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بمعزل عً العالم:
الاهحلام مً املدافعين عً حلىق إلاوسان
في مىطلة الخليج لعملهم مع ألامم املححدة

تقرير هقدـ هف هركز القاٌرة لدراسات حقكؽ اإلىساف بشأف الٍجهات الحككهية كأعهاؿ التٍديد كالتشٍير التي تقكـ بٍا حككهات
ههمكة البحريف (البحريف) كاإلهارات العربية الهتحدة (اإلهارات) كالههمكة العربية السعكدية (السعكدية) كسمطىة عهاف (عهاف)
ضد الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف لتعاكىٍـ هع آليات حقكؽ اإلىساف التابعة لألهـ الهتحدة  ،خاصة في سياؽ الجمسة الػ 21
لهجمس حقكؽ اإلىساف ك الهىعقدة في سبتهبر .2012
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1

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان هو منظمة غٌر حكومٌة إقلٌمٌة مستقلة تأسست عام ٌ .1994تمتع المركز بوضع استشاري خاص فً المجلس االقتصادي
واالجتماعً باألمم المتحدة ،وصفة المراقب فً اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب .والمركز عضو فً الشبكة األوروبٌة المتوسطٌة لحقوق اإلنسان ،والشبكة
الدولٌة لتبادل المعلومات حول حرٌة الرأي والتعبٌر (اٌفكس) .كما أن المركز مسجل فً مصر وفرنسا وجنٌف وله مقر رئٌسً فً القاهرة ومكتب فً جنٌف ألعماله
فً آلٌات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،فضال عن تواجده المؤسسً فً بارٌس .وحصل المركز على جائزة الجمهورٌة الفرنسٌة لحقوق اإلنسان لعام .2007
وٌهدف المركز إلى دعم احترام مبادئ حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة ،وتحلٌل صعوبات تطبٌق القانون الدولً لحقوق اإلنسان ،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان فً العالم
العربً ،وكذا االنخراط فً الحوار بٌن الثقافات فٌما ٌتعلق بمختلف المعاهدات واإلعالنات الدولٌة لحقوق اإلنسان .لمزٌد من المعلومات بشأن مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان ،برجاء زٌارة www.cihrs.org
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ملدمة:
كتحديدا
عمى هد ار العاهييف الهىصرهيف زاد اىخراط الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف كهىظهات حقكؽ اإلىساف في هىطقة الخميج (
ن
في دكؿ البحريف  ،السعكدية  ،اإلهارات كعهاف) هع األهـ الهتحدة ؛ بٍدؼ إلقاء الضكء عمى تدٌكر كضع حقكؽ اإلىساف في

الهىطقة .كقد أسفر ٌذا االىخراط عف زيادة الكعي باىتٍاكات حقكؽ اإلىساف

التي تحدث في تمؾ البمداف  ،كزيادة الضغط هف

جاىب األهـ الهتحدة كاؿهجتهع الدكلي عمى ٌذي الحككهات لكضع حد ؿتمؾ االىتٍاكات .كقد أسٍـ ٌذا الىكع هف الضغط كالتركيز
الهتزايد في إحداث تطكرات في ٌذا الصدد  ،هثؿ قياـ همؾ البحريف بإىشاء المجىة البحريىية الهستقمة لتقصي الحقائؽ

بشأف

االىتٍاكات في البحريف في يكىيك .2011
في ظؿ كصكؿ اىتٍاكات حقكؽ اإلىساف لهستكيات غير هسبكقة في بمداف الخميج

 ،بدأت ٌذي البمداف – كعقاب عمى الجٍكد

الهبذكلة هف الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف كالجهاعات الحقكقية الكطىية كاإلقميهية كالدكلية – حهمة تٍديد كعقكبات لكؿ أكلئؾ
الذيف يشجبكف اىتٍاكات حقكؽ اإلىساف في الخميج أهاـ األهـ الهتحدة ،هستٍدف نة عمى كجً الخصكص الهدافعيف الحقكقييف

عمى الهستكل الهحمي.

شددت حككهات هىطقة الخميج بشكؿ كبير الٍجهات كالتٍديد ات ضد الهدافعيف كالىشطاء الحقكقييف لتعاكىٍـ هع آليات حقكؽ
اإلىساف التابعة لألهـ الهتحدة كاىخراطٍـ هعٍا في األشٍر األخيرة ،كبدا أف تمؾ الٍجهات قد صارت ههىٍجة في بعض البمداف .
إذ شهمت :التشٍير كحهالت تشكيً السهعة في اؿ كسائؿ اإلعالهية التي تسيطر عميٍا الحككهات  ،التٍديدات بالقتؿ كاالعتداءات
البدىية كالتٍـ الجىائية  ،باإلضافة إلى االعتقاالت التعسفية كاألحكاـ بالسجف كاالعتقاؿ .كقد بمغت بعض حهالت تشكيً السهعة
ككثير ها
نا
التي تركجٍا الحككهة ككسائؿ إعالهٍا ضد الىشطاء الهتعاكىيف هع األهـ الهتحدة حد التحريض عمى الكراٌية كالعىؼ ،
عرضتٍـ لمهخاطر الجسدية.

تكيؼ األهـ الهتحدة تمؾ الٍجهات بهصطمحات الػ"اؿ

ٌجهات اال ىتقاهية" عمى الىحك الـ شار إليً في قرار األهـ الهتحدة

تش ّكؿ بعضٍا اىتٍاكات خطيرة لحقكؽ اإلىساف  ،ىاٌيؾ عف أف تمؾ الٍجهات في جكٌرٌا تهثؿ استٍدافنا
 .A/HRC/18/19كها ُ

األهـ الهتحدة يعتهد بشكؿ

هباشر لهىظكهة األهـ الهتحدة كقدرتٍا عمى العهؿ بشكؿ هالئـ ،إذ أف ىظاـ حقكؽ اإلىساف في
نا
أساسي عمى التكاصؿ كالتفاعؿ هع الفشطاء الحقكقييف عمى الهستكل الهحمي في أم دكلة أك هىطقة في العالـ ،لذا يعتقد هركز

القاٌرة لدراسات حقكؽ اإلىساف أف الهستكل الحالي هف الٍجهات الهستخدهة ضد الهدافعيف الحقكقييف بسبب تعاكىٍـ هع األهـ
خطير ؿفاعمية آليات حقكؽ اإلىساف في األهـ الهتحدة فيها يتعمؽ بهىطقة الخميج.
نا
تٍديدا
الهتحدة ُيهثؿ
ن
طبقنا لتعريؼ األهـ الهتحدة ،فإف ٌذي الٍجهات ٌي" :أعهاؿ التٍديد أ ك االىتقاـ" ضد كؿ" هف يسعى إلى التعاكف ـ ع األهـ

الهتحدة كههثميٍا كآلياتٍا في هيداف حقكؽ اإلىساف أك هف تعاكف هعٍـ فعالن ،أك أدلى بشٍادات أك قدـ إليٍـ هعمكهات" كيشهؿ
ٌذا كؿ هف "قدـ هساعدة" أك " بالغات" ،أك " هف لٍـ صمة قرابة بضحا ام اىتٍاكات حقكؽ اإلىساف أك بكؿ هف قدـ إلى الضحايا
هساعدة قاىكىية أك هساعدة أخرل ".
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ٌذا كهف الهفترض أف تمتزـ دكؿات البحريف كالسعكدية بصفتً ـ ا عضكاف سابؽاف في هجمس حقكؽ اإلىساف  ،كاإلهارات العربية

الهتحدة بصفتٍا عضك حالي  ،بتأييد اؿهعايير التي تحهي حقكؽ اإلىساف ك ضهاف تركيجٍا طبقنا لقرار الجهعية العاهة

الهىشئ لهجمس حقكؽ اإلىساف  ،هع العمـ أف تمؾ األعهاؿ االىتقاهية غير هقبكلة في كؿ الحاالت ،إال أىً
ُ 251/60

هف

الهثير لمقمؽ أف تأتي تمؾ الههارسات هف قبؿ أعضاء حالييف كسابقيف في الهجمس  ،كٌي الدكؿ ذاتٍا التي قدهت التزاهات
2

الفقرة رقم  1من قرار األمم المتحدة A/HC/RES/12/2
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طكعية لحهاية الحقكؽ كالحريات في هحاكالتٍا الحصكؿ عمى عضكية الهجمس  ،هها يعطى هدلكالن عمى ضركرة إعادة الىظر في
هعايير اختيار الدكؿ لعضكية هجمس حقكؽ اإلىساف عمى الفكر ،لتككف هعايير هبىية عمى ِجدية تمؾ الدكؿ في االلتزاـ باحتراـ
كتعزيز حقكؽ اإلىساف ،لضهاف استهرارية ك فاعمية عهؿ الهجمس ككؿ.
هكجزا ؿعدد هف الٍجهات التي تعرض لٍا الهدافع كف عف حقكؽ اإلىساف في
يستعرض ٌذا التقرير في السطكر التالية
كصؼ ن
ان
البحريف كاإلهارات كالسعكدية كعهاف  ،كالذيف خضعكا لتدابير جزائية هف جاىب الحككهة كفاعميف تابعيف لٍا جراء هشاركتٍـ في
الجمسة الػ 21ؿهجمس حقكؽ اإلىساف ك/أك التعاكف هع اإلجراءات الخاصة لؿهجمس .كها يشير التقرير إلى تصاعد استخداـ
ترساىة هف القكاىيف القهعية ككسائؿ اإلعالـ كاأل شخاص"الهكاليف لمحككهة" كأدكات لمتٍديد ضد ٌؤالء الهدافعيف  ،فضالن عف

أشكاؿ هف الهضايقات تهارسٍا "الهىظهات غير الحككهية" التابعة لحككهات الهىطقة

) ،(GNGOsاألهر الذم يفرض تحديات

طكيمة األجؿ كهتىاهية حكؿ قدرة الهجتهع الهدىي الهستقؿ في ٌذي الهىطقة عمى االىخراط عمى الهستكل الدكلي.

 .1إلامارات العربية املححدة
هف الصعب الىظر الٍجهات ضد الهدافعيف الحقكقييف اإلهاراتييف الذيف اختاركا التعاكف هع ىظاـ حقكؽ اإلىساف باألهـ الهتحدة
في سياؽ هىفصؿ عف التٍديد كالتخكيؼ كاالعتقاالت الهكسعة ضد دعاة اإلصالح في الدكلة في العهكـ.
حادا في الهساحات كالحريات الهحدكدة لمغاية
اجعا ن
شٍد كضع حقكؽ اإلىساف في اإلهارات العربية الهتحدة خالؿ عاـ  2012تر ن
كالهتاحة لعهؿ الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف كدعاة الديهقراطية ،إذ تـ تطبيؽ سياسة عدـ الت ساهح تجاي االىتقاد الهكجً
لتدٌكر كضع حقكؽ اإلىساف في البالد .كقد خضع هعظـ هف تج أر عمى الحديث عف همؼ حقكؽ اإلىساف كالتحكؿ الديهقراطي
باإلهارات إلى اعتقاالت تعسفية كاجراءات سحب الجىسية كأكاهر بحظر السفر كأحكاـ بالسجف .كعزز هف تمؾ اإلجراءات القهعية

ها يفرضً القاىكف االتحادم رقـ (  )2لسىة  2008في شأف الجهعيات كالهؤسسات األٌمية ذات الىفع العاـ
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هف إجراءات

تقييدية بشأف تسجيؿ الهىظهات األٌمية غير الحككهية كعهمٍا هىافيا بذلؾ القكاعد القاىكىية الدكلية الهىظهة لمحؽ في التىظيـ،
إذ تحظر ،عمى سبيؿ الهثاؿ ،الهادة رقـ  16هف ٌذا القاىكف عمى الهىظهات غير الحككهية التدخؿ في السياسات أك األهكر
الهتعمقة بأهف الدكلة  ،كتىص الهادة عمى اآلتي:

"ال يجَﺯ لمجهعية الخركج عو األغراض الهحددة في ىﻅاهٍا األساسي،

َيحﻅﺭ عميٍا َعمى ﺃعضائٍا التدخؿ في السياسة ﺃَ في األهكر التي تهﺱ ﺃهو الدكلة َىﻅان الحكـ فيٍا ﺃَ ﺇثاﺭﺓ الهىازعات
الطائفية أك العىصرية أك الديىية"  .كقد استخدهت السمطات الحككهية ٌذا ا

لهادة في عاـ  2011لحؿ الهجمس الهىتخب

لهىظهتيف غير حككهيتيف إلصدارٌها بياىات تدعك لهزيد هف اإلصالحات الديهقراطية في البالد.

شخصا ،هف بيىٍـ اؿهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف كالهحاـ ميف
كها تـ إصدار هذكرات تكقيؼ  ،عمى هدار عاـ  ،2012بحؽ 64
ن
البارزيف هحهد الركف ك هحهد الهىصكرم  ،كقضاة كهعمهيف كىشط اء آخريف في هجاؿ الديهقراطية ،كذلؾ عمى خمفية تٍـ تتعمؽ
شخصا.
بتعبيرٌـ السمهي عف آ ارئٍـ اؿسياسية ،كقد زادت ٌذي األرقاـ لتصؿ حتى هارس 2013إلى أكثر هف 90
ن
في  4هارس  ،2013بدأت هحاكهة الهتٍهيف أهاـ الهحكهة االتحادية العميا في القضية رقـ

 ،2013/17كذلؾ بعد هركر ها

يقرب هف عاـ عمى اؿحهمة التي قاهت بٍا السمطات ال عتقاؿ اؿىاشطيف ،كسط هخاكؼ هف تعرض الىاشطيف الهعتقميف لمتعذيب
كغيري هف أشكاؿ سكء الهعاهمة أثىاء

اعتقاؿٌـ التعسفي في أهاكف غير هعركفة أك هعمىة .كيكاجً الهتٍهكف  ،الذيف يىتهي

هعظهٍـ إلى جهاعة اإلصالح اإلسالهية  ،اتٍاهات بارتكاب جرائـ ضد األهف القكهي كهحاكلة قمب ىظاـ الحكـ  ،كباإلضافة إلى
ذلؾ ،تـ اتٍاـ ٌـ بالتعاكف هع الٍيئات الدكلية كارساؿ هعمكهات كاذبة لٍا هف شأىٍا اإلضرار بصكرة الدكلة.
3

أنظر نص القانون على الرابط التالً:
http://www.jurists.ae/library/gameat.pdf
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هتٍها
حيث صرح الىائب العاـ لدكلة اإلهارات العربية الهتحدة /سالـ سعيد كبيش في  27يىاير  ،2013بأىً تهت إحالة 94
ن

إهاراتي الجىسية إلى الهحكهة االتحادية العميا قائالن " قد تكاصؿ أعضاء التىظيـ هع أشخاص كٌيئات كهؤسسات كجهعيات دكلية
كأجىبية هف خارج الدكلة لتشكيً صكرتٍا  ،كأهدكا تمؾ الجٍات كٌؤالء األشخاص بهعمكهات هغمكطة ؛ ابتغاء خمؽ رأم عاـ دكلي
ضاغط عمى حككهة الدكلة كقياداتٍا يُضعؼ هف شأىٍا في العالقات الخارجية ".

4

كفى تطكر آخر هقمؽ لمغاية ،صدر في  12ىكفهبر  2012هرسكـ بقاىكف اتحادم رقـ  2012/5في شأف هكافحة جرائـ تقىية
عددا هف الهكاد الشائكة كالفضفاضة كالتي تضيؽ عمى ههارسة الحؽ في حرية الرأم
الهعمكهات .القاىكف يحهؿ في طياتً ن
كالتعبير كالتجهع السمهي كتككيف الجهعيات .كيحتكم القاىكف عمى العديد هف الهكاد التي تـ صياغتٍا بشكؿ هطاطي ،كالتي

تقضى بأحكاـ بالسجف فضالن عف غراهات هالية باٌظة ضد كؿ هف يستخدـ االىترىت أك إحدل كسائؿ تقىية الهعمكهات "لمتركيج
أك التحبيذ ألم براهج أك أفكار هف شأىٍا إثارة الفتىة أك الكراٌية أك العىصرية أك الطائفية أك اإلضرار بالكحدة الكطىية أك السمـ

االجتهاعي أك اإلخالؿ بالىظاـ العاـ أك اآلداب العاهة" ٌ ،ذا باإلضافة إلى أحكاـ بالسجف كغراهات ضد كؿ هف يستخدـ كسائؿ

تقىية الهعمكهات "بغرض السخرية أك اإلضرار بسهعة أك ٌيبة أك هكاىة الدكلة أك أم هف هؤسساتٍا أك رئيسٍا أك ىائبً أك
حكاـ اإلهارات أك أكلياء عٍكدٌـ أك ىكاب حكاـ اإلهارات أك عمـ الدكلة أك السالـ الكطىي أك شعارٌا أك ىشيدٌا الكطىي

كرهكزٌا".

ٌذا باإلضافة إلى أحكاـ بالسجف هدل الحياة ضد كؿ هف يستخدـ كسائؿ تكىكلكجيا الهعمكهات لمدعكة لتغيير الىظاـ الحاكـ،
فضالن عف الهادة  ،38التي هف الههكف استخداهٍا بغرض حظر اإلهاراتييف هف هد كسائؿ إعالـ هستقمة كهىظهات دكلية

أحكاها بالسجف الهؤقت عمى كؿ هف "قدـ إلى أم هىظهات أك هؤسسات أك ٌيئات أك أم
كاقميهية بالهعمكهات ،فالهادة تفرض
ن
كياىات أخرل هعمكهات غير صحيحة أك غير دقيقة أك هضممة ،ككاف هف شأىٍا اإلضرار بهصالح الدكلة ،أك اإلساءة إلى
سهعتٍا أك ٌيبتٍا أك هكاىتٍا ،ك ذلؾ باستخداـ الشبكة الهعمكهاتية أك إحدل كسائؿ تقىية الهعمكهات" .

 الهجمات ضد املدافع الحلىقي حمد مىنىر:
تعرض أحهد هىصكر ،ىاشط حقكقي بارز كهدكف في اإلهارات كعضك المجىة االستشارية

لهىظهة ٌيكهاف رايتس ككتش في

هىطقة الشرؽ األكسط كشهاؿ إفريقيا ،في تهاـ الساعة  7:45هساء يكـ  17سبتهبر  2012العتداء بدىي هف جاىب شخص
هجٍكؿ ،كذلؾ أثىاء تكاجدي في جاهعة عجهاف لمعمكـ كالتكىكلكجيا باإلهارات .جاء ذلؾ عقب هشارؾة هىصكر هف خالؿ هقطع
فيديك هسجؿ في ىدكة شارؾ في تىظيهً هركز القاٌرة عمى ٌاهش فعاليات الجمسة الػ  21لهجمس األهـ الهتحدة ؿحقكؽ اإلىساف
في جىيؼ ،كٌىاؾ أسباب قكية تعزز االعتقاد بأف الجٍاز األهىي لمحككهة كاف كراء ذلؾ االعتداء  ،حيث أف االعتداء كقع هتزاه نىا
هع تمقي هىصكر عدة تٍديدات هف خالؿ كسائؿ اؿتكاصؿ االجتهاعية الهرتبطة بالحككهة لمتىديد بهشاركتً في الىدكة.

ُيعد أحهد هىصكر ضحية هف ضحايا الهحاكهات غير العادلة في العاـ  2011في القضية التي اشتٍرت باسـ "الىشطاء اإلهارتيف
5
هكقعا،
الخهسة  ،"UAE5إذ تهت إداىتً بتٍهة إٌاىة رهكز سياسية في البالد  ،بعدها أعد– بالتعاكف هع أفراد آخريف– بيا نىا
ن
طالب فيً بتفعيؿ الهشاركة السياسية في البالد هف خالؿ برلهاف هىتخب بسمطات تشريعية كتىظيهية

كاضحة  .كفي شٍر

ىكفهبر ،تـ الحكـ عمي هىصكر بالسجف لهدة ثالث سىكات  ،كأُطمؽ سراحً بعفك رئاسي بعد يكـ كاحد هف صدكر الحكـ  ،بعد أف
أهضى ىحك  8أشٍر رٌف االعتقاؿ .كهىذ ذلؾ الحيف تعرض هىصكر لعدة هضايقات كحهالت تشكيً ُيعتقد أىٍا تتـ هف ِقبؿ أك

بتحريض هف أشخاص يىتهكف إلى جٍاز األهف ،فضالن عف اختراؽ حسابات البريد اإللكتركىي الخاصة بً  ،كهراقبتٍا كالتي
4

أنظر تصرٌح النائب العام على الرابط التالً:
http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1290002894499&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout
5
أنظر نص البٌان على الرابط التالً/http://www.ipetitions.com/petition/uaepetition71 :
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أخير هىعً هف السفر  ،إذ ال تزاؿ أكراؽ سفرقهصادرة هف جاىب
أشارت أبحاث أىٍا بتحريض هف سمطات جٍاز أهف الدكلة 6 ،ك نا
السمطات هىذ تاريخ اعتقالً.

 ثفاصيل الاعحداء البدوي على مىنىر:
تعرض هىصكر العتداء في ساحة اىتظار السيارات قبؿ كصكلً ؿ سيارتً ،كقاـ الشخص الذم اعتدل عؿ يً بهحاكلة خىقً هف
طالبا الهساعدة،
الخمؼ حتى سقط ن
أرضا  ،ثـ تكالت المكهات عمى كجًٍ بشكؿ هتكرر .كبعد عدة دقائؽ كحيىها استغاث هىصكر ن
تجهع حكلً عدد هف الطالب ،هها أتاح الفرصة لٍركب الهعتدم إلى سيارة كاىت باىتظاري في ساحة االىتظار  ،دكف أف يتهكف
أحد هف المحاؽ بً .
كفيها يمي شٍادة هىصكر التي تصؼ االعتداء:
"تـ االعتداء عمي اليكـ (  17سبتهبر  ،)2012ككاف الهعتدم ٌذي الهرة أطكؿ هىي كيتهتع ببىية قكية .اقترب الهعتدم
هىي قبؿ أف أصؿ إلى سيارتي كلؼ ذراعً األيهف حكؿ رقبتي كدفعىي لألرض كبدأ في تكجيً سمسمة هف المكهات القكية

لكجٍي ،كيبدك أف الهعتدم كاف مىكل هف عىؼ المكهات كتكجيٍٍا لرأسي إحداث عجز أك ربها قتمي.

ٌاربا .كاستطعت الكقكؼ
كبدأت طمب الهساعدة كحهاية ىفسي قدر إهكاىي ،كعىدها بدأ الىاس في الظٍكر ،فر الهعتدم ن
شخصا أخر قفز في هكاجٍتي هف الجاىب األخر هف ساحة االىتظار (بيف األشجار ٌىاؾ) هحاكالن إيقافي
كجريت ىحكي ،لكف
ن
بعيدا .كلـ يستطع
عف الجرم ىحك السيارة ،كعىدها رأم صديقً داخؿ السيارة جر ل هسر نعا داخؿ السيارة كأسرعت السيارة ن
الىاس االحتفاظ بأرقاـ لكحة السيارة ،كقد تككف تمؾ السيارة غير حاهمة ألرقاـ لكحات  ،كقد كاىت السيارة هىتظرة في ىفس
الهكقع التي اىتظرت فيً السيارة األخرل التي ىفذت االعتداء األكؿ

عمى الثالثاء الهاضي  ،كقد حدث االعتداء اليكـ في

هساء حيث كاىت الظالـ قد حؿ قميالن عمى هكضع اىتظار السيارة.
الساعة 7:45
ن
ككاف أقرب شخص لالعتداء رجؿ سكداىي عجكز كالذم لـ يكف بكسعً تقديـ هساعدة كبيرة .كلـ يكف الطمبة اآلخريف
بعضا هىٍـ رأل جزنء هف الحادث ،لكف ال يستطيع
بهكضع قريب هف االعتداء ،لكف ن
أىً ليس هف الجاهعة"

أحد أف يتعرؼ عمى ٌذا الشخص إذ

في اليكـ ىفسً  ،حصؿ هىصكر عمى تقرير طبي م كضح طبيعة اإلصابات التي تعرض لٍا ىتيجة ٌذا االعتداء ،حيث تضهىت
اإلصابات كفقنا لمتقرير كدهات كاضحة في الرأس كالرقبة كاليديف .كرغـ أف هىصكر قاـ بعهؿ هحضر في هركز شرطة الحهيدية
بإهارة عجهاف بشأف الكاقعة ،لـ تقـ السمطات باتخاذ هزيد هف اإلجراءات القاىكىية أك إبالغً بالتحقيؽ في األهر حتى تاريخً.

اؿجدير بالذكر أف ٌذا ٌك االعتداء البدىي الثاىي عمى هىصكر داخؿ هبىى الجاهعة في ىفس الشٍر  .ففي  11سبتهبر ،تعرض
هىصكر العتداء هف جاىب شخص هجٍكؿ الٍكية  ،بصؽ عمى كجًٍ كدفعً عمى األرض .كرغـ هحاكالت هىصكر اإلهساؾ بً،
إال أىً ٌرب في سيارة –بدكف لكحة أرقاـ – كاىت باىتظاري .ككفقنا لهىصكر ،كاف االعتداءاف قريبا الشبً ،إذ أف "كمتا السيارتيف
اىتظرتا الجاىي في الهكقع ىفسً داخؿ الجاهعة" ،ككال الهعتدييف لـ يتفكٌا أثىاء الضرب ببىت شفة ككأىٍها هدركيف ضركرة

أال

يتحدثكف بأم كمهة".
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انظر :ثغرة ماٌكروسوفت أتاحت التجسس على الناشط " المضروب" أحمد منصور 10 ، bloomberg . ،أكتوبر ،2012
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-10/spyware-leaves-trail-to-beaten-activist-through-microsoft ، flaw.htmlوأنظر أٌضا :االختراق واستهداف المعارضة 10 ،Citizenlab ،أكتوبر https://citizenlab.org/2012/10/backdoors- :2012
 ( /are-forever-hacking-team-and-the-targeting-of-dissentالمحتوى متاح باللغة االنجليزية فقط)
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 حمالت جشىيه وتهديدات لمهنىر وجماعات حلىكية إثر املشاركة في الجلسة الـ 21لمجلس
حلىق إلاوسان باألمم املححدة:
كاىت حهمة قكية لتشكيً سهعة هىصكر عبر هكقع التكاصؿ االجتهاعي تكم تر( )Twitterقد اىطمقت بالتكازم هع االعتداء
البدىي الذم تعرض لً هباشرةن بعد هشاركتً الهسجمة في اؿ ىدكة الهىظـ ة عمى ٌاهش فعاليات الجمسة الػ  21لهجمس األهـ

الهتحدة لحقكؽ اإلىساف ،كالذم تىاكؿ تردم الكضع الحقكقي في هىطقة الخميج .الىدكة التي كاىت تحهؿ اسـ "استهرار الحرب

عمي حقكؽ اإلىساف  :الحهمة الجارية في اإلهارات كعهاف كالسعكدية " ،ىظهٍا هركز القاٌرة بالتعاكف هع هركز البحريف لحقكؽ

اإلىساف ك هركز الخميج لحقكؽ اإلىساف ك هىظهة ٌيكهاف رايتس ككتش كهؤسسة الكراهة  ،يكـ االثىيف  17سبتهبر .2012
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قصير هف خالؿ هقطع فيديك هسجؿ.
نا
كألىً لـ يكف بكسع هىصكر السفر لحضكر المقاء ،ألقى بيا نىا

صكرة ألحهد هىصكر تعرض هقطع الفيديك الهسجؿ لً خالؿ المقاء في جىيؼ
كهف بيف االدعاءات التي ركجٍا عدد هف األفراد كالصحؼ الهعركفة بعالقاتٍا القكية بالحككهة

 ،ادعاء بكجكد اتصاالت بيف

هىظهي المقاء كايراف  ،باإلضافة إلى ىشر ادعاءات حكؿ أف المقاء تـ إعدادي بغرض تشكيً صكرة اإلهارات كالبمداف الخميجية
األخرل في إطار هخطط أكسع إلسقاط األ ىظهة الحاكهة في الخميج كاثارة الفكضى كعدـ االستقرار ٌ ،ذا باإلضافة إلى االدعاء
زكر بأىً قاؿ أف
بأف هقطع الفيديك الذم تحدث فيً هىصكر أثىاء المقاء حهؿ رسالة تشكيً لإلهارات ،بؿ تـ اتٍاـ هىصكر نا
جىسيا لحظة اعتقالً.
ضباط الشرطة قاهكا باغتصابً
ن
جرـ
كبيرا هف القمؽ ،السيها ق
تبعث طبيعة تمؾ االتٍاهات نا
براءتٍا في ضكء القكاىيف الهتبعة في دكلة اإلهارات  ،كالتي تُ ِّ
قدر ن
االتٍاهات الزكر ك "إٌاىة" الحكاـ 8 .كفي ضكء الكضع السياسي الدقيؽ الذم تهر بً البالد ،تُ ِّ
شكؿ تمؾ االتٍاهات شكالن هف
سبب في االعتداء البدىي الذم
أشكاؿ التحريض عمى الكراٌية كالعىؼ ضد هىصكر ،هها يطرح احتهالية أف تككف ٌذي االتٍاهات نا
تعرض لً هىصكر في  17سبتهبر.

حاليا كالمذاف
كتصدر حساب تكمتر ذاتً كالهكقع اإللكتركىي ،المذاف يقكداف حهمة هستهرة ضد الىشطاء الهعتقمكف في اإلهارات ن
كاىا في طميعة الجٍات التي تىشر هعمكهات تشٍيرية عف هىصكر كالف شطاء األربعة الهتٍهيف في قضية "الىشطاء اإلهارتيف
7
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الحرب مستمرة على حقوق اإلنسان :الهجوم على مدافعً الخلٌج واالنتقام منهم" ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 18 ،سبتمبر :2012

http://www.cihrs.org/?p=4062

على سبٌل المثال أنظر المادة رقم  176من قانون العقوبات االتحادي (رقم )198/ 3 :والتً تنص على اآلتًٌ" :عاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العالنٌة
رئٌس الدولة أو علمها أو شعارها الوطنً" ( .لالطالع على نص القانون) أنظر:
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2767&country=2
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الخهسة "UAE5في  ،2011قبؿ االعتقاؿ كبعدي ،الهشٍد فيها يتعمؽ بالتشٍير بهىصكر كهىظهات حقكؽ اإلىساف اإلقميهية
كالدكلية الهستقمة كالتي ىظهت اؿلقاء الهشار إليً فيها سبؽ بشأف هىطقة الخميج.

9

شهؿ بعض هها ىشر عمى االىترىت ها يمي:

"يتكاجد أحهد هىصكر في الكقت الحالي في جىيؼ لحضكر هؤتهر هكؿ تق إيراف ،كيقدـ كرقة تًُ يف اإلهارات  ،ككقؼ ىائب
برلهاىي بحريىي كدافع عف اإلهارات"" ،يعبر الهكاطىكف عف عدـ رضائٍـ عف اإلٌاىة الهكجٍة هف جاىب أحهد هىصكر لمبالد
كيطمبكف هف السمطات هحاكهتً هع العمـ أف ٌذا الشخص قد تهت إداىتً كصدر عفك عىً هف الرئيس" كقاؿ هعمؽ أخر "ال
يستحؽ أحهد هىصكر إسقاط جىسيتً ،بؿ يستحؽ الشىؽ عمى عهكد إىارة في الشارع".

كقد تـ استخداـ ركابط هكقع التكاصؿ االجتهاعي تكيتر (  )Hash tagsلمهطالبة باعتقاؿ أحهد هىصكر كهحاكهتً كحظر عهؿ
هىظهات حقكؽ اإلىساف الدكلية التي تتعاكف هعً في إطار حهمة التشكيً.

كها أصدر هركز أبحاث تابع لمحككهة اإلهاراتية بيا نىا باسـ "فشؿ أحهد هىصكر في تسكيؽ حهمة حقكقية تستٍدؼ اإلهارات في

جىيؼ" ،جاء في البياف ":تحاكؿ هجهكعات إهاراتية خائىة لكطىٍا هعظهٍا لً صالت بهىظهات خارجية  ،إطالؽ اإلشاعات السمبية
التي تستٍدؼ اإلهارات كتصكير الكضع الداخمي اإلهاراتي بشكؿ سيء ،ككؿ ذلؾ ضهف حهالت هىظهة تستٍدؼ الكحدة الكطىية

كتٍدؼ إلى زعزعة األهف في دكلة اإلهارات" ،كيضيؼ البياف" :ككاف قد تـ إلقاء القبض عمى أشخاص هرتبطيف بجٍات خارجية
بتٍهة التخطيط لخمخمة األهف الكطىي كالكالء لجهاعات تعهؿ خارج اإلهارات ضهف أجىدات غريبة عف الهجتهع اإلهاراتي ".
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لقاء في األكؿ هف أكتكبر  2012حكؿ "اإلسالـ السياسي كالربيع العربي " ،استضاؼ المقاء أكثر هف
كاف الهركز ىفسً قد عقد ن
 1000هشارؾ  ،بهشاركة كزير التعميـ العالي باإلهارات ،حيث تهت اإلشارة إلى هىظهات حقكؽ اإلىساف كالهىظهات الحقكقية
الدكلية غير الحككهية في سياؽ اتٍاهٍا بالعهؿ عمى ىشر هعمكهات كاذبة بشأف كضع الحقكؽ في البالد .
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بدء هف  26سبتهبر  ،2012إذ ىظهت جهاعة تسهى "هحاهكف كالء ككفاء"
تصاعدت حدة حهمة التشٍير ضد أحهد هىصكر ن
 13لمرد عمى هشاركة
كالهعركفة بارتباطاتٍا بأهف الدكلة في البالد هؤته ار باسـ "دكر الهىظهات الدكلية في الربيع العربي"
هىصكر في المقاء الهشار إليً في جىيؼ  ،كها ٌك هكضح في الصكرة أدىاي.

9

" خفاٌا مؤتمر جنٌف"،إماراتً وافتخر 23 ،سبتمبر :2012

http://www.emarati001.com/?p=54042
10
" فشل أحمد منصور فً تسوٌق حملة حقوقٌة تستهدف اإلمارات" مركز المزماة للدراسات والبحوث 18 ،سبتمبر :2012
http://almezmaah.com/articles/178/view.aspx
11
"للمرة األولى ،ندوة مركز المزماة تبحث وضع اإلخوان المسلمٌن فً اإلمارات" مركز المزماة للدراسات والبحوث 2 ،أكتوبر :2012
http://almezmaah.com/articles/243/view.aspx
12
وفقا لصفحة المنظمة على موقع التواصل االجتماعً فٌس بوك ،تهدف المنظمة إلى إظهار الوالء والوفاء إلى الشٌوخ الحاكمة فً اإلمارات واستنكار أي محاولة
للخروج على الحاكمhttp://on.fb.me/ULPZ4h :
13
رابط للدعوة للقاء على موقع التواصل االجتماعً توٌتر:
https://twitter.com/dbelhoul/status/250583895333040128/photo/1/large

9

دعكة لقاء "الهىظهات الدكلية كالربيع العربي"
صحفيا بقىاة العربية اإلخبارية أحد الهتحدثيف الرئيسييف في المقاء  ،كالذم ُيعد هسئكالن باالشتراؾ هع صحفي أخر عف
ككاف
ن
التعرض لؿهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف هف هىطقة الخميج كترٌيبٍـ خالؿ أحداث الجمسة الػ  21لهجمس األهـ الهتحدة ؿحقكؽ
اإلىساف.

14

الصحفياف الهعتهداف رسهيا هف حككهة البحريف لحضكر جمسة األهـ الهتحدة في جىيؼ قدها عدة هزاعـ خاطئة بشأف الىدكر
الهشار إليٍا كالهىعقدة عمى ٌاهش الجمسة .هف بيف ٌذي الهزاعـ أف إيراف قاهت بتهكيؿ المقاء ،كأف شخص غريب -هقرب هف
الرئيس اإليراىي هحهكد أحهدم ىجاد  -قاـ بتقديـ "هىصكر" في الىدكة  .ادعى الصحفياف أف حضكر الىدكة لـ يتجاكز  12فرد بها
في ذلؾ هىظهي اؿىدكة كهىدكبي الصحافة اإليراىية ،كاىً تـ هىع طاقـ قىاة العربية هف تغطية اؿ ىدكة بها يؤكد أف ٌىاؾ "هؤاهرة"
هحددة تُحاؾ هع الهىافذ اإلخبارية الغربية  ،عمى حد كصؼ الصحفييف.
كقاؿ صحفي أخر هعركؼ بعالقاتً بحككهة اإلهارات  ،كاف قد حضر المقاء في جىيؼ كشارؾ فيها بعد كهتحدث في المقاء الذم
عقد في دبي – اإلهارات تحت عىكاف "دكر الهىظهات الدكلية كالربيع العربي " ،عمى حسابً الشخصي عمى هكقع التكاصؿ
االجتهاعي:

ىشرت العشرات هف الصحؼ الهكالية لمحككهة هقاالت تغطي المقاء الذم استضافتً دبي في  26سبتهبر ُ ،2012هبرزةن هشاركة

هىصكر في لقاء جىيؼ .كها كجٍت ٌذي الصحؼ إٌاىات كعبارات تشٍيرية ضد هىظهي لقاء جىيؼ ،كاصف نة إياٌـ بأىٍـ عهالء

إيراف ،كها اتٍهتٍـ بتمقي أهكاؿ أجىبية بغرض إحداث اضطراب في السمـ العاـ في بمداف عربية بعيىٍا كتدريب الشباب عمى

14

تتوافر مزٌد من المعلومات التً تتعلق بالهجمات االنتقامٌة ضد المدافعٌن عن حقوق اإلنسان فً البحرٌن بالجزء الخاص بالبحرٌن من هذا التقرٌر.

10

اإلطاحة بحككهاتٍا .

15

تمؾ االتٍاهات هف الههكف في حالة تطبيقٍا عمى هىصكر

أف تتسبب في الشركع في اتخاذ إجراءات

قاىكىية هشددة ضدي ،كها أىٍا تحرض عمى العىؼ ضدي.

صورة من الحساب الرسمً ألمجد طه على موقع (:)Twitter
https://twitter.com/amjadt25/status/250861100441149440

الحضكر في المقاء ،كمظٍر أحد الصحفييف الذيف قد شارككا في االعتداء
عمى الهشاركيف في ىدكة جىيؼ بيف الحضكر

الصورة منhttp://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and- :
reports/2012-09-27-1.1735436

الحضكر في المقاء الهىعقد تحت اسـ الهىظهات الدكلية كالربيع
العربم كتظٍر في الخمفية صكرة هف لقاء جىيؼ

 حملة جشىيه لمهظمات حلىق إلاوسان الدولية وإلاكليمية:
قاهت صحيفة حككهية أخرل تسهى "اإلهارات اليكـ " بتغطية لقاء جىيؼ تحت عىكاف "أكاديهية ا لتضميؿ".
ٌىاؾ هىظهات غير حككهية تعهؿ عمى تعميـ الشباب

16

كأشار اؿهقاؿ أف

""فىكف التغيير ك عمكـ ق" تحت شعار عدـ العىؼ ،كبالتالي تقدـ ٌذي

الهؤسسات خطكات لكيفية تقسيـ الهجتهعات بىاءن عمى الهستكيات الطائفية كالعرقية كالديىية هتخذةن "الربيع العربي" كهظمة لتمؾ

األعهاؿ غير القاىكىية .

17

كها تتطرؽ الهقاؿ في حهمتً التشٍيرية إلى التهكيؿ الذم تتمقاي الهىظهات غير الحككهية الدكلية

ذاكر أف  %90هف تمؾ األهكاؿ تأتي هف الكاليات الهتحدة كاالتحاد األكركبي
كاإلقميهية التي تعهؿ في هىطقة الخميج العربي  ،نا
كايراف ك"الدكلة العربية األخرل" ،أم قطر.

كبيرا هف هقاالت الرأم التي تىشرٌا هعظـ الصحؼ في اإلهارات فضالن عف بعض الصحؼ "الصديقة" في
كذلؾ تىاكؿ المقاء ن
عددا ن
دكؿ أخرل في هىطقة الخميج ،كالتي اتٍهت الهىظهات غير الحككهية الحقكقية بىشر "اإلرٌاب" 18ك ىعتٍا "باؿعصابة" التي

تستٌدؼ ىشر األكاذيب الهضرة ،

19

ك كصفٍا بأىٍا تخدـ أجىدات أجىبية بغرض إحداث اضطراب في األكضاع الهستقرة في تمؾ

البمداف في الخميج العربي .كها طالت االتٍاهات هركز القاٌرة لدراسات حقكؽ اإلىساف كهىظهات إقميهية كدكلية أخرل ،هدعي نة
كجكد عالقات بيىٍـ كبيف إيراف كقطر كجهاعة اإلخكاف الهسمهيف.

الذيف

أيضا االدعاء بأف ثهة عالقات تربط بيف الهركز كجهاعة اإلخكاف الهسمهيف
شهؿ التشكيً الذم تعرض لً هركز القاٌرة
ن
كاىكا "عهالء" لمهركز يرسؿ كا إليق هعمكهات كتقارير بشأف اإلهارات  .كها تـ ىشر حسابات البريد اإللكتركىي كهعمكهات خاصة

باثىيف هف هكظفي هركز القاٌرة  ،باإلضافة إلى ىشر بعض الهكاد الصحفية التي تتىاكؿ قضية التهكيؿ األجىبي الذم تتمقاي
15

"ندوة لـ "المحامون والء ووفاء" تطرح عالمات استفهام حول دور المنظمات الدولٌة فً الخلٌج صحٌفة الخلٌج  27سبتمبر :2012
http://www.alkhaleej.ae/portal/939ac596-8f8d-46ca-872e-ddb6cfeb511a.aspx
16
"ندوة «دور المنظمات الدولٌة فً الربٌع العربً» تطالب بتجرٌم األفعال ال ُمسٌئة لإلمارات – توحٌد الجهود لمواجهة محاوالت المساس بأمن البالد" البٌان27 ،
سبتمبر http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2012-09-27-1.1735436 :2012
17
تدرب إماراتـٌٌن وخلٌجٌٌن على «التغٌٌر الناعم»" اإلمارات الٌوم 27 ،سبتمبر :2012
"خبراء :منظمات مشبوهة ّ
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-09-27-1.514941
18
سعٌد حمدان"،اإلمارات… و"إرهاب" المنظمات اإلنسانٌة"  30أغسطس http://www.emarati001.com/?p=50214 :2012
19
نموذجا" ،صحٌفة البالد 30 ،سبتمبر ،2012
شفٌقة الشمري" ،فن تسوٌق األكاذٌب اإلماراتً أحمد منصور
ً
http://www.albiladpress.com/column14208-11442.html

11

هىظهات الهجتهع الهدىي في هصر  ،لالدعاء بأف الهىظهة غير الحككهية تتمقى أهكاالن بغرض إحداث

الفكضى في هىطقة الخميج .

20

إضرابات كالتحريض عمى

خفايا هؤتهر جىيؼ  ،إهاراتي كافتخر 23 ،سبتهبر http://www.emarati001.com/?p=54042 ،2012

كاف قد تـ ىشر هعمكهات تشكيٍية هشابٍة عف هىظهة فركىت اليف ديفىدرز الدكلية ،التي جرل اتٍاهٍا بدعـ اإلطاحة بالهمكية
الحاكهة في دكلة البحريف كهساعدة "عهالء" إيراف .كتـ تكجيً ٌجهات خاصة

ضد خالد إبراٌيـ ،هدير هركز الخميج لحقكؽ

هتحيز ضد
نا
اإلىساف كهكظؼ سابؽ بهىظهة فركىت اليف ديفيىدرز  ،كالذم تـ استخداـ هعمكهات شخصية عىً لالدعاء بككىً

اإلهارات.

تقرٌا عدد هف كسائؿ اإلعالـ الهكالية لمحككهة تتهحكر في اتخاذ الهزيد هف التدابير
أيضا أف الهطالب التي ُ
هف الـ ثير لمقمؽ ن
القاىكىية كالمكج مستية القهعية لمحد هف أعهاؿ الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف كهىظهات حقكؽ اإلىساف العاهمة في اإلهارات عمى
الهستكل الهحمي  ،ك كذلؾ تعديؿ القاىكف الجىائي كالتأكد هف إصالح

"الثغرات" الحالية التي تستغمٍا بعض الهىظهات الدكلي ة

أيضا إىشاء كحدة لدل األهف الكطىي لمتعاهؿ هع الهؤسسات كالهىظهات التي "تعهؿ ضد الدكلة" تحت غطاء
شهمت الهطالب ن

"اإلسالـ كالتديف في بعض األحياف كحقكؽ اإلىساف في األحياف األخرل" كذلؾ عمى حد كصؼ الصحيفة.
باإلضافة إلى ذلؾ ،في ىكفهبر  ،2012ظٍر فيديك "هفبرؾ"

22

21

هف إعداد أشخاص ذكم صمة كثيقة بالحككهة اإلهاراتية كهف

ضهىٍـ هصكر الفيديك ،كٌك صحفي هف الصحفييف الذيف كاىكا قد تعرضكا لمىشطاء خالؿ ىدكة جىيؼ ،كاحد الهشاركيف بكثب
في حهالت التشٍير كالتشكيً ضد أحهد هىصكر كالهىظهات الدكلية كاإلقميهية التي تدعـ تعزيز كاحتراـ حقكؽ اإلىساف .الفيديك
كذبا -أىٍا كاىت هف تىظيـ أحهد
يغطي هظاٌرة في جىيؼ حكؿ االىتٍاكات الحقكقية في اإلهارات ،كالتي زعـ هعدم الفيديك -ن
هىصكر كهركز القاٌرة ،كقد تـ عرض ٌذا الفيديك عمى قىاة "ىكر دبي" كٌي قىاة تميفزيكىية حككهية ،فضالن عف عرضً عمى

قىاة سككب الككيتية .تستٍدؼ كؿ ٌذي األحداث خمؽ هىاخ هف الخكؼ يحد هف تعاكف الهدافعيف الهحدكديف عف حقكؽ اإلىساف
في اإلهارات هع آليات األهـ الهتحدة  ،كتكفير ذريعة لرقابة أكبر هف جاىب الدكلة عمى هىظهات الهجتهع الهدىي التي تعهؿ في
البالد في الكقت الحالي.
20

المصدر السابق.
21
"حقوقٌون وسٌاسٌون ٌطالبون بااللتفاف حول القٌادة السٌاسٌة وتعزٌز قٌم االنتماء للوطن" ،االتحاد 27 ،سبتمبر :2012
http://www.alittihad.ae/details.php?id=93353&y=2012&article=full
22
أنظر الفٌدٌو على الرابط التالً:
http://www.youtube.com/watch?v=dF0L8nf3Vwg

12

 .2مملكة البحرين
حهمة هشابٍة لتشكيً السهعة استٍدفت أعضاء كفد الهجتهع الهدىي البحريىي الهشارؾ في الجمسة

الػ  21لهجمس األهـ

الهتحدة ؿحقكؽ اإلىساف .في الحقيقة ،يهكف اعتبار أف هجاؿ كتكرار الٍجكـ كالترٌيب ضد الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف
كالىاشطيف الحقكقييف في البحريف لهشاركتٍـ في دكرة سبتهبر  2012التي عقدت في جىيؼ ٌها األكثر خطكرة حتى اآلف.
تدٌكر
نا
هىذ اىدالع التظاٌرات الهطالبة بالديهقراطية في البحريف في فبراير  ،2011مشٍد كضع حقكؽ اإلىساف في البحريف
خطير .فبالرغـ هف إىشاء المجىة البحريىية الهستقمة لتقصي الحقائؽ في يكىيك  2011كالتي قدهت ىتائج أعهالٍا كتكصياتٍا
نا

إلى الهمؾ في ىكفهبر هف العاـ ىفسً  ،إال أف حككهة البحريف فضمت االستهرار في استخداـ اؿتدابير القهعية ضد الهتظاٌريف
كالهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف ك دعاة الديهقراطية  .كاف تطكر أخر خطير قد حدث في ٌذا الشأف يتهثؿ في قرار الحككهة بحظر
جهيع الهسيرات كالتجهعات ،كالذم صدر في أكتكبر .2012
ؼغـ التكصيات الكاضحة الهىشكرة في تقرير المجىة البحريىية الهستقمة لتقصي الحقائؽ  ،كالتي تطالب السمطات البحريىية
ر
باإلفراج اؿفكرم عف السجىاء السياسييف ،كالذيف هف ضهىٍـ ىشطاء حقكقييف

بارزيف ،إال أف تمؾ التكصيات لـ

تمؽ أية

استجابة .فهازاؿ الهدافعكف عف حقكؽ اإلىساف في البحريف هستهركف في ههارسة أعهالٍـ في ظؿ ظركؼ بالغة التقييد  ،بيىها
دها في إتباع سياسة االستٍداؼ اؿههىٍج لمهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف  ،بها يشهؿ صدكر أحكاـ
السمطات البحريىية تهضي قُ ن
بالسجف ضدٌـ ،فضالن عف استهرار القيكد كاالىتٍاكات التي تشهؿ االعتقاالت لفترات قصيرة  ،اال عتداءات اؿبدىية ،اؿتٍديدات
بالقتؿٌ ،جهات بالغاز الهسيؿ لمدهكع عمى هىازلٍـ التي تـ تكثيقٍا سابقنا ،باإلضافة إلى

حهالت ؿتشكيً سهعتٍـ كق اررات

بهىعٍـ هف السفر  ،ىاٌيؾ عف صكر أخرل هف القيكد تهثمت في هىع اؿهدافعيف اؿدكلييف عف حقكؽ اإلىساف هف الدخكؿ إلى

البحريف ،كها يفرضً قاىكف الجهعيات البحريىي رقـ  21لسىة  1989هف قيكد صارهة عمى أعهاؿ هىظهات حقكؽ اإلىساف
الهستقمة كتسجيمٍا.
ككها ٌك الحاؿ في اإلهارات ،ركزت كسائؿ اإلعالـ ككذا اإلعالهييف الهكالييف ؿلحككهة عمى تشكيً أعضاء كفد الهجتهع الهدىي
البحريىي ،هف خالؿ االدعاء بكجكد عالقات قكية بيف أعضاء الكفد كبيف إيراف ككصؼ األعضاء بالخكىة .كقد ىشرت العشرات
هف كسائؿ اإلعالـ التابعة ؿلحككهة هعمكهات كاذبة كتٍديدات لمحقكقييف ،باإلضافة إلى تكجيً اتٍاهات رسهية كأحكاـ هحتهمة
بالسجف ،جراء هشاركتٍـ في دكرة هجمس األهـ الهتحدة ؿحقكؽ اإلىساف  ،ىاٌيؾ عف كقكع صكر أخرل هف األعهاؿ االىتقاهية
هىٍا التٍديدات الصريحة بالقتؿ ألحد الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف  ،فضالن عف هالحقات قاىكىية ضد بعض الهشاركيف ؼم
جمسة جىيؼ.

 تهديدات باللحل لملدافع الحلىقي محمد املسلطي:
في الفترة هف  10إلى  18سبتهبر  ،2012تمقى هحهد الهسقطي كٌك كاحد هف أبرز الهدافعيف الحقكقييف في البحريف ،كرئيس
جهعية شباب البحريف لحقكؽ اإلىساف ،

23

العشرات هف االتصاالت الٍاتفية

هف هجٍكليف تٍدد حياتً كسالهة أسرتً في

هخبر هتابعيً أىً يشارؾ في الجمسة الػ  21لهجمس األهـ
نا
البحريف ،بعدها كتب عمى حسابً الشخصي عمى هكقع "تكمتر"
كهقدها رقـ ٌاتفً في جىيؼ ؿتمؽم االتصاالت هف الضحايا داخؿ البحريفٌ .دد الهتصمكف
الهتحدة ؿحقكؽ اإلىساف في جىيؼ ،
ن
الهسقطم بإيذائً بهجرد عكدتً لمبحريف بعد هشاركتً في دكرة الهجمس .يقكؿ الهسقطي ""تمقيت اتصاالت هف هجٍكليف تٍددىي

23

جمعٌة شباب البحرٌن لحقوق اإلنسان هً منظمة غٌر حكومٌة وغٌر هادفة للربح تم تأسٌسها فً مارس  2005بهدف تشجٌع الشباب ودعمه للتعلم عن حقوق
اإلنسان ودفعه للمشاركة بفاعلٌة فً حماٌة قضاٌا حقوق اإلنسان والعمل لتروٌج فكرة حقوق اإلنسان بٌن الشباب وفقا للمعاٌٌر الدولٌة .ورفضت وزارة التنمٌة
االجتماعٌة تسجٌل الجمعٌة واستمرت الجمعٌة فً العمل دون اعتراف رسمً/http://byshr.org .

13

بالقتؿ بسبب هشاركتي في جىيؼ .كها تمقيت تٍديدات باالعتداء بهجرد كصكلي البحريف .كسبىي الهتصمكف كاسهعكىي
صباحا".
هزعجة لفترات طكيمة هف الكقت بد ءن ـ ف الساعة الكاحدة
ن

أصكاتنا

صكرة هف سجؿ الهكالهات في اؿٌاتؼ الهحهكؿ الخاص بالهسقطي

ار لحهمة القذؼ كالسب الهكجٍة
عددا هف رسائؿ الٍجاء عبر هكقع " تكتير" بها يشكؿ استهرنا
باإلضافة إلى ذلؾ ،تمقى الهسقطي ن
ضدي بقيادة أشخاص هجٍكلة كصفحات هكالية لمحككهة  ،كذلؾ عمى هدل أسابيع عقب ىشري أسهاء الضباط الهتٍهيف– عمى
حد زعهً– بإساءة هعاهمة اؿسجىاء كتعذيبٍـ.

في  13سبتهبر  ،2012قدـ الهسقطي هداخمة شفٍية خالؿ الجمسة الػ  21لهجمس حقكؽ اإلىساف  ،تعميقا عمى تقرير لألهيف
العاـ لألهـ الهتحدة يتىاكؿ فيً التعاكف هع األهـ الهتحدة كههثميٍا كآلياتٍا في هجاؿ حقكؽ اإلىساف كالذم تـ تقديهً خالؿ
حمقة ىقاش بشأف هكضكع الترٌيب كاألعهاؿ االىتقاهية ضد األفراد كالجهاعات التي تتعاكف هع اآلليات الحقكقية التابعة لألهـ
الهتحدة.

24

عمها باألعهاؿ
كخالؿ هداخمتً الشفٍية في الدكرة الػ 21لهجمس حقكؽ اإلىساف ،أحاط الهسقطي أعضاء الهجمس ن
االىتقاهية التي تعرض لٍا قائالن " :جلقيث عشرات المكالمات الحليفىنية من مجهىلين جهدد حياجي وسالمحي وسالمة
عائلحي ،ومثل هذه الحهديدات جعد أمر شائع".

24

أنظر رابط المداخلة الشفهٌة:
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/09/Oral-Intervention_AR.pdf
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ردا عمى بياف الهسقطي ،أعمف كزير الخارجية البحريىي أ ىً لف يعاقب أم فرد عقب عكدتً إلى البحريف لمتعبير عف رأم هخالؼ
ن
26
25
كبعيدا عف التصريحات ،تـ
في جىيؼ  ،كها كعد كزير شئكف حقكؽ اإلىساف بتحقيقات في أم دعاكل هضايقات  .إال أىً
ن

عرض الهسقط م عمى الىيابة العاهة في البحريف في

 17أكتكبر  2012عمى خمفية اتٍاهً ب الهشاركة في تظاٌرات غير

قاىكىية .ككاف قسـ شرطة الحكرة قد استدعى الهسقطي قبؿ يكـ هف تحقيقات الىيابة العاهة  ،حيث قضى ليمتً ٌىاؾ قبؿ أف يتـ
تحكيمً إلى هكتب ككيؿ الىيابة .كبالرغـ هف أىً تـ اإلفراج عىً في حيىٍا ،إال أىً يجكز لمىيابة العاهة تحريؾ قضية ضدي في
27

كها أف اعتقاؿ الهسقطي كالتٍـ الهكجٍة لً

حاليا بشكؿ هستهر ؿلترٌيب الىشطاء.
أم كقت كٌك األهر الذم بدا كأداة تستخدـ ن
بالهشاركة في "تظاٌرات غير قاىكىية" هحاكلة لترٌيبً كهعاقبتً عمى اىخراطً هع هجمس

األهـ الهتحدة ؿحقكؽ اإلىساف  ،بها

يشكؿ عهالن اىتقاهيان ضدي لمتعاكف هع األهـ الهتحدة.

 اعحلال املدافع الحلىقي "سيد يىسف املحافظة":
في  2ىكفهبر  ،2012تـ اعتقاؿ سيد يكسؼ الهحافظة ،رئيس كحدة الرصد كىائب رئيس
كذلؾ في سياؽ تظاٌرة خرجت في بمدة الدراز التي تقع شهاؿ غرب العاصهة الهىاهة

"هركز البحريف لحقكؽ اإلىساف" ،

 ،حيث كاف الهحافظة يكثؽ إصابة أحد

الهتظاٌريف .كفي اليكـ التالي  ،تـ عرض "الهحافظة" عمى الىيابة العاهة التي قررت احتجازي لهدة  7أياـ بتٍهة "الهشاركة في
هظاٌرات هحظكرة" ،قبؿ أف ُيفرج عىً كيتـ اعتقالً هرة أخرل بعد كقت قصير .
إف التٍـ الهكجٍة إلى الهحافظة بهكجب الهادة 178هف قاىكف العقكبات ٌي تٍـ شاع استخداهٍا هف ِقبؿ السمطات البحريىية
التخاذ إجراءات صارهة ضد الهتظاٌريف ،فضالن عف الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف كهىعٍـ هف القياـ بعهمٍـ .كقد أفاد زهالءي

اىً تـ استجكاب الهحافظة حكؿ هشاركتً في الجمسة الػ 21لهجمس األهـ الهتحدة ؿحقكؽ اإلىساف ،حيث شارؾ كهتحدث في
بياف أهاـ الهجمس .
ىدكة عمى ٌاهش الجمسة  ،كألقى نا

كهثُؿ لالستجكاب عدة هرات ،هف ضهىٍا هرة قد هكث فيٍا الهحافظة في السجف ألكثر
في الشٍكر الالحقة ،تـ اعتقاؿ الهحافظة َ
هف شٍر عمى خمفية اتٍاهً بىشر أخبار كاذبة عمى هكقع التكاصؿ االجتهاعي تكيتر ،كٌي التٍهة التي أقرت الهحكهة برأتً
هىٍا في  11هارس .2013

 حملة جشىيه املجحمع املدوي البحريني للمشاركة في الجلسة الـ 21ملجلس ألامم املححدة:
في  17سبتهبر  ،2012كقبؿ حكالي  20دقيقة هف بدء ىدكة بعىكاف "استهرار الحرب عمي حقكؽ اإلىساف  :الحهمة الجارية في
اإلهارات كعهاف كالسعكدية " ،كالتي ىظـ ٌا هركز القاٌرة لدراسات حقكؽ اإلىساف ،بالتعاكف هع هركز البحريف لحقكؽ اإلىساف،
كهركز الخميج لحقكؽ اإلىساف ،كهىظهة ٌيكهاف رايتس ككتش ،كهىظهة الكراهة ،قاـ عدد هف الصحفييف كاألعضاء الهعتهديف

لدل كفد حككهة البحريف بالتعرض إلى كهضايقة الهتحدثيف في المقاء كالذيف كاف هف بيىٍـ هريـ الخكاجة ،القائـ بأعهاؿ رئيس
هركز البحريف لحقكؽ اإلىساف كهدير هركز الخميج لحقكؽ اإلىساف،
الخميج لحقكؽ اإلىساف ،

29

28

التي كافت تترأس المقاء ،كخالد إبراٌيـ ،هدير هركز

الذم كاف يغطي كضع الهدافعيف عف الحقكؽ كالىاشطيف في سمطىة عهاف.

 25وف ًقا لتصرٌحات أدلى بها لقناة العربٌة فً  22سبتمبر http://www.alarabiya.net/programs/2012/09/22/239575.html :2012
" 26األمم المتحدة تنتقد  16حكومة لهجماتها االنتقامٌة ضد المنتقدٌن" اسوشٌاتد برس 13 ،سبتمبر ( :2012المحتوى متوفر فقط باللغة االنجلٌزٌة)
http://news.yahoo.com/un-faults-16-govts-reprisals-against-critics-165433729.html
" 27البحرٌن تحاكم ناشط لحقوق اإلنسان لعمله مع األمم المتحدة" مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان والخدمة الدولٌة لحقوق اإلنسان:
http://www.cihrs.org/?p=4552
28
 .2002ورغم صدور
مركز البحرٌن لحقوق اإلنسان هو منظمة أهلٌة ال تهدف إلى الربح ومسجلة لدى وزارة العمل والشئون االجتماعٌة البحرٌنٌة منذ ٌولٌو
قرار من جانب السلطات فً نوفمبر  2004بإغالقه ،إال أن المركز مازال ٌعمل بعد حصوله على دعم كبٌر من الخارج والداخل لنضاله من أجل تعزٌز حقوق اإلنسان
فً البحرٌن .وٌهدف المركز إلى تشجٌع ودعم األفراد والجماعات لتكون سباقة فً حماٌة حقوقهم وحقوق اآلخرٌن ،والنضال لتعزٌز الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان
وف ًقا للمعاٌٌر الدولٌة/http://www.bahrainrights.org .
29
مؤخرا وتسجٌله فً أٌرلندا ٌعمل على تعزٌز الدعم للمدافعٌن عن حقوق اإلنسان والصحفٌٌن
مركز الخلٌج لحقوق اإلنسان هو مركز حقوقً مستقل تم إنشائه
ً
المستقلٌن فً البحرٌن ،العراق ،الكوٌت ،عمان ،قطر ،السعودٌة ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،والٌمن /http://www.gc4hr.org
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خالؿ المقاء ،قاـ شخصاف ،قاال أىٍها صحفياف ،بهضايقة الهدافعيف الحقكقييف كتخكيفٍـ كتشكيً سهعتٍـ كعرقمة قياهٍـ
بأعهالٍـ .كرغـ أىٍها ادعيا أىٍها تابع اف لقىاة العربية اإلخبارية ،اكتشؼ العاهمكف بهركز القاٌرة أىٍها كاىا
شارات االعتهاد التابعة لبعثة الحككهة البحريىية.

أيضا
يحهالف ن

صكر ا عمى هسافة
عف تمؾ الكاقعة قالت هريـ الخكاجة "" كاف أحدٌها يحهؿ كاهي ار كبدأ يتعقبىي كبقي عمى هقربة هىي كالتقط
ن
قريبة جدنا هف كجٍي هع قياهً باالعتداء المفظي عمي كتكجيًٍ اتٍاهات هختمفة لي فيها يتعمؽ بعدـ احتراهي لحرية التعبير
كعدـ االستقاللية ،كقد كرر األفعاؿ ىفسٍا هع زهيمي خالد إبراٌيـ الذم يعهؿ لدل هركز الخميج لحقكؽ اإلىساف ".

كلها طُمب هف كالٌها إزالة الكاهي ار التابعة لٍـ هف الحجرة الهزهع قياـ الىدكة بٍا

ىتيجة لسمككٍـ ،بدأ أحدٌـ في تكجيً

هتٍها إياٌا بأىٍا "هثؿ صداـ حسيف " .استـ ر الصحفياف في هضايقة الهشاركيف كهحاكلة تخكيفٍـ
االتٍاهات إلى هريـ الخكاجة،
ن
بالصراخ العالي ،كاتٍاـ القائهيف عمى المقاء بهصادرة حرية الصحافة  ،كهىع التصكير كاالدعاء بأف لديٍـ ها يرغبكف في إخفائً
كيخافكف الكشؼ عىً.
بعد يكـ كاحد هف تمؾ الكاقعة،

كتحديدا في  18سبتهبر ،أثىاء لقاء بعىكاف "الشاٌد :البحريف كعهمية االستعراض الدكرم
ن

الشاهؿ" ،30ىظهً هركز القاٌرة بالتعاكف هع الفدرالية الدكلية لحقكؽ اإلىساف ،هىظهة سيفيكس  ،هىظهة ٌيكهاف رايتس ك كتش،
اف ىفسٍها بهقاطعة المقاء،

الخياـ لتأٌيؿ ضحايا التعذيب ،كالهىظهة البحريىية لمتأٌيؿ كهىاٌضة العىؼ ،قاـ الشخص
كهركز َ
كاتٍاـ الهشاركيف بأىٍـ ههكؿكف هف إيراف كأىٍـ إرٌابيكف  ،فضالن عف اتٍاـ أحدٌـ لمهعارضة في البحريف باغتصاب األطفاؿ.

بعد أف أتـ الـ تحدثكف كمهتٍـ كتـ فتح الهجاؿ لألسئمة كالتعميقات ،بدأ أحد ٌذيف الصحفييف هرة أخرل في هضايقة الـ تحدثيف
زكر ا بكسر الكاهي ار الخاصة بً في اليكـ السابؽ لمقاء ،كاالعتداء
كالهشاركيف كتخكيفٍـ كتشكيً سهعتٍـ؛ حيث اتٍـ الخكاجة ن
هدعيا أىٍا تجهع بيىٍها ،كصاح
هستعرضا صكرة
بدىيا عميً كعمى زهيمً .كها ادعى صمة بيف أحد الحضكر كالرئيس اإليراىي،
ن
ن
ن
هتٍها إياي "بأداة لمقتؿ" ،األهر الذم تطمب االستعاىة برجاؿ األهف التابعييف لألهـ الهتحدة إلخراجً هف القاعة كتـ تحرير هحضر
ن
31
إال أىً كبعد اىتٍاء المقاء ،ىشرت العديد هف الصحؼ
شرطة بالكاقعة كاألفعاؿ كالهضايقات التي اىتٍجٍا ذلؾ الشخص.

ستضؼت لمقاء.
ا
أخبار كاذبة عف المقاء ،كتعهدت التشٍير بالهتحدثيف كاؿهىظهات اؿتي ا
نا
الهعركؼ باىتهائٍا لمحككهة البحريىية

الصورة من فٌدٌو على قناة أمجد طه على موقع (http://www.youtube.com/watch?v=XhFultdmC0s:)Youtube

30

"الشاهد :البحرٌن وعملٌة االستعراض الدوري الشامل" ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 19 ،سبتمبر ،2012
http://www.cihrs.org/?p=4085
31
فٌدٌو ٌُظهر قٌام رجال األمن فً مبنى باألمم المتحدة بطرد الشخص المذكور من اللقاء الجانبً الذي عقد عن البحرٌن فً جنٌف:
http://www.youtube.com/watch?v=XhFultdmC0s
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استىاد ا إلى هعمكهات يبدك أىٍا حصمت عميٍا
الصحؼ الهحمية الهعركؼة باىتهائٍا ؿلحككهة البحريىية قاهت بتغطية المقاءيف،
ن
هف الصحفييف السابؽ ذكرٌـ  .التغطية تىاكلت هعمكهات هختمقة تتضهف اتٍاهات جزافية ؿلهىظهات كالهتحدثيف الهشاركيف في
المقاء ،كادعاءات بأىٍـ هىعكا فريؽ العهؿ لدل قىاة العربية اإلخبارية هف تغطية المقاء .

32

كذا ىعتت التغطية خالد إبراٌيـ ،كهريـ

الخكاجة كالعاهميف بهركز القاٌرة "بعهالء إليراف " ك"اؿتابعيف لجهاعات هتطرفة هرتبطة بإيراف " ،كبالىظر إلى الكضع الراٌف في
تحريض ا عمى الكراٌية كالعىؼ ُ 33.يذكر أف الصحفياف الهشار لٍها ،كاىا ضهف
البحريف ،فإف ٌذي الٍجهات اإلعالهية تشكؿ
ن
هتحدثي المقاء السالؼ ذكري ،كالذم ُعقد في دبي تحت عىكاف "دكر الهىظهات الدكلية في الربيع العربي".

هحهد العرب ،أحد الصحفييف الهشاركيف في هضايقة الحقكقييف في جىيؼ ،في تغريدة لً عمى حسابً عمى تكيتر:

"هىع الصحفييف هف دخكؿ قاعة لألهـ الهتحدة يىاقش فيٍا هعارضكف هف البحريف كاإلهارات كالسعكدية أكضاع حقكؽ اإلىساف"

هحهد العرب في تغريدة لً عمى حسابً عمى هكقع التكاصؿ االجتهاعي تكمتر:

"عدد حضكر هؤتهر حقكؽ اإلىساف في الخميج العربي الذم تقيهً الهعارضة اإلهاراتية كالبحريىية في جىيؼ ستة أشخاص فقط هىٍـ أربعة هف
الهعارضيف ،كهىعكا الصحافة .عجيب".

كاىت تغطية أخرل قد كصفت الهتحدثيف في المقاء بأىٍـ "هعارضة راديكالية" ك"أعضاء الهعارضة هف دكؿ هجمس التعاكف
الخميجي" كها اتٍهت بعض كسائؿ اإلعالـ هىظـ م المقاء بأىٍـ هىعكا  9صحفييف هف هىطقة الخميج هف تغطية المقاء  ،كذلؾ
عمى حساب أربع قىكات تميفزيكىية كٌي :القىاتاف اإليراىيتاف "بريس تي في كالعالـ" كقىاة "الهىار" التابعة لحزب اهلل ،كقىاة
الحككهة السكرية.

34

كٌىاؾ تغطية صحفية أخرل ادعت إلغاء المقاء عف البحريف بأكهمً بسبب اىعداـ الحضكر  ،هشيرةن إلى أف

32

"حضرتها وسائل اإلعالم اإلٌرانٌة فقط" تندٌد دولً بطرد مراسل "العربٌة" من ندوة فً جنٌف" ،صحٌفة البالد ،الصادرة فً  18سبتمبر :2012
http://www.albiladpress.com/article162979-1.html
33
"البحرٌن تنتصر فً جنٌف والمعارضة الرادٌكالٌة ُتصاب بخٌبة أمل كبرى " ،صحٌفة األٌام ،الصادرة فً  21سبتمبر :2012
http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=97459
34
"فنادق وسٌارات فارهة تجمع المعارضة بجنٌف وملفا "الخواجة" و"مشٌمع" ٌشقها" ،جرٌدة الوطن ،الصادرة فً  18سبتمبر :2012
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تسعة أشخاص فقط حضركا المقاء بها فيٍـ الهتحدثيف كهىظهي المقاء .كذلؾ

اتٍهت كسائؿ اإلعالـ الحككهية هركز القاٌرة

بتكؼمر هظمة لـ ف أطمقكا عميٍـ " الهعارضة السياسية في البحريف " لعقد لقاءات في جىيؼ تحت ذريعة الدفاع عف حقكؽ
م لكسائؿ اإلعالـ اإليراىية .
زكر باىتٍاؾ حرية اإلعالـ هف خالؿ هىح التغطية الحصر ة
اإلىساف .كها اتٍهت الهركز نا

35

 حملة جشىيه املجحمع املدوي البحريني ،ومىظمات حلىق إلاوسان العاملة على البحريً:
باإلضافة إلى ذلؾ ،أفادت األخبار الهحمية بأىً تـ الحجز لمكفد في فىادؽ خهس ىجكـ

كاستئجار بيف  14إلى 22سيارة فاخرة

لخدهة تحركات الكفد البحريىي في جىيؼ ،باإلضافة إلى اتٍاهٍـ الهباشر لمهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف بأىٍـ يعهمكف هع كفد
الحككهة اإليراىية باألهـ الهتحدة ؿشراء العطكر كالساعات الثهيىة لتقديهٍا كرشاكل لمهشاركيف كههثمي كسائؿ اإلعالـ في
الجمسة .كقد ذكرت صحيفة أخبار الخميج اليكهية الصادرة بالمغة االىجميزية  ،التي ادعت أف لقاء الهجتهع الهدىي الجاىبي قد

أُلغي" :إف إلغاء الهؤتهر جاء بهثابة ضربة لهىظهيً بعد الهبالغ الكبيرة التي أُىفقت عمى الكفكد التي أقاهت في الفىادؽ ذات
أيض
الخهس ىجكـ كالهبالغ الكبيرة التي دفعٍا لٍـ اإليراىي عبد الحهيد دشتي الذم استأجر ن
36
تىقالتٍـ".

ا  22سيارة فارٌة لتقمٍـ أثىاء

عالكةن عمى ذلؾ ،في  23سبتهبر  2012ىشرت صحيفة الكطف ،الهعركؼة بتبعيتٍا لمىظاـ الحاكـ في البحريف ،كفي خبر

بالصفحة األكلى تحت عىكاف "قائهة الهشاركيف في تشكيً سهعة البحريف بجىيؼ"  ،أسهاء كصكر جهيع الفشطاء الذيف شارككا

في الجمسة الػ 21لهجمس حقكؽ اإلىساف هحاطة بدائرة حهراء ،كٌي عالهة شائعة االستخداـ في البحريف لإلشارة إلى االعتقاؿ.
كقد دعا الهقاؿ إلى اعتقاؿ ٌؤالء الىاشط
الخارج.

37

مف لدل كصكلٍـ إلى البحريف حيث اعتبرٌـ

الخبر هشكٌيف لسهعة البالد في

هقالة جريدة الكطف الصادرة يكـ  23سبتهبر  2012كقد أحيطت أسهاء كصكر األشخاص الهشاركيف في الجمسة الحادية كالعشرمف لهجمس حقكؽ
اإلىساف بدائرة حهراء.

في اليكـ التالي ىشرت الصحيفة ىفسٍا هعمكهات عف بعض الهحاهيف الذيف دعكا العتقاؿ ٌؤالء الىاشطيف بدعك ل تشكيً سهعة
البالد ،كٌي جريهة ُيعاقب عميٍا القاىكف  ،هستىديف في ذلؾ إلى عدد هف الهداخالت الشفٍية التي شارؾ في تقديهٍا عدد هف
الىشطاء حكؿ كضع حقكؽ اإلىساف في البالد  ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد ىشرت الصحيفة أسهاء ىحك  15هىظهة حقكقية هحمية،
أجىبيا بغرض التشٍير بسهعة البالد في الخارج.
باإلضافة إلى هىظهة فركىت اليف ديفىدرز ،زعهت الصحيفة تمقيٍـ تهكيالن
ن
كعمى غرار الحاؿ في دكلة اإلهارات العربية  ،قاهت العشرات هف الصحؼ الهكالية لمحككهة كالكطف ،اليكـ ،البالد  ،الهىاهة برس
كصحيفة الخميج اليكهية الصادرة بالمغة االىجميزية بىشر الهزيد هف الهقاالت التي تتىاكؿ كفد الهجتهع الهدىي

البحريىي

الهشارؾ في جىيؼ باإلساءة كالتٍديد ،هتٍه نة أعضاء الكفد بالعالقة هع إيراف كتمقي تهكيؿ أجىبي بغرض تشكيً السمـ العاـ.
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=65RCn5P2ENYngW733337CURzaoA933339933339
35
"لخلو القاعة من الحضور :إلغاء مؤتمر المعارضة فً جنٌف" .صحٌفة أخبار الخلٌج ،الصادرة فً  18سبتمبر :2012
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12597/article/50573.html
36
"انحٌاز ممثلً وسائل اإلعالم" صحٌفة أخبار الخلٌج الٌومٌة ،الصادرة فً  18سبتمبر ( :2012المحتوى متوفر باللغة االنجلٌزٌة فقط)
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=337971
37
"الوطن تكشف قائمة المشاركٌن فً تشوٌه سمعة البحرٌن فً جنٌف" ،جرٌدة الوطن ،الصادرة فً  23سبتمبر :2012
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=VOgFRiNsgA2dqIhbwptxlA933339933339
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صكرة كاريكاتكرية ىشرت في أخبار الخميج كٌي صحيفة هحمية تصدر في البحريف ،هع الكصؼ أدىاي قائال
"كفد الهعارضة البحريىي إلى جىيؼ ".كالكتابة العربية عمى ُحمة الرجؿ ٌي "التدليؿ اإليراىي".

 سجل ألاعمال الاهحلامية للبحريً ضد الًشطاء املشاركين في آليات ألامم املححدة لحلىق
إلاوسان:
الهقدَّـ إلى هجمس حقكؽ اإلىساف في جمستً الػ –21أعهاؿ اىتقاهية بشكؿ ههىٍج
كثؽ تقرير األهيف العاـ لألهـ الهتحدة ُ -
كالعديد هف الٍجهات كحهالت الترٌيب ضد عدد هف الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف البحريىييف كالذيف يعهمكف ضهف هىظكهة
األهـ الهتحدة لحقكؽ اإلىسا ف،

38

كقد استشٍد التقرير بحالتيف ٌها حالة عبد الٍادم الخكاجة كحالة ىبيؿ رجب أحد هؤسسي

هركز الخميج لحقكؽ كهركز البحريف لحقكؽ اإلىساف ،كأحد أبرز الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف  ،كهثاليف شديد م الكضكح
لألعهاؿ االىتقاهية التي قاهت بٍا حككهة البحريف ضد الهدافعيف الحقكقييف ،كالتي تشهؿ أعهاؿ الهضايقة كالترٌيب كاالعتداء
الجسدم جراء تعاكىٍا هع األهـ الهتحدة (الجزء .)54-51
كباإلضافة إلى ذلؾ ذكر تقرير األهيف العاـ حهالت التشكيً

اإلعالهية كالتخكيؼ التي قادتٍا الحككهة البحريىية ضد عدد هف

الهدافعيف الحقكقييف عقب هشاركتٍـ في االستعراض الدكرم الشاهؿ -فيها يخص دكلة البحريف -الذم عقد في جىيؼ يكـ 21
هايك .2012

39

في  25هايك  ،2012أعربت لك ار دكبكم السي ار ،رئيس هجمس األهـ الهتحدة لحقكؽ اإلىساف في ذلؾ الكقت ،عف قمقٍا إزاء
حهمة التشٍير في كسائؿ اإلعالـ التي تعرض لٍا الهدافع كف عف حقكؽ اإلىساف الذيف شارككا في جمسة الهراجعة  ،كطالبت
بتكفير الحهاية الكاهمة لٍـ بهجرد عكدتٍـ ؿلبحريف .إال أىً ،كبعد يكـ كاحد هف ٌذا التصريح  ،أ كد كزير الداخمية البحريىي
بتصريحات ضهىية أف الىاشطيف العائديف هف جىيؼ ربها يتـ التحقيؽ هعٍـ بتٍهة التشٍير بسهعة البالد
األهيف العاـ إلى الهضايقات التي تعرض لٍا اثىيف عمى األقؿ هف

 .كقد أشار تقرير

ٌؤالء الىاشطيف لدل عكدتٍـ إلى بمدٌـ بعد هشاركتٍـ في

هؤتهر جىيؼ.

 .3سلطىة عمان
في سمطىة عهاف ،كهع ىٍاية هايك  ،2012بدأت حهمة التخاذ إجراءات صارهة ضد هعظـ الهدافعيف الحقكقييف في السمطىة  ،ال
تزاؿ تمؾ الحهمة هستهرة حتى يكهىا ٌذا .

40

بدأت الحهمة في  31هايك بإلقاء القبض عمى ثالثة هف اؿهدافعيف عف حقكؽ

38

تقرٌر األمٌن العام رقم A/HRC/21/18
39
فٌما ٌلً نص الفقرات  20-18من التقرٌر " A/HRC/21/18وف ًقا للمعلومات الواردة إلٌنا فقد تم اتخاذ إجراءات انتقامٌة ضد المدافعٌن عن حقوق اإلنسان فً
 21ماٌو  .2012كما أوردت عدد من الصحف البحرٌنٌة ،بما فً ذلك
سٌاق االستعراض الدوري الشامل لألوضاع فً مملكة البحرٌن والذي ُعقد فً جنٌف فً
الوطن وأخبار الخلٌج ،مقاالت ُوصِ ف فٌها المدافعٌن عن حقوق اإلنسان فً جنٌف الذٌن قدموا معلومات عن الوضع فً البحرٌن ضمن فرٌق العمل المعنً
باالستعراض الدوري الشامل بـ "الخونة" .وقد وصفت األفراد الذٌن كانوا حاضرٌن فً دورة االستعراض الدوري الشامل "بمجموعة الخونة" متهمٌن إٌاهم
"بتشوٌه سمعة البحرٌن".
40
لمزٌد من المعلومات "على سلطنة عمان إسقاط القضاٌا المرفوعة ضد نشطاء اإلنترنت معاقبة “إعابة الذات السلطانٌة” جزء من حملة قمع أوسع"
 ،مركز القاهرة لحقوق اإلنسان و هٌومان راٌتس ووتشٌ 21 ،ولٌو  ،http://www.cihrs.org/?p=3563 ،2012و"المداخلة الكتابٌة المقدمة إلى الدورة
 21لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان :زٌادة مقلقة فً القمع والهجمات ضد المجتمع المدنً فً منطقة الخلٌج" ،مركز القاهرة لحقوق اإلنسان ومركز الخلٌج

19

اإلىسافٌ ،ـ حبيبة الٍىائي ،كاسهاعيؿ الهقبالي كيعقكب الخركصي  ،هف الفريؽ العهاىي لحقكؽ اإلىساف ،

41

أثىاء قياهٍـ بزيارة

هيداىية إلى هكاقع اعتصاـ عهالي .الجدير بالذكر أف القيكد الهفركضة عمى الهجتهع الهدىي كهدافعي حقكؽ اإلىساف في
عهاف ،إضافة إلى عدـ إىشاء هجهكعة هستقمة عف الحككهة تعهؿ عمى قضايا حقكؽ اإلىساف كالديهقراطية ،تثير شكككا عهيقة
حكؿ إهكاىية إىشاء كاستهرار هجتهع هدىي حيكم في السمطىة.
كقد صدر بياف هف الىائب العاـ يتكعد فيً الهدافعيف بإصدار أحكاـ بالسجف كاتخاذ إجراءات قاىكىية

ضدٌـ؛ بسبب قياهٍـ

بههارسة حقٍـ في حرية الرأم كالتعبير  ،كٌك البياف الذم رفع هف حدة ك كتيرة التصعيد ضد الىشطاء الحقكقييف،

42

األهر الذم

اىتٍى باعتقاؿ كهحاكهة العشرات هفٌـ ،هف بيىٍـ كتاب كهدكىيف ،كهدافعيف عف الحقكؽ كـ تظاٌريف.
تضهىت هكجة االعتقاالت حتى اآلف أحكاـ بالسجف تتراكح بيف  18-6شٍر ،أيدتٍا هحكهة االستئىاؼ في هسقط في أكاخر عاـ
 2012ضد  35هدافع حقكقي كىاشط كهتظاٌر ،كذلؾ عمى خمفية اتٍاهات ـ ف بيىٍا التجهٍر ،إعابة الذات السمطاىية،
كهخالفة قاىكف جرائـ الهعمكهات.
كاف  24هف الىشطاء الهحتجزكف قد أعمىكا في

 9فبراير  ،2013إضرابٍـ عف الطعاـ بٍدؼ رفع

الكعي العاـ بقضيتٍـ

الهقدهة إلى الهحكهة العميا
ك
ن
احتجاجا عمى تأخر ىظر الطعكف الهقدهة هف ٌـ ضد األحكاـ الصادرة بحقٍـ ك ُ
43
اإلضراب عف الطعاـ حكالي أسبكعيف.

 ،كقد أستهر ٌذا

لقد أسٍهت ترساىة القكاىيف الكحشية كالقهعية في تسٍيؿ القبض عمى الىشطاء كاتٍاهٍـ بالعديد هف التٍـ  ،السيها الهرسكـ
تحديدا بعد عاـ هف التظاٌرات الهطالبة بإجراء إصالحات
السمطاىي رقـ  2011/96الذم صدر في  13أكتكبر ،2011
ن
ديهقراطية في السمطىة .جاء الهرسكـ بتعديؿ بعض أحكاـ قاىكف الجزاء العهاىي كقاىكف اإلجراءات الجزائية كاشتهمت التعديالت

جرـ "كؿ هف حرض أك أذاع أ ك ىشر
إضافة الكثير هف الجرائـ ضهف اختصاص قاىكف الجزاء .فالهادة  135هف قاىكف الجزاء تُ ِّ

خبار أك بياىات أك إشاعات كاذبة أك هغرضة أك بث دعايات هثيرة ككاف هف شأف ذلؾ الىيؿ هف
عهدنا في الداخؿ أك الخارج أ نا
ٌيبة الدكلة أك إضعاؼ الثقة بهكاىتٍا " ،كها تضيؼ الهادة  137هف قاىكف الجزاء عقكبات بالسجف تتراكح بيف شٍر إلى عاـ
كغراهة هالية عمى كؿ هف اشترؾ في تجهٍر هؤلؼ هف عشر أشخاص عمى األقؿ ،بقصد اإلخالؿ بالىظاـ العاـ ".

تىص الهادة ىفسٍا عمى أىً في حاؿ استخداـ العىؼ أثىاء التجهٍر فالعقكبة تككف بالسجف لهدة ال تقؿ عف ستة أشٍر كال تزيد
عمى ثالث سىكات .كها تـ تعديؿ الهادة  42هف قاىكف اإلجراءات الجزائية ،عمى كجً الخصكص ،لتسهح بعد تعديمٍا باعتقاؿ
األشخاص كالقاء القبض عميٍـ دكف صدكر أهر بالقبض هف اإلدعاء العاـ .
/ http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/09:2012زٌادة-مقلقة-للقمع-والهجوم-علً-

لحقوق اإلنسان ،ومنظمة الكرامة سبتمبر
المجتمع-المدنً-فً-منطقة-الخلٌجpdf .
41
تأسس الفرٌق العمانً لحقوق اإلنسان بهدف توثٌق ورصد حالة حقوق اإلنسان فً السلطنة ،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان داخل المجتمع العمانً من خالل تنظٌم
حلقات عمل وحلقات دراسٌة حول مواضٌع مختارة عن حقوق اإلنسان ،وتعزٌز ثقافة الحوار بٌن مختلف قطاعات المجتمع .لٌس للمجموعة شكل القانونً ،حٌث أن
القانون العمانً ٌمنع إنشاء منظمات غٌر حكومٌة تعمل فً مجال حقوق اإلنسان .مزٌد من المعلومات عن المجموعة متاح من خالل صفحتها فً الفٌسبوك:
http://www.facebook.com/groups/311082745637293/members/
42
فً ٌ 4ونٌو  ،2012أصدر االدعاء العام بٌا ًنا أعلن فٌه أنه سوف تتخذ جمٌع اإلجراءات القانونٌة ضد كل من ٌنشر أو ٌقرأ تصرٌحات ٌمكن وصفها بأنها ٌمشهرة
"لقد تالحظ لالدعاء العام فً اآلونة األخٌرة تزاٌد وتٌرة
أو ُمحرضة ،أو ٌحرض على إنتاجها ،أو ٌساعد على إنتاجها بأي وسٌلة أخرى .وفٌما ٌلً نص البٌان:

ً
صارخا على حرمة الحٌاة
الكتابات المسٌئة والدعوات التحرٌضٌة التً تصدر من بعض األشخاص بحجة حرٌة التعبٌر عن الرأي فً حٌن أن ذلك ٌمثل اعتدا ًء
الخاصة لألفراد والتعدي علٌهم بالسب والقذف سواء كان ذلك فً شخوصهم أو بمناسبة وظائفهم ،ومع تنامً إطالق الشائعات والتحرٌض على القٌام بتصرفات-
سلبٌة تضر فً نهاٌة المطاف بالوطن والمواطنٌن والمصالح الوطنٌة .وفً الوقت الذي ُتعد فٌه مثل هذه األقوال واألفعال خرو ًجا على التعالٌم الدٌنٌة الرفٌعة
واألعراف العرٌقة واألخالق النبٌلة التً تأصلت فً المجتمع العمانً وتربى علٌها أبناؤه فإنها تشكل وقائع تتنافى مع النظام العام واآلداب ،كما أنها ُمجرمة قانو ًنا أ ًٌا
كانت الوسٌلة التً تستخدم لهذا الغرض مرئٌة كانت أو مقروءة أو مسموعة أو عبر وسائل االتصاالت وتقنٌة المعلومات بما فٌها المنتدٌات االلكترونٌة ومواقع
التواصل االجتماعً .ولذلك ٌؤكد االدعاء العام لكافة المواطنٌن والمقٌمٌن بأنه سٌتخذ كافة اإلجراءات القانونٌة المناسبة ضد كل من ٌقوم بمثل تلك األقوال واألفعال
أو ٌروجها أو ٌحرض أو ٌساعد علٌها بأي شكل من األشكال ".
43

فورا وبدون قٌد أو شرط سراح جمٌع المعتقلٌن من المدافعٌن عن
لمزٌد من المعلومات ،أنظر البٌان المشترك المقدم من  20منظمة حقوقٌة":عمان -أطلقوا ً
حقوق اإلنسان والنشطاء " 20 ،فبراٌر http://www.cihrs.org/?p=5926 ،2013
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 الاعحلال غير اللاهىوي وألاحكام بالسجً ضد املدافع الحلىقي مخحار الهىائي:
هف بيف الهعتقميف الهدافع الحقكقي هختار الٍىائي ،كٌك عضك هؤسس في الفريؽ العهاىي لحقكؽ اإلىساف  ،كٌك ىاشط كهدكف
 6أشٍر كاىت قد صدرت هف هحكهة

أحكاها بالسجف لهدة
كصحفي هعركؼ .في ديسهبر  ،2012أيدت هحكهة االستئىاؼ
ن
طا ،هف ضهىٍـ الحقكقي هختار الٍىائى عمى خمفية اتٍاهٍـ بالتجهٍر .ك في يىاير
هسقط االبتدائية بحؽ  11ىاش ن

أحكاها بالسجف لهدة عاـ ضد الٍىائى كآخريف عمى خمفية اتٍاهٍـ بإعابة الذات السمطاىية ك
قاهت ىفس الهحكهة بتأييد
ن
كتابات ُهسيئة كاىتٍاؾ قاىكف جرائـ الهعمكهات.

،2013
ىشر

ار عف عالقتً بالهىظهات كاآلليات الدكلية لحقكؽ اإلىساف .ففي
كفقان لشٍادة الٍىائي الشخصية ،فقد تـ استٍداؼق ،كسؤالً هرنا
الشٍر األكؿ هف اعتقالً ،احتجز الٍىائي في اؿسجف السرم ألهف الدكلة ،كالهعركؼ في عهاف باسـ "السجف األسكد" ،حيث تـ
استجكابً حكؿ عالقاتً هع عدد هف الهىظهات اإلقميهية كالدكلية لحقكؽ اإلىساف ،كرحمتً األخيرة إلى القاٌرة قبؿ  10أياـ هف
اعتقالً ،لحضكر كرشة عهؿ تدريبية حكؿ استخداـ آليات حقكؽ اإلىساف في األهـ الهتحدة

 ،ىظهٍا هركز القاٌرة لحقكؽ

44
يكها إضافية في
اإلىساف .ككاىت السمطات قد ىقمت الٍىائي هف السجف األسكد إلي سجف "سهائؿ" حيث تـ احتجز لهدة  26ن
الحبس االىفرادم.

ار حكؿ كرشة العهؿ ،كهىظهيٍا  ،كها تهت هكاجٍتً بهراسالت بريد إلكتركىي بيىً كبيف
أشار الٍىائي أىً تـ استجكبق هرنا
اؿهىظهيف في هركز القاٌرة ،كها تضهىتً تمؾ الهراسالت هف هعمكهات كاف قد أرسمٍا بشأف اعتقاؿ زهالئً ليتـ بحثٍا في ضكء
كتحديدا إلى الهقرريف الخاصيف باألهـ الهتحدة الهعىييف بحالة الهدافعيف عف حقكؽ
ىظاـ اإلجراءات الخاص باألهـ الهتحدة،
ن
اإلىساف ،كالحؽ في التجهع السمهي كتككيف الجهعيات ،كتعزيز كحهاية الحؽ في حرية الرأم كالتعبير.
ككفقنا لمٍىائي ،فقد تـ استجكابً في البداية بشأف تٍُـ تتضهف التعاكف هع جٍات أجىبية إلسقاط الىظاـ الحاكـ في عهاف ،كلكف
إٌاىة الذات
بها أىً كاف هف الصعكبة بهكاف تجهيع أدلة همهكسة لدعـ ٌذا االتٍاـ ،فقد تـ اتٍاهً في ىٍاية الهطاؼ ب
السمطاىية كأُجبر عمى التكقيع عمى اعتراؼ باستخداـ كسائط اإلعالـ االجتهاعي لمقياـ بٍذا الفعؿ.
كفيها يمي فقرة هف حيثيات الحكـ –الهككف هف  20صفحة– الصادر ضد الٍىائي بالسجف لهدة عاـ  ،بتٍهة إٌاىة الذات
تشير هسكدة الحكـ إلى تعاكف الٍىائي السابؽ هع هركز القاٌرة كحضكري كرشة عهؿ تدريبية حكؿ اآلليات الدكلية
السمطاىيةُ .
لحقكؽ اإلىساف ،كارساؿ هعمكهات لمهركز لتضهيىٍا في ىداء عاجؿ إلى اإلجراءات الخاصة باألهـ الهتحدة.

تعرض الٍىائي ألشكاؿ قاسية هف سكء الهعاهمة أثىاء االعتقاؿ .ففي الشٍر األكؿ هف اعتقالً في

هكاف اعتقاؿ غير هعركؼ،

كاف الٍىائي هكبؿ اؿيديف هعصكب العيىيف هعظـ فترة االعتقاؿ ،كلـ يكف لً الحؽ في الحصكؿ عمى تهثيؿ قاىكىي  ،بؿ تـ إجباري
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مركز القاهرة فً دورته اإلقلٌمٌة الخامسة حول اآللٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان ماٌو http://www.cihrs.org/?p=2763 2012
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عمى االستهاع إلى أصكات صاخبة هف األغاىي الكطىية،

كصرخات السجىاء عمى هدل شٍر كاهؿ هف االعتقاؿ  .كها أخبري

ضباط التحقيؽ أفق كاف رٌف الهراقبة الدقيقة قبيؿ اعتقالً.
الجدير بالذكر في ٌذا السياؽ أف الفريؽ العهاىي لحقكؽ اإلىساف معد الجٍة الكحيدة العاهمة في هجاؿ حقكؽ اإلىساف في
سمطىة عهاف ،كي ك بمد هعركؼ بافتقاري إلى التساهح تجاي هبادئ حقكؽ اإلىساف كجهاعات الهعارضة السياسية.

صكرتاف لمٍىائي ىشرت في ككالة األىباء الحككهية ،كجزء هف حهمة التشٍير ضد الهعتقميف في القضية ،كالتي عرفت إعالهيا بقضية "الكتابات
اؿهسيئة"
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 .4اململكة العربية السعىدية
في هحاكلة هىٍا لتحصيف ىفسٍا هف هكجة االحتجاجات الهؤيدة ؿلديهقراطية التي تجتاح الهىطقة العربية  ،تبىت حككهة الههمكة

ٍ
بشكؿ صارـ  ،الههارسات القهعية ضد جهيع الهبادرات الهحمية الداعية إلى الديهقراطية
العربية السعكدية،

كتفعيؿ الحقكؽ

إال اىً كيهكف إرجاع تصعيد

قيكدا صارهة،
األساسية كالحريات  .فعادة ها يكاجً الهجتهع الهدىي في الههمكة العربية السعكدية ن
 ،2012حيث قاهت السمطات بشف حهال ت شرسة
االىتٍاكات التي تستٍدؼ الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف إلى بداية العاـ
كاتخاذ إجراءات صارهة لقهع الهدافعيف الحقكقييف لهىعٍـ هف رصد االىتٍاكات الهستهرة كاإلبالغ عىٍا ،خاص نة فيها يتعمؽ
بحريات التعبير أك التجهٍر أك حقكؽ السجىاء أك دعاكل اإلصالح ،أك الدفاع عف الحقكؽ كالحريات األساسية بالههمكة.

غالبا ها يكاجٍكف تٍديدات كترٌيب كاعتقاؿ
يعهؿ الىشطاء الحقكؽييف في الههمكة السعكدية في ظؿ ظركؼ قهعية لمغاية ،ؼ ن
كاحتجاز كاستجكاب ،باإلضافة إلى حظر السفر التعسفي ،كهحاكهات ا ستثىائية ،ال تفي بالهعايير األساسية لمهحاكهة العادلة.
الهكجٍة لمهدافعيف الحقكقييف هف ىكعية "تشكيً سهعة البالد" " ،االىتهاء لجهاعات هشبكٌة" " ،إىشاء
ك ن
غالبا ـ ا تككف التٍـ ُ
أخير في اآلكىة األخيرة،
هىظهات دكف تصريح" " ،إثارة الفتىة كتحريض الرأم العاـ ضد هؤسسات الحكـ" " ،الدعكة لهظاٌرات"  ،ك نا

االتٍاـ بحث الهىظهات الدكلية عمى اتخاذ هكاقؼ ضد الههمكة ٌ .ذي اال تٍاهات تتضاعؼ خطكرتٍا في كجكد ىظاـ قضائي غير
عادؿ ،هعركؼ بكالئً لمسمطة التىفيذية.

تحظر الحككهة السعكدية تككيف جهيع أشكاؿ الجهعيات السياسية أك الهعارضة السمهية ،هثؿ األحزاب السياسية  ،كتعاقب عمى
الدعكة إلى إىشاء هثؿ ٌذي الجهعيات بالسجفٌ ،ذا فضالن عف ـ كاصؿة رفض السمطات تسجيؿ هؤسسات الهجتهع الهدىي

الهستقمة التي تعهؿ في هجاؿ حقكؽ اإلىساف .في ٌذا الصدد ،ك حتى اآلف ال تكجد قكاىيف في الههمكة تىظـ إىشاء كعهؿ
هىظهات حقكؽ اإلىساف  .فعمى سبيؿ الهثاؿ ،في  12أكتكبر  ،2009تقدهت جهعية اؿحقكؽ الهدىية كالسياسية في السعكدية
(حسـ) بطمب إلى الهمؾ ،بصفتً رئيس السمطة التىفيذية في الههمكة  ،لتأسيس الجهعية ،لكىٍا لـ تتمؽ أم رد .كذلؾ ،أرسؿ
طمبا
طمبا في عاـ  ،2012في حيف أرسؿ ن
أيضا هؤسسي هركز اؿعدالة لحقكؽ اإلىساف ن
هرصد حقكؽ اإلىساف في السعكدية ن
ههاثالن إلى الهمؾ في أكاخر عاـ  2011ك أتبع ذلؾ بتقديـ طمب ههاثؿ إلى كزارة الشئكف االجتهاعية  ،التي رفضت إعطاء

تصريح لتأسيس الهركز بحجة عدـ تكافؽ أٌداؼ الهركز الحقكقية هع الئحة الجهعيات الهعهكؿ بً

ا في السعكدمة ،كها قدـ

اؿهؤسسيف طمبات ههاثمة إلى الجهعية الكطىية لحقكؽ اإلىساف كٌيئة حقكؽ اإلىساف بالسعكدية  ،كٌها كياىاف تابعاف لمحككهة،
كقد أق ار أف تسجيؿ الجهعيات الحقكقية يقع خارج ىطاؽ كاليتٍـ.

 حكام مجحفة بالسجً للىاشط الحلىقي محمد اللحطاوي لحعاوهه مع إلاجراءات الخاصة
ملجلس ألامم املححدة لحلىق إلاوسان:
حكهت الهحكهة الجزائية بالرياض ،فً  9مارس  2013عمى الدكتكر هحهد فٍد القحطاىي ،أحد أبرز الهدافعيف الحقكقييف في

السعكدية ،كأحد هؤسسي جهعية الحقكؽ الهدىية كالسياسية ؼ م السعكدية (حسـ)45بالسجف لهدة عشرة سىكات باإلضافة إلى
هىعً هف السفر لهدة عشرة سىكات أخرل ،كها حكهت ىفس الهحكهة عمى عبد اهلل الحاهد ،أحد هؤسسي حسـ ،بالسجف لهدة
خهس سىكات بعد اىقضاء عقكبتً السابقة بالسجف

 6سىكات في قضية أخرل كاف قد صدر عفك همكي بحقً فيٍاٌ ،ذا
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تأسست جمعٌة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً السعودٌة (حسم) ،فً أكتوبر  2009وقامت بتوثٌق حاالت انتهاكات لحقوق اإلنسان فً المملكة العربٌة السعودٌة،
مع التركٌز بصفة خاصة على اآلالف من حاالت االحتجاز التعسفً فً المملكة .ساهمت جمعٌة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة السعودٌة (حسم) فً العدٌد من التقارٌر
إلى اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة ،وتحدٌدًا فرٌق العمل المعنً باالحتجاز التعسفً  ،حال ًٌا ،تركز جمعٌة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة السعودٌة (حسم) عملها على
توثٌق االنتهاكات التً ُترتكب ضد المواطنٌن من قبل وزارة الداخلٌة.
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أيضا بغمؽ جهعية "حسـ" كأىشطتٍا كهصادرة أهكالٍا ىظ ار
باإلضافة إلى هىعً هف السفر بعد تىفيذ هدة سجىً ،كها حكـ القاضي ن
لهزاكلتٍا العهؿ دكف ترخيص.
بحدل عشرة تٍهة ذات دكافع سياسية
كاف الدكتكر القحطاىي قد تـ تقديهً ؿلهحاكهة في  18يكىيك ،2012عمى خمفية اتٍاهً إ
ِّهت ألجٍزة دكلية
تتعمؽ بحقكؽ اإلىساف كعهمً كهدافع عىٍا .حيث اُتٍـ القحطاىي بتقديـ كقائع كهعمكهات "زائفة" كأدلة قُد َ
رسهية– اآلليات الخاصة التابعة ؿهجمس حقكؽ اإلىساف باألهـ الهتحدة– باإلضافة إلى تٍـ أخرل هف بيىٍا "تأليب ال أر م العاـ "،
اتٍاـ الجٍات األهىية باىتٍاؾ حقكؽ اإلىساف ،الخركج عمى كلي األهر ،استعداء الهىظهات الدكلية ضد الههمكة ،اتٍاـ القضاء
أخير االىضهاـ إلى جهعية غير هرخصة .
بالظمـ كاجازة التعذيب كاىتزاع االعترافات باإلكراي ،ك نا
كها تـ تقديـ ثهاف تٍـ ههاثمة فى حؽ الحاهد ،كمٍا لٍا عالقة بعهمً الحقكقي ،تضهىت ٌذي التٍـ" :الدعكة كالتحريض عمى
هخالفة ،كاشاعة الفكضى ،كاإلخالؿ باألهف كالطهأىيىة العاهة هف خالؿ إعداد كصياغة كىشر بياف يدعك إلى التظاٌر"" ،الطعف
كتعديا -بأىً بكليسي يقكـ عمى
ظمها
ن
في أهاىة أعضاء ٌيئة كبار العمهاء كاٌاىة السمطات القضائية ككصؼ الىظاـ السعكدم -ن
الجكر كالقهع كيتبرقع باليديف ،كاستخداـ القضاء لتقىيف الظمـ هف أجؿ استهرار الفتؾ الهىٍجى بحقكؽ اإلىساف"" ،تأليب الرأم
العاـ باتٍاـ الجٍات األهىية ككبار الهسئكليف فيٍا بالقهع كالتعذيب كاالغتياؿ كاالختفاء القسرل كاىتٍاؾ حقكؽ اإلىساف"،
"اشتراكً فى صياغة البياىات التي تصدر عىٍـ كىشرٌا في شبكة اإلىترىت"" ،إعداد ك تخزيف كارساؿ ها هف شأىً الهساس
بالىظاـ العاـ" ،ك"اشتراكً في إىشاء جهعية غير هرخصة كاظٍارٌا ككاقع يسعى في طريقً لىشر الفرقة كالشقاؽ كىشر االتٍاهات
لهؤسسات الدكلة العدلية كالتىفيذية كبار الهسئكليف بالجكر كالظمـ كالتعدم ،كهباشرتٍا اختصاصات تهس حقكؽ اآلخريف
كحرياتٍـ كالتعدم عمى اختصاصات هؤسسات حككهية كأٌمية (ٌيئة حقكؽ اإلىساف ،الجهعية الكطىية لحقكؽ اإلىساف)".
هف الهثير لمعجب أف السىد القاىكىي التٍاـ القحطافم كحاهد ،ككثيركف غيرٌهاٌ ،ك هجرد هادة غاهضة في قاىكف هكافحة جرائـ
الهعمكهاتية،
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فالهادة  6هف القاىكف تحظر كتعاقب بالسجف لهدة تصؿ إلى  5سىكات كغراهة هالية تصؿ إلى  3هالييف لاير ككؿ

شخص اىخرط في"إىتاج ها هف شأىً الهساس بالىظاـ العاـ ،أك القيـ الديىية ،أك اآلداب العاهة ،أك حرهة الحياة الخاصة ،أك
إعدادي أك إرسالً أك تخزيىً عف طريؽ الشبكة الهعمكهاتية أك أحد أجٍزة الحاسب اآللي"  ،كٌي هادة تستخدهٍا السمطات بشكؿ
كاضح لقهع حرية الرأم كالتعبير هف خالؿ إدارة كهراقبة عهميات تبادؿ الهعمكهات .
استشٍد تقرير األهيف العاـ لألهـ الهتحدة عف األعهاؿ االىتقاهية ،الذم قُدـ

في الجمسة السابقة هف هجمس حقكؽ اإلىساف،

كالسابؽ ذكري سمفنا  ،بحالة القحطافم ،كذلؾ بعد هداخمة شؼٌية قدهٍا هركز القاٌرة في  29يكىيك  2012حكؿ كضع القحطاىي
خالؿ اؿجمسة الػ 20لمهجمس.
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يشير التقرير إلى أىً"أُثيرت هخاكؼ هف ارتباط التٍـ الجىائية الهكجٍة إليً بعهمً في تكثيؽ حاالت االعتقاؿ التعسفي في
ردا عمى هشاركتً هع آليات حقكؽ اإلىساف ،بها في ذلؾ هجمس حقكؽ
الههمكة العربية السعكدية كتككيف عهميات اىتقاهية ن
اإلىساف كاجراءاتً الخاصة ".
كها سمط التقرير الضكء عمى قضية أخرل ،كٌي حالة السيد فاضؿ هكي الهىاسؼ ،أحد هؤسسي هركز العدالة لحقكؽ اإلىساف،
كالذم ال يزاؿ قيد االحتجاز هىذ اعتقالً في أكتكبر  .2011كاف تقرير األهيف العاـ قد ذكر فيها يتعمؽ بقضية السيد فاضؿ
46

أنظر نص القانون على الرابط التالً:
http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Documents/LA_004_%20A_%20AntiCyber%20Crime%20Law.pdf
47
29
"مركز القاهرة ٌتناول العملٌات انتقامٌة ضد المدافعٌن عن الحقوق فً السعودٌة أمام مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان" مركز القاهرة لحقوق اإلنسان،
ٌونٌو :2012
http://www.cihrs.org/?p=3166&lang=en
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الهىاسؼ ها يمي  " :ك كها كاف الحاؿ في الهرة السابقة العتقاؿ السيد فاضؿ الهىاسؼ هف هايك إلى أغسطس  ،2011تُفيد
التقارير أىً ٌذي الهرة أيضا هحتجز في الحبس االىفرادم ،كغير هسهكح لذكيً بزيارتً  ،كقد أُثيرت هخاكؼ هف أف يككف قد
تعرض لمتعذيب كأىً ستتـ هحاكهتً ألسباب تتعمؽ بعالقتً هع اآلليات الدكلية لحقكؽ اإلىساف .ك
التقرير ،لـ تكف الحككهة قد

حتى كقت االىتٍاء هف ٌذا

أفادت برد عمى الرسالة الهكجٍة هف العديد هف اإلجراءات الخاصة في

 12هايك 2011

( ،A/HRC/18/51ص .")110
كلألسؼ ،لـ يكف القحطافم كالحاهد كفاضؿ الهىاسؼ ٌها فقط الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف رٌف االضطٍاد في الههمكة العربية
قضائيا
السعكدية ،فٍىاؾ العديد هف الدعاكل القاىكىية الهقاهة ضد هدافعيف آخريف ال تتضهف إشارات كاضحة عف هالحقتٍـ
ن
بسبب تعاكىً ـ هع آليات األهـ الهتحدة ،كٌىاؾ استخداـ هتكرر لتٍـ تتعمؽ بىقؿ الهعمكهات إلى الهىظهات الدكلية كالتعاكف
هعٍا ،في العديد هف القضايا ضد الىاشطيف في الههمكة.
شهمت االتٍاهات الهكجٍة ضد الهدافعيف عف الحقكؽ في الههمكة

أيضا
جراء تعاكىٍـ هع الٍيئات الدكلية لحقكؽ اإلىساف
ن

هخمؼ الشهرم ،حيث يحاكـ الشهرم بعدة تٍـ هف بيىٍا هحاكلة اإلساءة إلى سهعة الههمكة في كسائؿ اإلعالـ العالهية،
كاالتصاؿ بهىظهات هشبكٌة ،كاتٍاـ أجٍزة الدكلة بالفساد.

كها يكاجً الىاشط كليد أبك الخير اتٍاهات هثؿ ازدراء القضاء

كتشكيً سهعة الههمكة هف خالؿ إهداد هىظهة دكلية بهعمكهات كاذبة.

 الاسحيحاجات والحىصيات
رٌاب أك االىتقاـ ضد

ضربا هف أعهاؿ اإل
يرم هركز القاٌرة لدراسات حقكؽ اإلىساف أف األفعاؿ الهذككرة في ٌذا التقرير تشكؿ ن
األفراد كالجهاعات الهتعاكىيف – أك الذيف يسعكف إلى التعاكف– هع األهـ الهتحدة كههثميٍا كآلياتٍا في هجاؿ حقكؽ اإلىساف،
عمى الىحك الهحدد في قرار الهجمس رقـ
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صارخا لمهادة
كها أىٍا تشكؿ اىتٍا نكا
ن

 )2(12هف قرار األهـ الهتحدة

الهعترؼ بٍا
الهتعمؽ بحؽ كهسئكلية األفراد كالجهاعات كٌيئات الهجتهع ؼم تعزيز كحهاية حقكؽ اإلىساف كالحريات األسا سية ُ
عالهيا49،هف بيف العديد هف الهكاثيؽ الدكلية األخرل لحقكؽ اإلىساف.
ن
تُشير أشكاؿ هكثقة هف االىتقاـ كالترٌيب إلى كجكد حهمة عقابية هىظهة إلعاقة أعهاؿ الهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف في هىطقة
الخميج ،كهىع هجمس األهـ الهتحدة هف الحصكؿ عمى تقييهات هستقمة كاقعية عف حالة حقكؽ اإلىساف في تمؾ البمداف ٌ .ذي
األشكاؿ هف االىتقاـ تتضهف تٍديدات خطيرة عمى السالهة الجسدية كالىفسية لمهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف الهعىييف ،فضالن عف

التٍـ اؿقاىكىية كأحكاـ السجف.

إىىا ىراقب ،بقمؽ هتساكم ،ارتفاع هعدؿ الههارسات هف جاىب الحككهة كها تسيطر عميً هف كسائؿ إعالـ ككسائط إلكتركىية في
عدد هف دكؿ الخميج ،كخاص نة البحريف كاإلهارات العربية الهتحدة ،حيث يتـ استخداـ الكتاب كالهؤسسات اإلعالهية التابعة

ؿلحككهة ،كأدكات لتعزيز بيئة هف العداء ضد الهجتهع الهدىي في البالد  ،كالهىظهات اإلقميهية كالدكلية الهستقمة التي تعهؿ عمى
تكثيؽ اىتٍاكات حقكؽ اإلىساف داخؿ ٌذي البمداف.
تٍدؼ تمؾ األفعاؿ االىتقاهية إلى هحاكلة تكهيـ أفكاي

،

أكلئؾ الذيف يحاكلكف تسميط الضكء عمى اىتٍاكات حقكؽ اإلىساف

كضهاف تؽميد هشاركة الهدافعيف الهحمييف عف حقكؽ اإلىساف في الهحافؿ الدكلية لحقكؽ اإلىساف .كعالكةن عمى ذلؾ ،بدأت
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قرار األمم المتحدة A/HRC/12/L.8
49
المادة  )2( 12تنص على أن " تتخذ الدولة جمٌع التدابٌر الالزمة التً تكفل لكل شخص حماٌة السلطات المختصة له ،بمفرده وباالشتراك مع غٌره ،من أي عنف،
أو تهدٌد ،أو انتقام ،أو تمٌٌز ضار فعالً أو قانو ًنا ،أو ضغط ،أو أي إجراء تعسفً آخر نتٌجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إلٌها فً هذا
اإلعالن"

25

السمطات في تمؾ البمداف عمى ىحك هتزايد في تجريـ جهيع األعهاؿ الهتعمقة بحقكؽ اإلىساف ،بها في ذلؾ التعاهؿ هع اآلليات
الدكلية لحقكؽ اإلىساف.
إىىا ىرل أف التصعيد الحالي كاتخاذ إجراءات صارهة ضد الهدافعيف الحقكقييف جراء تعاكىٍـ هع اآلليات الدكلية لحقكؽ اإلىساف،
ىابع هف غياب الهساءلة حكؿ غالبية الحاالت التي تـ اإلبالغ عىٍا في السابؽ  ،كالتي تعرضت لعهميات اىتقاـ ،كها ذكر ت
الهفكضة الساهية لألهـ الهتحدة لحقكؽ اإلىساف خالؿ حمقة ىقاش لهىاقشة الهكضكع ىفسً في الجمسة الػ  21لهجمس حقكؽ
اإلىساف.
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كها أف بعض األعهاؿ االىتقاهية ،كالتي حدث بعضٍا داخؿ أركقة األهـ الهتحدةٌ ،ي أهر جدير بالدراسة الفكرية

ك ِ
الجدية هف قبؿ هجمس حقكؽ اإلىساف  ،كغيري هف ٌيئات األهـ الهتحدة ذات الصمة ،كالدكؿ األعضاء في األهـ الهتحدة بٍدؼ

ضهاف عدـ تكرارٌا كالحهاية الكاهمة لمهدافعيف عف حقكؽ اإلىساف الهعىييف.
كها يطالب هركز القاٌرة الهجمس كهكتبً كهكتب رئيس الهجمس  ،باتخاذ خطكات قكية كهمهكسة ضد الحككهات التي ال تزاؿ
تستٍدؼ الىاشطيف كالهىظهات غير الحككهية لمتعاكف هع آلياتً.

بؿ أىً يىبغي إعادة الىظر في عضكية الدكؿ التي تقكـ

بارتكاب ٌذي األفعاؿ في هجمس األهـ الهتحدة لحقكؽ اإلىساف ،كالدعكة بقكة لكضع ٌذا في االعتبار خالؿ إ جراء اىتخابات ُهقبمة

الهطبقة الختيار الدكؿ
لالىضهاـ لعضكية الهجمس .كها تدؿ هثؿ ٌذي األفعاؿ عمى حتهية إعادة الىظر بشكؿ فكرم في الهعايير ُ
األعضاء بالهجمس.

ٌذا كيرل هركز القاٌرة أىً هف الجدير بهكتب األهيف العاـ لألهـ الهتحدة كهكتب الهفكض اؿساهي لحقكؽ اإلىساف أف يسته ار
في هكاجٍة العهميات االىتقاهية التي تهارسٍا الحككهات في هىطقة الخميج ضد الهدافعيف الهحمييف عف حقكؽ اإلىساف،

هف

خالؿ إصدار البياىات كالتقارير العاهة باإلضافة إلى هىاقشة ٌذقالههارسات هع الدكؿ الهعىية.
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رابط الفٌدٌو من حلقة نقاش بشأن التخوٌف واالنتقام:
http://webtv.un.org/watch/full-video-panel-discussion-on-intimidation-reprisals-9thmeeting/1838590108001#full-text
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