو �إعادة
امتالك زمام املبادرة ال�سيا�سية .بادر حممد ال�ساد�س يف خطابه التاريخي يف  9مار�س 2011
–�أي بعد نحو �أ�سبوعني فقط من اندالع مظاهرات  20فرباير -بطرح م�رشوع لإ�صالح
د�ستوري جاد ،تتخلى من خالله امل�ؤ�س�سة امللكية عن بع�ض �سلطاتها ل�صالح احلكومة ،وي�سمح
لأول مرة بت�شكيلها حلزب الأكرثية �أيا كان .ثم دعا امللك النتخابات برملانية مبكرة ،ومل
يرتدد يف تكليف زعيم احلزب الإ�سالمي الفائز فيها لأول مرة بت�شكيل احلكومة .رغم �أن
الإ�صالحات الد�ستورية التي جرى اال�ستفتاء عليها يف �أول يوليو ،مل تلب كل طموحات حركة
« 20فرباير» وغالبية املنظمات احلقوقية وفعاليات �سيا�سية �أخرى ،ف�إنها انطوت على �أحكام
د�ستورية متقدمة ن�سبيا ،ولكنها �ساعدت على تعزيز الدعم ال�سيا�سي للم�ؤ�س�سة امللكية ،و�سحبت
تدريجيا الب�ساط ال�سيا�سي من حركة « 20فرباير».
مل يكن ممكنا حتقيق هذا الهدف لوال وجود عاملني �آخرين؛ �أولهما عجز حركة « 20فرباير»
عن القراءة الواقعية لعالقات القوى ،ومدى ر�سوخ امل�ؤ�س�سة امللكية و�شعبيتها الن�سبية ،وقدراتها
املرتاكمة عرب الزمان على املناورة ال�سيا�سية� .إن تقليل احلركة من �ش�أن هذه االعتبارات،
والرتكيز فقط على ال�شعارات ال�سيا�سية واملطلبية رغم م�رشوعيتها ،كان عامال م�ساعدا على
ت�سهيل تهمي�شها.
العامل الثاين ،هو �أن املغرب –خالفا لكل الدول العربية التي مل تفلت من عوا�صف التغيري-
كان قد متكن –بف�ضل الب�صرية اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة امللكية �أي�ضا -من و�ضع حد لالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،والقيام بعملية وا�سعة لتق�صي حقيقة جرائم حقوق الإن�سان يف
املا�ضي؛ الأمر الذي �ساعد على عقد م�صاحلة بني امل�ؤ�س�سة امللكية وقطاعات وا�سعة من ال�شعب
املغربي ،وبالتايل جتديد م�رشوعيتها ال�سيا�سية.
يف �إطار هذه العوامل الداخلية الرئي�سية الثالثة ،كان ت�أثري العامل اخلارجي يف املغرب
هام�شيا ،خا�صة يف ظل �رسعة التحرك ال�سيا�سي للم�ؤ�س�سة امللكية باملبادرة بالإ�صالح ال�سيا�سي
الد�ستوري ،ثم بالدعوة املبكرة لال�ستفتاء عليه ،ثم بالدعوة النتخابات برملانية مبكرة ،دون
انتظار ملوعدها القانوين .تواكب ذلك التحرك ال�رسيع مع بطء ا�ستيعاب حركة « 20فرباير»
للمتغريات الديناميكية املتالحقة ،ولت�أثريها املبا�رش على خلخلة الأر�ضية ال�سيا�سية التي تقف
عليها.
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يف البحرين ،كانت انتكا�سة االنتفا�ضة نتيجة مبا�رشة للموقف العدائي املتوقع للقوى الإقليمية
(دول جمل�س التعاون اخلليجي) ،والتي مل تكتف مبوقف �سيا�سي معلن ،بل حركت القوات
امل�سلحة ال�سعودية والإماراتية �إىل داخل البحرين ،لدعم قمع نظام احلكم لالنتفا�ضة .عالوة
على التواط�ؤ الدويل املتوقع �أي�ضا ،خا�صة يف حقبة ت�شهد ت�صاعدا يف التوتر بني املجتمع
الدويل و�إيران ،ب�سبب م�رشوعها النووي� .إن عجز قيادة االنتفا�ضة عن �إدراك �أهمية هذين
العاملني ،و�إغفال حدود ت�أثري الغالبية العددية للطائفة ال�شيعية يف ظل هذه املعطيات ،قد �ساعد
على انزالق تلك القيادة نحو ا�سرتاتيجية �سيا�سية «انتحارية» ،بلغت ذورتها بتبني بع�ض
الأطراف ال�سيا�سية ل�شعار «اجلمهورية الإ�سالمية» 3كبديل للنظام امللكي.
يف �سوريا قد ي�ؤدي االنزالق املفاجئ لقيادة االنتفا�ضة يف اخلارج� ،أي «املجل�س الوطني»،
لتبني منهج املقاومة امل�سلحة -حتت �ضغوط بع�ض �أطراف املعار�ضة يف الداخل ،والعجز عن
و�ضع حد لوح�شية النظام ال�سوري ،واملعدالت املتزايدة لعدد ال�شهداء كل يوم� -إىل طريق
انتحاري من نوع خمتلف .ي�سهم يف االنزالق �إىل هذا املنحدر ،املبالغة يف تقييم ت�أثري الدعم
الإقليمي والدويل ،بل �إن بع�ض عنا�رص املعار�ضة تعتقد واهمة �أنه ميكن حتقيق ذات الإجناز
«الليبي» يف �سوريا ،فور تذليل الفيتو الرو�سي وال�صيني!
يقلل هذا الوهم من امل�صادر الداخلية لقوة النظام ال�سوري الراهن ،وخا�صة املعادالت
الطائفية والعرقية التي يرتكز عليها ،والتي عجزت املعار�ضة حتى الآن عن بلورة ا�سرتاتيجية
وبرامج و�سيا�سات وممار�سات تخاطب هواج�س الأقليات الدينية والعرقية ،وتطمئنها على
م�ستقبلها يف ظل نظام �سيا�سي خمتلف ،قد يكون لأعداء هذه الأقليات من الإخوان امل�سلمني فيه
موقع م�ؤثر.
من املفارقات املده�شة يف هذا ال�سياق� ،أن �أحد عوامل انتكا�سة انتفا�ضة البحرين� ،أي موقف
جمل�س التعاون اخلليجي والواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا منها ،هو �أحد �أهم م�صادر
الدعم ال�سيا�سي واملادي لالنتفا�ضة ال�سورية! املفارقة الثانية� ،أن من بني كل انتفا�ضات العامل
العربي ،متتعت هاتان االنتفا�ضتان بقيادة معرتف بها.
يف ليبيا ،لعب العامل الدويل والإقليمي –بقيادة حمور قطر وال�سعودية -الدور احلا�سم يف
هزمية نظام القذايف ،ولكن ذلك مل ي�ستطع تعوي�ض غياب ر�ؤية ا�سرتاتيجية للجماعات امل�سلحة
التي �أدارت املعركة على الأر�ض ،و�أ�سقطت نظام القذايف ،لكنها مل ت�ستطع تطوير نظام �آخر
يحل مكانه بعد ،حيث تواجه البالد �رصاعات �أمراء احلرب ،برغم �أن �أيديولوجية واحدة
–هى الإ�سالم ال�سيا�سي -جتمع بينهم.
 -3ذلك قد يعني تبني ذات نظام «اجلمهورية الإ�سالمية» يف �إيران ،بل يبيح حلكومة البحرين �أن تنظر �إليه
باعتباره دعوة للقبول بوجهة نظر �إيرانية ،ب�أن البحرين جزء ال يتجز�أ من دولة �إيران.
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يف اليمن ،ا�ضطر الرئي�س ال�سابق علي عبد الله �صالح للتخلي عن احلكم ،مقابل انتخاب
املر�شح الوحيد -نائبه ال�سابق -رئي�سا للجمهورية ،التزاما مببادرة جمل�س التعاون اخلليجي،
املدعومة من الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي .فر�ضت املبادرة تخلي �صالح
عن احلكم -مقابل عدم حما�سبته عن �أي جرائم ارتكبها �أثناء حكمه -وت�شكيل حكومة توافق
بني حزب �صالح و�أحزاب املعار�ضة التقليدية والقوى القبلية ،ميثل فيها �شباب الثورة ب�صورة
رمزية .مل ت�سقط املعادلة اجلديدة من ال�سماء ،بل نبعت كتعبري واقعي عن عالقات القوى على
الأر�ض ،التي ال تكفي انتفا�ضة متوا�صلة لنحو عام يف تطوير عالقات قوى جديدة� ،أو ت�أ�سي�س
طبقة �سيا�سية جديدة.
�إن عدم �إدراك �شباب الثورة مدى ر�سوخ القوى التقليدية ال�سيا�سية واالجتماعية ،ومدى
ت�أثري العامل الإقليمي والدويل يف بلد يعترب مركزا �إقليميا لتنظيم «القاعدة» الإرهابي ،ميكن
�أن يهدد بانتكا�سة ال تقل فداحة عن االنتكا�سة امل�رصية .والعك�س �صحيح �أي�ضا ،فمبادرة �شباب
الثورة بتطوير ا�سرتاتيجية ،تنطلق من واقع موازين القوى املحلية واالعتبارات الإقليمية
والدولية ،وت�أخذ بعني االعتبار امل�صالح امل�رشوعة لليمنيني يف اجلنوب و�أق�صى ال�شمال
(احلوثيني) ،ميكن �أن حت�سن تدريجيا من موقع وت�أثري �شباب الثورة ،وحتا�رص حتدي الثورة
امل�ضادة امل�سلحة ،وتفتح الطريق �أمام مرحلة انتقال متدرجة نحو «اال�ستقالل الثاين».
تون�س قدمت النموذج الأف�ضل ن�سبيا حتى الآن .ففي �أعقاب هروب الرئي�س ال�سابق زين
العابدين بن علي ،ومغادرته البالد يف  14يناير  ،2011متكنت القوى ال�سيا�سية واملجتمع
املدين من العمل معا ،وت�شكيل هيكل م�ؤ�س�سي م�شرتك ،هو «الهيئة العليا لتحقيق �أهداف
الثورة» ،الذي اعرتفت به ال�سلطة االنتقالية .من خالل هذه الهيئة و�ضعت املعار�ضة ال�سيا�سية
واملجتمع املدين خريطة طريق جيدة م�شرتكة ملرحلة االنتقال ،وقدمت مقرتحات بتعديالت
ت�رشيعية جوهرية ،وب�إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة ،اعتمدتها ال�سلطة االنتقالية على الفور ،مما
�ساعد على حترك تون�س �إىل الأمام ،بقدر �أقل كثريا من امل�شاكل التي واجهت م�رص وليبيا.
�ساعد على ذلك ثالثة عوامل �أ�سا�سية 4مل تتوافر يف البلدين الآخرين؛ وهى �أن اجلي�ش التون�سي
مل يكن لديه طموح للعب دور �سيا�سي مبا�رش ،مكتفيا مبراقبة عملية االنتقال مب�سافة معقولة،
و�إن املنطلقات الفكرية لقيادة حركة «النه�ضة» الإ�سالمية كانت م�ستنرية ن�سبيا ،باملقارنة مع
جماعات الإخوان امل�سلمني وال�سلفيني يف م�رص وليبيا ،و�أقل طموحا فيما يتعلق ب�أ�سلمة املجال
الت�رشيعي واملجتمع ،مما جنب تون�س حتى الآن خماطر اال�ستقطاب ال�سيا�سي احلاد .كما �أن
املجتمع املدين كان �أكرث ديناميكية وارتباطا باملجال ال�سيا�سي ،ومل يرتكه لل�سيا�سيني وحدهم
 -4انظر بهي الدين ح�سن :ملاذا تف�شل م�رص وتنجح تون�س ،جريدة «ال�رشوق» امل�رصية.
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=30102011&id=79b5d8de-c8224f05-86b1-4bafc1c2fa22
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لي�ضعوا خريطة الطريق لتون�س امل�ستقبل .هذا اال�ستقرار الن�سبي مل يت�أثر كثريا ،بح�صول حركة
«النه�ضة» الإ�سالمية –التي مل تلعب الدور القيادي يف الثورة -على الأكرثية يف انتخابات
اجلمعية الت�أ�سي�سية ،لتتمكن بذلك من �أن تلعب الدور احلا�سم يف كتابة القواعد الد�ستورية
امل�ؤقتة ،التي منحت ال�سلطات الأ�سا�سية للحكومة –التي ت�شكلت برئا�ستها -على ح�ساب رئا�سة
اجلمهورية ،التي تتمتع ب�صالحيات هام�شية .بف�ضل هذه الأكرثية� ،سيكون «للنه�ضة» الت�أثري
الأكرب يف عملية كتابة الد�ستور الدائم للبالد ،ولكن م�ضمون هذا الت�أثري ،وم�ستقبل تون�س �أي�ضا
�سيتوقف �إىل حد كبري على م�ستقبل التفاعالت بني القيادة امل�ستنرية «للنه�ضة» و�ضغوط التيار
ال�سلفي ،الذي ميار�س ت�أثريا متزايدا على قواعد «النه�ضة» ،خا�صة خارج املدن الكربى.

بني الو�ضوح اال�سرتاتيجي واالنتهازية ال�سيا�سية!
يف م�رص ،مل تهزم االنتفا�ضة بعد ،ولكنها تعر�ضت النتكا�سة كبرية قد تقودها �إىل م�صري
البحرين .كان جناح االنتفا�ضة ال�شعبية يف �إجبار الرئي�س ح�سني مبارك على التخلي عن احلكم
بعد  18يوما فقط �إجنازا خارقا ،يتجاوز حقيقة عالقات القوى بني نظام ت�سلطي ،تر�سخ على
مدار  6عقود ،وي�ستند �إىل تعددية �سيا�سية �شكلية ،لعبت دورا حيويا يف �إطالة عمره ،ويف
الت�صدي لقوى املعار�ضة اجلديدة ال�صاعدة ،وخا�صة يف �أو�ساط ال�شباب .على م�سافة ،كانت
جماعة الإخوان امل�سلمني -املنظمة الأقوى للإ�سالم ال�سيا�سي -تعقد االتفاقيات اجلزئية امل�ؤقتة
مع جماعات املعار�ضة ،ولكن حري�صة يف الوقت ذاته على عدم حتدي النظام احلاكم ،بل
منفتحة على عقد ال�صفقات معه على ح�ساب الآخرين ،وقتما حتني الفر�صة املنا�سبة لذلك.5
خالل  18يوما هزت االنتفا�ضة �-أو «ثورة»  25يناير -ركائز النظام بقوة ،ولكن
�رسعان ما ا�ستطاعت الأجهزة الأمنية العتيدة للدولة «العميقة» ا�ستعادة توازنها ،وا�ستيعاب
املتغري اجلديد ،والتخطيط للمرحلة التالية .راهنت الأجهزة الأمنية على ما تدركه جيدا ،من
 -5مثال ذلك ما اعرتف به مهدي عاكف املر�شد العام ال�سابق جلماعة الإخوان امل�سلمني من �إبرام �صفقة �رسية
مع الأجهزة الأمنية ،بخ�صو�ص ترتيبات االنتخابات الربملانية  ،2005انظر جريدة امل�رصي اليوم يف 24
�أكتوبر .2009
8651=DIeussI&695032=DIelcitrA?xpsa.2elcitra/moc.muoyla-yrsamla.www//:ptth
�أقر بذلك الحقا عدد من قيادات اجلماعة ،على ر�أ�سهم د .عبد احلميد الغزايل امل�ست�شار ال�سيا�سي لعاكف ،ود.
حممد حبيب نائبه الأول حينذاك .وقد لعب خريت ال�شاطر النائب الأول احلايل للمر�شد العام الدور الأ�سا�سي
يف �إبرام هذه ال�صفقة ،انظر:
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=231189&IssueID=1573
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=274986
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االنتهازية ال�سيا�سية املت�أ�صلة يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،6ولكن �ساعدها �أي�ضا عجز الركائز
ال�سيا�سية لالنتفا�ضة -التي مل تكن تخطط �أبدا لثورة– عن اال�ستيعاب ال�رسيع للتحول الزلزايل
الذي �أحدثته ب�سالتها ،وقراءة اخلريطة اجلديدة كما هى دون �أوهام عن �أهداف قوى النظام
اجلديد/القدمي� ،أو �أهداف جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أو عن القدرات الذاتية للنويات التي
�أطلقت االنتفا�ضة.
توىل حكم البالد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة (املجل�س الع�سكري) ،بالتعاون مع الأجهزة
الأمنية ،وهى م�ؤ�س�سات ال تنتمي «للثورة» ،ومل تتعر�ض لإ�صالح جاد بعدها ،بل فعلت
كل ما بو�سعها لقمع قوى «الثورة» بطريقة مبا�رشة وغري مبا�رشة .بينما الربملان بغرفتيه،
ت�سيطر عليه �أغلبية من �أحزاب تنتمي �إىل الإ�سالم ال�سيا�سي (جماعات الإخوان امل�سلمني
واجلهاد واجلماعة الإ�سالمية) ،والإ�سالم الدعوي (جمموعة �أحزاب �سلفية) .توافقت
الف�صائل الإ�سالمية خالل عام  ،2011على تقدمي الدعم ال�سيا�سي املبا�رش وغري املبا�رش للمجل�س
الع�سكري يف مواجهة نقاده .من ناحية �أخرى� ،شكل ممثلو التيار الليربايل والي�ساري �أقلية
حمدودة داخل الربملان ،بينهم عدد �أقل من �أ�صابع اليد الواحدة من «�شباب الثورة».
على مدار عام «الثورة» ،كان �شباب الثورة يف م�رص م�ستهدفني بو�سائل قمع متنوعة؛
بالإحالة للمحاكمات الع�سكرية ،وقمع املتظاهرين بالذخرية احلية والر�صا�ص املطاطي
وطلقات اخلرطو�ش ،والده�س بالعربات املدرعة ،واملطاردة بالبلطجية حاملي الأ�سلحة
البي�ضاء ،و�أعمال االختطاف �إىل �أماكن جمهولة ،واحلمالت الإعالمية املوجهة التي ت�ستهدف
الت�شويه عرب االتهام باخليانة الوطنية والعمالة للأجنبي ،وتعبئة املواطنني �ضدهم ،بدعاوى �أن
الثورة �أتت بالفو�ضى والفراغ الأمني وتعطيل املن�ش�آت العامة.
يف املقابل ات�سم موقف ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي والدعوي بحث املواطنني على دعم املجل�س
الع�سكري ،و�إدانة املظاهرات االحتجاجية �ضد �سيا�ساته ،ومن ناحية �أخرى بال�صمت على
جرائم حقوق الإن�سان –التي مل تعد ت�ستهدف الإ�سالميني -مبا يف ذلك ال�صمت عن جرائم
يفرت�ض �أن تكون �صادمة وم�ستفزة للعواطف والأخالقيات الدينية ،مثل �سحل الن�ساء يف
ال�شوارع وتعريتهن ،وممار�سة اختبارات عذرية على املقبو�ض عليهن من الن�ساء ،بل يف
بع�ض الأحيان كان لوم الإ�سالميني يوجه لل�ضحايا! رمبا كان هذا امل�سلك من جانب الإ�سالميني
 -6من املفيد مراجعة �سلوك جماعة الإخوان امل�سلمني مع الرئي�سني ال�سابقني جمال عبد النا�رص و�أنور ال�سادات،
وكيف كانت على ا�ستعداد لعقد ال�صفقات معهما ،على ح�ساب مبادئ الدميقراطية ،والقوى ال�سيا�سية الأخرى.
انظر -على �سبيل املثال -عماد �أبو غازي ،مار�س � :1954رصاع الدميقراطية واال�ستبداد ،جريدة «ال�رشوق»
امل�رصية� 22 ،أبريل .2012
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21042012&id=830c9b3a-f65b4186-b1ab-3e5961999776
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هو �أحد �أ�سباب عدم تعر�ض املظاهرات التي نظموها على مدار �أكرث من عام بعد الثورة لأي
قمع ،بينما تعر�ض غريهم لقمع دموي� ،أدى �إىل �سقوط نحو � 100شهيد جديد.
يف م�رص يقول كثريون لقد �رسق الإ�سالميون الثورة ،ورغم �أن هذه املقولة تبدو �صحيحة
بدرجة ما ،لأن الإ�سالميني مل يبادروا بالثورة ،بل التحقوا بها بعد عدة �أيام ،بعد �أن كانوا
قد �أعلنوا رف�ضهم امل�شاركة يف يوم الغ�ضب يف  25يناير  2011الذي د�شن للثورة .ف�إن
االكتفاء باجرتار تلك احلقيقة ،يتغافل عن ثالث حقائق �أ�سا�سية ،لعبت دورا حيويا يف �صعود
الإ�سالميني.
متيز الإ�سالميون بثالث خ�صائ�ص –ال ميتلكها خ�صومهم -منحتهم التفوق ،ومل يكن �سقوط
الثورة ثمرة نا�ضجة يف �أيديهم م�صادفة ميتافيزيقة .اخل�صائ�ص الثالث هى:
�أوال :عالقتهم الوثيقة مبجتمعهم ،لي�س فقط من خالل توظيف العاطفة الدينية لأغلبية
مواطنيهم ،الذين يدينون بالدين نف�سه ،وتوظيف امل�سجد كركيزة للتوعية والتثقيف والتنظيم
و�شن احلمالت ال�سيا�سية ،بل �أي�ضا من خالل �إن�شاء م�ؤ�س�سات ذات كفاءة متطورة للتكافل
االجتماعي .بف�ضل ذلك متكنوا من القيام بعملية جتنيد اجتماعي وا�سع النطاق ،وو�ضع لبنات
طبقة �سيا�سية جديدة .يف املقابل عجزت القوى الي�سارية والليربالية عن �أن تغر�س لنف�سها
جذورا اجتماعية عميقة.
ثانيا� :سالح التنظيم .ال �شك �أن الي�ساريني يف العامل العربي هم �أ�شهر من كتبوا عنه ،ولكن
الإخوان امل�سلمني هم �أف�ضل من مار�سوه .ي�ستند تنظيم الإخوان امل�سلمني خلربات تراكمت عرب
عدة عقود ،مكنتهم من ال�صمود بدرجات متفاوتة من ال�صالبة يف مواجهة قمع حكام ،تفاوتوا
بني ذروة الت�سلطية والدموية.
خالل ذلك كان الإخوان امل�سلمون قادرين على توفري املوارد املالية الكافية ،واملزج مبهارة
بني بناء تقاليد را�سخة للعمل اجلماعي ،وبني �إبراز �شخ�صيات قيادية كاريزمية يف جماالت
متنوعة� ،صارت تدريجيا رموزا �سيا�سية معروفة على النطاق الوطني ،وبع�ضها على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل �أي�ضا .يف املقابل كانت التنظيمات ال�سيا�سية الأخرى تعاين دائما
من اله�شا�شة والت�رشذم ،وتف�شي النزعة الفردية لقياداتها ،واالفتقار لتقاليد العمل اجلماعي؛
وبالتايل عدم القدرة على ال�صمود كتنظيمات �أمام ع�سف الأنظمة الت�سلطية وال�شمولية يف العامل
العربي ،وعدم القدرة على توفري عامل الإجماع حول رموز كاريزمية ،حتى لفرتة معقولة
من الزمن .على هذه الأر�ضية ولدت اجلماعات ال�سيا�سية ال�شابة اجلديدة ،التي جنحت يف
التخل�ص من بع�ض هذه الأمرا�ض ولي�س كلها.
من ال�رضوري الأخذ بعني االعتبار �أن الليربالية قد تعر�ضت يف العامل العربي لقمع منهجي
طوال الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،حتى �أنها افتقرت تقريبا لأي تنظيم حزبي ،ولكنها
بد�أت تولد من جديد يف العامل العربي خالل العقد الأول من القرن الواحد والع�رشين.
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ثالثا :الو�ضوح اال�سرتاتيجي لدى القيادة .رغم �أن االنت�صارات التي حققتها انتفا�ضات ما
ي�سمى «الربيع العربي» ،كانت مفاج�أة لكل الأطراف ،مبا يف ذلك املبادرون ب�إ�شعالها� ،إال
�أن الإ�سالميني الذين كانوا �آخر من التحق بقطار الثورة ،كانوا �أول من ا�ستوعب ما حدث،
و�أول من بادر -بني �صفوف املعار�ضني -بو�ضع ا�سرتاتيجية واقعية –ولكن غري معلنة-
للتعامل مع النمط اجلديد لعالقات القوى ،ومراكز القوة اجلديدة ،املحلية والدولية.
يف م�رص حيث توجد �أعرق تنظيمات الإخوان امل�سلمني وقيادة تنظيمهم الدويل ،قامت
جماعة الإخوان امل�سلمني بتطوير ا�سرتاتيجيتها العتيدة التي تعرف بـ»التمكني» ،لت�ستوعب
احلقائق اجلديدة ،وتدجمها يف زحفها املتوا�صل عرب ع�رشات ال�سنني ،لل�سيطرة على املجتمع
من �أ�سفل �إىل �أعلى ،بهدف حتقيق ال�سيطرة الكاملة للجماعة على �أجهزة الدولة يوما .وبف�ضل
�سالح الطاعة العمياء الذي يلتزم به �أع�ضاء اجلماعة جتاه القيادة� ،أمكن للأخرية �أن تنتقل
دون �إعالن �سيا�سي �سابق �أو الحق -بح�سابات باردة ،ومبرونة فائقة ،بعد �شهر واحد من
الثورة وقبل �أن جتف دماء ال�شهداء ،وب�أقل قدر من اخل�سائر -من التحالف امل�ؤقت مع ثوار
ميدان التحرير �إىل التحالف امل�ؤقت مع املجل�س الع�سكري احلاكم �ضدهم ،دون التفات لأي
اعتبارات �أخالقية.
من يقم مبراجعة املحطات ال�سيا�سية املهمة يف م�رص بدءا من �إعالن اال�ستفتاء على التعديالت
الد�ستورية -بعد نحو �شهر من تنحي الرئي�س ح�سني مبارك -مرورا بعدة مظاهرات مليونية
نظمها �شباب الثورة ،ثم املذابح الثالث الكربى التي ارتكبتها قوات اجلي�ش وال�رشطة يف نهاية
 ،2011و�صوال �إىل ت�شكيل الهيئة الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور اجلديد يف مار�س  ،2012ف�إنه
ي�ستطيع ب�سهولة التعرف على مالمح من ي�صنفهم الإخوان امل�سلمون كخ�صم �أو حليف .يف جبهة
اخل�صوم� ،صنف الإ�سالميون رموز احلزب احلاكم ال�سابق وف�صائل الي�سار والليرباليني،
مبا يف ذلك �شباب الثورة وال�شخ�صيات العامة التي تنتمي �إىل هذه القاعدة ال�سيا�سية ،ولكنهم
ا�ستخدموا مبهارة �أ�ساليب و�أ�سلحة متنوعة يف التعامل مع ه�ؤالء اخل�صوم املتنوعني .يف املقابل
�صنفوا املجل�س الع�سكري يف جبهة احللفاء امل�ؤقتني ،الذين ميكن عقد ال�صفقات معهم �رسا وعلنا،
حتى املحطة التالية من ا�سرتاتيجية «التمكني»� .إن توافق الطرفني على اعتبار كل منهما حليفا
للآخر ،هو الوجه الآخر التفاق الطرفني على التعامل –بو�سائل خمتلفة -مع قوى الثورة
باعتبارها خ�صما م�شرتكا لهما ،ي�شكل عائقا يف مرحلة حتالفهما امل�ؤقت �أمام امل�صالح اخلا�صة
بكل من الإ�سالميني واملجل�س الع�سكري على حدة.
اختلفت الأ�سلحة التي ا�ستخدمها الإ�سالميون يف التعامل مع خ�صومهم ،بني الو�صم بالعالقة
مع النظام ال�سابق� ،أو الو�صم بالعلمانية ،ومعاداة �رشيعة الله ،وحماباة الكني�سة .وخالل ذلك
قدم الإ�سالميون الدعم ال�رصيح لالتهامات التي يطلقها املجل�س الع�سكري �ضد خ�صومه من
�شباب الثورة والليرباليني والي�ساريني ،ب�أنهم ي�سعون للفو�ضى وهدم الدولة.
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يف هذا ال�سياق ميكن �أي�ضا تف�سري املوقف العدائي جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها من
منظمات حقوق الإن�سان ،حني �شنت الأجهزة الأمنية امل�سلحة بالآليات الق�ضائية هجومها
ال�ضاري عليها خالل ال�شهور الأخرية من عام  ،2011خا�صة �أن اجلماعة مل تعد �ضحية
حتتاج �إىل دفاع منظمات حقوق الإن�سان عنها ،بل �صارت تهيئ نف�سها لتويل احلكم ،وبالتايل
�ست�صري مو�ضع نقد هذه املنظمات .7ولكن اخلطاب ال�سيا�سي للإخوان امل�سلمني املوجه �إىل
املجتمع الدويل كان خمتلفا ،حتى �أن املحللني الحظوا �أن بع�ض املواقف املعلنة باللغة الإجنليزية
خمتلفة متاما عما ي�صدر عنها حمليا باللغة العربية.8
يف املقابل عجزت جماعات �شباب الثورة والليرباليني والي�ساريني عن تطوير ا�سرتاتيجية،
وحتديد وا�ضح للخ�صوم واحللفاء احلقيقيني! بل كانوا لوقت طويل �ضحية الت�شو�ش و�أوهام
رومان�سية حول موقف كل من الإ�سالميني واملجل�س الع�سكري جتاه الثورة وقواها.
ا�ستهلكت قوى الثورة نحو � 9أ�شهر حتى تبد�أ بعد مذبحة «ما�سبريو» يف التخل�ص من
الأوهام عن توجهات املجل�س الع�سكري .واحتاجت لنحو عام حتى تبد�أ �آمالها الرومان�سية
يف الإ�سالميني يف التداعي ،وذلك بعد �سيطرتهم على الربملان ،وا�ستخدامهم من�صته يف و�صم
�شباب الثورة بـ «البلطجية» ،ويف تربير قمع ال�رشطة لهم ،والقرتاح م�رشوع قانون جديد
لقمع احلق يف حرية التجمع والتظاهر واالجتماع� ،أكرث ق�سوة من قوانني النظام ال�سابق!
غري �أن ت�شو�ش وتخبط قوى الثورة بلغ ذروته ،حينما تباط�أت عن اتخاذ موقف وا�ضح
جتاه احلملة الأمنية/الإعالمية املت�سلحة ب�آليات ق�ضائية ،التي �شنتها قوى الثورة امل�ضادة على
مدار الن�صف الثاين من عام «الثورة» �ضد منظمات حقوق الإن�سان ،وحماكمتها �إعالميا
وق�ضائيا بتهمة م�ساندة الثورة!
خالل هذا الوقت الثمني املهدر ،كانت الأو�ضاع قد �أعيد ترتيبها مبا يعزز مرتكزات النظام
القدمي ،لي�س على ح�ساب الثوار فقط ،ولكن مبا قد يت�ضمن �أي�ضا الإطاحة ب�أكرب �إجناز �سيا�سي
 -7يبدو �أن ذلك يعك�س توجها م�شرتكا لعدد من الأحزاب الإ�سالمية يف العامل العربي .انظر :الت�رصيحات
العدوانية غري امل�سبوقة �ضد منظمات املجتمع املدين ،ال�صادرة عن احلبيب ال�شوباين ،الوزير املغربي املكلف
بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين ،والقيادي بحزب «العدالة والتنمية» الإ�سالمي� ،صحيفة «امل�ساء»
املغربية� 5 ،أبريل .2012
 -8انظر �إريك تراجر «حملة التجميل الكاذبة للإخوان امل�سلمني يف وا�شنطن».
http://www.tnr.com/article/world/102413/muslim-brotherhood-egypt-arabspring-election
ي�شار �أي�ضا �إىل البيان الإيجابي الذي �أ�صدرته اجلماعة بالإجنليزية بخ�صو�ص موقفها من املنظمات غري احلكومية،
وخا�صة منظمات حقوق الإن�سان يف م�رص ،مبنا�سبة اجتماع �سناتور جون ماكني مع خريت ال�شاطر ،وهو ما
هللت له الأو�ساط الأمريكية حينذاك� ،إىل �أن اكت�شفت �أن البيان مل ي�صدر بالعربية ،بل ما �صدر من ت�رصيحات
وبيانات بالعربية كان �سلبيا للغاية! انظر يف ذلك:
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29091
انظر �أي�ضا البيان الذي �صدر بالإجنليزية فقط! للت�ضامن مع النا�شط ال�سيا�سي املعروف عالء عبد الفتاح:
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29692
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للإ�سالميني على مدار نحو قرن من الزمان.
ال يعني هذا بال�رضورة العودة �إىل النظام ال�سابق كما كان ،ولكن رمبا �إىل �سيناريو
الإ�صالح من داخل النظام ،الذي قاومه الرئي�س ال�سابق وجنله ،ثم ا�ضطر الأول للقبول
به بعد الأ�سبوع الأول من اندالع االنتفا�ضة يف  25يناير  ،2011ولكن الوقت كان قد ت�أخر
لإقناع امل�رصيني بالقبول به.
هناك عدة عوامل قد تدفع امل�رصيني نحو القبول مبا رف�ضوه قبل �أكرث من عام .منها عجز
قوى الثورة عن �إقناع املواطنني بكفاءتها ،وتهاوي امل�صداقية ال�سيا�سية والأخالقية جلماعة
الإخوان امل�سلمني ،مقابل �إدراك متزايد ب�أن لديها خمططا خفيا لل�سيطرة على الدولة ككل،
وتزايد هلع املواطنني من الفراغ الأمني امل�صطنع ،الذي يجري �أي�ضا تغذيته من حني لآخر
بالتلويح بامل�ؤامرات اخلارجية امل�صطنعة ،بالتوازي مع ا�ستمرار تدهور الأو�ضاع املعي�شية
اليومية ،والتلويح بقرب الدولة من الإفال�س.
على �صعيد �آخر ،تنعك�س عالقات القوى اجلديدة يف م�رص على طبيعة ال�رصاع حول م�ستقبل
البالد ،ويتجلى ذلك يف ال�رصاع حول امل�س�ألة الد�ستورية ب�صورة �أكرث و�ضوحا ،فال�رصاع
على م�رشوع دولة امل�ستقبل ،ال يجري بني د�ستور النظام القدمي (الد�ستور ال�صادر عام
 ،)1971وبني م�رشوع لد�ستور «الثورة» ،فلي�س هناك طرف واحد يدعو �إليه ،بعد �أن دفنه
الإ�سالميون واملجل�س الع�سكري مب�رشوعهما امل�شرتك للتعديالت الد�ستورية بعد �شهر واحد
من تنحي مبارك .بل يجري ال�رصاع بني م�رشوع د�ستور دولة دينية� ،9أو على الطريق
 -9من املعروف �أن الليرباليني والعلمانيني �أكدوا يف عدة منا�سبات عن عدم اعتزامهم تعديل مادة الد�ستور
املتعلقة ب�إ�سالم الدولة ،و�أن ال�رشيعة الإ�سالمية هى امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع .لذا لي�س هناك تف�سري �آخر،
لقرار جماعة الإخوان امل�سلمني بالتحالف مع ال�سلفيني –دون �أي طرف �آخر -للهيمنة على امل�سئوليات الرئي�سية
يف الربملان ،ثم للهيمنة على الهيئة الت�أ�سي�سية التي �ستكتب الد�ستور .وحتى بعدما حكم الق�ضاء الإداري بحل
هذه الهيئة و�إعادة ت�شكيلها ،ف�إن الإ�سالميني �أ�رصوا على �أن يحوزوا  %51على الأقل من مقاعدها .من ناحية
�أخرى ،وفور �إعالن تر�شحه لرئا�سة اجلمهورية� ،أعلن خريت ال�شاطر نائب املر�شد العام جلماعة الإخوان
امل�سلمني –ومر�شدها الفعلي� -أن تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية كانت و�ستظل هدفه الأول والأخري ،و�أنه �سيعمل يف
حالة جناحه على تكوين جمموعة من �أهل «احلل والعقد» ،ملعاونة الربملان يف حتقيق هذا الهدف .انظر «جريدة
امل�رصي اليوم» يف � 4أبريل .2012
http://www.almasryalyoum.com/node/751541
يعترب هذا الإعالن �أول ت�أكيد ر�سمي من جماعة الإخوان امل�سلمني ،ب�أنها مل تتخل عن برناجمها ال�سيا�سي الذي
�أعلنته عام  ،2007والذي يعترب برناجما مف�صال لتحويل م�رص لدولة دينية .انظر بهي الدين ح�سن ،برنامج
حزب الإخوان امل�سلمني يف م�رص من منظور حقوق الإن�سان ،جملة «رواق عربي»� ،صادرة عن مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،العدد � ،55ص  .2010 ،79-63جدير بالذكر �أن حممد مر�سي رئي�س
حزب احلرية والعدالة ،الذي خلف ال�شاطر كمر�شح عن اجلماعة لرئا�سة اجلمهورية ،بعد ا�ستبعاد اللجنة امل�سئولة
لرت�شح ال�شاطر ،قد �أكد �أي�ضا على الهدف نف�سه فور �إعالن تر�شحه .بل قال يف �أول م�ؤمتر انتخابي له �إن «القر�آن
هو د�ستورنا ،وال�رشيعة هى مر�شدنا» .انظر:
http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/middleeast/in-egypt-morsi-escalates-battleover-islams-role.html
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�إليها ،وبني م�رشوع د�ستور  71معدال� ،أي �سيناريو الإ�صالح من داخل نظام مبارك،
ولكن يف �سياق خمتلف .جدير بالذكر �أن انتفا�ضة «ثورة»  25يناير مل تدرج م�س�ألة «ال�رشيعة
الإ�سالمية» �ضمن مطالبها ،بل كان مطلب «الدولة املدنية» �أحد �أبرز �شعاراتها.
يف هذا ال�سياق ،يبدو �أنه ما مل تبادر قوى الثورة بتطوير ا�سرتاتيجية تنطلق من احلقائق،
وتعيد تقييم م�سار عام بعد االنتفا�ضة/الثورة ،وتعيد النظر فيمن ت�صنفهم كخ�صوم وحلفاء
دائمني �أو م�ؤقتني ،ف�إن االنتكا�سة احلالية قد تتطور �إىل هزمية كاملة ورمبا دموية .

�ضد م�شروع الدولة الدينية ..ولي�س الأحزاب الإ�سالمية:
على ال�صعيد الإقليمي يف العامل العربي ،يجري ال�رصاع �أي�ضا بني م�رشوع «دولة دينية»،
رمبا تكون ليبيا الدولة الأكرث جت�سيدا لهذا امل�رشوع ،وبني م�رشوع للت�سلطية املعدلة ،الذي
يج�سده املغرب .بينما تظل جمموعة �أخرى من الدول ترتاوح بني هذين امل�رشوعني ،اقرتابا
وابتعادا .رمبا قد تنجح تون�س وحدها يف �شق طريقها اخلا�ص نحو نظام دميقراطي حقيقي� .أما
م�رشوع «اال�ستقالل الثاين» ،فما زال الكفاح من �أجله يف العامل العربي يف مراحله الأوىل،
وما زال يفتقر ال�سرتاتيجية حمددة املعامل ،وبيئة دولية مواتية ،ومن ثم ف�إن رافعي رايات
«اال�ستقالل الثاين» هم يف واقع الأمر يحاربون على ثالث جبهات :يف مواجهة الثورة
امل�ضادة ،وم�رشوع الدولة الدينية ،وبيئة دولية و�إقليمية غري مواتية �أو معادية .بعد �أن كان
كفاحهم قبل  2011مق�صورا على جبهتني اثنتني ،الأوىل والثالثة فقط.
ي�ؤرخ عام  2011النطالق الكفاح من �أجل «اال�ستقالل الثاين» ،على ال�صعيد الإقليمي
وب�شكل خا�ص يف عدد من �أهم دول املنطقة .غري �أن امل�سار وهوية احللفاء واخل�صوم يف
الداخل واخلارج ،يختلفان من دولة لأخرى .مثال ذلك� ،أنه بينما ت�صنف حركة «النه�ضة»
الإ�سالمية يف تون�س ك�رشيك يف الكفاح من �أجل «اال�ستقالل الثاين» ،ف�إن الإ�سالميني يف
م�رص اتخذوا م�سارا خمتلفا ،بال�سري على طريق دولة دينية ،و�إخ�ضاع كل الرتتيبات ال�سيا�سية
التكتيكية بعد الثورة لهذا الهدف اال�سرتاتيجي؛ مما يعني �أن م�سار الكفاح من �أجل «اال�ستقالل
الثاين» يف م�رص� ،سيكون �أكرث م�شقة ،ما مل جتر مراجعة جذرية داخل مع�سكر الإ�سالميني
لهذه اال�سرتاتيجية .وهو ما ال توجد �أي م�ؤ�رشات عليه بعد .يرتتب على ذلك �أن الكفاح من
�أجل «اال�ستقالل الثاين» يف بع�ض الدول العربية� ،سيت�ضمن بال�رضورة كفاحا �ضد م�رشوع
الدولة الدينية ،ولي�س �ضد الأحزاب الإ�سالمية ،طاملا �أنها ال تتبنى م�رشوعا لدولة دينية .مل
يعرف التاريخ حال و�سطا �أو توفيقيا بني م�رشوع الدولة املدنية والدينية ،فالأخرية ال ميكن �أن
تن�ش�أ �إال على �أنقا�ض دولة احلق والقانون ،واعتبارات احرتام حقوق الإن�سان.
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خالل حقبة الكفاح من �أجل «اال�ستقالل الثاين»� ،ضد م�رشوعي «الت�سلطية املعدلة» و»الدولة
الدينية» يف العامل العربي� ،ست�شهد ال�سنوات املقبلة تغيريا يف �أمناط انتهاكات حقوق الإن�سان
التي كانت �سائدة من قبل ،فمن املتوقع �أن تنخف�ض حدة وحجم االنتهاكات الأكرث ج�سامة
حلقوق الإن�سان -با�ستثناء الدول التي ت�شهد نزاعات م�سلحة -مقابل �صعود ظاهرة انتهاكات
حقوق الإن�سان التي يجري تربيرها ب�أ�سباب دينية ،خا�صة يف جماالت حقوق املر�أة والأقليات
واحلرية الدينية ،وحرية املعتقد والفكر والإبداع الأدبي والفني .كما من املتوقع �أن يجري
ا�ستهداف منابر ال�شباب وخا�صة جماعاتهم ال�سيا�سية ،وكذلك املدافعون عن حقوق الإن�سان،
مبا يف ذلك ازدياد املخاطر على �سالمتهم البدنية ،واحلق يف احلياة.
يف هذا ال�سياق ،ت�شكل مهمة �إ�صالح الأجهزة الأمنية �أولوية خا�صة� ،إال �أنها تواجه لي�س فقط
مقاومة النظم القدمية لأي �إ�صالح جاد ،بل �أي�ضا املوقف االنتهازي لبع�ض ف�صائل الإ�سالم
ال�سيا�سي يف بع�ض دول املنطقة من هذه امل�س�ألة ،والتي تختزلها من ق�ضية �إ�صالح� ،إىل و�ضع
هذه الأجهزة حتت �سيطرة الإ�سالميني كما هى دون �إ�صالح ،واالكتفاء بالتخل�ص من �أبرز
قياداتها املعادية للإ�سالم ال�سيا�سي.
�أخريا ،وعلى الرغم من �أن الكفاح من �أجل «اال�ستقالل الثاين» مازال يفتقر ال�سرتاتيجية
واقعية وبعيدة املدى ،و�أي�ضا لبيئة دولية مواتية ،ف�إنه ميلك قوة دفع هائلة ناجمة عن �سقوط
حاجز اخلوف لدى ع�رشات املاليني من املواطنني ،وزيادة ثقتهم يف �أنف�سهم وقدراتهم على
التغيري ،وزيادة اهتمامهم بال�ش�أن العام ،و�إميانهم ب�أولوية التمتع بامل�ساواة والكرامة واحلرية
والعدالة االجتماعية ،والقناعة العميقة لدى ال�شباب �أنهم �أ�صحاب احلق يف حتديد م�ستقبل
بالدهم ،وا�ستعدادهم الال حمدود للكفاح والت�ضحية من �أجل هذا الهدف.
						
						

بهي الدين ح�سن
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حقوق الإن�سان
فى ظل «الربيع العربي»

عا�شت ال�شعوب يف العامل العربي و�ضعا فريدا خالل عام  ،2011الذي �شهد انتعا�شا هائال
للتطلعات نحو الدميقراطية ،وتعزيز حقوق الإن�سان يف هذه املنطقة التي بدت ع�صية لعقود
طويلة �أمام دعاوى الإ�صالح الدميقراطي.
وقدمت ال�شعوب يف عدة بلدان �آالف ال�شهداء وامل�صابني يف مواجهة �آلة القمع الوح�شية ،التي
جرى �شحذها على �أو�سع نطاق .كان عام  2011جت�سيدا ل�رصاع الإرادات ،بني ال�شعوب
املتطلعة للحرية والكرامة والإن�سانية من جانب ،ونظم احلكم اال�ستبدادي و�شبكات الف�ساد
والنهب املرتبطة بها من جانب �آخر.
وقد �شهد العام جناحات كربى للن�ضال ال�سلمي لل�شعوب ،حيث جرى توجيه �رضبات موجعة
�إىل نظم احلكم الأبدي والعائلي و�سيناريوهات التوريث ،وجرت �إزاحة رموز الطغيان يف
تون�س وم�رص وليبيا واليمن ،وبات من ال�صعوبة مبكان �أن يجد النظام الدموي يف �سوريا
خمرجا �سيا�سيا ،مينحه م�رشوعية البقاء ،يف ظل حمامات الدم التي باتت تف�صله متاما عن
�شعبه.
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وحتت ت�أثري رياح الثورات العربية التي امتدت بدرجات متفاوتة �إىل عدد من البلدان
الأخرى ،فر�ضت ق�ضايا الإ�صالح من �أعلى على �أجندة عدد من احلكومات� ،سارعت �إىل
ٍ
خطاب �إ�صالحي ،و�إن جرت ترجمته عمليا يف �إ�صالحات جزئية يف املغرب ،بينما
تبني
�سارت وعود الإ�صالح يف اجلزائر يف االجتاه املعاك�س على ال�صعيد الت�رشيعي ،برغم الإنهاء
الر�سمي حلالة الطوارئ اال�ستثنائية ال�سارية يف هذا البلد منذ العام .1992
وحتى الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ت�أثرت بربيع الثورات العربية� ،إذ متكنت ال�ضغوط
ال�شعبية من �إنهاء االنق�سام بني طريف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،والدفع نحو توقيع اتفاق
امل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�س ،و�إن مل يرتب هذا التطور تغيريا جوهريا على �صعيد
احرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة ،ووقف االنتهاكات املتبادلة ،مثلما مل يقرتن بعد
بربوز �إرادة �سيا�سية ،لت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،و�إنهاء ثنائية ال�سلطة ،ودمج و�إ�صالح
امل�ؤ�س�سات الأمنية والق�ضائية.
غري �أن ح�صاد الثورات العربية ،مل يرق �إىل م�ستوى الت�ضحيات التي قدمتها ال�شعوب ،حتى
يف البلدان التي �أطيح فيها بر�ؤو�س ال�سلطة .فقد قمعت االنتفا�ضة الثورية يف البحرين ،و�سط
تواط�ؤ �أو �صمت الأطراف الدولية والإقليمية عن اجلرائم املرتكبة يف قمع االنتفا�ضة ،عالوة
على الدعم الدبلوما�سي والع�سكري من قبل دول جمل�س التعاون اخلليجي .وجاءت املبادرة
اخلليجية لإنهاء الو�ضع املت�أزم يف اليمن .والتي حظيت بدعم الإدارة الأمريكية والأطراف
الأوروبية ،ل�ضمان خروج �آمن للجالد علي عبد الله �صالح وكبار معاونيه و�أبنائه ،ولتفر�ض
رئي�سا م�ؤقتا من �أركان نظامه ،ويجري مبوجبها تقا�سم مقاعد احلكومة االنتقالية بني �أع�ضاء
احلزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة التقليدية.
ورغم جناحات الثورة يف م�رص يف الإطاحة بر�ؤو�س النظام البولي�سي ،فقد �شهدت م�رص
�إخفاقات كربى يف �إدارة املرحلة االنتقالية من قبل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،الذي انتهج
�سيا�سات �شديدة املحافظة تتعار�ض مع �أهداف الثورة يف اخلال�ص الكامل من نظام مبارك،
و�إحداث قطيعة نهائية مع نهجه اال�ستبدادي؛ وهو ما �أدى �إىل توا�صل النهج ذاته يف قمع
اخل�صوم الناقدين للمجل�س الع�سكري ،ويف عودة القمع الوح�شي لالحتجاجات ال�سلمية ،التي
تدعو �إىل ت�صحيح م�سار الثورة وعودة اجلي�ش �إىل ثكناته ،والتو�سع غري امل�سبوق يف الهجوم
على م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان واملجتمع املدين ،وتزايد ال�ضغوط جمددا على و�سائط الإعالم
امل�ستقلة.
وعلى العك�س من ذلك فقد بدت تون�س البلد الأكرث حظوظا للدخول يف عملية جادة للتحول
الدميقراطي ،وهو ما يعزي يف جانب منه �إىل �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف تون�س مل تكن لديها
م�رشوع �سيا�سي للحكم ،كما �أن حتالفات قوى الثورة واحلركة النقابية واحلقوقية وال�سيا�سية
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جنحت يف وقت ق�صري يف ملء فراغ ال�سلطة ،و�إزاحة رموز نظام بن علي و�أع�ضاء حزبه
احلاكم ب�صورة نهائية من �إدارة املرحلة االنتقالية .وقد �أتاح ذلك فر�صا �أف�ضل لبناء توافق
وطني حول امل�سار االنتقايل يف تون�س ،على العك�س من احلال يف م�رص ،حيث اقرتنت
�سيا�سات وتوجهات املجل�س الع�سكري بتعميق حدة االنق�سامات ،فيما بني القوى والتيارات
ال�سيا�سية �صاحبة امل�صلحة يف اخلال�ص من نظام مبارك.
ورغم ال�رضبات املوجعة التي تلقتها نظم احلكم يف تون�س وم�رص واليمن ،ف�إن املحا�سبة
على جرائم تلك الأنظمة �-سواء يف مواجهة املتظاهرين� ،أو خالل عقود من ا�ستئثارها املطلق
بال�سلطة -تظل �ضئيلة .فقد كر�ست املبادرة اخلليجية يف اليمن الإفالت من املحا�سبة والعقاب.
ويف م�رص ،ي�صطدم الق�صا�ص لأرواح ال�شهداء ب�صعوبات كربى ،تبد�أ من التباط�ؤ ال�شديد
يف تقدمي املتهمني للمحاكمة ،وعدم اتخاذ الإجراءات ال�رضورية ملنع العبث بالأدلة �أو �إتالفها
�أو �إخفائها ،ف�ضال عن امتناع الأجهزة الأمنية عن التعاون مع جهات التحقيق يف الك�شف عن
احلقيقة .عالوة على حمدودية التدابري املتخذة للتطهري امل�ؤ�س�سي� ،سواء على �صعيد امل�ؤ�س�سات
الأمنية� ،أو امل�ؤ�س�سات الق�ضائية التي ما زالت تفتقر ل�ضمانات اال�ستقالل عن تدخالت ال�سلطة
التنفيذية .ويف تون�س �أي�ضا مل يحدث تقدم يف املحا�سبة على جرائم املا�ضي ،و�إن كان هناك
وعود ر�سمية النتهاج طريق العدالة االنتقالية الذي تقت�ضيه عملية االنتقال الدميقراطي.

املالمح العامة للتطور فى و�ضعية حقوق الإن�سان
�أوال -اجتاهات التطور على ال�صعيد الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي:
�شهدت البلدان -حمل الدرا�سة -عددا من التطورات على ال�صعيد الت�رشيعي وامل�ؤ�س�سي،
بدا �أكرثها �إيجابية وات�ساقا يف تون�س ،التي �شهدت الت�صديق على عدد من االتفاقيات الدولية
يف جمال حقوق الإن�سان ،ورفع التحفظات التي كانت قد �أبدتها على اتفاقية الق�ضاء على كل
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .كما �أدخلت تعديالت على بع�ض ن�صو�ص قانون العقوبات ملواءمتها
مع االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب .واعتمد قانون جديد للجمعيات ،وفقا للمعايري الدولية،
يقر بحقها يف احل�صول على املعلومات ،ويف تقييم �أداء م�ؤ�س�سات الدولة ،ويحظر على
ال�سلطات عرقلة �أو تعطيل �أن�شطتها ،وكفل القانون للجمعية احلق يف تلقي الأموال من الداخل
واخلارج� ،رشيطة �إعالم احلكومة بالتحويالت التي ترد �إليها.
كما امتدت الإ�صالحات الت�رشيعية �إىل قوانني ال�صحافة والطباعة والن�رش ،ومبوجبها
ح�رصت العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم الن�رش املت�صلة باحل�ض على الكراهية �أو التمييز
�أو العنف ،وا�ستحدثت هيئة عليا م�ستقلة لتنظيم الإعالم واالت�صال ال�سمعي والب�رصي ،وفقا
للمعاهدات الدولية التي �صادقت عليها تون�س .كما اعتمدت احلكومة االنتقالية قانونا انتخابيا
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جديدا لتكوين اجلمعية الوطنية الت�أ�سي�سية املكلفة بو�ضع د�ستور جديد للبالد ،يت�ضمن �إن�شاء جلنة
عليا م�ستقلة لإدارة االنتخابات ،وي�ضمن امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف القوائم االنتخابية،
ويف ت�شكيل مقاعد الهيئة الت�أ�سي�سية باملنا�صفة بينهم ،وفر�ض نوع من العزل ال�سيا�سي على
رموز نظام بن علي وحزبه ،حرموا مبوجبه من امل�شاركة يف هذه االنتخابات.
يف م�رص ،جاءت التطورات على ال�صعيد الت�رشيعي وامل�ؤ�س�سي خميبة للآمال يف جمملها،
وعك�ست نزوع القائمني على �إدارة �شئون البالد �إىل الت�شبث بنهج النظام ال�سابق ،الذي توهم
البع�ض �سقوطه بعد �إزاحة ر�أ�سه .فقد ا�ستهلت املرحلة االنتقالية بتعديالت د�ستورية مبت�رسة،
كان الرئي�س املخلوع نف�سه قد اقرتح �إجراءها قبيل �سقوطه .وقد دجمت هذه التعديالت
يف �إعالن د�ستوري ،مينح املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة جممل ال�صالحيات الت�رشيعية
والتنفيذية ،التي كان يكفلها الد�ستور لرئي�س اجلمهورية والربملان.
وظلت حالة الطوارئ اال�ستثنائية �سارية ،بل وتقرر الحقا تو�سيع نطاق ا�ستخدام قانون
الطوارئ ب�صورة تتجاوز احلدود املعلنة ال�ستخدامه من قبل الرئي�س املخلوع .و�أدخلت
تعديالت حمدودة على قانون الأحزاب ال�سيا�سية ،كما �صدر ت�رشيع جديد لقمع الإ�رضابات
واالعت�صامات ووقفات االحتجاج ،ولوحت احلكومة ب�سن قانون جديد ،يفر�ض مزيدا من
القيود على منظمات املجتمع املدين .كما �أدخلت تعديالت على النظام االنتخابي مل ترق �إىل
التطلعات ،حيث مت املزج بني النظام الفردي ونظام القوائم الن�سبية معا ،وهو ما �أف�ضى �إىل
�صعوبات كبرية يف حفز �شباب الثورة على الرت�شح ،وخا�صة يف ظل ات�ساع نطاق الدوائر
االنتخابية ،الذي جعل الغلبة للقوى والتيارات الدينية ،والع�صبيات القادرة على توظيف املال
والدين والنفوذ العائلي يف ح�صد الأ�صوات.
ويف املغرب ،حاولت ال�سلطات نزع فتيل احلراك ال�سلمي من �أجل الدميقراطية ،عرب
مبادرة ملكية ل�صياغة د�ستور جديد للبالد بن�صو�ص تبدو �أكرث ع�رصية ،لكنها من الناحية
الفعلية مل ت�شكل ا�ستجابة للتحول �إىل منط امللكية الد�ستورية الربملانية ،حيث ظل الد�ستور اجلديد
حمافظا على �أوجه اخللل يف التوازن بني ال�سلطات ،وظل امللك يحتفظ ب�سلطات وا�سعة يف
احلكم ،وحم�صنا يف الوقت ذاته من النقد ،ناهيك عن امل�ساءلة .كما ارتبطت املبادرة امللكية
بالدعوة لإجراء انتخابات برملانية مبكرة ،قادت �إىل فوز حزب «العدالة والتنمية» ذي التوجه
الإ�سالمي ،وكلف �أمينه العام مبقت�ضى الد�ستور اجلديد بت�شكيل احلكومة.
ويف اجلزائر ،ا�ستبقت ال�سلطات بوادر احلراك ال�شعبي بالإعالن ر�سميا عن رفع حالة
الطوارئ ال�سارية منذ عام  ،1992لكنها ا�ستعا�ضت عن �صالحيات الطوارئ اال�ستثنائية مبنح
�صالحيات ا�ستثنائية �إ�ضافية لقوات اجلي�ش حتت دعاوى مكافحة الإرهاب والتخريب .كما
�أدخلت تعديالت على قانون الإجراءات اجلنائية؛ بدعوى مكافحة الإرهاب ،يجوز مبوجبها
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الإبقاء على الأ�شخا�ص رهن االحتجاز التحفظي ملدد ت�صل �إىل ت�سعة �أ�شهر .و�سنت قانونا
جديدا للجمعيات بالغ التع�سف ،يفر�ض و�صاية حكومية كاملة على ت�أ�سي�س اجلمعيات وعلى
ممار�ستها لأن�شطتها .ف�ضال عن اعتماد قانون جديد للأحزاب ،ا�ستهدف بالدرجة الأوىل منع
املنخرطني �سابقا يف «اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ» املنحلة من االنخراط جمددا يف العمل ال�سيا�سي
�أو احلزبي .كما اعتمدت ال�سلطات قانونا جديدا للإعالم ،جتنب العقوبات ال�سالبة للحرية يف
جرائم ال�صحافة ،و�سمح نظريا للم�ؤ�س�سات اخلا�صة بدخول جمال البث ال�سمعي والب�رصي،
لكنه ت�ضمن عددا كبريا من ال�ضوابط الف�ضفا�ضة ،التي ت�سمح بقمع حرية التعبري والإعالم،
وفقا لهوى ال�سلطات.
وواجهت ال�سلطات يف البحرين االنتفا�ضة ال�شعبية من �أجل ملكية د�ستورية دميقراطية
بفر�ض حالة الطوارئ اال�ستثنائية ،التي منحت يف ظلها �صالحيات وا�سعة للقائد العام لقوة
دفاع البحرين يف �إ�صدار �أوامر القب�ض والتفتي�ش للأ�شخا�ص ،و�إخالء �أو عزل بع�ض املناطق،
وفر�ض قيود على حرية االجتماع والتنقل ،و�إبعاد الأجانب ومراقبة و�سائط الإعالم ،ووقف
�أن�شطة اجلمعيات و�إ�سقاط اجلن�سية عن املواطنني ،و�إبعادهم عن البالد ،كما ا�ستحدثت حمكمة
ع�سكرية خا�صة �أحيل للمحاكمة �أمامها مئات من الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني.
ويف حماولة ل�سحق الثورة ال�شعبية يف اليمن جل�أ نظام علي عبد الله �صالح �إىل �إعالن حالة
الطوارئ ،ومنح �سلطات الأمن �صالحيات ا�ستثنائية �أو�سع يف اعتقال واحتجاز الأ�شخا�ص،
والرقابة على و�سائل الإعالم .و�أف�ضت التدخالت الدولية والإقليمية �إىل اعتماد ما عرف
باملبادرة اخلليجية ،التي حت�صنه ومعاونيه و�أقرباءه من املالحقة الق�ضائية ،يف مقابل تخليه
عن ال�سلطة .كما تفر�ض املبادرة مرحلة انتقالية تت�أ�س�س على ال�رشاكة بني احلزب احلاكم
و�أحزاب املعار�ضة التقليدية ،وتدفع املبادرة باجتاه انتخابات رئا�سية �صورية ،تف�ضي �إىل
فوز نائب الرئي�س بالرئا�سة بالتزكية ،عرب الن�ص على التزام �أطراف االتفاق باالمتناع عن
تقدمي مر�شحني مناف�سني!
ويف �سوريا ،مل تفلح حماوالت تروي�ض الثورة ال�شعبية عرب �إ�صالحات �شائهة ومت�أخرة
جرت و�سط بحر من الدماء .وكان من املحتمل �أن ي�شكل �إعالن �إنهاء حالة الطوارئ اال�ستثنائية
ال�سارية منذ عام  1963خطوة ايجابية كربى ،خا�صة �أنه ي�ستتبع �إلغاء حماكم �أمن الدولة
اال�ستثنائية ،لكن ال�سلطات -التي ا�ستباحت بالقمع الدموي والتنكيل مقومات دولة القانون-
عمدت يف الوقت ذاته �إىل ملء فراغ الطوارئ با�ست�صدار ت�رشيع ا�ستثنائي بديل ،مينح �أجهزة
الأمن �صالحيات وا�سعة يف التحقيق واالعتقال التحفظي ملدة �أ�سبوع ،دون ت�رصيح ق�ضائي،
ويجوز للنائب العام متديد االعتقال �إىل �شهرين.
ورغم حماولة النظام ال�سوري الإيحاء بتوجهه نحو الإقرار بالتعدية احلزبية عرب قانون
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جديد للأحزاب ،ف�إنه مل يتقدم خطوة واحدة باجتاه �إنهاء هيمنة حزب البعث احلاكم على احلياة
ال�سيا�سية واحتكاره لل�سلطة ،باعتباره احلزب القائد مبقت�ضى الد�ستور ،بل كفل القانون اجلديد
له الكلمة العليا يف �إجازة �أو رف�ض الأحزاب ال�سيا�سية اجلديدة ،التي يتعني عليها احل�صول
على ترخي�ص م�سبق .كما �أدخل نظام الأ�سد تعديالت على القانون االنتخابي� ،أ�سند مبوجبها
�إدارة االنتخابات الت�رشيعية �إىل جلنة ق�ضائية ،لكنه مل يقرن ذلك ب�إنهاء هيمنة ال�سلطة التنفيذية
على ال�سلطة الق�ضائية ،وو�ضع القواعد ال�رضورية لت�أمني احلد الأدنى من �ضمانات ا�ستقالل
الق�ضاء ،وقد منح القانون لالحتادات العمالية والفالحية التي ي�سيطر عليها حزب البعث،
�صالحية �إجازة قوائم مر�شحي العمال والفالحني يف املجل�س الت�رشيعي.
�شهد العراق تطورا �إيجابيا حمدودا باعتماد قانون حماية ال�صحفيني ،الذي ت�ضمن ن�صو�صا
�إن�شائية عديدة ،ت�سبغ نوعا من احلماية النظرية حلقوق ال�صحفي ،لكنه جاء خلوا من �أي
ن�صو�ص تعاقب امل�ؤ�س�سات �أو الأ�شخا�ص ،الذين ينتهكون حقوق ال�صحفيني ،كما فر�ضت
ال�سلطات قيودا �إ�ضافية خالل العام على حق العراقيني يف التظاهر ،بدعاوى حماية امل�صلحة
العامة �أو النظام العام �أو الآداب العامة.
واجتهت التطورات الت�رشيعية يف اململكة ال�سعودية للمزيد من التع�سف� ،سواء عرب الدفع
مب�رشوع قانون جديد بدعاوى مكافحة الإرهاب ي�سمح -حال �إقراره -باالعتقال طويل الأمد
للأ�شخا�ص ،ويق�ضي بعقوبة ال�سجن لع�رش �سنوات على �أي ت�شكيك يف نزاهة امللك �أو ويل
العهد .كما �أدخلت تعديالت على قانون العقوبات ا�ستهدفت �إ�سباغ مزيد من احلماية للرموز
الدينية من النقد ،وفر�ضت قيودا �إ�ضافية على الن�رش� ،سواء بدعاوى خمالفة ال�رشيعة� ،أو �إثارة
النعرات الطائفية� ،أو احل�ض على اجلرمية .كما فر�ضت قيود على �أن�شطة الن�رش الإلكرتوين.
و�أف�ضى الت�أزم ال�سيا�سي املزمن يف لبنان �إىل �ض�آلة التدابري احلكومية يف جمال تعزيز حقوق
الإن�سان ،وبدت �أهم التطورات الت�رشيعية مق�صورة على تعديالت حمدودة ملكافحة �أعمال
العنف �ضد الن�ساء با�سم جرائم ال�رشف يف قانون العقوبات.
يف حني جاءت �أبرز التطورات يف ال�سودان وثيقة ال�صلة بااللتزام بنتائج اال�ستفتاء على حق
تقرير امل�صري لأبناء اجلنوب ،التي قادت �إىل االنف�صال عن ال�شمال ،والإعالن عن ت�أ�سي�س
دولة اجلنوب واعتماد د�ستور م�ستقل لها.

ثانيا -القمع املفرط للحراك ال�سيا�سي واالجتماعي والتجمع ال�سلمي:
�شهد العام انتهاكات مروعة للحق يف التجمع واالحتجاج والتظاهر ،و�أهدر احلق يف
احلياة على نطاق وا�سع من جراء اال�ستخدام املفرط للقوة يف الت�صدي للثورات ال�شعبية،
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التي حافظت يف املجمل على طابعها ال�سلمي ،رغم وح�شية القمع املوجه �ضدها ،والتي ترقى
لأن ت�شكل جرائم حرب يف ليبيا و�سوريا واليمن ،وجرائم حمتملة �ضد الإن�سانية يف م�رص
والبحرين وتون�س ،ويف ليبيا و�سوريا واليمن.
يف �سوريا ،ي�سجل التقرير حتى �أوائل دي�سمرب م�رصع ما يقرب من خم�سة �آالف ،بينهم
 300طفل ،منذ اندالع االحتجاجات ال�سلمية يف منت�صف مار�س  ،2011وتعر�ضت كتل
�سكانية ب�أكملها للقمع ،وا�ستخدمت الدبابات واملروحيات واملدفعية الثقيلة يف قمع املظاهرات،
ويف ق�صف البنية التحتية املدنية ،و�شارك يف القمع� ،إىل جانب �أجهزة الأمن وقوات اجلي�ش،
الع�صابات امل�سلحة املعروفة با�سم ال�شبيحة ،التي ترعاها الأجهزة الأمنية.
وطالت �أعمال القتل والإعدام دون حماكمة عددا من ال�ضباط ،وجرت اعتقاالت جماعية
ع�شوائية� ،شملت �أكرث من � 10آالف �شخ�ص ،ف�ضال عن االختفاء الق�رسي لأكرث من � 5آالف
قبل نهاية العام .وجرى ا�ستهداف الطواقم الطبية ،و�أحكمت الأجهزة اال�ستخباراتية �سيطرتها
على امل�ست�شفيات ملنع تقدمي الرعاية الطبية للم�صابني.
يف م�رص ،واجه نظام مبارك االحتجاجات ال�سلمية بفتح النريان على املتظاهرين ،مما
�أف�ضى �إىل م�رصع ما ال يقل عن � 846شخ�صا .وجرت مطاردة املتظاهرين ،وده�سهم
بعربات وم�صفحات ال�رشطة ،كما اعتلى القنا�صة �أ�سطح املباين لقن�ص املتظاهرين .و�شهد
ميدان التحرير -وهو �ساحة الثورة الرئي�سية بالعا�صمة -هجمات م�شرتكة على املعت�صيمن فيه
من فرق البلطجية وال�رشطة .ويف م�ساء  28يناير اختفت ال�رشطة متاما ب�شكل مفاجئ ،لتبد�أ
عملية هروب وتهريب جماعي لعدد كبري من ال�سجناء ومعتادي الإجرام .و�سجلت حاالت
عدة الختطاف ن�شطاء �سيا�سيني وتعذيبهم على يد ال�رشطة الع�سكرية قبل �إزاحة الرئي�س ال�سابق
ح�سني مبارك عن احلكم.
وعلى الرغم من �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة -الذي يدير املرحلة االنتقالية -حر�ص
يف الأ�سابيع الأوىل من توليه ال�سلطة على جتنب ال�صدام مع قوى الثورة ،ف�إنه �رسعان ما
عاود انتهاج قمع املتظاهرين �سلميا� ،سواء با�ستخدام الذخرية احلية �أو اخلرطو�ش �أو الغازات
اخلانقة ،وده�س املتظاهرين و�إطالق الر�صا�ص على الر�أ�س وخا�صة الأعني ،لي�سقط قرابة
مائة قتيل ،على يد قوات ال�رشطة �أو اجلي�ش ،مب�شاركة فرق البلطجية.
يف اليمن ،اقرتن ا�ستخدام القوة املفرطة واملميتة يف قمع االنتفا�ضة الثورية مب�رصع �أكرث
من � 250شخ�صا ،وجرح نحو � 15ألف خالل �أعمال القمع التي �شاركت فيها قوات الأمن
واجلي�ش وامليلي�شيات امل�سلحة والبالطجة .وارتكبت عددا من املذابح الوح�شية ،وخا�صة يف
�ساحات الثورة يف تعز و�صنعاء .وفر�ض النظام �أمناطا من العقاب اجلماعي على ال�شعب
اليمني� ،شملت الق�صف الع�شوائي للمباين ال�سكنية وامل�ست�شفيات ،و�إخ�ضاع ال�سكان لظروف
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معي�شية بالغة ال�سوء .و�شملت عمليات االختطاف واالختفاء الق�رسي مئات من الن�شطاء
ال�سيا�سيني وعددا من احلقوقيني.
يف تون�س� ،أف�ضى اال�ستخدام املفرط للقوة من جانب نظام بن علي يف قمع الثورة ال�شعبية
ال�سلمية �إىل م�رصع ما ال يقل عن � 147شخ�صا ،وطالت االعتقاالت نحو � 1200شخ�ص،
�أطلق �رساح معظمهم بعد �سقوط النظام .لكن �سقوطه مل يرتتب عليه قطيعة فورية مع �أعمال
القمع ،حيث �سجلت بع�ض االعتداءات على احلق يف التظاهر واالعت�صام ،رافقها احتجاز
مئات الأ�شخا�ص.
يف البحرين� ،أدى ا�ستخدام القوة املفرطة يف قمع االنتفا�ضة ال�شعبية ال�سلمية �إىل �سقوط
�أكرث من  30قتيال .وجرت �أعمال انتقامية� ،شملت الف�صل التع�سفي �أو الإيقاف عن العمل �أو
احلرمان من املنح الدرا�سية لآالف من املواطنني املنا�رصين لالنتفا�ضة .وا�ستهدفت �إجراءات
القمع كذلك العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وحتول بع�ض من هذه امل�ؤ�س�سات �إىل مراكز
لالعتقال ،و�أحيل ع�رشات من العاملني يف احلقل الطبي للمحاكمة الع�سكرية ،و�صدرت بحق
بع�ضهم �أحكام مغلظة بال�سجن.
يف اجلزائر ،ت�صدت ال�سلطات بالقوة وبا�ستخدام الذخرية احلية الحتجاجات اجتماعية يف
مطلع العام� ،سقط خاللها ثالثة قتلى وثمامنائة جريح ،ف�ضال عن توقيف ما يزيد على �ألف
�شخ�ص ،وعمدت ال�سلطات �إىل تطويق املظاهرات التظاهرات ال�سلمية املت�أثرة بالثورة يف
تون�س وم�رص ،وا�ستخدمت البلطجية للرتهيب و�شق �صفوف املتظاهرين.
يف املغرب ،جل�أت ال�سلطات �إىل القمع العنيف للمظاهرات التي دعت �إليها حركة «20
فرباير» من �أجل الإ�صالح والت�صدي للف�ساد ،وقد بد�أت املظاهرات �سلمية ،لكنها ات�سمت
بالعنف يف بع�ض املدن .و�أدى قمعها �إىل م�رصع � 6أ�شخا�ص ،واعتقال �أكرث من مائتي
متظاهر .وظل الن�شطون يف حركة  20فرباير هدفا للمالحقة والعتداءات من جمهولني.
يف اململكة ال�سعودية ،طال القمع �أي�ضا املظاهرات ال�سلمية –على حمدوديتها -حيث
ا�ستخدمت قنابل الغاز والر�صا�ص يف مواجهة بع�ض املظاهرات ،واعتقل املئات ،مبا يف ذلك
بع�ض �أفراد اجلالية ال�سورية ،الذين تظاهروا احتجاجا على املذابح اجلارية يف �سوريا.
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ظلت التجمعات واالحتجاجات ال�سلمية حمال ل�ضغوط
متزايدة من جانبي طريف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ويف قطاع غزة.
وواجهت �أجهزة �أمن «حما�س» نداءات ائتالف «�شباب � 15آذار» ،للتظاهر من �أجل �إنهاء
االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني باعتقال الن�شطني يف االئتالف ،وبالدفع ب�أن�صار حركة حما�س
لال�شتباك مع املتظاهرين ،متهيدا لتدخل ال�رشطة لتفريق املتظاهرين بالقوة .ورغم توقيع
اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية ،فقد ظلت فعاليات «�شباب � 15آذار» هدفا للقمع.
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يف العراق ،تعر�ضت للقمع عدة مظاهرات �سلمية مت�أثرة برياح الثورات العربية .و�أف�ضت
�أعمال القمع من جانب قوات الأمن ،املدعومة �أي�ضا مبجموعات من البلطجية! �إىل �سقوط ما
ال يقل عن  12قتيال.
يف ال�سودان ،ا�ستخدمت �أجهزة الأمن القوة املفرطة لقمع احتجاجات �سلمية ،تدعو لرحيل
الرئي�س ال�سوداين ،واالعتداءات البدنية على املتظاهرين واعتقالهم ،والتحر�ش واالعتداء
اجلن�سي على نا�شطات �سيا�سيات وحقوقيات.

ثالثا -انتهاكات وا�سعة النطاق حلريات التعبري والإعالم وتداول املعلومات:
اقرتنت مواجهة االنتفا�ضة ال�شعبية يف عدد من البلدان باعتداءات وا�سعة على ال�صحفيني
وعلى املرا�سلني الأجانب والطواقم الإعالمية املختلفة .وقطعت ال�سلطات يف م�رص وتون�س
اليمن و�سوريا �شبكات االت�صال وبخا�صة عرب �شبكة الإنرتنت والهواتف املحمولة.
يف �سوريا ،منعت ال�سلطات عددا من ال�صحفيني واملرا�سلني الأجانب من دخول البالد،
وفر�ضت الرقابة على القنوات الف�ضائية التي ال تتبنى ر�ؤية احلكومة ،كما تعر�ض م�صورون
لالعتقال .و�شملت �أعمال االعتقال واالختطاف عددا كبريا من الكتاب وال�صحفيني والن�شطاء
ال�سيا�سيني واملدونني ،وظل م�صري بع�ضهم جمهوال .كما طالت �أعمال القمع الوح�شي فنانني
ومبدعني داعمني للثورة .وقد قتل �صاحب �أغنية «يالال ارحل يا ب�شار» ،و�ألقيت جثته يف
النهر بعد وقت قليل من اختطافه.
يف م�رص ،مل تقرتن �إزاحة مبارك بتوقف ال�ضغوط على حرية التعبري والإعالم ،وعلى
الناقدين لل�سيا�سات التي ينتهجها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،واالنتهاكات التي �صاحبت
�إدارته ل�شئون البالدن حيث �أحيل عدد من �شباب الثورة واملدونني والن�شطاء ال�سيا�سيني �إىل
حماكمات ع�سكرية� ،أو �إىل التحقيق من قبل النيابة الع�سكرية ،كما تكرر ا�ستدعاء النيابة
الع�سكرية ل�صحفيني و�إعالميني ،ب�سبب انتقاداتهم للمجل�س الأعلى� ،أو الزعم بالإ�ساءة للقوات
امل�سلحة ،وطالت ال�ضغوط بع�ض الربامج احلوارية ومقدميها يف الف�ضائيات امل�رصية� ،أف�ضت
�إىل �إيقاف بث بع�ضها� ،أو �إبعاد مقدميها .كما جرت مداهمة مكاتب  16ف�ضائية على ر�أ�سها قناة
«اجلزيرة الدولية» و«اجلزيرة مبا�رش/م�رص» .و�صودرت بع�ض ال�صحف ،وا�ضطر عدد
من كتاب الأعمدة �إىل ترك �أعمدتهم بي�ضاء ،احتجاجا على تزايد تدخالت الرقابة الع�سكرية
يف ال�صحف.
يف اليمن ،اقرتن قمع االنتفا�ضة بتو�سيع نطاق احلرب على حرية ال�صحافة ،وجميع و�سائط
الإعالم .ولقى ما ال يقل عن  4من امل�صورين وال�صحفيني م�رصعهم خالل �أدائهم لواجبهم يف
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تغطية االنتفا�ضة و�أعمال قمعها .وات�سعت دائرة االعتداءات البدنية على ال�صحفيني وطواقم
القنوات الف�ضائية ،وطالت �أعمال االختطاف واالعتقال التع�سفي عددا كبريا منهم ،وجرى
ترحيل بع�ض مرا�سلي ال�صحفي والدوريات الأجنبية ،وتعر�ض للمداهمة مقر نقابة ال�صحفيني
وبع�ض مقار ال�صحف واملواقع الإلكرتونية ،كما تزايدت م�صادرة ال�صحف �أو �إعاقة توزيعها،
وحجبت ال�سلطات عددا من املواقع الإلكرتونية الإخبارية التي تغطي االنتفا�ضة.
يف البحرين ،لقى نا�شط �إلكرتوين م�رصعه خالل احتجازه ،كما قتل �صحفي بعد اعتقاله و�سط
دالئل ت�شري لتعر�ضه للتعذيب .وطالت �إجراءات االعتقال عددا �آخر من املدنيني وال�صحفيني،
و�أجرب �صحفيون على تقدمي ا�ستقاالتهم ،وتلقت �صحفية تهديدا بالقتل يف الوقت نف�سه الذي تقرر
فيه �إحالتها للمحاكمة .وطالت اعتداءات ج�سدية عددا من ال�صحفيني الأجانب ،و�أبعد عدد �آخر
وحجِ ب عدد من املواقع الإلكرتونية ومور�ست �ضغوط على
منهم ،وجرى توقيف بع�ضهمُ ،
قناة «اجلزيرة» بالإجنليزية ملنع بث فيلم وثائقي.
ت�شكل تون�س «الثورة» ا�ستثناء ،بالنظر ملا �شهدته بعد رحيل بن علي من انفراج ملمو�س
يف ممار�سة حريات التعبري .لكن ذلك مل مينع من ظهور وقائع حمدودة ،جرى فيها توظيف
ت�رشيعات بن علي يف معاقبة �أ�شخا�ص ،بتهمة الت�شهري العلني باجلي�ش �أو زعزعة الأمن العام.
وتزايدت املخاوف بالن�سبة للم�ستقبل ،نظرا لت�صاعد �ضغوط بع�ض اجلماعات ال�سلفية املتطرفة
على حريات التعبري والإبداع واحلريات الأكادميية وال�شخ�صية ،دون �أن جتد رد فعل منا�سبا
حلماية هذه احلريات من جانب احلكومة ،التي تقودها حركة النه�ضة ذات التوجه الإ�سالمي.
مل ت�شهد البلدان الأخرى تبدال ملحوظا يف الو�ضعية املرتدية حلريات التعبري ،بل �شهدت
ال�سودان ولبنان والأرا�ضي الفل�سطينية ،مزيدا من التدهور لهذه احلريات.
فقد �شهد ال�سودان ،هجوما وا�سع النطاق على حريات التعبري ،حيث تعر�ضت مقار عدد
من ال�صحف للمداهمة �أو التطويق من قبل �أجهزة الأمن ،وجرى توقيف واعتقال عدد من
ال�صحفيني واملرا�سلني ،على خلفية تغطية املظاهرات ال�شعبية التي �شهدتها البالد ،وطالت
�إجراءات امل�صادرة عددا من ال�صحف ،وتلقت �صحفيتان �أحكاما باحلب�س؛ ب�سبب ن�رش تقرير
عن االعتداء اجلن�سي على �إحدى النا�شطات من قبل عنا�رص �أمنية .و�أوقفت ال�سلطات �صدور
� 6صحف ا�ستنادا �إىل �أن بع�ض مالكيها �أو نا�رشيها من �أبناء اجلنوب ،وهو ما يعني فقدهم
للجن�سية ال�سودانية بعد �إن�شاء دولة اجلنوب ،كما �أغلقت �صحيفة �أخرى يف �سياق هجمة وا�سعة
النطاق على �أحزاب املعار�ضة وال�صحف امل�شتبه يف دعمها لـ«احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
يف ال�شمال»� ،شملت اعتقال املئات ممن ي�شتبه يف منا�رصتهم لهذه احلركة .كما جرى اعتقال
مدونني ورموز للمعار�ضة ال�سيا�سية يف عدة منا�سبات.
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يف لبنان ،تزايدت ال�ضغوط على حريات التعبري والإبداع ،يف �سياق اال�ستقطاب ال�سيا�سي
حول ق�ضية اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق رفيق احلريري ،وحول املوقف من الت�ضامن
مع ال�شعب ال�سوري� ،أو االحتجاجات ال�شعبية يف �إيران .و�أدى ذلك �إىل منع عر�ض �أعمال
�إبداعية ،ومالحقات ق�ضائية واعتداءات بدنية وتهديدات مبا�رشة لل�صحفيني والإعالميني،
بينما عجزت م�ؤ�س�سات الدولة عن ت�أمني احلماية لل�صحفيني والإعالميني من تلك االعتداءات
والتهديدات.
ويف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ظلت تداعيات ال�رصاع بني طريف ال�سلطة الفل�سطينية
متار�س ت�أثريها -بالرغم من �إبرام امل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�س -على املح�سوبني على
احلركتني من م�ؤ�س�سات �إعالمية و�صحفية وقنوات تليفزيونية ،و�صحفيني ومدونني ومرا�سلي
وكاالت الأنباء والكتاب ،حيث تعر�ضوا يف ال�ضفة الغربية وغزة للمالحقة �أو االعتداءات
البدنية �أو االعتقال �أو مداهمة مكاتب لوكاالت الأنباء �أو للتلفزة �أو الإذاعة حملية و�أجنبية.
وانفردت حركة حما�س مب�صادرة بع�ض الأعمال الروائية من املكتبات يف قطاع غزة.
يف العراق ،قتل خالل العام �سبعة �صحفيني و�إعالميني ،وتعر�ض �آخرون العتداءات بدنية
�أو تهديدات �أو مالحقات ق�ضائية بدوافع �سيا�سية.
يف املغرب ،ظل �صحفيون ومدونون هدفا ملالحقات �أمنية وق�ضائية ،ف�ضال عن تعر�ض
بع�ضهم العتداءات ج�سدية ،وتلقى �صحفي بارز حكما بال�سجن ملدة عام ،ب�سبب مقاالت تنتقد
امل�ؤ�س�سات الأمنية ،وتلقى مدون ونا�شط يف مكافحة الف�ساد حكما بال�سجن ملدة � 19شهرا.
وعلقت ال�سلطات بث �أحد الربامج التليفزيونية على خلفية تناوله للحراك ال�سيا�سي يف املغرب،
ودور حركة « 20فرباير».
ووا�صلت ال�سلطات يف اململكة العربية ال�سعودية ،مراقبة وحجب املواقع الإلكرتونية،
و�ألقت القب�ض على عدد من الكتاب وال�صحفيني واملدونني ،ب�سبب مقاالت �أو تغطيات �صحفية،
و�صدرت تعليمات باملنع من الكتابة لثالثة �صحفيني.

رابعا -و�ضعية املدافعني عن حقوق الإن�سان:
با�ستثناء تون�س ،مل يرتك عام الثورات العربية ب�صمات �إيجابية على و�ضعية املدافعني عن
حقوق الإن�سان ون�شطاء املجتمع املدين ،بل على العك�س حدث ٍ
ترد كبري ،وبخا�صة يف �سوريا
والبحرين واليمن .فيما وجد مدافعو حقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين يف م�رص �أنف�سهم
يف مواجهة هجوم ا�سع النطاق ،فاق يف �رضاوته �أي �أ�شكال �أخرى للتحر�ش مبدافعي حقوق
الإن�سان ومنظماتهم يف عهد الرئي�س املخلوع.
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يف تون�س� ،أطلق �رساح عدد من الن�شطاء احلقوقيني والنقابيني يف �إطار عفو �شمل 1800
�سجني ،ومتكن عدد من الن�شطاء البارزين من العودة لبالدهم بعد �سنوات طويلة من النفي
الق�رسي .ورفع احل�صار امل�رضوب عن مقار «الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان»
و«املجل�س الوطني للحريات» ،ومتكن عدد من املنظمات احلقوقية التي مل يعرتف بها قانونا يف
ظل نظام بن علي من �إنهاء �إجراءات ت�سجيلها .كما �أتيح �أي�ضا للمنظمات غري احلكومية الدولية
الت�سجيل ب�صفة قانونية ،وتنظيم امل�ؤمترات وبعثات تق�صي احلقائق وزيارة ال�سجون .و�أتيح
لع�رشات من منا�ضلي حقوق الإن�سان ون�شطاء املجتمع املدين امل�شاركة يف �صياغة التوجهات
ال�سيا�سية والت�رشيعية ،التي حتكم م�سارات عملية االنتقال الدميقراطي ،عرب متثيلهم يف الهيئة
العليا لتحقيق �أهداف الثورة .وانتخب كمال جندوبي احلقوقي البارز لرئا�سة «الهيئة العليا
امل�ستقلة لإدارة االنتخابات» ،كما انتخب احلقوقي البارز من�صف املرزوقي رئي�سا م�ؤقتا للبالد.
على النقي�ض من ذلك يف م�رص ،وجدت منظمات حقوق الإن�سان واملجتمع املدين نف�سها هدفا
لهجوم كا�سح على م�ستويات عدة ،بدءا من حمالت حكومية للت�شهري الإعالمي الذي ي�ستهدف
تلويث ال�سمعة� ،أو عرب التلويح بتحقيقات جتري ب�صورة �رسية ،وتت�ضمن اتهامات ت�صل �إىل
حد اخليانة العظمى ،واتخاذ �إجراءات للك�شف عن �رسية احل�سابات امل�رصفية لعدد كبري من
املنظمات وامل�سئولني عنها ،والتدخل التع�سفي من قبل البنك املركزي يف مراقبة عمل اجلمعيات
اخلا�ضعة �أ�صال لو�صاية كاملة من جانب وزارة الت�ضامن االجتماعي ،وتغذية احلمالت
الإعالمية بت�رسيبات متعمدة ملعلومات �أو �أرقام مغلوطة من�سوبة جلهاز التحقيق الق�ضائي غري
امل�ستقل ،والتلويح ب�إدخال مزيد من القيود التع�سفية على قانون اجلمعيات القمعي.
ويف دي�سمرب قام موظفون بالنيابة مب�صاحبة قوات م�سلحة مبداهمة وتفتي�ش  17مكتبا ل�ست
منظمات �أمريكية و�أملانية وم�رصية ،و�إحالة  43من امل�سئولني واملوظفني الأجانب وامل�رصيني
فيها �إىل املحاكمة ،على خلفية اتهامات بالعمل دون ترخي�ص ،وتلقي منح و�أموال باملخالفة
للنظام القانوين امل�رصي.
يف �سوريا� ،صعدت ال�سلطات �إجراءاتها القمعية جتاه املدافعني عن حقوق الإن�سان ،يف ظل
ال�سعي املحموم للتعتيم على جرائمها الوح�شية بحق �شعبها ،وتعر�ض عدد كبري من املدافعني
للتوقيف امل�ؤقت �أو االعتقال لفرتات طويلة� ،أو للمنع من ال�سفر �أو العتداءات ج�سدية �أو
لتهديدات باالغتيال .وا�ضطر بع�ض املدافعني ملغادرة البالد والعمل من املنفي ،ولقى حقوقي
بارز م�رصعه بر�صا�ص �أجهزة الأمن.
يف البحرين ،ت�صاعدت �أعمال الرتهيب والرتويع للحقوقيني ،وقدمت رموز بارزة منهم
ملحاكمات ع�سكرية جائرة ،قادت �إىل �أحكام و�صلت حلد ال�سجن امل�ؤبد لبع�ضهم .كما تعر�ض
عدد منهم للتعذيب ،وتلقت رموز للعمل احلقوقي تهديدات بالقتل ،وق�صف منزل رئي�س
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مركز البحرين حلقوق الإن�سان بقنابل الغاز �أكرث من مرة ،كما دوهمت منازل لعدد من
الن�شطاء احلقوقيني وجرى تفتي�شها ،و�ألقى القب�ض على عدد من الن�شطاء .وامتدت ال�ضغوط
�إىل ممثلي املنظمات الدولية ،حيث �أجرب بع�ضهم على مغادرة البالد ،ومل ي�سمح لآخرين
بالدخول ومراقبة املحاكمات الع�سكرية.
يف اليمن ،تزايدت االعتداءات على منظمات حقوق الإن�سان واملنخرطني يف عملها،
ب�سبب الدور الذي تلعبه هذه املنظمات يف ك�شف جرائم حقوق الإن�سان ،والتعاون مع الآليات
الدولية حلماية حقوق الإن�سان ،والدعم غري املبا�رش للثورة .وقد تعر�ض نا�شطون لالختطاف
�أو للتوقيف ،بع�ضهم قيادات حقوقية بارزة يف منظمة «�صحفيات بال قيود» ،و«املنظمة اليمنية
للدفاع عن حقوق الإن�سان» ،كما طالت تهديدات مدير «مركز الت�أهيل وحماية احلريات
ال�صحفية» ،وحقوقية تر�أ�س «منتدى ال�شقائق حلقوق الإن�سان» ،و�أفلت نا�شط حقوقي من
حماولة الغتياله .وجرى اقتحام مقر «املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان» ،ونهبت حمتوياته،
يف حني التهم حريق مدبر �أر�شيف مللفات حقوق الإن�سان يف مقر منظمة «هود» –يف �أعقاب
ق�صف مقرها يف وقت �سابق -يف مالب�سات بدت ت�ستهدف اخلال�ص من املعلومات التي توثق
جرائم نظام علي عبد الله �صالح.
يف اململكة ال�سعودية ،توا�صلت �إجراءات االحتجاز واملالحقات الق�ضائية لعدد من الن�شطاء
احلقوقيني الداعني �إىل �إ�صالحات �سيا�سة ود�ستورية ،وقدم للمحاكمة نا�شط حقوقي بتهم
املطالبة مبلكية د�ستورية ،وت�شويه �سمعة البالد ،والتوا�صل مع جهات �أجنبية ،و�أحيل �آخر
للمحاكمة بعد اتهامه بدعم الثورة يف البحرين.
ويف املغرب ،ظلت منظمات حقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين يف �إقليم ال�صحراء
الغربية ،حمرومة من مزاولة الن�شاط ب�صورة قانونية .وتعر�ض عدد من مدافعي حقوق
الإن�سان يف منا�سبات عدة العتداءات بال�رضب خالل م�شاركتهم يف االحتجاجات ال�سلمية،
التي دعت �إليها حركة « 20فرباير» ،والتي كان كوادرها هدفا �أي�ضا لأ�شكال من الرتهيب
واالعتداءات التي �أدت �إىل م�رصع �أحدهم.
يف ال�سودان ،توا�صلت �إجراءات االحتجاز التحفظي لفرتات طويلة واملالحقات الق�ضائية،
بحق عدد من املدافعني عن حقوق الإن�سان ،و�أحيل عدد من ال�صحفيني والن�شطاء احلقوقيني
لتحقيقات ،بعد ت�ضامنهم مع �إحدى النا�شطات التي كانت هدفا العتداء جن�سي من قبل عنا�رص
�أمنية.
يف لبنان ،فتحت حتقيقات مع بع�ض نا�شطي حقوق الإن�سان ،وكذا مع «املركز اللبناين
حلقوق الإن�سان» ،على خلفية تناول بع�ض وقائع التعذيب .وا�ضطرت املنظمة الفل�سطينية
حلقوق الإن�سان «حقوق» �إىل �إغالق مكتبها يف خميم نهر البارد ،نتيجة للقيود املفرو�ضة على
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دخول ممثليها للمخيم ،عالوة على املعاملة املهينة واالحتجاز لب�ضعة �أيام ملن�سق برناجمها
باملخيم.
ويف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،فر�ضت حكومة حما�س بغزة مزيدا من القيود التحكمية
التي ترتقي �إىل فر�ض الرقابة امل�سبقة على عمل اجلمعيات باملخالفة لأحكام القانون ،وبخا�صة
فيما يتعلق بالأن�شطة املمولة من جهات مانحة ،وفر�ض قيودا على ال�سفر للم�شاركني يف برامج
عمل اجلمعيات ،حتى ولو كان �إىل ال�ضفة الغربية .كما �أغلقت حكومة حما�س وحلت عددا
من اجلمعيات ب�صورة تع�سفية ،ومنعت ندوات مت�صلة بق�ضايا حقوق الإن�سان .ويف املقابل
ورغما عن امل�صاحلة الر�سمية بني فتح وحما�س ،ظلت حكومة رام الله بال�ضفة الغربية ،متانع
يف ت�سجيل جمعيات حم�سوبة على حما�س ،وظلت قرارات حل �أكرث من مائة جمعية حم�سوبة
على حما�س �سارية.
ويف اجلزائر ،ظل عدد من الن�شطاء احلقوقيني والنقابيني هدفا للتوقيف واالحتجاز والتهديد
واملالحقات الق�ضائية ،وتوا�صلت �ضغوط �إدارية تع�سفية ،ا�ستهدفت حما�رصة �أن�شطة النقابة
امل�ستقلة ملوظفي الإدارة العمومية ،و�إخالءها من مقارها .وتلقى مدافعون عن حقوق العاطلني
�أحكاما بال�سجن ملدد ت�صل لثالث �سنوات.

خام�سا -جرائم التعذيب والأو�ضاع املرتدية داخل ال�سجون:
اقرتن عام  2011بتدهور كبري يف و�ضعية ال�سجناء واملحتجزين يف عدد غري قليل من
البلدان ،ورمبا جاز القول �إن هذا العام �شهد طفرة كربى يف انتهاك حق احلياة داخل ال�سجون
ومقار االحتجاز.
يف �سوريا ،يرجح التقرير �إقدام ال�سلطات على الت�صفية اجل�سدية للمئات من املحتجزين،
ودفنهم يف مقابر جماعية .و�سجل التقرير ما يزيد على  50حالة وفاة داخل مقار االحتجاز،
يرجح وقوعها كنتيجة مبا�رشة للتعذيب .وحتى نهاية العام ،ف�إن م�صري ما يزيد على � 5آالف
حمتجز خالل قمع االنتفا�ضة ال�شعبية ما زال جمهوال.
ويف م�رص ،لقى ما ال يقل عن � 189سجينا م�رصعهم يف �أعقاب االنفالت الأمني والغياب
ال�رشطي الكامل بعد  28يناير  ،2011وما ا�ستتبعه من فتح �أبواب عدد من ال�سجون ب�صورة
متعمدة ،لتمكني �آالف ال�سجناء من الفرار .ورجحت تقارير ميدانية �أن عنا�رص �أمنية قد دفعت
ال�سجناء يف بع�ض ال�سجون للتمرد والع�صيان اجلماعي ،لإ�شاعة حالة من اال�ضطراب التي
تقود �إىل فرار ال�سجناء.
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ومنذ نزول اجلي�ش يف يناير  ،2011مل تنقطع ال�شكاوى من ممار�سات التعذيب على �أيدي
ال�رشطة الع�سكرية ،عرب ال�رضب وال�سحل وال�صعق الكهربي وتوجيه الإهانات ،و�إجبار
نا�شطات �سيا�سيات –ممن تعر�ضن لالحتجاز -على اخل�ضوع لفحو�ص طبية �إجبارية لإثبات
عذريتهن.
ويف البحرين ،مار�ست ال�سلطات حملة قمع وتعذيب ممنهج �ضد املعتقلني ال�سيا�سيني
ومدافعي حقوق الإن�سان داخل مراكز االحتجاز .و�سجلت �أربع حاالت على الأقل للوفاة يف
مقار االحتجاز ،نتيجة للتعذيب و�سوء املعاملة �أو الإهمال الطبي.
يف اليمن ،ت�صاعدت االنتهاكات بحق املحتجزين يف ظل �شيوع حاالت االختطاف واالختفاء
الق�رسي ،والإيداع داخل مراكز اعتقال ال تخ�ضع للرقابة الق�ضائية .و�سجلت ممار�سات غري
م�ألوفة لرتويع املعتقلني� ،شملت و�ضعهم يف غرف مغلقة ومظلمة و�إطالق الثعابني عليهم .كما
�سجلت حالتني للوفاة يرجح وقوعهما نتيجة للتعذيب.
ويف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ظل التعذيب ممار�سة معتمدة ،من جانب �أجهزة �أمن
حكومة حما�س بغزة ،وحكومة رام الله بال�ضفة الغربية ،غري �أن حاالت الوفاة التي يرجح
وقوعها نتيجة للتعذيب تركزت يف ثالث حاالت ،جميعها كانت رهن االحتجاز لدى �أجهزة
�أمن حما�س.
ويف لبنان� ،أف�ضت التدخالت العنيفة من جانب قوات الأمن واجلي�ش لإنهاء احتجاجات
داخل �سجن الرومية �إىل م�رصع اثنني من ال�سجناء.
ويف ال�سودان� ،سجلت �أ�شكال قا�سية من التعذيب البدين والنف�سي بحق عدد من املحتجزين،
وتزايدت ال�شكاوى من تعر�ض ن�ساء حمتجزات لأ�شكال خمتلفة من التحر�شات واالعتداءات
اجلن�سية.
يف اململكة ال�سعودية ،تعر�ض املعتقلون لأ�شكال خمتلفة من التعذيب ،ف�ضال عن �سوء
و�ضعية ال�سجون ومراكز االحتجاز.
ويف املغرب تعر�ض املحتجزون -وبخا�صة من �إقليم ال�صحراء الغربية� ،أو من املتهمني يف
ق�ضايا مت�صلة بالإرهاب� -إىل �أ�شكال من التعذيب واملعاملة القا�سية.
ويف العراق ،ظلت ال�شكوى قائمة من وجود ممار�سات تعذيب ممنهج بعدد من مراكز
االحتجاز وبع�ض ال�سجون ال�رسية ،التي ال تخ�ضع للتفتي�ش الق�ضائي.
وتبقى تون�س ا�ستثناء ،فقد �شهدت تراجعا ملمو�سا يف التجاوزات الأمنية جتاه املعتقلني
وال�سجناء ،ولكن مل حتدث بعد قطيعة نهائية مع تلك املمار�سات.
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�ساد�سا -احلريات الدينية وحقوق الأقليات:
يف م�رص� ،أخفق القائمون على �إدارة �شئون البالد يف و�ضع حد للقيود التع�سفية على حق
بناء دور العبادة لغري امل�سلمني� ،أو توفري احلماية للكنائ�س وللأقباط ،حيث تزايدت اعتداءات
املتع�صبني عليهم ،لت�شهد م�رص لأول مرة يف ع�رصها احلديث� ،إحراق �أو هدم كنائ�س ب�أكملها،
وتزايدا ملحوظا يف حدة االحتقان والتوترات واال�شتباكات ذات الطابع الطائفي ،التي ترتب
عليها �سقوط ع�رشات ال�ضحايا .وزاد الأمر خطورة ارتكاب قوات اجلي�ش جمزرة ،راح
�ضحيتها  28قتيال ،بينهم  12ده�ستهم مدرعات اجلي�ش ،عندما جتمع �آالف املتظاهرين �سلميا
من الأقباط وامل�سلمني ،احتجاجا على هدم كني�سة.
يف البحرين ،ظلت ممار�سات التمييز املنهجي قائمة �ضد الطائفة ال�شيعية بالتوازي مع
�إجراءات قمع االنتفا�ضة الدميقراطية ،التي �شارك فيها ال�شيعة بدور كبري .وقد توا�صلت
االعتداءات على املناطق ال�شيعية ،وعلى دور عبادتهم بل ومدافنهم ،وجرى هدم وتخريب
ع�رشات من املن�ش�آت الدينية لل�شيعة .كما ازدادت ممار�سات التحري�ض الطائفي داخل
املدار�س ،وطالت �إجراءات الف�صل واحلرمان من البعثات الدرا�سية يف اخلارج مئات من
الطالب ال�شيعة.
يف �سوريا ،مل تتبدل �سيا�سة التمييز املنهجي �ضد الأكراد ،وطالت �إجراءات االعتقال
التع�سفي ن�شطاء �سيا�سيني وحقوقيني وفنانني وكتابا �أكرادا .واغتيل الناطق با�سم «تيار
امل�ستقبل» الكردي بعد �شهور قليلة من �إطالق �رساحه ،مبوجب عفو رئا�سي .وتلقى عدد من
الن�شطاء الأكراد �أحكاما بال�سجن بتهمة �إثارة النعرات العن�رصية.
مل ت�شهد اململكة العربية ال�سعودية ،انح�سارا يف ممار�سات التمييز املنهجي �ضد �أبناء الطائفة
ال�شيعية ،وا�ستمرت القيود على حقهم يف بناء امل�ساجد واحل�سينيات ،ويف �إقامة احتفاالتهم
الدينية .وتعر�ض نحو  150من �أبناء ال�شيعة لالحتجاز ،خالل االحتجاجات ال�سلمية التي
�شهدتها اململكة يف بداية العام .كما توا�صلت �إجراءات املالحقة بحق بع�ض قياداتهم الدينية بتهم
التحري�ض .ووقعت ا�شتباكات عنيفة مع قوات الأمن قرب نهاية العام ،على خلفية االحتجاج،
واللجوء �إىل �سيا�سة احتجاز الرهائن من �أقارب الأ�شخا�ص املطلوب القب�ض عليهم.
يف املغرب ،ر�سخت �صياغات الد�ستور اجلديد الطابع التعددي للمجتمع على م�ستوى
الدين واللغة والثقافة ،واعتمدت الأمازيغية لغة ر�سمية� ،إىل جانب اللغة العربية ،كما �أقر
بحرية املمار�سات الدينية لكل الأديان .ووردت �إ�شارات �إىل ثقافة ال�شعب ال�صحراوي يف
�إطار الت�أكيد على التعددية الثقافية ،لكن ذلك مل ينعك�س يف �إنهاء القيود التع�سفية على ت�سجيل
بع�ض اجلمعيات الأمازيغية� ،أو املنظمات التي تن�شط يف �إقليم ال�صحراء الغريبة ،الذي ظل
ن�شطا�ؤه ال�سيا�سيون واحلقوقيون هدفا للمطاردات واالعتقال واملحاكمات اجلائرة ،ف�ضال
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عن املمار�سات ال�رشطية العنيفة جتاه �أ�شكال االحتجاج على تردي الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية بالإقليم.
يف العراق ،حدث تراجع حمدود يف �أعمال العنف التي ت�ستهدف الأقليات الدينية والعراقية،
�إال �أن الأقلية امل�سيحية واليزيدية ،ظل �أفرادها م�ستهدفني ،وتعر�ضت منازلهم لهجمات م�سلحة
لدفعهم للنزوح �إىل مناطق �أخرى .وظلت �أو�ضاع ب�ضعة �آالف من الالجئني من �أع�ضاء
و�أن�صار منظمة «جماهدي خلق» الإيرانية املقيمني يف خميم «�أ�رشف» بالغة ال�سوء ،يف ظل
احل�صار املفرو�ض من قبل احلكومة العراقية على دخول الأغذية والوقود ،يف �إطار خمطط
ي�ستهدف �إغالق املخيم و�إبعادهم .وقد قتل نحو  36من �سكان املخيم عند اقتحامه هذا العام من
قبل قوات عراقية.

�سابعا -انتهاك وا�سع النطاق ملعايري العدالة:
توا�صل انتهاك احلق يف االنت�صاف وخرق معايري املحاكمة العادلة ،حتى يف البلدان التي
�أطيح فيها ببع�ض رموز احلكم اال�ستبدادي ،وقد وقعت �أ�سو�أ هذه االنتهاكات يف م�رص ،التي
�شهدت تو�سعا هائال يف �إحالة املدنيني للمحاكمة �أمام املحاكم الع�سكرية اال�ستثنائية ،حيث قدر
�أعداد املاثلني �أمامها بنحو اثنى ع�رش �ألفا خالل نحو ت�سعة �أ�شهر ،فيما مل تتوقف �أي�ضا �إحالة
املتهمني يف بع�ض الق�ضايا �إىل حماكم �أمن الدولة «طوارئ» ذات الطبيعة اال�ستثنائية .كما
ر�صدت حاالت حمدودة يف تون�س للإحالة �إىل املحاكم الع�سكرية.
يف البحرين ،اقرتن �إعالن حالة الطوارئ ب�إن�شاء حمكمة ال�سالمة الوطنية ،وهى حمكمة
ع�سكرية ا�ستثنائية ،مثل �أمامها مئات من الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني البارزين ،و�صدرت
عنها �أحكام جائرة ت�صل �إىل الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد.
وظلت املحاكم الع�سكرية يف قطاع غزة متار�س دورها يف حماكمة من تتعقبهم �أجهزة �أمن
حما�س بتهم اخليانة �أو الإرهاب ،والتي ت�ؤول �إىل �صدور وتنفيذ �أحكام بالإعدام بحق املدانني
مبثل هذه االتهامات.
يف لبنان ،جرى �إخ�ضاع عدد من الأ�شخا�ص �إىل حماكمات ع�سكرية ،تفتقر �إىل احلد الأدنى
من معايري العدالة ،وال يعتد فيها بادعاءات املاثلني �أمامها بانتزاع االعرتافات منهم عنوة.

ثامنا -االنتهاكات اجل�سيمة يف ظل االحتالل وال�صراعات امل�سلحة:
توا�صلت انتهاكات فادحة بحق احلياة لل�شعب الفل�سطيني ،عرب موا�صلة اجلي�ش الإ�رسائيلي
�أعمال الق�صف على مناطق خمتلفة يف قطاع غزة ،وعرب عدد من جرائم االغتيال والت�صفية
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اجل�سدية ملن ت�صنفهم �إ�رسائيل ،باعتبارهم منخرطني يف �أعمال ع�سكرية عدائية �ضدها �أو �ضد
م�ستوطنيها .وتوا�صلت للعام اخلام�س �إجراءات احل�صار والعقاب اجلماعي املفرو�ض على
�سكان غزة ،مبا يرتبه من ا�ستمرار تدهور الأو�ضاع الإن�سانية لقطاع غزة ،بفعل احلظر
املفرو�ض على دخول مواد البناء.
وا�صلت �إ�رسائيل تو�سيع نطاق املناطق العازلة داخل القطاع ،وفر�ض قيود �صارمة
على دخولها ،وهو ما اقرتن ب�سقوط ع�رشات القتلى الفل�سطينيني ،نتيجة عمليات التوغل يف
املناطق العازلة وا�ستهداف �سكانها .كما توا�صلت اعتداءات قوات االحتالل على �صحفيني
ومرا�سلني �أثناء تغطيتهم لبع�ض اال�شتباكات التي وقعت بالقد�س واخلليل ،وطال االعتقال
الإداري عددا من الكتاب وال�صحفيني ،والن�شطاء احلقوقيني .و�شهد ملف الأ�رسى واملعتقلني
يف �سجون االحتالل انفراجا جزئيا ،عرب اتفاق مببادلة الأ�سري الإ�رسائيلي �شاليط بنحو �ألف
�أ�سري فل�سطيني.
مل ترتب امل�صاحلة التي �أبرمت برعاية م�رص بني فتح وحما�س تغيريا جوهريا ،ومل ت�ضع
نهاية لالنتهاكات املتبادلة بينهما بحق الإن�سان الفل�سطيني ،مثلما مل تظهر �أي�ضا �إرادة �سيا�سية
من الطرفني لإنهاء حالة ازدواج ال�سلطة ،وتوحيد و�إ�صالح الأجهزة الأمنية وم�ؤ�س�سات
الق�ضاء� ،أو بلورة �آليات منا�سبة للمحا�سبة ،ومنع الإفالت من العقاب على اجلرائم املتبادلة
واالنتهاكات اجل�سيمة ،التي وقعت منذ تفجر النزاع امل�سلح .جدير بالذكر �أن وتائر االنتهاكات
ظلت �أكرث كثافة من قبل حكومة حما�س يف قطاع غزة ،مقارنة مبثيلتها يف رام الله بال�ضفة
الغربية .وقد ظل ق�ضاء حكومة حما�س يتفرد ب�إ�صدار �أحكام تع�سفية بالإعدام على عدد من
الأ�شخا�ص.
يف ال�سودان ،رغم ت�سليم حكومة اخلرطوم بنتائج اال�ستفتاء على حق تقرير امل�صري لأبناء
اجلنوب ،الذي قاد �إىل �إعالن دولتهم امل�ستقلة ،ف�إن تعرث املفاو�ضات بني حكومة اخلرطوم
وحكومة جنوب ال�سودان ،وعلى الأخ�ص ب�ش�أن املناطق احلدودية املتنازع عليها ،قد زاد من
التوترات ،و�أف�ضى �إىل هجمات م�سلحة يف منطقة �أبيي ،واندالع �رصاعات م�سلحة جديدة يف
جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ،فيما مل تتوقف بعد الهجمات امل�سلحة من جانب حكومة
اخلرطوم على �إقليم دارفور .وقد �أدى ذلك �إىل نزوح ما يزيد على � 350ألفا من �ساكني
املناطق املت�رضرة.
ارتكبت القوات امل�سلحة التابعة حلكومة اخلرطوم وامليلي�شيات املوالية �إليها انتهاكات ترقى
لأن ت�شكل جرائم حرب ،وجرائم �ضد الإن�سان وبخا�صة يف جنوب كردفان التي �شهدت ق�صفا
للمناطق امل�أهولة بال�سكان وملع�سكرات النازحني ،ف�ضال عن جرائم قتل خارج نطاق القانون.
وجرى �إحراق وتدمري ونهب عدد من الكنائ�س ،كما �سجلت حاالت الغت�صاب الن�ساء،
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ومنعت حكومة اخلرطوم دخول مواد الإغاثة وامل�ؤ�س�سات الدولية لبع�ض املناطق يف جنوب
كردفان .وقد �أف�ضى تزايد الهجمات التي ت�شنها حكومة اخلرطوم على مناطق م�أهولة بال�سكان
يف دارفور� ،إىل مقتل الع�رشات ،ونزوح ما يقرب من � 70ألفا .وظلت احلكومة ال�سودانية
تفر�ض قيودا على الدخول ملناطق عدة بالإقليم ،مبا يف ذلك منظمات الإغاثة الإن�سانية وقوات
حفظ ال�سالم.
يف العراق ،ظل العنف الدموي يح�صد �أرواح الآالف من املدنيني ،الأمر الذي يظهر
�إخفاق ال�سلطات يف و�ضع حد لرتدي الأو�ضاع الأمنية ،مثلما يظهر �أن الأطراف ال�سيا�سية
مب�شاربها املذهبية املختلفة -مل تتهي�أ بعد للقبول بالعملية ال�سلمية ال�سيا�سية .وتظهر الإح�صاءاتتراجعا طفيفا يف ح�صاد العنف الدموي ،حيث �سجلت الإح�صاءات حتى نهاية �أكتوبر 2011
عدد ال�ضحايا املدنيني بنحو � 3430شخ�صا ،مقارنة بنحو  4045يف عام .2010
ظلت الهجمات االنتحارية والتفجريات بالعبوات وال�سيارات املفخخة متثل الأ�سلوب الأكرث
فتكا بحياة العراقيني .وتتزايد يف هذا ال�سياق ال�شكوك ب�ش�أن مدى مهنية وحياد قوات الأمن
العراقية ،و�سط اتهامات بانق�سام �صفوفها ووالءاتها على خمتلف خطوط التما�س ال�سيا�سي
والطائفي والعرقي .وقد طالت �أعمال العنف جميع حمافظات العراق ال�سنية وال�شيعية
والكردية ،و�إن ظل اجلانب الأكرب منها يقع يف املناطق ذات الأغلبية ال�سنية .كما ا�ستمر
ا�ستهداف �أفراد من ال�رشطة واجلي�ش العراقيني ،ف�ضال عن �أع�ضاء جمال�س ال�صحوة ال�سنية
التي �أ�س�سها اجلي�ش الأمريكي قبل �سنوات ،بدعوى حماربة خاليا تنظيم القاعدة .كما �سجلت
عمليات حمدودة ال�ستهداف مدنيني عراقيني من قبل القوات الأمريكية.
يف لبنان ،ظل الت�أزم ال�سيا�سي املزمن الذي تعي�شه البالد منذ اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق،
رفيق احلريري يلقي بظالله على م�ؤ�س�سات احلكم ومقومات دولة القانون ،وبخا�صة يف ظل
ا�ستمرار اال�ستقطاب ال�سيا�سي احلاد بني كتلتي � 14آذار ،و� 8آذار.
وقد �أدى التعرث ل�شهور طويلة يف ت�شكيل احلكومة �إىل �ض�آلة ح�صيلة التدابري املتخذة من جانب
احلكومة لتعزيز حقوق الإن�سان ،وعلى الأخ�ص فيما يتعلق بتفعيل اخلطة الوطنية حلقوق
الإن�سان ،التي �أطلقتها حكومة احلريري يف �أخريات عام  .2010وقد وا�صل حزب الله حتديه
للمحكمة الدولية اخلا�صة بجرمية اغتيال احلريري ،ب�إعالن رف�ضه لت�سليم  4متهمني ينتمون
�إىل احلزب ،طلبت املحكمة توقيفهم .كما ال تتقدم البالد بخطى جادة لك�شف احلقيقة ،و�إجالء
م�صري �آالف املختفني واملفقودين منذ اندالع احلرب الأهلية يف عام  .1975كما ظل م�صري
بع�ض املختفني يف ال�سنوات الأخرية جمهوال ،وثارت خماوف من ت�سليم الجئني ونازحني
�سوريني �إىل ال�سلطات ال�سورية.
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مل يحدث تبدل حقيقي يف �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ي�ؤدي �إىل حت�سني ظروف
عملهم .ا�ضطرت وكالة غوث الالجئني «الأونروا» �إىل تقلي�ص خدماتها لالجئني الفل�سطينيني
داخل املخيمات اللبنانية .ولقى �ستة �أ�شخا�ص م�رصعهم بر�صا�ص اجلنود الإ�رسائيليني مبنطقة
مارون الرا�س على احلدود اجلنوبية� ،أثناء م�سرية نظمتها هيئات �أهلية وفل�سطينية و�أحزاب
لبنانية يف ذكرى النكبة ،ووقعت ا�شتباكات حمدودة يف خميم «عني احللوة» بني عنا�رص من
حركة فتح ،وم�سلحون من تنظيمي جند ال�شام وفتح الإ�سالم ،و�سجلت حاالت لالغتيال خطط
لها جمموعات من التنظيميني.
يف اليمن ،تراجعت حدة ال�رصاعات اجلهوية والنزعات االنف�صالية لدى �أبناء اجلنوب،
بفعل االنتفا�ضة ال�شعبية التي وحدت عمليا �أق�ساما وا�سعة من ال�سكان ،ومنحت الأولوية
للخال�ص من نظام علي عبد الله �صالح ،الذي كان يخو�ض معركته الأخرية يف مواجهة
ال�شعب ب�أ�رسه .لكن ذلك مل مينع وقوع بع�ض املجابهات الع�سكرية ،على خلفية ال�رصاع بني
بع�ض مراكز القوى ،التي كانت تتناف�س على ملء فراغ ال�سلطة حال الإزاحة املتوقعة للرئي�س
اليمني .وقد حاولت قوات حكومية والقوات املتمردة عليها ،توظيف ال�رصاعات والتناف�سات
القبلية ل�صالح �إدارة هذه املجابهات.
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«الربيع العربي» فى الأمم املتحدة..
بني الأمل والي�أ�س

�أوال -من ال�ضمان املتبادل للإفالت من العقاب �إىل امل�ساءلة االنتقائية
مل ت�شهد �أي من �سنوات التاريخ احلديث ،يف �أي وقت م�ضى ،هذه الدرجة املرتفعة من
االهتمام والعمل من قبل الأمم املتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان والدميقراطية يف
العامل العربي .املفارقة �أي�ض ًا �أنه مل ت�شهد �أي من �سنوات التاريخ احلديث هذا التغلغل العميق
لالعتبارات ال�سيا�سية وازدواجية املعايري العاملية بهذه القوة والو�ضوح مع جهود تعزيز
وحماية حقوق الإن�سان يف العامل العربي!
غريت حركات االحتجاجات والثورات التي جتتاح العامل العربي بعمق النموذج ال�سيا�سي
الإقليمي والدويل والذي ي�ضع جهود تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف املنطقة داخل �سياق
حمدد .ولكن تلك احلركات مل ت�ستطع �أن حتدث تغيري ًا جوهري ًا فيما يخ�ص االعتبارات
ال�سيا�سية الرا�سخة للدول الأكرث نفوذاً .غري �أن الأمر الذي ال يثري الده�شة هو �أنه يف كثري
من الأحيان ،برهنت دول وكتل �إقليمية ،مثل اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة
الأمريكية ،ورو�سيا ،وال�صني ،وجمل�س التعاون اخلليجي ،وجامعة الدول العربية ،والدول
�أع�ضاء االحتاد الأوروبي� ،إىل جانب حكومات �أخرى -على عدم الرغبة �أو القدرة على تبني
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�سيا�سات مت�سقة ومبدئية لدعم احلركات الدميقراطية احلالية وحلماية حقوق الإن�سان يف العامل
العربي.
كانت املوافقة ال�ضمنية �أو ال�رصيحة ملجل�س التعاون اخلليجي بقيادة ال�سعودية ،هى نقطة
االرتكاز التي ارتكز عليها عمل الدول الغربية (الواليات املتحدة الأمريكية ،ودول االحتاد
الأوروبي) وب�شكل �أو�سع املجتمع الدويل حلماية حقوق الإن�سان ،ولتقدمي الدعم للحركات
الدميقراطية يف املنطقة .وكان �أي�ض ًا “دعم” جامعة الدول العربية -كهيئة �سيا�سية -حا�سم ًا
ل�ضمان عمل الأمم املتحدة .ومع ذلك ،يف حالة كل من �سوريا وليبيا ،وهي الدول التي
كان للأمم املتحدة رد فعل قوي عليها يف العامل العربي ،لعب جمل�س التعاون اخلليجي دور ًا
حموري ًا ل�ضمان دعم جامعة الدول العربية للتحرك الدويل  -والذي و�صل يف بع�ض الأحيان
�إىل ا�ستخدام �أ�ساليب م�شكوك يف �سالمتها من الناحية الإجرائية ،وال تتمتع دائم ًا بت�أييد الأغلبية
داخل اجلامعة ،للو�صول �إىل املوقف “امل�ؤ�س�سي” املن�شود.
يف هذا ال�سياق ،مل يتخذ املجتمع الدويل� ،سوى �إجراءات حمدودة جدا دون موافقة جمل�س
التعاون لدول اخلليج �أو جامعة الدول العربية ،حيث منح حق الفيتو تقريب ًا لل�سعودية وجمل�س
التعاون لدول اخلليج يف مواجهة �أي ا�ستجابة حقيقية دولية حمتملة ،تهدف �إىل تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان واحلركات الدميقراطية يف العامل العربي ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق مبنطقة �شبه
اجلزيرة العربية .ويف املقابل ،ا�ستخدمت حكومة ال�سعودية وجمل�س التعاون لدول اخلليج
هذا الدور احلا�سم يف ت�شكيل ال�سيا�سة الدولية حلقوق الإن�سان واحلقوق الإن�سانية ،لتحقيق
طموحاتهم الإقليمية لإ�ضعاف ت�أثري �إيران -والتي غالب ًا ما ينظر �إليها من قبل ال�سعودية وقادة
دول اخلليج من منظور الطائفية الدينية -ولوقاية �شبه اجلزيرة العربية من رياح التحول
الدميقراطي.1
ويف هذا ال�صدد ،ف�إن دعم وقبول ال�سعودية ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العمل
الدويل ب�ش�أن الأو�ضاع يف ليبيا بقيادة القذايف -وهي غرمي �إقليمي تقليدي �سابق -ويف �سوريا
بقيادة ب�شار الأ�سد- ،وهي حليف مقرب من �إيران -قد �أ�سفر عن اتخاذ الدول الأوروبية
�إجراءات حا�سمة لبلورة مبادرات للأمم املتحدة ،تهدف �إىل حماية املدنيني من االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين ،و�/أو حما�سبة تلك احلكومات امل�سئولة عن تلك
االنتهاكات .ويف املقابل ،ف�إن �إ�رصار ال�سعودية وجمل�س التعاون اخلليجي على �إفالت قادة
وحكومات اليمن والبحرين من العقاب على امل�ستوى الدويل ،بالرغم من القمع العنيف املماثل
الوا�سع النطاق للحركات االحتجاجية التي متار�سه تلك احلكومات ،قد �أ�سهم �إىل حد كبري يف
 -1ظهرت الأهمية التي تعلقها دول اخلليج على �ضمان الت�أثري على عمليات حقوق الإن�سان على امل�ستوى الدويل
بدرجة ما بالع�ضوية احلالية ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة .هناك خم�سة �أع�ضاء حالي ًا بداخل جمل�س
حقوق الإن�سان من دول عربية ،منهم ثالث دول من اخلليج (ال�سعودية ،وقطر ،والكويت ،وليبيا ،والأردن(
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انعدام الإرادة ال�سيا�سية لدى الدول الغربية لقيادة �أو امل�ساعدة يف ت�شكيل �أي مبادرات مماثلة
ال من ذلك ،فقد القت الأو�ضاع يف اليمن ،وب�شكل �أكرب
خا�صة فيما يتعلق بتلك البلدان .بد ً
يف البحرين ،قدرا كبريا من ال�صمت الدويل ،وانعداما كامال حلماية حقيقية من جانب الأمم
املتحدة للمتظاهرين امل�ؤيدين للدميقراطية ون�شطاء حقوق الإن�سان.
�إن العالقات والتحالفات ال�سيا�سية طويلة الأمد التي ت�شكلت خالل �سنوات احلرب الباردة،
قد �أثبتت �أهميتها� ،إىل درجة ،ما ت�سليم دول الغرب تقريبا لل�سعودية وقادة دول اخلليج ،فيا
يتعلق بق�ضايا تعزيز الدميقراطية وحماية حقوق الإن�سان �إقليمي ًا .وهو ما يف�رس �إىل حد كبري ملاذا
رف�ضت رو�سيا وال�صني ،وترددت حتى البلدان التي لها تاريخ يف الن�ضال من �أجل التغيري
الدميقراطي ،مثل الربازيل ،والهند ،وجنوب �أفريقيا يف دعم عمل جمل�س الأمن ل�ضمان
امل�ساءلة الدولية عن الهجمات �ضد املدنيني من قبل احلكومة ال�سورية .كما عار�ضت �أي�ض ًا
رو�سيا ،وال�صني ،واجلزائر ،وم�رص جهود جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة
للتحقيق يف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك احتمالية وقوع جرائم �ضد
الإن�سانية ،ارتكبتها احلكومة ال�سورية يف �سياق االحتجاجات اجلارية يف البالد.
خالل عام  ،٢٠١١تغري منوذج الت�ضامن ال�سائد داخل جمموعة �أع�ضاء جامعة الدول
العربية حلماية �أنف�سهم ب�شكل جماعي من االنتقادات الدولية حلقوق الإن�سان والإجراءات
العقابية  النتهاكات حقوق الإن�سان 2.لتحل حمله رغبة انتقائية ذات طابع �سيا�سي بني بع�ض
الدول العربية لل�سماح ،بل ودعم اجلهود الدولية التي تهدف �إىل حماية املدنيني من انتهاكات
حقوق الإن�سان ،بحيث تبدو وك�أنها تعزز احلركات الدميقراطية عندما يكون ذلك مالئم ًا
ال عن ذلك ،ف�إن رغبة احلكومات العربية يف ال�سماح والت�شجيع
من الناحية ال�سيا�سية .ف�ض ً
على امل�ساءلة االنتقائية حلدود معينة ،كان بدافع اخلوف من �إثارة انتفا�ضة وا�سعة النطاق
داخل بلدانهم� ،أو تزايد ت�آكل �رشعيتهم الإقليمية بني املواطنني العرب �إذا ما بدوا ب�شكل وا�ضح
معادين لأي تطلعات للدميقراطية يف املنطقة.
جنح املواطنون الذين نزلوا �إىل ال�شوارع يف جميع �أنحاء العامل العربي يف حتدي وزعزعة
الو�ضع الراهن ،الذي ظل لفرتة طويلة يج�سد التعاون غري امل�رشوط -الإقليمي والدويل -مع
الديكتاتوريات العربية ،التي تكتفي باتخاذ بع�ض اخلطوات الرمزية هنا وهناك ،مبا ي�سهل
على دول الغرب مهمة عدم �إخ�ضاعها للمحا�سبة عن �سجلها احلقوقي .مثال ذلك ،القرار
الذي اتخذه ملك ال�سعودية يف نهاية �شهر �سبتمرب املا�ضي بال�سماح للن�ساء بامل�شاركة والت�صويت
ال عن كيفية ت�رصف الدول الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية كمجموعة حلماية
 -2من �أجل حتليل �أكرث تف�صي ً
كل منهم وحماية �أنف�سهم من امل�ساءلة الدولية النتهاكات حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،انظر :التقرير ال�سنوي
لعام  ٢٠١٠ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان“ ،الدول العربية يف الأمم املتحدة :ال�ضمان املتبادل للإفالت
من العقاب”.
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يف االنتخابات ،حتى و�إن كانت تلك االنتخابات رمزية ب�شكل كبري .ولكن الآثار طويلة
الأمد لتلك التغريات يف ديناميكيات ال�سيا�سة الإقليمية والدولية ال تزال غري وا�ضحة ،و�سوف
تعتمد يف املقام الأول على قدرة احلركات االحتجاجية الداخلية على حتقيق مطالبها ،وقبول
حكوماتهم لآليات ومعايري امل�ساءلة املن�صو�ص عليها يف منظومة حقوق الإن�سان ،وترجمة هذه
االحتياجات �إىل نهج �سيا�سي جديد يطبق من قبل احلكومات.
يرتبط الن�ضال الوطني ارتباطا وثيقا ويت�أثر مبدى رد فعل املجتمع الدويل لقمع احلكومات
لتلك احلركات ،التي تعمل من �أجل الإ�صالح الدميقراطي وحقوق الإن�سان يف العامل العربي،
وظهر ذلك ب�شدة على مدار العام املا�ضي .فطاملا اعتمدت معظم احلكومات –مبا فيها البحرين
وم�رص و�سوريا واليمن -على مزيج من القمع الداخلي ،والدعم الدويل –دبلوما�سي ،مايل،
�أو ع�سكري -لإحكام قب�ضتهم على ال�سلطة �أكرث يف مواجهة الإرادة ال�سيا�سية لغالبية مواطنيهم،
لذلك ميكن القول �إن هيكل احلكم يف تلك البلدان قادر على املزج ب�شكل فريد بني القمع الداخلي
واالعتماد على الدعم الدويل له.
فيما يتعلق بالبحرين ،وم�رص ،و�سوريا ،واليمن ،فقد ف�شلت امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية للأمم
املتحدة� ،إىل حد كبري ،يف تقدمي حماية ملمو�سة للكفاح من �أجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان،
وعرقلت عدد من الدول داخل تلك امل�ؤ�س�سات ب�شكل فعال اتخاذ �إجراءات عقابية للقمع
الذي متار�سه تلك احلكومات .هذا بدوره �أ�سهم ب�شكل كبري يف تعزيز قدرة هذه احلكومات
على رف�ض التطلعات الدميقراطية لقطاعات كبرية من �شعوبهم واال�ستجابة لها ،بدال من
التعامل بوح�شية وعنف جتاههم .ونتيجة لذلك ،بد�أت الن�ضاالت ال�سلمية من �أجل الإ�صالح
الدميقراطي يف تلك البلدان الأربعة ،تت�صاعد بقوة �أكرب.
ويف هذا ال�سياق ،تزداد �أهمية العمل على خلق �إرادة �سيا�سية دولية لإنهاء دعم الإفالت من
العقاب لالنتهاكات التي ترتكبها احلكومات يف العامل العربي ،فاالعتماد على القمع الداخلي
والدعم الدويل له ،كو�صفة ل�ضمان اال�ستقرار واحلفاظ على الو�ضع القائم مل يعد �صاحل ًا
كا�سرتاتيجية طويلة الأمد للحكومات العربية �أو للحكومات التي لها م�صالح قوية يف املنطقة.
وقد الحظ ذلك �سفري باك�ستان عندما قال ،متحدث ًا نيابة عن منظمة التعاون الإ�سالمي خالل
اجلل�سة اخلا�صة ب�ش�أن ليبيا ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة يف فرباير “ ،2011لقد
�أتى فجر جديد ،وتغريت قواعد اللعبة ،و�سيتم اكت�ساح كل من ال يتقبل ذلك ”.وبالرغم من
هذا الإدراك املتزايد ،ف�إن يف معظم احلاالت ال يزال املجتمع الدويل غري قادر �أو غري راغب
يف معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان يف العامل العربي ب�شكل فعال ،بل من الوا�ضح �أن الإرادة
ال�سيا�سية الدولية لوقف قمع احلركات املطالبة بالدميقراطية ووقف انتهاكات حقوق الإن�سان
قد تراجعت �أكرث مع نهاية عام  ،2011مما يهدد بالعودة �إىل القاعدة ال�سابقة� ،أي غطاء دويل
للإفالت من العقاب للديكتاتوريني العرب ،كما كان احلال يف الأعوام ال�سابقة.
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مع بدء تراجع الت�ضامن الإقليمي العربي للديكتاتوريات ،انك�شف ب�شكل �أكرب مدى
ازدواجية معايري عدد من الدول الكربى جتاه ق�ضايا حماية حقوق الإن�سان يف املنطقة ب�شكل
مبدئي ومت�سق .الأمر الذي جعل بع�ض املراقبني ي�ؤكدون �أن حركات االحتجاج يف العامل
العربي تواجه ،لي�س فقط �أجهزة الدولة القمعية واحلكم اال�ستبدادي ،ولكن عليها �أي�ضا �أن
تكافح �ضد الأطراف الدولية الداعمة حللفائها من احلكام امل�ستبدين �ضد الإرادة ال�سيا�سية
لل�شعوب التي يحكمونها .كان � أحد انت�صارات حركات االحتجاج يف العامل العربي هو الك�شف
عن هذا التحدي الأ�سا�سي والعميق الذي يواجه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان على امل�ستوى
الإقليمي بهذا الو�ضوح .لذا فمن ال�رضوري الآن �أن تغتنم املنظمات الفعالة يف املجتمع املدين
الدويل حلقوق الإن�سان الو�ضوح غري امل�سبوق لتلك املعايري املزدوجة ،وحتديد �أولويات
اجلهود املبذولة ملحاربتها.
يعطي الف�صل التايل ملحة عامة عن ا�ستجابة وعالقة الأمم املتحدة ،والدول الأع�ضاء فيها
والآليات املختلفة حلقوق الإن�سان بحركات االحتجاج املطالبة بالدميقراطية امل�ستمرة والتي
برزت يف العامل العربي خالل العام املا�ضي ،و�سي�رسد التطورات الرئي�سية التي بنى على
�أ�سا�سها التحليل الوارد �آنفا (الق�سم الثاين) .و�سيتم �أي�ض ًا تناول العديد من التهديدات امل�ستمرة
لنظام الأمم املتحدة الدويل حلقوق الإن�سان والتي دعمتها �أو بادرت بها الدول العربية والدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي ،وهو املو�ضوع الذي نوق�ش من قبل يف الف�صول
املتعلقة بالأمم املتحدة يف طبعات �سابقة من هذا التقرير ال�سنوي (الق�سم الثالث) .بالإ�ضافة �إىل
ذلك� ،سينظر الف�صل الأخري يف التطورات اجلارية ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية ،مبا يف ذلك
املحاولة الفل�سطينية لتقدمي طلب لع�ضوية الأمم املتحدة واالعرتاف الكامل بدولة فل�سطني (الق�سم
الرابع) .و�أخرياً ،يختتم هذا الف�صل بلمحة عامة عن التحديات والفر�ص التي تواجه تعزيز
وحماية حقوق الإن�سان يف العامل العربي يف الأمم املتحدة.

ثانيا -الأمم املتحدة والربيع العربي :ملحة عامة
� -1سلوك وتطورات خا�صة بالدول
�أ) تون�س
بد�أت االحتجاجات وا�سعة النطاق املطالبة بالدميقراطية يف تون�س يف دي�سمرب  ،٢٠١٠وف�شلت
وقتها الأمم املتحدة واملجتمع الدويل� ،إىل حد كبري ،يف اال�ستجابة يف الوقت املنا�سب وبطريقة
جماعية لالحتجاجات وا�سعة النطاق والهجمات الالحقة على املتظاهرين يف تون�س� .أ�سهمت
جمموعة متنوعة من الأ�سباب يف هذا الف�شل مبا يف ذلك الطبيعة املفاجئة والعفوية للموقف/
للو�ضع� ،إال �أن هناك عامال �آخر مهما ،وهو غياب الإرادة ال�سيا�سية لدى احلكومات ،وجهود
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اجلامعة العربية املتوا�صلة يف ال�سنوات ال�سابقة ل�ضمان �إفالت احلكومات اال�ستبدادية يف املنطقة
من العقاب على امل�ستوى الدويل.
يف �إطار الأمم املتحدة� ،أظهر فقط خرباء حقوق الإن�سان امل�ستقلون -املقررون اخلوا�ص يف
فرع الإجراءات اخلا�صة ملجل�س حقوق الإن�سان ،وم�سئولني من مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان -ا�ستجابة ب�شكل ن�شط و�إدانة �رسيعة ن�سبي ًا للهجمات العنيفة �ضد املتظاهرين
التون�سيني .يف يوم  ١٢يناير  ،2011بعد مقتل  ٢١متظاهرا خالل الأ�سبوع ال�سابق ،قامت
املفو�ضة ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ال�سيدة نايف بيالي ب�إ�صدار بيان �صحفي يتناول
الهجمات �ضد املتظاهرين يف العامل العربي ،وهو الأول من �ضمن العديد من البيانات التي
�أ�صدرتها يف عام  .٢٠١١قالت املفو�ضة ال�سامية:
“حثت املفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان ،نايف بيالي ،يوم الأربعاء احلكومة التون�سية
على �ضمان �أن تكف قوات الأمن التابعة لها عن ا�ستخدام القوة املفرطة �ضد املتظاهرين،
ودعتها �إىل بدء حتقيقات تت�سم بال�شفافية وامل�صداقية يف الوفيات التي وقعت خالل االحتجاجات
الأخرية ...و�أعربت بيالي �أي�ضا عن قلقها �إزاء تقارير تفيد بحدوث اعتقاالت وا�سعة
النطاق ،بحق املدافعني عن حقوق الإن�سان واملدونني الداعني �إىل احرتام مبادئ حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية ،مثل حرية التعبري ،ف�ضال عن تقارير حول التعذيب واملعاملة ال�سيئة التي
3
يتلقاها املعتقلون يف تون�س”.
بعد يومني� ،أ�صدر جمموعة من املقررين اخلوا�ص بيانا م�شرتكا بعنوان “يجب �أن ت�صبح
الكلمات حقيقية واقعية ،يجب �أن ينتهي اال�ستخدام املفرط للقوة” يت�ضمن طلبا مماثال للحكومة
التون�سية .4وقد لعب العديد من البيانات ال�صحفية ،والت�رصيحات ،وامل�شاركة القوية من
جانب مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان والإجراءات اخلا�صة دور ًا حا�سم ًا
يف تركيز االهتمام ،و�إ�ضفاء �رشعية على مطالب املتظاهرين يف العامل العربي خالل عام
�٢٠١١.ساعدت هذه التعليقات من قبل خرباء حقوق الإن�سان امل�ستقلني التابعني للأمم املتحدة
بخ�صو�ص هجمات احلكومات والقمع الذي القته احلركات املطالبة بالدميقراطية يف تون�س
وم�رص و�أماكن �أخرى� ،إىل حد كبري ،يف �ضمان تناول الأمم املتحدة والدول الأع�ضاء
التطورات �ضمن الإطار القانوين ملنظومة حقوق الإن�سان يف امل�ستقبل .ولي�س فقط باعتبارها
ظواهر �سيا�سية .وبهدا املعنى ف�إنهم يظهرون مدى �أهمية الدور الذي يلعبه خرباء حقوق
الإن�سان امل�ستقلون يف الأمم املتحدة -بعيد ًا عن تدخل احلكومات -مما ميكن �أن ي�ضمن مركزية
م�س�ألة حقوق الإن�سان يف ال�شئون الدولية.
3-http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=14274
4-http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10635&LangID=E
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لقد �أخذت الدول الأع�ضاء يف جمل�س حقوق الإن�سان خطوة �إيجابية ل�ضمان االنتباه �إىل تون�س
خالل جل�سته ال�ساد�سة ع�رش (مار�س  ،)٢٠١١ولكن كان ذلك بعد �أن كانت العملية االنتقالية
يف تون�س قد بد�أت ،وبعد الت�أكد من موافقة احلكومة التون�سية االنتقالية .يف يوم  ٢٤مار�س
قام جمل�س حقوق الإن�سان باعتماد قرار كان قد طرحه االحتاد الأوروبي ب�ش�أن “التعاون
بني تون�س ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ”.وكان القرار مهنئ ًا من ناحية
ال�شكل ،ولكن �سطحي ًا من ناحية امل�ضمون� ،إال �أنه ميثل �سابقة خل�ضوع حكومة عربية ب�شكل
طوعي لقرار ملجل�س حقوق الإن�سان موجه لدولة بعينها ،واملرة الأوىل التي يتم فيها اعتماد
قرار يف جمل�س حقوق الإن�سان يخاطب فيه دولة من �شمال �أفريقيا .وبذلك يكون القرار قد
و�ضع �سابقة مهمة لي�شهد على النهج التعاوين التي تتبناه احلكومة التون�سية اجلديدة جتاه منظومة
5
حقوق الإن�سان الدولية.
يف  ١٩يناير ،بعد خم�سة �أيام من رحيل الرئي�س ال�سابق بن علي ،قامت مفو�ضة الأمم
املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�أخذ خطوة جريئة ب�إعالن اتفاق ثنائي مع احلكومة التون�سية
لإر�سال فريق لتقييم حالة حقوق الإن�سان يف تون�س للم�ساعدة يف �صياغة تو�صيات متعلقة
بحقوق الإن�سان يف املرحلة االنتقالية لتون�س ،وجاءت تلك البعثة بعد �أ�سبوع من الإعالن
عنها يف الفرتة من  ٢٦يناير �إىل  ٢فرباير  .٢٠١١و�أكد تقييمها� 6أن «حقوق الإن�سان كانت
من الأ�سباب اجلذرية ملطالبة ال�شعب التون�سي باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية ،وحلقبة
تتميز باحرتام حقوق الإن�سان ،والتحرر من اخلوف واحلاجة ”.وكانت �إحدى تو�صيات بعثة
التقييم� ،أن تقوم احلكومة االنتقالية التون�سية بـ”تعزيز...التعاون مع منظومة حقوق الإن�سان
التابعة للأمم املتحدة ،مبا يف ذلك التعاون مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان؛
و�إ�صدار دعوة مفتوحة للمقررين اخلوا�ص؛ والت�صديق على معاهدات حقوق الإن�سان،
ومراجعة التحفظات عليها”.
ويف بادرة �إيجابية قامت احلكومة التون�سية بزيادة تعاونها� ،إىل حد كبري ،مع الآليات
الدولية حلقوق الإن�سان ،والتزامها القانوين مبعايري حقوق الإن�سان خالل العام املا�ضي،
وبطريقة تتجاوز التو�صيات الأ�صلية للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان .ويف
 ١٠فرباير كتبت وزارة ال�شئون اخلارجية للمفو�ضة ال�سامية تطلب فتح مكتب للمفو�ضية يف
تون�س ،ونقلت الوزارة يف هذا اخلطاب “عزم احلكومة االنتقالية ،على و�ضع حقوق الإن�سان
يف �صلب عملها اليومي وبراجمها امل�ستقبلية” .وقد مت افتتاح مكتب املفو�ضية يف يوليو ٢٠١١
5-http://daccess-dds-y.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/127/88/PDF/G1112788.
pdf?OpenElement
_6-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/OHCHR_Assessment_Mission
to_Tunisia_ar.pdf
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لي�صبح بذلك �أول مكتب لها يف �شمال �أفريقيا ،وعلى مدار العام قامت املفو�ضية بتقدمي امل�ساعدة
وامل�شورة من خالل خربائها يف تون�س ب�ش�أن العديد من الإ�صالحات ،منها امل�ؤ�س�سة الوطنية
ال عن ذلك ،قامت الأمم
حلقوق الإن�سان ،والعدالة االنتقالية ،و�إ�صالح القطاع الأمني 7.ف�ض ً
املتحدة يف الأول من مار�س ،بناء على طلب من احلكومة التون�سية امل�ؤقتة ،ب�إر�سال بعثة
رفيعة امل�ستوى لتقييم االحتياجات االنتخابية ،وو�ضع برنامج للم�ساعدة يف �إيجاد تدابري لدعم
هيئة الإدارة االنتخابية ،وللم�ساهمة يف تعزيز امل�شاركة ال�شاملة يف العملية االنتخابية من جانب
8
الن�ساء وجمموعات املجتمع املدين على نحو خا�ص يف تون�س.
تعهدت احلكومة التون�سية �أي�ض ًا بالت�صديق على عدد من االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان،
مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (والذى ي�سمح للجنة الفرعية ملنع التعذيب بزيارة �أماكن
االحتجاز ،والنظر يف معاملة الأ�شخا�ص املحتجزين هناك)؛ والربوتوكول االختياري الأول
للعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية (والذي ي�سمح بالنظر يف ال�شكاوى الفردية)؛ واالتفاقية
الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي؛ ونظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية .وقعت جميع تلك الت�صديقات يف يونيو ٢٠١١.
قامت احلكومة التون�سية م�ؤخر ًا ب�إ�صدار دعوة دائمة �إىل جميع املكلفني بواليات الإجراءات
اخلا�صة ،وبالرغم من �صدور تلك الدعوة املفتوحة فلم يزر �أي من املقررين اخلوا�ص تون�س
يف عام  ،٢٠١١ولرمبا كان ذلك ب�سبب االنتخابات الأخرية والعبء الثقيل الواقع على الدولة
ب�سبب عملية الإ�صالح الداخلي .وي�ؤمل �أن تقوم يف عام  ٢٠١٢احلكومة اجلديدة بالبدء يف
تي�سري زيارة املقررة اخلا�صة املعنية با�ستقالل الق�ضاة واملحامني ،واملقررة اخلا�صة املعنية
بحالة املدافعني عن حقوق الإن�سان ،واملقرر اخلا�ص املعني بحرية التعبري ،واملقرر اخلا�ص
املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي ويف تكوين جمعيات (عدد منهم كانوا قد طلبوا زيارة
تون�س منذ وقت طويل).
باملقارنة مع التزام احلكومة امل�ؤقتة التون�سية بتعزيز تعاونها مع وااللتزام بالنظام الدويل
حلقوق الإن�سان ،ف�إن �سلوك و�سيا�سات تون�س يف الأمم املتحدة ب�ش�أن انتهاكات حقوق
الإن�سان يف �إطار االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية يف الدول العربية الأخرى كانا �ضعيفني
ن�سبي ًا .كانت الوفود التون�سية للأمم املتحدة يف نيويورك وجنيف �سلبية يف معظم ما يتعلق
بالأو�ضاع يف البحرين وم�رص وليبيا و�سوريا واليمن ،ويبدو �أن الدبلوما�سيني التون�سيني قد
تبنوا موقف “االنتظار والرتقب” ،وهو نهج غري معرقل ولكنه غري ن�شط �أي�ضاً .من املالحظ
7-http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11239&LangID=E
8-http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/314&referer=/
english/&Lang=A
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�أن تون�س مل ت�شارك يف تقدمي م�رشوع قرار �أو توقيع على دعم �أي من جل�سات جمل�س حقوق
الإن�سان اخلا�صة الثالثة ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا التي انعقدت يف �أبريل و�أغ�سط�س ودي�سمرب
 .٢٠١١يف حني �أن تون�س لي�ست دولة ع�ضوا يف جمل�س حقوق الإن�سان� ،إال �أن الدول املراقبة
لديها القدرة على امل�شاركة يف تقدمي قرارا،ت والتوقيع على طلبات جلل�سات خا�صة من �أجل
بناء توافق يف الآراء وتقدمي الدعم ال�سيا�سي .على العك�س من ذلك قامت ليبيا والأردن
وال�سعودية وقطر والكويت بامل�شاركة يف اقرتاح دعم وتقدمي جل�سة �أو �أكرث من اجلل�سات
اخلا�صة ملجل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا ،لذلك من ال�رضوري �أن ت�أخذ
ال�سيا�سات التون�سية خطوة للأمام داخل الأمم املتحدة ب�أن تبد�أ تعك�س ب�شكل �أقوى التطلعات
واملبادئ التي �ألهمت الثورة التون�سية ،وخا�صة فيما يتعلق بالن�ضال من �أجل الدميقراطية داخل
البلدان العربية الأخرى.

ب) م�صـــر
جرت العادة يتميز �أن �سلوك م�رص يف �إطار منظومة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة بعرقلة
ال ب�سيا�سات من �ش�أنها �إ�ضعاف هذه املنظومة 9.على
املبادرات الإيجابية حلقوق الإن�سان عم ً
النقي�ض من تون�س ال يبدو �أن ال�سلوك ال�سلبي للحكومة امل�رصية مع منظومة حقوق الإن�سان
يف الأمم املتحدة قد تغري ب�شكل ملحوظ خالل العام املا�ضي ،مما يعك�س وجود انعدام وا�ضح
للإرادة ال�سيا�سية على امل�ستوى الوطني لإجراء �إ�صالحات جوهرية حلقوق الإن�سان.
بعد وقت ق�صري من الإطاحة بالرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك يف  ١١فرباير  ،٢٠١١ب�سبب
االحتجاجات الوا�سعة املطالبة بالدميقراطية بدا لفرتة وجيزة �أن م�رص قد تتبع م�سار تون�س،
وتبد�أ عالقة بناءة وتعاونية مع �آليات حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة .يف حاالت متعددة
تعهدت م�رص بالت�صديق على عدة �صكوك دولية (منها نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،واالتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي ،والربوتوكول
االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،والعهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية)،
والنظر يف �إ�صدار دعوة مفتوحة للإجراءات اخلا�صة (املقررين اخلوا�ص) ،وال�سماح بفتح
مكتب �إقليمي للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف القاهرة ،لكن �إىل وقتنا هذا
مل يتم تنفيذ �أي من تلك الإجراءات .بالإ�ضافة �إىل عدم �إ�صدار دعوة مفتوحة �إىل املكلفني
بواليات الإجراءات اخلا�صة (خرباء حقوق الإن�سان امل�ستقلني) التابعة ملجل�س حقوق الإن�سان،
 -9انظر الف�صول املتعلقة بالأمم املتحدة يف التقارير ال�سنوية ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان لعام 2008
و 2009وwww.cihrs.org ،2010
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توقفت الزيارات واملوافقة عليها لهم لزيارة م�رص بعد �أن �شهد ن�شاط ًا ملحوظ ًا خالل الفرتة بني
 ،٢٠٠٩-٢٠١٠و�سمح فقط بزيارة املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
ال عن ذلك مت ت�رسيب معلومات يف �سبتمرب عن �أن
الفل�سطينية املحتلة يف عام  .٢٠١١وف�ض ً
احلكومة امل�ؤقتة امل�رصية قد �أخذت قرارا بعدم ال�سماح للمفو�ضية ال�سامية بفتح مكتبها الإقليمي
يف القاهرة ،وبعدما تعر�ضت احلكومة امل�رصية ل�ضغط كبري ب�ش�أن هذه امل�س�ألة قام موظفون
يف وزارة اخلارجية بالت�أكيد لعدد من الأ�شخا�ص ب�أنه �سيتم بالفعل ال�سماح بافتتاح املكتب يف
القاهرة .ولكن ال يبدو عمليا �أن هناك �أي جهد جاد من قبل احلكومة مل�ساعدة املفو�ضية ال�سامية
على فتح هذا املكتب ،مما ي�ضع مزيدا من الت�سا�ؤالت حول نوايا احلكومة يف هذا ال�ش�أن.
على امل�ستوى الوطني ،يعك�س �سلوك م�رص يف الأمم املتحدة رغبة يف ا�ستعمال لغة حركات
االحتجاج التي �أطاحت مببارك ،ولكن دون اتخاذ خطوات ملمو�سة كافية لتغيري �سلوك
احلكومة امل�رصية ،مبا يت�سق مع �أهداف الثورة الإ�صالحية .وعلى �سبيل املثال ،املندوب
الدائم مل�رص لدى منظمات الأمم املتحدة بجنيف ،ب�شكل متكرر حمافل حقوق الإن�سان يف
الأمم املتحدة للإدالء ببيانات �إن�شائية عظيمة للتعبري عن النوايا والأهداف الر�سمية ،و�أثناء
ا�ستعرا�ض ملف م�رص �أمام جلنة الأمم املتحدة حلقوق الطفل يف يونيو  . ٢٠١١حيث قال �إن
“الثورة امل�رصية قد طالبت بالكرامة وحقوق الإن�سان واحلرية والعدالة االجتماعية ومتكني
ال�شباب ،ومن الآن ف�صاعد ًا �سوف ت�ستمد احلكومة اجلديدة �سيا�ساتها من تلك املثل العليا”.
ومع ذلك ،عندما ا�ستجوبت جلنة حقوق الطفل مرارا الوفد امل�رصي ب�ش�أن ا�ستخدام العنف �ضد
الأطفال 10على يد قوات الأمن مما �أدى �إىل مقتل الأطفال �أثناء االحتجاجات ،و�سيا�سة اعتقال
وا�ستجواب الأطفال يف ال�سجون الع�سكرية حتت الأحكام العرفية! وحرمانهم من �ضمانات
املحاكمة العادلة ،ب�سبب م�شاركتهم يف �أن�شطة مطالبة بالدميقراطية ،مل يرد الوفد امل�رصي على
جوهر الأ�سئلة� ،أو يتعهد بتقدمي التزامات للإ�صالح ،واكتفى الوفد بالقول بب�ساطة �إنه “...
اعتبار ًا من يناير  ٢٠١١مل يتم احتجاز �أي �أطفال يف ال�سجون الع�سكرية .و�إنه ال يوجد لديهم
11
بيانات عن عدد الأطفال املحتجزين مبوجب الأحكام العرفية”.
مع الأ�سف جنحت الوعود بالتعاون مع الأمم املتحدة والت�رصيحات املبهمة حول النوايا
الإيجابية ب�ش�أن الإ�صالح الوطني لو�ضعية حقوق الإن�سان ،جنب ًا �إىل جنب ،مع التلويح
بتهديدات بالعواقب الدبلوما�سية االنتقامية من احلكومة امل�رصية ،يف �ضمان �أن تتجاهل الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،وخرباء الإجراءات اخلا�صة واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان ت�سليط ال�ضوء على الت�صعيد غري امل�سبوق لالنتهاكات التي ارتكبها املجل�س
 -10ب�شكل عام يف القانون الدويل «يعنى الطفل كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�رشة»
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
11-http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11120&LangID=E
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الع�سكري طوال عام  ،٢٠١١نظر ًا مل�شاركة م�رص الدبلوما�سية امل�ؤثرة منذ زمن طويل
داخل الأمم املتحدة ،كانت حماوالت املنظمات غري احلكومية ل�ضمان �أن ينظر جمل�س حقوق
الإن�سان والدول الأع�ضاء ب�شكل حقيقي يف انتهاكات حقوق الإن�سان التي متار�سها احلكومة
امل�رصية -مبا يف ذلك خالل ذروة االحتجاجات الوطنية يف يناير وفرباير -غري قادرة
على ح�شد الإرادة ال�سيا�سية الالزمة ل�ضمان �إدانتها.و�أظهرت الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي وعدد من الدول يف مناطق �أخرى با�ستمرار تف�ضيال قويا لعدم مواجهة م�رص
ب�ش�أن تلك االنتهاكات يف �أي من �آليات حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة .على الرغم من
ذلك ،ففي جل�سة جمل�س حقوق الإن�سان يف �سبتمرب� ،أعرب االحتاد الأوروبي عن قلقه ب�ش�أن
انتهاكات حقوق الإن�سان يف م�رص يف بيان بعد �صمت طويل على هذه االعتداءات ،ولكن مل
يحاول االحتاد الأوروبي �أن يقود �أي �إجراء ب�ش�أن هذه االنتهاكات يف جمل�س حقوق الإن�سان.
ونتيجة النعدام الإرادة ال�سيا�سية ،مل يتم التعامل مع انتهاكات حقوق الإن�سان الوا�سعة النطاق
�ضد املتظاهرين واحلركات املطالبة بالدميقراطية يف م�رص من قبل �أي هيئة للأمم املتحدة ،مبا
يف ذلك جمل�س حقوق الإن�سان؛ هذا الف�شل ال�صارخ قد �أ�سهم على الأرجح يف ت�صاعد مثل هذه
االنتهاكات يف م�رص خالل العام املا�ضي.
خالل عام  ،2011كان من الوا�ضح �أن كال من املفو�ضية ال�سامية والإجراءات اخلا�صة قد
هم�شوا و�ضع حقوق الإن�سان املرتدي يف م�رص .بعد اتخاذ �إجراءات قوية للفت االنتباه� إىل
خطورة الهجمات �ضد املتظاهرين امل�رصيني يف يناير وفرباير ،التزمت تلك الآليات يف الأمم
املتحدة ال�صمت ب�شكل كبري �إزاء انتهاكات حقوق الإن�سان الواقعة يف البالد .يف بداية فرباير
وافقت احلكومة امل�رصية على �أن تر�سل املفو�ضية ال�سامية بعثة تقييم لأو�ضاع حقوق الإن�سان
يف م�رص ،وذلك بعد طلبات متزايدة لعقد جل�سة خا�صة ب�ش�أن الأو�ضاع يف م�رص يف جمل�س
حقوق الإن�سان ،وبالفعل جاءت هذه البعثة �إىل م�رص يف الفرتة ما بني  27مار�س و� 4أبريل،
و�أعلنت املفو�ضية ال�سامية النتائج العامة لتلك البعثة يف � 5أبريل .ولأكرث من �ستة �أ�شهر بعد هذا
التاريخ ،مل تتناول �أي من املفو�ضية ال�سامية �أو الإجراءات اخلا�صة الو�ضع املتدهور حلقوق
الإن�سان يف م�رص .يف � 10أكتوبر ت�ضمنت «مذكرة �إحاطة» قامت املفو�ضية ال�سامية ب�إ�صدارها
حول عدد من البلدان يف جزء منها رد ًا على ما �أ�صبح يعرف با�سم “مذبحة ما�سبريو” .مل
حت�صل املذبحة �إال على �سبعة �سطور فقط يف نهاية املذكرة ،وذلك بالرغم من مقتل � 27شخ�ص ًا
وجرح املئات ،معظمهم من امل�سيحيني الأقباط ،يف حادث يبدو �أنه مت فيه تن�سيق ا�ستخدام
القوة املميتة من قبل قوات الأمن امل�رصية ،مبا يف ذلك التحري�ض على العنف �ضد املتظاهرين
يف حمطات التليفزيون احلكومية ،ومل ُت ِدن املذكرة ومل حتدد الدور التي لعبته احلكومة يف
ارتكاب تلك اجلرائم .12وتناولت املفو�ضية ال�سامية مت�أخر ًا يف منت�صف نوفمرب القمع غري
12-http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11481&LangID=E
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امل�سبوق ملنظمات املجتمع املدين التي تعمل يف جمال حقوق الإن�سان واملحاكمات الع�سكرية
للمدنيني ،وعادت املفو�ضية ال�سامية والإجراءات اخلا�صة للتعامل بجدية مرة �أخرى ب�ش�أن
الو�ضع يف م�رص ،فقط بعدما عادت االحتجاجات الوا�سعة واال�ستخدام املفرط للقوة يف
الظهور يف �آخر نوفمرب.
لذلك من ال�رضوري �أن يظهر كلٌ من املفو�ضية ال�سامية والإجراءات اخلا�صة التزاما ثابتا
لر�صد ولفت النظر بالقوة �إىل التطورات ال�سلبية يف حالة حقوق الإن�سان يف البالد ،وذلك
نظر ًا خلطورة انتهاكات حقوق الإن�سان التي تهدد عملية انتقال حقيقية �إىل الدميقراطية ،يف
ظل غياب الإرادة ال�سيا�سية لدى الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة للرتكيز على الأو�ضاع يف
م�رص.
وقد �أظهر �سلوك ممثلي احلكومة امل�رصية لدى نظام حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة طوال
عام  2011عداء م�ستمرا نحو املبادرات التي تهدف �إىل تعزيز �آليات حقوق الإن�سان التابعة
للأمم املتحدة و�/أو تتناول حاالت معينة النتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان� .أثناء ا�ستعرا�ض
عمل و�أداء جمل�س حقوق الإن�سان والذي انتهى يف بداية عام  ،2011لعبت م�رص دور ًا قياديا
يف �إف�شال املقرتحات الهادفة �إىل تعزيز قدرة جمل�س حقوق الإن�سان يف تنفيذ واليته ب�شكل
�أكرث فعالية يف اال�ستجابة �إىل حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان يف جميع �أنحاء العامل ،مما دفع
املنظمات غري احلكومية �إىل �إ�صدار بيان م�شرتك 13يف  7فرباير ،خالل اجلل�سة الثانية للفريق
العامل املعني با�ستعرا�ض عمل و�أداء جمل�س حقوق الإن�سان ،لذكر الدور التخريبي الذي يلعبه
الوفد امل�رصي حتديداً .ويف مار�س ،خالل الدورة ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان،
كانت م�رص الدولة الع�ضو الوحيدة يف منظمة التعاون الإ�سالمي التي حتاول بن�شاط تقوي�ض
الت�سوية التاريخية واملهمة ب�ش�أن القرار ال�سنوي الذي تقدمت به منظمة التعاون الإ�سالمي ب�ش�أن
«ازدراء الأديان» – والتي كانت مبثابة حل و�سط يكفل حماية الأقليات الدينية من التمييز مع
املحافظة على املعايري الدولية حلرية التعبري 14.وخالل العام املا�ضي ،دعمت م�رص املبادرات
التي ت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف معايري حقوق الإن�سان الدولية 15،وحافظت على معار�ضتها لأي جهد
موجه لدول بعينها ،فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان ،ودعمت الهجمات �ضد ا�ستقالل
املفو�ضية ال�سامية ،وعار�ضت اجلهود يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة
“-13كانت ال�صورة الوحيدة التي تتبادر �إىل الذهن عندما حتدث ال�سفري امل�رصي اليوم هذا ال�صياح لرف�ض
جميع املقرتحات التي مت تقدميها لتح�سني كيفية تعامل املجل�س �إزاء �أو�ضاع انتهاكات حقوق الإن�سان ،هي �صورة
ال�شعب امل�رصي وهو ينتف�ض �ضد خطاب الدولة املنف�صلة عن �شعبها...نحن ندعو جميع الدول لرف�ض ر�ؤية
ال�ستعرا�ض عمل و�أداء املجل�س التي تقو�ض �أي حماوالت لتح�سني ا�ستجابة املجل�س للمواقف احلقيقية النتهاكات
حقوق الإن�سانwww.cihrs.org ”.
 -14انظر الق�سم الثالث للح�صول على معلومات �أكرث ب�ش�أن م�س�ألة ازدراء الأديان و�أهمية هذه الت�سوية يف الأمم املتحدة.
 -15انظر الق�سم الثالث ب�ش�أن “القيم التقليدية وازدراء الأديان”.
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يف يوليو لإلغاء القرارات التي اتخذت يف جلنة املنظمات غري احلكومية التابعة للأمم املتحدة
ب�شكل غري عادل برف�ض طلب منظمات غري حكومية م�ستقلة يف احل�صول على �صفة ا�ست�شارية
يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،مما �أدى �إىل تقوي�ض تفاعلهم مع الأمم املتحدة .وب�شكل
�أكرث حتديداً ،حاولت م�رص� ،إىل جانب اجلزائر ،عرقلة اجلمعية العامة للأمم املتحدة وجمل�س
حقوق الإن�سان من تناول االنتهاكات وا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان �ضد املتظاهرين يف
�سوريا .ويف �أكتوبر ،وزعت م�رص خطاب ًا يف اجلمعية العامة نيابة عن حركة عدم االنحياز
مذكر ًا مبعار�ضتهم للقرارات اخلا�صة بدول معينة ،ويدعو جميع �أع�ضاء حركة عدم االنحياز
للت�صويت �ضد م�رشوع قرار يدين انتهاكات حقوق الإن�سان يف �سوريا .غري �أنه يف نوفمرب
بد�أت م�رص يف م�ساندة قرارات يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة وجمل�س حقوق الإن�سان
لإدانة الهجمات �ضد املدنيني من قبل احلكومة ال�سورية .وعرقلت م�رص �أي�ض ًا مبادرات للأمم
املتحدة تهدف �إىل �ضمان حماية حقوق «املتظاهرين ال�سلميني»� .إن ال�سلوك املبني �آنفا ما هو
�إال ا�ستمرار للعداء املوجود منذ زمن طويل من احلكومة امل�رصية جتاه غالبية مبادرات حقوق
الإن�سان القوية ،وجتاه اجلهات الفعالة امل�ستقلة يف الأمم املتحدة ،وهو ما ي�ؤكد التحليل ال�سابق،
�أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ال ينوي يف الوقت الراهن �أن ي�سعى لإقامة �إ�صالحات حقيقية
حلقوق الإن�سان �سواء كان ذلك يف �إطار ال�سيا�سات الداخلية �أو اخلارجية مل�رص.

ج) ليبيــا
مل ي�سبق �أن اتخذت الأمم املتحدة �إجراءات ملحا�سبة معمر القذايف وحكومته على العنف الذي
مار�سوه بحق املدنيني ،وحلماية الليبني من هجمات القوات احلكومية ،بتلك ال�رسعة واحل�سم
على حد �سواء .بينما ت�ستمر املخاوف ال�رشعية فيما يتعلق بنوايا بع�ض الدول ب�ش�أن التدخل
الع�سكري ،وقانونية �أ�ساليب معينة ،مت ا�ستخدامها خالل العمليات الع�سكرية بقيادة قوات حلف
�شمال الأطل�سي (الناتو) ،لي�س هناك �شك �أن هذا التدخل �أدي �إىل �إنقاذ ع�رشات الآالف من
املواطنني الليبيني من التعر�ض للقتل والتعذيب وال�سجن �أو املعاملة الوح�شية من حكومة القذايف
بعقابهم على م�شاركتهم يف �أو دعمهم لالحتجاجات يف البالد.
بد�أت الأمم املتحدة يف اال�ستجابة للأحداث يف ليبيا من خالل جمل�س حقوق الإن�سان .ففي
 25فرباير  2011عقد املجل�س جل�سة خا�صة لبحث الأو�ضاع يف ليبيا ،وهي �أول مرة تكون
فيها دولة ع�ضو يف جمل�س حقوق الإن�سان حمل �س�ؤال يف جل�سة خا�صة للمجل�س .خالل تلك
اجلل�سة �أعلن الوفد الليبي ان�ضمامه لل�شعب الليبي .وقد �أدان القرار ال�صادر من تلك اجلل�سة
انتهاكات حقوق الإن�سان املنهجية والوا�سعة النطاق الواقعة يف ليبيا ،مبا يف ذلك احتمالية
حدوث جرائم �ضد الإن�سانية .كما �أن�ش�أ املجل�س �أي�ض ًا جلنة لتق�صي احلقائق للتحقيق يف جميع
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االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ولتحديد امل�سئولني عن تلك اجلرائم،
وللتو�صية بالتدابري التي يجب �أن تتخذ للم�ساءلة .وقدمت جلنة تق�صي احلقائق تقريرها ملجل�س
حقوق الإن�سان يف جل�سته ال�سابعة ع�رشة (يونيو  )2011حيث تو�صل �إىل �أن هناك دالئل ت�شري
�إىل �أن حكومة القذايف قد ارتكبت جرائم �ضد الإن�سانية ،ويف اجلل�سة نف�سها مت جتديد والية جلنة
تق�صي احلقائق ملدة �ستة �أ�شهر �أخرى .كما قدمت اللجنة تقريرها الثاين يف اجلل�سة الثامنة ع�رشة
ملجل�س حقوق الإن�سان (�سبتمرب  .)2011وقد �صدر قرار من اجلل�سة اخلا�صة بالطلب من
اجلمعية العامة للأمم املتحدة النظر يف تعليق ع�ضوية ليبيا يف جمل�س حقوق الإن�سان ،بالرغم
من ظن الكثريين �أن هذا البند لن يتم ا�ستخدامه.
يف اليوم التايل جلل�سة جمل�س حقوق الإن�سان اخلا�صة ب�ش�أن الأو�ضاع يف ليبيا قام جمل�س
الأمن ،يف م�شهد نادر للوحدة ،بتمرير قرار بالإجماع ب�إحالة الو�ضع يف ليبيا �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية ،وي�إ�صدار عقوبات �ضد حكومة القذايف ،مبا يف ذلك فر�ض حظر على
ت�صدير الأ�سلحة �إىل احلكومة الليبية .ويف يوم الأول من مار�س ،يف خطوة غري م�سبوقة،
قامت اجلمعية العامة بتمرير قرار بالإجماع بتعليق ع�ضوية ليبيا يف جمل�س حقوق الإن�سان،
وكانت لبنان هي من قدمت القرار .وقد دفع هذا القرار الدعم ال�صادر من جامعة الدول
العربية ،لفر�ض حظر جوي على ليبيا ،وتقدمت لبنان بن�ص القرار نيابة عن جامعة الدول
العربية ملجل�س الأمم املتحدة ،مما �أدى يف يوم  17مار�س لتمرير قرار بفر�ض منطقة حظر
جوي فوق ليبيا ،ي�سمح «لدول �أع�ضاء ]الأمم املتحدة[ بالت�رصف على ال�صعيد الوطني �أو من
خالل منظمات �أو ترتيبات �إقليمية ،وذلك بالعمل ب�شكل تعاوين مع الأمني العام ،على اتخاذ
جميع التدابري ال�رضورية...حلماية املدنيني واملناطق امل�أهولة بال�سكان املدنيني الواقعني حتت
تهديد الهجمات يف اجلماهريية العربية الليبية ،مبا يف ذلك بنغازي ،مع ا�ستبعاد �إيجاد قوة
احتالل �أجنبية ب�أي �صورة على �أي جزء من الأرا�ضي الليبية» 16.وقد مت مترير القرار بع�رشة
�أ�صوات م�ؤيدة له وبدون �أي معار�ضة -ولكن كان اخلالف م�ؤ�رشا على عدد من املواقف
التي عرقلت الحقا اتخاذ �إجراءات دولية ل�ضمان امل�ساءلة عن جرائم مماثلة �ضد املتظاهرين
ال�سوريني الربازيل ،وال�صني ،والهند ،ورو�سيا وامتنعت �أملانيا عن الت�صويت -وقد ا�ستخدم
القرار لغة حمددة ،ت�ستند �إىل “م�سئولية احلماية” ،وهو اال�ستخدام الأكرث و�ضوح ًا ملجل�س
الأمن حتى الآن لهذا املبد�أ النا�شئ حديثا يف القانون الدويل لتربير التدخل الإن�ساين.
بعد دعوة جامعة الدول العربية ملجل�س الأمن بفر�ض احلظر اجلوي على ليبيا مت الإعالن
عن احلظر يف  12مار�س ،والذي �أثبت �أنه كان حا�سم ًا ل�ضمان اتخاذ مزيد من الإجراءات
ب�ش�أن الأو�ضاع يف ليبيا ،و ُقدم القرار على �أنه قرار م�ؤ�س�سي �إال �أن ال�ضغط الأ�سا�سي وعملية
الو�صول لهذا القرار متت بقيادة جامعة الدول العربية والدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
16-http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/1973_ar.pdf
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اخلليجي ،مبا يف ذلك �سلطنة عمان وقطر 17.وكان جمل�س التعاون اخلليجي قد دعا جمل�س
الأمن منذ وقت مبكر ،يف  7مار�س� ،إىل “اتخاذ جميع التدابري ال�رضورية حلماية املدنيني
الليبيني 18”.عالوة على ذلك ،فقد كانت قطر والإمارات العربية املتحدة هما احلكومات
العربية الوحيدة التي �أ�سهمت يف املعدات الع�سكرية واملوارد الب�رشية يف العملية الع�سكرية
التي قادها حلف �شمال الأطل�سي .ويف هذا الإطار ،يبدو �أن العامل احلا�سم ل�ضمان الإجماع
الدويل املطلوب للأمم املتحدة ،لتبني قرار بخ�صو�ص الو�ضع يف ليبيا كان دعم جمل�س التعاون
اخلليجي التخاذ �إجراءات قوية داخل جمل�س الأمن التابع الأمم املتحدة وداخل هيئات �أخرى
تابعة للأمم املتحدة .فبدون دعم جمل�س التعاون اخلليجي ،وبالتايل جامعة الدول العربية ،مل
يكن من املرجح �أبدا الو�صول �إىل هذا الإجماع فيما بني �أ�صوات الدول الأع�ضاء الرئي�سيني
يف الأمم املتحدة.
من �أحد العوامل املهمة �أي�ضاً ،والتي �أ�سهمت يف �ضمان الدعم الدويل مل�ساءلة حكومة
القذايف ،هو تخلي عدد كبري من ممثلي الأمم املتحدة والدبلوما�سيني الليبيني عن منا�صبهم،
ومطالبتهم ب�شكل قوي ب�أن تتوىل املحكمة اجلنائية الدولية التحقيق يف الو�ضع يف ليبيا ب�أن يوافق
جمل�س الأمن على التدخل الإن�ساين .ونظر ًا لواقع احلال ،ف�إن ليبيا خرجت م�ؤخر ًا من مرحلة
�رصاع م�سلح داخلي ،وبد�أت يف مرحلة انتقالية ،يتم فيها ت�شكيل حكومة جديدة ،ف�إن ع�ضويتها
يف جمل�س حقوق الإن�سان عادت مرة �أخرى يف نوفمرب ،ولذلك فمن ال�سابق لأوانه احلكم على
ما �إذا كان الن�ضال من �أجل الدميقراطية والكرامة على امل�ستوى املحلي �سوف ينعك�س �أم ال يف
عمل �أكرث تعاونية و�إيجابية مع منظومة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان .وي�ؤمل �أن احلكومة
االنتقالية يف ليبيا �ستتعهد بالتزامات وا�ضحة للتعاون مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان ومع الآليات الأخرى حلقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة ،وبالت�صديق على
معاهدات حقوق �إن�سان ،والربوتوكوالت االختيارية التي لي�ست ع�ضوا فيها ،مبا يف ذلك
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وب�إ�صدار دعوة دائمة للإجراءات اخلا�صة
التابعة ملجل�س حقوق الإن�سان ،وال�سماح بزيارة املقررين اخلوا�ص الذين طلبوا مرارا زيارة
ليبيا ،ومل يتم الرد عليهم �أثناء حكم القذايف.
ومع ذلك هناك م�ؤ�رشات �إيجابية ب�أن ليبيا �سوف تتبنى نهجا �أكرث مبدئية وا�ستباقية لتعزيز
حقوق الإن�سان يف �إطار الأمم املتحدة .وكانت ليبيا من �أوليات الدول التي وافقت على عقد
 -17انظر :العرب يدعون حلظر جوي على ليبيا.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/918F9898-C1C1-4971-A284-FA60528A96A2.htm
 -18انظر :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ي�ؤيد فر�ض منطقة حظر جوي حلماية املدنيني يف ليبيا.
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/government/gcc-backs-no-fly-zone-to-protectcivilians-in-libya-1.773448
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جل�سة خا�صة ملجل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا يف بداية دي�سمرب .كما قام
مندوب ليبيا ب�إلقاء خطبة م�ؤثرة وعاطفية �أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف �أثناء اجلل�سة قال فيها:
ال للبلد الذي مر م�ؤخر ًا ب�أحداث رهيبة...نرى اليوم �أمامنا نف�س امل�شاهد
“ب�صفتي ممث ً
حتدث يف �سوريا...يطلب من املجل�س �أن ي�أخذ موقفا �شجاعا وفق ًا لواليته...وال�شعب
ال�سوري ي�ستحق االحرتام والكرامة...ندعوكم جميع ًا لال�ستماع �إىل �ضمائركم وتنحية
امل�صالح ال�سيا�سية و�أية م�صالح �أخرى جانباً�...إن ال�شعب ال�سوري ينظر �إلينا ،والعامل كله
ينظر �إلينا اليوم  -يف انتظار قرار مب�ستوى الأحداث ،ي�ساعد بوقف املجازر التي ترتكب بحق
ال�شعب ال�سوري”.
ويف ال�شهور وال�سنوات املقبلة� ،ستتعر�ض احلكومة الليبية اجلديدة لالختبار ،ب�ش�أن مدى
مت�سكها باملبادئ التي �أطلقت الثورة الليبية ،وا�ستعدادها لتطبيقها ،حتى على �أو�ضاع حقوق
الإن�سان يف دول حليفة لها ،قد تعرت�ض على التدخل يف �شئونها.

د) �ســـوريا
اتخذت الأمم املتحدة ،وال �سيما جمل�س حقوق الإن�سان واملفو�ضية ال�سامية� ،إجراءات قوية
ملواجهة االنتهاكات اجل�سيمة والوا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان التي تقوم بها احلكومة ال�سورية
�ضد احلركة امل�ؤيدة للدميقراطية ،و�ضد املتظاهرين يف البالد� .إال �أنه ب�سبب املعار�ضة القوية
من جانب رو�سيا وال�صني ،مل يتمكن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة من اتخاذ الإجراءات
الالزمة جلعل �سوريا م�سئولة عن انتهاكات حقوق الإن�سان.
بالرغم من بدء العنف يف �سوريا منذ �شهر مار�س  2011ف�إن احلكومة ال�سورية وا�صلت
حتى �شهر حماوالتها يف اجلمعية العامة ليتم انتخابها كدولة ع�ضو يف جمل�س حقوق الإن�سان.
وكان قد مت تر�شيح �سوريا على الئحة مغلقة لع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان من قبل املجموعة
الآ�سيوية يف يناير  ،٢٠١١ومل تن�سحب �سوريا من االنتخابات حتى  ١٠مايو ،وذلك بعد
الت�صاعد العنيف واحلاد يف عمليات قتل املتظاهرين ،وبعد حملة دولية قوية من الدول
واملجتمع املدين �ضد تر�شيح �سوريا لع�ضوية املجل�س .وكان الدافع وراء ان�سحاب �سوريا من
االنتخابات هو قرار الكويت الرت�شح لع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان ،واملناف�سة مع �سوريا
على الع�ضوية ،وذلك بعد �أن كانت الكويت قد قررت عدم الرت�شح �إال �إذا قررت �سوريا
االن�سحاب طوعياً .وكان قرار الكويت ،وال�ضغط من قبل الدول العربية مثل م�رص وغريها
على �سوريا لالن�سحاب من االنتخابات لع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان ،من البوادر الأوىل،
على �أن ت�ضامن املجموعة العربية قد بد�أ يف التفكك داخل الأمم املتحدة .وقد مت انتخاب الكويت
لع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان يف  ٢٠مايو.
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عقد جمل�س حقوق الإن�سان ثالث جل�سات خا�صة (دورة ا�ستثنائية) خالل عام  ٢٠١١لبحث
الأو�ضاع يف �سوريا ،وهو رقم غري م�سبوق لتناول بلد واحد خالل عام واحد� .أول جل�سة
خا�صة كانت يف � ٢٩أبريل ،وكانت الواليات املتحدة املبادر الرئي�سي بها ،وتبنت قرار ًا
يطلب من املفو�ضة ال�سامية �إيفاد بعثة لتق�صي احلقائق �إىل �سوريا للتحقيق يف جميع االنتهاكات
املزعومة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،و�إعداد تقرير ب�ش�أن حالة حقوق الإن�سان يف
�سوريا ،ليتم عر�ضه على جمل�س حقوق الإن�سان خالل دورته (جل�سته) الثامنة ع�رشة (�سبتمرب
 .)٢٠١١و�صدرت ن�سخة �أولية من تقرير بعثة تق�صي احلقائق يف � ١٨أغ�سط�س تو�صلت البعثة
فيه �إىل وجود منط وا�سع النطاق �أو منهجي النتهاكات حقوق الإن�سان من قبل قوات الأمن
ال�سورية وقوات اجلي�ش ال�سوري ،مبا يف ذلك القتل واالختفاء الق�رسي والتعذيب واحلرمان
من احلرية واال�ضطهاد ،وقررت البعثة �أن نطاق وطبيعة تلك االنتهاكات قد ت�صل �إىل حد
اعتبارها جرائم �ضد الإن�سانية.
يف اليوم نف�سه الذي �صدر فيه التقرير �أطلعت املفو�ضة ال�سامية �أع�ضاء جمل�س الأمن على
النتائج الرئي�سية للتقرير ،وحثتهم على النظر يف �إحالة الو�ضع يف �سوريا �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية ،ولكن مل يحل جمل�س الأمن الأمر �إىل املحكمة اجلنائية الدولية ومل يتخذ �أية �إجراءات
لكي تتحمل احلكومة ال�سورية امل�سئولية عن انتهاكات حقوق الإن�سان ب�سبب معار�ضة رو�سيا
وال�صني (كالهما ع�ضو دائم يف جمل�س الأمن) وعدم وجود دعم من الربازيل والهند (�أع�ضاء
غري دائمني يف جمل�س الأمن) .كان جمل�س الأمن قد �أ�صدر بيان ًا يف وقت �سابق يف �٣أغ�سط�س
يدين فيه العنف يف �سوريا ،ودعا فيه احلكومة ال�سورية ل�ضمان و�ضع حد لهذا العنف� ،إال �أنه
ب�سبب طبيعته -كبيان ولي�س كقرار -فهو غري ملزم ،ومل ي�رش �إىل �إمكانية �إحالة الو�ضع يف
�سوريا �إىل املحكمة اجلنائية الدولية �أو فر�ض عقوبات �ضد �سوريا.
يف يوم � ٢٢أغ�سط�س ،بعد �أربعة �أيام من �صدور تقرير بعثة تق�صي احلقائق ،عقد جمل�س
حقوق الإن�سان جل�سته اخلا�صة الثانية ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا ،وكانت �أملانيا هى املبادرة
بها هذه املرة� .صدر قرار من اجلل�سة ب�إن�شاء جلنة لتق�صي احلقائق للتحقيق يف انتهاكات حقوق
الإن�سان (جلنة التحقيق) ،مبا يف ذلك جرائم حمتملة �ضد الإن�سانية يف �سوريا ،وطلب القرار
من اللجنة �أن تقدم تقريرا بالنتائج التي تو�صلت �إليها ملجل�س حقوق الإن�سان يف نهاية نوفمرب،
ويف � ١٩سبتمرب قامت جلنة التحقيق بتقدمي تقريرها ر�سمي ًا �إىل جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته
الثامنة ع�رشة.
يف يوم � ٤أكتوبر ،ف�شل جمل�س الأمن يف اعتماد م�رشوع قرار ) (S/2011/612كان يطلب
من ال�سلطات ال�سورية ،من �ضمن �أمور �أخرى ،وقف جميع انتهاكات حقوق الإن�سان ووقف
ا�ستخدام القوة �ضد املدنيني ،ومل يتمكن املجل�س من اعتماد القرار ،ب�سبب ا�ستخدام رو�سيا
وال�صني حلق الفيتو .كما امتنعت الربازيل والهند ولبنان وجنوب �أفريقيا عن الت�صويت على
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القرار .ويف يوم  ٢٢نوفمرب� ،أ�صدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم املتحدة قرار ًا
يدين انتهاكات حقوق الإن�سان يف �سوريا� .صدر القرار ب�أغلبية �ساحقة مبوافقة  ١٢٢مقابل
 ١٢وامتناع  ٤١ع�ضو ًا عن الت�صويت .قام ب�صياغة القرار كل من بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا،
و�صوتت غالبية الدول العربية ل�صالح القرار ،با�ستثناء �سوريا التي �صوتت �ضد القرار.
�أ�صدرت جلنة التحقيق ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا تقريرها يف  ٢٣نوفمرب ،و�أكدت نتائج
البعثة ال�سابقة لتق�صي احلقائق ،وخل�صت �إىل �أن جرائم �ضد الإن�سانية فيما يبدو قد نفذت
من قبل عنا�رص الأمن وقوات اجلي�ش ال�سوري .وعقد جمل�س حقوق الإن�سان جل�سة خا�صة
لبحث الأو�ضاع يف �سوريا يف  ٢دي�سمرب مببادرة من دول االحتاد الأوروبي� .أن�ش�أ القرار
ال�صادر عن اجلل�سة والية ملقرر خا�ص معني بحالة حقوق الإن�سان يف �سوريا ،وذلك �ضمن
الإجراءات اخلا�صة يف جمل�س حقوق الإن�سان ،على �أن تن�ش�أ فور انتهاء والية جلنة التحقيق.
و”يطلب من املقرر اخلا�ص �أن يقدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان واجلمعية العامة يف غ�ضون
اثني ع�رش �شهر ًا تقرير ًا عن �إن�شاء الوالية ،و�أن يقوم يف الفرتة االنتقالية بعر�ض امل�ستجدات
�شفوي ًا على املجل�س يف �إطار البند  ٤من جدول الأعمال 19”.ولكن على الرغم من نتائج
بعثة تق�صي احلقائق وجلنة التحقيق التي تظهر جرائم �ضد الإن�سانية قد ارتكبت يف �سوريا،
والبيان ال�صادر من جلنة مناه�ضة التعذيب يف  ٢٥نوفمرب والذي عربت فيه اللجنة عن قلقها
من “االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي جترى يف �سياق من الإفالت من العقاب التام
واملطلق” يف �سوريا ،20ف�إن اجلل�سة اخلا�صة الثالثة ف�شلت يف حث جمل�س الأمن على �إحالة
ال من ذلك على “�أهمية �ضمان
الو�ضع يف �سوريا �إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،و�أكدت بد ً
امل�ساءلة ،و�رضورة و�ضع حد للإفالت من العقاب وحما�سبة امل�سئولني عن انتهاكات حقوق
الإن�سان ،مبا يف ذلك االنتهاكات التي قد ت�صل �إىل حد جرائم �ضد الإن�سانية ”.ولذا كان من
امل�ستحيل هذه املرة �إحالة الو�ضع �إىل املحكمة اجلنائية الدولية لي�س فقط ب�سبب مقاومة رو�سيا
وال�صني لهذه الإحالة ،لكن لأن الواليات املتحدة قد اعتمدت �سيا�سة رف�ض �أي �إحالة للمحكمة
اجلنائية الدولية من خالل قرار ملجل�س حقوق الإن�سان ،ويرجع ذلك غالب ًا �إىل خماوف داخل
الإدارة الأمريكية من احتمالية التقدم بطلبات مماثلة يف امل�ستقبل ملجل�س الأمن ب�ش�أن جرائم
حرب �أو جرائم �ضد الإن�سانية ترتكبها �إ�رسائيل �أو الواليات املتحدة.
رف�ضت �سوريا التعاون �أو ال�سماح لأي من بعثة تق�صي احلقائق �أو جلنة التحقيق بالدخول
�إىل �سوريا ،ويف الفرتة من � ٢٠إىل � ٢٥أغ�سط�س �سمحت �سوريا لبعثة م�ساعدة �إن�سانية للأمم
املتحدة بالدخول لأرا�ضيها .قاد الوفد مدير مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�شئون الإن�سانية
19-http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/specialsession/18/A-HRCRES-S-18-1_ar.pdf
20-http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?NewsID=15827
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بجنيف ،ر�شيد خاليكوف ،وتكون الوفد من ممثلني عن وكاالت الأمم املتحدة الرئي�سية يف
�سوريا وكان الهدف من البعثة تقييم احلالة الإن�سانية العامة ب�شكل م�ستقل .وخل�صت البعثة
�إىل عدم وجود �أزمة �إن�سانية على نطاق وا�سع� ،أو �أي حاجة فورية لتوفري الإغاثة يف الفرتة
احلالية ،لكنها الحظت �أن االحتياجات الإن�سانية تتزايد تدريجياً ،وهناك حاجة ملحة حلماية
املدنيني.
بينما كان حترك الأمم املتحدة ب�ش�أن �سوريا قوي ًا يف جمل�س حقوق الإن�سان� ،إال �أن جمل�س
الأمن ومنظمة اليون�سكو (منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ف�شلوا ب�شكل كبري
يف م�سئولياتهم ل�ضمان م�سئولية احلكومة ال�سورية عن االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
التي ارتكبت يف �سوريا .ففي تطور مفاجئ ،قام املجل�س التنفيذي لليون�سكو يف  ١١نوفمرب
 ٢٠١١بانتخاب �سوريا يف جلنتني معنيتني بحقوق الإن�سان ،وهما اللجنة املخت�صة باالتفاقيات
والتو�صيات التي تبحث البالغات املتعلقة مبمار�سة حقوق الإن�سان ،واللجنة املخت�صة باملنظمات
غري احلكومية الدولية املكلفة بالإ�رشاف على عمل املجتمع املدين وجماعات حقوق الإن�سان.
كما ذكر �آنفا ،ف�إن جمل�س الأمن غري قادر على مترير �أي قرار ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا؛
ب�سبب معار�ضة رو�سيا وال�صني ،هاتان الدولتان عار�ضتا �أي�ض ًا اجلل�سات الثالث اخلا�صة ب�ش�أن
الأو�ضاع يف �سوريا يف جمل�س حقوق الإن�سان .ونظر ًا ال�ستمرار معار�ضة رو�سيا وال�صني
لأي �إجراء عقابي �أو �إجراء يدين احلكومة ال�سورية القرتافها انتهاكات حقوق الإن�سان ،ف�إنه
من غري املحتمل �أن تتمكن الأمم املتحدة/جمل�س الأمن من �إحالة الو�ضع يف �سوريا �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية� ،أو �أن ت�سن عقوبات �ضد احلكومة ال�سورية يف وقت قريب .ومع ذلك ،هناك
�إجماع ينمو ب�شكل �رسيع بني الدول يف الأمم املتحدة على �أن هناك حاجة ل�شكل من �أ�شكال
التحرك من جانب جمل�س الأمن ل�ضمان وقف العنف ،كما ات�ضح من خالل الت�صويت على
�سوريا يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة والعدد املتزايد من الدول امل�ستعدة لدعم للأمم املتحدة
ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا.
لقد تغري موقف جامعة الدول العربية ب�شكل جذري جتاه �سوريا طوال عام  .٢٠١١يف
بداية هذا العام� ،ساندت املجموعة العربية �سوريا يف �سعيها لت�صبح دولة ع�ضو ًا يف جمل�س
حقوق الإن�سان ،وبحلول �شهر نوفمرب من العام نف�سه كانت جامعة الدول العربية تقود اجلهود
الدولية ل�ضمان اتخاذ �إجراءات قوية ملكافحة انتهاكات حقوق الإن�سان يف �سوريا .كما قامت
جامعة الدول العربية ب�إقرار عقوبات على �سوريا؛ ب�سبب حملة القمع امل�ستمرة يف البالد ،وهي
�أول هيئة دولية ت�أخذ هذا املوقف ،مما يجعلها �إىل الآن الهيئة الوحيدة �أي�ض ًا .كما حدث ب�ش�أن
ليبيا كان �أع�ضاء جمل�س التعاون اخلليجي (قطر ،والإمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية
ال�سعودية ،والكويت ،والبحرين هم الفاعلني الرئي�سيني داخل جامعة الدول العربية ل�ضمان
اتخاذ �إجراءات قوية من اجلامعة ب�ش�أن �سوريا ،و�أحيان ًا من خالل و�سائل م�شكوك فيها من
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الناحية الإجرائية .ومثلما جرى ب�ش�أن ليبيا ،كان دعم جامعة الدول العربية للمبادرات املختلفة
يف الأمم املتحدة حموري ًا ل�ضمان �أن يتم اتخاذ تلك الإجراءات ،مبا يف ذلك جميع اجلل�سات
اخلا�صة والقرارات ال�صادرة من جمل�س حقوق الإن�سان .يف كل احلاالت مل يكن مب�ستطاع
الدول التي نظمت تلك اجلل�سات �أو ملحتوى تلك القرارات ال�صادرة عنها امل�ضي� ،أو �أن ترى
النور �إال بعد احل�صول على موافقة جامعة الدول العربية عليها ،وخا�صة جمموعة جمل�س
التعاون اخلليجي .ومع ذلك فمن الوا�ضح �أن دعم جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون
اخلليجي والفاعلني ذوي الثقل ،مثل الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي لي�س كافيا يف حد
ذاته ل�ضمان اتخاذ �أي �إجراءات من جمل�س الأمن ،وي�ؤمل �أن تقوم الدول �أع�ضاء جمل�س
الأمن مثل رو�سيا وال�صني ،ف�ضال عن الأع�ضاء غري الدائمني ،مثل الربازيل والهند ولبنان
وجنوب �أفريقيا باال�ستجابة لتحذير املفو�ضة ال�سامية ال�صادر يف � ١٤أكتوبر:
“�إن امل�سئولية تقع على عاتق جميع �أع�ضاء املجتمع الدويل يف اتخاذ �إجراءات وقائية بطريقة
جماعية وحا�سمة ،وذلك قبل �أن يدفع القمع الوح�شي والقتل امل�ستمر البالد �إىل حرب �أهلية
�شاملة...احلقوق العاملية على املحك كاحلق يف احلياة واحلرية والأمان ال�شخ�صي ،وهي
حقوق ال ن�ستطيع تنحيتها جانب ًا مل�صلحة الواقعية ال�سيا�سية .على املجتمع الدويل �أن يتكلم ب�صوت
21
واحد ،و�أن يعمل على حماية ال�شعب ال�سوري».

هـ) اليمن والبحرين
طوال العام املا�ضي ف�شل جمل�س حقوق الإن�سان ،واجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وجمل�س
الأمن يف معاجلة االنتهاكات اجل�سيمة والوا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان التي ارتكبتها
احلكومات يف اليمن والبحرين كرد فعل لالحتجاجات املطالبة بالدميقراطية ب�شكل كاف.
وكان �أهم �أ�سباب الف�شل معار�ضة الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج –املدعومة
دبلوما�سيا من قبل الواليات املتحدة ،واالحتاد الأوروبي بدرجة �أقل -لأي مبادرة من الأمم
املتحدة تهدف �إىل معاجلة الأو�ضاع يف البحرين واليمن� ،إال �إذا وافقت حكومات تلك الدول
عليها طوعياً.
مل تتلق االنتهاكات الوا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان يف البحرين خالل وبعد االحتجاجات
املطالبة بالدميقراطية يف البلد �أي ا�ستجابة ر�سمية �أو جماعية للدول �أع�ضاء الأمم املتحدة.
اال�ستجابة الوحيدة ب�ش�أن الو�ضع يف البحرين كانت عن طريق ت�رصيحات من قبل بع�ض
الدول الأع�ضاء يف جمل�س حقوق الإن�سان ،تعرب عن القلق �إزاء انتهاكات حقوق الإن�سان
يف البالد �أثناء جل�ساته العادية .من تناولوا انتهاكات حقوق الإن�سان ب�شدة يف البحرين طوال
21-http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15691
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العام كانوا فقط املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان والإجراءات اخلا�صة التابعة
ملجل�س حقوق الإن�سان ،ومع ذلك مل تكن حكومة البحرين م�ستعدة للتفاو�ض مع املفو�ضية
ال�سامية �أو نظام الإجراءات اخلا�صة .وقد وافقت حكومة البحرين على طلب املفو�ضية
ال�سامية زيارة البالد ،وتقييم و�ضع حقوق الإن�سان� ،إال �أنه مل ُي�سمح لهذه الزيارة �أن حتدث
بالفعل .وباملثل ،جتاهلت احلكومة البحرينية طلبات لزيارة البحرين من قبل �أ�صحاب واليات
الإجراءات اخلا�صة املختلفة .يحاول حالي ًا املقرر اخلا�ص مبناه�ضة التعذيب �أن ي�ضمن قيامه
بزيارة البحرين يف بداية عام  ،٢٠١٢وح�صل بالفعل على املوافقة “املبدئية” من البحرين على
زيارته ،ولكن يتبقى �أن نرى ما �إذا كان �سيتم ال�سماح له بالدخول بالفعل �أم ال .ولقد كان
الدافع من وراء قرار ملك البحرين ب�إن�شاء جلنة حتقيق وطنية (اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي
احلقائق) هو الدعوات املتزايدة من جانب املجتمع املدين من �أجل �إجراء حتقيق دويل من قبل
الأمم املتحدة يف انتهاكات حقوق الإن�سان ،وو�ضع حد للإفالت من العقاب املمنوحة للبحرين
يف الأمم املتحدة ب�ش�أن تلك االنتهاكات .ورغم �أن التحقيقات الوطنية هي تطور مرحب به،
ف�إن جلنة التحقيق الوطنية تلك ،املن�ش�أة مبوجب �أمر ملكي� ،صارعت من �أجل �رشعيتها ب�سبب
طريقة �إن�شائها ،ونقاط ال�ضعف الكامنة يف هذا الأ�سلوب من الإن�شاء.22
يف �أبريل  ،٢٠١١حاولت احلكومة ال�سوي�رسية ح�شد الدعم جلل�سة خا�صة ملجل�س حقوق
الإن�سان ب�ش�أن حماية حقوق الإن�سان يف �سياق االحتجاجات يف جميع �أنحاء املنطقة العربية،
والذي كان من �ش�أنه �أن ي�سمح للمجل�س بالتعامل مع الأحداث يف العامل العربي ب�شكل غري
انتقائي ،والتي كان ميكن �أن ت�شمل مناق�شة الأو�ضاع يف البحرين واليمن �أي�ضاً- .مل تظهر
]�سوي�رسا[ العزم الالزم الختبار �إرادة حلفائها من الغرب و�أفريقيا والعامل العربي علنا عن
طريق امل�ضي قدم ًا يف تلك املبادرة .23-ومع ذلك ،قو�ضت الواليات املتحدة املبادرة ب�شكل كبري
حيث حتركت بقوة ل�ضمان عقد جل�سة خا�صة ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا فقط (اجلل�سة اخلا�صة
ال من �أن تكون جل�سة �إقليمية .يف حني �أن الدوافع
الأوىل ب�ش�أن �سوريا يف عام  )٢٠١١بد ً
املحددة للواليات املتحدة غري وا�ضحة� ،إال �أن اجلهود القوية التي تبذلها من �أجل �ضمان نهج
انتقائي يف التعامل مع قمع االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية جعلها يف موقف ي�سهل اتهامها
ب�شكل قوي من منظمات املجتمع املدين وبع�ض الوفود احلكومية يف الأمم املتحدة ب�أنها حتاول
بن�شاط تقوي�ض �أي �إجراء من جانب جمل�س حقوق الإن�سان لتناول �أو�ضاع الدول “احلليفة”
لها يف �شبه اجلزيرة العربية .ويف املقابل �أدت هذه االزدواجية يف املعايري �إىل �إ�ضعاف قدرة
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي على �ضمان اتخاذ �إجراءات قوية من جانب جمل�س الأمن
ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا.
 -22انظر مركز البحرين حلقوق الإن�سان (جلنة التحقيق مل تلتزم مببادئ الأمم املتحدة).
23-http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/hrc0911ForWeb.pdf
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�أ�صبحت االتهامات املوجهة �ضد الواليات املتحدة �أكرث حدة ب�ش�أن اتخاذ خطوات ا�ستباقية
حلماية الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي من �أي فح�ص غري طوعي النتهاكات
حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،وذلك ب�سبب الطريقة التي تعاملت بها الواليات املتحدة يف
جمل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن الأو�ضاع يف اليمن .وقد وافقت اليمن ،بعد الت�شاور الوثيق مع
الواليات املتحدة ،على ال�سماح ب�أن يتم اتخاذ “قرار �إجرائي” يف اجلل�سة ال�سابعة ع�رشة ملجل�س
حقوق الإن�سان (يونيو ،) ٢٠١١الأمر الذي �سمح للمفو�ضية ال�سامية ب�أن تقدم تقريرا وتقوم
ب�إجراء حوار تفاعلي يف اجلل�سة الثامنة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (�سبتمرب) ملناق�شة النتائج
التي تو�صلت �إليها بعثة التقييم من قبل املفو�ضية ال�سامية ،التي وافقت عليها اليمن .وقامت بعثة
التقييم التابعة للمفو�ضية ال�سامية مبهمتها يف الفرتة من  ٢٨يونيو �إىل  ٦يوليو ،ومت تقدمي التقرير
بالفعل للجل�سة الثامنة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان ،والذي مت التو�صل فيه �إىل �أنه “نظر ًا
النعدام الثقة يف الق�ضاء ب�أن يقوم ب�إجراء حتقيقات حمايدة ب�ش�أن انتهاكات حقوق الإن�سان
املتعلقة بحركة االحتجاج ال�سلمي ]يف اليمن[ ،ف�إن هناك حاجة لإجراء حتقيقات دولية م�ستقلة
ونزيهة ”.وعلى هذا النحو� ،أو�صت املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�أن “ي�ضمن ]املجتمع
الدويل[ �إجراء حتقيقات دولية م�ستقلة ونزيهة يف احلوادث التي �أ�سفرت عن خ�سائر فادحة يف
24
الأرواح والإ�صابات”.
وبالرغم من تلك التو�صيات الوا�ضحة للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،والتدهور
اخلطري حلالة حقوق الإن�سان يف اليمن ،ف�إن م�رشوع القرار الذي قدمته اليمن �أثناء اجلل�سة
الثامنة ع�رش ملجل�س حقوق الإن�سان رد ًا على التقرير ،ال ي�ؤ�س�س ب�أي حال من الأحوال لتحقيق
ال من ذلك ن�ص القرار على الآتي“ :يحيط علم ًا
دويل ب�ش�أن انتهاكات حقوق الإن�سان .وبد ً
ب�إعالن احلكومة اليمنية �أنها �ستجري حتقيقات �شفافة وم�ستقلة” ،و”يطلب �إىل املفو�ضية ال�سامية
مرحليا عن حالة حقوق
تقريرا
�أن تقدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته التا�سعة ع�رشة
ً
ً
الإن�سان يف اليمن ،وعن متابعة تنفيذ هذا القرار”.

25

قامت اليمن ب�صياغة ن�ص القرار الذي تقدمت به بالتعاون الوثيق وموافقة كل من
الواليات املتحدة واملجموعة العربية ،ومت جتاهل جميع نداءات املجتمع املدين للواليات املتحدة
باالن�سحاب من عملية �صياغة هذا القرار �أو املوافقة عليه ،والعمل مع الوفود ل�ضمان حتقيق
دويل على النحو املو�صي به من قبل املفو�ضية ال�سامية.
24-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdf
25-http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/167/01/PDF/G1116701.
pdf?OpenElement
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 -2التطورات الأخرى ذات ال�صلة على �صعيد الق�ضايا والدول
�أ) فل�سطني و�إ�سرائيل فى الأمم املتحدة  :امل�ساءلة وحماولة �إقامة دولة
بد�أت ال�سلطة الفل�سطينية يف �سبتمرب  2011جهودها للح�صول على �صفة الع�ضوية يف الأمم
املتحدة ،واتخذ الفل�سطينيون لهذا الهدف نهجا متعدد الأبعاد� ،سواء عن طريق ال�سعي لع�ضوية
الأمم املتحدة من خالل جمل�س الأمن التابع لها �أو من خالل الهيئات والوكاالت الأخرى
للأمم املتحدة .كما عززت �أي�ض ًا ال�سلطة الفل�سطينية جهودها الثنائية للح�صول على االعرتاف
بها كدولة ب�شكل فردي من الدول الأخرى .يف � 23سبتمرب � ،2011ألقى الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س خطاب ًا تاريخي ًا �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وقدم طلب ًا ر�سمي ًا للح�صول
على الع�ضوية الكاملة للأمم املتحدة لبان كي-مون ،الأمني العام للأمم املتحدة� .أحال الأمني
العام الطلب ملجل�س الأمن التابع للأمم املتحدة واليزال �إىل الآن هذا الطلب متوقفا عند جمل�س
الأمن ،مع عدم قدرة تو�صل �أع�ضائه �إىل قرار ب�ش�أنه ،مع حتمية عرقلة �أي ت�صويت على
تلك امل�س�ألة ب�سبب حق الفيتو للواليات املتحدة .يف غ�ضون ذلك� ،سعت ال�سلطة الفل�سطينية،
وح�صلت بالفعل على ع�ضوية هيئة اليون�سكو التابعة للأمم املتحدة يف �أكتوبر  ،2011والتي ُتعد
�أول ع�ضوية كاملة لفل�سطني كدولة يف كيان تابع للأمم املتحدة.
من منظور حقوق الإن�سان ،ت�ستمد حماولة ال�سلطة الفل�سطينية امل�رشوعية القانونية
لإقامة دولة فل�سطني من “احلق يف تقرير امل�صري” .الذي هو حق مكفول جلميع املواطنني
يف ال�صكوك القانونية الأ�سا�سية الدولية ،وقد قام جمل�س حقوق الإن�سان باعتماد العديد من
القرارات امل�ؤيدة حلق الفل�سطينيني يف تقرير امل�صري .مل ت�سفر الأعوام الثالثة ع�رش الأخرية
من املفاو�ضات لتح�سني �أو�ضاع الفل�سطينيني �سوى عن القليل ،و�أ�صبح من الوا�ضح �أن
االعرتاف بفل�سطني كدولة �أمر �رضوري من �أجل حتقيق ت�سوية �شاملة لل�رصاع الفل�سطيني/
الإ�رسائيلي .بالإ�ضافة �إىل التعبري عن هذا احلق الأ�سا�سي ،وحت�سني فر�ص التو�صل �إىل ت�سوية
للنزاع ،ف�إن االعرتاف ب�إقامة دولة فل�سطينية من جانب الأمم املتحدة �سوف ي�سمح لفل�سطني
بالتوقيع والت�صديق على عدة معاهدات حلقوق الإن�سان ،مثل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
ال
املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ف�ض ً
عن نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية .ومن �ش�أن الت�صديق على تلك املعاهدات �أن
يتم تقوية املراقبة والتدقيق يف االنتهاكات التي ترتكبها ال�سلطات الفل�سطينية احلاكمة ،وزيادة
فر�ص الو�صول �إىل �آليات العدالة الدولية ،مثل املحكمة اجلنائية الدولية ،مما يجعل من املمكن
ال�سعي �إىل امل�ساءلة عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك اجلرائم التي ارتكبت خالل
الهجوم الإ�رسائيلي الع�سكري على غزة عامي  ،2009/2008والذي ا�ستمر ملدة  23يوما،
والذي عرف با�سم “عملية الر�صا�ص امل�سكوب”.
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من الناحية ال�سيا�سية� ،ساعدت حماولة ال�سلطة الفل�سطينية احل�صول على االعرتاف بدولة
فل�سطني يف الأمم املتحدة على تو�ضيح مدى تف�شي �سيا�سة ازدواجية املعايري عندما يتعلق الأمر
بال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي ب�شكل �أكرب .حيث �ضغطت الواليات املتحدة بن�شاط على الدول
الأع�ضاء يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ملنع الت�صويت على ع�ضوية فل�سطني ،ورد ًا على
قبول اليون�سكو ع�ضوية فل�سطني الكاملة ،26قامت الواليات املتحدة ب�سحب متويلها لتلك الهيئة
التابعة للأمم املتحدة ،وا�صفة م�س�ألة قبول ع�ضوية فل�سطني ب�أنها �ضد ال�سالم الدويل .عالوة
على ذلك ،بالرغم من املوقف امل�شرتك لالحتاد الأوروبي لتعزيز املحكمة اجلنائية الدولية،
و�أفادت االحتاد الأوروبي عر�ض �أن يدعم تعزيز مكانة فل�سطني يف الأمم املتحدة مقابل عدم
جلوء ال�سلطة الفل�سطينية �إىل املحكمة اجلنائية الدولية بخ�صو�ص اجلرائم ال�سابقة التي وقعت
27
على �أر�ضها.

عملية جولد�ستون:
يف حني �أن حماولة احل�صول على اعرتاف الأمم املتحدة ب�إقامة دولة فل�سطينية ذات �أهمية
رمزية كبرية ،وميكن �أن ت�ساعد على حتقيق مزايا متعلقة بحقوق الإن�سان� ،إال �أن هذا التحرك
كان لديه ت�أثري �سلبي م�ؤ�سف ،حيث �أدى �إىل تهمي�ش عملية امل�ساءلة والتي بد�أت بـ”تقرير
جولد�ستون” 28.هذه لي�ست املرة الأوىل التي يتم فيها تهمي�ش تقرير جولد�ستون لأ�سباب نفعية
�سيا�سية .بد�أت عملية جولد�ستون مع �إ�صدار تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�صي احلقائق ب�ش�أن
النزاع يف غزة يف �سبتمرب  ،2009والتي تعر�ضت ملدة عامني للإعاقة ب�سبب االعتبارات
ال�سيا�سية .يف �سبتمرب  ،2010جتاهلت ال�سلطة الفل�سطينية بنف�سها يف اجلل�سة اخلام�سة ع�رشة
ملجل�س حقوق الإن�سان دعوات من منظمات غري حكومية وطنية و�إقليمية ودولية حتث جمل�س
حقوق الإن�سان �أن يو�صي للجمعية العامة ب�إحالة تقرير جولد�ستون ملجل�س الأمن لتتم �إحالته
للمحكمة اجلنائية الدولية .وكانت ال�سلطات الفل�سطينية وحلفا�ؤها قد �أذعنوا ل�ضغوط �سيا�سية من
الواليات املتحدة ،مما �أدى �إىل غلق ملف تقرير جولد�ستون بالكامل ل�صالح مباحثات ال�سالم
يف الوقت �آنذاك.
يف مار�س من هذا العام بعد الف�شل الوا�ضح ملباحثات ال�سالم مع �إ�رسائيل ،قامت ال�سلطة
الفل�سطينية ب�إحياء عملية جولد�ستون لفرتة وجيزة خالل جل�سة جمل�س حقوق الإن�سان ال�ساد�سة
 -26منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.
(باللغة الإجنليزية)27http://www.amnesty.eu/en/press-releases/all-0510/
 -28لتفا�صيل �أكرث بخ�صو�ص عملية تقرير جولد�ستون انظر جذور الثورة :حقوق الإن�سان يف العامل العربي -
التقرير ال�سنوي ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان لعام � ،2010ص ،280-278متاح على موقع املركز:
www.cihrs.org
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ع�رشة .جاء ذلك �أي�ض ًا بعد �صدور تقرير من جلنة اخلرباء امل�ستقلني يف القانون الإن�ساين
الدويل وقانون حقوق الإن�سان الدويل املكلفة بتقييم التحقيقات الداخلية يف اجلرائم التي مت
ارتكابها خالل النزاع يف غزة .تو�صل هذا التقرير للمرة الثانية �إىل �أن التحقيقات التي �أجرتها
�إ�رسائيل وحما�س ال تتفق مع املعايري الدولية 29.ثم اعتمد جمل�س حقوق الإن�سان يف وقت الحق
قرار ًا يو�صي اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�أن تعيد النظر يف تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�صي
احلقائق ب�ش�أن النزاع يف غزة يف دورتها ال�ساد�سة وال�ستني (�سبتمرب  ،)2011وحثت اجلمعية
العامة على �أن تقدم هذا التقرير �إىل جمل�س الأمن للنظر فيه والتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنه ،مبا يف ذلك النظر يف �إحالة الو�ضع يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �إىل املدعي العام
ال باملادة ( 13ب) من نظام روما الأ�سا�سي 30.ومت اعتماد القرار
للمحكمة اجلنائية الدولية ،عم ً
مبوافقة  27دولة ومعار�ضة ثالث دول ،وامتناع  16دولة عن الت�صويت ،ويعترب هذا القرار
�أقوى خطوة مت اتخاذها �إىل الآن داخل جمل�س حقوق الإن�سان ونظام الأمم املتحدة فيما يت�صل
بامل�ساءلة عن اجلرائم التي ارتكبت خالل فرتة النزاع يف غزة.
بد�أت الدورة  66للجمعية العامة للأمم املتحدة يف �سبتمرب  ،2011و�شكلت تلك الدورة
فر�صة فريدة ملتابعة القرار غري امل�سبوق -ال�سابق ذكره -ال�صادر من جمل�س حقوق الإن�سان،
ول�ضمان امل�ساءلة ب�ش�أن االنتهاكات التي وقعت ل�ضحايا النزاع يف غزة .ومع ذلك ،مت
التخلي فعلي ًا عن القيام بتحرك ملتابعة تقرير جولد�ستون ،وذلك ل�صالح حماولة احل�صول على
االعرتاف بدولة فل�سطينية .يف هذا ال�سياق� ،أ�صبح عر�ض االحتاد الأوروبي -ال�سابق ذكره-
لل�سلطة الفل�سطينية بالتخلي عن العدالة ،مقابل احتمالية االعرتاف بدولة فل�سطينية مقلقا للغاية،
فبجانب تهمي�ش تقرير جولد�ستون ،تعرثت حماولة ال�سلطة الفل�سطينية للح�صول على االعرتاف
بدولة فل�سطينية ب�سبب الديناميكيات ال�سيا�سية داخل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،مما �أدى
�إىل مزيد من عرقلة �إمكانية امل�ساءلة التي كان ميكن �أن تن�ش�أ من �أي من العمليتني .والآن على
ال�سلطة الفل�سطينية القيام بجهود �أكرب لكي ت�ضمن �إحياء تقرير جولد�ستون وتو�صياته .ففي حني
�أن حماوالت ال�سلطة الفل�سطينية للح�صول على االعرتاف بدولة فل�سطني ت�ستحق بذل جهود
مت�ضافرة� ،إال �أن �إرجاء حتقيق العدالة من خالل التو�صيات الواردة يف تقرير جولد�ستون،
قد ي�ؤدي �إىل �إنهاء هذه العملية متاماً ،ومعها �أهم مبادرة للأمم املتحدة للم�ساءلة الدولية عن
جرائم احلرب التي ارتكبت داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة حتى الآن.
 -29التقرير الأول للجنة اخلرباء متاح على:
http://daccess-ods.un.org/TMP/8126330.97171783.html
والتقرير الثاين:
http://daccess-ods.un.org/TMP/5756955.742836.html
 -30قرار ()A/HRC/RES/16/32
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/128/64/PDF/G1112864.
pdf?OpenElement
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ب) ال�ســـودان
مت �إ�ضعاف عمل الأمم املتحدة يف ال�سودان �إىل حد كبري خالل عام  ،٢٠١١بعد مرور عدة
�أ�سابيع فقط من تقرير للأمم املتحدة والذي وجد دالئل على ارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية يف
منطقة جنوب كردفان يف ال�سودان ،حيث مت تقلي�ص والية حقوق الإن�سان التي وجدت منذ
فرتة طويلة ب�ش�أن ال�سودان وذلك خالل اجلل�سة الثامنة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان .كما
جرى اعتماد القرار ب�ش�أن ال�سودان دون الت�صويت عليه يف يوم � ٢٨سبتمرب ،والذي قرر
جتديد الوالية القطرية لل�سودان لعام �آخر ،ولكن �أعيد ت�صنيف ال�سودان من “حالة تتطلب
ال
اهتمام جمل�س حقوق الإن�سان” �إىل دولة حتتاج �إىل “امل�ساعدة التقنية وبناء القدرات” .بد ً
من تقدمي �إدانة قوية لأزمات حقوق الإن�سان اجلارية يف ال�سودان ،والالفت للنظر هو قيام
القرار بـ”الإ�شادة” بال�سودان لـ”التعاون” التي تقدمه واعرتافه بـ”اجلهود التي تبذلها حكومة
ال�سودان يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان!” 31و�سيقدم اخلبري امل�ستقل املعني بحالة
حقوق الإن�سان يف ال�سودان تقريره ملجل�س حقوق الإن�سان يف جل�سته احلادية والع�رشين يف
�سبتمرب ٢٠١٢.
مع قيام دولة جنوب ال�سودان اجلديدة� ،أ�صبحت الآن والية اخلبري امل�ستقل املعني بحالة
حقوق الإن�سان يف ال�سودان ال ت�شمل تلك املنطقة .حيث مت اعتماد قرار اجلل�سة الثامنة ع�رشة
ملجل�س حقوق الإن�سان الذي “يرحب بجمهورية جنوب ال�سودان كدولة جديدة” ،وللأ�سف
جتاهل القرار نداءات املدافعني عن حقوق الإن�سان يف جنوب ال�سودان ب�ش�أن �رضورة ا�ستمرار
�إ�رشاك املجتمع الدويل ،وف�شل القرار يف �إن�شاء �آلية جديدة ملراقبة حالة حقوق الإن�سان يف
الدولة املن�ش�أة حديث ًا.32

ج)حرية التعبري والإنرتنت
نظر ًا للدور البارز التي لعبه الإعالم ب�أ�شكاله املختلفة والإنرتنت يف احلركات املطالبة
بالدميقراطية يف العامل العربي ،كان مل�س�ألة حرية التعبري على الإنرتنت �أهمية كربى خالل
عام  .٢٠١١وقد كان هناك عدة مبادرات �إيجابية ب�ش�أن هذه امل�س�ألة يف جمل�س حقوق
الإن�سان؛ حيث قدم املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري
تقرير ًا معنيا بحرية التعبري على الإنرتنت يف اجلل�سة ال�سابعة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان

 -31انظر:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/166/94/IMG/G1116694.
pdf?OpenElement
 -32انظر:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/167/32/PDF/G1116732.
pdf?OpenElement
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(يونيو  33.)2011ويعترب هذا التقرير خطوة �أوىل مهمة يف حتديد حقوق املواطنني يف ا�ستخدام
الإنرتنت دون رقابة �أو قيود ال داعي لها ،وهو �أي�ض ًا �أحد �سبل الت�صدي للهجمات املتزايدة من
جانب احلكومات على املدونني وغريهم ممن ي�ستخدمون الإنرتنت كو�سيلة من و�سائل الن�ضال
ال�سيا�سي والتنظيمي؛ وهي ق�ضية متعلقة ب�شكل خا�ص بتطورات “الربيع العربي”.
�أعقب هذا التقرير “قرار” مت اتخاذه يف اجلل�سة الثامنة ع�رش ملجل�س حقوق الإن�سان (�سبتمرب
 ،)2011ن�ص على �أن “يعقد ،يف حدود املوارد املتاحة ،حلقة نقا�ش �أثناء دورته التا�سعة
ع�رشة ]مار�س [ 2012تتناول م�س�ألة حماية وتعزيز حرية التعبري على الإنرتنت ”،وتطلب
من مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان �أن تعد تقرير ًا عن نتائج حلقة النقا�ش يف
�شكل موجز 34.ت�أمل العديد من منظمات حقوق الإن�سان �أن هذه العملية �ست�ؤدي لإ�صدار قرار
�سنوي بهذا ال�ش�أن يف جمل�س حقوق الإن�سان �أو مبادئ توجيهية ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ليتم اعتمادها
عن طريق جمل�س حقوق الإن�سان واجلمعية العامة للأمم املتحدة.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد ظهر عدد من املخاطر الكبرية .قامت ال�صني ورو�سيا وبع�ض
الدول العربية ،مثل م�رص مبحاولة عرقلة اجلهود ب�ش�أن تعزيز حرية التعبري على الإنرتنت،
ومل يقت�رص الأمر على ذلك ،بل و�صل �إىل �أن التهديد مبحاولة ال�سيطرة على تلك العملية داخل
الأمم املتحدة ،وحماولة ا�ستخدام �أي مبادرة بخ�صو�ص حرية ا�ستخدام الإنرتنت لإدخال لغة
ت�سمح للدول بتقييد حرية الإنرتنت ،وا�ستخدام م�صطلحات غام�ضة مثل “الأمن” و”ال�سيادة”.
�سوف تكون حلقة نقا�ش يف خالل اجلل�سة التا�سعة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان منا�سبة مهمة
لدعاة حرية التعبري على الإنرتنت ملواجهة التف�سري ال�ضيق للغاية التي حتاول ال�صني ورو�سيا
و�آخرون فر�ضه على املناق�شات الدولية بخ�صو�ص هذه الق�ضية.

د) حقوق الإن�سان فى �سياق االحتجاجات
�ألهمت الأحداث يف العامل العربي ،خالل عام  2011بع�ض الأطراف الفعالة يف الدول
ملحاولة بناء توافق دويل للآراء ب�ش�أن احلاجة �إىل �إن�شاء �آليات �أقوى حلماية حقوق الإن�سان يف
�سياق االحتجاجات .بعد �أن ف�شلت �سوي�رسا يف عقد جل�سة خا�صة ب�ش�أن الهجمات �ضد املتظاهرين
ال من ذلك بطرح «قرار»
يف العامل العربي خالل الن�صف الأول من عام  ،2011قامت بد ً
خالل اجلل�سة ال�سابعة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (يونيو  )2011من �أجل عقد «حلقة نقا�ش
 -33انظر:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
(باللغة الإجنليزية)
 -34انظر:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/169/44/PDF/G1116944.
pdf?OpenElement
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عن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق االحتجاجات ال�سلمية».

35

وقد عقدت «حلقة نقا�ش رفيعة امل�ستوى ب�ش�أن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق
االحتجاجات ال�سلمية» يف � 13سبتمرب خالل اجلل�سة الثامنة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان.
وخاللها عر�ض اخلرباء تو�صياتهم للمجتمع الدويل حول كيفية حماية حقوق الإن�سان ب�شكل
�أف�ضل يف �سياق االحتجاجات.
كما اقرتح املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي ويف تكوين اجلمعيات،
ومتحدثون �آخرون �إ�صدار مبادئ توجيهية ر�سمية ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل لتعزيز وحماية حقوق
الإن�سان خالل االحتجاجات ،وخا�صة الوا�سعة النطاق .وقد طالب بهي الدين ح�سن ،مدير
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،أثناء حديثه خالل حلقة النقا�ش� ،أن يعمل جمل�س
حقوق الإن�سان على �إ�صدار «�إعالن ]دويل[ ب�ش�أن املبادئ التوجيهية لتعزيز وحماية حقوق
الإن�سان يف �سياق االحتجاجات ال�سلمية” ،وقدم “مقرتحات ملبادئ توجيهية م�ستنبطة من

الدرو�س امل�ستفادة من املنطقة العربية ،والتي ينبغي �أن تدرج يف �أي �إعالن من هذا القبيل”.
وقد قدم خطاب ح�سن لأول مرة يف حدث ر�سمي ينظمه جمل�س حقوق الإن�سان عن الأو�ضاع
يف البحرين واليمن.

36

�أعدت مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان تقريرا ملجل�س حقوق الإن�سان عن
“نتائج حلقة نقا�ش اخلا�صة باالحتجاجات” يف جل�سته التا�سعة ع�رشة (مار�س � .)2012أ�شارت
�سوي�رسا والرنويج ودول �أخرى �إىل رغبتها يف �ضمان متابعة قوية بخ�صو�ص هذه الق�ضية،
يف حني �أن بع�ض البلدان الأخرى مثل ال�صني ورو�سيا واجلزائر �أكدوا ا�ستعدادهم ملحاربة
�أي متابعة قوية مل�س�ألة تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق االحتجاجات مثلها يف ذلك
مثل ق�ضية حرية التعبري على الإنرتنت ،مما يجعلها من �أهم املعارك التي �سيتم اخلو�ض فيها
خالل عام  .2012كلتا من املبادرتني لديها �إمكانيات كبرية للم�ساعدة يف �إن�شاء �آليات دولية
�أقوى ب�ش�أن حقوق وحريات املواطنني يف تكوين اجلمعيات والتجمع والتعبري .ويف �ضوء

“عاملية” حركات االحتجاج النا�شئة ،وتزايد ا�ستخدام الإنرتنت كو�سيلة للتعبري ال�سيا�سي
والتنظيمي ،وقد تثبت هذه الق�ضايا �أن لها �أهمية تاريخية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان �إذا
كانت احلكومات قادرة على �ضمان متابعة قوية و�إيجابية للعمل داخل الأمم املتحدة .و�سيكون
للمجتمع املدين دور مهم يقوم به يف العام املقبل ل�ضمان حدوث ذلك.
 -35انظر:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/17session/docs/A-HRC-DEC-17-120.pdf
(باللغة الإجنليزية)
 -36انظرwww.cihrs.org :
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ثالثا -التهديدات التي يتعر�ض لها النظام الدويل حلقوق الإن�سان
 -1تقوي�ض معايري حقوق الإن�سان
عملت منظمة التعاون الإ�سالمي واملجموعة العربية� ،سواء ب�شكل جماعي �أو كدول منفردة،
داخل �آليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان لرتويج تف�سريات تلك الدول للعقيدة الإ�سالمية،37
وخللق نظام قانوين دويل حول مفهوم «ازدراء الأديان» 38.بل لقد حاولوا بقوة ربط مبد�أ
امل�ساواة – �أ�سا�س كل �أعراف حقوق الإن�سان – بالنوع االجتماعي والتوجه اجلن�سي للفرد .لقد
جرت هذه املحاولة بدرجة كبرية ال�ستبعاد الن�ساء والأفراد الذين ال ينتمون للجن�سانية املغايرة
(م.م.م.م 39).من اكت�ساب حماية �أكرب حتت القانون الدويل ،ومن احل�صول على احلقوق
التي ي�ستحقونها بالفعل� 40.إن تركيز جهود منظمة التعاون الإ�سالمي واملجموعة العربية لدعم
ال من تطبيق جميع احلقوق على قدم امل�ساواة يف
مفهوم ازدراء الأديان و»القيم التقليدية» ،بد ً
جميع الأوقات ،ي�ضعف ب�شكل كبري بع�ض معايري حقوق الإن�سان الأ�سا�سية من خالل احلجج
الن�سبية ،وتهدد تلك اجلهود على املدى الطويل ب�إعادة التف�سري –ب�شكل عميق– ملفهوم عاملية
ال من ذلك يجعلها
حقوق الإن�سان عن طريق �ضمان افتقادها �أي حمتوى ملزم قانونياً ،وبد ً
مرهونة بالإرادة ال�سيا�سية مل�ؤ�س�سات الدولة يف �أي بلد تخ�ضع له.
� -37أي تف�سري “الإ�سالم” ب�شكل �ضيق وانتقائي حتدده الهيئات احلكومية بطريقة تعزز م�صاحلها.
 -38ازدراء الأديان هو مفهوم �صدرته احلكومات العربية وغريها من الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي للنظام الدويل حلقوق الإن�سان“ .ازدراء الأديان” وما يرتبط بهذا املفهوم من قوانني ،والتي هي م�س�ألة
�شائعة اال�ستخدام من قبل احلكومات الديكتاتورية والقمعية يف املنطقة العربية النتهاك احلريات املدنية الأ�سا�سية،
والتمييز �ضد الأقليات الدينية ،مبا يف ذلك املذاهب الإ�سالمية املختلفة .لقد �أ�شار مرار ًا خرباء حقوق الإن�سان
امل�ستقلون يف جميع �أنحاء العامل ،من �ضمنهم املقررون اخلوا�ص يف جمل�س حقوق الإن�سان� ،إىل �أن مفهوم
ازدراء الأديان يتعار�ض مع املعايري العاملية حلقوق الإن�سان ،و�أنه قابل لإ�ساءة ا�ستخدامه من قبل احلكومات،
حيث �إن ما حتميه حقوق الإن�سان هو الأفراد واجلماعات ولي�س نظم االعتقاد .وت�ستخدم احلكومات العربية
ومنظمة التعاون الإ�سالمي مفهوم ازدراء الأديان لتمويه حماوالتهم لتقوي�ض احلماية الدولية احلالية للحق يف
حرية التعبري واحلقوق املدنية الأ�سا�سية الأخرى ،بزعم حماية جمتمعات الأقليات امل�سلمة يف �أوروبا والواليات
املتحدة الأمريكية من التمييز �ضدها .لقد تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة وجمل�س حقوق الإن�سان (جلنة حقوق
الإن�سان �سابقاً) قرارات �سنوية حول “ازدراء الأديان” منذ عام  .1999وبا�ستخدام القرارات حول “ازدراء
الأديان” التي مت متريرها يف جلنة حقوق الإن�سان وجمل�س حقوق الإن�سان ،دفعت منظمة التعاون الإ�سالمي
�إىل تبني قرار �سنوي حول “ازدراء الأديان” من اجلمعية العامة للأمم املتحدة .وي�سهم الت�أثري الرتاكمي لهذه
القرارات يف تقوي�ض �ضمانات حقوق الإن�سان للحق يف حرية التعبري ،من خالل �إعادة تف�سري ذلك املعيار الدويل
واعتباره م�رشوط ًا بتف�سري دولة ما “للحقيقة” الدينية وللتقوى.
 -39املثليون واملثليات وثنائي اجلن�س واملتحولون جن�سي ًا
ال فيما يتعلق بتلك امل�س�ألة ،يرجى الرجوع �إىل الق�سم الثاين ( )3من الف�صل
 -40لالطالع على رواية �أكرث تف�صي ً
“الإفالت من العقاب� :سيا�سة متبادلة..احلكومات العربية �أمام الأمم املتحدة” ،يف التقرير ال�سنوي ملركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان لعام  ،2010على موقع املركز www.cihrs.org
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�أ ) نهاية «ازدراء الأديان» !
ال تاريخي ًا يف ال�سيا�سة احلكومية يف منظمة التعاون
لقد �شهد العام املا�ضي ( )2011حتو ً
الإ�سالمي والدول العربية داخل الأمم املتحدة نحو مفهوم «ازدراء الأديان» .على مدار
العام ال�سابق ( ،)2010حيث حدث تراجع كبري وغري م�سبوق ب�ش�أن الدعم ال�سيا�سي ملفهوم
«ازدراء الأديان» من الدول يف الأمم املتحدة ،وذلك نتيجة لتوا�صل ال�ضغط طويل الأمد
من جانب بع�ض الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ومنظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية
من خمتلف �أنحاء العامل .ونتيجة لذلك ،خالل الن�صف الأخري من عام  ،2010بد�أت منظمة
التعاون الإ�سالمي عملية �إعادة تقييم لن�ص قرار «ازدراء الأديان» ملعاجلة التخوف من �أن
مفهوم «االزدراء» يقو�ض معايري حقوق الإن�سان القائمة.
يف اجلل�سة ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،يف  24مار�س
 ،2011اعتمد املجل�س قرارا ب�ش�أن «مكافحة التمييز والعنف» �ضد الأ�شخا�ص على �أ�سا�س
الدين واملعتقد ،41وذلك بعد مفاو�ضات مطولة بني منظمة التعاون الإ�سالمي بقيادة باك�ستان،
وبع�ض الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة مبا يف ذلك االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
الأمريكية .وقد مت اقرتاح هذا القرار من منظمة التعاون الإ�سالمي ليحل حمل القرار التقليدي
اخلا�ص مب�س�ألة «ازدراء» الأديان .يركز هذا القرار اجلديد على حماية حرية الدين للفرد
من خالل توظيف وحماية احلق الذي مت ا�ستخدامه حتديد ًا يف م�س�ألة «ازدراء» الأديان،
ال من حماربة التع�صب الديني من خالل الدعوة لتجرمي
وهو احلق يف حرية التعبري ،بد ً
اخلطاب «املهني» وهو التكتيك الذي ميكن �أن ي�ستخدم – ومت ا�ستخدامه من قبل– لقمع الأقليات
الدينية ومن يتحدثون �ضد حكوماتهم ،دعا القرار �إىل اعتماد تدابري و�سيا�سات ملمو�سة ،مثل
تطوير �شبكات تعاونية ،و�آليات الر�صد ،وتدريب امل�سئولني احلكوميني ،والتحدث علن ًا �ضد
ال من الرقابة التي ال جتدي ،ويدعو القرار �إىل اتباع نهج ذي منحى عملي ميكن
التع�صب .بد ً
ا�ستخدامه ملحاربة جذور امل�شاكل احلقيقية للتمييز ،والعنف �ضد الأفراد على �أ�سا�س دينهم �أو
معتقدهم.
وقدمت منظمة التعاون الإ�سالمي هذا القرار اجلديد ملجل�س حقوق الإن�سان ،وقد حظى
ب�إجماع من الدول الأع�ضاء يف املجل�س .42وبعد ما يقرب من �سبعة �أ�شهر ،مت اعتماد قرار
«مكافحة التمييز والعنف» مرة �أخرى ب�إجماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وبالتايل مت
 -41قرار “ A/HRC/RES/16/18مكافحة التع�صب والقولبة النمطية ال�سلبية والو�صم والتمييز والتحري�ض على
العنف وممار�سته �ضد النا�س ب�سبب دينهم �أو معتقدهم” ،انظر:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/127/25/PDF/G1112725.
pdf?OpenElement
 -42بالرغم من املقاومة التي مت توثيقها ب�ش�أن الن�ص اجلديد من قبل بع�ض �أع�ضاء منظمة التعاون الإ�سالمي �أثناء
مفاو�ضات مغلقة ،خ�صو�ص ًا من قبل م�رص وال�سعودية.
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ا�ستبدال قرار «االزدراء» يف كل منها ،و�إذا مت احلفاظ على هذا التحول يف قرارات جمل�س
حقوق الإن�سان يف امل�ستقبل �سي�ؤدي ذلك �إىل توفري �إطار مهم ملكافحة التمييز ،مع احلفاظ على
معايري حقوق الإن�سان القائمة يف الوقت نف�سه .ومع ذلك ،ف�إن اخلطر الذي ميكن �أن ي�أتي من
�أن حتيي منظمة التعاون الإ�سالمي قرار «االزدراء» ما زال قائم ًا وحقيقياً .وعلى هذا النحو،
يجب �أن يتم ت�ضافر اجلهود يف ال�شهور والأعوام املقبلة للمحافظة على هذا التطور الإيجابي.

ب) ظهور «القيم التقليدية»
يف بيان مت �إ�صداره 43بعد االعتماد الأويل لقرار �صدر ب�ش�أن «القيم التقليدية» 44يف اجلل�سة
الثانية ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (�سبتمرب  ،)2009حذر مدير مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان من �أن مفهوم «القيم التقليدية» ،والطريقة امل�سي�سة التي مت ا�ستخدامه بها من
قبل بع�ض الدول �أع�ضاء جمل�س حقوق الإن�سان «ي�شكل اعتداء على عاملية املعايري الدولية
حلقوق الإن�سان من قبل �آلية الأمم املتحدة التي من املفرت�ض �أن تدعم وتعزز هذه املعايري.
وقد مت ا�ستخدام هذا املفهوم يف العامل العربي ،لتربير كل من معاملة الن�ساء كمواطنني من
الدرجة الثانية ،وختان الإناث ،وجرائم ال�رشف ،وزواج الأطفال ،وغريها من املمار�سات
التي تتناق�ض بو�ضوح مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ».و�أ�ضاف مت�سائالً« :هل يعني هذا
القرار �أن مثل تلك املمار�سات مقبولة مبوجب القانون الدويل؟»
تعد هذه امل�س�ألة ذات �أهمية متزايدة يف �سياق املداوالت اجلارية يف جمل�س حقوق الإن�سان.
وقد قدمت رو�سيا هذا القرار يف جمل�س حقوق الإن�سان ،ومت دعمه من الدول نف�سها التي
�أيدت بقوة القرار اخلا�ص بـ»ازدراء الأديان ».هذا القرار الأول ب�ش�أن «القيم التقليدية» قام
بتكليف مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان بعقد حلقة عمل للخرباء «لتبادل وجهات
النظر حول الكيفية التي ميكن بها �أن ي�ؤدي حت�سني فهم القيم التقليدية للب�رشية ،ذات ال�صلة
بالقواعد واملعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق الإن�سان� ،إىل الإ�سهام يف تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ».وكان واحد من اال�ستنتاجات الرئي�سية لهذه احللقة
(والتي عقدت يف �أكتوبر  )2010هو �أن «هناك خطر ًا يف م�س�ألة ا�ستخدام م�صطلح غري حمدد،
 -43بيان �صحفي :الأمم املتحدة ت�أخذ خطوة للأمام وخطوتني كبريتني �إىل اخللف ،مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان ،2009/10/2 ،انظر موقع املركز www.cihrs.org
 -44قرار “ ،A/HRC/RES/12/21تعزيز حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية عن طريق حت�سني فهم القيم
التقليدية للب�رش” ،انظر:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/167/22/PDF/G0916722.
pdf?OpenElement
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ويتطور با�ستمرار مثل «القيم التقليدية» كمعيار حلقوق الإن�سان».

45

اقرتحت رو�سيا قرار ًا ثاني ًا ب�ش�أن «القيم التقليدية» ،ومت اعتماده بانق�سام يف الأ�صوات 46يف

اجلل�سة ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (مار�س  .)2011جتاهل هذا القرار الثاين ب�شكل
كبري الأخطار التي �أثارها العديد من احلكومات واملدافعني عن حقوق الإن�سان حول مفهوم
القيم التقليدية والطريقة التي كان يتم بها ا�ستخدام هذا املفهوم مبقت�ضى القرار الأول .وكلفت
اللجنة اال�ست�شارية ملجل�س حقوق الإن�سان ب�إعداد درا�سة حول «الكيفية التي ميكن �أن ي�سهم بها
يف حت�سني فهم وتقدير القيم التقليدية املتمثلة يف الكرامة واحلرية وامل�س�ؤولية يف تعزيز حقوق
الإن�سان وحمايتها ».ومت ا�ستخدام م�صطلحات غام�ضة مرة �أخرى يف الن�ص دون �أي �رشح
لها .واجتمعت اللجنة اال�ست�شارية يف �أغ�سط�س  2011وبد�أت امل�شاورات ب�ش�أن التقرير الذي
طلب منهم �أن يعدوه .وخالل ذلك قام عدد من املنظمات غري احلكومية بتقدمي مداخالت حتث
خرباء اللجنة (الذين مت تعيينهم من قبل الدول) على التعامل مع مفهوم «القيم التقليدية» يف
�إطار القانون الدويل احلايل؛ والذي يحمي الأ�شكال التقليدية للتعبري ،مبا يف ذلك حرية الدين،
ولكنها تعتمد وتتقيد مبراعاة التقاليد يف ال�سياق الأو�سع حلماية حقوق الأفراد.
من املقرر �أن تنتهي اللجنة اال�ست�شارية من التقرير وتقدميه للجل�سة احلادية والع�رشين ملجل�س
حقوق الإن�سان (�سبتمرب  .)2012وقد �أثارت م�س�ألة تعيني مقرر من رو�سيا للجنة اال�ست�شارية
بع�ض املخاوف من �أن �سيا�سات احلكومة الرو�سية �سوف يتم اعتمادها يف التقرير النهائي للجنة،
مبا �أن هذا ال�شخ�ص هو من يقود عملية �صياغة التقرير .ويف املقابل ،يخ�شى �أن تقوم رو�سيا،
�إىل جانب حكومات �أخرى قامت من قبل بدعم قرارات �سابقة ب�ش�أن «ازدراء الأديان»،
با�ستخدام قرارات الحقة ب�ش�أن «القيم التقليدية» ملحاولة �إقحام لغة غام�ضة ون�سبية يف قامو�س
حقوق الإن�سان للأمم املتحدة مرة �أخرى ،وبالتايل يتم تقوي�ض �إطار املعايري الدولية حلقوق
الإن�سان ب�أكمله .وقد يبدو �أن التهديد الذي ي�شكله مفهوم «االزدراء» بد�أ يف الرتاجع ،بينما
يف املقابل يبد�أ مفهوم «القيم التقليدية» يف الظهور ،وهذا يعني �أنه قد تكون مبادئ العاملية
وامل�ساواة التي متنح القوة جلميع معايري حقوق الإن�سان عر�ضة لهجمات متزايدة مرة �أخرى.

 -45انظر:

 -46قرار،A/HRC/RES/16/3

A/HRC/16/37, at http://bit.ly/dU1F7D

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/124/90/PDF/G1112490.
pdf?OpenElement
ت�صويت جمل�س حقوق الإن�سان 24 :ل�صالح القرار� 21 ،ضد القرار 7 ،امتناع عن الت�صويت.
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 -2تقوي�ض ا�ستقالل خرباء حقوق الإن�سان وم�سئويل الأمم املتحدة ،والهجمات �ضد
املنظمات غري احلكومية
تناولت الف�صول املتعلقة بالأمم املتحدة يف التقارير ال�سنوية ال�سابقة ملركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان اجلهود التي تقوم بها احلكومات العربية والدول الأخرى لتقوي�ض ا�ستقالل
خرباء حقوق الإن�سان داخل نظام الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان ،واملقررون اخلوا�ص� ،إلخ ،وذلك �إىل جانب الهجمات �ضد املنظمات
غري احلكومية واملدافعني عن حقوق الإن�سان الذين يتعاونون �أو ي�سعون للتعاون مع الأمم
املتحدة� 47.شهد العام املا�ضي ( )2011تطورات غري م�سبوقة (جيدة �أو �سيئة) يف هذه املجاالت.

�أ ( الهجمات على املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن حقوق الإن�سان
ويف �إطار �آخر يتزايد االنتقام 48من املنظمات �أو الأفراد الذين يتفاعلون مع �آليات الأمم
املتحدة ،لرتهيب و�/أو منع املجتمع املدين من التفاعل بحرية مع نظام الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان .وقد �شهدت هذه النوعية من الهجمات ت�صاعد ًا خالل الأعوام ال�سابقة يف العامل
العربي ،وقد �أكد �أحدث تقرير �سنوي للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن االنتقام من املنظمات
�أو الأفراد ،49والذي مت تقدميه خالل اجلل�سة الثامنة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان (�سبتمرب
 ،)2011هذا االجتاه اخلطري يف املنطقة .ففي التقرير مت توثيق حاالت انتقام قامت بها
حكومات البحرين وال�سودان وال�سعودية واليمن �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان .ويف
تطور �إيجابي ،ب�ش�أن م�س�ألة االنتقام ،وبعد �ضغط قوي من جانب املنظمات غري احلكومية،
�أخذت تلك امل�س�ألة اهتماما �أكرث من قبل الدول وهيئات الأمم املتحدة خالل عام  ،2011رد ًا
على التو�صية الواردة يف تقرير الأمني العام ،قام االحتاد الأوروبي ودول �أخرى باقرتاح
اعتماد “قرار” ب�ش�أن الهجمات االنتقامية يف اجلل�سة الثامنة ع�رشة ملجل�س حقوق الإن�سان ،ومت
 -47انظر تقارير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ال�سنوية لأعوام  ،2008و ،2009و 2010على
موقع املركز www.cihrs.org
 -48االنتقام هو “املمار�سات الرتهيبية” و�/أو الهجوم على “�أولئك الذين ي�سعون للتعاون مع الأمم املتحدة �أو
تعاونوا معها من خالل ممثليها �أو �آلياتها يف جمال حقوق الإن�سان� ،أو الذين قدموا �شهادات �أو معلومات لتلك
الآليات” .وي�شمل ذلك من “قدموا دعماً” �أو “قدموا �شكاوى” �أو “من جتمعهم قرابة ب�ضحايا انتهاكات حقوق
الإن�سان� ،أو من قدموا م�ساعدة قانونية �أو غريها لأولئك ال�ضحايا” (فقرة  1من قرار الأمم املتحدة A/HC/
)RES/12/2
 -49قرار “ ،A/HRC/DEC/18/118التعاون مع الأمم املتحدة وممثليها و�آلياتها يف جمال حقوق الإن�سان”،
انظر:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/169/37/PDF/G1116937.
pdf?OpenElement
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اعتماد هذا القرار ،دون ت�صويت .ون�ص القرار على �إقامة حلقة نقا�ش ملعاجلة “مو�ضوع
التخويف �أو االنتقام املرتكبني يف حق الأفراد واجلماعات الذين يتعاونون �أو تعاونوا مع
الأمم املتحدة وممثليها و�آلياتها يف جمال حقوق الإن�سان” ،50وت�شجع �أي�ض ًا الدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة واملراقبني يف جمل�س حقوق الإن�سان على �أن يتناولوا ،خالل املناق�شة العامة التي
�ستجرى يف �إطار البند  5من جدول الأعمال ،تلك امل�س�ألة ،وهي من املمار�سات التي بد�أتها
املنظمات غري احلكومية يف جل�سات �سابقة للمجل�س� .سيتم عقد حلقة النقا�ش يف اجلل�سة احلادية
والع�رشين ملجل�س حقوق الإن�سان (�سبتمرب .)2012
�إن ا�ستخدام جلنة الأمم املتحدة للمنظمات غري احلكومية ملعاقبة املنظمات الغري حكومية
51
لعملهم امل�ستقل يف جمال حقوق الإن�سان ميكن اعتباره �أي�ض ًا �شكال من �أ�شكال االنتقام.
وت�ستخدم احلكومات املعادية للمنظمات غري احلكومية “جلنة املنظمات غري احلكومية” كو�سيلة
ملنع م�شاركة عدد �أكرب من منظمات حقوق الإن�سان ،وك�أداة للتخويف .فعادة ال يتم منح
ال�صفة اال�ست�شارية يف املجل�س االقت�صادي االجتماعي للمنظمات غري احلكومية امل�ستقلة� ،أو يتم
�إرجاء طلباتهم �إىل �أجل غري م�سمى ،بينما يتم منح تلك ال�صفة ب�رسعة لعدد متزايد من املنظمات
“غري احلكومية”/احلكومية (اجلوجنو) .52عالوة على ذلك ،ت�ستخدم احلكومات القمعية اللجنة
لتجميد �أو �سحب الو�ضع اال�ست�شاري من املنظمات غري احلكومية التي جتر�ؤ على انتقاد �أداء
هذه احلكومات �أو حلفائها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان .ومن املرجح �أن تلك العملية املزدوجة:
ممثلة يف الت�سارع يف منح ال�صفة اال�ست�شارية للمنظمات “غري احلكومية”/احلكومية (اجلوجنو
معاقبة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة والتخل�ص منها) ،ويف الوقت نف�سه �سيكون لها على
املدى الطويل ت�أثريات �سيئة على ا�ستمرارية تفاعل املجتمع املدين مع �آليات حقوق الإن�سان يف
الأمم املتحدة.
 -50قرار “ ،A/HRC/DEC/18/118التعاون مع الأمم املتحدة وممثليها و�آلياتها يف جمال حقوق الإن�سان”،
انظر:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/169/37/PDF/G1116937.
pdf?OpenElement
 -51جلنة املنظمات غري احلكومية هي جهاز فرعي من املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة ومقرها
نيويورك .وهي اللجنة امل�سئولة عن قبول طلبات اعتماد املنظمات غري احلكومية �أو رف�ضها .وهي امل�سئولة
�أي�ض ًا عن مراجعة �أن�شطة املنظمات غري احلكومية املعتمدة يف الأمم املتحدة ،وعن اتخاذ القرار بخ�صو�ص
تعليق ع�ضوية �أي منظمة غري حكومية �إذا ما قدمت �إحدى احلكومات �شكوى �ضدها .اعتماد املنظمات يف الأمم
املتحدة�( ،أو الو�ضع اال�ست�شاري يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي) ي�سمح لأي منظمة معتمدة ب�إر�سال ممثلني
عنها ،وامل�شاركة ب�شكل مبا�رش يف عمليات الأمم املتحدة .ومن ثم فهي املدخل الرئي�سي للمنظمات غري احلكومية
للم�شاركة يف مداوالت جمل�س حقوق الإن�سان وم�ساءلة احلكومات على امل�ستوى الدويل.
 -52املنظمات غري احلكومية-احلكومية (جوجنو) :هي املنظمات غري احلكومية التي ترعاها الدولة.
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كمثال على ذلك ،يف عام  2011خالل ا�ستئناف جل�سة جلنة املنظمات غري احلكومية ،اتخذت
الدول الأع�ضاء باللجنة قرار “عدم اتخاذ �إجراءات” �أثناء الت�صويت على طلب احل�صول على
�صفة ا�ست�شارية مع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة الوارد من املركز ال�سوري
للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي ،53مما �أدى ب�شكل فعلي �إىل ت�أجيل الطلب جلل�سة
اللجنة التالية يف يناير  .2012وب�سبب ال�ضغوط التي مار�ستها احلكومة ال�سورية ،مت ت�أجيل
طلب املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي مرات عديدة لأكرث من �سنتني
خالل خم�س جل�سات للجنة املنظمات غري احلكومية .كما طرحت الدول الأع�ضاء يف اللجنة
�أكرث من � 40س�ؤاالً ،مت تكرار العديد منها للمركز .وقامت �سوريا بتوزيع مذكرة �شفوية �أثناء
ا�ستئناف جل�سة اللجنة ،تتهم فيها املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي ب�أنه
منظمة منحازة ،لديها �أجندة �سيا�سية “لزعزعة ا�ستقرار وثقة ال�شعب ال�سوري يف حكومته”.
وانعك�ست النقاط التي �أثارتها احلكومة ال�سورية يف املذكرة ال�شفوية �أثناء مناق�شات اللجنة،
وذلك من خالل ت�سا�ؤل فنزويال وال�صني ب�ش�أن قدرة املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري
يف العامل العربي على العمل دون �أن يكون لديه و�ضع قانوين يف �سوريا ،ودول �أخرى مثل
الهند وكوبا وال�سودان طلبت تو�ضيحات �إ�ضافية من املركز .وبناء على ذلك قررت اللجنة
عدم اتخاذ قرار يف املو�ضوع ،بغالبية ع�رشة �ضد �ستة وامتناع ثالث دول عن الت�صويت.
يف يوليو  ،2011اقرتحت فرن�سا م�رشوع قرار �أمام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم
املتحدة ،والذي ي�ستعر�ض قرارات جلنة املنظمات غري احلكومية ،ويطلب امل�رشوع �إلغاء
القرار ال�صادر بعدم اتخاذ �إجراء ب�ش�أن طلب املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف
العامل العربي و�أن يتم منح املركز ال�صفة اال�ست�شارية مع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
بعد حملة �ضغط قوية من حكومات ومنظمات غري حكومية عديدة حول العامل ل�صالح طلب
املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي ،وقد متت املوافقة على القرار الذي
اقرتحته فرن�سا من قبل الدول �أع�ضاء املجل�س االقت�صادي واالجتماعي دون ت�صويت ،ومت
منح املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي �صفة ا�ست�شارية مع املجل�س
االقت�صادي االجتماعي التابع للأمم املتحدة.
متثل حالة املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي مثاال على املحاوالت
التدمريية التي متار�سها احلكومات العربية و�آخرون ،للرقابة و�إق�صاء منظمات حقوق
الإن�سان امل�ستقلة عن امل�شاركة يف عمل الأمم املتحدة عن طريق ا�ستخدام جلنة املنظمات غري
 -53املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي هي منظمة غري حكومية حلقوق الإن�سان مقرها
فرن�سا ،ويهدف املركز �إىل تعزيز حرية الر�أي والتعبري يف �سوريا والعامل العربي .يقوم املركز بعقد ور�ش عمل
وحلقات نقا�شية ،وتن�رش درا�سات متعلقة بحرية الر�أي والتعبري ،وتقدم �أي�ض ًا الدعم القانوين لل�صحفيني .مازن
دروي�ش ،مدير املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي ،هو من �أهم املدافعني عن حقوق
الإن�سان ال�سوريني واملعروفني بالنزاهة.
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احلكومية التابعة للأمم املتحدة .ولكن هذا املثال ي�سلط ال�ضوء �أي�ض ًا على �إمكانية �إحداث تغيري
�إيجابي �إذا كانت الدول الأ�سا�سية ومنظمات املجتمع املدين تعمل معاً ،وت�ضع من �أولويات
جهودها التغلب على القرارات ال�سلبية ال�صادرة من جلنة املنظمات غري احلكومية .حالة
املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري يف العامل العربي هي احلالة الوحيدة املعروفة عن
منظمة غري حكومية تعمل فقط يف جمال حقوق الإن�سان يف العامل العربي ح�صلت على �صفة
ا�ست�شارية مع املجل�س االقت�صادي االجتماعي بالرغم من ف�شل جلنة املنظمات غري احلكومية يف
�إعطائها هذه ال�صفة.

ب) تقوي�ض ا�ستقالل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
كما يف الأعوام ال�سابقة� ،شهد عام � 2011أي�ض ًا قيام بع�ض الدول باتخاذ موقف ٍ
معاد ال�ستقالل
مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ،وحاولت �إخ�ضاع املفو�ضية ملجل�س حقوق
الإن�سان -وهو هيئة �سيا�سية -من خالل منح الدول الأع�ضاء يف جمل�س حقوق الإن�سان دور
الإ�رشاف الإداري واملايل على عمل ومبادرات املفو�ضية .خالل اجلل�سة الثامنة ع�رشة ملجل�س
حقوق الإن�سان (�سبتمرب  ،)2011قامت جمموعة من الدول بقيادة كوبا وباك�ستان و�سرييالنكا
بتقدمي م�رشوع قرار يطالب املفو�ضية بتقدمي تقرير ملجل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن �إعادة تق�سيم
موظفيها بح�سب الدول ،ويطلب معلومات تف�صيلية ب�ش�أن ميزانيتها وبراجمها و�أن�شطتها ،وهي
معلومات عادة ما تطلبها هيئة رقابية .يبدو �أن هذا القرار �أتى لتمهيد الطريق لتطوير املهام
الرقابية ملجل�س حقوق الإن�سان على مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ،وهو
الدور الذي مل ي�سع املجل�س �أن يلعبه �أبد ًا من قبل .وكما حدث �سابقاً ،كان رد فعل العديد من
املنظمات غري احلكومية والدول قوي ًا �ضد تلك املبادرة ،وذلك خوف ًا من �أن متثل تلك حماولة
ال من الت�صويت على هذه
لتقوي�ض ا�ستقالل املفو�ضية .ويف �إطار التو�صل �إىل حل و�سط ،بد ً
املبادرة كقرار ،جت�سدت هذه املبادرة يف بيان �صادر من رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان .قام
فيه رئي�س املجل�س ب�إبطال العديد من العنا�رص اخلطرة للقرار املقرتح ،ولكنه احتوى �أي�ض ًا
على بع�ض امل�صطلحات اخلطرية واملبهمة! التي قد يتم ا�ستخدامها يف مبادرات مماثلة يف ال�سنة
املقبلة� .إن ا�ستقالل مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ال يزال حتت تهديد حمتمل من
قبل مبادرات مماثلة يف امل�ستقبل ،مما يعر�ض املنظمات غري احلكومية والدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة الذين يريدون �أن حتتفظ املفو�ضية با�ستقالليتها للخطر ،لذا يجب �أن يكونوا على
ا�ستعداد ملواجهة هذا اخلطر بجدية وقوة.
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خامتــــة:
�شهد عام  2011العديد من التطورات الإيجابية يف الأمم املتحدة من �أجل تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان يف العامل العربي وخارجه .العديد من تلك التطورات الإيجابية جاءت مرتبطة،
�أو متت تغذيتها من احلركات االحتجاجية وا�سعة النطاق من �أجل الإ�صالح الدميقراطي التي
اجتاحت العامل العربي� .إال �أنه يف بع�ض الأحيان ،كانت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة غري
قادرة على التغلب على امل�صالح ال�سيا�سية ق�صرية الأمد للحكومات القوية والكتل ال�سيا�سية؛ مما
�أدى �إىل عدم اال�ستجابة� ،أو عدم كفاية الإجراءات املتخذة ب�ش�أن حالة بع�ض الدول ،وعلى
الأخ�ص فيما يتعلق بالبحرين يف جمل�س حقوق الإن�سان ،وب�سوريا يف جمل�س الأمن .يف حني
�أن مبادرات حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة الإيجابية ،وغري امل�سبوقة يف كثري من الأحيان،
�أعطت الأمل لإمكانية اتخاذ �إجراءات �أقوى و�أكرث فعالية من قبل املجتمع الدويل حلماية �ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان يف العامل العربي� ،إال �أن التحدي املتمثل يف التغلب على ازدواجية
املعايري الرا�سخة والتي تعاملت بها العديد من الدول �أع�ضاء الأمم املتحدة فيما يتعلق بـ”الربيع
العربي” ،هو �أكرب عائق للحفاظ على كل من �سالمة وم�رشوعية تلك املبادرات.
�إن الدور امل�ؤثر الذي لعبته الأمم املتحدة على مدار العام املا�ضي يف ال�رصاع الدائر يف العامل
العربي من �أجل الإ�صالح الدميقراطي وحقوق الإن�سان� ،سواء من خالل اتخاذ �إجراءات
�أم ال ،هو �أمر وا�ضح ملن راقبوا التفاعل بني احلكومات العربية واملجتمع الدويل .رمبا مل
تكن اجلهود القوية وامل�ستمرة من جانب املجتمع املدين العامل يف حقوق الإن�سان على امل�ستوى
الوطني والإقليمي والدويل وا�ضحة بال�شكل الكايف ،ولكنها ذات �أهمية لأنها كانت تلعب دور ًا
بال�ضغط على الأطراف الدولية و�إعالمها� .إن التحدي املتمثل يف خلق ا�ستجابة دولية �أكرث
مبدئية وثابتة لدعم احلركات الدميقراطية وحلماية �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان يف العامل
العربي ومناطق �أخرى يتطلب التزاما طويل الأمد وا�سرتاتيجية لكيفية �إ�رشاك املجتمع املدين
العامل يف جمال حقوق الإن�سان من جميع �أنحاء العامل للت�أثري على تفاعالت ومداوالت الأمم
املتحدة والقرارات ال�سيا�سية اخلارجية التي يتم ت�شكيلها على امل�ستوى الوطني .يف حني �أن
العام املا�ضي �أظهر �أن الو�صول �إىل هذا الهدف هو �شئ �صعب للغاية وميثل حتدي ًا كبرياً� ،إال
�أنه �أظهر �أي�ض ًا �أنه ميكن حتقيق تقدم من �أجل الو�صول �إليه.
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م�صــــر

عا�شت م�رص عاما حافال بجرائم حقوق الإن�سان ،على الرغم من �أن بدايته �شهدت ثورة
�شعبية عارمة ،جنحت خالل ثمانية ع�رش يوما يف �إزاحة الرئي�س الطاغية ح�سني مبارك
وعدد من رموز احلزب احلاكم ،وقطعت الطريق على خمططات توريث احلكم �إىل ابنه،
و�أف�ضت �ضغوط الثورة املتوا�صلة �إىل حل الربملان املزور بغرفتيه ،وتقدمي الرئي�س املخلوع
ووزير داخليته وعدد حمدود من الرموز ال�سيا�سية ورجال الأعمال املقربني للمحاكمة ،عن
بع�ض اجلرائم ذات ال�صلة بقتل املتظاهرين ،والف�ساد الذي ا�ست�رشى ب�صورة �أو�سع خالل
حكم مبارك .1كما �صدرت �أحكام ق�ضائية بحل احلزب الوطني احلاكم ،واملجال�س املحلية التي
2
ت�شكلت عرب �أقبح �أعمال تزوير يف .2008
لكن مبارك �أبى �أن يرحل قبل �أن ي�سطر �أي�ضا يف �سجله امل�سئولية ال�سيا�سية واجلنائية عن
مقتل مئات املتظاهرين و�إ�صابة �آالف �آخرين ،ف�ضال عن مقتل نحو  200من ال�سجناء ،وفرار
عدد كبري من املحتجزين امل�سجلني خطرا ،وعدة �آالف من ال�سجناء اجلنائيني ،خالل االختفاء
 -1الإدارية العليا تق�ضي نهائيا بحل احلزب الوطني وت�صفية �أمواله و�إعادة ممتلكاته للدولة ،جريدة «امل�رصي
اليوم» � 16أبريل .2011
http//:www.almasryalyoum.com/node402720/
 -2حل املجال�س املحلية و»�إخاللها اجل�سيم مب�صالح الوطن» ،جريدة «امل�رصي اليوم»  29يونيو .2011
=http//:www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID&302073=IssueID2181
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املفاجئ واملريب لقوات الأمن م�ساء  28يناير  .2011كان نظام مبارك قد بد�أ عقابه اجلماعي
لل�شعب امل�رصي مع انطالق ثورة  25يناير ،وذلك بقطع �شبكة االت�صاالت ،يف حماولة يائ�سة
لقطع ج�سور التوا�صل بني املنخرطني يف الثورة عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وبهدف
التعتيم على االحتجاج اجلماهريي وا�سع النطاق وعمليات قمعه ،وبالتوازي جرى الت�شوي�ش
على الف�ضائيات وتوظيف و�سائط الإعالم الر�سمي واخلا�ص يف ت�شويه الثورة واجلماهري
امل�شاركة فيها.
خالل ع�رشة �أ�شهر من خلع مبارك ،يبدو الإخفاق جليا يف حتقيق �أهداف الثورة يف الإطاحة
مبرتكزات و�سيا�سات نظام مبارك اال�ستبدادي ،ويف تطهري و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
للدولة ،وعلى ر�أ�سها امل�ؤ�س�سات الأمنية ،ويف االنت�صاف ل�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان
وجرائم قمع الثورة ،ويف و�ضع د�ستور ي�ؤ�س�س لدولة مدنية دميقراطية ،تت�شكل وفق قواعده
م�ؤ�س�سات احلكم وتتحدد �صالحياتها.
نتيجة لهذه الإخفاقات تزداد الأو�ضاع ت�أزما خالل املرحلة االنتقالية ،بني القوى املتطلعة
لإجناز �أهداف الثورة من جانب ،وبني ال�سلطة احلاكمة ،وهى املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
الذي فو�ضه الرئي�س املخلوع -دون �أي م�سوغ د�ستوري� -إدارة �شئون البالد من ناحية
�أخرى.
و�أظهرت �إدارة الفرتة االنتقالية توجه املجل�س الع�سكري حل�رص الثورة يف الت�ضحية ببع�ض
الوجوه ل�صالح الإبقاء على ذات النظام بعد جتميله ب�صورة �أو ب�أخرى .وقد وجد ذلك تعبريه
يف ا�ستمرار �رسيان حالة الطوارئ ،وتو�سيع جماالت عمل قانون الطوارئ عما كانت عليه
قبل الثورة 3،مبا يتيح ا�ستخدامه على نطاق �أو�سع يف قمع احلريات ،بدعاوى الإخالل
بالأمن القومي والنظام العام� ،أو االعتداء على حرية العمل وتعطيل املوا�صالت� ،أو بث
و�إذاعة �أخبار �أو بيانات كاذبة .ولذا كان �أول الت�رشيعات التي �صدرت با�سم «الثورة» قانونا
لتجرمي الإ�رضابات واالعت�صامات! ،4الذي ت�ضمن عقوبات باحلب�س ملدة عام ،وغرامات
ت�صل لن�صف مليون جنيه للمخالفني لأحكامه .كما ات�سع نطاق املحاكمات الع�سكرية اال�ستثنائية
للمدنيني ،لت�شمل عددا كبريا من الن�شطاء ال�سيا�سيني واملدونني وامل�شاركني يف �أعمال التظاهر
واالعت�صام ال�سلميني .وا�ستمرت ممار�سات التعذيب واملعاملة القا�سية �أو املهينة داخل ال�سجون
� -3شهداء الثورة يقتلون �أكرث من مرة ..نظام مبارك مل يربح بعد ،بيان م�شرتك �أ�صدرته  22منظمة حقوقية
م�رصية يف � 19سبتمرب .2011
=http//:www.cihrs.org?/p252
 -4لالطالع على ن�ص القانون ،انظر:
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=406754
و�أي�ض ًا:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44766
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و�أق�سام ال�رشطة ،لكن اجلديد هو ان�ضمام ال�رشطة الع�سكرية يف ممار�سة التعذيب �ضد املدنيني،
التي بلغت حد �إجبار ن�ساء مقبو�ض عليهن ،على اخل�ضوع لفحو�ص طبية لإثبات عذريتهن!
وهى ممار�سة مل تعرفها �أجهزة الأمن امل�رصية من قبل.
وا�ستدعت ال�سلطات –مع تزايد االنتقادات ل�سيا�سات املرحلة االنتقالية -نهج نظام مبارك
يف تلويث �سمعة منتقديه وترهيبهم ،فربزت حمالت غري م�سبوقة للت�شهري باجلماعات ال�سيا�سية
ال�شابة ومنظمات حقوق الإن�سان.
وبدال من �أن ي�سعى القائمون على �إدارة �شئون البالد �إىل العمل على بناء توافق وطني
لإدارة املرحلة االنتقالية ،فقد عمدوا �إىل تعميق االنق�سامات ال�سيا�سية ،وحاولوا –مثلهم يف
ذلك مثل نظام مبارك -توظيف وتعميق حالة الفزع من الإٍ�سالميني ،لدفع القوى ال�سيا�سية
الأخرى لال�ستقواء بالع�سكر ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ساعد على حت�صني امتيازات امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية املكر�سة منذ ثورة يوليو  .1952وهو ما �أف�ضى قبل نهاية العام �إىل دخول البالد
يف م�أزق �سيا�سي خطري ،عربت عنه ما ا�صطلح على ت�سميته باملوجة الثانية من الثورة يف
نوفمرب ،املطالبة ب�إ�سقاط حكم الع�سكر ،وعودة اجلي�ش �إىل ثكناته ،والتي واجهتها قوات
اجلي�ش وال�رشطة بالقمع الوح�شي .يف الوقت ذاته ال ي�ستبعد حدوث �صدام بني املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة وجماعة الإخوان امل�سلمني� ،أقوى تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي.

عرثات كربى على م�سارات االنتقال الدميقراطي:
منذ الأيام الأوىل ال�ستحواذ املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة على مقاليد ال�سلطة بعد �إزاحة
مبارك ،مت�سك املجل�س بامل�سار ذاته الذي حاول �أن يناور به مبارك قبيل ا�ضطراره للتنحي عن
احلكم ،والذي يتمثل يف �إجراء تعديالت د�ستورية حمدودة ،متهد النتخابات برملانية ورئا�سية
على �أ�سا�س هذه التعديالت ،ولكن املجل�س �شكل جلنة جديدة ل�صياغة التعديالت الد�ستورية،
متيزت بعدم ا�ستقالليتها ال�سيا�سية ،حيث �ضمت �أع�ضاء حم�سوبني على الإ�سالم ال�سيا�سي
وحده .ومبقت�ضى التعديالت اجلديدة ،توجب �إجراء االنتخابات الربملانية خالل عدة �أ�شهر،
الأمر الذي لعب دورا حيويا يف حتديد نتيجة االنتخابات �سلفا .5حيث مل تكن قوى الثورة قد
 -5بيان بخ�صو�ص ت�شكيل جلنة تعديل الد�ستور ..من �أجل د�ستور مدين حر ،بيان �صادر عن  26منظمة غري
حكومية يف  16فرباير .2011
http://basmagm.wordpress.com/2011/02/18/%D8%A8%D9%8A%
D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8
%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86/

91

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
�أ�س�ست �أحزابا ميكنها املناف�سة ب�شكل متكافئ مع تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي الأكرث تنظيما.
وقد عمقت التعديالت الد�ستورية االنق�سامات ال�سيا�سية يف املجتمع ،الأمر الذي �سهل مهمة
املجل�س يف تفتيت جبهة القوى التي كانت موحدة خالل �أيام الثورة.6
ونتيجة لذلك ف�إن �أق�ساما كبرية من الليرباليني والعلمانيني والأقباط ا�ست�شعرت قلقا عميقا من
ذلك امل�سار الذي منح جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي الكلمة العليا يف �صياغة الد�ستور اجلديد -يف
الوقت الذي بدت فيه هذه اجلماعات �أكرث ا�صطفافا خلف هذا امل�سار ،الذي يهيئ لها الفوز
مبقاعد الربملان ،والهيمنة على �صياغة الد�ستور.
وقد حاول املجل�س الع�سكري توظيف االنق�سام املتزايد بني املع�سكرين؛ النتزاع امتيازات
�أكرب للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،عرب ما �سمى بوثيقة املبادئ احلاكمة للد�ستور .وقد رف�ضت هذه
الوثيقة جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي وبع�ض القوى ال�سيا�سية واملنظمات احلقوقية ،لكونها
حاولت ا�ستثمار خماوف م�رشوعة من م�أ�س�سة الدولة الدينية يف الد�ستور اجلديد ،ملنح امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية امتيازا فوق ال�سلطات الد�ستورية ،وتفوي�ضها بالتدخل يف احلياة ال�سيا�سية؛ بدعوى
حماية الدولة املدنية وال�رشعية الد�ستورية .كما منحت الوثيقة املجل�س الع�سكري واحلكومة
دورا م�ؤثرا يف اختيار �أغلبية �أع�ضاء الهيئة الت�أ�سي�سية ،ومنحت املجل�س �أي�ضا حق الفيتو �ضد
7
الن�صو�ص الد�ستورية التي �ست�ضعها الهيئة الت�أ�سي�سية.
�إن ذلك ال ينفي �أن ثمة تطورات �إيجابية بعد الثورة ،حتى و�إن كانت ال ترقى لتج�سيد
�أهدافها الرئي�سة يف التغيري ال�شامل للنظام ومرتكزاته .فلقد فتح الطريق �أمام �إنهاء نظام احلزب
الواحد ،وذلك على الرغم من �أن املجل�س الع�سكري اكتفى بتعديالت حمدودة على قانون
الأحزاب ال�سيا�سية رقم  40ل�سنة  ،1977كان �أهمها �إبطال مفعول جلنة �شئون الأحزاب
ال�سيا�سية التي هيمن على مقاليدها يف ال�سابق احلزب الوطني املنحل ،و�إحالة ال�صالحيات
ذاتها التي تتمتع بها اللجنة �إىل هيئة م�شكلة من عنا�رص ق�ضائية .وحت�سب الطفرة التي عرفتها
اخلريطة احلزبية خالل هذا العام �إىل املواءمات ال�سيا�سية ،واملرونة التي حتلت بها اللجنة يف
النظر �إىل طلبات ت�أ�سي�س الأحزاب اجلديدة ،لكنها ت�ساهلت بدرجة كبرية يف ت�أ�سي�س الأحزاب
 -6حول التعديالت الد�ستورية والإعالن الد�ستوري ،انظر:
 مواد الد�ستور املعدلة ،الهيئة العامة لال�ستعالمات                                                                            http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1638
 ن�صو�ص الإعالن الد�ستوري ،الهيئة العامة لال�ستعالماتhttp://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1658
 -7ال للفا�شية الدينية ..ال للهيمنة الع�سكرية ،مركز القاهرة يقرتح حال و�سطا لتاليف ال�سقوط يف براثن �أحد
اخليارين ..مكانة القوات امل�سلحة ال تتحدد بعقد �إذعان ،بل بالتفاو�ض على �أ�س�س متكافئة.
=www.cihrs.org?/p188
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على �أ�سا�س ديني ،رغم �أن القانون يحظر ذلك.

8

�شهدت االنتخابات الربملانية –التي جرت �أوىل مراحلها خالل �إعداد هذا التقرير� -إقباال
وا�سعا من الناخبني ،ولكنها ات�سمت بقدر ٍ
عال من الفو�ضى واالرتباك ،يتحمل م�سئوليته
بالدرجة الأوىل املجل�س الع�سكري .فقد جرت االنتخابات يف ظل احتقان �سيا�سي هائل،
واندالع ما و�صف ب�أنه املوجة الثانية من الثورة ،التي انطلقت تعبريا عن �شعور عميق
بالإحباط لدى قوى الثورة ،و�شكوك متزايدة جتاه وفاء املجل�س الع�سكري بت�سليم ال�سلطة.
مل تت�صد اللجنة العليا لالنتخابات ملخالفة احلظر القانوين على ا�ستخدام ال�شعارات الدينية،
ونزوع بع�ض الأطراف ،خا�صة ال�سلفيني ،ال�ستخدام خطاب طائفي عنيف ،ي�صل �إىل حد
تكفري خ�صومهم ،رغم �أن ذلك �إحدى ال�صالحيات املحدودة التي تتمتع بها .بينما هناك ق�سم
مهم من �صالحياتها ،موكول عمليا للمجل�س الع�سكري �أو لوزارة الداخلية .فمن الناحية الفعلية
كانت وزارة الداخلية هى املخت�صة باملهام الرئي�سة ،ك�إعداد جداول الناخبني ،وتق�سيم الدوائر
االنتخابية ،وو�ضع الت�صورات النهائية لت�شكيل اللجنة العامة ،وجلان االقرتاع والفرز .كما
تدخل املجل�س الع�سكري �أكرث من مرة ملد مواعيد فتح باب الرت�شيح ،وب�إجراء االنتخابات يف
كل مرحلة على يومني بدال من يوم واحد ،دون حتى ت�شاور مع اللجنة العليا.
وزاد من ارتباك العملية االنتخابية �أن تعديالت قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية ،مل حترتم
حق امل�رصيني املقيمني يف اخلارج يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،ولكن املجل�س الع�سكري ا�ضطر
قبل �أيام من بدء عملية االقرتاع �إىل �إ�رشاكهم ،نزوال على حكم الق�ضاء الإداري الذي �ألزم
9
ال�سلطات بكفالة حق امل�رصيني يف اخلارج يف الت�صويت.

قمع االحتجاجات ال�سلمية:
على الرغم من �إزاحة مبارك من امل�شهد ال�سيا�سي ،وجناحات قوى الثورة يف منا�سبات عدة
يف ت�أكيد حق امل�رصيني يف التظاهر واالعت�صام ال�سلميني من خالل مظاهرات مليونية متعددة،
ف�إن ذلك مل ي�ضع حدا لالعتداء الوح�شي على املحتجني بعد رحيل مبارك ،الأمر الذي �أف�ضى
حتى �أواخر نوفمرب �إىل م�رصع نحو مائة �شخ�ص ،نتيجة لال�ستخدام املفرط للقوة ،مبا يف ذلك
الذخرية احلية والغازات اخلانقة ،من قوات اجلي�ش وقوات الأمن املركزي.
 -8لالطالع على ن�صو�ص قانون الأحزاب بعد تعديله ،انظر
=http//:www.sis.gov.eg/Ar/LastPage.aspx?Category_ID1739
 -9حول م�شكالت النظام االنتخابي ومالمح املرحلة الأوىل من االنتخابات الربملانية ،انظر:
االئتالف امل�ستقل ملراقبة االنتخابات ،تقرير املرحلة الأوىل النتخابات جمل�س ال�شعب  29 ،28نوفمرب .2011=http//:www.mosharka.org/index.php?newsid417
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وبح�سب التقارير الر�سمية ،ف�إنه خالل املوجة الأوىل من الثورة يف  25يناير وحتى �إزاحة
مبارك يف  11فرباير �سقط نحو  6467م�صابا .10وقتل �أكرث من � 846شخ�صا ،معظمهم خالل
املواجهات مع قوات الأمن التي فتحت النريان على املتظاهرين يف عدة حمافظات .كما �سجلت
حاالت عديدة ملطاردة املتظاهرين ،وتعمد ده�سهم بعربات وم�صفحات ال�رشطة.
ويف حماولة يائ�سة ل�سحق �إرادة املعت�صمني مبيدان التحرير� ،شهد الثاين من فرباير هجوما
وح�شيا على املتظاهرين ،فيما عرف بـ«موقعة اجلمل» ،حيث �أطلقت ال�رشطة الأعرية النارية
واملطاطية واخلرطو�ش والقنابل امل�سيلة للدموع على املتظاهرين .و�شوهد بع�ض القنا�صة
يطلقون بدورهم �أعرية نارية من �أعلى الأبنية املطلة على امليدان.
ويف الوقت ذاته اقتحمت امليدان –املفرت�ض �أن القوات امل�سلحة قد تولت ت�أمني كل مداخله-
جمموعات من البلطجية -الذين ح�شدهم �أن�صار الرئي�س املخلوع ،يركبون اجلياد واجلمال
ويحملون ع�صيا وقطعا حديدية و�أ�سلحة بي�ضاء ،وانهالوا �رضبا على جموع املتظاهرين.
خالل هذه املعركة متكن املتظاهروين من القب�ض على بع�ض املعتدين ،وتبني بعد االطالع
على هوياتهم �أنهم من ال�رشطة �أو من احلزب الوطني احلاكم.11
جتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل �أن حماوالت ك�رس �إرادة امل�رصيني ،مل تنح�رص با�ستخدام
القمع املفرط ،بل اقرتنت �أي�ضا ب�إخ�ضاعهم للعقاب اجلماعي ،عرب �إ�شاعة الفو�ضى واالنفالت
الأمني الناجم عن االن�سحاب املفاجئ لل�رشطة من ال�شارع ومقار عملها ،لي�صري امل�رصيون
نهبا للأعمال الإجرامية من قبل فرق البلطجة ومعتادي الإجرام ،وبخا�صة بعد اقتحام عدة
�سجون ،و�إطالق �رساح امل�ساجني منها.
على الرغم من �أن ثورة  25يناير قد ات�سمت يف جمملها بطابع �سلمي �أبهر العامل ،ف�إنها
انطوت على بع�ض �أعمال العنف ،مثل حماوالت اقتحام مديريات الأمن ،و�إحراق عدد من
�أق�سام ال�رشطة .وقد �سجلت التقارير الر�سمية م�رصع  26من �ضباط وجنود ال�رشطة ،يرجح
�أن عددا منهم قد قتلوا خالل �أدائهم واجبهم املهني يف حماية املقار الأمنية.12
خالل االعت�صام ال�سلمي مبيدان التحرير ،وحتى �إزاحة مبارك مل تتوقف ال�شكاوى من
وقوع حاالت الختطاف الن�شطاء ال�سيا�سيني ،وتعر�ض بع�ضهم للتعذيب على �أيدي قوات
ال�رشطة الع�سكرية .و�سجلت التقارير يف هذا الإطار �أن � 74شخ�صا قد جرى اختطافهم
 -10ملخ�ص التقرير النهائي للجنة التحقيق وتق�صى احلقائق ب�شــ�أن الأحداث التي واكبت ثورة  25يناير .2011
http//:www.ffnc-eg.org/assets/ffnc-eg_final.pdf
 -11املرجع ال�سابق.
 -12املرجع ال�سابق.

94

التقرير ال�سنوي 2011
واعتقالهم قبل تنحي مبارك.13
ورغم الإقرار ب�أن القوات امل�سلحة قد تعاملت بحنكة مع بع�ض املظاهرات املليونية التي
�شهدتها البالد بعد رحيل مبارك ،من �أجل ال�ضغط لتحقيق مطالب الثورة ،فقد بدا وا�ضحا �أن
تزايد االنتقادات للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�ش�أن �إدارته للمرحلة االنتقالية ،قد �أف�ضى
ب�صورة تدريجية �إىل ت�صاعد �أعمال القمع جمددا بحق املتظاهرين.
وقد بد�أت �أوىل املواجهات بعد الثورة مع املتظاهرين ،عندما قامت هذه القوات يف  9مار�س
 ،2011بف�ض اعت�صام نحو � 3آالف متظاهر مبيدان التحرير ،عقب املليونية التي ا�ستهدفت
ال�ضغط من �أجل الإ�رساع مبحاكمة رموز نظام مبارك ،وتطهري م�ؤ�س�سات الدولة من
العنا�رص التي دعمت تاريخيا نظامه .وقد �أطلقت قوات اجلي�ش وال�رشطة الع�سكرية النريان
بكثافة يف الهواء لتفريق املعت�صمني ،ف�ضال عن ا�ستخدام القنابل امل�سيلة للدموع والع�صي
الكهربية .وبح�سب تقارير حقوقية ف�إن عددا منهم قد جرى �سحلهم على الأر�ض ،كما تعر�ض
بع�ضهم للتعذيب باملتحف امل�رصي املال�صق ل�ساحة االعت�صام مبيدان التحرير .وقد لوحظ
خالل هذه املواجهة وعدة مواجهات الحقة� ،أنه غالبا ما كانت تبد�أ با�ستخدام جماعات البلطجية
للتحر�ش باملعت�صمني ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن اال�ستخدام امل�ؤ�س�سي للبلطجية يف عهد مبارك مل
يتوقف بعد �إزاحته.14
يف � 9أبريل قامت قوات اجلي�ش ب�إطالق النار على املتظاهرين يف ميدان التحرير .وبينما
�أعلنت وزارة ال�صحة وقوع حالة وفاة واحدة و�إ�صابة � 71آخرين ،ف�إن م�صادر طبية �أخرى
�أ�شارت �إىل �أن عدد القتلى قد ي�صل �إىل �ستة �أ�شخا�ص ،من بينهم طفلة يف ال�سابعة من العمر.
كما �ألقى القب�ض على  42متظاهرا �أحيلوا للتحقيق �أمام النيابة الع�سكرية بتهمتي خرق حظر
التجول ،وخمالفة قرارات احلاكم الع�سكري مبنع التجمعات.15
ويف �أواخر يونيو �شنت قوات الأمن املركزي للمرة الأوىل منذ اندالع الثورة ،هجوما داميا
على �أ�رس �شهداء الثورة ومئات املت�ضامنني معهم مبيدان التحرير ،وا�ستخدمت الر�صا�ص
املطاطي واخلرطو�ش والقنابل امل�سيلة للدموع .و�أف�ضت امل�صادمات التي ا�ستمرت يومني �إىل
�إ�صابة �أكرث من �ألف ومائة �شخ�ص من اجلانبني .ولوحظ �أن قوات الأمن املركزي قد عمدت
-13جبهة الدفاع عن متظاهرى م�رص– قائمة املختطفني واملعتقلني
http://www.box.net/shared/9140s4pje2
«-14م�رص :يجب و�ضع حد للتعذيب واملحاكمات الع�سكرية للمدنيني» ،بيان �صادر عن هيومن رايت�س ووت�ش
 11 ،مار�س .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/11-4
� -15إطالق اجلي�ش للر�صا�ص على املواطنني �سابقة خطرية ال يجب �أن متر دون حما�سبة ..تقرير حقوقي
م�شرتك ب�ش�أن اعتداءات � 9أبريل يف ميدان التحرير.
http://eipr.org/pressrelease/2011/04/10/1144
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�إىل ا�ستفزاز املتظاهرين و�أ�رسهم ،من خالل �سبهم عرب مكربات ال�صوت ،والتلويح لهم
ب�إ�شارات مهينة ومنافية للآداب ،و�إ�شهار ال�سيوف يف م�شاهد ا�ستعرا�ضية لتهديد املتظاهرين
وا�ستفزازهم.16
ويف  23يوليو طوقت قوات اجلي�ش والأمن املركزي م�سرية �سلمية يف ميدان العبا�سية،
متجهة �إىل وزارة الدفاع .وتعر�ض املتظاهرون العتداءات من قبل عنا�رص ترتدي زيا مدنيا
يرجح �أنهم من فرق البلطجة امل�أجورة .17
ولكن التا�سع من �أكتوبر �شكل بداية لنقلة نوعية خطرية يف قمع االحتجاجات ال�سلمية .فقد
�شهدت منطقة ما�سبريو بو�سط القاهرة ممار�سات للقتل والعنف خارج نطاق القانون تتحمل
م�سئوليتها قوات اجلي�ش ،وذلك يف مواجهة مظاهرة �سلمية مرخ�ص لها قانونا� ،شارك فيها
م�سلمون و�أقباط للتنديد بهدم �إحدى الكنائ�س من قبل متع�صبني .وقد راح �ضحية هذه الأعمال
ما ال يقل عن  28قتيال ،ف�ضال عن مئات من امل�صابني .و�أظهرت لقطات م�صورة بالفيديو
مدرعات اجلي�ش تده�س املتظاهرين ،ف�ضال عن �إطالق الذخرية احلية عليهم ،الذين قاموا
بدورهم بر�شق احلجارة و�إحراق مدرعة للجي�ش .وقد �شهدت هذه املذبحة تطورا خطريا
بان�ضمام عنا�رص مدنية يف الهجوم على املتظاهرين ،يف ا�ستجابة للدور التحري�ضي الذي لعبه
الإعالم الر�سمي يف هذه الأحداث ،والذي بث �أخبارا تزعم قيام متظاهرين �أقباط ب�إطالق
نداء حتري�ضيا للمواطنني ،يدعوهم
الأعرية النارية على جنود القوات امل�سلحة .كما وجه ً
للنزول حلماية اجلي�ش من اعتداءات املتظاهرين الأقباط! وقد حاولت ال�سلطات التن�صل من
م�سئولياتها عن تلك اجلرائم اخلطرية ،وتو�صيف ما حدث ب�أنه ا�شتباك بني جمموعات من
امل�سلمني وامل�سيحيني ،و�أن عنا�رص جمهولة قد قامت ب�إطالق النار على املتظاهرين والقوات
امل�سلحة .جدير بالذكر �أن قوات ال�رشطة الع�سكرية قد اقتحمت مقار ف�ضائية «احلرة» وف�ضائية
« 25يناير» �أثناء املذبحة ،و�أرغمتهم على وقف البث.18
ويف  19نوفمرب اندلعت موجة جديدة من العنف الدموي �ضد املتظاهرين ا�ستمرت لنحو �ستة
�أيام ،حيث قامت قوات الأمن املركزي مدعومة بقوات ال�رشطة الع�سكرية على نحو مفاجئ
 -16املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية تعلن نتائج حتقيقاتها امليدانية يف امل�صادمات بني ال�رشطة واملتظاهرين
يف  29 ،28يونيو.
http://eipr.org/pressrelease/2011/07/04/1189
 «-17يف �شهادة تف�صيلية على هام�ش �أحداث العبا�سية :املبادرة امل�رصية تتقدم ببالغ للنائب العام حول االعتداء
على عمرو غربية واحتجازه دون �سند قانوين»  ،املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية  28،يوليو .2012
http://eipr.org/pressrelease/2011/07/28/1207
� -18أحداث ما�سبريو ،الدولة حت�ض على العنف الطائفي وتكر�س ل�سيا�سة القتل خارج القانون ،بيان م�شرتك
�أ�صدرته  21منظمة حقوقية يف � 16أكتوبر .2011
http://eipr.org/pressrelease/2011/10/16/1266
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با�ستخدام القوة لف�ض اعت�صام �سلمي حمدود مبيدان التحرير ،ي�ضم �أ�رس �شهداء وم�صابي
الثورة ،و�أحرقت خيام املعت�صمني ،وا�ستخدامت طلقات اخلرطو�ش والذخرية احلية .وقد
�أدى ذلك �إىل ا�ستنفار وتوجه �آالف املتعاطفني �إىل امليدان ،الذين ت�شبثوا با�ستمرار االعت�صام.
وقد جرت اعتداءات مماثلة يف عدة حمافظات ،بعد انطالق التظاهرات الت�ضامنية فيها مع
متظاهري التحرير .مما �أف�ضى �إىل مقتل نحو � 40شخ�صا ،ف�ضال عن نحو قرابة �أربعة
�آالف م�صاب ،بينهم �إ�صابات ج�سيمة -نتيجة ال�ستقرار الطلقات يف اجلزء العلوي من �أج�ساد
ال�ضحايا ،مبا يف ذلك الوجه -وفقدان الب�رص جزئيا �أو كليا يف بع�ض احلاالت.19

جرائم التعذيب وو�ضعية ال�سجناء واملحتجزين:
كان عام  2011الأكرث دموية يف ال�سجون امل�رصية ،فوفقا ملا �أعلنته م�صلحة ال�سجون يف
�أبريل  ،2011ف�إن � 189سجينا قد قتلوا ،و�أ�صيب � 263سجينا �آخر بعد اختفاء ال�رشطة يف 28
يناير .وقد رجحت جلنة تق�صي احلقائق التي �شكلتها احلكومة وقوع حاالت فرار من بع�ض
ال�سجون ،بعد قيام عنا�رص �أمنية بفتح �أبوابها ،ومطالبة امل�ساجني مبغادرتها (�سجن الفيوم)،
�أو من خالل دفع ال�سجناء للتمرد والع�صيان اجلماعي عرب �إطالق الأعرية النارية� ،أو قطع
املياه والكهرباء عنهم لعدة �أيام ،مثلما حدث يف �سجنني يف منطقة وادي النطرون .ومل ي�ستبعد
التقرير حدوث هجمات خمططة من عنا�رص م�سلحة ،ا�ستهدفت بع�ض ال�سجون ،باال�ستفادة
من حالة الفراغ الأمني لإطالق �رساح �سجناء بعينهم.20
بح�سب تقارير ميدانية حقوقية ف�إن �أكرث من مائة �سجني قد قتلوا يف خم�سة �سجون ،مل يثبت
�أن �شهدت حماوالت لهروب ال�سجناء .وبح�سب هذه التقارير ،ف�إن �سجن اال�ستئناف �شهد
يومي 30و 31يناير جمزرة جماعية قتل خاللها � 14سجينا ،مت تقييدهم باحلبال ،قبل �أن
يطلق عليهم الر�صا�ص .كما �أن �إطالق النار داخل بع�ض ال�سجون قد ا�ستمر ب�شكل ع�شوائي
ملدة ترتاوح بني 10و 15يوما ،مما �أف�ضى �إىل �سقوط مزيد من ال�ضحايا ،كما �أنه يف بع�ض
احلاالت تركت جثث ال�ضحايا تتعفن داخل العنابر وو�سط ال�سجناء الأحياء .و�أ�ضافت التقارير
�أنه رغم التح�سن الن�سبي للو�ضع داخل ال�سجون بعد �أ�سابيع قليلة من اندالع الثورة ،ف�إن ذلك
مل مينع من توا�صل االعتداءات التي اقرتن بع�ضها ب�إطالق النريان دون م�سوغ قانوين على
 -19منظمات حقوقية م�رصية تطالب بتقدمي قيادات الداخلية وال�رشطة الع�سكرية �إىل املحاكمة اجلنائية.
www.cihrs.org/?p=298
 -20ملخ�ص التقرير النهائي للجنة التحقيق وتق�صى احلقائق ب�شــ�أن الأحداث التي واكبت ثورة  25يناير ،2011
مرجع �سابق.
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ال�سجناء ،مما �أف�ضى �إىل م�رصع � 9سجناء على الأقل يف � 5سجون.21
منذ نزول اجلي�ش يف  28يناير � 2011إىل املدن ،مل تنقطع ال�شكاوى ب�ش�أن ممار�سات التعذيب
من جانب ال�رشطة الع�سكرية خالل احتجاز الن�شطاء ال�سيا�سيني وامل�شاركني يف االحتجاجات.
مل يتوقف الأمر عند ال�رضب وال�سحل وال�صعق الكهربي للمحتجزين وتوجيه الإهانات لهم،
بل و�صل الأمر يف بع�ض احلاالت حلد تعري�ض نا�شطات �سيا�سيات حمتجزات لفحو�ص طبية
�إجبارية لإثبات عذريتهن ،حتت �إ�رشاف �أطباء ع�سكريني .كما �أن بع�ض املحتجزين داخل
ال�سجون الع�سكرية كان يجري حقنهم مبواد قيل �إنها م�سكنة للآالم الناجمة عن التعذيب ،لكنها
كانت ت�ؤدي بعد حقنهم لآالم �إ�ضافية يف البطن وقئ.22
يف � 27أكتوبر تويف ع�صام عطا يف �سجن طرة �شديد احلرا�سة ،حيث يق�ضي عقوبة بال�سجن
ملدة عامني� ،أ�صدرتها حمكمة ع�سكرية بحقه .وقالت منظمات حقوقية �إن �شكوكا قوية ترجح
تعر�ضه للتعذيب قبل وفاته ،حيث �أفاد ذووه ب�أن ال�ضحية قد �أخربهم قبل يومني من الوفاة ب�أن
�أحد ال�ضباط قد مرر داخل ج�سمه عرب فتحتي الفم وال�رشج خرطوم مياه ،و�أجربه على �رشب
ماء ممزوج مب�سحوق غ�سيل لال�شتباه يف ابتالعه مادة خمدرة.23

تفاقم �أزمة البحث عن العدالة:
حتى �إعداد هذا التقرير للن�رش ،مل يتمكن الق�ضاء من �إدانة �أي م�سئول �أو �ضابط �رشطة عن
جرائم قتل املتظاهرين ،خالل ثورة  25يناير ،بل �صدر احلكم برباءة عدد كبري من �ضباط
ال�رشطة املتهمني ،و�أدين فقط �أمني �رشطة� ،صدر عليه حكمان غيابيا بالإعدام.
ومن ناحية �أخرى مت تعيني قا�ضيني للتحقيق فيما ي�سمى بـ»التمويل الأجنبي للمجتمع املدين»،
وقد �سبق للقا�ضيني العمل يف نيابة �أمن الدولة �سيئة ال�صيت ،والتي ت�ستخدم يف ت�صفية احل�سابات
مع اخل�صوم ال�سيا�سيني ،ف�ضال عن الت�سرت على تعذيب املتهمني املحالني �إليها .ومنذ توىل
�« -21شهداء خلف الق�ضبان ..قتل وتعذيب ال�سجناء بعد اندالع ثورة  25يناير» ،تقرير �صادر عن املبادرة
امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية،
http://eipr.org/report/2011/08/24/1223
 -22ر�سالة من منظمات حقوقية لوزير ال�صحة للتحقيق العاجل يف انتهاك �ضباط و�أطباء من اجلي�ش امل�رصي
حلرمة النف�س واجل�سد ،ملن جرى احتجازهم بعد ف�ض اعت�صام ميدان التحرير ،املبادرة امل�رصية للحقوق
ال�شخ�صية  20 ،مار�س .2011
http://eipr.org/pressrelease/2011/03/20/1126
 -23وزارة الداخلية تتحمل امل�سئولية كاملة عن وفاة ال�سجني ع�صام عطا ،بيان م�شرتك �صادر فى � 31أكتوبر
.2011
http://eipr.org/pressrelease/2011/10/31/1273
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القا�ضيان التحقيق جرى ت�رسيب منتظم لو�سائل الإعالم احلكومية ال�صفراء� ،أجزاء مبت�رسة
من التحقيقات اجلارية ،يعزز احلملة الأمنية �ضد منظمات حقوق الإن�سان ب�شكل خا�ص.
�شهد العام  2011تو�سعا غري م�سبوق يف انتهاك معايري املحاكمة العادلة ،وبخا�صة عرب
التو�سع يف �إحالة املدنيني �إىل حماكم ع�سكرية ،وحرمانهم من املثول �أمام قا�ضيهم الطبيعي.
ويف الأ�شهر الأوىل من تويل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �إدارة �شئون البالد ،بدت
املحاكمات الع�سكرية �أقرب �إىل املحاكمات امليدانية التي جتري يف ميدان احلرب ،حيث ال
مبحام ،وت�صدر �أحكامها يف غ�ضون دقائق �أو �ساعات قليلة.
يتاح للماثلني �أمامها اال�ستعانة
ٍ
وعلى حني �أن املحاكمات الع�سكرية للمدنيني قد طالت نحو �ألفي �شخ�ص طيلة �سنوات
عهد مبارك الثالثني ،ف�إن املحاكمات الع�سكرية وفق ًا ملا �أعلنه رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري
فى م�ؤمتر �صحفي فى اخلام�س من �سبتمرب فقد بلغ عدد املتهمني املحالني �إليها منذ اخلام�س
والع�رشين من يناير  11879متهم ًا تلقى  5326منهم عقوبات نافذة ،وطالت عقوبات موقوفة
التنفيذ  1836متهم ًا وح�صل  597متهماً ،على �أحكام بالرباءة ،وال تزال هناك �أحكام تنتظر
.24
الت�صديق ب�ش�أن  1038متهم ًا
وتكت�سي هذه الأحكام خطورة كربى يف احلاالت التي انتهت فيها املحكمة �إىل احلكم بالإعدام.
مثلما حدث مع �أربعة متهمني ق�ضت املحكمة الع�سكرية يف  16مايو  ،2011ب�إعدامهم بتهمة
اختطاف فتاة واالعتداء عليها .كان بني من طالتهم هذه الأحكام يف تلك اجلرمية �صبي ال
يتجاوز عمره  17عاما ،وهو ما يعد يف حد ذاته انتهاكا �صارخا للمعايري الدولية ،بل لقانون
الطفل امل�رصي ،وقانون الق�ضاء الع�سكري ،وهو ما يدلل على مدى جتاهل الق�ضاء الع�سكري
للقوانني املدنية والع�سكرية.25
ويتذرع املجل�س الع�سكري يف مت�سكه باملحاكمات الع�سكرية ب�شيوع جرائم البلطجة وحيازة
الأ�سلحة ،والتعدي على القوات امل�سلحة .غري �أن مئات من الن�شطاء ال�سيا�سيني واملدونني
وامل�شاركني يف التظاهر ال�سلمي ،كانوا هدفا للإحالة �إىل الق�ضاء الع�سكري.
 -24جريدة الأهرام« ،رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري يف م�ؤمتر �صحفي�:أحتدي �أن يثبت �أحد �أن الثوار متت
حماكمتهم ع�سكريا».
http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/99424.aspx
وملزيد من التفا�صيل راجع« :م�رص :بعد حماكمات ع�سكرية جائرة ..يجب �إعادة حماكمة الـ � 21شخ�ص �أو
�إخالء �سبيلهم» ،بيان �صادر عن هيومن رايت�س ووت�ش � 01 ،سبتمرب .1102
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/12000
« -25املحكمة الع�سكرية العليا تق�ضي ب�إعدام طفل مل يتجاوز الثامنة ع�رشة ...املبادرة امل�رصية للحقوق
ال�شخ�صية تدعو للإيقاف الفوري لتنفيذ احلكم وملراجعة �شاملة للق�ضايا التي نظرها الق�ضاء الع�سكري»  ،بيان
�صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية  17 ،مايو .2011
http://eipr.org/pressrelease/2011/05/17/1167
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وي�شار -على �سبيل املثال� -إىل احلكم الذي �أ�صدرته حمكمة ع�سكرية بحق النا�شط ال�سيا�سي
عمرو البحريي مبعاقبته بال�سجن � 5سنوات ،بتهمة التعدي على مكلف بخدمة عامة وك�رس
حظر التجول .وقد �صدر احلكم ب�إدانته يف غ�ضون ثالثة �أيام فقط من احتجازه �أثناء مظاهرة
مبحام خالل التحقيق
�سلمية يف  26فرباير �أمام جمل�س الوزراء .ومل يتح للبحريي اال�ستعانة
ٍ
معه .كما حرم من االت�صال بذويه ،مما �أ�ضاع عليه فر�صة اال�ستعانة ب�شهود �أو تقدمي �إثباتات
تفيد براءته من االتهام املوجه له.26
كما عوقب املدون مايكل نبيل بال�سجن � 3أعوام من قبل حمكمة ع�سكرية ،بعدما �ألقى القب�ض
عليه يف  28مار�س ،بتهمة �إهانة اجلي�ش ،ون�رش �أخبار كاذبة عرب مدونته التي ت�ضمنت انتقاداته
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعوته �إىل وقف نظام التجنيد الإجباري يف اجلي�ش .27وقد تقررت �إعادة
حماكمته بعد قبول الطعن املقدم منه ،وبالنظر لأن مايكل وحماميه قد قاطعوا جل�سة �إعادة
املحاكمة ،احتجاجا على حماكمته كمدين �أمام حمكمة ع�سكرية ،فقد انتدبت املحكمة حماميا له
على غري رغبته ،واتخذت قرارا بتوقيع الك�شف الطبي عليه للوقوف على حالة قواه العقلية.28
كما �أحيلت النا�شطة ال�سيا�سية �أ�سماء حمفوظ الع�ضو بحزب التيار امل�رصي والقيادية ال�سابقة
بحركة �شباب � 6أبريل للتحقيق �أمام النيابة الع�سكرية ،بتهمة الإ�ساءة للمجل�س الع�سكري
وترويج �شائعات عرب الف�ضائيات من �ش�أنها تهديد ال�سالم االجتماعي .وقد �أخلى �سبيلها بكفالة
مالية قدرها � 20ألف جنيه.29
 -26منظمات حقوقية تدين �إحالة املدنيني ملحاكمات ع�سكرية وتدعو اجلي�ش لإعادة النظر يف الأحكام 2 ،مار�س
.2011
http://eipr.org/pressrelease/2011/03/02/1111
مدون بال�سجن � 3سنوات يف �رضبة موجعة حلرية التعبري»  ،بيان �صادر عن هيومن
« -27م�رص :احلُ كم على ّ
رايت�س ووت�ش �11،أبريل .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/11/3
املدون الذي انتقد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية  ،بيان �صادر عن هيومن رايت�س
 «م�رص :يجب �إ�سقاط االتهامات عن ّووت�ش �6،أبريل .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/06-1
وملزيد من املعلومات برجاء مراجعة الرابط التاىل:
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32104
« -28ال لال�ستئ�ساد على مايكل نبيل»  ،بيان �صادر عن «م�رصيون �ضد التمييز الدينى» � 27 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=42396
�«-29إحالة �أ�سماء حمفوظ �إىل املحكمة الع�سكرية بتهمة «�إهانة املجل�س الع�سكرى» ،امل�رصى اليوم � 17 ،أغ�سط�س
.2011
=http//:www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID&307598=IssueID2230
و�أي�ضاً :النيابة الع�سكرية تخلى �سبيل �أ�سماء حمفوظ بكفالة � ٢٠ألف جنيه بعد اتهامها ب�سب املجل�س الع�سكرى،
امل�رصى اليوم � 15 ،أغ�سط�س .2011
=http//:www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID&307354=IssueID2228
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وفيما بدا نوعا من التنكيل بالنا�شط ال�سيا�سي البارز من �شباب الثورة ،املدون املعروف
عالء عبد الفتاح -الذي تن�رش مقاالته يف ال�صحافة ومدونته انتقادات حادة ل�سيا�سات املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومطالبته بالتنحي عن �إدارة �شئون البالد -ا�ستدعي للمثول �أمام
النيابة الع�سكرية يف نهاية �شهر �أكتوبر ،ليجد نف�سه متهما باتهامات خطرية يف ق�ضية مذبحة
ما�سبريو� ،شملت االتهامات التحري�ض على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والتجمهر واالعتداء على
معدات ع�سكرية ،بل و�رسقة �سالح �أي�ضا .وقد ا�ستخدم عالء حقه يف ال�صمت عند ا�ستجوابه،
انطالقا من رف�ضه ملحاكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري ،ف�ضال عن �أن الق�ضاء الع�سكري ال
ميكن �أن يكون حمايدا يف مذبحة ما�سبريو التي تقع م�سئوليتها على القوات امل�سلحة .وقد ظل
عالء رهن احلب�س االحتياطي لأكرث من �شهر مبوجب قرارات الق�ضاء الع�سكري ،ورغم
�أن ال�سلطات ا�ضطرت -ب�سبب تزايد االنتقادات يف داخل وخارج البالد ب�ش�أن املحاكمات
الع�سكرية للمدنيني -لإحالة ق�ضية ما�سبريو �إىل نيابة �أمن الدولة ،ف�إن الأخرية قررت يف
�أواخر نوفمرب ا�ستمرار حب�س عالء عبد الفتاح احتياطيا.30
غري �أن ما حدث يف املعاجلة الق�ضائية ملذبحة ما�سبريو� ،صار هو النمط ال�سائد يف كل
التحقيقات التي تتناول جرائم ارتكبها ع�سكريون �ضد مدنيني� ،أو كان الع�سكريون هم املتهم
الرئي�سي املفرت�ض فيها ،حيث تعذر التحقيق مع الع�سكريني ،بل ا�ستخدمت الأحداث التي
جرى خاللها ارتكاب هذه اجلرائم ،لت�صفية احل�ساب مع ن�شطاء �سيا�سيني ،مثل عالء عبد
الفتاح وغريه ،من خالل ن�سب اتهامات لهم ال �أ�سا�س لها ،وتقدمي ال�شهود ذاتهم ب�شكل متكرر
لإثبات االتهامات يف ق�ضايا خمتلفة.

انتهاكات وا�سعة حلرية الر�أي والتعبري:
مل تتقدم البالد يف عام الثورة خطوة واحدة باجتاه �إنهاء القيود الت�رشيعية الهائلة على
حرية الر�أي والتعبري ،لتبقى هذه احلريات متار�س ب�صورة عرفية –كما يف العهد ال�سابق-
يعتمد على مدى «حتمل» القائمني على �إدارة البالد لالنتقادات .ومن ثم فقد �شاع ا�ستدعاء
النيابة الع�سكرية للن�شطاء ال�سيا�سيني واملدونني وال�صحفيني والإعالميني للتحقيق معهم،
ب�سبب انتقاداتهم للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أو الزعم بالإ�ساءة �إىل اجلي�ش .كما �أ�صدر
املجل�س الع�سكري تعليمات م�شددة لل�صحف يحثها على عدم ن�رش �أي مو�ضوعات �أو �أخبار
�أو ت�رصيحات �أو �شكاوى �أو �صور تخ�ص القوات امل�سلحة �أو قادتها� ،إال بعد مراجعة �إدارة
 -30على نهج مبارك ..حب�س نا�شط لإخفاء حقيقة املجزرة ،بيان م�شرتك �أ�صدرته  18منظمة حقوقية م�رصية،
� 31أكتوبر .2011
http//:eipr.org/pressrelease2011/10/31/1272/
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ال�شئون املعنوية واملخابرات احلربية.31
ويف  10مايو �أ�صدر رئي�س احتاد الإذاعة والتليفزيون قرارا ب�إنهاء البث املبا�رش لربنامج
«�شارع الكالم» ،الذي ا�ست�ضاف الإعالمية املعروفة بثينة كامل املر�شحة املحتملة لرئا�سة
اجلمهورية .وكانت بثينة قد انتقدت املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،وجرى ا�ستدعا�ؤها
الحقا �أمام النيابة الع�سكرية .32كما �أ�صدر اللواء طارق املهدي خالل �إدارته الحتاد الإذاعة
والتلفزيون يف يونيو قرارا ب�إيقاف بث برنامج «بتوقيت القاهرة» للإعالمي حافظ املريازي.33
وقد ا�ستدعى النا�شط واملدون ح�سام احلمالوي للمثول �أمام النيابة الع�سكرية ،لأنه حمل قائد
ال�رشطة الع�سكرية امل�سئولية عن بع�ض ممار�سات �أعمال التعذيب ،وا�ستدعت النيابة الع�سكرية
عادل حمودة رئي�س حترير �صحيفة الفجر ،وال�صحفية ر�شا عزب ،ب�سبب تناول ال�صحيفة
النتهاكات من�سوبة �إىل اجلي�ش.34
كما ا�ستهدفت �إجراءات مماثلة الإعالمية املعروفة بقناة  on tvرمي ماجد والكاتب ال�صحفي
نبيل �رشف الدين،ورئي�س حترير الوفد الأ�سبوعي �سيد عبد العاطي ،وال�صحفي ح�سام
ال�سويفي .وقرر وزير العدل التحقيق مع ثالثة من الق�ضاة وهم :امل�ست�شار ح�سن النجار رئي�س
« -31م�رص :املحاكمات الع�سكرية تخطف نظام العدالة»  ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش29 ،
�أبريل .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/29
 -32حلقة بثينة كامل التى دفعت ما�سبريو لطلب �إنهائها ب�شكل فوري قبل �أن يقطعوا البث عن القناة.
836873=p?php.daerhtwohs/murof/ten.stpoc.www//:ptth
 بعد التحقيق معها  ..بثينة كامل تَملُ للجمهور ر�سائل ع�سكرية ،جريدة الوفد  16 ،مايو .2011http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45793:%D8%
A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A9%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%8E%D8%AD%D9%85%D9
%84%D9%8F-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%
8A%D8%A9&catid=124:%D9%87%D9%88%20%D9%88%20%D9%87%D9%89&Itemid=356
#axzz1OVGq9BIx
« -33قلق حقوقي من وقف برنامج ‹›بتوقيت القاهرة›› ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان � 8 ،أغ�سط�س .2011
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/june/8/worries_program.
aspx?ref=moreclip
« -34م�رص :املجل�س الع�سكري ي�شدد من حملته القمعية على حرية التعبري»  ،بيان �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش � 17 ،أغ�سط�س .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/17
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نادي ق�ضاة الزقازيق ،وعالء �شوقي رئي�س حمكمة جنايات اجليزة ،و�أ�رشف ندا رئي�س
حمكمة اال�ستئناف ببني �سويف ،ب�سبب انتقادهم يف برامج تلفزيونية و�إذاعية ،لإحالة املدنيني
للمحاكمات الع�سكرية ومطالبتهم ب�إ�صالح الق�ضاء.35
وحتت وط�أة ال�ضغوط املتزايدة على و�سائط الإعالم� ،أنهت قناة «درمي» تعاقدها مع
الإعالمية دينا عبد الرحمن يف يوليو ،بعد توجيهها يف برناجمها «�صباح درمي» ،انتقادات
للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،بعد قمع املتظاهرين يف العبا�سية ،واتهامات املجل�س الع�سكري
حلركة � 6أبريل بتلقي �أموال من اخلارج .36وا�ضطر الإعالمي املعروف ي�رسي فودة �إىل
تعليق بث برناجمه «�آخر كالم» ،الذي يذاع يف قناة  ،on tvبعدما ا�ست�شعر �ضغوطا ملنع
ا�ست�ضافته الأديب املعروف عالء الأ�سواين يف حلقة � 20أكتوبر.37
ومع ت�صعيد دور وزارة الإعالم يف الو�صاية على و�سائط البث ،داهمت �رشطة امل�صنفات
الفنية بوزارة الداخلية يف �سبتمرب مكاتب  16ف�ضائية ،بدعوى الت�أكد من �صحة ت�صاريح البث
املمنوحة لها� .شملت هذه احلملة قناة «اجلزيرة الدولية»« ،اجلزيرة مبا�رش-م�رص» .وحتفظت
القوة على �أحد مهند�سي البث يف «اجلزيرة مبا�رش-م�رص» ،بدعوى �أن القناة تبث من دون
ترخي�ص .وقد �أخلى �سبيل مهند�س البث يف اليوم التايل .وكانت قناة «اجلزيرة» قد تقدمت
بطلب للح�صول على ترخي�ص ب�إن�شاء قناة متخ�ص�صة يف ال�شئون امل�رصية بعد �إزاحة مبارك،
و�أخطرت القناة يف ذلك الوقت ب�إمكانية �أن تبث القناة املتخ�ص�صة من خالل الرتخي�ص لقناة
«اجلزيرة الإخبارية»� ،إىل حني ا�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص للقناة املتخ�ص�صة .وقد تعر�ض
 « -35املجل�س الع�سكري يجب �أن يكون �أي�ضا يف خدمة ال�شعب ولي�س قامعا له ،حتقيقات مع ثالثة ق�ضاة وخم�سة
�إعالميني يف ق�ضايا ر�أي تتعلق باملجل�س الع�سكري  ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ،
 31مايو .2011
http://www.anhri.net/?p=32688
و�أي�ض ًا :
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.
aspx?GUID=95EB9576-C674-4EFC-82BD-9C4B2EEDB885
« -36على املجل�س الع�سكري الكف عن انتهاك حرية الإعالم» ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري
 25 ،يوليو .2011
http://www.anhri.net/?p=36412
 -37ي�رسي فودة يعلق (�آخر كالم) لأجل غري م�سمي ،جريدة ال�رشوق � 21 ،أكتوبر .2011
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102011&id=08ea3108-e6d9-49c1-989514fdcc3dc91f
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314833&IssueID=2296
و�أي�ض ًا راجع�« :ضغوط �شديدة ت�سفر عن توقف برنامج �آخر كالم» ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات
حقوق الإن�سان� 22 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=42037
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مكتب «اجلزيرة مبا�رش» مرة �أخرى للمداهمة يف � 29سبتمرب ،و�صادرت �رشطة امل�صنفات
�أجهزة ومعدات خا�صة بالقناة ،و�أ�ساءت معاملة العاملني باملكتب .38قرر وزير الإعالم
جتميد البت يف منح �أي تراخي�ص جديدة للف�ضائيات ،متهما و�سائط البث بعدم االن�ضباط،
ودعا �إىل �رضورة اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد الف�ضائيات التي و�صفها ب�أنها ت�رض
باال�ستقرار والأمن.39
ويف غ�ضون ذلك ،تلقت قناتا «�أون-تي-يف» ،و»درمي»� ،إنذارا من الهيئة العامة
لال�ستثمار واملناطق احلرة ،بدعوى �أن حمتوى البث بالن�سبة للأوىل يتجاوز حدود ترخي�ص
البث املمنوح لها ،وخروج الثانية على ميثاق ال�رشف الإعالمي.40
وقد عادت �إىل الظهور م�صادرة ال�صحف ،ففي � 24سبتمرب تعر�ضت �صحيفة «�صوت
الأمة» للم�صادرة دون �إبداء �أ�سباب ،ورجح رئي�س حتريرها عبد احلليم قنديل �أن امل�صادرة
جاءت على خلفية حتقيقات ،ت�ضمنها العدد امل�صادر ،وثيقة ال�صلة بامل�سئولني عن جهاز
املخابرات .41ولأول مرة تطال امل�صادرة �صحيفة قومية ،حيث ك�شف رئي�س حترير �صحيفة
«روزاليو�سف» �أن �إدارة مطابع الأهرام امتنعت عن طباعة �إحدى �صفحات العدد ال�صادر يف
� 27سبتمرب .وطلبت منه �رضورة ا�ستبدالها بناء على �أوامر من «جهة �سيادية» ،ب�سبب حظر
الن�رش يف ق�ضية تت�صل مبزاعم عن �شبكة تعمل ل�صالح �إ�رسائيل ،و�ضلوع الرئي�س املخلوع يف
« -38حملة لوزارتى الداخلية والإعالم على  ١٦ف�ضائية ومداهمة مكتب «اجلزيرة» واتهامها بالبث دون
ترخي�ص» ،امل�رصى اليوم � 12 ،سبتمرب .2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=310453
 ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان :الت�ضييق على الإعالم يعد ا�ستمرار للت�آكل يف مكت�سبات الثورة» ،� 11سبتمرب 2011
http://www.anhri.net/?p=39094
و�أي�ض ًا راجع :
http://www.france24.com/ar/20110929-al-jazeera-bureau-direct-cairo-attacked-policeegypt-scaf
« -39املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يتخذ قرارات هامة �ضد و�سائل الإعالم» ،بيان �صادر عن منظمة
مرا�سلون بال حدود� 12 ،سبتمرب .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32101
 « -40م�رص  :انطالق مبادرة الأعمدة البي�ضاء �ضد تدخل الرقيب الع�سكري»  ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان � 6 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=40889
« -41م�رص :تراجع حاد فى حرية الر�أى و التعبري» ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان
� 26 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=39997
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ت�أمني �أحد �أفرادها.42
و�إزاء ال�ضغوط املتزايدة على و�سائط الإعالم وتدخالت الرقابة الع�سكرية� ،أطلق عدد
من الكتاب -على �سبيل االحتجاج -مبادرة «الأعمدة البي�ضاء» ،التي امتنع مبوجبها عددا
منهم عن كتابة �أعمدتهم ،تاركني م�ساحات هذه الأعمدة بي�ضاء .43جدير بالذكر �أن ال�صحفيني
والإعالميني كانوا طوال العام هدفا لالعتداء والتهديد والرتويع �أثناء تغطية الأحداث،
وبخا�صة يف ظل اال�ستخدام املفرط للقوة يف قمع املظاهرات واالعت�صامات ال�سلمية.44
كما تعر�ضت ثالث �صحفيات للتحر�ش اجلن�سي ،اثنتان منهن يرجح وقوعهما من عنا�رص
م�أجورة للتخريب ،لإعطاء االنطباع ب�أن العنف البولي�سي ي�ستهدف البلطجية ولي�س املتظاهرين
�سلميا .غري �أنه يف احلالة الثالثة ،قالت ال�صحفية امل�رصية-الأمريكية منى الطحاوي �إنه �ألقى
القب�ض عليها �أثناء م�شاركتها يف مظاهرات  19نوفمرب ،حيث حاولت عنا�رص من وزارة
الداخلية االعتداء اجلن�سي عليها قبل �أن يتم �إطالق �رساحها .45وقد حذرت منظمات حقوقية
املرا�سالت وال�صحفيات الأجانب من الذهاب مل�رص؛ ب�سبب احتماالت ا�ستهدافهن بالتحر�ش �أو
االعتداء اجلن�سي.

ت�صاعد ال�ضغوط على املنظمات غري احلكومية والنقابات ..وت�سامح مع الأحزاب
الدينية:
تزايدت ال�ضغوط ب�صورة هائلة على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ومنظمات حقوق الإن�سان
على وجه اخل�صو�ص ،بعدما طور القائمون على �إدارة �شئون البالد ،حمالت الت�شهري
الإعالمي التي كان ي�ستخدمها نظام مبارك مع منظمات املجتمع املدين وحقوق الإن�سان،
بو�صمها بعدم الوطنية ،ووالئها لأطراف خارجية .متثل هذا التطور يف الإعالن عن �إجراء
حتقيقات ق�ضائية تتعلق مبئات املنظمات وامل�سئولني عنها ،وتت�ضمن اتهامات ت�صل �إىل حد
اخليانة العظمى –وفقا لت�رصيحات م�صادر ق�ضائية -والك�شف عن �رسية احل�سابات البنكية لعدد
كبري من املنظمات وامل�سئولني عن �إدارتها ،بزعم �إثبات هذه االتهامات.
 « -42ال�شبكة العربية تندد با�ستمرار ا�ستهداف حرية الر�أي والتعبري»� 27 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=40203
 -43م�رص  :انطالق مبادرة الأعمدة البي�ضاء �ضد تدخل الرقيب الع�سكري»  ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان � 6 ،أكتوبر  .2011مرجع �سبق ذكره.
 -44االعتداء على � 17صحفيا على الأقل �أثناء امل�صادمات يف م�رص 22 ،نوفمرب .2011
www.ifex.org/egypt /2011/11/22/journalists_assaulted/ar/
�« -45صحافية فرن�سية من «فران�س � »3ضحية اعتداء جن�سي� :رضورة امتناع املرا�سالت عن التوجه �إىل م�رص
لتغطية الأحداث يف ميدان التحرير» ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود  25 ،نوفمرب .2011
http://www.ifex.org/egypt/2011/11/25/prioritize_safety/ar/
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ويلفت النظر يف هذه احلملة غري امل�سبوقة ات�ساع نطاق امل�شاركني فيها ،لي�شمل قيادات
باملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،ووزراء التعاون الدويل والعدل والت�ضامن االجتماعي
والإعالم .وجتري تغذية احلملة الإعالمية املت�صاعدة يوميا بت�رسيبات من جلنة التحقيق ،التي
�شكلها وزير العدل للنظر يف التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية.46
تك�شف هذه احلملة عن ال�ضيق املتزايد من قبل القائمني على �إدارة �شئون البالد من االنتقادات
التي توجها ب�شكل خا�ص منظمات حقوق الإن�سان فيما يتعلق بامل�سار ال�سيا�سي لإدارة املرحلة
االنتقالية ،واالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،التي جرت منذ ثورة يناير.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�رشطة الع�سكرية مب�شاركة عنا�رص من مباحث �أمن الدولة وجمموعة
من البلطجية ،قد داهمت يف  3فرباير مقر مركز ه�شام مبارك للقانون ،و�ألقت القب�ض على
م�ؤ�س�سه املحامي املعروف �أحمد �سيف الإ�سالم ،وعدد من املحامني ،وباحثني يف منظمة العفو
الدولية وهيومن رايت�س ووت�ش� ،أثناء اجتماعهم يف املركز ،الذي كان ي�شكل يف الوقت ذاته
غرفة عمليات م�شرتكة ملنظمات حقوق الإن�سان امل�رصية حتمل ا�سم «جبهة الدفاع عن حقوق
متظاهري م�رص» .ويف غ�ضون ذلك كانت فرق البلطجية �أ�سفل املبنى تهتف متوعدة من
47
ت�صفهم باخلونة والعمالء.
ومع �أن بع�ض اجلماعات ال�سيا�سية التي ن�شطت يف التهيئة للثورة ،مثل حركتي «كفاية»
و»� 6أبريل» طالتهم حمالت الت�شهري ،ورمبا تتهددهم �أي�ضا دعاوى ق�ضائية حمتملة� ،إال �أن
العام احلايل �شهد نوعا من االنفراج يف ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية؛ حيث اقرتنت التعديالت
املحدودة التي �أدخلت على قانون الأحزاب ال�سيا�سية ب�إزاحة جلنة �شئون الأحزاب ،التي كانت
 -46حول مغزى هذه احلمالت وم�ضمونها والأطراف ال�ضالعة فيها انظر:
ع�صام الدين ح�سن « ،حمالت الت�شهري والتمويل الأجنبي .قراءة يف الهجمة على اجلمعيات الأهلية ومنظماتاملجتمع املدين»  ،ورقه عمل مقدمة يف حلقة نقا�شية نظمتها املجموعة املتحدة حتت عنوان «�إهانة القانون وحمله
الكراهية « � 19 ،سبتمرب  ،2011فندق �سفري بالدقي .
 انظر �أي�ضا «ورثة نظام مبارك ي�شددون هجمتهم على املجتمع املدين وحرية التنظيم « ،بيان �صحفي �صادرعن  36منظمة حقوقية � 24،أغ�سط�س .2011
www.cihrs.org/arabic/newssystem/articles/2948.aspx
 «املنظمات غري احلكومية تدين ا�ستمرار �سيا�سات النظام ال�سابق يف قمع و حما�رصة العمل الأهلي»  25 ،يوليو.2011
http://www.anhri.net/?p=36342
 وكذلكhttp://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=502644 :«م�رص :حتركات حكومية لتقييد حقوق الإن�سان و�أن�شطة منظمات الدميقراطية» ،بيان �صادر عن منظمةهيومن رايت�س ووت�ش � 26 ،سبتمرب .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/26
« -47بيان �صحفي من  36منظمة حقوقية :ورثة نظام مبارك ي�شددون هجمتهم على املجتمع املدنى وحرية
التنظيم ،مرجع �سابق.
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تت�شكل من قيادات احلزب احلاكم يف ظل نظام مبارك ،ليحل حملها جلنة م�شكلة من الق�ضاة،
وقد كان هذا التعديل –رغم الإبقاء على �أو �إ�ضافة مزيد من القيود على حق تكوين الأحزاب-
كافيا لإحداث قفزة نوعية يف قائمة الأحزاب ال�سيا�سية املرخ�ص لها قانونا ،التي باتت ت�ضم ما
يزيد على خم�سني حزبا .ومع �أن القانون يحظر �إن�شاء الأحزاب على �أ�سا�س ديني ،فقد �أتاحت
املرونة يف تطبيق هذا القيد ،الرتخي�ص لعدد من الأحزاب ذات املرجعية الدينية ،تنتمي �إىل
اجلماعات ال�سلفية واجلماعة الإ�سالمية ،ف�ضال عن جماعة الإخوان امل�سلمني.
كما جنحت الت�شكيالت واملنظمات النقابية يف ا�ستثمار مناخ الثورة لإعادة احلياة �إىل بع�ض
النقابات املهنية ،التي كانت عاجزة عن �إجراء انتخاباتها ل�سنوات طويلة� ،أو كانت رهن
احلرا�سة الق�ضائية يف عهد مبارك .كما �أبدت وزارة القوى العاملة واحلكومة مرونة ن�سبية يف
التعامل مع حقوق العمال يف �إن�شاء منظمات واحتادات نقابية م�ستقلة ،بعد �أن و�ضعت منظمة
العمل الدولية م�رص يف القائمة ال�سوداء للدول التي تنتهك احلريات النقابية .وقد �ساعدت هذه
ال�ضغوط يف ال�سماح بت�أ�سي�س عدد من النقابات العمالية امل�ستقلة ،واحتادات م�ستقلة مبعزل
عن احتاد العمال الر�سمي .كما قبل جمل�س الوزراء يف �أغ�سط�س بتنفيذ �أحكام الق�ضاء ببطالن
انتخابات احتاد نقابات عمال م�رص لدورة  ،2011 -2006مبا يرتتب عليها من �آثار ،ت�شمل
حل جمل�س �إدارة االحتاد ،وجمال�س �إدارات النقابات العامة واللجان النقابية ،التي ت�شكلت
من خالل انتخابات مزورة .غري �أن وزارة القوى العاملة قررت يف نوفمرب ا�ستمرار
عمل جمال�س �إدارات النقابات العامة واللجان النقابية بجميع ت�شكيالتها حلني �إجراء انتخابات
جديدة.48
يذكر �أن وزارة القوى العاملة كانت قد �أعدت م�رشوع قانون للحريات النقابية ،يت�سق مع
املعايري الدولية بعد �أن ا�ستطلعت �آراء ن�شطاء حقوقيني ونقابيني ،ولكن املجل�س الع�سكري امتنع
عن �إ�صدار القانون املقرتح.49

ت�صاعد ال�ضغوط على احلريات الدينية وخماوف االحرتاب الأهلي:
توا�صلت ال�ضغوط على احلريات الدينية ،وت�صاعد التوتر الطائفي الذي عمقته �سيا�سات
حقبة مبارك ،والتي �أعيد �إنتاجها بعد رحيله .فقد توا�صلت �سيا�سات التخلي عن التطبيق
 -48دار اخلدمات النقابية والعمالية تدين قرار واتفاق  19نوفمرب ال�صادر عن اجتماع وزير القوى العاملة مع
ر�ؤ�ساء النقابات العامة.
www.anhri.net/?p=43732
 -49ر�سالة �إىل جمل�س الوزراء امل�رصي ،احلكومة امل�رصية مدعوة الآن �إىل االنت�صار حلق العمال امل�رصيني
يف تكوين نقاباتهم بحرية.
=www.anhri.net?/p37374
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احلازم للقانون جتاه مرتكبي �أعمال العنف الطائفي ،واالكتفاء بني احلني والآخر بالتلويح
ب�إ�صدار قانون موحد لبناء دور العبادة ،يف الوقت الذي يتعزز فيه ال�شعور لدى الأقباط �أن
�إعادة بناء كني�سة هدمها املتع�صبون� ،أو ال�سماح ب�إعادة فتح كني�سة توقفت �إجراءات ترخي�صها،
بات يتطلب لي�س فقط ا�ستيفاء �إجراءات �إدارية ،بل يقت�ضي �أي�ضا ا�ستئذان الأغلبية امل�سلمة.
بد�أ العام بتفجري كني�سة القدي�سني بالإ�سكندرية يف �أعقاب �صالة العام اجلديد ،مما �أدى �إىل
مقتل � 22شخ�صا و�إ�صابة � 79آخرين .50وقد تعاملت �أجهزة الأمن بعنف مع املظاهرات
االحتجاجية ذات الطابع الت�ضامني مع الأقباط ،وذلك با�ستخدام الر�صا�ص املطاطي والقنابل
امل�سيلة للدموع .وجرى اعتقال �أكرث من � 300شخ�ص من الإ�سكندرية وحدها .كما تعر�ض
للتعذيب عدد من امل�شتبه يف م�سئوليتهم عن تدبري االنفجار ،و�أف�ضى التعذيب �إىل وفاة ال�سيد
بالل بعد يوم واحد من اعتقاله مبقر مباحث �أمن الدولة .51ويف �أعقاب �إزاحة مبارك ،تقدم
حمامون ببالغ للنائب العام يتهمون فيه وزير الداخلية الأ�سبق حبيب العاديل بامل�سئولية عن
تفجري كني�سة القدي�سني ،ا�ستنادا �إىل معلومات ت�شري �إىل وجود جهاز �رسي داخل وزارة
الداخلية ينظم �أعماال تخريبية ،كلما تعر�ض النظام لأي هزة �سيا�سية.52
ويف الأ�سبوع الأول من مار�س اقتحم م�سلمون متع�صبون كني�سة «ال�شهيدين» مبركز �أطفيح
–جنوب القاهرة -وهدموها ،ب�سبب �شائعات حول عالقة بني تاجر م�سيحي وفتاة م�سلمة.53
وقد تعهد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�إعادة بناء الكني�سة .لكن البدء يف �أعمال البناء مل يكن
ممكنا قبل ا�ستدعاء قيادات دينية لإقناع امل�سلمني بال�سماح بذلك ،رغم �أنه مل يتم تقدمي مرتكبي
هذه اجلرمية للمحاكمة.
و�شهدت منطقة من�ش�أة نا�رص بالقاهرة ليلة دامية يف  8مار�س جراء ا�شتباكات متبادلة بني
�آالف من الأقباط وامل�سلمني� ،إثر قطع الأقباط الغا�ضبني على هدم كني�سة «ال�شهيدين» طريق
�صالح �سامل .و�أ�سفرت هذه اال�شتباكات عن �سقوط  13قتيال ،و�إ�صابة � 140آخرين ،و�إحراق
 - 50بيان م�شرتك بني  12منظمة حقوقية م�رصية« :فلتكن مذبحة الإ�سكندرية بداية النهاية ل�سيا�سة حكومية
�أثبتت ف�شلها الذريع» 4 ،يناير .2011
http//:eipr.org/pressrelease2011/01/04/1065/
 -51انتهاكات �أمنية وا�سعة النطاق يف �إطار التحقيق يف تفجريات الإ�سكندرية ،بيان م�شرتك �صادر عن م�ؤ�س�سة
الكرامة واملبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية 15 ،يناير .2011
http//:eipr.org/pressrelease2011/01/15/1067/
 -52نيابة �أمن الدولة حتقق فى اتهام «العادىل» بالتورط فى تفجري القدي�سني ،جريدة اليوم ال�سابع  7 ،فرباير
.2011
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=347570&SecID=65&IssueID=15
 -53يف حادث �أطفيح  ..ال�شائعات وغياب الأمن وراء تفاقم الأحداث ،جريدة ال�رشوق  7 ،مار�س .2011
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=403452
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�أكرث من  20منزال.54
و�شهدت حمافظة قنا ع�صيانا لب�ضعة �أ�سابيع ،بعد تعيني حمافظ قبطي لها .كما نظمت
جمموعات �سلفية مظاهرات طائفية للمطالبة بتعيني حمافظ م�سلم ،مع قطع طرق ال�سفر
الرئي�سة ،وخطوط ال�سكك احلديدية .وا�ضطرت ال�سلطات �إىل جتميد �صالحيات املحافظ،
و�إ�سنادها ل�سكرتري عام املحافظة ملدة ثالثة �أ�شهر قبل �أن تعني حمافظا جديدا.55
ويف  7مايو �شهدت منطقة �إمبابة يف حمافظة اجليزة ،ا�شتباكات طائفية دموية و�إحراق كني�سة
العذراء ،بعد �أن حاول مئات ال�سلفيني اقتحام كني�سة مارمينا ،ب�سبب �شائعة حول احتجاز فتاة
م�سيحية� ،أ�شهرت �إ�سالمها بداخل الكني�سة .و�أ�سفرت اال�شتباكات عن  15قتيال و 242م�صابا.
و�أكدت تقارير ميدانية حقوقية تقاع�س قوات ال�رشطة واجلي�ش عن حماية الكنائ�س التي طالتها
هذه االعتداءات .56وقد �أحالت ال�سلطات املتهمني �إىل حمكمة �أمن الدولة «طوارئ» ،وهى
حمكمة ا�ستثنائية.
ويف حماولة الحتواء غ�ضب الأقباط املتزايد ،الذي عربت عنه اعت�صامات متوا�صلة للأقباط
�أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون مبا�سبريو بالقاهرة� ،أعلن رئي�س جمل�س الوزراء عزمه �إعادة
فتح  16كني�سة مغلقة يف عدة حمافظات .57غري �أن احلكومة عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به،
ال و ١٤٠م�صاب ًا واحرتاق
 -54ليلة دامية فى من�ش�أة نا�رص :ا�شتباكات م�سلحة بني الأقباط وامل�سلمني ت�سقط  ١٣قتي ً
ال وعدد من ال�سيارات ،جريدة امل�رصى اليوم 10 ،مار�س .2011
 ٢٠منز ً
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290064
 -55تظاهرات يف حمافظة قنا ب�صعيد م�رص احتجاجا على تعيني حمافظ م�سيحي � 19 ،أبريل .2011
http://www.masrawy.com/news/mideast/afp/2011/april/19/4596631.aspx
 احتجاجات «قنا» تنذر بتجدد املواجهات الطائفية ،جريدة احلياة اللندنية� 18 ،أبريل .2011http://international.daralhayat.com/internationalarticle/256688
 م�رص :ف�شل يف حل �أزمة حمافظة قنا واملتظاهرون يوا�صلون �إغالق الطرق ،جريدة ال�رشق الأو�سط 20 ،�أبريل .2011
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11831&article=618063
 �رشف يجمد ن�شاط «حمافظ قنا» والأهاىل يف�ضون اعت�صامهم ..وعودة حركة القطارات بعد توقف  ١٣يوماً،امل�رصى اليوم � 26 ،أبريل .2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=294820&IssueID=2117
 وحيد حامد :ف�شل احلكومة يف حل �أزمة قنا يعني �سقوط الدولة ،جريدة ال�رشوق� 21 ،أبريل .2011http://www.shorouknews.com/contentData.aspx?id=437226
 -56يف نتائج تقرير ميداين حول �أحداث �إمبابة ،املراقبون احلقوقيون و�شهود العيان يجمعون على ف�شل الأمن
يف حماية الأرواح والكنائ�س ،املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية 14 ،مايو .2011
http://eipr.org/pressrelease/2011/05/14/1165
 -57فتح  ١٦كني�سة مغلقة فى  ٦حمافظات ،امل�رصى اليوم  16 ،مايو .2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296994&IssueID=2137
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حيث وقعت م�صادمات عنيفة بني مواطنني �أقباط وجمموعات �سلفية كانت تتظاهر؛ احتجاجا
على فتح كني�سة ال�سيدة العذراء والأنبا �إبرام بعني �شم�س بالقاهرة ،وا�ضطرت الكني�سة �إىل
�إغالق �أبوابها من جديد!.58
يف � 30سبتمرب �شهدت قرية املاريناب مبركز �إدفو التابع ملحافظة �أ�سوان ،قيام بع�ض
املتع�صبني بهدم �أجزاء من مبنى جديد للكني�سة� ،أعيد بنا�ؤه حمل املبنى املتهالك .الأمر الذي
�أدى �إىل �صدام عنيف بني امل�سلمني والأقباط يف القرية.59
وقد �أ�شعلت هذه اجلرمية اجلديدة غ�ضب الأقباط ،و�أعلن نحو � 5آالف قبطي االعت�صام �أمام
مبنى ما�سبريو بالقاهرة للمطالبة ببناء الكني�سة ،ولكن قوات اجلي�ش هاجمت االعت�صام بالقوة،
و�ألقت القب�ض على ع�رشات من امل�شاركني ،ارتكبت يف � 9أكتوبر جمزرة ما�سبريو ال�سالف
الإ�شارة �إليها ،والتي راح �ضحيتها ما ال يقل عن  28قتيال ،بينهم  12ده�ستهم مدرعات
القوات امل�سلحة.60

 -58اغالق كني�سة عني �شم�س حتى انعقاد جل�سة عرفية ال�سبت املقبل ،جريدة ال�رشوق 20 ،مايو .2011
=http//:www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id459618
� -59أحداث املاريناب منوذج �صارخ النحياز الدولة جلانب التع�صب ،املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية5 ،
�أكتوبر .2011
http//:eipr.org/pressrelease2011/10/05/1265/
 -60راجع يف ذلك:تقرير جلنة تق�صي احلقائق التي �شكلها املجل�س القومي حلقوق الإن�سان عن �أحداث ما�سبريو،
�صادر بتاريخ  2نوفمرب .2011
_http://www.nchregypt.org/ar/index.php?option=com
content&view=article&id=500:2011-11-02-19-51-28&catid=43:2010-03-09-13-0053&Itemid=55
وانظر �أي�ضا� :أحداث ما�سبريو ،الدولة حت�ض على العنف الطائفي وتكر�س ل�سيا�سة القتل خارج نطاق القانون،
بيان �صادر عن  21منظمة حقوقية م�رصية� 16 ،أكتوبر .2011
http//:eipr.org/pressrelease2011/10/16/1266/
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تونـ�س

مل يكن حممد بوعزيزي ال�شاب العاطل الذي �أقدم على �إ�شعال النار يف ج�سده بوالية �سيدي
بوزيد يف  17دي�سمرب  ،2010احتجاجا على �إهدار كرامته وم�صادرة ال�رشطة لعربة اخل�ضار
التي يرتزق منها ،يدرك �أن فعلته تلك �سوف تكون ال�رشارة التي ت�ضع حدا لنظام الدولة
البولي�سية التون�سية ،ولالحتكار املطلق لل�سلطة من قبل الطاغية زين العابدين بن علي ،الذي
ا�ضطر �إىل الفرار يف الرابع ع�رش من يناير  ،2011بعدما ت�أكد �أن �آلة القمع الوح�شية مل تعد
جتدي يف �إخماد االنتفا�ضة ال�شعبية التي متكنت من الإطاحة بنظام حكمه ،وهي�أت البالد
للدخول يف م�سار جديد لالنتقال �إىل الدميقراطية.
�سجلت التقارير �سقوط ما ال يقل عن  147قتيال خالل الثورة ال�شعبية -التي غلب عليها
الطابع ال�سلمي -وذلك نتيجة اال�ستخدام املفرط للقوة يف قمع التظاهرات ،والذي جل�أت فيه
ال�رشطة �إىل ا�ستخدام الذخرية احلية والر�صا�ص املطاطي ،ف�ضال عن االعتقاالت وا�سعة
النطاق ،وتعري�ض املحتجني واملعتقلني منهم ل�صنوف �شتى من االعتداءات اجل�سدية والتعذيب
داخل مراكز االحتجاز.
ومل يكن فرار بن علي يعني قطيعة فورية مع امل�سار القمعي الذي فر�ضه طيلة ما يزيد على
 23عاما من حكمه ،فقد حاولت بقايا نظامه وحزبه احلاكم لب�ضعة �أ�سابيع اال�ستئثار بال�سلطة،
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ومن ثم دخلت يف مواجهات قمعية مع الفعاليات ال�سلمية لقوى الثورة ،قبل �أن تتمكن الأخرية
من �إزاحة ورثة نظام بن علي ،و�أن ت�شغل فراغ ال�سلطة عرب هياكل مبتكرة لإدارة املرحلة
االنتقالية بطريقة ت�ؤمن حتقيق �أهداف الثورة يف التحول الدميقراطي ،وبناء دولة القانون
وحقوق الإن�سان.
�أ�سهمت عدة عوامل يف تهيئة تون�س لكي ت�صبح منوذجا مر�شحا لالنتقال نحو الدميقراطية
يف املنطقة العربية .من �أهم هذه العوامل �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ظلت منذ ن�ش�أتها بعد اال�ستقالل
الوطني يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،بعيدة عن التدخل يف احلياة املدنية وال�سيا�سية ،بل �إن
اجلي�ش وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية قد تعر�ضا للتهمي�ش طيلة هذه العقود خ�شية انقالب الع�سكر على
ال�سلطة .1ومن ثم ف�إن القوات امل�سلحة التون�سية على الرغم من �أنها لعبت دورا حا�سما يف جناح
الثورة بعد رف�ضها �إطالق النار على املتظاهرين ،وم�ساهمتها الإيجابية يف غل يد قوات الأمن
عن موا�صلة القمع ،مل تطرح على نف�سها تويل حكم البالد �أو �إدارة املرحلة االنتقالية ،اكتفت
مبراقبة تطور الأمور من م�سافة كافية متكنها من التدخل� ،إذا ما الح خطر انهيار الدولة.2
وقد �أتاح ذلك للنخب املدنية وال�سيا�سية املتطلعة للتحول الدميقراطي� ،أن ت�شغل فراغ ال�سلطة
يف وقت ق�صري من خالل ت�شكيل «الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة» ،التي �ضمت حتت
مظلتها �أبرز مكونات املجتمع ال�سيا�سي واملدين ،ممثلة يف الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية ،مبا
يف ذلك القوى الإ�سالمية ،والنقابات ومنظمات حقوق الإن�سان .وقد باتت هذه الهيئة املن�صة
الر�سمية القرتاح كل ت�رشيعات الفرتة االنتقالية ،واقرتاح الإ�صالحات الكفيلة بتج�سيم �أهداف
الثورة بخ�صو�ص امل�سار الدميقراطي� .إن احتفاظ النخب التون�سية بقدر كبري من احليوية،
رغما عن ال�رضبات القمعية التي تلقتها طيلة حكم بن علي ،واال�ستنارة الن�سبية لقيادات حركة
النه�ضة الإ�سالمية ،قد �أ�سهم يف بناء توافقات �سيا�سية وجمتمعية ،ومن ثم �أتاح مناخا �أرحب
لعملية االنتقال الدميقراطي� ،أولت فيها النخب املنخرطة يف العملية ال�سيا�سية الأولوية للنظر
�إىل امل�ستقبل ،ومل ت�ستنفد طاقاتها يف الث�أر وت�صفية احل�ساب مع املا�ضي ،بل ركزت على
التطوير امل�ؤ�س�سي وت�رشيعات امل�ستقبل ،وتبني تدابري لإجناز العدالة االنتقالية التي يقت�ضيها
التطلع لالنتقال من منط الدولة البولي�سية �إىل م�صاف البلدان الدميقراطية.3
غري �أن عملية االنتقال ال تزال حماطة بالتحديات وال�صعوبات� ،أخذا يف االعتبار على وجه
 -1اجلي�ش �سيعود �إىل ثكنته :دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التون�سية يف املرحلة االنتقالية �إىل الدميقراطية ،مقال من�شور
يف م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم3 ،نوفمرب .2011
http//:carnegieendowment.org2011/11/03/
 -2بهي الدين ح�سن« ،ملاذا تف�شل م�رص ..وتنجح تون�س»؟ ،جريدة «ال�رشوق» امل�رصية� 30 ،أكتوبر .2011
http//:www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate&30102011=id79=b5d8de-c8224f05-86b1-4bafc1c2fa22
 -3املرجع ال�سابق.
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اخل�صو�ص �أن عملية �إ�صالح وتطهري امل�ؤ�س�سات الأمنية والق�ضائية مل تنجز بعد ،ومن ثم
فقد �شهد العام احلايل قدرا من االنتهاكات والتجاوزات الأمنية� ،سواء داخل مقار االحتجاز
�أو يف التعاطي مع بع�ض فعاليات التجمع ال�سلمي .كما ا�ستمرت ال�شكوى من توا�صل بع�ض
�أمناط الرقابة على الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني ،خا�صة على هواتفهم .كما �أن �صعود
حركة النه�ضة الإ�سالمية ك�أكرب حزب �سيا�سي يف الربملان� ،أ�سهم يف منح الدعم املعنوي لبع�ض
اجلماعات ال�سلفية التي تت�سم بالغلو الديني ،وممار�سة �ضغوط على حريات التعبري واحلريات
الأكادميية وال�شخ�صية ،دون �أن جتد رد فعل منا�سبا من احلكومة التي تقودها حركة النه�ضة،
مما يثري املخاوف بخ�صو�ص م�ستقبل احرتام حقوق الإن�سان.

االنتهاكات املرتكبة خالل قمع الثورة:
�أف�ضى اال�ستخدام املفرط للقوة من جانب �أجهزة الأمن يف تفريق التظاهرات ال�سلمية منذ
اندالع االنتفا�ضة ال�شعبية يف  17دي�سمرب  ،2010وحتى فرار الرئي�س بن علي يف  14يناير
� 2011إىل �سقوط ما ال يقل عن  147قتيال ،عالوة على ذلك فقد �سقط  72قتيال يف �أحد ع�رش
�سجنا جرى �إحراقها يف 14و  15من يناير.4
و�أكدت �شهادات عديدة �أن �إطالق النار على املتظاهرين كان بق�صد القتل ،حيث �أفادت
تقارير طبية ب�أن النار قد �أطلقت على املحتجني يف مدينتي الق�رصين وتاله من اخللف ،الأمر
الذي يك�شف �أن املتظاهرين كانوا ي�سعون لتجنب ال�صدام املبا�رش مع ال�رشطة .كما جرى
�إطالق النار مبا�رشة على ال�صدر �أو الر�أ�س .وا�ستخدم الر�صا�ص املطاطي وقنابل الغاز
امل�سيل للدموع واخلانق �ضد املحتجني ،الذين كان يجري تعقبهم �أي�ضا والتعدي عليهم بال�رضب
بالهراوات.5
�أكد �شهود عيان يف مدينتي تالة والق�رصين -اللتني �سقط فيهما العدد الأكرب من ال�ضحايا� -إىل
�أن قوات الأمن مل تلتزم مبقت�ضيات القانون التون�سي ،التي توجب اتباع �إجراءات متدرجة
6
وغري مميتة قبل فتح النار باجتاه �أجزاء من �أج�ساد املتظاهرين.
-4الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،تون�س :ما بعد بن علي يف مواجهة �أ�شباح املا�ضي ،التحول الدميقراطي
وا�ستمرار انتهاكات حقوق الإن�سان.
http://www.fidh.org/IMG//pdf/tn567ar.pdf
العفو الدولية� :أدلة جديدة تثري القلق على وح�شية قوات الأمن5- .
http//:www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/disturbing-new-evidence-tunisiansecurity-forces-brutality2011-01-27 -6تون�س :حما�سبة ال�رشطة على �إطالق الر�صا�ص ،ينبغي للحكومة االنتقالية �أن تفتح حتقيقا.
http//:www.hrw.org/ar/news2011/01/29/
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وقد حاولت ال�سلطات فر�ض حالة من التعتيم ال�صارم على االحتجاجات واالنتهاكات
امل�صاحبة لقمعها ،وفر�ضت حظرا على تناول و�سائل الإعالم لالحتجاجات ،وقامت بتعطيل
االت�صاالت على �شبكة الإنرتنت و�إغالق الربيد الإلكرتوين للن�شطاء وامل�ستخدمني لل�شبكة ،كما
�ألقت القب�ض على عدد من ن�شطاء التدوين الإلكرتوين ،من بينهم حمادي كلو�شة و�سليم عمامو
وعزيز عمامي.7
وف�ضال عن االعتقال الع�شوائي يف �أو�ساط املحتجني ،فقد اعتقل العديد من النقابيني والطالب
واملحامني وال�صحفيني .كما تعر�ضت طبعات �صحيفتي «املوقف» و»الطريق اجلديد»
املعار�ضتني للم�صادرة يف  24دي�سمرب ،وتعر�ض ال�صحفيون الذين �سعوا لتغطية املظاهرات
للتهديدات واالعتداءات ،ف�ضال عن االعتقاالت التع�سفية.
وطالت عمليات االختطاف عددا من املحامني ،من بينهم عبد الر�ؤوف العيادي ،و�شكري
بلعيد اللذين اقتيدا �إىل جهة جمهولة يف �أعقاب م�شاركتهم يف لقاء ت�ضامني يف  28دي�سمرب مع
�سكان «�سيدي بوزيد» ،و�أطلق �رساحهما يف اليوم التايل .وتعر�ض عدد من املعتقلني �إىل
�صنوف �شتى من التعذيب واملعاملة القا�سية �أثناء القب�ض عليهم �أو داخل مقار االحتجاز .فقد
اقرتن اختطاف عبد الر�ؤوف العيادي املحامي والنا�شط احلقوقي باالعتداء عليه بال�رضب،
و�أجرب على ركوب �سيارة جمهولة اقتادته �إىل �أحد الأبنية ،حيث جرى تهديده بالقتل ،و�إحلاق
الأذى ب�أ�رسته .وكان ولداه قد تعر�ضا لل�رضب عندما حاوال م�ساعدته ووقف اختطافه 8.كما
قب�ض على عطية العثموين -الناطق الر�سمي با�سم جلنة الت�ضامن مع عائالت �ضحايا �سيدي
بوزيد ،و�أحد املنظمني الرئي�سيني للم�سريات املناه�ضة للحكومة -يف  28دي�سمرب  2010من
قبل �أفراد �أمن يرتدون مالب�س مدنية يف منطقة �سيدي بوزيد ،واقتادوه �إىل العا�صمة للتحقيق،
قبل �أن يتم نقله مرة �أخرى �إىل �صفاق�س لإجراء حتقيقات �إ�ضافية .وقد تعر�ض خالل احتجازه
لل�رضب واحلرمان من النوم والطعام واملاء ،و�أجرب على الركوع على ركبتيه يف مواجهة
جدار لعدة �ساعات� ،إىل �أن �أطلق �رساحه يف  31دي�سمرب ،ولكنه و�ضع حتت املراقبة.9
وطالت االعتقاالت التع�سفية �أي�ضا حمة الهمامي زعيم حزب العمال ال�شيوعي يف تون�س،
والذي �ألقى القب�ض عليه من منزله يف  12يناير  ،2011وظل مقيد اليدين لأكرث من يومني
 -7العفو الدولية حتث ال�سلطات التون�سية على حماية املحتجني بعد نهاية �أ�سابيع م�أ�ساوية.
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/tunisian-authorities-urged-protectprotesters-following-deadly-weekend-2011-01-10
 -8تون�س يف خ�ضم الثورة :عنف الدولة خالل االحتجاجات املناه�ضة للحكومة ،تقرير منظمة العفو الدولية،
فرباير .2011
www.amnesty.org/.../mde300112011ar.pdf
� -9إطالق �رساح الناطق با�سم جلنة املتابعة و دعم �أهايل �سيدي بوزيد� ،إذاعة كلمة تون�س 31 ،دي�سمرب.2010
http://www.kalima-tunisie.info/kr/News-file-article-sid-2708.html
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قبل �أن يطلق �رساحه.

10

يقدر عدد من اعتقلوا �أثناء االنتفا�ضة ال�شعبية بنحو � 1200شخ�ص� ،أطلق �رساح معظمهم
مع �سقوط نظام بن علي ،و�أحيل نحو  300منهم يف ذلك الوقت للمحاكمة بتهمة ممار�سة
11
العنف.

امل�سار االنتقايل للثورة التون�سية:
يف �أعقاب هروب الرئي�س بن علي ،توا�صلت االنتفا�ضة ال�شعبية مدفوعة بالرغبة يف �إق�صاء
رموز نظامه من �إدارة الفرتة االنتقالية ،بعدما بدا وا�ضحا �أن رموز احلزب احلاكم ما�ضية
يف �شغل فراغ ال�سلطة.
وكان الوزير الأول حممد الغنو�شي قد �أعلن عن توليه ب�صفة م�ؤقتة رئا�سة اجلمهورية
فور رحيل بن علي ،ا�ستنادا �إىل الف�صل  56من الد�ستور ،مع �إعالنه حالة الطوارئ وحظر
التجول 12.لكن املجل�س الد�ستوري عاد ليقرر اللجوء للف�صل  57من الد�ستور ،الذي ين�ص
على �أنه يف حال خلو من�صب رئي�س اجلمهورية يتوىل رئي�س جمل�س النواب املن�صب ،ب�شكل
م�ؤقت حلني �إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة.
�شكل الرئي�س امل�ؤقت ف�ؤاد املبزع حكومة وحدة وطنية ،جتمع بني �أع�ضاء �سابقني يف حكومة
بن علي ينتمون �إىل احلزب احلاكم –التجمع الد�ستوري الدميقراطي� ،-إىل جانب ثالثة �أحزاب
من املعار�ضة ،و�أ�سند رئا�سة احلكومة �إىل الوزير الأول حممد الغنو�شي� .أدت االحتجاجات
�إىل �إعادة ت�شكيل احلكومة مرة �أخرى برئا�سة الغنو�شي ،وهو ما �أدى �إىل مقاطعتها من قبل
االحتاد العام التون�سي لل�شغل والتكتل الدميقراطي من اجل العمل واحلريات.
�أدت ال�ضغوط ال�شعبية التي جت�سدت يف اعت�صام الق�صبة يف الفرتة من  28 -23يناير �إىل
�إق�صاء رموز احلزب احلاكم من وزارات اخلارجية والدفاع والداخلية .كما ترتب على
اعت�صام الق�صبة الثاين يف اخلام�س والع�رشين من فرباير ا�ستقالة الغنو�شي ،وتكليف الباجي
قائد ال�سب�س بت�شكيل حكومة جديدة من التكنوقراط ،كلفت بت�سيري الأعمال ،وتخلت عن
تنظيم املرحلة االنتقالية ل�صالح م�ؤ�س�سة جديدة هى الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة واالنتقال
 -10تون�س يف خ�ضم الثورة :عنف الدولة خالل االحتجاجات املناه�ضة للحكومة ،تقرير منظمة العفو الدولية،
فرباير.2011
www.amnesty.org/.../mde300112011ar.pd f
 -11املرجع ال�سابق.
 -12بعد رحيل بن علي… الغنو�شي يغت�صب ال�سلطة ،جريدة ه�سربي�س الإلكرتونية 14،يناير .2011
http://hespress.com/international/26942.html
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الدميقراطي ،التي �ضمت 150ع�ضوا ،ميثلون  12حزبا �سيا�سيا و 19جمعية ونقابة ،وممثلني
عن �إحدى ع�رشة والية تون�سية ،و 72من ال�شخ�صيات الوطنية ،بينهم حمامون ورجال
قانون .وقد �أتاح ت�شكيل هذه الهيئة انخراط املجتمع املدين والأطياف ال�سيا�سية ب�ألوانها املختلفة
يف ر�سم مالمح امل�سار االنتقايل و�صياغاته الت�رشيعات التي �ستحدد م�ستقبل البالد؛ ولذا تعترب
هذه الهيئة –ب�إجنازاتها الفريدة يف �أقل من عام -قاطرة التحول نحو الدميقراطية ،واحرتام
حقوق الإن�سان يف هذه الفرتة احلا�سمة من تاريخ تون�س.
من خالل هذه الهيئة جرى و�ضع قانون انتخابي جديد لتكوين املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
املكلف بو�ضع د�ستور جديد للبالد ،يحل حمل د�ستور  ،1959الذي مت تعليقه .وتبدت
املالمح الأ�سا�سية للقانون االنتخابي يف الأخذ بنظام القوائم الن�سبية يف توزيع املقاعد ،و�ضمان
امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف تكوين القوائم االنتخابية ،املتناف�سة على مقاعد املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي.
كما جرى انتخاب جلنة عليا م�ستقلة لإدارة االنتخابات ،برئا�سة كمال جندوبي املعار�ض
التون�سي املعروف عربيا ودوليا ،والذي عاد �إىل بالده بعد �سنوات طويلة يف املنفى ،مل ي�سمح
له خاللها بزيارة بالده .وانت�رص القانون االنتخابي ملطالب ال�شعب التون�سي بحرمان رموز
نظام بن علي وحزبه من امل�شاركة يف االنتخابات ،التي �أجريت يف � 23أكتوبر .13 2011
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ا�ستمرار ال�ضغوط ال�شعبية عرب التظاهرات واالعت�صامات ،كان قد
�أجرب �سلطات احلكم االنتقايل على �إيقاف ن�شاط حزب التجمع الد�ستوري احلاكم ،كما �أعلن يف
الوقت ذاته حل جهاز �أمن الدولة ،الذي يعرف «بالبولي�س ال�سيا�سي» الذي جرى ا�ستخدامه
على نطاق وا�سع يف قمع اخل�صوم ال�سيا�سيني يف ظل حكم بن علي .14كما �صدر مر�سوم
با�ستحداث جلنة وطنية م�ستقلة لتق�صي احلقائق يف اجلرائم املرتكبة منذ اندالع االحتجاجات
15
ال�شعبية يف  17دي�سمرب . 2010
كما �صدر مر�سوم �آخر ب�إن�شاء جلنة وطنية م�ستقلة لتق�صي احلقائق حول وقائع الر�شوة
والف�ساد خالل حقبة بن علي ،يتمتع �أع�ضا�ؤها باحل�صانة �ضد التتبعات فيما يتعلق مبمار�سة
مهامهم.
 -13انظر يف ذلك :تقرير الفيدرالية الدولية ،مرجع �سبق ذكره .ولالطالع على مر�سوم �أحداث الهيئة العليا
لتحقيق �أهداف الثورة والإ�صالح ال�سيا�سي واالنتقال الدميقراطي ،انظر الرائد الر�سمي للجمهورية التون�سية،
العدد  1 ،13مار�س .2011
 -14حكومة جديدة بتون�س ،وحل جهاز الأمن ،موقع اجلزيرة الإخباري 7 ،مار�س .2011
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8DC50D64-76A4-46C1-8E10-0C9BA9FC0C2C.htm
 -15لالطالع على ن�صو�ص املر�سومني ،انظر :الرائد الر�سمي للجمهوري التون�سية ،العدد  ،13مرجع �سبق
ذكره.
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غري �أنه يالحظ �أن �أعمال هاتني اللجنتني تعاين من االفتقار �إىل ال�شفافية وان�سياب املعلومات،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تنامي م�شاعر الغ�ضب لدى الر�أي العام املتطلع لك�شف احلقائق وتفعيل
�آليات املحا�سبة على جرائم حقوق الإن�سان والف�ساد املرتكبة يف عهد بن علي.16
حققت الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة �إجنازات حيوية يف جمال الإ�صالح الت�رشيعي،
ومع االنحياز للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وخا�صة بالدفع جتاه الت�صديق على عدد من
االتفاقيات الدولية ،يف مقدمتها نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،واالتفاقية
الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي ،والربوتوكولنت االختياريان الإ�ضافيان
للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .ورفع التحفظات التي كانت تون�س �أبدته على
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،17و�إ�صدار قانون حتريري للجمعيات
الأهلية ،يعترب هو الأف�ضل يف العامل العربي.
كما عكفت الهيئة على درا�سة و�إعداد عدد من م�شاريع القوانني وثيقة ال�صلة باحلريات
العامة وحقوق الإن�سان ،وعلى الأخ�ص فيما يتعلق بتعديل ن�صو�ص قانون العقوبات املت�صلة
بجرائم التعذيب ،وحرية ال�صحافة والطباعة والن�رش ،و�أن�ش�أت هيئة عليا م�ستقلة لتنظيم
جماالت االت�صال ال�سمعي والب�رصي ،لعبت دورا حيويا يف �إعادة تنظيم هذا املجال احليوي،
مع االلتزام باملعايري الدولية حلرية التعبري.
جرى تنظيم االنتخابات بنجاح كبري ،يجعل منها منوذجا فريدا يف العامل العربي ،وقد
مثل انتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف � 23أكتوبر  2011خطوة بالغة الأهمية على طريق
االنتقال الدميقراطي وت�سليم �إدارة البالد �إىل �سلطة مدنية منتخبة .يتكون املجل�س املنتخب من
 217ع�ضوا بينهم  18ع�ضوا منتخبا من قبل التون�سيني املقيمني خارج البالد .وقد فازت حركة
النه�ضة ب�أكرثية املقاعد بح�صولها على  89مقعدا .وقادت التوافقات بني القوى ال�سيا�سية التي
حظيت على �أغلب املقاعد �إىل تقا�سم ال�سلطة خالل املرحلة االنتقالية ،بحيث يتوىل احلقوقي
املعروف املن�صف املرزوقي رئي�س حزب امل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية من�صب رئا�سة الدولة،
ويكلف الأمني العام لـ»حركة النه�ضة» بت�شكيل احلكومة ،بينما �آلت رئا�سة املجل�س الت�أ�سي�سي
�إىل م�صطفى بن جعفر رئي�س حزب التكتل الدميقراطي ذو التوجه اال�شرتاكي .وقد �أقر املجل�س
الت�أ�سي�سي د�ستورا م�ؤقتا ،يحدد �صالحيات ال�سلطات املختلفة وطبيعة العالقة فيما بينها ،ومييل
�إىل قواعد النظم الربملانية التي تتقل�ص فيها �سلطات رئي�س الدولة .ومن املفرت�ض �أن يو�ضع
الد�ستور اجلديد للبالد و�إجراء االنتخابات العامة على �أ�سا�سه يف غ�ضون عام من انتخاب
املجل�س الت�أ�سي�سي.
 -16تقرير الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -17تون�س :احلكومة ترفع حتفظاتها عن اتفاقية حقوق املر�أة ،بيان �صادر عن منظمة هيومان رايت�س
ووت�ش� 6 ،سبتمرب .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/06
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و�ضعية حقوق الإن�سان بعد الإطاحة بنب علي:
�شهدت البالد انفراجا كبريا يف احلريات العامة من بعد رحيل بن علي ،و�أتاح جناح الثورة
التون�سية عودة املنفيني ق�رسا يف اخلارج من الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني ،ويف مقدمتهم
كمال جندوبي ،ومن�صف املرزوقي املعار�ض البارز والرئي�س الأ�سبق للرابطة التون�سية
حلقوق الإن�سان ،وال�شيخ را�شد الغنو�شي زعيم حركة النه�ضة الإ�سالمية .قررت احلكومة
االنتقالية يف  19يناير الإفراج عن � 1800سجني ،بينهم مئات من �سجناء الر�أي ،ينتمي
معظمهم �إىل �صفوف احلركة الإ�سالمية ،ف�ضال عن العديد من النقابيني والن�شطاء احلقوقيني،
ورفع احل�صار املفرو�ض على منظمات حقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأخرى.
و�أطلقت احلرية لتكوين الأحزاب ال�سيا�سية ،وجتاوز عددها املائة حزب.
وقد �ألغت املحكمة الإدارية قرارا تع�سفيا كان قد �صدر يف عام  2001يق�ضي بطرد القا�ضي
البارز خمتار اليحياوي من �سلك الق�ضاء ،بعد �أن وجه ر�سالة مفتوحة للرئي�س بن علي،
يطالب فيها بق�ضاء م�ستقل ،ويندد ب�سيطرة النظام البولي�سي على النظام الق�ضائي.
لكن ذلك ال مينع من القول �إن ثمة حتديات كبرية تعرت�ض م�سرية تعزيز حقوق الإن�سان،
وهى حتديات مت�صلة بدرجة كبرية ب�ض�آلة الإجنازات يف جمال الإ�صالح الأمني والق�ضائي،
وحتقيق العدالة الناجزة يف املحا�سبة على جرائم نظام بن علي .ورمبا يف�رس ذلك ا�ستمرار
�أمناط من االنتهاكات املعادية حلرية التظاهر واالحتجاج والتجمع ال�سلمي ،و�شيوع بع�ض
�أمناط التعذيب واملعاملة القا�سية �أثناء االحتجاز .كما �أن الت�أخر يف تفعيل م�رشوعات القوانني
املت�صلة بحرية ال�صحافة والتعبري قد اقرتن �أي�ضا ببع�ض االنتهاكات .كما يفاقم من التحديات
التي تواجه حقوق الإن�سان ،تنامي ال�ضغوط الدينية ،ما �أ�سهم يف فر�ض قيود يف املمار�سة على
حريات التعبري واحلريات الأكادميية.

و�ضعية املدافعني عن حقوق الإن�سان:
ُر ِف َع الكثري من القيود على حرية تكوين اجلمعيات من بعد الإطاحة بنب علي ،ففي  26فرباير
�ألغت املحكمة الإدارية القرار ال�صادر من وزير الداخلية منذ عام  ،1999الذي يعرت�ض على
�إن�شاء املجل�س الوطني للحريات ،ومتكن �أع�ضاء املجل�س من الدخول جمددا �إىل مقرهم ،بعد
�أن منعوا من ذلك منذ عام  .2009ويف � 22أبريل �أ�صدرت املحكمة الإدارية قرارا م�شابها
ل�صالح املر�صد الوطني حلرية ال�صحافة والن�رش والإبداع .كما ح�صلت اجلمعية التون�سية
ملناه�ضة التعذيب على ترخي�ص قانوين .ورفعت كذلك جميع القيود و�إجراءات احل�صار التي
كانت م�رضوبة على مقار الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان يف العا�صمة والأقاليم.
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و�أتيح للمنظمات غري احلكومية الدولية الت�سجيل ب�صفة قانونية يف تون�س ،وتنظيم م�ؤمترات
وبعثات لتق�صي احلقائق وزيارة ال�سجون 18.وتوج ذلك يف �سبتمرب ب�صدور قانون جديد
لتنظيم اجلمعيات ،يتبنى املعايري الدولية.
وقد �أقر القانون �رصاحة حق اجلمعيات يف احل�صول على املعلومات ،وتقييم �أداء م�ؤ�س�سات
الدولة ،وحق �إقامة االجتماعات وامل�ؤمترات والتظاهرات وجميع الأن�شطة املدنية ،وحق
ن�رش التقارير وطبع املن�شورات وا�ستطالع الر�أي ،وحظر على ال�سلطات العمومية عرقلة
�أو تعطيل �أن�شطة اجلمعيات .كما كفل القانون للجمعيات احلق يف تنمية مواردها املالية ،مبا
يف ذلك حقها يف تلقي التربعات من داخل تون�س� ،أو من خارجها على �أن تلتزم اجلمعية
ب�إعالم احلكومة بالتحويالت التي ترد �إليها من اخلارج .ورهن تعليق ن�شاط �أي جمعية �أو
حلها مبوجب �أحكام ق�ضائية.19
ومع ذلك فقد ُ�س َّجلَ بع�ض �أ�شكال التحر�ش بن�شطاء حقوقيني .فقد قامت قوات ال�رشطة يف
 16يوليو باالعتداء على بع�ض الن�شطاء احلقوقيني ،من بينهم �إميان الطريقي ،وزينب ال�شبلي
ع�ضوتا املكتب التنفيذي مبنظمة «حرية و�إن�صاف» ،وكانتا قد �شاركتا مع عدد من املواطنني
�أمام مركز �رشطة بو�شو�شة لالحتجاج على االعتداءات التي ا�ستهدفت معت�صمني بالق�صبة،
للمطالبة بالإفراج الفوري عن املعتقلني.20

توا�صل االنتهاكات الأمنية �ضد حرية التجمع والتظاهر واالعت�صام:
رغم جناح الثورة التون�سية ،ف�إن االعتداءات على حق املواطنني يف التجمع والتظاهر
واالحتجاج مل تتوقف.
فقد ا�ستخدمت قوات الأمن القوة املفرطة لإنهاء اعت�صام الق�صبة يف الفرتة من 28 -23
يناير ،الذي كان يطالب ب�إقالة حكومة الغنو�شي .وقد وقعت التدخالت الأمنية 21العنيفة عقب
ان�سحاب قوات اجلي�ش ،واكتفائها بت�أمني املن�ش�آت العامة.
ويف الأول من �أبريل تدخلت قوات الأمن ملنع مظاهرة من التوجه لالعت�صام بالق�صبة،
وا�ستخدمت القنابل امل�سيلة للدموع والهراوات لتفريق املتظاهرين ،واعتدت على الذين وقعوا
 -18مر�صد حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان� ،صامدون يف االحتجاج ،التقرير ال�سنوي لعام � ،2011ص
�ص .44 -34
 -19للمزيد من التفا�صيل حول املر�سوم رقم  88ل�سنة  ،2011املتعلق بتنظيم اجلمعيات:
http://mongi-tunisiepolitique.blogspot.com/2011/11/116-2011-2-2011.html
 -20االعتداء على نا�شطني حقوقيني �أمام ثكنة بو�شو�شة ،بيان �صادر عن منظمة حرية و�إن�صاف.
www.anhri.net/?p=35873
 -21تقرير الفيدرالية الدولية ،مرجع �سبق ذكره.
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حتت قب�ضتها باللكم وال�رضب وال�سب والتوبيخ ،و�أحيل  24ممن �ألقى القب�ض عليهم للمحاكمة
بتهمة انتهاك قانون الطوارئ ،وامل�سا�س مبلكية الآخرين.
وي�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أن �إجراءات التطهري بوزارة الداخلية اقت�رصت على �إحالة ثالثة
و�أربعني م�سئوال للتقاعد .كما �أن حماكمة امل�سئولني عن انتهاكات حقوق الإن�سان يف حقبة
بن علي ،مل ت�شهد تقدما ملمو�سا ،يوحي بتوافر �إرادة �سيا�سية جادة ملنع الإفالت من العقاب
ملرتكبي هذه االنتهاكات� ،سواء التي وقعت قبل �أو �أثناء الثورة� ،أو حتى بعدها.

التعذيب و�إ�ساءة معاملة املحتجزين الوجه الآخر لب�ؤ�س الإ�صالحات الأمنية
وا�ستمرار الإفالت من العقاب:
�سجلت التقارير ا�ستمرار ممار�سات التعذيب �ضد املتظاهرين �سلميا ،وامل�شاركني يف �أعمال
احتجاج عنيفة.
وبح�سب �شهادة مهدي بن عربية -وهو م�صور هاوٍ  -فقد مت توقيفه �أثناء ت�صويره لإحدى
املظاهرات يف �أواخر يناير  ،2011وقامت جمموعة من عنا�رص الأمن ب�رضبه بعنف لكما
وركال ،و�أجرب على البقاء يف و�ضع الركوع ب�أحد مراكز ال�رشطة ،و�صودرت �آلة الت�صوير
اخلا�صة به .وبح�سب البائع املتجول عز الدين قيموار ،فقد �ألقى القب�ض عليه يف مار�س خالل
تظاهرة �سلمية �أمام امل�رسح البلدي ،وتعر�ض لل�رضب بالهراوات والده�س بالأقدام من قبل
عنا�رص �رشطية ملثمة ،وجتدد االعتداء عليه بال�رضب داخل مركز �رشطة باب البحر بالقرب
من وزارة الداخلية.
وبح�سب �أ�سامة قعايدي النا�شط الإلكرتوين الذي كان ي�صور مظاهرة يف جادة احلبيب
بورقيبة يف �أبريل ،فقد اجتهت نحوه و�أحد �أ�صدقائه جمموعة من عنا�رص ال�رشطة و�صفعوهما،
قبل �أن يتم اقتيادهما �إىل �سيارة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب .وداخل ال�سيارة تعر�ضا
لل�رضب بالأيدي والأرجل والهراوات ،ومت ترحيلهما �إىل ق�سم �رشطة باب البحر ،حيث
تعر�ضا و�أعداد �أخرى من املحتجزين لل�رضب العنيف على يد ثالثني �رشطيا .وقد طالت
اعتداءات مماثلة بال�رضب حمرز اليعقوبي ،الذي عمل حل�ساب �إذاعة «كلمة» واملجل�س
الوطني للحريات ،حيث اقتيد �آخرون �إىل �سيارة �رشطة بعد م�شاركتهم يف مظاهرة يف  5مايو
وتعر�ضوا داخل ال�سيارة لل�رضب بعنف والتهديد بت�شويه �أج�سادهم.22
وعلى ال�صعيد الت�رشيعي ملواجهة جرائم التعذيب� ،شهدت البالد تطورا �إيجابيا ب�صدور
املر�سوم  106ل�سنة  2011يف � 22أكتوبر ،الذي ت�ضمن تعديالت على قانون العقوبات
وقانون الإجراءات اجلنائية .ويلفت النظر يف هذا املر�سوم ،تبنيه تعريف جرمية التعذيب
 -22تقرير الفيدرالية الدولية ،مرج �سبق ذكره.

120

التقرير ال�سنوي 2011
املعتمد يف االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب .كما يق�ضي املر�سوم ب�إبطال �أي اعرتافات �صادرة
نتيجة التعذيب �أو الإكراه ،بال�سجن خم�سة �أعوام لأي موظف عمومي ،يقوم على �سلب حرية
الغري دون موجب قانوين� ،أو يبا�رش �إ�ساءة معاملة �ضد متهم �أو �شاهد ،كما يق�ضي بعقوبة
ال�سجن لفرتات ترتاوح بني � 16 -8سنة على جرائم التعذيب .كما يق�ضي بال�سجن مدى احلياة
يف حاالت التعذيب املف�ضي �إىل املوت� .إال �أن املر�سوم يق�ضي ب�سقوط الدعاوى بالتقادم يف
جرائم التعذيب بانق�ضاء خم�سة ع�رش عاما عليها ،وهو ما يتعار�ض مع املعايري الدولية ،التي
ت�ؤكد على �أن جرائم التعذيب ال ت�سقط بالتقادم ،ف�ضال عن �أنه قد ي�سمح ب�إفالت م�سئولني كبار
23
عن التعذيب الذي �ساد يف حقبة بن علي من العقاب.

ال�ضغوط على حريات التعبري واحلريات الأكادميية:
رغم االنفراج الكبري يف حريات التعبري بعد الثورة ،فقد ظلت البنية القانونية املعادية حلرية
الر�أي والتعبري قائمة ،حتى و�إن مل يتم تفعيلها �أو توظيفها يف قمع حرية التعبري� ،إال يف حاالت
قليلة .فقد ق�ضى ال�ضابط �سمري الغرياين �أربعة �أ�شهر رهن احلب�س التحفظي ب�سبب «ن�رشه
ملعلومات من �ش�أنها زعزعة الأمن العام» ،بعدما وجه ر�سالة لوزير الداخلية ،اتهم فيها عددا
من ال�ضباط بالتورط يف قتل املتظاهرين �أثناء الثورة التون�سية .كما ق�ضى نبيل احلجالوي
�أكرث من �شهر يف ال�سجن ،بعد �أن �أدانته حمكمة ع�سكرية يف �صفاق�س مبوجب قانون الق�ضاء
الع�سكري بتهمة الت�شهري العلني باجلي�ش ،على خلفية ن�رشه مقاال على �شبكة الإنرتنت ،انتقد فيه
تعامل القوات امل�سلحة مع االحتجاجات التي �أعقبت االنتخابات يف �سيدي �أبوزيد.
وتثار خماوف ب�ش�أن املحاكمة اجلارية ملدير قناة «ن�سمة تي يف» بعد خ�ضوعه للتحقيق،
واتهامه من قبل املدعي العام بازدراء الأديان والإ�ساءة للإ�سالم ،على خلفية بث فيلم كرتوين
انطوى على جت�سيد الذات الآلهية ،خالل تناول حياة طفلة بلغت �سن الر�شد يف جمهورية
�إيران الإ�سالمية ،وانتقلت �إىل �أوروبا.24
ومع �أن احلكومة امل�ؤقتة قد اعتمدت م�ؤخرا قانونا جديدا لل�صحافة والطباعة والن�رش ،يعالج
مثالب كثرية يف القانون ،الذي ظل �ساريا حتى �أكتوبر� ،إال �أنه يتعني ا�ستكمال هذه اخلطوة
املتقدمة مبراجعة العديد من الن�صو�ص التي مازالت ت�ؤثم حرية التعبري من خالل قانون
العقوبات.
 -23لالطالع على ن�ص املر�سوم  106ل�سنة  ،2011انظر:
http//:mongi-tunisiepolitique.blogspot.com.2011/11/106-2011-22-2011/html
 -24هيومان رايت�س ووت�ش« ،تون�س :يجب تغيري القوانني القمعية املوروثة عن بن علي».
http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/17
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وقد �صدر القانون اجلديد مبوجب املر�سوم  115ل�سنة  2011يف  2نوفمرب ،باقرتاح من
الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة والإ�صالح ال�سيا�سي واالنتقال الدميقراطي ،ومع ذلك ترتدد
احلكومة يف تطبيقه عمليا .وقد بدا القانون م�ستندا ب�شكل كبري �إىل مفهوم حرية التعبري واملعايري
الدولية ل�ضمانها يف املواثيق الدولية ،حيث �أكد يف مادته الأوىل على �أن احلق يف حرية التعبري
م�ضمون وميار�س وفقا لبنود العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية واملواثيق الدولية الأخرى
ذات ال�صلة .كما �شدد القانون على منع فر�ض �أي قيود تعوق حرية تداول املعلومات� ،أو
حتول دون تكاف�ؤ الفر�ص بني خمتلف م�ؤ�س�سات الإعالم يف احل�صول على املعلومات� ،أو
يكون من �ش�أنها تعطيل حق املواطن يف �إعالم حر وتعددي و�شفاف ،و�أكد على حق ال�صحفي
يف حماية م�صادر معلوماته ،وي�سمح القانون اجلديد ب�إ�صدار ال�صحف والدوريات ،دون
ترخي�ص م�سبق مكتفيا بتقدمي ت�رصيح �إىل رئي�س املحكمة االبتدائية املخت�صة قبل �أول �إ�صدار
لل�صحيفة �أو الدورية .وقد مال القانون �إىل االكتفاء بالغرامات املالية يف املعاقبة على جرائم
الن�رش ذات ال�صلة بال�سب والقذف �أو النيل من كرامة الأ�شخا�ص ،وح�رص العقوبات ال�سالبة
للحرية يف جرائم الن�رش املت�صلة باحل�ض على الكراهية بني الأجنا�س �أو الأديان �أو ال�سكان� ،أو
بالتحري�ض على التمييز ،وا�ستعمال و�سائل العنف �أو ن�رش �أفكار قائمة على التمييز العن�رصي
�أو التحري�ض على ارتكاب جرائم القتل �أو االعتداء على احلرمة اجل�سدية للإن�سان.25
كما �أجنزت احلكومة االنتقالية خطوة متقدمة يف تنظيم وتعزيز احلريات الإعالمية عرب
املر�سوم  116ل�سنة  ،2011ال�صادر يف  2نوفمرب ،واملتعلق بحرية االت�صال ال�سمعي
والب�رصي وب�إحداث هيئة عليا م�ستقلة لالت�صال ال�سمعي والب�رصي ،والذي �أكدت مادته
الأوىل على �ضمان هذه احلرية ،وفقا للمعاهدات واملواثيق الدولية امل�صادق عليها من جانب
تون�س .و�أناط القانون بالهيئة امل�ستحدثة لالت�صال ال�سمعي والب�رصي ،مهمة ال�سهر على تنظيم
هذا املجال ،وفقا للمبادئ التي تدعم الدميقراطية وحقوق الإن�سان و�سيادة القانون ،تدعم
حرية التعبري ،وت�ضمن التعددية والتنوع يف الربامج املتعلقة بال�ش�أن العام ،وتدعم حق العموم
يف الإعالم واملعرفة .ومبقت�ضى القانون فقد كفل للهيئة التمتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل
املايل والإداري ،دون تدخل من �أية جهة يف عملها ،وا�شرتط القانون يف اختيار �أع�ضاء
26
الهيئة توافر اخلربة والكفاءة والنزاهة يف جماالت الإعالم واالت�صال.
لكن هذا التقدم الت�رشيعي يف جمال حماية حريات التعبري والإعالم يتهدده تنامي �ضغوط
دينية على تلك احلريات ،ومتتد �أي�ضا تهديداتها �إىل احلريات الأكادميية.
 -25لالطالع على ن�ص املر�سوم  115ل�سنة  ،2011انظر:
http//:mongi-tunisiepolitique.blogspot.com.2011/11/115-2011-2-2011/html
 -26لالطالع على ن�ص املر�سوم  116ل�سنة  2011ب�ش�أن �إحداث هيئة م�ستقلة لالت�صال ال�سمعي ،انظر:
http//:mongi-tunisiepolitique.blogspot.com.2011/11/116-2011-2-2011/html
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ويرد يف هذا الإطار �أن فتح التحقيق مع قناة «ن�سمة تي يف» قد �سبقه حما�رصة مقرها الرئي�سي
من قبل ب�ضع مئات من املحتجني على بث فيلم كارتوين ،اعترب م�سيئا للإ�سالم.27
ويف � 26سبتمرب اقتحم حمتجون �إحدى قاعات العر�ض ال�سينمائي ،احتجاجا على عر�ض
فيلم –�ضمن �أم�سية ثقافية -يتحدث عن الإحلاد .وقبيل ذلك يف �أبريل تعر�ض املخرج ال�سينمائي
نوري بوزيد العتداء بق�ضيب حديدي على الر�أ�س من قبل �شخ�ص جمهول .وقد جاء هذا
احلادث الحقا لت�رصيحات �إذاعية �أدىل بها ودعا فيها �إىل د�ستور علماين ،وحتدث عن فيلم
يعده للدفاع عن احلريات املدنية ،ونقد الأ�صولية الدينية.28
من ناحية �أخرى ،ف�إن جماعات �أ�صولية تن�شط داخل اجلامعات التون�سية مار�ست �ضغوطا
�أدت �إىل تعطيل الدرا�سة يف �ست م�ؤ�س�سات جامعية منذ �أكتوبر حتى �أوائل دي�سمرب ،وذلك
للمطالبة بفر�ض ت�صوراتها للإ�سالم يف برامج التعليم والزي واحلياة داخل احلرم اجلامعي.
ويف  28نوفمرب قامت جمموعة تتكون من قرابة مائة �شخ�ص ،يف جامعة «منوبة» بتعطيل
�سري الدرا�سة ومنع الطالب من اجتياز االمتحانات ،مطالبني برفع حظر النقاب داخل قاعات
الدر�س واالمتحانات ،وتخ�صي�ص م�صلى داخل اجلامعة.29

 -27تون�س :يجب �إلغاء التحقيق اجلنائي املتعلق بالقناة التلفزيونية ،تقرير �صادر عن منظمة هيومان رايت�س
ووت�ش ،بتاريخ � 13أكتوبر .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/13
 -28بني االنتهاكات واملواقع املحجوبة والدعاوى الق�ضائية… مطاردة الإعالميني م�ستمرة ،تقرير �صادر عن
منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ � 20أغ�سط�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32087
 -29ملزيد من التفا�صيل انظر :هيومان رايت�س ووت�ش� :أ�صوليون يعطلون اجلامعات.
http//:www.hrw.org/ar/news2011/12/09/
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اجلزائــر

مل ي�شهد العام احلايل حت�سنا يف الو�ضعية املرتدية حلقوق الإن�سان يف اجلزائر ،فقد جنح
النظام اجلزائري يف احتواء بوادر احلراك ال�شعبي املت�أثر مبا عرف بربيع الثورات العربية،
وا�ستبقه بالوعد ب�إ�صالحات �شاملة ،ورفع حالة الطوارئ ال�سارية يف البالد منذ عام .1992
ومل مينع ا�ستخدام الأدوات ال�سيا�سية من اللجوء للمعاجلات الأمنية املت�شددة ،بالت�صدي ملنع
التجمعات ال�سلمية ،ا�ستنادا �إىل تعليمات �صادرة قبل نحو ع�رش �سنوات ،وبالزج بالبالطجة
لتخريب التجمعات ال�سلمية ،وترويع املنخرطني فيها.
وعلى الرغم من �أن الإعالن عن رفع حالة الطوارئ كان ميكن النظر �إليه باعتباره خطوة
مهمة على طريق الإ�صالح ،ف�إن هذه اخلطوة اقرتنت مبنح �صالحيات ا�ستثنائية �إ�ضافية
لقوات اجلي�ش حتت دعاوى مكافحة الإرهاب والتخريب ،الأمر الذي �أفرغ هذه اخلطوة من
�أيي م�ضامني �إيجابية ،مل يرتتب عليها ميدانيا �أي حت�سن يف م�ضمار ممار�سة احلريات العامة،
وعلى وجه اخل�صو�ص حق التجمع ال�سلمي وعقد االجتماعات العامة .كما ظل املدافعون عن
حقوق الإن�سان والن�شطاء النقابيون هدفا ل�ضغوط �شتى ،ت�شمل التوقيف واال�ستجواب والإحالة
�إىل املحاكمة.

125

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
على ال�صعيد الت�رشيعي حتركت ال�سلطات يف اجتاه فر�ض مزيد من القيود على احلريات
وحقوق الإن�سان ،وب�شكل خا�ص على احلريات الإعالمية ،وحرية تكوين الأحزاب ،واحلق
يف ت�أ�سي�س اجلمعيات الأهلية واملنظمات غري احلكومية ،وممار�ستها لأن�شطتها بحرية.

«�إ�صالحات» مناوئة للتغيري الدميقراطي:
�أعلنت ال�سلطات رفع حالة الطوارئ ر�سميا يف اجلزائر يف  23فرباير  ،2011مبوجب
الأمر الرئا�سي رقم  1،11-1لت�ضع نظريا حدا لت�سعة ع�رش عاما عا�شتها اجلزائر يف ظل حالة
اال�ستثناء ،التي قدمت غطاء لتف�شي االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان خالل تلك ال�سنوات.
كان من املمكن �أن ي�شكل رفع حالة الطوارئ خطوة �إيجابية بارزة� ،إذا ما اقرتن مبراجعة
غطاء لقمع احلريات
جادة للت�رشيعات التي جتايف املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وتوفر
ً
2
الأ�سا�سية ،لكن النقي�ض هو ما حدث ،حيث جرى فر�ض مزيد من القيود على تلك احلريات ،
كما �سريد الحقا .كما تت�ضاءل �-إىل حد كبري -الداللة الإيجابية لرفع حالة الطوارئ ،بالنظر
�إىل �أن ال�سلطات عمدت يف الوقت ذاته ال�ستبدال الطوارئ بتو�سيع ال�سلطات اال�ستثنائية للجي�ش
يف حفظ النظام العام بدعاوى مكافحة الإرهاب والتخريب -وهى تعبريات ت�ستع�صي على
ال�ضبط القانوين -مبا ي�سمح لوحدات اجلي�ش بالتدخل ملواجهة �أ�شكال من احلراك ال�سيا�سي
واملجتمعي .وقد جاء ذلك عرب �أمر رئا�سي بتعديل مكمل للقانون رقم  2391ال�صادر بتاريخ
 6دي�سمرب  ،1991واملتعلق مب�ساهمة اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف مهام حفظ النظام العام خارج
احلاالت اال�ستثنائية.3
كما اعتمدت ال�سلطات تعديالت لقانون الإجراءات اجلنائية ت�سمح ب�إيداع الأ�شخا�ص املتهمني
يف ق�ضايا الإرهاب فيما و�صف بـ «�إقامة م� َّؤمنة» ،يحددها قا�ضي التحقيق ملدة ثالثة �أ�شهر،
وميكن له جتديدها مرتني .ويلفت النظر �إىل �أن هذا الإجراء التحفظي اال�ستثنائي للمتهمني يف
ق�ضايا الإرهاب ،والذي قد ي�صل �إىل ت�سعة �أ�شهر من االحتجاز ،جرى تغليفه بدعوى �إ�سباغ
نوع من احلماية لفئة خا�صة من املتهمني ،ب�سبب ما يف حوزتهم من معلومات من �ش�أنها �أن
 -1لالطالع على ن�ص الأمر الرئا�سي برفع حالة الطوارئ ،انظر:
http://www.joradp.dz/JO2000/2011/012/A_Pag.htm
 -2هيومان رايت�س ووت�ش ،يجب على احلكومة تعديل القوانني القمعية العديدة التي تنتهك احلقوق الأ�سا�سية
للجزائريني.
http//:www.hrw.org/ar/news2011/04/06-4/
 -3لالطالع على ن�ص الأمر الرئا�سي ،انظر:
http//:www.joradp.dz/JO2000/2011/012/A_Pag.htm
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ت�ساعد جهاز العدالة على دعم التحريات ،والوقاية من الأعمال الإرهابية.4
وعلى �صعيد ال�ضغوط على حرية تكوين اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية ،اعتمدت
ال�سلطات قانونا يعظم القيود على العمل الأهلي واحلقوقي ،ويجايف ب�صورة �صارخة املعايري
الدولية التي تكفل حق التنظيم؛ فقد بات ت�أ�سي�س اجلمعيات ي�شرتط موافقة م�سبقة من قبل
ال�سلطات ،التي يتيح القانون لها �صالحيات وا�سعة يف رف�ض ت�أ�سي�س اجلمعية ،حتت دعاوى
تعار�ض �أهدافها مع النظام العام �أو الآداب العامة �أو القوانني �أو التنظيمات املعمول بها يف
البالد .ورغم �أن القانون يتيح للجمعية حال رف�ض ت�أ�سي�سها حتريك دعوى ق�ضائية للطعن على
قرار الرف�ض ،ف�إنه �أجاز لل�سلطات –يف حال �إن�صاف اجلمعية ق�ضائيا -باتخاذ الإجراءات التي
متكنها من الطعن على احلكم الق�ضائي ال�صادر ل�صالح اجلمعية يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر الحقة
للحكم .وبينما خف�ض القانون –ومل يلغ -عقوبة احلب�س لكل من ير�أ�س جمعية بدون ترخي�ص،
�إال �أنه زاد الغرامة املقررة لهذه املخالفة ،بل �صار اجلمع بني احلب�س والغرامة وجوبيا ،يف
حني �أن القانون ال�سابق كان يتيح للقا�ضي حق االختيار بني العقوبتني.
ومينح القانون ال�سلطات �صالحيات للتحكم يف متويل املنظمات غري احلكومية ،حيث يلزمها
بالتح�صل على موافقة ال�سلطات اخلا�صة لتلقي �أي �أموال من هيئات �أجنبية �أو منظمات غري
حكومية ،وي�ستثني من ذلك املنح �أو الهبات الواردة عرب اتفاقيات التعاون املربمة ر�سميا ،وهو
ما يهيئ لل�سلطات فر�ض �سيطرتها على موارد التمويل الأجنبي للمنظمات غري احلكومية،
وبالتايل على �أن�شطتها و�رشكائها ،مبا يتيح لها التدخل وتوجيه عمل هذه املنظمات .وي�سمح
القانون اجلديد بحل اجلمعية ق�ضائيا ،بناء على طلب تتقدم به ال�سلطات املخت�صة� ،إذا ما
حت�صلت اجلمعية على متويل خارجي باملخالفة لأحكامه� ،أو مار�ست �أن�شطة غري مدرجة يف
نظامها الأ�سا�سي .وبينما كان القانون املعمول به ي�ستوجب احل�صول على �أمر ق�ضائي لتعليق
�أن�شطة اجلمعيات ،ف�إن القانون اجلديد ال يتطلب �سوى �أمر �إداري لتعليق �أن�شطة اجلمعيات.
ويحظر القانون اجلديد االنت�ساب �إىل منظمات غري حكومية دولية� ،إال للمنظمات التي تن�شط
على امل�ستوى القومي ،وي�شرتط يف هذا الإطار ح�صولها على موافقة وزارة الداخلية.
واخت�ص القانون املنظمات غري احلكومية الأجنبية التي ترغب يف العمل بقيود �إ�ضافية؛ ف�إىل
جانب الإجراءات الإدارية التي تقت�ضي �إبرام اتفاق مع احلكومة العتماد املنظمة الأجنبية،
ف�إن هذا االتفاق ميكن تعليقه �أو �إلغا�ؤه ،بدعاوى التدخل يف �شئون البلد امل�ضيف� ،أو امل�سا�س
 -4انظر يف ذلك :بيان جمل�س الوزراء ال�صادر يف  22فرباير 2011
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/index.php?option=com_content&task=view&i
d=1400&Itemid=88
لالطالع على هذه التعديالت
http://www.joradp.dz/JO2000/2011/012/A_Pag.htm

127

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
بال�سيادة الوطنية �أو النظام امل�ؤ�س�ساتي �أو الوحدة الوطنية �أو النظام العام والآداب العامة والقيم
احل�ضارية لل�شعب اجلزائري.
ويلزم القانون جميع اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية امل�سجلة قانونا ب�أن تعيد توفيق
�أو�ضاعها وتتقدم ب�إيداع �أنظمة �أ�سا�سية جديدة وفقا للقانون ،الأمر الذي ي�شكل تهديدا بحرمان
منظمات م�سجلة قانونا من موا�صلة ر�سالتها.5
كما اعتمدت ال�سلطات م�رشوع قانون جديدا للأحزاب ال�سيا�سية ،ال يغري �شيئا يف واقع
حتكم ال�سلطات يف ت�سيري احلياة احلزبية .ووفقا للقانون ،يرتهن الرتخي�ص للأحزاب اجلديدة
وال�سماح لها بعقد م�ؤمترها الت�أ�سي�سي مبوافقة وزارة الداخلية خالل  60يوما ،واعترب القانون
م�ضي هذه املدة دون رد ،مبثابة موافقة على امل�ضي يف عقد امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي ك�رشط �أ�سا�سي
لإجازة النظام الأ�سا�سي للحزب .ومينع القانون الأحزاب ال�سيا�سية من احل�صول على �أو
تلقي متويل من �أي جهة �أجنبية ،ويلزم م�سئويل الأحزاب بتقدمي ح�ساباتهم ال�سنوية �إىل وزارة
الداخلية ،ل�ضمان تعقب املوارد املالية للأحزاب ومراقبة ت�سيريها .ويحظر القانون �إن�شاء
حزب �سيا�سي يحمل يف براجمه مواد �أو ن�صو�صا ت�أ�سي�سية �أو �أيديولوجية حلزب �سيا�سي �سبق
حله ،كما يفر�ض حظرا على االن�ضمام للأحزاب ال�سيا�سية بالن�سبة للأ�شخا�ص املتورطني
يف �أن�شطة تخريبية �أو �إرهابية .ومن الوا�ضح �أن هذا احلظر ا�ستهدف ب�شكل �أ�سا�سي منع
منخرطني �سابقني يف اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ ،املنحلة من االنخراط جمددا يف العمل ال�سيا�سي
�أو احلزبي.6
قبل �أن ينتهي عام  2011اعتمدت ال�سلطات اجلزائرية قانونا جديدا للإعالم ،تبدي بع�ض
مالحمه الإيجابية يف احلد من العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم ال�صحافة ،و�إن ا�ستبدلتها
بعقوبات مالية مبالغ فيها ،لكن القانون الذي ي�سمح نظريا للم�ؤ�س�سات اخلا�صة بدخول املجال
ال�سمعي والب�رصي ،انطوى على �إلزام الإعالميني بجملة وا�سعة من ال�ضوابط الف�ضفا�ضة
التي ي�سهل ت�أويلها لقمع حرية التعبري والإعالم .ويندرج يف �إطار هذه ال�ضوابط «احرتام القيم
الروحية للمجتمع» ،و»الهوية الوطنية ومتطلبات �أمن الدولة والدفاع الوطني» ،و»متطلبات
ال�سيا�سة اخلارجية» ،و»التزامات اخلدمة العمومية» ،والد�ستور والقوانني ،واحرتام �رسية
التحقيقات الأمنية والق�ضائية.
 -5للمزيد من التفا�صيل حول القانون ،انظر :ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،اجلزائر :ا�ستعرا�ض
م�رشوع قانون اجلمعيات ،بيان �صادر يف � 27أكتوبر 2011
http//:www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases%/D8%A7%D9%84%D8%A8%D
9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF
%D8%B1%D8%A9%-D9%81%D9%89-2011/10558.html
�« -6أهم التعديالت التي جاء بها قانون الأحزاب ال�سيا�سية :االعتماد ،متويل الأحزاب ،التداول على رئا�ستها».
http//:www.tsa-algerie.com/ar/politics/article.4801_html

128

التقرير ال�سنوي 2011
ويفر�ض القانون عقوبات مالية ت�صل �إىل مائة �ألف دينار جزائري يف حالة الإ�ساءة �إىل
ر�ؤ�ساء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوما�سية يف اجلزائر ،كما يحظر على الأجانب و�أي�ضا
على اجلزائريني املقيمني باخلارج اال�ستثمار يف املجال الإعالمي.

موقف ال�سلطات من حركات االحتجاج االجتماعي والتجمعات ال�سلمية:
على الرغم من �أن اجلزائر تعي�ش منذ �سنوات على وقع احتجاجات اجتماعية ت�ستهدف حت�سني
الظروف املعي�شية ،ف�إن يناير � ،2011شهد حتوال يف �أمناط تلك احلركات .ففي  3يناير خرج
ال�شباب يف بلدة فوكة وبو�سماعيل بوالية تيبازة ،منددين باالرتفاع املفاجئ لأ�سعار الزيت
وال�سكر ،و�رسعان ما ات�سعت حركة االحتجاج لتنت�رش خالل خم�سة �أيام عرب �أكرث من 24
والية .وقد اكت�ست هذه االحتجاجات طابعا عنيفا ،اقرتن بتحطيم وتخريب املمتلكات العامة
واخلا�صة ،واقرتن الت�صدي لأعمال ال�شغب والعنف يف هذه االحتجاجات ب�سقوط ثالثة قتلى
و 800جريح يف �صفوف املتظاهرين وال�رشطة ،التي ا�ستخدمت الهراوات والغازات امل�سيلة
للدموع والر�صا�ص احلي الحتواء ال�شغب .ومت خاللها توقيف مئات الأ�شخا�ص .و�أ�شارت
تقارير حقوقية �إىل تعر�ض بع�ضهم للإيذاء البدين وملظاهر �شتى من �سوء املعاملة �أثناء القب�ض
عليهم.
وح�سب بع�ض التقارير ،ف�إن ال�رشطة كانت حري�صة على عدم الدخول يف مواجهات مع
املحتجني ،حتى وهم يقطعون الطرق العامة ،واقت�رص تدخلها على احلاالت التي حاول فيها
املحتجون اقتحام �أق�سام لل�رشطة �أو بع�ض امل�ؤ�س�سات الر�سمية الأخرى ،وهو ما يف�رس تقل�ص
اخل�سائر الب�رشية بني املتظاهرين .ورمبا جاز القول �إن ال�سلطات اجلزائرية قد تعاملت مع
االحتجاجات بحكمة� ،أخذا يف االعتبار �أن جارتها التون�سية ،كانت ت�شهد ت�أزم موقف نظام بن
علي جتاه كبح احتجاجات مماثلة زادها القمع ا�شتعاال.7
ومع �أن هذه االحتجاجات التلقائية ات�سمت ب�ضعف التنظيم واالفتقار �إىل �شعارات حمددة
ذات طابع �سيا�سي �أو اجتماعي� ،إال �أن تداعياتها واقرتانها مبوجات الثورة ال�شعبية ،التي
 -7حول هذه االحتجاجات ،انظر :عبد النا�رص جابي ،احلركات االحتجاجية يف اجلزائر ،يناير  ،2011املركز
العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات.
http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/
e62cf0d7-b405-4d61-92d3-5bddcd207e50
وانظر �أي�ضا :منظمة العفو الدولية حتث ال�سلطات اجلزائرية على ال�سماح باالحتجاجات ال�سلمية ،بيان �صحفي
يف  11فرباير .2011
http//:www.amnesty.org/ar/news-and-updates/algeria-urged-allow-peacefulprotests2011-02-11-
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اندلعت يف تون�س ثم م�رص ،مهدت لتحرك بع�ض قوى املعار�ضة من �أجل بلورة غ�ضب
ال�شباب يف مطالب �سيا�سية ،تهدف �إىل حتقيق �إ�صالحات دميقراطية .وهو ما وجد تعبريه يف
انخراط عدد من �أحزاب املعار�ضة ،وبع�ض منظمات املجتمع املدين يف ت�شكيل تن�سيقية وطنية
من �أجل التغيري والدميقراطية ،وحددت  12فرباير  2011لتنظيم م�سرية �سلمية من �أجل
املطالبة بالتغيري اجلذري وبرفع حالة الطوارئ ،و�إطالق �رساح املوقوفني يف احتجاجات
يناير.
وقد �سعت ال�سلطات ال�ستباق املظاهرة وقطع الطريق عليها بالإعالن عن عزمها رفع
حالة الطوارئ وفتح الإعالم الر�سمي للمعار�ضة ،والإعالن عن �إطالق �رساح املوقوفني.
ويف اليوم املحدد للم�سرية ح�شدت ال�سلطات ما يزيد على � 35ألف �رشطي لتطويق العا�صمة
اجلزائرية ومنع امل�سرية ،و�أقامت احلواجز على مداخل املدينة ،و�أوقفت احلافالت التي تقل
املتظاهرين ،مثلما �أوقفت حركة القطارات �إىل العا�صمة ،كما قامت بتوقيف نحو � 400شخ�ص
من منظمي املظاهرة وممن ا�ستطاعوا الو�صول �إىل �ساحة التظاهر ،ولكن �أطلق �رساحهم يف
اليوم نف�سه.8
ويف الأ�سبوع التايل حاولت التن�سيقية الوطنية من �أجل التغيري والدميقراطية تنظيم م�سرية
�أخرى ،غري �أن قوات الأمن طوقت املوقع املحدد للتظاهر ب�ساحة �أول مايو .وجتنبت يف
هذه املرة اعتقال املتظاهرين ،لكنها اعتدت عليهم بال�رضب .كما جرى ا�ستخدام البلطجية
للرتهيب و�شق �صفوف املتظاهرين؛ حيث مت الزج بالع�رشات الذين رفعوا �صورا والفتات
م�ؤيدة للرئي�س اجلزائري ،وكان بع�ضهم م�سلحا بال�سكاكني ،واقرتنت هذه الواقعة مبحاولة
االعتداء على الأمني العام للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان.9
وقد تكرر ا�ستخدام هذه الأ�ساليب يف قمع التظاهر ال�سلمي مع كل دعوة للتظاهر �أ�سبوعيا
من قبل التن�سيقية الوطنية للتغيري ،حتى بعد الإعالن الر�سمي عن رفع حالة الطوارئ يف
 23فرباير  .2011وا�ستندت ال�سلطات يف املنع التع�سفي للم�سريات واملظاهرات ال�سلمية �إىل
قرار �صدر منذ عام  ،2001ومل ين�رش يف اجلريدة الر�سمية منذ ذلك الوقت .10وقد �أعلن
 -8ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان 10 ،فرباير .2011
http://www.la-laddh.org/spip.php?article630
وانظر �أي�ضا:
http//:www.bbc.co.uk/arabic/middleeast_2011/02/110212/algeria_demo.shtml
 -9انظر :ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،منع م�سرية احتجاجات �سلمية باجلزائر
http//:www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases%/D8%A7%D9%84%D8%A8%D
9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF
%D8%B1%D8%A9%-D9%81%D9%89-2011/9142.html
 -10هيومان رايت�س ووت�ش ،اجلزائر ينبغي �إعادة احلريات املدنية بعد رفع حالة الطوارئ� 16 ،أبريل .2011
http//:www.hrw.org/ar/news2011/04/06-4/
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وزير الداخلية �أن الوقت مل يحن بعد لل�سماح بالتجمعات يف اجلزائر العا�صمة .11ومبوجب
هذا القرار تعر�ضت التجمعات يف العا�صمة للحظر ب�شكل روتيني ،بينما مت التغا�ضي �أحيانا
عن املظاهرات خارج العا�صمة ،حتى يف احلاالت التي مل يتمكن فيها املنظمون من احل�صول
على ترخي�ص م�سبق بالتظاهر ،غري �أنه يف حاالت �أخرى يجري التعامل ب�رصامة �شديدة مع
امل�شاركني يف تنظيم تلك املظاهرات.
ويرد يف هذا ال�سياق اعتقال ال�سيدة دليلة توات ممثلة اللجنة الوطنية للعاطلني بوالية م�ستغامن
( 365كيلو مرتا من العا�صمة) ،وقد �ألقى القب�ض عليها يف  16مار�س ،ووجهت �إليها تهمة
توزيع من�شورات تدعو �إىل مظاهرة للدفاع عن حقوق العاطلني .وقد �أم�ضت ليلة يف احلجز
قبل �إحالتها �إىل املدعي العام مبحكمة م�ستغامن ،الذي �أ�صدر �أمرا مبثولها مرة �أخرى يف 28
�أبريل ،ا�ستنادا �إىل االتهام املوجه �إليها ،لكن املحكمة ق�ضت بتربئتها يف هذه اجلل�سة.12
يف  19مار�س منعت ح�شود هائلة لل�رشطة م�سرية نظمت عرب �شبكة التوا�صل االجتماعي
«في�سبوك» ،من قبل جمموعة من ال�شباب حتمل ا�سم جمموعة «م�سرية  19مار�س» ،الذي
يوافق ذكرى وقف �إطالق النار يف حرب التحرير اجلزائرية .وكان من املخطط له �أن تنطلق
امل�سرية من و�سط العا�صمة �إىل مقر رئا�سة اجلمهورية ،وقد اعتقلت ال�سلطات اثنني من منظمي
امل�سرية لفرتة ق�صرية قبل �أن يطلق �رساحهما.13
وقد حاولت التن�سيقية الوطنية من �أجل التغيري والدميقراطية ،تنظيم جتمع عام يف العا�صمة
يف  25مار�س ،و�سعت للتح�صل على ترخي�ص بذلك ،و�أودعت طلبا لدى الوالية قبل �أكرث
من �أ�سبوعني من املوعد املحدد للتجمع ،لكنها مل تتح�صل على �أي �إي�صال ر�سمي للرتخي�ص
بالتجمع� ،إال قبل يومني فقط من هذا املوعد .ومن ثم فقد �أدى هذا التعطيل �إىل �إعاقة التن�سيقية
عن الإعداد اجليد والدعاية لهذا التجمع.14

�ضغوط متزايدة على املدافعني عن حقوق الإن�سان واحلريات النقابية:
ظل الن�شطاء احلقوقيون والنقابيون هدفا ل�ضغوط وم�ضايقات روتينية ،ت�شمل التوقيف
واملثول �أمام جهات التحقيق واملحاكمة ،على خلفية ن�شاطهم احلقوقي �أو النقابي .وعلى الرغم
من �أن املحاكمات على الأغلب قد تنتهي �إىل الرباءة ،ف�إنها ت�شكل نوعا من الرتويع ،ف�ضال عن
 -11اجلزائر :ينبغي �إنهاء احلظر املفرو�ض على التجمعات يف اجلزائر العا�صمة ،بيان �صحفي ملنظمة هيومان
رايت�س ووت�ش يف  22مار�س .2011
http//:www.hrw.org/ar/news2011/03/22-0/
 -12املرجع ال�سابق.
 -13اجلزائر :ينبغي �إنهاء احلظر املفرو�ض على التجمعات يف اجلزائر العا�صمة ،مرجع �سبق ذكره.
 -14هيومان رايت�س ووت�ش ،اجلزائر :ينبغي �إعادة احلريات املدنية بعد رفع حالة الطوارئ ،مرجع �سبق ذكره.
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ا�ستنزاف طاقات الن�شطاء يف الدفاع عن �أنف�سهم.
وقد �أحيل �إىل املحاكمة النا�شط احلقوقي عمر فاروق �سليمان ع�ضو مكتب فرع الرابطة
اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان يف «الأغواط» 350( ،كم مرت من العا�صمة) مع
� 20شابا �آخرين ،كان قد �ألقى القب�ض عليهم يف يناير � 2011أثناء م�شاركتهم يف امل�سريات
االحتجاجية التي �شهدتها مناطق خمتلفة من اجلزائر يف ذلك الوقت ،ووجهت �سلطات التحقيق
للنا�شط احلقوقي وزمالئه اتهامات بالتجمهر واالعتداء على موظفي �إنفاذ القانون.
من ناحية �أخرى ق�ضت حمكمة اجلنايات يف «غرواية» ( 700كم من العا�صمة) بالرباءة
للحقوقي البارز كمال الدين فخار ع�ضو املجل�س الوطني للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان .وكان قد اتهم بالتحري�ض على �إ�رضام النار يف �سيارة �رشطة ،وقد جاءت تربئته
ا�ستنادا �إىل تراجع ال�شهود عن �أقوالهم ،م�شريين �إىل تعر�ضهم ل�ضغوط من �أجل الإدالء
ب�شهاداتهم �ضده.
ويواجه النا�شط النقابي يا�سني زيد ،رئي�س مكتب فرع الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان يف الأغواط دعوى ق�ضائية بتهمة الت�شهري والتهديد عرب �شبكة الإنرتنت .وكان
يا�سني زيد قد مت ت�رسيحه من عمله ب�إحدى ال�رشكات ،بعدما �أقدم على �إن�شاء فرع جلنة نقابية
يف ال�رشكة .15وكانت التحقيقات مع يا�سني قد تركزت حول عمله مع الرابطة اجلزائرية
للدفاع عن حقوق الإن�سان ،ومع التن�سيقية الوطنية للتغيري الدميقراطي ،ف�ضال عن مدونته
الإلكرتونية.16
كما تعر�ض عدد من النقابيني امل�ستقلني ملالحقات ق�ضائية تع�سفية؛ ب�سبب دعوتهم �إىل الإ�رضاب
�أو �إن�شاء جلان �أو فروع نقابية حملية ،بينهم النا�شط النقابي حممد حجي ،الذي مت ت�رسيحه
من عمله يف بلدية ال�شلف ،والتي ما زالت ترف�ض تنفيذ حكم ق�ضائي ،يق�ضي ب�إعادته �إىل
عمله .وعالوة على ذلك ف�إن مراد ت�شيكو ،الأمني الوطني للنقابة الوطنية امل�ستقلة مل�ستخدمي
الإدارة العمومية جتري مالحقته ق�ضائيا بعدد من الق�ضايا ،وذلك بتهم تتعلق بالتحري�ض على
التجمهر ،و�إعاقة �سري العمل والت�شهري ،وانتحال �صفة نقابية.17
 -15ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،تزايد امل�ضايقات الق�ضائية التي ت�ستهدف املدافعني عن حقوق
الإن�سان والنقابيني امل�ستقلني 13 ،يوليو .2011
http//:www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases%/D8%A7%D9%84%D8%A8%D
9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF
%D8%B1%D8%A9%-D9%81%D9%89-2011/9933.html
 -16م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي للمدافعني عن حقوق الإن�سان ،اجلزائر :ا�ستدعاء املدافع عن حقوق الإن�سان يا�سني
زيد وا�ستجوابه.
http//:www.frontlinedefenders.org/ar/node15920/
 -17ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،تزايد امل�ضايقات الق�ضائية التي ت�ستهدف املدافعني عن حقوق
الإن�سان والنقابيني امل�ستقلني ،مرجع �سبق ذكره.
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وقد مار�ست املخابرات العامة يف �سبتمرب �ضغوطا على مالك مكتب دار النقابات امل�ستقلة،
لإقناعهم بطرد النقابة امل�ستقلة ملوظفي الإدارة العمومية من مقرها .وبح�سب بع�ض التقارير،
ف�إن ال�ضابط املكلف بهذه املهمة قد و�صف قيادات النقابة امل�ستقلة ب�أنهم «منحرفون وبلطجية»،
وتربطهم عالقات مع هيئات �أجنبية ،متنحهم متويال باملخالفة للقانون .كما زعم ال�ضابط وجود
تعليمات من رئا�سة اجلمهورية لو�ضع حد لأن�شطة النقابة امل�ستقلة ملوظفي الإدارة العمومية.
وقد هدد ال�ضابط رئي�س النقابة بالقتل ،وقد �سبق قبل ب�ضعة �أ�سابيع من هذه الواقعة �أن تعر�ضت
�سيارة رئي�س النقابة للتخريب يف  15يوليو ،وتقدم ب�شكوى يف حينها لل�سلطات الق�ضائية،
للك�شف عن مالب�سات هذه الواقعة.
وي�شار يف هذا ال�سياق �أي�ضا �إىل التوقيف لب�ضع �ساعات بحق النا�شطة النقابية مليكة فليل-
رئي�سة اللجنة الوطنية للعمال وللت�شغيل امل�سبق و�شبكة الأمان االجتماعي ،وذلك خالل
اعت�صام �أمام وزارة العمل .وكانت مليكة قد تلقت تهديدات �أمنية لو�ضع حد لن�شاطها النقابي،
وخا�صة تعاونها مع النقابة امل�ستقلة ملوظفي الإدارة العمومية.18
ويف � 23أكتوبر اختطف �ضباط تابعون ملديرية اال�ستخبارات والأمن ،املحامي واملدافع
عن حقوق الإن�سان نور الدين بلموهوب الناطق با�سم جلنة الدفاع عن املوقوفني ال�سابقني يف
مع�سكرات الأمن .واحتجز لب�ضعة �أيام يف مركز اعتقال �رسي ،تعر�ض فيه لإهانات و�شتائم
و�ضغوط نف�سية ،ا�ستهدفت �إجباره على �سحب �شكوى كان قد تقدم بها منذ عام � 2001ضد
اجلرنال خالد نزار وزير الدفاع �سابقا .وقد جاء اختطاف بلموهوب بعد ثالثة �أيام فقط من
�إلقاء القب�ض على الوزير ال�سابق يف جنيف لال�شتباه بارتكابه جرائم حرب.19
ويف  25نوفمرب اعتقلت ال�رشطة ال�سيدة ن�سيمة قتال ع�ضو اجلبهة الوطنية للتغيري ،وع�ضو
الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،جاء اعتقالها بعد �إعالنها اعت�صاما احتجاجيا،
والإ�رضاب عن الطعام يف ميدان �أول مايو من العام نف�سه ،احتجاجا على انتهاكات حقوق
الإن�سان يف اجلزائر .وقد �أطلق �رساحها يف وقت الحق من اليوم نف�سه ،وكانت قد رف�ضت
 -18ال�شبكة الأورومتو�سطية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،اجلزائر :كفى من حمالت امل�ضايقات �ضد النا�شطني
النقابيني� 1 ،أكتوبر .2011
http//:www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases%/D8%A7%D9%84%D8%A8%D
9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF
%D8%B1%D8%A9%-D9%81%D9%89-2011/10397.html
 -19م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي للمدافعني عن حقوق الإن�سان ،اجلزائر :اعتقال املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد
نور الدين بلموهوب تع�سفيا وتوقيفه.
http//:www.frontlinedefenders.org/ar/node16592/
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عر�ضا بالإفراج عنها مقابل تعهدها بالرتاجع عن اعت�صامها.20
من جهة �أخرى� ،أ�صدرت حمكمة ورفلة يف � 12سبتمرب �أحكاما تق�ضي بال�سجن ملدة ثالث
�سنوات� ،ضد كلٍ من ديوان حمزة ،وعلجية عادل ،ع�ضوي اللجنة الوطنية للدفاع عن
حقوق البطالني (العاطلني) .وكان قد �ألقى القب�ض عليهما خالل �أول مظاهرة نظمتها اللجنة
تهم مبحاولة احلرق العمدي .وعموما ف�إن �أع�ضاء اللجنة غالبا
قبل �ستة �أ�شهر ،ووجهت لهما ٌ
ما يكونون هدفا للتوقيف �أو املحاكمة ،برغم الطابع ال�سلمي لأن�شطتهم االحتجاجية املطالبة
ب�ضمان حقوق العمل .و�سبق �أن عاقبت حمكمة �سكيكدة �أحد �أع�ضاء اللجنة بال�سجن بثالثة
�أ�شهر مع وقف التنفيذ.21

 -20م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي للمدافعني عن حقوق الإن�سان ،اجلزائر :اعتقال املدافعة عن حقوق الإن�سان ال�سيدة
ن�سيمة قتال وتهديدها قبل �إطالق �رساحها يف وقت الحق.
http//:www.frontlinedefenders.org/ar/node16927/
 -21اجلزائر :حمكمة ورفلة تق�ضي بثالث �سنوات �سجنا نافذا �ضد حمتجني عن البطالة.
http//:www.la-laddk.org/spip.php?article910
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املغــرب

خالفا لعدد من البلدان العربية ،متكن نظام احلكم يف املغرب من احتواء رياح التغيري ،التي
عرفت طريقها �إىل املنطقة العربية ،ومتكن من نزع فتيل مطالب التغيري التي رفعتها حركة
 20فرباير يف ذلك اليوم ،والذي �شهد اندالع التظاهرات الداعية �إىل �إ�صالحات �سيا�سية
عميقة .حيث بادرت ال�سلطات املغربية بالتفاعل �سيا�سيا مع االحتجاجات ،ات�ساقا مع النهج
الذي �سار عليه النظام املغربي منذ �أواخر عهد امللك احل�سن الثاين باحتواء مطالب التغيري ،من
خالل تبني �إ�صالحات فوقية حمدودة ،ت�ساعد على احلد من ت�صاعد املطالب.
ففي غ�ضون �أ�سبوعني فقط من اندالع املظاهرات ،جاءت املبادرة امللكية الداعية ل�صياغة
د�ستور جديد للبالد بن�صو�ص �أكرث ع�رصية ،لكنها ال ترقى �إىل نقل البالد �إىل منط امللكيات
الد�ستورية الربملانية ،التي ي�سود فيها امللك وال يحكم؛ ومن ثم ف�إن الد�ستور اجلديد بدا حمافظا
على �أوجه اخللل يف التوازن بني ال�سلطات ،ويف عدم الف�صل فيما بينها ،وظل امللك يحتفظ
ب�سلطات وا�سعة يف احلكم ،يف الوقت الذي يظل فيه حم�صنا من النقد باعتباره �أمريا للم�ؤمنني،
غطاء لل�رشعية وال�سلطة.1
حيث يظل الدين
ً

 -1مارينا �أوتاوي ،ومروان املع�رش ،الأنظمة امللكية العربية ،فر�صة الإ�صالح مل تتحقق بعد� ،أوراق
كارنيجي ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل ،دي�سمرب .2011
http//:carnegieendowment.org/files/monarchiesAR.full_and_final17-12-2011.pdf
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كما ارتبطت املبادرة امللكية بالدعوة لإجراء انتخابات برملانية مبكرة يف نوفمرب ،2011
�أف�ضت �إىل فوز حرب العدالة والتنمية ذي التوجه الإ�سالمي ب�أكرثية الأ�صوات ،لي�صري �أمينه
العام مكلفا بت�شكيل احلكومة مبقت�ضى قواعد الد�ستور اجلديد للبالد.
كما �أعلن العاهل املغربي عن ت�شكيل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،بديال عن املجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان .وقد اعترب مراقبون �أن هذه اخلطوة تتجه بامل�ؤ�س�سة الوطنية
اجلديدة لتخطي حدود الدور اال�ست�شاري الذي لعبه املجل�س ال�سابق على مدار  20عاما من
ت�أ�سي�سه ،حيث �صار من �صالحيات املجل�س اجلديد احلق يف مطالبة الق�ضاء بفتح حتقيقات يف
انتهاكات حقوق الإن�سان.2
لكن املعاجلة الر�سمية للتعاطي مع رياح التغيري مل تقف عند حدود الأدوات ال�سيا�سية ،بل
اقرتنت �أي�ضا مبعاجلات �أمنية قمعية� ،أف�ضت �إىل �سقوط عدد من القتلى واجلرحى ،و�إىل
مالحقات واعتقاالت تع�سفية للمنخرطني يف فعاليات حركة  20فرباير مل تتوقف طيلة العام.
اتهمت بع�ض التقارير ال�سلطات املغربية يف هذا ال�سياق باللجوء �إىل �سيا�سات «القمع بالوكالة»،
من خالل اعتداءات و�صلت يف �إحداها حد االغتيال ملنخرطني يف حركة  20فرباير� ،أو يف
م�ؤ�س�سات حقوقية ومدنية داعمة لهذه احلركة.3
ومن ناحية �أخرى فقد ا�ستمرت الو�ضعية ال�سيئة داخل ال�سجون ومراكز االحتجاز وال�شكاوى
من ممار�سات التعذيب واملعاملة املهينة ،وبخا�صة يف حق الن�شطاء يف �إقليم ال�صحراء الغربية
واملدانني �أو املعتقلني يف ق�ضايا مت�صلة بالإرهاب .كما توا�صلت ال�ضغوط على حريات التعبري
وحرية ال�صحافة ،وظل عدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �أنحاء �شتى من املغرب تعاين من
حرمانها من العمل ب�صفة قانونية.

حدود الإ�صالح الد�ستوري:
قطعت املبادرة امللكية الطريق على �صياغة الد�ستور من خالل هيئة ت�أ�سي�سية منتخبة من
ال�شعب ،و�أوكلت �إىل جلنة معينة من اخلرباء برئا�سة �أحد م�ست�شاري امللك .ومع �أنه قد �أمر
بت�شكيل ما ي�سمى بـ «�آلية املتابعة» ،لتكون مبثابة حلقة و�صل بني وا�ضعي الد�ستور وبني
الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات ومنظمات حقوق الإن�سان� ،إال �أن امل�شاركني يف هذه الآلية مل
� -2إن�شاء املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف املغرب.

http//:www.maghress.com/ksarsouk4002/
 -3اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان حتذر من �سيا�سة «القمع بالوكالة» ،التي ينتهجها النظام املغربي �ضد حركة
 20فرباير 1 ،نوفمرب .2011
http://www.polisario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2502:------q-q-------20-&catid=40:arabe&Itemid=33
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يتح لهم االطالع على م�سودة الد�ستور �إال قبل يوم واحد من عر�ضها على ال�شعب املغربي!4
جاء الد�ستور اجلديد �أكرث تقدما من القدمي ،وخا�صة الت�أكيد على الطابع التعددي للمجتمع يف
جمال الدين واللغة والثقافة ،بل واعتماد الأمازيغية كلغة ر�سمية� ،إىل جانب اللغة العربية.
ورغم �أن الد�ستور قد حدد هوية املغرب باعتبارها دولة �إ�سالمية ،والإ�سالم دينها ،ف�إنه
ت�ضمن �إ�شارات وا�ضحة لتعددية م�صادر الثقافة املغربية ،من الثقافة الأندل�سية �إىل املتو�سطية
�إىل ثقافة ال�شعب ال�صحراوي والثقافتني امل�سيحية واليهودية ،كما �أقر بحرية املمار�سات الدينية
لكل الأديان.5
كما تو�سع الد�ستور اجلديد 6يف الإ�شارات املرجعية �إىل حقوق الإن�سان ،ورغم �أنه اعرتف
ب�سمو املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان التي �صادق عليها املغرب على الت�رشيعات الوطنية،
لكن ال�صياغة بدت مرتبكة ،وخا�صة بربطها هذا ال�سمو بنطاق �أحكام الد�ستور وقوانني اململكة
وهويتها الوطنية.
�أقر الد�ستور اجلديد بحق املغاربة املقيمني يف اخلارج يف التمتع بحقوق املواطنة الكاملة،
مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت والرت�شيح يف االنتخابات .كما يلفت النظر �أن الد�ستور قد
�أوىل اهتماما بالن�ص على حقوق د�ستورية للمعار�ضة ال�سيا�سية ،بل واخت�صها برئا�سة اللجنة
الت�رشيعية داخل جمل�س النواب.
غري �أن الد�ستور اجلديد يظل حمافظا على �أوجه اخللل يف التوازن بني ال�سلطات ،حيث
يكر�س هيمنة امل�ؤ�س�سة امللكية؛ فهو مينح امللك �صالحيات ت�رشيعية يف �إطار �صالحياته الدينية
بو�صفه �أمريا للم�ؤمنني ،وهو بالتبعية ير�أ�س املجل�س العلمي الأعلى ،الذي يحق له وحده
�إ�صدار الفتاوى فيما يحال �إليه من �أمور .وف�ضال عن ذلك فاللملك يعني الوزراء باقرتاح من
رئي�س احلكومة ،وميكن االعرتا�ض على بع�ضهم ،كما ميكن �إقالة �أي منهم مبجرد ا�ست�شارة
رئي�س احلكومة .وللملك �أي�ضا �أن ير�أ�س اجتماع جمل�س الوزراء عندما يتعلق االجتماع مبا
�أطلق عليه الد�ستور «التوجهات اال�سرتاتيجية ل�سيا�سة الدولة» ،وهو تعبري ف�ضفا�ض ي�سمح
للملك بالتدخل يف �أعمال ال�سلطة التنفيذية على نطاق وا�سع.7
وللملك �أي�ضا �صالحية حل الربملان بغرفتيه ،وهو عالوة على ذلك رئي�س املجل�س الأعلى
للأمن ،واملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف الوقت ذاته وله احلق يف تعيني ن�صف �أع�ضاء
هذا املجل�س ،وله �أي�ضا �صالحية تعيني رئي�س املحكمة الد�ستورية ون�صف �أع�ضائها .وتكت�سي
 -4مارينا �أوتاوي ،ومروان املع�رش ،مرجع �سبق ذكره.
 -5املرجع ال�سابق.
 -6لالطالع على ن�صو�ص د�ستور املغرب لعام  ،2011انظر
=http//:badri.elaphblog.com/posts.aspx?U&4798=A87191
 -7مارينا �أوتاوي ،ومروان املع�رش ،مرجع �سبق ذكره.
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هذه ال�صالحيات مزيدا من اخلطورة بالنظر لأن الد�ستور يح�صن امل�ؤ�س�سة امللكية من املراجعة
واملحا�سبة �أو النقد ،ويظل �شخ�ص امللك حرمة م�صونة ال يجوز امل�سا�س بها .بل �إن احل�صانة
املفرت�ضة لع�ضو الربملان ال حتول دون اعتقاله �أو حماكمته� ،إذا ما انطوت �آرا�ؤه داخل
الربملان على الإخالل باالحرتام الواجب للملك.

قمع االحتجاجات والتجمعات ال�سلمية:
جل�أت ال�سلطات يف منا�سبات عدة ال�ستخدام القوة املفرطة يف تفريق التظاهرات ال�سلمية
الداعية للإ�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري ،وقد متثل ذلك على وجه اخل�صو�ص يف القمع العنيف
للتظاهرات التي انطلقت يف عدة مدن مغربية ا�ستجابة لنداء حركة « 20فرباير» الداعية
للإ�صالح وحماكمة امل�سئولني عن الف�ساد .ومع �أن املظاهرات بد�أت يف �سلمية� ،إال �أنها اقرتنت
يف بع�ض املدن ب�أحداث عنف وتخريب.
وقد لقى خم�سة �أ�شخا�ص م�رصعهم يف مدينة احل�سيمة ،وتويف �ساد�س مت�أثرا بجراحه مبدينة
�صفرو .كما جرى اعتقال �أكرث من  200من املتظاهرين خالل يومي  21 ،20فرباير
.20118
ويف  23فرباير  2011فرقت ال�رشطة مظاهرة بالعا�صمة ،واعتدت بال�رضب بالهراوات
على امل�شاركني فيها .ويف غ�ضون �أيام قليلة من �إعالن العاهل املغربي مبادرته ل�صياغة د�ستور
جديد ،جتمع املئات من املطالبني ب�إ�صالحات حقيقية يف وقفة احتجاجية بالدار البي�ضاء يف 13
مار�س .وقد مت تفريق املتظاهرين بالقوة� ،أ�صيب ع�رشات منهم بجروح �أو بك�سور ،و�ألقى
9
القب�ض على �أكرث من مائة �شخ�ص �أطلق �رساحهم يف وقت الحق من اليوم نف�سه.
ويف  15مايو توا�صلت االعتداءات على املتظاهرين �سلميا ،عندما دعت حركة  20فرباير �إىل
التجمع مبنطقة �أ�سواق ال�سالم ،متهيدا للتوجه والتظاهر �أمام مركز اعتقال �رسي ت�رشف عليه
�أجهزة املخابرات مبنطقة «متارا» واملطالبة ب�إغالق املعتقل الذي �شاع ا�ستخدامه يف التعذيب،
وكذلك مبالحقة امل�سئولني عن جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإن�سان .وقد اعرت�ضت
قوات الأمن امل�شاركني املحتملني ،واحتجزت بع�ض من و�صلوا �إىل مكان التجمع ،واعتدت
« -8تقرير حقوقي �أويل حول احلركات االحتجاجية املرتبطة بـ 20فرباير» ،بيان �صادر عن الع�صبة املغربية
حلقوق الإن�سان 24 ،فرباير .2011
http://www.anhri.net/?p=25238
« -9املغرب :الآالف يتظاهرون �سلميا» ،بيان �صادر عن هيومان رايت�س ووت�ش 21 ،مار�س .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/21-2
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عليهم بال�رضب ،ووجهت لهم �إهانات قبل اقتيادهم �إىل مركز ال�رشطة ال�ستجوابهم.10
ويف  20مايو وا�ستجابة لدعوة حركة  20فرباير ،قرر الع�رشات من املواطنني ال�صحراويني
مبدينة «كليميم» جنوب املغرب تنظيم نزوح جماعي فيما عرف �إعالميا «بجمعة النزوح»،
و�إقامة خميم خارج املجال احل�رضي ،احتجاجا على تردي �أو�ضاعهم املعي�شية .وقد قامت
قوات الأمن مبطاردتهم يف اخلالء ،بعد م�صادرة �أمتعتهم ،وتعر�ضهم العتداءات بدنية
عنيفة ،ولالحتجاز واال�ستجواب ب�أحد مراكز ال�رشطة.11
ويف  22مايو فرقت قوات الأمن عددا من املظاهرات انطلقت يف عدة مدن مغربية (فا�س
وطنجة والرباط والدار البي�ضاء وتطوان) بناء على دعوة من حركة  20فرباير ،للمطالبة
بو�ضع حد للف�ساد وحتقيق العدالة االجتماعية .وقد حالت قوات الأمن دون و�صول املحتجني
�إىل ال�ساحات التي كان من املفرت�ض �أن ت�شهد هذه التظاهرات ،وطاردتهم و�رضبتهم
بالهراوات ،و�أحلقت ببع�ضهم �إ�صابات خطرية ،و�ألقت القب�ض على نحو مائة من املحتجني.12
كما �أ�صيب الع�رشات من الأطباء جراء اعتداء قوات الأمن عليهم بال�رضب بالهراوات
والركل� ،إثر اعت�صام لنحو � 8آالف طبيب ،وحماولتهم تنظيم م�سرية �إىل الربملان يف 25
13
مايو.
ويف  28و 29مايو �ألقت قوات الأمن القب�ض على ع�رشة متظاهرين يف مدينة �أ�سفى،
واقتيدوا �إىل �سيارات تعر�ضوا فيها لل�رضب املربح ،قبل �أن يتم �إنزالهم من ال�سيارات يف
مناطق نائية .14وقد تويف الحقا �أحد امل�صابني جراء العنف -ويدعى كمال عماري -الذي
15
تعر�ض له.
 -10املغرب ،عنف ال�رشطة اختبار للد�ستور املعدل ،بيان �صادر عن منظمة هيومان رايت�س ووت�ش.
http//:www.hrw.org/ar/news2011/07/11/
 -11قوات الدرك امللكي والقوات امل�ساعدة تتدخل بعنف ملنع بناء خميم للنازحني ال�صحراويني مبدينة كليميم
(جنوب املغرب)،بيان �صادر عن اللجنة ال�صحراوية للدفاع عن حقوق الإن�سان كليميم 22 ،مايو .2011
http://www.anhri.net/?p=31940
« -12االعتداء على حمتجني واعتقالهم يف املغرب» ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية 25 ،مايو .2011
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/005/2011/ar/7c036202-ea01-4a5f-b59a12889c4114c9/mde290052011ara.pdf
« -13العفو الدولية حتث املغرب على �أن ي�ضع حد ًا للقمع العنيف �ضد املحتجني» 2 ،يونيو .2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/morocco-urged-end-violent-crackdownprotests-2011-06-02
«-14العفو الدولية حتث املغرب على �أن ي�ضع حد ًا للقمع العنيف �ضد املحتجني» ،مرجع �سابق.
�« -15إعمال املقت�ضيات والإجراءات القانونية املقررة بخ�صو�ص امل�ساءلة اجلنائية» ،بيان �صادر عن املنظمة
املغربية حلقوق الإن�سان 6 ،يونيو .2011
http://www.anhri.net/?p=33040
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ويف � 10أكتوبر تدخلت قوات الأمن بالقوة ملنع تنظيم مهرجان خطابي يف � 10أكتوبر،
نظمه ن�شطاء منخرطني يف حركة  20فرباير؛ مما �أف�ضى �إىل �إ�صابة العديد منهم بجروح.16
ويف � 27أكتوبر لقى كمال احل�ساين -الع�ضو القيادي بجمعية املعطلني مبدينة بني بوعيا�ش
التابعة لإقليم احل�سيمة و�أحد الأع�ضاء املنخرطني يف حركة  20فرباير -م�رصعه �إثر تلقيه
طعنتني من اخللف ب�سكني يف العنق والبطن� ،أثناء م�شاركته يف اجتماع حلركة  20فرباير.
وتقول اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان �إن االغتيال جرى يف و�ضح النهار ،على يد �أحد
العنا�رص البلطجية املعروفة بتحر�شاتها املتوا�صلة مبنا�ضلي حركة  20فرباير ،وتهديدها
لهم �أمام اجلميع .وحذرت اجلمعية امل�سئولني من رعاية وحماية عنا�رص �إجرامية للت�ضييق
والإرهاب ملنا�ضلي حركة  20فرباير والقوى وال�شخ�صيات الداعمة لها ،ودعت للت�صدي ملا
و�صفته ب�سيا�سة «القمع بالوكالة».

17

حرية الر�أي والتعبري:
توا�صلت ال�ضغوط على حريات التعبري ،وظل ال�صحفيون واملدونون هدفا ملالحقات �أمنية
وق�ضائية ،ف�ضال عن تعر�ض بع�ضهم العتداءات ج�سدية.
ويف � 27أبريل �ألقى القب�ض على ال�صحفي البارز ر�شيد النيني مدير ن�رش جريدة «امل�ساء»،
ومت التحقيق معه ب�ش�أن �سل�سلة من مقاالته النقدية التي تتناول �أوجه االختالل يف عمل م�ؤ�س�سات
عمومية ،من بينها جهاز املخابرات ،ف�ضال عن مطالبته ب�إلغاء قانون مكافحة الإرهاب،
واتهامه لبع�ض امل�سئولني بفربكة ملفات �أمنية .وقد �شملت االتهامات املوجهة �إليه «امل�سا�س
ب�أمن و�سالمة الوطن واملواطنني ،ون�رش مقاالت تنتقد امل�ؤ�س�سات الأمنية ،و�إهانة موظفني
عموميني ،واتهام م�سئولني حكوميني بانتهاك القانون ،دون تقدمي دليل» .وقد �أدين النيني
من قبل املحكمة االبتدائية –التي رف�ضت �إطالق �رساحه م�ؤقتا خالل �سري مراحل املحاكمة-
وق�ضت مبعاقبته بال�سجن ملدة عام ،وغرامة قدرها  1000درهم.
ويف � 24أكتوبر �أيدت حمكمة اال�ستئناف احلكم ال�صادر بحق النيني ليظل حمتجزا يف ال�سجن
املركزي بالدار البي�ضاء ،وال ت�سمح له �إدارة ال�سجن باحل�صول على الورق و�أدوات الكتابة
« -16ا�ستعمال العنف �ضد املظاهرات ال�سلمية» ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان� 11 ،أكتوبر
.2011
http://www.anhri.net/?p=41234
-17املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان يدين اغتيال املنا�ضل كمال احل�ساين 2 ،نوفمرب 2011
http://www.assif.info/news/read/10507/
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يف حمب�سه.18
كما تعر�ض مدير ن�رش جريدة «امل�شعل» �إدري�س �شحتان ورئي�س حتريرها عبد العزيز
كوكا�س للتحقيق الق�ضائي يف يوليو  ،2011على خلفية ن�رشهما مقاال يت�ضمن قائمة بالوالة
واملوظفني العموميني املتهمني بالتدخل يف االنتخابات.19
ويف � 5سبتمرب �ألقى القب�ض على املدون املغربي والنا�شط يف مكافحة الف�ساد حممد الدوا�س،
و�أفادت بع�ض التقارير بتعر�ضه لل�رضب ،و�إجباره على توقيع حم�رض بغري �إرادته يف مركز
ال�رشطة� ،أحيل يف �أعقابه للمحاكمة بزعم اجتاره باملخدرات .لكن املرجح �أن توقيفه وحماكمته
وثيق ال�صلة بكتاباته �ضد الف�ساد .20وقد تلقى حكما ابتدائيا مبعاقبته بال�سجن ملدة � 19شهرا.
وكانت هيئة الدفاع عن الدوا�س قد �أعلنت ان�سحابها من املحاكمة؛ احتجاجا على ما اعتربوه
غيابا ل�رشوط املحاكمة العادلة ،وخا�صة رف�ض املحكمة ت�أجيل الق�ضية ،ومتكينهم من الطعن
ً
21
بالتزوير على حم�رض ال�ضبط .
�أحاط الغمو�ض بحادث االعتداء على ال�صحفي يف �أ�سبوعية «احلياة اجلديدة» عبد الإله �سخري
من عنا�رص جمهولة بالقرب من منزله مبدينة الدار البي�ضاء يف  29يناير  .2011وقال �سخري
�إنها كانت تود ت�صفيته ج�سديا ،م�ستعملة غاز الكرميوجني امل�سيل للدموع ،وال�رضب على
الر�أ�س والوجه .وربطت منظمات حقوقية بني هذا االعتداء وتقارير �صحفية ل�سخري تناولت
18-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17E13222-FF45-41A9-AA5B-8092C88DD89E.htm
http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/650757.html
http://www.anhri.net/?p=30597
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:-qq&catid=134:-&Itemid=75
و�أي�ضا« :ال�سجن ملدة �سنة وغرامة قدرها  100يورو» ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود 9 ،يونيو
.2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32046
وانظر �أي�ضا :املغرب :يجب الإفراج عن الكاتب ال�صحفي املعروف ..معاقبة ر�شيد نيني تتناق�ض مع �ضمانات
احلقوق التي جاء بها الد�ستور اجلديد.
www.hrw.org/ar/news/2011/12/06
« -19الت�ضامن مع �أ�سبوعية امل�شعل ،وا�ستنكار توظيف الق�ضاء يف ت�صفية احل�سابات» ،بيان �صادر عن املكتب
املركزي للع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق الإن�سان 31 ،يوليو .2011
http://www.anhri.net/?p=36699
� -20ضحايا قمع االحتجاجات الدميقراطية يف ازدياد م�ستمر يف اجل�سم ال�صحفي ،املغرب وتون�س ت�سعيان �أبدا
�إىل تكميم الأفواه ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود� 15 ،سبتمرب .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32102
21- http://www.jilpress.com/2011-04-08-17-35-44/1119-2011-09-23-19-10-55.html
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وقائع اقتحام خميم «�أكدمي �أزيك» ب�إقليم ال�صحراء يف �أكتوبر .2010

22

ويف � 12أغ�سط�س اعتدت ال�رشطة على حممد عيا�ش �أدويهي ال�صحفي بجريدة «امل�ساء»،
ومدير موقع «ال�صحراء الآن»  ،moc.wonarahasوحميد بوفو�س مرا�سل موقعي
«ه�سربي�س» و»ال�صحراء بر�س» ،بينما كانا يغطيان تظاهرة يف مدينة الليون .وقد تعر�ض
�أدويهي لل�رضب بهراوة على الظهر وال�ساقني .وتعر�ض بوفو�س العتداءات مماثلة ،على
الرغم من ارتدائه �سرتة حتمل عبارة «ال�صحافة».23
ويف  24مايو قررت ال�سلطات املغربية وقف بث برنامج «م�شارف» الثقايف الذي يبث على
التلفزيون املغربي ،على خلفية �إعداده حللقات �أ�سبوعية تتناول احلراك ال�سيا�سي يف املغرب
وحركة « 20فرباير» ،وقد �سبق هذا القرار �سل�سلة من الت�ضييق على الربنامج مبنع بث بع�ض
حلقاته ،ومنها حلقة للمفكر الإ�سالمي امل�رصي جمال البنا.24

و�ضعية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ومدافعي حقوق الإن�سان:
مل تتوقف ال�ضغوط واملالحقات بحق املدافعني عن حقوق الإن�سان يف �إقليم ال�صحراء الغربية،
وتوا�صل حرمان عدد من املنظمات احلقوقية يف الإقليم من مزاولة عملها ب�صورة قانونية
مثل «جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان» ،واجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا
االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية بال�صحراء الغربية،
وقد امتد احلرمان �إىل م�ؤ�س�سات جمتمع مدين يف مناطق �أخرى ،مثل اجلمعية الوطنية حلاملي
ال�شهادات املعطلني ،وجمموعة مناه�ضة العن�رصية ،ومرافقة الأجانب واملهاجرين والدفاع
عنهم ،وجمعية الن�صري مل�ساندة املعتقلني الإ�سالميني ،و�شبكة �أمازيغ للمواطنني.25
« -22اعتداء ب�شع على ال�صحفي املغربي عبد الإله �سخري بالدار البي�ضاء  /املغرب» ،بيان �صادر عن املكتب
التنفيذى لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 1 ،فرباير .2011
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=442:----q---q----&catid=1:latest-news
 -23بني االنتهاكات واملواقع املحجوبة والدعاوى الق�ضائية ..مطاردة الإعالميني م�ستمرة ،بيان �صادر عن
منظمة مرا�سلون بال حدود� 20 ،أغ�سط�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org
« -24املغرب � :إلغاء برنامج “م�شارف الثقايف ” خطوة للوراء و�رضبة حلرية الإعالم – ال�شبكة العربية تدعو
ال�سلطات املغربية لتعلم الدر�س والتوقف عن امل�صادرة و املنع» ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان 24 ،مايو .2011
http://www.anhri.net/?p=32130
� -25صامدون يف االحتجاج ،املر�صد الدويل حلماية املدافعني عن حقوق الإن�سان ،التقرير ال�سنوي لعام
� ،2011ص �ص.87 ،86
http://www.fidh.org/IMG/pdf/obsannualreport2011ara-2.pdf
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كما طالت االعتداءات الأمنية �ضد �أعمال االحتجاج ال�سلمي عددا من مدافعي حقوق
الإن�سان ،ممن �ساندوا احلراك ال�شعبي الذي �أطلقته حركة  20فرباير ،مثل خديجة الريا�ضي
رئي�سة اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان وعدد من �أع�ضائها� ،أثناء م�شاركتهم يف  21فرباير
 2011يف مظاهرة �سلمية ب�ساحة باب الأحد مبدينة الرباط .وقد نقلت خديجة الريا�ض يف
حالة غيبوبة �إىل امل�ست�شفى ،بعد �أن تعر�ضت لل�رضب من عنا�رص ال�رشطة يف العنق والأرجل
والبطن .26كما طالت االعتداءات يف ذات املظاهرة حممد العوين من�سق ال�شبكة الدميقراطية
املغربية مل�ساندة ال�شعوب.27
ويف  26فرباير  2011اعتدت ال�رشطة على بثينة املكودي مدير «جمعية حماربة متالزمة
نق�ص املناعة املكت�سبة/الإيدز»� ،أثناء م�شاركتها يف تظاهرة �سلمية مبدينة �أغادير.28
ويف  21نوفمرب تعر�ضت �سارة �سوجار رئي�سة فرع اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان
بالربنو�ص ،والع�ضو النا�شط يف حركة  20فرباير العتداء من قبل �أحد البلطجية �أثناء م�شاركتها
بتوزيع من�شورات تدعو ملقاطعة االنتخابات الربملانية .وقد تلقت �سارة �سوجار طعنة يف
البطن ،من دون �أن حترك ال�رشطة �ساكنا� ،سواء ملنع االعتداء �أو للقب�ض على اجلاين ،وبدت
هذه الواقعة من وجهة نظر بع�ض املراقبني ذات دوافع �سيا�سية لرتهيب اخل�صوم ،الأمر الذي
ال ي�ستبعد تورط بع�ض �أجهزة الدولة فيها.29
« -26قوات القمع املغربي تعتدي على ” خديجة الريا�ضي ” رئي�سة اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان» ،بيان
�صادر عن عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 22 ،فرباير .2010
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=473:------q---q--------&catid=1:latest-news
و�أي�ض ًا:
http://www.anhri.net/?p=24865
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/001/2011/ar/45a9d849-956b-4695-b0b847344b4e4608/mde290012011ar.pdf
« -27يف بيان للمكتب املركزي للع�صبة ا�ستنكار و�شجب قوي لالعتداء الذي طال ن�شطاء حقوقيني بالرباط،
ويف مقدمتهم رئي�سة اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان» ،بيان �صادر عن املكتب املركزي للع�صبة املغربية للدفاع
عن حقوق الإن�سان 24 ،فرباير .2011
http://www.anhri.net/?p=24988
« -28اعتداء ج�سدي على املدافعة عن حقوق الإن�سان ال�سيدة بثينة املكودي» ،بيان �صادر عن منظمة اخلط
الأمامي ،امل�ؤ�س�سة العاملية للدفاع عن مدافعي حقوق الإن�سان 5 ،مار�س .2011
http://www.anhri.net/?p=25668
 -29ال�رشطة املغربية تنفذ جرمية ب�شعة �ضد املنا�ضلة �سارة �سوجار.
http://nidalat.wordpress.com/page/3/
وانظر �أي�ضا:
احتجاج على االعتداء الذي تعر�ضت له الأخت �سارة �سوجار ،بيان �صحفي عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان
يف  23نوفمرب .2011
http//:www.amdh.org.ma/ar/reports/soujar
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على �صعيد �آخر ،ف�إن قرارات العفو امللكي التي ا�ستفاد منها � 190سجينا� ،شملت �أي�ضا
�إطالق �رساح �شكيب اخلياري رئي�س جمعية الريف حلقوق الإن�سان يف � 14أبريل .وكان
اخلياري قد �أدين يف يونيو  ،2009بتهمة �إهانة هيئات حكومية ر�سمية ،وحكم عليه بال�سجن
ثالث �سنوات .30كما �شمل العفو ثالثة من مدافعي حقوق الإن�سان يف ال�صحراء الغربية،
وهم �إبراهيم دحان وعلي �سامل التابك والنا�رصي �أحمد ،و�إن كان يالحظ �أن العفو عن
ال�صحراويني اقرتن ب�إبقائهم يف حالة �رساح م�ؤقت ،على خالف غريهم من املعتقلني املغاربة
الذين ا�ستفادوا من العفو.

االنتخابات والتناوب الدميقراطي:
يف �إطار النهج امللكي الثابت لإجراء �إ�صالحات حمدودة من �أعلى ،حتتوي �ضغوط
الإ�صالح ال�شامل من قبل فعاليات احلراك ال�شعبي� ،شهدت البالد �إجراء انتخابات برملانية
مبكرة يف اخلام�س والع�رشين من نوفمرب .ومبوجب هذه االنتخابات ومبقت�ضى �أحكام
الد�ستور اجلديد ،كلف امللك الأمني العام حلزب العدالة والتنمية (الإ�سالمي) بت�شكيل احلكومة
بعد ت�سميته رئي�سا للوزراء ،انطالقا من فوز احلزب بـ  107مقاعد من مقاعد الربملان البالغ
عددها  395مقعدا.31
وعلى الرغم من �أن االنتخابات مل ت�شهد مطاعن كربى ت�ؤثر على �سالمة النتائج املعلنة،
ف�إن ال�سلطات املغربية ا�ستبقت االنتخابات بحملة اعتقاالت وا�سعة يف عدد من املدن ا�ستهدفت
الن�شطاء يف حمالت مقاطعة االنتخابات ،التي تبنتها حركة  20فرباير ،وعدد من الأحزاب
الي�سارية وجماعة العدل والإح�سان الإ�سالمية .32وقد ا�ستندت دعوة املقاطعة �إىل توا�ضع
30- www.maghress.com/andaluspress/2705
 -31مارينا �أوتاوي ،ومروان املع�رش ،مرجع �سبق ذكره.
 -32حول هذه االعتقاالت ،انظر.
اعتقاالت يف �صفوف « 20فرباير» قبل مظاهرات الأحد  20نوفمرب.
- http://www.bladinews.net/?p=24473
اعتقاالت باجلملة بني �صفوف حركة  20فرباير ومقاطعي االنتخابات.
- http://24.mamfakinch.com/20-15451
اعتقاالت بحركة  20فرباير يف املغرب.

-http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/4560CCF6-5939-449C-97A9-D68B73D06085.
htm

«العدل والإح�سان» املغربية تتحدث عن اعتقاالت يف �صفوف حركة  20فرباير ،قد�س بر�س 19 ،نوفمرب .2011
http://www.assabeel.net/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%B9%D
8%B1%D8%A8/63739-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9
%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D
8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-20-%D9%81%
D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1.html-
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الإ�صالحات الد�ستورية ،و�إخ�ضاع االنتخابات لإ�رشاف وزارة الداخلية ذات الباع الطويل
يف تزوير االنتخابات ،ويف تق�سيم الدوائر االنتخابية ،وفقا لأهواء �سيا�سية.33
مل تقرتن الإ�صالحات الد�ستورية ب�إجراء تعديالت جوهرية على النظام االنتخابي ،الذي
يرى فيه املراقبني �أنه يعمل ل�صالح الأعيان املحليني القادرين على �رشاء �أ�صوات الناخبني،
وهم امل�سيطرون على الأحزاب «الإدارية» ،التي متتعت تاريخيا برعاية الدولة والق�رص
امللكي .والحظ املراقبون �أن وزارة الداخلية هى التي حددت قواعد و�رشوط الدعاية احلزبية
االنتخابية يف و�سائل الإعالم الر�سمية ،على الرغم من وجود الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي
والب�رصي ،التي باتت م�ؤ�س�سة د�ستورية قائمة بذاتها ح�سب ن�صو�ص الد�ستور اجلديد.
ويف �إطار هذه القواعد ،ف�إن الأحزاب التي قاطعت االنتخابات مثل احلزب اال�شرتاكي
املوحد ،حزب الطليعة الدميقراطي اال�شرتاكي ،ف�ضال عن حركة  20فرباير ،حظر عليها
النفاذ لو�سائل الإعالم الر�سمية والرتويج ملواقفها الداعية للمقاطعة.34
وفقا للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باملغرب ،ف�إن اخلروقات �أو االختالالت التي ر�صدت
عرب االنتخابات ال مت�س م�صداقيتها ونزاهتها .وكان من �أبرز اخلروقات ،ت�سخري الو�سائل
�أو الأدوات اململوكة للهيئات العامة وتوزيع الهبات والهدايا للت�أثري على الناخبني ،و�شيوع
حاالت للعنف اجل�سدي واللفظي ،ونزع املل�صقات االنتخابية ،وتوزيع مل�صقات ومن�شورات
انتخابية يف يوم االقرتاع.35
اعتقاالت باجلملة يف �صفوف نا�شطي  20فرباير مبدن متفرقة.
http://lakome.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/69-%D8%AC%D9%87%D8%A7
%D8%AA/10048-2011-11-18.html
ا�ستمرار حملة االعتقاالت يف �صفوف حركة  20فرباير التي توا�صل دعوتها �إىل مقاطعة االنتخابات.
- http://www.goud.ma/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7
%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8
%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-20-%D9%8
1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9
%87%D8%A7_a6259.html
« -33بيان حركة  20فرباير ملقاطعة االنتخابات» 16 ،نوفمرب .2011
http://www.segangan.net/modules/news/print.php?storyid=2911
 -34املعطي منجب ،هل �ست�ضعف االنتخابات يف املغرب االحتجاجات ال�شعبية ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل.
=http//:arabic.carnegieendowment.org/publications?/fa46043
 -35املجل�س ي�ؤكد �أن االنتخابات الت�رشيعية جرت يف جو تتوافر فيه �ضمانات احلرية والنزاهة وال�شفافية ،و�أن
االختالالت امل�سجلة ال مت�س م�صداقيتها.
http//:www.ccdh.org.ma/spip.php?article6486
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توا�صل االنتهاكات داخل �إقليم ال�صحراء الغربية:
ظل الن�شطاء ال�سيا�سيون واحلقوقيون يف �إقليم ال�صحراء الغريبة هدفا للمالحقات واالعتقاالت
التع�سفية ،واملحاكمات اجلائرة .ووا�صلت قوات الأمن يف عدة منا�سبات قمع �أ�شكال االحتجاج
ال�سلمي يف الإقليم.
وعلى خلفية امل�شاركة يف املظاهرات ال�سلمية التي دعت �إليها حركة  20فرباير ،تلقى 23
مواطنا بالإقليم ال�صحراوي �أحكاما يف  4مار�س بال�سجن لفرتات ترتاوح بني �سنة وثالث
�سنوات ،وكان معظمهم من طالب املدار�س .36كما �صدرت �أحكام مماثلة بال�سجن لفرتات
تراوحت بني عام ،عام ون�صف ل�شابني �صحراويني ،على خلفية امل�شاركة يف مظاهرة �سلمية
للمطالبة بحق ال�شعب ال�صحراوي يف تقرير م�صريه والت�ضامن مع املعقتلني ال�صحراويني.37
يف  25مايو قمعت ال�سلطات م�سرية �سلمية ملتظاهرين �صحراويني مبدينة بوجدور،
لالحتجاج على تردي الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية ،مما �أدى �إىل حدوث �إغماءات
و�إ�صابات متفاوتة اخلطورة .كما �ألقى القب�ض على بع�ض املتظاهرين ،38وحكم بال�سجن ملدة
�ستة �أ�شهر مع �إيقاف التنفيذ على النا�شط �أحمد الناجم.39
ويف  7مار�س حا�رصت قوات الأمن املظاهرة التي نظمها عمال ومتقاعدو �رشكة فو�سبو
كراع ،وعائالت املعتقلني واملختطفني ال�صحراويني ،وفرقتها بالقوة .40وعندما عاود العمال
التظاهر يف � 11أغ�سط�س ،فوجئ املتظاهرون ب�إنزال �أمني غري م�سبوق من قوة التدخل
ال�رسيع وقوة تابعة للجي�ش ،وقوة ثالثة بزي مدين حتمل احلجارة والهراوات .و�أف�ضى
� 31« -36سنة و ن�صف ال�سنة �سجنا نافذا يف حق  23معتقال على خلفية مظاهرات  20فرباير  2011بكليميم/
جنوب املغرب» ،بيان �صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 5 ،مار�س
.2011
http://www.anhri.net/?p=25625
�« -37أحكام قا�سية و جائرة يف حق �شابني �صحراويني باملحكمة االبتدائية بكليميم/جنوب املغرب» ،بيان �صادر
عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 8 ،مار�س .2011
http://www.anhri.net/?p=26022
« -38تدخل عنيف �ضد متظاهرين �صحراويني مبدينة بوجدور /ال�صحراء الغربية» ،بيان �صادر عن املكتب
التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 27 ،مايو .2011
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=598%
3A2011-05-28-02-14-40&catid=1%3Alatest-news&Itemid=56
39- http://www.anhri.net/?p=33061
« -40منع وقفة احتجاجية �سلمية ودخول �أكرث من  100معتقل �سيا�سي �صحراوي يف �إ�رضاب �إنذاري عن
الطعام» ،بيان �صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 7 ،مار�س .2011
http://www.anhri.net/?p=25916
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التدخل الأمني �إىل اعتقال عدد من املتظاهرين ،و�إحلاق �إ�صابات خطرية بع�رشات منهم.41
ويف �إطار �إحياء الذكرى ال�سنوية الأوىل ل�ضحايا خميم «�أكدمي �أزيك» ،الذي جرى اقتحامه
وتفكيكه من قبل قوات الأمن يف �أكتوبر  ،2010حاول املواطنون ال�صحراويون –�أغلبهم
ن�ساء -التظاهر ،ولكن ال�رشطة املغربية -بع�ضهم بلبا�س مدين -ف�ضت التظاهرة بالقوة ،مما
�أدى �إىل �إحلاق �إ�صابات باملتظاهرين ،نقلت اثنني منهم �إىل امل�ست�شفى نظرا خلطورة حالتهما،
�إحداهما هى املدافعة ال�صحراوية عن حقوق الإن�سان «�سلطانة خيا».42
وي�شار يف هذا ال�صدد �إىل بلوغ �أعداد املعتقلني حتفظيا بعد اقتحام املخيم يف � ،2010إىل 21
معتقال �صحراويا ،من بينهم ن�شطاء �سيا�سيون ومدافعون عن حقوق الإن�سان ،و�أع�ضاء يف
جلنة احلوار املنتدبة من قبل النازحني ال�صحراويني باملخيم.43
ويف الأ�سبوع الأول من �أكتوبر جرى اعتقال  25من املواطنني ال�صحراويني ،بينهم
املدافعون عن حقوق الإن�سان املحجوب �أوالد ال�شيخ ،كمال الطريح ،حممد مانولو ،وقد
�أودعوا رهن احلب�س االحتياطي ب�سجن لكحل بالعيون ،ومل تعرف طبيعة التهم املوجهة
�إليهم.44،
يف � 31أكتوبر �صدر حكم بال�سجن ملدة � 6أ�شهر بحق املعتقل ال�صحراوي علي �سامل �أكما�ش،
وكان قد اعتقل يف � 28أكتوبر� ،إثر احتجاجه على م�صادرة بطاقة الإنعا�ش .وقد جرت
مبحام للدفاع عنه.45
حماكمته دون متكينه من اال�ستعانة
ٍ
 -41يف حت ٍد �سافر حلرية التعبري واحلق يف التجمهر ،ال�سلطات املغربية ترتكب جمزرة يف حق مدنيني �صحراويني
من عمال �رشكة فو�سبوكراع ومئات �أخرى �صحراوية مهم�شة بالعيون ،بيان �صادر عن الكونفدرالية النقابية
للعمال ال�صحراويني� 13 ،أغ�سط�س .2011
http://www.anhri.net/?p=37449
« -42ح�صار ع�سكري و بولي�سي م�شدد و قمع متظاهرين �صحراويني بالقوة بالعيون  /ال�صحراء الغربية» ،بيان
�صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان� 10 ،أكتوبر.2011
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=682:201110-12-23-11-50&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=56
�« -43إحالة املدافع ال�صحراوي عن حقوق الإن�سان ” �إبراهيم الإ�سماعيلي” على ال�سجن املحلي ب�سال  /املغرب»،
بيان �صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 18 ،مايو .2011
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=587:-----q---q-------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=56
 -44متابعة معتقلني �صحراويني يف ملفات جنائية على ذمة التحقيق ،بيان املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني
ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان� 10 ،أكتوبر .2011
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=686:-10-----------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=56
 -45احلكم بـ � 6أ�شهر �سجنا نافذا �ضد مواطن �صحراوي ،بيان لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان.
=http//:www.anhri.net?/p42837
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ويف �إطار الت�ضييق والتعتيم الإعالمي على انتهاكات حقوق الإن�سان يف �إقليم ال�صحراء
الغربية ،تعر�ضت ثالث من املراقبات القادمات من �إ�سبانيا والأرجنتني ،ملتابعة و�ضع حقوق
الإن�سان يف الإقليم يف يناير  2011للتوقيف من ال�رشطة ،ومت �إجبارهن على عدم اخلروج من
الفندق ملدة �أربعة �أيام ،قبل �أن يجربوا على مغادرة مدينة العيون .وكانت املراقبات الثالث
قد رتنب لقاءات مع بع�ض �ضحايا خميم �أكدمي �أزيك واملدافعني عن حقوق الإن�سان.46
كما جرى منع مراقب نرويجي و�أحد مرافقيه من �إجراء لقاءات مع بع�ض عائالت ال�ضحايا
ومعتقلني �سابقني وذوي املعتقلني على خلفية الق�ضية ذاتها.47
يف  4فرباير ا�ستوقفت ال�رشطة حميد بوفو�س مرا�سل «�صحراء بر�س» ب�أحد �شوارع مدينة
العيون ،وحاولت م�صادرة دراجته النارية ،ملنعه من موا�صلة ن�شاطه ال�صحفي ،وات�صاله
ب�ضحايا االنتهاكات املرتكبة.48
يف � 14أكتوبر منعت ال�سلطات اثنني من املحامني الأ�سبان املنتمني ملر�صد حقوق الإن�سان
ببادخو�س ب�إ�سبانيا من زيارة املعتقل ال�سيا�سي ال�صحراوي �سيدي �أحمد ملجيد بال�سجن املحلي
رقم  2يف �سال.49
ويف � 30أكتوبر منعت ال�سلطات اثنني من املراقبني الإ�سبان من النزول من الطائرة
التي �أقلتهم �إىل مطار العيون بال�صحراء الغربية ،وهما ويلي مايري بليث النائب بالربملان
الأوروبي ،وخو�سيه برييز فونرتا ع�ضو الرابطة الدولية ملحامي ال�صحراء الغربية .وقد
تعر�ض الأول العتداء ج�سدي ولفظي من اال�ستخبارات املغربية.50
« -46طرد  3مراقبات من �إ�سبانيا و الأرجنتني من مدينة العيون  /ال�صحراء الغربية» ،بيان �صادر عن املكتب
التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 5 ،يناير .2011
http://www.anhri.net/?p=21759
« -47طرد مراقبني نرويجيني من مدينة العيون  /ال�صحراء الغربية» ،بيان �صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع
املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان 11 ،يناير .2011
http://www.anhri.net/?p=22155
« -48معتقل �صحراوي يتعر�ض ل�سوء املعاملة و�صحفي يتم توقيفه يف حماولة مل�صادرة دراجته النارية بالعيون/
ال�صحراءالغربية»،بيان�صادرعناملكتبالتنفيذىلتجمعاملدافعنيال�صحراوينيعنحقوقالإن�سان 1،فرباير.2011
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=449%3A-q----q------q---q------------&catid=1%3Alatest-news&Itemid=54
« -49منع حماميني �إ�سبانيني من زيارة املعتقلني ال�سيا�سيني ال�صحراويني و مثول معتقل �سيا�سي �أمام قا�ضي
التحقيق» ،بيان �صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان� 15 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=41585
وحمام ع�ضو يف الي�سار املوحد من زيارة العيون/ال�صحراء الغربية ،بيان
 -50منع نائب يف الربملان الأوروبي
ٍ
�صادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني عن حقوق الإن�سان� 31 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=42692
و�أي�ضا� :إقفال ال�صحراء :دعوة �إىل وقف عمليات الإخالء الق�رسي و�سحب اعتمادات ال�صحفيني الأجانب ،بيان
�صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود 12 ،نوفمرب .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/imprimer_ar.php3?id_article=31892
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�ســـوريا

�شهدت �أو�ضاع حقوق الإن�سان فى �سوريا خالل هذا العام تدهورا مروعاً.فقد �أفرط نظام
ب�شار الأ�سد فى ا�ستخدام خمتلف �أ�شكال القمع لو�أد االنتفا�ضة ال�سلمية التى تطالب بالدميقراطية
والتغيري ورحيل النظام.وبات من الوا�ضح �أن النظام ال�سورى مل ي�ستوعب درو�س الثورة
ال�شعبية فى تون�س وم�رص ،فقد تلك�أ وراوغ كثري ًا فى تقدمي معاجلات �إ�صالحية جادة الحتواء
مطالب الثورة ،وعندما حاول تروي�ض الثورة بب�ضعة �إ�صالحات �شائهة ،كانت حمامات
الدم فى �أنحاء �شتى من �سوريا كفيلة بكن�س �أي �أوهام حول الإ�صالح من داخل هذا النظام،
الذي �أعادت ممار�ساته الإجرامية بحق �شعبه الأذهان �إىل املذابح الكربى التى ارتكبها حافظ
الأ�سد الأب فى مطلع الثمانينيات من القرن املا�ضى.
لقد انتهك حق احلياة على �أو�سع نطاق خالل هذا العام ،فقد �سقط عدة �آالف من القتلى
واجلرحى 1نتيجة اال�ستخدام الوح�شى للقوة ،والذي �شمل الأ�سلحة الثقيلة والق�صف الع�شوائى
 -1تقرير جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة ب�ش�أن اجلمهورية العربية ال�سورية 23 ،نوفمرب .2011
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/17/docs/A-HRC-S-17-2Add1_ar.pdf
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من قبل الدبابات واملدفعية والوحدات البحرية ،واغتيال الأ�شخا�ص �أو الإعدام دون حماكمة،
�سواء لأ�شخا�ص كانوا رهن االحتجاز� ،أو ملن�شقني داخل �صفوف اجلي�ش �أو ال�رشطة ،رف�ضوا
ال عن ات�ساع نطاق ممار�سات
امل�شاركة فى ارتكاب املذابح بحق ال�شعب ال�سورى .ف�ض ً
التعذيب ،التى ارتفع معها ب�صورة غري م�سبوقة عدد الوفيات املرجح وقوعها نتيجة التعذيب.
وبات ال�شعب ال�سورى فى جميع املدن واملحافظات الرئي�سية هدف ًا للعقاب اجلماعى باحل�صار
الذى تفر�ضه دبابات اجلي�ش ال�سورى� ،أو بحظر التجوال امل�ستمر ل�ساعات طويلة ،بالق�صف
ال عن قطع الكهرباء واملياه واالت�صاالت .وو�صل الأمر
الع�شوائى ملناطق �آهلة بال�سكان ،ف�ض ً
فى بع�ض املحافظات حلد اتخاذ �إجراءات ،ت�ستهدف جتويع ال�سكان ،من خالل منع دخول
�شاحنات الدقيق ،عالوة على االمتناع �أو املماطلة فى �رصف رواتب العاملني فى الدوائر
احلكومية.
وامتد نطاق القمع لي�ستهدف عددا كبريا من احلقوقيني وامل�شتغلني بالإعالم -بالتوقيف
ال عن االعتداءات البدنية -للحيلولة دون الوقوف على
امل�ؤقت �أو االعتقال �أو االختفاء ف�ض ً
حقيقة الو�ضع يف البالد.
�أدى ا�ستخدام القوة املفرطة من جانب �أجهزة القمع �إىل ظهور بع�ض �أ�شكال العنف امل�ضاد
من جانب املواطنني� ،إما دفاع ًا عن النف�س �أو رغبة فى الث�أر لل�ضحايا ،وبخا�صة فى املناطق
ذات الرتكيبة االجتماعية التقليدية التى تهيمن عليها ثقافة الع�صبية القبلية �أو الع�شائرية .كما
اقرتن ذلك �أي�ض ًا بات�ساع نطاق عمليات الإعدام امليدانى للعنا�رص املن�شقة من �ضباط وجنود
اجلي�ش ،و�إعالن ت�شكيل ما �سمى بحركة ال�ضباط الأحرار ،التى دخلت بدورها فى معارك
حمدودة مع اجلي�ش.
وفى ظل هذه الأو�ضاع تزداد املخاوف من دخول البالد فى حرب �أهلية وا�سعة النطاق،
ي�ؤججها حملة تعبئة طائفية منظمة ميار�سها النظام ال�سورى ،الذى يحاول تقدمي نف�سه باعتباره
ال�ضامن حلماية الأقليات .وتدفع هذه التعبئة �أغلبية م�سيحيي �سوريا الطائفة الدرزية للتقوقع
واالحتماء مبظلة النظام ،فيما تظهر الطائفة العلوية فى حالة من التطابق مع النظام ،الذى
2
تعتقد �أن �سقوطه ي�شكل تهديدا المتيازاتهم.
وعلى �صعيد �آخر ،تتوا�صل �سيا�سات التمييز �ضد الأقلية الكردية ،واالنتهاكات الروتينية
للحقوق الإن�سانية للأقلية الكردية ،وكذلك التنكيل بالن�شطاء واملدافعني عن الهوية الكردية،
وقد �شهدت هذه االنتهاكات تدهور ًا جديد ًا باغتيال �أحد �أبرز الرموز ال�سيا�سية الكردية قرب
نهاية العام.
-2حول املخاوف من ع�سكرة االنتفا�ضة والتجيي�ش الطائفى انظر  :د.ح�سن عبا�س ،ديناميكيات االنتفا�ضة يف
�سورية ،مبادرة الإ�صالح العربى� ،أوراق املتابعة ال�سيا�سية� ،أكتوبر.2011
http://www.arab-reform.net/IMG/pdf/ARB_51_Syria_Oct_2011_H-Abbas_Ar.pdf
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ح�صاد اجلرائم غري الإن�سانية فى قمع املتظاهرين:
بح�سب تقارير للأمم املتحدة ف�إن � 5000شخ�ص قتلوا منذ اندالع االحتجاجات يف منت�صف
مار�س حتى منت�صف دي�سمرب ،من بينهم  300طفل على الأقل ،3وذلك نتيجة لأعمال
القمع الوح�شى التى �شكل كثري منها جرائم �ضد الإن�سانية مبقت�ضى القانون الدوىل الإن�سانى.
تعر�ضت كتل �سكانية بكاملها للقمع ،وبخا�صة فى املدن التى ظلت خا�ضعة حل�صار اجلي�ش،
وبات ال�سكان فيها على حافة مواجهه كارثة �إن�سانية ،نتيجة للنق�ص املتزايد فى املياه والغذاء
ال عن �صعوبات احل�صول على الرعاية الطبية ،فى الوقت الذى منعت فيه
والدواء ،ف�ض ً
ال�سلطات و�صول منظمة ال�صليب الأحمر الدولية �إىل املناطق والأ�شخا�ص الأكرث ت�رضراً،
والتي �شهدت ا�ستخدام الدبابات واملروحيات واملدفعية الثقيلة لعزل وقمع املظاهرات ولق�صف
4
البنية التحتية املدنية.
ومل تقت�رص �أدوات قمع االنتفا�ضة على �أجهزة الأمن التقليدية �أو قوات اجلي�ش و �أجهزة
اال�ستخبارات ،بل عرفت �أي�ض ًا ظهور ًا وا�سع النطاق لع�صابات �أو ميلي�شيات م�سلحة تعرف
بـ»ال�شبيحة» ،وهى ع�صابات ترعاها �شبكات الف�ساد وامل�صالح املرتبطة بنظام احلكم و�أقرباء
5
الرئي�س الأ�سد.
و�سجلت التقارير وقوع انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان� ،شملت القتل خارج نطاق القانون
والإعدام التع�سفى دون حماكمة .و�أكدت التقارير تداخل هجمات «ال�شبيحة» وقوات الأمن
والتن�سيق والتعاون فيما بينها ،حيث �شوهدت «ال�شبيحة» فى �أكرث من منا�سبة فى مالب�س مدنية
ت�ستخدم عربات ع�سكرية ،كما �أن القوات احلكومية كانت ت�سهل حتركات تلك الع�صابات عرب
نقاط التفتي�ش ،واتهمت التقارير م�سئولني باحلكومة وحزب البعث بامل�شاركة الفعلية فى تن�سيق
6
الأعمال الإجرامية «لل�شبيحة».
كما �سجلت التقارير امتداد �أعمال القتل والإعدام دون حماكمة لتطال �أعدادا غري حمدودة
من ال�ضباط واجلنود الذين رف�ضوا االن�صياع للأوامر ب�إطالق النار على املتظاهرين واملدنيني
العزل.
 -3ح�سب ت�رصيحات املفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان نايف بيالري 13 ،دي�سمرب .2011
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40708&Cr=syria&Cr1
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/12/syria-5000-dead-violence-un
 -4الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،ب�شار الأ�سد  :جمرم �ضد الإن�سانية « ،تقرير حول انتهاكات حقوق
الإن�سان املرتكبة فى �سوريا مار�س– يوليو .2011
http://www.fidh.org/IMG//pdf/26_08_11_fidh_syria_arreport.pdf
 -5د.ح�سن عبا�س ،ديناميكيات االنتفا�ضة يف �سوريا ،مبادرة الإ�صالح العربى ،مرجع �سابق.
 -6الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،ب�شار الأ�سد  :جمرم �ضد الإن�سانية « ،مرجع �سابق.
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و�سجلت التقارير ات�ساع نطاق االعتقاالت الع�شوائية اجلماعية ب�صورة يومية نحو ع�رشة
�آالف �شخ�ص حتى �أكتوبر  .2011يف جميع �أنحاء البالد ،وكذلك ات�ساع �أعمال االختطاف
ال عن ذلك فقد
التى اقرتنت بتزايد حاالت االختفاء الق�رسى �إىل قرابة خم�سة �آالف .7وف�ض ً
�أودع املعتقلون فى ظروف بالغة الق�سوة داخل مراكز االحتجاز ،وكانوا عر�ضة ملمار�سات
التعذيب املنهجى ،التى يرجح معها تزايد حاالت الوفاة داخل مقار االحتجاز ،وتتزايد
ال�شكوك حول �أن ع�رشات منهم قد لقوا م�رصعهم نتيجة للتعذيب.
اقرتنت حملة القمع فى ربوع البالد �أي�ض ًا باعتداءات على الطواقم الطبية التى كانت متار�س
واجبها املهنى والإن�سانى فى الو�صول �إىل اجلرحى وحماولة �إ�سعافهم .و�سجلت حاالت
اعتداءات عمدية على �سيارات الإ�سعاف ،كما �أحكمت �أجهزة اال�ستخبارات �سيطرتها على
امل�ست�شفيات ،ومنعت العاملني من تقدمي الرعاية الطبية للم�صابني ،و�سجلت حاالت الختطاف
�أطباء متطوعني �أثناء حماولتهم م�ساعدة اجلرحى.

8

التعذيب والأو�ضاع داخل مراكز االحتجاز وال�سجون:
طالت عمليات توقيف واحتجاز �آالف الأ�شخا�ص منذ اندالع االنتفا�ضة ،و�شملت �أي�ضا
�أقارب الن�شطاء ،وبينهم �أطفال .وتعر�ض املحتجزون للتعذيب مبا يف ذلك الأطفال .والذى
�شمل ال�رضب لفرتات طويلة بالع�صى �أو الأ�سالك املجدولة وال�صعق الكهربائى.
و�سجلت حاالت �إعدام دون حماكمة ملحتجزين �أودعوا ب�صورة م�ؤقتة مبلعب كرة قدم فى

درعا .ومن املرجح �أن قوات الأمن �أعدمت خالل هذه الواقعة  26حمتجزاً.

9

كما اتهم النائب العام امل�ستقيل فى مدينة حماة ،ال�سلطات بت�صفية � 72سجينا من نزالء �سجن
حماة املركزى ،ودفنهم مبقابر جماعية فى حميط قرية «اخلالدية» بالقرب من فرع الأمن
املركزى فى حماة.و�أ�ضاف النائب العام فى تو�ضيح �أ�سباب ا�ستقالته �أن هنالك ما يزيد على
�«-7سلوك القوات احلكومية ال�سورية جرمية حرب وانتهاك للقانون الدويل الإن�ساين» ،بيان �صادر عن
الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان� 19 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=41872
 -8هيومن رايت�س ووت�ش �« ،سوريا :التعر�ض للعاملني بالهالل الأحمر»� 14 ،سبتمرب .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/14
وانظر �أي�ضا  :الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ”،ب�شار الأ�سد  :جمرم �ضد الإن�سانية “ ،مرجع �سبق ذكره.
� -9سوريا :جرائم �ضد الإن�سانية يف درعا» ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش 1 ،يونيو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/01
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 420جثة دفنت فى مقابر جماعية فى احلدائق العامة ،و�أن ال�سلطات قد طلبت منه تقرير ًا يفيد
10
�أنهم قتلوا على �أيدى ع�صابات م�سلحة.
بالنظر الكتظاظ املقار الأمنية ب�آالف املعتقلني ،مت حتويل مع�سكرات طالئع حزب البعث
فى عدة حمافظات �إىل مراكز لالعتقال اجلماعى ال تتوافر فيها �أي مقومات للرعاية ال�صحية.
و�سجلت التقارير النق�ص الفادح للطعام ،حيث يتم تقدمي وجبة واحدة لهم يومياً ،ت�شتمل على

رغيف خبز واحد وثمرة طماطم �أو لنب ممدد.

11

وقد ر�صدت التقارير الدولية تزايد ًا كبري ًا فى حاالت الوفاة داخل مقار االحتجاز ،حيث
تويف  88حمتجز ًا على الأقل خالل �أقل من خم�سة �أ�شهر (من بداية �أبريل �إىل منت�صف
�أغ�سط�س) .وتوافرت �أدلة فى  52من هذه احلاالت على الأقل يرجح �أنها وقعت نتيجة مبا�رشة
للتعذيب �أو �أن التعذيب قد �أ�سهم فى وقوعها .و�أكدت التقارير �أن عددا من ال�ضحايا ،بينهم
�أطفال ،قد مت التمثيل بجثثهم قبل الوفاة �أو بعدها ،ثم �سلمت اجلثث امل�شوهة لأ�رس ال�ضحايا،
بق�صد بث الرعب فى نفو�س ال�شعب ال�سوري كله .وبح�سب هذه التقارير ،ف�إن ال�سلطات مل
جتر �أى حتقيقات ر�سمية فى حاالت الوفاة الثمانية والثمانني با�ستثناء حالتني فقط ،ومل يتم
�إعالن نتائج التحقيقات التى يفرت�ض �أن تكون جرت فى تلك احلالتني.

12

وبح�سب بع�ض التقارير ف�إن مرا�سم العزاء على روح املواطن فهد على عدنان� -أحد
ال�ضحايا املرجح وفاته ،نتيجة للتعذيب فى الثانى من �أغ�سط�س ،بعد �أقل من ثالثة �أيام من
اعتقاله -قد انتهت مب�أ�ساة جديدة ،بعدما داهمت قوات الأمن خيمة العزاء ،وحطمت الكرا�سى
و�صادرت ال�سجاد .وعندما �أعاد الأهاىل ن�صب وجتهيز اخليمة مرة �أخرى� ،أطلقت قوات
الأمن القنابل ال�صوتية والقنابل امل�سيلة للدموع ،ثم الذخرية احلية على املعزين ،مما �أف�ضى
مبا�رشة �إىل م�رصع �أحد ال�صبية بر�صا�صة قاتلة فى العنق ،و�إ�صابة  13بجراح ،توفى �أحدهم
 -10لال�ستماع لل�شهادة امل�صورة على ل�سان املحامي العام امل�ستقيل يف مدينة «حماه» ،راجع:
http://faisal1624.com/2011/08/31/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86«-11تقرير عن منهجية ال�سلطات ال�سورية يف انتهاك حقوق الإن�سان» ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سورى
حلقوق الإن�سان� 28 ،أغ�سط�س .2011
http://www.syriahr.com/28-8-2011-syrian%20observatory5.htm
«-12الإعدام املميت  :الوفيات فى احلجز فى خ�ضم االحتجاجات ال�شعبية فى �سوريا» ،تقرير �صادر عن منظمة
العفو الدولية� 31،أغ�سط�س .2011
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE24/035/2011/ar/df8fe47a-9480-4543-8689e026f1844b0d/mde240352011ar.pdf
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مت�أثر ًا بجراحه نتيجة لطلق نارى فى الر�أ�س.

13

مدافعو حقوق الإن�سان رهن احل�صار:
ظلت منظمات حقوق الإن�سان منذ ت�أ�سي�سها حمرومة من الرتخي�ص ب�صفة قانونية .وخالل
عام � 2011صعدت ال�سلطات �ضغوطها التع�سفية جتاه املدافعني عن حقوق الإن�سان وبخا�صة
فى �إطار ال�سعى املحموم للتعتيم على قمع االنتفا�ضة وا�سعة النطاق فى �سوريا.
ومع �أن عدد ًا من املدافعني عن حقوق الإن�سان قد ا�ستفاد من بع�ض قرارات العفو العام التى
�أ�صدرها الرئي�س ال�سورى ،فى �إطار حماوالت بائ�سة الحتواء ولرتوي�ض االنتفا�ضة ،ف�إن
ذلك مل مينع من تعري�ض عدد كبري من املدافعني للتوقيف امل�ؤقت �أو االعتقال لفرتات طويلة
�أو املنع من ال�سفر �أو العتداءات بدنية �أو لتهديدات �رصيحة �أو مبطنة باالغتيال .وا�ضطر
بع�ض املدافعني �إىل مغادرة البالد وا�ستئناف عملهم من املنفى.وقد كان من �أبرز من ا�ستفادوا
بقرار العفو العام احلقوقى البارز وم�ؤ�س�س اجلمعية ال�سورية حلقوق الإن�سان هيثم املالح الذى
كان يق�ضى حكم ًا جائر ًا بال�سجن ملدة ثالث �سنوات بعد اعتقاله فى �أكتوبر  2009وحماكمته
ع�سكرياً 14.وكذلك املدافع املعروف مهند احل�سنى رئي�س املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان
«�سوا�سية» الذى كان يق�ضى بدوره حكم ًا جائر ًا بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ب�سبب ن�شاطه
احلقوقي .وقد جاء العفو الرئا�سى عنه فى  31مايو �ضمن قائمة �ضمت مئات املعتقلني ،بينهم
15
عدد من القياديني املعار�ضني بحزب العمل ال�شيوعى.

كما �أطلقت ال�سلطات فى  4يونيو �رساح الكاتب على العبد الله الع�ضو القيادى فى ائتالف
�إعالن دم�شق للتغيري الدميقراطى ،وذلك مبوجب عفو رئا�سى .وكان على العبد الله يق�ضى
عقوبه بال�سجن ملدة عام ون�صف العام ،بعد مثوله �أمام حمكمة ع�سكرية فى  13مار�س ،2011
�أدانته بتهمة تعكري عالقات �سوريا بدولة �أجنبية على خلفية مقال له حول العالقات ال�سورية
-13انظر فى ذلك �« :سوريا :وفاة �أحد املعتقلني حتت التعذيب » ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة الكرامة� 19 ،أغ�سط�س .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4240:2011-0831-08-34-01&catid=155:-&Itemid=100
و�أي�ضاً�“ :شهداء جمزرة خيمة عزاء فهد عدنان بدوما  ،”2011/8/5بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق
الإن�سان� 5 ،أغ�سط�س .2011
http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4543.aspx
 -14الإفراج عن النا�شط احلقوقي ال�سوري هيثم املالح ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان8 ،
مار�س .2011
http://www.syriahr.com/8-3-2011-syrian%20observatory6.htm
- 15http://www.sooryoon.net/?p=25555
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– الإيرانية .وهو االتهام الذى �أبقاه �سجين ًا حتى بعد انتهاء مدة حمكوميته بال�سجن لعامني
ون�صف العام فى ق�ضية �إعالن دم�شق .كان من املفرت�ض �أن يفرج عنه فى يونيو  ،2010غري
�أن قا�ضي التحقيق الع�سكرى �أمر با�ستمرار توقيفه وايداعه �سجن عدرا بناء على طلب النيابة
16
العامة الع�سكرية بعد حتريك االتهام اجلديد بحقه.
خالف ًا لذلك ظلت مالحقة الن�شطاء احلقوقيني متوا�صلة ،حيث تعر�ض عدد كبري منهم
للتوقيف لب�ضعة �أيام �أو �أ�سابيع �أو لالحتجاز لأكرث من مرة �أو املتابعات الق�ضائية .وقد طالت
هذه الإجراءات على �سبيل املثال ال احل�رص:
•عبد الكرمي �ضعون ع�ضو جمل�س الأمناء فى جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية
وحقوق الإن�سان فى �سوريا� ،ألقى القب�ض عليه فى مطلع �أبريل من �ساحة مدينة ال�سلمية
مبحافظة حماة �أثناء مراقبته التظاهرات ال�سلمية ،وقد تعر�ض �أثناء القب�ض عليه لل�رضب
بالع�صى والهراوات من قبل �أجهزة الأمن.

17

•دانيال �سعود رئي�س جلان الدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية فى �سوريا
وع�ضو اللجنة التنفيذية لل�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان� ،ألقى القب�ض عليه فى 23
�أبريل .2011

18

•را�سم الأتا�سى ع�ضو جمل�س �أمناء املنظمة العربية حلقوق الإن�سان� ،ألقى القب�ض عليه فى

� 27أبريل بناء على �أمر اعتقال من املدعى العام الع�سكرى بدعوى التحري�ض على ال�شغب.

19

•ملك ال�شنوانى نا�شطة فى جمال الدفاع عن حقوق الن�ساء� ،ألقى القب�ض عليها فى 11
فرباير ،كما �صودرت بع�ض الكتب لديها وحا�سوبها ال�شخ�صى ،واقتيدت �إىل �أحد مقار
-16ال�سلطات ال�سورية تفرج عن الكاتب علي العبد الله ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان4 ،
يونيو .2011
http://www.syriahr.com/4-6-2011-syrian%20observatory2.htm
� -17سوريا :اختفاء املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد عبد الكرمي �ضعون ،بيان �صادر عن منظمة اخلط الأمامي،
� 18أبريل .2011
http://humanrightsdefenders.org/node/14843
 -18ال�سلطات ال�سورية تعتقل رئي�س جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف �سورية،
الزميل دانيال �سعود ،بيان �صادر عن  7منظمات �سورية� 26 ،أبريل 2011
http://www.anhri.net/?p=29767
« -19املنظمة تدين اعتقال املهند�س را�سم الأتا�سي وتطالب بالإفراج الفوري عنه» ،بيان �صادر عن املنظمة
العربية حلقوق الإن�سان فى �سوريا� 28 ،أبريل .2011
http://www.ifex.org/syria/2011/04/29/al_atasy_arrested/ar

155

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
املخابرات العامة بدم�شق.

20

•مازن دروي�ش رئي�س املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبري ،وقد �ألقى القب�ض عليه
يف  23مار�س بعد مراجعته لفرع الأمن ال�سيا�سي يف دم�شق ،وكان دروي�ش قد قام بعدة
21
مداخالت على حمطات التلفزيون تتعر�ض للأحداث الدائرة يف “درعا”.
•عبد الله خليل ع�ضو جمعية حقوق الإن�سان فى �سوريا� ،ألقى القب�ض عليه فى مطلع مايو
22
فى �أعقاب م�شاركته فى مداخلة مع قناة اجلزيرة القطرية.
•دانا جوابره� ،صحفية ونا�شطة فى جمال حقوق الإن�سان ،احتجزت قرابة ع�رشة �أيام فى
مار�س  ،2011بعد م�شاركتها فى �إحدى الوقفات االحتجاجية بالعا�صمة ،وقد �أعيد اعتقالها
23
مرة �أخرى فى الثالث من مايو .2011
•د .وليد البنى النا�شط ال�سيا�سى واحلقوقى البارز ،اعتقل فى � 7أغ�سط�س مع جنليه �إياد
وم�ؤيد البنى ،وقد �سبق اعتقاله ،و�سجنه �أكرث من مرة خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية .وقد
جاء اعتقاله الأخري فى غ�ضون �شهرين فقط من �إنهاء حمكوميته بال�سجن ملدة عامني ون�صف
العام ،على خلفية دوره القيادى فى االئتالف الوطنى املنبثق عن �إعالن دم�شق من �أجل
24
التغيري الدميقراطى.
•عبد الكرمي الريحاوى رئي�س الرابطة ال�سورية حلقوق الإن�سان ،تعر�ض لالعتقال فى
« -20ال�سلطات ال�سورية تعتقل تع�سفيا الع�رشات من املواطنني» ،بيان �صادر عن املنظمة الوطنية حلقوق
الإن�سان يف �سورية� 14 ،أبريل .2011
http://www.nohr-s.org/new/2011/04/14/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D
8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
 %D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A
7%D8%AA-2
-21http://skeyes.wordpress.com/2011/03/24/225699669988
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31989
 « -22اعتقال احلقوقيني نادر احل�سامي وعبد الله اخلليل» ،بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان،
 2مايو .2011
http://www.shrc.org/data/aspx/d18/4448.aspx
�« -23سوريا :توقيف العديد من املدافعني عن حقوق الإن�سان ،خالل حمالت القمع الأخرية ،فيما توارى
البع�ض الآخر عن الأنظار» ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة الكرامة 6 ،مايو .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4134:2011-0509-07-17-14&catid=155:-&Itemid=100
« -24اعتقال الدكتور وليد البني جمددا مع جنليه �إياد و م�ؤيد» ،بيان �صادر عن املنظمة ال�سورية حلقوق
الإن�سان� 7 ،أغ�سط�س.2011
http://www.anhri.net/?p=37083
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25

ال عن ذلك فقد لقى النا�شط ال�سيا�سى واحلقوقى املعروف معن العودات م�رصعه،
ف�ض ً
بر�صا�صات �أجهزة الأمن فى درعا فى الثامن من �أغ�سط�س ،وذلك بعد �أن �أطلقت قوات
26
الأمن الر�صا�ص على موكب جنائزى لت�شييع �أحد ال�شهداء.

التنكيل باملعار�ضة ال�سيا�سية:
جاءت قرارات العفو الرئا�سى عن ب�ضعة مئات من ال�سجناء واملعتقلني ال�سيا�سيني نوع ًا من ذر
الرمال فى العيون� ،أمام طوفان االعتقاالت وا�سعة النطاق التى ا�ستهدفت �آالف الأ�شخا�ص
ممن ي�شتبه فى انخراطهم فى االنتفا�ضة ال�شعبية ال�سلمية ،وعنا�رص املعار�ضة ال�سيا�سية ،مبا فى
ذلك عدد من املعار�ضني الذين ا�ستفادوا من قرارات العفو ال�صورية.
ووفق ًا لتقارير ميدانية ف�إن عددا من الن�شطاء ال�سيا�سيني والكتاب واحلقوقيني –وكذلك
عائالتهم -تلقوا تهديدات عرب الهواتف �أو الربيد الإلكرتونى �أو �شبكات التوا�صل الإجتماعى،
تتوعدهم بالت�صفية اجل�سدية والأعمال االنتقامية� ،إذا ما ا�ستمروا فى دعم االنتفا�ضة ،و�شاعت
27
فى هذا ال�سياق حاالت احتجاز الأ�شخا�ص كرهائن نكاية فى ذويهم من الن�شطاء.
وطالت �إجراءات التوقيف واالعتقال التع�سفى رموز ًا بارزة ،منهم �سهري الأتا�سى رئي�سة
منتدى جمال الأتا�سى للحوار الوطنى والدميقراطى .وقد �سبق اعتقالها فى  16مار�س عقب
28
تلقيها تهديدات عرب الهاتف بالقتل �أو باختطاف �أبنائها.
وطالت اعتقاالت مماثلة ما يزيد على  25من الن�شطاء ال�سيا�سيني ،من بينهم كمال �شيخو
وح�سيبة عبد الرحمن� ،إثر م�شاركتهم فى اعت�صام ت�ضامنى �أمام مقر وزارة الداخلية ووجهت
-25http://www.elaph.com/Web/news/2011/8/675491.html?entry=articleRelatedArticle
http://skeyes.wordpress.com/2011/08/16/465465465465465-6/
 -26ثمانية �شهداء بر�صا�ص القوات ال�سورية واغتيال النا�شط معن العودات ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سوري
حلقوق الإن�سان� 9 ،أغ�سط�س .2011
http://www.syriahr.com/9-8-2011-syrian%20observatory1.htm
 « -27عاجل :املخابرات ال�سورية تهدد باختطاف �أبناء املعار�ضني وت�صفيتهم» ،بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية
حلقوق الإن�سان 27 ،فرباير .2011
http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4333.aspx
 « -28اعتقال النا�شطة �سهري الأتا�سي و�آخرين على خلفية «تظاهرات احلرية» ،بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية
حلقوق الإن�سان 16 ،مار�س .2011
http://www.anhri.net/?p=26835
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�إليهم اتهامات بالنيل من هيبة الدولة و�إثارة النعرات العن�رصية واملذهبية.

29

وقد �أ�صدرت حمكمة �أمن الدولة اال�ستثنائية –قبيل �إلغائها– حكم ًا جائر ًا بال�سجن ملدة 5
�سنوات بحق النا�شطة طل امللوحى ،بتهمة “�إف�شاء معلومات لدولة �أجنبية” ،وكانت �أجهزة
ال �إىل �أن تقرر تقدميها
�أمن الدولة قد اختطفتها فى �آخر العام املا�ضى ،وظل م�صريها جمهو ً

للمحاكمة.

30

وفى مار�س �أي�ض ًا �ألقت �أجهزة قوات الأمن القب�ض على الكاتب والنا�شط ال�سيا�سى ل�ؤى
ح�سني ،وذلك على �إثر مبادرته بجمع توقيعات على عري�ضة عرب �شبكة الإنرتنت للت�ضامن
31
مع املتظاهرين �سلمي ًا مبحافظة درعا.
وطال االعتقال فى مار�س �أي�ض ًا املعار�ض ال�سورى د.ع�صام قبطان الع�ضو القيادى بحزب

االحتاد العربى اال�شرتاكى الدميقراطى ،واقتيد �إىل جهة جمهولة.

32

وطالت �سيا�سة احتجاز الرهائن فى �أبريل فاروق البازل جنل النا�شط ال�سيا�سى ب�سام
البازل ،كما طالت �أي�ض ًا جنل النا�شط ال�سيا�سى حممود املدلل وثالثة من �أ�شقائه ،وابن �شقيق
النا�شط ال�سيا�سى بدرعا �أمين الأ�سود.

33

وفى يوليو جرى اعتقال معار�ضني بارزين ،بينهم د.عدنان وهبه واملهند�س نزار
ال�صمادى ع�ضوى هيئة التن�سيق الوطنية لقوى التغيري الدميقراطى فى �سوريا ،وجورج �صربا
� -29إحالة  32نا�شطة ونا�شطا �سوريا اىل الق�ضاء» ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سورى حلقوق الإن�سان17 ،
مار�س .2011
http://www.anhri.net/?p=26953
 « -30احلكم بال�سجن ملدة خم�س �سنوات بحق النا�شطة ال�سورية طل امللوحي» ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سوري
حلقوق الإن�سان 16 ،فرباير .2011
http://www.syriahr.com/14-2-2011-syrian%20observatory14.htm
و�أي�ض ًا � “ :سوريا  :ال�شبكة العربية ت�ستنكر احلكم ال�صادر القا�سي �ضد املدونة طل امللوحي” ،بيان �صادر عن
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 17 ،فرباير .2011
http://www.anhri.net/?p=24238
-31http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11803&article=613821
« -32الأجهزة الأمنية ال�سورية تعتقل القيادي املعار�ض عا�صم قبطان» ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سورى
حلقوق الإن�سان 30 ،مار�س .2011
_http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?com_mode=nest&com
order=0&storyid=6085
�« -33سوريا :يجب رفع احل�صار عن درعا» ،بيان �صادر عن هيومن رايت�س ووت�ش 6 ،مايو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/06

158

التقرير ال�سنوي 2011
ع�ضو احلزب الوطنى الدميقراطى.

34

وبح�سب م�صادر حقوقية ،ف�إن ما ال يقل عن � 50شخ�ص ًا من املعار�ضني ال�سيا�سيني قد لقوا
م�رصعهم على مدى �سبعة �أ�شهر من اندالع االنتفا�ضة على �أيدى قوات ال�رشطة �أو اجلي�ش
�أو ع�صابات “ال�شبيحة” .كما �أن عدد ًا منهم رمبا كانوا �أهداف ًا للقتل العمدي �أو القتل خارج
نطاق القانون .من بني ه�ؤالء املعار�ض ال�سورى البارز زياد العبيدى الذى لقى م�رصعه
�أثناء حماولته الفرار من قوات الأمن التى اقتحمت منزله فى بلده دير الزور ،35واملعار�ض
ال�سيا�سى والنا�شط احلقوقى املهند�س معن العودات ،والقيادى الكردى م�شعل التمو.

هجوم وا�سع النطاق على الإعالميني واملبدعني:
اقرتن القمع الوح�شى لالنتفا�ضة ال�شعبية بهجوم وا�سع النطاق على الو�سائط املختلفة للتعبري
والإعالم ،وقد فر�ضت ال�سلطات حالة من التعتيم التام على املناطق اخلا�ضعة حل�صار
ع�سكري حمكم ،مثل درعا وحم�ص وبانيا�س واملع�ضمية يف ريف دم�شق ،وذلك بعد قطع
خدمة الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل تعطيل الو�صول �إىل مواقع التوا�صل االجتماعي “في�س بوك”
و”تويرت” و”يوتيوب” .كما ا�ستمر منع ال�صحفيني واملرا�سلني الأجانب من دخول البالد،
و�أي�ضا منع مرا�سلي و�سائل الإعالم اخلارجي من الو�صول �إىل موقع الأحداث .36وفر�ضت
الرقابة على القنوات الف�ضائية الناقدة 37.يذكر �أن ال�سلطات كانت قد �أجربت فى مار�س
�سبعة مرا�سلني لوكالتى «رويرتز» ،و»�أ�سو�شيتد بر�س»على مغادرة البالد 38.كما تعر�ض
م�صورون من وكالة “ال�صحافة الفرن�سية” ووكالة “�أ�سو�شيتد بر�س” لالعتقال لفرتة يف22
39
مار�س ،بينما كانوا يقومون بتغطية الأحداث يف حمافظة درعا.
« -34اعتقال املعار�ضني البارزين عدنان وهبة ونزار ال�صمادي» ،بيان �صادر عن املر�صد ال�سورى حلقوق
الإن�سان 28 ،يوليو .2011
http://www.syriahr.com/28-7-2011-syrian%20observatory1.htm
-35http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111015_syria_activist_killing.shtml
-36http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11852&article=621159
�« -37سوريا ت�شن حملة قمع على التغطية ال�صحفية؛ واالعتداءات على ال�صحافة تتوا�صل يف ليبيا و�أماكن
�أخرى” ،بيان �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني 30 ،مار�س .2011
http://www.cpj.org/ar/2011/03/017028.php
« -38ا�ستمرار التعتيم الإعالمي ،ال�سلطات ال�سورية ت�ستهدف رويرتز « ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون
بال حدود 28،مار�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31992
« -39توقيف مازن دروي�ش ،مدير املركز ال�سوري للإعالم» ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود،
 24مار�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31989
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وا�ضطرت قناه اجلزيرة القطرية للتوقف عن تغطية االحداث فى �سوريا منذ � 27أبريل،
وتعليق كل �أن�شطتها فى �سوريا �إىل �أجل غري م�سمى ،ب�سبب عدة حمالت تهديد وترهيب
وجهت اىل فرق عملها ،40.حيث مار�ست ال�سلطات ال�سورية �ضغوطا متوا�صلة على موظفي
قناة «اجلزيرة» ال�سوريني ،لدفعهم �إىل اال�ستقالة منها ،كما منعت ال�سلطات مرا�سلي القناة،
41
ومرا�سلني غريهم ،من دخول مدينة درعا التي انطلقت منها االنتفا�ضة.
كذلك فقدت قناة اجلزيرة االت�صال مبرا�سلتها الكندية الإيرانية دورثى بافاز ،و�أحاط
الغمو�ض م�صريها منذ و�صولها لدم�شق فى � 29أبريل املا�ضى .وبح�سب ال�سفارة ال�سفارة
ال�سورية فى الواليات املتحدة ،فقد قامت ال�سلطات ال�سورية برتحيل ال�صحفية فى �أول مايو
�إىل �إيران� ،إال �أن وزير اخلارجية االيرانى �أبلغ وكالة الأنباء الر�سمية االيرانية فى  24مايو
ب�أن �إيران ال متلك اى معلومات عن ال�صحفية.

42

كما تعر�ض لالعتقال عدد كبري من الكتاب وال�صحفيني والن�شطاء ال�سيا�سيني ،ب�سبب
م�شاركتهم فى �أعمال االحتجاج والتظاهر ال�سلمى� ،أو بحكم ت�صنيفهم كن�شطاء �سيا�سيني
معار�ضني �أو منخرطني فى الكفاح من �أجل الدميقراطية .ويرد بني ه�ؤالء الكاتب وال�صحفى
ال�سورى فايز �سارة �أحد الأع�ضاء القياديني باملجل�س الوطنى لإعالن دم�شق من �أجل التغيري
الدميقراطى ،43ود.نزار املدنى ع�ضو املجل�س املركزى لهيئة التن�سيق الوطنى فى �سوريا
والكاتب املعروف اح�سان طالب .44

وقامت دورية تابعة للمخابرات اجلوية باعتقال املعار�ض ال�سورى املعروف حممد �صالح،
وذلك خالل كمني ن�صب له بعدما تلقى مكاملة من جمهول يدعى �أنه �صحفى بقناة اجلزيرة،
وحدد له موعد ًا ومكان ًا ملقابلته .وقد اقتيد حممد �صالح �إىل جهة جمهولة قبل �أن يتم �إطالق
« -40مرا�سلون بال حدود ت�ستنكر القمع �ضد الإعالم فى �سوريا» 3 ،مايو .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32022
 « -41قناة ‘اجلزيرة’ تعلق عملياتها يف �سوريا؛ واالعتداءات على ال�صحافة تتوا�صل يف �أماكن �أخرى يف
املنطقة» ،بيان �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني� 27 ،أبريل .2011
http://www.cpj.org/ar/2011/04/017226.php
�« -42أين ال�صحفية الأمريكية الكندية الإيرانية املرحلة من �سوريا �إىل �إيران؟» ،بيان �صادر عن منظمة
مرا�سلون بال حدود 16 ،مايو .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32028
-43http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=674467
« -44اعتقال الدكتور نزار املدين والكاتب �إح�سان طالب» ،بيان �صادر عن املنظمة العربية حلقوق الإن�سان فى
�سوريا� 17 ،أكتوبر .2011
http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2588
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�رساحه فى اليوم التاىل.

45

كما �ألقت ال�سلطات القب�ض على الكاتب ال�صحفى عمر كو�ش �أثر و�صوله �إىل مطار دم�شق
46
فى مطلع مايو فى �أعقاب م�شاركته فى م�ؤمتر برتكيا.
واحالت ال�سلطات فى الثالث من �أكتوبر جمموعة من النا�شطني وال�صحفيني للمثول للتحقيق
�أمام النيابة العامة ،بعد �أكرث من خم�سني يوم ًا من تعر�ضهم لالعتقال واالختطاف من قبل
�أجهزة الأمن ال�سيا�سى .وبني ه�ؤالء ال�صحفيني :رودى عثمان ،عمر الأ�سعد ،والكاتبة
ال�صحفية هنادى زحلوط ،واملنتج ال�سينمائى �شادى ابو الفخر ،والن�شطاء عا�صم حم�شو
وجيفارا �سعيد.وقد وجهت اليهم اتهامات بالتحري�ض على التظاهر والع�صيان والتحري�ض
على �إثارة النعرات الطائفية و�إن�شاء تنظيمات غري �رشعية با�سم “جلان �أحياء دم�شق”،
واالت�صال بقنوات ف�ضائية لبث مواد ت�سئ �إىل �سمعة البالد 47.ويذكر �أن الغمو�ض قد �أحاط
م�صري املعتقلني واملختطفني من هذه املجموعة منذ اختطاف معظمهم من �أحد املقاهى ،ورجحت
48
التقارير خ�ضوع بع�ضهم للتعذيب.
كما �أحاط الغمو�ض �أي�ضا مب�صري عدد �آخر من ال�صحفيني واملدونني الذين كانوا عر�ضة
لالختطاف واالعتقال التع�سفى ،ومن بني ه�ؤالء ال�صحفيات �إباء منذر ،مرييام حداد،
49
واملدون جهاد جمال ،وعمر الأ�سد املرا�سل لقناه اجلزيرة ول�صحيفتى ال�سفري واحلياة.
كما �أحاط الغمو�ض �أي�ض ًا م�صري ال�صحفي اجلزائري خالد �سي حمند املقيم يف دم�شق،
ويعمل ب�إذاعة فرن�سا الدولية ،والذى اختفي منذ يوم � 9أبريل  2011يف ظروف غام�ضة ،يف
« -45املخابرات ال�سورية تنتحل �صفة ف�ضائية اجلزيرة العتقال املعار�ض البارز حممد �صالح» ،بيان �صادر
عن املر�صد ال�سورى حلقوق الإن�سان� 24 ،سبتمرب .2011
http://www.syriahr.com/22-9-2011-syrian%20observatory7.htm
« -46مرا�سلون بال حدود ت�ستنكر القمع �ضد الإعالم فى �سوريا» 3 ،مايو .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32022
�« -47سوريا :ال�شبكة العربية تندد باحالة ن�شطاء للنيابة العامة واغتيال �آخرين» ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان 4 ،اكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=40761
يخيم على امل�شايف يف �سوريا ب�سبب ا�ستهداف املر�ضى والعاملني ال�صحيني» ،بيان �صادر عن
« -48مناخ اخلوف ِّ
منظمة العفو الدولية� 25 ،أكتوبر .2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/climate-fear-syrias-hospitalspatients-and-medics-targeted-2011-10-25
و�أي�ض ًا “ :اختطاف �صحفيني» ،بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان� 6 ،أغ�سط�س .2011
http://www.shrc.org/data/aspx/d12/4542.aspx
 -49املرجع ال�سابق.
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ظل �صمت تام من ال�سلطات ال�سورية.50
كذلك اعتقلت ال�سلطات املدون ال�سوري ونا�شط الإنرتنت �أن�س املعراوي ،ومل تف�صح عن
م�صريه �أو �أ�سباب ومكان احتجازه ،وكان �أن�س قد مت اعتقاله ب�شكل تع�سفي يف مطلع يوليو
51
.2011
وقد امتدت �أعمال القمع الوح�شى بحق االنتفا�ضة لتطال عددا من الفنانني واملبدعني الذين
انخرطوا فيها �أو �سجلوا ب�أعمالهم الفنية ت�ضامنا معها .ففقد �إبراهيم خ�شو�ش امللقب بـ»مطرب
الثورة» و�صاحب �أغنية «يال ارحل ياب�شار» حياته فى اخلام�س من يوليو ،وذلك بعد وقت
قليل من اختطافه ،حيث وجدت جثته ملقاة بنهر العا�صى ،وقد قطعت ن�صف رقبته وانتزعت
52
حنجرته ،ورجحت التقارير م�سئولية �أجهزة الأمن عن تلك اجلرمية.
كما هاجمت عنا�رص �أمنية ملثمة ر�سام الكاريكاتري العاملى على فرزات ،حيث تعر�ض
للإهانات وال�رضب املربح الذي ا�ستهدف �أ�صابع يديه ،وذلك بالقرب من �ساحة الأمويني
بالعا�صمة ،مما �أدى �إىل �إ�صابته بكدمات متفرقة وخا�صة فى الوجه واليدين .املعروف �أن
53
على فرزات من �أبرز منتقدى نظام الأ�سد عرب ر�سومه ال�ساخرة.
كما تعر�ض والدا عازف البيانو ال�شهري مالك اجلندىل لالعتداء من جمموعات «ال�شبيحة»،
�« -50سوريا � :أثناء القمع ال�شديد لالحتجاجات ال�سلمية�,إختفاء �صحفية بقناة اجلزيرة بعد �أ�سابيع من اختفاء
�صحفي جزائري – ال�شبكة العربية حتمل ال�سلطات ال�سورية م�سئولية �سالمتهم,وتطالب بالك�شف عن م�صريهم”،
 3مايو .2011
http://www.anhri.net/?p=30499
 -51توا�صل عمليات القمع يف �سوريا وتزايد �سقوط ال�ضحايا ،بيان �صادر عن املنظمة الوطنية حلقوق الإن�سان
يف �سوريا 12 ،يوليو .2011
http://www.nohr-s.org/new/2011/07/12/%D8%AA%D9%88%D8%A7%
D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9
%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88
�« -52سوريا  :قطع رقبة مغنى �سوري غنى ” يال �إرحل يا ب�شار”  ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات
حقوق الإن�سان 10 ،يوليو .2011
http://www.anhri.net/?p=35518
و�أي�ض ًا  :مقتل مغني الثورة ال�سورية يف حماة وقطع حنجرته.
http://www.factjo.com/pages/fullNews.aspx?id=28625
-53http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/25/164024.html
http://www.anhri.net/?p=38322
http://www.anhri.net/?p=38328
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C0774B6A-39EB-4A5F-9CED-65D89C7BB827.htm
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التى اقتحمت منزلهما مبدينة حم�ص فى منت�صف �سبتمرب ،ب�سبب موقف مالك امل�ؤيد للثورة
54
ال�شعبية ال�سورية.

توا�صل القمع بحق الأقلية الكردية :
ظل الن�شطاء ال�سيا�سيون واحلقوقيون فى املحافظات الكردية هدفا خا�صا لأعمال القمع التى
تعانى منها الأقلية الكردية فى �إطار �سيا�سات التمييز املنهجى �ضدها.
ومتثلت �أخطر هذه االعتداءات فى � 7أكتوبر ،باغتيال القيادي البارز م�شعل التمو الناطق
با�سم تيار امل�ستقبل الكردى ،بعد اقتحام ملثمني م�سلحني منزله واغتالوه بداخله و�أ�صابوا
ابنه 55.يذكر �أن م�شعل التمو كان من بني ب�ضعة مئات من ال�سجناء واملعتقلني الذين ا�ستفادوا
من قرارات العفو الرئا�سى و�أطلق �رساحه فى يونيو .56!2011
كما توا�صلت على مدار العام �إجراءات االعتقال التع�سفى بحق ن�شطاء �سيا�سيني وحقوقيني
وكتاب وفنانني �أكراد .فقد تلقى ثالثة من املواطنني الأكرد فى فرباير � 2011أحكام ًا بال�سجن
ملدة �أربعة �أ�شهر ،من قبل القا�ضى الفرد الع�سكرى بالقام�شلى ،بعد �إدانتهم بتهمة �إثارة النعرات
57
العن�رصية! على خلفية تنظيمهم مهرجان ًا لل�شعر الكردى.
ويف  24يناير اعتقل الفنان الكردى عبد الرحمن حممد عمر ،واقتيد �إىل جهة جمهولة.
وكان الكاتب والباحث الكردى حوا�س حممود قد تعر�ض فى  12يناير لالعتقال� ،أثناء عودته
�إىل مدينة القام�شلى مبحافظة احل�سكة عرب البوابة الرتكية .كما جرى اعتقال ال�شاعر �إبراهيم
بركات الأحمد باحل�سكة �أي�ضا ،والأديب خ�رض العكارى من �سكان مدينة ال�سلمية ويرجح �أنه

58

 « -54اعتداء وح�شي على والدي عازف البيانو مالك اجلنديل» ،بيان �صادرعن اللجنة ال�سورية حلقوق
الإن�سان� 21 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=39782
 -55اغتيال القيادي الكردي ال�سوري «ت�صعيد خطري» ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية� 12 ،أكتوبر
.2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/assassination-syrian-kurdish-leader%E2%80%98dangerous-escalation%E2%80%99-2011-10-11
 -56املر�صد ال�سوري :ال�سلطات ال�سورية تفرج عن م�شعل التمو ومهند احل�سني 3 ،يونيو .2011
http://www.sooryoon.net/?p=25555
-57http://www.syriahr.com/18-2-2011-syrian%20observatory6.htm
 -58الرا�صد :اعتقال الفنان الكردي بايف �صالح من قبل دورية �أمنية جمهولة» ،بيان �صادر عن املكتب
الإعالمي للجنة الكردية حلقوق الإن�سان يف �سوريا (الرا�صد) 25 ،يناير .2011
http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5880
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اقتيد �إىل �أحد مراكز االعتقال بدم�شق.

59

وامتدت االعتقاالت التع�سفية �إىل ن�شطني �أكراد فى املنظمات احلقوقية ،من بينهم املحامى
ر�ضوان عثمان �سيدو ع�ضو جمل�س �إدارة اللجنة الكردية حلقوق الإن�سان فى �سوريا «را�صد»،
والذى اعتقل فى � 24أغ�سط�س بعد عودته من تركيا 60.كما �ألقى القب�ض على املحامى حممد
61
�إبراهيم دروي�ش ع�ضو «را�صد» فى � 16سبتمرب.
وي�شار فى هذا ال�سياق �إىل اختفاء النا�شط احلقوقى ال�سيد �أبو جوان ع�ضو جلان الدفاع عن
احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان فى �سوريا ،بعد مداهمة منزله فى احل�سكة من الأمن
62
ال�سيا�سى ،ومل تتو�صل �أ�رسته �إىل �أى معلومات عن �أ�سباب ومكان احتجازه.

�أوهام الإ�صالح تتهاوى:
�أخفقت ال�سلطات ال�سورية �إخفاق ًا ذريع ًا فى الربهنة على جديتها فى تبنى �أجندة للإ�صالح
الدميقراطى .وقد كان من امل�أمول �أن ي�شكل الإعالن عن �إنهاء حالة الطوارئ ال�سارية فى
البالد منذ عام  1963خطوة مهمة فى هذا ال�سياق .غري �أنه على �أر�ض الواقع ف�إن القمع
الدموى لالنتفا�ضة ال�شعبية و�إطالق يد �أجهزة الأمن واجلي�ش وفرق «ال�شبيحة» فى ارتكاب
املجازر واجلرائم �ضد الإن�سانية دون �أدنى حما�سبة ،جعل من هذه اخلطوة حرب ًا على ورق.
بل بدا �إنهاء الطوارئ اال�ستثنائية ،وبالتبعية حماكم �أمن الدولة اال�ستثنائية ،جمرد غطاء �شكلى
للتجمل ،ال ي�ستطيع �أن ي�صمد �أمام واقع ،اختفت منه ب�صورة مطلقة ما تبقى من �أي مقومات
للدولة القانونية ،وباتت فيه �أعمال القمع والتنكيل ال يحدها �أى �سقف قانونى.
ويلفت النظر فى هذا ال�سياق �أن ال�سلطات ال�سورية قد حاولت ملء الفراغ الناجم عن الإنهاء
ال�صورى حلالة الطوارئ اال�ستثنائية مبنح مزيد من ال�صالحيات اال�ستثنائية – عرب املر�سوم
 « -59ا�ستمرار االعتقال التع�سفي بحق مواطنني �سوريني» ،بيان �صادر عن جلان الدفاع عن احلريات
الدميقراطية وحقوق الإن�سان فى �سوريا 14 ،فرباير .2011
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=37918
-60http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2508
http://www.dchrs.org/news.php?id=383&idC=2
« -61املطالبة بالإفراج الفورى عن النا�شط ال�سورى املحامى حممد �إبراهيم دروي�ش ،بيان �صادر عن جلان
الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف �سوريا� 17 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=39416
�« -62سورية � :شاب ن�شط يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�سان يختفي على يد جهاز الأمن ال�سيا�سي يف احل�سكة»،
بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة الكرامة� 28 ،سبتمرب .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4266:2011-1002-19-00-12&catid=155:-&Itemid=100
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الت�رشيعى رقم  –55لأجهزة الأمن ،مبا ي�سمح لها مببا�رشة التحقيق واالحتجاز التحفظى
للأ�شخا�ص ملدة ا�سبوع دون احلاجة �إىل ا�ست�صدار مذكرة ق�ضائية .ووفق ًا لهذا املر�سوم ميكن
جتديد فرتات االحتجاز التحفظى مبوافقة النائب العام ملدد ت�صل �إىل  60يوماً .بل ترتب
على هذا املر�سوم منح �سلطات ا�ستثنائية لأجهزة الأمن �سلب ًا من ال�صالحيات التى كان يكفلها
الت�رشيع للنائب العام والنيابة العامة فى ا�ستق�صاء اجلرائم وتعقب مرتكبيها .وقد منح املر�سوم
املذكور هذه ال�صالحيات لأجهزة الأمن فى عدد وا�سع من اجلرائم ،التى يك�شف ت�صنيفها عن
�أن ال�سلطات قد �أبقت على نف�س ال�صالحيات املطلقة لأجهزة الأمن مبوجب قانون الطوارئ فى
التنكيل باخل�صوم ال�سيا�سيني ،وبطائفة وا�سعة من اال�شخا�ص �إذا ما مار�سوا حقوقهم فى التعبري
عن �آرائهم� ،أو فى االحتجاج والتجمع ال�سلمى وممار�سة حقوقهم فى التنظيم مبختلف �صوره.
ت�ضمنت هذه اجلرائم ما يلى :اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة ،والنيل من هيبة الدولة ومن
ال�شعور القومى واجلنايات الواقعة على الد�ستور ،واجلرائم التى تنال من الوحدة الوطنية �أو
63
تعكر ال�صفاء بني عنا�رص الأمة ،واجلمعيات غري امل�رشوعة والتظاهرات وجتمعات ال�شغب.
ومع �أن النظام ال�سورى مل يتقدم خطوة نحو �إنهاء هيمنة حزب البعث احلاكم على احلياة
ال�سيا�سية واحتكاره لل�سلطة ،باعتباره احلزب القائد ح�سبما ذهب الد�ستور ال�سورى ،فقد حاول
النظام الإيحاء بتوجهه نحو الإقرار بالتعددية احلزبية عرب �سن قانون جديد للأحزاب .غري
�أن ن�صو�ص القانون تفرغ عملي ًا حرية تكوين الأحزاب من م�ضمونها ،وتكفل حلزب البعث
احلاكم -مثله فى ذلك مثل احلزب الوطنى احلاكم فى م�رص قبل الإطاحة بالرئي�س مبارك-
احلق فى �إجازة �أو رف�ض الأحزاب ال�سيا�سية من خالل جلنة ل�شئون الأحزاب ير�أ�سها وزير
الداخلية ،وت�ضم ثالثة من ال�شخ�صيات العامة ي�سميهم رئي�س اجلمهورية� ،إىل جانب نائب
رئي�س حمكمة النق�ض .كما اعتمد القانون �أي�ض ًا النهج الت�سلطى فى الرتخي�ص للأحزاب
اجلديدة بدال من الإخطار.
على الن�سق ذاته من الإ�صالحات ال�شكلية ،جاءت تعديالت القانون االنتخابى ،ب�إ�سناد
مهمة �إدارة االنتخابات �إىل جلنة عليا ق�ضائية غري ذات داللة ،طاملا تهيمن ال�سلطة التنفيذية
ال عن
على مقادير ال�سلطة الق�ضائية ،وت�سلب �أدنى �ضمانات ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة .ف�ض ً
�أن القانون يبقى على  %50من مقاعد املجل�س الت�رشيعى للعمال والفالحني ،علما ب�أن قوائم
 -63ملزيد من التفا�صيل انظر :
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=305403&IssueID=2210
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/08/110822_syria_parties.shtml
و�أي�ضا راجع “ :اخلداع” ،هيثم املالح 5 ،مايو .2011
_http://haithammalehfoundation.org/ar/index.php?option=com
content&view=article&id=201:2011-05-06-06-57-53&catid=34:2010-07-18-14-3332&Itemid=53
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مر�شحى العمال والفالحني متر عرب احتاد نقابات العمال واحتاد الفالحني العتمادها �أوال،
64
وكالهما يخ�ضع ل�سيطرة حزب البعث احلاكم!.

 -64د.ح�سن عبا�س ،ديناميكيات االنتفا�ضة فى �سوريا ،مرجع �سبق ذكره.
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اململكة العربية ال�سعودية

ا�ستمرت حالة حقوق الإن�سان يف اململكة يف التدهور ،وبدت ال�سلطات متح�صنة �أمام رياح
التغيري التي اجتاحت املنطقة العربية خالل عام  .2011وتبنت ال�سلطات تدابري و�إجراءات
�صارمة يف قمع التظاهرات ال�سلمية التي انطلقت للمطالبة ب�إ�صالحات دميقراطية ،وت�أ�سي�س
ملكية د�ستورية ،وتعر�ض مئات الأ�شخا�ص للمالحقة �أو االعتقال ب�سبب ممار�ستهم للتظاهر
ال�سلمي ،وامتدت هذه الإجراءات حتى �إىل �أفراد من اجلالية ال�سورية التي تظاهر �أبنا�ؤها
تنديد ًا باملذابح اجلارية يف بلدهم .ووا�صلت ال�سلطات قمع دعاة الإ�صالح ومدافعي حقوق
الإن�سان� ،سواء عرب االعتقال التع�سفي �أو التعذيب �أو املحاكمات غري العادلة ،كما �أظهرت
ال�سلطات قدر ًا �أكرب من عدم الت�سامح جتاه خمالفيها يف الر�أي ،وجتاه االنتقادات التي تثار
م�صدرا لتوترات متزايدة يف املنطقة
عرب و�سائط الإعالم .وظل التمييز املنهجي �ضد ال�شيعة
ً
ال�رشقية التي يقطنها �أغلبية من ال�شيعة ،و�صلت قرب نهاية العام �إىل حد وقوع ا�شتباكات عنيفة
بني ال�سكان وقوات الأمن ،ب�سبب االعتقال التع�سفي للرموز ال�شيعية وللمنخرطني من ال�شيعة
يف االحتجاجات ال�سلمية ،عالوة على ا�ستخدام الأقارب كرهائن لل�ضغط على ذويهم لت�سليم
�أنف�سهم.
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مل ت�شهد البيئة الت�رشيعية املعادية حلقوق الإن�سان تطور ًا �إيجابي ًا ذا داللة ،بل على العك�س من
ذلك فقد اجتهت التطورات الت�رشيعية �إىل فر�ض مزيد من القيود على حريات التعبري،وبدت
الن�صو�ص الت�رشيعية التي يجري �إعدادها؛ بدعوى مكافحة الإرهاب ،ت�شكل تهديد ًا �أكرب على
و�ضعية حقوق الإن�سان يف البالد.
كما �شهد عام  2011تو�سيع الدور الإقليمي للمملكة يف م�ساندة نظم اال�ستبداد يف املنطقة،
وذلك من خالل ت�أمني الطاغية التون�سي زين العابدين بن علي ،ومن خالل امل�شاركة الفعالة
للقوات ال�سعودية يف قمع انتفا�ضة �شعب البحرين.
وال يخفف من قتامة ال�سجل ال�سعودي �سعي اململكة للإقرار بحق الن�ساء يف الرت�شيح
واالنتخاب للمجال�س البلدية يف االنتخابات التي �ستجري م�ستقبالً� ،أو الإعالن عن النوايا
الر�سمية لأن ت�صبح الن�ساء ع�ضوات مبجل�س ال�شورى ،طاملا ا�ستمرت الو�صاية الذكورية ،مبا
يف ذلك عدم احل�صول على جواز �سفر بدون موافقة الأو�صياء عليها من الذكور!!!

تطورات �سلبية علي ال�صعيد الت�شريعي :
قامت ال�سلطات بتبني املزيد من الت�رشيعات القمعية؛ فتحت دعوى مكافحة الإرهاب دفعت
ال�سلطات مب�رشوع قانون «النظام اجلزائي جلرائم الإرهاب ومتويله» 1ويكفل م�رشوع
القانون –حال �إقراره -لل�سلطات توقيف الأ�شخا�ص لفرتات طويلة قد ت�صل �إىل �أكرث من عام
ال للتنكيل باملعار�ضني
دون تهمة �أو دون �أي �ضمانات قانونية للمعتقلني ،وتتيح الن�صو�ص جما ً
والناقدين لرموز احلكم ،حيث يق�ضي بعقوبة ال�سجن ع�رش �سنوات على من ي�شكك يف نزاهة
امللك �أو ويل العهد.كما يتبنى م�رشوع هذا القانون تعريف ًا ف�ضفا�ض ًا للجرائم الإرهابية،
كتعري�ض الوحدة الوطنية للخطر �أو الإ�ساءة ل�سمعة الدولة ومكانتها ،مما ي�سمح بت�أويل هذه
التعبريات غري املن�ضبطة قانون ًا يف مالحقة ومقا�ضاة ومعاقبة الأ�شخا�ص على � ٍ
أفعال ،قد تندرج
2
يف �صميم حرية التعبري عن الآراء �سلمي ًا �أو االحتجاجات ذات الطابع ال�سلمي.

 -1لالطالع على نص مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون األمنية المتعلق بنص مشروع القانون ،راجع:
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Saudi%20anti-terror.pdf
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Draft%20Penal%20Law%20
for%20Terrorism%20Crimes%20and%20Financing%20of%20Terrorism%20%28full%20copy%29.pdf
 -2قانون مكافحة الإرهاب ال�سعودي املقرتح �أداة خلنق االحتجاج ال�سلمي ،منظمة العفو الدولية 22 ،يوليو
:2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/proposed-saudi-arabian-anti-terror-lawwould-strangle-peaceful-protest-2011-07-22
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يف مايو �صدر مر�سوم ملكي بتعديل قانون املطبوعات 3ي�ضاعف من القيود املحددة �سابق ًا يف
هذا القانون .وبدت التعديالت ت�ستهدف بالأ�سا�س حماية الرموز الدينية من النقد ،وحما�رصة
الآراء �أو الأفكار التي مت�س التف�سريات الفقهية الر�سمية لل�رشيعة ،حيث حتظر التعديالت ن�رش
�أي مواد تخالف ال�رشيعة� ،أو ت�ؤدي �إىل �إثارة النعرات الطائفية� ،أو ت�شجع على الإجرام،
�أو تدعو �إىل الإخالل ب�أمن البالد �أو نظامها العام ،كما متنع ن�رش �أي وثائق �أو مواد ت�رض
بال�سمعة� ،أو ت�سبب الإهانة للمفتي العام للمملكة� ،أو �أع�ضاء هيئة كبار العلماء ورجال الدولة
وموظفيها .كما حتظر التعديالت �أي�ض ًا ن�رش وقائع التحقيقات �أو املحاكمات من دون احل�صول
على �إذن ،ومتنح وزارة الثقافة والإعالم حق �سحب ووقف �أي مطبوعة من دون تعوي�ض،
�إذا ت�ضمنت �أي ًا من الأمور املحظور ن�رشها.
كما جتيز التعديالت فر�ض عقوبات على املخالفني ،ت�شمل الغرامات املالية ،واملنع من
الكتابة يف ال�صحف واملطبوعات� ،أو املنع من الظهور يف برامج البث الف�ضائي .وجتوز
معاقبة ال�صحف املخالفة بالإغالق مبوافقة رئي�س جمل�س الوزراء ،بينما تتيح التعديالت لوزير
الإعالم �صالحية �إغالق �أو حجب املواقع وال�صحف الإلكرتونية املخالفة.4
كما فر�ضت ال�سلطات ال�سعودية مزيد ًا من القيود على و�سائل الإعالم الإلكرتونية ،عرب ما
ي�سمى الالئحة التنفيذية لتنظيم �أن�شطة الن�رش الإلكرتوين ،والتي اعتمدت يف مطلع العام احلايل.
وذلك با�شرتاط �رضورة الت�سجيل على جميع املدونات واملواقع الإلكرتونية لدى وزارة
الإعالم والثقافة .ومبوجب هذه الالئحة اجلديدة يتعني على كل من ين�رش عرب الإنرتنت ،مبا
يف ذلك امل�شاركة بالتعليقات يف املنتديات ،بل وحتى كتابة الر�سائل الق�صرية ،احل�صول على
ترخي�ص يكون �صاحل ًا ملدة ثالث �سنوات.
وت�شرتط الالئحة يف مقدم طلب الرتخي�ص للن�رش الإلكرتوين� ،أن يكون �سعودي اجلن�سية،
ال على م�ؤهل ال يقل عن الثانوية العامة
و�أال يقل عمره عن ع�رشين �سنة ،و�أن يكون حا�ص ً
�أو ما يعادلها.ويجب �أن يتمتع �أي�ضا بح�سن ال�سري وال�سلوك� ،إىل جانب وجود عنوان بريدي
حمدد لطالب الرتخي�ص .وتلزم الالئحة ال�صحف الإلكرتونية ،بتحديد رئي�س حترير ،توافق
 -3لالطالع على ن�صو�ص تعديالت قانون املطبوعات ،انظر� :أمر ملكي -تعديل بع�ض مواد نظام املطبوعات
والن�رش ،املوقع امللكي ال�سعودي ،هـ ( 1432/5/25م�صدر ر�سمي �سعودي)
http://www.ksaking.com/news.php?action=show&id=273
4- Royal decree issued to amend Saudi media law، Arab reform initiative، 1 may 2011.
http://www.arab-reform.net/spip.php?article4750
العاهل ال�سعودي يعدل قانون املطبوعات ،بي بي �سي� 30 ،أبريل :2011http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2011/04/110430_saudi_press.shtml
الالئحة التنفيذية للن�رش الإلكرتوين ،وزارة الثقافة والإعالم ال�سعودية
http://www.info.gov.sa/E-ServicesForm/electronicPublishing.aspx
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عليه الوزارة ،وتفر�ض الالئحة �أي�ض ًا غرامة مالية على كل مدون غري حا�صل على ترخي�ص
قيمتها � 100ألف ريال �سعودي (�أي نحو � 26ألف دوالر) ،وجتيز �أي�ضا حظر مدونته ب�شكل
5
نهائي.

�ضغوط متوا�صلة على مدافعي حقوق الإن�سان ودعاة الإ�صالح:
يف  21مار�س  2011جرى القب�ض على حممد �صالح البجادي ع�ضو جمعية احلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،وذلك �أثناء م�شاركته يف مظاهرة ،تطالب بالإفراج عن املعتقلني �أمام وزارة
الداخلية ال�سعودية ،وجدير بالذكر �أن البجادي قد مت �سجنه �سابق ًا مرتني ،كما كان ممنوعا من
6
ال�سفر خالل الثالث ال�سنوات ال�سابقة.
وقد �أحيل حممد �صالح البجادي للمحاكمة يف �أغ�سط�س بعد � 4أ�شهر من احتجازه ب�صورة
انفرادية ،بعد اتهامه بـ»دعم الثورة يف البحرين وت�شكيل منظمة غري �رشعية ،وقد ُحرِ َم من
االت�صال مبحاميه �أو ذويه ،ومت رف�ض طلبات جمموعة من املحامني للدفاع عنه ،بزعم �أنه ال
حمام للدفاع عنه ،و�أنه يرغب يف الدفاع عن نف�سه ! على الرغم من ت�أكيده �أنه
يرغب بتوكيل
ٍ
7
مل يطلب الدفاع عن نف�سه ،ومل يتم �إبالغه حتى بوجود املحامني. .
و�أحاط الغمو�ض م�صري النا�رش ال�سوري والع�ضو النا�شط باللجنة العربية حلقوق الإن�سان
عالء الدين الر�شي بعد اختفائه يف  23مار�س  ،2011حيث مت اختطافه من �أمام مقر �إقامته
بالريا�ض .وذلك رغم دعوته للم�شاركة يف معر�ض الكتاب الدويل بالريا�ض من قبل وزارة
الثقافة والإعالم ال�سعودية ب�صفته نا�رشاً .وقد ن�رشت دار الن�رش التي ميلكها الر�شي العديد من
م�ؤلفات الكاتب الإ�صالحي البارز /عبد الله احلامد ،والتي تدعو لإقامة ملكية د�ستورية يف
8
ال�سعودية.
 - 5ال�سعودية تفر�ض قيودا على الن�رش الإلكرتوين واملدونات -بي بي �سي 2011/1/11-
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/01/110110_saudi_blogging_regulations.shtml
 الالئحة التنفيذية لن�شاط الن�رش الإلكرتوين يف ال�سعودية مثرية للقلق ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوقالإن�سان 14،يناير 2011
www.anhri.net/?p=22643
6- HRFS calls for the immediate release of Mr mohamed albjadi ، Human rights first society،
23 march 2011.
https://acrobat.com/app.html#d=5W3Pgr*WKvLEGOk4zlC*Hw
 -7ال�سعودية  :املحاكمة ال�رسية لل�سيد حممد �صالح البجادي ،م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان� 6 ،سبتمرب ،2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4244:2011-0908-15-25-41&catid=146:-&Itemid=50
8- Immediate freedom for the Syrian publisher DR. A laaeddin al rashi، ، Human rights first
society، 23 march 2011.
https://acrobat.com/app.html#d=7JOTmFiIHNvSaZBLi96brg
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ويف تاريخ  20مار�س �ألقي القب�ض على النا�شط مبارك بن زغري ،عقب لقاء جمعه مع
الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�شئون الأمنية ،ملناق�شة الإفراج عن بع�ض
املعتقلني ،حيث قامت ال�رشطة ال�رسية ب�إيقافه واعتقاله يف اليوم التايل للقاء قبيل لقائه مع
9
املتظاهرين لإبالغهم بنتائج اللقاء.
ويف مطلع مايو �ألقي القب�ض علي النا�شط احلقوقي فا�ضل مكي املنا�سف يف العوامية باملنطقة
ال�رشقية ،ورجحت التقارير �أن القب�ض عليه وثيق ال�صلة بكتاباته التي تتناول انتهاكات حقوق
الإن�سان يف اململكة ،واالنتهاكات التي ت�ستهدف ال�شيعة ،واالعتقاالت التي تطال املتظاهرين
10
�سلميا.
ً

ومع �أن املنا�سف قد �أُطلق �رساحه يف �أغ�سط�س � ،2011إال �أنه �ألقي القب�ض عليه جمددا يف
الثاين من �أكتوبر ،واقتيد �إىل �سجن املباحث العامة بالدمام .وتتزايد املخاوف من تعر�ضه
11
للتعذيب ،وخا�صة �أنه مل ي�سمح له باالت�صال مبحاميه �أو تلقي زيارات من ذويه.
كما قامت ال�سلطات ال�سعودية يف  8يوليو باعتقال د .يو�سف الأحمد عامل الدين والأكادميي
يف جامعة الإمام حممد بن �سعود ،وذلك عقب انتقاده �سيا�سة احلكومة اخلا�صة بالتوقيف
التع�سفي ،يف مقطع فيديو ن�رشه على موقع يوتيوب ،حيث انتقد االحتجاز طويل الأجل
للم�شتبهني الأمنيني دون ن�سب اتهامات �إليهم �أو حماكمتهم ،وانتقد �أي�ضا اعتقال املحتجات �سلمي ًا
12
على احتجاز �أقاربهن الرجال منذ مدة طويلة.
ويف � 11سبتمرب ،بد�أت �إجراءات حماكمة النا�شط احلقوقي وليد �أبو اخلري بتهم “�إهانة
الق�ضاء” ،و”التوا�صل مع جهات �أجنبية” ،و”املطالبة مبلكية د�ستورية” ،و”امل�شاركة يف
برامج �إعالمية لت�شويه �سمعة البالد” ،و”حتري�ض الر�أي العام �ضد النظام العام” .يذكر �أي�ضا
�أن �أبو اخلري من الن�شطاء البارزين الداعني �إىل الإ�صالح ،وقد قام يف فرباير  2011بجمع
9- hrfs strongly condemns the illegal arrest of Dr. mubbarak bin Zuhair on march 202011.
human rights first society، 30 march 2011.
https://acrobat.com/app.html#d=xZ3IGQ0LHnlpi3jxbjkkyQ
10-Saudi Arabia: Rights Activist، Bloggers Arrested: king launches new speech restrictions as
crackdown on critics escalates، human rights watch، 3 may 2011
the direct link for the press release: http://www.hrw.org/en/news/2011/05/03/saudi-arabiarights-activist-bloggers-arrested
- 11ال�سلطات ال�سعودية تعيد اعتقال �أحد ن�شطاء حقوق الإن�سان ،منظمة العفو الدولية� 17،أكتوبر .2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/saudi-arabia-detains-human-rightsactivist-again-2011-10-14
 - 12ال�سعودية :يجب الإفراج عن عامل الدين الذي انتقد وزارة الداخلية «اعتقال د .يو�سف الأحمد لدفاعه عن
حقوق املحتجزين» ،هيومان رايت�س ووت�ش 14 ،يوليو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/14-0
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�آالف التوقيعات على عري�ضة ،تدعو �إىل التغيري والإ�صالح الدميقراطي.

13

كما اعتقلت ال�سلطات ال�سعودية يف � 26سبتمرب ،النا�شط االجتماعي علي ح�سني الدبي�سي،
بعد توقيفه يف نقطة تفتي�ش املدخل ال�شمايل لبلدة العوامية �رشق اململكة ال�سعودية ،وقامت
بتفتي�ش �سيارته ب�شكل دقيق قبل اقتياده �إىل جهة غري معلومة.14

التعذيب :
تعر�ض املعتقل مراد املخلف ب�سجن الدمام لتعذيب بدين �شديد و�رضب عنيف مبقاب�ض خ�شبية
على ظهره وربطه لفرتات طويلة ب�أو�ضاع م�ؤملة مما �أدى �إىل �إ�صابته بال�شلل يف �ساقيه .كما
جرى تهديد �أ�رسته باالعتقال ،عقب مطالبتهم ال�سلطات بالتحقيق يف وقائع التعذيب ،وتقدميهم
15
�شكوى �إىل ديوان املظامل يف حمكمة الق�ضاء الإداري.
كما تعر�ض النا�شط احلقوقي خملف ال�شمري يف ال�سجن للتعذيب ،عقاب ًا له على �شكوى تقدم
بها حول ظروف �سجنه ،فقد جرى �إبالغه بنقله �إىل م�ست�شفى ال�سجن لإجراء فح�ص طبي� ،إال
�أنه نقل �إىل �إحدى الغرف يف ال�سجن ،حيث مت تقييده و�رضبه �إىل �أن فقد وعيه ،وتال ذلك
قيام �أحد ال�ضباط ب�سكب مادة كيميائية مطهرة يف حلقة؛ مما �أدى �إىل تدهور و�ضعه ال�صحي؛
وا�ستدعى نقله مل�ست�شفى ال�سجن حيث مت ت�سجيل حالته باعتبارها حماولة انتحار ،ليتم �إيداعه
 - 13حمكمة �سعودية تتهم املحامي «�أبو اخلري» باملطالبة مبلكية د�ستورية ،جلنه الدفاع عن حقوق الإن�سان يف
�شبه اجلزيرة العربية� 12،سبتمرب .2011
http://cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5R
VkRBOQ==&r={000C2B2EC292020161491BFCDF2955A1E9A/000079954E9EEB33ACA23/
0000000A7746F5}&Sectyp=147&act=show&id=4858
 نا�شط �سعودي يتحدى التخويف الذي متار�سه الدولة ،منظمة العفو الدولية� 14 ،سبتمرب .2011http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/saudi-activist-defiant-face-stateintimidation-2011-09-14
 - 14ال�سلطات ال�سعودية تعتقل النا�شط الدبي�سي واحلاج �آل يا�سني ،،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه
اجلزيرة العربية� 27 ،سبتمرب ،2011
http://cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5R
VkRBOQ==&r={00022BE552E97AC/000092004E9EEC09C600B/0000000CBE9/000092004E
9EEC09C600B/00000003216D606EA4AF29E62EFE3}&Sectyp=147&act=show&id=4881
 - 15اململكة العربية ال�سعودية  :ال�سيد مراد املخلف ي�صاب بال�شلل يف �ساقية ،نتيجة التعذيب ،م�ؤ�س�سة الكرامة
حلقوق الإن�سان� 5 ،أغ�سط�س . 2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4247:2011-0909-09-00-34&catid=146:-&Itemid=50
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رهن احلب�س االنفرادي حتت ظروف �سجن �أكرث ت�شدداً.

16

كما تعر�ض  3معتقلني هم :فا�ضل علي ال�سليمان ،ورائد عبد املح�سن العبد الكرمي وحممد
نبيل املحمد �صالح لإ�ساءات طائفية بالغة وللتعذيب ،كما �أجربوا على االعرتاف باعتدائهم
على �رشطة مكافحة ال�شغب �أثناء املظاهرات التي �شهدتها البالد يف مار�س  .2011وكان
املعتقلون الثالثة �ضمن  53متظاهراً؛ �ألقى القب�ض عليهم يف ذلك الوقت .وظلوا رهن االحتجاز
يف �سبتمرب  .2011وذكرت التقارير �أن فا�ضل علي ال�سليمان قد ته�شمت عظام يديه؛ نتيجة

تعر�ضه لل�رضب.

17

احلق يف التجمع ال�سلمي:
على الرغم من ا�ستمرار القيود ال�صارمة على احلق يف التجمع والتظاهر ال�سلمي ،فقد
تزايدت �أعمال االحتجاج اجلماعي والتظاهرات يف ال�سعودية تزامن ًا مع ت�صاعد االنتفا�ضات
الدميقراطية واالحتجاجات املطالبة بالتغيري ال�سيا�سي والإ�صالحات االجتماعية واالقت�صادية
يف البلدان العربية.
وقد كانت بداية املظاهرات يف جدة ،وذلك احتجاجا على �سوء �إدارة احلكومة لأزمة ال�سيول
مع بداية هذا العام� ،إال �أن احلكومة ال�سعودية قامت مبحا�رصة املتظاهرين ،واحتجزت قرابة
� 50شخ�صا 18.ثم فر�ضت وزارة الداخلية حظر ًا على التظاهر ،وذلك بزعم «تعار�ضه
مع ال�رشيعة الإ�سالمية» ،وذكرت �أن قوى الأمن خمولة باتخاذ «كافة الإجراءات» ملنع
«حماوالت الإخالل بالنظام» .و�أكد بيان للمتحدث با�سم الوزارة �أن «الأنظمة املعمول بها
يف اململكة متنع منع ًا بات ًا جميع �أنواع املظاهرات وامل�سريات واالعت�صامات والدعوة لها،

 - 16اململكة العربية ال�سعودية  :خطر املوت يتهدد ال�سيد ال�شمري املدافع عن حقوق الإن�سان ،م�ؤ�س�سة الكرامة
حلقوق الإن�سان� 23 ،أغ�سط�س ،2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4242:2011-0905-10-37-02&catid=146:-&Itemid=50
 - 17ا�ستمرار احتجاز ثالثة مواطنني منذ م�سريات مار�س يف الأح�ساء ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف
�شبه اجلزيرة العربية� 13 ،سبتمرب 2011
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={0009AEFC2/0000107654E6F4CC728141/000000090CAC4C2A2DC2
DE9379DB0CB9F3AFF96D}&id=4860&act=show&Sectyp=147
 - 18جدة :اعتقال الع�رشات بعد احتجاجات غري م�سبوقة ب�سبب ال�سيول 26 ،يناير ،2011
http://www.arabianbusiness.com/arabic/603420
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وذلك بحجة تعار�ضها مع مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية وقيم و�أعراف املجتمع ال�سعودي» 19.كما
�أعلنت ال�سلطات طبع  1.5مليون ن�سخة من بيان �أ�صدرته هيئة كبار العلماء ،يحرم التظاهر
20
يف اململكة ،وذلك كو�سيلة لدفع ال�سعوديني على رف�ض فكرة التظاهر واالبتعاد عنها.
وخالل املظاهرات يف  2مار�س .اعتقلت ال�سلطات نحو � 220شخ�صا ال يزال منهم رهن
االعتقال ما يقارب � 30شخ�صا ،وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على � 6أ�شهر على
اعتقالهم 21.وكان من �ضمن ه�ؤالء املعتقلني عدد من الق�رص الذين ترتاوح �أعمارهم بني 14
و 17عاما ،ومنهم من بقي يف االحتجاز ملده تقارب ال�شهرين.22
و�سجلت التقارير ا�ستخدام قنابل الغاز والر�صا�ص احلي يف مواجهة املتظاهرين ،مما �أدى
�إىل �إ�صابة العديد من املتظاهرين ونقلهم �إىل امل�ست�شفيات.23
وقد امتدت تلك التظاهرات –التي مت قمعها بعد نحو �شهرين من اندالعها� -إىل عدد من
 - 19ال�سعودية :االحتجاجات ممنوعة لأنها «تعار�ض ال�رشيعة» ،بي بي �سي 5 ،مار�س .2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110305_saudi_protest_ban.shtml
 - 20ال�سعودية تطبع  5.1مليون ن�سخة من فتوى حترمي التظاهر 30 ،مار�س ،2011
http://www.alittihad.ae/details.php?id=30117&y=2011
 هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية حترم املظاهرات يف البالد ،وحتذر من االرتباطات الفكرية واحلزبية املنحرفة،ال�رشق الأو�سط 7 ،مار�س ،2011
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11787&article=611299
�- 21إطالق ثمانية من املعتقلني على خلفيه امل�سريات ال�سلمية يف القطيف ،جلنه الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه
اجلزيرة العربية� 25 ،سبتمرب ،2011
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={0005BA97F1430EB31F7BF29A61593A4652E31EBDBC2}&Sectyp=1
47&act=show&id=4878
 ال�سعودية :توقيف � 16شخ�صا �شاركوا بتظاهرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلني ،بي بي �سي 4 ،مار�س ،2011http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110304_saudi_protests.shtml
 تظاهرة يف �رشق اململكة غداة اعتقاالت يف �صفوف ال�شيعة 4 ، france 24 ،مار�س ،2011http://www.france24.com/ar/20110304-saudi-arabia-demonstration-hundreds-east-shiitsarrestations-anger
� - 22سلطات الكيان ال�سعودي تطلق �رساح الفتيان املوقوفني ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة
العربية 21 ،مايو ،2011
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={000CAA4DDC27BE12C2/000096864DDB73EA4CDF5/0000000EF7C
12314F730B0913F9BB9E}&id=4675&act=show&Sectyp=147
23- Saudi police wound 3 Shiite protesters: witness، france 24، 10 MARCH 2011 ، http://
www.france24.com/en/20110310-saudi-police-wound-3-shiite-protesters-witness
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املدن كالقطيف والإح�ساء والريا�ض ،24تنوعت �أ�سبابها ما بني املطالبة بالإ�صالح ،واملطالبة
بالإفراج عن معتقلني.
كما �ألقى القب�ض يف  3يوليو ،على  15امر�أة وخم�سة �أطفال خارج مبنى وزارة الداخلية
وذلك �أثناء جتمعهم جمدد ًا للمطالبة ب�إجراء حماكمات عادلة لأقاربهم املعتقلني دون حماكمة
لفرتات طويلة ،ت�صل ملا يقرب من � 10سنوات بالن�سبة لبع�ض احلاالت ،وقد �أفرج عن
اجلميع ،با�ستثناء امر�أتني ،بعد �إجبارهم على توقيع تعهد بعدم االحتجاج مرة �أخرى،
واملر�أتان املتبقيتان هما رميا عبد الرحمن اجلري�ش ،وهي ع�ضو يف جمعية احلقوق املدنية
وال�سيا�سية يف ال�سعودية؛ و�رشيفة ال�صقعبي .وقد �سبق لهما �أن وقعتا على عري�ضة تطالب
بالإ�صالح يف البالد.25
ويف � 24سبتمرب اعتقلت قوات الأمن ال�سعودية �سبعة ،بينهم ثالث ن�ساء ،بعد اعت�صامهم
�أمام �إمارة املنطقة ال�رشقية للمطالبة بالإفراج عن �أقاربهم من ال�سجناء املن�سيني الذين تتحفظ
عليهم وزارة الداخلية دون حماكمة �أو تهم مثبتة بحقهم ،منذ �إلقاء القب�ض عليهم عام ،1996
يف �أعقاب تفجري ثكنة ع�سكرية �أمريكية يف اخلرب يف ذلك الوقت .وقد �أطلق �رساح املحتجزين
26
ال�شيعة بعد يومني من اعتقالهم.
ويف � 12أغ�سط�س اعتقلت قوات الأمن ال�سعودية  164مواطن ًا �سوري ًا يقيم يف ال�سعودية،
وذلك عقب تنظيمهم مظاهرة �سلمية يف الريا�ض للتنديد بالقمع الذي يتعر�ض له املتظاهرون
27
يف �سوريا.

 - 24الإعالن عن وقف امل�سريات االحتجاجية يف القطيف 14 ،مايو � ،2011شبكة را�صد الإخبارية،
http://rasid108.homeip.net/artc.php?id=44352
 - 25ال�سعودية تعتقل ن�ساء حمتجات ،منظمة العفو الدولية 4 ،يوليو ،2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/saudi-arabia-detains-womenprotesters-2011-07-04
� - 26سلطات الكيان ال�سعودي تعتقل عددا من ال�سيدات اعت�صمن �أمام �إمارة ال�رشقية ،جلنة الدفاع عن حقوق
الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية� 25 ،سبتمرب ،2011
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={00017F033A2DA0F67EF4B9C2912DC49F4CD9024745C}&id=4879
&act=show&Sectyp=147
 -27المرصد السوري يناشد العاهل السعودي اإلفراج عن سوريين تظاهروا في الرياض ،المرصد السوري
لحقوق اإلنسان 25 ،أغسطس .2011
http://www.syriahr.com/25-8-2011-syrian%20observatory.htm
 اعتقال متظاهرين �سوريني يف ال�سعودية ،الوطن �أونالين� 25 ،أغ�سط�س .2011http://www.alwatanonline.com/policy_news.php?kind=2&id=2314
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حرية التعبري:
وا�صلت ال�سلطات اتباع �سيا�سة املراقبة واحلجب للمواقع الإلكرتونية التي تبث مواد ال تروق
لها .وطال احلجب مدونة النا�شطة ال�سعودية �أميمة النجار يف  22مايو ،وذلك عقب ت�ضامنها
مع النا�شطة منال ال�رشيف التي مت اعتقالها على خلفية قيادتها ل�سيارتها ،وذلك يف �إطار حملة
قامت بها لتمكني املر�أة من قيادة ال�سيارات يف اململكة ،حيث ن�رشت يف املدونة قبل حجبها بيان ًا
28
موقعا عليه من �أكرث من  200نا�شط ونا�شطة ،يطالبون بالإفراج عن منال ال�رشيف
كما مت حجب موقع منظمة العفو الدولية ،وذلك بعد �أقل من �أ�سبوع من ن�رش املوقع انتقادات
مل�رشوع قانون مكافحة الإرهاب القمعي يف  22يوليو .29 2011
وتوا�صلت االنتهاكات بحق العديد من العاملني يف جمال ال�صحافة �أو من �أ�صحاب الر�أي،
ففي  26يناير �ألقي القب�ض على ال�سوري ب�شار حمرز عبود املحرر يف جملة «موبايلي»� ،أثناء
وجوده يف مكتبه بالريا�ض ،وذلك عقب مقال له يتحدث عن �أحد الن�شطاء ال�سوريني الداعني
30
لإلغاء قانون الطوارئ يف �سوريا
ويف  11مار�س �ألقي القب�ض على خالد اجلهني ،وذلك بعد ن�رش مقابلة �أجرتها معه قناة
البي بي �سي 31عرب فيها اجلهني عن م�شاعره بعد نزوله لل�شارع ،ا�ستجابة للدعوة للتظاهر،
وتخل�صه من حالة اخلوف من التهديدات التي توجه للمتظاهرين .وتوقع خالل حديثه �أن يتم
32
اعتقاله ،وقد مت �إلقاء القب�ض عليه من بيته يف وقت الحق من اليوم نف�سه.
ويف  16مار�س �سحبت ال�سلطات �أوراق االعتماد ال�صحفية من ال�صحفي �أولف ال�سينغ
 - 28ال�سعودية :ال�سلطات مل تتعلم بعد لغة احلوار وال جتيد �سوى املنع واحلجب؛ ال�شبكة العربية تدين حجب
مدونة �أميمة النجار لت�ضامنها مع نا�شطة ،اعتقلت علي خلفية قيادة �سيارتها ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان 25 ،مايو .2011
http://www.anhri.net/?p=32224
 - 29ت�صاعد االنتقادات مل�رشوع قانون الإرهاب يف ال�سعودية ،بي بي �سي 26 ،يوليو .2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/07/110726_saudi_terror_law.shtml
- Amnesty International website ‘blocked in Saudi Arabia’، Amnesty international 25، july 2011،
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/amnesty-international-website%E2%80%98blocked-saudi-arabia%E2%80%99-2011-07-25
30- Arrest for peaceful protest on the rise more than 160 protesters ، critics held
without charge ، human rights watch ، 27 march 2011،
http://www.hrw.org/en/news/2011/03/27/saudi-arabia-arrests-peaceful-protest-rise
 - 31مقابلة ال بي بي �سي مع خالد اجلهني 11 ،مار�س ،2011
http://www.youtube.com/watch?v=UQEIH-0WMmw
 - 32ال�سعودية :توقيف كاتب معار�ض ،هيومان رايت�س ووت�ش� 21 ،أبريل :2011
http://www.anhri.net/?p=29582
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مرا�سل وكالة «رويرتز» للأنباء يف الريا�ض ،وهو ما ا�ستوجب مغادرته للأرا�ضي
ال�سعودية ،وزعمت احلكومة �أن التغطية ال�صحفية التي �أوردها ال�سينغ لالحتجاجات ال�سلمية
33
يف البالد كانت غري دقيقة.
ويف ال�سياق نف�سه �أ�صدرت ال�سلطات ال�سعودية حظر ًا على الكتابة �إىل �أجل غري م�سمى
�ضد ثالثة �صحفيني ناقدين يعملون يف �صحيفة «الوطن» ،ومل تقدم ال�سلطات �أي �سبب لهذا
الإجراء� ،إال �أن ال�صحفيني الثالثة ،وهم� :أمل زاهد ،و�أمرية ك�شغري ،وعدوان الأحمري،
34
كانوا قد كتبوا عن اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف املنطقة يف الفرتة ال�سابقة ملنعهم.
كما اعتقل ال�شيخ حمد املاجد �أ�ستاذ الفقه بكلية ال�رشيعة (جامعة الإمام) يف  23مار�س وذلك
35
ل�سحب مقال له ن�رشه بعنوان “ماذا لو قال ال�سعوديون :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام”؟
و�ألقت قوات الأمن ال�سعودية القب�ض على الكاتب الليربايل نذير املاجد يف � 17أبريل من
مكان عمله ،ثم منزله ،حيث قامت مب�صادرة حا�سبه ال�شخ�صي وبع�ض متعلقاته ال�شخ�صية،
ال يف
وذلك دون توجيه �أي اتهامات له حتى �إعداد هذا التقرير للن�رش ،وذلك ب�سبب كتابته مقا ً
أحتج �إذن �أنا �آدمي” ،انتقد فيه �سيا�سة احلكومة ال�سعودية مع املتظاهرين
� 2أبريل بعنوان “�أنا � ّ
36
فيها ،وقد ظل نذير املاجد رهن االعتقال االنفرادي ملدة خم�سة �أ�شهر كاملة.
كما منعت ال�سلطات ال�سعودية يف �أواخر يوليو ال�شيخ �سلمان بن فهد العودة الأمني العام
امل�ساعد لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني من ال�سفر ومغادرة اململكة؛ وذلك على خلفية �آرائه
 - 33ح�شد من املهاجمني يهاجم مطبعة يف البحرين؛ واحلكومة ال�سعودية تطرد مرا�سل �صحفي دويل  ،ال�شبكة
الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري (�أيفك�س) – جلنه حماية ال�صحفيني 16 ،مار�س :2011
http://www.ifex.org/bahrain/2011/03/16/al_wasat_stormed/ar/
 - 34ح�شد من املهاجمني يهاجم مطبعة يف البحرين؛ واحلكومة ال�سعودية تطرد مرا�سل �صحفي دويل  ،ال�شبكة
الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري (�أيفك�س)– جلنة حماية ال�صحفيني 16 ،مار�س ،2011
http://www.ifex.org/bahrain/2011/03/16/al_wasat_stormed/ar/
� - 35سلطات الكيان ال�سعودي الأمنية تعتقل ال�شيخ حمد املاجد ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة
العربية 28 ،مار�س ،2011
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={0004AE9EEAA43FC124BB07ED1C91D/0000122044E9FEDAE7D2C1
/00000009641B71F4F5D9}&Sectyp=147&act=show&id=4545
36- URGENT : Immediate freedom for the writer and intellectual Alsaeed Natheer Almagid ،
Human rights first society، 19 April 2011،
https://acrobat.com/app.html#d=Xg0E1nx3FV6H5PzbUa4Icg
- Saudi Arabia arrests shi’ite writer after protests، Reuters، 19 April 2011،
http://in.reuters.com/article/2011/04/19/idINIndia-56432920110419
 ال�سعودية :توقيف كاتب معار�ض ،هيومان رايت�س ووت�ش� 21 ،أبريل ،2011http://www.anhri.net/?p=29582
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املعلنة الداعمة للثورات العربية ،و�سبق ذلك منع برناجمه التلفزيوين الديني ،حيث رف�ضت
قناة الـ  MBCاال�ستمرار يف تقدمي الربنامج ،ورف�ضت قناة اقر�أ ا�ست�ضافة برناجمه حتت �ضغط
حكومي �سعودي ،وبعد اتفاقه على تقدمي برناجمه مع قناة احلياة امل�رصية ،فوجئ ب�صدور
37
قرار مبنعه من ال�سفر.
ال من فرا�س بقلة وح�سام النا�رص وخالد الر�شيد،
كما احتجزت ال�سلطات يف �أكتوبر  2011ك ً
وهم فريق عمل «ملعوب علينا» ،الذي يبث على موقع اليوتيوب املتخ�ص�ص يف تبادل
الفيديوهات ،وذلك على خلفية حلقة ،تناولت الفقر يف ال�سعودية ،وعر�ضت يف العا�رش من
38
�أكتوبر
ويف �سياق �آخر ،يف  16فرباير مت القب�ض على خم�سة رجال على الأقل� ،سعوا للح�صول على
اعرتاف ر�سمي قانوين �أول فرباير بت�أ�سي�س �أول حزب �سيا�سي �سعودي ،وذلك بعد �أ�سبوع
من تقدميهم لطلب االعرتاف بحزب الأمة الإ�سالمي ،كحزب �سيا�سي ،وتقدموا بالطلب �إىل
البالط امللكي وجمل�س ال�شورى ،ولكن ال�سعودية ال ت�سمح بت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية.
وه�ؤالء هم الدكتور �أحمد بن �سعد الغامدي ،وال�شيخ عبد العزيز الوهيبي ،وال�شيخ حممد بن
ح�سني القحطاين والأ�ستاذ اجلامعي حممد بن نا�رص الغامدي ووليد املاجد ،كما متت مطالبتهم
39
بتوقيع تعهد ب�سحب �أ�سمائهم من وثيقة ت�أ�سي�س احلزب ،وهو التعهد الذي رف�ضوا التوقيع عليه

متييز منهجي �ضد ال�شيعة:
ما زال ال�شيعة يف اململكة الذين ي�شكلون قرابة  %15من ال�سكان يتعر�ضون ل�صنوف �شتى
من التمييز املمنهج �ضدهم ،وبخا�صة يف �شغل الوظائف احلكومية والتعليم واملنا�صب احلكومية
الرفيعة واملنا�صب الأمنية .فال يوجد �أي وزير �شيعي يف احلكومة ،كما ال يوجد يف جمل�س
ال�شورى ال�سعودي �سوى � 3أع�ضاء من جمموع  150ع�ضواً .كما �أن القيود ال تزال م�ستمرة
على بناء امل�ساجد واحل�سينيات ،فال ت�سمح احلكومة ب�إعادة فتح الأماكن املغلقة منهما ،ومينع
ال�شيعة من �إقامة احتفاالتهم الدينية ،ومن التجمع خارج ح�سينياتهم ،ومن ا�ستخدام مكربات
ال�صوت ،و�إال تعر�ضوا لالعتداء من قبل ال�سلطات الأمنية �أو لالعتقال التع�سفي .وباتت
 - 37ال�سعودية متنع ال�شيخ العودة من ال�سفر لت�أييده الثورات العربية� ،شبكة را�صد الإخبارية 31 ،يوليو .2011
http://www.rasid.com/artc.php?id=45375
 - 38ال�شبكة العربية ت�ستنكر ا�ستمرار خنق حرية التعبري يف ال�سعودية ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان،
� 18أكتوبر .2011
www.anhri.net/?p=41827
 - 39ال�سعودية :يجب الإفراج عن الن�شطاء ال�سيا�سيني  ،هيومان رايت�س ووت�ش  19،فرباير .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/19-1
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ال�ضغوط التع�سفية املتزايدة على ال�شيعة تنذر نهاية العام بحدوث مواجهات عنيفة مع ال�سلطات.
وخالل االحتجاجات ال�سلمية يف اململكة خالل هذا العام خا�صة يف املنطقة ال�رشقية ،كان
�أغلب من مت اعتقاله من ال�شيعة ،حيث و�صل عددهم من �إجمايل املعتقلني من املتظاهرين �إىل
40
ما يقارب � 150شخ�ص ًا من بني نحو  220طالتهم هذه االعتقاالت.
وقد �أ�صدرت املحكمة اجلزئية بالقطيف حكم ًا بال�سجن ملدة ت�سعني يوم ًا على املواطن ال�شيعي
حم�سن علي العقيلي ،على خلفية كتابته ل�شعارات م�ؤيدة للمقاومة الإ�سالمية يف لبنان على
زجاج �سيارته ،وقد تلقى املواطن املذكور حكم ًٌا بال�سجن لثالثة �أ�شهر لكتابته “�شعارات طائفية”
41
وفقا لقا�ضي املحكمة
كما �ألقت �سلطات الأمن ال�سعودية القب�ض على ال�شيخ توفيق جابر �إبراهيم العامر يف 27
فرباير ،وهو يف طريقه �إىل بيته بعد �أدائه ال�صالة .وبح�سب �شقيقه ف�إن ال�شيخ املعتقل قد اقتيد
�إىل �إدارة املباحث العامة .ويذكر �أن ال�شيخ توفيق العامر هو �أحد القيادات الدينية لل�شيعة مبنطقة
الإح�ساء قد طالب قبيل �أيام من اعتقاله يف خطبة �صالة بالتحول �إىل نظام امللكية الد�ستورية.42
وقد ا�ضطرت ال�سلطات لإطالق �رساح ال�شيخ توفيق العامر يف  6مار�س عقب موجة
املظاهرات التي اجتاحت القطيف والأح�ساء باملنطقة ال�رشقية ،ولكنها �أعادت اعتقاله 43يف 3
�أغ�سط�س ،وذلك بتهمة «حتري�ض الر�أي العام» ،ب�سبب ت�رصيحات �أطلقها يف خطبة اجلمعة
44
يف م�سجد مدينه الهفوف.
40- Annual report of the United States Commission on International Religious Freedom 2011
،United States Commission on International Religious Freedom، may 2011 .
http://www.uscirf.gov/images/book%20with%20cover%20for%20web.pdf
 - 41ال�سجن  90يوما للمواطن ال�شيعي حم�سن علي العقيلي لكتابته �شعارات متجد املقاومة اللبنانية ،جلنة الدفاع
عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية2011/1/ 9-
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={00092AFB9C6ECABBE12B0/000096564E9FEE50C4519/0000000E756
BC22B661EDCDD2514}&Sectyp=147&act=show&id=4250
 -42ال�سلطات ال�سعودية تطلق �رساح داعية حقوق الإن�سان ال�شيخ توفيق العامر� ،شبكه را�صد الإخبارية6 ،
مار�س 2011
http://www.rasid.com/artc.php?id=43227
 - 43ال�سلطات ال�سعودية تفرج عن رجل دين �شيعي معار�ض ،بي بي �سي 7 ،مار�س ،2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110306_saudi_demo.shtml
 - 44احتجاز رجل دين �شيعي يف ال�سعودية بذريعة «حتري�ض الر�أي العام» ،منظمهة العفو الدولية11 ،
�أغ�سط�س ،2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/shia-cleric-held-saudi-arabia-incitingpublic-opinion-2011-08-11
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كما قامت احلكومة باعتقال املواطن ال�شيعي عبد الله حممد املبيوق يف تاريخ  9يونيو
 ،2011وذلك دون توجيه �أي تهم �إليه ودون حماكمة ،ومنع الزيارات عنه ،حيث بقي
45
ال حتى الآن.
م�صريه جمهو ً
وقد مثلت اال�شتباكات التي �شهدتها املنطقة ال�رشقية يف �أكتوبر  ،2011م�ؤ�رش ًا على احتماالت
التحول للعنف� ،إزاء ا�ستمرار ال�سلطات يف نهج االعتقال التع�سفي جتاه املحتجني �سلمي ًا من
ال�شيعة ،واللجوء �إىل �أمناط من العقاب اجلماعي ،عرب اعتقال �أقارب الأ�شخا�ص املطلوبني.
وي�شار يف ذلك ال�سياق �إىل اال�شتباكات التي وقعت يومي  3و� 4أكتوبر ببلدة العوامية ذات
الغالبية ال�شيعية ،و�أ�صيب خاللها  11من �أفراد قوات الأمن وثالثة من ال�سكان بينهم امر�أتان.
وقد وقعت هذه اال�شتباكات على �إثر اعتقال اثنني من ال�سكان ال�شيعة امل�سنني ،وذلك لل�ضغط
على �أبنائهم لت�سليم �أنف�سهم لل�رشطة التي تتعقبهم على خلفية التظاهرات ال�سلمية التي �شهدتها
46
املنطقة ال�رشقية خالل الن�صف الأول من العام

التمييز �ضد املر�أة:
مازالت املر�أة تعاين من التمييز يف القانون ويف الواقع العملي ،حيث ما زالت الن�ساء تخ�ضع
لو�صاية الذكور فيما يتعلق ب�شئون حياتها اخلا�صة ،وعلى �سبيل املثال ال ي�سمح للن�ساء بال�سفر
47
خارج البالد �أو تلقي العالج يف امل�ست�شفى �إال مبوافقة الو�صي عليها.
كما متنع الن�ساء من امل�شاركة �أو العمل يف العديد من املجاالت� ،أو من ممار�سة عدد من
48
احلقوق وبخا�صة ال�سيا�سية منها.
غري �أن ما يبدو خارج ًا عن ال�سياق الذي تعي�شه الن�ساء ال�سعوديات ،جاء عرب �إقرار العاهل
ال�سعودي برف�ضه تهمي�ش املر�أة ،و�إعالنه �أنه �سيتاح للمر�أة ال�سعودية احل�صول على ع�ضوية
� - 45سلطات الكيان ال�سعودي الأمنية تعتقل املواطن ال�شيعي عبد الله حممد املبيوق ،جلنة الدفاع عن حقوق
الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية 30 ،يوليو ،2011
http://cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5R
VkRBOQ==&r={000A0AEE49C90409B7CAB46755BB3FF1549/0000103354E9EF92397B3F/
00000002B31CD/0000103354E9EF92397B3F/0000000}&Sectyp=147&act=show&id=4805
 - 46ال�سعودية :ينبغي وقف االعتقاالت التع�سفية يف حق ال�شيعة،هيومان رايت�س ووت�ش� 11 ،أكتوبر : 2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/11
- 47 Annual report of the United States Commission on International Religious Freedom 2011
،United States Commission on International Religious Freedom، may 2011 ،
http://www.uscirf.gov/images/book%20with%20cover%20for%20web.pdf
 - 48الإبقاء على �إق�صاء ال�سعوديات عن امل�شاركة يف االنتخابات البلدية ،دويت�شه فيله 28 ،مار�س .2011
http://www.dw-world.de/dw/article/9799/000،14950529،،.html
، human rights watch ، 31 march 2011Saudi Arabia: Let Women Vote، Run for Officehttp://www.hrw.org/en/news/2011/03/31/saudi-arabia-let-women-vote-run-office?print
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جمل�س ال�شورى اعتبار ًا من دورته املقبلة ،وامل�شاركة بالت�صويت ،والرت�شيح يف االنتخابات
البلدية التي �ستجري م�ستقبالً؛49وبالتايل مل تتمكن الن�ساء من الرت�شح يف االنتخابات البلدية التي
جرت يف � 29سبتمرب.
ويف �سياق �آخر مت احلكم على  6فتيات �سعوديات ترتاوح �أعمارهن بني  12و 18عاما!!!
باجللد ع�رش جلدات وتنفيذه ،وذلك عقب �إدانتهن بتهمة �رضب مديرة دار الأيتام التي يقمن
50
بها.
كما ال ت�ستطيع الن�ساء حتى الآن قيادة ال�سيارات ،وقد �ألقى القب�ض يف  22مايو على منال
ال�رشيف النا�شطة يف حقوق الن�ساء �أثناء قيادتها ل�سيارتها ،وذلك يف �سياق حملة قامت بها من
�أجل متكني املر�أة من قيادة ال�سيارات يف اململكة ،دعت فيها الن�ساء للقيادة ابتداء من  17يونيو
با�ستخدام رخ�ص قيادة �صادرة من دول �أجنبية .ورغم �أنه ال يوجد قانون مينع الن�ساء من
قيادة ال�سيارات ،ف�إن القانون ين�ص على �رضورة وجود رخ�صة �صادرة من جهة حملية،
51
وهو ما يتم اتخاذه كحجة يتم بها رف�ض الرتخي�ص.
وبعد �أيام من �إعالن امللك ال�سعودي عبدالله بن عبد العزيز ال�سماح للن�ساء بالت�صويت عام
 2015حكمت حمكمة �سعودية على امر�أة باجللد ع�رش جلدات ملخالفتها احلظر املفرو�ض
على قيادة الن�ساء لل�سيارات يف البالد 52.غري �أن العاهل ال�سعودي �أ�صدر عفو ًا ل�صاحلها بعد
53
االنتقادات املتزايدة وخا�صة فيما يتعلق بتوقيت �صدور احلكم.
ولكن على الرغم مما �سبق من انتهاكات يف حق الن�ساء؛ فالعجيب يف الأمر هو وجود
ال�سعودية كع�ضو يف الهيئة التي �أن�ش�أتها الأمم املتحدة لتعزيز حقوق املر�أة على الرغم من ال�سجل
54
احلقوقي للمملكة ،والذي يحفل مبمار�سات متييزية ممنهجة فيما يتعلق بحقوق الن�ساء بها !!!
 - 49عاهل ال�سعودية يقول �إن الن�ساء �سيكون لهن دور �سيا�سي ،رويرتز� 25 ،سبتمرب .2011
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE78O0DB20110925
 العاهل ال�سعودي  :القيادة �أقرت م�شاركة املر�أة يف جمل�س ال�شورى واالنتخابات البلدية ،بي بي �سي25 ،�سبتمرب .2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/09/110925_saudi_king.shtml
 - 50جلد �ست فتيات �سعوديات ملهاجمتهن مديرة دار اليتيمات التي يقمن بها ،رويرتز 10 ،مايو ،2011
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE7490PX20110510
 - 51القب�ض على �سعودية لقيادتها �سيارة رغم احلظر املفرو�ض ،بي بي �سي 22 ،مايو ،2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110522_saudi_driving.shtml
 - 52حكم باجللد على امر�أة �سعودية لقيادتها ال�سيارة ،بي بي �سي� 27 ،سبتمرب ،2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/09/110926_saudi_women_lashes.shtml
 - 53ال�سعودية :العفو عن املر�أة التي حكمت باجللد بتهمة قيادة ال�سيارة ،بي بي �سي� 28 ،سبتمرب 2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/09/110929_saudi_women_amnisty.shtml
 - 54الأمم املتحدة ت�ستبعد �إيران وتختار ال�سعودية يف جمل�س حقوق املر�أة ،ال�رشق الأو�سط 11 ،نوفمرب .2010
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=594806&issueno=11671
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البحــرين

�شهدت و�ضعية حقوق الإن�سان يف البحرين خالل العام  2011تدهورا غري م�سبوق على
جميع امل�ستويات ،واقرتن هذا التدهور على وجه اخل�صو�ص باملعاجلات القمعية ذات الطابع
االنتقامي ،التي ا�ستهدفت و�أد االنتفا�ضة ال�شعبية املطالبة ب�إ�صالحات دميقراطية عميقة،
ومعاقبة املنخرطني �أو الداعمني لفعاليات التظاهر واالعت�صام ال�سلمي .وقد ا�ستدعت مواجهة
هذه االنتفا�ضة دعما من قوات �سعودية و�إماراتية ،بدعوى حفظ اال�ستقرار ،وت�أمني املن�ش�آت
احليوية.
تبدت �أبرز م�ؤ�رشات التدهور يف ا�ستخدام القوة املفرطة يف قمع االحتجاجات ال�سلمية ،مما
�أف�ضى �إىل �سقوط ما يزيد على  30قتيال ،وا�ست�رشاء ممار�سات التعذيب داخل مقار االحتجاز،
و�إن�شاء حمكمة ع�سكرية ا�ستثنائية �أحيل للمحاكمة �أمامها مئات من الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني
البارزين ،وتلقى بع�ضهم �أحكاما مغلظة بال�سجن امل�ؤبد و�صدرت عنها �أحكام بالإعدام ،كما
تزايدت ال�ضغوط الهائلة على حريات التعبري ،حيث جرى �إغالق مواقع �إلكرتونية ،وحظر
مطبوعات ،وتوقيف �صحفيني ،ولقي �صحفيان م�رصعهما يف مالب�سات تت�سم بالغمو�ض يف
غ�ضون وقت قليل من احتجازهما.
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن فر�ض حالة الطوارئ قد جاء مبوجب املر�سوم امللكي ب�إعالن حالة
ال�سالمة الوطنية رقم  18ل�سنة  .2011ومبوجب هذا املر�سوم منحت �صالحيات وا�سعة للقائد
العام لقوة دفاع البحرين؛ بدعاوى املحافظة على �سالمة الوطن� .شملت هذه ال�صالحيات
�إ�صدار �أوامر القب�ض والتفتي�ش للأ�شخا�ص ،و�إخالء بع�ض املناطق �أو عزلها ،وتقييد حرية
االجتماع وحرية التنقل ،ومنع التجمعات ،و�إبعاد الأجانب ،ومراقبة وتقييد و�سائط الإعالم
املختلفة ،و�إيقاف �أن�شطة اجلمعيات حتت دعوى �إثارة الفتنة �أو الع�صيان ،و�إ�سقاط اجلن�سية عن
املواطنني ،و�إبعادهم عن البالد.1
ات�سع نطاق التهديدات واالنتهاكات بحق مدافعي حقوق الإن�سان ،لي�شمل املحاكمات اجلائرة
واالعتداءات البدنية والتعذيب ،ومداهمة املنازل على �أيدي عنا�رص ملثمة� ،إىل جانب قوات
مكافحة ال�شغب ،وق�صف منازل بع�ض احلقوقيني بقنابل الغاز.
امتدت الأعمال االنتقامية لت�شمل الف�صل �أو الإيقاف عن العمل ب�صورة تع�سفية لعدة �آالف
من املواطنني الذين يرجح دعمهم لالنتفا�ضة ال�شعبية ،كما عوقب عدد كبري من الأكادمييني
والطالب باحلرمان من الدرا�سة� ،أو وقف البعثات اخلارجية التي كانوا قد التحقوا بها .وباتت
عودة العاملني لعملهم �أو الأكادمييني والطالب ملواقعهم م�رشوطة بالتوقيع على تعهدات تدين
بالوالء للملك واحلكومة ،وباالمتناع عن امل�شاركة يف �أي �أن�شطة ذات طابع �سيا�سي.
وخالل هذا العام تعر�ضت الطائفة ال�شيعية لق�سط اكرب من االنتهاكات والأعمال االنتقامية
التي اقرتنت بقمع االنتفا�ضة الدميقراطية ،باعتبارهم الأكرث انخراطا يف دعمها.
وال يخفف من قتامة امل�شهد احلقوقي �صدور عفو ملكي يف بداية العام عن  23من الن�شطاء
ال�سيا�سيني واحلقوقيني ،الذين ا�ستهدفتهم حماكمات جائرة قبل االنتخابات الربملانية لعام
 ،2010فلم مت�ض ب�ضعة �أ�سابيع �إال وكان ه�ؤالء �أو معظمهم هدفا لالعتقال جمددا� ،أو للإحالة
ملحاكمات ع�سكرية� ،أو ل�صنوف خمتلفة من املمار�سات العدوانية ،التي ا�ستهدفت التنكيل
باملنخرطني يف االنتفا�ضة البحرينية والداعمني لها.
وينطبق ذلك �أي�ضا على ت�شكيل جلنة م�ستقلة لتق�صي احلقائق يف يونيو  ،2011ف�أمناط
االنتهاكات التي يتعني التحقيق فيها قد توا�صلت بعد ت�شكيل اللجنة وممار�ستها ملهامها .ف�ضال
عن �أن هذه اخلطوة مل تقرتن مب�ؤ�رشات تدل على �أن ال�سلطات تتبنى �سيا�سة خمتلفة ،خا�صة
فيما يتعلق بالإفراج عن �سجناء الر�أي واملئات من املعتقلني دون حماكمة� ،أو العفو عمن
�أدينوا من قبل حمكمة ا�ستثنائية خا�صة� ،أو على الأقل �إحالتهم �إىل الق�ضاء العادي ،و�إعادة
 -1تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق 10 ،دي�سمرب .2011
http://files.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
وميكن الرجوع �إىل ن�ص املر�سوم امللكي رقم  18ل�سنة  2011يف:
http://www.fajrbh.com/vb/showthread.php?t=18107
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حماكمتهم� ،أو وقف احلمالت التي ت�ستهدف �إجبار قطاعات وا�سعة من ال�سكان على توقيع
تعهدات الوالء واالمتناع عن ممار�سة �أي �أن�شطة ذات طابع �سيا�سي.
لكن ذلك ال يقلل من �أهمية التقرير النهائي ال�صادر عن اللجنة -التي ي�صعب على ال�سلطات
البحرينية �أن ت�شكك يف ا�ستنتاجاته -الذي �أدان ا�ستخدام القوة ب�شكل مفرط �ضد املدنيني،
وتعر�ض الكثري من املحتجزين للتعذيب ولأ�شكال �أخرى من االنتهاكات البدنية والنف�سية
ب�صورة متعمدة� ،سواء على �سبيل معاقبة �أو االنتقام من املحتجزين� ،أو بهدف انتزاع
اعرتافات حمددة منهم .كما �أدان التقرير غياب املحا�سبة داخل الأجهزة الأمنية ،وبالتايل
انت�شار ثقافة الإفالت من العقاب داخل تلك الأجهزة .وطالب التقرير ال�سلطات البحرينية
باال�ستجابة ب�صورة علنية لتو�صيات اللجنة ،وعلى الأخ�ص فيما يتعلق بت�أ�سي�س �آلية م�ستقلة
وحمايدة ،ت�ضمن املحا�سبة على اجلرائم واالنتهاكات التي وقعت منذ اندالع االنتفا�ضة
البحرينية ،و�أن تكفل تعوي�ضا عادال ل�ضحايا هذه االنتهاكات ،و�أن ت�سقط جميع الأحكام
واالتهامات التي طالت املئات من الأ�شخا�ص ،على خلفية ممار�ستهم حلرية التعبري ال�سيا�سي،
2
والتجمع ،واالحتجاج ال�سلمي.

قمع االحتجاجات ال�شعبية ال�سلمية:
لقى � 33شخ�صا على الأقل م�رصعهم ،نتيجة لال�ستخدام املفرط للقوة جتاه املتظاهرين
واملعت�صمني ب�صورة �سلمية منذ اندالع االحتجاجات ال�شعبية وا�سعة النطاق يف  14فرباير
 ،2011والتي كانت تدعو �إىل تبني �إ�صالحات مرتابطة ،تقود �إىل بناء ملكية د�ستورية
دميقراطية ،تكر�س الف�صل بني ال�سلطات ،وتعزز قواعد املواطنة وامل�ساواة وعدم التمييز.
وقد �سجلت التقارير منذ اندالع االحتجاجات ال�شعبية ،ا�ستخدام قوات الأمن البحرينية القوة
املفرطة �ضد املتظاهرين ،مبا يف ذلك الر�صا�ص املطاطي واخلردق (ال�شوزن) بالإ�ضافة �إيل
املياه ال�ساخنة وبنادق الر�ش لتفريق احل�شود ،3مما �أ�سفر عن مقتل �سبعة �أ�شخا�ص بني يومي
 14و 21فرباير ،و�إ�صابة ع�رشات غريهم من املحتجني .4وكان بني امل�صابني موظفون
طبيون يحاولون م�ساعدة املحتجني اجلرحى يف «دوار الل�ؤل�ؤة» �أو بالقرب منه .كما قامت
 -2تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق 10 ،دي�سمرب  ،2011مرجع �سابق.
� -3إ�صابة الع�رشات خالل قمع مظاهرات جديدة يف العا�صمة البحرينية ،جريدة الن�رص ،الأحد  13مار�س .2011
&http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article
id=13338:2011-03-13-19-23-04&catid=34:2009-04-06-12-59-04&Itemid=27
 -4البحرين :يجب حما�سبة اجلناة امل�سئولني عن حملة القمع ،تقرير �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�ش،
بتاريخ  28فرباير .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/28
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قوات الأمن واجلي�ش بفتح النريان دون حتذير على ح�شد يتهي�أ لأداء ال�صالة بالقرب من دوار
الل�ؤل�ؤة ،وقد منعت قوات الأمن دخول بع�ض �سيارات الإ�سعاف �إيل امليدان ،ومت تهديد
بع�ض امل�سعفني ب�إطالق النار عليهم .5وتعر�ض امل�ساعدون الطبيون الذين حاولوا م�ساعدة
اجلرحى ،يف �صبيحة اليوم نف�سه ،لل�رضب واالعتداء من قبل �رشطة مكافحة ال�شغب.
ومع ت�صاعد نطاق االحتجاجات قامت اململكة العربية ال�سعودية ب�إر�سال �ألف جندي،
بالتزامن مع و�صول قوات �رشطة من الإمارات العربية املتحدة ،بناء على طلب من حكومة
البحرين.
ويف  13مار�س هاجمت قوات الأمن ومكافحة ال�شغب وجمموعة من البلطجية امل�سلحني
بال�سيوف و�ألواح اخل�شب والأ�سياخ احلديدية ،املعت�صمني «بدوار الل�ؤل�ؤة» وجامعة البحرين،
م�ستخدمة القنابل الغازية والهراوات والر�صا�ص املطاطي واخلردق (ال�شوزن) .وقد
�أ�صيب ما يزيد على �ألف من املعت�صمني ،بع�ضها �إ�صابات خطرية� ،شملت ته�شما يف الر�أ�س،
و�إ�صابات خطرية يف العني ،بالإ�ضافة �إىل ك�سور وجروح يف �أماكن متفرقة .6كما تعر�ضت
�سيارات الإ�سعاف للتحطيم ،وجرى االعتداء على طواقمها الطبية.
ويف  15مار�س �أعلن ملك البحرين حالة الطوارئ العامة ملدة ثالثة �أ�شهر .ويف اليوم التايل،
قامت قوات الأمن بف�ض االعت�صام ،و�إخالء الدوار بالقوة ،با�ستخدام الدبابات ومدافع املياه
وطائرات هليكوبرت ،و�إطالق النار على املتظاهرين ،مما �أ�سفر عن مقتل �ستة �أ�شخا�ص على
الأقل ،و�إ�صابة املئات من املعت�صمني .وخالل هذين اليومني ،منع اجلي�ش و�رشطة مكافحة
ال�شغب امل�صابني من الو�صول �إىل املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات .كما �أعلنت قوة دفاع البحرين
فر�ض حظر التجوال يف عدد من مناطق اململكة من الرابعة ع�رصا حتى الرابعة فجرا.7
وقد �سجلت التقارير ا�ستهدافا وا�سع النطاق للعاملني يف املجال الطبي وامل�ؤ�س�سات ال�صحية
واملر�ضى �أو امل�صابني ،الذين ي�شتبه يف م�شاركتهم يف �أعمال التظاهر ،االعت�صام ،من خالل
عرقلة الطواقم الطبية ،وحماولة منعها من �إ�سعاف امل�صابني ،واتهام الأطباء واملمر�ضني
وامل�ساعدين الطبيني بامل�شاركة يف �أن�شطة �إجرامية ،مثل امل�شاركة يف مظاهرات مناه�ضة
للحكومة .كما حو�رصت العديد من امل�ست�شفيات مبا يف ذلك جممع ال�سليمانية الذي يعد �أكرب
 -5البحرين :اجلي�ش وال�رشطة يطلقان النار على املتظاهرين ،تقرير �صادر عن منظمة هيومان رايت�س ووت�ش،
بتاريخ  18فرباير .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/18-3
 -6تقرير م�شرتك بني اجلمعية البحرينية لل�شفافية واجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان حول �أحداث  31مار�س
(�آذار)  ،2011اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان ،الأحد  13مار�س .2011
http://www.bhrs.org/viewnews/15/89/statements.aspx
�« -7ضمان امل�ساءلة عن ا�ستخدام القوة املفرطة وتوفري احلماية للمتظاهرين».
http://www.amnesty.org/es/node/22585
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م�ست�شفى عام بالبالد ،وانت�رشت الدبابات يف مدخله ،ومنعت �سيارات الإ�سعاف من الدخول
�أو اخلروج ،و�أطلقت الغازات امل�سيلة للدموع والر�صا�ص املطاطي وطلقات ال�شوزن على
مداخل ونوافذ املجمع ،وعدد �آخر من املراكز الطبية .وحتول جممع ال�سليمانية الطبي من
الناحية الفعلية ،ومرافق �صحية �أخرى �إىل مراكز لالعتقال ،وقامت قوات الأمن بنقل
م�صابني داخل ،وبني امل�ست�شفيات ،دون الرجوع للأطباء ،واحتجزتهم مبعزل عن العامل
اخلارجي .وامتد الأمر �إىل تعذيب امل�صابني داخل امل�ست�شفيات ،وترهيب الطواقم الطبية ملنعهم
من احلديث علنا عن االنتهاكات التي �شهدتها امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وتعري�ض الأطباء والطواقم
الطبية لالعتقال واملالحقة الق�ضائية ،و�أحيل  48منهم –معظمهم من جممع ال�سليمانية الطبي-
�إىل املحاكمة الع�سكرية .8ويف � 29سبتمرب ق�ضت املحكمة ب�إدانة  20من الكوادر الطبية،
و�أ�صدرت �أحكاما بال�سجن عليهم لفرتات ترتاوح بني  5و 15عاما.9

هجوم وا�سع على املدافعني عن حقوق الإن�سان:
�ألقى القب�ض على عبد الهادي اخلواجة ،املن�سق ال�سابق يف العامل العربي للحماية يف م�ؤ�س�سة
اخلط الأمامي العاملية للدفاع عن مدافعي حقوق الإن�سان ،والرئي�س ال�سابق ملركز البحرين
حلقوق الإن�سان ،يف � 9إبريل  ،2011على �أيدي �ضباط �رشطة ملثمني من منزل ابنته يف
املنامة.
ووفقا ل�شهادة ابنة اخلواجة الكربى ،تعر�ض والدها للهجوم وال�رضب املربح حتى فقد
وعيه ،واقتيد �إىل مكان جمهول مع اثنني من �أزواج بناته ،و�أما بالن�سبة �إيل ثالث �أزواج بنات
اخلواجة حممد امل�سقطي -رئي�س جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان -فقد تعر�ض لل�رضب
10
املربح هو وابنة اخلواجة الكربى التي حاولت التدخل حلماية والدها.
تهما مبحاولة
وقد َمثُلَ عبد الهادي اخلواجة �أمام حمكمة ع�سكرية ا�ستثنائية يف  8مايوُ ،م ً
“قلب نظام احلكم بالقوة بالتعاون مع منظمة �إرهابية ،تعمل ل�صالح دولة �أجنبية” واحل�صول
على متويل من منظمة �إرهابية �أجنبية ،و�إهانة اجلي�ش ،ون�رش �أخبار كاذبة و�شائعات تهدد
الأمن العام ،والتحري�ض على الطائفية ،والتنظيم وامل�شاركة يف م�سريات دون احل�صول على
الرتاخي�ص الالزمة لذلك .جدير بالذكر �أن اخلواجة ظهرت عليه عالمات وا�ضحة على �سوء
 -8هيومان رايت�س ووت�ش ،هجمات ممنهجة على مقدمي اخلدمات الطبية ،تقرير �صادر يف  18يوليو .2011
www.hrw.org/ar/news/2011/07/18
 -9تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق 10 ،دي�سمرب  ،2011مرجع �سبق ذكره.
 -10البحرين :ا�ستمرار حملة القمع �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان ،بيان �صادر عن مركز القاهرة حلقوق
الإن�سان ،بتاريخ � 12أبريل .2011
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2834.aspx
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املعاملة والتعذيب �أثناء حماكمته.11
ويف  22يونيو �أ�صدرت “حمكمة ال�سالمة الوطنية”� ،أحكاما بال�سجن امل�ؤبد على عبد الهادي
اخلواجة .12بالإ�ضافة �إىل � 20آخرين من معار�ضني �سيا�سيني ومدافعني عن حقوق الإن�سان
(ال�سجن امل�ؤبد ل�سبعة منهم ،وال�سجن خم�سة ع�رش عاما بحق ع�رشة متهمني ،وال�سجن خم�س
�سنوات �ضد � 3آخرين) .بعد اتهامهم باال�شرتاك مع تنظيم �إرهابي يعمل على قلب نظام احلكم
بالقوة يف اململكة البحرينية ،والتخابر مع منظمة �إرهابية تعمل ل�صالح دول �أجنبية.13
يف  20مار�س ،داهم نحو  25ملثما وم�سلح ًا مدني ًا بالبنادق �إ�ضافة �إىل الع�رشات من عنا�رص
�رشطة “مكافحة ال�شغب” منزل نبيل رجب -رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان -حيث
قامت بتفتي�شه ،والعبث مبحتوياته ،وم�صادرة احلا�سب الآيل اخلا�ص به ،وبع�ض امللفات
املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ثم جرى ،تقييد رجب وو�ضعه يف م�ؤخرة �سيارة تابعة لوزارة
الداخلية ،حيث تعر�ض للإهانة والركل وال�سب ،قبل اقتياده �إىل مبنى �إدارة التحقيقات
اجلنائية ،حيث مت التحقيق معه ،14وبعد ا�ستجواب دام �ساعتني مت الإفراج عن نبيل رجب
دون �أن تن�سب �إليه �أي تهمة.15
وبالتزامن ،قامت جمموعة �أخرى من املدنيني امللثمني مب�صاحبة �رشطة مكافحة ال�شغب،
مبداهمة منزل املدون االلكرتوين وع�ضو مركز البحرين حلقوق الإن�سان يو�سف املحافظة،
من خالل نافذة الطابق الثاين للمنزل ،وفت�شوه دون �أن يربزوا �أي �إذن بذلك� .إال انه مل يكن
موجود ًا يف منزله �آنذاك ،وهددوا الأ�رسة ب�أنهم �سيعودون ملداهمة وتفتي�ش املنزل كل ليلة �إن
مل ي�سلم املحافظة نف�سه.16
 -11البحرين :عالمات �سوء املعاملة تظهر على نا�شط ،تقرير �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�ش،
بتاريخ  10مايو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/10-2
� -12سلطات البحرين توا�صل التنكيل بدعاة حقوق الإن�سان والأطباء واملطالبني بالإ�صالح ،بيان �صادر عن
مركز القاهرة حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  28يونيو .2011
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2904.aspx
 -13املرجع ال�سابق.
 -14ال�سلطات يف البحرين ت�ستهدف رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان و�أع�ضاءه ،بيان �صادر عن مركز
البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  17ابريل .2011
http://www.bahrainrights.org/ar/node/3939
 -15الإفراج عن نبيل رجب بعد �ساعتني من اعتقاله ،جريدة الو�سط البحرينية ،بتاريخ  20مار�س .2011
http://www.alwasatnews.com/3117/news/read/533235/1.html
 -16ال�سلطات يف البحرين ت�ستهدف رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان و�أع�ضاءه ،بيان �صادر عن مركز
البحرين حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
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يف � 18أبريل جرى االعتداء علي منزل نبيل رجب جمددا من قبل جمهولني ،قاموا ب�إلقاء
قنبلتي غاز م�سيل للدموع� ،سقطتا داخل املنزل املجاور ملنزله.17
وكانت وزارة الداخلية قد �أ�صدرت بيانا يف� 10أبريل ،باعتزامها �إحالة رجب للمدعي
العام الع�سكري على خلفية ن�رشه �صورة -مت التالعب فيها -للمواطن املتويف علي عي�سى �صقر
على �صفحته للتوا�صل االجتماعي “تويرت” .18وكان رجب قد فند �سبب الوفاة املعلن ر�سمياً،
مرجح ًا �أن �صقر توفى نتيجة تعر�ضه للتعذيب يف ال�سجن.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف �إطار حملة القمع امل�ستمرة منذ مار�س املا�ضي ،ف�إن �أكرث من
� 600شخ�ص ،بينهم مدافعون عن حقوق الإن�سان ومعار�ضون �سيا�سيون ،حمتجزون
يف ال�سجون ،ويعر�ضون خلطر التعذيب ،والذي ي�شكل ممار�سة �شبه منهجية ت�ستخدم �ضد
النا�شطني على نحو متزايد منذ العام املا�ضي.19
يف � 15أبريل قام  24من �ضباط الأمن �أغلبهم ملثمون ،مبداهمة بيت املحامي حممد التاجر
املعروف بالدفاع عن رموز املعار�ضة والن�شطاء احلقوقيني الذين يتم القب�ض عليهم -وتفتي�شهوم�صادرة �أغرا�ض �شخ�صية ،منها حوا�سب وهواتف نقالة ووثائق ،قبل القب�ض عليه ،ومل
يتم �إبالغه ب�سبب احتجازه.20
وقد تعر�ض حممد امل�سقطي رئي�س جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان للتوقيف ملدة
�أ�سبوع قبل �أن يطلق �رساحه يف ال�سابع من �أبريل .كما داهمت قوات الأمن يف � 3أبريل منـزل
املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد �سهيل ال�شهابي ،ع�ضو جلنة العاطلني ،و�أحد املدافعني الأحد
مت توقيفهم منذ �شهر �سبتمرب  2010حتى فرباير  2011بتهم
ع�رش عن حقوق الإن�سان الذين َّ
متعلقة بالإرهاب .وقد اعتدت قوات ال�رشطة بال�رضب املربح على �أخويه ،وهددوا باغت�صاب
زوجتيهما� ،إذا مل يك�شفا عن مكان وجود �سهيل ال�شهابي.
 -17البحرين :اعتداء على منزل �أحد املدافعني عن حقوق الإن�سان ،تقرير �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س
ووت�ش ،بتاريخ � 18أبريل .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/18
� -18إحالة نبيل رجب �إيل النائب العام الع�سكري ب�ش�أن ن�رشه �صورة ملتوفى متالعب فيها ،بيان �صادر عن
وزارة الداخلية البحرينية ،بتاريخ  10ابريل .2011
http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?type=1&articleId=7631
 -19البحرين :ا�ستمرار حملة القمع �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان ،بيان �صادر عن مركز القاهرة درا�سات
حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
 -20البحرين :احتجاز حمام بعد مداهمة ليلية ،تقرير �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�ش ،بتاريخ16
�أبريل .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/16
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كما تلقت مرمي اخلواجة -التي تر�أ�س مكتب العالقات اخلارجية مبركز البحرين حلقوق
الإن�سان -تهديدات بالقتل ،الأمر الذي ا�ضطرها للبقاء خارج البالد خوفا على �سالمتها.21
وقبيل نهاية العام احلايل ،ت�صاعدت حمالت الرتهيب للحقوقيني من قبل م�سئولني �سابقني
يف الأجهزة الأمنية ومقربني من ال�سلطات .و�شملت تهديدات القتل نبيل رجب ،ويو�سف
22
املحافظة ،وحممد امل�سقطي
وامتدت ال�ضغوط �إىل املنظمات الدولية ،ففي منت�صف �أبريل رف�ضت ال�سلطات جتديد
ت�أ�شرية دخول �أحد باحثي منظمة هيومان رايت�س ووت�ش الأمريكية ،و�أمرته مبغادرة البالد
يف غ�ضون � 24ساعة .كما منعت ال�سلطات املمثل القانوين للووت�ش من دخول البالد يف 4
مايو ،ملراقبة املحاكمات �أمام املحكمة الع�سكرية اخلا�صة ،و�أجربته على العودة من داخل
املطار .ويف  12مايو �أبلغت حكومة البحرين هيومن رايت�س ووت�ش �أن نائب مدير ق�سم ال�رشق
الأو�سط بها ،مل يعد مو�ضع ترحيب يف البالد .كما �أن احلكومة مل ترد على طلبات لباحثني
�آخرين يف هيومن رايت�س ووت�ش للح�صول على ت�أ�شريات لزيارة البحرين.23
وو�صل الأمر بال�سلطات البحرينية �أن تزيف ت�رصيحات لكبار م�سئولني بالأمم املتحدة عن
حقوق الإن�سان .ففي �أعقاب اجتماع يف  3يونيو بني نايف بيالي ،املفو�ضة ال�سامية حلقوق
الإن�سان ،وفاطمة البلو�شي وزيرة التنمية االجتماعية البحرينية ،ذكرت وكالة �أنباء البحرين
الر�سمية �أن بيالي اعرتفت بتلقي معلومات خاطئة عن حالة حقوق الإن�سان يف البحرين.
وهو ما كذبته الناطقة الر�سمية با�سم املفو�ضة ال�سامية يف  7يونيو ،حيث قال بيانها �إن تقرير
«حرف ب�شكل فا�ضح» االجتماعُ ،م ّنبه ًا �أن الوكالة مل حت�رض االجتماع .وقالت
وكالة الأنباء
ّ
املتحدثة با�سم بيالي �إنها «منزعجة من الت�شويه ال�صارخ لكلماتها» و�إنها �ستطلب ر�سميا من
البلو�شي �إ�صدار ت�صحيح.

24

 -21البحرين� :آخر الأنباء عن و�ضع املدافعني عن حقوق الإن�سان يف البحرين ،تقرير �صادر عن منظمة اخلط
الأمامي.
http://frontlinedefenders.org/ar/node/14922
 -22مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،حملة موجهة �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان باملنطقة العربية:
بذور القمع التي زرعت يف عام الثورات.
http://www.cihrs.org/?p=491
� -23أزمة حقوق الإن�سان يف البحرين ،تقرير �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�ش.
http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05-2
 -24املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان بالأمم املتحدة تبدي انزعاجها ال�شديد للتحريف الفا�ضح لت�رصيحها يف
وكالة الأنباء البحرينية ،مركز البحرين حلقوق الإن�سان 7 ،يونية .2011
http://www.bchr.net/ar/node/4202
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�إهدار معايري العدالة على نطاق وا�سع:
�أهدرت ال�سلطات البحرينية معايري العدالة على نطاق وا�سع ،من خالل حرمان املدنيني من
حقهم يف املثول �أمام قا�ضيهم الطبيعي ،و�إحالتهم �إىل ما ي�سمى مبحكمة ال�سالمة الوطنية ،وهى
حمكمة ع�سكرية خا�صة .وحتى منت�صف يونيو جرت حماكمة  82متهما �أمام هذه املحكمة،
�أدين منهم  77متهما ،تلقوا �أحكاما بال�سجن بني خم�س �سنوات وال�سجن امل�ؤبد والإعدام ،وذلك
على خلفية تهم �سيا�سية تتعلق بامل�شاركة يف التظاهر� ،أو بالتحري�ض على كراهية النظام،25
�أو بالت�آمر لقلب نظام احلكم �أو ت�أ�سي�س تنظيمات �إرهابية .ويف الق�ضية املتهم فيها عبد الهادي
اخلواجة الرئي�س ال�سابق ملركز البحرين حلقوق الإن�سان ،و�صدرت �أحكام بال�سجن امل�ؤبد
على اخلواجة و�سبعة �آخرين من الرموز البارزة للمعار�ضة ال�سيا�سية والداعني للإ�صالح
الدميقراطي يف اململكة .يف مقدمتهم ح�سن م�شيمع الأمني العام اجلمعية حق ،وعبد اجلليل
ال�سنكي�س الع�ضو القيادي باجلمعية ذاتها .كما حكم بال�سجن بني عامني وخم�سة ع�رش عاما على
 13متهما �آخرين.
يذكر �أن �سلطات التحقيق يف هذه الق�ضية مل حترك �ساكنا جتاه وقائع االعتداء البدين الوح�شي،
الذي تعر�ض له عبد الهادي اخلواجة عند القب�ض عليه ،ف�ضال عن تعر�ضه للتعذيب يف حمب�سه
وحماولة االعتداء اجلن�سي عليه .وقد �أف�ضت ممار�سات تعذيبه �إىل ته�شم يف الفك و�إ�صابات
�أخرى ج�سيمة ا�ستدعت �إخ�ضاعه لتدخل جراحي ب�أحد امل�ست�شفيات الع�سكرية .كما رف�ض ق�ضاة
املحكمة الع�سكرية اال�ستماع �إىل �شكوى اخلواجة بخ�صو�ص تعذيبه �أو التحقيق فيها.26
وقد �أحيل �أي�ضا للمحكمة الع�سكرية اخلا�صة يف  12يونيو اثنان من املعار�ضني من �أع�ضاء
الربملان ال�سابقني ،وهما مطر �إبراهيم مطر وجواد فريوز ،من دون �إحاطة حماميهم �أو
ذويهم .وكان االثنان قد اعتقال يف مايو  ،2011بتهمة الإدالء ب�أخبار كاذبة لو�سائل الإعالم
وامل�شاركة يف جتمعات غري قانونية .جدير بالذكر �أن مطر وفريوز من كتلة نواب جمعية
الوفاق الوطني الإ�سالمي ،التي ت�ضم  18ع�ضوا برملانيا ،ا�ستقالوا من الربملان احتجاجا على
اال�ستخدام املفرط للقوة يف قمع املظاهرات ال�سلمية.27.
كما حكمت املحكمة الع�سكرية �أي�ضا على �آيات القرمزي بال�سجن ملدة عام ،بعد م�شاركتها
يف االحتجاجات ال�شعبية «بدوار الل�ؤل�ؤة» ،واتهامها بالتحري�ض على كراهية نظام احلكم من
 -25هيومان رايت�س ووت�ش ،البحرين يجب �إلغاء املحكمة الع�سكرية ذات العدالة املزيفة ،بيان �صادر بتاريخ
 14يونيو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/14-1
 -26مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،سلطات البحرين توا�صل التنكيل بدعاة حقوق الإن�سان والأطباء
املطالبني بالإ�صالح ،بيان �صحفي بتاريخ .2011 /6 /28
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/articales/290
 -27هيومان رايت�س ووت�ش ،البحرين يجب �إلغاء املحكمة الع�سكرية ذات العدالة املزيفة ،مرجع �سبق ذكره.
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خالل �إلقائها ق�صائد �شعرية ،تنتقد امللك ورئي�س الوزراء.28
جدير بالذكر �أن املدعي العام الع�سكري كان قد �أ�صدر يف  28مار�س املر�سوم رقم  5لعام
 ،2011الذي يق�ضي بحظر ن�رش �أي معلومات عن التحقيقات التي يجريها لأ�سباب تتعلق
بالأمن القومى.29

انتهاكات حرية الر�أي والتعبري:
�ش ّددت ال�سلطات على نحو متزايد القيود املفرو�ضة على حرية التعبري وحرية تداول
املعلومات ،وا�ستهدفت �ضغوط متزايدة �صحفيني حمليني وفرق عمل تابعة لو�سائل �إعالم
�أجنبية ،و�صلت حد التعر�ض للقتل .وطالت �إجراءات االعتقال مدونني و�صحفيني ،و�أُ ْجبرِ َ
�صحفيني على تقدمي ا�ستقاالتهم ،كما قامت احلكومة بحظر عدد من املواقع الإلكرتونية ،مبا فيها
مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،ومنتدى البحرين �أونالين ،ف�ضال عن بع�ض املطبوعات،
مبا فيها تلك التي ت�صدر عن جمعيات املعار�ضة ال�سيا�سية املعرتف بها قانونياً.
وقد قتل النا�شط الإلكرتوين زكريا الع�شريي يف التا�سع من �أبريل يف ظروف غام�ضة �أثناء
وجوده رهن االحتجاز من قبل ال�سلطات ،كما قتل كرمي فخراوي الع�ضو امل�ؤ�س�س ل�صحيفة
«الو�سط» يوم � 12أبريل ،بعد يومني من اعتقاله ،ورجحت التقارير ومعاينة �أهله للجثة
تعر�ضه النتهاكات بدنية وتعذيب مروع ،30كما مت القب�ض على ال�صحفيني في�صل هيات،
وحيدر حممد ،وعلي جواد ،وبع�ض املدونني والن�شطاء يف ال�شبكة الإلكرتونية ،و�صدرت
مذكرات توقيف بحق �آخرين ،مما ا�ضطر بع�ضهم �إىل مغادرة البحرين ،حفاظا على �سالمتهم
ال�شخ�صية.31
يف � 3أبريل �أعلن وزير الإعالم �إغالق ال�صحيفة الوحيدة امل�ستقلة يف البالد «الو�سط»،
وحجب موقعها الإلكرتوين ،ثم �سمح لها با�ستئناف الن�رش يف اليوم التايل ،و�إجبار ثالثة من
�أبرز �صحفييها على تقدمي اال�ستقالة ،وهم :رئي�س التحرير من�صور اجلمري ومدير التحرير
 -28املرجع ال�سابق.
29- Bahrain: risk of blackout on human rights violations, Statement issued by the International
Federation for Human Rights, On April 1, 2011.
http://www.fidh.org/Bahrain-risk-of-blackout-on-human-rights
� -30أع�ضاء �أيفك�س يحثون قادة العامل على اتخاذ موقف �ضد االنتهاكات احلقوقية ،موقع �أنقذوا البحرين12 ،
مايو .2011
http://savebahrain.net/?p=1481
 -31ال�صحافيون يف البحرين :قتل الكلمة وح�صار احلرية ،تقرير �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان،
بتاريخ  3مايو .2011
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3991
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وليد نويه�ض ،ورئي�س ق�سم املحليات عقيل مريزا .وقد اتهمت احلكومة �صحيفة «الو�سط»
بال�سعي �إىل تقوي�ض اال�ستقرار والأمن ،من خالل ن�رش �أنباء كاذبة وم�ضللة من �ش�أنها �أن
32
ت�سيء �إىل �سمعة البالد.
كما تعر�ضت ال�صحفية رمي خليفة ل�ضغوط �شديدة ،و�صلت حد تلقيها تهديدات بالقتل ،يف
�أعقاب مداخلتها يف م�ؤمتر �صحفي لوزير خارجية البحرين يف  17فرباير  .2011فقد �أحيلت
رمي للمحاكمة يف نوفمرب بتهمة “القذف” �ضد عنا�رص موالية للحكومة –قد حتر�شوا بها� 33-أثناء
مغادرتها مل�ؤمتر �صحفي لوفد �أيرلندي يف يوليو ،ووجهوا لها ال�شتائم .ومع �أن رمي تقدمت
يف حينها ببالغ �ضد هذه العنا�رص متهمة �إياهم بالت�شهري واالعتداء اجل�سدي عليها ،فقد نحى هذا
االتهام جانبا ،وحتولت رمي �إىل متهمة قد تعاقب بال�سجن ملدة عام على الأقل.34
ويف  9يونيو �ألقي القب�ض على ح�سني علي مكي ،مدير �صفحات �شبكة «ر�صد» للأنباء على
في�سبوك وتويرت ،التي تع ّد م�صدر ًا مهما للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإن�سان يف البحرين.
وقد �سيطرت �أجهزة الأمن على هذه ال�صفحات ،وتن�رش معلومات تربر القمع الذي متار�سه
ال�سلطات ،مما ا�ضطر «ر�صد» لإن�شاء �صفحة جديدة.
كما حجبت ال�سلطات موقع جريدة “القد�س العربي” يف  23مايو ،بعد ن�رش املوقع مقاال
لرئي�س حترير اجلريدة عبد الباري عطوان ،انتقد فيه �إر�سال اململكة ال�سعودية �ألف جندي
للم�شاركة يف قمع االحتجاجات ال�سلمية 35.وحجبت �أي�ضا موقع “حركة البحرين للعدالة
36
والتنمية” ،بتهمة جتاوزه قوانني البحرين.
� -32سعي ال�سلطات البحرينية وال�سورية �إىل فر�ض التعتيم الإعالمي وتنفيذ عملية اختطاف يف اليمن ،بيان
�صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ � 4أبريل .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31996
 -33ا�ستمرارية م�ضايقة ال�صحفيني يف البحرين ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 14
يوليو .2011
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4406
 -34مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،املدافعة عن حقوق الإن�سان وال�صحفية رمي خليفة تواجه املحاكمة نتيجة
التهامات ملفقة.
www.bahrainrights.org/ar/node/4835
 -35البحرين :الإنرتنت �أكرب �ضحايا احلرب التي ت�شنها ال�سلطات �ضد احلريات العامة – ال�شبكة العربية تدين
حجب املوقع الإلكرتوين جلريدة القد�س العربي بعد ن�رشه مقاال لرئي�س التحرير ينتقد التدخل ال�سعودي يف
البحرين ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  24مايو .2011
http://www.anhri.net/?p=32156
 -36بني االنتهاكات واملواقع املحجوبة والدعاوى الق�ضائية ،...مطاردة الإعالميني م�ستمرة ،بيان �صادر
عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ � 20أغ�سط�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32087
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وتعر�ضت ف�ضائية الل�ؤل�ؤة -التي �أطلقتها من لندن املعار�ضة البحرينية -للت�شوي�ش امل�ستمر
ّ
منذ اليوم الأول ،بالرغم من تغيريها ترددها دائماً .وكان يفرت�ض بقناة الل�ؤل�ؤة �أن تطلق
براجمها من البحرين ،ولكن ال�سلطات رف�ضت منحها الرتخي�ص.37
وقد مار�ست ال�سلطات �ضغوطا �شديدة على قناة «اجلزيرة» الإجنليزية ،بعد بثها يف 4
�أغ�سط�س فيلم ًا وثائقياً»البحرين �رصاخ يف الظالم» ،مما ا�ضطرها �إىل االمتناع عن �إعادة
38
عر�ضه.
جدير بالذكر �أن احلكومة منعت عددا من ال�صحفيني الدوليني ومنظمات حقوق الإن�سان
امل�ستقلة من دخول البالد �أو من بث التقارير دون قيود .وقد طالت اعتداءات ج�سدية �أربعة
�صحفيني �أجانب على الأقل ،كما تعر�ض خم�سة �آخرون لالعتقال بوا�سطة ال�سلطات ،ومت
طرد �أربعة �آخرين من البالد ،ومت منع ما ال يقل عن �أربعة من الدخول ملطار البحرين.39

الف�صل التع�سفي واحلرمان من الدرا�سة:
�شكل الف�صل التع�سفي والإيقاف عن العمل �آلية معتمدة يف �إطار حملة االنتقام من امل�شاركني
يف �أعمال االحتجاج ،وقد قامت ال�سلطات بف�صل �أكرث من  2600عامل من الوزارات
والهيئات احلكومية وال�رشكات اخلا�صة التي ت�سيطر عليها الدولة .على الرغم من الوعود
احلكومية املتكررة ب�إعادة العمال املف�صولني ب�شكل غري قانوين �إىل �أعمالهم ،ف�إن االحتاد العام
لنقابات عمال البحرين؛ يقول �إن الذين �أعيدوا �إىل وظائفهم  134عامال فقط .وبعد �أن تعهدوا
باالمتناع عن اال�شرتاك يف �أي ن�شاط �سيا�سي ،والتنازل عن حقهم يف مقا�ضاة احلكومة،
وعدم العودة لنقابة العمال التابعني لها.
كما ف�صلت جامعة البحرين � 20أ�ستاذا ،40و� 7إداريني ،و�أنذرت �أ�ستاذين �آخرين ،و�أوقفت
 -37من الرباط �إىل املنامة ربيع العرب م�ستمر والقمع �أي�ضا ،تقرير �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود،
بتاريخ � 4أغ�سط�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32080
 -38ال�سلطات يف البحرين ت�سعى جاهدة لتكميم الأفواه ،وترهيب القنوات امل�ستقلة التي تنقل �أخبار االنتهاكات يف
البحرين ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 14أغ�سط�س .2011
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4513
 -39ال�صحفيون الأجانب يواجهون امل�ضايقات امل�ستمرة والقيود املفرو�ضة من قبل ال�سلطات البحرينية ،تقرير
�صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  6يوليو .2011
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4375
 -40املنظمة العربية حلقوق الإن�سان حتث ملك البحرين على �إلغاء القرار الإداري غري ال�رشعى بف�صل
الأكادمييني من اجلامعة ،بيان �صادر بتاريخ � 21أغ�سط�س .2011
http://madanya.net/?p=10987
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خم�سة من املبتعثني للدكتوراة ،وطلبت منهم الرجوع �إىل اجلامعة.

41

ويف � 19أبريل ف�صلت اجلامعة نحو  200طالب و�إداري و�أكادميي وموظف وحار�س �أمن،
على �إثر املظاهرات باجلامعة يف  13مار�س .42ويف  25مايو �أك ّد وزير الرتبية والتعليم �أن
بع�ض الطلبة يف البحرين واخلارج الذين �شاركوا يف االحتجاجات املناه�ضة للحكومة قد حرموا
من ا�ستكمال بعثاتهم الدرا�سية خارج اململكة ،كما �أن هنالك �أعدادا �أخرى مهددة باحلرمان
على خلفية ممار�ستهم لأن�شطة �سيا�سية اعتربها م�سيئة للملكة .و�أ�ضاف �أنه ممن ا�ستهدفتهم هذه
الإجراءات �سيطلب التوقيع على تعهد بعدم تكرار مثل هذه اجلرائم ،وبعدم الإ�ساءة �إىل مملكة
البحرين يف الداخل �أو يف اخلارج .كما َطال ََبت جامعة البحرين جميع الطالب ،كال على حدة،
بالتوقيع على تعهد بالوالء ،ك�رشط لإعادة الت�سجيل يف اجلامعة عندما �أعيد افتتاحها يف �أوائل
مايو .وقد اعتمد جمل�س �أمناء اجلامعة «تعهدا بالوالء» �إلزاميا جلميع الطالب قبل �أن ي�سمح لهم
بالعودة للدرا�س .،بالإ�ضافة �إىل تعهد �آخر يوقع عليه �أولياء الأمور!!.43
كما طلبت البحرين من جامعات بريطانية �إيقاف �ستة طالب بحرينيني عن الدرا�سة بعد
م�شاركتهم يف م�سرية ت�ضامنية يف لندن لدعم االحتجاجات يف البحرين .وطلبت من الطالب
44
العودة فورا ،مهددة بقطع خم�ص�صاتهم.
وبنهاية �سبتمرب ،كان عدد املف�صولني من الأكادمييني والإداريني بجامعة البحرين قد
جتاوز املائة ،كما تعر�ض �أكرث من  500طالب لعقوبات تع�سفية بالإيقاف ملدة ف�صل درا�سي
�أو الطرد.45

ت�صاعد وترية التعذيب:
ظل مئات ممن طالتهم �إجراءات التوقيف واالحتجاز يف �إطار قمع االنتفا�ضة ال�شعبية
البحرينية رهن االعتقال حتى �إعداد هذا التقرير .وتلقى بع�ضهم �أحكاما جائرة بال�سجن عرب
 -41جامعة البحرين :ف�صل � 5أ�ساتذة �أكادمييني و� 7إداريني و�إنذار �أكادمييتني و�إيقاف  5مبتعثي دكتوراه،
جريدة الو�سط البحرينية ،ال�سبت � 2أبريل .2011
http://www.alwasatnews.com/3130/news/read/535469/1.html
 -42جامعة البحرين تعلن عن ف�صل  200طالب و�أكادميي وموظف ،وكالة �أنباء البحرين� 19 ،أبريل .2011
http://www.bna.bh/portal/news/453445?date=2011-04-20
� -43أزمة حقوق الإن�سان يف البحرين ،تقرير �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�ش ،مرجع �سابق.
 -44البحرين :انتهاكات متزايدة حلق طالب اجلامعة يف التعليم وحرية التعبري.
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4217
 -45هيومان رايت�س ووت�ش ،يجب �إعادة الطالب و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية املبعدين ،بيان �صحفي يف � 24سبتمرب .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/24
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حماكم «ال�سالمة الوطنية» اال�ستثنائية ذات الطابع الع�سكري .46وبح�سب التقرير النهائي
«للجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق» ،فقد قدر عدد املوقوفني مبوجب مر�سوم �إعالن
حالة ال�سالمة الوطنية � ،2929أطلق �رساح  2178منهم ،دون توجيه اتهامات لهم.47
وقد مار�ست ال�سلطات البحرينية حملة قمع وتعذيب ممُ نهج �ضد املعتقلني ال�سيا�سيني ون�شطاء
حقوق الإن�سان يف مراكز االحتجاز ،مما �أدى لوفاة  4منهم خالل � 9أيام مت�أثرين بالتعذيب
و�سوء املعاملة والإهمال الطبي ،48بينهم كرمي فخراوي م�ؤ�س�س �صحيفة «الو�سط» ،وزكريا
را�شد ح�سن النا�شط على �شبكة الإنرتنت 49.وت�شرتط ال�سلطات لت�سليم جثث املتوفني �إىل ذويهم
لدفنها ،توقيعهم على �شهادات وفاة ال تت�ضمن �إ�شارة �إىل �آثار التعذيب وال�رضب ،وذلك
بهدف التهرب من املحا�سبة يف امل�ستقبل.
تعر�ض �أي�ضا للتعذيب النا�شط احلقوقي عبد الهادي اخلواجة ،الذي �أ�صيب بك�سور يف الوجه
و�إ�صابات يف الر�أ�س ،تطلبت جراحة ت�صحيحية ا�ستغرقت �أربع �ساعات ،نتيجة ال�رضب
املربح الذي تعر�ض له منذ �أن احتجزته ال�سلطات يف � 9أبريل ،50كما حاول �أربعة رجال
االعتداء عليه جن�سي ًا .51وخالل حماكمة اخلواجة يف  8مايو ،طالب املتهمان ح�سن م�شيمع،
الأمني العام حلركة «حق» املعار�ضة ،وعبد الوهاب ح�سني ع�ضو جمعية «الوفاق الوطني
الإ�سالمية» ،التحدث حول �سوء املعاملة التي تعر�ضا لها خالل االحتجاز� ،إال �أن قوات الأمن
�أخرجتهما ق�رس ًا من قاعة املحكمة.
كما تعر�ض ع�رشات من الأطباء واملمر�ضني ممن يخ�ضعون للمحاكمة الع�سكرية للتعذيب
�أثناء احتجازهم حيث مت �إجبارهم على الوقوف لفرتات طويلة ،وحرمانهم من النوم،
 -46البحرين :يجب �إطالق �رساح امل�سجونني ب�سبب التعبري عن الر�أي.
http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/06-0
 -47تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ،مرجع �سبق ذكره.
 -48الكادر الطبي البحريني يتعر�ض للق�صا�ص ،تقرير �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�ش ،بتاريخ 5
مايو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/05-0
 -49البحرين :التعذيب واالختفاء الق�رسي للمعتقلني على خلفية االحتجاجات املطالبة باحلرية والدميقراطية،
بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  5مايو .2011
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4011
 -50البحرين :عالمات �سوء املعاملة تظهر على نا�شط ،بيان �صادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�ش،
بتاريخ  10مايو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/10-2
ٍ
ادعاءات ذات م�صداقية ب�ش�أن
 -51البحرين :م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي قلقة على حياة عبد الهادي اخلواجة بعد
تعر�ضه �إىل التعذيب واالعتداء اجلن�سي ،بيان �صادر عن منظمة اخلط الأمامي ،بتاريخ  22مايو .2011
ُّ
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15138
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و�رضبهم باخلراطيم املطاطية و�ألواح خ�شبية بها م�سامري ،و�أجربوا على الإدالء باعرتافات
باطلة 52.بينهم طبيبة �شيعية جرى جلدها بخرطوم �سميك ونعتها بالعاهرة وال�شيعية القذرة،
كما �أجربوها علي الت�صوير ،وهي ترق�ص وتغني حتت التهديد �أغنية تقول “كل ال�شعب يريد
خليفة بن �سلمان” (�أي امللك) .53وتعر�ضت نزيهة �سعيد ،مرا�سلة فران�س  24وراديو مونت
كارلو الدولية يف البحرين ،للتعذيب والإهانة من قبل ال�سلطات ،واتهامها بـ “الكذب” يف
ال
تقاريرها والتعامل مع جهات �أجنبية ،و�أثناء التحقيق معها
انق�ضت � 4رشطيات عليها رك ً
ّ
54
و�رضب ًا ولكماً ،وو�ضع حذاء ال�صحفية يف فمها و�رضبها ب�أنبوب بال�ستيكي .
كما �أكد عدد من املعتقلني� ،أنهم تعر�ضوا لل�صعق الكهربائي يف �أماكن ح�سا�سة ،وحرمانهم
من النوم لعدة �أيام ،والتعليق كال�شاة ،مع ال�رضب على بطن القدمني وال�ساقني.55

التمييز �ضد ال�شيعة:
ظلت ممار�سات التمييز املمنهج �ضد الطائفة ال�شيعية قائمة ،وبالتوازي مع �إجراءات قمع
االنتفا�ضة ال�شيعية الدميقراطية ،توا�صلت االعتداءات على مناطق �شيعية ،وعلى دور
عبادتهم ،بل وعلى مقابرهم �أي�ضا.
�سجلت التقارير قيام رجال �أمن يف عدة مناطق �شيعية بتك�سري �سيارات املواطنني ،و�رسقة
بع�ض املنازل التي يتم الإغارة عليها العتقال املطلوبني ،والتحر�ش بالن�ساء فيها ،واالعتداء
على الرجال .56كما تعر�ض بع�ض القرى ال�شيعية للعقاب اجلماعي ،من خالل ق�صفها ب�شكل
 -52البحرين تواجه ادعاءات جديدة بالتعذيب تتعلق مبحاكمة عاملني يف املجال ال�صحي ،ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان 11 ،يونيه .2011
http://www.anhri.net/?p=33271
 -53عن �صحيفة الإندبندنت الربيطانية« :لقد قاموا ب�رضبي و�صفعي ومناداتي بالعاهرة وال�شيعية القذرة ،مركز
البحرين حلقوق الإن�سان 10 ،مايو .2011
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4068
-54تعذيب نزيهة �سعيد لتغطيتها التظاهرات الداعية �إىل الدميقراطية ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال
حدود ،بتاريخ  3مايو .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32038
 -55تقرير خا�ص عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإن�سان للمعتقلني يف ق�ضية حتالف اجلمهورية ،تقرير �صادر
عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  5يونيه .2011
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4360
 -56مركز البحرين حلقوق الإن�سان بجدد �إدانته للعنف الر�سمي والعنف امل�ضاد ،بيان �صادر عن مركز
البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  26مايو .2011
http://www.bchr.net/ar/node/4122
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كثيف مب�سيالت الدموع ،و�إذالل املواطنني واالعتداء عليهم يف نقاط التفتي�ش .57وقامت
ال�سلطات البحرينية مدعومة بقوات �سعودية ،بهدم عدد من املن�ش�آت الدينية اخلا�صة بالطائفة
ال�شيعية ،وت�سويتها بالأر�ض دون �إنذار م�سبق ،بدعوي �أنها غري مرخ�صة .وبح�سب �إح�صائية
ر�سمية �صدرت عن �إدارة الأوقاف اجلعفرية ف�إن ما ال يقل عن  35م�سجد ًا تعر�ض للهدم �أو
التخريب .58ومن �أبرز امل�ساجد التي تعر�ضت لالعتداءات «الكويكبات» ،و»ال�سيدة زينب»،
59
و»كرمي �أهل البيت» ،و»�أبو طالب» .وهي من�ش�آت تتبع امل�آمت واحل�سينيات.
وقد قامت وزارة الإعالم بحجب موقع الأوقاف اجلعفرية على الإنرتنت ،بعد �أن ن�رش
وثائق تثبت �أن عددا من امل�ساجد التي مت هدمها مرخ�صة وموثقة يف املوقع الر�سمي احلكومي.
ومل ت�سلم املقابر ال�شيعية من االعتداءات ،فكان من بينها مقربة “املحرق” ،و”بني
جمرة” ،و”النويدرات” ،و”ال�سيد حممد �أبو خلي�ص”.
وطال التمييز الطائفي الطالب ال�شيعة ،فقد ازداد التحري�ض الطائفي يف املدار�س ،كما
تعر�ضت ما ال يقل عن  12مدر�سة من مدار�س البنات �إىل املداهمات املتكررة من قبل رجال
الأمن ،واعتقال الطالبات ال�شيعيات ،و�رضبهن وتعذيبهن و�إهانتهن واحتجازهن لأيام قبل
الإفراج عنهن ،دون �أن يحظني بفر�صة وجود مرافق قانوين خالل التحقيق 60.هذا بالإ�ضافة
61
�إيل ف�صل مئات الطلبة ال�شيعة من اجلامعات ،و�سحب البعثات الدرا�سية للخارج منهم.

 -57مواطنون ي�شكون االعتداء عليهم �أثناء مرورهم من خالل نقاط التفتي�ش ،جريدة الو�سط البحرينية،
الأربعاء  23مار�س .2011
http://www.alwasatnews.com/3120/news/read/533679/1.html
 -58الأوقاف اجلعفرية 45 :دار عبادة هدمت وخربت ،جريدة الو�سط البحرينية ،الأربعاء  25مايو .2011
http://www.alwasatnews.com/3182/news/read/562698/1.html
 -59قوات الأمن واجلي�ش البحريني يف �سابقة خطرية من نوعهاُ ،ت�سوي م�ساجد ومن�ش�آت دينية خا�صة بالطائفة
ال�شيعية بالأر�ض ،بع�ضها يعود تاريخه لأكرث من قرن ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان،
بتاريخ  8يونية .2011
http://www.bchr.net/ar/node/4194
 -60طالب املدار�س دفعوا �رضيبة انتمائهم لطائفة ت�شكل غالبية ن�سيج البحرين ،وا�ستهدفوا مع معلميهم يف حملة
انتقام ،روج لها �إعالم ال�سلطة ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  30يوليو .2011
http://www.bchr.net/ar/node/4441
 -61تقرير بوميد حول جلنة اال�ستماع �أمام الكونغر�س :حقوق الإن�سان يف البحرين ،تقرير �صادر عن منظمة
بوميد ،مركز البحرين حلقوق الإن�سان.
http://www.bchr.net/ar/node/4143
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الف�صل الثاين

دول حتت االحتالل
�أو فى ظل نزاعات م�سلحة
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الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

ظلت الأو�ضاع داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة بالغة الرتدي ،حتت وط�أة االنتهاكات املتوا�صلة
من جانب �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ،وحكومتي حركتي فتح وحما�س يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
على التوايل.
�شهد عام  2011انفراج ًا جزئي ًا حمدودا يف ملف الأ�رسى واملعتقلني داخل مراكز االعتقال الإ�رسائيلية
عرب مبادلة اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط بنحو �ألف من الأ�رسى الفل�سطينيني .فيما وا�صلت �إ�رسائيل
ح�صارها اجلائر وعقابها اجلماعي ل�سكان «�آ�رسى» للعام اخلام�س ،وا�ستقطاع املزيد من الأرا�ضي
ل�صالح م�رشوعاتها اال�ستيطانية ولتو�سيع نطاق املناطق العازلة.
ظل احلق يف احلياة حمال النتهاكات وا�سعة ،حتت وط�أة احل�صار وا�ستمرار الق�صف اال�رسائيلي على
املدنيني ،و�أعمال القتل خارج نطاق القانون ،والت�صفية اجل�سدية ملن تعتربهم �إ�رسائيل منخرطني يف
�أعمال ع�سكرية �ضدها �أو �ضد م�ستوطنيها .وقد اقرتنت االنتهاكات الإ�رسائيلية باعتداءات متزايدة على
ال�صحفيني والإعالميني الفل�سطينيني ون�شطاء حقوق الإن�سان ،يف ال�ضفة الغربية والقد�س.
وا�ستمرت �أجهزة الأمن التابعة حلكومة رام الله يف ال�ضفة الغربية ،ونظريتها التابعة ل�سلطة حما�س
يف قطاع غزة ،يف ارتكاب االنتهاكات ذاتها بحق اخل�صوم كل يف نطاقه؛ ومن ثم فقد ظل املح�سوبون
على حركة فتح ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية والأهلية والعاملون بها ،هدفا للقمع من
جانب �سلطة حما�س ،مثلما ظل �أن�صار حما�س وامل�ؤ�س�سات املح�سوبة عليها هدفا لقمع مماثل يف ال�ضفة
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الغربية .وهو ما انعك�س ب�صورة فادحة على حريات التعبري والتجمع ال�سلمي والعمل اجلمعياتي ،ف�ضال
عن ا�ستمرار تردي و�ضعية املعتقلني لدى كل طرف .غري �أنه يتعني الإ�شارة �إىل �أن وتائر االنتهاكات
ظلت �أكرث كثافة داخل قطاع غزة ،مقارنة مبثيلتها يف ال�ضفة الغربية .ويلفت النظر هنا �أن حاالت
الوفاة الناجمة عن التعذيب ،انح�رصت فقط خالل هذا العام داخل قطاع غزة وتُ�ساءل عنها �أجهزة �أمن
حما�س ،كما احتكر ق�ضاء حما�س �إ�صدار �أحكام تع�سفية بالإعدام على عدد من الأ�شخا�ص.
ورغم �أن اتفاق امل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�س تعود �إىل مايو  ،2011ف�إنه مل ي�ؤد �إىل تغيري
جوهري يف و�ضعية حقوق الإن�سان يف ال�ضفة وغزة ،مثلما مل ي�ؤد لإنهاء االنق�سام وت�شكيل حكومة وحدة
وطنية و�إ�صالح القطاع الأمني ومرفق العدالة.

�أوال :انتهاكات حقوق الإن�سان من جانب �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
االعتقال التع�سفي والتعذيب:
ظل الآالف من الفل�سطينيني رهن الأ�رس �أو االعتقال التع�سفي داخل ال�سجون الإ�رسائيلية .وحتى
�أبريل  2011كانت مراكز االعتقال الإ�رسائيلية ت�ضم قرابة �ستة �آالف �أ�سري ،بينهم ع�رشات الأ�رسى
العرب من جن�سيات خمتلفة ،ومل يتعد من �صدرت �أحكاما ب�سجنهم �أكرث من � 820أ�سريا.
و�سجلت التقارير يف ذلك الوقت �أن قائمة الأ�رسى واملعتقلني ت�ضم  37امر�أة و 245طفال ،من
بينهم  180معتقال �إداريا .كما تعر�ض عدد من املعتقلني والأ�رسى للتعذيب والإهمال الطبي والعزل
1
االنفرادي ،واحلرمان من الزيارات والتعليم ،و�سوء الأو�ضاع املعي�شية داخل مراكز االعتقال.
ت�شمل و�سائل التعذيب البدين والنف�سي الإهانات وال�رضب وال�سحل والتهديد بالقتل واالغت�صاب واعتقال
ذوي املعتقلني ،ف�ضال عن احلرق بوا�سطة �أعقاب ال�سجائر امل�شتعلة ،واملنع من النوم ،والإجبار على
2
الوقوف لفرتات طويلة ،واحلرمان من العالج وت�أدية ال�شعائر الدينية.

 -1يوم الأ�سري الفل�سطيني � 17أبريل وزارة الأ�رسى واملحررين� )6( :آالف �أ�سري يف �سجون االحتالل بينهم
(� )37أ�سرية و( )245طفال و( )180معتقال �إداريا و( )12نائباً ،وزارة الأ�رسى واملحررين يف ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية� 16 ،أبريل .2011
.http://www.palestinebehindbars.org/ferwana13ap2011.htm
 معلومات ميدانية. -2ا�رسائيل ت�ستخدم �أكرث من مئة و�سيلة تعذيب بحق الأ�رسى ،مركز الأ�رسى للدرا�سات 26 ،يونيو ،2011
http://www.anhri.net/?p=34211&print=1
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يف  7يونيو اعتقلدت �سلطات االحتالل يف حمافظة نابل�س بال�ضفة الغربية �أحمد احلاج علي ع�ضو
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،وم�صطفى الن�شار القيادي يف حركة حما�س 3.ويف مطلع دي�سمرب� ،شنت
حملة اعتقاالت وا�سعة النطاق �ضد كوادر اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني وحركة حما�س ،بينهم �أمين
دراغمة النائب باملجل�س الت�رشيعي؛ �أمين دراغمة من كتلة التغيري والإ�صالح (حما�س) ،لريتفع عدد
4
النواب الذين ظلوا رهن االعتقال حتى نهاية العام �إىل  24نائبا� ،أغلبهم من حما�س.
وقد �شهد ملف الأ�رسى خالل العام انفراجا جزئيا ،نتيجة التو�صل التفاق مببادلة اجلندي الإ�رسائيلي
5
جلعاد �شاليط الأ�سري لدى حما�س بنحو �ألف �أ�سري فل�سطيني.

ق�صف املدنيني والقتل خارج نطاق القانون:
وا�صلت قوات االحتالل �أعمال الق�صف ال�صاروخي واملدفعي على مناطق خمتلفة من قطاع غزة،
مما �أحلق �أ�رضارا فادحة ب�أرواح املدنيني وممتلكاتهم .وا�ستمرت �أعمال القتل خارج نطاق القانون عرب
االغتيال �أو الت�صفية اجل�سدية ملن ت�صنفهم قوات االحتالل باعتبارهم من ال�ضالعني يف �أعمال ع�سكرية �ضد
6
�إ�رسائيل .خالل الربع الأول من العام� ،أدت �أعمال الق�صف �إىل م�رصع � 10أ�شخا�ص بينهم � 5أطفال.
ويف �أبريل �أدى الق�صف الإ�رسائيلي املتكرر للمناطق ال�سكنية يف قطاع غزة �إىل م�رصع � 16شخ�صا،
 -3اقتحام مكاتب نواب حما�س يف نابل�س،اعتقال النائب «احلاج علي» والقيادي «ال�شنار» ،فل�سطني �أونالين 7 ،يونيو
.2011
http://www.felesteen.ps/details/20864/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82
%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8
%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%
D9%86%D8%A7%D8%B1.htm
 -4قوات االحتالل ت�شن حملة اعتقاالت �ضد قادة وكوادر اجلبهة ال�شعبية وحركة حما�س يف ال�ضفة الغربية،
اقتحام مكاتب نواب كتلة الإ�صالح والتغيري يف طولكرم ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 7 ،دي�سمرب .2011
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=9225:2011-12-07-10-54-35&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 املركز يدين اعتقال قوات االحتالل النائب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني د� .أمين دراغمة ،املركز الفل�سطينيحلقوق الإن�سان 15 ،دي�سمرب .2011
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=9271:2011-12-15-09-49-34&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 -5فروانة � ) 453 ( :أ�سري ًا من املفرج عنهم يف الدفعة الثانية هم من ال�شباب والأطفال ،فل�سطني خلف
الق�ضبان 20 ،دي�سمرب .2011
http://www.palestinebehindbars.org/ferwana20dec2011.htm
 -6تقرير ميداين ربع �سنوي حول انتهاكات حقوق الإن�سان الإ�رسائيلية يغطي الفرته من  1يناير � 2011إىل 31
مار�س  ،2011مركز امليزان حلقوق الإن�سان.
www.mezan.org/upload/12002.pdf

203

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
بينهم طفل و�سيدتان.

7

ويف � 18أغ�سط�س �أطلقت طائرات �إ�رسائيلية �صاروخني ،ا�ستهدفا جمموعة من قادة جلان املقاومة
ال�شعبية مبحافظة رفح ،مما �أدى �إىل م�رصع  5منهم وطفل .ويف � 24أغ�سط�س لقى �إ�سماعيل زهدي
الأ�سمر القيادي يف �رسايا القد�س (اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي) م�رصعه ،بعد �أن ق�صفت
طائرة �إ�رسائيلية �سيارته مبدينة رفح .وا�ستهدف ق�صف مماثل معتز با�سم حمدان ب�رسايا القد�س �أي�ضا،
8
مما �أدى �إىل م�رصعه هو و�شقيقه و�أحد �أطفاله.

توا�صل احل�صار والعقاب اجلماعي ل�سكان غزة:
ظلت ال�سلطات الإ�رسائيلية للعام اخلام�س توا�صل ح�صارها لقطاع غزة ،الذي ي�شكل نوعا من
العقاب اجلماعي ل�سكان القطاع البالغ عددهم  1.6مليون ن�سمة .ورغم املزاعم التي �أطلقتها �إ�رسائيل
منذ منت�صف عام  ،2010ف�إن تغيريا جوهريا مل يطر�أ على حركة املعابر التي تتحكم يف �إغالقها
�إ�رسائيل .ورغم ارتفاع كمية الواردات امل�سموح بدخولها للقطاع عن ذي قبل ،ف�إن معظمها ينح�رص
باملواد الغذائية وال�سلع اال�ستهالكية ،فيما يحظر دخول معظم ال�سلع الأ�سا�سية واملواد اخلام ومواد البناء
واملعدات ال�صناعية؛ ومن ثم فقد ظلت عملية �إعادة �إعمار غزة متوقفة .وا�ستمر تدهور الأو�ضاع
الإن�سانية وحقوق ال�سكان االقت�صادية واالجتماعية جراء احل�صار املتوا�صل.
ومع �أن �سلطات االحتالل كانت قد �سمحت ب�صورة جزئية بت�شغيل معرب املنطار ،الذي يعد �أكرب معابر
القطاع التجارية� ،إال �أنها عادت لإغالقه يف مار�س  ،2011لي�صبح معرب كرم بن �سامل -غري املالئم
للأغرا�ض التجارية -هو املعرب الرئي�سي الوحيد الذي ي�سمح فيه بعبور الب�ضائع.
توا�صل �إ�رسائيل يف الوقت ذاته ح�صارها البحري على قطاع غزة ،وحرمان ال�صيادين من الو�صول
�إىل مورد رزقهم ،حيث يكونون عر�ضة ملخاطر ج�سيمة ،ت�شمل �إطالق النار عليهم �أو القتل يف عر�ض
البحر� ،أو املطاردة واالعتقال .وخالل العام لقى �صياد م�رصعه و�أ�صيب � 11آخرون ،كما اعتقل 24
�صيادا ،ف�ضال عن م�صادرة و�إتالف قوارب ومعدات ال�صيد .وتوا�صل �إ�رسائيل تو�سيع نطاق املناطق
العازلة داخل القطاع على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية و�آبار املياه ،وتفر�ض قيودا على دخول هذه
املناطق .وقد لقى  77فل�سطينيا م�رصعهم ،و�أ�صيب �أكرث من � 300آخرين خالل الفرتة من يونيو 2010
 -7انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي لقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة
خالل �شهر �أبريل  ،2011مركز امليزان حلقوق الإن�سان.
www.mezan.org/upload/12101.pdf
 -8انتهاكات قوات االحتالل اال�رسائيلي لقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة
خالل �شهر�أغ�سط�س  ،2011مركز امليزان حلقوق الإن�سان.
www.mezan.org/upload/12785.pdf
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حتى نوفمرب  ،2011نتيجة عمليات التوغل يف املناطق العازلة ،وا�ستهداف �سكانها.

9

وقد ا�ستمر �سقوط القتلى داخل الأنفاق بني غزة وم�رص ،التي �شيدها �سكان القطاع حتت الأر�ض
لتهريب ال�سلع ونقل الوقود للقطاع املحا�رص .وبلغ عدد القتلى نحو  17قتيال خالل ال�شهور الت�سعة الأوىل
11
من عام  10 .2011وقتل ثالثة �آخرون خالل �شهر �أكتوبر.

انتهاكات حرية الر�أي والتعبري:
توا�صلت اعتداءات قوات االحتالل الإ�رسائيلي على ال�صحفيني والطواقم الإعالمية �أثناء �أداء واجبهم
املهني ،وتعر�ض بع�ضهم لالحتجاز �أو االعتقال الإداري.
يف  4فرباير � ،2011ألقت قوات االحتالل القنابل ال�صوتية والغاز امل�سيل للدموع ب�صورة مبا�رشة
على �ستة من ال�صحفيني واملرا�سلني �أثناء تغطيتهم لقمع قوات االحتالل ملجموعات من ال�شباب الفل�سطيني
12
يف منطقة باب العمود مبدينة القد�س ،مما �أدى �إىل �إ�صابة م�صور بوكالة الأنباء اليابانية بحروق.
« -9قطاع غزة :ح�صار مل يتوقف و�إعمار مل يبد�أ» ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 21 ،دي�سمرب .2011
_http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com
content&view=article&id=9290:-q-q-&catid=96:2009-12-29-09-16-15&Itemid=173
ال منذ العام  ،2006مركز امليزان يطالب
ال خالل العام اجلاري وعدد القتلى يرتفع �إىل ( )197قتي ً
 17 -10قتي ً
املجتمع الدويل بالتحرك لرفع احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة ،مركز امليزان حلقوق الإن�سان� 25 ،سبتمرب
.2011
_http://www.mezan.org/ar/details.php?id=12602&ddname=tunnel&id2=9&id
dept=9&p=center
 -11التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان� ،أكتوبر .2011
http://home.ichr.ps/ar/1/5/595/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8
%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%
AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%
86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%
A7%D9%86.htm
 -12انتهاكات احلريات الإعالمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة خالل �شهر كانون الثاين  2011مدى:
بداية عام غري مب�رشة بانفراج يف احلريات الإعالمية يف فل�سطني ،املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
الإعالمية(مدى) 7 ،فرباير .2011
http://www.anhri.net/?p=23617
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ويف  25فرباير ،ا�ستهدفت قوات االحتالل �صحفيني �آخرين باخلليل ،مما �أف�ضى �إىل �إ�صابة م�صورين
لوكالة الأنباء الفرن�سية والتليفزيون الأملاين� ،أحدهما بر�صا�صة مطاطية 13.كما اعتقلت �سلطات االحتالل
يف الوقت ذاته مرا�سل «اجلزيرة توك» حممود اجلعربي� ،أثناء تغطيته مل�سرية ت�ضامنية مع �أ�رس ال�شهداء
14
مبدينة اخلليل .وتعر�ض اجلعربي العتداءات بال�رضب وال�شتم ،وظل رهن االحتجاز حتى  3مار�س.
ويف � 21أبريل اعتقل الباحث والكاتب �أحمد قطام�ش 15.ويف ال�شهر التايل اعتقل ال�صحفي وليد خالد،
16
رئ�س حترير جريدة «فل�سطني» الغزاوية.
ويف  15مايو �أ�صيب امل�صور ال�صحفي حممد عثمان ب�إ�صابات خطرية ،بعد م�سرية فل�سطينية يف ذكرى
17
النكبة.
ويف يوليو تلقى نواف العامر مدير الربامج يف ف�ضائية «القد�س» حكما يق�ضي ب�سجنه ملدة � 5أ�شهر ،بعد
18
اعتقاله �إداريا يف  28يونيو.
 -13انتهاكات احلريات الإعالمية خالل �شهر فرباير  ،2011املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية
(مدى) 8 ،مار�س .2011
http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=comcontent&view=article&id=553:2011&catid=81:-2011&Itemid=84
 -14انتهاكات احلريات الإعالمية خالل �شهر فرباير  ،2011املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية
(مدى) 8 ،مار�س .2011
_http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com
content&view=article&id=553:-2011&catid=81:-2011&Itemid=84
15 - Palestinian facing indefinite detention، amnesty international ، 6 may 2011.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/024/2011/en/86c03f49-18ac-4845-a6a056518d294e16/mde150242011en.html
 -16انتهاكات احلريات الإعالمية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة خالل �شهر مايو  ،2011املركز الفل�سطيني
للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) 7 ،يونيو .2011
_http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com
content&view=article&id=695:----------2011-&catid=81:-2011&Itemid=84
 وانظر �أي�ضاً :اعتقاالت جديدة بحق �صحفيني فل�سطينيني يف �إ�رسائيل ،مرا�سلون بال حدود 23 ،نوفمرب .201187634=p?/ten.irhna.www//:ptth
 -17انتهاكات احلريات االعالمية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة خالل �شهر مايو  ،2011املركز الفل�سطيني
للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) 7 ،يونيو .2011
_http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com
content&view=article&id=695:----------2011-&catid=81:-2011&Itemid=84
 -18ال�سلطات اال�رسائيلية حتكم على الإعالمي نواف العامر بال�سجن الإداري خم�سة� أ�شهر ،مركز الدفاع عن
احلريات الإعالمية والثقافية (�سكايز) 8 ،يوليو .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/07/08/6546546546546546546/
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ويف � 21أغ�سط�س اعتقل عامر �أبو عرفة مرا�سل وكالة «�شهاب» الإخبارية باخلليل ملدة �ستة �أ�شهر،
19
و�أ�سيد عمارنة م�صور ف�ضائية الأق�صى ملدة �أ�سبوع.
ويف نوفمرب اعتقلت �سلطات االحتالل برام الله رائد �رشيف املذيع براديو «مرح» .كما مت �إيقاف
املذيعة �إ�رساء �سلهب مقدمة برنامج حول ال�سجناء الفل�سطينيني ،تبثه قناة «القد�س» الف�ضائية ،بعد
20
حمام معها� ،أو الإف�صاح عن �أ�سباب احتجازها.
ا�ستجوابها ،دون ح�ضور ٍ

ال�ضغوط على مدافعي حقوق الإن�سان:
يف  28يونيو اعتقلت �سلطات االحتالل ف�ؤاد اخلف�ش ،مدير مركز «�أحرار» لدرا�سات الأ�رسى مبدينة
نابل�س ،بعد اقتحام منزله ،ثم اقتيد �إىل مكان جمهول .جدير بالذكر �أن اخلف�ش ع�ضو �أي�ضا يف منظمة
«الكرامة» للحق يف ال�سفر والتنقل ،وهو ممن ت�شملهم قوائم املمنوعني من ال�سفر مبوجب �أوامر �سلطات
21
االحتالل.
وقد حكمت حمكمة ال�صلح يف كفار �سابا بالقد�س بتمديد اعتقال  8ن�شطاء يف م�ؤ�س�سة «حريات»،
ومنظمات �أخرى ،وبالإفراج عن  7ن�شطاء �آخرين مع التحفظ عليهم يف منازلهم ،وذلك بتهمة ترديد
هتافات يف مظاهرة  20نوفمرب ،تدعو �إىل اختطاف جنود �إ�رسائيليني لتبديلهم ب�أ�رسى فل�سطينيني .وقد
22
�صدر احلكم ،رغم �أن ال�رشطة مل تتمكن من تقدمي ت�سجيالت الفيديو التي تثبت هذه االتهامات.
وما زال �شعوان جبارين مدير م�ؤ�س�سة «احلق» الفل�سطينية برام الله ،ممنوعا من ال�سفر منذ عام
 .2006وقد حرم من مغادرة ال�ضفة الغربية حل�ضور حفل تكرميه بعد ح�صوله على جائزة دولية من
م�ؤ�س�سة دامناركية ،لدوره يف الدفاع عن حقوق الإن�سان .كما تعذر عليه امل�شاركة �أي�ضا يف فعاليات
منتدى لالحتاد الأوروبي حلقوق الإن�سان ،وح�ضور اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية ملنظمة هيومان
23
رايت�س ووت�ش بنيويورك.
 -19مدى :انتكا�سة جديدة حلرية الإعالم خالل ال�شهر املا�ضي ،املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية
(مدى)� 8 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=39072
 -20اعتقاالت جديدة بحق �صحفيني فل�سطينيني يف �إ�رسائيل ،مرا�سلون بال حدود 23 ،نوفمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=43678
 -21القوات اال�رسائيلية تعتقل مدير مركز «�أحرار» لدرا�سات الأ�رسى ،مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية
وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط (�سكايز) 1 ،يوليو .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/07/01/6546546546545/
 -22حمكمة ال�صلح الإ�رسائيلية متدد اعتقال ثمانية نا�شطني حقوقيني ،مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية
وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط (�سكايز)� 28 ،أكتوبر .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/10/28/64987987987987987987987987987465465/
� -23إ�رسائيل :يجب رفع حظرال�سفر املطبق على نا�شط حقوقي ،هيومان راي�س ووت�ش ،نوفمرب .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/11/29
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ثانيا :االنتهاكات الواقعة من �أطراف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
االعتقال التع�سفي والتعذيب:
توا�صلت االعتقاالت التع�سفية ،وممار�سات التعذيب و�إ�ساءة معاملة املعتقلني واملوقوفني بوا�سطة
الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية وغزة ،بالرغم من اتفاق امل�صاحلة ،الذي �أبرم يف مايو ،2011
24
الذي التزمت مبقت�ضاه حكومتا املنطقتني ب�إطالق �رساح جميع املعتقلني �سيا�سيا لديهم.
وت�شمل �أ�ساليب التعذيب اجل�سدي والنف�سي يف مراكز التوقيف واالعتقال يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،ال�رضب املربح على جميع �أنحاء اجل�سم ،وتع�صيب العينني وال�شبح ،و�إطفاء ال�سجائر يف ج�سد
املعتقل ،وحلق ال�شعر واحلب�س االنفرادي ،والتهديد باالعتداء اجلن�سي �أو القتل ،والإجبار على الوقوف
ل�ساعات طويلة يف الربد �أو حتت حرارة ال�شم�س .كما ر�صدت التقارير ،و�شهد قطاع غزة حاالت وفاة
يرجح وقوعها نتيجة للتعذيب 25.وهى:
•عادل �صالح رزق ،الذي تويف بعد اعتقاله ب�أيام قليلة يف �أبريل  2011على �أيدي �أفراد من جهاز
الأمن الداخلي.
•ح�سن حممد احلميدي ،الذي تويف مب�ست�شفى ال�شفاء بغزة يف غ�ضون �أ�سبوع واحد من اعتقاله
بوا�سطة �أفراد من �رشطة املباحث اجلنائية ،بتهمة االجتار يف املخدرات.
•�إبراهيم �أكرم الأعرج ،الذي تويف بعد يومني فقط من القب�ض عليه من قبل �رشطة مكافحة
26
املخدرات يف  23يونيو.
جدير بالذكر �أن عددا ممن �ألقى القب�ض عليهم ب�سبب م�شاركتهم يف �أعمال احتجاج �سلمية تطالب
ب�إنهاء االنق�سام الفل�سطيني بني ال�ضفة وغزة ،قد تعر�ضوا عند القب�ض عليهم العتداءات بال�رضب وال�شتم
والإهانة ،و�أجربوا على التوقيع على تعهدات بااللتزام بالقانون ،و�إ�شعار وزارة الداخلية يف حكومة
غزة قبل امل�شاركة يف جتمعات �سلمية 27.من امللفت للنظر �أن ال�ضغوط على الن�شطني يف احلراك ال�شعبي
�ضد االنق�سام يف غزة مل تتوقف ،بعد �إعالن امل�صاحلة ،حيث تكرر ا�ستدعا�ؤهم وا�ستجوابهم حتت
ال�رضب والتهديد ،واتهامهم بتلقي متويل من حركة فتح ،لتقوي�ض حكومة غزة ،وقد عرف من بني
من طالتهم �إجراءات املالحقة املتكررة النا�شطان �أ�سعد ال�صفطاوي و�سامر �أبو رحمة وال�صحفي ماجد �أبو
 -24امل�صاحلة الفل�سطينية :حترك ،لكن مراوحة يف املكان ،تقرير ال�رشق الأو�سط رقم  ،110جمموعة
الأزمات الدولية 20 ،يوليو .2011
http://www.crisisgroup.org/ar
 -25تقرير حول ممار�سات التعذيب يف �سجون ومراكز التوقيف التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان 4 ،اكتوبر .2011
http://www.pchrgaza.org/files/2011/pchr-report-5-10-2011.pdf
 -26ملزيد من التفا�صيل حول احلاالت الثالثة ،انظر املرجع ال�سابق.
 -27املرجع ال�سابق.
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�سالمة ،وعدد من كوادر حركة فتح ،بينهم د .فايز �أبو عيطة.

28

انتهاكات حرية التعبري:
ا�ستمر تدهور و�ضعية حرية التعبري ،ومل تنعك�س �أجواء امل�صاحلة بني فتح وحما�س يف حت�سن ملمو�س
عليها؛ �إذ ظلت احلكومة يف ال�ضفة الغربية متنع توزيع �صحيفتي «فل�سطني» و»الر�سالة» ،اللتني ت�صدران
من قطاع غزة ،فيما متنع حكومة حما�س يف غزة دخول وتوزيع ال�صحف اليومية الثالثة التي ت�صدر يف
29
ال�ضفة الغربية وهى« :القد�س» و«احلياة اجلديدة» و«الأيام».
وتوا�صلت خالل العام يف قطاع غزة انتهاكات �شتى حلرية التعبري� ،شملت م�صادرة �أعمال �أدبية
واعتداءات وا�سعة النطاق� ،ضد ال�صحفيني �أثناء ت�أدية عملهم املهني .بينما تعر�ض �آخرون لالعتداء على
حقهم يف التعبري ،ب�سبب �آرائهم �أو انتماءاتهم ال�سيا�سية.
ففي يناير � 2011صادر جهاز املباحث العامة يف غزة ن�سخا من روايتي «وليمة لأع�شاب البحر»
للكاتب ال�سوري حيدر حيدر ،و«�شيكاغو» للكاتب امل�رصي عالء الأ�سواين ،بدعوى خمالفة هذه
الأعمال لل�رشيعة الإ�سالمية 30.ويف  17فرباير َم ُثل �سامح ديب رم�ضان املرا�سل ال�صحفي ومقدم �أحد
الربامج يف �إذاعة «�صوت ال�شعب» للتحقيق �أمام جهاز الأمن الداخلي مبدينة خان يون�س ،ب�سبب �آرائه
على �شبكة التوا�صل االجتماعي ،وعرب برناجمه الإذاعي .كما تعر�ض عدد من ال�صحفيني ومرا�سلي
وكاالت الأنباء للمالحقة واالعتداء بال�رضب ،وم�صادرة معداتهم على �أيدي �أفراد الأمن ،وعنا�رص
ترتدي زيا مدنيا ومزودة بالع�صي والهراوات ،وذلك خالل تغطيتهم فعاليات  15مار�س للحراك
ال�شعبي ال�سلمي ،لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني .وبعد �أربعة �أيام ،داهمت �سلطات الأمن مكاتب التليفزيون
الفرن�سي ،والياباين ،و�إذاعة «املنابر» املحلية ،ومكاتب ل�رشكات متخ�ص�صة يف الإنتاج الإعالمي بحثا
عن م�صورين �صحفيني �أو �آالت ت�صوير �أو �رشائط ت�سجيل .وعند مداهمة مكتب وكالة «رويرتز»
 -28الأجهزه الأمنية يف غزة ت�ستدعي �صحفيني ونا�شطني من �شباب  15مار�س ،وحتتجزهم وت�رضبهم ،مركز
الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية (�سكايز) 27 ،يونيو .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/06/27/654654654654564/
 «حما�س» حتتجز املتحدث با�سم “فتح” يف غزة فايز �أبو عيطة ،مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية�سكايز 16 ،يونيو .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/06/16/454545454545454/
 -29احلق يف حرية الر�أي والتعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املركز
الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 11 ،دي�سمرب .2011
http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom-2011.pdf
 -30التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،يناير .2011
http://ichr.ps/pdfs/HRV12011.pdf
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العاملية للأنباء ،جرى حتطيم عدد من الأجهزة التلفزيونية و�أجهزة احلا�سوب 31.ويف  30مار�س تعر�ض
ال�صحفيون واملرا�سلون الأجانب العتداءات من ال�رشطة� ،أثناء تغطيتهم قمع م�سرية �سلمية يف ذكرى يوم
الأر�ض .وكانت ال�سلطات يف غزة قد ا�ستبقت فعاليات يوم الأر�ض بتوجيه حتذيرات للمكاتب ال�صحفية
وو�سائل الإعالم من تغطية �أي جتمعات �أو م�سريات غري م�رصح بها .وقد منعت حكومة حما�س يف
�سبتمرب ال�صحفي جون دون�سيون مرا�سل هيئة الإذاعة الربيطانية من الدخول �إىل القطاع ،بعد مطالبته
32
بالتوقيع على تعهد بعدم الإ�ساءة �إىل حركة حما�س ،لكي ي�سمح له بالدخول.
ويف � 25أبريل �ألقت �رشطة حكومة «حما�س» القب�ض على ال�صحفي يو�سف عبد الرحيم وزميله
املتدرب عمر خريي البلعاوي� ،أثناء قيامهما بت�صوير فيلم عن مدينة دير البلح ،حيث خ�ضعا للتحقيق
�أمام جهاز الأمن الداخلي قبل �أن يتم �إخالء �سبيلهما يف �ساعة مت�أخرة من اليوم نف�سه .كما خ�ضع للتحقيق
يف  19مايو �أمام اجلهاز ذاته ،ال�صحفي �سالمة �صالح عطا الله مرا�سل قناة «فران�س  »24الفرن�سية،
وذلك ب�سبب مواد �صحفية بثتها القناة الفرن�سية 33.كما تعر�ض لال�ستدعاء واال�ستجواب يف �أغ�سط�س عدد
من الن�شطاء املدونني والنا�شطني يف احلراك ال�شعبي لإنهاء االنق�سام ،مثل �إباء زرق الربعي ،وحممد
كمال مطر ،و�أ�سعد عالء ال�صفطاوي ،وذلك �إثر م�شاركتهم يف ندوات �أو م�ؤمترات عاملية خا�صة
باملدونني ،وقد تعر�ض ال�صطفاوي لالحتجاز � 48ساعة ،يف حني �صودرت �أجهزة احلا�سوب والهاتف
النقال من الآخرين 34.وتعر�ض ال�صحفي فتحي حممود طبيل بوكالة الأنباء الفل�سطينية «وفا» لالحتجاز
يف � 16أغ�سط�س �أثناء تغطيته لوقفة احتجاجية �ضد املجازر التي ت�شهدها �سوريا ،ثم �أخلي �سبيله يف م�ساء
35
اليوم التايل ،بعد �إجباره على التوقيع على تعهد بعدم امل�شاركة يف فعاليات غري مرخ�ص بها.
 -31احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
« -32حما�س» متنع مرا�سل الـ»بي بي �سي» من الدخول �إىل غزة ،وتجُ رب �آخرين على توقيع تعهدات «بعدم الإ�ساءة� إليها»،
الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية (�سكايز)� 30،سبتمرب .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/09/30/65456456465-2/
 - 33املرجع ال�سابق.
 -34املرجع ال�سابق.
 وانظر �أي�ضاَ ،غزة :يجب الكف عن م�ضايقة الن�شطاء «حما�س تقوم با�ستجواب واعتقال الن�شطاء ال�شباب وبقمعاالحتجاجات» ،هيومان رايت�س ووت�ش� 22 ،أغ�سط�س .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/22-1
 وانظر اي�ضاً :تقرير �سكايز عن انتهاك احلريات الإعالمية والثقافية يف �شهر �أغ�سط�س  ،2011مركز الدفاععن احلريات الإعالمية والثقافية « �سكايز»� 8 ،سبتمرب .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/09/08/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%e2
%80%9c%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%b2%e2%80%9d-%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
 -35احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
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ويف  23نوفمرب اعتقلت �أجهزة �أمن «حما�س» املدون والنا�شط حممود الرببار ،بعد دعوته �إىل ت�شكيل
حكومة ظل �شبابية ،ت�ستجيب لطموحات ال�شارع .كما جرى ا�ستجواب مدونني �آخرين ،بينهم �أ�سعد
36
ال�صطفاوي وب�شار بن علي وحممد ال�شيخ يو�سف.
ويف الأ�سبوع الأخري من نوفمرب ،اعتقل ال�صحفي �صالح �أبو �صالح واملرا�سل زياد عو�ض من وكالة
«�أ�سوار بر�س» الإخبارية ،وهاين الأغا رئي�س حترير وكالة «النهار» الإخبارية ،كما جرى ا�ستجواب
منال خمي�س ال�صحفية يف جريدتي «�صوت الن�ساء» و«الأيام الثقافية» .وف�رست بع�ض التقارير هذه
الإجراءات ب�أن حكومة حما�س ت�صنفهم �ضمن املوالني حلركة فتح ،وت�شك يف �أنهم على �صلة با�ستخبارات
37
حكومة رام الله.
�أما يف ال�ضفة الغربية ،فقد اعتقل جهاز الأمن الوقائي يف قلقيلية يف  16يناير  2011الكاتب ع�صام
�شاور ،و�أخ�ضع للتحقيق حول مقاالت ن�رشها يف �صحيفة «فل�سطني» املمنوعة من الن�رش والتوزيع يف
ال�ضفة الغربية ،ووجهت له النيابة العامة الحقا اتهامات بالنيل من الوحدة الوطنية وتعكري �صفاء الأمة.
38
وقد ظل �شاور رهن االحتجاز التحفظي لنحو �شهر ،قبل �أن يفرج عنه بكفالة مالية يف  13فرباير.
كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي يف  7فرباير ممدوح حمامرة مرا�سل قناة «القد�س» الف�ضائية ،التي
تبث من قطاع غزة ،وتعر�ض ال�ستجواب حول عمله ،ون�صح بالبحث عن عمل لدى جهة �أخرى،
و�أجرب قبل �إخالء �سبيله على التوقيع على تعهد بعدم الإخالل بالنظام العام ،والتوقف عن العمل ل�صالح
39
قناة غري قانونية يف ال�ضفة الغربية.
املدون والنا�شط حممود الرببار يف غزة� ،سكايز 28 ،نوفمرب .2011
� -36أمن “حما�س” يعتقل ّ
http://skeyes.wordpress.com/2011/11/28/87984984984987979/
� -37أمن «حما�س» يعتقل �صحافيني بتهمة «التعامل مع حركة فتح»� ،سكايز 1 ،دي�سمرب .2011
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/246
 -38احلق يف حريه التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
وانظر �أي�ضاً:
 تقرير «�سكايز» حول انتهاك احلريات الإعالمية والثقافية يف �شهر فرباير ،2011مركز الدفاع عن احلرياتالإعالمية والثقافية� ،سكايز 9،فرباير .2011
https://skeyes.wordpress.com/2011/03/09/256696/
 -39احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 وانظر �أي�ضاَ :انتهاكات احلريات الإعالمية خالل �شهر فرباير  ،2011املركز الفل�سطيني للتنمية واحلرياتالإعالمية (مدى) 8 ،مار�س .2011
_http://www.madacenter.org/mada/index.php?option=com
content&view=article&id=553:-2011&catid=81:-2011&Itemid=84
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وتعر�ض اثنان من �أ�شقاء ال�صحفية جمدولني ر�ضا ح�سونة لالعتقال ملدة ثالثة �أيام من جهاز الأمن
الوقائي يف �أغ�سط�س ،بهدف ال�ضغط على ال�صحفية التي تعمل مرا�سلة ل�صالح جريدة «�صوت ال�شباب»،
الفل�سطيني ،و�شبكة «�إخباريات» الإلكرتونية ،والتي كانت قد رف�ضت اال�ستجابة لطلب ا�ستدعائها من
جهاز الأمن الوقائي مبحافظة نابل�س .وبح�سب جمدولني ،فقد �سبق �أن تلقت عدة تهديدات عرب الهاتف
من �أ�شخا�ص ادعوا �أنهم يعملون ل�صالح �أجهزة �أمنية ،بعد ن�رش تقريرها عن اعت�صام لأهايل املعتقلني
40
ال�سيا�سيني يف نابل�س ،وقيامها بتحقيقات �صحفية حول الأخطاء الطبية يف امل�ست�شفيات الفل�سطينية.
وقد منعت عنا�رص �أمنية ال�صحفية ابتهال جمال من�صور ،التي تعمل ل�صالح مركز ر�صد ال�رشق
الأو�سط للإعالم ،واملن�سقة الإعالمية ملكتب نواب كتلة التغيري والإ�صالح التابعة حلركة حما�س يف
حمافظة نابل�س ،من ا�ستكمال عملها يف تغطية جتمع �سلمي لأهايل املعتقلني ال�سيا�سيني يف  13يونيو،
وطلبت منها عنا�رص من ال�رشطة الن�سائية ت�سليم كامرياتها ،وعندما رف�ضت جرى االعتداء عليها
41
بال�رضب.

قمع التجمعات واالحتجاجات ال�سلمية:
توا�صلت ال�ضغوط على التجمعات العامة ،من قبل حكومة رام الله يف ال�ضفة الغربية وحكومة غزة.
وفر�ضت احلكومتان تدابري �صارمة على عقد االجتماعات تتجاوز حدود القانون ،الذي يكتفي فقط
ب�إخطار اجلهات الر�سمية ،بينما ت�شرتط احلكومتان احل�صول على ترخي�ص ر�سمي قبل تنظيم اجتماعات
�أو فعاليات جماهريية.
ولكي حتول الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة ،دون تنظيم حركة فتح احتفاالتها يف مطلع يناير 2011
بالذكرى ال�ساد�سة والأربعني النطالقها ،قامت با�ستدعاء كوادر حركة فتح يف �أنحاء خمتلفة من قطاع
غزة ،والتحقيق معهم واحتجازهم ،مع تعري�ض بع�ضهم لل�رضب املربح ،واملعاملة املهينة.
ويف  11فرباير قمعت �أجهزة �أمن حما�س حركة االحتجاج املطالبة ب�إنهاء حالة االنق�سام الفل�سطيني،
حيث احتجزت ع�رشات من كوادر فتح يف رفح وخان يون�س ودير البلح .ويف اليوم املحدد للتظاهر
ا�صطدم �أن�صار حركة حما�س باملتظاهرين يف مدينة خان يون�س ،وتدخلت ال�رشطة لف�ض املظاهرة،
42
واعتقلت عددا من املتظاهرين ،الذين خ�ضعوا للتحقيق حول املبادرة و�أفرج عنهم يف اليوم التايل.
وعلى �إثر الدعوة التي �أطلقتها جمموعات �شبابية للتظاهر يف  15مار�س ،ومطالبني احلكومتني يف
غزة وال�ضفة الغربية ب�إنهاء حالة االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،شهد القطاع منذ منت�صف فرباير تزايد
 -40احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -41املرجع ال�سابق.
 -42املرجع ال�سابق.
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�إجراءات اال�ستدعاء والتحقيق واالحتجاز يف �أو�ساط الن�شطاء ال�شباب ،و�أجرب بع�ضهم على التوقيع على
تعهدات بااللتزام بالقانون قبيل الإفراج عنهم 43.ويف  15مار�س انت�رش يف �شوارع غزة عدد كبري من
الأ�شخا�ص بزي مدين ،يحملون الع�صي والهراوات ،حيث قاموا بهدم اخليام التي �أقامها املتظاهرون
من �أجل االعت�صام .وقامت ال�رشطة بالتعاون مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبالحقة واعتقال املتظاهرين
واالعتداء على املتظاهرات وال�صحفيني بال�رضب .وتكررت هذه املمار�سات يف اليوم التايل يف مواجهة
اعت�صام مئات من الطالب والطالبات داخل حرم جامعة الأزهر ،الذي مت اقتحامه واالعتداء على
املعت�صمني ب�ساحته .ويف اليوم ذاته اقتحم عدد كبري من الأ�شخا�ص امل�سلحني بالع�صي والهراوات مبعاونة
�أفراد ال�رشطة حرم جامعة القد�س �أي�ضا ،واعتدوا بال�رضب املربح على الطالب والطالبات .كما
�شهدت الأيام التالية مواجهات عنيفة مماثلة مع بع�ض التجمعات الداعية لإنهاء االنق�سام 44.وقد تكررت
ممار�سات القمع امل�صحوبة باالعتقال يف �أو�ساط املتظاهرين ،خالل امل�سرية التي مت تنظيمها� ،إحياء ليوم
45
الأر�ض يف  30مار�س.
ومل ي�سلم جتمع �سلمي عفوي يف � 27أبريل لالحتفاء بامل�صاحلة الفل�سطينية من القمع �أي�ضا ،حيث اعتدت
ال�رشطة على امل�شاركني يف �ساحة اجلندي املجهول غرب غزة .واعتقلت � 5أ�شخا�ص اقتيدوا �إىل �أحد مقار
46
املباحث العامة ،قبل �أن يخلي �سبيلهم.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن اعت�صاما ت�ضامنيا مع فعاليات الثورة ال�شعبية يف م�رص ،مت ف�ضه من قبل �رشطة
حما�س يف  31يناير  ،2011و�أحيل ثمانية من امل�شاركني فيه للتحقيق ،قبل �أن يطلق �رساحهم يف اليوم
نف�سه ،بعد التوقيع جربا على تعهدات بعدم امل�شاركة يف �أي مظاهرات غري مرخ�صة .ويف � 16أغ�سط�س
اعتقلت �أجهزة �أمن حما�س عددا من الأ�شخا�ص ،ب�سبب م�شاركتهم يف وقفة احتجاجية للت�ضامن مع
ال�شعب ال�سوري.
ويف  31مايو ،عقب توقيع اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية ،ومنعت �رشطة حما�س عقد م�ؤمتر نظمه
ائتالف �شباب � 15آذار الداعي �إىل امل�صاحلة ،حيث حا�رصت ال�رشطة املوقع املحدد للم�ؤمتر ،وقامت
47
بتفريق املتجمعني بال�رضب بالع�صي والهراوات ،واعتقلت خم�سة من ال�شباب �أخلت �سبيلهم الحقا.
وقد �شهدت ال�ضفة الغربية انتهاكات مماثلة حلرية التجمع ال�سلمي يف منا�سبات خمتلفة .فقد منعت
 -43املرجع ال�سابق.
وانظر �أي�ضاَ :بيان �صحفي �صادر عن م�ؤ�س�سة «احلق» ب�ش�أن االعتداء على التجمعات وامل�سريات ال�سلمية يف
قطاع غزة ،مو�س�سة احلق 16 ،مار�س .2011
http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=141
 -44احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -45املرجع ال�سابق.
 -46املرجع ال�سابق.
 -47املرجع ال�سابق.
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�أحهزة الأمن جتمعا ت�ضامنيا مع الثورة ال�شعبية يف م�رص برام الله يف  2فرباير  ،2011واحتجزت
بع�ض منظميه ،بدعوى عدم احل�صول على ترخي�ص ،كما اعتدت بال�رضب على امل�شاركني يف جتمع
ت�ضامني مماثل يف  5فرباير .ويف  17فرباير ،تعر�ض طالب املدار�س العتداءات بال�رضب مل�شاركتهم
يف م�سرية �سلمية يف رام الله ،ت�ضامنا مع الثورة امل�رصية.
ويف  15مايو -ذكرى النكبة الفل�سطينية -تدخلت قوات الأمن ملنع م�سرية �سلمية مبدينة اخلليل ،واعتدت
بال�رضب بالهراوات على امل�شاركني .كما ف�ضت ال�رشطة يف  13يونيو اعت�صاما لأهايل املعتقلني� ،شارك
فيه عدد من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي عن كتلة التغيري والإ�صالح التابعة حلركة حما�س ،وا�ستخدمت
�أجهزة الأمن القوة ملنع م�سريات دعا �إليها يف مطلع يوليو حزب التحرير الإ�سالمي� ،إحياء للذكرى
الت�سعني النهيار اخلالفة الإ�سالمية ،وتعر�ض الع�رشات من �أن�صار احلزب لل�رضب واالعتقال يف مدن
48
اخلليل وطولكرم ونابل�س ورام الله.

ال�ضغوط على منظمات املجتمع املدين ومدافعي حقوق الإن�سان:
فر�ضت ال�سلطات يف غزة مزيدا من القيود التحكمية على عمل اجلمعيات .ففي �أغ�سط�س ك�شف النقاب
عن �صدور قرار من جمل�س الوزراء بغزة ،يت�ضمن �إدخال تعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون
اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية ،من دون ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية .وتلزم التعديالت جميع
فروع اجلمعيات والهيئات املحلية مبوافاة الوزارة املخت�صة ب�أي م�ستندات� ،أو وثائق �أو �أوراق يف حال
طلبها ،ومتنح الوزارة �صالحية متابعة �أعمال ون�شاطات فروع اجلمعيات والهيئات ،بدعوى التثبت
من �أن �أموالها قد �أنفقت يف الأغرا�ض املخ�ص�صة لها .كما �أخ�ضعت هذه التعديالت فروع اجلمعيات
والهيئات الأجنبية امل�سجلة يف الأرا�ضي الفل�سطينية لكافة الأحكام ،التي تخ�ضع لها الهيئات واجلمعيات
املحلية مبقت�ضى القانون .ويف � 2أغ�سط�س �أ�صدرت احلكومة بغزة قرارا يحظر على اجلمعيات اخلريية
وامل�ؤ�س�سات غري الربحية تنفيذ �أي م�رشوع ممول من جهة مانحة� ،إال بعد موافقة وزارة الداخلية
والأمن الوطني والأجهزة املخت�صة ،الأمر الذي ي�شكل خمالفة جوهرية لقانون اجلمعيات ذاته .كما
�أعلنت الإدارة العامة لل�شئون العامة واملنظمات غري احلكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع
غزة ،تعليمات خا�صة ب�ش�أن �سفر امل�شاركني يف برامج و�أن�شطة اجلمعيات الأهلية� ،إىل ال�ضفة الغربية �أو
�أي دول �أخرى .تلزم هذه التعليمات مبراجعة الإدارة قبل �أ�سبوعني من ال�سفر ،و�إحاطتها بالهدف من
49
ال�سفر وبيانات امل�شاركني واجلهة امل�ضيفة ،وهو ما يفتقر لأي �سند من قانون اجلمعيات.
 -48املركز يدين تفريق م�سريات حزب التحرير الإ�سالمي يف ال�ضفة ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 3،يوليو
.2011
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=8813:2011-07-03-12-04-09&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 -49تقرير حول االنتهاكات الفل�سطينية للحق يف تكوين اجلمعيات يف ال�سلطه الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،نوفمرب .2011
http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_spi/ngo2.pdf
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كما تعر�ض املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان �إىل حملة حتري�ض مب�شاركة وزارة الأ�رسى واملحررين
وكتائب عز الدين الق�سام ،بعد توقيع املركز يف  24يونيو على بيان م�شرتك يطالب مبعاملة اجلندي
50
الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط ،الذي تعتقله حركة حما�س معاملة �أ�رسى احلرب وفق القانون الدويل.
وخالل العام قامت حكومة حما�س يف غزة ب�إغالق وحل عدد من اجلمعيات؛ بينها جمعية الك�شافة
واملر�شدات الفل�سطينية ،التي تلقت يف فرباير  2011قرارا من جهاز الأمن الداخلي ب�إغالقها ،بزعم
عدم ح�صولها على ترخي�ص بالن�شاط ،برغم �أن اجلمعية ت�أ�س�ست ،وح�صلت على الرتخي�ص قبل انق�سام
ال�سلطة الفل�سطينية بني ال�ضفة وغزة ،ومبوجبه ت�أ�س�ست لها خم�سة فروع داخل حمافظات غزة 51 .كما
�أغلق جهاز الأمن الداخلي يف غزة يف � 1أبريل مقر جمعية «الباقيات ال�صاحلات» �شمال قطاع غزة ،بعد
يوم واحد من ن�رشها تقريرا تناول ظاهرة الت�شيع يف غزة 52.ويف يوليو �أ�صدر وزير الداخلية يف حكومة
غزة قرارا بحل جمعية «منتدى �شارك ال�شبابي اخلريي» ،بدعوى عدم حت�صل فرعها يف غزة على
ترخي�ص ،رغم �أن اجلمعية م�سجلة لدى وزارة الداخلية بال�سلطة الوطنية منذ عام  ،2004واختارت
مقرها الرئي�سي يف القد�س ،ويحق لها مبوجب الرتخي�ص فتح فروع يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،دون
53
احلاجة للت�سجيل من جديد.
ويف � 30أبريل ا�ستدعت �أجهزة الأمن يف غزة املحامي كارم حممود ن�شوان مدير مركز الدميقراطية
وحقوق العاملني ،وعددا من موظفي املركز والن�شطاء املدافعني عن حقوق العمال .ع�شية امل�سريات
املقررة لالحتفال بعيد العمال يف اليوم التايل 54.كما منعت ال�رشطة يف قطاع غزة م�ؤمترا حول الإعالم
التفاعلي ،نظمته �شبكة «�أمني» الإعالمية .ومنعت �أي�ضا م�ؤمترا حول حقوق املر�أة ،نظمه املركز
55
الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ضاء «م�ساواة».
ويف ال�ضفة الغريبة توا�صلت القيود التع�سفية على عمل منظمات املجتمع املدين ،ا�ستنادا للقيود التع�سفية
املعتمدة منذ اندالع ال�رصاع بني فتح وحما�س عام  .2007حيث تقوم وزارة الداخلية مبراجعة جميع
تراخي�ص اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والهيئات ال�صادرة .وعلى الرغم من �أن العام احلايل �شهد توقيع اتفاق
امل�صاحلة بني فتح وحما�س ،ف�إن ذلك مل ينعك�س على منظمات املجتمع املدين ،حيث ظلت قرارات احلل
 -50تقرير حول االنتهاكات الفل�سطينية للحق يف تكوين اجلمعيات يف ال�سلطه الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -51املرجع ال�سابق.
 -52املرجع ال�سابق.
 -53املرجع ال�سابق.
 -54املركز يدين ا�ستمرار تقييد احلق يف التجمع ال�سلمي من قبل احلكومة الفل�سطينية يف غزة ،منع جتمع �سلمي
للعمال يف عيد العمال العاملي ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 2 ،مايو .2011
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=8656:2011-05-02-11-06-15&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 -55تقرير حول االنتهاكات الفل�سطينية للحق يف تكوين اجلمعيات يف ال�سلطة الفل�سطينية ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
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التي طالت  103جمعية –معظمها حم�سوبة على حركة حما�س� -سارية املفعول .وما زالت القيود امل�شددة
على ت�سجيل جمعيات حم�سوبة على حما�س قائمة� ،سواء تذرعا باعتبارات �أمنية� ،أو حتت دعاوى �أن
القانون ال ي�سمح بقيام م�ؤ�س�سات �أهلية على خلفية �سيا�سية �أو دينية .وما زالت حكومة رام الله ترف�ض
تنفيذ قرارات حمكمة العدل العليا ،املت�صلة ب�إلغاء قرارات تع�سفية من وزارة الداخلية بحق بع�ض
56
اجلمعيات.

حما�س حتتكر الإعدام التع�سفي:
ظلت حكومة حما�س توظف قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف �إحالة مدنيني �إىل
املحكمة الع�سكرية الدائمة بغزة بتهم ت�صل عقوبتها �إىل الإعدام ،على الرغم من �أن هذا القانون حماط
مبطاعن د�ستورية بالنظر لعدم عر�ضه على ال�سلطة الت�رشيعية.
كما ا�ستمرت �سلطة حما�س يف تنفيذ �أحكام بالإعدام ،رغم ما ي�شكله ذلك من خرق للقانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني ،الذي يرهن تنفيذ هذه العقوبة بالت�صديق من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وخالل عام � 2011أ�صدرت املحاكم الع�سكرية �أحكاما بالإعدام بحق � 6أ�شخا�ص ،بعد �إدانتهم بتهم
اخليانة �أو التخابر �أو الإرهاب .كما جرى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق �أربعة �أ�شخا�ص كانوا قد �أدينوا يف

وقت �سابق بتهم مماثلة.
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 -56ال�رشطة تعيق اجتماع �شبكة �أمني الإعالمية وتف�ض اجتماع مركز م�ساواة مركز امليزان يدعو الحرتام
القانون حمدداته ،مركز امليزان حلقوق الإن�سان 5 ،دي�سمرب .2011
_http://www.mezan.org/ar/details.php?id=13057&ddname=peaceful assembly&id
dept=9&id2=9&p=center
 -57للمزيد من التفا�صيل حول �أحكام الإعدام ال�صادرة ،والنافذة خالل العام  ،2011انظر:
التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعه على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،مار�س .2011
http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20MARCH%202011.pdf
 التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنيهةالفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،مايو .2011
http://www.ichr.ps/pdfs/maymr2001.pdf
-Monthly Report on Violations of Human Rights and Public Freedoms in the Palestinian
controlled Territory The Independent Commission for Human Rights،April 2011، http://
www.ichr.ps/pdfs/ICHR%20monthly%20report%20-%20april%202011%20-%20eng.pdf
 على الرغم من عدم م�صادقة الرئي�س الفل�سطيني على احلكم ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 4 ،مايو.2011
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=8664:2011-05-04-08-39-00&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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 التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنيةالفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،يوليو .2011
h t t p ://h o m e .i c h r .p s /a r /1 /5 /5 9 5 /% D 8 % A A % D 9 % 8 2 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8
%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA% D 8 % A D % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 2 -% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 %
D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%
A7%D9%86.htm
 على الرغم من عدم م�صادقة الرئي�س الفل�سطيني على احلكم ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 4 ،مايو.2011
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=8664:2011-05-04-08-39-00&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 املحكمة الع�سكرية يف غزة ت�صدر ثالثة �أحكام �إعدام جديدة ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� 13 ،أكتوبر.2011
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=9059:2011-10-13-09-54-02&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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العراق

ظل العراق خالل عام  2011م�رسحا النتهاكات مروعة ،ال تختلف كثريا يف ج�سامتها عن
�أمناط االنتهاكات ذاتها التي �سجلتها تقارير ال�سنوات الأخرية ،لتلقى بذلك ب�شكوك عميقة حول
طبيعة تطوير و�إ�صالح الأجهزة الأمنية العراقية ،مثلما تك�شف عن عجز العملية ال�سيا�سية على
دمج قطاعات وا�سعة من ال�سكان .رمبا كان املظهر الإيجابي الن�سبي هو �أن العراق مل يعد
على ر�أ�س قائمة الدول العربية ،فيما يتعلق ب�أعمال القمع والعنف الدموي ،لي�س ب�سبب تراجع
العراق يف ج�سامة القمع والعنف الدموي ،بل لأن ليبيا و�سوريا انتقلتا �إىل �صدارة القائمة،
ب�سبب القمع وا�سع النطاق واجلرائم �ضد الإن�سانية التي اقرتفها كلٌ من نظام القذايف ونظام
ب�شار الأ�سد؛ بهدف �سحق الثورة ال�شعبية يف بلديهما.
وتو�ضح �أكرث الإح�صاءات حذرا� ،أن عدد ال�ضحايا املدنيني يف العراق من الفرتة من  1يناير
حتى � 30أكتوبر عام  2011بلغ نحو � 3430شخ�صا ،مقارنة بنحو  4045لقوا حتفهم يف عام
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 2010ونحو  4704قتلوا يف عام .2009

1

وال تقت�رص حتديات الو�ضع العراقي على ا�ستمرار تردي الأو�ضاع الأمنية ،والإخفاقات
يف الو�صول �إىل توافق ب�ش�أن العملية ال�سيا�سية ،وح�سم �رشوط اللعبة ال�سيا�سية يف الد�ستور
وقوانني توزيع الرثوة ،وتر�سيم حدود املناطق املتنازع عليها بني �إقليم كرد�ستان واحلكومة
املركزية .فهنالك �أي�ضا حتديات جتعل �رشعية احلكومة حمال ملطاعن عدة ،وبخا�صة يف ظل
ت�صاعد موجات االحتجاج والتظاهر ال�سلمي يف �أنحاء �شتى من العراق� ،إزاء تف�شي الف�ساد،
وتردي الأداء احلكومي اخلدمي ،و�إح�سا�س قطاعات متزايدة من العراق باالفتقار الفادح
�إىل دور و�آليات الأجهزة الرقابية على الأداء احلكومي .ويفاقم الأمر �أن جمل�س النواب
(الربملان) يعد �أقل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية فعالية ،يف ظل �آلياته التي تت�سم بالطائفية املفرطة.
و�أخذا يف االعتبار �أي�ضا �أن امل�سار االنتخابي فر�ض حتمية ت�شكيل حكومات ائتالفية مو�سعة،
تفتقر عمليا �إىل معار�ضة برملانية حقيقية .كما �أن هيئات “النزاهة” و”ديوان الرقابة املالية”،
تعاين بدورها �أ�شكاال من التدخل والتالعب وال�ضغوط من قبل احلكومة يف عملها ،ويفاقم من
ذلك ال�ضعف املزمن للنظام الق�ضائي ،الذي مل يرب�أ بعد من تبعيته لل�سلطة التنفيذية منذ احلقبة
ال�صدامية.2
و�إزاء العجز عن معاجلة االختالالت الهيكلية يف نظام احلكم ،ف�إن النزعة الت�سلطية يجري
تكري�سها .ويتمثل ذلك اللجوء على نحو متزايد �إىل القمع املفرط لالحتجاجات ال�سلمية،
� -1أخذت هذه الأرقام من �إح�صاءات منظمة �إراكي بودي كاونت  ،iraqbodycountوهي منظمة غري
حكومية م�ستقلة� ،أن�شئت بعد احلرب على العراق .وعلى الرغم من امل�صداقية الكبرية التي تتمتع بها تقارير
املنظمة ،ف�إن مراقبني م�ستقلني �شككوا يف مدى مطابقة �أرقامها لأعداد ال�ضحايا الفعليني ،ب�سبب منهجيتها يف
توثيق ال�ضحايا .فاملنظمة تعتمد يف تقاريرها على توثيق �أعداد ال�ضحايا الذين قتلوا �أو �أ�صيبوا بالفعل ،ولي�ست
تلك التي يتم �أ�ستنتاجها عن طريق �أخذ عينة م�سحية من العراقيني كما تفعل منظمات �آخرى .وقد تبدوا هذه
املنهجية دقيقة للوهلة الأوىل� ،إال �أن �ضعف �أجهزة الدولة العراقية ،وخا�صة وزارات الدفاع والداخلية وال�صحة
(اجلهات امل�سئولة عن توثيق اعداد القتلى وامل�صابني) ،وعدم تغطية و�سائل االعالم املحلية والدولية لكل �شرب من
�أرا�ضي العراق ،ب�سبب �صعوبات التحرك �أو �ضعف املوارد يجعل �إح�صاء ال�ضحايا ب�شكل دقيق مهمة �صعبة،
فيما عدا تلك التي تقوم بها القوات الأمريكية جلنودها .ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أ�سباب موت �أو قتل ال�ضحايا العراقيني
�أحيانا ما تكون غري معروفة ،وخا�صة عند العثور على اجلثث امللقاة يف الطرقات وال�شوارع ،فال يعرف على
وجه التحديد ما �إذا كانت مرتبطة ب�أ�سباب �سيا�سية� ،أم �أن لها دوافع جنائية .وح�سب املنظمة ،فقد جاءت �أعداد
القتلى املدنيني العراقيني منذ الغزو االمريكي على النحو التايل 12049 :يف  ،2003و 10751يف ،2004
و 14832يف  ،2005و 27676يف  ،2006و 24534يف  2007و 9357يف  .2008للإطالع على املزيد
انظر موقع املنظمة ()/http://www.iraqbodycount.org
 -2تقرير جمموعة الأزمات الدولية «�إخفاق الرقابة :حكومة العراق بال �ضوابط».
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20
Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20
Government.pdf.
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وحماكاة مناذج عربية �أخرى يف ا�ستدعاء فرق البلطجة للم�شاركة يف الهجوم على املتظاهرين،
وا�ستخدام الذخرية احلية يف مواجهتهم ،وتعري�ض بع�ضهم لالعتقال والتعذيب واالختطاف.
ال تبدو �أي م�ؤ�رشات لتح�سن الو�ضعية داخل مراكز االحتجاز وال�سجون ،يف ظل ا�ستمرار
ال�شكاوى من احتجاز الأ�شخا�ص دون تهمة �أو حماكمة ،و�ضعف �أو غياب التفتي�ش الق�ضائي
على مراكز االحتجاز ،واكت�شاف بع�ض ال�سجون ال�رسية ،وغري القانونية.
ا�ستمر ال�صحفيون والإعالميون هدفا لعمليات القتل -و�إن تراجعت معدالتها -ف�ضال عن
االعتداءات البدنية والتهديدات واملالحقات الق�ضائية ،كما ظلت الأقليات امل�سيحية واليزيدية
هدفا لبع�ض االعتداءات.
وتظل البنية الت�رشيعية بحاجة �إىل دفعة حقيقية لتعزيز وحماية احلريات ،غري �أن التطورات
يف هذا الإطار ،تنطوي على قيود �أكرث �رصامة يف مواجهة حرية التعبري وحرية التجمع
والتظاهر ال�سلمي على وجه اخل�صو�ص.

العنف والقتل الع�شوائي وا�ستهداف املدنيني:
تك�شف �إح�صاءات العنف والقتل يف الفرتة بني يناير و�أكتوبر  2011عدة م�ؤ�رشات كمية
وكيفية مقلقة ،على ر�أ�سها �أن حت�سن الأو�ضاع الأمنية يظل مرتبطا بتطورات داخلية و�إقليمية
ال تبدو واردة قريبا.
فعلى الرغم من �أن �أرقام ال�ضحايا تبدو يف طريقها لال�ستقرار مبعدل  11.4قتلى يف اليوم
الواحد يف عام  ،2011مقارنة بـ  12.2قتيل يف اليوم يف عام � ،20103إال �أن تدقيقا �أكرب
يظهر نتائج �أكرث ت�شا�ؤما� .إن العراق مل ينتقل بعد �إىل مرحلة “ما بعد ال�رصاع” -التي تنب�أت
بها عدة درا�سات -بعد فرتة احلرب الأهلية امل�سترتة  ،2008- 2006والتي �سقط خاللها �أكرث
من � 60ألف قتيل.
فخالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،ا�ستمرت اعمال العنف ثابتة �شهريا ما بني معدلها الأدنى
4
يف فرباير بنحو  250قتيال �إىل معدلها الأعلى يف �أغ�سط�س حني بلغ عدد ال�ضحايا  398قتيال.
وهنالك عوامل داخلية وخارجية ،رمبا يرجع �إليها التباط�ؤ يف انخفا�ض �أعداد املدنيني
القتلى ،مقارنة باالنخفا�ض الكبري الذي حدث يف �أعداد ال�ضحايا بعد عام  ،2008نتيجة �أي�ضا
لعوامل داخلية وخارجية.
 -3موقع منظمة �إراكي بودي كاونت .مرجع �سابق.
 -4املرجع ال�سابق.
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�أول هذه العوامل ،هو ارتباط نوع وم�ستوى عمليات العنف مبنعطفات العملية ال�سيا�سية،
وتوا�صل العنف كامتداد لطاولة املفاو�ضات بني فرقاء ال�سيا�سة العراقيني� ،سواء من كان منهم
يف قلب احلكم �أو على هام�شه .الأمر الذي يبني �أن القبول ب�سلمية العملية ال�سيا�سية ال يزال �أمرا
5
بعيد املنال.
العامل الثاين ،هو ا�ستمرار بقاء العراق �ساحة لت�صفية اخلالفات االقليمية بني جريان العراق
من ناحية ،وبينها وبني والواليات املتحدة من ناحية �أخرى .اجلديد يف الأمر هو دخول عن�رص
ثورات الربيع العربي ،التي �رضبت �أقواها �سوريا ،اجلارة الغربية للعراق ،فيما تفاوتت
املظاهرات املطالبة بالإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي يف الأردن وال�سعودية والكويت.
ت�أثريات الربيع العربي ،دفعت �سا�سة عراقيني �إىل اتهام �أطراف �إقليمية بالوقوف وراء
عمليات العنف يف العراق ،بهدف حتويل االنتباه عن ال�رصاعات الداخلية يف هذه الدول� ،أو
�إي�صال ر�سائل �إىل الإقليم والعامل ،ب�أن ثمن التخل�ص من الأنظمة احلاكمة باهظ ،و�سينعك�س
على م�ستوى اال�ستقرار ،واحلفاظ على الن�سيج االجتماعي للم�رشق العربي املتعدد دينيا
6
و�إثنيا.
كما قدمت بعثة الأمم املتحدة يف العراق تف�سريا جديدا ال�ستمرار ارتفاع معدالت العنف،
يتمثل يف ازدياد جلوء جمموعات عنيفة مدفوعة �أيديولوجيا و�سيا�سيا �إىل اجلرمية العادية؛
بهدف متويل ن�شاطاتها الإرهابية .7وقدر قيادي �أمني بارز �أن �أ�صحاب الأعمال يف مدينة
املو�صل وحدها ،يدفعون نحو �سبعة ماليني دوالر �شهريا كـ “جزية” �إىل تنظيم دول العراق
8
الإ�سالمية القريب من القاعدة.
 -5انظر على �سبيل املثال :تقرير �صحيفة وا�شنطون بو�ست الذي يربط ما بني ت�صاعد العنف ومفاو�ضات
ان�سحاب القوات الأمريكية من العراق يف �شهر يونيو .2011
http://www.washingtonpost.com/world/iraq-violence-intensifies-as-talks-continue-on)us-troop-presence/2011/06/21/AG3pX3eH_story.html
 -6انظر على �سبيل املثال اتهام زعيم م�ؤمتر �صحوة العراق �أحمد �أبو ري�شة للمخابرات ال�سورية يف �سبتمرب
بال�ضلوع والتخطيط ل�سل�سلة تفجريات �ضد املدنيني العراقيني ل�رصف االنتباه بعيدا عن االحتجاجات ال�شعبية �ضد
نظام الأ�سد.
http://www.hathalyoum.net/news.php?action=view&id=2136
 -7بعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة للعراق -تقرير حقوق الإن�سان للفرتة من  1يناير �إىل  31دي�سمرب 2010
http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_HR%20Report_Arabic_FINAL_1Aug11.pdf
�أنظر �أي�ضا موقع منظمة اراكي بودي كاونت التي ت�شري جداول �إح�صائيات القتلى اليومية �إىل تنامي ا�ستهداف
حمالت بيع املجوهرات و�رشكات ال�رصافة والبنوك.
 -8انظر ت�رصيحات مهدي �صبيح العزاوي ،قائد الفرقة الثالثة يف ال�رشطة االحتادية ،ملوقع راديو �سوا يف
 8نوفمرب  .2011وتقول وزارة الداخلية العراقية �إن الع�رشات من �أ�صحاب الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة
واملهنيني قد تعر�ضوا للخطف مقابل طلب الفدية من اجلماعات امل�سلحة يف ال�سنوات الأخرية.
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وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن الهجمات االنتحارية والتفجريات بالعبوات وال�سيارات
املفخخة ،ال يزاالن الأ�سلوب الأكرث فتكا بحياة العراقيني ،مقارنة ب�أ�سلوب االغتياالت �أو
�إطالق النار بوا�سطة الأ�سلحة 9.ففي يوم � 28أغ�سط�س  ،2011قتل  30عراقيا� ،أغلبهم
من ال�سنة ،حني ا�ستهدف انتحاري م�سجد �أم القرى يف بغداد .وقتل يف الهجوم نف�سه ،خالد
الفهداوي النائب عن حمافظة الأنبار واملتحالف مع قائمة «العراقية» ال�سنية ،وال�شيخ �أحمد
عبد الغفور ال�سامرائي �إمام م�سجد �أم القرى ال�سني ،املعروف بخطبه التي تهاجم التطرف
الإ�سالمي.10
ويف يوم � 12سبتمرب  ،2011قتل م�سلحون  22من احلجاج ال�شيعة من حمافظة كربالء،
بعدما هاجموا حافلة كانوا ي�ستقلونها يف منطقة النخيب ال�صحراوية يف حمافظة الأنبار على
الطريق الدويل بني العراق و�سوريا .وقالت تقارير �صحفية �إن امل�سلحني �أمروهم بالنزول من
احلافلة ،و�أطلقوا �رساح الن�ساء ،ثم اقتادوا الرجال ،و�أطلقوا النار عليهم من �أ�سلحة ر�شا�شة.11
ويف � 27أكتوبر  ،2011ا�ستهدف انفجاران بالعبوات املزروعة على جانبي الطريق،
متجرين لبيع الأ�رشطة املو�سيقية يف حي تقطنه �أغلبية �شيعية يف بغداد ،مما �أودى بحياة 40
12
قتيال وجرح � 78آخرين ،بينهم �أفراد �رشطة.
ويف هذا ال�سياق ،تربز االتهامات التي تكيلها قوى �سيا�سية متنوعة ملدى مهنية وحياد
قوات الأمن العراقية� ،أو والءات عنا�رصها ،وانق�سام �صفوفها على خمتلف خطوط التما�س
ال�سيا�سي والطائفي والعرقي ،بال�شكل الذي ي�ؤثر يف النهاية على قدرتها على �ضبط القانون
بطريقة عادلة.13
 -9تظهر منظمة �إراكي بودي كاونت �إىل �سقوط ما معدله  6.6عراقي يوميا يف الفرتة ما بني يناير و�أكتوبر
2011؛ نتيجة الهجمات االنتحارية والتفجري بال�سيارات املفخخة ،مقارنة ب  4.8عراقي يوميا نتيجة االغتياالت
يف الفرتة نف�سها.
 -10انظر موقع �شبكة االذاعة الربيطانية (بي .بي� .سي)
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/08/110828_iraq_bomb.shtml
�-11أنظر موقع بي بي �سي
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/09/110918_iraq_arab_gunmen.shtml
 -12انظر وكالة الأنباء الفرن�سية
(http://www.alwasatnews.com/3339/news/read/604988/1.html
 -13انظر على �سبيل املثال حتليل يزيد �صايغ يف دورية �صدى التي ي�صدرها مركز كارنيجي لل�سالم الدويل
“اجليو�ش واملدنيون يف ال�صحوة العربية :ت�سوية حمتومة؟”
http://carnegieendowment.org/2011/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%
D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A9/6b9b
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وقد �أملحت الواليات املتحدة� ،إىل مثل هذه املخاطر ،حني ا�شتكى وزير الدفاع الأمريكي
من عدم رغبة اجلي�ش العراقي يف مالحقة جماعات م�سلحة �شيعية ،تقول وا�شنطن �إنها قتلت
 14جنديا �أمريكيا يف �شهر يونيو  ،2011وهو �أعلى معدل ل�سقوط قتلى بني اجلي�ش الأمريكي
14
منذ ثالث �سنوات.
وطالت اعمال العنف جميع حمافظات العراق ال�سنية وال�شيعية والكردية� ،إال �أن ن�صيب
املدن ذات الأغلبية ال�سنية ،وخا�صة الرمادي واملو�صل وبعقوبة ،يبدو هو الأكرب ،بالإ�ضافة
�إىل العا�صمة بغداد .كما ا�ستمر ا�ستهداف �أفراد ال�رشطة واجلي�ش العراقيني ،بالإ�ضافة �إىل
�أع�ضاء جمال�س ال�صحوة ال�سنية ،التي �أ�س�سها اجلي�ش الأمريكي عام  2006ملحاربة خاليا تنظيم
القاعدة.
ففي  11يونيو ،اغتال م�سلحون جمهولون �صابر حممود ،وهو قيادي بارز يف جمال�س
ال�صحوة ،بالإ�ضافة �إىل ثالثة من �أقربائه ،يف مدينة �سامراء ذات االغلبية ال�سنية يف �شمايل
15
العراق.
وجرح � 30آخرون ،يف �أربع
ويف � 24أكتوبر ،قتل خم�سة مواطنني ،بينهم �رشطيانُ ،
هجمات متفرقة ،نفذها انتحاريون وم�سلحون ،ا�ستهدفت قوات �رشطة املرور العراقية يف
16
بغداد.
ومل تنته عمليات قتل وا�ستهداف املدنيني العراقيني من قبل القوات الأمريكية على الرغم من
انخفا�ضها ب�شكل كبري يف الفرتة التي يغطيها التقرير .ففي  7مار�س  ،2011ووفقا مل�صادر
عراقية ،قامت قوة ع�سكرية �أمريكية بقتل �إياد �إبراهيم حممد ،وهو �أ�ستاذ جامعي عراقي،
يف قرية تابعة لبلدة احلويجة بالقرب من مدينة كركوك بعد عملية �إنزال جوي .و�أخذت
القوة الأمريكية جثة حممد ،كما قامت باعتقال �شقيقه ،لكن �إي�ضاحات ر�سمية من قبل القوات
الأمريكية �أ�شارت �إىل �أن دورها اقت�رص فقط على تقدمي الدعم للقوات العراقية ونقل هذه
 -14انظر ت�رصيحات وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا� ،صحيفة ال�رشق الأو�سط يف  12يوليو .2011
=)http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11914&article=630690&feature
 -15موقع �صوت العرب
http://alarabnow.com/2011/06/11/%D9%85%D9%82%D8%A
A%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9
%8A%D8%A9)/
 -16موقع بي بي �سي
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111023_iraq_gunmen_traffic
police.shtml
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القوات جوا!.

17

الأقليات والالجئون:
�أظهر عام  2011انخفا�ضا يف معدالت قتل �أفراد من الأقليات الدينية والعرقية التي كانت
�أكرث الفئات تعر�ضا العمال العنف والقتل منذ الغزو الأمريكي عام  ،2003يرجع ا�ستهداف
هذه الأقليات �إىل هيمنة خطابات وجماعات دينية مت�شددة على امل�رسح ال�سيا�سي والثقايف يف
البالد ،مبا فيها �أجهزة الأمن املنوط بها حماية هذه الأقليات ،بالإ�ضافة �إىل افتقار معظم هذه
الأقليات مللي�شيات م�سلحة للدفاع عن نف�سها 18.وعلى الرغم من تراجع العنف ،ف�إن �شكاوى
الأقليتني امل�سيحية واليزيدية ا�ستمرت من ا�ستهداف �أفرادهما يف ال�شارع� ،أو تعر�ض منازلهم
لهجمات م�سلحة بغية دفعهم للنزوح من مناطق �سكنهم ،وخا�صة يف �شمال البالد.
ففي � 2أغ�سط�س� ،أ�صيب  16عراقيا حني انفجرت �سيارة مفخخة بالقرب من كني�سة كاثوليكية
يف مدينة كركوك ال�شمالية ،يف هجوم قالت ال�رشطة �إنه كان جزءا من خطة �أو�سع� ،شملت
19
�أي�ضا �سيارتني مفخختني قامتا بابطال مفعولهما بالقرب من كني�ستني �أخريني يف املدينة نف�سها.
وقتل املواطن امل�سيحي ب�سام بول�ص يف � 2أكتوبر ،عندما قام جمهولون ب�إطالق النار عليه
20
يف �رشقي مدينة املو�صل ال�شمالية.
وامتدت �شكوى الأقلية امل�سيحية �إىل عدم قيام �أجهزة الأمن العراقية بالقاء القب�ض على
املتورطني يف عمليات العنف �ضدهم ،على الرغم من الإقرار ب�أن احلكومة قامت -على �سبيل
املثال -ببناء حوائط �أ�سمنتية حول الكنائ�س ،بلغ ارتفاع بع�ضها نحو � 3أمتار لتحول الكنائ�س
 -17امل�ست�شار الإعالمي لالحتالل :مل ن�ساهم يف قتل الدكتور �إياد �إبراهيم ..بل قدمنا الدعم والإ�سناد للقوات
العراقية فقط.
&http://www.aliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article
id=25242:2011-03-10-08-39-35&catid=13:politics&Itemid=26
 -18يعترب عام  2010الأكرث دموية بالن�سبة للم�سيحيني العراقيني حيث قتل  92م�سيحيا ،فيما �أ�صيب 280
�آخرون يف �سل�سلة هجمات ا�ستهدفت الكنائ�س ومنازل امل�سيحيني العراقيني .انظر تقرير منظمة حمورابي حلقوق
الإن�سان يف العراق.
http://www.almowatennews.com/news.php?action=view&id=21133
 -19وكالة رويرتز
http://www.huffingtonpost.com/2011/08/02/iraq-catholic-minority_n_915970.html
وتظهر الإح�صائيات �أن حجم ال�سكان امل�سيحيني يف العراق انخف�ض من نحو  1.5مليون م�سيحي يف � 2003إىل
نحو � 850ألف م�سيحي يف منت�صف  .2011وح�سب منظمة حمورابي ،فقد قتل  882م�سيحيا منذ الغزو الأمريكي
عام .2003
 -20منظمة اراكي بودي كاونت.
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�إىل ثكنات ع�سكرية.

21

كما ا�ستمرت �أي�ضا عمليات ا�ستهداف �أبناء الطائفة اليزيدية يف العراق ،والذين يقيم معظمهم
يف حمافظة نينوى �شمايل العراقي .ويف � 19سبتمرب ،لقى الزعيم اليزيدي ال�شيخ �إليا�س بدل
م�رصعه ،فيما �أ�صيب جنله بجروح خطرية ،عندما قامت قوات اجلي�ش العراقي باقتحام منزله
22
يف ق�ضاء �سنجار التابع ملدينة املو�صل.
والتزال الأماكن التي يتجمع فيها املواطنون العراقيون للتعبري عن عقيدتهم هدف ًا مو�صوف ًا
للهجمات .ففي  12فرباير  ، 2011على �سبيل املثال ،قتل � 33شخ�صا على الأقل ،و�أ�صيب
نحو ع�رشين �آخرين بجروح �إثر هجوم انتحاري بحزام نا�سف ،ا�ستهدف حافلة تقل زوارا
�شيعة ،كانوا متوجهني �إىل مدينة �سامراء لإحياء ذكرى وفاة الإمام احل�سن الع�سكري ،الإمام
23
احلادي ع�رش لدى ال�شيعة.
وظلت �أو�ضاع الالجئني والنازحني داخليا �إحدى الإ�شكاليات ال�سيا�سية واالجتماعية الرئي�سية
يف العراق .ووفقا للمعلومات التي قدمتها مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�شئون الالجئني ،ظل
عدد النازحني داخلي ًا يف العراق حتى يناير  2011مرتفعاً� ،إذ بلغ مليونا و 343الفا و568
نازحاً .وقالت بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق �أن مدينة بغداد وحدها ت�ست�ضيف نحو 358
�ألفا و 457نازحا ،يعي�ش ن�سبة كبرية منهم يف �أماكن ،ال تتوافر فيها اخلدمات الأ�سا�سية،
24
بدرجة كافية يف كثري من الأحيان ،مثل املياه وال�رصف ال�صحي والكهرباء.
وتواجه هذه املجموعات عدة م�شاكل ب�سبب العقبات الإدارية والعملية التي تواجه متتعهم
باحلقوق الأ�سا�سية ،مثل �إ�صدار وثائق احلالة املدنية يف الوقت املنا�سب ،وتوفر فر�ص
الإ�سكان والعمل� ،أو �إمكانية تعر�ضهم للطرد من �أماكن �إيوائهم.
ومازالت �أو�ضاع نحو  3250الجئا �إيرانيا من �أع�ضاء و�أن�صار منظمة جماهدي خلق
الإيرانية املعار�ضة لنظام الثورة الإ�سالمية يف طهران ،املقيمني يف خميم �أ�رشف يف دياىل،
مثار قلق �شديد ،و�سط تقارير عن ا�ستمرار منع دخول الأغذية والوقود �إىل املخيم ،الذي
يخ�ضع حل�صار جزئي منذ ا�ستالم القوات العراقية مهمة ال�سيطرة الأمنية عليه يف يوليو .2009
وحذرت تقارير دولية يف نوفمرب ،من تعر�ض �سكان املخيم �إىل “خطر جدي” �إذا ما نفذت
 -21تقرير منظمة حمورابي-مرجع �سابق.
 -22شبكة اللش اإلخبارية
http://www.lalishduhok.com/2010-10-12-15-22-02/2011-01-05-15-01-47/6578-201109-21-12-56-50.html
 -23وكالة الأنباء الفرن�سية 12-فرباير.
 -24تقرير بعثة الأمم املتحدة يف العراق .مرجع �سابق.
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احلكومة العراقية خطتها الرامية �إىل �إغالق املع�سكر ب�شكل نهائي بحلول  31دي�سمرب .2011
وبح�سب هذه التقارير ف�إن نحو  36من �سكان املخيم ،من بينهم  8ن�ساء قتلوا ،فيما �أ�صيب نحو
� 300آخرين بعد قيام قوات عراقية باقتحام املع�سكر يف � 8أبريل .2011

25

ويف  4نوفمرب ،قالت منظمة جماهدي خلق �إن ال�سلطات العراقية منعت دخول �إمدادات
الوقود ،الالزمة لأعمال الطبخ والتدفئة �إىل املخيم ،مما ي�ؤذن بكارثة عند حلول ف�صل
26
ال�شتاء.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ا�ستمرار التحر�ش من جانب ال�سلطات العراقية ب�سكان املخيم
وتوا�صل احل�صار امل�رضوب عليه ،ي�شكل عائقا �أمام م�ساعي االحتاد الأوروبي لإيجاد حل
نهائي ل�سكان املخيم .وكان االحتاد الأوروبي قد طرح على ال�سلطات العراقية �إمكانية توطني
وا�ست�ضافة جميع �سكان املخيم من جانب دول االحتاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى،
من بينها الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا ،غري �أنه �أكد �أن جناح هذه امل�ساعي يقت�ضي ان�سحاب
القوات العراقية من �أطراف املخيم ،ورفع احل�صار عنه ،وتي�سري دخول اخلدمات الطبية،
و�إجراء حتقيق م�ستقل من قبل وفد من احلقوقيني حول الهجوم على املخيم يف �أبريل املا�ضي،
و�إعادة ممتلكات �سكان املخيم التي �صودرت خالل هذا الهجوم.27

احلريات الإعالمية:
يظل العراق �ضمن قائمة البلدان الأعلى على م�ستوى العامل يف معدالت قتل وخطف
ال�صحفيني والإعالميني ،وال ت�سبقه �سوى باك�ستان ،فيما يحتل املرتبة الأوىل عربيا.
�شهدت الفرتة من  1يناير �إىل � 30أكتوبر  2011مقتل �سبعة �صحفيني و�إعالميني عراقيني،
وهو نف�س عدد ال�ضحايا يف � ،2010إال �أنه �أقل بكثري من م�ستوى عامي  2008و 2007اللذين
قتال خاللهما  14و� 47صحفيا على التوايل.28
 -25انظر منظمة العفو الدولية.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/043/2011/en/129408bd-ea14-4a55-89c5b89aeee3fce3/mde140432011en.html
 -26انظر موقع صحيفة اليوم السابع
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=526861&SecID=88&IssueID=0
 -27عودة اال�ضطرابات الأمنية يف العراق.
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1737217
 -28بيانات خمتلفة من موقع منظمة مرا�سلون بال حدود وجلنة حماية ال�صحفيني .وح�سب منظمة مرا�سلون
بال حدود ،فقد قتل � 8صحفيني يف باك�ستان يف عام  ،2011فيما �سجلت اليمن املرتبة الثانية عربيا مبجموع �ستة
�صحفيني قُتلوا يف عام .2011
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يف � 8سبتمرب ،قام م�سلح باغتيال ال�صحفي يف راديو متوز “هادي املهدي” ،املعروف
بن�شاطاته املنددة بالف�ساد يف �أجهزة الدولة العراقية .وجاء اغتيال املهدي -الذي �سبق �أن قاد
تظاهرات �ضد الف�ساد -قبل يوم واحد من تظاهرة ،دعا �إليها منظمات مدنية ونا�شطون للمطالبة
ب�إقالة حكومة املالكي حتت �أ�سم”جمعة احلرية ».وقد �سبق �أن اعتقل املهدي يف  25فرباير
 2011بعد �أيام من قيامه بتنظيم مظاهرة مناوئة حلكومة املالكي ،وا�شتكى حينها من تعر�ضه
للتعذيب على يد �أجهزة الأمن العراقية 29.ويف  21يونيو ،قتل م�صور قناة �آفاق العراقية �سامل
30
علوان الغرابي ،بعد قيام انتحاري با�ستهداف جمل�س مدينة الديوانية جنوبي العراق.
ومعمر خ�ضري
ويف  29مار�س  ،2011قتل ال�صحفيان العراقيان �صباح البازي (رويرتز)
ّ
عبد الواحد (وكالة العني الإعالمية) يف هجوم انتحاري ُن ّفذ �ضد مقر جمل�س حمافظة �صالح
31
ال و�أكرث من  100جريح.
الدين يف مدينة تكريت ،و�أ�سفر عما ال يقل عن  65قتي ً
وال يزال ال�صحفيون العراقيون يتعر�ضون �إىل �أنواع �أخرى من امل�ضايقات ،ت�شمل
االعتداءات البدنية ،والتهديد ومالحقتهم ق�ضائيا بتهم يعتقد �أن دوافعها �سيا�سية .ففي 29
�أغ�سط�س ،تعر�ض م�ؤ�س�س �صحيفة «�أوين» الكردية امل�ستقلة �آ�سو�س هردي� ،إىل اعتداء
بال�رضب املربح يف مدينة ال�سليمانية الكردية ،من قبل رجل جمهول الهوية يرتدي مالب�س
�سوداء ،مما تطلب تدخال جراحيا ملعاجلة �إ�صابة بالر�أ�س .و�أ�شارت منظمة مرا�سلون بال
حدود �إىل ازدياد الهجمات على ال�صحفيني يف �إقليم كرد�ستان منذ بداية احلركة االحتجاجية يف
32
 17فرباير  2011والتي تطالب بالق�ضاء على الف�ساد.
ويف � 19أكتوبر ،قام رجال م�سلّحون جمهولو الهوية مبهاجمة عبد احل�سن الركابي الذي
يعمل مرا�سال لقناة «العراقية» ،بينما كان يتنقل بال�سيارة بني مدينة الرفاعي والنا�رصية يف
جنوب البالد .وقد �أ�صيب بجروح طفيفة يف رقبته يف �أثناء الهجوم ،بعد �أن ترك �سيارته هرب ًا
من �إطالق النار.
ويف � 1أكتوبر ،ا�ستدعي مدير �شبكة الأخبار الكردية هو�شيار عبد الله ،املنت�سب �إىل حركة
التغيري الكرد�ستانية املعار�ضة �إىل املحكمة يف ال�سليمانية ،و�أفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها
 145000دينار عراقي ( 90يورو) وذلك على خلفية اتهامه بالت�شهري بالوزير ال�سابق للموارد
� -29صحيفة احلياة.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/305469

 -30منظمة مرا�سلون بال حدود.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/imprimer_ar.php3?id_article=32055
 31بيان مرا�سلون بال حدود.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31993
 -32منظمة مرا�سلون بال حدود.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32093
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املائية عبد اللطيف حممد جمال امل�شتبه بف�ساده.33
كما �ألقى القب�ض على ال�صحفي الأمريكي دانييل �سميث يف � 21أكتوبر خالل وجوده يف
مظاهرة ببغداد ،وظل رهن االحتجاز ب�أحد مراكز االعتقال بالقرب من مطار املثنى ،قبيل
�أن يتم �إطالق �رساحه وترحيله يف � 26أكتوبر.34
وقامت ال�سلطات مبحافظة القاد�سية جنوب بغداد ب�إيقاف بث املحطة الإذاعية الوحيدة امل�ستقلة
باملحافظة ،بحجة بث برامج مو�سيقية خمالفة للآداب ،يف حني �أنها تبث �أغاين عراقية قدمية
35
بح�سب مديرها
وميكن القول �إن العام احلايل قد �شهد تطورا �إيجابيا حمدودا على ال�صعيد الت�رشيعي ،ب�إقرار
الربملان يف � 9أغ�سط�س قانون «حماية ال�صحفيني» ،بعد �أكرث من عامني من قيام احلكومة
العراقية بالت�صديق عليه .ورمبا كان امللمح الإيجابي الأ�سا�سي يف القانون �أنه قد و�سع جزئيا
من تعريف ال�صحفي ،بحيث مل يعد مق�صورا على من يتمتعون بع�ضوية نقابة ال�صحفيني ،لكنه
�شمل �أي�ضا كل من يعمل بال�صحافة ب�شكل دائم ،م�ستثنيا بذلك من مظلته من يعملون يف ال�صحافة
ب�شكل م�ؤقت �أو املدونني الذي ال يتقا�ضون �أجرا.
غري �أن القانون بدا لدى املراقبني جمرد �إعالن نوايا ،خللوه من �أي ن�صو�ص تعاقب
امل�ؤ�س�سات �أو الأ�شخا�ص التي تنتهك ال�ضمانات النظرية ،التي يكفلها القانون لل�صحفي .مثلما
ال يت�ضمن القانون �أي�ضا ن�صو�صا لإن�شاء �صندوق للتعوي�ضات لل�صحفيني عن الأ�رضار التي
تلحق بهم جراء هذه االنتهاكات� ،أو ن�صو�صا �إجرائية ت�ضمن املالحقة على املخالفات املرتكبة
�ضد ال�صحافة .والأهم �أن ال�ضمانات التي يكفلها القانون نظريا لل�صحفيني يف �إبداء �آرائهم
�أو يف احل�صول على املعلومات ون�رشها تبدو معدومة الأثر� ،أو على الأقل تخ�ضع لأحكام
ت�رشيعية �أخرى .حيث ربط القانون جممل حقوق ال�صحفيني بتعبريات متكررة من قبيل «يف
حدود القانون»� ،أو «يف �إطار احرتام القوانني والأحكام الق�ضائية»� ،أو «مبا ال يخالف �أحكام
القانون والنظام العام».36

 -33منظمة مرا�سلون بال حدود.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32121
 -34منظمة مرا�سلون بال حدود ،موجة جديدة من االنتهاكات والرتهيب �ضد ال�صحفيني
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32128
 -35املرجع ال�سابق.
 -36منظمة مرا�سلون بال حدود.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32096
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قمع حرية التجمع واالحتجاج والتعبري ال�سلمي:
قمعت ال�سلطات ب�شدة عددا من املظاهرات ال�سلمية ،التي بدت مت�أثرة برياح الثورات
العربية ،ومتحررة حلد كبري من اخلطابات الطائفية .وقد لقى عدد من الأ�شخا�ص م�رصعهم
نتيجة للقمع املفرط ،فيما تت�أهب احلكومة العتماد قيود قانونية جترم بدرجة كبرية حرية
التعبري والتجمع والتظاهر ال�سلمي.
ففي  17فرباير  ،2011خرج �آالف العراقيني يف عدة مدن ،منها ال�سليمانية والكوت،
لالحتجاج على تف�شي الف�ساد يف م�ؤ�س�سات الدولة وتدهور اخلدمات ،وخا�صة يف جماالت
الكهرباء والتعليم وال�صحة والنظافة ،وتعاملت القوات العراقية بق�سوة مع االحتجاجات التي
37
�أدت �إىل �سقوط �أربعة قتلى على االقل.
وا�ستعارة من قامو�س الثورة امل�رصية ،نظمت جمموعات مدنية و�شبابية يف  25فرباير
«يوم الغ�ضب» يف عدة مدن بالعراق ،واجهته قوات الأمن العراقية ،مدعومة بجماعات من
البلطجية- 38كنظرياتها يف عدة بلدان عربية -بق�سوة �شديدة ،مما �أوقع  8قتلى على الأقل،
39
و�أ�صاب الع�رشات بجراح.
ويف  10يونيو �شنت فرق البلطجة املوالية للحكومة على مر�أى من قوات الأمن ،هجوما
بالع�صي وال�سكاكني واملوا�سري احلديدية على مظاهرة �سلمية يف بغداد ،احتجاجا على الف�ساد
وتردي اخلدمات احلكومية .وقام البلطجية ب�رضب وطعن عدد من املتظاهرين ،كما حتر�شوا
جن�سيا باملتظاهرات ،وحاولوا نزع مالب�س بع�ضهن ،كما قاموا ب�سبهن ب�أنهن عاهرات،
وا�ستخدام �ألفاظ جن�سية جارحة.40
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سلطات العراقية تعمد بني احلني والآخر �إىل تعقب ومالحقة منظمي
املظاهرات والتنكيل بهم .وقد داهمت قوات الأمن يف هذا ال�سياق اجتماعا ملنظمي االحتجاجات
ببغداد يف  28يونيو ،واقتادوا  13من الن�شطاء مكبلني بالقيود ومع�صوبي الأعني ،كما
�صادرت بع�ض الأوراق والهواتف واحلوا�سب التي بحوزتهم ،وتعر�ض بع�ضهم لل�رضب
والركل يف �أجزاء خمتلفة من اجل�سم وهم مع�صوبو الأعني.
 -37انظر بيان منظمة هيومن رايت�س ووت�ش.

http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/18
 -38بخ�صو�ص ظاهرة ا�ستخدام البلطجة يف العراق ،انظر تقرير منظمة هيومن رايت�س ووت�ش.
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/30-0
 -39هيومن رايت�س ووت�ش.
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/25-1
 -40هيومان راي�س ووت�ش ،العراق :هجمات الع�صابات املدعومة من احلكومة تروع املتظاهرين
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/30-0
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وال تختلف كثريا االنتهاكات التي طالت منظمي االحتجاجات على يد ال�سلطات املركزية
عن �أمناط االنتهاكات التي طالتهم يف الإقليم الكردي ،با�ستثناء �أن حكومة كرد�ستان الإقليمية
�أ�صدرت تقريرا حول نتائج التحقيقات ،فيما و�صفته ب�أحداث العنف التي وقعت على مدى
 60يوما من املظاهرات .و�إذا كان التقرير قد انتهى �إىل حتميل املتظاهرين وقوات الأمن معا
امل�سئولية عن العنف� ،إال �أنه اعرتف ب�أن ال�رشطة وقوات الأمن افتقرت للتدريب الكايف يف
التعامل مع االحتجاجات بالطريقة املالئمة.41
وبديال عن التعاطي مع االحتجاجات ال�سلمية املتزايدة بو�سائل �سيا�سية ،ت�ضع حدا للف�ساد،
وترقى بالأداء احلكومي ،وتعزز �آليات الرقابة عليه ،تزداد النزعة ال�سلطوية و�ضوحا،
مبوافقة احلكومة يف  16مايو على «قانون حرية التعبري عن الر�أي والتجمع والتظاهر ال�سلمي،
الذي يقو�ض حق العراقيني يف التظاهر والتعبري عن �أنف�سهم بحرية .ومينح م�رشوع القانون
لل�سلطات �صالحيات وا�سعة للت�ضييق على هذه احلريات وعلى حقوق العراقيني ،بدعوى
«امل�صلحة العامة» و«النظام العام» �أو «الآداب العامة» ،دون و�ضع حدود �أو تعريفات لهذه
امل�صطلحات.
وعلى الرغم من اعرتاف م�رشوع القانون نظريا بحق العراقيني يف «التظاهر ال�سلمي
للتعبري عن �آرائهم �أو املطالبة بحقوقهم» ،ف�إنه يحتم يف مادته ال�سابعة على منظمي التظاهرات
احل�صول على ت�رصيح ب�إقامة املظاهرة ،قبل خم�سة �أيام من موعدها على الأقل .والبد �أن
يرفق بالطلب بيان «مو�ضوع وغر�ض» املظاهرة ،و�أ�سماء امل�شاركني يف جلنتها التنظيمية،
من دون �أن يذكر املعايري التي تطبقها ال�سلطات العراقية للموافقة على املظاهرة �أو رف�ضها.
وينطوي بع�ض ن�صو�ص م�رشوع القانون على جترمي حرية التعبري بعقوبات ميكن �أن ت�صل
�إىل ع�رش �سنوات �سجنا .ويفر�ض م�رشوع القانون عقوبة ال�سجن ملدة عام على �أي �شخ�ص،
42
�إذا هاجم معتقد �أي طائفة دينية� ،أو �أظهر االزدراء ل�شعائرها �أو �أهان رموزا دينية.

حرية تكوين الأحزاب:
ال يزال الت�رشيع العراقي يفتقر لقانون ينظم عمل الأحزاب ال�سيا�سية يف العراق ،على
الرغم من وجود �أكرث من  500حزب �سيا�سي� ،أن�شئت غالبيتها العظمى بعد �سقوط نظام
�صدام ح�سني عام � .2003إال �أن جمل�س النواب العراقي قام بخطوة جادة يف هذا املجال،
عندما بد�أت جلنته القانونية يف �أكتوبر مبناق�شة م�سودة قانون الأحزاب ال�سيا�سية ،التي يعتقد �أن
 -41هيومان رايت�س ووت�ش ،العراق� ،رضب واعتقال منظمي االحتجاجات 2 ،يونيو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/02-2
 -42انظر بيان منظمة هيومان رايت�س ووت�ش.
http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/13-1
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جمل�س الرئا�سة العراقي قد �أقرها يف مايو .2008
ويبدو من ت�رسيبات ال�صحافة العراقية� ،أن اللجنة ركزت يف قراءتها الأوىل للم�سودة حول
�آلية تا�سي�س احلزب واجلهة املمولة له واجلهة املانحة لرخ�صة الت�أ�سي�س .ويبدو �أن هناك اتفاقا
بني النواب العراقيني على �رضورة �أن يخت�ص الق�ضاء وحده مبنح رخ�ص ت�أ�سي�س الأحزاب
43
ال�سيا�سية.
وبح�سب م�سودة القانون ،ف�إن �إن�شاء يي حزب ي�ستلزم توفري �ألفي ع�ضو م�ؤ�س�س من 6
حمافظات ،على �أال يقل الأع�ضاء امل�ؤ�س�سون عن  100ع�ضو يف كل حمافظة ،وهو ما اعتربه
44
الكثريون �رشطا تع�سفيا ،ويتحيز ل�صالح الفئات املقتدرة ماليا والقادرة على التنظيم الوا�سع.
كما ت�ضمنت م�سودة القانون ن�صا مثريا للجدل ،وهو البند  19الذي ين�شىء دائرة �شئون
الأحزاب ال�سيا�سية وتتبع وزارة العدل ،وتخت�ص مبراقبة التزام الأحزاب بالقانون فيما
يتعلق بنظامها الأ�سا�سي ون�شاطاتها ال�سيا�سية .خطورة هذا الن�ص تتمثل يف �أنه يجعل الوزارة
«املتهمة ب�أنها م�سي�سة» ،خ�صما �ضد الأحزاب ال�سيا�سية ،وكان ميكن اال�ستعا�ضة عنها بتكليف
الق�ضاء بهذه املهمة.
ويجرم القانون ح�صول الأحزاب ال�سيا�سية على متويل خارجي ،بالإ�ضافة �إىل �إلزامها
بك�شف موازناتها ال�سنوية ،وهو ما قد ي�ساعد جزئيا -يف حالة حيادية و�شفافية التطبيق -على
ح�سم اجلدل حول ارتباط الأحزاب ال�سيا�سية ب�أجندات خارجية .كما �سي�ساعد �إقرار القانون
يف تلقي الأحزاب النا�شئة مل�ساهمات مالية من امليزانية العامة.

ا�ستقالل الق�ضاء واحلق فى حماكمة من�صفة:
ظلت �إجراءات التحقيق والتقا�ضي �أمام املحاكم العراقية� ،أحد �أكرث املجاالت التي جتابه
بانتقادات �شديدة من قبل منظمات حقوق الإن�سان العراقية والدولية ،نظرا لعدم وفائها
باملعايري الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة.
وح�سب تقرير بعثة الأمم املتحدة يف العراق ،ف�إن قانون الإجراءات اجلنائية ي�شوبه ق�صور
خطري ،لأنه غري معتمد على �أ�سا�س نظام ادعاء مبني على الأدلة والرباهني ،بل ي�ستند �إىل
 -43انظر موقع ال�سومرية.

http://www.alsumaria.tv/ar/Iraq-News/1-69317-.html

 -44انظر م�سودة قانون الأحزاب.
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdy
awqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw
6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=5369
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نظام االعرتاف ،الذي يتم احل�صول عليه يف �أحيان كثرية بالإكراه والتعذيب.

45

وي�شري التقرير �إىل عدم التزام ال�سلطات العراقية ب�شكل جاد مبتطلبات الإجراءات القانونية
العادلة ،كالف�شل املتكرر يف �إبالغ الأ�شخا�ص عند �إلقاء القب�ض عليهم بالتهم املوجهة اليهم،
واالحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف كثري من الأحيان لفرتات طويلة ،وغ�ض الطرف عن
حق املتهمني �أو املحتجزين يف اال�ستعانة مبحام ،وندرة زيارات مكتب املدعي العام ملراكز
االحتجاز ،والت�أخري يف مراجعة حالة املعتقلني القانونية من قبل ق�ضاة التحقيق.
و�سجل تقرير الأمم املتحدة ادعاءات من قبل عدد كبري من املعتقلني ب�أنهم مل يعرفوا �أ�سباب
اعتقالهم �أو احتجازهم ،والتهم الفعلية املوجهة �إليهم� ،إما �شفهيا �أوخطيا .وقد زعم عدد من
املعتقلني �أنه مت احتجازهم لأ�سباب غري مرتبطة ب�أي انتهاك مزعوم للقانون اجلنائي ،ولكن

لعدم متكنهم من دفع ر�شاوى مل�سئولني �أمنيني� ،أو لأ�سباب طائفية� ،أو لأ�سباب �أخرى.

46

كما ن�سب التقرير لعدد من ال�سجناء واملحتجزين قولهم �إنهم �إما مل ميثلوا �أمام قا�ضي التحقيق
على الإطالق� ،أو �أن القا�ضي اكتفى ب�إجراءات �شكلية للت�أكيد على ما ورد يف “االعرتافات”
اخلا�صة بهم -والتي غالبا ما تقدم من قبل �سلطة االعتقال ،بعد �أن مت احل�صول عليها قبل قدوم
املتهم �إىل املحكمة -ودون وجود حمامني ميثلونهم يف �أغلب الأحيان.

47

ومل تقت�رص �شكاوي املنظمات احلقوقية على عدم تقدمي مرتكبي جتاوزات حقوق الإن�سان
�إىل املحاكم العراقية ،بل �أ�شارت �أي�ضا �إىل �أن الأحكام التي قد ت�صدر من قبل حماكم �أمريكية
بحق ع�سكريني �أمريكيني م�سئولني عن جتاوزات حلقوق الإن�سان غالبا ما تكون خمففة.
وي�شار يف هذا الإطار �إىل �أن ثمانية من م�شاة البحرية الأمريكية املتهمني بقتل  24مدنيا
عراقيا يف مدينة “حديثة” عام  ،2005قد �أ�سقطت حمكمة ع�سكرية التهم املوجهة �ضد �ستة
منهم ،وبر�أت متهما �سابعا .وقد رف�ض القا�ضي الع�سكري الأمريكي طلبا من الدفاع ب�إ�سقاط
تهمة القتل العمد �ضد قائد املجموعة املتهمة فرانك ووتريت�ش .ومن املقرر ا�ستئناف حماكمته يف
الرابع من يناير . 2012

48

 -45تقرير بعثة الأمم املتحدة يف العراق.مرجع ال�سابق.
 -46تقرير بعثة الأمم املتحدة يف العراق.مرجع ال�سابق.
 -47تقرير بعثة الأمم املتحدة.مرجع ال�سابق.
 -48انظر نورث كاونتي تاميز
http://www.nctimes.com/news/local/military/article_4d3b0f3a-7bf4-5f83-bbe7a288abe09097.html
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الأو�ضاع داخل ال�سجون ومقار االحتجاز:
على الرغم من م�صادقة احلكومة العراقية على قانون االن�ضمام �إىل اتفاقية الأمم املتحدة
ملناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو املهينة ،ف�إن
�أو�ضاع ال�سجون ومقار االحتجاز ا�ستمرت يف التدهور يف الفرتة التي يغطيها التقرير.
ويق َّدرعدد املعتقلني وامل�سجونني الذين حتتجزهم ال�سلطات العراقية يف يناير  2011بنحو
 35الف �شخ�ص ،من بينهم �أكرث من ع�رشين �ألف معتقل حمتجزين من دون حماكمة ،رغم
�صدور قانون العفو العراقي ل�سنة  ،2008الذي ين�ص على الإفراج عمن اعتقلوا دون توجيه
49
االتهام �إليهم ،رغم مرور �ستة �أ�شهر �إىل � 12شهر ًا من القب�ض عليهم.
ويف  14مار�س  ،2011ك�شفت جلنة برملانية عراقية عن وجود ممار�سات تعذيب منهجية يف
مركز احتجاز «كامب هونور» الذي يديره اللواء - 56املعروف �أي�ض ًا با�سم «لواء بغداد»-
وجهاز مكافحة الإرهاب التابع ملكتب رئي�س الوزراء.
وقال �أع�ضاء جلنة التحقيق الربملانية� :إنهم ر�صدوا � 175سجين ًا يف حالة “م�ؤ�سفة” يف ال�سجن،
باملنطقة اخل�رضاء احل�صينة ببغداد ،و�إنهم �شاهدوا “عالمات �أذى بدين ،منها �آثار �صدمات
كهربية” ندوب طولية بطول الظهر.
وعلى الرغم من �إعالن احلكومة العراقية نيتها �إغالق املعتقل ،ف�إنه مل يتم تقدمي �أي م�سئول

للمحا�سبة اجلنائية.

50

وا�ستمرت ظاهرة وجود ال�سجون ال�رسية ،ومن �أبرزها �سجن مطار مع�سكر “العدل”
الذي ك�شف عنه يف فرباير  ،2011ويعتقد �أنه كان ي�ضم  300معتقل يف حينها 51.جتدر

الإ�شارة �إىل �أن وزير العدل العراقي ا�شتكى يف  13يناير � 2011إىل مكتب رئي�س الوزراء
من رف�ض ال�ضابط امل�سئول عن ال�سجن ال�رسي ال�سماح لفريق من املفت�شني بدخول املعتقل.
انفرادية ،ويف ظروف غري
وبح�سب �شهادات معتقلني �سابقني ،ف�إنهم احتجزوا يف زنزانات
ّ
تعر�ضوا لها �أثناء جل�سات
إن�سانية لع ّدة �شهور .وو�صف املعتقلون بالتف�صيل االنتهاكات التي ّ
� ّ
مزورة .وقالوا �إن املحققني كانوا
اال�ستجواب ،بغر�ض حملهم على الإدالء باعرتافات
ّ
عر�ضون
وي ّ
ويعلّقونهم من �أرجلهم يف بع�ض الأحيان �ساعات طواالُ ،
ينهالون عليهم �رضباًُ ،
 -49تقرير بعثة الأمم املتحدة يف العراق.مرجع ال�سابق.
 -50انظر بيان هيومان رايت�س ووت�ش.
 -51هيومان رايت�س ووت�ش.
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كهربائية ،ويهددون مرار ًا
التنا�سلية ل�صواعق
لع ّدة �أجزاء من �أبدانهم ،مبا فيها الأع�ضاء
ّ
ّ
بال�ستيكية ُي�سقطونها على وجوهم �إىل حني �إ�صابتهم بالإغماء.
بخنقهم با�ستخدام �أكيا�س
ّ
الداخلية ،ف�إن “املواطنني يح�رضون �إىل مراكز ال�رشطة �أو
وبح�سب م�سئولني يف وزارة
ّ
تعر�ضوا لالعتقال .ف�إذا اكت�شفنا � ّأن القوات التابعة لرئي�س
ال�سجون بحث ًا عن �أفراد �أ�رسهم الذين ّ
ٍ
ب�صالحية التدخل
معلومات ب�ش�أنهم ،وال نتم ّتع
الوزراء نور املالكي �أوقفتهم ،ال نح�صل على
ّ
يف هذا اخل�صو�ص” .وي�شار يف هذا ال�صدد �إىل �أن قوات اللواءين  56 ،54و�إن كانا يخ�ضعان
تقنيا ل�سلطة وزارة الدفاع ،ف�إن قيادتهما احلقيقية بيد املالكي ،الذي يتحكم مبا�رشة �أي�ضا يف

توجيه جهاز مكافحة الإرهاب ،الذي عمل عن قرب مع القوات الأمريكية اخلا�صة.

52

 -52املرجع ال�سابق.
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ال�ســــودان

ظل ال�سودان م�رسحا النتهاكات وا�سعة ،نتيجة الت�ساع نطاق النزاعات امل�سلحة من جهة،
وا�ستمرار املمار�سات املنهجية من قبل نظام الب�شري يف قمع معار�ضيه ،حتى بعد ا�ستقالل
جنوب ال�سودان .من جهة �أخرى فقد انحاز اجلنوبيون ب�أغلبيتهم ال�ساحقة خالل اال�ستفتاء على
حق تقرير امل�صري يف مطلع عام � 2011إىل االنف�صال ،و�إقامة دولتهم امل�ستقلة ،ليت�أكد �إخفاق
نظام الب�شري يف جعل الوحدة جاذبة للجنوبيني.
ورغم التزام حكومة اخلرطوم بنتائج اال�ستفتاء ،ف�إن تعرث املفاو�ضات بني حكومة اخلرطوم
وحكومة جنوب ال�سودان ،وعلى الأخ�ص ب�ش�أن املناطق احلدودية املتنازع عليها ،قد �أف�ضى
�إىل اندالع �رصاعات م�سلحة جديدة يف جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ،يف الوقت
الذي ت�ستمر فيه الهجمات امل�سلحة من جانب حكومة اخلرطوم يف �إقليم دارفور.
و�سجلت التقارير نزوح ما يزيد على � 350ألفا من �سكان املناطق املت�رضرة من هذه
ال�رصاعات ،كما �سجلت ارتكاب القوات امل�سلحة التابعة حلكومة اخلرطوم وامليلي�شيات
املوالية لها انتهاكات ،ترقى لأن ت�شكل جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية وبخا�صة يف
جنوب كردفان ،وقد �شملت هذه اجلرائم ق�صف املناطق امل�أهولة باملدنيني وامتداد الق�صف
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�إىل مع�سكرات النازحني ،ف�ضال عن جرائم قتل خارج نطاق القانون بحق الأ�شخا�ص امل�شتبه
يف انتمائهم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان�/شمال .كما مت �إحراق وتدمري ونهب عدد من
الكنائ�س ،و�سجلت حاالت الغت�صاب الن�ساء ،ومنعت �سلطات اخلرطوم دخول مواد الإغاثة
وامل�ؤ�س�سات الدولية جلنوب كردفان.
وقد �شهد العام احلايل تزايد ا�ستخدام القوة املفرطة يف قمع االحتجاجات ال�سلمية ،وبخا�صة
تلك التي حاولت �أن ت�ستلهم الثورة ال�شعبية يف تون�س وم�رص ،واقرتن قمع االحتجاجات
بات�ساع نطاق االعتقال وممار�سة التعذيب واالعتداءات البدنية ،وو�صل الأمر حد االعتداء
اجلن�سي على النا�شطات ال�سيا�سيات واحلقوقيات.
ات�سم �أي�ضا عام  2011بالهجوم وا�سع النطاق على حريات التعبري وال�صحافة ،من خالل
التوقيف واالعتقال ،واالعتداء على ال�صحفيني ،وحظر توزيع بع�ض ال�صحف ،وم�صادرة
بع�ضها الآخر �أو �إغالقها .كما توا�صلت املالحقات بحق ع�رشات من رموز �أحزاب املعار�ضة،

وازدادت حدة امل�صادمات مع �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان�/شمال ،التي ينظر
�إليها باعتبارها موالية �أو امتدادا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،التي باتت احلزب احلاكم
لدولة اجلنوب امل�ستقلة.
وعالوة على ذلك ظل املدافعون عن حقوق الإن�سان هدفا لالعتقال واملالحقات الق�ضائية يف
منا�سبات عدة.

قمع االحتجاج ال�سيا�سي والتجمعات ال�سلمية:
ا�ستخدمت ال�سلطات القوة على نحو متزايد لتقوي�ض فعاليات االحتجاج ال�سيا�سي ال�سلمي.
كانت البداية يف  30يناير – 2011ا�ستلهاما لتجربتي االنتفا�ضة ال�شعبية يف م�رص وتون�س-
حيث جتمع �آالف الطالب ال�سودانيني ومنا�رصيهم يف العا�صمة وعدد من املدن الأخرى
ال�شمالية ،مطالبني ب�إنهاء حكم حزب امل�ؤمتر الوطني ،و�إلغاء زيادات يف الأ�سعار فر�ضتها
احلكومة حينذاك.
وقد جرى اعتقال �أكرث من � 100شخ�ص بينهم � 9صحفيني ،تعر�ض بع�ضهم لل�رضب و�سوء
املعاملة؛ وتويف �أحد الطالب مت�أثرا بجراحه .وقد �أطلق �رساح  80معتقال بعد �ساعات من
�إلقاء القب�ض عليهم .1ويف  10فرباير قمعت قوات الأمن مظاهرة لأمهات و�أ�رس املعتقلني،
 -1هيومان رايت�س ووت�ش ،ال�سودان :ا�ستخدام قوة مفرطة �ضد االحتجاجات ال�سلمية 3 ،فرباير .2011
http//:www.hrw.org/ar/news2011/02/03-3/
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واختطفت بع�ض الن�ساء منها ،ثم �أخلت �سبيلهن الحقا يف �أماكن متفرقة.2
ويف م�سريات الحقة يف فرباير ومايو ،تعر�ضت الن�ساء املحتجات لل�رضب وال�سباب
والتحر�ش اجلن�سي ،وم�صادرة الالفتات التي رفعنها.3
وقد طوقت �أجهزة الأمن يف  28فرباير  2011مقر حزب امل�ؤمتر ال�شعبي ،حيث �شهد
اعت�صاما لأ�رس املعتقلني ،عر�ض خالله حتالف قوى املعار�ضة ل�شهادة �صفية �إ�سحق -النا�شطة
باحلركة املعروفة با�سم «قرفنا» -حول واقعة اختطافها ،واغت�صابها من قبل عنا�رص بجهاز
الأمن ال�سوداين.4
وكانت قوات الأمن قد فرقت بالقوة يف  20يناير  2011مظاهرة ،تطالب بالإفراج عن
الزعيم املعار�ض ال�شيخ ح�سن الرتابي ،الذي جرى توقيفه يف اليوم ال�سابق ،وملدة � 4شهور
بتهمة العمل على تقوي�ض النظام .كما اعتقلت ال�سلطات  10من �أع�ضاء حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
5
الذين يتزعمه الرتابي ،حتى �أفرج عنهم يف مايو.
كما طوقت قوات الأمن يف  27فرباير  2011مقر املفو�ضية القومية لالنتخابات ،ومنعت
تنظيم وقفة احتجاجية لقوى املعار�ضة ،التي قدمت �إىل املفو�ضية مذكرة احتجاج تتهم حزب
امل�ؤمتر الوطني احلاكم بارتكاب خروقات متهد لتزوير االنتخابات يف والية جنوب كردفان.6
ويف  9مار�س �سحقت ال�رشطة بوح�شية مظاهرة لل�شباب بالعا�صمة ،و�ألقت ببع�ضهم داخل
�شاحنات مك�شوفة ،وانهالوا عليهم ركال و�رضبا بالع�صي ،واحتجزوا عددا من املتظاهرين
واملتظاهرات داخل �أحد �أق�سام ال�رشطة.7
2- http://www.sudantribune.net/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86,422
انظر مذكرات �أ�رس املعتقلني يف:
http//:sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t&5406=sid=b3463aaf367e6e73412dbfc4bc50a24a
 -3هيومان رايت�س ووت�ش ،ال�سودان :حمتجون ي�صفون التعذيب على �أيدي عنا�رص �ضباط جهاز الأمن.
http//:www.hrw.org/ar/news2011/03/04-2/
� -4سودان تريبيون ،حركة �سودانية تدعو الحتجاجات يف  21مار�س.
http://www.sudantribune.net/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D
8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88,517
 -5املعار�ضة ال�سودانية تتوعد ب�إ�سقاط احلكومة وال�رشطة تقمع مظاهرة� ،سودان تريبيون  20يناير .2011
http//:www.sudantribune.net%/D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8
%B6%D8%A9,350
 -6جريدة ال�صحافة ،ال�رشطة منعت موكبا لـ «املعار�ضة وال�شعبية» ،عدد  28فرباير .2011
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=23087
� -7سودان تريبيون« ،البولي�س ال�سوداين يقتل قيادات معار�ضة ويقمع مظاهرات �ضد النظام» 10 ،مار�س .2011
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8
%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A,535
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ويف  21مار�س اتخذت ال�سلطات �إجراءات وقائية ملنع خروج م�سريات دعت �إليها حركة
�شباب من �أجل التغيري «�رشارة» ،وقوبلت املجموعات التي جنحت يف اخلروج لل�شارع يف
واليات اجلزيرة و�سنار وبع�ض �أنحاء اخلرطوم بالعنف واعتقل ،العديد منهم.8
وخالل فرباير  2011فر�ضت ال�سلطات قيودا على جتمعات احتجاجية لل�صحفيني� ،إزاء
احتجاز زمالء لهم ووقف و�إغالق بع�ض ال�صحف ،ومنعتهم من رفع �أي الفتات تت�ضمن
مطالبهم ،و�صودرت كامريات ال�صحفيني الذين كانوا يغطون وقفة االحتجاج.9
ويف مايو �أحيل خم�سة �أ�شخا�ص �إىل املحاكمة ب�ضاحية مايو جنوب اخلرطوم ،يف �أعقاب
خروجهم يف مظاهرة تطالب ب�إ�سقاط النظام� ،ضمت �أن�صارا حلركة حترير ال�سودان
التي يتزعمها عبد الواحد نور ،ووجهت �إليهم اتهامات بالعمل على تقوي�ض نظام احلكم،
ومعار�ضة ال�سلطات العامة ،والإخالل بال�سالمة العامة.10
وخالل �شهر دي�سمرب جل�أت ال�سلطات للقوة املفرطة يف تفريق احتجاجات �سلمية لطالب
جامعة اخلرطوم ،وذلك با�ستخدام الهراوات والغاز امل�سيل للدموع ،ت�ضامنا مع �سكان مبنطقة
والية نهر النيل ،مت تهجريهم لإقامة �سد يف الوالية .و�ألقت ال�سلطات القب�ض على ع�رشات
من الطالب ،كما اقتحمت قوات الأمن �أحد املباين املخ�ص�صة ملبيت الطالب يف  22دي�سمرب،
وانهالت عليهم بال�رضب ،ثم اقتحمت حرم جامعة اخلرطوم يف  25دي�سمرب ،و�أغلقت اجلامعة
يف  29دي�سمرب .ورجحت التقارير �أن ما يزيد على � 250شخ�صا ممن انخرطوا يف تظاهرات
�أو وقفات احتجاجية قد طالتهم �إجراءات االعتقال خالل الفرتة من �أكتوبر �إىل دي�سمرب من
العام ذاته ،وطالت هذه االعتقاالت �أي�ضا مدونني ون�شطاء �سيا�سيني ،من بينهم املدون على
زين العابدين الذي احتجز ب�صورة انفرادية ملدة ثمانية �أيام ،وجرى ا�ستجوابه حول �صالته
باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ال�شمالية .كما طالت االعتقاالت عددا من �أع�ضاء حزب
امل�ؤمتر ال�شعبي املعار�ض ،بينهم الأمني العام للحزب �إبراهيم ال�سنو�سي.11

� -8إفادات ميدانية جمعها الباحث.
 -9راديو دبنقاhttp://www.radiodabanga.org/ar/node/9534 :
� -10سودان تريبيون ،حماكمة م�ؤيدين لرئي�س حركة حترير ال�سودان عبد الواحد نور باخلرطوم 18 ،مايو
.2011
http://www.sudantribune.net/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86,1070
 -11هيومان رايت�س ووت�ش ،ال�سودان :يجب وقف العنف �ضد امل�شاركني يف االحتجاجات ال�سلمية.
http//:www.hrw.org/ar/news2012/01/03/
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ح�صار متزايد للمعار�ضة ال�سيا�سية واحلريات وحلريات التعبري:
�شهد عام  2011تزايد االنتهاكات التي ت�ستهدف تقييد حرية الر�أي والتعبري ،وتوا�صل القمع
بحق منتقدي نظام الب�شري و�سيا�ساته.
فخالل �شهري يناير وفرباير طوقت �أجهزة الأمن مقر �صحيفة «امليدان» ،واعتقلت كل
من يخرج منه ،و�صادرت �أر�شيفها ،ون�سخ ال�صحيفة املعدة للتوزيع ،و�أوقفت عددا من
ال�صحفيني واملوظفني ،وقد جاءت هذه الإجراءات على خلفية تغطية ال�صحيفة للمظاهرات
ال�شعبية يف عدد من املدن ال�سودانية يف  30يناير.12
كما �ألقت ال�سلطات القب�ض على عدد من املرا�سلني وال�صحفيني ،بينهم حمزة بلول مرا�سل
�صحيفة «ال�رشق»القطرية ،و�سارة تاج من جريدة «ال�صحافة» ،وعلي حاج الأمني من
«�أجرا�س احلرية» ،وح�سني خوجلي رئي�س حترير جريدة «�ألوان» ،كما تعر�ضت للحجب
بع�ض املواقع الإلكرتونية التي تدعو �إىل التظاهر ،و�صودر كذلك عدد �صحيفتي «ال�صحافة»،
و»�أجرا�س احلرية».13
وقد خ�ضع نحو ع�رشة �صحفيني لتحقيقات جنائية بناء على بالغات من �أجهزة الأمن� ،إثر
�إعالن ت�ضامنهم مع النا�شطة احلقوقية �صفية �إ�سحق ،ومطالبتهم بالتحقيق فيما بثته النا�شطة عرب
�رشيط فيديو ب�ش�أن تعر�ضها للتعذيب واالغت�صاب بعد اعتقالها من قبل عنا�رص ا�ستخباراتية.
وكان من بني من خ�ضعوا لال�ستجواب ال�صحفي املعروف في�صل �صالح من �صحيفة
«الأخبار» ،والكاتب بابكر القراي بـ «�أجرا�س احلرية» ،وعبد الله ال�شيخ رئي�س حترير
«�أجرا�س احلرية» ،و�سعد الدين �إبراهيم رئي�س حترير �صحيفة «اجلريدة» ،وال�صحفيتان �أمل
هباين وفاطمة غزايل بال�صحيفة ذاتها.14
وقد ق�ضت حمكمة جرائم الن�رش بحب�س ال�صحفية فاطمة غزايل ملدة �شهر ،بعدما رف�ضت �سداد
الغرامة التي قررتها املحكمة كعقوبة بعد �إدانتها بتهمة ن�رش �أخبار كاذبة ،على خلفية ن�رش مواد
�صحفية حول اعتداء رجال الأمن على النا�شطة �صفية �إ�سحق ،ومعاقبة �سعد الدين �إبراهيم
 -12مرا�سلون بال حدود ،نظام اخلرطوم يقمع �أ�سبوعية تابعة للمعار�ضة ،ويوقف عددا من موظفيها.
http://www.anhri.net/?p=23626
 -13مرا�سلون بال حدود� ،إجراءات رقابية واعتقاالت ل�صحفيني يف ظل االحتجاجات االجتماعية 31 ،يناير .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31953
 -14مرا�سلون بال حدود ،التنكيل بع�رشة �صحفيني ب�سبب مقاالت تف�ضح انتهاكات حقوق الإن�سان 18 ،يونيو
.2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32051
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بغرامة مالية مقدارها  1670دوالرا �أمريكيا ،15وبحب�س �أمل هباين ملدة �شهر ،بعد رف�ضها
�سداد الغرامة التي قررتها املحكمة بحقها.16
وقد توا�صلت �إجراءات امل�صادرة ب�صورة روتينية لنحو �شهرين بحق �صحيفة «�أجرا�س
احلرية» ،حيث منع جهاز الأمن واملخابرات الوطني –دون �إبداء �أي �أ�سباب -توزيع خم�سة
�أعداد من ال�صحيفة يف الفرتة من � 6أبريل حتى  21يونيو .17كما جرى منع توزيع عددين
متتاليني يف 4و� 6سبتمرب من �صحيفة «امليدان» الناطقة بل�سان احلزب ال�شيوعي ال�سوداين.18
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جمل�س ال�صحافة ال�سوداين قد �أ�صدر يف التا�سع من يوليو قرارا بوقف
�صدور �ست �صحف («�أجرا�س احلرية»« ،خرطوم موينتري»« ،جوبا بو�ست»�« ،سودان
تريبيون»�« ،أفوكيت»« ،ذا دميقراط») ،19ا�ستنادا �إىل �أن بع�ض مالكيها ونا�رشيها من �أبناء
اجلنوب ،الذي باتوا مبثابة �أجانب بعد انف�صال اجلنوب عن ال�شمال ،ومن ثم يحظر عليهم
متلك �أو ن�رش ال�صحف طبقا للمادة  28من قانون ال�صحافة ،التي ت�شرتط اجلن�سية ال�سودانية يف
مالكي ونا�رشي ال�صحف.
يف � 27سبتمرب �أغلقت ال�سلطات ال�سودانية ال�صحيفة اليومية امل�ستقلة «اجلريدة» ،و�صادرت
ممتلكاتها ،دون �إبداء �أ�سباب .وكانت «اجلريدة» قد منعت من ال�صدور يف الفرتة من 22-20
�أغ�سط�س ،كما �صودرت ن�سخها يف � 4سبتمرب .كما منعت ال�سلطات �صدور �صحيفتي «امليدان»
و»ال�صحافة» يف الثامن من �سبتمرب .وقد جاءت هذه الهجمة يف �سياق حملة �إعالمية حكومية
تتهم �أحزاب املعار�ضة وال�صحف ب�إقامة عالقات مع ما يعرف با�سم احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان يف ال�شمال .كما اقرتنت هذه الهجمة �أي�ضا مب�سعى ال�سلطات ال�سودانية ملنع و�سائل
الإعالم من ن�رش �إي معلومات حول هذه احلركة ،وفر�ض تعتيم �إعالمي حول االنتهاكات
 -15ال�سودان :ال�شبكة العربية ت�ستنكر حب�س ال�صحفية ال�سودانية فاطمة غزايل ،بيان �صحفي  17يوليو .2011
http://www.anhri.net/?p=35409
 -16ال�سودان :ال�شبكة العربية ت�ستنكر حب�س ال�صحفية ال�سودانية �أمل هباين ،بيان �صحفي  26يوليو .2011
http//:www.ifex.org/sudan/2011/07/26/habani_jailed/ar/
 -17ال�سودان :ا�ستمرار الت�ضييق واملالحقات الق�ضائية �ضد حرية ال�صحافة ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان ،يف  25يونيو .2011
http://www.anhri.net/?p=34199
� -18شبكة �صحفيون حلقوق الإن�سان/جهر� ،سجل خمزٍ يف االعتداء على حرية ال�صحافة� 8 ،سبتمرب .2011
=http//:www.sudanyia.net/index.php?option=com_content&view=article&id1066:2011-
=&09-09-09-08-27catid&64:2009-01-09-15-49-55=Itemid135
 -19ال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري (�أيفيك�س)« ،ما بعد االنف�صال :احلكومات ت�سكت
الأ�صوات املختلفة» 13 ،يوليو .2011
http://www.ifex.org/sudan/2011/07/13/post_split_media_problems/ar/
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الواقعة يف جنوب كردفان ووالية النيل الأزرق .وقد طالت اعتداءات يف هذا ال�سياق مرا�سل
قناة اجلزيرة �أ�سامة �أحمد ،وال�صحفية تقوى احمد خالل قيامهما بالتغطية ال�صحفية للتطورات
التي ت�شهدها هذه املناطق.20
ويف � 23أكتوبر �صادرت �أجهزة الأمن عدد �صحيفة «�ألوان» بعد االنتهاء من طباعتها.21
وقد �أحاط الغمو�ض م�صري ال�صحفي الإريرتي جمال عثمان حمد رئي�س حترير موقع
«اخلرطوم» ،الذي اعتقل باخلرطوم يف � 24أكتوبر ،و�أودع يف مكان جمهول .ويخ�شى
املراقبون احتماالت ترحيله �إىل بلده ،مما قد يعر�ضه ل�صنوف من اال�ضطهاد ،ب�سبب انتقاداته
املتكررة للأو�ضاع يف اريرتيا .ويلفت النظر �أن اعتقاله جاء بعد �أقل من �أ�سبوع من زيارة
الرئي�س الإريرتي لل�سودان ،وترحيل � 300إريرتي من ال�سودان �إىل بلدهم ،دون �أن يت�سنى
للمفو�ضية العليا ل�شئون الالجئني يف الأمم املتحدة النظر يف ق�ضاياهم.22
من ناحية �أخرى� ،أفرجت ال�سلطات يف �أغ�سط�س عن ال�صحفي بجريدة «ال�صحافة» جعفر
ال�سبكي ،وذلك بعد نحو � 10أ�شهر من اعتقاله بتهمة التخابر والكراهية �ضد الدولة ،ب�سبب
�إر�ساله مواد �صحفية �إىل �إذاعة راديو «دينقا» ،التي تبث من هولندا.23.
كما �أفرجت �أي�ضا يف �أغ�سط�س عن ال�صحفي املعروف �أبو ذر علي الأمني نائب رئي�س حترير
�صحيفة «�صوت ال�شعب» ،الذي ظل معتقال منذ مايو  ،2010وحكم عليه بال�سجن � 5سنوات
بتهمة «التج�س�س» ،و«التحري�ض �ضد احلكومة» ،و«تقوي�ض النظام الد�ستوري» ،و«�إثارة
الكراهية بني الطوائف» .ومع �أن املحكمة العليا قد خف�ضت يف مايو  2011عقوبته �إىل عام
واحد� ،إال �أنه مل يطلق �رساحه بعد انق�ضاء فرتة العقوبة ،حيث ا�ستبقت �أجهزة الأمن موعد
الإفراج بتقدمي بالغات جديدة �ضده ،تزعم اعتداءه على �أحد العنا�رص الأمنية �أثناء اعتقاله،
بينما مل يجر �أي حتقيق يف وقائع التعذيب التي تعر�ض لها �أبو ذر عند اعتقاله ،واكتفت
 -20مرا�سلون بال حدود� ،إقفال جريدة وتعليق �صحفي وم�صادرتها واالعتداء على �صحفيني :نحو �إلغاء حرية
ال�صحافة ،بيان �صادر يف � 29سبتمرب .2011
http://www.sahafi.jo/files/d26e7d334f2ec97e737e6f87d617cb98e7756bc7.html
 -21اتهام ال�سلطات ال�سودانية بوقف �صحيفة «�ألوان» وم�صادرة ممتلكاتها 13 ،يناير .2012
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120113_sudan_censorship_alwan.shtml
 -22مرا�سلون بال حدود ،خطورة الرتحيل اجلربي ل�صحفي بعد ع�رشة �أيام على طرد  300من الرعايا
الإريرتيني.
http//:www.ifex.org/sudan/2011/10/27/hamad_incommunicado/ar/
 -23جريدة «ال�صحافة»�« ،إنفاذا لتوجهات الب�شري ،ال�سبكي حر»� 29 ،أغ�سط�س .2011
=http//:www.alsahafa.sd/details.php?articleid33318
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ال�سلطات بنفي مزاعم التعذيب يف حينها.24
ويف غ�ضون ذلك ا�ستهدفت ال�سلطات �أي�ضا معار�ضيها من احلزبيني وغريهم� ،إذ اعتقلت
ال�سلطات يف الأ�سابيع الثالثة الأوىل من �سبتمرب ما يزيد على � 500شخ�ص حم�سوبني على
املعار�ضة ،ومن يرجح منا�رصتهم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ال�شمالية .وا�ستمر
احتجاز العديد منهم لب�ضعة �أيام قبل �إخالء �سبيلهم ،ولكن بعد توقيعهم على وثائق تفيد تخليهم
عن انتماءاتهم احلزبية .وجرى �إغالق عدد من مقار احلركة يف خمتلف مدن ال�سودان ،مبا
يف ذلك دارفور .جدير بالذكر �أن ال�سلطات كان قد �أعلنت يف يوليو حظر  17حزبا �سيا�سيا،
بينها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ال�شمالية ،انطالقا من ارتباط هذه الأحزاب –بح�سب
ال�سلطات -بكيانات �أجنبية ،يف �إ�شارة �إىل جنوب ال�سودان ،الذي بات دولة م�ستقلة.25
ويف � 13أكتوبر اح ُتجز فاروق �أبو عي�سى رئي�س حتالف قوى املعار�ضة ،يف �أحد مقار الأمن
ال�سيا�سي باخلرطوم قبل �إطالق �رساحه.26

توا�صل جرائم التعذيب و�إ�ساءة معاملة ال�سجناء واملحتجزين:
ظلت التقارير ت�ؤكد توا�صل �أ�شكال قا�سية من التعذيب واالعتداء اجلن�سي بحق َم ْن جرى
احتجازهم من قبل جهاز الأمن الوطني .حيث تعر�ض الطالب وال�شباب ممن اعتقلوا خالل
االحتجاجات التي انطلقت يف يناير وفرباير  2011لأ�شكال قا�سية من ال�رضب وال�صعق
الكهربي واحلرمان من النوم ،و�أ�شكال �أخرى من االعتداءات اجل�سدية والنف�سية بلغت حد
التهديد بالقتل واالغت�صاب .وبح�سب املعتقل يو�سف املهدي ،فقد مت تع�صيب عينيه ،و�أجرب
على اجللو�س على ركبتيه يف مواجهة جدار ،وتعر�ض ل�رضب مربح بال�سيخ والهراوات
وال�سياط ،كما �سمع �رصخات �أمل مربح �صادرة عن معتقلني �آخرين يف املبنى الذي احتجز فيه،
و�أ�شار �إىل �أن بع�ض املعتقلني معه كانوا يزحفون عاجزين عن امل�شي من جراء االعتداءات التي
تعر�ضوا لها .وبح�سب الطالب حممد عثمان الذي اعتقل يف  14فرباير  ،2011فقد مت تع�صيب
 -24بعد تنكيل وتعذيب� ،إطالق �رساح ال�صحفي �أبو ذر علي الأمني بال�ضمان ال�شخ�صي� 23 ،أغ�سط�س .2011
http://www.hurriyatsudan.com/?p=33358
وانظر �أي�ضا :مرا�سلون بال حدود� ،أبو ذر علي الأمني قد يواجه عقوبة ال�سجن امل�ؤبد وحتى الإعدام قبل �أ�سبوعني
من الإفراج عنه 30 ،يونيو .2011
=http//:arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article32060
 -25ال�سودان :القمع ال�سيا�سي ي�شتد ،يجب الإفراج عن املحتجزين وحماية حرية التعبري ،بيان �صادر عن
هيومان رايت�س ووت�ش يف � 21سبتمرب .2011
http//:www.hrw.org/node101879/
� -26إطالق �رساح �أبو عي�سى� ،صحيفة �سودانايل الإلكرتونية 2011/10/13
www.sudanile.com
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عينيه ،وخ�ضع لال�ستجواب وال�رضب على �أجزاء خمتلفة من ج�سده بالع�صي وخراطيم املياه،
و�أجرب على الوقوف طيلة الليل.27
وميار�س العنف اجلن�سي بحق النا�شطات ممن يجري احتجازهن ،وقد جت�سد ذلك ب�صورة
�صارخة يف حالة النا�شطة �صفية �إ�سحق ،التي قامت عنا�رص �أمنية باقتيادها يف  13فرباير
� 2011إىل مقر جلهاز الأمن الوطني ،حيث مت ا�ستجوابها حول انتمائها ال�سيا�سي ،ثم �رضبها
حتى �أغمي عليها ،ليتم بعد ذلك اغت�صابها .كما ذكرت ع�ضوات يف حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
�أنهن تعر�ضن مل�ضايقات جن�سية من جانب م�سئولني يف جهاز الأمن الوطني ،وذلك خالل
جتمع �سلمي لهن يف  16فرباير  .2011و�أفادت نا�شطات �أخريات جرى اعتقالهن بتعر�ضهن
لل�رضب و�إ�ساءات �شملت و�صفهن بالعاهرات.28

مدافعو حقوق الإن�سان رهن احل�صار املتوا�صل:
توا�صلت االعتداءات على منظمات حقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأخرى،
وتوا�صل ا�ستهداف مدافعي حقوق الإن�سان باملالحقات الق�ضائية والتحقيقات على خلفية
ن�شاطهم احلقوقي.
وقد ظل �سبعة مدافعني عن حقوق الإن�سان رهن االعتقال لنحو عام ،وذلك �إثر اعتقالهم
يف �شهري �أكتوبر ونوفمرب  ،2010بعد بثهم مواد تتعلق بحقوق الإن�سان من خالل راديو
«دبنقا» .ووجهت �إليهم اتهامات يف يونيو  2011بالت�آمر �ضد الدولة والتج�س�س .ويف الرابع
من دي�سمرب �أ�سقطت االتهامات ب�ش�أن �أربعة منهم ،وهم زكريا يعقوب ،عبد الرحمن القا�سم،
وخالد �إ�سحق ،و�آدم النور ،فيما خففت االتهامات ب�ش�أن الآخرين؛ وهم عبد الرحمن �آدم،
وجعفر �إبراهيم ،وكوثر عبد احلق ،الذين وجهت �إليهم اتهامات بتكدير الأمن العام ون�رش
الأكاذيب ،الأمر الذي قد يف�ضي �إىل معاقبتهم بال�سجن ملدد قد ت�صل لثالث �سنوات� ،إذا ما
�أدينوا ق�ضائيا بهذه التهم.29
وقد اختطفت جمموعة م�سلحة من جهاز الأمن الوطني يف  6مايو النا�شطة االجتماعية حواء
عبد الله من مع�سكر �أبو �شوك للنازحني ل�شمال دارفور ،وقالت �صحف حكومية �إن النا�شطة
 -27هيومان رايت�س ووت�ش ،ال�سودان :حمتجون ي�صفون التعذيب على �أيدي عنا�رص �ضباط جهاز الأمن4 ،
مار�س .2011
http//:www.hrw.org/ar/news2011/03/04-2/
 -28املرجع ال�سابق.
 -29اخلط الأمامي ،امل�ؤ�س�سة العاملية للدفاع عن مدافعي حقوق الإن�سان« ،ال�سودان :تربئة �أربعة مدافعني عن
حقوق الإن�سان وخف�ض االتهامات املوجهة �إىل ثالثة �آخرين» 20 ،دي�سمرب .2011
http//:www.frontlinedefenders.org/node16931/
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الع�ضو يف البعثة امل�شرتكة للأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي حلفظ ال�سالم ،تن�رش امل�سيحية و�سط
الأطفال مبع�سكرات النازحني.30
وقد ظل النا�شط احلقوقي ب�رشي قمر رهن االحتجاز حتى نهاية العام ،منذ احتجازه
بكادوقلي يف  25يونيو و�إيداعه �سجن كوبر .31وقد �سبق لب�رشى العمل مع منظمة «�سودو»
يف نياال ،قبل �أن ي�ؤ�س�س منظمة حقوق الإن�سان والتنمية يف منطقة جبال النوبة.
وكانت ال�سلطات قد قامت بتوقيف عدد من املدافعني عن حقوق الإن�سان ،ردا على
االعت�صام ال�سلمي الذي دعت �إليه مبادرة «ال لقهر الن�ساء» ،التي انطلقت يف اليوم العاملي
للمر�أة ،احتجاجا على تقاع�س ال�سلطات يف �إجراء حتقيق يف اغت�صاب �صفية �إ�سحق النا�شطة
بحركة «قرفنا» ،على يد الأجهزة الأمنية .32يذكر �أن عددا من الكتاب وال�صحفيني والن�شطاء
واحلقوقيني تعر�ضوا للتحقيق واالحتجاز واملالحقات الق�ضائية ،على خلفية ت�ضامنهم مع �صفية
�إ�سحق .ومن بني الن�شطاء احلقوقيني الذين ترددت �أنباء حول ا�ستدعائهم للتحقيق :الباقر
العفيف ،وعبد املنعم اجلاك ،وعمر القراي مبركز اخلامت عدالن.33

ات�ساع نطاق النزاعات امل�سلحة وتزايد انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين:
برغم الإعالن ر�سميا عن ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف  9يوليو ،لكن و�ضع �أ�سا�س متني
لعالقات بناءة بني ال�شمال واجلنوب ،يظل يتهدده م�شكالت تر�سيم احلدود بني البلدين،
و�إيجاد حل دائم مل�س�ألة حدود منطقة �أبيي املتنازع عليها ،بالإ�ضافة �إىل االتفاق على جمموعة
من الرتتيبات امل�ستقبلية املتعلقة ب�شكل خا�ص مب�سائل املواطنة واجلن�سية واقت�سام العائدات
النفطية .34ونتيجة لتعرث املفاو�ضات بني اجلانبني حول هذه الق�ضايا ،ف�إن حدة التوترات
وال�رصاعات امل�سلحة تزداد يف املناطق احلدودية احل�سا�سة.
وقد �شنت قوات اخلرطوم امل�سلحة هجوما جويا و�أر�ضيا على منطقة �أبيي يف مايو ،ا�ستمر
لأكرث من ثالثة �أ�سابيع ،و�أدى �إىل ت�رشيد �آالف الأ�شخا�ص ،و�صاحبه �أعمال نهب وحرق.
جاءت هذه العمليات ردا على هجمات القوات اجلنوبية ،الأمر الذي يعك�س م�سعى كال
 -30هيومان رايت�س ووت�ش ،ال�سودان� :أطلقوا �رساح النا�شطة االجتماعية حواء عبد الله 11 ،مايو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/11-4
 -31ال�سودان :يجب وقف العنف �ضد امل�شاركني يف االحتجاجات ال�سلمية ،مرجع �سبق ذكره.
 -32جريدة حريات 8 ،مار�س .2011
 -33جريدة حريات ،حوار حريات مع البطلة �صفية �إ�سحق 28 ،مايو .2011
=http//:www.hurriyatsudan.com?/p24465
-http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/op-eds/Real-WorkBegins-Now-Arabic-Zach.aspx
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الطرفني لت�أكيد �سيطرتهما بالقوة على منطقة �أبيي.35
يف  20مايو وقعت احلكومة ال�سودانية ممثلة يف امل�ؤمتر الوطني ،واحلركة ال�شعبية –التي
باتت احلزب احلاكم يف جنوب ال�سودان -اتفاقا انتقاليا لرتتيبات �أمنية و�إدارية للمنطقة.
ويق�ضي االتفاق الذي مت توقيعه يف �أدي�س �أبابا بان�سحاب القوات ال�سودانية من منطقة �أبيي،
ون�رش قوات حفظ �سالم �إثيوبية .وقد �صادق جمل�س الأمن على ن�رش القوات الإثيوبية حتت
�أحكام الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،ورغم �إمتام ن�رش القوات الإثيوبية ف�إن القوات
ال�سودانية مل تن�سحب من املنطقة حتى �إعداد هذا التقرير.36
وبعد �أ�سابيع قليلة من ب�سط ال�سيطرة الع�سكرية حلكومة اخلرطوم على �أبيي ،باتت املناطق
الواقعة جنوب كردفان م�رسحا النتهاكات وا�سعة النطاق من قبل القوات امل�سلحة ال�سودانية.
وقد بد�أ النزاع يف هذه املنطقة بني قوات احلكومة ال�سودانية واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف اخلام�س من يونيو .و�سجلت التقارير ق�صف القوات ال�سودانية ملناطق يقطنها مدنيون ،كما
نهبت منازل وكنائ�س ،و�سجلت التقارير �أي�ضا عمليات قتل خارج نطاق القانون ،ا�ستهدفت
املدنيني ملجرد اال�شتباه يف ارتباطهم باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .وقعت هذه الأعمال
خالل حملة تفتي�ش على املنازل يف مدينة كادوقلي من قبل جنود و�أفراد ميلي�شيات متعاونة مع
حكومة اخلرطوم .و�أفاد رجال دين �أن اجلنود وعنا�رص امليل�شيات قد نهبوا املمتلكات داخل
�أربع كنائ�س ،ف�ضال عن املجل�س ال�سوداين للكنائ�س يف كادوقلي ،و�أكد �شهود عيان ملنظمات
حقوقية ارتكاب جنود احلكومة ال�سودانية جلرائم اغت�صاب.
وقد �أجربت �أعمال الق�صف �شبه اليومي �آالف املدنيني على الفرار ،لريتفع عدد النازحني
يف غ�ضون ب�ضعة �أ�سابيع لأكرث من � 150ألف نازح .ومع ذلك ف�إن مع�سكرات النازحني
مل ت�سلم بدورها من الق�صف .و�أدى الق�صف �إىل م�رصع ع�رشات من املدنيني معظمهم من
الن�ساء والأطفال .وقد منعت احلكومة ال�سودانية دخول امل�ساعدات الإن�سانية �إىل مناطق عديدة
جنوب كردفان ،و�أعلن الرئي�س ال�سوداين يف � 23أغ�سط�س عدم ال�سماح لأي هيئات �أجنبية
بالدخول �إىل والية كردفان.37
 -35ال�سودان وح�سابات �أبيي.
http//:www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/south-sudan/arabic-vertinabyei-is-burning.aspx
-36مركز�أنباءالأمماملتحدة،جمل�سالأمني�شكلقوة�أمنيةحلفظال�سالميفمنطقة�أبيييفال�سودان 27،يونيو.2011
=http//:www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID15180
 -37ملزيد من التفا�صيل حول االنتهاكات الواقعة يف جنوب كردفان ،انظر:
 ال�سودان :املدنيون يف جنوب كردفان يتحدثون عن �أهوال الق�صف اجلوي ،تقرير م�شرتك للعفو الدوليةومنظمة هيومان رايت�س ووت�ش� 30 ،أغ�سط�س .2011
http//:www.hrw.org/ar/news2011/08/30/
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من ناحية �أخرى �شهد �إقليم دارفور املزيد من االنتهاكات اخلطرية؛ فخالل ال�شهور ال�ستة
الأوىل من العام� ،أف�ضى تزايد الهجمات التي ت�شنها احلكومة على املناطق امل�أهولة يف دارفور
مبا يف ذلك الق�صف اجلوي� -إىل مقتل ع�رشات املدنيني ،وتدمري املناطق التي ا�ستهدفهاالق�صف ،ونزوح نحو � 70ألف �شخ�ص غالبيتهم من املناطق التي يقطنها الزغاوة والفور.
و�أو�ضحت التقارير �أنه من ال�صعوبة الوقوف على �أبعاد املعاناة الإن�سانية ل�سكان الإقليم ،يف
ظل القيود التي تفر�ضها احلكومة ال�سودانية على الدخول �إىل �أغلب مناطق دارفور ،مبا يف
ذلك قوات حفظ ال�سالم �أو منظمات الإغاثة الإن�سانية.38

هيومان رايت�س ووت�ش« ،الأمم املتحدة/ال�سودان :جنوب كردفان يف حاجة �إىل مراقبني دوليني» 27 ،يوليو.2011
http//:www.hrw.org/ar/news2011/07/27/
 -38هيومان رايت�س ووت�ش ،ال�سودان :ازدياد االنتهاكات يف دارفور مع اقرتاب انف�صال اجلنوب 6 ،يونيو
.2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/06
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اليمـــن

�شهد العام احلايل انتهاكات مروعة حلقوق الإن�سان يف البالد ،يف ظل ت�شبث نظام احلكم
يف اليمن بال�سلطة ،ورف�ضه االن�صياع لإرادة �شعبه يف التغيري ال�سلمي ،واالنتقال �إىل م�صاف
الدول الدميقراطية .وهو ما عربت عنه االنتفا�ضة ال�شعبية وا�سعة النطاق التي واجهت ب�شجاعة
�صنوفا من القمع الدموي ،التي ترقى لأن ت�شكل جرائم �ضد الإن�سانية.
على الرغم من �أن االنتفا�ضة ال�شعبية املتوا�صلة قد حافظت على طابعها ال�سلمي يف التعبري
عن مطالبها برحيل نظام على عبد الله �صالح ،ف�إن النظام ا�ستخدم القوة املفرطة واملميتة يف
حماولة منه لتقوي�ض االنتفا�ضة ،وهو ما �أف�ضى �إىل م�رصع ما يزيد على � 250شخ�ص ًا حتى
ال عن جرح ما يزيد على � 15ألفا ،وذلك خالل مواجهات دامية �شاركت
�أوائل نوفمرب .ف�ض ً
فيها قوات الأمن واجلي�ش وامليلي�شيات امل�سلحة و»البالطجة» ،الذين ا�ستعان بهم النظام اليمني
يف مواجهة �شعبه.
ال عن تبني �سيا�سات ت�ستجيب ب�صورة �أو ب�أخرى للتطلعات الدميقراطية ،راهن النظام
بدي ً
على تغليب املعاجلات الأمنية يف �سحق االحتجاجات ال�سلمية ،و�أعلن حاله الطوارئ بعد اعتماد
قانون جديد ،مينح ال�سلطات مزيد ًا من ال�صالحيات اال�ستثنائية يف اعتقال واحتجاز الأ�شخا�ص
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ويف فر�ض الرقابة على و�سائط الإعالم.

1

ويف �إطار حماوالتها امل�ستميتة ل�سحق الثورة ،عمدت ال�سلطات �إىل فر�ض �أمناط �شتى من
العقاب اجلماعي على ال�سكان� .شملت قطع و�سائل االت�صاالت ،والق�صف الع�شوائي الذي
ال عن اللجوء لعقوبات اقت�صادية من خالل �إخ�ضاع
طال مناطق �سكنية وم�ست�شفيات ،ف�ض ً
ال�سكان لظروف معي�شية بالغة ال�سوء� ،أف�ضت �إىل تفاقم م�شكالت النزوح الداخلي .كما ات�سع
نطاق عمليات االختطاف واالختفاء الق�رسي الذي طال مئات من الن�شطاء ال�سيا�سيني ،وامتد
�أي�ضا �إىل عدد من الن�شطاء احلقوقيني ،وتعر�ض عدد كبري من املعتقلني للتعذيب يف مع�سكرات
احتجاز غري قانونية تابعة لقوات الأمن املركزي �أو للحر�س اجلمهوري �أو للقوات اجلوية.
و�صارت املنظمات احلقوقية وامل�شاركون يف ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان� ،أو يف دعم
االحتجاجات ال�سلمية ،هدف ًا ل�ضغوط وا�سعة النطاق� ،شملت التهديدات بالقتل �أو حماوالت
االغتيال �أو التوقيف يف املطارات .وو�صل الأمر �إىل حد الق�صف املدفعي لأحد مقار منظمات
حقوق الإن�سان واحلرق العمدي مللفات الق�ضايا وال�شكاوى.
وامتد القمع على نطاق وا�سع �إىل و�سائل الإعالم والتعبري ،يف حماوله للتعتيم على فعاليات
الثورة �أو على اجلرائم املرتكبة ل�سحقها .ويف هذا ال�سياق لقي عدد من ال�صحفيني م�رصعهم،
وتعر�ض �آخرون لأ�شكال خمتلفة من التحر�ش واالعتداءات البدنية �أثناء �أداء واجبهم املهني.
وتعر�ض للتوقيف �أو الرتحيل عدد كبري من املرا�سلني وال�صحفيني الأجانب ،وتدخلت
ال�سلطات مرار ًا ب�صورة تع�سفية مل�صادرة العديد من ال�صحف �أو منع توزيعها يف حمافظات
خمتلفة ،وطال الإغالق مكتب قناة «اجلزيرة» ،كما �شملت االعتداءات عددا من طواقم
قنوات ف�ضائيات �أخرى.
وعلى الرغم من اال�ستنكار الدويل والإدانة ال�شديدة للجرائم واالنتهاكات اجل�سيمة املرتكبة
والتي وثقها ب�شكل خا�ص كل من تقرير بعثة الأمم املتحدة ،التي زارت اليمن وقرار جمل�س
الأمن بتاريخ � 21أكتوبر� .2إال �أن نظام علي عبد الله �صالح وا�صل اقرتاف مزيد من املذابح
واالنتهاكات ،مبا يف ذلك الق�صف الوح�شي لبع�ض املدن واملناطق امل�أهولة بال�سكان .جدير
باملالحظة �أن املبادرة اخلليجية التي �أطلقتها اململكة العربية ال�سعودية وتدعمها الواليات املتحدة
 -1اليمن :قانون الطوارئ ال يلغي احلقوق الأ�سا�سية ،هيومان رايت�س ووت�ش 23 ،مار�س ،2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/23-0
2- Report of the high commissioner on OHCHR’s visit to Yemen , OHCHR’s, 13 September
2011
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdf
- United Nations Security Council Resolution 2014, 21 october 2011 ,
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/559/61/PDF/N1155961.
pdf?OpenElement
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و�أوروبا قد منحت الرئي�س اليمني ومعاونيه و�أقرباءه ح�صانهة من املالحقة الق�ضائية يف مقابل
3
تخلي �صالح عن ال�سلطة.
من امل�شكوك فيه �أن تقدم املبادرة اخلليجية -التي دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها من نائب
الرئي�س اليمني و�أحزاب اللقاء امل�شرتك املعار�ضة -طوق النجاة لل�شعب اليمني لإنهاء ال�رصاع
داخل اليمن ،فهى ت�ؤ�س�س ملرحلة من ال�رشاكة بني احلزب احلاكم الذي �شكل مظله جلرائم
نظام �صالح وبني �أحزاب املعار�ضة التقليدية .كما تق�ضي الآلية التنفيذية للمبادرة بتفوي�ض
نائب الرئي�س اليمني يف بع�ض ال�صالحيات الد�ستورية التي يتمتع بها رئي�س اجلمهورية،
والذي يظل رئي�س ًا من الناحية الر�سمية ملده  90يوماً ،يتم خاللها الدعوة لإجراء انتخابات
رئا�سية مبكرة .ويلفت النظر �أنه ح�سب هذه الآلية ف�إن االنتخابات الرئا�سية �ستكون �صورية،
حيث تلزم هذه الآلية �أطراف االتفاق بعدم تر�شيح �أي �شخ�ص خلو�ض االنتخابات �أو تزكية
�أي مر�شح غري املر�شح التوافقي نائب الرئي�س عبد ربه من�صور هادي!
كما يق�ضي االتفاق بت�شكيل حكومة وفاق وطني يجري توزيع حقائبها منا�صفة بني احلزب
احلاكم وحلفائه من جهة �أخرى ،و�أحزاب اللقاء امل�شرتك وحلفائهم من جهة �أخرى .وخالل
فرتة �سنتني ،ف�إن الرئي�س املنتخب وحكومة الوفاق الوطني �سيقع على عاتقهم �إدارة مرحلة
انتقالية ،تنتهي خاللها من �إدارة حوار وطني وت�شكيل جلنة د�ستورية ل�صياغة د�ستور جديد
4
للبالد ،يتم وفق �أحكامه �إجراء انتخابات برملانية ورئا�سية الحقة.
هذا ال�سياق ال ي�ستبعد وقوع م�صادمات جمدد ًا مع بع�ض القوى ال�شبابية التي بادرت بالثورة.
كما ال ي�ستبعد �أي�ض ًا ت�صعيد جمابهات ع�سكرية على خلفية ال�رصاع بني بع�ض مراكز القوى التي
كانت تتناف�س على ملء فراغ ال�سلطة حال رحيله املتوقع .وتلوح م�ؤ�رشات متزايدة لل�رصاع
فيما بني ابن �صالح الأكرب ،وهو قائد قوات احلر�س اجلمهوري من جهة ،واثنني من مراكز
القوى املتناف�سة داخل احتاد قبائل حا�شد� ،أحدهما هو اللواء علي حم�سن الأحمر الذي ان�شق
بالفرقة املدرعة الأوىل و�أعلن م�ساندته للثورة ال�شعبية ،والآخر �صادق الأحمر جنل الرئي�س
الراحل حلزب الإ�صالح ،وثيق ال�صلة مبجموعة من القبائل ورجال الأعمال .وقد �سجلت
� -3صفقة منح احل�صانة لعلي عبد الله �صالح تف�سد اتفاق نقل ال�سلطة يف اليمن ،منظمة العفو الدولية 26 ،نوفمرب
.2011
http://www.amnesty.org/ar/news/yemen-transition-tainted%E2%80%98immunity%E2%80%99-deal-2011-11-24
 -4ن�ص املبادرة اخلليجية حلل �أزمة اليمن ،ال�رشق الأو�سط 24،نوفمرب .2011
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=651308&issueno=12049
 امل�صدر �أونالين ين�رش الن�ص الكامل للآلية التنفيذية للمبادرة اخلليجية اخلا�صة بنقل ال�سلطة يف اليمن ،امل�صدر�أونالين 23،نوفمرب.
http://www.almasdaronline.com/index.php?page=news&news_id=25831
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التقارير عددا من اال�شتباكات يف هذا ال�سياق فيما بني قبيلة الأحمر والقوات احلكومية .كما �أن
القوات املن�شقة والتابعة للواء علي حم�سن الأحمر اجتهت م�ؤخر ًا لالنخراط مع مقاتلي قبيلة
الأحمر يف مواجهات مع القوات احلكومية ،بعدما كان دورها مقت�رص ًا يف ال�شهور الأوىل من
5
الثورة على حماية املتظاهرين.

جرائم �ضد الإن�سانية فى قمع االحتجاجات ال�سلمية:
قتل ماال يقل عن � 225شخ�صا خالل الهجمات التي �شنتها قوات الأمن وميلي�شيات م�سلحة �أو
فرق «بالطجة» موالية للحكومة خالل ال�شهور الت�سعة الأوىل من انطالق �أعمال االحتجاج،
التي اندلعت يف يناير  ،2011وامتدت �إىل عدد كبري من املحافظات اليمنية ،مطالبة بالتغيري
الدميقراطي ورحيل نظام علي عبد الله �صالح القاب�ض على ال�سلطة منذ  33عاما 6.كما �سقط
الع�رشات من القتلى �أي�ض ًا جراء الق�صف الوح�شي لبع�ض املحافظات ،والذي ا�ستمر بعد توقيع
املبادرة اخلليجية ما بني احلزب احلاكم و�أحزاب اللقاء امل�شرتك املعار�ضة.
يف �ضوء ما وثقته التقارير احلقوقية وبعثة الأمم املتحدة من انتهاكات ف�إن �أعمال القمع وما
اقرتن بها من مذابح ترقى لأن ت�شكل جرائم �ضد الإن�سانية ،وانتهاك ًا �صارخا لأحكام القانون
الدويل الإن�ساين .حيث جرى ا�ستخدام القوة املفرطة واملميتة يف مواجهة جتمعات �سلمية
ت�ضم �آالف املتظاهرين العزل ،ومالحقة اجلرحى وامل�صابني واقتحام امل�ست�شفيات ،و�إعاقة
تقدمي الرعاية ال�صحية الواجبة لإنقاذ حياة امل�صابني ،و�أعمال االختطاف واالختفاء الق�رسي
والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون عرب القن�ص من فوق �أ�سطح الأبنية� ،أو عرب حماوالت
اغتيال لبع�ض الن�شطاء ،ف�ضال عن �أمناط من العقاب اجلماعي لل�سكان ،عرب قطع االت�صاالت
وقطع الكهرباء و�إتالف �شبكاتها الرئي�سية 7،وعقوبات اقت�صادية �شملت ا�ستقطاع ن�سب من
رواتب املوظفني� ،أو جتميد رواتب بع�ض الفئات مثلما حدث مع املعلمني املعت�صمني ،بحجه
م�شاركتهم يف احتجاجات مناوئه للنظام .ويندرج �أي�ضا حتت �إطار هذه العقوبات� ،صدور
تعليمات ب�إيقاف �رصف مرتبات عدد كبري من الع�سكريني املتقاعدين يف اجلنوب ،الذين �سبق
 -5حول املخاوف من حرب �أهلية حمتملة “ثورة اليمن املختطفة “ ،هيومان رايت�س ووت�ش� 26 ،سبتمرب 2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/26-2
 -6ثورة اليمن املختطفة :خ�صومات �صنعاء القدمية تهم�ش االحتجاجات اجلديدة(مرجع �سابق)
7- report of the high commissioner on OHCHR’s visit to Yemen , OHCHR’s, 13 September 2011
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdf
- United Nations Security Council Resolution 2014, 21 october 2011 ,
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/559/61/PDF/N1155961.pdf?OpenElement
 انقطاع التيار الكهربائي يف �صنعاء نتيجة عمل تخريبي ،بي بي �سي� 14 ،أبريل .2011http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110414_yemen_sana_sabotage.shtml
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ت�رسيحهم من اخلدمة ،و�إحالتهم للتقاعد الق�رسي.

8

يف يوليو  2011كان عدد امل�صابني جراء قمع املظاهرات ال�سلمية نحو � 15ألف م�صاب،
بينهم ما يزيد على �ألف ومائة م�صاب بالر�صا�ص احلي 10.كما بلغت حاالت االختفاء الق�رسي
11
ما يزيد على مائتي �شخ�ص.
9

كما منعت ال�سلطات مواطنني من ت�شييع جنازات قتالهم ،للحد من فر�ص التظاهر ،وقامت
مبالحقة اجلرحى واعتقالهم من داخل امل�ست�شفيات ،والزج بهم يف مع�سكرات االعتقال .ويرد
يف هذا ال�سياق اعتقال القيادي البارز يف احلراك اجلنوبي ح�سن �أحمد باعوم �أثناء تلقيه العالج
ب�أحد م�ست�شفيات عدن ،حيث اقتيد �إىل �أحد امل�ست�شفيات الع�سكرية ،ثم �إىل جهة غري معلومة.
كما مت اعتقال النا�شط ال�سيا�سي نا�رص على القا�ضي من امل�ست�شفى ذاته ،بعد �إطالق الر�صا�ص
عليه �أثناء تفريق مظاهرة احتجاجية يف  11فرباير  12.2011كما جرى منع الأطقم الطبية
و�سيارات الإ�سعاف من الو�صول لإنقاذ اجلرحى� 13،أو ق�صف بع�ض �سيارات الإ�سعاف التي
كانت حتاول الو�صول �إىل امل�صابني .واحتلت قوات الأمن عدد ًا من امل�ست�شفيات ،وا�ستخدم
بع�ضها يف قن�ص املتظاهرين 14،وو�صل الأمر �إىل حد اختطاف جثث ال�ضحايا ،ونقلها �إىل
�أماكن جمهولة .15

 -8يجب على جمل�س التعاون اخلليجي �أن ي�سحب وعد احل�صانة عن �صالح ،هيومان رايت�س ووت�ش 12 ،مايو ،2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/12-2
 - 9اللجنة القانونية ب�ساحة التغيري ت�سلم بعثة الأمم املتحدة تقريرا عن انتهاك حقوق الإن�سان يف اليمن ،التغيري،
 3يوليو ،2011
http://184.107.208.115//news31092.html
 -10تقرير حول االنتهاكات اجل�سيمة بحق املعت�صمني �سلميا يف اجلمهورية اليمنية ،املر�صد اليمني حلقوق
الإن�سان 23 ،يونيو ،2011
http://www.anhri.net/?p=34124
 اللجنة القانونية ب�ساحة التغيري ت�سلم بعثة الأمم املتحدة تقريرا عن انتهاك حقوق الإن�سان يف اليمن( ،مرجع �سابق). -11اللجنة القانونية ب�ساحة التغيري ت�سلم بعثة الأمم املتحدة تقريرا عن انتهاك حقوق الإن�سان يف اليمن( ،مرجع �سابق).
 -12التقرير الدوري للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ل�شهر فرباير  ،2011املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان،
 18مار�س ،2011
http://sohr-aden.org/?p=1601#more-1601
 -13عدن 25فرباير 2011م اجلمعة الدامي ،املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية26 ،
فرباير ،2011
http://www.anhri.net/?p=25115
 -14اعمال قتل املتظاهرين تظهر خطورة اتفاق احل�صانة ،هيومان رايت�س ووت�ش� 20 ،سبتمرب ،2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/20-0
 -15اليمن :القمع ي�أخذ منحى جديدا باختطاف جثث القتلى وتعذيب اجلرحى ،م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان،
 29ابريل .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4131:2011-0429-10-07-49&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
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ويف هذا ال�سياق تعر�ض الأطفال العتداءات ج�سيمة ،بينها الزج بع�رشات منهم كجنود
م�سلحني يف مواجهة املتظاهرين 16.كما �أف�ضى اال�ستخدام املفرط للقوة يف ق�صف التجمعات �إىل
م�رصع  26طفال على الأقل خالل ثالثة �أ�شهر من بدء �أعمال االحتجاج ،ف�ضال عن �إ�صابة ما
17
يزيد على  800طفل بجراح.
كما جرى ارتكاب عدد من املذابح الوح�شية ،كانت �ساحة «ميدان احلرية» يف «تعز» �شاهد ًا
على �أخطر هذه املذابح يف  30مايو ،حني اقتحمت قوات احلر�س اجلمهوري والبالطجة
ال�ساحة ،وا�ستخدمت الذخرية احلية وقنابل الغاز والقنابل اليدوية يف مواجهة املتظاهرين،
كما ا�ستخدمت اجلرافات لإزالة اخليام املن�صوبة يف ال�ساحة و�إحراقها ،دون �أن تعري �أدنى
اهتمام لوجود عدد من املقعدين وكبار ال�سن ،الذين حو�رصوا داخل اخليام وتفحمت جثثهم.
وقد �أف�ضت هذه املجزرة �إىل �سقوط نحو  57قتيال ،ف�ضال عن �إ�صابة نحو � 1000شخ�ص
18
بجراح.
وقبيل ذلك كانت �ساحة «التغيري» يف العا�صمة �صنعاء هدفا ملجزرة ال تقل وح�شية ،عندما
ً
فتحت قوات الأمن وامليلي�شيات امل�سلحة املوالية للرئي�س اليمني النريان على املتظاهرين ،يف
�أعقاب �صالة اجلمعة يف  18مار�س ،مما �أدى �إىل م�رصع � 41شخ�صا ،وارتفع عدد ال�ضحايا
19
الحقا لي�صل �إىل � 53شخ�صا؛ نتيجة لوفاة  12من امل�صابني.
 -16اليمن :يجب الكف عن ا�ستخدام الأطفال يف �صفوف القوات امل�سلحة ،هيومان رايت�س ووت�ش 14 ،ابريل ،2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/14-0
 -17دعوة ل�ضبط النف�س واحلوار وخالفات يف جمل�س الأمن ب�ش�أن اليمن ،بي بي �سي� 20 ،أبريل .2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110420_yemen_unsc_demos.shtml
-Statement by UNICEF Executive Director Anthony Lake on situation of children in the
Middle East and North Africa , UNICEF , 20 April 2011.
http://www.unicef.org/media/media_58332.html
 -18اليمن :فرار املدنيني من العنف يف اجلنوب� ،شبكة الأنباء الإن�سانية (�إيرين ) 1 ،يونيو 2011
http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=2660
 اليمن :مزيد من القتلى يف مظاهرات تعز وا�شتباكات �صنعاء ،بي بي �سي 31 ،مايو ،2011http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110531_yemen_taiz_new.shtml
 اليمن دماء ونار بني تعز وزجنبار ،اجلزيرة .نت 30 ،مايو ،2011http://aljazeera.net/NR/exeres/0C1193BF-AC6C-4F2F-9FB6-A1D5E5737209.htm
 -19اليمن :الكرامة تنا�شد املجتمع الدويل حتمل م�سئوليته يف حماية املدنيني من نظام على �صالح ،م�ؤ�س�سة
الكرامة حلقوق الإن�سان 19 ،مار�س ،2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4099:2011-0319-10-19-53&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
 اللجنة القانونية ب�ساحة التغيري ت�سلم بعثة الأمم املتحدة تقريرا عن انتهاك حقوق الإن�سان يف اليمن ،التغيري3 ،يوليو ( ،2011مرجع �سابق).
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جدير بالذكر �أن �أعمال القمع الدموي قد خفت حدتها ن�سبيا ب�صورة م�ؤقتة ،بعد قيام
جمموعات مل تف�صح عن هويتها بق�صف الق�رص الرئا�سي ،يف حماولة الغتيال الرئي�س اليمني.
وكان من املتوقع �أنه بعد انتقاله للعالج باململكة العربية ال�سعودية� ،أن تدخل اليمن يف ترتيبات
لنقل ال�سلطة ب�صورة ت�ستجيب ملطالب ال�شعب اليمني بالتغيري ال�سلمي الدميقراطي� .إال �أن عودته
بعد �شفائه �أحبطت الآمال ،واعتقد �صالح �أن املبادرة اخلليجية التي رعتها اململكة ال�سعودية،
ودعمها االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة ،متنحه ال�ضوء الأخ�رض لأن يوا�صل حتديه
ل�شعبه وقمعه ،ا�ستناد ًا ملا توفره هذه املبادرة من �ضمانات للرئي�س اليمني ومعاونيه و�أبنائه من
20
املحا�سبة عن تلك اجلرائم.
مع عودة �صالح عادت املجازر الدموية بحق معار�ضيه .وهو ما تبدى على وجه اخل�صو�ص
يف املجزرة التي �شهدتها �ساحة «التغيري» ب�صنعاء يف � 18سبتمرب وا�ستمرت ملده � 3أيام ،وقتل
خاللها ما يزيد على � 85شخ�صا بر�صا�ص قوات الأمن والقنا�صة ،والأ�سلحة الثقيلة ،كاملدفعية
21
امل�ضادة للطائرات وقذائف الهاون.
ويف  11نوفمرب قامت قوات الأمن واجلي�ش بالق�صف الع�شوائي لإحياء مدينه «تعز» ،مما
�أدى �إىل م�رصع ما ال يقل عن � 10أ�شخا�ص ،بينهم  3ن�ساء وطفل .واقرتن الق�صف الع�شوائي
ملدينة «تعز» بحملة اعتقاالت ع�شوائية ،طالت عددا كبريا من املواطنني ،وبخا�صة من �أبناء
22
مديريتي «�رشعب» و»�سامع» ،اقتيدوا �إىل �أماكن جمهولة.
وقد الحظت التقارير تعر�ض املناطق امل�أهولة بال�سكان يف حمافظة تعز للق�صف املتكرر
و�سجلت وقوع ماال يقل عن  35قتيال من جراء هذا الق�صف منذ �أواخر �أكتوبر حتى 25
23
نوفمرب.
 -20اليمن :ال ح�صانة �إزاء االنتهاكات اخلطرية حلكم الرئي�س �صالح ،منظمة العفو الدولية� 19 ،أكتوبر 2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/yemen-no-immunity-serious-violationsunder-president-saleh-2011-10-17
 �أعمال قتل املتظاهرين تظهر خطورة اتفاق احل�صانة ،هيومان رايت�س ووت�ش� 20 ،سبتمرب ،2011http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/20-0
 -21ال�شقائق يدين جمازر �صنعاء ويبدي خ�شيته من ت�صميم م�سبق على ارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية ،منتدى
ال�شقائق حلقوق الإن�سان� 19 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=39662
 انهيار هدنة ه�شة يف اليمن بفعل القذائف ور�صا�ص القنا�صة ،رويرتز� 21 ،سبتمرب ،2011http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE78K12J20110921
 -22ا�ستهداف املدنيني يف تعز حت ٍد للهيئات الدولية وا�ستهانة بقراراتها ومواقفها ،املر�صد اليمني حلقوق
الإن�سان 12،نوفمرب 2011
http://www.anhri.net/?p=43057
 -23اليمن :طوفان من عمليات القتل يتحدى �أوامر الأمم املتحدة ،هيومان رايت�س ووت�ش 25 ،نوفمرب ،2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/11/25
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ومل تتوقف �أعمال القتل حتى بعد توقيع املبادرة اخلليجية ،وقد ا�ستخدمت قوات الأمن
الذخرية احلية يف تفريق تظاهرة �سلمية ،حتتج على توقيع املبادرة انطلقت من �ساحه التغيري
24
ب�صنعاء وهو ما �أدى يف  24نوفمرب �إىل م�رصع  6من املتظاهرين.
�أدت املجابهات الدامية املتوا�صلة على مدار العام� ،إىل تدهور الأو�ضاع املعي�شية لل�سكان،
وبخا�صة نتيجة النق�ص الفادح يف �إمدادات املياه والوقود ،ونزوح ال�سكان ب�صورة متزايدة
من املواقع التي ت�شهد م�صادمات وا�سعة ،وانت�شار بع�ض الأمرا�ض مثل الكولريا ،والنق�ص
ال�شديد يف املواد الغذائية ،وارتفاع �أ�سعارها ب�صورة تفوق القدرات ال�رشائية لقطاعات وا�سعة
25
من املواطنني .ويقدر عدد النازحني ب�أكرث من � 350ألفا منذ اندالع االنتفا�ضة.
وعلى الرغم من �أن االنتفا�ضة ال�شعبية قد وحدت ال�شعب اليمني على هدف اخلال�ص من
نظام على عبدالله �صالح ،وتراجعت يف ظلها حدة ال�رصاعات اجلهوية ودعوات انف�صال
اجلنوب ،ف�إن نظام �صالح مل يتوان عن ا�ستهداف خ�صومه من املعار�ضني ال�سيا�سيني يف
جنوب البالد .وقد تعر�ض القيادى باحلزب اال�شرتاكي املعار�ض �أحمد �شمالن ملحاولة اغتيال
يف يونيو ،يف مديرية «ال�سياين» مبحافظه «�آب» ،حيث قامت عنا�رص م�سلحة ب�إطالق النار
26
عليه ،مما �أدى �إىل �إ�صابته ومقتل �أحد مرافقيه.
كما تعر�ض عدد من الن�شطاء ال�سيا�سيني يف اجلنوب ملالحقات ق�ضائية؛ فقد قدم للمحاكمة
رئي�س املجل�س الوطني للحراك اجلنوبي يف مديريه «ال�ضالع» ،بتهمة «�إهانة رئي�س الدولة»،
و»تعكري ال�سكينة العامة» .ويواجه �أحد ع�رش نا�شطا جنوبيا ،بينهم القيادي عبده املعطري،
 -24تقرير املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان YOHRاخلا�ص باالنتهاكات التي تعر�ض لها املدنيون وامل�شاركون
يف الفعاليات واالعت�صامات ال�سلمية خالل الفرتة من � 22أكتوبر حتى 24نوفمرب 2011م ،املر�صد اليمني حلقوق
الإن�سان 26 ،نوفمرب . 2011
http://www.anhri.net/?p=43831
25 -yemen facing humanitarian crisis: unicef, 7 june 2011
(اليمن تواجه �أزمة �إن�سانية ،اليوني�سيف 7 ،يونيو )2011
http://www.trust.org/alertnet/news/interview-yemen-facing-humanitarian-catastropheunicef/
yemen humanitarian emergency situation report no.6 ,OCHA, 3 August 2011
(تقرير عن احلاله االن�سانيه الطارئه يف اليمن رقم  ،6مكتب تن�سيق ال�شئون الإن�سانية بالأمم املتحدة� 3 ،أغ�سط�س )2011
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fullreport_77.pdf
 معاناة نازحي �أبني تتزايد يف رم�ضان� 6،أغ�سط�س ،2011http://www.alhadath-yemen.com/news14080.html
 ذعر بني �سكان املدن اليمنية لإطالق النار يف الهواء وخماوف من الكولريا ،بي بي �سي 8 ،يونيو 2011http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110608_yemen_latest.shtml
 -26حماولة اغتيال �أحد قيادات املعار�ضة يف �آب ومقتل �أحد مرافقيه 9 ،يونيو ،2011
http://www.al-tagheer.com/news30347.html
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اتهامات بالدعوة مل�سريات غري مرخ�صة ،نتج عنها �أعمال �شغب وعنف.

27

كما اتهم على ناجي املقرع بامل�شاركة يف م�سريات وترديد �شعارات مناه�ضة للنظام ،والقيام
بتفجريات يف حمافظتي «ال�ضالع» و»حلج» 28.كما قدم للمحاكمة اال�ستثنائية �أمام املحكمة
اجلزائية املتخ�ص�صة �شالل على �شائع ،بتهمة اال�شرتاك يف ع�صابة م�سلحة ،والدعوة �إىل
29
االنف�صال وبث ثقافة الكراهية.

قمع املدافعني عن حقوق الإن�سان:
�صارت منظمات حقوق الإن�سان هدف ًا ل�صنوف متعددة من التنكيل والتهديد ،ب�سبب م�شاركتها
الن�شطة يف م�ساندة �أهداف الثورة اليمنية يف التغيري الدميقراطي ،وموا�صلتها لدورها املهني يف
ك�شف جرائم حقوق الإن�سان التي يرتكبها النظام اليمني ،وتعاونها مع الآليات الدولية الرامية
�إىل وقف تلك االنتهاكات ،واملحا�سبة عليها.
تعر�ضت لالختطاف احلقوقية البارزة توكل كرمان التي تر�أ�س منظمة «�صحفيات بال
قيود» ،وحازت جائزة نوبل لل�سالم ،حيث جرى اعرتا�ضها واختطافها –من قبل جمموعة
م�سلحة ترتدي الزي الع�سكري ،وبع�ضهم بزى مدين– بالطريق العام يف  22يناير ،2011
�أثناء عودتها برفقة زوجها �إىل منزلها ،و�صودر هاتفها وحا�سبها املحمول 30.وظلت رهن

االحتجاز حتى  24يناير .وح�سبما �أعلن املوقع الإلكرتوين لوزارة الدفاع اليمنية ف�إن اعتقال
توكل كرمان ا�ستند �إىل اتهامات� ،شملت «تنظيم جتمعات وم�سريات غري مرخ�ص لها قانوناً»،
و»التحري�ض على ارتكاب �أعمال فو�ضى و�شغب» ،و»تقوي�ض ال�سلم االجتماعي العام».
وقد اعت�صمت كرمان داخل مبنى النيابة العامة بعد �صدور الأمر بالإفراج عنها ،مطالبة
ب�أن يقرتن ذلك بالإفراج عن ع�رشات الأ�شخا�ص الذين �ألقي القب�ض عليهم خالل مظاهرات
 - 27التقرير الدوري للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ل�شهر فرباير  ،2011املر�صد اجلنوبي حلقوق
الإن�سان 18 ،مار�س ،2011
http://sohr-aden.org/?p=1601#more-1601
- 28التقرير الدوري للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ل�شهر �أبريل  ،2011املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان،
 14مايو .2011
http://sohr-aden.org/?p=1653
 -29التقرير الدوري للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ل�شهر فرباير  ،2011مرجع �سابق.
http://sohr-aden.org/?p=1601#more-1601
 -30اختطاف النا�شطة احلقوقية توكل كرمان ب�صنعاء ،امل�صدر �أونالين2011/1/22 ،
http://almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=1&news_id=15334
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و�أعمال ت�ضامنية معها .وقد �أفرج النائب العام الحق ًا عن ه�ؤالء الأ�شخا�ص 31،وبينهم على
الديلمي املدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات ،والنا�شط احلقوقي خالد
الأن�سي ،الذين كانوا يرافقون جمموعة من طالب جامعة �صنعاء �إىل مكتب النائب العام،
لتقدمي بالغ ب�ش�أن اختطاف كرمان .32وبح�سب كرمان ،ف�إنها تلقت بعد الإفراج عنها تهديدات
بالقتل عرب ات�صال هاتفي من رئي�س الدولة �إىل �أخيها ،يطلب منه �ضبطها وو�ضعها رهن
م�ستدعيا يف تهديده احلديث النبوي «من �شق ع�صا الطاعة فاقتلوه»!
الإقامة اجلربية،
ً

33

ويف  28فرباير  2011تلقى النا�شط احلقوقي البارز حممد �صادق العديني ،امل�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي لـ«مركز الت�أهيل وحماية احلريات ال�صحفية»� ،سيال من ال�شتائم وال�سباب
والتهديدات بالقتل عرب مكاملة هاتفية ،ت�ضمنت �إ�شارات �رصيحة ب�أن اخلال�ص من كتاباته
ومواقفه املعادية للنظام واملناه�ضة النتهاكات حقوق الإن�سان لن يحتاج �أكرث من ر�صا�صة يف
الر�أ�س .وقد حمل مركز احلريات ال�صحفية امل�سئولية للرئي�س اليمني و�أجهزة الأمن القومي
وال�سيا�سي عن �أي �أعمال ت�ستهدف حياة العديني �أو �أي من �أفراد �أ�رسته.

34

كما تلقت النا�شطة احلقوقية البارزة �أمل البا�شا رئي�س منتدى ال�شقائق حلقوق الإن�سان
تهديدات من �شخ�ص جمهول عرب الهاتف ،يحذرها من مغادرة منزلها؛ حتى ال تتعر�ض
�إىل «ما ال تحُ مد عقباه» ،وذلك ب�سبب �سعيها �إىل تدويل م�شكالت اليمن ،من خالل تقدمي
 -31الإفراج عن النا�شطة اليمنية املعار�ضة توكل كرمان ،احلياة 24 ،يناير ،2011
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/227075
 -32اعتقال على الديلمي املدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية» ،املنظمة
اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية2011/1/23،
http://www.hurryat.org/?p=1221
 �أثناء توجههم ملكتب النائب العام ..الأمن يعتقل حمامني و�صحفيني ،ويحتجز كامرتي اجلزيرة والعربيةومينع الت�صوير ،الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات 27 ،يناير ،2011
http://www.hoodonline.org/news_details.php?lang=arabic&sid=2769
 -33بالغ حول التهديد بقتل توكل كرمان والطلب منها البقاء رهن الإقامة اجلربية ،منظمة �صحفيات بال قيود،
 26يناير 2011
http://womenpress.org/news_details.php?lang=arabic&sid=1954
 -34مركز احلريات ال�صحفية  CTPJFيدين جرمية تهديد م�ؤ�س�سة ورئي�سه التنفيذي ،حممال ”ال�سلطات اليمنية
م�سئولية ما قد ي�ستهدف حياته �أو � ًأيا من �أفراد �أ�رسته ،مركز احلريات ال�صحفية 2 ، CTPJFمار�س ،2011
http://www.ctpjf.org/ara/news.php?recordID=164
-35الن�شطاء اليمنيون معر�ضون للخطر مع ارتفاع �أعداد القتلى ،منظمة العفو الدولية� 20 ،أبريل ،2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/yemeni-activist-threatened-death-tollmounts-2011-04-20
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معلومات حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اليمن �إىل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة 35.ويف
غ�ضون �أ�سبوعني من هذا التهديد ،تعر�ضت �أمل البا�شا للتوقيف من قبل جهاز الأمن القومي
مبطار �صنعاء ،واحتجز جواز �سفرها ملدة �ساعة ،عند �سفرها �إىل الكويت للم�شاركة يف �أحد
36
امل�ؤمترات.
والحقا يف  26نوفمرب تعر�ضت �أمل البا�شا للتوقيف يف مطار �صنعاء بعد عودتها من
القاهرة ،وخ�ضعت ال�ستجواب ملدة �ساعتني من قبل عنا�رص جهاز االمن القومي على خلفية
اتهامها بتمزيق �صورة الرئي�س وجنله يف املطار قبيل مغادرتها �إىل القاهرة يف  16نوفمرب.
وقد توعدتها عنا�رص الأمن القومي مبحاكمتها ومواجهة عقوبة احلب�س ملده � 6أ�شهر لتمزيقها
�صورة الرئي�س.

37

جدير بالذكر �أن �أني�س �أحمد �أبو �سعيد الأ�سدي �أحد العاملني مبنتدى ال�شقائق حلقوق الإن�سان،
قد لقى م�رصعه ،عندما فتحت قوات الأمن النريان على �آالف املحتجني يف �إحدى املظاهرات

ب�صنعاء يف � 20أبريل.

38

ويف  7يوليو �أفلت النا�شط احلقوقي �أحمد ها�شم ع�ضو «املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق
واحلريات الدميقراطية» من حماولة اغتيال ،كادت تودي بحياته عند مغادرته ملكتب املنظمة،
حيث اعرت�ضه �شخ�صان ملثمان على دراجة نارية� ،أطلق �أحدهما الر�صا�ص عليه ،لكنه مل
ي�صب .وقد وقع احلادث على بعد �أمتار من نقطه تفتي�ش عن ال�سالح تابعة للأمن املركزي!
واعتربت املنظمة هذا احلادث مبثابة ر�سالة تهديد ،ت�ستهدف ترهيبها ،وخا�صة �أنها جاءت
بعد �أيام قالئل من لقاء م�سئويل املنظمة ب�أع�ضاء بعثة تق�صي احلقائق التابعة للمفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،قدمت خالله املنظمة اليمنية ملفا كامال ،يوثق االنتهاكات التي
تعر�ضت لها �ساحات االعت�صام يف عدة حمافظات مينية.

39

-36ال�شقائق يدين احتجاز �أمل البا�شا وم�صادرة جواز �سفرها من قبل الأمن القومي يف مطار �صنعاء ،منتدي
ال�شقائق حلقوق الإن�سان 4 ،مايو . 2011
http://www.anhri.net/?p=30453
 -37ال�شقائق يدين احتجاز الأمن القومي للبا�شا يف مطار �صنعاء ،منتدى ال�شقائق حلقوق الإن�سان 27 ،نوفمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=43931
 -38الن�شطاء اليمنيون معر�ضون للخطر مع ارتفاع �أعداد القتلى ،منظمة العفو الدولية ،م�صدر �سابق.
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/yemeni-activist-threatened-death-tollmounts-2011-04-20
-39املنظمة اليمنية تدين ا�ستمرار احلملة ال�رش�سة �ضدها وا�ستهداف ع�ضوها ها�شم ،املنظمة اليمنية للدفاع عن
احلقوق واحلريات 7 ،يوليو .2011
http://www.hurryat.org/?p=1268
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يف  18يوليو �شب حريق كبري التهم �أكرب �أر�شيف مللفات حقوق الإن�سان باليمن ،وهو يخ�ص
منظمه «هود» املعنية بالدفاع عن احلريات وحقوق الإن�سان .وقد وقع احلريق يف مقر م�ؤ�س�سة
«عالو» للمحاماة الواقعة يف نف�س مبنى منظمة «هود» ،والتي تقدم العون القانوين ل�ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان من خالل «عالو» .وقد التهمت النريان ما يزيد على � 5آالف ملف
لق�ضايا حقوقية ،ومكتبة قانونية ت�ضم �أكرث من � 6آالف مطبوعة .وا�ستبعدت «عالو» و»هود»
�أن يكون احلريق ناجما عن ما�س كهربائي ،حيث �إن الكهرباء كانت مف�صولة متاما عن املقر
�أثناء ن�شوب احلريق .واعتربت منظمات حقوقية �أن امل�ستفيد الوحيد من احلريق هو النظام
اليمني ،الذي ي�ستهدف طم�س املعلومات املت�صلة بجرائم حقوق الإن�سان التي يتعني حما�سبته
عليها .جدير بالذكر �أن احلريق ن�شب يف �أعقاب م�ساهمة «هود» يف �إحاطة بعثة الأمم املتحدة
بجرائم النظام اليمني يف يونيو .وقد ا�ضطرت «هود» يف � 19سبتمرب �إىل �إخالء مقرها ،بعد
40
تعر�ضه للق�صف بقذائف املدفعية الثقيلة والر�شا�شات التي �أحلقت دمار ًا كبري ًا باملبنى.
يذكر �أي�ضا �أن اثنني من طاقم العمل امليداين باملنظمة ،قد تعر�ضا العتداءات بال�رضب من
قوات حكومية خالل هذا العام ،واختطف �أحدهما لب�ضعة �أيام قبل �أن يطلق �رساحه .كما �سبق
لقوات الدفاع اجلوي �أن اختطفت يف يونيو ال�صحفي يحيى الثاليا رئي�س �أحد الفرق امليدانية لـ
«هود» ،وظل رهن االختفاء الق�رسي ملدة ع�رشة �أيام قبل �أن يطلق �رساحه ،وذلك بعد ك�شفه
41
عن حتويل مع�سكر للقوات اجلوية �إىل مركز اعتقال باملخالفة للقانون.
كما تعر�ض مقر املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان لنهب حمتوياته ،وم�صادرتها ونقلها �إىل
جهة غري معلومة ،من قبل قوات �أمن وم�سلحني يتبعون النظام احلاكم ،بعد احتاللهم العمارة
التي يوجد بها املقر يف �سبتمرب املا�ضي ،وحتويلها �إىل ثكنة ع�سكرية .يتعر�ض العاملون
42
والنا�شطون يف املر�صد للتهديدات با�ستهدافهم من قبل القوة التي حتتل البناية.
 -40اليمن حريق غام�ض يلتهم اكرب ار�شيف حقوقي يوثق جرائم النظام ،م�ؤ�س�سه الكرامة حلقوق الإن�سان 18 ،يوليو 2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4215:2011-0721-08-55-05&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
 مركز املعلومات والت�أهيل حلقوق الإن�سان يدين ب�شدة ا�ستهداف مقر منظمة هود ب�صنعاء ،مركز املعلوماتوالت�أهيل حلقوق الإن�سان� 22،سبتمرب .2011
http://hritc.net/index.php?action=showNews&id=234
 -41هود تطالب بالإفراج عن ال�صحفي يحيى الثاليا ،التغيري نت22 ،يونيو .2011
http://www.al-tagheer.com/news.php?id=30726
 -42املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان ) (YOHRيخاطب املجتمع الدويل ب�ش�أن اقتحام مقره وم�صادرة حمتوياته،
ويحمل النظام امل�سئولية ،املر�صد اليمني حلقوق االن�سان 14 ،نوفمرب . 2011
http://www.anhri.net/?p=43141
 -43ا�ستنكار الختطاف النا�شط احلقوقي عمار عبدالله ال�سقاف ،املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات
الدميقراطية� 28 ،أكتوبر . 2011
http://www.hurryat.org/?p=1274
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ويف � 23أكتوبر اختطف النا�شط احلقوقي عمار عبدالله ال�سقاف ،وهو يف طريقه �إىل �ساحة
43
التغيري ب�صنعاء ،بوا�سطة �أجهزة �أمنية ،اقتادته �إىل جهة جمهولة.
يف � 26أكتوبر جرى احتجاز النا�شط احلقوقي مراد الغاراتي رئي�س م�ؤ�س�سة «متكني»
للتنمية من قبل احلر�س اجلمهوري داخل �سيارته ،بدعوى حيازته كتيبات عن ثورة التغيري
يف اليمن ،ت�شكل حتري�ض ًا �ضد نظام احلكم ،ثم نقل �إىل �أحد مقار احلر�س اجلمهوري ،ومت
التحفظ على حا�سوبه ال�شخ�صي وهواتف خلوية و�أوراق تخ�ص م�ؤ�س�سته ،وخ�ضع للتحقيق ملده
44
�أربع �ساعات قبل �أن يتم �إخالء �سبيله.

انتهاكات هائلة حلرية الر�أي والتعبري:
�شهد هذا العام تو�سيع نطاق احلرب على حرية ال�صحافة وعلى جميع الو�سائط الإعالمية،
بغية التعتيم على اجلرائم املرتكبة من قبل ال�سلطات اليمنية يف �إطار قمع االنتفا�ضة .وقد لقي
عدد من امل�صورين وال�صحفيني م�رصعهم خالل �أدائهم لواجبهم املهني ،وات�سعت دائرة
االعتداءات البدنية على ال�صحفيني واملرا�سلني وطواقم القنوات الف�ضائية ،كما طالتهم
�أعمال االختطاف واالعتقال التع�سفي ،واقتحمت مقار م�ؤ�س�سات �صحفية وقنوات ف�ضائية،
و�صودرت �صحف �أو منع توزيعها يف عدة حمافظات �أو جرى �إحراقها ،مثلما توا�صلت �أي�ضا
املحاكمات لل�صحفيني بتهم ملفقة.
وقد لقي � 4صحفيني ومرا�سلني م�رصعهم ،ففي  18مار�س قتل امل�صور ال�صحفي جمال
ال�رشابي عندما فتحت قوات الأمن النار على مظاهرة �أمام جامعة �صنعاء .ويف � 24سبتمرب
تويف ح�سن الوظاف امل�صور يف قناة «احلرة» يف م�ست�شفى ب�صنعاء ،بعد خم�سة �أيام من �إ�صابته
بر�صا�ص قنا�صة ،بينما كان يغطي االحتجاجات 45.ويف � 4أكتوبر تويف امل�صور ال�صحفي عبد
احلكيم النور خالل هجوم ع�سكري يف حمافظة «تعز» ،كما تويف يف اليوم ال�سابق ال�صحفي
46
عبد املجيد ال�سماوي من جراء �إ�صابته عقب ا�ستهدافه بر�صا�ص قنا�ص يف � 25سبتمرب.
 44املنظمة اليمنية ت�ستنكر احتجاز النا�شط مراد الغاراتي رئي�س م�ؤ�س�سة متكني ،املنظمة اليمنية للدفاع عن
احلقوق واحلريات الدميقراطية � 31أكتوبر .2011
http://www.hurryat.org/?p=1272
 - 45ر�صا�ص القنا�صة يودي بحياة م�صور �صحفي ميني ،جلنه حماية ال�صحفيني� 26 ،سبتمرب . 2011
http://www.cpj.org/ar/2011/09/017928.php
� - 46صحفيان �ضحية عنف نظام �صالح ،مرا�سلون بال حدود� 11 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=41265
 - 47التقرير الدوري ل�شهر يناير  2011ال�صادر عن املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ،املر�صد اجلنوبي حلقوق
الإن�سان 7،فرباير .2011
http://sohr-aden.org/?p=1483#more-1483
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ويف مديرية ال�ضالع �أطلقت قوات ال�رشطة النار على منزل ال�صحفي �أحمد حرمل يف 18
47
يناير  ،2011كتهديد له؛ للكف عن انتقاد احلكومة.
ويف � 16أبريل تهجم ع�سكريون على جمموعة من النا�شطات وال�صحفيات بال�رضب
والرتويع ب�إطالق الر�صا�ص� ،أثناء م�شاركتهم يف م�سرية ب�صنعاء .ومن ه�ؤالء ال�صحفيات
48
�أروى عبده عثمان ،وهدى العطا�س ،ووداد البدوي ،و�سارة جمال ..و�أخريات.
ويف � 16أبريل ا�ستدعى احلر�س اجلمهوري ال�صحفي �أحمد املحمدي املعار�ض لال�ستجواب،
والذي ما زال خمتفيا وال يعلم عنه �شئ .وقد �سبق ذلك بيومني ،قيام �ضابطني من احلر�س
49
اجلمهوري باالت�صال بال�صحفي ،وتهديده بالإقالة من من�صبه يف املحطة الإخبارية.
ويف  25مايو اختطف م�صور قناة «�سهيل» الف�ضائية املعار�ضة كمال حممد ناجي املحفدي،
50
�أثناء تغطيته لال�شتباكات بني احلكومة وقوات ال�شيخ �صادق الأحمر.
ويف  8يونيو تعر�ض ال�صحفي املعروف عبد الكرمي اخليواين ملحاولة اختطاف 51.ويف 12
“�سهيل” ،وذلك عقب
�أغ�سط�س اعتقلت قوات ع�سكرية �أحمد فرا�ص الذي يعمل حل�ساب قناة ُ
اختطافه بالقرب من مطار �صنعاء الدويل .ثم اختطفت زوجته و�أمه و�أبنا�ؤه ،حيث اقتيدوا
جميع ًا �إىل قاعدة الديلمي الع�سكرية اجلوية .وقد �أطلق �رساح ذويه الحقاً ،ومتت �إحالته �إىل
 - 48ال�شقائق :يدين االعتداء على النا�شطات وال�صحفيات ،ويبدي ا�ستغرابه من حملة الت�ضليل التي �أعقبتها،
منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان� 19،أبريل .2011
http://www.anhri.net/?p=29478
 - 49فقدان �صحفي بعد ا�ستدعائه من ِقبل ال�سلطات اليمنية ،جلنه حماية ال�صحفيني� 18 ،أبريل .2011
http://www.cpj.org/ar/2011/04/017161.php
مدونني يف ال�سعودية،
 - 50ا�ستمرار االعتداءات �ضد الإعالميني وال�صحف يف العراق واليمن والإفراج عن ّ
مرا�سلون بال حدود 2 ،يونيو .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32039
 - 51اليمن:ال�شبكة العربية تدين ا�ستمرار م�صادرة ال�صحف واالعتداء على ال�صحفيني – حماولة اختطاف
عبدالكرمي اخليواين واالعتداء على مرا�سلي قناة احلرة ،ال�شبكه العربية ملعومات حقوق الإن�سان 11 ،يونيو
.2011
http://www.anhri.net/?p=33260
- Abdul Karim Al-Khaiwani threatened,reporters without borders , 8 june 2011
http://en.rsf.org/+abdul-karim-al-khaiwani-threatened+.html
- 52القوات احلكومية اليمنية تعتقل م�صور ًا �صحفياً ،جلنة حماية ال�صحفيني� 23 ،أغ�سط�س .2011
http://www.cpj.org/ar/2011/08/017751.php
 اليمن :الكرامة ت�شارك يف م�سرية �صامتة تطالب ب�إطالق �صحفيني معتقلني ،م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان،� 24أغ�سط�س .2011
&http://www.alkarama.org/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=4236:2011-08-23-15-34-15&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
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جهاز البحث اجلنائي التابع لوزارة الداخلية اليمنية.52
كما تعر�ض عدد من ال�صحفيني لالعتداءات الأمنية .ففي  13فرباير  ،2011احتجز ال�صحفي
خليل الربح ق�رس ًا ملدة  30دقيقة يف �سيارة تابعة للأجهزة الأمنية يف �صنعاء ،و�صودرت �آلة
تعر�ض م�صور وكالة
ت�صويره قبل �أن تعاد �إليه بعد �إفراغ بطاقة ذاكرتها .ويف اليوم نف�سهّ ،
�أنباء رويرتز خالد املهدي العتداء يف �أحد �شوارع العا�صمة ،فك�رست �آلة ت�صويره ،فيما
�صودرت �آلة ت�صوير تخ�ص م�صور وكالة �أنباء “�أ�سو�شيتد بر�س” هاين الأن�سي .ويف اليوم
التايل هاجم م�سلّحون بالع�صي وال�سكاكني مرا�سل وكالة “م�أرب” للأنباء ماجد ال�شعيبي ،بينما
كان يغطي التظاهرات الطالبية يف �صنعاء 53.كما تعر�ض جمموعة من ال�صحفيني اليمنيني
لل�رضب من قبل قوات الأمن وجمموعات من م�ؤيدي احلكومة ورجال �أمن يف ثياب مدنية،
54
وخالل هذه االعتداءات �صودرت مواد �صحفية و�إعالمية.
وطالت اعتداءات �أخرى رئي�س مكتب قناة «العربية» ،يف اليمن و�أحد م�صوريها.
ف�ضال عن �أحد مرا�سلي قناة “العامل” الف�ضائية الإيرانية ،وم�صور بالتلفزيون القطري 56.كما
احتجزت ال�سلطات يف حمافظة «تعز» ،و�ضاح اليمن عبد القادر ب�صحيفة «حديث املدينة»،
كما تعر�ض �أحد مرا�سلي �صحيفة “جارديان” الربيطانية ،العتداء يف �صنعاء على يد جمموعة
من الرجال حاولوا م�صادرة الكامريا التي كانت بحوزته.57

55

وا�ستهدفت اعتداءات مماثلة مرا�سلني لعدد من ال�صحف ،منها جملة “ال�رشوق” الإماراتية،
و�صحيفة “الغد” الأهلية امل�ستقلة .وقد جرى االعتداء بال�رضب املربح على الكاتب ال�صحفي
حميي الدين جرمة �أثناء وجوده يف ال�شارع لتغطية الأحداث ،وكذلك داخل �سيارة الإ�سعاف
�أثناء نقله للم�ست�شفى .واعتدى بال�رضب على وجدي ال�ساملي املحرر ب�صحيفة “حديث املدينة”
الأهلية ،و�رضب �أي�ضا ال�صحفي بوكالة �أنباء “�سب�أ” حمود هزاع ،كما اقتحم ثالثة عنا�رص
 - 53اعتداءات على �صحفيني يغطون تظاهرات �ضد احلكومة  -مرا�سلون بال حدود 19 ،فرباير .2011
http://www.anhri.net/?p=24419
 - 54اليمن :قوات الأمن تعتدي على الن�شطاء ،هيومن رايت�س ووت�ش 14 ،فرباير ،2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/14-3
 - 55ا�ستهداف �صحفيني باعتداءات يف البحرين واليمن وليبيا ،جلنه حماية ال�صحفيني 23 ،فرباير .2011
http://www.cpj.org/ar/2011/02/016835.php
 ا�ستهداف �صحفيني باعتداءات يف البحرين واليمن وليبيا(مرجع �سابق) -56ا�ستهداف �صحفيني باعتداءات يف البحرين واليمن وليبيا(مرجع �سابق)
 - 57ا�ستهداف �صحفيني باعتداءات يف البحرين واليمن وليبيا(مرجع �سابق)
 - 58مركز الت�أهيل وحماية احلريات ال�صحفية CTPJFير�صد �أكرث من  50جرمية اعتداء وا�ستهداف لل�صحفيني
يف اليمن خالل �أقل من �أ�سبوع حممال رئي�س اجلمهورية امل�سئولية ،مركز الت�أهيل وحماية احلريات ال�صحفية
 20 – CTPJFفرباير . 2011
http://www.ctpjf.org/ara/news.php?recordID=163
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من القوى الأمنية بلبا�س مدين ،ي�ستقلون �سيارة تابعة لل�رشطة مقر نقابة ال�صحفيني يف �صنعاء
�صباح يوم  26فرباير  ،2011متوجهني بالإهانة والتهديد �إىل ال�صحفيني احلا�رضين.
 58ويف اليوم ال�سابق ،قامت قوات الأمن يف حمافظة عدن باالعتداء اجل�سدي على م�صور
القناة املعار�ضة “ال�ساحل” ،كما اعتقل ال�صحفيون مرزوق يا�سني وعبد الرحمن �أني�س وبا�سم
59
ال�شعبي وفار�س جالل ،بينما كانوا يغطون �إحدى املظاهرات.
وت�صاعدت االنتهاكات جتاه الو�سائط الإعالمية التي تبث مواد تك�شف عن وقائع قمع
االنتفا�ضة ،واخت�صت اجلزيرة القطرية بق�سط كبري من هذه االنتهاكات .ففي  21يناير
تعر�ض ال�صحفي ف�ضل مبارك مرا�سل قناة اجلزيرة يف جنوب اليمن للتهديد باالعتقال ،وذلك
60
على خلفية تغطيته لفعاليات احلراك ال�شعبي يف عدن يف  20 -18يناير .2011
ويف  23يناير احتجزت قوات الأمن يف �صنعاء كامريات قناة اجلزيرة 61.كما مت منع فريق
عمل القناة من ت�صوير اعت�صام يوم  26فرباير يف �ساحة التغيري يف �صنعاء ،وطلبت ال�سلطات
اليمنية من مرا�سلي اجلزيرة عبد احلق �صداح و�أحمد زيدان املوفدين لتغطية �أحداث ثورة
63
اليمن مغادرة البالد على الفور 62 .وحلق ذلك ترحيل كل منهما.
ويف  17مار�س� ،صادر �أفراد تابعون للحزب احلاكم الكامريا اخلا�صة بفريق عمل اجلزيرة
يف حمافظة “تعز” ،بينما كان مرا�سل القناة حمدي البكاري يغطي االعتداءات املرتكبة �ضد
املتظاهرين 64.ويف  22مار�س اقتحم مكتب قناة اجلزيرة نحو  20رجال م�سلحا مبالب�س مدنية
 - 59ال�سلطات اليمنية حتدد تغطية الفعاليات ال�شعبية ق�رسا ،مرا�سلون بال حدود 5 ،مار�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31971
 - 60التقرير الدوري ل�شهر يناير  2011ال�صادر عن املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ،املر�صد اجلنوبي حلقوق
الإن�سان 7،فرباير .2011
http://sohr-aden.org/?p=1483#more-1483
� - 61أثناء توجههم ملكتب النائب العام الأمن يعتقل حمامني و�صحفيني ويحتجز كامرياتي اجلزيرة والعربية
ومينع الت�صوير ،الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات 27 ،يناير .2011
http://www.hoodonline.org/news_details.php?lang=arabic&sid=2769
 - 62ال�سلطات اليمنية حتدد تغطية الفعاليات ال�شعبية ق�رسا ،مرا�سلون بال حدود 5 ،مار�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31971
 - 63مركز احلريات ال�صحفية  CTPJFير�صد �أكرث من  168جرمية اعتداء وا�ستهداف لل�صحفيني يف اليمن
خالل �أقل من �شهرين ،مركز الت�أهيل وحماية احلريات ال�صحفية � 12 ،CTPJFأبريل .2011
http://ctpjf.org/ara/news.php?recordID=171
 - 64اعتداءات باجلملة �ضد �صحفيني يغطون املظاهرات امل�ؤيدة للدميقراطية وواحد منهم قتيال يف اليمن،
مرا�سلون بال حدود 21 ،مار�س .2011
http://www.anhri.net/?p=27284
65-Algazeera office raided in sana›a: anti-press attack in libya, sirya,Bahrain , committee to
protect journalists , march 22 2011.
http://www.cpj.org/2011/03/al-jazeera-raided-in-sanaa-attacks-in-libya-syria.php
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وذلك حتت رعاية من �ضباط ال�رشطة.

65

كما تعر�ض مرا�سل «بي بي �سي» عبد الله غراب وامل�صور زين ال�سقاف يف � 27أغ�سط�س
لالعتداء �أثناء تغطيتهم للأو�ضاع يف اليمن ،حيث جرت حماولة حتطيم كامرياتهم وم�صادرتها
66
ومت طردهم من موقع الت�صوير من قبل م�سلحني.
كما �أقدمت ال�سلطات الأمنية �صباح يوم  15مار�س  2011على ترحيل �سبعة �صحفيني
يعملون ل�صالح عدد من الدوريات ال�صحفية الأجنبية ،وهم �أوليفر هوملز(�صحفي بريطاين)
يعمل ل�صالح «وول �سرتيت جورنال» و»جملة التاميز الأمريكية» ،وهيلي �سوتيالند �إدوارد
(�صحفية �أمريكية) مع �صحيفة «لو�س �أجنلو�س تاميز» ،وجو�شو مارتي�ش (م�صور �أمريكي)
وبورتيا ووكر (�صحفية بريطانية) تعمل ل�صالح «وا�شنطن بو�ست» ،و»تلغراف» ،وباتريك
�سيمز (�صحفي �أمريكي) يعمل ل�صالح «�آوت�سايد ماغازين» ،وماركودي الورو (م�صور
�إيطايل ) ،كما قامت �سلطات مطار �صنعاء بتوقيف روبرت وورث ال�صحفي يف «نيويورك
67
تاميز» لأكرث من � 12ساعة قبل �أن متنعه من دخول اليمن.
كما �ألقى القب�ض يف 25يونيو على ال�صحفي النيوزيلندي غلني جون�سون الذي يعمل مع
�صحيفتي نيويورك تاميز الأمريكية و�صحيفة ليموند الفرن�سية  68ومت ترحيله بعد ذلك �إىل
الإمارات العربية املتحدة يف  6يوليو 69.ويف � 12أبريل جرى اعتقال ال�صحفية الربيطانية ليلي
70
جون�سون.
 - 66فريق بي بي �سي يف اليمن يتعر�ض العتداء ،بي بي �سي� 27 ،أغ�سط�س .2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/08/110827_bbc_yemen_attack.shtml
 - 67مركز احلريات ال�صحفية  CTPJFير�صد �أكرث من  168جرمية اعتداء وا�ستهداف لل�صحفيني يف اليمن
خالل �أقل من �شهرين ،مركز الت�أهيل وحماية احلريات ال�صحفية  12 ،CTPJFابريل .2011
http://ctpjf.org/ara/news.php?recordID=171
 -68مدير املعهد الدويل لل�صحافة يدعو ل�رسعة �إطالقه وال�سماح للمرا�سلني الأجانب بدخول اليمن ،ال�سلطات
اليمنية تعتقل �صحفيا نيوزلنديا يعمل مع نيويورك تاميز واللوموند الفرن�سية ،ال�صحوة نت 28 ،يونيو .2011
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2011/6/28/10951.htm
 -69القوى الأمنية ت�ستهدف الإعالميني يف �سوريا والأردن واليمن ،منظمة مرا�سلون بال حدود 17 ،يوليو
.2011
http://www.anhri.net/?p=35917
 - 70التقرير الدوري للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان (�ساهر) ل�شهر�أبريل ،املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان،
 14مايو .2011
http://sohr-aden.org/?p=1653
 - 71م�صادرة ال�صحف باجلملة و�سط فو�ضى �أعمال العنف وحمالت الت�شهري �ضد ال�صحفيني�( ،آيفك�س -
مرا�سلون بال حدود)� 28 ،أبريل .2011
http://www.ifex.org/bahrain/2011/04/28/smear_campaigns/ar/
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ويف � 25أبريل حا�رصت قوات الأمن منزل ال�صحفي حممد اللوزي ب�ضع �ساعات ،وذلك
عقب ن�رشه مقاال عن الأحداث اجلارية يف اليمن .ويف اليوم نف�سه اعتقلت قوات احلر�س
اجلمهوري رئي�س حترير جريدة «ال�شاهد» عبد العزيز املجيدي ،كما مت منعه من الو�صول
71
�إىل حمافظة «تعز» ،بالإ�ضافة �إىل م�صادرة العدد ال�صادر من ال�صحيفة.
ويف  14يونيو قامت جمموعه من امل�سلحني التابعني للحكومة اليمنية باقتحام مقر �صحيفة
“الأ�ضواء” يف العا�صمة اليمنية ،واعتدت على طاقم ال�صحيفة ،وعبثت مبحتويات املقر
و�صادرت بع�ض الأجهزة ،وتعر�ض موقع ال�صحيفة على الإنرتنت �إىل القر�صنة يف اليوم
72
نف�سه.
ويف � 29أغ�سط�س اعتقلت �أجهزة الأمن يف مطار �صنعاء الداعية الإ�سالمي امل�رصي وجدي
غنيم وزوجته ،كما قامت مب�صادرة جميع �أجهزة االت�صال معهم ،وترحيلهم �إىل قطر يف
73
اليوم التايل.
ويف اليوم ذاته جرى �أي�ضا اعتقال ال�صحفي حممد �صالح البخيتي ع�ضو «اللجنة العامة
74
للحوار الوطني» �أثناء مغادرته البالد من مطار �صنعاء.
وا�صلت ال�سلطات عرقلة توزيع بع�ض ال�صحف ،ففي �شهر مار�س  2011مت احتجاز ن�سخ
من �صحيفة «�أخبار اليوم» يف مطار �صنعاء كانت خم�ص�صة للتوزيع يف حمافظات «عدن»
و«ال�ضالع» و«حلج» و«�أبني» .كما منعت ال�سلطات توزيع �صحيفة «الأمناء» ال�صادرة من
75
حمافظة عدن.
 -72اليمن :ال�شبكة العربية ت�ستنكر اقتحام �صحيفة الأ�ضواء واخرتاق موقعها الإلكرتوين ،ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان 16 ،يونيو .2011
http://www.anhri.net/?p=33639
 - 73ال�شيخ غنيم :الأمن اليمني اعتقلني ليلة العيد و�أهانني ب�شكل خمز ،ومت احتجازي مع زوجتي يف زنزانة
غري �آدمية،التغيري نت� 31 ،أغ�سط�س .2011
http://al-tagheer.com/news32680.html
 اعتقال ال�شيخ وجدي غنيم يف اليمن 29 ،اغ�سط�س . 2011http://alfath-news.com/story.aspx?id=237468 http://old.moheet.com/show_news.
aspx?nid=493946&pg=2
� -74ضمن م�سل�سل اعتقال ال�صحفيني والإعالميني ..الأمن القومي يعتقل الأ�ستاذ | حممد �صالح البخيتي،
مينات .نت� 29،أغ�سط�س . 2011
http://www.yemenat.net/master33/story15169.htm
 - 75اعتداءات باجلملة �ضد �صحفيني يغطون املظاهرات امل�ؤيدة للدميقراطية وواحد منهم قتيال يف اليمن،
مرا�سلون بال حدود 21 ،مار�س .2011
http://www.anhri.net/?p=27284
 - 76م�صادرة ال�صحف باجلملة و�سط فو�ضى �أعمال العنف وحمالت الت�شهري �ضد ال�صحفيني�( ,آيفك�س-
مرا�سلون بال حدود)� 28 ،أبريل .2011
http://www.ifex.org/bahrain/2011/04/28/smear_campaigns/ar/
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كما تعذر خالل �أواخر �شهر �أبريل توزيع العديد من ال�صحف ،وذلك عرب م�صادرتها �أو
احتجاز موزعيها ،يف كل من «عدن» و«تعز» و«�صنعاء» .حيث متت م�صادرة �أعداد �صحف
كل من «الق�ضية» و«اليقني» و»ال�شارع» و«الأوىل» ،وجميعها من ال�صحف املعار�ضة ،كما
متت مهاجمة موزع جريدة «�أكتوبر» �أثناء نقله ن�سخ ال�صحيفة �إىل «تعز» ،كما مت احتجاز
76
موزع �صحيفة «الأوىل».
ويف  13يوليو � 2011صودرت ن�سخ �صحيفة «الأوىل» امل�ستقلة يف «تعز» ،وقبل ذلك
�صودرت  11000ن�سخة من �صحيفة «�أخبار اليوم» ،وذلك �أثناء نقلها �إىل كل من «تعز»
77
و«�آب».
وقد هاجمت القوات احلكومية يف  24مايو  2011مقر موقع «ال�صحوة» الإلكرتوين ومقر
وكالة «�سب�أ» ،ويف اليوم التايل �أطلقت قوات الأمن النار على مقر قناة «�سهيل»؛ ب�سبب
78
تغطيتها للأحداث يف اليمن.
وللمرة الثانية قامت قوات الأمن بتاريخ � 7أغ�سط�س مب�صادرة ن�سخ من �صحيفة «�أحداث
79
املدينة» امل�ستقلة ،وذلك ملنع توزيعها يف «تعز» و»�آب» و»عدن» و»ذمار» و»احلديدة».
كما قامت قوات الأمن التابعة لل�سلطة اليمنية فى منت�صف �أغ�سط�س مب�صادرة ن�سخ من
�صحيفتي «الأمناء« و«الثوري“ امل�ستقلتني بوا�سطة نقاط �أمنية تابعة للحكومة اليمنية ،و�أحرقت
80
الن�سخ امل�صادرة واالعتداء على املوزعني.
 77القوى الأمنية ت�ستهدف الإعالميني يف �سوريا والأردن واليمن ،مرا�سلون بال حدود 17 ،يوليو .2011
http://www.anhri.net/?p=35917
مدونني يف ال�سعودية،
 - 78ا�ستمرار االعتداءات �ضد الإعالميني وال�صحف يف العراق واليمن والإفراج عن ّ
مرا�سلون بال حدود 2 ،يونيو .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32039
 - 79اليمن :ال�شبكة العربية تدين م�صادرة �صحيفة �أحداث املدينة ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان9 ،
�أغ�سط�س .2011
http://www.anhri.net/?p=37277
 -80اليمن� :أمن الديكتاتور اليمني «علي عبد الله �صالح» ي�صادر �صحيفتي «الثوري» و«الأمناء» ،ال�شبكة
العربية ملعلومات حقوق الإن�سان� 27 ،أغ�سط�س .2011
http://www.anhri.net/?p=38317
 م�صادرة �صحيفة «الأمناء» اجلنوبية ،ومنعها من دخول تعز ،عدن �أونالين� 25 ،أغ�سط�س . 2011http://aden-online.com/news/878.htm
نقابة ال�صحفيني تدين م�صادرة و�إحراق �صحيفة الثوري من قبل احلر�س اجلمهوري ب�صنعاء ،امل�صدر�أونالين� 18 ،أغ�سط�س .2011
http://www.almasdaronline.com/index.php/uploads/videos/index.php?page=news&articlesection=2&news_id=22701
 -81ال�سلطات اليمنية حتدد تغطية الفعاليات ال�شعبية ق�رسا ،مرا�سلون بال حدود 5 ،مار�س .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31971
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ومن ناحية �أخرى حجبت ال�سلطات يف  26فرباير املوقع الإخباري الإلكرتوين امل�ستقل
«م�صدر �أونالين» ،وذلك بعد توفري هذا املوقع تغطية وا�سعة لالحتجاجات يف «عدن»
و«�صنعاء» وحمافظات �أخرى ،مرفق ًا تقاريره بت�سجيالت 81.كما مت حجب موقع عدن
�أونالين الإخباري ،الذي يديره ال�صحفي عبد الرقيب الهدياين يف  12يوليو .82ويف �سبتمرب
حجبت ال�سلطات موقع «مين ني�شن» الإخباري امل�ستقل عن مت�صفحيه داخل اليمن 83،كما
84
قامت وزارة االت�صاالت بحجب موقع «التجديد نيوز» الإخباري.
على �صعيد �آخر ف�إن املحاكمات اال�ستثنائية –على خلفية االنتماء �إىل �شبكات �إرهابية �أو
جماعات م�سلحة -امتدت لتطال ال�صحفي عبد الإله حيدر ال�شائع ،الباحث املتخ�ص�ص يف
�شئون تنظيم القاعدة واجلماعات الإ�سالمية .وقد تلقى يف  18يناير  2011حكما بال�سجن ملدة 5
�سنوات ،وفر�ضت الإقامة اجلربية عليه ملدة �سنتني بعد انتهاء فرتة العقوبة ،كما ت�ضمن احلكم
الذي �أ�صدرته املحكمة اجلزائية اليمنية املتخ�ص�صة التي ت�صنف باعتبارها حمكمة �أمن دولة
ا�ستثنائية! �سجن املواطن عبد الكرمي ال�شامي ملدة �سنتني ،بتهمة “االنتماء �إىل جماعة م�سلحة“.
وتعود وقائع الق�ضية �إىل يوم � 16أغ�سط�س  2010حني اعتقلت قوة �أمنية عبد الإله �شائع
وعبد الكرمي ال�شامي ،وجرى احتجازهما ب�شكل غري قانوين ملا يزيد على �شهر تعر�ضا خالله
85
للتعذيب ،مثل تقدميهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.
 - 82القوى الأمنية ت�ستهدف الإعالميني يف �سوريا والأردن واليمن ،مرا�سلون بال حدود 17 ،يوليو .2011
http://www.anhri.net/?p=35917
 -83اليمن :حرية الر�أي والتعبري مازالت تعاين من �آلة القمع الأمنية ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان� 26،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=40081
 حجب موقع « مين ني�شن» الإخباري امل�ستقل دون �إبداء الأ�سباب ،التغيري نت.http://www.al-tagheer.com/news33389.html
 -84اليمن:ال�سلطات تالحق مواقع الإنرتنت ،وتكبت احلريات ال�صحفية ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان� 28 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=40255
 االت�صاالت حتجب موقع التجديد نيوز ،راي نيوز� 26 ،سبتمرب .2011http://www.raynews.net/index.php?action=showNews&id=5596
 - 85اليمن� :رضبة موجعة جديدة حلرية ال�صحافة ،ال�شبكة العربية تدين احلكم ال�صادر من حمكمة ا�ستثنائية
ب�سجن ال�صحفي عبد الإله �شائع � 5سنوات ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان2011/1/19،
http://www.anhri.net/?p=22575
 -86اليمن :الكرامة تن�شط مع منظمات حملية لك�شف جرائم التعذيب واالختطاف� 19 ،أكتوبر . 2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4272:2011-1019-06-31-52&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
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التعذيب واالختطاف واالعتقال التع�سفي:
تفاقمت ممار�سات التعذيب وت�صاعدت االنتهاكات بحق املحتجزين ،و�شاعت حاالت
االختطاف واالختفاء الق�رسي ،وبخا�صة يف ظل ات�ساع نطاق االعتقاالت الع�شوائية والتع�سفية
و�إيداع الأ�شخا�ص داخل مراكز اعتقال غري قانونية ال تخ�ضع للرقابة الق�ضائية.
وحتى �أكتوبر تلقت منظمات حقوقية مينية �أكرث من  1240بالغ ٌا ب�شان حاالت االختطاف،
مل يطلق �رساح �سوى  80منهم .هناك عدد كبري من املختطفني رهن االعتقال ب�سجن
اال�ستخبارات الع�سكرية ،بينما يتوزع الباقي بني �سجن البحث اجلنائي ب�صنعاء ومراكز
احتجاز غري قانونية �أو �رسية ،على ر�أ�سها مع�سكرات تابعة للحر�س اجلمهوري �أو القوات
اجلوية �أو قوات الأمن املركزي.

86

وك�شفت ال�شهادات التي �أدىل بها ال�ضحايا ممن �أطلق �رساحهم عن انتهاكات ج�سيمة
تعر�ض لها املتظاهرون ،يف �أعقاب اختطافهم على �أيدي قوات الأمن �أو امليلي�شيات املوالية
للرئي�س اليمني .وقد �شملت هذه االنتهاكات احلرمان من الطعام واملاء والدواء ملدد ت�صل
لأكرث من �أ�سبوع ،واحلرمان من النوم �أو الإبقاء عليهم مع�صوبي الأعني وتقييد �أذرعهم
للخلف ،و�رضبهم وتهديدهم بالقتل ،وو�ضعهم يف غرف مغلقة ومظلمة مع �إطالق الثعابني
عليهم ،و�إحراقهم بال�شمع و�صعقهم كهربياً ،وحرمانهم من ممار�سه ال�شعائر الدينية ،ور�شهم
باملخلفات الآدمية (البول) .كما كان اجلنود يتعمدون الوقوف على �صدور ال�ضحايا بالأحذية
�إمعان ًا يف �إذاللهم ،وحاولوا �إجبار املختطفني على ترديد هتافات تت�ضمن �سب ًا لقيادات ع�سكرية

�أو دينية �أعلنت دعمها لالحتجاجات ال�سلمية.

87

كما �أن بع�ض �أق�سام ال�رشطة كانت جترب املختطفني واجلرحى وامل�صابني من املتظاهرين
على ارتداء الزي الر�سمي لقوات الفرقة املدرعة الأوىل ،التي ان�شقت و�أعلنت ت�أييدها للثورة،
والإدالء باعرتافات مزورة مب�شاركتهم مع القوات املن�شقة يف قتل املتظاهرين ،يجري بثها
عرب قنوات التلفزة الر�سمية.

88

وقد رجحت التقارير وقوع حاالت للوفاة نتيجة للتعذيب داخل ال�سجون ومراكز االحتجاز،
من بينها حمدي توفيق اجلندي الذي لقي م�رصعه يف يناير  2011يف �سجن «البحث ال�سيا�سي»
 -87اليمن :الكرامة تن�شط مع منظمات حملية لك�شف جرائم التعذيب واالختطاف( ،مرجع �سابق).
 -88اليمن :الكرامة تن�شط مع منظمات حملية لك�شف جرائم التعذيب واالختطاف( ،مرجع �سابق).
 - 89التقرير الدوري ل�شهر يناير  2011ال�صادر عن املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ،املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان 7،فرباير .2011
http://sohr-aden.org/?p=1483#more-1483
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بـ«خور مك�رس» ،89والنا�شط ال�سيا�سي مطيع ناجي النقيب الذي وافته املنية نتيجة للتعذيب ،يف
90
�أعقاب اعتقاله يف فرباير  2011يف مدينه زجنبار.

 -90التقرير الدوري للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان (�ساهر) ل�شهر �أبريل ،املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان،
 14مايو .2011
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لبنـــان

ظل الت�أزم ال�سيا�سي املزمن الذي تعي�شه لبنان منذ اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق رفيق
احلريري ،يلقي بظالله على م�ؤ�س�سات احلكم ومقومات دولة القانون .فقد ا�ستمر اال�ستقطاب
ال�سيا�سي احلاد بني كتلتي � 14آذار ،التي يقودها تيار امل�ستقبل ال�سني ،والثامن من �آذار التي
يقودها حزب الله وحركة �أمل ال�شيعية ،يدفع بحالة من ال�شلل ال�سيا�سي ،وخا�صة بعدما جنح
فريق الثامن من �آذار يف �إ�سقاط حكومة �سعد احلريري التي كانت تتمتع بثقة الأغلبية النيابية،
وت�شكيل احلكومة اجلديدة برئا�سة جنيب ميقاتي يف منت�صف يوليو بغالبية  68نائبا من �أ�صل
 128من �أع�ضاء املجل�س النيابي.
مل تتخذ احلكومة اجلديدة �أي خطوات للوفاء بتعهداتها بقبول التو�صيات التي انتهت �إليها
عملية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف الأمم املتحدة� ،أو لتفعيل اخلطة الوطنية حلقوق
الإن�سان ،التي �أطلقت يف �أواخر .2010وبدت �أهم التطورات الت�رشيعية مق�صورة على
تعديالت حمدودة ملجابهة العنف �ضد الن�ساء با�سم جرائم ال�رشف يف قانون العقوبات .وظلت
تتعاظم �إمكانات الإفالت من العقاب واملحا�سبة على االنتهاكات اجل�سيمة التي �شهدتها البالد
عرب م�سل�سل االغتياالت والتفجريات التي عرفتها ال�ساحة اللبنانية منذ اغتيال رئي�س الوزراء
الأ�سبق رفيق احلريري يف فرباير  ،2005وذلك على الرغم من �إعالن املحكمة الدولية
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اخلا�صة بجرمية اغتيال احلريري قرار االتهام ،مت�ضمنا مذكرات توقيف بحق  4متهمني
ينتمون �إىل حزب الله .فقد حتدى حزب الله قرار املحكمة الدولية ،ورف�ض ت�سليم املتهمني.
ومل تتقدم البالد �أي�ضا بخطى جادة لك�شف احلقيقة ،و�إجالء م�صري �آالف من املختفني
واملفقودين منذ احلرب الأهلية التي اندلعت يف عام  .1975كما �أن عددا ممن اختطفوا يف
ال�سنوات الأخرية مل يجل م�صريهم �أي�ضا.
توا�صلت خالل العام احلايل �ضغوط متزايدة على حريات التعبري والإبداع ،بع�ضها وثيق
ال�صلة بتناول ق�ضية اغتيال احلريري ،وبع�ضها الآخر يت�صل بالو�ضع يف �سوريا و�إيران،
كالت�ضامن مع ال�شعب ال�سوري� ،أو يلقي ال�ضوء على االنتفا�ضة ال�شعبية الإيرانية.
خالل العام تزايدت االنتهاكات املن�سوبة للجي�ش واال�ستخبارات الع�سكرية ،حيث َمثُل
العديد من ال�صحفيني واحلقوقيني للتحقيق �أمام هذه الهيئات ،وتزايدت ال�شكوى من االعتقال
التع�سفي والتعذيب داخل ثكنات ع�سكرية ،ف�ضال عن ات�ساع نطاق مثول املدنيني �أمام املحاكم
الع�سكرية .كما تزايدت املخاوف من ت�سليم نازحني �سوريني فارين من قمع النظام ال�سوري،
و�أعادتهم �إىل �سوريا ،ووقعت حاالت اختطاف واختفاء ق�رسي لبع�ض الأجانب ،تبني نقلهم
�إىل �سوريا قبل �إطالق �رساحهم .مل يحدث تبدل حقيقي يف �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني ،ومل
ترتجم تعديالت قانون العمل وال�ضمان االجتماعي �إىل �إجراءات فعلية ،حت�سن ظروف عمل
الفل�سطينيني ،كما ظلت القيود قائمة على حرية تنقلهم ،وتواترت ا�شتباكات م�سلحة فيما بني
بع�ض الف�صائل الفل�سطينية داخل خميمات الالجئني.

امل�سار ال�سيا�سي والإفالت من العقاب:
مل تتمكن من ال�صمود كثريا حكومة �سعد احلريري التي نالت يف دي�سمرب  2009ثقة الربملان
ب�أغلبية ا�ستثنائية غري م�سبوقة ،بلغت � 122صوتا من جمموع  1 .128فعلى مدى عام كانت
الأقلية التي يقودها حزب الله قادرة على بعرثة الأغلبية ،عرب ا�ستعرا�ضات للقوة الع�سكرية،
�أو من خالل ت�صعيد احلروب الإعالمية ،التي تنذر ب�إ�شعال احلرب الأهلية� ،إذا ما ظلت
الأغلبية تطرح �إ�شكالية ازدواج ال�سلطة ،و�سالح حزب الله على �أجندتها ،و�إذا ما توا�صل
2
دعمها للمحكمة الدولية اخلا�صة بق�ضية اغتيال احلريري.
 -1احلكومة اللبنانية برئا�سة احلريري تنال ثقة الربملان ،دي�سمرب 2009
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/12/091210_ra_lebanon_tc2.shtml
http://arabic.rt.com/news_all_news_middle_east/news/38645
 -2حول هذه احلمالت الرتهيبية ،انظر :مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،جذور الثورة ،حقوق
الإن�سان يف العامل العربي ،التقرير ال�سنوي � ،2010ص �ص .130 -126
http://www.cihrs.org/?p=1160
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وقد توجت هذه احلمالت يف يناير  2011بانهيار احلكومة بعد ان�سحاب وزراء كتلة � 8آذار
الع�رشة منها؛ ب�سبب املحكمة الدولية.3
وعلى الرغم من �إعالن املدعي العام للمحكمة الدولية قرار االتهام يف هذه اجلرمية وت�سليمه
ر�سميا للحكومة مرفقا به مذكرات توقيف بحق �أربعة �أ�شخا�ص ،ينتمون �إىل حزب الله ،4ف�إن
ً
حزب الله اعترب �أنه غري معني بهذا القرار ،وحتدى زعيم احلزب يف خطاب متلفز املحكمة
بالقول «ال بثالثني �أو �ستني يوما� ،أو �ستني عاما �أو  300عام ي�ستطيعون �أن يجدوا �أو يوقفوا
ه�ؤالء الأ�شخا�ص .5وقد �شمل قرار االتهام كال من م�صطفى بدر الدين و�سليم عيا�ش وح�سن
عني�سى و�أ�سد �صربا.6
وعلى الرغم من �أن قيادة حزب الله ال تزال م�صممة على قطع الطريق على دور املحكمة
الدولية ،ف�إن تبدال يف امل�شهد ال�سيا�سي ظهر قرب نهاية العام ،ب�إعالن رئي�س احلكومة يف
خطوة غري متوقعة تخ�صي�ص  33مليون دوالر لتمويل املحكمة ،من خالل �صندوق الهيئة
العليا للإغاثة الذي يخ�ضع فقط ل�سلطة رئي�س احلكومة .يعك�س هذا التطور رغبة رئي�س
احلكومة يف احلفاظ على مكانته ك�شخ�صية توافقية ،ترغب يف جتنب ال�صدام مع موقف الأغلبية
ال�سنية الداعمة للحريري وللمحكمة .كما قد يعك�س �أي�ضا حر�ص كتلة الثامن من �آذار على
جتنب تفكيك �أو تعطيل احلكومة ،والبحث عن �رشيك �سني �آخر يكون حمال للتوافق 7.ومن
ثم فقد �أ�سدل ال�ستار على عام  2011تاركا لبنان يف مفرتق طرق للأزمة ال�سيا�سية وا�ستقرار
م�ؤ�س�سات احلكم ،مرهونا مبعاجلة حتديات ازدواجية ال�سلطة و�سالح حزب الله وا�ستحقاقات
العدالة ،ومنع الإفالت من العقاب.
� -3سقوط حكومة �سعد احلريري بعد ا�ستقالة الوزير احلادي ع�رش.
http://www.france24.com/ar/20110112-hezbollah-allies-resign-lebanon-unitygovernment-hariri-un-tribunal-assassination
4- http://www.almustaqbal.net/storiesv4.aspx?storyid=474173
5- http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=474456
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11905&article=629338
 -6بول �سامل ،هل يكون لبنان بعد القرار االتهامي �أزمة العامل العربي اجلديدة؟ م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم
الدويل.
http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=45007#1
و�أي�ضاً:
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/152697/Default.aspx
 -7رودي �سا�سني ،تغيري اجتاه الرياح يف لبنان ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل 15 ،دي�سمرب .2011
http://carnegieendowment.org/2011/12/15/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8
%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/89zd
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�ضغوط متزايدة على حرية التعبري:
تتزايد ال�ضغوط على حريات التعبري مبا يف ذلك حرية الإبداع وحرية الإعالم ،كا�شفة
عن نزوع متزايد لعدم الت�سامح جتاه هذه احلريات ،حيث بات ال�صحفيون والإعالميون
هدفا العتداءات متزايدة ،يغذيها ا�ستمرار اال�ستقطاب ال�سيا�سي والطائفي ،وعجز م�ؤ�س�سات
الدولة عن ت�أمني احلماية لل�صحفيني والإعالميني� ،أو مالحقة و�إنزال العقاب مبرتكبي تلك
االعتداءات .وبدا بع�ض االنتهاكات التي ا�ستهدفت �صحفيني و�إعالميني و�أعمال �إبداعية وثيق
ال�صلة بامل�سا�س باجلي�ش� ،أو تناول ملف ق�ضية اغتيال احلريري.
وقد �شهدت البالد وبخا�صة يف بريوت وطرابل�س و�صيدا اعتداءات متعمدة على الإعالميني،
خالل تغطيتهم الحتجاجات ،اتخذت طابعا عنيفا يف  25يناير  ،2011على �إثر الإعالن عن
تعيني جنيب ميقاتي رئي�سا جديدا للحكومة اللبنانية .طالت االعتداءات طواقم قناة اجلزيرة
القطرية -التي يعتربها املحتجون م�ؤيدة حلزب الله -وكذلك �إعالميون يف تليفزيون اجلديد
يف طرابل�س .واتهمت التقارير �أن�صار احلريري بحرق �سيارة البث املبا�رش لقناة اجلزيرة،
و�إ�شعال النريان مبكتب النائب العام حممد ال�صفدي -الذي جل�أ �إليه ال�صحفيون -واالعتداء على
م�صور الوكالة الوطنية للإعالم حممد ال�ساحلي ،وقذف فريق عمل قناة  NBNباحلجارة.8
وقد تعر�ض �صحفيون و�إعالميون العتداءات مماثلة يف  22فرباير خالل تغطيتهم حلادث
�إطالق نار على احلدود ال�سورية/اللبنانية ،اقرتنت بوقوع جرحى يف منطقة «طريق
اجلديدة»-بريوت .وقد منع مرا�سل �إذاعة «الفجر» الإخبارية من تغطية احلدث ،و�سحب
هاتفه اخللوي ،كما مت االعتداء على فريق قناة  o.tvويف الوقت ذاته منعت جميع و�سائل
الإعالم املرئي وامل�سموع من تغطية م�صادمات حمدودة بني طالب �سوريني ولبنانيني على
خلفية اعت�صام للطالب ال�سوريني باجلامعة اللبنانية ،يطالبون ب�إيقاف بع�ض الرتتيبات الإدارية
التي يرون �أنها ت�شكل متييزا �ضدهم.9
وفيما اعترب نوعا من الرتهيب� ،ألقى جمهولون يف  22مار�س �أ�صابع ديناميت على مقربة
 - 8مرا�سلون بال حدود ،يوم �أ�سود للإعالم يف لبنان 26 ،يناير .2011
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31947
 �سكايز ي�ستنكر االعتداء على �صحفيني خالل تغطيتهم تظاهرات احتجاج يف طرابل�س وبريوت ومدن لبنانية�أخرى ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية وال�صحافية يف ال�رشق الأو�سط 25 ،يناير
.2011
http://www.ifex.org/lebanon/2011/01/27/aljazeera_attack/ar/
� -9سكايز ي�ستنكر منع �إذاعة الفجر من التغطية واالعتداء على فريق حمطة «�أو .تي يف» ،يف م�ست�شفى املقا�صد
ومنع الإعالم من تغطية �أ�شكال االحتجاج يف اجلامعة اللبنانية ،بيان ملركز الدفاع عن احلريات الإعالمية
وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط ،يف  23فرباير .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/02/23/inth8j/
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من مقر �إذاعة «لبنان احلر» ،كما �ألقوا قنبلة �صوتية قرب املقر 10.كما تعر�ض امل�صور وائل
الالدقي العتداءات بدنية من قبل جمموعة من ال�شباب خالل تظاهرة يف  27مار�س تدعو
لإ�سقاط النظام الطائفي يف لبنان .كما مت التعر�ض يف املظاهرة ذاتها لل�صحفية ندين العلي
11
مبوقع «ناو ليبانون».
وبح�سب الإعالمي ندمي قطي�ش بقناة «�أخبار امل�ستقبل» ،فقد تلقى تهديدات �رصيحة للنيل منه
ومن طفله عرب ر�سائل و�صلته من خالل �شبكة التوا�صل االجتماعي (في�س بوك) .ورجح �أن
تهديده ي�أتي على خلفية بيانات وقعها ت�ضامنا مع حق ال�شعب ال�سوري يف احلرية� ،إ�ضافة �إىل
12
فيديو ي�ضعه على موقعه يت�ضمن ر�صدا لالحتجاجات ال�شعبية ال�سورية.
كما تلقى على حمادة الإعالمي بقناة «�أخبار امل�ستقبل» ،تهديدات بالقتل عرب ر�سالة و�صلته
على الفي�س بوك يف �أكتوبر  .2011وهو ثاين تهديد تلقاه خالل �أربعة �أ�شهر على خلفية دعمه
الثورة ال�سورية.13
يف � 22أبريل قام جمهولون مبحاولة �إحراق �سيارة قناة «اجلديد» ،بعد �صب البنزين عليها،
وذلك �أثناء قيام الفريق بتغطية مظاهرة ،انطلقت للت�ضامن مع انتفا�ضة ال�شعب ال�سوري.14
وخالل �شهر �أغ�سط�س تزايدت �أعمال قمع �أ�شكال التعبري الت�ضامنية مع ال�شعب ال�سوري،
كما تزايدت «زيارات» الأجهزة الأمنية �إىل مكاتب م�ؤ�س�سات �إعالمية للت�أثري على التناول
الإعالمي ملمار�سات النظام ال�سوري .فقد تعر�ض نا�شطون حقوقيني ومدونون لبنانيون
العتداءات من قبل «�شبيحة» من اجلن�سيتني اللبنانية وال�سورية� ،أثناء م�شاركتهم يف اعت�صام
�سلمي �أمام ال�سفارة ال�سورية يف � 2أغ�سط�س.
� -10سكايز ي�ستنكر حماولة ترهيب �إذاعة «لبنان احلر» 22 ،مار�س .2011
https://skeyes.wordpress.com/2011/03/23/546532132134654/
� -11سكايز ي�ستنكر �رضب امل�صور وائل الالدقي والتعر�ض لل�صحفية ندين العلي 28 ،مار�س .2011
http://www.ifex.org/lebanon/2011/03/30/photographer_journalist_targeted/ar
 -12االحتاد الكاثوليكي العاملي لل�صحافة« ،احلق الإن�ساين» و»�سكايز» ي�ستنكران تهديدات للإعالمي ندمي
قطي�ش وطفله� 18 ،أبريل .2011
http://www.centre-catholique.com/newsdetails.asp?newid=48635
وانظر �أي�ضا� ،سكايز يدين تهديد الإعالمي ندمي قطي�ش ويطالب ال�سلطات املعنية بالتحرك الفوري� 18 ،أبريل
.2011
http://www.anhri.net/?p=29415
� -13سكايز ي�ستنكر تهديد الإعالمي علي حمادة بالقتل وقر�صنة موقعه الإلكرتوين� 12 ،أكتوبر .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/10/11/6546546546546545-4/
� -14سكايز ي�ستنكر �صب البنزين على �سيارة النقل املبا�رش لقناة «اجلديد» يف طرابل�س� 26 ،أبريل .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/04/26/8765456456465/
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و�أوردت التقارير �أن الوكالة الوطنية للإعالم –وهى وكالة الأنباء الر�سمية -قامت بحذف
جمل من ت�رصيحات رموز �سيا�سية لبنانية متعاطفة مع ال�شعب ال�سوري ،وتعر�ض املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص بحزب الوطنيني الأحرار لعملية قر�صنة من جمموعة «اجلي�ش ال�سوري
الإلكرتوين» ،الذي و�ضع �صورة الرئي�س ال�سوري على �صفحة املوقع بعد اخرتاقه.15
ويف �سبتمرب �أحيل للتحقيق �أمام النائب العام التمييزي مديرة مكتب جملة «تامي» و�أحد
ال�صحفيني باملجلة ،بعد حوار �صحفي �أجرته املجلة مع �أحد املتهمني املطلوبني يف ق�ضية اغتيال
رفيق احلريري ،كما �أحيلت لتحقيق مماثل ماريا املعلوف مديرة حترير جملة «الرواد»
16
اللبنانية بعد حوار �صحفي� ،أجرته املجلة مع املتهم باغتيال الرئي�س الأ�سبق ب�شري اجلميل.
كما �ألغت ال�سلطات الأمنية تراخي�ص عر�ض فيلم «الأيام اخل�رضاء» للمخرجة الإيرانية
حنا خمملباف ،الذي يتناول املظاهرات االحتجاجية يف �إيران .17ومنعت ال�سلطات يف �أكتوبر
املخرج الإيراين نادر داوودي من دخول البالد ،و�سحبت فيلمه الوثائقي «الأحمر والأبي�ض
والأخ�رض» من امل�سابقة الر�سمية ملهرجان بريوت الدويل ومن العر�ض على اجلمهور.
يتناول الفيلم �أي�ضا التطورات التي �شهدتها �إيران يف الأ�سابيع الثالثة التي �سبقت االنتخابات
الرئا�سية التي فاز بها �أحمدي جناد.18
و�أف�ضت �ضغوط رقابة الأمن العام يف نوفمرب � 2011إىل حذف م�شهد كامل من فيلم «�شارع
هوفالن»  Rue Huvelinقبيل عر�ضه .ويتناول الفيلم احلركات االحتجاجية الطالبية يف
بريوت �ضد الوجود الع�سكري ال�سوري قبيل ان�سحابه من لبنان يف العام  .2005وي�صور
امل�شهد الذي تقرر حذفه هتافات طالبية �ضد �سوريا �أثناء حرق العلم ال�سوري ورفع العلم
19
اللبناين.
 -15تقرير «�سكايز» ،ال�شهري عن االنتهاكات على ال�ساحة الإعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا وفل�سطني
والأردن� 8 ،سبتمرب .2011
http://www.anhri.net/?p=38891
 -16تقرير «�سكايز» ،ال�شهري عن االنتهاكات على ال�ساحة الإعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا وفل�سطني
والأردن� 11 ،أكتوبر .2011
http://www.anhri.net/?p=41287
 -17ال�شبكة العربية ت�ستنكر منع عر�ض الفيلم الإيراين «�أيام خ�رضاء» يف لبنان 21 ،يونيو .2011
http://www.anhri.net/?p=34003
 -18ال�شبكة العربية :على ال�سلطات مراجعة الأنظمة الرقابية ووقف التدخل الأمني� 9 ،أكتوبر .2011

http://www.anhri.net/?p=41066

 -19الأمن العام اللبناين يحذف م�شهدا من فيلم «�شارع هوفالن» قبل ال�سماح بعر�ضه ،بيان �صادر عن مركز
الدفاع عن احلريات الإعالمية وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط 29 ،نوفمرب .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/11/29/1121323232656565/
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كما منعت ال�سلطات فيلما للمخرجة دانيال عربيد بعنوان «بريوت بالليل» ،ب�سبب �إ�شارة
ت�ضمنها الفيلم حول اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،و�أعلنت جلنة مراقبة الأفالم التابعة
جلهاز الأمن العام �أن الفيلم ي�شكل خطرا على �أمن لبنان .لكن مكتب �شئون الإعالم بالأمن
العام نفى ذلك  ،و�أو�ضح حتفظ الأمن على تناول اغتيال احلريري ،بدعوى �أن الق�ضاء مل
يح�سم بعد هذه الق�ضية.20
بناء على بالغ من وزارة الدفاع ،مثل للتحقيق يف ق�سم املباحث اجلنائية جورج العلم م�ؤلف
كتاب «املع�رصة» ،الذي يتناول فيه جتربة �سجنه وتعذيبه لنحو عامني ون�صف العام داخل
�سجن وزارة الدفاع بعد اعتقاله يف العام  .1996وقد �أخلى �سبيل الكاتب ب�ضمان حمل �إقامته
21
يف  7دي�سمرب .2011
ويف  27يوليو �ألقت ال�سلطات القب�ض على املو�سيقار زيد حمدان بتهمة القدح والذم بحق
رئي�س اجلمهورية ،على خلفية �أغنية «اجلرنال �سليمان» التي تنتقد الرئي�س اللبناين وتطالبه
بالرحيل.
وقد �أظهرت ال�سلطات توجها مييل �إىل حما�رصة املواقع الإلكرتونية ،واحلد من دور
هذه املواقع .فقد قرر املجل�س الوطني للإعالم �إن�شاء �سجل خا�ص لديه باملواقع الإلكرتونية،
و�أو�ضح �أنه �سيحدد قائمة بامل�ستندات التي يتعني �إرفاقها بطلبات �إن�شاء املواقع الإلكرتونية� ،إىل
حني �صدور قانون خا�ص بالإعالم الإلكرتوين؛ الأمر الذي يفتح الباب لفر�ض قيود على
22
جتديد الرتاخي�ص.
و�شهد الإعالم الإلكرتوين عمليات قر�صنة على مواقع الكرتونية ،بينها القر�صنة التي
 -20مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط ،الأمن العام اللبناين مينع فيلما يت�ضمن
«�إ�شارة» �إىل اغتيال احلريري 13 ،دي�سمرب .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%
86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D
9%84%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85/
 - 21مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط� ،إخالء �سبيل �صاحب كتاب «املع�رصة
جورج العلم ب�سند الإقامة» 8 ،دي�سمرب .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/12/08/798798465465465798132321132465132132465316
54/
 ال�شبكة العربية تدين التحقيق مع �صاحب كتاب «املع�رصة» 6 ،دي�سمرب .2011http://www.anhri.net/?p=44457
�« -22سكايز» ي�ستغرب قرار املجل�س الوطني للإعالم فتح �سجل باملواقع الإلكرتونية وربط جتديد تراخي�ص
امل�ؤ�س�سات باملخالفات� 23 ،أكتوبر.
http://skeyes.wordpress.com/2011/10/21/685467897894765468798798798/
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تعر�ض لها موقع «جنوبية» ،وهو موقع م�ستقل معني ب�أخبار اجلنوب اللبناين .وبح�سب
رئي�س حترير املوقع ،ف�إن القر�صنة املتكررة على مدى ت�سعة �أ�شهر من �إطالقه ،ب�سبب تغطية
املوقع التطورات على ال�ساحة ال�سورية ،وعر�ض موا�ضيع نقدية عن بع�ض الأحزاب اللبنانية
املوالية للنظام ال�سوري.23
ي�شار �إىل �سابقة تعر�ض موقع منتدى امل�ستقبل الإلكرتوين واملوقع الر�سمي ل�سعد احلريري
رئي�س كتلة امل�ستقبل ،وكذلك موقع م�ؤ�س�سة احلريري للقر�صنة ،التي �أف�ضت �إىل تدمري قاعدة
البيانات يف املواقع الثالثة يف  13مار�س .وقد تبنت جمموعة با�سم «املقاومة الإلكرتونية-حي
ال�سلم» عملية القر�صنة على مواقع تيار امل�ستقبل ،وذلك عرب بيان بثته بعنوان «لبيك يا ن�رص
الله» ،وهو ما عزز االعتقاد ب�أن هذه القر�صنة ا�ستهدفت الرد على دعوة رموز تيار امل�ستقبل
لتفكيك �سالح حزب الله.24

االعتقال التع�سفي والتعذيب واالختفاء الق�سري:
ظل م�صري الآالف من املختفني واملفقودين �إبان احلرب الأهلية جمهوال ،ومل تتقدم ال�سلطات
بخطى جادة لإجالء احلقيقة يف هذا امللف ،فيما توا�صلت ممار�سات التعذيب واالعتقال
التع�سفي ،وبخا�صة داخل مراكز احتجاز تابعة لوزارة الدفاع ،واقرتن ذلك ب�إخ�ضاع
العديد من الأ�شخا�ص ملحاكمات ع�سكرية تفتقر �إىل معايري العدالة .وتزايدت املخاوف من
قيام ال�سلطات اللبنانية بت�سليم �سوريني فارين من قمع النظام ال�سوري ،و�إعادتهم ق�رسيا �إىل
�سوريا.
يف  12يوليو تعر�ض اللبناين طارق ربعة للتعذيب واملعاملة ال�سيئة واملهينة على مدى 108
�أيام من احتجازه ب�أحد مراكز التوقيف التابعة لوزارة الدفاع� ،إثر ا�ستدعائه للتحقيق يف �شكوك
يف تلقيه ات�صاالت هاتفية من جهاز املو�ساد الإ�رسائيلي.
وقد �أجرب طارق ربعة بعد ا�ستجوابه على خلع مالب�سه وتكبيل يديه ،و�أجرب على البقاء
� -23سكايز ي�ستنكر قر�صنة موقع «جنوبية» للمرة الرابعة خالل �شهر 8 ،دي�سمرب .2011
https://skeyes.wordpress.com/2011/12/08/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D
9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9/
� -24سكايز ي�ستنكر تدمري قاعدة بيانات «منتدى امل�ستقبل» و»�سعد احلريري» و»م�ؤ�س�سة احلريري»14 ،
مار�س .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/03/14/55669698/
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واقفا ملدة  20يوما تعر�ض خاللها لل�صعق الكهربي وال�رضب بقوة على الأذنني .ومل ي�سمح
له مبقابلة �شقيقته وحماميته يف الوقت ذاته� ،إال بعد  32يوما من اعتقاله .وقد بد�أت حماكمته
�أمام الق�ضاء الع�سكري يف  7فرباير  ،2011بتهمة التعامل مع �إ�رسائيل .وبرغم عر�ضه على
طبيب �رشعي و�صدور تقرير طبي يفيد بتعر�ضه للتعذيب� ،إال �أن املحكمة مل ت�أخذ التقرير بعني
االعتبار .و ُتخ�شى �إدانته ا�ستنادا �إىل اعرتافات من�سوبة �إليه خالل ا�ستجوابه ورف�ض التوقيع
25
عليها.
وتثار خماوف مماثلة ب�ش�أن ما قد تف�ضي �إليه املحاكمة الع�سكرية ملحمد ديب �أويظه ،بتهمة
االت�صال بال�سلطات الإ�رسائيلية عرب الهاتف .وقد نفى املتهم خالل حماكمته االعرتافات التي
انتزعت منه خالل التحقيقات الأولية ،التي �أجرتها معه وزارة الدفاع يف �أعقاب اعتقاله
بوا�سطة املخابرات الع�سكرية يف �أبريل  ،2010واحتجازه مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة
 12يوما� ،أحيل يف �أعقابها للمحاكمة الع�سكرية .وقد �أفادت التقارير بتعر�ضه �أثناء احتجازه
لدى وزارة الدفاع –وقبل نقله �إىل �سجن رومية -لل�رضب املربح والتعذيب والتعليق من
املع�صمني ،والإجبار على الوقوف ل�ساعات طويلة يف �أو�ضاع م�ؤملة واحلرمان من النوم.26
وتثور املخاوف �أي�ضا من احتمال �صدور �أحكام بالإعدام بحق �أربعة �أ�شخا�ص �إذا ما �أدينوا
بتهمة ارتكاب �أعمال �إرهابية من قبل حمكمة ع�سكرية بد�أت جل�ساتها يف يونيو  .2011وكان
الأ�شخا�ص الأربعة قد تعر�ضوا للتعذيب يف �أعقاب القب�ض عليهم خالل �شهري يونيو ويوليو
 .2009واقتيدوا يف ذلك الوقت �إىل وزارة الدفاع ،وظلوا رهن االعتقال يف مراكز متعددة
لل�رشطة الع�سكرية ،مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة � 8أ�شهر ،تعر�ضوا خاللها ل�صنوف �شتى
من التعذيب� ،شملت ال�رضب ب�صورة وح�شية ،والتعليق لعدة �أيام ،والوقوف مقابل جدار
ل�ساعات طويلة ،ف�ضال عن التهديدات والإهانات ،و�أجربوا على التوقيع على اعرتافات
تدينهم ،وجرى تهديدهم من مغبة تغيري �أقوالهم �أمام القا�ضي.27
 -25لبنان :نطالب بفتح حتقيق فوري حول ادعاءات التعذيب والتوقيف االعتباطي يف ق�ضية ال�سيد طارق
ربعة ،بيان م�شرتك لعدد من املنظمات الدولية والإقليمية واللبنانية 12 ،نوفمرب .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4298:2011-1109-14-14-31&catid=108:-&Itemid=120
 -26م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان ،لبنان :حماكمة جنل �أ�سري حمرر بناء على اعرتافات حتت التعذيب22 ،
مار�س .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:2011-0319-10-25-22&catid=108:-&Itemid=120
 -27م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان ،لبنان� :أربعة �أ�شخا�ص يواجهون خطر عقوبة الإعدام بعد اعرتافات
انتزعت منهم حتت التعذيب 6 ،يونيو .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4176:2011-0606-08-19-33&catid=108:-&Itemid=120
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كما تويف اثنان من ال�سجناء و�أ�صيب � 45آخرون داخل �سجن الرومية� ،إثر مداهمة قوات
م�شرتكة من الأمن واجلي�ش لل�سجن يف �أبريل  2011لإنهاء �أعمال �شغب �أحدثها امل�ساجني
للمطالبة بتح�سني الأو�ضاع داخل ال�سجن ،وتخفي�ض فرتات االحتجاز رهن املحاكمة .وقد
ا�ستخدمت قوات الأمن الر�صا�ص املطاطي والقنابل ال�صوتية والغاز امل�سيل للدموع .وبح�سب
وزارة الداخلية ف�إن �سجن الرومية ي�ضم  3700نزيل ،وهو ما يزيد على �ضعف ال�سعة
اال�ستيعابية لل�سجن.28
وقد طالت االعتقاالت خالل هذا العام نحو  101من الالجئني ال�سوريني �إىل لبنان ،هروبا
من العنف و�أعمال القمع داخل �سوريا ،وثارت خماوف من احتماالت �إعادتهم ب�صورة
ق�رسية �إىل �سوريا.29
كما �أحاط الغمو�ض م�صري عدد من النا�شطني ال�سوريني؛ �أ�شارت بع�ض التقارير �إىل
اختطافهم يف العا�صمة اللبنانية يف مار�س  ،2011من بينهم جا�سم مرعي جا�سم و�أ�شقا�ؤه.30
كما �أ�شارت منظمات حقوقية �سورية �إىل اختطاف ال�سيا�سي ال�سوري املخ�رضم �شبلي العي�سمي
( )87عاما يف  24مايو  2011مبدينة عالية ،و�أ�ضافت �أن اختطافه قد وقع من جانب دورية
31
تابعة للأمن اللبناين يقودها �ضابط معروف بوالئه جلهة متحالفة مع النظام ال�سوري.
كما اختطف �سبعة من مواطني ا�ستونيا يف �سهل البقاع اللبناين يف  23مار�س  ،2011وظل
م�صريهم جمهوال حتى �إطالق �رساحهم يف  14يوليو بو�ساطة فرن�سية ،وتبني �أنهم ق�ضوا
معظم فرتات احتجازها ق�رسيا داخل �سوريا .ومل تت�ضح دوافع وهوية اخلاطفني.32
وقد ظل اجلمود يحيط مبلف �آالف املختفني واملفقودين الذين ظل م�صريهم جمهوال ،منذ
اندالع احلرب الأهلية يف لبنان يف عام  1975حتى عام  .1990ومل تتخذ ال�سلطات خطوات
33
جادة لإن�شاء جلنة م�ستقلة ،تتوىل الك�شف عن احلقيقة ،و�إجالء م�صري الآالف.
 -28هيومان رايت�س ووت�ش ،لبنان :الوفيات والإ�صابات يف رومية حتتاج �إىل حتقيق م�ستقل� 8 ،أبريل .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/08
 -29هيومان رايت�س ووت�ش ،لبنان :يجب الكف عن احتجاز الالجئني ال�سوريني 23 ،مايو .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/20-1
�« -30سكايز» و»مهارات» تنا�شدان وزير الداخلية وال�سلطات الأمنية التحرك ال�رسيع للك�شف عن م�صري
النا�شطني ال�سوريني الذين خطفوا يف بريوت ،بيان �صادر يف  9مار�س .2011
http://skeyes.wordpress.com/2011/03/10/455696/
 -31متابعة تفا�صيل اختطاف �شبلي العي�سمي من لبنان ،بيان �صادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان 27 ،
يوليو .2011
http://www.shrc.org/data/aspx/d15/4525.aspx
32- http://kw.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=9701
 -33منظمة العفو الدولية حتث لبنان على التحقيق يف حاالت املفقودين �إبان احلرب الأهلية� 18 ،أبريل .2011
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/lebanon-urged-investigate-civilwar-missing-2011-04-14
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كما مل يطر�أ تقدم يف الك�شف عن م�صري املختطفني يف ال�سنوات الأخرية ،مثل جوزيف
�صادر ،الذي اختطف على طريق مطار بريوت يف  12فرباير  ،2009وما زال م�صريه
جمهوال منذ ذلك احلني.

و�ضعية املدافعني عن حقوق الإن�سان:
ظل مدافعو حقوق الإن�سان هدفا ل�ضغوط متزايدة .وقد ا�ستدعت املخابرات الع�سكرية يف
 25يوليو  ،2011النا�شط احلقوقي �سعد الدين �شاتال ع�ضو م�ؤ�س�سة الكرامة الدولية حلقوق
الإن�سان ،على خلفية دوره يف توثيق بع�ض حاالت التعذيب .وقد خ�ضع للتحقيق ملا يزيد على
�سبع �ساعات قبيل �إخالء �سبيله.
وقد جاء هذا التطور تتويجا ل�سل�سلة من املالحقات تعر�ض لها نا�شطون حقوقيون .ففي 22
مار�س فتح النائب العام التمييزي حتقيقا جنائيا بحق املركز اللبناين حلقوق الإن�سان ،بعد تقدم
حركة �أمل ببالغ �ضد املركز ب�سبب ن�رشه تقريرا حول تعر�ض بع�ض املحتجزين للتعذيب
على يد �أفراد ينتمون حلركة �أمل .وخالل التحقيق طلب ممثلو املركز ن�سخة من البالغ املقدم
�ضدهم ،لكن طلبهم قوبل بالرف�ض.
وتوا�صلت ال�ضغوط على املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان «حقوق» -والتي كانت قد
بد�أت يف  -2010بعد �إ�صدارها تقريرا حول الأو�ضاع داخل خميم نهر البارد ،وخ�ضع
مديرها غ�سان عبد الله لتحقيقات من قبل ال�سلطات الع�سكرية ،كما احتجز من�سق برنامج عمل
املنظمة الفل�سطينية يف نهر البارد حامت مقدادي ملدة خم�سة �أيام يف نوفمرب  ،2010دون �أن
توجه �إليه �أي اتهامات.
وتركزت التحقيقات مع مقدادي يف ذلك الوقت ،حول برنامج عمل املنظمة واجتماعات
مديرها غ�سان عبد الله مع ممثلي ال�سفارات الأجنبية .وخالل احتجازه يف �إحدى الثكنات
الع�سكرية ،تعر�ض املقدادي ملعاملة مهينة ،و�أجرب على خلع مالب�سه ،وحرم من النوم.
ونتيجة لل�ضغوط التي تتعر�ض لها املنظمة والقيود على دخول ممثليها �إىل خميم نهر البارد،
ا�ضطرت املنظمة �إىل �إغالق مقرها يف املخيم.
وكان غ�سان عبد الله قد قام بزيارة للمخيم يف  11مايو  ،2011لكن املخابرات الع�سكرية،
طلبت منه مغادرة املخيم .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املخابرات الع�سكرية ،كانت قد �ألزمت غ�سان
عبد الله ،كلما �أراد جتديد ت�رصيح دخوله للمخيم �أن يقوم بزيارة املخابرات الع�سكرية.34
 -34م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان ،منظمات غري حكومية دولية وحملية تدين ترهيب النا�شطني احلقوقيني
من طرف ال�سلطات اللبنانية� 7 ،أغ�سط�س .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4229:2011-08021=dimetI&-:801=ditac&14-91-51-40
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حمدودية التطورات على ال�صعيد الت�شريعي:
ات�سم عام  2011بقدر كبري من اجلمود على ال�صعيد الت�رشيعي ،وخا�صة يف ظل ال�صعوبات
التي واجهت ت�شكيل حكومة جديدة بعد جناح حزب الله يف مطلع العام �إ�سقاط حكومة �سعد
احلريري.
وقد جاءت �أهم التطورات على ال�صعيد الت�رشيعي يف �سياق معاجلة العنف على �أ�سا�س النوع
االجتماعي ،حيث �أقر الربملان اللبناين �إلغاء املادة  562من قانون العقوبات ،التي كانت
تخفف العقوبة على مرتكبي جرائم القتل �أو العنف بحق الن�ساء ،فيما يعرف بجرائم ال�رشف
داخل الأ�رسة .لكن احلكومة التي جاء ت�شكيلها خلوا من متثيل الن�ساء ،مل تتقدم خطوة �أبعد يف
�إنهاء مظاهر التمييز �ضد الن�ساء يف عدد �آخر من مواد قانون العقوبات ،حيث ما زال القانون
متييزيا ل�صالح الرجال فيما يتعلق باملعاقبة على جرائم الزنى.
ومع �أن احلكومة ال�سابقة كانت قد �أعدت م�رشوع قانون يجرم العنف الأ�رسي يف مايو
 ،2010ف�إن م�رشوع هذا القانون الذي يجرم الإ�ساءات البدنية والنف�سية واجلن�سية بحق
الن�ساء ،مبا يف ذلك االغت�صاب الزوجي ،ما زال حمال للمراجعة من قبل جلنة برملانية
خا�صة ،وقوبل امل�رشوع باعرتا�ضات م�ؤ�س�سات دينية �سنية و�شيعية .وقد �أعلنت دار الفتوى
يف  28يونيو ،رف�ضها م�رشوع القانون ،مربرة ذلك ب�أن ال�رشيعة الإ�سالمية يتعني �أن تكون
الإطار املالئم ملعاجلة م�شكالت العنف الأ�رسي ،وحمذرة من �أن م�رشوع القانون �سي�ؤدي �إىل
تفكيك الأ�رسة ،ويقل�ص من �سلطة الأب ومن قدرته على تن�شئة الأبناء.35

�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني:
مل ت�شهد �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حت�سنا ملمو�سا .مل ت�ؤت التعديالت التي �أدخلت
على قانون العمل وال�ضمان االجتماعي مفعولها فيما يتعلق بال�سماح للفل�سطينيني بالعمل جزئيا
يف لبنان .وخالل عملية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف لبنان من
خالل الأمم املتحدة� ،أعلن ممثلو احلكومة اللبنانية يف مار�س  2011قبولهم لعدد من التو�صيات
ذات ال�صلة بتح�سني فر�ص التوظيف وظروف عمل الالجئني الفل�سطينيني ،و�إ�صدار �أوراق
 -35انظر يف ذلك :هيومان رايت�س ووت�ش ،لبنان� :إ�صالحات قانونية ت�ستهدف جرائم ال�رشف� 11 ،أغ�سط�س
.2011
11/80/1102/swen/ra/gro.wrh.www//:ptth
وانظر �أي�ضا ،هيومان رايت�س ووت�ش ،لبنان :يجب تفعيل م�رشوع قانون العنف الأ�رسي حلماية الن�ساء7 ،
يوليو .2011
60/70/1102/swen/ra/gro.wrh.www//:ptth
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ثبوتية لفاقدي الهوية منهم ،لكنها رف�ضت تو�صيات جوهرية فيما يتعلق بحقوق الفل�سطينيني يف
التملك ويف العمل باملهن احلرة ،ف�ضال عن �إنهاء القيود على حرية التنقل ،حيث �أنكر ممثلو
احلكومة ب�شكل قاطع وجود �أي قيود على تنقل الالجئني الفل�سطينيني.36
وقد لقى � 6أ�شخا�ص على الأقل م�رصعهم ،و�أ�صيب � 120آخرون بر�صا�ص اجلنود
الإ�رسائيليني ،الذين �أطلقوا النريان على م�سرية ،نظمتها هيئات �أهلية وف�صائل فل�سطينية
و�أحزاب لبنانية يف ذكرى نكبة  1948الفل�سطينية يف منطقة مارون الرا�س يف اجلنوب
اللبناين يف  15مايو ،و�أظهرت تقارير ميدانية تعمد اجلنود الإ�رسائيليني �إحلاق �إ�صابات قاتلة
باملحتجني.37
ور�صدت التقارير تعمد وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني التابعة للأمم املتحدة
(�أونروا) تقلي�ص خدماتها لالجئني يف املخيمات اللبنانية ،و�أ�شارت التقارير �إىل وفاة عدد من
املر�ضى لعدم �إعطائهم الت�صاريح الالزمة ال�ستقبالهم من قبل امل�ست�شفيات.38
ويف يونيو املا�ضي �أدىل مفتي اجلمهورية اللبنانية بت�رصيحات ذات طابع عن�رصي ،عندما
التقى وفدا فل�سطينيا ملعاجلة م�شكلة البناء يف �أرا�ضي الأوقاف ،وقال�« :أنتم معتدون مغت�صبون
لأر�ض الأوقاف ..نحن ا�ست�ضفناكم ومل نعد نريدكم �ضيوفنا� ..أنتم زبالة ولن تنت�رص
ق�ضيتكم»..

39

وقد �شهد خميم عني احللوة يف �أغ�سط�س  2011ا�شتباكا م�سلحا بني حركة فتح وم�سلحني
ينتمون �إىل تنظيم جند ال�شام ،مما �أدى �إىل �إ�صابة � 10أ�شخا�ص بجروح ،و�إحلاق �أ�رضار
فادحة باملنازل واملحال التجارية .وكان اال�شتباك قد وقع يف �أعقاب الك�شف عن عبوة نا�سفة،
ا�ستهدفت اغتيال العقيد حممود عي�سى النينو �أحد قيادات الكفاح امل�سلح الفل�سطيني يف لبنان،
 -36انظر يف ذلك :ا�ستمرار الف�شل اللبناين يف التعامل مع حقوق الالجئني الفل�سطينيني من منظور حقوق
الإن�سان على الرغم من �إحراز بع�ض التقدم ،بيان ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 22 ،مار�س .2011
وانظر �أي�ضا ،حول التعديالت على قانون العمل وال�ضمان االجتماعي ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان« ،جذور الثورة ،حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،التقرير ال�سنوي  ،2010مرجع �سابق.
� -37إ�رسائيل توا�صل تنفيذ عمليات �إعدام خارج نطاق الق�ضاء بحق املتظاهرين والن�شطاء ال�سلميني ،بيان �صادر
عن م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان  1 ،يويليو .2011
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4214:2011-0718-08-30-36&catid=104:-&Itemid=95
 -38را�صد تدين �سيا�سة الأونروا جتاه الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان 30 ،مار�س .2011
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=597
 -39اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان «را�صد» ،ت�رصيحات املفتي بحق الفل�سطينيني يف لبنان عن�رصية
ومرفو�ضة وعليه االعتذار فورا» 16 ،يونيو .2011
http://www.a-tarakji.com/pal/news.php?action=view&id=459
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ولت�سليم اثنني من امل�شتبه بهم –اعرتفوا مب�سئوليتهم عن زرع العبوة النا�سفة� -إىل جهاز
املخابرات الللبنانية.40
كما �شهد خميم عني احللوة يف دي�سمرب اغتيال �أ�رشف القادري (حركة فتح) ،وحامت
ال�شبهات حول م�سئولية عنا�رص يف جمموعات جند ال�شام وفتح الإ�سالم عن هذه اجلرمية.41

 -40را�صد تدين الأحداث الأخرية يف عني احللوة ،وحتمل القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف لبنان م�سئولية ما
جرى� 10 ،أغ�سط�س .2011
http://www.anhri.net/?p=37328
 -41را�صد تدين جرمية اغتيال �أحد عنا�رص فتح يف عني احللوة ،وتطالب بتقدمي اجلناة للعدالة 17 ،دي�سمرب
.2011
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=662
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هذا التقرير ...ملاذا ؟

ي�سعد مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أن يقدم تقريره ال�سنوي الرابع حول و�ضعية
حقوق الإن�سان يف العامل العربي خالل العام  .2011و�إذا كانت التقارير الثالثة ال�سابقة قد
ا�ستهدفت الوقوف على �أبرز مظاهر التقدم �أو الرتاجع يف احرتام حقوق الإن�سان يف البلدان
حمل الدرا�سة ،ف�إن التقرير احلايل كان يتعني عليه يف الوقت ذاته �أن يتناول بالدرا�سة
والتحليل تداعيات رياح التغيري الثوري ،التي هبت على تلك املنطقة من العامل ،وجنحت يف
�إزاحة رموز عاتية يف اال�ستبداد والطغيان والف�ساد يف كل من تون�س وم�رص وليبيا واليمن.
ومن ثم ف�إن التقرير احلايل يويل اهتماما خا�صا بح�صاد ما ي�سمى بـ»الربيع العربي» يف
م�ضمار تعزيز حقوق الإن�سان و�آفاق التحول �أو االنتقال الدميقراطي .وهو ينطلق يف تقييمه
من البو�صلة ذاتها املوجهة لتقاريره ال�سابقة ،والتي تنطلق من �إطار احلقوق املدنية وال�سيا�سية
وعناوينها الرئي�سية ،التي تركزت يف الغالب الأعم على:
•حتليل امل�سار ال�سيا�سي االنتقايل يف البلدان التي �شهدت �إزاحة رموز احلكم فيها ،و�إىل �أي
مدى ي�سهم يف تعزيز التطلعات للتحول الدميقراطي ،ويف تكري�س �آليات ت�سمح باملحا�سبة
وك�شف احلقيقة ،والق�صا�ص العادل عن اجلرائم املرتكبة من قبل هذه النظم ،و�إىل �أي
مدى ت�سهم هذه امل�سارات يف �إحداث قطيعة حقيقية مع منط االنتهاكات التي �سادت لعقود
من احلكم املطلق.
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•حتليل �أبرز التطورات التي �شهدتها البلدان حمل الدرا�سة على �صعيد الإ�صالحات
الد�ستورية والت�رشيعية ،و�إىل �أي مدى ت�شكل ا�ستجابة حقيقية لتطلعات احلراك ال�شعبي
الثوري� ،أو ت�ستهدف التحايل على هذه التطلعات� ،أو تقطع الطريق يف بع�ض البلدان
لكي ال متتد �إليها تداعيات موجات التغيري.
•كيفية التعامل مع �أ�شكال االحتجاج ال�سيا�سي وا�سعة النطاق ،يف عدد كبري من البلدان
حمل الدرا�سة ،والأدوات املنهجية يف قمع �أو تطويق خمتلف �أ�شكال التظاهر والوقفات
االحتجاجية واالعت�صامات والإ�رضابات ال�سلمية.
•حدود االنفراج �أو الت�ضييق على احلريات الإعالمية وحرية التعبري.
•املمار�سات وثيقة ال�صلة بتعزيز �أو قمع احلق يف التنظيم عرب الأحزاب ال�سيا�سية �أو
اجلمعيات الأهلية �أو الأطر النقابية.
•و�ضعية املدافعني عن حقوق الإن�سان ،وطبيعة ال�ضغوط والتهديدات التي ت�ستهدف
املنظمات احلقوقية واملنخرطني فيها.
•ال�ضغوط الواقعة على احلريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية �أو املذهبية �أو العرقية.
•مظاهر �إهدار معايري املحاكمة املن�صفة ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق باملحاكمات
التي ا�ستهدفت الأن�شطة ال�سلمية واخل�صوم ال�سيا�سيني ،واملدافعني عن حقوق الإن�سان.
•االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وعلى الأخ�ص فيما يتعلق مبمار�سات التعذيب
والتنكيل بال�سجناء ،وجرائم القتل خارج نطاق القانون واالختفاء الق�رسي ،و�أمناط
العقاب اجلماعي لل�سكان.
وننوه �إىل �أن التقرير قد انحاز �إىل الإبقاء على قائمة البلدان املختارة للدرا�سة ،دومنا تغيري
عما ذهبت �إليه التقارير ال�سابقة� ،أخذا يف االعتبار �أن تثبيت هذه القائمة يتيح لباحثي التقرير
بناء قاعدة تراكمية للمعلومات حول هذه البلدان ،ويتيح جماال �أرحب للمقارنة ،وا�ستخال�ص
ا�ستنتاجات مو�ضوعية كا�شفة حلدود التقدم� ،أو الرتاجع يف و�ضعية حقوق الإن�سان من عام
لآخر� ،سواء داخل بلد بعينه �أو يف امل�ؤ�رشات العامة لهذه الو�ضعية يف جممل البلدان حمل
الدرا�سة ،وهى :م�رص ،تون�س ،اجلزائر ،املغرب ،ال�سودان� ،سوريا ،لبنان ،فل�سطني،
العراق ،اململكة ال�سعودية ،البحرين ،واليمن.
كما تتعني الإ�شارة �إىل �أن التقرير يقدم �أي�ضا –على غرار التقارير ال�سابقة -معاجلة
نوعية خا�صة لبع�ض البلدان التي تعي�ش يف �رصاعات م�سلحة� ،سواء حتت وط�أة االحتالل
�أو االحرتاب الأهلي ،مثل الأرا�ضي الفل�سطينية والعراق وال�سودان .كما يندرج يف �إطار
هذه البلدان اليمن ،على الرغم من �أن االنتفا�ضة ال�شعبية فيه طغت على طابع ال�رصاعات
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اجلهوية املزمنة .كما �أن لبنان رغم ما ي�شهده من تراجع خطر االحرتاب الأهلي يف العامني
الأخريين ،ف�إنه يظل ي�ستوجب �إدراجه �ضمن البلدان التي تعي�ش حالة ا�ستثنائية ،يف ظل
تداعيات الت�أزم ال�سيا�سي املزمن املقرتن بتجاذبات �إقليمية وا�ستقطابات طائفية ،فر�ضت نوعا
من ازدواج ال�سلطة داخل هذا البلد ،الذي ميار�س ت�أثرياته على م�ؤ�س�سات احلكم ،ويعيق
�أداءها مل�سئولياتها.
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.
وقد ا�ستند التقرير احلايل �إىل �أوراق خلفية� ،أعدها باحثون من املركز ،وخرباء حقوقيون
من بع�ض الدول حمل الدرا�سة ،كما اعتمد �أي�ضا 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
ف�ضل عدم ذكر
ا�ستطلع املركز �آراءهم يف امل�سودات النهائية لهذا التقرير .غري �أن البع�ض َّ
ا�سمه ،نظرا للمخاطر الأمنية التي قد ترتتب على ذلك.
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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�س �إدارة 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�أي 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:

�أوال :املنظمات الوطنية
البحرين:

 1مركز البحرين حلقوق الإن�سانhttp://www.bahrainrights.org .

.1
2 .2جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سانhttp://www.byshr.org .
3 .3اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سانhttp://bhrs.org .
4 .4اجلمعية البحرينية لل�شفافيةhttp://alshafafeyabh.org .
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العراق:

5جلنة تن�سيق املنظمات غري احلكومية لأجل العراقhttp://www.ncciraq.org.

.5
6 .6مركز الإح�صاء بالعراقwww.iraqbodycount.org .
6 .6منظمة حمورابي حلقوق الإن�سان http://www.hhro.org/hhro/index.php?lang=ar.

م�صر:

8املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سانhttp://www.eohr.org/ar .

.8
9 .9اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعيةhttp://www.mosharka.org .
1010مركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سي ل�ضحايا العنفhttp://alnadeem.org .
1111م�ؤ�س�سة درا�سات املر�أة اجلديدةhttp://www.nwrcegypt.org .
1212دار اخلدمات النقابية والعماليةhttp://ctuws.blogspot.com .
1313جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سانhttp://www.ahrla.org .
1414املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية http://www.eipr.org .
1515مركز ه�شام مبارك للقانون/ http://www.hmlc-egy.org .
1616مركز �أندل�س لدرا�سات الت�سامح ونبذ العنفhttp://www.andalusitas.net .
1717املركز امل�رصي حلقوق املر�أةhttp://www.ecwronline.org .
1818مركز ق�ضايا املر�أة امل�رصية /http://www.cewla.org .
1919املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية/ http://ecesr.com.
2020امل�ؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان/ http://madanya.net.
2121م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري/http://www.afteegypt.org .
2222م�رصيون �ضد التمييز الدينى/http://www.maredgroup.org .

لبنان:

2323م�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان واحلق الإن�ساينhttp://fhhrl.org .

2424م�ؤ�س�سة مهارات/http://www.maharatfoundation.org .

2525اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان “را�صد”http://www.pal-monitor.org .

2626املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان “حقوق”http://www.palhumanrights.org .

املغرب:

2727املنظمة املغربية حلقوق الإن�سانhttp://www.omdh.org .

2828اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سانhttp://www.amdh.org.ma .

2929املر�صد املغربي للحريات العامةhttp://www.forumalternatives.org/observatoire/?lang=ar.
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3030الهيئة املغربية حلقوق الإن�سان.

3131اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية www.asvdh.net

3232جمعية عدالةwww.justicemaroc.org .

3333جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان/http://www.codesaso.com .
3434الع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق الإن�سان/http://lmddh.tadwena.com .
3535جمعية املدونني املغاربة http://maghrebblog.maktoobblog.com/

3636رابطة حماية ال�سجناء ال�صحراويني بال�سجون املغربيةhttp://www.codapso.org/fr .
3737الكونفدرالية النقابية للعمال ال�صحراوينيhttp://ardihura.blogspot.com .
3838املجل�س الوطني حلقوق الإن�سانhttp://ccdh.org.ma .

اململكة العربية ال�سعودية:

3939منظمة حقوق الإن�سان �أو ًال يف ال�سعوديةwww.hrfssaudiarabia.org .
4040املركز ال�سعودي حلقوق الإن�سانhttp://www.saudihr.org .

4141جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربيةhttp://www.cdhrap.net .

4242جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية فى اململكة العربية ال�سعودية http://www.ksarights.org/

ال�سودان:

4343هيئة حمامي دارفور.

�4444شبكة �صحفيون حلقوق الإن�سان (جهر)http://www.anhri.net?cat=343 .

�سوريا:

4545املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان “�سوا�سية”http://www.shro-syria.com .

4646املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف �سورياhttp://dadkurd.co.cc .
4747الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سانhttp://www.shrl.org .
4848املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سانhttp://www.syriahr.com .

4949اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سانhttp://www.shrc.org. .

5050جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف �سورياhttp://www.cdf-sy.org .
 -5151املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف �سورياhttp://www.aohrs.org .

5252املركز ال�سوري للإعالم وحرية التعبريhttp://www.kurdistanabinxete.com .
5353مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سانhttp://www.dchrs.org .

5454اللجنة الكردية حلقوق الإن�سان يف �سورياhttp://www.kurdchr.de .

5555املنظمة الوطنية حلقوق الإن�سان يف �سورياhttp://www.nohr-s.org/new .
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تون�س:

5656الرابطة التون�سية حلقوق الإن�سانhttp://www.ltdh.org .

5757اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سينيhttp://tunisiawatch.rsfblog.org .
5858اللجنة من �أجل احرتام احلريات وحقوق الإن�سانhttp://www.crldht.org .
5959اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات/www.tunisia/tadw http:/ .
6060املجل�س الوطني للحريات بتون�سhttp://www.welcome.to/cnlt .

6161املر�صد الوطني حلرية ال�صحافة والن�رش والإبداع/ http://www.anhri.net/tunisia/olpec .
6262اجلمعية التون�سية ملناه�ضة التعذيب/www.tunisia/altthttp:/ .

6363املر�صد التون�سي للحقوق واحلريات النقابيةhttp://nakabi.maktoobblog.com .

6464منظمة حرية و�إن�صافhttp://www.facebook.com/pages .
-9A%8D%58%9D%8B%8D%68%9D%58%9D%/segap
7A%8D%5B%8D%68%9D%7A%8D%88%9D%-9A%8D%A8%9D%1B%8D%DA%8D%
D %48%9D%7A%8D%-8A%8D%AA%8D%38%9D%58%9D%48%9D%7A%8D%-181%9D%
8D%3B%8D%88%9D%3B%8D%8A%8D%-A8%9D%88%9D%78%9D%CA%8
ofni=ks?fassniWayiroh/!#796174086173921/9A%

اليمن:

6565منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سانhttp://saf-yemen.org .
6666املر�صد اليمنى حلقوق الإن�سانhttp://www.yohr.org/ .

6767هود ،الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلرياتhttp://www.hoodonline.org .

6868املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية/http://www.hurryat.org .
6969املر�صد اجلنوبي حلقوق االن�سان/http://sohr-aden.org -

7070مركز التاهيل وحمايه احلريات ال�صحفية (/http://ctpjf.org .(CTPJF
7171منظمة �سياج حلماية الطفولةwww.seyaj.org .

7272املركز اليمني حلقوق الإن�سانhttp://ycfhr.org .

7373منظمة �صحفيات بال قيودhttp://womenpress.org .

7474مركز املعلومات والتـ�أهيل حلقوق الإن�سانhttp://hinitc.net .

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة:

7575م�ؤ�س�سة احلق (رام الله)www.alhaq.orghttp:// .

7676املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان (غزة)http://www.pchrgaza.org .
7777مركز امليزان حلقوق الإن�سان (غزة)http://www.mezan.org .

7878الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان “ديوان املظامل “ http://www.ichr.ps.

7979مركز الأ�رسى للدرا�ساتhttp://www.alasra.ps .

8080املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى)http://www.madacenter.org .
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اجلزائر:

8181جمعية عائالت املفقودين باجلزائر.

8282الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان www.la-laddh.org

ثانيا :امل�ؤ�س�سات الإقليمية

8383ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سانhttp://anhri.net .

8484املنظمة العربية حلقوق الإن�سانhttp://www.aohr.net .

8585منظمة الكرامة حلقوق الإن�سانhttp://www.alkarama.org/ .

8686مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط(�سكايز)http://www.skeyesmedia.org
8787مبادرة اال�صالح العربيhttp://arab-reform.net .

8888جمموعة العمل للدفاع عن حرية ال�صحافة والتعبري يف �شمال �أفريقياhttp://www.anhri.net/mena/wgfena/ .

ثالثا :املنظمات والهيئات الدولية

8989ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سانhttp://www.euromedrights.net .

9090مر�صد حماية املدافعني عن حقوق الإن�سانhttp://www.fidh.org/-human-rights-defenders.180.org .
9191هيومان رايت�س ووت�شhttp://www.hrw.org .
9292منظمة املادة http://www.article19.org . 19

9393منظمة العفو الدوليةhttp://www.amnesty.org/ar .

9494جمموعة الأزمات الدوليةhttp://www.crisisgroup.org .
9595الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سانhttp://www.fidh.org/ .

9696اخلط الأمامي ،امل�ؤ�س�سة العاملية للدفاع عن مدافعي حقوق الإن�سانhttp://www.frontlinedefenders.org/ar
9797مرا�سلون بال حدودhttp://www.rsf.org .

9898اللجنة الدولية حلماية ال�صحفينيhttp://www.cpj.org/ .

9999اللجنة الدولية لل�صليب الأحمرhttp://www.icrc.org/ara .

10100م�ؤ�س�سة كارنيجى لل�سالم الدويلhttp://www.carnegieendowment.org .
�10101شبكة الأنباء الإن�سانية «�أيرين».http://arabic.irinnews.org .
10102جلنة الواليات املتحدة للحريات الدينية الدوليةwww.uscirf.gov .
10103مركز �أنباء الأمم املتحدةwww.un.org/arabic/news .

�10104صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)www.unicef.org .

10105مكتب تن�سيق ال�شئون الإن�سانية بالأمم املتحدة (�أوت�شا)www.unocha.org .

							
						
						

التوقيع
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
www.cihrs.org
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