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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد

مرك���ز القاهرة لدرا�سات حق���وق الإن�سان هو منظمة غ�ي�ر حكومية �إقليمية م�ستقل���ة ت�أ�س�ست عام
 ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية ،وحتليل �صعوبات تطبيق
القان���ون الدويل حلقوق الإن�سان ،ون�رش ثقافة حقوق الإن�س���ان يف العامل العربي ،وتعزيز احلوار
ب�ي�ن الثقافات يف �إط���ار االتفاقيات واملواثي���ق الدولية حلقوق الإن�سان .وم���ن �أجل حتقيق هذه
الأه���داف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلق���وق الإن�سان ،والقيام ب�أن�شطة بحثية ،ودعوي���ة عرب توظيف خمتلف الآليات
الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ال�شباب ،وبناء
القدرات املهنية للمدافعني ع���ن حقوق الإن�سان .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) .وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

نائب املدير
زياد عبد التواب
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امل�ساهمون فى التقرير
الباحث الرئي�سي
ع�صام الدين حممد ح�سن
الباحثون ومعدو �أوراق اخللفية:
�إ�سماعيل عبد احلميد
�ســـــــــــــارة دورمـــــــان
فـــــريـــدة مقـــــــــــــار
�صــــــــالح ن�صــــــراوي
معتــــــــز الفجيـــــــري

جيـــــــرمــي �ســــــميث
خليـــــل عبد املـ�ؤمــــن
�شــــــريهان عثـمـــــــان
زيـــــاد عبـد التـــــواب
مريفــت ر�شـــــــــماوي

حمـرر التقرير
بهي الدين ح�سن

كما قدم عدد من الزمالء احلقوقيني والأكادمييني �إ�سهامات قيمة يف املراجعة �أو التدقيق �أو
التنقيح �أو تقدمي معلومات �إ�ضافية ،ومنهم:

 الغالية �أدجيمي :نائب رئي�س اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوقالإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية
		
 -د .ر�ضوان بوجمعة :نا�شط حقوقي و�أ�ستاذ جامعي ( اجلزائر)

 -د .ر�ضوان زيادة :رئي�س مركز دم�شق لدرا�سات حلقوق الإن�سان ( �سوريا)

 -كمال جندوبي :رئي�س «اللجنة» من �أجل احرتام احلقوق واحلريات يف تون�س

 -جمدي النعيم :خبري حقوقي (ال�سودان)

 -حممد امل�سقطي :رئي�س جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان

 -م�سعود الرم�ضاين :نائب رئي�س الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان

 -وليد �أحمد �سلي�س :باحث مبركز عدالة حلقوق الإن�سان (ال�سعودية)
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هذا التقرير ...ملاذا ؟

ي�سعد مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ب�أن يقدم تقريره ال�سنوي اخلام�س الذي يتناول
بالر�صد والتحليل و�ضعية حقوق الإن�سان يف العامل العربي خالل عام  .2012وي�صادف
�صدور هذا التقرير مرور عامني على ما عرف بـ «الربيع العربي» ،الذي جنحت فيه بع�ض
�شعوب هذه املنطقة من العامل يف الإطاحة برموز عاتية للت�سلط والطغيان يف كل من تون�س
وم�رص وليبيا واليمن عرب انتفا�ضات �شعبية عارمة ،امتدت ت�أثرياتها بدرجة �أو ب�آخري �إيل
عدد �أو�سع من البلدان.
من ثم ف�إن هذا التقرير يعطي �أهمية خا�صة لتداعيات «الربيع العربي» وت�أثرياته على فر�ص
تعزيز حقوق الإن�سان ،و�آفاق التحول �إىل الدميقراطية .وقد فر�ض ذلك ا�ستحداث ف�صول
ال يتناول من خالله خ�صو�صية م�شكالت امل�سار
�إ�ضافية يف هذا التقرير؛ �إذ يفرد التقرير ف�ص ً
االنتقايل يف م�رص وتون�س ،يف عالقتها بالدور القيادي الذي يلعبه يف هذا امل�سار الإخوان
امل�سلمون يف م�رص ،و�أقرانهم يف تون�س حركة النه�ضة .
وبالنظر لأن البلدان التي عرفت �أو�ضاعا انتقالية �أخفقت �إىل حد بعيد يف تبني برامج متكاملة
لتحقيق العدالة االنتقالية ،ومنع الإفالت من العقاب عن اجلرائم املرتكبة من قبل نظم احلكم
التي �أطيح بها ،ف�إن التقرير يفرد �أي�ضا ف�صال خا�صا ،يلقي ال�ضوء على �إ�شكاليات تطبيق العدالة
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االنتقالية ،مع الرتكيز على م�رص كدرا�سة حالة .كما يخ�ص�ص التقرير ف�صال للتعرف على
ت�أثري «الربيع العربي» على م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك عرب اجلامعة العربية وفر�ص
تفعيل وتطوير �آليات حماية حقوق الإن�سان عرب تلك امل�ؤ�س�سات.
اقت�رصت التقارير ال�سنوية ال�سابقة على  12بلدا عربيا هي م�رص ،ال�سودان ،تون�س،
اجلزائر ،املغرب� ،سوريا ،العراق ،لبنان ،اململكة العربية ال�سعودية ،البحرين ،اليمن،
وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .وقد �أ�ضيف هذا العام ف�صل خا�ص عن ليبيا ،بالنظر للتطورات
التي �شهدتها ،وقادت خالل عام � 2011إىل الإطاحة بنظام القذايف .ي�صنف التقرير البلدان
التي يعر�ض لها �إىل ق�سمني كبريين ،يخت�ص �أولهما بالبلدان الأكرث ت�أثر ًا برياح «الربيع
العربي» ،والتي يواجه بع�ضها حتديات ومع�ضالت كربى على طريق التحول الدميقراطي.
بينما يتابع الق�سم الثاين التطورات يف البلدان الأقل ت�أثر ًا برياح «الربيع العربي».
وكما جرى العرف يف التقارير ال�سابقة ،ف�إن التقرير احلايل يرتكز يف تقييمه على الإطار
العام للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،مع الرتكيز على العديد من الق�ضايا والعناوين الرئي�سية التي
ت�شمل:
 حتليل امل�سار ال�سيا�سي االنتقايل يف البلدان التي �شهدت �إزاحة رموز احلكم فيها ،و�إىل �أيمدى ت�سهم هذه امل�سارات يف تعزيز التحول الدميقراطي ،ويف تكري�س �آليات ت�سمح باملحا�سبة
وك�شف احلقيقة عن االنتهاكات اجل�سيمة التي ارتكبت ،ويف �إحداث قطيعة حقيقية مع منط
االنتهاكات التي �سادت عرب عقود من احلكم املطلق.
 حتليل �أبرز التطورات التي �شهدتها البلدان حمل الدرا�سة على �صعيد الإ�صالحاتالد�ستورية والت�رشيعية.
 �آليات التعامل مع ات�ساع حركة االحتجاج ال�سيا�سي واالجتماعي. حدود االنفراج �أو الت�ضييق على حريات التعبري واحلريات الإعالمية. املمار�سات وثيقة ال�صلة بتعزيز �أو قمع احلق يف التنظيم ،من خالل الأحزاب ال�سيا�سيةواجلمعيات الأهلية و الأطر النقابية.
 و�ضعية املدافعني عن حقوق الإن�سان ،وطبيعة ال�ضغوط والتهديدات التي تطال املنظماتاحلقوقية واملدافعني عن حقوق الإن�سان.
 ال�ضغوط الواقعة على احلريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية �أو املذهبية �أو العرقية. مظاهر �إهدار معايري املحاكمة املن�صفة ،وبخا�صة يف املحاكمات التي حتركها دوافع�سيا�سية.
 االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وبخا�صة تلك املقرتنة باالعتقال التع�سفي ،واالختفاءالق�رسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
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 وننوه �إىل �أن تقرير هذا العام قد �أوىل اهتماما خا�صا بر�صد االنتهاكات اجل�سيمة املرتكبةمن قبل �أطراف غري تابعة للدولة ،والتي ازدادت ب�شكل خا�ص يف البلدان التي تعي�ش �أو�ضاعا
انتقالية غري م�ستقرة ،يعززها االنفالت �أو الغياب الأمني ،و�سعى بع�ض ف�صائل الإ�سالم
ال�سيا�سي لفر�ض �سطوتها ال�سيا�سية على اخل�صوم ،وفر�ض ت�صوراتها املعتقدية على املجتمع،
ف�ضال عن نزوع بع�ض الأطراف ال�ستخدام العنف ملواجهة القمع احلكومي� ،أو يف مواجهة
ممار�سة بع�ض ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي للعنف.
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 بدرجة كبرية على املعلومات املوثقة املتاحة من
خالل املنظمات احلقوقية العربية والدولية ،ف�ضال عن التقييمات واملالحظات واملعلومات التي
قدمها �أع�ضاء باملجل�س اال�ست�شاري لربنامج حماية حقوق الإن�سان ،وعدد من اخلرباء العرب
الذين ا�ستطلع املركز �آراءهم يف امل�سودات النهائية لهذا التقرير.
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تقدمي
�آفاق «الربيع العربي»
فى ظل «خريف» مبكر للإ�سالم ال�سيا�سي
بهـي الديـن ح�سـن

مازال «الربيع العربي» يكافح على ثالث جبهات1؛ الثورة امل�ضادة والدولة الدينية واملجتمع
الدويل ،ولكن يف ظل ظروف �أكرث ق�سوة ،مما كان عليه احلال عام  ،2011الأمر الذي
انعك�س �أي�ضا على الدول العربية التي كانت تتطلع ب�أمل �أن تلحق مبوجة التحول للدميقراطية.
تكفي نظرة واحدة على الدول العربية التي مل يطلها “الربيع العربي” للحكم على م�ساره؛
فلم تعد تلك الدول الأخرى مهددة بهذا “الربيع” ،بل انتقلت حكومات بع�ض هذه الدول �إىل
الهجوم امل�ضاد .2ال�سودان واجلزائر مناذج مهمة� .شنت حكومة ال�سودان موجة اعتقاالت
للن�شطاء ال�سيا�سيني ،و�أغلقت �أو جمدت عدد من املنظمات احلقوقية والأكادميية التي كانت
تلعب دورا حيويا يف �إيقاظ املجتمع ال�سوداين .يف اجلزائر منعت ال�سلطات منظمات املجتمع
 -1انظر تقدمي الكاتب «الربيع العربي يكافح على ثالث جبهات» ،يف التقرير ال�سنوي «�سقوط احلواجز»،
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.2012 ،
http://www.cihrs.org/?p=2536
 -2ملزيد من التفا�صيل ،انظر الباب الثالث.

11

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
املدين من امل�شاركة يف املنتدى االجتماعي بتون�س يف مار�س  ،2013خ�شية نقل “العدوى”،
واحتجزت امل�سافرين عند الطريق الربي ،واعتقلت ب�شكل غري م�سبوق عددا من احلقوقيني.
بينما جرت حماكمات غري عادلة لعدد من الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني يف دول �أخرى،
�صدرت بعدها �أحكام قا�سية.
يتفاوت الو�ضع من دولة لأخرى من دول ما ي�سمي بـ”الربيع العربي”؛ ففي ليبيا يكافح
جنني الدولة اجلديدة �سلطة الأمر الواقع للميلي�شيات امل�سلحة .ويكافح ال�سوريون من �أجل
�إ�سقاط نظام دموي ،ولكنهم يف �ضوء اجلرائم التي ترتكبها بع�ض ف�صائل املعار�ضة امل�سلحة
لي�سوا مت�أكدين من �أن البديل �سيكون �أف�ضل �أو حتى اقل وح�شية ودموية .ويكافح اليمنيون
�ضد م�ؤ�س�سات النظام القدمي التي مازالت ت�شكل مركز قوة �أكرب من قدرات الرئي�س االنتقايل
اجلديد .ويكافح امل�رصيون �ضد قيم ومبادئ وممار�سات وت�رشيعات ود�ستور “الثورة
امل�ضادة” ،بعد �أن �صارت حتكم با�سم “الثورة” ،بينما يكافح التون�سيون حتى يتجنبوا م�صري
امل�رصيني.
هذا الو�ضع جعل مهمة حكام الدول التي مل تتن�سم رياح “الربيع العربي” �سهلة يف �إقناع
�شعوبهم بتجنب طريق “الربيع” ،وقبول التعاي�ش مع الأمر الواقع ،مع الأمل بتح�سينه كلما
�أمكن.
تعد م�رص النموذج الأمثل لإقناع ال�شعوب العربية الأخرى ب�أن “القناعة كنز ال يفنى”،
و�أن “ع�صفور يف اليد خري من ع�رشة على ال�شجرة” ،وغريهما من “امل�أثورات” ال�شعبية التي
�أفلحت يف تدجني تلك ال�شعوب لقرون .وبالتايل قبول ال�شعوب الأخرى للتعاي�ش مع النظم
احلالية بدال من املغامرة با�ستبدالها ببديل لي�س م�ؤكدا �أنه �أقل �سوءا.
نظرا حلجم م�رص وت�أثريها املعنوي والثقايف الكبري يف العامل العربي ،ف�إنه فور الإطاحة
بح�سني مبارك� ،صار ما يجرى على �أر�ضها ي�شكل كابو�سا ب�شكل خا�ص لبع�ض احلكام
العرب ،خ�شية �أن تتطلع ال�شعوب ملحاكاته وا�ستلهامه .الآن �صار ما يجرى يف م�رص كل يوم
خربا �سعيدا و�سالحا يف يد كل حاكم عربي م�ستبد ،يلوح به ل�شعبه ،ب�أن مواطنيه �سيلقون ذات
م�صري امل�رصيني ،الذين �أطاحوا برئي�سهم ،وخ�رسوا يف كل املجاالت .مل يخ�رسوا اال�ستقرار
والأمن وانتظام �إمدادات الطاقة والوقود واخلبز فح�سب ،بل يو�شكون �أن يخ�رسوا ما ك�سبوه
بعد الثورة؛ �أي حريتهم.
من امل�ستحيل ت�صنيف ما يحدث يف م�رص ،باعتباره تداعيات خما�ض �صعب للدميقراطية.
�إن القمع الدموي اليومي حلركات االحتجاج ال�سيا�سي واالجتماعي ،واملالحقة اليومية الفردية
واجلماعية للإعالميني ،بالو�سائل القانونية واالعتداءات البدنية املنظمة ،والهجوم الد�ستوري

12

التقرير ال�سنوي 2012
والت�رشيعي وامل�ؤ�س�سي وال�سيا�سي على النظام الق�ضائي وا�ستقالل الق�ضاء ،و�إعداد قانون ي�ؤمم
منظمات املجتمع املدين ويحولها �إىل منظمات �شبه حكومية ،وا�ستخدام االغت�صاب والتحر�ش
اجلن�سي ك�سالح �سيا�سي لإق�صاء املر�أة من املجال ال�سيا�سي .كلها م�ؤ�رشات عن انتقال يف
االجتاه العك�س ،من نظام ت�سلطي� ،إىل �آخر ذي �سمات خمتلفة� .إنه برنامج الثورة امل�ضادة
الذي يحكم ،ولي�س الثورة التي كانت تطالب بـ “حرية ،عي�ش ،عدالة اجتماعية”.
بالتوازي مع هذا القمع املتعدد امل�ستويات ،حر�صت جماعة الإخوان امل�سلمني على تلبية
مطالب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �إطار الد�ستور اجلديد ،حيث ح�صلت الأخرية على كل ما
كانت تتمتع به يف ظل نظام مبارك ولكن بالن�ص عليه د�ستوريا .ي�ضاف �إليه احلق يف �إحالة
املدنيني للمحاكم الع�سكرية ،الذي عانت منه جماعة الإخوان امل�سلمني قبل الثورة ،رغم �أنه
مل يكن من�صو�صا عليه يف الد�ستور ،بل كان القانون الذي يبيح حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء
الع�سكري مطعونا يف د�ستوريته �أمام املحكمة الد�ستورية العليا .ب�صدور الد�ستور اجلديد� ،سقط
هذا الطعن ،و�صارت هذه املحاكمات “حم�صنة” بالد�ستور ،رغم �أن منعها كان �أهم مطالب
“ثورة  25يناير”!3
من املثري للده�شة �أنه بينما تقوم ال�رشطة يف م�رص كل يوم ب�أعمال القمع والقب�ض واالحتجاز
والتعذيب للنا�شطني ال�سيا�سيني ،بل وي�ستدعي ب�شكل يومي ملكاتب النيابة الن�شطاء ال�سيا�سيون
والإعالميون للتحقيق معهم ،يجري بالتوازي الإفراج عن بع�ض �أبرز رموز النظام القدمي
من حماب�سهم ،وتعقد ال�صفقات املالية وغري املالية مع بع�ض رموز النظام القدمي املقيمني خارج
البالد للت�صالح معهم ،ووقف مالحقتهم ق�ضائيا.
جليا �أن الأولوية ال�سيا�سية جلماعة الإخوان امل�سلمني هي �إعادة تر�سيخ النظام الت�سلطي
يبدو ً
اجلديد قبل االنتقال �إىل م�رشوع الدولة الدينية ال�شمولية .الأ�سباب تتفاوت بني حجم املقاومة
ال�سيا�سية التي يبدو �أنها مل تكن متوقعة ،و�أهمية عدم ا�ستفزاز م�ؤ�س�سات الدولة غري امل�ؤهلة بعد
لهذا االنعطاف ال�رسيع ،برغم �أنها كانت قد قطعت �شوطا ال ب�أ�س به يف اجتاه الأ�سلمة يف عهد
مبارك.
هناك عامل �آخر يتعلق بالتناف�س –يف �إطار م�رشوع الدولة الدينية -مع ال�سلفيني ،الذين فاج�أوا
املجتمع كله و�أنف�سهم بقدراتهم التنظيمية وال�سيا�سية .يفاقم من م�شكلة املناف�سة مع ال�سلفيني التباعد
املتزايد بني الأطراف الإقليمية الداعمة للطرفني -قطر وال�سعودية -اللذين اجتها �أي�ضا للتناف�س
يف �سوريا واليمن بعد �أن كانا يتحركان معا بتن�سيق م�شرتك يف بداية االنتفا�ضة ال�سورية.
 -3ال لد�ستور �إعادة �إنتاج اال�ستبداد ال�سيا�سي والديني ..منظمات حقوق الإن�سان ترف�ض م�سودة الد�ستور،
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 18 ،نوفمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5040
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ملاذا يختلف م�سار م�صر عن تون�س ؟
كانت م�رص ت�سري خلف تون�س مبا�رشة بعد �سقوط نظام بن على يف  14يناير ،2011
حيث انتف�ض امل�رصيون بعد  11يوما فقط .كان نظام مبارك يحاول بعناد خاللها �أن يقنع
امل�رصيني ب�أن م�رص تختلف عن تون�س ،ولكن امل�رصيني ردوا يف “امليدان” ب�أنها ال تختلف.
كان امل�رصيون يحاولون �أن يثبتوا لأنف�سهم �أنهم لي�سوا �أقل كفاحية و�إ�رصارا وجدارة من
“التوان�سة”.
رغم عنا�رص ت�شابه كثرية ومهمة ،على ر�أ�سها ت�صدر حركة “النه�ضة” الإ�سالمية للم�شهد
ال�سيا�سي يف تون�س بعد الثورة ،مثلها يف ذلك مثل �شقيقها الأكرب امل�رصي يف التنظيم الدويل
للإخوان امل�سلمني� ،إال �أن عوامل �أخرى ال تقل �أهمية ،جعلت –وال تزال -امل�سارين
يتباعدان� .أول عوامل االختالف ،هو الطموح ال�سيا�سي التاريخي املت�أ�صل يف اجلي�ش
امل�رصي منذ يوليو  ،1952مقابل غياب الطموح لدى اجلي�ش التون�سي للعب دور �سيا�سي
مبا�رش .بل �إن اجلي�ش التون�سي �أعلن يف عام  2013قبوله الرقابة الدميقراطية من املجتمع
التون�سي ،4يف �إطار قبوله تطبيق املعايري الدولية ذات ال�صلة يف الدول الدميقراطية .بينما
�سعت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف م�رص لتح�صني نف�سها من �أي رقابة جمتمعية يف الد�ستور اجلديد،
يف �صفقة مع الإخوان امل�سلمنيُ .عمق تغلغل الفكر العلماين يف املجتمع التون�سي ،قبل ،ثم بعد
اال�ستقالل على يد احلبيب بورقيبة �أول رئي�س جمهورية ،عامل ٍ
ثان مهم  ،وكان له انعكا�س
�إيجابي على املجتمع التون�سي  .متتع منظمات املجتمع املدين يف تون�س بديناميكية �سيا�سية �أعلى
منها يف م�رص ،مبا مكنها من الت�أثري ب�صورة �أكرب من النخبة ال�سيا�سية ،هو عامل ثالث .وهو
الأمر الذي �أدى بعد الثورة مبا�رشة �إىل �إن�شاء هيكلية �سيا�سية /نقابية� /أهلية فريدة من نوعها يف
�إطار كل بلدان “الربيع العربي” ،وهي “الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة” ،التي لعبت دور
القاطرة ال�سيا�سية والت�رشيعية يف مرحلة االنتقال الأوىل� ،أي قبل االنتخابات العامة وتويل
حركة النه�ضة احلكم.
يف �إطار التنويه بالدور املحوري للمجتمع املدين يف تون�س ،البد من الوقوف عند دور
“االحتاد العام لل�شغل” ،وهو منظمة نقابية فريدة �أي�ضا ال مثيل لها يف م�رص.ال تقت�رص ع�ضوية
“االحتاد” على العمال ،بل ي�ضم �أي�ضا حتت مظلته النقابات املهنية ،ولذا جتمع الفروع
الإقليمية “لالحتاد” بني العمال واملدر�سني وغريهم من املهنيني يف جلان �إقليمية م�شرتكة.لذلك
لعب “االحتاد” دورا حيويا �سيا�سيا ومدنيا ونقابيا يف عدد من �أهم مراحل التاريخ التون�سي منذ
ما قبل اال�ستقالل ،وخا�صة يف مرحلة خما�ض الثورة ومرحلة االنتقال بعدها .كل هذا ال جتده
 -4جي�ش تون�س يطالب ب�إخ�ضاعه لرقابة دميقراطية ،موقع اجلزيرة الإخباري 31 ،مار�س .2013
http://www.aljazeera.net/news/pages/a7d3a0fb-f3fd-4728-9d2a-459e2e38feac
 نقال عن ت�رصيح العميد خمتار بن ن�رص الناطق با�سم وزارة الدفاع ،نقلته �إذاعة “موزاييك” التون�سية املحلية،كما ن�رش ذلك يف �صحف عربية �أخرى.
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يف م�رص،حيث كان االحتاد العام لعمال م�رص “�سفري” احلاكم ووكيل م�صاحله لدى العمال
على مدار �ستة عقود .وهذا ما يحر�ص احلاكم اجلديد/الإخوان امل�سلمون على تكري�سه.
رغم �أن املنظمات احلقوقية امل�رصية هي الأكرث ديناميكية يف العامل العربي؛ ولكن النخبة
ال�سيا�سية يف م�رص كانت دائما �أقل كفاءة و�إدراكا من �أن ت�ستطيع اال�ستفادة من هذه الديناميكية
قبل الثورة -با�ستثناء الإخوان امل�سلمني عندما كانوا �ضحايا� -أو بعد الثورة� .سنالحظ يف م�رص
�أي�ضا كفاحا عماليا متواترا ولكنه مت�رشذم ،وينظر النقابيون العماليون لل�سيا�سة كمر�ض يجب
جتنب الإ�صابة بعدواه .ورغم تزايد عدد النقابات امل�ستقلة بعد الثورة يف م�رص ،ف�إنه من
املالحظ �أن حركة االحتجاج االجتماعي �أو�سع كثريا من قدرة هذه النقابات على ت�أطريها،
خا�صة �أنها مل ت�ستطع جتاوز مر�ض الت�رشذم.
كان للعوامل ال�سابقة يف تون�س انعكا�س ايجابي �أي�ضا على حركة “النه�ضة” ،بينما كان
الختالف هذه العوامل يف م�رص انعكا�س �سلبي على الإخوان امل�سلمني .كانت حركة “النه�ضة”
دوما �أقل مقاومة ملبادئ وقيم حقوق الإن�سان ،من غريها من حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف
العامل العربي ،مبا فيها جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص .تو�صلت “حركة النه�ضة” قبل
الثورة -يف �إطار مداوالت ما ي�سمى بـ”هيئة � 18أكتوبر”� -5إىل تبني -مع �أطراف �أخرى
�سيا�سية -موقفا متقدما من م�س�ألة حقوق املر�أة وغريها من الإ�شكاليات .يف نف�س الوقت الذي
كانت فيه جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص مت�ضى يف م�سار معاك�س ،وتعلن يف خريف
 -5هيئة � 18أكتوبر للحقوق واحلريات� :إعالن م�شرتك حول العالقة بني الدولة والدين ،موقع ج�سور17 ،
دي�سمرب .2009
http://www.e-joussour.net/ar/node/3713
للمزيد عن هيئة � 18أكتوبر انظر:
 فتحي باحلاج“ ،هيئة � 18أكتوبر للحقوق واحلريات” :التقاء �رضورة �أم �إرها�صات حتالف �سيا�سي ،مبادرةالإ�صالح العربي ،يناير .2009
http://www.arab-reform.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-18-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%
88%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D9
%87%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
 العالقة بني الإ�سالميني والعلمانيني  :جتربة � 18أكتوبر يف تون�س ،جملة الآداب ،بتاريخ  11دي�سمرب .2010http://adabmag.com/node/353
 حركات التغيري الدميقراطي بني الواقع والطموح – خربات من �أوروبا ال�رشقية والعامل العربي ،مركزالقاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.2007 ،
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 2007عن برناجمها ال�سيا�سي ،الذي يتبني م�رشوعا لنظام �شمويل ب�صبغة دينية.6
لكل ذلك ،اختلفت نتائج �أول انتخابات عامة بعد الثورة يف تون�س عنها يف م�رص .هذا
االختالف هو عامل رابع .فبينما حاز الإخوان امل�سلمون وال�سلفيون �أغلبية مقاعد جمل�س
ال�شعب و�أغلبية �ساحقة يف جمل�س ال�شورى يف م�رص ،ثم فاز مر�شح الإخوان امل�سلمني برئا�سة
اجلمهورية ،ف�إن النه�ضة فازت ب�أكرثية ال ت�سمح لها باالنفراد بحكم تون�س ،و�شكلت احلكومة
بالتعاون مع حزبني� ،أحدهما ليربايل والآخر ي�ساري .بعد االنتخابات مبا�رشة بد�أ يت�شكل يف
�أو�ساط املعار�ضة نواة حزب “نداء تون�س” ،املر�شح الآن ليكون احلزب الثاين�-إن مل ي�أتي
الأول -يف �أول انتخابات مقبلة.
“نداء تون�س” هو م�ؤ�رش مهم �آخر على مدى االختالف بني ديناميكيات احلركة ال�سيا�سية يف
م�رص وتون�س“ .نداء تون�س” يجمع بني عنا�رص ي�سارية ليربالية –بع�ضها كان م�ضطهدا �أو
مطاردا يف املنفي قبل الثورة -وبني رجال �أعمال و�أع�ضاء ورموز تاريخية يف احلزب احلاكم
قبل الثورة  ،ممن مل يتهموا بجرائم ف�ساد �أو انتهاك حلقوق الإن�سان .ولذا ف�إن “نداء تون�س”
يتمتع بقاعدة اجتماعية عري�ضة ،ف�ضال عن �أن زعيمه الباجي ال�سيب�سي –�أحد هذه الرموز
التاريخية ورفيق بورقيبة ،الذي ر�أ�س احلكومة بنجاح يف فرتة مهمة خالل مرحلة االنتقال
الأوىل -يتمتع ب�شعبية كبرية ،حتى �أنه احتل لفرتة –بعد ا�ستقالته– ر�أ�س قائمة �أكرث ال�شخ�صيات
التون�سية �شعبية يف ا�ستطالعات الر�أي بعد الثورة .يف املقابل نالحظ يف م�رص ،عجز املعار�ضة
الرئي�سية ممثلة يف “جبهة الإنقاذ الوطني” عن التمييز بني عنا�رص النظام ال�سابق التي ارتكبت
جرائم الف�ساد وحقوق الإن�سان ،وبني القاعدة االجتماعية العري�ضة لذلك النظام ،والتي ال
ميكن و�صمها �أو حما�سبتها على جرائمه .يف الوقت نف�سه ت�شكل هذه الفئة االجتماعية –كما يف
تون�س -رقما مهما ،خا�صة و�أن بع�ض رموزها تبنى مواقف ومطالبات �إ�صالحية من داخل
النظام ال�سابق قبل الثورة .يف املقابل تبدو جبهة الإنقاذ ،جرناالت دون جنود .فرغم �أنها
ت�ضم عددا من �أبرز الكفاءات ال�سيا�سية والعلمية واالقت�صادية والإعالمية واملهنية والقانونية
يف م�رص ،مبا يجعلها قادرة على ت�شكيل ع�رش حكومات ،ف�إنها ترتكز على �رشيحة اجتماعية
حمدودة يف القاهرة وبع�ض مدن القناة والدلتا .وت�ساعد نوعية بع�ض ال�شعارات التي تتبناها،
على جعل �صورتها لدى الر�أي العام املحلى والدويل �أقرب لأن تكون “جبهة للرف�ض �أو
ال�شغب”� ،أكرث منها جبهة “للإنقاذ” الفعلي.
تظن جبهة الإنقاذ �أنها العنوان ال�سيا�سي الرئي�سي جلماعات �شباب الثورة ،وهو وهم كبري،
نظرا ملدي الت�رشذم ال�سيا�سي والتنظيمي جلماعات ال�شباب ،والتفاوت الكبري يف ال�شعارات
واملواقف املتغرية -واملتناق�ضة �أحيانا -على مدار عامني بعد الثورة .كما �أن غمو�ض موقف
 -6بهي الدين ح�سن ،برنامج حزب الإخوان امل�سلمني يف م�رص من منظور حقوق الإن�سان ،جملة رواق
عربي ،العدد ( )55ل�سنة .2010

16

التقرير ال�سنوي 2012
اجلبهة من االجتاه املتنامي للعنف والفو�ضوية يف �أو�ساط بع�ض جماعات ال�شباب -كرد فعل
على عنف النظام احلاكم احلايل و�أن�صاره� -سيكون له �آثار وخيمة على م�ستقبل هذه اجلبهة
ومتا�سكها وحظوظها ،و�أي�ضا على نظرة املجتمع امل�رصي لها كم�ؤ�س�سة ميكن االعتماد عليها.
يف مواجهة الت�صلب �شبه الأيديولوجي جلبهة الإنقاذ ،تتمتع جماعة الإخوان امل�سلمني
برباجماتية مل تتمتع بها جماعة �سيا�سية �أخرى قبل الثورة �أو بعدها .بل ميكن القول �إن م�رص
مل تعرف من قبل جماعة قامت على �أ�سا�س �أيديولوجي بهذه ال�رصامة ،وتتمتع يف الوقت نف�سه
بهذه الرباجماتية ال�سيا�سية العملية .يتجلى ذلك بو�ضوح �أكرب يف عالقاتها الدولية ،واالنتقال
مبرونة فائقة من عداء �أيديولوجي للغرب و�إ�رسائيل –مل تتخل عنه ب�شكل ر�سمي� -إىل عالقات
تعاون وثيق ال يقل� ،إن مل يزد وفقا ل�شهادات م�سئولني �إ�رسائيليني عما كان عليه احلال يف عهد
الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك .لكن الربجماتية تتجلى ب�صورة ال تقل �إثارة للده�شة بالداخل
�أي�ضا .لي�س فقط بال�صفقة الكربى مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،التي قدم فيها الإخوان امل�سلمون كل
ما رف�ضوه -فيما يعرف بـ”وثيقة ال�سلمي” للمبادئ فوق الد�ستورية -من امتيازات وح�صانات
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مبا يف ذلك حماكمة املدنيني ع�سكريا -التي كانوا من �أبرز �ضحاياها-
ولكن �أي�ضا من خالل �سعيهم احلثيث لعقد امل�صاحلات مع بع�ض �أبرز رموز النظام القدمي،
وعقد ال�صفقات االنتخابية مع بع�ض الرموز ذاتها التي لها ثقل انتخابي ،وال�سعي للتحالف مع
�أطراف بعينها يف الأجهزة الأمنية ،تلك التي تتطلع لت�صفية احل�ساب ب�شكل انتقامي مع القوى
التي �أطلقت الثورة ب�أي ثمن� .إن جناح الإخوان امل�سلمني يف �إبرام مثل هذا التحالف ،حتى
ولو كان م�ؤقتا ،ميكن �أن ي�ؤرخ لبدء انتكا�سة هائلة غري م�سبوقة يف حقوق الإن�سان على جميع
امل�ستويات .من املده�ش �أن املفاو�ضات على هذه ال�صفقات جترى حتت �ستار دخاين كثيف من
االتهامات النارية التي توجه كل يوم للمعار�ضة ب�أنها تتحالف مع “فلول” النظام القدمي ،الذي
يجري �إبرام ال�صفقات مع رموزه.
يف املقابل ما زالت جبهة الإنقاذ ،وبع�ض احلقوقيني امل�رصيني وغري امل�رصيني ،يتعاملون
مع الأجهزة الأمنية كما لو كانت عقارب ال�ساعة مازالت تقف عند  12فرباير � ،2011أي
اليوم التايل للإطاحة مببارك .وبالتايل ف�إن املطلب الذي كان م�رشوعا متاما وقتها -اخلا�ص
ب�إ�صالح الأجهزة الأمنية ،وتطهريها من القيادات الفا�سدة وتلك التي ارتكبت جرائم حقوق
الإن�سان قبل الثورة ،وقتلت الثوار �أثناء الثورة – يظل كما هو على جدول الأعمال ،طاملا مل
ينفذه املجل�س الع�سكري وال الإخوان امل�سلمون .حتى لو كان ذلك يعنى عمليا مطالبة الإخوان
امل�سلمني �-أي “قتلة الثوار” �أمام الق�رص اجلمهوري “االحتادية” يف دي�سمرب  20127وبعدها-
 -7هل ت�صبح �أحداث االحتادية ً
روتينيا لت�سوية اخلالفات ال�سيا�سية يف م�رص؟ ،تقرير �صادر عن مركز
منطا
ً
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  26دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5352
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بتطهري ال�رشطة من “قتلة الثوار” �أثناء الثورة يف يناير � .2011إن ذلك قد يعني امل�ساهمة
عمليا يف تقدمي الدعم ال�سيا�سي والأخالقي لأحد �أهم الأهداف الآنية للنظام اجلديد يف “�أخونة”
ال�رشطة� .أي �إزاحة “حمتملة” لبع�ض قتلة الثوار �أثناء الثورة ،ال�ستبدالهم بقتلة الثوار بعد
الثورة ،وهذا “م�ؤكد”� .أي �إعادة ذات �سيناريو الإطاحة غري القانونية بالنائب العام ال�سابق
بنائب عام جديد ،كل ما فعله حتى الآن ،هو غ�ض النظر عن جرائم قمع ال�رشطة و�أن�صار
الإخوان امل�سلمني لالحتجاج ال�سلمي واالجتماعي ،وكل الوقائع اجلديدة لقتل الثوار ،والقيام
مبالحقة الن�شطاء ال�سيا�سيني والإعالميني الناقدين للنظام احلايل ،مبقت�ضي البالغات التي تقدمها
ر�سميا جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أو منا�رصيها .جدير باملالحظة انعكا�سات �صدمة الثورة على
ال�رشطة ،فهى مل تعد كتلة واحدة �صماء مثلما كانت قبل الثورة .بالطبع كانت هناك دائما قبل
الثورة �أ�صوات منفردة ناقدة داخل ال�رشطة تعلو من حني لآخر ،وكان يجرى �إما �إرهابها �أو
ف�صلها �أو �إحالتها للتقاعد املبكر .ولكن بعد �أن اجتاحت عوا�صف الثورة ال�رشطة –رغم الرف�ض
العنيد لإ�صالحها -بد�أت تربز ظاهرة ت�شكيل هيئات نقابية �أو �شبه نقابية لقطاعات خمتلفة من
ال�رشطة ،وتربز �أي�ضا ظاهرة �إ�رضابات قطاعات من ال�رشطة عن العمل ب�شكل جماعي،
ومظاهرات االحتجاج لأ�سباب متعددة� ،أهمها رف�ض الزج بال�رشطة يف مواجهة حركات
االحتجاج ال�سيا�سي واالجتماعي ،مبا يف ذلك االعرتا�ض على م�رشوع القانون اجلديد لتنظيم
التظاهر ،لأنه �سي�ؤدي �إىل مزيد من املواجهات بني ال�رشطة وحركات االحتجاج.
من ال�رضوري �أن ي�أخذ مطلب الإ�صالح الأمني بعني االعتبار املتغريات يف الدولة وداخل
ال�رشطة ،و�أن يعاد النظر يف م�رشوع “الإ�صالح الأمني” وفقا لهذه املتغريات ،مبا يحد من
الدفع نحو انتهاك �أكرب حلقوق الإن�سان ،و�إجها�ض فر�ص �أي �إ�صالح �أمني حقيقي .من
ال�رضوري �أن تقوم منظمات حقوق الإن�سان ،وكل الأطراف احلري�صة على �أ�صالح �أجهزة
الأمن ،مبراجعة اخلطط وال�سيناريوهات التي و�ضعت بعد  11فرباير  ،2011التي تالئم
دوال يف مرحلة انتقال للدميقراطية ،و�أن تطور خطابا وخطة خمتلفة ت�أخذ بعني االعتبار
املتغريات ال�سيا�سية اجلديدة ،التي ي�أتي على ر�أ�سها �أن م�رص مل تعد يف مرحلة انتقال يف امل�ستقبل
املنظور� ،إال �إىل نظام ت�سلطي قمعي �آخر .وبالتايل ف�إن مفهوم ومنهج العدالة االنتقالية الذي
يالئم الدول التي تنتقل للدميقراطية ،مل يعد مالئما الآن مل�رص ،و�إن �إغفال ذلك قد ي�ؤدي
لنتائج معاك�سة متاما ملا ي�سعى �إليه �أ�صحاب “النوايا احل�سنة”� .إن مطلب الإ�صالح الأمني يف
هذا ال�سياق اجلديد ،يعود تقريبا لذات م�ضامني “الإ�صالح الأمني” ،التي كانت مطروحة يف
ظل النظام ال�سابق للثورة� .أي العمل على وقف انتهاك ال�رشطة حلقوق الإن�سان ،وااللتزام
مببد�أ �سيادة القانون ،واخل�ضوع للرقابة الق�ضائية ،واحرتام �أحكام الق�ضاء وتنفيذها ،و�إعمال
مبد�أ ال�شفافية واملحا�سبة الداخلية ،وتعزيز تعليم حقوق الإن�سان يف مناهج التعليم ال�رشطي،
وتعزيز الدور الرقابي ملنظمات حقوق الإن�سان ...وغريها.
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الطاغية يتخلى مبكرا عن قناع “ال�ضحية”!
“�إن �أجهزة الأمن ال متار�س الفنون والآداب ،و�إمنا تت�صدى لكثري من الأعمال
الإجرامية” !8قائل هذه العبارة لي�س ناقدا فنيا لل�رشطة ،بل هو �أحد �ضحايا تعذيب ال�رشطة،
�إن مل يكن ب�شخ�صه ،فمن خالل قيادات و�أع�ضاء اجلماعة التي يتزعمها� .إنه را�شد الغنو�شي
الزعيم التاريخي حلركة “النه�ضة” الإ�سالمية يف تون�س ورئي�سها احلايل ،الذي طاملا انتقد
ب�أعلى �صوت ممار�سات التعذيب يف ظل النظام ال�سابق ،ورف�ض تربيرات �أقوى �صدرت عن
النظام ال�سابق يف تون�س –كما يف م�رص -ب�أن ال�رشطة تواجه �إرهابا يهدد حياة املاليني .ولكن
الأمر اختلف الآن بعد �أن و�صلت “النه�ضة” �إىل احلكم يف تون�س.
خالل �أ�شهر قليلة من �إم�ساك جماعة الإخوان امل�سلمني مبقاليد احلكم (رئا�سة الدولة واملجل�س
الت�رشيعي وجمل�س الوزراء) جرى ارتكاب كافة جرائم حقوق الإن�سان كتلك التي كانت �سببا
للثورة .بل فاقت يف كثري من الأحيان ما كان يجري قبل الثورة .مثل القمع اليومي العنيف
لأعمال االحتجاج ال�سيا�سي واالجتماعي ،و�إحالة عدد كبري من الإعالميني وال�صحفيني
للتحقيق واملحاكمة بتهمة �إهانة رئي�س اجلمهورية خالل �أ�شهر قليلة� ،أكرث ممن �أحيلوا خالل 30
عاما من عهد الرئي�س ال�سابق .وتوجيه �رضبات م�ؤ�س�ساتية ال�ستقالل الق�ضاء� ،أكرث ج�سامة مما
تعر�ض له خالل  60عاما .وو�ضع د�ستور يكر�س ولأول مرة يف الد�ساتري امل�رصية حماكمة
املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية .وم�رشوع قانون لت�أميم املجتمع املدين وت�صفية منظمات حقوق
الإن�سان ،وم�شاركة �أن�صار وقيادات احلزب احلاكم علنا يف التنكيل باملحتجني ،وحما�رصة
مدينة الإنتاج الإعالمي واالعتداء البدين على الإعالميني ،وحما�رصة املحاكم للت�أثري على
�أحكامها� ،أو منعها لعدة �أ�سابيع من مبا�رشة عملها ،مثلما حدث مع املحكمة الد�ستورية العليا،
�أعلى حمكمة يف م�رص ،و�سط تواط�ؤ كافة وزارات و�أجهزة الدولة املعنية ،و�صمت رئي�س
الدولة .ولكن الرئي�س مل ي�صمت عندما �سقط نحو  40قتيال خالل يومني يف يناير املا�ضي يف
مدينتي بور�سعيد وال�سوي�س ،بل �أعرب عن تقديره لل�رشطة ،وطالبها مبزيد من احل�سم!
هناك مفارقات متعددة يف هذا ال�سياق ،ولكن رمبا كان �أكرثها مدعاة للده�شة ،هو �أن �أن�صار
احلزب احلاكم -الذين قاموا بتعذيب �ضحاياهم على �سور الق�رص اجلمهوري “االحتادية” يومي
5و 6دي�سمرب  -2012كانوا حمت�شدين قبلها عند �أحد �أ�شهر امل�ساجد القريبة من الق�رص ،حيث
�أدوا ال�صلوات يف مواقيتها ،ثم انطلقوا �إىل �ساحة “االحتادية” ملبا�رشة التعذيب! غري �أن ما
يدعو للذهول ،هو �أن التعذيب الذي مار�سه �أع�ضاء و�أن�صار احلزب احلاكم يف يوم اجلمعة 22
مار�س ،با�رشوه بعد �أن �أدوا �صالة اجلمعة ،بل وا�ستخدموا يف ذلك �أحد امل�ساجد مبنطقة املقطم
 -8را�شد الغنو�شي يقلل من �ش�أن االنتهاكات احلقوقية يف تون�س ،موقع افريكان ماجنر الإخباري� 13 ،سبتمرب
.2012
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=11239
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ال�صلاَ ُة فَا ْن َت�شرِ ُ وا يِف
ك�ساحة للتعذيب .تقول �سورة “اجلمعة” من القر�آن الكرميَ “ :ف�إِذَ ا ُق�ضِ َي ِت َّ
ون” (�صدق الله العظيم) .فهل
ْأ
الَ ْر�ضِ َو ْاب َت ُغوا ِم ْن ف ْ
ريا ل ََع َلّكُ ْم ُت ْف ِل ُح َ
َ�ضلِ ال َل ِّه َواذْ كُ ُروا ال َّل َه كَ ِث ً
كان ذلك التعذيب تقربا �إىل الله!� ،أم �أن �صالتهم ال «تنهى عن الفح�شاء واملنكر»؟ �أم �أن تف�سري
القر�آن الكرمي اختلف بعدما �صار «ال�ضحية» جالدا؟
مثل اجلرائم التي ارتكبت �أمام «االحتادية» ،مل يقم النائب العام -املعني باملخالفة للد�ستور
والقانون -بالتحقيق �أي�ضا يف جرائم التعذيب التي جرت يف امل�سجد ،حتى ولو من منظور �أنها
ت�شكل «ازدراء للإ�سالم» بفعل مادي ،ولي�س «بالكالم» ،مثلما ن�سب للإعالمي امل�شهور با�سم
يو�سف و�آخرين.
ق�ضيت ن�صف عمري تقريبا يف الدفاع عن حقوق الإن�سان� ،أغلبه كان للدفاع عن احلقوق
الإن�سانية للإ�سالميني يف م�رص والعامل العربي ،مبن يف ذلك امل�شتبه فيهم ك�إرهابيون .مل
ت�ساورين الأوهام حلظة ،حول طبيعة التوجه الفا�شي لكثري ممن دافعت عن حقوقهم الإن�سانية
– �سواء كانوا �أع�ضاء يف اجلماعات املو�صوفة باالعتدال (كالإخوان امل�سلمون) �أو التطرف
والإرهاب -بل رمبا كنت مت�أكد ًا �أن بع�ضهم على الأرجح قد ارتكب جرائم القتل املن�سوبة لهم
�أو كانوا طرفا فيها .ولكني وغريي من احلقوقيني يف كافة �أنحاء العامل ندافع عن مثل عليا وقيم
ومبادئ تعلو فوق االعتبارات ال�سيا�سية وامليول ال�شخ�صية ،ويف �أن يعامل كل �إن�سان –حتى
لو كان جمرما وقاتال -املعاملة اجلديرة بالب�رش.
كان املوقف من الدفاع عن احلقوق الإن�سانية للم�شتبه يف �أنهم �إرهابيون –�أي مرتكبي جرائم
�ضد حقوق الإن�سان� -أو حمر�ضون على ارتكابها� ،أحد �أبرز عنا�رص اخلالف الداخلي يف
املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان يف الثمانينيات .كانت �أغلبية جمل�س �أمناء املنظمة ال ترغب
يف التعامل مع هذه احلاالت باعتبارها انتهاكات حلقوق الإن�سان ،و�أن يقت�رص دور املنظمة
على انتهاكات حريات التعبري واالعتقاد وحقوق املر�أة والأقليات ..وغريها .لكني كنت على
ر�أ�س املعرت�ضني على ذلك .وعندما �أجرى املجل�س ت�شاورا دميقراطيا مع �أع�ضاء املنظمة يف
منت�صف عام  ،1988رجحت �أغلبية �ساحقة من الأع�ضاء (�أغلبهم من العلمانيني) ر�أي الأقلية
يف جمل�س الأمناء؛ وبناء على ذلك انتخب جمل�س الأمناء كاتب املقال �أمينا عاما للمنظمة.
كان ذلك الدفاع املتوا�صل عن الإ�سالميني م�صدر توتر دائما مع النظام احلاكم يف م�رص
و�أجهزته الأمنية ،وبلغ �أحيانا حد ال�صدام املبا�رش .كان ذلك �أحد �أهم �أ�سباب رف�ض الت�سجيل
القانوين للمنظمة احلقوقية الأم يف م�رص ل�سبعة ع�رش عاما  ،2002 – 1985ق�ضيت منها 5
�أعوام (� )1993 -88أمينا عاما لها .بعد انتقايل �إىل مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
يف عام  ،1994دعا �أحد �أبرز م�ست�شاري رئي�س اجلمهورية الجتماع خا�ص مبكتبه عددا من
منظمات حقوق الإن�سان ،بينها مركز القاهرة .كانت الر�سالة الرئي�سية –�إن مل تكن الوحيدة-
هي مطالبة املنظمات احلقوقية بالتوقف عما اعتربه دعم هذه املنظمات للإ�سالميني.

20

التقرير ال�سنوي 2012
مل يكن هناك �إ�سالمي واحد يف االجتماع �أو جمل�س �إدارة �أي من املنظمات امل�شاركة يف
االجتماع -كانوا كلهم من العلمانيني ،وبينهم منظمة متخ�ص�صة يف الدفاع عن حقوق الأقباط-
ومع ذلك كان املوقف امل�شرتك بينهم جميعا هو رف�ض ر�سالة رئي�س اجلمهورية .بل وحماولة
�إقناع م�ست�شاره ب�أن ما تفعله هذه املنظمات هو دفاع عن احلقوق الإن�سانية ،و�أن ذلك ال يعني
دعما �سيا�سيا لها ،حتى لو كانت اجلماعات الإ�سالمية توظف بطريقة �أو ب�أخرى هذا الدعم
الأخالقي ،يف ح�شد الدعم ال�سيا�سي لها حمليا ودوليا .يف عام � 2006أ�سهمت بف�صل اخرتت
له عنوان «الدفاع عن الإ�سالميني واجب �أخالقي» .9يف كتاب �صدر يف الواليات املتحدة
الأمريكية عن حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،ناق�شت فيه دوافعي كحقوقي يف القيام بذلك،
برغم �أنني �أو�ضحت تف�صيال �شكوكي العميقة حول �إمكانية تطور اجتاه –ولي�س فقط �أفراد-
دميقراطي منا�رص حلقوق الإن�سان ب�شكل متما�سك داخل هذا اجليل من جماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي مب�رص ،مقارنة مبا جرى من تفاعالت �إيجابية داخل التيار الي�ساري والنا�رصي يف
ذلك الوقت.
لذلك مل �أُفاج�أ بعد الثورة بالوجه القمعي الفا�شي املعادي لقيم حقوق الإن�سان والدميقراطية
جلماعة الإخوان امل�سلمني وبع�ض منا�رصيها من جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي الأخرى؛ ولكنني
فوجئت ب�رسعة بروز وجه «اجلالد» خالل فرتة زمنية ق�صرية للغاية.

�سبق �أن تناول فرانز فانون و�آخرون ال�صريورة التي تتحول من خاللها ال�ضحية �إىل
جالد ،ولكن ما حدث مع هذه اجلماعات هو �أمر خمتلف� ،إنه لي�س حتوال ،بل تخلي اجلالد
احلقيقي عن قناع «ال�ضحية» امل�ؤقت .ما كنت �أالحظه قبل «ثورة  25يناير»� ،أن «ال�ضحية»
تعجز يف كثري من الأحيان عن �إخفاء مالمح اجلالد حتت جلدها ،حتى خالل ال�ساعات التي
كنت �أق�ضيها م�ستمعا وحمققا وموثقا ل�شهادات زمالء وحمامي «ال�ضحايا» ،بل كانت بع�ض
العبارات حتمل تهديدا مبطنا ال يحتمل الت�أويل يل �شخ�صيا! ولذلك ف�إن ال�رسعة التي تخلى بها
اجلالد عن قناع «ال�ضحية» ،هو ما فاج�أين.
فوجئت �أي�ضا �أنه بعد �شهور قليلة من و�صول «ال�ضحية» للحكم� ،أنها تتنكر علنا ملنظمات
حقوق الإن�سان التي دافعت عنها ،بل وتعيد �إنتاج –دون �أدين خجل -ذات خطاب «جالدها»
نظام مبارك -يف الهجوم على منظمات املجتمع املدين «ك�أدوات حمتملة يف يد املالالأجنبي»! رغم �أنهم مل يكونوا يرف�ضون الإنفاق يف الدفاع عن �ضحاياهم من م�صادر �أجنبية.
9- Bahey el-Din Hassan, A Question of Human Rights Ethics: Defending the Islamists, in
Human Rights in the Arab World, Edited by Anthony Chase and Amr Hamzawy, University
of Pennsylvania Press, 2006, pp 37-48.
ن�رش هذا الف�صل الحقا بالعربية :
 بهي الدين ح�سن ،الدفاع عن اجلماعات الإ�سالمية مل يكن خيار ًا  ..بل واجبا �أخالقيا ،جملة رواق عربي،العدد ( )60ل�سنة � ،2012ص �ص .137 -123
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قبل الثورة مل تكن قيادات جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ترف�ض ف�ضح منظمات حقوق الإن�سان
امل�رصية جلرائم حقوق الإن�سان يف املحافل الدولية� ،أو انتقادات دول الغرب لهذه اجلرائم.
ولكن بعد �أن �صار «ال�ضحية» جالدا ،يعترب الإخوان امل�سلمون الآن ذلك تدخال يف ال�شئون
الداخلية! . .يف �إحدى الندوات العامة قبل الثورة ،قال �أحد �أبرز قياداتهم الآن -وهو ع�ضو
يف برملان � -2005إنه احتج لدى فتحي �رسور رئي�س جمل�س ال�شعب ال�سابق ،لأنه مل يوزع
على الأع�ضاء مذكرة موجهة من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �إىل �أع�ضاء جمل�س
ال�شعب .االحتجاج كان بالطبع لأن �أحد مو�ضوعات هذه املذكرة كان يف �صالح جماعة
الإخوان امل�سلمني .ولكن بعد �أن �صارت «ال�ضحية» جالدا ،تقول قيادات اجلماعة يف اجتماع
مع �إحدى املنظمات الدولية� ،إن م�رص بعد الثورة مل تعد بحاجة ملنظمات للدفاع عن حقوق
الإن�سان .هذا موقف منطقي للغاية ،فاجلالدون يبذلون �أق�صى ما يف و�سعهم لتجنب مراقبة
جرائمهم ،ورفع �صوت �ضحاياهم داخل البالد وخارجها.
هذه �أي�ضا نقطة التقاء مهمة ،و�أحد �أهم ركائز التحالف الدموي اجلديد بني جماعة الإخوان
امل�سلمني ،و�أحد �أجنحة امل�ؤ�س�سة الأمنية ،الذي يتطلع لالنتقام من الثورة ومنظمات حقوق
الإن�سان ب�أي ثمن ،حتى لو كان من خالل التحالف مع اخل�صم اللدود الذي كان يطارده لنحو
قرن من الزمان .واقع الأمر �أن م�رشوع القانون القمعي اجلديد للجمعيات الأهلية يف م�رص
هو �أول ثمار هذا الزواج.
لي�س الندم هو ما �أ�شعر به .ولو عاد بي الزمان �س�أفعل ما فعلت دون تردد� .إنه �شعور
بالأ�سف لهم ،وباالحتقار للم�ستوى الذي ميكن �أن تنحدر �إليه «�أخالقيات» بع�ض الب�رش.

هل من �أفق «لإ�سالم �سيا�سي و�أي�ضا دميقراطي»؟
بعد �أكرث من عامني يبدو «الربيع العربي» عاجزا عن �إنتاج نظام واحد دميقراطي.
هناك �رصاع مفتوح يف ليبيا وتون�س واليمن مع االختالف الكبري بينها يف ال�سياق ال�سيا�سي
واالجتماعي والتحديات .من املحتمل �أن يتمخ�ص عن هذا ال�رصاع يف دولة �أو �أكرث من تلك
الدول نظام دميقراطي ،ولكنه ه�ش يف �أف�ضل الأحوال .بينما قد جرى ح�سم ال�رصاع بالفعل
يف البحرين لفرتة قد تطول لغري �صالح االنتفا�ضة الدميقراطية� .إن االعالن ال�صادر يف �أبريل
 2013من �أحد ف�صائل املعار�ضة امل�سلحة يف �سوريا عن والئها لتنظيم القاعدة ،هو م�ؤ�رش
�سلبي خميف ،خا�صة و�أنه ي�أتي على خلفية ا�ستمرار عجز االئتالف الوطني ال�سوري-بقيادة
الإخوان امل�سلمني -عن بلورة برنامج وخطاب �سيا�سي وممار�سة يومية تلبي مطالب الأقليات
العرقية والدينية يف �سوريا .يف م�رص الأمر �أكرث و�ضوحا بعد �أن جتاوز املنطقة الرمادية.
حيث تنتقل البالد بعد انتفا�ضة متوا�صلة لأكرث من عامني �إىل قب�ضة نظام ت�سلطي �آخر ،ولكن
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ذي �صبغة دينية� ،ستنعك�س الحقا بطريقة �أكرث �سلبية على طبيعته الت�سلطية ،مبا يكثفها ويتجه
بها لل�شمولية .وفقا للربنامج ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني يف خريف  2007قبل الثورة،
ف�إن الهدف -غري املعلن -كان هو التحول لنظام توليتاري ديني .10ولكن طبيعة املقاومة
ال�سيا�سية التي تلقاها اجلماعة ،وعجزها عن �إقناع املواطن غري امل�سي�س –مبا يف ذلك حتى امل�سلم
التقليدي -بجدارتها ال�سيا�سية �أو املهنية �أو حتى الدينية ،ي�ؤدي �إىل �إطالة �أمد مرحلة حتقيق هذا
الهدف امل�شئوم ب�أكرث مما كان ميكن �أن يتنب�أ به برنامج اجلماعة يف .2007
بيد �أنه �سواء جنحت اجلماعة �أو ف�شلت يف حتقيق الهدف املتوخى من برناجمها ال�سيا�سي،
ف�إنها بالتعاون مع �أخواتها من �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي (ال�سلفية واجلهادية وما ي�سمي بحزب
الو�سط) تقدم ب�سلوكها وممار�ستها ال�سيا�سية على كافة امل�ستويات� ،إجابة مل يتوقعها كثري من
الأكادمييني العرب وغري العرب ،عن �س�ؤال �إمكانية �أن ت�صري �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي،
�أحزابا دميقراطية حقيقية ،وتنجح يف �أول اختبار حقيقي ،وذلك بامل�ساهمة يف عملية حتويل
العامل العربي �إىل الدميقراطية� .أي �أن تكون النمط الإ�سالمي املناظر للأحزاب الدميقراطية
امل�سيحية يف �أوروبا .الإجابة ال�ساطعة حتى الآن هى النفي ،على الأقل يف م�رص  ،حيث
التتواين جماعة االخوان امل�سلمني عن بذل كل جهد ممكن الجها�ض فر�ص التحول الدميقراطي
منذ الحت يف فرباير  .2011من ال�رضوري الأخذ بعني االعتبار �أن اجلماعة امل�رصية هي
قيادة التنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني يف العامل العربي  ،و�أن تلك الإجابة بالنفي هي ذات
االجابة التي قدمتها وما زالت ت�ؤكدها �إيران وال�سودان منذ �أكرث من ثالثة عقود.
بينما مازال املجال مفتوحا �أمام احتماالت لتفاعالت �إيجابية داخل حركة «النه�ضة» يف
تون�س ،ف�إنه يبدو من ممار�سات وتوجهات جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص� ،أن الأمر
رمبا يتطلب االنتظار عقدا �أو عقودا �أو رمبا قرونا ،حتى يتويل جيل جديد داخل اجلماعة
مقاليد �أمورها .ولكن حتي ذلك االحتمال البعيد زمنيا ال تلوح �أي م�ؤ�رشات عليه؛ فالأ�صوات
النقدية املحدودة للغاية داخل اجلماعة �إما ان�شقت �أو ف�صلت .ويف كل الأحوال ال نالحظ ظاهرة
جماعية لالن�شقاق �أو النقد وا�سعة �أو حتى حمدودة النطاق ،بل �أ�صوات منفردة معزولة.
كان �أبرزها ال �شك الدكتور عبد املنعم �أبو القتوح ،الذي ر�شح نف�سه لرئا�سة اجلمهورية ،ثم
�شكل حزب «م�رص القوية» .كان من املتوقع �أن ي�صبح هذا احلزب مظلة كبرية جتمع املن�شقني
عن اجلماعة ،و�إ�سالميني �آخرين ،ويطرح نف�سه باعتباره الوريث الأخالقي والدميقراطي
جلماعة الإخوان امل�سلمني� ،أي بديل من داخل املع�سكر ذاته .لكن «م�رص القوية» انتهج طريقا
�آخر ،و�سعى لأن ي�صبح مظلة عدمية اللون جتمع بني رموز �إخوانية �سابقة و�أخرى ي�سارية
وليربالية ،ففقد نقطة متيزه الرئي�سية ،وف�شل يف �أن يكت�سب �شخ�صية مميزة حمددة املالمح يف
 -10برنامج حزب الإخوان امل�سلمني يف م�رص من منظور حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
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عني رجل ال�شارع يف م�رص �أو خارجها ،ممن يتطلعون ب�أمل �إىل �أن يخرج من عباءة الإ�سالم
م�رشوع ينتمي �إىل الإن�سانية والتقدم والع�رصية .تتجلى �أي�ضا �ضبابية مالمح
ال�سيا�سي امل�رصي
ٌ
حزب «م�رص القوية» يف مواقفه اليومية املفتقرة حلد �أدين من االن�سجام ،وبالتايل اجلاذبية .قد
ي�ضيف ذلك ر�صيدا �شخ�صيا م�ؤقتا لأبو الفتوح ،ولكن من امل�ؤكد �أنه ال ميكن ت�صنيف «م�رص
القوية» باعتباره حزبا للإ�سالم ال�سيا�سي� ،أو بديال لأي من �أحزاب هذا املع�سكر حال انهياره.
كانت هناك �آمال تراود بع�ض املراقبني يف م�رص قبل الثورة بخ�صو�ص ان�شقاق حمدود
�آخر عن جماعة الإخوان امل�سلمني ،وهو «حزب الو�سط» .الذي كان يقدم بالفعل خطابا
�سيا�سيا خمتلفا عن اجلماعة .ولكن بعد الثورة ،وبعد �أن اكت�سب احلزب �شخ�صية قانونية،
�صار خطابه الإيجابي املتميز يف ذمة التاريخ والأر�شيف ال�صحفي ،بعد �أن حتول احلزب �إىل
جمرد نافذة �صغرية �إ�ضافية جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وع�صا يف يد اجلماعة �ضد معار�ضيها،
مكررا بذلك ذات منط بع�ض �أحزاب املعار�ضة يف عهد مبارك ،التي كانت مهمتها الرئي�سية
هى معار�ضة املعار�ضة حل�ساب احلزب احلاكم.
هذا الف�شل التاريخي للإ�سالم ال�سيا�سي يف م�رص ،بكل جماعاته و�أحزابه يف تبني خطاب
دميقراطي من�سجم ،يحرتم احلد الأدين من حقوق الإن�سان -ال يكتفي بالفوز ب�أي و�سيلة يف
�صندوق االنتخابات -ويف اتباع م�سلك دميقراطي يف املمار�سة ،هو بال �شك خ�سارة فادحة
للم�رصيني ككل ،ولإمكانية جتاوز م�رص حمنتها الراهنة ،والإفالت يف �أجل قريب من براثن
النظام القمعي اجلديد ،قبل �أن يتمكن منها متاما .نظرا للت�أثري الكبري ملا يجري يف م�رص على
العامل العربي ككل ،ونظر لأنها �أي�ضا عا�صمة التنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني ،ف�إن �آثار هذا
الف�شل التاريخي ،من ال�صعب �أن تقت�رص على م�رص وحدها.
بالتوازي مع هذا الف�شل التاريخي ،تتواىل امل�ؤ�رشات على تزايد ن�شاط جماعات العنف
ذات الإ�سناد الديني يف بلدان «الربيع العربي» ،و�إذا كان ما حدث يف �سوريا منطقيا –برغم
م�أ�ساويته -ف�إن عودة جماعات العنف «الإ�سالمي» ملمار�سة ن�شاطها الإرهابي يف م�رص
وتون�س ،يف ظل حكومات «�إ�سالمية» ،هو م�ؤ�رش �إ�ضايف على هذا الف�شل التاريخي.
قبل «الربيع العربي» ،كان كثري من املحللني والأكادمييني وال�سيا�سيني العرب وغري
العرب ،يتوقعون �أن تتخلى جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي امل�سلحة عن ن�شاطها امل�سلح عندما تتوىل
احلكم جماعة �إ�سالمية .وعندما كان البع�ض يجادل ب�أن ذلك مل يحدث حتت مظلة دولة اخلالفة
الإ�سالمية -الأموية �أو العبا�سية ..وغريها� -أو يف الع�رص احلديث يف ال�سعودية؟ كان الرد
�أنها لي�ست حكومات دميقراطية .يف م�رص وتون�س تتوىل جماعات �إ�سالمية احلكم الآن يف ظل
نظم دميقراطية –�أو تزعم بذلك -وتنفتح ب�شكل غري م�سبوق علي كل اجلماعات الإ�سالمية
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الأخرى ،مبا يف ذلك تلك التي ال تتمتع ب�إطار قانوين �أو متار�س ن�شاطا م�سلحا .ومع ذلك
فان اللجوء للعنف كو�سيلة لتحقيق �أهداف �سيا�سية �أو دينية -مبا فى ذلك الإرهاب امل�سلح -مل
يرتاجع ،بل �إن ممار�سته ازدادت يف البلدين بعد الثورة ،عما كان عليه احلال يف الأعوام
اخلم�سة الأخرية -علي الأقل -قبل الثورة! ويف اليمن ،مل ت�ؤد امل�شاركة الكبرية للفرع اليمني
من تنظيم الإخوان امل�سلمني يف احلكومة اجلديدة �إيل تراجع الن�شاط امل�سلح لتنظيم القاعدة
هناك ،بل ن�ش�أت جماعة �إ�سالمية م�سلحة جديدة.
من املفارقات املثرية للده�شة والت�أمل� ،أنه يف ظل نظام حكم غري �إ�سالمي وغري دميقراطي
فى م�رص قبل الثورة ،تخلت جماعة الإخوان امل�سلمني وتنظيمي اجلهاد واجلماعة الإ�سالمية
عن العنف كو�سيلة لتحقيق �أهداف �سيا�سية �أو دينية .ولكن منذ توىل الإ�سالميون احلكم
تتواىل االعتداءات البدنية من جانب �أع�ضاء الإخوان امل�سلمني وجماعات �إ�سالمية �أخرى
�ضد امل�شاركني فى االحتجاج ال�سلمى والإعالميني .ف�ضال عن وجود �شكوك قوية على تنفيذ
عمليات اغتيال لن�شطاء �سيا�سيني ،مل يتمكن الق�ضاء من �إجراء حتقيق جاد فيها.
هذا ال�سياق يثري �س�ؤاال م�رشوعا :هل ميكن �أن ي�سلم الإ�سالميون بنتيجة �صندوق االنتخاب
الذى �أتي بهم للحكم -اذا جاء بنتيجة لغري �صاحلهم؟قبل �أن يكمل الإخوان امل�سلمون -بعدة �شهور -عامهم الأول يف احلكم ،11كانوا قد ارتكبوا
معظم املوبقات التي احتاج النظام ال�سابق علي الثورة �أعواما عديدة الرتكابها .قام النظام اجلديد
بتوظيف الأدوات -القدمية وامل�ستحدثة -الد�ستورية والت�رشيعية والإدارية والأمنية والقانونية
وغري القانونية ،لقمع حركات االحتجاج والتعددية النقابية ،وتقييد حرية الن�شطاء املعار�ضني
واملجتمع املدنى ،وخنق منظمات حقوق الإن�سان ،ف�ضال عن الإف�صاح عن اعتزام فر�ض
تعديالت قانونية ذات طابع انقالبي لتقييد حرية الإعالم واملجتمع املدين وا�ستقالل الق�ضاء.
 -11انظر:
 مبنا�سبة مرور � 8شهور على تويل د .حممد مر�سي رئا�سة اجلمهورية يجب و�ضع حد للتدهور املت�سارع يفو�ضعية حقوق الإن�سان يف م�رص ،بيان �صحفي �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 21 ،فرباير
.2013
http://www.cihrs.org/?p=5950
 ر�سالة موجهة �إىل املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان :خطاب م�شرتك من  22منظمة حقوقية ،مركز القاهرةلدرا�سات حقوق الإن�سان� 3 ،أبريل .2013
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/05/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8
%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9
%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85
%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf

25

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
مرة �أخرى يعيد ال�س�ؤال نف�سه :هل ميكن جلماعة �سيا�سية تبذل �أق�صى و�سعها لتقييد معار�ضيها
وتقوي�ض ركائز التحول الدميقراطي (ق�ضاء م�ستقل و�إعالم وجمتمع مدين 12حر ونقابات
م�ستقلة) �أن تقبل بنتيجة لغري �صاحلها من ال�صندوق الذى �أتى بها؟
كانت هيمنة الإ�سالم ال�سيا�سي على م�سار «الربيع العربى» هى �أبرز مالمح هذا التطور
التاريخى اجلديد ،حتى �أنه �صار يعرف «بالربيع الإ�سالمى» ،تعبريا عن حقيقة �أن ثماره مل
يجنها �سوى طرف واحد .فهل ما ي�شهده العامل العربي من معاناة هائلة على مدار �أكرث من
عامني هى «�آالم خما�ض ربيع مت�أخر» ،ولي�ست �آالم ميالده؟
�أخ�شى �أن «اخلريف املبكر» املتوقع للإ�سالم ال�سيا�سي لن ي�أخذ اللون الأ�صفر املعتاد فى
التحوالت املوقوتة لف�صول العام ،بل اللون الأحمر القانى ،و�أن الثمن الذي �ستدفعه �شعوب
العامل العربى من �أجل التبكري بخريف النمط ال�سائد من الإ�سالم ال�سيا�سي ،وبالتايل بربيعها،
�سيفوق كثريا الثمن الذي دفعته منذ �أكرث من عامني من �أجل الإم�ساك «بربيعها املراوغ».

 -12انظر:
على حكومة الرئي�س مر�سي �سحب م�رشوع قانون ت�أميم املجتمع املدين من جمل�س ال�شورى و�سحب م�رشوع
حزب الرئي�س خلنق منظمات حقوق الإن�سان ،بيان �صحفي �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،
 28فرباير .2013
http://www.cihrs.org/?p=5998
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الباب الأول

ما وراء «الربيع العربي»
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الف�صل الأول

�إىل �أين مي�ضي بنا الربيع العربي ؟
(موجز التقرير)

بعد عامني من انطالق ما عرف بـ «الربيع العربي» والذي �أطاح يف �شهور قليلة برموز
عاتية يف الطغيان والت�سلط يف م�رص وتون�س وليبيا واليمن ،تبدو فر�ص االنتقال �إيل الدميقراطية
بعيدة املنال يف البلدان التي �أطاحت برموز احلكم فيها ،وحتا�رصها حتديات كربى قد تدفع بها
لالنتكا�س �أو يف �أح�سن الأحوال ف�إن االنتقال الدميقراطي �سيكون مرهونا بت�ضحيات �أكرث ج�سامة
من جانب ال�شعوب ،ومن جانب القوي املت�شبثة بتحقيق حلمها يف احلرية والكرامة الإن�سانية
والعدالة االجتماعية .كما تظل و�ضعية حقوق الإن�سان يف معظم البلدان الأقل ت�أثر ًا برياح
«الربيع العربي» تعاين من االنتهاكات ذاتها التي تكابدها يف الأعوام الأخرية .ما زالت تلك
البلدان تتم�سك بالبنية الت�رشيعية املعادية حلقوق الإن�سان واحلريات العامة واملكر�سة للإفالت من
العقاب عن االنتهاكات اجل�سيمة ،بل توجهت اجلزائر والعراق لفر�ض مزيد من الت�رشيعات
املقيدة للحريات .على �صعيد املمار�سة �أظهرت اململكة العربية ال�سعودية وال�سودان نزوع ًا
متزايد ًا لقمع مظاهر االحتجاج والتجمع ال�سلمي ،والتنكيل بحريات الر�أي والتعبري ،وتقوي�ض
منظمات حقوق الإن�سان ومالحقة نا�شطيها .كما ظلت ممار�سة التعذيب و�سوء معاملة املحتجزين
وال�سجناء جتري على نطاق وا�سع ،مقرتنة بوقوع العديد من حاالت الوفاة يف كل من ال�سودان
وال�سعودية والعراق والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وبدرجات �أقل حدة يف املغرب ولبنان.
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املالمح العامة لتطور و�ضعية حقوق الإن�سان
�أوال :القمع املفرط لأ�شكال االحتجاج ال�سيا�سي واملجتمعي :
ظلت �أ�شكال االحتجاج ال�سيا�سي واحلراك االجتماعي هدف َا للقمع املفرط حتى يف البلدان التي
�أطاحت انتفا�ضات «الربيع العربي» برموز احلكم الت�سلطي فيها.
�أف�ضي القمع الوح�شي لالنتفا�ضة ال�شعبية يف �سوريا �إىل دخول البالد يف حالة نزاع م�سلح،
ذلك بعد انتقال بع�ض ف�صائل املعار�ضة �إىل املقاومة امل�سلحة .ويف حماولة ل�سحق االنتفا�ضة
وقعت انتهاكات ج�سيمة ت�ضع جي�ش الدولة الر�سمي يف م�صاف جيو�ش االحتالل؛ حيث
ا�ستخدم هذا اجلي�ش الأ�سلحة الثقيلة يف ق�صف املناطق ال�سكنية وامل�ست�شفيات ،وا�ستخدم بع�ضها
كمراكز لالعتقال �أو للإعدام دون حماكمة ،و�سلب ونهب املمتلكات و�إ�رضام النار فيها والقتل
التع�سفي ،والإعدام خارج نطاق الق�ضاء حتى يف البلدات والقرى التي ظلت حمتفظة بطابع
االحتجاج ال�سلمي .و�سقط ماال يقل عن � 60ألف قتيل منذ بدء االنتفا�ضة ال�شعبية يف مار�س
 2011وحتى نهاية  ،2012ويقدر عدد املدنيني الذين فقدوا �أرواحهم خالل  2012وحده
بنحو � 36ألف مواطن.
يف م�رص فقد الع�رشات من املتظاهرين �أرواحهم؛ جراء اال�ستخدام املفرط للقوة يف قمع
االحتجاجات� ،سواء من جانب قوات ال�رشطة املدنية �أو من جانب قوات اجلي�ش يف الن�صف
الأول من العام .ومل تتوقف �أعمال قتل املتظاهرين واملحتجني من بعد تويل جماعة الإخوان
امل�سلمني مقاليد احلكم يف يوليو  ،2012بل بد�أ ت�صعيد «�أن�صار اجلماعة» يف قمع اخل�صوم
املحتجني ،وتعذيب املعت�صمني �أمام الق�رص الرئا�سي؛ وهو ما �أف�ضى �إىل دخول البالد يف نهاية
العام يف «حرب �شوارع» -مر�شحة للت�صاعد– لقي خاللها � 11شخ�ص ًا م�رصعهم .كما جل�أت
حكومة الإخوان امل�سلمني �إىل القمع البولي�سي للإ�رضابات ،ومالحقة الكوادر النقابية الن�شطة
يف تنظيم الإ�رضابات واالعت�صامات العمالية.
ويف تون�س تزايد ا�ستخدام ال�رشطة يف قمع التظاهرات واالعت�صامات ال�سلمية مقارنة بالعام
 .2011و�شاعت ال�شكوى من اال�ستخدام املكثف للقنابل امل�سيلة للدموع والر�صا�ص �أي�ضا يف
مواجهة املحتجني؛ مما �أف�ضى �إىل ات�ساع �أعداد امل�صابني ،مقرتن ًا بات�ساع دائرة املحتجزين.
ويف اليمن �أدى القمع املفرط لالحتجاجات ال�سلمية -وبخا�صة يف جنوب البالد� -إىل �سقوط
ع�رشات القتلى جراء ا�ستخدام الأ�سلحة النارية يف مواجهه املحتجني.
ويف البحرين �أف�ضى ا�ستخدام قوات الأمن قنابل الغاز اخلانق وطلقات اخلرطو�ش والر�صا�ص
املطاطي �إىل �سقوط عدد من القتلى خالل التظاهرات واالحتجاجات التي ت�شهدها البحرين،
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وبخا�صة داخل املناطق التي يقطنها املواطنون من ال�شيعة ،كما ا�ستهدفت ال�سلطات باملالحقة
واالحتجاز التحفظي ع�رشات الن�شطاء ال�سيا�سيني ،وتعر�ض بع�ضهم للتعذيب و�سوء املعاملة.
ال جراء اال�ستخدام املفرط للقوة يف قمع
يف اململكة ال�سعودية �سقط ما ال يقل عن  15قتي ً
االحتجاجات ال�سلمية منذ مار�س  2011وحتى نهاية  ،2012واعتقل املئات .واتخذت
ال�سلطات تدابري انتقامية جتاه املحتجني� ،شملت الف�صل من العمل وتخفي�ض الرواتب.
ويف العراق جرى �إ�صدار قوائم ب�أ�سماء ن�شطاء �سيا�سيني مطلوب القب�ض عليهم ،بينما جرى
اعتقال ونقل تع�سفي وفر�ض عقوبات مالية وتقييد �سفر ن�شطاء نقابيني.
يف ال�سودان �أف�ضى القمع املفرط لالحتجاجات ال�سلمية �إىل م�رصع نحو � 20شخ�ص ًا بالأ�سلحة
النارية �أو «الده�س» بعربات ال�رشطة� ،أو التعذيب.
ورغم �أن ليبيا ما بعد القذايف �شهدت انفراج ًا ملمو�س ًا يف ممار�سة املواطنني حلقهم يف التجمع
والتظاهر ال�سلمي ،ف�إن عجز �سلطات احلكم االنتقايل عن �إنهاء وجود ميلي�شيات م�سلحة� ،أدى
�إىل وقوع هجمات م�سلحة على بع�ض التظاهرات .ف�ضال عن ذلك فقد �أظهرت ال�سلطات
يف الن�صف الثاين من العام نزوع ًا لفر�ض قيود قانونية على حرية التجمع ال�سلمي ،ومعاقبة
امل�شاركني فيه.
يف اجلزائر تعاملت ال�سلطات ب�رصامة �شديدة مع االحتجاج ال�سلمي اجلماعي ،و�شمل
االحتجاز ع�رشات من املدافعني عن حقوق العاطلني والفئات املهم�شة ومئات من العمال.
وا�ستخدمت ال�رشطة الهراوات وخراطيم املياه لتفريق احتجاجات اجتماعية غري م�سبوقة
جلنود احلر�س البلدي.
ويف املغرب �شاع اال�ستخدام املفرط للقوة يف قمع االحتجاجات االجتماعية والعقاب
اجلماعي لل�سكان .كما يتعر�ض املحتجزون للتعنيف والتعذيب و�سوء املعاملة وال�سجن .ومع
�أن ال�سلطات املغربية �أظهرت قدر ًا ن�سبيا من الت�سامح جتاه فعاليات االحتجاج ال�سيا�سي؛ لكن
ذلك مل مينع من التدخل ال�رشطي العنيف �أحيانا؛ و�إحالة بع�ض امل�شاركني للمحاكمة.
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة لقي العديد من املواطنني م�رصعهم على يد قوات االحتالل
الإ�رسائيلي خالل تفريق بع�ض االحتجاجات املناوئة لها يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
كما قامت �أجهزة الأمن التابعة حلكومة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية و�رشطة
حكومة حما�س يف قطاع غزة با�ستخدام القوة لتفريق بع�ض التظاهرات ،وحظر بع�ض
االجتماعات العامة وامل�سريات ،كما منعت بالقوة حماوالت لإحياء ذكرى وفاة الرئي�س
الراحل يا�رس عرفات يف غزة.
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ً
ثانيا :هجمات متزايدة على حريات التعبري :
ظلت حريات التعبري هدف ًا للقمع يف عدد كبري من البلدان ،وواجهت هذه احلريات قدر ًا
كبريا من االنتكا�س يف م�رص وتون�س باملخالفة للتطلعات التي راجت من بعد الإطاحة برموز
احلكم البولي�سي يف البلدين ،وبينما تراجعت �-إىل حد ما -ال�ضغوط على حرية التعبري يف
اليمن من بعد عزل الرئي�س على عبدالله �صالح ،فقد ظلت امل�ؤ�س�سات ال�صحفية وامل�شتغلون
بالر�أي واملعار�ضون ال�سيا�سيون �أهدافا للقمع يف اجلنوب اليمني على وجه اخل�صو�ص .ومع
�أن �سلطات احلكم االنتقايل يف ليبيا مل حترز بعد تقدم ًا على م�ستوى احلماية الت�رشيعية لتلك
احلريات ،ف�إن ليبيا ت�شهد انفراج ًا على م�ستوى ممار�سة حريات التعبري والإعالم يعززه
امتناع ال�سلطات يف الغالب الأعم عن تفعيل ت�رشيعات نظام القذايف املعادية حلريات التعبري.
كما �أن املحكمة الد�ستورية يف ليبيا جنحت يف �إبطال مفعول قانون جديد قامع لتلك احلريات.
يف تون�س تعر�ض امل�شتغلون بالر�أي والعاملون يف حقل ال�صحافة والإعالم واملبدعون
عداء
النتهاكات خطرية من جانب ال�سلطات الر�سمية واجلماعات ال�سلفية ،التي �أظهرت
ً
متزايد ًا للحريات الإعالمية وحلرية الر�أي والفكر والإبداع .و�سجل �أكرث من  130انتهاك ًا
للحريات الإعالمية وحلرية الر�أي والفكر والإبداع .بع�ضها يت�صل باملالحقات الق�ضائية ،لكن
اجلانب الأكرب منها وجد تعبريه يف تزايد �أعمال العنف واالعتداءات اجل�سدية .كما عطلت
احلكومة تفعيل مرا�سيم وثيقة ال�صلة بحماية ال�صحفيني وب�إعادة تنظيم املجال ال�سمعي واملرئي.
وفر�ضت احلكومة �سيطرتها على امل�ؤ�س�سات الإعالمية اململوكة للدولة ،وجرى ا�ستدعاء
الن�صو�ص العقابية القمعية التي كانت ت�ستخدم يف ظل نظام بن على ،يف �إحالة امل�شتغلني بالر�أي
والإعالميني للمحاكمة ،ويف �إنزال العقوبات ال�سالبة للحرية.
ويف م�رص اقرتن �إم�ساك الإخوان امل�سلمني مبقاليد ال�سلطة يف الن�صف الثاين من العام بهجوم
وا�سع النطاق على حريات التعبري والإعالم ،متثل يف �إحكام ال�سيطرة على ال�صحف القومية
عرب �إعادة ت�شكيل ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارتها ور�ؤ�ساء حتريرها ،وحظر ن�رش املقاالت الناقدة
للإخوان ومل�ؤ�س�سة الرئا�سة يف تلك ال�صحف ،وات�ساع دائرة املالحقة الق�ضائية �ضد منتقدي
رئي�س اجلمهورية ،وتعري�ض الف�ضائيات امل�ستقلة ملزيد من ال�ضغوط الإدارية والأمنية،
والتو�سع يف توظيف الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بازدراء الأديان يف فر�ض عقوبات
ال عن الرتهيب
مغلظة بال�سجن على بع�ض املدونني ،ويف مالحقة كتاب و�إعالميني ،ف�ض ً
وحما�رصة امل�ؤ�س�سات الإعالمية واالعتداء على م�ؤ�س�سات �صحفية و�إعالميني ومبدعني �سواء
من جماعة الإخوان امل�سلمني �أو بع�ض اجلماعات ال�سلفية.
يف اليمن ا�ستهدفت االنتهاكات فعاليات احلراك ال�سيا�سي اجلنوبي وم�ؤ�س�ساته ال�صحفية
و�صحفييه ،وتوا�صلت حماكمات ال�صحفيني �أمام املحكمة املخت�صة لل�صحافة واملطبوعات،
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وظلت ال�صحافة اجلنوبية هدف ًا للم�صادرة .كما ا�ستهدف بالرتويع واالعتداءات البدنية والتهديد
بالت�صفية اجل�سدية وحماوالت االغتيال عدد من ال�صحفيني ،وات�سع نطاق حمالت التكفري بحق
كتاب و�صحفيني ون�شطاء حقوقيني.
ورغم االنفراج الكبري الذي عرفته حريات التعبري يف ليبيا بعد الق�ضاء على نظام القذايف فقد
ا�ستمر تعر�ض ال�صحفيني للخطف واالعتقال على �أيدي امليلي�شيات املحلية.
يف �سوريا باتت البالد م�رسح ًا لأو�سع انتهاكات حرية الر�أي والتعبري ،وتعر�ض نحو 150
ممن يعملون بال�صحافة وو�سائط الإعالم املختلفة لالحتجاز �أو ال�سجن منذ بداية االنتفا�ضة،
وظل نحو �أربعني منهم يف ال�سجون حتى نهاية العام .كما لقى نحو � 60صحفيا و�إعالميا
م�رصعهم ،ف�ضال عن تعر�ض �آخرين العتداءات ج�سدية وللتعذيب.
يف العراق تراجعت �-إىل حد كبري -عمليات قتل ال�صحفيني ،ومع ذلك فقد لقى ثالثة
�صحفيني و�إعالميني م�رصعهم على �أيدي عنا�رص جمهولة ،ومار�ست ال�سلطات �ضغوط ًا على
و�سائط �إعالمية ،هددت بتوقيف عملها ،كما �أحالت احلكومة �إىل الربملان م�رشوع قانون
«جرائم املعلوماتية» الذي ي�ستهدف تقييد حرية الر�أي والتعبري والن�شاط الأهلي واحلقوقي.
يفر�ض م�رشوع القانون عقوبات ت�صل �إىل ال�سجن امل�ؤبد على منتقدي ال�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية و�أو�ضاع حقوق الإن�سان .كما �شهد الإقليم الكردي مالحقات �أمنية وق�ضائية
لل�صحفيني.
يف البحرين طال االحتجاز واملالحقات الق�ضائية واالعتداءات اجل�سدية عددا من ال�صحفيني
والن�شطاء ال�سيا�سيني املعار�ضني ،كما لقي �صحفي م�رصعه ،وفر�ضت ال�سلطات قيود ًا �إ�ضافية
على دخول املرا�سلني وال�صحفيني الأجانب للبالد ،وتعر�ض بع�ضهم لالحتجاز.
يف اململكة ال�سعودية جرى توظيف املحاكم اال�ستثنائية ملكافحة الإرهاب ،يف حماكمة املنتقدين
والنا�شطني على �شبكة االنرتنت واحلقوقيني ،وتوا�صلت ممار�سات حجب املواقع االلكرتونية.
يف ال�سودان فر�ضت ال�سلطات �سطوتها على ال�صحف عرب التو�سع يف �إجراءات م�صادرتها؛
ومن ثم تكبيدها خ�سائر مادية فادحة ،وتوظيف هذه ال�ضغوط لإجبار ال�صحف على منع
ال�صحفيني الناقدين للحكومة من الكتابة ،واالمتثال لتعليمات الأمن ب�ش�أن املو�ضوعات
املحظور ن�رشها .وظل ال�صحفيون هدف ًا ملحاكمات جائرة تفتقر للحد الأدنى من معايري العدالة.
كما طالت �إجراءات الإغالق عدد ًا من امل�ؤ�س�سات ال�صحفية .وتعر�ض ع�رشات ال�صحفيني
واملعار�ضني والن�شطاء ال�سيا�سيني لالعتقال ،وات�سع نطاق حجب وتخريب املواقع الإلكرتونية
املعار�ضة.
يف اجلزائر ظل ال�صحفيون ون�شطاء االنرتنت هدف ًا للمالحقات الق�ضائية والعقوبات ال�سالبة
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للحرية .ورغم �أن ال�سلطات اعتمدت يف مطلع العام قانونا جديد ًا للإعالم ،واعتربته خطوة
كبريه للنهو�ض باحلريات الإعالمية ،ف�إن القانون يقيد حريات التعبري بدعاوى امل�سا�س
بالأديان �أو التعار�ض مع الهوية الوطنية ،والقيم الثقافية للمجتمع �أو حماية �أمن الدولة والنظام
العام وامل�صالح االقت�صادية للبالد �أو مقت�ضيات ال�سيا�سة اخلارجية للبالد.
ال للتهديد بالنظر لتوا�صل العقوبات ال�سالبة للحرية يف
وظلت حرية التعبري يف املغرب حم ً
ال عن ا�ستمرار النهج املت�شدد حيال االنتقادات التي مت�س امل�ؤ�س�سة
جرائم ال�صحافة والن�رش ،ف�ض ً
امللكية �أو الآراء التي ينظر �إليها ب�أنها مت�س بالدين الإ�سالمي.
يف لبنان اقرتن تزايد دور اجلي�ش يف �ضبط �إيقاع احلياة ال�سيا�سية واملدنية بات�ساع نطاق احالة
املدنيني �إىل املحاكم الع�سكرية ،مبا يف ذلك �صحفيون ون�شطاء �سيا�سيون وحقوقيون واقرتنت
االنق�سامات ال�سيا�سية والطائفية على خلفية املوقف من االنتفا�ضة ال�سورية بتزايد االعتداءات
على ال�صحفيني واملرا�سلني خالل تغطيتهم لبع�ض وقائع العنف الطائفي �أو التظاهرات املناه�ضة
لنظام الأ�سد �أو امل�ؤيدة له .ولقي م�صور لبناين م�رصعه على �أيدي قوات احلدود ال�سورية.
ظلت حريات التعبري والإعالم هدف ًا العتداءات �شتى �سواء من �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
يف ال�ضفة الغربية �أو طريف احلكم يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية؛ حيث تعر�ض ال�صحفيون
واملدونون والطواقم الإعالمية لالعتداء �أثناء تغطيتهم االحتجاجات ،واالحتجاز �أو التحقيق
واملحاكمة �أو فر�ض الإقامة اجلربية �أو منع من ال�سفر �أو مداهمة مقار امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
كما تعر�ضت مواقع �إلكرتونية للحجب ،وجرى ال�ضغط على م�ؤ�س�سات �إعالمية لوقف برامج
ناقده حلركة حما�س يف غزة.

ً
ثالثا :ت�صاعد ظواهر العنف ال�سيا�سي والطائفي فى ظل االنفالت الأمني وبروز دور
الأطراف غري الر�سمية فى انتهاكات حقوق الإن�سان:
ظل العراق �ساحة مفتوحة لأعمال العنف الدموي املتبادل من جانب قوات اجلي�ش وال�رشطة
العراقية وامليلي�شيات امل�سلحة املوالية للفرق ال�سيا�سية واملذهبية املت�صارعة ،ف�ض ًال عن تنظيم «القاعدة»
الإرهابي يف العراق .وخالل العام احلايل لقي �أكرث من  4400م�رصعهم جراء التفجريات
االنتحارية �أو الهجمات بقنابل الهاون �أو بالأ�سلحة النارية �أو االغتياالت .وات�سمت بع�ض الهجمات
بطابع طائفي ،ا�ستهدفت جتمعات ال�شيعة ومزاراتهم املقد�سة واحتفاالتهم الدينية .ومل يخف تنظيم
القاعدة ال�سني م�سئوليته عن عدد من هذه الهجمات .كما ظلت الأقليات الدينية واملذهبية والعرقية
(امل�سيحية واليزيدية وال�شبك والرتكمان) هدفا لبع�ض االعتداءات التي بدت وثيقة ال�صلة ب�إحداث
تغري يف الرتكيبة ال�سكانية ،يف �إطار حماولة اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى من العرب وال�شيعة
وال�سنة ،والأكراد �إحكام قب�ضتها على ال�سلطة والأر�ض واملوارد الطبيعية.
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ال تزال �سلطات احلكم االنتقايل يف ليبيا عاجزة عن ب�سط �سيطرتها ،و�إعادة بناء �أجهزة
الأمن .ومن ثم ت�ستمر �سيطرة امليلي�شيات امل�سلحة على قطاعات كبرية من ال�سكان والأقاليم
يف البالد .وترف�ض هذه امليلي�شيات التخلي عن ال�سالح وت�سليم �آالف من املعتقلني لديها .من
ثم ت�ستمر �أعمال العنف التي ت�ستهدف امل�شتبه يف والئهم للقذايف ،خا�صة ذوي الب�رشة ال�سمراء
الذين ينحدرون من �أ�صول افريقية ،وذلك باعتبارهم مرتزقة �أجانب �سابقني .وقد �شاركت
القوات امل�سلحة وامليلي�شيات املتحالفة معها يف هجمات م�سلحة على بلدة بني وليد ،والتي ت�شكل
ال لأن�صار القذايف ،و�أف�ضت �إىل �سقوط ع�رشات القتلى ونزوح �أالف �آخرين من البلدة.
معق ً
ظلت احلكومة االنتقالية يف اليمن عاجزة عن ب�سط �سيطرة الدولة على �أرا�ضيها وا�ستعادة
الأمن و�إنهاء االنق�سامات داخل اجلي�ش ،يف ظل �رصاع النخب ال�سيا�سية التقليدية والقبلية
والع�سكرية على ملء فراغ ال�سلطة الذي تركه ظاهري ًا الرئي�س املخلوع على عبدالله �صالح.
فقد ظلت �أجهزة الأمن الرئي�سية وفرق الأمن املركزي وقوات احلر�س اجلمهوري حتت
قب�ضة عائلة الرئي�س املخلوع ،بينما تخ�ضع الفرقة املدرعة الأوىل لتعليمات لواء من�شق عن
نظام �صالح .وظلت امليلي�شيات القبلية تنا�رص هذا الطرف �أو ذاك من �أطراف ال�رصاع.
وزاد من تعقيد امل�شهد الأمني وال�سيا�سي ت�صاعد الن�شاط الإرهابي لتنظيم القاعدة وجماعات
�أن�صار ال�رشيعة املرتبطة به .وا�ستثمرت جماعات «احلوثيني» يف �شمال اليمن هذه الأو�ضاع
يف تعزيز نفوذها داخل �إقليم �صعدة ،من خالل عمليات ع�سكرية ا�ستهدفت اجلماعات ال�سلفية.
ويف مواجهة �أعمال القمع املتزايد للحراك ال�سلمي يف اجلنوب ،اجتهت بع�ض اجلماعات
اجلنوبية حلمل ال�سالح ومهاجمة قوات الأمن ومن�ش�آت حكومية .بينما ت�سعي جماعات
�أن�صار ال�رشيعة لفر�ض �سيطرتها وت�صوراتها املعتقدية للإ�سالم (تطبيق عقوبات اجللد والبرت)
يف املناطق التي خ�ضعت ل�سيطرتها يف جنوب البالد .كما �سجلت تقارير م�رصع ع�رشات
املدنيني جراء الق�صف الع�شوائي من اجلي�ش اليمني �أو الطائرات الأمريكية على مواقع لأن�صار
ال�رشيعة وتنظيم القاعدة .وامتد الن�شاط الإرهابي �إىل العا�صمة اليمنية ،خملف ًا عددا كبريا من
ال�ضحايا يف هجمات ا�ستهدفت ع�سكريني.
ال نوعي ًا خطريا من حالة القمع الوح�شي لالنتفا�ضة ال�سلمية التي بد�أت
�شهدت �سوريا حتو ً
يف مار�س � 2011إىل حالة ال�رصاع امل�سلح الداخلي الذي جتري فيه املواجهة بني قوات الأمن
واجلي�ش وامللي�شيات التابعة لها واملعروفة با�سم ال�شبيحة من جهة ،وما عرف با�سم اجلي�ش
ال�سوري احلر وبع�ض ف�صائل املعار�ضة امل�سلحة ،وقد ارتكبت �أي�ضا بع�ض كتائب اجلي�ش
ال�سوري احلر واملجموعات امل�سلحة املناوئة للنظام انتهاكات ج�سيمة� ،شملت القتل خارج
نطاق القانون ،والإعدام دون حماكمة ،وتعذيب الأ�رسى .كما اختطفت جماعات معار�ضة
مدنيني ينتمون �إىل بلدان تدعم النظام ال�سوري ،واعتربتهم �أهدافا م�رشوعة لهجماتها .كما
جرى عدد من �أعمال التفجري والهجمات االنتحارية التي مل يف�صح عن هوية مرتكبيها ،والتي
�أف�ضت �إىل م�رصع الع�رشات من املدنيني على مدار العام.
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ويف م�رص اقرتن �إم�ساك جماعة الإخوان امل�سلمني بزمام ال�سلطة يف الن�صف الثاين من العام
بتوظيف �أن�صارها وف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي الأخرى يف ترهيب الإعالميني وال�صحفيني
واحلقوقيني والق�ضاة وحما�رصة املحكمة الد�ستورية العليا؛ للحيلولة دون النظر يف ق�ضايا وثيقة
ال�صلة بامل�رشوع الت�سلطي للجماعة .كما حر�ضت قيادات اجلماعة علنا �أن�صارها على مهاجمة
تظاهرات معار�ضة لها ولرئي�س اجلمهورية؛ مما �أدى �إىل م�رصع � 11شخ�صاً ،ف�ضال عن
احتجاز وا�ستجواب وتعذيب معار�ضيهم على �سور الق�رص اجلمهوري قبل ت�سليمهم لل�رشطة.
ويف املقابل جرت حماوالت اقتحام و�إحراق ع�رشات من مقار جماعة الإخوان امل�سلمني
وحزبها «احلرية والعدالة».
يف تون�س تزايدت �ضغوط اجلماعات ال�سلفية املت�شددة على احلريات العامة وال�شخ�صية
يف الوقت الذي تظهر فيه احلكومة التي يرت�أ�سها حزب النه�ضة الإ�سالمي تقاع�سا يف حماية
املواطنني .اقرتنت هذه ال�ضغوط بحظر فعاليات ثقافية ،وم�صادرة بع�ض الأعمال الفنية
بزعم الإ�ساءة �إىل الإ�سالم ،ومطالبة رموز حم�سوبة على حزب النه�ضة بتطبيق احلد على
م�رضبني عن العمل ،واالعتداءات على ال�صحفيني والكتاب والإعالميني واملبدعني ون�شطاء
ال لالتهام يف
املجتمع املدين .كما �أن «جلان حماية الثورة» املقربة من حزب النه�ضة كانت حم ً
�أكرث من منا�سبة مبمار�سة العنف �ضد الأ�شخا�ص واملمتلكات ،وحملتها بع�ض الف�صائل ال�سيا�سية
امل�سئولية عن وقوع �أول عملية اغتيال �سيا�سي بعد الإطاحة بنظام بن على.
يف لبنان ت�أثرت و�ضعية حقوق الإن�سان بتداعيات ال�رصاع داخل �سوريا على مواقف
الأطراف اللبنانية املقربة من النظام ال�سوري واملناه�ضة له .واقرتن ذلك باندالع ا�شتباكات
وم�صادمات ذات طابع طائفي هي الأ�سو�أ منذ �إقدام حزب الله يف  2008على احتالل بريوت.
و�أدت اال�شتباكات �إيل �سقوط ع�رشات القتلى و�إ�صابة املئات .كما جرى اختطاف ع�رشات
ال�سوريني كنوع من الث�أر الختطاف �أو اختفاء لبنانيني يف �سوريا .ووجهت اتهامات لأحزاب
داعمة للنظام ال�سوري مب�ساندة اعتداءات على منازل �سوريني معار�ضني للنظام ،وتعر�ض
�صحفيون و�إعالميون وم�ؤ�س�سات �إعالمية العتداءات وثيقة ال�صلة مبواقفهم من ال�رصاع يف
�سوريا �أو تغطيتهم للم�صادمات التي �شهدتها ال�ساحة اللبنانية.
يف ال�سودان �أدى الإخفاق املزمن لنظام الب�شري يف �إدارة م�شكالت التنوع العرقي والديني
لتوا�صل ال�رصاعات امل�سلحة وتوظيف ال�رصاعات والوالءات القبلية يف مواجهة اخل�صوم
ال�سيا�سيني ،مبا يف ذلك ا�ستخدام امليلي�شيات القبلية املوالية يف الهجمات امل�سلحة على املواطنني يف
�إقليم دارفور وعلى القوات الدولية حلفظ ال�سالم .كما اقرتنت هذه ال�سيا�سات باالجتاه املتزايد
لدى ف�صائل املعار�ضة يف �إقليم كردفان والنيل الأزرق �إىل العمل امل�سلح حتت لواء احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان�/شمال؛ الأمر الذي �أدى �إىل نزوح نحو � 170ألفا من ال�سكان.
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رابعا :االعتقال التع�سفي والتعذيب:
ا�ستمرت جرائم االعتقال التع�سفي املقرتن يف كثري من احلاالت باالختفاء الق�رسي �أو التعذيب
و�إ�ساءة املعاملة واحلرمان من الرعاية الطبية داخل مراكز االحتجاز املختلفة.
جاءت �سوريا يف ال�صدارة حيث طال االعتقال التع�سفي نحو � 32ألف معتقل ،منذ بدء
االنتفا�ضة يف مار�س  2011وحتى �أكتوبر  2012وطال االعتقال عائالت ب�أكملها لل�ضغط
على ذويهم لت�سليم �أنف�سهم ،وعائالت �أفراد من قوات الأمن �أو اجلي�ش ممن انتقلوا �إىل �صفوف
املعار�ضة .و�صار عدد كبري من املعتقلني -بينهم ن�شطاء وحقوقيون و�صحفيون– يف عداد
املختفني ق�رسيا نتيجة احتجازهم مبعزل عن العامل اخلارجي ورف�ض ال�سلطات الإف�صاح عن
�أماكن احتجازهم .وقد فقد املئات حياتهم جراء ممار�سات التعذيب الوح�شي التي جتري على
نطاق وا�سع ب�صورة منهجية.
يف اليمن �أدى عجز ال�سلطة االنتقالية عن ب�سط �سيطرتها ،و�إعادة هيكلة �أجهزة الأمن،
و�إدماج اجلي�ش حتت قيادة موحدة� ،إىل بقاء مراكز االحتجاز بعيد ًا عن �سيطرة �أجهزة الدولة
والإ�رشاف الق�ضائي .واحتفظت مراكز القوى القدمية (جهازا الأمن القومي وال�سيا�سي
وفرق الأمن املركزي واحلر�س ،والتي يديرها �أقرباء الرئي�س ال�سابق �صالح والفرقة املدرعة
املن�شقة وامليلي�شيات القبلية التي تدعم حزب الإ�صالح ذا التوجه الإ�سالمي) بال�سجون ومراكز
االحتجاز التابعة لها بعيد ًا عن رقابة �أجهزة الدولة والق�ضاء .من ثم �صارت احلكومة عاجزة
عن تقدمي �أي �إي�ضاحات ر�سمية ب�ش�أن املحتجزين وب�ش�أن نحو مائتني من املختفني ،الذين يرجح
احتجازهم يف هذه ال�سجون ال�رسية ،ف�ضال عن تعر�ضهم للتعذيب.
مل تتوقف يف م�رص ممار�سات التعذيب و�إ�ساءة معاملة املحتجزين يف ظل والية �أول رئي�س
منتخب ،ف�ضال عن  8حاالت للوفاة داخل مراكز االحتجاز يرجح وقوعها نتيجة للتعذيب يف
ظل �إدارة املجل�س الع�سكري ،و 11حالة للوفاة بعد ت�سلم الرئي�س املنتخب ال�سلطة .كما �شهدت
�أ�سوار الق�رص اجلمهوري ممار�سة التعذيب للمعار�ضني بوا�سطة �أن�صار جماعة الإخوان
امل�سلمني.
يف تون�س �شهدت ممار�سات التعذيب بحق املحتجزين يف  2012تزايد ًا ملحوظ ًا عن ،2011
ال عن �شيوع حاالت االعتداء اجلن�سي على
و�أف�ضت �إىل م�رصع حمتجز واحد على الأقل ،ف�ض ً
املحتجزين .غري �أن زعيم حزب النه�ضة -التي اكتوى �أع�ضا�ؤها من التعذيب يف ظلم حكم
الرئي�س ال�سابق بن على -التم�س العذر للأجهزة الأمنية باعتبارها ح�سب قوله «ال متار�س
الفنون والآداب ،و�إمنا تت�صدى للأعمال الإجرامية»!
يف ليبيا ظل �آالف من الأ�شخا�ص رهن االحتجاز ب�صورة غري قانونية لدي �سلطات احلكم
االنتقايل �أو امليلي�شيات امل�سلحة ،التي حتتجز نحو � 8أالف �شخ�ص يف مراكز االحتجاز التابعة لها.
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يف العراق حتتجز �سجون وزارة العدل � 12ألف معتقل دون تهمة �أو حماكمة ،عالوة
على عدد غري معروف يف مقار تتبع �أجهزة ال�رشطة واجلي�ش .ظلت ال�شكوى قائمة من
وقوع حاالت للوفاة نتيجة التعذيب الذي ي�شيع داخل املعتقالت ،وال تخ�ضع مراكز االحتجاز
للإ�رشاف الق�ضائي ،وال يتاح للمحامني االت�صال باملحتجزين داخلها.
يف البحرين �أدت ممار�سة التعذيب �إىل حاالت وفاة داخل مراكز االحتجاز ،وامتنع الق�ضاء
عن التحقيق يف حاالت جرى فيها انتزاع االعرتافات عنوة بالتعذيب ،بل ا�ستخدمت هذه
االعرتافات يف �إدانة املتهمني.
يف ال�سودان �شملت ممار�سات التعذيب الطالب املعتقلني على خلفية تظاهرات تطالب
بالدميقراطية ،و�سجلت حاالت الختطاف الأ�شخا�ص واحتجازهم يف �أماكن جمهولة،
وتعري�ضهم للتعذيب والرتهيب.
يف لبنان تزايدت ال�شكوى من تعري�ض املحتجزين العتداءات بدنية �أثناء احتجازهم ومن
تردي الأو�ضاع املعي�شية وبخا�صة داخل �سجن الرومية ،وظل �أكرث من  100معتقل من
تنظيم «فتح الإ�سالم» رهن االحتجاز نحو � 5سنوات دون حماكمة.
يف اململكة ال�سعودية ظل املعتقلون هدف ًا لأ�شكال خمتلفة من التعذيب البدين والنف�سي؛ بهدف
انتزاع االعرتافات بالإكراه ،وظلت العقوبات اجل�سدية احلاطة بالكرامة عقوبة قانونية،
وغالب ًا ما يتم �إخ�ضاع الن�شطاء ال�سيا�سيني املحتجزين �إىل �إجراءات عقابية ت�شمل احلرمان من
الزيارة لفرتات طويلة.
يف املغرب توا�صلت ال�شكاوى من ممار�سات التعذيب البدين واملعنوي يف االحتجاز،
وخا�صة بحق الن�شطاء ال�صحراويني امل�شاركني يف االحتجاج االجتماعي .ومل تقم بتفعيل �آليات
الرقابة والتفتي�ش على مقار االحتجاز وامل�ؤ�س�سات العقابية.
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة تتوا�صل ممار�سات التعذيب و�سوء املعاملة املقرتن بوقوع
حاالت للوفاة �سواء داخل مراكز االحتجاز يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وتتحمل حكومة
حركة «حما�س» يف غزة امل�سئولية عن حاالت للقتل خارج نطاق القانون ،طالت �أ�شخا�صا يف
قب�ضتها بدعوى التعاون مع العدو ،وتنفيذها �أحكاما تع�سفية بالإعدام بحق عدد من الأ�شخا�ص.
بينما يتعر�ض نحو � 4آالف من املعتقلني والأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي النتهاكات ت�شمل احلب�س االنفرادي واملنع من الزيارات ،وتوظيف �صالحيات
االعتقال الإداري يف الإبقاء على عدد منهم رهن االعتقال التع�سفي طويل الأمد.
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خام�سا :و�ضعية املدافعني عن حقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين :
ظل املدافعون عن حقوق الإن�سان والن�شطاء النقابيون ون�شطاء املجتمع املدين ب�صفة عامة هدف ًا
ل�ضغوط تع�سفية �إدارية وقانونية و�أمنية ويف عدد كبري من البلدان حمل الدرا�سة .وتعر�ض
عدد منهم لالعتقال التع�سفي واملالحقات الق�ضائية .وبينما لوحظ تراجع وا�ضح لالنتهاكات
التي ت�ستهدف الن�شطاء ومنظماتهم يف تون�س واليمن .بينما مل ينعك�س �إيجابيا «الربيع العربي»
على و�ضعية منظمات حقوق الإن�سان ون�شطاء املجتمع املدين يف م�رص ،بل توجت حمالت
الت�شهري والتحري�ض الإعالمي �ضد منظمات حقوق الإن�سان مبداهمة  17من مكاتب ومقار
عدد من املنظمات احلقوقية امل�رصية والدولية ،جرى و�ضع م�رشوع قانون ،ي�ستهدف ت�أميم
العمل الأهلي وت�صفية منظمات حقوق الإن�سان ،كما طالت �إجراءات االحتجاز التع�سفي
واملحاكمات والف�صل التع�سفي �أو التوقيف عن العمل ع�رشات من قيادات النقابات امل�ستقلة.
تبنى املجل�س الوطني االنتقايل يف ليبيا م�رشوع قانون يدعم حرية ت�شكيل املنظمات غري
احلكومية وممار�ستها لأن�شطتها ب�صورة م�ستقلة عن جميع �أ�شكال الو�صاية احلكومية� ،إال �أن
القانون مل يتم اعتماده ب�صورة نهائية .وقد �شهدت ليبيا طفرة هائلة يف ت�أ�سي�س املنظمات غري
احلكومية ،وبينها ع�رشات يف جماالت حقوق الإن�سان والإغاثة الإن�سانية.
يف البحرين ظل الع�رشات من مدافعي حقوق الإن�سان ودعاة الإ�صالح الدميقراطي هدف ًا
للتنكيل والرتهيب املتزايد منذ االنتفا�ضة الدميقراطية يف فرباير  .2011وقد ت�أيدت �أحكام
بال�سجن امل�ؤبد �صادرة عن حمكمة ا�ستثنائية ع�سكرية بحق عبد الهادي اخلواجة م�ؤ�س�س
مركز البحرين حلقوق الإن�سان و�ستة �آخرين من دعاة الإ�صالح والدميقراطية .وتعر�ض
نبيل رجب رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،العتداءات بدنية ج�سدية من قبل �أفراد
الأمن قبل وقت قليل من حما�رصته بعدد من الق�ضايا التي قادت �إىل �سجنه على خلفية ن�شاطه
احلقوقي ،كما طالت �إجراءات االعتقال العديد من الن�شطاء واحلقوقيني باملركز ذاته ورئي�س
جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�سان .كما توا�صل ال�سلطات البحرينية نهجها يف الت�شهري
بالن�شطاء احلقوقيني وبخا�صة ممن ي�شاركون -عرب فعاليات الأمم املتحدة– يف الك�شف عن
و�ضعية حقوق الإن�سان يف البحرين.
يف �سوريا تعر�ض عدد من مدافعي حقوق الإن�سان لالعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رسي
والتعذيب .وجرى اقتحام مقر املركز ال�سوري حلرية الإعالم ،واعتقل مديره مازن دروي�ش
و� 15آخرون .وظل م�صري مازن وعدد من زمالئه جمهوال حتى نهاية العام ،بينما �أحيل
�سبعة �آخرين من موظفي املركز للمحاكمة الع�سكرية بتهمة» حيازة مواد حمظور ن�رشها».
لقي النا�شط احلقوقي عدنان وهبه م�رصعه على �أيدي م�سلحني جمهولني ،كما طال االعتقال
التع�سفي �أي�ضا خليل معتوق املدير التنفيذي للمركز ال�سوري للدرا�سات والأبحاث القانونية.
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يف اململكة ال�سعودية ظلت ال�سلطات على تعنتها جتاه �إ�سباغ امل�رشوعية القانونية على منظمات
حقوقية م�ستقلة ،فقد رف�ضت ال�سلطات منح ترخي�ص ملركز العدالة حلقوق الإن�سان مثلما
رف�ضت الرتخي�ص �أي�ضا ملر�صد حقوق الإن�سان .وا�ستهدفت ب�شكل خا�ص جمعية احلقوق
املدنية وال�سيا�سية يف ال�سعودية (ح�سم) ،حيث �أحيل للمحاكمة عدد من قياداتها بتهم متعددة،
بينها اال�شرتاك يف جمعية غري مرخ�صة والإ�ساءة �إىل �سمعة البالد ،وحتري�ض املنظمات
الدولية على اململكة .كما منع عدد من الن�شطاء من ال�سفر للم�شاركة يف فعاليات حقوقية دولية.
يف ال�سودان طال االعتقال التع�سفي والتعذيب عددا من مدافعي حقوق الإن�سان ،وخ�ضعت
نا�شطة حقوقية للمحاكمة على خلفية دورها يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ل�سكان �إقليم كردفان،
ويف الك�شف عن االنتهاكات الواقعة يف الإقليم .كما �أقدمت ال�سلطات على طرد عدد من
املنظمات الإن�سانية الأجنبية العاملة يف دارفور ويف �رشق البالد .وحظرت ن�شاط منظمة
«اري» حلقوق الإن�سان والتنمية ،واعتقال  6من موظفيها .و�ألغت ت�سجيل مركز «اخلامت
عدالن لال�ستنارة والتنمية الب�رشية» ،و�شطبته من ال�سجل العام للمنظمات الطوعية املرخ�ص
لها وم�صادرة �أ�صوله .وجمدت �أن�شطة مركز الدرا�سات ال�سودانية ملدة عام؛ بدعوى �أنها
ت�شكل تهديد ًا للأمن القومي.
يف اجلزائر اعتمدت ال�سلطات ت�رشيع ًا جديداً ،يفر�ض مزيد ًا من القيود على اجلمعيات
واملنظمات غري احلكومية ،وات�سع نطاق املالحقات الأمنية ،وتوظيف الق�ضاء غري امل�ستقل
يف الرتهيب والتنكيل بالن�شطاء احلقوقيني واملدافعني عن احلريات النقابية ،و�إ�صدار �أحكام
بال�سجن على �أع�ضاء بارزين بالرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�سان وعدد من الأطر النقابية
واللجان املعنية بالدفاع عن حقوق العاطلني.
يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ظل الن�شطاء احلقوقيون هدف ًا ل�ضغوط تع�سفية من
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ،وحكومتي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ت�شمل هذه ال�ضغوط
فر�ض قيود م�شددة على حرية التنقل وال�سفر حلقوقيني بارزين ،حيث �أخ�ضعت �أحد باحثي
م�ؤ�س�سة ال�ضمري للتعذيب �إثر احتجازه ،ومداهمة مكاتب م�ؤ�س�سة ال�ضمري و�شبكة املنظمات
الأهلية الفل�سطينية واحتاد جلان املر�أة الفل�سطينية ،وم�صادرة بع�ض �أجهزتها وملفاتها.
و�إغالق مكاتب اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان «را�صد» بال�ضفة ،وتعر�ض نا�شطون
حقوقيون مل�ضايقات وتهديدات واعتداءات �أثناء قيامهم ب�أعمال الر�صد امليداين .واالعتداء
البدين على باحث مبركز امليزان حلقوق الإن�سان (غزة) بعد تهديده بالقتل.
يف لبنان �أحيل ن�شطاء حقوقيون �إىل املحاكمة الع�سكرية بعد ن�رشهم معلومات حول الأو�ضاع
داخل بع�ض ال�سجون �أو توجيه انتقادات ملمار�سات اجلي�ش ،ووجهت لهم اتهامات بالإ�ساءة
�إىل �سمعة البالد واجلي�ش.
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مع �أن املغرب من الدول العربية القليلة التي تتمتع فيها منظمات حقوق الإن�سان بهام�ش
�أو�سع من احلرية واال�ستقالل �إال �أن ال�سلطات ما زالت تتخذ موفق ًا عدائي ًا جتاه املنظمات
احلقوقية يف �إقليم ال�صحراء ،مبا يف ذلك حجب امل�رشوعية القانونية عنها ،وتعر�ض الن�شطاء
احلقوقيني يف الإقليم لالعتقال التع�سفي واالعتداءات البدنية واملحاكمات اجلائرة.

ً
�ساد�سا :الأقليات والالجئون النازحون:
يف م�رص توا�صلت �أعمال العنف الطائفي مقرتنة باالعتداءات على دور العبادة واملمتلكات
اخلا�صة بالأقباط ،يغذيها ت�صاعد خطاب التطرف والتع�صب والكراهية الدينية .وظلت
ال�سلطات �سواء يف ظل �إدارة املجل�س الع�سكري �أو �سلطة احلكم «املدين» من قبل جماعة
الإخوان امل�سلمني تكر�س �سيا�سات مبارك يف التعامل مع ملفات العنف الطائفي ،التي تقود
لتكري�س الإفالت من العقاب؛ الأمر الذي �أدى �إىل تزايد حاالت التهجري الق�رسي لأ�رس قبطية
بكاملها؛ ب�سبب تراخي �أجهزه الأمن يف حماية الأقباط من اعتداءات متع�صبني م�سلمني .كما
تظهر ال�سلطات تعنت ًا متزايدا جتاه حق املواطنني الذين يعتنقون املذهب ال�شيعي يف ممار�سة
�شعائرهم الدينية ،وتعر�ض بع�ضهم للمالحقة بتهمة ن�رش الفكر ال�شيعي ،و�أداء ال�صلوات
بطقو�س خمالفة ملذهب �أهل ال�سنة واجلماعة.
يف ال�سعودية ظلت الأقلية ال�شيعية والإ�سماعيلية تخ�ضع ل�ضغوط تع�سفية على ممار�ستها للحرية
الدينية –مبا يف ذلك االحتفاالت الدينية ومواكب العزاء -وللتمييز �ضدها يف تقلد الوظائف
احلكومية .كما تالحق ال�سلطات الرموز الدينية لهذه الأقلية ون�شطاءها ال�سيا�سيني ،بدعوى
امل�سا�س ب�أمن الدولة .كما طالت �أحكام بال�سجن عددا منهم ،مع املنع من ال�سفر واخلطابة.
يف البحرين مل تتخذ ال�سلطات �إجراءات جادة لإنهاء مظاهر التمييز املنهجى بحق املواطنني
ال�شيعة الذين ي�شكلون �أغلبية �سكان البحرين .ورغم �أن ال�سلطات قد �أنهت م�شكالت غالبية
املف�صولني من �أعمالهم يف �إطار قمع االنتفا�ضة ال�شعبية يف فرباير  ،2011ف�إن بع�ضهم �أجرب
على التوقيع على تعهدات باالمتناع عن امل�شاركة يف �أي احتجاجات.
يف �سوريا تراجعت ممار�سات التمييز املنهجي �ضد الأقلية الكردية ،نظرا لأن نظام ب�شار مينح
الأولوية حلربه ال�شاملة �ضد ال�شعب ال�سوري ب�أ�رسه يف حماولة يائ�سة لقمع تطلعاته للتغيري،
كما ي�سعى النظام ال�سوري لتحييد الأقلية الكردية وغريها من الأقليات يف هذا ال�رصاع .وقد
�أدت �أعمال القمع الوح�شي �إىل نزوح نحو مليون �شخ�ص ،متكن نحو � 350ألفا منهم فقط من
احل�صول على �صفة الجئ يف بع�ض دول اجلوار.
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يف العراق تواجه الأقليات الدينية واملذهبية والعرقية �أ�شكاال متعددة من التمييز واالعتداءات
امل�سلحة ،يف �إطار �سعى اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى من العرب ال�شيعة وال�سنة والأكراد
لتكري�س هيمنتها على م�صادر ال�سلطة والرثوة .وقد �أخ�ضعت املناطق التي يقطنها امل�سيحيون
ق�رسيا ،بهدف تغيري الرتكيبة
على وجه اخل�صو�ص لتدابري حكومية تدعم خمططات تهجريهم
ً
ال�سكانية يف هذه املناطق .يف الوقت ذاته تتعر�ض الأقلية اليزيدية يف �إقليم كرد�ستان ملمار�سات
قمعية ت�ستهدف ن�شطاءها ومعابدها .كما يتعر�ض ال�شبك والرتكمان يف حمافظتي نينوى
وكركوك لعمليات �إرهابية يرجح �أنها ت�ستهدف �إجبارهم على النزوح من مناطق �سكناهم.
يف لبنان مل ت�شهد �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني حت�سنا خالل  .2012وظلت القيود امل�شددة
على دخول املخيمات الفل�سطينية ،وبخا�صة خميم نهر البارد ،م�صدر ًا الحتكاكات وم�صادمات
عنيفة مع قوات اجلي�ش .كما تزايدت ال�ضغوط على الالجئني الوافدين غري الفل�سطينيني،
واعتدت قوات اجلي�ش والأمن على عمال م�رصيني و�سوريني والجئني �سودانيني.
يف ال�سودان ظل �سكان �إقليم دارفور هدف ًا لهجمات م�سلحة من القوات احلكومية وامليلي�شيات
القبلية املوالية لها ،مما �أ�سفر عن �سقوط نحو مائة قتيل وتدمري عدة قرى ونزوح نحو � 25ألفا
�آخرين من قراهم� .أدت امل�صادمات امل�سلحة يف �إقليم كردفان والنيل الأزرق �إىل فرار نحو
� 170ألف �شخ�ص �إىل خميمات النازحني يف جنوب ال�سودان ،ولكن هذه املخيمات تعر�ضت
للق�صف بالطريان ال�سوداين .كما تفر�ض احلكومة ال�سودانية حظرا على جميع �أ�شكال التجارة
يف جميع املناطق احلدودية ،الأمر الذي يفاقم م�شكلة الإمدادات الغذائية لالجئني ،ويزيد
معاناتهم الإن�سانية.
يف املغرب اتخذت خطوات �إيجابية ملعاجلة م�شكالت التمييز والتهمي�ش بحق «الأقلية»
الأمازيغية بعد الإقرار د�ستوري ًا باللغة الأمازيغية ،واقرتن ذلك ب�إطالق قناة متلفزة باللغة
الأمازيغية .غري �أن برامج التعليم ال تزال تنطوي على م�ضامني تكر�س التمييز والتهمي�ش
جتاه الأمازيغ وثقافتهم ،ف�ضال عن �أنه مل يتم بعد اعتماد اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية
ومرافق الدولة.

ً
�سابعا� :إخفاق مزمن فى منع الإفالت من العقاب :
ظل مرتكبو االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان يف الغالب الأعم يف م�أمن من امل�ساءلة
والعقاب ،حتى يف البلدان التي ا�ستطاعت الإطاحة بحكامها الطغاة ،حيث �أخفقت ال�سلطات
االنتقالية يف تبني برامج متكاملة للعدالة االنتقالية التي تقت�ضيها مراحل االنتقال الدميقراطي.
يف م�رص مل تتعاون الأجهزة الأمنية مع �سلطات التحقيق يف جرائم قتل املتظاهرين؛ �سواء
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تلك التي وقعت يف الأيام الأخرية من حكم مبارك �أو يف جرائم القتل املماثلة التي وقعت يف ظل
�إدارة املجل�س الع�سكري والرئي�س املنتخب يف يونيو املا�ضي .الأمر الذي �أدى �إىل حتقيقات غري
مكتملة وعدم كفاية الأدلة ،وبالتايل تربئة كبار امل�سئولني والرتب العليا يف الأجهزة الأمنية.
با�ستثناء الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك ووزير داخليته حبيب العاديل ،الذين �صدرت �ضدهم
�أحكام ابتدائية بال�سجن امل�ؤبد �إال �أن حيثيات احلكم ت�شكل بحد ذاتها �سند ًا قويا لنق�ض احلكم
و�إعادة املحاكمة ،حيث تو�صلت املحكمة �إيل �أنه لي�س لديها ما يدين مبارك والعاديل ،اللهم �إال
�إخفاقهما يف وقف �أعمال قتل املتظاهرين.
كما �أخفق الرئي�س املنتخب يف الوفاء بوعوده يف الق�صا�ص لل�شهداء ،رغم �أنه �أ�صدر ت�رشيع ًا
ا�ستثنائي ًا با�سم «حماية الثورة» ،يفتح الباب –يف حال توفر �أدلة جديدة– لإعادة التحقيقات
واملحاكمات يف ق�ضايا قتل املتظاهرين� .إال �أن ن�صو�ص القانون ميكن ت�أويلها ب�صورة ت�سمح
بالإفالت من املحا�سبة عن اجلرائم التي وقعت بعد خلع مبارك ،وحتت حكم املجل�س الع�سكري
والإخوان امل�سلمني .خا�صة �أن النائب العام اجلديد الذي مت اختياره وتعيينه ب�إرادة منفردة من
رئي�س اجلمهورية باملخالفة للقانون والد�ستور ،حماط ب�شكوك قوية حول ا�ستقالليته ،الأمر
الذي يرجح عدم �إجراء �أي حتقيق يف قتل املتظاهرين واملعت�صمني وجرائم التعذيب املن�سوبة
لل�رشطة �أو لأن�صار الإخوان امل�سلمني التي وقعت يف ظل والية الرئي�س املنتخب.
يف ليبيا ال تبدو ال�سلطة االنتقالية م�ستعدة لتبني نهج مت�سق من �أجل املحا�سبة ومنع الإفالت
من العقاب علي اجلرائم واالنتهاكات اجل�سيمة التي وقعت منذ اندالع االنتفا�ضة والعمليات
الع�سكرية التي �أطاحت بنظام القذايف .ورغم تعهد املجل�س االنتقايل الليبي بالتعاون مع املحكمة
اجلنائية الدولية ،ف�إنها متانع يف ت�سليم م�سئولني يف النظام ال�سابق �أ�صدرت املحكمة مذكرات
توقيف بحقهم؛ الأمر الذي ي�شري �إيل تغلب نزعات االنتقام على معايري العدالة ،التي ي�صعب
القول �إن الق�ضاء الليبي م�ؤهل لتطبيقها.
ومن ناحية �أخرى عززت ال�سلطات الليبية نهج الإفالت من العقاب على اجلرائم املن�سوبة
للثوار وامليلي�شيات امل�سلحة ،عرب اعتماد القانون رقم  38ل�سنه  2012الذي تكفل ن�صو�صه
احلماية من امل�ساءلة والعقاب عن كل الأفعال التي قام بها الثوار من �أجل جناح الثورة
وحمايتها .مبا يف ذلك �أعمال التهجري الق�رسي واالعتقال التع�سفي والتعذيب والقتل خارج
نطاق الق�ضاء ،كما ت�ؤدي تطبيقات هذا القانون عمليا �إىل تكري�س ثقافة الإفالت من العقاب عن
اجلرائم املماثلة التي مل تتوقف بعد الإطاحة بنظام القذايف.
يف اليمن رهنت مبادرة دول جمل�س التعاون اخلليجي تنحي الطاغية علي عبد الله �صالح عن
احلكم ،مبنحه ح�صانه حتول دون مالحقته هو ومعاونيه وعائلته �أمام الق�ضاء عن اجلرائم التي
ارتكبها نظامه بحق �شعبه.
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رغم �أن رئا�سة اجلمهورية �أ�صدرت مر�سوما ب�إن�شاء جلنه م�ستقلة وحمايدة للتحقيق يف
االنتهاكات واملذابح التي رافقت قمع االنتفا�ضة ال�شعبية خالل العام� ،2011إال �أن الربملان
اليمني اعتمد قانون «العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية» يكر�س هذه احل�صانة التي ت�ضمنتها
املبادرة اخلليجية ،وال ين�ص على امل�ساءلة اجلنائية لأي من الأطراف التي انخرطت يف جرائم
حقوق الإن�سان منذ اندالع احلرب الأهلية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
يف البحرين �أخفقت ال�سلطات يف تنفيذ تو�صيات اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق
ب�ش�أن االنتهاكات اجل�سيمة التي رافقت قمع االنتفا�ضة ال�شعبية التي اندلعت يف فرباير،2011
واكتفت بتقدمي عدد حمدود من ال�ضباط ذوي الرتب ال�صغرية �أو اجلنود للمحاكمة ،ومل يتم
�إدانة وحب�س �سوى ثالثة منهم.
يف ال�سودان تتوا�صل جرائم نظام الب�شري جتاه �شعبه وبخا�صة يف �إقليمي دارفور وكردفان
والنيل الأزرق ،بينما تراجعت ال�ضغوط الدولية والإقليمية لدفع النظام ال�سوداين لالمتثال
لقرارات املحكمة اجلنائية الدولية والتعاون معها ،وت�سليم امل�سئولني عن ارتكاب جرائم حرب
و�إبادة جماعية وجرائم �ضد الإن�سانية يف �سياق النزاع امل�سلح يف دارفور.
يف لبنان تراجعت فر�ص املحا�سبة وك�شف احلقيقة يف جرمية اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق
رفيق احلريري زعيم التيار ال�سني ،ويف �سل�سلة من التفجريات واالغتياالت ا�ستهدفت رموزا
حم�سوبة عليه والقوى املتحالفة معه ،حيث مازال حزب الله قادر ًا على موا�صلة حتدي
قرارات املحكمة الدولية اخلا�صة بجرمية اغتيال احلريري ،وراف�ض ًا لت�سليم عنا�رص تابعة له،
ت�ضمنها قرار االتهام ال�صادر عن املحكمة ،ومهدد ًا ب�إ�شعال احلرب الأهلية� ،إذا ما وا�صل
مع�سكر اخل�صوم دعمه املحكمة اجلنائية الدولية .وميتد هذا العجز لي�شمل �أي�ضا ملف �إجالء
احلقيقة ب�ش�أن م�صري �آالف املفقودين خالل �سنوات الو�صاية والوجود الع�سكري ال�سوري يف
لبنان.
فيما يتعلق بفل�سطني� ،أعلنت �إ�رسائيل وقف تعاونها مع جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة؛
رد ًا على قرار للمجل�س يدين ا�ستمرار التو�سع اال�ستيطاين ،ويطالب ب�إيفاد بعثة دولية لتق�صي
احلقائق ب�ش�أن ال�سيا�سات اال�ستيطانية؛ بينما ال جتد تو�صيات بعثة الأمم املتحدة لتق�صي احلقائق
ب�ش�أن االنتهاكات اجل�سيمة التي وقعت �إبان احلرب على غزة يف �أواخر العام - 2008التي
راح �ضحاياها نحو  1400فل�سطيني– من ينفذها �أو يحا�سب من ال ينفذها.
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الف�صل الثاين

«الربيع العربي» يقف على �أعتاب
جامعة الدول العربية
ميـرفـت ر�شـماوي*

�أخذت جامعة الدول العربية (اجلامعة) خطوات حمدودة قد يكون لها �أهمية فيما يتعلق بحقوق
الإن�سان خالل عامي  2011و ،2012مبا يت�صل مبا ي�سمى بـ”الربيع العربي” ،كما �سريد
الحقا ،والتي حتررت بها من بع�ض قيود املمار�سات ال�سابقة ،ولكن ذلك مل يعك�س تغريا
جذريا يف عمل �أجهزة املنظمة -التي حتكمها قرارات نابعة من �سيا�سات مت�سقة -ومل ي�ؤد �إىل
انتهاج هذه الأجهزة ملقاربة جديدة ومنهجية نحو حقوق الإن�سان.
وبينما ميكن الدفع ب�أن بع�ض املواقف التي اتخذتها اجلامعة خالل عامي  2011و 2012
عندما زلزلت �رصخات املطالبة باحلرية والدميقراطية ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا  -قددللت على �إن احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والقانون الدويل يربز ب�شكل متزايد ،و�إن كان
بطيئا ،يف عمل اجلامعة ،فقد �أ�ضاعت اجلامعة العديد من الفر�ص التي �أتيحت لها للعب دور
بناء وحا�سم يف كفالة قيام الدول الأع�ضاء باحرتام وحماية حقوق الإن�سان ب�شكل منهجي يف
جميع الأوقات.
* نا�شطة فل�سطينية يف جمال حقوق الإن�سان تعمل حاليا كم�ست�شارة م�ستقلة يف هذا املجال ،عملت �سابقا ملا يقارب
ع�رشة �أعوام كامل�ست�شارة القانونية لل�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للأمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية.
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ولكن مع ذلك ،يعتقد البع�ض يف ظهور عوامل جديدة تزيد من قدرة اجلامعة العربية
على لعب دور �أكرث ح�سما فيما يتعلق بحقوق الإن�سان والقانون الدويل ،من بينها تعيني �أحد
الق�ضاة البارزين يف يوليو  2011ك�أمني عام للجامعة ،1والتغريات يف موازين القوي يف
املنطقة التي �أمالها ظهور زعامات �سيا�سية جديدة يف بع�ض البلدان العربية ،وذلك بالإ�ضافة
�إىل ن�شاط اجلهاز الذي يراقب تنفيذ امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،وعملية الإ�صالح التي
يقال �إنها ت�أخذ جمراها داخل نطاق اجلامعة نف�سها .ولكن هناك �أي�ضا من املراقبني من يخ�شى
�أن تطورات ما ي�سمى “بالربيع العربي” ال حتمل �أنباء طيبة حلقوق الإن�سان يف املنطقة –على
الأقل يف املدى املنظور -وبالتايل �أي�ضا يف جامعة الدول العربية.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن غالبية القرارات الرئي�سية التي �أخذتها اجلامعة العربية فيما يتعلق
مببادرات الإ�صالح يف البلدان العربية جاءت من خالل الأجهزة ال�سيا�سية للجامعة ،وهكذا
تظل توازنات القوى وامل�صالح واالعتبارات ال�سيا�سية هي امللمح الرئي�سي لهذه املواقف التي ال
يجدر بنا ،على الرغم من ذلك� ،أن نقلل من �أهميتها.

عملية �إ�صالح اجلامعة العربية:
ظلت م�س�ألة �إ�صالح ميثاق اجلامعة لفرتة طويلة على جدول �أعمال جامعة الدول العربية،
مبا يف ذلك ت�ضمني �إ�شارة �إىل تعزيز واحرتام حقوق الإن�سان يف امليثاق على �أنها �إحدى �أهداف
املنظمة ،ولكن اتخاذ مثل هذا القرار قد ت�أجل �أكرث من مرة .ويف مار�س � 2011صادق جمل�س
اجلامعة (وهو �أعلى �سلطة اتخاذ قرار داخل اجلامعة) يف دورته املنعقدة يف يناير  20112على
التقرير والتو�صيات ال�صادرة عن اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان ،والتي �أ�شارت فيها اللجنة
�إىل قرار املجل�س يف دورته ال�سابقة يف �سبتمرب  2010ب�ش�أن ت�أجيل اعتماد قرار �إ�ضافة الإ�شارة
�إىل حقوق الإن�سان يف ميثاق اجلامعة العربية .وقد قيل �إن �إ�صدار هذا القرار معلق رهن تقدمي
مقرتحات حول �إ�صالح �أعم للجامعة العربية (املزيد حول ذلك �أدناه) .وهكذا مل ُيـعتمد �أي
قرار ملمو�س حول و�ضع حقوق الإن�سان يف �صميم عمل املنظمة.
�أما فيما يتعلق باللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان ،وهي كيان �سيا�سي مكون من ممثلني
�سيا�سيني عن كل من الدول الأع�ضاء االثنتني والع�رشين ،فواليتها حمدودة ،ويعتقد الكثريون
�أن �أ�ساليب عملها تعوقها ب�شدة عن التعاطي ب�شكل فعال مع ق�ضايا حقوق الإن�سان يف املنطقة.
فاللجنة ال تتمتع ب�آليات خا�صة ( مثل مقررين قطريني �أو مقررين خا�صني حول موا�ضيع
ُ -1عني نبيل العربي ،وهو فقيه ودبلوما�سي م�رصي خم�رضم حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف القانون� ،أمينا
عاما للجامعة يف يوليو � .2011شغل نبيل العربي العديد من املنا�صب على امل�ستوى الدويل ،وكان ع�ضوا يف
حمكمة العدل الدولية ،ومن قبلها ع�ضوا يف جلنة القانون الدويل.
 -2قرار املجل�س رقم  ،7343الدورة العادية رقم  2 ،135مار�س .2011
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حمددة �أو حتى فرق عمل) للتفاعل ب�شكل مبا�رش مع �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان .وكان
جمل�س اجلامعة قد �صادق يف مار�س  2011على قرار اللجنة نف�سها ب�أن تطلب من الأمانة
العامة تقدمي تقرير حول �سبل تفعيل دور اللجنة بعد طلب ر�أي الدول الأع�ضاء .كذلك طالبت
اللجنة بتقييم دور جلنة اخلرباء (اللجنة الفرعية �سابقا) ،والتي بد�أت يف الأ�سا�س كـلجنة فرعية
يف عام  ،2007وامتد نطاقها عملها فيما بعد لي�شمل �إعداد الدرا�سات بناء على طلب جلنة حقوق
الإن�سان �أو الأمانة العامة 3.ومع ذلك ،فقد وافق جمل�س اجلامعة يف  2012على تو�صية اللجنة
بوقف عمل “جلنة اخلرباء” كجهاز م�ستقل ،واالحتفاظ بلجنة مكونة من خرباء فقط فيما يتعلق
4
بالإ�رشاف على خطة تعليم حقوق الإن�سان.
كذلك طلبت اللجنة الدائمة من جلنة اخلرباء التابعة لها اقرتاح �سبل لو�ضع معايري منح اللجنة
و�ضعية مراقب للمنظمات غري احلكومية ،وذلك لتغيري املعايري احلالية �شديدة التقييد التي كانت
قد انتقدت على نطاق وا�سع .ومن دواعي القلق �أن جند �أن اللجنة ال ت�سمح �سوى بو�ضعية
مراقب ،وال تقدم و�ضعية ا�ست�شارية للمنظمات غري احلكومية ،حيث ال ُيـ�سمح للمنظمات غري
احلكومية بالتدخل يف املداوالت �أو تقدمي مداخالت ،بل ومل يكن لها حتى وقت قريب جدا
حتى القدرة على االطالع على الوثائق مبا يف ذلك جدول الأعمال �أو احل�صول عليها قبل
اجلل�سات.
كل هذه الق�ضايا هي الآن حمل نظر جلنة الإ�صالح اخلا�صة التي �أ�س�سها الأمني العام عقب
اخلطاب الأول الذي �ألقاه بعد تعيينه .ومن املقرر �أن تقدم اللجنة برئا�سة الأخ�رض الإبراهيمي
تقريرها للأمني العام لريفع امل�س�ألة بدوره �إىل املجل�س .ويقال �إن والية اللجنة هي اقرتاح
�أوجه �إ�صالح اجلامعة ب�شكل عام ولي�س فقط فيما يتعلق ب�آليات ومعايري حقوق الإن�سان،
و�أي�ضا لي�س فقط فيما يتعلق بهيكلية الأمانة العامة .ولكن اللجنة التقت بعدد قليل جدا من
املنظمات غري احلكومية ،كذلك مل ت�ؤ�س�س �آليات جلل�سات ا�ستماع عامة �أو ل�سبل تقدمي امل�ستندات
وطلبها �أو �أي قنوات ر�سمية �أخرى ،ولكنها مع ذلك نظمت عدة اجتماعات غري ر�سمية .وقد
بادرت املنظمات احلقوقية ب�إر�سال خطابني رئي�سيني �إىل اللجنة يف املراحل املبكرة ،وقدمت
فيهما مالحظات ومقرتحات حمددة 5.ولكن ال�صورة غري وا�ضحة بالن�سبة ملا �إذا كان التقرير
�سين�رش على امللأ من عدمه �أو ما �إذا كانت اجلامعة العربية �ستقوم بتحديد قنوات ملناق�شة التقرير
ُ
مع املنظمات غري احلكومية قبل تبنيه .وقد � ُأر�سل خطاب م�شرتك �آخر يف  2012للمطالبة
 -3انظر البند  5من تقرير جلنة حقوق الإن�سان 30- 26 ،يناير  2010يف قرار املجل�س رقم  ،7202الدورة
العادية رقم  3-2 ،133مار�س .2010
 -4القرار رقم  ،7488الدورة العادية رقم  10 ،137مار�س  ،2012ب�ش�أن املوافقة على تو�صيات الدورة 32
للجنة العربية حلقوق الإن�سان.
 -5لالطالع على تفا�صيل اخلطاب الذي وقعته  37منظمة غري حكومية يف العديد من البلدان العربية ،انظر:
http://www.cihrs.org/?p=1889&lang=en
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بن�رش التقرير وو�ضع �آليات لتقدمي املالحظات ومناق�شة هذه املالحظات مع اجلامعة العربية.

القانون الدويل وو�ضع املعايري
امليثاق العربي واللجنة العربية:
خ�ضع امليثاق العربي حلقوق الإن�سان للمراجعة ودخل حيز النفاذ يف  15مار�س ،2008
ويحظى الآن بت�صديق  11دولة� ،أي ن�صف عدد الدول الأع�ضاء .ووفقا للمادة  48من
امليثاق ،تقدم الدولة الطرف يف امليثاق تقارير �أولية بعد عام من دخول امليثاق حيز النفاذ
فيها ،وتقدم تقارير دورية كل ثالث �سنوات .ومع ذلك ،فـبحلول يونيو  ،2012مل تقدم
�سوى اجلزائر والأردن تقاريرهما الأولية على الرغم من وجوب تقدمي  11دولة طرفا
لتقاريرها .نظرت اللجنة العربية حلقوق الإن�سان يف تقرير الأردن يف �أبريل واجلزائر يف
�أكتوبر  .2012قدمت البحرين تقريرها يف �أغ�سط�س ،ولكنه مل يناق�ش حتي نهاية  .2012وقد
ُن�رشت املالحظات اخلتامية والتو�صيات اخلا�صة بالأردن واجلزائر بعد انق�ضاء الدورة بعدة
�أ�شهر.
يعترب امليثاق العربي حلقوق الإن�سان املعاهدة الأوىل ،وحتى الآن الوحيدة ،التي تتمتع
ب�آلية �إ�رشاف م�ستقلة �أن�شئت مبقت�ضى املعاهدة نف�سها ،ومن هنا يكون لنظر تقرير الأردن
واملالحظات اخلتامية �أهمية خا�صة ك�أول جمموعة مالحظات ختامية ت�صدر عن اللجنة.
ويظهر ا�ستعرا�ض هذه املالحظات اخلتامية �أن اللجنة كانت قوية يف عملها ،مع الأخذ بعني
االعتبار �أن هذا �أول تقرير تقوم مبراجعته ،وغلب على مالحظاتها طابع اجلدية ،بل ولقد
�أ�شارت �أي�ضا �إىل القانون الدويل واملعايري الدولية عند النظر يف تقرير الأردن .وفيما يلي
بع�ض �أهم النقاط التي �شملتها مالحظات اللجنة ،رحبت اللجنة مثال بالعديد من النواحي
الإيجابية ولكنها انتقدت من حيث املبد�أ عدم �إ�رشاك املنظمات غري احلكومية ،مبا يف ذلك
املركز الوطني حلقوق الإن�سان 6وانتقدت اللجنة عدم ن�ص الد�ستور �رصاحة على امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة ،على الرغم من التعديالت الد�ستورية التي �أجرتها الدولة ،وقد �أ�شارت
اللجنة يف هذا ب�شكل خا�ص �إىل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .كذلك
انتقدت اللجنة من بني �أ�شياء �أخرى العقوبات التي يقررها القانون يف حاالت التعذيب،
من حيث عدم تنا�سبها مع خطورة اجلرمية ،واالفتقار �إىل �أحكام وا�ضحة يف الت�رشيع فيما
يتعلق بتعوي�ض �ضحايا التعذيب ،والتناق�ض بني قانون حماية وثائق �أ�رسار الدولة واحلق يف
احل�صول على معلومات ،وانت�شار ممار�سات التوقيف الإداري والأ�س�س القانونية اخلا�صة
 -6املركز الوطني حلقوق الإن�سان هو ما يعرف دوليا بـ «امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان»� ،أي م�ؤ�س�سة للدولة
الأردنية يف جمال حقوق الإن�سان.

48

التقرير ال�سنوي 2012
به .كذلك �أ�شارت اللجنة �إىل عدم تو�ضيح التقرير لكيفية تعامل الدولة مع امل�شكالت النا�شئة
عن عدم متكن املر�أة الأردنية املتزوجة من �أجنبي من منح جن�سيتها �إىل �أطفالها ،مما يرتتب
عنه متييز �ضدها ،و�أو�صت اللجنة بتعديل القانون بحيث ي�سمح للأردنيات بنقل جن�سيتهن
لأطفالهن .كذلك �أ�شارت اللجنة �إىل عدم كفاية ت�رشيعات العمل فيما يتعلق بحقوق النقابات
العمالية ،وعمالة الأطفال ،وال�ضمان االجتماعي .كما قدمت اللجنة عددا من التو�صيات مبا
فيها مناه�ضة التعذيب ،وتعوي�ض �ضحايا التعذيب واالحتجاز التع�سفي ،واحلاجة �إىل احلظر
التام للعقاب البدين للأطفال داخل الأ�رسة ويف املدار�س� ،إ�ضافة �إىل عدد من التعديالت التي
�أو�صت ب�إدخالها على الت�رشيعات وال�سيا�سات 7.وعلى الرغم من هذه املالحظات والتو�صيات
املهمة ،ف�إنه جتدر الإ�شارة �إىل �أن اللجنة �أهملت الإ�شارة �إىل عدد مهم �آخر من املالحظات
والتو�صيات التي �أ�شارت لها �آليات الأمم املتحدة والتي كان من املهم للجنة الإ�شارة لها �أي�ضا.
يف �أكتوبر 2012قامت اللجنة بالنظر يف تقرير اجلزائر ،و�أثارت يف مالحظاتها النهائية
عددا من مواطن القلق؛ منها عدم وجود م�شاركة وا�سعة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف
�إعداد التقرير ،عدم اعرتاف الت�رشيع اجلزائري �رصاحة ببطالن االعرتافات امل�أخوذة
حتت التعذيب ،غلبة ال�سلطة التنفيذية يف املجل�س الأعلى للق�ضاء ،عدم و�ضوح معايري تعيني
الق�ضاة وعزلهم وترقيتهم ،عدم و�ضوح املعايري لتعوي�ض الأ�شخا�ص ب�سبب �أخطاء يف
التوقيف �أو �أخطاء ق�ضائية ،التو�سع يف ا�ستخدام احلب�س االحتياطي ،وعدم �إتاحة الزيارات
املفاجئة لأماكن التوقيف للجهات املختلفة .كما رحبت اللجنة ب�إ�صدار قانون اجلمعيات اجلديد
يف عام � ،2012إال �أنها الحظت غمو�ض حول �إمكانية املنظمات ممار�سة ن�شاطها يف حالة عدم
رد ال�سلطات باملوافقة �أو الرف�ض ال�رصيحني عقب مرور  60يوما من �إيداع طلب الت�سجيل من
قبل اجلمعية .كما رحبت اللجنة بتقلي�ص عدد اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام بح�سب القانون،
�إال �أنها انتقدت عدم وجود معلومات حول عدد احلاالت التي مت �صدور عفو ب�ش�أنها �أو احلاالت
التي مت ا�ستبدال عقوبة الإعدام فيها بعقوبة �أخف.

حقوق الطفل:
�شهدت الأعوام الأخرية املا�ضية نقا�شا حول ما �إذا كانت هناك حاجة لو�ضع اتفاقية عربية
منقحة حول حقوق الطفل .ويف هذا الإطار �أ�شارت اللجنة الدائمة ،يف دورتها املنعقدة يف يناير
� ،2011إىل موقف جلنة الطفولة العربية التي وجدت �أنه ال حاجة �إىل حتديث ميثاق حقوق
الطفل العربي لعام  1983بالنظر �إىل �أن معظم الدول العربية قد �صادقت على اتفاقية الأمم
املتحدة حلقوق الطفل (با�ستثناء ال�صومال) ،و�إنه بالتايل ،وفقا للقرار ،ال توجد حاجة �إىل
 -7الن�ص الكامل ملالحظات وتو�صيات اللجنة العربية حلقوق الإن�سان ال�صادرة يف �أبريل  2012متاح على
موقع اجلامعة العربيةwww.lasportal.org :
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�صياغة وثيقة عربية موازية لكل وثيقة دولية .ويف القمة التي عقدت يف عام  ،2012اعتمدت
اجلامعة �إعالن مراك�ش الذي يعيد الت�أكيد على االلتزام باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها
الإ�ضافيني ،وما اعتمدته من �أدوات للنهو�ض بحقوق الطفل مبا يتما�شى مع االتفاقية .ووفقا
مليثاق حقوق الطفل العربي ،تلتزم الدول الأع�ضاء بتقدمي تقارير للأمانة العامة (ولي�س جلهاز
من �أجهزة مراقبة تنفيذ املعاهدات والذي عادة ما يتكون من خرباء م�ستقلني) حول ما تتخذه
من �إجراءات لتفعيل امليثاق ،ولكن ال يوجد �إطار زمني �أو �شكل حمدد لذلك.

املحكمة اجلنائية الدولية وق�ضية الإفالت من العقاب:
ا�ست�ضافت قطر يف مايو  2011م�ؤمترا يجمع املحكمة اجلنائية الدولية واجلامعة العربية،
ُ�سلَطت فيه الأ�ضواء على املوقف العربي احلاد الذي اتخذته اجلامعة العربية �سابقا �ضد املحكمة
عقب اتهام الرئي�س ال�سوداين .ت�ضمن امل�ؤمتر العديد من املداخالت حول �أهمية مكافحة
الإفالت من العقاب ،والتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية ،ولكن اجلامعة مع ذلك مل تغري
موقفها الر�سمي فيما يتعلق باتهام الب�شري 8.كذلك مل تناق�ش اجلامعة العربية متاما على امل�ستويات
الر�سمية م�س�ألة �أمر الإيقاف الذي �أ�صدرته املحكمة بحق الرئي�س التون�سي ال�سابق بن على
والرئي�س الليبي القذايف و�أفراد �أ�رسته.
جدير باملالحظة �إن الأردن وجيبوتي وجزر القمر كانت من �أوىل الدول الأع�ضاء
يف اجلامعة العربية التى �صادقت على نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وقد
ان�ضمت تون�س �إىل نظام روما الأ�سا�سي يف  24يونيو  2011عقب الثورة ،بينما وقعت عليه
كل من اجلزائر والبحرين وم�رص والكويت واملغرب وعمان و�سوريا والإمارات العربية
املتحدة واليمن.

“الربيع العربي”:
كان ملطالب الدميقراطية والإ�صالح وحقوق الإن�سان يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا-
�أو ما و�صفه البع�ض بــ”الربيع العربي” �أو “الثورات العربية” -العديد من التداعيات بالن�سبة
للعالقة بني اجلامعة العربية والدول الأع�ضاء فيها من ناحية ،والقانون الدويل حلقوق
 -8يف �أعقاب قرار املدعي العام باملحكمة اجلنائية الدولية ب�إ�صدار مذكرة �إيقاف بحق الرئي�س ال�سوداين عمر
الب�شري يف  9دي�سمرب � ،2009أ�صدر العديد من �أجهزة اجلامعة العربية ،مبا فيها القمة ،قرارات ترف�ض قرار
الإيقاف وت�ؤكد على �سيادة ال�سودان .انظر على �سبيل املثال قرار القمة رقم  ،465الدورة العادية رقم  21يف
 30مار�س  .2009انظر �أي�ضا مذكرة �إيقاف ،النائب العام �ضد الب�شري 9 ،دي�سمرب ،2009
Prosecutor v Al Bashir [Warrant of Arrest] ICC-02/05-01/09-1 [4 March 2009].
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الإن�سان واملعايري الدولية من ناحية �أخرى .ففي الوقت الذي كانت حقوق الإن�سان يف العديد
من البلدان العربية تتعر�ض النتهاكات ج�سيمة ومنذرة باخلطر على مدار عقود ،قبل الثورة،
ف�إن اجلامعة العربية مل تتخذ �أبدا خطوات جادة �إزاء حماية واحرتام حقوق الإن�سان يف هذه
احلاالت ،بل كان موقف اجلامعة العربية �إزاء انتهاكات حقوق الإن�سان التي �أف�ضت �إىل
الربيع العربي� ،أو تلك التي حدثت �أثناءه ،دائما مدفوعة باعتبارات �سيا�سية �إىل حد كبري
عو�ضا عن اعتماد �سيا�سة مت�سقة ومنهجية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان .ولي�س �أدل على ذلك
من الطريقة التي تعاملت بها اجلامعة العربية مع حاالت البلدان املختلفة ،فبينما ناق�شت اجلامعة
العربية املوقف يف ليبيا و�سوريا من خالل العديد من �أجهزتها يف دورات عادية وا�ستثنائية،
ف�إن املوقف يف اليمن والبحرين مل يلق اهتماما مماثال على الرغم من خطورة االنتهاكات يف
كال البلدين .فمنذ بداية الأحداث يف تون�س وم�رص وغريهما من البلدان العربية ،كان رد
فعل اجلامعة الأويل من خالل البيانات ال�صادرة عن الأمني العام ال�سابق هو مطالبة الدول
باحرتام حرية الر�أي والتعبري والتجمع ال�سلمي ،واالمتناع عن ا�ستخدام القوة املفرطة واملميتة
واللجوء �إىل احلوار ،ومل ُيحدث ذلك �أي رد فعل ملحوظ بخالف هذه البيانات العامة .على
�سبيل املثال ،دعت اجلامعة العربية يف  3فرباير -يف بيان الأمني العام� -إىل التحقيق يف �أحداث
العنف التي جرت يف ميدان التحرير يف القاهرة عندما تعر�ض املتظاهرون للهجوم العنيف،
ولكن الأمر مل ُيعر�ض �أمام �أي من الأجهزة ال�سيا�سية �أو �أجهزة حقوق الإن�سان يف اجلامعة،
ومل ي�ؤخذ �أي قرار �أو يتخذ �أي موقف بخالف هذا البيان فيما يتعلق بهذه الأحداث ،بينما رحب
بيان �آخر ب�إعالن الرئي�س مبارك �أنه ال ينتوي الرت�شح لفرتة رئا�سية �أخرى!!
ولكن الأمر كان خمتلفا فيما يتعلق بليبيا .ميكن الدفع �إن موقف اجلامعة فيما يتعلق بليبيا مل
يكن مفاجئا ،فمع حلول الثورة يف  ،2011كان الزعيم الليبي معمر القذايف قد خلق عداوة
تقريبا مع كل الأنظمة العربية .وهكذا ف�إن امل�سلك الذي اتخذته اجلامعة العربية فيما يتعلق
بليبيا اختلف عن موقفها فيما يتعلق بتون�س وم�رص والبحرين واليمن ،وكلها دول تتمتع بحلفاء
�سيا�سيني داخل اجلامعة نف�سها واملجتمع الدويل.
علَقت اجلامعة العربية يف فرباير  2011حق ليبيا يف امل�شاركة يف كل �أجهزة املنظمة
واجتماعاتها احتجاجا على العنف املرتكب بحق املدنيني 9.تبع ذلك قرار جمل�س اجلامعة ب�ش�أن
ليبيا يف دورته العادية املنعقدة يف مار�س  2011والذي �أدان فيه العنف والهجمات التي ت�شنها
ال�سلطات الليبية على املدنيني ،ورف�ض يف الوقت نف�سه ما �سماه مبحاوالت التدخل الأجنبي
يف ال�ش�أن الليبي 10.وبعد ع�رشة �أيام يف دورة ا�ستثنائية ،طلب جمل�س اجلامعة من جمل�س
 -9انظر بيان املجل�س رقم  136يف دورته اال�ستثنائية بتاريخ  22فرباير  .2011ا�ستعادت ليبيا الع�ضوية الكاملة
يف � 27أغ�سط�س  2011باعتبار املجل�س الليبي االنتقايل ممثال عن ال�شعب الليبي يف اجلامعة .انظر قرار املجل�س
رقم  7370يف دورته اال�ستثنائية يف � 27أغ�سط�س .2011
 -10قرار املجل�س رقم  7298الدورة العادية رقم  2 ،135مار�س .2011
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الأمن بالأمم املتحدة “اتخاذ جميع التدابري الالزمة لفر�ض احلظر اجلوي” مع رف�ضه للتدخل
11
الأجنبي.
وبالفعل �أذن قرار جمل�س الأمن بالأمم املتحدة رقم  1973الالحق ،12والذي �أ�شار �إىل
قرارات اجلامعة العربية ،باتخاذ “جميع التدابري الالزمة” حلماية املدنيني يف ليبيا ﻣﻊ ﺍ�ﺳﺘﺒﻌﺎﺩ
�ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ �ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ �ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ �ﺷﻜﻠﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ �ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍ�ﻷﺭﺍ�ﺿﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ .وبد�أ ائتالف من
حلف الناتو و�رشكاء عرب عملية قيل �إن هدفها هو “فر�ض حظر على ال�سالح وحظر الطريان
اجلوي وحماية املدنيني واملناطق امل�أهولة بال�سكان من الهجوم �أو خطر التعر�ض للهجوم يف
13
ليبيا”.
�أما يف البحرين ،فلم ُت ِد ْن اجلامعة ا�ستخدام القوة �ضد املتظاهرين ،وحاالت القب�ض اجلماعي
على املتظاهرين واملطالبني بالإ�صالح ،ووافق املجل�س على مبادرة ملك البحرين اخلا�صة
بحل النزاع من خالل احلوار ،راف�ضا �أي تدخل �أجنبي يف ال�ش�أن الداخلي للبالد ولكنه برر يف
الوقت نف�سه دخول قوات درع اجلزيرة �إىل البحرين على �أ�سا�س اتفاقية الدفاع امل�شرتك بني
بلدان اخلليج العربي .رحبت اجلامعة ب�إن�شاء جلنة التحقيق امل�ستقلة ولكنها مل تعلق على نتائج
حتقيقات اللجنة وا�ستنتاجاتها� ،أو تقريرها الذي وجه اللوم للحكومة على ا�ستخدام القوة املميتة
مع الإ�شارة �أي�ضا �إىل امل�سئولية امل�شرتكة للحكومة واملعار�ضة عن ت�صعيد الأحداث 14.كذلك مل
تطالب اجلامعة البحرين بتطبيق تو�صيات اللجنة.
وباملثل جاء موقف اجلامعة فيما يتعلق باليمن �ضعيفا ،فقد طالبت بالنقل ال�سلمي لل�سلطة مع
�إدانة “اجلرائم املرتكبة بحق املدنيني” ،واملطالبة بتن�سيق اجلهود لكفالة الوحدة الوطنية واحلق
يف حرية الر�أي والتعبري .ويف �أبريل � 2012أعلنت اجلامعة عن دعمها ملبادرة دول جمل�س
التعاون اخلليجي التي تعترب ارتدادا عن العدالة الدولية ،فقد انطوت املبادرة على �صيغة ت�سمح
للرئي�س على عبد الله �صالح بالإفالت من العقاب ومغادرة البالد يف مقابل نقل ال�سلطة مع
 -11قرار املجل�س رقم  7360الدورة اال�ستثنائية 12 ،مار�س .2011
 -12انظر:
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm#Resolution
 -13انظر حلف الناتو وليبيا على موقع حلف الناتو الإلكرتوين:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm
 -14خل�صت جلنة التحقيق امل�ستقلة �إىل «�أنه ﻣﻦ اﻤﻟ�ﺆﻛﺪ �أن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻲﻓ �ﺷﻬﺮي ﻓﺮﺒاﻳﺮ وﻣﺎر�س ( )2011اﻤﻟﻨ�ﺮﺼﻣﻦﻴ
ﻗﺪ �أدى �إﻰﻟ ﺗ�ﺼﺎﻋﺪ وﺗﺮﻴة ا�ﻷﺣﺪاث ،و�أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﺤﻟﻜﻮﻣﺔ واﻤﻟﻌﺎر�ﺿﺔ ﻣﻦ اﻤﻟ�ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ا�ﻷﺣﺪاث وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﺤﻤﻼن ﺟﺰءا ».و�أ�ضافت اللجنة «�إن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻤﻟﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮة وا�ﺳﺘﺨﺪام ا�ﻷ �ﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ
واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﻧﺘ�ﺸﺎر اﻤﻟﻜﺜﻒ ﻟﻘﻮات ا�ﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ �أدى �إﻰﻟ ﻣﻮت ﻣﺪﻧﻴﻦﻴ ،ا�ﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗ�ﺴﺒﺐ ﻲﻓ ازدﻳﺎد ﻣﻠﺤﻮظ ﻲﻓ
�أﻋﺪاد ا�ﻷ �ﺷﺨﺎ�ص اﻤﻟ�ﺸﺎرﻛﻦﻴ ﻲﻓ اﻻاحتجاجات ،ﻛﻤﺎ �أدى �إﻰﻟ ﺗ�ﺼﺎﻋﺪ ﻣﻠﺤﻮظ ﻲﻓ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ« .انظر تقرير اللجنة
البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق.
http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
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�ضمان عدم حماكمته.

15

جاء موقف اجلامعة �إزاء �سوريا �أكرث و�ضوحا ،و�شكل بداية التحرك نحو لعب دور �أكرث
ريادية ،فلم تكتف اجلامعة ب�إدانة ا�ستخدام القوة املميتة والدعوة �إىل احرتم حرية التعبري
والتجمع ال�سلمي بل وافقت اللجنة �أوليا على اتفاق من �أربع مراحل مع رو�سيا ،ركز على
دعوة جميع الأطراف �إىل وقف العنف ،والقبول ب�آلية مراقبة م�ستقلة ورف�ض التدخل الأجنبي
16
وال�سماح بدخول امل�ساعدات الإن�سانية.
واتفقت اجلامعة يف �أكتوبر  2011مع الرئي�س ال�سوري على خطة تطالب جميع الأطراف
بوقف العنف ،و�إطالق �رساح املحتجزين على خلفية الأزمة ،ونزع الأ�سلحة من كل املناطق
ال�سكنية ،وال�سماح مبنظمات اجلامعة وكل و�سائل الإعالم بالدخول �إىل �سوريا بحرية.
�صوت جمل�س اجلامعة يف نوفمرب  2011على تعليق حق
ولكن يف �ضوء عدم تعاون �سورياَ ،
�سوريا يف امل�شاركة يف اجتماعات كل �أجهزة املنظمة ،ون�ص القرار نف�سه على فر�ض عقوبات
17
اقت�صادية و�سيا�سية على �سوريا.
وهكذا بد�أ موقف اجلامعة يزداد حدة ب�شكل تدريجي .يف � 5سبتمرب � 2012أدان جمل�س
اجلامعة هجمات قوات احلكومة وال�شبيحة على املدنيني ،وقرر تقدمي كل �أ�شكال الدعم املطلوب
�إىل ال�شعب ال�سوري للدفاع عن نف�سه ،كما طالب جمل�س الأمن بالأمم املتحدة بالعمل على
18
وقف هجمات النظام ال�سوري على املدنيني وفق الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.
وكانت اجلامعة قد قررت ،يف دورة ا�ستثنائية �سابقة للمجل�س ،مطالبة الرئي�س ال�سوري برتك
19
ال�سلطة ولكنها نوهت �إىل �أن اجلامعة �ست�ساعده و�أ�رسته يف احل�صول على “خروج �آمن”!!
جدير بالذكر �أن كال من اجلزائر والعراق قد �سجال حتفظاتهما على هذا القرار وغريه من
القرارات الأخرى ال�سابقة اعرتا�ضا على مطالبة القائد ال�سوري بالتنحي وعلى الإ�شارة �إىل
الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة .بينما ن�أت لبنان بنف�سها متاما عن هذا القرار وغريه من
القرارات ال�سابقة املماثلة .كذلك جتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلامعة كانت قد اجتمعت يف منا�سبات
عدة مبمثلي املعار�ضة ال�سورية .ويف  3يوليو  ،2012عقد م�ؤمتر للمعار�ضة ال�سورية حتت
رعاية اجلامعة العربية خل�ص �إىل ر�ؤية �سيا�سية م�شرتكة اعتمدها امل�شاركون املمثلون عن
تنوع جمموعات املعار�ضة.

 -15انظر قرار القمة رقم  ،555دورة عادية  29 ،23مار�س .2012
 -16انظر قرار املجل�س  ،7460دورة عادية رقم  10 ،137مار�س .2012
 -17انظر قرار املجل�س  ،7438دورة ا�ستثنائية 12 ،نوفمرب .2011
 -18انظر قرار املجل�س رقم  ،7523دورة عادية رقم � 5 ،138سبتمرب .2012
 -19انظر قرار املجل�س  ،7510دورة ا�ستثنائية 22 ،يوليو .2012
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كانت اجلامعة قد قررت يف وقت �سابق يف نوفمرب � 2011إر�سال بعثة مراقبني �إىل �سوريا،
وقد تعر�ضت هذه البعثة للنقد الوا�سع من قبل املنظمات غري احلكومية وبع�ض �أجهزة اجلامعة
مبا يف ذلك الربملان وجلنة حقوق الإن�سان العربية ب�سبب االفتقار �إىل الإر�شاد الوا�ضح،
والتدريب واملعدات ،وقد �سحبت البعثة بالفعل يف فرباير  .2012ويف  23فرباير ،2012
ُعني كويف عنان مبعوثا خا�صا م�شرتكا بني الأمم املتحدة واجلامعة العربية �إىل �سوريا لتقدمي
امل�ساعي احلميدة بهدف وقف العنف وانتهاكات حقوق الإن�سان ،والدعوة �إىل حل �سلمي للأزمة
ال�سورية 21.ويف ملحق لقرار جمل�س الأمن رقم  2042ال�صادر يف � 14أبريل  ،2012اعتمد
جمل�س الأمن خطة من �ست نقاط اقرتحها املبعوث امل�شرتك 22.ويف � 21أبريل  ،2012اعتمد
جمل�س الأمن القرار رقم  2043الذي ي�ؤ�س�س بعثة مراقبني للأمم املتحدة يف �سوريا مبدئيا ملدة
 90يوما ،وين�رش حتى  300مراقب ع�سكري غري م�سلح ومكون مدين ،وقد جتددت هذه
البعثة ب�شكل منتظم منذ ذاك احلني 23.وقد طالب هذا القرار والعديد من القرارات الالحقة
له ،والتي �أ�شارت �أي�ضا �إىل مواقف اجلامعة العربية ودورها ،احلكومة ال�سورية بكفالة تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية يف حينها ،وزيادة �رسعة ونطاق �إطالق �رساح الأ�شخا�ص املحتجزين
ب�شكل تع�سفي ،وكفالة حرية حركة ال�صحفيني يف جميع �أنحاء البالد ،واحرتام حرية تكوين
اجلمعيات واحلق يف التظاهر ال�سلمي ،وقد ُعني ال�سيد الأخ�رض الإبراهيمي مبعوثا م�شرتكا بعد
�أيام قليلة من ا�ستقالة ال�سيد عنان يف � 2أغ�سط�س  ،2012اعرتافا منه بف�شل مهمته.
20

الربملان العربي:
24
اعتمد النظام الأ�سا�سي للربملان العربي ،الذي كان
يف قمة بغداد املنعقدة يف مار�س ُ 2012
جمل�س وزراء اخلارجية العرب قد �صادق عليه م�سبقا 25،لي�ضاف �إىل هيكل اجلامعة من خالل
مادة م�ضافة �إىل ميثاق اجلامعة تن�ص على “�إن�شاء برملان عربي يف �إطار اجلامعة وتعريف
قواعده الإجرائية وت�شكيله ووظيفته وجمال اخت�صا�صه 26”.يتكون الربملان من �أربعة �أع�ضاء

 -20وفقا لقرار املجل�س رقم  ،7438دورة ا�ستثنائية 12 ،نوفمرب 2011
 -21وفقا لقرار اجلمعية العامة يف  16فرباير )A/RES/66/253( 2011
 -22انظرhttp://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10609.doc.htm :
 -23انظرhttp://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10618.doc.htm :
 -24تعقد قمم اجلامعة العربية يف �شهر مار�س من كل عام ،وقد �أرجئت قمة مار�س � 2012أكرث من مرة
حتى عقدت يف نهاية مار�س  2012يف بغداد ،وقد قيل �إن الت�أخري كان ب�سبب مواقف الدول العربية املختلفة
واملت�ضاربة ب�ش�أن الأو�ضاع يف املنطقة ،والتحفظات الأمنية على عقد القمة يف العراق.
 -25انظر قرار القمة  ،559دورة عادية رقم  29 ،23مار�س 2012
« -26تطوير العمل العربي امل�شرتك ومنظومته :تعديل بع�ض مواد ميثاق جامعة الدول العربية »،قرار القمة
رقم  ،290دورة عادية  23 ،17مار�س  ،2005و» تطوير العمل العربي امل�شرتك ومنظومته � :إن�شاء الربملان
العربي االنتقايل ”،قرار القمة رقم  ،294دورة عادية  23 ،17مار�س 2005
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من كل دولة ،يتم تعيينهم �أو اختيارهم �أو انتخابهم مبا�رشة من قبل الربملان الوطني اخلا�ص
بهم �أو غريه من املجال�س الوطنية املماثلة .ووفقا للنظام الأ�سا�سي للربملان ،ينبغي �إيالء
عناية خا�صة لكفالة التمثيل الن�سائي يف الربملان ،الذي تقع على عاتقه م�سئولية كفالة التعاون
االقت�صادي واالجتماعي والتنموي نحو حتقيق الوحدة العربية ،وال�سيما م�سئولية توطيد
�أوا�رص العالقات العربية والتعاون والآليات امل�شرتكة وكفالة الأمن الوطني وتعزيز حقوق
الإن�سان .مل يمُ نح الربملان �سلطة �صياغة االتفاقيات ولكنه ميكن �أن ي�صادق على االتفاقيات
املحالة �إليه قبل الت�صديق عليها من قبل جمل�س وزراء اخلارجية العرب .ويف حني �أن قرارات
الربملان غري ملزمة ف�إنها تعترب تو�صيات ينبغي الت�صديق عليها من قبل املجل�س الوزاري �أو
القمة �إذا كان لها �أن تدخل حيز التنفيذ .ميكن لهذا اجلهاز �أي�ضا �أن ي�سائل املجال�س الوزارية
والأمني العام وكبار موظفي الأمانة العامة �أو جلان اجلامعة العربية املتخ�ص�صة .كذلك يلعب
الربملان دورا رئي�سيا يف ريادة اجلهود املبذولة لتوحيد الت�رشيعات العربية ،ولتقدمي التوجيه
فيما يتعلق بهذا ال�صدد .يقع املقر الرئي�سي للربملان يف �سوريا وجل�ساته عامة ما مل يقرر الربملان
27
غري ذلك.
هكذا يت�ضح مما �سبق ال�ضعف الن�سبي لهذا اجلهاز ،حيث ال ميكن للربملان �أن يكفل ات�ساق
الت�رشيعات العربية على �سبيل املثال مع القانون الدويل عن طريق �إ�صدار قرارات ،ومع ذلك
ميكن للربملان �أن ي�ضع النقا�ش حول هذه الأمور على ر�أ�س جدول الأعمال ،ال �سيما يف �إطار
جهوده املبذولة نحو مراجعة االتفاقيات �أو توحيد الت�رشيعات العربية .ويعتمد ذلك بالطبع على
الأع�ضاء ومدى التزامهم بحقوق الإن�سان.

�إن�شاء حمكمة عربية:
على الرغم من ن�ص املادة  19من الن�ص الأ�صلي مليثاق اجلامعة (املادة  20من امليثاق املعدل)
على �إن�شاء حمكمة عدل عربية مبوافقة ثلثي املجل�س ،ف�إن الن�ص مل يجد طريقه �إىل التنفيذ.
جرى النقا�ش حول ذلك يف املا�ضي ولكن قرار �إن�شاء املحكمة قد �أرجئ �أكرث من مرة .ويف
عام  ،1996اتفقت القمة العربية من حيث املبد�أ على �إن�شاء حمكمة العدل العربية ،و�أوكلت
لوزراء اخلارجية العرب مهمة �إمتام امل�سودة النهائية لنظامها الأ�سا�سي 28.كذلك قدمت الأمانة
العامة يف  2005مقرتحات للنظام الأ�سا�سي للمحكمة ولكن مناق�شتها مرة �أخرى قد �أرجئت.
 -27حتى يونيو  ،2012كانت جل�سات الربملان تعقد خارج �سوريا ب�سبب الأو�ضاع ال�سائدة فيها .وجدير بالذكر
�إن �إن�شاء الربملان االنتقايل قد �سبقه �إن�شاء برملان حت�ضريي انعقدت اجتماعاته �أي�ضا يف �سوريا.
 -28قرار القمة رقم « 196حمكمة العدل العربية ،ميثاق �رشف للأمن والتعاون ومقرتح �إن�شاء �آلية بجامعة
الدول العربية للوقاية من النزاعات و�إدارتها بني الدول العربية ومقرتح االحتاد العربي» 23 ،يونيو 1996
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ويف مار�س  ،2012قدمت مملكة البحرين مقرتحا جديدا لإن�شاء حمكمة ،ولكن يف هذه
املرة كان املقرتح هو �إن�شاء حمكمة عربية حلقوق الإن�سان� .أخذ جمل�س اجلامعة املقرتح بعني
االعتبار ،ورحب باقرتاح البحرين ب�ش�أن االجتماع يف  2012يف م�ؤمتر خا�ص ملناق�شة هذه
امل�س�ألة .كذلك طلب املجل�س من الأمانة العامة �إجراء درا�سة حول امل�س�ألة بالنظر يف خربات
املحاكم الإقليمية املقارنة وباالعتماد على درا�سات اخلرباء العرب .وقرر املجل�س مراجعة
خمرجات امل�ؤمتر والدرا�سات ور�أي الدول العربية فيه يف جل�سة الحقة 29،بيد �أن الوثائق
املتعلقة بهذا املقرتح مل تن�رش على امللأ مما ي�ستحيل معه للمنظمات غري احلكومية �أن تعلق على
تفا�صيل املقرتح.

 -29قرار املجل�س رقم �« 7489إن�شاء املحكمة العربية حلقوق الإن�سان» ،دورة عادية رقم  10 ،137مار�س
2012
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الف�صل الثالث

طغيان الأغلبية
الإ�سالميون و�إهدار حقوق الإن�سان
معتز الفجريي*

مل ت�ؤد الثورات العربية حتى الآن �إىل بزوغ دميقراطيات تقوم على احرتام حقوق الإن�سان
واحلريات الفردية .فازت الأحزاب الإ�سالمية بال�سلطة عن طريق �صناديق االقرتاع يف تون�س
وم�رص ،ولكن مفهوم الإ�سالميني املتناق�ض عن حقوق الإن�سان ي�ؤدي لتقوي�ضها .تتناول هذه
الورقة بالتقييم �أداء جماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها ال�سيا�سي «احلرية والعدالة» ،و»حزب
النور» �أحد �أحزاب التيار ال�سلفي يف م�رص ،وحزب حركة «النه�ضة» يف تون�س ،وذلك من
* باحث دكتوراة يف كلية الدرا�سات ال�رشقية والأفريقية ( ،)SAOSجامعة لندن وع�ضو جمل�س �إدارة مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
هذه الدرا�سة هي تطوير لورقة ن�رشت للكاتب باللغة الإجنليزية يف �أكتوبر  2102بوا�سطة مركز الأبحاث edirF
يف �إ�سبانيا.
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خالل حتليل مواقف تلك الأحزاب وبراجمها وممار�ساتها العملية من منظور املعايري العاملية
حلقوق الإن�سان.

1

منذ �سقوط بن علي ومبارك� ،شارك الإ�سالميون يف تون�س وم�رص بفعالية يف العملية
االنتقالية ،وجنحوا يف الو�صول �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية .يعترب حزب احلرية والعدالة وحزب
النه�ضة �أكرب حزبني �سيا�سيني يف م�رص وتون�س ،و�أ�صبح حزب النور �أكرب ثاين كتلة �سيا�سية
يف �أول انتخابات برملانية بعد الثورة امل�رصية .الأحزاب الإ�سالمية اخلا�ضعة للتقييم يف هذه
الدرا�سة هي التي قادت عملية �صناعة الد�ستور يف م�رص وتون�س.
حر�ص الإ�سالميون يف براجمهم ،وت�رصيحاتهم و�أدبياتهم على �إظهار �أن معتقداتهم
ال تتعار�ض مع املعايري العاملية حلقوق الإن�سان� ،إال �أن الدالئل ت�شري �إىل �أن هذه املعايري
�ستكون بالفعل معر�ضة للخطرحتت حكم تلك الأحزاب بر�ؤيتها املتناق�ضة للحقوق .يتفاوت
الإ�سالميون يف �آرائهم بخ�صو�ص حقوق الإن�سان ،والتي ترتاوح ما بني املواقف املت�شددة
واملنهج الإ�صالحي� ،إال �أنهم ف�شلوا يف تطوير منهج مرتابط ومت�سق ب�ش�أن حقوق الإن�سان.
مل يتخل الإ�سالميون بعد عن هدف �إن�شاء دول �إ�سالمية تقوم على اعتماد ال�رشيعة الإ�سالمية
كقانون للدولة ،فهم يرف�ضون الدولة «املدنية» �أو العلمانية التي متار�س احلياد جتاه جميع
الأديان ،والتي تعتمد على مفهوم املواطنة وامل�ساواة �أمام القانون� .إن اختزال الدمبقراطية
يف �إجراء انتخابات دون �ضمانات للحفاظ على حقوق الإن�سان الفردية ،و�سيادة القانون،
ومبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،لن مينع ظهور ا�ستبداديني جدد حا�صلني على الغالبية ال�سيا�سية
عرب �صناديق االقرتاع ،مع تهمي�ش حقوق الأقليات ،وهذا لي�س ما طمح �إليه الثوار العرب.
هناك عدد من الأ�سئلة الأ�سا�سية املتعلقة بتقييم �سجل حقوق الإن�سان للأحزاب الإ�سالمية:
ما هو و�ضع حقوق الإن�سان يف ال�رشيعة الإ�سالمية ب�شكل عام؟ ما هي التعهدات التي قدمتها
الأحزاب الإ�سالمية ب�ش�أن حقوق الإن�سان الأ�سا�سية قبل االنتخابات؟ �إىل �أي درجة تتفق
ر�ؤى هذه الأحزاب حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية مع املعايري العاملية لتلك احلقوق؟ كيف كان
�أداء حكومات الأحزاب الإ�سالمية فيما يخ�ص حقوق الإن�سان؟ و�أخريا ،ما هى انعكا�سات
منظور هذه الأحزاب حلقوق الإن�سان على م�ستقبل املجتمعات العربية ،وعالقاتها مع �رشكائها
الدوليني؟
-1لغر�ض هذه الدرا�سة� ،سوف �أقوم بتحديد املواقف النظرية والعملية عن طريق ا�ستخدام الوثائق الر�سمية،
والن�رشات ،والبيانات ،وال�سجالت الربملانية ،وامل�ساهمات الفكرية للمنظرين واملفكرين الرئي�سيني للأحزاب
الثالثة :حزب احلرية والعدالة ،حزب النه�ضة ،وحزب النور .فيما يتعلق باحلديث عن النه�ضة� ،سوف �أركز
على كتابات را�شد الغنو�شي ،رئي�س حركة النه�ضة ،والذي �أعيد انتخابه م�ؤخرا رئي�سا للحركة وكتابه عن
احلريات العامة الذي اعترب �أحد الوثائق الر�سمية للنه�ضة.
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الإ�سالميون فى ال�سلطة :نظرة م�شوهة للدميقراطية
ي�شري م�صطلح الإ�سالموية (� )Islamismأو الإ�سالم ال�سيا�سي (� )Islam Politicalإىل
«�إعادة ت�أكيد دور الإ�سالم يف جمايل احلياة العام واخلا�ص»� 2.إن احلركات والأحزاب
الإ�سالمية التي يتم تناولها يف هذه الدرا�سة هي تلك املنظمات ال�سيا�سية التي تقوم بـ»التعبئة
والتحرك يف املجال ال�سيا�سي من خالل توظيف العالمات والرموز اخلا�صة بالتقاليد
بالإ�سالم 3».تتنوع احلركات الإ�سالمية يف ا�سرتاتيجياتها وتف�سريها للرتاث القانوين
الإ�سالمي .ميكن �أن ترجع تلك االختالفات �إىل التطور التاريخي والتنظيمي لتلك احلركات،
بالإ�ضافة �إىل ال�سياق االجتماعي ال�سيا�سي املتغري الذي يعملون فيه 4.مييز ب�سام طيبي بني
الإ�سالميني اجلهاديني والذين ي�ستخدمون العنف ،والإ�سالميني املتم�أ�س�سني(Institutional
 .)Islamistsفاملجموعة الأوىل ت�ستخدم العنف للو�صول �إىل �أهدافها ال�سيا�سية ،بينما ت�سعى
املجموعة الأخرى ت�سعى �إىل حتقيق �أهدافها عن طريق و�سائل �سلمية ،وامل�شاركة يف العمليات
5
ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.
الإ�سالميون املتم�أ�س�سون اليوم هم فاعلون �سيا�سيون م�ؤثرون يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،فقد جنحوا يف اكت�ساب �أكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات الربملانية يف كل من تون�س
وم�رص واملغرب يف عامي  2011و .2012جماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا تعد �أي�ض ًا
ال رئي�سي ًا يف املعار�ضة ال�سورية ،ومر�شح الإخوان امل�سلمني حممد مر�سي �أ�صبح م�ؤخرا
فاع ً
�أول رئي�س غري ع�سكري منتخب مل�رص�.أما يف ليبيا ،فقد ف�شل الإ�سالميون يف حتقيق نف�س
النجاح االنتخابي الذي حققه �أقرانهم يف تون�س وم�رص� ،إال �أنهم طرف م�ؤثر يف الأحداث.
لقد �أثار ازدياد النفوذ ال�سيا�سي للأحزاب الإ�سالمية يف املنطقة خماوف على امل�ستويني املحلي
والدويل بخ�صو�ص مدى التزامهم الفعلي باملعايري العاملية حلقوق الإن�سان .قبل فرتة طويلة
من الثورات العربية� ،أعرب كثري من املراقبني للحركات الإ�سالمية عن ت�شككهم يف التزام
الإ�سالميني بحقوق الإن�سان والدميقراطية الليربالية 6.قام بتعزيز تلك املخاوف التجارب
2-M. Monshipouri, Islamism, Secularism and Human Rights in the Middle East (Colorado:
Lynne Rienner Publishers, 1998), p.2
3-S. Ismail, Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism (New York: I.B
Tauris, 2006), p.2.
4-M. Ayoob, The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World
(Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008), pp. 14-17.
5-B. Tibi, Islam and Islamism (New York: Yale University Press, 2010), p.10.
-6انظر:
S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (London: Simon
and Schuster UK Ltd, 2002), pp.192-198; B.

Lewis, ‘Freedom and Justice in the Modern Middle East’, Foreign Affairs,
36(2002), pp. 48-50; B. Tibi, ‘Why They Can’t Be Democratic’, Journal of
Democracy, 19(3) (2008), pp. 43-48.
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ال�سابقة للحكم الإ�سالمي وتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف عدد من البلدان مثل �إيران وباك�ستان
وال�سودان و�شمال نيجرييا و�أفغان�ستان 7.نظرا ل�شعبية الأحزاب الإ�سالمية يف عدد من الدول
الإ�سالمية ،دعا حمللون �آخرون �إىل �إدماج الإ�سالميني ال�سلميني يف العملية ال�سيا�سية ،ك�أداة
8
الجتثاث التطرف ،وت�شجيع االعتدال.
قبل الثورات ،كانت الأحزاب الدينية حمظورة يف م�رص وتون�س� ،إال �أنها ظلت ن�شطة
داخل املعار�ضة ال�سيا�سية بدرجات متفاوتة .يف م�رص ،ومنذ عام � ،1984أبدى نظام مبارك
ت�ساحم ًا ن�سبي ًا مع امل�شاركة ال�سيا�سية للإخوان امل�سلمني ،وح�صل �أع�ضاء الإخوان امل�سلمني
على مقاعد يف الربملان �سنة  1984و 1987ك�أع�ضاء م�ستقلني ،و�سيطروا �أي�ضا على النقابات
املهنية واالحتادات الطالبية .تعر�ض الإخوان حلملة �أمنية خالل الت�سعينيات ،وخالل عامي
 2000و 2005ظهر الإخوان امل�سلمون مرة �أخرى ككتلة معار�ضة قوية داخل الربملان .ويف
تون�س ،كانت حركة النه�ضة معروفة قبل عام  1989بـ”االجتاه الإ�سالمي” ،حيث كانت
ال �سيا�سي ًا مهم ًا خالل الثمانينيات ،لكن مت حظره وقمعها ب�شكل منهجي بعد عام .1989
فاع ً
ا�ضطر العديد من قيادات حركة النه�ضة لالنتقال للمنفى ،وبعد �سقوط مبارك وبن علي،
ازدهر دور الإخوان امل�سلمني وحركة النه�ضة يف امل�شهد ال�سيا�سي يف م�رص وتون�س .كما ظهر
�أي�ضا فاعلون �إ�سالميون �آخرون ،ففي م�رص ،برز ال�سلفيون واحلركات اجلهادية ال�سابقة
القائمة على العنف ،مثل اجلماعة الإ�سالمية ،وقاموا بت�أ�سي�س �أحزاب �سيا�سية .بعد عقود من
البقاء بعيدا عن ال�سيا�سة ب�شكلها الر�سمي ،قرر ال�سلفيون اال�ستفادة من املجال ال�سيا�سي املفتوح
يف حقبة ما بعد مبارك ،وامل�شاركة يف ال�سيا�سة .متثل جمعية الدعوة ال�سلفية يف الإ�سكندرية
التي ت�شكل مظلة تنظيمية كبرية لل�سلفيني يف م�رص -القاعدة االجتماعية الأ�سا�سية حلزب-7انظر:
A.E. Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics (Boulder, CO: Westview Press,
2004) Fourth edition, pp. 36-46; P. Marshall,
‘Introduction: The Rise of Extreme Shari’a’, in P. Marshall (ed.) Radical Islam’s Rules: the
Worldwide Spread of Extreme Shari’a Law (Lanham:
Roman and Littlefield Publishers, 2005), pp. 1-17.
8-K. Kausch, ‘Plus Ca Change: Europe’s Engagement with Moderate Islamists’, FRIDE’s
Working Paper 75, 2009, available at www.fride.org/publications/563/
europe’s-engagement-with-moderate-islamists (Accessed 15 February 2012); K. Roth, ‘Time
to Abandon the Autocrats and Embrace Rights: the International

Response to the Arab Spring’, in Human Rights Watch World Report 2012
(Washington: Human Rights Watch, 2012), pp. 1-21.

يف مقدمة التقرير العاملي لعام  2012ملنظمة هيومن رايت�س ووت�ش قال كينيث روث ،املدير التنفيذي للمنظمة:
ال من اال�شتباك مع هذه
�أن “الميكن اعتباراحلركات الإ�سالمية منحازة �ضد احلقوق من حيث املبد�أ .ولكن ،بد ً
احلركات ملطالبتها باحرتام احلقوق ،عاملتها �أنظمة الغرب ك�أنها كيانات منبوذة الجمال للتوا�صل معها”.
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النور 9.برز دور ال�سلفيني يف تون�س �أي�ضا يف احلياة العامة� ،إال �أنهم بعك�س �أقرانهم يف م�رص
مل ي�شاركوا يف انتخابات ما بعد الثورة .يف  30مار�س  ،2012مت �إن�شاء �أول حزب �سلفي
10
تون�سي بهدف خو�ض االنتخابات الربملانية املقرر �إجرا�ؤها يف عام .2013
تدل جتربة الإ�سالميني يف ال�سلطة حتى الآن على �أن ت�صورهم للدميقراطية قد اختزل �إىل
املناف�سة يف �صناديق االقرتاع ،مع تقدير �أقل حلقوق الأقليات واحلريات الفردية والف�صل بني
ال�سلطات وا�ستقالل امل�ؤ�س�سات العامة مبا فيها الق�ضاء� .إذا ا�ستمر هذا االجتاه ،ف�إن الإ�سالميني
يقودون �أنظمة ما بعد الثورة نحو تكري�س ا�ستبداد الأغلبية ،ولي�س نحو دميقراطيات حقيقية
ح�سبما ا�ستهدفت الثورات.
بعد الو�صول لل�سلطة ،كان الإ�سالميون امل�رصيون �أكرث حر�صا على ت�أمني مكانة مهيمنة
يف النظام النا�شئ ،من احلر�ص على العمل مع القوى ال�سيا�سية الأخرى لتعزيز االنتقال
�إىل الدميقراطية .غري �أن كثريا من �أعمالهم �أثار ال�شكوك حول حقيقة التزامهم بالدميقراطية
و�سيادة القانون .رغم �أن حركة النه�ضة يف تون�س �أظهرت عقلية ليربالية قائمة على التوافق
خالل حمطات املرحلة االنتقالية يف تون�س ،ف�إن �سلوكها ال�سيا�سي م�ؤخرا ،وموقفها من بع�ض
حقوق الإن�سان يدعو للقلق .هيمن الإ�سالميون امل�رصيون –احلائزون على �أغلبية املقاعد يف
الربملان -على اجلمعية الت�أ�سي�سية ،11ورف�ضوا تطوير جمموعة مبادئ فوق د�ستورية تتعلق
بحقوق الإن�سان واملواطنة واحلكم الدميقراطي .مت�سك حزبا «احلرية والعدالة» و»النور»
ب�رضورة احتفاظ الربملان املنتخب ب�سلطات ا�ستثنائية يف عملية كتابة الد�ستور ،ورف�ضوا
�إعطاء حقوق الإن�سان العاملية و�ضعا متميزا يف الد�ستور ،بحجة �أن هذه احلقوق تعك�س «القيم
الغربية».12
جنح الرئي�س مر�سي يف ت�أكيد �سلطته على الع�سكر ،13غري �أنه مل يتنب �أي �إ�صالحات لتجنب
� -9أميمة عبد اللطيف« ،ال�سلفيون يف م�رص وال�سيا�سة» ،املركزالعربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،متاح على:
�صhttp://www.dohainstitute.org/release/08e451ef-0f5c-4a4d-a805-5eb7c792f8aa.11
 -10مت �إن�شاء حزب جبهة الإ�صالح ر�سميا يف  30مار�س  .2012انظر:
 11 ،S. Ajmi, ‘Reform Front Party: Tunisia’s First Salafist Party’, Tunisia Live,مايو ،2012
متاح على:
http://www.tunisia-live.net/2012/05/11/reform-front-party-tunisias-first-salafist-party/
11- See M. Ottoway, ‘The Death of the Constitutent Assembly’, Carnegie Endowment for
International Peace, 2012, available at http://carnegieendowment.org/2012/06/13/egyptdeath-of-constituent-assembly/brzn.
12- See ‘A Statement by the Freedom and Justice Party’, 6 September 2011, available at: http://
www.hurryh.com/ar_print.aspx?print_ID=2308.
13- See M. El Fegiery, ‘Crunch Time for Egypt’s Civil-Military Relations’, FRIDE Policy
Brief, 14 August 2012, available at http://www.fride.org/publication/1054/crunch-time-foregypt’s-civil-military-relations.
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ت�سيي�س اجلي�ش .هيمنت جماعة الإخوان امل�سلمني على و�سائل الإعالم اململوكة للدولة،
وا�ستخدمت قانون مبارك لل�صحافة لإ�سكات ال�صحفيني .حنث الرئي�س مر�سي �أي�ضا بوعده
االنتخابي اخلا�ص ب�إعادة هيكلة ع�ضوية اجلمعية الت�أ�سي�سية؛ لتعك�س التنوع ال�سيا�سي يف م�رص،
وف�شل يف الوفاء بوعده مبجل�س وزراء ائتاليف �شامل .كان نزوع الإ�سالميني للهيمنة على
امل�ؤ�س�سات العامة �أكرث و�ضوحا يف ت�شكيل املجل�س القومي حلقوق الإن�سان؛ حتى �أن بع�ض
�أع�ضاء املجل�س معروفون بعدائهم حلقوق الإن�سان ،14و�شارك �أحدهم من قبل يف التحري�ض
ال�سافر على الكراهية والعنف �ضد امل�سلمني ال�شيعة.15
ت�صور الرئي�س مر�سي وحلفا�ؤه الإ�سالميون �أن جناحهم يف �صناديق االقرتاع ،ي�سمح
لهم بانتهاك ا�ستقالل الق�ضاء ،و�إخ�ضاع الأجهزة الق�ضائية لأجندتهم ال�سيا�سية .فقد تعر�ض
الق�ضاء امل�رصي ملحاوالت �صارخة لل�سيطرة على دوره الرقابي على ال�سلطتني التنفيذية
والت�رشيعية .كما حتدى الرئي�س مر�سي املحكمة الد�ستورية العليا ،واحتال على حكمها بحل
الربملان ،و�أ�صدر �إعالنا د�ستوريا -منفردا -يف  21نوفمرب  2012لتح�صني �أعماله من الرقابة
الق�ضائية� .سمح له الإعالن ب�إقالة النائب العام ،وتعيني �آخر من اختياره .عندما رف�ضت
املحكمة الد�ستورية العليا اخل�ضوع للرئي�س ،حا�رص الإ�سالميون مقرها ومنعوا ق�ضاتها من
الو�صول �إىل مقرها ،يف حماولة لعرقلة الأحكام املحتملة حول عدم د�ستورية جمل�س ال�شورى
والقانون املنظم للجمعية الت�أ�سي�سية .كان �أحد �أهداف الرئي�س مر�سي والإخوان امل�سلمني املعلنة
هو قمع �سلطات املحكمة الد�ستورية العليا ،بدعوى �إ�صالح الق�ضاء .16حتتاج املحكمة الد�ستورية
العليا لإ�صالحات ل�ضمان ا�ستقاللها التام .لكن ال ينبغي لهذه الإ�صالحات �أن ت�ستخدم كذريعة
لإ�ضعاف املحكمة .لقد ا�ستخدم الإ�سالميون الد�ستور اجلديد لتحقيق هذا الهدف .املادة 233
خف�ضت عدد ق�ضاة املحكمة من� 17إىل ،11ومتت �إزاحة  6من �أحدث �أع�ضائها عن مقاعدها.
وفقا للمادة  176ميكن لأجهزة ق�ضائية وغري ق�ضائية �أن تر�شح ق�ضاة املحكمة الد�ستورية
العليا ،ويتم تعيينهم مبوجب مر�سوم من الرئي�س .قبل اعتماد الد�ستور ،كانت اجلمعية العامة
للمحكمة الد�ستورية العليا هي التي تعني �أع�ضاءها ورئي�سها .ي�سمح نظام التعيني اجلديد لل�سلطة
التنفيذية ب�إعادة هيكلة ع�ضوية املحكمة الد�ستورية العليا يف امل�ستقبل القريب .عالوة على ذلك،
يجري �إعداد قانون جديد ينظم املحكمة ،من املرجح �أن يعتدي على واليتها .هذا الهجوم
14- See ‘Political Groups, Figures Concerned over Politicised Human Rights Council’, Ahram
Online, available at http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/52100/Egypt/Politics-/
Political-groups,-figures-concerned-over-politicis.aspx, accessed 6 May 2012.
15- See the statement of afwat egazî, a leading Islamist who is a close ally of the Muslim
Brotherhood, available at http://www.youtube.com/watch?v=j_3m10LZ4mU, accessed 6
May 2012
16- See the statement of the leftist al-Tagammuh Party on 8 August 2012, available at http://
www.elwatannews.com/news/details/35934.
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على الق�ضاء لي�س حماولة للإ�صالح الق�ضائي كما ادعى الرئي�س و�أن�صاره .لقد قام الرئي�س
وحلفا�ؤه بهذه الإجراءات لتطويع الق�ضاء من �أجل خدمة �أهدافهم ال�سيا�سية يف امل�ستقبل.
حاولت حركة النه�ضة يف تون�س يف الأ�شهر الأوىل من املرحلة االنتقالية التو�صل �إىل ت�سوية
�سيا�سية مع الأحزاب العلمانية ،حتى لو ا�ستوجب ذلك تقدمي تنازالت على ح�ساب عنا�رص
مهمة يف الأ�س�س الأيديولوجية للحزب .فقد �أكدت ا�ستعدادها لتقا�سم ال�سلطة مع قوى �سيا�سية
�أخرى ،و�صياغة د�ستور بطريقة ت�شاركية .كما �أعلنت احرتامها حلقوق املر�أة على النحو
املن�صو�ص عليه يف قانون الأ�رسة .كانت �إحدى اخلطوات الرئي�سية هي اتفاق النه�ضة مع
القوى ال�سيا�سية الأخرى على اقت�صار الق�سم الأول من الد�ستور على الإ�شارة �إىل �أن الإ�سالم
هو دين الدولة الر�سمي دون ذكر ال�رشيعة كم�صدر رئي�سي للت�رشيع .مل ينطو هذا التحرك
على التخلي عن جدول «الإ�سالم» ،بل عك�س واقعا تنظيميا و�سيا�سيا جديدا ،يختلف عن واقع
الإ�سالميني يف م�رص.
اختارت النه�ضة ت�أجيل الق�ضايا ال�سيا�سية املثرية للجدل ،التي رمبا تق�سم املجتمع ال�سيا�سي
التون�سي ،كي توجه البالد بنجاح عرب االنتقال ال�سيا�سي اله�ش .خالفا لنظرائها يف م�رص،
واجه الإ�سالميون معار�ضة تون�سية علمانية وحركة ن�سائية قويتني .ه�ؤالء الفاعلون ي�ضغطون
على احلركة الإ�سالمية وقيادتها ال�سيا�سية لتعزيز منظورهم الإ�صالحي لل�رشيعة الإ�سالمية.
فالنه�ضة مل ترف�ض مبد�أ �سيادة ال�رشيعة والأ�ساليب ال�رشعية الإ�سالمية التقليدية ،ولكن مبا ال
يتعار�ض مع تطوير وجهة نظرها املتقدمة ن�سبيا حول حقوق الإن�سان.ال تزال هناك توترات
بني جدول �أعمالها الإ�سالمي و معايري حقوق الإن�سان العاملية .لكن باملقارنة مع فكر وممار�سة
الإ�سالميني يف م�رص ،قدمت النه�ضة حتى الآن ن�سخة معتدلة ن�سبيا من الإ�سالم .لقد �سبق
�أن �شارك القادة ال�سيا�سيون حلزب النه�ضة يف حوار مع القوى ال�سيا�سية العلمانية التون�سية،
وتو�صلوا �إىل اتفاق معها قبل الثورة ب�ش�أن ق�ضايا ح�سا�سة كثرية .17رغم �أن هذا التوافق تهدد
م�ؤخرا باتهامات ال�رشكاء ال�سيا�سيني للنه�ضة ،ب�أنها حتاول الهيمنة على امل�صالح العمومية،
وتقييد حرية و�سائل الإعالم وامل�ساواة بني اجلن�سني .18وتت�ساهل مع ال�سلفيني املت�شددين الذين
جل�أوا ال�ستخدام العنف �ضد املثقفني والأن�شطة الفنية.19
17- See L. Hajji, ‘The 18 October Coalition for Rights and Freedoms in Tunisia’, Arab Reform
Initiative, February 2007, available at http://www.arab-reform.net/18-october-coalitionrights-and-freedoms-tunisia.
18- ‘Tunisia President Launches Attack against Ruling Islamists’, AFP, available at http://
www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5icOQzez62kG3rLP2EptGS3vbTT-Q?docI
d=CNG.6ecabf95f500747be87b57255a70d2e9.7b1.
19- N. Dalaa, ‘Is the Ennahda Government Soft on Salafists?’, Al-Monitor, 24 May 2012,
available
at
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/05/tunisian-media-andpolitical-ana.html.
Human Rights Watch, ‘Tunisia: Mass Firings a Blow to Judicial Independence’, Availabe at:
http://www.hrw.org/news/2012/10/29/tunisia-mass-firings-blow-judicial-independence
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�أقالت احلكومة التون�سية ،م�ؤخرا  75قا�ضيا من منا�صبهم ب�شكل تع�سفي ،مدعية �أنها تطهر
الق�ضاء .هذا العمل تدخل غري الئق يف الق�ضاء ،لعدم اعتماد احلكومة �آلية �شفافة ونزيهة
يف مراجعة �سجالت ه�ؤالء الق�ضاة 20خا�صة �أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وهيئات رقابية
د�ستورية �أخرى ،هو �أي�ضا �أمر حمل �شك يف م�سودة الد�ستور ،21والتي تن�ص على �إن�شاء
حمكمة د�ستورية جديدة يف تون�س ،تتوىل تف�سري الد�ستور ،ومراقبة مدى ات�ساق القوانني
اجلديدة معه .ورغم �أن الربملان يختار ق�ضاة املحكمة الد�ستورية بناء على تر�شيح من رئي�س
اجلمهورية ورئي�س الوزراء ورئي�س الربملان وجمل�س الق�ضاء الأعلى ،ف�إنها �آلية تخ�ضع
الق�ضاء للجماعات ال�سيا�سية املهيمنة يف الربملان� .سيتوىل الربملان �أي�ضا تعيني �أع�ضاء املفو�ضية
العليا لالنتخابات ،وجمل�س حقوق الإن�سان وهيئات رقابية �أخرى .ومل تقرتح م�سودة
الد�ستور �أي معايري ل�ضمان عدم ت�أثري االعتبارات ال�سيا�سية على عملية االختيار ،وبالتايل
ا�ستقاللية هذه الهيئات.

الأ�س�س الأيديولوجية واملمار�سة ال�سيا�سية
�إن درا�سة املنطلقات الأيديولوجية والربناجمية للإخوان امل�سلمني ،وحزب النور ،وحركة
النه�ضة ميكن �أن توفر نظرة ثاقبة ب�ش�أن توجهات تلك الأحزاب بخ�صو�ص حقوق الإن�سان،
وميكن �أي�ضا �أن تلقي ال�ضوء على ر�ؤيتهم للعالقة بني الدين والدولة .يتناول هذا الق�سم �أي�ضا
املمار�سات الد�ستورية والت�رشيعية وال�سيا�سية للأحزاب الإ�سالمية يف ال�سلطة .يحتل بع�ض
الق�ضايا �أهمية خا�صة يف النقا�شات اخلا�صة بالتزام الأحزاب الإ�سالمية بحقوق الإن�سان
والدميقراطية .وت�شمل تلك الق�ضايا دور وطبيعة الدولة؛ وتعريف حقوق الإن�سان؛ والعالقة
بني ال�رشيعة والتعددية؛ وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة؛ وحدود احلرية الدينية؛ وحقوق
املواطنني غري امل�سلمني؛ وحدود القيود على حرية التعبري.

الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية:
يعتقد الإ�سالميون �أن مفهومهم لل�رشيعة كقانون للدولة يتوافق مع الدولة الد�ستورية
الدميقراطية ،و�أ�شار العديد منهم �إىل �أنهم ي�سعون لإقامة «دولة مدنية ذات مرجعية �إ�سالمية»
ولي�س دولة دينية� ،إال �أن الفرق بني الدولة الدينية والدولة املدنية من وجهة نظر الإ�سالميني
ملتب�س ،وال يعالج خماوف حقيقية يعرب عنها غري امل�سلمني والليرباليون ومدافعو حقوق
الإن�سان.
20- Human Rights Watch, ‘Tunisia: Mass Firings a Blow to Judicial Independence’, Availabe
at: http://www.hrw.org/news/2012/10/29/tunisia-mass-firings-blow-judicial-independence
21- In this paper, I refer to the Draft Tunisian Constitution published on 14 December 2012.
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يعترب كلٌ من الإخوان امل�سلمني والنه�ضة �أنف�سهم جزءا من تيار الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل
الو�سطي .ت�ؤكد حركة النه�ضة يف برناجمها �أن احلركة تعتنق فهما م�ستنريا للإ�سالم ،و�أنها
ت�ستفيد من الإجنازات الإن�سانية واحل�ضارية احلديثة من خالل االجتهاد 22.يقول حزب
احلرية والعدالة وحركة النه�ضة �إن هناك �أحكاما قليلة جدا يف ال�رشيعة ثابتة ال تقبل االجتهاد؛
لأنها ت�ستند �إىل ن�صو�ص قطعية الثبوت والداللة يف القران وال�سنة .وباقي الأحكام يتم ت�أ�سي�سها
من خالل االجتهاد يف �إطار القواعد ال�رشعية الكلية ومقا�صد ال�رشيعة ومبد�أ امل�صلحة 23.على
الرغم من �أن هذا النهج يرتك الباب مفتوحا مل�ساحة وا�سعة من االجتهاد الإن�ساين ،لكنه ال
يوفر �أ�سا�س ًا كافي ًا للإ�صالح الديني ،فالعديد مما يطلق عليه الأحكام الثابتة يف القر�آن وال�سنة
غري متوافق مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،مثل امل�ساواة بني اجلن�سني ،وحقوق غري امل�سلمني،
وحظر العقوبات القا�سية .عالوة على �أن هذا املنهج يرتك ثغرات عديدة لإ�صدار �أحكام
تع�سفية تتوقف على مواقف وقيم الهيئات التي توكل �إليها مهمة تف�سري ال�رشيعة كقانون للدولة.
ي�شاطر حزب النور ال�سلفي حزب احلرية والعدالة والنه�ضة وجهة نظره القائلة �إن الإ�سالم
يقدم �إر�شادات �شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،وبالتايل
ي�ؤمنون ب�سمو و�سيادة ال�رشيعة 24.ترجع ال�سلفية عموم ًا �إىل االجتاه الإ�سالمي الذي يهدف �إىل
تنقية العقيدة واملمار�سات الإ�سالمية من خالل العودة �إىل الأ�صول الإ�سالمية كما كانت متار�س
يف عهد الر�سول وال�صحابه.ميكن تطبيق هذا التعريف على العديد من الإ�سالميني ،مبا يف ذلك
امل�سلمون الإ�صالحيون يف القرن التا�سع ع�رش ،وكذلك الإخوان امل�سلمون .لكن عادة ما يتم
ا�ستخدام م�صطلح ال�سلفية اليوم للإ�شارة �إىل ت�أثر ه�ؤالء ال�سلفيني باملذاهب الوهابية والظاهرية،
واملعروف عنها التف�سري ال�صارم واحلريف للقر�آن وال�سنة 25.وقد تعر�ضت جماعة الإخوان
امل�سلمني منذ ال�سبعينيات �إىل ت�أثري �سلفي متزايد ،والعديد من قادة الإخوان امل�سلمني ينتمون
26
�أي�ض ًا �إىل اجلمعيات ال�سلفية يف م�رص.
تقول جماعة الإخوان امل�سلمني �إنها تهدف �إىل بناء «دولة مدنية ذات مرجعية
 -22برنامج حركة النه�ضة  ، 2011متاح على:

� ،http://www.365p.info/livre/index.htmlص3
-23حزب احلرية والعدالة ،برنامج احلزب (� ،)2011ص .28انظر �أي�ضا حركة النه�ضة ،الر�ؤية الفكرية
ومنهج الأ�صويل ( ،)2001متاح على/http://www.ennahdha.tn :الر�ؤية-الفكرية
 -24انظر برنامج حزب النور ( ،)2011متاح على:
http://www.alnourparty.org/page/program_headers
25-G. Denoeux, (2011) ‘The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam’, in Volpi, F.,
(ed.) Political Islam: a Critical Reader. New York: Routledge. pp. 59-60.
-26انظر ح�سام متام ،ت�سلف الإخوان (الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية،)2010 ،
J. Brown, ‘Salafists and Sufis in Egypt’. Carnegie Endowment for International Peace (2011),
available at: http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis.pdf, p.5.
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�إ�سالمية»27.ي�ؤكد الإخوان �أن هذا النموذج يختلف جذري ًا عن الدولة الدينية التي عرفتها
�أوروبا وقت الع�صور الو�سطي .حيث �إنه يف الدولة الإ�سالمية لن يتم �إعطاء مميزات خا�صة
لرجال الدين ،فم�صدر ال�سلطة هو ال�شعب ،و�سيتم تكليف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية بحماية تعاليم
الإ�سالم� 28.سي�ستند الد�ستور على مبادئ ال�رشيعة ،ومهمة ال�شورى يتم تنفيذها عن طريق
برملان منتخب تكون قراراته ملزمة للحاكم ،وي�رشع الربملان وفق ًا ملبادئ ال�رشيعة ،واملحكمة
29
الد�ستورية العليا ت�رشف على توافق القوانني مع تلك املبادئ.
يتفق حزب النور ب�شكل عام مع حزب احلرية والعدالة على هيكل وطبيعة الدميقراطية
الإ�سالمية املحكومة مببد�أ �سيادة ال�رشيعة .لكن احلزب يرف�ض م�صطلح «الدولة املدنية» ،خوفا
من �أن ي�ستخدم امل�صطلح يف التحايل على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية 30.يرف�ض حزب النور
مثل احلرية والعدالة -الدولة الكهنوتية (�أو الدينية) والدولة العلمانية ،وي�ؤكد النور �إميانهبالدولة الإ�سالمية الع�رصية الد�ستورية ،والتي من خاللها يتم ممار�سة الدميقراطية التمثيلية
وفقا لل�رشيعة .ووفقا حلزب النور� ،سوف ت�ستند تلك الدولة على الف�صل بني ال�سلطات،
31
وا�ستقالل الق�ضاء ،واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة.
�إن مفهوم الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية يحتوي على خماطر جمة مل�ستقبل حقوق
الإن�سان والدولة الد�ستورية ،فحقوق الإن�سان الأ�سا�سية مثل حرية الدين ميكن �أن تتعر�ض
للتقييد حتت ا�سم ال�رشيعة� ،إال �إذا كان هناك �ضمانات د�ستورية وا�ضحة داخل الد�ستور حلماية
املواطنني من تف�سريات تع�سفية حمتملة لل�رشيعة الإ�سالمية .ولكن �إدخال مادة د�ستورية
بخ�صو�ص ال�رشيعة الإ�سالمية يف املقومات الأ�سا�سية للنظام ال�سيا�سي يحدد نطاق املواد
الأخرى .وبالتايل تفتقر عملية الت�رشيع �إىل الو�ضوح وال�شفافية ،فتف�سري ال�رشيعة �سوف يرتك
للأغلبية الربملانية والق�ضاء ،و�سي�سعى كل فاعل �سيا�سي ملحاولة �إثبات �أن فهمه لل�رشيعة هو
الأقرب �إىل الإ�سالم.
تقول املادة  81من الد�ستور امل�رصي اجلديد �إنه «يجب �أن متار�س احلقوق واحلريات ،على
نحو ال يتعار�ض مع املبادئ اخلا�صة مبقومات الدولة واملجتمع يف الد�ستور» .هذا يعني �أن
ال�رشيعة الإ�سالمية (مادة )2ومعايري غام�ضة �أخرى تتعلق بالآداب العامة (املادتان10و،)11
و�أ�س�س املجتمع الثقافية واحل�ضارية (مادة  )12والوحدة الوطنية (مادة � )5ستحدد نطاق
-27ع�صام العريان ،الإخوان امل�سلمون والدولة املدنية (القاهرة :مركز الإعالم العربي.)2011 ،
-28املرجع ال�سابق� ،ص.31-30
-29املرجع ال�سابق �ص.45-44
-30حزب النور :نرف�ض الدولة املدنية ،متاح على:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=567760
-31برنامج حزب النور ( ،)2011متاح على:
http://www.alnourparty.org/page/program_headers
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احلقوق الد�ستورية .ان�ضمام الدولة �إىل املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان �سيخ�ضع �أي�ضا لهذه
االعتبارات الغام�ضة (مادة .)145
جدير بالذكر �أنه ميكن لتدخل الدولة يف جماالت معينة من احلياة العامة واخلا�صة ،با�سم
النظام العام والآداب العامة� ،أن يتجاوز على نحو مفرط احلدود املقبولة للقانون الدويل
حلقوق الإن�سان .ولذلك ف�إن جلنة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة يف التعليق العام رقم 22
ت�شري �إىل �أن االعرتاف بديانة ر�سمية للدولة ،ال ينبغي �أن ي�ؤدي �إىل �إعاقة التمتع ب�أي حق
من احلقوق املن�صو�ص عليها يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية» .و»تالحظ اللجنة
�أن مفهوم الأخالق م�ستمد من تقاليد اجتماعية وفل�سفية ودينية عديدة ،وعليه يجب �أن ت�ستمد
القيود املفرو�ضة على حرية املجاهرة بالدين �أو املعتقد بغر�ض حماية الأخالق �إىل مبادئ غري
م�ستمدة ح�رصا من تقليد واحد».
ي�ؤكد الإ�سالميون �أي�ض ًا �أنه لن يتمكن �أحد من احتكار تف�سري ال�رشيعة يف منوذجهم للدولة
الإ�سالمية ،و�أن باب االجتهاد مفتوح جلميع امل�سلمني .لكن الأمر يبدو غري ذلك يف الواقع
العملي ،لأن االجتهاد امل�سموح به هو ذلك االجتهاد الذي ي�ستند �إىل مناهج ومبادئ فقهية من
�صنع الب�رش .فالإ�سالميون يقولون �إن هناك �أحكاما ثابتة يف ال�رشيعة يف جمال املعامالت لي�ست
ال لالجتهاد .الأمر الذي ي�ؤكد عليه العديد من امل�ؤ�س�سات يف م�رصمثل املحكمة الد�ستورية
جما ً
العليا والأزهر ال�رشيف ،يف حني �أنه لي�س هناك قائمة حمددة لتلك الأحكام الثابتة .غري �أنه �إذ
قام فقيه م�سلم باالجتهاد يف �أي من تلك املجاالت �سوف يتم اعتباره مرتدا ،حيث �إن ذلك قد
يكون مبثابة �إنكار ما هو معلوم من الدين بال�رضورة .ولذا ف�إنه يف منوذج الدولة الإ�سالمية
�سوف يتم الأخذ بتف�سري واحد معني للإ�سالم داخل م�ؤ�س�سات الدولة ،و�سوف تعتمده الدولة
كالتف�سري الأ�صلي واحلقيقي لل�رشيعة؛ وبالتايل �سوف ي�صنف على �أنه هرطقة� ،أي معتقد ديني
يختلف عن ال�سائد من االجتهاد وال�رشيعة.
عمل الإ�سالميون على دعم و�ضع ال�رشيعة يف الد�ستور امل�رصي اجلديد ،الذي ي�ؤكد على
ا�ست�شارة علماء الدين يف عملية و�ضع القانون .تقول املادة � 4إن «هيئة كبار علماء الأزهر
ُت�ست�شار يف امل�سائل املتعلقة بال�رشيعة الإ�سالمية» .يالحظ �أن برنامج حزب احلرية والعدالة
ي�ؤكد �أن املحكمة الد�ستورية العليا هي اجلهة املخت�صة يف تف�سري ال�رشيعة الإ�سالمية ،رغم �أن
فكرة �إعطاء علماء امل�سلمني �سلطة تف�سري ال�رشيعة الإ�سالمية ورد ذكرها يف م�رشوع الربنامج
ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني يف  .2007وقد مت�سك عدد من علماء جماعة الإخوان
امل�سلمون �أي�ضا بهذا الت�صور منذ ح�سن البنا .بل �إن املر�شح الرئا�سي ال�سابق جلماعة الإخوان
امل�سلمني ،خريت ال�شاطر وعد -عالوة على ذلك يف حملته االنتخابية -بت�شكيل جلنة من
امل�رشعني امل�سلمني مل�ساعدته يف تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية .32ومع ذلك ينظر بع�ض املحللني �إىل
32- See Al-Masry Al-Youm, 4 April 2012, Availabe at: http://www.almasryalyoum.com/
node/751541
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�إدراج املادة  4يف الد�ستور باعتبارها تنازال من الإخوان امل�سلمني لإر�ضاء احللفاء ال�سلفيني.
�أثارت املادة  4غ�ضب جمموعة كبرية من الليرباليني واحلقوقيني الذين اعتربوا ذلك خطوة
كبرية باجتاه الدولة الدينية ،التي يتدخل فيها علماء دين غري خا�ضعني للم�ساءلة يف عمل
الهيئات املنتخبة ،33رغم �أن �آراء هيئة كبار العلماء لي�ست �إلزامية ،لكن العلماء ميثلون �سلطة
قوية �أخالقيا ودينيا تتخطى الربملانيني املنتخبني .عالوة على ذلك ف�إن املادة  219من الد�ستور
ت�ضمنت تعريفا حمددا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية .هذا التف�سري �صار ملزما الآن جلميع الهيئات
الق�ضائية وال�سيا�سية يف م�رص .رغم �أن هذه املادة الت�أويلية غام�ضة للغاية وعامة ،فهي حتيل
�إىل م�صادر مناهج ومبادئ القانون الإ�سالمي ال�سني التقليدية� ،إال �أن هذا يعني فتح الباب �أمام
جميع اخليارات الفقهية ال�سنية التي ترتاوح بني االعتدال والت�شدد .تعترب املادة � 219أكرث
عمومية ،يف تف�سري مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية من تلك التي تبنتها املحكمة الد�ستورية العليا يف
ت�سعينيات القرن املا�ضي .فقد �أ�شارت املحكمة الد�ستورية العليا �إىل �أنه ال ينبغي للم�رشع جتاوز
�أحكام ال�رشيعة الثابتة امل�ستمدة من القر�آن وبع�ض ن�صو�ص ال�سنة الأ�صلية؛ ثم �أكدت على
االجتهاد يف جميع احلاالت الأخرى ال�ستيعاب املتغريات لتحقيق ال�صالح العام .ولكن املادة
219من الد�ستور اجلديد تزود ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�رشيعية وهيئة كبار العلماء ب�سلطة
تقديرية وا�سعة يف حتديد نطاق ال�رشيعة الإ�سالمية ،وبالتايل �ستفتقر عملية و�ضع القانون
بال�رضورة �إىل اليقني القانوين وال�شفافية� .سي�ؤدي الد�ستور اجلديد على الأرجح �إىل �رصاع
�سيا�سي بني جهات فاعلة خمتلفة حول تف�سري ال�رشيعة .تن�ص املادة � 219أي�ضا على �أن الإ�سالم
ال�سني هو املذهب الإ�سالمي الوحيد املعرتف به يف م�رص ،الأمر الذي ي�ؤدي �ضمنيا �إىل تهمي�ش
امل�رصيني امل�سلمني الآخرين الذين ينتمون �إىل مذاهب �أخرى .تفادت حركة النه�ضة الإ�شارة
ال�رصيحة لل�رشيعة كقانون للدولة يف برناجمها ال�سيا�سي ،فهو ين�ص فقط على �أن الإ�سالم
هو الدين الر�سمي للدولة ،واعتبار الإ�سالم هو املرجع الأعلى ،و�أن جميع برامج احلركة
ملتزمة بالقيم الإ�سالمية .بعك�س نظرائها الإ�سالميني ،ت�ستخدم حركة النه�ضة وقادتها م�صطلح
«الدولة العلمانية» لكن مع بع�ض التعديالت التي تتوافق مع منهجها الإ�سالمي .يقول رئي�س
حركة النه�ضة ،را�شد الغنو�شي �إن الإ�سالم ميكن �أن يتوافق مع «العلمانية الإجرائية» ،والتي
من خاللها ميكن للدولة و�ضع ال�ضمانات الد�ستورية حلماية حرية الدين وحرية التعبري للت�أكد
من حيادية الدولة جتاه الأديان املختلفة .حيث متتنع الدولة عن التدخل يف �أ�سلوب احلياة الديني
See the statement by the Egyptian Initiative for Personal Rights on 16 July 2012, available at
http://www.eipr.org/pressrelease/2012/07/16/1453.
33- See the statement by the Egyptian Initiative for Personal Rights on 16 July 2012, available
at http://www.eipr.org/pressrelease/2012/07/16/1453.
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ملواطنيها ،يتم ا�ستخدام �أدوات الإكراه لدى الدولة لفر�ض عادات �أو ممار�سات دينية،34.
فوفقا للغنو�شي ،ف�إنه يف جمال ال�سيا�سة تنح�رص �إ�سالمية الدولة يف �ضمان �أن الإجراءات التي
تتخذ ،تتفق مع القيم الإ�سالمية ،دون �أن يتطلب ذلك و�صاية �أي من امل�ؤ�س�سات الدينية .على
35
�أن يقوم الربملان ب�إدارة خمتلف التف�سريات للإ�سالم ب�شكل �سلمي.
تهدف نظرية الغنو�شي يف احلقيقة �إىل التوفيق بني فكرتني متعار�ضتني بالأ�سا�س؛ وهما
احلياد الديني للدولة ،واعتبار الإ�سالم امل�صدر الأعلى للت�رشيع يف الدولة .يو�ضح النعيم �أن
منطق وهدف ال�سيا�سات العامة �أو الت�رشيع يف الدولة العلمانية ي�ستند �إىل التداول احلر املفتوح
والعقالين الذي ي�ستطيع �أن ي�شرتك فيه عموم املواطنني ،والذي ميكن �أن يقبلوه �أو يرف�ضوه
ح�سب حججهم �أو �أ�سانيدهم .وهو ال�شيء الذي ال ميكن �أن يحدث عندما يكون مرجع العملية
الت�رشيعة حمكوما بالدين وال�رشيعة الإ�سالمية.
يوجد لدى حركة النه�ضة �أولويات �سيا�سية خمتلفة خالل الفرتة االنتقالية عن نظرائها يف
م�رص،فال يدعو الربنامج الر�سمي حلزب النه�ضة لتطبيق ال�رشيعة ،والغنو�شي قال �إن حزبه
لي�س مهتما يف هذه املرحلة بتطبيق ال�رشيعة �أو �أن يتم �إدراجها يف الد�ستور .وعلى الرغم من
ال�ضغط الذي ميار�سه ال�سلفيون يف تون�س واملت�شددون يف �صفوف النه�ضة ،فقد وافقت حركة
النه�ضة على مطالب الليرباليني ب�أال يتم ذكر ال�رشيعة يف الد�ستور اجلديد .واكتفت حركة
النه�ضة باحلفاظ على الإ�سالم كدين ر�سمي للدولة يف الد�ستور 36.كان هذا خطوة مهمة يف
تقليل التوتر بني العلمانيني والإ�سالميني .ي�ؤكد الغنو�شي �أن �أولوية احلركة يف املرحلة االنتقالية
يف تون�س هي دعم احلرية والدميقراطية ،التي يدعي �أنها املحور الأ�سا�سي لل�رشيعة على كل
حال 37.ومع ذلك ،ف�إن قادة حركة النه�ضة �أكدوا يف منا�سبات خمتلفة �أن الإ�شارة للإ�سالم
باعتباره الدين الر�سمي للدولة ،ت�سمح للحزب ب�إقرار قوانني �إ�سالمية و�إلغاء �أي قوانني
-34را�شد الغنو�شي« ،العلمانية والعالقات بني الدين والدولة من منظور حزب النه�ضة» ،حما�رضة نظمها
مركز درا�سات الإ�سالم والدميقراطية 2 ،مار�س  .2012فيديو املحا�رضة متاح على:
http://www.ustream.tv/recorded/20827717?utm_source
=Transcript+of+Rached+Ghannouchi%27s+lecture+on+Secularism++March+2%2C+2012&u
tm_campaign=Tunisia+Democracy+Rached+Ghannouchi+
_Transition+Center+for+the+Study+of+Islam+and+Democracy+%28CSID%29&utm
medium=email. The full transcript is available in English at http://
blog.sami-aldeeb.com/2012/03/09/full-transcript-of-rached-ghannouchis-lecture-onsecularism-march-2-2012/
 -35املرجع ال�سابق
36-K. Fahim, ‘Tunisia Says Constitution Will Not Cite Islamic Law’, New York Times, 28
March 2012, available at http://www.nytimes.com/2012/03/27/world/
africa/tunisia-says-constitution-will-not-cite-islamic-law.html
37-Al-Assad Ben Ahmad, ‘We Fought for Freedom, Not Sharia Law’, Al-Ahram Weekly, 5
April 2012, available at http://weekly.ahram.org.eg/2012/1092/re4.htm
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تتعار�ض مع ال�رشيعة 38.الأمر الذي ي�ؤكد �أن النه�ضة مل تتخل ب�شكل كامل عن الطموح يف
تطبيق حكم ال�رشيعة ،لكن مت و�ضع هذه امل�س�ألة جانبا الآن للنظر فيها يف مرحلة الحقة ،عندما
تكون احلركة �أكرث ا�ستقرارا اجتماعيا و�سيا�سيا.
يف هذا ال�سياق متنح م�سودة الد�ستور التون�سي للأحزاب الإ�سالمية مرونة فر�ض جدول
�أعمالها تدريجيا .فهي ت�ضم عددا من الإ�شارات التي ت�ضمن ت�أثري ال�رشيعة الإ�سالمية يف
ال�سيا�سات العامة للدولة .ت�شري ديباجة م�سودة الد�ستور �إىل مركزية �أ�س�س و�أهداف الإ�سالم
يف املجتمع ،غري �أنها ت�ؤكد على الفهم املعتدل واملرن للإ�سالم .وفقا للمادة  ،4ت�صون الدولة
الدين وحتمي دور العبادة .وتعترب مرجعية الإ�سالم باعتباره دين الدولة الر�سمي ،حكما
د�ستوريا غري قابل للتعديل.

مفهوم حقوق الإن�سان:
تقر الأحزاب الثالثة من الناحية النظرية بقيمة حقوق الإن�سان واالتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان ،كما ت�ؤكد �أدبيات الإخوان امل�سلمني وحركة النه�ضة خالل العقود الثالثة الأخرية
�أن حماية حقوق الإن�سان وظيفة �أ�سا�سية للدولة الإ�سالمية� 39.أظهر �أي�ض ًا حزب النور انفتاح ًا
جتاه حقوق الإن�سان 40.تلتقي احلقوق املقرتحة واملروج لها من الإ�سالميني مع الكثري من
حقوق الإن�سان العاملية ،لكن مع وجود اختالفات مفاهيمية جوهرية .تثري تلك االختالفات
القلق ،خا�صة فيما يتعلق مبجاالت امل�ساواة بني اجلن�سني ،وحقوق غري امل�سلمني يف الدولة
امل�سلمة ،وحرية التعبري ،والتعددية ال�سيا�سية ،وحرية الدين ،وجترمي العقوبات غري الإن�سانية
والقا�سية.
�إن مفهوم حقوق الإن�سان الذي يتبناه كثري من الإ�سالميني ي�ضع الن�صو�ص الدينية وال�رشيعة
الإ�سالمية كم�صدر حلقوق الإن�سان ،مع تقدير �أقل للعقل والتجربة الإن�سانية يف فهم الن�صو�ص
 -38انظر لقاء مع الغنو�شي ،جملة املجتمع� 7 ،أبريل  ،2012متاح على:
http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=9419&pid=2456&version=137
 -39حممد الغزايل ،حقوق الإن�سان :بني تعاليم الإ�سالم و�إعالن الأمم املتحدة ،الإ�صدار الرابع (القاهرة:
نه�ضة م�رص)2005 ،؛ الإخوان امل�سلمون« ،بيان للنا�س» ،دليلك �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني (القاهرة :اقر�أ،
� ،)2011ص320-315؛ حممد اله�ضيبي «مبادئ ال�سيا�سية يف الإ�سالم» (القاهرة)1997 ،Islamic INC :؛
را�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية اجلزء الأول والثاين (.)2011
-40يف ا�ستطالع ملنظمة العفو الدولية حول موقف الأحزاب امل�رصية من منظومة حقوق الإن�سان الدولية،
«وافق حزب النور على جميع التعهدات با�ستثناء �إلغاء عقوبة الإعدام وحماية حقوق املر�أة» .انظر منظمة العفو
الدولية «م�رص :ا�ستطالع �آراء الأحزاب ال�سيا�سية تظهر معار�ضة «مقلقة» حلقوق املر�أة ،2011 ،متاحة على:
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=19911،
مت زيارة املوقع يف � 23أغ�سط�س .2012
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الدينية .ي�صطدم هذا املفهوم مع منطق حقوق الإن�سان العاملية .ت�ؤكد املادة الأويل من الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان �أن كل �شخ�ص ب�رصف النظر عن دينه ميكن �أن يطالب بحقوق
الإن�سان ،من خالل منا�شدة العقل وال�ضمري الإن�ساين .على الرغم من �أن الدين ميكن �أن
ي�شكل �أ�سا�س ًا حلقوق الإن�سان ،ف�إن هناك تف�سريات دينية تتعار�ض مع املعايري العاملية حلقوق
الإن�سان.
ي�ؤكد حزب احلرية والعدالة �أنه ملتزم بحقوق الإن�سان العاملية �رشيطة عدم تعار�ضها مع
ال�رشيعة 41،وذكر الربنامج االنتخابي للرئي�س مر�سي حماية حقوق الإن�سان كما هو من�صو�ص
عليها يف ال�رشيعة والقيم الدينية الأ�سا�سية 42.يقول حزب النور �إن احلريات العامة واحلقوق
43
الأ�سا�سية يجب �أن تتم حمايتها وفقا لل�رشيعة الإ�سالمية وثوابت الأمة.
كثريا ما يتم يف العديد من الدول العربية ،ا�ستخدام الإ�شارات الغام�ضة لل�رشيعة واحرتام
القيم الدينية من قبل احلكومات العلمانية والإ�سالميني لالنتقا�ص من ال�ضمانات التي يقدمها
القانون الدويل حلقوق الإن�سان .يتبني من تقييم الأحزاب الثالثة� ،أن حزب النه�ضة فقط هو
الذي ال يخ�ضع حقوق الإن�سان لقيود مرتبطة بال�رشيعة ،فهو يقول يف برناجمه �إن «االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان مت�سقة ب�شكل عام مع �أهداف وقيم الإ�سالم� 44».إال �أنه يف منا�سبات
�أخرى �أعرب الغنو�شي وممثلون �آخرون للحزب عن دعمهم للتحفظات الواردة على اتفاقية
46
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة 45التي عربت عنها الدولة التون�سية �سابقا.

ال�شريعة والتعددية ال�سيا�سية:
قبل ثورات عام  ،2011ركزت احلركات الإ�سالمية مثل الإخوان امل�سلمني والنه�ضة
ب�شكل كبري على احلقوق ال�سيا�سية .ب�سبب وجودهم لعقود طويلة يف ظل مناخ قمعي ،كانت
الطريقة الوحيدة للإ�سالميني للبقاء هى امل�شاركة يف النظام ال�سيا�سي ،عن طريق املطالبة
بحقوقهم ال�سيا�سية .يعتقد الإ�سالميون �أن التعددية ال�سيا�سية يف الدول الدميقراطية احلديثة
�شبيهة بالتعددية يف املدار�س الفقهية يف ال�رشيعة .من وجهة نظر الإخوان امل�سلمني وحزب
 -41حزب احلرية والعدالة ،برنامج احلزب (� ،)2011ص29
 -42حزب احلرية والعدالة ،الربنامج الرئا�سي ملحمد مر�سي (� ،)2012ص8
 -43انظر برنامج حزب النور ( ،)2011متاح على:
http://www.alnourparty.org/page/program_headers
 -44برنامج حركة النه�ضة ( ،)2011متاح على:
�صhttp://www.365p.info/livre/index.html7
 -45اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
 -46انظر مقابلة مع الغنو�شي ،جملة املجتمع� 7 ،أبريل  ،2012متاحة على:
http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=9419&pid=2456&version=137
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النور ،تكون التعددية ال�سيا�سية يف الدولة الإ�سالمية حمكومة ب�سيادة ال�رشيعة 47.هذا يعني �أن
�أي حزب �أو جمعية تختلف يف ر�ؤيتها مع الإ�سالم ميكن �أن تتعر�ض لقيود �أو للحل ،مبا �أن
ال�رشيعة ت�شكل النظام العام للدولة الإ�سالمية ،وال ميكن للم�سلمني �أو غري امل�سلمني اخلروج عن
النظام العام .ت�ؤكد حركة النه�ضة ومفكرها الرئي�سي الغنو�شي �أن جميع الأحزاب واجلمعيات
ميكن �أن توجد يف الدولة الإ�سالمية ،مبا فيها تلك التي تتبنى املذاهب العلمانية وامللحدة 48.لكن
من الناحية العملية ،يبدو هذا القول م�شكوكا فيه ما دامت حركة النه�ضة تعمل على جترمي
بع�ض �أ�شكال التعبري با�سم حماية املقد�سات الدينية؛ من ثم ميكن ب�سهولة �أن تتحول هذه احلجة
�إىل �أداة لإ�سكات الأ�صوات العلمانية والأ�صوات امل�سلمة الليربالية.

امل�ساواة بني اجلن�سني:
ال يف النقا�ش حول الإ�سالم ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان هو حقوق املر�أة.
املجال الأكرث جد ً
وب�شكل عام ال ت�ؤمن الأحزاب الإ�سالمية مبفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني على النحو املن�صو�ص
عليه يف االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان� .إن �أع�ضاء وقادة الإخوان امل�سلمني عادة ما
ينتقدون مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
قائلني �إن طريقة تناول حقوق املر�أة على ال�صعيد الدويل قد �أف�سدت القيم والأخالق االجتماعية
الإ�سالمية 49.يف مواجهة ذلك ،يدعو الإ�سالميون �إىل الأدوار التكاملية بني الرجال
والن�ساء 50.هذا يعني �أنه يف الواقع لي�ست كل احلقوق التي يتمتع بها الرجال هي متاحة للن�ساء.
ينعك�س هذا املفهوم يف املواقف التمييزية التي يعتنقها العديد من الإ�سالميني بخ�صو�ص الزواج،
والطالق ،واحلقوق ال�سيا�سية للن�ساء.
تتفق الأحزاب الثالثة على بع�ض اجلوانب القانونية للعالقة بني الرجال والن�ساء يف
ال�رشيعة الإ�سالمية ،ويت�ضمن ذلك م�سئولية الرجال يف تغطية التكاليف املالية لزوجاتهن وفقا
 -47ع�صام العريان ،الإخوان امل�سلمون والدولة املدنية (القاهرة :مركز الإعالم العربي)2011 ،؛ برنامج
حزب النور ،متاح على:
http://www.alnourparty.org/page/program_headers
 -48را�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية /اجلزء الثاين� ،)2011( :ص150-147

 -49انظر :مقابلة مع مكارم الديري 11 ،أغسطس  ،2012متاح على:

http://ikhwanonline.com/ramadan/Pageview.aspx?ID=2333&SectionID=9
 -50الإخوان امل�سلمون «وثيقة املر�أة وال�شورى» ،دليلك �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني (القاهرة :اقر�أ،)2011 ،
�ص .307نف�س املعني �أي�ضا وا�ضح يف برنامج حزب احلرية والعدالة ،حزب احلرية والعدالة ،برنامج احلزب
(� ،)2011ص 113-112و�ص31؛ برنامج حزب النور ( )2011متاح على:
http://www.alnourparty.org/page/program_social؛
ورا�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية اجلزء الأول (� ،)2011ص.90
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ملبد�أ القوامة ،يف مقابل االمتيازات التي يح�صل عليها الرجال داخل م�ؤ�س�سة الزواج .تتفق
الأحزاب الثالثة �أي�ضا على �أن الن�ساء يجب �أن يرثن ن�صف ح�صة املرياث املخ�ص�صة لأ�شقائهن
الرجال� ،إىل جانب وجوب حترمي زواج الن�ساء امل�سلمات من الرجال غري امل�سلمني .تلك
الآراء القانونية �شائعة بني علماء ال�رشيعة الإ�سالمية ،وت�ستمد �أ�سا�سها من �أحكام وا�ضحة يف
القر�آن وال�سنة ،ولذلك ف�إن الإ�سالميني حتى الإ�صالحيني منهم مثل الغنو�شي مل يبتعدوا عن
تلك الآراء.
هناك اختالفات ملحوظة بني الأحزاب الثالثة يف فهم جوانب عديدة �أخرى من حقوق
املر�أة .فحركة النه�ضة ،هى �أكرث تقدمية من الإ�سالميني امل�رصيني يف العديد من املجاالت
املثرية للجدل يف حقوق املر�أة .ال تعرت�ض النه�ضة يف م�س�ألة تعدد الزوجات ،على تقييد
ممار�سة تعدد الزوجات ،لكنها ت�أخذ بالر�أي القائل �إن �إلغاء تعدد الزوجات يجب �أال يكون
القاعدة51.وعلى العك�س ،يرى �أغلب الإ�سالميني امل�رصيني �أن تعدد الزوجات م�سموح به يف
الإ�سالم ،و�أنه ال ميكن �أن يتم و�ضع قيود قانونية عليه ما دام الرجال ملتزمني مبعاملة عادلة
52
ومن�صفة لزوجاتهم.
يخ�شى احلقوقيون يف م�رص �أن ينعك�س الد�ستور اجلديد على قانون الأحوال ال�شخ�صية.53
وقد ذكرت القيادات الن�سائية حلزب احلرية والعدالة يف عدة منا�سبات �أنه ينبغي تعديل قانون
الأ�رسة ليت�سق مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية .وقد اعترب �أن املعاهدات الدولية ب�ش�أن حقوق
املر�أة دمرت قيم الأ�رسة امل�سلمة .قدم �أع�ضاء حزب النور مقرتحات قوانني يف برملان ما بعد
الثورة تتعار�ض مع حقوق املر�أة .يهدف �أحد هذه املقرتحات �إىل خف�ض �سن زواج الفتيات
�إىل� 12سنة .و�سبق �أن قال الرئي�س حممد مر�سي خالل حملته االنتخابية� ،إنه ينبغي تقنني
الزواج املبكر .واقرتح حزب النور �أي�ضا عدم جترمي ممار�سة ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
للإناث .وهذا يتفق مع موقف جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي تعتقد �أنه ينبغي ترك هذه
املمار�سة لل�سلطة التقديرية للأ�رسة ،لكن يجب على الأطباء القيام بها .54جدير بالذكر �أنه يف
عام  ،2008عار�ضت كتلة جماعة الإخوان امل�سلمني الربملانية جترمي ختان الإناث وقاومت
 -51را�شد الغنو�شي ،املر�أة بني القر�آن وواقع امل�سلمني ،الإ�صدار الثالث (لندن :مركز املغرب للبحث
والرتجمة� ،)2000 ،ص 98و�ص.104
 -52الإخوان امل�سلمون و�إ�سالميون م�رصيون �آخرون عادة عار�ضوا و�ضع قيود على تعدد الزوجات يف
تعديالت قانون الأ�رسة عام  ،1979انظر� :سامل البهن�ساوي ،قوانني الأ�رسة بني عجز الن�ساء و�ضعف العلماء
(املن�شورة :دار الوفاء� ،)2003 ،ص115
53- H. Badran, ‘The Arab Spring Represents a Leap Backward for Women’. The Daily Star.
27 August 2012, available at http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2012/
Aug-27/185770-the-arab-spring-represents-a-leap-backward-for-women.
ashx#axzz24mOSmBKj.
54- Ibid.
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رفع �سن الزواج �إىل � 18سنة.55
يخلو الد�ستور امل�رصي اجلديد من �ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة .بل ي�ؤيد
الد�ستور وجهة النظر الذكورية والأبوية يف العالقة بني اجلن�سني يف املجتمع ،و يعزز �أي�ضا
ت�أثري تف�سري ال�رشيعة الإ�سالمية املحافظ .ورد ذكر املر�أة يف الد�ستور ك�أمهات و�أخوات ولي�س
كمواطنات يتمتعن بو�ضع امل�ساواة الكاملة مع الرجل .تن�ص املادة  33على �أن «كل املواطنني
مت�ساوون �أمام القانون ،لديهم حقوق عامة وواجبات مت�ساوية دون متييز» .ولكن حذفت
الإ�شارة �إىل حظر التمييز على �أ�سا�س اجلن�س �أو الدين �أو العرق �أو �أي �أ�شكال �أخرى يف
الن�سخة الأخرية من الد�ستور ،وخال الد�ستور من �أى ن�ص �رصيح على امل�ساواة بني اجلن�سني.
تفتح املادة ( )10الباب لل�سيا�سات التمييزية �ضد املر�أة يف الأ�رسة و�أماكن العمل .تعهد هذه
املادة �إىل الدولة واملجتمع ،على نحو غام�ض ،باحلفاظ على طابع الأ�رسة امل�رصية الأ�صيل
و�ضمان قيمها الأخالقية والدينية .وفقا للمادة نف�سها ،ت�ضمن الدولة قيام املر�أة بالتوفيق بني
واجباتها نحو �أ�رستها وم�شاركتها يف احلياة العامة.
بعد �سقوط بن على ،حر�ص حزب “النه�ضة” على طم�أنة الن�ساء التون�سيات على �أن حقوقهن
الواردة يف قانون الأ�رسة لن يتم امل�سا�س بها ،كما وافق احلزب على قانون االنتخابات الذي
خ�ص�ص عددا مت�ساويا للمقاعد للرجال والن�ساء يف القوائم االنتخابية للأحزاب (منا�صفة)� .إال
�أن النه�ضة تعر�ض لالنتقاد ب�سبب اقرتاحه ا�ستخدام تعبري “تكامل الأدوار بني الرجال والن�ساء”
يف الد�ستور� .أثار هذا املقرتح غ�ضب الكتلة العلمانية واحلقوقيني ،والذين خ�شوا �أن ي�ستخدم
ذلك لتربير تراجع م�ستقبلي عن حماية الن�ساء يف القانون التون�سي� 56.سحب الإ�سالميون
التون�سيون هذا املقرتح ،و�أ�صبحت م�سودة الد�ستور التون�سي تعرتف بحقوق الن�ساء يف عدد
من املواد .ت�شري امل�سودة �إىل امل�ساواة بناء على النوع االجتماعي (املادة  ،)5وحقوق الن�ساء
وحماية �أي تقدم مت حتقيقه �سابقا يف هذا ال�ش�أن يف تون�س (املادة  .)7وت�ضمن امل�سودة �أي�ضا
فر�صا مت�ساوية بني الرجال والن�ساء ،وت�شري �أي�ضا �إىل م�سئولية الدولة عن الق�ضاء على كافة
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة (املادة  .)37ومع ذلك ،ال يزال جمهوال م�ستقبل التفاعل بني اللغة
التقدمية و مواد �أخرى عن الإ�سالم باعتباره الديانة الر�سمية للدولة (املادة  ،)1والإ�شارة
املبهمة مل�سئولية الدولة يف حماية العائلة ومتا�سكها (املادة  .)8حيث ميكن وفقا لتف�سري معني لتلك
55- See Al-Markaz al-I’lāmî Lil Ikwan al-Muslimun, ‘Al-Ikhwan al-Muslimun fî Parlamān
2005’, Al-Mawsü‘ah al-Tarikhiyyah al-Rasmiyyah li al-Ikhwan, 2008, available at http://
bit.ly/O99T9U, accessed 23 August 2012.
 -56هيذر مكروبي« ،هل �سي�ؤدي الد�ستور التون�سي �إىل ت�آكل مكا�سب الن�ساء يف الربيع العربي»
� 15 ،New Statesmanأغ�سط�س  ،2012متاح (بالإجنليزية) على:
http://www.newstatesman.com/blogs/politics/2012/08/will-tunisian-constitution-erodegains-women-arab-spring
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املواد �أن يعيق امل�ساواة الكاملة بني الرجال والن�ساء .جدير بالذكر� ،أنه عندما رفعت احلكومة
التون�سية حتفظاتها على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (اتفاقية ال�سيداو) يف
�أغ�سط�س  ،2011قامت بالإدالء ب�إعالن غام�ض يقول �إن تنفيذ االتفاقية يجب �أال ينتهك مبد�أ
57
�أن الإ�سالم هو الديانة الر�سمية للدولة.
�أما بخ�صو�ص احلقوق ال�سيا�سية للن�ساء ،فقد ا�ستمر الإخوان امل�سلمون يف تبني الر�أي نف�سه،
�أى �أن ال�رشيعة ت�سمح للن�ساء بالرت�شح يف االنتخابات الربملانية و�شغل �أي وظيفة عامة ،با�ستثناء
رئا�سة الدولة 58.قبل عام  ،2011كان ال�سلفيون امل�رصيون يقولون �إنه يجب �أال ي�سمح للن�ساء
بالرت�شح للربملان 59.ولكن بعد الثورة راجع كبار علماء ال�سلفية هذا املوقف� .إال �أنه يت�ضح من
الر�أي ال�رشعي الذي �أدىل به القيادي ال�سلفي يا�رس الربهامي� ،أن ال�سلفيني قد ا�ضطروا لذلك،
لأن قانون االنتخابات امل�رصي يلزم جميع الأحزاب �أن تر�شح على الأقل امر�أة واحدة على
قوائمها االنتخابية .يقول الربهامي �إن تر�شيح الن�ساء لالنتخابات الربملانية هو ب�شكل مبدئي
�أمر غري م�سموح به ،ولكنه يقول �إن هذا املوقف ميكن �أن يتغري ملنع “مف�سدة” �أخالقية� ،أي
60
الف�ساد الذي ميكن �أن ينجم عن احتالل العلمانيني الذين يرف�ضون حكم ال�رشيعة هذه املقاعد.
خالل االنتخابات الربملانية يف عام  2011مل يقم حزب النور بن�رش �صور الن�ساء املر�شحات
على قوائمه االنتخابية ،بدال من ذلك قاموا بو�ضع مكان ال�صور “ورود” �أو �صور �أزواج
املر�شحات .على النقي�ض ،ذكر الغنو�شي زعيم حزب النه�ضة ،يف كتابه حول احلريات
العامة يف الدولة الإ�سالمية� ،أن الإ�سالم ال مينع الن�ساء من الرت�شح لأي من�صب عام ،مبا يف
61
ذلك ال�سلك الق�ضائي والرئا�سة.

حرية الدين:
ت�ؤكد الربامج ال�سيا�سية للأحزاب الإ�سالمية الثالثة �أن حرية الدين هي حق �أ�صيل يف
الإ�سالم ،لكن ت�صور الإ�سالميني عن حرية الدين ت�صور خمتلف عما ين�ص عليه القانون
 -57انظر هيومن رايت�س ووت�ش « ،تون�س :احلكومة ترفع حتفظاتها عن اتفاقية حقوق املر�أة»� 7 ،سبتمرب
 ،2011متاح على:
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/06.
 -58الإخوان امل�سلمون« ،وثيقة املر�أة وال�شورى» ،يف عامر �شماخ ،دليلك �إىل جماعة الإخوان امل�سلمون
(القاهرة� :إقر�أ� ،)2011 ،ص.310
 -59يا�رس الربهامي ،فتوى «تر�شيح املر�أة النتخابات جمل�س ال�شعب» ،2010 ،متاح على:
http://www.salafvoice.com/article.php?a=4821
 -60يا�رس الربهامي« ،حكم م�شاركة املر�أة يف املجال�س النيابية» ،2011 ،متاح على:
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5710
 -61را�شد الغنو�شي ،املر�أة بني القر�آن وواقع امل�سلمني ،الطبعة الثالثة (لندن :املركز املغاربي للبحو�سث
والرتجمة� ،)2000 ،ص.128-115
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الدويل حلقوق الإن�سان .الر�أي ال�سائد داخل الإخوان امل�سلمني وحزب النور يف م�رص هو
�أن الردة حمظورة ،وميكن �أن ينتج عنها عقوبة الإعدام 62.كما ميكن حرمان املتحولني من
الإ�سالم من حقوقهم يف الزواج واملرياث وح�ضانة الأطفال .يرى بع�ض الفقهاء امل�رصيني
مثل يو�سف القر�ضاوي و�سليم العوا �أن عقوبة الردة هي عقوبة تقديرية ،و�أنها لي�ست جزءا من
العقوبات الثابتة يف الإ�سالم� .إال �أن العديد من الإ�سالميني يعتقدون �أن الردة جرمية خطرية
جتب املعاقبة عليها يف الدولة الإ�سالمية .ي�ؤكد الإخوان امل�سلمون وال�سلفيون �أن الإ�سالم هو
النظام العقائدي يف الدولة الإ�سالمية ،و�أن الردة متثل بالتايل مترد ًا على هذا النظام 63.خالل
احلملة االنتخابية� ،سئل الرئي�س حممد مر�سي حول موقفه من الردة؟ فقال �إن النا�س ميكن �أن
يغريوا دينهم يف حياتهم اخلا�صة� ،إال �أنه لي�س من امل�سموح لهم الإف�صاح عن هذا التحول من
64
الإ�سالم بعالنية يف املجال العام.
يف املقابل ،يقول الغنو�شي �إن حرية الدين هي حممية ب�شكل مطلق يف الإ�سالم ،مبا يف ذلك
الردة 65،ولكنه مل يتطرق �إىل عواقب الردة فيما يتعلق بالأحوال املدنية للمرتدين .حقيقة
الأمر� ،أنه بدون وقف العقوبة املدنية للمرتدين ،ف�إن الزعم بالإقرار بحرية العقيدة يكون يف
الواقع الفعلي غري ذي معنى.

حقوق املواطنني غري امل�سلمني:
يف م�رص �أغلبية امل�رصيني من امل�سلمني ال�سنة ،بينما امل�سيحيون هم �أكرب �أقلية دينية .هناك
طوائف دينية �أخرى مثل البهائيني ،واليهود ،وال�شيعة ،والأحمديني ،والقر�آنيني ،و�شهود
يهوه .بد�أت الأقليات الدينية م�ؤخرا ت�شعر بقلق بالغ ب�ش�أن حقوقها يف امل�ستقبل حتت حكم
الإ�سالميني 66.على مدى العقدين املا�ضيني� ،أكد الإخوان امل�سلمون يف �أكرث من منا�سبة
 -62انظر الفتوى املن�شورة على املوقع الر�سمي لق�سم الدعوة للإخوان امل�سلمني يف  27مار�س  ،2012متاحة على:
،http://www.manaratweb.com/e-print.php?id=1608
فتاوى م�شابهة مت ن�رشها �سابقا ومتاحة على املوقع .انظر �أي�ضا ر�أي العامل ال�سلفي امل�شهور يا�رس الربهامي عن
الردة يف الإ�سالم 12 ،مايو  ،2012متاحة على:
http://www.youtube.
com/watch?v=lL3AhugZ_5E
-63املرجع ال�سابق
 -64انظر النقا�ش االنتخابي ،موعد مع الرئي�س ،قناة النهار التليفزيونية 18 ،مايوم  ،2012متاحة على:
http://www.youtube.com/watch?v=7ReJFzuKONk:
-65را�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية ،اجلزء الأول (� ،)2011ص77-72
-66انظر:
O. Halawa, ‘Egyptian Religious Minorities Fear Rise of Islamists’, Egyptian Independent, 3
June 2011, available at http://www.
 ،egyptindependent.com/node/462243مت زيارة املوقع يف  20مار�س 2012
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احرتامهم ملبد�أ املواطنة وامل�ساواة بني جميع امل�رصيني ،ولكن حقوق الأقليات الدينية يف فكر
الإخوان امل�سلمني ال تزال م�صدر ًا للقلق.
ن�صت مبادرة الإ�صالح التي �أعلنها الإخوان امل�سلمون يف عام  2004على �أن “حرية الدين
مكفولة للديانات ال�سماوية املعرتف بها” (وهي امل�سيحية واليهودية ،ويو�صف �أتباعهم عادة
بـ”�أهل الكتاب”) 67.ميكن العثور على قيد مماثل يف برنامج حزب احلرية والعدالة ،الذي
يتحدث عن واجب الدولة يف حماية الأديان ال�سماوية فقط 68.ذكر قادة الإخوان امل�سلمني �أن
لدى املواطنني غري امل�سلمني الذين ال ي�ؤمنون بالكتب ال�سماوية احلق يف العي�ش يف م�رص� ،إال
69
�أنه ال ي�سمح لهم بالتعبري عن معتقداتهم الدينية ب�شكل علني �أو بناء �أماكن العبادة اخلا�صة بهم.
يذكر برنامج حزب النور امل�سيحيني باعتبارهم الأقلية الوحيدة غري امل�سلمة يف م�رص التي يجب
حماية حقها يف حرية الدين 70.يف املقابل ،دعم الغنو�شي الر�أي ال�صادر من عدد من الفقهاء
71
امل�سلمني ب�أن الديانات الأخرى غري �أهل الكتاب يجب حمايتها يف الدولة الإ�سالمية.
يذكر برناجما حزب احلرية والعدالة وحزب النور �أن لغري امل�سلمني �أن يطبقوا القواعد
الدينية اخلا�صة بهم يف ال�شئون الدينية و�شئون الأ�رسة� .إال �أنهما يتفقان على �أنه يف امل�سائل
الأخرى ،يجب تطبيق قوانني الدولة –�أي ال�رشيعة الإ�سالمية -ب�شكل متماثل على امل�سلمني
وغري امل�سلمني .باملثل ،يقول الغنو�شي �أي�ضا �إن كل القواعد الإ�سالمية املتعلقة بالنظام العام
يجب �أن تطبق على امل�سلمني وغري امل�سلمني على حد �سواء 72.جدير بالذكر �أن غري امل�سلمني
يف م�رص �أعربوا عن رف�ضهم �أن حتكمهم ال�رشيعة الإ�سالمية ،ال�سيما فيما يتعلق بالعقوبات
البدنية الإ�سالمية (احلدود).
بخ�صو�ص احلقوق ال�سيا�سية لغري امل�سلمني ،تتجنب الوثائق الر�سمية التي ن�رشها حزب
احلرية والعدالة والإخوان امل�سلمون بعد الثورة مناق�شة حق غري امل�سلمني يف الرت�شح ملن�صب
رئا�سة الدولة .ويف املقابل ،ا�ستبعدت م�سودة الربنامج ال�سيا�سي لعام  2007للإخوان امل�سلمني
-67الإخوان امل�سلمون ،مبادرة الإخوان للإ�صالح ،يف دليلك �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني (القاهرة :اقر�أ،
� ،)2004ص324
-68حزب احلرية والعدالة ،برنامج احلزب (� ،)2011ص154
 -69انظر:
R. Scott, The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and the Egyptian State (California:
Stanford University Press, 2010); M. Tadros, The Muslim Brotherhood in Contemporary
)Egypt (London: Routledge, 2012
 -70انظر برنامج حزب النور ( )2011متاح على:
http://www.alnourparty.org/page/program_headers
-71را�شد الغنو�شي ،حقوق املواطنة ،الإ�صدار الثالث (فريجينيا :املعهد الإعالمي للفكر الإ�سالمي،)1993 ،
�ص.57-56
-72املرجع ال�سابق� ،ص.105
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ب�شكل ال لب�س فيه غري امل�سلمني من الرت�شح ملنا�صب رئي�س اجلمهورية ورئا�سة الوزراء .تلك
73
املنا�صب -وهي ما يطلق عليها منا�صب “الوالية العظمى” -يجب �أن ي�شغلها رجال م�سلمون.
عقب الثورة� ،أعلن قادة الإخوان امل�سلمني �أن اجلماعة لن تر�شح مر�شحني غري م�سلمني �أو
ن�ساء ملن�صب الرئا�سة� ،إال �أنهم لن يعرت�ضوا �إذا قامت �أحزاب �أخرى بذلك 74.يف الأدبيات
الفكرية للإخوان امل�سلمني يذكر ب�شكل �رصيح �أن غري امل�سلمني والن�ساء م�ستبعدون من تويل
منا�صب الوالية العظمى 75.يف تون�س ،قال الغنو�شي �إن العقيدة الإ�سالمية هي �أحد �رشوط
تويل من�صب الرئا�سة ،ولكنه يقول �أي�ضا �إن يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية ،مثل احلفاظ على
76
الوحدة الوطنية يف املجتمعات متعددة الأديان ميكن رفع هذا ال�رشط.
تكر�س م�سودة الد�ستور التون�سي التمييز �ضد غري امل�سلمني يف احلقوق ال�سيا�سية .املادة 67
من م�سودة الد�ستور تن�ص على �أنه يجب على رئي�س اجلمهورية �أن يكون مواطنا م�سلما.
هذه املادة متعار�ضة مع مادة د�ستورية �أخرى ت�ضمن امل�ساواة وعدم التمييز بني املواطنني
التون�سيني (املادة  .)5ن�سخ هذا ال�رشط من د�ستور تون�سي �سابق بالرغم من معار�ضة احلقوقيني
وبع�ض �أطراف املعار�ضة .كما �أو�ضح قادة حزب النور �أن غري امل�سلمني لن يتم ال�سماح لهم
بتويل منا�صب الوالية العظمى يف الدولة الإ�سالمية ،بالن�سبة �إليهم ي�شمل ذلك �أي�ضا من�صب
77
نائب الرئي�س.
ال �شك حقوق الأقليات الدينية يف ظل الد�ستور امل�رصي اجلديد يف خطر .فممار�سة احلرية
الدينية مق�صورة فقط على �أتباع الديانات ال�سماوية (�أى اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم) .هذا
يعني �أن الأقليات الدينية الأخرى ،مثل البهائيني ،ال تتمتع بحريتها الدينية .جدير بالذكر �أن
الكتلة الربملانية للإخوان امل�سلمني يف برملان عام 2005رف�ضت االعرتاف بالأقلية البهائية،
واعتربت �أن البهائية هي معتقد مهرطق ال جتب حمايته يف املجتمع الإ�سالمي.
يعرتف الد�ستور اجلديد بحقوق غري امل�سلمني يف تطبيق قواعدهم الدينية اخلا�صة فيما يتعلق
ب�شئون الأ�رسة وال�شئون الدينية .ويعتقد بع�ض املراقبني �أن هذه املادة خطوة للأمام فيما يت�صل
بحقوق غري امل�سلمني ،حيث �إنها املرة الأوىل التي يعرتف فيها د�ستور بوجود ديانات �أخرى
يف م�رص .غري �أن تلك املادة تكر�س مبد�أ الطائفية يف التعامل مع الأ�رسة ،بدال من و�ضع
قانون مدين واحد جلميع املواطنني بغ�ض النظر عن ديانتهم .الكثري من امل�سيحيني يعانون من
 -73الإخوان امل�سلمون« ،برنامج حزب الإخوان» ،املو�سوعة التاريخية الر�سمية للإخوان ،2007 ،متاحة على:
 ،http://bit.ly/e2JXBEمت زيارة املوقع يف  15مايو .2012
)74-M. Tadros, The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt (London: Routledge, 2012
 -75حممود غزالن ،الإ�سالم هو احلل (القاهرة :دار التوزيع والن�رش الإ�سالمية.)2006 ،
 -76را�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية ،اجلزء الأول (� ،)2011ص.241-235
 -77انظر ت�رصيحات يا�رس الربهامي 4 ،يوليو  ،2012متاح على:
&.http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=722750
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القيود ال�صارمة التي تفر�ضها الكنائ�س الأرثوذك�سية والكاثوليكية على م�س�ألة الطالق ،وبع�ض
امل�سيحيني ا�ضطروا للتحول �إىل الإ�سالم لتفادي تلك القيود� 78.إن تطبيق قوانني للأ�رسة ذات
طابع طائفي ،يعني �أنه �سوف يخ�ضع �أع�ضاء كل طائفه دينية �إىل قواعد دينية متييزية ال
تتما�شى مع حقوق الإن�سان.
مل ت�شهد حقوق الأقليات امل�سيحية يف م�رص حت�سنا بعد الثورة ،ب�سبب املناخ الديني املتع�صب،
والذي تفاقم جراء ال�سيطرة ال�سيا�سية للإ�سالميني ،الأمر الذي عزز خماوف امل�سيحيني.
�شهدت م�رص �سل�سلة من اال�شتباكات الطائفية خالل العام املا�ضي ،مع ا�ستمرار التعامل مع
العنف الطائفي باعتباره ق�ضية �أمنية ،ودون معاجلة للأ�سباب اجلذرية للظلم الذي ت�شعر به
الأقليات الدينية .وبدال من معاجلة احلقوق امل�رشوعة للم�سيحيني يف امل�ساواة وعدم التمييز،
يكرر الإخوان امل�سلمون والرئي�س مر�سي الأخطاء التي وقع فيها النظام ال�سابق .هناك
مطلب �أ�سا�سي للم�سيحيني يف م�رص ،يتعلق ب�إزالة القيود القانونية املفرو�ضة على بناء و�صيانة
الكنائ�س .يف يونيو  2011قدمت احلكومة االنتقالية برئا�سة ع�صام �رشف م�رشوع قانون
موحدا لبناء دور العبادة .عار�ض العديد من امل�سيحيني القانون املقرتح ،واعتربوه مقيدا
و�أدين من توقعاتهم .و�أكد الإخوان امل�سلمون وحزب النور �أن �أي تنظيم لهذا ال�ش�أن ،يجب
�أن يكون متنا�سبا مع عدد امل�سيحيني واحتياجاتهم ب�شكل دقيق ،ولذلك عار�ضوا وجود قانون
79
موحد لدور العبادة.
تعيني غري امل�سلمني والن�ساء يف منا�صب �سيا�سية عليا هو �أمر خاليف بني الإ�سالميني يف
م�رص� .أثناء حملته االنتخابية ،تعهد الرئي�س مر�سي بتعيني م�سيحي وامر�أة كنواب للرئي�س،
�إال �أن ال�سلفيني اعرت�ضوا لأن من�صب نائب الرئي�س ميكن �أن يحل حمل الرئي�س يف ظروف
معينة ،والأخري يجب �أن ي�شغره رجل م�سلم .ر�ضخ الرئي�س مر�سي لل�ضغوط وغري ر�أيه،
فعني امر�أة وم�سيحيا يف من�صب م�ساعدي الرئي�س� ،أما من�صب نائب الرئي�س فقام بتعيني قا�ض
بارز م�سلم لهذا املن�صب.

حرية التعبري:
يعترب تعريف ونطاق حرية التعبري وعالقتها بحرية الدين والأخالق �إ�شكالية بالن�سبة لربامج
الإ�سالميني .يالحظ �أن برامج حزب احلرية والعدالة وحزب النور مفعمة بالغمو�ض،
 -78انظر «االحتجاج من �أجل احلق يف الطالق» 28 ،Ahram Weekly ،يوليو .2011
 -79انظر جريدة الوفد 16 ،مايو  ،2012متاح على:

http://www.alwafd.org/برملان-الثورة/471-مناق�شات-ال�شعب/210983-ال�سلفيون-والإخوان-يعرت�ضون-
على-قانون-دور-العبادة وامل�رصي اليوم 21 ،مار�س  ،2012متاح على:
http://www.almasryalyoum.com/node/725126
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وا�ستخدام عبارات ف�ضفا�ضة ،ت�سمح بو�ضع قيود على حرية التعبري .على �سبيل املثال ،يقول
80
حزب احلرية والعدالة �أنه ملتزم بـ»حرية التعبري ب�رشط احرتام القيم الأ�سا�سية للمجتمع».
كما ي�ؤكد �أي�ضا على العالقة املبا�رشة بني حرية الإبداع الفني واحرتام الأخالق ،وقيم
وتقاليد املجتمع 81.يت�ضمن برنامج احلزب ق�سما خا�صا عن �إ�صالح الإعالم ،ون�ص على �أن
«ال�صحافة حرة ،وال يجب �أن تخ�ضع لأي �شكل من �أ�شكال الرقابة ،فيما عدا رقابة ال�ضمري
املهني ،وقيم املجتمع والقانون ».وي�ضيف �أن «حرية ن�رش ال�صحف� ،أو املجالت� ،أو �أي
منافذ �أخرى مطبوعة �أو �إلكرتونية مكفولة بدون �أي عقبات قانونية �أو �إدارية ،طاملا هذا املنفذ
يحرتم الد�ستور والقانون� ،إىل جانب الأخالق العامة 82».وباملثل ،ي�ضمن برنامج احلزب
احلق يف �إن�شاء قنوات تليفزيونية خا�صة وحمطات �إذاعية ،ب�رشط احرتام القيم املجتمعية،
والأخالق العامة ،وي�ؤكد �أن الإعالم يجب �أن يحرتم الأديان ال�سماوية83.تلك الإ�شارات
لقيم املجتمع واحرتام الأديان ترتك الباب مفتوحا على م�رصاعيه للتدخل التع�سفي يف الإعالم
على �أ�س�س دينية .عالوة على ذلك ،ال يو�ضح حزب احلرية والعدالة طبيعة القيود التي ميكن
فر�ضها ب�شكل قانوين ،وعلى �أي �أ�س�س .ال يت�ضمن الربنامج االلتزام بتعديل قانون العقوبات
لإلغاء عقوبات حب�س ال�صحفيني ،والتي هي م�صدر قلق كبري يف م�رص منذ عقود؛ نظرا لأنه
كثريا ما مت ا�ستخدام الإعالم اململوك للدولة من قبل نظام مبارك لأغرا�ض قمعية ،يعد برنامج
حزب احلرية والعدالة ب�إعادة هيكلة ملكية الإعالم املطبوع والبث الإعالمي اململوك للدولة
ل�ضمان ا�ستقاللهم ،ولكنه ال يو�ضح كيف �أي�ضا.
حرية التعبري على الإنرتنت هي �أي�ض ًا هدف للتقييد؛ حيث ي�سعى حزب احلرية والعدالة
�إىل �إن�شاء جمل�س متخ�ص�ص للإعالم اجلديد ،وكَّ ل �إليه مهام �صياغة مبادئ توجيهية للإعالم
الإلكرتوين ،حتى يكون عمله م�سرت�شدا بـ”روح الإ�سالم وقيم و�أخالق امل�رشوع احل�ضاري
امل�رصي” 84يثري هذا املقرتح القلق ب�سبب القيود التي ميكن �أن تفر�ض على ا�ستخدام الإنرتنت،
يف حني �أن مهام هذا املجل�س غري حمددة .تعهد حزب احلرية والعدالة �أي�ضا بتبني قانون
جديد خا�ص بجرائم الإنرتنت املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية ،والقر�صنة الإلكرتونية،
وحماية الأخالق العامة .هذا النوع من القوانني �شائع يف كثري من الدول الأخرى� ،إال �أن
الإ�شارة الغام�ضة حلماية الأخالق العامة ميكن �أن يتم ا�ستخدامها لتقييد وحجب بع�ض املواقع
الإلكرتونية.
ذكر حزب النور �أن حرية التعبري واحلريات الإعالمية يجب �أن تكون مت�سقة مع ال�رشيعة،
-80حزب احلرية والعدالة ،برنامج احلزب (� ،)2011ص.31
-81املرجع ال�سابق� ،ص.140
-82املرجع ال�سابق� ،ص.158-153
-83املرجع ال�سابق �ص.154
-84املرجع ال�سابق� ،ص.157
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والقيم الأ�سا�سية للمجتمع واحلفاظ على النظام العام .ي�شري احلزب �إىل �أنه يجب على احلكومة
وم�ؤ�س�ساتها ،مبا يف ذلك وزارة الإعالم� ،أن تعزز الهوية والثقافة الإ�سالمية .هذا املوقف ال
يعك�س متثيل التعددية الدينية والثقافية للمجتمع امل�رصي ،بل يثري القلق حول ا�ستخدام حكومة
ذات قيادة �سلفية �إعالم الدولة ب�شكل منهجي ك�أداة لزيادة التعليم الديني الإ�سالمي وتعزيز القيم
85
الإ�سالمية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يذكر برنامج احلزب ال�سلفي حرية الإبداع الفني مطلقاً.
تعهد الرئي�س مر�سي باحرتام احلق يف الإبداع الفني وحرية التعبري� ،إال �أن ال�سجل القامت
ملمار�سة الإ�سالميني يف هذا املجال يلقي ظالال من ال�شك على املوقف الفعلى للإخوان امل�سلمني
وال�سلفيني .منذ الت�سعينيات والن�شطاء الإ�سالميون ي�ضغطون على نظام مبارك لتقييد �أنواع
معينة من التعبري التي تخ�ضع حلماية القانون الدويل حلقوق الإن�سان .قدم �أع�ضاء الإخوان
امل�سلمني ،مبا يف ذلك الرئي�س مر�سي نف�سه ،العديد من اال�ستجوابات الربملانية �ضد مطبوعات
�صدرت من وزارة الثقافة ووزارة االعالم اعتربوها م�سيئة للإ�سالم� .سبق �أن �أعلن
الزعماء البارزون للإخوان امل�سلمني م�ساندة مواقف �أتخذها الأزهر واحلكومة �ضد احلريات
الأكادميية وحرية التعبري والإبداع الفني؛ بدعوى �أن على حرية التعبري �أن حترتم ما ي�سمى
86
بالقيم والأخالق املجتمعية.
لهذه الأ�سباب ،قامت جمموعة من املفكرين واملمثلني والفنانني والروائيني بت�أ�سي�س جماعة
“جبهة الإبداع امل�رصي” حلماية احلق يف الإبداع الفني وحرية التعبري .ه�ؤالء الفنانون
�أ�صابهم القلق جراء �سل�سلة الق�ضايا التي مت رفعها �ضد فنانني م�رصيني من قبل حمامني
�إ�سالميني ،اتهموهم ب�إهانة الإ�سالم ورموزه .تعهدت اجلبهة مبحاربة �أي حماوله لفر�ض
87
رقابة الإ�سالميني على الأن�شطة الثقافية.
مل ي�أخذ الرئي�س مر�سي �أي �إجراءات قانونية ل�ضمان حماية الفنانني من تلك الق�ضايا ،بل
يت�ضمن الد�ستور اجلديد مادة جترم ازدراء كل الر�سل والأنبياء .اقرتح الأزهر هذه املادة
و�ساندها الإ�سالميون ،بالإ�ضافة �إىل قوى �سيا�سية �أخرى 88.مبقت�ضي تلك املادة -على �سبيل
-85برنامج حزب النور ( ،)2011متاح على:
.http://www.alnourparty.org/page/program_headers
 -86انظر ت�رصيحات عبد الرحمن الرب لقناة احلرة 13 ،يناير  ،2012طريق خا�ص ،متاح على:
http://www.youtube.com/watch?v=ZXOG6c9WNkI
 -87علي عبد املح�سن« ،الكوميديا ال�سوداء :هل احلكم على عادل �إمام بداية الجتاه مقلق؟»Egypt ،
 25 ،Independentمايو  ،2012متاح (بالإجنليزية) على:
http://www.egyptindependent.com/news/dark-comedy-adel-imam’s-prison-sentencestart-worrying-trend
 -88انظر «الأزهر يحارب املد ال�شيعي وخماوف على حرية العقيدة يف م�رص» ،املرايا� 11 ،أغ�سط�س ،2012
متاح على:
http://almarayanews.com/new/permalink/5501.html
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املثال -ميكن حماكمة م�سلمني �شيعة باعتبارهم هراطقة من املنظور ال�سني امل�سيطر� .سوف
يكون لهذه املادة ت�أثري �سلبي بعيد املدى على حرية التعبري واحلريات الدينية يف نظام م�رص
النا�شىء ،ويالحظ �أنه ارتفع عدد الأ�شخا�ص املحالني للمحاكمة خالل ال�شهور الأربعة الأخرية
من – 2012بينهم عدد من غري امل�سلمني -بتهمة ازدراء الإ�سالم .بع�ض ه�ؤالء املتهمني حكم
90
عليهم بال�سجن 89،ويف �إحدى ق�ضايا االزدراء امل�شهورة حكم على اجلناة بالإعدام غيابيا.
�أخذ الرئي�س مر�سي وحكومته مواقف �شديدة ال�رصامة �ضد الإعالم يف ال�شهور املا�ضية،
حيث مت رفع عدد متزايد من الق�ضايا �ضد �صحفيني بتهم �إهانة الرئي�س .يف الوقت نف�سه،
ت�سامح الرئي�س مر�سي وحكومته مع اخلطاب التمييزي الذي يقوده الإعالم ال�سلفي وبع�ض
الإ�سالميني ،وبدال من العمل على �إعادة هيكلة ملكية الإعالم الر�سمي -كما وعد الإخوان
امل�سلمون يف برناجمهم -قاموا با�ستخدام �سلطتهم ال�سيا�سية وقوانني النظام ال�سابق لتعيني
ال�صحفيني املقربني لهم ،يف مواقع امل�سئولية عن التحرير والإدارة يف ال�صحف اململوكة
91
للدولة.
تقول حركة النه�ضة يف برناجمها �إن حرية التعبري مكفولة ،دون ذكر �أي قيود ب�شكل �رصيح،
وي�ؤكد الربنامج �أي�ضا �أن “حرية الإبداع الفني م�صونة ،ويجب على الدولة �أن ت�رشع القوانني
ل�ضمان ممار�ستها ”.فيما يخ�ص الإعالم ،ي�شري الربنامج ب�شكل عام �إىل “تطور الإعالم من
92
�أجل �إثراء ال�ساحة الثقافية ”.لكنه مل يو�ضح كيف �سيتم �إ�صالح الإعالم العام واخلا�ص.
�أدت مالحقة ال�صحفيني يف تون�س خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية� ،إىل �إثارة ال�شك ب�ش�أن التزام
النه�ضة بحرية التعبري .اقرتحت النه�ضة جترمي الأفعال التي متار�س �ضد حرمة الإ�سالم
يف الد�ستور املقبل .قاوم العلمانيون واحلقوقيون هذا املقرتح ،حتى مت �سحبه من م�سودة
 -89منظمة العفو الدولية« ،م�رصُ :يعترب احلكم «امل�شني» ال�صادر ب�إدانة املتهم يف ق�ضية ازدراء الأديان مبثابة
افتئات على حرية التعبري عن الر�أي» 18 ،دي�سمرب  ،2012متاح على
http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-outrageous-guilty-verdict-blasphemy-caseassault-free-expression-2012-12-12
 -90الأهرام �أونالين« ،تلقى �ستة �أقباط من اخلارج حكما بالإعدام لفيلم معاد للإ�سالم» 28 ،نوفمرب ،2012
متاح (بالإجنليزية) على:
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/59363/Egypt/Politics-/Six-expat-Coptsreceive-death-penalty-sentence-for.aspx
 -91انظر البيان امل�شرتك من املنظمات احلقوقية والأحزاب ال�سيا�سية� 9 ،أغ�سط�س »« ،2012الإخوان
امل�سلمون على خطى مبارك» منظمات حقوق الإن�سان والأحزاب ال�سيا�سية تت�ضامن مع ال�صحفيني والإعالميني
�ضد حماوالت الهيمنة ال�سلطوية اجلديدة» ،متاح على:
http://www.cihrs.org/?p=3759
 -92برنامج حركة النه�ضة ( ،)2011متاح على:
.http://www.365p.info/livre/index.html

82

التقرير ال�سنوي 2012
الد�ستور� ،إال �أنه متت �إ�ضافة جملة �أخرى للمادة  2حافظت على املعنى نف�سه .تن�ص اجلملة
ب�شكل غام�ض على �أن “حتمي الدولة املقد�سات ”.يزعم بع�ض املراقبني �أن احلركة قد �أذعنت
ملطالب ال�سلفيني 93.يف غ�ضون ذلك ،ف�شلت النه�ضة يف ردع الإ�سالميني املت�شددين الذين
يهددون احلريات العامة وحرية الإبداع الفني.
باخت�صار ،ف�إن املواقف النظرية والعملية للأحزاب الثالثة ب�ش�أن ق�ضايا حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية مقلقة للغاية .بينما تتبنى النه�ضة مواقف �أكرث تقدمية يف كثري من احلاالت ،ف�إنها
ال تزال غام�ضة يف حاالت �أخرى .ولكن الإخوان امل�سلمون وحزب النور يقيدون ب�شكل
�رصيح عددا من �أهم حقوق الإن�سان العاملية.

الإ�سالم ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان والإ�صالح الإ�سالمي
�إن �أي �إدماج م�ستقبلي للقانون الإ�سالمي (ال�رشيعة الإ�سالمية) -كما يف�رسها الإ�سالميون-
يف الت�رشيع الوطني �سوف ي�ؤدي �إىل تقوي�ض معايري حقوق الإن�سان العاملية يف تون�س وم�رص.
ت�شري درا�سة حديثة مقارنة لإدماج ال�رشيعة الإ�سالمية يف النظم القانونية لعدد من الدول
الإ�سالمية �إىل �أن “عددا من االنتهاكات جنم ب�شكل مبا�رش عن �إعمال القواعد واملمار�سات
94
القائمة على التقاليد القانونية الإ�سالمية يف هذه الدول”.
ي�ؤكد كثري من امل�سلمني الليرباليني �أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان وركائز الدولة
الد�ستورية احلديثة ال ميكن �أن تو�ضع مو�ضع التنفيذ� ،إال �إذا انخرط العلماء امل�سلمون يف
�إ�صالح جذري لل�رشيعة الإ�سالمية مبفهومها التقليدي .يقول املفكر ال�سوداين عبد الله النعيم
�إنه ال يوجد �شيء �إلهي يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،حيث �إن �أ�سلوب تطبيقها وحمتواها هو نتاج
التف�سري الإن�ساين للم�صادر الإ�سالمية املقد�سة .وبالتايل ف�إن امل�سلمني ي�ستطيعون مراجعتها
يف �أي وقت ،على �ضوء املتغريات املختلفة 95.وعالوة على ذلك ،يرف�ض عدد من العلماء
 -93انظر :منظمة العفو الدولية�« ،صحفي تون�سي يواجه تهمة تتعلق «بالآداب العامة» عقب انتقاده احلكومة»،
� 9أغ�سط�س  ،2012متاح على:
http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-after،criticizing-government-2012-08-07
و�آمنة القاليل“ ،انتكا�سة حلرية التعبري يف تون�س” ،هيومن رايت�س ووت�ش 24 ،يونيو  ،2012متاح على:
http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/24
 -94جان ميت�شيل �أوتو« ،نحو ا�ستنتاجات مقارنة» ،يف جان �أوتو (طابعة)� ،إدراج ال�رشيعة .ملحة مقارنة
للأنظمة القانونية الثنتى ع�رشة دولة �إ�سالمية يف املا�ضي واحلا�رض (ليدن :جامعة ليدن بري�س،)2010 ،
�ص.618
 -95انظر عبد الله النعيم ،نحو �إ�صالح �إ�سالمي :احلريات املدنية ،وحقوق الإن�سان ،والقانون الدويل
(�سرياكوز ،نيويورك :جامعة �سرياكوز بري�س.)1996 ،

83

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
امل�سلمني فكرة ا�ستخدام ال�رشيعة كقانون للدولة .على �سبيل املثال ،القا�ضي امل�رصي حممد
�سعيد الع�شماوي يقول �إن ال�رشيعة يف القر�آن تعني طريق الله �أو طريق الإ�سالم ،ولكن هذا
امل�صطلح غري الفقهاء الإ�سالميون يف القرن الثاين للإ�سالم معناه حتى يطبق يف �أغلب الأحيان
96
على ال�شئون القانونية.
ي�ؤكد النعيم �أن الدولة العلمانية �رضورية يف الإ�سالم ،ويو�ضح �أن الإ�سالميني تغا�ضوا عن
اختالفات ذات داللة بني الأمة احلديثة واملجتمع الإ�سالمي ما قبل احلداثة .و�أنه على مدار
التاريخ كان فقهاء امل�سلمني امل�ستقلون وق�ضاة ال�رشيعة الإ�سالمية بعيدين عن ال�سلطة املركزية.
و�أن امل�سلمني الأوائل التزموا طوعا بال�رشيعة الإ�سالمية وفقا لقناعاتهم ،دون حاجة �إىل
الإكراه .وفقا للنعيم ،ف�إن �أي قانون يتم تطبيقه عن طريق ال�سلطة املركزية يكون دائما قانونا
علمانيا ،وال ميكن و�صفه ب�أنه �إ�سالمي ،لأن امل�سلمني �سوف يختلفون دائما على كيفية تف�سري
97
ال�رشيعة.
�إن احرتام معايري حقوق الإن�سان العاملية يتطلب �ضمان مواطنة �شاملة تقوم على امل�ساواة،
وهذا �أمر �رضوري ل�ضمان التعاي�ش ال�سلمي للمجموعات الدينية والعرقية والثقافية املتعددة
يف املجتمعات العربية .لذا ف�إنه من اخلط�أ اعتبار املطالبة بحقوق الإن�سان العاملية ،فر�ضا لقيم
غريبة على امل�سلمني .فامل�سلمون ال يتبنون ر�ؤية واحدة متجان�سة عن املكانة التي يريدون
�أن مينحوها للدين يف املجال العام .والعديد من املفكرين امل�سلمني والفاعلني يف جمال حقوق
الإن�سان يدعمون ب�شكل متزايد معايري حقوق الإن�سان العاملية والإ�صالح الإ�سالمي والدولة
العلمانية 98.يف عام  2004قام ائتالف من منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة امل�رصية والعربية
ب�إ�صدار وثيقة ت�ؤكد �أن حقوق الإن�سان العاملية هي نتاج التفاعل بني الثقافات واحل�ضارات
املختلفة عرب التاريخ .حتذر هذه الوثيقة من التذرع بالتف�سريات املحافظة للم�صادر الإ�سالمية،
99
والتي تقو�ض الطابع العاملي حلقوق الإن�سان.

96- E.W. Shepard, ‘Muhammad Said al-Ashmawi and the Application of Shari‘a in Egypt’,
International Journal of Middle East Studies, 28 (1) (1996), p. 43
97- A. An-Na‘im, ‘The Compatibility Dialectic: Meditaing the Legitimate Coexistence of
Islamic Law and State Law’, The Modern Law Review 73 (1) (2010).
 -98انظر:
A.E. Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics (Boulder, CO: Westview Press,
2004) Fourth edition; see also the analysis of the work of some liberal reformers in W. Hallaq,
A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī usūl Al-Fiqh (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), pp. 207-254.
 -99اال�ستقالل الثاين :نحو مبادرة للإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي .هذه الوثيقة امل�شرتكة مت اعتمادها من
املنتدى املدين الأول الذي نظمه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بالتعاون مع جمعية الدفاع عن احلقوق
واحلريات (عدل) ،واملنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (حقوق)� .ضم املنتدى  52منظمة غري حكومية من
 13دولة عربية (مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان  .)2004و�أعربت املنظمات غري احلكومية امل�رصية
والعربية العاملة على حقوق الإن�سان عن نف�س وجهة النظر يف العديد من املنا�سبات على مدى العقدين املا�ضيني.
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عالوة على ذلك� ،أظهرت االنتفا�ضات ال�شعبية التي اجتاحت العامل العربي يف عام 2011
الزخم ال�شعبي لقيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان .تتحدى تلك التطورات االفرتا�ضات القائلة
�إن حقوق الإن�سان العاملية لي�س لديها �أ�سا�س جمتمعي يف العامل العربي ،و�أن القوى الإ�سالمية
املحافظة هى البديل ال�سيا�سي الوحيد يف املنطقة .على الرغم من �أن الإ�سالميني قد عززوا
نفوذهم ال�سيا�سي نتيجة للتحوالت ال�سيا�سية التي حدثت يف تون�س وم�رص وليبيا� ،إال �أن التنوع
ال�سيا�سي والفكري يف تلك املجتمعات هو حقيقة �ساطعة .يف عام  2011ت�أ�س�ست �أحزاب �سيا�سية
جديدة يف م�رص ،تدعو بو�ضوح �إىل تبنى معايري حقوق الإن�سان العاملية ،وتتبنى مفهوما
100
ليرباليا وتقدميا للم�صادر الإ�سالمية.

خامتــة:
�إن التدقيق يف �سجل حقوق الإن�سان للإ�سالميني �أمر جدير باالهتمام يف هذه املرحلة الدقيقة
من التحوالت ال�سيا�سية يف املنطقة العربية .الإ�سالميون لي�سوا الفاعلني الوحيدين املعادين
حلقوق الإن�سان يف بلدان املنطقة ،فقد �أظهرت الثورات العربية �أن الثقافة ال�سيا�سية للم�سلمني
لي�ست متجان�سة ،و�أن �شعبية حقوق الإن�سان يف ازدياد .لكن يظل للإ�سالميني ت�أثري كبري على
تطوير اخلطاب الديني ال�سائد.ال�صعود ال�سيا�سي للإ�سالميني يف بلد مثل م�رص منذ ال�سبعينيات،
دفع ال�سادات ومبارك لتبني �سيا�سات مزدوجة قمعية ودينية ال�سرت�ضاء الإ�سالميني .هذا
ال�صعود �أثر �أي�ضا على املجتمع ككل ،واخرتق فكرهم امل�ؤ�س�سات الثقافية والإعالمية والتعليمية
والدينية .مما �ساعد على �أن يعزز الإ�سالميون مفهوم الن�سبية الثقافية والتيار املحافظ يف
املجتمع ب�شكل عام.
مل تكن هناك توقعات ب�أن الإ�سالميني �سوف يحولون م�شهد حقوق الإن�سان يف املنطقة ب�شكل
�إيجابي .لقد�أخفق الإ�سالميون �إىل الآن يف تقدمي نظرية وممار�سة متما�سكة ومت�سقة يف املواءمة
بني برناجمهم الإ�سالمي واملعايري العاملية حلقوق الإن�سان .ميكن اعتبار مواقف النه�ضة �أكرث
تقدمية من مواقف الإ�سالميني امل�رصيني .لكن هناك م�شاكل جوهرية بني حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ومواقف وممار�سة الأحزاب ال�سيا�سية الثالثة التي مت فح�صها يف هذه الدرا�سة.

 -100على �سبيل املثال انظر الربامج االنتخابية للحزب امل�رصي االجتماعي الدميقراطي ،متاح على:
( http://www.egysdp.com/docs/party_pro.pdfمت زيارة الرابط يف � 10أبريل )2011؛ وحزب
امل�رصيني الأحرار
( http://almasreyeenalahrrar.org/PartyProgram.aspxمت زيارة الرابط يف � 10أبريل )2011؛
وحزب م�رص احلرية
( http://www.masralhureyya.org/about-party/programمت زيارة الرابط يف � 10أبريل )2011
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من ال�رضوري مالحظة �أن التطور الإيجابي اجلديد يف كل من تون�س وم�رص هو ات�ساع
القاعدة الداعمة للمعايري العاملية حلقوق الإن�سان يف �صفوف الليرباليني والن�شطاء ال�شباب
واملجتمع املدين .ال �شك �أن الليرباليني هم مناف�سون حمتملون للإ�سالميني� ،إن عززوا من
قدراتهم التنظيمية والتعبوية ،ميكن �أن يحققوا جناحا انتخابيا يف االنتخابات امل�ستقبلية .من
ناحية �أخرى يت�صدى املدافعون واملدافعات عن حقوق الإن�سان ملمار�سات اال�سالميني يف احلكم
م�ؤكدين التزامهم باملعايري العاملية حلقوق الإن�سان .يجب �أال يرتك املدافعون واملدافعات عن
حقوق الإن�سان والليرباليون الدين ،لكي يتم اختطافه واحتكاره من قبل الإ�سالميني .يجب �أن
يكون الإ�صالح الإ�سالمي وت�أ�صيل معايري حقوق الإن�سان العاملية يف اخلطاب الإ�سالمي هدفا
ا�سرتاتيجيا .على املجتمع الدويل �أن يت�أكد دائما من �أن احلكومات احلالية يف املنطقة حترتم
حريات التعبري والتنظيم� .إن التمتع بحقوق الإن�سان ميكن �أن يوفر بيئة منا�سبة لنقا�ش حيوي
حول م�ستقبل حقوق الإن�سان العاملية والدين ،يف مناخ خال من الرتهيب.
بعيدا عن ال�ساحة املحلية ،ميكن �أن نتوقع �أن يكون لتناق�ض الإ�سالميني مع حقوق الإن�سان
ت�أثري على ال�سياق الإقليمي والعاملي .من املرجح �أن احلكومات العربية بقيادة الإ�سالميني
�سوف حتاول �إثارة نقا�ش حول اخل�صو�صيات الثقافية داخل امل�ؤ�س�سات الدولية حلقوق
الإن�سان .من املتوقع �أن تربز على ال�سطح ب�صورة �أو�ضح ق�ضايا مثل امل�ساواة بني اجلن�سني،
وازدراء الأديان على امل�ستويني العاملي والإقليمي� .سوف يجري الت�شكيك يف معايري حقوق
الإن�سان العاملية املن�صو�ص عليها يف �أطر التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف بني االحتاد
الأوروبي ودول جنوب املتو�سط على �أ�س�س ثقافية .رغم �أنه -بعد تاريخ طويل من االرتياب
من الإ�سالميني� -أ�صبحت م�ؤخرا الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا قوى داعمة لإدماج
الإ�سالميني يف العملية ال�سيا�سية .ولكن هذا التغيري يف ال�سيا�سة ينبغي �أال ي�أتي على ح�ساب
احرتام حقوق الإن�سان يف البلدان العربية .يجب �أال ي�ؤدي ذلك التقارب �إىل تهمي�ش الن�ضال
الطويل للم�سلمني الليرباليني وحركة حقوق الإن�سان للتوفيق بني الرتاث الديني واملعايري العاملية
حلقوق الإن�سان� .إن الدعم ال�سيا�سي والأدبي من جانب الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا
للم�سلمني الليرباليني واملدافعني واملدافعات عن حقوق الإن�سان الذين يت�شاركون يف تبني قيم
عاملية م�شرتكة البد �أن يكون له الأولوية .يجب �أن ت�ستمر حقوق الإن�سان العاملية ،وبالأخ�ص
امل�ساواة بني اجلن�سني ،وعدم التمييز ،وحرية التعبري ،الإطار املرجعي بني االحتاد الأوروبي
و�رشكائه العرب .وميكن �أن ي�ستفيد االحتاد الأوروبي من اخلربات املتنوعة للدول امل�سلمة يف
جمال احرتام حقوق الإن�سان ،والإ�شارة �إىل �أف�ضل املمار�سات لت�شجيع الأحزاب الإ�سالمية
لتطوير مواقفها القانونية ب�ش�أن االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.
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الف�صل الرابع

�أزمة العدالة االنتقالية فى �سياق «الربيع العربي»..
م�صر منوذجا
زيــاد عبـد الـتـواب*

مدخـــل:
منذ الإطاحة بالرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك ،د�أبت منظمات حقوق الإن�سان على املطالبة

ب�إيجاد عدالة انتقالية ،ت�ضمن حتوال وا�ضحا عن املمار�سات القمعية من جانب الدولة،

و�إفالت كبار امل�سئولني من العقاب عن تلك املمار�سات� .إال �أن تلك املطالب قوبلت بتجاهل

من جانب املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،واحلكومات امل�ؤقتة التي عملت حتت �إمرته،
وكذلك احلكومة احلالية التي �شكلها الرئي�س حممد مر�سي .ولكن لنعد �إىل الوراء قليالً،

ال قد يبدو بديهياً ،ماذا يعني مفهوم العدالة االنتقالية التي نادت به املنظمات
ون�س�أل �س�ؤا ً
* نائب مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
� -أ�سهم يف �إعداد هذا التقرير ،فريدة مقار ،وجريمي �سميث.
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احلقوقية منذ  12فرباير عام 1 2011؟
نعني مبفهوم العدالة االنتقالية �أنه :جمموعة الآليات املتنوعة الق�ضائية وغري الق�ضائية
وحماكمات الأفراد ،والتعوي�ضات ،وتق�صي احلقائق ،والإ�صالح الت�رشيعي والد�ستوري،
وفح�ص ال�سجالت ال�شخ�صية للموظفني العموميني و�أفراد الأمن؛ للك�شف عن جتاوزاتهم
والف�صل فيها .كما يندرج حتته كل ما يرتئيه املجتمع �رضوريا للتعامل مع مرياث من
القمع وانتهاكات حقوق الإن�سان حتي �إذا تطلب ذلك تغيري القانون اجلنائي والقوانني �سيئة
ال�سمعة التي كان يتح�صن بها النظام البائد لتربير �أفعاله الإجرامية ،و�إ�صالح النظام الأمني
والق�ضائي ،بجانب الإ�صالح امل�ؤ�س�سي حتى ي�صل �إىل تغيري املناهج التعليمية ،و�إن�شاء ن�صب
تذكارية ومتاحف وتخ�صي�ص يوم وطني للحداد و�أ�شياء �أخري كثرية جاءت يف درا�سة �شاملة
�أعدها القانوين امل�رصي د� .رشيف ب�سيوين ،واعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة كمبادئ
�أ�سا�سية وا�سرت�شادية للدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة العتماد منظور قانوين للعدالة االنتقالية،
يركز علي حقوق ال�ضحايا ،ويو�ضح نطاق احلق يف االنت�صاف واخلطوط العري�ضة ملا ميكن
القيام به لتحقيق ذلك .الأهم من ذلك� ،أن هذه الدرا�سة ال تقت�رص من مفهوم جرب ال�رضر
علي التعوي�ض املايل فقط ،ولكن �أي�ض ًا توفر �أ�شكاال �أخري من التعوي�ضات ،مثل ا�سرتجاع
الأموال واملنقوالت املهربة ،و�إعادة الت�أهيل والرت�ضية و�ضمانات عدم التكرار .2وت�ستوي هنا
التعوي�ضات للجرائم الناجتة عن االنتهاكات اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واالنتهاكات
اخلا�صة باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية.3
غري �أن احلكومات املتعاقبة على احلكم بعد الثورة قد �رضبت بعر�ض احلائط جميع املقرتحات
ب�إعادة �صياغة خارطة للخروج من م�أزق حتقيق العدالة مب�رص ،كما رف�ضت احلكومات نف�سها
�أن تقدم خارطة طريق وا�ضحة لعملية التحول الدميقراطي ،ووا�صلت احلكومة امل�رصية
 -1بعد مرور �ساعات قليلة على تنحي الرئي�س مبارك� ،أ�صدر ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية م�رشوع
خريطة طريق نحو دولة احلق والقانون .وكان من املطالب الأ�سا�سية يف تلك اخلارطة هو� -4 « :إن�شاء هيئة
ق�ضائية م�ستقلة للحقيقة والإن�صاف والعدالة االنتقالية ،تقوم على التحقيق وتلقي ال�شكاوى يف جميع جرائم الف�ساد
وانتهاكات حقوق الإن�سان ،التي ارتكبت قبل وبعد �أحداث  25يناير .على �أن ت�ضمن ال�سلطات ا�ستقاللية وحيادية
عمل الهيئة ،وتوفري جميع الت�سهيالت ل�ضمان عملها ،مع �إعطاء �أولوية للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة منذ 25
يناير .ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة« ،عا�شت الثورة ال�شعبية امل�رصية �سقط الديكتاتور..املطلوب
�إ�سقاط نظام الدولة البولي�سية»  12فرباير ،2011
http://www.cihrs.org/?p=2997
 -2املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون
الدويل حلقوق الإن�سان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل 16 ،دي�سمرب  ،2005اجلمعية العامة
للأمم املتحدةUN A/RES/60/147 ،
3- Louise Arbour, Economic and Social Justice for Societies in Transition, Second Annual
Transitional Justice Lecture, 25 October 2006, New York University School of Law,
http://www.chrgj.org/publications/docs/wp/WPS_NYU_CHRGJ_Arbour_%20Final.pdf
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اللجوء �إىل الإجراءات القمعية املختلفة ،مثل االعتقاالت التع�سفية ،والتعذيب والرتهيب،
وم�صادرة ال�صحف وت�شويه املعار�ضة ،والت�ضييق على املجتمع املدين .وعلى مدى العامني
املا�ضني ازدادت حدة بع�ض �أمناط انتهاكات حقوق الإن�سان عن نظريتها �أثناء حكم مبارك،
مما �أ�سهم يف مزيد من عدم اال�ستقرار يف ال�سيا�سة امل�رصية ،و�شيوع حالة عامة من الت�شكك يف
الطريقة التي تنتهجها الدولة يف ت�سيري �أمور البالد.
يف هذا ال�سياق� ،أبدت احلكومات املتوالية عدم اكرتاث باتخاذ �أي خطوات ل�ضمان امل�ساءلة
احلقيقية عن االنتهاكات ال�سابقة ،و�إر�ساء مبد�أ �سيادة القانون؛ الأمر الذي �أدى �إىل ت�صاعد
كبري يف العنف داخل قاعات املحاكم ،وكذلك االحتجاجات ال�سلمية والعنيفة من جانب �أ�رس من
قتلوا �أو عذبوا �أو �سجنوا باملخالفة للقانون قبل الثورة و�أثناءها.
وقد �أ�سهم يف زيادة تلك االحتجاجات املحاوالت امل�ضنية التي يبذلها النظام ال�سيا�سي احلايل
يف تطويع منهج العدالة االنتقالية لالنتقام من معار�ضيه ال�سيا�سيني� ،أو لتطويع م�ؤ�س�سات
الدولة خلدمة امل�صالح ال�ضيقة للجماعة ال�سيا�سية احلاكمة؛ �أي �إعادة �إنتاج املمار�سات ال�سلطوية
نف�سها التي �أنتهجها النظام ال�سابق لكن حتت م�سمى تطهري امل�ؤ�س�سات من العنا�رص الفا�سدة.
وهي املمار�سات التي د�أب املجل�س الع�سكري ،ومن بعده الرئي�س مر�سي على اتخاذها بغية
�إعادة اال�ستقرار مل�ؤ�س�سات الدولة ،والتي �أف�ضت �إىل زيادة الكلفة ال�سيا�سية واالجتماعية لعملية
االنتقال الدميقراطي املتعرثة يف م�رص.
كان احلكم ب�إدانة مبارك �أمام حمكمة طبيعية يف الثاين من يونيو  2012مو�ضع ترحيب
عاملي ،باعتباره تر�سيخا للعدالة ،و�إيذانا بانق�ضاء ع�رص من القمع وانعدام امل�ساءلة يف تاريخ
م�رص .ولكن من دواعي الأ�سف �أن ق�ضية مبارك قد مت ا�ستغاللها لتكون �ستارا يغطي الإحجام
املتوا�صل عن حتميل �أي م�سئولني �أو قوات الأمن امل�سئولية عن االنتهاكات ال�سابقة ،مبا يف
ذلك تربئة امل�سئولني الع�سكريني والأمنيني ال�ضالعني يف �إجراء ك�شوف العذرية اجلربية على
املتظاهرات بل يتم �إعادة تطويعها بني احلني والآخر لت�شتيت انتباه الر�أي العام عن ق�ضايا
الإ�صالح املتداولة �إعالميا و�سيا�سياً.
يف ظل نظام �ضارب بجذوره يف كل امل�ؤ�س�سات ،قائم على وح�شية ال�رشطة ،و�سجلها
الطويل يف ممار�سة التعذيب ،اعتربت م�رص دولة بولي�سية منذ بداية الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين ف�صاعدا .خلفت احلكومة امل�رصية يف عهد مبارك وراءها �آالف ال�ضحايا ،نتيجة
ممار�سة انتهاكات ممنهجة وج�سيمة حلقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك االختفاء الق�رسي والتعذيب،
وغريهما من �صور املعاملة القا�سية واملهينة واالعتداء اجلن�سي ،على املعتقلني ال�سيا�سيني
واجلنائيني ،والقتل خارج �إطار القانون ،ف�ضال عن االعتقاالت التع�سفية واحتجاز �آالف من
املعار�ضني ال�سيا�سيني.
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مرت كل هذه اجلرائم دون عقاب ،فعلى مدى ثالثني عاما كانت النيابة العامة ترتدد يف فتح
حتقيقات جادة يف �أي من تلك اجلرائم .ولكن الأكرث خطورة �أن �أطر القمع القائمة مل تخ�ضع
للتفكيك بعد �سقوط الرئي�س ال�سابق مبارك ،بل على العك�س ،تلج�أ القوى ال�سيا�سية احلاكمة
�إىل �أ�ساليب القمع ذاتها ،و�إىل �أمناط من االنتهاكات مماثلة لتلك التي كانت متبعة قبل ثورة
اخلام�س والع�رشين من يناير ،مما �أ�سفر عن وقوع املزيد من ال�ضحايا بعد الثورة.
لعل غياب الأجندة الدميقراطية عن �أولويات حكم الرئي�س احلايل د.حممد مر�سي �أ�سهمت
ب�شكل وا�ضح يف تفاقم �أزمة احلكم والعدالة يف م�رص ،وتهدد بانزالق الدولة �رسيع ًا نحو
منعطف من الفو�ضى وعدم اال�ستقرار .من �أهم مظاهر ذلك املنعطف هو امل�شهد العبثي الذي
قاده الرئي�س مر�سي حينما �أ�صدر �إعالن ًا د�ستوري ًا يوم  21نوفمرب 2011؛ بغية التحايل على
قانون ال�سلطة الق�ضائية ،و�إقالة النائب العام من من�صبه ،وما �صحب ذلك من حالة عدم
ا�ستقرار �سيا�سية وقانونية قد ميتد �أثرها ل�سنوات؛ فعلى الرغم من �أن ا�ستبعاد النائب العام ال�سابق
كان ومازال مطلب ًا جماهرييا وحقوقي ًا �أ�سا�سيا لتحقيق العدالة� ،إال �أن ا�ستبعاد النائب العام كان
مرتبط �أ�سا�س ًا ب�رضورة تبني قانون دميقراطي لل�سلطة الق�ضائية ،يف�صل من�صب النائب العام
عن وزارة العدل ،وي�ؤ�س�س تبعيته للمجل�س الأعلى للق�ضاء؛ ل�ضمان عدم والء النائب العام
لرئي�س ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب والئه لقيم �إعالء �سيادة القانون واحرتام حقوق املواطن.
وهو املطلب الذي رف�ضت جماعة الإخوان امل�سلمني تبنيه منذ ح�صولها على الأغلبية الربملانية
يف انتخابات  2012وحتى �صدور هذا التقرير .فاملر�سوم الد�ستوري الذي �أ�صدره د .مر�سي
�أكد على �أن اجلماعة ال�سيا�سية احلاكمة قد ورثت بالفعل الأدوات والتكتيكات ال�سلطوية لنظام
مبارك.
خالل املحاكمات التي متت بعد الثورة ،كان مبارك ووزير داخليته ،ومعهما ع�رشة
من �ضباط ال�رشطة ذوي الرتب ال�صغرية هم وحدهم املدانني بتهمة الت�آمر لقتل املتظاهرين
ال�سلميني .بينما بر�أت املحاكم �ستة من م�ساعدي وزير الداخلية واملئات من �ضباط ال�رشطة،
ا�ستنادا �إىل عدم كفاية الأدلة يف الق�ضية ذاتها .الأمر الذي �أدى �إىل زعزعة ثقة ال�شعب يف
تلك املحاكمات ،ويف عملية العدالة االنتقالية برمتها ،ب�سبب فرتات الت�أجيل الطويلة ،والأدلة
ال�ضعيفة التي قدمتها النيابة العامة والتي جاءت خالية من عنا�رص مهمة ووا�ضحة ،ف�ضال عن
تهديدات ال�رشطة لل�شهود الرئي�سيني يف ظل غياب نظام حلماية ال�شهود .كثريا ما عزت �أجهزة
الدولة ،مبا فيها و�سائل الإعالم احلكومي ،قتل املتظاهرين �إىل” �أي ٍد �أجنبية” ،كما امتنع النائب
العام عن فتح حتقيقات يف مزاعم خطرية ب�ش�أن وقائع تعذيب ارتكبت قبل الثورة و�أثناءها
وبعدها.
كان ع�رص مبارك وغريه من احلكام العرب -الذين هم على �شاكلته من حيث التوجه
ال�سيا�سي -ع�رصا من الت�سلط النف�سي بقدر ما كان ع�رصا من الت�سلط البدين؛ فلم تكن �سمات
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ذلك الع�رص هي �أعمال التعذيب والقتل خارج �إطار القانون واالختفاء الق�رسي وغريها من
االنتهاكات اجل�سيمة وال�صارخة حلقوق الإن�سان فح�سب ،بل عمد مبارك وغريه من احلكام
العرب �إىل تهمي�ش م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة التي �أن�شئت يف �أرجاء املنطقة بعد اال�ستقالل من
االحتالل ،وحتويلها �إىل �أبواق للدعاية و�آالت للقمع .فعلى �سبيل املثال فقد �أمعنت احلكومات
العربية يف ا�ستخدام ال�سلطات التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية يف دولها للت�سلط على عقول
مواطنيها ودفعهم �إىل فقدان تثمني قيمة �سيادة القانون .و�أ�صبحت الد�ساتري وم�ؤ�س�سات الدولة
التي �أن�شئت خلدمة م�صلحة ال�شعب ،وتر�سيخ �سيادة القانون يف مقدمة الو�سائل امل�ستخدمة يف
ا�ستغالل ال�شعب والت�سلط عليه.
هذا التفتيت للم�ؤ�س�سات والقهر الثقايف ،وجتذر منطق الإفالت من العقاب ،و�شيوع اخلوف
هي التحديات الكربى التي تواجه الدول العربية بعد ثوراتها .فالتحدي مل يكن يوما يف �شخو�ص
مبارك �أو بن على �أو القذايف فح�سب ،بل هو حت ٍد ي�رضب بجذور اجتماعية واقت�صادية وثقافية
عميقة ،وجدت �أر�ضا خ�صبة يف الآلة البولي�سية والبريوقراطية التي تدير م�ؤ�س�سات ما بعد
اال�ستقالل ،وذلك بغية حماية نف�سها من مثل ذلك اليوم.
خالل حماكمة مبارك ومائة وخم�سني من معاونيه(بينهم �ضباط �رشطة من حملة الرتب
الكبرية وال�صغرية) جل�أت احلكومة امل�رصية �إىل الهيكل الق�ضائي نف�سه الذي كان قائما يف عهد
الرئي�س ال�سابق .كان الق�ضاء امل�رصي على مدى ال�سنوات ال�ستني املا�ضية مو�ضع انتقادات
حادة لتحيزه وافتقاره لال�ستقالل الكامل عن ال�سلطة التنفيذية و�أجهزة الأمن الداخلي؛ ونتيجة
لذلك برهن النظام الق�ضائي امل�رصي يف تلك املحاكمات على �أنه غري راغب �أو غري قادر على
مقا�ضاة م�سئويل الدولة ال�ضالعني يف جرائم ،قد تو�صم ب�أنها انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان.
كما قوبلت الدعوات املطالبة ب�إ�صالح النظام الق�ضائي بغية �ضمان ا�ستقالل الق�ضاة وح�سن �سري
العدالة ،بينها مقرتحات قدمها الق�ضاة �أنف�سهم ،برف�ض متعنت من جانب املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة ،ومن حزب الأكرثية الربملانية احلاكم (الإخوان امل�سلمني) ومن الرئي�س اجلديد .بل
�إن املطالب املتعددة بت�شكيل جلان لتق�صي احلقائق �أو غريها من �آليات العدالة االنتقالية احلرة
من قيود القانون قد قوبلت بالتجاهل� ،أو بالتحايل لتفريغها من م�ضمونها.
�إن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،الذي �أدار املرحلة االنتقالية من �شهر فرباير 2011
وحتى �أول يوليو - 2012وهو املجل�س الذي كان يوما مواليا ملبارك -قد اتخذ عددا من
املواقف التي تعيد �إىل الأذهان مواقف حكومة مبارك؛ مثل منع االحتجاجات واالعت�صامات
وفر�ض قيود على عمل املنظمات غري احلكومية وو�سائل الإعالم ،وت�أجيج حمالت كراهية
الأجانب ،وا�ستخدام القوة املفرطة �ضد املتظاهرين ال�سلميني ،مما �أدى �إىل مقتل ع�رشات
املدنيني العزل ،وكذلك اعتقال املواطنني تع�سفيا ،وا�ستغالل املنابر الإعالمية التابعة للدولة
يف الت�شهري بالليرباليني والي�ساريني و�شباب الثورة ،وا�ستخدام بع�ض اجلماعات الإ�سالمية
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املتطرفة لتخويف املجتمع امل�رصي والغرب .يف الوقت نف�سه كان مبارك وغريه من املدانني
من �أع�ضاء احلر�س القدمي يتمتعون وهم �سجناء بحقوق وامتيازات ال يتمتع بها م�رصيون
�آخرون.
حتى يت�سنى فهم موقف املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،ف�إن من الأهمية مبكان مالحظة
�أنه خالل العقدين املا�ضيني ا�ضطلع اجلي�ش بدور حا�سم يف حماية م�صالح النظام وا�ستقراره.
على �سبيل املثال لعبت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دورا حموريا �أثناء الأزمة االقت�صادية والغذائية،
حيث كانت مبثابة املخرج للحد من �أزمة البطالة ،كما �أ�سهمت يف عدد من امل�رشوعات
االقت�صادية الكربى (ك�إن�شاء الطرق ال�رسيعة و�إدارتها ،وامل�ست�شفيات وامل�صانع �...إلخ).
وقد حر�ص مبارك دوما وغريه من قيادات احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم على �إبراز
الدور االيجابي الذي ميكن للجي�ش القيام به كقاطرة للنمو االقت�صادي والتنمية ،حتى �أ�صبحت
املن�ش�آت الع�سكرية ،وما يدور يف فلكها من �صناعات مدنية تنتج طائفة متنوعة من املنتجات،
كغ�ساالت املالب�س و�أجهزة التلفزيون وال�سخانات واملالب�س والأبواب والأدوات املكتبية
وامل�ستح�رضات الطبية ،وامليكرو�سكوبات.
كان مبارك يعتمد ب�صورة متزايدة على نظام الق�ضاء الع�سكري لردع وحماكمة معار�ضيه،
وخالل ال�سنوات القليلة التي �سبقت الثورة �أدخل مبارك تعديالت �شكلية على نظام الق�ضاء
الع�سكري بغية جعله مقبوال بدرجة �أكرب لدى الغرب ،ولتو�سيع م�سئولياته حتى ي�صبح -وفقا
خلطته� -أحد �أعمدة النظام الق�ضائي .ولكن يف الوقت الذي كانت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ت�ضطلع
فيه بدور اجتماعي و�سيا�سي واقت�صادي ن�شط يف عهد مبارك ،ف�إن دورها كان �أقل بريقا من
دور احلزب الوطني الدميقراطي ،ومن دور الطبقة ال�صاعدة من رجال الأعمال الذين كانوا
يت�صدرون امل�شهد ال�سيا�سي �أمام ال�شعب .حظي هذا االتفاق� -أو هذا الف�صل بني ال�سلطات بحكم
الأمر الواقع -بقبول كل من احلزب الوطني الدميقراطي وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،لأنه �سمح لكل
منهما مبمار�سة نفوذه على النظام.
بعد �صعود الإخوان امل�سلمني �إىل ال�سلطة ،ا�ستخدموا �آلة القمع احلكومية نف�سها التي ا�ستخدمها
مبارك لإ�سكات معار�ضيه؛ فخالل املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سي ،وثَّقت
جماعات حقوق الإن�سان تكرار التوجهات واالنتهاكات نف�سها ،كما ا�ستمر جتاهل احلديث عن
العدالة االنتقالية؛ �إذ رف�ضت الأغلبية الإ�سالمية يف الربملان املنحل �إلغاء القوانني التي �أقرها
مبارك ومن �سبقوه لتقييد احلريات العامة ،مبا يعرقل م�ساءلة من كانوا يف النظام عما ارتكبوه
من جرائم ،ويعطي م�ؤ�رشا جلماعات حقوق الإن�سان يف م�رص ب�أن الإخوان امل�سلمني قد
اختاروا انتهاج امل�سار املناوئ حلقوق الإن�سان ذاته الذي �سار عليه مبارك.
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�ساد اعتقاد عام ب�أن حماكمة مبارك وكبار معاونيه �ستكون �إحدى ركائز حتول م�رص �إىل
الدميقراطية .كان من امل�أمول �أن ت�ضع تلك املحاكمات نهاية لثقافة الإفالت من العقاب التي
�سادت العقلية امل�رصية على مدى �أكرث من مائة وخم�سني عاما .فعلى مدى عقود عكف مبارك
ومن �سبقوه على بذل ما يف و�سعهم من جهد لإ�ضعاف كل �أ�شكال امل�ساءلة امل�ؤ�س�سية ،و�إهدار
مبد�أ �سيادة القانون .ومع ذلك ف�إن ا�ستطالعات الر�أي العام -حتى تلك التي �أجريت قبل
اخلام�س والع�رشين من يناير -ك�شفت عن �أن الق�ضاء هو امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي متكنت من
االحتفاظ بقدر من اال�ستقاللية �أكرب من جميع امل�ؤ�س�سات الأخرى يف الدولة 4.هذا ال�شعور
العام �أتاح للثوار الوثوق يف قدرة الهيئات الق�ضائية القائمة على حماكمة نظام مبارك على
جرائمه ،بل �إنه �شجع النخبة الليربالية على املناداة ب�إ�صدار قانون ا�ستثنائي للغدر 5،ملحاكمة
النظام ال�سابق دون التفكري يف �أن مثل تلك القوانني اال�ستثنائية قد ت�رض �أكرث مما تنفع يف
امل�ستقبل.
كان امل�رصيون ي�ضعون ثقتهم فيما ي�سمى»حكمة الق�ضاة» ،وظل هذا الر�أي يحظى بالت�صديق
لوقت طويل� ،إىل �أن جاء اليوم الذي ا�ستيقظ فيه امل�رصيون على م�شاهد مقار املحاكم وقد
حا�رصتها �أ�رس �ضحايا الثورة ،والهجوم على قاعات املحاكم ،وحماوالت االعتداء على
املتهمني ،وهو ما حدث يف حمكمة جنايات جنوب القاهرة؛ احتجاجا على ت�أجيل حماكمة �ضباط
ال�رشطة املتهمني بقتل املتظاهرين .ويف مار�س  2012ت�صاعدت الأزمة ال�سيا�سية مبا يفوق
قدرة املحاكم على احلل ،عندما جتمع �سكان الإ�سكندرية داخل مقر املحكمة لالحتجاج على
6
قرارها بالإفراج عن املتهمني بقتل ع�رشات املتظاهرين.

جماعات ال�ضحايا:
من امل�شاكل التي تواجه تطبيق منهج العدالة االنتقالية يف البلدان املختلفة هي حتديد الفرتة
الزمنية التي ينطبق عليها هذا املفهوم ،وعلى �أ�سا�سه ميكن اعتبار �ضحايا النظام يف تلك اللحظة
 -4انظر ناثان براون« ،الرقابة على ال�سلطة التنفيذية دور و�أدوات الق�ضاة وحدودها» �أطروحة مقدمة يف
م�ؤمتر نظمه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف القاهرة عام .2006
http://www.cihrs.org/?p=1050
 -5ملزيد من التفا�صيل ب�ش�أن م�رشوع قانون الغدر ،انظر ورقة املوقف ال�صادرة عن مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان حتت عنوان «قانون الغدر…عودة لنهج النظام ال�سابق نحو دمقرطة نظام املحا�سبة القانونية
لأع�ضاء النظام ال�سابق ل�ضمان حقوق ال�ضحايا»
http://www.cihrs.org/?p=390
 -6ملزيد من التفا�صيل :انظر ورقة ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بعنوان «دفاعا عن ا�ستقالل الق�ضاء:
�شفافية التحقيقات واملحاكمات وجتنب ازدواجية املعايري يحمي املحاكم وي�ضمن عدم الإفالت من العقاب»
http://www.cihrs.org/?p=1378
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ك�ضحايا يجب تعوي�ضهم وجرب الأ�رضار املادية واملعنوية التي وقعت لهم .فمفهوم العدالة
االنتقالية هو حلقة الو�صل بني مفهومني عموميني وهما االنتقال �أو التحول )(Transition
والعدالة ) .(justiceبالن�سبة لتعريفات الأمم املتحدة ،العدالة“ :هي من املثل العليا للم�ساءلة
والإن�صاف يف حماية احلقوق و�إحقاقها ،ومنع التجاوزات واملعاقبة عليها”� .7أما معنى
االنتقال �أو التحول يف مفهوم العدالة االنتقالية :فهو مفهوم منح�رص يف فرتة من التغريات
ال�سيا�سية تتميز باتخاذ تدابري قانونية وحقوقية ملواجهة وت�صحيح جرائم ارتكبت عن طريق
نظام قمعي �سابق .8وهو ما يعني �أن التحول �أو االنتقال مرتبط يف مفهوم العدالة االنتقالية
باالنتقال من جمتمع �أقل حترر ًا �إيل جمتمع �أكرث دميقراطية وحترراً .وعليه تكون نقطة البداية
يف تطبيق العدالة االنتقالية هي التحرر من املمار�سات ال�سلطوية والقمعية التي كان يقوم بها
النظام ال�سابق .وهي املمار�سات التي تربر االلتجاء ملفهوم قانوين ا�ستثنائي يف طبعه ،وهو
مفهوم العدالة االنتقالية.
ففي احلاالت ال�سيا�سية كالتي تعي�شها م�رص منذ  11فرباير  ،2011ويف ظل ا�ستمرار العنف
واالنتهاكات املمنهجة �ضد املعار�ضني ال�سيا�سيني ال ميكن حتليل �أي تدابري ا�ستثنائية -تتخذها �أو
قد تتخذها ال�سلطة اجلديدة -حتت م�سمى العدالة االنتقالية يف �إطار خمتلف عن الواقع ال�سيا�سي
اال�ستبدادي للممار�سات اليومية .وعليه حماولة لإعادة تفكيك امل�ؤ�س�سات القمعية املنتمية للنظام
ال�سابق ،تقوم بها �أي �سلطة ت�سري على النهج ال�سلطوي نف�سه �سيتم مقاومتها من قطاعات �شتى
باملجتمع كمحاولة لإعادة �إنتاج �أدوات القمع القدمية حتت م�سمى �سيا�سي خمتلف.
�إن نظام مبارك واملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة الذي توىل ال�سلطة عقب الإطاحة مببارك،
وكذلك احلكومة احلالية العاملة حتت �سلطة الرئي�س حممد مر�سي وجماعة الإخوان امل�سلمني،
�ضالعون يف انتهاكات خمتلفة حلقوق الإن�سان ،خلفت وراءها عددا كبريا من ال�ضحايا .وهو
ما ميكن تناوله على النحو التايل:
1 )1اال�ستخدام املفرط للقوة يف التعامل مع املحتجني ال�سلميني :ففي ظل حكم املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة د�أبت قوات ال�رشطة واجلي�ش على اللجوء ال�ستخدام القوة لتفريق
املحتجني .وا�ستخدمت القوة يف �أحداث خمتلفة اعتبارا من �شهر فرباير  2011وحتى
االنتخابات الرئا�سية ،كانت �أكرثها ج�سامة �أحداث “ما�سيربو” التي ده�ست فيها ناقالت
اجلنود املدرعة املحتجني الأقباط يوم التا�سع من �أكتوبر  ،2011وكذلك ا�شتباكات
�شارع حممد حممود يف نوفمرب من العام نف�سه ،وا�شتباكات دي�سمرب � 2011أمام جمل�س
� -7سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�رصاع وجمتمعات ما بعد ال�رصاع ،تقرير الأمني العام
للأمم املتحدة� 23 ،أغ�سط�س  616/UN doc. S/2004 ،2004فقرة 7
8- N. Roht-Arriaza and J. Mariezcurrena (eds.), Transitional Justice in the Twenty-First
Century: Beyond Truth versus Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p.1.
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الوزراء ،و�أحداث مباراة كرة القدم يف بور�سعيد مطلع فرباير .2012يف تلك الأحداث
جرى ا�ستخدام القوة املفرطة لتفريق املحتجني ال�سلميني .وكثريا ما ا�ستخدمت الذخرية
احلية ،وا�ستهدف القنا�صة �أج�ساد املحتجني ورءو�سهم .وقد �أدت تلك املمار�سات �إىل مقتل
مئات املحتجني ال�سلميني و�أ�شخا�ص غري م�شاركني ،و�إ�صابة �آالف �آخرين بجروح .كما
جتدر الإ�شارة �إىل ا�ستخدام العنف �ضد �أ�رس �ضحايا الثورة �أنف�سهم يف يونيو ونوفمرب
 ،2011عندما كالت قوات ال�رشطة ال�رضب لأفراد تلك الأ�رس ،وهم يطالبون مبعاملة
�أف�ضل وباعرتاف الدولة بق�ضيتهم.
ا�ستمرت التوجهات ذاتها بعد تويل الرئي�س حممد مر�سي ال�سلطة حيث ا�ستخدمت �أي�ضا القوة
املفرطة �ضد العمال امل�رضبني يف يوليو و�سبتمرب  ،2012و�ضد طالب جامعة النيل يف �سبتمرب
 .2012كما لقي �أحد املحتجني من الطالب م�رصعه �أثناء ا�شتباك ال�سفارة الأمريكية يف ال�شهر
نف�سه ،و�أ�صيب �آخرون .كما رف�ضت وزارة الداخلية �إعادة النظر يف القواعد التي تنظم
ا�ستخدام �أفرادها الأ�سلحة النارية ،والتي ت�سمح لأفراد ال�رشطة ب�إطالق النار على املحتجني،
من م�سافة قريبة مبا يلحق بهم �إ�صابات ج�سيمة ،قد تت�سبب يف مقتلهم .وقد كانت منظمات
حقوق الإن�سان قد اقرتحت عددا من القواعد التنظيمية التي تتفق مع املعايري الدولية يف هذا
ال�صدد ،ولكن تلك املقرتحات قوبلت بالتجاهل من جانب الوزراء املتعاقبني .وزادت وترية
العنف ال�رشطي يف مواجهة املتظاهرين مع و�صول د .حممد مر�سي لرئا�سة م�رص ،بل �أ�صبح
العنف يف مواجهة املتظاهرين غري مقرتن با�ستخدام قوات نظامية ،فح�سب بل �أ�صبح لأع�ضاء
احلزب احلاكم وم�ؤيديه دور متزايد يف مواجهة وقمع املظاهرات املعار�ضة ل�سيا�سات احلكم.
و�صل الأمر �إىل ذروته يف ليلة ال�ساد�س من دي�سمرب  2012حينما حا�رص املئات من �أن�صار
الرئي�س اعت�صام ًا �سلمي ًا �أمام ق�رص الرئا�سة قاموا بقتل و�رضب و�سحل و�إهانة املتظاهرين
9
املعار�ضني.
التعذيب :كان التعذيب وال يزال �أ�سلوب ًا �شائع اال�ستخدام يف التحقيق من جانب ال�رشطة
واجلي�ش .كما �أن هناك تقارير عن �أن اجلي�ش امل�رصي قد تورط يف �أ�ساليب التعذيب ،وخ�صو�صا
مع �أولئك املحتجزين يف �سجون ع�سكرية .10كما كان اجلي�ش وراء حاالت”ك�شوف العذرية”
امل�شهورة ،والتي �أخ�ضعت خالله املحتجات “لك�شف عذرية” ق�رسي� ،إثر اعتقالهن على يد
 -9ملزيد من املعلومات عن ا�شتباكات االحتادية ،انظر تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان « :هل
ت�صبح االحتادية منط ًا روتيني ًا لت�سوية اخلالفات ال�سيا�سية يف م�رص؟»  26دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5352
 -10ملزيد من املعلومات عن �أو�ضاع املحكوم عليهم ع�سكري ًا �أنظر �إيل املداخلة الكتابية امل�شرتكة املقدمة للجل�سة
الع�رشين ملجل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان :من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وجمموعة ال
للمحاكمات الع�سكرية بعنوان «املحاكمات الع�سكرية للمدنيني منذ ثورة  25يناير» ،يونيو 2012
http://goo.gl/8wuKm
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ال�رشطة الع�سكرية يف ميدان التحرير بعد الثورة ب�شهر واحد (يف مار�س  ،)2011واعتبارا
من �أبريل .2011ك�شفت منظمات حقوق الإن�سان �أي�ضا عن ع�رشات من حاالت الوفاة ت�أثرا
بالتعذيب ،والتي مرت جميعها دون عقاب .ومن امل�ؤ�سف �أن �أ�رس ال�ضحايا كثريا ما جل�أت �إىل
العنف �ضد �أق�سام ال�رشطة التي �شهدت تعذيب �أبنائهم ،نتيجة غياب �آليات امل�ساءلة .ولقد بد�أت
�أدوات التعذيب ت�أخذ بعد ًا جديد ًا يف �إطار تراخي ال�سلطة احلاكمة يف �إ�صدار ت�رشيعات جديدة
متعلقة مبكافحة التعذيب موائمة لاللتزامات الدولية مل�رص .ففي اخلام�س من دي�سمرب و�أثناء
�أحداث االحتادية قام �أع�ضاء جماعة الأخوان امل�سلمني وغريهم من امل�ؤيدين للرئي�س باختطاف
الع�رشات من املتظاهرين املعار�ضني ،واحتجازهم وتعذيبهم حتت �سمع وب�رص قوات الأمن
واحلر�س اجلمهوري التي قامت يف بع�ض احلاالت بت�شجيع ذلك .بل �إن رئي�س اجلمهورية قد
ا�ستخدم يف خطاب متلفز يف ال�ساد�س من دي�سمرب معلومات مت انتزاعها حتت وط�أت التعذيب
11
يف حماولة منه لتربير املمار�سات القمعية لل�سلطة.
2 )2االختفاء الق�رسي :ال يزال الن�شطاء ال�سيا�سيون يقا�سون من االختفاء الق�رسي ،ونظرا
لأنه مل يحدث �إ�صالح وا�ضح يف امل�ؤ�س�سات الأمنية يف البالد ،ي�ستمر ا�ستخدام مثل هذه
الأ�ساليب على نطاق وا�سع .وقد وردت تقارير عن مثل هذه احلاالت يف يوليو .2012
3 )3التع�سف يف االحتجاز واالعتقال� :ضحايا هذه املمار�سات هم غالبا من املحتجني �أو
ممن يتم القب�ض عليهم ع�شوائيا �أثناء االعتقاالت اجلماعية التي تقوم بها ال�رشطة
غريهم ّ
�أو اجلي�ش .وال يزال الن�شطاء ال�سيا�سيون والنقابيون وغريهم من املواطنني يخ�ضعون
لالحتجاز التع�سفي حتى بعد �إجراء �أول انتخابات دميقراطية يف م�رص .كما �أن املدنيني ال
يزالون يخ�ضعون للمحاكمات الع�سكرية .بل �أن ال�صياغة املعيبة للمادة  198من الد�ستور
اجلديد ،والتي ن�صت �رصاحةً وب�شكلٍ غري م�سبوق يف الد�ساتري امل�رصية على جواز �إحالة
املدنيني �إىل املحاكم الع�سكرية “يف اجلرائم التي ت�رض بالقوات امل�سلحة” .

غياب امل�سائلة ،والعدالة ،والثقة وامل�صاحلة
غياب العدالة وامل�ساءلة عن االنتهاكات القائمة ال يزال م�ستمرا:
�إن �أحكام الرباءة التي �صدرت يف جميع ما نظرته املحاكم من ق�ضايا منذ فرباير عام ،2011
لهو م�ؤ�رش على غياب الإرادة ال�سيا�سية ملحاكمة م�سئويل النظام ال�سابق عما ارتكبوه من
انتهاكات ممنهجة وج�سيمة حلقوق الإن�سان قبل ثورة يناير و�أثنائها .وقد �شجع غياب امل�ساءلة
قوات الأمن الر�سمية ،مبا فيها اجلي�ش ،على ارتكاب مزيد من االعتداءات �ضد املحتجني
املطالبني بالدميقراطية بعد الثورة ،وقتل مئات املحتجني املطالبني بالدميقراطية بالر�صا�ص
 -11تقرير مركز القاهرة اخلا�ص ب�أحداث االحتادية ،م�صدر �سابق �ص.22-17
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خالل العام املا�ضي ،و�إ�صابة �آالف �آخرين بجراح ،و�إخ�ضاع املحتجات لك�شف عذرية
ق�رسي ،وهتك �أعرا�ض املحتجني وتعذيبهم يف ال�سجون الع�سكرية.
مرت كل تلك اجلرائم دون عقاب .يف منت�صف �أكتوبر  2012مت تكليف قا�ض مدين
بالتحقيق يف ال�شكاوى التي قدمتها �أ�رس ال�ضحايا ،و�أفراد من ال�شعب �ضد الرئي�س ال�سابق
للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�شري حممد ح�سني طنطاوي ونائبه الفريق �سامي عنان،
فيما يتعلق مب�سئولياتها عن مذبحة ما�سبريو يف �أكتوبر  .2011هذا يف حد ذاته ميثل خطوة
للأمام ،لأنها املرة الأوىل يف تاريخ م�رص التي يخ�ضع فيها قادة ع�سكريون للتحقيق �أمام
الق�ضاء املدين ،ويف مواجهة اتهامات بجرائم ارتكبها اجلي�ش .ولكن التحقيق مل يبد�أ حتي تقدمي
التقرير للمطبعة ،ف�ضال عن �أن تلك اخلطوة جاءت مرجتلة ،يف �ضوء غياب الإطار املالئم
للنظر يف تلك اجلرائم التي يزعم �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة قد ارتكبها خالل عام
 ،2011والتي متخ�ض عنها مقتل �أكرث من مائة حمتج �سلمي ،و�إ�صابة �آالف �آخرين بجروح.
لذلك تظل احلاجة قائمة ال�ستحداث الأطر املالئمة وال�شاملة ،والتي تتطلب قبل كل �شيء توافر
�إرادة �سيا�سية وا�ضحة و�صادقة ،لفر�ض مبد�أ امل�ساءلة عن اجلرائم التي ارتكبها املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة� ،أو ارتكبت خالل فرتة حكمه للبالد ،وهو الأمر الذي ال توجد بعد م�ؤ�رشات
عن توافر مثل هذه الإرادة.
فيما يتعلق بالتوثيق والإقرار ،ف�شلت الدولة امل�رصية يف و�ضع معيار موحد ،يوجب
االعرتاف ب�ضحايا االنتهاكات يف عهد مبارك .ف�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان خالل
ال�سنوات الثالثني املا�ضية حرموا من العدالة والعالج ،وحتى �أولئك الذين �شاركوا يف
االحتجاجات يف  2011اتهموا ب�أنهم «بلطجية» �أو جوا�سي�س �أجانب .ومل ي�صدر �أي �إقرار
ر�سمي مب�سئولية الدولة عن حوادث القتل التي وقعت �أثناء الثورة �أو االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان التي ارتكبت يف العقود ال�سابقة .ومل ي�صدر �أي�ضا �أي اعرتاف مبمار�سات
التعذيب ،كما مل تتخذ �أي �إجراءات للم�ساءلة تلبية ملطالب ال�ضحايا� .إ�ضافة �إىل ذلك �أحجمت
املحاكم امل�رصية عن النظر يف الإدعاءات اخلا�صة بانتهاكات حقوق الإن�سان خالل ثالثني عاما
من حكم مبارك ،كما ا�ستمر تقدمي مواطنني م�رصيني ملحاكمات ع�سكرية.
�إن �ضحايا القمع املعادي للثورة الذي مار�سته الدولة ،يحق لهم من الناحية القانونية احل�صول
على تعوي�ض مايل .لقد مت �إن�شاء �صندوق تعوي�ضات لهذا الغر�ض يف يونيو ،2011ومع ذلك
ال توجد خطة ر�سمية حتقق ب�أي �شكل �إعادة ت�أهيل �أو تكرمي ال�ضحايا الباقني على قيد احلياة �أو
�أ�رس من فقدوا حياتهم .يف ظل �إطار وا�سع من غياب االعرتاف والق�صا�ص لالنتهاكات ،بدا
�أن �صندوق التعوي�ضات ي�سعى ال�سرت�ضاء ال�ساخطني و�إ�سكاتهم �أكرث من �سعيه لإقرار مبد�أ
امل�ساءلة وحتقيق العدالة وامل�صاحلة .لقد اختارت احلكومات االنتقالية املتعاقبة التن�صل من تقدمي
امل�ساعدة النف�سية والرعاية والتمري�ض وغريها من االحتياجات احليوية الالزمة لإعادة ت�أهيل
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ال�ضحايا �أو تقدمي امل�ساعدة القانونية لهم .كما �شكا �أفراد من �أ�رس ال�ضحايا تعر�ضهم ل�سوء املعاملة
من جانب م�سئويل الدولة املنوط بهم تقدمي التعوي�ضات لهذه الأ�رس من كرثة الإجراءات
البريوقراطية وال�صعوبات التي تواجهها عند تقدمها للح�صول على تعوي�ضاتها .يفتقد جمل�س
تعوي�ضات �ضحايا الثورة الر�ؤية الوا�ضحة ،كما يفتقد الآليات التي تكفل له موا�صلة القيام بعمل
بهذا احلجم ،خا�صة يف �ضوء ا�ستمرار العنف ،وزيادة عدد ال�ضحايا.
بعد انتخاب الرئي�س حممد مر�سي ،ت�شكلت جلنة مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم  10ل�سنة
 ،2012وذلك يف �أوائل يوليو 2012لإعادة النظر يف جميع حاالت �ضحايا الثورة .مرة
�أخرى كان التجاهل هو ن�صيب كل �ضحايا النظام ال�سابق .واقت�رص دور اللجنة على مهمة
تق�صي احلقائق دون �أي م�ؤ�رش عن دورها بعد ا�ستكمال التحقيقات .كما �أن نتائج التحقيقات لن
تكون معلنة للكافة ،وال جل�سات اال�ستماع التي �ستعقدها اللجنة ،بل �إن �أع�ضاء اللجنة حمظور
عليهم الإدالء ب�أي ت�رصيحات �صحفية ،كما مل يحدد بعد �أي �أ�سلوب �ست�سلكه يف عملها .و�إ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن اللجنة مفو�ضة فقط برفع تو�صيات للرئي�س ،ودومنا م�ؤ�رش وا�ضح فيما يتعلق
بتخويلها �سلطة االطالع على نتائج التحقيقات التي �أجرتها النيابة العامة خالل الأ�شهر الثمانية
ع�رش املا�ضية .وقد رفعت اللجنة تقريرها ال�رسي لرئا�سة اجلمهورية يف �أواخر عام .2012
تعكف منظمات املجتمع املدين على حتري �أعداد ال�ضحايا و�أو�ضاعهم االجتماعية؛ بغية
التوثيق لكل من وقعوا �ضحية املمار�سات الوح�شية من قبل الدولة .وهذا يف�رس ظهور العديد
من املبادرات التطوعية التي تهدف جلمع الوثائق واحلفاظ على ذاكرة �ضحايا الثورة،
ومن بينها مبادرة (لن نن�ساهم) .كما قدم العديد من املنظمات غري احلكومية مقرتحات كثرية
للحكومات امل�رصية املتعاقبة بعد الثورة ،تتعلق ب�إن�شاء �آلية متكاملة للعدالة االنتقالية ت�ضمن جرب
الظلم الذي وقع على �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان يف املا�ضي ،مبا يف ذلك ت�شكيل جلان
لتق�صي احلقائق وامل�صاحلة وحماكم متخ�ص�صة .ولكن ال�سيا�سات التي انتهجها املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة واحلكومة االنتقالية �أدت �إىل وقوع مزيد من ال�ضحايا ،مع ا�ستمرار الدولة يف
ممار�ساتها العنيفة �ضد مواطنيها.

غياب الثقة ال يزال قائما بني م�ؤ�س�سات الدولة واملواطنني:
مل تتخذ �أي �إجراءات فعالة يف اجتاه الإ�صالح احلقيقي لوزارة الداخلية امل�رصية وجهاز �أمن
الدولة ،وال تزال ال�شخ�صيات البارزة يف النظام القدمي يف مواقعها .والدولة البولي�سية التي
�أن�ش�أها مبارك يوما �أعيد �أن�شا�ؤها خالل العام املا�ضي وب�أمناط االنتهاكات نف�سها التي كانت
ترتكب يف عهد مبارك حلقوق الإن�سان.
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�إن القوانني التي �صدرت خالل عامي  2011و� 2012سواء عن املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة �أو عن الربملان املنحل� ،أو بعد ذلك من الرئي�س املنتخب ،ف�شلت يف الت�صدي ب�صورة
جادة مل�س�ألة ال�ضحايا .فبالإ�ضافة �إىل غياب امل�ساءلة وا�ستمرار املمار�سات الوح�شية من جانب
ال�رشطة ،مل ت�صدر ،على �سبيل املثال ،قوانني للعقاب على التعذيب يف ال�سجون �أو حماية
حقوق ال�ضحايا على نحو مالئم.
من املفارقات �أن وزارة الداخلية تقدمت ب�ستة م�رشوعات قوانني 12من �ش�أنها �إحكام قب�ضة
ال�رشطة على احلياة العامة يف م�رص ،مبا ينطوي على تهديد مبا�رش للحق يف التجمهر ال�سلمي
والتجمع وحرية التعبري والفكر .و�إذا قدر مل�رشوعات القوانني تلك �أن ت�صدر ،ف�إن العودة
الفعلية �إىل النظام الت�سلطي �ستكون م�ضمونة ،مع احتماالت �أكرب لزيادة عدد ال�ضحايا يف
امل�ستقبل .ي�ضاف �إىل ذلك �أنه مع ا�ستمرار �ضلوع الداخلية يف قمع املواطنني ،قد يبدو �أنه مل
يطر�أ �أي �إ�صالح �أو تغيري على ال�سيا�سة القمعية لهذا اجلهاز احلكومي.

امل�صاحلة احلقيقية م�ستحيلة فى الوقت الراهن:
يف غياب �إجراءات حقيقية للم�ساءلة ،ف�إن مفهوم كلمة امل�صاحلة حتول لي�صبح مرتبطا
بالإفالت من العقاب .وذلك نتيجة �إ�ساءة ا�ستخدام ذلك املفهوم ،بغية العفو عن �أولئك الذين
ارتكبوا جرائم حقوق الإن�سان �أو الف�ساد �أثناء حقبة مبارك .على �سبيل املثال ،اقرتحت
احلكومة بع�ض قوانني العفو التي حتقق “م�صاحلة” مع رجال الأعمال املتورطني يف �سلوك
مايل م�شني �أثناء فرتة حكم مبارك ،ولكن الدولة ف�شلت يف �إر�ساء �آليات من �ش�أنها تعزيز
احلوار ،و�ضمان ال�شفافية عند النظر يف تلك اجلرائم.
�إن ال�ضحايا مل يحظوا باالعرتاف بهم حتى الآن ،كما مل تتخذ �إجراءات جادة لوقف الإفالت
من العقاب ،بالإ�ضافة �إىل عدم حما�سبة دولة مبارك البولي�سية ،وا�ستمرار غياب امل�ساءلة
عن االنتهاكات القائمة وامل�ستمرة حلقوق الإن�سان ،الأمر الذي يحتم علينا �أن نت�ساءل عما �إذا
كان نظام العدالة االنتقالية قد جت�سد يف �أي �صورة .يبدو �أن التحول ال�سيا�سي رمبا يكون قد
حتقق ،ولكن دون �أن يرافقه حتول يف اجتاه �سيادة القانون و�إر�ساء مبد�أ امل�ساءلة �أو امل�صاحلة
املجتمعية؛ لذلك جاءت الإرها�صة الأوىل للرد على �سيا�سة القمع ب�صورة فعالة من جانب
املجتمع املدين والن�شطاء غري احلكوميني� .إن عبء م�ساعدة �ضحايا الدولة البولي�سية يقع على
 -12كان ذلك يف عهد املجل�س الع�سكري ،ثم جددت وزارة الداخلية تبني هذه القوانني بعد تويل د .حممد مر�سي
رئا�سة اجلمهورية :انظر «قوانني معاقبة الثورة امل�رصية» ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،أكتوبر .2012
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/10/%D9%82%D9%88%D8%A7%D
9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
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كاهل الن�شطاء غري احلكوميني بدرجة �أكرب من احلكومة .ومع ذلك يعاين املجتمع املدين يف
م�رص من وجود القانون رقم  84لعام  ،2002الذي يفر�ض قيودا على ا�ضطالعه بدوره،
وي�ضعه حتت و�صاية بريوقراطية وحكومية �صارمة ،وي�ضيق عليه فر�ص متويل ن�شاطه
بدرجة كبرية .ويفاقم من الأمر �أن حكومة الدكتور حممد مر�سي تتعجل ب�إ�صدار ن�سخة �أكرث
قمعا من القانون ال�ساري .وهكذا ،ف�إن اجلهات املانحة �سواء املحلية �أو الدولية لن يكون لها
�سوى ات�صال حمدود مبنظمات املجتمع املدين ،التي �أن�شئت بغر�ض م�ساعدة ال�ضحايا ودعمهم.

احلاجة لإ�صالح  ...وت�سا�ؤالت حول ا�ستقالل الق�ضاء:
عقب �سقوط مبارك جتاهل الر�أي العام ،وحتى املحللون ال�سيا�سيون ب�صورة مفاجئة
االعتقاد الذي كان ،وللمفارقة� ،سائدا بني معظم الق�ضاة ب�أن ا�ستقالل الق�ضاة يف م�رص غري
ٍ
كاف .13فقانون ال�سلطة الق�ضائية يتيح لل�سلطة التنفيذية التي تتوالها احلكومة ممار�سة �سلطات
وا�سعة على الق�ضاء ،ويتجلى ذلك يف ال�سلطات التي ميار�سها الرئي�س ووزير العدل ووزير
الداخلية على ال�سلطة الق�ضائية14،وحتى النائب العام نف�سه ،وهو املكلف بالتحقيق يف �شكاوى
االنتهاكات ،وتقدمي الأدلة �أمام املحكمة ،هو �أبعد ما يكون عن اال�ستقالل يف عمله.
مييل الر�أي العام �أي�ضا �إىل تنا�سي �أن حقبة مبارك �شهدت �شيوع الإفالت من العقاب عن
اجلرائم التي ارتكبها �أفراد ال�رشطة وم�سئولو احلزب الوطني الدميقراطي الذين وفروا لهم
احلماية من امل�ساءلة والعقاب؛ الأمر الذي يتجلى يف مئات ال�شكاوى التي قدمت ملكتب النائب
العام خالل العقود املا�ضية ،ومل يتم التحقيق فيها على الإطالق ،وحفظ بع�ضها نهائيا دون
اتخاذ �أي �إجراء .يف الوقت نف�سه ،مل يرتدد نظام مبارك يف ح�شد الق�ضاة و�سلطات التحقيق
ال�ستهداف منتقديه ومعار�ضيه �أو لتكري�س غياب امل�ساءلة عما يرتكبه من �أفعال.
 -13بعد تويل الرئي�س حممد مر�سي احلكم ،توقف تيار «ا�ستقالل الق�ضاء» �أي�ضا عن املطالبة بالتعديل الفوري
لقانون ال�سلطة الق�ضائية الذي كان يلح عليه يف عهد مبارك واملجل�س الع�سكري .واحتل القا�ضيان اللذان �أعدا
م�رشوع القانون من�صبني رفيعني يف النظام اجلديد ،رئا�سة اجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور ،ووزارة العدل.
كما �صار �أحد �أهم رموز تيار ا�ستقالل الق�ضاء نائبا لرئي�س اجلمهورية ،ولكن تيار «ا�ستقالل الق�ضاء» ورموزه
الرئي�سية الثالثة توقفت عن املطالبة با�ستقالل الق�ضاء ،بل كان بع�ضهم طرفا يف ا�ست�شارات مع رئي�س اجلمهورية
حول كيفية حتجيم ال�سلطة الق�ضائية.
 -14للتعرف على املزيد عن ا�ستقاللية من�صب النائب العام انظر:
 «النيابة العامة ،وكيل عن املجتمع �أم تابع لل�سلطة التنفيذية» ،عبد الله خليل ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوقالإن�سان.2006 ،
 «النائب العام بني ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطة التنفيذية « لعبد الله خليل يف «الق�ضاة والإ�صالح ال�سيا�سي يفم�رص» لنبيل عبد الفتاح� ،ص �ص ،153-119مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.2006 ،
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لقد نا�ضل الق�ضاة امل�ستقلون منذ الت�سعينيات لتحرير النظام الق�ضائي من تدخل ال�سلطة
التنفيذية ،الذي من �أبرز �أ�شكاله تدخل �إدارة التفتي�ش الق�ضائي 15،والنفوذ الذي ميكن �أن
متار�سه اجلهات الإدارية على النواحي املادية واملعنوية يف حياة الق�ضاة ،من خالل القواعد
اخلا�صة بالنقل والإعارة الداخلية واخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل العقوبات الوا�سعة و�سلطة القمع
التي ميكن لوزير العدل �أن ميار�سها يف املحاكم ،وتبعية ميزانية امل�ؤ�س�سة الق�ضائية لوزارة
16
العدل.
�إن النظام الق�ضائي امل�رصي ال يو�شك على االنهيار ،فم�ؤ�س�سات ذلك النظام مازالت تعمل،
كما �أنه يتمتع ب�أعرق تقاليد ق�ضائية يف املنطقة .وبالرغم من االنتقادات ال�سابق ذكرها ،ف�إنه
يتعني االعرتاف بو�ضوح ب�أن درجة اال�ستقاللية امل�ؤ�س�ساتية والأدبية التي يتمتع بها الق�ضاة
امل�رصيون تفوق مثيالتها يف الدول العربية الأخرى .ومع ذلك يبقى ال�س�ؤال :هل النظام القائم
حاليا قادر على التحقيق اجلاد يف اجلرائم اجلماعية التي ارتكبت يف ظل حكم مبارك وتقدمي
مرتكبيها للعدالة؟

هل ميكن مقا�ضاة ال�صديق؟
طبقا ملا قاله كثري من املحامني والق�ضاة الذين ح�رضوا جل�سات حماكمة مبارك وعدد من
رموز نظامه ،ف�إن الأدلة والتحقيقات التي قدمتها النيابة العامة يف تلك املحاكمات كانت �أبعد ما
تكون عن اجلدية ،مما دفع الكثريين �إىل االعتقاد ب�أنه �سيكون من ال�سهل الطعن يف الأحكام التي
(�صدرت) يف حق مبارك ،و�أنه �سيحظى بالرباءة ،لأن حكم املحكمة مل ي�ستند �إىل �أدلة قانونية
دامغة .على عك�س الكثري من النظم القانونية احلديثة ،ف�إن نظام النيابة العامة يف م�رص يجمع
بني �سلطتي التحقيق واالدعاء ،مما يلقي بظالل من ال�شك يف حيادية التحقيقات التي يجريها.
وقد اخت�ص امل�رشع امل�رصي النيابة العامة وحدها ب�سلطة التحقيق يف البالغات اجلنائية �ضد
املوظفني العموميني ،والأمر ب�إحالة تلك البالغات �إىل املحاكم اجلنائية؛ �إذ ال ي�ستطيع ال�ضحايا
�أنف�سهم �أو �أقاربهم مقا�ضاة من اعتدوا عليهم ب�صورة مبا�رشة 17.فوكيل النيابة وحده هو الذي
يقرر ما �إذا كانت االتهامات جدية بدرجة تكفي لفتح حتقيق ،وي�رشع وكيل النيابة بعد ذلك يف
حتقيق الواقعة .وبناء على نتائج ذلك التحقيق يعد وكيل النيابة مذكرة ،يو�ضح فيها الأ�سباب
« -15ق�سم يعنى بالتفتي�ش على عمل الق�ضاة ور�ؤ�ساء املحاكم االبتدائية» املادة  78من قانون ال�سلطة الق�ضائية
امل�رصي.
 -16ملزيد من املعلومات انظر «كيف ي�ضفي القانون رقم  46ل�سنة  1972ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية م�رشوعية
االعتداء على ا�ستقالل الق�ضاء؟!» للم�ست�شار حممود اخل�ضريي يف الق�ضاة والإ�صالح ال�سيا�سي ،مرجع �سابق،
�ص �ص .117 -101
 -17رغم ذلك ،ميكن يف بداية حتقيقات النيابة �أن يرفع ال�ضحايا دعوى مدنية جتعلهم مدعني يف الق�ضية.
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التي جتعل الق�ضية �صاحلة للإحالة للمحكمة ،ويتعني �أن يحظى قرار وكيل النيابة مبوافقة
رئي�سه ،كما ال يحق لأ�صحاب ال�شكوى تقدمي تظلم للمطالبة ب�إعادة النظر يف قرار وكيل
18
النيابة .وال�سبيل الوحيد املمكن للتظلم هو ا�ست�صدار قرار من النائب العام نف�سه.
يعتمد النائب العام يف اتخاذ قراراته على تقارير معدة مبعرفة خرباء فنيني مثل م�صلحة
الطب ال�رشعي ،ومناق�شة ال�شهود ،وفح�ص الأدلة الوثائقية .ولكن يعاين اخلرباء �أنف�سهم �أي�ضا
من القدر الكبري من تدخل ال�سلطة التنفيذية والإدارة احلكومية يف عملهم؛ �إذ ال يتمتع اخلرباء
الفنيون ب�أي نوع من احل�صانة ،كما �أنهم تابعون لوزارة العدل� 19،ش�أنهم �ش�أن �أع�ضاء النيابة
العامة .كما �أن القانون امل�رصي ال يت�ضمن برناجما حلماية ال�شهود ،ففي كثري من الق�ضايا
املعقدة املتعلقة بال�ضباط احلاليني وال�سابقني يف جهاز �أمن الدولة و �ضباط ال�رشطة واجلي�ش،
كان غياب تلك الربامج اخلا�صة بحماية ال�شهود ي�ؤدي عادة �إىل الف�شل يف �إجراء حتقيقات
عادلة ونزيهة.
يف يوليو  2011قدمت �إحدى منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية �شكوى يف مكتب النائب
العام زعمت فيها �أن”�ضباط ال�رشطة يف ق�سم �رشطة املرج ميار�سون �ضغوطا كبرية على
�ضحايا ثورة يناير للت�صالح يف ق�ضاياهم ،ويهددون املواطنني الذين يتقدمون ببالغات م�شابهة
عن تلك ال�ضغوط 20.هذه ال�شكوى ،كغريها من ال�شكاوى التي قدمها حمامون ومنظمات
حقوق الإن�سان ،حفظت مبعرفة مكتب النائب العام ،كمعظم الق�ضايا التي ت�سلمها مكتبه قبل
ثورة يناير و�أثناءها وبعدها.
ومن الأهمية مبكان مالحظة �أن م�سرية التحقيقات يف اجلرائم التي ارتكبت �أثناء الثورة
قد تعرقلت كثريا ،نتيجة لإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة من جانب ال�رشطة .ولعل ترهيب ال�ضحايا
و�إتالف الأدلة و�سجالت وزارة الداخلية هي �أمثلة قليلة ،تعك�س خطورة ذلك التالعب .فعلى
الرغم من الت�أكيدات ال�شكلية الكثرية ب�أن وزارة الداخلية قد �أ�صلحت �سيا�ستها و�أ�ساليب عملها
(مثل تغيري �شعار ال�رشطة امل�رصية ،و�إن�شاء �إدارة جديدة للتوا�صل املعلوماتي مع منظمات
حقوق الإن�سان ،واعتقال بع�ض ال�ضباط املتهمني ،و�إلغاء جهاز مباحث �أمن الدولة ذي
ال�سمعة امل�شينة ،و�إن�شاء جهاز الأمن الوطني بدال عنه�..إلخ) ،ف�إن وزارة الداخلية يف ثوبها
اجلديد ف�شلت يف �إخ�ضاع هياكلها لعملية تقييم جاد؛ فقبل نحو عام اتخذ وزير الداخلية قرارا
 -18انظر احلا�شية رقم 4
 -19ملزيد من املعلومات حول ا�ستقاللية م�صلحة الطب ال�رشعي انظر :تفا�صيل احللقة النقا�شية التي نظمها مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �سبتمرب  2011مب�شاركة خرباء من الطب ال�رشعي.
http://www.cihrs.org.English/NewsSystem/Articles/2991.aspx
 -20انظر البيان ال�صحفي ال�صادر عن «املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية»
http://www.eipr.org/en/pressrelease/2011/07/11/1197
وانظر �أي�ضاhttp://www.eipr.org/en/pressrelease/2011/07/11/1249 :
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بت�رسيح نحو  669من كبار �ضباط ال�رشطة ،ومع ذلك ف�إن هذا القرار مل يكن له رد فعل
�إيجابي 21.وقد ف�شلت وزارة الداخلية يف �رشح الأ�سا�س الذي ا�ستندت �إليه يف ت�رسيح �أولئك
ال�ضباط ،وما �إذا كانوا قد �أدينوا مبمار�سة التعذيب الذي لطاملا مور�س يف �أق�سام ال�رشطة يف
م�رص.
حتى يومنا هذا ،مازال املحامون واملراقبون ملحاكمات نظام مبارك يعربون عن غ�ضبهم
ب�ش�أن االتهامات والأدلة التي قدمتها النيابة العامة .يف مقابلة �أجريت يف يونيو املا�ضي� -أكد
�أحد الق�ضاة بو�ضوح ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان -ب�أن �أي ٍ
قا�ض م�ستقل لن يرتدد
يف �إهدار الأدلة املقدمة �ضد مبارك و�أع�ضاء نظامه ،باعتبارها غري كافية لإدانته ،و�سيق�ضي
برباءتهم ب�صورة فورية.
�إن النظام القائم لي�س مالئما وال قادرا –ورمبا لي�س راغبا -على الت�صدي لتلك املحاكمات.
ولي�س ثمة �إهانة يف ذلك ،بل �إقرارا بالواقع الذي ت�شكل عرب �سنوات القهر الطويلة التي �سبقت
يوم الغ�ضب يف اخلام�س والع�رشين من يناير .ف�إنه ب�رصف النظر عن م�س�ألة حيادية القا�ضي
الذي نظر الق�ضية وا�ستقالليته ،ف�إن هناك ثغرات وا�سعة يف التحقيقات والتكييف القانوين
حتتاج �إىل عالج .كان ذلك هو الر�أي الذي عربت عنه بو�ضوح جلنة الأمم املتحدة ملناه�ضة
التعذيب يف الفقرة رقم  20من التحقيق ال�رسي اخلا�ص مب�رص يف عام  ،1996والذي �أو�صى
احلكومة ب�أن “تن�شئ �آلية م�ستقلة للتحقيق ،ت�ضم يف ت�شكيلها ق�ضاة وحمامني و�أطباء ،كي تبحث
ب�صورة مدققة يف كل دعاوى التعذيب؛ حتى يت�سنى تقدمي تلك الدعاوى �إىل املحاكم على وجه
ال�رسعة� 22.أن النظام الذي كان قائما يف  1996ال يختلف عن النظام القائم اليوم .ففي ذلك
احلني كان النظام القائم غري مالئم للتحقيق يف �أعمال التعذيب الب�شعة التي د�أبت احلكومة على
ممار�ستها ،وبالتايل ف�إن املنطق الب�سيط يقودنا �إىل �أنه طاملا ظل النظام احلايل قائما ف�إن العدالة
لن تتحقق.

الإرادة ال�سيا�سية هي املع�ضلة �أمام نه�ضة حقوق الإن�سان فى م�صر:
�إن حماكمة مبارك ورموز نظامه ال تزال حتى الآن ق�ضية �سيا�سية �أكرث من كونها قانونية،
فبمراجعة التتابع الزمني لالعتقاالت ،و�أحكام احلب�س واملحاكمة لرجال النظام ال�سابق ،يتبني
�أن تلك االعتقاالت وجل�سات املحاكمة كانت مقرتنة دائما بلحظات �سيا�سية مهمة ،وعادة ما
 -21ناق�ش مركز القاهرة حلقوق الإن�سان هذه التغيريات مع خرباء يف جمال حقوق الإن�سان وخرباء �أمنيني
وممثلني عن وزارة الداخلية يف مناظرة عامة يف �سبتمرب  .2011لالطالع على حما�رض تلك املناظرة ونتائجها
انظرhttp://www.cihrs.org.English/NewsSystem/Articles/2964.aspx :
 -22جلنة الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب .املادة رقم  20بحوث حول :التعذيب املمنهج ،كتالوج �أ44/51/
(.)1996
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تكون يوم الأربعاء �أو اخلمي�س ال�سابقني مل�سرية مليونية يوم اجلمعة .وقد �أطلق املحتجون على
تلك الإجراءات و�صف”هدية اجلمعة” ،وبالتايل ف�إن الأ�شهر التي خلت من احتجاجات كبرية
كانت تخلو من �أي اعتقاالت �أو حماكمات لأع�ضاء النظام ال�سابق.
لقد �أحجم النظام احلاكم حتى الآن عن التحقيق يف دعاوى انتهاكات حقوق الإن�سان التي
ارتكبها �سابقه ،وبدال من ذلك ف�إن اهتمامه ين�صب على تهم الف�ساد و�إهدار املال العام .وميثل
مبارك وولداه ووزير داخليته ورئي�س وزرائه ووزير الإ�سكان وغريهم من امل�ساعدين
واملقربني الذين كانوا مبثابة الذراع اليمنى ملبارك مثل ح�سني �سامل و�أحمد عز ،ميثلون
جميعهم للمحاكمة بتهم الف�ساد وت�ضخم ثرواتهم بطرق غري قانونية .قبل ب�ضعة �أ�شهر كان
وزير الداخلية ال�سابق قد ُحكم عليه بالفعل بال�سجن مدى � 12سنة بتهم ف�ساد ،بينما مل يكن هناك
حكم ب�إدانة �أي من ه�ؤالء بتهمة القتل �أو التعذيب �أو �أي انتهاكات للحقوق املدنية وال�سيا�سية
ارتكبت �أثناء الثورة �أو قبلها .على مدى العامني املا�ضيني �أدين ع�رشة فقط من �صغار �ضباط
ال�رشطة -بع�ضهم حوكم غيابيا بقتل املتظاهرين �أثناء ثورة يناير -ويف حاالت �أخرى انتهت
الق�ضايا ب�صدور �أحكام بالرباءة ،وقد �أدى واحد من تلك الأحكام �إىل �إثارة حالة من ال�شغب
داخل قاعة املحكمة.
لقد �أدين مبارك ومت احلكم عليه بتهمة التواط�ؤ يف القتل العمد وال�رشوع يف قتل املتظاهرين
�أثناء الثورة ،و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة لت�ضخيم ثروته ،وال�سماح ببيع الغاز لإ�رسائيل ب�أ�سعار
تقل عن �أ�سعار ال�سوق .من ال�صعب بل من امل�ستحيل� ،إثبات تلك االتهامات خا�صة بعدما
تردد عن �إتالف جميع الأدلة وال�سجالت والوثائق التي كان من املمكن �أن تفيد يف ذلك.
يف احلقيقة ،د�أب حمامي مبارك خالل ال�شهور القليلة املا�ضية على الزعم بال كلل �أو ملل �أن
مبارك نف�سه مل يوافق على قتل املتظاهرين ،بل �إن امل�شري طنطاوي وغريه من كبار امل�سئولني
نفوا يف �شهاداتهم �أمام املحكمة جمرد علم مبارك بقتل املتظاهرين؛ ولذا ف�إن �إدانة مبارك
حملت مفاج�أة ملعظم املراقبني ،وكانت مو�ضع انتقاد ب�أن وراءها دافعا �سيا�سيا ي�ستهدف تهدئة
الغ�ضب ال�شعبي ،و�أن مبارك قد ا ُتخذ كب�ش فداء للت�سرت على جرائم ارتكبتها م�ؤ�س�سات �أخرى
يف الدولة.
من الوا�ضح �أي�ضا �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة والإخوان امل�سلمني قد اتخذوا موقفا
عدائيا جتاه التحقيق يف جرائم املا�ضي ،فبا�ستثناء تهم الف�ساد� ،شهدت املحاكمات اجلنائية لنظام
مبارك اختزال اجلرائم التي ارتكبت يف عهده �إىل جمرد اجلرائم التي ارتكبت خالل الأيام
الثمانية بني اخلام�س والع�رشين من يناير وحتى الثاين من فرباير عام  .2011وبدا الأمر كما
لو �أن احلكام الع�سكريني والنائب العام يرغبون يف تقلي�ص الأهداف الكربى للثورة امل�رصية
�إىل جمرد حرب �ضد الف�ساد .مرة �أخرى ،يلج�أ النظام احلاكم �إىل انتهاج ا�سرتاتيجية النظام
القدمي نف�سها يف اختزال مطالب ال�شعب امل�رصي يف لقمة العي�ش وحدها.
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�إن حماكمات النظام القدمي غرقت يف الت�أجيالت املتتالية و�أحكام الرباءة واالمتناع عن
التحقيق العلني واجلدي يف اجلرائم ال�سابقة على الثورة .ومن املالحظ �أن هناك �إ�رصارا �شديدا
على �أن يتمتع كبار امل�سئولني الأمنيني ورموز النظام ال�سابق بجميع ال�ضمانات القانونية التي
ت�ضمن لهم حماكمات نزيهة �أمام ٍ
قا�ض طبيعي ،بينما �ساد معيار للعدالة خمتلف متاما يف ق�ضايا
املدنيني املتهمني -مبن فيهم املدونون والن�شطاء ال�سيا�سيون ممن ي�شتبه يف �أنهم بلطجية� -إذ
�أحيلوا �إىل حماكم ع�سكرية تغيب عنها �ضمانات العدالة ال�سليمة ،مبا فيها احلق يف مثول الفرد
�أمام قا�ضي طبيعي .ومل يتغري احلال كثريا بعد ت�سليم ال�سلطة �إىل الرئي�س حممد مر�سي ،لأن
املحاكمات والتحقيقات ظلت م�سي�سة ،لأن امل�ؤ�س�سات القائمة تفتقر �إيل اال�ستقاللية واحليادية.
يف الوقت نف�سه ف�إن حماكمة مبارك ال ميكن �أن تنتظر �إىل حني �إجراء �إ�صالح م�ؤ�س�ساتي
كامل .ومع ذلك ،ف�إن التجارب الإن�سانية يف مناطق �أخرى من العامل قد برهنت على �أن
�إن�شاء �آليات م�ستقلة وحمايدة للعدالة االنتقالية ميكن �أن ي�ضمن حتقيق العدالة ،جنبا �إىل جنب
مع عملية التحول ال�سيا�سي والدميقراطي� ،إال �أن الغياب الراهن للإرادة ال�سيا�سية يف م�رص
يهدد بو�أد كلتا العمليتني.
ولكن ال�س�ؤال املحوري هو كيفية حتقيق العدالة االنتقالية يف ظل جمتمع مت �إق�صاء �أو �إ�ضعاف
م�ؤ�س�ساته علي مدي �سنوات من القهر ال�سيا�سي ،ويف �إطار �أمن منقو�ص وتيارات �سيا�سية
واجتماعية منق�سمة ومت�رشذمة ،وموارد م�ستنزفة ،والأهم من ذلك كيفية �أن يتم ذلك يف �إطار
انعدام اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي داخل قطاع العدالة ،وانعدام وت�رشذم القدرة الفنية واملحلية وحالة
ال�صدمة والتخوين ،بالإ�ضافة �إيل انعدام ثقة املواطنني يف م�ؤ�س�سات الدولة وافتقار االحرتام
احلكومي لقيم حقوق الإن�سان و�سيادة القانون ،والأهم من ذلك حداثة القوي ال�سيا�سية املهيمنة
علي مقاليد احلكم بالعمل ال�سيا�سي وباخلربة ال�سيا�سية والقانونية الالزمة ،بالإ�ضافة ملحاولتها
امل�ستدمية لإ�ضعاف م�ؤ�س�سات الدولة ،و�إخ�ضاعها رهينة لأهواء ال�سلطة ال�سيا�سية .ف�سيادة
القانون وحتقيق العدالة االنتقالية مرتبط �أ�سا�س ًا بال�سياق ال�سيا�سي ولي�س فقط بالإطار التقني.
كما �أن العدالة االنتقالية تتطلب �أوال �أن تكون الدولة بالفعل يف مرحلة انتقال لنظام دميقراطي.
�إن العدالة لن تتحقق �إال بوجود �إرادة �سيا�سية كافية لنبذ املا�ضي ب�صورة وا�ضحة ،وم�ساءلة
من انتهكوا حقوق امل�رصيني ،وتعوي�ض �ضحايا تلك االنتهاكات .من املمكن �أن يتحقق ذلك
بطرق عديدة ،ولكن القوانني اال�ستثنائية ذات ال�سمعة ال�سيئة لي�ست �سوى واحدة منها .مما
ال �شك فيه �أن تنفيذ برنامج وا�سع النطاق للعدالة االنتقالية ،ي�شمل املحاكمات وجلان تق�صي
احلقائق والتعوي�ضات و�إعادة الت�أهيل ،هو عملية باهظة التكاليف يف املدى الق�صري ،ولكن على
املدى الطويل �سيكون الف�شل يف الت�صدي لتلك الق�ضايا ب�أ�سلوب متعقل ودميقراطي و�شامل مكلفا
للدولة واملواطنني مبا هو �أكرث بكثري.
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م�صــــر

�شهد عام  2012تطورات �سيا�سية كربى باتت معها جماعة الإخوان امل�سلمني التي ظلت
خالل  60عاما هدفا للحظر واملالحقات الأمنية والق�ضائية ،ت�شغل ر�سميا فراغ ال�سلطة الذي
تركه الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك ،وترك معه �أحزابا معار�ضة تكيفت مع احلياة احلزبية
ال�صورية التي كر�ست فعليا نظام احلزب الواحد املهيمن نحو �ستة عقود .كما �أن القوى ال�شبابية
واحلركات ال�سيا�سية التي �أطلقت االنتفا�ضة ال�شعبية التي �أطاحت بنظام مبارك ،مل تكن �أي�ضا
مهي�أة للتناف�س على ال�سلطة ،ب�سبب احلداثة التنظيمية والت�رشذم ال�سيا�سي ،يف مواجهة تيارات
الإ�سالم ال�سيا�سي التي جنحت عرب قاعدتها االجتماعية العري�ضة وطاقاتها التنظيمية واملالية،
وتوظيفها ال�سيا�سي للدين يف ك�سب �أ�صوات �أغلبية الناخبني .برغم �أن ا�ستالم الإخوان امل�سلمني
لرئا�سة الدولة ،مل يكن ممكنا عمليا �إال بف�ضل ب�سالة مقاومة ال�شباب املطالبني ب�إنهاء حكم
الع�سكر ،وو�ضع جدول زمني لت�سليم ال�سلطة �إىل امل�ؤ�س�سات املنتخبة.
بعد �ستة �أ�سابيع فقط من انتخابه جنح الرئي�س املنتخب الدكتور حممد مر�سي ب�سهولة الفتة،
يف �إنهاء الدور ال�سيا�سي للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إعادة اجلي�ش �إىل ثكناته عرب
�إعالن د�ستوري �أ�صدره يف � 12أغ�سط�س� ،آلت مبوجبه �إىل رئي�س اجلمهورية مقاليد ال�سلطتني
التنفيذية والت�رشيعية.1
 -1انظر يف ذلك ن�ص الإعالن الد�ستوري ال�صادر عن رئي�س اجلمهورية يف � 12أغ�سط�س  ،2012الهيئة العامة
لال�ستعالمات.
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=64697
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جدير باملالحظة �أنه رغم مماطلة املجل�س الع�سكري يف و�ضع جدول زمني وا�ضح لت�سليم
ال�سلطة ،ف�إن قياداته مل تظهر طوال � 17شهرا من �إدارتها ل�شئون البالد ما ي�شري �إىل وجود
خطه لديها ل�شغل فراغ ال�سلطة ب�صورة دائمة .الأرجح �أن قيادات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية كانت
تبحث عن خروج �آمن لقياداتها يحول دون �إخ�ضاعهم للمحا�سبة عن اجلرائم التي وقعت يف
ظل �إدارتهم ،وي�ؤمن يف الوقت ذاته احلفاظ على االمتيازات اال�ستثنائية التي ظلت تتمتع بها
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية منذ يوليو  1952والتي ت�ضعها مبن�أى عن �أي رقابة مدنية.
لهذا ا�ستبق املجل�س الع�سكرى �إعالن فوز مر�شح الإخوان امل�سلمني برئا�سة اجلمهورية
ب�إ�صدار �إعالن د�ستوري مكمل يف  17يونيو ،2يعيد للمجل�س الع�سكري للقوات امل�سلحة
ال�سلطة الت�رشيعية ا�ستناد ًا �إىل �صدور حكم املحكمة الد�ستورية باعتبار جمل�س ال�شعب املنتخب
منحال بعد ثبوت العوار الد�ستوري لقانونه االنتخابي .ومينح �أي�ضا املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة بت�شكيله القائم� ،صالحية تقرير كل ما يتعلق ب�شئون القوات امل�سلحة ،وتعيني قادتها
ومد خدمتهم .وهو ما يت�سق مع �سعى املجل�س الع�سكري يف  – 2011من خالل ما عرف
بوثيقة «املبادئ احلاكمة للد�ستور» -ملنح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امتيازات �إ�ضافية ،جتعلها فوق �أي
�سلطات د�ستورية للدولة .3كما منح الإعالن املكمل املجل�س الع�سكري �سلطة االعرتا�ض على
ما تنتهي �إليه �أعمال الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور .الأمر الذي ميكن املجل�س الع�سكري من
التدخل – عند اللزوم – ملنع االنتقا�ص من امتيازات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف الد�ستور اجلديد.
ي�شري الطابع ال�سلمي الهادئ النقالب الرئي�س املنتخب على املجل�س الع�سكري ب�أن ثمة
تفاهمات قد مت التو�صل �إليها بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجماعة الإخوان امل�سلمني التي هيمنت على
عملية كتابة الد�ستور ،والذي ي�ضمن االمتيازات اال�ستثنائية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،على الرغم
من �أن جماعة الإخوان امل�سلمني رف�ضت وثيقة املبادئ احلاكمة للد�ستور ،بدعوى حتفظها على
منح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تلك االمتيازات.
على �صعيد ا�ستحقاقات الدميقراطية وتعزيز حقوق الإن�سان التي تطلع �إليها امل�رصيون بعد
�إزاحة مبارك� ،شهد عام  2012تطورات �إيجابية حمدودة .فقد عرفت م�رص �إجراء �أول
 -2انظر ن�ص الإعالن الد�ستوري املكمل الذي �أ�صدره املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف  17يونيو ،2012
اجلريدة الر�سمية ،العدد  24مكرر يف  17يونيو ل�سنة .2012
انظر �أي�ضا:
 ن�ص الإعالن الد�ستوري املكمل الذي �أ�صدره املجل�س الع�سكري ،اجلريدة الر�سمية ،عدد ( )24مكرر17 ،يونيو .2012
 -3ال للفا�شية الدينية ..ال للهيمنة الع�سكرية ،مركز القاهرة يقرتح حال و�سط لتاليف ال�سقوط يف براثن �أحد
اخليارين :مكانة القوات امل�سلحة يف الد�ستور ال تتحدد بعقد �إذعان بل بالتفاو�ض على �أ�س�س متكافئة ،مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  4نوفمرب .2011
http://www.cihrs.org/?p=188
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انتخابات برملانية ات�سمت بقدر كبري من احلرية ،وغابت عنها التدخالت الأمنية والإدارية،
لكنها ظلت تفتقر لعدد من امل�ؤ�رشات التي ت�ضمن نزاهتها ،وت�ؤمن تكاف�ؤ الفر�ص للمتناف�سني
فيها.4
كما �أجريت �أول انتخابات رئا�سية تناف�سية ،لكنها مل تخل بدورها من بع�ض املطاعن التي
حيل بني الق�ضاء والنظر فيها ،يف ظل حت�صني قرارات اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية من
الطعن عليها ب�أي و�سيلة .وقد لعبت بع�ض قرارات اللجنة املثرية للجدل دورا حا�سما يف حتديد
القائمة النهائية للمر�شحني ،ويف �أن حت�سم ب�إرادة منفردة طعونا على قوام هيئة الناخبني،
و�شكاوى تتعلق بحرمان قرى بعينها ي�سكنها �أغلبية من الأقباط من الإدالء ب�أ�صواتهم ،ف�ضال
عن �إقرارها ب�سالمة العملية االنتخابية برغم ما اقرتن بها من ك�شف �أعداد غري قليلة من بطاقات
االقرتاع كان قد مت ت�سويدها ب�صورة م�سبقة داخل املطابع احلكومية يف جولة الإعادة.5.
 -4للمزيد من التفا�صيل عن اخلروقات التي �أحاطت باالنتخابات الربملانية ،انظر:
 التقرير املرحلي الأول لالئتالف امل�ستقل ملراقبة االنتخابات ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ 21نوفمرب .2011
http://www.cihrs.org/?p=272
 التقرير الثالث ملراقبة لالئتالف امل�ستقل ملرحلة فتح باب الرت�شيح ،اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركةاملجتمعية� 25 ،أكتوبر .2011
http://www.mosharka.org/index.php?newsid=387
 تقرير ال�شبكة العربية لدميقراطية االنتخابات حول انتخابات جمل�س ال�شعب امل�رصي ،بتاريخ  15يناير .2012http://www.mosharka.org/index.php?newsid=478
 تقرير املرحلة الثانية النتخابات جمل�س ال�شعب  ،2011مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 17 ،دي�سمرب .2012http://www.cihrs.org/?p=769
 املنظمة امل�رصية تطالب اللجنة العليا للإ�رشاف على االنتخابات بال�سماح جلميع منظمات املجتمع املدين املحليةوالدولية برقابة فعالة للعملية االنتخابية وتي�سري م�شاركتهم ،املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان� 18 ،أكتوبر .2011
http://ar.eohr.org/?p=1731
 تقييم الأداء الإعالمي لو�سائل الإعالم خالل املرحلة الأوىل من االقرتاع النتخابات  ،2011مركز القاهرةلدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  1دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=345
 -5حول امل�شكالت واخلروقات التي �أحاطت باالنتخابات الرئا�سية ،انظر:
 يف م�ؤمتر �صحفي لالئتالف امل�ستقل ملراقبة االنتخابات :االنتخابات الرئا�سية غري حرة وغري �شفافة ونزيهة �إيلحد ما ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 25 ،يونيو .2012
http://www.cihrs.org/?p=3009
 مركز القاهرة ي�صدر تقريره الأول لتقييم الأداء الإعالمي �أثناء فرتة الدعاية لالنتخابات الرئا�سية ،تقرير�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  21مايو .2012
http://www.cihrs.org/?p=2214
 يف نهاية مراقبته جلولة الإعادة ،تقرير �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  17يونيو .2012http://ar.eohr.org/?p=2529#more-2529
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يف  31مايو � 2012أنهيت حالة الطوارئ اال�ستثنائية كما تراجعت ظاهرة �إحالة املدنيني �إيل
املحاكم الع�سكرية ،لكنها مل تتوقف ب�صورة نهائية حتى يف ظل والية الرئي�س املنتخب� .أ�صدر
الرئي�س مر�سي عدة قرارات بالإفراج عن مئات من املحتجزين واملعتقلني منذ انتفا�ضة يناير
 ،2011كما �أ�صدر قرارا رئا�سيا بالعفو ال�شامل عن مئات من املتهمني واملحكومني الذين مثلوا
�أمام حماكم مدنية �أو ع�سكرية يف جنح �أو جنايات وقعت على �صلة بـ «منا�رصة الثورة» .غري
�أن ذلك مل ي�ضع حال عادال لأكرث من �ألف �شخ�ص �أدانتهم املحاكم الع�سكرية اال�ستثنائية يف
جرائم ال �صلة لها بالثورة.
رغم ذلك ،فقد ظلت البالد �أ�سرية حلالة من اال�ستقطاب ال�سيا�سي املتزايد بفعل �إخفاقات املجل�س
الع�سكري ثم جماعة الإخوان امل�سلمني يف �إدارة املرحلة االنتقالية .وخا�صة مع ا�ستمرار حالة
الإفالت من العقاب عن االنتهاكات اجل�سيمة التي ارتكبت يف ظل نظام مبارك� ،إثر اندالع
االنتفا�ضة ال�شعبية التي �أطاحت به ،وعن االنتهاكات واملجازر التي ارتكبت خالل � 17شهر ًا
من حكم املجل�س الع�سكري.6
�شهد عام  2012ا�ستمرار �سقوط الع�رشات من القتلى نتيجة لال�ستخدام املفرط للقوة من
قوات اجلي�ش �أو ال�رشطة ،ولكن العدد الأكرب �سقط يف املذبحة التي راح �ضحيتها � 74شخ�صا
يف �ستاد بور�سعيد ،كما توا�صلت ممار�سات التعذيب ،كما توا�صلت ال�ضغوط على احلريات
الدينية يف ظل تزايد التع�صب الديني وحمالت الكراهية الدينية ،مب�ساهمة بع�ض رموز �أحزاب
الإ�سالم ال�سيا�سي والف�ضائيات الدينية .و�أدت �أعمال العنف الطائفي �إىل تزايد التهجري الق�رسى
لعائالت قبطية.
�صارت حريات التعبري هدفا ل�ضغوط �أكرب على وجه اخل�صو�ص بعد تويل الرئي�س املنتخب
احلكم .فقد تزايدت املالحقات الق�ضائية لل�صحفيني والإعالميني لرتهيب املنتقدين مل�ؤ�س�سة
الرئا�سة �أو جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وجرت م�صادرة بع�ض ال�صحف ،وتعر�ضت بع�ض
الف�ضائيات ل�ضغوط �إدارية ومالحقات ق�ضائية .كما جرى توظيف قوانني النظام ال�سابق
لتعزيز هيمنة جماعة الإخوان امل�سلمني على ال�صحف وو�سائل الإعالم اململوكة للدولة،
ومنع عدد من الكتاب من ن�رش مقاالتهم .كما وقعت اعتداءات على �صحفيني ومبدعني من
قبل �أن�صار الإخوان امل�سلمني وبع�ض اجلماعات ال�سلفية ،وحو�رصت مدينة الإنتاج الإعالمي
لب�ضعة �أ�سابيع ،وجرت حماولة لإحراق مقر جريدة حزب الوفد .ولقي �صحفي م�رصعه
بالر�صا�ص ،فيما تعر�ض �آخر من�شق عن جماعة الإخوان امل�سلمني لإطالق النار ،فيما يحتمل
�أن يكون حماولة اغتيال �أو ترهيب.
 -6انظر «�أزمة العدالة االنتقالية يف �إطار الربيع العربي ،حالة م�رص منوذجا» ،يف هذا التقرير.
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ظلت منظمات املجتمع املدين وحقوق الإن�سان هدفا حلمالت عدائية مل تنقطع� ،أدارها بعد
انتفا�ضة يناير املجل�س الع�سكري ودعمتها ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي ،وجرى من خاللها توظيف
الق�ضاء لرتهيب ن�شطاء املجتمع املدين ومدافعي حقوق الإن�سان والنيل من �سمعتهم .ف�ضال عن
�أعداد م�رشوعات قوانني ت�ستهدف ت�أميم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وحتويلها �إىل منظمات �شبه
حكومية ،مع التقييد الكلى ملنظمات حقوق الإن�سان.
كان الإخفاق الأكرب للمجل�س الع�سكري يف بناء توافق وطني حول م�سار املرحلة االنتقالية
وبناء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية .لكن جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفاءها من ف�صائل الإ�سالم
ال�سيا�سي الأخرى عمقت حالة االنق�سام واال�ستقطاب ال�سيا�سي احلاد ،وخا�صة من خالل
ال�سيطرة على عملية و�ضع الد�ستور .الأمر الذي �أدي �إىل مواجهات عنيفة �سقط خاللها عدد
من القتلى .وبدا فيها وا�ضحا �أن جماعة الإخوان امل�سلمني وم�ؤ�س�سة الرئا�سة التي متثلها ت�رص
على ت�سييد توجهاتها بالرتهيب والقمع ،دومنا اعتبار لأي قواعد قانونية �أو د�ستورية .وهو ما
جت�سد على وجه اخل�صو�ص عرب �إعالن د�ستوري ا�ستبق به رئي�س اجلمهورية �أحكاما ق�ضائية
حمتملة بحل الهيئة الت�أ�سي�سية للد�ستور وجمل�س ال�شورى ،ليوجه من خالله �رضبة قا�صمة
ال�ستقالل الق�ضاء ،ويح�صن مبوجبه قراراته وقوانينه من �أي و�سيلة للطعن عليها ق�ضائيا.
غطاء لعزل نائب عام حم�سوب على نظام مبارك
وا�ستخدم الرئي�س �إعالنه الد�ستوري
ً
وا�ستبدله ب�آخر قام بتعيينه ب�إرادة منفردة.
�شهدت الأ�شهر الأخرية من عام  2012ظهور ًا متزايدا ملا يو�صف �إعالميا بالن�شاط
«امليلي�شاتي» جلماعة الإخوان امل�سلمني وغريها من ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي ،واكبها تدخل
متزايد يف عمل امل�ؤ�س�سات الق�ضائية ،وتعر�ضها حلمالت تطعن يف نزاهتها ،يف ذات الوقت
الذي ترتاجع فيه ثقة املواطنني يف قدرة الق�ضاء على حتقيق العدالة يف ق�ضايا قتل املتظاهرين،
ومنع �إفالت مرتكبيها من العقاب .وهو ما يهدد بتقوي�ض فر�ص بناء مقومات دولة دميقراطية
حديثة ،يخ�ضع فيها اجلميع لأحكام القانون والق�ضاء ،بل ميهد لالنزالق نحو حرب �أهلية،
يدفع �إليها ان�سداد قنوات احلوار ال�سيا�سي بني النخبة احلاكمة اجلديدة ومعار�ضيها ،والنزوع
املتزايد لأعمال االحتجاج ال�سلمي للتحول تدريجيا نحو العنف ،مثلما حدث يف اقتحام و�إحراق
مقار جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها ،والهجمات على الق�رص الرئا�سي ،بعد �أن ا�ستخدمت
�أ�سواره يف ممار�سة التعذيب والتنكيل مبعار�ضي الرئي�س على �أيدي م�ؤيديه ،ومع هذا ظل
مرتكبوها مبن�أى عن امل�ساءلة والعقاب.
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امل�سار الد�ستوري:
دفع امل�رصيون ثمنا فادحا للم�سار االنتقايل املتعرث الذي منح الأولوية لإجراء انتخابات
برملانية ورئا�سية يف �إطار �إعالن د�ستوري من  63مادة �أ�صدره املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة يف نهاية مار�س  2011ب�إرادة منفردة ،دون �أدنى ت�شاور �أو حوار جمتمعي .7عمقت
هذه الرتتيبات الد�ستورية االنق�سامات ال�سيا�سية يف املجتمع منذ وقت مبكر ،وباعدت على
نحو متزايد فر�ص بناء التوافق بني الليرباليني والعلمانيني والي�ساريني والأقباط من جهة،
وجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي من جهة �أخرى.8
خالل عام  2012تزايدت حده االنق�سام ب�سبب �إ�رصار جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفائها
من الإ�سالميني على الهيمنة على عملية و�ضع الد�ستور ،و�صياغته ب�صورة جت�سد انحيازاتهم
الأيديولوجية وال�سيا�سية ،الأمر الذي �أدي �إىل اعتماد الد�ستور يف اال�ستفتاء عليه يف 15
دي�سمرب مب�شاركة نحو  20باملائة فقط من الناخبني ،ومبوافقة  %63فقط ممن �أدلوا ب�أ�صواتهم،
فيما رف�ضه نحو  %36منهم ،9الأمر الذي يبني ب�شكل جلي غياب التوافق املجتمعي على
الد�ستور .غري �أن الأمر يكت�سب مغزى �أكرب �إذا ما �أخذ يف االعتبار �أن عمليات االقرتاع
والفرز قد �أحيطت بقدر كبري من املطاعن على نزاهتها .حيث جرت يف غياب �إ�رشاف ق�ضائي
فعلى عليها ،نظرا لإعالن عدد كبري من الق�ضاة امتناعهم عن الإ�رشاف عليها ،احتجاجا على
العدوان على ا�ستقالل الق�ضاء.10
 -7حول 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�ستعالمات.http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1685
 -8يرجع يف ذلك �إىل الف�صل اخلا�ص مب�رص يف:
 «�سقوط احلواجز» التقرير ال�سنوي لعام  ،2011مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.2012 ،http://www.cihrs.org/?p=2536
 -9اللجنة العليا تتجاهل الطعون على اال�ستفتاء وتعلن النتيجة ،املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 26
دي�سمرب .2012
http://ar.eohr.org/?p=3137
 -10حول اخلروقات التي رافقت اال�ستفتاء على الد�ستور انظر:
 منظمات املجتمع املدين حتذر من تزوير اال�ستفتاء ،وتطالب ب�إبعاد املجل�س القومي حلقوق الإن�سان عن مراقبةاال�ستفتاء والو�صاية على املجتمع املدين ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 12 ،دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5273
 رغم الثورة ..ا�ستفتاء على الطريقة املباركية :املنظمات احلقوقية تطالب ب�إعادة املرحلة الأوىل من اال�ستفتاء،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 16 ،دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5308
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اقرتنت عملية اعتماد الد�ستور بهجوم غري م�سبوق على ال�سلطة الق�ضائية ،وعلى الأخ�ص
املحكمة الد�ستورية العليا وق�ضاء جمل�س الدولة ،قاده رئي�س اجلمهورية بنف�سه ،و�أذكته جماعة
الإخوان امل�سلمني وف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي الأخرى ،ب�سبب الأحكام الق�ضائية التي �صدرت
بحل جمل�س ال�شعب وبطالن الهيئة الت�أ�سي�سية الأويل.11
ومع ذلك ف�إن الهيئة الت�أ�سي�سية الثانية مل تتجاوز �أوجه العوار التي �أحاطت بالت�شكيل الأول.
كما افتقرت �إىل الكفاءات املتخ�ص�صة يف و�ضع الد�ساتري؛ الأمر الذي �أدي �إىل تقدمي  43طعنا
ق�ضائيا على ت�شكيلها ،و�أعلنت عدة رموز من التيارات غري الإ�سالمية ان�سحابها منها ،بعد
�أن ا�ستنفدت كل �سبل احلوار .غري �أن رئي�س اجلمهورية دعا جمل�س ال�شعب املنحل لالنعقاد،
و�صدق على م�رشوع القانون اخلا�ص مبعايري اختيار الهيئة الت�أ�سي�سية الذي مل ي�صادق عليه
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة .12يف � 23أكتوبر �أحالت حمكمة الق�ضاء الإداري �إىل املحكمة
الد�ستورية العليا ذلك القانون للبت يف د�ستوريته.13
نظرا لتوقع �صدور �أحكام ق�ضائية ببطالن الهيئة الت�أ�سي�سية وبحل جمل�س ال�شورى  -وفقا
لذات الأ�س�س التي بنت عليها املحكمة الد�ستورية العليا قرارها بحل جمل�س ال�شعب ،14-ف�إن
 املنظمات احلقوقية تطالب ب�إعادة �إجراء املرحلة الأوىل من اال�ستفتاء ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوقالإن�سان 16 ،دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5324
 يف نهاية املرحلة الثانية ..ا�ستفتاء يفتقد النزاهة ،املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان 22 ،دي�سمرب .2012http://ar.eohr.org/?p=3130
 -11انظر حيثيات حكم الق�ضاء الإداري ببطالن اللجنة الت�أ�سي�سية الأويل ،يف:
 الن�ص الكامل حليثيات حكم بطالن ت�أ�سي�سية الد�ستور ،جريدة �صوت الأمة 28 ،مايو .2012http://www.soutalomma.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%
A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8
 %AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
 -12انظر ن�ص القانون رقم  79ل�سنة  ،2012اجلريدة الر�سمية :العدد  28مكرر ،بتاريخ  12يوليو .2012
https://referendum2012.elections.eg/images/pdfs/laws/ElectAssemblyMembers2012-79.pdf
 -13للنظر �إىل حيثيات حكم الق�ضاء الإداري ب�إحالة الطعون على اجلمعية الت�أ�سي�سية الثانية ميكن الرجوع �إيل:
 نن�رش حيثيات حكم �إحالة طعون «حل الت�أ�سي�سية» لـ»الد�ستورية»« ..املحكمة» :قانون اختيار �أع�ضاء الت�أ�سي�سية«غل يد» الق�ضاء الإداري ،جريدة امل�شهد� 23 ،أكتوبر .2012
http://al-mashhad.com/Articles/129070.aspx
 -14حول حيثيات حكم املحكمة الد�ستورية بحل جمل�س ال�شعب انظر:
 «بوابة الأهرام” تن�رش الن�صو�ص الثالثة الرئي�سية اخلا�صة بحل وعودة جمل�س ال�شعب ،جريدة الأهرام8 ،يوليو .2012
http://gate.ahram.org.eg/News/228902.aspx
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رئي�س اجلمهورية �أ�صدر �إعالنا د�ستوريا يف  21نوفمرب ،هو يف جوهره مبثابة تقوي�ض ملبد أ�
ا�ستقالل الق�ضاء ومبد�أ �سيادة القانون و�أ�س�س الدولة احلديثة .15ن�ص الإعالن على حظر قيام
�أي جهة ق�ضائية بحل جمل�س ال�شورى �أو اجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور ،كما ح�صن الإعالنات
الد�ستورية والقوانني والقرارات ال�سابقة لرئي�س اجلمهورية منذ توليه ال�سلطة والالحقة حتى
نفاذ الد�ستور وانتخاب جمل�س �شعب جديد ،من جميع �صور الطعن عليها �أمام �أي جهة
ق�ضائية .16كما واكبه حتري�ض ر�سمي من رئي�س اجلمهورية وقيادات جماعة الإخوان
امل�سلمني �ضد املحكمة الد�ستورية العليا ،واتهامها بالت�آمر على م�ؤ�س�سات الدولة ،وال�سعي �إىل
تقوي�ضها ،على الرغم من �أن حيثيات احلكم يف  2012بعدم د�ستورية قانون جمل�س ال�شعب
هي نف�س احليثيات التي �أبطلت بها املحكمة �أكرث من مرة يف عهد مبارك عدد ًا من ت�شكيالت
جمل�سي ال�شعب وال�شورى واملجال�س ال�شعبية واملحلية.
جتاوبا مع هذا التحري�ض ،قام �أن�صار جماعة الإخوان امل�سلمني بح�صار املحكمة ،حت�سبا
الحتماالت �أن تتحدى املحكمة الإعالن الد�ستوري ،وتبا�رش الدعاوى املنظورة �أمامها ب�ش�أن
بطالن جمل�س ال�شورى والهيئة الت�أ�سي�سية .وا�ضطرت املحكمة �إىل التوقف عن عملها نحو �ستة
�أ�سابيع ،و�سط تواط�ؤ جميع م�ؤ�س�سات الدولة مبا يف ذلك رئا�سة اجلمهورية ووزارتا الداخلية
والعدل.
خالل فرتة احل�صار �سارعت الهيئة الت�أ�سي�سية باالنتهاء من «جرميتها الد�ستورية» يف 30
نوفمرب ،و�صدر يف التو قرار رئي�س اجلمهورية بدعوة املواطنني لال�ستفتاء على الد�ستور
خالل �أ�سبوعني فقط ،على الرغم من �أن الرئي�س كان قد منح يف �إعالنه الد�ستوري �شهرين
�إ�ضافيني للهيئة الت�أ�سي�سية لالنتهاء من �أعمالها ،لإتاحة الفر�صة للو�صول �إىل «التوافق» حول
الد�ستور .17الأمر الذي �أدي �إىل حرب �شوارع دامية �أمام املقر الرئا�سي يف  6 -5دي�سمرب،
بعد �أن هاجم �أن�صار جماعة الإخوان امل�سلمني معار�ضيهم الذين كانوا قد اعت�صموا حول حميط
الق�رص .18يف  8دي�سمرب �أ�صدر رئي�س اجلمهورية �إعالنا د�ستوريا بديال �أكد على تثبيت ما
 -15ن�ص الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف  21نوفمرب  ،2012الهيئة العامة لال�ستعالمات.
http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2427
 -16حول الإعالن الد�ستوري يف  21نوفمرب ،انظر
 الإعالن الد�ستوري اجلديد مينح مر�سي �سلطات �إلهية ويوجه �رضبة قا�ضية ال�ستقالل الق�ضاء ،مركز القاهرةلدرا�سات حقوق الإن�سان 24 ،نوفمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5081
 -17املحكمة الد�ستورية العليا ،مدافع عن حقوق الإن�سان� ،أم �أداة يف يد نظام مبارك وفلوله ،مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  14يناير .2013
http://www.cihrs.org/?p=5807
 -18راجع يف ذلك :الق�سم اخلا�ص بقمع التجمعات واالحتجاجات ال�سلمية.
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ترتب على �إعالن نوفمرب من �آثار.19
ي�ؤ�س�س الد�ستور لال�ستبداد ال�سيا�سي والديني ،ويفتح الطريق �إىل دولة دينية على منط نظام
والية الفقيه الإيراين ولكن مب�صطلحات �سنية ،حيث مينح الفقيه «ال�سني» -ممثال فيما يعرف
بهيئة كبار علماء الأزهر–الو�صاية على عملية الت�رشيع.
ين�ص الد�ستور على �أن «متار�س احلقوق واحلريات مبا ال يتعار�ض مع املقومات الواردة يف
باب الدولة واملجتمع» ،وهي املواد وثيقة ال�صلة بهوية الدولة الدينية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
تفريغ �أي مادة جيدة تتعلق بحقوق الإن�سان من حمتواها متاما ،خا�صة �أن الد�ستور يخلو من
�أي �إ�شارة مرجعية �إيل االتفاقيات وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان .كما يرف�ض الد�ستور
مبد�أ التعددية النقابية ،كما يعد الد�ستور اجلديد هو الأول من نوعه الذي ي�سبغ امل�رشوعية
الد�ستورية على �إحالة املدنيني للمحاكم الع�سكرية وعلى عمالة الأطفال وعلى �أعمال ال�سخرة.
ال يحد الد�ستور من ال�سلطات الهائلة التي كان يتمتع بها رئي�س اجلمهورية يف ظل الد�ساتري
ال�سابقة على «ثورة»  25يناير ،بل ي�ضيف �إليها �سلطة رئي�س اجلمهورية يف تعيني ر�ؤ�ساء
الهيئات امل�ستقلة والأجهزة الرقابية ،التي يفرت�ض �أن تراقب ال�سلطة التنفيذية ،مبا يف ذلك
م�ؤ�س�سة الرئا�سة ذاتها .كما يحفظ امتيازات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ويحول دون خ�ضوعها
للمراقبة املدنية.20
 -19ن�ص الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف  8دي�سمرب  .2012الهيئة العامة لال�ستعالمات.
http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2268
 -20للإطالع على ن�صو�ص الد�ستور كاملة ،انظر :املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات.
http://egelections-2011.appspot.com/Referendum2012/dostor_masr_final.
pdf#page=3&zoom=auto,0,448
و حول االنتقادات التي �أحاطت بالهيئة الت�أ�سي�سية للد�ستور وامل�سودات الأولية ال�صادرة عنها و�صوال �إىل املنتج
النهائي لها ،انظر:
 يف اليوم العاملي حلقوق الإن�سان ،امل�رصيون مدعوون لال�ستفتاء على د�ستور يقو�ض حقوق الإن�سانواحلريات ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 10 ،دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5246
 ال لد�ستور �إعادة �إنتاج اال�ستبداد الديني ،منظمات حقوق الإن�سان ترف�ض م�سودة الد�ستور ،مركز القاهرةلدرا�سات حقوق الإن�سان 18 ،نوفمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5040
 د�سرتة الدولة الدينية يف م�رص ،الد�ستور اجلديد يقيد احلريات العامة ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوقالإن�سان� 3 ،أكتوبر .2012
http://www.cihrs.org/?p=4421
 بعد ح�ضور ممثليها جلل�سة ا�ستماع اجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور ،منظمات حقوقية تبدي تخوفها من مدى جديةاحلوار املجتمعي ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 24 ،يوليو .2012
http://www.cihrs.org/?p=3574

117

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
التطورات على ال�صعيد الت�شريعي:
�شهدت البالد على ال�صعيد الت�رشيعي عدد ًا من التطورات االيجابية املحدودة الأثر يف تلبية
تطلعات امل�رصيني للتحول الدميقراطي بعد الإطاحة بنظام مبارك ،على ر�أ�سها �إنهاء حالة
الطوارئ ر�سمي ًا يف  3مايو بعد امتناع املجل�س الع�سكري عن التقدم بطلب لتمديدها .وتعديل
جمل�س ال�شعب القانون املنظم لالنتخابات الرئا�سية ،مبا يحد من فر�ص التالعب يف عمليات
فرز الأ�صوات و�إعالن النتائج النهائية .21لكنه عجز عن �إلغاء حت�صني قرارات اللجنة العليا
لالنتخابات الرئا�سية من �أي و�سيلة للطعن على قراراتها.
مل ت�ستقبل �أجهزة الأمن �إنهاء حالة الطوارئ ب�صورة �إيجابية ،وطالبت وزارة الداخلية �أكرث
من مرة بعودتها ب�صورة �أو ب�أخرى بعد ت�سليم ال�سلطة �إىل الرئي�س املنتخب ،بدعاوى الت�صدي
حلالة االنفالت الأمني والبلطجة .كما �سبق �أن ا�صدر وزير العدل قرار ًا يف  13يونيو –�أي
بعد �أ�سبوعني من �إنهاء حالة الطوارئ -مبنح �سلطة ال�ضبطية الق�ضائية يف اجلرائم التي تقع من
مدنيني لل�ضباط و�ضباط ال�صف باملخابرات احلربية وال�رشطة الع�سكرية .اعتربت املنظمات
ال �أ�سو�أ لقانون الطوارئ ،ويوفر غطاء قانوني ًا للمزيد من اجلرائم
احلقوقية �أن القرار يقدم بدي ً
22
التي ارتكبت يف ظل حكم املجل�س الع�سكري .
ال ب�إلغاء ذلك القرار بناء على طعن املنظمات
ومع �أن الق�ضاء الإداري ا�صدر حكم ًا م�ستعج ً
احلقوقية ،فقد �أعيد �إحيا�ؤه مرة �أخرى ،ولكن عرب قرار من الرئي�س املنتخب مبنا�سبة تكليفه
القوات امل�سلحة بت�أمني ترتيبات اال�ستفتاء على الد�ستور يف  15دي�سمرب.
كما يجري التداول يف احلكومة بعد انتخاب رئي�س اجلمهورية يف حزمة من م�رشوعات
القوانني التي �سبق �أن تقدمت بها وزارة الداخلية يف ظل �إدارة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
�إىل جمل�س ال�شعب ،لتكون بديال بعد �إنهاء حالة الطوارئ ،غري �أن حل املجل�س حال دون
ذلك .ت�ستهدف القوانني املقدمة �إىل فر�ض القيود على احلق يف التظاهر ال�سلمي ،ويف تنظيم
الإ�رضابات ،كما تفتح الباب التخاذ تدابري ا�ستثنائية -ال تختلف كثري ًا عن االعتقال التحفظي
يف قانون الطوارئ -بدعوى حماية املجتمع من «اخلطرين».23

 -21ال�شعب يقر تعديالت قانون انتخابات الرئا�سة ،بوابة الأهرام 20 ،فرباير 2012
http://www.ahram.org.eg/Al%20Mashhad%20Al%20Syiassy/News/133826.aspx
 -22الق�ضاء الإداري يقبل الطعن املقدم من املنظمات احلقوقية ،ويق�ضي بوقف تنفيذ قرار ال�ضبطية الق�ضائية،
 16يونيو  ،2012مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،
http://www.cihrs.org/?p=3032
 -23لالطالع على م�رشوعات القوانني وحتليلها انظر:
 ت�أديب ال�شعب وجترمي الثورة بالقانون بدعوى تعزيز الأمن ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان20 ،�أكتوبر 2012
http://www.cihrs.org/?p=4562
 قوانني معاقبة الثورة امل�رصية ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� 20 ،أكتوبر 2012http://www.cihrs.org/?p=4562
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يف  21نوفمرب �صدر قانون ا�ستثنائي جديد بدعوى «حماية الثورة» ميكن ا�ستخدامه ملالحقة
اخل�صوم واملنتقدين وال�صحفيني ون�شطاء املجتمع املدين ،من خالل نيابات متخ�ص�صة لديها
24
�صالحية احلب�س االحتياطي ملدة ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر.
هناك تدابري ت�رشيعية ايجابية حمدودة �أ�صدرها رئي�س اجلمهورية مبقت�ضى احتفاظه ب�سلطة
الت�رشيع .من �أبرزها �إلغاء احلب�س االحتياطي لل�صحفيني يف جرمية �إهانة رئي�س اجلمهورية.
وبت�شكيل جلنة ملراجعة �أو�ضاع املعتقلني وال�سجناء واملحاكمني ع�سكرياً ،مما �أدي لإطالق
�رساح نحو  700من املحتجزين واملحاكمني بعد  25يناير  ،2011و�إ�صدار عفوٍ �شامل عن
كل من اتهم بارتكاب جناية �أو جنحة بهدف منا�رصة الثورة منذ اندالعها وحتى ت�سلمه ال�سلطة
قي  30يونيو  ،2012و�شمل ذلك من حوكموا �أو الذين كانت ق�ضاياهم ال تزال منظورة �أمام
املحاكم املدنية �أو الع�سكرية  .25ولكن هذا العفو مل يقرتن ب�إحداث قطيعة نهائية مع املحاكمات
الع�سكرية للمدنيني .حيث �شهد � 2012إحالة الع�رشات �إىل املحاكم الع�سكرية على خلفية �أعمال
االحتجاج �أو التظاهر يف بور�سعيد وال�سوي�س و�أمام مقر وزارة الدفاع� ،أو ال�صيادين بتهمة
ال�صيد يف مناطق ع�سكرية حمظورة ،26عالوة على  25من �سكان جزيرة القر�صاية اعتقلوا
يف نوفمرب بعد ا�شتباكات مع ال�رشطة الع�سكرية التي كانت حتاول �إجالءهم بالقوة من �أر�ض
يعتربها اجلي�ش مملوكة له.27

 -24حول قانون حماية الثورة راجع الق�سم اخلا�ص بالإفالت من العقاب.
 -25ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى
مفتوحة ،تقرير �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 15أكتوبر .2012
http://www.cihrs.org/?p=4523
 -26ن�رشة �أخبار املحاكمات الع�سكرية يونيو  ،2012جمموعة ال للمحاكمات الع�سكرية.
http://www.nomiltrials.com/2012/06/2012.html
انظر �أي�ضا:
 ال�سوي�س :حماكم ع�سكرية لطلبة وعمال و�صيادين ،جمموعة ال للمحاكمات الع�سكرية 18 ،يوليو .2012http://www.nomiltrials.com/2012/07/blog-post_18.html
 ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق. -27م�رص :وفاة �شخ�ص نتيجة ا�شتباكات لإخالء جزيرة القر�صاية بالقوة ،بيان �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  21نوفمرب .2012
http://www.hrw.org/fr/node/111627
 انظر �أي�ضا:على خلفية نزاع على ملكية �أر�ض بجزيرة القر�صاية :ال�رشطة الع�سكرية تقتل وت�صيب مدنني م�رصيني والنيابة
الع�سكرية حتتجز � 25آخرين ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ  20نوفمرب .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/11/20/1544
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قمع التجمعات واالحتجاجات ال�سلمية:
ظل امل�رصيون مت�شبثني مبمار�سة حقهم يف التظاهر واالعت�صام ال�سلمي ،على الرغم من �أن
�آلة القمع مل تتوقف .و�سقط ع�رشات القتلى خالل عام  2012نتيجة اال�ستخدام املفرط للقوة من
ال�رشطة الع�سكرية وقوات اجلي�ش وقوات ال�رشطة املدنية.
ففي �أعقاب م�رصع  74من م�شجعي النادي الأهلي يف مطلع فرباير فيما عرف مبذبحة
بور�سعيد ،اندلعت احتجاجات وا�سعة يف القاهرة وال�سوي�س لنحو خم�سة �أيام ،وا�ستخدمت
قوات الأمن املركزي القوة املفرطة مبا يف ذلك الأ�سلحة النارية ،مما �أدي �إيل مقتل 16
�شخ�صا.28
يف الفرتة من � 28أبريل وحتى  4مايو تعر�ض املعت�صمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع،
احتجاجا على ا�ستبعاد اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية املر�شح ال�سلفي حازم �صالح �أبو
�إ�سماعيل من الرت�شح ،لالعتداء من جمهولني م�سلحني ببنادق اخلرطو�ش وال�سكاكني ،دون
�أن تتدخل قوات الأمن �أو اجلي�ش حلماية املعت�صمني ،مما �أف�ضي �إىل م�رصع � 12شخ�صا،
والقب�ض على نحو � 300آخرين� ،أحيلوا �إيل النيابة الع�سكرية.29
يف  2يونيو نظمت جمموعة من النا�شطات الن�سائيات تظاهرة بقلب العا�صمة للمطالبة بو�ضع
حد للتحر�ش اجلن�سي بالن�ساء املحتجات ،غري �أنهن تعر�ضن للتحر�ش اجلن�سي والعتداءات بدنية
من قبل جمموعات من الرجال حاول بع�ضهم متزيق مالب�س املحتجات والعبث ب�أج�سادهن.30
 -28مذبحة بور�سعيد..الدولة تكر�س املناخ الهادئ لقتل الأبرياء ،بيان �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان ،بتاريخ  5فرباير .2012
http://www.cihrs.org/?p=1133
انظر �أي�ضا:
 م�رص :وكالء القمع ،ال�رشطة امل�رصية وت�ضيق الإ�صالح ،تقرير �صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ 2�أكتوبر .2012
http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE12/029/2012/ar
 -29م�رص :وح�شية بال عقاب وال رادع :اجلي�ش امل�رصي يقتل املحتجني ويعذبهم دون حما�سبة ،تقرير �صادر
عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ � 2أكتوبر .2012
http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE12/017/2012/ar
انظر �أي�ضا:
 �أحداث العبا�سية ا�ستمرار ل�سيا�سة املجل�س الع�سكري يف االنتهاك املنهجي حلقوق الإن�سان يف املرحلة االنتقالية،بيان �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  7مايو .2012
http://www.cihrs.org/?p=2073
 -30م�رص :ينبغي التحقيق يف االعتداءات على املحتجات ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ 11
يونيو .2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/egypt-investigate-attacks-womenprotesters-2012-06-11
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ويف ظل والية الرئي�س املنتخب اكت�ست االنتهاكات للحق يف التجمع واالحتجاج ال�سلمي
مزيد ًا من اخلطورة ،وذلك مب�شاركة �أن�صار الرئي�س من جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفائهم
من ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي الأخرى يف مهاجمة االحتجاجات ال�سيا�سية املناوئة لتوجهات
م�ؤ�س�سة الرئا�سة وجماعة الإخوان امل�سلمني .يف � 12أكتوبر حر�ضت جماعة الإخوان امل�سلمني
�أن�صارها على التوجه �إىل ميدان التحرير ملواجهة مليونية «ك�شف احل�ساب» ،التي جرت
الدعوة �إليها لالحتجاج على �أداء الرئي�س مر�سي بعد مائة يوم من انتخابه .وقد �أدي ذلك �إىل
وقوع ا�شتباكات بني �أن�صار الرئي�س ومعار�ضيه� ،أف�ضت �إىل �إ�صابة نحو � 160شخ�صا.31
ويف �أوائل دي�سمرب دعت قيادات بارزة يف جماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها « احلرية
والعدالة « �أن�صارها �إىل الزحف نحو الق�رص الرئا�سي « االحتادية « ،بدعوى حماية ال�رشعية
من معار�ضي الرئي�س الذين ن�صبوا خيامهم لالعت�صام �سلميا يف حميط الق�رص الرئا�سي� .أدي
هجوم �أن�صار الرئي�س على املعت�صمني الندالع ا�شتباكات دامية يومي  6 – 5دي�سمرب ،وم�رصع
� 11شخ�صا .ومل تتخذ م�ؤ�س�سة الرئا�سة �أو �أجهزة الأمن �أي تدابري ملنع �أعمال العنف� ،أو قيام
العنا�رص امل�ؤيدة للرئي�س باحتجاز عدد من املتظاهرين املعار�ضني ،ال�ستجوابهم ولتعذيبهم على
�أ�سوار الق�رص الرئا�سي .قام �أن�صار الرئي�س بت�سليم املحتجزين لديهم بعد ا�ستجوابهم �إىل ال�رشطة
وبلغ عددهم  139حمتجزا ،بينهم  20طفال .وقد ا�ستبق رئي�س اجلمهورية نتائج التحقيقات،
و�أدان املحتجزين م�ؤكدا �أنهم بلطجية م�ست�أجرون تلقوا املال وال�سالح ملهاجمة ق�رص الرئا�سة.
ولكن املحامي العام الأول لنيابات �رشق القاهرة �أمر بالإفراج الفوري عنهم لأنه مل يجد دليال
يدينهم ،32ومل يقدم رئي�س اجلمهورية دليال على اتهاماته.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن «الظهور امليلي�شياتي» جلماعة الإخوان امل�سلمني و�أن�صارها ،بد�أت
�أوىل م�ؤ�رشاته يف اعتداءات متكررة على عدد من املحامني واحلقوقيني والنا�شطني ال�سيا�سيني
�أثناء نظر جمل�س الدولة للطعون على قرارات لرئي�س اجلمهورية وعلى بطالن ت�شكيل الهيئة
 -31يف موقعة “جمل جديدة “وخروج ًا على روح الثورة امل�رصية ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق
الإن�سان ،بتاريخ � 14أكتوبر .2012
http://ar.eohr.org/?p=2904
انظر �أي�ضا:
 ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى مفتوحة،مرجع �سابق.
 -32حول �أحداث ق�رص االحتادية؛ انظر:
 ا�شتباكات االحتادية مبحيط الق�رص الرئا�سي يف القاهرة ،تقرير �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوقالإن�سان ،دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/12/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8
%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D
8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
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الت�أ�سي�سية.33
من ناحية �أخرى �شهدت الفرتة  28 – 19نوفمرب توا�صل اال�ستخدام املفرط للقوة من جانب
قوات الأمن يف الت�صدي لالحتجاجات ال�سلمية مبنا�سبة الذكرى الأوىل ل�شهداء مذبحة �شارع
حممد حممود �أو للتنديد بالإعالن الد�ستوري .وقد قتل ثالثة من املحتجني ،و�أ�صيب املئات
نتيجة ا�ستخدام �أعرية اخلرطو�ش والقنابل امل�سيلة للدموع .وتواكب قمع هذه االحتجاجات مع
ظهور بوادر للعنف امل�ضاد .حيث تعر�ض  28من مقار جماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها
«احلرية والعدالة» ملحاولة اقتحام وحرق بع�ضها ،واقرتنت هذه الهجمات مب�رصع �أحد
�أن�صار اجلماعة.34
خالل والية الرئي�س املنتخب تزايدت االعتداءات �أي�ضا على االحتجاجات االجتماعية .مثل
ف�ض اعت�صام عمال م�صانع �سرياميكا كليوباترا يف  17يوليو ،وحما�رصة قوات الأمن عمال
هيئة النقل العام امل�رضبني يف � 16سبتمرب يف عدد من جراجات الهيئة ،والقب�ض على املتحدث
الر�سمي با�سم النقابة امل�ستقلة لعمال النقل العام بتهمة التحري�ض على الإ�رضاب.35

هجوم متزايد على حرية التعبري وحرية الإعالم:
ظلت امل�ساحة الوا�سعة التي انتزعها امل�رصيون خالل الأعوام الأخرية من حكم مبارك
للتعبري عن �أرائهم بحرية قائمة ،رغما عن تر�سانة القوانني املعادية حلرية التعبري والإعالم
وتداول املعلومات ،والتي مل ت�شهد تبدال يذكر بعد الإطاحة مببارك.
�أبرز االعتداءات على ال�صحفيني والإعالميني يف ظل حكم املجل�س الع�سكري وقعت يف
�شهر مايو ،عندما كان ال�صحفيون يقومون بتغطية امل�صادمات التي وقعت �إبان اعت�صام
ملتظاهرين �أمام مقر وزارة الدفاع .وقد �أ�صيب عدد من ال�صحفيني باختناقات ب�سبب قنابل
 -33املنظمة امل�رصية تدين االعتداء على الفخراين والربعي واحلريري وتطالب بالتحقيق الفوري ،بيان �صادر
عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  11يوليو .2012
http://ar.eohr.org/?p=2592
 -34املرجع ال�سابق.
وانظر �أي�ضا:
 املنظمة امل�رصية تنعي دماء �شباب الوطن الربيئة ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 26نوفمرب .2012
http://ar.eohr.org/?p=3017
 تقرير �إخباري عن الذكري الأويل لأحداث حممد حممود ،املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 20نوفمرب .2012
http://ar.eohr.org/?p=2998
 -35ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
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الغاز ،واحتجز  18منهم .36كما مار�س املجل�س الع�سكري �ضغوطا على بع�ض الف�ضائيات
اخلا�صة للحد من االنتقادات التي تطال �سيا�ساته .ففي  11فرباير قامت �إدارة قناة «التحرير»
ب�إيقاف برنامج يومي تقدمه املذيعة دينا عبد الرحمن بعد عر�ض تقرير عن حملة «كاذبون»
لك�شف االنتهاكات التي جترى يف ظل حكم الع�سكر .37ويف  21فرباير قطعت قناة «مودرن
حرية» ال�صوت عن الإعالمي معتز مطر �أثناء البث املبا�رش لربناجمه «حمطة م�رص» ،حيث
كان يعر�ض لتدخالت الأجهزة الأمنية يف قنوات مودرن.38
ولكن االعتداء على حريات التعبري والإعالم ازداد �رضاوة يف الن�صف الثاين من العام.
فبعد �أ�سبوعني فقط من توىل الرئي�س املنتخب توعد معار�ضيه ومنتقديه ،39و�صعدت قيادات
جماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها من اتهاماتها �ضد الإعالميني ،وتوعد وزير اال�ستثمار
القنوات الف�ضائية بفر�ض عقوبات ترتاوح بني التحذير ولفت النظر والإيقاف و�سحب
الرتاخي�ص نهائيا.40
 -36حول االنتهاكات التي تعر�ض لها ال�صحفيون خالل االعت�صام ،انظر:
 اعتداءات واعتقاالت تطال ما ال يقل عن � 18صحفيا خالل امل�صادمات يف م�رص ،تقرير �صادر عن ال�شبكةالدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري�/آيفك�س ،بتاريخ  7مايو .2012
http://ifex.org/egypt/2012/05/07/journalists_assaulted/ar/
 �صحفيان م�رصيان يبلغان عن تعر�ضهما ملعاملة وح�شية �أثناء احتجازهما ،بيان �صادر عن ال�شبكة الدوليةلتبادل املعلومات حول حرية التعبري�/آيفك�س ،بتاريخ  7مايو .2012
/http://ifex.org/egypt/2012/05/08/journalists_brutalised/ar
 الإرهاب الفكري وعودة �سيا�سة تكميم الأفواه ،تقرير �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ� 15أغ�سط�س .2012
http://ar.eohr.org/?p=2696
 �أحداث العبا�سية ا�ستمرار ل�سيا�سة املجل�س الع�سكري يف االنتهاك املنهجي حلقوق الإن�سان يف املرحلة االنتقالية،مرجع �سابق.
 -37ال�شبكة العربية ت�ستنكر منع �إدارة قناة التحرير الإعالمية دينا عبد الرحمن من تقدمي برناجمها اليومي ،بيان
�صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان � /أيفك�س ،بتاريخ  14فرباير .2012
/http://ifex.org/egypt/2012/02/14/anhri_egypt_dina_abdel/ar
 -38املنظمة امل�رصية تعلن ت�ضامنها مع فريق عمل برنامج حمطة م�رص والإعالمي معتز مطر ،بيان �صادر عن
املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  22فرباير .2012
http://ar.eohr.org/?p=2199
 -39خرباء :تهديد الرئي�س ملعار�ضيه خرق للقانون ،جريدة امل�رصي اليوم 18 ،يوليو .2012
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=346805
 -40املنظمة امل�رصية ت�ستنكر تهديد وزير اال�ستثمار للقنوات الف�ضائية وتطالب مر�سي بدعم حرية الإعالم ،بيان
�صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 6أغ�سط�س .2012
http://ar.eohr.org/?p=2666
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ويف دي�سمرب لقي احل�سيني �أبو �ضيف ال�صحفي املعار�ض (جريدة الفجر) م�رصعه ،بعد
�إ�صابته بطلق ناري يف الر�أ�س �أثناء ت�صويره لوقائع اال�شتباكات الدامية �أمام ق�رص االحتادية
بني �أن�صار الرئي�س ومعار�ضيه .41ويف  5نوفمرب تعر�ض الكاتب ال�صحفي عبد اجلليل
ال�رشنوبي ،رئي�س حترير موقع «�إخوان �أون الين» ال�سابق ومن�سق جبهة الإبداع امل�رصي
لإطالق الر�صا�ص على �سيارته �أثناء مروره بطريق مبحافظة القليوبية .كان ال�رشنوبي قد
تلقى تهديدات عرب الهاتف ما مل يتوقف عن انتقاد جماعة الإخوان امل�سلمني التي ان�شق عنها منذ
منت�صف عام .201142
تعر�ضت مدينة الإنتاج الإعالمي يف عدة منا�سبات للح�صار من �أن�صار جماعة الإخوان
امل�سلمني وحلفائها بهدف �إرهابها ،واالعتداء على الإعالميني و�ضيوف القنوات الف�ضائية من
الفنانني واملفكرين واحلقوقيني .وقد طالت االعتداءات يف �أغ�سط�س الإعالميني خالد �صالح
وعمرو �أديب ويو�سف احل�سيني .43ويف دي�سمرب املخرج ال�سينمائي املعروف خالد يو�سف.44
كما جرى وقف بث قناة «الفراعني» وحما�رصة رئي�س القناة توفيق عكا�شة بعدة دعاوي
ق�ضائية ،تتهمه ب�إهانة رئي�س اجلمهورية ،والتحري�ض على قتله.45
ويف  15دي�سمرب �-أي اليوم الأول من اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد للبالد -هاجمت
جمموعة منا�رصة لرئي�س اجلمهورية مقر حزب الوفد و�صحيفته ،و�أطلقت مقذوفات و�ألعابا
 -41حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،تقرير �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 3
يناير .2013
http://ar.eohr.org/?p=3187
انظر �أي�ضا:ً
روتينيا لت�سوية اخلالفات ال�سيا�سية يف م�رص؟ ،تقرير �صادر عن مركز
ا
منط
االحتادية
أحداث
�
 هل ت�صبحً
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  26دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5352
 -42حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،مرجع �سابق.
 -43املنظمة امل�رصية تدين االعتداء على جمموعة من الإعالميني وتطالب بالتحقيق الفوري ،بيان �صادر عن
املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 8أغ�سط�س .2012
http://ar.eohr.org/?p=2673
 -44املرجع ال�سابق.
 -45يف انتهاك حلرية الر�أي والتعبري �إغالق قناة الفراعني ملدة  45يوما ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية
حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 10أغ�سط�س .2012
http://ar.eohr.org/?p=2681
انظر �أي�ضا:
 -الإرهاب الفكري وعودة �سيا�سة تكميم الأفواه ،مرجع �سابق.
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نارية على املقر ،وحطمت �سيارات ال�صحفيني.46
ويف  16نوفمرب �أعلنت �إدارة قنوات درمي عن تعذر بث براجمها على الهواء مبا�رشة بعد
قيام �رشكة النايل �سات بقطع الكابل اخلا�ص بالبث عنها ،بدعوى خمالفتها للقانون .47ولكن
حمكمة الق�ضاء الإداري ق�ضت الحقا ب�إلغاء القرار ،وال�سماح ببث براجمها.48
وعلى خلفية بالغات تقدم بها �أكرث من �ألف ٍ
قا�ض ،تعر�ض عدد كبري من الإعالميني يف
قنوات احلياة ،اون تي يف ،والنهار ،درمي� ،سي بي �سي ،وروتانا م�رصية للتحقيق بتهمة
�إهانة الق�ضاة وال�سلطة الق�ضائية ب�سبب �آراء �أو تعليقات.49
يف � 26أغ�سط�س جرى منع بث �إحدى حلقات برنامج «ال�ضمري» بالقناة الثانية للتلفيزيون
احلكومي؛ نظرا لتناوله «�أخونة الإعالم» .كما �أحيل للتحقيق طاقم العمل يف برنامج «نهارك
�سعيد» بقناة «نايل اليف» .ب�سبب انتقادات وجهها �أحد �ضيوف الربنامج حلزب «احلرية
والعدالة» احلاكم ومل�رشوع النه�ضة الذي ت�ضمنه الربنامج االنتخابي لرئي�س اجلمهورية.50
كما ات�سعت ظاهرة تقدمي البالغات �ضد ال�صحفيني والإعالميني و�ضيوف الربامج الف�ضائية،
بدعوى �إهانة رئي�س اجلمهورية .وجرى التحقيق ق�ضائيا مع عدد منهم قبل نهاية العام ،بني
ه�ؤالء الإعالمي املعروف حممود �سعد ،والدكتورة منال عمر ا�ست�شاري الطب النف�سي التي
قامت بتقدمي حتليل ل�شخ�صية رئي�س اجلمهورية .51وخالد �صالح رئي�س حترير جريدة اليوم
ال�سابع وال�صحفية عال ال�شافعي .52و�إ�سالم عفيفي رئي�س حترير �صحيفة الد�ستور –الذي �أحيل
 -46بيان من اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبري تدين الأعمال الإجرامية والإرهابية �ضد ال�صحف وو�سائل
الإعالم ،بتاريخ  16دي�سمرب .2012
http://ta3beer.com/?p=659
انظر �أي�ضا:
 املركز يدين حرق مقر حزب الوفد ،بيان �صادر عن املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماة ،بتاريخ 16دي�سمرب .2012
http://www.acijlp.org/main/art.php?id=9&art=254
 رغم الثورة ..ا�ستفتاء على الطريقة املباركية املنظمات احلقوقية تطالب ب�إعادة املرحلة الأوىل من اال�ستفتاء،مرجع �سابق.
 -47حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،مرجع �سابق.
 -48ن�ص حيثيات احلكم ال�صادر ل�صالح قنوات درمي الف�ضائية ب�رضورة البث ،م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري،
بتاريخ  20يناير .2013
http://www.afteegypt.org/issues/provisions/2013/01/20/809-afteegypt.html
 -49حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،مرجع �سابق.
 -50ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
 -51حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،مرجع �سابق.
 -52حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،مرجع �سابق.

125

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
�إىل حمكمة اجلنايات53.-و�صودر عدد جريدة الد�ستور ال�صادر يف � 11أغ�سط�س من �أك�شاك
بيع ال�صحف .54كما �صودر يف � 22أغ�سط�س العدد الأ�سبوعى من جريدة «ال�شعب اجلديد» من
مطابع الأهرام.55
حتت �شعار �إعادة هيكلة الإعالم ،متكنت جماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها «احلرية
والعدالة» -با�ستخدام �أغلبيتها يف جمل�س ال�شورى -من تعيني �أغلب ر�ؤ�ساء حترير
وجمال�س �إدارات ال�صحف اململوكة للدولة من املوالني لها ،عالوة على الهيمنة على املجل�س
الأعلى لل�صحافة؛ الأمر الذي �أدى الحقا �إىل حجب مقاالت عدد من نقاد اجلماعة ورئي�س
اجلمهورية ،بينهم عبلة الرويني والروائي يو�سف القعيد وثروت اخلرباوي القيادي ال�سابق
بجماعة الإخوان امل�سلمني ،وال�سيناري�ست مدحت العدل ،وغادة نبيل ،و�آخرون .كما مت منع
عبد اجلليل ال�رشنوبي الع�ضو ال�سابق بجماعة الإخوان امل�سلمني من الكتابة بال�صفحة ال�سيا�سية
مبجلة «الإذاعة والتلفزيون» .و�أوقفت جملة «امل�صور» ن�رش حلقات كتاب «عائدون من جنة
الإخوان» للكاتب �سامح فايز بعد ن�رش خم�س حلقات منه .و�ألغت �صحيفة الأهرام بابا بعنوان
« 100يوم من الوعود الرئا�سية» لر�صد ما مت اجنازه �أو �إهماله من وعود رئي�س اجلمهورية
خالل املائة يوم الأويل من واليته .56و�أ�صدر رئي�س جمل�س ال�شورى بو�صفه رئي�سا للمجل�س
الأعلى لل�صحافة –باملخالفة للقانون -قرار ًا ب�إقالة رئي�س حترير �صحيفة اجلمهورية يف 17
�أكتوبر؛ بعد ن�رشه خربا عن اعتزام جهاز الك�سب غري امل�رشوع التحقيق مع امل�شري ح�سني
طنطاوي وزير الدفاع ال�سابق ورئي�س �أركان القوات امل�سلحة ال�سابق الفريق �سامي عنان.57
وقد امتنع جمل�س ال�شورى عن تنفيذ احلكم الق�ضائي الذي �صدر ل�صالح رئي�س التحرير.
 -53املرجع ال�سابق.
 -54ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
انظر �أي�ضا:
 انتكا�سة جديدة حلرية الر�أي والتعبري ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 11أغ�سط�س .2012http://ar.eohr.org/?p=2684
 -55ا�ستمرار �سيا�سة تكميم الأفواه وم�صادرة ال�صحافة :املنظمة امل�رصية تدين م�صادرة جريدة ال�شعب من قبل
جهة �سيادية ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 22أغ�سط�س .2012
http://ar.eohr.org/?p=2709
 -56ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي :م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
انظر اي�ضا:
 حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،مرجع �سابق.� -57إقالة عبد الرحيم من رئا�سة حترير جريدة اجلمهورية ،بيان �صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان،
بتاريخ � 18أكتو ير .2012
http://ar.eohr.org/?p=2933
انظر �أي�ضا:
 “الإداري” يلغي قرار ال�شورى ب�إقالة عبد الرحيم من رئا�سة حترير اجلمهورية ،جريدة الوطن 6 ،نوفمرب .2012http://www.elwatannews.com/news/details/72264
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�شهدت ال�شهور ال�ستة الأخرية من العام تزايد ًا ملحوظا يف توظيف االتهام بازدراء الإ�سالم
�أو الأديان لتقييد حرية التعبري .يف � 18سبتمرب �أ�صدرت حمكمة جنح �سوهاج حكما باحلب�س
�ست �سنوات على املواطن بي�شوى كميل كامل بعد �إدانته بازدراء الدين الإ�سالمي ،و�إهانة
رئي�س اجلمهورية من خالل كتابات احتوتها �صفحته على موقع التوا�صل االجتماعي «الفي�س
بوك».58ويف دي�سمرب �أ�صدرت حمكمة جنح املرج حكما باحلب�س ملدة ثالث �سنوات بحق
�ألبري �صابر عياد بتهمة ازدراء الأديان .وقد القي القب�ض على �ألبري �صابر يف �سبتمرب بعد
جتمهر بع�ض من جريانه �أمام منزله ،وتقدمهم ببالغات تتهمه بازدراء الأديان عرب ح�ساباته
على مواقع التوا�صل االجتماعي .وقد ا�ستغاثت والدته بال�رشطة خ�شية اقتحام املنزل من قبل
املتجمهرين ،ولكن ال�رشطة �ألقت القب�ض على ابنها ،و�صادرت احلا�سوب اخلا�ص به .وقد
تعر�ض �ألبري العتداءات بدنية داخل ق�سم ال�رشطة ،يف الوقت الذي تلقت والدته تهديدات
بالقتل وحرق منزلها ما مل تغادره ،وهو ما ا�ضطرت �إليه بالفعل.59
يف دي�سمرب �أي�ضا تقدم حمامون من جماعة الإخوان امل�سلمني ببالغ للنائب العام �ضد الكاتب
ال�صحفي �إبراهيم عي�سي مقدم برنامج «هنا القاهرة» على ف�ضائية «القاهرة والنا�س» تتهمه
بازدراء الدين الإ�سالمي واال�ستهزاء بالآيات القر�آنية .وا�ستدعيت دعاء العدل ر�سامة
الكاريكاتري ب�صحيفة «امل�رصي اليوم» للمثول �أمام �سلطات التحقيق يف  27دي�سمرب بعد بالغ
يتهمها بازدراء الأديان على خلفية ر�سم كاريكاتري ي�سخر من دعوات الت�صويت بنعم للد�ستور
على �أ�سا�س ديني.60

 -58بعد حكم بال�سجن � 6سنوات �ضد قبطي بتهم ازدراء الإ�سالم و�سب الرئي�س  -املبادرة امل�رصية :تو�سع �شديد
يف ا�ستخدام تهمة االزدراء يهدد حرية الر�أي والتعبري ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية،
بتاريخ � 18سبتمرب .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/09/18/1490
� -59أ�رسة م�سيحية تدفع ثمن ممار�سة احد �أفرادها حلرية التعبري ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري،
بتاريخ � 15سبتمرب .2012
http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/09/15/710-afteegypt.html
انظر �أي�ضا:
  8منظمات حقوقية تتقدم ببالغ للنائب العام يف وقائع القب�ض على �ألبري عياد وطرد �أ�رسته من م�سكنها ،مركزالقاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 18سبتمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=4047
 احلكم على �ألبري �صابر بال�سجن :م�سمار جديد يدق يف نع�ش الدميقراطية ،بيان �صادر عن مركز القاهرةلدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  13دي�سمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=5290
 -60حرية ال�صحافة والإعالم يف قف�ص االتهام ،مرجع �سابق.
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�ضغوط متزايدة على احلريات الدينية وتوا�صل العنف الطائفي:
�شهد عام  2012ا�ستمرار انت�شار خطاب التع�صب الديني ،وتوا�صل �أعمال العنف الطائفي،
مع ا�ستمرار النهج الذي اتبعه نظام مبارك يف التخلي عن التطبيق احلازم للقانون جتاه
مرتكبي �أعمال العنف الطائفي -واال�ستعا�ضة عن ذلك بعقد جل�سات ال�صلح العرفية -وعدم
ت�أمني احلماية للأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم ،ومن ثم تزايد حاالت التهجري الق�رسى
لأ�رس قبطية من قراها.
يف احلاالت القليلة التي �أحيلت فيها جرائم للعنف الطائفي للق�ضاء ،جل�أت ال�سلطات –كما يف
عهد مبارك– �إىل حماكم �أمن الدولة «طوارئ» .وغالبا ما حتا�رص املطاعن �صحة الأحكام
التي ت�صدرها هذه املحاكم ،خا�صة و�أن املاثلني �أمامها ال يتاح لهم احلق يف الطعن على هذه
الأحكام �أمام حمكمة �أعلى .وقد ق�ضت �إحدى حماكم الطوارئ يف  21مايو بال�سجن امل�ؤبد
بحق  12م�سيحيا فيما بر�أت ثمانية من امل�سلمني ،يف ق�ضية اال�شتباكات الطائفية التي وقعت عام
 2011مبدينة �أبو قرقا�ص مبحافظة املنيا ،والتي �أف�ضت �إيل مقتل اثنني من امل�سلمني و�إحراق
عدد من املتاجر واملنازل اململوكة للأقباط .وقد جري تعليق حماكمة �أخرى �أمام حماكم
الطوارئ خالل �أعمال عنف �أكرث خطورة ،وقعت يف �إمبابة يف مايو  ،2011وجرى خاللها
االعتداء على كني�ستني ومقتل � 13شخ�صا ومئات اجلرحى .حيث �أمرت املحكمة يف �أبريل
 2012ب�إطالق �رساح املتهمني وعددهم  48متهما بكفاالت مالية حلني الف�صل يف د�ستورية
�إحدى ن�صو�ص قانون الطوارئ.61
�شهد مطلع العام ترحيل �أ�رسة قبطية من �إحدى قرى حمافظة �أ�سيوط على خلفية �أحداث
عنف طائفي يف �أربع قرى ،بعد انت�شار �شائعات حول قيام طالب قبطي بالرتويج ل�صور
م�سيئة للر�سول .مما �أدى �إىل جتمهر امل�سلمون واعتدائهم على منازل الأقباط وحماولة
اقتحام بع�ضها ،و�إ�شعال النريان يف منزل �أ�رسة الطالب القبطي ،واتفق امل�سئولون باملحافظة
والقيادات الدينية والقبلية على ترحيل �أ�رسة الطالب من القرية.62
 -61م�رص :يجب �إنهاء �إفالت اجلناة يف جرائم العنف الطائفي من العقاب ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  16يوليو .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/16
انظر �أي�ضا:
 الأقباط حتت حكم الع�سكر ،وقائع عام ون�صف العام من جرائم املرحلة االنتقالية ،تقرير �صادر عن املبادرةامل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ � 9أكتوبر .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/10/09/1519
� -62أحداث �أ�سيوط الطائفية ..حني يغيب القانون وحني تعالج «م�رص الثورة» �أزماتها على خطى «�أمن الدولة»:
التهجري الق�رسي تكري�س للطائفية ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية حلقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ  5يناير .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/01/05/1339
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يف  27يناير تعر�ض �أقباط قرية �رشبات مبحافظة الإ�سكندرية العتداءات طائفية جرى
خاللها �أعمال حرق ونهب جماعي للمنازل واملحال اململوكة للأقباط ،وذلك على خلفية �شائعة
بقيام �شاب قبطي بتداول �صور جتمعه مع �سيدة م�سلمة من �أهل القرية .ورغم �أن ال�شاب قام
بت�سليم نف�سه لل�رشطة ،وقررت النيابة حب�سه على ذمة التحقيق ،فقد عقدت جل�سة عرفية يف
 30يناير برعاية القيادات التنفيذية والأمنية باملحافظة ،ترتب عليها تهجري ثماين �أ�رس م�سيحية
ق�رسيا.63
يف ظل والية الرئي�س املنتخب� ،شهدت قرية ده�شور جنوب حمافظة اجليزة يف  26يوليو
حتول م�شاجرة بني م�سلم وم�سيحي �إىل عنف طائفي� ،أف�ضي �إىل �إحراق  5منازل وحمال
مملوكة للأقباط ووفاة مواطن م�سلم مت�أثرا ب�إ�صابته بحروق .وقد امتنعت ال�رشطة عن التدخل
�أو متكني �سيارات الدفاع املدين من الدخول لإخماد النريان؛ مما ا�ضطر عددا كبريا من الأ�رس
القبطية �إىل مغادرة القرية خوفا على حياتهم ،بعد مطالبة ال�رشطة لهم برتك منازلهم �إىل حني
انتهاء موجة الغ�ضب.64
مع تزايد ن�شاط ونفوذ اجلماعات ال�سلفية اجلهادية يف �سيناء ،وقعت اعتداءات من جمهولني
على ممتلكات الأقباط يف رفح يف �سبتمرب ،كان قد �سبقها قيام �شخ�ص ملثم بتوزيع من�شورات
تطالب الأقباط بالرحيل .ا�ضطرت ت�سعة �أ�رس م�سيحية �إىل مغادرة رفح وعر�ض منازلهم
للبيع ،بعدما �أو�ضح امل�سئولون مبحافظة �شمال �سيناء �أن كل ما ميكن تقدميه لهم هو �إ�صدار
قرارات بندب املوظفني الأقباط للعمل بالعري�ش بدال من رفح! .ومع ذلك فقد نفى رئي�س
احلكومة تهجري �أقباط رفح ق�رسيا ،زاعما �أن الأقباط قد اختاروا بـ «حرية» االنتقال �إيل
منطقة �أخرى.!65
 -63جرائم العامرية :عقاب جماعي للأقباط ورعاية ر�سمية لالعتداءات الطائفية ،تقرير �صادر عن املبادرة
امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ  12فرباير .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/02/12/1366
 -64بعد وفاة �شاب بالقرية مت�أثر ًا ب�إ�صابته :على ال�رشطة التدخل فور ًا حلماية الأرواح واملمتلكات حت�سب ًا لتجدد
اال�شتباكات الطائفية يف ده�شور ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ  31يوليو .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/07/31/1457
انظر �أي�ضا:
 ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي :م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى مفتوحة،مرجع �سابق.
 -65املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية :التهجري الق�رسي لأقباط رفح لي�س حادثا منفردا على الدولة �أن حتمي
املواطنني يف بيوتهم بدال من امل�شاركة يف تهجريهم ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ
� 30سبتمرب .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/09/30/1505
انظر �أي�ضا:
 ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى مفتوحة،مرجع �سابق.
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يف � 28أكتوبر هاجم ع�رشات من امل�سلمني م�صلني م�سيحيني �أثناء خروجهم من كني�سة
مارى جرج�س بعزبة ماركو طال مبحافظة بني �سويف ،واعتدوا عليهم بالع�صي واحلجارة
واجلنازير ،بدعوى �أن بع�ض امل�صلني الأقباط قادمون من قرى �أخرى .عقدت جل�سة �صلح
عرفية برعاية قيادات �أمنية ،اتفق خاللها على رف�ض ا�ستقبال الكني�سة مل�صلني من القرى
والعزب املجاورة التي ال توجد بها كنائ�س ،و�إلزام املعتدين من امل�سلمني ب�إ�صالح بع�ض
التلفيات ،مقابل تنازل الأقباط عن املحا�رض التي حرروها �ضد مهاجميهم.!66
يف  5نوفمرب جتمهر عدد من امل�سلمني يحملون �أ�سلحة نارية �أمام قطعة �أر�ض مملوكة
ملطرانية �شربا اخليمة ملنع ا�ستكمال بناء مبني خدمي تابع للمطرانية .وهددوا بتحويل املبني �إىل
م�سجد ،و�أقاموا ال�صالة على الأر�ض املخ�ص�صة لبناء املبني .وقد تباط�أت �أجهزة الأمن لنحو
يومني يف القب�ض على العنا�رص املحر�ضة واملعتدية على الأر�ض.67
تزايدت خالل عام  2012ال�ضغوط بحق معتنقي املذهب ال�شيعي يف ممار�سة ال�شعائر
وفق مذهبهم .ومنها معاقبة املواطن حممد فهمي عبد ال�سيد بال�سجن ملدة عام بتهمة ن�رش الفكر
ال�شيعي ،وارتكابه �أفعاال �أثناء ال�صالة ب�أحد امل�ساجد خمالفة ملذهب �أهل ال�سنة ،ترتب عليها
«تدني�س دور العبادة» .!68جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأزهر �أعلن يف �أكرث من منا�سبة رف�ضه

�إن�شاء م�ساجد ذات �صبغة مذهبية �أو طائفية ،وبخا�صة ما يعرف باحل�سينيات ال�شيعية ،معتربا
�أنها ت�شيع ثقافة الكراهية ل�صحابة الر�سول و�آل بيته.69

 -66املبادرة امل�رصية تطالب ب�رسعة �إ�صدار قانون لبناء الكنائ�س ومعاقبة امل�سئولني عن االعتداءات على امل�صلني
امل�سيحيني ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ � 31أكتوبر .2012
http://eipr.org/en/node/1524
 -67على خلفية االعتداء على �أر�ض مطرانية �شربا اخليمة -املبادرة امل�رصية :على رئي�س اجلمهورية البدء
فورا يف حوار جمتمعي من �أجل �إ�صدار قانون عادل لدور العبادة ،بيان �صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق
ال�شخ�صية ،بتاريخ  8نوفمرب .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/11/08/1528
 -68املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية تطعن بالنق�ض يف حكم بحب�س مواطن النتمائه للمذهب ال�شيعي ،بيان
�صادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،بتاريخ � 27سبتمرب .2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/09/27/1500
انظر �أي�ضا:
 ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى مفتوحة،مرجع �سابق.
 -69الأزهر يرف�ض �إقامة ح�سينيات �شيعية يف م�رص ،جريدة الأخبار 20 ،مايو .2012
http://www.dar.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?field=news&id=71801
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القيود على الن�شاط الأهلي ومنظمات حقوق الإن�سان:
ظلت اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية �أ�سرية لذات ال�ضغوط الإدارية والبريوقراطية والأمنية
التي تعك�س نزوع ًا متزايد ًا لإحكام الهيمنة احلكومية على العمل الأهلي ا�ستناد ًا لأحكام القانون
 84ل�سنة � 2002أو حتى باملخالفة لأحكامه .بل �إن التوجهات الر�سمية بعد �إزاحة مبارك
مت�ضي باجتاه فر�ض مزيد من القيود التع�سفية على العمل الأهلي .يف الوقت ذاته ف�إن الهجمة
الإعالمية الأمنية على م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان التي بد�أت يف  ،2011مل تتوقف بعد تويل
الإخوان امل�سلمني مقاليد ال�سلطة.
على ال�صعيد الت�رشيعي ،جرت حماولة لرتويج م�رشوع قانون جديد يف �أبريل ،ج�سدت
ن�صو�صه طموح احلكومة يف �إدماج املنظمات غري احلكومية �ضمن �أجهزة الدولة ،واعتبار
ال عامة ،و�أع�ضاء جمال�س �إدارة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية واالحتادات
�أموالها �أموا ً
املنبثقة عنها يف حكم املوظفني العموميني .كما يتيح امل�رشوع للحكومة احلق يف التدخل يف
�أدق �شئون اجلمعيات ،ويحظر �إجراء بحوث ميدانية �أو ا�ستطالعات للر�أي ،والدفاع عن
حقوق و�أ�صحاب مهن معينة يف مواجهة �أ�صحاب الأعمال ،كما مينح �سلطة ال�ضبطية الق�ضائية
ملوظفي مديريات ال�شئون االجتماعية عند تفقدهم مقار اجلمعيات .70
جدير بالذكر �أن جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س ال�شعب ،كانت قد �أدارت م�شاورات مع
منظمات حقوق الإن�سان –ممثلة مبركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان -وقررت رف�ض
م�رشوع القانون املقدم من احلكومة ،وتبني م�رشوع القانون املقرتح من منظمات حقوق
الإن�سان الذي قدمه مركز القاهرة .وبعد تقدمي حزب احلرية والعدالة -الذراع ال�سيا�سية
جلماعة الإخوان امل�سلمني -م�رشوعا جديدا للقانون ،جري التفاو�ض بني احلزب ومركز
القاهرة على م�رشوع القانون ،الأمر الذي �أدي لإدخال حت�سينات ن�سبية عليه ،ولكن جمل�س
ال�شعب جرى حله.71
غري �أنه بعد انتخاب رئي�س للجمهورية من جماعة الإخوان امل�سلمني ،و�إحكام �سيطرة
اجلماعة بالتايل على ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،ف�إن امل�ؤ�رشات تتوايل حول اجتاه اجلماعة
وحزبها �إىل تبني م�ضامني امل�رشوع القمعي الأمني للجمعيات الأهلية ،الذي كانت اجلماعة
وحزبها من امل�شاركني يف رف�ضه داخل جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س ال�شعب.
 -70للمزيد من التفا�صيل انظر :
 م�رشوع قانون لت�أميم املجتمع املدين ودجمه يف اجلهاز الإداري للدولة ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوقالإن�سان� 11 ،أبريل 2012
http://www.cihrs.org/?p=1970
 -71م�رشوع قانون اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية اجلديد :تطوير ملمو�س و�سلبيات موروثة ،مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان 28 ،مايو 2012
http://www.cihrs.org/?p=2280
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ت�سهم حكومة حزب «الإخوان امل�سلمني» يف حملة ت�شويه اجلمعيات الأهلية التي كانت قد
بد�أتها حكومة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف  .2011فقد عقدت وزارة الت�أمينات وال�شئون
االجتماعية م�ؤمترا �صحفيا يف � 14أكتوبر  ،2012تزعم فيه �أنها «رف�ضت متويال لبع�ض
اجلمعيات الأهلية من جهات �أجنبية لها عالقة ب�إ�رسائيل» ،دون �أن تك�شف عن �أ�سماء اجلهات
املانحة �أو اجلمعيات الأهلية التي كانت �ستتلقى هذا التمويل ،بهدف تعميم االتهامات لو�صم كل
72
م�ؤ�س�سات العمل الأهلي.
جدير بالذكر �أن رموز ًا بارزة يف جماعة الإخوان امل�سلمني وف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي �سبق
�أن �شاركت يف حملة � 2011ضد املنظمات احلقوقية ،متهمة �إياها بتلقي متويالت �أجنبية لتنفيذ
73
�أجندة غربية ،بغر�ض تعطيل �إجراء االنتخابات الربملانية والرئا�سية.
يف �سياق هذه احلملة� ،أحيل �إىل حمكمة اجلنايات يف فرباير � 43 ،2012شخ�صا يعملون لدى
مكاتب منظمات �أجنبية (�أربعة �أمريكية واخلام�سة �أملانية) بتهمة �إدارة منظمات غري مرخ�ص
لها ،وتلقي مبالغ �أجنبية باملخالفة للقانون .وقد �أدت ال�ضغوط الدبلوما�سية �إىل ال�سماح للمتهمني
الأجانب مبغادرة البالد بعد �إلغاء قرار كان يق�ضي مبنعهم من ال�سفر.
يف �إطار هذه احلمالت الت�شهريية قامت وزارة العدل برتويج –�إعالميا -اتهامات ال �أ�سا�س
لها بحق ع�رشات املنظمات ،بينما كان من املفرت�ض �أن يجري حتقيق ق�ضائي م�ستقل يف هذه
االدعاءات ،ولكن مهمة التحقيق �أ�سندت �إىل اثنني من الق�ضاة اختارتهما وزارة العدل باال�سم.
خالل مراحل التحقيق ،توا�صلت عمليات الت�رسيب العمدي ملعلومات مغلوطة �أو �صحيحة
منتزعة من �سياقها من ملف التحقيقات التي يفرت�ض �رسيتها ،والتي جرى توظيفها على �أو�سع
نطاق يف ت�سويق حمالت الت�شهري باملنظمات احلقوقية .وقد بلغت هذه احلملة ذروتها عندما
قام ق�ضاة التحقيق -يف �سابقة فريدة منافية للقانون والأعراف الق�ضائية -بعقد م�ؤمتر �صحفي
ملد حمالت الت�شهري باملزيد من االتهامات ،قبل �أن يعلن ر�سميا -مبنا�سبة رفع حظر ال�سفر عن
املتهمني الأجانب� -أن االتهامات ال تعدو كونها خمالفة �إدارية ،ال ت�ستوجب حب�س ًا احتياطي ًا
74
للمتهمني �أو منع ًا من ال�سفر.
 -72ما بعد مائة يوم من رئا�سة حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان و�أزمات كربى
مفتوحة ،مرجع �سابق.
 -73حول هذه احلمالت وم�ضمونها والأطراف ال�ضالعة فيها ،انظر:
 ع�صام الدين حممد ح�سن “ ،حمالت الت�شهري والتمويل الأجنبي ،قراءة يف الهجمة على اجلمعيات الأهليةومنظمات املجتمع املدين “ ورقة عمل مقدمة يف حلقة نقا�شية نظمتها املجموعة املتحدة حتت عنوان “�إهانة القانون
وحملة الكراهية” � 19سبتمرب .2011
 -74حول امل�سار الذي اتخذته الهجمة على منظمات حقوق الإن�سان واملجتمع املدين ،انظر:
 يجب حفظ ق�ضية املنظمات الأجنبية والتحقيق مع الوزراء وامل�سئولني ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوقالإن�سان 11،مار�س .2012
http://www.cihrs.org/?p=1783

132

التقرير ال�سنوي 2012
منذ ت�سلم الرئي�س املنتخب ال�سلطة اجته لإق�صاء املنظمات احلقوقية من دائرة الت�شاور حول
ق�ضايا حقوق الإن�سان .حيث ا�ستثناها من امل�شاركة يف اجتماع عقده رئي�س اجلمهورية يف 11
نوفمرب مع منظمات املجتمع املدين .ويف  13نوفمرب كان من املفرت�ض �أن ت�شارك املنظمات
احلقوقية يف اجتماع م�شرتك ملجموعة العمل امل�رصية الأوروبية بعد �أن ت�سلمت دعوات
للم�شاركة .غري �أن الدعوات �ألغيت بناء على طلب احلكومة امل�رصية ،يف حني مل تلغ بالن�سبة
للمنظمات الأوروبية والأمريكية واملنظمات امل�رصية غري احلقوقية.
يف  7نوفمرب قاطعت احلكومة جل�سة االفتتاح مل�ؤمتر عقدته الأمم املتحدة بالقاهرة حول
م�شكالت تطبيق العدالة االنتقالية برغم �أن جدول �أعمال امل�ؤمتر كان يت�ضمن كلمة للحكومة
يف افتتاح امل�ؤمتر .يف اليوم التايل �شن ممثل اخلارجية امل�رصية يف امل�ؤمتر هجوم ًا حاد ًا عليه
باعتباره امتداد ًا مل�ؤامرة دولية �ضد م�رص.75

توا�صل ال�ضغوط على احلقوق واحلريات النقابية:
مل تتخذ ال�سلطات خطوات جادة لتعزيز احلريات النقابية التي يقيدها القانون رقم  35ل�سنة
 76ب�ش�أن النقابات العمالية ،على الرغم من �أن م�رشوعا بديال للقانون كان قد �أعد يف 2011
مببادرة وزير القوى العاملة ال�سابق �أحمد الربعى ،حظيت يف حينها بتوافق �أطراف احلركة
النقابية و�أ�صحاب الأعمال وممثلي احلكومة واملنظمات احلقوقية .ولكن على النقي�ض من ذلك
 م�رص :يجب �إ�سقاط االتهامات يف ق�ضية منظمات املجتمع املدين ،هيومان رايت�س ووت�ش 7 ،مار�س 2012http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/07
 م�رص :ن�شطاء حقوق الإن�سان عر�ضة خلطر ال�سجن ،هيومان رايت�س ووت�ش 6،فرباير.2012http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/05-2
الف�ضيحة �أكرب من �أن يحملها عبد املعز وحده  :بهي الدين ح�سن ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان4 ،مار�س .2012
http://www.cihrs.org/?p=1755
 احلملة املنظمة �ضد منظمات حقوق الإن�سان :حقائق غائبة وت�ضليل متعمد للر�أي العام ،مركز القاهرة لدرا�ساتحقوق الإن�سان 15 ،فرباير .2012
http://www.cihrs.org/?p=1230
 م�رص :كفوا عن اتخاذ املنظمات غري احلكومية كرهينة ،منظمة العفو الدولية 7 ،فرباير .2012http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-stop-holding-ngos-hostage-2012-02-07
 يتعني على ال�سلطات امل�رصية وقف الهجوم على منظمات املجتمع املدين ،منظمة العفو الدولية 1،مار�س.2012
http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-must-end-attacks-civil-society-2012-03-01
 -75وزارة اخلارجية تلغي دعوة منظمات حقوقية الجتماع مع االحتاد االوروبي ،ورئي�س اجلمهورية
ي�ستبعدها من اجتماعه مع املجتمع املدين ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 13 ،نوفمرب 2012
http://www.cihrs.org/?p=4815
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�صادق رئي�س اجلمهورية على تعديل حمدود للقانون ال�ساري ،ميهد ل�سيطرة العنا�رص املقربة
من جماعة الإخوان امل�سلمني على التنظيم النقابي الر�سمي « احتاد عمال م�رص».76
ي�ؤدي ا�ستمرار العمل بالقانون رقم  35ل�سنة  1976الذي يكر�س �أحادية التنظيم النقابي� ،إىل
و�ضع العراقيل �أمام النقابات امل�ستقلة ،يتواكب ذلك مع مالحقة كوادرها القيادية ،ومعاقبتها
بالف�صل والنقل التع�سفي واالحتجاز والتحقيق والإحالة �إىل املحاكمة .يف � 23سبتمرب �أ�صدرت
حمكمة جنح الإ�سكندرية حكما غيابيا جائرا يق�ضي بحب�س  5من قيادات النقابة امل�ستقلة ل�رشكة
تداول احلاويات ،بتهمة حتري�ض العاملني على الإ�رضاب والإ�رضار باملال العام .77خالل

املائة يوم الأويل من والية الرئي�س املنتخب تعر�ض  39عامال من قيادات النقابات امل�ستقلة
للف�صل ،و�أحيل  32نقابيا للنيابة العامة بتهمة التحري�ض على الإ�رضاب ،وخ�ضع ع�رشات من
النقابيني للتحقيق الإداري من قبل امل�ؤ�س�سات التي يعملون بها.78

جتدر الإ�شارة �إيل �أن النقابي واحلقوقى البارز كمال عبا�س املن�سق العام لدار اخلدمات
النقابية والعمالية كان قد تلقى حكما يف  26فرباير بحب�سه ملدة � 6أ�شهر بتهمة �إهانته للقائم ب�أعمال
رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال م�رص خالل اجتماعات منظمة العمل الدولية يف جنيف.
ويف  25نوفمرب حكمت حمكمة حلوان بتربئته.79

 -76حول تعديل قانون النقابات العمالية ،انظر:
 قرار بقانون لتعديل بع�ض �أحكام قانون النقابات العمالية ،دار اخلدمات النقابية والعمالية.http://www.ctuws.com/default.aspx?item=1250
 -77انتهاكات احلريات النقابية خالل املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سى ،دار اخلدمات النقابية
والعمالية.
http://www.ctuws.com/default.aspx?item=1242
انظر �أي�ضا:
 معار�ضة احلكم ال�صادر بحب�س خم�سة من قيادات النقابة امل�ستقلة لتداول احلاويات ،ال�شبكة العربية ملعلوماتحقوق الإن�سان� 29 ،سبتمرب.2012
http://www.anhri.net/?p=59764
 -78ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى
مفتوحة ،مرجع �سابق.
انظر �أي�ضا:
 انتهاكات احلريات النقابية خالل املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سى ،مرجع �سابق. -79احلكم برباءة املن�سق العام لدار اخلدمات النقابية والعمالية ،دار اخلدمات النقابية والعمالية 25 ،نوفمرب
.2012
http://ctuws.com/?item=1254
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توا�صل التعذيب واالنتهاكات ال�شرطية اجل�سيمة:
مل تتوقف ممار�سات التعذيب وغريه من �صنوف املعاملة القا�سية بحق املحتجزين وال�سجناء
على �أيدي قوات ال�رشطة املدنية والع�سكرية ،مثلما ظلت ال�شكوى قائمة من اال�ستخدام املفرط
للقوة يف قمع التظاهرات وقتل املتظاهرين ال�سلميني وممار�سات للقتل خارج نطاق القانون.
ميثل ا�ستمرار هذه املمار�سات الوجه الآخر ال�ستمرار الإفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق
الإن�سان ،وهزال الإجراءات التي اتخذت للإ�صالح الأمني.
ت�شكل مذبحة �ستاد بور�سعيد التي راح �ضحيتها  74على الأقل من م�شجعي النادي الأهلي
يف مطلع فرباير  ،2012والتي جرت على مر�آي وم�سمع من قوات الأمن ،م�ؤ�رشا بالغ
الداللة ،قد يتجاوز كثريا االتهام التقليدي بتقاع�س ال�رشطة يف حماية املواطنني .80 .و�أ�شار
تقرير تق�صى احلقائق التي �شكلها جمل�س ال�شعب بعد وقوع املذبحة �إىل دور قوات ال�رشطة
وقيادات الأمن يف ت�سهيل وقوع املذبحة .81واعتربت تقارير حقوقية �أن مذبحة �ستاد بور�سعيد
بدت م�ؤ�رش ًا على التكري�س املتعمد حلالة االنفالت الأمني ،الذي ي�ستهدف التمهيد لفر�ض مزيد
من القوانني القمعية ولإف�ساح املجال لإطالق يد ال�رشطة يف البط�ش باملواطنني وممار�سة ذات
االنتهاكات التي �سادت عهد مبارك.82
�شهد عام  2012وفاة � 17شخ�صا ،يرجح حدوثها نتيجة ملمار�سات التعذيب و�سوء املعاملة
واحلرمان من الرعاية الطبية داخل مقار االحتجاز ،كما �سجلت  12واقعة الحتجاز الن�ساء
كرهائن لل�ضغط على ذويهن .83وقد �شاركت ال�رشطة الع�سكرية يف التعذيب ،طالت هذه
املمار�سات الذين �ألقى القب�ض عليهم يف اال�شتباكات التي وقعت يف  4مايو حول حميط
وزارة الدفاع .حيث تعر�ضوا لل�رضب املربح بالع�صي والق�ضبان الكهربية و�أعقاب البنادق
 -80ن�ص مرافعة النيابة يف ق�ضية مذبحة بور�سعيد ،جريدة الد�ستور� 26 ،أغ�سط�س .2012
http://www.dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AF%D8%A7%
D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA/49875%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%89%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
 -81تقرير جلنة تق�صى احلقائق يدين الآمن ويتهمه بت�سهيل حدوث جمزرة بور�سعيد ،جريدة ال�رشوق12 ،
فرباير .2012
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=ddfc3761-37f4-4a35-a907-aa1a98d01c31
 -82مذبحة بور�سعيد ..الدولة تكر�س املناخ الهادئ لقتل الأبرياء ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،
 5فرباير .2012
http://www.cihrs.org/?p=1133
 -83مواطنون بال حقوق ،بعد عامين من ثورة  25يناير ،المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان 22 ،يناير .2013
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2013/01/+-.1.pdf
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وخراطيم املياه.84
يالحظ �أنه بعد انتخاب رئي�س اجلمهورية تزايدت االنتهاكات املن�سوبة �إيل ال�رشطة املدنية.
فبينما ر�صدت منظمات حقوقية وفاة اثنني من املواطنني �أثناء التعذيب حتى يونيو  ،2012فقد
ر�صدت  10حاالت للوفاة داخل الأق�سام وال�سجون حتيط بها �شكوك التعذيب خالل � 4أ�شهر
فقط من والية الرئي�س املنتخب .وبينما �سجلت خالل الن�صف الأول من العام  8حاالت للقتل
خارج نطاق القانون� ،سجلت  11حالة مماثلة يف الفرتة ما بني يوليو �إىل نوفمرب.85
يف  2يوليو هاجمت قوة من مع�سكر قوات الأمن قرية �أبو �سليم مبحافظة بني �سويف ،بعد
تعر�ض بع�ض اجلنود لالحتيال من بع�ض ال�شباب ،م�ستخدمة الأ�سلحة النارية ،مما �أف�ضي �إىل
م�رصع � 4أ�شخا�ص .ويف  24دي�سمرب هاجمت قوة من مديرية �أمن املنيا �أحد �أحياء املدينة بعد
م�رصع �ضابط �رشطة �أثناء م�شاجرة ،واعتدت على املارة وحطمت املحالت و�أطلقت النار
ب�صورة ع�شوائية.86

 -84وح�شية بال عقاب وال رادع ،اجلي�ش امل�رصي يقتل املحتجني ويعذبهم دون حما�سبة ،مرجع �سابق.
 25 -85يناير  :2013عامان من الثورة ..الظلم م�ستمر ..جرائم الدولة بال ح�ساب :الداخلية فوق القانون،
والنيابة ال تقوم بدورها ،املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية 25 ،يناير .2013
http://eipr.org/report/2013/01/22/1601
 -86املرجع ال�سابق.
وللوقوف على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن اجلرائم واالنتهاكات ال�رشطية ،انظر:
 تقرير الـ  100يوم ،مركز الندمي 13 ،نوفمرب .2012https://alnadeem.org/en/node/421
 ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى مفتوحة،مرجع �سابق.
 وكالء القمع ،ال�رشطة امل�رصية وق�ضية الإ�صالح ،مرجع �سابق. القتل م�ستمر  -جرائم القتل والتعذيب على يد ال�رشطة يف ال�شهور الأربعة الأوىل من حكم الرئي�س مر�سي،املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية 22 ،يناير .2013
http://eipr.org/report/2013/01/22/1603
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تونـ�س

اقرتنت جناحات الثورة التون�سية يف الإطاحة بنظام الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن على
يف يناير  ،2011بانتعا�ش �آمال كربى حول فر�ص التحول الدميقراطي يف تون�س .عزز هذه
الآمال عودة حقوقيني ومعار�ضني �سيا�سيني بارزين �إىل البالد ،و�إنهاء احل�صار البولي�سي على
منظمات حقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و�إطالق �رساح مئات من �سجناء الر�أي،
بينهم ن�شطاء نقابيون وحقوقيون ،و�أ�سبغت امل�رشوعية القانونية على عدد من املنظمات التي
حرمت يف ظل العهد ال�سابق من العمل ب�صفة قانونية .غري �أن التطور الأكرث �أهمية ،هو
تقدم �أبرز مكونات املجتمع املدين وال�سيا�سي لت�شغل فراغ ال�سلطة ،وذلك من خالل ت�شكيل
«الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة» ،التي لعبت دور ًا بارزا يف �سن عدد من الت�رشيعات
املهمة لتعزيز امل�سار االنتقايل نحو الدميقراطية ،وبخا�صة القانون االنتخابي للمجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي ،كما �شكلت الهيئة جلنة م�ستقلة لالنتخابات برئا�سة حقوقي بارز .وو�ضع �أف�ضل
قانون للجمعيات الأهلية بالعامل العربي ،يلتزم باملعايري الدولية .وكذلك ت�رشيعات �أخرى
تتعلق مبكافحة التعذيب ،وب�ضمانات حرية ال�صحافة والن�رش ،وبتنظيم جماالت االت�صال
املرئي وامل�سموع ،و�إن�شاء هيئة عليا م�ستقلة لو�ضع القواعد املنظمة لتلك املجاالت ،و�سجلت
انتخابات املجل�س الت�أ�سي�سي منوذجا فريدا يف املنطقة العربية يف �إجراء انتخابات حرة ونزيهة،
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ويف ت�سليم �إدارة البالد �إىل �سلطة مدنية منتخبة� ،شكل مبوجبها حزب النه�ضة احلكومة.1
غري �أن عام � 2012شهد تراجعا للآمال ب�ش�أن التحول الدميقراطي ،وخا�صة بعد حل الهيئة
العليا لتحقيق �أهداف الثورة ،وانتقال �صالحيات الت�رشيع �إىل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي .فقد
جرى تعطيل قوانني �سبق �أن �أ�صدرتها «الهيئة» لتعزيز احلريات ال�صحفية والإعالمية.
وتدخلت احلكومة ب�صورة تع�سفية يف تعيني مدراء امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية اململوكة
للدولة .و�أ�ضحى ال�صحفيون والإعالميون واملبدعون هدفا ل�ضغوط حكومية متزايدة ،فيما
تت�صاعد يف الوقت ذاته االعتداءات وال�ضغوط من اجلماعات ال�سلفية على حريات التعبري
والإبداع واحلريات الأكادميية وال�شخ�صية .بالتوازي مع ذلك ،قدم حزب النه�ضة م�رشوع
قانون يعاقب بال�سجن مرتكبي اجلرائم «�ضد املقد�سات» .ومن الوا�ضح �أن �ضغوط اجلماعات
ال�سلفية قد التقت مع ميول وانحيازات تيار داخل حركة النه�ضة .وهو ما ميكن مالحظته �أي�ضا
يف امل�سودة الأويل من الد�ستور ،التي مال بع�ض ن�صو�صها �إىل تقييد حريات التعبري ،وعدم
الإقرار بامل�ساواة التامة بني املر�أة والرجل ومبكانة االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان يف
الد�ستور ،الأمر الذي ي�سمح للم�رشع وللق�ضاء بالتحلل مما متليه هذه االتفاقيات من التزامات
على عاتق الدولة.
يف ظل التجديد املتوا�صل حلالة الطوارئ -املفرو�ضة منذ  14يناير  2011والتي �صدر �آخر
جتديد لها يف �أكتوبر  -2012تعزز ممار�سات قوات الأمن املخاوف با�ستمرار مظلة احل�صانة
والإفالت من العقاب عن االنتهاكات ال�رشطية اجل�سيمة ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق
باال�ستخدام املفرط للقوة يف تفريق التجمعات ال�سلمية ،وممار�سات للإيذاء البدين واملعنوي
والتعذيب التي تطال املحتجزين وغريهم من ال�سجناء .كما يالحظ تباط�ؤ اجلهود يف جمال تبني
برنامج متكامل للعدالة االنتقالية.

امل�سار الد�ستوري والتطورات الت�شريعية:
ما زالت عملية �صياغة د�ستور جديد للبالد حمال للمداوالت من قبل «املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي» الذي جرى اختيار �أع�ضائه عرب �أول انتخابات حرة ونزيهة تعرفها تون�س .وقد
�أجنز املجل�س م�سودة �أولية للد�ستور طرحت للر�أي العام يف �أغ�سط�س 2012؛ لكن عدم االنتهاء
من ال�صياغة النهائية للد�ستور خالل عام واحد من ت�شكيل املجل�س يف � 23أكتوبر  2011ا�ستتبع
 -1ملزيد من التفا�صيل حول �إجنازات العام الأول من الثورة انظر الف�صل اخلا�ص بتون�س يف:
 �سقوط احلواجز :حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،التقرير ال�سنوي لعام  ،2011ال�صادر عن مركز القاهرةلدرا�سات حقوق الإن�سان.
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-a.pdf
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منح �أجل جديد حتى فرباير  .20132وتظهر ن�صو�ص امل�سودة �أن املجل�س مل يح�سم بعد خياراته
النهائية ب�ش�أن بع�ض الن�صو�ص املتعلقة بنظام احلكم ،والعالقة فيما بني ال�سلطات الثالث؛
التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية.3
وعلى الرغم من �أن ن�صو�ص امل�سودة مالت يف املجمل �إىل ت�أكيد احرتام وكفالة احلقوق
واحلريات العامة ،وخا�صة حريات التنظيم احلزبي والنقابي واجلمعياتي ،واحلق يف التجمع
ال�سلمي والتظاهر والإ�رضاب ،ف�إن ال�صياغات امل�ستخدمة جاءت �إن�شائية ،ال ترتب التزامات
حمددة على الدولة حلماية تلك احلقوق� .أقرت امل�سودة �أي�ضا احلق يف الكرامة الإن�سانية،
وحظرت ب�صورة مطلقة االعتداء على احلرمة اجل�سدية واملعنوية لأي �إن�سان ،كما حظرت
خمتلف �أ�شكال التعذيب ،واعتربته جرمية ال ت�سقط بالتقادم.
�أبرز بواعث القلق يف الد�ستور اجلديد فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،يت�صل بحريات
التعبري والإبداع واحلريات الدينية وحقوق املر�أة .ويف مقدمة تلك املخاوف ما يتعلق مبوقع
االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان يف الد�ستور؛ حيث يذهب الف�صل  20من الباب اخلام�س �إىل
�إعطاء املحكمة الد�ستورية �صالحية فح�ص مدي د�ستورية املعاهدات الدولية قبل التوقيع عليها.
كما يذهب الف�صل � 17إىل الت�أكيد على �أن «احرتام املعاهدات الدولية واجب فيما ال يتعار�ض
مع �أحكام الد�ستور» .من �ش�أن هذا التوجه �أن يحد من القيمة الفعلية ملا ت�ضمنه الد�ستور من
ن�صو�ص ل�ضمان حقوق الإن�سان واحلريات العامة ،طاملا ميكن لل�سلطة الت�رشيعية واملحاكم
غ�ض الطرف عن �أحكام اتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية بدعوى التعار�ض مع الد�ستور.
هناك �أي�ضا غمو�ض يف �صياغة الن�صو�ص املتعلقة بحقوق املر�أة ،فهي ال تقر �رصاحة
بامل�ساواة التامة بني الرجال والن�ساء .وقد وردت الإ�شارة الوحيدة �إىل امل�ساواة يف الف�صل
الـ 21من الباب الثاين ،يف معر�ض احلديث فقط عن رعاية الأ�رسة وا�ستقرارها ومتكينها من
القيام بدورها يف «كنف امل�ساواة بني الزوجني» .وتبدو حماية حقوق املر�أة يف الف�صل الـ28
من الباب الثاين ممكنة فقط يف �إطار االقرتان بتكامل دورها مع الرجل داخل الأ�رسة.
ومع �أن امل�سودة تقر ب�أن املواطنني مت�ساوون �أمام القانون يف احلقوق والواجبات دون
متييز ،ف�إنها تخت�ص امل�سلم وحده بحق الرت�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية.
وتبدو القيود يف م�سودة الد�ستور على حريات التعبري وثيقة ال�صلة بال�ضغوط الدينية .ففي
 -2تون�س  :خطوة للأمام وخطوتان �إىل الوراء؟ تقرير �صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ � 23أكتوبر
.2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-a-step-forward-and-twosteps-back-2012-10-23
 -3راجع يف ذلك م�رشوع م�سودة د�ستور اجلمهورية التون�سية.
http://www.marsad.tn/uploads/documents/Projet_Brouillon_Constit.pdf
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�أكرث من مادة تكررت الإ�شارة �إىل حظر وجترمي �أي تع ٍد على «املقد�سات الدينية»؛ وهو ما
ميكن �أن يندرج يف �إطاره الآراء والأفكار والإبداعات الأدبية والفنية والبحوث الأكادميية
التي قد ينظر �إليها باعتبارها ت�شكل م�سا�سا بالأديان �أو الرموز الدينية املقد�سة .وتثري الن�صو�ص
الد�ستورية حمل االنتقاد خماوف متزايدة لدي العديد من اخلرباء الد�ستوريني ومدافعي حقوق
الإن�سان باعتبارها ميكن �أن ت�شكل مدخال للت�سلط با�سم الدين ومرتكز ًا لتدعيم مقومات الدولة
الدينية ،يف الوقت الذي كان يتعني معه االنحياز �إىل قيم الدولة املدنية.4
ويف ال�سياق ذاته ،تقدم حزب النه�ضة مب�رشوع قانون �إىل «املجل�س» ،يجرم �أية �أفعال
«تدن�س القيم املقد�سة» بالقول �أو ال�صورة �أو ال�سلوك ،ويعاقب عليها بعقوبات ت�صل �إىل ال�سجن
ملدة عامني.5
وقد طرح املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي م�سودة ثانية للد�ستور يف  14دي�سمرب تفادت قدرا من
االنتقادات ب�ش�أن حقوق الن�ساء .فقد جاء الف�صل اخلام�س م�ؤكدا �أن كل املواطنني واملواطنات
مت�ساوون يف احلقوق والواجبات وهم �سواء �أمام القانون دون متييز .لكنه يف الف�صل ال�سابع
مال �إىل العمومية ال�شديدة يف �إ�شارته �إىل �أن الدولة ت�ضمن حماية حقوق املر�أة ،ودعم مكا�سبها
من دون �أن يتطرق �إىل تلك احلقوق ومرجعيتها .ومع �أن الف�صل ( )37ين�ص على �أن ت�ضمن
الدولة تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�أة والرجل ،لكن هذه الإ�شارة جاءت مق�صورة على ما يتعلق
بتحمل امل�سئوليات .وكان الأمر يقت�ضي �أن يقرتن تكاف�ؤ الفر�ص يف التمتع باحلقوق كذلك.
 -4ملزيد من التفا�صيل حول االنتقادات احلقوقية مل�سودة الد�ستور التون�سي انظر:
 على تون�س �إ�صالح �أوجه الق�صور اجل�سيمة يف م�سودة الد�ستور ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�سووت�ش ،بتاريخ � 13سبتمرب .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/13-1
 تون�س  :خطوة للأمام وخطوتان �إىل الوراء؟ تقرير �صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ � 23أكتوبر.2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-a-step-forward-and-twosteps-back-2012-10-23
 قـراءة قـانونية يف مـ�سودة الد�ستور التون�سي اجلديد حــــــــول حماية حرية التعبري وحرية الإعالم ،بيان�صادر عن منظمة املادة  ،19بتاريخ  12نوفمرب .2012
http://bit.ly/Sptymw
 خرباء د�ستوريون ينتقدون م�سودة الد�ستور التون�سي ،وكالة الأنا�ضول للأنباء� 22 ،أغ�سط�س .2012http://www.aa.com.tr/ar/world/75003
� -5صحفي تون�سي يواجه تهمة تتعلق «بالآداب العامة» ،عقب انتقاده احلكومة ،تقرير �صادر عن منظمة العفو
الدولية ،بتاريخ � 9أغ�سط�س .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-aftercriticizing-government-2012-08-07
انظر �أي�ضا:
 انتكا�سة حلرية التعبري يف تون�س ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  24يونيو .2012http://www.hrw.org/de/node/108272
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ومع �أن امل�سودة الثانية ال تت�ضمن �صياغات نهائية للأبواب املتعلقة بنظام احلكم ،وتنظيم
العالقة بني �سلطات الدولة� ،إال �أن بع�ض الن�صو�ص حمل االتفاق داخل جلان املجل�س الت�أ�سي�سي
تثري قدر ًا من املخاوف والتحفظات ،وبخا�صة الف�صل ( )95الذي يخ�شى -حال اعتماده -فتح
الباب لد�سرتة �إن�شاء تنظيمات �أو ميل�شيات م�سلحة ال تنتمي للقوات امل�سلحة �أو امل�ؤ�س�سة الأمنية
الر�سمية .حيث �أجاز هذا الف�صل �إمكانية �أن تن�ش�أ مبقت�ضي القانون تنظيمات �أو �أجهزة م�سلحة
غري من�ضوية حتت اجلي�ش الوطني �أو الأمن الوطني .6وقد �أعربت منظمات �أهلية ون�شطاء
�سيا�سيون عن خماوفهم من �أن يفتح هذا الن�ص املجال حلزب الأكرثية – النه�ضة – ملحاكاة
النمط الإيراين ب�إن�شاء ملي�شيات تقوم بدور احلر�س الثوري الإيراين يف ردع املخالفني
والراف�ضني مل�رشوع الدولة الدينية.7
كما يكر�س الف�صل ( )68ح�صانة ق�ضائية لرئي�س اجلمهورية �أثناء ممار�سته ملهامه ،وميتد
االنتفاع بهذه احل�صانة �إىل ما بعد انتهاء مبا�رشته ملهامه بالن�سبة للأفعال التي قام بها مبنا�سبة
�أدائه ملهامه .وهو ما قد يحول دون حما�سبة من يتوىل هذا املن�صب عن �إ�ساءة ا�ستخدام
�صالحياته الد�ستورية.
من ناحية �أخري ،مل ي�شهد  2012تقدما باجتاه �إ�صالح مرفق العدالة و�ضمان ا�ستقالل
الق�ضاء ،بل جرى تعليق مهام املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وا�ستبداله بهيئة ق�ضائية م�ؤقتة ،غري �أن
�إقرار م�رشوع قانون ت�أ�سي�س الهيئة تعرث ب�سبب معار�ضة بع�ض الأحزاب -على ر�أ�سها حزب
الأكرثية «النه�ضة» -ملنح هذه الهيئة اال�ستقالل املايل والإداري .وقد �أتاح الفراغ القانوين
وامل�ؤ�س�ساتي املجال لل�سلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل للتدخل يف �إدارة مرفق العدالة؛ مثال
ذلك �إ�صدار قرارات تع�سفية يف  28مايو ب�إقالة  82قا�ضيا� -أعيد ت�سعة منهم �إىل �سالف عملهم
يف وقت الحق  -بدعوى احلد من تف�شي الف�ساد ،و�إحياء املجل�س الأعلى للق�ضاء بذات الت�شكيل
الذي كان قائما من قبل �سقوط نظام بن على.8
 -6للإطالع على ن�ص امل�سودة الثانية للد�ستور التون�سي ،انظر املوقع الر�سمي للمجل�س الوطني الت�أ�سي�سي.
file:///T:/ismail/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.htm
 -7د�ستور النه�ضة يتيح ت�شكيل حر�س ‹البا�سداران› يف تون�س ،موقع ميدل �إي�ست �أونالين الإخباري 7 ،يناير
.2013
http://www.middle-east-online.com/?id=146764
 -8الإقاالت اجلماعية �رضبة موجعة ال�ستقالل الق�ضاء ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش،
بتاريخ � 19أكتوبر .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/29
 وحول م�رشوع قانون الهيئة الق�ضائية امل�ؤقتة انظر:يجب مراجعة م�رشوع القانون التون�سي اخلا�ص بالق�ضاء ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش،
بتاريخ � 6أغ�سط�س .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/06
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من ناحية �أخري ،فقد تقدم حزب امل�ؤمتر من اجل اجلمهورية مب�رشوع قانون للعزل
ال�سيا�سي ،كان حتى �إعداد هذا التقرير قيد املناق�شة .يق�ضي م�رشوع القانون ب�إق�صاء كبار
�أع�ضاء حزب التجمع الد�ستوري احلاكم ووزراء احلكومات املتعاقبة يف عهد بن على من
احلياة ال�سيا�سية ،وحرمانهم من االن�ضمام �إىل �أحزاب �أخرى � 5سنوات؛ الأمر الذي يعني
حرمان عدد من املواطنني من بع�ض حقوقهم ال�سيا�سية ملجرد تبنيهم �آراء خا�صة.

تراجع مت�سارع حلريات التعبري والإعالم:
يكفى لأدراك ذلك ،ت�أمل ما حدث العام الأول للثورة حيث رفعت الرقابة امل�سبقة على
ال�صحف ،وتراجع ا�ستخدام الن�صو�ص العقابية يف جترمي الر�أي ومعاقبة امل�شتغلني بال�صحافة
والإعالم .كما قطعت خطوات على ال�صعيد الت�رشيعي حلماية حقوق ال�صحفيني وتنظيم
الإعالم ال�سمعي واملرئي ب�صورة تعزز ا�ستقالليته.9
ولكن خالل عام  2012تعر�ض امل�شتغلون بالر�أي والعاملون يف حقل ال�صحافة والإعالم
واملبدعون النتهاكات خطرية من جانب احلكومة ،ف�ضال عن ال�ضغوط املت�صاعدة من جانب
املجموعات ال�سلفية ،التي �أفرزت مناخا يت�سم بالغلو الديني والعداء للحريات الإعالمية وحلرية
الفكر والإبداع .10و�سجل يف هذا ال�سياق ما ال يقل عن  130حالة انتهاك للحريات الإعالمية،
بع�ضها يت�صل باملالحقات الق�ضائية ،لكن اجلانب الأكرب منها نتيجة �أعمال العنف واالعتداءات
اجل�سدية على العاملني يف حقل ال�صحافة والإعالم.11
ويلفت النظر �أن بع�ض قيادات حركة النه�ضة �أبدت �ضيقا باحلريات الإعالمية ،بلغ حد
التحري�ض على الإعالم واالعتداء على الإعالميني؛ مثال ذلك ت�رصيح احلبيب اللوز القيادي
بحركة النه�ضة وع�ضو املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف � 7سبتمرب ،والتي و�صف فيها الإعالميني
 -9انظر الف�صل اخلا�ص بتون�س يف:
 «�سقوط احلواجز» ،التقرير ال�سنوي لعام  ،2011مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-a.pdf
انظر �أي�ضا:
 حتديات الإعالم يف تون�س ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل 6 ،نوفمرب .2012http://carnegieendowment.org/2012/11/06/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%
D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/ee3i
 -10حول مظاهر تدهور حرية الر�أي والتعبري يف تون�س ميكن الرجوع �إىل:
 مداخلة كمال لعبيدي رئي�س الهيئة الوطنية لإ�صالح الإعالم واالت�صال يف تون�س� ،أمام جمل�س الأمم املتحدةحلقوق الإن�سان بجنيف ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 19سبتمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=4123
 -11حتديات الإعالم يف تون�س ،مرجع �سابق.
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ب�أنهم �أعداء الثورة ،وحر�ض على �رضبهم.12
وقد عطلت احلكومة املر�سومني  116 ،115لعام  2011اللذين �أ�صدرتهما الهيئة العليا
لتحقيق �أهداف الثورة .ويتعلق املر�سوم الأول بحماية حقوق ال�صحفيني ،وحماية امل�صادر
ال�صحفية ،وحظر �إعاقة تداول املعلومات ،فيما يتعلق املر�سوم الثاين ب�إعادة تنظيم املجال
ال�سمعي واملرئي ،و�إحداث هيئة عليا م�ستقلة لالت�صال ال�سمعي واملرئي ،تتويل �إ�صدار
تراخي�ص البث الإذاعي والتليفزيوين ،وتعيني امل�سئولني عن �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
اململوكة للدولة .13كما قامت احلكومة بفر�ض �سيطرتها على القطاع الإعالمي اململوك
للدولة ،من خالل تعيني م�سئولني جدد عن و�سائل الإعالم الر�سمية ،وتفعيل ن�صو�ص عقابية
 �شاع اللجوء �إليها يف ظل نظام بن على  -مل�صادرة حريات الر�أي والتعبري والإعالم،و�إحالة �إعالميني للمحاكمة باتهامات مثل الإخالل بالنظام العام»،والنيل من القيم املقد�سة»،
«وامل�سا�س بالأخالق العامة» .ويف الوقت ذاته ف�إن ال�صمت الر�سمي �إزاء �ضغوط اجلماعات
ال�سلفية ،جعل من امل�شتغلني بالر�أي والإعالميني واملبدعني �أهدافا مك�شوفة لهجمات واعتداءات
املتع�صبني دينيا.
وقد �شهدت تون�س يف � 17أكتوبر � 2012إ�رضابا عاما غري م�سبوق ،دعت له النقابة
الوطنية لل�صحفيني التون�سيني� ،14شاركت فيه خمتلف و�سائل الإعالم ،من �أجل تكري�س
حماية د�ستورية حلرية التعبري ،و�إعادة النظر يف التعيينات احلكومية ملدراء و�سائل الإعالم،
وو�ضع املر�سومان  116 ،115مو�ضع التنفيذ الفعلي .وقد ا�ضطرت احلكومة لأن تتعهد
بتطبيق املر�سومني ،و�إن كانت قد ا�شرتطت �أن يطبق املر�سوم  116ب�صورة م�ؤقتة �إىل حني
اال�ستقرار يف الد�ستور اجلديد على الهيكل امل�ستقل للإعالم.15
ويلفت النظر �أن الدعوة للإ�رضاب العام قوبلت ب�إجراءات عقابية بحق عدد من ال�صحفيني
والإعالميني؛ فقد ا�ستدعت ال�سلطات يف � 25سبتمرب �ستة من ال�صحفيني وال�صحفيات بدار
ال�صباح لال�ستجواب ،بدعوى «عرقلة �سري العمل» ،و�أقيل ر�سام الكاريكاتري حمدي
 -12بيان النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني بتاريخ � 8سبتمرب .2012

http://bit.ly/VfMFhq

 -13حول هذين املر�سومني ،انظر:
 �سقوط احلواجز  ،التقرير ال�سنوي لعام  ،2011مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،ص  ،122مرجع�سبق ذكره.
 -14املادة  19حتيي �شجاعة ال�صحفيني التون�سيني ،وتثمن قرار احلكومة تفعيل املرا�سيم املتعلقة بالإعالم ،بيان
�صادر عن منظمة املادة  ،19بتاريخ � 19أكتوبر .2012
http://bit.ly/YGMpyA
 -15تو�ضحيات �رضورية للمر�سومني  ،116 ، 115بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ 23
�أكتوبر .2012
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121023_dl115_115_ar.pdf
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املزهودي ب�صورة تع�سفية عقابا على دوره يف الإ�رضاب.16
وقد �أدت هذه الرتاجعات �إىل �إعالن الهيئة الوطنية لإ�صالح الإعالم واالت�صال ا�ستقالتها
وحل نف�سها ،احتجاجا على عرقلة احلكومة ن�شاطها .و�أو�ضح رئي�س الهيئة والنا�شط احلقوقي
املعروف كمال لعبيدى يف  4يوليو �أن الهيئة ال ترى جدوى من ا�ستمرار عملها حتت وط�أة
هذه الأو�ضاع.17
على �صعيد املالحقات الق�ضائية� ،أ�صدرت �إحدى املحاكم حكما بال�سجن � 7سنوات يف 28
مار�س على نا�شطني على �شبكة الإنرتنت ،هما غازي الباجي وجابر املاجرى؛ بدعوى ن�رش
ر�سومات م�سيئة للنبي حممد وكتابات �أخرى ،اعتربتها املحكمة م�سيئة للإ�سالم وامل�سلمني
والأخالق احلميدة 18.ويف � 11أبريل� ،أ�صدرت حمكمة يف “مدنني” بجنوب البالد حكم ًا
بال�سجن � 4سنوات على رمزي عب�شة ،بتهمة “االعتداء على امل�ساجد” والإ�ساءة لل�شعائر
الدينية”؛ وذلك بدعوى تدني�س القر�آن يف عدد من امل�ساجد يف مدينة بن قردان .19ويف 8
مار�س �أُدين ن�رص الدين بن �سعيدة مدير �صحيفة “التون�سية” بتهمة “ن�رش معلومات من �ش�أنها
�أن تخل بالنظام العام” ،بغرامة �ألف دينار تون�سي ،وذلك يف �أعقاب قيام ال�صحيفة بن�رش
�صورة لنجم كرة القدم الأملاين تون�سي الأ�صل (�سامي خ�ضرية) حمت�ضن ًا �صديقته 20.يف 3
مايو �صدر حكم �ضد نبيل قروي مدير قناة “ن�سمة” التلفزيونية بتغرميه  2400دينار تون�سي،
بتهمة “انتهاك القيم املقد�سة ،والإخالل بالنظام العام والأخالق احلميدة”؛ ب�سبب عر�ض فيلم
 -16تدعو �آيفك�س -جمموعة مراقبة حالة حرية التعبري يف تون�س احلكومة التون�سية ل�ضمان ا�ستقالل الإعالم يف
الوقت الذي يقوم فيه ال�صحفيون ب�إ�رضاب عام ،تقرير �صادر عن ال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية
التعبري «�أيفك�س» ،بتاريخ � 18أكتوبر .2012
/http://www.ifex.org/tunisia/2012/10/18/journalists_strike/ar
 -17هيئة �إ�صالح الإعالم التون�سية :نرف�ض �أن نكون ديكور ًا للحكومة؛ موقع �صحيفة الو�سط؛ اخلمي�س  5يوليو
.2012
http://www.alwasatnews.com/3589/news/read/685703/1.html
 -18تون�س :ت�صاعد االعتداء على حرية التعبري ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ � 18أبريل .2012
http://www.amnesty.org/ar/en/news/tunisia-2012-04-18
 -19املرجع ال�سابق.
� -20صحفي تون�سي يواجه تهمة تتعلق «بالآداب العامة» عقب انتقاده احلكومة ،تقرير �صادر عن منظمة العفو
الدولية ،بتاريخ � 9أغ�سط�س .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-aftercriticizing-government-2012-08-07
انظر �أي�ضا:
�إحالة مدير جريدة «التون�سية» على الدائرة اجلناحية؛ موقع تور�س الإخباري 21 ،فرباير .2012
http://www.turess.com/assabah/64828
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الر�سوم املتحركة بر�سيبولي�س ،الذي يحتوى على م�شهد ي�صور الله.21
يف � 25أغ�سط�س � 2012أ�صدرت دائرة التحقيق يف حمكمة اال�ستئناف يف تون�س العا�صمة
�أمرا باعتقال �سامي الفهري ،مدير حمطة تلفزيون “التون�سية” ،بتهمة خمالفات مالية يف �رشكة
�إنتاج ،ي�شرتك يف امتالكها مع �صهر الرئي�س ال�سابق بن على .وجاءت مذكرة اعتقاله بعد
يومني من �إبالغه من قبل احلكومة ب�أنها انزعجت من برناجمه ال�ساخر “املنطق ال�سيا�سي”،
الذي انتقد فيه احلكومة وزعماء حركة النه�ضة ،مبا يف ذلك را�شد الغنو�شي .و�أعلن الفهري
قبل �صدور مذكرة اعتقاله �أن لطفي زيتون ،امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س الوزراء ،ات�صل به،
وطلب منه �أن يوقف بث الربنامج .و�سوف يواجه الفهري �إذا ما متت �إدانته عقوبة ت�صل �إىل
ع�رش �سنوات يف ال�سجن.22
وطالت املحاكمات �أيوب امل�سعودي امل�ست�شار ال�سابق لرئي�س اجلمهورية من�صف املرزوقي
 ،حيث عاقبته املحكمة الع�سكرية يف � 21سبتمرب بال�سجن �أربعة �أ�شهر مع وقف التنفيذ ،بتهمة
“حتقري �سمعة اجلي�ش” و”الت�شهري مبوظف حكومي” ،وذلك عقب �إدالئه بت�رصيحات �إىل قناة
التون�سية يف  15يوليو ،انتقد فيها دور اجلي�ش يف عملية ت�سليم رئي�س الوزراء الليبي ال�سابق
البغدادي املحمودي �إىل ليبيا ،زاعم ًا �أن قائد �أركان القوات امل�سلحة ،ووزير الدفاع مل ُيطلعا
الرئي�س التون�سي م�سبقا.23
يف  22نوفمرب �أوقفت املحكمة االبتدائية بث حوار يف قناة “التون�سية” مع �إحدى �أ�صهار
الرئي�س املخلوع .وقد علل الق�ضاء هذا املنع ب�أن املادة الإعالمية حمل اجلدال من �ش�أنها �أن
مت�س بالأمن العام وتثري املواطنني وحتملهم على االقتتال.24
 -21هل حتول الربيع �إىل �شتاء؟ �إجنازات ه�شة وحتديات ا�ستثنائية للمدافعني عن حرية التعبري ،تقرير �صادر
عن جمموعة مراقبة حرية التعبري يف تون�س «ايفك�س» ،يوليو .2012
http://www.ifex.org/tunisia/2012/07/10/springintowinterifextmgreport_july2012_arabic_final.pdf
 -22القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة ،تقول �أيفك�س -جمموعة مراقبة
حالة حرية التعبري يف تون�س ،تقرير �صادر عن ال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري «ايفك�س»،
بتاريخ � 29أغ�سط�س .2012
/http://www.ifex.org/tunisia/2012/08/29/oldstyle_repression/ar
انظر �أي�ضا:
 حب�س مالك قناة تلفزيونية خا�صة يف تون�س ،موقع رويرتز عربي� 30 ،أغ�سط�س . 2012http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE87T0D320120830
 -23تون�س  :احلكم ب�إدانة امل�ست�شار الرئا�سي ال�سابق لتوجيهه االنتقادات للجي�ش ،تقرير �صادر عن منظمة العفو
الدولية ،بتاريخ � 25سبتمرب .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/tunisia-former-presidential-adviser-convictedcriticizing-army-2012-09-24
 -24تقرير حول االنتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �شهر نوفمرب ،مركز تون�س حلرية ال�صحافة 3 ،دي�سمرب .2012
http://ctlj.org/index.php/ar/rapports/58--2012
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ويف دي�سمرب �أحيل عدد من ال�صحفيني للق�ضاء لن�رشهم مقاالت تتعلق بالف�ساد .فقد مثل رمزي
اجلباري مدير �صحيفة “ال�سفري” �أمام املحكمة االبتدائية بتهمة “الثلب”� ،إثر ن�رشه ملقاالت
حول �شبهات ف�ساد يف تعاونية احلوادث املدر�سية واجلامعية .كما �أحيل �صحفيان من �أ�سبوعية
“ال�ضمري” وهما حممد احلمروين ونادية الزاير� ،إىل املحكمة بتهمتي “الثلب وال�شتم” ،حيث
اتهمهم رئي�س �سابق الحتاد ال�صناعة والتجارة بثلبه يف مقال �صدر باجلريدة ،تناول �شبهات
ف�ساد .وقد حكمت املحكمة بعدم �سماع الدعوى يف حق ال�صحفيني خللل يف الإجراءات .كما
أ�سبوعية “�صوت ال�شعب” �أمام املحكمة بتهمة الثلب ،بعد �شكاية
مثل يا�سني النابلي ال�صحفي ب�
ّ
الفالحية بعد ن�رشه تقريرا �صحفيا تناول �شبهات ف�ساد يف
من املديرة العامة لإحدى ال�رشكات
ّ
ا�ستثمار الأرا�ضي.25
يف 17يناير  2012قام جمهولون يرتدي البع�ض منهم قم�صان حركة النه�ضة باالعتداء
على �سفيان بن حميدة ،ال�صحفي يف قناة ن�سمة ،بال�رضب وال�سب واتهامه بالكفر� ،أثناء متابعته
ملظاهرة ،نظمها م�ساندون للحكومة و�سط مدينة تون�س .26كما تعر�ض عدد من ال�صحفيني
التون�سيني والأجانب لالعتداءات اجل�سدية واللفظية على �أيدي ال�رشطة يف العا�صمة ومدن
�أخرى� ،أثناء االحتفال بعيد ال�شهداء يوم � 9أبريل ،واقرتن ذلك مب�صادرة �أجهزتهم وحتطيم
تعر�ضوا لالعتداء خالل
بع�ضها ،وقالت النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني �إن � 14صحفيا ّ
هذه التظاهرة.27
ويف � 6أغ�سط�س  2012تعر�ضت ال�صحفية �سهام املحمدي وامل�صور عبد احلميد العمري من
قناة تلفزيون “احلوار التون�سي” وال�صحفية نعيمة ال�رشميطي من قناة تلفزيون “�أرابي�سك”،
وال�صحفي �سيف الدين العامري من املوقع الإخباري “�آخر خرب” لل�رضب من قبل ال�رشطة،
�أثناء تغطيتهم لتفريق متظاهرين بعنف خالل مظاهرة �ضد احلكومة يف �شارع بورقيبة .ويف
اليوم ال�سابق � 5أغ�سط�س تعر�ضت املدونة التون�سية لينا بن مهني لل�رضب من ال�رشطة.28
 -25تقرير حول االنتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �شهر دي�سمرب ،مركز تون�س حلرية ال�صحافة،
 3يناير .2013
http://ctlj.org/index.php/ar/rapports
 -26تون�س :املحاكمة املتعلقة ب�رشيط «بر�سيبولي�س» انتكا�سة حلرية التعبري ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  25يناير .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/25
لوثت اليوم العاملي حلرية ال�صحافة؛ بيان �صادر عن الفيدرالية الدولية حلقوق
-27تون�س� :إدانة قناة ن�سمة ّ
الإن�سان ؛ بتاريخ  7مايو .2012
http://www.fidh.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
 -28القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة ،موقع ال�شبكة الدولية لتبادل
املعلومات حول حرية التعبري؛ � 29أغ�سط�س 2012
/http://www.ifex.org/tunisia/2012/08/29/oldstyle_repression/ar
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ويف � 14سبتمرب تعر�ض لالعتداء ال�صحفيون� ،أثناء تغطيتهم لالحتجاجات التي �شهدها حميط
ال�سفارة الأمريكية ب�سبب الفيلم امل�سيء للر�سول حممد .من بني ال�صحفيني الذين مت االعتداء
عليهم  :حممد علي ال�سوي�سي وها�شم لعماري مرا�سال �إذاعة موزاييك �إف �إم ،ونعيمة
ال�رشميطي مرا�سلة �أرابي�سك تي يف ،ورمزي حفيظ مرا�سل قناة دبي وم�صور بها ،ومرا�سل
�صحيفة ليربا�سيون الفرن�سية .كما حتطمت �سيارة التلفزيون الوطنية.29
تعر�ض �صحفيون �آخرون للرتهيب يف العمل .ففي  6يوليو  2012مت منع ال�صحفية يف
الإذاعة الوطنية نادية الهداوي من دخول املبنى ،حيث كان من املفرت�ض �أن ت�ست�ضيف يف
برناجمها ال�صباحي الكاتبة الناقدة للحكومة نزيهة رجيبة .ويف � 21أغ�سط�س� ،أُبلغت “بثينة
قويعة” -التي تقدم برنامج “الأخبار وال�شائعات” يف الإذاعة الوطنية  -ب�أنها نقلت �إىل ق�سم
الأخبار بعد حلقة ناق�شت فيها م�سئويل النقابة الوطنية لل�صحفيني التعيينات احلكومية ملدراء
حترير بع�ض ال�صحف احلكومية والتلفزيون الوطني؛ انتقدوا فيها نهج احلكومة يف التعامل مع
و�سائل الإعالم.30
ويف � 22أغ�سط�س � 2012أقالت احلكومة ال�صحفي كمال �سماري مدير جمموعة دار
ال�صباح ،وعينت لطفي التواتي “�ضابط الأمن ال�سابق” خلف ًا له .وقد �أدينت هذه اخلطوة
ب�شدة من قبل ال�صحفيني وال�شخ�صيات العامة ،الذين احتجوا �أمام املبنى لعدة �أيام ،و�صدرت
31
ال�صفحات الأويل ل�صحيفة ال�صباح و �صحيفة  Le Tempsفارغتني كنوع من االحتجاج.
وبعد ب�ضعة �أيام من توليه من�صبه منع التواتي ن�رش مقال ينتقد تعيينه يف من�صبه ،كما قام بف�صل
�أحد املحررين ،و�أ�صدر قائمة بالأ�شخا�ص امل�سموح لهم بكتابة افتتاحيات ال�صحيفة 32.وقد
توا�صلت احتجاجات �صحفيي دار ال�صباح ،و�إ�رضابهم الدوري عن الطعام �إىل �أن جرت
�إقالة لطفي التواتي وتعيني مت�رصف ق�ضائي على ر�أ�س ال�صحيفة.33
 -29االعتداء على عدد من ال�صحفيني �أثناء االحتجاجات؛ موفع �إذاعة كلمة ؛ اجلمعة � 14سبتمرب 2012
http://www.kalima-tunisie.info/kr/News-file-article-sid-13461.html
 -30القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة ،مرجع �سبق ذكره.
انظر �أي�ضا:
 ال�سيطرة على و�سائل الإعالم الر�سمية ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ � 29أغ�سط�س.2012
_http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120823_nominations_me_dias_publics_ar.odt_-
neooffice_writer.pdf
 -31القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة ،مرجع �سبق ذكره.
 -32تراجع الآمال حلرية ال�صحافة يف تون�س ،تقرير �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني ،بتاريخ � 26سبتمرب .2012
http://cpj.org/ar/2012/09/020444.php
 -33حتديات الإعالم يف تون�س ،مرجع �سابق.
انظر �أي�ضا:
 تعيني مت�رصف ق�ضائي على ر�أ�س «دار ال�صباح» ،جريدة ال�صباح التون�سية 7 ،نوفمرب .2012http://www.assabah.com.tn/article-78805-07112012.html
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يف  27مايو اقتحم �أ�شخا�ص جمهولون مقر قناة احلوار التون�سي اخلا�صة ،وقاموا بتخريب
و�إتالف و�رسقة معدات تقدر قيمتها بـ � 200ألف دينار ،وذلك يف �أعقاب �سل�سلة من التهديدات
لل�صحفيني والعاملني بالقناة من جمموعات حم�سوبة على تيارات متطرفة �أو �أ�شخا�ص يزعمون
م�ساندتهم للحكومة.34
يف  28نوفمرب تعاملت قوات الأمن بق�سوة بالغة مع ال�صحفيني ،الذين كانوا يغطون
�أحداث �إ�رضاب عام مبدينة “�سليانة” جنوب غربي العا�صمة تون�س؛ حيث �أ�صيب عبد ال�سالم
ال�سمراين مدير مكتب “دار الأنوار” باملدينة بكدمات وت�صدع يف العظام ،كما تعر�ض فريق
قناتي “حنبعل” و”التون�سية” لالعتداء بالهراوات ومبقذوفات نارية �أثناء تفريق االعت�صام.
كما حاولت عنا�رص �أمنية منع ت�سعة �صحفيني �آخرين من تغطية الأحداث وتهديدهم و�سبهم.
وكان ديفيد طوم�سون مرا�سل قناة “فران�س  ”24تعر�ض �إىل �إ�صابة مبا�رشة من �سالح ناري
يف �ساقه .ويف  30نوفمرب �أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على جمموعة من ال�صحفيني ملنعهم
ت�صوير م�سرية باملدينة نف�سها ،مما �أدي �إىل اختناقهم.35

ال�ضغوط على احلريات العامة وال�شخ�صية:
تت�صاعد �ضغوط اجلماعات ال�سلفية على احلريات العامة وال�شخ�صية ،وبخا�صة يف ظل
تقاع�س ال�سلطات عن اال�ضطالع مب�سئوليتها يف حماية مواطنيها بل ونزوعها يف منا�سبات عدة
�إىل م�سايرة هذه ال�ضغوط ،ويف بع�ض احلاالت بدا منا�رصو حزب الأكرثية احلاكم –حزب
النه�ضة– �ضالعني بدورهم يف اعتداءات على اخل�صوم ال�سيا�سيني ،ويف منح غطاء �رشعي
مل�صادرة وقمع احلريات العامة.
يف  12يونيو �أغلقت وزارة الثقافة معر�ض“ربيع الفنون” ،و�صادرت �ست لوحات ،بعد
احتجاجات جماعات ال�سلفيني يف عدة مدن ،بدعوى �أن بع�ض الأعمال الفنية -ح�سب وزير
الثقافة مهدي مربوك -ا�ستفزازية ،وتنتهك “مبادئ الإ�سالم ومقد�سات ال�شعب التون�سي”.
ويف  14يونيو �أعلن وزراء من حركة النه�ضة نيتهم مقا�ضاة الفنانني العار�ضني .ويف 28
�أغ�سط�س جرى التحقيق مع الفنانني الت�شكيليني؛ نادية اجلال�صي وحممد بن �سالمة بتهمة
“عر�ض ما من �ش�أنه �أن يعكر �صفو النظام العام” و”ي�سئ للإ�سالم”.36
 -34بيان النقابة �إثر االعتداء على مقر قناة احلوار التون�سي ،النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني 28 ،مايو .2012
http://bit.ly/WDAmfW
 -35تقرير حول االنتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �شهر نوفمرب ،مرجع �سابق.
� -36آيفك�س -جمموعة مراقبة حالة حرية التعبري يف تون�س تعرب عن قلقها �إزاء الهجمات الأخرية التي ا�ستهدفت
التعبري الفني ،بيان �صادر عن ال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري ،بتاريخ  25يونيو .2012
http://www.ifex.org/tunisia/2012/06/25/art_attack/ar/
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جتدر الإ�شارة �إىل ت�رصيحات �أدىل بها ال�صادق �شورو�-أحد القيادات املح�سوبة على حركة
النه�ضة� -أمام املجل�س الت�أ�سي�سي ،طالب فيها ب�إقامة احلد على املعت�صمني وامل�رضبني عن
العمل؛ باعتبارهم خارجني على القانون ،ويعطلون االقت�صاد الوطني ،م�ست�شهدا يف ذلك ب�آية
37
قر�آنية.
يف � 5أغ�سط�س اع ُتقل ال�صحفي� ،سفيان ال�شورابي ،رفقة اثنني من �أ�صدقائه بزعم احت�ساء
الكحول على �أحد ال�شواطئ �أثناء تخييمهم يف قليبية ب�شمال �رشق تون�س ،ووجهت �إليهم تهمة
“ال�سكر يف مكان عام” و”االعتداء على الآداب العامة” .وكان ال�شورابي قد دعا قبل يوم
من اعتقاله� ،إىل تنظيم وقفة �أمام مقر وزارة الداخلية احتجاج ًا على توجهات حركة النه�ضة
38
لفر�ض املزيد من القيود على احلريات العامة.
يف  23يناير تعر�ض ثالثة �صحفيني العتداء �أثناء خروجهم من حماكمة مدير قناة ن�سمة ،من
طرف جمموعة من املتطرفني وجهت لهم ال�شتائم ،وب�صقت يف وجوههم ،وقامت بركلهم،
39
ومل تتدخل ال�رشطة ملنع االعتداءات �أو توقيف املعتدين.
ويف  24مار�س تعر�ض لطفي احلجي مدير مكتب قناة اجلزيرة وع�ضو الهيئة املديرة للرابطة
التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،العتداء �أثناء تغطيته الجتماع �سيا�سي مبدينة املن�ستري.
ونددت الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان «بهذا االعتداء» ،معتربة �إياه «حلقة من
احللقات املتواترة يف الهجوم على حرية ال�صحافة وعلى حرمة ال�صحفيني».40
 -37املرجع ال�سابق.
� -38صحفي تون�سي يواجه تهمة تتعلق «بالآداب العامة» عقب انتقاده احلكومة ،تقرير �صادر عن منظمة العفو
الدولية ،بتاريخ � 9أغ�سط�س .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-aftercriticizing-government-2012-08-07
ال�صحفيني ،بيان �صادر عن الهيئة
 -39يف ر�سالة �إىل الر�ؤ�ساء الثالثة :الهيئة تدعو �إىل حما�سبة املعتدين على ّ
الوطنية لإ�صالح الإعالم واالت�صال ،بتاريخ  26يناير .2012
http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=148%3A2012-0126-14-27-26&catid=46%3Ainric-communiques-presse&Itemid=154&lang=ar
انظر �أي�ضا:
 تون�س :املحاكمة املتعلقة ب�رشيط “بر�سيبولي�س” انتكا�سة حلرية التعبري ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�سووت�ش ،بتاريخ  25يناير .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/25
 -40بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ  24مار�س .2012
انظر اي�ضا:
 الرابطة التون�سية حلقوق الإن�سان ونقابة ال�صحفيني تدينان االعتداء على �صحفيي قناة اجلزيرة باملن�ستري،جريدة امل�شهد التون�سي 25 ،مار�س .2012
http://www.machhad.com/9671
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يف � 8أبريل قامت جمموعة من املتطرفني باالعتداء اللفظي والبدين على كلٍ من� أمين معتوق
و�أمني العيا�شي وفتحي العمريي ،ال�صحفيني بقناة ن�سمة الف�ضائية؛ �أثناء تغطية تظاهرة ،نظمها
“احلزب الوطني التون�سي” �أمام امل�رسح البلدي ملدينة �صفاق�س.41
ويف � 22أبريل تعر�ض ن�شطاء من �شبكة «د�ستورنا» لالعتداء العنيف يف مدينة دوز من
والية مدنني ،حيث هاجمت جمموعات متطرفة مقر االجتماع بالهراوات والزجاجات
وال�سكاكني ،م�ستهدفني على وجه اخل�صو�ص رئي�س ال�شبكة ،جوهر بن مبارك .وعربت
الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان يف بيان لها بتاريخ � 22أبريل عن ده�شتها من
الغياب الأمني خالل احلادثة؛ الأمر الذي �أ�سهم يف «ب�سط نفوذ اجلماعات املتطرفة عن طريق
العنف والرتهيب».42
ويف  25مايو هاجمت جماعات متطرفة الكاتب امل�رسحي رجب املقري يف مدينة الكاف،
و�رضبته �رضبا مربحا على ر�أ�سه و�صدره ،نقل على �إثرها �إىل امل�ست�شفي يف حالة خطرة.43
يف  27مايو تعر�ضت تاتيانا م�سعد ال�صحفية يف قناة فران�س  24العتداء من قبل متطرفني
44
�أثناء تغطية حريق يف �إحدى �أ�سواق العا�صمة.
ويف � 14أغ�سط�س ،تعر�ض الفنان الكوميدي لطفي العبديل للهجوم من جمموعة متطرفة،
ومنعه من تقدمي عر�ضه يف بلدة منزل بورقيبة القريبة من بنزرت بعد �أن زعموا �أنه م�سئ
للإ�سالم .ويف � 15أغ�سط�س منع �سلفيون فرقة مو�سيقية �إيرانية من تقدمي عر�ضها يف املهرجان
ي�رصح!! ،موقع يوتيوب ،بتاريخ  25مار�س .2012
 مدير مكتب اجلزيرة بتون�س �إثر االعتداء عليه،ّ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ygXiXVJHF8M
 -41تون�س  :قمع مظاهرة �سلمية….واالعتداء على �صحفيني….خطوات �إىل الوراء؛ موقع ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان؛ � 9أبريل 2012.
http://www.anhri.net/?p=51780
انظر �أي�ضا:
 االحتاد الدويل لل�صحفيني يدعم حملة ال�شارة احلمراء بعد هجمات على ال�صحفيني يف تون�س ،بيان �صادر عناالحتاد الدويل لل�صحفيني ،بتاريخ � 12أبريل .2012
http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-228.html
 -42بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 22أبريل .2012
http://ltdh-tunisie.org/ar/2012/04/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8
/%A9-%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%BA
 -43تون�س :يجب التحقيق يف هجمات املتطرفني دينياً ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ
� 15أكتوبر .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/15
� -44سلفيون يعتدون على �صحفية يف فران�س  24ترافق فريق قناة «احلوار» التون�سية لتغطية حريق ،موقع
فران�س  24الإخباري 27 ،مايو .201
http://f24.my/VLcvjt
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الدويل للمو�سيقى ال�صوفية والروحية بوالية القريوان ،بدعوى �أن الفرقة “�شيعية” .ويف
� 16أغ�سط�س ،هاجم  200متطرف م�سلحني بال�سيوف والهراوات واحلجارة مهرجان
“ن�رصة الأق�صى” مبدينة برنزت؛ احتجاجا على م�شاركة �سمري القنطار املعتقل اللبناين ال�سابق
يف �إ�رسائيل ،الذي اتهموه بت�أييد نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد 45.كما جرى االعتداء
على خالد بوجمعة رئي�س فرع بنزرت “ملنظمة حرية و�إن�صاف” ،مما �أدي لإ�صابته يف الفم
وال�ساق وك�رس يف الأنف .طال االعتداء �أي�ضا على جمموعة من احلقوقيني ،منهم منجي
الطيا�شي و�شكري الغربي وعماد ال�صفاق�سي.46
ويف  17نوفمرب تعر�ض طاقم قناة “احلوار التون�سي” العتداء �أثناء تغطية جنازة �أحد ال�شباب
ال�سلفي يف قرية “جرادو” من والية زغوان (�شمال �رشقي تون�س) من قبل جمموعة حت�سب
على التيار ال�سلفي ،حيث مت �رضبهم وركلهم وو�صفهم ب�إعالم العار ،و�أنهم مالحدة وكفار
وعلمانيون .47ويف  31دي�سمرب تعر�ض �صحفيان من القناة نف�سها لالعتداء والتهديد بالذبح من
قبل جمموعة حم�سوبة على التيار ال�سلفي �أثناء القيام بروبرتاج بدوار “هي�رش” بوالية منوبة
كما مت نعتهم بالكفار وامللحدين.48
كما طالت االعتداءات بع�ض املفكرين الإ�سالميني؛ �إذ منع متطرفون يف � 22أبريل املفكر
يو�سف ال�صديق ،املخت�ص يف �أنرثبولوجيا القر�آن ،والكاتبة �ألفة يو�سف من �إلقاء حما�رضة
حول “التع�صب الفكري” مبدينة قليبية مبحافظة نابل ،وهددوهم بال�رضب �إن اقرتبوا من
دار الثقافة ،ثم نك�سوا العلم التون�سي وا�ستبدلوه بعلم ا�سود يرمز للخالفة الإ�سالمية .49ويف 5
�أغ�سط�س وقع االعتداء على ال�شيخ عبد الفتاح مورو �أثناء ندوة دينية مبدينة القريوان ،حيث
�رضبه �أحد املتطرفني بك�أ�س يف ر�أ�سه ما ا�ستوجب نقله �إىل امل�ست�شفى.50
 -45وزارة الثقافة التون�سية تدين اعتداء �سلفيني على ال�شاعر �أوالد �أحمد ،موقع امل�شهد الإخباري� 28 ،أغ�سط�س
.2012
http://www.machhad.com/18098
 -46تون�س :يجب التحقيق يف هجمات املتطرفني دينياً ،مرجع �سبق ذكره.
 -47تقرير حول االنتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �شهر نوفمرب ،مرجع �سابق.
 -48تقرير حول االنتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �شهر دي�سمرب ،مرجع �سابق.
� -49إفادة ميدانية من نا�شط حقوقي تون�سي.
 انظر �أي�ضا:�سلفيون مينعون يو�سف ال�صديق من ح�ضور لقاء حا�رض فيه الغنو�شي ومورو ،موقع �أفريكان ماجنري الإخباري،
� 27أبريل .2012
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=7691
 -50الألك�سو تندد باالعتداء على ال�شيخ عبد الفتاح مـورو ،بيان �صادر عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (االلك�سو) ،بتاريخ � 8أغ�سط�س .2012
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1917&Itemid=325&lang=ar
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يف � 23أغ�سط�س ،قامت جمموعة من املتطرفني باالعتداء اجل�سدي على ال�شاعر املعروف
�صغري �أوالد �أحمد ،بعد �أن انتقد يف برنامج على تلفزيون “التون�سية” حركة النه�ضة .كما
تعر�ض ال�شاعر حممد الهادي الو�سالتي يف � 24أغ�سط�س ،العتداء من قبل جمموعة من
املتطرفني يف العا�صمة ،نقل على �إثرها �إىل امل�ست�شفى يف حالة حرجة 51.كما �شهدت بع�ض
املدن اعتداءات من قبل جمموعات متطرفة ،هاجمت بع�ض الفنادق واحلانات بال�سيوف
والع�صي؛ ب�سبب بيعها للخمور.52
وقد حاولت عنا�رص مت�شددة تنتمي للتيار ال�سلفي ،يف كلية الآداب بجامعة منوبة القريبة من
العا�صمة ،فر�ض دخول الطالبات املنتقبات �إىل قاعات االمتحان دون الك�شف عن وجوههن،
واعت�صموا داخل الكلية لعدة �أيام قبل �أن يتم �إجال�ؤهم بوا�سطة الأمن 53.وقد �أحيل حبيب
قزدغلى عميد الكلية للمحاكمة بتهمة �صفع طالبة منتقبة ،والتي ت�صل عقوبتها �إىل ال�سجن 5
�سنوات 54.وقد قررت نقابات التعليم العايل الإ�رضاب ملدة �ساعتني ت�ضامنا معه ،وت�شارك
الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان –ممثلة برئي�سها – يف هيئة الدفاع عن عميد الكلية.
ويف � 18أكتوبر لقي لطفي نق�ض م�رصعه ،و�أ�صيب � 9آخرون بجروح �إثر اقتحام
متظاهرين ينتمون �إىل «الرابطة ال�شعبية حلماية الثورة» -القريبة من حركة النه�ضة -ملقر
«االحتاد اجلهوي للفالحني» مبدينة تطاوين .جدير بالذكر �أن نق�ض هو من�سق حزب «نداء
تون�س» الذي يرت�أ�سه رئي�س الوزراء ال�سابق الباجي قايد ال�سب�سي ،واتهم ال�سب�سي حركة
النه�ضة بامل�سئولية عن اغتيال نق�ض .وو�صفه ب�أنه �أول اغتيال �سيا�سي بعد الثورة ،و�أن
 -51القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة ،مرجع �سبق ذكره.
 -52ملعرفة املزيد عن هذه االنتهاكات ميكن الرجوع �إيل:
 �سلفيون مت�شددون يهاجمون فندقا �سياحيا مبدينة �سيدي بوزيد� ،شبكة منار الإخبارية� 3 ،سبتمرب .2012http://www.menara.ma/ar/2012/09/03/248724.html
 �سلفيون يهاجمون حانات بال�سيوف والأ�سلحة النارية يف �سيدي بوزيد ،موقع فران�س  24الإخباري 21 ،مايو.2012
http://www.france24.com/ar/20120521-tunisia-salafist-attack-bars-sidi-bouzid-city
 مواجهات بني ال�رشطة و�سلفيني بتون�س ،موقع اجلزيرة الإخباري 26 ،مايو .2012http://www.aljazeera.net/news/pages/b94f7939-c812-41a0-b8c9-fe30609c0492
 -53ثورات جديدة بتون�س تخرج �ضد التطرف ،موقع �شبكة النداء 30 ،يناير .2012
http://happeal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11118:2012-01-3013-18-35&catid=56:2010-10-20-15-14-15&Itemid=94
� -54إفادة ميدانية من نا�شط حقوقي تون�سي.
 انظر �أي�ضا:حماكمة «�سيا�سية» يف تون�س لعميد كلية منوبة ،موقع فران�س  24الإخباري� 26 ،أكتوبر .2012
http://f24.my/TGddxa
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ي�سمى بلجان حماية الثورة .55جتدر الإ�شارة �إىل �أن
التخطيط لالغتيال جرى حتت غطاء ما ّ
الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان اتهمت جلان حماية الثورة يف بيان لها بتاريخ
� 18أكتوبر ب�أنها « تدعو �إىل العنف �ضد الأ�شخا�ص واملمتلكات ،و�أنها مار�سته يف العديد من
احلاالت ب�صورة تهدد ال�سلم االجتماعي».

قمع التجمعات ال�سلمية:
تنامت �أعمال العنف �ض ّد حركات االحتجاج ال�سلمي خالل  ،2012ففي  14يناير ا�ستخدمت
ال�رشطة القنابل امل�سيلة للدموع والر�صا�ص لتفريق مظاهرة ،دعا لها �شباب عاطل عن العمل،
مطالبني بـ”ثورة جديدة” مبدينة توزر جنوب تون�س؛ لأن مطالبهم مل تتحقق ،خا�صة الت�شغيل
والق�ضاء على الف�ساد.56
ويف � 3أبريل فرقت ال�رشطة مظاهرة للت�ضامن مع م�صابي الثورة �أمام وزارة حقوق
الإن�سان والعدالة االنتقالية بتون�س .وقد �أدي ذلك �إيل �إ�صابات متفاوتة اخلطورة يف �صفوف
املحتجني وعائالتهم ،ا�ستوجبت نقل العديد منهم �إىل امل�ست�شفى .كما �ألقى القب�ض على � 3أع�ضاء
تعر�ضوا للإهانة والتهديد �أثناء التحقيق معهم يف مركز ال�رشطة
من “احلزب التون�سي” ّ
بباردو.57
جتمعوا
يف � 9أبريل �شهدت تون�س العا�صمة �أعمال قمع بولي�سي �ض ّد �آالف املتظاهرين الذين ّ
لإحياء يوم ال�شهداء ،باعتباره عيدا وطنيا ،وللتنديد بقرار �سابق لوزير الداخلية مينع التظاهر
فرقتهم قوات ال�رشطة م�ستعملة الهراوات وكميات كبرية
يف �شارع احلبيب بورقيبة ،وقد ّ
من الغاز امل�سيل للدموع من م�سافات ق�صرية ،و�ألقت القب�ض على عدد كبري منهم ،مب�ساعدة
حتمل النه�ضة م�سئوليته ،موقع �أفريكان مانيجري
 -55نداء تون�س ت�صف وفاة لطفي نق�ض باالغتيال ال�سيا�سي و ّ
الإخباري� 19 ،أكتوبر .2012
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=12124
انظر �أي�ضا:
 املكتب التنفيذي يندد ب�أحداث العنف بتطاوين ،ويطالب بفتح حتقيق جدي ،بيان �صادر عن االحتاد العاملل�شغل ،بتاريخ � 19أكتوبر .2012
http://www.ugtt.org.tn/?p=3074
 -56ال�شعب التون�سي يخرج لل�شوارع مطالبا بثورة جديدة؛ موقع �شبكة نداء ؛  15يناير .2012
http://happeal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10875:2012-01-1514-01-46&catid=56:2010-10-20-15-14-15&Itemid=94
 -57تعدد انتهاكات حق التجمع ال�سلمي ،تقرير �صادر عن الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 24
�أبريل .2012
http://www.fidh.org/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%86%
D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%91
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بلطجية م�سلحني بهراوات وم�سد�سات غاز.58
بحي املالحة
ويف � 14أبريل ّ
فرقت ال�رشطة اعت�صاما ملجموعة من ال�شباب العاطل عن العمل ّ
ال�شعبي براد�س على بعد 10كم من العا�صمة ،لالحتجاج على نتائج م�سابقة لاللتحاق بوظيفة
نظمتها ال�رشكة التون�سية لل�شحن والرت�صيف؛ حيث قامت ال�رشطة بتم�شيط املنطقة بعنف كبري،
وذلك بتفجري القنابل امل�سيلة للدموع داخل املنازل؛ الأمر الذي �أدى �إىل اختناق الأطفال
والن�ساء وكبار ال�سن ،ومداهمة امل�ساكن بعد خلع �أبوابها ،وتخريب �أثاثها واالعتداء بال�رضب
على �ساكنيها ،وب�صفة خا�صة الن�ساء .وجرى احتجاز � 22شخ�صا �أطلق �رساح  5منهم ،بدت
على �أج�سامهم �آثار التعذيب و�سوء املعاملة.59
يف  18يوليو هاجمت ال�رشطة وقفة ملوظفي امل�ست�شفى اجلامعي الهادي �شاكر ب�صفاق�س،
احتجاجا على تعيني مدير جديد ينتمي حلركة النه�ضة ،مما �أدي �إىل �إ�صابة بع�ضهم بجراح،
وتكررت مداهمة امل�ست�شفى يف  20يوليو
ونقلهم �إىل امل�ست�شفي ،كما القي القب�ض على نقابيني.
ّ
60
يف الليل؛ لفر�ض تعيني املدير ،و�ألقي القب�ض على  5موظفني �آخرين .
 -58بيان الرابطــــة التون�سيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإن�ســان �إثر �أحداث � 9أبريل ،بتاريخ � 9أبريل .2012
http://ltdh-tunisie.org/ar/2012/04/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8
%A8%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%
/D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80
انظر �أي�ضا:
 قمع مظاهرة خالل احتفال بيوم ال�شهيد يف �شارع بورقيبة بتون�س؛موقع اخلرب؛ الثالثاء � 10أبريل 2012http://www.elkhabar.com/ar/monde/286232.html
 -59تعدد انتهاكات حق التجمع ال�سلمي ،تقرير �صادر عن الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 24
�أبريل .2012
http://www.fidh.org/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%86%
D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%91
انظر �أي�ضا:
 ائتالف املجتمع املدين :بيان م�شرتك ،الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 16أبريل.2012
http://ltdh-tunisie.org/ar/2012/04/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8
 %A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%/4%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80
 -60االحتاد يطالب بفتح حتقيق فوري ملحا�سبة كل من اعتدى على �أعوان وموظفي امل�ست�شفى اجلامعي الهادي
�شاكر ب�صفاق�س ،بيان �صادر عن االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،بتاريخ  21يوليو .2012
http://www.ugtt.org.tn/?p=2819
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يف � 9أغ�سط�س �أطلقت ال�رشطة الر�صا�ص املطاطي وقنابل الغاز لتفريق مظاهرة �سلمية،
دعا لها �أحزاب ونقابات ون�شطاء املجتمع املدين يف مدينة �سيدي بوزيد ،تطالب با�ستقالة
احلكومة ،و�إقالة وايل املدينة ،وتندد باملعاجلات الأمنية للم�شاكل االجتماعية .الأمر الذي
�أدي �إىل �إ�صابة البع�ض بجروح ،بينهم �صحفيان ،واعتقال عدد �آخر .ويف م�ساء ذات اليوم
فرقت ال�رشطة مظاهرة �أخرى ،تندد بال�سيا�سة القمعية يف التعامل مع املتظاهرين ،مما �أدي
�إىل وقوع �إ�صابات واعتقال عدد �آخر من املتظاهرين .و�أدانت الرابطة التون�سية للدفاع عن
حقوق الإن�سان �أعمال قمع املتظاهرين ،و�شبهت املعاجلة الأمنية املتبعة بتلك التي اتبعها نظام
بن على مع احتجاجات احلو�ض املنجمي .200861
�شهدت معتمدية «احلن�شة» بوالية �صفاق�س (جنوب �رشق العا�صمة) يومي  22و � 23أغ�سط�س
�أحداثا دامية ،يف �أعقاب احتجاج الأهايل على هيمنة حركة النه�ضة على اجلمعية التنموية
املحلية  -التي تقدم قرو�ضا ق�صرية املدى  -مطالبني بتمثيل املواطنني يف �إدارة م�ؤ�س�سات احلكم
املحلي ،وال تكون حكرا على �أن�صار حزب �سيا�سي واحد .فقد طاردت ال�رشطة املواطنني
بالهراوات والغاز امل�سيل للدموع داخل الأزقة وال�شوارع ،واقتحمت بع�ض املنازل
وحتر�شت ب�سكانها ،واعتقلت عددا منهم .وعربت اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سيني
عن ت�ضامنها مع املوقوفني ،وعن «قلقها العميق لعودة ا�ستعمال الآليات الأمنية والق�ضائية
القدمية يف حل اخلالفات ال�سيا�سية ،والت�صدي للتحركات االجتماعية ال�سلمية».62
انظر �أي�ضا:
 قوات التدخل مدعومة مبيلي�شيات املدير العام تعتدي على �أعوان الهادي �شاكر ،جريدة ال�شعب التون�سية21 ،يوليو .2012
http://www.echaab.info.tn/detailarticle.asp?IDX=17907
 -61بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 10أغ�سط�س .2012
 انظر �أي�ضا: تون�س قمع ملظاهرات �سلمية و�إ�صابة �صحفيني ،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان،بتاريخ � 11أغ�سط�س .2012
http://www.anhri.net/?p=57571
 تون�س :تظاهرة يف مهد الثورة تطالب ب�إ�سقاط حكومة الإ�سالميني ،جريدة ال�سيا�سة� 18 ،أغ�سط�س .2012http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/204168/reftab/59/Default.aspx
 -62بيان اجلمعية الدولية مل�ساندة ال�سجناء ال�سيا�سيني ،بتاريخ � 3سبتمرب .2012
 انظر �أي�ضا: ال�رشطة التون�سية تفرق مظاهرة مبحافظة �صفاق�س احتجاجا على �سيا�سة “النه�ضة»؛موقع رو�سيا اليوم؛ 24�أغ�سط�س .2012
/http://arabic.rt.com/news_all_news/news/593060
 الأمن التون�سي يفرق حمتجني بالغاز مبدينة �صفاق�س ،جريدة ال�رشق� 24 ،أغ�سط�س .2012http://bit.ly/122uYZf
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يف م�ساء � 10سبتمرب جتمع الأهايل يف مدينة «اجلري�صة» بوالية «الكاف؛» احتجاجا
على ممار�سات وزارة الداخلية ،وحملوا �شعارات مناه�ضة للتعذيب� ،أثناء ت�شييع جثمان
عبد الر�ؤوف اخلما�سي الذي تويف اثر ارجتاج يف املخ عقب �إيقافه يف �أحد املراكز الأمنية
يف العا�صمة .63وقد هاجمت ال�رشطة املتظاهرين ،و�أ�صابت بع�ضهم بجراح ،و�شنت حملة
اعتقاالت ع�شوائية، ،كما �ألقت قنابل الغاز على عدة �أحياء �سكنية ،مثل حي «ح�شاد اجلنوبي»
وحي علي بن خليفة ،مما ت�سبب يف حاالت اختناق يف �صفوف الأطفال والن�ساء.64
ويف الفرتة من � 27إىل  29نوفمرب �شهدت مدينة «�سليانة» مواجهات عنيفة بني ال�رشطة
وحمتجني ،يف �أعقاب خروج مظاهرات مطالبة ب�إقالة وايل املدينة ،وحتقيق التنمية االقت�صادية
يف املدينة ،والإفراج عن  13من املحتجزين الذين ال يزالون بانتظار �إحالتهم �إىل املحاكمة منذ
اعتقالهم �إبان احتجاجات �أبريل  2011.حيث ا�ستخدمت ال�رشطة للقوة املفرطة مبا يف ذلك
طلقات اخلرطو�ش ،وغريها من الأ�سلحة النارية لتفريق املتظاهرين مما �أدى �إىل �إ�صابة �أكرث
من � 300شخ�ص ،وجرى نقل �أكرث من  20م�صاب ًا �إىل العا�صمة لتلقي العالج .حيث �أُ�صيب
البع�ض منهم يف �أعينهم ،و�أ�ضحوا بالتايل عر�ضة لفقدان الب�رص ،كما يعاين بع�ض املتظاهرين
من ك�سور خمتلفة.65

 -63مواجهات ليلية يف اجلري�صة �إثر جنازة عبد الر�ؤوف اخلما�سي؛ جريدة امل�شهد التون�سي؛ � 11سبتمرب .2012
http://www.machhad.com/18828
� -64شهيد اجلري�صة يف�ضح توا�صل ممار�سات القمع والتعذيب؛ موقع التون�سية؛� 12سبتمرب .2012
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=69082
انظر �أي�ضا:
 بعد مقتل �شخ�ص حتت التعذيب� ..أهايل اجلري�صة يثورون والأمن ي�ستعمل القوة �ضدهم ،جريدة امل�صدر،� 11سبتمرب .2012
http://www.almasdar.tn/management/article-11781
 ال�رشطة ت�ستخدم الغاز امل�سيل للدموع لتفريق حمتجني على وفاة �شخ�ص حتت التعذيب ،موقع فرن�س 24الإخباري� 11 ،سبتمرب .2012
http://f24.my/UPlRYT
 -65تون�س� :أوقفوا ا�ستخدام القوة املفرطة �ضد املحتجني يف �سليانة ،وبادروا �إىل فتح حتقيق فوراً ،تقرير
�صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ  30نوفمرب .2012
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE30/012/2012/ar/1b38018d-e0bc-4215-89711ec81b29eee1/mde300122012ar.html
انظر �أي�ضا:
الر�ش على املتظاهرين ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�س
 تون�س ـ �رشطة مكافحة ال�شغب تطلق ر�صا�صّ
ووت�ش ،بتاريخ  1دي�سمرب .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/01
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التعذيب و�سوء املعاملة:
رغم الثورة ،فقد ا�ستمرت ممار�سة التعذيب ،و�صوال �إىل التعذيب املف�ضي للموت .وقد
لكن التعذيب ال
�رصح وزير حقوق الإن�سان والعدالة االنتقالية «ب�أن النظام ال�سابق �سقط ّ
يزال جاريا ،فممار�سات التعذيب موجودة حتى بعد الثورة» .كما قال الناطق با�سم وزارة
الداخلية« :رغم �إمياننا ب�سعي الوزارة نحو القطع مع ممار�سات التعذيب فنحن ال ننفي ح�صول
بع�ض التجاوزات» ،معلال ذلك بالقول «�إننا نعي�ش مرحلة انتقال من و�ضع لآخر» .لكن
احتاد نقابات الأمن �أرجع ا�ستمرار التجاوزات لغياب الإرادة ال�سيا�سية لإ�صالح املنظومة
حممال م�سئولية ما يحدث من اعتداءات للمجل�س الوطني الت�أ�سي�سي لتهمي�ش اجلهاز
الأمنيةّ ،
66
الأمني ،وعدم قيامه ب� ّأية مبادرة لإ�صالحه  .وكان الرئي�س التون�سي من�صف املرزوقي �أقر
بدوره ب�أن «التعذيب مازال متوا�صال» يف ظل حكومة االئتالف الثالثي التي تقودها حركة
النه�ضة الإ�سالمية والتي ي�شارك فيها حزبه»« ،امل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية» حيث قال �إن
«لديه معلومات حول ح�صول جتاوزات يف جمال حقوق الإن�سان يف ال�سجون ومراكز
ال�رشطة بلغت حد تعذيب مواطنني� ،شاركوا يف املظاهرات التي جتتاح البالد احتجاجا على
ف�شل احلكومة يف تلبية مطالب التون�سيني بال�شغل واحلياة الكرمية» .يف املقابل قلّل زعيم حركة
النه�ضة را�شد الغنو�شي من �ش�أن االنتهاكات اجل�سدية التي تعر�ض �إليها مواطنون تون�سيون من
طرف رجال �أمن ،معتربا �أن الأجهزة الأمنية «ال متار�س الفنون والآداب ،و�إمنا تت�صدى
لكثري من الأعمال الإجرامية»!!.67
يف � 8سبتمرب فارق عبد الر�ؤوف اخلما�سي احلياة يف م�ست�شفى �شارل نيكول �إثر تعر�ضه
لتعذيب يف مقر �رشطة العدلية ،بعد �أن اعتقلته ال�رشطة يف � 28أغ�سط�س �إثر بالغ يتهمه
بال�رسقة .68يقول حماميه� :إن اخلما�سي تويف ب�سبب تعر�ضه لتعذيب وح�شي ب�آلة حادة على
تو�ضح  :ملاذا توا�صل التعذيب يف تون�س ،جريدة
يحمل الت�أ�سي�سي امل�سئولية..
والداخلية ّ
ّ
� -66إحتاد نقابات الأمن ّ
ال�صباح التون�سية 30 ،يوليو .2012
http://www.assabah.com.tn/article-73312.html
 -67را�شد الغنو�شي يقلّل من �ش�أن االنتهاكات احلقوقية يف تون�س ،موقع �أفريكان ماجنري� 13 ،سبتمرب .2012
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=11239
 -68وفاة تون�سي بالتعذيب يف خمفر �رشطة؛ موقع �سكاي نيوز� 10 ،سبتمرب .2012
http://bit.ly/P52hnj
انظر �أي�ضا:
 وفاة تون�سي حتت التعذيب يف خمفر لل�رشطة وقا�ضي التحقيق ي�أمر باعتقال � 4رشطيني متهمني يف الق�ضية،جريدة الو�سط التون�سية� 10 ،سبتمرب .2012
http://www.tunisiealwasat.com/article-3716#.UJ_Je2d6lWE
 وزارة الداخلية تعلن عن وفاة املوقوف عبد الر�ؤوف اخلما�سي ،موقع يوتيوب� 10 ،سبتمرب .2012http://www.youtube.com/watch?v=GbziW8ON0M4

157

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
ر�أ�سه �أثناء ا�ستنطاقه .69كما ك�شف تقرير الطب ال�رشعي عن تعر�ض اخلما�سي لتعذيب قا�س
�أدي �إىل وفاته .لكن وزارة الداخلية تقول �إن اخلما�سي نقل للم�ست�شفي بعد �إ�صابته بحالة
�إغماء ،حيث تبني �إ�صابته بارجتاج يف املخ جعله يدخل يف غيبوبة �شديدة ،ودخل يف حالة �شبه
موت �رسيري دام � 8أيام حتى وافته املنية .70وقد عربت الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق
الإن�سان عن «�شجبها ال�شديد» توا�صل �أعمال التعذيب مبراكز ال�رشطة ،وا�ستنكرت الرابطة
تباط�ؤ النيابة العمومية يف توقيف العنا�رص الأمنية امل�سئولة عن هذه اجلرمية ،وفتح حتقيق
جدي فيها.71
يف � 3سبتمرب تعر�ضت فتاة لالغت�صاب من قبل رجلي �رشطة ،فيما ابتز الثالث ماليا خطيب
الفتاة املغت�صبة الذي كان برفقتها .وبعد القب�ض على ال�رشطيني واتهامهما باالغت�صاب
واالبتزاز ،زعم ال�رشطيان �أنهما وجدا الفتاة وال�شاب يف “و�ضع ال �أخالقي” يف ال�سيارة،
72
وهي الأقوال التي تكُ ررت فيما بعد يف بيان وزارة الداخلية وقد نفت الفتاة وخطيبها ذلك.
وقد �أ�شارت م�صادر حقوقية �إىل توافر �أدلة على وقوع جرمية االغت�صاب من واقع تقرير
الطب ال�رشعي ،وفيلم �سجلته� آلة ت�صوير خا�صة بجهاز �رصف �آيل يف موقع احلادث ،يظهر
ب�شكل وا�ضح مرافقة �أحد �أفراد ال�رشطة املتهمني خلطيب الفتاة؛ بهدف احل�صول على ر�شوة
لتفادي تلفيق ق�ضية �آداب �ضده هو وخطيبته .73وقد مت توجيه تهمة «التجاهر عمد ًا بالفح�ش»
�ضد الفتاة وخطيبها ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل معاقبتهما بال�سجن ملدة ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر.74
وقد اعرتفت رئا�سة اجلمهورية يف بيان بتاريخ � 4أكتوبر باحلادثة وقدم الرئي�س املرزوقي
«اعتذار الدولة» للفتاة املغت�صبة ،م�ؤكدا انه «ال جمال بتاتا للت�سامح يف تون�س مع املغت�صبني،
وال مع من يت�سرتون عليهم».75
 -69حمامي �ضحية التعذيب عبد الر�ؤوف اخلما�سي ،موقع يوتيوب� 8 ،سبتمرب .2012
http://www.youtube.com/watch?v=c5wofLFXxho
 -70الطب ال�رشعي ي�ؤكّ د وفاة عبد الر�ؤوف اخلما�سي ب�سبب التعذيب؛ جريدة ال�رشوق؛ � 14سبتمرب .2012
http://www.alchourouk.com/Ar/_A576496
 -71بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 12سبتمرب .2012
 -72تون�س :امر�أة زعم �أنها اغت�صبت من قبل �أفراد ال�رشطة تواجه املحاكمة ،بيان �صادر عن منظمة العفو
الدولية ،بتاريخ � 2أكتوبر .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/tunisia-woman-allegedly-raped-police-may-face-jailtime-2012-09-27
 -73االنتهاكات الأخرية يف تون�س م�ؤ�رش خطري نحو االنزالق ل�سيا�سة املا�ضي ،بيان �صادر عن ال�شبكة الدولية
للحقوق والتنمية ،بتاريخ � 2أكتوبر .2012
http://www.anhri.net/?p=59940
 -74تون�س :امر�أة زعم �أنها اغت�صبت من قبل �أفراد ال�رشطة تواجه املحاكمة ،م�صدر �سابق.
 -75لقاء مع الفتاة التي تعر�ضت لعملية االغت�صاب من قبل ثالثة �أعوان �أمن ،بيان �صادر عن رئا�سة اجلمهورية
التون�سية ،بتاريخ � 4أكتوبر http://bit.ly/PcZE6Y .2012
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النقابيون املوقوفون يف �أحداث م�ست�شفى الهادي �شاكر مبدينة �صفاق�س.
كما تعر�ض للتعذيب
ّ
�إذ يقول �أحمد بن عياد وع�صام امل�شي �إنهما بقيا مقيدي اليدين بالأغالل ملدة � 48ساعة ،مما
حرمهما من الأكل وق�ضاء احلاجة� ،إ�ضافة �إىل �أنه وخالل اال�ستنطاق ،قيدت «�أيديهما �إىل
اخللف ،مع االعتداء عليهما ركال ولكما و�صفعا ،وتوجيه ال�شتائم املا�سة بال�رشف .ويقول
حمامي بن عياد �إنه عاين �آثار التعذيب على ج�سده .76كما زار زبري الوحي�شي ع�ضو هيئة فرع
�صفاق�س للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان النقابيني املوقوفني ووثق �شهادتهم حول
ما تعر�ضوا له من �إهانة وتعذيب ،وتقدم بطلب كتابي للمحكمة يف اليوم نف�سه بالإذن بعر�ضهم
على الفح�ص الطبي غري �أن املحكمة مل ت�ستجب لذلك الطلب.77
ويف � 13أغ�سط�س تعر�ض ال ّنا�شط احلقوقي زهيرّ الغربي للتعذيب وحماولة اغت�صابه من
قبل �أعوان الأمن .وكان قد �ألقي القب�ض عليه �أثناء م�شاركته يف االحتجاجات ال�سلمية مبدينة
78
خلفية اال�شتباه
�صفاق�س  .كما تعر�ض ملمار�سات مماثلة �شابان من منطقة «احلن�شة».وذلك على ّ
�شعبية �ضد حركة ال ّنه�ضة .كما تعر�ضوا �إىل ال�شتم وال�سباب
يف م�شاركتهما يف احتجاجات
ّ
وتعر�ض املوقوفني على
ب�ألفاظ نابية.
خلفية ما بات يعرف بـ»�أحداث احلن�شة» ،79لل ّتعنيف
ّ
ّ
اجل�سدي واملعنوي من قبل ال�رشطة ،على مر�أى وم�سمع نائب وكيل اجلمهورية ب�صفاق�س.
تطور
الّذي مل ّ
يتدخل لوقف الأمر وحماية  20مواطنا ّ
تعر�ضوا «للتعنيف» بح�ضوره ،رغم ّ
املت�رضرين وزبري الوحي�شي رئي�س
العنف �إىل «تهديد باالغت�صاب وبالقتل» ،وفق رواية
ّ
80
فرع الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ب�صفاق�س.
تو�ضح  :ملاذا توا�صل التعذيب يف تون�س ،مرجع �سابق.
امل�سئولية..
يحمل الت�أ�سي�سي
والداخلية ّ
ّ
ّ
� -76إحتاد نقابات الأمن ّ
انظر �أي�ضا:
 املكتب التنفيذي لالحتاد يطالب بال�رساح الفوري جلميع املوقوفني وحفظ كل الق�ضايا املتعلّقة بهم وفتح حتقيقفوري يف كلّ االعتداءات ،بيان �صادر عن االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،بتاريخ  31يوليو .2012
http://www.ugtt.org.tn/?p=2838
� -77إفادة ميدانية من نا�شط حقوقي تون�سي.
انظر �أي�ضا:
 بيان هيئة فرع �صفاق�س للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 9أغ�سط�س .2012عمليات التعذيب توا�صلت ..فما العمل؟ ،جريدة ال�صباح التون�سية،
 -78تع ّددت يف ظل حكومة «الرتويكا»،
ّ
� 17سبتمرب .2012
http://www.assabah.com.tn/article-76214.html
انظر �أي�ضا:
 را�شد الغنو�شي يقلّل من �ش�أن االنتهاكات احلقوقية يف تون�س ،مرجع �سابق. -79للمزيد من التفا�صيل ميكن الرجوع �إىل:
 �أحداث عنف مبدينة احلن�شة وتدخل قوات الأمن لل�سيطرة على الو�ضع ،موقع ال�صحفيني ب�صفاق�س24،�أغ�سط�س .2012
http://www.babnet.net/cadredetail-53395.asp
 -80التعذيب و�سوء املعاملة يف تون�س ما بعد الثورة ،موقع جدل الإخباري� 13 ،سبتمرب .2012
http://jadal.tn/5443
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ليبيــا *

منذ العام  1969عا�شت ليبيا حتت وط�أة نظام ا�ستبدادي �أقرب �إىل النظم الفا�شية �ساد من
خالله احلكم الفردي املطلق الذي تتجمع يف يده كل ال�سلطات ،وينزوي فيه �أي مظاهر للهياكل
والأطر امل�ؤ�س�سية ،و�أهدرت خالل حقبة ممتدة �أي مقومات ت�ؤ�رش لوجود دولة قانونية،
وجرمت جميع �أ�شكال التنظيم احلزبي �أو املدين امل�ستقل .وخالل هذه احلقبة التي امتدت 42
عاما جرى ا�ستهداف جميع املعار�ضني واخل�صوم ال�سيا�سيني ،من خالل الت�صفية اجل�سدية �أو
االختفاء الق�رسي �أو التعذيب داخل �أقبية ال�سجون .وحتت ت�أثري الهبات ال�شعبية من �أجل التغيري
يف تون�س وم�رص ،انطلقت االنتفا�ضة ال�شعبية التي طالبت ب�سقوط نظام القذايف يف  17فرباير
.2011
*بالنظر لأن التقارير ال�سنوية ال�سابقة ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان مل تتناول و�ضعية حقوق الإن�سان
يف ليبيا ،ف�إن تقرير هذا العام يغطي �أهم التطورات والإ�شكاليات التي �شهدتها ليبيا منذ �سقوط نظام القذايف يف
�أكتوبر من العام .2011
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بعد �أ�سابيع قليلة من اندالع هذه االنتفا�ضة ال�شعبية� ،أدى القمع الوح�شي �إىل انتقال البالد �إىل
نزاع م�سلح بني القوات املوالية للقذايف واملحاربني الثوار املدعومني من حلف الناتو ،والذي
ا�ستمر طوال الثمانية �أ�شهر التالية لقيام االنتفا�ضة .بعد �سيطرة الثوار على مدينة بنغازي يف
�أواخر �شهر فرباير � ،2011أعلنوا ت�أ�سي�س “املجل�س الوطني االنتقايل”؛ بهدف تن�سيق جهود
الثوار من �أجل �إ�سقاط النظام 1.يف � 3أغ�سط�س � ،2011أ�صدر املجل�س الوطني االنتقايل �إعالن ًا
د�ستوري ًا لتوجيه الفرتة االنتقالية التي متر بها البالد ،و�رسعان ما ح�صل على اعرتاف دويل
وا�سع باعتباره ال�سلطة ال�رشعية الوحيدة لليبيا ،واحتل مقعد ليبيا 2يف الأمم املتحدة يف �سبتمرب
 .2011بعد ذلك بفرتة ق�صرية� ،أُلقي القب�ض على القذايف ،و ُقتل يف مدينة “�رست” يف 20
�أكتوبر ،وبعد مرور ثالثة �أيام� ،أُعلن عن حترير ليبيا بعد �إحكام ال�سيطرة على العا�صمة
طرابل�س.
بعد �سقوط نظام القذايف ،واجهت ال�سلطة االنتقالية حتديات هائلة ،على ر�أ�سها الآثار الناجمة
عن جرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب التي ارتكبت خالل احلرب �ضد نظام القذايف ،والتي
�شارك يف ارتكابها جميع الأطراف 3.اقرتنت هذه احلرب �أي�ضا با�شتعال ال�رصاعات القبلية،
الأمر الذي ي�شكل حتديا �أمام ب�سط ال�سلطة االنتقالية �سيطرتها على �أرا�ضي الدولة ،وخا�صة يف
ظل تنامي النزعات اجلهوية والتطرف الديني .4يفاقم من ذلك غياب الإجماع على م�رشوعية
“املجل�س الوطني االنتقايل” يف احلكم بعد الثورة .جدير بالذكر �أن هيمنة نظام القذايف ال�شمويل
على احلكم لأربعة عقود قد تركت البالد خالية من امل�ؤ�س�سات والبنية التحتية التي ميكن �أن
تدعم عملية االنتقال للدميقراطية على النحو الذي جرى يف م�رص وتون�س .كما هددت خماطر
�أمنية حماوالت املجل�س الوطني االنتقايل لل�سيطرة على البلد ،وب�سبب ذلك قرر املجل�س �أن
يدعم اللجان الأمنية العليا وقوات درع ليبيا -اللتني �شكلتهما املجموعات الثورية -للعمل
-1املجل�س الوطني االنتقايل� ،إعالن ت�أ�سي�س املجل�س الوطني االنتقايل امل�ؤقت٢ ،مار�س ،٢٠١١
http://ntclibya.org/arabic/first-announcement/
-2اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
“After Much Wrangling, General Assembly Seats National Transitional Council of
”� 16 Libya as Country’s Representative for Sixty-Sixth Sessionسبتمرب ،2011
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11137.doc.htm
 -3جلنة الإعالم التابعة للأمم املتحدة،
« Both pro- and anti-Qadhafi forces committed war crimes in Libya – UN“,panel 2
مار�س 2012
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41444&Cr=libya&Cr1#.UIow2meDBEN
”4-International Crisis Group, “Divided We Stand: Libya’s Enduring Conflicts,
� 14سبتمرب ،2012
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/130divided-we-stand-libyas-enduring-conflicts.aspx
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كقوات موازية م�ساندة لل�رشطة والقوات امل�سلحة.

5

جرى ارتكاب انتهاكات حقوق الإن�سان ب�شكل وا�سع النطاق �أثناء الفرتة االنتقالية �أي�ضا.
و�شهدت البالد خالل عام ون�صف العام منذ بداية املرحلة االنتقالية ممار�سة متييز وعنف �ضد
كل من ي�شتبه يف والئهم للقذايف ،و�ضد الأ�شخا�ص الذين ترجع �أ�صولهم �إىل �إفريقيا جنوب
ال�صحراء ،الذين ُينظر �إليهم يف الغالب على �أنهم �ساندوا القذايف �أو عملوا كمرتزقة �أجانب.
وا�ستمرت امللي�شيات امل�سلحة يف فر�ض �سطوتها الفعلية على قطاعات كبرية من ال�سكان
و�شكَّ ل رف�ض تلك امللي�شيات التخلي عن ال�سالح وت�سليم �آالف املعتقلني
والأقاليم يف البالدَ ،
املحتجزين دون �إجراءات قانونية ،حتدي ًا رئي�سي ًا �أمام �سلطة “املجل�س الوطني االنتقايل”.
و�شكلت االنتهاكات التي ارتكبتها تلك الأطراف غري احلكومية اعتداء على احلرية الدينية
وحرية االعتقاد وحرية التعبري ومعايري العدالة .ويف غياب موقف حازم جتاه تلك االنتهاكات
من جانب ال�سلطة االنتقالية ترت�سخ ثقافة الإفالت من املحا�سبة يف البالد .كما كانت ال�سلطات
طرف ًا يف عدد من اجلرائم اخلطرية ،مبا يف ذلك الإبقاء على معتقلني ملدد طويلة دون حماكمات
وا�ستخدام القوة ب�شكل غري متنا�سب ،كما احلال بالن�سبة للعمليات الع�سكرية التي وقعت م�ؤخر ًا
يف بني وليد.
وعلى الرغم من �أن ال�سلطات االنتقالية امتنعت عن تفعيل القوانني املعادية حلقوق الإن�سان
التي كانت �سارية يف عهد القذايف� ،إال �أنها مل تبطل ر�سميا هذه القوانني .رمبا �شكل ا�ستثناء من
ذلك �إلغاء القانون  17ل�سنة  1972الذي كان يجرم �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية .هناك حاجة
ملحة �إىل �إ�صالحات ت�رشيعية �شاملة تكفل احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ،وتنظم ممار�ستها وفقا
للمعايري الدولية .كما �أنه من الأهمية �أن ير�سخ الد�ستور اجلديد للبالد هذه احلقوق ل�ضمان
عدم انتهاكها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املجل�س الوطني االنتقايل قد �أقر بحرية تكوين الأحزاب عرب القانون
املنظم النتخاب �أع�ضاء امل�ؤمتر الوطني العام ،كما تبنى م�رشوع قانون يدعم حرية ت�شكيل
املنظمات غري احلكومية ،وممار�ستها لأن�شطتها ب�صورة م�ستقلة عن �أي �أ�شكال للو�صاية
احلكومية ،غري �أن هذا امل�رشوع مل يعتمد بعد .غري �أن املجل�س الوطني االنتقايل اعتمد بدوره
م�رشوع قانون مينح �صالحيات وا�سعة يف االعتقال التع�سفي وتقييد حق التنقل ،دون تهمة
حمددة وملجرد اال�شتباه .كما �أن امل�ؤمتر الوطني العام �أ�صدر ت�رشيعا ب�ش�أن تنظيم التظاهر
ال�سلمي جاءت بع�ض مواده جمافية للمعايري الدولية.
 - 5املرجع ال�سابق.
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ورغما عن الإ�شكاليات والتحديات التي تواجه امل�سار االنتقايل ف�إنه ال ميكن جتاهل �أن الفرتة
االنتقالية قد �شهدت انفراجا كبريا يف حرية التعبري ومنوا ملحوظا يف و�سائط الإعالم امل�ستقلة،
مثلما �شهدت �أي�ضا طفرة يف تطور وتنوع منظمات املجتمع املدين ،مبا يف ذلك منظمات حقوق
الإن�سان امل�ستقلة.

عملية نقل ال�سلطة �إىل هيئة منتخبة:
�شكلت عملية انتخاب �أع�ضاء امل�ؤمتر الوطني العام حمطة مهمة على طريق االنتقال �إىل
ال�رشعية الد�ستورية .ومبوجبها انتهى دور املجل�س االنتقايل .ويناط بهذه الهيئة املنتخبة –وفقا
للإعالن الد�ستوري ال�صادر عن املجل�س الوطني االنتقايل– مهام ال�سلطة الت�رشيعية ،وتعيني
رئي�س احلكومة ،ومراقبة �أداء احلكومة ،وو�ضع القواعد والآليات التي يفرت�ض �أن يتم على
�أ�سا�سها �صياغة د�ستور جديد للبالد ،و�إ�صدار القوانني املنظمة لالنتخابات الرئا�سية والربملانية
6
التي يتعني �إجرا�ؤها من بعد �إقرار الد�ستور اجلديد.
�أخذ القانون االنتخابي الذي اعتمده املجل�س الوطني االنتقايل يف فرباير  2012بالنظام
املختلط ،الذي يجمع بني نظام االنتخاب الفردي ونظام القوائم الن�سبية .حدد القانون ت�شكيل
امل�ؤمتر الوطني العام من  200ع�ضو يتم انتخاب  120منهم وفقا للنظام الفردي ،فيما يجري
انتخاب  80ع�ضوا وفقا لنظام التمثيل الن�سبي يف دوائر خم�ص�صة لقوائم انتخابية مغلقة ،تتقدم
بها الأحزاب ال�سيا�سية ،وا�ستحدث القانون مفو�ضية وطنية عليا للإ�رشاف على االنتخابات.
كما �أباح لليبيني الذين يحملون �أكرث من جن�سية احلق يف الرت�شح .و�أقر كذلك ح�صة للمر�أة من
7
خالل قوائم الأحزاب التي ا�شرتط يف ترتيبها التناوب ما بني الرجال والن�ساء.
�أُجريت انتخابات “امل�ؤمتر الوطني العام” يف  7يوليو  ،2012وتناف�س فيها �أكرث من 3000
مر�شح على مقاعد الهيئة املنتخبة التي ُعهد �إليها بتعيني حكومة جديدة ،وت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية
ل�صياغة الد�ستور تتكون من  60ع�ضواً ،والإعداد النتخابات برملانية العام املقبل.
ال ب�صورة �سل�سة ،وات�سمت بقدر كبري من ال�شفافية،
ورغم �أن عملية االنتخاب �سارت �إجما ً
فقد تعر�ضت “املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات” النتقادات حمدودة� ،أبرزها تتعلق بالتباط�ؤ
يف �إعالن القواعد املنظمة لتوقيتات العملية االنتخابية ومراكز االقرتاع؛ مما �أدى �إىل �إحداث
 -6امل�ؤمتر الوطني العام“ ،االحتفال بانتقال ال�سلطة من املجل�س الوطني االنتقايل �إىل امل�ؤمتر الوطني العام9 ”،
�أغ�سط�س،2012 ،
http://www.gnc.gov.ly/index.php?option=com_content&view=article&id=1:2012-08-0913-22-44&catid=1:2012-08-09-13-20-21&Itemid=12
 -7قانون رقم  4ل�سنة  2012ب�ش�أن انتخاب امل�ؤمتر الوطني العامbit.ly/Tjh8hN ،
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قدر من الإرباك للناخبني 8.عالوة على ذلك ،وقع عدد من حوادث الهجوم العنيف على
مراكز االقرتاع يف املدن الواقعة يف �رشق ليبيا 9.ويف الفرتة ال�سابقة على االنتخابات ،جتمع
متظاهرون يف العديد من املناطق يف �رشق ليبيا ،يدعون الليبيني �إىل مقاطعة االنتخابات،
ويطالبون با�ستقالل �أكرب ملنطقة برقة .ويف يوم االقرتاع� ،أطلق �أحد حرا�س الأمن املحليني
ال بعد �أن حاول
يف مدينة �أجدابيا ،الواقعة �رشق البالد ،النار على �أحد الأ�شخا�ص ،و�أرداه قتي ً
10
هذا الرجل ومعه رجالن �آخران تعطيل عملية الت�صويت و�رسقة �صندوق االقرتاع.
ومع ذلك ،واجه “امل�ؤمتر الوطني العام” الحقًا يف هذا العام حتديات كبرية يف تعيني حكومة
حتظى بالثقة .وف�شل �أول رئي�س وزراء انتخبه “امل�ؤمتر الوطني العام” ،م�صطفى �أبو �شاقور،
يف ت�شكيل حكومة .ويف �أكتوبر ،حل حمله علي زيدان� ،إال �أن مظاهرات كبرية حا�رصت
مبنى الربملان يف �أواخر �أكتوبر 11،مما �أدى �إىل ت�أجيل ت�صويت “امل�ؤمتر الوطني العام” على
طرح الثقة يف احلكومة 12.و�صف املتظاهرون احلكومة املقرتحة ب�أنها ت�ضم وزراء كانت لهم
وردا على قبول “امل�ؤمتر الوطني العام” حلكومة
عالقات قوية بالطاغية ال�سابق معمر القذايفً .
13
زيدان ،احتل ع�رشات امل�سلحني مبنى الربملان ملدة يوم واحد يف �أوائل نوفمرب.

حرية التجمع:
�شهدت الفرتة االنتقالية انفراجا كبريا يف ممار�سة املواطنني حلقهم يف التجمع ال�سلمي ،عرب
عنه العديد من التجمعات واملظاهرات التي �شهدتها ليبيا على مدار العام املا�ضي .ومع ذلك،
فقد برزت توجهات لفر�ض قيود على حرية التجمع ال�سلمي ،عندما �أ�صدرت وزارة الداخلية
بيا ًنا يف  13يوليو  2012حتظر فيه على املواطنني واملنظمات تنظيم املظاهرات �أو امل�شاركة
 -8مركز كارتر« ،مركز كارتر يعترب عملية �إح�صاء الأ�صوات عملية موثوقة 18 »،يوليو،2012 ،
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/libya-071812-tabulation-credible-arabic.pdf
 9- United Nations Support Mission in Libya, “Briefing by Mr Ian Martin SRSG for LibyaMeeting of the Security Council,” 18 July, 2012, http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx
?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&Itemid=409044&language=en-US
 7يوليو 10- Reuters, “Libyan anti-poll protester shot dead in east,” ،2012
http://www.reuters.com/article/2012/07/07/us-libya-elections-death-idUSBRE8660CP20120707
 -11بي بي �سي عربي« ،ليبيا� :إرجاء الت�صويت على احلكومة �إثر اقتحام متظاهرين مقر امل�ؤمتر الوطني»،
� 31أكتوبر ،2012
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/10/121030_libya_gov_protesters.shtml
 -12بي بي �سي عربي« ،م�سلحون يحتلون الربملان الليبي احتجاجا على ت�شكيل احلكومة اجلديدة 1 »،نوفمرب ،2012
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121101_libya_parliament.shtml
-13بي بي �سي عربي« ،ان�سحاب امل�سلحني من مقر الربملان الليبي بعد يوم من احتالله 2 »،نوفمرب ،2012
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121102_libya_situation_parliament.shtml
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فيها دون احل�صول على �إذن م�سبق من الوزارة� .أكد البيان كذلك �أن ه�ؤالء الذين ينظمون
جتمعات غري مرخ�صة يتحملون امل�سئولية عن �أي �شغب قد يقع نتيجة لذلك 14.و�أدان املقرر
اخلا�ص للأمم املتحدة املعني باحلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات ا�شرتاط احل�صول على
ترخي�ص م�سبق للتجمع ،واعتربه فر�ض �أعباء غري مالئمة على منظمي التجمعات 15.ولكن
على �أر�ض الواقع ،مت تقييد ممار�سة احلق يف حرية التجمع نتيجة لغياب الأمن يف البالد .فلم
يكن وقوع هجمات عنيفة على تلك التجمعات من طرف ثالث هو العامل الوحيد الذي �أثر �سلبا
أي�ضا حتول تلك التجمعات نف�سها �إىل فو�ضى وعنف.
على ممار�سة هذا احلق ،ولكن � ً
يف  21يناير  ،2012هاجم متظاهرون غا�ضبون مقر “املجل�س الوطني االنتقايل”؛ مطالبني
مبزيد من ال�شفافية ،وا�ستخدموا القنابل اليدوية القتحام مقر املجل�س ،ثم نهبوا الأثاث والأجهزة
الإلكرتونية باملبنى 16.وباملثل ،وقبل االنتخابات التي �أُجريت يف يوليو ،هاجم متظاهرون
17
مقر “املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات” يف بنغازي ،وحاولوا �إيقاف عملية االنتخابات.
وبعد انتخابات “امل�ؤمتر الوطني العام” ،احتل متظاهرون مبنى الربملان ب�صورة م�ؤقتة يف
18
نوفمرب للتظاهر لرف�ض ت�شكيل احلكومة املقرتح من املجل�س.
يف  16مار�س  ،2012اندلعت املواجهات يف ميدان احلرية يف مدينة بنغازي �أثناء �إحدى
املظاهرات الداعية �إىل �إن�شاء منطقة ذات حكم �شبه ذاتي يف منطقة برقة .وهاجم املظاهرة رجال
م�سلحون ب�أ�سلحة نارية و�أ�سلحة بي�ضاء ،مما �أدى �إيل مقتل �شخ�ص على الأقل ،و�إ�صابة عدد
�آخر بجراح 19.وذكرت التقارير �أن املهاجمني ا�ستهدفوا حمطة “ليبيا الأحرار” التليفزيونية
املحلية من �أجل منع تغطية املظاهرة 20.وانتهى الأمر بو�صول مقاتلني من ملي�شيات بنغازي
–وهم الذين كانوا م�سئولني عن الأمن يف املدينة� -إىل امليدان وطرد املهاجمون خارجه .ويف
� -14آيفك�س« ،على وزارة الداخلية الرتاجع فور ًا عن قرار بتقييد احلق يف التظاهر ال�سلمي 16 »،يوليو ،2012
http://www.ifex.org/libya/2012/07/16/rights_restricted/
 -15تقرير املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ،ماينا كياي،
 21 ،27/A/HRC/20مايو  ،2012الفقرات ،31-28
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-27_ar.pdf
 -16حمامون من �أجل العدالة يف ليبيا« ،ندين االعتداءات الأخرية على الأماكن املقد�سة ودور العبادة يف
ليبيا ».مرجع �سابق.
 -17انظر الق�سم �أعاله ب�ش�أن عملية نقل ال�سلطة �إىل هيئة منتخبة
 -18املرجع ال�سابق.
 -19بي بي �سي 16 ،”Libya rally on Cyrenaica autonomy plan ends in violence« ,مار�س 2012
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17411134
 16مار�س 20- USA Today, “Libya: Protesters supporting self-rule attacked,” ،2012
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-03-16/libya-unrest/53575790/1
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� 26أغ�سط�س  21،2012اختطف �أحد الأئمة �أثناء م�شاركته يف مظاهرة �سلمية لإدانة الهجمات
على الأ�رضحة ال�صوفية.22
يف � 11سبتمرب  ،2012هاجم متظاهرون م�سلحون القن�صلية الأمريكية يف بنغازي ،وقتلوا
�أربعة مواطنني �أمريكيني - ،بينهم �سفري الواليات املتحدة لدى ليبيا “كري�ستوفر �ستيفينز”-
و 10موظفني ليبيني 23.يك�شف هذا احلادث �أي�ضا ،مدى احلاجة امللحة �إىل نزع ال�سالح من
�أيدي املواطنني ،و�إنفاذ �سيادة القانون يف البالد.

يف هذا ال�سياق� ،أ�صدر امل�ؤمتر الوطني العام 24يف  6نوفمرب القانون رقم  65ل�سنة 2012

ب�ش�أن تنظيم حق التظاهر ال�سلمي 25.وبرغم �إعطاء هذا القانون املواطنني الليبيني احلق يف
التجمع والتظاهر ال�سلميني ،ف�إنه ال يرقى للمعايري الدولية يف العديد من اجلوانب ،مبا يف ذلك
�أنه مينح لل�سلطات �صالحيات وا�سعة لتقييد �أو منع ممار�سة هذا احلق ،كما يفر�ض عقوبة احلب�س
26
على الذين ال يلتزمون ب�أحكامه ،وال ي�ستثني القانون التجمعات التلقائية من قيوده التع�سفية.

 -21حمامون من �أجل العدالة يف ليبيا« ،ندين االعتداءات الأخرية على الأماكن املقد�سة ودور العبادة يف
ليبيا� 28 »،أغ�سط�س ،2012
http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/37-16051581157516051608160616051606-157115801604-1575160415931583157516041577-16011610-160416101576161015751578158316101606-1575160415751593157815831575156915751578-1575160415711582161015851577159316041609-1575160415711605157516031606-157516041605160
 -22انظر الق�سم �أدناه ب�ش�أن حرية التعبري.
 -23حمامون من �أجل العدالة يف ليبيا»« ،حمامون من �أجل العدالة يف ليبيا» تدين ب�شدة االعتداء العنيف على
القن�صلية الأمريكية يف بنغازي وتنا�شد احلكومة الليبية حما�سبة املجرمني وت�أمني املزيد من احلماية للدبلوما�سيني
الأجانب� 14 »،سبتمرب ،2012
http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/39-15781583161016061576158815831577-15751604157515931578158315751569-157516041593160616101601-15931604160915751604160216061589160416101577-157516041571160516101585160316101577-16011610157616061594157515861610-lfjl/-- -24وكالة الأنباء الليبية“ ،امل�ؤمتر الوطني العام يقر قانون تنظيم املظاهرات واالعت�صامات يف ليبيا 7 ”،نوفمرب ،2012
http://www.lana-news.ly/ar/art.php?a=27478
 -25القانون رقم  65ل�سنة  2012ب�ش�أن “تنظيم حق التظاهر ال�سلمي” bit.ly/U9d3tQ
 -26مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان« ،منظمات حقوقية :القانون الليبي اجلديد يقيد احلق يف التجمع»،
 3دي�سمرب ،2012
http://www.cihrs.org/?p=5175
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حرية التعبري وال�صحافة :

قبل ثورة  17فرباير ،كانت ليبيا �ضمن الدول الأ�سو�أ ت�صنيف ًا يف العامل من حيث حرية
الإعالم 27،وكانت و�سائل الإعالم امل�ستقلة �إما منعدمةً �أو مفرو�ض ًا عليها قيود �صارمة ،ولكن
و�ضعية حرية التعبري �شهدت حت�سنا ملحوظا فيما يتعلق بال�سماح بت�أ�سي�س ال�صحف وو�سائل
الإعالم امل�ستقلة يف �أعقاب االنتفا�ضة الليبية .يتبني هذا التح�سن من خالل �إن�شاء عدد وفري من
املحطات التلفزيونية والإذاعية وال�صحف اجلديدة بعد �سقوط نظام القذايف 28مبا يف ذلك بـ
اللغتني الإجنليزية ،والأمازيغية ،التي كان قد مت حظرها يف عهد القذايف 29.جتدر الإ�شارة
�إىل �أن م�ؤ�س�سات الإعالم اململوكة للدولة والتي �سيطرت على ال�صحافة والإذاعة والتلفزيون
30
يف عهد القذايف قد مت �إغالقها عقب ا�ستيالء الثوار على مدينة طرابل�س يف �أغ�سط�س .2011
كما ُمنعت �صحيفة “�صباح اليوم ”،التي كانت متلكها الدولة يف عهد القذايف ،من ال�صدور.
يف حني مت حظر “�صحيفة البالد ”،اململوكة للدولة �أي�ضا ،يف �أبريل 2012؛ ب�سبب نزاع حول
العوائد من الإعالنات .ووفق ًا لرئي�س حترير “�صحيفة البالد”� ،أُمرت ال�صحيفة �أن تغري
ا�سمها و�أن يتم ا�ستبدال جميع العاملني فيها 31.وانتقدت نقابة ال�صحفيني يف طرابل�س ب�شدة هذه
اخلطوة وا�صفةً �إياها ب�أنها “انتهاك �صارخ حلرية الر�أي والتعبري”.
يف خطوة معاك�سة لالنفراج الذي عرفته حرية التعبري� ،أ�صدر “املجل�س الوطني االنتقايل”
يف  2مايو القانون رقم  37لعام  2012الذي فر�ض قيودا �شديدة على حرية التعبري .فقد
فر�ضت املادة الأوىل من ذلك القانون عقوبات ت�صل �إىل ال�سجن مدى احلياة لأي �شخ�ص
“�أذاع �أخبارا �أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة �أو مغر�ضة” �أو قام بدعاية مثرية وكان من �ش�أن
ذلك �إحلاق �رضر باال�ستعدادات احلربية للدفاع عن البالد� ،أو �إلقاء الرعب بني النا�س �أو
�إ�ضعاف الروح املعنوية للمواطنني 32.وي�شمل ذلك �أي ثناء على معمر القذايف ونظام حكمه
و�أفكاره و�أوالده� ،أو “قلب احلقائق ،وت�ضليل النا�س حول ت�رصفاتهم وما ارتكبوه يف حق
البالد و�أهلها” .وتعاقب املادة الثانية بال�سجن عن �أي حديث �أو �أي �صورة �أخرى من �صور
 -27مرا�سلون بال حدود� 20 “2010 World Press Freedom Index,” ،أكتوبر http://www.rsf. ،2010
org/IMG/CLASSEMENT_2011/GB/C_GENERAL_GB.pdf
 -28مرا�سلون بال حدود 25 ”،2011-2012 World Press Freedom Index“ ،يناير http:// ،2012
en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/C_GENERAL_ANG.pdf
29- International Press Institute, “Incoming Libyan Government Faces Press Freedom
 11يوليو Hurdles,” ،2012
http://www.freemedia.at/home/singleview/article/ipi-feature-incoming-libyangovernment-faces-press-freedom-hurdles.html
 -30املرجع ال�سابق.
 -31املرجع ال�سابق.
 -32القانون رقم  37ل�سنة  2012ب�ش�أن «جترمي متجيد الطاغية» http://bit.ly/YLWNoY
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م�سا�سا بثورة  17فرباير .كما تفر�ض تلك املادة العقوبات نف�سها على �إهانة الدين
التعبري متثل
ً
33
الإ�سالمي �أو هيبة الدولة وم�ؤ�س�ساتها� ،أو �إهانة ال�شعب الليبي �أو �شعار الدولة �أو علمها.
وقد ق�ضت “املحكمة الليبية العليا” بعدم د�ستورية هذا القانون 34لتعار�ضه مع الإعالن
الد�ستوري الذي كفل حماية عدد من احلريات الأ�سا�سية 35،وعلى ر�أ�سها حرية التعبري.
ورغم هذا التطور االيجابي ،ف�إنه تظل احلاجة ملحة �إىل اتخاذ التدابري الت�رشيعية ال�رضورية
التي حتمي حريات الر�أي والتعبري ،وتدعم ا�ستقاللية و�سائل الإعالم ،وخا�صة �أن مرياث
حقبة القذايف يحفل بالعديد من القوانني القمعية التي تنتهك حريات التعبري ،وتفر�ض هيمنة
احلكومة على و�سائل الإعالم .رغم الإقرار ب�أن هذه القوانني القمعية مل يطبقها املجل�س الوطني
االنتقايل �أو امل�ؤمتر الوطني العام �إال �أنه ال يوجد ما مينع من ا�ستدعائها طاملا مل يتم �إلغا�ؤها.
ي�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أن “املجل�س الوطني االنتقايل” �أ�صدر يف مايو  2012ثالثة
قوانني 36،تق�ضي ب�إن�شاء هيئة عليا م�ؤقتة للإعالم 37،وم�ؤ�س�سة لل�صحافة القومية 38،وم�ؤ�س�سة
للبث الإذاعي والتلفزيوين 39.وعلى الرغم من �أن هذه امل�ؤ�س�سات مل تقم مبهامها على نحو
م�ؤثر ،ف�إن �إن�شاءها �أثار خماوف ال�صحفيني والإعالميني ب�أن تعيد تلك امل�ؤ�س�سات فر�ض
�سيطرة الدولة على عملهم ،كما �أعربوا عن احتجاجهم �إزاء انفراد املجل�س الوطني االنتقايل
ب�صياغة هذه القوانني دون الت�شاور معهم 40.يف  25نوفمرب ،ا�ستبدل امل�ؤمتر الوطني العام
 -33املرجع ال�سابق
34-The Tripoli Post, “Democracy Wins in Libya: Law Restricting Speech Ruled
 16يونيو Unconstitutional,”،2012
http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=8582
 -35حمامون من �أجل العدالة يف ليبياLFJL applauds the Supreme Court of Libya’s Decision on« ،
 27 ”،Law 37يونيو ،2012
http://www.libyanjustice.org/news/news/post/28-lfjl-applauds-the-supreme-court-oflibya%E2%80%99s-decision-on-law-37
 -36املجل�س الوطني االنتقايل“ ،اجتماع ب�ش�أن الهيئة العليا امل�ؤقتة للإعالم 14 ”،مايو ،2012
_http://www.ntc.gov.ly/index.php?option=com
content&view=article&id=34:2012-05-14-15-37-28&catid=2:2012-04-05-23-3510&Itemid=23
-37قرار املجل�س الوطني االنتقايل رقم ( )44ل�سنة 2012ب�ش�أن “�إن�شاء املجل�س الأعلى للإعالم”
http://bit.ly/KouXHB
 -38قرار املجل�س الوطني االنتقايل رقم ( )43ل�سنة  2012ب�ش�أن “�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�صحافة “
http://bit.ly/TYkaa0
 -39قرار املجل�س الوطني االنتقايل رقم ( )37ل�سنة  2012ب�ش�أن”�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون”
http://bit.ly/ZAfPjA
;”40- International Press Institute, “Incoming Libyan Government Faces Press Freedom Hurdles
”  28مايو Libyan Journalists Reject NTC Media Laws،2012مركز الدوحة حلرية الإعالم“ ،
http://www.dc4mf.org/en/node/1798
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هذه امل�ؤ�س�سات ب�إن�شاء وزارة للإعالم 41تدير ومتول �أن�شطة هذا املجال ،ولكن هذه اخلطوة
تلقت انتقادات �شديدة من رجال القانون والإعالم الذين يخ�شون من �سوء ا�ستخدام �صالحيات
هذه الوزارة لتقييد و�سائل الإعالم و�إخ�ضاعها ل�سيطرة احلكومة ،كما كان احلال يف عهد
42
القذايف.
منذ اندالع االنتفا�ضة الثورية يف  17فرباير ،واجه ال�صحفيون خماطر جمة؛ فقد قتل 5
�صحفيني على الأقل �أثناء االنتفا�ضة 43 ،واعتقل الع�رشات ،تعر�ض الكثري منهم �إىل �سوء
معاملة قبل �إطالق �رساحهم 44.ولكن مل يتوقف تعر�ض ال�صحفيني لالعتداء بعد �إ�سقاط نظام
القذايف يف � 23أكتوبر  .2011فقد تعر�ضوا للخطف واالعتقال على �أيدي امليلي�شيات املحلية،
يف ظل عجز ال�سلطات االنتقالية عن ب�سط �سيطرتها ،وعدم قدرتها على �ضمان ال�سالمة
للمرا�سلني والإعالميني.
يف فرباير  ،2012اع ُتقل �صحفيان بريطانيان يعمالن لدى تلفزيون “بر�س تي يف” الإيراين
على يد امليلي�شيا يف مدينة م�رصاتة �أثناء قيادتهما ال�سيارة ،والتقاطهما �صور ًا يف وقت مت�أخر من
الليل 45.وقد جاء القب�ض عليهما بعد تقرير �أعداه حول هجمات امللي�شيات �ضد الليبيني ال�سود،
47
خا�صة يف مدينة تاورغاء 46.وقد مت ت�سليم ال�صحفيني �إىل ال�سلطات الليبية و�أُطلق �رساحهما.
يف  7يوليو ،اح ُتجز اثنان من امل�صورين الليبيني يعمالن لدى حمطة “توباكت�س” التلفزيونية
 -41امل�ؤمتر الوطني العام�« ،إن�شاء وزارة للإعالم 25 »،نوفمرب ،2012
http://www.gnc.gov.ly/index.php?option=com_content&view=article&id=82:2012-1126-09-01-44&catid=1:2012-08-09-13-20-21&Itemid=12
”42-Libya Herald, “Libyan Media to be Regulated by New Ministry of Information,
 26نوفمرب ،2012
http://www.libyaherald.com/2012/11/26/national-congress-votes-to-create-newministry-of-information/
-43مرا�سلون بال حدود“2011: Journalists Killed” ،
http://en.rsf.org/press-freedom-barometer-journalists-killed.html?annee=2011
”44-International Press Institute, “Incoming Libyan Government Faces Press Freedom Hurdles
45-United Nations High Commission for Refugees, “In Libya, two journalists detained
 27فرباير without charge,”،2012
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f54c93119.html
-46انظر �أدناه الق�سم اخلا�ص بالإفالت من العقاب.
Committee to Protect Journalists, “In Libya, Two Journalists Detained without Charge,”-47
 27فرباير ،2012
http://cpj.org/2012/02/in-libya-two-british-journalists-detained-without.php
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كرهينة يف مدينة بني وليد� ،أثناء تغطيتهم لالنتخابات 48.وظال رهن االحتجاز حتى 16
يوليو� .أثناء اعتقالهما ت�صاعد املوقف ،حيث هددت واحدة من امليلي�شيات يف م�رصاتة بالهجوم
على املدينة �إذا مل ُيطلق �رساح االثنني .وجاء �إطالق �رساحهما بعد مفاو�ضات مكثفة لعب فيها
49
“املجل�س الوطني االنتقايل” دور ًا رئي�سياً.
يف  19يوليو� ،أُلقي القب�ض لب�ضع �ساعات على خمرجة الأفالم الوثائقية الربيطانية “�شارون
وارد” �أثناء ت�صويرها يف خميم للنازحني داخلي ًا يف مدينة جنزور ،غرب طرابل�س واحتجزتها
قوات موازية لل�رشطة ُتعرف باللجنة الأمنية العليا ،وهي تعاون وزارة الداخلية ب�سبب �ضعف
قوات ال�رشطة ..بعد �إطالق �رساحها ،اع ُتقلتها مرة �أخرى “اللجنة الأمنية العليا” من � 21إىل
50
 23يوليو ثم �أُجربت على مغادرة البالد.
�أثناء تغطية هدم املواقع الدينية ال�صوفية 52،بينهم

يف � 25أغ�سط�س ،اع ُتقل ثالثة �صحفيني
نبيل ال�شيباين مدير قناة “العا�صمة” التلفزيونية ،،الذي ا�ستدعته “اللجنة الأمنية العليا” للتحقيق
53
معه فيما يتعلق بتغطية القناة حلادث هدم م�سجد “�سيدي ال�شعاب” يف طرابل�س.
51

� -48آيفك�س“ ،احتجاز م�صورين يف بني وليد 10 ”،يوليو ،2012
http://www.ifex.org/libya/2012/07/10/fosouk_badi_abducted/ar/
”Committee to Protect Journalists, “Libyan Journalists Kidnapped After Covering Elections,
 10يوليو ،2012
http://cpj.org/2012/07/two-libyan-journalists-kidnapped-after-covering-el.php
 -49مرا�سلون بال حدود“ ،مفاو�ضات بني القبائل ،الإفراج عن �صحفيي تلفزيون توباكت�س 16 ”،يوليو
،2012
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120716_libye_negociations_tribales_ar.odt_-_neooffice_writer.pdf
�آيفك�س 16 ”،Two Journalists Freed After Negotiations« ،يوليو http://www.ifex.org/ ،2012
libya/2012/07/17/journalists_released
-50مرا�سلون بال حدود“ ،من رف�ض منح ت�أ�شريات ال�سفر �إىل منع الت�صوير واالعتقاالت التع�سفية ،خماطر
تتهدد حرية الإعالم يف ليبيا� 1 ”،أكتوبر ،2012
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121001_libye_ar.pdf
 -51حمامون من �أجل العدالة يف ليبيا“ ،،ندين االعتداءات الأخرية على الأماكن املقد�سة ودور العبادة يف
ليبيا ”.مرجع �سابق.
 -52انظر �أدناه الق�سم اخلا�ص بالإفالت من املحا�سبة
 -53مرا�سلون بال حدود“ ،من رف�ض منح ت�أ�شريات ال�سفر �إىل منع الت�صوير واالعتقاالت التع�سفية ،خماطر
تتهدد حرية الإعالم يف ليبيا ”.مرجع �سابق.
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حرية تكوين اجلمعيات:
على مدى �أربعة عقود يف ظل حكم معمر القذايف ،كانت ممار�سة احلق يف حرية تكوين
اجلمعيات يف ليبيا من خالل �إن�شاء منظمات �أو امل�شاركة يف املجتمع املدين �أمر ًا م�ستحيالً .مل
تكن هناك من الأ�سا�س �أي منظمات غري حكومية م�ستقلة قادرة على التعبري عن الأ�صوات
املعار�ضة �أو انتقاد �سيا�سات وممار�سات الدولة ،وكذا احلال بالن�سبة للنقابات العمالية
والأحزاب ال�سيا�سية .حيث اجتهت الت�رشيعات �إىل جترمي جميع �أ�شكال التنظيم امل�ستقل،
54
وفر�ضت عقوبات ت�صل �إىل حد الإعدام على املن�ضوين يف مثل هذه التنظيمات.
وفور توليه �سلطة البالد� ،ألغى “املجل�س الوطني االنتقايل” القوانني اال�ستثنائية ،مبا يف
ذلك القانون  71ل�سنة  ،1972الذي كان يحظر ب�صورة مطلقة �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية.
وبالفعل مت تكوين عدة �أحزاب �سيا�سية منذ الثورة ،و�شاركت يف االنتخابات الأخرية للم�ؤمتر
الوطني العام 55.ومع ذلك ،ال تزال هناك عدة قوانني ذات �صلة من�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات ،ميكن ا�ستخدامها لتجرمي الأن�شطة ال�سيا�سية واحلزبية ،وذلك على الرغم من �أنه
يجرى تفعيلها منذ �سقوط القذايف.
كما تقدم “املجل�س الوطني االنتقايل” مب�رشوع قانون حلوكمة عمل م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،ويعترب واحد ًا من القوانني الأكرث تقدمية يف �إقليم �شمال �إفريقيا ب�أكمله والأكرث ات�ساقا مع
املعايري الدولية� .إذا مت اعتماد هذا امل�رشوع ف�إنه �سيعطي دفعة قوية حلرية تكوين اجلمعيات.
ت�شمل تلك املعايري ت�أ�سي�س املنظمات غري احلكومية بنظام الإخطار ،وعدم حتديد ميادين
لن�شاط املنظمات ،وا�ستبعاد العقوبات اجلنائية على املخالفات لأحكام القانون ،والإقرار بحق
املنظمات غري احلكومية يف تلقي التمويل اخلارجي ويف تكوين �شبكات ،وحظر حل اجلمعيات
56
بالطريق الإداري ،وا�شرتاط �إ�صدار حكم ق�ضائي حلل �أي من املنظمات.
لكن عدم اعتماد م�رشوع القانون يثري القلق ،خا�صة و�أنه مل يتم �إبطال القانون القمعي
ال�ساري منذ  ،2002حتى و�إن مل تلج�أ ال�سلطات االنتقالية �إىل تفعيله .ومن ثم تظل القواعد
التي حتكم ت�سجيل اجلمعيات اجلديدة و�إدارتها لأن�شطتها غري وا�ضحة .غري �أنه على �أر�ض
الواقع� ،شهدت البالد بعد �سقوط نظام القذايف طفرة هائلة يف ت�أ�سي�س املنظمات غري احلكومية،
 -54ال�شبكة الأوروبية-املتو�سطية حلقوق الإن�سان،
Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region: Monitoring Report 2009, Rep.
Copenhagen: Euro-Mediterranean Human rights Network, 2009, <http://www.ohchr.org/
_Documents/Issues/FAssociation/Responses2012/other_contributions/World-EMHRN2009
>Annual_Report_on_Free_Association.pdf
 -55انظر �أعاله الق�سم اخلا�ص بعملية نقل ال�سلطة �إىل هيئة منتخبة
 -56حتليل قام به مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان مل�رشوع قانون اجلمعيات الأهلية يف ليبيا.
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فقد ُ�سجلت نحو  360منظمة يف مدينة بني غازي ،ونحو  500يف طرابل�س 57.وتقول وزارة
الثقافة واملجتمع املدين �إنه مت �إن�شاء ما بني � 2000إىل  2400منظمة منذ الثورة 58،بينها
ع�رشات من منظمات حقوق الإن�سان واملنظمات الإن�سانية ،بينها منظمات تعمل يف جماالت
�إر�ساء ثقافة حقوق الإن�سان من خالل التعليم ،ورفع الوعي املدين بني املواطنني الليبيني،
وتوثيق االنتهاكات امل�ستمرة حلقوق الإن�سان ،وال�ضغط من �أجل حتقيق �إ�صالح ت�رشيعي
وم�صاحلة وطنية وعدالة انتقالية 59.كما ت�شهد الفرتة االنتقالية انفتاحا ملمو�سا من “املجل�س
الوطني االنتقايل” على منظمات حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك الدولية� ،ساحم ًا لتلك املنظمات
ب�إجراء درا�سات واالجتماع مبجموعات خمتلفة داخل ليبيا وزيارة مراكز االحتجاز.
وتثري حاالت ا�ستهداف ن�شطاء املجتمع املدين من قبل جمموعات م�سلحة ب�سبب �أن�شطتهم
املتعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�سان خماوف جديدة حول م�ستقبل العمل الأهلي يف ليبيا .ففي
�أبريل  ،2012مت اختطاف عي�سى دودو ،وهو نا�شط حقوقي ليبي يعمل مع املنظمة العربية
حلقوق الإن�سان� ،أثناء م�شاركته يف االجتماعات بطرابل�س 60،حتى �أفرجت ميلي�شيا زنتان
عنه بعد �أيام 61.يف � 26سبتمرب� ،ألقت “اللجنة الأمنية العليا” القب�ض علي الدكتور �أحمد �أبو
رقبة ،رئي�س م�ؤ�س�سة “ليبيانا حلقوق الأم والطفل” .وقد اعتقل �أبو رقبة يف �سجن ريوامي
بطرابل�س بعد �أن تدخل للدفاع عن معتقلني من قبل اللجنة الأمنية العليا ،التي تدير هذا ال�سجن،
كما �ساعد �أقاربهم يف تقدمي �شكاوي للنائب العام ب�ش�أن هذا االعتقال 62.ويف  18نوفمرب ،مت
خطف جمموعة من ن�شطاء املجتمع املدين يف بني وليد� 63،أثناء مراقبتهم النتهاكات جتري يف
 ،نوفمرب 57-Foundation for the Future, “Assessing Needs of Civil Society in Libya,” 2011
http://www.icnl.org/research/library/files/Libya/ASSESSING%20NEEDS%20OF%20
CIVIL%20SOCIETY%20IN%20LIBYA.pdf
 -58حوار �أجرته باحثة يف “مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان” يوم  19دي�سمرب  2012مع حمامية
ونا�شطة ليبية يف “حمامون من �أجل العدالة يف ليبيا”.
 -59الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان“ ،مذكرة مبدئية ب�ش�أن بعثة ليبيا” 2 ،فرباير ،2012
http://www.fidh.org/Preliminary-note-on-Libya-Mission
 -60املنظمة العربية حلقوق الإن�سان“ ،ليبيا :اختطاف قيادي باملنظمة يف ليبيا ،والأمني العام ينا�شد الإفراج
عنه� 14 ”،أبريل ،2012
http://www.aohr.net/?p=2064
 -61املنظمة العربية حلقوق الإن�سان“ ،ليبيا :الإفراج عن قيادي املنظمة املختطف يف ليبيا ،والأمني العام يتوجه
بال�شكر جلميع الأطراف التي �أ�سهمت يف معاجلة الق�ضية� 14 ”،أبريل ،2012
http://www.aohr.net/?p=2071
 -62منظمة العفو الدولية� 3 ”،Activist Held Incommunicado in Libya“ ،أكتوبر ،2012
http://www.amnesty.se/upload/apps/webactions/urgentaction/2012/10/04/51901912.pdf
-63انظر الق�سم �أدناه ب�ش�أن الإفالت من املحا�سبة
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املدينة.

64

االحتجاز التع�سفي والتعذيب وجرائم القتل خارج نطاق القانون:
�أكرث االنتهاكات �شيوعا من بعد �سقوط نظام القذايف االحتجاز التع�سفي وجرائم القتل خارج
�سواء �أكانت تلك االنتهاكات مرتكبة
نطاق القانون ،والتعذيب و�سوء املعاملة يف املعتقالت،
ٌ
على �أيدي احلكومة االنتقالية �أم عن طريق امليلي�شيات امل�سلحة التي ال تزال ت�سيطر على مناطق
وا�سعة من البالد.
ومع �أن وزارة الداخلية �أ�صدرت قرار ًا يف  29نوفمرب  2011يحظر عمليات االحتجاز التي
تقوم بها امليلي�شيات واملقاتلون املوالون للثورة� ،إال �أن هذا القرار مل يتج�سد على �أر�ض الواقع،
وا�ستمرت امليلي�شيات يف احتجاز املعتقلني امل�شتبه يف دعمهم للقذايف �أو العمل معه كجنود �أو
65
مرتزقة .كما �أُلقي القب�ض على العمال املهاجرين و�سط موجات من عمليات االحتجاز،
لأن ب�رشتهم ال�سوداء وخلفيتهم ك�أفارقة من جنوب ال�صحراء ت�ؤدي �إىل اعتقاد العديد من
الليبيني �أنهم دعموا القذايف ،وعملوا معه كمرتزقة من اخلارج.
و قد اعتمد املجل�س الوطني االنتقايل يف  2مايو القانون رقم  38ل�سنة  2012الذي �أ�سبغ
امل�رشوعية على �إجراءات االعتقال التع�سفي دون املثول �أمام جهة ق�ضائية خمت�صة .حيث
�أجازت املادتان  6و 10لوزيري الداخلية والدفاع �صالحية اعتقال �أي �شخ�ص ملدة �شهرين �أو
فر�ض قيود على حقه يف التنقل� ،إذا ما ا�شتبه يف �أنه ميثل تهديد ًا للأمن واال�ستقرار �أثناء الفرتة
االنتقالية .و�أجاز القانون اتخاذ تلك الإجراءات التع�سفية بحق الأ�شخا�ص الذين يرجح �أنهم
تعاونوا يف وقت �سابق مع �أي من �أجهزة �أو �آليات نظام القذايف �سواء ب�صفة ر�سمية �أو غري
66
ر�سمية.
و مع �أن القانون  38ل�سنة � 2012ألزم وزارتي الداخلية والدفاع باتخاذ التدابري الالزمة
التي ت�ضمن مثول جميع املعتقلني �أمام ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة يف غ�ضون مهلة انتهت يف
 12يوليو ،فقد ظل �آالف املعتقلني حمتجزين ب�صورة غري قانونية دون �إحالتهم �إىل الق�ضاء،
�سواء من املحتجزين من قبل ال�سلطات الر�سمية �أو امليلي�شيات امل�سلحة .وقد قدر عددهم يف
 -64انظر بيانا �أ�صدره املر�صد الليبي حلقوق الإن�سان يوم  21نوفمرب ،2012
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=429782960409578&set=a.184921321562411.677
20.172887752765768&type=1&relevant_count=1
 -65منظمة العفو الدولية ”،We are Foreigners, We have No Rights“ ،نوفمرب ،2012
http://www.amnesty.eu/content/assets/131112_Libya__-_briefing.pdf
 -66قانون املجل�س الوطني االنتقايل رقم  38ل�سنة ،2012
http://bit.ly/Um8aQT
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نوفمرب بنحو � 8آالف معتقل ،ن�صفهم حتتجزهم ميلي�شيات م�سلحة.
يف هذا ال�سياق يخ�شى توا�صل عمليات القتل خارج نطاق القانون �أو نتيجة للتعذيب .يف
� 13أبريل ،تويف ثالثة �أ�شخا�ص �أثناء احتجازهم يف �أحد مراكز االحتجاز يف مدينة م�رصاتة،
ورجحت الأمم املتحدة �أن تكون وفاتهم ناجتة عن تعذيب ،حيث تلقت البعثة معلومات تفيد
تعر�ض �سبع حاالت �أخرى للتعذيب يف املركز نف�سه 67.على �إثر ذلك �أعلنت «اللجنة الأمنية
العليا» يف م�رصاتة بيا ًنا تدين فيه �أعمال التعذيب.

كما تتوا�صل �إدعاءات تعذيب ،وغريها من �أ�شكال �سوء املعاملة ،من حمتجزين لدي
امللي�شيات امل�سلحة يف طرابل�س والزاوية والزنتان وم�رصاتة 68،ومل تتخذ ال�سلطات خطوات

جادة ملواجهة مثل تلك املمار�سات و�إحالة مرتكبيها �إىل املحاكمة .وا�ستهدفت ممار�سات
التعذيب على يد امليلي�شيات امل�سلحة ب�شكل خا�ص العنا�رص ذات ال�صلة بالنظام ال�سابق 69.ويرد
يف �إطار ذلك وفاة ال�سفري الليبي ال�سابق يف فرن�سا ،عمر الرببي�ش ،بعد يوم واحد من اعتقاله
وتعذيبه على �أيدي ميلي�شيا من زنتان يف �أواخر يناير  .2012ويتعر�ض املعتقلون من الأجانب
للتعذيب ب�صوره �أكرب �أثناء احتجازهم من قبل امليلي�شيات ،مثل ما حدث مع العديد من الأفارقة
أي�ضا وجود مراكز احتجاز �رسية تديرها تلك
من جنوب ال�صحراء 70 .كما �أفادت تقارير � ً
امللي�شيات ،ومن املرجح تعر�ض املحتجزين �إىل خماطر التعذيب ب�صورة �أكرب من غريهم،
71
و�إجبار بع�ضهم على االعرتاف بارتكاب عدة جرائم حتت الإكراه.

67- United Nations Support Mission in Libya, “UNSMIL calls on Libyan Government to hold
 1مايو to account those behind deaths, torture of detainees,”،2012
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&ItemID=22
3938&language=en-US
 -68املرجع ال�سابق
69-UN HRC CoI on Libya, March 2012, Annex 1, Art. 348-382, http://www.google.com.eg/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
_ohchr.org%2FDocuments%2FHRBodies%2FHRCouncil%2FRegularSession%2FSession19%2FA
HRC_19_68_en.doc&ei=Zo_UUMbVIcHQhAe8uoHgBA&usg=AFQjCNFQAOsidSQiRewVm
C5_8gxQtSOGdA&sig2=6h3IObD_pYzpj_E4HZ6SzA&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
 -70منظمة العفو الدولية ”.We are Foreigners, We have No Rights ،مرجع �سابق.
 -71منظمة العفو الدولية« ،على ليبيا التما�س العدالة ولي�س الث�أر يف ق�ضية الرئي�س ال�سابق ملخابرات القذايف»،
� 19أكتوبر ،2012
http://www.amnesty.org/ar/news/libya-must-seek-justice-not-revenge-case-former-algaddafi-intelligence-chief-2012-10-18
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تكري�س نهج الإفالت من العقاب غطاء لأعمال االنتقام:
يبدو �أن ال�سلطات الليبية غري م�ستعدة لتبني نهج مت�سق من �أجل املحا�سبة ومنع الإفالت من
العقاب عن اجلرائم واالنتهاكات اجل�سيمة التي وقعت منذ اندالع االنتفا�ضة الثورية� ،سواء
االنتهاكات املن�سوبة �إىل نظام معمر القذايف �أو تلك التي اقرتفت من جانب اجلماعات امل�سلحة
املعار�ضة له .فعلى الرغم من �أن املجل�س االنتقايل الليبي قد تعهد بااللتزام بالتعاون مع املحكمة
اجلنائية الدولية ا�ستجابة لقرار جمل�س الأمن رقم  1970الذي منح املحكمة االخت�صا�ص
بالتحقيق يف االنتهاكات التي �شهدتها ليبيا� ،إال �أنه من الوا�ضح �أن ال�سلطات الليبية متانع يف
ت�سليم بع�ض م�سئويل النظام ال�سابق رغم �صدور مذكرات توقيف بحقهم من قبل املحكمة
اجلنائية الدولية ،وتطعن يف اخت�صا�ص املحكمة بالنظر يف االتهامات املن�سوبة اليهم.
وكانت املحكمة قد �أ�صدرت مذكرات توقيف بحق كل من معمر القذايف وابنه �سيف الإ�سالم
القذايف ،وعبدالله ال�سنو�سي رئي�س جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ،بعد اتهامهم بارتكاب
جرائم �ضد الإن�سانية� .إال �أن �إجراءات املحكمة �ضد معمر القذايف قد توقفت بعد ما مت ت�صفيته
ج�سدي ًا من قبل عنا�رص م�سلحة يف بلدة زنتان جنوبي ليبيا ،بعد �إلقاء القب�ض عليه يف نوفمرب
 .2011وقد طعنت ليبيا على اخت�صا�ص املحكمة بالنظر يف ق�ضية �سيف الإ�سالم ،فيما ي�شري
م�سئولون حكوميون �إىل عزمهم حماكمته يف ليبيا .ومتانع ال�سلطات الليبية �أي�ض ًا يف ت�سليم
72
ال�سنو�سي املحتجز يف طرابل�س على �أمل �أن جتري حماكمته داخل ليبيا.
ويلفت النظر �أن ممار�سات االعتقال التع�سفي قد امتدت �إىل �أربعة من العاملني باملحكمة
اجلنائية الدولية ،كانوا يف مهمة ر�سمية ملقابلة �سيف الإ�سالم القذايف مبوافقة احلكومة الليبية.
حيث جرى احتجازهم من قبل امليلي�شيا التي ت�سيطر على مدينة الزنتان نحو �أربعة �أ�سابيع.
وبدال من �أن يدين املجل�س الوطني االنتقايل هذه اجلرمية �أعلن �أنه �سي�سعى لإنهاء ح�صانة ممثلي
املحكمة الدولية متهيد ًا للتحقيق معهم .وعزا م�سئولون ليبيون الأمر �إىل �أن هناك �شكوك ًا لديهم
يف قيام بع�ض ممثلي املحكمة بت�سليم �سيف الإ�سالم �أوراق ًا �أو وثائق تنطوي على تهديد الأمن
73
الوطني!
والواقع �أن مقتل معمر القذايف وابنه املعت�صم بعد القب�ض عليهما يك�شف عن عدم قدرة النظام
الق�ضائي على �ضمان حقوق املحاكمة العادلة للمح�سوبني على النظام ال�سابق .وهو ما يعززه
 -72هيومان رايت�س ووت�ش“ ،يجب ان ي�ضغط جمل�س الأمن على ليبيا لتتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية
وتوقف الإفالت من العقاب 6 ”،نوفمرب ،2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/06-0
 -73هيومان رايت�س ووت�ش ،احتجاز العاملني باملحكمة اجلنائية الدولية يف ليبيا يثري بواعث قلق حول العدالة،
 3يوليو ،2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/03-0

176

التقرير ال�سنوي 2012
�إهدار حقوق الآالف من املحتجزين امل�شتبه يف ا�شرتاكهم يف ارتكاب جرائم بنظام القذايف ،يف
املثول �أمام الق�ضاء رغم م�ضى فرتات طويلة على احتجازهم ،ويف احلماية من االعتداءات
البدنية والتعذيب داخل مقار االحتجاز .وقد طال االعتقال م�ؤخر ًا ابنة عبد الله ال�سنو�سي يف 6
74
�أكتوبر ،و�أودعت رهن احلب�س االنفرادي بدء ًا من � 20أكتوبر.
يف املقابل يتعزز نهج الإفالت من العقاب من خالل القانون رقم  38ل�سنة  ،2012الذي
كفلت ن�صو�صه احل�صانة من امل�ساءلة والعقاب على كل الأفعال التي قام بها الثوار من �أجل
جناح الثورة وحمايتها .وتتيح هذه التعبريات غري املن�ضبطة قانون ًا م�ساحة وا�سعة حلماية
منا�رصي الثورة من املحا�سبة حتى على االنتهاكات الأكرث ج�سامة مثل القتل خارج نطاق
القانون واالعتقال التع�سفي والتعذيب واالغت�صاب والتهجري الق�رسي.

75

من �ش�أن هذا القانون غ�ض الطرف عن العديد من الهجمات والفظائع التي ارتكبت بحق
الأقليات من جانب ميلي�شيات معار�ضة للقذايف .ويرد يف هذا ال�سياق �إقدام ميلي�شيات من
م�رصاتة يف �أغ�سط�س  2011على مهاجمة ما يقرب من � 30000شخ�ص من مدينة تاورغاء
ق�رسا 76،وتتهم تلك امليلي�شيات �سكان تاورغاء مب�شاركتهم مع قوات القذايف يف
وطردهم منها ً

ارتكاب فظائع يف م�رصاتة �أثناء االنتفا�ضة يف �أوائل عام  .2011ومن ثم ،ا�ستهدفت هجمات
داخليا من �سكان تاورغاء،
متكررة من جانب امليلي�شيات يف غرب ليبيا خميمات النازحني
ً
مما �أدى �إىل وقوع املزيد من حاالت الوفاة 77.وتتحمل امليلي�شيات م�سئولية �أعمال التهجري
الق�رسي واالعتقال التع�سفي والتعذيب والقتل خارج نطاق الق�ضاء التي مت ارتكابها �ضد �سكان
تاورغاء ،ح�سبما وثقته جلنة التحقيق بليبيا املكلفة من جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
78
املتحدة.
جليا �أي�ضا يف �أواخر �أغ�سط�س  ،2012حينما ُدمر
هذا النمط من الإفالت من العقاب ظهر ً
 -74منظمة العفو الدولية� 31 ”،Safety Concerns for Loyalist’s Daughter“ ،أكتوبر ،2012
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/022/2012/en/b274d13f-93e3-4df5-b5bcd42d4004cd91/mde190222012en.pdf
 -75القانون  38ل�سنة  ،2012مرجع �سبق ذكره.
76- United Nations High Commission for Refugees, “Fresh Challenges in Libya for Expanded
 16 ”http://www.unhcr.org/4f637acc6.htmlمار�س UNHCR Team ،2012
77-United Nations Support Mission in Libya, “UNSMIL calls upon the Government to provide
&greater security to Tawerga IDPs,” http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543
ctl=Details&mid=6187&Itemid=54555&language=en-US
78-UN HRC CoI on Libya, March 2012, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf
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عدد من الأماكن الدينية التي تخ�ص الأقلية ال�صوفية ،79ومل يخ�ضع مرتكبو هذه اجلرمية الي
عقوبة .ويف واقع الأمر ،مل ت�سع ال�سلطات الليبية حتى �إىل �إنهاء عمليات الهدم ،ناهيك عن
عالوة
�إعمال قواعد العدالة ب�ش�أن مرتكبي تلك االنتهاكات �ضد احلق يف حرية الدين واملعتقد.
ً
على ذلك ،ت�رصفت قوات الأمن ب�صورة عنيفة جتاه ال�صحفيني واملتظاهرين الذين حاولوا
80
االقرتاب من تلك املواقع.
يف �أواخر �سبتمرب � ،2011أ�صدر “امل�ؤمتر الوطني العام” القرار رقم  7لعام  ،2012الذي
81
خول لوزيري الدفاع والداخلية “كل ال�صالحيات الالزمة” ،مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة،
من �أجل اعتقال جميع امل�شتبه بهم جنائيا يف بني وليد .وهي بلدة تقع جنوب غربي طرابل�س
ُتعرف ب�أنها معقل ملنا�رصي القذايف ،و�أنه لديها تاريخ ملئ بالعداء جتاه مدينة م�رصاتة .وجاء
هذا القرار عقب �إخفاق احلكومة يف اعتقال امل�سئولني عن مقتل عمران �شعبان الذي ُين�سب �إليه
العثور على القذايف يف �أواخر �أكتوبر  ،2011وذلك بعد القب�ض على �شعبان يف بني وليد يف
منت�صف عام  .2012بعد هذا القرار ،حا�رصت القوات امل�سلحة الليبية وامليلي�شيات املتحالفة
معها –وخ�صو�صا ميلي�شيات من م�رصاتة -بلدة بني وليد .و�أدى اال�ستخدام غري املتكافئ
للقوة -والذي �شمل عمليات ق�صف ع�شوائية دون متييز 82ملناطق �آهلة باملدنيني� -إىل وقوع
الع�رشات من القتلى ودفع بالآالف �إىل الهرب 83.ورغم �أن “امل�ؤمتر الوطني العام” دعا يف
 -79ر�سالة من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وحمامون من �أجل العدالة يف ليبيا �إىل املقررين
اخلوا�ص لدى الأمم املتحدة.
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/09/LFJL.CIHRS_.Urgent-Appeal-Libya.pdf
 -80مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،الأمم املتحدة تدين تدمري مواقع دينية يف ليبيا� 20 ،سبتمرب
http://www.cihrs.org/?p=4112&lang=en; ،2012
حمامون من �أجل العدالة يف ليبياLFJL Strongly Condemns Recent Attacks of Religious“ ،
� 28 ”،Shrines in Libyaأغ�سط�س ،2012
http://www.libyanjustice.org/news/news/post/36-lfjl-strongly-condemns-recent-attacksof-religious-shrines-in-libya-/
 -81هيومن رايت�س ووت�ش« ،ليبيا� :سكان بني وليد يف خطر� 25 »،أكتوبر ،2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/25-0
82- United Nations Support Mission in Libya, «UNSMIL Statement on the Situation in Bani
Walid,” http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3561&ctl=Details&mid=8549&It
emID=641124&language=en-US
 -83حمامون من �أجل العدالة يف ليبيا،
«LFJL Condemns the Use of Disproportionate Measures that have Resulted in Civilian
� 12 ”،http://www.libyanjustice.org/news/news/أكتوبر Casualties in Bani Walid ،2012
post/44-lawyers-for-justice-in-libya-condemns-the-use-of-disproportionate-measuresthat-have-resulted-in-civilian-casualties-in-bani-walid--/
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وقت الحق �إىل �إجراء حتقيقات ب�ش�أن املوقف 84،ف�إنه ُيخ�شى �أن ُتظهِ ر تلك الدعوات جمرد
متنام يف ليبيا من اخلطابات الإن�شائية التي تعك�س املثل العليا يف احلقوق دون �أن يتبعها
منط
ٍ
اتخاذ �إجراءات ملمو�سة� .إن �إ�صدار احلكومة الليبية ملثل هذا القرار الذي �سمح باالعتداء على
بلدة ب�أكملها كرد على �أعمال جنائية ارتكبها مواطنون �أفراد ال ي�ؤكد �إال على انعدام �سيادة
القانون يف ليبيا ،وكذلك عدم وجود م�ؤ�س�سات قادرة على مواجهة ج�سامة التحديات التي متر
بها البالد يف هذه الفرتة االنتقالية.

 -84امل�ؤمتر الوطني العام« ،امل�ؤمتر الوطني العام يناق�ش يف جل�سته امل�سائية التجاوزات التي �أعقبت انتهاء
العمليات الع�سكرية يف مدينة بني وليد 5 »،نوفمرب ،2012
http://www.gnc.gov.ly/index.php?option=com_content&view=article&id=46:2012-1105-08-41-02&catid=1:2012-08-09-13-20-21&Itemid=12
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اليمن

على مدى ثالثة وثالثني عاما عا�ش اليمن يف ظل نظام علي عبدالله �صالح الذي اعتمد يف
تثبيت حكمه املطلق على حتالفه مع النخبة الع�سكرية ،وبدرجات متفاوتة مع الإ�سالميني،
ف�ضال عن توظيف الوالءات وال�رصاعات القبلية .انتهج �صالح �سيا�سات مفرطة يف الت�شدد
جتاه خ�صومه ومنتقديه ،ويف اللجوء �إىل املعاجلات الأمنية القمعية ،كما مل يتورع عن �إ�شعال
احلروب الداخلية -مبا هدد بتق�سيم البالد -يف ال�شمال مع احلوثيني ،ويف اجلنوب الذي
ال عن نهب
تعر�ض �سكانه �إىل التمييز والتهمي�ش ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي  ،ف�ض ً
وجتريف ثرواته وقمعه لكل �أ�شكال احلراك ال�سيا�سي .وقد عرفت ال�سنوات الأخرية من حكم
�صالح انتهاكات وا�سعة للحقوق واحلريات العامة ،وعداء متزايدا جتاه املدافعني عن حقوق
الإن�سان.
�إذا كانت االنتفا�ضة ال�شعبية التي انطلقت يف فرباير  2011قد جنحت -رغم القمع املفرط
واملجازر الدموية -يف �إجبار �صالح على التنحي� ،إال �أن الت�سوية ال�سيا�سية التي ارتكزت على
املبادرة اخلليجية ،ربطت تنحي �صالح بتح�صينه ومعاونيه من املالحقة الق�ضائية على جرائمهم
بحق ال�شعب اليمني .جنحت املبادرة –م�ؤقتا -يف نزع فتيل حرب �أهلية حمتملة ،لكن �شبح
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هذه احلرب يظل قائماً ،لأن املبادرة مل تراع م�صالح وتطلعات قطاعات وا�سعة انخرطت يف
االنتفا�ضة ،وعلى الأخ�ص ف�صائل احلراك اجلنوبي واحلوثيني يف ال�شمال ،الذين اعتربوا �أن
املبادرة ال تخاطبهم .ومن ثم فقد �شهد عام  2012ت�صاعد ًا يف احلراك اجلنوبي مقرتن ًا بدعوات
االنف�صال ،يف حني يتجه احلوثيون يف ال�شمال ال�ستئناف العمليات الع�سكرية ،مع تبني طابع
مذهبي يف مواجهة التيارات ال�سلفية.
يواجه الرئي�س االنتقايل وحكومته حتديات بالغة ال�صعوبة يف فر�ض �سيطرة الدولة على
�أرا�ضيها ،ويف ا�ستعادة الأمن واال�ستقرار ،و�إنهاء االنق�سامات داخل �صفوف اجلي�ش؛ حيث
تت�صارع النخب ال�سيا�سية التقليدية والع�سكرية والقبلية على ملء فراغ ال�سلطة .بينما تظل
الأجهزة الأمنية الرئي�سية وفرق الأمن املركزي حتت قب�ضة عائلة الرئي�س ال�سابق ،الذي
يحتفظ برئا�سة حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،الذي ي�ستحوذ على ن�صف احلقائب الوزارية يف
احلكومة االنتقالية .ينق�سم اجلي�ش بني فرق حتت �إمرة وزير الدفاع ،وحر�س جمهوري يقوده
جنل الرئي�س ال�سابق ،والفرقة �أوىل مدرع التي تخ�ضع لأوامر اللواء علي حم�سن الأحمر،
الذي ان�شق يف العام املا�ضي عن نظام �صالح .بينما تنت�رش امليلي�شيات القبلية يف العا�صمة ويف
تعز تدعم طرفا �أو �آخر من �أطراف ال�رصاع .تتوج حالة االنفالت والفو�ضى الأمنية بات�ساع
نطاق الن�شاط الإرهابي ،الذي بد�أ يف الزحف نحو العا�صمة ،بعد معارك عنيفة خا�ضها يف
جنوب البالد.
نتيجة لذلك تظل حقوق الإن�سان يف البالد يف و�ضع بالغ التدهور؛ فقد �سقط ع�رشات القتلى
يف �إطار قمع االحتجاجات ال�سلمية فى اجلنوب� ،أو نتيجة عمليات القتل خارج نطاق القانون
�ضد ن�شطاء احلراك اجلنوبي .كما متكنت جماعات �أن�صار ال�رشيعة من التمركز يف حمافظة
�أبني اجلنوبية ،وحاولت فر�ض ت�صوراتها املعتقدية للإ�سالم بالقوة .وقد لقي ع�رشات املدنيني
م�رصعهم بفعل �أن�شطة �إرهابية� ،أو نتيجة للغارات على معاقل حمتملة للإرهابيني ،من قبل
القوات اليمنية �أو طائرات �أمريكية.
ا�ستمرت ال�شكوى قائمة من �شيوع االعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رسي والتعذيب داخل
مراكز االحتجاز ،التي ال يخ�ضع كثري منها للإ�رشاف الق�ضائي ،وتديرها -ب�شكل خا�ص-
�أجهزة الأمن ال�سيا�سي والقومي اخلا�ضعة ل�سيطرة عائلة الرئي�س ال�سابق .كما تتعر�ض حرية
التعبري ،وخا�صة حرية الإعالم لالعتداء .ويف اجلنوب يتعر�ض ال�صحفيون لالعتقاالت
واالعتداءات اجل�سدية ومهاجمة مقار م�ؤ�س�سات �صحفيهة وم�صادرة ال�صحف.
ال يبدو يف الأفق �أن اليمن ميكن �أن يكون مهيئ ًا لإنهاء ظاهرة الإفالت من العقاب على
االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين؛ فالربملان اليمني جتاوب مع
املبادرة اخلليجية باعتماد قانون ،يح�صن الرئي�س ال�سابق ومعاونيه من املالحقة الق�ضائية.
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بينما م�رشوع القانون الذي �أعدته احلكومة من �أجل حتقيق العدالة االنتقالية يتجه نحو منط
من العدالة الت�صاحلية ،التي ال تقود �إىل مالحقة مرتكبي االنتهاكات اجل�سيمة .وت�صطدم قدرة
ال�سلطات االنتقالية على �إعادة هيكلة �أجهزة الأمن واجلي�ش على �أ�س�س مهنية ،بنفوذ مراكز
القوى املت�صارعة.

امل�سار االنتقايل والتطورات الت�شريعية:
بتوقيع املبادرة اخلليجية واالتفاق على �آلية تنفيذها يف  23نوفمرب  ،2011دخل اليمن م�سار ًا
انتقالي ًا متعدد املراحل .مبوجب املرحلة الأوىل ،فو�ض علي عبدالله �صالح �سلطاته الرئا�سية
لنائب الرئي�س يف ذلك الوقت عبد ربه من�صور هادي ،و�شكلت حكومة وحدة وطنية ،وزعت
حقائبها الوزارية –مبوجب املبادرة اخلليجية -بالت�ساوي بني حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام الذي
ير�أ�سه �صالح و�أحزاب اللقاء امل�شرتك املعار�ضة ،املكونة من � 5أحزاب� ،أكرثها نفوذ ًا حزب
الإ�صالح ذو التوجه الإ�سالمي .كما ت�شكلت جلنة لل�شئون الع�سكرية لتحقيق الأمن واال�ستقرار،
مبا يف ذلك �إنهاء االنق�سام داخل �صفوف اجلي�ش وعودته �إىل الثكنات ،و�إنهاء ال�رصاعات
امل�سلحة ،و�سحب امليلي�شيات واملجموعات امل�سلحة غري النظامية من العا�صمة واملدن الأخرى،
و�إعادة ت�أهيل قوات الأمن .ومن ثم تهيئة مناخ �سيا�سي و�أمني موات لإجراء انتخابات رئا�سية
مبكرة.
�إن �أكرب مظاهر الإخفاق لل�سلطة االنتقالية يف هذه املرحلة ،يكمن يف جمال ا�ستعادة الأمن
واال�ستقرار ،وب�سط �سيطرة ال�سلطة املركزية .وقد حققت جلنة ال�شئون الع�سكرية تقدم ًا
ملحوظ ًا يف �إزالة نقاط التفتي�ش ،ووقف اال�شتباكات امل�سلحة يف �صنعاء وتعز .لكن مراكز
القوى داخل ال�سلطة وخارجها �أعاقت �إنهاء مظاهر الع�سكرة وتوحيد اجلي�ش و�إدارته بطريقة
احرتافية ،و�إعادة هيكلة �أجهزة الأمن وتطوير �أدائها .حيث ت�شبث الرئي�س ال�سابق مبوقعه
كرئي�س حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام امل�ستحوذ على ن�صف احلقائب الوزارية .وقاوم �أقرباء
الرئي�س ال�سابق -مب�ساندة امليلي�شيات القبلية -التخلي عن نفوذهم ومواقعهم القيادية داخل
�أجهزة الأمن ويف �إدارة فرق الأمن املركزي .كما ت�شبث جنل الرئي�س �صالح مبوقعه كقائد
ل�سالح احلر�س اجلمهوري .بينما يرف�ض اللواء علي حم�سن الأحمر -الذي ان�شق بالفرقة
املدرعة الأوىل متمردا على الرئي�س �صالح �إبان االنتفا�ضة� -إنهاء مترده طاملا بقي نفوذ �صالح
و�أقاربه .لذلك ظلت �صنعاء وتعز على وجه اخل�صو�ص تعانيان من مظاهر الت�سلح امليلي�شياتي
القبلي �أو الع�سكري .وظلت ميلي�شيات قبلية مرابطة داخل العا�صمة منا�رصة حلزب الإ�صالح
املعار�ض ،ومتتلك جميع �أنواع الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة واملدافع وال�صواريخ.
فاقم من تدهور الو�ضع الأمني ،تزايد الن�شاط الإرهابي يف املحافظات اجلنوبية ،وامتداده
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الحق ًا �إىل العا�صمة ،يف الوقت الذي ي�شهد اجلنوب �أي�ض ًا عودة الدعوة لالنف�صال وا�ستقالله عن
ال�شمال� ،أو جمدد ًا حول ال�رشوط التي يجوز مبوجبها للجنوبيني القبول بالبقاء يف �إطار الدولة
املوحدة .وقد بد�أت بع�ض اجلماعات املنخرطة يف احلراك اجلنوبي تنزع حلمل ال�سالح يف
مواجهة القمع املتزايد ،بعد توقيع املبادرة اخلليجية التي يعتقد اجلنوبيون �أنها �أهملت مطالبهم.
�أما يف ال�شمال ،حيث احلوثيني الذين خا�ضوا غمار حرب امتدت �سبع �سنوات يف مواجهة
نظام �صالح ،فقد حتفظوا على املبادرة اخلليجية ب�سبب جتاهلها ق�ضاياهم� ،صار احلوثيون
ي�سيطرون على حمافظة �صعدة بكاملها وبع�ض املناطق باملحافظات املجاورة .كما �أن عملياتهم
الع�سكرية اكت�سبت ب�شكل متزايد م�سحة مذهبية �شيعية ،وا�ستهدفت م�ساجد ومعاهد دينية �سلفية،
1
كما اقرتنت بفر�ض ح�صار على بع�ض املناطق وقيود على حرية التنقل.
دخل اليمن املرحلة الثانية من ا�ستحقاقات املبادرة اخلليجية ،ب�إجراء االنتخابات الرئا�سية
يف  21فرباير ،التي كانت مبثابة ا�ستفتاء على قبول ال�شعب اليمني للمر�شح التوافقي الذي
حددته املبادرة اخلليجية م�سبق ًا يف �شخ�ص نائب الرئي�س –عبد ربه من�صور هادي -بل و�ألزمت
 -1ي�ستند هذا التحليل للم�شهد ال�سيا�سي والأمني �إىل عدد من الدرا�سات والتحليالت وهي :
 جمموعة الأزمات الدولية ،ا�ستمرار ال�رصاعات والتهديدات التي تتعر�ض لها العملية االنتقالية 3،يوليو2012
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Yemen/125-yemen-enduring-conflictsthreatened-transition.aspx
و�سام با�سندوه ،اليمن بعد االنتخابات ..اتفاقية ه�شة وم�شهد معقد ،مبادرة الإ�صالح العربي “�أوراقاملتابعة”� ،أبريل , 2012
http://www.arab-reform.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%
 D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82 D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 7 % D 8 % B 4 % D 8 % A 9%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF
خالد فتاح ،ربيع اليمن املذهبي ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل،http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=48096
 ليتا تايلور� ،أزمات اليمن الأخرى ،هيومان رايت�س ووت�ش 22،مايو 2012http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/22
 نا�رص الربيعي ،احلوار الوطني يف اليمن ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل،http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=49865
 �سارة ليا ويت�سن ،كيف ن�ساعد اليمن على اخلروج من امل�أزق ؟ هيومان رايت�س ووت�ش� 19 ،أبريل 2012http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/20
 تقرير جلنة تقييم الأو�ضاع يف دماج – حمافظة �صعدة ,www.hurrayt.org/?p=1282
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الأطراف املوقعة على االتفاق بعدم تر�شيح �أي �شخ�ص يف مواجهته .رافق االنتخابات وقوع
بع�ض �أعمال العنف وبخا�صة يف جنوب البالد ،حيث برزت الدعوة ملقاطعة االنتخابات،
2
و�أطلق م�سلحون النار على بع�ض مراكز االقرتاع ،وقتل �سبعة �أ�شخا�ص بينهم ثالثة جنود،
كما ا�ضطرت ال�سلطات لإغالق �سبعة مراكز لالقرتاع يف اجلنوب 3.ويفرت�ض �أن يجري
�أي�ضا يف �إطار املرحلة الثانية ،االنتهاء من معاجلة التحديات الأمنية ،والبدء يف �إدارة
حوار وطني ،ميهد لإ�صالحات د�ستورية و�إ�صالح النظام االنتخابي ،مبا ميكن من �إجراء
4
االنتخابات الربملانية والرئا�سية اجلديدة يف فرباير .2014
يتخوف الكثريون من �إخفاق اجلهود الرامية لبدء احلوار الوطني يف ظل تعقيدات امل�شهد
ال�سيا�سي والأمني ،مما قد ي�ؤدي �إىل و�ضع البالد على حافة حرب �أهلية ،حاولت املبادرة
اخلليجية نزع فتيلها.
جدير بالذكر �أنه مبقت�ضى املبادرة اخلليجية� ،صادق الربملان اليمني يف  21يناير على
م�رشوع قانون مينح الرئي�س ال�سابق احل�صانة الكاملة من املالحقة الق�ضائية ،كما مينح معاونيه
خالل فرتة حكمه احل�صانة �أي�ضا من املالحقة اجلنائية على �أفعال ارتكبت «بدوافع �سيا�سية».
وهو ما يعني حرمان �ضحايا اجلرائم التي ارتكبت على مدى  33عام ًا من حكم �صالح من
حقهم يف االنت�صاف حلقوقهم 5.ومع �أن احلكومة االنتقالية �أعلنت التزامها ب�إن�شاء �آلية ملنع
وقوع اجلرائم واالنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل التي ميزت احلقبة ال�سابقة ،وتقدمت
مب�رشوع قانون ب�ش�أن العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية� ،إال �أنه جاء خلو ًا من �أي ن�صو�ص
توجب امل�ساءلة اجلنائية على مثل هذه اجلرائم واالنتهاكات .ومن ثم فهو عملي ًا لن يقود �إىل
منع الإفالت من العقاب على جرائم املا�ضي ،بل �إىل العفو عن مرتكبيها ،مثلما لن يكون
رادع ًا ملرتكبي انتهاكات مماثلة يف امل�ستقبل .ويق�ضي م�رشوع القانون ب�إن�شاء هيئة للإن�صاف
وامل�صاحلة تتوىل التحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�سان ،التي وقعت يف �سياق اال�ضطرابات
التي عرفتها اليمن منذ  ،1990وحتقيق «العدالة الت�صاحلية» ،يجري يف �إطارها جرب ال�رضر
وتعوي�ض ال�ضحايا وذويهم ،وك�شف احلقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية ،باعتبار هذه الآليات
 -2التقرير الدوري ل�شهر فرباير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان 20 ،فرباير ,2012
http://sohr-aden.org/?p=1936
 -3اليمن :يجب �إحراز تقدم على م�سار كفالة احلقوق بعد تغيري القياده ،هيومان رايت�س ووت�ش 22 ،فرباير ,2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/22
 - 4جمموعة الأزمات الدولية ،ا�ستمرار ال�رصاعات والتهديدات التي تتعر�ض لها العملية االنتقالية ،مرجع
�سبق ذكره.
 -5اليمن  :عام على انطالق االحتجاجات ال�شعبية ،منظمة العفو الدولية 2 ،فرباير , 2012
http://www.amnesty.org/es/node/29569
 اليمن :على احلكومات معار�ضة منح احل�صانة ل�صالح ،هيومان رايت�س ووت�ش 29 ،يناير 2012http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/29

185

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
كافية ملنع تكرار االنتهاكات اجل�سيمة يف امل�ستقبل.

6

ا�صدر الرئي�س االنتقايل مر�سوم ًا يف � 22سبتمرب ب�إن�شاء جلنة م�ستقلة للتحقيق يف االنتهاكات
التي رافقت قمع االنتفا�ضة ال�شعبية .جدير بالذكر �أن املر�سوم مل يت�ضمن �أي �إ�شارة ت�ستثني
�أ�شخا�ص بعينهم من امل�ساءلة �أو التحقيق �أو الإحالة للق�ضاء؛ وهو ما اعتربه بع�ض املراقبني �أنه
قد يفتح الباب ملالحقة الرئي�س ال�سابق ومعاونيه ،برغم احل�صانة من املالحقة الق�ضائية التي
فر�ضتها املبادرة اخلليجية والقانون اجلديد! وحتدد النطاق الزمني لعمل اللجنة بعام 2011
ال مبا انتهت �إليه نتائج
فقط ،على �أن ي�ستغرق عملها �ستة �أ�شهر ،تقدم بعدها تقريرا مف�ص ً
7
حتقيقاتها �إىل الق�ضاء ،كما يعر�ض على جمل�س النواب ملناق�شته.
تكت�سب هذه اخلطوة �أهميتها بالنظر لأن التحقيقات التي �أجريت من قبل ب�ش�أن جرائم قتل
املتظاهرين ،انطوت على عيوب ج�سيمة ،وبدت ك�أنها ت�ستهدف حماية م�سئولني حكوميني من
املالحقة اجلنائية .مثال ذلك املحاكمة التي بد�أت يف �أواخر �سبتمرب  2012ب�ش�أن مذبحة «جمعة
الكرامة» يف  18مار�س  ،2011عندما �أطلق م�سلحون ملثمون النار من فوق �أ�سطح املنازل
والأ�شجار ومن ال�شارع على املتظاهرين ب�ساحة التغيري بالعا�صمة ،مما �أدى �إىل م�رصع ما
يزيد على � 45شخ�صاً .من بني � 78شخ�صا وردت �أ�سمائهم يف الئحة االتهام يف هذه الق�ضية،
ظل  30منهم مطلقي ال�رساح ،مبا يف ذلك املتهمان الأول والثاين ،ومل يتم ا�ستدعاء م�سئولني
رفيعي امل�ستوى لال�ستجواب .ثم جرت �إقالة النائب العام بقرار من الرئي�س �صالح� ،إثر
مطالبته با�ستدعاء م�سئولني حكوميني .ومل توجه تهمة القتل العمد �سوى الثنني من املتهمني،
كما مل ي�ستجوب كبار �أفراد قوات الأمن ،رغم توافر �أدلة على تقاع�سهم عن حماية املتظاهرين
من هذا الهجوم؛ حيث جرى �سحب قوات الأمن املركزي من �ساحة التغيري يف الليلة التي �سبقت
8
الهجوم ،ومل تظهر �إال بعد  30دقيقة من بدئه.
 -6ال يجوز للحكومة اليمنية بعد اليوم ت�أخري اتخاذ خطوات ملمو�سة لتح�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان ،منظمة
العفو الدولية� 24 ،أغ�سط�س. 2012
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/011/2012/ar/543e65fb-8aac-4f9f-b6009e7b855def7a/mde310112012ar.html
 -7مركز القاهرة بالأمم املتحدة :اليمن ..خطوات �صغرية علي الطريق ال�صحيح ،مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان� 27 ،سبتمرب 2012
http://www.cihrs.org/?p=4290
 -8اليمن  -حتقيقات “مذبحة جمعة الكرامة” خملة ومعيبة للغاية ،هيومان رايت�س ووت�ش� 27 ،سبتمرب 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/27-0
 مالحظات على جل�سة حماكمة املتهمني مبجزرة الكرامة ،الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات8 ،�سبتمرب 2012
http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/2012-05-31-22-14-51/585-hood9.html
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قمع االحتجاجات والتجمعات ال�سلمية:
ظلت التجمعات واالحتجاجات ال�سلمية هدف ًا للقمع واال�ستخدام املفرط للقوة .يف  13يناير
�سقط �أربعة قتلى و�أ�صيب � 20آخرون ،عندما ا�ستخدمت قوات الأمن الذخرية احلية والقنابل
امل�سيلة للدموع ،يف تفريق تظاهرة �سلمية ب�ساحة احلرية يف مديرية خور مك�رس مبحافظة
عدن 9.ويف  9فرباير �أف�ضى ا�ستخدام الر�صا�ص احلي من قوات الأمن �إىل م�رصع �شخ�صني
إحياء ليوم الأ�سري اجلنوبي� 10.شهد
و�إ�صابة �آخرين� ،أثناء تفريق م�سرية �سلمية يف ال�ضالع � ً
الأ�سبوع الثاين من فرباير قمع تظاهرة �سلمية مناه�ضه لالنتخابات بالذخرية احلية ،مما �أدى
11
�إىل م�رصع اثنني من املتظاهرين ،كما �أ�صيب � 13آخرون.
يف  15يونيو اقتحمت قوات الأمن ،معززة ب�آليات مدرعة� ،ساحة ال�شهداء مبديرية
املن�صورة مبحافظة عدن -والتي اعتاد املواطنون تنظيم جتمعاتهم واعت�صاماتهم ال�سلمية
بها -وا�ستباحت ال�ساحة على مدى  32يوماً ،قامت خاللها ب�أعمال تخريب ونهب ملحتوياتها
و�إحراق مركزها الإعالمي ومعر�ض �صور ل�شهداء اجلنوب ،وقتل  13مواطن ًا بينهم ن�ساء
و�أطفال نتيجة ال�ستخدام الذخرية احلية 12 .يف  7يوليو �أطلقت قوات الأمن املركزي والقنا�صة
النريان لتفريق تظاهرة �سلمية يف مدينة عدن ،يجري تنظيمها �سنوي ًا لإحياء ذكرى انتهاء
احلرب الأهلية يف  ،1994والتي �آلت حينذاك �إىل هزمية القوات اجلنوبية وا�ستعادة نظام
�صالح ال�سيطرة على جنوب البالد� .أدى القمع املفرط للتظاهرة �إىل �سقوط  3قتلى .كما
13
حاولت قوات الأمن دخول �أحد امل�ست�شفيات بهدف القب�ض على املتظاهرين اجلرحى.
وقعت �أكرث امل�صادمات عنف ًا يف العا�صمة عند االحتجاج على الفيلم الأمريكي «امل�سيء
للر�سول» ،حيث واكبها اقتحام ال�سفارة الأمريكية ،والقيام ب�أعمال تخريب ونهب .وقد قتل
 -9بالغ بارتكاب قوات ال�سلطة اليمنية اعتداء م�سلحا بحق املواطنني اجلنوبيني ظهر اليوم اجلمعة املوافق 13
يناير 2012م ،املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان 14 ،يناير , 2011
http://www.anhri.net/?p=47111
 -10التقرير الدوري ل�شهر فرباير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان 20 ،فرباير ,2012
http://sohr-aden.org/?p=1936
 -11اليمن  :املنظمة تدين االعتداءات الأمنية على املتظاهرين يف عدن ،املنظمة العربية حلقوق الإن�سان14 ،
فرباير , 2012
http://www.anhri.net/?p=48830
 -12التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان لـ(يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س)  ،2012املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان� 8 ،سبتمرب , 2012

http://ia601203.us.archive.org/34/items/report_30/6-7-8.pdf

 -13يجب على اليمن التحقيق يف مقتل املتظاهرين بنريان القنا�صة ،منظمة العفو الدولية 10 ،يوليو 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/yemen-must-investigate-sniper-killings-protesters-2012-07-09
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�أربعة مواطنني يف هذه الأحداث ،و�أ�صيب � 38آخرون 14.اتهمت منظمات حقوقية مينية
قوات الأمن با�ستخدام القوة املفرطة �ضد حمتجني مدنيني ،وقالت �إن بع�ض الإ�صابات وقعت
يف مكان يبعد عن ال�سفارة بنحو ن�صف كيلومرت ،كما �أن �إحدى الفتيات �أ�صيبت بر�صا�صة من
قنا�ص بينما كانت يف منزلها ،و�أن امل�صابني كانوا غري حاملني لأي �سالح ،واتهمت املنظمات
15
ال�سلطات بتعمد حرمان امل�صابني املحتجزين من الرعاية الطبية.

حرية التعبري والإعالم:
تعر�ضت حرية الإعالم والتعبري النتهاكات و�ضغوط �شتى ،وقع اجلانب الأكرب منها
م�ستهدف ًا احلراك اجلنوبي وم�ؤ�س�ساته ال�صحفية و�صحفييه ،و�صحفه التي تعر�ضت للم�صادرة
عدة مرات .وتوا�صلت املالحقات واملحاكمات �أمام املحكمة املتخ�ص�صة لل�صحافة واملطبوعات.
كما ا�ستهدف بالرتويع والتهديد بالت�صفية اجل�سدية عددا من ال�صحفيني ،كما ات�سع نطاق حمالت
التكفري بحق كتاب و�صحفيني ون�شطاء حقوقيني.
على �صعيد املحاكمات ،تلقى ال�صحفيان �أحمد ال�شلقي وحمدي البكاري -مرا�سال قناة
اجلزيرة– ا�ستدعاء للمثول �أمام حمكمة ال�صحافة واملطبوعات يف  21مايو ملحاكمتهما ،بناء
على دعوى ق�ضائية حركتها حكومة الرئي�س ال�سابق �صالح يف يونيو  2011بزعم انتهاكهما
للقانون ،لأن احلكومة �سحبت وثائق اعتماد مرا�سلي اجلزيرة ،و�أغلقت مكتبها ب�صنعاء يف
ذلك الوقت ملعاقبتها على التغطية الإعالمية الداعمة لالنتفا�ضة .واعتربت منظمات حقوقية
�أن �إحياء هذه الدعوى جمدد ٌا يعني �أنه «ما من �شيء قد تغري بالن�سبة لل�صحافة» بعد �إزاحة

�صالح 16.ال يزال ال�صحفي والباحث املتخ�ص�ص يف �شئون مكافحة الإرهاب عبد الإله حيدر
�شايع حمتجزا تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي بال�سجن خم�س �سنوات يف  18يناير 2011؛ بدعوى ارتباطه
� -14صنعاء 4 :قتلى و 48م�صاب ًا و�إحراق � 61سيارة ح�صيلة اقتحام ال�سفارة الأمريكية ،مين بر�س� 15 ،سبتمرب
, 2012
http://yemen-press.com/news12461.html
 -15منظمة مين تطالب بالإفراج الفوري عن املحتجزين على خلفية �أحداث ال�سفارة الأمريكية خالفا للقانون
والتحقيق يف عمليات القن�ص التي ا�ستهدفت املواطنني ،منظمة مين للدفاع عن احلقوق واحلريات� 30 ،سبتمرب 2012
http://www.hurryat.org/?p=1425
 بيان منظمات املجتمع املدين ب�ش�أن االنتهاكات امل�صاحبة لالحتجاجات �ضد ال�سفارة الأمريكية ،،منظمة مينللدفاع عن احلقوق واحلريات� 19،سبتمرب 2012
http://www.hurryat.org/?p=1350
� -16صحفيان مينيان يواجهان حماكمه لقيامهما بتغطية الإ�رضابات ،جلنة حماية ال�صحفيني 15 ،مايو 2012
http://cpj.org/ar/2012/05/019376.php
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بتنظيم القاعدة .فيما ترجح م�صادر حقوقية �أن ذلك وثيق ال�صلة بعمله ال�صحفي واال�ستق�صائي
يف ق�ضايا الإرهاب ،و�أنه ا�ستهدف ب�سبب ك�شفه �أدلة تتعلق بدور الواليات املتحدة يف هجوم
بالقنابل العنقودية على مواقع مزعومة لتنظيم القاعدة جنوب اليمن� ،أف�ضى �إىل مقتل ع�رشات
ال�سكان بينهم �أطفال ون�ساء .ورغم �أن الرئي�س ال�سابق �أمر بالإفراج عنه يف فرباير ،2011
ف�إنه مل ينفذ ،لأن الإفراج �أثار حفيظة الإدارة الأمريكية 17.يف  4يونيو تلقى ال�صحفي ماجد
كاروت مرا�سل �صحيفة «امل�صدر �أونالين الإلكرتونية» حكم ًا ب�سجنه ملده عام وبغرامة نحو
 750يورو ،بعد �إدانته بتهمة ن�رش �أخبار كاذبة ،على خلفية اتهامه م�سئوال مب�ؤ�س�سة االت�صاالت
مبحافظة البي�ضاء بالتورط يف ق�ضايا ف�ساد .وانطوت املحاكمة على �إخالل فادح بحقوق
الدفاع ،حيث مل يخطر ال�صحفي باملثول �أمام املحكمة وال مبواعيد جل�ساتها.

18

يف �إطار قمع احلراك اجلنوبي ا�ستهدفت �إجراءات االحتجاز واال�ستدعاء للتحقيق عدد ًا
من ال�صحفيني ،بينهم فار�س اجلالل مدير حترير موقع «التجديد نيوز» 19.وال�صحفيني عبد

العليم احلميدي وماجد ال�شعيبي 20 ،وفتحي بن الأزرق رئي�س حترير �صحيفة «عدن الغد»،
وعدنان الأعجم رئي�س حترير �صحيفة «الأمناء» ،الذي اعتقل يف  18يوليو بعد ب�ضعة �أ�سابيع
من تعر�ضه ملحاولة الغتياله� ،أو ترهيبه ب�إطالق النار على منزله 21.كما طالت تهديدات
بالقتل يف يناير �سيف احلا�رضي مدير عام م�ؤ�س�سة «ال�شموع لل�صحافة والإعالم» يف عدن.
ويف  28فرباير �أ�رضمت عنا�رص م�سلحة النريان يف مقر امل�ؤ�س�سة� ،أثناء مثول �صحيفة «�أخبار
اليوم» للطبع مبطابعها .وقبل ذلك بيوم قام م�سلحون �أي�ضا ب�إحراق ن�سخ من ال�صحيفة ،وهو
الأمر الذي تكرر �أي�ضا يف  26مايو .22جتدر الإ�شارة �إىل �أن مقر �صحيفة «�أخبار اليوم»
 -17اليمن بعد مرور �سنتني ال يزال �أحد ال�صحفيني قابع ًا خلف الق�ضبان �إثر مزاعمه ب�ش�أن �ضلوع الواليات
املتحدة يف ا�ستخدام قنابل عنقودية ،منظمة العفو الدولية� 16 ،أغ�سط�س 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/yemen-two-years-journalist-remains-behind-barsafter-alleging-us-cluster-bomb-use-2012-08-15
 -18ال�سجن ملدة عام على �صحفي ،مرا�سلون بال حدود 7 ،يونيو 2012
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120606_yemen_justice_ahurissante_ar-2.pdf
 -19التقرير الدوري ل�شهر يناير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ،،مرجع �سبق ذكره.
 -20نقابة ال�صحفيني اليمنيني تطالب ب�رسعة الإفراج عن الزميلني احلميدي وال�شعيبي ،جلنة احلريات بنقابة
ال�صحفيني اليمنيني 20 ،فرباير 2012
http://www.anhri.net/?p=49242
 -21التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان لـ(يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س)  ،2012املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان مرجع �سبق ذكره.
� -22أوقفوا ا�ستهداف ال�صحفيني ،مركز الت�أهيل واحلريات ال�صحفية 1 ،مار�س 2012
http://www.anhri.net/?p=49857
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مبحافظة ال�ضالع قد ا�ستهدف باحلرق  15مرة 23 .يف  16مايو جرت حماولتان الغتيال ح�سام
عا�شور املرا�سل ال�صحفي لأ�سبوعية «النداء» و»نيوز مين» .كان عا�شور يجري حتقيقات
�صحفية حول ق�ضايا ف�ساد من�سوبة �إىل م�سئولني ب�إدارة �صندوق الإعمار مبحافظة ح�رضموت
قادت به �إىل املالحقة الق�ضائية .ويف �أعقاب انتهاء �إحدى جل�سات حماكمته طاردته �سيارة،
وحاول �سائقها الإطاحة بال�صحفي مرتني يف مكانني خمتلفني ،وبح�سب عا�شور ف�إن �سائق
ال�سيارة يعمل حمامي ًا لدى �صندوق �إعادة الإعمار 24.كما تلقى �صحفيون يغطون فعاليات
احلراك اجلنوبي تهديدات بالقتل ،من بينهم �صالح �أبو عوذل ،وهو كاتب �صحفي وقيادي يف
25
احلراك ،توعدته بالت�صفية اجل�سدية كتابات على جدران منزله.
�شكلت التحر�شات بال�صحفيني واالعتداءات اجل�سدية عليهم �أثناء �أدائهم عملهم ال�صحفي
ممار�سة روتينيه طوال العام طالت الع�رشات من ال�صحفيني واملرا�سلني .منهم نبيل حيدر
املحرر ب�صحيفة الثورة ،الذي اعتدى عليه بلطجية م�سلحون يحا�رصون مقر م�ؤ�س�سة الثورة
26
لل�صحافة يف فرباير.
ويف �أبريل تعر�ض ال�صحفي حممد املقالح العتداء من عنا�رص م�سلحة تتبع الفرقة الأوىل
مدرع التابعة لعلي حم�سن الأحمر ،والتي ت�سيطر على �أجزاء من �صنعاء ،مب�سانده من قبيلة
«الأحمر» كربى اجلماعات القبلية نفوذاً .وكان املقالح –الذي ن�رش كتابات عديدة حول
دور اجلماعات القبلية يف ال�رصاعات -يف زيارة ملنزل وزير الدفاع ملناق�شته حول مغزى
وجود عنا�رص م�سلحة يف احلي الذي يقطنه .وقد جرى االعتداء عليه ب�أعقاب البنادق حتطيم
زجاج �سيارته يف ح�ضور وزير الدفاع ،الذي مل يوقف املعتدين لأنه -بح�سب املقالح -ال
ميلك �سلطة عليهم! 27جدير بالذكر وقوع اعتداء مماثل من قبل جنود الفرقة الأوىل مدرع
 -23اليمن  :ال�شبكة العربية ت�ستنكر الهجوم امل�سلح على م�ؤ�س�سة ال�شموع لل�صحافة والإعالم فى عدن ،ال�شبكة
العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 1 ،مار�س 2012
http://www.anhri.net/?p=49845
 ا�ستمرار االنتهاكات بعد مرور ثالثة �أ�شهر على تويل الرئي�س اجلديد مهامه ،مرا�سلون بال حدود 31 ،مايو 2012http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120530_yemen_harcelement_ar.pdf
 نقابة ال�صحفيني تدين �إحراق م�سلحني ل�صحيفة �أخبار اليوم ،جلنة احلريات بنقابة ال�صحفيني اليمنيني 7 ،مار�س 2012http://www.anhri.net/?p=50282
 -24ا�ستمرار االنتهاكات بعد مرور ثالثة �أ�شهر على تويل الرئي�س اجلديد مهامه ،مرا�سلون بال حدود ،مرجع
�سبق ذكره.
 -25التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان لـ(يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س)  ،2012املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان مرجع �سبق ذكره.
� -26أوقفوا ا�ستهداف ال�صحفيني ،مركز الت�أهيل وحماية احلريات ال�صحفية ،مرجع �سبق ذكره.
 -27م�سلحون يهاجمون �صحفي ًا ميني ًا يف �صنعاء ،جلنة حماية ال�صحفيني� 12 ،أبريل 2012
http://cpj.org/ar/2012/04/019042.php
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على ال�صحفي خالد حميي الدين بالعا�صمة ،كما قام م�سلحون ب�إطالق النار على مقر �صحيفة
«مينات» بالعا�صمة 28.كما تعر�ض ال�صحفي �أنور البحري مرا�سل وكالة �أنباء �سب�أ يف مطلع
مايو العتداءات بال�رضب �أمام زوجته و�أطفاله ،يف �أعقاب اقتحام جمهولني ملنزله .وتعر�ض
ال�صحفي وائل العب�سي الذي يعمل يف املوقع الإلكرتوين الإخباري «اال�شرتاكي» -وثيق
ال�صلة باحلزب اال�شرتاكي اليمني -العتداء من قبل جمهولني �أثناء ت�صويره ملظاهرة بتعز
يف � 24أبريل� .أ�صيب العب�سي بجراح يف الر�أ�س والعني .تلقت �صحيفة «الأهايل» الأ�سبوعية
تهديدات علنية من جنل الرئي�س ال�سابق ،تتوعد م�سئويل ال�صحيفة بتقدميهم ملحاكمة ع�سكرية،
بدعوى قيامهم بالتج�س�س على مع�سكرات تابعه للجي�ش والتعاون مع تنظيم القاعدة .كما تلقت
تهديدات �أي�ضا من وكيل جهاز الأمن القومي عمار حممد عبدالله �صالح .يذكر �أن �صحيفة
29
الأهايل مرتبطة بحزب «الإ�صالح» املعار�ض ،واعتادت انتقاد احلكومة واجلي�ش.
يف الأول من يوليو وقع اعتداء على فائد دحان -مرا�سل قناة «مين �شباب» -من جنود احلر�س
اجلمهوري مبحافظة �صنعاء ،ب�أعقاب البنادق ثم احتجزه اجلنود يف منزل ،و�صادروا كامريا
فيديو وهاتفني حممولني وبطاقات ائتمانية ومبلغ مايل 30.وتعر�ض �صحفيون ومرا�سلون
العتداءات يف منا�سبات خمتلفة من احلر�س اجلمهوري ،منهم م�صور قناة «ال�صينية» عبد ربه
احل�شي�شي ،وعلى عبدالله خالد ،وعبد الرحمن خالد امل�صوران بالوكالة العربية للإعالم،
ومروان خالد 31.وبوا�سطة الأمن املركزي جرى القب�ض على املرا�سل الفرن�سي بنجامني
ويت�شيك ،وم�صور قناة «ال�ساحات الأهلية» حممود الزالعي 32.وتعر�ضت عدة �صحف يف
33
اجلنوب للم�صادرة ،منها �صحف «عدن الغد» ،و«الأمناء» ،و»اجلنوبية» ،و»الق�ضية».
 - 28بال قيود تدين تهديد هيئة حترير الأهايل واالعتداء على ال�صحفيني املقالح وحميي الدين واالعتداء على مقر
�صحيفة مينات� ،صحفيات بال قيود� 10 ،أبريل 2012
http://www.womenpress.net/news_details.php?sid=2089
� -29صحفيان مينيان يتعر�ضان العتداءين ،و�صحيفة تتعر�ض مل�ضايقات ،جلنة حماية ال�صحفيني 3 ،مايو
2012
http://cpj.org/ar/2012/05/019306.php
 بال قيود تدين تهديد هيئة حترير الأهايل واالعتداء على ال�صحفيني املقالح وحميي الدين واالعتداء على مقر�صحيفة مينات� ،صحفيات بال قيود ،مرجع �سبق ذكره.
 -30نقابة ال�صحفيني تدين اعتداء جنود على مرا�سل �صحفي يعمل يف قناة”مين �شباب” ،امل�صدر �أونالين6 ،
يوليو 2012
http://almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=2&news_id=33831
 -31تراجع احلريات؟اعتداءات باجلملة �ضد الإعالميني يف �صنعاء ،مرا�سلون بال حدود� 19 ،سبتمرب 2012
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/190912_-_yemen_ar.pdf
 -32املرجع ال�سابق.
 -33التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان لـ(يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س)  ،2012املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
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طالت حمالت التكفري الأديبة والنا�شطة ال�سيا�سية ب�رشى املقطرى� ،إثر كتابتها مقاال اتهمت
فيه تيارات �سلفية وتكفريية بال�سعي مل�صادرة الثورة با�سم الدين .وقد �أ�صدر رجال دين
مقربون من حزب «الإ�صالح» ذي التوجه الإ�سالمي فتاوى تدعو �إىل تطبيق احلد عليها بعد
تكفريها .وانتقلت احلملة �إىل عدد من امل�ساجد واملعاهد الدينية ،رافقتها حماوالت للرتهيب عرب
م�سرية حا�رصت منزل ب�رشى يف تعز وعلى �صفحات الـ»في�س بوك» ،حتر�ض على قتلها
34
و�سحب جن�سيتها.

قمع احلراك اجلنوبي :
اخت�ص احلراك ال�سيا�سي يف اجلنوب بوتائر عالية من القمع اليومي ،وخا�صة �أن بع�ض
ف�صائل احلراك اجلنوبي اجته م�ؤخر ًا �إىل حمل ال�سالح ،و�شن هجمات م�سلحة على قوات
35
الأمن ومن�ش�آت حكومية.
�إىل جانب االعتداءات املمنهجية على ال�صحافة اجلنوبية وال�صحفيني الذين يغطون الأو�ضاع
يف اجلنوب ،وا�ستخدام القوة ب�صورة مفرطة يف قمع االحتجاجات ال�سلمية باجلنوب،
على النحو الذي �سبق تناوله� 36.شملت �أي�ضا �أ�شكال القمع للحراك اجلنوبي املالحقة الأمنية
واالعتقال للن�شطاء ال�سيا�سيني ،وتعر�ض بع�ضهم العتداءات ج�سدية� ،أو االغتيال .ومنهم:
�صالح قائد يف  20يناير يف منزله 37.والنا�شطة �أمل قمري ع�ضو املجل�س املحلي يف حمافظة
حلج 38.ولقي النا�شط �أحمد جمال حيدرة م�رصعه جراء طلق ناري من قنا�ص من �أحد
مراكز ال�رشطة مبديرية املن�صورة .و�أثناء ت�شييع جنازته يف  22يونيو �أطلقت قوات الأمن
 -34بيان مرا�سلون بال حدود باالجنليزية
-Death threats to journalists and mob attacks on news media, reporters without borders, 8 February 2012
http://en.rsf.org/yemen-death-threats-to-journalists-and-08-02-2012,41827.html
 ب�رشى املقطري ت�شكو النائب العام تعر�ضها حلمالت تكفري و�إرهاب ديني وت�شهري �أخالقي ،مركز الإعالمالتقدمي� 3 ،أغ�سط�س 2012
http://www.alealamy.net/news-53357.htm
عري�ضة ت�ضامن مع ب�رشى املقطري �ضد حملة تكفريها وتهديدها يف اليمن ،جريده ال�سفري 7 ،فرباير ،2012http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=727&EditionId=2070&ChannelId=49248
 -35اليمن :قوات الأمن تداهم م�ست�شفيات يف عدن ،هيومان رايت�س ووت�ش� 20 ،أكتوبر 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/20
 -36راجع يف هذا التقرير الأجزاء املتعلقة بانتهاكات حرية التعبري وقمع التجمعات ال�سلمية.
 -37التقرير الدوري ل�شهر يناير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان 15،فرباير 2012
http://sohr-aden.org
 -38التقرير الدوري ل�شهر يناير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ،املرجع ال�سابق.
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الر�صا�ص على امل�شاركني يف اجلنازة ،مما �أدى �إىل �سقوط قتيلني وجرح �آخرين 39.ويف
 11يوليو داهمت قوات الأمن منزل النا�شط ال�سيا�سي �رشف حمفوظ العتقاله ،و�أطلقت النار
ال �أمام عائلته 40.كما تعر�ض �شالل �شائع رئي�س جمل�س احلراك ال�سلمي يف
عليه ،ف�أردته قتي ً
ال�ضالع ملحاولة اغتيال يف  29يناير� ،أف�ضت �إىل �إ�صابة ال�صحفي عبد الرحمن النقيب الذي كان
41
موجودا معه.
على �صعيد االعتقاالت ،اعتقل املحامي غالب ال�شعيبي من مطار عدن؛ بدعوى �أنه �ضمن
قوائم املطلوب القب�ض عليهم من قبل جهاز الأمن القومي 42.يف � 15أغ�سط�س اعتقل املعار�ض
ال�سيا�سي يف احلراك اجلنوبي ال�سفري �أحمد عبد الله احل�سني �إثر عودته �إىل عدن قادم ًا من
بريطانيا التي كان مقيما فيها 43.كما طالت االعتقاالت العديد من الن�شطاء ال�سيا�سيني يف فرباير
44
قبيل االنتخابات الرئا�سية ،ب�سبب معار�ضتهم لهذه االنتخابات.
تعددت حاالت مداهمة امل�ست�شفيات لإلقاء القب�ض على اجلرحى –الذين �أ�صيبوا يف جتمعات
احتجاجية� -أو لرتهيب املر�ضى والأطباء .يف  7يوليو دوهم م�ست�شفى النقيب �إثر تظاهرة
مبديرية املن�صورة .ويف  18يونيو اقتحمت ال�رشطة م�ست�شفى تابعا ملنظمة «�أطباء بال حدود»،
وا�ضطرت �إدارة امل�ست�شفى �إىل وقف �أعمالها ملدة � 3أيام ،ب�سبب املناخ الرتهيبي املحيط
بعملها 45.ويف �أكتوبر تعر�ضت بع�ض م�ست�شفيات عدن ملداهمات �أمنية ،بدعوى تعقب عنا�رص
م�سلحه تخ�ضع للعالج .ويف هجوم �آخر على م�ست�شفى النقيب قامت قوات الأمن املركزي
التي يديرها �أحد �أبناء �شقيق الرئي�س ال�سابق -ب�إخراج مري�ض م�صاب بجرح خطري منغرفة العناية املركزة .وقد ا�ضطرت م�ست�شفيات عدن الحقا �إىل رف�ض ا�ستقبال مر�ضى �أو
م�صابني حتيط بهم �شبهات �سيا�سية.

 -39التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان لـ(يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س)  ،2012املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -40املرجع ال�سابق.
 -41التقرير الدوري ل�شهر يناير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -42املرجع ال�سابق.
 -43التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان لـ(يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س)  ،2012املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان مرجع �سبق ذكره.
 -44التقرير الدوري ل�شهر فرباير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان 20 ،فرباير .2012
http://sohr-aden.org/?p=1936
 -45املرجع ال�سابق.
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تزايد اجلرائم الإرهابية وتزايد االنتهاكات بدعوى مواجهة الإرهاب:
مع تزايد عجز ال�سلطات املركزية عن ب�سط �سيطرتها ،تزايدت وترية الن�شاط الإرهابي
املن�سوب �إىل تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية وجماعة «�أن�صار ال�رشيعة» .ا�ستغلت هذه
اجلماعات الفراغ الأمني يف اجلنوب ،وان�شغال ال�سلطة املركزية بال�رصاع ال�سيا�سي داخل
العا�صمة ،لت�سيطر على مناطق وا�سعة يف حمافظة �أبني .وقد �شنت احلكومة االنتقالية بالتن�سيق
مع مقاتلني قبليني باملحافظة هجوما م�ضادا –بدعم من الواليات املتحدة -من �أجل ا�ستعادة
�سيطرتها .جنحت احلكومة يف ا�ستعادة العا�صمة زجنبار وبلدة جعار القريبة منها وعدد من
البلدات املحيطة مبحافظة �شبوة� .أحيطت احلمالت الع�سكرية احلكومية والغارات الأمريكية
بطائرات بدون طيارين ،بقدر كبري من التعتيم 46.وقد لقى  11مدنيا م�رصعهم -بينهم طفالن
وامر�أتان -خالل غارة �أمريكية يف منطقة «رادع» جنوب العا�صمة �صنعاء� 47.سجلت عدة
حاالت ل�سقوط مدنيني عزل قتلى نتيجة للغارات اجلوية ،والق�صف الع�شوائي الذي ا�ستهدف
�إجالء حمافظة �أبني من جماعة «�أن�صار ال�رشيعة» .وخالل ان�شغال اجلي�ش اليمني مبطاردة
جماعة «�أن�صار ال�رشيعة» قام تنظيم «القاعدة» بتفجري عبوة نا�سفة يف حمفل عزاء يف 12
48
ال و�إ�صابة � 48آخرين.
يونيو ،مما �أف�ضى �إىل �سقوط  46قتي ً
جدير بالذكر �أن جماعة «�أن�صار ال�رشيعة تقوم بفر�ض ت�صوراتها املعتقدية للإ�سالم و�أحكام
ال�رشيعة يف املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرتها ،مبا يف ذلك تطبيق عقوبات اجللد والبرت .كما
49
هددت ب�إعدام  73جندي ًا �أ�سريا لديها يف زجنبار ،ما مل يتم الإفراج عن م�سلحني �إ�سالميني.
يف  18يونيو اغتيل اللواء �سامل على قطن الذي قاد املعارك �ضد �أن�صار ال�رشيعة 50.كما قتل
انتحاري يف مايو �أكرث من  100جندى بالعا�صمة �أثناء بروفات لعر�ض ع�سكري .واعترب
تنظيم القاعدة هذه العملية رد ًا على احلملة الع�سكرية والغارات الأمريكية.
 -46اليمن ا�ستمرار ال�رصاعات والتهديدات التي تتعر�ض لها العملية االنتقالية ،جمموعة الأزمات الدولية
مرجع �سبق ذكره.
 -47اليمن :الكرامة وهود تنظمان جل�سة ا�ستماع لأقارب �ضحايا الق�صف الأمريكي ليوم  ،2012/9/2منظمة
الكرامة حلقوق الإن�سان� 6 ،سبتمرب 2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4516:4516&cati
d=164:ak-com-yem&Itemid=140
 -48التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان لأ�شهر يونيو -يوليو�-أغ�سط�س  ،2012املر�صد اجلنوبي
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -49اليمن :يجب �أن تكف اجلماعة امل�سلحة عن التهديد بقتل الأ�رسى ،هيومان رايت�س ووت�ش� 25 ،أبريل 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/25-0
 -50اليمن ا�ستمرار ال�رصاعات والتهديدات التي تتعر�ض لها العملية االنتقالية ،جمموعة الأزمات الدولية،
مرجع �سبق ذكره.
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يرجح �أن جهازي الأمن القومي والأمن ال�سيا�سي م�ستمران يف احتجاز �أ�شخا�ص دون
توجيه اتهام لهم ملجرد اال�شتباه ب�أنهم �إرهابيون .وقد ظل جهاز الأمن ال�سيا�سي يحتجز 28
�شخ�ص ًا على خلفية الهجوم الإرهابي على الق�رص الرئا�سي يف يونيو - 2011والذي �أحلق
�إ�صابات ج�سيمة بالرئي�س ال�سابق -ومل توجه له�ؤالء الأ�شخا�ص اتهامات ر�سمية �سوى يف
فرباير  .2012بني ه�ؤالء املحتجزين � 4أ�شخا�ص كرهائن حلني ت�سليم �أقارب لهم هاربني.
وقد �أخلى �سبيلهم خالل �شهري يناير ومار�س  51.2012وطالت االعتقاالت ملجرد اال�شتباه
ب�صالت بتنظيم «القاعدة» ،عامر غامن الذي اعتقل يف  14مايو ملجرد �أنه ات�صل ب�أحد �أقاربه
امل�شتبه ب�صلته بتنظيم «القاعدة» .ومل يتم مواجهته ب�أي تهمة 52.كما اعتقل ملجرد اال�شتباه �أي�ضا
اثنان من البلجيكيني �أثناء مغادرتهما البالد من مطار �صنعاء يف � 13أبريل ،دون �أمر ق�ضائي
53
�أو توجيه اتهام لأكرث من �شهرين ،قبل �أن يتم الإفراج عنهما وترحيلهما �إىل بلجيكا.

االعتقال التع�سفي واالختفاء الق�سري والتعذيب :
نظرا ل�سيطرة �أ�رسة الرئي�س ال�سابق على جهازي الأمن القومي والأمن ال�سيا�سي واحلر�س
اجلمهوري ،ف�إنه مل يكن ممكنا �إعادة هيكلة �أجهزة الأمن ،خا�صة �أن لدى هذه الأطراف
مراكز احتجاز ال تخ�ضع ل�سيطرة �أجهزة الدولة والإ�رشاف الق�ضائي .كما �أن بع�ض امليلي�شيات
القبلية متار�س �أي�ضا احتجاز الأ�شخا�ص ب�صورة غري قانونية .وي�ؤدى ذلك �إىل عجز ال�سلطة
املركزية عن تقدمي معلومات كافية ب�ش�أن املحتجزين واملعتقلني و�أماكن احتجازهم ،ف�ضال
عن حاالت االختفاء وممار�سات التعذيب 54.لذلك ف�إنه على الرغم من قرارات العفو التي
�أ�صدرها رئي�س اجلمهورية االنتقايل ،فقد ظل رهن االعتقال التع�سفي عدد كبري من امل�شاركني
 -51اليمن عمليات احتجاز وتعذيب واختفاء ،هيومان رايت�س ووت�ش 27،مايو 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/07
 -52تقرير �إدارة ال�شكاوى -املركز الرئي�سي «الن�صف االول من العام  ،« 2012الهيئة الوطنية للدفاع عن
احلقوق واحلريات� 11 ،أغ�سط�س .2012
http://www.al-tagheer.com/editor_images/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8
%B1%20%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%20
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%842012.pdf
 -53املرجع ال�سابق.
 -54اليمن عمليات احتجاز وتعذيب واختفاء ،هيومان رايت�س ووت�ش،مرجع �سبق ذكره.
 ال يجوز لليمن بعد اليوم ت�أخري اتخاذ خطوات ملمو�سة لتح�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان ،منظمة العفو الدولية،� 24أغ�سط�س 2012
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/011/2012/ar/543e65fb-8aac-4f9f-b6009e7b855def7a/mde310112012ar.html
 -التقرير الدوري ل�شهر فرباير  ،2012املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان مرجع �سبق ذكره.
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يف االنتفا�ضة واالحتجاجات ال�سلمية يف  ،2011وخا�صة من املنخرطني يف احلراك اجلنوبي
55
وال�رصاع يف �إقليم �صعدة.
و قد ر�صدت تقارير حقوقية نحو  163حالة اعتقال� ،أغلبهم حمتجزون يف �سجون جهاز
الأمن ال�سيا�سي ،دون حتقيق �أو حماكمة 56ونحو  190يف عداد املختفني ق�رسياً ،ي�شتبه يف
احتجازهم يف �سجون �رسية تابعة للحر�س اجلمهوري والأمن املركزي وجهازى الأمن
ال�سيا�سي والقومي 57.كما ظل عبد الكرمي الجلي حمتجزا بال�سجن املركزي ب�صنعاء رغم
�صدور قرار رئي�س اجلمهورية بالعفو والإفراج عنه .وكان عبد الكرمي قد اعتقل منذ �أربع
�سنوات ،وتعر�ض ملحاكمة غري عادلة �أمام املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة (حمكمة �أمن الدولة)
58
انتهت �إىل احلكم ب�إعدامه بتهمة التخابر مع �إيران.
وقد قامت بع�ض الوحدات الع�سكرية باعتقال �أفراد منها من امل�ؤيدين للثورة لعدة �أ�شهر،
دون حماكمة ،با�ستثناء الرائد �أحمد قائد ال�رشعبي الذي �أحيل �إىل الق�ضاء الع�سكري
ملحاكمته 59.وجرت عمليات خطف واحتجاز بني وحدات ع�سكرية خمتلفة ،مثلما حدث بني
60
احلر�س اجلمهوري والفرقة الأوىل املدرعة املن�شقة.
كما �سجلت حاالت عديدة العتقال الأ�شخا�ص كرهائن لإجبار ذويهم املطلوب القب�ض عليهم
على ت�سليم �أنف�سهم .مثل د .توفيق �صالح ذبيان الذي اعتقل ملدة � 9شهور ،لإجبار �أحد �أقاربه
على ت�سليم نف�سه ،و�أفرج عنه يف مار�س  2012بعد �إ�رضابه عن الطعام  12يوما 61.كما
احتجز بال�سجن املركزي مبحافظة حجة �ستة �أ�شخا�ص من عائلة واحدة بينهم �أطفال ،لإجبار
62
قريب لهم متهم يف ق�ضيه جنائية على ت�سليم نف�سه.
 -55ال يجوز لليمن بعد اليوم ت�أخري اتخاذ خطوات ملمو�سة لتح�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان ،منظمه العفو
الدولية ،مرجع �سبق ذكره.
 -56تقرير �إدارة ال�شكاوى -املركز الرئي�سي “الن�صف الأول من العام  ،“ 2012الهيئة الوطنية للدفاع عن
احلقوق واحلريات .مرجع �سبق ذكره.
 -57هود :مئات الأ�شخا�ص خمفيني ق�رسيا يف زنازين �رسية حتت الأر�ض ،الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق
واحلريات 3 ،مار�س , 2012
http://voice-yemen.com/article-no-13222.html
 -58حترك عاجل لإيقاف عقوبة الإعدام يف اليمن على الأخوين الجلي ودين ،منظمة مين للدفاع عن احلقوق
واحلريات الدميقراطية� 6 ،سبتمرب , 2012
www.hurryat.org/?p=1338
 -59تقرير �إدارة ال�شكاوى -املركز الرئي�سي «الن�صف الأول من العام  ،« 2012الهيئة الوطنية للدفاع عن
احلقوق واحلريات ،مرجع �سبق ذكره.
-60املرجع ال�سابق.
 -61املرجع ال�سابق.
 -62املرجع ال�سابق.
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واتهمت م�صادر حقوقية مينية ودولية الفرقة الأوىل مدرعة ب�أنها تدير مركز ًا لالحتجاز يف
حميط «�ساحة التغيري» بالعا�صمة ،حتتجز فيه مئات الأ�شخا�ص .كما يدير �أع�ضاء من حزب
63
الإ�صالح ذي التوجه الإ�سالمي �سجن ًا �آخر يف «�ساحة التغيري».
جدير بالذكر �أن ممار�سات التعذيب يف مقار االحتجاز التابعة للأمن القومي والأمن ال�سيا�سي
ت�شمل ال�رضب بكعوب البنادق والع�صي وكابالت الكهرباء ،والركل بالأحذية وال�صعق
بالكهرباء ،واحلرق ب�أعقاب ال�سجائر والتعليق من الأ�سقف ،والتهديد بالقتل واالغت�صاب،
64
والإجبار على �رشب البول.

و�ضعية املدافعني عن حقوق الإن�سان ومنظمات املحتمع املدين :
بالرغم من التح�سن الن�سبي يف تعامل وزارة ال�شئون االجتماعية مع طلبات �إ�صدار تراخي�ص
منظمات املجتمع املدين ،ف�إن الأمر يختلف مع النقابات .حيث يطلب جهاز الأمن القومي من
وزارة ال�شئون االجتماعية وقف قيد �أو �إ�شهار بع�ض النقابات ،ومنها على �سبيل املثال نقابة
65
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
تراجعت ب�صورة ن�سبية حدة االنتهاكات وال�ضغوط التي كانت ت�ستهدف يف ال�سنوات الأخرية
من حكم �صالح مدافعي حقوق الإن�سان ومنظماتهم .والتي تبدت �أبرز مالحمها يف ذلك الوقت
يف �أعمال الرتهيب واالختطاف واالعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رسي والتعذيب واملحاكمات
اجلائرة واملنع من ال�سفر واقتحام بع�ض املقار احلقوقية .ومع ذلك فقد تعر�ض علي الديلمي
رئي�س منظمة «مين للدفاع عن احلقوق واحلريات» للتوقيف مبطار �صنعاء يف � 16أبريل
 ،2012و�سحب جواز �سفره لبع�ض الوقت ،حيث خ�ضع للتحقيق ،واتهم مبغادرة اليمن
بطرق غري م�رشوعة ،بالرغم من و�ضوح خامت املغادرة على جواز �سفره .كان الديلمي
عائد ًا من القاهرة يف �أعقاب م�شاركته يف برنامج تدريبي حول الآليات الدولية حلقوق الإن�سان
66
نظمه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
-63اليمن عمليات احتجاز وتعذيب واختفاء ،هيومان رايت�س ووت�ش ،مرجع �سبق ذكره.
-64املرجع ال�سابق.
 -65تقرير �إدارة ال�شكاوى -املركز الرئي�سي «الن�صف الأول من العام  ،»2012الهيئة الوطنية للدفاع عن
احلقوق واحلريات ،مرجع �سابق.
 -66منظمة مين تطالب ب�إلغاء ا�سم علي الديلمي من قائمة املمنوعني من ال�سفر يف مطار �صنعاء وتت�ضامن مع
النا�شطة املقطري وال�صحفي الديلمي والنا�شط احلقوقي نبيل رجب ،منظمة مين للدفاع عن احلقوق واحلريات
الدميقراطية� 17 ،أبريل , 2012
http://www.hurryat.org/?p=1313
 منظمة فرونت الين الدولية :م�ضايقة الديلمي وم�صادرة جواز �سفره هي نتيجةٌ لعمله امل�رشوع وال�سلمي يفالدفاع عن حقوق الإن�سان يف اليمن ،م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي،
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/18172
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كما تلقت املدونة والنا�شطة احلقوقية هدى جعفر ر�سائل تهديد على ح�سابها على موقع
«في�س بوك» للتوا�صل االجتماعي ،تتوعدها باملالحقة ،مامل تعتذر عن �آرائها التي تنتقد فيها
ال�سا�سة اليمنيني 67.ويف مار�س تعر�ض النا�شط احلقوقي اجلنوبي عاد نعمان حلمالت تكفري
من مت�شددين دينيا ،قاموا بتوزيع من�شورات يف امل�ساجد تتهمه بالكفر ،بدعوى ن�رشه مقاالت
68
ت�شكل م�سا�س ًا بالذات الإلهية.

املدونة واملدافعة عن حقوق الإن�سان ال�سيدة هدى جعفر بالتهديدات على الإنرتنت
 -67اليمن :ا�ستهداف
ِّ
والر�سائل امل�سيئة ،م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي 10 ،مار�س ,2012
http://www.frontlinedefenders.org/ru/node/17577
 بيان ا�ستنكار للقذف والتهديد الذي تعر�ضت له الكاتبة والنا�شطة احلقوقية هدى جعفر ،منتدى ال�شقائق العربيحلقوق الإن�سان 28 ،فرباير , 2012
http://www.anhri.net/?p=49778
 -68حركة �شباب عدن تت�ضامن مع نا�شط حقوقي بعدن تعر�ض للتكفري ،املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�سان11 ،
مار�س , 2012
http://sohr-aden.org/?p=1902#more-1902
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�ســـــوريــا

عرفت �سوريا خالل �أكرث من �أربعة عقود من حكم الراحل حافظ الأ�سد ثم ابنه ب�شار الأ�سد،
م�صادرة كاملة للحريات العامة ،وانتهاكات وا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان ،رمبا مل يكن
للنظام ال�سوري فيها مناف�س يف العامل العربي �سوى نظام الطاغية �صدام ح�سني يف العراق
ومعمر القذايف يف ليبيا .اقرتن تتويج ب�شار الأ�سد رئي�س ًا خلف ًا لوالده بتوقعات بقدر من االنفراج
واالنفتاح ال�سيا�سي ،غري �أن هذه التوقعات خابت �رسيعاً ،وحافظ الأ�سد االبن على مرتكزات
الدولة البولي�سية من خالل ا�ستمرار حالة الطوارئ املعلنة منذ عام  ،1963التي متنح �سلطات
الأمن �صالحيات ا�ستثنائية هائلة يف االعتقال التع�سفي ومداهمة املنازل .كما �أ�ضفى مزيد ًا
من احل�صانة على �أجهزة الأمن والأجهزة اال�ستخباراتية واجلي�ش ،للحيلولة دون م�ساءلتهم
على ما يقرتفونه من انتهاكات �أو جرائم .ومع �أن �سنوات حكم ب�شار الأ�سد عرفت تنامي ًا
ملحوظ ًا يف احلراك من �أجل الإ�صالح والدميقراطية� ،إال �أن الأ�سد واجه ذلك باملزيد من
القمع ،وتزايد الإحاالت �إىل حماكم �أمن الدولة واملحاكم الع�سكرية التي كانت ت�صدر �أحكام ًا
قا�سية بحق املنخرطني يف هذا احلراك من ن�شطاء حقوقيني �أو �سيا�سيني م�ستقلني �أو حم�سوبني
على �أحزاب �سيا�سية .حافظت البنية الد�ستورية والقانونية على هيمنة احلزب «القائد تاريخياً»
وهو حزب البعث ،بينما هم�شت متاما الأحزاب الأخرى رغم متتعها برتخي�ص قانوين .ظلت
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�سوريا يف عهد ب�شار مثلما كانت يف عهد �أبيه حتتفظ ب�سجل حقوقي بالغ القتامة ،خا�صة يف
ممار�سة التعذيب املنهجي واالختفاء وامل�صادرة الكاملة حلريات التنظيم ،والعداء امل�ستحكم �ضد
منظمات حقوق الإن�سان واملدافعني عنها .والتمييز املنهجى وامل�ؤ�س�سي بحق الأقلية الكردية.
خالل عام  2011تعامل النظام احلاكم بطريقة وح�شية مع االنتفا�ضة ال�سلمية التي انطلقت
يف مار�س مطالبة بالتغيري ،وارتكبت �أجهزة الأمن وقوات اجلي�ش وامليلي�شيات التي يرعاها
النظام وقوات اجلي�ش من اجلرائم خالل قمع االنتفا�ضة ما يرقى لأن ي�شكل جرائم حرب
وجرائم �ضد الإن�سانية مبقت�ضى القانون الدويل الإن�ساين .وخالل عام  ،2012تفاقمت
ال نوعي ًا من حالة قمع حكومي
و�ضعية حقوق الإن�سان ب�صورة هائلة ،حيث �شهد هذا العام حتو ً
متوا�صل النتفا�ضة �سلمية� ،إىل حالة ال�رصاع امل�سلح الداخلي الذي جتري فيه املواجهة بني
قوات الأمن واجلي�ش وامليلي�شيات التابعة للنظام -املعروفة با�سم ال�شبيحة  -من جهة ،وما
عرف با�سم «اجلي�ش ال�سوري احلر» (الذي �ضم �ضباط وجنود ًا متردوا على النظام ورف�ضوا
االن�صياع لأوامره)– وبع�ض ف�صائل املعار�ضة التي جل�أت ب�شكل تدريجي �إىل ا�ستخدام العنف
امل�سلح (ملواجهة القمع احلكومي الوح�شي واالنتقام للعدد املتزايد من ال�ضحايا الذين يت�ساقطون
ب�صورة يومية ،والدمار الهائل يف املمتلكات).
�صعد النظام من �أعمال القمع الوح�شية ،وارتكب
يف �إطار حماولته ل�سحق املقاومة امل�سلحةّ ،
اجلي�ش من اجلرائم واالنتهاكات اجل�سيمة ما ي�ضعه يف م�صاف جيو�ش االحتالل؛ �إذ ي�ستخدم
اجلي�ش الأ�سلحة الثقيلة يف ق�صف املناطق ال�سكنية ،ويقوم ب�أعمال ال�سلب والنهب للممتلكات
و�إ�رضام النار فيها ،والقتل التع�سفي والإعدام خارج نطاق الق�ضاء .وال تنح�رص �أعمال القمع
الوح�شي بالبلدات والقرى التي تعترب مواقع للمعار�ضة امل�سلحة �أو للجي�ش ال�سوري احلر .بل
مل تفلت من هذه الأعمال الوح�شية املواقع التي ظلت فيها االنتفا�ضة متم�سكة بطابعها ال�سلمي.
وقد طالت �أعمال الق�صف الوح�شي العديد من امل�ست�شفيات ،وا�ستخدم بع�ضها كمراكز لالعتقال
وللإعدام دون حماكمة .كما طالت ممار�سات االعتقال التع�سفي والتعذيب املنهجي �أطباء
وم�سعفني ومنخرطني يف �أعمال الإغاثة الإن�سانية.
من ال�صعوبة مبكان التو�صل �إىل �أرقام دقيقة حول عدد ال�ضحايا املدنيني الذين �سقطوا نتيجة
القمع الدموي لالحتجاجات ال�شعبية وملجمل ال�سكان عموماً� ،أو ب�سبب امل�صادمات امل�سلحة بني
القوات املوالية للنظام واجلماعات امل�سلحة املناوئة له .وترجح تقارير الأمم املتحدة� 1أن عدد
القتلى منذ اندالع االنتفا�ضة يف مار�س  2011وحتى نهاية العام  2012قد يزيد على � 60ألفاً.
 -1حتليل البيانات ي�شري �إىل �أن �أكرث من � 60 000شخ�ص قُتلوا يف نزاع �سوريا ،مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان 2 ،يناير .2013
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPageAR=true&LangID=A
و للمزيد من التفا�صيل انظر:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/PreliminaryStatAnalysisKillingsInSyria.pdf
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فيما قدرت ال�شبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان عدد ال�ضحايا املدنيني خالل عام  2012وحده
ب�أكرث من � 36ألفا .2وهو ما يكاد يتطابق مع تقديرات املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان الذي
ر�صد �سقوط نحو � 40ألف قتيل خالل  %90 ،2012منهم مدنيون ،3وترجح تقارير دولية
نزوح ما يقرب من مليون �شخ�ص من ديارهم ب�سبب �أعمال القمع والتدمري والرتويع .يف
حني متكن � 350ألف �شخ�ص من احل�صول على �صفة الجئ يف دول اجلوار 4.ويتجاوز عدد
النازحني امل�سجلني لدى مفو�ضية الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني يف لبنان �أكرث من � 170ألف
5
نازح.
وقد مور�س االعتقال التع�سفي والتعذيب على نطاق وا�سع� ،إىل احلد الذي �أف�ضى �إىل وفاة
عدد كبري من ال�ضحايا .كما بات عدد كبري من املعتقلني يف عداد املختفني ق�رسياً ،لي�س فقط
ب�سبب رف�ض ال�سلطات الإف�صاح عن �أماكن اعتقالهم ،بل �أي�ضا �إنكار وجود بع�ضهم بحوزتها.
وطال االعتقال واالختفاء الق�رسي عددا كبريا من املدافعني عن حقوق الإن�سان ،كما طالت
�أعمال القتل عددا �آخر منهم .وامتدت �أعمال القتل واالعتداءات البدنية لتطال عددا من
العاملني يف امل�ساعدات الإن�سانية والطبية وال�صحفيني والإعالميني والفنانني.
من املثري لل�سخرية� ،أنه يف ظل هذا القمع الدموي جرى اال�ستفتاء على د�ستور جديد للبالد
و�سط مقاطعة وا�سعة يف فرباير  !2012لكن الد�ستور اجلديد مل يغري ن�سيج هيكلية ال�سلطة،
با�ستثناء تخفي�ض مكانة حزب البعث من قائد للدولة واملجتمع �إىل حزب بني �أحزاب �أخرى.
وهو تغيري اعتربه املراقبون غري ذي قيمة بالنظر �إىل �أن احلزب قد ت�ضاءل دوره وت�أثريه
ل�صالح منظومة مبنية حول ال�سلطات الرئا�سية غري املحدودة و�شبكات امل�صالح التي �أ�س�ستها
والأجهزة الأمنية املتغلغلة يف كل املواقع 6.ويف مطلع مايو �أجريت انتخابات برملانية ،بزعم
متكني ال�شعب ال�سوري من �إدارة �شئون بالده عرب انتخابات حرة نزيهة!
 -2بيان ال�شبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان حول ح�صيلة عام  2012موثقة باال�سم والتاريخ وال�صور والفيديو :مقتل
 36332مواطنا �سوريا مبعدل  101مواطن كل يوم مبعدل  4مواطنني كل �ساعة ،ال�شبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان،
http://www.syrianhr.org/reports/syrian-network-for-human-rights-report-02-01-2013.pdf
�40 -3ألف قتيل و� 170ألف نازح يف 2012م ،املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان 1 ،يناير , 2013
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=2014&Itemid=2&task=display
news#.UOlCo-Q3u-k
� -4أوروبا :حتركوا الآن مل�ساعدة الالجئني الفارين يف �سوريا ،منظمة العفو الدولية� 25 ،أكتوبر 2012
https://www.amnesty.org/ar/news/europe-act-now-help-refugees-fleeingsyria-2012-10-24
� 40 -5ألف قتيل و� 170ألف نازح يف 2012م ،املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -6ال�رصاع وحتوالته يف �سوريا ،جمموعة الأزمات الدولية� ،أغ�سط�س 2012
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/128-syrias-mutating-conflict.aspx
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كما �صدرت ثالثة قوانني بدعوى مكافحة الإرهاب ،ا�ستخدمت تعبريات ف�ضفا�ضة يف
تعريف اجلرمية الإرهابية ،مبا ي�سمح ب�إ�ضفاء م�رشوعية قانونية على االعتقاالت التع�سفية �ضد
املعار�ضني ،ويف �إنزال عقوبات م�شددة ت�صل �إىل حد الإعدام .وي�سمح هذا التعريف ب�أن
تطال العقوبات كُ ّتابا و�صحفيني ومدونني ،بدعوى الرتويج للإرهاب �أو التحري�ض عليه.
وت�صل العقوبة �إىل الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة يف حالة توزيع مطبوعات ،ميكن �أن ت�شكل ترويج ًا
للإرهاب .كما ميكن �أن تطال العقوبات �أي�ضا �أ�شخا�صا يتهمون مبعاونة الإرهابيني ،ملجرد
تقدميهم م�ساعدات �إن�سانية .وتلزم هذه القوانني بالف�صل من اخلدمة لأي موظف حكومي �أدين
7
ال عن حرمانه من راتبه التقاعدي.
ق�ضائي ًا مبوجبها ،ف�ض ً
ويلقي مزيدا من القتامة على امل�شهد الدموي يف �سوريا ،قيام بع�ض كتائب اجلي�ش ال�سوري
احلر واملجموعات امل�سلحة املناوئة للنظام بارتكاب انتهاكات ة كالقتل خارج نطاق القانون
والإعدام دون حماكمة وتعذيب بع�ض من يقع يف �أ�رسهم من �أفراد القوات �أو امليلي�شيات
املوالية للنظام احلاكم.

جمازر مروعة فى �سياق حماولة �سحق االنتفا�ضة واملقاومة امل�سلحة :
�أدت حماوالت �سحق االنتفا�ضة واملقاومة امل�سلحة �إىل وقوع انتهاكات ج�سيمة ترقى �إىل
جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية ،جرت ممار�ستها ب�صورة روتينية يف عدد من املدن
ال للمعار�ضة ،وبدت الكثري من هذه اجلرائم ت�ستهدف ترويع
والبلدات والقرى التي تعد معق ً
ال�سكان والعقاب اجلماعي لهم على منا�رصتهم للمعار�ضة.
وقد �شهدت مدينة «�إدلب» والبلدات التابعة لها �أعمال قتل متعمدة وا�سعة النطاق ،على �أيدي
القوات امل�سلحة يف الفرتة من  10مار�س حتى � 16أبريل .ويف بع�ض احلاالت كان يجري
اقتياد الرجال من منازلهم وتقييد �أيديهم ،و�صفهم يف مواجهة حائط قبل �إطالق النار عليهم.
و�سجلت التقارير قتل � 16شخ�ص ًا يف «�رسمني» �إحدى قرى �إدلب رمي ًا بالر�صا�ص فور
القب�ض عليهم .ويف قرية «تفتناز» قتل �أكرث من � 20شخ�ص ًا من عائله واحدة بالطريقة ذاتها.
كما وقعت �أعمال قتل مماثلة يف «جبل الزاوية» و»اجلبل الو�سطاين» يف جنوب «�إدلب» ،ثم
قام اجلنود بعدها ب�إحراق جثث ال�ضحايا .وقد �أدى الق�صف املدفعي ملنطقة «جبل الزاوية» �إىل
 -7الأ�سد ي�صدر ثالثة قوانني ملكافحة الإرهاب وت�رسيح العامل بالدولة يف حال ارتكابه عمال �إرهابيا ومعاقبة من
يقوم باخلطف بالأ�شغال ال�شاقة ،وكاله الأنباء ال�سورية 2،يوليو 2012
http://www.sana.sy/ara/2/2012/07/03/428811.htm
 على �سوريا الإفراج عن الن�شطاء وال�صحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العقو ،هيومان رايت�ش ووت�ش،� 28أكتوبر 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/25
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�إحداث دمار كلي �أو جزئي ب�أكرث من  1500منزل ،و�إحراق م�ساجد وم�ست�شفيات ميدانيه يف
8
«�إدلب».
يف  25مايو �شهدت بلدة «احلولة» –القريبة من مدينة «حم�ص» -مذبحة مروعة خلفت نحو
ال و 34امر�أة� .سقط عدد منهم نتيجة ا�ستخدام املدفعية الثقيلة والدبابات
 108قتيل بينهم  49طف ً
يف ق�صف القرية ،بينما جرى �إعدام معظم ال�ضحايا بدم بارد من قبل عنا�رص يرجح �أنها من
ميلي�شيات النظام 9.بعد جمزرة احلولة اجتهت قوات اجلي�ش �شماال واقتحمت مدينة “حماة”،
وقامت بالق�صف العنيف بالأ�سلحة الثقيلة ملناطق متفرقة منها ،الأمر الذي �أ�سفر عن مقتل 33
جريحا .عندما حاول الأهايل الفرار من مواقع
�شخ�صا بينهم � 7أطفال و 5ن�ساء و�أكرث من 90
ً
الق�صف ا�ستهدفتهم قنا�صة الأمن ،مما �أدى لوقوع عدد كبري من اجلرحى منهم �أطفال ون�ساء،
وبع�ضهم �إ�صابتهم خطرية.10
يف  13يونيو ويف انتهاك �صارخ للقانون الدويل الإن�ساين ،قامت امليلي�شيات امل�سلحة املوالية
للنظام مدعومة من قوات الأمن يف حمافظة “الالذقية” با�ستخدام �سيارات الإ�سعاف التابعة
للهالل الأحمر القتحام مدينة “احلفة” ،التي كانت هدف ًا حل�صار متوا�صل وق�صف عنيف بجميع
�أنواع الأ�سلحة الثقيلة .واختطفت امليلي�شيات اجلرحى وبع�ض جثث ال�ضحايا ونقلتهم �إىل جهة
جمهولة .وقد ارتفع عدد ال�ضحايا الذين لقوا حتفهم ب�سبب الإجهاز عليهم وهم جرحى ،وذلك
يف �سياق اعتداء ممنهج وم�ستمر بحق اجلرحى والطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للجرحى
يف امل�ست�شفيات امليدانية11 .فقد تعر�ض عدد من امل�ست�شفيات للق�صف واال�ستهداف املبا�رش ،مما
�أدى �إىل مقتل عدد من املدنيني وامل�صابني املوجودين فيها .مثلما حدث يف بداية �أبريل ،حيث
قام اجلي�ش بق�صف امل�ست�شفى الوطني مبدينة «حم�ص» مما �أدى �إىل تدمريها ،وقتل �أكرث من
 -8االنتقام املميت ،منظمة العفو الدولية� ،أبريل 2012
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE24/041/2012/en/8aaa38de-6a19-4137-a16996ce2b3a86cb/mde240412012ar.pdf
 -9عندما يذبح الطفل يف ح�ضن �أمه 36 :منظمة و�شخ�صية حقوقية يدينون جمازر النظام ال�سوري ،مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 30 ،مايو 2012
http://www.cihrs.org/?p=2303
 يجب �أن حتقق بعثة الأمم املتحدة ب�سوريا يف عمليات قتل احلولة ،هيومان رايت�س ووت�ش 29،مايو 2012http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/28-0
 «االنتقام املميت» منظمة العفو الدولية ،مرجع �سبق ذكره.“ -10عندما يذبح الطفل يف ح�ضن �أمه 36 :منظمة و�شخ�صية حقوقية يدينون جمازر النظام ال�سوري” ،مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -11امليلي�شيات املوالية للنظام ت�ستخدم �سيارات الهالل الأحمر ال�سوري خلطف اجلرحى وال�ضحايا يف مدينة
احلفة املحا�رصة ،الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان 13،يونيو 2012
http://www.anhri.net/?p=54948
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 11مواطناً 12.ويف �أغ�سط�س تعر�ض م�ست�شفى الطوارئ الرئي�سي للق�صف يف منطقة ت�سيطر
عليها املعار�ضة يف مدينة «حلب» ،مما ت�سبب يف مقتل عدد من املدنيني ،ويف حدوث تلفيات
كبرية 13.كما �أفادت تقارير �أن امل�ست�شفى احلكومي بحم�ص حتول �إىل مركز حتقيق و�إعدام،
14
وان اجلنود د�أبوا على �إحراق اجلثث ل�ضمان �أال تعرف هوياتها.
يف  12يوليو قتل �أكرث من � 200شخ�ص يف جمزرة بقرية «الرتمي�سة» بعد �أن �شنت قوات
اجلي�ش هجوما مكثفا م�ستخدمة املروحيات واملدفعية والدبابات ،ثم تعر�ضت للنهب على �أيدي
ميلي�شيات «ال�شبيحة» غري النظامية 15 .بح�سب اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان ،وقعت جمزرة

مروعة يف � 25أغ�سط�س يف �ضاحية «داريا» بريف دم�شق ،راح �ضحيتها � 242شخ�صاً .وقد
عرث على �أغلبية جثثهم يف م�سجد املدينة ،حيث �أعدموا رميا بالر�صا�ص ،منهم  13جثة تخ�ص
ن�ساء 16وكانت قد وقعت مذبحة مماثلة يف بلدة «املع�ضمية» بريف دم�شق ،راح �ضحيتها 86
�شخ�صاً ،نتيجة الق�صف اجلوي وهجمات «لل�شبيحة» على املنازل ،ومت ق�صف املروحيات
للم�شيعني الذين خرجوا لدفن �ضحاياهم 17 .ويف  29دي�سمرب ارتكبت قوات النظام وفرق
ال�شبيحة املوالية له جمزرة مروعة يف حي «دير بعلبة» بحم�ص ،قتل فيها �أكرث من 220
 -12ال�سلطة م�ستمرة يف قتل املواطنني واعتقالهم ،اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان� 7 ،أبريل ،2012
http://shrc.org/data/aspx/d17/4687.aspx
 - 13الطائرات ال�سورية ت�رضب م�ست�شفى يف حلب ،هيومان رايت�س ووت�ش� 15 ،أغ�سط�س 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/15-0
 -14ال�رصاع وحتوالته يف �سوريا ،جمموعة الأزمات الدولية� ،أغ�سط�س 2012
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/128-syrias-mutating-conflict.aspx
60 -15قتيال يف مذبحة مروعة ترتكبها القوات ال�سورية وامليل�شيات امل�سلحة املنا�رصة للنظام يف قرية الرتمي�سة،
الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان 14 ،يوليو 2012
http://www.anhri.net/?p=56615
هل ميكن �أن يزداد الو�ضع �سوء ًا يف �سوريا؟ لقد ازداد بالفعل ،جيفري وايت ،معهد وا�شنطن لدرا�سات ال�رشق
الأدنى 13 ،يوليو 2012
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/can-it-get-worse-in-syria-it-just-did
-16عاجل:جمزرة رهيبة يف داريا وال�ضحايا  208مدنيني ،اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان� 25 ،أغ�سط�س 2012
http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4753.aspx
 جمزرة يف �ضاحية «داريا» قرب دم�شق� ،سكاي نيوز� 26 ،أغ�سط�س 2012h t t p ://w w w .s k y n e w s a r a b i a .c o m /w e b /a r t i c l e /4 1 4 2 8 /% D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D
8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9 % D 8 % A F % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 -% D 9 % 8 2 % D 8 % B 1 % D 8 % A 8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
 -17جمزرة همجية يف املع�ضمية ،اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان� 21 ،أغ�سط�س 2012
http://www.shrc.org/data/aspx/d11/4741.aspx
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مدنيا ،و�أعدمت خاللها �أ�رس ب�أكملها بينهم �أطفال ون�ساء وم�سنون

18

ال يكتفي اجلي�ش با�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة ،فقد وثقت منظمات حقوقية �أدلة تربهن على
ا�ستخدامه لأ�سلحة حمرمة دولي ًا وعلى الأخ�ص القنابل العنقودية 19.كما ا�ستخدم قنابل حارقة
20
ملقاة جو ًا على عدد من املواقع امل�أهولة بال�سكان.
ب�صفة عامة ميكن القول �إن املناطق التي متكن اجلي�ش من ال�سيطرة عليها خ�ضعت يف الغالب
الأعم لعمليات نهب وا�سعة النطاق� ،إىل احلد الذي كانت فيه عربات اجلي�ش تتوىل عملية نقل
الغنائم ،كما اتبعت الأجهزة الأمنية وال�شبيحة الأ�سلوب ذاته .وقد قام اجلنود �أي�ض ًا ب�أعمال
التخريب وا�سعة النطاق ،ك�إحراق املنازل وتدمري املمتلكات اخلا�صة .وهو ما اعتربه مراقبو
الأمم املتحدة �سلوك ًا يعك�س النزوع لفر�ض العقاب اجلماعي ،وحتميل ال�سكان ثمن ًا باهظ ًا على
م�ساندتهم املعار�ضة.

21

اجلرائم املرتكبة من قبل اجلماعات امل�سلحة املناه�ضة للحكومة:
ارتكبت �أي�ض ًا اجلماعات امل�سلحة املناه�ضة للحكومة انتهاكات ج�سيمة تنايف قواعد احلرب
والقانون الدويل الإن�ساين ،و�إن كانت ال ميكن �أن تقارن من حيث االت�ساع باجلرائم املرتكبة
من جانب القوات احلكومية وميلي�شياتها.
اتهمت احلكومة – يف مذكرات تقدمت بها للأمم املتحدة – «اجلي�ش ال�سوري احلر» بارتكاب
جرائم اخلطف والقتل والت�شويه واالختفاء الق�رسي بحق مواطنني �سوريني ،مبن فيهم ن�ساء
و�أطفال وعنا�رص من قوات اجلي�ش وقوات الأمن 22.و�أفادت تقارير �أن ثمة دالئل على قيام
 -18جمزرة مروعة يف دير بعلبة بحم�ص ،اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان 29 ،دي�سمرب 2012
http://www.shrc.org/data/aspx/d13/4973.aspx
 406قتلى يف �سوريا ن�صفهم يف جمزرة دير بعلبة بحم�ص ،اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان 29 ،دي�سمرب 2012http://www.shrc.org/data/aspx/d14/4974.aspx
� -19سوريا توا�صل الهجمات بالقنابل العنقودية مع �إنكار ا�ستخدامها ،هيومان رايت�س ووت�ش� 23 ،أكتوبر 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/23-3
 يجب عزل مزودي �سوريا بال�سالح ،هيومان رايت�س ووت�ش 3 ،يونيو 2012http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/03-0
� -20سوريا ـ ا�ستخدام الأ�سلحة احلارقة يف مناطق م�أهولة بال�سكان ،هيومان رايت�س ووت�ش 12 ،دي�سمرب 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/12-1
 -21ال�رصاع وحتوالته يف �سوريا ،جمموعة الأزمات الدولية ،مرجع �سبق ذكره.
 -22تقرير جلنه التحقيق الدولية امل�ستقلة عن اجلمهورية العربية ال�سورية ،جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته الـ
 ،19ال�صادر حتت البند  4من جدول الأعمال 22 ،فرباير 2012
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.
HRC.19.69_ar.pdf
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اجلي�ش ال�سوري احلر بتعذيب و�إعدام �أفراد يف حم�ص ،ي�شتبه يف �أنهم من «ال�شبيحة» .كما
�أفادت بوقوع حاالت لالحتجاز كرهائن لل�ضغط من �أجل الإفراج عن معتقلني لدى ال�سلطات
احلكومية 23.كما �أوردت تقارير حقوقية يف مار�س �أن كتائب مت�شددة داخل اجلي�ش ال�سوري
احلر-ككتيبة النور والفاروق وكتيبه �سلمان الفار�سي– ارتكبت انتهاكات خطرية� .شملت
عمليات اختطاف واحتجاز وتعذيب لعنا�رص من قوات الأمن وم�ؤيدين للحكومة و�أ�شخا�ص
ُينظر �إليهم على �أنهم من �أع�ضاء امليلي�شيات املوالية للحكومة «ال�شبيحة» .ويجري تعذيب
املعتقلني يف مراكز اعتقال تابعة للمعار�ضة �أثناء املراحل الأوىل من االعتقال .كما ر�صدت
عمليات �إعدام فردية وجماعية بحق عنا�رص من قوات الأمن ومدنيني ،بلغت نحو  12عملية
24
�إعدام ب�إجراءات موجزة وخارج نطاق الق�ضاء.
وثقت تقارير الأمم املتحدة حاالت عديدة لقيام القوات املناوئة للحكومة بقتل عنا�رص تنتمي
للقوات احلكومية وميلي�شيات “ال�شبيحة” بعد وقوعهم يف �أ�رسها ،وقام بعدد كبري من �أعمال
القتل اجلي�ش ال�سوري احلر .وجرى �إعدام بع�ض الأ�رسى يف يونيو بعد �إدانتهم من قبل جلنة
حتقيق ق�ضائية �شكلها اجلي�ش ال�سوري احلر يف بلدة “الق�صري” مبحافظة “حم�ص” .و�أعدم
جنديان علويان �آخران بالقرب من “تلي�سة” مبحافظة “حم�ص” .كما قتل  20من ال�شبيحة يف
يونيو على يد مقاتلني مناه�ضني للحكومة مبحافظة “حلب” .وبررت عنا�رص من اجلي�ش احلر
�أعمال القتل بالقول “�إما �أن يقوموا بت�صفيتنا �أو نقوم نحن بت�صفيتهم” 25 .كما �أ�شارت التقارير
�إىل �أن اجلماعات امل�سلحة املناه�ضة للحكومة تنتهك حقوق الأطفال ،مبا يف ذلك ا�ستخدامهم
-23اجلمهورية العربية ال�سورية (جرائم �ضد الإن�سانية – تعذيب ممنهج وقمع للمعار�ضة ال�شعبية) تقرير
مقدم للجنة مناه�ضه التعذيب يف �إطار اال�ستعرا�ض اخلا�ص جلمهوريه �سوريا العربية ،منظمة الكرامة حلقوق
الإن�سان� 20 ،أبريل .2012
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/Alkarama_Syria_CAT48_ar.pdf
� -24سوريا :جماعات املعار�ضة امل�سلحة ترتكب انتهاكات ،هيومان رايت�س ووت�ش 20 ،مار�س 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/20
يجب �أن تكف املعار�ضة ال�سورية عن عمليات الإعدام وممار�سات التعذيب ،هيومان رايت�س ووت�ش17،�سبتمرب 2012
http://www.hrw.org/ar/node/110173
 انظر �أي�ضا : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9534242/Rebels-accused-of-massacre-of-20-Syrian-soldiers-in-their-worst-atrocity-so-far.html
25 -Report of Commission of Inquiry on Syria (A/HRC/21/50), Human Rights Council،16
august 2012
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/AHRC-21-50_en.pdf
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كجنود مقاتلني� 26.أو يف نقل الأ�سلحة والإمدادات و�أعمال املراقبة.27
يف نوفمرب نفذت جماعة م�سلحة – مل يف�صح عن هويتها – مذبحة جماعية لرجال حمتجزين
لديها يف حمافظة �إدلب .و�أظهرت م�شاهد بالفيديو �أن نحو  10رجال يعتقد �أنهم تابعون لقوات
الأمن مت �أ�رسهم ،تعر�ضوا لل�رضب والركل قبل �أن يطلق �أفراد اجلماعة امل�سلحة النار عليهم.
28
ورجحت التقارير �أن العدد النهائي ل�ضحايا هذه املذبحة ال يقل عن � 18شخ�صاً.
ويقوم اجلي�ش ال�سوري احلر وبع�ض جماعات املعار�ضة امل�سلحة باختطاف مدنيني ينتمون
بحكم جن�سياتهم �إىل بلدان داعمة للنظام ال�سوري ،باعتبارهم �أهداف ًا م�رشوعة  .29وقد اختطف
� 11شيعي ًا لبناني ًا من حافلة للحج مبحافظة حلب يف  22مايو ،ظل  9منهم حتى انتهاء العام يف
�أ�رس �إحدى اجلماعات .كما اختطف عدد من املدنيني الإيرانيني .واختطفت �إحدى اجلماعات
�صحفية �أوكرانية ،تدعى �أنهار كوت�شينفا ،بتهمة التعاون مع وت�أييد اجلي�ش ال�سوري والنظام.
وقد هدد خاطفوها يف دي�سمرب ب�إعدامها 30وظل الغمو�ض يحيط مب�صريها حتى �إعداد هذا
التقرير� .شهد العام  2012وقوع عدد من التفجريات �أدى بع�ضها �إىل م�رصع الع�رشات من
املدنيني .ونفذت هذه العمليات من خالل عنا�رص انتحارية �أو عرب �سيارات مفخخة .ومل تك�شف
التحقيقات عن هوية منفذي تلك التفجريات .كان �أخطر هذه التفجريات ،االنفجار الذي وقع
يف  10مايو بالقرب من �أحد فروع املخابرات الع�سكرية بدم�شق ،و�أ�سفر عن مقتل � 55شخ�ص ًا
يف العا�رش من مايو ،كما �أدى انفجار �آخر يف � 30أبريل بالقرب من جممع حكومي يف مدينة
 -26ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍ�ﻹﻧ�ﺴﺎﻥ يف اجلمهورية ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ�ﺴﻮﺭﻳﺔ :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ جمل�س ﺣﻘﻮﻕ الإن�سان “ ١٩/٢٢تقرير
الأمني العام” �أمام جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة يف دورته الـ� 25 ، 21سبتمرب 2012
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/172/57/PDF/G1217257.
pdf?OpenElement
 -27املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ت�ستخدم الأطفال يف النزاع ،هيومان رايت�س ووت�ش 29 ،نوفمرب 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/29
� -28سوريا :جماعة م�سلحة تنفذ عمليات قتل ميدانية لأفراد من قوات الأمن يف �إدلب 2 ،نوفمرب 2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/syria-armed-group-carries-outsummary-killing-security-forces-idlib-2012-11
29-Haitham Almaleh statement about kidnapping civilians on 18 December 2012
on Russia today TV
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/602840/
� -30سوريا  -ر�سالة قوية من االئتالف الوطني ال�سوري �ضد ا�ستهداف املدنيني ،هيومان رايت�س ووت�ش22 ،
دي�سمرب 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/22-0
�سورية :يتعني �أن يكون الإفراج عن ال�صحفية املحتجزة مبثابة االختبار الأول الئتالف املعار�ضة ،منظمة العفوالدولية 14 ،دي�سمرب 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/syria-journalists-release-first-test-oppositioncoalition-2012-12-13
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«�إدلب» �إىل م�رصع � 20شخ�صاً .وا�ستهدف تفجري يف  18يوليو مقر الأمن القومي ال�سورى،
31
وقتل خالله وزير الدفاع وعدد من امل�سئولني الأمنيني.

حمالت االعتقال التع�سفي والتعذيب املنهجي :
طال االعتقال التع�سفي دون تهمة �أو حماكمة �آالف الأ�شخا�ص ،بلغ عددهم منذ بدء االنتفا�ضة
وحتى �أكتوبر �أكرث من � 32ألفا ،بينهم عدد كبري ممن �شاركوا يف احتجاجات �سلمية �أو �أعلنوا
دعمهم لها ،عالوة على عدد كبري من مدافعي حقوق الإن�سان وال�صحفيني والأطباء ،وممن
قدموا م�ساعدات �إن�سانية لل�ضحايا 32.وطال االعتقال �أفرادا �أو �أ�رسا ب�أكملها لإجبار ذويهن على
ت�سليم �أنف�سهم �أو الإدالء مبعلومات ت�ساعد يف القب�ض عليهم �أو تدينهم 33.كما امتد منط اعتقال
34
الأ�شخا�ص كرهائن ،ليطال عائالت �أفراد من قوات الأمن انتقلوا �إىل �صفوف املعار�ضة.
ومل ي�سلم من حمالت االعتقال رجال الدين ،ومن ذلك اعتقال ال�شيخ والداعية �أحمد
معاذ اخلطيب �-إمام �سابق للم�سجد الأموي -عدة مرات ،كان �أخرها يف �أوائل مايو ،حيث
غادر البالد بعد الإفراج عنه ،ومت اختياره الحق ًا «رئي�سا لالئتالف الوطني لقوى الثورة
35
واملعار�ضة».
رغم �أن الرئي�س ال�سوري ا�صدر منذ اندالع االنتفا�ضة �ستة قرارات بالعفو ،كان �آخرها
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى ،ت�ضمنت �إلغاء �أو تخفيف �أحكام ال�سجن ال�صادرة بحق مرتكبي عدد من
اجلرائم� ،إال �أن �آالف الن�شطاء ال�سلميني وال�صحفيني واحلقوقيني ومقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
املحتجزين لن ي�ستفيدوا من هذا العفو ،لأنه بب�ساطة مل يتم توجيه تهم �إليهم رغم احتجازهم
31 -Report of Commission of Inquiry on Syria (A/HRC/21/50), Human Rights Council , 16 august 2012
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/AHRC-21-50_en.pdf
 -32على �سوريا الإفراج عن الن�شطاء وال�صحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العفو ،هيومان رايت�ش
ووت�ش ،مرجع �سبق ذكره.
 -33احلكومة ت�ستهدف �أتباع املعار�ضني ،منظمة العفو الدولية 25 ،يونيو 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/syrian-government-targeting-dissenter-sfollowers-2012-06-25
� -34سوريا � :أطلقوا �رساح جميع �سجناء الر�أي عقب �صدور العفو ،منظمة العفو الدولية� 25 ،أكتوبر 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/syria-free-all-prisoners-conscience-afteramnesty-2012-10-25
 -35االعتقال التع�سفي م�ستمر… وكويف عنان �صامت ،اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان 8 ،مايو ،2012
http://www.shrc.org/data/aspx/d10/4700.aspx
 «االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة» ينتخب الداعية �أحمد معاذ اخلطيب رئي�سا له ،فران�س 11 ،24نوفمرب f24.my/Q0Rfmr، 2012
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لفرتات طويلة .36جدير بالذكر �أن ال�سلطات ال�سورية تعتقل الآالف من الأ�شخا�ص تع�سفياً،
حتت مظلة املر�سوم الت�رشيعي رقم  55ل�سنة  ،2011وقانون مكافحة الإرهاب ال�صادر يف
 ،2012وكالهما يجيز االعتقال ملدة  60يوم ًا دون مراجعة ق�ضائية .ومع ذلك ف�إن عدد ًا
كبري ظل رهن االعتقال رغم م�ضي �أكرث من  60يوم ًا على اعتقالهم 37.وقد �صار عدد كبري
من املعتقلني يف عداد املختفني ق�رسي ًا نتيجة احتجازهم مبعزل عن العامل اخلارجي ،ورف�ض
ال�سلطات الإف�صاح عن �أماكن احتجازهم .ومن بني ه�ؤالء مازن دروي�ش مدير املركز
ال�سوري للإعالم وحرية التعبري وعدد من العاملني باملركز ،حيث انقطعت �أخبارهم ،ومل
يعرف مكان احتجازهم منذ مداهمة املخابرات اجلوية ملقر املركز واعتقالها � 16شخ�ص ًا بينهم
38
 6ن�ساء.
وت�ؤكد التقارير �أن املحتجزين يخ�ضعون لتعذيب وح�شي ،ي�شمل –وفقا ل�شهادة حمتجزين
�أفرج عنهم -االعتداء اجلن�سي مبا يف ذلك االغت�صاب ،و�صعق الأع�ضاء التنا�سلية وغريها
من �أع�ضاء اجل�سم بالكهرباء ،وال�رضب بالع�صى والكوابل والهراوات واحلرق ،وجتريد
املحتجزين من مالب�سهم عنوة 39 .وت�شمل ممار�سات التعذيب ال�صبية ال�صغار ،حيث يتم
�إجبارهم على اجللو�س يف �أو�ضاع م�ؤملة ،وتقييدهم ورفعهم لل�سقف معلقني من �أطرافهم،
40
مبا يف ذلك �أع�ضا�ؤهم التنا�سلية .وتو�ضع �ألواح ثقيلة من اخلر�سانة الرطبة فوق رءو�سهم.
وترتكب هذه اجلرائم على �أيدي �أجهزة �أمن الدولة والأمن ال�سيا�سي واال�ستخبارات
الع�سكرية وا�ستخبارات القوات اجلوية .ويجري التعذيب يف مباين �أجهزة الأمن ومراكز
االعتقال وال�سجون ،و�أي�ض ًا يف ال�ساحات العامة واملالعب الريا�ضية واملدار�س ،التي يتم
ا�ستخدامها كمراكز اعتقال م�ؤقتة .كما حتولت امل�ست�شفيات �إىل مراكز لالعتقال والإعدام،
حيث يتم ا�ستخدامها كم�صائد للجرحى وامل�صابني لتعذيبهم �أو �إعدامهم ،ثم تلقى جثثهم يف
ال�شوارع 41.وت�شمل ممار�سات التعذيب والقتل الأطباء والطواقم الطبية �أي�ضاً .ومن �أبرز
هذه احلاالت ما تعر�ض له ثالثة �أطباء يف حلب� ،ألقت املخابرات اجلوية القب�ض عليهم يف 17
يونيو ،ثم عرث على جثثهم يف �سيارة حمرتقة بعد �أ�سبوع من اعتقالهم .وقد تعر�ضوا لتعذيب
وح�شي ،ولوحظ �أن جثة �أحدهم يداه موثقتان خلف ظهره ،و�إحدى �ساقيه مك�سورة و�أظافره
 -36املرجع ال�سابق.
 -37على �سوريا الإفراج عن الن�شطاء وال�صحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العفو ،هيومان رايت�ش ووت�ش،
مرجع �سبق ذكره.
 -38املرجع ال�سابق.
� -39سوريا � :أطلقوا �رساح جميع �سجناء الر�أي عقب �صدور العفو ،منظمة العفو الدولية ،مرجع �سبق ذكره.
-40اجلمهورية العربية ال�سورية ( جرائم �ضد الإن�سانية– تعذيب ممنهج وقمع للمعار�ضة ال�شعبية) تقرير
مقدم للجنة مناه�ضة التعذيب يف �إطار اال�ستعرا�ض اخلا�ص جلمهورية �سوريا العربية ،منظمة الكرامة حلقوق
الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
-41املرجع ال�سابق.
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منزوعة.

42

يف ظل التعتيم الر�سمي على �أو�ضاع املعتقلني و�أماكن احتجازهم وحرمانهم من الزيارات،
ي�صعب تقدير عدد ال�ضحايا الذين فقدوا حياتهم ب�سبب التعذيب� ،أو قتلوا عمد ًا بعد القب�ض عليهم.
43
لكن احد التقارير يرجح وقوع �أكرث من  585حالة وفاة جراء التعذيب حتى نهاية �أبريل.

مدافعو حقوق الإن�سان هدف لالعتقال واالختفاء والقتل:
مل ي�سلم مدافعو حقوق الإن�سان من �أعمال البط�ش والتنكيل وتعر�ض عدد كبري منهم
لالعتقال واالختفاء الق�رسي والتعذيب والقتل منذ اندالع االنتفا�ضة .يف  16فرباير 2012
داهمت خمابرات �سالح اجلو مقر «املركز ال�سوري حلرية الإعالم» يف دم�شق ،واعتقلت
مديره مازن دروي�ش و� 15آخرين ،بينهم �أحد الزائرين وهو �شادي يزبك الذي �أطلق �رساحه
يف  12مار�س .وكان قد �أطلق �رساح �سبع ن�ساء بعد � 48ساعة من مداهمة املركز� ،رشيطة
مثولهم اليومي لدى �أحد مراكز االعتقال ال�ستكمال التحقيق .فور اعتقالهم ،احتجز مازن
دروي�ش وثمانية رجال �آخرين يف احلب�س االنفرادي ب�أحد مراكز االحتجاز التابعة للمخابرات
اجلوية ،وتعذر على حماميهم و�أ�رسهم وزمالئهم زيارتهم �أو االت�صال بهم .بح�سب م�صادر
موثوق بها ،تعر�ض دروي�ش يف حينها للتعذيب خالل التحقيق معه ،ومل تف�صح ال�سلطات
44
عن التهم املوجهة �إليه �أو �إىل زمالئه املحتجزين .وقد انقطعت �أخباره منذ ذلك الوقت،
و�أ�ضحى م�صريه جمهوال حتى �إعداد هذا التقرير .كما انقطعت املعلومات عن عدد من زمالئه
املحتجزين ،وهم عبد الرحمن حمادة وح�سني غرير ومن�صور حميد العمري وهاين زيناين.
والحق ًا �أحيل �إىل املحاكمة الع�سكرية �سبعة من موظفي وموظفات املركز بتهمة حيازة مواد
حمظورة بق�صد ن�رشها .وقد ت�أجلت جل�سة حماكمتهم بعد عدم �إبالغ اال�ستخبارات اجلوية
املحكمة ب�إمكانية ح�ضور مازن دروي�ش ك�شاهد فيها .ي�شمل االتهام يف الق�ضية املدونني ب�سام
الأحمد وجوان فار�س و�أيهم غزول ويارا بدر ورزان غزاوي وميادة اخلليل و�سناء زيتاين
� -42سوريا  :مهنيون طبيون معتقلون يتعر�ضون للتعذيب والقتل يف حملة حلب القمعية ،منظمة الغفو الدولية،
 27يونيو 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/syria-detained-medics-killed-brutal-bid-silencedissent-2012-06-26
� -43إعدام معتقل بعد تعذيبه بوح�شية ،الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان� 30 ،أبريل ،2012
http://www.anhri.net/?p=52545
 -44يجب على ال�سلطات ال�سورية الك�شف عن م�صري مازن دروي�ش وموظفي املركز ال�سوري للإعالم وحرية
التعبري ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 14 ،مار�س .2012
http://www.cihrs.org/?p=1838
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وهنادي زحلوط 45 .هناك ن�شطاء حقوقيون �آخرون ظلوا يف عداد املختفني منذ اعتقالهم يف
46
 ،2011بينهم براء بكرياتي ،و�أن�س ال�شغري ويحيى ال�رشبجي �أحد دعاة الالعنف.
يف  16يونيو تعر�ض ر�شيد عمر حممد ع�ضو «املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان
واحلريات العامة يف �سوريا» (  ) DADلهجوم يف مدينة “املالكية” من م�سلحني جمهولني
ملثمني ،انهالوا عليه بال�رضب املربح بالق�ضبان احلديدية ،مما �أحلق به �أذى كبريا 47.يف 3
يونيو قام م�سلحون ب�إطالق النار على عدنان وهبة ع�ضو “املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف
�سوريا” وع�ضو املكتب التنفيذي لـ “هيئة التن�سيق الوطنية لقوى التغيري الوطني الدميقراطي
يف �سوريا” ،مما �أدى �إىل مقتله .وقد وقع الهجوم عليه داخل عيادته مبدينة “دوما” بريف
48
دم�شق .
يف  14يوليو اعتقلت �أجهزة الأمن النا�شط �سليم قباين ،واقتادته �إىل جهة جمهولة �أثناء
وجوده يف مدينة دم�شق يف مهمة جللب معونات �إغاثية للمدنيني يف حم�ص 49.يف � 2أكتوبر
 -45املرجع ال�سابق.
 �سوريا :دعوة �إىل �إطالق �رساح املدافعني عن حرية التعبري املحتجزين مبعزل عن العامل اخلارجي ،مركزالقاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان  17 ،يونيو 2012
http://www.cihrs.org/?p=3022 -Authorities urged to reveal the fate of Mazen Darwish and
SCM staff, Reporters Without Borders (RSF) ,14 march 2012
http://www.ifex.org/syria/2012/03/14/darwish_life_in_danger/
� -46سوريا :دعوة �إىل �إطالق �رساح املدافعني عن حرية التعبري املحتجزين مبعزل عن العامل اخلارجي ،مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان  ،مرجع �سبق ذكره.
-Authorities urged to reveal the fate of Mazen Darwish and SCM staff, Reporters Without
Borders (RSF) ,14 march 2012
http://www.ifex.org/syria/2012/03/14/darwish_life_in_danger/
 -47النا�شط احلقوقي املعروف الزميل الدكتور ر�شيد عمر حممد يتعر�ض لل�رضب واالعتداء على حياته،
املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا 16 ، ( DAD ).يونيو .2012
http://denge-derike.com/index.php?view=article&catid=78%3A2012-05-25-19-1225&id=214%3A2012-06-20-06-52-59&format=pdf&option=com_content&Itemid=29
 -48عمليات االغتيال الآثمة تطال حياة الزميل الدكتور عدنان وهبة ع�ضو املنظمة الوطنية حلقوق الإن�سان قي
�سوريا ،املنظمة العربية حلقوق الإن�سان قي �سوريا 3 ،يونيو 2012
http://www.nohr-s.org/new/2012/06/04/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%
B3%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7/
 -49املخابرات ال�سورية تعتقل النا�شط البارز �سليم قباين ،الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان16،
يوليو 2012
http://www.anhri.net/?p=56724
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جرى اختطاف احلقوقي واملحامي املعروف خليل معتوق املدير التنفيذي «للمركز ال�سوري
للدرا�سات والأبحاث القانونية» وقد جرى اختطافه بينما كان يقود �سيارته �إىل مكتبه ،وهو
حمتجز يف �أحد املقار التابعة للأمن ال�سيا�سي بالعا�صمة 50.جتدر الإ�شارة �إىل �أن معتوق
تعر�ض لال�ستدعاء من قبل �أجهزة الأمن عدة مرات قبيل اختطافه؛ ب�سبب متثيله القانوين
لن�شطاء حمتجزين ،وب�سبب رحالته اخلارجية لتلقي العالج الطبي حيث يعاين من م�شكالت
51
يف الرئة.

حمنة حريات الر�أي والتعبري:
تخ�ضع حرية التعبري والإعالم لقيود �صارمة ،وت�ستخدم احلكومة ب�صورة منهجية الرقابة
واحلرمان التع�سفي من الرتاخي�ص الإعالمية لل�سيطرة على و�سائل الإعالم .ويتعر�ض
ال�صحفيون واملدونون الذين يعربون عن وجهات نظر معار�ضة �أو م�ستقلة للم�ضايقات �أو
للطرد من وظائفهم احلكومية �أو االعتقال واالحتجاز التع�سفيني 52.وقد باتت �سوريا واحدة
من �أخطر الأماكن يف العامل بالن�سبة للعاملني يف حقل ال�صحافة والإعالم .وتقدر م�صادر
حقوقية �أن �أكرث من  150ممن يعملون ب�صورة ر�سمية �أو غري ر�سمية يف ال�صحافة وو�سائط
53
الإعالم املختلفة قد طالتهم �إجراءات االحتجاز �أو ال�سجن منذ بدء االنتفا�ضة املناه�ضة للنظام.
وقد ظل ما ال يقل عن  36منهم يف ال�سجون حتى نهاية العام .وقتل ما ال يقل عن  60من
ال�صحفيني والإعالميني والنا�شطني الإلكرتونيني واملتعاونني مع �صحف و�شبكات �إخبارية،54
وا�ستهدفت احلكومة �آخرين بالقتل �أو االعتقال �أو التعذيب �أو االعتداءات اجل�سدية ،ب�سبب
 - 50على �سوريا الإفراج عن الن�شطاء وال�صحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العفو ،هيومان رايت�ش
ووت�ش ،مرجع �سبق ذكره.
� -51سوريا :اختطاف حمامي حقوقي بارز ،هيومان رايت�س ووت�ش 4 ،اكتوبر 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/04
 خماوف ب�شان احتمال القب�ض على حمام �سوري معني بحقوق الإن�سان ،منظمة العفو الدولية� 4 ،أكتوبر .2012http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE24/080/2012/ar
 - 52تقرير جلنه التحقيق الدولية امل�ستقلة عن اجلمهورية العربية ال�سورية ،جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته الـ
،19ال�صادر حتت البند  4من جدول الأعمال 22 ،فرباير 2012
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.
HRC.19.69_ar.pdf
 -53على �سوريا الإفراج عن الن�شطاء وال�صحفيني وعمال الإغاثة مبوجب قرار العفو ،هيومان رايت�ش
ووت�ش ،مرجع �سبق ذكره.
� -54أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  60ﻗﺘﻴﻼ :ﻣﺮا�ﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ﺗﺪﻳﻦ اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت �ﺿﺪ اﻟ�ﺼﺤﻓﻴﲔ اﳌ�ﺴﺘﻬﺪﻓﲔ واﻻﻋﺮﺘاﻓﺎت ﺑﺎ�ﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻘﻮة ،مرا�سلون بال حدود 4 ،دي�سمرب 2012
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121204_syrie_ar.odt_-_neooffice_writer.pdf

212

التقرير ال�سنوي 2012
�آرائهم املناه�ضة للحكومة �أو الداعمة للحريات الدميقراطية.

55

يف �أوائل �أبريل �شمل االعتقال التع�سفي ال�صحفية ماري ا�سكندر التي عرفت بكتاباتها الناقدة
للقمع يف عدد من ال�صحف العربية ،وعلي حممد عثمان مدير املركز الإعالمي يف حي بابا
عمرو بحم�ص 56 .يف � 24أبريل ،اعتقلت املخابرات اجلوية ال�صحفي الأردين الفل�سطيني
الأ�صل �سالمة كيلة بعد مداهمة �شقته يف دم�شق .حيث تعر�ض للإهانة وال�رضب بالفلقة ،ثم
نقل �إىل م�ست�شفى ع�سكري يف “املزة” للعالج من التعذيب .و�أجرب على الرقاد مع اثنني من
املر�ضى على �رسير واحد� ،أياديهم و�أرجلهم مقيدة ووجوههم مغطاة ب�أغطية ،و�أجربوا على
مربح متكرر بينما كان مع�صوب العينني
التربز
أ�رسة .كما تعر�ض ل�رضب ّ
ّ
والتبول يف ال ّ
ّ
57
وموثق ًا �إىل ال�رسير .ويف منت�صف مايو جرى �إبعاده �إىل الأردن .
يف  18مايو ،حكم على الإعالمي حممد عبد املوىل احلريري بالإعدام بتهمة “اخليانة العظمى
والتعامل مع جهات �أجنبية” ،و ُنقل �إىل �سجن �صيدنايا الع�سكري .ومل ترد معلومات ت�ؤكد
تنفيذ احلكم حتى نهاية العام .وكان احلريري قد اع ُتقل يف � 16أبريل بعد مداخلة تلفزيونية مع
قناة “اجلزيرة” الإخبارية ،حتدث فيها عن الو�ضع املت�أزم �إن�ساني ًا و�أمني ًا يف حمافظة “درعا”.
وتعر�ض لتعذيب وح�شي �أدى �إىل ك�سور بالظهر ،لكن �أجهزة الأمن تابعت التحقيق معه وهو
ّ
58
يف حالة �شلل ن�صفي ،وامتنعت عن تقدمي امل�ساعدة الطبية الالزمة له .
ويف  26مايو اعتقلت قوات الأمن الروائي خالد خليفة �أثناء م�شاركته يف جنازة ال�شاب ربيع
الغزي و�سط دم�شق ،واحتجزته لعدة �ساعات قبل �أن تفرج عنه .تعر�ض خليفة العتداء
بال�رضب العنيف ،ت�سبب يف �إ�صابته بك�رس باليد وكدمات يف ر�أ�سه .كما وقعت اعتداءات
مماثلة على الناقد املعروف ح�سان عبا�س الذي كان برفقة خليفة يف ت�شييع اجلنازة  59.يف11
�أغ�سط�س اعتقلت �أجهزة الأمن الفنان امل�رسحي زكي كورديلو من منزله يف دم�شق برفقة
 - 55تقرير جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة عن اجلمهورية العربية ال�سورية ،جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته الـ
 ،19ال�صادر حتت البند  4من جدول الأعمال مرجع �سبق ذكره.
 - 56ال�سلطات ال�سورية حتتجز �صحفيني وتفرج عن �صحفيني �آخرين ،جلنة حماية ال�صحفيني 14،مايو 2012
http://cpj.org/ar/2012/05/019365.php
� -57سوريا� :صحفي فل�سطيني مبعد يتحدث عن التعذيب �أثناء االحتجاز ،منظمة العفو الدولية 20 ،مايو 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/syria-deported-palestinian-journalist-speaks-out-abouttorture-custody-2012-05-17
�“ -58سكايز” يدين احلكم الق�ضائي ال�سوري ب�إعدام النا�شط الإعالمي حممد احلريري� ،سكايز 19 ،مايو 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1548
 - 59قوات الأمن ال�سورية تعتقل الروائي خالد خليفة يف دم�شق وتعتدي بال�رضب على الباحث والناقد ح�سان
عبا�س� ،سكايز 28 ،مايو ،2012
ّ
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/1608
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ابنه ،واقتيدا �إىل جهة غري معلومة بعد م�صادرة حوا�سبهم ال�شخ�صية60.ويف � 24أغ�سط�س
اعتقل املمثل والكاتب التلفزيوين حممد عمر �أو�سو مع �أفراد عائلته من منزله يف دم�شق ،وهو
م�شارك ن�شط يف التظاهرات امل�ؤيدة للثورة 61.ويف � 23أغ�سط�س اعتقلت ال�سلطات يف مطار
دم�شق الدويل املنتج ال�سينمائي عروة النريبة -ابن املعار�ض املعروف موفق النريبة� -أثناء
62
توجهه لل�سفر للقاهرة.
وقد طالت �أعمال االختفاء �أي�ض ًا �صحفيني اجانب .فقد اختفى ال�صحفيان الرتكيان �آدم
�أوزكوز وحامد كو�سكوف يف مار�س ،وانقطعت �أخبارهما قرابة �شهرين كانا فيها رهن
63
االحتجاز ،و�أطلق �رساحهما يف مايو مبوجب و�ساطة �إيرانية بناء على طلب من تركيا.
من بني حاالت القتل التي ا�ستهدفت ال�صحفيني ،تربز واقعة مداهمة قوات الأمن يف 21
�سبتمرب منزل ال�صحفي وامل�صور عبد الكرمي العقدة الذي التقط مئات املقاطع امل�صورة لأعمال
القمع اليومية .وقد قتل امل�صور وثالثة من �أ�صدقائه يف هذا الهجوم ثم احرتق املنزل .ورجحت
64
بع�ض امل�صادر �أن حرق املنزل مت عمداً.
ويف � 22أغ�سط�س قتل م�صعب حممد �سعيد العودة الله ال�صحفي يف �صحيفة «ت�رشين»
احلكومية� ،إثر اقتحام اجلي�ش ملنزله ،وذلك على خلفية عالقته مع املعار�ضة ،وانتقاده للقمع
عرب مقاالت كان ين�رشها با�سم م�ستعار 65.وكان قد قتل �صحفيان عراقيان خالل تغطيتهما
للأحداث يف  18يوليو .وبينما رجحت التقارير م�رصع �أحدهما ،وهو فالح طه� ،أثناء
امل�صادمات بدم�شق ،ف�إن الثاين ،على جبوري الكعبي ،من املحتمل �أنه قتل يف �ضاحية جرمانة
66
بدم�شق على �أيدي جمموعة من امل�سلحني املجهولني.
-60اعتقال الفنان امل�رسحي ال�سوري زكي كورديلو من منزله يف دم�شق� ،سكايز� 13 ،أغ�سط�س , 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/1976
 -61ال�سلطات ال�سورية تعتقل املمثل حممد عمر �أو�سو� ،سكايز� 24 ،أغ�سط�س ،2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/2035
� -62أمن مطار دم�شق يعتقل املنتج ال�سينمائي عروه النريبة� ،سكايز� 23 ،أغ�سط�س 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/2025
 - 63ال�سلطات ال�سورية حتتجز �صحفيني وتفرج عن �صحفيني �آخرين ،جلنه حماية ال�صحفيني ،مرجع �سبق
ذكره.
 -64مقتل �صحفي �سوري مبدينة حماة ،جلنة حماية ال�صحفيني� 21 ،سبتمرب , 2012
http://cpj.org/ar/2012/09/020431.php
 -65اغتيال ال�صحفي م�صعب حممد �سعيد العودة الله يف دم�شق� ،سكايز� 22 ،أغ�سط�س 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Syria/2014
 -66مقتل �صحفيني عراقيني يف �سوريا ،جلنة حماية ال�صحفيني 18 ،يوليو , 2012
http://cpj.org/ar/2012/07/020169.php
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يف يومي  28 ،27مايو لقي خم�سة �صحفيني م�رصعهم يف حم�ص �أثناء ت�صويرهم
لال�ضطرابات ،ويعترب ذلك �أكرب عدد من ال�صحفيني ي�سقط يف واقعة واحدة 67 .يف 20
�أغ�سط�س لقيت ال�صحفية اليابانية ميكا باماماتو م�رصعها �أثناء ق�صف مدينة حلب ،وقد �سجلت
68
التقارير �سقوط ثالثة �صحفيني حمليني �آخرين قتلى خالل �أغ�سط�س �أي�ضاً.
ولكن �أخطر الهجمات املميتة على م�ؤ�س�سات �إعالمية قامت بها املعار�ضة امل�سلحة ،وذلك
عندما اقتحم م�سلحون يف يونيو مقر «الإخبارية ال�سورية» ،وهي حمطة تلفزيونية حكومية
تبث برامج حتمل من ت�صفهم «بالإرهابيني» م�سئولية العنف الدموى يف البالد .وقد �أف�ضى
69
الهجوم امل�سلح �إىل م�رصع � 3صحفيني و 4من العاملني بها.
�شملت االعتداءات �أي�ضا الفنانني واملبدعني .مثل االعتداء يف � 25أغ�سط�س على ر�سام
الكاريكاتور امل�شهور علي فرزات ،وذلك للمرة الثانية منذ بدء الثورة حيث قام �أ�شخا�ص
جمهولون باختطافه وهو يف طريق عودته من مكتبه �إىل منزله .حيث تعر�ض لل�رضب
املربح ،ثم �ألقوه من ال�سيارة يف طريق املطار بدم�شق ،مما �أدى �إىل �إ�صابته بكدمات يف
70
ج�سمه.

 - 67مقتل خم�سة مواطنني �صحفيني خالل يومني يف �سوريا ،جلنة حماية ال�صحفيني 8 ،يونيو , 2012
http://cpj.org/ar/2012/06/019974.php
 -68مقتل �صحفي وفقدان �صحفيني �آخرون يف �سوريا ،جلنة حماية ال�صحفيني� 21 ،أغ�سط�س , 2012
http://cpj.org/ar/2012/08/020297.php
� -69سوريا  :منظمة العفو تدين االعتداء على املحطة التلفزيونية بينما ي�شري تقرير الأمم املتحدة �إىل ت�صاعد
العنف 28 ،يونيو .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/syria-attack-tv-station-condemned-un-report-findsviolence-worsening-2012-06-27
 -70اختطاف ر�سام الكاريكاتور ال�سوري علي فرزات واالعتداء عليه ،املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان،
� 25أغ�سط�س , 2012
http://www.syriahr.com/25-8-2011-syrian%20observatory3.htm
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البحرين

اتخذت ال�سلطات البحرينية عدد ًا من التدابري الت�رشيعية وغري الت�رشيعية ،التي توحي
با�ستجابتها للتو�صيات التي �أعلنتها اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ب�ش�أن االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،التي �شهدتها البالد منذ اندالع االنتفا�ضة ال�شعبية من �أجل الدميقراطية
يف فرباير من عام .2011
جاءت هذه التدابري يف الغالب الأعم �شكلية �أو حمدودة الأثر يف معاجلة تلك االنتهاكات،
ومنع الإفالت من العقاب ملرتكبيها ،واحليلولة دون تكرارها مرة �أخرى؛ الأمر الذي
يعك�س غياب �إرادة �سيا�سية جادة لتبني وتفعيل هذه التو�صيات ،ج�سدته املمار�سات الفعلية
على الأر�ض خالل عام  ،2012الذي �سجل ا�ستمرار ممار�سات التعذيب البدين والنف�سي،
وتوا�صل ا�ستخدام القوة املفرطة يف التعامل مع جميع �أ�شكال االحتجاج والتظاهر ال�سلمي،
وخا�صة تلك االحتجاجات التي تنطلق من املناطق التي يقطنها ال�شيعة ،حيث يعانون من
مظاهر التمييز املنهجي بحقهم ،رغم �أنهم ي�شكلون �أغلبية املواطنني.
�أخفقت احلكومة �أي�ضا يف تنفيذ تو�صيات اللجنة بخ�صو�ص معاجلة ق�ضايا التمييز على �أ�س�س
طائفية ومذهبية ،غري �أن الإخفاق الأكرب يف تفعيل تو�صيات اللجنة يتبدى على وجه اخل�صو�ص
يف غ�ض الطرف عن حما�سبة ،وحماكمة كبار امل�سئولني يف �أجهزة الأمن عن االنتهاكات
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اخلطرية التي وقعت خالل عام  ،2011واالكتفاء بتقدمي عدد حمدود من ال�ضباط ذوى
الرتب ال�صغرية �أو اجلنود للمحاكمة .وطبقا للبيانات الر�سمية ،ف�إن التحقيقات واملحاكمات
التي �أجريت ب�ش�أن جرائم القتل والتعذيب مل ت�سفر حتى منت�صف عام � 2012إال عن توجيه
اتهامات �إىل  21من رجال ال�رشطة ،بينهم عدد من ال�ضباط� ،أعالهم برتبة عقيد ،ومل يتم
�إدانة وحب�س �سوى ثالثة منهم حتى ذلك التاريخ.1
ومن ثم ف�إنه يف ظل ا�ستمرار �سيا�سة الإفالت من العقاب لكبار امل�سئولني يف الأجهزة
الأمنية ،ال يبدو غريبا توا�صل �أعمال القتل للمتظاهرين .وقد ر�صدت التقارير يف هذا ال�صدد
�سقوط نحو �أربعني قتيال خالل قمع االحتجاجات منذ �صدور تو�صيات «اللجنة» ،مقارنة بـ
 52قتيال قبل �إ�صدار التقرير ،ف�ضال عن حدوث عدد من الوفيات ،يرجح وقوعها نتيجة
للتعذيب امل�ست�رشي والذي امتد ليطال الأطفال �أي�ضا.2
بالتزامن مع توا�صل اجلرائم واالنتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان خالل  ،2012ف�إن
حماوالت التعتيم على تلك اجلرائم اقرتنت بت�صعيد الهجوم على منظمات حقوق الإن�سان،
وتعري�ض �أبرز مدافعي حقوق الإن�سان ملالحقات وحماكمات تع�سفية �أدت �إىل �سجنهم،
وبانتهاج تدابري و�إجراءات متعنتة ملنع دخول ممثلي املنظمات الدولية �إىل البالد ،وامتداد
الرتهيب للمدافعني عن حقوق الإن�سان �إىل حد التهديد بالقتل ،وحماولة ت�شويه �صورتهم ب�سبب
م�شاركتهم يف �أن�شطة الأمم املتحدة ،والإيعاز �إىل حكومات عربية ملنعهم من امل�شاركة يف �أن�شطة
�إقليمية يف دول عربية �أخرى .كما وقعت اعتداءات متزايدة على ال�صحفيني وامل�صورين
واملرا�سلني الأجانب الذين تعر�ض بع�ضهم للرتحيل ،وذلك للحد من االنتقادات التي تطال
ال�سلطات.
وو�صل الأمر يف نوفمرب حد �صدور قرارات بنزع اجلن�سية ب�صورة تع�سفية بحق 31
�شخ�صا ،بزعم �إ�رضارهم ب�أمن البالد ومن دون �إخ�ضاع ه�ؤالء الأ�شخا�ص لأي حتقيق
ق�ضائي يدينهم.3
ذلك ال ينفي �أن ثمة تطورات �إيجابية -و�إن كانت حمدودة الأثر -يف معاجلة الأو�ضاع
املت�أزمة .يتبدى ذلك يف ت�شكيل جلنة وطنية لإنفاذ تو�صيات «اللجنة» ،ويف � 9أبريل �أ�صدر
جمل�س الوزراء قرارا بتكليف وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية بت�شكيل جهاز ملتابعة تنفيذ
 -1جهاز متابعة تنفيذ التو�صيات :تقرير املتابعة ،يونيو .2012
http://www.iaa.bh/downloads/bici_followup_report_ar.pdf
 -2مركز حقوق الإن�سان� :سيادة �سيا�سة الإفالت من العقاب  ،تقرير �صادر عن جمعية العمل الوطني
الدميقراطي “وعد” ،بتاريخ � 8سبتمرب .2012
http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=7310
 -3البحرين :ال تنزعوا اجلن�سية تع�سفاً ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  8نوفمرب .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/08
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التو�صيات ،ليكون حلقة ات�صال بني جميع الوزارات واجلهات احلكومية املعنية بها .وكان
�أبرز اال�ستجابات يف �إن�شاء �صندوق للتعوي�ضات ل�ضحايا االنتهاكات ،ويف ت�سوية �أو�ضاع
العاملني املف�صولني تع�سفيا على خلفية �أحداث .20114
�أما على ال�صعيد الت�رشيعي فقد اكتفت ال�سلطات ب�إدخال تعديالت حمدودة على قانوين
الإجراءات اجلنائية والعقوبات؛ لتبني تعريف �أكرث �شموال جلرائم التعذيب ،والأخذ مببد�أ عدم
�سقوط تلك اجلرائم بالتقادم ،عالوة على تقليل مدد احلب�س االحتياطي.
رغما عن القيود القانونية التع�سفية على حريات التعبري ،ف�إن التعديالت الت�رشيعية اكتفت
ب�إلغاء مادتني من قانون العقوبات ،جترمان بث بيانات �أو �أخبار �أو �إ�شاعات كاذبة يف
اخلارج ،وجترم الثانية حيازة �أو توزيع �أو �صنع �أو ل�صق �صور ت�سئ ل�سمعة البالد ،و�أدخلت
تعديال حمدود ًا على املادة ( )168من القانون ،التي تعاقب على ن�رش �أخبار كاذبة .حيث
ا�شرتطت �أن يكون الفعل متعمداً ،وان يرتتب عليه �إحداث �رضر بالأمن الوطني �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة.5
�شهد العام � 2012أي�ضا �إجراء تعديالت د�ستورية حمدودة ،متنح الربملان قدر ًا من
ال�صالحيات يف مراقبة �أداء احلكومة ،و�أتاح «نظريا» للربملان احلق يف �سحب الثقة من
احلكومة ،لكنه من الناحية الفعلية منح امللك يف هذه احلالة �سلطة �إعفاء احلكومة ،وتعيني
حكومة جديدة� ،أو حل الربملان.6

ت�صاعد القمع بحق املدافعني عن حقوق الإن�سان :
ظل املدافعون عن حقوق الإن�سان يدفعون ثمنا باهظا جراء ت�صديهم لالنتهاكات املتوا�صلة يف
البحرين .ففي  6يناير �أطلقت قامت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مظاهرة �سلمية للت�ضامن
مع املعتقلني� ،شارك فيها نبيل رجب رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان .و�أثناء م�شاركته
مت ا�ستهدافه ب�شكل خا�ص ،واعتدوا عليه بال�رضب املربح بالهراوات وال�سالح بعد �إ�سقاطه
علي الأر�ض ،مما نتج عنه �إ�صابات بليغة يف ج�سده ووجهه ،ونقل علي �إثر ذلك �إيل م�ست�شفي
ال�سلمانية ،حيث مت احتجازه وا�ستجوابه ،قبل �أن يعود ملنزله يف اليوم التايل 7.ويف  5مايو
اعتقلت ال�سلطات نبيل رجب �أثناء عودته من بريوت بعد ور�شة عمل حقوقية .ثم �أحيل يف
 -4جهاز متابعة تنفيذ التو�صيات :تقرير املتابعة ،مرجع �سابق.
 -5املرجع ال�سابق.
 -6املرجع ال�سابق.
 -7البحرين :اعتداء �أثيم على املدافع عن حقوق الإن�سان نبيل رجب ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق
الإن�سان ،بتاريخ  8يناير .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4950
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 16مايو للمحاكمة بتهمة “�إهانة الهيئات النظامية” على خلفية تدويناته عرب �شبكة الإنرتنت.8
ثم �أعيد اعتقال رجب مرة �أخري يف  6يونيو بعد يوم واحد من ظهوره على قناة “اجلزيرة”
الإجنليزية ،حيث انتقد غياب �إ�صالحات جادة وا�ستمرار االنتهاكات التي يتعر�ض لها �شعب
البحرين .9ويف  9يوليو �أدانت املحكمة اجلنائية ال�صغرى رجب بتهمة الت�شهري مبواطنني من
بلدة املحرق وحكمت عليه بال�سجن ثالثة �أ�شهر .10ويف � 16أغ�سط�س حكمت عليه املحكمة العليا
لال�ستئناف باحلب�س ثالث �سنوات بتهمة التجمع غري القانوين ،ب�سبب م�شاركته يف التجمعات
ال�سلمية املطالبة باحلريات الأ�سا�سية والدميقراطية ،11وقد و�ضع رجب يف احلب�س االنفرادي،
ومنع من �إجراء املكاملات الهاتفية -دون مراقبة -مع �أ�رسته ،ومل ي�سمح له باحل�صول على
ال�صحف .12ويف  11دي�سمرب �أيدت حمكمة التمييز حكم الإدانة ،لكنها خففت العقوبة �إىل
ال�سجن �سنتني.13
يف  12فرباير جرى اعتقال املدونة والنا�شطة زينب اخلواجة ،بينما كانت ت�شارك يف
م�سرية �سلمية باجتاه دوار الل�ؤل�ؤة يف املنامة ،ووجهت �إليها النيابة العامة تهمة “التجمهر غري
 100 -8منظمة من �أنحاء العامل توجه نداء لإنهاء االعتداء على حرية التعبري ،و�إطالق �رساح كل املدافعني
احلقوقيني املعتقلني واملدونني ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  18مايو .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5271
انظر �أي�ضا �إيل :
عندما يتم االقتبا�س من �أ�سو�أ الديكتاتوريات :املدافعون البحرينيون عن حقوق الإن�سان حتت الق�صف ،بيان
�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  7مايو .2012
http://www.cihrs.org/?p=2094#
 -9البحرين� :إعادة اعتقال املدافع البارز عن حقوق الإن�سان نبيل رجب ،تقرير �صادر عن مركز البحرين
حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  8يونيو .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5313
 -10البحرين :املدافع البارز عن حقوق الإن�سان نبيل رجب يتلقى حكما بال�سجن ملدة ثالثة �أ�شهر نتيجة لكتابته
على تويرت ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  9يوليو .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5355
 -11البحرين :خرباء الأمم املتحدة يطالبون ب�إنهاء حملة اال�ضطهاد �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان ،تقرير
�صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 23أغ�سط�س .2012
http://www.bahrainrights.org/ar/node/5400
 -12البحرين :املدافع عن حقوق الإن�سان نبيل رجب يتعر�ض ل�سوء املعاملة يف ال�سجن ،ويو�ضع يف احلب�س
االنفرادي ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 21أغ�سط�س .2012
http://www.bahrainrights.org/ar/node/5399
 -13البحرين :االتهامات �ضد املُدافع عن حقوق الإن�سان مثرية للقلق ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س
ووت�ش ،بتاريخ  3يانري .2013
http://www.hrw.org/ar/news/2013/01/03-0
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امل�رشوع لأكرث من خم�سة �أ�شخا�ص .14ثم اعتقلت مرة �أخرى يف  21ابريل خالل احتجاج ندد
با�ستمرار حب�س �أبيها احلقوقي البارز عبد الهادي اخلواجة .وقد ُوجهت �إىل زينب تهم عرقلة
حركة ال�سري ،و�إهانة �أحد ال�ضباط .15ويف � 26سبتمرب حكمت عليها املحكمة اجلنائية ال�صغرى
باحلب�س ملدة �شهرين بتهمة �إتالف منقوالت مملوكة لوزارة الداخلية ،16ب�سبب “متزيق �صور
ملك البحرين”17.
يف  14فرباير اعتقلت ال�سلطات اثنني من �أبرز النا�شطني يف حقوق الإن�سان ،وهما ناجي
فتيل وح�سن اجلابر ،خالل تظاهرات الذكرى ال�سنوية لالنتفا�ضة من �أجل الدميقراطية يف
البحرين ،حيث كانا يوثقان انتهاكات حقوق الإن�سان.18
يف � 15أبريل� ،أوقفت �أجهزة الأمن �سيد يو�سف املحافظة ،م�سئول الر�صد والتوثيق يف
مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،واثنني من �أع�ضاء منظمة مراقبة حقوق الإن�سان الدولية
(هيومان رايت�س ووت�ش) ،وهما توم مالينوف�سكي ،وندمي حوري ،ملدة � 4ساعات قبل �إطالق
�رساحهم ،وقد جرى توقيفهم عندما كانوا يراقبون احتجاجا �سلميا �ضد �سباق «الفورموال »1
19
يف منطقة الدراز� ،إحدى القرى يف البحرين.
 -14البحرين :اعتقال املدافعة عن حقوق الإن�سان زينب اخلواجة ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق
االن�سان ،بتاريخ  14فرباير .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5050
«لعب وعبث بحياة النا�شط امل�رضب عن الطعام ،بيان �صادر
 -15ت�أجيل جل�سة املحكمة يف البحرين ما هو �إال
ٌ
عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ � 23أبريل .2012
http://www.amnesty.org/zh-hant/node/31067
 -16حكم باحلب�س ل�شهرين على النا�شطة زينب اخلواجة ،جريدة الو�سط البحرينية� 26 ،سبتمرب .2012
http://www.alwasatnews.com/3672/news/read/704499/1.html
وانظر �أي�ضا:
البحرين :احلكم على زينب اخلواجة بال�سجن �شهرين ،جريدة ال�سفري� 27 ،سبتمرب .2012
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2267&ChannelID=54404&ArticleID=2757
 -17البحرين :توا�صل احلملة الق�ضائية �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان والن�شطاء ،تقرير �صادر عن مركز
البحرين ،بتاريخ � 17أكتوبر .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5484
 -18البحرين :اعتقال واحتجاز اثنتني من املدافعني عن حقوق الإن�سان ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق
الإن�سان ،بتاريخ  16فرباير .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5065
 -19ال�سلطات البحرينية ت�صعد حملتها �ضد ن�شطاء حقوق الإن�سان قبل بدء �سباق الفورموال واحد ،بيان �صادر
عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 20أبريل .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5201
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وكان املحافظ قد مت احتجازه  12يوم ًا يف نوفمرب املا�ضي بعد القب�ض عليه �أثناء ر�صده
ملظاهرة معار�ضة للحكومة ،ثم �أُفرج عنه دون اتهامات .ويف  17دي�سمرب قامت قوات الأمن
بالقب�ض عليه  ،فيما كان يراقب مظاهرة باملنامة لإحياء ذكرى وفاة اثنني من املتظاهرين يف
عام  .1994ويف اليوم التايل اتهمه النائب العام بن�رش �صورة على ح�سابه على موقع تويرت
فيها �ساق ل�شخ�ص يظهر �أنه م�صاب بعدة �إ�صابات باخلرطو�ش ،و�أمر باحتجازه ملدة �أ�سبوع
على ذمة التحقيق .ويف  25دي�سمرب مت جتديد احتجازه ملدة  15يوم ًا بتهمة “�إذاعة �أخبار كاذبة
عمداً”-.20
يف � 16أكتوبر �ألقي القب�ض على حممد امل�سقطي رئي�س جمعية �شباب البحرين ،بتهمة “ال�شغب
وامل�شاركة يف جتمع غري قانوين” ،يف �إ�شارة �إيل م�شاركته باحتجاجات باملنامة يف � 12أكتوبر،
وقد �أطلق �رساحه يف اليوم التايل .جدير بالذكر �أن امل�سقطي تعر�ض خالل �شهر �سبتمرب حلملة
من الرتهيب حيث تلقى �أكرث من اثني ع�رش مكاملة هاتفية من جمهولني ،ت�ضمنت تهديدات
حلياته و�سالمة عائلته ،يف �أعقاب مداخلة �شفوية له يف جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة،
خالل حلقة نقا�ش تركزت حول عمليات الرتهيب بحق مدافعي حقوق الإن�سان يف البحرين.21
وعلى الرغم من النداءات واالحتجاجات الدولية املطالبة ب�إطالق �رساح  13من �أبرز
احلقوقيني والن�شطاء ال�سيا�سيني الداعني �إىل �إ�صالحات دميقراطية ،الذين �صدرت بحقهم
�أحكام جائرة من قبل حمكمة ع�سكرية ا�ستثنائية ،فقد ظلوا داخل ال�سجون تنفيذ ًا للعقوبات،
التي �شملت ال�سجن امل�ؤبد لعبد الهادي اخلواجة م�ؤ�س�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان و�ستة
�آخرين ،بينما تراوحت العقوبات بحق الباقني بني ال�سجن ملدة عامني و 15عاما .وعلى الرغم
من �أن ال�سلطات قد ا�ضطرت حتت وط�أة ال�ضغوط واالنتقادات الدولية �إىل �إعادة حماكمة
املتهمني مرة �أخرى ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف اجلنائية العليا �أيدت يف � 4سبتمرب الأحكام ال�صادرة
بحق اخلواجة ورفاقه .ومل جتر حتقيقا �أو تعر االنتباه �إىل �أن �إدانتهم م�سبقا ا�ستندت �إىل �أقوال
واعرتافات انتزعت منهم عنوة نتيجة للتعذيب.22
 -20البحرين :االتهامات �ضد املُدافع عن حقوق الإن�سان مثرية للقلق ،مرجع �سابق.
انظر اي�ضا:
 مرا�سلون بال حدود »تدين العرقلة املتكررة لتدفق املعلومات يف البحرين ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلونبال حدود ،بتاريخ  28دي�سمرب .2012
http://en.rsf.org/bahrein-authorities-use-arrests-expulsion-28-12-2012,43844.html
 -21البحرين :توا�صل احلملة الق�ضائية �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان والن�شطاء ،بيان �صادر عن مركز
البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 17أكتوبر .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5484
 -22يتعني على ال�سلطات البحرينية �إطالق �رساح �سجناء ر�أي �إثر �صدور �أحكام ُم�شينة ،بيان �صادر عن منظمة
العفو الدولية ،بتاريخ � 5سبتمرب .2012
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ويف �إطار حما�رصة احلقوقيني خارج حدود البحرين ،منعت ال�سلطات امل�رصية نبيل رجب
من دخول م�رص يف � 21أبريل ،و�صادرت جواز �سفره ،واحتجزته مبطار القاهرة الدويل،
و�أخربته �أنه على قائمة املمنوعني من دخول البالد .23كما ُمنع �أي�ضا من دخول م�رص كل من
مرمي اخلواجة يف � 16أغ�سط�س .24واحلقوقي فالح ربيع يف � 24أبريل ،والنا�شط ال�سيا�سي
25
قا�سم الها�شمي ،والناقد البحريني علي الديري يف وقت �سابق.
جدير بالذكر �أن التوجه العدواين للحكومة البحرينية جتاه مدافعي حقوق الإن�سان كان �أكرث
�سفورا خالل فعاليات الدورة  21ملجل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة ،حيث تعر�ضوا �إىل
ممار�سات انتقامية ب�سبب م�شاركتهم يف هذه الدورة ،مبا يف ذلك التهديد بالقتل والرتهيب،
والتحر�ش ،بالإ�ضافة �إىل حتري�ض و�سائل الإعالم التابعة للدولة على الكراهية والعنف
�ضدهم.26
كما فر�ضت ال�سلطات مزيدا من القيود بحق املنظمات الدولية ،ومنعتها من دخول البحرين
يف عدة منا�سبات .ففي  8يناير رف�ضت ال�سلطات ال�سماح لـ ريت�شارد �سولوم نائب مدير
منظمة �أطباء لأجل حقوق الإن�سان ،بدخول البالد حل�ضور جل�سة اال�ستئناف اخلا�صة بالعاملني
http://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-must-overturn-outrageous-verdict-prisonersconscience-2012-09-04
انظر �أي�ضا :
 يجب �أن ترف�ض حمكمة اال�ستئناف البحرينية العليا االعرتافات املنتزعة بالتعذيب ،بيان �صادر عن منظمةهيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  21يوليو .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/21-1
 -23ال�سلطات امل�رصية حتتجز النا�شط البحريني نبيل رجب مبطار القاهرة الدويل ومتنع دخوله �إىل م�رص ،بيان
�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 11أبريل .2012
http://www.cihrs.org/?p=1980
 -24ر�سالة مفتوحة �إىل رئي�س جمهورية م�رص العربية ،الدكتور حممد مر�سي ،مركز البحرين حلقوق
الإن�سان� 27 ،أغ�سط�س .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5404
 -25ا�ستمرار العمل بالقوائم ال�سوداء يف م�رص للت�ضييق على املدافعني عن حقوق الإن�سان ،بيان �صادر عن
مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 25أبريل .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5215
 -26البحرين :تتعقب الن�شطاء البحرينيني يف جنيف ،وتك�شف عن غياب �إرادتها ال�سيا�سية يف الإ�صالح ،تقرير
�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 20سبتمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=4129#
انظر �أي�ضا �إىل:
فورا وقف التهديدات املوجهة للمدافع عن حقوق الإن�سان حممد
جنيف /يتوجب على حكومة البحرين �أن ت�ضمن ً
امل�سقطي ،بيان �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 19سبتمرب .2012
http://www.cihrs.org/?p=4072#
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يف املجال الطبي يف حمكمة اال�ستئناف .27كما �أعلنت منظمة �أطباء بال حدود يف � 12أبريل عن
�أن فريق عملها ُمنع من دخول البالد ،و�أن وزارة ال�صحة رف�ضت الت�رصيح لها بت�شغيل �أي
28
عيادات يف البحرين.

قمع التجمع ال�سلمي:
وا�صلت ال�سلطات ا�ستخدام القوة املفرطة يف ت�صديها لالحتجاجات والتجمعات ال�سلمية،
و�أف�ضي ا�ستخدام قنابل الغاز اخلانقة وطلقات اخلرطو�ش والر�صا�ص املطاطي �إىل �سقوط عدد
من القتلى ،ف�ضال عن الإ�صابات اجل�سيمة .فقد تويف �سيد ها�شم �سعيد ( 15عاماً) عقب �إ�صابته
بعبوة غاز م�سيل للدموع خالل ت�صدي قوات الأمن لأحد االحتجاجات يف �سرتة ،جنوب
العا�صمة املنامة يوم  31دي�سمرب  .2011كما توفيت �سلمى حم�سن عبا�س عقب قيام �أحد رجال
الأمن ب�إلقاء عبوة غاز م�سيل للدموع داخل منزلها يف قرية بربر عقب تفريق احتجاج �شهدته
القرية يف  13يناير 2012.29
يف  20يناير ،تويف يا�سني الع�صفور ( 14عاماً) مت�أثرا ب�إ�صاباته بعبوات الغاز امل�سيل للدموع
التي �أطلقتها قوات الأمن على منزله يف قرية معامري جنوب العا�صمة املنامة .و�أ�شارت م�صادر
حقوقية �إىل �أن نحو  13قد توفوا منذ فرباير 2011؛ ب�سبب ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع �ضد
30
املتظاهرين ،وقذفها داخل منازل املواطنني.
يف � 13أبريل تعر�ض لالعتداء الأمني �آالف امل�شيعني جلنازة امل�صور �أحمد �إ�سماعيل -الذي
قتل على �أيدي عنا�رص م�سلحة جمهولة -حيث وقعت الع�رشات من الإ�صابات بني �صفوف
 -27البحرين االعتداء على نا�شط حقوقي ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  13يناير
.2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/13-0
 -28البحرين :قرار «اجلائزة الكربى» يتجاهل االنتهاكات ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش،
بتاريخ � 14أبريل .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/14
انظر �أي�ضا �إيل الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة تطالب ب�شكل جماعي بوقف انتهاكات حقوق الإن�سان يف البحرين،
تقرير �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  28يوليو .2012
http://www.cihrs.org/?p=3141#
� -29أ�صبح ا�ستخدام البحرين للغاز امل�سيل للدموع �أكرث فتكا باملتظاهرين من ذي قبل ،تقرير �صادر عن منظمة
العفو الدولية ،بتاريخ  26يناير .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-s-use-tear-gas-against-protesters-increasinglydeadly-2012-01-26
 -30املرجع ال�سابق.
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امل�شيعني.31
يف  14يونيو مت قمع مظاهرة �سلمية يف قرية عايل .فقامت جمموعة من املتظاهرين باللجوء
لأحد املنازل يف املنطقة ،لالبتعاد عن الغاز امل�سيل للدموع وعن �إطالق النار .ولكن قوات
الأمن داهمت املنزل ،و�رضبت املتظاهرين بالهراوات والأحزمة والركل واللكم .وقد
تعر�ض �صبي ( 16عاما) ممن ُو ِجدوا باملنزل �آنذاك لل�رضب والإهانة ،ثم نقلته ال�رشطة �إىل
�ساحة القرية حيث تعر�ض للمزيد من التعذيب وال�رضب ،وتهديده باالغت�صاب والقتل.32
ويف  22يونيو دعت اجلمعيات ال�سيا�سية املعار�ضة اخلم�س (وعد– الوفاق– التجمع القومي–
التجمع الوحدوي– الإخاء) ،وهي جمعيات مرخ�صة مل�سرية� ،إال �أن رئي�س الأمن العام �أعلن
أ�رصت على تنظيمها ،فتعر�ض
منع تلك امل�سرية وحذر من امل�شاركة فيها .ولكن اجلمعيات � ّ
امل�شاركون فيها لإطالق النار عليهم من م�سافة قريبة جداً ،وبا�ستهداف مبا�رش للأجزاء العلوية
من �أج�سادهم ،مما نتج عنه �إ�صابات خطرية لعدد من املتظاهرين ،كما تعر�ض م�سئول الر�صد
واملتابعة يف مركز البحرين حلقوق الإن�سان يو�سف املحافظة لل�رضب على يد �أحد �أفراد قوات
33
الأمن ،وحماولة �رسقة هاتفة النقال.
يف  27يونيو ت�صدت قوات الأمن مل�سرية �سلمية يف منطقة بوري ،وا�ستخدمت الغازات
عددا من الإ�صابات بني املتظاهرين ،بينهم النا�شطة
اخلانقة وطلقات اخلرطو�ش ،مما �أوقع ً
احلقوقية زينب اخلواجة ،التي �أ�صيبت بك�سور� ،أعاقت قدرتها على ال�سري دون م�ساعدة
عكازين .ويف  29يونيو قامت قوات الأمن مبنع م�سرية للجمعيات ال�سيا�سية املعار�ضة يف
�شارع البديع ،حيث طوقت املنطقة ،واعتدت على كل من ُو ِجد يف ال�شوارع وفر�ضت حظر
جتول غري ر�سمي ،تعر�ض خالله ع�رشات املواطنني لل�رضب املربح ،و�أ�صيب عدد �آخر
بجروح نتيجة ال�ستخدام طلقات اخلرطو�ش.34

 -31بعد تهديدات وزير الداخلية بالت�صعيد �ضد املتظاهرين :ع�رشات اجلرحى وامل�صابني بطلقات ر�صا�ص
ال�صيد (ال�شوزن) ال يح�صلون على العالج الالزم ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ
� 19أبريل .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5198
 -32البحرين :ا�ستمرار ممار�سة التعذيب �ضد املعتقلني وبتغطية من النيابة العامة ،تقرير �صادر عن مركز
البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  21يوليو .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5359
ال عنيفة وحماوالت �إيذاء ج�سدي تقرتب من الت�صفية اجل�سدية،
 -33ا�ستهداف الن�شطاء يف البحرين يتخذ �أ�شكا ً
تقرير �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  6يوليو .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5347
 -34املرجع ال�سابق.
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يف � 21سبتمرب ا�ستخدمت ال�سلطات العنف املفرط لتفريق تظاهرة �سلمية يف املنامة دعا لها
“ائتالف �شباب  14فرباير” ،للمطالبة ب�إ�صالحات �سيا�سية واجتماعية ،والت�ضامن مع عدد من
املعتقلني بال�سجون ،مما �أدى �إىل �سقوط بع�ض امل�صابني واعتقال عدد �آخر .ويف � 23سبتمرب مت
تقدمي  29من املعتقلني �إىل النيابة العامة ،حيث قررت احتجازهم �شهر على ذمة التحقيق.35

انتهاكات حرية الر�أي والتعبري:
توا�صلت ال�ضغوط على حريات التعبري والإعالم وعلى منتقدي احلكومة من املعار�ضني
ال�سيا�سيني .وتزايدت ال�ضغوط على ال�صحفيني ،مبا يف ذلك الأجانب؛ بهدف التعتيم �إعالميا
على االعتداءات املتوا�صلة على �أ�شكال االحتجاج والتجمع ال�سلمي ،كما طال االحتجاز
عددا من ال�صحفيني والنا�شطني ال�سيا�سيني
واملالحقات الق�ضائية واالعتداءات اجل�سدية
ً
املعار�ضني .فقد لقي ال�صحفي �أحمد �إ�سماعيل ح�سني م�رصعه يف  31مار�س� ،إثر �إ�صابته
بالر�صا�ص �أثناء ت�صويره انتهاكات قوات الأمن �ضد املتظاهرين يف قرية �سلماباد (جنوب
غرب العا�صمة) .36كما تعر�ض امل�صور مازن مهدي يف  3يناير لالعتداء ،عندما كان يقوم
بتغطية مظاهرة �أمام مقر ال�رشطة املركزية يف �سماهيج (�شمال �رشق املنامة) .37
واعتدت قوات مكافحة ال�شغب على ال�صحفي �أحمد البو�سطة بال�رضب وال�سب �أثناء تغطيته
م�سرية احتجاجية يف املنامة يف � 8أبريل.38
رف�ضت ال�سلطات طلبات � 6صحفيني �أجانب للح�صول على ت�أ�شرية لدخول البالد ،وذلك
ع�شية الذكرى ال�سنوية الأوىل لالنتفا�ضة ال�شعبية ،بينهم نيكوال�س كري�ستوف من �صحيفة
“نيويورك تاميز” وال�صحفيان �آدم ب� .إيليك وكري�ستني ت�شيك من �صحيفة “كري�ستيان �ساين�س
مونيتور” ،وكارا �سويفت من حمطة “بي بي �سي” و�أليك�س دميالر -مورغان من �صحيفة
 -35البحرين توا�صل ا�ستخدام القوة املفرطة كرد وحيد على االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية  ،بيان �صادر
عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 23سبتمرب .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5446
 -36البحرين :مقتل مواطن �صحفي من قبل مدنيني م�سلحني تابعني �إىل القوات الأمنية البحرينية ،بيان �صادر
عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  31مار�س .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5143
 -37ا�ستمرار االعتداءات �ضد ال�صحفيني بالرغم من وعود ال�سلطة ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال
حدود ،بتاريخ  7يناير .2012
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32162
 -38رابطة ال�صحافة البحرينية :االعتداء على ال�صحفي �أحمد البو�سطة �ضمن م�سل�سل ا�ستهداف ال�صحفيني يف
عا�صمة قمع احلريات ،بيان �صادر عن رابطة ال�صحافة البحرينية ،بتاريخ � 9أبريل .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5168
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“وول �سرتيت جورنال” ،وجريج كارل�سرتوم من قناة “اجلزيرة”.39
كما احتجزت ال�سلطات � 7صحفيني دوليني ،كانوا يحاولون تغطية التظاهرات املناه�ضة
للحكومة ع�شية تنظيم �سباق ال�سيارات الدويل “فورميوال  ”1يف املنامة يوم � 22أبريل،
وقامت برتحيل اثنني منهم خارج البالد ،وهما مرا�سالن للقناة التلفزيونية الربيطانية الرابعة،
و�صحيفة “ذا �صنداي تليجراف” .من بينهم �أي�ضا ال�صحفي حممد ح�سن الذي يعمل مع عدة
و�سائل �إعالم دولية ،الذي كان قد تعر�ض العتداء واحتجازه قبل يومني من ذلك؛ حيث
�أ�صيب بقنبلة �صوتية ،وتعر�ض لل�رضب والركل بينما كان يعمل مع �صحفيني يعملون مع
وكالة البث الربيطانية “�آي تي �إن”.40
ويف  28دي�سمرب قامت ال�سلطات باحتجاز مازن مهدي ،م�صور “وكالة الأنباء الأملانية”
لأكرث من �ساعتني� ،أثناء تغطيته ملظاهرات �شعبية يف بلدة �سار ( 10كيلومرت غرب العا�صمة).41
قامت احلكومة بحجب عدد من املواقع الإخبارية امل�ستقلة ،وال �سيما مواقع البث املبا�رش؛
بدعوى “انتهاكها القوانني والقواعد املرعية الإجراء يف مملكة البحرين” .حيث مت حجب
موقع  live973.infoالذي يبث �صور ًا حية ملظاهرات جماعات املعار�ضة .و�صفحة “الوفاق
اليف”  mixlr.comمن موقع النقل املبا�رش ال�سمعي ، .كما قامت ال�سلطات �أي�ض ًا بحجب
الو�صول �إىل ال�صفحة اجلديدة من موقع“ � mixlr.comساحة احلرية” ،42وتطبيقات موقع
اليف �ستي�شن على الهاتف الذكي والآيباد من البحرين ،علم ًا ب�أن هذه التطبيقات ت�سمح ببث
قنوات تلفزيونية.43
اعتقلت ال�سلطات املخرج الفنان يا�رس نا�رص العبا�سي يف  2يونيو ،وتعر�ض لل�رضب املربح
من قبل قوات الأم .،و�أمرت النيابة العامة باحتجازه حتفظي ًا ملدة  15يوما على ذمة التحقيق،
 -39يجب على ال�سلطات البحرينية �أن ت�سمح بدخول ال�صحفيني �إىل البالد ،بيان �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني
«ايفك�س» ،بتاريخ  9فرباير .2012
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/09/journalists_denied_entry/ar/
 -40البحرين تقمع التغطية ال�صحفية على هام�ش �سباقات فورموال  1لل�سيارات ،بيان �صادر عن جلنة حماية
ال�صحفيني ،بتاريخ � 23أبريل .2012
http://cpj.org/ar/2012/04/019234.php
 -41مرا�سلون بال حدود »تدين العرقلة املتكررة لتدفق املعلومات يف البحرين ،مرجع �سابق.
 -42البحرين :ع�شية الذكرى ال�سنوية الأوىل لالنتفا�ضة يف البحرين ،حرمان �صحفيني �أجانب من ت�أ�شرية
دخول ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ  10فرباير .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5043
 -43البحرين تن�ضم لقائمة الدول املعادية للإنرتنت ،جريدة الو�سط البحرينية ،العدد  - 3475الثالثاء 13
مار�س .2012
http://www.alwasatnews.com/3475/news/read/642814/1.html
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بذريعة م�شاركته يف م�سرية غري خمطر عنها.44
وتلقت ال�صحفية رمي خليفة حكما ق�ضائيا يف � 19أبريل بت�سديد غرامة قدرها  100دينار
بحريني ،وتعوي�ض قدره  500دينار بحريني ،بعد �إدانتها بتهمتي الت�شهري واالعتداء اجل�سدي
على عنا�رص موالية للحكومة ،وكانت رمي خليفة قد رفعت دعوى ق�ضائية �ضد م�ؤيدين
للحكومة �أبرحوها �رضباً ،وتوجهوا �إليها بالإهانات يف فرباير .201145
ويف  17مايو اعتقلت ال�سلطات ال�صحفي �أحمد ر�ضي يف �أعقاب تعليقات �أدىل بها �أثناء
مقابالت �صحفية ،انتقد فيها االحتاد املقرتح بني اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين.46
و�أفرجت ال�سلطات عنه بعد �أربعة �أ�شهر.47
كما جري اختطاف نائب �أمني عام جمعية الإخاء الوطني املعار�ضة ال�سيد يو�سف قدرت
�أمر الله ،بوا�سطة عنا�رص مدنية  -يرجح مركز البحرين حلقوق الإن�سان �أنها تابعة لوزارة
الداخلية � -أثناء م�شاركته يف مرا�سيم ت�شييع املواطن يو�سف موايل ،جدير بالذكر �أن �أ�رسة
مواىل رف�ضت رواية وزارة الداخلية القائلة �إنها وجدت جثته بعد اختفائه يف ظروف غام�ضة،
واتهمت الأ�رسة ال�سلطات بتعذيبه حتى املوت .كذلك اعتقل النا�شط يف جمعية الوفاق وهيب
ال�شويخ بعد مداهمة منزله فجر  23يناير دون �إبداء �أ�سباب ،بعد �أ�سابيع قليلة من تناوله يف
خطاب علني ق�ضية العمال املف�صولني لأ�سباب �سيا�سية.48

ا�ستمرار ممار�سات التعذيب:
ظلت ممار�سات التعذيب والإيذاء البدين قائمة بحق املحتجزين ،و�أثناء �إجراءات القب�ض
على املتظاهرين واملحتجني .وميكن القول �إن هذه املمار�سات �شهدت تطور ًا نوعيا بامتدادها
 -44بيان رابطة ال�صحافة البحرينية حول ا�ستمرار ال�سلطات البحرينية ا�ستهداف الإعالميني والت�ضييق على
حرية التعبري ،مركز البحرين حلقوق الإن�سان 11 ،يونيو .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5314
 -45مرا�سلون بال حدود :البحرين :ا�ستمرار احلكومة يف تكميم ال�صحافة ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال
حدود ،بتاريخ � 20أبريل .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5225
 -46ال�سلطات البحرينية تعتقل �صحفي ًا ناقداً ،بيان �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني ،بتاريخ  17مايو .2012
http://www.cpj.org/ar/2012/05/019905.php
 -47ال�سلطات الأمنية تفرج عن ال�صحفي �أحمد ر�ضي ،جريدة الو�سط البحرينية� 21 ،سبتمرب .2012
http://www.alwasatnews.com/3667/news/read/703190/1.html
 -48ا�ستمرار ا�ستهداف الن�شطاء :اعتقال نائب �أمني عام جمعية الإخاء ونا�شط يف جمعية الوفاق الوطني ،بيان
�صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  23يناير .2012
http://www.bchr.net/ar/node/4990
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على نطاق وا�سع �إىل الأطفال  ،كما وقعت حاالت وفاة يرجح حدوثها نتيجة للتعذيب ،ومع
ذلك مل ت�شهد البالد �إجراءات جادة لتعقب وحما�سبة مرتكبي جرائم التعذيب.
ويتعر�ض ال�سجناء ال�سيا�سيون ملعاملة �سيئة وقا�سية قبل وبعد ال�سماح لهم بتلقي زيارات من
�أفراد العائلة .فقبل و�صول العائلة ،يتم �إجبار ه�ؤالء ال�سجناء على الوقوف ملدة ت�صل �إىل �ست
�ساعات ،مع�صوبي العينني ومقيدي اليدين ،دون طعام �أو ماء ،وغالبا يف نف�س الغرفة التي
يذكرون ب�أنهم قد تعر�ضوا فيها لأ�شكال �أخرى من التعذيب يف بداية اعتقالهم .كما ال ي�سمح
لل�سجناء ال�صالة خالل هذا الوقت .نتيجة لذلك قررت بع�ض �أ�رس ال�سجناء التوقف عن هذه
49
الزيارات يف  22نوفمرب احتجاجا على املعاملة القا�سية التي يتعر�ض لها ذويهم.
يف  13يناير �أعلنت وزارة الداخلية العثور على جثة ال�شاب يو�سف �أحمد موايل يف جزر
“�أمواج” بعد خم�سة �أيام من اختفائه ،وكانت والدته قد تقدمت ببالغ ب�ش�أن اختفاء ابنها،
و�أبلغها �أحد ال�ضباط مبركز �رشطة �سماهيج بوجوده مببني التحقيقات .وبعد الإعالن الر�سمي
عن اكت�شاف جثته والتعرف عليها من جانب �أ�رسته� ،أكدت الأ�رسة وجود �آثار تعذيب على
الر�أ�س ورقبة ال�ضحية ،وعالمات حرق بال�سجائر على يديه ،وكدمات على �أجزاء خمتلفة
من اجل�سم.50
بعد �ساعات من اعتقاله ،تويف حممد �إبراهيم يعقوب )19عاماً) يف  27يناير ،وذلك بعد
تعر�ضه لل�رضب يف �ساحة قريبة من مركز �رشطة �سرتة ،بح�سب �إفادة �شهود عيان �أكدوا
االعتداء عليه من قبل � 20 -15رشطيا .و�شوهدت على �أنحاء متفرقة من ج�سده قبل دفنه
كدمات وجروح قطعية.51
يف  3يناير قامت ال�رشطة باعتقال الطالب والنا�شط ال�سيا�سي ح�سن عون من املعهد التعليمي،
وتعر�ض لأ�شكال من التعذيب� ،شملت ال�رضب بخرطوم على قدميه ،و�إجباره على الوقوف
لأكرث من � 11ساعة ،وجتريده من مالب�سه ،وهتك عر�ضه ب�إدخال خرطوم مياه يف �رشجه.52
� -49سجناء �سيا�سيون يتعر�ضون ملعاملة �سيئة وقا�سية قبل و بعد الزيارات ،تقرير �صادر عن مركز البحرين
حلقوق االن�سان ،بتاريخ  21نوفمرب .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5543
 -50البحرين :وفاة �شاب وعائلته تقول �إنه مقتول حتت التعذيب ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق
الإن�سان ،بتاريخ  14يناير .2012
http://www.bchr.net/ar/node/4973
 -51قوات الأمن البحرينية توا�صل ممار�سة التعذيب املمنهج بحق املتظاهرين يف مراكز احتجاز ر�سمية و�أخرى
غري ر�سمية ،تقرير �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  9مار�س .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5107
 -52نداء عاجل :حياة ح�سن عون يف خطر ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  4يناير .2012
http://www.bchr.net/ar/node/4957
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يف  11فرباير قامت �رشطة مكافحة ال�شغب باعتقال � 5أ�شخا�ص �أثناء مظاهرة يف قرية
“�سناب�س” ،ثم حتويلهم �إىل مركز اعتقال غري ر�سمي .حيث جرى االعتداء عليهم بال�رضب،
و�صفعهم و�إهانة مذهبهم ال�شيعي ،وتقييدهم و�إلقا�ؤهم يف حو�ض �سباحة ،مع التهديد ب�صعقهم
بالكهرباء .ويف � 17أبريل اعتقلت ال�رشطة جمموعة من ال�شباب ،بينهم � 7أطفال ،واعتدت
عليهم بال�رضب ،وهددتهم باالغت�صاب ب�سبب م�شاركتهم يف التظاهرات االحتجاجية.53
يف � 14أبريل اعتقل من�صور اجلمري مع جمموعة من املتظاهرين ،جدير بالذكر �أن من�صور
( 16عاما) ،ي�سهم يف توثيق انتهاكات حقوق الإن�سان �ضد املتظاهرين يف القرى ال�شيعية ،وقد
54
تعر�ض للتعذيب وال�رضب يف ال�سجن بعد اعتقاله.
كما طالت ممار�سات تعذيب مماثلة الطفل �سيد يا�سني �شرب ( 13عاما) والطفل عبد الكرمي
ح�سن اللذين اعتقال �أثناء ا�شتباكات بني ال�رشطة واملتظاهرين يف � 29أبريل.55
وتعر�ض ال�سيد ها�شم �سلمان جمعة ( 18عاما) للتعذيب �أي�ضا بعد اعتقاله يف يونيو� ،إثر هجوم
قوات مكافحة ال�شغب على قرية املالكية .وقد نقل �إىل مبنى البلدية يف قرية كرزكان ،حيث
تعر�ض لل�رضب بالهراوات و�سكب املاء عليه ،و�صعقه بالكهرباء على ظهره  7مرات ،ثم
56
�ألقوا به يف مزرعة مهجورة.
يف  27نوفمرب تعر�ض �سجن احلو�ض اجلاف لالقتحام من قبل �رشطة مكافحة ال�شغب.
يف �أعقاب �صدور بيان عن “ائتالف �أ�رسى ال�ضمري” تناول ظروف ال�سجناء ال�سيا�سيني
البحرينيني ،وتعهد باملطالبة بحقوقهم .وقد انقطع ات�صال �أ�رس املعتقلني مع �أبنائهم يف ال�سجن
57
منذ ذلك اليوم.
كما تعر�ض عدنان املن�سي املعتقل منذ  30مايو للتعذيب البدين ال�شديد ،مبا يف ذلك االعتداءات
 -53ال�رشطة تتعامل بوح�شية رغم التعهدات بالإ�صالح ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش،
بتاريخ � 29أبريل .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/29
 -54ال�سلطات البحرينية ت�صعد حملتها �ضد ن�شطاء حقوق الإن�سان قبل بدء �سباق الفورموال واحد ،بيان �صادر
من مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 20أبريل .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5201
 -55البحرين� :أطفال يف الثالثة ع�رشة من العمر رهن االحتجاز والتعذيب و�ضحية للتهم التع�سفية ،بيان �صادر
عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  3مايو .2012
http://www.bchr.net/ar/node/5239
 -56البحرين :ا�ستمرار ممار�سة التعذيب �ضد املعتقلني وبتغطية من النيابة العامة ،تقرير �صادر عن مركز
البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  21يوليو .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5359
 -57البحرين :تقارير عن انتهاكات ،و تهديد و �رضب ال�سجناء ال�سيا�سيني يف �سجن احلو�ض اجلاف ،بيان
�صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  2دي�سمرب .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5545
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اجلن�سية ،وحرمانه من العالج الطبي املالئم ،و�إجباره على الوقوف يف ال�شم�س ،ومنعه من
الو�صول �إىل غرفة اال�سرتاحة ،بالإ�ضافة �إىل احلرمان من املاء .وقدمت حمامية عدنان
تقريرا عن موكلها ب�أنه “تعر�ض لالغت�صاب من قبل م�سئولني يف وزارة الداخلية مما ت�سبب له
بنزيف حاد يف منطقة ال�رشج” .كما تعر�ض لل�رضب املربح على الر�أ�س مما ت�سبب يف �إ�صابته
ب�شلل م�ؤقت و�صداع دائم .وب�سبب تردي الو�ضع ال�صحي للمن�سي ،فقد �سقط فاقدا للوعي،
ومت نقله ايل جممع ال�سلمانية الطبي لتلقي العالج.58

التمييز �ضد ال�شيعة:
مل تتخذ ال�سلطات �إجراءات جادة لإنهاء مظاهر التمييز املنهج على �أ�س�س مذهبية �ضد املواطنني
الذين يعتنقون املذهب ال�شيعي ،واكتفت ال�سلطات يف معر�ض �إظهار التزامها بتو�صيات
“اللجنة” بالإ�شارة �إىل تبنيها برامج تدريبية ملنع �إ�شاعة نزعات الكره الطائفي واملذهبي.
و�أولت اهتماما حمدود ًا برتميم دور العبادة اخلا�صة بال�شيعة ،والتي ت�رضرت ب�صورة كبرية
جراء امل�صادمات التي وقعت منذ اندالع االنتفا�ضة ال�شعبية الدميقراطية يف فرباير .2011
ورغم ت�أكيدات احلكومة ب�إنهاء م�شاكل غالبية املف�صولني من �أعمالهم ،فال يزال جمموعة من
املف�صولني من الأغلبية ال�شيعية ينتظرون �إعادتهم �إىل عملهم .ووفق ًا مل�صادر النقابات العمالية
البحرينية ،فقد ُطلب من العديد ممن �سمح لهم بالعودة �إىل وظائفهم التوقيع على تعهدات بعدم
العودة �إىل االحتجاج مرة �أخرى ،وتعر�ضوا ل�ضغوط كي يتوقفوا عن �أن�شطتهم النقابية� ،إ�ضافة
59
�إىل الطلب منهم يف بع�ض الأحيان القيام ب�أعمال ووظائف �أخرى غري وظائفهم الأ�صلية.
مازال رجال الدين ال�شيعة يتعر�ضون للإهانة من رجال الأمن .ففي  27يوليو �أوقفت
دورية �أمنية ال�شيخ �إبراهيم علي نا�رص ال�صفا  -مدير حوزة الغدير ،وهي مدر�سة دينية خا�صة
بامل�سلمني ال�شيعة – بينما كان عائدا ملنزله يف منطقة �سرتة ،حيث �أجربوه على خلع عمامته
و�سط �ضحكات اال�ستهزاء 60.ويف  29يوليو تكرر الأمر مع ال�شيخ حممد جواد ال�شهابي،
مدير حوزة الإمام الباقر.61
 -58املعتقل عدنان املن�سي يعاين �شلال م�ؤقتا ب�سبب التعذيب ال�شديد و النزيف الناجم عن االعتداء اجلن�سي �أثناء
ال�سجن ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  7نوفمرب .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5530
 -59البحرين :عام م�ضى ،مازالت امل�ساءلة بعيدة املنال ،بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ 13
فرباير .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-one-year-accountability-remains-distantaspiration-2012-02-13
 -60مركز البحرين يطالب ال�سلطات يف البحرين بوقف م�سل�سل الت�أجيج الطائفي املمنهج والت�ضييق على احلريات
الدينية ،بيان �صادر عن مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 9أغ�سط�س .2012
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5378
 -61املرجع ال�سابق.
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العراق

رغم مرور نحو ت�سع �سنوات على الإطاحة بالنظام ال�شمويل الذي �أداره الطاغية �صدام
ح�سني ،فال يزال العراق �ساحة النتهاكات وا�سعة النطاق ال تقل خطورة .حيث �سادت
الفو�ضى يف ظل االنهيار الذي حلق بقوات الأمن واجلي�ش ،ومار�ست القوات الغازية
الأمريكية انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان يف �سياق مالحقة فلول النظام البعثي والت�صدي
للملي�شيات امل�سلحة التي ن�شطت ملواجهة االحتالل .و�أف�ضي املرياث ال�سيا�سي للحقبة ال�صدامية
�إىل ت�أجيج �رصاعات دموية على �أ�س�س طائفية �أو مذهبية ،فاقم منها قيام النظام ال�سيا�سي اجلديد
على قواعد للمحا�ص�صة الطائفية� ،أخفقت يف حتقيق توزيع عادل لل�سلطة والأر�ض واملوارد
يكون حمال للتوافق بني خمتلف الأطياف والأعراق ،كما �أ�سهم �أي�ضا يف ت�أجيج ال�رصاعات،
تداخل ح�سابات وم�صالح بع�ض الأطراف الإقليمية وعلى الأخ�ص �إيران ،التي تقوم بدعم
بع�ض الأطراف ال�شيعية املقربة منها ،يف حني �أن تركيا وال�سعودية وقطر ت�شجع اجلماعات
ال�سنية التي ميكن �أن ت�سهم يف احلد من املد الإ�سالمي ال�شيعي ،ومن ثم احلد من النفوذ ال�سيا�سي
لإيران يف املنطقة.
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وقد لقي نحو � 132ألف �شخ�ص م�رصعهم منذ بدء الغزو الأمريكي يف مار�س  2003حتى
نهاية عام  ،2011الذي �شهد خروج �آخر جندي �أمريكي من العراق.1
يتحمل م�سئولية هذه اجلرائم عدة �أطراف ت�شمل قوات الغزو ،وقوات اجلي�ش وال�رشطة
العراقية التي �أعيد بنا�ؤها الحقا ،عالوة على امللي�شيات امل�سلحة املوالية للفرق املت�صارعة داخل
ال�ساحة العراقية ،ف�ضال عن عنا�رص تنظيم القاعدة الإرهابي التي اتخذت من العراق قاعدة
لن�شاطها .كما �أدت الإخفاقات املزمنة يف �إدارة العملية ال�سيا�سية يف العراق �إىل ا�ستمرار تردي
و�ضعية حقوق الإن�سان يف البالد ،حيث �شاع االعتقال التع�سفي والتعذيب وتكر�س الإفالت
من العقاب عن االنتهاكات اجل�سيمة ،وعزز من ذلك غياب �ضمانات كافية ال�ستقالل الق�ضاء.
كما بدت احلكومات العراقية يف ال�سنوات الأخرية �أقل ت�ساحما جتاه حريات التعبري واالنتقادات
التي تطال امل�سئولني ،واحلق يف التظاهر ،واالجتماع ال�سلمي .فيما ظلت الأقليات الأ�صغر
هدفا ل�ضغوط واعتداءات ،ت�ستهدف املزيد من تهمي�شها ،ل�صالح تكري�س تقا�سم الأر�ض
أكرادا.
والرثوة بني اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى ممثلة يف العرب� ،شيعة و�سنة و� ً
ال تظهر التطورات خالل  2012م�ؤ�رشات ب�إمكانية ا�ستعادة اال�ستقرار والأمن وبدء مرحلة
جديدة من ال�سلم الأهلي ،و�إعادة بناء الدولة واملجتمع على �أ�سا�س ي�ساعد على حت�سني و�ضعية
حقوق الإن�سان ،يف املدى املنظور.
لقد �أخفقت حكومة نورى املالكي يف تنفيذ اتفاق لتقا�سم ال�سلطة ،يق�ضي بتوزيع الوظائف
الأمنية العليا بني الكتل ال�سيا�سية واملذهبية والإثنية الرئي�سية� ،أي ال�شيعة وال�سنة العرب
والأكراد .وا�ستمرت خماوف الأحزاب الإ�سالمية ال�شيعية من م�ساعي ال�سنة لإنهاء �سيطرتهم
على احلكم ،يف الوقت الذي ت�ست�شعر فيه الأحزاب ال�سنية نزوعا �شيعيا ال�ستمرار تهمي�شهم.
�أ�سهم هذا املناخ ال�سيا�سي والأمني ،ف�ضال عن الإخفاقات يف ترتيب الأو�ضاع مع دول اجلوار
الإقليمي ،يف �إذكاء عوامل الفو�ضى واالنتهاكات.2
�شهد عام  2012توا�صل �أعمال العنف والإرهاب مبعدالت ال تقل عن مثيلتها يف عام
 ،2011ب�سبب ا�ستمرار افتقار �أجهزة الأمن للتدريب الكايف ،ونزوع املالكي �إىل �شغل
الوظائف العليا يف هذه الأجهزة باملقربني له.3
 -1موقع « العراق بودي كاونت»«  :توثيق مقتل املدنيني يف �أعمال العنف».
/http://www.iraqbodycount.org/database
 -2انظر :تقرير جمموعة الأزمات الدولية “ :هل ر�أينا كل هذا من قبل؟ الأزمة ال�سيا�سية املت�صاعدة يف العراق»
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/126-deja-vu-all-over-again-iraqsescalating-political-crisis.aspx
 -3املرجع ال�سابق.
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وبدا الكثري من �أعمال العنف والإرهاب ذا طابع طائفي ،ي�ستهدف رجال ال�رشطة
واجلي�ش وامل�سئولني احلكوميني -و�أغلبهم من ال�شيعة -بالإ�ضافة �إىل مناطق �سكني ال�شيعة
ومزاراتهم الدينية .كما ا�ستهدفت بع�ض �أعمال العنف الأقليات ،وعلى وجه اخل�صو�ص
امل�سيحيني واليزيديني وال�شبك .ويعزي ات�ساع ال�ضغوط على بع�ض الأقليات الدينية واملذهبية
والعرقية �إىل �سعى اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى كالعرب ال�شيعة وال�سنة والأكراد �إىل
ب�سط �سيطرتها على ال�سلطة والأر�ض واملوارد الطبيعية يف املناطق التي حتظى فيها بالأغلبية
العددية ،وذلك على ح�ساب الأقليات ال�صغرى .ويف ظل ا�ستمرار ال�رصاع ال�سيا�سي
والت�شاحنات املذهبية واال�ضطرابات الأمنية ف�إن و�ضعية حقوق الإن�سان تظل ه�شة ح�سب تعبري
تقارير الأمم املتحدة.4
وقد �سجلت �ضغوط متزايدة على حريات التعبري ،وعلى الأخ�ص داخل الإقليم الكردي .يف
الوقت الذي تقدمت به احلكومة املركزية مب�رشوع قانون ،لو مت �إقراره من قبل الربملان ف�إن
وكتابا ومدونني ون�شطاء حقوقيني قد تطالهم �أحكام مغلظة ت�صل �إىل ال�سجن امل�ؤبد،
�صحفيني
ً
يف ظل التعبريات الف�ضفا�ضة التي ت�سمح مبعاقبة الأ�شخا�ص على ممار�سات ،تندرج يف �صميم
حرية التعبري وحرية تداول املعلومات ون�رشها .ويناق�ش الربملان الكردي م�رشوع قانون
�آخر يقنن �سجن من يهني املقد�سات � 10سنوات.
فر�ضت ال�سلطات قيود ًا �صارمة للحد من االحتجاجات ال�سيا�سية ،وتعر�ضت بع�ض التجمعات
للقمع خا�صة يف الإقليم الكردي .وا�ستمر االعتقال التع�سفي لنحو � 12ألف �شخ�ص .وطال
أعدادا كبرية من البعثيني؛ بدعوى الت�آمر على احلكم.
االعتقال التع�سفي دون تهمة �أو حماكمة � ً
كما �ألقى القب�ض على املئات ب�صورة حتفظية بدعوى تفادي وقوع عمليات �إرهابية حمتملة.
وتوا�صلت جرائم التعذيب و�سوء املعاملة ،وب�صفة خا�صة داخل مراكز �رسية لالحتجاز �أو
�سجون ال تخ�ضع لإ�رشاف وزارة العدل �أو التفتي�ش الق�ضائي .كما جري التو�سع يف �إ�صدار
وتنفيذ �أحكام بالإعدام يف ق�ضايا الإرهاب �أو يف ق�ضايا جنائية .وتكت�سي هذه الأحكام مزيدا
من اخلطورة بالنظر للمطاعن التي حتيط با�ستقالل الق�ضاء من جهة ،وا�ستمرار اللجوء �إىل
التعذيب النتزاع االعرتافات من جهة �أخرى.
يف �أبريل �أعلن جمل�س النواب �أ�سماء �أع�ضاء املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان .يقع على عاتق
هذه الهيئة مهمة ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان من جانب امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو من �أطرف
غري تابعة للدولة .غري �أن ت�شكيل املفو�ضية كان حمال لالنتقادات فيما يتعلق بانعدام ال�شفافية
ب�ش�أن معايري االختيار ،وت�شكيلها وفقا لنظام املحا�ص�صة الطائفية واالثنية ،ف�ضال عن �أن معظم
 -4انظر :تقرير بعثة الأمم املتحدة يف العراق “�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف العراق ما زالت ه�شة”.
)http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42117&Cr=Iraq&Cr1=human%20rights
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من مت اختيارهم ال يتمتعون باخلربات الالزمة للعمل يف هذا املجال.5

توا�صل �أعمال العنف والإرهاب:
ظل العراق �ساحة دموية لأعمال العنف والإرهاب ،التي مل تخف حدتها حتى بعد ان�سحاب
�آخر جندي �أمريكي من العراق قبيل نهاية  .2011وظلت التفجريات االنتحارية �أو العبوات
املفخخة �أو الهجمات بقنابل الهاون �أو بالأ�سلحة النارية املختلفة واالغتياالت ،م�شاهد �شبه يومية
م�ستهدفة رجال ال�رشطة �أو اجلي�ش �أو م�سئولني حكوميني �أو مدنيني على حد �سواء.
وخالل عام  ،2012لقي � 4471شخ�ص م�رصعهم ،وهو ما ي�شري �إىل تزايد حمدود يف
�أعداد ال�ضحايا مقارنة بعام  ،2011الذي �سقط فيه نحو � 4137ضحية.6
وخالل الأ�شهر الع�رشة الأوىل كانت معدالت �سقوط ال�ضحايا تزيد قليال عن مثيالتها خالل
�شخ�صا م�رصعهم منذ بداية العام وحتى نهاية �أكتوبر،
عام  .2011فقد لقى نحو 3750
ً
مبتو�سط �شهري � 375ضحية ،مقارنة بالعام  2011الذي �سقط فيه نحو � 4115ضحية مبتو�سط
�شهري � 343ضحية.7
غري �أن ق�سما كبريا من الهجمات يت�سم بطابع طائفي ،حيث ت�ستهدف قوات ال�رشطة و�أفراد
اجلي�ش ،ومعظمهم من ال�شيعة ،وكذلك جتمعات �سكانية ومزارات مقد�سة لل�شيعة ،وخا�صة
�أثناء احتفاالتهم الدينية ،الأمر الذي يعك�س نوايا منفذيها يف ت�أجيج ال�رصاع الطائفي ،ومل
يخف تنظيم القاعدة (ال�سني) م�سئوليته عن عدد من الهجمات التي ا�ستهدفت �إحداث �أكرب قدر
من ال�ضحايا والإ�صابات .8كما ا�ستهدف بع�ض الهجمات �أقليات بعينها –كما �سريد الحقا–
-5انظر« :نا�شطون ينق�سمون ب�ش�أن �أ�سماء �أول مفو�ضية حلقوق الإن�سان يف العراق
(/http://www.aknews.com/ar/aknews/3/301234
 انظر الو�سط »:مفو�ضية حقوق الإن�سان بني وليد احللي و�صاحب احلكيم»&http://www.wasatonline.com/index.php?option=com_content&view=article
id=6117:2012-08-13-14-50-56&catid=35:2009-09-25-17-06-47&Itemid=116
 -6موقع « العراق بودي كاونت»«  :توثيق مقتل املدنيني يف �أعمال العنف» ،مرجع �سبق ذكره.
انظر �أي�ضا:
 موقع العربية بالإجنليزية  :انخفا�ض معدل الوفيات يف العراق.http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/01/185707.html
 -7موقع « العراق بودي كاونت»«  :توثيق مقتل املدنيني يف �أعمال العنف» ،مرجع �سبق ذكره.
انظر �أي�ضا:
 موقع العربية بالإجنليزية  :انخفا�ض معدل الوفيات يف العراقhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/01/01/185707.html
 -8انظر :موقع جمموعة «�سايت» ملراقبة ن�شاطات اجلماعات الإرهابية
/http://news.siteintelgroup.com
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بهدف �إحداث تغيري يف الرتكيب الدميوجرايف لل�سكان يف بع�ض املحافظات ،عن طريق �إجبار
الأقليات املقيمة فيها على ترك مناطق �سكنهم و�أرا�ضيهم.
وبلغ �أعلى معدل لأعمال العنف والإرهاب يف الفرتة بني  21يوليو و� 18أغ�سط�س ،التي
تزامنت مع �شهر ال�صيام لدي امل�سلمني ،حيث قتل خاللها  409و�أ�صيب � 975آخرون؛ جراء
تفجريات متعددة وهجمات بالأ�سلحة وقعت يف عدة مناطق.9
وبح�سب م�صادر �صحفية –مل يت�سن الت�أكد من م�صادر حقوقية– فقد �صاحب �أعمال التفجري
والهجمات امل�سلحة عمليات قتل لأ�رس بكاملها ،معظمها لأفراد من قوات الأمن �أو موظفني
حكوميني ،جرى اقتحام منازلهم وقتل من فيها .وجرى ذلك �أحيانا با�ستخدام الأ�سلحة
البي�ضاء ،وهو ما اعترب ترويعا لأفراد القوات احلكومية وموظفي احلكومة لدفعهم لرتك
وظائفهم .10كما وقعت تفجريات ال تقل خطورة خالل االحتفاالت بعيد الأ�ضحى ،قتل
و�أ�صيب فيها الع�رشات ،بينهم زوار �إيرانيون .كما ا�ستهدف م�سلحون عائالت من طائفة
ال�شبك يف املو�صل ،و�أدى تفجري �سيارتني مفخختني يف مدينة ال�صدر ملقتل  16و�إ�صابة 159
�آخرين.11
برزت خالل  2012ظاهرة قتل ما ي�سمي ب�شباب «الإميو» ،الذين ينظر �إليهم باعتبارهم
من عبدة ال�شيطان؛ ب�سبب نوعية مالب�سهم وممار�ساتهم املتمردة على الأعراف ال�سائدة ،والتي
ت�صنف بع�ضهم يف م�صاف املثليني .وقد �صار الإميو هدفا حلمالت الكراهية والو�صم ،لي�س
فقط من �أو�ساط دينية ،بل �أي�ضا من بع�ض و�سائط الإعالم ،التي و�صفتهم مب�صا�صي الدماء
وعدميي الأخالق .وقد �أ�سهمت وزارة الداخلية يف �إذكاء الهجمات �ضدهم من خالل بياناتها
التي اعتربتهم ميثلون خطرا على املجتمع .وا�ضطر �أ�شخا�ص حم�سوبون على الإميو �إىل ق�ص
�شعرهم �أو االختفاء ،بعد تلقيهم تهديدات بالقتل ،جدير بالذكر �أن  10من املح�سوبني على
 -9العراق :منظمة العفو الدولية تدين قتل املدنيني ،وتدعو �إىل فتح حتقيق بهذا اخل�صو�ص ،تقرير �صادر عن
منظمة العفو الدولية ،بتاريخ  23يوليو .2012
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/009/2012/ar/80202729-f86a-4e29-9917d1d2d1650c88/mde140092012ar.pdf
انظر �أي�ضا :تقرير وكالة الأنباء الفرن�سية على موقع العربية نيوز« :الهجمات تقتل � 409أ�شخا�ص يف رم�ضان»
http://english.alarabiya.net/articles/2012/08/20/233225.html
 -10انظر :تلفزيون “بري�س تي يف”“ :م�سلحون يقتلون عائلة من � 5أ�شخا�ص يف �سامراء”
/http://www.presstv.ir/detail/2012/07/29/253353/gunmen-kill-5-family-members-in-iraq
انظر �أي�ضا� :صحيفة «ديلي �ستار»»:هجمات على ال�شيعة وحمامني تقتل � 21شخ�صا»
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Aug-08/183852-eight-iraq-familymembers-killed-in-morning-attack.ashx#axzz23zIdfOOM
 -11تفجريات دموية تف�سد فرحة العراقيني بعيد الأ�ضحى ،جريدة ال�رشق� 30 ،أكتوبر .2012
http://www.alsharq.net.sa/2012/10/30/556605
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جمموعات الإميو قد قتلوا منذ منت�صف فرباير .12وقد ن�رشت على مواقع الإنرتنت �صور
ل�شبان قيل �إنهم من «الإميو» جرى قتلهم رجما على �أيدي جمهولني.13
من ناحية �أخرى ،ف�إنه على الرغم من مرور � 10أعوام على �سقوط نظام �صدام ح�سني ،فقد
ا�ستمر العثور على املزيد من املقابر اجلماعية ل�ضحايا احلمالت القمعية �ضد معار�ضيه .وبح�سب
م�سئولني بوزارة حقوق الإن�سان فقد مت الك�شف عن مقربة جماعية يف منطقة �صحراوية �شمال
مدينة النجف ،لي�صل بذلك عدد املقابر اجلماعية املكت�شفة يف النجف وحدها �إىل  12مقربة من
بني  48مقربة �أبلغ عنها .14ووفقا لإح�صاءات حكومية فقد عرث على  80مقربة جماعية يف
حمافظات خمتلفة منذ �سقوط النظام ال�سابق ت�ضم � 400ألف �شهيد.15

�أو�ضاع الأقليات والالجئني:
ظلت الأقليات الدينية واملذهبية والعرقية تواجه � ً
أمناطا من التمييز واالعتداءات ،يف ظل
هيمنة اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى من العرب ال�شيعة وال�سنة والأكراد ،وحماولة هذه
اجلماعات �إحكام قب�ضتها على ال�سلطة والأر�ض واملوارد الطبيعية.
ورغم تزايد االنتقادات املحلية والإقليمية والدولية لل�ضغوط العنيفة على امل�سيحيني يف
العراق ،ف�إن تهجري امل�سيحيني من بع�ض مناطق حمافظة نينوى ال�شمالية مازال متوا�صال.
 -12العراق :يجب التحقيق يف االعتداءات على الإميو ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ
 16مار�س .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/16
 -13انظر :تقرير وكالة رويرتز“ :ملي�شيات عراقية ترجم �شبانا ب�سبب منط الإميو”
http://www.reuters.com/article/2012/03/10/us-iraq-emo-killingsidUSBRE8290CY20120310
انظر كذلك �صورا على موقع جوجل
http://www.google.com/search?q=iraq+emo&hl=en&rlz=1R2ADRA_enEG398&prmd=imv
ns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Xr8wUN2eMaiP4gTvjYGACQ&ved=0CEUQs
AQ&biw=1280&bih=536
 -14انظر موقع ا�صوات العراق« :مدير حقوق الإن�سان بالنجف يك�شف عن �أول مقربة جماعية لأهايل املحافظة»
_http://ar.aswataliraq.info/(S(fmiwonu5e3pusj2ljoxgbu45))/Default1.aspx?page=article
page&id=302417&l=1
 -15انظر موقع رادو نوا « :وزارة حقوق الإن�سان تكت�شف 80مقربة جماعية �ضمت رفات � 400ألف �شهيد
خالل � 9سنوات»
http://ar.radionawa.com/(A(WQOyOL2lzQEkAAAAZGZiMDhjYzUtMTRjZi00ODFjLWJj
MWUtZWUyOTZmOGMxNDRkAcnZDC-8Es2xY6z3d_LlTS5XLRw1))/Detail.aspx?id=39
888&LinkID=63&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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حيث ت�شري منظمات م�سيحية �إىل �أن كال من احلكومة املركزية يف بغداد واحلكومة الإقليمية
يف كرد�ستان ما�ضيتان يف �إ�صدار �أوامر �إدارية ت�سمح بتخ�صي�ص م�ساحات من الأرا�ضي التي
يقيم عليها امل�سيحيون ل�صالح بع�ض م�ؤ�س�سات احلكومة والإدارة املحلية �أو حتى ل�صالح �رشكات
ا�ستثمارية ،تقوم ببناء جممعات �سكنية يف تلك الأرا�ضي ،الأمر الذي يدعم خمططات تهجري
16
ال�سكان امل�سيحيني بطريقة ق�رسية من تلك املناطق.
ويفاقم من م�شكلة تهجري امل�سيحيني يف حمافظة نينوي ،ا�ستهدافهم من قبل بع�ض اجلماعات
امل�سلحة كالقاعدة ،لإجبارهم على مغادرة �أرا�ضيهم وبيوتهم يف املحافظة ،التي كانت ت�ضم
تاريخي ًا �أكرب عدد من م�سيحيي العراق .وتتهم جمعية �أمل حلقوق امل�سيحيني �أجهزة الأمن ب�أنها
ال توفر احلماية الواجبة للم�سيحيني ،مما ي�ؤدي �إىل هروب عائالتهم من املحافظة .وتقول
منظمة «�أبواب مفتوحة» �إن عدد امل�سيحيني باملحافظة قد انخف�ض من � 850ألف يف عام 2003
�إىل � 345أل ًفا يف  .2012كما �أن ال�ضغوط التي ت�ستهدف تغيري الرتكيب الدميوغرايف يف
17
«املو�صل» عا�صمة حمافظة نينوي قد �أدت �إىل هجرة  5000عائلة م�سيحية منها.
و�أ�شارت «املجموعة الدولية حلقوق االقليات» �إىل زيادة املخاوف من �إمكانية تعر�ض بع�ض
الأقليات ،وخا�صة اليزيديني وال�شبك يف �شمال العراق لالنتهاكات ،وبالذات تلك املتعلقة
بحمايتهم و�سالمتهم 18.وت�شكو الأقلية اليزيدية يف �إقليم كرد�ستان من ا�ستمرار ممار�سات
قمعية �ضد نا�شطيهم ومعابدهم ،وذلك ب�سبب عدم تعاونهم مع الأحزاب الكردية املهيمنة على
ال�سلطة يف مناطق متنازع عليها .و�أ�شارت منظمات يزيدية �إىل ا�ستمرار ممار�سات متييزية
�ضد �أبناء الطائفة ،وقيام قوات الأمن الكردية مبداهمات واعتقاالت تع�سفية ،واعتقال �شيوخ
« - 16مطرقة التهجري الق�رسي و�سندان الت�شويه الدميوغرايف» ،انظر� :صوت العراق
: http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=113453#ixzz215N62Pkh
انظر �أي�ضا:
 ن�رشة املجتمع املدين� :أخبار وتقارير ومقاالت تغطي خمتلف ق�ضايا املجتمع املدين� ،أ�صوات العراق 15 ،يونيو.2012
http://ar.aswataliraq.info/(S(dcl3c545yfyii5qokrfacpe3))/printer.aspx?id=299878
« -17ممثل كوتا امل�سيحيني يف جمل�س حمافظة نينوى :هنالك حماوالت جديدة ال�ستهداف امل�سيحيني يف املو�صل»
موقع تليفزيون ع�شتار
http://www.ishtartv.com/viewarticle,42724.html
 « ا�ستمرار نزوح م�سيحيي العراق من املو�صل ب�سبب العنف �ضدهم» ،تقرير وكالة الأنباء الأملانية  www.masrawy.com/news/MidEast/General/2012/July/8/5170460.aspx
 «املو�صل �أكرث مدن العراق عنفا»http://www.onenewsnow.com/Missions/Default.aspx?id=1656836
« -18بعد �أ�شهر من االن�سحاب الأمريكي ،الأقليات العراقية �شعور بعدم الأمان وانعدام الثقة بالقوات الأمنية»
http://www.minorityrights.org/11410/press-releases/months-after-us-withdrawal-iraqsminorities-fear-for-safety-distrust-security-forces-and-call-for-justice-new-report.html
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يزيديون يرف�ضون التعاون مع �سلطات الإقليم ،19وهدم املعابد ونب�ش القبور اليزيدية يف
دهوك ونينوى .وطالب اليزيديون احلكومة العراقية املركزية بو�ضع حد النتهاكات ال�سلطات
20
الكرد�ستانية �ضدهم.
وا�ستمر ال�شبك ،21يف معاناتهم من التجاوزات واالنتهاكات التي بلغت تنظيم حمالت
�إرهابية؛ بهدف �إجبارهم على التخلي عن �أرا�ضيهم يف املناطق التي ي�سكنونها .وبح�سب م�صادر
�صحفية فقد وقع ما ال يقل عن خم�سة تفجريات خالل العام ا�ستهدفت مناطق ي�سكنها ال�شبك �أو
22
ح�سينيات �شيعية تابعة لهم ،و�أف�ضت هذه التفجريات �إىل م�رصع ع�رشات الأ�شخا�ص.
يحتل الرتكمان املرتبة الثالثة بني اجلماعات الإثنية يف العراق من ناحية عدد ال�سكان ،وهم
يقطنون مناطق ،يقع معظمها يف املنطقة املتنازع عليها بني ال�سلطة املركزية والإقليم الكردي،
وخا�صة كركوك الغنية بالبرتول .ويتعر�ض الرتكمان بني احلني والآخر �إىل هجمات
�إرهابية يف مدنهم .ففي � 2أغ�سط�س ُقتلت عائلة تركمانية م�ؤلفة من �أربعة �أفراد نحرا عندما
هاجم م�سلحون جمهولون منزلهم يف �أمريل جنوبي كركوك .وقد ا�ستبعدت ال�رشطة هدف
ال�رسقة من عملية القتل 23.ويف � 16أغ�سط�س ك�شفت اجلبهة الرتكمانية عن اختطاف نحو 700
�شخ�ص من القومية الرتكمانية مبحافظة كركوك خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،واتهمت
الأجهزة الأمنية بــ «التق�صري» 24و�أكد رئي�س اجلبهة الرتكمانية �أن دوافع �سيا�سية هي �سبب
« - 19قوات الأ�ساي�ش يف �سنجار تعتقل �شيخ ع�شرية الفقراء اليزيدية»
http://www.yezidihumanrights.org/index.php?news&nid=59
« - 20اليزيدية» بالعراق تدعو الأمم املتحدة للتدخل لإيقاف هدم معابدها ،موقع �صحيفة �أخبار اليوم امل�رصية
http://www.akhbarelyom.org.eg/news58883_23.aspx
 -21ال�شبك �أقلية �سكانية �صغرية يقيم �أغلبها يف حمافظة نينوى ،وينحدرون من �أ�صول �إيرانية� ،أقامت يف املنطقة
منذ �أواخر القرن ال�سابع ع�رش ويعتنقون املذهب ال�شيعي .وتعر�ضوا خالل حكم �صدام ح�سني لعمليات تهجري
ب�سبب مقاومتهم ل�سيا�سة التعريب.
 -22حول هذه التفجريات انظر:
«حمافظ نينوى :قتيالن و 54جريحا احل�صيلة النهائية حلادثة تفجري اجلامع» ،املوقع االخباري �أ�صوات العراق_http://ar.aswataliraq.info/(S(sxtr1q55ysmr4y55sp5kuk45))/Default1.aspx?page=article
page&id=302801&l=1
 “ممثل ال�شبك مبجل�س نينوى :تفجري ناحية برطلة االنتحاري �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة � 82شخ�صا” ،موقعتلفزيون ال�سومرية
http://www.alsumarianews.com/ar/2/45968/news-details-Iraq%20security%20news.html
 17« - 23قتيال يف �سل�سلة هجمات متفرقة» موقع (بي بي �سي) العربي العراق
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/08/120802_iraq_violence.shtml
« - 24اختطاف  700تركماين يف كركوك»
http://www.ahraraliraq.com/index.php?page=article&id=8948
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الهجمات ،وانت�شار ظاهرة خطف الرتكمان يف حمافظة كركوك.

25

من ناحية �أخرى توا�صلت ال�ضغوط على نحو  3000من �أ�رس �أع�ضاء منظمة جماهدي خلق
الإيرانية املعار�ضة املقيمة يف العراق منذ عهد �صدام ح�سني .و�أدى ا�ستمرار احل�صار على
خميمهم يف مع�سكر «�أ�رشف» منذ �أكرث من عام ،و�سقوط �ضحايا منهم يف �صدامات مع قوات
الأمن� ،26إىل �إجبارهم على االنتقال �إىل خميم «احلرية» قرب مطار بغداد .27ولكن ال�شكوى
تتوا�صل يف املخيم اجلديد من �سوء الأحوال املعي�شية ومعاملة �أفراد احلرا�سة الأمنية ،حيث
مينعون و�صول بع�ض الإمدادات �إىل النزالء ،ويجرون عمليات تفتي�ش تع�سفية عليها .28

انتهاكات حرية ال�صحافة والتعبري :
تراجعت �إىل حد كبري عمليات قتل ال�صحفيني ،التي ذهب �ضحية لها منذ الغزو الأمريكي
للعراق � 260صحفي ًا عراقي ًا و�أجنبياً 29 .خالل هذا العام لقى ثالثة من الإعالميني م�رصعهم،
وهما غزوان �أن�س مقدم الربامج يف قناة «�سما املو�صل» ،حيث داهم م�سلحون يف  30يوليو
منزله وقتلوه و�سط �أ�رسته ،30وكامريان �صالح الدين مقدم الربامج بقناة «�صالح الدين»
الف�ضائية الذي لقى م�رصعه يف � 12أبريل بعد انفجار قنبلة و�ضعها جمهولون �أ�سفل �سيارته يف
31
مدينة تكريت.
« -25اجلبهة الرتكمانية ،ا�ستهداف الرتكمان له دوافع �سيا�سية ممنهجة للق�ضاء عليهم» ،موقع الفرات نيوز:
&http://www.alforatnews.com/index.php?option=com_content&view=article
id=19871:2012-08-14-13-45-04&catid=36:2011-04-08-17-25-25&Itemid=54
 -26حول احل�صار وامل�صادمات التي على خميم ا�رشف ،انظر � :سقوط احلواجز ،التقرير ال�سنوى الرابع
ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان للعام 2011
http://www.cihrs.org/?p=2536
� -27رشطة ديايل تعلن عن اخالء مع�سكر العراق اجلديد بالكامل من عنا�رص منظمة خلق� ،أ�صوات العراق،
� 16سبتمرب 2012
_http://ar.aswataliraq.info/(S(bezae055qozpfh450e10yv55))/Default1.aspx?page=article
page&id=304691&l=1
 -28موقع املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية
“Camp Liberty: Iraq prevents delivery of truck load of basic items purchased by residents” 14
September 2012
http://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/president-elect/12251-camp-liberty-iraqprevents-delivery-of-truck-load-of-basic-items-purchased-by-residents
 -29مر�صد احلريات ال�صحفية« :مقتل �صحفي بعد اقتحام منزله من قبل م�سلحني يف املو�صل»
http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=870&page
 -30املرجع ال�سابق.
 - 31تقرير املر�صد 72« :انتهاكا �ضد ال�صحفيني وال�سلطات تعد حزمة قوانني لتقييد حرية التعبري»
http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=870&page
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�أما الثالث فهو �سمري ال�شيخ على رئي�س حترير �صحيفة «اجلماهري البغدادية» ،وقد لقي
م�رصعه يف  17نوفمرب عندما �أطلق عليه جمهولون الر�صا�ص� ،أثناء قيادته ل�سيارته و�سط
العا�صمة العراقية ،ورجحت بع�ض امل�صادر �أن اغتياله وثيق ال�صلة بن�شاطه ال�صحفي.32
كما متار�س ال�سلطات �ضغوط ًا متنوعة لإعاقة عمل ال�صحفيني والإعالميني ،33غري �أن
ال�ضغوط واالنتهاكات داخل الإقليم الكردي �أكرث خطورة كما �سريد .وقد هددت هيئة
الإعالم واالت�صاالت يف � 8أبريل ب�إغالق قناة «ال�سومرية» الف�ضائية وتعليق رخ�صة بثها،
�إذا ما ا�ستمرت يف بث برنامج فكاهي �ساخر وبرنامج �آخر يناق�ش ق�ضايا متنوعة ذات طبيعة
34
�سيا�سية واجتماعية.
ويف يونيو �أعلنت هيئة الإعالم واالت�صاالت عزمها تعليق عمل  44و�سيلة �إعالمية ،بدعوى
خمالفتها ل�رشوط العمل ،ومنحتها مهلة  45يوم ًا لت�صحيح �أو�ضاعها ،واعتماد تراخي�ص
عملها ،يف الوقت الذي تتهم فيه بع�ض و�سائل الإعالم الهيئة باملماطلة يف �إ�صدار تراخي�ص
البث والإر�سال 35.وقد ا�ضطرت الهيئة الحق ًا �إىل ت�أجيل تطبيق قرارها �إثر احتجاجات وا�سعة
36
يف �صفوف ال�صحفيني والإعالميني ،وتدخل جلنة الثقافة والإعالم بالربملان.
ويف دي�سمرب �أقدمت قوات الأمن على �إغالق مكاتب قناة تليفزيون «البغدادية» وحمطة
«املحبة» الإذاعية امل�ستقلة ووقف بثهما بدعوى ارتكابهما ملخالفات �إدارية تتعلق بانتهاك
�ضوابط البث والإر�سال والتخلف عن �سداد ر�سوم البث ،وهو ما ينكره م�سئولو الو�سيلتني
الإعالميتني ،وترجح التقارير �أن �إيقاف بث البغدادية وثيق ال�صلة بك�شفها ملمار�سات ف�ساد
حكومي .كما �أن �إذاعة املحبة بدورها تبث تغطية ناقدة للحكومة .وقد �سبق لقوات الأمن منع
مرا�سلي «البغدادية» من تغطية احتفاالت ال�شيعة بعا�شوراء .وتتهم مرا�سليها ب�أنهم من م�ؤيدي
نظام �صدام ح�سني.37
 -32اغتيال �صحفي يف بغداد ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ  26نوفمرب .2012
http://en.rsf.org/iraq-newspaper-editor-gunned-down-while-26-11-2012,43722.html
 -33املرجع ال�سابق
 - 34املرجع ال�سابق
 -35العراق :حرية ال�صحافة والتعبري يف خطر بعد فر�ض قيود على  44و�سيلة �إعالمية ،مركز اخلليج حلقوق
الإن�سان 26 ،يونيو 2012
http://www.gc4hr.org/news/view/184
 -36العراق يرتاجع عن منع  44و�سيله �إعالميه� ،صحيفة احلياة 26 ،يونيو . 2012
http://alhayat.com/Details/413597
-37ال�سلطات العراقية تغلق قناة تلفزيونية ف�ضائية وحمطة �إذاعية ،بيان �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني،
بتاريخ  17دي�سمرب .2012
http://cpj.org/ar/2012/12/020825.php
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وتتجه احلكومة لفر�ض مزيد من القيود القانونية على حرية التعبري ،ميكن �أن متتد ت�أثرياتها
القمعية لتطال الن�شاط الأهلي واحلقوقي .حيث �أحالت احلكومة �إىل الربملان م�رشوع قانون
«جرائم املعلوماتية» ،الذي يعاقب بال�سجن امل�ؤبد من ي�ستخدم «عمداً» �أجهزة احلا�سب
و�شبكة املعلومات فيما ي�سمى «امل�سا�س مب�صالح البالد االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو الع�سكرية �أو
الأمنية العليا» .وت�رسي العقوبة ذاتها على «اال�شرتاك �أو التفاو�ض �أو الرتويج �أو التعاقد �أو
التعامل مع جهة معادية بق�صد زعزعة الأمن �أو النظام العام �أو تعري�ض البالد للخطر» .كما
ت�رسي �أي�ض ًا على ا�ستخدام �أجهزة احلا�سب و�شبكة املعلومات الدولية بغر�ض «�إثارة النعرات
املذهبية �أو الطائفية �أو الإ�ساءة �إىل �سمعة البالد»� ،أو ن�رش �أو �إذاعة وقائع كاذبة �أو م�ضللة؛
بق�صد �إ�ضعاف الثقة يف النظام احلايل �أو الإ�رضار باالقت�صاد الوطني والثقة املالية بالدولة.
كما يق�ضي بعقوبة ال�سجن ملدة عام يف حال «التعدي على القيم الدينية والأخالقيه» �أو «القيم
االجتماعية» �أو «حرمة احلياة اخلا�صة» 38 .يالحظ �أن ت�صنيف «اجلرائم» قد ا�ستخدمت
فيه عبارات ف�ضفا�ضة ،ي�سهل ا�ستخدامها ملعاقبة الر�أي ال�سيا�سي املخالف ،ونقد ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية وو�ضعية حقوق الإن�سان وغريها.
وعلى الرغم من النمو املتزايد يف و�سائل الإعالم ويف �أعداد ال�صحفيني بالإقليم الكردي،
فقد تزايدت االنتهاكات بحق ال�صحفيني والإعالميني 39.وقد �سجلت التقارير حاالت عديدة
40
لتعر�ض ال�صحفيني للتهديد واالعتقال ومداهمة امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
يف  7مايو احتجزت ال�سلطات الكردية همني �آري رئي�س حترير جملة «�شرييا» ،بعد ن�رشها
ال لكاتب كردي مقيم بالرنويج ،يت�ضمن حوار ًا خيالي ًا مع الله ،وهو ما اعترب «م�سيئ ًا
مقا ً
للإ�سالم» .ورغم �أن املجلة قد اعتذرت عن ن�رش املقال ،ف�إن ال�سلطات قررت �إيقافها �إىل �أجل
غري م�سمى .وقد �أثار الن�رش احتجاجات �إمام �أحد امل�ساجد ،وطالب متظاهرون يف �شوارع
�أربيل بقتل الكاتب .41ويف غ�ضون ذلك ،بد�أ برملان كرد�ستان مناق�شة م�رشوع قانون «حلماية
املقد�سات» ،يفر�ض عقوبات ت�صل �إىل ال�سجن ملدة ع�رش �سنوات ،و�إغالق و�سائل الن�رش ،يف
« -38قانون جرائم املعلوماتية ينتهك حرية التعبري».
http://www.hrw.org/news/2012/07/11/iraq-cybercrimes-law-violates-free-speech
 -39تقرير منظمة �صحفيون بال حدود« :  بني احلرية واالنتهاكات ،تناق�ض ال�صحافة يف كرد�ستان»
http://en.rsf.org/irak-between-freedom-and-abuses-the-03-11-2010,38736.html
 -40موقع مركز ميرتو للدفاع عن ال�صحفيني« :مركز ميرتو للدفاع عن ال�صحفيني يطالب االحتاد الوطني
الكرد�ستاين بتو�ضيح»
http://www.kurdiu.org/ar/hawal/index.php?pageid=106926
كذلك موقع املركز:
/http://jfokurdistan.blogspot.com
� -41صحفيون بال حدود »:ال�سلطات الكردية تعتقل حمرر جملة �أ�سبوعية جماملة للإ�سالميني».
http://en.rsf.org/iraq-kurdish-authorities-arrest-16-05-2012,42630.html
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حالة «ت�صوير الأنبياء ب�صورة غري الئقة» ،و»�سب الذات الإلهية والتهكم عليها».

42

يف �أبريل اعتقلت ال�سلطات الكردية �شريوان �شريواين رئي�س حترير املجله ال�شهرية
«با�شور» ،التي ت�صدر يف دهوك ،بعد ن�رشه مقالني انتقد فيهما مظاهر الف�ساد املايل والإداري.
43
وقد �أطلق �رساحه بعد ع�رشة �أيام مقابل كفالة مالية قدرها مليون دينار عراقي.
يف �أكتوبر عاقبت حمكمة جنايات �أربيل ال�صحفي امل�ستقل كرزان كرمي بال�سجن عامني
بعد �إدانته بتهمة «الإ�رضار مب�ؤ�س�سات الدولة» ،و»امل�سا�س ب�أمن وا�ستقرار الإقليم» ،وذلك
بعد ن�رشه تقرير ًا عن ف�ساد مزعوم يف اجلهاز الأمني للإقليم الكردي .جتدر الإ�شارة �إىل �أن
كرزان كان يعمل يف ال�سابق يف اجلهاز ذاته مبطار �أربيل .وبح�سب كرزان فقد تعر�ض �أثناء
44
احتجازه لل�رضب والتعذيب ،كما تعر�ض حماميه لتهديدات من قبل م�سئويل الأمن.

احلق فى التجمع والتظاهر ال�سلمي:
تراجعت �إىل حد كبري حركة االحتجاج ال�سيا�سي التي ت�صاعدت يف عام  ،2011وهو ما
يرجع �إىل حمالت القمع التي �شنتها �أجهزة الأمن �ضد �أعمال االحتجاج ،والتي �أف�ضت �إىل
م�رصع عدد من املتظاهرين ،وتبني م�رشوع قانون جديد لتقييد حق العراقيني يف التظاهر
45
والتعبري عن �آرائهم بحرية.
يف الذكرى ال�سنوية الأوىل لقمع التظاهرات بالعا�صمة يف  25فرباير ،حاولت قوات الأمن
منع املتظاهرين من بلوغ ميدان التحرير ،و�أغلقت الطرق امل�ؤدية �إليه ،بدعوى وقوع
تفجريات ووجود �إرهابيني يف املنطقة املحيطة بامليدان .ويف �إطار ترهيب املتظاهرين الذين
اقرتبوا من امليدان ،قال رجال الأمن �إن لديهم قائمة طويلة من الأ�سماء التي يتعني القب�ض
عليها ،وطلبوا من الراغبني يف املرور للميدان �إبراز بطاقات هوياتهم مل�ضاهاتها بالقوائم .كما
منع ال�صحفيون من دخول امليدان مبعدات الت�صوير �أو م�سجالت ال�صوت �أو حتى الهواتف
 -42م�رشوع قانون «الإ�ساءة» للأديان يهدد حرية التعبري يف كرد�ستان العراق ،هيومان رايت�س ووت�ش22 ،
يونيو 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/22-0
 -43يجب التحقيق يف االعتداء على ال�صحفيني يف العراق ،جلنة حماية ال�صحفيني 9 ،مايو .2012
http://cpj.org/ar/2012/05/019337.php
 -44كرد�ستان العراق ..احلكم على �صحفي بال�سجن ملدة عامني ،هيومان رايت�س ووت�ش� 14 ،أكتوبر .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/14
 -45حول قمع تظاهرات العام  2011وم�رشوع القانون انظر� :سقوط احلواجز ،التقرير ال�سنوى الرابع
ملركز القاهرة لدرا�سات الإن�سان للعام .2011
http://www.cihrs.org/?p=2536

246

التقرير ال�سنوي 2012
النقالة ،واحتجز البع�ض لفرتة وجيزة؛ بدعوى خرق قواعد التظاهر ،ودخول مناطق
حمظورة 46.كما منعت �سلطات الأمن احلزب ال�شيوعي من تنظيم جتمع جماهريي وم�سرية
47
بالعا�صمة ،يف �إطار االحتفاالت العاملية بعيد العمال يف الأول من مايو.
يف الإقليم الكردي تعر�ضت املظاهرات املماثلة التي خرجت يف فرباير ل�ضغوط �أعنف،
حيث تعر�ض متظاهرون يف ال�سليمانية لل�رضب واالعتقال والتوقيف لفرتة ق�صرية ،كما
48
تعر�ض الإعالميون العتداءات و�صودرت معداتهم.
ويف جنوب العراق اتخذت �إجراءات قمعية يف مواجهة ن�شطاء نقابيني وعمال النفط� ،إثر
�سل�سلة من االحتجاجات �ضد �سوء الأو�ضاع املعي�شية للعاملني .وقد �شمل ذلك عقوبات بالنقل
التع�سفي والف�صل وعقوبات مالية وو�ضع قيود على ال�سفر .كما اعتقل يف � 17أبريل  26عامال
49
يف �رشكة نفط مي�سان يف جنوب العراق �إثر تظاهرهم احتجاج ًا على الف�ساد.
خالل �شهر �سبتمرب ،قامت القوات امل�سلحة –بناء على تعليمات نوري املالكي بو�صفه القائد
العام للقوات امل�سلحة -ب�إغالق عدد من النوادي الليلية .وبرر مكتب املالكي ذلك باال�ستجابة
لأوامر ق�ضائية ول�شكاوى املواطنني املت�رضرين من تواجد احلانات واملطاعم والنوادي الليلية
يف مناطق �سكناهم ،مبا ينايف التقاليد والأخالق والقيم االجتماعية ال�سائدة .لكن املجل�س الأعلى
للق�ضاء نفى �صلته بتلك الإجراءات �أو �صدور �أوامر ق�ضائية ب�ش�أنها .50

 -46العراق �أعمال ترهيب وم�ضايقات يف ذكرى االحتجاجات ال�سنوية ،هيومان رايت�س ووت�ش 1،مار�س
2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/01
 -47موقع « احلكومة متنع احلزب ال�شيوعي من تنظيم جتمع جماهريي بعيد العمال
http://www.baghdadtimes.net/arabic/?sid=100698

 -48المرجع السابق

« -49ال للمحاكمات �أو العقوبات �أو الغرامات التي ت�ستهدف قمع النقابات،وال للتدخل يف االنتخابات العمالية
والنقابية وال مل�صادرة حق النقابيني بالتجمع» ،املبادرة الدولية للت�ضامن مع املجتمع املدين العراقي
http://www.iraqicivilsociety.org/archives/718?lang=ar
 �ضع ح ّدا لالعتداءات على نا�شطي النقابات النفطية يف العراقhttp://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1427
 -50انظر :موقع �صوت العراق:
http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=70418#ixzz25mN6UDRT
وكذلك موقع جريدة املدى« :مكتب املالكي :قرار غلق النوادي �أمر ق�ضائي ..وجمل�س الق�ضاء يترب�أ»
http://www.almadapaper.net/news.php?action=view&id=71638
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تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية:
ما زال العراق يفتقر �إىل �إطار قانوين لتنظيم عمل الأحزاب ال�سيا�سية ،على الرغم من
وجود �أكرث من  500حزب ،جرى ت�أ�سي�س معظمها بعد �سقوط نظام �صدام ح�سني يف .2003
و�ضعت احلكومة العام املا�ضي م�رشوع قانون لتنظيم الأحزاب ال�سيا�سية ،لكن الربملان مل
يقره بعد .ينطوي م�رشوع القانون على جملة من القيود التي تعيق حرية ت�أ�سي�س الأحزاب
و�أن�شطتها ،مبا يتنايف واملعايري الدميقراطية .ويعاقب خمالفو هذه القيود بعقوبات مغلظة من
51
بينها حل احلزب ق�ضائياً.
من بني القيود التحكمية على حرية ت�أ�سي�س الأحزاب ا�شرتاط متيز برنامج احلزب عن
برامج الأحزاب الأخرى .وهو مايعد ا�ستن�ساخ ًا من قانون الأحزاب ال�سيا�سية يف م�رص الذي
�ألغى بعد الإطاحة مببارك .وقد كان هذا ال�رشط قناعا لرف�ض معظم طلبات ت�أ�سي�س الأحزاب
يف م�رص.
كما ي�شرتط م�رشوع القانون �أال يكون من بني م�ؤ�س�سي احلزب �أو قياداته من ثبت قيامه
بالدعوة �أو امل�شاركة �أو الرتويج لأفكار تتعار�ض مع املبادئ العامة للد�ستور .وهو انتهاك
فظ للحق يف اعتناق الآراء ،مبا يف ذلك احلق يف انتقاد ن�صو�ص الد�ستور �أو مبادئه واملطالبة
بتعديلها �أو �إلغائها .ويعاقب القانون بال�سجن � 10سنوات كل من �أن�ش�أ �أو �أدار �أو انتمى �أو
مول حزب ًا غري مرخ�ص ،ويحمل �أفكار ًا ت�ستهدف امل�سا�س ب�أحكام الد�ستور .ويندرج يف �إطار
القيود التحكمية على ت�أ�سي�س الأحزاب �أال يقل عدد م�ؤ�س�سي احلزب عن  2000ع�ضو مقيمني
يف �ست من املحافظات العراقية على الأقل ،و�أال يقل عدد امل�ؤ�س�سني يف �أي من هذه املحافظات
عن مائة ع�ضو ،ورغم �أن م�رشوع القانون �أناط مبحاكم الق�ضاء الإداري واملحكمة االحتادية
العليا �صالحية البت يف طلبات ت�أ�سي�س الأحزاب ويف دعاوى حلها �أو تعليق ن�شاطها ،ف�إنه �أجاز
�أن تنظر املحكمة يف طلب الت�أ�سي�س يف جل�سة �رسية �إذا كان ذلك �رضوريا؛ مراعاة للم�صلحة
العامة �أو النظام العام �أو الآداب العامة.
كما �أن م�رشوع القانون ا�ستحدث دائرة ت�سمى دائرة �شئون الأحزاب ال�سيا�سية ،تتبع
�إداريا وزارة العدل ،وتخت�ص مبتابعة �أعمال و�أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية وتقييم مدى امتثالها
للقانون ،ولها �أن حتقق يف املخالفات املن�سوبة للأحزاب ال�سيا�سية ،و�أن تتقدم بالطعون �أمام
 -51موقع جمل�س النواب العراقي” م�سودة م�رشوع قانون الأحزاب”.
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdy
awqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw
6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=5369
 تقرير هيومن رايت�س ووت�ش «قانون املعلوماتية ينتهك حقوق الإن�سان» يوليو 2012http://www.hrw.org/news/2012/07/11/iraq-cybercrimes-law-violates-free-speech

248

التقرير ال�سنوي 2012
املحاكم املخت�صة يف القرارات املتعلقة بالأحزاب ال�سيا�سية .وهو ما يعني �إخ�ضاع الأحزاب
ال�سيا�سية لو�صاية ال�سلطة التنفيذية .وكان من الأجدر �أن يذهب م�رشوع القانون �إىل ت�شكيل
مفو�ضية م�ستقلة خا�صة ب�شئون الأحزاب ال�سيا�سية.

االعتقال التع�سفي والتعذيب:
وا�صلت �أجهزة الأمن اعتقال امل�شتبه بقيامهم ب�أعمال معادية للحكومة .ويف حاالت كثرية ال
يتم الإف�صاح عن �أماكن احتجازهم لفرتات طويلة دون تهمة �أو حماكمة .وقد ك�شفت التقارير
يف بداية العام عن وجود نحو � 12ألف معتقل دون حماكمة داخل ال�سجون التابعة لوزارة
52
العدل فقط ،وال ي�شمل ذلك ال�سجون التابعة لل�رشطة �أواجلي�ش.
وبح�سب تقارير �صادرة يف مايو ظل عدد كبري من املنتمني حلزب البعث املنحل رهن
االحتجاز .جدير بالذكر �أنه كان قد جرى اعتقالهم –بدعوى انهم يت�آمرون �ضد احلكومة-
خالل حمالت �أمنية طالت نحو  1500منهم خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب من  ،2011ومل
53
تخ�ضع �إجراءات اعتقالهم لرقابة الق�ضاء.
�شخ�صا يف
وقبيل انعقاد القمة العربية يف بغداد وقعت اعتقاالت احرتازية طالت 532
ً
مار�س ،وفقا لتقارير �أمنية قدمت للربملان .ويرجح �أن الكثري منهم قد اعتقل ملجرد �أنه قد �سبق
احتجازه �أو �سجنه من قبل.54
ومع �أن ال�سلطات كانت قد �أعلنت يف مار�س � 2011إغالق �سجن «مع�سكر ال�رشف» �سئ
ال�سمعة ،الذي ال يتبع وزارة العدل ،بل مكتب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ف�إن م�صادر
حقوقية ت�شري �إىل �أن بع�ض املعتقلني يف احلملة الأمنية على البعثيني �أو يف االعتقاالت التي
�سبقت القمة العربية حمتجزون داخل ذلك ال�سجن .كما �أن هنالك �سجونا �أخرى ال تخ�ضع
لوزارة العدل مثل �سجن مطار املثنى.55
و�أكدت التقارير �أن العراق ما زال يحتفظ بعدد من املعتقالت ال�رسية التي تخ�ضع لقوات
الأمن ،وال تخ�ضع للإ�رشاف الق�ضائي ،وال يتاح للمحامني االت�صال باملحتجزين داخلها.
56
وغالب ًا ما يجري تعري�ض املحتجزين فيها للتعذيب.
« - 52التقرير ال�سنوي   لعام  ،2012منظمة العفو الدولية»
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2012
« -53العراق حمالت اعتقال واحتجاز» ،هيومان رايت�س ووت�ش
http://www.hrw.org/news/2012/05/15/iraq-mass-arrests-incommunicado-detentions
 -54املرجع ال�سابق
 -55املرجع ال�سابق
 -56املرجع ال�سابق
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وقد �أثريت �شكوك جدية حول وفاة عامر �رسيوت زيدان البطاوي ،الذي كان احلار�س
ال�شخ�صي لطارق الها�شمي النائب ال�سابق لرئي�س اجلمهورية نتيجة للتعذيب .وقد �سلمت جثة
البطاوي لعائلته يف  20مار�س بعد احتجازه نحو ثالثة �أ�شهر على خلفية اتهامات بارتكاب
�أعمال �إرهابية .وظهر على جثته عالمات تعذيب ،مبا يف ذلك يف �أجزاء ح�سا�سة من ج�سمه،
جراما من وزنه
وبدت �آثار حروق وجروح يف �أجزاء متفرقة من اجل�سم ،كما فقد  17كيلو
ً
57
�أثناء االعتقال.
جدير بالذكر �أن الها�شمي �صدر بحقه مذكرة اعتقال يف دي�سمرب ،2011بتهم تتعلق بالقتل
و�إدارته لفرق املوت ،لكنه جل�أ �إىل الإقليم الكردي ،ثم �إىل تركيا قبل �أن تق�ضي حمكمة
58
اجلنايات العراقية ب�إعدامه يف ثالث ق�ضايا منف�صلة.
جدير باملالحظة� ،أن الأ�شهر الع�رشة الأوىل من العام قد �شهدت عقوبات بالإعدام بحق
� 119شخ�ص ًا �أدينوا يف جرائم جنائية ،يتعلق عدد كبري منها بق�ضايا �أمن الدولة والإرهاب.
وتكت�سب هذه الأحكام مزيد ًا من اخلطورة بالنظر الفتقار املحاكمات ملعايري العدالة ،والق�ضاء
59
لال�ستقالل ،و�شيوع اللجوء للتعذيب النتزاع االعرتافات.

 -57العراق :يجب التحقيق يف وفاة حار�س نائب الرئي�س �أثناء احتجازه  ،هيومان رايت�س ووت�ش 23 ،مار�س
، 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23-2
 -58الق�ضاء العراقي ي�صدر حكم ًا غيابيا ثالثا ب�إعدام طارق الها�شمي و�صهره� ،صحيفة الأهرام 4 ،نوفمرب
bit.ly/SH6FKs 2012
 -59حول �أحكام الإعدام يف العراق انظر :
يجب جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام على وجه ال�رسعة ،هيومان رايت�س ووت�ش� 10 ،أكتوبر 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/10
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لبنــان

ينتمي نظام احلكم يف لبنان �إىل النظم الد�ستورية الربملانية التي يحظى فيها الربملان «جمل�س
النواب» مبكانة متميزة باعتباره امل�ؤ�س�سة الوحيدة املنتخبة ب�صورة مبا�رشة من ال�شعب.
وينتخب املجل�س رئي�س اجلمهورية الذي يتوىل تعيني رئي�س الوزراء ،بناء على ما تنتهي
�إليه اال�ست�شارات النيابية امللزمة .ويخ�ضع توزيع ال�سلطات �إىل نظام للمحا�ص�صة الطائفية
والدينية ،حيث يتعني �أن يكون رئي�س اجلمهورية مارونيا يف حني ت�ؤول رئا�سة الربملان �إىل
�شخ�صية �شيعية ،ورئا�سة احلكومة �إىل �شخ�صية �سنية .ومبوجب اتفاق الطائف الذي �أبرم
يف عام  1989من �أجل و�ضع نهاية حلرب �أهلية طاحنة ( ،)1990 – 1975ف�إن النظام
االنتخابي يق�ضي بتوزيع مقاعد الربملان منا�صفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،وي�ضمن توزيعا
ن�سبيا للمقاعد بني طوائف كال الفريقني ،وكذلك فيما بني املناطق املختلفة.
رغم مظاهر التعددية احلزبية ف�إن الأحزاب ال�سيا�سية يف جمملها تظل طائفية الهوية ،حتى
و�إن كانت توجهاتها ال�سيا�سية وم�صالح الطوائف التي تعرب عنها ،متلى عليها االنخراط يف
حتالفات عابرة للطوائف .ومع �أن اتفاق الطائف ق�ضى بب�سط �سيطرة الدولة على كامل
�أرا�ضيها ،مبا يقت�ضيه ذلك من حل جلميع امللي�شيات وت�سليم �أ�سلحتها �إىل الدولة� ،إال �أن الدولة
ظلت عاجزة عن حتقيق ذلك ،نتيجة ال�ستمرار الوجود الع�سكري ال�سوري منذ عام 1976
حتى  ،2005وما اقرتنت به �سنوات الو�صاية ال�سورية من منا�رصة وت�أليب طوائف على
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غريها ،ف�ضال عن تداعيات ال�رصاع العربي/الإ�رسائيلي التي ا�ستثمرها حزب الله «ال�شيعي»
املدعوم من �إيران و�سوريا -يف مقاومة �أي حماوالت لنزع �سالحه بدعوى مقاومةالتهديدات الإ�رسائيلية وا�ستكمال حترير الرتاب اللبناين� .إىل احلد الذي بات فيه احلزب دولة
داخل كيان الدولة اللبنانية -قادرة بقوة ال�سالح على ردع وترهيب اخل�صوم املحليني ،بلوردع م�ؤ�س�سات الدولة ب�أكملها ،و�إحلاق �أفدح الإ�رضار مبقومات الدولة القانونية واالحتكام
للقانون واخل�ضوع لأحكامه.
عرب فرتات اال�ستقرار ال�سيا�سي الن�سبي واملحدود ،عرف لبنان نوعا من االزدهار حلريات
التعبري واحلريات العامة ،مقارنة بالكثري من البلدان العربية ،ولكن تلك احلريات ت�شهد دائما
تدهورا كبريا يف �أوقات الأزمات ال�سيا�سية الكربى ،والتي �رسعان ما تكت�سي �أبعادا طائفية
ودينية ومذهبية ،ي�ؤججها دوما �أن التفاعالت ال�سيا�سية الداخلية -كانت وال تزال -رهينة
بدرجات و�أ�شكال متفاوتة حل�سابات و�رصاعات عدة �أطراف �إقليمية ودولية.
على مدى نحو �سبع �سنوات م�ضت ،وحتديدا منذ اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق رفيق
احلريري زعيم تيار امل�ستقبل «ال�سني» يف فرباير  ،2005يعاين لبنان من تدهور يف حقوق
الإن�سان يف ظل انق�سام ال�ساحة اللبنانية �سيا�سيا وطائفيا ومذهبيا �إىل مع�سكرين كبريين حول جملة
من الق�ضايا� ،أهمها املحا�سبة على جرمية اغتيال احلريري و�سل�سلة �أعمال التفجري واالغتياالت
التي ا�ستهدف معظمها رموزا حم�سوبة على التيار «ال�سني» والقوى املتحالفة معه ،والقرارات
الدولية التي ت�ضع نهاية للوجود الع�سكري واال�ستخباراتي ال�سوري يف لبنان ،وتلزم حزب
الله بنزع وت�سليم �أ�سلحته للجي�ش اللبناين .وكانت هذه الأزمة قد تفاقمت �إىل حد ينذر بتجدد
احلرب الأهلية بعدما �أقدم حزب الله يف  2008على اجتياح العا�صمة بريوت ،ووجه ما ي�سميه
بـ «�سالح املقاومة» �إىل �صدور اللبنانيني وخ�صومه ال�سيا�سيني املحليني .كما حتدى حزب الله
قرارات املحكمة الدولية اخلا�صة بجرمية اغتيال احلريري ،ورف�ض ت�سليم عنا�رص تابعة له،
ت�ضمنها قرار االتهام الذي �أعلنته املحكمة ،بل هدد احلزب جمدد ًا ب�إ�شعال احلرب الأهلية �إذا
ما وا�صل مع�سكر اخل�صوم دعمه للمحكمة الدولية� ،أو مطالبته ب�إنهاء حالة ازدواجية ال�سلطة
ونزع �سالح حزب الله .وقد �أدت هذه الأزمة �إىل �إ�صابة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية بال�شلل لفرتة
طويلة.
يف ظل توازن القوى بني املع�سكرين ،يظل الإفالت من العقاب على االنتهاكات اجل�سيمة
التي وقعت منذ اغتيال احلريري قائما .ورغم �إنهاء الوجود الع�سكري ال�سوري ،ظل نفوذ
دم�شق ال�سيا�سي -عرب �أطراف لبنانية مقربة �إليه -عائقا �أمام املحا�سبة على االنتهاكات التي
جرت خالل الوجود ال�سوري يف لبنان ،و�أمام �إجالء احلقيقة ب�ش�أن م�صري �آالف املفقودين
خالل تلك الفرتة.
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�شهدت حقوق الإن�سان خالل العام احلايل مزيد ًا من التدهور مقارنة بالعام ال�سابق ،نتيجة
انعكا�سات حتول االنتفا�ضة ال�شعبية يف �سوريا �إىل �رصاع م�سلح ،الأمر الذي �أدي �إىل ت�أجيج
حدة االنق�سام ال�سيا�سي والطائفي فيما بني الأطراف املقربة من النظام ال�سوري والأطراف
املناه�ضة له داخل لبنان .واقرتن ذلك باندالع ا�شتباكات وم�صادمات ذات طابع طائفي هي
الأ�سو�أ منذ �إقدام حزب الله يف  2008على احتالل بريوت� .أف�ضت هذه امل�صادمات �إىل �سقوط
ع�رشات القتلى و�إ�صابة املئات .ويف املقابل جرى اختطاف ع�رشات ال�سوريني كنوع من الث�أر
الختطاف �أو اختفاء لبنانيني يف �سوريا ،كما اتهمت �أحزاب منا�رصة لنظام ب�شار الأ�سد بدعم
اعتداءات يف لبنان على منازل �سوريني م�ؤيدين ملعار�ضيه .وتعر�ض �صحفيون و�إعالميون
وم�ؤ�س�سات �إعالمية العتداءات على خلفية مواقفهم من هذه الأحداث� ،أو تغطيتهم ملا اقرتن
بها من �صدامات.
يف هذا ال�سياق ،تزايد دور اجلي�ش اللبناين يف �ضبط �إيقاع احلياة ال�سيا�سية واملدنية ،الأمر
الذي �أدي �إىل تزايد انتهاكات حقوق الإن�سان املن�سوبة له� ،سواء من خالل الإجراءات
الأمنية العنيفة واملت�شددة التي اتخذها جتاه خميمات الالجئني الفل�سطينيني وغريهم من الالجئني
والوافدين� ،أو من خالل ات�ساع نطاق �إحالة املدنيني �إىل املحاكم الع�سكرية ،والتي طالت عددا
من مدافعي حقوق الإن�سان.
مل يطر�أ خالل العام  2012تقدم يف معاجلة ظواهر الإفالت من العقاب ،خا�صة ما يت�صل
مبحاكمة قتلة احلريري ،وك�شف احلقيقة ومالحقة اجلناة فيما ا�ستتبعه اغتيال احلريري من
اغتياالت وتفجريات .كما ت�ستمر ال�شكوى من تردي الأو�ضاع داخل ال�سجون .بينما ظل
�صحفيون و�إعالميون ومدونون ومبدعون هدفا ملالحقات �أمنية وق�ضائية ،تعك�س نزوعا
متزايدا لعدم الت�سامح جتاه حريات التعبري والإعالم والإبداع.

االنتفا�ضة ال�سورية و�أثرها على حالة ال�سلم الأهلي فى لبنان :
يف مايو �ألقت عنا�رص من مديرية الأمن العام يرتدون مالب�س مدنية يف طرابل�س القب�ض
على النا�شط الإ�سالمي اللبناين �شادي املولوي -املعروف بدعمه للمعار�ضة ال�سورية -الأمر
الذي �أدي �إىل اندالع اقتتال ذي �صبغة طائفية بني عدة �أحياء يف طرابل�س لعدة �أيام مما �أدي
�إىل م�رصع � 24شخ�صا ،و�إ�صابة �أكرث من � 90آخرين .1يف  13مايو َمثُل املولوي �أمام
 -1لبنان :املنظمة تدين �أعمال العنف يف طرابل�س وبريوت  ..وتطالب خمتلف الأطراف ب�ضبط النف�س وحفظ
ال�سلم الأهلي ،بيان �صادر عن املنظمة العربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  23مايو .2012
http://www.tgmacs.com/pp/read/15807
انظر �أي�ضا:
�أحداث طرابل�س ِّ
تقرب لبنان من االجنراف يف الأزمة ال�سورية ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل بتاريخ  17مايو .2012
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48146
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املحكمة الع�سكرية ببريوت ،حيث وجهت �إليه وخم�سة �آخرين ،تهمة االنتماء �إىل جماعة
�إرهابية .2ويف  22مايو �أخلي الق�ضاء الع�سكري �سبيل املولوي بكفالة مالية ،ومنعه من ال�سفر
ال�ستكمال التحقيق.3
يف  20مايو لقي �أحد رجال الدين ال�س ّنة املعروف مبنا�رصته لالنتفا�ضة ال�سورية و�شخ�ص
�آخر كان م�سافر ًا معه م�رصعهما بعد �أن �أطلق جنود اجلي�ش الر�صا�ص عند حاجز تفتي�ش
يف منطقة عكار �شمايل لبنان .4الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع حدة التو ّتر بني الطائفة ال�س ّنية
واجلي�ش اللبناين ،وبني الف�صائل ال�سيا�سية املختلفة .حيث وقعت ا�شتباكات يف العا�صمة بريوت
بني م�سلحي تيار «امل�ستقبل» املوايل لرئي�س احلكومة اللبنانية ال�سابق �سعد احلريري واملعار�ض
للنظام ال�سوري ،وحزب «التيار العربي» املوايل ل�سوريا الذي يتزعمه �شاكر برجاوي،
مما �أدي ملقتل ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل و�إ�صابة � 18شخ�صا بجروح .5ويف  3يونيو �أقدم
جمهولون على �إحراق وحتطيم حمالت جتارية يف منطقتي «التبانة» و«بعل الدراوي�ش»
و»�شارع عزمي» ميلكها �أفراد من الطائفة العلوية يف مدينة طرابل�س.6
 -2لبنان� :شادي مولوي� ،أحد منا�رصي املعار�ضة ال�سورية� ، ،ضحية حماكمة جائرة ،تقرير �صادر عن
منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  22مايو .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4461:2012-0608-12-57-16&catid=108:-&Itemid=120
 -3الق�ضاء اللبناين يخلي بكفالة �شادي املولوي ،جريدة احلياة 23 ،مايو .2012
http://alhayat.com/Details/404357
 -4لبنان� :رضورة �إجراء حتقيق م�ستقل يف عمليتي قتل عند حاجز تفتي�ش ،بيان �صادر عن منظمة العفو
الدولية ،بتاريخ  21مايو .2012
http://www.amnesty.org/zh-hant/node/32234
 -5لبنان :ال�سلطات مطالبة ب�ضمان ا�ستقاللية التحقيق يف ق�ضية اغتيال اثنني من رجال الدين على يد �أفراد
اجلي�ش ،بيان �صادر عن منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 8أغ�سط�س .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4509:2012-0813-07-34-49&catid=108:ak-com-leb&Itemid=120
انظر �أي�ضا:
 الأزمة ال�سورية تتم ّدد �إىل لبنان ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل ،بتاريخ  21مايو .2012http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48255
 لبنان :قوات الأمن ت�سيطر على الو�ضع يف بريوت بعد ا�شتباكات �أدت ملقتل اثنني ،موقع بي بي �سي الإخباري، 21مايو .2012
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/05/120521_beirut_lebanon_clashes.shtml
 -6لبنان �إحراق منازل وحمالت يف طرابل�س ووزير الدفاع يرف�ض �إقحام اجلي�ش يف ال�سيا�سة ،جريدة الزمان،
بتاريخ  4يونيو .2012
http://www.azzaman.com/?p=7567
انظر �أي�ضا:
 �إحراق وحتطم حمالت جتارية ميلكها علويون يف طرابل�س بلبنان ،جريدة النهار 4 ،يونيو .2012http://www.ennaharonline.com/ar/arabic_news/115106.html
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وفقا لتقارير �صحفية مل يت�سن الت�أكد من مدى دقتها ،جتددت اال�شتباكات يف  27يوليو بني
جمموعات �سنية و�أخرى علوية يف �أحياء طرابل�س ،عندما كان �شابان علويان متجهني قبل
الإفطار بدقائق �إىل منطقة «جبل حم�سن»  -ذات الغالبية العلوية -واعرت�ضهما جمهولون
يف املنطقة الفا�صلة بني جبل حم�سن «والقبة» -ذات الغالبية ال�سنية -وانهالوا عليهما بال�رضب
والطعن بال�سكاكني .وقد نقل اجلريحان �إىل �إحدى امل�ست�شفيات .وعلى الفور ،اندلعت ا�شتباكات
بني �سكان املنطقتني ،ثم ات�سعت لت�شمل منطقة «التبانة»  -ذات الغالبية ال�سنية �أي�ضا -مما �أ�سفر
عن �إ�صابة � 15آخرين ،بينهم ثالثة جنود .7يف � 20أغ�سط�س جتددت اال�شتباكات بني املنطقتني
مرة �أخري ،حيث ا�ستخدمت مدفعية الهاون ،و�أعمال القن�ص والر�شا�شات الثقيلة واخلفيفة،
مما �أ�سفر عن وقوع  5قتلي ،و�إ�صابة �أكرث من � 50شخ�صا بجروح ،وقامت وحدات اجلي�ش
ب�إطالق النار على م�صادر النريان لإ�سكاتها .8يف � 23أغ�سط�س جتددت اال�شتباكات وقتل
�أربعة �أ�شخا�ص ،بينهم رجل دين �سني ،و�أ�رضمت النريان يف �سبعة متاجر مملوكة لعلويني
9
يف �أحياء ت�سكنها غالبية �سنية ،و�أ�صيب � 41شخ�صا ،بينهم جنود بجروح.
وقد وقعت عمليات اختطاف ملواطنني �سوريني يف لبنان على �سبيل االنتقام من عمليات
مماثلة طالت لبنانيني يف �سوريا .فقد �أعلن بع�ض �أع�ضاء عائلة املقداد يف لبنان م�سئوليتهم عن
عمليات اختطاف ع�رشات املواطنني ال�سوريني ورجل تركي ،وقالوا �إنها رد ًا على اختطاف
�أحد �أقاربهم ،وهو ح�سن املقداد يف �سوريا ،على يد جمموعة تزعم �أنها تنتمي “للجي�ش ال�سوري
احلر” يف � 13أغ�سط�س .ويف بيان متلفز يف � 16أغ�سط�س قال ممثل عن جماعة خمتار الثقفي
–وهي جماعة مل تكن معروفة من قبل ويبدو �أنها ُ�شكلت رد ًا على اختطاف � 11شيعي ًا لبناني ًا يف
�سوريا يف  22مايو– �إنهم قاموا بعمليات اختطاف ث�أرية بدورهم ،و�أنهم �سيختطفون ال�سوريني
 -7جرحى با�شتباكات طائفية بطرابل�س لبنان ،موقع اجلزيرة الإخباري 28 ،يوليو .2012
http://www.aljazeera.net/news/pages/04303342-ff91-4c40-8bcf-c25532bc8b8c
 -8قتلى وجرحى با�شتباكات يف طرابل�س وفعاليات املدينة تتهم دم�شق ،جريدة احلياة� 22 ،أغ�سط�س .2012
http://alhayat.com/Details/428249
انظر �أي�ضا:
 قتلى و 70جريح ًا يف طرابل�س واجلي�ش يرد على مطلقي النار  -البعثات الأوروبية تدر�س �أو�ضاع رعاياهاو�سبل نقلهم �إىل املطار ب�أمان ،املركز اللبناين للأبحاث واال�ست�شارات� 22 ،أغ�سط�س .2012
http://www.center-lcrc.com/index.php?s=2&ss=news&cat=2&id=6388
 -9طرابل�س يف قب�ضة القن�ص والعنف املذهبي ،اجلي�ش :ال�ساعات املقبلة اختبار لـ «الأجندات ،املركز اللبناين
لالبحاث واال�ست�شارات ،بتاريخ � 25أغ�سط�س .2012
http://www.center-lcrc.com/index.php?s=2&ss=news&cat=2&id=6399
انظر �أي�ضا:
 ثالثة قتلي يف جتدد ا�شتباكات طائفية يف مدينة طرابل�س ب�شمال لبنان ،موقع �سوي�س �إنفو الإخباري24 ،�أغ�سط�س .2012
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=33383590

255

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
الذين يدعمون املعار�ضة �أو اجلي�ش ال�سوري احلُ ر ،ومل تقم ال�سلطات اللبنانية ب�أي �إجراءات
ملمو�سة لتعقب اخلاطفني .10ويف  9يونيو اُختطف �سبعة مواطنني �سوريني ولبنانيني على الأقل
يف �شمايل لبنان بالقرب من احلدود ال�سورية حيث �أقدم لبنانيون علويون على اختطاف لبناين
�سني م�ؤيد لالنتفا�ضة ال�سورية ،ومن ثم جرت �سل�سلة من عمليات االختطاف االنتقامية بني
الطرفني خالل يومي  9و  10يونيو.11
يف � 19أكتوبر وقع انفجار يف �ساحة �سا�سني مبنطقة الأ�رشفية �رشقي بريوت -املكتظة
بال�سكان� -أ�ستهدف العميد و�سام احل�سن رئي�س �شعبة املعلومات يف قوى الأمن الداخلي .مما
�أدى �إىل وقوع ثالثة قتلى بينهم احل�سن و�سائقه ،عالوة على �إ�صابة ع�رشات �آخرين ،12وعلى
�إثر هذا احلادث وقعت ا�شتباكات م�سلحة يف بريوت وطرابل�س �أدت �إىل �سقوط خم�سة قتلى
ٍ
مهم
على الأقل وع�رشات اجلرحى .13اجلدير بالذكر �أن احل�سن� ،إىل جانب ا�ضطالعه
بدور ٍ
مقرب ًا من حتالف «� 14آذار» املُعارِ �ض لنظام الأ�سد
يف جهاز اال�ستخبارات اللبنانية ،كان ّ
وحزب الله ،وكانت عالقته متينة بعائلة احلريري زعيم تيار امل�ستقبل .كما �أن ال�شعبة التي
كان يرت�أ�سها احل�سن لعبت دور ًا مهما قبل �أ�شهر قليلة من اغتياله يف الك�شف عن حماولة لتهريب
متفجرات من �سوريا �إىل لبنان ،وقادت �إىل القب�ض على وزير الإعالم ال�سابق مي�شال �سماحة
املقرب من النظام ال�سوري بعد اتهامه بالتورط يف حماولة التهريب ،كما �أن هذه ال�شعبة لعبت
14
دور ًا مهما يف التحقيقات يف ق�ضية اغتيال رفيق احلريري.
 -10على ال�سلطات اللبنانية �أن حتقق يف عمليات االختطاف و�أن تالحق اخلاطفني ،تقرير �صادر عن منظمة
هيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ � 20أغ�سط�س .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/20
 -11املرجع ال�سابق.
انظر �أي�ضا:
 موجة اختطافات طائفية يف لبنان على خلفية الأو�ضاع يف �سوريا ،موقع بي بي �سي الإخباري 11 ،يونيو.2012
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120611_lebanon_syria_abduction.shtml
) -12را�صد) تفجري الأ�رشفية وا�ستهداف الأمنيني واملدنيني عمل �إرهابي مدان وجرمية �ضد الإن�سانية ،بيان
�صادر عن اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (را�صد) ،بتاريخ � 23أكتوبر .2012
http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=535
انظر �أي�ضا:
اله�ش يف لبنان �سي�صمد رغم ال�رضبة ،م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل ،بتاريخ � 23أكتوبر .2012
 ال�سالمّ
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=49783&lang=ar
 -13لبنان :املنظمة تطالب خمتلف الأطراف ب�ضبط النف�س وجتنب االنزالق �إىل مواجهات تهدد ال�سلم الأهلي،
بيان �صادر عن املنظمة العربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 24أكتوبر .2012
http://www.aohr.net/?p=2960
اله�ش يف لبنان �سي�صمد رغم ال�رضبة ،مرجع �سابق.
 -14ال�سالم
ّ
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انتهاكات حرية الر�أي والتعبري:
ت�صاعدت ال�ضغوط خالل عام  2012على حريات التعبري ،و�صار ال�صحفيون واملدونون
واملبدعون هدفا ملالحقات �أمنية وق�ضائية م�ستمرة ،ف�ضال عن تعر�ض بع�ضهم العتداءات
ج�سدية من �أ�شخا�ص جمهولني ،على خلفية ازدياد حدة اال�ستقطاب ال�سيا�سي والطائفي الذي
تت�سم به ال�ساحة اللبنانية ،نتيجة االنق�سام الطائفي وال�سيا�سي حول املوقف من ال�رصاع داخل
�سوريا.
يف � 9أبريل �أ�صيب امل�صور اللبناين على �شعبان الذي يعمل يف حمطة تلفزيون “اجلديد”
بطلقة نارية يف �صدره �أردته قتيال  -بينما كان يف مهمة �صحفية  -على احلدود ال�شمالية اللبنانية
ال�سورية ،بعد �أن �أطلقت قوات احلدود ال�سورية النريان على �سيارة الفريق التلفزيوين داخل
الأرا�ضي اللبنانية .وادعي الإعالم ال�سوري الر�سمي �أن �إطالق النار جاء بعد تعر�ض قوات
احلدود لإطالق ر�صا�ص من قبل جماعات �إرهابية م�سلحة .15يف  15مايو تعر�ض �صهيب
�أيوب ال�صحفي يف موقع “املختار” الإلكرتوين وامل�صور ب�صحيفة “النهار” ،لالعتداء من
�صورا للأحداث الدائرة ،حيث احتجزوه لعدة �ساعات،
املتظاهرين بطرابل�س خالل التقاطه
ً
و�صادروا �آلتي الت�صوير اخلا�صتني به ،و�أجربوه على حمو ال�صور التي التقطها.16
يف  17مايو تعر�ض طاقم قناة «رو�سيا اليوم» لالعتداء من جمهولني �أثناء تغطيتهم
لالحتجاجات التي حدثت يف �شمال لبنان بعد مقتل ال�شيخ �أحمد عبد الواحد املعروف مب�ساندته
للثورة ال�سورية ورفيقه حممد مرعب عند حاجز للجي�ش ،مما �أُدى �إىل �إ�صابة امل�صور عمر
خداج بكدمات يف الوجه والر�أ�س .17ويف  20مايو تعر�ض �صحفيون وفرق ت�صوير تابعة
لعدة م�ؤ�س�سات �إعالمية لالعتداء والتهديد من �أ�شخا�ص جمهولني على �إثر تغطيتهم لتجدد
اال�شتباكات يف ال�شمال بني طوائف �سنية وعلوية .كما تعر�ض فريق تلفزيون «اجلديد» لهجوم
على طريق «العبدة».18
 -15مقتل م�صور �صحفي يف لبنان بر�صا�ص القوات ال�سورية  ،تقرير �صادر عن جلنة حماية ال�صحفيني،
بتاريخ  9ابريل .2012
http://cpj.org/ar/2012/04/019030.php
�« -16سكايز» ا�ستنكر التعر�ض لل�صحفي �صهيب �أيوب يف طرابل�س مرتني ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن
احلريات الإعالمية والثقافية “�سكايز» ،،بتاريخ  17مايو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1531
 -17فريق «رو�سيا اليوم» يتعر�ض لالعتداء من قبل م�سلحني جمهولني يف طرابل�س اللبنانية ،موقع رو�سيا
اليوم ،بتاريخ  17مايو .2012
/http://arabic.rt.com/news_all_news/news/585477
 -18مهارات ت�ستنكر االعتداء على ال�صحفيني �أثناء قيامهم بتغطية االحتجاجات يف ال�شمال ،بيان �صادر عن
م�ؤ�س�سة مهارات بتاريخ  22مايو .2012
http://maharatfoundation.org/?p=1060&lang=ar
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يف  2يونيو تعر�ض عفيف دياب مندوب جريدة “الأخبار” يف «البقاع» العتداءات
بال�رضب من جمهولني يف «�شتورة» ،على خلفية مقال له بعنوان “�إىل زياد احلم�صي� :أنت
خائن” .و�أ�شار دياب �إىل �أنه كان قد تلقى يف وقت �سابق تهديدات يف �أعقاب تغطية �صحفية
قام بها لق�ضية احلم�صي ،الذي �أطلق �رساحه قبل �أ�سبوع من االعتداء ،بعد تخفي�ض عقوبته
من قبل حمكمة التمييز الع�سكرية .اجلدير بالذكر �أن احلم�صي ،كان م�سجون ًا بتهمة التعامل مع
�إ�رسائيل.19
يف  10يونيو تعر�ضت مرا�سلة قناة «اجلديد» غدي فرن�سي�س العتداء بال�رضب �أثناء تغطيتها
انتخابات «احلزب ال�سوري القومي االجتماعي» يف «�ضهور ال�شوير» .20ويف  18يونيو
م�صور قناة «املنار» خ�رض مركيز ،على �أيدي جمهولني ،خالل تغطيته
تعر�ض لالعتداء
ّ
ّ
21
احتجاج �أهايل اللبنانيني املختطفني يف �سوريا ،على طريق املطار ببريوت .
يف  25يونيو تعر�ضت قناة “اجلديد” لالعتداء من قبل � 5أ�شخا�ص ملثمني �أطلقوا النار
�أمام املبنى ،22و�ألقوا قنابل حارقة (مولوتوف) ت�سببت يف ن�شوب حريق عند املدخل .بعد
�أن ا�ست�ضافت القناة يف اليوم ال�سابق ،ال�شيخ «ال�سني» �أحمد الأ�سري الذي �شن هجوما حادا
على حزب الله و�أمينه العام ورئي�س جمل�س النواب نبيه برى ،وتعهد بالدفاع عن م�صالح
«ال�سنة» .23وقد متكن املواطنون من القب�ض على �أحد املعتدين؛ مما �أدي العت�صام بع�ض
الأهايل ت�ضامنا معه ،وخالل تغطيته لالعت�صام تعر�ض م�صور « تلفزيون لبنان» حممد
رحمة العتداء بدين ولفظي و�صودرت �آلة الت�صوير منه.24
 -19مهارات ت�ستنكر االعتداء على ال�صحفي عفيف دياب على خلفية عمله الإعالمي ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة
مهارات بتاريخ  4يونيو .2012
http://maharatfoundation.org/?p=1092&lang=ar
 -20مهارات ت�ستنكر االعتداء على ال�صحفية غدي فرن�سي�س �أثناء قيامها بعملها املهني ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة
مهارات بتاريخ  11يونيو .2012
http://maharatfoundation.org/?p=1103&lang=ar
م�صور قناة «املنار» خ�رض مركيز يتعر�ض لل�رضب على طريق املطار ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن
-21
ّ
احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  19يونيو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1721
�« -22سكايز» ي�ستنكر اعتداء م�سلحني ملثمني على مبنى قناة “اجلديد» ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن
احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  25يونيو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1740
 -23مهارات ت�ستنكر االعتداء على قناة اجلديد وتدعو �إىل حماية امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة
مهارات بتاريخ  26يونيو .2012
http://maharatfoundation.org/?p=1123&lang=ar
 -24تقرير تقرير “�سكايز” حول االنتهاكات على ال�ساحة الإعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا وفل�سطني
والأردن ل�شهر يونيو  ،2012تقرير �صادر عن مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز»،
بتاريخ  11يوليو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/a/Files/1820
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خميم
يف  25يونيو اعتقلت خمابرات اجلي�ش ،املخرجة ال�سينمائية الأردنية �ساندرا ما�ضي يف ّ
نهر البارد بطرابل�س � ،أثناء �إجرائها مقابلة
م�صورة مع �شاب فل�سطيني .25و�أُطلق �رساحها
ّ
26
بعد �أربع �ساعات ،وتهديدها من قبل املحقق بتوقيفها جمدد ًا �إذا ما وا�صلت عملها يف لبنان .
خميم اعتقال» الذي ر�صد احلالة الإن�سانية
ُيذكر �إن ما�ضي هي خمرجة فيلم «نهر البارد ّ
واالقت�صادية للمخيم قبل وبعد تدمريه جزئيا عام  .2007وكانت قد ذكرت عقب العر�ض
الأول له� ،أنها قامت بتهريب املعدات و�آالت الت�صوير ،واتبعت �أ�سلوب «الكامريا اخلفية»
املخيم.
داخل ّ

يف  26يوليو اعتدت ال�رشطة ،على حممود الزيات مرا�سل جريدة «الديار» و�إذاعة
«�صوت ال�شعب» ووكالة ال�صحافة الفرن�سية ،وجمال الغربي ال�صحفي يف جريدة «البناء»
ومرا�سل قناة «امليادين» خالل ت�صويرهما ا�شتباكات بني مواطنني و�أن�صار ال�شيخ �أحمد
الأ�سري� ،إمام م�سجد «بالل بن رباح» يف �صيدا 27.يف  29يوليو تعر�ض �ضياء �أبو طعام
مرا�سل قناة “املنار” لل�رضب وال�شتم على يد عنا�رص تابعة ملخابرات اجلي�ش يف منطقة “ذوق
م�صبح” بجبل لبنان� ،أثناء ت�صويره تعديات على منطقة �شاطئية جماورة ملن�ش�أة ع�سكرية 28.يف
� 28أغ�سط�س تعر�ض فريق عمل قناة  MTVالعتداء على يد جمهولني �أثناء تغطية امل�صادمات
الطائفية يف طرابل�س.29
يف � 26سبتمرب �أُطلق �رساح ال�صحفي امل�ستقل رامي عي�شه بكفالة مالية .30كان عي�شه حمتجزا

خميم نهر البارد ،بيان �صادر عن مركز
 -25خمابرات اجلي�ش تعتقل املخرجة الأردنية �ساندرا ما�ضي يف ّ
الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  25يونيو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1745
 -26املخرجة �ساندرا ما�ضي تروي لـ»�سكايز» تفا�صيل اعتقالها يف خميم نهر البارد ،بيان �صادر عن مركز
الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  28يونيه .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1759
-27را�صد :ت�ستنكر االعتداء على ال�صحفيني حممود الزيات وجمال الغربي وتطالب مبحا�سبة املتورطني ،بيان
�صادر عن �شبكة را�صد ،بتاريخ  30يوليو .2012
http://www.pal-monitor.net/news.php?action=view&id=845
-28مهارات ت�ستنكر االعتداء على ال�صحفي �ضياء �أبو طعام على خلفية عمله الإعالمي ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة
مهارات ،بتاريخ  29يوليو .2012
http://maharatfoundation.org/?p=1132&lang=ar
 -29مهارات ت�ستنكر االعتداء على فريق الـ”�أم تي يف” �أثناء قيامهم بواجبهم ال�صحفي ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة
مهارات ،بتاريخ � 27أغ�سط�س .2012
http://maharatfoundation.org/?p=1269&lang=ar
� -30إخالء �سبيل ال�صحفي رامي عي�شة بكفالة مليون لرية ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية
والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ � 26سبتمرب .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/2171
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ب�سجن “القبة” دون تهمة حمددة منذ �ألقى القب�ض عليه من قبل ميل�شيات حزب الله يف 30
�أغ�سط�س ب�صحبة �أثنني �آخرين بالقرب من ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت .وقد تعر�ض فور
احتجازه العتداءات بال�رضب املربح قبل ترحيله �إىل مركز لل�رشطة الع�سكرية يف بريوت
حيث تعر�ض لل�رضب جمدداً .ورف�ض القا�ضي الع�سكري الإفراج عنه بكفالة برغم عدم
توجيه اتهام حمدد له .جتدر الإ�شارة �إىل �أن عي�شه قام بتغطية وحتليل الأو�ضاع يف �سوريا
منذ اندالع االنتفا�ضة وظهور اجلي�ش ال�سوري احلر .كما ن�رش عدة حتقيقات �صحفية حول
تهريب الأ�سلحة بني لبنان و�سوريا.31
يف �إطار ال�ضغوط الدينية على حريات الإبداع �أوقف يف  21مايو عر�ض فيلم “تنورة
ماك�سي” للمخرج جو بوعيد؛ ب�سبب �ضغوط من “املركز الكاثوليكي للإعالم” ،ومل جتر �إعادة
عر�ض الفيلم �إال بعد حذف وتعديل ع ّدة م�شاهد منه .32كما حذف الأمن العام  -بطلب من
قوى الأمن الداخلي  -م�شهد ًا من الفيلم الكوميدي «�إىل بعلبك» ( )To Baalbekالذي اعتربته
ي�صور دركي ًا ملتحي ًا يطلب ر�شوة من مواطن مقابل ال�سماح مبروره على
�إهانة لها ،كونه
ّ
احلاجز الأمني للو�صول �إىل قلعة بعلبك .33يف  14نوفمرب �أ�سقطت حمكمة اال�ستئناف ببريوت
اتهامات بالإخالل بالآداب العامة بحق املمثل الكوميدي �إدمون حداد واملمثلة راوية ال�شاب
على خلفية م�شهد م�رسحي قدماه يف دي�سمرب  .200934وكان حكم ابتدائي قد �صدر بحقهما
يق�ضي بعقوبة احلب�س ملدة �شهر لكل منهما.35
وقد طالت ال�ضغوط على حرية التعبري وتداول املعلومات بع�ض الن�شطاء ال�سيا�سيني
واحلقوقيني على خلفية �آراء لبع�ضهم �أو ب�سبب بثهم ملعلومات حول �أو�ضاع ال�سجون .ففي
 8فرباير �أحيل �إىل املحاكمة الع�سكرية النا�شط على عقيل خليل ،بعد اتهامه بتزويد و�سائل
 -31يجب على ال�سلطات اللبنانية الإفراج عن ال�صحفي املحتجز والذي مل توجه �إليه �أي تهمة ،بيان �صادر عن
جلنة حماية ال�صحفيني ،بتاريخ � 14سبتمرب .2012
http://cpj.org/ar/2012/09/020399.php
« -32مهارات» و«مر�صد الرقابة» يتخوفان من تكري�س �سلطة رجال الدين على حرية الفكر والتعبري ،بيان
�صادر عن م�ؤ�س�سة مهارات بتاريخ  23مايو .2012
http://maharatfoundation.org/?p=1076&lang=ar
 -33الأمن العام يحذف م�شهد ًا من فيلم  To Baalbekبطلب من قوى الأمن الداخلي ،بيان �صادر عن مركز
الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  23مايو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1575
 -34تربئة املمثلني �إدمون حداد وراوية ال�شاب يف ق�ضية الإخالل بالآداب العامة ،بيان �صادر عن مركز الدفاع
عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  16نوفمرب .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/2411
ويحمل ال�سلطتني ال�سيا�سية والق�ضائية م�س�ؤولية
� -35سكايز :ي�ستنكر االنتهاكات املتكررة حلرية الر�أي والتعبري
ّ
تكرارها ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  24ابريل .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1409
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الإعالم مبعلومات ملفقة ،بعد ن�رشه �صور وتقارير حول التعذيب والأو�ضاع املرتدية داخل
�سجن رومية ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقده يف  26يونيو  2011الذي ي�صادف اليوم العاملي
مل�ساندة �ضحايا التعذيب .وقد ق�ضت املحكمة الع�سكرية مبعاقبته بال�سجن ملدة �شهرين وتغرميه
� 600ألف لرية لبنانية .36ويف � 22أبريل مثل �أمام املحكمة الع�سكرية حممود العدوى ع�ضو
«هيئة رعاية ال�سجناء و�أ�رسهم» ،ووجهت له تهمة ت�سهيل حماولة فرار يف �سجن الرومية
الذي كان قد زاره .وقد حرم العدوى من اال�ستعانة مبحاميه �أثناء ا�ستجوابه كما مل ي�سمح
لذويه بزيارته قبل �أن يتم ترحيله �إىل �سجن «القبة» يف طرابل�س .37وكانت قد ثارت خماوف
من احتمال �إحالة �سعد الدين �شاتيال ممثل «منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان» يف لبنان للمحاكمة
الع�سكرية بعد حتقيق املحكمة الع�سكرية معه بتهمة ن�رش معلومات ت�سئ �إىل اجلي�ش ،وقد انتهت
التحقيقات �إىل �إ�سقاط االتهام بحق �شاتيال يف منت�صف فرباير .201238
يف  14ابريل تعر�ض النا�شط ال�سيا�سي من�سق “حركة ال�سيادة اللبنانية” م�صطفى جحا ملحاولة
اغتيال عندما �أطلق جمهولون النار على �سيارته على �أوتو�سرتاد «الدامور» 20 ،كيلو مرتا
جنوب العا�صمة ،من قبل جمهولني ،و�أ�صيبت �سيارته بخم�س طلقات نارية ،ورجح جحا �أن
ثمة دوافع �سيا�سية وراء حماولة اغتياله حيث �إنها جاءت بعد وقت قليل من �إحيائه الذكرى
الع�رشين الغتيال والده الذي عرف بكتاباته املعار�ضة للنظامني ال�سوري والإيراين ،و�أنه
كان ب�صدد �إعادة طبع كتابني لوالده للتذكري بحادثة اغتياله التي مل تك�شف التحقيقات عن هوية
مرتكبيها 39.وقد طلب جحا اللجوء �إىل ال�سويد.40
 -36اعت�صام �أمام املحكمة الع�سكرية ،بيان �صادر عن مركز اخليام لت�أهيل �ضحايا التعذيب ،بتاريخ  8فرباير .2012
http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=301
انظر �أي�ضا:
 كلمة �صفا يف جمل�س حقوق الإن�سان الدورة  ،19مركز اخليام لت�أهيل �ضحايا التعذيب.http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=310
 -37لبنان :حممود العدوى املعتقل ب�صورة تع�سفية يواجه خطر التعذيب اجل�سيم ،بيان �صادر عن منتدى الكرامة
حلقوق االن�سان ،بتاريخ  25ابريل .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4438:2012-0509-11-56-45&catid=108:-&Itemid=120
 -38لبنان� :إ�سقاط الق�ضية املرفوعة �ضد ممثل منظمة الكرامة ،بيان �صادر عن منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان،
بتاريخ  29فرباير .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4385:2012-0301-15-34-37&catid=108:-&Itemid=120
 -39م�ؤ�س�سة مهارات ت�ستنكر حادثة التعر�ض للنا�شط ال�سيا�سي جحا ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة مهارات ،بتاريخ
 17ابريل .2012
http://maharatfoundation.org/?p=962&lang=ar
 -40ال�صحايف م�صطفى جحا يطلب اللجوء �إىل ال�سويد بعد حماولة اغتياله ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن
احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،،بتاريخ  15مايو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1512

261

حقوق الإن�سان يف العامل العربي
يف � 20أبريل اعتقلت ال�رشطة الع�سكرية النا�شطني خ�رض �سالمة وعلي فخري ،على خلفية
تعبريهما عن �آرائهما الداعمة للثورات العربية بوا�سطة فن الر�سم التعبريي على اجلدران
“جرافيتي” يف �ساحة ب�شارة اخلوري ببريوت .وقد �أطلق �رساح النا�شطني يف �ساعة مت�أخرة
من م�ساء اليوم التايل بعد اعت�صام املت�ضامنني معهما .وقد تعر�ض املعت�صمون العتداءات
بال�رضب وال�سباب من جانب قوات الأمن ،مما �أف�ضي �إىل �إ�صابة اثنني من امل�صورين وحتطيم
41
�آالت الت�صوير.
تعر�ض املوقع الإلكرتوين  للجمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (را�صد)،
يف  15يونيو ّ
42
لعملية قر�صنة � ّأدت �إىل �إتالف بع�ض �أق�سامه  .كما تعر�ض عبد العزيز طارقجي -رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية حلملة ت�شهري وتهديد عرب الهاتف والربيد الإلكرتوين .وحماولة اختطافه
واالعتداء عليه قرب �أحد املراكز الأمنية يف �صيدا .وقد اتهمت «را�صد» موظفني بال�سفارة
الفل�سطينية ببريوت.43

و�ضعية ال�سجناء واملحتجزين:
تر�صد التقارير ا�ستمرار تردي الأو�ضاع املعي�شية داخل ال�سجون اللبنانية ،وتزايد ال�شكوى
من نق�ص اخلدمات ال�صحية والأدوية ،وانت�شار الفريو�سات وامليكروبات ب�سبب �سوء التهوية،
وكذلك النق�ص الفادح يف الأطباء .على �سبيل املثال هناك طبيب واحد يف �سجن رومية الذي
ي�ضم � 4000سجني ،44وقد تويف منذ � 2007أكرث من � 50سجينا يف هذا ال�سجن ب�سبب �سوء

 -41مهارات ت�ستنكر توقيف النا�شطني خ�رض �سالمة وعلي فخري ،بيان �صادر عن م�ؤ�س�سة مهارات ،بتاريخ
 21ابريل .2012
http://maharatfoundation.org/?p=973&lang=ar
 -42قر�صنة املوقع الإلكرتوين للجمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان «را�صد» ،بيان �صادر عن مركز الدفاع عن
احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،بتاريخ  18يونيو .2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1715
 -43ملزيد من التفا�صيل انظر �إىل:
 املركز العربي الأوربي يعرب عن قلقه ويطالب احلكومة اللبنانية بتوفري احلماية لن�شطاء حقوق الإن�سان ،بيان�صادر عن املركز العربي الأوربي ،بتاريخ  17مار�س .2012
http://www.alfajertv.com/news/36538.html
 )را�صد) تدين التهديد بالقتل لرئي�سها يف لبنان من قبل �أحد �ضباط الأمن الفل�سطيني يف عني احللوة ،بيان �صادرعن �شبكة را�صد حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  11يوليو .2012
http://www.pal-monitor.net/news.php?action=view&id=823
 را�صد :تدين االعتداء و حماولة خطف رئي�س جمل�س �إدارتها يف لبنان وتطالب احلكومة اللبنانية بتحقيقعاجل ،بيان �صادر عن �شبكة را�صد حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  20يوليو .2012
http://www.pal-monitor.net/news.php?action=view&id=829
 -44تقرير ور�شة العمل حول ال�سجون اللبنانية ،تقرير �صادر عن مركز اخليام لت�أهيل �ضحايا التعذيب ،بتاريخ
 23مار�س .2012
http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=314
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الرعاية ال�صحية لل�سجناء .كما تعاين ال�سجون من االكتظاظ ب�سبب البطء يف املحاكمات
والتوقيف االحتياطي الع�شوائي ،حيث �إن  %65من ال�سجناء موقوفون دون حماكمة.45
يف  19يونيو جرى �إطالق �رساح  14من املوقوفني الإ�سالميني على خلفية �أحداث نهر
البارد بني اجلي�ش اللبناين وتنظيم «فتح الإ�سالم» عام  - 2008من ا�صل ما يقرب من 140
معتقال -وذلك بعد خم�س �سنوات �سجنا دون حماكمة .46وكان قد تويف �سجينان و�أ�صيب
نحو � 45آخرين يف � 6أبريل  ،2011خالل مداهمة قوات الأمن الداخلية واجلي�ش �سجن
«رومية» ،بعد �أربعة �أيام من ال�شغب للمطالبة بتح�سني �أو�ضاع ال�سجن وتخفي�ض فرتة انتظار
املحاكمات.47

و�ضعية الالجئني والعمال الوافدين فى لبنان:
مل ت�شهد �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني حت�سنا خالل عام  ،2012وظلت التدابري الأمنية
امل�شددة على مداخل خميم نهر البارد م�صدر ًا الحتكاكات وتوترات متزايدة �أف�ضت �أحيانا �إىل
�صدامات عنيفة مع قوات اجلي�ش ،راح �ضحيتها بع�ض الأ�شخا�ص .و�سجلت التقارير تزايد
ال�ضغوط �أي�ضا على الالجئني والوافدين من غري الفل�سطينيني ،ووقعت اعتداءات على العمال
امل�رصيني وال�سوريني والالجئني ال�سودانيني.
ال يزال اجلي�ش يفر�ض قيود ًا �شديدة على حرية حركة �سكان املخيمات الفل�سطينية� ،أو
الزائرين منذ �أكرث من خم�س �سنوات� ،إثر اال�شتباكات بني « تنظيم فتح الإ�سالم» واجلي�ش
يف  20مايو  .2007حيث يلزم �سكان املخيم ب�إبراز بطاقة الهوية الزرقاء وت�رصيح الدخول.
كما ال ي�سمح ل�سكان املخيم ب�إعادة الإعمار ب�أنف�سهم ،ولذا ف�إن جهود �إعمار املخيم مت�ضي ببطء
�شديد .48
 -45كتاب مفتوح �إىل �أ�صحاب املعايل ،بيان �صادر عن مركز اخليام لت�أهيل �ضحايا التعذيب ،بتاريخ  8فرباير .2012
http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=300
 -46الإفراج عن  14من املوقوفني الإ�سالميني اليوم ،جريدة �سفري العربي 19 ،يونيو .2012
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2179&ChannelId=52191&ArticleId=1750
انظر �أي�ضا:
 جلنة حمامي الدفاع عن املوقوفني الإ�سالميني يعلنون �إطالق �رساح � 14شابا يوم الثالثاء ،موقع العرب نيوزالإخباري ،بتاريخ  9يوليو .2012
http://www.arabnews.com.au/permalink/11064.html
 -47لبنان :الوفيات والإ�صابات يف رومية حتتاج لتحقيق م�ستقل ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س
ووت�ش ،بتاريخ � 8أبريل .2011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/08
-48قراءة قانونية :بقاء احلالة الع�سكرية يف خميم نهر البارد �إجراء غري د�ستوري وهو ي�شكل خمالفة �رصيحة
لل�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان ،تقرير �صادر عن امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (�شاهد) ،بتاريخ 28
يونيو .2012
.http://www.pahrw.org/ar/default.asp?menuId=9&contentId=464
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وي�ؤدي ا�ستمرار ال�ضغوط والتدابري الأمنية املت�شددة �إىل املزيد من تردى الأو�ضاع املعي�شية
ل�سكان املخيم ،وتزايد حاالت اللجوء للعنف .وقد اندلعت م�صادمات يف  15يونيو بني اجلي�ش
و�سكان املخيم عقب حماولة اجلي�ش توقيف فل�سطيني ،يقود دراجة دون �أوراق قانونية ،مما
�أ�سفر عن مقتل �أحمد القا�سم 18( ،عاماً) ،و�إ�صابة �آخرين بجراح واعتقال عدد �آخر من �شبان
املخيم .49وبعد ثالثة �أيام� ،أطلق اجلي�ش النار مرة �أخرى خالل اال�ضطرابات التي �أعقبت
ت�شييع جنازة القا�سم ،مما �أدى �إىل مقتل فل�سطيني �آخر ،هو ف�ؤاد حميي الدين اللوباين.50
يف � 29أبريل وقعت م�صادمات بني ع�رشات العمال امل�رصيني وال�رشطة ،التي ا�ستخدمت
القوة لتفريق العمال املتظاهرين �أمام ال�سفارة امل�رصية ،لالحتجاج �ضد قانون لبناين يق�ضي
ب�رضورة �أن يكون للعامل الأجنبي «وكيل �أو كفيل» للح�صول على �إقامة وت�رصيح عمل .مما
�أدى �إىل �إ�صابة � 20شخ�صا بجراح ،وتوقيف  19عامال م�رصيا .ولوحت ال�سلطات ب�إحالة 7
منهم للق�ضاء الع�سكري بتهمة حماولة قتل ع�سكريني ،51ثم �أفرجت عنهم يف  2مايو.52
يف  11يونيو دخل  21الجئا �سودانيا �إ�رضابا عن الطعام �أمام مقر املفو�ضية العليا لالجئني
يف بريوت للمطالبة بت�رسيع عملية توطينهم يف بلد �آخر ،ب�سبب تفاقم معانتهم ،حيث جتري
مطاردتهم من مدينة لأخرى ،والتعر�ض لالعتقال التع�سفي والرتحيل غري القانوين �إىل
بلدانهم .كما �أنهم يواجهون �صعوبات يف العثور على عمل ب�أجر كاف ،نظرا لأنهم ال ميلكون
ت�رصيح �إقامة قانونيا ،وال ميكن لأطفالهم موا�صلة تعليمهم .اجلدير بالذكر �أن لبنان مل
� -49إلغاء احلالة الع�سكرية املفرو�ضة على خميم نهر البارد و�أن�سنة الإجراءات الأمنية كفيلة بنزع فتيل الأزمة،
بيان �صادر عن امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (�شاهد) ،بتاريخ  18يونيو .2012
http://www.pahrw.org/ar/default.asp?menuId=9&contentId=460
 -50لبنان :منظمة العفو الدولية حتث على �إجراء حتقيق م�ستقل يف حوادث القتل التي وقعت يف خميم فل�سطيني،
بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية ،بتاريخ  21يونيو .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/lebanon-independent-investigation-urged-killingspalestinian-camp-2012-06-21
-51جرحى في احتجاج مصريين بلبنان ،موقع الجزيرة اإلخباري 29 ،ابريل .2012
http://www.aljazeera.net/news/pages/15950787-60fc-4a3c-aab6-958a1c046926
انظر �أي�ضا:
 فيديو :تظاهر العمال امل�رصيني بلبنان لإلغاء نظام الكفيل ،على موقع يوتيوب  ،بتاريخ  29ابريل .2012http://www.youtube.com/watch?v=zt0NxYag2xE
-52الإفراج عن �سبعة م�رصيني حمالني للق�ضاء الع�سكري يف لبنان ،جريدة الوفد 2 ،مايو .2012
http://www.alwafd.org/%27D1J%276%29/204764
انظر �أي�ضا:
 فيديو :الإفراج عن  7م�رصيني حمالني للق�ضاء الع�سكري يف لبنان ،على موقع يوتيوب ،بتاريخ  3مايو.2012
http://www.youtube.com/watch?v=w0TYSslNMUc
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ي�صدق على اتفاقية الأمم املتحدة لالجئني لعام  ،1950وبالتايل يتم معاملة الالجئني على �أنهم
“مهاجرون غري �رشعيني.”53
ال وافد ًا من �سوريا وم�رص وال�سودان ،حيث
يف � 7أكتوبر قام اجلي�ش باالعتداء على  72عام ً
54
اقتحموا الغرف التي ي�سكنونها يف بريوت و�رضبوهم بق�سوة .وذلك بعد تلقي �شكوى من
ال�سكان يتهمونهم بـ “التحر�ش بالفتيات وم�ضايقة ال�سكان”.55

 -53عري�ضة موجهة �إىل مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي ل�شئون الالجئني ( ،)UNHCRبيان �صادر عن حركة
مناه�ضة العن�رصية يف لبنان ،بتاريخ  18يونيو .2012
http://www.antiracismmovement.com/2012/06/unhcr.html
انظر �أي�ضا:
 التمييز العن�رصي ‹ينكّ ل› بالالجئني ال�سودانيني يف لبنان ،موقع ميدل �إي�ست �أونالين الإخباري 19 ،يونيو.2012
http://www.middle-east-online.com/?id=133499
-54على لبنان التحقيق يف اعتداء اجلي�ش على الوافدين ومعاقبة امل�سئولني ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش ،بتاريخ � 10أكتوبر .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/10-0
 -55لبنان :منظمات حقوقية تطالب ال�سلطات اللبنانية بو�ضع حد لتجاوزات الأجهزة الأمنية اجتاه الأجانب،
منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 17أكتوبر .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4535:2012-1019-22-46-37&catid=108:ak-com-leb&Itemid=120
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الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

ظل ال�شعب الفل�سطيني هدف ًا النتهاكات متنوعة من �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي من جهة،
ومن طريف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اللتني متثلهما حركتا فتح حما�س من جهة �أخرى .وقد
�أدى ت�صاعد اخلالف والتوتر ال�سيا�سي بني الطرفني الأخريين �إىل تدهور متزايد يف حقوق
الإن�سان ،وبخا�صة منذ عام  ،2007وقام كل طرف داخل مواقع نفوذه ب�أعمال االنتقام
املتبادل بحق الأ�شخا�ص واملنظمات املدنية وو�سائط الإعالم املح�سوبة على الطرف الآخر.
وهو ما اقرتن خالل ال�سنوات الأخرية بتوا�صل �أعمال االعتقال التع�سفي والتعذيب ،و�إ�ساءة
معاملة املعتقلني بحق العنا�رص املح�سوبة على حركة حما�س داخل ال�ضفة الغربية اخلا�ضعة لنفوذ
حركة فتح ،يقابلها �إجراءات مماثلة من حركة حما�س التي دانت لها ال�سيطرة على قطاع
غزة ،بحق املح�سوبني على «فتح».
مع �أن اتفاق ًا للم�صاحلة الوطنية بني حركتي فتح وحما�س قد �أبرم يف مايو  2011برعاية
م�رصية ،ف�إن هذا االتفاق مل ي�ؤد �إىل ت�شكيل حكومة للوفاق الوطني ،جت�سد فعلي ًا القطيعة مع
امل�سار االنق�سامي القائم ،وذلك على الرغم من اتفاق الطرفني على تفوي�ض الرئي�س الفل�سطيني
بت�شكيل هذه احلكومة .مل يقرتن اتفاق امل�صاحلة ب�إجراءات عملية من كال الطرفني لإطالق
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احلريات العامة ووقف التعديات على حقوق املواطنني و�إنهاء ملف االعتقال وفق ًا لالنتماء
ال�سيا�سي .بل توا�صلت خالل � 2012أعمال القمع وامل�صادرة حلريات املواطنني يف االجتماع
والتجمع واالحتجاج ال�سلمي� ،سواء من جانب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية،
�أو من جانب �سلطة حما�س يف قطاع غزة .كما ظل ال�صحفيون والإعالميون هدف ًا لالعتداءات
والتوقيف واملنع من �أداء واجبهم املهني من الطرفني.
يف ظل غياب ال�شفافية و�سيا�سة الإنكار التي يتبناها الطرفان ب�ش�أن االعتقال وفق ًا للهوية
ال�سيا�سية ،يظل الغمو�ض وت�ضارب املعلومات حميط ًا ب�أعداد املعتقلني املنتمني لأي من
الطرفني .وهو الأمر الذي يحيط �أي�ضا بتبعات قرار بالعفو �أعلنته حما�س قرب نهاية العام،
يفرت�ض مل ي�شمل �أعداد ًا من املح�سوبني على فتح .تزايدت ممار�سات التعذيب و�سوء معاملة
املعتقلني مع وقوع حاالت للوفاة داخل مراكز االحتجاز بال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
و�صدرت �أحكام تع�سفية بالإعدام على عدد من الأ�شخا�ص .كما �سجلت حاالت للقتل خارج
نطاق القانون بحق �أ�شخا�ص متهمني بالتعاون مع العدو.
توا�صلت االنتهاكات الإ�رسائيلية لقواعد القانون الدويل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
ب�صورة �أكرث عنفاً .ورغم �أن �إ�رسائيل انتهت منذ �سبتمرب  2005من تنفيذ خطتها النف�صال
�أحادي عن قطاع غزة ،ف�إن ا�ستمرار �سيطرتها املطلقة على املجال اجلوي واملنافذ البحرية
والربية للقطاع ،يبقى عليها كدولة احتالل ،يفرت�ض �أن تلتزم بقواعد القانون الإن�ساين يف
�سلوكها وممار�ساتها جتاه غزة.
غري �أن االنتهاكات الإ�رسائيلية يف جممل الأرا�ضي املحتلة ،وبحق �سكان قطاع غزة على
وجه اخل�صو�ص ،تتوا�صل يف ظل الإخفاق املزمن من جانب املجتمع الدويل يف �إنهاء النزاع
الإ�رسائيلي/الفل�سطيني على �أ�س�س عادلة� ،أو يف املحا�سبة على اجلرائم املرتكبة بحق ال�شعب
الفل�سطيني� .شهد عام  2012توا�صل �أعمال القتل واالعتداء على املدنيني وممتلكاتهم داخل
قطاع غزة ،وتوجت بهجوم �إ�رسائيلي وا�سع النطاق يف منت�صف نوفمرب �أودى خالل ثمانية
�أيام بحياة � 156شخ�صاً ،بينهم  103من املدنيني ،ربعهم من الأطفال دون �سن العا�رشة.
وا�ستمر العقاب اجلماعي ل�سكان القطاع عرب احل�صار اخلانق للعام ال�ساد�س على التوايل .كما
ي�ؤدي ا�ستمرار �إ�رسائيل يف �سيا�سات التو�سع اال�ستيطاين �إىل ت�رشيد املزيد من �سكان ال�ضفة
الغربية والقد�س ال�رشقية.
ظل �آالف املعتقلني والأ�رسى الفل�سطينيني هدف ًا النتهاكات �شتى داخل ال�سجون الإ�رسائيلية،
على الأخ�ص احلب�س االنفرادي واملنع من الزيارات ،والإبقاء على مئات منهم رهن االعتقال
دون تهمة �أو حماكمة .كما ا�ستخدمت �سلطات االحتالل القوة املفرطة يف قمع االحتجاجات؛
الأمر الذي �أدى �إىل �سقوط عدد من ال�ضحايا قتلى .طالت االعتداءات �صحفيني وطواقم
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�إعالمية .وتعر�ض عدد منهم للتوقيف واملحاكمة ،كما دوهمت مقار عدد من امل�ؤ�س�سات
الإعالمية بال�ضفة الغربية.
كان التطور الإيجابي الأبرز خالل  ،2012عندما �صوتت �أغلبية �أع�ضاء اجلمعية العامة
للأمم املتحدة على م�رشوع قرار يعرتف بفل�سطني كدولة مراقب غري ع�ضو بالأمم املتحدة.
يفتح هذا القرار املجال لدولة فل�سطني للت�صديق على نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية وغريه من املعاهدات وال�صكوك الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان والقانون الدويل
الإن�ساين؛ الأمر الذي ي�ساعد على توفري �ضمانات العدالة الدولية على جرائم احلرب واجلرائم
�ضد الإن�سانية التي ترتكبها �إ�رسائيل ،وكذلك على اجلرائم التي ارتكبتها �إ�رسائيل وحما�س يف
1
غ�ضون العدوان الوح�شي على غزة نهاية العام  2008و�أوائل العام .2009

� ً
أوال :انتهاكات حقوق الإن�سان من جانب �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
توا�صل االعتداءت الوح�شية على املدنيني و�أعمال القتل خارج نطاق القانون:
ظلت قوات االحتالل توا�صل ب�صورة روتينية ا�ستهداف ال�سكان املدنيني وممتلكاتهم عرب
الهجمات ال�صاروخية واملدفعية على �أنحاء خمتلفة من القطاع .كما وا�صلت القتل خارج
نطاق القانون عرب عمليات االغتيال �أو الت�صفية اجل�سدية ،ملن تعتربهم من ال�ضالعني يف
�أعمال ع�سكرية عدائية �ضدها .وبلغت �أعمال االعتداء ذروتها بالهجوم الع�سكري وا�سع
النطاق الذي �شنته �إ�رسائيل على قطاع غزة ،والذي عرف با�سم عملية «عمود ال�سحاب».
بد�أ العدوان باغتيال �أحمد اجلعربي �أحد القادة الع�سكريني حلركة حما�س .وقد �أف�ضت �أعمال
الق�صف الوح�شي التي ا�ستمرت ثمانية �أيام عن م�رصع ما ال يقل عن � 156شخ�صاً ،بينهم 103
2
ال عن �إ�صابة � 1000آخرين ،بينهم  971مدنياً .وقد قتل ثالثة �صحفيني،
من املدنيني ،ف�ض ً
 -1حول قرار اجلمعية العامة والتداعيات وثيقة ال�صلة انظر:
على دولة فل�سطني الت�صديق على معاهدات حقوق الإن�سان ،وعلى �إ�رسائيل وقف الأعمال االنتقامية ،مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،
http://www.cihrs.org/?p=5278
 ح�صول فل�سطني على �صفة دولة مراقب غري ع�ضو بالأمم املتحدة يجب �أن يفتح الطريق �أمام حتقيق العدالة،منظمة العفو الدولية3 ،دي�سمرب 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/palestine-UN-status-upgrade-should-open-door-tojustice-2012-11-30
 -2بعد ثمانية �أيام :وقف العدوان احلربي على قطاع غزة ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 22 ،نوفمرب
.2012
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10552:2012-11-22-12-23-40&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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ال بينهم  21دون �سن العا�رشة� 3.أ�صيب بالدمار الكلي  126منزال ،وبالتدمري
و 41طف ً
اجلزئي 1985منزال �آخر ،كما ت�رضرت  244من�ش�أة عامة ،بينها  15م�ست�شفى ومركز �صحي
4
و 90مدر�سة و 14م�ؤ�س�سه �إعالمية.
خالل ال�شهور ال�ستة الأوىل من العام جرت �أكرث من  5عمليات اغتيال �أدت ملقتل � 7أ�شخا�ص
و�إ�صابة � 18آخرين .كما �أدى الق�صف ال�صاروخي واملدفعي على �أنحاء خمتلفة من قطاع غزة
خالل الفرتة نف�سها �إىل مقتل � 29شخ�صا بينهم � 3أطفال .كما قتل � 10آخرون يف �سياق حماولة
5
منع فر�ض مناطق �أمنية عازلة على احلدود ال�رشقية وال�شمالية للقطاع.
خالل �شهري �سبتمرب و�أكتوبر �سقط  22قتيال نتيجة هجمات �صاروخية ومدفعية على بع�ض
مناطق القطاع.6

االعتقال التع�سفي وو�ضعية املعتقلني والأ�سرى:
رغم االنفراج امللحوظ الذي �شهده العام  2011بعد الإفراج عن نحو �ألف �أ�سري فل�سطيني يف
مقابل ت�سلم �إ�رسائيل اجلندي جلعاد �شاليط من �أ�رس حركة حما�س ،فقد تزايدت وتائر االعتقال
يف  2012من جانب �إ�رسائيل وال �سيما يف ال�ضفة الغربية ،كما توا�صل اختطاف واعتقال
بع�ض املواطنني من قطاع غزة وبخا�صة عند حماولة اجتياز املعابر ،و�إعادة اعتقال بع�ض
الأ�رسى املفرج عنهم يف �إطار �صفقة �شاليط .بلغ عدد املعتقلني خالل ال�شهور الثالثة من 2012
نحو � 900شخ�ص ،لي�صل عدد الأ�رسى واملعتقلون يف �سجون االحتالل بنحو  4700فل�سطيني
ال �إداريا ،و 27نائب ًا باملجل�س الت�رشيعي وعدد من الوزراء
بينهم  185طفالً ،و 320معتق ً
 -3عامود ال�سحاب واغتيال الطفولة :قتل الأطفال الفل�سطينيني يف قطاع غزة على �أيدي قوات االحتالل
الإ�رسائيلي ،املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان 26 ،دي�سمرب .2012
http://www.euromid.org/rebort/Clouds.pdf
 -4مركز امليزان ي�صدر ح�صيلة توثيقية لل�ضحايا والأ�رضار الناجمة عن العدوان الإ�رسائيلي الأخري ،مركز
امليزان حلقوق الإن�سان 23 ،دي�سمرب . 2012
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15992&ddname=reports&id2=6&id_dept=14&p=center
 -5من امليدان :تقرير ميداين حول انتهاكات حقوق الإن�سان الإ�رسائيلية يف قطاع غزة .تقرير الن�صف الأول
من العام  ،2012مركز امليزان حلقوق الإن�سان 3 ،مايو .2012
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=14115&ddname=IOF&id2=7&id_dept=22&p=center_more
 -6من امليدان :تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي لقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف تعاملها مع
املدنيني يف قطاع غزة خالل �شهر �سبتمرب  ،2012مركز امليزان حلقوق الإن�سان� 1 ،أكتوبر 2012
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15396&ddname=IOF&id_dept=22&id2=9&p=center
 من امليدان :تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي لقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف تعاملها معاملدنيني يف قطاع غزة خالل �شهر �أكتوبر  ،2012مركز امليزان حلقوق الإن�سان 8 ،نوفمرب 2012
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15586&ddname=IOF&id_dept=22&id2=9&p=center
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ال�سابقني 7 .وقد نظم نحو �ألفي �سجني �إ�رضابا مفتوحا 8عن الطعام لو�ضع حد لالنتهاكات التي
متار�س بحقهم ،وبخا�صة احلرمان من الرعاية الطبية والتعذيب ،و�إجبارهم على التفتي�ش
وهم عراة ،وتعري�ضهم لل�رضب ور�شهم بغاز الأع�صاب ،ومنعهم من الزيارات ومن �إدخال
9
املالب�س والأغطية.
وعلى الرغم �أن �إدارة ال�سجون الإ�رسائيلية كانت قد �سمحت بزيارة املعتقلني والأ�رسى بعد
الإ�رضاب بناء على اتفاق رعته احلكومة امل�رصية ،ف�إن �إ�رسائيل مل تطبق االتفاق ب�شكل كامل،
و�سمحت لعدد حمدود للغاية بالزيارة .وتعر�ض من متكنوا من زيارة �أبنائهم لإجراءات
تفتي�ش مهينة ،و�أوقفت الزيارات متاما منذ مطلع نوفمرب 10.جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سلطات
11
االحتالل كانت قد منعت الزيارة عن معتقلي غزة على نحو متوا�صل منذ يونيو .2007
مع �أن االتفاق الأخري كان يقت�ضي �إنهاء احلب�س االنفرادي لل�سجناء واملعتقلني ،واالمتناع
عن جتديد �أوامر االعتقال الإداري بحق املعتقلني� ،إال يف احلاالت التي ترد فيها معلومات
وتقارير ا�ستخباراتية جديدة تربر اللجوء لهذا الإجراء� ،إال �أن �سلطات االحتالل ا�ست�أنفت
لإ�صدار �أوامر احلب�س االنفرادي واالعتقال الإداري؛ الأمر الذي ا�ضطر بع�ض املعتقلني �إىل
ال و( )320معتقال �إداريا ،فل�سطني خلف
 -7فروانة� )4700( :أ�سري يف �سجون االحتالل بينهم (  )185طف ً
الق�ضبان 23 ،مار�س 2012
http://www.palestinebehindbars.org/ferwana23mar2012.htm
املرحلة �إىل غزة بناء على �صفقة ينبغي �أن يطلق �رساحها يف ال�ضفة الغربية ،منظمه العفو
 - 8املعتقلة الفل�سطينية
ّ
الدولية� 3،أبريل 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/palestinian-detainee-gaza-deportation-must-bereleased-2012-03-30
 فروانة :الأ�سرية “هناء” ت�سجل الإ�رضاب الأطول يف تاريخ الأ�سريات،فل�سطني خلف الق�ضبان 27 ،مار�س 2012http://www.palestinebehindbars.org/ferwana27mar2012.htm
 - 9الأ�رسى للدرا�سات :منع املحامني خطوة ت�صعيدية لل�ضغط على الأ�رسى امل�رضبني ،مركز الأ�رسى
للدرا�سات� 10 ،أبريل
http://www.anhri.net/?p=51833
 قرار رقم “ ”A/ِHRC/19/L.34/ال�صادر من جمل�س حقوق الإن�سان يف ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎ�ﺳﻌﺔ ﻋ�ﺮﺸﺓ حتت ﺍﻟﺒﻨﺪ ٧ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻷﻋﻤﺎﻝ
حول ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍ�ﻹﻧ�ﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﻠ�ﺴﻄﲔ ﻭﰲ ﺍ�ﻷﺭﺍ�ﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﺍ�ﻷﺧﺮﻯ
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/122/24/PDF/G1212224.pdf?OpenElement
 -10حالة املعابر يف قطاع غزة  ، 2012/11/30 – 2012/11/1املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،
_http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com
content&view=article&id=10629:-1112012-30112012-&catid=147:2011-10-27-07-10-45
 -11وجوب تطبيق املحا�سبة على االنتهاكات على الرغم من اتفاق الأ�رسى الفل�سطينيني،منظمة العفو الدولية،
http://www.amnesty.org/ar/news/palestinian-prisoner-deal-provides-reliefaccountability-violations-needed-2012-05-16
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الدخول يف �إ�رضابات جديدة عن الطعام.

12

�أطلقت �سلطات االحتالل يف يونيو �رساح  5من نواب املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،وبقي
داخل �سجون االحتالل  22نائباً 19 ،منهم �أع�ضاء يف حركة حما�س ،والباقون هم �أحمد
�سعدات الأمني العام للجبهة ال�شعبية بالإ�ضافة �إىل نائبني بارزين بحركة فتح ،هما مروان
13
الربغوثي وجمال الطرياوي.
غري �أن قوات االحتالل اعتقلت يف  23نوفمرب  6نواب من املجل�س الت�رشيعي ،منهم:
د.حممود احمد عبدالرحمن الرحمي �أمني �رس املجل�س ،والنائب با�سم �أحمد الزعارير ،اللذان
14
�صدر بحقهما �أوامر باالعتقال الإداري ملدة �ستة �أ�شهر

توا�صل احل�صار والعقاب اجلماعي ل�سكان قطاع غزة:
فر�ضت �سلطات االحتالل للعام ال�ساد�س على التوايل عقاب ًا جماعي ًا على �سكان قطاع غزة
عرب احل�صار املحكم املفرو�ض على حركة ال�سكان والب�ضائع مبا يعوق دخول املوارد الأ�سا�سية
لل�سكان من �أغذية ووقود و�أدوية و�أجهزة طبية ومواد البناء ومعدات ال�رصف ال�صحي.
وحرمان ال�صيادين من ال�صيد ،ب�سبب احل�صار البحري الذي يح�رص مناطق ال�صيد يف م�سافة
� 3أميال ،ي�ؤدي تخطيها �إىل االعتقال �أو القتل باطالق النار عليهم .مل ي�ؤد اتفاق التهدئة بني
�إ�رسائيل وحكومة حما�س برعاية م�رصية يف �أعقاب العدوان على غزة يف نوفمرب ،2012
�إىل فتح املعابر التي تتحكم فيها �إ�رسائيل ،لت�سهيل حركة الأفراد ودخول وخروج الب�ضائع من
و�إىل القطاع ،وا�ستمر حظر ت�صدير منتجات القطاع �إىل ال�ضفة الغربية والعامل اخلارجي،
با�ستثناء كمية حمدودة للغاية من املنتجات الزراعية .مازال معرب رفح الربي هو اال�ستثناء،
والذي كانت ال�سلطات امل�رصية قد �سمحت منذ مايو  2011بزيادة �ساعات ت�شغيله ،ومتكني
12 - Further information on UA 119/12 ISRAEL - HUNGER STRIKERS IN GRAVE DANGER,
Amnesty International ,12 JULY 2012
http://www.amnesty.se/upload/apps/webactions/urgentaction/2012/07/12/51503812.pdf
 وثيقة �إ�رسائيل والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة :معلومات �إ�ضافية “ تزايد اخلطر مع تدهور حالة املعتقلني ،منظمةالعفو الدولية� 31 ،أغ�سط�س 2012
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE15/049/2012/ar/c28712fe-56c1-4fa8-b1d30959cc6bd3e8/mde150492012ar.html
( 2 ) -13نائبا يف �سجون االحتالل بعد الإفراج عن الربعي وعبد اجلواد ،،فل�سطني خلف الق�ضبان 30 ،يونيو 2012
http://www.palestinebehindbars.org/ferwana28jun2012.htm
 -14املركز يدين اعتقال عدد من القادة ال�سيا�سيني حلركة حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف ال�ضفة الغربية من بني
�ستة نواب ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 26 ،نوفمرب 2012
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10572:2012-11-26-11-22-20&catid=154:2012-07-29-07-02-04
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ال�شباب الذكور من � 40-18سنة من احل�صول على ت�أ�شرية م�سبقة.

15

التو�سع فى الن�شاط اال�ستيطاين:
توا�صل �سلطات االحتالل ا�ستخفافها باحلظر الدويل على �إن�شاء امل�ستعمرات اال�ستيطانية
يف الأرا�ضي املحتلة ،الذي حتظره اتفاقية جنيف الرابعة .وي�ؤدي اال�ستمرار يف التو�سع
اال�ستيطاين �إىل تزايد معدالت ت�رشيد ال�سكان الفل�سطينيني ،و�إجالئهم من الأرا�ضي التي
ت�ستهدف �إ�رسائيل �ضمها للم�ستعمرات اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية والقد�س.
وقد �أعلنت �سلطات االحتالل عن اعتزامها �إخالء  13قرية فل�سطينية يف تالل اخلليل؛ بهدف
تو�سيع م�ستوطنة �إ�رسائيلية ،و�إقامة منطقة ع�سكرية مغلقة .ويرتب امل�ضي يف هذه اخلطط
ت�رشيد  1650فل�سطيني ًا وتركهم بال م�أوى 16.كما �أعلنت �إ�رسائيل يف �أواخر نوفمرب اعتزامها
بناء � 3آالف وحدة �سكنية �إ�ضافية داخل م�ستوطنات جديدة �أو من خالل تو�سيع م�ستوطنات
قائمة بالفعل يف ال�ضفة الغربية� ،سوف يرتتب عليها �إجالء  20جتمع ًا لأ�رس فل�سطينية يقدر
17
عددهم بنحو � 2300شخ�ص.

انتهاكات حرية الر�أي والتعبري:
يف  29فرباير اقتحمت قوات االحتالل مقر تلفزيون «القد�س الرتبوي» ،وحمطة تلفزيون
«وطن» ،ومكاتب موقع «وطن للأنباء» مبدينة رام الله .واقرتن الهجوم على حمطة
تلفزيون «وطن» باحتجاز  4من العاملني به لأكرث من �ساعتني ،وم�صادرة معدات البث
و�أجهزة احلا�سوب وبع�ض الوثائق املهمة .تدعى �إ�رسائيل �أن تلفزيون «وطن» يبث ب�صورة
 -15حالة املعابر يف قطاع غزة  ، 2012/11/30 – 2012/11/1املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،مرجع
�سابق.
 -16هناك حاجة لتدخل اللجنة الرباعية ل�ضمان بقاء القرى الفل�سطينية على اخلريطة ،منظمة العفو الدولية،
� 24سبتمرب 2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/quartet-action-needed-keeppalestinian-villages-map-2012-09-21
 -17يتعني على �إ�رسائيل �أن تتوقف عن بناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية ،منظمة العفو الدولية 3 ،دي�سمرب 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/israel-must-halt-construction-west-banksettlements-2012-12-03
 حكومة االحتالل متعن يف حتدي الإرادة الدولية وتقر املزيد من امل�شاريع اال�ستيطانية 4 ،دي�سمرب 2012&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10600:2012-12-04-12-36-06&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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خمالفة للقانون ،رغم ح�صوله على ترخي�ص من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية كما تدعي� 18 .إن
تلفزيون «وطن» و«القد�س الرتبوي» ي�ستخدمان ترددات تتداخل مع �أنظمة البث واالت�صال
19
يف �إ�رسائيل ،وهو ما نفاه متحدث با�سم ال�سلطة الفل�سطينية.
طالت املداهمات �أي�ضا مقر وكالة «هنا القد�س» يف مدينة القد�س ،عند بدء العمل الر�سمي
للوكالة يف � 12أبريل ،ومنع احتفالها ب�سبب رعاية ال�سلطة الفل�سطينية له 20.ويف يناير ا�ستدعت
املخابرات الإ�رسائيلية الكاتب ال�صحفي املقد�سي را�سم عبيدات ،و�سلمته قرار ًا مبنع دخوله
ال�ضفة الغربية ملدة � 7أ�شهر ،بدعوى «احلفاظ على �أمن الدولة» .كان من املفرت�ض �أن ي�شارك
21
عبيدات يف تقدمي برامج �إذاعية بال�ضفة حول ق�ضايا تخ�ص القد�س.
وق�ضت حمكمة عوفر الإ�رسائيلية بال�سجن �أربعة �أ�شهر على ال�صحفي �صهيب الع�صا مرا�سل
راديو «بيت حلم» و»اجلزيرة توك» ،وكان قد اعتقل يف  5فرباير �رشقي بيت حلم ،وخ�ضع
22
لتحقيقات مطولة ،تركزت على طبيعة عمله ال�صحفي .وقد �أفرج عنه يف  21مايو .2012
يف  17مايو اعتقلت قوات االحتالل بهاء مو�سى مدير قناة «الأ�سري» الف�ضائية الفل�سطينية ،بعد
23
اقتحام منزله وم�صادرة معدات ومواد ومعلومات تخ�ص القناة.
طالت اعتداءات متفرقة عددا من ال�صحفيني وامل�صورين �أو املرا�سلني �أثناء تغطيتهم وقائع
قمع بع�ض التظاهرات .فقد �أ�صيب امل�صور مهيب الربغوثي بعيارين ناريني يف قدميه �أثناء
�« -18سكايز» ي�ستنكر اقتحام القوات الإ�رسائيلية تلفزيونيَ “وطن” و”القد�س الرتبوي” ،مركز الدفاع عن
احلريات الإعالمية والثقافية “�سكايز” 3 ،مار�س 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Palestine/1073
 ر�سالة �إىل وزيرة اخلارجية الأمريكية ب�شان املعدات التي �صادرتها ال�سلطات الإ�رسائيلية من تلفزيون”وطن”الفل�سطيني ،جلنة حماية ال�صحفيني 5،يوليو 2012
http://cpj.org/ar/2012/07/020099.php
 -19حمطتان تلفزيونيتان فل�سطينيتان تتعر�ضان لالقتحام من رام الله ،جلنة حماية ال�صحفيني 29 ،فرباير 2012
http://cpj.org/ar/2012/02/018832.php
 -20الأمن الإ�رسائيلي يقتحم مقر وكالة “هنا القد�س” ومينع حفل افتتاحها ويعتقل �شخ�صني� ،سكايز� 3 ،أبريل 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/1285
 “مدى” :اقتحام “هنا القد�س” وم�صادرة معداته ..اعتداء �إ�رسائيلي جديد على حرية ال�صحافة ،مدى� 3،أبريل 2012http://www.madacenter.org/report.php?id=1152&category_id=6&lang=2
 - 21تقرير �سكايز عن انتهاك احلريات الإعالمية والثقافية يف �شهر كانون الثاين /يناير  ،2012مركز الدفاع
عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» 19 ،فرباير 2012
http://www.skeyesmedia.org/extensions/pdf/SKeyes_Monthly_report_January_2012.pdf
 -22القوات الإ�رسائيلية تفرج عن ال�صحفي �صهيب الع�صا� ،سكايز 23 ،مايو 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/1572
 -23ال�سلطات الإ�رسائيلية تعتقل مدير قناة الأ�سري التلفزيونية الفل�سطينية ،جلنة حماية ال�صحفيني 22 ،مايو 2012
https://cpj.org/ar/2012/05/019906.php
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وجوده يف م�سرية يف بلدة بلعني يف  27يناير �ضد اجلدار العازل .و�أ�صيب زميله امل�صور
حممد عطية التميمي يف م�سرية مماثلة يف قرية النبي �صالح بال�ضفة الغربية 24.واعتدى
جنود �إ�رسائيليون يف مطلع دي�سمرب على �أربعة �صحفيني فل�سطينيني ،و�أجربوهم على خلع
مالب�سهم عدا اللبا�س الداخلي ،و�أمروهم بالركوع على الأر�ض و�أياديهم خلف رءو�سهم.
كان ال�صحفيون الأربعة قد مت توقيفهم عند نقطة تفتي�ش ع�سكرية يف مدينة اخلليل ،وهم
ي�ستقلون �سيارة ،متجهني لتغطية واقعة م�رصع فتى فل�سطيني جراء �إ�صابته بر�صا�ص جمندة
�إ�رسائيلية بحر�س احلدود .كانت ال�سيارة التي تقلُّهم حتمل عالمة «تليفزيون» كما كان اثنان
من ال�صحفيني يرتديان �سرتات مكتوبا عليها �صحافة .يعمل االثنان لدى وكالة «رويرتز»،
يف حني يعمل الثالث لدى تلفزيون «القد�س» التابع حلركة حما�س� ،أما الرابع فهو �صحفي
م�ستقل .كما احتجز جنود �إ�رسائيليون �أربعة �صحفيني بعد �أن منعوهم من تغطية م�صادمات،
وقعت مع متظاهرين فل�سطينيني �أثناء ت�شييع جنازة الفتى الذي لقي م�رصعه .وال�صحفيون
الأربعة يعملون كمرا�سلني لوكالة �أ�سو�شيتدبر�س ،ووكالة الأنباء الأوروبية ووكالة الأنباء
25
الفرن�سية ووكالة رويرتز.

قمع االحتجاجات ال�سلمية:
ا�ستخدمت �سلطات االحتالل القوة ب�صورة مفرطة جتاه م�سريات االحتجاج يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،واقرتن قمع هذه االحتجاجات يف منا�سبات متعددة ب�سقوط بع�ض القتلى.
يف  24فرباير لقي طلعت رامية م�رصعه ،عندما �أطلق جنود االحتالل النار عليه �أثناء
م�شاركته يف م�سرية �سلمية عند مدخل بلدة الرام �شماىل مدينة القد�س ،احتجاجا على حماوالت
القتحام امل�سجد الأق�صى .ويف  5مار�س قتل املواطن حممد �أبو عواد ( 19عاماً) بعد �إطالق
النار عليه �أثناء م�شاركته يف م�سرية نظمها طالب �إحدى املدار�س ببلدة بريزيت ،يف الذكرى
ال�سنوية مل�رصع � 6أ�شخا�ص من �أ�رسة واحدة يف حادث ت�صادم ب�سيارة جيب ع�سكرية
26
�إ�رسائيلية.
و يف قطاع غزة ،لقي حممود زقوت م�رصعه ،عندما فتحت قوات االحتالل نريان �أ�سلحتها
 -24انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي للحق يف التجمع ال�سلمي يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة من يناير 2011
�إىل �أكتوبر  ،2012املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،
http://www.pchrgaza.org/files/2012/report_rights_2012.pdf
 -25جنود �إ�رسائيليون يعتدون على �أربعة �صحفيني فل�سطينيني ،جلنة حماية ال�صحفيني،
http://cpj.org/ar/2012/12/020810.php
 -26انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي للحق يف التجمع ال�سلمي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة خالل الفرتة
من يناير � – 2011أكتوبر  ،2012املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
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يف مواجهة مئات من املتظاهرين الذين جتمعوا غربي بلدة بيت حانون بالقرب من اجلدار
إحياء لذكرى يوم الأر�ض .كما �أ�صيب �آخرون يف جتمع
الأ�سمنتي العازل ،يف  30مار�س � ً
مماثل بالقرب من ال�رشيط احلدودي مع �إ�رسائيل؛ جراء ا�ستخدام قوات االحتالل القنابل
27
امل�سيلة للدموع والأعرية املطاطية والنارية.

ال�ضغوط على مدافعي حقوق الإن�سان:
ظلت �سلطات االحتالل تفر�ض قيود ًا م�شددة على حرية التنقل لعدد من مدافعي حقوق
الإن�سان داخل ال�ضفة الغربية .فقد تلقى عبد اللطيف غيث رئي�س م�ؤ�س�سة «ال�ضمري» قرار ًا يف
�أغ�سط�س بحظر �سفره �إىل اخلارج حتى يناير  ،2013وذلك بعد ا�ستدعائه ال�ستجواب مبركز
لال�ستخبارات الإ�رسائيلية يف القد�س ،بدعوى �أن غيث ي�شكل تهديد ًا لأمن الدولة .جتدر
الإ�شارة �أن غيث املقيم بالقد�س ال�رشقية ممنوع من ال�سفر �إىل ال�ضفة الغربية حيث مقر م�ؤ�س�سة
ال�ضمري برام الله ،بناء على قرار �صادر بحظر �سفره يف �أكتوبر 2011ملدة � 6أ�شهر ،وقد
جرى متديد احلظر ل�ستة �أ�شهر �إ�ضافية يف �أبريل  .2012كما �أن �شعوان جبارين مدير م�ؤ�س�سة
احلق برام الله ظل ممنوع ًا من ال�سفر ومن مغادرة ال�ضفة الغربية منذ عام  ،2006ومل ي�سمح
له بال�سفر �إال عام  ،2012ولكنه يحتاج ت�رصيحا خا�صا م�سبقا من ال�سلطات الإ�رسائيلية قبل
28
كل �سفر.
متنع �سلطات االحتالل حمامي م�ؤ�س�سة «ال�ضمري» من زيارة موكليهم من الأ�رسى
واملعتقلني .كما �أن �أمين نا�رص املحامي والباحث يف «ال�ضمري» تعر�ض للتعذيب �أثناء ا�ستجواب
مطول معه بعد اعتقاله من قوات االحتالل يف � 15أكتوبر 29.داهمت قوات االحتالل يف 11
دي�سمرب مقار  3منظمات غري حكومية يف رام ،الله ،و�صادروا �أجهزة احلا�سوب وامللفات
اخلا�صة بها .وهى م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�رسى ،و�شبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية،
 -27املرجع ال�سابق.
� -28إ�رسائيل /الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة :فر�ض حظر ال�سفر على املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد عبد اللطيف
غيث ،م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي:
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/19527
 وانظر �أي�ضا :املحكمة العليا الإ�رسائيلية تنظر يف االلتما�س املقدم �إليها با�سم �شعوان جبارين واملتعلق ب�إلغاء قرارمنعه من ال�سفر ،احلق 23 ،فرباير 2012
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=597:201207-17-11-05-30&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197
 -29يتعني على �إ�رسائيل �أن توقف االعتداءات على املنظمات الفل�سطينية غري احلكومية واملدافعني عن حقوق
الإن�سان ،منظمة العفو الدولية 12 ،دي�سمرب 2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/israel-must-stop-attackspalestinian-ngos-and-human-rights-defenders-2012-1
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واحتاد جلان املر�أة الفل�سطينية.

30

خالل عام  2012اتخذت �إ�رسائيل قرارا غري م�سبوق ،وذلك بتجميد عالقتها وتعاونها
مع جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،بعدما تبنى الأخري يف  19مار�س قرار ًا يدين
الن�شاط اال�ستيطاين يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ويق�ضي ب�إر�سال بعثة حتقيق دولية م�ستقلة
لتق�صي احلقائق فيما يتعلق با�ستمرار ال�سيا�سات اال�ستيطانية وت�أثريها على احلقوق الإن�سانية
لل�شعب الفل�سطيني .و�أكدت احلكومة الإ�رسائيلية رف�ضها �إيفاد �أي ممثلني عن املجل�س لزيارة
31
�إ�رسائيل �أو الأرا�ضي املحتلة.
توا�صل �سلطات االحتالل �سيا�ساتها يف احلد من �أعمال الت�ضامن الدويل مع ال�شعب
الفل�سطيني .وقد اتخذت �إجراءات وقائية للحيلولة دون و�صول مئات النا�شطني الدوليني
�إىل الأرا�ضي الفل�سطينية يف � 15أبريل ،يف �إطار حملة «�أهال بكم يف فل�سطني» .وبني هذه
الإجراءات �إر�سال قوائم �سوداء ،ت�ضم �أ�سماء املت�ضامنني �إىل �رشكات الطريان لإلغاء حجز
بطاقات �سفرهم ،كما �أعلنت حالة الت�أهب الق�صوى يف مطار بن جوريون الدويل حت�سب ًا
لو�صول بع�ضهم ،حيث جرى توقيف 31منهم وترحيلهم �إىل بلدانهم 32 .ويف � 26أغ�سط�س
منعت �سلطات االحتالل دخول ع�رشات املت�ضامنني -يف �إطار احلملة نف�سها -لل�ضفة الغربية
33
بعد حماولتهم الدخول من معرب الكرامة على احلدود مع الأردن.
 -30املرجع ال�سابق.
 - 31لالطالع على ن�سخه القرار ” “A/HRC/19/L.35ال�صادر من جمل�س حقوق الإن�سان يف الدورة التا�سعة
ع�رشة حتت البند ال�سابع من جدول الأعمال حول ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍ�ﻹﻧ�ﺴﺎﻥ الفل�سطينية ﻭﺍ�ﻷﺭﺍ�ﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ املحتلة
ﺍ�ﻷﺧﺮى بالعربية:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/122/26/PDF/G1212226.pdf?OpenElement
-resolution number “A/HRC/19/L.35” ,Human Rights Council ,Nineteenth session, Agenda item7 on
):Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories (in English
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/122/40/PDF/G1212240.
-pdf?OpenElement
جمل�س حقوق الإن�سان يوافق على �إن�شاء بعثة حتقيق حول امل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،فران�س  22 ،24مار�س 2012
http://www.france24.com/ar/20120322-un-human-rights-council-vote-decision-israelisettlements-west-bank-jerusalem
�إ�رسائيل تقطع عالقتها مع جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،بي بي �سي 26 ،مار�س 2012
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120326_israel_un_human_rights
council.shtml
 �إ�رسائيل تقطع عالقاتها مع جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ب�سبب امل�ستوطنات ،فران�س 24،27مار�س f24.my/VEZBz0 .2012
 -32انتهاكات قوات االحتالل الإ�رسائيلي للحق يف التجمع ال�سلمي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة خالل الفرتة
من يناير  2011حتى �أكتوبر  .2012املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
 -33املرجع ال�سابق.
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ً
ثانيا :االنتهاكات من جانب طرفى ال�سلطة الفل�سطينية
االعتقال التع�سفي والتعذيب:
وا�صلت �أجهزة الأمن واال�ستخبارات التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
وحلكومة حما�س يف قطاع غزة ممار�سات االعتقال التع�سفي والتعذيب ومالحقة الأ�شخا�ص
وفق ًا النتمائهم ال�سيا�سي .جدير بالذكر �أن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان تلقت على مدار الفرتة
من يناير حتى نهاية نوفمرب� 652 ،شكوى ب�ش�أن االعتقال التع�سفي باملخالفة للقانون ،و699
�شكوى مت�صلة بالتعذيب و�سوء املعاملة يف مقار االحتجاز بال�ضفة الغربية ،و� 291شكوى
34
باالنتهاكات املماثلة داخل مقار االحتجاز التابعة حلكومة حما�س بقطاع غزة.
يف �أواخر نوفمرب اتخذت حكومة حما�س قرار ًا بالعفو عن �سجناء 35يف الق�ضايا ذات العالقة
بتداعيات االنق�سام الداخلي بني حركتي فتح وحما�س يف عام  ،2007بينهم  6من كوادر
حركة فتح! لكن «فتح» نفت ذلك ،و�أ�شارت �إىل �أن  70من كوادرها ما زالوا قيد االعتقال من
36
جانب حكومة حما�س.
بح�سب حما�س ي�شمل العفو عودة  17من فتح كانوا قد غادروا قطاع غزة �إبان �أحداث
االنق�سام ،و�أن املجال مفتوح لعودة �آخرين على دفعات ،و�سيتم الإفراج عن � 9آخرين من
كوادر فتح ممن �شارفت مدة حمكومياتهم على االنتهاء 37.الحظت حما�س �أي�ضا تراجعا يف عدد
املعتقلني منها يف ال�ضفة الغربية ،بالتزامن مع م�ساندة حما�س لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 -34راجع يف ذلك التقارير الدورية ال�شهرية التي ت�صدرها الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.
http://www.ichr.ps/ar/1/5?d=2012
 -35املركز ي�شيد بقرار العفو عن �أ�صحاب الق�ضايا ذات العالقة ب�أحداث االنق�سام الداخلي ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان،
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=10564:q-q&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 -36النحال ينفي الإفراج عن �أي معتقل فتحاوي من �سجون حما�س،
http://www.alaahd.com/arabic/?action=detail&id=120264
 -37احلكومة املقالة تتخذ جملة قرارات من بينها الإفراج عن  9فتحاويني اليوم� ،شبكة فل�سطني الإخبارية،
 25دي�سمرب 2012
http://arabic.pnn.ps/index.php/policy/38347-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%
D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D%85
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ال �سيا�سي ًا من حما�س حمتجزين.
يف توجهه للأمم املتحدة 38.ولكن ما زال  30معتق ً

39

�سجلت �أو�سع حمالت االعتقال من جانب الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
بحق املنتمني حلركة حما�س يف �سبتمرب ،عندما اعتقل جهازا الأمن الوقائي واملخابرات العامة
 71من �أن�صار حركة حما�س يف مناطق خمتلفة من حمافظات ال�ضفة الغربية� .ضمت قائمة
املعتقلني ف�ؤاد اخلف�ش مدير مركز «�أحرار لدرا�سات �شئون الأ�رسى» ،ووليد خالد ح�سني
مدير مكتب �صحيفة فل�سطني يف مدينة �سلفيت وال�شيخ ريا�ض ر�شيد الولويل 40.يف �أعقاب
مقتل حاكم جنني �شمايل ال�ضفة الغربية بعد �إطالق جمهولني النار عليه يف مايو عليه ،واعتقل
� 150شخ�صا ،بينهم زكريا الزبيدي القيادي ال�سابق بكتائب �شهداء الأق�صى والذي �شارك يف
ت�أ�سي�س فرقة م�رسح احلرية ،وتقدمي عرو�ض فنية ناقدة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ولالحتالل
الإ�رسائيلي 41.وقد �أودع احلب�س االنفرادي  50يوماً ،وحرم من التوا�صل مع حماميه،
الذي احتجز �أ�سبوعا بدعوى �أنه �أهان االدعاء وجهاز الأمن الوقائي ،كما حرم من االطالع
على ال�صحف وم�شاهدة التلفاز ،و�أجرب على �رشب املاء من املرحا�ض ،وجري تقييد يديه يف
�أو�ضاع م�ؤملة ملدة يومني ،ومنع من النوم .وخالل ذلك كان املحققون يحاولون احل�صول من
الزبيدي على معلومات عن �أ�سلحة كانت ب�أيدي اجلماعات امل�سلحة الفل�سطينية �إبان االنتفا�ضة
الفل�سطينية الثانية قبل نحو � 10أعوام .وقد نقل �إىل امل�ست�شفى يف � 11سبتمرب 42،ويف نهاية
�سبتمرب قررت حمكمة جنني �إخالء �سبيله 43.جدير بالذكر �أن �سلطات االحتالل داهمت م�رسح
 -38حما�س تفرج عن �سجناء فتح 28 ،دي�سمرب 2012

http://www.azzaman.com/?p=21518
 -39عدد معتقلي حما�س لدى ال�سلطة ت�ضاءل..ال�شيخ جمال الطويل :نريد �إطالق احلريات ..واالنتهاكات
علّمت على جلودنا ،وكالة �سما الإخبارية 18 ،دي�سمرب 2012
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=145682
� -40أجهزة الأمن الفل�سطينية ت�شن حملة اعتقاالت تطول الع�رشات من �أن�صار حركة حما�س يف ال�ضفة الغربية،
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� 19 ،سبتمرب 2012
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10313:2012-09-19-11-12-19&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 -41جماعة م�رسحية تتلقى ال�رضبات من �إ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية على ال�سواء ،هيومان رايت�س ووت�ش،
 27يوليو 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/27
 -42املرجع ال�سابق.
 على �إ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية توجيه االتهام للمعتقلني الفل�سطينيني �أو الإفراج عنهم  ،هيومان رايت�سووت�ش� 19 ،سبتمرب 2012
http://www.hrw.org/zh-hans/node/110252
 -43حمكمة فل�سطينية تفرج عن زكريا الزبيدي� 1 ،أكتوبر 2012
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=94854
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احلرية ،واعتقلت عدد ًا من م�سئوليه بعد مقتل �أحد م�ؤ�س�سيه وهو من �أ�صل �إ�رسائيلي.

44

�شهد قطاع غزة �أو�سع حمالت لال�ستدعاء والتوقيف والرتهيب للن�شطاء ال�سيا�سيني املح�سوبني
على حركة فتح يف مار�س ،حيث طالت اال�ستدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي �أكرث من
 40نا�شطاً ،جرى التحقيق معهم حول عالقتهم بحركة فتح ،وتعر�ض بع�ضهم للتعذيب 45.يف
� 9أغ�سط�س اعتقل جهاز الأمن الداخلي يف حمافظة خان يون�س ثالثة من قيادات حركة فتح،
هم :عمار الأغا وعاطف �شعث ووجيه �شعث ،وذلك على �إثر تنظيم �أم�سية رم�ضانية ثقافية.
وقد �أطلق �رساحهم بعد �ساعات من احتجازهم والتحقيق معهم 46 .كما �ألقى القب�ض على فايز
�أبو عيطة الناطق با�سم حركة فتح يف غزة ،عقب ت�رصيحات �أدىل بها تدعم الرئي�س الفل�سطيني
47
وخطابه يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
وا�صلت �سلطات حما�س للعام الرابع منع مندوبي الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان من تفقد
�أو�ضاع املعتقلني داخل مراكز االحتجاز ،حيث وقعت عدد ًا من حاالت الوفاة داخل مقار
االحتجاز يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 48.بينهم �أ�سامة عقل ح�سن من�صور يف  15يوليو
بعد �شهر من اعتقاله من قبل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يف رام الله .49وحممد �سعيد عبد
املطلب الذي انتحر يف مركز �رشطة خان يون�س يف � 16أكتوبر ،بعد �رضبه بالفلكة .50ويف 27
دي�سمرب تويف مب�ست�شفى ال�شفاء يف غزة عاطف دربا�س؛ نتيجة الإهمال الطبي يف عالجه داخل
 -44جماعة م�رسحية تتلقى ال�رضبات من �إ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية على ال�سواء ،مرجع �سبق ذكره.
) -45را�صد) بواعث قلق عميق من ا�ستدعاء جهاز الأمن الداخلي لع�رشات من ن�شطاء حركة فتح يف قطاع
غزة ،اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان” را�صد” 28 ،مار�س 2012
http://www.anhri.net/?p=51368
 -46التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان� ،أغ�سط�س 2012
bit.ly/VK7K4v
 - 47التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ل�شهر �أكتوبر،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان،
http://bit.ly/102s20x
 -48راجع التقارير الدورية ال�شهرية للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.
 -49التقرير ال�شهري ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،يوليو 2012
http://bit.ly/WutTUb
 -50املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف ومالب�سات وفاة مواطن داخل مركز �رشطة خان يون�س ،املركز
الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� 18،أكتوبر 2012
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10422:2012-10-18-11-44-07&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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�سجن �أن�صار املركزي.

51

الإعدام التع�سفي والقتل خارج نطاق القانون:

توظف حكومة حما�س قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف �إحالة املدنيني
�إىل املحاكم الع�سكرية بتهم ت�صل عقوبتها �إىل الإعدام ،برغم �أن ذلك القانون حتا�رصه مطاعن
د�ستورية نظر ًا لعدم عر�ضه على ال�سلطة الت�رشيعية .كما ا�ستمرت يف تنفيذ �أحكام بالإعدام
من دون الت�صديق على هذه الأحكام من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ح�سبما يق�ضي
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني .وقد نفذت عقوبة الإعدام بحق �ستة �أ�شخا�ص �أدينوا يف جرائم قتل
يف غزة .ويف بع�ض هذه احلاالت ا�ستندت الإدانة �إىل اعرتافات جرى انتزاعها حتت وط�أة
52
التعذيب .وهناك � 27آخرون ينتظرون توقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
خالل العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف نوفمرب ،وقعت �أعمال قتل خارج نطاق القانون
بحق �أ�شخا�ص متهمني بالتعاون مع العدو .حيث قتل ما ال يقل عن � 7أ�شخا�ص 6 ،منهم يف
عملية واحدة يف  20نوفمرب ،بوا�سطة م�سلحني كانوا ي�ستقلون �سيارتني وعددا من الدراجات
النارية يف حي ال�شيخ ر�ضوان �شمال مدينة غزة� ،أطلقوا النار على ال�ضحايا ال�ستة ،قبل �أن
ال ب�سجن
ينكلوا بجثث عدد منهم .اما ال�سابع فهو �أ�رشف عبد احلميد عوي�ض ،الذي كان نزي ً
غزة املركزي ،حيث جتري حماكمته ع�سكري ًا بتهمة التخابر مع جهات معادية ،ولكن م�سلحني
�أطلقوا النار عليه يف  16نوفمرب .وقد �أعلنت حما�س يف  25نوفمرب عن ت�شكيل جلنة للتحقيق يف
53
وقائع القتل خارج نطاق القانون.

 -51املركز يطالب بفتح حتقيق يف ظروف وفاة مواطن داخل �سجن �أن�صار مبدينة غزة ،املركز الفل�سطيني
حلقوق الإن�سان 27،دي�سمرب 2012
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=10687%3A201212-27-13-09-32&catid=134%3A2010-01-18-07-02-51&Itemid=214
 -52غزة :الإعدامات تتجاهل الطرق القانونية ،منظمة العفو الدولية 19 ،يوليو ،2012
http://www.amnesty.org/ar/news/gaza-executions-flout-legal-process-2012-07-18
 -53حول وقائع القتل خارج نطاق القانون انظر:
 املركز يدين قتل املواطنني خارج �إطار القانون يف غزة بتهمة العمالة ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان21 ،نوفمرب 2012
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10542:2012-11-21-10-34-20&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،تقرير �شهر نوفمرب ،2012http://bit.ly/102s20x
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االعتداءات على حرية التعبري:
يف يناير ا�ستدعى جهاز الأمن الوقائي باخلليل مرا�سل �صحيفة «الأهرام ويكلي» خالد
عمايرة ثالث مرات ،حيث جرى ا�ستجوابه حول �آرائه ب�شان الثورات العربية وامل�صاحلة
بني فتح وحما�س ،وت�رصيحاته التي و�صف فيها �إ�سماعيل هنية رئي�س احلكومة املقالة يف
غزة ب�أنه رئي�س وزراء �رشعي ،وهم ما اعترب من جانب م�ستجوبيه �إهانة لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية .كما تعر�ض ال�صحفي رامي �سمارة –املحرر بوكالة «وفا» الفل�سطينية واملذيع
براديو «�أجيال» -لالحتجاز لعدة �ساعات على خلفية انتقاده يف الـ «في�سبوك» للجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية 54.كما احتجز جهاز املخابرات الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية لنحو
ثماين �ساعات ال�صحفي يو�سف ال�شايب مرا�سل جريدة «الأيام» الفل�سطينية وجريدة «الغد»
الأردنية ،يف حماولة للوقوف على م�صادر معلوماته ،ب�ش�أن تقرير له ينطوي على اتهام
البعثة الدبلوما�سية الفل�سطينية يف فرن�سا بالف�ساد ،والتج�س�س على احلركات الإ�سالمية يف
اخلارج ل�صالح اال�ستخبارات الفل�سطينية ووكاالت �أجنبية .وقد �أعيد احتجازه يف  26مار�س
بعد �أن اتهمته وزارة اخلارجية بالت�شهري .ويف � 2أبريل �أفرجت املحكمة عنه بكفالة � 14ألف
55
دوالر.
يف فرباير قرر النائب العام حجب ثمانية مواقع �إلكرتونية �إخبارية يف ال�ضفة الغربية،
ب�سبب انتقادها للرئي�س الفل�سطيني 56.ويف  17مار�س ا�ستدعى جهاز املخابرات الفل�سطينية
بنابل�س ال�صحفية �شهد بني عودة ،ب�سبب ر�سم كاريكاتوري ينتقد الرئي�س الفل�سطيني .وقد
�ألغى اال�ستدعاء بعد تدخل نقيب ال�صحفيني الفل�سطينيني 57.يف  28مار�س احتجزت ع�صمت
�أحمد عبد اخلالق بتهمة �سب وقذف الرئي�س الفل�سطيني والتحري�ض على �إثارة الفتنة ،ب�سبب
�آراء ن�رشت لها على الـ»في�س بوك» ،وقد �أفرج عنها يف � 4أبريل بكفالة مالية 58.ويف يوليو
تعر�ض �أربعة �صحفيني لالعتداءات بال�رضب وم�صادرة �آالت الت�صوير من قوات الأمن،
 -54تقرير �سكايز عن انتهاكات احلريات الإعالمية والثقافية يف �شهر كانون الثاين ،مركز الدفاع عن احلريات
الإعالمية والثقافية “�سكايز” ،يناير 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/a/Files/973
 -55املرجع ال�سابق.
ال�سلطة الفل�سطينية حتتجز �صحفي ًا وحتقق مع �آخر ،جلنه حماية ال�صحفيني� 9 ،أبريل 2012http://cpj.org/ar/2012/04/019020.php
 -56ال�سلطة الفل�سطينية حتجب مواقع الكرتونية ناقدة يف ال�ضفة الغربية ،جلنة حماية ال�صحفيني� 24 ،أبريل 2012
https://cpj.org/ar/2012/04/019246.php
-57التقرير ال�شهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان بالأرا�ضي الفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان،
مار�س 2012
http://bit.ly/WeJrL1
 -58املرجع ال�سابق.
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�أثناء تغطيتهم لتظاهرات احتجاجية �ضد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف رام الله ،وال�صحفيون
الأربعة هم �سعيد الهواري مرا�سل وكالة رويرتز ،وامل�صوران �أحمد م�صلح و�أحمد عودة
وال�صحفي حممد جرادات ،الذي نقل �إىل امل�ست�شفى لعالجه من �آثار ال�رضب 59.ويف �أكتوبر
مثل الكاتب جهاد حرب �أمام �سلطات التحقيق ،مبوجب بالغ من ديوان الرئا�سة الفل�سطينية،
يتهمه بالنيل من هيبة ال�سلطة ،و�إهانة العاملني مب�ؤ�س�سة الرئا�سة ،ب�سبب مقال ن�رش له قبل
60
�شهرين من ا�ستدعائه.
يف قطاع غزة� ،شكلت �إعاقة ال�صحفيني والإعالميني عن �أداء عملهم ملمحا �أ�سا�سيا يف
ال�ضغوط واالعتداء على حرية التعبري .ففي  8مار�س منعت ال�رشطة حممد زهدي امل�شهراوي
مرا�سل وكالة «�سكاي نيوز» العربية من تغطية حفل زفاف جماعي نظمته حكومة حما�س،
واعتدت عليه بال�رضب ،واقتيد �إىل �أحد مراكز االحتجاز لبع�ض الوقت قبل �أن يتم �إطالق
�رساحه .ويف  26مار�س منعت ال�رشطة ال�صحفي حممود عماد الزعنون مبركز الدوحة
حلرية الإعالم ،من �إجراء حتقيق �صحفي م�صور حول �أزمة الوقود ،وظل �ساعتني رهن
االحتجاز مبركز �رشطة ال�شجاعية قبل �أن يخلى �سبيله .يف  28مار�س �أعاق م�سلحون ال�صحفي
�سامل حممد �أبو �سامل ب�صحبة �صحفيتني �أجنبيتني ،من �إجراء حتقيقات �صحفية يف بيارة برتقال
�رشق مدينة غزة ،واقتيدوا �إىل مقر الأمن الداخلي ،حيث �سحبت منهم متعلقاتهم اخلا�صة
بالعمل وهواتفهم النقالة .و�أجرب �أبو �سامل على تزويد م�سئويل الأمن بكلمة ال�رس اخلا�صة بربيده
61
الإلكرتوين ،ثم �أخلى �سبيله مع ال�صحفيتني.
يف  7مايو احتجزت ال�رشطة طاقم قناة «القد�س» الف�ضائية �أمام م�ست�شفى ال�شفاء ،ومنعتهم
من ت�صوير �أمهات الأ�رسى امل�رضبني عن الطعام يف ذلك الوقت يف �سجون االحتالل 62.يف
 18يوليو تعر�ض حممد �سليمان �أبو ن�صرية مقدم الربامج يف قناة «هنا القد�س» لالحتجاز 5
�ساعات� ،أثناء قيامه بتغطية اعت�صام احتجاجي بحي الرمال مبدينة غزة ب�سبب ا�ستمرار ازمة
59 -Palestinian security forces assault journalists at protests, Committee to Protect Journalists,
2 July 2012
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=802672
 -60مركز مدى :ا�ستجواب ومالحقة الكاتب حرب على خلفية مقال ر�أي ،املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
الإعالمية) مدى(� 31 ،أكتوبر 2012
http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1224&category_id=6&year=2012
-61التقرير ال�شهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان بالأرا�ضي الفل�سطينية ،مار�س  ،2012الهيئة امل�ستقلة
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -62التقرير ال�شهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان بالأرا�ضي الفل�سطينية ،مايو ، 2012الهيئة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان
http://bit.ly/WuupSf
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انقطاع التيار الكهربي 63.ويف  17نوفمرب حاول م�سلحون بزي مدين دخول منزل ال�صحفية
واملخرجة خلود خليل �شعبان ،لإبالغها بو�ضعها حتت الإقامة اجلربية يف منزلها ،وم�صادرة
�أدوات عملها .جتدر الإ�شارة �إىل �أن جهاز الأمن الداخلي قام مع بدء العدوان الإ�رسائيلي
ال�شامل على قطاع غزة يف نوفمرب ،بفر�ض الإقامة اجلربية على عدد كبري من كوادر حركة
64
فتح ،طلب منهم االلتزام بعدم مغادرة منازلهم حتى انتهاء العدوان.
يف نوفمرب منع جهاز الأمن الداخلي واملكتب الإعالمي احلكومي ال�صحفي ماجد �شبالق
مرا�سل القناة الف�ضائية امل�رصية وزوجته ال�صحفية حنان �أبو دغيم واملذيعة ب�إذاعة «الإميان»
املحلية من ال�سفر عرب معرب رفح للقاهرة ،للم�شاركة يف م�ؤمتر حول الر�ؤية امل�ستقبلية للإعالم
65
العربي ومنظمات املجتمع املدين.

قمع حرية االجتماع والتجمع واالحتجاج ال�سلمي:
ا�ستمرت �أ�شكال التجمع واالحتجاج ال�سلمي هدف ًا للح�صار والقمع يف منا�سبات �شتى من
حكومتي رام الله بال�ضفة الغربية وحما�س يف قطاع غزة .ففي ال�ضفة الغربية احتجز عدد
من الأ�شخا�ص ليوم خالل فرباير ،لدى جهاز املخابرات العامة يف رام الله ،ب�سبب تنظيم
م�سرية ت�ضامنية مع ال�شعب ال�سوري 66.ويف يومي  30يونيو و 1يوليو ،ا�ستخدمت ال�رشطة
القوة ب�صورة مفرطة يف تفريق املحتجني مبدينة رام الله على لقاء بني رئي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ونائب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،واحتجزت  5متظاهرين لب�ضع �ساعات .كما
 -63التقرير ال�شهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان بالأرا�ضي الفل�سطينية ،يوليو  ، 2012الهيئة امل�ستقلة
حلقوق الإن�سان
http://bit.ly/Wuuy83
 -64التقرير ال�شهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان بالأرا�ضي الفل�سطينية ،نوفمرب  ، 2012الهيئة امل�ستقلة
حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -65املركز ي�ستهجن منع ال�صحفيني �شبالق ودغيم من ال�سفر من قبل املكتب الإعالمي احلكومي يف غزة ،املركز
الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 4،نوفمرب 2012
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10454:2012-11-04-13-04-52&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 مركز امليزان ي�ستهجن تكرار منع مواطنني من ال�سفر ويطالب باحرتام القانون ،مركز امليزان حلقوقالإن�سان 6 ،نوفمرب 2012
_http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15546&ddname=state%20of%20insecurity&id2=9&id
dept=9&p=center
 -66التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان،فرباير ،2011
http://www.ichr.ps/attachment/119/HRV%20FEBRUARY%20%202012new.pdf?g_download=1
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تعر�ض �صحفيون لل�رضب ومنعوا من الت�صوير ،ونقل ال�صحفي حممد جرادات للم�ست�شفى بعد
االعتداء عليه بال�رضب بالهراوات والركل �أثناء التظاهرة وعقب اقتياده �إىل مركز ال�رشطة،
كما ا�ستقبل امل�ست�شفى ع�رشة متظاهرين م�صابني .وقد �أعلن الرئي�س الفل�سطيني عن ت�شكيل جلنة
م�ستقلة للتحقيق يف اال�ستخدام املفرط للقوة من جانب ال�رشطة 67.ومع �أن هذه اللجنة قدمت �إىل
الرئي�س يف  24يوليو تقرير ًا بنتائج حتقيقاتها ،مت�ضمن ًا املطالبة مبقا�ضاة رئي�س مديرية ال�رشطة
يف رام الله ورئي�س وحدة التحقيقات اجلنائية وعدد �آخر من امل�سئولني� ،إال �أن ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ماطلت يف اال�ستجابة لتو�صيات التقرير ويف حما�سبة امل�سئولني عن ا�ستخدام العنف
68
يف قمع املتظاهرين.
يف  13نوفمرب اعتدت ال�رشطة الن�سائية بال�رضب بالأرجل واللطم على الوجه بحق الن�ساء
و�أطفالهن ،الالتي �شاركن يف اعت�صام �أمام مقر الأمن الوقائي مبدينة اخلليل ،احتجاجا على
69
ا�ستمرار اعتقال �أقاربهن.
يف قطاع غزة تزايدت ال�ضغوط على احلق يف تنظيم االجتماعات العامة وامل�سريات
واالعت�صامات .يف  12فرباير فرقت ال�رشطة جتمع ًا ت�ضامني ًا مع القد�س وامل�سجد الأق�صى.
ويف  19فرباير فرقت جتمعا �سلميا بالقوة يف الن�صريات –حمافظة الو�سطى -دعت �إليه اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،للمطالبة ب�إيجاد حلول لأزمة الكهرباء 70.يف  22مار�س ا�ستدعى
جهاز الأمن الداخلي بغزة ،عدد ًا من الن�شطاء كانوا قد دعوا �إىل تنظيم اعت�صام �أمام هيئة
الطاقة بغزة احتجاج ًا على �أزمة الكهرباء ،ومت تفريق امل�شاركني فيه 71.ويف  18يوليو
احتجزت ال�رشطة اثنتني من املعت�صمات يف رفح -للمطالبة بتوفري الكهرباء -ملدة � 24ساعة،
72
تعر�ضتا خاللها لل�رضب بالع�صي.
 -67ال�سلطة الفل�سطينية:يجب حتقيق العدالة ل�ضحايا عنف ال�رشطة يف رام الله ،منظمة العفو الدولية 4 ،يوليو 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/palestinian-authority-deliver-justice-victims-ramallahpolice-violence-2012-07-03
 -68على ال�سلطة الفل�سطينية حما�سبة ال�رشطة على �رضب املتظاهرين يف رام الله،هيومان رايت�س ووت�ش27 ،
�أغ�سط�س ،2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/27-1
 -69املركز يدين االعتداء على جتمعات �سلمية يف غزة واخلليل ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 14 ،نوفمرب 2012
http://www.anhri.net/?p=63083
 -70التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،فرباير  ،2011مرجع �سبق ذكره.
ومدونني بعد اعت�صام �أمام «�سلطة الطاقة»� ،سكايز 27 ،مار�س 2012
 -71الأجهزة الأمنية يف غزة ت�ستدعي نا�شطني
ّ
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/1246
 -72التقرير ال�شهري ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،يوليو ،2012الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
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يف  9مايو تدخلت �رشطة حما�س لف�ض �أعمال الندوة اخلتامية الحتفالية فل�سطني للأدب.
كانت الندوة خم�ص�صة ملو�ضوع احلريات والقمع .و�شارك فيها وفد م�رصي �ضم فرق ًا
فنية وعددا من الكتاب والن�شطاء ال�سيا�سيني و�شباب الثورة امل�رصية� .أثناء قيام �أحد الك ّتاب
امل�رصيني ب�إلقاء كلمته حول احلريات العامة ،جرى قطع التيار الكهربي ،واقتحمت ال�رشطة
مقر الندوة .و�أمرت امل�شاركني باملغادرة بدعوى �أن االجتماع غري مرخ�ص ،وتعر�ض
73
لالعتداء �أحد �أفراد فرقة «�إ�سكندريال» امل�رصية.
يف �آخر �أغ�سط�س اقتحم جهاز الأمن الداخلي حفل زفاف جماعي-برعاية حركة فتح-
74
ب�إحدى ال�صاالت على �شاطئ البحر غرب غزة ،و�أقامت حواجز ملنع و�صول املدعوين.
يف � 12سبتمرب منع جهاز الأمن الداخلي يف غزة تنظيم ور�شة عمل للت�ضامن مع الأ�رسى
الفل�سطينيني بال�سجون الإ�رسائيلية ،يف مقر الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،وقال جهاز الأمن
الداخلي �إن الأو�ضاع الأمنية ال ت�سمح .كما �أن «جمعية الأ�رسى واملحررين» التي رتبت
لعقد الور�شة من اجلمعيات املحظور ن�شاطها يف غزة 75.جتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلمعية مقرها
الرئي�سي يف ال�ضفة الغربية 76.ويف �أكتوبر منعت ال�رشطة تنظيم اعت�صام ن�سائي يف غزة
للمطالبة بتحقيق امل�صاحلة الوطنية 77 .ويف  13نوفمرب طوقت ال�رشطة مكان اعت�صام ثانيا
للغر�ض ذاته بالقرب من املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني بغزة ،واحتجزت  8ن�شطاء �سيا�سيني
ت�ضامنوا مع مطالب املعت�صمات ،و�أفرجت عنهم يف اليوم نف�سه 78.خالل نوفمرب �أي�ضا،
� -73أمن «حما�س» يقتحم احتفالية «فل�سطني للأدب» ويعتدي بال�رضب على ع�ضو يف فرقة �إ�سكندريال� ،سكايز،
 10مايو ، 2012
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Palestine/1498
التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان مايو ،2012
http://bit.ly/Ry0VWe
 جلنة احلريات بالنقابة ت�ستنكر االعتداء على وفد مثقفني م�رصيني بغزة ،وكاله مع ًا الإخبارية 10 ،مايو2012http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=484401
 -74التقرير ال�شهري ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان� ،أغ�سط�س  ،2012مرجع �سبق ذكره.
-75التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ل�شهر �سبتمرب ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان،مرجع �سبق ذكره.
� -76أبو �شمالة ي�ستنكر منع فعاليات جمعية “ح�سام” يف غزة ،راديو بيت حلم� ،15 ،سبتمرب ،2012
http://radiobethlehem2000.net/site/news.php?action=view&id=25100
 -77التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ل�شهر �أكتوبر،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان،مرجع �سبق ذكره.
 -78املركز يدين االعتداء على جتمعات �سلمية يف غزة واخلليل ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،مرجع
�سبق ذكره.
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تدخلت �رشطة حما�س مرتني لإجها�ض حماولتني لالحتفال بذكرى وفاة الرئي�س الفل�سطيني
79
الراحل يا�رس عرفات يف جامعة القد�س برفح وجامعة الأزهر مبدينة غزة.

ال�ضغوط على مدافعي حقوق الإن�سان:
يف  9يناير تعر�ض يزن �صوافطة املحامي والباحث بالهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان لالعتداء
بال�رضب وم�صادرة بطاقة هويته و�آلة ت�صويره من جانب جهاز الأمن الوقائي بال�ضفة
الغربية .كان �صوافطة يراقب تظاهرة نظمها �أقارب �أ�شخا�ص معتقلني لدى �أجهزة ال�سلطة
80
الفل�سطينية يف نابل�س.
يف � 8أبريل� ،أ�صدر وزير الداخلية قرار ًا بحل فرع اجلمعية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان
«را�صد» يف ال�ضفة الغربية ،دون �سابق �إنذار .يرجح �أن القرار وثيق ال�صلة بانتقادات
وجهها قياديون باجلمعية لدبلوما�سيني فل�سطينيني يف لبنان 81.يف نوفمرب تلقى �رشيف العا�صي
الباحث باملركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان يف حمافظة رام الله والبرية تهديد ًا باالعتقال من
قوات حر�س رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،أثناء متابعته اعت�صاما حلملة الدكتوراة .وقد
منعه احلر�س من احل�صول على �إفادات من املعت�صمني ،و�أجربه على مغادرة املكان ،رغم
82
�إف�صاحه عن طبيعة عمله و�سبب وجوده يف املكان.
 -79املركز يدين تدخل الأجهزة الأمنية بوقف فعاليات مبنا�سبة �إحياء ذكرى وفاة الرئي�س عرفات بقطاع غزة،
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10500:2012-11-13-10-40-09&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
 -80التقرير 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://www.ichr.ps/attachment/117/HRV%20JANUARY%20%202012.pdf?g_download=1
غزة/ال�ضفة الغربية :يجب التحقيق يف الهجمات التي ا�ستهدفت املدافعني عن حقوق الإن�سان يف  19يناير ،2012هيومان رايت�س ووت�ش،
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/19-0
 -81تعميم هام بخ�صو�ص احلراك ال�سلمي واالحتجاجات �أمام ال�سفارات الفل�سطينية يف دول العامل ،اجلمعية
الفل�سطينية حلقوق الإن�سان “را�صد” 22 ،مايو ، 2012
http://www.anhri.net/?p=53712
 انظر �أي�ضا :الق�سم اخلا�ص بلبنان يف تقرير هذا العام. -82املركز يدين �إعاقة عمل باحثة يف رام الله من قبل قوات حر�س الرئا�سة ،املركز الفل�سطيني حلقوق
الإن�سان 4،نوفمرب ، 2012
&http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
id=10455:2012-11-04-13-06-01&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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يف قطاع غزة تعر�ض حممود �أبو رحمة مدير العالقات الدولية يف مركز امليزان حلقوق
الإن�سان العتداء من �أ�شخا�ص ملثمني يف  13يناير ،انهالوا عليه بالطعنات وهو يف طريق
عودته ملنزله ،وقد و�صفه امللثمون �أثناء هجومهم عليه بامللحد والعميل .جاء الهجوم بعد 10
�أيام من تعر�ض �أبو رحمة العتداءات بال�رضب .ويرجح �أن االعتداءين جاءا تنفيذا لتهديدات
ال يف موقع “معا” الإخباري ،منتقدا حكومة حما�س
بالقتل كان �أبو رحمة تلقاها عقب ن�رشه مقا ً
وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ب�سبب �إخفاقهما يف التحقيق يف االنتهاكات املتعلقة بالتعذيب
ال عن انتقاداته ملوقف حما�س جتاه اجلماعات
واالعتقال التع�سفي وحما�سبة مرتكبيها ،ف�ض ً
83
امل�سلحة يف قطاع غزة.

 -83التقرير ال�شهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان واحلريات يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،يناير ،2011مرجع �سبق ذكره
 غزة/ال�ضفة الغربية :يجب التحقيق يف الهجمات التي ا�ستهدفت املدافعني عن حقوق الإن�سان يف  19يناير ،2012هيومان رايت�س ووت�ش ،مرجع �سبق ذكره.
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اململكة ال�سعودية

على مدى نحو ت�سع �سنوات م�ضت تنامت داخل اململكة ال�سعودية الدعوة للتحديث والدمقرطة
وجتديد اخلطاب الديني ،مبا يفتح الباب لإنهاء التمييز �ضد املر�أة ،و�ضد الأقلية ال�شيعية،
و�إجراء الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والد�ستورية والت�رشيعية التي يتعني �أن تواكبها .كما جتا�رس
ن�شطاء حقوقيون على ت�أ�سي�س منظمات حقوق �إن�سان م�ستقلة ،رغم ًا عن مواقف ال�سلطات
الر�سمية املتعنتة جتاه �إن�شاء تلك املنظمات .وقد اتخذت ال�سلطات مواقف متذبذبة جتاه تلك
الدعوة ،حتت وط�أة تنامي ال�ضغوط الدولية من �أجل الإ�صالح يف العامل العربي ،على خلفية
التفجريات الإرهابية يف �سبتمرب  ،2001حيث �أبدت قدر ًا من الت�سامح تارة ،وعادت تارة
�أخرى ملالحقة دعاة الإ�صالح ،ونا�شطي حقوق الإن�سان امل�ستقلني.
ومنذ تويل امللك عبدالله مقاليد احلكم يف �أغ�سط�س  2005راجت التوقعات حول فر�ص
حمتملة للإ�صالح ت�ستند �إىل اخلطاب الإ�صالحي للملك ،الذي تركز على �أربع ق�ضايا وثيقة
ال�صلة بحقوق الإن�سان ،وهي حقوق املر�أة وحرية التعبري ،والنزاهة يف النظام الق�ضائي
والت�سامح الديني.
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ومع �أن اخلطاب الإ�صالحي للملك قد فتح هام�ش ًا �أو�سع الختالف الآراء ،و�سمح بظهور
�آراء ناقدة لل�سيا�سات احلكومية ،ما دامت ال متتد �إىل نقد امللك والأ�رسة احلاكمة� ،أو ت�شكل
م�سا�س ًا بالإ�سالم �أو بامل�ؤ�س�سة الدينية ورجال الدين.
لكن اخلطاب الإ�صالحي للملك بدا مفتقر ًا لإرادة �سيا�سية كافية ،كما لقي مقاومة من الأجنحة
�شديدة املحافظة داخل الأ�رسة املالكة وامل�ؤ�س�سة الأمنية وامل�ؤ�س�سة الدينية .وت�شكل «هيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر» املعروفه بـ»ال�رشطة الدينية» �أداة حيوية لهذه الأجنحة يف قمع
احلريات ال�شخ�صية ،ويف تعقب املخالفني لتوجهاتها ،وبخا�صة داخل الطائفة ال�شيعية ،التي
ظل حقها يف ممار�سة �شعائرها ،و�إقامة احتفاالتها الدينية حمل اعتداءات م�ستمرة ،رغم ًا عن
اخلطابات امللكية ب�ش�أن الت�سامح الديني ،واحلوار الوطني بني املذاهب والطوائف املختلفة.
ونظر ًا لرتاجع ال�ضغوط الدولية ،ف�إن اخلطاب الإ�صالحي للملك مل يتم ترجمته �إىل
�إ�صالحات م�ؤ�س�سية �أو ت�رشيعية ،بل تزايدت الهجمات يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية على
حريات التعبري ،و�أ�ضحى دعاة الإ�صالح والن�شطون يف ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان �أهداف ًا
ثابتة لالعتقال التع�سفي ،والتعذيب ،واملحاكمات اجلائرة ،واملنع من ال�سفر .وظلت ال�سلطات
تفر�ض حظر ًا على �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية ،وعلى ت�أ�سي�س منظمات حقوق الإن�سان ،بينما
حاولت ك�سب ود املجتمع الدويل ،بال�سماح ب�إن�شاء منظمه حقوقية ،ت�ضم عنا�رص مقربة من
احلكومة ،بينهم م�سئولون حكوميون و�أع�ضاء مبجل�س ال�شورى ،كما �أن�شئت �إدارة حكومية
حلقوق الإن�سان عرفت با�سم هيئة حقوق الإن�سان 1.ومع تزايد املخاوف من انتقال عدوى
«ربيع الثورات العربية»� ،شهد عام  2011مزيد ًا من الت�شدد املقرتن بت�صعيد وتائر القمع جتاه
2
التظاهرات واالحتجاجات اجلماعية باململكة.
 -1حول تطورات الو�ضعية العامة حلقوق الإن�سان يف اململكة ال�سعودية ،انظر :التقارير ال�سنوية الأربعة ال�سابقة
التي �أ�صدرها مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان حتت العناوين:
 حقوق الإن�سان يف العامل العربي  :2008من ت�صدير الإرهاب لت�صدير القمع ،تقرير مركز القاهرة الأول،http://www.cihrs.org/?p=1125
 حقوق الإن�سان يف العامل العربي  :2009واحة الإفالت من املحا�سبة والعقاب ،تقرير مركز القاهرة الثاين،http://www.cihrs.org/?p=1115
 حقوق الإن�سان يف العامل العربي  “ :2010جذور الثورة” ،تقرير مركز القاهرة الثالث،http://www.cihrs.org/?p=1160
 حقوق الإن�سان يف العامل العربي � “ :2011سقوط احلواجز” ،تقرير مركز القاهرة الرابع،http://www.cihrs.org/?p=2536
 وانظر �أي�ضا”هام�ش �أو�سع ومكا�سب غري م�ؤكدة “ ،هيومان رايت�س ووت�ش� 27 ،سبتمرب 2010http://www.hrw.org/reports/2010/09/27-0
 -2انظر تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان الرابع :حقوق الإن�سان يف العامل العربي :2011
«�سقوط احلواجز»
http://www.cihrs.org/?p=2536

290

التقرير ال�سنوي 2012
ومل يطر�أ خالل العام  2012حت�سن على الو�ضعية املرتدية حلقوق الإن�سان ،بل تزايدت
وتائر القمع ،الذي ا�ستهدف على وجه اخل�صو�ص املدافعني عن حقوق الإن�سان واملعار�ضني
ال�سيا�سيني ،كما وا�صلت ال�سلطات التعامل ب�رصامة جتاه �أ�شكال التظاهر واالحتجاج ال�سلمي،
رغم ًا عن حمدوديتها ،و�صعدت من قمعها -على وجه اخل�صو�ص -للتظاهرات واالحتجاجات
من قبل املواطنني ال�شيعة ،الذين ظلوا يعانون �سيا�سات التمييز املنهجي �ضدهم ،وتقييد حقهم يف
ممار�سة �شعائرهم الدينية.
جرى توظيف املحاكم اجلنائية املتخ�ص�صة وامل�ستحدثة با�سم مكافحة الإرهاب ،يف حماكمة
املدافعني عن حقوق الإن�سان ،ومنتقدي نظام احلكم ،والنا�شطني على �شبكة الإنرتنت.
وتوا�صلت ممار�سات حجب املواقع الإلكرتونية التي تخرتق التعتيم الإعالمي على االعتقاالت
واالنتهاكات التي تطال املنخرطني يف االحتجاجات ال�سلمية .كما تتوا�صل االنتهاكات الب�شعة
داخل ال�سجون ومراكز االحتجاز ،ف�ضال عن ممار�سات التعذيب البدين والنف�سي ،مثلما
يتوا�صل تطبيق العقوبات اجل�سدية احلاطة بالكرامة ،والتي ت�شكل انتهاك ًا ج�سيم ًا لالتفاقية
الدولية ملناه�ضة التعذيب التي �سبق للمملكة �أن ان�ضمت اليها.

�ضغوط متوا�صلة على مدافعي حقوق الإن�سان ودعاة الإ�صالح:
ات�ساقا مع موقفها املتعنت جتاه ت�أ�سي�س منظمات حقوقية م�ستقلة ،رف�ضت ال�سلطات يف مطلع
العام منح ترخي�ص ر�سمي لـ « مركز العدالة حلقوق الإن�سان»؛ بذريعة عدم توافق �أهداف
املركز مع الئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية املعمول بها .وقد طعن امل�ؤ�س�سون �أمام املحكمة
3
الإدارية على رف�ض الرتخي�ص ملركز العدالة حلقوق الإن�سان.
وقد تقدم وليد �أبو اخلري رئي�س مر�صد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية بطلب ترخي�ص املر�صد،
لكن بعد رف�ض طلبه ،قام بت�سجيل املر�صد يف كندا ،ثم تقدم بعد ذلك للعاهل ال�سعودي بطلب
4
ال�سماح للمر�صد بالعمل داخل ال�سعودية �إال �أنه مل يتلق رد ًا بعد.
 -3م�ؤ�س�سو «العدالة» يعرت�ضون على رف�ض طلبهم ت�أ�سي�س مركز حلقوق الإن�سان ،مركز العدالة حلقوق
الإن�سان 23 ،يناير 2012
http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=656
 م�سرية ت�سجيل مركز العدالة حلقوق الإن�سان ،مركز العدالة حلقوق الإن�سان،http://www.adalacenter.net/index.php?act=sec&pg=43
 -4اململكة العربية ال�سعودية :رئي�س مر�صد حقوق الإن�سان حتت خطر اال�ستهداف بعد جناح عملية ت�سجيل
املنظمة يف كندا 16 ،مايو  ،2012مركز اخلليج حلقوق الإن�سان،
http://www.gc4hr.org/news/view/144
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�أما جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف ال�سعودية «ح�سم» فكان لها الن�صيب الأكرب من
االنتهاكات؛ فقد �أ�صدرت املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة يف الريا�ض يف � 10أبريل حكم ًا على
النا�شط حممد �صالح البجادي بال�سجن �أربع �سنوات ،ومنعه من ال�سفر ملدة خم�س �سنوات
�أخرى ،عقب اتهامه باال�شرتاك يف ت�أ�سي�س جمعية حلقوق الإن�سان ،وت�شويه �صورة الدولة
يف و�سائل الإعالم ،ودعوة �أهايل املعتقلني ال�سيا�سيني �إىل التظاهر واالعت�صام ،والطعن يف
ا�ستقاللية الق�ضاء ،وحيازة كتب ممنوعة .وقد �صدر احلكم يف جل�سة �رسية ،بعد مرور �أكرث
من عام على اعتقاله ،ودون توفري ال�ضمانات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة ،وعلى الأخ�ص
5
ال�سماح له باالت�صال بوكيله القانوين.
جدير بالذكر �أن ال�سعودية ما زالت ت�ستخدم املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة -التي �أن�شئت
يف  2008للنظر يف ق�ضايا الإرهاب -يف حماكمة معار�ضني �سلميني ون�شطاء حقوقيني بتهم
�سي�سة ،دون احرتام الإجراءات التي ت�ضمن احلق يف حماكمة عادلة ،ودون حتديد وا�ضح
ُم ّ
6
حلدود اخت�صا�ص املحكمة و�آلية عملها.
تعر�ض للمحاكمة �أي�ضا الن�شطاء يف املنظمة نف�سها د.عبد الله احلامد (يف  11يونيو) ود.
حممد القحطاين يف ( 18يونيو) ،بعد اتهامهم بعدد من التهم ،بينها اخلروج على ويل الأمر،
والطعن يف الق�ضاء ،و�إن�شاء منظمة بدون ترخي�ص وامل�سا�س بالنظام العام ،وت�شويه �سمعة
7
امل�سئولني يف الدولة ،وزرع بذور الفتنة وال�شقاق والتحري�ض على التحلل من الوالء للملك
وحتري�ض املنظمات الدولية على اململكة .جاء ذلك عقب م�شاركة القحطاين يف جمل�س حقوق
الإن�سان بالأمم املتحدة .ومن املتوقع �أن يتم النطق باحلكم يف االتهامات املن�سوبة للقحطاين
واحلامد يف  16يناير  8.2013كما خ�ضع النا�شط يف املنظمة نف�سها د.عبد الكرمي يو�سف
 -5مدافع �سعودي عن حقوق الإن�سان يواجه خطر ال�سجن لتعاونه مع جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان،
مداخلة مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أمام جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف دورته الـ ،21
�سبتمرب http://bit.ly/T5j6xk 2012
 اململكة العربية ال�سعودية:احلكم على نا�شط حقوقي بال�سجن �أربع �سنوات �إثر حماكمة �رسية ،منظمة العفوالدولية� 16 ،أبريل 2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-human-rights-activistsentenced-four-years-jail-following-secr
 -6هيومان رايت�س ووت�ش :على ال�سعودية �إلغاء حمكمة الإرهاب ،هيومان رايت�س ووت�ش� 28 ،أبريل ،2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/27
 -7يتم ا�ستخدام قانون مكافحة جرائم املعلوماتية يف مادته ال�ساد�سة ك�أ�سا�س لالتهام يف هذه اجلرائم
http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Documents/LA_004_%20
A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf
مدافعي حقوق الإن�سان البارزين د .حممد القحطاين ود .عبد
 -8اململكة العربية ال�سعودية -ا�ستمرار حماكمة
ْ
الله احلامد ،مركز اخلليج حلقوق الإن�سان  4 ،يناير 2013
http://www.gc4hr.org/news/view/311
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اخل�رض لال�ستجواب ،ويتوقع �أن يتم اتهامه وحماكمته �أي�ضاً� .أما النا�شط فوزان احلربي فقد مت
منعه من ال�سفر دون �سبب قانوين يف  22مايو املا�ضي ،قبيل �سفره حل�ضور م�ؤمتر عن حقوق
الإن�سان 9.كما منعت ال�سلطات ال�سعودية يف يونيو  2012عددا من النا�شطني من ال�سفر ،منهم
عبداملح�سن العيا�شي وممدوح الزايدي وح�سني الزايدي وحممد احلويل ،على خلفية توقيعهم
ون�رشهم بيانا �سيا�سيا �صادر من املنظمة نف�سها بعنوان «للبيعة ال�رشعية �رشوط فلنطالب بها �أيها
ال�شعب الكرمي» .10
ويف  12دي�سمرب ،طال االعتقال ال�شيخ �سليمان الر�شودي رئي�س جمعية «ح�سم» بعد �ساعات
قليلة من ن�رش حما�رضة له بعنوان «حكم املظاهرات واالعت�صامات يف ال�رشيعة الإ�سالمية»،
�أكد فيها م�رشوعية التظاهر واالعت�صام ال�سلمي من �أجل املطالبة باحلقوق 11.بينما تتوا�صل
حماكمة النا�شط احلقوقي فا�ضل املنا�سف ،الع�ضو امل�ؤ�س�س ملركز العدالة حلقوق الإن�سان املعتقل
منذ �أكتوبر  ،2011على خلفية اتهامه بامل�شاركة يف اعت�صامات وم�سريات �سلمية يف بلدة
12
العوامية .جتري املحاكمة �أمام املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة يف مكافحة الإرهاب.
بيان عن وقائع اجلل�سة العا�رشة للمحاكمة ال�سيا�سية للمطالبني ب�رشوط البيعة ال�رشعية (�سلطة الأمة) وحقوقالإن�سان ،جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف ال�سعودية 31،دي�سمرب 2012
http://www.acpra-hr.net/news_view_205.html
 -9مدافع �سعودي عن حقوق الإن�سان يواجه خطر ال�سجن لتعاونه مع جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان،
مداخلة مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أمام جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف دورته الـ ،21
�سبتمرب 2012
http://bit.ly/T5j6xk
 ال�سلطات ال�سعودية حتاكم نا�شطني حقوقيني بتهم من بينها اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س جمعية حقوقية ،و�صياغةبيانات �صادرة عنها ،املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات 4 ،يوليو 2012
http://www.anhri.net/?p=56117
اململكة العربية ال�سعودية :منع املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد فوزان احلربي من ال�سفر ،م�ؤ�س�سة اخلط
الأمامي 22 ،مايو 2012
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/18449
� -10إفادات ميدانية من مر�صد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية ،وجمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية ال�سعودية.
 لالطالع على البيان انظر:http://www.acpra-rights.org/news_view_177.html
 -11ال�سلطات ال�سعودية تعتقل ال�شيخ �سليمان الر�شودي رئي�س جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية «ح�سم»  ،جمعية
احلقوق املدنية وال�سيا�سية  13 ،دي�سمرب 2012
http://www.acpra-hr.net/news_view_202.html
 �سعودية :اعتقال املحامي والقا�ضي ال�سابق ،رئي�س جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية (ح�سم) ال�شيخ �سليمانالر�شودي وتوقيفه،مركز اخلليج حلقوق الإن�سان  16 ،دي�سمرب 2012
http://gc4hr.org/news/view/300
 -12النا�شط املنا�سف ميثل �أمام املحكمة يف جل�سة ثانية� ،شبكة را�صد الإخبارية 13 ،مايو 2012
http://rasid.com/artc.php?id=49293
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�أ�صدرت ال�سلطات قرار ًا �رسي ًا مبنع النا�شط احلقوقي خملف ال�شمري من ال�سفر؛ ففي 10
�أبريل و�أثناء عبوره ج�رس»امللك فهد» يف طريقه �إىل مملكة البحرين ،مت �إبالغه بذلك القرار،
وب�أنه �صدر عقب الإفراج امل�ؤقت عنه بكفاله يف فرباير ،2010وي�رسي ملدة ع�رش �سنوات!
وكان ال�شمري قد �أودع يف ال�سجن يف يونيو  2010ب�سبب �آرائه ،حيث اتهم يف ذلك الوقت
13
ب�أن كتاباته تزعج الآخرين.
منعت ال�سلطات النا�شط وليد �سامي �أبو اخلري رئي�س مر�صد حقوق الإن�سان بال�سعودية من
ال�سفر ،بناء على قرار من وزارة الداخلية يف  12مار�س ،كما جتري حماكمته �أي�ض ًا بتهمة
14
ازدراء الق�ضاء ،وت�شويه �سمعة اململكة من خالل �إعطاء معلومات كاذبة �إىل منظمة دولية.
15
كما يتعر�ض وليد ال�ستدعاءات �أمنية متتالية للتحقيق معه يف ن�شاطه.
يف  17يونيو  2012اعتقلت ال�سلطات النا�شط رائف بدوي ،و�أحالته للمحاكمة بتهمة �إن�شاء
�شبكة ليربالية ،وذلك يف �أعقاب دعوة ال�شبكة التي �أ�س�سها �إىل �إعالن  7مايو ،يوم ًا لليربالية
يف ال�سعودية والتدوين والكتابة عن الليربالية 16 .وخالل حماكمته �أعادت املحكمة اجلزئية
يف جدة تكييف االتهام املوجه �إليه ،حيث اتهمته بالإ�ساءة للإ�سالم واخلروج على طاعة ويل
الأمر؛ ثم عادت يف جل�ستها بتاريخ � 17سبتمرب لتقرر �إحالته �إىل حمكمة �أعلى –هي املحكمة
العامة بجدة -بعد �أن وجهت �إليه تهمة الردة ،وطلبت منه التوبة حتى ال يعاقب بالإعدام،
 -13ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﺍﻤﻟﺩﻨﻲ ﻲﻓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺨﻟﻠﻴﺞ» مداخلة مكتوبة ملركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان �أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف جل�سته  21حتت البند� ،« 4سبتمرب 2012
http://bit.ly/QzMOgh
 النا�شط احلقوقي والكاتب ال�شيخ خملف ال�شمري ممنوع من ال�سفر ملدة ع�رش �سنوات ،املركز الدويل لدعماحلقوق واحلريات،
http://www.icsrf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161:2012-04-1010-59-15&catid=43:saudi-arabia&Itemid=135
 احلرية املكبلة ،تقرير �شهري مار�س و�أبريل  ،2012مركز العدالة حلقوق الإن�سان ،مايو 2012http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=663
 -14ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﺍﻤﻟﺩﻨﻲ ﻲﻓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺨﻟﻠﻴﺞ ،مداخلة مكتوبة ملركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان �أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف جل�سته الـ 21حتت البند ،4م�صدر �سابق.
احلرية املكبلة ،م�صدر �سابق�-15إفادات ميدانية من مر�صد حقوق الإن�سان يف ال�سعودية.
 -16ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﺍﻤﻟﺩﻨﻲ ﻲﻓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺨﻟﻠﻴﺞ ،م�صدر �سابق.
 على النظام ال�سعودي التوقف فور ًا عن مالحقة ن�شطاء بتهم مزيفة ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، 26يونيو 2012
http://www.anhri.net/?p=55783
ال�سلطات ال�سعودية حتاكم نا�شطني حقوقيني بتهم من بينها اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س جمعية حقوقية ،و�صياغة بيانات�صادرة عنها ،املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات 4 ،يوليو 2012
http://www.anhri.net/?p=56117
 لالطالع على موقع ال�شبكة الليربالية التي �أ�س�سها رائف بدوي انظر:http://www.humanf.org:8686/vb/
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وهو ما رف�ضه رائف بدوي .

17

التعذيب:
ت�ستخدم ال�سلطات الأمنية التعذيب �ضد املعتقلني ،وذلك بال�رضب باخلراطيم والأ�سالك على
الأيدي والأرجل ،وال�صعق بالكهرباء يف الأماكن احل�سا�سة ،والإجبار على الوقوف ل�ساعات
طويلة ،والأيدي مرفوعة لأعلى .وت�ستخدم هذه الأ�ساليب �أثناء التحقيق النتزاع االعرتافات
بالإكراه 18 .كما ت�ستخدم �أ�ساليب التعذيب النف�سي ،كالتهديد باالغت�صاب� ،أو �سب ذويهم �أو
ال عن
معتقدات ال�شيعة منهم 19.وتبدو �آثار التعذيب على �أغلب من يتم الإفراج عنهم 20.ف�ض ً
انخفا�ض وزنهم21.من �أبرز هذه احلاالت مو�سى جعفر املبيوق الذي تعر�ض لتعذيب ج�سدي
22
ونف�سي عنيف ،مما �سبب له حالة من الهذيان والهزال.
كما تعر�ض نذير املاجد لل�رضب وال�صفع واللكم يف وجهه ،والركل يف جميع �أجزاء ج�سمه،
وجلده ب�آلة حادة على ظهره ،و�إجباره على الوقوف يف و�ضع م�ؤمل لأربع �ساعات وذراعاه
مرفوعتان وقدماه مكبلتان ،كما كان رجال الأمن ي�رضبون ر�أ�سه باحلائط 23.وتعر�ض
ح�سني ال�سليمان لل�رضب على يد �ضابط عقب و�صوله �إىل املديرية العامة للمباحث �أوائل
العام ،وهو مكبل اليدين والقدمني؛ مما �أدى �إىل ك�رس �ساقه الي�رسى .وهدده ال�ضابط بك�رس
24
�ساقه الأخرى.
 -17ال�سعودية :حمرر موقع �إلكرتوين يواجه عقوبة الإعدام  ،هيومان رايت�س ووت�ش 22 ،دي�سمرب 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/22
 -18احلرية املكبلة ،مرجع �سبق ذكره.
 -19اململكة العربية ال�سعودية :خنق �أ�صوات املعار�ضني يف املنطقة ال�رشقية ،منظمة العفو الدولية،
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/011/2012/ar/262d7800-5032-4a9f-880f31dc8f337a90/mde230112012ar.pdf
 -20احلرية املكبلة ،مرجع �سبق ذكره.
 -21املعتقل مو�سى جعفر املبيوق يتعر�ض للتعذيب اجل�سدي والنف�سي ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه
اجلزيرة العربية  12 ،مايو 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000/0000125814FB378D73275F/00000004/0000125814FB378D73275F/00
000002C3E2B1D55CF1BE2A01E60C0E52162621C7D1&id=5546&act=show&Sectyp=147
 -22املرجع ال�سابق.
 -23اململكة العربية ال�سعودية :خنق �أ�صوات املعار�ضني يف املنطقة ال�رشقية ،مرجع �سبق ذكره.
 -24املرجع ال�سابق.
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/011/2012/ar/262d7800-5032-4a9f-880f31dc8f337a90/mde230112012ar.pdf
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عقب اعتقال جمموعة من الإثيوبيني يف  15دي�سمرب  ،2011على خلفية �صالتهم يف بيت
�أحدهم �أثناء منا�سبة دينية م�سيحية ،جرى ترحيل الن�ساء منهم �إىل �سجن برميان ،حيث �أجربن
على خلع مالب�سهن ،والك�شف عليهن بوا�سطة �ضابطة �رشطة يف الأماكن احل�سا�سة ،بدعوى
البحث عن مواد غري قانونية خمب�أة داخل اجل�سد ،كما مت �إجبارهن على الب�صم على وثيقة ،دون
25
�أن ُي�سمح لهن بقراءتها ،وذلك لإدانتهم بـ “االختالط” برجال دون �أن يكونوا متزوجني.

رغم احلظر الدويل للعقوبات احلاطة بالكرامة الإن�سانية مبوجب االتفاقية الدولية ملناه�ضة
التعذيب -التي ان�ضمت �إليها اململكة العربية ال�سعودية -ف�إن تطبيق عقوبات اجللد يتوا�صل.
وقد �صدر حكم ق�ضائي على املواطنة امل�رصية جنالء وفا باجللد  500جلدة ،وباحلب�س ملدة 5
�سنوات يف مايو املا�ضي .وكانت قد احتجزت تع�سفي ًا دون حماكمة ملدة �سنة و� 8أ�شهر ،ومل
يقدم لها دعم قانوين ح�سبما �أفادت منظمات حقوقية حتى �صدور احلكم .وقد تقدمت جنالء
بالطعن �أمام حمكمة اال�ستئناف التي �أ�سقطت العقوبة؛ لعدم وجود �أ�سباب تدينها .وبعد �إعادة
حماكمتها �أيدت املحكمة احلكم ال�صادر بحقها ،وقد تعر�ضت داخل ال�سجن ل�سوء املعاملة ،كما
26
حرمت من الزيارات ،ومن االت�صال بعائلتها � 6أ�شهر كاملة.
يواجه املحامي امل�رصي �أحمد اجليزاوي احتمال �صدور حكم بالإعدام بحقه ،عقب اتهام
ال�سلطات بحيازته مواد خمدرة حمظورة عند و�صوله ملطار جدة يف� 17أبريل املا�ضي،
وكانت خماوف قد ثارت خ�شية �أن تكون الإجراءات املتخذة بحقه على �صلة برفعه دعوى
�أمام الق�ضاء امل�رصي للمطالبة ب�إطالق �رساح م�رصيني معتقلني باململكة ،اخت�صم فيها العاهل
27
ال�سعودي.

 -25ال�سعودية :توقيف م�سيحيني يف �صالة خا�صة ،هيومان رايت�س ووت�ش 31 ،يناير 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/30-0
 -26ال�سعودية :الكرامة تنا�شد الأمم املتحدة التدخل لدى ال�سعودية لوقف ا�ستمرار جلد مواطنة م�رصية ،م�ؤ�س�سة
الكرامة حلقوق الإن�سان� 8 ،أغ�سط�س 2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4504:2012-0806-13-23-36&catid=146:ak-com-sau&Itemid=50
 -27اجليزاوي ي�ؤكد براءته ،ويتهم االدعاء ال�سعودي بـ» التلفيق» ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه
اجلزيرة العربية� 6 ،سبتمرب ,2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkRBO
Q==&r={000AD/000043545083E8B1707DE/0000000F5AB1D73D3641209203FF0C3301/000043545083E8
B1707DE/0000000BCBEC/000043545083E8B1707DE/0000000695}&id=5875&act=show&Sectyp=147
 ال�سعودية :اعتقال املحامى والنا�شط احلقوقي امل�رصي �أحمد اجليزاوي فور و�صوله مطار جدة ،م�ؤ�س�سةالكرامة حلقوق الإن�سان� 18 ،أبريل 2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4422:2012-0419-15-32-05&catid=146:ak-com-sau&Itemid=50
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احلق فى التجمع ال�سلمي:
ظلت ال�سلطات حتتجز مئات الأ�شخا�ص خالل حمالتها الأمنية �ضد امل�شاركني يف
التظاهرات ،التي بد�أت تعرف طريقها للمملكة منذ  . 2011وقدرت تقارير �صادرة يف
�أبريل �أعدادهم بنحو � 600شخ�ص� ،أم�ضى بع�ضهم �أكرث من � 6أ�شهر يف ال�سجن ،دون توجيه
اتهام �أو حتويل للمحاكمة .وحرم عدد كبري منهم من تلقي الزيارات على الرغم من م�ضى
فرتة طويلة على اعتقالهم ،بينما جرى ف�صل ما ال يقل عن � 33شخ�ص ًا من وظائفهم 28.حيث
يتعر�ض من ينخرط يف �أعمال االحتجاج خلطر مواجهة تدابري انتقامية بالف�صل من العمل �أو
29
تخفي�ض الرواتب.
جدير بالذكر �أنه يف يناير  2012مت تعميم وثيقتني �صادرتني عن وزارة الداخلية تبيحان
اتخاذ» تدابري ت�أديبية ت�ؤدي �إىل ف�صل املوظف العام الذي يوجه اللوم واالنتقاد �إىل �سيا�سة
الدولة« ،كما تن�ص �إحداهما على «توعية موظفي الهيئات مب�سئولياتهم وواجباتهم الوظيفية
وااللتزام بعدم ن�رش �أو �إ�صدار �أو توقيع بيانات �أو خطابات تناه�ض �سيا�سة الدولة� ،أو تتعار�ض
مع �أنظمتها الأ�سا�سية» ،وعلى «�أن تبا�رش الإجراءات النظامية للمطالبة بف�صل املوظف �أمام
اجلهة املخت�صة وفق ًا للنظام الوظيفي الذي يخ�ضع له املوظف» .وقد مت ا�ستخدام هذه التعليمات
30
�ضد كل من �شارك يف التظاهرات �أو التجمعات ال�سلمية.
كان �أغلب القمع هذا العام موجها للتظاهرات التي قام بها ال�شيعة يف املنطقة ال�رشقية؛ الأمر
الذي �أدى ملقتل متظاهرين ،مثلما حدث يف تظاهرة يف  11فرباير ،حيث قتل زهري ال�سعيد
الذي �سقط يف بلدة العوامية بر�صا�ص ال�رشطة ،وذلك عقب تدخل مدرعاتها �أثناء تفريق
م�سرية ،احتجاجا على وفاة منري امليداين يف امل�ست�شفى عقب �إ�صابته يف  9فرباير 31 .وقد
 -28احلرية املكبلة ،مرجع �سبق ذكره.
 طبق ًا ملركز عدالة حلقوق الإن�سان و�صل عدد املعتقلني من الأطفال حتى منت�صف �أغ�سط�س  24طفالً .للمزيدانظر:
http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=688
 -29اململكة العربية ال�سعودية  :خنق �أ�صوات املعار�ضني يف املنطقة ال�رشقية ،مرجع �سبق ذكره.
 -30املرجع ال�سابق.
 -31قوات الكيان ال�سعودي تقتل ال�شاب منري امليداين ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية،
 10فربار 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHl
Uak5RVkRBOQ==&r={000EC19D4/000067525083F19729674/00000000C270EA10C7D7D
E05DA3/000067525083F19729674/000000041EA2B1791EB&id=5238&act=show&Sectyp=147
 ا�ست�شهاد �شاب ثان من العوامية على يد قوات الأمن ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية، 10فرباير 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkR
BOQ==&r=000A3A/000061675083F2895FC2D/00000000A40D42272EC3C710DB/000061675083F2895F
C2D/0000000FB/000061675083F2895FC2D/0000000197C524AF5470&id=5240&act=show&Sectyp=147
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�شهدت القرية ذاتها يف  9يوليو احتجاج ًا على اعتقال “منر باقر النمر” �أحد �أبرز الرموز الدينية
ال�شيعية ،وت�صدت ال�رشطة للتظاهرة ،وا�ستخدمت الر�صا�ص احلى لتفريق املتظاهرين؛ مما
32
�أدى لوفاة اثنني ،و�إ�صابة الع�رشات.
ويف  26يوليو �أ�صيب ع�رشات املتظاهرين يف القطيف ،حني ا�ستخدمت ال�رشطة الر�صا�ص
احلي لتفريق جتمع �سلمي �آخر داعم للنمر .وقد اعتقل حممد ال�شاخوري النا�شط الذي كان
�ضمن قائمة ت�ضم  23من الأ�شخا�ص املطلوب القب�ض عليهم على خلفية م�شاركتهم يف تظاهرات
العام املا�ضي .33
يف � 17سبتمرب حكمت املحكمة اجلزائية يف القطيف ب�سجن وجلد ثالثة من املتظاهرين بتهمة

امل�شاركة يف جتمعات مناه�ضة للدولة.

34

�سلميا على ا�ستمرار وجود
ويف  13يوليو اعتقلت  10ن�ساء من عائلة املعتق� ،أثناء احتجاجهن ً
معتقلني من �أ�رستهن ،وقد �أفرج عن املعتقالت الحق ًا عدا طفلتني يف العائلة؛ حيث �أ�صدرت
جهة التحقيق �أمر ًا ب�إيقافهن وترحيلهن �إىل �إحدى دور رعاية الأطفال (الأحداث) يف الريا�ض
دون �إبالغ �أهلهن! كما مت التحقيق معهن دون ح�ضور وكيل �أو حمام ،ورف�ض مدير فرع
35
هيئة التحقيق واالدعاء العام الإفراج عنهن بكفالة ،بل حرمن من الزيارة �أو االت�صاالت.
ويف  7مار�س �أ�صيب عدد كبري من الطالبات يف جامعة امللك خالد مبدينة �أبها جنوب اململكة،
وذلك خالل تفريق احتجاج لهن للمطالبة ب�رضورة حت�سني بيئة التعليم ،وذلك عقب تدخل
-32يتعني على ال�سلطات ال�سعودية توجيه تهمة �إىل رجل دين معار�ض معتقل �أو �إطالق �رساحه ،منظمة العفو
الدولية� 10 ،أغ�سط�س 2012
https://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-must-charge-or-release-detaineddissident-cleric-2012-08-09
� -33إ�صابة عدد من املحتجني �إثر تفريق الأمن جتمعا يف القطيف ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه
اجلزيرة العربية  28 ،يوليو 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000C2F/00006375501FCB29F1543/0000000FD720F72A0BD35C5DFAD
42FF4A794906ABA4&id=5761&act=show&Sectyp=147
 -34مركز ال�رشق يطالب ال�سلطات ال�سعودية بالكف عن املحاكمات على خلفية التظاهر ال�سلمي ،مركز ال�رشق
حلقوق الإن�سان� 20 ،سبتمرب ،2012
http://alsharqcenter.com/news/local_news/675
-35اعتقال  8ن�ساء من عائلة «املعتق» بعد تظاهرهن للإفراج عن ذويهن ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف
�شبه اجلزيرة العربية 25 ،يوليو 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000B/000038475011126214276/000000071D50A07306BB4A7314D5AF7
34127547D5EB60&id=5754&act=show&Sectyp=147
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دوريات الأمن وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ملنعهن من االحتجاج 36.ويف 14
عددا من املتظاهرين املحتجني على الفيلم امل�سئ للر�سول يف بريدة
�سبتمرب اعتقلت ال�رشطة ً
37
(الق�صيم �شمال �رشق الريا�ض) ،وقد �أفرج عنهم بعد ثالثه �أيام.
ويف � 7أكتوبر �أ�صدرت �إحدى املحاكم �أحكام ًا بحق � 15شخ�ص ًا كانوا قد اتهموا بالتحري�ض
على الفو�ضى والفتنة والتجمع ب�صورة غري قانونية ،على خلفية م�شاركتهم يف تظاهرة
احتجاجية يف � 23سبتمرب �أمام �سجن «الطرفية» يف الق�صيم و�سط ال�سعودية ،للمطالبة بالإفراج
عن �أقارب لهم حمتجزين لفرتات طويلة .وت�ضمنت الأحكام عقوبات نافذة باحلب�س لفرتات
ال عن عقوبات موقوفة التنفيذ تت�ضمن اجللد من � 50إىل90
ترتاوح بني  3و 15عاما ،ف�ض ً
38
جلدة ،واحلب�س فرتات ترتاوح بني �شهرين وخم�سة �أ�شهر.
ويف  20نوفمرب �ألقت قوات الأمن القب�ض على  15مواطناً ،نظموا وقفة احتجاجية �أمام مقر
هيئة حقوق الإن�سان بالعا�صمة ،للمطالبة بالإفراج عن ذويهم من املحتجزين دون حماكمة.
وقد جرى االعتداء على املحتجني بال�رضب والركل ،قبل اقتيادهم �إىل �إدارة التحريات
والبحث اجلنائي ال�ستجوابهم .وكانت قوات الأمن قد احتجزت �أي�ضا يف تلك الواقعة  22من
الن�ساء والأطفال من امل�شاركني يف الوقفة االحتجاجية ،و�أفرج عن الن�ساء والأطفال الحقاً،
39
بعد �إجبارهم على التوقيع على تعهدات باالمتناع عن امل�شاركة يف مثل هذه الوقفات.
 -36قوات الأمن ال�سعودية جتتاح كليتي الرتبية والآداب بجامعة امللك خالد مبدينة �أبها ،جلنة الدفاع عن حقوق
الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية 10 ،مار�س 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5342&act=show&Sectyp=147
 ال�سعودية حتقيق يف �إ�صابة عدد من الطالبات اجلامعيات تظاهرن لتح�سني ظروفهن ،بي بي �سي 8 ،مار�س 2012http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120304_saudi_women_demo.shtml
 -37ال�سلطات الأمنية تعتقل متظاهرين بتهمة ن�رصة الر�سول “�صلى الله عليه و�آله” يف بريدة ،جلنة الدفاع عن
حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية � 16 ،سبتمرب 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=0002F640/00004520505B05E715295/00000005756D5A43D2AE11F755F
3BFDA412A15E9D&id=5902&act=show&Sectyp=147
 -38ال�سعودية  -يجب الكف عن مالحقة املتظاهرين ال�سلميني �أمام الق�ضاء � 28 ،أكتوبر 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/28
 على اململكة العربية ال�سعودية �أن توقف حماوالت و�أد االحتجاجات ال�سلمية  ،منظمة العفو الدولية � 21،أكتوبر 2012http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-must-halt-attemptsstifle-peaceful-protest-2012-10-16
 -39يتعني على ال�سعودية الإفراج عن املحتجني ال�سلميني املحتجزين �أو توجيه التهم �إليهم ،منظمة العفو الدولية 29 ،نوفمرب 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-must-release-or-charge-detainedpeaceful-protesters-2012-11-28
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ال ال يزالون رهن
وتقدر م�صادر حقوقية يف نهاية العام �أن � 175شخ�صا ،بينهم  22طف ً
االحتجاز ب�سجون اململكة ،على خلفية مالحقة امل�شاركني يف التظاهرات ال�سلمية .كما تقدر
�أعداد القتلى جراء قمع التظاهرات منذ مار�س  2011وحتى نهاية  2012مبا ال يقل عن 15
40
ال .
قتي ً

القمع املتزايد فى مواجهة احلراك ال�شيعي:
مازالت الأقليات ال�شيعية والإ�سماعيلية ،41تتعر�ض للعديد من القيود التع�سفية على ممار�ساتها
للحرية الدينية ،كما تخ�ضع لتمييز ر�سمي يف الوظائف احلكومية والتعليم ،وال يتوىل �أي �شيعي
�أيا من املنا�صب العليا احلكومية �أو الأمنية ،وال ميثل الطائفة ال�شيعية والإ�سماعيلية �سوى �ستة
�أع�ضاء من  150ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ،كما تتعر�ض �إىل امل�ضايقات واالعتقال واالحتجاز
لأ�سباب دينية ،مثل التجمع� ،أو ا�ستخدام مكربات ال�صوت خارج احل�سينيات� ،أو امل�شاركة
يف االحتفاالت الدينية ومواكب العزاء .ويف يناير  2012حدثت ا�شتباكات بني ال�رشطة
وجمموعة من ال�شيعة يف القطيف �أثناء احتفالية دينية ،نتج عنها مقتل �شيعي و�إ�صابة  3بجراح
واعتقال عدد �آخر منهم 42.ويف � 3أغ�سط�س �أطلقت ال�رشطة النار على عدد من املواطنني من
�أهايل القطيف �أثناء م�شاركتهم يف االحتفاالت الدينية التي قام بها ال�شيعة يف ذكرى ميالد الإمام
43
احل�سن بن علي بن �أبي طالب ،مما �أدى �إىل مقتل ح�سني يو�سف القالف.
ويف  9يوليو اعتقلت ال�سلطات رجل الدين املعروف ال�شيخ منر باقر النمر ،بعد مطاردته
من قبل دوريات �أمنية يف �شوارع بلدة العوامية يف حمافظة القطيف .وقد �أدى �إطالق النار
عليه �أثناء املطاردة �إىل ارتطام ال�سيارة التي ي�ستقلها النمر بجدار �أحد املنازل ،مما �أدى �إىل
�إ�صابته 44.وقد جرى اعتقاله ب�سبب �آرائه النقدية التي �رصح بها جتاه النظام ال�سعودي وانت�شار
 -40مركز العدالة ي�صدر �إح�صائية جديدة عن املعتقلني ،مركز العدالة حلقوق الإن�سان  31،دي�سمرب 2012
http://www.adalacenter.net/?act=artc&id=705
 -41ترتكز الطائفة ال�شيعية يف املنطقة ال�رشقية� ،أما الإ�سماعيلية فترتكز يف مدينه جيزان يف املنطقة اجلنوبية،
وترتاوح �أعداد املنتمني للطائفتني ينب 10و % 15من �سكان اململكة.
42- Annual report of the United States Commission on International Religious Freedom 2012،
United States Commission on International Religious Freedom
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012(2).pdf
 - 43قوات الكيان ال�سعودي تقتل ال�شاب ح�سني يو�سف القالف ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة
العربية � 4 ،أغ�سط�س 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000C2F/00006375501FCB29F1543/0000000FD720F72A0BD35C5DFAD
42FF4A794906ABA4&id=5791&act=show&Sectyp=147
 -44ال�سلطات ال�سعودية تعتقل ال�شيخ منر باقر النمر ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية 9 ،يوليو 2012
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فيديو ينتقد فيه النمر الأ�رسة احلاكمة.

45

كما نفذت فرق �أمنية مداهمات يف بلدة القديح يف  25يناير ،واعتقلت � 9أ�شخا�ص من
ال�شيعة ،بينهم م�سنون يف ال�ستينات من العمر .وقد �أحالت ال�رشطة املعتقلني-با�ستثناء امل�سنني
الذين �أفرج عنهم� -إىل املباحث العامة حيث اتهمتهم احلكومة ب�إطالق النار على دوريات
�رشطة ورجال �أمن 46.ويف � 10سبتمرب طوقت مدرعات الأمن بلدة العوامية يف حمافظة
القطيف ،يف �إطار حملة ملالحقة ال�شباب ال�شيعة املطلوب القب�ض عليهم �ضمن قائمة “23
مطلوبا” التي �أعدتها وزارة الداخلية .واقرتن ذلك ب�إطالق نار متبادل ،مما لأدى �إىل
�إ�صابة �أربعة مواطنني ،وت�رضر ممتلكات لبع�ض املواطنني ال�شيعة ،واعتقال عدد منهم،
و�إ�صابة �سيارتني بطلقات نارية ،نتج عنه مقتل �سائق �إحدى ال�سيارتني .وقد وقعت هذه
امل�صادمات واملداهمات بعد يومني من ت�رصيح وزير داخلية عن قرب الق�ضاء على ما و�صفه
47
بالفئة ال�ضالة يف القطيف !!!
وقد اعتقلت ال�سلطات عددا من املواطنني �أثناء توجههم خارج اململكة؛ ففي  14مار�س اعتقل
ال�شيعي ال�سيد مرت�ضى ها�شم املو�سوي ،عند منفذ اخلفجي حينما كان يف طريقه �إىل الكويت.48
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000/0000523450111307439D4/0000000D19AB169072691DA50CB2CE1
F/0000523450111307439D4/0000000A70E69A7EE/0000523450111307439D4/0000000/00005
23450111307439D4/00000003&id=5677&act=show&Sectyp=147
 -45مل�شاهدة فيديو اخلطاب:
http://www.youtube.com/watch?v=M3gsr-8TFNw
 -46قوات الكيان ال�سعودية الأمنية تعتقل  9مواطنني �شيعة يف بلدة القديح ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف
�شبه اجلزيرة العربية  25 ،يناير ،2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000E576F2/000062944F252B3591A70/0000000AD4EE2977F4E1E7F406
7/000062944F252B3591A70/00000006B4F4303F6/000062944F252B3591A70/00000002&id=5
192&act=show&Sectyp=147
 -47قوات الأمن تقتحم بلدة العوامية وتطلق النار ع�شوائي ًا وتقتل �سائقا بنجالدي�شيا ،جلنة الدفاع عن حقوق
الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية � 11 ،سبتمرب .2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=0001A02A7F765E169F/00006090505B25883A12B/00000005/000060905
05B25883A12B/00000009FBC3672CBEE5/00006090505B25883A12B/0000000D4A5321C&id
=5889&act=show&Sectyp=147
 -48ال�سلطات ال�سعودية تعتقل ال�شاب ال�شيعي ال�سيد مرت�ضى ها�شم املو�سوي ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف
�شبه اجلزيرة العربية  14 ،مار�س 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5360&act=show&Sectyp=147
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ويف  25مار�س اعتقل يا�رس ال�شيوخ �أثناء توجهه لدولة الإمارات يف مركز البطحاء احلدودي،
وقد �أفرج عنه يف مطلع �أبريل 49.وقد اتهمتهم ال�سلطات الأمنية بامل�شاركة يف امل�سريات ال�سلمية
التي خرجت �سابق ٌا يف مدينة القطيف.
يف  18مار�س اعتقلت ال�رشطة يف مدينة القطيف العب الكرة ال�شيعي �أحمد �سمري الق�صلة.
ويف  22مار�س اعتقل ال�شاب ال�شيعي عبد الله عي�سى املياد على خلفية م�شاركته يف مظاهرات
�سلمية بالقطيف .وبح�سب �إفادات ميدانية فقد �أفرج عنه يف � 15أكتوبر .51

50

ومن ناحية �أخرى تعر�ض عدد من ال�شيعة لالعتقال �أو املحاكمة ،جراء ا�ستخدامهم حقهم
يف التعبري عن الر�أي حيث اعتقلت ال�سلطات يف مار�س الطفل جعفر �صادق ال�صادق،
وال�شاب حيدر ح�سن املحل من �أهايل الربيعية ،وذلك بتهمة كتابة ال�شعارات امل�ؤيدة حلقوق
ال�شيعة على اجلدران وعلى الأر�صفة ،وقد �أفرج عن الطفل يف  21مايو ،يف حني بقى حيدر
رهن االعتقال ب�سجن املباحث العامة بالدمام 52.كما �أ�صدرت املحكمة اجلزائية بالقطيف
حكم ًا جائر ًا على �أحد املواطنني «منري عادل القري�ش» من �أهايل مدينة �صفوى بال�سجن ثمانية
�أ�شهر وغرامة مالية قدرها ع�رشة �آالف ريال ،وذلك بتهمة امل�سا�س ب�أمن الدولة ،وذلك من
خالل �إر�ساله ر�سالة تليفونية يف ذكرى اليوم الوطني ال�سعودي ،تت�ضمن تعاطفه مع ال�شعب
� -49سلطات الكيان ال�سعودي تعتقل ال�شاب يا�رس ال�شيوخ ،،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة
العربية  28 ،مار�س 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5378&act=show&Sectyp=147
 -50اعتقال ﻻعب نادي الرتجي ال�شاب ال�شيعي �أحمد �سمري الق�صلة ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه
اجلزيرة العربية  19 ،مار�س 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5366&act=show&Sectyp=147
 -51ال�سلطات ال�سعودية تعتقل املواطنني ال�شيعيني �أحمد الداوود وعبد الله عي�سى املياد ،جلنة الدفاع عن حقوق
الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية  24 ،مار�س ،2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000369/0000112444F7062DACC525/000000060E1D/0000112444F7062
DACC525/0000000E69/0000112444F7062DACC525/00000007BD2C165F90A74FA/00001124
44F7062DACC525/000000053F99A7BC&id=5369&act=show&Sectyp=147
 -52اعتقال املواطنني جعفر �صادق ال�صادق وحيدر ح�سن املحل ،جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه
اجلزيرة العربية  12 ،مار�س 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5352&act=show&Sectyp=147
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البحريني ودعمه لهم .53ويف �سياق �آخر يف � 3أبريل  2012قامت ال�سلطات بهدم م�سجد باخلرب
يف املنطقة ال�رشقية ،بحجة عدم موافقة اجلهات الر�سمية على بنائه رغم وجوده منذ ما يقارب
�أربعة عقود.54
وقبيل نهاية العام� ،أ�صدرت حمكمة �سعودية يف  16دي�سمرب حكم ًا بال�سجن ملدة � 3سنوات
بحق رجل الدين ال�شيعي املعروف ،ال�شيخ توفيق العامر ،الذي اعتقل قبل �أكرث من � 17شهر ًا
على خلفية دعواته الإ�صالحية املتكررة �إىل قيام ملكية د�ستورية ،و�إطالق احلريات الدينية،
و�إنهاء التمييز الطائفي .وبح�سب م�ست�شاره القانوين فقد كان من املتوقع الإفراج عن موكله
ال�شيخ العامر� ،إذا ما قبل التوقيع على تعهد باالمتناع عن اخلطابة ،وهو ما رف�ضه .وقد
55
ت�ضمن احلكم ال�صادر بحق العامر حظر �سفره ملدة � 5سنوات ومنعه من اخلطابة.

حرية التعبري:
بعد نحو عام من اعتقال خالد اجلهني يف  11مار�س � 2011أحيل �إىل املحكمة اجلزائية
املتخ�ص�صة يف  22فرباير ،رغم �أنها خمت�صة بالنظر يف التهم املتعلقة بق�ضايا الإرهاب ،حيث
56
اتهم بامل�شاركة يف التظاهرات ،والتوا�صل مع و�سائل �إعالميه �أجنبية مما ي�سئ ل�سمعة اململكة.
ويف 22فرباير اعتقل ال�شاعر وامل�صور الفوتوغرايف حبيب علي املعاتيق من مقر عمله يف
القطيف ،وذلك ب�سبب �إ�رشافه على “�شبكة فجر الثقافية” ،والتي �أُغلقت �أي�ض ًا يوم اعتقاله،
57
ب�سبب ن�رشها �أخبارا و�صورا عن �أعمال االحتجاج يف منطقة القطيف.
 -53حمكمة القطيف ت�صدر حكم ًا جائر ًا على املواطن ال�شيعي منري عادل القري�ش ،جلنة الدفاع عن حقوق
الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربية 19 ،مار�س 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=00015CFB4417A3717C/000053004F74470604D92/000000022F70FCEC7
B355B271D7E90D&id=5364&act=show&Sectyp=147
 -54احلرية املكبلة ،مرجع �سبق ذكره.
 -55حمكمة �سعودية تق�ضي ب�سجن ال�شيخ العامر ثالث �سنوات� ،شبكة را�صد الإخبارية  17 ،دي�سمرب 2012
http://208.78.41.208/artc.php?id=51718
 احلكم ب�سجن توفيق العامر � 3سنوات وحظر �سفره � 5أعوام � ،إ�سالم تاميز  17 ،دي�سمرب 2012http://www.islamtimes.org/vdcjx8e8huqe8vz.3ffu.html
 -56ال�سعودية :حماكمه �أحد املحتجني يف الريا�ض «غري مربرة على الإطالق» ،منظمة العفو الدولية22 ،
فرباير 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-trial-riyadh-protester-utterlyunwarranted-2012-02-22
 -57الأمن ال�سعودي يعتقل ال�شاعر وامل�صور الفوتوغرايف حبيب علي املعاتيق ،مركز الدفاع عن احلريات
الإعالمية وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط (�سكايز) 28 ،فرباير ،2012
http://www.anhri.net/?p=49766
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ويف اليوم التايل اعتقل ح�سني مالك ال�سامل امل�صور ومدير املوقع الإخباري ذاته ،حيث نقل
�إىل �سجن الدمام 58.وقامت ال�سلطات �أي�ض ًا بحجب املوقع الإلكرتوين «الفجر» 59.ويف 25
فرباير اعتقلت ال�رشطة يف مدينة الطائف غربي البالد ال�صحفي جالل حممد �آل جمال مدير
املوقع الإلكرتوين «العوامية» ،حيث وجهت �إليه تهم املعار�ضة ،والتحري�ض على �إ�سقاط
الدولة ،وذلك عقب تغطية املوقع للتظاهرات يف املنطقة ال�رشقية .وقامت ال�سلطات بتعطيل
املوقع الإلكرتوين.

60

و�أ�صدرت ال�سلطات �أمر ًا مبنع الكاتب ال�صحفي حمزة كا�شغري من الكتابة يف ال�صحف
واملجالت ال�سعودية ،وذلك بعد تغريدة كتبها على تويرت ،اعتربتها احلكومة م�سيئة للدين ،ثم
�أ�صدرت احلكومة �أمر ًا باعتقاله وذلك عقب تكفريه من البع�ض ،ومطالبات �آخرين ب�إعدامه
�أو قتله 61.ولكنه كان قد فر �إىل ماليزيا حيث �ألقت ال�سلطات املاليزية القب�ض عليه فى مطار

كواالملبور الدوىل �أثناء �سفره �إىل نيوزيلندا للح�صول على �صفة الجئ هناك ،وجرى ترحيله
62
يف  12فرباير �إىل اململكة.

يف  24دي�سمرب طالت �إجراءات االعتقال -ب�أمر وزير الداخلية -الكاتب ال�سعودي املعروف
تركي احلمد ،ب�سبب تعليقات له على موقع تويرت للتوا�صل االجتماعي ،اعتربها البع�ض ت�شكل
م�سا�س ًا بالدين الإ�سالمي .وكانت هذه التعليقات تتناول بالنقد ال�شديد �سلوك جماعة الإخوان
امل�سلمني يف م�رص ،وتنعت بالنازية ما و�صفه بالتيارات الإ�سالموية.

63

 -58اعتقال ثالثة �سعوديني ب�سبب تغطيتهم ال�صحفية لالحتجاجات ،جلنة حماية ال�صحفيني 16 ،مار�س 2012
http://cpj.org/ar/2012/03/018924.php
 -59اململكة العربية ال�سعودية  :خنق �أ�صوات املعار�ضني يف املنطقة ال�رشقية ،مرجع �سبق ذكره.
 -60اعتقال ثالثة �سعوديني ب�سبب تغطيتهم ال�صحفية لالحتجاجات ،مرجع �سبق ذكره.
 -61كاتب �صحفي يواجه تهديدات ،جلنة حماية ال�صحفيني 12 ،فرباير ،2012
http://cpj.org/ar/2012/02/018461.php
 -62ماليزيا /العربية ال�سعودية :ترحيل املدافع عن حقوق الإن�سان حمزة كا�شغري �إىل العربية ال�سعودية ،حيث
يحتمل �أن يواجه عقوبه الإعدام ،م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي 26 ،فرباير 2012
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/17521
 -63ال�سعودية  :ال�شبكة العربية ت�ستنكر اعتقال الكاتب ال�سعودي “تركي احلمد” ب�سبب تدوينات له علي تويرت،
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان  25 ،دي�سمرب 2012
http://www.anhri.net/?p=66584
توقيف الكاتب ال�سعودي تركي احلمد يحيي اجلدل حول عالقة ال�سلطة بالدين ،احلوار املتمدن  3،يناير 2012http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=895765
- Saudi writer arrested over blasphemous tweets, Doha center for media freedom, 26 December 2012
http://www.dc4mf.org/en/content/saudi-writer-arrested-over-blasphemous-tweets
- Saudi activists urge release of writer who ‹insulted› Islam, Doha center for media freedom, 3 January 2013
http://www.dc4mf.org/en/content/saudi-activists-urge-release-writer-who-insulted-islam
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حكمت املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة على رجل الدين يو�سف الأحمد بال�سجن خم�س �سنوات
وغرامة مائة �ألف ريال ،بتهمة امل�سا�س بالنظام العام ،ون�رش ما يثري الفتنة ،وذلك على خلفيه
فيديو 64ن�رشه يف يوليو  2011انتقد فيه اعتقال الن�ساء ،بعد اعت�صام للمطالبة بالإفراج عن
نا�شطني �سيا�سيني ،وندد مبمار�سات الأجهزة الأمنية 65.ويف  5مايو �ألقت ال�سلطات القب�ض
علي الدكتور �أحمد �سعد بن غرام الغامدي �أ�ستاذ علوم احلديث بجامعة �أم القري وع�ضو الهيئة
الت�أ�سي�سية حلزب الأمة الإ�سالمي ،عقب توجيهه نقدا لل�سلطات يف تغريداته علي موقع تويرت،
ب�سبب اعتقالها للخ�صوم يف الر�أي .كما طالب �أي�ضا بقيام نظام حكم ،يختاره املواطنون عرب
االقرتاع العام احلر يف البالد

66

يف  12مايو �أ�صدر جمل�س الوزراء قرار ًا بق�رص املمار�سة ال�صحفية على ال�صحفيني املعتمدين
لدى هيئة ال�صحفيني ال�سعوديني ،وذلك بدعوى منع الكتاب وال�صحفيني غري املتخ�ص�صني من
ادعاء �أمور غري �صحيحة �أو مكذوبة!!

67

وقد وا�صلت ال�سلطات ممار�ستها يف حجب املواقع الإلكرتونية ،ليبلغ عدد املواقع ال�سيا�سية
68
واحلقوقية املحجوبة يف اململكة  25موقع ًا �إلكرتونياً.

 -64فيديو حديث يو�سف الأحمد

http://www.youtube.com/watch?v=hqmpInlVsy0
 -65املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة ت�صدر �أحكام ًا ابتدائية يف الق�ضية املرفوعة من االدعاء العام بحق �سبعة متهمني،
وكالة الأنباء ال�سعودية 11 ،ابريل ،2012
=http://www.spa.gov.sa/viewphotonews.php?id=987918&pic
 -66املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات يدين اعتقال �أحمد بن �سعد بن غرام الغامدي ،املركز الدويل لدعم
احلقوق واحلريات 15 ،مايو , 2012
http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r=000/0000125814FB378D73275F/00000004/0000125814FB378D73275F/00
000002C3E2B1D55CF1BE2A01E60C0E52162621C7D1&id=5555&act=show&Sectyp=147
 -67عام  /خادم احلرمني ال�رشيفني يرا�س جمل�س الوزراء �إ�ضافة ثالثة ،وكالة الأنباء ال�سعودية 21 ،مايو
2012
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1000553
 -68قائمة ببع�ض املواقع املحجوبة من داخل ال�سعودية ،مركز العدالة حلقوق الإن�سان “ تاريخ االطالع على
القائمة � 7أغ�سط�س ”2012
http://www.adalacenter.net/?act=sec&pg=39.
 ال�سعودية :ال�شبكة العربية تدين حجب موقع ال�ساحة العربية ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان10 ،يوليو ،2012
http://www.anhri.net/?p=56446
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التمييز �ضد املر�أة:
ما زالت املر�أه تعي�ش يف و�ضعية متدنية باملقارنة مع الرجل؛ حيث جتري معاملتهن ك�أنهن
قا�رصات قانوناً ،يخ�ضعن ل�سلطات ويل الأمر الذي يتخذ القرار نيابة عن املر�أة يف عدد
من �أهم �أمورها احلياتية ،كالعمل والتعليم والزواج وال�سفر .كما مل تلتزم احلكومة بوعدها
املقدم عام  2009ملجل�س حقوق الإن�سان عقب اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لأو�ضاع حقوق
الإن�سان يف اململكة الذي يق�ضي ب�إنهاء الو�صاية الذكورية على الن�ساء ،على الرغم من اقرتاب
موعد اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل التايل يف العام املقبل69.ومازالت الن�ساء ممنوعات من
70
العمل يف منا�صب الق�ضاء واالدعاء العام ومهنة املحاماة.
وقد منعت ال�سلطات ال�سعودية الن�ساء من امل�شاركة يف الألعاب الريا�ضية الأوليمبية املقامة يف
عام  2012يف لندن ،ولكن بالنظر لالنتقادات الدولية وا�سعة النطاق ،عادت اململكة العربية
ال�سعودية ،و�أعلنت ال�سماح للن�ساء بامل�شاركة يف هذه الألعاب ،ولكن مت تقييدها بالألعاب التي

تو�صف ب�أنها «تتنا�سب مع طبيعة املر�أة وح�شمتها ،وال تتعار�ض مع تعاليم ال�رشيعة».

71

 -69التقرير ال�سنوي لعام  ،2011منظمه هيومان رايت�س ووت�ش،
http://cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1101270711551296112315.pdf-22nd annual World Report (2012)،
human rights watch،
http://www.hrw.org/world-report-2012
-70املرجع ال�سابق.
 -71ال�سعودية/اللجنة الأوملبية الدولية :م�شاركة املر�أة ال�سعودية يف الأوليمبياد لي�ست �إال خطوة �أوىل ،هيومان
رايت�س ووت�ش 23 ،مار�س 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23-0
اللجنة الأوليمبية الدولية /ال�سعودية :يجب �إنهاء احلظر على ممار�سة املر�أة للريا�ضة ،هيومان رايت�س ووت�ش، 15فرياير 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/15-0
 حقوق الإن�سان والدميقراطية ،تقرير وزارة اخلارجية و�ش�ؤون الكومنولث الربيطانية 3 ،مايو 2012http://cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1205140502561336986176.pdf
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ال�ســـودان

يعي�ش ال�سودان يف ظل نظام ع�سكري ت�سلطي ذي �صبغة دينية يقوده الرئي�س عمر الب�شري
منذ العام  1989عندما �أطاح بانقالب ع�سكري باحلكومة املدنية املنتخبة برئا�سة زعيم حزب
الأمة ال�صادق املهدي .وقام بحل الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات الأهلية فيما عدا الدينية منها،
و�إخ�ضاع النقابات �إداري ًا للجان ت�سيري تديرها عنا�رص مقربة من النظام اجلديد ،وجرى
التنكيل على نطاق وا�سع باملعار�ضني ال�سيا�سيني والقيادات النقابية ،ومدافعي حقوق الإن�سان
عرب االعتقال التع�سفي والتعذيب يف مراكز �رسية عرفت ببيوت الأ�شباح.
رغم عودة احلياة احلزبية والن�شاط الأهلي بعد �سنوات من احلظر ،ف�إن نظام الب�شري وا�صل
ممار�ساته القمعية لتحجيم املعار�ضة احلزبية وال�سيا�سية ودور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين عرب
قانون مفرط يف عدائه حلريات التنظيم .ويف ظل هذا القانون �ألغيت الرتاخي�ص القانونية لعدد
من منظمات حقوق الإن�سان ،ظل نا�شطوها هدف ًا لالعتقال واملحاكمات اجلائرة .كما �أهدرت
حريات التعبري يف ال�سودان على نطاق وا�سع وبخا�صة يف ال�سنوات الأخرية من خالل الرقابة
الأمنية امل�سبقة على ال�صحف وامل�صادرة واملالحقات التع�سفية ،واملحاكمات التي طالت عدد ًا
من ال�صحفيني.
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عمد نظام الب�شري يف ت�أمني بقائه طيلة هذه احلقبة �إىل �إذكاء وتوظيف النزاعات والوالءات
القبلية ل�سحب الب�ساط من الأحزاب املعار�ضة يف مواقع نفوذها التقليدية ،ولت�أليب بع�ض
القبائل على خ�صوم النظام ،وخا�صة يف �إدارة ال�رصاع يف �إقليم دارفور �أو يف اجلنوب ،وقد
�أف�ضت هذه ال�سيا�سات �إىل ف�شل كبري يف �إدارة م�شكالت التنوع العرقي والديني ،و�إجها�ض
فر�ص االندماج الوطني ،وت�أجيج �رصاعات م�سلحة �أف�ضت يف ال�سنوات الع�رش الأخرية �إىل
�إزهاق �أرواح وت�رشيد املاليني من ال�سكان .كما �أف�ضت هذه ال�سيا�سات واملمار�سات �إىل و�صم
نظام الب�شري من خالل املحكمة اجلنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية
وجرائم للإبادة اجلماعية من خالل احلرب يف دارفور وحدها،و بالتايل طلب مثول الرئي�س
ال�سوداين وبع�ض معاونيه �أمام املحكمة الدولية وتوقيفهم .مثلما �أف�ضت �أي�ضا �إىل انف�صال
جنوب ال�سودان ر�سمي ًا عن �شماله ،وت�أ�سي�س دولته امل�ستقلة يف يوليو .2011
مع ا�ستمرار هذه ال�سيا�سات واملمار�سات كان من املنطقى �أال ت�شهد حقوق الإن�سان يف البالد
حت�سن ًا يذكر خالل  .2012فقد ظلت البيئة الت�رشيعية املعادية للحريات على جمودها ،وتوا�صلت
االنتهاكات ال�رشطية اجل�سيمة يف ظل نهج الإفالت من العقاب وال�صالحيات اال�ستثنائية
واحل�صانات التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية .وتوا�صل ممار�سات التعذيب و�إ�ساءة معاملة
املحتجزين،وبالتو�سع يف اال�ستخدام املفرط للقوة يف التعامل مع االحتجاجات والتظاهرات
ال�سلمية ذات الطابع ال�سيا�سي واالجتماعي ،الأمر الذي �أف�ضى �إىل �سقوط عدد من القتلى من
املحتجني ،وات�ساع نطاق االعتقال التع�سفي للن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني وغريهم من ن�شطاء
املجتمع املدين من امل�شتبه يف انخراطهم �أو دعمهم لتلك االحتجاجات .كما توا�صلت ال�ضغوط
على حريات الر�أي والتعبري� ،شملت املالحقات الأمنية واملحاكمات و�صدور تعليمات �أمنية
مبنع عدد من الكتاب وال�صحفيني من الكتابة يف �صحفهم ،والتو�سع يف م�صادرة ال�صحف
و�إغالقها مبا يرتبه ذلك من خ�سائر اقت�صادية فادحة للم�ؤ�س�سات ال�صحفية امل�ستهدفة .كما حجبت
العديد من املواقع الإلكرتونية وبخا�صة تلك التي تر�صد االنتهاكات الأمنية �إبان قمع التظاهرات
الوا�سعة ،وجرى �إغالق وجتميد عدد من �أن�شط املنظمات احلقوقية واملراكز الأكادميية.
بينما يوا�صل نظام الب�شري حتديه لقرارات املحكمة اجلنائية الدولية ب�ش�أن جرائم احلرب
واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم الإبادة اجلماعية التي وقعت يف �إقليم دارفور ،ف�إن الإقليم ال
يزال م�رسح ًا لالعتداءات �سواء من خالل الق�صف الع�شوائي لبع�ض القرى والبلدات بالإقليم
واالعتداءات الوح�شية واملذابح التي ترتكب ميلي�شيات قبليهة موالية للنظام� ،ضد �سكان الإقليم
ال عن غ�ض ال�سلطات ال�سودانية الطرف عن م�سئوليتها يف تامني قوات حفظ ال�سالم
ف�ض ً
التي ال تزال تتعر�ض بدورها للهجمات امل�سلحة �أو الختطاف بع�ض جنودها.و ي�ؤدى تعرث
املفاو�ضات بني حكومة اخلرطوم وحكومة جوبا حول عدد من الق�ضايا املتعلقة برت�سيم احلدود

308

التقرير ال�سنوي 2012
وتوزيع العوائد النفطية� ،إىل وقوع ا�شتباكات م�سلحة بني البلدين فاقمت من تردي الأو�ضاع
الإن�سانية وم�شكالت النازحني على املواقع احلدودية .كما يتعر�ض نحو � 50ألف ًا من املواطنني
املنحدرين من �أ�صول جنوبية ملخاطر التجريد من اجلن�سية ،حتى و�إن كانوا غري راغبني يف
احل�صول على جن�سية دولة جنوب ال�سودان .وت�شكل التوترات بني اخلرطوم وجوبا م�صدر ًا
لت�أجيج النزاعات امل�سلحة يف �إقليم كردفان والنيل الأزرق بني �سلطات اخلرطوم واجلماعات
املن�ضوية حتت لواء ما يعرف “باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ال�شمالية” ،والتي يعتربها
نظام الب�شري موالية خل�صومه يف دوله جنوب ال�سودان .وقد �أدت اال�شتباكات امل�سلحة بني
الطرفني �إىل مفاقمة حدة املعاناة الإن�سانية للمدنيني ،ب�سبب �شيوع �أعمال القتل خارج نطاق
القانون والق�صف الع�شوائي وتعنت ال�سلطات ال�سودانية جتاه دخول مواد الإغاثة الإن�سانية
للمت�رضرين.

قمع االحتجاج ال�سيا�سي والتجمعات ال�سلمية:
فى  27يناير قتل �شخ�صان وجرح الع�رشات نتيجة ا�ستخدام قوات الأمن العنف املفرط
والر�صا�ص يف قمع مظاهرات يف مدينة نياال عا�صمة والية جنوب دارفور ،مطالبة ب�إ�سقاط
1
النظام ،وذلك عقب �إقالة احلكومة للوايل.
يف  16يونيو اندلعت االحتجاجات الطالبية من جامعة اخلرطوم ،ثم انت�رشت يف �أنحاء
اعرتا�ضا علي �إجراءات التق�شف التي �أعلنتها احلكومة ،مما
املدينة ومناطق �أخرى يف البالد،
ً
�أدى �إىل ارتفاع �أ�سعار الغذاء .وان�ضم الأهايل وطلبة اجلامعات الأخرى �إىل املظاهرات،
وطالب املحتجون ب�إ�سقاط نظام الب�شري .وقد تعاملت قوات ال�رشطة وجهاز الأمن واملخابرات
الوطني مع هذه املوجة االحتجاجية بق�سوة بالغة ،حيث ا�ستخدمت الهراوات والغاز امل�سيل
للدموع و�إطالق النريان على املحتجني ،كما مت ا�ستخدام قوات �أمن يف مالب�س مدنية وبلطجية
م�ؤيدين للحكومة ،مت�سلحني بالهراوات وال�سكاكني لالعتداء على املتظاهرين ،مما زاد من
عدد امل�صابني .وخالل ذلك �ألقي القب�ض على الع�رشات من الطالب والن�شطاء من ال�شباب
وتعر�ض املحتجزون ل�سوء املعاملة �أثناء االحتجاز ،وعوقب بع�ضهم باجللد ! 2ووجهت لهم
اتهامات الإخالل بال�سالم العام و�إثارة ال�شغب ،وذلك با�ستغالل الن�صو�ص املطاطة للمادتني
 -1مقتل ( )2وجرح واعتقال الع�رشات يف اليوم الثالث ملظاهرات نياال ،و�إدانة وا�سعة ال�ستخدام احلكومة للقوة
املفرطة ،راديو دبنقا 27،يناير 2012
http://www.radiodabanga.org/ar/node/24527
 -2التاريخ القمعي للب�شري وحكومته يهدد �سالمة املتظاهرين بال�سودان ،ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�ستخدام
العنف �ضدهم ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 28 ،يونيو 2012
http://www.cihrs.org/?p=3095
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 69و 77من القانون اجلنائي.

3

ويف � 13أغ�سط�س �أعادت �أجهزة الأمن ال�سودانية اعتقال النا�شط “ر�ضوان يعقوب داوود”
�أثناء �إنهاء �إجراءات الإفراج عنه ،عقب �صدور قرار ق�ضائي بالإفراج عنه ،و�إ�سقاط التهم
املن�سوبة �إليه لعدم كفاية الأدلة؛ وكان داوود متهم ًا بامل�شاركة يف تنظيم املظاهرات الطالبية
وبحيازة علبة بنزين ال�ستخدامها �ضد قوات الأمن ،و�إعاقة حركة املرور وتهديد ال�سالمة
4
العامة.
يف  31يوليو ا�ستخدمت ال�سلطات العنف لتفريق مظاهرة �سلمية �ضد الغالء ،و�شارك فيها
طالب املدار�س مبدينة نياال جنوب دارفور ،مما �أدى �إىل م�رصع نحو  12من املتظاهرين،
و�إ�صابة نحو � 60آخرين بجراح واعتقال عدد �آخر.5
 -3ال�سودان :ا�ستخدام القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين ،املركز الأفريقى لدرا�سات العدالة وال�سالم 26 ،يونيو ،2012
http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/43610-2012-08-14-18-31-13.html
� -4إعادة اعتقال ر�ضوان داوود ..و�سلطات جهاز الأمن� ،سودانيز �أونالين� 16 ،أغ�سط�س 2012
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%AA/19139-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8
 %B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8-%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%88%D8%AF..%D9%88%D8%B3%D9
%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9
%84%D8%A9.html?print
 ال�سودان :اعتقال نا�شط بعد تربئته من الق�ضاء ,علي خلفية امل�شاركة يف االحتجاجات ال�سلمية ،ال�شبكة العربيةملعلومات حقوق الإن�سان� 15 ،أغ�سط�س , 2012
http://www.anhri.net/?p=57802
 -5ال�سودان :الر�صا�ص احلي يف مواجهة م�سرية لطالب املدار�س ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان،
� 1أغ�سط�س 2012
http://www.anhri.net/?p=57305
 �أكرث من (� )12شهيدا واجلرحى يفوق الـ ( )60واعتقال الكثري من الأ�شخا�ص فى تظاهرة حا�شدة �أم�س بنياال،راديو دبنقا� 1 ،أغ�سط�س 2012
http://www.radiodabanga.org/ar/node/33969
 الن�رشة الإعالمية رقم ( )56عاجل :تظاهرات حا�شدة و�سقوط قتلي وجرحي يف نياال� 1،أغ�سط�س 2012http://www.sudanjem.com/2012/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%B1%D9%82%D9%85-56-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B8
%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7/
 ال�سودان :على القوات ال�سودانية �أن توقف ا�ستعمال الذخرية احلية �ضد املتظاهرين ،منظمة العفو الدولية6 ،�أغ�سط�س 2012
http://www.amnesty.org/ar/news/sudan-security-forces-must-stop-using-live-roundsagainst-demonstrators-2012-08-02
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يف مطلع �سبتمرب �شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقاالت بني املعار�ضني والنا�شطني احلقوقيني
يف مدينة نياال على خلفية االحتجاجات على الأو�ضاع االقت�صادية املتدهورة التي �شهدتها املدينة
يف �أغ�سط�س .وكان عدد من النا�شطني قد دعوا ملوا�صلة التظاهر يف نياال ،فقام جهاز الأمن
واال�ستخبارات باعتقال عدد من ال�شباب من منازلهم دون اتهامات حمددة ،ومل ي�سمح لهم يف
ذلك الوقت بتعيني حمامني �أو االت�صال بذويهم .وقد ثارت املخاوف على م�صري وحياة �أحد
املعتقلني يف هذه احلملة ،وهو يو�سف ال�شعراين الذي �أ�صبح يف عداد املختفني ق�رسي ًا منذ القب�ض
عليه يف � 6سبتمرب ،6ومل ترد معلومات تف�صح عن م�صريه حتى نهاية العام.
يف منت�صف �سبتمرب قتل � 3أ�شخا�ص ده�ساً ،وجرح �آخرون �أثناء حماولة متظاهرين اقتحام
مقر ال�سفارة الأمريكية باخلرطوم ،احتجاجا على الفيلم امل�سيء للر�سول .وكانت �إحدى عربات
ال�رشطة تطارد املواطنني بعدما نفذ الغاز امل�سيل من اجلنود؛ مما �أدى �إىل ده�سها متظاهرين،
7
وذلك عقب اقتحام متظاهرين ال�سفارة الأملانية ،وحماولة اقتحام ال�سفارة الربيطانية.
يف � 7أكتوبر نظم حقوقيون وطالب بجامعة الفا�رش عا�صمة والية �شمال دارفور اعت�صاما
مفتوحا للمطالبة بالتحقيق يف ادعاءات تعر�ض طالبة لالغت�صاب من طرف �أحد �أفراد القوات
النظامية حتت تهديد ال�سالح� ،إال �أن ال�سلطات مل جتر حتقيق ًا يف الواقعة ،بل �إن الأجهزة
الأمنية اقتحمت يف � 10أكتوبر احلرم اجلامعي ،واعتدت على الطالب بال�رضب و�إطالق
8
الغازات امل�سيلة للدموع ،واعتقلت العديد منهم.
كما �شهدت جامعة البحر الأحمر فرع بورت �سودان يف � 9أكتوبر التعدي على �أربعة
طالب ،و�إ�صابتهم بك�سور وجروح واعتقال اثنني من قبل قوات مكافحة ال�شغب ،التي ف�ضت
بالقوة تظاهرة احتجاجية على �إعادة االنتخابات اجلامعية التي �سبق �إجرا�ؤها يف �أبريل املا�ضي،
9
و�آلت نتائجها �إىل �إخفاق مر�شحي التيار املوايل للنظام ال�سوداين.
 -6ال�سودان :اعتقال واختفاء الطالب يو�سف ال�شعراين ،م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان� 28 ،سبتمرب 2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4522:2012-0928-11-57-59&catid=152:ak-com-sou&Itemid=55
 -7يف املظاهرات �ضد الفيلم امل�سيء املعار�ضة تندد بقتل املحتجني� ،صحيفة �سودانيات الإلكرتونية� 16 ،سبتمرب
2012
http://www.sudanyiat.net/news.php?action=show&id=15997
 قوى �سودانية تندد بقتل املحتجني ،اجلزيرة نت� 16 ،سبتمرب 2012http://www.aljazeera.net/news/pages/71597193-f49f-4e16-a34e-adff881fdb56
 -8ال�سودان :احلكومة ال�سودانية تواجه طالبها بالغاز امل�سيل للدموع واالعتقال والتعذيب ،م�ؤ�س�سة الكرامة
حلقوق الإن�سان� 24 ،أكتوبر 2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4539:2012-1024-13-41-16&catid=152:ak-com-sou&Itemid=55
 -9املرجع ال�سابق.
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يف دي�سمرب لقي �أربعة طالب دارفوريني حتفهم ،و�أحاط الغمو�ض م�صري اثنني �آخرين،
يف �أعقاب ا�ستخدام قوات الأمن القوة لف�ض تظاهرة يف  5دي�سمرب داخل جامعة اجلزيرة،
احتجاج ًا على فر�ض ر�سوم جامعية لت�سجيل الطالب الدارفوريني ،ومن �أجل الإفراج عن
 11طالب ًا طالبوا ب�إعفائهم من هذه الر�سوم .وقد �أدى ا�ستخدام القوة من جانب ال�رشطة �إىل
دفع املتظاهرين نحو م�رصف للمياه و�سقوط الطالب فيه .وترتب على ذلك اختفاء �ستة من
املحتجني ظهرت جثث �أربعة منهم يف امل�رصف الحقاً .وقد لوحظ �أن �أج�ساد ثالثة منهم عليها
�آثار لل�رضب مبا يوحي بتعر�ضهم العتداء ج�سدي قبل وفاتهم غرقاً ،ورف�ضت ال�سلطات
الإف�صاح عما تو�صلت �إليه التقارير الطبية ب�ش�أن �أ�سباب الوفاة .وقد ا�ستخدمت ال�رشطة القوة
املفرطة جتاه التظاهرات التي امتدت للعا�صمة للتنديد مبقتل الطالب واملطالبة ب�إقالة احلكومة،
10
وهو ما ترتب عليه مزيد من الإ�صابات بني املتظاهرين ،واحتجاز ع�رشات منهم.

ح�صار املعار�ضة ال�سيا�سية وحريات التعبري :
ا�ستمرت ال�سلطات يف انتهاج �أ�ساليب متنوعة لفر�ض �سطوتها ورقابتها على ال�صحف؛ حيث
د�شنت �أ�ساليب جديدة تركز على الإفقار االقت�صادي لل�صحف ،عو�ض ًا عن �أ�ساليب الرقابة
امل�سبقة على الن�رش .كان �أ�سلوب الرقابة امل�سبقة يتم من خالل الغارات الليلية على املقار ال�صحفية
التي تقوم بها �أجهزة الأمن ،لفح�ص مواد ال�صحيفة كاملة قبل مثولها للطبع ،وا�ستبعاد ماال
يروق لهم منها ،والأمر با�ستبدالها مبواد �أخري بديلة� .أما �أ�ساليب الإفقار االقت�صادي ف�إنها
تطبق من خالل التو�سع يف م�صادرة ال�صحف بعد طباعتها ،ومن ثم تكبيدها خ�سائر مالية
فادحة .على �سبيل املثال ،قامت �أجهزة الأمن مب�صادرة �صحيفة «امليدان» مرات عديدة بعد
طبعها وقبل توزيعها ،بع�ض هذه امل�صادرات جرت يف �أوقات متقاربة جد ًا (يف  21فرباير
11
ويف  13و 15و 17و 18مار�س).
كما �صار م�ألوف ًا �صدور تعليمات �شبه يومية من �أجهزة الأمن لإدارات ال�صحف بتوقيف
ومنع �صحفيني من الكتابة ،ويف حالة عدم امتثال ال�صحف تعاقب بامل�صادرة �أو الإيقاف.
 -10ال�سودان – يجب �إحقاق العدالة على املت�سببني يف مقتل الطلبة ،هيومان رايت�س ووت�ش 10 ،دي�سمرب 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/10-3
 ال�سودان :ينبغي على ال�سلطات ال�سودانية �أن تكف عن قمع املظاهرات ،منظمة العفو الدولية 18 ،دي�سمرب2012
http://www.amnesty.org/ar/news/sudan-must-end-violent-repression-studentprotests-2012-12-12
 -11ال�سلطات ال�سودانية تد�شن ا�سرتاتيجية جديدة لفر�ض الرقابة على ال�صحف ،جلنة حماية ال�صحفيني14 ،
�أيريل 2012
http://cpj.org/ar/2012/04/019036.php
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ال�صحف يف حالة ال�سماح لل�صحفيني
يقول ر�ؤ�ساء حترير �صحف �إنهم تلقوا تهديدات ب�إغالق ُ
بالن�رش.12
ال�صحفيون املمنوعون بهذا الأ�سلوب ،حيدر اخل�شيفي من جريدة “ال�صحافة” يف  6مايو بناء
على �أوامر من جهاز الأمن الوطني  13وعبدالله ال�شيخ و�أبو ذر علي الأمني،الكاتب يف �صحيفة
“ر�أي ال�شعب” املوقوفة وفايز ال�سليك وزهري ال�رساج و�أمل هباين ور�شا عو�ض و�أ�رشف
عبد العزيز والطاهر �أبو جوهرة وحممد حممود ال�صبحي وعبدال�سالم القراي من �صحيفة
14
“اجلريدة” .كما مت منع ال�صحفيني جماهد عبدالله وع�صام جعفر من �صحيفة «الوان».
كما ير�سل جهاز الأمن تعليمات يومية لر�ؤ�ساء حترير ال�صحف بقائمة املو�ضوعات التي
يحظر تناولها بالنقد والتعليق 15.ويواجه ال�صحفيون حماكمات جائرة تفتقر ملعايري العدالة؛ بناء
على دعاوي مرفوعة من جهازى الأمن الوطنى واملخابرات �أمام «حمكمة ال�صحافة» ،والتي
اقت�صادياً.
مالية باهظة ،ت�صب فى �إرهاق ال�صحف
ّ
ت�صدر عادة �أحكاما بالإدانة وبغرامات ّ
املالية� ،أو ال�سجن فى حالة عدم ال�سداد .وقد
وفى حالة ال�صحفيني ،تكون العقوبة بالغرامة ّ
تعر�ض عدد من ال�صحفيني والك ّتاب ور�ؤ�ساء حترير ال�صحف (ب�صفتهم امل�سئولني عن ن�رش
ّ
املقال) �إىل حماكمات فى ق�ضايا ر�أى .بينهم مديحة عبدالله رئي�س حترير «�صحيفة امليدان»
وال�صحفي ح�سني �سعد واللذين اتهمتهما الإدارة القانونية جلهاز الأمن واملخابرات الوطني،
بالدعوة للعنف �ضد الدولة والكراهية ،و�إثارة الفتنة بني الطوائف والأعراق ،ودعم التمرد
ورفع الروح املعنوية للمتمردين ،واالنتقا�ص من هيبة الدولة ،بعد مقال كتبه ح�سني �سعد يف
�أبريل يف ذكرى رحيل يو�سف كوة مكي� ،أحد زعماء جبال النوبة الراحلني ،و�أبرز قيادات
احلركة ال�شعبية امل�سلحة .كما ق�ضت حمكمة ال�صحافة واملطبوعات يف مدينة ودمدين عا�صمة
والية اجلزيرة و�سط ال�سودان ،يف دعوى �أخرى �ضد �أمري ح�سني ب�صحيفة «اجلريدة»،
بغرامة ثالثة �آالف جنيه� ،أو ال�سجن ملدة �أربعة �أ�شهر يف حالة عدم الدفع .وقد �أوقف عثمان
16
�شنقر رئي�س حترير “اجلريدة” لدى �رشطة املحكمة حلني ال�سداد !
 -12على ال�سودان �أن يوقف فر�ض القيود على الإعالم ،منظمة العفو الدولية 19 ،مايو .2012
http://www.amnesty.org/fr/node/32122
 -13املرجع ال�سابق.
 -14ال�سودان� :صحافة حتت احل�صار ،جلنة حماية ال�صحفيني 22 ،مايو .2012
http://cpj.org/ar/2012/05/019899.php
-15املرجع ال�سابق.
 -16التقرير ال�سنوي لر�صد وتوثيق حالة و�أو�ضاع حرية ال�صحافة والتعبري يف ال�سودان ( 3مايو 3 – 2011
مايو � ،)2012صحفيون حلقوق الإن�سان «جهر» 3 ،مايو 2012
http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/39770-2012-05-03-19-35-30.html
 ال�سودان :حماكمة �صحفيني معار�ضني بتهمة التحري�ض �ضد الدولة� ،صحيفة ال�رشق� 28 ،أغ�سط�س 2012http://www.alsharq.net.sa/2012/08/29/462027
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وتعر�ض ال�صحفي والكاتب املعروف في�صل حممد �صالح -وهو حمرر �أعمدة خا�صة يف
عدة �صحف حملية -ال�ستدعاء كل يوم طيلة �أ�سبوعني تقريبا يف �شهري �أبريل ومايو ،و�أجرب
على االنتظار ليوم كامل دون ماء �أو طعام من �أجل التحقيق معه ،وهو ما مل يحدث �أبداً.
وبعد رف�ضه احل�ضور جمدداً� ،أعادت ال�سلطات اعتقاله مرتني بتهم غام�ضة .بـ” جرائم �ضد
الدولة”! �إ�ضافة �إىل تهم �سابقة تتعلق بالت�شهري لن�رشه خرب ًا يف مار�س  2011عما �أعلنته �إحدى
17
النا�شطات من تعر�ضها لالغت�صاب على يد جهاز الأمن الوطني.
ويف بداية عام � 2012أغلقت �أجهزة الأمن �صحيفتي “�ألوان” و”ر�أي ال�شعب” الإ�سالميتني.
ورجحت التقارير �أن �إغالق “�ألوان” جاء على خلفية مو�ضوعات تظهر نوع ًا من الدعم
حلركة العدل وامل�ساواة –�إحدى الف�صائل الدارفورية املناوئة للحكومة -وهو على الأرجح
ال�سبب ذاته الذي قاد �إىل �إغالق “ر�أي ال�شعب”؛ حيث �أكد م�سئولون بجهاز الأمن الوطني
تعليق ًا على قرار الإغالق بالقول �إن احلريات ال�صحفية ال تعني تعري�ض الأمن القومي للخطر
18
وم�ساندة احلركات املتمردة.
كما طالت �إجراءات الإغالق �صحيفة «التيار» امل�ستقلة بعد مداهمة مقرها ،وطالت امل�صادرة
19
عدد  18مايو من �صحيفة «�آخر حلظة» ،كما منع يف  20مايو �صدور عدد �صحيفة «امليدان».
يف� 3سبتمرب قامت احلكومة مب�صادرة عدد من جملة «الأهرام العربي» رقم  807التي
ت�صدر يف م�رص ،ب�سبب حتقيق �صحفي يتناول جتارة الرقيق بني ال�سودان وليبيا ،و�شبكات
20
االجتار بالب�رش يف اخلرطوم .وتكرر الأمر مع املجلة ذاتها يف � 8سبتمرب.
 -17على ال�سودان �أن يوقف فر�ض القيود على الإعالم ،منظمة العفو الدولية ،م�صدر �سابق.
 -18الأمن ال�سوداين يعلق �صدور �صحيفة ر�أي ال�شعب املعار�ضة� ،سودان تريبيون 3 ،يناير 2012
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D
9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89,2247
 مدير جهاز الأمن ال�سوداين ي�أمر ب�إغالق �صحيفة “�ألوان”� ،سودان تريبيون 14 ،يناير 2012http://www.sudantribune.net/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86,2327
 -19ال�سلطات ال�سودانية ت�سابق الزمن وتوا�صل قمعها حلرية الر�أي والتعبري ومتنع �صدور العدد  2515من
�صحيفة امليدان ،املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات 22 ،مايو .2012
http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=187%3A------------2515----&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
 -20ال�سودان ت�صادر جملة الأهرام العربي ومتنع توزيعها يف اخلرطوم� 5 ،سبتمرب .2012
http://www.sudantodayonline.com/news.php?action=show&id=7063
ال�شبكة العربية ت�ستنكر م�صادرة ال�سلطات ال�سودانية ملجلة الأهرام العربي ب�سبب حتقيق �صحفي عن ع�صابات
الإجتار بالب�رش ،ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان� 4 ،سبتمرب .2012
http://www.anhri.net/?p=58496
 ال�سودان :ال�شبكة العربية ت�ستنكر م�صادرة ال�سلطات ال�سودانية ملجلة الأهرام العربي للمرة الثانية ،ال�شبكةالعربية ملعلومات حقوق الإن�سان� 8 ،سبتمرب .2012
http://www.anhri.net/?p=58810
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وقد طالت �إجراءات التوقيف واالعتقال العديد من ال�صحفيني واملعار�ضني ال�سيا�سيني على
خلفية مواقف �أو �أراء مناه�ضة للحكومة ،ففي �أعقاب التظاهرات التي اندلعت يف يونيو داهم
تع�سفيا.
جهازا الأمن واملخابرات الوطني عددا من املنازل واملكاتب العتقال ن�شطاء معروفني
ً
ً
نا�شطا من حركات �سلمية �شبابية خمتلفة من مكتب حزب
ففي  19يونيو �ألقي القب�ض على 40
«احلق» ،وهو حزب �سيا�سي معار�ض؛ و�أطلق �رساحهم يف اليوم التايل .كما �ألقي القب�ض
على حممد بو�شي عليم و�صديق طاور القياديني بحزب البعث من منزلهما� ،صباح يومي 20
و 23يونيو .وعلى ثالثة �أع�ضاء من حزب الأمة املعار�ض  24يونيو ،من بينهم ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي للحزب �آدم جرير ،كما �أمرت قوات الأمن بوقف جميع �أن�شطة احلزب باخلرطوم.
 21وفى  23يونيو ،اعتقل عدد من زعماء املعار�ضة ال�سيا�سية من �أمام منازلهم وهم حممد فريد
بيومى يف حزب “امل�ؤمتر ال�سودانى” و�ساطع احلاج من احلزب “النا�رصى” وحممد �ضياء
22
الدين من حزب “البعث”.
يف  16يونيو داهم جهاز «الأمن واملخابرات الوطني» مكتب وكالة الأنباء الفرن�سية يف
ال مع ال�صحيفة اليومية
اخلرطوم ،واعتقل ال�صحفي طالل �سعد الذي يعمل مع الوكالة ومرا�س ً
املحلية «التيار» .وهدد جهاز الأمن الوكالة بحذف ال�صور التي التقطها طالل �سعد؛ و�إال ف�إنهم
�سيحطمون �أجهزة الكمبيوتر املوجودة يف املكتب .وظل طالل �سعد حمتجز ًا نحو � 24ساعة قبل
�أن يفرج عنه الحق ًا.23
ويف  22يونيو تعر�ض النا�شط �أ�سامة حممد لالختفاء الق�رسي يف مكان جمهول تابع جلهاز
الأمن واملخابرات الوطني بعد مقابلة له مع قناة اجلزيرة الإجنليزية حتدث فيها عن �أهمية
امل�شاركة يف االحتجاجات باخلرطوم.24
 -21التاريخ القمعي للب�شري وحكومته يهدد �سالمة املتظاهرين بال�سودان ،ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�ستخدام
العنف �ضدهم ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
 -22املركز الإفريقي لدرا�سات العدالة وال�سالم :ال�سودان :اال�ستخدام املفرط للقوة ،واالعتقاالت التع�سفية
اجلماعية و�سوء املعاملة والتعذيب لقمع االحتجاجات ال�شعبية ،،املركز الأفريقى لدرا�سات العدالة وال�سالم14 ،
�أغ�سط�س .2012
http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/43610-2012-08-14-18-31-13.html
ال�سودان :ا�ستخدام القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين ،املركز الأفريقى لدرا�سات العدالة وال�سالم 26 ،يونيو
.2011
http://www.anhri.net/?p=55751
 -23يجب على ال�سلطات ال�سودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات االحتجاجية ،جلنة حماية
ال�صحفيني 5 ،يوليو .2012
http://cpj.org/ar/2012/07/020092.php
 -24التاريخ القمعي للب�شري وحكومته يهدد �سالمة املتظاهرين بال�سودان ،ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�ستخدام
العنف �ضدهم ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،م�صدر �سابق.
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ويف  23يونيو� ،ألقي القب�ض على �سيمون مارتيلي ،املرا�سل املقيم لوكالة فران�س بر�س،
بينما كان يتحدث مع الطالب املحتجني ،ويلتقط �صورا خارج اجلامعة ،واحتجز � 12ساعة.
كما مت ا�ستدعاء م�صورة الفيديو واملدونة جنالء �سيد �أحمد ال�ستجوابها يف  24 ،21 ،20يونيو
ملنعها من تغطية املظاهرات.25
ويف  26يونيو ،رحلت ال�سلطات ال�صحفية امل�رصية �سلمى الورداين ،مرا�سلة وكالة
«بلومربغ» ،بعد احتجازها دون �أن توجه �إليها �أي اتهامات ،بعد قيامها بتغطية التظاهرات
املناه�ضة للحكومة يف  21يونيو .ويف  26يونيو ،توجهت ال�صحفية �إىل املركز ال�صحفي من
�أجل جتديد �أوراق اعتمادها ال�صحفية ،ولكنها �أبلغت بقرار طردها الفوري من البالد ،ومن
26
دون �إعطائها �أي مهله لت�سوية �أو�ضاعها قبل ترحيلها !
ويف  26يونيو �أي�ضاً ،داهم جهاز الأمن واملخابرات الوطني منزل ال�صحفية مها ال�سنو�سي،
ا�ستدعاء من اجلهاز للتحقيق معها ،حيث
و�صادر حا�سوبها ال�شخ�صي .ويف اليوم التايل ،تلقت
ً
ا�ستجوبت ملدة � 11ساعة ب�ش�أن تغطيتها ال�صحفية للتظاهرات .وكانت قد اع ُتقلت �سابق ًا لعدة
27
�ساعات يف  21يونيو ب�صحبة ال�صحفية �سلمى الورداين.
يف  4يوليو �ألقت �أجهزة الأمن القب�ض علي ال�صحفية امل�رصية �شيماء عادل مرا�سلة جريدة
«الوطن»� ،أثناء تغطية االحتجاجات ،و�أفرج عنها يف منت�صف يوليو ،عقب و�ساطة ال�سلطات
امل�رصية.28
 -25املرجع ال�سابق.
 -26املرجع ال�سابق.
 يجب على ال�سلطات ال�سودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات االحتجاجية ،جلنة حمايةال�صحفيني ،مرجع �سبق ذكره.
 -27التاريخ القمعي للب�شري وحكومته يهدد �سالمة املتظاهرين بال�سودان ،ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�ستخدام
العنف �ضدهم ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 يجب على ال�سلطات ال�سودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات االحتجاجية ،جلنة حمايةال�صحفيني ،مرجع �سبق ذكره.
 -28بيان عاجل -م�رص .ال�سودان ال�صحفية �شيماء عادل التزال حمتجزة واملركز الدويل لدعم احلقوق
واحلريات يطالب ال�سلطات امل�رصية ب�رسعة �إعادتها �إيل �أر�ض الوطن ،املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات،
 12يوليو 2012
http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=210%3A2012-0712-14-03-08&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
 املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات يطالب ال�سلطات ال�سودانية بو�ضع حد مل�ضايقة ال�صحفيات امل�رصيات،املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات 5 ،يوليو 2012
http://www.icsrf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=203:2012-07-0505-29-32&catid=44:sudan&Itemid=136
 الرئا�سة تقرر الإفراج عن �شيماء عادل عقب لقاء مر�سي والب�شري يف “�أدي�س �أبابا” ،امل�رصي اليوم� ،صحيفةامل�رصي اليوم 15،يوليو 2012
http://www.almasryalyoum.com/node/987201
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يف  25دي�سمرب احتجزت ال�سلطات الأمنية خالد �أحمد ال�صحفي ب�صحيفة (ال�سوداين) �أثناء
تغطيته لتظاهرة طالبية بجامعة اخلرطوم ،و�صادرت كامريته ،وم�سحت جميع ال�صور التي
عليها .وحققت معه قبل �أن تطلق �رساحه 29 .يف  31دي�سمرب احتجزت قوات الأمن ال�صحفيني
في�صل حممد �صالح وحممد �أمني ،واعتدت بال�رضب على مرا�سل قناة «احلرة» عبد الباقي
العو�ض ،وذلك �أثناء تغطيتهم لتجمع �أمام مفو�ضية حقوق الإن�سان لت�سليم مذكرة احتجاج على
31
قرار تع�سفي ب�إغالق مركز الدرا�سات ال�سودانية 30.وقد �أفرج عنهم الحقاً.
وا�صلت ال�سلطات ح�صار املواقع الإلكرتونية عرب احلجب �أو عمليات االخرتاق والتخريب
لهذه املواقع ،ففي يونيو ،حجبت ال�سلطات املوقع الإلكرتوين الإخباري العربي «حريات»-
ب�سبب تغطيته للتظاهرات املناه�ضة للنظام -وموقعني �إخباريني �آخرين هما «�سودانيز�أونالين»
و»الراكوبة» 32 .ويف � 16سبتمرب حجبت موقع “اليوتيوب” من �شبكة الإنرتنت ،دون ذكر
33
�أ�سباب.
يف � 10أكتوبر تعر�ض موقع «�إذاعة كدنتكار» الناطقة باللغة النوبية الخرتاق� ،أدى �إىل
تخريبه -وفق ًا لإدارة املوقع -ومعروف �أن احلكومة ت�ستخدم ما ي�سمى بـ «وحدة اجلهاد
الإلكرتوين» ،وهي هيئة ذات �صلة ب�شبكات �أمنية خمت�صة يف عمليات التخريب الإلكرتوين
(التهكري)� ،سبق �أن هاجمت عدة مواقع معار�ضة ،بينها الراكوبة� ،سودانيال ،و�سودانيز�أون
34
الين ،بالإ�ضافة �إىل حجبها ملواقع �إخبارية �أُخرى عن ال�سودان.
 -29فلنتحد لوقف االعتداء على حرية ال�صحافة وال�صحفيني(بيان من �صحفيون حلقوق الإن�سان “جهر”)28 ،
دي�سمرب 2013
http://www.hurriyatsudan.com/?p=46727
� -30شبكة ال�صحفيني تدين االعتداء على مرا�سل قناة (احلرة) عبد الباقى العو�ض� ،شبكـة ال�صحفييـن
ال�سودانييـن 1 ،يناير .2012
http://www.hurriyatsudan.com/?p=91894
 -31جهاز الأمن يعتقل ال�صحفيني في�صل حممد �صالح وحممد �أمني وي�رضب مرا�سل احلرة ،راديو دبنقا31 ،
دي�سمرب .2012
http://www.radiodabanga.org/ar/node/40539
 -32يجب على ال�سلطات ال�سودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات االحتجاجية ،جلنة حماية
ال�صحفيني،
مرجع �سبق ذكره.
 -33ال�سودان :ال�شبكة العربية ت�ستنكر قيام ال�سلطات ال�سودانية بحجب موقع يوتيوب ،ال�شبكة العربية ملعلومات
حقوق الإن�سان� 18 ،سبتمرب .2012
http://www.anhri.net/?p=59257
 -34الرقابة وتهكري وحجب املواقع الإلكرتونية �أمنيا جرمية جديدة �ضد حرية ال�صحافة� ،صحفيون حلقوق
الإن�سان (جهر)� 10 ،أكتوبر .2012
http://www.sudanile.com/2008-05-19-19-45-21/45580-2012-10-10-04-10-59.html
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التعذيب و�إ�ساءة معاملة ال�سجناء واملحتجزين :
يتعر�ض املعتقلون بوا�سطة جهاز الأمن واال�ستخبارات الوطني ل�سوء املعاملة والتعذيب.
وقد ازدادت ممار�سات التعذيب �ضد الطالب املعتقلني خالل املظاهرات املطالبة بالدميقراطية
 .35وقد �أكدت �شهادات لعدد من املعتقلني املفرج عنهم تعر�ضهم للتعذيب 36 .بال�رضب
بالهراوات وخراطيم املياه كما جرت حالقة رءو�س و�شوارب وحواجب املعتقلني الذكور
بالقوة قبل �إطالق �رساحهم.
يف � 29أكتوبر جرى اختطاف ال�صحفية �سمية هندو�سة من قبل �أ�شخا�ص يرتدون زيا مدنيا،
و�أجربوها على الركوب يف �سيارة ،وغطوا ر�أ�سها بكي�س �أ�سود ،حيث احتجزت يف مكان
جمهول ملدة خم�سة �أيام تعر�ضت خاللها للتعذيب والرتهيب .كانت هندو�سة قد تلقت عرب
الهاتف طلب ًا با�ستدعا�ؤها جلهاز الأمن واال�ستخبارات الوطنية باخلرطوم يف � 27أكتوبر ،لكنها
طلبت �أن يتم ا�ستدعائها ب�صورة ر�سمية .وخالل فرتة احتجازها مبعزل عن العامل اخلارجي
�سحبوا منها هاتفها ،و�أجربوها على اجللو�س على ركبتيها ووجهها للحائط ،يف غرفة كان
يوجد بها �شخ�ص غري م�ستقر نف�سيا و�آثار التعذيب بادية عليه .وكانت ت�سمع يف مكان احتجازها
�أ�صوات �رصاخ لأ�شخا�ص يبدو �أنهم يتعر�ضون للتعذيب .وبعد �ساعتني نقلت ملكتب املحقق،
الذي �أبرز ملفا به جمموعة من مقاالتها ،واتهمها مبعار�ضة النظام والإ�ساءة للرئي�س
ال�سوداين .ثم �س�ألها عن ا�سمها وقبيلتها ،وحينما �أخربته �أنها من دارفور �سبها ب�ألفاظ نابية تت�سم
بالعن�رصية .كما مت �إجبارها على خلع عباءتها وق�ص �شعرها ،وقاموا بجلدها بخراطيم املياه
الغليظة ،بالإ�ضافة لل�رضب بالأيدي والركل بالأرجل ،وا�ستعملوا مكواة لكيها يف موا�ضع
متفرقة من ج�سدها ،وهددوها بذبح ابنها �أمامها ،ثم قاموا ب�إلقائها على طريق ٍ
ناء باخلرطوم
37
بعد خم�سة �أيام من االحتجاز.
جدير بالذكر ان ال�سودان تطبق عددا من العقوبات البدنية املهينة املحظورة مبقت�ضى اتفاقية
مناه�ضة التعذيب كاجللد والرجم .ففي � 22أبريل �أ�صدرت �إحدى املحاكم بعد جل�سة واحدة
حكم ًا بالإعدام رجم ًا على انت�صار �رشيف عبدالله( ،التي مل تبلغ  18عاماً) .واعتمدت املحكمة
 -35ال�سودان :تدهور �سجل حقوق الإن�سان يف ظل النزاعات اجلديدة ،هيومان رايت�س ووت�ش 24 ،يناير
.2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/22-2
 -36ال�سودان :ا�ستخدام القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين ،املركز الأفريقى لدرا�سات العدالة وال�سالم ،مرجع
�سابق.
 -37ال�سودان  :الكرامة تطالب بالتحقيق يف خطف وتعذيب ال�صحفية �سمية هندو�سة على يد الأمن ال�سوداين،
الكرامة حلقوق الإن�سان 8 ،نوفمرب .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4543:2012-1108-12-42-50&catid=152:ak-com-sou&Itemid=55
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فقط على اعرتافها املنتزع بالإكراه ،بينما �أنكر الرجل املتهم بارتكاب الزنى معها االتهام،
ومت الإفراج عنه! 38كما قد تتعر�ض الن�ساء والفتيات لالعتقال واجللد� ،إذا قمن بعمل تعتربه
39
ال بالآداب العامة “خرق ًا للمادة  152من القانون اجلنائي.
ال�سلطات “فا�ضح ًا �أو خم ً

مدافعو حقوق الإن�سان رهن احل�صار املتوا�صل :
يف يونيو طردت ال�سلطات �أربع منظمات �إن�سانية �أجنبية تعمل يف �رشق البالد ،بحجة �أنها
ف�شلت يف تنفيذ م�شاريعها .هذه املنظمات هي «حماية الطفولة» ال�سويدية و«غول» الإيرلندية،
واملجموعة اليابانية للعمل الإن�ساين و�أخرى �أيرلندية ،كما منعت منظمة «�أطباء بال حدود»
40
فرع �إ�سبانيا -قبلها ب�أ�سبوع من نقل �أدوات طبية لإقليم دارفور.فى  15يوليو� ،أمر جهاز الأمن مركز اخلامت عدالن ،ب�إلغاء ندوة عن الأزمة االقت�صادية
فى ال�سودان لأ�سباب �أمنية ،وجرى التنبيه على املركز ب�رضورة احل�صول على ت�رصيح �أمني
41
م�سبق عند �إقامة �أي �أن�شطة �أخرى.
على خلفية التظاهرات التي بد�أها طالب جامعة اخلرطوم يف  16يونيو اعتقلت �أجهزة
الأمن يف  20يونيو د .كامل �إدري�س ،نائب رئي�س املجموعة ال�سودانية للدفاع عن للحقوق
واحلريات من �أمام منزله باخلرطوم .42ويف  1يوليو اعتقلت النا�شطة يف حركة «قرفنا»
مي �شطة من منزلها يف �أم درمان ،و�أثناء ا�ستجوابها ،تعر�ضت للتهديد مب�سد�س .و�أعلنت
مع �آخرين �إ�رضاب ًا عن الطعام احتجاج ًا على عدم توفري امل�ستلزمات ال�صحية .وقبيل �إطالق
�رساحها يف � 11أغ�سط�س� ،أجربت على توقيع �إقرار بالتوقف عن ن�شاطها ،وعن تقدمي التقارير
43
�إىل املنظمات الدولية عن انتهاكات احلكومة حلقوق الإن�سان.
 -38يجب �إلغاء عقوبة الإعدام رجم ًا يف ال�سودان ،هيومان رايت�س ووت�ش 4 ،يونيو .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/31
 -39املرجع ال�سابق.
 -40ال�سودان يطرد  4منظمات �إن�سانية �أجنبية من �أرا�ضيه 2،يونيو 2012
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-06-02-1.1661534
 -41املركز الإفريقي لدرا�سات العدالة وال�سالم :تقرير حالة حقوق الإن�سان فى ال�سودان (يونيو -يوليو،)2012
املركز الأفريقى لدرا�سات العدالة وال�سالم،
http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/46037--2012.html
 -42ال�سودان :ا�ستخدام القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين ،املركز الأفريقى لدرا�سات العدالة وال�سالم ،مرجع
�سبق ذكره.
 -43ال�سودان :الإفراج عن املدافعة عن حقوق الإن�سان ال�سيدة مي �شطة وتوا�صل االعتقال التع�سفي لكل من
ال�سيد بكرى العجمي وال�سيد في�صل �شبو ،م�ؤ�س�سة اخلط الأمامي� 20 ،أغ�سط�س .2012
https://www.frontlinedefenders.org/node/19586
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يف  8يوليو منعت ال�سلطات �سفر املحامي واملدافع عن حقوق الإن�سان كمال عمر �إيل الدوحة
44
حيث كان �سي�شارك يف برنامج يذاع علي قناة اجلزيرة عن االحتجاجات يف ال�سودان.
يف  19يوليو اعتقلت ال�سلطات املدافع عن حقوق الإن�سان املحامي �سيد �أحمد م�ضوى يف مكان
جمهول دون توجيه اتهام ،وذلك على خلفية زيارته املعتقلني يف �سجون �سنجة والر�صري�ص
و�سنار املقبو�ض عليهم يف االحتجاجات التي وقعت خالل ال�شهر ذاته ،وتقدمي امل�ساعدات
القانونية لهم.45
يف الأ�سبوع الأخري من يونيو جرى اعتقال النا�شطني بكري العجمي من حركة قرفنا،
وفي�صل �شبو �أحد م�ؤ�س�سي ومديري «منظمة �سيما حلقوق الأطفال»غري احلكومية ،ومل توجه
لهما �أي اتهامات� ،إىل �أن �أفرج عنهما يف � 16أغ�سط�س .تعر�ضا خالل تلك املدة للتعذيب،
الأمر الذي �أدى �إىل �إ�صابة �شبو بنزيف حاد وبنوبة قلبية ،ونقل �إىل امل�ست�شفى للعالج .كما
فر�ضت قيودا م�شددة على الزيارات العائلية ،وجرى ترحيل العجمي �إىل بورت �سودان،
46
على بعد مئات الأميال من حمل �إقامة عائلته ،مما جعل زيارته �أكرث �صعوبة
ومنذ �أغ�سط�س بدا وا�ضح ًا ب�صورة منهجية ت�صاعد ال�ضغوط على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
حيث تزايدت احلمالت الت�شهريية التي ت�ستهدف ت�شويه �سمعة تلك امل�ؤ�س�سات .وواكب ذلك
قيام مفو�ضية العون الإن�ساين با�ستدعاء ممثلي املنظمات امل�سجلة لها ،ومطالبتها بتوفيق
�أو�ضاعها وفق قانون العمل الطوعي ل�سنة  ،2006على الرغم من عمل هذه املنظمات
تفتي�شية مفاجئة
وفق القانون .كما قامت مفو�ضية العون الإن�ساين يف نوفمرب ،بزيارات
َّ
 -44ال�سودان الأمن ال�سوداين يعتقل املدافع عن حقوق الإن�سان املحامي كمال عمر ملنعه من امل�شاركة بربنامج
االجتاه املعاك�س ،املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات 11 ،يوليو .2011
http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=209%3A2012-0711-06-37-57&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
 -45املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات يطالب ال�سلطات ال�سودانية ب�إطالق �رساح النا�شط احلقوقي املحامي
�سيد �أحمد م�ضوى 24 ،يوليو .2012
http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=217%3A2012-0724-07-07-29&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
 -46ال�سودان :الإفراج عن املدافعة عن حقوق الإن�سان ال�سيدة مي �شطة وتوا�صل االعتقال التع�سفي لكل من
ال�سيد بكرى العجمي وال�سيد في�صل �شبو ،م�ؤ�س�سة اخلط االمامي ،مرجع �سبق ذكره.
املدافعني عن حقوق الإن�سان ال�سيد في�صل �شبو وال�سيد بكرى العجمي،م�ؤ�س�سة اخلط
 ال�سودان :الإفراج عنَ
الأمامي� 27 ،أغ�سط�س .2012
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/19648
 بكري العجمي ،م�ؤ�س�سة اخلط االمامي.http://www.frontlinedefenders.org/ar/BakryAl-Ajami
 في�صل �شبو ،منظمة اخلط االمامي.http://www.frontlinedefenders.org/node/20360
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لبع�ض املنظمات واملراكز ،وبالتحقيق معها بغر�ض الت�ضييق والتهديد بوقف �أن�شطتها .كما
ن�شطت وزارة الثقافة والإعالم ،يف الت�ضييق على املنظمات الثقافية امل�سجلة لديها ،بتعطيل
�إجراءات جتديد الرتخي�ص متهيد ًا لإغالقها �أو جتميد ن�شاطها .ويف دي�سمرب �أ�صدرت وزارة
الثقافة والإعالم ،ومفو�ضية العون الإن�ساين قرارات بالإغالق والتجميد لعدد من املنظمات
واملراكز باخلرطوم والواليات .وعندما توجه وفد ميثل هذه املنظمات ب�شكوى �إىل املفو�ضية
القومية حلقوق الإن�سان يف  30دي�سمرب ،اعرت�ضت ال�رشطة طريق الوفد ،ومنعته من ت�سليمه
47
واعتدت بال�رضب على بع�ض الإعالميني و�أهانتهم.
ففي  18دي�سمرب جرى �إيقاف ن�شاط منظمة «�أري» حلقوق الإن�سان والتنمية واعتقال6
ال �أجنبي ًا والعمل �ضد م�صلحة الدولة وت�شويه �صورتها
من موظفيها ،بدعوى تلقيها متوي ً
يف اخلارج ،جدير بالذكر �أن «�أري» تعمل على توثيق االنتهاكات يف جبال النوبة والنيل
الأزرق .يف  24دي�سمرب مت جتميد �أن�شطة «مركز الدرا�سات ال�سودانية» ملدة عام ،بدعوى
�أن �أن�شطته متثل تهديد ًا للأمن القومي ،عالوة على تلقيه متويالت �أجنبية .وقد احتجز مديره
التنفيذي عبدالله �أبو الري�ش لبع�ض الوقت قبل �أن يخلى �سبيله .ويف  26دي�سمرب تقرر �إلغاء
ت�سجيل مركز اخلامت عدالن لال�ستنارة والتنمية الب�رشية ،و�شطبه من ال�سجل العام للمنظمات
الطوعية املرخ�ص لها بالعمل يف ال�سودان ،وم�صادرة �أ�صوله مبا يف ذلك املتعلقات ال�شخ�صية
48
للعاملني باملركز.
ويف غ�ضون ذلك بد�أت يف  18دي�سمرب �أوىل جل�سات حماكمة النا�شطة ال�سودانية جليلة
خمي�س كوكو ،التي لعبت دور ًا بارزا يف توفري امل�ساعدات الإن�سانية للنازحني من والية
جنوب كردفان ،ويف الك�شف عن الأو�ضاع املرتدية داخل املناطق املت�رضرة جراء النزاع يف
كردفان .وتواجه النا�شطة احتمال فر�ض عقوبة الإعدام بحقها �إذا ما �أدينت من قبل املحكمة،
حيث ت�شمل التهم التي وجهت �إليها ر�سمي ًا يف  13دي�سمرب «تقوي�ض النظام الد�ستوري»,
«و�شن حرب �ضد الدولة» ،عالوة على اتهامات �أخرى ،بينها «ن�رش �أخبار كاذبة» و«�إثارة
االحتجاجية
 -47بيان من حملة الدفاع عن حرية التعبري والن�رش وكونفيدرالية منظمات املجتمع املدين حول الوقفة
َّ
�أمام الق�رص اجلمهورى 7 ،يناير .2013
http://www.hurriyatsudan.com/?p=92905
 - 48احلكومة ال�سودانية ت�ستهدف املراكز واملنظمات غري احلكومية يف ال�سودان ،ال�شبكة ال�سودانية حلقوق
الإن�سان 9 ،يناير ،2013
http://www.sudanhumanrights.org/?p=1051
 انتقادات لإغالق مراكز ثقافية بال�سودان� ،صحيفة حريات 6 ،يناير 2013http://www.hurriyatsudan.com/?p=92666
 موا�صلة للهجمة على املجتمع املدنى� :إغالق مركز اخلامت عدالن وم�صادرة ممتلكاته� ،صحيفة حريات1 ،يناير .2013
http://www.hurriyatsudan.com/?p=91940
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الكراهية والفتنة الطائفية» .وكانت �أجهزة الأمن قد �ألقت القب�ض على جليلة كوكو يف مار�س
 ،2012وظلت رهن احلب�س االنفرادي ثالثة �أ�شهر ،قبل �أن يتم ترحيلها �إىل �سجن �أم درمان
49
باخلرطوم.

ا�ستمرار النزاعات امل�سلحة وتداعياتها على �أو�ضاع حقوق الإن�سان :
رغم ا�ستقالل دولة اجلنوب ف�إن تعرث االتفاق بني ال�سلطتني يف جوبا واخلرطوم حول عدد
من الق�ضايا الرئي�سية ،وعلى ر�أ�سها منطقة �أبيي احلدودية املتنازع عليها ،وتقا�سم العائدات
النفطية ،ي�ؤدي �إىل ت�صاعد الأعمال العدائية بني البلدين 50 .فقد حاولت اخلرطوم اال�ستيالء
على النفط اجلنوبي املار عرب �أرا�ضيها ،فقامت حكومة اجلنوب بتخفي�ض �إنتاجها النفطي
ووقف ت�صديره عرب ال�سودان ،وحركت قواتها لل�سيطرة على �آبار نفط هجليج املتنازع عليها،
وهو ما �أدى �إىل وقوع ا�شتباكات ع�سكرية بني الطرفني ،وق�صف ال�سودان مواقع ملع�سكرات
51
الالجئني وملدن جنوبية.
وال يزال �أكرث من � 10آالف �شخ�ص -من منطقة �أبيي املتنازع عليها بني دولتي ال�شمال
واجلنوب -نازحني يف جنوب ال�سودان ،اعتقاد ًا منهم ب�أن عودتهم �إىل ديارهم �أمر حمفوف
52
باملخاطر.
وعلى جبهة �أخرى تتوا�صل امل�صادمات امل�سلحة يف �إقليم كردفان والنيل الأزرق بني
احلكومة ال�سودانية من جهة ،واجلماعات امل�سلحة التابعة لـ “حلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان/
53
�شمال” ،والتي ينظر �إليها باعتبارها موالية حلكومة جوبا يف اجلنوب وتتلقى دعمها.
 -49معلمة �سودانية تواجه احتمال فر�ض عقوبة الإعدام بحقها ،منظمة العفو الدولية 16 ،دي�سمرب .2012
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/sudanese-teacher-faces-deathpenalty-2012-12-14
 -50بعد م�ضي عام :ف�شل قيادتي ال�سودان وجنوب ال�سودان يف�ضي �إىل �أزمة حلقوق الإن�سان ،منظمة العفو
الدولية 10 ،يوليو .2012
http://www.amnesty.org/ar/news/one-year-failure-leadership-sudan-and-south-sudanhas-led-human-rights-crisis-2012-07-08
 -51منع اندالع حرب وا�سعة النطاق بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،جمموعة الأزمات الدولية� 21 ،أبريل
.2012
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Africa/Horn%20of%20Africa/Sudan/
op-eds/hoogendoorn-preventing-large-scale-war-between-sudans.aspx
 -52بعد م�ضي عام :ف�شل قيادتي ال�سودان وجنوب ال�سودان يف�ضي �إىل �أزمة حلقوق الإن�سان ،مرجع �سابق.
 -53منع اندالع حرب وا�سعة النطاق بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،جمموعة الأزمات الدولية ،مرجع
�سابق.
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وتتهم احلركة ال�سلطات بالبدء يف تنفيذ خطط الغتيال قياديها بوالية جنوب كردفان،
وحملت احلركة ال�سلطات الأمنية امل�سئولية عن اغتيال خريالله �إ�سماعيل رئي�س احلركة بالدبب
54
بجنوب كردفان الذي لقي م�رصعه و�سط �أحد الأ�سواق يف  15مار�س.
وقد �أدى هذا النزاع �إىل فرار ع�رشات الآالف �إىل خميمات النازحني ،حيث يكمن �أملهم
الوحيد بالبقاء على قيد احلياة يف و�صول �شحنات امل�ساعدات الإن�سانية .وعلى رغم توقيع
اخلرطوم و«املتمردين» على مذكرتي تفاهم تلزمان بو�صول املعونات بال عائق ،ف�إنها ال ت�صل
�إىل �أكرث املحتاجني 55 .و يقدر �أعداد الفارين من القتال والذين نزحوا �إىل حدود دولة اجلنوب
منذ ا�شتعال ال�رصاع امل�سلح يف �سبتمرب  2011بنحو � 169ألف �شخ�ص يواجهون �صعوبات جمة
يف احل�صول على الغذاء واملاء وامل�أوى ،ويفاقم من معاناتهم قيام احلكومة ﺒﺤﻅﺭ جميع �ﺃ�ﺸﻜﺎل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻲﻓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻤﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﺤﻟﺩﻭﺩﻴﺔ .و�أف�ضى ذلك �إىل ت�ضا�ؤل الإمدادات الغذائية ب�صورة
فادحة للمقيمني يف ﺠﻨﻭﺏ كرﺩﻓﺎﻥ ،ﺨﺎ�ﺼﺔ ﺍﻤﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘ�ﺴـﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺤﻟﺭكة ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
56
ﺍﻟ�ﺴﻭﺩﺍﻥ (ﺍﻟ�ﺸﻤﺎل) ،ﺒﻤﺎ ﻴ�ﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎكا اللتزامات ﺍﻟ�ﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ.
ويف مايو� ،أعلن جمل�س الأمن الدويل ت�أييده القرتاح مقدم من االحتاد الإفريقي وجامعة
الدول العربية والأمم املتحدة لل�سماح بو�صول امل�ساعدات الإن�سانية من املنظمات امل�ستقلة
للنازحني .ويف �أواخر يونيو �أعلنت حكومة ال�سودان قبولها لهذا االقرتاح ر�سمياً ،ولكنها
57
و�ضعت �رشوط ًا تع�سفية ال ت�سمح بامل�ساعدات امل�ستقلة ،مما �أفرغ هذا القبول من حمتواه
وتتعر�ض خميمات النازحني باجتاه اجلنوب للق�صف اجلوى من الطريان ال�سوداين 58.وقد
 -54احلركة ال�شعبية تدين اغتيال ال�شهيد خري الله �إ�سماعيل ،حريات 19 ،مار�س 2012
http://www.hurriyatsudan.com/?p=57554
 -55ال�سودان وت�سيي�س الإغاثة :م�أ�ساة بال نهاية ،جمموعة الأزمات الدولية� 18 ،أكتوبر 2012
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Africa/Horn%20of%20Africa/Sudan/
op-eds/sudan-e-j-hogendoorn-sudan-politicising-aid.aspx
 -56ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﺎﺭﺨﺔ ﻭﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻟﻘﻭﻕ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻥ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻭﺩﺍﻥ ،مداخلة مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان �أمام جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة� ،سبتمرب 2012
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/09/%D8%A7%D9%84
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8
%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF
%D8%A7%D9%86.pdf
 -57بعد م�ضي عام :ف�شل قيادتي ال�سودان وجنوب ال�سودان يف�ضي �إىل �أزمة حلقوق الإن�سان ،منظمة العفو
الدولية ،مرجع �سبق ذكره.
 -58املرجع ال�سابق.
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�أدت �أعمال الق�صف الع�شوائي �إىل مقتل وت�شويه و�إ�صابة ع�رشات املدنيني ،و�أحلقت دمار ًا
وا�سع ًا مبمتلكاتهم ،مبا يف ذلك �أ�سواق ومنازل ومدار�س ومزارع ومكاتب تابعة ملنظمات
�إغاثة 59 .كما عرث ﻋﻠﻰ �ﺃ�ﺴﻠﺤﺔ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﺩﻭﻟيا ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ،ﻲﻓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭ�ﻀﺕ
60
ﻟﻠﻘ�ﺼـﻑ ﻤـﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﺤﻟﻜﻭﻤﻴﺔ.
وتكتمل امل�أ�ساة باحلظر الذي فر�ضته ال�سلطات ال�سودانية من �سبتمرب  2011على ال�صحفيني
�أو املراقبني امل�ستقلني �أو منظمات امل�ساعدات الإن�سانية دخول والية النيل الأزرق �أو والية
جنوب كردفان .ومع انتهاء التفوي�ض املمنوح للأمم املتحدة حلفظ ال�سالم يف املنطقة؛ مل يعد
61
هناك مراقبون لها لتوثيق الآثار املرتتبة على املدنيني؛ جراء القتال يف الواليتني.
ومبوجب تعديل نظام اجلن�سية ال�سوداين عقب ا�ستقالل جنوب ال�سودان ،ف�إن احلكومة تعترب
�أن كل ال�سودانيني املنحدرين من �أ�صول جنوبية مواطنني بدولة جنوب ال�سودان ،ومبوجبه
يفقد الأفراد تلقائيا جن�سيتهم عندما يح�صلون على “جن�سية جنوب ال�سودان” “قانونيا �أو بحكم
الأمر الواقع” .وال ين�ص القانون على كيفية ح�صول الأفراد على هذه اجلن�سية بحكم الأمر
الواقع .ويهدد التطبيق الفعلي لهذا النظام بتجريد ما بني � 50إىل � 70ألف �شخ�ص من جن�سيته
ال�سودانية حتى �إن كانوا غري راغبني يف احل�صول على جن�سية دولة اجلنوب ،وال تربطهم
62
�صالت �أو م�صالح بها.
من ناحية �أخرى ظلت احلكومة ترف�ض التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية ،التي �أ�صدرت
يف الفرتة من  2009-2007مذكرات اعتقال بحق كلٍ من الرئي�س عمر الب�شري �أحمد هارون
وزير الدولة للداخلية وامل�سئول عن مكتب �أمن دارفور يف ذلك الوقت ،وعلي كو�شيب زعيم
ميلي�شيات اجلنجويد باتهامات ت�شمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية ،والإبادة
اجلماعية خالل احلرب على دارفور .كما مل يتخذ ال�سودان خطوة باجتاه تنفيذ التو�صيات التي
�أ�صدرتها اللجنة العليا التابعة لالحتاد الإفريقي حول دارفور عام  2009ب�ش�أن �إ�صالح النظام
63
الق�ضائي.
 -59املرجع ال�سابق.
 -60ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﺎﺭﺨﺔ ﻭﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻟﻘﻭﻕ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻥ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻭﺩﺍﻥ ،مداخلة مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان �أمام جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة ،مرجع �سبق ذكره.
 -61ال�سودان :مدنيون من والية النيل الأزرق يك�شفون عن تفا�صيل الهجمات واالنتهاكات ،هيومان رايت�س
ووت�ش� 23 ،أبريل 2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/23
 -62ال�سودان :ال لنزع اجلن�سية ب�صورة تع�سفية ،هيومان رايت�س ووت�ش 3 ،مار�س .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/02-2
 -63ال�سودان :تدهور �سجل حقوق الإن�سان يف ظل النزاعات اجلديدة ،هيومان رايت�س ووت�ش مرجع �سبق
ذكره.
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وخالل العام احلايل �أ�صدرت الدائرة التمهيدية الأوىل باملحكمة اجلنائية الدولية يف مطلع
مار�س مذكرة اعتقال رابعة بحق وزير الدفاع احلايل عبد الرحيم حممد ح�سني ،والذي
كان ي�شغل �إبان احلرب على دارفور عامي  2004 ،2003من�صب وزير الداخلية؛ ومن
ثم الرئي�س املبا�رش لوزير الدولة للداخلية �أحمد هارون .وقد �أكد تقرير �أ�صدره املدعي
العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف منت�صف يونيو على �أن احلكومة ال تزال تخل مب�سئوليتها
يف التعاون مع املحكمة ،ويف ت�سليم الأ�شخا�ص املطلوب توقيفهم من جانب املحكمة .ويلفت
التقرير النظر �إىل �أن الفارين من يد العدالة مازالوا ي�ستخدمون جهاز الدولة الرتكاب مزيد
من اجلرائم ،م�شري ًا يف هذا ال�سياق �إىل �أن هارون الذي �أ�صبح حاكم ًا لوالية جنوب كردفان
يحر�ض القوات احلكومية التي حتارب ميلي�شيات املعار�ضة يف كردفان على �أال يعودوا من
القتال ب�أ�رساهم �أحياء «فلي�س لدينا مكان من �أجلهم» على حد قول هارون .وي�شري املدعي العام
للمحكمة اجلنائية الدولية �إىل �أن هذه اللغة ا�ستخدمها الب�شري نف�سه من قبل يف حتري�ض القوات
64
احلكومية يف دارفور على �أال ت�أخذ �أ�رسى و�أن ترتك الأر�ض حمروقة متاماً.
يف ظل اال�ستمرار يف نهج الإفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة يف دارفور تتوا�صل
االنتهاكات للعام الثامن ،ففي بداية العام جتدد الق�صف احلكومي �رشقي دارفور ،مما �أ�سفر
عن مقتل �أعداد من املدنيني وتدمري عدة قرى .65ﻲﻓ �ﺃﻏ�ﺴـﻁ�ﺱ ﻫﺎﺠﻤﺕ �ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻤﻟﻴﻠﻴ�ﺸﻴﺎﺕ ﻤﺨـﻴﻡ
ك�ساب ﻟﻠﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ،ونهبت ﺍﻤﻟﻨﺎﺯل ﻭﺍ�ﻷ �ﺴﻭﺍﻕ ،وقتلت ما ال يقل عن � 21شخ�صاً ،مما
�ﺃُﺠﺒﺭ ﺠﻤﻴـﻊ �ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻤﻟﺨﻴﻡ -نحو � ٢٥٠٠٠ﺸﺨ�ﺹ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ �ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻱ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺎﻓﺤﻭﻥ
66
ﻤﻥ �ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴـﺩ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﻲﻓ ظل ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ �ﺃﻱ ﻤ�ﺄﻭﻯ.
يف  2نوفمرب ،قامت �أعداد كبرية من امل�سلحني من �أفراد قبيلة “الربتي” املنتمني �إىل قوات
الدفاع ال�شعبي- ،وهي ميلي�شيات حملية ن�رشتها احلكومة �إىل جانب قوات اجلي�ش يف مناطق
النزاع بال�سودان -بالهجوم على قرية “�سيجيلي” ،التي يقطنها �أفراد قبيلة “الزغاوة” ،على
-64املحكمة اجلنائية الدولية ،مكتب املدعي العام ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﺨﻟﺎﻣ�ﺲ ﻋ�ﺮﺸ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺮار ﺠﻣﻠ�ﺲ ا�ﻷﻣﻦ رﻗﻢ (.)2005
�إﻰﻟ ﺠﻣﻠ�ﺲ ا�ﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟ�ﻸﻢﻣ اﻤﻟﺘﺤﺪة ً
 1 5 9 3 h t t p ://w w w .i c c -c p i .i n t /N R /r d o n l y r e s /A 0 6 E 1 F C F -5 C 5 E -4 6 8 4 -B 5 E AD3F35F41F49C/0/FifteenthReportToTheUNSConDarfurArb.pdf
 -65ال�سودان :تدهور �سجل حقوق الإن�سان يف ظل النزاعات اجلديدة ،هيومان رايت�س ووت�ش 24 ،يناير
.2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/22-2
 -66ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﺎﺭﺨﺔ ﻭﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻟﻘﻭﻕ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻥ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻭﺩﺍﻥ ،مداخلة مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان �أمام جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة ،مرجع �سبق ذكره.
 � 25ألف نازح من �أعمال عنف جديدة يف دارفور ،بيان الهيئة ال�سودانية للدفاع عن احلقوق واحلريات “ من�صحيفة ال�رشق الأو�سط”.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12310&article=690371
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بعد  40كيلومرت ًا جنوب �رشقي مدينة الفا�رش عا�صمة والية �شمال دافور .و�أفاد ال�شهود ب�أن
املهاجمني دخلوا القرية ،وفتحوا النار على املدنيني ،ونهبوا وحرقوا املنازل واملتاجر .و�أ�سفر
الهجوم عن مقتل  13مدنياً ،بينهم ر�ضيعان ،وجرح وخطف العديد من املدنيني الآخرين.
كما منعت ال�سلطات �أفراد قوات حفظ ال�سالم التابعة للبعثة امل�شرتكة لالحتاد الأفريقي والأمم
املتحدة من زيارة املنطقة حتى  6نوفمرب.67
كما تتعر�ض القوات امل�شرتكة حلفظ ال�سالم (اليوناميد) للهجمات من جماعات م�سلحة ،كان
�آخرها يف � 23أكتوبر ،وذلك ملنعها من التحقيق يف �أعمال العنف التي ارتكبت يف منطقة ه�شابة
�شمال دارفور ،والتي قتل فيها �أكرث من  70مدنيا ،نتيجة لق�صف جوي وا�شتباكات بني قوات
68
احلكومة وبع�ض الف�صائل الدارفورية امل�سلحة بني � 25إىل � 27سبتمرب

 -67ال�سودان  -هجمات �شمال دارفور ت�سفر عن مقتل  13مدنياً ،هيومان رايت�س ووت�ش 7،نوفمرب .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/07/13
� - 68أمريكا حتذر احلكومة وتطالب بوقف الق�صف اجلوي وتقول �إن �أكرث من ( )70مدنيا قتلوا يف ه�شابة،
راديو دينقا� 6 ،أكتوبر 2012
http://www.radiodabanga.org/ar/node/36650
 اليوناميد� :أ�سلحة متطورة ا�ستخدمت يف الهجوم عليهم ملنع التحقيق يف جمزرة ه�شابة ،حريات� 23 ،أكتوبر2012
http://www.hurriyatsudan.com/?p=83327
- UN human rights office calls on Sudan to investigate attack on convoy that killed peacekeeper,
UN news center ,19 october 2012.
&http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43331&Cr=Darfur&Cr1=&Kw1=sudan
Kw2=&Kw3=#.UPLvD-Q3u-k
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اجلـزائــر

ت�شكل اجلزائر منوذجا للنظم الت�سلطية التي تعتمد نظام التعددية احلزبية املقيدة ،التي تقود
عمليا �إىل هيمنة نظام احلزب الواحد ،تدور يف فلكه جمموعة من الأحزاب ،تعجز عن �أداء
وظائفها ال�سيا�سية .يفاقم من الأمر وجود قيود �صارمة على حريات الر�أي والتعبري وعلى
حقوق التجمع واالجتماع ال�سلمي ،ف�ضال عن القيود الهائلة على احلريات النقابية والن�شاط
الأهلي ،والهيمنة التي تكاد تكون مطلقة على و�سائط الإعالم.
تلعب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دورا طاغيا يف �إدارة احلياة ال�سيا�سية واملدنية ،وب�شكل خا�ص منذ
حقبة الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،التي �شهدت �إعالن حالة الطوارئ ،و�إطالق يد الأجهزة
الأمنية واال�ستخباراتية وقوات اجلي�ش يف ارتكاب انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان حتت
مظلة الت�صدي لأعمال العنف والإرهاب التي �شهدتها البالد ،بعد �أن �أ�صدرت ال�سلطات يف
قرارا ب�إلغاء نتائج االنتخابات الربملانية التي ح�صلت فيها اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ
مطلع 1992
ً
على �أغلبية مقاعد الربملان يف �أواخر عام .1991
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لتجنب امتداد تداعيات ثورات الربيع العربي �إىل اجلزائر ،تعهد الرئي�س اجلزائري يف
مطلع عام  2011ب�إجراء �إ�صالحات جادة؛ لتعزيز احلريات ،و�أعلن �إنهاء حالة الطوارئ؛
لكن ذلك اقرتن مبنح مزيد من ال�صالحيات اال�ستثنائية للجي�ش حتت مظلة مكافحة الإرهاب.
كما �أدخلت تعديالت ت�رشيعية ،متنح �أجهزة الأمن �سلطات ا�ستثنائية يف االحتجاز التحفظي
والوقائي للم�شتبه بهم يف ق�ضايا الإرهاب1؛ الأمر الذي �أدى عمليا �إىل الإبقاء على مكونات
�أ�سا�سية من حالة الطوارئ.
لقد تبددت الأوهام ب�ش�أن الإ�صالحات التي وعد بها الرئي�س اجلزائري ،فبعد مرور نحو
عامني على الإنهاء ال�صوري حلالة الطوارئ اال�ستثنائية مل ت�شهد اجلزائر انفراجا حقيقيا يف
احلريات العامة واحرتام حقوق الإن�سان .على العك�س من ذلك اعتمدت ال�سلطات يف مطلع
هذا العام م�رشوعات قوانني جديدة �أكرث غلو ًا وتقييد ًا جتاه ن�شاط اجلمعيات واملنظمات غري
احلكومية ،وجتاه احلريات ال�صحفية والإعالمية .و�أبقى قانون جديد لتنظيم الأحزاب
ال�سيا�سية على القيود ذاتها التي حترم بع�ض ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي من العودة �إىل الن�شاط
احلزبي .وظلت القيود القانونية ال�صارمة �سي ًفا م�صل ًتا على التجمعات واالحتجاجات ال�سلمية
داخل العا�صمة ،فيما ا�ستمرت �أجهزة الأمن يف تعقب املنخرطني يف تلك االحتجاجات،
�سواء داخل �أو خارج العا�صمة .كما ظلت العقوبات ال�سالبة للحرية م�صدر ًا لرتويع امل�شتغلني
بال�صحافة والإعالم والتدوين الإلكرتوين .وات�سع نطاق املالحقات الأمنية ،وتوظيف الق�ضاء
غري امل�ستقل يف الرتهيب والتنكيل بالن�شطاء احلقوقيني واملدافعني عن احلريات النقابية واحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية.
يف هذا ال�سياق� ،أجريت االنتخابات الت�رشيعية يف �أجواء تفتقر للحرية ،و�صاحبها توقيف
ع�رشات من الداعني �إىل مقاطعتها ،وتقدمي بع�ضهم للمحاكمة .ولكن االنتخابات �أخفقت يف
جتميل �صورة النظام �أمام املجتمع الدويل ،برغم ترحيب ال�سلطات باحل�ضور الدويل الوا�سع
ملراقبتها ،وبرغم تبني نظام انتخابي �أحدث قفزة نوعية يف احل�ضور الن�سائي داخل الربملان،
فقد انتهت االنتخابات �إىل احتفاظ احلزب احلاكم ب�أغلبية املقاعد يف االنتخابات .وتعر�ضت
االنتخابات النتقادات حادة؛ ب�سبب هيمنة ال�سلطة التنفيذية على اختيار �أع�ضاء الهيئة امل�رشفة
على االنتخابات ،واعتماد نظام القوائم الن�سبية املقيدة ب�رشط احل�صول على  5باملائة من
�أ�صوات الناخبني كحد �أدنى للح�صول على �أي مقعد ،وهو ما �أدى �إىل �إهدار وتفتيت الأ�صوات
ل�صالح احلزب احلاكم.
 1حول �إنهاء حالة الطوارئ ،انظر :مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،سقوط احلواجز ،حقوق الإن�سان
يف العامل العربي ،التقرير ال�سنوي .2011
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�إ�شكاليات امل�شاركة ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة:
يف �إطار الإ�صالحات الفوقية التي تعهد الرئي�س اجلزائري ب�إجرائها منذ عام  2011لتفادي
انتقال ثورات الربيع العربي �إىل اجلزائر� ،شهدت البالد �إجراء االنتخابات الت�رشيعية يف العا�رش
من مايو  .2012و�أظهرت التوجهات الر�سمية حر�ص ًا �شديدا على توظيف هذه االنتخابات يف
حت�سني ال�صورة دولياً ،خا�صة �أنها جاءت يف �أجواء �سيا�سية عدائية متاما جتاه احلريات.
حظرا
يف �إطار الرتويج لإجراء انتخابات تت�سم باحلرية من الناحية ال�شكلية� ،أنهت ال�سلطات
ً
ا�ستمر نحو � 10سنوات على �إن�شاء �أحزاب جديدة ،وفيما بني الفرتة من  15يناير –حيث دخول
قانون الأحزاب ال�سيا�سية اجلديد حيز التنفيذ ،وحتى  26مار�س -املوعد النهائي للتقدم بطلبات
الرت�شيح ،قامت وزارة الداخلية باعتماد  21حزب ًا جديداً ،لتعطي انطباع ًا حول انفتاح املجال
ال�سيا�سي ،لكنها مل تتخذ �أي �إجراء لإنهاء حظر الن�شاط ال�سيا�سي املفرو�ض على عدد كبري ممن
2
انخرطوا يف وقت �سابق فيما عرف باجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ.
�سمحت ال�سلطات بح�ضور دويل و�إقليمي وا�سع ملراقبة االنتخابات� ،شمل االحتاد الإفريقي
واالحتاد الأوروبي ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون الإ�سالمي ،والأمم املتحدة،
واملعهد الدميقراطي الوطني بالواليات املتحدة الأمريكية.
ا�ستبقت ال�سلطات االنتخابات ب�سن ت�رشيع خا�ص ي�ضمن تو�سيع حظوظ متثيل الن�ساء يف
املجال�س املنتخبة ،من خالل الن�ص على كوتا للن�ساء �ضمن القوائم االنتخابية احلزبية وامل�ستقلة.
مبوجب هذا القانون ترف�ض القوائم التي ال تلتزم بالن�سب املقررة للن�ساء داخل كل قائمة؛ الأمر
الذي �أ�ضفى نوعا من التجميل على امل�سار االنتخابي .كما عززت ال�سلطات هذا التوجه مبنح
حوافز مالية خا�صة للأحزاب ال�سيا�سية ،وفق ًا لعدد املر�شحات على قوائمها يف االنتخابات
الربملانية �أو يف انتخابات املجال�س ال�شعبية البلدية والوالئية 3.بف�ضل هذا القانون ح�صلت الن�ساء
على  %32من مقاعد الربملان 146( .من �أ�صل  462مقعداً) .يف حني كانت مقاعد الن�ساء يف
4
الربملان ال�سابق ال تتجاوز  31من  389مقعداً.
 -2القانون رقم  2012 -4امل�ؤرخ يف 12يناير  2012واملتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ،اجلريدة الر�سمية رقم ،2
 15يناير � ،2012ص.9
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf
 للمزيد حول �سمات هذا القانون راجع�« :سقوط احلواجز» ،التقرير ال�سنوي الرابع عن �أو�ضاع حقوقالإن�سان يف العامل العربي لعام  ،2011مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
http://www.cihrs.org/?p=2536
 -3لقانون الع�ضوي رقم  12 - 03امل�ؤرخ يف  12يناير  2012والذي يحدد �آليات زياة فر�ص متثيل املر�أة يف
املجال�س املنتخبة ،اجلريدة الر�سمية رقم  14 ،1يناير � ،2012ص.39
 -4موقع املجل�س ال�شعبي الوطني:
http://www.apn-dz.org/legislature_7/french/liste_femmes_fr.php
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وقد ا�ستحدث القانون املنظم لالنتخابات اجلزائرية جلنتني للإ�رشاف على االنتخابات
ومراقبتها؛ 5الأوىل هي اللجنة الوطنية للإ�رشاف على االنتخابات الت�رشيعية ،ورغم �أن
ت�شكيلها ق�ضائي ف�إن ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف رئي�س اجلمهورية هي التي تختار �أع�ضاءها،
ولي�س الق�ضاة �أنف�سهم� .أما الثانية فهى اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات الت�رشيعية .وهي وفق ًا
للقانون ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن الأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف االنتخابات ،وممثلني
�آخرين يختارهم املر�شحون امل�ستقلون .ويفرت�ض وفق ًا للقانون �أن تراقب هذه اللجنة خمتلف
مراحل العملية االنتخابية ،و�أن يجري تن�سيق وتبادل املعلومات فيما بينها وبني اللجنة الوطنية
للإ�رشاف على االنتخابات.
وقد اعتمد القانون القوائم الن�سبية املغلقة واملقيدة بح�صول �أية قائمة ،حزبية كانت �أو م�ستقلة،
على حد �أدنى  %5من الأ�صوات ك�رشط للح�صول على �أي مقعد؛ الأمر الذي �أدى �إىل �إهدار
قدر كبري من �أ�صوات الناخبني ،وبخا�صة تلك التي ذهبت �إىل الأحزاب اجلديدة ،والتي
�أ�سهمت م�شاركتها يف االنتخابات يف تفتيت الهيئة الناخبة ،وجعل ال�سلوك الت�صويتي ي�صب فى
�صالح الأحزاب الكبرية التقليدية ،وعلى الأخ�ص احلزب احلاكم «جبهة التحرير الوطني»،
6
التي ح�صدت  208من مقاعد الربملان.
جدير بالذكر �أن ال�سلطات اجلزائرية ا�ستبقت االنتخابات بحمالت للتنكيل بعدد من الن�شطاء
ال�سيا�سيني واحلقوقيني .مثال ذلك القب�ض على النا�شط ال�سيا�سي على عبده جودى من “حركة
ال�شباب امل�ستقلني من �أجل التغيري” واالعتداء عليه ،واحتجازه مع  24نا�شط ًا من منظمات
�أخرى ،مبا يف ذلك جمعية “�إ�س �أو �إ�س مفقودين” .وكان بينهم فاطمة يو�س وججيقة �رشقاوي
وح�سني فرحاتى و�سليمان حميتو�ش الذين �ألقي القب�ض عليهم يف � 14أبريل؛ �إثر م�شاركتهم
7
بتجمع �سلمي يدعو ملقاطعة االنتخابات.

 -5لالطالع على ن�صو�ص القانون انظر :
القانون رقم  12 - 01امل�ؤرخ يف  12يناير  2012واملتعلق بنظام االنتخابات ،اجلريدة الر�سمية رقم 14 ،1
يناير� ،2012ص.8
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf
 -6حول النتائج النهائية لالنتخابات وتوزيع املقاعد:
http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/289055.html
-7اجلزائر :يجب �أن تتوقف امل�ضايقات التي يتعر�ض لها املدافعون عن حقوق الإن�سان ،بيان �صحفي
م�شرتك (الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ) (FIDHواملنظمة العاملية ملناه�ضة التعذيب ) (OMCTوال�شبكة
الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان )� 25 ،أبريل . 2012
http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86
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مالحقة مدافعي حقوق الإن�سان والن�شطاء النقابيني:
ا�ستهلت ال�سلطات اجلزائرية عام  2012باعتماد وتفعيل قانون مفرط يف قمعه وتقييده
للعمل الأهلى وحرية تكوين املنظمات غري احلكومية .وي�ستند القانون �إىل نظام الرتخي�ص
امل�سبق يف ت�أ�سي�س اجلمعيات ،كما يفر�ض قيود ًا مت�شددة للغاية على الن�شاط املدين ،وخا�صة
فيما يتعلق بجوانب التمويل والتعاون مع املنظمات الدولية ،ويجيز تعليق �أن�شطة املنظمات
غري احلكومية ا�ستناد ًا �إىل �أوامر �إدارية ،كما �أبقى على العقوبات ال�سالبة للحرية �ضد املخالفني
8
لأحكام القانون.
وقد ظلت ال�سلطات متاطل يف �إ�سباغ ال�صفة القانونية على عدد كبري من طالبي ت�أ�سي�س
اجلمعيات ومنظمات حقوق الإن�سان ،ومن بينها منظمة «�إ�س �أو �إ�س خمتفون» ،التي تتذرع
ال�سلطات يف ت�أجيل البت بطلبها ،ب�أنه يتعني عليها �أن حت�صل على قاعة اجتماعات معتمدة لعقد
9
اجتماعها الت�أ�سي�سي ،رغم �أن القانون ال يت�ضمن هذا ال�رشط.
يقت�ضي ت�أ�سي�س النقابات امل�ستقلة �أي�ضا ترخي�ص ًا م�سبق ًا من وزارة العمل ،مبقت�ضى القانون
 90-14ل�سنه  ،1990وغالب ًا ما يواجه ت�أ�سي�س نقابات جديدة بالرف�ض �أو املماطلة .منذ
الإعالن عن �إنهاء حالة الطوارئ ،رف�ضت ال�سلطات املوافقة على ت�أ�سي�س  5نقابات ،بينها
النقابة الوطنية امل�ستقلة ملوظفي البنك املركزي للفالحة والتنمية الريفية ،والنقابة الوطنية لعمال
10
التكوين.
�شهد العام احلايل ت�صعيد ًا خطري ًا يف املالحقات الأمنية والتتبعات الق�ضائية ملدافعي حقوق
الإن�سان واملدافعني عن احلريات النقابية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية .ففي  18يناير
تلقى كلٌ من احلاج عي�سى عبا�س وحممد �صديق بو عامر ممثال الفرع الوطني للجنة الوطنية
ال نقدي ًا لن�صو�ص القانون قبل اعتماده .انظر يف
� -8سبق ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أن قدم حتلي ً
ذلك� :صفحتي  127و 128من «�سقوط احلواجز» تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ال�سنوي الرابع
عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف العامل العربي لعام .2011
http://www.cihrs.org/?p=2536
 ملزيد من التفا�صيل حول االنتقادات املوجهه لهذا القانون انظر اي�ض ًا التقرير املف�صل لل�شبكة الأورومتو�سطيهحلقوق الإن�سان « خدعة رفع حالة الطوارئ «
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11273.html
 -9انظر �أي�ض ًا املرجع ال�سابق  :تقرير «خدعة رفع حالة الطوارئ».
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11273.html
 -10انظر املرجع ال�سابق :تقرير «خدعة رفع حالة الطوارئ».
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11273.html
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للدفاع عن حقوق العاطلني بالأغواط حكما باحلب�س � 18شهر ًا بتهمة التجمع غري امل�رشوع،
11
وذلك على خلفية م�شاركتهما يف تظاهرة �سلمية ،تطالب بحقوق العاطلني.
ويف � 18أبريل جرى اعتقال عبد القادر خربة ع�ضو اللجنة الوطنية حلقوق العاطلني عن
العمل ،والرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بينما كان يقوم بت�صوير فعاليات
اعت�صام لكتبة املحاكم .وقد حكم عليه يف  3مايو بال�سجن ملدة عام مع وقف التنفيذ ،بعد اتهامه
بالتحري�ض على التجمع ب�شكل غري قانوين 12.وقد اعتقل عبد القادر خربة للمرة الثانية يف 21
�أغ�سط�س ،وظل رهن احلب�س امل�ؤقت لنحو ثالثة �أ�سابيع ،بتهمة �إهانة موظف عمومي �أثناء
13
ت�أدية مهامه ،ثم بر�أته املحكمة يف � 2سبتمرب من العام نف�سه.
وعلى خلفية املحاكمة الأوىل لعبد القادر خربة� ،ألقت ال�سلطات القب�ض على كل من يا�سني
زايد رئي�س فرع الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان يف والية الأغواط ،وعبدو
بن جودي ع�ضو حركة ال�شباب امل�ستقلني من �أجل التغيري ،وعثمان �أعوامور ع�ضو �شبكة
الدفاع عن احلرية والكرامة ،وخل�رض بوزياين ،ع�ضو النقابة الوطنية امل�ستقلة ملوظفي الإدارة
العمومية ،وذلك عقب م�شاركتهم يف اعت�صام �سلمي يف � 26أبريل �أمام مقر حمكمة �سيدي
حممد للتنديد مبحاكمة خربة .وقد �أحيلوا للمحاكمة �أمام حمكمة باب الواد بتهمة «التحري�ض
على جتمهر غري م�سلح» ،غري �أن املحكمة �أحالت ملف الق�ضية �إىل النيابة بعد �أن ق�ضت بعدم
14
اخت�صا�صها بنظر الدعوى يف � 28سبتمرب.
 -11مازالت امل�ضايقات التي يتعر�ض لها النقابيون م�ستمرة ،ومازال احلظر على املظاهرات قائم ًا باجلزائر
بالرغم من رفع حالة الطوارئ ،ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان 2 ،مار�س .2012
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11379.html
 -12اجلزائر :االنتخابات الت�رشيعية� ،ضمانة حرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتعبري غري املعمول بها ،ال�شبكة
الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان 11 ،مايو . 2012
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11831.html
أي�ضا بيان منظمة اخلط الأمامي« ،اجلزائر� :صدور حكم بحق املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد عبد
 انظر � ًالقادر خربة بال�سجن �سنة مع وقف التنفيذ وفر�ض غرامة عليه» 3 ،مايو .2012
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/18257
 -13اجلزائر  :اطالق �رساح عبد القادر خربة ..بينما املدافعني عن حقوق الإن�سان ما زالوا يتعر�ضون
مل�ضايقات باجلزائر ،ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان� 13 ،سبتمرب .2012
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/12142.html
 -14بيان املر�صد الدويل حلماية مدافعي حقوق ا�إن�سان بتاريخ � 1أكتوبر.2012
http://www.fidh.org/Algerie-renvoi-pour-incompetence-12231

332

التقرير ال�سنوي 2012
يف  19يونيو اعتقلت ال�سلطات حاج حممد ا�سمعني ( 70عاما) القيادي البارز يف الرابطة
اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،بعد �أن �أيدت املحكمة العليا حكم ًا ابتدائيا كان قد
�صدر بحقه قبل ع�رش �سنوات ،يق�ضي ب�سجنه ملدة �شهرين بتهمة الو�شاية الكاذبة ،وذلك على
خلفية انخراطه يف الك�شف عن ملفات االختفاء الق�رسي التي عرفتها �سنوات الت�سعينيات من
القرن املا�ضي .وقد �أطلق �رساح حاج ا�سمعني يف اخلام�س من يوليو مبوجب عفو رئا�سي يف
�إطار احتفاالت عيد ا�ستقالل اجلزائر 15.جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد ًا من الن�شطاء احلقوقيني
والنقابيني تعر�ضوا العتقاالت متفرقة؛ ب�سبب م�شاركتهم يف فعاليات خمتلفة للتجمع واالحتجاج
ال�سلمي ،كما �سريد الحقاً.
يف �أول �أكتوبر �أوقفت ال�رشطة احلقوقي يا�سني زايد ،عندما كان يف طريقه �إىل مدينة حا�سي
م�سعود ( 800كيلومرت جنوبي من العا�صمة) .تعر�ض زايد العتداءات بدنية ،ثم حب�س
احتياطي ًا بتهمة �إهانة ال�رشطة .ويف � 8أكتوبر ق�ضت حمكمة ورقلة ب�إدانة زايد ومعاقبته باحلب�س
16
�ستة �أ�شهر مع وقف التنفيذ.

حظر وقمع التجمعات ال�سلمية :
ظلت ال�سلطات تتعامل ب�رصامة �شديدة مع جميع �أ�شكال االحتجاج ال�سلمي اجلماعي .وقد
�ألقى القب�ض يف  26فرباير على  40نقابي ًا خالل اعت�صام �أمام دار ال�صحافة بالعا�صمة،
للمطالبة بحقوق العاطلني والعمال املهم�شني ،و�أطلق �رساحهم يف وقت مت�أخر من اليوم نف�سه.
كان بينهم الطاهر بلعبا�س الناطق الر�سمي با�سم التن�سيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلني،
والنا�شطة النقابية مليكة خليل .كما �ألقي القب�ض يف اليوم نف�سه على  40معلم ًا خالل اعت�صام
17
�أمام الق�رص الرئا�سي للمطالبة بتثبيت املعلمني املتعاقدين يف �أعمالهم.
 -15ملزيد من التفا�صيل انظر:
 http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrepr/smain_arrete.htm http://www.la-laddh.org/spip.php?article1300-16ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،اجلزائر :احلكم بالإدانة من الدرجة الأوىل للمدافع عن حقوق
الإن�سان يا�سني زيد� 10 ،أكتوبر .2012
http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrn-publications/%D8%A5%D8%B5%D
8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83
%D8%A9-2012/12169.html
 -17الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،مازالت امل�ضايقات التي يتعر�ض لها النقابيون م�ستمرة وال زال احلظر
على املظاهرات قائم ًا باجلزائر بالرغم من رفع حالة الطوارئ 2 ،مار�س .2012
http://www.fidh.org/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
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يف � 24أبريل ا�ستخدمت ال�رشطة القوة يف تفريق عدد من املواطنني ،حاولوا االعت�صام

�أمام الق�رص الرئا�سي ،مما �أف�ضى �إىل وقوع العديد من الإ�صابات ال�سيما بني الن�ساء ،و�إلقاء
القب�ض على نحو � 100شخ�ص 18.ويف  7مايو اعتقلت ال�سلطات نحو مائتي عامل ،بينهم

 65من الن�ساء من �أع�ضاء النقابة امل�ستقلة لعمال عقود ما قبل الت�شغيل� ،أثناء م�شاركتهم يف

جتمع حا�شد بالعا�صمة للمطالبة بوظائف الئقة .وقد �أطلق �رساحهم يف وقت الحق من اليوم
نف�سه.

19

ويف  9يونيو قام رجال ال�رشطة يف زي مدين با�ستخدام العنف لإجالء  7نقابيني معت�صمني

ب�أحد �شوارع العا�صمة ،ت�ضامن ًا مع زمالء لهم كانوا قد قرروا خو�ض �إ�رضاب عن الطعام،

احتجاج ًا على جتاهل ال�سلطات ملطالب العاملني مبرفق العدالة ،ورف�ضها احلوار مع ممثلي

الفيدرالية الوطنية للعدالة التابعة للنقابة الوطنية امل�ستقلة مل�ستخدمى الإدارة العمومية .

20

ووفق ًا مل�صادر �إعالمية متعددة -مل يت�سن ملركز القاهرة الت�أكد من �صحة املعلومات

املتداولة� -شهدت االحتجاجات ذات الطابع االجتماعي هذا العام تطور ًا الفتاً ،فقد انخرط

فيها �أي�ضا الآالف من جنود احلر�س البلدى ،مطالبني احلكومة برد االعتبار لت�ضحياتهم يف

مقاومة الإرهاب طيلة  15عاماً .وقد �أجه�ضت قوات الأمن يف الأ�سبوع الأول من يوليو

كيلومرتا غرب
زحف عدة �آالف منهم نحو العا�صمة .وكانوا قد جتمعوا يف البليدة (40
ً

العا�صمة) ولكن ال�رشطة فرقتهم با�ستخدام الع�صي وخراطيم املياه .يطالب جنود احلر�س
البلدي بتعوي�ضات مالية عادلة للمتقاعدين منهم ،واحت�ساب �ساعات العمل الإ�ضافية طيلة 15

 -18الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،اجلزائر :يجب �أن تتوقف امل�ضايقات التي يتعر�ض لها املدافعون عن
حقوق الإن�سان� 25 ،أبريل .2012
http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86
 - 19ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،اجلزائر :االنتخابات الت�رشيعية �ضمانه حرية تكوين اجلمعيات
والتجمع والتعبري غري املعمول بها 11 ،مايو . 2012
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11831.html
 -20ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،اجلزائر :الت�ضامن مع النقابيني من الفيدرالية الوطنية للعدالة،

 14يونيو .2012

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11932.html
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عاما يف معا�شاتهم ،وحت�سني ظروف عملهم.

21

تقييد احلريات ال�صحفية والإعالمية:
ما زالت احلريات ال�صحفية والإعالمية هدف ًا للمالحقات الق�ضائية والعقوبات ال�سالبة
للحرية ،على الرغم من اعتماد قانون جديد للإعالم يف مطلع العام ،جرى ت�سويقه بو�صفه
خطوة كبرية على طريق الإ�صالح والنهو�ض باحلريات الإعالمية .غري �أن القانون من
الناحية الفعلية يحتوي على  32مادة ت�سمح �صياغتها غري املن�ضبطة بتقييد وت�أثيم حريات
التعبري ،وعلى وجه اخل�صو�ص عندما يتعلق الأمر بدعاوى امل�سا�س بالدين الإ�سالمي و�سائر
الأديان� ،أو عندما يتعار�ض املحتوى الإعالمي مع ما ميكن اعتباره «الهوية الوطنية والقيم
الثقافية للمجتمع»� ،أو «متطلبات �أمن الدولة والدفاع الوطني» ،و«متطلبات النظام العام»،
و«امل�صالح االقت�صادية للبالد» ،و«متطلبات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة».

22

يف  25يونيو تلقت فاطمة الزهراء عمارة ال�صحفية بال�صحيفة الإلكرتونية «�آخر �ساعة»،
حكم ًا بال�سجن �شهرين ،مع غرامة قدرها � 20ألف دينار جزائري ،و�إلزامها بتعوي�ض
قدره مائة �ألف دينار جزائري ،وذلك بعد �إدانتها بالت�شهري والقذف بحق مدير �سابق لأحد
امل�ست�شفيات ،كان قد اتهم من قبل �إحدى موظفات امل�ست�شفى بالتحر�ش اجلن�سي بها.
ال بال�سجن ملدة �شهرين
وكان ال�صحفي من�صور �سي ح�سني قد تلقى يف  15يونيو حكم ًا مماث ً
وغرامة قدرها � 50ألف دينار جزائري ،بعد �إدانته يف ق�ضية قذف وت�شهري بحق مدير مكتب
حملي لتح�صيل ال�رضائب.

23

 -21ملزيد من التفا�صيل حول احتجاجات احلر�س البلدي انظر :
 العربية 9 ،يوليو : 2012http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/09/225416.html
 جريدة �صوت الأحرار 11 ،يوليو : 2012http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/3867.html
 جريدة اخلرب� 27،سبتمرب : 2012http://www.elkhabar.com/ar/politique/304042.html
 -22جلنة حماية ال�صحفيني ،قانون الإعالم اجلزائري يخنق حرية التعبري 25 ،يناير .2012
http://cpj.org/ar/2012/01/018401.php
 -23جلنة حماية ال�صحفيني ،احلكم على �صحفيني جزائريني بال�سجن على خلفية ق�ضيتي قذف وت�شهري 9 ،يوليو
. 2012
http://cpj.org/ar/2012/07/020113.php
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يف مطلع مايو �ألقت �أجهزة الأمن القب�ض على املدون طارق معمري ،على خلفية بثه
لفيديوهات تدعو ملقاطعة االنتخابات الت�رشيعية .وكان �أحد الفيديوهات التي بثها ت�سجل قيامه
ب�إحراق بطاقته االنتخابية ،ونزعه لأحد املل�صقات .وقد قدم للمحاكمة باتهامات عديدة� ،شملت
�إتالف وثائق �إدارية ،والتحري�ض على التجمهر ،و�إهانة هيئة نظامية ،وتخريب ممتلكات
الغري ،وطالبت النيابة مبعاقبته باحلب�س ثالث �سنوات .وقد عوقب يف  27يونيو بثمانية �أ�شهر
24
�سجن ًا مع وقف التنفيذ وتغرميه مبلغ � 100ألف دينار جزائري.

 -24لالطالع على بع�ض الت�سجيالت للمدون :

http://www.youtube.com/watch?v=Gl4GSVRrKnU
 وانظر اي�ضاً :اجلزائر :احلكم على النا�شط على االنرتنت طارق معمري بال�سجن ملدة ثمانية �أ�شهر مع وقفالتنفيذ وغرامة مالية قدرها  100000دينار جزائري ،.م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق الإن�سان 26 ،يونيو .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4486:4486&cati
d=137:ak-com-dz&Itemid=45
 تقرير موقع قناة فران�س  24حول املو�ضوع:http://www.france24.com/ar/20120627-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D
8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86 % D 8 % A D % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 5 -% D 9 % 8 2 % D 8 % B 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A 6 % D 9 % 8 A%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A
 انظر مقال القد�س العربي  27يونيو .2012http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\27qpt947.htm&arc=data\2012\06\0627\27qpt947.htm
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املغـــرب

على مدى �أكرث من عقد ظل املغرب يحتل مكانة �أف�ضل ن�سبيا فيما يتعلق ب�سجل حقوق الإن�سان
�إذا ما قورن بغريه من البلدان العربية .فقد �سعت امل�ؤ�س�سة امللكية دائما المتالك زمام املبادرة
ال�سيا�سية مبا يتطلبه ذلك من جتاوب مع مطالب املنظمات احلقوقية والقوى الدميقراطية،
الأمر الذي كان ينظر معه �إىل املغرب باعتبارها ميكن �أن تكون �أكرث البلدان العربية ت�أهيال
لتقدمي منوذج عربي للإ�صالح ال�سيا�سي والدميقراطي ،ي�ستمد قوة دفعه من �أعلى .وقبل
رحيل امللك احل�سن الثاين كان قد انتهج مقاربة دميقراطية للتناوب على ال�سلطة من خالل
منح احلزب الفائز يف االنتخابات الت�رشيعية الأحقية يف ت�شكيل احلكومة ومبوجبها كلف �أبرز
�أقطاب املعار�ضة عبد الرحمن اليو�سفي ،بت�شكيل احلكومة؛ بو�صفه -يف ذلك الوقت -رئي�س
حزب االحتاد اال�شرتاكي احلائز على �أكرثية املقاعد الربملانية .وقد �أتاح ذلك انفتاحا وا�سعا
من قبل ال�سلطات املغربية على منظمات حقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي �شهدت
مرحلة من االزدهار الن�سبي.
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عقب توىل امللك حممد ال�ساد�س حكم البالد ،ا�ستجاب ملطالبات املنظمات احلقوقية ،و�أعطي
دفعه قوية للك�شف عن حقيقة ما عرف بانتهاكات املا�ضي اجل�سيمة –التي وقعت يف عهد احل�سن
الثاين– من خالل تبنيه مقاربة للعدالة االنتقالية ،ت�ؤ�س�س لنمط من العدالة الت�صاحلية؛ وبناء
على ذلك ،ت�أ�س�ست هيئة م�ستقلة للإن�صاف وامل�صاحلة يف � ،2003أنيط بها الك�شف عن احلقيقة
يف انتهاكات املا�ضي ،وتعوي�ض ال�ضحايا ورد اعتبارهم وتقدمي التو�صيات املنا�سبة لإحداث
قطيعة نهائية مع �أمناط االنتهاكات اجل�سيمة.
ومع انطالق رياح ما ي�سمي بالربيع العربي يف � ،2011سعت امل�ؤ�س�سة امللكية �إىل احتواء
تداعياتها عرب مبادرة بت�شكيل جلنة ل�صياغة د�ستور جديد للبالد بن�صو�ص �أكرث ع�رصية ،تنحاز
�إىل ت�أكيد الطابع التعددى للمجتمع يف جمال الدين واللغة والثقافة ،وتكرر الإ�شارات املرجعية
�إىل حقوق الإن�سان ومواثيقها الدولية .لكن الد�ستور اجلديد �أخفق يف معاجلة �أوجه اخللل يف
التوازن بني ال�سلطات ،ل�صالح الإبقاء على ال�سلطات املهيمنة للم�ؤ�س�سة امللكية ،وظل امللك
حم�صنا من النقد باعتباره �أمريا للم�ؤمنني.
ترتيبا على اعتماد الد�ستور اجلديد جرت انتخابات برملانية مبكرة ،فاز فيها حزب العدالة
والتنمية «الإ�سالمي» بالأكرثية ،ومن ثم كلفه امللك بت�شكيل احلكومة مبقت�ضي التعديالت
اجلديدة يف الد�ستور.
�إنه بعد نحو ع�رش �سنوات من بدء برنامج العدالة االنتقالية ،مل يجر تفعيل �أبرز تو�صيات
هيئة احلقيقة والإن�صاف للقطع مع االنتهاكات اجل�سيمة ،وبخا�صة فيما يتعلق بتعزيز �ضمانات
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات الأمنية .بل ازدادت االعتداءات الأمنية حدة
مع تزايد التهديدات الإرهابية منذ التفجريات التي �شهدتها الدار البي�ضاء يف  .2003كما �أن
ت�صاعد �أعمال االحتجاج االجتماعي يف الأحياء والبلدات الأكرث تهمي�شا جراء الفقر والبطالة،
قد اقرتن بتزايد وتائر القمع البولي�سي ،وبتعري�ض املحتجني �سلميا ملحاكمات غري عادلة ،كما
جرى قمع بع�ض �أعمال االحتجاج ال�سيا�سي �أي�ضا.
ويرف�ض املغرب �إلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم ال�صحافة والر�أي ،وال تت�سامح
ال�سلطات جتاه انتقاد امل�ؤ�س�سة امللكية ،ف�ضال عن الت�شدد جتاه ما ميكن اعتباره م�سا�سا بالإ�سالم،
وبروز خطوط حمراء يف تناول ق�ضايا الف�ساد وا�ستغالل النفوذ ،تقود �إىل معاقبة من يتناول
تلك الق�ضايا.
غري �أن النزاع حول ال�صحراء الغربية� ،صار ي�شكل امل�صدر الأهم النتهاكات حقوق الإن�سان
باملغرب ،حيث تعترب ال�سلطات املطالبة بحق تقرير امل�صري لل�صحراويني خرقا لل�سيادة ،وتفتيتا
لوحدة الرتاب املغربي ،ال ميكن الت�سامح معه؛ ومن ثم ف�إنه يجرى التعامل ب�صورة �أكرث
عنفا جتاه �أية مظاهر لالحتجاج داخل الإقليم ال�صحراوي با�ستخدام القوة املفرطة ،حتى مع
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التجمعات ذات الطابع ال�سلمي .كما تفر�ض قيود �صارمة على �أن�شطة املنظمات احلقوقية
ال�صحراوية والتي يفتقر �أغلبها �إىل الرتخي�ص القانوين .كما �أن الن�شطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني
يف الإقليم يتعر�ضوا دوما لالعتقاالت التع�سفية واالعتداءات البدنية والتعذيب ف�ضال عن
املحاكمات اجلائرة.
خالل عام  2012ظلت �أو�ضاع حقوق الإن�سان تعاين ذات منط االنتهاكات التي �سادت
املغرب خالل ال�سنوات الأخرية ك�شيوع اال�ستخدام املفرط للقوة يف قمع �أعمال االحتجاج
ال�سيا�سي واالجتماعي ،وممار�سة العقاب اجلماعي �ضد ال�سكان يف املناطق التي ت�شهد
احتجاجات اجتماعية متواترة ،وعقد حماكمات جائرة للمقبو�ض عليهم ،وعدم التحقيق يف
ادعاءات املتهمني بتعر�ضهم للتعذيب ،و�إجبارهم على الإدالء باعرتافات تدينهم ،والتي رمبا
ت�شكل الدليل الوحيد لإدانتهم ،ف�ضال عن املالحقات الق�ضائية ل�صحفيني ومدونني ومبدعني
ون�شطاء �سيا�سيني.
كما ظل �إقليم ال�صحراء �ساحة مفتوحة النتهاكات وا�سعة ،تطال الن�شطاء ال�سيا�سيني
واحلقوقيني من �أبناء الإقليم ،ممن ينا�رصون حق ال�شعب ال�صحراوي يف تقرير م�صريه ،وهو
ما اقرتن بات�ساع نطاق قمع التجمعات وتزايد االعتداءات الأمنية على الن�شطاء وتعري�ضهم
للتعذيب ،وتواتر املحاكمات املفتقرة �إىل معايري العدالة.

احلق فى التجمع ال�سلمي:
�أبدت ال�سلطات قدر ًا ن�سبيا من الت�سامح مع فعاليات االحتجاج ال�سيا�سي ،بينما تعاملت مع
االحتجاج االجتماعي ب�أ�ساليب قمعية ،حيث تدخلت �أجهزة الأمن يف منا�سبات عديدة بطريقة
عنيفة لتفريق امل�سريات وف�ض االعت�صامات ،واقرتن ذلك يف معظم احلاالت بوقوع �إ�صابات
واعتقاالت وا�سعة.
على مدار العام جرت تدخالت �أمنية عنيفة يف مواجهة احتجاجات �سلمية للعاطلني عن
العمل ،اقرتن �أغلبها باعتقاالت طالت الع�رشات ،ووقوع �إ�صابات ،نتيجة ا�ستخدام القوة يف
تفريقهم� ،أو االعتداء اجل�سدي �أثناء القب�ض عليهم.1
 1ميكن الرجوع �إىل معلومات مف�صلة حول القمع الروتيني ملثل هذه االحتجاجات من خالل:
 بيان فرع الرباط حول االعتقاالت والإ�صابات يف �صفوف جمموعة التن�سيق امليداين للأطر العليا املعطلة،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  16فرباير .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-amdh-rabat-arrestations
 فرع اجلمعية بالرباط يدين قمع واعتقال املعطلني ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 24فرباير .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-rabat-codamne-repression
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�سجلت انتهاكات عديدة على وجه اخل�صو�ص فيما عرف �إعالميا بـ «الأربعاء الأ�سود» يف
 29فرباير .حيث ا�ستخدمت ال�رشطة العنف لتفريق وقفة احتجاجية �سلمية للعاطلني عن العمل،
الذين جتمعوا �أمام وزارة حتديث القطاعات العامة .و�أ�صيب بع�ضهم بجراح .2يف الوقت نف�سه
وقعت تدخالت �رشطية عنيفة لتفريق م�سرية �سلمية ،نظمتها اجلامعة الوطنية لعمال وموظفي
اجلماعات املحلية التابعة لالحتاد املغربي لل�شغل� ،أف�ضت �إىل �سقوط  30م�صابا ،بينهم عبد
ال�سالم بلفحيل رئي�س فرع الرباط للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،وجرت مالحقة ع�رشات
من امل�شاركني يف امل�سرية ،بينهم  24من �أع�ضاء «اجلمعية الوطنية حلملة ال�شهادات املعطلني».
�شملت االعتداءات �أي�ضا مقر االحتاد املغربي لل�شغل واملحتجني بداخله .3وت�صدت ال�رشطة
بالقوة لوقفة احتجاجية �سلمية ،نظمتها حركة «العياالت جايات»؛ ت�ضامنا مع معتقلني �سيا�سيني
م�رضبني عن الطعام ،واعتقلت اثنتني من �أع�ضائها وهما �صفاء ع�صام ،وفاطمة الكام.4
يف  8مار�س �شنت ال�رشطة حملة ترهيب ليلية على �سكان مدينة بني بوعيا�ش� ،شملت اقتحام
املنازل ،وترهيب �سكانها ،و�سبهم واعتقال بع�ضهم ،كما حطمت عددا من �أبواب املتاجر.
ا�ستخدمت ال�رشطة الهراوات واحلجارة وخراطيم املياه ،والقنابل امل�سيلة للدموع يف مواجهة
املحتجني .5جدير بالذكر �أن مدينة بني بوعيا�ش تقع يف منطقة الريف �شمال املغرب ،وت�شهد
�أعمال احتجاج متوا�صلة على التهمي�ش االجتماعي واالقت�صادي .وقد تلقي �ستة من املعتقلني
�أحكاما ابتدائية بال�سجن لفرتات ترتاوح بني  4و � 6سنوات.6
على نحو مماثل كانت �أحياء مدينة تازة �-رشق املغرب -هدفا العتداءات �رشطية مماثلة،
على خلفية احتجاجات �شبه يومية ،عرفتها املدينة خالل �شهري يناير وفرباير؛ ب�سبب غالء
املعي�شة وتف�شي البطالة يف �صفوف ال�شباب .فقد طوقت ال�رشطة املدينة ،وا�ستخدمت العنف يف
تفريق ومطاردة املحتجني؛ مما �أف�ضي �إىل �إ�صابة � 150شخ�صا ،كما اعتقلت الع�رشات .7وقد
 -2فرع اجلمعية بالرباط يدين القمع اخلطري لالحتجاجات ال�سلمية يوم الأربعاء  29فرباير ،بيان �صادر عن
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  29فرباير .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-rabat-condamne-repression
 -3املرجع ال�سابق.
 -4املرجع ال�سابق.
 -5بيان حول �أحداث بني بوعيا�ش ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 11مار�س .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-bc-evenements-beni-bouayache
 -6فرع احل�سيمة للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان يدين الأحكام القا�سية يف حق جمموعة من معتقلي �أحداث بني
بوعيا�ش ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 27أبريل .2012
http://www.amdh-imzouren.blogspot.com/2012/04/blog-post_28.html
 -7تقرير اللجنة اجلهوية لتق�صي احلقائق حول �أحداث تازة يف يوم  01فرباير  ،2012تقرير �صادر عن اجلمعية
املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  7فرباير .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/rapport-evenement-taza
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نظم الأهايل وقفات احتجاجية �أثناء عر�ض املعتقلني �أمام املحكمة وقاموا بقطع الطريق ،مما
�أدي �إىل وقوع م�صادمات عنيفة مع ال�رشطة التي اقتحمت بدورها عددا من امل�ساكن بعد تك�سري
�أبوابها ،واعتدت على �سكانها ،وهددت الن�ساء باالغت�صاب بعد نعتهن بالعاهرات .8وقد
�صدرت �أحكام باحلب�س النافذ ملدة � 10أ�شهر بحق  6من املعتقلني يف هذه الأحداث ،واحلب�س
خم�سة �أ�شهر مع �إيقاف التنفيذ بحق � 7آخرين.9
يف  5يونيو قامت ال�رشطة يف مدينة خريبكة -بو�سط املغرب -ب�إزالة خيام املعت�صمني،
و�أحلقت بهم �إ�صابات متفاوتة اخلطورة ،واعتقلت الع�رشات ،و�أحيل بع�ضهم للمحاكمة.10
وعلى النهج ذاته جرى التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات ذات طابع نقابي مناه�ض للف�ساد
يف مدينة ورزازات  -جنوب �رشق املغرب -خالل �شهري مايو ويونيو.11
كما ف�ضت ال�رشطة بالقوة م�سرية �سلمية يف  10يونيو ،دعت �إليها حركة  20فرباير مبدينة
�أمزورن �-شمال املغرب -واعتقلت ال�رشطة عددا من املتظاهرين ،و�أ�صابت بع�ضهم
بجراح .12وعقب انتهاء مظاهرة �سلمية بالدار البي�ضاء يف  22يوليو� ،ألقت ال�رشطة القب�ض
على عدد من �أع�ضاء حركة  20فرباير ،و�أحالتهم �إىل املحاكمة بتهمة تنظيم جتمع غري
 -8التقرير النهائي للجنة التق�صي يف �أحداث تازة ،تقرير �صادر عن االئتالف املغربي لهيئات حقوق الإن�سان،
بتاريخ  28مار�س .2012
http://www.amdh.org.ma/upload/Rapports/rapport%20comit%20d%27enquete%20
evenement%20TAZA.pdf
 -9تقرير جلنة التحقيق يف �أحداث تازة ،الع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق الإن�سان 28 ،مار�س .2012
http://www.lmddh.com/ar/images/pdf/rapport.pdf
 -10اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان بخريبكة نطالب ب�إطالق �رساح املعتقلني وبفتح حتقيق ،بيان �صادر عن
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  6يونيو .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-khouribgua-7juin12
 -11فرع اجلمعية بورززات ي�ستنكر الهجوم على احلريات ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان،
بتاريخ  8يونيو .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-amdh-ouarzazate
 -12فرع اجلمعية ب�أميزورن يدين القمع املمنهج حلركة  20فرباير ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق
الإن�سان ،بتاريخ  11يونيو .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-imzourn-13juin
انظر �أي�ضا:
 الأمن يفقد ريفيات وعيهن يف م�سرية �أمزورن ،جريدة فرباير دوت كوم 10 ،يونيو .2012http://www.febrayer.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
 %D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%87%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D985%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1
%D9%86_a4492.html
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م�رشوع ،و�إهانة م�ؤ�س�سة ال�رشطة ،واالعتداء على بع�ض �أفرادها .ومل تهتم املحكمة اعتبار ًا
لأن دليل االتهام الوحيد هو اعرتاف النا�شطني ،الذين �أكدوا �أنهم تعر�ضوا للتعذيب وهتك
عر�ض بع�ضهم ،لإجبارهم على توقيع االعرتافات املن�سوبة �إليهم .ورف�ضت املحكمة ا�ستجواب
ال�ضباط الذين ادعوا بوقوع اعتداء عليهم ،مثلما رف�ضت اال�ستماع �إىل �شهود الإثبات .وقد
�شملت العقوبات ال�سجن لفرتات ت�صل �إىل � 10أ�شهر بحق  5من �أع�ضاء احلركة ،وال�سجن مع
وقف التنفيذ بحق نا�شطة �أخرى.13
كما تعر�ضت تظاهرات دعت �إليها حركة  20فرباير يف � 22أغ�سط�س ،يف العا�صمة وعدد
من املدن �إىل تدخالت �رشطية عنيفة� ،شملت ال�رضب بالهراوات والع�صي والركل واللكم،
وتوجيه الإهانات للمتظاهرين وتعقبهم يف ال�شوارع.14
يف  28دي�سمرب منعت ال�رشطة م�سرية ل�سكان �سيدي يو�سف بن على مبراك�ش ،احتجاجا على
ارتفاع الأ�سعار ،حيث قامت ب�إغالق جميع املنافذ امل�ؤدية �إىل جمل�س املدينة ،وتطويق احلي
القدمي ل�سيدي يو�سف بن علي ،وا�ستخدمت ال�رشطة الغازات امل�سيلة للدموع ،وخراطيم
املياه وال�سيارات امل�صفحة .وقد �أ�صيب  32بجراح �ضمنهم بع�ض رجال الأمن ،واعتقل
نحو � 70أغلبهم �أطفال �أطلق �رساحهم الحقا .وقد جل�أ املتظاهرون �إىل �إ�رضام النار يف بع�ض
حاويات النفايات ال�صلبة يف حماولة للت�صدي لقوات الأمن ور�شقها باحلجارة .ويف 31
دي�سمرب مثل املحتجزين الع�رشة البالغني �أمام النيابة العامة ،و�أحيلوا يف اليوم نف�سه على املحكمة
ومنعت عائالتهم من الدخول.15

انتهاكات حرية الر�أي والتعبري:
يف  13فرباير تلقي عبد ال�صمد الهيدور النا�شط بحركة  20فرباير حكما بال�سجن � 3سنوات
وغرامة مالية � 15ألف درهم ،النتقاده امللك يف فيديو قام ببثه على موقع يوتيوب .كما حكم
بال�سجن � ١٨شهرا ،على الطالب وليد بهومان ،بتهمة «مهاجمة قيم الأمة املقد�سة» ،لن�رشه
 -13املغرب :ا�ستخدام اعرتافات ُمتنازع على �صحتها يف حب�س متظاهرين ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش ،بتاريخ � 17سبتمرب .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/17-0
 -14املغرب :ا�ستخدام اعرتافات ُمتنازع على �صحتها يف حب�س متظاهرين ،تقرير �صادر عن منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش ،بتاريخ � 17سبتمرب .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/17-0
 -15تقرير حول �أحداث �سيدي يو�سف بن علي مبراك�ش ،تقرير �صادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان،
بتاريخ  31دي�سمرب .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/news-ar/rapport-menara-evenements-marrakech-28-dec
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حمتوى على الفي�سبوك ي�سخر من امللك 16.يف  11مايو حكمت �إحدى املحاكم على مغني الراب
معاذ بلغوات بال�سجن �سنة بتهمة “�إهانة ال�رشطة” ،عرب �إحدى �أغانيه التي انتقد فيها ف�ساد
ال�رشطة.17
يف  18مايو تلقي يون�س بلخدمي �شاعر حركة  20فرباير حكما بال�سجن �سنتني وغرامة 5000
درهم ،بتهمة التهجم على رجال الأمن يف مقر الدار احلمراء بعد اعتقال مغني الراب معاذ
بلغوات ،وترجح بع�ض امل�صادر �أن العقوبة املغلظة بحق بلخدمي رمبا تعود �إىل متزيقه �صورة
امللك يف م�سريه بالدار البي�ضاء.18
ويف  1يونيو �ألقي القب�ض على النا�شط واملدون حممد �سقراط بتهمة االجتار يف املخدرات.
و�أ�صدرت حمكمة مراك�ش االبتدائية حكما ب�سجنه �سنتني وغرامة  5000درهم  ،وح�سب
مقربني من �سقراط ف�إنه �أرغم على توقيع حم�رض يق�ضي بحيازته ن�صف كيلو جرام من
احل�شي�ش ،و�إال �سيتم تلفيق التهمة لأخيه املعاق �أو �أبيه الكهل .وقد عرف �سقراط بكتاباته التي
ينتقد فيها احلكومة ب�شكل الذع كما �أنه يدعو �إىل العلمانية.19
يف � 22أغ�سط�س تعر�ض عمر بروك�سي مرا�سل وكالة الأنباء الفرن�سية ،العتداء من قبل
ال�رشطة �أثناء تغطيته لالحتجاجات ال�سلمية التي دعت �إليها حركة  20فرباير ،20ويف � 4أكتوبر
 -16حب�س مغني راب ب�سبب فيديو يهني ال�رشطة ،بيان �صادر عن ال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية
التعبري ،بتاريخ  16مايو .2012
http://ifex.org/morocco/2012/05/16/belghouat_jailed/ar
 -17احلكم بال�سجن على مغني راب انتقد ال�رشطة ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،بتاريخ  12مايو .2012

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/12-0

 -18بيان بخ�صو�ص احلكم ال�صادر يف حق ال�سيد يون�س بلخدمي ،بيان �صادر عن املنظمة املغربية حلقوق
الإن�سان ،بتاريخ  28مايو .2012

http://omdh-casa.blogspot.com/2012/06/blog-post_25.html

انظر �أي�ضا:
�أ�سباب ت�شديد احلكم على �شاعر حركة  20فرباير و�إدانته ب�سنتني حب�سا نافذا ،جريدة فرباير دوت كوم 18 ،مايو .2012

http://bit.ly/RAXmxk

� -19إدانة مدون جديد بحجج واهية ،تقرير �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود ،بتاريخ  18يونيو .2012

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120615_blogueur_dans_la_ligne_de_mire_ar.pdf

� -20رشطيون يعتدون على مرا�سل وكالة ال�صحافة الفرن�سية ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود،
بتاريخ � 23أغ�سط�س .2012
_http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120823_maroc_allegeance_conteste_e_ar.odt_-
neooffice_writer.pdf
انظر اي�ضاً:
ِ
�صحفيا �أمام الربملان ،موقع ه�سربي�س الإخباري ،الأربعاء 22
ي
م
د
وي
ني
فربايري
ي�شتت
العمومية
القوات
عنف
ُْ
ّ
ّ
�أغ�سط�س .2012
http://hespress.com/politique/60985.html
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�أ�صدرت ال�سلطات قرارا ب�سحب اعتماده كمرا�سل.21
�أمر وزير االت�صال بحظر عدد  2فرباير من الأ�سبوعية الفرن�سية “لو نوفيل �أوب�رسفاتور”
على خلفية عر�ض املجلة ل�صورة مر�سومة لـ “الله” م�أخوذة عن الفيلم الإيراين الفرن�سي
“بري�سيبولي�س” (فتاة من بالد فار�س) .22كما منع �أي�ضا توزيع عدد خا�ص من �صحيفة

“لوبريالن” الفرن�سية ،لأنه ت�ضمن �صورا م�سيئة للنبي حممد .23ومنعت جريدة “�إلبايي�س”
الإ�سبانية ب�سبب ن�رشها مقتطفات من كتاب كاترين كرا�سيي و�إيريك لوران كرا�سيي بعنوان
“امللك امل�ستحوذ” الذي يتحدث عن ثروة امللك حممد ال�ساد�س.24
كما �أفتى الداعية الإ�سالمي عبد الله النهاري ،بهدر دم وجواز قتل املختار الغزيوي،
رئي�س حترير جريدة “الأحداث املغربية” ،ب�سبب دفاعه خالل حوار تلفزيوين بقناة ف�ضائية
� -21سحب اعتماد مرا�سل وكالة ال�صحافة الفرن�سية بقرار �سيا�سي ،بيان �صادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود،
بتاريخ � 5أكتوبر .2012
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/051012_cp_maroc_ara-3.pdf
انظر �أي�ضا:
 �إدانة القرار احلكومي ب�سحب اعتماد ال�صحفي عمر بروك�سي ،والدعوة �إىل فتح حتقيق يف �أحداث طنجةو�سيدي �إفني ،بيان �صادر عن الع�صبة املغربية حلقوق الإن�سان� 6 ،أكتوبر .2012
bitly.com/VxKlra
 املغرب  -ينبغي �إعادة اعتماد مرا�سل وكالة الأنباء الفرن�سية ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش،بتاريخ � 22أكتوبر .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/22
 -22املغرب :حجب �أ�سبوعيات ب�سبب �صور الله والنبي حممد ،بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�ش،
بتاريخ  10فرباير .2012
http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/10-0
انظر �أي�ضا:
 املغرب :ال�شبكة العربية تدين الت�ضييق على احلريات ال�صحفية ..منع �أعداد من جملة “لو نوفيل �أوب�سريفاتور،بيان �صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ،بتاريخ  9فرباير .2012
http://www.anhri.net/?p=48587
 الرباط متنع توزيع �أ�سبوعية “نوفيل �أوب�رسفاتور” الفرن�سية يف املغرب ،موقع فرن�س  24الإخباري4 ،فرباير .2012
http://f24.my/wHps3O
 -23املرجع ال�سابق.
 -24عبد الرحيم اجلامعي ،حديث ال�صباح :حرية التعبري  ..ومنع القراءة واملعرفة ،جريدة ال�صباح ،االثنني
 5مار�س .2012
&http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article
id=23410:2012-03-05-16-57-01&catid=37:cat-laune&Itemid=782
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عربية عن احلريات الفردية والعالقات اجلن�سية الر�ضائية بني طرفني بالغني ورا�شدين.

25

التعذيب واالختفاء الق�سري:
ظلت ال�شكاوى قائمة من تردي الأو�ضاع داخل ال�سجون ومراكز االحتجاز و�شيوع
ممار�سات التعذيب والتعنيف البدين واملعنوي على املحتجزين وال�سجناء ،وقد طالت هذه
املمار�سات ب�صورة روتينية الن�شطاء ال�صحراويني واملنخرطني يف �أ�شكال خمتلفة من احلراك
ال�سيا�سي واالجتماعي .وي�ؤكد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ا�ستمرار ممار�سات التعذيب،
و�إ�ساءة املعاملة داخل ال�سجون .من هذه املمار�سات ال�رضب بالع�صى والأنابيب البال�ستكية،
والتعليق بوا�سطة الأ�صفاد يف �أبواب الزنازين ملدة طويلة ،وا�ستعمال الفلقة والغرز بالإبر
والكي والتجريد من املالب�س ،ف�ضال عن ال�سب وال�شتم .و�أ�شار تقرير املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان �إىل وجود �أماكن خا�صة بالتعذيب داخل عدد من ال�سجون وامل�ؤ�س�سات العقابية ،وعدم
تفعيل �آليات الرقابة والتفتي�ش على ال�سجون .و�شدد تقرير املجل�س على �أهمية و�ضع خطة عمل
ملناه�ضة التعذيب ،بال�رشاكة بني احلكومة والربملان وال�سلطات الق�ضائية واملجتمع املدين.26
يف  20يناير تعر�ض املعتقل ال�سيا�سي ال�صحراوي “بال �شيخاتو علي �سامل” العتداءات
ج�سدية و�إهانات لفظية من ثالثة موظفني بال�سجن املحلي (لكحل) بالعيون -جنوب املغرب-
�أثناء زيارة عائلته له ،وبعد ت�سلمه ورقة حتمل �أرقام هواتف ،كان يود االت�صال بها عرب
 -25النقابة تدين وت�ستنكر ب�شدة الدعوة �إىل تهديد ال�سالمة اجل�سدية للزميل «لغزيوي ،»..بيان �صادر عن
النقابة الوطنية لل�صحافة املغربية ،بتاريخ  30يونيو .2012
http://www.snpm.org/article.php?id=416&fid_cat=20&fid_rubrique#.UJfNX2_MgoE
انظر �أي�ضا:
 اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان تدين ت�رصيحات املدعو عبد الله النهاري ،بيان �صادر عن اجلمعية املغربيةحلقوق الإن�سان ،بتاريخ  2يوليو .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/denonciation-declaration-nhari
 ر�سالة ت�ضامن مع ال�سيد املختار لغزيوي ،بيان �صادر عن املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  29مايو.2012
http://omdh-casa.blogspot.com/2012/06/blog-post_29.html
 الداعية عبد الله نهاري ي�صف لغزيوي بـ «الديوت» ويهدر دمه ،جريدة االحتاد اال�شرتاكي املغربية30 ،يونيو .2012
http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&date_ar=2010-01-01&id_info=152689
� -26أزمة ال�سجون م�سئولية م�شرتكة ،تقرير �صادر عن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،بتاريخ � 30أكتوبر
.2012
_http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/exe_Re_sume_A4_exe_cutif_prison-
Va_30_oct._-.pdf
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هاتف ال�سجن .و قد �أ�صيب يف �أنفه وفمه ،و�أنهيت الزيارة تع�سفيا.27
يف  2فرباير تعر�ض املعتقل ال�سيا�سي ال�صحراوي حممد ديحاين للتعذيب والإهانة من �إدارة
�سجن �سال ،وقد �شمل ذلك تكبيل يديه �إىل الوراء ،وتعليقه يف �أو�ضاع �صعبة� ،إ�ضافة �إىل
ال�سب وال�شتم والقذف.28
يف  6مايو جرى اختطاف �سفيان العزامي ،بينما كان يف طريقة �إىل الدار البي�ضاء
قادما من مدينة فا�س بحثا عن عمل ،ويف اليوم نف�سه هاتف والدته ليبلغها ب�أنه موجود يف
الدار البي�ضاء ،و�أنه �سيعود قريبا� إىل فا�س.ونظرا لعدم ح�صولها على �أية �أخبار عنه لعدة
�أيام ،حاولت� أ�رسته البحث عنه لعلها تعرث عليه من خالل �إبالغ ال�رشطة عن حالة اختفائه ،وقد
َع ِلم والده� أن �أرقام املكاملات التي تو�صلوا بها �إىل ابنه كان م�صدرها �أحد مكاتب اال�ستخبارات
العامة بالدار البي�ضاء .ومع ذلك �أنكرت ال�سلطات �صلتها باختفائه �أو �إلقاء القب�ض عليه .29ويف
 21مايو علمت الأ�رسة بوجوده يف م�ست�شفى الرازي للأمرا�ض النف�سية مبدينة �سال ،حيث قال
العزامي �إنه تعر�ض لل�رضب والتعذيب ،ولكنه ال يعرف اجلهة امل�سئولة عن ذلك وال املكان
الذي مت فيه االعتداء عليه.30
يف  17مايو لقي �أحمد بن ميلود ال�سجني اجلزائري ب�سجن �سال حتفه بعد �إ�رضاب طويل عن
الطعام ،بد�أه قبل  70يوما من وفاته .وكان بن ميلود قد ا ُتهم با�ستهداف القن�صلية اجلزائرية
بوجدة ،بعدما عرث بحوزته على م�سد�س وهو يحاول الدخول للقن�صلية ،ال�سنة املا�ضية.
وحكمت عليه املحكمة بثالثني �سنة ،و�أكدت م�صادر �أنه تعر�ض للتعذيب داخل الزنزانة
وال�رضب املربح وهتك للعر�ض بالع�صي .كما �أ�شار االئتالف املغربي حلقوق الإن�سان -ي�ضم
 -27اعتداء ج�سدي على املعتقل ال�سيا�سي ال�صحراوي « بال �شيخاتو علي �سامل « بال�سجن املحلي (لكحل ) بالعيون،
تقرير �صادر عن جتمع املدافعني ال�صحراوون عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ  21يناير .2012
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=761:-----q-----q----------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
 -28بيان لعائلة املعتقل ال�سيا�سي حممد ديحاين ،بيان �صادر عن اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ،بتاريخ  3فرباير .2012
http://asvdh.net/6284
 -29املغرب� :سفيان العزامي �ضحية اختفاء ق�رسي ،بيان �صادر عن منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان ،بتاريخ
 16مايو .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4447:2012-0522-13-54-18&catid=134:-&Itemid=75
 -30املغرب :مت العثور على �سفيان العزامي ،بيان �صادر عن منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان ،بتاريخ 23
مايو .2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4456:2012-0605-15-23-05&catid=134:-&Itemid=75
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 18منظمة حقوقية– �أن وفاة بن ميلود تعك�س الو�ضعية املتفاقمة للمعتقلني داخل ال�سجون،
وجتاهل ال�سلطات ملطالبهم امل�رشوعة.31
يف  28مايو  ،2012تعر�ض ال�سيد حممد حجيب ،املعتقل يف �سجن �سال ،للتعذيب
و�سوء املعاملة� ،شمل ال�رضب املربح ،وتعليقه يف �أو�ضاع م�ؤملة لفرتات طويلة ،وتهديده
باالغت�صاب؛ مما دفعه �إىل حماولة االنتحار.32

حقوق الأقليات واملهاجرين:
رغم التطورات الإيجابية يف معاجلة م�شكالت التمييز والتهمي�ش بحق الأقلية الأمازيغية،
وعلى وجه اخل�صو�ص �إطالق القناة الثامنة الناطقة باللغة الأمازيغية ،ود�سرتة اللغة الأمازيغية،
وا�ستمرار برامج تعليم الأمازيغية .ف�إن تقريرا حقوقيا �صادر عن “ال�شبكة الأمازيغية من �أجل
املواطنة” �أ�شار �إىل �أن بع�ض الربامج التعليمية املعتمدة يف املغرب ال تزال حتمل يف طياتها
ن�صو�صا ومعطيات تكر�س التمييز والتهمي�ش والدونية جتاه الأمازيغية وتاريخها وح�ضارتها
وثقافتها .كما انتقد التقرير عدم تعميم ا�ستعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومرافق
الدولة ،كامل�ست�شفيات وخمافر ال�رشطة ومراكز الإدارة الرتابية.33
من ناحية �أخرى ت�سجل التقارير تعر�ض املهاجرين الأفارقة لأ�شكال خمتلفة من العنف،
تتناق�ض مع التزامات املغرب مبقت�ضيات االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين
وعائالتهم .فقد �أقدمت ال�سلطات املغربية يف  5يونيو على اعتقال جمموعة من الأفارقة
بعد اجتماعهم ب�أع�ضاء من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبدينة تاوريرت؛ حيث ن�صبت
ال�رشطة لهم كمينا بالقرب من مقر اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،واعتقلت “حممد �سوجن”
 -31دعوة لنجدة معتقلني م�رضبني باملغرب ،موقع اجلزيرة الإخباري 6 ،يونيو .2012
http://www.aljazeera.net/humanrights/pages/89870f8e-a973-47cc-81ac-9e03cc5eb062
انظر اي�ضا:
جثة جزائري يف بيت حفيظ بنها�شم الذين توجه �إليه �أ�صابع االتهام ،جريدة فرباير دوت كوم 18 ،مايو .2012
http://bit.ly/UJSEfR
 -32املغرب :حممد حجيب �ضحية اعتقال تع�سفي وتعذيب و�سوء املعاملة يف ال�سجن ،بيان �صادر عن منتدى
الكرامة ،بتاريخ  15يونيو.2012
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4480:2012-0618-13-33-00&catid=134:-&Itemid=75
 -33تقرير ال�شبكة الأمازيغية من �أجل املواطنة ،بتاريخ  21مايو .2012
http://www.reseauamazigh.org/IMG/pdf/_2008-2011.pdf
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من الكامريون.34

النزاع ال�صحراوي و�أثره على و�ضعية حقوق الإن�سان:
ظل النزاع على انتماء منطقة ال�صحراء الغربية للمغرب م�صدرا �أ�سا�سيا النتهاكات حقوق
الإن�سان يف هذا الإقليم ،حيث يجرى التنكيل بالن�شطاء ال�سيا�سيني ومدافعي حقوق الإن�سان،
وقمع االحتجاجات ال�سلمية ،ورف�ض االعرتاف القانوين مبنظمات حقوق الإن�سان يف الإقليم،
ف�ضال عن �أعمال االعتقال والتعذيب واملحاكمات التي تفتقر للحد الأدنى من معايري العدالة.
يف  6يناير  2012اعتقلت ال�رشطة ،النا�شط احلقوقي ح�سنة الوايل يف مدينة الداخلة؛ على
خلفية احتجاجات ،اكت�ست طابعا عنيفا �شهدتها املدينة خالل الأ�سبوع الأخري من �سبتمرب
 ،201135ويف � 18أبريل ق�ضت حمكمة العيون ب�سجنه � 3سنوات ،36بتهمة االعتداء على
موظفني �أثناء عملهم ،والتحري�ض والإخالل بال�سري العام ،وامل�شاركة يف مظاهرات.37
كما تعر�ض احلقوقي ال�صحراوي «مماي هنون» يف � 14أبريل العتداء ج�سدي ولفظي
مبدينة الداخلة� ،أثناء التحقيق معه حول �سبب ا�ستقباله مل�ست�شارين من ال�سفارتني الأمريكية
والربيطانية ومراقبني دوليني من �إ�سبانيا .وحينما رف�ض «مماي هنون» الإدالء ب�أي معلومات
 -34اعتقال مهاجرين مبا�رشة بعد مقابلتهم لأع�ضاء من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ، ،بيان �صادر عن
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  5يونيو .2012
http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/arrestation-migrants
 -35ال�صحراء الغربية :اعتقال املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد ح�سنة الوايل و توقيفه ،و خماوف من احتمال
تعر�ضه �إىل التعذيب و�إ�ساءة املعاملة ،بيان �صادر عن منظمة اخلط الأمامي ،بتاريخ  16يناير .2012
http://www.frontlinedefenders.org/node/17052
 كانت مدينة الداخلة بال�صحراء الغربية �شهدت يف الأ�سبوع الأخري من �شهر �سبتمرب � 2011أعمال عنف بنيمغاربة و�صحراويني قتل خاللها �سبعة �أ�شخا�ص ،واتهم �صحراويون من و�صفوهم بامل�ستوطنني املغاربة بزرع
الرعب ،والتعر�ض لأمالك ال�صحراويني ،واندلعت �أعمال العنف بعد مقابلة كرة قدم جرت بني فريق حملي
وفريق قادم من الدار البي�ضاء .للمزيد من التفا�صيل ميكن الرجوع �إىل:
http://hespress.com/faits-divers/38499.html
http://asvdh.net/5659
� -36أ�صدرت الغرفة الأوىل مبحكمة اال�ستئناف مبدينة العيون /ال�صحراء الغربية �أحكاما قا�سية بحق ن�شطاء
ومعتقلني �سيا�سيني �صحراويني ،بيان �صادر عن اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ،بتاريخ � 19أبريل .2012
http://www.alqaheraalyoum.net/videos/playvideo.php?vid=a7694eecd
 -37تقرير �أخباري� :أحكام قا�سية يف حق ن�شطاء حقوقيني و�سيا�سيني �صحراويني ،تقرير �صادر عن اجلمعية
ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ،بتاريخ � 26سبتمرب
.2012
http://asvdh.net/6920
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تخ�ص ن�شاطه احلقوقي ،اتهمته ال�رشطة «باالعتداء على موظف �أثناء مزاولته مهامه».38
يف � 4أبريل تعر�ض  19من النا�شطني ال�سيا�سيني واحلقوقيني ال�صحراويني املعتقلني بال�سجن
املحلي (لكحل) بالعيون للت�ضييق من �إدارة ال�سجن بعد عودتهم من �أويل جل�سات حماكمتهم
على خلفية �أحداث الداخلة ،وذلك لرفعهم �شعارات تطالب بحق ال�شعب ال�صحراوي يف
تقرير امل�صري ،حيث منعتهم من الف�سحة ،ومن االت�صال بعائالتهم وحماميهم و�سائر املعتقلني
بال�سجن.39
ويف  7يناير اعتقلت ال�سلطات جوهر بوكرفة (� 16سنة) على خلفية م�شاركته يف مظاهرة
�سلمية ،تطالب بحق ال�شعب ال�صحراوي يف تقرير امل�صري .وحكمت حمكمة العيون يف جل�سة
مغلقة بحب�سه ملدة �شهر.40
يف  23فرباير �أ�صيبت  34امر�أة �صحراوية بجروح �إثر تدخل ال�رشطة لتفريق مظاهرة،
دعت لها تن�سيقية �أكدمي �إيزيك للت�ضامن مع  23معتقال �سيا�سيا �صحراويا ،يخو�ضون �إ�رضابا
عن الطعام ب�سجن �سال 41. 2ويف � 26أبريل فرقت قوات الأمن تظاهرة �سلمية مبدينة العيون،
نظمت بدعوة من تن�سيقية �أكدمي �إيزيك للمطالبة ب�إطالق �رساح املعتقلني ال�سيا�سيني ال�صحراويني
والتنديد بنهب الرثوة الطبيعية .واعتقلت ال�رشطة النا�شطني املحجوب عيا�ش وم�صطفي المع،
و�أ�صابت �أحد ع�رش م�شاركا.42
 -38املدافع ال�صحراوي عن حقوق الإن�سان « مماي هنون « يتعر�ض لالعتداء واالعتقال بالداخلة  /ال�صحراء
الغربية ،تقرير �صادر عن جتمع املدافعني ال�صحراوين عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 15أبريل .2012
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=841:----q---q--------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
� -39إدارة ال�سجن ت�ضايق املعتقلني ال�سيا�سيني ال�صحراويني بعد ترديدهم �شعارات منا�رصة جلبهة البولي�ساريو بقاعة
املحكمة بالعيون ،تقرير �صادر عن جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 8أبريل .2012
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=834:201204-12-23-53-24&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
 -40احلكم ب�شهر �سجنا نافذا يف حق الطفل ال�صحراوي « جوهر بوكرفة « بالعيون ،تقرير �صادر عن جتمع
املدافعني ال�صحراوين عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ  12يناير .2012
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=744:------q---q-----&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
 -41عنف �ضدا على الت�ضامن مع املعتقلني ال�سيا�سيني ال�صحراويني ب�سجن �سال ،2بيان �صادر عن اجلمعية ال�صحراوية
ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ،بتاريخ  24فرباير .2012
http://asvdh.net/6289
 -42بيان عاجل :ال�سلطات املغربية تقمع تظاهرة �سلمية وتعتقل نا�شطني وت�صيب �أحد ع�رش م�شاركا ،بيان �صادر
عن اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ،بتاريخ
� 28أبريل .2012
http://asvdh.net/6583
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يف  8مايو تعر�ضت مدينة كليميم /جنوب املغرب حل�صار بولي�سي م�شدد ملنع احتجاجات
�سلمية �أمام امل�ست�شفى الإقليمي ،دعا �إليها نا�شطون احتجاجا على تف�شى الر�شوة والف�ساد وانعدام
اخلدمات ال�صحية ،وبالرغم من هذا احل�صار ،فقد متكن العديد من املواطنني من الو�صول
�إىل مقر امل�ست�شفى� ،أف�ضت حماوالت تفريقهم �إىل �إ�صابة الع�رشات من املواطنني بجروح
متفاوتة .43وعلى نحو مماثل فرقت قوات الأمن عددا من التظاهرات مبدينة العيون اقرتنت
بالقب�ض على عدد من املتظاهرين.44
يف  23يوليو �أ�صيب ت�سعة �أ�شخا�ص بجروح ،بعد حماولتهم ك�رس احل�صار الأمني املفرو�ض
على منزل النا�شط النقابي �أحمد الدية .وكانت ال�رشطة قد حا�رصت الأزقة امل�ؤدية �إىل
املنزل .45يف  11مايو �أحالت ال�سلطات م�صطفى البوداين وحممد بيزي على ال�سجن الأكحل
مبدينة العيون ،مل�شاركتهما يف مظاهرة تندد باملمار�سات القمعية ،والت�ضامن مع املعتقلني
46
ال�سيا�سيني ال�صحراويني.
يف  5مار�س �أ�صدرت املحكمة االبتدائية مبدينة كليميم  /جنوب املغرب �أحكاما بال�سجن ملدة
�شهرين يف حق �شبان �صحراويني على خلفية م�شاركتهم يف مظاهرات �سلمية 47.ويف 28
مار�س �أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف بالعيون حكما بال�سجن � 8أ�شهر بحق �صالح ال�صغري ،بتهمة
امل�شاركة يف مظاهرات� ،شهدتها مدينة الداخلة عام  ،2011بالرغم من �أن �صالح �أثبت �أنه
كان موجودا مبنطقة تبعد عن الداخلة بـ  287كم� ،أثناء وقوع الأحداث.48
 -43منع وقفة احتجاجية �سلمية وتدخل عنيف �ضد متظاهرين طالبوا بتح�سني اخلدمات ال�صحية بامل�ست�شفى
الإقليمي ،مرجع �سبق ذكره.
 -44بيان عاجل :املغرب ..ال�سلطات املغربية تعتقل نا�شطني وت�صيب ثالثة ع�رش م�شاركا ا�ستعملوا حقهم يف
حرية الر�أي والتعبري ،بيان �صادر عن املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات ،بتاريخ  28مايو .2012
http://asvdh.net/6630
 -45ال�سلطات املغربية متنع جتمعا �سلميا ،وت�ستخدم القوة ملنع ح�ضور عائالت املعتقلني �إليه ،بيان �صادر عن اجلمعية
ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ،بتاريخ  28يوليو .2012
http://asvdh.net/6690
 -46اعتقاالت و�إدانات جديدة ،وتعذيب املتظاهرين ال�سلميني ، ،بيان �صادر عن اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا
االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ،بتاريخ  14مايو .2012
http://asvdh.net/6600
 -47احلكم على  5معتقلني �صحراويني ب�شهرين �سجنا نافذا و على جمموعة �أخرى ب�شهرين موقوفة التنفيذ،
تقرير �صادر عن جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ  7مار�س .2012
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=802:-05&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
 -48احلكم بـ � 8أ�شهر �سجنا نافذا على املعتقل ال�صحراوي « �صالح ال�صغري « حمكمة اال�ستئناف بالعيون  /ال�صحراء
الغربية ،تقرير �صادر عن جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ  28مار�س .2012
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=824:--08------q---q------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
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يف � 11أبريل حكمت حمكمة اال�ستئناف بالعيون بال�سجن عاما ون�صف العام على املعتقل
ال�سيا�سي ال�صحراوي “ غايل بوحال “ بتهمة تكوين ع�صابة �إجرامية ،وحماولة القتل مع
�سبق الإ�رصار والرت�صد ،وحمل ال�سالح الأبي�ض .وقال غايل �إن اعتقاله ي�ستهدف عقابه
على مواقفه ال�سيا�سية .جدير بالذكر �أن عائلته تعر�ضت لالعتداء داخل منزلها؛ ب�سبب تنديدها
باعتقاله ،واملطالبة بالإفراج عنه 49.يف � 18أبريل �أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف مبدينة العيون
�أحكاما قا�سية بحق �ستة مدافعني عن حقوق الإن�سان ،تراوحت بني ال�سجن �سنة و� 3سنوات
علي خلفية الأحداث التي �شهدتها مدينة الداخلة يف �سبتمرب  ،2011وامتنعت املحكمة عن
التحقيق يف ادعاءات املتهمني ب�ش�أن تعر�ضهم للتعذيب للح�صول على اعرتافات تدينهم.50
يف  11يوليو حكمت حمكمة اال�ستئناف مبدينة العيون بال�سجن � 8أ�شهر بحق املواطنني
ال�صحراويني م�صطفى البوداين وحممد ندور بعد م�شاركتهما يف مظاهرة بحي حل�شي�شة يف
الذكرى الـ 39لت�أ�سي�س جبهة البولي�ساريو.51
وا�ستمرارا لتقييد ن�شاطها يف ال�صحراء الغربية ،منعت ال�سلطات يف  19فرباير فرع اجلمعية
املغربية حلقوق الإن�سان يف مدينة العيون من تنظيم م�سرية �سلمية كان مقرر ًا �أن تنظم يف ذلك
طوقت قوات الأمن مكاتب اجلمعية،
اليوم احتفاال بالذكري الأويل حلركة  20فرباير؛ حيث َّ
و�أغلقت ال�شوارع امل�ؤدية �إىل املبنى ،ملنع امل�سرية.52

 -49احلكم ب�سنة و ن�صف ال�سنة على املعتقل ال�سيا�سي ال�صحراوي « غايل بوحال « مبحكمة اال�ستئناف بالعيون
 /ال�صحراء الغربية ،تقرير �صادر عن جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سان ،بتاريخ � 11أبريل
.2012
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=835%3A-------q---q------&catid=52%3A2010-09-18-15-37-20&Itemid=2
� -50أ�صدرت الغرفة الأوىل مبحكمة اال�ستئناف مبدينة العيون /ال�صحراء الغربية �أحكاما قا�سية بحق ن�شطاء
ومعتقلني �سيا�سيني �صحراويني ،بيان �صادر عن اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية  ،بتاريخ � 19أبريل .2012
http://asvdh.net/6509
 -51حمكمة مغربية ت�صدر حكما بثمانية �أ�شهر �سجنا نافذة بحق موقوفني �صحراويني ،بيان �صادر عن اجلمعية
ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية  ،بتاريخ  14يوليو
.2012
http://asvdh.net/6654
 -52املغرب :االعتداء على يو�سف �أبو هاللة ع�ضو الرابطة املغربية حلقوق الإن�سان ،و حظر م�سرية نظمتها
الرابطة ،بيان �صادر عن منظمة اخلط الأمامي ،بتاريخ  24فرباير .2012
http://www.frontlinedefenders.org/node/17525
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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 ال�صعيد الوطني والإقليمي
والدويل ،يف ر�صد ودرا�سة وحتليل التطورات وثيقة ال�صلة بحقوق الإن�سان يف العامل العربي،
والذي بدونه ما كان ممكنا �إعداد هذا التقرير؛ �إذ �شكلت املعلومات التي تبثها هذه املنظمات
عرب �إ�صداراتها املختلفة ،ومواقعها الإلكرتونية م�صدرا حيويا للتقرير ،ف�ضال عن التدقيقات
واملعلومات التي قدمتها بع�ض هذه املنظمات ب�شكل مبا�رش ،عند مراجعتها م�سودات مبكرة من
التقرير .هذا �إىل جانب جهد الباحثني يف عدة دول عربية ،الذين تعاونوا مع مركز القاهرة يف
�إعداد هذا التقرير ،وم�ساهمات وم�شورة �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لربنامج املركز يف هذا
املجال -الذي ي�ضم �أع�ضاء من  11دولة عربية -و�أع�ضاء يف جمل�سي �إدارة و�أمناء املركز.
وال يعني ذلك �أن اال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها التقرير تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر
ه�ؤالء الباحثني �أو امل�ست�شارين �أو هذه املنظمات جمتمعة �أو منفردة ،ولكنها �شهادة عرفان وتقدير
من مركز القاهرة؛ علما ب�أن ترتيب موقع هذه املنظمات يف القائمة ال ي�شي ب�أي داللة خا�صة.
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 .

العراق:

3جلنة تن�سيق املنظمات غري احلكومية لأجل العراقhttp://www.ncciraq.org.

.3
4 .4املبادرة الدولية للت�ضامن مع املجتمع املدين العراقي/http://www.iraqicivilsociety.org .
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م�صر:

5املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سانhttp://www.eohr.org/ar .

.5
6 .6اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعيةhttp://www.mosharka.org .
7 .7مركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سي ل�ضحايا العنفhttp://alnadeem.org .
8 .8م�ؤ�س�سة درا�سات املر�أة اجلديدةhttp://www.nwrcegypt.org .
9 .9دار اخلدمات النقابية والعماليةhttp://ctuws.blogspot.com .
1010املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية http://www.eipr.org .
1111مركز ه�شام مبارك للقانون/ http://www.hmlc-egy.org .
1212مركز �أندل�س لدرا�سات الت�سامح ونبذ العنفhttp://www.andalusitas.net .
1313املركز امل�رصي حلقوق املر�أةhttp://www.ecwronline.org .
1414مركز ق�ضايا املر�أة امل�رصية /http://www.cewla.org .
1515املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية/ http://ecesr.com.
1616م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري/http://www.afteegypt.org .
1717جمموعة ال للمحاكمات الع�سكريةwww.nomiltrials.com .
1818اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبري http://ta3beer.com .
1919املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماةwww.acijlp.org .
2020اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سانhttp://nchrl.blogspot.com.

لبنان:

2121م�ؤ�س�سة مهارات/http://www.maharatfoundation.org .

2222املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان “حقوق”http://www.palhumanrights.org .
	32.املركز اللبناين للأبحاث واال�ست�شارات/moc.crcl-retnec.www//:ptth .

	42.مركز اخليام لت�أهيل �ضحايا التعذيب /ne/gro.retnecmaihk.www//:ptth .
	52.امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان /ra/gro.wrhap.www//:ptth .

	62.حركة مناه�ضة العن�رصية يف لبنان /moc.tnemevommsicaritna.www//:ptth .

املغرب:

2727اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سانhttp://www.amdh.org.ma .
2828االئتالف املغربي لهيئات حقوق الإن�سان.

2929املجل�س الوطني حلقوق الإن�سانhttp://ccdh.org.ma .

3030منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان /http://fddh-association.com .

3131ال�شبكة الأمازيغية من اجل املواطنةwww.reseauwamazigh.org .
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3232الهيئة املغربية حلقوق الإن�سان.

3333اجلمعية ال�صحراوية ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية www.asvdh.net

3434جتمع املدافعني ال�صحراويني عن حقوق الإن�سانhttp://www.codesaso.com .
3535الع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق الإن�سانhttp://lmddh.tadwena.com .

اململكة العربية ال�سعودية:

3636جلنة الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �شبه اجلزيرة العربيةhttp://www.cdhrap.net .

3737جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية فى اململكة العربية ال�سعودية http://www.ksarights.org/
3838مر�صد حقوق الإن�سان يف ال�سعوديةhttps://www.facebook.com/groups/40258229626 .
3939مركز العدالة حلقوق الإن�سان www.adalacenter.net

4040مركز ال�رشق حلقوق الإن�سان http://alsharqcenter.com

ال�سودان:

�4141شبكة �صحفيون حلقوق الإن�سان (جهر).

4242املركز الإفريقى لدرا�سات العدالة وال�سالم

�سوريا:

4343املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان “�سوا�سية”http://www.shro-syria.com .

4444املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف �سورياhttp://dadkurd.co.cc .
4545الرابطة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سانhttp://www.shrl.org .
4646املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سانhttp://www.syriahr.com .

4747اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سانhttp://www.shrc.org. .

4848املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف �سورياhttp://www.aohrs.org .

تون�س:

4949اللجنة من �أجل احرتام احلريات وحقوق الإن�سانhttp://www.crldht.org .
5050اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات/www.tunisia/tadw http:/ .

5151املر�صد الوطني حلرية ال�صحافة والن�رش والإبداع/ http://www.anhri.net/tunisia/olpec .
5252اجلمعية التون�سية ملناه�ضة التعذيب/www.tunisia/altthttp:/ .

5353اللجنة الوطنية مل�ساندة �أهايل احلو�ض املنجمي.
5454منظمة حرية و�إن�صاف.

5555املر�صد التون�سي للحقوق واحلريات النقابية.

5656الهيئة الوطنية لإ�صالح الإعالم واالت�صال/http://www.inric.tn .

5757الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سانhttp://www.ltdh.org .
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اليمن:

5858منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سانhttp://saf-yemen.org .

5959هود ،الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلرياتhttp://www.hoodonline.org .
6060منظمة مين للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية/http://www.hurryat.org .
6161املر�صد اجلنوبي حلقوق االن�سان/http://sohr-aden.org -

6262مركز التاهيل وحمايه احلريات ال�صحفية (/http://ctpjf.org .(CTPJF
�6363صحفيات بال قيودhttp://womenpress.org .
6464مركز الإعالم التقدمي www.alealamy.net

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة:

6565م�ؤ�س�سة احلق (رام الله)www.alhaq.orghttp:// .

6666املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان (غزة)http://www.pchrgaza.org .
6767مركز امليزان حلقوق الإن�سان (غزة)http://www.mezan.org .

6868الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان “ديوان املظامل “ http://www.ichr.ps.

6969املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى)http://www.madacenter.org .

اجلزائر:

7070الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان www.la-laddh.org

7171اجلزائر ووت�ش www.algeria-watch.org

ليبيا:

7272الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان www.la-laddh.org
7373اجلزائر ووت�ش www.algeria-watch.org

ثانيا :امل�ؤ�س�سات الإقليمية

7474ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سانhttp://anhri.net .
7575مركز اخلليج حلقوق الإن�سان /http://gc4hr.org

7676املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات http://www.icsrf.org
7777منظمة الكرامة حلقوق الإن�سانhttp://www.alkarama.org/ .

7878مركز الدفاع عن احلريات الإعالمية وال�صحفية يف ال�رشق الأو�سط(�سكايز)http://www.skeyesmedia.org
7979مبادرة اال�صالح العربيhttp://arab-reform.net .

8080املنظمة العربية حلقوق الإن�سانhttp://www.aohr.net .
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ثالثا :املنظمات والهيئات الدولية

8181ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سانhttp://www.euromedrights.net .
8282هيومان رايت�س ووت�شhttp://www.hrw.org .

8383ال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبريhttp://ifex.org .
8484مركز كارترwww.cartercenter.org .

8585منظمة املادة http://www.article19.org .19

8686منظمة العفو الدوليةhttp://www.amnesty.org/ar .

8787جمموعة الأزمات الدوليةhttp://www.crisisgroup.org .
8888الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سانhttp://www.fidh.org/ .

8989اخلط الأمامي ،امل�ؤ�س�سة العاملية للدفاع عن مدافعي حقوق الإن�سانhttp://www.frontlinedefenders.org/ar
9090مرا�سلون بال حدودhttp://www.rsf.org .

9191اللجنة الدولية حلماية ال�صحفينيhttp://www.cpj.org/ .

9292منظمة عمل امل�سيحيني لإلغاء التعذيب )ACAT) http://www.acatfrance.fr

9393م�ؤ�س�سة كارنيجى لل�سالم الدويلhttp://www.carnegieendowment.org .
9494مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان http://www.ohchr.org
9595ال�شبكة الدولية للحقوق والتنمية/http://www.gnrd.net .

							
						
						

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