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اإهــــــــداء

اإىل �سجناء الراأي 

و�سحايا املحاكمات غري العادلة فى العامل العربي)1(

ال�سودان:

يف  تلقى  “�سودو”:  الجتماعية  للتنمية  ال�سودان  منظمة  رئي�س  اآدم:  اإبراهيم  د.م�شوي   -

معيبة  حماكمة  بعد  الأمانة،  مت�س  ملفقة  بتهم  عام  ملدة  بح�سبه  يق�سي  حكما   2010 دي�سمرب 

افتقرت ل�سمانات املحاكمة العادلة. كما اأن املحكمة التي اأدانته هى ذاتها التي �سبق اأن براأته 

يف مار�س  “�سودو”  اأغلقت منظمة  قد  ال�سلطات  نف�سها! وكانت  الق�سية  نف�سها ويف  التهمة  من 

التي  الإن�سان واملنظمات احلقوقية  املدافعني عن حقوق  اإطار هجمة وا�سعة على  2009، يف 

تتهمها ال�سلطات، بالتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية يف ملف جرائم احلرب يف دارفور.

- د. عبد البا�شط مريغني نا�سط حقوقي ومدير مركز الفنار: اعتقل يف 14 دي�سمرب 2010 

على خلفية ا�ست�سافة املركز الجتماع تن�سيقي ملناه�سة قهر الن�ساء يف ال�سودان.

- عبد الرحمن حممد القا�شم: ع�سو نقابة حمامي دارفور واللجنة التنفيذية للمر�سد ال�سوداين 

حلقوق الإن�سان: اعتقل واآخرون من املدافعني واملدافعات عن حقوق الإن�سان يف اإقليم دارفور 

يف اأكتوبر 2010، ومل تف�سح ال�سلطات عن مكان احتجازه وال عن التهم املوجهة اإليه. ويعتقد 

للدفاع عن حقوق  والإقليمية  الدولية  الآليات  الن�سطة يف  ال�سلة مب�ساركته  اعتقاله وثيق  اأن  

االإن�سان.

- جعفر ال�شبكي: �سحفي بجريدة ال�سحافة امل�ستقلة: األقى القب�س عليه يف نوفمرب 2010، ومل 

تف�سح ال�سلطات كذلك عن مكان اعتقاله وال عن التهم املوجهة اإليه.

-اأبو ذر على الأمني

-الطاهر اأبو جوهرة

-اأ�رشف عبد العزيز

الن�س  على  االطالع  برجاء  املعلومات؛  من  للمزيد  الرموز.  اأبرز  ت�سم  ولكنها  كاملة،  قائمة  لي�ست  هذه   )1(

الكامل للتقرير وامل�سادر التي اعتمد عليها.

�سحفيون بجريدة “راأي ال�سعب” املعار�سة. األقى القب�س عليهم يف 

للمحاكمة بجملة  ال�سحافة، واأحيلوا  اإطار هجمة وا�سعة على حرية 

من التهامات، �سملت التحري�س على تقوي�س النظام الد�ستوري، 

واالإ�ساءة اإىل رئي�س الدولة، ون�رض اأنباء كاذبة ت�رض ب�سمعة البالد. 

االأمني،  ذر  الأبو  �سنوات   5 ال�سجن  مت�سمنة  الأحكام  جاءت  وقد 

وال�سجن �سنتني لكل من الطاهر اأبو جوهرة واأ�رضف عبد العزيز.
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اليمن:

-يا�رش الوزير: ع�سو املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات والدميقراطية؛ تلقى حكما 

مغلظا يف يناير يق�سي ب�سجنه ملدة ثماين �سنوات، وكان قد مت اختطافه من قبل اجهزة الأمن، 

وظل م�سريه جمهوال قرابة ثالثة اأ�سهر، تعر�س خاللها للتعذيب واحلب�س االنفرادي. وقد 

جرت حماكمته ب�سورة �سبه �رضية اأمام حمكمة ا�ستثنائية، بتهم كيدية، �سملت اتهامه بت�سكيل 

جماعة م�سلحة.

-على اأحمد ال�شقاف: ع�سو املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية؛ معتقل 

اأجهزة الأمن يف �سبتمرب 2009، ويعاين داخل  اأو حماكمة منذ اختطافه من قبل  دون تهمة 

حمب�سه من احلرمان من حقه يف العالج بعد اإ�سابته بفريو�س الكبد الوبائي.

-�شادق ال�رشف: مدير منظمة “حماية” وع�سو جمل�س اأمناء املركز اليمني حلقوق االإن�سان؛

واآخرين  اإحالته  تقررت   2010 اأبريل  ويف   ،2009 يوليو   14 منذ  تع�سفية  ب�سورة  معتقل 

مع  التخابر  بدعوى  اال�ستثنائية،  الطبيعة  ذات  املتخ�س�سة  اجلزائية  املحكمة  اأمام  للمحاكمة 

الطائفة  لها  تتعر�س  التي  االنتهاكات  ر�سد  يف  احلقوقي  ن�ساطهم  خلفية  على  وذلك  اإيران، 

الزيدية يف حرب “�سعدة”. وقد ظلوا رهن االعتقال حتى نهاية العام، رغما عن قرار العفو 

الرئا�سي، الذي ت�سمن املعتقلني على ذمة حرب �سعدة.

يف  اعتقاله  جرى  “القاعدة”؛  تنظيم  �سئون  يف  متخ�س�س  �سحفي  كاتب  حيدر:  الإله  -عبد 

اأغ�سط�س 2010، وتقررت اإحالته اإىل املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة بتهم كيدية خطرية، �سملت 

االنتماء اإىل ع�سابة تخريبية، والتحري�س على اغتيال رئي�س اجلمهورية وجنله.

املغرب:

-�شكيب اخلياري: رئي�س “جمعية الريف حلقوق االإن�سان”؛ ل يزال يق�سي عقوبة بال�سجن ملدة 

3 �سنوات بعد اتهامه يف يونيو 2009 باإهانة موؤ�س�سات الدولة، على خلفية تناوله لبع�س �سور 

الف�ساد يف مكافحة تهريب املخدرات.

-عبد الله بوكفو؛ تلقى حكما بال�سجن ملدة عام، بعد اتهامه بن�رض معلومات عن االحتجاجات 

الطالبية عرب �سبكة االإنرتنت، وبدعوى حيازته ملن�سورات حتر�س على الكراهية العن�رضية.

 ،2010 عام  خالل  واال�ستجواب  للتوقيف  اإخ�ساعه  تكرر  مدون؛  اللطيف:  عبد  -اأوبي�س 

وتقرر بعدها اإبقاوؤه رهن االحتجاز التحفظي متهيدا ملحاكمته، دون اإعالن طبيعة التهم املوجهة 

اإليه. ويعتقد اأن االإجراءات التع�سفية وثيقة ال�سلة بن�ساطه كمدون.

هذا  مطلع  يف  بالعيون  اال�ستئناف  حمكمة  اأيدت  �سحراوي؛  �سيا�سي  نا�سط  اأميدان:  -ال�شيخ 

العام حكما يق�سي مبعاقبته بال�سجن ملدة خم�س �سنوات.
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حزب  عام  اأمني  املرواتي:  -حممد 

“الأمة”

-م�شطفى املعت�شم: اأمني عام حزب 

“البديل احل�ساري”

الأمني  نائب  الركالة:  اأمني  -حممد 

العام حلزب “البديل احل�ساري”

قناة  ال�رشبيتي: مرا�سل  احلفيظ  -عبد 

“املنار”

-ماء العينني العبادلة: ع�سو املجل�س 

الوطني حلزب “العدالة والتنمية”

-علي �شامل التامك: نائب رئي�س 

ال�سحراويني  املدافعني  “جتمع 
عن حقوق الإن�سان” 

-اإبراهيم دحان: رئي�س “اجلمعية 

النتهاكات  ل�سحايا  ال�سحراوية 

اجل�سيمة حلقوق الإن�سان” 

رئي�س  النا�رشي:  -اأحمد 

“جمعية �سم�س احلرية للدفاع عن 
املدافعني ال�سحراويني”

-يحيى حممد حافظ: ع�سو “جتمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان”؛ يق�سي عقوبة 

جائرة ب�سجنه ملدة 15 عاما منذ اأواخر 2009، على خلفية انخراطه يف احتجاجات مناه�سة 

لالإدارة املغربية الإقليم ال�سحراء الغربية.

مغلظة  اأحكاما  تلقوا  قد  كانوا 

20و  بني  ترتاوح  لفرتات  بال�سجن 

�سملتهم  متهما   35 �سمن  �سنة   25

بلعريج  �سبكة  با�سم  املعروفة  الق�سية 

االإرهابية. وخالل العام 2010 ق�ست 

العقوبات  بتخفي�س  اال�ستئناف  حمكمة 

ال�سادرة بحق هوؤالء اإىل ع�رض �سنوات 

�سجنا. لكن املحاكمة يف درجتيها كانت 

باإهدار  ال�سلة  وثيقة  للمطاعن،  حمال 

ب�سمانات  والإخالل  الدفاع،  حقوق 

املحاكمات العادلة.

الن�سطاء  اآخرين من  اأربعة  جتري حماكمتهم مع 

زيارتهم  خلفية  على  اعتقالهم  بعد  ال�سحراويني 

بتندوف جنوب  ال�سحراويني  الالجئني  ملخيمات 

وبينما  املا�سي.  العام  نهاية  يف  اجلزائر  غرب 

جتري حماكمة االأربعة االآخرين يف حالة �رضاح، 

رهن  ظلت  املذكورة  احلقوقية  القيادات  فاإن 

العتقال التحفظي طيلة العام، وكانت النية تتجه 

املحكمة  اأمام  ال�سبعة  ال�سحراويني  حماكمة  اإىل 

الع�سكري  التحقيق  قا�سي  اأن  غري  الع�سكرية، 

ليمثلوا  الع�سكرية،  املحكمة  اخت�سا�س  قرر عدم 

بعد ذلك اأمام املحكمة االبتدائية بالدار البي�ساء.



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

10

م�سر:

قيادات  من  و25  هو  ينفذ  امل�سلمني‹  الإخوان  جلماعة  العام  املر�سد  نائب  ال�شاطر:  -خريت 

�سنوات �سادرة، عن حمكمة ع�سكرية  3و10  لفرتات ترتاوح بني  بال�سجن  اأحكاما  اجلماعة 

منذ اأبريل 2008.

-جمدي اأحمد ح�شني: �سحفي وقيادي بحزب العمل املعار�س املجمد، تلقى حكما بال�سجن ملدة 

عام قبل وقت قليل من انتهاء مدة العقوبة بحب�سه �سنتني، من خالل حماكمة ع�سكرية ا�ستثنائية 

بتهمة اجتياز احلدود امل�رضية مع غزة بطريقة غري قانونية. العقوبة االإ�سافية بال�سجن، جاءت 

الداخلية  وزير  �سد  �سحفية  حملة  ب�سبب  عاما؛   14 منذ  �سده  مرفوعة  كانت  ن�رض  ق�سية  يف 

االأ�سبق يف ذلك الوقت.

-اأحمد ح�شن ب�شيوين: مدون؛ تلقى يف نوفمرب 2010 حكما بال�سجن ملدة �ستة اأ�سهر بعد اإحالته 

للمحاكمة الع�سكرية، بتهمة اإذاعة اأ�رضار ومعلومات ع�سكرية على �سبكة االإنرتنت.

-حممد فاروق ال�شيد: مواطن ينتمي للمذهب ال�سيعي؛ األقى القب�س عليه واآخرين خالل �سهري 

اأبريل ومايو 2009، بتهمة ت�سكيل تنظيم �سيعي يروج الأفكار ت�سئ لالإ�سالم. ورغم اأن نيابة 

فاروق،  حممد  ظل  فقد   ،2009 اأكتوبر  يف  املتهمني  �سبيل  باإخالء  اأمرت  العليا  الدولة  اأمن 

واأربعة اآخرون رهن االعتقال مبوجب قانون الطوارئ. وخالل نحو عام اأ�سدرت املحكمة 

املخت�سة بنظر تظلمات املعتقلني �ستة اأحكام تلزم وزارة الداخلية باالإفراج عن حممد فاروق. 

لكن الداخلية مل تنفذها.

ال�سعودية:

- هادي املطيف؛ يعد اأقدم �سجناء ال�سمري يف العامل، حيث يظل �سجينا نحو 17 عاما، بعد �سدور 

حكم باإعدامه بدعوى اإهانة الر�سول. وقد تلقى  يف �سبتمرب 2009 حكما اإ�سافيا بال�سجن 5 �سنوات، 

ب�سبب انتقاده لنظام الق�ساء واأو�ساع حقوق االإن�سان على �رضيط م�سجل بثته قناة احلرة.

-من�شور بن �شامل العودة: حمامي وع�سو جمعية احلقوق ال�سيا�سية واملدنية؛ معتقل ب�سورة 

تع�سفية مبدينة اجلوف �سمال اململكة منذ اأكرث من اأربع �سنوات.

- �شليمان ر�شودي

- د. �شعود خمتار الها�شمي

- عبد الرحمن ال�شمريي

- عبد الرحمن �شديق خان 

- ال�رشيف �شيف الدين �شاهني 

- د. مو�شى القرين

حماكمه  دون  االعتقال  رهن  ظلوا 

2007؛  يف  عليهم  القب�س  اإلقاء  منذ 

الإ�سالحات  ببع�س  مطالبتهم  ب�سبب 

منظمة  لإن�ساء  ودعوتهم   ال�سيا�سية، 

حقوقيه م�ستقلة.
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حملة  اإطار  يف  عليهم  القب�س  األقى 

�سنتها  التي  القمعية  العتقالت 

املئات  جت��اه  البحرينية  ال�سلطات 

ال�سيعية  املعار�سة  ن�سطاء   مــن 

حقوق  عن  الدفاع  يف  واملنخرطني 

الربملانية  النتخابات  قبيل  الإن�سان 

الأخرية، وجتري حماكمتهم �سمن 

بالن�سمام  اتهامهم  بعد  �سخ�سا   25

لقلب  ي�سعى  اإرهابي«  »تنظيم  اإىل 

تعر�س  وق��د   ... احلكم!  نظام 

ب�سعة،  تعذيب  لعمليات  اأغلبهم 

االأدنى  احلد  اإىل  حماكمتهم  وتفتقر 

من �رضوط املحاكمة العادلة املن�سفة

- خالد العمري

- حممد العتيبي

- منري باقر اإبراهيم  اجل�شا�س: مدون؛ معتقل منذ نوفمرب 2009 دون توجيه اتهام حمدد 

اإليه، له كتابات نقدية عديدة عرب �سبكة االإنرتنت تتناول انتهاكات حقوق ال�سيعة باململكة العربية 

ال�سعودية.

- راأفت الغامن: مدون؛ معتقل منذ يوليو 2009 على خلفية توقيعه على بيان يطالب باالإفراج 

عن اثنني من املعتقلني تع�سفيا.

- د. عبد العزيز كامل: اأكادميي م�رضي؛ معتقل دون تهمة اأو حماكمة منذ يونيو 2009.

جرى اعتقاله  “موؤمتر الأمة”؛  اأ�ستاذ جامعي ورئي�س حترير جملة  - د. حممد عبد الكرمي: 

يف 6 دي�سمرب 2010 على خلفيه مقال له يناق�س اأمورا تتعلق ب�رضاعات داخل االأ�رضة احلاكمة 

من وجهة نظره.

البحرين

الر�سمي  الناطق  ال�شنكي�س:  اجلليل  عبد   -

حلركة  التابع  الإن�سان  حقوق  مكتب  ومدير 

“حق” من اأجل احلريات الدينية والدميقراطية

الناطق  خنجر:  على  عي�شي  الغني  عبد   -

و�سحايا  ل�سهداء  الوطنية  “للجنة  الر�سمي 

التعذيب”

ع�سو  ال�شهالوي:  على  �شعيد  حممد   -

“مركز البحرين حلقوق الإن�سان”

- جعفر جا�شم احمد احل�شابي: نا�سط حقوقي

- عبد الهادي عيد الله ال�سفار: نا�سط جنوبي 

- علي عبد الإمام: مدون و�سحفي

- ح�شن �شلمان: نا�سط حقوقي؛ تلقي يف �سبتمرب2009 حكما جائرا، يق�سي ب�سجنه ملدة ثالث  

يف  ال�سالعني  الوطني  االأمن  جهاز  ملوظفي  اأ�سماء  قائمة  بن�رض  اتهامه  خلفية  على  �سنوات، 

انتهاكات حلقوق االإن�سان على اأحد املواقع االإلكرتونية.

ظال رهن االعتقال التع�سفي دون حماكمة منذ القاء القب�س عليهما 

على  احتجاجا  للتظاهر  دعوتهما  خلفيه  على   ،2009 يناير  يف 

العدوان االإ�رضائيلي على غزه يف ذلك الوقت.



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

12

تون�س

- الفاهم بوكدو�س: �سحفي تون�سي م�ستقل؛ �سدر بحقه حكم بال�سجن ملدة اأربع �سنوات على 

خلفية اإعداده لتقارير م�سورة عن احلركة االحتجاجية التي �سهدتها مناطق احلو�س املنجمي 

يف عام 2008. وقد مت اعتقاله يف يوليو 2010 من اأمام امل�ست�سفى الذي يتلقي فيه العالج من 

اأجل تنفيذ احلكم، ويعاين »بوكدو�س« من مر�س الربو املزمن، وتعّفن يف الرئتني، الأمر 

الذي اأدى اإيل تدهور حالته ال�سحية يف �سجنه ب�سورة قد تنذر باخلطر على حياته.

العمل؛  عن  العاطلني  اجلامعات  خلريجي  اإقليمي  حتالف  يف  ع�سو  الله:  عبد  بن  ح�شن   -

اأبريل2010، على خلفية م�ساركته يف  �سدر بحقه حكم بال�سجن اأربع �سنوات و�سهرا يف27 

احتجاجات »احلو�س املنجمي« يف عام 2008.

�سوريا

- مهند احل�شني: املحامي ورئي�س املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان »�سوا�سية«؛ �سدر بحقه 

حكم يف يونيو2010 بال�سجن ملدة ثالث �سنوات، على خلفية ن�ساطه احلقوقي البارز، ودوره 

يف ف�سح دور حماكم اأمن الدول اال�ستثنائية. كما قررت نقابة املحامني-التابعة حلزب البعث 

احلاكم- �سطبه نهائيا من ع�سويتها.

بحقه  �سدر  الإن�سان؛  حلقوق  ال�سورية  للجمعية  ال�سابق  والرئي�س  املحامي  املالح:  هيثم   -

الناقدة  واآرائه  احلقوقي  دوره  خلفية  على  �سنوات،  ثالث  ملدة  بال�سجن  يوليو2010 حكم  يف 

لنتهاكات حقوق الإن�سان يف �سوريا، ودفاعه عن مهند احل�سني اأمام املحكمة التاأديبية لنقابة 

املحامني!

- علي العبد الله؛ على الرغم من انتهاء مدة حمكوميته يف يونيو2010، على خلفية ع�سويته 

يف املجل�س الوطني لإعالن دم�سق من اأجل التغيري الدميقراطي، مت الإبقاء عليه يف ال�سجن بعد 

توجيه النيابة الع�سكرية اتهامات جديدة له، وذلك على خلفية انتقادات، وجهها لنظام والية 

الفقيه يف اإيران، وقد متت اإحالته اإىل حمكمة اجلنايات الع�سكرية.

بتهم  �سنوات،  اأربع  بال�سجن  عليه  وحكم   ،2005 اأبريل   18 يف  اعتقل  ر�شتناوي؛  نزار   -

اأخبار كاذبة وحتقري رئي�س اجلمهورية، ونقل اإىل �سجن �سيدنايا، وعندما انتهت فرتة  ن�رض 

حمكوميته يف 18  اأبريل  2009 مل يفرج عنه، ومل تعلم اأ�رضته مب�سريه حتى االآن.

ع على اإعالن بريوت-دم�سق؛  - اأنور البني: من اأبرز املدافعني عن حقوق الإن�سان، وموقِّ

ينفذ حكًما بال�سجن 5 �سنوات؛ بتهمة “نقل ون�رض اأنباء كاذبة من �ساأنها اأن توهن نف�سية الأمة”!

- كمال اللبواين: موؤ�س�س التجمع الليربايل الدميقراطي؛ ينفذ اأحكاًما بال�سجن؛ بتهمة حتري�س 

دولة اأجنبية على العدوان على �سوريا، و”ن�رض اأنباء من �ساأنها اأن توهن نف�سية الأمة«!
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- حبيب �شالح: نا�سط حقوقي وكاتب معار�س‹ �سدر بحقه حكم يف اأغ�سط�س 2009 بال�سجن 

ملدة ثالث �سنوات؛ بتهمة »اإ�سعاف ال�سعور القومي يف زمن احلرب«!.

- عبد احلفيظ عبد الرحمن: ع�سو جمل�س اأمناء منظمة حقوق االإن�سان يف �سورية ) ماف(؛ 

تلقي حكما بال�سجن ملدة عام يف 29 �سبتمرب2010،  على خلفية عمله ون�ساطه احلقوقي يف ال�ساأن 

الكردي.

حمكمة  ق�ست  )املحظور(؛  الدميقراطي ال�سوري  ال�سعب  حزب  ع�سو  اجلربوع:   خلف   -

اجلنايات يف24 نوفمرب2010ب�سجنه ملدة عامني بتهمة النيل من هيبة الدولة.

وحقوق  الدميقراطية  احلريات  عن  الدفاع  جلان  اأمناء  جمل�س  ع�سو  العبدي:  اإ�شماعيل   -

االإن�سان؛ تعر�س لالختفاء الق�رضي يف اأغ�سط�س2010. واأحيل يف اأكتوبر اإىل قا�سي التحقيق 

الثاين، الذي قام باإدانته بتهم ن�رض اأنباء كاذبة من �ساأنها اأن »توهن نف�سية االأمة«، واالنت�ساب 

جلماعة �سيا�سية حمظورة.

ال�سوري يف دي�سمرب2009، وظل  الأمن  اأجهزة  اعتقلتها  امللوحي: مدونة؛   بنت دو�رش  طل   -

م�سريها جمهوال، حتى قرب نهاية عام 2010، ومل تعلن ال�سلطات ر�سميا عن التهم املوجهة اإليها.

- نظمي عبد احلّنان حممد

-  اأحمد خليل 

- دلك�س �شمو ممو

- يا�شا خالد قادر دروي�س  

- حافظ جمول �شندي؛ حكم عليه يف مايو 2010 بال�سجن اأربع �سنوات، بتهم خرق التدابري 

للمحافظة على حيادها يف احلرب، والقيام باأعمال مل جتزها احلكومة،  التي اتخذتها الدولة 

وتعر�س �سورية خلطر اأعمال عدائية اأو تعكر �سالتها بدولة اأجنبية.

حممود �شفو: ع�سو املكتب ال�سيا�سي للحزب الي�ساري الكردي يف �سوريا. حكم عليه يف   -

 20يونيو 2010 بال�سجن ملدة �سنة؛ بتهم “اإثارة النعرات العن�رضية واملذهبية”. والنتماء اإىل 

جمعية �رضية غري مرخ�سة وتويل من�سب قيادي فيها.

وليد حممد على ح�شني؛حكم عليه يف  مار�س 2010 باحلب�س ملدة �سنة والغرامة املالية،   -

بتهمة “اإثارة النعرات املذهبية”.

 -حممد �شعدون: ع�سو اللجنة ال�سيا�سية حلزب »اأزادي” الكردي؛ حكم عليه بال�سجن ملدة عام 

مل�ساهمته الن�سطة يف اإثارة امل�ساألة الكردية.

ن�سطاء �سيا�سيون اأكراد مت اعتقالهم يف اأول 

يف  اأحكام  بحقهم  و�سدر   ،7002 يناير 

�سنوات  خم�س  ملدة  بال�سجن   0102 اأبريل 

بتهمة االنتماء اإىل جمعية �سيا�سية حمظورة.
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عرفان وتقدير

الدءوب  للدور  وعرفانه  تقديره  عن  االإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  يعرب 

الذي تلعبه ع�رضات من املنظمات احلقوقية واملراكز البحثية على امل�ستوى الوطني واالإقليمي 

والدويل، يف ر�سد ودرا�سة وحتليل التطورات وثيقة ال�سلة بحقوق االإن�سان يف العامل العربي، 

املنظمات  تبثها هذه  التي  املعلومات  �سكلت  اإذ  التقرير؛  اإعداد هذا  ما كان ممكنا  بدونه  والذي 

اإ�سداراتها املختلفة، ومواقعها االإلكرتونية م�سدرا حيويا للتقرير، ف�سال عن التدقيقات  عرب 

واملعلومات التي قدمتها بع�س هذه املنظمات ب�سكل مبا�رض، عند مراجعتها م�سودات مبكرة من 

التقرير. هذا اإىل جانب جهد الباحثني يف عدة دول عربية، الذين تعاونوا مع مركز القاهرة يف 

اإعداد هذا التقرير، وم�ساهمات وم�سورة اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري لربنامج املركز يف هذا 

املجال -الذي ي�سم اأع�ساء من 11 دولة عربية- واأع�ساء يف جمل�سي اإدارة واأمناء املركز.

اإليها التقرير تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر  وال يعني ذلك اأن اال�ستنتاجات التي تو�سل 

عرفان  �سهادة  ولكنها  منفردة،  اأو  جمتمعة  املنظمات  هذه  اأو  امل�ست�سارين  اأو  الباحثني  هوؤالء 

وتقدير من مركز القاهرة؛ علما باأن ترتيب موقع هذه املنظمات يف القائمة ال ي�سي باأي داللة 

خا�سة، كما اأن تاأمل قائمة هذه املنظمات يك�سف عن داللة مهمة اأخرى –خا�سة على ال�سعيد 

الوطني- تت�سل مبدى اجلهد املبذول يف الدفاع عن حقوق االإن�سان، ون�رض ثقافتها يف العامل 

العربي، واأي�سا يف انتقال هذه املهمة تدريجيا وبدرجات متفاوتة اإىل عاتق املنظمات املحلية.

ونخ�س بالذكر يف هذا ال�سياق املوؤ�س�سات والهيئات التالية:

اأول: املنظمات الوطنية

البحرين:

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

2 .http://www.byshr.org .جمعية �شباب البحرين حلقوق الإن�شان

3 . http://bhrs.org .اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�شان

العراق:

5 .http://www.ncciraq.org.جلنة تن�شيق املنظمات غري احلكومية لأجل العراق

6 .www.iraqbodycount.org  .مركز الإح�شاء بالعراق
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م�سر:
7 .http://www.eohr.org/ar .املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�شان

8 .http://www.mosharka.org .اجلمعية امل�رشية للنهو�س بامل�شاركة املجتمعية

9 .http://alnadeem.org .مركز الندمي للعالج والتاأهيل النف�شي ل�شحايا العنف

10 .http://www.nwrcegypt.org .موؤ�ش�شة درا�شات املراأة اجلديدة

11 .http://ctuws.blogspot.com .دار اخلدمات النقابية والعمالية

12 .http://www.ahrla.org .جمعية امل�شاعدة القانونية حلقوق الإن�شان

13 .http://www.eipr.org . املبادرة امل�رشية للحقوق ال�شخ�شية

14 ./ http://www.hmlc-egy.org .مركز ه�شام مبارك للقانون

15 . http://www.andalusitas.net .مركز اأندل�س لدرا�شات الت�شامح ونبذ العنف

16 .http://www.ecwronline.org  .املركز امل�رشي حلقوق املراأة

17 ./http://www.cewla.org . مركز ق�شايا املراأة امل�رشية

18 ./ http://ecesr.com.املركز امل�رشي للحقوق القت�شادية والجتماعية

19 ./ http://madanya.net.املوؤ�ش�شة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�شان

20 ./http://www.afteegypt.org .موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري

لبنان:
21 .http://fhhrl.org .موؤ�ش�شة حقوق الإن�شان واحلق الإن�شاين

22 . /http://www.maharatfoundation.org .موؤ�ش�شة مهارات

23 .http://www.pal-monitor.org .”اجلمعية الفل�شطينية حلقوق الإن�شان “را�شد

24 .http://www.palhumanrights.org .”املنظمة الفل�شطينية حلقوق الإن�شان “حقوق

املغرب:
25 .http://www.omdh.org .املنظمة املغربية حلقوق الإن�شان

26 .http://www.amdh.org.ma .اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان

27 . http://www.forumalternatives.org/observatoire/?lang=ar.املر�شد املغربي للحريات العامة

الهيئة املغربية حلقوق الإن�شان. . 28

29 .www.asvdh.net اجلمعية ال�شحراوية ل�شحايا النتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان املرتكبة من طرف الدولة املغربية

30 .www.justicemaroc.org .جمعية عدالة

31 . /http://www.codesaso.com .جتمع املدافعني ال�شحراويني عن حقوق الإن�شان
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هذا التقرير... ملاذا ؟

حول  الثالث  ال�سنوي  تقريره  يقدم  اأن  االإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  يت�رضف 

و�سعية حقوق االإن�سان يف العامل العربي.

وقد كان من املفرت�س اأن ي�سدر هذا التقرير مثل �سابقيه مواكبا لالحتفاالت الدولية ب�سدور 

االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان املعتمد من االأمم املتحدة يف العا�رض من دي�سمرب 1948؛ غري 

اأو  اأن اعتبارات عملية وتطورات درامية من �ساأنها اأن تكتب تاريخا جديدا للمنطقة العربية 

لبع�س بلدانها على االأقل، دفعت مركز القاهرة اإىل منح اأولوية ملهام اأخرى، وبالتايل اإرجاء 

اإ�سدار تقريره هذا.

يف اإطار العتبارات العملية ارتاأى املركز اأنه من ال�سعوبة مبكان اإ�سدار التقرير يف اأوائل 

دي�سمرب من دون اأن يت�سمن ر�سدا اأو حتليال لالنتخابات الربملانية التي جرت يف البحرين يف 

الربملانية يف  باالنتخابات  يتعلق مبا عرف �سوريا  فيما  ذاته  االأمر  اأكتوبر 2010، وي�رضي 

م�رض، يف الفرتة من اأواخر نوفمرب حتى نهاية االأ�سبوع االأول من دي�سمرب، وهى االنتخابات 

التي كانت مبثابة حمطة مف�سلية مهمة تر�سم نتائجها طابع النتخابات الرئا�سية الكاريكاتورية، 

2011، واأ�سدل ال�ستار عليها م�سارات الثورة  التي كان من املفرت�س اأن جتري يف �سبتمرب 

ال�سعبية امل�رضية، التي متكنت خالل ثمانية ع�رض يوما من االإطاحة بنظام مبارك واأبرز رموز 

حزبه.

بعد  العربية  املنطقة  عرفتها  التي  الدرامية  التطورات  اأبرز  مببارك  االإطاحة  كانت  ورمبا 

انتهاء عام 2010، بعدما اأجهزت الثورة ال�سعبية يف تون�س يف مطلع العام 2011 على نظام 

بن علي، ومهدت الطريق ل�سيناريوهات مت�سابهة ومتالحقة، تن�سد من خاللها املنطقة خال�سا 

نهائيا من نظم اال�ستبداد والت�سلط واالإق�ساء.
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ورمبا بالتوازي مع هذه التطورات كانت معامل النظام ال�سيا�سي ال�سوداين، بل واجلغرافيا 

اإىل االنف�سال، والذي  الكا�سحة من �سكان اجلنوب  انحازت االأغلبية  تتغري بدورها،  بعدما 

بدا جت�سيدا حقيقيا لعجز نظام الب�سري عن جعل الوحدة عن�رضا جاذبا ملاليني من ال�سكان. ويف 

لبنان جرى تفكيك حتالف االأغلبية بالرتهيب والوعيد عرب �سالح حزب الله، -وبهدف قطع 

الطريق على حماكمة قتلة رئي�س الوزير االأ�سبق رفيق احلريري- مبا مكن عمليا من اإ�سقاط 

حكومة االأغلبية وحتولها اإىل �سفوف املعار�سة.

يدي  بني  الذي  التقرير  ووظيفة  نطاق  عن  يخرج  التطورات  هذا  وتقييم  ر�سد  كان  اإذا 

القارئ، فاإن هذا التاأخري قد مكن باحثي التقرير اأن يغطوا اأبرز التطورات حتى قرب نهاية 

العام 2010، بعدما كانوا م�سطرين يف التقريرين ال�سابقني اإىل التوقف يف الر�سد عند �سهر 

الفرتة  التطورات يف  اأهم  التقرير احلايل يغطي  فاإن  ثم  اأق�سى. ومن  بحد  اأكتوبر  اأو  �سبتمرب 

الزمنية من �سبتمرب 2009، حتى منت�سف دي�سمرب 2010.

على  الوقوف  ي�ستهدف  احلايل  التقرير  فاإن  ال�سابقة،  التقارير  اإعداد  املتبع يف  للنهج  ووفقا 

اأبرز مظاهر التقدم اأو الرتاجع يف احرتام حقوق االإن�سان ب�سفة عامة، مع اإعطاء االأولوية 

لتحفيز  امل�ستهدفة  البلدان  ا�ستعداد  مدى  عن  والكا�سفة  الداللة،  بالغة  والتطورات  للموؤ�رضات 

مناخ وبيئة مواتيني للتطور الدميقراطي، واإف�ساح املجال لتعزيز م�ساركة اجلماعات ال�سيا�سية 

اأ�س�س  والتهمي�س، على  الإق�ساء  �سيا�سات  ونبذ  ال�سيا�سات،  املختلفة يف �سنع  املجتمع  واأق�سام 

العربي،  العامل  لنظم احلكم يف  �سيا�سية  اإرادة  توافر  اال�ستدالل على مدى  ثم  متييزية، ومن 

لل�رضوع باالإ�سالح الدميقراطي واحرتام حقوق االإن�سان.

من  لعدد  اأكرب  وزنا  يعطي  اأنه  اإال  وال�سيا�سية،  املدنية  احلقوق  اإطار  من  التقرير  ينطلق 

العناوين والق�سايا الأ�سا�سية التي تخدم الهدف الرئي�سي للتقرير، وت�سكل مداخل حاكمة لفهم 

اأبرز التطورات يف جمال حقوق االإن�سان يف خمتلف البلدان.

ويرد يف هذا ال�سياق اأبرز التطورات على �سعيد الت�رضيع واملمار�سة يف املجاالت التالية:

• حرية التعبري عرب و�سائط االإعالم املختلفة.	

• احلق يف التنظيم، �سواء من خالل االأحزاب ال�سيا�سية اأو اجلمعيات االأهلية اأو النقابات.	

• كيفية تعامل اأجهزة احلكم مع اأ�سكال االحتجاج ال�سيا�سي واحلراك االجتماعي واحلريات 	

النقابية. ويندرج يف هذا ال�سياق اأي�سا، مواقف ال�سلطات جتاه خمتلف اأ�سكال التظاهر، 

والوقفات االحتجاجية واالعت�سامات واالإ�رضابات.

• طبيعة ال�سغوط والتهديدات واالعتداءات التي ت�ستهدف ب�سكل خا�س املدافعني عن حقوق 	

االإن�سان واحلريات ودعاة االإ�سالح.
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• طبيعة ال�سغوط على احلريات الدينية، واملوقف من حقوق االأقليات، ومظاهر التمييز 	

على اأ�س�س الدين اأو املذهب اأو العرق، والعتداءات التي تطال املنخرطني يف الدفاع عن 

حقوق االأقليات.

• تطبيقات الت�رضيعات اال�ستثنائية املتعلقة مبكافحة االإرهاب، وتاأثريها على �سمانات احلرية 	

والأمان ال�سخ�سي، و�سمانات املحاكمة العادلة، وفر�س ا�ستخدامها يف مواجهة الأن�سطة 

ال�سلمية واملعار�سة ال�سيا�سية، ويف تقييد حريات التعبري.

• اإىل اأي مدى تكر�س الت�رضيعات وال�سيا�سات واملمار�سات املنتهجة، االإفالت من العقاب 	

على االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان، مبا قد يقت�سيه ذلك من اإلقاء ال�سوء على وجه 

اخل�سو�س على ممار�سات التعذيب واإ�ساءة معاملة ال�سجناء، اأو على جرائم القتل خارج 

نطاق القانون، اأو على اأ�سكال خمتلفة من العقاب اجلماعي.

• احلق يف امل�ساركة يف اإدارة ال�سئون العامة، ومدى توافر معايري النزاهة وتكافوؤ الفر�س 	

يف االنتخابات العامة التي �سهدتها بع�س البلدان، والدالالت ال�سيا�سية التي تك�سف عنها 

نتائج االنتخابات.

الر�سد  تقارير  من  النمط  ذلك  اإىل  تنتمي  ال  املختلفة  البلدان  تقارير  فاإن  املنطلق،  هذا  من 

التطورات  اأبرز  باالأ�سا�س على  تركز  فهى  وال�سيا�سية،  املدنية  احلقوق  التقليدية، النتهاكات 

التي تظهر حدود التقدم اأو موؤ�رضات التدهور فيما يتعلق باحرتام حقوق االإن�سان يف هذا البلد 

اأو ذاك.

ومن ثم، فقد ل يظهر احلق يف احلياة –على �سبيل املثال- كعنوان م�ستقل يف تقرير كل بلد، 

لكن اأبرز االنتهاكات التي تطال هذا احلق �سوف جتد مكانها يف عناوين اأخرى، رمبا تكون 

يف قمع اأ�سكال االحتجاج، ورمبا تكون فيما قد ي�سدر من عقوبات باالإعدام، ورمبا اأي�سا من 

خالل قمع الأقليات، اأو من خالل تكري�س الإفالت من العقاب على جرائم التعذيب وغريها 

من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان.

وباملنطق نف�سه فاإن احلق يف التنقل وال�سفر قد ل يظهر كعنوان م�ستقل، لكنه قد يرد يف اإطار 

ال�سغوط التي متار�سها ال�سلطات على فاعلني �سيا�سيني اأو منتقدين للحكومة، اأو مدافعني عن 

حقوق االإن�سان.

وقد ل يظهر احلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي كعنوان م�ستقل اأي�سا، واإن كانت انتهاكات 

هذه احلقوق �سوف تظهر ب�سكل خا�س يف طابع املالحقات واالعتقاالت التي حتدث، �سواء 

يف �سياق مكافحة الإرهاب، اأو يف اإطار التنكيل بالن�سطاء ال�سيا�سيني والحتجاجات الجتماعية 

واملنخرطني يف الدفاع عن حقوق االأقليات.. اإلخ.
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حمل  البلدان  تقارير  خمتلف  يف  م�ستقل  كعنوان  من�سفة  حماكمة  يف  احلق  يظهر  ال  وقد 

الدرا�سة، ولكن القارئ �سوف يجد مظاهر �ستى لعوار املحاكمات، �سواء تلك التي ت�ستند اإىل 

تطبيقات مكافحة االإرهاب اأو منط املحاكمات التي حتا�رض اأ�سكاال خمتلفة من احلراك ال�سيا�سي 

اأو االجتماعي، اأو ت�ستهدف التنكيل باخل�سوم والن�سطاء ال�سيا�سيني ومدافعي حقوق االإن�سان.

وي�سري التقرير احلايل على نهج التقريرين ال�سابقني؛ اأي ال�سعي لتقدمي �سورة بانورامية عن 

م�سكلة حقوق االإن�سان يف العامل العربي، من خالل تناول امل�سكلة بالر�سد والتحليل يف البلدان 

البلدان  التطورات يف  يتناول  التقرير احلايل  فاإن  ثم  �سيا�سي خا�س؛ ومن  تتمتع بوزن  التي 

ذاتها التي كانت حمال للدرا�سة يف تقريريه ال�سابقني، وهى: م�رض وتون�س واجلزائر واملغرب 

وال�سودان و�سوريا ولبنان وفل�سطني والعراق وال�سعودية والبحرين واليمن.

كما يقدم معاجلة نوعية خا�سة للبلدان التي تعي�س يف �رضاعات م�سلحة، �سواء اأكانت حتت 

املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  مثل  االأهلي،  االحرتاب  حاالت  ت�سهد  التي  تلك  اأم  االحتالل، 

والعراق واليمن وال�سودان. ومع اأن خطر االحرتاب االأهلي تراجع –ولو ب�سفة موؤقتة يف 

اإدراجه  ت�ستوجبان  لبنان،  يعي�سها  التي  ال�سلطة  ازدواج  ال�سيا�سية وحالة  االأزمة  فاإن  لبنان- 

�سمن الدول التي تتطلب معاجلة نوعية خمتلفة.

وقد ا�ستند التقرير احلايل اإىل اأوراق خلفية اأعدها باحثون من داخل املركز وخرباء حقوقيون 

املتاحة من  املوثقة  املعلومات  اعتمد بدرجة كبرية على  الدرا�سة، كما  الدول حمل  من بع�س 

خالل املنظمات احلقوقية العربية والدولية، ف�سال عن التقييمات واملالحظات واملعلومات التي 

قدمها اأع�ساء باملجل�س ال�ست�ساري لربنامج حماية حقوق الإن�سان، وعدد من اخلرباء العرب 

ل عدم  الذين ا�ستطلع املركز اآراءهم يف امل�سودات النهائية لهذا التقرير. غري اأن البع�س ف�سَّ

ذكر ا�سمه، نظرا للمخاطر االأمنية التي قد ترتتب على ذلك.

االأجهزة  اأمام  العربية  احلكومات  اأداء  وحتليل  لر�سد  خا�سا  ف�سال  التقرير  يخ�س�س  كما 

املعنية بحقوق االإن�سان داخل االأمم املتحدة، مبا يف ذلك جمل�س حقوق االإن�سان؛ كما يفرد ف�سال 

خا�سا لتناول االأداء عرب موؤ�س�سات ال�رضاكة االأورومتو�سطية.
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تقدمي

»الأفكار« تقتل اأي�سا

خالل االأ�سابيع االأوىل من عام 2011 �سقط اآلف ال�سحايا قتلى بر�سا�س قوات الأمن اأو 

اجلي�س، يف تون�س وم�رض وليبيا واليمن والبحرين، خالل الكفاح اجلاري يف هذه الدول، من 

اأجل االإطاحة بالنظم اال�ستبدادية. خلف هذا امل�سهد الدامي كانت ت�سقط على التوازي مقوالت 

ونظريات لعبت دورا حيويا يف اإطالة عمر االأنظمة املتهاوية، وبالتايل يف زيادة عدد �سحاياها 

ومعاناة �سعوبها.

املبا�رضين، بل كانت  باأعدائها  العامل مل ينح�رض فقط  املنطقة من  ال�سعوب يف هذه  اإن كفاح 

–دون اأن تعي اأو تق�سد- تكافح يف مواجهة هذه النظريات التي كانت توؤدي عمليا اإىل تكري�س 
اال�ستبداد. وبهذا املعنى، فاإن ال�سهداء الذين ذهبوا، كانوا اأي�سا �سحية نظريات مل ي�سنعوها، 

ولكنها اأدت اإما اإىل اإطالة عمر النظم اال�ستبدادية يف املنطقة، اأو اإىل عدم تقدمي الدعم وامل�ساندة 

لكفاح هذه ال�سعوب.

النظرية الأوىل، كانت تزعم اأن النظم الت�سلطية هى �سمان ا�ستقرار هذه الدول يف املنطقة. 

لقد اأو�سحت التطورات التي جرت يف املنطقة خالل االأ�سابيع االأوىل من عام 2011، كيف 

اإىل  وم�رض،  تون�س  يف  القانون  حكم  لركائز  عقود،  لعدة  املتوا�سل  املنهجي  التقوي�س  اأدى 
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تعميق جذور الفو�سى يف هذه الدول، حتى اأنه مبجرد اأن �سقطت روؤو�س هذه النظم، انبعثت 

الفو�سى من اأعماق هذه املجتمعات.

يف الوقت الذي كان يجري فيه التحذير من اندالع الفو�سى يف هذه املنطقة اإذا اهتزت النظم 

الت�سلطية فيها، فاإن هذه االأنظمة كانت ت�سهر بنف�سها على زرع بذور الفو�سى ورعايتها، بل 

وماأ�س�ستها. وذلك من خالل م�سارين: االأول هو اإغالق كل �سبل االإ�سالح املنظم والتدريجي 

من داخل هذه النظم ذاتها، مهما يكن توا�سع املطالب االإ�سالحية. الثاين، من خالل اإن�ساء 

وتنظيم ع�سابات االأعوان املدربة على ال�سالح، والبلطجية امل�ستعدين للتحرك من خالل اآليات 

ال�ست  ال�سنوات  خالل  لالحتجاج.  بادرة  اأي  �سد  قانونية،  اأطر  اأي  وخارج  موؤ�س�سية  غري 

ال�سابقة، تلقت هذه الع�سابات يف م�رض تدريبها ميدانيا يف مواجهة هذه االحتجاجات، وخا�سة 

خالل االنتخابات واال�ستفتاءات العامة.

هذه  يف  الت�سلطية  للنظم  الوحيد  البديل  هم  االإ�سالميني  اإن  تقول  كانت  الثانية،  النظرية 

املنطقة. ولكن ثورتي م�رض وتون�س، ف�سال عن االنتفا�سات اجلارية يف بلدان اأخرى برهنت 

باحلرية والكرامة والعدالة  املطالبة  الليربالية  ال�سعارات  فقد هيمنت  النظرية.  على خطاأ هذه 

على الثورات واالنتفا�سات يف هذه الدول. هذا ال يعني اأن االإ�سالميني مل ي�ساركوا، ولكنه 

من املوؤكد اأنهم مل يربزوا يف هذه الثورات »كبديل«، وال ميلكون يف املدى املنظور على االأقل 

الطاقات الكافية ليكونوا هذا البديل.

كم خدمت هذه النظرية االأنظمة الت�سلطية واأطالت يف عمرها! بل كيف �سعى بع�سها لدعم 

ال�سابق  االأمريكي  الرئي�س  م�رضوع  ب�سبب  بالذبول،  مهددة  �سارت  عندما  النظرية،  هذه 

جورج بو�س لن�رض الدميقراطية. حينذاك قام نظام مبارك بعقد �سفقة مع االإخوان امل�سلمني 

قبل النتخابات الربملانية 2005، فازوا خاللها ب�20% من مقاعد الربملان، ولكن مبارك كان 

الفائز االأكرب، حينما ا�سطر بو�س بعد االنتخابات امل�رضية للتخلي عمليا عن م�رضوعه.

اأولوية  ت�سكل  ل  وال�سيا�سية  املدنية  واحلقوق  الدميقراطية  اإن  القائلة  هى  الثالثة،  النظرية 

االقت�سادية  وبحقوقها  بالتنمية  هو  االأ�سا�سي  اهتمامها  واأن  العربي،  العامل  يف  ال�سعوب  لدى 

جنوب  دول  حكومات  بع�س  لدى  خا�س  ب�سكل  رواجا  النظرية  هذه  وجدت  واالجتماعية! 

النظم  وح�سية  دعم  يف  املخجلة  ملواقفها  تربيرا  فيها  وجدت  التي  فرن�سا  وخا�سة  اأوروبا، 

الت�سلطية، وخا�سة يف �سمال اأفريقيا. كما تبنتها اأي�سا موؤ�س�سات متويل دولية كربى.

اإنها مقولة تنطوي على نظرة عن�رضية اإزاء �سعوب املنطقة، باعتبارها من »طينة« خمتلفة 

عن بقية ال�سعوب! ورمبا اأقرب للحيوانات التي حتركها فقط غريزة اجلوع. ورغم الهزمية 

املوؤ�س�سات مازالت عاجزة عن االعرتاف  بع�س هذه  فاإن  املقولة،  بهذه  التي حلقت  الكربى 

بذلك، الأنه �سيرتتب عليه تعديل جذري يف برامج و�سيا�سات تكلف اإعدادها مئات االآالف من 

الدوالرات.
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القت�سادية  احلقوق  لأولوية  تبنيها  كان  التمويل،  موؤ�س�سات  لبع�س  بالن�سبة  ولكن 

جتنب  على  ي�ساعدها  لأنه  قناع،  بل  قناعة،  عن  لي�س  املراأة-  حقوق  –واأحيانا  والجتماعية 

لدعم  »ال�سيا�سي«،  الدافع  هذا  من  انطلق  االآخر  البع�س  املنطقة.  يف  احلكومات  مع  امل�ساكل 

منظمات حكومية اأو �سبه حكومية معروفة، اأو ق�رض دعمه عليها.

بداأت انتفا�سة تون�س بانتحار ال�ساب بوعزيزي احتجاجا على تدهور الأحوال الجتماعية، 

ولكن �رضعان ما رفعت الثورة التون�سية �سعارات �سيا�سية �رضيحة �سد العائلة احلاكمة، وانتهت 

باالإطاحة بها. يف م�رض مل تبداأ الثورة اأو تنته مبطلب اجتماعي، بل بداأت بنداء م�سرتك من 

عدة جماعات �سيا�سية �سابة العتبار العيد ال�سنوي لل�رضطة يف 25 يناير »يوما للغ�سب العام«. 

البولي�سية«.  اإنه »الدولة  ال�سم�س،  �سيا�سي وا�سح كما  بامتياز والهدف  �سيا�سية  كانت منا�سبة 

قبل اأن تبزغ �سم�س اليوم التايل، كان �سعار »ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام« ي�سود. �سقط رئي�س 

اأمن  مباحث  مقار  اقتحمت  حتى  تتوقف  مل  الغ�سب  موجات  ولكن  نظامه،  واأركان  الدولة 

اختالف  امل�سار -رغم  يختلف  ال  والبحرين  واليمن  ليبيا  الدقيق! يف  ولي�س خمازن  الدولة، 

ال�سياق ال�سيا�سي- ولكنه يتفق يف اأن هذه املقولة ولدت ميتة، ولكنها انتظرت لتدفن حتت اأقدام 

ال�سعوب الثائرة املطالبة باحلرية وامل�ساواة والكرامة.

هذا ال يعني اأن هذه ال�سعوب ال تهتم بحقها يف العمل وال�سحة والتعليم وال�سكن وغريها، بل 

اإنها تدرك اأنه لن ميكنها التمتع بهذه احلقوق، بدون اأن تدار �سئون الدولة بطريقة دميقراطية، 

واأن تتمتع باحلق يف التنظيم ال�سيا�سي والنقابي واالأهلي، واأن تنتخب ممثليها يف انتخابات حرة 

نزيهة، مبا ميكنها من الدفاع عن احلق يف اخلبز والعمل.

حقوق  يحرتم  دميقراطي  حلكم  موؤهلة  غري  املنطقة  �سعوب  اإن  تقول  الرابعة،  النظرية 

الإن�سان، لأن دين الأغلبية –اأي االإ�سالم- يتعار�س مع قيم الدميقراطية وحقوق االإن�سان. 

»طينة«  من  باعتبارها  املنطقة،  ل�سعوب  عن�رضية  نظرة  على  تنطوي  نظرية  اأي�سا  وهى 

خمتلفة. وبناء على ذلك فاإن دعاة الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف هذه املنطقة كانوا مدعوين 

واأن  اأهدافهم ومطالبهم،  يتوا�سعوا يف  واأن  املو�سوعية«،  اأنف�سهم مع هذه »احلقيقة  لتكييف 

اأن  اأن »حقوق االإن�سان عاملية«، وبالتايل  يناق�س مبداأ  الذي  الثقافية«،  يقبلوا مببداأ »الن�سبية 

يقبلوا الت�سحية ببع�س حقوق املراأة، واحلق يف احلرية الدينية، ويف الفكر والعتقاد، وب�سعة 

حقوق وحريات اأخرى. 

قبل ثورتي تون�س وم�رض بنحو �سهر، كان مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان ينظم يف 

دي�سمرب 2010 ندوة يف كوبنهاجن بالتعاون مع املعهد الدامناركي حلقوق االإن�سان، ومركز 

احلوار امل�رضي الدامناركي، حول م�سكلة حقوق االإن�سان يف م�رض. كانت ورقة اخللفية التي 

قدمتها اإىل الندوة بعنوان »م�سكلة حقوق االإن�سان يف م�رض:االإ�سالم اأم االإرادة ال�سيا�سية«؟، 
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املا�سي. قدمت  العام  بداية  باالإجنليزية، �سدر يف  وهى عبارة عن ف�سل من كتاب من�سور 

اإجابة  بدمائهم  امل�رضيون  رجح  يناير،   25 يف  ولكن  ال�سوؤال،  على  ملتب�سة  اإجابات  الندوة 

بعينها، هى ذاتها التي قالها مواطن م�رضي ب�سيط على �سا�سة CNN يف االأيام االأوىل للثورة، 

“اإننا فقط نريد احلقوق ذاتها التي تتمتعون بها”. ونظرا للمغزى الكبري لهذه العبارة الب�سيطة، 
ظلت القناة التلفزيونية االأمريكية تعيد بثها بني فقرات براجمها ون�رضاتها االإخبارية لعدة اأيام.

اأمن  مباحث  مقار  على  وال�سيطرة  مببارك  االإطاحة  وبعد  بالقاهرة،  التحرير  ميدان  يف 

ل  “اإنكم  يل  قال  كوبنهاجن-  ندوة  يف  �سارك  قد  -كان  دامناركي  بباحث  التقيت  الدولة، 

تدركون كم ت�ساعدنا الثورة امل�رضية يف الدامنارك، لقد اأدت اإىل تواري اليمني العن�رضي يف 

الدامنارك خجال، واحلد من دعايته العن�رضية املتطرفة بحق امل�سلمني هناك!

املنطقة، وال  اإن حقوق االإن�سان هى ق�سية نخبوية يف هذه  النظرية اخلام�سة، كانت تقول 

حقوق  ملنظمات  املنتمني  املعزولني  والعلمانيني  الليرباليني  من  حمدودة  قلة  �سوى  بها  يهتم 

االإن�سان، التي حتيا على متويل من خارج جمتمعاتها. كانت احلكومات العربية تروج لهذه 

النظرية لدى الدبلوما�سيني وال�سحافة االأجنبية. عندما كان يكرر يل زائر اأجنبي ذلك، كنت 

فقراء  اأفقر  من  ال�سكاوى،  اآالف  االإن�سان  حقوق  منظمات  اإىل  ت�سل  ملاذا  يف�رض  الأن  اأدعوه 

النا�س واأقلهم تعلما، حتى اأن اأغلب هذه ال�سكاوى مكتوب بلغة ركيكة وغري �سليمة، ويف اأحيان 

كثرية ممزوجة باأخطاء يف ا�سم املنظمة وعنوانها على مظروف ال�سكوى، حتى يبدو اأحيانا، 

عن  احلا�سمة  االإجابة  ولكن  البحر!  يف  واألقاها  زجاجة  يف  و�سعها  قد  اال�ستغاثة  كاتب  وكاأن 

هذا ال�سوؤال اأو تلك املقولة، جاءت على اأيدي املاليني التي خرجت يف عدة بلدان يف املنطقة، 

مبختلف انتماءاتها الطبقية، والتي اتفقت يف املطالبة بحقوقها ال�سيا�سية واملدنية، مربهنة بذلك 

على مدى انت�سار اأفكار ومبادئ حقوق االإن�سان لدى �سعوب املنطقة. بالطبع مل يكن هذا نتيجة 

اأي�سا وو�سائل الإعالم املحلية والدولية، وفاعلني  دور املنظمات املحلية وحدها، بل الدولية 

عامي  يف  خا�سة  الدولية  واملبادرات  ال�سغوط  عن  ف�سال  ومدونني،  ونقابيني  �سيا�سيني 

.2005/2004

يف ميدان التحرير بالقاهرة ويف ال�سوارع املوؤدية اإليه، كنت األتقي بعد 25 يناير باأ�سخا�س 

اأو  اأنهم قد عرفوين من خالل مقاالت  يتقدموا للرتحيب بي باال�سم، مو�سحني  اأعرفهم،  ال 

يف  املتكررة  العبارة  وبعد  تلفزيونية.  برامج  اأو  ال�سحف،  يف  بال�سورة  من�سورة  اأحاديث 

تبداأ املناق�سة حول توقعات  اأغلب الأحيان: “لقد جاء اليوم الذي جنني فيه ثمار ما زرعتم”، 

اليوم التايل. مثل ذلك تكرر مع زمالء حقوقيني اآخرين. اأحدهم قال يل “كنت اأ�سري يف اأحد 

ال�سوارع ال�سيقة املوؤدية مليدان التحرير، حينما ا�ستوقفني رجل يف االأربعينيات من عمره. 

�ساألني الرجل ليتاأكد من اأنني بالفعل ال�سخ�س الذي يف ذاكرته، وحينما اأجبت بنعم، مد يديه 

اإيّل بال�سالم، فما اإن و�سعت يدي يف يده، حتى خطفها اإىل فمه ليقبلها، �سحبت يدي ب�رضعة، 
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بينما هو يو�سح املنا�سبات التي عرفني فيها. تواريت خجال، بينما كنت اأحب�س دمعة ت�سللت اإىل 

عيني”.

بعد ثورتي تون�س وم�رض، قد يبدو اأن قراءة تقرير عن حقوق االإن�سان خالل عام 2010، 

هى مهمة جتاوزها الزمن، ولكن مطالعة هذا التقرير –وب�سكل خا�س عن هاتني الدولتني- 

يتناولها  التي  الدول  اآخر من  االنتفا�سات اجلارية يف عدد  الثورتني، وكذلك  يك�سف جذور 

التقرير. اإنه يو�سح ب�سكل مف�سل الرتاكم اليومي الآالم ومعاناة ال�سعوب، التي اأو�سلتها اإىل 

نقطة الال عودة مع النظم التي اأطيح بها بالفعل، اأو التي تنتظر دورها. ناأمل اأن يكون ذلك 

قبل �سدور تقرير العام القادم.

بهي الدين ح�سن       
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موجز التقرير

املالمح العامة 

لو�سعية حقوق الإن�سان فى العامل العربي

هائل،  تدهور  من  تعاين  الدرا�سة  حمل  العربية  البلدان  يف  االإن�سان  حقوق  و�سعية  ظلت 

�سواء يف البلدان التي تنعم ظاهريا بدرجات من اال�ستقرار ال�سيا�سي اأو التي تعي�س حتت وطاأة 

ال�سيا�سي  اأو يف ظل االحتالل واالنق�سام  العراق واليمن وال�سودان،  امل�سلحة مثل  النزاعات 

احلاد، كما يف احلالة الفل�سطينية، اأو يف ظل الو�سع الفريد الزدواج ال�سلطة يف لبنان.

وي�سجل التقرير يف هذا ال�سياق ا�ستمرار االفتقار اإىل االإرادة ال�سيا�سية لدى نظم احلكم املختلفة 

يف النهو�س باأو�ساع حقوق الإن�سان يف بالدها، وهو ما يعرب عنه -على وجه اخل�سو�س- 

جمود التطورات على م�ستوى الت�رضيع، بل واجتاه غالبية التدابري الت�رضيعية ذات ال�سلة اإىل 

يف  ال�سلطوي  النهج  ا�ستمرار  عن  ف�سال  العامة،  واحلريات  الإن�سان  حقوق  تقييد  من  املزيد 

تاأمني احل�سانة، والإفالت من العقاب على النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، وبخا�سة 

التع�سفي  واالعتقال  الق�رضي  واالختفاء  واالختطاف  القانون  نطاق  خارج  للقتل  اأعمال  عرب 

والتعذيب. ويالحظ التقرير كذلك تزايد حدة االحتقان الطائفي واملذهبي يف عدد من البلدان، 

العنف، يف  بتزايد معدالت  تنذر  ب�سورة  ال�سعودية وم�رض،  واململكة  البحرين  وبخا�سة يف 

ظل �سيا�سات تكر�س التمييز واالإق�ساء لالأقليات، وتتنافى مع م�سئوليات هذه الدول يف حماية 

حقوق االأقليات واحلريات الدينية.
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كانت  بلدان  يف  حتى  االإن�سان،  حقوق  و�سعية  يف  الرتاجع  ا�ستمرار  التقرير  ي�سجل  كما 

وهو  والبحرين،  املغرب  مثل  الإ�سالحات،  بع�س  لإحداث  �سنوات  ب�سع  قبل  مر�سحة 

املقرطة  باجتاه  الدويل-  امل�ستوى  -على  الدفع  قوة  تراجع  عن  منف�سال  يبدو  ال  الذي  االأمر 

–الوليات  التاأثري  على  القدرة  ذات  الدولية  االأطراف  واجتاه  اأي�سا  بل  العربية،  املنطقة  يف 

املتحدة واالحتاد االأوروبي- ب�سورة متزايدة اإىل تغليب اعتبارات امل�سالح النفعية على ح�ساب 

اعتبارات حماية حقوق االإن�سان والدفع باجتاه الدميقراطية.

وقد متثلت اأبرز مالمح التدهور يف و�سعية حقوق االإن�سان خالل الفرتة من �سبتمرب 2009، 

حتى منت�سف دي�سمرب 2010 فيما يلي:

اأول: اجتاهات التدهور على ال�سعيد الت�سريعي واملوؤ�س�سي: 

احلريات  ت�سادر  قمعية،  قانونية  ببنية  متم�سكة  العربية  البلدان  اأغلبية  يف  ال�سلطات  ظلت 

االأ�سا�سية، وتوؤمن احتكار ال�سلطة والتالعب باإرادة الناخبني يف انتخابات يفرت�س اأن جتري 

بحرية. 

حلقوق  انتقا�سا  اأكرث  ت�رضيعية  بن�سو�س  تدفع  ال�سياق  هذا  يف  التطورات  غالبية  وجاءت 

االإن�سان.

و�سمال  واجلزائر  �سوريا  من  كل  يف  �سارية  واملعلنة  اال�ستثنائية  الطوارئ  حاالت  وظلت 

لعامني  الطوارئ  حالة  �رضيان  امل�رضية  احلكومة  جددت  بينما  دارفور،  واإقليم  ال�سودان 

اإ�سافيني.

كما مررت احلكومة امل�رضية تعديالت خطرية تو�سع من اخت�سا�سات املحاكم الع�سكرية يف 

حماكمة املدنيني، من دون احلاجة اإىل �سالحيات الطوارئ، ومبوجب هذه التعديالت اأحيل 

-الأول مرة منذ اأكرث من خم�سة عقود- عمال للمحكمة الع�سكرية مار�سوا حقهم يف االعت�سام 

ال�سلمي.

واملوؤ�س�سات  للجمعيات  جديد  قانون  مترير  امل�رضية  احلكومة  تعتزم  ذلك  على  وعالوة 

ممثلة  ثالثة،  رقابية  هيئة  وي�سيف  اجلمعيات،  على  الواقعة  الهائلة  القيود  من  يزيد  االأهلية، 

فيما ي�سمى ب�«االحتاد العام للجمعيات« �سبه احلكومي واالحتادات االإقليمية التابعة له، متار�س 

-جنبا اإىل جنب اأجهزة االأمن ووزارة الت�سامن االجتماعي- مزيدا من التدخالت التع�سفية يف 

�سئون العمل االأهلي.

ويف ال�سودان ا�ستبقت ال�سلطات االنتخابات العامة با�ست�سدار قانون جهاز االأمن الوطني، 

الأموال  وم�سادرة  والتفتي�س،  والعتقال  القب�س  يف  النطاق  وا�سعة  �سالحيات  منح  الذي 

واملمتلكات، من دون اأي رقابة ق�سائية، واأ�سفى ح�سانة تكاد تكون مطلقة الأع�ساء اجلهاز 
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حيال اأي جتاوزات اأو انتهاكات ميار�سونها يف اإطار هذه ال�سالحيات.

االإلكرتوين،  االإعالم  على  قب�ستها  يعزز  اإ�سافيا،  ت�رضيعا  ال�سورية  ال�سلطات  واعتمدت 

ويفر�س مزيدا من العقوبات باحلب�س على ال�سحفيني واملدونني.

ويف البحرين ا�ستهدف مر�سومان ت�رضيعان اإحكام القب�سة على و�سائط االإعالم االإلكرتوين، 

تداول  على  �سارمة  رقابة  يفر�س  قانون  م�رضوع  لتمرير  لبنان  يف  ال�سلطات  ت�سعى  بينما 

املعلومات على االإنرتنت.

ويف تون�س ا�ستهدفت ال�سلطات املنظمات احلقوقية -وعلى وجه اخل�سو�س تلك التي تن�سط 

وتن�سق جهودها مع اآليات اإقليمية اأو دولية- باإجراء تعديالت قانونية، تعاقب بال�سجن لفرتات 

ات�سالت خارجية  بالتحري�س عمدا عن طريق  يقوم  اأي �سخ�س  5 و20 عاما  ترتاوح بني 

لالإ�رضار بامل�سالح احليوية للبالد.

ومتهد حكومة حركة حما�س يف غزة ال�ست�سدار قانون ي�ستهدف اإحكام ال�سيطرة على الهيئة 

الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق االإن�سان. كما اأ�سدرت وزارة الداخلية تعليمات يحظر مبوجبها على 

اجلمعيات اأن ت�سم يف �سفوفها اأع�ساء ممن تقاعدوا اأو ا�ستنكفوا عن العمل يف وظائفهم، على 

خلفية مواقفهم ال�سيا�سية جتاه انقالب حما�س على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

البلدان حمل الدرا�سة، تتمثل يف  التي �سهدتها  اأبرز التطورات االإيجابية  اإن  القول  وميكن 

القانون  اأن  عن  النظر  ب�رضف  العراق،  يف  احلكومية  غري  للمنظمات  جديد  قانون  اعتماد 

التاأ�سي�س  باإجراءات  يتعلق  فيما  الدولية، وخا�سة  للمعايري  قد جاء يف بع�س ن�سو�سه جمافيا 

والتف�سريات يف  التاأويالت  اإليه  تقود  اأن  النظر عما ميكن  –ب�رضف  يظل  اأنه  اإل  للجمعيات، 

االإداري  التدخل  بعيد فر�س  اإىل حد  تت�ساءل يف ن�سو�سه  االأف�سل عربيا، حيث  التطبيق- 

التع�سفي، ويتيح للمنظمات غري احلكومية احلق يف الت�رضف بحرية يف تنمية مواردها، ويف 

تلقي التربعات واملنح اخلارجية، واحلق يف االن�سمام اإىل �سبكات اأو احتادات، �سواء داخل 

العراق اأو خارجه.

كما اأقدم لبنان على اإدخال تعديالت طفيفة على قانون العمل حتد –ولو قليال- من م�سكالت 

كذلك  اللبنانية  احلكومة  وتقدمت  بلبنان.  ر�سميا  امل�سجلني  الفل�سطينيني  لالجئني  بالن�سبة  العمل 

مب�رضوع قانون حلماية الن�ساء من العنف االأ�رضي.

ومع اأن البحرين قد اتخذ التدابري الت�رضيعية الالزمة لتاأ�سي�س هيئة وطنية حلقوق االإن�سان، 

فاإن الهيئة تظل حمال لالنتقادات التي تطعن يف ا�ستقالليتها، وخا�سة بالنظر اإىل طبيعة ت�سكيلها 

ذي الطابع احلكومي، ف�سال عن �سمتها جتاه االنتهاكات التي ت�سهدها اململكة ب�سورة متزايدة.
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ثانيا: املدافعون عن حقوق الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين:

حافظت �سوريا على موقعها الأمامي يف قمع املدافعني عن حقوق الإن�سان، وطالت حماكمات 

تفتقر ملعايري العدالة عددا كبريا من الن�سطاء احلقوقيني، وكان اأ�سدها وطاأة عقوبات بال�سجن 

الغمو�س  �سوريا، وظل  االإن�سان يف  اأبرز مدافعي حقوق  اثنني من  �سنوات بحق  ملدة ثالث 

يحيط مب�سري احلقوقي البارز نزار ر�سنتناوي، وتزايدت املخاوف حول احتماالت اأن يكون 

قد لقى م�رضعه داخل حمب�سه ب�سجن �سيدنايا، اإبان املذبحة التي جرت قبل نحو ثالثة اأعوام 

داخل ال�سجن. كما توا�سل حرمان املنظمات احلقوقية من امل�رضوعية القانونية، مثلما توا�سلت 

اإجراءات املنع من ال�سفر بحق عدد وا�سع من قيادات واأع�ساء هذه املنظمات.

ويف البحرين بات املدافعون عن حقوق الإن�سان هدفا ل�سور �ستى من القمع، �سملت اعتقال 

العديد منهم، وتعر�سهم للتعذيب، وتزايد احلمالت الأمنية والإعالمية، التي ت�ستهدف الت�سهري 

باملدافعني عن حقوق االإن�سان، وت�سعى اإىل و�سمهم بدعم االإرهاب. كما قامت ال�سلطات بحل 

جمل�س اإدارة اجلمعية البحرينية حلقوق االإن�سان التي كان ينظر اإليها باعتبارها املنظمة امل�ستقلة 

امل�ستقلة -حتت وطاأة  احلقوقية  املنظمات  اثنتان من  قانونا، وا�سطرت  بها  املعرتف  الوحيدة 

القمع الراهن- اإىل نقل مكاتبها اإىل اأوروبا.

وتوا�سلت ب�سكل روتيني يف تون�س اإجراءات احل�سار ال�سارم على مقار كربيات املنظمات 

التون�سية، مثلما توا�سلت االإجراءات البولي�سية، للمراقبة الل�سيقة للحقوقيني واأ�سكال خمتلفة 

من التحر�س واالعتداءات، ف�سال عن التهديدات املتوا�سلة التي ت�سل اإىل حد التهديد بالقتل، 

والت�سييق امل�ستمر على اأن�سطة املنظمات احلقوقية، باالإ�سافة اإىل ت�ساعد حمالت ت�سهري وا�سعة 

النطاق، ت�سم رموز حركة حقوق االإن�سان باخليانة.

ويف املغرب توا�سلت ال�سغوط �سديدة الوطاأة على املدافعني عن حقوق االإن�سان يف االإقليم 

ال�سحراوي، لت�سمل اعتداءات بدنية واختطاف واإحالة اإىل حماكمات جائرة، وظلت كربى 

املنظمات ال�سحراوية حمرومة من الت�سجيل القانوين. كما وا�سلت ال�سلطات �سغوطها على 

احلراك  من  خمتلفة  اأ�سكال  يف  اأع�سائها  انخراط  ب�سبب  االإن�سان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

االجتماعي، وو�سل االأمر اإىل حد اإطالق حمالت ر�سمية حتر�س على اإغالقها.

ويف م�رض تزايدت ال�سغوط االإدارية على موؤ�س�سات العمل االأهلي، مبا يف ذلك تلك التي 

تعمل حتت مظلة قانون اجلمعيات االأهلية، وخا�سة احلقوقية منها، وعطلت احلكومة ب�سورة 

اجلمعيات  من  كبري  عدد  طلبات  رف�ست  اأو  وعلقت  لبع�سها،  عمومية  جمعيات  عقد  تع�سفية 

ال�ستالم املنح اخلارجية لربامج واأن�سطة هذه اجلمعيات؛ االأمر الذي اأف�سى يف بع�س احلاالت 

اإىل تقلي�س اأو جتميد كلي الأن�سطة بع�س اجلمعيات. وكادت اإحدى املوؤ�س�سات احلقوقية تخلي 

مقرها يف اإطار احلد من االإنفاق. كما كانت دار اخلدمات النقابية والعمالية ب�سكل خا�س هدف 
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لتحر�سات اإدارية ا�ستثنائية من احلكومة وحلمالت ت�سهري وا�سع؛ ب�سبب دورها يف ك�سف عوار 

ت�رضيعات النقابات العمالية اأمام املوؤمتر الدويل ملنظمة العمل الدولية. كما عمدت ال�سلطات اإىل 

ال�سعب  اأو حرمان بع�س املنظمات احلقوقية من مراقبة النتخابات الهزلية ملجل�سي  احلد من 

وال�سورى.

وتنامت خالل العام احلايل �سغوط اأمنية وا�ستخباراتية على عدد من املدافعني عن حقوق 

الفل�سطينية  املنظمة  رئي�س  بحق  بالتعذيب  التهديد  حد  اإىل  االأمر  وو�سل  لبنان،  يف  االإن�سان 

حلقوق االإن�سان )حقوق(. 

وبات  اليمن،  يف  االإن�سان  حقوق  مدافعي  على  خطورة  االعتداءات  اأكرث  وقعت  وقد 

من  قليلة  غري  اأعدادا  تطال  روتينية  ممار�سة  والتعذيب  الق�رضي  واالختفاء  االختطاف 

احلقوقيني، كما جرى تقدمي بع�سهم ملحاكمات ا�ستثنائية، ا�ستند فيها اإىل دعاوى احلرب على 

ثماين  ملدة  بال�سجن  بارز  حقوقي  معاقبة  اإىل  املحاكمات  هذه  من  واحدة  واأف�ست  االإرهاب. 

ال�سلطات  واأبدت  احلقوقيني،  اآخر من  وتهديدات عددا  بدنية  اعتداءات  كما طالت  �سنوات، 

موقفا متعنتا جتاه دخول �سخ�سيات حقوقية ن�سيطة على ال�سعيد االإقليمي والدويل للبالد، �سواء 

يف اإطار بعثات لتق�سي احلقائق اأو للم�ساركة يف بع�س اأن�سطة منظمات مينية.

جتاه  وبخا�سة  احلقوقي،  الن�ساط  جتاه  املت�سلبة  مواقفها  على  اجلزائرية  ال�سلطات  وظلت 

اجلمعيات اأو الأ�سخا�س الذين يطالبون باملحا�سبة على النتهاكات، اأو اإجالء م�سري املختفني 

ال�سلطات  بني  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  �سهدتها  التي  الدامية  املواجهات  اإبان  واملفقودين 

اجلزائرية واجلماعات االإ�سالمية امل�سلحة.

وظلت ال�سلطات ال�سعودية على موقفها املتعنت يف رف�س الرتخي�س باإن�ساء موؤ�س�سات حقوقية 

م�ستقلة، وا�ستمرت يف مالحقة و�سجن العديد من النا�سطني يف ك�سف انتهاكات حقوق االإن�سان 

نا�سطون  تعر�س  كما  دميقراطية.  اإ�سالحات  اإجراء  اإىل  والداعني  االإنرتنت،  �سبكة  عرب 

�سعوديني لالعتقال اأو ال�ستدعاء لأجهزة الأمن على خلفية لقاءات مع وفود اأجنبية، للتعرف 

على و�سعية حقوق االإن�سان.

يف ال�سودان كان املدافعون عن حقوق الإن�سان هدفا لالعتقال التع�سفي اأو املالحقة الق�سائية 

التي اأف�ست -اأثناء مثول التقرير للطبع- اإىل �سدور حكم بال�سجن ملدة عام بحق رئي�س منظمة 

ال�سودان للتنمية االجتماعية »�سودو«.

ويف العراق، ورغما عن �سدور قانون املنظمات غري احلكومية، فاإن تطبيقاته حتى الآن 

تظهر �سلبيات كثرية، حيث ل يوجد �سوى مكتب واحد بالعا�سمة لتلقي طلبات التاأ�سي�س، كما 

ملقار  القانون-  �سند من  –دون  مفاجئة  بزيارات  االأمن  اأجهزة  لقيام  ر�سدت حاالت عديدة 

لأع�سائها!  و�سور  معلومات  طلب  اأو  اأن�سطتها  عن  لال�ستف�سار  احلكومية،  غري  املنظمات 
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ومراكز  ال�سجون  لزيارة  احلقوقية  املنظمات  طلبات  رف�س  يف  العراقية  ال�سلطات  وت�ستمر 

االحتجاز.

التع�سفية بحظر �سفر مدير  اإجراءاتها  الفل�سطينية وا�سلت �سلطات الحتالل  ويف الأرا�سي 

الحتالل  �سلطات  قبل  من  الإداري  العتقال  اإجراءات  وطالت  الله،  رام  يف  احلق  منظمة 

للمرة الثانية حقوقية فل�سطينية، وكاتبة يف جمال الدفاع عن حقوق االأ�رضى.

غري  املنظمات  من  ع�رضات  ت�سجيل  يف  متانع  الغربية  ال�سفة  يف  الداخلية  وزارة  وظلت 

احلكومية. واقتحمت االأجهزة االأمنية مقار عدد من اجلمعيات وقامت بتفتي�سها. كما تدخلت 

وقدرت  اجلمعيات.  بع�س  الإدارة  موؤقتة  جلان  تعيني  يف  تع�سفية  ب�سورة  الداخلية  وزارة 

تقارير »الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق االإن�سان« اأن اإجراءات حل اجلمعيات قد طالت نحو 

35 جمعية. وطالت االعتقاالت باحثني وعددا من اأع�ساء بع�س املوؤ�س�سات احلقوقية، بينها 

موؤ�س�سة الت�سامن الدويل حلقوق االإن�سان، وموؤ�س�سة را�سد، ومركز درا�سات متخ�س�س يف 

�سئون االأ�رضى.

ويف قطاع غزة قامت �رضطة حكومة حركة »حما�س« باقتحام مقر جمعية الهالل االأحمر 

وتفتي�سه واحتجاز بع�س العاملني بها، واإجبارهم على التوقيع على تعهدات بااللتزام بالقوانني 

املعمول بها يف غزة، كما مت منع »الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق االإن�سان« من عقد ور�سة 

اإليه �سبكة  اأي�سا اعت�ساما رمزيا دعت  عمل داخل القطاع، ومنعت �رضطة حركة »حما�س« 

ال�سمري ومقر �سبكة  اأي�سا مقر موؤ�س�سة  لت�سمل  االأهلية. وتو�سعت عمليات االقتحام  املنظمات 

املنظمات االأهلية ومكتب الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التي ت�سعى حكومة حركة 

»حما�س« الإخ�ساعها لها.

ثالثا: حرية التعبري:

منها  -التقليدي  االإعالم  و�سائل  خمتلف  وعلى  التعبري  حرية  على  ال�سغوط  تزايدت 

واحلديث- وبخا�سة يف اليمن وم�رض وال�سودان والبحرين ولبنان، بينما حافظ املغرب على 

التابوهات الر�سمية الثالثة،  اإذا ما م�ست  التنكيل بال�سحافة، وبخا�سة  ممار�ساته املت�سددة يف 

اأي امللك واالأ�رضة امللكية واالإ�سالم، ويف حالة تبني مواقف جتاه النزاع يف ال�سحراء الغربية 

تتعار�س مع املوقف الر�سمي، باعتبار ال�سحراء جزءا ال يتجزاأ من املغرب. غري اأن عددا 

من الق�سايا التي نظرتها املحاكم هذا العام ات�سلت اأي�سا بن�رض وقائع تتعلق بالف�ساد، اأو تتعلق 

بت�سامن مدونني مع احلراك االجتماعي.

ال�سحفية  احلريات  اإخ�ساع  يف  املعتاد  نهجها  على  تون�س  يف  البولي�سية  الدولة  وا�ستمرت 
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والإعالمية للم�سادرة ب�سورة مطلقة، �سوءا بحظر اإن�ساء و�سائط اإعالمية م�ستقلة، وموا�سلة 

�سيا�سات احلجب للمواقع االإلكرتونية على �سبكة االإنرتنت، وتوظيف و�سائل تكنولوجية متقدمة 

يف مراقبة االإنرتنت والربيد االإلكرتوين، اأو من خالل مالحقة ال�سحفيني والزج ببع�سهم يف 

حماكمات بتهم ملفقة، اأو من خالل اأ�سكال خمتلفة من التحر�س واالعتداءات البدنية واملراقبة 

الل�سيقة، التي ت�ستهدف �سحفيني ومرا�سلني وم�سورين ب�سورة روتينية.

كما حافظت �سوريا على موقفها العدواين الذي ال يعرف اأدنى ت�سامح مع حريات التعبري. 

التعبري، كفيلة مبالحقة و�سجن ال�سحفيني والن�سطاء  القانونية املعادية حلرية  وظلت الرت�سانة 

ال�سيا�سيني. وقد منعت توزيع عدد من ال�سحف والدوريات، ووا�سلت اإجراءاتها يف م�سادرة 

املطبوعات، وحجب املواقع االإلكرتونية على نطاق وا�سع.

هدفا  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  العاملون  وكذلك  املختلفة  االإعالم  و�سائط  وظلت 

ل�سغوط مزدوجة، �سواء من قبل �سلطات االحتالل االإ�رضائيلي، اأو يف اإطار تداعيات ال�رضاع 

بني حركتي »فتح« و«حما�س«. وير�سد التقرير ع�رضات من االعتداءات على ال�سحفيني على 

يد �سلطات الحتالل يف ال�سفة الغربية، ا�ستهدفت �سحفيني ومرا�سلني وم�سورين، وطواقم 

ف�سائية، وب�سكل خا�س خالل اأدائهم لواجبهم املهني يف تغطية احتجاجات �سلمية اأو م�سادمات 

املعلومات حول مالحقات واعتقال  تواترت  العازل. كما  املحتجني على اجلدار  ال�سكان  مع 

موؤقت من جانب �سلطات االحتالل جتاه ع�رضات من العاملني يف ال�سحف وو�سائط االإعالم 

املختلفة. ووا�سلت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية مالحقة واعتقال ع�رضات من 

ال�سحفيني وامل�ستغلني يف قنوات ف�سائية حم�سوبة على حركة »حما�س«، وا�ستهدفت حماكمة 

ع�سكرية ا�ستثنائية مرا�سل لف�سائية االأق�سى، تلقى حكما بال�سجن ملدة عام ون�سف العام. كما 

من  للع�رضات  غزة  يف  »حما�س«  حركة  �سلطة  قبل  من  واعتداءات  مماثلة  اعتقاالت  جرت 

ال�سحفيني. كما �سجلت التقارير تعر�س املوقوفني من االإعالميني، �سواء يف ال�سفة اأو القطاع 

ملظاهر �ستى من �سوء املعاملة قبيل اإطالق �رضاحهم. كما ا�ستمر منع دخول عدد من ال�سحف 

التابعة حلركة »حما�س« اإىل ال�سفة الغريبة، يف مقابل منع عدد من ال�سحف املوالية حلكومة 

»فتح« يف ال�سفة من الدخول اأو التوزيع يف غزة.

ذلك  يف  مبا  العراق،  من  �ستى  مناطق  يف  االختطاف  اأو  لالعتقال  هدفا  ال�سحفيون  وظل 

االإقليم الكردي. ورغم تراجع عمليات قتل ال�سحفيني، فاإن هذه العمليات مل تتوقف، واأ�سفرت 

واحدة من العمليات االإرهابية التي تبناها تنظيم القاعدة عن م�رضع ثالثة من االإعالميني يف 

هجوم على مكتب قناة العربية.

ويف اجلزائر ظلت ال�سلطات حتتكر و�سائط االإعالم ال�سمعي واملرئي، فيما ظلت الن�سو�س 

اإىل فر�س رقابة  نف�سها مدفوعة  التي جتد  ال�سحفية،  املوؤ�س�سات  العقابية متار�س دورها عرب 
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ذاتية �سارمة على كل ما ين�رض، وقد طالت حكما بال�سجن –مع وقف التنفيذ- مناه�سا بارزا 

للف�ساد. كما ا�ستمرت ال�سلطات يف تعقب وحجب مواقع اإلكرتونية، ومواقع اإذاعية م�ستقلة على 

�سبكة االإنرتنت. ويف ظل التوترات التاريخية بني املغرب واجلزائر على خلفية معاجلة ق�سية 

اإقليم ال�سحراء الغربية، طال االعتقال اثنني من ال�سحفيني املغاربة.

ويف اململكة ال�سعودية التي تفتقر لوجود اإعالم م�ستقل، ت�ستمر ال�سلطات يف مالحقة واعتقال 

الربيد  مراقبة  اأعمال  ب�رضامة  وتتوا�سل  حماكمة،  اأو  تهمة  دون  طويلة،  لفرتات  مدونني 

االإلكرتوين وغرف الدرد�سة على �سبكة االإنرتنت، باالإ�سافة اإىل احلجب على نطاق وا�سع 

للمواقع االإلكرتونية.

ل�سلطات  اأو  للجي�س  الناقدة  الكتابات  الت�سامح مع  لبنان ت�ساعد نزعة عدم  وبدا وا�سحا يف 

احلكم اأو لرئي�س اجلمهورية، عرب عنها عدد من املالحقات الق�سائية بحق �سحفيني ومدونني، 

ودخول اأجهزة اال�ستخبارات اإىل جانب اأجهزة االأمن يف ممار�سة ال�سغوط على ال�سحفيني 

وعلى االإبداع واالأن�سطة الثقافية. وت�سعى احلكومة اللبنانية اإىل مترير م�رضوع قانون لتنظيم 

االإنرتنت يرتب –يف حال اإقراره- انتهاكا �سديدا للحق يف اخل�سو�سية، وقيودا وا�سعة على 

حرية تداول املعلومات واإخ�ساعها للمراقبة.

و�سائط  وبع�س  ال�سحفية،  احلريات  على  الهجوم  ات�ساع  التقرير  ي�سجل  ال�سودان  ويف 

االعتقال  وطال  واجلنوب،  ال�سمال  يف  احلكم  �رضيكي  قبل  من  وامل�سموع  املرئي  االإعالم 

ال�سعبية  من�سقة عن احلركة  اأو  الب�سري،  لنظام  �سيا�سيني وقيادات حزبية معار�سة  معار�سني 

لتحرير ال�سودان، كما طال االعتقال والتعذيب عددا من ال�سحفيني. وعادت �سطوة الرقابة 

فاإن  اأغ�سط�س،  اإنهائها يف  اأجهزة االأمن. ورغم االإعالن عن  امل�سبقة على ال�سحف من قبل 

م�سئويل جهاز االأمن الوطني واملخابرات اأعلنوا اأنهم يحتفظون ب�«حقهم الد�ستوري يف اإعادة 

فر�س الرقابة كلية كانت اأم جزئية«. ووا�سلت �سلطات اخلرطوم ممار�ساتها يف حجب عدد 

كبري من املواقع االإلكرتونية.

ويف م�رض التي ما زال �سحفيوها ومدونوها هدفا لعقوبات �سالبة للحرية، �سهدت احلريات 

ال�سحفية والإعالمية تدهورا نوعيا كبريا، وب�سكل خا�س قبيل اإجراء النتخابات الربملانية، 

جراأة،  امل�ستقلة  ال�سحف  واأكرث  اأبرز  على  االإجهاز  ا�ستهدفت  �ستى،  �سغوط  عنه  عربت 

قرارات  وطالت  امل�ساهدة،  من  قدر  باأكرب  حتظى  �سيا�سية  حوارية  برامج  ظلها  يف  وتوقفت 

م�سددة  تعليمات  اخلا�سة، و�سدرت  الف�سائيات  وا�سعا من  املوؤقت عددا  بالإنذار والإغالق 

حتظر عمليا على الف�سائيات البث املبا�رض لالأحداث، من دون موافقة م�سبقة. كما امتدت هذه 

ال�سغوط لت�سل اإىل الر�سائل االإخبارية الق�سرية عرب اأجهزة املحمول، وبات من املتعني على 

مقدمي خدمة هذه الر�سائل احل�سول على ترخي�س م�سبق من قبل وزارة االإعالم واملجل�س 

االأعلى لل�سحافة.
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النطاق،  وا�سعة  اعتقالت  بحملة  النيابية  النتخابات  اإجراء  البحرين  �سلطات  ا�ستبقت  كما 

ا�ستهدفت معار�سيها ال�سيا�سيني، ومنعت يف ظلها ن�رضات جلمعيات �سيا�سية. وطالت اإجراءات 

االعتقال مدونني، كما اأغلق املزيد من املواقع االإلكرتونية.

على اأن اأو�سع االنتهاكات حلرية التعبري هى تلك التي �سهدها اليمن، حيث �سملت املحاكمات 

اجلائرة ع�رضات من ال�سحفيني، و�سدور اأحكام مغلظة بال�سجن بحق غالبيتهم، واحلرمان 

املوؤقت اأو االأبدي لبع�سهم من مزاولة مهنة ال�سحافة. وقد توا�سل يف الوقت ذاته اقتحام مقار 

�سحفية واإيقاف بع�س ال�سحف، واعتداءات بدنية وا�سعة النطاق على �سحفيني ومرا�سلني، 

وحماوالت اغتيال ا�ستهدفت عددا من ال�سحفيني. كما تعر�س بع�س ال�سحفيني لالختطاف 

واالختفاء املوؤقت، وكان بع�سهم هدفا لتعذيب وح�سي، و�سل اإىل حد اإخ�ساع اأحدهم لعمليات 

الثاين  الن�سف  يف  ال�سادر  الرئا�سي  العفو  من  الرغم  وعلى  مرة.  من  اأكرث  وهمية  اإعدام 

هدفا  بالعفو ظلوا  امل�سمولني  اليمنيني  ال�سحفيني  بع�سا من  اأن  التقارير  �سجلت  فقد  العام،  من 

اعتقال  توا�سل  من  العفو  هذا  مينع  ومل  بحقهم.  الق�سائية  املالحقات  اأو  االحتجاز  ال�ستمرار 

�سحفيني اآخرين واإخ�ساعهم ملحاكمات ا�ستثنائية.

رابعا: احلق فى التجمع والجتماع ال�سلمي:

ظلت اأ�سكال احلراك ال�سيا�سي اأو احلراك االجتماعي هدفا ل�سنوف �ستى من القمع يف معظم 

البلدان.

احلراك  جتاه  الت�سامح  من  قدرا  االأخرية،  القليلة  ال�سنوات  خالل  عرفت  م�رض  اأن  ومع 

نواب  بع�س  اإىل حد حتري�س  ملحوظا، و�سل  ت�سددا  �سهد  اأن عام 2010  اإل  الجتماعي، 

كما  املتظاهرين.  على  الر�سا�س  اإطالق  على  الداخلية  وزارة  الربملان  يف  احلاكم  احلزب 

جت�سد اأي�سا يف اإحالة عمال الأول مرة منذ اأكرث من خم�سة عقود اإىل املحاكمة الع�سكرية؛ ب�سبب 

ممار�سة حقهم يف االعت�سام ال�سلمي. وتزايدت يف الوقت ذاته وقائع قمع العديد من التظاهرات 

والوقفات الحتجاجية، �سواء يف اإطار احتجاجات عمالية، اأو يف اإطار الحتجاجات الوا�سعة 

لتبني  الداعية  ال�سيا�سية  واجلماعات  اأبريل   6 ل�سباب  جتمعات  عرب  اأو  التعذيب،  جرائم  �سد 

اإ�سالحات د�ستورية وت�رضيعية.

قمع مظاهرات،  املفرطة يف  القوة  منا�سبة  اأكرث من  ال�سلطات يف  ا�ستخدمت  ال�سودان  ويف 

تطالب باإ�سالحات وتوفري �سمانات منا�سبة الإجراء االنتخابات العامة. كما مور�ست �سغوط 

�سديدة على احلركة االإ�رضابية لالأطباء، اعتقل خاللها عدد من االأطباء ومن طالب كلية الطب 

الذين ت�سامنوا معهم.
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احلراك  ق�سية  النقابيني يف  من  الرئا�سي عن ع�رضات  العفو  من  الرغم  تون�س -على  ويف 

االجتماعي والنقابي باحلو�س املنجمي- فقد اأعيدت حماكمة اثنني من املتهمني يف هذه الق�سية، 

العام �سغوطا  التون�سية خالل  ال�سلطات  بال�سجن. ووا�سلت  اأحكام مغلظة  بحقهما  و�سدرت 

خمتلفة على عدد من النقابيني ممن �سملهم العفو. كما ا�ستخدمت ال�سلطات القوة يف قمع بع�س 

بال�سجن  عقوبات  فيها  طالت  ملحاكمات  الطالب  بع�س  واأحالت  الطالبي،  االحتجاج  اأ�سكال 

بالعدوان  للتنديد  ت�سامنية  فعاليات  مواجهة  القوة يف  االأمن  اأجهزة  ا�ستخدمت  كما  طلبا.   17

احتجاجات  اإثر  �سخ�سا   150 نحو  اعتقاالت  اأ�سطول احلرية. وطالت  قافلة  االإ�رضائيلي على 

اجتماعية، �سهدتها مدينة »بن قروان« الواقعة على احلدود مع ليبيا.

الرتبية  الأ�ساتذة  اإ�رضابات  الإيقاف  الق�ساء  توظيف  اإىل  ال�سلطات  جلاأت  اجلزائر  ويف 

فاإن  ذاته  الوقت  ويف  احلديدية.  ال�سكك  وعمال  العمومية،  ال�سحة  وم�ستخدمي  واالأطباء 

ا�ستخدمت  كما  بالقوة.  تفريقها  جرى  امل�رضبني  مطالب  عن  لالإعالن  االحتجاجية  الوقفات 

املختفني  عائالت  تنظيمها  على  داأبت  �سلمية  اأ�سبوعية  تظاهرات  لتفريق  العنف  االأمن  اأجهزة 

ق�رضيا، و�سملت اإجراءات التوقيف ع�سوين بالرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�سان. 

املطالبة  ا�ستهدف  �سلمي  جتمع  خالل  وحقوقيني،  �سحفيني  على  القب�س  ال�سلطات  األقت  كما 

برفع الرقابة عن االإعالم العمومي وال�سماح باإعالم تعددي. و�سمل القمع تظاهرة للدفاع عن 

حقوق االأمازيغيني.

وظلت ال�سلطات يف املغرب تتعامل ب�رضامة �سديدة جتاه خمتلف اأ�سكال التظاهر اأو االحتجاج 

االجتماعي يف اإقليم ال�سحراء الغربية، كما واجهت بالقوة احتجاجات اجتماعية خارج املدن 

اأع�ساء  من  املئات  مالحقة  ال�سلطات  وا�سلت  كما  الطالبية.  االحتجاجات  وبع�س  الكربى، 

م�سمى  منازلهم حتت  يعقدونها يف  التي  االجتماعات  واالإح�سان« على خلفية  العدل  »جماعة 

»جمال�س الن�سيحة«.

احتفالت  قمع  اأدى  ال�سلمية،  الحتجاجات  مع  ت�سامح  اأدنى  تعرف  ل  التي  �سوريا  ويف 

مواطنون  ع�سكرية  ملحاكمة  اأحيل  كما  االأقل،  على  قتيل  �سقوط  اإىل  النريوز  باأعياد  االأكراد 

اأكراد، ممن األقى القب�س عليهم يف االحتفاالت، وتلقى مواطنون اأكراد اأحكاما بال�سجن ملجرد 

وقوفهم دقيقة حدادا على اأرواح �سحايا مذبحة حلبجة بالعراق عام 1988 .

و�سددت  ال�سلمية،  بالتظاهرات  ال�سماح  جتاه  اأكرب  تعنتا  ال�سلطات  اأظهرت  العراق  ويف 

تعليمات ر�سمية على �رضورة احل�سول على موافقة م�سبقة، واأتاحت هذه التعليمات ا�ستخدام 

من  واحدة  يف  االأقل  على  �سخ�سان  قتل  وقد  املتظاهرين.  تفريق  يف  املحدودة  غري  القوة 

التظاهرات، فيما اعتقل ع�رضات االأ�سخا�س يف تظاهرة اأخرى.

قمع  يف  املفرطة  القوة  الحتالل  �سلطات  ا�ستخدمت  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  ويف 
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يوم  العن�رضي، ومظاهرات الإحياء  للجدار  الغربية والقد�س مناه�سة  ال�سفة  احتجاجات يف 

بالقوة عددا من  القد�س. كما منعت حكومة »حما�س« يف غزة  االأر�س و�سد خمطط تهويد 

القطاع  مغادرة  من  »فتح«  حلركة  الثوري  املجل�س  اأع�ساء  منعت  كما  ال�سلمية،  التجمعات 

الديني  نهجها  اإطار  ويف  الله.  برام  الثوري  للمجل�س  الثانية  الدورية  اأعمال  يف  للم�ساركة 

ومطاعم  وترفيهيا  �سياحيا  منتجعا  غزة  يف  »حلما�س«  التابعة  الأمن  اأجهزة  اأغلقت  املت�سدد، 

ومقاهى، ومنعت اأم�سيات ثقافية، �سواء بدعاوى منع االختالط اأو تدخني الن�ساء لل�سي�سة، اأو 

اإقامة حفالت غنائية.

يف اليمن ت�ساعدت اأعمال القمع املفرط من جانب ال�سلطات، وبخا�سة جتاه االحتجاجات 

املتزايدة يف اإطار احلراك اجلنوبي، حيث �سقط اأكرث من 43 قتيال، ف�سال عن امتداد اأعمال 

عن  اأفرج  والذين  االحتجاجات.  هذه  يف  املنخرطني  من  اآالف  عدة  لتطال  املوؤقت  التوقيف 

معظمهم الحقا. كما طالت اأحكام بال�سجن عددا اآخر منهم.

خام�سا: احلريات الدينية وحقوق الأقليات:

املنهجي �سد الأكراد، وا�ستمرت  ال�سلطات يف �سوريا �سيا�سات الإق�ساء والتمييز  وا�سلت 

يف قمع احتفالتهم ويف اإجراءات تهمي�سهم القت�سادي، كما توا�سل ا�ستخدام القوة املفرطة يف 

الت�سدي للتجمعات االحتجاجية الكردية واإحالة م�ساركني فيها اإىل املحاكمة. وجرت �سل�سلة من 

املحاكمات اجلائرة اأمام حماكم اجلنايات والق�ساء الع�سكري، وحمكمة اأمن الدولة اال�ستثنائية. 

وطالت اأحكام بال�سجن عددا من العنا�رض القيادية داخل عدة اأحزاب كردية لفرتات ترتاوح 

بني عام وخم�سة اأعوام، بدعاوى »اإثارة النعرات العن�رضية واملذهبية« اأو »تعري�س البالد 

خلطر اأعمال عدائية«. وطالت ممار�سات االعتقال اأو االختفاء اأو التعذيب عددا من الن�سطاء 

املعتقلني  بع�س  م�سري  ظل  العام  نهاية  وحتى  كردية.  حقوقية  منظمات  واأع�ساء  ال�سيا�سيني 

جمهوال، رغم مرور ما يزيد على عام بالن�سبة لعدد منهم.

اأنهم  ال�سيعة يف البحرين، برغم  ال�سكان  التمييز والتهمي�س املنهجي بحق  وا�ستمرت �سيا�سة 

التوترات وامل�سادمات مع  الذي زاد من حدة  االأمر  ال�سكان،  ميثلون نحو 70% من جممل 

اأجهزة االأمن يف املناطق ال�سيعية.

وبات من الوا�سح اأن القمع الأمني املتزايد لحتجاجات ال�سيعة، وا�ستخدام الر�سا�س احلي 

ممار�سات  تنامي  اإىل  تدريجيا  يدفع  االحتجاجات،  لهذه  الت�سدي  يف  »ال�سوزن1«  وطلقات 

)1( طلق بندقية ال�سوزن:  هو ر�سا�سة تنفجر بعد اإطالقها مبا�رضة، لتفرغ الع�رضات من الكتل ال�سلبة تنت�رض 

على م�ساحة وا�سعة بهدف اإ�سابة اأكرب عدد ممكن من االأهداف، وعادة ما تخرتق هذه الكتل ال�سلبة جلد االإن�سان 

وتتوقف بحد العظم، وي�سعب ا�ستئ�سالها فيما بعد من اجل�سم.
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العنف امل�ساد. وقد حاولت ال�سلطات توظيف بع�س مظاهر العنف امل�ساد، ب�سن حملة وا�سعة 

اإىل  واإحالتهم  ال�سيعية،  املعار�سة  من  بارزة  رموزا  والتعذيب  باالعتقال  ا�ستهدفت  النطاق 

املحاكمة بدعاوى ت�سكيل تنظيم اإرهابي، وذلك قبل وقت قليل من اإجراء االنتخابات الربملانية.

توا�سلت �سيا�سات مماثلة للتمييز املنهجي بحق ال�سيعة يف اململكة العربية ال�سعودية، و�سهد عام 

2010 مزيدا من اأعمال التوقيف واملداهمات، �سد منافذ التعبري العلني لل�سيعة. كما اأظهرت 

املمار�سة نزوعا متزايدا حلرمان اأبناء الطائفية ال�سيعية من حقهم يف ممار�سة �سعائرهم الدينية 

واإظهار عقيدتهم. فقد وا�سلت وزارة الداخلية اإغالق العديد من امل�ساجد التي تخ�س ال�سيعة يف 

املنطقة ال�رضقية، متذرعة باعتبارات اأمنية ومذهبية مل تف�سح عنها. وطالت اعتقاالت عددا من 

ال�سيعة على خلفية رعايتهم لل�سعائر احل�سينية واإقامتهم �سالة اجلماعة يف منازلهم.

يف اجلزائر اأف�ست تطبيقات »قانون ممار�سة ال�سعائر الدينية غري االإ�سالمية لعام 2006« 

وبرزت  امل�سلمني،  لغري  الدينية  ال�سعائر  وممار�سة  املعتقد  حرية  على  متزايدة  �سغوط  اإىل 

اإحراق  يف  تعبريه  وجد  ما  وهو  الطائفي.  بالعنف  املقرتن  التع�سب  لتنامي  مظاهر  ظلها  يف 

وتخريب اأحد امل�ساكن التي يعتقد اأن الطائفة الربوت�ستانتية ت�ستخدمه يف التعبد، يف الوقت الذي 

اأ�سارت فيه ال�سلطات اإىل اأن املقر مل يكن مرخ�سا طبقا لقانون 2006. ويف اأعقاب ذلك اأقدم 

جمهولون على اإحراق م�سجد قبل اكتمال بنائه. ومبوجب ذلك القانون اأحيل اإىل املحاكمة عدد 

من معتنقي املذهب الربوت�ستانتي، بتهمة ممار�سة �سعائر دينية بدون ترخي�س من احلكومة! 

ويت�سمن القانون عقوبات بال�سجن ت�سل خلم�س �سنوات على التحري�س اأو االإغراء اأو االإكراه 

الأي م�سلم على التحول لدين اآخر. ووا�سلت ال�سلطات من جهة اأخرى مغازلة امل�ساعر الدينية 

لالأغلبية عرب تعقب واعتقال اأ�سخا�س اتهموا باالإفطار جهرا يف نهار رم�سان.

يف م�رض التي امتزجت فيها بدرجة متزايدة مالمح الدولة البولي�سية مع �سمات الدولة الدينية، 

توا�سل اأجهزة االأمن �سطوتها وت�سلطها على حرية املعتقد، مبا يف ذلك على امل�سلمني املنتمني 

ملذاهب اأو مدار�س فقهية مغايرة للمذهب والفقه ال�سائد لالأغلبية امل�سلمة. ومن ثم يظل ال�سيعة 

 80 هدفا العتقاالت متكررة، كما تطال بع�س ال�سغوط »القراآنيني«، وطال االعتقال ملدة 

يوما عددا من االأ�سخا�س املنتمني للمذهب االأحمدي. وبينما يظل االأقباط يواجهون مظاهر 

اأعمال  تتوا�سل  تو�سيعها،  اأو  ترميمها  اأو  كنائ�سهم،  ببناء  لهم  الرتخي�س  يف  الغنب  من  �ستى 

العنف الطائفي، وانطلقت اأعمال عنف يغلب عليها دوافع االنتقام، انخرط فيها قطاعات من 

اأو اغت�ساب م�سيحي  اأو وقائع تتعلق بزواج م�سلمة من م�سيحي،  اإثر �سائعات  امل�سلمني على 

وبلغ  وا�سعة،  العتداءات  االأقباط  وممتلكات  الكنائ�س  تعر�ست  ذلك  وخالل  م�سلمة.  لفتاة 

وقتل خاللها  بنجع حمادي،  يناير 2010   7 امليالد يف  عيد  الطائفي ذروته، مبذبحة  العنف 

2010، يف  نوفمرب  االأقباط م�رضعهما يف  من  اثنان  لقى  كما  م�سلم.  اأقباط و�رضطي  ثمانية 

اإطار مواجهات عنيفة مع ال�رضطة، خالل جتمهر لعدة اآالف من االأقباط احتجاجا على القيود 

االإدارية واالأمنية على  حقهم يف بناء دور عبادتهم يف حمافظة اجليزة.
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�ساد�سا: انتهاكات وا�سعة النطاق با�سم مكافحة الإرهاب:

اأحرز النظام اليمني جناحا كبريا يف ا�ستمالة اأطراف دولية لدعمه يف مواجهة �سعبه، بدعوى 

املحافظات  ل�سكان  النطاق،  وا�سعة  عملية  تنظيم  فجرى  اليمن،  يف  القاعدة  تنظيم  مالحقة 

مواقع  على  �ساروخية  وهجمات  غارات  واأف�ست  اجلنوبي«.  »للحراك  الداعمة  اجلنوبية 

حمتملة للقاعدة –مب�ساندة ومباركة اأمريكية- اإىل �سقوط ع�رضات من املدنيني القتلى معظمهم 

من الن�ساء واالأطفال. وظل عدد كبري من امل�ستبه بهم يف ممار�سة االإرهاب رهن االعتقال، 

دون تهمة اأو حماكمة، وهدفا للتعذيب يف مراكز احتجاز ال تخ�سع ملراقبة ق�سائية. واأحيل 

ع�رضات اإىل املحاكمة اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة، وهى حمكمة ا�ستثنائية يفتقر املاثلون 

ب�سكل روتيني  االإرهاب  مكافحة  تدابري  اقرتنت  كما  العدالة.  معايري  االأدنى من  للحد  اأمامها 

بتزايد ممار�سات االختطاف، واالختفاء الق�رضي وتزايد ال�سكوك حول ممار�سات ترقي اإىل 

االإعدام خارج نطاق القانون.

وا�ستمرت دعاوى مكافحة االإرهاب يف م�رض واجلزائر مربرا ال�ستمرار حاالت الطوارئ 

اال�ستثنائية، وغطاء ملمار�سة االعتقال التع�سفي والتعذيب، واالإحالة اإىل املحاكم اال�ستثنائية. 

وبينما متار�س ال�سلطات اجلزائرية تعتيما �سديدا على اإجراءات مالحقة امل�ستبه بهم وعلى اأعداد 

املعتقلني، فاإن ال�سلطات امل�رضية ال تف�سح بدورها عن اأعداد املعتقلني، والذين تقدرهم اأو�ساط 

العام عن ب�سع مئات منهم،  ال�سلطات هذا  اأفرجت  اآالف معتقل. وقد  حقوقية بنحو 5- 10 

معظمهم من بدو �سيناء، يف اإطار اتفاق للتهدئة واحلد من ال�سدامات، بني املواطنني واأجهزة 

االأمن. وت�سم قوائم املعتقلني نحو مائتني من االإخوان امل�سلمني. وقد قدم بع�س اأع�ساء اجلماعة 

هذا العام للمحاكمة اأمام اإحدى حماكم الطوارئ، على الرغم من اأن االتهامات املوجهة لهم 

ال �سلة لها باالإرهاب.

النطاق،  وا�سعة  اعتقاالت  يف  االإرهاب  ملكافحة  قانونها  ال�سلطات  وظفت  البحرين  ويف 

طالت عدة مئات، و�سملت معار�سني �سيا�سيني معروفني بنهجهم ال�سلمي وعددا من املدونني 

ومدافعي حقوق الإن�سان، وقد تعر�س بع�سهم لتعذيب �سديد، واأحيل 23 منهم اإىل املحاكمة.

بحق  ا�ستثنائية  اإجراء حماكمات  االإرهاب يف  قانون مكافحة  توظيف  ال�سودان جرى  ويف 

متمردي حركة العدل وامل�ساواة، وانتهت هذه املحاكمات حتى اإعداد هذا التقرير اإىل اإ�سدار 

اأكرث من مائة حكم باالإعدام.

ويف اململكة ال�سعودية ظلت ال�سلطات تفر�س تعتيما �سارما على م�سري االآالف من املعتقلني 

اأكرث من �سبع  اإجراءات مكافحة االإرهاب، والذين م�سى على اعتقال الكثري منهم  اإطار  يف 

�سنوات دون تهمة اأو حماكمة. ورغم اأن وزير الداخلية قدر عدد املعتقلني بنحو 7000، فاإن 

منظمات حقوقية تقدرهم بنحو 12 األفا، حرم معظمهم من احلق يف تلقي الزيارات اأو التما�س 



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

42

امل�ساعدة اأو امل�سورة القانونية.

الق�رضي  واالختفاء  التع�سفي  االعتقال  عمليات  ت�ساعد  من  ال�سكاوى  تزايدت  املغرب  ويف 

وممار�سات التعذيب وتردي الو�سع داخل املوؤ�س�سات العقابية حتت مظلة مكافحة االإرهاب. 

تاأييد  اإىل  بلعريج«  ب�«خلية  املعروفة  الق�سية  نظرت  التي  اال�ستئناف  حماكم  اإحدى  وانتهت 

اإدانة خم�سة من كبار قيادات اأحزاب �سيا�سية معرتف بها ومرا�سل تلفزيوين، ولكن خف�ست 

االأحكام اإىل ع�رض �سنوات �سجنا بعد اأن كانت ترتاوح بني 20و25 �سنة.

�سابعا: التعذيب والقتل خارج نطاق القانون:

ت�ساعدت وتائر التعذيب ب�سكل متزايد يف البحرين واليمن واملغرب وال�سودان، وب�سورة 

روتينية ومنهجية يف م�رض. ومتتد ممار�سته لتطال -اإىل جانب املالحقني يف ق�سايا االإرهاب- 

ن�سطاء �سيا�سيني، وامل�ستبه بهم يف ق�سايا جنائية، و�سحايا االعتقال الع�سوائي يف حوادث عنف 

طائفي، ومن يجري مالحقتهم، على �سلة بحرية املعتقد الديني، وتبني مذاهب اأو اأفكار فقهية 

تتعار�س مع املذهب اأو الفقه االإ�سالمي ال�سائد.

واأف�سى التعذيب والتدهور الهائل يف اأو�ساع ال�سجون ومراكز االحتجاز اإىل حاالت عديدة 

للوفاة يف كل من م�رض و�سوريا واليمن واملغرب والعراق واجلزائر.

وظلت التقارير تر�سد ممار�سات روتينية للتعذيب داخل مراكز احتجاز ال�سلطة الفل�سطينية 

بال�سفة الغربية وحركة »حما�س« يف غزة. وظل غالبية �سحايا التعذيب من املح�سوبني على 

ال�سفة  يف  »حما�س«  حركة  على  املح�سوبني  ومن  ناحية،  من  غزة  قطاع  يف  »فتح«  حركة 

الغربية من ناحية اأخرى.

االأمريكية  القوات  �سلمتهم  معتقل  اآالف  ع�رضة  نحو  ب�ساأن  املخاوف  تتزايد  العراق  ويف 

فيه  تعج  الذي  الوقت  يف  للتعذيب،  تعر�سهم  متنع  �سمانات  اأي  دون  العراقية،  لل�سلطات 

التقارير  فيه  وت�سجل  حماكمة،  اأو  تهمة  دون  معتقل،  األف   30 من  باأكرث  العراقية  ال�سجون 

�سيوع حاالت التعذيب وبخا�سة يف �سجون �رضية، النتزاع االعرتافات باالإكراه.

ووا�سلت ال�سلطات االأمنية يف م�رض ا�ستخدام القوة ب�سورة مفرطة يف مالحقة االأ�سخا�س، 

قبل  من  الوح�سي  االعتداء  اأبرزها  كان  ال�سحايا،  من  مزيد  �سقوط  اإىل  اأف�سى  الذي  االأمر 

معاوين ال�رضطة على ال�ساب خالد �سعيد، مما اأف�سى اإىل م�رضعه يف احلال. وا�ستمرت قوات 

حر�س احلدود يف م�رض يف اإطالق الر�سا�س على مهاجرين غري �رضعيني من االأفارقة، ممن 

حاولوا الت�سلل عرب احلدود اإىل اإ�رضائيل، وقد اأف�ست هذه املمار�سات منذ العام 2007، وحتى 

مار�س من العام احلايل اإىل مقتل 69 �سخ�سا، بينهم 12 قتيال خالل ال�سهور االأوىل من عام 
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2010. ومع اأن ال�سلطات امل�رضية مل جتر حتقيقا واحدا يف اأي من هذه احلاالت، فقد اأظهرت 

ا�ستخفافا �سارخا باالنتقادات التي وجهت اإليها من االأمم املتحدة، م�سرية اإىل اأن عدد القتلى مل 

يتجاوز 2% عام 2008، 4% عام 2009 من اإجمايل من حاولوا الت�سل�سل!

طلقات  ا�ستخدام  ذلك  يف  مبا  املفرطة،  القوة  ال�ستخدام  عديدة  حاالت  �سجلت  البحرين  يف 

»ال�سوزن« املحرمة دوليا يف مواجهة احتجاجات داخل املناطق التي يرتكز فيها ال�سيعة.

يف املحافظات اجلنوبية باليمن طال الق�سف الوح�سي مناطق ماأهولة بال�سكان، فيما بدا نوعا 

من االنتقام على مقتل جنود مينيني يف عدد من الكمائن، وهو ما اأف�سى اإىل �سقوط عدد كبري 

من القتلى من ال�سكان العزل، واأحلق اأ�رضارا فادحة باملنازل واملمتلكات.

والتي  االأكراد،  املجندين  بني  الوفاة  حاالت  تزايد  جتاه  �سوريا  يف  ال�سكوك  تزايدت  كما 

تعزوها ال�سلطات اإىل االنتحار اأو احلوادث، يف حني ترجح م�سادر حقوقية وبع�س عائالت 

ال�سحايا، اأنه نتيجة لعمليات قتل متعمدة من جانب احلكومة، والتي ل تقيم اعتبارا للمطالب 

املتزايدة باإجراء حتقيق نزيه يف هذه احلاالت، والتي بلغت خالل عام 2009 وحده ما ال يقل 

عن 18 كرديا.

ثامنا: احلق فى امل�ساركة ال�سيا�سية:

ظلت االنتخابات العامة يف العامل العربي، جت�سيدا لالإخفاق املزمن وغياب االإرادة ال�سيا�سية 

الالزمة لتطبيق التداول ال�سلمي لل�سلطة عرب انتخابات حرة ونزيهة.

وانتخاب  والربملانية  الرئا�سية  النتخابات  �سملت  عامة،  انتخابات  جرت  ال�سودان  ففي 

اأجواء  جمال�س الواليات وانتخاب رئي�س حكومة جنوب ال�سودان، واأجريت االنتخابات يف 

هياأت  قد  ال�سمال،  يف  ال�سلطات  وكانت  واجلنوب.  ال�سمال  يف  احلكم  �رضيكا  فر�سها  قمعية 

ال�سبيل للتحكم يف م�سار النتخابات عرب التالعب بالإح�ساء ال�سكاين والذي مبوجبه مت تر�سيم 

الدوائر اجلغرافية. وعمدت املفو�سية العليا لالنتخابات –التي �سيطر احلزب احلاكم يف ال�سمال 

االنتخابية، وفر�ست �سعوبات  العملية  التالعب يف  تي�رض  ترتيبات  اتخاذ  اإىل  ت�سكيلها-  على 

�سديدة على مراجعة قوام الهيئة الناخبة، واأظهرت انحيازا يف ال�سمال ل�سالح احلزب احلاكم، 

متكن مبوجبها مندوبوه من ال�سيطرة على مراكز االقرتاع. وك�سفت مراقبة االنتخابات عن 

وحالت  االقرتاع.  عملية  خالل  التالعب  من  فجة  واأ�سكال  املراقبني،  على  اأمنية  اعتداءات 

واأدت  باأ�سواتهم،  ال�سكان  اإدلء  دون  دارفور  الأمني يف جنوب وغرب  الو�سع  تداعيات 

دائرة  و26  للربملان،  انتخابية  دائرة   18 يف  االنتخابات  اإجراء  تعذر  اإىل  والعنف  الفو�سى 

انتخابية ملجال�س الوليات يف 14 والية.
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واأظهرت االنتخابات الربملانية العراقية التي جرت هذا العام، اأن فر�س حتول العراق نحو 

الدميقراطية تظل حلما بعيد املنال، رغم التقدم الظاهر يف م�سار العملية ال�سيا�سية، والذي يعرب 

عنه على وجه اخل�سو�س انخراط  متزايد للطائفة ال�سنية، وخمتلف مكونات املجتمع العراقي 

العراقية مل  ال�ساحة  املت�سارعة داخل  القوى  اأن  الوا�سح  يف االنتخابات االأخرية. وبات من 

تتهياأ بعد للقبول بقواعد التداول ال�سلمي لل�سلطة، وهو ما عرب عنه ب�سكل خا�س حالة الفراغ 

ال�سيا�سي، التي يعي�سها العراق من بعد اإجراء النتخابات، ول�سهور طويلة من دون التو�سل 

اإىل توافق �سيا�سي ب�ساأن ت�سكيل احلكومة.

البعث.  حلزب  ال�سابق  انتمائهم  بدعوى  املر�سحني  مئات  اإق�ساء  االنتخابات  �سهدت  وقد 

واأحيطت نتائج االنتخابات مبطاعن وا�سعة، ا�ستدعت اإعادة فرز جزئي لالأ�سوات مل يغري من 

نتائجها. واأظهرت نتائج االنتخابات غلبة الت�سويت على اأ�س�س طائفية اأو عرقية، كما اجتهت 

املفاو�سات ب�ساأن ت�سكيل احلكومة اإىل تكري�س مبداأ املحا�س�سة الطائفية للمنا�سب ال�سيادية.

اأ�رض�س حملة قمعية، طالت  وا�ستبقت ال�سلطات البحرينية اإجراء االنتخابات الربملانية ب�سن 

املئات من املعار�سني يف اأو�ساط ال�سيعة والتيار الليربايل، وعددا من مدافعي حقوق االإن�سان، 

وا�ستخدمت قانون مكافحة االإرهاب يف تقدمي بع�سهم ملحاكمة جائرة، يف التوقيت ذاته الذي 

جرت فيه االنتخابات. وجاءت هذه احلملة مكملة لرتتيبات اأخرى اأهمها »التجني�س ال�سيا�سي«، 

وذلك لزيادة وزن الطائفة ال�سنية يف قوام الهيئة الناخبة، لقطع الطريق على احتماالت متثيل 

ال�سيعة يف الربملان بن�سبة تت�سق مع كونهم ي�سكلون اأغلبية ال�سكان يف البالد. كما عمدت احلكومة 

اإىل تق�سيم الدوائر االنتخابية وفقا العتبارات �سيا�سية ترمي لتحقيق الهدف ذاته. واأف�سى املناخ 

القمعي اإىل تراجع ن�سب امل�ساركة يف الت�سويت، مبا يف ذلك لدى االأو�ساط ال�سيعية. ومن ثم 

فقد جنحت ال�سلطات يف اأال يتجاوز ال�سيعة 45% فقط من مقاعد الربملان.

كانت االنتخابات امل�رضية ملجل�سي ال�سعب وال�سورى واحدة من اأ�سواأ االنتخابات يف تاريخ 

املدين من مراقبة  املجتمع  اإ�رضاف ق�سائي، وحرمت منظمات  اأجريت دون  فقد  امل�رضيني، 

النتخابات ب�سورة فعالة، لتمار�س اأجهزة الأمن واحلزب الوطني وحكومته الدور احلا�سم 

لبع�س  حتى  الفا�سح  التزوير  حد  اإىل  االأمر  وو�سل  االنتخابية.  العملية  م�سار  توجيه  يف 

مر�سحي اأحزاب املعار�سة الر�سمية، وخا�سة بعدما اأظهرت اجلولة االأوىل من االنتخابات، 

اأو يف جمل�س ال�سعب انح�سارا يكاد يكون كامال لتمثيل املعار�سة الر�سمية  �سواء يف ال�سورى 

داخل املجل�سني. 

مر�سحو  ح�سد  بعدما  الواحد،  احلزب  برملان  عن  �سارخا  تعبريا  ال�سعب  جمل�س  �سار 

احلزب احلاكم واأن�ساره نحو 93% من مقاعد الربملان، يف حني مل حت�سل املعار�سة الر�سمية 

جمتمعة –حتى بعد التزوير ل�ساحلها- اإل نحو 3% من املقاعد، وتوزعت باقي املقاعد )%4( 
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امل�سلمون ب�سورة نهائية من  على م�ستقلني غري منتمني الأي تيار �سيا�سي. واأق�سى االإخوان 

دخول الربملان. وكانت ال�سلطات قد ا�ستبقت انتخابات جمل�س ال�سعب بحمالت قمعية وا�سعة 

و�سيوع  امل�سلمني،  االإخوان  اأن�سار  من  املئات  اعتقال  يف  مظاهرها  اأبرز  ومتثلت  النطاق، 

حاالت اختطاف للن�سطاء ال�سيا�سيني االآخرين على اأيدي اأجهزة اأمنية مل يف�سح عن  هويتها، 

قليل من  لعدد غري  بالإنذار والإغالق  اإدارية  قرارات  الإعالم عرب  لو�سائط  هائل  وترويع 

الف�سائيات، واإغالق برامج حوارية حتظى مب�ساهدة كثيفة، واإلزام ال�رضكات اأو املوؤ�س�سات 

التي تقدم خدمة الر�سائل الإخبارية عرب املحمول باحل�سول على ترخي�س م�سبق، ومنع البث 

املبا�رض من مواقع االأحداث، بدون موافقة م�سبقة. وحتا�رض املطاعن بالبطالن الت�سكيل اجلديد 

بلغت  العليا، والتي  االإدارية  املحكمة  ال�سادرة عن  النهائية  االأحكام  ال�سعب، يف ظل  ملجل�س 

حتى انتهاء جولة الإعادة 350 حكما، يف حني جتاوزت االأحكام التي اأ�سدرتها حماكم الق�ساء 

االإداري األف حكم ق�سائي، مل ينفذ منها �سوى 15 حكما.

تا�سعا: النتهاكات اجل�سيمة فى ظل الحتالل وال�سراعات امل�سلحة:

ظل الفل�سطينيون هدفا النتهاكات فادحة، �سواء حتت وطاأة االحتالل اأو نتيجة حلالة ال�رضاع 

ال�سفة  يف  »فتح«  حلركة  موالية  �سلطة  بني  ما  ال�سلطة  انق�سام  اإىل  عمليا  قاد  والذي  امل�ستمر، 

الغربية، واأخرى تت�سيدها حركة »حما�س« يف قطاع غزة، وهو ما اقرتن دائما مبمار�سات 

فقد ر�سد  ثم  االآخر. ومن  الطرف  املح�سوبني على  قبل كل طرف �سد  متبادلة لالنتقام من 

اأو  باحلقوق واحلريات،  التمتع  الت�سيي�س يف  ا�ستمرار  �سابقة-  فقرات  اأ�سري يف  التقرير -كما 

مبعنى اأدق ا�ستمرار الت�سيي�س يف انتهاك تلك احلقوق تبعا لالنتماء ال�سيا�سي.

وجه  وعلى  االإن�ساين،  الدويل  للقانون  املنافية  و�سيا�ساتها  جرائمها  اإ�رضائيل  وا�سلت  وقد 

اخل�سو�س عرب العقاب اجلماعي واحل�سار اخلانق املفرو�س على �سكان غزة، الذي و�سل 

اإىل حد مهاجمة قوافل االإغاثة التي عرفت با�سم »اأ�سطول احلرية«، وا�ستخدام القوة املفرطة 

ملنع دخولها مياه غزة، وهو ما ترتب عليه م�رضع 9 من الن�سطاء امل�ساركني �سمن هذه القافلة. 

بيد اأن هذه اجلرمية االإ�سافية ميكن القول اإنها اأ�سهمت –ولو ب�سكل حمدود للغاية- يف تخفيف 

حمنة غزة، عرب اإعالن م�رض فتح معرب رفح احلدودي من دون حتديد موعد الإغالقه.

اجلدار  بناء  وا�ستكمال  اال�ستيطاين  والن�ساط  القد�س  »تهويد«  اإجراءات  توا�سلت  كما 

بحق  اجل�سدية  الت�سفية  اأو  االغتيال  عرب  القانون  نطاق  خارج  القتل  و�سيا�سة  العن�رضي، 

هذه  �سحية  ذهب  وقد  �سدها.  ع�سكرية  عمليات  يف  �سالعني  تعتربهم  فل�سطينيني،  مواطنني 

العمليات خالل العام، وحتى اأكتوبر 2010، ما ل يقل عن 9 اأ�سخا�س. وقد ظلت اإ�رضائيل 

مبناأى عن العقاب على جرائمها، لي�س فقط من خالل احل�سانة التي تفر�سها الوليات املتحدة 
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اأو اأطراف اأوروبية على حما�سبة اإ�رضائيل، بل بدا وا�سحا هذا العام اأن م�سالح اأو ح�سابات 

اإ�رضائيل وطريف ال�سلطة الفل�سطينية، ومبوجبها تقدمت  �سيا�سية م�سرتكة، باتت جتمع ما بني 

االأمم  جمل�س  اإىل  االإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  با�سم  قرار  مب�رضوع  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 

املتحدة حلقوق االإن�سان، تقرر مبوجبه اإعطاء مهلة اإ�سافية لكل من اإ�رضائيل وطريف ال�سلطة 

انتهاكات  ب�ساأن  جولد�ستون،  تقرير  وثقها  التي  اجلرائم،  يف  التحقيقات  لإجراء  الفل�سطينية 

القانون الدويل االإن�ساين خالل احلرب على غزة. وقد جاء هذا القرار ليقطع الطريق جمددا 

على اإحالة ملف هذه اجلرائم اأمام املحكمة اجلنائية الدولية، وذلك على الرغم من اأنه قد ثبت 

من تقرير جلنة اخلرباء التي تتابع مدى التزام الأطراف الثالثة بتنفيذ تو�سيات جولد�ستون، 

اإىل  افتقرت  الفل�سطيني  اجلانب  من  اأو  االإ�رضائيلي،  اجلانب  من  اأجريت  التي  التحقيقات  اأن 

اجلدية وال�سفافية والنزاهة.

حركة  اأع�ساء  من  مئات  يظل  وحما�س،  فتح  حركتي  بني  ال�رضاع  تداعيات  ظل  ويف 

»حما�س« رهن االعتقال وعر�سة للتعذيب داخل مراكز االحتجاز يف ال�سفة الغربية، وهو ما 

يتعر�س له اأع�ساء حركة »فتح« واملح�سوبيون عليها يف قطاع غزة.

التعاون مع  بتهمة  اأ�سخا�س،   4 قانوين بحق  �سند  تفتقر لأي  بالإعدام  اأحكام  كما �سدرت 

العدو. ويف ظل التاأزم ال�سيا�سي تزداد املطاعن حول م�رضوعية موؤ�س�سات احلكم، ومتتد هذا 

العام اإىل املجال�س املحلية، بعدما اأ�سدر جمل�س الوزراء بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على نحو 

مفاجئ قرارا بتاأجيل انتخابات املجال�س املحلية الأجل غري م�سمى، باملخالفة للقواعد واالإجراءات 

التي ينظمها قانون اإن�ساء هذه املجال�س.

وقد ظل العراق جمددا ال�ساحة االأكرب للعنف الدموي يف املنطقة العربية، واإن كان هناك 

بلغت  العام،  ال�سهر هذا  اأ�سهر ون�سف  ت�سعة  ال�سحايا. فعلى مدى  اإعداد  انخفا�س ظاهر يف 

ح�سيلة القتلى املدنيني 3091 مقارنة بنحو 4645 قتلوا خالل عام 2009، وحوايل 9221 يف 

2008. وتعك�س هذه االأرقام ه�سا�سة الو�سع االأمني وال�سكوك مبدى قدرة اأجهزة االأمن على 

القيام مب�سئوليتها من جهة، واالحتياج اإىل اإعطاء قوة دفع اأكرب مل�سار تطوير العملية ال�سيا�سية 

بالدرجة  العام  هذا  العنف  م�سئولية  وتقع  العراق.  داخل  املت�سارعة  االأطراف  خمتلف  بني 

االأكرب على االأطراف العراقية، بعد توقف �سبه كامل ملعظم العمليات الع�سكرية الكربى التي 

كانت تنفذها القوات االأمريكية يف اإطار ا�سرتاتيجية اإعادة انت�سار هذه القوات، وانتهاء املهام 

القتالية االأمريكية ر�سميا.

وقد ظلت االأقليات الدينية والعرقية هدفا الأعمال عنف وقتل ع�سوائي، نتيجة هيمنة خطابات 

تنظيم  جرى  حيث  العراق؛  يف  والثقايف  ال�سيا�سي  امل�رضح  على  مت�سددة  دينية  وجماعات 

اأف�ست اعتداءات مماثلة تتعر�س  اعتداءات واأعمال قتل �سد االأقلية امل�سيحية وكنائ�سها. كما 
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األفا منهم   12 اإىل ا�سطرار نحو  املندائبني« منذ الغزو االأمريكي للعراق  لها طائفة »ال�سابئة 

اإىل الهجرة والنزوح الق�رضي. ويف ظل ا�ستمرار ال�رضاع امل�سلح داخل العراق، فاإن عدد 

الالجئني والنازحني داخليا يقدر باأكرث من مليونني و�سبعمائة األف.

يف اليمن �سقط املئات من القتلى من ال�سكان املدنيني، يف ظل ا�ستمرار العمليات الع�سكرية 

�سد جماعة احلوثيني يف �سعدة يف الفرتة من اأغ�سط�س 2009، حتى وقف اإطالق النار اله�س 

ال�سعودية ر�سميا الأول مرة يف  يف فرباير 2010. وقد �سهدت هذه العمليات ان�سمام اململكة 

اليمنية ممار�ساتها يف  ال�سلطات  اليمنية. بينما وا�سلت  اإىل جانب احلكومة  امل�سلحة  املواجهات 

االعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رضي والتعذيب، و�سدرت اأحكام باالإعدام بحق الع�رضات. 

ويف الوقت ذاته، فاإن املعلومات تر�سد اإقدام احلوثيني على تنفيذ اأحكام باالإعدام مبعزل عن 

الق�ساء، وا�ستخدامهم لالأ�رضى من �سباط اجلي�س اليمني كدروع ب�رضية.

يف  ال�سلطة  ازدواج  وحالة  واملذهبي،  الطائفي  واالنق�سام  ال�سيا�سي  التاأزم  ا�ستمرار  يوؤدي 

لبنان، اإىل تراجع فادح يف مقومات دولة القانون، وبا�سم �سالح املقاومة الذي يرفعه حزب 

ال�سطالع  عن  عاجزة  الر�سمية  والأمنية  الق�سائية  والأجهزة  احلكم  موؤ�س�سات  باتت  الله، 

مب�سئولياتها. ونتيجة لذلك تت�ساعد �سغوط �سديدة للتاأثري على فر�س حتقيق العدالة يف ملف 

تهديد  حد  اإىل  و�سل  الذي  االأمر  الالحقة،  اجلرائم  من  اأخرى  و�سل�سلة  احلريري،  اغتيال 

حزب الله، باإغراق البالد يف حرب اأهلية، اإذا ما انطوى قرار املحكمة الدولية اخلا�سة بهذا 

امللف على اتهام اأع�ساء يف احلزب.

وا�سعة  مناطق  يف  االإن�سانية  املعاناة  لتفاقم  م�سدرا  ال�سودان  يف  امل�سلحة  ال�رضاعات  ظلت 

من البالد، وهو ما وجد تعبريه يف اجلنوب يف نزوح اأكرث من 150 األف �سخ�س، وقتل ما 

يزيد على 700 �سخ�س حتى يوليو 2010. ويف دارفور ح�سدت اأعمال العنف واال�ستباكات 

الع�سكرية اأرواح املئات، وفاقمت من م�سكالت النزوح والت�رضد الداخلي.

كما وا�سلت ال�سلطات ال�سودانية اإجراءاتها يف طرد املزيد من منظمات الإغاثة العاملة يف 

االإقليم. وتوا�سلت اأعمال االختطاف ملوظفي االإغاثة وجلنود قوات حفظ ال�سالم.

ورغما عن �سدور قرار ثاٍن من املحكمة اجلنائية الدولية مبالحقة الرئي�س ال�سوداين، بعد 

الب�سري  عمر  الرئي�س  يوا�سل  االتهام،  مذكرة  اإىل  اجلماعية  االإبادة  جرائم  من  عدد  اإ�سافة 

والنظام ال�سوداين حتدي العدالة الدولية، يف ظل تقاع�س املجتمع الدويل عن حتمل م�سئولياته 

يف دعم تنفيذ قرارات املحكمة.
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الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

مقدمة:

ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  داخل  الرتدي  بالغة  االأو�ساع  ا�ستمرت 

اإ�رضائيل تفر�س ح�سارها اخلانق، وعقابها اجلماعي  الغربية وقطاع غزة. فمن جهة ظلت 

املتوا�سل للعام الرابع على �سكان قطاع غزة. كما تزداد حمنة اآالف االأ�رضى واملعتقلني داخل 

�سجون الحتالل، وتوا�سل �سلطات الحتالل يف ال�سفة الغربية والقد�س �سيا�ساتها ال�ستيطانية 

وخمططاتها العن�رضية، على ح�ساب املزيد من ا�ستقطاع االأرا�سي الفل�سطينية وهدم املنازل 

واالعتداءات على املعامل الرتاثية والدينية لل�سعب الفل�سطيني، وبالتوازي مع تلك االإجراءات 

�سلطات  تعتربهم  من  بحق  اجل�سدية  والت�سفية  القانون  نطاق  خارج  القتل  عمليات  تتوا�سل 

اإ�رضائيل  واأ�سافت  اإ�رضائيليني.  ت�ستهدف  اإرهابية،  عمليات  يف  منخرطة  عنا�رض  االحتالل 

العام احلايل قتل نا�سطني دوليني على منت �سفن حمملة مبواد االإغاثة  اإىل �سجل جرائمها يف 

االإن�سانية ل�سكان قطاع غزة.

ومن جهة اأخرى فقد ظل ال�رضاع امل�ستحكم بني حركتي فتح وحما�س م�سدرا اأ�سا�سيا ال�ستمرار 

االأو�ساع املتدهورة حلقوق االإن�سان واحلريات العامة يف ال�سفة وقطاع غزة، وخا�سة يف ظل 

ا�ستمرار اأعمال االنتقام املتبادل التي ينتهجها كل من طريف ال�رضاع بحق خ�سومه؛ ومن ثم ظل 

املح�سوبون على حركة فتح واملوؤ�س�سات املوالية لها هدفا للقمع ول�سغوط �ستى يف قطاع غزة، 

الغربية.  ال�سفة  ل�سغوط مماثلة يف  هدفا  عليها  املح�سوبة  واملوؤ�س�سات  اأن�سار حما�س  مثلما ظل 

واإهدار  والتعذيب،  التع�سفي  االعتقال  �سيوع  يف  اأ�سا�سيا  رافدا  الداخلي  ال�رضاع  ظل  ثم  ومن 
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معايري العدالة، واال�ستخفاف باأحكام الق�ساء، وات�ساع نطاق االنتهاكات يف جمال حرية التعبري 

واحلريات االإعالمية، ويف ال�سغوط على موؤ�س�سات املجتمع املدين ومنظمات حقوق االإن�سان. 

حما�س  حركة  نزوع  غزة  قطاع  يف  الواقعة  النتهاكات  على  اخلطورة  من  مزيدا  اأ�سفى  كما 

احلقوق  على  متزايدة  باعتداءات  اقرتن  ما  وهو  املجتمع،  على  املت�سدد  الديني  نهجها  لفر�س 

واقتحام  ومطاعم،  مقاٍه  اإغالق  يف  مظاهرها  بع�س  وجدت  والعامة،  ال�سخ�سية  واحلريات 

حفالت عر�س واإحراق خميمات �سيفية، ومنع اأم�سيات ثقافية واأن�سطة �سبابية.

وقد ظل االإفالت من العقاب وحت�سني مرتكبي انتهاكات حقوق االإن�سان من امل�ساءلة عن�رضا 

مهما يف توا�سل حمنة ال�سعب الفل�سطيني ومعاناته الهائلة من جراء النتهاكات املرتكبة، �سواء 

من قبل �سلطة االحتالل، اأو من قبل طريف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ومن املوؤ�سف اأن ن�سري يف هذا االإطار اإىل اأن التطورات التي �سهدها العام احلايل تك�سف عن 

اأن ح�سابات وم�سالح �سيا�سية م�سرتكة، باتت جتمع ما بني اإ�رضائيل واالأطراف الدولية الداعمة 

اأخرى، وتدفع باجتاه قطع الطريق على  الفل�سطينية من جهة  ال�سلطة  لها من جهة، وطريف 

االآمال التي تعلقت باإمكانية املحا�سبة على اجلرائم واالنتهاكات اجل�سيمة التي اقرتفت، �سواء من 

اجلانب االإ�رضائيلي، اأو اجلانب الفل�سطيني اإبان احلرب على غزة يف دي�سمرب 2009/2008. 

الفل�سطينية مب�رضوع قرار با�سم  ال�سلطة الوطنية  اأن تتقدم  ال�سياق  وال يخلو من داللة يف هذا 

منظمة املوؤمتر االإ�سالمي اإىل املجل�س االأممي حلقوق االإن�سان، تقرر مبوجب الت�سويت عليه 

منح مهلة اإ�سافية للمرة الثانية لكل من اإ�رضائيل وطريف ال�سلطة الفل�سطينية، الإجراء التحقيقات 

الذي  القرار  فاإن  ثم  ومن  جولد�ستون.  تقرير  وثقها  التي  واالنتهاكات  اجلرائم  يف  املطلوبة 

دفعت يف اجتاهه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية متخ�س عن اإرجاء حتويل ملف تلك اجلرائم اإىل 

املحكمة اجلنائية الدولية، اإن مل يكن قطع الطريق على اإحالته ب�سكل نهائي.

املتحدة،  االأمم  �سكلتها  التي  اخلرباء  اأن جلنة  من  الرغم  القرار، على  بهذا  الدفع  جاء  وقد 

ملتابعة مدى التزام اإ�رضائيل والطرف الفل�سطيني بتنفيذ تو�سيات جولد�ستون قد انتهت اإىل اأن 

التحقيقات التي اأجريت، �سواء من جانب اإ�رضائيل اأو من اجلانب الفل�سطيني، قد افتقرت اإىل 

اجلدية وال�سفافية والنزاهة!1

)1( حول هذا القرار، انظر:

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، ل ميكن للعدالة اأن تبقى رهينة لل�سيا�سة: قرار القيادة الفل�سطينية ي�سكل اإهانة 

لل�سحايا، 29 �سبتمرب 2010.

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=8224:2010-09-29-12-31-51&catid=120:2009-12-29-09-36-28&Itemid=214

تواطوؤ عربي على دفن تقرير جولد�ستون ومركز القاهرة يطالب باإحالة التقرير اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، 

بيان 28 �سبتمرب 2010 

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2691.aspx
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اأول: انتهاكات حقوق الإن�ضان من جانب �ضلطات الحتالل الإ�ضرائيلي

العتقال التع�سفي والتعذيب:

ال�سجون  داخل  الفل�سطينيني  لل�سكان  التع�سفي  االعتقال  توا�سل  االحتالل  �سلطات  ظلت 

يف  املعتقلني  عدد  فاإن  االأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  يف  م�سئولني  وبح�سب  االإ�رضائيلية. 

ال�سجون االإ�رضائيلية يف يونيو 2010، قد بلغ 8967 معتقال، وبني هوؤلء 300 طفل فل�سطيني 

و37 �سيدة فل�سطينية. وحتظي ممار�سات التعذيب داخل ال�سجون االإ�رضائيلية مبباركة املحكمة 

العليا االإ�رضائيلية التي اأقرت جلهاز االأمن العام االإ�رضائيلي ممار�سة ما و�سفته »قدرا معقوال 

من ال�سغط النف�سي واجل�سدي على املعتقلني الفل�سطينيني«. وقد �سبق للجنة مناه�سة التعذيب 

باالأمم املتحدة، اأن انتقدت مرارا احل�سانة التامة التي يتمتع بها املحققون االإ�رضائيليون الذين 

ميار�سون التعذيب بحق املعتقلني.

النوم  العالج، واحلرمان من  املربح واحلرمان من  ال�رضب  التعذيب  وت�سمل ممار�سات 

اأفراد  بقتل  بالقدمني، والتهديدات  اليدين  ل�ساعات طويلة، وتكبيل  لفرتات طويلة، والتعليق 

املعتقل  واإ�سماع  انفرادية،  زنازين  والعزل يف  اجلن�سي،  بالتحر�س  التهديد  اأو  االأ�رضة،  من 

�رضاخ معتقلني يجري تعذيبهم2.

وقد اأقر املجل�س احلكومي االإ�رضائيلي امل�سغر )الكابينت( يف 23 مايو 2010 ما ي�سمى بقانون 

»�ساليط«، الذي ي�سمح بجملة وا�سعة من االنتهاكات بحق املعتقلني الفل�سطينيني، ويحولهم اإىل 

رهائن لل�سغط على ف�سائل فل�سطينية ما زالت حتتجز االأ�سري االإ�رضائيلي �ساليط، اأو ت�سارك 

يف احتجاز اأو اأ�رض اإ�رضائيليني. وت�سمل االإجراءات التي ي�سمح بها القانون حرمان املعتقلني من 

زيارة حماميهم، اأو م�ساهدة التلفاز، وحرمانهم من احلق يف موا�سلة التعليم، ومن االطالع 

على الكتب وال�سحف، واتباع العزل االنفرادي لفرتات غري حمدودة3.

القتل خارج نطاق القانون:

جرائم  يف  متمثلة  القانون،  اإطار  خارج  القتل  اأعمال  ممار�سة  االحتالل  قوات  وا�سلت 

الحتالل �سلوعهم يف  �سلطات  تدعي  اأ�سخا�س،  بحق  اجل�سدية  والت�سفية  ال�سيا�سي  الغتيال 

عمليات ع�سكرية �سد اأهداف اإ�رضائيلية.

)2( يف اليوم العاملي ملناه�سة التعذيب، مركز امليزان يطالب املجتمع الدويل بالتدخل لو�سع حد جلرائم التعذيب 

يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

http://www.mezan.org/ar/a.php?id=10364
الدولية  بتكثيف اجلهود  قانون »�ساليط«، ويطالب  �سلطات االحتالل على  ي�ستنكر م�سادقة  امليزان  )3( مركز 

لف�سح جوهره العن�رضي واإلغائه.

http://www.mezan.org/ar/a.php?id=10165
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ولحظت تقارير حقوقية اأن قوات الحتالل ل تعري اأدنى اهتمام لوقوع �سحايا يف �سفوف 

املدنيني عند اقرتافها جلرائم االغتيال. ومن ثم فاإن 28% من ال�سحايا غالبا ما يكونون من غري 

امل�ستهدفني باالغتيال. وخالل الفرتة من يوليو 2008 حتى �سبتمرب 2010، وثقت منظمات 

حقوقية 17 جرمية اغتيال اأ�سفرت عن مقتل 32 فل�سطينيا، كان ن�سفهم )16 �سخ�سا( من غري 

والت�سفية  االغتيال  عمليات  فاإن  التقارير،  هذه  وح�سب  اأطفال.   9 بينهم  وكان  امل�ستهدفني، 

بعد  �سملت �ست حاالت قتل، خم�سة منهم  �سبتمرب،  �سهر  العام احلايل وحتى  اجل�سدية خالل 

ال�ساد�س م�رضعه عرب  لقى  فيما  النار عليهم ب�سورة مبا�رضة،  حما�رضة منازلهم، واإطالق 

ق�سف �ساروخي ا�ستهدفه اأثناء وجوده يف اإحدى الغرف4.

ويف اأكتوبر لقى اثنان من اأع�ساء اجلناح الع�سكري حلركة حما�س م�رضعهما خالل عملية 

تدمري  عن  العملية  واأ�سفرت  اخلليل،  مدينة  جنوب  �سكني  حي  على  النطاق  وا�سعة  ع�سكرية 

�سبكة  وتدمري  اأخرى،  �سكنية  منازل  باأربعة  ج�سيمة  اأ�رضار  واإحداث  �سكنية،  �سقق  ثالث 

الكهرباء واملياه5.

توا�سل املخططات ال�ستيطانية والعن�سرية:

وا�سلت �سلطات االحتالل خمططاتها اال�ستيطانية والعن�رضية الرامية لتهويد مدينة القد�س 

�سم  ال�سياق  هذا  يف  االحتالل  �سلطات  واأعلنت  العربية.  االإ�سالمية  الهوية  وطم�س  واخلليل 

احلرم االإبراهيمي وم�سجد بالل اإىل قائمة املعامل الرتاثية اليهودية، دومنا اعتبار مل�سئولياتها 

التاريخي  االإرث  تغيري يف  اأي  اإحداث  باالمتناع عن  تلزمها  التي  الدويل،  القانون  مبوجب 

والديني للمناطق اخلا�سعة لالحتالل.

املقد�سات  حرمة  ا�ستباحة  القد�س  يف  االإ�رضائيليون  وامل�ستوطنون  االحتالل  جي�س  ووا�سل 

الدينية االإ�سالمية، وهو ما وجد تعبريه يف حماوالت القتحام �ساحات امل�سجد االأق�سى، ومنع 

ال�سكان  احتجاجات  قمع  يف  املفرطة  القوة  وا�ستخدام  امل�سجد،  اإىل  الو�سول  من  الفل�سطينيني 

الفل�سطينيني على انتهاك دور عبادتهم، وهو ما اأف�سى يف مار�س 2010 على وجه اخل�سو�س 

اأو اال�ستخدام املكثف لقنابل الغاز  الفل�سطينيني جراء ال�رضب املربح  اإ�سابة ع�رضات من  اإىل 

)4( املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، اغتيال الفل�سطينيني.. �سيا�سة ر�سمية معلنة

www.pchrgaza.ogr/files/REPORTS/arabic/pdf-killing/killing/report10.pdf
)5( املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، يف ا�ستخدام مفرط للقوة.. قوات االحتالل تقتل نا�سطني فل�سطينيني يف 

مدينة اخلليل، 10 اأكتوبر 2010

www.pchrgaza.ogr/portal/ar/index.php?optic
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والر�سا�س املطاطي يف مواجهة املحتجني6.

وقد ترافق مع ذلك خمططات لتو�سيع نطاق امل�ستعمرات اال�ستيطانية بالقد�س ال�رضقية، حيث 

اأقرت بلدية الحتالل يف القد�س ت�سييد 1600 وحدة ا�ستيطانية جديدة، الأمر الذي رتب معه 

للفل�سطينيني وهدم منازل  اململوكة  االأرا�سي  اإجراءات نهب وم�سادرة مزيد من  مزيدا من 

قاطنيها. وبينما يتمتع امل�ستوطنون مبزايا مادية وامتيازات تتيح لهم ا�ستغالل املوارد الطبيعية 

من  ب�سبكة  امل�ستوطنات  ارتباط  فاإن  الفل�سطينيني،  لل�سكان  االأ�سل  يف  تعود  التي  واالأرا�سي 

الطرق االلتفافية وباال�ستيالء على املوارد ال�سحيحة للفل�سطينيني وعلى االأخ�س املياه، يرتب 

الغربية  بال�سفة  حاليا  امل�ستوطنني  اأعداد  وتقدر  الفل�سطينيني.  حياة  على  مدمرة  اآثارا  بدوره 

اأكرث  2009 وحده هدمت ال�سلطات  األف م�ستوطن وخالل عام   450 والقد�س ال�رضقية بنحو 

من 270 منزال و�رضدت قرابة 600 �سخ�س، خدمة لتو�سيع ن�ساطها ال�ستيطاين7.

اأرا�سي  35% من  ترتب عليه م�سادرة  قد  ال�رضقية  القد�س  امل�ستوطنات يف  بناء  اأن  ويقدر 

فاإن  الغربية،  ال�سفة  مناطق  باقي  ويف  اإ�رضائيلي.  م�ستوطن  األف   195 ل�سالح  الفل�سطينيني 

اإ�رضائيل �سنفت 40% من اأرا�سيها باعتبارها اأرا�سي »دولة«، يجري ا�ستخدامها على االأغلب 

21% من امل�ستعمرات اال�ستيطانية يف ال�سفة الغربية  يف اأغرا�س اال�ستيطان. ويقع ما ن�سبته 

على اأرا�سي مملوكة ملكية خا�سة لفل�سطينيني8.

يف  فل�سطينيا  منزل   267 الحتالل  �سلطات  دمرت   2010 عام  من  فقط  اأ�سهر   8 وخالل 

ال�سفة والقد�س ال�رضقية، مقارنة ب�271 منزل يف عام 2009، و236 منزل يف عام 9.2008

اأخرى توا�سل �سلطات االحتالل عمليات ت�سييد اجلدار العن�رضي العازل داخل  من جهة 

اأرا�سي ال�سفة الغربية، رغم ما ميثله ذلك من خرق �سافر للقانون الدويل االإن�ساين، وللراأي 

اأ�سكال  خمتلف  قمع  اإ�رضائيل  توا�سل  بذلك  �سلة  وعلى  الدولية.  العدل  حمكمة  انتهت  الذي 

االحتجاجات،  هذه  يف  امل�ساركني  الفل�سطينيني  احتجاز  عرب  العازل  اجلدار  على  االحتجاج 

)6( يف غياب املحا�سبة.. اإ�رضائيل توا�سل جرائمها يف القد�س واخلليل، بيان م�سرتك وقعته 32 منظمة عربية 

يف 8 مار�س 2010

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2570.aspx
)7( منظمة العفو الدولية حتث اإ�رضائيل على وقف التو�سع يف اال�ستيطان يف القد�س ال�رضقية، 10 مار�س 2010

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/israel-urged-stop-settlement-expansion-

east-jerusalem-2010-03-10
)8( العفو الدولية، خطط اال�ستيطان االإ�رضائيلية غري القانونية تهدد حقوق االإن�سان الفل�سطيني، 15 اأكتوبر 2010

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/illegal-israeli-settlement-plans-

threaten-palestinian-human-rights-2010-10-15
)9( هيومان رايت�س ووت�س، »اإ�رضائيل معدل غري م�سبوق الإزالة منازل الفل�سطينيني تع�سفا«، 19 اأغ�سط�س 2010

www.hrw.org/ar/news/2010/08/19-0
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واإحالة بع�سهم مبا يف ذلك االأطفال منهم اإىل حماكم ع�سكرية، بتهم التحري�س على التظاهر 

اأو اإلقاء حجارة على جنود اإ�رضائيليني. ويف حاالت اأخرى جلاأت ال�سلطات اإىل اإ�سدار اأوامر 

اعتقال اإداري بحق ن�سطاء حمتجني على اجلدار10. وطالت اإجراءات االحتجاز والرتحيل يف 

بع�س احلاالت ن�سطاء دوليني مت�سامنني يف موجهة اجلدار العن�رضي11.

الن�سطاء  جتمعات  قمع  يف  القوة  روتينية  ب�سورة  الحتالل  �سلطات  ت�ستخدم  ما  وغالبا 

الذخرية  وا�ستخدام  البنادق  واأعقاب  بالع�سي  ال�رضب  ذلك  يف  مبا  اجلدار،  على  املحتجني 

امل�ساركني  لدى  �سواء  اإ�سابات،  باإحداث  دوما  يقرتن  ما  وهو  املطاطي،  والر�سا�س  احلية 

يتكرر  املواجهات. وهو ما  بتغطية هذه  اأو لدى �سحفيني وم�سورين يقومون  يف االحتجاج 

اأي�سا خالل قمع تظاهرات املحتجني على املمار�سات االإ�رضائيلية التي ت�ستهدف تهويد القد�س 

وتنطوي على اعتداءات على امل�سجد االأق�سى، وكذلك يف منا�سبات من قبيل اإحياء ذكرى يوم 

االأر�س.

االحتالل  �سلطات  توا�سل  الغربية  ال�سفة  يف  والعن�رضية  اال�ستيطانية  ملخططاتها  ودعما 

اأو  مت�سللون  اأنهم  بدعوى  الفل�سطينيني،  الأعداد من  الق�رضي  االإبعاد والرتحيل  اإجراءاتها يف 

مقيمون داخل ال�سفة ب�سورة غري قانونية، وقد عززت اإ�رضائيل هذه االإجراءات مبظلة اأمر 

ع�سكري جديد دخل حيز التطبيق يف اأبريل 2010. ويتبنى هذا االأمر تعريفا وا�سعا للمت�سلل، 

لي�سمل كل �سخ�س مقيم يف ال�سفة الغربية من دون ت�رضيح �سادر عن ال�سلطات االإ�رضائيلية، 

اأو  اأخرى،  دول  اإىل  »باملت�سللني«  ت�سفهم  من  اإبعاد  االحتالل  ل�سلطات  ميكن  الذي  االأمر 

ترحيلهم ق�رضيا اإىل قطاع غزة12.

)10( هيومان رايت�س ووت�س، يجب وقف احلملة �سد الن�سطاء واملعار�سني للجدار

www.hrw.org/ar/news/2010/03/08
ال�سفة  يف  الدوليني  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  مالحقة  يف  الحتالل  قوات  ا�ستمرار  يدين  »املركز   )11(

الغربية«، املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان

http://www.anhri.net/palestine/pchr/2010/pr0208.shtml
ال�سفة  فل�سطيني  اإىل زيادة عمليات طرد  يوؤدي  اأن  اجلديد ميكن  الع�سكري  االأمر  الدولية،  العفو  )12( منظمة 

الغربية، 27 اأبريل 2010

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/new-israeli-military-order-could-

increase-expulsions-

وانظر اأي�سا: مركز امليزان حلقوق الإن�سان، يف تطبيق جديد لالأمر الع�سكري 1650، �سلطات الحتالل تنقل 

مواطنا من اخلليل اإىل غزة ق�رضيا

http://mezan.org/ar/a.php?id=10031
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ا�ستمرار احل�سار والعقاب اجلماعي ل�سكان قطاع غزة:

اخلانق  احل�سار  عرب  وبخا�سة  غزة،  قطاع  ل�سكان  اجلماعي  العقاب  اإجراءات  توا�سلت 

االإبقاء  اإىل  اأف�سى احل�سار  2007، وقد  اإ�رضائيل على نحو متوا�سل منذ عام  تفر�سه  الذي 

40% من جممل  على 60% من ال�سكان حتت خط الفقر، وتف�سي معدالت البطالة لت�سل اإىل 

املواد  �سامال على دخول  تفر�س حظرا  اإ�رضائيل  القطاع. وظلت  العاملة يف  الب�رضية  القوى 

اخلام ومواد البناء الالزمة الإعادة اإعمار قطاع غزة، بعد الدمار الوا�سع الناجم عن العدوان 

االإ�رضائيلي على غزة يف دي�سمرب 2008 ويناير 200913.

وقد اأ�سافت �سلطات االحتالل اإىل جرائمها املنافية للقانون الدويل والقانون الدويل االإن�ساين 

جرمية الهجوم املتعمد واال�ستخدام املفرط للقوة، الذي ا�ستهدف منع قوافل اإغاثة اإن�سانية حتت 

ا�سم »قافلة اأ�سطول احلرية«، من دخول املياه االإقليمية لغزة، وهو ما اأف�سى اإىل وقوع مذبحة 

راح �سحيتها 9 من الن�سطاء الدوليني، واأ�سيب ع�رضات اآخرون، ممن كانوا على منت ال�سفن 

التي حتمل مواد االإغاثة االإن�سانية14.

وقد دفعت ردود االأفعال العاملية واالإقليمية جتاه هذه اجلرمية، الأن تبادر احلكومة امل�رضية 

يونيو  مطلع  يف  قرارها  عرب  غزة،  على  املفرو�س  ال�سامل  احل�سار  طوق  يف  ثغرة  بفتح 

2010، بفتح معرب رفح احلدودي، من دون حتديد موعد الإغالقه مرة اأخرى. ومنذ فتح 

املعرب ازدادت اإمكانات مغادرة مواطن القطاع اإىل م�رض واخلارج، اأو العودة اإىل القطاع. 

وحتى اأكتوبر 2010 فقد �سجلت اإح�ساءات ر�سمية مغادرة 48290 مواطنا للقطاع فيما عاد 

اإىل القطاع يف الفرتة نف�سها 49761 مواطنا15.

وقد توا�سل �سقوط مزيد من ال�سحايا الفل�سطينيني داخل اأنفاق التهريب يف غزة. حيث �سقط 

25 قتيال حتى نهاية �سبتمرب2010، وكانت التقارير قد ر�سدت منذ بدء احل�سار وحتى مايو 

2010 م�رضع 157 �سخ�سا داخل هذه االأنفاق16. 

)13( املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، حالة املعابر يف قطاع غزة 1/ 10/ 2010- 15/ 10/ 2010

www.pchrgaza.org/portal/ar
)14( املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، اللجنة االإ�رضائيلية اخلا�سة بالهجوم على قافلة ال�سفن غري قادرة على 

اإجراء حتقيق م�ستقل، 16 يونيو 2010

www.pchrgaza.org/protal/ar/index.php?optio
)15( املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، حالة املعابر يف قطاع غزة، مرجع �سبق ذكره..

)16( مركز امليزان يطالب احلكومة يف غزة باتخاذ التدابري املنا�سبة حلماية اأرواح عمال االأنفاق 

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10209&ddname=tunnel&id_dept=9&p=center
ال�سلطة  مناطق  يف  واحلريات  الإن�سان  حقوق  على  الواقعة  النتهاكات  حول  ال�سهري  التقرير  اأي�سا:  وانظر 

الوطنية الفل�سطينية، �سهور يوليو/اأغ�سط�س/�سبتمرب 2010- الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان

www.ichr.pc
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ثانيا: النتهاكات الفل�ضطينية فى ظل ال�ضراع بني فتح وحما�س

العتقال والتعذيب:

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  بكل  والتعذيب  التع�سفي  العتقال  اإجراءات  توا�سلت 

منذ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  مكونات  بني  احلاد  ال�سيا�سي  النق�سام  خلفية  على  وبخا�سة 

يونيو 2007. ولوحظ اأن ممار�سات التعذيب مل تعد مق�سورة على اخل�سوم ال�سيا�سيني لكل 

عمليات  اأن  كما  جنائية.  خمالفات  بارتكاب  متهمني  لتطال  امتدت  بل  ال�رضاع،  طريف  من 

التعذيب طالت يف كثري من االأحيان اأفرادا من اأ�رض املعتقلني. وعلى مدى ثالث �سنوات من 

ات�ساع نطاق االعتقال التع�سفي والتعذيب مل تتخذ اإجراءات جادة، �سواء من قبل ال�سلطات يف 

ال�سفة الغربية اأو من قبل حكومة حما�س املقالة يف غزة، ملحاكمة مقرتيف جرائم التعذيب، ومل 

تعلن نتائج لتحقيقات ر�سمية –اإذا كانت قد اأجريت-تف�سي ملالحقة مرتكبي تلك اجلرائم اأو اإىل 

تعوي�س �سحاياها17.

حلقوق  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الهيئة  فاإن   2010 �سبتمرب  نهاية  حتى  يناير  من  الفرتة  وخالل 

الإن�سان تلقت ما ل يقل عن 106 بالغات ب�ساأن ممار�سات التعذيب على يد االأجهزة االأمنية 

وال�ستخباراتية يف ال�سفة الغربية، 148 �سكوى ب�ساأن ممار�سات التعذيب على يد جهاز االأمن 

الداخلي واأجهزة ال�رضطة التابعة ل�سلطة حما�س يف غزة18.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن جهاز االأمن الداخلي التابع حلما�س مينع منوبي الهيئة امل�ستقلة حلقوق 

االإن�سان من زيارة مراكز االحتجاز، والتعرف على اأو�ساع املحتجزين فيها. كما اأن تقارير 

الهيئة باتت توؤكد ب�سكل روتيني ا�ستمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات املحاكم اأو االلتفاف عليها 

تنفيذ قرارات  التقارير يف هذا االإطار ع�رضات احلاالت لرف�س  الغربية. ووثقت  ال�سفة  يف 

حمكمة العدل العليا، اأو حمكمة البداية بنابل�س، وبخا�سة تلك القرارات املتعلقة بعدم قانونية 

اإجراءات توقيف واعتقال االأ�سخا�س19.

ال�سفة  اأن�سارا واأع�ساء بحركة حما�س يف  التي طالت  اأو�سع حمالت العتقال  اأن  ويذكر 

حما�س  حلركة  الع�سكري  اجلناح  اإعالن  اإثر   2010 �سبتمرب  مطلع  يف  وقعت  قد  الغربية، 

الغربية.  ال�سفة  يف  امل�ستوطنني  من  اأربعة  قتل  اإىل  اأف�ست  ع�سكرية،  عملية  عن  م�سئوليته 

يف  التوقيف  ومراكز  ال�سجون  يف  التعذيب  ممار�سات  حول  تقرير  االإن�سان،  حلقوق  الفل�سطيني  املركز   )17(

ال�سلطة الفل�سطينية، اأغ�سط�س 2010

http://www.pchrgaza.org/files/2010/pchr%20report-25-8-10.pdf
امل�ستقلة  الهيئة  عن  ت�سدر  التي   ،2010 �سبتمرب  حتى  يناير  من  ال�سهرية  التقارير  اإىل  االأرقام  هذه  ت�ستند   )18(

حلقوق الإن�سان

www.ichr.ps/atempplate.php?id=11
)19( تكاد ت�سكل هذه االنتقادات بندا ثابتا يف جممل تقارير الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان منذ يناير حتى �سبتمرب 

2010. راجع يف ذلك التقارير ال�سهرية للهيئة، املرجع ال�سابق ذكره.
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وخالل يومني من بدء حملة العتقالت، وثقت التقارير ما ل يقل عن 370 حالة اعتقال، من 

دون مذكرات قانونية للتوقيف20. وحتى 18 �سبتمرب فقد بلغ عدد املعتقلني يف اإطار هذه احلملة 

ما يزيد على 500 معتقل21.

وقد طالت مداهمات اأمنية يف ال�سفة الغربية اأع�ساء باملجل�س الت�رضيعي الفل�سطيني من كتلة 

اأمنية يف 21  قوة  اقتحمت  فقد  املثال  �سبيل  املنتمية حلركة حما�س، وعلى  والتغيري  الإ�سالح 

�سبتمرب 2010 منزل النائب عبد الرحمن فهمي زيدان، وبا�رضوا بتفتي�س املنزل واالأوراق 

االعتقال، و�سادروا جهازي الب  اأو  للتفتي�س  اإبراز مذكرة  ال�سخ�سية وامللفات، من دون 

توب، وجهاز جوال وكامريا، وعددا كبريا من امللفات واالأوراق. وقد اقتيد النائب اإىل مقر 

االأمن الوطني بطولكرم، واأخلى �سبيله بعد ن�سف �ساعة22.

حما�س والإعدام التع�سفي:

نفذت حكومة حما�س خالل العام احلايل وحتى اأكتوبر 2010 خم�سة اأحكام بالإعدام، �سدر 

الثوري ملنظمة  العقوبات  بقانون  اإىل ما يعرف  ا�ستنادًا  العليا،  الع�سكرية  املحكمة  بع�سها عن 

التحرير الفل�سطينية. وهو قانون حماط مبطاعن د�ستورية بالنظر لعدم عر�سه على ال�سلطة 

الت�رضيعية، ويف الوقت ذاته فاإن تنفيذ هذه االأحكام ي�سكل خرقا للقانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، 

الذي ين�س على اأن امل�سادقة على تنفيذ اأحكام اإعدام تعد حقا ح�رضيا لرئي�س ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية. وتعترب حما�س اأن �سالحية الت�سديق قد انتقلت اإىل احلكومة من منطلق اأن موقع 

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يعترب �ساغرا بعد انتهاء وليته الد�ستورية يف يناير 2009.

وقد بلغ عدد الأحكام ال�سادرة بالإعدام خالل عام 2010 �ستة اأحكام، �سدر جميعها يف 

قطاع غزة، وكان العام 2009 قد �سهد �سدور 17 حكما باالإعدام، اخت�س قطاع غزة وحده 

باأربعة ع�رض حكما، فيما �سدرت االأحكام الثالثة الباقية يف ال�سفة الغربية23.

)20( بيان �سحفي �سادر عن موؤ�س�سة احلق.. حملة اعتقاالت جماعية بحق كوادر ومنا�رضي حركة حما�س 

طالت املئات، 2 �سبتمرب 2010

www.alhag.org/template.php?id=135
)21( احلق وامليزان ي�ستنكران ا�ستمرار حملة االعتقاالت ال�سيا�سية يف ال�سفة الغربية، بيان م�سرتك 18 �سبتمرب 2010

www.alhag.org/template.php?id=136
)22( الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري، اأيلول 2010

http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20sebtember%202010%20_2_%20_2111.pdf
)23( انظر يف ذلك: املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، ورقة موقف حول عقوبة االإعدام يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

http://pchrgaza.org/files/2010/death-penalty-update2010.pdf
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، احلكم بالإعدام �سنقا بحق مواطن من �سمال غزة، 8 نوفمرب 2010

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=8305:2010-11-08-10-32-05&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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�صغوط متوا�صلة على حرية التعبري والإعالم:

قبل  النطاق من  متبادلة وا�سعة  املختلفة هدفا ل�سغوط  االإعالم  ال�سحفيون وو�سائط  ا�ستمر 

ممار�سات  يومية  �سبه  ب�سورة  تر�سد  التقارير  وظلت  وغزة.  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سلطات 

روتينية يف ال�سفة والقطاع على حد �سواء، ت�سمل اعتداءات وحتر�سات بال�سحفيني واملرا�سلني 

واأطقم القنوات الف�سائية خالل اأدائهم لواجبهم املهني يف تغطية االأحداث.

تلفزيون  �سبكة  يف  ال�سحفي  حلما�س  التابعة  الأمنية  الأجهزة  بها  قامت  اعتقالت  وطالت 

اإبراهيم قنن. كما طال االعتقال ملدة 22 يوما ال�سحفي الفل�سطيني عالء امل�سهراوي،  »معا« 

يف  عنه  االإفراج  قبل  القد�س،  يف  ال�سادرة  و«القد�س«  االإماراتية  االحتاد  �سحيفة  مرا�سل 

�سبتمرب 200924.

ودوهمت منازل عدد من ال�سحفيني وال�سحفيات بغزة، من بينهم ال�سحفية نفوذ البكري 

بتلفزيون  املونتاج  وفني  امل�سور  التالوي  يا�رض  وعمار  اجلديدة،  احلياة  �سحيفة  مرا�سلة 

الأق�سى25.

ومنع جهاز االأمن الداخلي يف غزة عقد لقاء بني �سحفيني من غزة –عرب الفيديو كونفران�س- 

مع اأع�ساء وفد االحتاد الدويل لل�سحفيني املوجود يف رام الله بال�سفة الغربية26. وظل العديد 

من ال�سحف التي ت�سدر يف ال�سفة الغربية ممنوعة من دخول غزة، مثل »االأيام« و«احلياة« 

�سحيفتي  توزيع  اأي�سا  منعت  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سلطات  فاإن  املقابل  ويف  و«القد�س«، 

»الر�سالة« و«فل�سطني«27.

و�سجلت وقائع عديدة ملنع �سحفيني وكتاب ونا�سطني �سيا�سيني من ال�سفر اأو مغادرة قطاع 

غزة، ومن بني هوؤالء يربز رئي�س حترير جملة »�سيا�سات«، والكاتب الروائي د. عاطف 

)24( تقرير »�سكايز« من اأجل الدفاع عن احلريات االإعالمية والثقافية يف العامل العربي عن �سهر اأيلول/ �سبتمرب 2009 

http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr1006.shtml
)25( ال�سحافيون الفل�سطينيون بني مطرقة حما�س و�سندان فتح، مرا�سلون بال حدود

http://www.ifex.org/palestine/2010/05/11/political_tension/ar/

)26( وانظر اأي�سا، مدى: جمهولون يقتحمون منزل ال�سحية البكري يف خان يون�س، املركز الفل�سطيني للتنمية 

واحلريات الإعالمية)مدى(

h t t p : / / w w w . m a d a c e n t e r . o r g / m a d a / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=444:2010-09-22-11-57-54&catid=54:-2010&Itemid=58
 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، التقرير الشهري، آب2010

http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20AUGAST%202010.pdf
الوطنية  ال�سلطة  مناطق  يف  واحلريات  الإن�سان  حقوق  على  الواقعة  النتهاكات  حول  ال�سهري  التقرير   )27(

الفل�سطينية، متوز 2010، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-7-10.pdf
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اأبو �سيف28. وفر�ست اأجهزة االأمن التابعة حلما�س االإقامة اجلربية على الناطق با�سم حركة 

فتح، فايز اأبو عيطة، يف اأعقاب دخوله غزة لتقبل واجب الغزاء يف وفاة والده.29

ويف ال�سفة الغربية توا�سل االحتجاز واال�ستدعاء املتكرر ل�سحفيني واإعالميني حم�سوبني 

على حما�س. وحتى نهاية عام 2009، فاإن حممد ال�ستيوي مدير مكتب ف�سائية الأق�سى طالته 

�سحيفة  مرا�سل  �سربي  م�سطفى  ال�سحفي  اأن  كما  مرة،   15 من  اأكرث  االحتجاز  اإجراءات 

»فل�سطني«، جرى ا�ستدعاوؤه للتحقيق اأكرث من 20 مرة.

ومنذ �سبتمرب 2009 طالت اإجراءات التوقيف واالحتجاز العديد من ال�سحفيني واملرا�سلني، 

من بينهم اأ�سيد عمارنة وطارق اأبو زيد وعالء الطيطي )ف�سائية االأق�سى(، ومراد اأبو البهاء 

اأخبار  العمايرة ب�سحيفة  الله ووليد �سليمان  املدير الإعالمي ملكتب نواب حركة حما�س برام 

اخلليل االإلكرتونية. كما طالت االعتقاالت عددا من العاملني مبواقع اإلكرتونية تابعة حلركة 

حما�س، من بينهم حممد عزت احلاليقة و�سامي اأ�سعد.

كما اقتحمت اأجهزة االأمن مقر اإذاعة »�سوت احلرية« واعتقلت مديرها واأربعة من العاملني 

بها. كما طالت اإجراءات التوقيف اأي�سا �سامر روي�سد مرا�سل اإذاعة �سوت االأق�سى30.

اأمام  بثها،  املحظور  االأق�سى  لف�سائية  ال�سابق  املرا�سل  زيد  اأبو  طارق  حماكمة  جرى  كما 

عام  ملدة  بال�سجن  تلقى حكما  الأق�سى، حيث  بف�سائية  بالعمل  اتهامه  بعد  الع�سكرية،  املحكمة 

ون�سف العام يف فرباير 2010. 31

اأجهزة اال�ستخبارات بال�سفة الغربية ممدوح حمامرة مرا�سل  ويف �سبتمرب 2010 اعتقلت 

ف�سائية القد�س، واقتيد اإىل جهة جمهولة، ومل ت�سمح ال�سلطات بزيارته. ويرجح اأن اعتقاله 

على �سلة وثيقة بن�رضه انتقادات الذعة، و�سور -اعتربت “م�سيئة” للرئي�س الفل�سطيني- عرب 

)28( تقرير مركز »�سكايز« للدفاع عن احلريات االإعالمية والثقافية يف العامل العربي عن �سهر اأيلول/�سبتمرب، 

مرجع �سبق ذكره.

)29( �سكايز: حما�س تفر�س االإقامة اجلربية على الناطق با�سم »فتح« فايز اأبو عيطة.

http://www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=1652
)30( مركز »�سكايز« للدفاع عن احلريات االإعالمية والثقافية يف العامل العربي، التقرير ال�سنوي لعام 2009

http://anhri.net/lebanon/sk/2010/pr0201.shtml
)31( املرجع ال�سابق، وانظر اأي�سا:

- تقرير »�سكايز« عن �سهر اأيلول/�سبتمرب 

http://www.anhri.net/lebanon/sk/2009/pr1006.shtml
- انتهاكات احلريات الإعالمية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة خالل ت�رضين ثاين 2009، اعتداءات واعتقالت 

باجلملة يف �سفوف ال�سحفيني خالل ال�سهر املا�سي، املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية )مدى(

 http://www.anhri.net/palestine/mada/2009/pr1208.shtml
- ال�سحافيون الفل�سطينيون بني مطرقة حما�س و�سندان فتح-، مرا�سلون بال حدود  

http://www.ifex.org/palestine/2010/05/11/political_tension/ar/
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�سبكة االإنرتنت32.

انتهاكات حرية التجمع ال�سلمي:

جرت انتهاكات وا�سعة للحق يف التجمع ال�سلمي، �سواء من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

يف ال�سفة الغربية، اأو من قبل حكومة حما�س يف غزة. واقرتن جانب من ال�سغوط على حرية 

الجتماع والتجمع ال�سلمي يف غزة بالنهج الديني املت�سدد من قبل حما�س، يف م�ساعيها لأ�سلمة 

املجتمع، وفر�س مزيد من القيود على احلريات ال�سخ�سية.

وقد متثلت اأبرز االنتهاكات يف ال�سفة الغربية يف رف�س ال�سلطات ال�سماح حلزب التحرير 

غري  احلزب  اأن  بدعوى  الله،  برام   2010 يوليو   17 يف  �سلمي  اجتماع  بعقد  الإ�سالمي 

قبل  احرتازية  اعتقاالت  حملة   االأمن  اأجهزة  �سنت  االجتماع  عقد  منع  ول�سمان  مرخ�س. 

يومني من املوعد املحدد لالجتماع، طالت نحو 200 من اأن�سار واأع�ساء احلزب، واأقامت 

حواجز ع�سكرية على جميع املداخل املوؤدية اإىل حمافظة رام الله، كما اأقامت حواجز مماثلة 

على خمارج املدن الفل�سطينية االأخرى، بغية توقيف اأع�ساء حزب التحرير واإجبارهم على 

العودة من حيث اأتوا. كما اقتحم اأفراد من قوات االأمن حمطة تليفزيون “وطن”، ب�سبب قيام 

م�سوريها بت�سوير بع�س وقائع العتقالت لأفراد من حزب التحرير الإ�سالمي33.

موؤمتر  تخريب  اإىل  ا�ستخباراتية-  عنا�رض  –عرب  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سلطات  عمدت  كما 

�سيا�سي يف رام الله، دعت اإليه القوى ال�سيا�سية املعار�سة وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف اأغ�سط�س 

ويف  واالإ�رضائيلي.  الفل�سطيني  اجلانبني  بني  املبا�رضة  املفاو�سات  من  املوقف  لبحث   ،2010

غ�سون ذلك تعر�س لالعتداء اثنان من موظفي موؤ�س�سة “احلق” الفل�سطينية، خالل قيامهما 

بتوثيق احلدث، كما األقى القب�س على اأحد منظمي املوؤمتر، وهو د. حممد جاد الله34.

اأبوزيد وباالإفراج عنه، املركز الفل�سطيني للتنمية  )32( مدى: يطالب بالرتاجع عن قرار احلكم على ال�سحفي 

واحلريات الإعالمية)مدى(

http://www.anhri.net/palestine/mada/2010/pr0217.shtml
 اعتقال مرا�سل ف�سائية »القد�س« يف بيت حلم، �سكايز

www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=2430
وانظر اأي�سا: املخابرات الفل�سطينية تعتقل مرا�سل ف�سائية “القد�س” ب�سبب �سورة م�سيئة للرئي�س حممود عبا�س 

على “في�س بوك”، �سكايز

www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=2550
)33( تعليقا على منع حزب التحرير من عقد جتمعه ال�سلمي، موؤ�س�سة احلق تطالب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

باحرتام احلقوق واحلريات االأ�سا�سية واالمتناع عن التمييز يف اأعماله وممار�ساتها.

www.alhag.org/template.php?id=128
)34( بيان �سادر عن جمل�س منظمات حقوق االإن�سان الفل�سطينية: جهاز املخابرات العامة الفل�سطيني يحول دون 

عقد ن�ساط للقوى ال�سيا�سية املعار�سة يف رام الله ويعتدي اأفراده بال�رضب على ن�سطاء حقوق االإن�سان

www.alhag.org/template.php?id=134
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ويذكر اأن اأجهزة الأمن كانت قد اأطلقت الأعرية النارية لتفريق م�سرية �سلمية يف بيت حلم 

يف �سبتمرب، احتجاجا على انقطاع املياه مبخيم عايدة الأكرث من �سهر.35

ويف قطاع غزة منعت اأجهزة اأمن حما�س م�سرية �سلمية يف خان يون�س، ا�ستهدفت االحتجاج 

على ممار�سات �سلطات االحتالل يف القد�س وامل�سجد االأق�سى36.

ومنعت �سلطات حما�س العديد من الفعاليات ملوؤ�س�سات حم�سوبة على حركة فتح. وقد �سمل 

ذلك -على �سبل املثال- منع االحتاد العام للمراأة الفل�سطينية من تنظيم حفل، مبنا�سبة مرور 

باأي  القيام  فتح من  واأع�ساء حركة  االإ�رضائيلي على غزة. ومنع كوادر  العدوان  عام على 

مظاهر احتفالية يف ذكرى انطالقة حركة فتح37.

وت�سدت �رضطة حما�س بالقوة لف�س مهرجان كان قد دعا اإىل تنظيمه االحتاد العام للمراأة 

الفل�سطينية يف مايو 2010 يف اإطار فعاليات الإحياء ذكرى النكبة38.

ويف اأغ�سط�س 2010 منعت ال�رضطة يف غزة اعت�ساما جماهرييا، دعت اإليه اجلبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطني، احتجاجا على ا�ستمرار اأزمة الكهرباء بالقطاع. واأطلقت ال�رضطة االأعرية 

لل�رضب  ذاته  الوقت  تعر�سوا يف  الذين  االعت�سام،  امل�ساركني يف  لتفريق  الهواء  النارية يف 

بالهراوات واأعقاب البنادق39.

وعلى �سلة بتداعيات النهج الديني املت�سدد حلركة حما�س، تعر�ست خميمات �سيفية تابعة 

لوكالة غوث الالجئني “الأونروا” العتداءات من قبل م�سلحني ملثمني، قاموا باإ�رضام النار 

وموؤ�س�سات  االأهلية  املنظمات  �سبكة  حما�س  �سلطات  منعت  ذلك  غ�سون  ويف  املخيمات،  يف 

حقوق الإن�سان من تنظيم اعت�سام �سلمي، ا�ستنكارا لالعتداء على املخيمات ال�سيفية40.

)35( و�سع حقوق االإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

http://www.ichr.ps/pdfs/aar15.pdf
)36( املرجع ال�سابق.

)37( الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق االإن�سان واحلريات 

يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، كانون ثاين 2010

http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-1-10.pdf
)38( الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق االإن�سان واحلريات 

يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، اآيار 2010

http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-5-10.pdf
)39( الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري، اآب 2010

http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20AUGAST%202010.pdf
)40( املرجع ال�سابق، وانظر اأي�سا:

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري، حزيران 2010

http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-6-10.pdf



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

64

ويف ال�سياق ذاته تكرر اقتحام م�سلحني ملثمني لبع�س حفالت العر�س، وممار�سة العنف �سد 

املدعوين، واإجبار اأ�سحاب احلفل على اإلغائه41.

ومنع  ومقاٍه،  مطاعم  اإغالق  فيها  جرى  عديدة  حاالت  اإىل  كذلك  التقارير  اأ�سارت  كما 

اأم�سيات ثقافية، �سواء بدعاوى منع االختالط، وخمالفة احلظر على تدخني الن�ساء “لل�سي�سة”، 

اأو اإقامة حفالت خمالفة اأو خارجة على القانون42.

مدير  �سعث  مهيب   ،2010 �سبتمرب   23 يف  حلما�س  التابع  الداخلي  االأمن  جهاز  واعتقل 

“منتدى �سارك ال�سبابي” بعد اقتحامهم ملقر املنتدى، وتناولت التحقيقات التي جرت مع �سعث 
االختالط بني اجلن�سني يف اأن�سطة املنتدى، وتلقى �سعث حتذيرات اأمنية من اإغالق املنتدى، اإذا 

ما وا�سل اأن�سطة خمتلفة بني اجلن�سني43.

ال�صغوط على موؤ�ص�صات املجتمع املدين ومدافعي حقوق الإن�صان: 

ظلت وزارة الداخلية يف ال�سفة الغربية متار�س -دون �سند من قانون اجلمعيات- املزيد من 

التدخالت التع�سفية يف العمل االأهلي، مبا يف ذلك االإ�رضار على ح�سور اجتماعات الهيئات 

العمومية للجمعيات، واعتماد نتائج انتخاباتها، والتدخل يف بع�س احلالت يف تعيني اأع�ساء 

كما  املجال�س،  هذه  لع�سوية  مر�سحني  با�ستبعاد  واملطالبة  اجلمعيات،  بع�س  اإدارة  جمال�س 

اتخذت  تع�سفية  اإجراءات  اإلغاء  اأو  الق�ساء، والتي ق�ست بوقف  باأحكام  اال�ستخفاف  وا�سلت 

2009 فاإن 35 جمعية بال�سفة الغربية كانت قد  بحق اجلمعيات الأهلية44. وحتى نهاية عام 

اإدارية يف طريق  25 جمعية تواجه عقبات  طالتها اإجراءات باحلل االإداري، يف حني ظلت 

ت�سجيلها45.

)41( الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري، متوز 2010 

http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-7-10.pdf
)42( ترد بع�س هذه املمار�سات يف:

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري، اأيلول 2010

http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20sebtember%202010%20_2_%20_2111.pdf
)43( اأمن »حما�س« يعتقل مدير »منتدى �سارك ال�سبابي« ب�سبب »االختالط بني اجلن�سني« يف اأن�سطته، �سكايز

www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=2496
)44( مذكرة اأر�سلتها »احلق« لرئي�س الوزراء الفل�سطيني �سالم فيا�س حول انتهاكات االأجهزة االأمنية الفل�سطينية 

حلقوق الإن�سان يف ال�سفة الغربية، 2 مار�س 2010

www.alhag.org/pdfs/memo-salam.pdf
)45( و�سع حقوق االإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

http://www.ichr.ps/pdfs/aar15.pdf
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اإجراءات العتقال يف ال�سفة الغربية عددا من املنخرطني يف العمل احلقوقي،  وقد طالت 

وقد �سمل ذلك فوؤاد اخلف�س مدير مركز اأحرار لدرا�سات االأ�رضى وحقوق االإن�سان، والذي 

األقى القب�س عليه يف اأكتوبر 2009. كما طالت اإجراءات مماثلة يف نوفمرب 2009، الباحث 

التي  التحقيقات  تناولت  وقد  االإن�سان.  حلقوق  الدويل  الت�سامن  موؤ�س�سة  من  البيتاوي  اأحمد 

جرت مع البيتاوي طبيعة عمل املوؤ�س�سة وم�سادر متويلها، والجتاهات ال�سيا�سية داخلها46.

)را�سد(  االإن�سان  حلقوق  الفل�سطينية  اجلمعية  ممثل  �سالحات  مهند  ال�سحفي  تعر�س  وقد 

باالأردن اإىل التوقيف ثالث مرات، من قبل اأجهزة ا�ستخبارات يف ال�سفة الغربية خالل الفرتة 

من مار�س اإىل مايو 2010، ويف املرة االأخرية ثارت خماوف ب�ساأن تعر�سه للتعذيب، يف 

اأعقاب اختطافه واإيداعه يف مكان جمهول مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة ع�رضة اأيام، قبيل 

اأن يتم اإطالق �رضاحه، من دون تو�سيح اأي مربرات العتقاله. وقد �سدرت اأوامر مبنعه من 

ال�سفر يف اأعقاب االإفراج عنه47.

وتلقى النا�سط احلقوقي ح�سن زاغة حكما بال�سجن ملدة عامني، بعد اإدانته يف مايو 2010 من 

اأجهزة اال�ستخبارات  بتهمة متويل ميلي�سيات م�سلحة حمظورة. وكانت  قبل حمكمة ع�سكرية 

قد اعتقلته يف دي�سمرب 2009، وتعر�س ح�سب بع�س التقارير للتعذيب يف االأيام االأوىل من 

اعتقاله. ويذكر اأن حمكمة العدل العليا كانت قد ق�ست باالإفراج عنه باعتباره معتقال ب�سفة غري 

قانونية، ومع ذلك فاإن ال�سلطات مل تعتد مبا انتهت اإليه حمكمة العدل العليا48.

اأما يف قطاع غزة فقد تعر�ست موؤ�س�سات اأهلية وحقوقية لعمليات اقتحام ملقارها، مل يف�سح 

ال�سمري لالقتحام، ومت  2009، تعر�س مقر موؤ�س�سة  ففي نوفمرب  بها.  قاموا  عن هوية من 

بامللفات واالأوراق واأجهزة احلا�سوب. ويف  املقر، والعبث  اال�ستيالء على بع�س حمتويات 

ذلك،  على  وعالوة  مماثل.  القتحام  االأهلية  املنظمات  �سبكة  مقر  تعر�س   ،2009 دي�سمرب 

امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  مقر  تابعة حلكومة حما�س  اأمنية  قبل عنا�رض  للمداهمة من  تعر�س  فقد 

الإن�سان، وطلبوا من مدير املكتب ت�سليم مفاتيح املقر بدعوى �سدور تعليمات باإغالقه، حلني 

البت يف الو�سع القانوين للهيئة داخل قطاع غزة49. وقد منعت الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

)46( و�سع حقوق االإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

http://www.ichr.ps/pdfs/aar15.pdf
)47( »اإىل ال�سيد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ورئي�س احلكومة الفل�سطينية ال�سيد �سالم فيا�س«، بيان 

�سحفي م�سرتك وقعته 37 منظمة عربية يف 13 مايو 2010

www.anhri.net/?p=5903
)48( املحكمة الع�سكرية يف نابل�س حتكم على احلقوقي ح�سن الزاغة بال�سجن ملدة عامني، �سكايز 

http://www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=1460
)49( و�سع حقوق االإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

http://www.ichr.ps/pdfs/aar15.pdf
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من تنظيم ور�سة عمل ملناق�سة تقريرها ال�سنوي لعام 2009. 50

وعلى �سلة مبواقف حكومة حما�س املناوئة لوجود ودور الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، 

اأقرت كتلتها الربملانية القراءة الثانية مل�رضوع قانون الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، وهو ما 

اعتربه املراقبون يعك�س توجها ر�سميا الإحكام القب�سة على الهيئة، التي تتهمها �سلطة حما�س 

باالنحياز لل�سلطة يف رام الله51.

وم�سادرة  لالإغالق،  ورفح  غزة  مدينتي  يف  جمعيات   7 تعر�ست  اأخرى  جهة  ومن 

حمتويات مقارها، من قبل جهاز االأمن الداخلي التابع حلما�س. ويف اإطار االإجراءات التي 

تتبناها حما�س ملحا�رضة اجلمعيات املح�سوبة على حركة فتح ب�سكل خا�س، اأ�سدرت وزارة 

املوظفني  يحظر مبوجبه على جميع  اأغ�سط�س 2010،  من  اخلام�س  قرارا يف  بغزة  الداخلية 

ا�ستيالء  بعد  من  العمل  عن  توقفوا  الذين  اأولئك  بهم  –يق�سد  العمل  عن  “امل�ستنكفني”  املدنيني 

حما�س على مقاليد ال�سلطة يف القطاع عام 2007- النت�ساب للجمعيات العمومية يف اجلمعيات 

اإدارتها.  جمال�س  بع�سوية  االلتحاق  اأو  بها  كموظفني  العمل  اأو  االأهلية،  والهيئات  اخلريية 

يف  م�ستنكفني  موظفني  بقاء  حال  يف  قانونا،  معتمدة  غري  اجلمعيات  اإدارة  جمال�س  وت�سبح 

ع�سويتها52.

)50( الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، التقرير ال�سهري، اآيار 2010

http://www.ichr.ps/pdfs/aMRV-5-10.pdf
)51( حكومة »حما�س« املقالة ت�سعى لل�سيطرة على الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان« بالقانون!!، �سكايز

http://www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=2266
الوطنية  ال�سلطة  مناطق  يف  واحلريات  الإن�سان  حقوق  على  الواقعة  النتهاكات  حول  ال�سهري  التقرير   )52(

الفل�سطينية، اآب 2010، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان

http://www.ichr.ps/pdfs/HRV%20AUGAST%202010.pdf



التقرير ال�سنوي 2010

67

العراق

2010، حيث ا�ستمرت  البلد االأكرث دموية يف املنطقة العربية خالل عام  ال يزال العراق 

اأعمال العنف والقتل الدموي يف ح�سد حياة االآالف من العراقيني، من املدنيني والع�سكريني 

على ال�سواء.

ورغم االإدعاءات االأمريكية املتتالية بانخفا�س معدالت القتل ب�سكل عام اإىل اأدنى م�ستوياتها 

العراقية  االأمن  قوات  قدرات  حت�سن  ب�سبب  2003؛  عام  يف  للعراق  الأمريكي  الغزو  منذ 

وتو�سيع العملية ال�سيا�سية، فاإن املعطيات على االأر�س تر�سم �سورة مغايرة. 

فح�سب اأكرث االإح�ساءات حذرا، بلغ عدد ال�سحايا املدنيني يف العراق يف الفرتة من 1 يناير 

حتى 12 نوفمرب عام 2010 نحو 3697 �سخ�سا، مقارنة بحوايل 4645 قتلوا يف عام 2009 

وحوايل 9221 لقوا حتفهم خالل عام 2008 1.

)1( اأخذت هذه االأرقام من اإح�ساءات منظمة اأراكي بودي كاونت، وهي منظمة غري حكومية م�ستقلة اأن�سئت بعد احلرب 

على العراق. وعلى الرغم من امل�سداقية الكبرية التي تتمتع بها تقارير املنظمة، فاإن مراقبني م�ستقلني �سككوا يف مدى 

مطابقة اأرقامها الأعداد ال�سحايا الفعليني؛ ب�سبب منهجيتها يف توثيق ال�سحايا. فاملنظمة تعتمد يف تقاريرها على توثيق اأعداد 

ال�سحايا الذين قتلوا اأو اأ�سيبوا بالفعل، ولي�ست تلك التي يتم ا�ستنتاجها عن طريق اأخذ عينة م�سحية من العراقيني كما تفعل 

منظمات اأخرى. وقد تبدوا هذه املنهجية دقيقة للوهلة االأوىل، اإال اأن �سعف اأجهزة الدولة العراقية وخا�سة وزارات 

املحلية  القتلى وامل�سابني(، وعدم تغطية و�سائل االإعالم  اأعداد  امل�سئولة عن توثيق  الدفاع والداخلية وال�سحة )اجلهات 

والدولية لكل �سرب من اأرا�سي العراق ب�سبب �سعوبات التحرك اأو �سعف املوارد يجعل اإح�ساء ال�سحايا ب�سكل دقيق مهمة 

�سعبة، فيما عدا تلك التي تقوم بها القوات االأمريكية جلنودها. ي�ساف اإىل ذلك اأن اأ�سباب موت اأو قتل ال�سحايا العراقيني 

اأحيانا ما تكون غري معروفة وخا�سة عند العثور على اجلثث امللقاة يف الطرقات وال�سوارع، فال يعرف على وجه التحديد 

ما اإذا كانت مرتبطة باأ�سباب �سيا�سية، اأم اأن لها دوافع جنائية. وح�سب املنظمة، فقد جاءت اأعداد القتلى املدنيني العراقيني 

27676 يف  12049 يف 2003، 10751 يف 2004، 14832 يف 2005،  التايل:  النحو  على  االأمريكي  الغزو  منذ 

http://www.iraqbodycount.org 2006، 24534 يف 2007. لالطالع على املزيد انظر موقع املنظمة
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عدم حت�سن امل�سهد االأمني ب�سكل كبري عززه اأي�سا اإعالن ال�سلطات العراقية اأن �سهر يوليو 

2010 هو االأكرث دموية يف العراق خالل عامني، حيث قتل 535 �سخ�سا، فيما جرح 1043 

اآخرين، وهو عدد اأقل بقليل من �سهر مايو 2008، حني ح�سدت خمتلف عمليات العنف 563 

قتيال.2

ه�سا�سة امل�سهد االأمني تعززه تطورات �سلبية اأخرى يف املجال ال�سيا�سي، الداخلي واخلارجي. 

فعلى الرغم من اإجراء النتخابات الربملانية العراقية يف مار�س -2010والتي �سهدت بدورها 

م�ساركة �سنية وا�سعة خالفا لنتخابات عام 2005، فقد ظلت القوى ال�سيا�سية العراقية عاجزة 

عن التوافق ب�ساأن ت�سمية رئي�س احلكومة لنحو ثمانية اأ�سهر من اإجراء النتخابات، التي رافقها 

الكثري من االتهامات بعدم نزاهتها اأو بالتالعب بالد�ستور.

وي�سكل الفراغ ال�سيا�سي الناجت عن غياب احلكومة لهذه املدة الطويلة حتد ج�سيم يف اأي دولة، 

ال  املت�سارعة  االأطراف  اأن  خا�سة  العراقية،  احلالة  يف  خطورة  اأكرث  اأبعادا  اكت�سب  اأنه  اال 

تزال بعيدة متاما عن الو�سول اإىل توافق على اأهم �رضوط اللعبة ال�سيا�سية، كالد�ستور وقوانني 

توزيع الرثوة وتر�سيم حدود املناطق املتنازع عليها، باالإ�سافة اإىل اال�ستحقاق االأبرز وهو 

دي�سمرب   31 يف  نهائي  ب�سكل  الأمريكية  القوات  مغادرة  بعد  بالكامل  الأمنية  املهمة  ا�ستالم 

.2011

وبالتوازي مع التوترات ال�سيا�سية، فمازالت اأو�ساع ال�سجون والبنية القانونية تعاين من 

اختالالت كربى، حتد من توفري احلد االأدنى من احرتام مبادئ العدالة الدولية، وحتول دون 

�سيادة دولة القانون يف العراق. 

كما ا�ستمر ا�ستهداف الفئات املهنية وخا�سة االإعالميني واالأقليات الدينية والعرقية يف ربوع 

العراق يف الفرتة التي يغطيها التقرير. 

  

العنف والقتل الع�سوائي وا�ستهداف املدنيني:

تظهر اإح�ساءات العنف والقتل يف العراق يف الفرتة ما بني �سبتمرب 2009 و�سبتمرب 2010 

عدة موؤ�رضات كمية وكيفية مقلقة، يبدو معها اأن هدف حت�سن االأو�ساع االأمنية يف العراق، ما 

زال بعيد املنال. فعلى الرغم من اأن اأرقام ال�سحايا تبدو يف طريقها لال�ستقرار مبعدل ثمانية 

قتلى يف اليوم الواحد يف عام 2010، مقارنة ب 8.3 قتيل يف اليوم يف عام 20093، فاإن 

قراءة اأكرث متعنا ت�سري اإىل نتائج اأكرث ت�ساوؤما.

)2( انظر تقرير موقع قناة اجلزيرة:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/85050E86-0EBC-47EC-BA83-3331A8E6131C.htm . 

)3(  موقع منظمة اإراكي بودي كاونت. مرجع �سابق.
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فعلى  �سهريا.  وثابت  ب�سكل دوري  بالت�ساعد  العنف  اأعمال  ا�ستمرت  الفرتة،  تلك  فخالل 

311 و376 قتيال  اإىل  العدد  259 قتيال لريتفع  �سبيل املثال، �سجل �سهر يناير 2010 �سقوط 

400 قتيل قبيل  ال�  يف �سهري فرباير ومار�س على التوايل4. وبعد ا�ستقرار ن�سبي يف حدود 

منت�سف العام، عاد عدد ال�سحايا لالرتفاع يف �سهري يوليو واأغ�سط�س لتبلغ 469 و501 قتيل 

على التوايل، لتقارب بذلك املعدالت التي �سجلتها بنهاية عام 2008.

اأعداد  ارتفاع  اإىل  اأ�سارت  التي  العراق،  يف  املتحدة  االأمم  بعثة  بتحذيرات  اأخذنا  ما  واإذا 

اجلرحى يف الربع الأخري من عام 2009-وهو موؤ�رض عادة ما يتم جتاهله ب�سبب عدم وجود 

توثيق دقيق الأعداد امل�سابني- فاإن ال�سورة ت�سبح اأكرث قتامة5.

خطورة هذا امل�سهد ترتكز على عدة حماور، اأبرزها اأن الفرتة التي يعاجلها هذا التقرير،  

الأمريكية  القوات  نفذتها  التي  الكربى  الع�سكرية  العمليات  ملعظم  كامل  �سبه  توقفا  �سهدت 

ا�سرتاتيجية  �سمن  و2009،   2007 عامي  بني  ما  وال�سنية  ال�سيعية  امللي�سيات  �سد  والعراقية 

اإعادة انت�سار القوات االأمريكية التي و�سل عددها اإىل نحو 160 األف مقاتل، قبل اأن ت�ستقر 

حاليا عند حدود 50 األفا. 

اأعداد  ب�سقوط  ال�سابق  يف  اقرتنت  -التي  الكربى  الع�سكرية  العمليات  غياب  فاإن  ثم  ومن 

كبرية من القتلى- مل ي�ساعد يف تخفيف حدة القتل ب�سكل ملمو�س، ب�سبب التو�سع يف الهجمات 

النا�سفة يف  العبوات  اإىل زرع  ال�سواء واللجوء  املفخخة على  باالأفراد وال�سيارات  االنتحارية 

الطرق، وا�ستخدام قنابل الهاون واالغتياالت للمدنيني والع�سكريني.

املدنيني  باأرواح  فتكا  االأكرث  الو�سيلة  لي�سكل  االنتحارية،  الهجمات  اأ�سلوب  ا�ستمر  وقد 

العراقيني.

ففي يوم 10 مايو 2010، قتل 102 عراقي يف اأكرث االأيام دموية منذ يوم 8 دي�سمرب 2009 

الذي �سهد �سقوط 127 قتيال.6 ومل تقت�رض ماأ�ساوية هذا اليوم على عدد ال�سحايا فح�سب، واإمنا 

على طريقة التنفيذ اأي�سا. ففي مدينة احللة اجلنوبية، �رضبت ثالث �سيارات قادها انتحاريون 

يف اأوقات متقاربة م�سنعا يف املدينة التي تقطنها اأغلبية �سيعية. وبعد و�سول طواقم ال�رضطة 

قبل،  من  مرات  عدة  تكررت  حادثة  يف  باأكمله  امل�سهد  رابع  انتحاري  �رضب  واالإ�سعاف، 

وت�سري اإىل ا�ستمرار عدم حرفية قوات االأمن العراقية، على الرغم من خربات مكافحة العنف 

)4(  املرجع ال�سابق.

)5(  بعثة االأمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة للعراق- تقرير حقوق االن�سان للفرتة من 1 يوليو اإىل 31 دي�سمرب 2009. 

http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report16_AR.pdf
)6( وكالة ال�سحافة الفرن�سية 

h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o m / h o s t e d n e w s / a f p / a r t i c l e / A L e q M 5 i v t K 8 M T 0 2 _

eZ0Pa8CtFIHXPkncYw
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املرتاكمة على مدار �سبع �سنوات.

اأغ�سط�س 2010 التطور االأكرث درامية يف م�سرية العنف خالل هذا  ورمبا �سجل يوم 25 

العام. فقبيل اأقل من اأ�سبوع من اإعالن اأوباما انتهاء املهمة القتالية االأمريكية، قامت جمموعات 

م�سلحة �سنية با�ستهداف مراكز ال�رضطة العراقية يف 13 مدينة عراقية يف �سمال وو�سط وجنوب 

البالد، يف �سل�سلة هجمات متزامنة اأودت بحياة 55 قتيال على االأقل، واأظهرت �سعف البنية 

الأمنية العراقية7.

 يف هذا ال�سياق، تربز االتهامات التي تكيلها قوى �سيا�سية متنوعة ملدى مهنية وحيادية قوات 

االأمن العراقية، اأو والءات عنا�رضها وانق�سام �سفوفها على خمتلف خطوط التما�س ال�سيا�سي 

بطريقة  القانون  اإنفاذ  على  قدرتها  على  النهاية  يف  يوؤثر  الذي  بال�سكل  والعرقي،  والطائفي 

عادلة8.

وكانت حمافظات العراق ذات االأغلبية ال�سيعية يف اجلنوب والو�سط، باالإ�سافة اىل مدينة 

املو�سل ذات االأغلبية ال�سنية يف ال�سمال، اأبرز حمطات م�رضح عمليات العنف الذي �رضب 

واالأهداف  واملقار  ال�سيعة،  املواطنني  باالأ�سا�س  وا�ستهدف  التقرير،  هذا  فرتة  العراق خالل 

اجلي�س  اأ�س�سها  التي  ال�سنية  ال�سحوة”  “كمجال�س  منها،  القريبة  تلك  اأو  العراقية  احلكومية 

العنف  معدالت  اأن  يخفي  ال  ذلك  لكن  القاعدة.  تنظيم  خاليا  ملحاربة   2006 عام  الأمريكي 

العنف  بع�س عمليات  مثلما ظلت  بغداد وديايل وكركوك،  تقريبا يف  وتائرها  بقيت على  قد 

ت�ستهدف اأقليات دينية اأخرى وقومية، متجاوزة بذلك ال�رضاع الطائفي ال�سني/ ال�سيعي.

ال�سيعية  االأغلبية  ذا  ال�سعلة  اأبريل 2010 حي   6 انتحارية يف  تفجريات  وقد �رضبت خم�سة 

فجر   ،2010 يوليو   18 ويف  اآخرين.9   160 وت�سيب  �سخ�سا   49 بحياة  لتودي  بغداد،  يف 

انتحاري نف�سه يف جمموعة من مقاتلي “جمال�س ال�سحوة” يف مدينة الر�سوانية جنوبي بغداد، 

مما اأدى اىل مقتل 43 منهم وجرح الع�رضات.10 ويف 24 مايو 2010، قتل م�سلحون ب�سار 

)7( نيويورك تاميز

( http://www.nytimes.com/2010/08/26/world/middleeast/26iraq.html?_r=1)

القتالية  املهمة  انتهاء  اإعالن  قبيل  العراقية ظهرت بو�سوح  الع�سكرية واالأمنية  االأجهزة  االنق�سامات داخل   )8(

للقوات االأمريكية واإعادة انت�سارها خارج املدن العراقية. ففي 11 اأغ�سط�س 2010، اأعلن رئي�س اأركان اجلي�س 

العراقي بابكر زيباري، وهو كردي، اأن القوات العراقية غري جاهزة ال�ستالم امللف االأمني قبل عام 2020، 

وهو الت�رضيح الذي �سارع م�سئولو حكومة ت�رضيف االأعمال التي يرتاأ�سها رئي�س الوزراء العراقي )ال�سيعي( 

نوري املالكي اإىل نفيه. انظر �سحيفة املواطن العراقية

(http://www.almowatennews.com/news.php?action=view&id=7288)

)9(  �سحيفة اجلارديان

( http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/06/bomb-attack-baghdad-34-dead)

)10(  موقع هيئة االإذاعة الربيطانية

( http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10675723) 
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حامد العكيدي الفائز يف النتخابات الربملانية عن “القائمة العراقية” يف مدينة املو�سل �سمايل 

العراق.11 

وا�ستمرت اأي�سا عمليات خطف املواطنني من اأجل احل�سول على فدية. ففي 3 يونيو 2010، 

اختطفت فتاة يف الع�رضينات من عمرها يف حي جميلة يف بغداد، ويف 17 يونيو، وجدث جثة 

رجل مقطوعة الراأ�س بعد اأ�سبوع من اختطافه يف مدينة بعقوبة �سمايل �رضق العراق.12  

ومل تنته عمليات قتل وا�ستهداف املدنيني العراقيني من قبل القوات االأمريكية، على الرغم 

من انخفا�سها ب�سكل كبري يف الفرتة التي يغطيها التقرير. ففي 15 �سبتمرب 2010، وبعد نحو 

 7 بقتل  م�سرتكة  اأمريكية  عراقية  قوة  قامت  االأمريكية،  القتالية  املهمة  انتهاء  من  اأ�سبوعني 

اأ�سخا�س خالل مداهمة يف �سمايل مدينة الفلوجة �سمايل غرب بغداد.13

  

الأقليات والالجئون:

ال تزال االأقليات الدينية والعرقية يف العراق من اأكرث الفئات تعر�سا الأعمال العنف والقتل 

امل�رضح  على  مت�سددة  دينية  وجماعات  خطابات  هيمنة  اأبرزها  من  عدة،  الأ�سباب  الع�سوائي 

ال�سيا�سي والثقايف يف البالد، مبا فيها اأجهزة االأمن املنوط بها حماية هذه االقليات، حيث تظل 

انتماءاتها على خمتلف خطوط  لل�سكوك يف حيادها، ويف توزع  العراقية حمال  قوات االأمن 

التما�س ال�سيا�سي والطائفي والعراقي؛ ومن ثم تتاأثر اإىل حد بعيد قدرتها على �سبط وتطبيق 

القانون على اأ�س�س عادلة.

وا�ستكت الأقلية امل�سيحية على وجه اخل�سو�س من ا�ستمرار ا�ستهداف اأفرادها يف الطريق 

العام، اأو تعر�س منازلهم لهجمات م�سلحة؛ بغية دفعهم للنزوح عن مناطق �سكنهم، وخا�سة 

يف �سمال البالد.

اآي�سوا  م�سيحية يف 22 فرباير 2010، وهم  عائلة  اأفرد  ثالثة من  قتل  املثال،  �سبيل  وعلى 

ال�ساحة  حي  يف  منزلهم  يف  وب�سيم،  خمل�س  وابناها  �سنة،   59 العمر  من  البالغة  ماروكي، 

باملو�سل على اأيدي م�سلَّحني جمهولني. وكان هوؤالء بني ما ال يقل عن ثمانية م�سيحيني لقوا 

م�رضعهم يف املو�سل يف ذات ال�سهر وحده.14

)11(  اإراكي بودي كاونت. مرجع �سابق.

)12(  املرجع ال�سابق.

)13( وكالة الأ�سو�سيتد بر�س 

http://technews.tmcnet.com/topics/associated-press/articles/102611-7-people-die-raid-

iraqi-city-fallujah.htm
)14( منظمة العفو الدولية. »العراق: املدنيون يف مرمى النريان«.

 http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/002/2010/ar/ce5122ac-a692-49d7-8ca7-

5987c92df669/mde140022010ara.pdf
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ويف 2 نوفمرب 2009، هاجمت جماعة م�سلحة منزل عائلة م�سيحية يف اأحد اأحياء املو�سل، 

م�ستخدمة املتفجرات مما اأدى اإىل نزوح تلك االأ�رضة. ويف واقعة مماثلة، تعر�س منزل عائلة 

م�سيحية يف حي احلدباء باملدينة نف�سها لهجوم باملتفجرات يف 7  دي�سمرب 2009. واقرتنت هذه 

اإطالق  مت  احلالت  معظم  ويف  املو�سل،  يف  م�سيحيني  اختطاف  حوادث  بوقوع  الهجمات 

�رضاح ال�سحايا بعد دفع فدية، ولكن هنالك حالتني اختفت فيهما ال�سحيتان.15

وا�ستمر ا�ستهداف الكنائ�س امل�سيحية يف الفرتة ما بني �سبتمرب 2009 و�سبتمرب 2010. ففي 

23 دي�سمرب 2009، قتل ثالثة اأ�سخا�س على االأقل بعد ا�ستهداف كني�ستني يف مدينة املو�سل.16 

الهجوم  العراق، وقعت من خالل  الكنائ�س دموية منذ غزو  الهجمات على  اأكرث  اأن  غري 

امل�سلح الذي ا�ستهدف يف 31 اأكتوبر 2010 كني�سة “ر�سيدة النجاة” بالعا�سمة، واحتجز خالله 

امل�سلحون قرابة مائة من امل�سلني كرهائن، ولقى اأكرث من 40 �سخ�سا م�رضعهم عندما حاولت 

قوات االأمن العراقية حتريرهم17

كما ا�ستمرت اأي�سا عمليات ا�ستهداف اأبناء طائفة ال�سابئة املندائيني يف العراق، وقد تناق�س 

عددهم من 30 األفا اإىل نحو 12 األفا فقط، ب�سبب عمليات الهجرة والنزوح الق�رضي بعد الغزو 

االأمريكي. ويف 10 يونيو 2010، القى ثالثة من ال�سابئة املندائيني م�رضعهم بعد عملية �سطو 

م�سلح على حمل للمجوهرات يف مدينة الب�رضة اجلنوبية.18  

وقد اأ�سهمت مهن وعادات اأفراد االأقليات، وعدم متتعهم بنفوذ اأو مكانة �سيا�سية يف ه�سا�سة 

و�سعهم. فعلى �سبيل املثال، ا�ستهدف العديد من ال�سابئة املندائيني من قبل ع�سابات االإجرام 

وغريها من اجلماعات وامليلي�سيات امل�سلحة ب�سبب مهنهم التقليدية، ك�ساغة واأ�سحاب حمالت 

للمجوهرات. وباملثل، ظل بيع الكحول اإىل حد كبري من اخت�سا�س، امل�سيحيني واليزيديني، 

ما جعل منهم هدفًا لبع�س اجلماعات وامليلي�سيات االإ�سالمية امل�سلحة.19  

ول تزال الأماكن التي يتجمع فيها املواطنون العراقيون للتعبري عن عقيدتهم هدفًا مو�سوفًا 

للهجمات. ففي فرباير 2010 ، على �سبيل املثال، لقي ما ل يقل عن 40 من الزوار ال�سيعة 

ملرقد االإمام مو�سى الكاظم م�رضعهم يف بغداد.20

)15(  تقرير بعثة االأمم املتحدة يف العراق. مرجع �سابق.

www.aniin.com.16( وكالة اأنباء اآ�سيا الدولية(

)17( قتل الرهائن املدنيني يف كني�سة عراقية جرمية حرب، منظمة العفو الدولية يف 2 نوفمرب 2010

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/killing-civilian-hostages-iraq-church-

%E2%80%98-war-crime%E2%80%99-2010-11-02
)http://news.weyak.ae/article/view/lang/ar/id/1196489(  وكالة ال�سحافة الفرن�سية  )18(

)19(  تقرير منظمة العفو الدولية. مرجع �سابق.

)20(  تقرير منظمة العفو الدولية. مرجع �سابق.
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وظلت اأو�ساع الالجئني والنازحني داخليا اإحدى االإ�سكاليات ال�سيا�سية واالجتماعية الرئي�سية 

يف العراق. ووفقا للمعلومات التي قدمتها مفو�سية االأمم املتحدة ال�سامية ل�سئون الالجئني بقي 

عدد النازحني داخليًا يف العراق حتى نهاية 2009 مرتفعًا اإذ بلغ 2764111 نازحًا.

 450000 اإزاء و�سع ما يقرب من  واأعربت بعثة االأمم املتحدة مل�ساعدة العراق عن قلقها 

“م�ستقطن” اأو �سخ�س اتخذ من املباين العامة موقع اإقامة غري ر�سمي، حيث ل تتوفر اخلدمات 
االأ�سا�سية مثل املياه وال�رضف ال�سحي والكهرباء ب�سورة وافية يف كثري من االأحيان.21

التي تواجه متتعهم  االإدارية والعملية  العقبات  ب�سبب  املجموعات عدة م�ساكل  وتواجه هذه 

فر�س  وتوفر  املنا�سب،  الوقت  يف  املدنية  احلالة  وثائق  اإ�سدار  مثل  الأ�سا�سية،  باحلقوق 

االإ�سكان والعمل.

وقالت تقارير حقوقية اإن عدة بلدان اأوروبية، من بينها هولندا وال�سويد والرنويج وبريطانيا 

قد عمدت اإىل اإعادة الالجئني العراقيني ق�رضا اإىل بالدهم، االأمر الذي عر�س حياتهم للخطر.22  

منظمة  عنا�رض  من  اإيراين  الجئ   3000 من  اأكرث  باأو�ساع  حتيط  املخاوف  ظلت  كما 

حيث  بديايل.  اأ�رضف  خميم  يف  واملقيمني  االإيراين  للنظام  املعار�سة  االإيرانية  خلق  جماهدي 

وبع�س  الوقود  اإمدادات  دخول  ومنع  املخيم  حول  للح�سار  ا�ستمرارا  تر�سد  التقارير  ظلت 

االأدوية اإليه، وذلك منذ ت�سلم القوات العراقية م�سئولية ال�سيطرة االأمنية على املخيم يف يوليو 

2009. وت�ستهدف هذه ال�سغوط يف نهاية املطاف االإبعاد الق�رضي من العراق الأع�ساء منظمة 

جماهدي خلق وعوائلهم، وكانت ال�سلطات العراقية قد اأو�سحت ر�سميا يف مطلع العام احلايل 

عن عزمها اإغالق املخيم ب�سفة نهايئة متهيدا لنقل �سكانه اإىل منطقة �سحراوية جنوب البالد23.

وقد �سهد اأكتوبر 2010 م�سادمات حمدودة ين القوات العراقية و�سكان املخيم، اإثر اعرتا�س 

ال�سكان على حماولة القوات العراقية اإن�ساء برج للمراقبة داخل املخيم. و�سجلت التقارير يف 

هذا ال�سياق اإ�سابة 18 من ال�سكان بجروح يف امل�سادمات التي ا�ستخدمت فيها القوات العراقية 

االأعرية النارية والهراوات واأ�سالك الكهرباء يف مواجهة املحتجني24.

)21(  تقرير بعثة االأمم املتحدة يف العراق. مرجع �سابق.

)22( بيان ملنظمة العفو الدولية، »اأوقفوا عمليات االإعادة الق�رضية من اأوروبا اإىل العراق«.

( http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/stop-forcible-returns-europe-iraq)

)23( حماية �سكان اأ�رضف م�سئولية احلكومة العراقية واملجتمع الدويل، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، 

بيان �سحفي يف 22 فرباير 2010

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2562.aspx
)24( جريدة القبس الكويتية.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=644914&date=19102010
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احلريات الإعالمية:

يظل العراق �سمن قائمة البلدان اخلم�سة االأعلى على م�ستوى العامل يف معدالت قتل وخطف 

ال�سحفيني واالإعالميني، فيما يحتل املرتبة االأوىل عربيا.   

و�سهد عام 2010 مقتل �سبعة �سحفيني واإعالميني عراقيني، مما ميثل ثباتا ملعدل ا�ستهداف 

2009، مقارنة مع 14 و47  ال�سحفيني حتت حاجز الع�رضة �سحفيني �سنويا الذي �سجل يف 

�سحفيا جرى ت�سجيلهم يف عامي 2008 و2007 على التوايل25.  

يف  العامل  احلميد  عبد  الدين  �سفاء  ال�سحفي  بقتل  م�سلحون  قام   ،2010 �سبتمرب   8 ويف 

يف مدينة املو�سل، بعد يوم واحد من مقتل ريا�س ال�رضاي، املذيع يف قناة  “املو�سلية”  قناة 

“العراقية” الر�سمية ببغداد على يد م�سلحني جمهولني.

ويف 4 مايو 2010، وجدت جثة ال�سحفي الكردي �رضد�ست عثمان يف مدينة املو�سل بعد 

يومني من اختطافه من مدينة اأربيل الكردية على يد م�سلحني جمهولني. وزعمت ال�سلطات 

الكردية اأن جماعة “اأن�سار الإ�سالم” القريبة من تنظيم القاعدة هي امل�سئولة عن مقتل عثمان، 

اإل اأن تقارير م�ستقلة األقت بالالئمة على �سلطات اإقليم كرد�ستان، لكون عثمان من ال�سحفيني 

الذين داأبوا على انتقاد �سلطات االإقليم.26    

اإرهابي،  هجوم  م�سئولية  تبنيه  عن  العراق  يف  القاعدة  تنظيم  اأعلن   ،2010 يوليو  ويف 

ا�ستهدف مكتب قناة “العربية” ال�سعودية يف بغداد، مما اأودى بحياة ثالثة اإعالميني.

القتل، واإمنا  العاملون يف العراق على  التي يتعر�س لها ال�سحفيون  ومل تقت�رض االأخطار 

ثمانية �سحفيني على  اعتقال  املتحدة  االأمم  بعثة  وثقت  واعتقالهم، حيث  اأي�سا خطفهم  �سملت 

الأقل يف اإقليم كرد�ستان يف الربع الأخري من عام 2009.

وتقدر منظمة “مرا�سلون بال حدود” اأن واحدا يف املائة فقط من اجلماعات امل�سئولة عن قتل 

وخطف وتهديد ال�سحفيني قد مت تقدميهم للعدالة يف الفرتة ما بني 2003 و27.2010 

ب�سبب  والكردية  العراقية  القوات  قبل  من  ال�سحفيني  اعتقال  عمليات  اأي�سا  وا�ستمرت 

مدينة  يف  �سامل  �سجاد  ال�سحفي  ال�رضطة  اعتقلت   ،2010 �سبتمرب  ففي  للحكومة.؛  انتقاداتهم 

“الكوت” جنوبي �رضق بغداد بعد ن�رض مقال على موقع اإلكرتوين انتقد فيه الق�ساء يف املدينة.28 

)25(  بيانات خمتلفة من موقع منظمة “مرا�سلون بال حدود” و”جلنة حماية ال�سحفيني”. 

)26( بيان ملنظمة »مرا�سلون بال حدود«

( http://en.rsf.org/iraq-commission-of-enquiry-says-16-09-2010،38383.html)
)27(  تقرير مرا�سلون بال حدود، “حرب العراق وقتل ال�سحفيني”

http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_gb-2.pdf
 )www.jfoiraq.org( ”مر�سد احلريات ال�سحفية العراقي“  )28(
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 وال يزال م�رضوع قانون حماية حقوق ال�سحفيني ينتظر اإقراره من قبل الربملان العراقي 

على الرغم من موافقة احلكومة عليه يف يوليو 2009. ويفرت�س اأن يكفل القانون حماية اأف�سل 

حلرية التعبري، عن طريق منع ال�سلطات من اإ�ساءة ا�ستخدام املواد الواردة يف قانون العقوبات 

رقم 111 لعام 1969، التي ت�سمح بتوجيه اتهامات جنائية �سد اأولئك الذين ينتقدون احلكومة. 

كما يكفل م�رضوع القانون حق ال�سحفيني يف الو�سول اإىل امل�سادر احلكومية للمعلومات. 

تقديرية  �سلطة  احلكومة  مينح  اأنه  وخا�سة  املخاوف،  بع�س  يثري  القانون  م�رضوع  اأن  اإال 

ن�رض  القانون، مثال، يحظر  التعبري. فم�رضوع  لتقييد احلق يف حرية  ا�ستغاللها  وا�سعة ميكن 

وهي تعبريات ميكن تاأويلها على نطاق  “تعر�س اأمن وا�ستقرار البالد للخطر”،  املواد التي 

حلق  �سمانات  القانون  م�رضوع  يوفر  ال  كما  التعبري.  حرية  لتقييد  ال�سلطات  قبل  من  وا�سع 

ال�سحفي يف حماية م�سادر معلوماته، بل يوجب امل�رضوع �رضورة الك�سف عن امل�سدر. كما 

ا�ستخدم القانون تعريفا �سيقا لل�سحفي باأنه “ال�سخ�س الذي يعمل يف ال�سحافة...والذي ينتمي 

اإىل نقابة ال�سحفيني العراقيني”، بال�سكل الذي يهدد فئات اإعالمية اأخرى كاملحررين واملعلقني 

واملدونني، من ممار�سة حقهم يف التعبري عن اآرائهم علنًا.29 

واأثار اإعالن جمل�س الق�ساء االأعلى يف العراق يف يوليو 2010 عزمه اإن�ساء حمكمة جديدة 

لل�سحافة تخوفات من اإمكانية ا�ستخدام الو�سائل القانونية لتكبيل حرية ال�سحافة. ومن املتوقع 

اأن تنظر املحكمة اجلديدة -وهي االأوىل من نوعها يف العراق- يف الق�سايا املرتبطة مبخالفات 

االإعالم والن�رض فقط، مثل ق�سايا القذف والت�سهري وانتهاكات حرية ال�سحافة؛ اإال اأن �سحفيني 

عراقيني اأعربوا عن خ�سيتهم من اإمكانية ا�ستغالل هذه املحكمة ب�سكل �سلبي اأ�سوة بدول عربية 

اأخرى كاليمن.30 

امل�ساركة ال�سيا�سية واآفاق تداول ال�سلطة:

جاءت تطورات عام 2010 ال�سيا�سية يف العراق لتبدد على نحو كبري موؤ�رضات التفاوؤل التي 

تنامت عام 2009، وخا�سة بعد اإجراء االنتخابات املحلية وتقل�س عمليات العنف واالتفاق 

ب�سكل نهائي على رحيل القوات االأمريكية.31

فبعدما بدا اأن الأحزاب الدينية -ال�سيعية وال�سنية على ال�سواء- قد منيت بالهزمية يف انتخابات 

املجال�س املحلية التي �سهدت اأي�سا اأو�سع م�ساركة �سنية منذ الغزو االأمريكي، بعثت الرتتيبات 

)29( تقرير بعثة االأمم املتحدة يف العراق. مرجع �سابق.

) http://www.anhri.net/?p=9687(جلنة حماية ال�سحفيني  )30(

التقرير  والعقاب”،  املحا�سبة  من  الإفالت  “واحة  ه�سة”،  اأر�سية  على  ن�سبي  حت�سن  “العراق..  انظر    )31(

ال�سنوي )2009( ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان.
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فراغ  من  تالها  وما  مار�س 2010،   7 العراقية يف  الربملانية  النتخابات  اإجراء  �سبقت  التي 

�سلبية، حول  ت�سكيل احلكومة، بدلئل  ال�سيا�سية يف  القوى  ف�سل  ب�سبب  اأ�سهر  لنحو 8  �سيا�سي 

فر�س الو�سول اإىل توافق �سيا�سي بني خمتلف االأطراف العراقية املت�سارعة، متهد الإحداث 

قطيعة مع نهج العنف.

اأوىل هذه املوؤ�رضات ال�سلبية عربت عنه املفاو�سات ال�ساقة بني الكتل ال�سيا�سية الإقرار القانون 

املنظم لالنتخابات، مما اأدى اإىل تاأخر االنتخابات لنحو خم�سة اأ�سابيع عن موعدها املقرر يف 

يناير 2010 وفقا للرتتيبات الد�ستورية.32  

ومتحورت اخلالفات الرئي�سية يف تلك املفاو�سات حول و�سعية مدينة كركوك املختلطة، 

اأم  املفتوحة  )القائمة  النظام النتخابي  الأكراد ب�سمها لإقليم كرد�ستان، وطبيعة  التي يطالب 

املغلقة( باالإ�سافة اىل عدد مقاعد الربملان، والتي مت رفعها من 275 مقعدا اإىل 325 مقعدا، 

اخلالفات  هذه  بدت  وقد  دقيق.  �سكاين  اإح�ساء  �سيا�سية حم�سة يف ظل غياب  وفقا حل�سابات 

العراقي  االإ�سالمي  )احلزب  املحلية  االنتخابات  خ�رضت  التي  االأحزاب  مب�سعى  ال�سلة  وثيقة 

الكرد�ستاين  والدميقراطي  الوطني  االحتاد  حزبي  اإىل  باالإ�سافة  )�سيعة(،  ال�سدريني  وكتلة 

)اأكراد(، يف اإ�سعاف فر�س رئي�س الوزراء نوري املالكي، الذي خرج قويا بعد فوز ائتالفه 

رغبة  اخلالفات  هذه  عك�ست  كما  املحافظات.  جمال�س  مقاعد  مبعظم  القانون«  دولة  »قائمة 

بع�س االأحزاب الكبرية، وخا�سة تلك التي خ�رضت انتخابات جمال�س املحافظات  يف االإبقاء 

على نظام القائمة املغلقة، التي متنحها فر�سا اأكرب من تلك التي يوفرها نظام القائمة املفتوحة، 

التي تتيح للناخبني الت�سويت على املر�سح والقائمة يف الوقت ذاته.

االأخطر من ذلك، هو اإجماع عدد كبري من املراقبني على اأن اإجراء االنتخابات واالتفاق 

الفرقاء  جميع  على  لل�سغط  قوي  اأمريكي  بتدخل  �سوى  ليتم  يكن  مل  تنظيمها،  قانون  على 

وتركيا  اإيران  اإقليمية وخا�سة من جانب  اإىل �سغوط  باالإ�سافة  تنازالت،  لتقدمي  ال�سيا�سيني 

وال�سعودية.33    

وقد ازدادت حدة االأزمة ال�سيا�سية قبيل االنتخابات يف اأعقاب �سدور قرار »هيئة امل�ساءلة 

والعدالة« -وهي مفو�سة م�ستقلة �سكلت لتحل حمل جلنة اجتثاث البعث- بحظر تر�سيح 456 

ترويجهم  اأو  ال�سابق  انتمائهم  بدعوى  االإجمايل(  املر�سحني  باملائة من عدد  )نحو 16  مر�سحا 

)32( انظر جريدة »ال�رضق االأو�سط«

(http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=547790&issueno=11334)

اأجواء ما قبل االنتخابات الربملانية—«م�ستقبل  الدولية لتحليل مو�سع عن  )33( انظر تقرير جمموعة االأزمات 

العراق غري االأكيد: االنتخابات وما بعدها«. 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20
Syria%20Lebanon/Iraq/94_iraq_s_uncertain_future___elections_and_beyond.ashx)
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من  كانوا  امل�ستبعدين  املر�سحني  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  املنحل.34  البعث  حزب  الأفكار 

ال�سيعة، فاإن القرارات النتقائية للجنة وا�ستبعادها لكبار قيادات ال�سنة )مثل �سالح املطلق رئي�س 

»جبهة احلوار الوطني«، وظافر العاين رئي�س »كتلة التوافق الربملانية«( األقى ب�سكوك وا�سعة 

على مدى حيادية اللجنة وان�سجام قراراتها مع �رضورات اإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

لتقدمي  الكايف  الوقت  لهم  تتح  ومل  املر�سحني،  حظر  اأ�سباب  عن  باالإف�ساح  اللجنة  تقم  فلم 

عن  املر�سحني  من  الالمي  وعلي  اجللبي  اأحمد  ونائبه  رئي�سها  كون  اإىل  باالإ�سافة  الطعون، 

قائمة »االئتالف الوطني العراقي« ال�سيعية يف االنتخابات، االأمر الذي دفع اإىل االعتقاد باأن 

دوافع �سيا�سية ولي�ست قانونية هي التي وقفت وراء قرار املنع.35 

تبعث  اإ�سافية  تبعها من مالب�سات عوامل  �سبقها وما  اإجراء النتخابات وما  و�سكلت عملية 

على الت�ساوؤم من اإمكانية تداول ال�سلطة ب�سكل �سلمي، وخا�سة بعد ان�سحاب القوات الأمريكية 

ب�سكل كامل يف نهاية 2011. فقبيل اإجراء االنتخابات، اتهمت اأطراف عراقية قائمة »ائتالف 

دولة القانون« التي يقودها املالكي، بتوزيع االأموال واالأرا�سي واالأ�سلحة على قبائل عراقية 

يف و�سط وجنوب العراق، من اأجل �رضاء اأ�سواتها يف االنتخابات.36 ولكن حلفاء املالكي ردوا 

بالأ�سا�س  ت�سكله  ائتالف  »العراقية« -وهي  للقائمة  طائلة  اأموال  قدمتا  وتركيا  ال�سعودية  باأن 

قوى �سنية عراقية، ويقوده رئي�س الوزراء العراقي االأ�سبق اإياد عالوي )�سيعي وبعثي �سابق( 

من اأجل �رضاء اأ�سوات الناخبني، والعمل على عودة حزب البعث اإىل ال�سلطة.37

وبعد االنتخابات مبا�رضة، بداأت امل�ساكل يف الظهور مع تاأخر اإعالن النتائج لنحو 19 يوما 

بعد اإجراء النتخابات يف 7 مار�س، وهو ما دفع املالكي حينا، وعالوي يف اأحيان اأخرى، 

بني  و�سد  جذب  وبعد  لالأ�سوات.38  يدوي  فرز  باإجراء  واملطالبة  �سحتها  يف  الت�سكيك  اإىل 

اإجراء عد  اأبريل 2010   19 امل�ستقلة لالنتخابات يف  العليا  املفو�سية  خمتلف االأطراف، قبلت 

)34( انظر تقرير وكالة رويرتز لالأنباء

(http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE61C07Y20100214?sp=true)

الهيئة  تعتزم  كانت  قرارا  منعت  هائلة  اأمريكية  �سغوطا  اأن  الدولية«  االأزمات  »جمموعة  تقرير  يذكر   )35(

اإ�سداره بحظر 15 حزبا من الرت�سح، من غري االقت�سار على منع املر�سحني فقط. 

)36( انظر على �سبيل املثال جريدة اآ�سيا تاميز

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/LC02Ak01.html)
)37(  انظر على �سبيل املثال تقرير �سبكة العراق الثقافية

( http://www.iraqcenter.net/vb/53623.html)
)38( انظر موقع هيئة االإذاعة الربيطانية

(http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/03/100326_iraq_results_tc2.shtml)
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جزئي لالأ�سوات يف مدينة بغداد، لتعلن يف 14 مايو اأن النتيجة النهائية لالنتخابات مل تتغري.39 

وبعد اإعالن النتيجة، جاءت مفاو�سات ت�سكيل احلكومة لتثبت مرة اأخرى اأن اختاللت هيكلية 

ود�ستورية تعيق حتول العراق اإىل دولة دميقراطية ناجزة. 

رئي�س  يقوم  اأن  �رضورة  على   76 املادة  يف  ين�س  العراقي  الد�ستور  اأن  من  الرغم  فعلى 

بت�سكيل احلكومة خالل مدة  الفائزة  الكتلة  بت�سمية رئي�س  الربملان  انتخابه من  بعد  اجلمهورية 

اأق�ساها 30 يوما، اإل اأن جلوء قائمتي »دولة القانون« و«الئتالف الوطني العراقي« ال�سيعيني 

االأكرب،  الكتلة  بالتايل  لتكون  ع�سوا،   159 اأع�سائها  عدد  ليبلغ  واحد  قائمة  يف  االحتاد  اإىل 

اأعاد خلط االأوراق و�سكل انتهاكا حلق الناخبني العراقيني، مما دفع االأطراف املت�رضرة اإىل 

اللجوء اإىل املحكمة االحتادية التي قررت يف 11 يوليو 2010 تعريف الكتلة الفائزة باأنها الكتلة 

االأكرب التي تت�سكل »داخل الربملان«، بعد اإجراء االنتخابات ولي�س قبلها، وهو تعريف راأت 

قائمة عالوي اأنه يهدف اإىل �رضقة فوزها وتهمي�س ح�سورها يف العملية ال�سيا�سية باإجراء تغيري 

مفاجئ على قواعد اللعبة.40

انتهاك قواعد الد�ستور مل يتجل يف ذلك فح�سب، فجميع القوى ال�سيا�سية بال ا�ستثناء تواطاأت 

على عدم عقد جل�سات الربملان. حيث مل تعقد �سوى جل�سة واحدة ق�سرية يف 11 يونيو 2010، 

على الرغم من اأن الد�ستور ين�س �رضاحة على التئام جمل�س النواب بعد 15 يوما من ت�سديق 

املحكمة العليا على نتائج االنتخابات. 

رغم اأن التجربة العراقية منذ العام 2003 عرفت تاأخرا يف ت�سكيل احلكومة؛ حيث مل يتمكن 

دي�سمرب  انتخابات  اإجراء  من  اأ�سهر  خم�سة  بعد  اإال  االأوىل  حكومته  ت�سكيل  من  املالكي  نوري 

النتخابات  اإجراء  بعد  �سهرا   18 من  الأكرث  العراقية  ال�سيا�سية  القوى  تاأخر  فاإن   ،2005

االأخرية، ملجرد االتفاق على ت�سمية املالكي جمددا رئي�سا للوزراء وتكليفه بت�سكيل احلكومة، 

يك�سف عن التحدي ال�سيا�سي الذي يواجه العراق م�ستقبال، وخا�سة اإذا ما اأخذ بعني االعتبار 

دول  ومع  ناحية،  من  اإيران  مع  اأمريكية  تفاهمات  بعد  اإال  ياأت  مل  املالكي  على  التوافق  اأن 

اجلوار ال�سنية من ناحية اأخرى.

الغزو  من  �سنوات  �سبع  من  اأكرث  بعد  العراقية،  ال�سيا�سية  القوى  اأن  التاأخر  هذا  يعنيه  ما 

تتعلق  جمة،  اأمنية  حتديات  ظل  يف  لل�سلطة،  ال�سلمي  التداول  بقواعد  بعد   تقبل  مل  االأمريكي 

)39( اأظهرت النتيجة النهائية فوز القائمة الوطنية العراقية ب�91 مقعدا، يليها ائتالف دولة القانون ب 89 مقعدا، 

43 مقعدا، وحركة التغيري )جوران( 8  ومن ثم الئتالف الوطني العراقي 70 مقعدا، والتحالف الكرد�ستاين 

مقاعد، وجبهة التوافق 6 مقاعد، وائتالف دولة العراق 4 مقاعد، فيما توزعت بقية املقاعد االأربعة ع�رض على 

االحتاد االإ�سالمي الكرد�ستاين واجلماعة االإ�سالمية الكرد�ستانية واالأقليات امل�سيحية وال�سابئة وال�سبك واليزيديني.

)40( اأنظر وكالة كرد�ستان الإخبارية

( http://www.aknews.com/ar/aknews/4/183085/?AKmobile=true)
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تزايد  العراقيني على  احتجاجات  الأمن، وت�ساعد  ا�ستالم مهام  العراقية على  القوات  بقدرة 

مدينة  بو�سع  تتعلق  مهمة  قوانني  اإ�سدار  وتاأخر  التحتية،  البنية  و�سعف  الف�ساد  معدالت 

كركوك، وتقا�سم الرثوة واإعادة تعريف الد�ستور وحتديد �سكل الفيدرالية.41

وقد اأظهرت نتائج االنتخابات اأن اجتاهات الت�سويت الرئي�سية يف العراق ما زالت طائفية 

ينتخبوا على  مل  العراقيني  باأن  ال�ساخبة  االإعالمية  االدعاءات  الرغم من  فعلى  ب�سكل كبري. 

اأ�سا�س الهوية الدينية والعرقية، فاإن نظرة اأقرب ت�سري اإىل العك�س.

ذات  واملثنى،  والنجف  مي�سان  مقعد يف حمافظات  اأي  مثال، مل حت�سد  العراقية،  فالقائمة 

الأغلبية ال�سيعية، فيما اكت�سحت املحافظات ال�سنية بالكامل، وهو ما يوؤكد اأن اختيار ال�سيا�سي 

ال�سيعي عالوي لرئا�ستها مل يجلب اإليها تاأييد التيار الوا�سع من ال�سيعة.42 

يف املقابل مل تنجح قائمة دولة القانون اأو االئتالف الوطني العراقي يف ح�سد اأي مقعد يف 

حمافظات نينوى و�سالح الدين ال�سنيتني اأو املحافظات الكردية، وهو الأمر الذي تكرر اأي�سا 

مع القوى الكردية التي منيت بهزمية �ساحقة يف املناطق العربية.

تلك  اأو  العلمانية  القوى  ف�سل  الطائفية، وذلك من خالل  ال�سيا�سات  تر�سخ  بدا وا�سحا  وقد 

التي ت�سم حتالفا عابرا للطوائف كائتالف وحدة العراق، الذي مل يح�سد �سوى اأربعة مقاعد 

من جمموع مقاعد الربملان البالغة 325 مقعدا.43 الأخطر من هذا كله، اأن مفاو�سات ت�سكيل 

احلكومة، اأظهرت بو�سوح �سيادة مبداأ التقا�سم الطائفي للمنا�سب ال�سيادية )رئي�س الوزراء، 

رئي�س اجلمهورية، رئا�سة الربملان، رئي�س اأركان اجلي�س(، االأمر الذي يهدد برت�سخ عقلية 

املحا�س�سة الطائفية يف امل�ستقبل، رغم اأن الد�ستور ل ين�س على تق�سيم املنا�سب احلكومية بناًء 

على الهويات الدينية اأو العرقية.

وخالفا لالآراء ال�سائعة من اأن ا�ستمرار عمليات العنف وانعدام مناخ الثقة وتدخالت دول 

اجلوار هي التي حتول دون بروز تيارات وطنية عابرة للطوائف، فاإن �سيادة مبداأ املحا�س�سة 

القوى  مع  التحالف  بدون  ال�سيا�سية  اللعبة  دخول  تيار  اأي  على  ال�سعب  من  يجعل  الطائفية 

الطائفية التي حتكم زمام البالد.

  

)41( اأنظر على �سبيل املثال تقرير جمموعة االأزمات الدولية ال�سابق الذي يذكر بو�سوح اأن العملية ال�سيا�سية يف 

العراق يف جمملها متثل جماال الإعادة تدوير ال�سلطة داخل القوى والت�سكيالت الطائفية وال�سيا�سية املهيمنة نف�سها، 

من دون اأن ت�سمح ب�سعود تيارات بديلة وخا�سة علمانية وغري طائفية الطابع.

)42(  خالل انتخابات املجال�س املحلية يف 2009، مل حت�سد قائمة عالوي التي �ساركت منفردة بدون االئتالف 

مع اأحزاب �سنية �سوى على 26 مقعدا من جمموع مقاعد املحافظات البالغ 440 مقعدا.

)43(  ملعرفة النتائج الكاملة لالنتخابات، انظر

( http://www.themajlis.org/projects/iraq-results)
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احلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات:

تزايدت حالت قيام ال�سلطات العراقية مبنع املظاهرات ال�سلمية واعتقال منظميها، وخا�سة 

تلك املتعلقة باالحتجاج على حاالت االنقطاع املتكرر للكهرباء واملياه، مما ميثل تهديدا حلق 

الت�رضيح  العراقية  ال�سلطات  رف�س  دولية  تقارير  و�سجلت  والتظاهر.  التجمع  يف  املواطنني 

بخروج عدد كبري من املظاهرات خالل �سهور �سيف عام 2010، باأوامر يعتقد اأنها �سدرت 

من مكتب رئي�س الوزراء.

وح�سب هذه التقارير، فاإن ال�سلطات العراقية قتلت متظاهرين اثنني، وجرحت اآخرين على 

الأقل يوم 19 يونيو 2010، بعد مظاهرة �سد انقطاع الكهرباء يف مدينة »الب�رضة« اأق�سى 

جنوب العراق.44  ويف 21 اأغ�سط�س 2010، وقعت م�سادمات بني ال�رضطة ومتظاهرين يف 

مدينة »النا�رضية« اجلنوبية، مما اأ�سفر عن اإ�سابة نحو 16 �سخ�سًا، من اجلانبني، فيما اعتقلت 

املظاهرة،  تفريق  يف  الهراوات  وا�ستخدمت  املياه  مدافع  واأطلقت  �سخ�سًا،   37 الأمن  قوات 

اأثناء اإلقاء املتظاهرين احلجارة والع�سي.45

يونيو 2010،   25 قرارا يف  العراقية  الداخلية  اإ�سدار وزارة  اإىل  التقارير  واأ�سارت هذه 

على  املنظمني  ح�سول  �رضورة  على  الإ�رضاره  التظاهر،  يف  احلق  عرقلة  اإىل  عمليا  يوؤدي 

»موافقة وزير الداخلية وراأي املحافظني« قبل 72 �ساعة من املظاهرة، بدون اأن يذكر القانون 

»اأي املعايري يلجاأ اإليها وزارة الداخلية واملحافظون اأو ال�رضطة، للموافقة على املظاهرات اأو 

�سمح  كما  تنظيم مظاهرة.«  له  يحق  �سلطة مطلقة يف حتديد من  رف�سها، مما مينح احلكومة 

القرار لقوات الأمن العراقية با�ستخدام قوة غري حمدودة �سد املتظاهرين، حيث ورد فيه اأنه 

يف حالة ن�سوب العنف اأثناء مظاهرة »ف�سوف ت�ستخدم الو�سائل املعروفة لتفريق املتظاهرين«. 

ونقلت التقارير عن عدة منظمني قولهم اإن طلبهم تنظيم مظاهرة يف عدة مدن عراقية قد جوبه 

بالرف�س الأ�سباب غري معلومة، اأو اأن ال�رضطة قامت برتهيبهم اأو حماولة اعتقالهم.46 

 وال يزال الت�رضيع العراقي يفتقر لقانون ينظم عمل االأحزاب ال�سيا�سية يف العراق، على 

نظام  �سقوط  بعد  العظمى  غالبيتها  اأن�سئت  �سيا�سي،  حزب   500 من  اأكرث  وجود  من  الرغم 

�سدام ح�سني يف عام 2003. وال توجد معلومات كافية عن بنود م�سودة مزعومة مل�رضوع 

قانون ينظم عمل الأحزاب ال�سيا�سية، يعتقد باأن “جمل�س الرئا�سة” العراقي قد اأر�سله للربملان 

)44(  هيومن رايت�س ووت�س-”العراق.. يجب الكف عن منع املظاهرات

http://www.hrw.org/ar/news/2010/09/17)

)45(  املرجع ال�سابق.

)46(  املرجع ال�سابق.
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ويعتقد  ال�سيا�سية.47  االأحزاب  متويل  لتنظيم  �رضوطا  ت�سمنه  �سوى   ،2008 عام  مايو  يف 

للحيلولة دون مترير  �سيا�سية ممثلة يف الربملان مازالت ت�سعى  اأحزابا  اأن  مراقبون م�ستقلون 

الربملان للقانون، لأنه �سيحد من قدرتها على تلقي الأموال من بلدان اأجنبية، اأو لأنه �سيجربها 

على ك�سف موازناتها ال�سنوية، كما ي�ساعد عدم اإقرار القانون اأي�سا على عدم تلقي االأحزاب 

عدة مناذج  العرف يف  كما جرى  للدولة  العامة  امليزانية  من  مالية  م�ساهمات  الأي  ال�سغرية 

دميقراطية.48

ومن امل�سائل الت�رضيعية ال�سلبية اأي�سا، قيام رئي�س جمل�س النواب بتعطيل اإن�ساء مفو�سية عليا 

م�ستقلة حلقوق االإن�سان، بدون تقدمي تف�سريات كافية، على الرغم من قيام بعثة االأمم املتحدة 

مل�ساعدة العراق بتقدمي عون فني كبري الختيار املفو�سني.49

غري  املنظمات  قانون  اإقرار  هو  العراقية  القانونية  البنية  يف  اإيجابية  االأكرث  التطور  اأن  اإال 

احلكومية، الذي دخل حيز التنفيذ يف اأبريل 2010. وعلى الرغم من اأن ن�سو�س القانون جاء 

بع�سها جمافيا للمعايري الدولية، وخا�سة يف ا�ستحداثه لدائرة املنظمات غري احلكومية امللحقة 

مبجل�س الوزراء، والتي تتوىل البت يف طلبات ت�سجيل املنظمات غري احلكومية، فاإن القانون 

ب�سفة  عامة يعترب االأف�سل عربيا لعدة اعتبارات، منها �رضوط الت�سجيل الب�سيطة، التي ت�سرتط 

اأن يقدم ثالثة اأ�سخا�س فقط طلبا للتاأ�سي�س جلهة واحدة يف ال�سلطة التنفيذية بدون اأداء اأي ر�سوم 

مالية. كما منح القانون العراقي للمنظمات غري احلكومية احلق يف الطعن على االإجراءات اأو 

قرار  اإ�سدار  الدائرة  لهذه  يتح  مل  كما  التنفيذية،  ال�سلطة  قبل  من  بحقها  تتخذ  التي  القرارات 

مبا�رض بحل اأي جمعية ا�ستنادا على ت�سجيل خمالفات مالية، بدون الرجوع للق�ساء.

وخالفا لدول عربية كثرية، فقد كفل القانون العراقي حق املنظمات غري احلكومية يف تاأ�سي�س 

ت�سكيل  �سلطات  اأي�سا  منحها  كما  كبرية،  بحرية  بينها  فيما  والتحالفات  وال�سبكات  الئتالفات 

نظامها الداخلي وهياكلها التنظيمية، وخال من اأي قيود على حق املنظمات غري احلكومية يف 

الكرمي  عبد  العراقي  الربملان  يف  ال�سنية  التوافق  جبهة  وع�سو  والدفاع  االأمن  جلنة  رئي�س  نائب  زعم    )47(

بتلقي  �سيا�سي  اأي حزب  قيام  االأحزاب هو منعه  قانون  اإقرار  اأبرز معوقات  باأن  مقابلة �سحفية  ال�سامرائي يف 

 7 بر�س،  امللف  موقع  قوله.  االأحزاب على حد  بع�س  قدرات  من  ي�سعف  الذي  االأمر  متويل خارجي؛ وهو 

اأغ�سط�س http://almalafpress.net/?d=143&id=89581( 2009(. ويعتقد مراقبون اأن اإحدى اإ�سكاليات عدم 

مترير قانون لالأحزاب، هى ت�سمنه بنودا قد حتظر امتالك اأي حزب مللي�سيا م�سلحة، وهو ما ينطبق على عدة 

اأحزاب �سيعية وكردية و�سنية نافذة. 

)48(  جريدة ال�سباح العراقية-”متى يقر جمل�س النواب قانون االأحزاب؟”.

(http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=95481)

)49( انظر تقرير بعثة االأمم املتحدة يف العراق. مرجع �سابق.
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جمع التربعات، اأو تلقي منح خارجية.50

اإال  التطبيق،  يف  تاأويلها  وكيفية  الن�سو�س  هذه  فعالية  تقييم  الأوانه  ال�سابق  من  يكون  وقد 

اأن املمار�سة على االأر�س ظلت اأكرث �سلبية. فمازالت معظم املنظمات غري احلكومية العاملة 

ملزمة بتقدمي طلبات تاأ�سي�سها للدائرة التي ال يوجد لها �سوى مكتب واحد يف العا�سمة بغداد. 

غري  املنظمات  ملقرات  مفاجئة  بزيارات  العراقية  االأمن  اأجهزة  قيام  اإىل  تقارير  واأ�سارت 

العراقية  ال�سلطات  ا�ستمرت  اأع�سائها. كما  اأو طلب �سور  اأن�سطتها  احلكومية لال�ستف�سار عن 

ال�سجون  يف عدم ال�ستجابة لطلبات جمعيات حقوق الإن�سان، وخا�سة فيما يتعلق بزيارات 

ومراكز االعتقال من اأجل التحقيق يف �رضوط االحتجاز.51   

 ا�ستقالل الق�ساء واحلق فى حماكمة من�سفة:

جتابه  التي  املجاالت  اأكرث  اأحد  العراقية،  املحاكم  اأمام  والتقا�سي  التحقيق  ظلت اإجراءات 

بانتقادات �سديدة من قبل منظمات حقوق الإن�سان العراقية والدولية، لعدم ات�ساقها مع املعايري 

الدنيا للمحاكمة العادلة. وح�سب تقرير بعثة االأمم املتحدة يف العراق، فاإن قانون االإجراءات 

الأدلة  على  مبني  ادعاء  نظام  اأ�سا�س  على  يعتمد  ل  لأنه  خطري،  ق�سور  ي�سوبه  اجلنائية 

والرباهني، بل ي�ستند على اأ�س�س نظام االعرتاف، والذي يتم احل�سول عليه يف اأحيان كثرية 

باالإكراه والتعذيب.52

وي�سري التقرير اىل ا�ستمرار حرمان عدد كبري من املتهمني العراقيني من �سمانات املحاكمة 

اإىل الأدلة،  والو�سول  خالل وقت منا�سب،  حماٍم  العادلة، مبا يف ذلك احل�سول على 

مدة  طول  اإىل  باالإ�سافة  على قرائن الدعاء، وعر�س اأدلة نفي االتهام،  واالعرتا�س 

االحتجاز بدون مراجعة ق�سائية.53

و�سط  املحاكمة،  اإىل  يقدموا  مل  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي  من  العديد  اأن  ويالحظ 

اأو  ال�سيا�سية،  االأحزاب  ل�سغوط  العراقية  الق�سائية  املوؤ�س�سات  تعر�س  من  متزايدة  �سكاوى 

التهديد من قبل اجلماعات امل�سلحة اأو العنا�رض االإجرامية.54

)50( ع�سام الدين حممد ح�سن، »القمع واحلرية: درا�سة مقارنة لقوانني اجلمعيات يف العراق وم�رض«. دورية 

رواق عربي التي ت�سدر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، العدد 54، 2010، �س �س 33-15.

)51(  انظر تقرير وزارة اخلارجية االأمريكية عن اأو�ساع حقوق االإن�سان يف عام 2009

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136069.htm
)52(  تقرير بعثة االأمم املتحدة يف العراق. مرجع �سابق.

خوف  ت�سمل  واإمنا  الق�سائية،  املنظمومة  بطبيعة  تتعلق  ال  قد  القانوين  التمثيل  �سعوبة  ال�سابق.  املرجع   )53(

املحامني اأنف�سهم من متثيل موكليهم وخا�سة يف جرائم االإرهاب والقتل خ�سية تعر�سهم للقتل.

)54(  تقرير اخلارجية االأمريكية. مرجع �سابق.
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وتبدو اختاللت النظام الق�سائي العراقي وثيقة ال�سلة اأي�سا بالبنية “البريوقراطية املتخلفة” 

التي متنع “وجود نظام حلو�سبة البيانات وت�سجيلها، مرورًا مبمانعة امل�سئولني الق�سائيني -ال 

�سيما على م�ستوى املحافظات- باأن يفرج عن املعتقلني بناء على اأوامر اإفراج يخ�سون اأنها قد 

تكون مزورة؛ وانتهاء بال�سعوبات التي يواجهها امل�سئولون الق�سائيون وغريهم من املوظفني 

يف تنقلهم يف اأرجاء البالد املختلفة ب�سبب الأو�ساع الأمنية اخلطرية”.55

بع�س  يعتقل  حيث  واإجراءاتها،  االعتقاالت  منط  يف  مهما  عامال  الف�ساد  انت�سار  ويلعب 

االأ�سخا�س على اأيدي قوات االأمن العراقية، ال ب�سبب اال�ستباه يف ارتكابهم جرائم اأو لكونهم 

ي�سكلون تهديدًا اأمنيًا، واإمنا البتزاز االأموال منهم ومن عائالتهم. ففي نوفمرب 2009، اأوقفت 

قوة “مكافحة الإرهاب” التابعة لوزارة الداخلية الدكتور عدنان املهداوي، عميد كلية الرتبية 

اأو  االأ�سباب   اإبداء  دون  اعتقاله  ومت  “بعقوبة”.  يف  �سيارته  قيادته  اأثناء  “دياىل”  جامعة  يف 

ات�سااًل  بعد ذلك  اأقاربه  اأحد  اإىل مكان جمهول. وتلقى  اقتادوه  ثم  قب�س،  اأي مذكرة  اإبراز 

هاتفيًا، ح�سبما ُذكر، من اأحد �سباط الوحدة الذي طلب مبلغًا كبريًا من املال ل�سمان االإفراج 

اأنه اتهم  اإنها ال ت�ستطيع الدفع وا�ستمر احتجازه. ثم تبني  اأن العائلة قالت  عن املهداوي. بيد 

القتيل، ومتت  اأطلقتها زوجة  اإىل مزاعم  ا�ستنادًا  اأحد زمالئه يف اجلامعة  بال�سلوع يف مقتل 

اإحالته للمحاكمة اإال اأن زوجة القتيل مل تظهر لالإدالء ب�سهادتها.56 

ومل تقت�رض �سكاوي املنظمات احلقوقية على عدم تقدمي مرتكبي جتاوزات حقوق االإن�سان 

اإىل املحاكم العراقية، بل �سملت اأي�سا العقوبات املخففة التي ينالونها يف املحاكم االأمريكية. ففي 

القتل املوجهة �سد الرقيب جريمني  اأمريكي تهمة  اأ�سقط قا�ٍس ع�سكري  29 �سبتمرب 2009، 

 2004 نوفمرب  يف  “الفلوجة”  يف  اأعزل  عراقي  معتقل  بقتل  اعرتف  قد  كان  الذي  نيل�سون، 

بناء على اأوامر من قائد جمموعته الع�سكرية، الذي متت تربئته من قبل حمكمة مدنية يف عام 

2008، ولتجنب اإدانته بالقتل اعرتف نيل�سون باأنه مذنب يف التق�سري يف اأداء الواجب، ليواجه 

عقوبة اأق�ساها مدة عام يف ال�سجن.57  

الأو�ساع داخل ال�سجون ومقار الحتجاز:

على الرغم من م�سادقة احلكومة العراقية على اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رضوب 

ال�سجون ومقار االحتجاز  اأو�ساع  فاإن  املهينة،  اأو  اإن�سانية  الال  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة 

العراقية ا�ستمرت يف التدهور.

)55( منظمة العفو الدولية. »العراق: نظام جديد واالنتهاكات نف�سها«

( http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE14/006/2010/ar)

)56(  املرجع ال�سابق.

)57( تقرير بعثة االأمم املتحدة. مرجع �سابق.
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 30.000 بنحو  حماكمة  دون  العراقية  ال�سلطات  حتتجزهم  الذين  املعتقلني  عدد  ويقدر 

معتقل، رغم �سدور اأوامر ق�سائية باإخالء �سبيلهم، ورغم �سدور قانون العفو العراقي ل�سنة 

اأ�سهر  �ستة  عقب  اإليهم  االتهام  توجيه  دون  اعتقلوا  عمن  االإفراج  على  ين�س  الذي   ،2008

اإىل 12 �سهرًا من القب�س عليهم. ومبوجب االتفاقية االأمنية امل�سرتكة بني العراق والواليات 

املتحدة التي اأبرمت يف نوفمرب 2008، نقلت ال�سلطات الأمريكية موؤخرا نحو 10000 معتقل 

لديها لل�سلطات العراقية، بدون اأي �سمانات لعدم تعر�سهم للتعذيب وغريه من �رضوب �سوء 

املعاملة.58 

لعدة  واأحيانًا  التع�سفي،  العتقال  حالت  من  بـ«اآلف  العراقية  واملعتقالت  ال�سجون  تعج 

�سنوات دون اتهام اأو حماكمة«، كما يتعر�س امل�سجونون لل�رضب املربح وغالبًا يف �سجون 

الق�رضي.  االختفاء  انت�سار حاالت  اإىل  باالإ�سافة  باالإكراه،  منهم  اعرتافات  �رضية، النتزاع 

وهناك حاالت للموت حتت التعذيب على اأيدي املحققني العراقيني وحرا�س ال�سجون، الذين 

يرف�سون ب�سورة منتظمة تاأكيد االعتقال اأو احلديث عن مكان وجود املعتقلني الأهاليهم. 

ب�سبب  )54 عاما( يف احلجز؛  العقيبي  تويف ريا�س حممد �سالح  ففي 12 فرباير 2010، 

اأثناء  كبده  واإتالف  اأ�سالعه  ك�رض  اإىل  اأدى  مربح،  ل�رضب  تعر�سه  اأعقب  داخلي  نزيف 

التحقيق. 

وا�ستمرت ظاهرة وجود ال�سجون ال�رضية، ومن اأبرزها �سجن مطار “املثنى” القدمي الذي 

ك�سف عنه يف اأبريل 2010 ويعتقد اأنه ي�سم 500 معتقل يف ذلك الوقت،59  بع�سهم كانوا رهن 

االعتقال بناء على معلومات كاذبة ح�سلت عليها قوات االأمن العراقية من خمربين �رضيني، 

بتورطهم يف  انتزاع اعرتافات منهم  اأجل  اال�ستجواب، من  اأثناء  للتعذيب  بع�سهم  وتعر�س 

هذه  كانت  ما  وعادة  االإعدام.  لعقوبة  تعر�سهم  اأن  ميكن  اأخرى  جرائم  اأو  تفجري  عمليات 

مع�سوبو  وهم  توقيعها  على  املعتقلون  واأجرب  املحققني،  قبل  من  �سلفًا  ة  معدَّ »االعرتافات« 

العينني، ودون قراءة ما فيها.60 

ا�ستخدمت  ما  فكثريا  االعرتاف،  مبداأ  على  الق�سائي  النظام  اعتماد  من  �سابقا  ورد  وكما 

ة �سلفًا كاأدلة وحيدة �سد املعتقلني عندما يقدمون اإىل املحاكمة، مبا يف ذلك يف  االعرتافات املعدَّ

ق�سايا �سدرت فيها اأحكام باالإعدام.61 

)58( منظمة العفو الدولية. مرجع �سابق. وح�سب التقرير، ال يزال هناك نحو 200 من املعتقلني العراقيني من 

كبار قادة حزب البعث املنحل اأو تنظيم القاعدة يف حوزة القوات االأمريكية.  

)59(  املرجع ال�سابق.

)60(  املرجع ال�سابق.

)61(  يورد تقرير االأمم املتحدة يف العراق ت�سجيل 1254 حكما بالإعدام حتى نهاية عام 2009.
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وت�سمل اأ�ساليب التعذيب املتف�سية ال�رضب بالكابالت وبخراطيم املياه، وال�سعق الكهربائي 

على االأجزاء احل�سا�سة من اجل�سم، وتك�سري االأطراف، ونزع اأظافر اأ�سابع اليدين والقدمني، 

واخلنق واإحداث ثقوب يف اجل�سم باملثقاب، والتعذيب النف�سي عن طريق التهديد باالغت�ساب. 

ال�سمايل؛ فما تزال قوات  اإقليم كرد�ستان  اإىل  ال�سجون  ال�سوء داخل  بالغة  ومتتد االأو�ساع 

“الآ�ساي�س” االأمنية الكردية حتتجز عددا من املعتقلني لفرتات طويلة، بدون حماكمة. اإذ م�سى 
يربو على 10  ما  عاما(   52( اأحمد  يون�س  لوليد  اأو حماكمة  تهمة  بال  التع�سفي  العتقال  على 

�سنوات منذ القب�س عليه يف 6 فرباير 2000 يف اأربيل، عا�سمة اإقليم كرد�ستان العراق ذي 

اأحمد هو املعتقل الذي ق�سى اأطول مدة  ويعترب  “اآ�ساي�س”.  اأيدي رجال  احلكم الذاتي، على 

قيد االحتجاز يف العراق دون حماكمة، ومل تكت�سف عائلته اأنه ما زال على قيد احلياة اإال بعد 

ثالث �سنوات من اختفائه، ومتكنت من زيارته. وُيزعم اأن اأحمد قد تعر�س للتعذيب وو�سع 

45 يومًا يف 2008 احتجاجًا على  الطعام دام  اإ�رضابًا عن  اإعالنه  يف احلب�س االنفرادي منذ 

ا�ستمرار اعتقاله. وال يزال حمتجزًا يف املقر الرئي�سي لقوات “لآ�ساي�س” يف اأربيل.62 

)62(  منظمة العفو الدولية. مرجع �سابق.
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ال�ســــودان

م�سلحة  �رضاعات  ظل  يف  �سديدا،  تدهورا  ت�سهد  البالد  يف  االإن�سان  حقوق  و�سعية  ظلت 

يكابدها ال�سودان ل�سنوات طويلة، ويف ظل نظام للحكم يتوىل مقاليد االأمور فيه رئي�س بات 

الدولية بارتكاب  اتهامه من قبل املحكمة اجلنائية  الدولية بعد  للعدالة  منذ 2009 هدفا مطلوبا 

جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية، بحق �سكان اإقليم دارفور. وقد �سهد العام احلايل قرارا 

للرئي�س  املن�سوبة  اإىل اجلرائم  االإبادة اجلماعية  الدولية ي�سيف جرمية  املحكمة  قبل  جديدا من 

ال�سوداين. 

بيد اأنه من املوؤ�سف اأن الرئي�س ال�سوداين كان قادرا على حتدي قرارات املحكمة باعتقاله، 

يف ظل تقاع�س دويل عن التعاطي باجلدية الواجبة مع قرارات املحكمة الدولية. ومن ثم جاز 

للرئي�س ال�سوداين حتدي هذه القرارات عرب زياراته لعدد من الدول العربية واالأفريقية.

وقد بدا من الوا�سح اأن الأطراف الدولية الكربى قد عقدت عزمها على غ�س الطرف لي�س 

التي ميار�سها  النتهاكات  اأي�سا عن عدد وا�سع من  بل  ال�سوداين،  الرئي�س  فقط عن مالحقة 

النظام  مع  مبرونة  التعامل  اأن  على  تراهن  �سيا�سية  ح�سابات  اإطار  يف  وذلك  الب�سري،  نظام 

االإجراءات  اتخاذ  يف  مراوغة-  –دون  امل�سي  على  النظام  حلفز  املدخل  يكون  قد  احلاكم 

والتدابري ال�رضورية التي تلبي حق ال�سكان يف اجلنوب يف تقرير م�سريهم من خالل اال�ستفتاء 

على حق تقرير امل�سري جلنوب ال�سودان يف يناير 2011. وداخل هذا االإطار ال يبدو غريبا 

اأن تغ�س الأطراف الدولية النظر عما �سهدته النتخابات الربملانية والرئا�سية التي جرت هذا 
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العام من تالعب فا�سح واإخالل مبعايري احليدة والنزاهة، واأن تعزي هذه االأطراف ما حدث 

اإىل م�ساكل لوج�ستية واجهت تنظيم واإدارة العملية االنتخابية.

وقد مهدت حكومة اخلرطوم ال�سبل لت�سييد مناخ قمعي واكب التح�سري لالنتخابات، وت�ساعد 

يف اأعقاب اإعالن نتائجها، حيث اعتمدت على الأغلبية امليكانيكية التي يتمتع بها حزبها احلاكم 

داخل املجل�س الوطني لتمرير قانون االأمن الوطني، الذي منح اأع�ساء جهاز االأمن �سلطات 

املمتلكات، ومن  الأموال وم�سادرة  والتفتي�س وحجز  القب�س والعتقال  وا�سعة ومطلقة يف 

دون خ�سوع مثل هذه االإجراءات اخلطرية الأي رقابة ق�سائية اأو برملانية. كما اأن القانون 

منح الأع�ساء جهاز االأمن الوطني واملتعاونني معه ح�سانات مطلقة، حتول دون م�ساءلتهم اأو 

حماكمتهم، اإذا ما اأ�ساءوا ا�ستخدام تلك ال�سالحيات. 

وقد جاء مترير القانون دون اكرتاث باعرتا�س نواب احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، 

اأو بان�سحاب خم�س كتل برملانية احتجاجا على مترير القانون1.

ال�سيا�سيني  املعار�سني  بحق  الأمني،  القمع  دائرة  ات�ساع  ال�سياق  هذا  يف  التقرير  وير�سد 

ال�سلمية  التجمعات  قمع  ا�ستمرار  على  عالوة  للتعذيب،  بع�سهم  وتعري�س  وال�سحفيني، 

واحلركات املطلبية. 

اال�ستباكات  ال�ستمرار  نتيجة  دارفور،  اإقليم  يف  الرتدي  بالغ  االإن�ساين  الو�سع  ظل  وقد 

اأمام موؤ�س�سات  العراقيل  ال�سلطات يف و�سع  ا�ستمرار  القبلي، ف�سال عن  العنف  اأو  امل�سلحة، 

االإغاثة االإن�سانية، وتعر�س بع�س موظفيها لالختطاف. كما ر�سد التقرير توا�سال الأعمال 

تفاقم م�سكالت  اإىل  املئات، واأدت  ال�سيا�سي يف اجلنوب راح �سحيتها  العنف والقتل والعنف 

النزوح.

باجتاه   2011 مطلع  يف  دراميا  تطورا  �سي�سهد  املوحد  ال�سودان  خريطة  اأن  وا�سحا  وبدا 

اجلنوبيني للت�سويت ل�سالح النف�سال عن ال�سمال، بعدما تاأكد عرب خم�س �سنوات من اتفاق 

جتعل  ب�سورة  والديني  العرقي  التنوع  ملف  اإدارة  يف  الب�سري  نظام  اإخفاق  ال�سامل  ال�سالم 

الوحدة جاذبة ل�سكان اجلنوب. 

حرية التعبري:

التي  ال�سهور  التدهور، �سواء خالل  التعبري واحلريات الإعالمية مزيدا من  �سهدت حرية 

�رضبات  بتوجيه  متيزت  لالنتخابات،  الالحقة  الفرتة  اأو  العامة،  االنتخابات  اإجراء  �سبقت 

)1( عبد القادر حممد، »من حتت قبة الربملان.. القهر يعرب لل�سعب ال�سوداين!«، 27 دي�سمرب 2009.

http://old.ifhamdarfur.net/node/1412
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موجعة اإىل و�سائط �سحفية حزبية اأو م�ستقلة، وعودة الرقابة امل�سبقة على ال�سحف، وتعر�س 

االإلكرتونية  املواقع  حجب  وموا�سلة  اجلائرة،  واملحاكمات  لالعتقال  ال�سحفيني  من  العديد 

والت�سييق على و�سائط البث ال�سمعي واملرئي. ويتعني االإ�سارة يف هذا ال�سياق، اإىل اأن و�سائط 

التعبري واالأقالم ال�سحفية يف اجلنوب كانت بدورها هدفا لالنتهاكات من قبل حكومة اجلنوب.

وخالل تظاهرة �سلمية اأمام الربملان ال�سوداين يف 7 دي�سمرب 2009 للمطالبة بتلبية ا�ستحقاقات 

القوة يف تفريق املتظاهرين، والعتداء  اأجهزة الأمن با�ستخدام  التحول الدميقراطي، قامت 

ومن  املتظاهرين  من  كبريا  عددا  واعتقلت  البنادق،  وكعوب  وال�سياط  بالهراوات  عليهم 

بدنية طالت �سحفيني  بع�سهم لعتداءات  يتابعون احلدث، وتعر�س  كانوا  الذين  ال�سحفيني 

ومرا�سلني تلفزيونيني ينتمون اإىل �سحف »اأجرا�س احلرية« و«الراأي العام« و«االأحداث« 

و«الأخبار«، وتلفزيون »جنوب ال�سودان«، وف�سائية »اجلزيرة«2.

لتظاهرة  واالإعالمية  ال�سحفية  التغطية  خالل  واالعتقاالت  االعتداءات  هذه  تكررت  وقد 

�سلمية نظمها حتالف قوى املعار�سة يف 14 دي�سمرب 2009، وكان من بني �سحاياها �سحفيون 

ومرا�سلون ل�سحيفة »�سوت االأمة« و�سحيفة »التيار«، وقناة »ال�رضوق«، وقناة »العربية«. 

واحتجزت  االأمة،  �سوت  �سحيفة  ملقر  االأمن  اأجهزة  باقتحام  االنتهاكات  هذه  اقرتنت  كما 

عددا من �سحفيها املوجودين داخل املقر، واعتدت بال�رضب على مرا�سلي عدد من وكاالت 

االأنباء، و�سادرت اأجهزة الت�سجيل والت�سوير التي بحوزتهم3.

�سهر  �سهد  فقد  ال�سحف،  على  الرقابة  باإنهاء   2009 �سبتمرب  يف  املعلن  القرار  عن  ورغما 

وراق،  احلاج  ال�سحفي  كتبه  »�سوداين«  �سحيفة  يف  الن�رض  من  مقال  حجب   2009 دي�سمرب 

»اأجرا�س  �سحيفتي  حترير  رئي�سي  ا�ستدعاء  جرى  كما  دارفور.  اإقليم  يف  االأو�ساع  يتناول 

احلرية« و«راأي ال�سعب« من قبل جمل�س ال�سحافة احلكومي يف مار�س 2010، ل�ستجوابهما 

ب�ساأن مقالت تنتقد الرئي�س ال�سوداين4.

اأجرا�س احلرية،  ال�سليك رئي�س حترير �سحيفة  ال�سيخ  فايز  اأحيل كل من  مايو  ويف مطلع 

والكاتب ال�سحفي احلاج وراق اإىل املحاكمة اأمام حمكمة جنايات اخلرطوم؛ بتهمة االنتقا�س 

واملخابرات،  االأمن  جهاز  قبل  من  بالغات  على  بناء  كاذبة  اأخبار  ون�رض  الدولة،  هيبة  من 

ال�سبكة  موقع  )الأيام امُلظِلمة(،  بعنوان   2009 عام  خالل  ال�سودان  يف  التعبري  حرية  اأو�ساع  عن  تقرير   )2(

العربية ملعلومات حقوق الإن�سان يف 6 يناير 2010.

http://www.anhri.net/sudan/makal/2010/pr0106.shtml 
)3( �سحفيون حلقوق الإن�سان »جهر«، بيان �سحفي يف 14 دي�سمرب 2009.

http://www.anhri.net/sudan/makal/2009/pr1214.shtml 
)4( تقرير �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف 29 يونيو 2010، بعنوان: يف انتظار الدميقراطية.. 

انتهاكات حقوق الإن�سان يف انتخابات اأبريل/ني�سان 2010 ال�سودانية.

http://www.hrw.org/ar/reports/2010/06/29  
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»احلرة«،  �سحيفتي  بتوقيف  قرارا  واملطبوعات  ال�سحافة  جمل�س  اأ�سدر  ذاته  الوقت  ويف 

و«الأهرام اليومي«5.

باناك مدير  لونيا  القب�س على  ال�سودان،  لتحرير  ال�سعبي  األقى جنود اجلي�س  ويف اجلنوب 

حمطة »اإنرتنيوز« االإذاعية، ب�سبب برنامج حواري بثته املحطة ت�سمن انتقادا لتدين اخلدمات 

التي تقدمها حكومة اجلنوب. وتعر�س باناك خالل فرتة احتجازه ملدة خم�سة اأيام، لل�رضب 

املتكرر، وهو ما ا�ستدعى نقله واحتجازه باإحدى امل�ست�سفيات ملدة يومني. و�سهدت فرتة الدعاية 

اأربعة  اعتقل  كما  لل�سحفيني،  والتهديد  الرتويع  من  اأ�سكاال  ال�سودان  جنوب  يف  االنتخابية 

�سحفيني؛ ب�سبب تناولهم لق�سايا �سيا�سية �سائكة، وعلى االأخ�س فيما يتعلق بالف�ساد احلكومي. 

كما تعر�س �سحفيون اآخرون للمالحقة والتوقيف يف والية »�رضق اال�ستوائية«، جراء كتابة 

مقالت تنتقد حكومة اجلنوب6.

ومقر  الكاثوليكية،  للكني�سة  التابعة  اإم«  اإف  »بخيتة  حمطة  مقر  اأمنية  عنا�رض  هاجمت  كما 

يف  املحطتني،  م�سئويل  على  القب�س  واألقى  خا�سة-  حمطة  –وهى  اإم«  اإف  »ليربتي  حمطة 

برامج  بث  عن  والتوقف  الدينية  الربامج  يف  بثها  تركيز  على  بخيتة  حمطة  الإجبار  حماولة 

ذات حمتوى �سيا�سي، وللفت نظر حمطة ليربتي لقيامها با�ست�سافة مدير حملة اأحد املر�سحني 

ال�سيا�سيني امل�ستقلني. كما مت ا�ستدعاء مديري املحطتني اإىل وزارة االإعالم، حيث تلقوا تعليمات 

�سفهية تق�سي باإلزام جميع املحطات االإذاعية يف اجلنوب، بت�سجيل جميع الربامج ذات املحتوى 

ال�سيا�سي قبل بثها، وحذف اأي مقاطع منها، تنطوي على انتقاد حكومة اجلنوب اأو التحري�س 

عليها7.

وقد ا�ستدت وطاأة النتهاكات بعد انتخابات اأبريل 2010، ففي 19 مايو عادت –ب�سورة 

التعبري، واقتحمت قوات  القامت حلرية  امل�سهد  لتت�سدر  ال�سحف  امل�سبقة على  الرقابة  ر�سمية- 

االأمن مقار عدد من ال�سحف يف اخلرطوم، واأخ�سعت املواد املعدة للن�رض للمراجعة من قبل 

�سلطات االأمن. وكانت ال�سلطات قبيل اأربعة اأيام من فر�س الرقابة امل�سبقة على ال�سحف قد 

اأربعة من �سحفييها. كما  ال�سعب« املعار�سة، وتوقيف  قررت تعليق �سدور جريدة »راأي 

اأجربت �سحيفة »اأجرا�س احلرية« على اإلغاء اأكرث من ن�سف �سفحاتها بعد حجب مو�سوعاتها 

من قبل اأجهزة الأمن8.

)5( »اأوقفوا حماكمة ال�سحفيني«، بيان �سادر عن �سحفيني حلقوق الإن�سان »جهر«، 9 مايو 2010.

www.ifhamdarfur.net/mode/4092
)6( امل�سدر ال�سابق. 

)7( امل�سدر نف�سه.

)8( مرا�سلون بال حدود، »ال�سودان: نحو اإعادة فر�س الرقابة امل�سبقة«، بيان �سحفي يف 20 مايو 2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31777 
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وكان نائب رئي�س حترير �سحيفة »راأي ال�سعب« اأبو ذر االأمني، الذي تعر�س لالعتقال 

يف 18 مايو، قد اأبلغ حماميه بتعر�سه للتعذيب داخل حمب�سه، واأو�سح اأن اآثار التعذيب كانت 

بادية اأي�سا على زمالئه الثالثة ناجي دهب واأ�رضف عبد العزيز واأبو بكر ال�سماين، املعتقلني 

على  املربح  لل�رضب  اعتقاله  اأعقاب  يف  ذر  اأبو  تعر�س  وقد  الدولة.  اأمن  جهاز  مقار  باأحد 

اأي�سا  االحتجاز  اإجراءات  طالت  مايو   23 ويف  الكهربائي.  ولل�سعق  اجل�سم  اأجزاء  خمتلف 

الطاهر اإبراهيم رئي�س الق�سم ال�سيا�سي يف »راأي ال�سعب«، حيث اقتيد اإىل اأحد مقار جهاز اأمن 

الدولة وتعر�س بدوره للتعذيب9.

العزيز  ال�سعب حممد عبد  االأمني وزميليه ب�سحيفة  اأبو ذر  املحاكمة كل من  اإىل  اأحيل  وقد 

والطاهر رم�سان يف التا�سع من يونيو 2010 بطائفة وا�سعة من االتهامات اخلطرية امل�ستندة اإىل 

قانون العقوبات وقانون االإرهاب وقانون ال�سحافة. حيث �سملت »التج�س�س« و«التحري�س 

الطوائف«،  بني  الكراهية  واإثارة  للبالد«  الد�ستوري  النظام  و«تقوي�س  احلكومة«،  �سد 

و«ن�رض اأخبار كاذبة«، و«االإخالل بال�سالم العام«10.

بتعليق  قرارا  تتخذ  لأن  يونيو  من  ال�ساد�س  يف  احلرية«  »اأجرا�س  �سحيفة  وا�سطرت 

الأمنية  املفرو�سة واملداهمات  ال�سارمة  الرقابة  اأ�سبوع، احتجاجا على  ال�سحيفة ملدة  اإ�سدار 

الليلية ملقرها ملراجعة املواد ال�سحفية قبل ن�رضها. وهى املداهمات التي طالت �سحفا اأخرى، 

ال�سحفية  التي تعر�ست بع�س موادها  املعار�سة »امليدان«،  الأ�سبوعية  ال�سحيفة  يف مقدمتها 

بع�س  تناول  عليها  حتظر  الهاتف،  عرب  اأمنية  تعليمات  اأخرى  �سحفا  تلقت  كما  للم�سادرة. 

املو�سوعات، وبخا�سة ما يتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية اأو احلركة االإ�رضابية لالأطباء.

ويف ال�ساد�س من يوليو 2010 تلقت �سحيفة »النتباهة« قررا باإغالقها ومنعها من ال�سدور 

ل�سالح  بالت�سويت  ال�سوداين  ال�سعب  تطالب  لدعوات  تناولها  اإثر  على  م�سمى،  غري  لأجل 

انف�سال اجلنوب يف ال�ستفتاء 2011 .11

الرقابة  اإنهاء   2010 اأغ�سط�س  من  التا�سع  يف  اأعلنت  قد  ال�سلطات  اأن  من  الرغم  وعلى 

)9( مرا�سلون بال حدود، »ال�سودان: تعذيب عدة �سحفيني من »راأي ال�سعب« يف ال�سجن«، بيان �سحفي يف 

26 مايو 2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31781 
)10( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، ال�سودان: للمرة الثالثة يف اأ�سبوع واحد منع �سحيفة امليدان من 

ال�سدور بالتزامن مع بدء حماكمة ال�سحفي اأبو ذر على االأمني وزمالئه«، بيان �سحفي يف 12 يونيو 2010.

 www.ifhamdarfur.net/node/12987
)11( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، »ال�سودان: عودة الرقابة االأمنية على ال�سحف واإغالق �سحيفة 

النتباهة«، بيان �سحفي يف 8 يوليو 2010.

http://www.anhri.net/?p=8703 



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

92

الرقابية  �سطوتها  فر�س  عن  االأمن  اأجهزة  يد  يغل  مل  القرار  فاإن  ال�سحف12؛  على  املبا�رضة 

على ال�سحافة، وهو االأمر الذي يعززه ت�رضيحات مدير جهاز االأمن واملخابرات الوطني 

يف اليوم ذاته، من اأن اجلهاز »يحتفظ بحقه الد�ستوري يف اإعادة فر�س الرقابة كلية كانت اأو 

جزئية، متى دعت ال�رضورة لذلك13.

BBC على موجات  اإيقاف بث االإذاعة الربيطانية  اأعلنت وزارة االإعالم  اليوم ذاته  ويف 

اإف اإم يف كل من اخلرطوم وبور�سودان ومدين واالأبي�س، وتعليق اتفاقها مع الهيئة القومية 

اأن هيئة االإذاعة الربيطانية كانت قد نقلت معدات للبث بغري الطريق  لالإذاعة، وذلك بزعم 

ال�سودان دون  الهيئة تعمل يف جنوب  باأن  الذي حتدده االتفاقية املربمة، ف�سال عن االدعاء 

احل�سول على موافقة احلكومة املركزية.

كارلو”  “مونت  اإذاعة  بث  اإيقاف  ال�سودانية  احلكومة  قررت   2010 اأكتوبر  اأوائل  ويف 

وفوجئت  البث  رخ�سة  لتجديد  االإعالم  لوزارة  بطلب  تقدمت  قد  االإذاعة  وكانت  الدولية. 

بالرف�س، ا�ستنادا اإىل مزاعم تتعلق مبخالفة اتفاقيات البث والقوانني ذات ال�سلة14.

ويف مطلع نوفمرب 2010 قامت ال�سلطات باإغالق مكتب راديو “دينقا” يف اخلرطوم، الذي 

يبث من هولندا، وذلك اإثر بثه لتقارير عن الو�سع يف دارفور. واقرتن هذا االإجراء باقتحام 

مكتب االإذاعة واعتقال نحو 13 من الإعالميني العاملني باملكتب15.

من  مزيدا   2010 مايو  يف  وجهت  قد  اجلنوب،  حلكومة  التابعة  املحلية  ال�سلطات  وكانت 

حيث  و”بخيتة”،  اإم”  اإف  “مريايا  ال�سودان  جنوب  يف  امل�ستقلتني  االإذاعتني  جتاه  ال�سغوط 

اتهمت االأوىل بالتحري�س على العنف االإثني وبث اأخبار تثري الفتنة. وتلقت الثانية تهديدات 

باإلغاء ترخي�سها، ما مل تدخل تعديالت على حمتوى براجمها وتقل�س بث املواد ذات الطابع 

ال�سيا�سي16.

املبا�رضة على ال�سحف وال�سحفيون مت�سككون«، بيان �سحفي  )12( وكالة رويرتز، »ال�سودان ينهي الرقابة 

25 يناير 2010.

 http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE6780EQ20100809
على  اخلناق  وي�سيق  بالعربية  الناطقة  �سي  بي  بي  حمطة  يحظر  »ال�سودان  ال�سحفيني،  حماية  جلنة   )13(

ال�سحافة«، بيان �سحفي يف 14 اأغ�سط�س 2010.

http://www.anhri.net/?p=10666 
)14( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، »ال�سودان: بعد اأ�سابيع قليلة من اإيقاف بث اإذاعة »البي. بي. 

�سي«، احلكومة ال�سودانية تقرر اإيقاف بث اإذاعة »مونت كارلو«، بيان �سحفي بتاريخ 4 اأكتوبر 2010.

www.anhri.net/?p=13228
)15( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، »ال�سودان: ت�سديد احل�سار على و�سائل الإعالم- ال�سبكة 

العربية تدين اإغالق مكتب راديو دينقا، واعتقال جمموعة من العاملني به، 3 نوفمرب 2010.

www.anhri.net/?p=18980
)16( مرا�سلون بال حدود، »نحو اإعادة فر�س الرقابة امل�سبقة«، بيان �سحفي يف 20 مايو 2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31777 
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القومية  الهيئة  عرب  املركزية  احلكومة  وا�سلت  االإلكرتوين  االإعالم  تعقب  �سعيد  وعلى 

لالت�ساالت ممار�ساتها يف حجب املواقع االإلكرتونية. من بني هذه املواقع، موقعا “الال دينيني 

�سور  ن�رض  اإثر  حجبه  مت  الذي  “يوتيوب”  موقع  وكذلك  العرب”،  و”العلمانيني  العرب” 

ل�سباط اأمن وخمابرات يقومون بتعذيب اأطفال من دارفور. كما تعر�س للحجب كذلك املوقع 

اخلا�س باملحكمة اجلنائية الدولية، وموقع “امل�سطفى دوت كوم”، الذي ي�سم مكتبة اإلكرتونية 

متخ�س�سة يف التاريخ والفكر االإ�سالمي. كما داأبت الهيئة على حجب املواقع احلقوقية، ويتعذر 

املقرر  تقارير  على  حتتوي  التي  املتحدة  االأمم  موقع  �سفحة  اإىل  الدخول  االأوقات  بع�س  يف 

اخلا�س حول ال�سودان17.

حرية الجتماع واحلق يف التنظيم:

اأ�سكال التجمع والتنظيم واالحتجاج ال�سلمي، فخالل دي�سمرب  وا�سلت ال�سلطات قمع جميع 

2009، ا�ستخدمت ال�سلطات القوة يف قمع تظاهرتني �سلميتني، احتجاجا على عدم ال�رضوع 

باالإ�سالحات الدميقراطية قبيل االنتخابات، وقد اأ�سيب يف االأوىل نحو 40 �سخ�سا من جراء 

ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع والر�سا�س املطاطي والهراوات. كما األقى القب�س على اأكرث 

من 160 �سخ�سا. ووقعت اعتقاالت واعتداءات مماثلة يف التظاهرة الثانية، كان بني �سحاياها 

القيادي  والع�سو  اجلزيرة  والية  يف  املحلي  للحكم  ال�سابق  الوزير  القادر  عبد  اإبراهيم  حافظ 

باحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان.

وقبيل ب�سعة اأ�سهر من تنظيم النتخابات العامة يف اأبريل 2010، زادت ال�سلطات يف �سمال 

بع�س  ومنعت  العامة،  الجتماعات  عقد  دون  للحيلولة  �سغوطها،  من  ودارفور  ال�سودان 

جرى  تدريب  بينها  من  الناخبني.  لتوعية  تدريبية  برامج  تنظيم  من  املدين  املجتمع  منظمات 

تنظيمه يف 16 دي�سمرب 2010 لتوعية الناخبني يف كو�ستي بولية النيل الأبي�س، حيث داهمت 

قوات الأمن موقع التدريب، و�سادرت بع�س املواد واملعدات التعليمية، واألقت القب�س على 

اأحد اأع�ساء منظمة “مراقبة حقوق الإن�سان ال�سوداين”، التي كانت طرفا يف تنظيم التدريب. 

ال�سالم يف جنوب دارفور،  بناء  اأجهزة الأمن يف فرباير عقد ندوة ملناق�سة جهود  كما منعت 

واألقت القب�س على اأحد من�سقي الندوة، حيث ظل رهن االحتجاز ملدة ثالثة اأيام.

ويف اأعقاب النتخابات �سنت احلكومة املركزية باخلرطوم حملة قمعية للنيل من احلريات 

ال�سيا�سية والتنكيل برموز اأحزاب املعار�سة، حيث األقى القب�س يف 15 مايو 2010 على ح�سن 

الرتابي زعيم حزب املوؤمتر ال�سعبي املعار�س، واحتجز يف �سجن كوبر، حتى اأطلق �رضاحه 

)17( كانت الهيئة القومية لالت�ساالت يف ال�سابق تقوم  بو�سع ر�سالة علي رابط املوقع املحجوب، تو�سح فيها 

اأنها من قامت بحجبه، اإال اأنه لوحظ يف االآونة االأخرية اختفاء هذه الر�سالة.
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يف اأواخر يونيو 2010. ويف 20مايو األقى القب�س على فاروق اأبو عي�سى الذي يراأ�س حتالفا 

الأحزاب املعار�سة، حيث تعر�س ال�ستجواب لب�سع �ساعات، ب�ساأن دعم املعار�سة للرتابي 

واملحكمة اجلنائية الدولية18.

ويف اجلنوب األقت اأجهزة الأمن يف 22 اأكتوبر 2009 القب�س على توجن لوال اآيات رئي�س 

احلزب االحتادي الدميقراطي، بزعم اأن حزبه غري م�سجل ب�سورة قانونية، وبعد اأ�سبوعني 

من احتجازه اقتيد اإىل �سجن ع�سكري، حيث اأفاد بقيام اجلنود بربطه يف �سجرة ملدة 16 يوما. 

وهو ما اعتربه املراقبون موؤ�رضا على تنوع اأمناط االحتجاز التع�سفي واأ�سكال التنكيل واإ�ساءة 

املعاملة التي يتعر�س لها اأع�ساء الأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان 

يف اجلنوب19.

وعلى �سعيد قمع احلركة االإ�رضابية اتخذت وزارة ال�سحة قرارا يف �سبتمرب 2009، بف�سل 

22 طبيبا يف جنوب ال�سودان، وحتويل عدد من الطواقم الطبية للتحقيق، وذلك اإثر اإ�رضاب 

نفذه االأطباء احتجاجا على تاأخر رواتبهم20.

�سارك  العمل  عن  مفتوحا  اإ�رضابا  ال�سودان  �سهد   ،2010 مار�س  من  الثاين  الن�سف  ويف 

الرئي�س  وجه  وقد  عملهم.  وظروف  رواتبهم  حت�سني  اأجل  من  االأطباء؛  من  كبري  عدد  فيه 

ا�ستمر  االإ�رضاب  اأن  غري  امل�رضبني،  االأطباء  بف�سل  �سارما  تهديدا  الب�سري  عمر  ال�سوداين 

حتى �سهر مايو21. وبعد التو�سل اإىل اتفاق بني احلكومة واالأطباء، انهار االتفاق وانخرط 

عليهم  واالعتداء  االأطباء  اإقامة  مقار  مبهاجمة  ال�رضطة  فقامت  اإ�رضابهم،  يف  جمددا  االأطباء 

بال�رضب، واعتقال بع�سهم22. كما اعتقلت اأجهزة االأمن �ستة من طالب وطالبات كلية الطب 

بجامعة اخلرطوم على خلفية ت�سامن الطالب مع اإ�رضاب االأطباء23. وقد اأعلن االأطباء اإنهاء 

)18( للمزيد من التفا�سيل حول قمع التجمعات ال�سلمية واملالحقات قبيل النتخابات وبعدها، انظر: تقرير منظمة 

هيومان رايت�س ووت�س، »يف انتظار الدميقراطية: انتهاكات حقوق الإن�سان يف انتخابات اأبريل/ني�سان 2010 

ال�سودانية«.

www.hrw.org/ar/reports/2010/6/29.

)19( امل�سدر ال�سابق.

)20( موقع ف�سائية اجلزيرة، اإ�رضاب اأطباء بجنوب ال�سودان

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ADC68A1C-C821-4818-AE45-6248B96FC092.

htm?wbc_purpose=b 
)21(  موقع ف�سائية اجلزيرة، جتدد اأزمة االأطباء بال�سودان

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/92BCFA12-1F29-46D5-B922-BCC194D6BF9F.

htm?wbc_purpose=b 
)22( جملة نخبة ال�سودان االإلكرتونية، »ال�رضطة تقتحم مباين كلية الطب �سمن اأحداث اإ�رضاب االأطباء«

http://www.sudanelite.com/news.php?action=show&id=10703  
)23( امل�سدر ال�سابق.
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اإليه جمددا مع احلكومة،  التو�سل  الذي مت  االتفاق  نتائج  بناء على  يونيو   25 االإ�رضاب يف 

ومبوجبه مت اإطالق �رضح املعتقلني على خلفية االإ�رضاب24.

ا�صتمرار ال�صغوط على مدافعي حقوق الإن�صان:

تتوا�سل ال�سغوط التي متار�سها ال�سلطات ال�سودانية على املوؤ�س�سات احلقوقية واملدافعني عن 

حقوق االإن�سان. وهى ال�سغوط التي اقرتنت يف ال�سنوات االأخرية باإغالق عدد من املنظمات، 

اأبرز  جرت  وقد  والتعذيب.  التع�سفي  لالعتقال  االإن�سان  حقوق  مدافعي  من  عدد  وتعري�س 

الهجمات االأمنية جتاه مدافعي حقوق االإن�سان يف اأواخر اأكتوبر 2010، حيث طال العتقال 

القا�سم ع�سو هيئة حمامي دارفور، وع�سو  الرحمن حممد  الق�رضي عبد  التع�سفي واالختفاء 

اللجنة التنفيذية “للمر�سد ال�سوداين حلقوق الإن�سان”. 

ويرجح اأن ا�ستهداف القا�سم قد جاء على خلفية م�ساركته يف عدد من الفعاليات الدولية باالأمم 

املتحدة، طالب يف اإحداها اأمام جمل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان مبد والية اخلبري امل�ستقل 

املعني بال�سودان.

ومن بني الن�سطاء احلقوقيني الذين ا�ستهدفتهم هذه احلملة: عبد الرحمن اآدم عبد الله، و�رضار 

اآدم عبد الله، ومنال حممد اأحمد، وعائ�سة �سارد ود�رضيف، وعزيزة علي اإدري�س25.

النتخابات: تاأمني احتكار ال�سلطة:

�سهدت ال�سودان يف اأبريل 2010 يف عملية واحدة بالغة التعقيد اإجراء النتخابات الرئا�سية 

وفقا  الواليات.  جمال�س  وانتخابات  ال�سودان،  جنوب  حكومة  رئي�س  وانتخاب  والربملانية، 

ح�سل  بينما  الناخبني،  اأ�سوت  من   %68 الب�سري  عمر  الرئي�س  ح�سد  ر�سميا،  املعلنة  للنتائج 

اأقرب مناف�سيه يا�رض عرمان املر�سح الرئا�سي للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان على %21.6 

اأعيد  اجلنوب  ويف  االنتخابات.  اإجراء  قبل  االن�سحاب  اإعالنه  عن  رغما  االأ�سوات،  من 

)24( موقع »ال�سودان.. اآخر االأخبار«: »رفع اإ�رضاب االأطباء نهائيا وعودة االأطباء لعملهم«. 

http://forums.sudaneseonline.org/cs/blogs/sample_weblog/archive/2010/06/26/9669.aspx
)25( مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، ال�سودان: االختفاء الق�رضي والعمليات االنتقامية �سد املدافعني 

عن حقوق االإن�سان، بيان م�سرتك من 21 منظمة، 6 نوفمرب 2010

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2712.aspx
وانظر اأي�سا:

هيومان رايت�س ووت�س، ال�سودان: اأوقفوا القمع امل�ستمر بحق نا�سطي دارفور

www.hrw.org/ar/news/2010/11/05



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

96

من   %93 على  ح�سوله  بعد  ال�سودان  جنوب  حلكومة  رئي�سا  ديت  ميار  كري  �سيلفا  انتخاب 

اأ�سوت اجلنوبيني. واآلت النتائج اإىل تاأمني هيمنة حزب املوؤمتر الوطني احلاكم على 72% من 

مقاعد الربملان )املجل�س الوطني(، فيما كان ن�سيب احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان 22% من 

املقاعد، وتوزعت بقية املقاعد )6%( على مر�سحني حلزب املوؤمتر ال�سعبي واحلزب االحتادي 

“الإ�سالح  االأمة-  وحزب  القومي،  االأمة  وحزب  الفيدرايل  االأمة  وحزب  الدميقراطي، 

الدميقراطي”،  التغيري  ال�سودان-  لتحرير  ال�سعبية  و”احلركة  امل�سلمني”،  والتنمية والإخوان 

وبع�س امل�ستقلني”. ويف املجل�س الت�رضيعي جلنوب ال�سودان ح�سدت احلركة ال�سعبية لتحرير 

ال�سودان، -التي تعد مبثابة احلزب احلاكم يف اجلنوب- على اأكرث من 93% من املقاعد. وعلى 

ال�سمال،  واليات  جميع  يف  احلاكم  الوطني  املوؤمتر  حزب  فاز  الواليات،  جمال�س  م�ستوى 

با�ستثناء والية واحدة، وباملثل فاز مر�سحو احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف جميع واليات 

اجلنوب با�ستثناء ولية واحدة26.

وبح�سب تقارير املنظمات املحلية التي راقبت النتخابات، وكذا العديد من التقارير الدولية، 

�سهدت  احلكم،  �رضيكي  قبل  من  ال�سيا�سي  القمع  من  مناخ  يف  جرت  التي  االنتخابات  فاإن 

انتهاكات وا�سعة النطاق، وحالت عمليا دون اأن ميار�س الناخبون حقهم يف التعبري عن اآرائهم 

واختيار ممثليهم عرب �سناديق االقرتاع.

الغ�س.  على  وقائمة  فا�سدة  باأنها  االنتخابات  ال�سمال  يف  املعار�سة  اأحزاب  اعتربت  وقد 

وبدورها فاإن ت�سعة اأحزاب �سغرية يف اجلنوب قد اأعلنت رف�سها للنتائج املعلنة27.

قبل اأن يبداأ االقرتاع، كان وا�سحا اأن �رضيكي احلكم ب�سدد تاأمني اللعبة االنتخابية والتحكم 

يف م�سارها م�سبقا، هو ما وجد تعبريه يف االنتقادات ال�سديدة التي وجهت لالإح�ساء ال�سكاين 

ويف  �سيا�سية،  الأغرا�س  اأرقامه  يف  بالتالعب  وا�سعة  اتهامات  و�ساحبته  اإجراوؤه،  مت  الذي 

–التي �سيطر على  تر�سيم الدوائر اجلغرافية. وقد عمدت املفو�سية القومية العليا لالنتخابات 

ت�سكيلها عنا�رض مقربة من الرئي�س ال�سوداين- اإىل اتخاذ اإجراءات وترتيبات تي�رض التالعب 

يف العملية النتخابية على نطاق وا�سع، فقد ا�ستبعدت املفو�سية ب�سكل م�سبق من �سجل الناخبني 

البيانات الدالة على مكان ال�سكن اأو عنوان الناخب، وهو ما جعل من ال�سعب مراجعة ال�سجل 

االنتخابي، للتاأكد من �سحة قوام الهيئة الناخبة. وقد �ساعف من هذه ال�سعوبات اأن املفو�سية 

اأخفقت يف ن�رض ال�سجل االنتخابي ب�سورة متكن من الطعن عليه، بل واخت�رضت اأي�سا مرحلة 

اأن  ال�سودانية  املدين  املجتمع  تقارير منظمات  قللت من جدواها. والحظت  ب�سورة  الطعون 

املفو�سية قد فتحت الباب للتاأثري الوا�سع للمال يف العملية االنتخابية. وبدا وا�سحا من ال�سقوف 

)26( تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة عن ال�سودان، يف 29 يوليو 2010 .

http://old.ifhamdarfur.net/files/N10452692.pdf
)27( املرجع ال�سابق.
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التي حددتها املفو�سية يف الإنفاق على احلمالت النتخابية من قبل الأحزاب اأو املر�سحني كانت 

وا�سحا  بدا  كما  ال�سخمة.  املوارد  ذات  لالأحزاب  االنحياز  من  نوعا  ت�سكل  وبالتايل  عالية، 

ما ظهر على وجه  احلاكم، وهو  الوطني  املوؤمتر  ل�سالح حزب  ال�سمال  املفو�سية يف  انحياز 

االإداري  املراكز واجلهاز  الوالئية وروؤ�ساء  اللجان  اعتمدتها   التي  التعيينات  اخل�سو�س يف 

للمفو�سية. وقد �ساعد ذلك على �سيطرة مندوبي احلزب احلاكم على جممل مراكز االقرتاع. 

االنتخابي  الرمز  با�ستخدام  االنتخابي،  والتثقيف  التوعية  برامج  اإىل  حتى  االنحياز  وامتد 

للحزب احلاكم ومفردات خطابه الدعائي يف تلك الربامج، بل وو�سع مر�سحيه على راأ�س 

بت�سجيل  ب�سماحها  ذاته  قانونها  املفو�سية  انتهكت  فقد  ذلك،  على  وعالوة  االقرتاع.  بطاقات 

اأفراد القوات النظامية يف اأماكن عملها، بدل من اأماكن �سكنها، الأمر الذي اعترب نوعا من 

اإجبار هوؤالء على االإدالء باأ�سواتهم، حتى ولو كانوا غري راغبني يف ذلك، واالأهم اأن هذا 

الإجراء قد فتح بابا وا�سعا للحزب احلاكم يف ا�ستغالل ما ميكن و�سفه بالت�سويت اجلماعي28.

بتكافوؤ  الإخالل  عن  الإعالم  لو�سائل  ال�سودانية  املدين  املجتمع  منظمات  مراقبة  وك�سفت 

الفر�س يف النفاذ اإىل االإعالم اململوك للدولة، حيث اأظهر االإعالم الر�سمي انحيازا وا�سحا 

حلزب املوؤمتر الوطني احلاكم، باملخالفة للقواعد التي و�سعتها املفو�سية، وا�سطرت اأحزاب 

املعار�سة لإعالن ان�سحابها من اللجنة الإعالمية التي �سكلتها املفو�سية، بعدما اأ�سدرت الأخرية 

تعليمات باإخ�ساع خطاب املر�سح الرئا�سي عن حزب االأمة ال�سادق املهدي للمراقبة قبل بثه. 

على  اعتمادا  وا�سعة،  انتهاكات  دارفور  ويف  ال�سمال  يف  ال�سودانية  ال�سلطات  مار�ست  وقد 

�رضيان قوانني الطوارئ. حيث �سجلت التقارير تدخالت اأمنية عنيفة لف�س بع�س التجمعات، 

ومنع عقد الجتماعات العامة، وامتدت العتقالت وامل�سايقات يف ال�سمال واجلنوب على حد 

�سواء، لتطال مر�سحني معار�سني اأو اأن�سارهم اأو مندوبيهم، كما طالت مراقبني مل�سار العملية 

�سيا�سية داعية ملقاطعة االنتخابات. و�سجلت خالل  تيارات  االنتخابية ون�سطاء منخرطني يف 

اجلنوب.  واليات  يف  وعنف  وم�سايقات  ترهيب  واقعة   194 عن  يقل  ال  ما  االقرتاع  فرتة 

الأمة  بحزب  وع�سو  ال�سيوعي  احلزب  رئي�س  على  دارفور  جنوب  نيال  يف  القب�س  واألقى 

“الإ�سالح والتجديد” على خلفية توزيع من�سورات تدعو ملقاطعة االنتخابات. 

يف اجلنوب األقى القب�س على خ�سوم للحركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان، وبخا�سة من 

املح�سوبني على لم اأكول املر�سح الرئا�سي يف اجلنوب با�سم احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان 

بال�رضب  العتداءات  تعر�سوا  اأن�ساره  بع�س  فاإن  اأكول  وبح�سب  الدميقراطي”.  “التغيري 
اأثناء ا�ستجوابهم. كما طالت االعتقاالت واالعتداءات يف اجلنوب اأي�سا مر�سحني من املنتدى 

الدميقراطي جلنوب ال�سودان، واأف�سى اعتقال ثالثة مر�سحني اإىل حرمانهم من التقدم بطلبات 

)28( موقف �سبكات منظمات املجتمع املدين امل�ستقلة من العملية االنتخابية، 19 اأبريل 2010

www.ifhamdarfur.net/node/1614



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

98

تر�سيحهم. كما طالت االعتقاالت واملالحقات وال�سغوط نا�سطني منخرطني فيما عرف با�سم 

حركة “قرفنا” التي تدعو املواطنني للت�سويت �سد حزب املوؤمتر الوطني احلاكم وزعيمه عمر 

الب�سري.

املراقبني  على  اأمنية  اعتداءات  وا�سع  نطاق  على  التقارير  �سجلت  االقرتاع  عملية  وخالل 

ومنعهم من دخول املقار، ووقائع عديدة للتالعب من خالل الت�سويت املتكرر، اأو م�ساركة 

اأ�سخا�س يف االقرتاع، برغم خلو ال�سجل االنتخابي من اأ�سمائهم، ووثقت عرب �سبكة االإنرتنت 

مقاطع فيديو تظهر بع�س العاملني لدى املفو�سية القومية لالنتخابات يف اإحدى الدوائر �رضق 

ال�سودان، وهم يقومون بتعبئة �سناديق االقرتاع ليال، وهو ما اأف�سى اإىل اإلغاء النتائج بها29.

جنوب  يف  عرقية  جماعات  بني  م�سلحة  م�سادمات  وقوع  النتخابات  اإجراء  و�ساحب 

دارفور، وهو ما حال دن و�سول الناخبني اإىل مراكز االقرتاع التي ا�سطرت اإىل اإغالق 

اأبوابها مبكرا. ويف غرب دارفور مار�س متمردو حركة العدل وامل�ساواة املعار�سة الإجراء 

االنتخابات �سغوطهم على ال�سكان ملنعهم من الت�سويت، وهو ما اأف�سى اأي�سا اإىل اإغالق اأغلب 

مراكز االقرتاع يف اليوم االأول للت�سويت.30

طعنا   188 عن  يقل  ل  ما  العليا  املحكمة  تلقت  النتخابات،  من  اأ�سهر  ثالثة  غ�سون  ويف 

املجل�س  انتخابات  نتائج  يف  تعديال  واأجرت  الطعون،  هذه  من   177 رف�ست  لكنها  انتخابيا، 

اأربعة انتخابات، واأحالت خم�س دعاوى اإىل املفو�سية  الت�رضيعي يف واليتني، واألغت نتائج 

القومية لالنتخابات العتبارات اإجرائية، لكن املفو�سية رف�ست جميع الدعاوى اخلم�س.

القومية  املفو�سية  ا�سطرت  واللوج�ستية،  الفنية  وامل�سكالت  والعنف  للفو�سى  ونتيجة 

لالنتخابات اإىل متديد فرتة االقرتاع يومني اإ�سافيني. ومع ذلك فقد تعذر اإجراء االنتخابات 

يف 18 دائرة انتخابية للمجل�س الوطني، و26 دائرة انتخابية ملجال�س الوليات يف 10 وليات 

بطاقات  طباعة  يف  اأخطاء  وجود  ذلك  يف  مبا  متعددة،  الأ�سباب  جنوبية  واليات  و4  �سمالية 

االقرتاع اأو لوفاة مر�سحني، اأو نتيجة لطعون قانونية. وقد اأجريت االنتخابات الحقا يف يونيو 

يف 31 من هذه الدوائر. بينما تقرر التاأجيل حتى انتهاء مو�سم االأمطار يف باقي الدوائر31.

اجلنوب بني العنف ال�سيا�سي والقبلي:

االإن�سانية يف  املعاناة  املزيد من االأرواح وتفاقم من  العنف يف اجلنوب حت�سد  اأعمال  ظلت 

مناطق عديدة. فقد اقرتنت جهود حكومة اجلنوب لنزع ال�سالح مبزيد من التوترات. ووقعت 

)29( املرجع ال�سابق.

)30( املرجع نف�سه.

)31( تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة، مرجع �سبق ذكره.
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لتحرير  ال�سعبي  اجلي�س  وقوات  الرزيقات  قبائل  اأفراد  بني  احلدود  على  عنيفة  م�سادمات 

ال�سودان، على احلدود بني واليتي بحر الغزال وجنوب دارفور، مل يف�سح عن اأ�سبابها.

كما �سقط ع�رضات من القتلى واجلرحى يف ا�ستباكات متعددة على مدار العام، جرت بني 

اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان وم�سلحني يتبعون ما يعرف بحركة “جي�س الرب” للمقاومة 

التي تنطلق عملياتها من داخل اأوغندا.

له  كان  اجلنوب  يف  لالأمن  الفتقار  فاإن   2010 يوليو  حتى  املتحدة  االأمم  تقارير  وبح�سب 

والوحدة  وواراب،  والبحريات  جونقلي  وليات  يف  �سيما  ول  اخلطرية  الإن�سانية  تداعياته 

وغرب اال�ستوائية و�رضق اال�ستوائية. ووفقا لهذه التقارير فقد قتل ما يزيد على 700 �سخ�س، 

و�سمت قوائم النازحني ما يزيد على 150 األف نازح جديد.

بني  فيما  ال�سيا�سي  ال�رضاع  اأو  بالتناف�س  �سلة  وثيقة  العنيفة  اال�ستباكات  بع�س  بدت  كما 

احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان واملن�سقني عليها، كما بدا بع�سها وثيق ال�سلة بنتائج وم�سار 

االنتخابات يف اجلنوب. فقد اندلع القتال يف �سمال والية جونقلي وجنوب والية اأعايل النيل، 

يف اأعقاب االنتخابات بني منا�رضي اجلرنال اأتور واجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان، واأف�سى 

اإىل م�رضع الع�رضات وتدهور كبري يف احلالة االأمنية ويف و�سعية حقوق االإن�سان، ملا �ساحبه 

من اعتقاالت تع�سفية، واأعمال نهب وتدمري للممتلكات وحاالت لالغت�ساب.

ويف ال�سياق ذاته �سنت قوات داعمة للمر�سح دافيد ياوياو هجوما -بعد خ�سارته لالنتخابات 

اتهم  كما  ال�سودان.  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�س  قوات  على  جونقلي-  لوالية  م�ستقل  كمر�سح 

اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان عددا من اأع�ساء املجل�س الت�رضيعي ممن ينتمون اإىل الف�سيل 

املن�سق “احلركة ال�سعبية- التغيري الدميقراطي” بامل�سئولية عن كمني ن�سبه م�سلحون جمهولون 

املن�سق االتهام  الف�سيل  اأ�سخا�س. وقد رف�س  �ستة  اإىل مقتل  النيل، واأف�سى  اأعايل  يف والية 

واعتربه ردا على املكا�سب االنتخابية التي حققها الف�سيل يف والية اأعايل النيل32.

تردي الأو�ساع الإن�سانية يف دارفور:

العمليات  ا�ستمرار  ظل  يف  دارفور،  اإقليم  واليات  يف  الرتدي  بالغ  االإن�ساين  الو�سع  ظل 

الع�سكرية فيما بني احلكومة ال�سودانية وامليلي�سيات املتعاونة معها من جانب، وبع�س الف�سائل 

الدارفورية  الف�سائل  بع�س  بني  لال�ستباكات  نتيجة  اأو  اآخر،  جانب  من  امل�سلحة  الدارفورية 

ذاتها، اأو جراء املنازعات القبلية.

العام لالأمم  االأمني  تقرير  القبلي وال�سيا�سي يف اجلنوب من خالل  العنف  التفا�سيل حول  )32( ورد مزيد من 

املتحدة، مرجع �سبق ذكره.
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النازحني  م�ساكل  من  وفاقمت  املئات،  اأرواح  واال�ستباكات  العنف  اأعمال  ح�سدت  وقد 

وامل�رضدين. كما اأ�سريت بدرجة كبرية جهود االإغاثة االإن�سانية لل�سكان ب�سبب انعدام االأمن، 

واملواقف املتعنتة من جانب احلكومة ال�سودانية، و�سغوطها لطرد مزيد من املنظمات االأجنبية 

من االإقليم، وتزايد االعتداءات على قوافل االإغاثة، واختطاف عدد من العاملني فيها.

وقد وا�سلت ال�سلطات ال�سودانية �سيا�ستها يف طرد املنظمات الأجنبية العاملة يف حقل الإغاثة 

يف دارفور، عرب القرار الذي اتخذته يف يناير باإلغاء ت�سجيل 26 منظمة اأجنبية، بدعوى عجز 

لتوفيق  اأخرى �سهرا واحدا  13 منظمة  ال�سلطات  القيام مبهامها، واأمهلت  املنظمات عن  هذه 

اأو�ساعها وفقا للقوانني ال�سائدة33.

ويف يوليو 2010 اأمرت ال�سلطات برتحيل اثنني من العاملني االأجانب مع املنظمة الدولية 

للهجرة يف دارفور، ومل تف�سح عن اأ�سباب اتخاذ هذا القرار34. كما اأقدمت يف اأغ�سط�س 2010 

الدولية  اللجنة  لدى  اأو  ذاتها  الدولية  املنظمة  لدى  يعملون  اآخرين  على طرد خم�سة موظفني 

اإىل  امل�ساعدات االإن�سانية  اأ�سبوعني و�سول  اأغ�سط�س وملدة  لل�سليب الأحمر35. كما منعت يف 

خميم “كاملا” الذي ي�سم نحو ن�سف مليون نازح36. وتوا�سلت عمليات اختطاف العاملني يف 

منظمات االإغاثة االإن�سانية، وكذلك اختطاف اأو قتل اأفراد من قوات حفظ ال�سالم يف االإقليم. 

حيث اختطف اأربعة من موظفي االإغاثة لدى اثنتني من املنظمات يف مايو ويونيو 201037.

لقى   ،2010 يونيو  وحتى  مهامها  ممار�سة   2008 يناير  يف  ال�سالم  حفظ  قوات  بدء  ومنذ 

27 من اأفرادها حتفهم. وكان بني القتلى جنديان م�رضيان لقيا م�رضعهما يف مايو يف كمني 

2010. وقد وقع  اأغ�سط�س  اأردنيني يف  بجنوب دارفور38. كما اختطف م�سلحون �سابطني 

)33( دارفور يف ال�سحافة 19 يناير 2010 – 24 يناير 2010.

http://old.ifhamdarfur.net/node/1454
)34( اإذاعة االأمم املتحدة، »ال�سودان يخطر املنظمة الدولية للهجرة بطرد اثنني من موظفيها الدوليني العاملني 

يف دارفور، 15 يوليو 2010.

 http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/detail/45649.html
)35( وكالة رويرتز، »ال�سودان يطرد خم�سة من موظفي االأمم املتحدة وال�سليب االأحمر من دارفور«، 16 

اأغ�سط�س 2010.

http://ara.reuters.com/article/idARACAE67F0JV20100816
)36( �سبكة االأنباء االإن�سانية )اإيرين(، »ال�سودان: ال�سماح للمنظمات االإن�سانية بالو�سول اإىل خميم كاملا«، 18 

اأغ�سط�س 2010.

 http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=2185 
)37( �سبكة االأنباء االإن�سانية )اإيرين(، »ال�سودان: ا�ستمرار املواجهات يوؤدي اإىل نزوح االآالف«، 30 يونيو 2010.

 http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=2096
 21 اآخر بجروح خطرية يف دارفور،  ال�سالم واإ�سابة  اإذاعة االأمم املتحدة، مقتل ثالثة من قوات حفظ   )38(

يونيو 2010.

 http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/detail/44783.html
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مطالبة  ب�سبب  ال�سودانية،  واحلكومة  ال�سالم  حفظ  قوات  بني  خالف  غ�سون  يف  االختطاف 

االأخرية بت�سليمها �ستة قياديني حمليني جلاأوا اإىل قوات حفظ ال�سالم، طلبا للحماية بعد اتهامهم 

من قبل احلكومة بالتورط يف اإثارة اأعمال عنف، راح �سحيتها عدد من االأ�سخا�س39. ي�سار 

اإىل اأن ال�سابطني املختطفني قد اأطلق �رضاحهما يف 17 اأغ�سط�س40.

مار�س  يف  وقعت  عنيفة  ا�ستباكات  نتيجة  للنزوح،  ال�سكان  من  األف   40 نحو  ا�سطر  وقد 

2010 يف جبل مرة41.

وخالل الفرتة من اأغ�سط�س-نوفمرب 2010 جتددت الهجمات على املدنيني يف جبل مرة، 

م�رضع  واإىل  لل�سكان،  اجلماعي  النزوح  حاالت  وات�ساع  الدمار،  من  املزيد  اإىل  اأدى  مما 

اآهلة  مناطق  ق�سف  يف  الطائرات  احلكومية  القوات  ال�ستخدام  بالنظر  املدنيني،  من  العديد 

بال�سكان بالقنابل وال�سورايخ. وا�سطر ال�سكان الفارون اإىل اللجوء ملناطق تخ�سع ل�سيطرة 

اإحدى الف�سائل الدارفورية املناوئة. ومنعت القوات ال�سودانية منظمات االإغاثة االإن�سانية من 

االأفريقي  املتحدة واالحتاد  االأمم  اأي�سا دخول قوات  املناطق، مثلما منعت  اإىل هذه  الو�سول 

امل�سرتكة من تفقد املناطق التي اأ�سريت جراء هذه الهجمات42

لتفاق  التو�سل  يف  الدوحة  يف  قطرية  برعاية  جتري  التي  ال�سالم  حمادثات  اأخفقت  وقد 

نهائي لوقف اإطالق النار بني احلكومة ال�سودانية وحركة العدل وامل�ساواة، اأحد اأبرز الف�سائل 

الدارفورية امل�سلحة، وهو ما يعود يف جانب منه اإىل م�سكالت مل حتل ب�ساأن م�ساركة الف�سائل 

قيام  على  وامل�ساواة  العدل  حركة  اإ�رضار  عن  ف�سال  املحادثات،  يف  االأخرى  الدارفورية 

احلكومة باإطالق �رضاح جميع �سجنائها املحتجزين باخلرطوم43.

تلقوا  104 �سجناء كانوا قد  ال�سجناء  اأن من بني هوؤالء  اإىل  ال�سياق،  جتدر االإ�سارة يف هذا 

اأحكاما باالإعدام عرب حماكمات تفتقر اإىل اأدنى معايري العدالة، يف اأعقاب الهجوم الذي نفذته 

احلركة على اأم درمان يف مايو 2008، وكانت اأحدث هذه االأحكام قد طالت اثنني من املتهمني 

)39(http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/08/100815_darfur_peacekeepers_

tc2.shtmlV 
)40( وكالة رويرتز: االإفراج عن �سابطني اأردنيني خمطوفني يف دارفور، 17 اأغ�سط�س 2010.

 http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE67G0QL20100817 
)41( البيان اخلتامي ملوؤمتر املنظمات غري احلكومية املوازي للقمة العربية »من اأجل ال�سودان ودارفور«، 8 

مار�س 2010.

http://old.ifhamdarfur.net/node/1551
)42( هيومان رايت�س ووت�س، ال�سودان يجب وقف موجة الهجمات اجلديدة التي ت�ستهدف املدنيني يف دارفور

www.hrw.org/ar/news/2010/11/11
)43( تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة، مرجع �سبق ذكره.
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يف يناير 2010 44.

العدل  حركة  وم�سلحي  ال�سودانية  احلكومة  قوات  بني  ال�ستباكات  وترية  تزايدت  وقد 

وامل�ساواة يف اأعقاب اإعالن االأخرية يف مايو تعليق م�ساركتها يف حمادثات ال�سالم بالدوحة. 

وبح�سب م�سادر اجلي�س ال�سوداين، فاإن قواته قد قتلت يف منت�سف مايو 108 من املتمردين 

واأ�رضت 68 اآخرين. ويف الوقت ذاته اأعلنت ال�رضطة ال�سودانية عن ت�سديها لهجوم من جانب 

احلركة على قافلة جتارية بني بلدة ال�سعني ونيال عا�سمة جنوب دارفور، م�سيفة اأن 57 من 

املتمردين قد لقوا حتفهم خالل هذه املواجهة45.

ا�ستباكات يف يوليو 2010 مع مقاتلي حركة العدل  وبح�سب امل�سادر احلكومية فقد وقعت 

وامل�ساواة اأ�سفرت عن مقتل اأكرث من 300 من مقاتلي احلركة، كما �سقط خاللها 75 قتيال من 

القوات ال�سودانية، لكن احلركة نفت هذه املعلومات46.

وقد ظلت التقارير توؤكد عدم جدية احلكومة ال�سودانية يف االلتزام بقرارات جمل�س االأمن 

ذات ال�سلة، والتي تلزم ال�سلطات بنزع اأ�سلحة ميل�سيات “اجلنجاويد” التي ت�سارك احلكومة 

ال�سودانية يف عدد من االنتهاكات املرتكبة منذ اندالع احلرب يف دارفور. وقد اأكد عدد من 

امل�رضدين  �سد  العنف  وممار�سة  ال�سالح  حمل  يف  اجلنجاويد  قبائل  ا�ستمرار  داخليا  امل�رضدين 

داخليا47.

واالنتهاكات  اجلرائم  عن  م�سئولني  حت�سني  يف  ال�سودانية  ال�سلطات  ا�ستمرار  لوحظ  كما 

املرتكبة يف دارفور من امل�ساءلة. كما اأن مو�سى هالل -الذي يرجح اأنه القائد احلايل مليلي�سيات 

ي�سغل  ا�سمه يف جرائم حرب عديدة ارتكبت يف دارفور- ما زال  اجلنجاويد، والذي تردد 

من�سبه م�ست�سارا يف ديوان احلكم االحتادي التابع لرئا�سة اجلمهورية منذ تعيينه عام 2008!48.

 ،2010 �سبتمرب  يف  االأوىل  للمرة  اخلرطوم  حكومة  اأقرت  نوعها  من  فريدة  �سابقة  ويف 

بوقوع مذبحة جديدة يف دارفور راح �سحيتها 49 �سخ�سا، لكنها ن�سبت املذبحة اإىل جمهولني 

و�سفتهم باأنهم ع�سابة من املجرمني، وتعهدت مبالحقتهم وتقدميهم للعدالة.

)44( دارفور يف ال�سحافة 16 يناير 2010-  24 يناير 2010، مرجع �سابق. 

)45( وكالة رويرتز ،« اجلي�س ال�سوداين يقول اإنه قتل 108 من متمردي دارفور« ، 15 مايو 2010.

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE64E0JM20100515 
)46( وكالة رويرتز، »الب�سري: حمادثات دارفور اآخر مفاو�سات مع اأي جماعة م�سلحة«، 5 يونيو 2010

 http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE6540MM20100605
)47( ر�سالة موؤرخة 27 ت�رضين االأول / اأكتوبر 2009 موجهة اإىل رئي�س جمل�س االأمن من رئي�س جلنة جمل�س 

الأمن عماًل بالقرار 1591 )2005( ب�ساأن ال�سودان

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/562&referer=[http://arabic.

irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=1688]&Lang=A
)48(�سحيفة ال�رضق االأو�سط، 3 اأكتوبر 2010، العدد 11632.
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تت�سمن  التي  الدولية”،  اجلنائية  “املحكمة  لقرارات  املثول  ال�سوداين  النظام  يرف�س  وبينما 

ت�سليم الرئي�س الب�سري وعدد من معاونيه ملحاكمتهم، فاإن ال�سلطات ال�سودانية طالبت نظريتها يف 

ليبيا يف يونيو بطرد خليل اإبراهيم زعيم حركة العدل وامل�ساواة من اأرا�سيها49.

وكانت احلكومة ال�سودانية قد تقدمت يف مايو بطلب ر�سمي لل�رضطة الدولية “االإنرتبول”، 

عن  م�سئوال  باعتباره  ملحاكمته  متهيدا  ال�سودانية،  لل�سلطات  وت�سليمه  عليه  القب�س  اأجل  من 

الهجوم امل�سلح الذي �سنته احلركة على اأم درمان يف مايو 2008، واأف�سى اإىل م�رضع 200 

�سخ�س50.

وي�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأن تطورا مهما يف جمال منع االإفالت من العقاب على اجلرائم 

املرتكبة يف دارفور قد طرا يف 13 يوليو، باإ�سدار الدائرة التمهيدية االأوىل للمحكمة اجلنائية 

الدولية اأمرا ثانيا بالقب�س على الرئي�س ال�سوداين، بناء على ما توافر لدى ق�ساة املحكمة من 

دالئل اإ�سافية، تعزز توجيه اتهامات جدية بحقه، باعتباره م�سئوال عن ثالث جرائم لالإبادة 

اجلماعية بحق اجلماعات الإثنية “للفور” و”امل�ساليت” و”الزغاوة” يف دارفور51.

مالحقة  يف  الدويل  املجتمع  اأطراف  على  اأكرب  م�سئوليات  التطور  هذا  ي�سع  اأن  ويفرت�س 

روما  نظام  اإىل  املن�سمة  االأطراف  الدول  يف  فقط  امل�سئولية  تنح�رض  فال  ال�سوداين،  الرئي�س 

الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، بل اأي�سا الدول الأطراف يف التفاقية الدولية ملنع جرمية 

االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.

�سبح احلرب الأهلية:

وحزبه  الب�سري  نظام  اأن  وا�سحا  بدا  لل�سالم،  نيفا�سا  اتفاق  توقيع  من  �سنوات  خم�س  بعد 

جتعل  اأ�س�س  على  والديني  العرقي  التنوع  م�سكالت  اإدارة  يف  بعيد  حد  اإىل  اأخفقا  قد  احلاكم، 

من وحدة اأقاليم ال�سودان اختيارا جاذبا، فنظام الب�سري الذي ي�سعى ال�ستكمال معامل م�رضوع 

الدولة الثيوقراطية الدينية، مل ي�سع يوما يف اأولوياته ا�ستيعاب هذا التنوع يف اإطار �سبيكة من 

ال�سيا�سات تكر�س االندماج الوطني على اأ�سا�س من تعزيز قيم املواطنة، ونبذ التمييز واالإق�ساء 

والتهمي�س. ومن ثم فقد اأ�سحى االنف�سال حقيقة واقعة.

)49( ال�سودان يطلب من ليبيا طرد زعيم ملتمردي دارفور ، وكالة رويرتز ، 27 يناير 2010.   

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE65Q0CR20100627?sp=true
)50( وكالة رويرتز، »تقرير: ال�سودان يطلب من ال�رضطة الدولية اعتقال زعيم متمردين«، 10 مايو 2010

 http://ara.reuters.com/article/idARACAE64916N20100510
)51( تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة، مرجع �سبق ذكره.
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والواقع اأن �سبح عودة احلرب االأهلية بني ال�سمال واجلنوب يلوح يف االأفق جمددا، بالنظر 

اإىل اأن طريف احلكم يف ال�سمال واجلنوب مل يتو�سال بعد اإىل اتفاق ب�ساأن العديد من الق�سايا 

احليوية، التي يتعني معاجلتها ل�سمان انف�سال اآمن.

ويندرج يف اإطار هذه الق�سايا التي مل تنجز -حتى اإعداد التقرير- م�سكالت تر�سيم احلدود، 

جنوب  اإىل  بالنفط  الغنية  اإيبي  منطقة  �سم  على  االقرتاع  مبوجبها  �سيجرى  التي  والقواعد 

ال�سودان يف اال�ستفتاء. وي�سار يف هذا ال�سدد اإىل اأن احلزب احلاكم يف اخلرطوم يتم�سك بحق 

ال�سعبية جلنوب  احلركة  اأن  اإيبي، غري  منطقة  ا�ستفتاء  امل�ساركة يف  العربية يف  امل�سريية  قبيلة 

حل، ولي�سوا من ال�سكان  ال�سودان تتم�سك با�ستبعاد القبيلة، باعتبار اأن اأفرادها من الرعاة الرُّ

املقيمني ب�سفة دائمة يف املنطقة، وقد اأعلن زعماء قبيلة امل�سريية عن عزمهم على القتال، حال 

منعهم من امل�ساركة يف اال�ستفتاء.

اإىل  احلاجة  الطرفني  اإدراك  بقدر  تتعزز  قد  اأهلية،  حرب  على  الطريق  قطع  فر�س  اإن 

�سياغة قواعد تعزز �سيا�سات اقت�سادية، تقوم على االعتماد املتبادل، اأخذا باالعتبار اأنه اإذا 

كانت حقول النفط واحتياطياته ترتكز يف اجلنوب، فاإن البنى االأ�سا�سية التحتية، مبا يف ذلك 

خطوط االأنابيب واملواين تقع يف ال�سمال 52.

)52( انظر يف ذلك: فيليب دوبونيته، »هل ي�ستطيع ال�سودان تفادي جتدد احلرب االأهلية يف عام 2011«، ن�رضة 

االإ�سالح العربي ال�سادرة عن موؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل.

http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&lang=ar&article=41727
واأي�سا: دين اإيجرز وجون برند رجا�ست، احلرب تدق اأبواب ال�سودان، جريدة ال�رضوق 18 يوليو 2010.

وكذلك: حممد �سعيد حممد احل�سن، اخلا�رضون والرابحون يف انف�سال جنوب ال�سودان، جريدة ال�رضق االأو�سط 

26و27 اأغ�سط�س 2010.
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اليمـــن

�سجلت اأو�ساع حقوق الإن�سان يف اليمن مزيدا من التدهور، فقد توا�سلت اجلولة ال�ساد�سة 

يف  مبا�رض  كطرف  ال�سعودية  العربية  اململكة  بدخول  ات�سمت  والتي  �سعدة  يف  احلرب  من 

عملياتها الع�سكرية، واأحلقت �سيا�سة الأر�س املحروقة التي اتبعتها القوات اليمنية دمارا هائال 

بالعديد من القرى، و�سقط املئات من املدنيني قتلى جراء الق�سف اجلوي ال�سعودي اأو اليمني، 

كما اقرتنت يوميات احلرب بوقوع انتهاكات ال تقل خطورة من جانب من ت�سفهم احلكومة 

األفا   250 اإىل نزوح داخلي الأكرث من  الع�سكرية  العمليات  واأف�ست  “احلوثيني”،  باملتمردين 

من ال�سكان. 

خالل  من  البالد،  جنوب  يف  ال�سلمي  احلراك  الأ�سكال  ب�رضا�سة  قمعها  ال�سلطات  ووا�سلت 

ا�ستخدام القوة املفرطة والعتقالت اليومية وا�سعة النطاق، واملحاكمات اجلائرة املفتقرة للحد 

االأدنى من معايري العدالة.

 ويف ظل هذه االأو�ساع �سددت ال�سلطات قب�ستها القمعية على ال�سحافة وو�سائل االإعالم 

بحق  �سواء  متبعا  روتينا  واملحاكمات  املوؤقت  الق�رضي  واالختفاء  االختطاف  وبات  املختلفة، 

ال�سحفيني اأو منتقدي ال�سيا�سات الكارثية يف اليمن اأو بحق املدافعني عن حقوق االإن�سان. 

ويفاقم من هذا التدهور اأن متركز فلول تنظيم القاعدة يف اليمن قد اأتاح للنظام اليمني م�ساحة 

وا�سعة للمناورة وخللط االأوراق، وتوظيف احلرب على االإرهاب كغطاء للقمع يف التعامل 

يف  اليمني  للنظام  دعمها  اأعلنت  ودولية  اإقليمية  اأطراف  تواطوؤ  و�سط  النظام،  خ�سوم  مع 
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احلرب على االإرهاب، دون اكرتاث بحقوق االإن�سان، فقد اأعلنت االإدارة االأمريكية التزامها 

بعدم التدخل يف” �سئون اليمن الداخلية”، واعتربت ما يحدث يف مناطق اجلنوب �ساأنا داخليا 

لليمن وحده اأن يت�رضف فيه، بل اإن غارات جوية �سنت مب�ساعدة اأمريكية يف مناطق جنوبية 

بدعوي مالحقة تنظيم القاعدة، اأ�سفرت بدورها عن مقتل ع�رضات من املدنيني1.

عفوا   2010 مايو  اأواخر  يف  اأ�سدر  قد  �سالح  عبدالله  على  الرئي�س  اأن  من  الرغم  وعلي 

رئا�سيا ي�سمل املعتقلني وال�سجناء على خلفية احلرب يف �سعدة، اأو يف اإطار احلراك اجلنوبي، 

ف�سال عن ال�سحفيني رهن املحاكمة، اإال اأن تفعيل قرار العفو جاء جزئيا، وظلت اأعداد غري 

الإن�سان،  نا�سطون ومدافعون عن حقوق  ال�سجون، وبينهم  ال�سجناء واملعتقلني يف  قليلة من 

كما ا�ست�سافت ال�سجون ومراكز االحتجاج مزيدا من املعتقلني، يف اإطار اأعمال القمع التي مل 

تتوقف بعد �سدور العفو.

انتهاكات احلرب يف �سعدة :

بعد عدة  املتوا�سلة يف �سعدة  اإيقاف احلرب  يوليو 2008  اليمني يف  الرئي�س  اإعالن  رغم 

اأغ�سط�س   12 يف  بداأت  ال�ساد�سة  القتال  جولة  فاإن   ،2004 عام  يف  اندلعها  من  جولت 

اإعالن  اأعقاب  املحروقة، وذلك يف  االأر�س  �سيا�سة  اليمني  اجلي�س  فيها  تبنى  والتي   ،2009

الرئي�س اليمني عزمه �سحق مترد احلوثيني بقب�سة من حديد 2.

وقد اأ�سفرت الغارات التي �سنتها القوات اليمنية عن �سقوط اأعداد كبرية من املدنيني اأغلبهم 

من الن�ساء واالأطفال. وعلي �سبيل املثال ال احل�رض، يف 16 �سبتمرب اأ�سفرت عدة غارات على 

منطقة »العادي« بالقرب من »�سفيان« حمافظة »عمران« عن مقتل 85 مدنيا واإ�سابة 120 

اآخرين، ويف 14 �سبتمرب ق�سفت طائرات حكومية �سوقا يف بلدة »الطالح«، مما اأ�سفر عن مقتل 

34 من املدنيني واإ�سابة اآخرين اغلبهم من الن�ساء واالأطفال.3 

)1( New York Times، U.S. Widens Terror War to Yemen، a Qaeda Bastion 
 http://www.nytimes.com/2009/12/28/world/middleeast/28yemen.html?_r=2&ref=yemen
 -U.S. official gives details of assistance to Yemen in fight against al Qaeda http://edition.cnn.

com/2009/POLITICS/12/29/yemen.al.qaeda/index.html?iref=allsearch
  -New York Times،U.S. Is Said to Expand Secret Actions in Mideast http://www.nytimes.

com/2010/05/25/world/25military.html?scp=1&sq=Special%20operations&st=cse
)2( كري�ستوفر يوبت�سيك – احلرب يف �سعدة :من مترد حملي اإىل حتد وطني –�سل�سله اأوراق كارنيجي، 

http://carnegieendowment.org/files/Yemen-AR.pdf  موؤ�س�سه كارنيجي لل�سالم الدويل

)3(  كل �سيء هادئ على اجلبهة ال�سمالية؟ انتهاكات قوانني احلرب التي مل يتم التحقيق فيها اأثناء حرب اليمن 

مع املتمردين احلوثيني، هيومان رايت�س ووت�س.

 http://www.hrw.org/ar/reports/2010/04/07-0
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وقد ات�سمت اجلولة ال�ساد�سة من احلرب بدخول اململكة العربية ال�سعودية كطرف مبا�رض يف 

اإىل توغل  التقارير  اأ�سارت بع�س  القتالية �سد احلوثيني يف نوفمرب 2009، بعد ما  العمليات 

مقاتلني حوثيني داخل االأرا�سي ال�سعودية. واأ�سارت التقارير اإىل اأن غارات جوية متعددة 

يف  عامة  �سوق  ق�سف  مثل  باملدنيني،  فادحة  اأ�رضارا  اأحلقت  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سنتها 

»بني معني« ويف مديرية »زارح«، مما اأ�سفر عن مقتل 70 �سخ�سا واإ�سابة نحو مائة �سخ�س.

عن  الك�سف  دون  للحيلولة  �سارم؛  اإعالمي  تعتيم  فر�س  اليمنية  ال�سلطات  وا�سلت  وقد 

االنتهاكات الواقعة يف اإقليم �سعدة، �سمل ذلك قطع االإ�سارة عن الهواتف النقالة يف االإقليم، 

كما فر�ست قيودا على دخول الهيئات االإن�سانية الوطنية والدولية اإىل االإقليم يف فرتات خمتلفة 

من النزاع؛ مما اأدى اإىل حرمان ال�سكان من اإمدادات االإغاثة التي هم يف اأم�س احلاجة اإليها، 

ويعترب ذلك عقابا جماعيا للمدنيني الذين يعي�سون يف املناطق املت�رضرة4.

اإخفاء  اأو  اأو حماكمة  تهمة  االأ�سخا�س دون  اعتقال  بالتو�سع يف  ال�رضاع يف �سعدة  واقرتن 

فاإن   2009 نهاية  وحتى  احتجازهم،  اأثناء  للتعذيب  منهم  العديد  تعر�س  وقد  ق�رضيا،  بع�سهم 

نحو 190 �سخ�سا قدموا للمحاكمة، اأو كان من املنتظر حماكمتهم، بتهم ت�سكيل ع�سابة م�سلحة 

اأمام املحكمة اجلزائية املخت�سة ذات  وارتكاب جرائم عنيفة ت�سمل قتل اجلنود، ويحاكم هوؤالء 

الطبيعة ال�ستثنائية ب�سفتها حمكمه اأمن الدولة، وقد تلقي ما ل يقل عن 34 منهم اأحكاما بالإعدام، 

و�سدرت على ما ل يقل عن 54 اآخرين اأحكام بال�سجن لفرتات قد ت�سل اإىل 15 �سنة5.

من ناحية اأخرى اتهمت التقارير »احلوثيني« بتطبيق اأحكام بالإعدام مبعزل عن الق�ساء، 

وذلك باإعدام على مرزاق يف بلدة »طالن« مبديرية »حيدان« �سمايل اليمن بتاريخ 9 اأغ�سط�س 

2009، كما اأنه يف تاريخ 14 اأكتوبر اأعدم املقاتلون 2 من املدنيني هما يحيي بن يحيي م�سفر، 

وعلى �سيف الله م�ساوي باإطالق قذيفة اآر بي جي عليهما، واختطفوا 9 اآخرين عندما رف�سوا 

القتال مع احلوثيني �سد احلكومة يف مديرية »رازح« مبحافظة �سعدة.

وثمة اأدلة على ا�ستخدام املقاتلني احلوثيني ل�سباط جي�س اأ�رضى كدروع ب�رضية من اأجل اإبعاد 

الهجمات عنهم، كما ُيزعم اأن احلوثيني منعوا اأ�سخا�سا م�سابني من مغادرة قراهم للح�سول 

على الرعاية الطبية ال�رضورية يف البلدات االأكرب، واأفاد �سهود عيان بوقوع عمليات نهب 

ملمتلكات خا�سة 6.

)4( اليمن: الأمن وحقوق الإن�سان، منظمة »العفو الدولية« ، 25 يناير 2010 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/004/2010/ar/673a1de4-e24f-4d9a-9946-

6d32a0d2c57e/mde310042010ara.html
)5( املرجع ال�سابق.

)6( كل �سيء هادئ على اجلبهة ال�سمالية؟ 

انتهاكات قوانني احلرب التي مل يتم التحقيق فيها اأثناء حرب اليمن مع املتمردين احلوثيني، مرجع �سابق. 

http://www.hrw.org/ar/reports/2010/04/07-0
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وقد توقف اإطالق النار يف 12 فرباير 2010 مبوجب اتفاق بني احلكومة اليمنية واحلوثيني.

ثم اأبرم اتفاق جديد بني الطرفني يف 21 يونيو 2010، يتعلق ببنود اأكرث تف�سيال لتنفيذ اتفاق 

فرباير. ومبقت�ساه يفرت�س اإطالق جميع املختطفني اأو املعتقلني على خلفية احلرب يف �سعدة، 

اإال اأن ال�سلطات اليمنية تربط عمليات االإفراج عن املعتقلني باالنتهاء من تنفيذ احلوثيني للبنود 

التي ت�سمنها اتفاق فرباير. 

واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  اليمنية  املنظمة  من  املركز  عليها  حت�سل  الإفادات  وطبقا 

الدميقراطية، فاإن عدد املعتقلني على ذمة احلرب يف �سعدة يقدر بنحو 657 معتقال، وبح�سب 

تقارير �سادرة يف نهايه يوليو 2010 فقد ظل 82 معتقال بال�سجون، بالرغم من قرارات العفو 

الرئا�سي7.     

اأنه رغم �سدور قرارات عفو مماثلة بحق معتقلي �سعدة، اآخرها يف  وجتدر االإ�سارة اإىل 

2008، فقد ظل اأعداد من املعتقلني رهن االعتقال الأكرث من 5 �سنوات، دون حماكمة اأو دون 

العر�س على النيابة، ف�سال عن توقيف رواتبهم واإبعادهم من وظائفهم، وفقا الإفادات املنظمة 

اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية.

من ناحية اأخرى تتهم ال�سلطات احلوثيني بخرق التفاق، عرب قطع الطرق واإقامة املتاري�س 

ميلي�سيات  بني  ا�ستباكات  اإىل وقوع  تقارير  ت�سري  بينما  وقتل.  اأعمال عنف  وارتكاب  جمددًا 

احلوثي وبع�س املقاتلني القبليني املح�سوبني على احلكومة، وهو الأمر الذي ينذر باحتمالت 

اندالع جولة جديدة من احلرب، خا�سه اإذا ما اأخذ يف االعتبار اأن اجلولة ال�ساد�سة قد �سهدت 

ن�رض احلكومة ملا ي�سمى »باجلي�س ال�سعبي«، الذي يعد خليطا من املجندين القبليني واملقاتلني غري 

النظاميني8.

االإعالمية  احلمالت  ت�ساعد  جمددا  الع�سكرية  العمليات  ا�ستئناف  من  املخاوف  ويعزز 

التحري�سية �سد الطائفة الزيدية -التي ت�سكل اأغلبية ال�سكان يف اإقليم �سعدة- وم�ساركة رموز 

يف  احلمالت  هذه  اقرتنت  وقد  امل�ساجد.  منابر  عرب  اأو  كتابة  احلمالت  هذه  يف  مت�سددة  دينية 

حمافظة  يف  »حوث«  مدينة  �سكان  على  م�سلحة  جمموعات  �سنتها  بهجمات   2010 اأغ�سط�س 

عمران، وتعر�س لالغتيال املواطن حممد مطهر زيد اأحد املح�سوبني على جماعة احلوثيني. 

)7( »املر�سد اليمني حلقوق االإن�سان« ين�رض اأ�سماء املحتجزين على ذمة التجمعات ال�سلمية يف املحافظات اجلنوبية 

وحرب �سعدة والذين ينتظرون االإفراج، 7/29/ 2010

 www.yohr.orgdetails.asp?catid=2&id=385
)8( انظر: م�سار الزايدي«، حرب مينية �سابقة وماذا بعد؟«، جريدة ال�رضق االأو�سط 7/6/ 2010 

»ال�رضق االأو�سط تن�رض ن�س االتفاق اجلديد بني احلكومة اليمنية واحلوثيني«، جريدة »ال�رضق االأو�سط« 

.2010/7/7

- كري�ستوفر يوت�سيك- مرجع �سبق ذكره . 
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الطائفة  اأبناء  من  كبري  عدد  م�رضع  اإىل  امل�سلحة  الهجمات  اأف�ست  جنازته.  ت�سييع  واأثناء 

70 �سخ�سا،  الزيدية، ودمرت ت�سعة منازل ونهبت حمتوياتها، فيما اختطف ما ال يقل عن 

واقتيدوا اإىل جهة غري معلومة9. وبح�سب اإفادات ميدانية من املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق 

واحلريات الدميقراطية، فقد اقتيد املختطفون اإىل �سجون خا�سة باأحد امل�سايخ ذوي النفوذ القبلي 

يف املنطقة، قبل اأن يتم نقلهم فيما بعد اإىل �سجون الدولة.

وات�ساال بت�سعيد ال�رضاعات املذهبية وال�سغوط التي متار�س على حق الطائفة الزيدية يف 

ممار�سة احلريات الدينية، فقد قامت اأجهزة االأمن يف حمافظة »عمران« باختطاف واعتقال 

وتعر�س  الغدير«،  »ذكرى  دينية  مبنا�سبة  احتفاالهم  اأثناء  الزيدية  الطائفة  من  مواطنا   22

بع�سهم لل�رضب والتعذيب. ومل تف�سح �سلطات االأمن عن االتهامات املوجهة �سدهم10.

قمع احلراك اجلنوبي :

التي  املتزايدة  املفرطة لالإ�رضابات واالحتجاجات  بالقوة  اليمنية ت�سديها  ال�سلطات  وا�سلت 

ي�سهدها اجلنوب اليمني منذ انطالق احلراك اجلنوبي ال�سلمي يف العام 2007، يف ظل تنامي 

م�ساعر الغنب لدى اجلنوبيني، نتيجة �سيا�سات االإق�ساء والتهمي�س ال�سيا�سي واالقت�سادي التي 

التي  للمظامل  امل�ستمر  التجاهل  واإزاء   .1994 العام  يف  الأهلية  احلرب  بعد  �سدهم  انتهجت 

يعانيها اجلنوبيون من جهة، والقمع املفرط الحتجاجاتهم، يبدو الطريق مفتوحا لتجدد احلرب 

للعنف  الدعوات لالنف�سال، وبروز مظاهر  اأخذ يف االعتبار ت�ساعد  اإذا ما  االأهلية، خا�سة 

احلراك  احلكومية ربط  الر�سمية  البيانات  بع�س  وتعمد  احلكومي.  القمع  مواجهه  امل�ساد يف 

اجلنوبي  احلراك  يف  منخرطة  عنا�رض  باتهام  وذلك  للقاعدة،  االإرهابي  بالن�ساط  اجلنوبي 

بالقيام باأعمال تخريبية، �سملت خالل االأ�سهر الثالثة االأوىل من العام احلايل –وفقا للم�سادر 

احلكومية- 87 تفجريا، واأف�ست اإىل م�رضع 10 من عنا�رض االأمن. يف حني ت�سري م�سادر 

برملانية، تنتمي اإىل احلزب اال�سرتاكي اليمني اإىل اأن القمع احلكومي للحراك اجلنوبي منذ بدء 

احلراك وحتي مار�س 2010، قد اأف�سي اإىل �سقوط ما ال يقل عن 150 قتيال واعتقال اآلف 

االأ�سخا�س.

ويقدر بع�س التقارير اأن عدد القتلى خالل الفرتة من اأبريل اإىل يوليو 2010 ت�سل اإىل 43 

قتيال، و153 م�سابا، و176 معتقال، ف�سال عن اأكرث من10 اأحكام بال�سجن لفرتات قد ت�سل 

)9( »املركز اليمني حلقوق الإن�سان«، يدين اجلرائم التي يتعر�س لها �سكان مدينة حوث، 24 اأغ�سط�س 2010 

www.anhri.net/?p=11129 
)10( املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية، اعتقال 22 مواطنا من املاأخذ مبحافظة 

عمران يف ا�ستمرار لالعتقالت ب�سبب الغدير«، 30 نوفمرب 2010

www.hurryat.org/?p=1190
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اإىل ع�رض �سنوات للمنخرطني باحلراك اجلنوبي.11 

كما اأقدمت احلكومة اليمنية ابتداء من �سهر اأبريل 2010 على توقيف مرتبات بع�س املوظفني 

�سملت 38 من قيادات احلراك اجلنوبي، كما �سطبت اأ�سماء عدد من املتقاعدين من ك�سوفات 

الرواتب ال�سهرية، ومن بينهم اأحمد بامعلم، وهو برملاين �سابق، ومعار�س �سيا�سي بارز، 

ثم جرى حرمانه من راتبه التقاعدي، وحكم عليه بال�سجن ملدة ع�رض �سنوات يف 23 مار�س 

2010 من قبل حمكمة اأمن الدولة، اال�ستثنائية، بتهمة بامل�سا�س بالوحدة الوطنية.12 

وتنفيذا لقرار العفو الرئا�سي، اأطلق �رضاح بامعلم يف 16 يوليو 2010، �سمن قائمة �سملت 

28 معتقال على ذمة التجمعات ال�سلمية يف املحافظات اجلنوبية من قيادات احلراك اجلنوبي، 

ال�سفري قا�سم ع�سكر جربان وفادي باعوم، بينما ا�ستمر اعتقال 15 من املحتجزين  من بينهم 

على ذمة احلراك اجلنوبي.13

ويف يوم 30 نوفمرب 2009 قامت ال�سلطات بقمع املظاهرة ال�سلمية يف عدن مبنا�سبة الذكرى 

الـ42 ل�ستقالل اجلنوب، واألقت القب�س على نحو الألفني من مواطني اجلنوب، ومنعت عنهم 

اأنه قد مت ا�ستخدام قنابل م�سيلة  الزيارات، ومل يعر�سوا على النيابة، واأ�سارت التقارير اإىل 

للدموع داخل عنابر ال�سجن، وتعر�س البع�س لل�رضب وممار�سة ال�سغوط على املعتقلني؛ 

الإجبارهم على التعهد بعدم امل�ساركة يف اأي احتجاج اآخر.14

كما اأ�سيب مواطن، واعتقل اأكرث من 33 اآخرين يف اأبريل 2010، خالل قمع قوات الأمن 

الر�سا�س  الأمن  قوات  واأطلقت  امل�سرتك”،  اللقاء  “الأحزاب  �سلمي  جتمع  “حلج”  مبحافظة 

احلي والقنابل امل�سيلة للدموع، وتعر�س كل من عبد القوي قائد �سالح و�سمري عبد ال�سالم من 

)11( انظر تقارير انتهاكات حقوق الإن�سان خالل كٍل من )اأبريل – مايو – يونيو( يف 2010، املر�سد اجلنوبي 

. /http://sohr-aden.org  حلقوق الإن�سان

)12( اليمن: احلكم على اأحمد بامعلم ع�رض �سنوات �سجنا، منظمة »الكرامة حلقوق االإن�سان«، 23 مار�س 2010 

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3789:2010-03-

31-12-13-51&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
)13( اأ�رض معتقلني: قرار باالإفراج عن 3 قياديني غدًا ال�سبت، 16 يوليو 2010

 http://sh-new.com/vb/showthread.php?t=9762
- املر�سد اليمني حلقوق الإن�سان ين�رض اأ�سماء املحتجزين على ذمة التجمعات ال�سلمية يف املحافظات اجلنوبية 

وحرب �سعدة والذين ينتظرون االفراج، مرجع �سبق ذكره 

- املر�سد اليمني حلقوق الإن�سان يرحب باالإفراج عن 28 معتقال، ويطالب باالإفراج عن البقية، 17 يوليو 2010.

http://www.yohr.org/details.asp?id=354&catid=2
)14( بالغ اإىل املنظمات احلقوقية يف العامل، »املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق االإن�سان واحلريات 

الدميقراطية«، 10 دي�سمرب 2010.

 http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2009/pr1210.shtml
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)قيادات حزب االإ�سالح( لل�رضب املربح، فيما اعتقل اأكرث من 33 نا�سطًا15.

 وقد اتهم احلراك اجلنوبي يف “ال�سالع” اأجهزة االأمن بامل�سئولية عن م�رضع مواطن بعد 

“الأ�سري  يوم  انطلقت يف 11 مار�س مبنا�سبة  الراأ�س خالل مظاهرة  ناري يف  بطلق  اإ�سابته 

اجلنوبي”.16

ويف اأبريل 2010 يف مدينه “مكريا�س” اأطلق احلر�س اجلمهوري الر�سا�س على حمتجني 

تظاهروا �سلميا للمطالبة باإطالق �رضاح املعتقلني ال�سيا�سيني من ال�سجون، مما اأدى اإىل مقتل 

طفل يف الرابعة ع�رضة من عمره.17

ويف يوليو 2010 اأطلقت قوات االأمن الر�سا�س على مواطنني كانوا ي�سعون لت�سييع جنازة 

تعر�سه  بعد  2010م،  يونيو  يف  ال�سجون  باأحد  احلياة  فارق  الذي  الدروي�س  حممد  اأحمد 

للتعذيب، وقد اأ�سفر ذلك عن �سقوط قتيلني وجرح اآخرين.18

�سهدتها مدينة  دامية،  اآخرون يف مواجهات   20 لقي 6 مواطنني م�رضعهم، وجرح  كما 

»ال�سالع« اجلنوبية يف اأوائل يونيو 2010، بعد اأن ا�ستبكت قوات اجلي�س املنت�رضة يف مدينة 

اإىل احلراك اجلنوبي. واأعقب ذلك ق�سف ع�سوائي فوق  ينتمون  اأفراد م�سلحني  ال�سالع مع 

املدينة، اأ�سفر عن تدمري اأكرث من 10 منازل بدرجات متفاوتة، و�سقوط اأكرث من 20 جريحا 

معظمهم من الن�ساء واالأطفال.19

انتهاكات ل تقل ج�سامة با�سم احلرب على الإرهاب:

اأتاح الإعالن عن تاأ�سي�س تنظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية واختيار اليمن مركزًا لنطالق 

االنتهاكات  على  التغطية  يف  االإرهاب  خماطر  لتوظيف  اليمنية  للحكومة  مدخال  عملياته، 

)15( املر�سد اليمني حلقوق الإن�سان »YOHR« يدين احلكم ال�سادر �سد ال�سحفي ال�سوا�س، ويطالب بالكف 

عن ا�ستخدام الق�ساء يف قمع حرية الراأي، 28 اأبريل 2010

http://www.yohr.org/details.asp?catid=2&id=324
)16( اليمن: 111 معتقال يف مثلث احلراك اجلنوبي خالل �سهر مار�س ..واأن�سارهم يف ال�سالع يحولون 

مرا�سيم ت�سييع قتيل اإىل مظاهرة »بوابه اليمن«، 25 مار�س 2010.

http://www.ye26.net/indep/yenen-today-news-sanaa-aden/33979-25-03-2010.html
)17( انظر تقرير انتهاكات حقوق الإن�سان خالل ) اأبريل( يف 2010 » املر�سد اجلنوبي حلقوق الإن�سان«

 http://sohr-aden.org/ 

)18( اأحداث عدن يوم 7 يوليو 2010م، »املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية«

http://www.anhri.net/?p=8719 
)19( اليمن: 6 قتلى و20 جريحا يف ا�ستباكات وق�سف بال�سالع وع�سيان مبدن جنوبية، »ال�رضق االأو�سط«، 

8 يونيو 2010

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11515&article=573017
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مع  االأمني  التعاون  تعزيز  يجري  االإرهاب  على  احلرب  وبا�سم  االإن�سان.  حلقوق  الوا�سعة 

الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد االأوروبي، وغالبا ما تتجاهل هذه االأطراف االنتهاكات 

خمتلف  على  التواطوؤ  اإىل  االأمر  وميتد  االإرهاب.  مكافحة  با�سم  االأمنية  التدابري  ترتبها  التي 

قمع  االأخ�رض يف  ال�سوء  اليمنية  ال�سلطات  يعطي  الذي  االأمر  البالد،  الواقعة يف  االنتهاكات 

معار�سيها. وقد تعهد الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما بتعزيز ال�رضاكة مع احلكومة اليمنية، 

االأمر الذي انعك�س يف اإعالن م�سئولني باخلارجية االأمريكية اأن وا�سنطن تعترب ما يحدث يف 

مناطق اجلنوب �ساأنا داخليا لليمن وحده اأن يت�رضف فيه.20 

وقد اقرتنت تدابري مكافحة االإرهاب بتزايد ممار�سات االختطاف واالختفاء الق�رضي للم�ستبه 

يف انتمائهم لتنظيم القاعدة، كما اقرتنت اأي�سا بتزايد ال�سكوك يف جلوء قوات االأمن اإىل انتهاج 

وانطوت  بهم،  للم�ستبه  مالحقتها  خالل  الق�ساء  نطاق  خارج  االإعدام  اإىل  ترقى  ممار�سات 

هجمات على مواقع يزعم اأنها توؤوي عنا�رض من القاعدة على اإحلاق خ�سائر فادحة باملدنيني. 

يف17  اجلنوبية  اأبني  منطقه  يف  م�سلحني  ا�ستهدفت  جوية  غارات  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  وي�سار 

42 من املدنيني معظمهم من الن�ساء واالأطفال. وبح�سب  دي�سمرب 2009 اأف�ست اإىل م�رضع 

اأن  التقارير  اأمريكية21. واأ�ساف بع�س  الغارات قد جرت مب�ساعدة  فاإن هذه  تقارير عديدة 

الرئي�س اليمني قد تلقي التهنئة من نظريه االأمريكي يف اأعقاب غارة 17 دي�سمرب.22

هذه  يف  دوليًا  املحرمة  العنقودية  القنابل  ا�ستخدام  اإىل  دولية  حقوقية  تقارير  اأ�سارت  كما 

اأكدت م�سئولية قواتها وحدها عن هذه الغارات،  اأن م�سادر ر�سميه مينية  الغارات. ورغم 

فاإن تقارير اإعالميه اأكدت الحقا اأن �سواريخ كروز االأمريكية قد اأطلقت على مواقع مزعومة 

اإىل  التقارير التي �سدر بع�سها من داخل الواليات املتحدة  للقاعدة يف اليمن، واأ�سارت هذه 

اأن هذه ال�سواريخ ال متلكها �سوى الواليات املتحدة، وُي�ستبعد اأن يكون لدي القوات امل�سلحة 

اليمنية القدرة على ا�ستخدامها 23

كما اتهمت تقارير دولية االإدارة االأمريكية بن�رض ا�ستخدام الطائرات بدون طيارين يف اليمن 

املمار�سات تنطوي على  الذي يجعل من هذه  االأمر  باأنهم »اأهداف ثمينة«،  لقتل من ت�سفهم 

)20( اإ�سكاالت ال�رضاكة مع اليمن– كري�ستوف ويكلي ، وبيرت بوكارت

 www.hrw.org/ar/news/2010/4/12-0
)21( التعامل مع االإرهاب يف الفراغ، كري�ستوف ويكلي 

www.hrw.org/ar/news/2010/4/13 
)22( Obama Ordered U.S. Military Strike on Yemen Terrorists- abc news 
 http://abcnews.go.com/Blotter/cruise-missiles-strike-yemen/story?id=9375236 

)23( اليمن : �سدور ال�سواريخ والذخائر العنقودية ت�سري اإىل دور الواليات املتحدة يف الهجوم املميت، 

»منظمه العفو الدولية«، 7 يونيو 2010

 www.amnesty.org/ar/news-and-updates/yemen-ir 



التقرير ال�سنوي 2010

113

عمليات للقتل خارج نطاق القانون. 24

ويف 20 اأغ�سط�س 2010، قام اجلي�س اليمني باأعمال ق�سف وح�سي ملناطق ماأهولة بال�سكان 

مما  والدبابات،  املدفعية  اأ�سلحه  مب�ساركة  اجلنوبية،  »اأبني«  مبحافظة  »لودر«  مديريه  يف 

يف  اجلنود،  من  عدد  م�رضع  اإثر  الهجمات  هذه  �سنت  وقد  بال�سكان.  فادحة  اأ�رضارًا  اأحلق 

كمائن ن�سبت لهم من قبل عنا�رض -تزعم ال�سلطات اأنهم- يتبعون تنظيم القاعدة اأو م�سلحني 

منخرطني يف احلراك اجلنوبي.

واالحتماء  ومنازلهم  قراهم  من  الفرار  اإىل  االأ�رض  من  املئات  الق�سف  اأعمال  دفعت  وقد 

باجلبال، يف الوقت الذي طوقت فيه وحدات ع�سكرية مداخل وخمارج مديرية لودر. وقد 

الزراعية  واالأمالك  املنازل  من  بالعديد  فادحة  اأ�رضارًا  واأحلق  �سعبية،  �سوقًا  الق�سف  طال 

وباإحدى ريا�س االأطفال، ف�سال عن �سقوط ما ال يقل عن ثالثة قتلى واإ�سابة ع�رضات اآخرين 

بينهم طفلة يف ال�ساد�سة من عمرها.25

وترجح تقارير دولية، اأن ال�سلطات قد اعتقلت على مدى العقد االأخري املئات ورمبا االآالف، 

من امل�ستبه يف انتمائهم اإىل »القاعدة« اأو لغريه من اجلماعات اجلهادية، مثل »اجلهاد االإ�سالمي 

اليمني« و«األويه جنود اليمن«، واأن عددًا قليال »ال يتجاوز الع�رضات« ممن جتري مالحقتهم 

املحكمة  اأمام  العدالة  ملعايري  تفتقر  اإىل حماكمات  اأحيلوا  قد  االإرهاب،  على  احلرب  اإطار  يف 

ا�ستثنائية مطعون يف حيدتها، ول ي�سمح فيها للمحامني عن  اجلزائية املخت�سة، وهي حمكمه 

املتهمني بالطالع على ملفات موكليهم، وغالبا ما يتجاهل الق�ساة النظر يف اأية مطاعن على 

املخالفات االإجرائية التي تطال املتهمني يف هذه الق�سايا خالل اإجراءات احتجازهم والتحقيق 

معهم.

وخالل العام 2009 مل يقدم للمحاكمة �سوى 24 �سخ�سا من املتهمني باالنت�ساب اإىل القاعدة 

اأو جمموعات جهادية اأخرى، وقد تلقي �ستة منهم اأحكامًا باالإعدام، بينما طالت اآخرين اأحكام 

بال�سجن ي�سل بع�سها اإىل 15 عاما.

ومتويل  االأموال  غ�سل  ملكافحة  قانونا  ال�سلطات  اعتمدت  االإرهاب  مكافحة  مظلة  وحتت 

االإرهاب، ويلزم هذا القانون املحامني بالك�سف عما لديهم من معلومات حول موكليهم، االأمر 

)24( اليمن: القمع حتت ال�سغوط، »منظمة العفو الدولية«، 24 اأغ�سط�س 2010 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/010/2010/ar/13b9c8f0-17ec-4603-a3d6-

e2961da1d5a7/mde310102010ar.pdf
)25( ل ينبغي التواطوؤ على جرائم النظام اليمنى بدعوى مكافحة الإرهاب)على اإدارة اأوباما اأن تراجع دعمها 

الال م�رضوط واأال ت�سع نف�سها خ�سما لل�سعب اليمني يف ال�سمال واجلنوب(، »مركز القاهرة لدرا�سات حقوق 

الإن�سان«، 29 اأغ�سط�س 2010

 http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2663.aspx
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الذي ميثل خرقا ملبداأ ال�رضية املهنية يف العالقة بني املحامي وموكله. وتعتزم احلكومة اإدخال 

تعديالت على قانون العقوبات، ت�سمح -فيما يتعلق بجرائم الإرهاب- بفر�س عقوبة الإعدام 

على االأ�سخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و18 �سنة وقت ارتكاب اجلرمية، الأمر الذي 

العهد الدويل للحقوق  اأحداثًا، مما ي�سكل خرقا الأحكام  الباب الأن تطال عقوبة االإعدام  يفتح 

املدنية وال�سيا�سية والتفاقية الدولية حلقوق الطفل26

حريه الراأي والتعبري :

�سهدت حرية الراأي والتعبري واحلريات ال�سحفية واالإعالمية تدهورا هائال. فقد حا�رضت 

ومعار�سيها  احلكومة  ومنتقدي  ال�سحفية  واملوؤ�س�سات  ال�سحفيني  من  الع�رضات  املحاكمات 

ال�سيا�سيني، وطالت العقوبات بال�سجن كتابا و�سحفيني، واقرتن بع�سها باحلرمان املوؤقت اأو 

النهائي من مزاوله الكتابة!.

وتزايدت التهديدات واملخاطر على حياة ال�سحفيني، يف ظل االعتداءات العنيفة التي تعر�س 

وتوا�سلت  جمهولني.  اأيدي  على  منهم  عدد  اغتيال  حماوله  حد  بلغت  والتي  بع�سهم،  لها 

�سيا�سات احلجب والتخريب للمواقع االإلكرتونية الناقدة لل�سلطات، ودوهمت مقار موؤ�س�سات 

�سحفية وجرى حظر توزيع بع�س ال�سحف.

“امل�سدر”  �سحيفة  بحق  حكما   2009 نوفمرب  مطلع  يف  ال�سحافة  حمكمة  اأ�سدرت  وقد 

ورئي�س حتريرها �سمري جربان، وال�سحفي الكاتب فيها منري املاوري املقيم بالواليات املتحدة 

ال�سحفي كنا�رض ورئي�س  العمل  التنفيذ، ومنعه من  �سنة مع وقف  ب�سجن جربان  االأمريكية، 

�سنتني مع  بال�سجن ملدة  املاوري  األف ريال ميني، ومعاقبة   100 �سنة. وتغرميه  حترير ملدة 

النفاذ بتهمة االإ�ساءة لرئي�س اجلمهورية يف مقال ن�رضته �سحيفة امل�سدر. 27

ويف يناير2010 تلقت الكاتبة ال�سحفية اأني�سة حممد على عثمان، حكما بال�سجن ملدة 3 اأ�سهر 

عقابا على مقالني ن�رضتهما جريدة “الو�سط” قبل عامني، وت�سمن احلكم حرمانها من الكتابة 

)26( اليمن: األمن وحقوق اإلنسان، »منظمة العفو الدولية«، مرجع سابق. 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/004/2010/ar/673a1de4-e24f-4d9a-9946-

6d32a0d2c57e/mde310042010ara.html
)27( التحالف الدويل للدفاع عن احلقوق واحلريات يطالب ال�سلطات اليمنية باإلغاء حمكمة ال�سحافة والأحكام 

ال�سادرة بحق �سحيفة امل�سدر، 3 نوفمرب 2009.

 http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr1103.shtml
حمكمة ال�سحافة املتخ�س�سة ت�سدر حكما �سد �سحيفة امل�سدر، يق�سي ب�سجن رئي�س حتريرها �سمري جربان �سنة 

مع وقف التنفيذ، بيان �سادر عن نقابة ال�سحفيني اليمنية، 1 نوفمرب 2009

 http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr1101.shtml
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ملدة عام، وتغرمي رئي�س التحرير 10 اآلف ريال ميني28.

معاذ  ال�سحفي  الكاتب  بحب�س  “�سنعاء”،  يف  واملطبوعات  ال�سحافة  حمكمة  ق�ست  كما 

املن�سورة  مقالته  اأحد  يف  الإ�سالمية  بامل�سا�س بالعقيدة  اتهامه  بعد  النفاذ  عام مع  ملدة  الأ�سهبي 

يف �سحيفة “الثقافية” “بتعز” على خلفية دعوى احت�ساب مرفوعة من عدد من اأع�ساء جمل�س 

منها  القانونية،  االإجرائية  االأخطاء  الق�سية جملة من  هذه  �ساب  وقد  الدين.  النواب ورجال 

اقتياد االأ�سهبي من قاعة املحكمة اإىل ال�سجن لتنفيذ احلكم االبتدائي، يف 10 مايو 2010 اإىل اأن 

�سححت حمكمة اال�ستئناف الو�سع، واأفرجت عنه الحقا.29

املحاكمه  و�سملت  »النداء«.  امل�ستقلة  االأ�سبوعية  ال�سحيفة  حماكمة  جرت   2010 مايو  ويف 

كال من رئي�س التحرير �سامي غالب واأربعة مرا�سلني، هم عبد العزيز املجيدي، وميفع عبد 

التحري�س  �ساأنها  اتهامهم »بن�رض تقارير كاذبة من  العبد، بعد  الرحمن، وفوؤاد م�سعد و�سفيع 

على العنف«، على خلفيه كتابة �سل�سلة من املقاالت النقدية حول اال�سطرابات يف جنوب اليمن 

وتعامل احلكومة معها. وقد ق�ست املحكمة معاقبة كل منهم باحلب�س ملدة ثالثة اأ�سهر مع اإيقاف 

التنفيذ، ف�سال عن اإدانة ال�سحيفة بالتحري�س، واإثارة النعرات املناطقية والعن�رضية.

وكانت املحكمة قد اأ�سدرت يف الثاين من مايو حكما �سد ال�سحفي ح�سني اأبو بكر الل�سوا�س 

مبنعه من الكتابة ملدة عام، وال�سجن عامًا مع النفاذ 30، وقد مت االإفراج عنه يف 2010/5/29 

مبقت�سى العفو الرئا�سي.31

ومبوجب العفو الرئا�سي عن ال�سحفيني يف 29 مايو 2010، اأ�سدل ال�ستار على املحاكمة التي 

كانت جتري لثالثة �سحفيني كانوا قد اأحيلوا يف دي�سمرب 2009 اإىل املحكمة اجلزائية املخت�سة، 

ويتعلق الأمر بكل من ال�سحفي واملدافع عن حقوق الإن�سان �سالح يحيي ال�سقلدي وال�سحفيني 

)28( http://www.barakish.net/news.aspx?cat=12&sub=15&id=3499
 http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_01_17_75384
)29( لقاء ت�سامني مع معاذ االأ�سهبي يف منتدى ال�سقائق واحتمال االإفراج عنه قريبا، »منتدى ال�سقائق العربي 

حلقوق الإن�سان«، 22 اأبريل 2010.

 http://www.anhri.net/?p=4679
- االإفراج عن ال�سحفي معاذ ااأا�سهبي ظهر اليوم، »�سبكه التغيري لالإعالم«، 10 مايو 2010.

http://www.ye26.net/component/rssnews/?task=iframe&format=raw&id=45425
)30(املر�سد اليمني حلقوق الإن�سان )yohr( يدين احلكم ال�سادر �سد ال�سحفي الل�سوا�س، ويطالب بالكف عن 

ا�ستخدام الق�ساء يف قمع حرية الراأي، “املر�سد اليمني حلقوق الإن�سان”، 5 فرباير 2010 

http://www.yohr.org/details.asp?catid=2&id=325
)31( مركز التاأهيل وحماية احلريات ال�سحفية يف اليمن: نرحب بتوجيهات رئي�س اجلمهورية االأخرية.. ونوؤكد 

على  احل�سول  وحق  ال�سحافة  حرية  راأ�سها  وعلى  العامة  احلريات  باحرتام  اإال  يتحقق  لن  اليمن  ا�ستقرار  اأن 

املعلومات، 29 مايو 2010

 http://www.anhri.net/?p=6802
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فوؤاد را�سد واأحمد الزبريي، وكانوا قد تلقوا اتهامات باقالق النظام العام، والتحري�س على 

الكراهية من خالل مقاالت ن�رضت عرب بع�س املواقع االإلكرتونية.32

املعار�س  ال�سحفي  ق�سائية مرفوعة �سد  تعليق دعاوي  ال�سلطات  قررت  مايو،  ويف 21 

حممد املقالح رئي�س حترير املوقع االإخباري التابع “للحزب اال�سرتاكي”33. وكان املقالح قد 

�سبتمرب 2009، حيث ظل م�سريه جمهوال نحو  اختطافه يف  منذ  تعر�س لنتهاكات ج�سيمة 

5 اأ�سهر، قبل اأن تقرر اإحالته اإىل املحاكمة؛ ب�سبب انتقاداته املعلنة النتهاكات حقوق االإن�سان 

وبخا�سة يف اإقليم �سعدة. وقد تعر�س خالل فرتة اختفائه ق�رضيا للتعذيب اجل�سدي والنف�سي، 

الذي بلغ حد متثيل عمليات اإعدام مفرت�سة بحقه.34

ويف اإطار العفو الرئا�سي اأي�سا اأ�سارت التقارير اإىل اإ�سقاط الدعاوي املقامة بحق 32 �سحفيا 

كانت جتري حماكمتهم يف ثماين ق�سايا، ومن بني من اأ�سقطت الدعاوي املقامة �سدهم ال�سحفي 

ه�سام با�رضاحيل موؤ�س�س جريدة »االأيام«.35

قوات  اقتحام  بعد   ،2010 يناير  يف  اعتقل  قد  با�رضاحيل  ه�سام  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

االأمن ملقر اجلريدة. كما طالت اإجراءات االعتقال جنليه حممد ه�سام با�رضاحيل وهاين ه�سام 

با�رضاحيل36. وقد اأطلق �رضاح جنليه يف اأبريل 2010 بناء على تعليمات من الرئي�س اليمني، 

فيما اأخلي �سبيل ه�سام با�رضاحيل يف 24 مار�س 2010 الأ�سباب �سحية.37

وبالتعار�س مع مقت�سيات العفو الرئا�سي عن ال�سحفيني، اأ�سار اأحدث التقارير يف اأكتوبر 

2009، اإىل اأن عددا ممن يفرت�س اأنهم ا�ستفادوا بالعفو، يقبعون حاليا بال�سجون، اأو ميثلون 

اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة اأو اأمام حمكمة ال�سحافة. ومن بني هوؤالء ال�سحفي ح�سني 

الل�سوا�س، وحممد املقالح، و�سامي غالب رئي�س حترير �سحيفة »النداء«، وال�سحفيون �سفيع 

)32( اليمن: تعليق حماكمة املدافع عن حقوق الإن�سان، ال�سيد �سالح ال�سقلدي، منظمة اخلط الأمامي

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/10534
)33( »تعليق الدعاوى الق�سائية املرفوعة �سد حممد املقالح«، بيان �سادر عن مرا�سلون بال حدود، 21 مايو 

2010

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=317701
)34( املر�سد اليمني حلقوق االإن�سان يوجه نداًء عاجاًل للتدخل الإنقاذ حياة ال�سحفي حممد املقالح، 2010/2/3

 www.anhri.net/maka2010//pr0203.shtml
)35( اإ�سقاط الدعاوي �سد 33 �سحفيا، “مرا�سلون بال حدود”، 15 يونيو 2010

 www.anhri.net/?p=7573 
)36( حت�رك عاج�ل.. القب�س على رئي�س حترير �سحيفة وجنله/ التعر�س خلطر التعذيب، منظمة »العفو 

الدولية«، 7 يناير 2010 

http://www.anhri.net/mena/amnesty/2010/pr0107.shtml
)37( اقتحام موؤ�س�سة �سحافية لطم�س ق�سية ثاأر، »مرا�سلون بال حدود«، 23 اأبريل 2010

 http://www.anhri.net/?p=4847
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العبد، ونبيل �سبيع ونايف ح�سان، والكاتب ال�سحفي معاذ االأ�سهبي.38

القومي  االأمن  جهاز  اأقدم  فقد  وكتاب.  ل�سحفيني  مالحقتها  جمددا  ال�سلطات  ا�ستاأنفت  كما 

يف اأغ�سط�س 2010 على اعتقال كمال �رضف ر�سام الكاريكاتري واأحد املنخرطني يف حمالت 

مناه�سة للف�ساد، وعبد االإله حيدر الكاتب ال�سحفي املتخ�س�س يف �سئون تنظيم القاعدة. وكان 

حيدر قد تعر�س يف يوليو لالختطاف من قبل جمهولني، واقتيد اإىل مكان غري معروف بعد 

تع�سيب عينيه، وجري ا�ستجوابه حول ما ين�رضه ب�ساأن تنظيم القاعده. كما اأن �رضف كان هو 

ال�ساهد على تلك الواقعة وتقدم ببالغ عنها39. وبينما مت االإفراج عن �رضف بعد 50 يوما من 

اعتقاله، فقد اأحيل حيدر لحقا للمحاكمة اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة بتهم خطرية، �سملت 

االنتماء اإىل ع�سابة تخريبية، ت�سعى للم�سا�س باأمن البالد، ف�سال عن اتهامه بالتحري�س على 

اغتيال رئي�س اجلمهورية وجنله40.

حيث   ،2010 فرباير  يف  اأبرزها  متثل  ال�سحفيني،  من  عددا  االغتيال  حماوالت  وطالت 

تعّر�س ال�سحايف حممد �سوعي الربوعي، ملحاولة اغتيال يف مديرية »بني قي�س« يف حمافظة 

اأ�سخا�س  اإن اأكرث من ثالثة  »حجة«، على خلفية ن�رض تقرير عن الف�ساد. وقال �سهود عيان 

تعر�سوا اإىل الربوعي ب�سيارتهم بعد مغادرته منزله، حيث حاولوا ده�سه بال�سيارة، وعندما 

التجاأ اإىل �سجرة على الطريق بادروا باإطالق النار، حيث اأ�سيب يف كتفيه وقف�سه ال�سدري 

ومناطق اأخرى من ج�سده 41.

بال�سالع،  »الغد«  �سحيفة  مرا�سل   – املحمدي  الرحمن  عبد  من  كل  جنا  يناير2010  ويف 

وحممد على حم�سن – رئي�س مكتب الإعالم بال�سالع، من حماولة اغتيال جراء هجوم م�سلح، 

)38( بيان ت�سامني �سد ا�ستهداف ال�سحفيني وال�سحف، املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات 

الدميقراطية، 10/13/ 2010

www.anhri.net/2p=13826
)39( اليمن: على النيابة العامة اأن تعلن بو�سوح اأ�سباب اعتقال �سحفي ور�سام كاريكاتري واحتجازهما باملخالفة 

للد�ستور، ال�سبكة تدين اعتقال عبد االإله حيدر وكمال �رضف، بيان �سادر عن ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق 

الإن�سان، 23 اأغ�سط�س 2010.

www.anhri.net/?p=11073 
)40( مرا�سلون بال حدود، »خارج عن اأي اإطار قانوين: عبد االإله حيدر يرف�س املثول اأمام املحكمة لعدم 

�رضعيتها، 26 اأكتوبر 2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_arti-
cle=31881

)41( ال�سحافة يف اليمن.. واقع ماأ�ساوي وتهديد م�ستمر، م�سدر �سابق. 

- بيان اإدانة: �سياج تدين اغتيال ال�سحايف والنا�سط حممد الربوعي وتدعو اجلميع للت�سامن، “منظمة �سياج 

حلماية الطفولة”، 13 فرباير 2010.

http://www.anhri.net/yemen/seyaj/2010/pr0213.shtml
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نفذه جمهولون على مطعم مبدينة ال�سالع،42 كما تعر�س مدير موقع »ال�سحوة نت » حممد 

العلواين لرتهيبه بالت�سفية اجل�سدية، وتعر�س عبد الرحمن املحمدي رئي�س جلنة ال�سحافيني 

قبل  الناري من  بال�سالح  اعتداء  اإىل  باملحافظة  االإعالم  بال�سالع، وحممد على حم�سن مدير 

جمهولني االأحد 17 يناير 2010، وتعر�س عبد الله ب�رض رئي�س “موؤ�س�سة اجلمهور” ملحاولة 

اغتيال.43 

تعر�س  فقد  “الديار“امل�ستقلة.  اأ�سبوعية  يف  ال�سحايف  املحرر  ال�رضعبي،  �سعيد  حممد  اأما 

“تعز”،  مبحافظة  عائلته  و�سد  �سده  موجهة  ترهيب  واأعمال  خطرية،  م�سلحة  العتداءات 

ال�سلبية  الظواهر  لبع�س  انتقادات  واملت�سمنة  املن�سورة،  ال�سحافية  وكتاباته  مهنته  خلفية  على 

من  لوابل  منزله  “تعر�س  فقد  تعز.  حمافظة  يف  املحلية  ال�سلطة  لقيادة  من�سوبة  وجتاوزات 

الر�سا�س قدر بـ“ 60 عيارا ناريا، وقنبلة يدوية مل تنفجر، غري اأن املنزل اأ�سيب باأ�رضار 

” تهديدات من مقربني من  اأقل من 24�ساعة من تلقيه  مادية كبرية، وجاء هذا العتداء بعد 

حمافظ تعز.44

يف  ك�سميم،  عو�س  ال�سحفي  بر�س”  “ح�رضموت  موقع  حترير  رئي�س  اختطاف  مت  كما 

عنه  االإفراج  مت  حتي  االعتقال  رهن  وظل   ،45 الأمنية  الأجهزة  قبل  من   ،2010 مار�س 

مبوجب العفو الرئا�سي ال�سامل.46

يف اإطار م�سادرة ال�سحف ومنع توزيعها وطباعتها، منعت وزارة االإعالم طباعة �سحيفة 

احلراك  لفعاليات  ب�سبب تغطيتها  متتالني،  لأ�سبوعني  عدن  من  ال�سادرة  امل�ستقلة  »الوطني« 

)42( ال�سحافة يف اليمن واقع ماأ�ساوي وتهديد م�ستمر.

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204791
)43( مركز التاأهيل وحماية احلريات ال�سحفية يف اليمن يدعو لوقف فوري للحرب املفتوحة �سد ال�سحافيني 

ويوؤكد اأن الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية غري امل�ستقرة تعك�س عنفها �سد ال�سحافة، 18 يناير 2010 .

http://www.anhri.net/yemen/ctpjf/2010/pr0118.shtml
)44( اليمن: تاأكيد اعتقال ال�سيد همام الدبعي ، »منظمة الكرامة حلقوق الإن�سان«، 10 اأبريل 2010.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3805:2010-04-

13-07-43-38&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
)45( بيان ت�سامني مع م�سطهدي ومعتقلي حرية الراأي والتعبري يف دولة اليمن، جمعية الريف الكبري حلقوق 

الإن�سان، 4 اأبريل 2010

 http://www.anhri.net/?p=3538
اجلمهورية  رئي�س  بتوجيهات  نرحب   :CTPJFاليمن يف  ال�سحفية  احلريات  وحماية  التاأهيل  مركز   )46(

االأخرية.. ونوؤكد اأن ا�ستقرار اليمن لن يتحقق اإال باحرتام احلريات العامة وعلى راأ�سها حرية ال�سحافة وحق 

احل�سول على املعلومات، مرجع �سابق. 

 http://www.anhri.net/?p=6802



التقرير ال�سنوي 2010

119

اجلنوبي، ومقال اعترب م�سيئا لرئي�س الدولة47 

والطباعة  لل�سحافة  اأكتوبر   14 “موؤ�س�سة  مبنى  مبداهمة  املركزي  الأمن  قوات  قامت  كما 

والن�رض” يف عدن يف م�ساء 21 اأبريل 2010، مل�سادرة عدد اليوم التايل من جريدة “الطريق“، 

وقامت قوات الأمن املركزي بتفتي�س كل ال�سيارات اخلارجة منها، بهدف �سبط “الطريق” 

خربًا حول قيام قوات  “الطريق”  اإثر ن�رض  التي تطبعها هذه املوؤ�س�سة. وقد جاء هذا االإجراء 

االأمن املركزي مبحا�رضة مبنى مركز �رضطة “التواهي” )جنوب اليمن(. واأفادت “الطريق” 

�رضطي  بني  م�سادة  على  ردًا  القوات  هذه  ثاأر  اإطار  يف  تندرج  الع�سكرية  العملية  هذه  باأن 

اأعايل  يف  �رضعية  غري  م�ساكن  تهدمي  عملية  اأثناء  املركزي،  االأمن  جنود  واأحد  التواهي  من 

التواهي48. ويف اأوائل دي�سمرب 2010 منعت اأجهزة ال�ستخبارات دخول جريدة “الثوري” 

التابعة للحزب اال�سرتاكي املعار�س اإىل مدينة عدن، وذلك على خلفية قيام اجلريدة بتغطية 

اعتقاالت ا�ستهدفت عددا من املواطنني يف عدن. وقد �سودرت الن�سخ املطبوعة من اجلريدة 

من على ال�ساحنة، التي كانت يف طريقها اإىل عدن.49

يف  والقر�سنة  للتخريب  مين”  “نيوز  امل�ستقل  الإخباري  املوقع  تعر�س  اآخر  �سعيد  وعلى 

منت�سف دي�سمرب 2009. 50

قناة  م�ستهدفة  الف�سائي،  البث  و�سائط  اإىل  االإعالمية  احلريات  على  ال�سغوط  وامتدت 

الوقت  ذلك  مكتبها يف  ها�سم مدير  تعر�س مراد  كما  باإغالق مكتبها،  والتهديد  “اجلزيرة”، 
يف  حتقيقات  ال�سلطات  جتر  ومل  اجل�سدية،  تهديدات بالت�سفية  لعدة  مرا�سلها  ال�سلفي  واأحمد 

البالغات التي قدمت اإىل وزارة الداخلية يف هذا ال�ساأن. وتعر�س طاقم القناة ل�سل�سلة اعتداءات 

منهم حمافظ  بالتحري�س �سدها،  م�سئولون  وقام  لالأحداث يف جنوب اليمن،  تغطيتهم  اأثناء 

“تعز”، واأحد الربملانيني الذين ينتمون للحزب احلاكم، الذي طالب باإغالق مكتب اجلزيرة. 
كما اقتحمت قوات االأمن املركزي واالأمن ال�سيا�سي )املخابرات( ب�سحبة م�سئولني من وزارة 

االإعالم مكتبي قناتي اجلزيرة والعربية ب�سنعاء، و�سادرت بالقوة جهاز البث التابع ملكتب 

)47( وزارة االإعالم اليمنية ت�سادر العدد 61 من �سحيفة الوطن، بيان �سادر عن �سحيفة )الوطني(، 17 

اأكتوبر 2009 

http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr1017.shtml
)48( اقتحام موؤ�س�سة �سحافية لطم�س ق�سية ثاأر، »مرا�سلون بال حدود«، مرجع �سبق ذكره.

)49(اليمن: االأمن مينع �سحيفة احلزب اال�سرتاكي املعار�س من و�سول عدن، ال�سبكة العربية تدين قيام 

اأجهزة الأمن ال�سيا�سي مب�سادرة �سحيفة الثوري، 4 دي�سمرب 2010.

www.anhri.net?p=19921
)50( املر�سد اليمني حلقوق الإن�سان يدين ما تعر�س له “نيوز مين” ويطالب بتعوي�س هيئة حتريره وحماية 

م�ستخدمي االإنرتنت، “املر�سد اليمني حلقوق الإن�سان”، 12 دي�سمرب2010.

http://www.anhri.net/yemen/makal/2009/pr1212.shtml
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اجلزيرة ب�سنعاء، بدون اإذن من النيابة العامة اأو من اأي جهة اأخرى، وبرروا عملهم هذا باأنه 

جاء بناء على توجيهات من وزير االإعالم.51

قمع املدافعني عن حقوق الإن�سان :

ظل املدافعون عن حقوق االإن�سان هدفا للمزيد من االنتهاكات التي �سملت تعري�س بع�سهم 

اإىل حماكمات ا�ستثنائية ف�سال عن االعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رضي، كما جرت حماوالت 

لرتويع بع�سهم وتهديدهم؛ ب�سبب دورهم يف الك�سف عن انتهاكات حقوق االإن�سان. 

عن  للدفاع  اليمنية  ع�سو املنظمة  ال�سقاف  اأحمد  على  احلقوقي  النا�سط  لالختطاف  تعر�س 

اأن  عيان  �سهود  وقال   ،2009 28�سبتمرب  االثنني  ظهر  الدميقراطية  واحلريات  احلقوق 

م�سلَّحني يرتدون املالب�س املدنية اأحاطوا بال�سقَّاف يف اأحد �سوارع العا�سمة، واقتادوه بعيدًا يف 

مركبِة نقٍل متو�سطة احلجم.52

وقد و�سع ال�سقاف رهن االعتقال، كما حرم من حقه يف العالج بعد اإ�سابته بفريو�س الكبد 

الوبائي، وهو ما دفعه اإىل اإعالن االإ�رضاب عن الطعام احتجاجا على االإجراءات التع�سفية 

بحقه.53

كما تعر�س مقر منتدى ال�سقائق العربي حلقوق االإن�سان لالقتحام من قبل جمهولني يف 23 

نوفمرب2009، واقرتن ذلك بتحطيم الأدوات وامل�ستلزمات بداخله، وكانت اأمل البا�سا رئي�سة 

قاموا بر�س وجهها مبواد  للتحر�س من قبل جمهولني،  قد تعر�ست يف غ�سون ذلك  املنتدى 

�سائلة، وفوجئت كذلك باإتالف فرامل �سيارتها يف 17 نوفمرب54.2009

كما تلقى يا�رض الوزير ع�سو املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية يف 

قبل عام  اختطف  قد  �سنوات. وكان  ثماين  ملدة  بال�سجن  يق�سي مبعاقبته  يناير 2010، حكما 

)51( اليمن: القوات الأمنية تقتحم مكتبي «اجلزيرة” و”العربية” ب�سنعاء وت�سادر جهازي االإر�سال لتغطيتهما 

العت�سامات وم�سريات اأحزاب املعار�سة، مبادرة الإ�سالح العربي، 10 مار�س 2010.

 http://arab-reform.net/spip.php?article2937
ل كرمان وال�سيدة لبنى القد�سي، وادعاءاٌت  )52( اليمن: اعتداٌء على املدافعتني عن حقوق الإن�سان، ال�سيدة توكُّ

�س ال�سيد على اأحمد ال�سقَّاف لالختفاء الق�رضي، منظمة اخلط االأمامي، 9 اأكتوبر 2010. بتعرُّ

http://www.frontlinedefenders.org/ar/nod/10705
)53( ت�سامنا مع اأع�ساء املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية للمعتقلني تع�سفا، بيان �سادر 

عن املر�سد التون�سي للحقوق واحلريات النقابية، 2 اأغ�سط�س .2010

 www.anhri.net/?p=10245 
)54( بعد تعر�س �سيارة اأمل البا�سا لقطع فراملها قبلها باأ�سبوع واقتحام مقر ال�سقائق واملنتدى يحمل الأمن 

م�سئولية �سالمة موظفيه، بيان �سادر عن منتدى ال�سقائق العربي حلقوق الإن�سان، 23 نوفمرب 2009.

 http://www.anhri.net/yemen/saf/2009/pr1123.shtml
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ون�سف العام من قبل جهاز االأمن ال�سيا�سي، وظل م�سريه جمهوال وحمروما من زيارة ذويه 

ملا يزيد على ثالثة اأ�سهر. وتعر�س للتعذيب واالإيداع لفرتات طويلة يف احلب�س االنفرادي، 

وا�ستمر رهن العتقال من دون اتخاذ اإجراءات قانونية بحقه، اإىل اأن قررت ال�سلطات قبيل 

م�سلحة،  جماعة  بت�سكيل  اتهامه  �سملت  كيدية،  بتهم  املحاكمة  اإىل  اإحالته  فقط  ب�سهرين  احلكم 

التهمة، وقد جرت حماكمته  ب�ساأن هذه  ا�ستجواب  اأنه مل يخ�سع الأي  الرغم من  وذلك على 

ب�سورة تكاد تكون �رضية ومن خالل جل�سات مغلقة مل يخطر بها م�سبقا، ومل يح�رض حمام عنه 

يف هذه املحاكمة التي جرت اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة، التي يفتقر املاثلون اأمامها اإىل 

العديد من ال�سمانات القانونية واالإجرائية التي ت�سمن حتقيق العدالة.55

ويف 13 فرباير تعر�س النا�سط احلقوقي “حممد ناجي عالو” من�سق الهيئة الوطنية للدفاع 

عن احلقوق واحلريات “هود “ والع�سو ال�سابق بالربملان اليمني للتحقيق، حيث قرر رئي�س 

انتقاده ملحكمة  للنيابة العامة بتهمة االإ�ساءة للق�ساء، عقب  اإحالته  حمكمة ال�سحافة املتخ�س�سة 

ال�سحافة واإعالنه اأنها حمكمة ا�ستثنائية خمالفة للد�ستور والقانون.56

اليمنية  “للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  احلقوقية وع�سو  النا�سطة  �سعيد  اأفراح على  تعر�ست  كما 

املنزل  هاتف  عرب  وتهديدات  اأمنية  مل�سايقات  الدميقراطية”  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع 

واجلوال، ومالحقتها اأكرث من مرة اإىل مقر عملها، واإىل املوؤ�س�سة العربية مل�ساندة ق�سايا املراأة 

حيث مقر جميع اأن�سطتها االجتماعية واحلقوقية، كما تعر�ست الأعمال القر�سنة االإلكرتونية 

ومراقبة ات�سالتها57. وا�سطرت الحقا اإىل مغادرة البالد، طلبا للجوء ال�سيا�سي.

الإن�سان”  حلقوق  الوطني  “بامللتقي  االإعالمي  امل�سئول  معجب  احلافظ  عبد  تعر�س  وقد 

بـ”احلديدة” يف اأغ�سط�س 2010، العتداء بال�رضب املربح ب�سبب انتقاده وت�سويره الأ�سلوب 

االعتداء عليه من  لل�رضب واالإهانة. وقد وقع  املواطنني وتعر�سهم  م�ساعدات على  توزيع 

ال�رضطة الع�سكرية، قبل اأن يتم اقتياده واحتجازه لب�سع �ساعات ب�سجن “املوؤ�س�سة القت�سادية”، 

لدرا�سات حقوق  القاهرة  بيان �سادر عن مركز  �سنوات،   8 ب�سجنه  بارز واحلكم  التنكيل بحقوقي ميني   )55(

الإن�سان، 4 فرباير 2010.

http://www.anhri.net/egypt/cihrs/2010/pr0204.shtml 
الوزير،  يا�رض  اليمنية  املنظمة  ع�سو  على  الدولة  اأمن  حكم حمكمة  ت�ستهجن  اليمني  املدين  املجتمع  منظمات   -

“املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية”، 17 يناير 2010.
http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2010/pr0117.shtml
)56( اليمن :بعد املمار�سات اجلائرة �سد ال�سحفيني: التحقيق مع نا�سط حقوقي وبرملاين �سابق ب�سبب دفاعه عن 

حرية ال�سحافة- ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، 16 فرباير 2010.

http://www.anhri.net/press/2010/pr0216.shtml
)57( ا�ستنكار ما تتعر�س له النا�سطة احلقوقية االأ�ستاذة اأفراح على �سعيد، »املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق 

الإن�سان واحلريات الدميقراطية«، 23 يونيو 2010.

 http://www.anhri.net/?p=7993
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الذي ال يعد بني مراكز االحتجاز القانونية58.

ال�رضابي العتداء  ب�رضى  والنا�سطة  توكل كرمان  احلقوقية  النا�سطة  تعر�ست كل من  كما 

اأثناء م�ساركتهما يف تظاهرة  �ساعات،  لب�سع  املطاطي، واعتقال  باملواد احلارقة والر�سا�س 

ت�سامنية مع اأبناء “اجلعا�س” املهجرين يف 12 اأكتوبر 2010 59.

وقام م�سئولون مبديرية اأمن حمافظة “عمران” يف مطلع دي�سمرب 2010 باعتقال عبد الوا�سع 

املوؤيد، ع�سو املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية واآخرين، اأثناء جتمع 

�سلمي الأهايل املعتقلني باملحافظة. كما تلقى الوفد احلقوقي امل�سارك يف هذا التجمع �سل�سلة من 

ال�ستائم والتهديدات بالعتقال لأع�ساء الوفد املكون من: علي الديلمي املدير التنفيذي للمنظمة، 

واملحامي حممد حممد اإبراهيم ع�سو منظمة “التغيري للدفاع عن احلقوق واحلريات”، وعدد 

اآخر من املحامني.60

املنظمات  من  �رضكاءهم  لتطال  اليمن  يف  االإن�سان  حقوق  مدافعي  على  ال�سغوط  وامتدت 

االإن�سان  الفيدرالية حلقوق  نبيل رجب ممثل  فقد تعر�س  االإن�سان.  العربية والدولية حلقوق 

ورئي�س مركز البحرين حلقوق االإن�سان مل�سايقات متكررة عند زيارته لليمن يف يونيو 2010 

�ساعات عند  لعدة  توقيفه يف مطار �سنعاء  الفعاليات احلقوقية، حيث مت  اإحدى  للم�ساركة يف 

قدومه ومغادرته، وتعر�س لتفتي�س حقيبته وحا�سوبه ال�سخ�سي وكامريته وهاتفه املحمول، 

ومت اإبالغه عند املغادرة باأنه �سخ�س غري مرغوب فيه، ويتعني عليه األ يحاول الدخول لليمن 

م�ستقبال !

وقد جاء ذلك على خلفية م�ساركة نبيل رجب يف اأكتوبر 2009 ممثال ل� “الفيدرالية الدولية 

حلقوق الإن�سان” يف بعثة تق�سي احلقائق حول ممار�سات التعذيب يف اليمن . وي�سار يف هذا 

الدولية  الفيدرالية  ملمثلة  دخول  تاأ�سرية  منح  عن  اليمنية  ال�سلطات  امتناع  اإىل  اأي�سا  ال�سياق 

ال�سقائق العربي حلقوق  حلقوق االإن�سان يف جنيف للم�ساركة يف فعالية حقوقية نظمها منتدى 

 23 )58( املنظمة اليمنية تطالب بالتحقيق اجلدي يف ق�سيه االعتداء على النا�سط احلقوقي عبد احلافظ معجب، 

اأغ�سط�س 2010.

 www.anhri.net/?p=11064
)59( منتدى ال�سقائق العربي حلقوق الإن�سان، ال�سقائق يدين النتهاكات التي تعر�ست لها كرمان وال�سوابي، 

16 اأكتوبر 2010.

www.anhri.net/?p=13958
)60( املنظمة اليمنية ت�ستنكر التهديد باالعتقال ملديرها التنفيذي علي الديلمي وللوفد احلقوقي واالعتداء على اأهايل 

املعتقلني من قبل مديري اأفراد اأمن حمافظة عمران، 1 دي�سمرب 2010.

www.anhri.net/?p=1185
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االإن�سان.61

التعذيب :

 يف ظل ات�ساع نطاق ممار�سات االعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رضي والتعذيب، امتنعت 

احلكومة اليمنية يف نوفمرب 2009 عن ح�سور جل�سة جلنة االأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب التي 

التعذيب،  مناه�سه  اتفاقيه  اأحكام  تنفيذها  ب�ساأن  لليمن  الثاين  الدوري  التقرير  خاللها  تفح�س 

وال�سيما اأن ما خل�ست اإليه اللجنة قد اأكد اأن ممار�سة التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة 

متف�سية يف اليمن62.

ب�سكل  اعتقلوا  الإن�سان  حقوق  عن  ومدافعني  و�سحفيني  �سيا�سيني  ن�سطاء  اإن  اللجنة  وقالت 

نادرا ما  اليمن  بالتعذيب يف  املتعلقة  املزاعم  تع�سفي، واحتجزوا يف احلب�س النفرادي، واأن 

يتم التحقيق فيها، واأن على ما يبدو اأن هناك “اأجواء من احل�سانة �سد العقاب” ملرتكبيها. كما 

اأحيانا  “كرهائن  اأقارب متهمني مزعومني، مبا يف ذلك االأطفال  اأحيانا احتجاز  اإنه يتم  قالت 

ل�سنوات متوا�سلة” لإرغام امل�ستبه بهم على ت�سليم اأنف�سهم63.

باالإعدام،  والتهديد  والرتويع  ال�رضب  بني  تنوعت  التعذيب  اأ�ساليب  اأن  اللجنة  والحظت 

بالفلكة64،  لل�رضب والتعليق وال�رضب  الراأ�س، والتعر�س  اإىل  ال�سالح  ف�ساًل عن ت�سويب 

كانوا  حيث  املقالح،  حالة  يف  كما  لالإعدام،  حماكاة  لعملية  الإخ�ساع  اأي�سا  الو�سائل  ومن 

يجل�سونه على كر�سي وي�ستح�رضون اأجواء االإعدام ثم يعودون لي�سخروا منه.65

وباأعقاب  بالع�سي  اجل�سم  جميع اأنحاء  على  ال�رضب  اأي�سا  التعذيب،  اأ�ساليب  ت�سمل  كما 

واحلرق  والكاحلني،  من املع�سمني  طويلة  لفرتات  والتعليق  والركل  واللكم  البنادق، 

)61( ال�سقائق يدين احتجاز ممثل الفيدرالية الدولية حلقوق االإن�سان والتحقيق من قبل االأمن القومي يف مطار 

�سنعاء قبيل مغادرته، منتدى ال�سقائق العربي حلقوق الإن�سان، 24 يونيو 2010.

 http://www.anhri.net/?p=8101
)62( اليمن: االأمن وحقوق االإن�سان، منظمه العفو الدولية، مرجع �سابق.

)63( املالحظات اخلتامية املوؤقتة للجنة مناه�سة التعذيب تعليقا على التقارير املقدمة من الدول الأطراف مبوجب 

املادة 19 من التفاقية، )اليمن(، 20 نوفمرب 2009.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT-C-YEM-CO-2_ar.pdf
)64( الكلمة املقدمة من املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات والدميقراطية اأمام جلنة مناه�سة التعذيب 

التابعة ملجل�س حقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة جنيف، 6 مايو 2010/ اجلل�سة 44.

)65( اليمن: ال�سحفي املقالح يواجه حماكمة غري عادلة ويك�سف عن تعر�سه للتعذيب اأثناء اإخفائه ق�رضيًا- موؤ�س�سة 

الكرامة حلقوق االإن�سان.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3749:2010-02-

23-08-56-00&catid=164:2009-03-08-12-08-04&Itemid=140
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وكذلك  الطبية،  امل�ساعدة  ومن تلقي  الطعام،  من  واحلرمان  الكاملة،  والتعرية  بال�سجائر، 

التهديد بالإ�ساءة اجلن�سية.

اجلنوب-  يف  ال�سلمية  االحتجاجات  يف  م�ساركتهم  -ب�سبب  املعتقلني  ع�رضات  تعر�س  كما 

للتعذيب منذ احتجازهم يف �سجن املكال املركزي. اإذ تعر�س �سبعة رجال ا�ستبه يف اأنهم قد قادوا 

مظاهرات االحتجاج، لتكبيل اأيديهم وتقييدهم من كواحلهم بال�سال�سل، وتعليقهم بق�سبان مثبتة 

يف �سقف وجدران الزنازين ل�ساعات، كما تعر�س اآخرون للغازات امل�سيلة للدموع، وال�رضب 

بالع�سي وللكم والركل، بغر�س اإيقافهم عن اإطالق هتافات، تطالب با�ستقالل جنوب البالد، 

وبفك اأ�رضهم من ال�سجن66. ويف عدد من احلاالت اأدى هذا التعذيب اإىل م�رضع ال�سحايا.

يف  منزله  من  دروي�س  اأحمد  ال�ساب  ال�سيا�سي  االأمن  جهاز  اعتقل   ،2010 يونيو   25 ويف 

منطقة خور مك�رض، حيث اقتادته للتحقيق معه يف مقر االأمن ال�سيا�سي يف مدينة التواهي، وقد 

تويف اأحمد دروي�س اإثر التعذيب الذي تعر�س له اأثناء التحقيق، ووفقا لإفادة �سقيق ال�سحية: 

فاإن �سقيقه تويف بعد حقنه بحقنة مل يعرف حمتواها67. وقد اأمر النائب العام با�ستدعاء املتهمني 

ت�سليم  امتنع عن  الأمن مبحافظة عدن  مدير  اأن  تقارير طبية، غري  اأحمد دروي�س وفق  بقتل 

املتهمني اإىل �سلطات التحقيق.

كما تويف املعتقل ب�سام اأبو طالب داخل اأقبية معتقل الأمن ال�سيا�سي ب�سنعاء يف 4/ 9/ 2009. 

بعد اعتقاله، دون حماكمة الأكرث من عامني ون�سف العام، بذريعة اأحداث احلرب يف �سعدة. 

ب�سبب  االإفراج عنه؛  ال�سلطات ب�رضورة  قد طالبت يف وقت مبكر  وكانت منظمات حقوقية، 

تردي حالته ال�سحية، كما �سددت على �رضورة توفري الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته، لكن 

هذه املنا�سدات مل تلق جتاوبا من ال�سلطات68.

التنكيل باملعتقلني على ذمة حرب  ا�ستمرار  اليمنية نوفمرب 2010  وتر�سد تقارير املنظمات 

لتنظيم  �سعدة، وتعر�سهم داخل حماب�سهم لل�رضب املربح، من قبل عنا�رض متهمة باالنتماء 

ال�سيا�سي  االأمن  اليمنية  املنظمة  اتهمت  والهراوات.  ال�سكاكني  ذلك  يف  م�ستخدمني  القاعدة، 

باللجوء للتحري�س الطائفي لتعبئة معتقلي القاعدة �سد معتقلي �سعدة، عرب الرتويح باأنهم �سيعة 

اأو كفار69.

)66( اليمن: على احلكومة اإعالن التزامها بالت�سدي للتعذيب »املتف�سي«، منظمة العفو الدولية«. 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/017/2009/ar/6a280f84-ee85-42b6-990b-

67e623b790cd/mde310172009ar.html
)67( التقرير الدوري لنتهاكات حقوق الإن�سان يف اليمن اجلنوبي، املر�سد اجلنوبي حلقوق الإن�سان )�ساهر(، يونيو 2010م.

اأبو طالب ال�سجني يف  اليمنية تطالب بلجنة م�ستقلة للتحقيق الفوري، بعد ها�سم حجر، وفاة ب�سام  )68( املنظمة 

الأمن ال�سيا�سي ب�سنعاء، بذريعة اأحداث �سعدة، 5 �سبتمرب 2009.

www.anhri.net/yemen/yoddrf/2009/pr1005.shrml
)69( املنظمة اليمنية حتذر من االعتداءات املتكررة داخل االأمن ال�سيا�سي، وا�ستمرار التحري�س الطائفي، 22 

 http://www.anhri.net/?p=19265 .2010 نوفمرب
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لبنـــان

رفيق  االأ�سبق  الوزراء  رئي�س  اغتيال  منذ  م�ستحكمة  �سيا�سية  الأزمة  اأ�سريا  لبنان  ظل 

عرب  البلد،  هذا  يف  احلكم  دولب  لت�سيري  الفريد  الو�سع  على  تاأثريها  لها  وكان  احلريري، 

فريقي االأغلبية واملعار�سة، والتي متتلك فيها املعار�سة با�سم »�سالح املقاومة« قوة ع�سكرية 

تفوق جي�س الدولة الر�سمي، ومتتلك من ثم القدرة على فر�س اإرادتها على االأر�س، دومنا 

اعتبار ملوؤ�س�سات احلكم ومقومات دولة القانون، التي يفرت�س اأن يخ�سع لها خمتلف الفرقاء. 

ارتباطات  من  يرتبه  وما  واملذهبي،  الطائفي  االنق�سام  ا�ستتبعه  ما  التاأزم،  هذا  من  ويفاقم 

اأو ذاك، على  الفريق  لهذا  �سيا�سية  اأو م�سالح  اأ�س�س مذهبية  مبنية على  ووالءات خارجية، 

ح�ساب امل�سلحة العامة ملجموع ال�سعب اللبناين. ويف ظل هذا املناخ يظل لبنان يعي�س و�سعا 

مبوؤ�س�سات  ممثال  منها  الر�سمي  بني  ال�سلطة  ازدواجية  حالة  تهديد  حتت  �سواء  ه�سا،  داخليا 

قدرة  عدم  من  يفاقم  الذي  االأمر  الع�سكرية،  الله  حزب  بقوة  ممثال  الر�سمي  وغري  الدولة، 

اخلارجية  التطورات  تاأثري  بفعل  اأو  مهامها،  ممار�سة  على  والق�سائية  االأمنية  االأجهزة 

واحل�سابات االإقليمية على الو�سع الداخلي. 

املواجهات  من  جديدة  جولة  اأجلت  قد  والدولية  االإقليمية  التطورات  اإن  القول  جاز  واإذا 

املحتملة بني اإ�رضائيل وحزب الله، تظل عنا�رض التوتر االإقليمي والدويل -�سواء على خلفية 

من  جتعل  بال�سواريخ-  الله  حزب  بتزويد  �سوريا  اتهام  وا�ستمرار  النووي،  اإيران  ملف 

ال�ساحة اللبنانية هدفا لتهديدات حمتملة، �سواء يف اإطار مواجهة ع�سكرية بني اإ�رضائيل وحزب 

الله، اأو اإيران.
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يف �سوء ذلك ميكن اأن نالحظ تراجع اأجواء االرتياح الداخلي املوؤقت، بعدما متكن رئي�س 

الوزراء �سعد احلريري، بعد طول عناء من ت�سكيل حكومة وحدة وطنية يف نوفمرب 2009، 

توزعت مقاعدها على اأ�سا�س 15 وزيرا لالأكرثية الربملانية، و10 وزراء لالأقلية، و5 وزراء 

لرئي�س اجلمهورية.

فقد ظلت ازدواجية ال�سلطة و�سالح حزب الله م�سدرا للمخاوف من اندالع احلرب االأهلية 

جمددا، وخا�سة على خلفية املواقف والت�رضيحات التي اأعلنها حزب الله يف مواجهة املحكمة 

لتهام  حمتملة  قرارات  من  عنها  ي�سدر  قد  وما  احلريري،  اغتيال  بق�سية  اخلا�سة  الدولية 

عنا�رض من حزب الله بامل�ساركة يف هذه اجلرمية.

اأغ�سط�س  يف  »بريوت«  يف  حيدر  اأبي  برج  حملة  �سهدته  ما  يتبدى  االإطار  هذا  وداخل 

اإىل االأذهان، ولو ب�سورة م�سغرة م�ساهد اجتياح حزب  ا�ستباكات م�سلحة تعيد  2010 من 

الله،  الع�سكرية حلزب  القوة  الله لبريوت يف مايو 2008. مثلما تتبدى مظاهر ال�ستعرا�س 

عرب ا�ستباحة ميلي�سياته ملطار بريوت يف �سبتمرب 2010، بدعوى توفري احلماية مل�سئول �سابق 

يفرت�س مثوله اأمام الق�ساء.

اأو احلرب االأهلية، يظل ملف  الفتنة  اأو ال�رضيحة با�ستعال  وحتت وطاأة التهديدات املبطنة 

العقاب على جرمية اغتيال احلريري وجرائم الغتيالت  العدالة ومنع الإفالت من  اإعمال 

والتفجريات الالحقة يواجه حتديا كبريا. مثلما يظل عجز موؤ�س�سات احلكم باديا يف غياب اأي 

تقدم يف جمال اإجالء م�سري املفقودين خالل احلرب االأهلية، و�سنوات الو�ساية ال�سورية على 

لبنان.

�سوءا  قد عرفت حت�سنا طفيفا،  االإن�سان  بع�س جماالت حقوق  اإن  القول  ذلك من  ال مينع 

اأو فيما يتعلق بتعديالت  فيما يتعلق بالتقدم يف بلورة اخلطة الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان، 

مبت�رضة اأدخلت على قانون العمل، تخفف من معاناة الالجئني الفل�سطينيني، وقد ا�ستمدت هذه 

التطورات املحدودة قوة دفعها، من االحتياج لتح�سني ال�سورة قبيل املناق�سات التي جتري اأمام 

جمل�س حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة يف اإطار اآلية اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل مللف حقوق 

االإن�سان يف لبنان.

بت�ساعد  اأخرى  جهة  من  ت�سطدم  النحو،  هذا  على  ال�سورة  حت�سني  حماوالت  اأن  غري 

ال�سغوط على احلريات العامة، وب�سكل خا�س انخراط اأجهزة اال�ستخبارات الع�سكرية ب�سكل 

ملحوظ يف تقييد الن�ساط احلقوقي، وممار�ستها �سغوطا متزايدة على حرية التعبري، التي بات 

من الوا�سح اأنها تتعر�س لنزعات متنامية من عدم الت�سامح، جتاه االآراء الناقدة لرموز احلكم 

واجلي�س. وي�سار كذلك اإىل اأن م�سالح وح�سابات الكتل النيابية -مبا يف ذلك من داخل كتلة 

االأكرثية- قد اأجه�ست م�رضوعا حكوميا الإ�سالح النظام االنتخابي، قبيل االنتخابات البلدية 

التي جرت يف مايو 2010.
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الكلمة لل�سالح.. ولي�س للعدالة اأو القانون:

راجت التوقعات حول قرب اإ�سدار املحكمة الدولية اخلا�سة بق�سية اغتيال احلريري قرار 

االتهام »الظني«، الذي ي�سمح بتقدمي منفذي اجلرمية اإىل املحاكمة.

ويف املقابل ت�ساعدت حملة اإعالمية ترهيبية، �سد ما قد يحمله هذا القرار من توجيه اتهامات 

اإىل عنا�رض من حزب الله، وخا�سة بعدما نقلت ت�رضيبات عن املحكمة حول ذلك1. وفيما اأكد 

االأمني العام حلزب الله ال�سيد ح�سن ن�رض الله اإجراء حتقيقات من قبل املحكمة، مع عدد من 

املنتمني للحزب، لكنه �سدد على اأن ا�ستدعاءهم كان »ب�سفة �سهود«. 

من  �سل�سلة  عرب  لها،  املوؤيد  الفريق  وجتاه  املحكمة  جتاه  الله  حزب  موقف  ت�ساعد  وقد 

املوؤمترات ال�سحفية، رف�س فيها ن�رض الله ب�سكل قاطع القبول باتهام اأي من عنا�رض حزب 

الدولية تخدم م�رضوعا كبريا  اأن املحكمة  بالتورط يف اغتيال رفيق احلريري2. واعترب  الله 

التحقيقات باعتبارها مل تاأخذ يف  ي�ستهدف املقاومة ولبنان واملنطقة برمتها، و�سكك يف نزاهة 

على  وت�ساعد  التحقيق،  يف  جديدة  اآفاقا  تفتح  التي  واملعطيات  الفر�سيات3،  خمتلف  االعتبار 

اتهام اإ�رضائيل باغتيال الرئي�س الراحل رفيق احلريري«.

وانطلقت يف هذا ال�سياق ت�رضيحات مل�سئولني بحزب الله تقود اإىل اإهدار دم املوؤيدين للمحكمة، 

والذين يقبلون قرارها املحتمل، حيث اأكد هوؤالء امل�سئولون اأنه �سيتم التعامل مع اأي جمموعة 

يف لبنان تلتزم بالقرار االتهامي، »على اأنها واحدة من اأدوات الغزو االأمريكي-االإ�رضائيلي، 

وتلقى ما يلقاه الغازي«. وهو االأمر الذي يبدو موجها ب�سكل خا�س اإىل تيار امل�ستقبل ورئي�س 

احلكومة، الذي ما زال يدعم ر�سميا دور املحكمة يف الك�سف عن مرتكبي اجلرمية ومعاقبتهم. 

وي�سار اإىل اأن رئي�س اجلمهورية قد ا�سطر يف حماولة منه لنزع فتيل االأزمة التي من �ساأنها 

اأن ت�سع لبنان على حافة االنفجار، لدعوة املحكمة اإىل التحقيق يف خمتلف االحتماالت، مبا يف 

ذلك القرائن التي طرحها ن�رض الله حول تورط اإ�رضائيل يف اجلرمية4.

وبذلك تظل ر�سائل التهديد والت�سعيد من قبل حزب الله ا�ستنادا اإىل قوته الع�سكرية، عائقا 

اأمام اأي ت�سوية حمتملة توؤدي اإىل حتقيق العدالة ومتنع االإفالت من العقاب.

)1( جريدة  دايلي �ستار 17 مايو  2010  

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_

id=114929#axzz0p1fBQByH
)2( الأخبار اللبنانية 23– 7– 2010 

http://www.al-akhbar.com/ar/node/199210
)3( موقع BBC العربي 22 – 7 – 2010

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/07/100722_nasralla_hariri_tc2.shtml
)4( فوزي زيدان، تداعيات اإ�سقاط املحكمة اخلا�سة بلبنان، �سحيفة احلياة يف 6 اأكتوبر 2010.
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وعلى �سلة بذلك، فقد ا�ستعر�س حزب الله قوته ب�سورة �سكلت ا�ستخفافا �سارخا باملوؤ�س�سات 

الد�ستورية والق�سائية واالأمنية وبهيبة الدولة، وذلك عندما اأقدمت عنا�رض م�سلحة من احلزب 

على ا�ستباحة مطار بريوت ودخوله دون اإذن م�سبق من اإدارة املطار اأو املوؤ�س�سات االأمنية 

وال�سيا�سية الر�سمية، واقتحامهم �سالة كبار الزوار، بذريعة توفري احلماية الأمنية للمدير العام 

ال�سابق لالأمن العام اللواء املتقاعد جميل ال�سيد لدى عودته من اخلارج، وذلك للحيلولة دون 

ت�رضيحات  خلفية  معه، على  للتحقيق  الق�ساء  اأمام  للمثول  بحق جميل  ا�ستدعاء  مذكرة  تنفيذ 

اأطلقها، واعتربت مبثابة تهديد لرئي�س احلكومة �سعد احلريري وملرجعيات ق�سائية واأمنية5.

يف  حيدر  اأبي  برج  حملة  يف   ،2010 اأغ�سط�س   23 يف  اندلعت  االأجواء،  هذه  ظل  ويف 

اأنهما  رغم  )الأحبا�س(،  امل�ساريع«  و«جمعية  الله«  »حزب  بني  م�سلحة  ا�ستباكات  بريوت، 

اإثر  على  »انطلقت  اال�ستباكات  هذه  اأن  وتردد  املعار�سة،  اآذار«  قوى »8  اإطار  حليفان يف 

خالف فردي بني اأحد عنا�رض احلزب واآخر من اأتباع اجلمعية، وما لبث اأن تدهور الو�سع 

اإىل  االأمور  تطور  يف  اأ�سهمت  ع�سكرية  تعزيزات  الطرفني  ا�ستقدام  اإثر  دراماتيكي  ب�سكل 

الله«،  ومقتل  ثالثة من »حزب  مقتل  اأ�سفرت عن  باأ�سلحة ر�سا�سة و�ساروخية،  ا�ستباكات 

فاإن  نف�سه،  امل�سدر  وبح�سب  بجروح6.  اآخرين  واإ�سابة  »االأحبا�س«،  منا�رضي  من  �ساب 

هذه اال�ستباكات ا�ستمرت على مدى اأكرث من ثالث �ساعات، وتخللتها عمليات خطف عنا�رض 

من »االأحبا�س«، ومل ي�ستطع اجلي�س اللبناين تطويقها على الفور، بعدما تعر�ست املحاوالت 

االأوىل لدخول وحداته املنطقة اإىل نريان املتقاتلني. وقد بقي العجز الر�سمي وا�سحا يف �ساحة 

املعركة، اإىل اأن مت احتواء املوقف عرب ات�ساالت مكثفة مبمثلني للطرفني برعاية نائب مدير 

خمابرات اجلي�س. ومتخ�س املوقف عن بيان م�سرتك، حر�س على اإظهار »الطابع الفردي« 

حني  يف  عنه«،  الناجمة  التداعيات  وجميع  ومعاجلة  »حما�رضته  على  واالتفاق  لال�ستباك، 

قيادة  وت�سلمتهم  املعركة،  اأثناء  اختطفهم  الذين  االأحبا�س  عنا�رض  عن  الله«  »حزب  اأفرج 

»جمعية امل�ساريع« من اجلي�س اللبناين.

بيد اأنه عند منت�سف الليل، عادت اال�ستباكات امل�سلحة بني الطرفني على اأكرث من حمور يف 

اأحياء النويري والب�سطا الفوقا وراأ�س النبع يف بريوت، ا�ستخدمت خاللها الأ�سلحة الر�سا�سة 

وال�ساروخية، واأدت اإىل اإحراق مقار وحمالت جتارية وم�ساجد للطائفة ال�سنية. 

بني  )�سيعيًا/�سنيًا(  مذهبيًا،  منحى  اأخذت  التي  حيدر  اأبي  برج  اأحداث  اأن  النظر  ي�ستلفت 

اأطراف التحالف الواحد )8 اآذار(، جاءت عقب ما اأكده رئي�س تيار »التوحيد« الوزير ال�سابق 

الع�سابات”،  باأ�سلوب  الدولة  هيبة  من  نيل  بريوت”  ملطار  عطار  الله  حزب  “ا�ستباحة”  اآذار:   14 )5( قوى 

�سحيفة ال�رضق االأو�سط، 23 �سبتمرب 2010.

)6( لبنان الآن 25 – 8 – 2010 

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArchiveDetails.aspx?ID=196527
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وئام وهاب يف حديث اإىل »اجلريدة« الكويتية يف اأغ�سط�س، وقال فيه اإن »�سوريا �ستتدخل 

ع�سكريًا يف لبنان يف حال حدوث فتنة بني ال�سنة وال�سيعة، واإذا ت�سمن القرار الظني للمحكمة 

اخلا�سة بلبنان اتهامًا ل�«حزب الله« باغتيال رئي�س وزراء لبنان االأ�سبق رفيق احلريري«7. 

مل تكن حادثة برج اأبي حيدر اأوىل احلوادث االأمنية هذا العام، ففي منت�سف يوليو 2010 

وقع نزاع بني عائلتي �سبالين وع�ساف يف حملة االأوزاعي، ما لبث اأن تطور اإىل ا�ستباكات 

اأنها  على  بعد  فيما  احلادثة  ت�سوير  ومت  اآخرين8   4 وجرح  �سخ�س  مقتل  اإىل  اأف�ست  م�سلحة 

خالف �سغري بني عائلتني ب�سبب نزع علم دولة اأجنبية م�ساركة يف بطولة العامل لكرة القدم. 

غري اأن الواقع كان خمتلفًا، حيث اأقفلت املحال التجارية، وطوق اجلي�س املكان الذي لوحظ 

فيه اإحراق ملكاتب تابعة حلركة اأمل احلليفة حلزب الله يف اإطار قوى »8 اآذار«. ورغم اأن 

امل�ساركني يف اخلالف واإطالق النار معروفون بالأ�سماء9، فاإن القوى االأمنية مل توقف اأحدًا. 

ويف نوع اآخر من احلوادث والتي مل يكن فيها القانون �سيد املوقف اأي�سًا، ُعرث يف 28 اأبريل 

�سنوات(، وزينة،   9( اآمنة،  اأبو مرعي، وزوجته كوثر، وحفيدتيهما  يو�سف  2010 على 

م�سلم،  حممد  على  القب�س  الداخلي  االأمن  قوى  واألقت  منزلهم.  يف  مقتولني  �سنوات(،   7(

)م�رضي اجلن�سية( يعي�س يف منزل جماور، بعد اأن عرثوا على قمي�س ملطخ بالدماء و�سكني 

يف منزله. ووفقًا لت�رضيبات من ال�رضطة لو�سائل االإعالم، فاإنه اعرتف بارتكاب اجلرمية. 

اإعادة  اأبو مرعي، بهدف  اأجهزة االأمن حممد م�سلم اإىل منزل  ويف اليوم التايل، ا�سطحبت 

ال�سبعة،  االأمن  ال�سكان على رجال قوى  القرية، تغلب  اإىل  متثيل اجلرمية. وعند و�سولهم 

وقاموا ب�رضبه وطعنه. ومتكنت قوات االأمن من تخلي�س حممد ونقله اإىل م�ست�سفى »�سبلني« 

القريبة، لكن بع�س ال�سكان تبعوهم، وقتلوه بعد التغلب على قوى االأمن، ثم نزعوا مالب�سه 

عنه با�ستثناء مالب�سه الداخلية وقاموا بتعليق جثته على عامود كهربائي يف �ساحة القرية10.

من ناحية اأخرى مل يحرز تقدم يف معاجلة ق�سية املخطوفني واملفقودين خالل احلرب االأهلية 

بني  جرت  التي  امل�ساحلة  بعد  حتى  لبنان،  يف  ال�سوري  واالأمني  الع�سكري  الوجود  وفرتة 

هذا  ويف  احلريري.  �سعد  احلكومة  ورئي�س  جنبالط  وليد  الدرزي  الزعيم  من  وكل  �سوريا 

)7(  لبنان الآن 25 – 8 – 2010 

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArchiveDetails.aspx?ID=196535
)8(  الأخبار اللبنانية 22 – 7 – 2010 

.http://www.al-akhbar.com/ar/node/198953
)9( امل�سدر نف�سه جريدة الأخبار اللبنانية 22 – 7 – 2010

.http://www.al-akhbar.com/ar/node/198953
)10( ال�سفري اللبنانية 30 اأبريل 2010 اأهايل من كرتمايا يقتلون املتهم وميّثلون بجثته يف ال�سوارع، وقد اأوردت 

كل ال�سحف اللبنانية االأخرى احلادثة ووا�سلت االهتمام بها الأ�سابيع الحقة 

.http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1528&ChannelId=35534&ArticleId=3306
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ال�سياق قال رئي�س جلنة اأهايل املخطوفني يف 18 فرباير 2010: »اإن ثالث �سنوات مرت على 

تاريخ تقدمينا مذكرة تطالب باإن�ساء هيئة وطنية ملعاجلة ق�سية االإخفاء الق�رضي، وحتى االآن مل 

تخُط ال�سلطات املعنية خطوة عملية واحدة باجتاه ت�سكيل هذه الهيئة«11.

 وبينما مل ت�سجل عمليات وحوادث خطف واختفاء جديدة خالل هذا العام، فقد ظل الغمو�س 

يحيط مب�سري جوزف �سادر الذي اختطف على طريق مطار بريوت يف 12 فرباير 2009، 

الله، ومل يعرف م�سريه حتى  اأمنيا عليها حزب  ي�سيطر  التي  ال�ساحية اجلنوبية  بالقرب من 

مثول هذا التقرير للطبع. وبعد نحو عام ون�سف العام على اختطافه، طالب وزير الداخلية 

املواطن  م�سري  الإجالء  اجلهود  ب�«تكثيف   ،2010 فرباير   2 يف  بارود،  زياد  والبلديات 

جوزيف �سادر«، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن امل�ساألة لي�ست بيد ال�سلطات االأمنية الر�سمية12.

�صغوط متزايدة على حرية التعبري:

الدول  كل  من  اأف�سل  ن�سبي  و�سع  يف  تعترب  لبنان،  يف  التعبري  حرية  اأن  من  الرغم  على 

التعبري واالإبداع  الت�سامح مع حريات  اأظهر نزوعا متزايدا لعدم  العام احلايل  فاإن  العربية، 

اللبناين  التقارير دورا متزايدا لأجهزة الأمن وا�ستخبارات اجلي�س  الأدبي والفني، و�سجلت 

يف احلد من تلك احلريات.

�ست  وملدة  اأغ�سط�س2010،   11 يف  اجلي�س  خمابرات  توقيف  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  وي�سار 

�ساعات، ال�سحفي يف جريدة االأخبار ح�سن عليق ب�سبب مقال ن�رضته له جريدة االأخبار، يف 

اإطار �سل�سلة من املقالت والتقارير حول املحكمة الدولية يف ق�سية احلريري، واأملح فيها عليق 

اإىل دور لوزير الدفاع اإليا�س املر يف تهريب اأحد عمالء اإ�رضائيل13.

ويف �سياق مماثل اأوقفت خمابرات اجلي�س اللبناين يف 18 اأغ�سط�س 2010 نا�سطًا لبنانيًا يف 

املجتمع املدين ومتطوع يف عملية اإعادة اإعمار خميم نهر البارد، املهند�س اإ�سماعيل ال�سيخ ح�سن 

“على خلفية مقال ن�رضه يف 12مايو 2010، يف جريدة ال�سفري انتقد فيه املمار�سات الع�سكرية 

)11( “احلياة” 19 فرباير 2010

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/110563  

)12( �سدى البلد 3 فرباير )�سباط( 2010   

http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=93043
حقوق  لدرا�سات  القاهرة  ملركز  الثاين  ال�سنوي  التقرير  والعقاب،  املحا�سبة  من  الإفالت  واحة  اأي�سا:  وانظر 

الإن�سان )2009(، �س111.

)13( انظر الأخبار اللبنانية 12 – 8 – 2010 

 http://www.al-akhbar.com/ar/node/202009
وال�سفري:

 http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1618&ChannelId=37813&ArticleId=1187&Author
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وال�سيا�سية يف التعاطي مع عملية اإعادة اإعمار خميم نهر البارد14. وقد جرت اإحالته اإىل املحكمة 

الع�سكرية15.

كما ا�ستدعت خمابرات اجلي�س اللبناين يف مار�س 2010 املدون االإلكرتوين خ�رض �سالمة 

“جوعان”،  التي ن�رضها على مدونته  الالذعة  ال�سيا�سية  املقاالت  للتحقيق معه حول عدد من 

والتي انتقد فيها اجلي�س اللبناين ونظام احلكم الطائفي، وروؤ�ساء موؤ�س�سات الدولة الثالث. وقد 

اأخلي �سبيله بعد ا�ستجوابه16. 

واعتقلت قوات االأمن يف الفرتة بني 22- 28 يونيو ثالثة من ن�سطاء االإنرتنت )نعيم حنا، 

وقد  اللبناين،  الرئي�س  تنتقد  االإنرتنت  على  تعليقات  لن�رضهم  ق�سب(  و�سبل  رميا،  واأنطوان 

وجهت اإليهم اتهامات بذم وقدح وحتقري رئي�س اجلمهورية، وهو االأمر الذي يرتب يف حالة 

اإدانتهم عقوبات بال�سجن قد ت�سل اإىل �سنتني17 .

وقد اأ�سدرت اإحدى املحاكم اللبنانية حكما يف مار�س 2010، يق�سي مبعاقبة كل من د.�سماح 

اإدري�س رئي�س حترير جملة “الآداب”، ومديرة املجلة عايدة مطرجي بغرامة مالية قدرها 4 

اآلف دولر، على خلفية دعوى ق�سائية اأقامها م�ست�سار الرئي�س العراقي، ب�سبب مقال نقدي 

ن�رض يف ربيع عام 2007 18.

اإذا ما تناول ال�سحفيون  وروعت االأو�ساط ال�سحفية من جراء تهديدات �رضيحة بالقتل، 

ن�رض مواد تتعلق بالتحقيق الدويل يف جرمية اغتيال رئي�س احلكومة االأ�سبق رفيق احلريري، 

الله. وكانت �سحيفة  باتهامات حمتملة بحق عنا�رض من حزب  االأمر  تعلق  ما  اإذا  وبخا�سة 

)14( انظر جريدة الأخبار اللبنانية 20 – 8 – 2010  

 http://www.al-akhbar.com/ar/node/202919 
�سكايز يطالب بوقف التعقبات الق�سائية بحق النا�سط اإ�سماعيل ال�سيخ ح�سن، 31 اأغ�سط�س 2010

www.anhri.net/?p=11393
النظام  لنزاهة  خرق   – الع�سكرية  “املحكمة  بعنوان:  )األف(،  والتدريب  للتعليم  اللبنانية  للجمعية  تقرير   )15(

2010: )�س 12 و 13( املحكمة الع�سكرية يف لبنان هي جهاز ق�سائي، اإال  �سدر يف متوز )يوليو(  الق�سائي” 

اأنها تدار من قبل وزارة الدفاع وال�سلطة التنفيذية، مما ي�سكل خرقًا للمبداأ االأ�سا�سي االأول للف�سل بني ال�سلطات، 

والت�سل�سل الهرمي للقواعد)املادة 2 من قانون االإجراءات املدنية اللبناين( وكذلك للد�ستور اللبناين )مقدمة الد�ستور 

اللبناين فقرة “ه” النظام قائم على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات( وعليه فاإن املحكمة الع�سكرية يف لبنان غري د�ستورية. 

)16( هيومان رايت�س ووت�س، لبنان: اعتقال منتقد جمهود اإعادة اإعمار نهر البارز.. خمابرات اجلي�س تتجاوز 

�سالحياتها باعتقال منتقدي احلكومة، 22 اأغ�سط�س 2010

www.hrw.org/ar/news/2010/08/20
)17( هيومان رايت�س ووت�س، لبنان: اأ�سقطوا االتهامات �سد منتقدي الرئي�س على في�س بوك، 8 يوليو 2010.

www.hrw.org/ar/news/2010/07/08-0
)18( القيود ال�سارمة على حرية التعبري ت�سل اإىل لبنان، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان

www.anhri.net/?p=2900
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“الأخبار” قد ن�رضت هذه التهديدات نقال عن م�سدر اأمني غري حمدد19.

اإعالمية  موؤ�س�سات  والعاملني يف  ال�سحفيني  ملئات من  �ُسجلت عمليات �رضف جماعي  كما 

لبنانية، خ�سو�سا يف الن�سف الثاين من العام 2009، واإقفال 4 حمطات اإذاعية غري مرخ�سة 

يف مدينة طرابل�س يف �سمال لبنان. واأ�سارت تقارير حقوقية اإىل “ا�ستمرار الرقابة اللبنانية يف 

الت�سييق على الثقافة، من حيث منع فعاليات اأو اأفالم اأو اقتطاع اأجزاء منها. وميار�س الرقابة 

مرجعيات  مع  ويتعاون  ال�سيا�سية،  ال�سئون  يف  اللبناين  العام  االأمن  جهاز  لبنان  يف  الر�سمية 

روحية فيما يت�سل بال�سئون الدينية واالأخالقية، اإ�سافة اإىل الرقابة التي تنجح قوى لبنانية يف 

فر�سها من خالل قنوات خمتلفة20.

وو�سلت الرقابة على الأعمال الفنية حد اقتحام فرقة اأمنية يف 17 يونيو 2010 م�رضح املدينة 

م�رضحي  عر�س  تقدمي  من  بلجيكية  فرقة  ومنعوا  والر�سا�سات،  الع�سكرية  باملالب�س  ببريوت 

ماأخوذ عن ثالثة ن�سو�س للروائي اللبناين ر�سيد ال�سعيف. وتفيد التقارير اأن االأمن العام كان 

ا�سم عر�س م�رضحي  لت�سابه اال�سم مع  با�سم حمدد. ونظرا  قد وافق على العر�س امل�رضحي 

بال�سمع  باإغالقه  امل�رضح  اإدارة  االأمن  قوة  وهددت  امل�رضحية.  ا�سم  تغيري  ارتاأى  فقد  اآخر، 

االأحمر، ما مل يوقف العر�س21.

كما منع الأمن العام عر�س الفيلم الوثائقي “�سو�سار” يف مهرجان الفيلم اللبناين. ومل يقدم 

االأمن العام اأية اأ�سباب لقراره مبنع عر�س الفيلم، امل�ستوحى من جتربة �سخ�سية عا�سها املخرج 

خالل جمازر احلرب اللبنانية يف الثمانينيات من القرن املا�سي22.

ومنع االأمن العام توزيع كتاب “لئحة احلريري” “La Liste Hariri” للكاتب الفرن�سي 

جريار دوفيليه، ب�سبب “بع�س الفقرات التي ت�سري ب�سكل غري مبا�رض اإىل تورط حزب الله يف 

اغتيال احلريري”. 

واأحالت ال�سلطات م�رضوع قانون جديدا لتنظيم املعلومات واالت�ساالت اإىل الربملان، متهيدا 

يف  احلق  انتهاك  يف  توظيفها  ميكن  التي  الن�سو�س  من  العديد  امل�رضوع  ويت�سمن  الإقراره. 

االت�ساالت  لهيئة  القانون  مينح  حيث  االإنرتنت.  �سبكة  ا�ستخدام  حرية  وتقييد  اخل�سو�سية، 

)19( مركز �سكايز يدعو النيابة العامة اإىل التحرك للتحقيق فيما �سدر من تهديد لل�سحفيني يف جريدة “الأخبار”، 

24 اأغ�سط�س 2010

www.anhri.net/?p=11100
)20( راجع �سل�سلة تقارير مركز »�سكايز« للحريات الإعالمية والثقافية بني �سبتمرب 2009 واأغ�سط�س 2010. 

)21( مركز “�سكايز” للدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية، يف 19 يونيو 2010

www.anhri.net/?p=7746
)22( مهارات، الأمن العام مينع فيلما وثائقيا، 20 �سبتمرب 2010

www.anhri.net/?p=2367



التقرير ال�سنوي 2010

133

والدخول  معلومات  اأي  على  واحل�سول  واالإلكرتوين،  واالإداري  املايل  التفتي�س  يف  احلق 

رقابية خمت�سة مبنح  هيئة  اإن�ساء  القانون  ت�سمن  كما  البيانات.  الت�سغيل ومعاجلة  اأنظمة  على 

الرتاخي�س، وتتمتع ب�سالحيات وا�سعة يف تعليق اأو اإلغاء الرتاخي�س23.

و�سعية املدافعني عن حقوق الإن�سان:

اأكرثها  اأمنية جاء  ل�سغوط  االإن�سان  ن�سطاء حقوق  موؤ�س�سات حقوقية  وعدد من  تعر�ست 

مدعاة للقلق يف اأكتوبر 2010، حيث تعر�س غ�سان عبد الله رئي�س املنظمة الفل�سطينية حلقوق 

تلقى  ا�ستجوابه  وخالل  ع�سكرية.  ا�ستخبارية  اأجهزة  قبل  من  لال�ستجواب  )حقوق(  االإن�سان 

ع�سو  اإ�رضائيلية  منظمات  مع  بالتعامل  اتهامات  اإليه  ووجهت  للتعذيب.  بتعري�سه  تهديدات 

بال�سبكة االأورومتو�سطية حلقوق االإن�سان. كما تطرق اال�ستجواب اإىل ندوة �سبق اأن عقدتها 

املنظمة الفل�سطينية، تناولت ال�سيا�سات احلكومية جتاه خميم نهر البارد لالجئني الفل�سطينيني. 

الله لبع�س الوقت مبفرده باحلجرة، حيث �سمع خالل ذلك  التحقيق ترك غ�سان عبد  واأثناء 

�رضاخا من غرفة جماورة وتعليمات باإح�سار »الفلقة« التي ت�ستخدم يف التعذيب.

وعندما ا�ستعلم غ�سان من حمققه عن اأ�سباب التحقيق معه، اأجابه باأنه ينتظر تعليمات القيادة 

حول ما يراد منه. وبعد ثالث �ساعات من اال�ستجواب اأخرب عبد الله باأنه يتعني عليه مراجعة 

اإدارة اال�ستخبارات يف كل مرة يطلب فيها جتديد ت�رضيح دخول املخيم24.

من ناحية اأخرى احتجزت �سلطات الأمن العام يف 2 مار�س 2010 جواز ال�سفر الربيطاين 

للمحامي والنا�سط احلقوقي اللبناين د.نزار �ساغية، ومل يتم اإعادته له اإال بعد �سهر وبناء على 

تدخل مبا�رض من وزير الداخلية25.

ال�سفر  العام يف فرباير 2010، بعرقلة عملية جتديد وثيقة  ويف حادثة م�سابهة، قام الأمن 

اخلا�سة بالنا�سطة احلقوقية الفل�سطينية روال بدران، وذلك قيل توجهها اإىل جنيف للم�ساركة يف 

اإحدى جل�سات اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يف جمل�س حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة.

وعلى اإثر حركة احتجاج وا�سعة من قبل العديد من املنظمات احلقوقية وعدد من املحامني، 

)23 ( www.anhri.net/?p=7590
موؤ�س�سة مهارات، قانون مقرتح لتكنولوجيا املعلومات يف لبنان، يحد من حرية تداول املعلومات عرب االإنرتنت، 

20 يونيو 2010

www.anhri.net/?p=7810
)24( لبنان: منظمات دولية غري حكومية ت�سدر بيانا م�سرتكا ب�ساأن خطر تعر�س املدافع عن حقوق االإن�سان 

غ�سان عبد الله اإىل التعذيب، 15 اأكتوبر 2010.

)25( امل�ستقبل - الثالثاء 9 مار�س )اآذار( 2010 

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=397279
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على خلفية حكم ق�سائي يحرم املواطنة اللبنانية �سمرية �سويدان من حقها يف منح جن�سيتها لبناتها 

على  تعميما  بريوت  يف  املحامني  نقابة  فاأ�سدرت  وفاته26،  بعد  اجلن�سية  م�رضي  زوج  من 

اأع�سائها، ي�سدد على عدم الت�رضيح باأي راأي قانوين اأمام االإعالم، �سواء فيما يتعلق بق�سايا 

منظورة، اأو فيما يتعلق بحقوق االإن�سان، اإال باإذن م�سبق من النقابة!27

النتخابات البلدية: الإ�سالح موؤجل:

اأجريت خالل مايو 2010 النتخابات البلدية، وفقا للقانون النتخابي املعمول به باملر�سوم 

رقم 118 ل�سنة 1977، والقانون رقم 665 ل�سنة 1997. وكانت الكتل النيابية -مبا يف ذلك 

تقدمت  قانون  م�رضوع  عرب  االنتخابي،  النظام  الإ�سالح  حماولة  اأحبطت  قد  االأغلبية-  كتلة 

يف  املخت�سة  النيابية  اللجان  وتذرعت  الوزراء،  جمل�س  اإىل  والبلديات  الداخلية  وزارة  به 

ذلك بعدم و�سوح االإ�سالحات الواردة يف م�رضوع القانون، وي�سيق الوقت املتاح ملناق�سة 

امل�رضوع قبيل املوعد املحدد لالنتخابات.

والواقع اأن م�رضوع القانون قد مثل حتديا لغالبية الكتل النيابية والقوى ال�سيا�سية، باعتباره 

اللوائح االنتخابية املقفلة، واعتماد كوتا ن�سائية بن�سبة  الن�سبي مع  اإىل اعتماد مبداأ النظام  مييل 

الفئة  من  واملوظفني  اجلامعات  الأ�ساتذة  املجال�س  هذه  لع�سوية  للرت�سح  جمال  واإتاحة   ،%20

الثالثة، وما دون ذلك. واعترب املراقبون اأن اعتماد امل�رضوع كان �سيتيح متثيال اأكرث جت�سيدا 

اأ�سا�سي لالأحزاب يف تنظيم  باإعطاء دور  ال�سيا�سية، وفئات املجتمع، وخا�سة  القوى  ملختلف 

عملية التناف�س االنتخابي.

وتعك�س ممانعة النواب يف اإقرار هذا امل�رضوع، افتقار االأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية للتما�سك 

املمانعة حتمل يف طياتها  اأن هذه  �سيا�سية، كما  برامج  القائم على  الداخلي وااللتزام احلزبي 

رف�سا من قبل الزعامات العائلية التقليدية، لإحداث تغيري جذري يف قواعد اللعبة ال�سيا�سية، 

التي بنيت عليها هذه الزعامات والتي تاأ�س�ست عرب �سبكات امل�سالح واملح�سوبيات الزبائنية28.

)26( حول ق�سية �سمري �سويدان، انظر:

- جريدة �سدى البلد اللبنانية 16 يوليو 2009 

http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=70084
- الأخبار 18 مايو 2010

www.al-akhbar.com/ar/node/190260    
)27( اإفادات خا�سة من نقابة حمامي بريوت.

)28( انظر يف ذلك: كرم كرم، االنتخابات البلدية اللبنانية يف موعدها، لكن االإ�سالح موؤجل، ن�رضة االإ�سالح 

العربي-موؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل

www.carnegieendowment.org/arab/?fa=show
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التنمية  هدفها  عائلية،  انتخابات  كونها  اأ�رض  من  تتحرر  مل  البلدية  االنتخابات  فاإن  ثم  ومن 

واخلدمات املحلية، ويت�ساءل فيها املكون ال�سيا�سي واحلزبي. وهو ما جتلى عرب االنتخابات 

االأخرية من خالل ت�سكيل التحالفات االنتخابية. فقد حتالف حزب الله وحركة اأمل يف الدوائر 

التي تخ�سع لنفوذهما يف اجلنوب وال�ساحية اجلنوبية لبريوت والبقاع، وجرى التوافق على 

اأكرثية املجال�س البلدية يف قرى اجلبل اخلا�سعة لنفوذ احلزب التقدمي اال�سرتاكي.

االنتماءات  على  العائلية  االنتماءات  تغلب  عديدة  مناطق  يف  االنتخابات  نتائج  واأظهرت 

احلزبية، فقد خ�رض حتالف حركة اأمل وحزب الله بع�س البلدات يف البقاع واجلنوب مل�سلحة 

العائالت، كما خ�رض تيار 14 اآذار مدينة زحلة مل�سلحة عائلة حتالفت مع عائالت اأخرى.

الئحة  جنحت  حيث  واملذهبية،  احلزبية  االئتالفات  جمابهة  على  العائالت  قدرة  وبرزت 

العائالت يف بعلبك يف ا�ستمالة 40% من الناخبني يف مواجهة الئحة حتالف اأمل وحزب الله.

ولوحظ اأي�سا قدرة اللوائح العائلية على املناف�سة يف مناطق نفوذ تيار امل�ستقبل مع اللوائح التي 

دعمها نواب من التيار اأو حم�سوبون عليه29.

ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل وحماولت حت�سني ال�سورة

امل�ستحدثة  ال�سامل  الدوري  اال�ستعرا�س  اآلية  مع  بالتفاعل  اهتماما  اللبنانية  الدولة  اأظهرت 

داخل جمل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، قبل مناق�سة التقرير احلكومي اللبناين يف نوفمرب 

.2010

وقد ا�ستبقت احلكومة تقدمي تقريرها باتخاذ بع�س اخلطوات التي من �ساأنها اأن توؤ�رض على 

تعديالت  على  ال�سياق  هذا  واأقدمت يف  املجاالت،  بع�س  االإن�سان يف  حت�سني و�سعية حقوق 

لقانون العمل ت�ستهدف تخفيف بع�س القيود جزئيا على حق العمل لالجئني الفل�سطينيني، كما 

�سريد الحقا.

وعالوة على ذلك فقد دارت مناق�سات اأولية حول الف�سل اخلا�س بحقوق الالجئني من غري 

الفل�سطينيني، وكذلك الف�سل اخلا�س بحقوق الالجئني الفل�سطينيني، يف اإطار اخلطة الوطنية 

اال�ستقرار  انعدام  بدعاوى  �سنوات،  ثالث  من  الأكرث  دامت  مماطلة  بعد  االإن�سان،  حلقوق 

ال�سيا�سي واالأمني و�سعوبات التو�سل اإىل توافق �سيا�سي يف مناق�سة هذه الف�سول.

)29( انظر موقع now Lebanon االإخباري اللبناين: اأو�ساط �سيعية م�ستقلة: التيار املعرت�س يف بعلبك الهرمل 

بات لديه موطئ قدم مبعظم البلدات وقد ي�سهم يف منو م�رضوع �سيعي اآخر

  www.nowlebanon.com/arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID 
وانظر اأي�سا جريدة الديار، �سكاف يعيد اعتباره يف زحلة وطرابل�س تنتظر لقاء االأقطاب االأربعاء 19 مايو

.http://www.aldiyaronline.com/diyar/morearticles.aspx?articles_id=38097ـ 
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وقد جرت هذه املناق�سات يف مار�س 2010 ما بني اللجنة النيابية حلقوق االإن�سان وممثلني 

لهيئات دولية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، والقت م�سودات هذه الف�سول العديد من املالحظات، 

التي طراأت  املتغريات  تاأخذ بعني العتبار  ثم ل  العام 2006، ومن  منذ  بالنظر لأنها معدة 

وتطور  البارد،  نهر  خميم  بو�سعية  يتعلق  فيما  وبخا�سة  االأخرية،  االأربع  ال�سنوات  عرب 

الفل�سطينيني،  الالجئني  و�سعية  على  وتاأثريه  الفل�سطينية،  الق�سية  ب�ساأن  التفاو�سي  امل�سار 

على  اأو�ساطهم،  يف  االعتقال  معدالت  وارتفاع  الفل�سطينيني،  غري  الالجئني  اأعداد  وازدياد 

اعتماد  اإرجاء  ا�ستدعى  الذي  االأمر  االإجباري. وهو  القانوين والرتحيل  الدخول غري  خلفية 

الف�سلني، حتى يتم اإدخال التعديالت الواجبة.

االأ�رضي،  العنف  الن�ساء من  قانون حماية  الوزراء م�رضوع  اأقر جمل�س  ذاته  ال�سياق  ويف 

واأحاله اإىل جمل�س النواب واللجان النيابية امل�سرتكة. 

الن�سطاء  وبع�س  خميرب  غ�سان  النائب  النيابية  االإن�سان  حقوق  جلنة  مقرر  من  ومببادرة 

اإعداد ن�س قانوين متكامل تدمج  احلقوقيني، ت�سكلت جمموعة عمل غري ر�سمية عكفت على 

مبوجبه م�ساألة اإن�ساء االآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يف اإطار اإن�ساء الهيئة الوطنية حلقوق 

االإن�سان. و�سيطرح هذا الن�س القانوين لال�ست�سارات مع عدد من الوزارات املعنية وموؤ�س�سات 

املجتمع املدين، متهيدا للتقدم به عرب ال�سلطات الت�رضيعية.

الالجئون الفل�سطينيون:

على الرغم من الوعود الر�سمية بتح�سني حياة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،30 فاإن الكثري 

من االإجراءات ازدادت �سعوبة. ورغم اأن بع�س عمليات التفتي�س على احلواجز على مداخل 

املخيمات يف ال�سمال واجلنوب خفت حدتها بعد حتركات املجتمع املدين للمطالبة بعالج الق�سية، 

فاإنه لوحظ ت�سييق على �سهولة حترك بع�س منظمات املجتمع املدين وقياداته، وبخا�سة فيما 

يتعلق با�ستخراج ت�ساريح الدخول اإىل خميم نهر البارد31.

بوجوب  ق�سى  والبلديات،  الداخلية  وزارة  عن  تعميم   2010 فرباير   15 يف  �سدر  كما 

مبعظمها  والتي  البارد،  نهر  خميم  يف  العاملة  واالجتماعية  االإن�سانية  املوؤ�س�سات  ح�سول 

للفل�سطيني  يتيح  ل  اللبناين  القانون  باأن  -علمًا  قانونية  تراخي�س  على  فل�سطينية،  موؤ�س�سات 

تاأ�سي�س جمعيات– مما ي�سع هذه املوؤ�س�سات حتت طائلة اتخاذ التدابري القانونية بحقها يف حال 

)30( موقع رئا�سة جمل�س الوزراء اللبناين

http://www.pcm.gov.lb/Cultures/ar-LB/Pages/default.aspx
)31( تقدمت املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان )حقوق( يف مطلع اآب )اأغ�سط�س( 2010 بطلب جتديد ت�ساريح 

على  املنظمة  حت�سل  مل  التقرير  هذا  اإعداد  تاريخ  وحتى  البارد،  نهر  خميم  اإىل  عملها  فريق  اأع�ساء  دخول 

الت�ساريح، دون �سبب وا�سح، علمًا باأن عملية جتديد الت�ساريح ت�ستغرق 3 اأيام بحد اأق�سى. 
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عدم ح�سولها على الرتخي�س.

اإىل  بحاجة  منازلهم  اإىل  البارد«  اأهايل خميم »نهر  التقرير، يظل دخول  هذا  كتابة  وحتى 

ت�رضيح ي�ستخرج من خمابرات اجلي�س، والزائر يحتاج اأي�سا اإىل ت�رضيح موؤقت، اأو برقية 

دخول، فيما عمليات اإعادة االإعمار جتري ببطء. وكذلك االأمر بالن�سبة ملخيم »عني احللوة« 

االأجانب ال يحتاج  اإليه لغري  الدخول  الذي ي�رضب اجلي�س حوله ح�سارا م�سددا، واإن كان 

فيها ثالثة خميمات لالجئني  لبنان والتي يوجد  اأما يف منطقة �سور يف جنوب  اإىل ت�رضيح. 

الفل�سطينيني، يقت�رض الدخول واخلروج من املخيم على مداخل خا�سة، يحر�سها اجلي�س.

اإقرار قانون منح املراأة  الفل�سطينيني هو ربط مو�سوع عدم  التمييز �سد  اأوجه  اأحد  ويظل 

اللبنانية املتزوجة من اأجنبي جن�سيتها لزوجها واأوالدها ب�سبب خماوف التوطني، باعتبار اأن 

هناك لبنانيات كثريات متزوجات من فل�سطينيني.

اأما فيما يتعلق بال�ساأن االقت�سادي، فاإن م�ستوى معي�سة الالجئني الفل�سطينيني عامة هو دون 

امل�ستوى املعي�سي للمواطنني اللبنانيني، وفيما ُيغ�س النظر عن قيام الفل�سطينيني ببع�س االأعمال 

اخلا�سة داخل املخيمات من موؤ�س�سات جتارية فردية وعائلية �سغرية وعيادات طبية خ�سو�سًا 

َلتًا عليهم كون القانون مينعهم من  يف جمال طب االأ�سنان وال�سيدليات، فاإن هذا يبقى �سيفًا ُم�سْ

تلك االأعمال، ومن ثم يظل قائما خطر الوقوع حتت طائلة القانون ملن يزاول هذه االأعمال32.

ويف بادرة هي االأوىل من نوعها منذ تاريخ اللجوء الفل�سطيني اإىل لبنان يف العام 1948، 

اأقر جمل�س النواب اللبناين يف 17 اأغ�سط�س 2010 تعديالت على قانون العمل اللبناين، ي�سمح 

مبوجبها لالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني ح�رضًا يف �سجالت مديرية ال�سئون ال�سيا�سية والالجئني 

التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، العمل ب�رضط احل�سول على اإجازة/اإذن عمل، مع اإعفائهم 

من ر�سوم ا�ستخراج االإجازة/االإذن، ومن �رضط املعاملة باملثل الذي يجري تطبيقه بالن�سبة 

منف�سل  ح�ساب  ُيفرد  اأن  على  اخلدمة  نهاية  تعوي�س  تقدمي  من  اال�ستفادة  وكذلك  لالأجانب، 

وم�ستقل يف ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي لال�سرتاكات العائدة للعمال من الالجئني 

الفل�سطينيني، ومبا ال يحّمل »اخلزينة اأو ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي اأي التزام مايل 

)32(  امل�سدر: 10 متوز )يوليو( 2010، تقرير حادثة �سيدليات البداوي  – وحدة الر�سد والتوثيق يف املنظمة 

الفل�سطينية حلقوق االإن�سان )حقوق(: يف مطلع متوز )يوليو( قام مكتب التحري يف طرابل�س، �سمال لبنان والتابع 

لقوى االأمن الداخلي با�ستدعاء اأ�سحاب ال�سيدليات يف خميم البداوي يف �سمال لبنان والبالغ عددهم 18 �سيدلية 

فتح  تاريخ  بالدواء،  املتعلقة  الفواتري  اإبراز  االأدوية،  “م�سدر  �سيدلياتهم  اأو�ساع  ب�ساأن  معهم  التحقيق  بهدف 

ال�سيدلية ...اإلخ”  )الأمر الذي مت يومي 6 و 8 يوليو 2010( وطالبوهم بت�سوية الو�سع القانوين لل�سيدليات يف 

خميم البداوي يف مهلة اأق�ساها 21 يوما، ثم جرى تغيري املهلة اإىل 3 اأيام فقط حتت طائلة اإقفال هذه ال�سيدليات 

الدواء. وحتركت ملعرفة ما حدث  اإىل حد ما حاجة �سكان املخيم من  التي ت�سكل م�سدر دخل الأ�سحابها وت�سد 

وم�ساندة اأ�سحاب ال�سيدليات منظمات حقوقية وف�سائل فل�سطينية وهيئات اإعالمية، وقام اأ�سحاب ال�سيدليات 

بتوكيل حمام ملتابعة ق�سيتهم. 
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القانون من تخ�سي�سات �سندوقي �سمان املر�س  باأحكام هذا  امل�سمولون  جتاهه. وال ي�ستفيد 

واالأمومة والتقدميات العائلية«.

هذا  على  كثرية  املالحظات  فاإن  اإيجابي،  تطور  من  اخلطوة  هذه  متثله  مما  الرغم  وعلى 

املهن  كامل  يف  العمل  من  الفل�سطينيني  الالجئني  يحرم  يزال  ال  اأنه  باعتبار  القانوين  التعديل 

النقابات  التي تتطلب ع�سوية يف  احلرة، كالطب والهند�سة وال�سيدلة واملحاماة، وكل املهن 

التي تنظم هذه املهن، كما اأن فر�س �رضط احل�سول على اإجازة/اإذن عمل  يعطي ا�ستن�سابية 

للموظفني االإداريني، ويفتح بابا املماطلة والروتني االإداري.

ومن اأجل اإعمال ما مت تعديله -بالرغم من حمدوديته- فاإّن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مرا�سيم 

حكومية من جمل�س الوزراء، وقرارات تنفيذية من وزارة العمل بهذا ال�ساأن، ويتوجب اأن 

تكون املرا�سيم والقرارات الإجرائية وا�سحة وغري قابلة للتاأويل، كاأن ت�سدر احلكومة اللبنانية 

مرا�سيم تعطي الفل�سطيني حق ا�ستخراج اإجازة العمل ملرة واحدة، مبوجب بطاقة الهوية التي 

يحملها وامل�ستخرجة من دائرة ال�سئون ال�سيا�سية والالجئني التابعة لوزارة الداخلية والبلديات 

اللبنانية، وتلغي �رضاحة �رضورة اللجوء اإىل كفيل ال�ست�سدار هذه االإجازة، كون الالجئني 

الفل�سطينيني مقيمني لفرتة غري حمددة، وبالتايل اأن تتالءم قرارات وزارة العمل التنفيذية مع 

ي�ستنكف عن  اإدارية، جتعله  اإدارية وغري  اإ�سافية،  اأعباء  العمل  ل رب  املنحى، فال حُتمِّ هذا 

توظيف الفل�سطينيني، واأن جتد احلكومة اأي�سا حال مل�ساألة ممار�سة املهن احلرة، التي تبقى مغلقة 

اأمام الفل�سطينيني33.

الالجئون غري الفل�سطينيني:

يقدر عدد الالجئني، غري الفل�سطينيني، يف لبنان بع�رضة اآالف، وذلك وفق املفو�سية العليا 

ل�سئون الالجئني UNHCR، وميثل العراقيون ت�سعني يف املائة منهم. ويعي�س هوؤالء ظروفا 

غاية يف الق�سوة، خ�سو�سًا اإذا مت توقيفهم لدى مديرية االأمن العام اللبناين امل�سئولة عن �سئون 

االأجانب والالجئني من غري الفل�سطينيني واملهاجرين غري ال�رضعيني.

تقر  اللبنانية ال  الت�رضيعات  فاإن  لبنان،  الالجئني يف  ل�سئون  العليا  املفو�سية  وبح�سب ممثلي 

حرياتهم  اأو  حياتهم  تعر�س  ب�سبب  بلدانهم؛  من  فروا  الذين  الالجئني  بو�سع  حمدد  ب�سكل 

للخطر، مما يحرم الالجئني يف لبنان من حق العمل، ويعر�سهم لالحتجاز والرتحيل34.

)33( راجع بيانات املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان )حقوق(

http://www.palhumanrights.org/index.html
)34(  موقع اإذاعة االأمم املتحدة االإلكرتوين   

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/detail/40806.html



التقرير ال�سنوي 2010

139

2010، بلغ عدد امل�سجلني يف مكتب املفو�سية ال�سامية  اأنه يف نهاية �سباط )فرباير(  ويذكر 

لالأمم املتحدة ل�سئون الالجئني UNHCR يف بريوت 8748 عراقيًا، جرى ت�سجيل ربعهم يف 

العام 2009 وحده35.

وتوؤكد منظمات حقوقية “اأن احتجاز االأجانب يف لبنان بعد انتهاء حمكومياتهم م�سكلة طال 

فاإن  )اأغ�سط�س( 2009،  اآب   24 الداخلي، يف  االأمن  لتقرير �سادر عن قوى  فوفقًا  اأمدها. 

13% من املحتجزين يف ال�سجون اللبنانية هم من االأجانب الذين اأنهوا مدة عقوباتهم وال يزالون 

يتمكنون من  اأي م�سوغ قانوين، ومن �سمنهم طالبو جلوء والجئون ال  قيد االحتجاز دون 

فرتات  انق�ساء  بعد  االأجانب  احتجاز  “اأ�سبح  اأنه  اإىل  واأ�سارت  بالدهم”.  اإىل  باأمان  العودة 

الأجانب يف  له جميع  يخ�سع  وتدبريًا  لبنان،  النت�سار يف  الوا�سعة  املمار�سات  من  عقوباتهم 

لبنان”36، مبن فيهم الالجئون الفل�سطينيون. 

)35(  احلياة 9 مايو 2010 

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/139136
)36( جريدة ال�سفري 2 اأبريل )ني�سان( 2010،

وانظر اأي�سا: تقرير “املركز اللبناين حلقوق الإن�سان”، الأخبار اللبنانية، 17 مايو 2010 .

وانظر اأي�سا: »اأطلقوا �رضاح ال�سجناء االأجانب بعد اأن ينهوا حمكومياتهم.. ا�ستمرار االعتقال ال ي�ستند اإىل اأي 

اأوامر ق�سائية اأو اإدارية، بيان م�سرتك بني 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بتاريخ 28 فرباير 2010

http://www.anhri.net/?p1220
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الف�سل الثاين

مع�ضلة حقوق الإن�ضان والدميقراطية
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م�ســــر

تنويه لبد منه:

اأثناء مثول هذا التقرير للطبع، وحتديدا يف الفرتة من 25 يناير حتى 11 فرباير 2011 كان 

اخلام�س  منذ  �سبابه  اأ�سعلها  التي  الثورة،  يوميات  عرب  جديدا  تاريخا  ي�سطر  امل�رضي  ال�سعب 

جميع   يف  امل�رضيني  جموع  حتريك  على  قادرة  كانت  والتي   ،2011 يناير  من  والع�رضين 

اأنحاء البالد، والذين انطلقوا باملاليني من اأجل االإطاحة بنظام الرئي�س مبارك حتت �سعارات 

التغيري، وا�ستعادة احلق يف احلرية والكرامة االإن�سانية.

ومثلما حدث يف تون�س فاإن الثورة ال�سعبية امل�رضية التي تتطلع لبناء نظام جديد بعد االإطاحة 

فلول  الكامل من  التقرير- تواجه حتديات اخلال�س  النظام، تظل -حتى �سدور هذا  براأ�س 

يحدد  جديد،  اجتماعي  عقد  �سياغة  حتديات  تواجه  مثلما  وموؤ�س�ساته،  وحزبه  مبارك  نظام 

من  �سلطة  اأي  حت�سني  دون  حتول  دميقراطية،  اأ�س�س  على  واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة 

املحا�سبة.

ويخرج عن حيز هذا التنويه تقييم ما اأجنزته الثورة خالل ب�سعة اأ�سابيع اأو تقييم اأداء اجلي�س 

الذي يدير �سئون البالد يف مرحلة انتقالية فارقة يف تاريخ امل�رضيني. كما يخرج عن حيز هذا 

التنويه اأي�سا ر�سد االنتهاكات اأو اجلرائم املرتكبة من قبل اأجهزة الدولة البولي�سية يف م�رض يف 

حماولة لقمع واإخماد جذوة الثورة يف اأيامها االأوىل.
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ولكن ما يهمنا الرتكيز عليه هنا اأن ما حدث يف م�رض مل يكن مف�سوال عما �سهده العام 2010 

من تدهور هائل على م�ستوى و�سعية حقوق االإن�سان.

كان من الوا�سح منذ بداية العام 2010 اأن م�رض تتهياأ مل�ستوى اأعلى من القمع البولي�سي، 

كلما اقرتبنا من ا�ستحقاق االنتخابات الربملانية التي متهد نتائجها الإحكام ال�سيطرة على م�سار 

النظام مل تكن قد ح�سمت  اأن موؤ�س�سات  الوا�سح  الرئا�سية يف 2011. وكان من  النتخابات 

�سيناريو  بني  ما  مفتوحة  االحتماالت  اجلمهورية، وظلت جميع  رئي�س  مقعد  ب�ساأن  خياراتها 

اأو  مبارك،  جمال  االبن  للوريث  ال�سلطة  نقل  �سيناريو  اأو  �ساد�سة،  لوالية  ملبارك  التجديد 

�سيناريو ثالث للبحث من داخل اجلي�س اأو الأجهزة املخابراتية عن مر�سح ميكن اأن يجد قبول، 

يف الوقت الذي باتت فيه م�رضوعية النظام برمته يف احل�سي�س.

ورمبا ف�رضت هذه احلالة اخلالفية -اإن مل يكن ال�رضاعية- بني موؤ�س�سات احلكم حول راأ�س 

النظام القادم، ت�ساعد حدة القمع حلركات �سعبية و�سبابية بدت تتلم�س خطاها بقوة، وتكت�سب 

خربات متدرجة يف نظم احلركة اجلماهريية، �سواء لقطع الطريق على البقاء الأبدي لل�سلطة، 

الربادعي كمر�سح  م�ستقلة بوزن د. حممد  �سخ�سيات  اأو طرح  التوريث،  �سيناريو  اأو على 

افرتا�سي يقدم برناجما مقبوال للتغيري، وجدير باأن يكون بديال عن تاأبيد ال�سلطة داخل احلزب 

احلاكم. ومن ثم مل يكن مفاجئا يف هذا ال�سياق اأن هذه احلركات �سكلت بالفعل القوام االأ�سا�سي 

الثورة  �سباب  يختار  اأن  يكن غريبا  مثلما مل  الثورة،  اأ�سعلت �رضارة  التي  ال�سبابية  للتحالفات 

-الذي انخرط يف حركات احتجاجية طيلة �سهور يف مواجهة القمع والتعذيب الذي متار�سه 

اأجهزة اأمن الدولة البولي�سية- يوم اخلام�س والع�رضين من يناير الذي يوافق االحتفال ال�سنوي 

بعيد ال�رضطة، ليكون اليوم الذي يوجه فيه ر�سالة »الغ�سب« الراف�سة حلكم الدولة البولي�سية، 

والمتهان كرامة الب�رض على يد اأجهزة ال�رضطة املختلفة.

الثورة بعد  اأال تهداأ جذوة  التي عا�ستها م�رض  الثورية  ومل يكن غريبا يف �سياق هذه احلالة 

املحافظات،  مبختلف  التظاهر  اأعمال  با�ستمرار  اجلموع  تت�سبث  واأن  مبارك،  الطاغية  خلع 

وا�ستمرار االعت�سام باملاليني يف ميدان التحرير، اإىل حني �سدور قرار من املجل�س االأعلى 

مطالب  الأحد  ا�ستجاب  الذي  القرار  وهو  وال�سورى،  ال�سعب  جمل�سي  بحل  امل�سلحة  للقوات 

الثورة امل�رضية باعتبار اأن هذه املجال�س ت�سكلت وفقا مل�ستويات غري م�سبوقة من الف�ساد ال�سيا�سي 

الذي كان يقوده احلزب احلاكم، والذي مهد للتزوير وا�سع النطاق الذي ير�سده اأي�سا التقرير 

التايل.
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مقدمة:

القائمة على عدم احرتام حقوق االإن�سان، حيث �سجل  وا�سلت احلكومة امل�رضية �سيا�ستها 

الإجراء  التنازيل  العد  بدء  مع  التدهور، وخا�سة  من  مزيدا   2010 العام  من  الثاين  الن�سف 

النتخابات الربملانية، والتي ا�ستبقتها ال�سلطات بهجوم وا�سع النطاق على احلريات الإعالمية 

يدعمون  الذين  اأو  النتخابي،  النظام  باإ�سالح  يطالبون  الذين  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  وترويع 

د.حممد الربادعي1. 

وقد بات من الوا�سح خالل العام اجتاه وتائر القمع اإىل الت�ساعد ب�سورة الفتة، وبخا�سة 

يف ظل الغمو�س املحيط مب�ستقبل النظام ال�سيا�سي، الذي تتنازعه �سيناريوهات، توريث احلكم 

اأو البحث عن بدائل منا�سبة، حتفظ ما تبقى من ال�رضعية املتاآكلة لنظام احلكم، اإذا ما تعذر على 

الرئي�س مبارك الرت�سح لوالية �ساد�سة. يف هذا ال�سياق القمعي طالب نواب احلزب احلاكم يف 

الربملان وزير الداخلية باإطالق الر�سا�س على املتظاهرين.

الق�ساء  واخت�سا�سات  مظلة  مبد  ت�سمح  قانونية  تعديالت  مترير  جرى  ذلك  مع  وات�ساقا 

الع�سكري لتطال قطاعات اأو�سع من املدنيني، حتى لو اأنهيت حالة الطوارئ. فقد منحت هذه 

التعديالت اخت�سا�سات اإ�سافية للمحاكم الع�سكرية يف النظر يف بع�س جرائم قانون العقوبات 

اإذا ما ارتكبت من قبل اأو �سد عاملني باالإنتاج احلربي، حتى لو كانوا مدنيني، وكذلك على 

جميع اجلرائم التي تقع على اأرا�سي اأو من�ساآت اأو معدات خا�سة باالإنتاج احلربي. كما �سملت 

هذه التعديالت تو�سيع نطاق ما يعرف ب�”املناطق احلدودية”، وهو ما يرتب بالتبعية تو�سيع 

املناطق حتى لو ارتكبها  التي تقع يف هذه  الع�سكري على خمتلف اجلرائم  الق�ساء  اخت�سا�س 

مدنيون2.

تعهدت  احلكومة  اأن  ورغم  اإ�سافيني،  عامني  اال�ستثنائية  الطوارئ  حالة  متديد  جرى  كما 

التعهد مل  فاإن هذا  االإرهاب واملخدرات،  بق�سايا  الطوارئ  قانون  ا�ستخدام  وكاملعتاد بح�رض 

ُيحرتم خالل �رضيان حالة الطوارئ لنحو ثالثة عقود.

)1( املدير ال�سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عاد مل�رض يف فرباير 2010، وقرر امل�ساركة يف الن�ساط 

ال�سيا�سي املحلي، وتبنى جمموعة من املطالب االإ�سالحية، مما اأدى اإىل مراهنة بع�س اجلماعات ال�سيا�سية عليه 

املوانع  بالرغم من   ،2011 لعام  الرئا�سية  االنتخابات  مناف�سا حمتمال يف  باعتباره  ال�سابة،  االأجيال  خا�سة من 

الد�ستورية والقانونية، التي حتول عمليا دون تر�سيح �سخ�سيات م�ستقلة ملن�سب رئي�س اجلمهورية، مامل حتظ 

بدعم وتزكية اأع�ساء احلزب احلاكم.

)2( حول ن�سو�س هذه التعديالت، انظر: وثيقة تعديالت قانون الق�ساء الع�سكري مبوجب القانون 138 ل�سنة 

http://ecesr.com/?p=1048  2010

العربية  املتاخمة حلدود جمهورية م�رض  املناطق  ب�ساأن حتديد  ل�سنة 2010  -قرار رئي�س اجلمهورية رقم 204 

http://ecesr.com/?p=1054 والقواعد املنظمة لها
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اأقدمت ال�سلطات هذا العام على اإطالق �رضاح عدة مئات من املعتقلني مبوجب قانون  وقد 

الطوارئ، دون تهمة اأو حماكمة –بينهم ثالثة من املدونني- يف حماولة للحد من النتقادات 

التي حتا�رضها نتيجة متديد حالة الطوارئ، غري اأن ال�سلطات مل تف�سح ر�سميا حتى االآن عن 

عدد املعتقلني لديها، والذين تقدرهم منظمات حقوقية مبا يرتاوح بني 5-و10 اآلف معتقل3. 

للمحاكمة  الهائلة  االأعداد  هذه  اإحالة  يجر مبوجبها  التي مل  االأ�سباب  اأي�سا عن  تف�سح  مثلما مل 

اأو  الإرهاب  ق�سايا  يف  املتهمني  من  جميعهم  كان  لو  وحتى  ال�ستثنائية-  املحاكم  اأمام  –حتى 
املخدرات!!. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن بني هوؤالء املعتقلني نحو ثالثة اآالف من بدو �سيناء، واأنه 

حتى نهاية يوليو مل يفرج �سوى عن نحو مائتني منهم، يف اإطار اتفاق بني �سيوخ قبائل بدو 

�سيناء وم�سئولني بوزارة الداخلية، وذلك للحد من امل�سادمات التي كانت قد ت�ساعدت يف ذلك 

الوقت بني البدو واأجهزة الأمن4.

وقد اأدى توا�سل حالة الطوارئ املمتدة اإىل تف�سي جرائم التعذيب واال�ستخدام املفرط للقوة 

ال�سحايا  من  مزيد  ب�سقوط  اقرتن  ما  القانون، وهو  على  اخلارجني  اأو  بهم  امل�ستبه  تعقب  يف 

داخل مراكز االحتجاز، اأو خالل تعقب بع�س امل�ستبه بهم، اأو قتل املهاجرين االأفارقة الذين 

حماكم  اأمام  اجلائرة  املحاكمات  ا�ستمرار  عن  ف�سال  امل�رضية.  احلدود  عرب  الت�سلل  حاولوا 

ال  اأمنية  اأجهزة  اأيدي  على  �سيا�سيني  ن�سطاء  واختفاء  الختطاف  حاالت  و�سيوع  الطوارئ، 

يف�سح عن هويتها. 

اجلمعيات  على  القيود  من  باحلد  املتحدة  االأمم  اأمام  الر�سمية  التعهدات  من  النقي�س  وعلى 

لتمرير  احلكومة  وتتهياأ  املوؤ�س�سات،  تلك  على  الهجمة  تت�ساعد  االإن�سان،  حقوق  ومنظمات 

قانون جديد خلنق الن�ساط االأهلي؛ حيث يتجه م�رضوع القانون لي�س فقط لالإبقاء على الدور 

الت�سلطي الهائل لوزارتي الت�سامن االجتماعي والداخلية على مقادير العمل االأهلي، بل ي�سيف 

اإليها اأداة ت�سلطية ورقابية جديدة، هى االحتاد العام للجمعيات “�سبه احلكومي” واالحتادات 

االإقليمية التابعة له.5

)3( يف 11 يونيو اأعلن مفيد �سهاب وزير الدولة لل�سئون القانونية واملجال�س الربملانية اأن نحو 453 معتقال قد مت 

املمنوح  بالوعد  الوفاء  : يجب  انظر  املعتقلني يف م�رض  اأعداد  املعلومات حول  االإفراج عنهم موؤخرا. ملزيد من 

باالإفراج عن املعتقلني نهاية يونيو/ حزيران، بيان وقعته 13 منظمة دولية وم�رضية يف 29 يونيو 2010

www.hrw.org/ar/news/2010/06/29-/

)4( الداخلية تفرج عن الدفعة اخلام�سة من معتقلي �سيناء، �سحيفة ال�رضوق يف 18 يوليو 2010

www.shorouknews.com/contentdata.aspx?ID=

)5( ملزيد من التفا�سيل حول م�رضوع هذا القانون، انظر: بيان �سادر عن 41 منظمة حكومية دفاعا عن حرية 

www.cihrs.org 2010 التنظيم، قانون فا�سي خلنق املجتمع املدين، 22 مار�س

وانظر اأي�سا: ع�سام الدين حممد ح�سن، القمع واحلرية.. مقارنة لقوانني اجلمعيات يف م�رض والعراق، رواق 

عربي، العدد 54، القاهرة، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 2010، �س �س33-15.
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نوفمرب  الربملانية يف  االنتخابات  الذي جرت يف ظله  القمعي  املناخ  اأبرز مالمح  تبنت  وقد 

يف  حوارية  وبرامج  اخلا�سة،  ال�سحف  اأبرز  ا�ستهدفت  التي  املتالحقة  ال�رضبات  يف   2010

باجلملة  الفعلي  واالإغالق  اأخرى،  ف�سائيات  اإىل  باالإغالق  اإنذارات  وتوجيه  الف�سائيات، 

لبع�س الف�سائيات؛ ا�ستنادا اإىل قرارات اإدارية تع�سفية، وا�ستمرار املالحقات الق�سائية لبع�س 

امل�سلمني  الإخوان  جماعة  لأع�ساء  الوا�سعة  والعتقالت  اجلنايات،  حماكم  اأمام  ال�سحفيني 

املحظورة، والإق�ساء الفعلي ملنظمات املجتمع املدين من مراقبة النتخابات الربملانية، بطريقة 

م�سابهة لنتخابات التجديد الن�سفي ملجل�س ال�سورى يف يونيو 2010. 

واأف�ست نتائج االنتخابات الربملانية التي جرت يف الظالم، واقرتنت بات�ساع نطاق العنف 

والتزوير واإهدار اأحكام الق�ساء ب�سكل غري م�سبوق، اإىل احتكار يكاد يكون مطلقا من احلزب 

احلاكم ملقاعد الربملان، اإىل احلد الذي ا�سطر معه احلزب احلاكم يف جولة االإعادة اإىل اللجوء 

للتزوير يف مواجهة مر�سحيه، وذلك ملنح ب�سعة مقاعد ملر�سحي بع�س اأحزاب املعار�سة، فيما 

مت اإق�ساء جماعة االإخوان امل�سلمني من احل�سول على اأي مقاعد داخل الربملان. وبات الربملان 

الهائل مبئات  اجلديد حماطا مبطاعن د�ستورية وقانونية هائلة، وخا�سة يف ظل اال�ستخفاف 

من االأحكام الق�سائية النهائية، التي ق�ست يف عدد وا�سع من الدوائر بوقف االنتخابات، اأو 

باإيقاف اأو اإلغاء النتائج الر�سمية املعلنة.

ويف ظل تزايد التمازج بني �سمات الدولة البولي�سية والدولة الدينية، يف اإطار توظيف الدين 

الر�سمية  الدينية  املوؤ�س�سات  �سطوة  ات�سعت  احلكم،  لنظام  التاآكل  يف  اآخذة  م�رضوعية  لتعزيز 

على حريات الفكر واملعتقد الديني وازداد املجتمع تع�سبا، وتفاقمت ظواهر العنف والكراهية 

يف  االأقباط  حق  تقيد  التي  واالإدارية  املجتمعية  والتدخالت  واالأقباط،  امل�سلمني  بني  الطائفية 

املواطنني  بحق  بولي�سية،  ومالحقات  �سغوط  تتوا�سل  مثلما  بحرية،  �سعائرهم  ممار�سة 

علنا يف  باالإفطار  اأو جماهرين  ال�سيعي  املذهب  ومعتنقي  النبوية،  ال�سنة  منكري  من  امل�سلمني 

نهار رم�سان.

حرية الراأي والتعبري:

ظلت ن�سو�س قانون العقوبات وبخا�سة املقرتنة بتطبيق العقوبات ال�سالبة للحرية يف ق�سايا 

الن�رض، م�سدرا لرتويع االأو�ساط ال�سحفية واالإعالمية ومدخال الإحالة ال�سحفيني اإىل املحاكمة 

ب�سبب اآرائهم. كما ا�ستمرت ال�سغوط التي متار�سها املوؤ�س�سات الدينية اأو االأجهزة الرقابية، 

وكذلك �سغوط االإ�سالم ال�سيا�سي وال�سغوط املجتمعية حتا�رض حرية االإبداع االأدبي والفني.

ال مينع ذلك من القول اإن نوعا من االنفراج قد حدث يف ملف اأزمة املدونني املعتقلني مبوجب 

قانون الطوارئ، دون تهمة اأو حماكمة. فقد اأطلق �رضاح اثنني من املدونني من اأبناء �سيناء 
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وهما م�سعد اأبو فجر ويحيى اأبو ن�سرية، اللذان ا�ستمر اعتقالهما دون تهمة اأو حماكمة قرابة 

التي تق�سي  املحاكم  الطوارئ ع�رضات من قرارات  اأهدرت خاللها �سلطات  ثالث �سنوات، 

باالإفراج عنهما، والتي بلغ عددها بالن�سبة مل�سعد اأبو فجر وحده 21 حكما ق�سائيا. 

“كارز  مدونة  �ساحب  نظري  هاين  القبطي  املدون  �رضاح  اأطلق  التطور  هذا  غ�سون  ويف 

احلب”، بعد نحو 21 �سهرا من العتقال دون تهمة اأو حماكمة، تلقى خاللها ما ل يقل عن 12 

حكما ق�سائيا باالإفراج عنه6.

ومع اأن املدون املعروف كرمي عامر قد اأنهى يف مطلع نوفمرب 2010 فرتة اأربع �سنوات 

اأم�سى  فقد  االأزهر،  وموؤ�س�سة  لالإ�سالم  واالإ�ساءة  اجلمهورية  رئي�س  اإهانة  بتهمة  ال�سجن  يف 

التع�سفي قبيل اإطالق �رضاحه من مركز اعتقال  اإ�سافيا رهن االحتجاز  كرمي عامر 12 يوما 

تابع ملباحث اأمن الدولة باالإ�سكندرية. وبح�سب بع�س التقارير فقد تعر�س كرمي عامر خالل 

احتجازه ب�سفة غري قانونية لل�رضب واإ�ساءة املعاملة على اأيدي مباحث اأمن الدولة7

رئي�س  الإبرا�سي  وائل  والإعالمي  ال�سحفي  حماكمة  جل�سات   2010 يوليو  يف  بداأت  وقد 

اأمام  مثال  ذاتها، حيث  بال�سحيفة  ال�سحفية  ال�سوي  و�سمر  الأمة”،  “�سوت  حترير �سحيفة 

حمكمة اجلنايات بعد اتهامهما مبوجب املادة 177 من قانون العقوبات بالتحري�س على عدم 

احرتام القانون التي ت�سل العقوبة فيها لل�سجن خم�س �سنوات. وي�سكل ا�ستخدام هذه املادة يف 

ق�سايا ال�سحافة، �سابقة هى االأوىل من نوعها، حيث مل يجر ا�ستخدام هذه املادة من قبل اإال يف 

مقا�ساة العنا�رض املتهمة باالنخراط يف جماعات م�سلحة اأو متطرفة. وقد مت حتريك هذه الق�سية 

من قبل وزير املالية يف اأعقاب �سن ال�سحيفة حملة �سحفية تنتقد قانون ال�رضائب العقارية8.

ويف الوقت الذي كان يق�سي فيه جمدي اأحمد ح�سني االأمني العام حلزب العمل املعار�س 

املجمد عقوبة ال�سجن ملدة عامني ال�سادرة �سده من حمكمة ع�سكرية، بتهمة الت�سلل غري القانوين 

)6( مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان يرحب باإنهاء »اأ�رض« املدون م�سعد اأبو فجر

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/264
- مركز ه�سام مبارك للقانون، االإفراج عن يحيى ح�سني �سليمان �سامل وال�سهري بيحيى اأبو ن�سرية

www.anhri.net/?p=9320
- موؤ�س�سة الكرامة حلقوق االإن�سان، االإفراج عن مدون م�رضي بعد ق�سائه 21 �سهرا رهن العتقال غري القانوين

www.anhri.net/?p=10184
 18 اأطلق �رضاحه،  ادعاها مدون  التي  التعذيب  اإجراء حتقيق يف مزاعم  يتعني على م�رض  الدولية،  العفو   )7(

نوفمرب 2010.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/egypt-must-investigate-torture-

allegations-released-blogger-2010-11-18
)8( اللجنة الدولية حلماية ال�سحفيني حماكمة �سحفيني م�رضيني لقيامهما بانتقاد قانون ال�رضيبة

www.anhri.net/?p=8282
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عرب احلدود امل�رضية اإىل غزة، تلقى حكما غيابيا اإ�سافيا بحقه من حمكمة ا�ستئناف القاهرة يف 

يونيو 2010، بحب�سه ملدة عام يف ق�سية ن�رض كانت مرفوعة �سده قبل 14 عاما!

ي�ستلفت النظر اأن دفاع جمدي ح�سني كان قد طعن اأمام حمكمة النق�س على احلكم ال�سادر 

بحقه يف حينها، والذي ق�سى بتغرميه 15 األف جنيه، واأمرت حمكمة النق�س يف حينها باإعادة 

املحاكمة، ولكن احلكم الغيابي اأ�ساف عقوبة ال�سجن!!9.

اأحد  حترير  رئي�س  احلميد  عبد  �رضيف  ال�سحفي  لتطال  للحرية  ال�سالبة  العقوبات  وامتدت 

اأ�سهر وكفالة قدرها مائتا جنيه،  املواقع االإلكرتونية، الذي تلقى حكما غيابيا بحب�سه ملدة �ستة 

وذلك بعد تقدم ع�سو مبجل�س ال�سعب ببالغ �سده؛ ب�سبب مقاالت على املوقع تنتقد اأداء النائب 

وعدم تقدميه اأي خدمات فعالة لأبناء الدائرة التي ميثلها10.

وقد اأمر النائب العام يف الأ�سبوع الأول من �سبتمرب 2010 باإحالة الإعالمي املعروف حمدي 

اأمام حمكمة اجلنايات بتهمة ال�سب والقذف، يف الدعوى املرفوعة �سده من  قنديل للمحاكمة 

وزير اخلارجية امل�رضي، وذلك على خلفية مقال �سحفي ن�رض ب�سحيفة “ال�رضوق”، وتناول 

فيه مواقف اخلارجية امل�رضية جتاه االإهانات التي يتعر�س لها امل�رضيون يف اخلارج11.

مالحقة  عي�سى،  اإبراهيم  ال�سحفي  والكاتب  الو�سيحي،  حممد  الكويتي  ال�سحفي  ويواجه 

ال�سب  ال�سحفيني بتهمة  الكويتي �سد  الوزراء  اإثر بالغ تقدم به حمامون عن رئي�س  ق�سائية 

قبل  عي�سى  اإبراهيم  حتريرها  يراأ�س  كان  -التي  الد�ستور  �سحيفة  ن�رض  خلفية  على  والقذف، 

اإقالته- عددا من املقالت لل�سحفي الكويتي، ت�سمنت انتقادات بحق رئي�س احلكومة الكويتي12.

ومع اقرتاب موعد االنتخابات الربملانية، ت�ساعدت ال�سغوط ب�سورة هائلة على و�سائط 

اليوم”  “القاهرة  برنامج  توقف  اإىل  اأدى  ما  وهو  امل�ستقلة،  اأو  اخلا�سة  واالإعالم  التعبري 

يقدمه  كان  الذي  بامل�رضي”  “بلدنا  وبرنامج  “اأوربت”،  قناة  على  اأديب  عمرو  لالإعالمي 

مب�ساهدة  حتظى  كانت  برامج  وهى   .On Tv قناة  على  عي�سى  اإبراهيم  املعار�س  ال�سحفي 

عالية.

)9(  املنظمة امل�رضية حلقوق االإن�سان، ا�ستمرار �سيا�سة تكميم االأفواه، 29 يونيو 2010. 

http://ar.eohr.org/?p=1064

 3 اإلكرتوين،  اأ�سهر غيابيا على رئي�س حترير موقع   6 االإن�سان، احلكم باحلب�س  املنظمة امل�رضية حلقوق   )10(

اأغ�سط�س 2010

http://ar.eohr.org/?p=1103
)11( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، م�رض: املحاكمات اجلنائية يف ق�سايا الن�رض ما زالت م�ستمرة 

www.anhri.net/?p=11746
الكويتيني:  ال�سحفيني  لإ�سكات  املتعددة  بعد حماولته  الكويت:  الإن�سان،  ملعلومات حقوق  العربية  ال�سبكة   )12(

رئي�س الوزراء الكويتي يحاول اإ�سكات رئي�س حترير جريدة الد�ستور و�سحفي كويتي يف م�رض، 27 يوليو 2010

www.anhri.net/?p=9778
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كما جرى منع ظهور االإعالمي د.عالء �سادق على �سا�سات التلفزيون امل�رضي، وذلك 

ال�رضطة امل�رضية يف حماية  تقاع�س  بتقدمي اعتذار علني عن  الداخلية  اإثر مطالبته وزير  على 

مباريات  اإحدى  تون�سيني خالل  م�سجعني  قبل  تعر�س العتداء جماعي من  مواطن م�رضي 

كرة القدم بالقاهرة.

–وهى  امل�ستقلة  ال�سحف  واأقدم  اأبرز  االإجهاز على  املتزايدة،  ال�سغوط  ا�ستهدفت هذه  كما 

باإقالة رئي�س حتريرها اإبراهيم عي�سى بعد انتقال ملكيتها اإىل قيادات عليا  �سحيفة “الد�ستور”- 

يف حزب الوفد.

ويف الفرتة نف�سها قام اجلهاز القومي لتنظيم االت�ساالت بفر�س قيود و�سوابط جديدة للرقابة 

على خدمة ر�سائل التليفون املحمول الدعائية واالإخبارية، التي تر�سلها ال�رضكات واملوؤ�س�سات 

الر�سائل  خدمة  مقدمي  قيام  على  حظر  فر�س  القيود  هذه  وت�سمل  عمالئها،  اإىل  االإعالمية 

من  موافقة  على  احل�سول  دون  من  الن�ساط  هذا  مبزاولة  املحمول  عرب  الق�سرية  االإخبارية 

 on tv ”اأون تي يف“ وزارة االإعالم واملجل�س االأعلى لل�سحافة. كما تلقت كل من ف�سائية 

بدعوى  ال�سناعية،  لالأقمار  �سات  نايل  اإدارة �رضكة  قبل  اإنذارات من  “الفراعني”  وف�سائية 

االإخالل بالعقود املربمة مع ال�رضكة من خالل بث �رضيط اإخباري اأو برامج اإخبارية. وتلقت 

الف�سائيات ب�سفة عامة تعليمات ت�سدد على �رضورة ح�سول الف�سائيات على ت�رضيح م�سبق 

من وزارة االإعالم قبل البث املبا�رض الأي حدث.

ويف حماولة الإ�ساعة مناخ اأكرث ترهيبا لو�سائط االإعالم، جرى اإيقاف بث عدد من القنوات 

الف�سائية، التي يعمل بع�سها ل�سنوات يف جماالت غري مرخ�س لها البث فيها، مثل القنوات 

الدينية املتخ�س�سة، اأو التي تبث دعاية لأدوية طبية13.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن العام احلايل �سهد الأول مرة اإحالة مدونني ملحاكمة ع�سكرية، فقد اأحيل 

)13( حول ال�سغوط املتزايدة على و�سائط االإعالم، انظر:

- ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، اإقالة اإبراهيم عي�سى رئ�س حترير جريدة الد�ستور واجتاه حلرمان 

امل�رضيني من اأجراأ جريدة تعرب عنهم، 5 اأكتوبر 2010

www.anhri.net/?p=13278
- منظمات حقوق الإن�سان تت�سامن مع �سحفيي الد�ستور، 13 اأكتوبر 2010

www.cihrs.org/newssystem/articals/270
-املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان، اإغالق 4 ف�سائيات وتقييد اإر�سال الر�سائل االإلكرتونية، 

خطوات جديدة لتقييد حرية التعبري

www.anhri.net/?p=13891
- ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، تعطيل احلريات الإعالمية لأجل غري م�سمى

www.anhri.net/?p=13813
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املدون اأحمد م�سطفى �ساحب مدونة “ماذا اأ�سابك يا وطن” للمحاكمة الع�سكرية، على خلفية 

تناوله قبل عام لواقعة ف�سل اأحد طالب الكلية احلربية، ويف غ�سون حمالت ت�سامنية دولية 

وحملية اأعلنت املحكمة يف ال�سابع من مار�س اإيقاف اإجراءات املحاكمة واإخالء �سبيل املدون14.

اتهامه  بعد  اأي�سا  الع�سكرية  للمحاكمة  ب�سيوين  اأحمد ح�سن  املدون  اأحيل  نوفمرب 2010  ويف 

باإذاعة اأ�رضار ومعلومات تتعلق بالقوت امل�سلحة عرب �سبكة االإنرتنت، وذلك على خلفية اإن�سائه 

“جروب” على موقع ال�سبكة الجتماعية ال�سهري “في�س بوك”، خ�س�سه للرد على ا�ستف�سارات 
ال�سباب امل�رضي ب�ساأن اإجراءات االلتحاق باخلدمة الع�سكرية15. وقد تلقى املدون حكما بال�سجن 

مع النفاذ ملدة �ستة اأ�سهر16

املوؤ�س�سات  و�سغوط  الرقابية،  والتدخالت  االأمنية  التحر�سات  توا�سلت  اأخرى  ناحية  من 

املطبوعات  على  القيود  من  مزيد  لفر�س  دينيا  املت�سددة  اأو  املحافظة  امليول  وذوي  الدينية، 

وحرية الفكر واالإبداع االأدبي والفني.

مهنى،  اأحمد  النا�رض  منزل  باقتحام  االأمن  اأجهزة  قيام  االإطار  هذا  يف  التقارير  و�سجلت 

الربادعي  حممد  د.  عن  كتابا  ميلكها  التي  الن�رض  دار  اإ�سدار  خلفية  على  يوم  ملدة  واحتجازه 

وحلم التغيري ال�سلمي.

اأحمد  القب�س على �ساحبها اجلميلي  للن�رض، واألقت  “وعد”  اأجهزة الأمن دار  اقتحمت  كما 

اإدري�س علي، وتتناول  للروائي  �سعره”  “الزعيم يحلق  ن�سخ رواية  �سحاتة، وحتفظت على 

بعد  النا�رض  �سبيل  باإخالء  النيابة  قامت  وقد  وم�رض.  ليبيا  يف  ال�سيا�سية  احلياة  بالنقد  الرواية 

عر�سه عليها.

بدعوى  وليلة”،  ليلة  “األف  ال�سهرية  الرواية  مب�سادرة  للمطالبة  ببالغ  حمامون  تقدم  كما 

اأنها تت�سمن حتري�سا على الفجور والف�سق وازدراء االأديان. وقد اأمر النائب العام يف يونيو 

2010 بحفظ البالغ. واأحيل د. يو�سف زيدان موؤلف رواية “عزازيل” اإىل نيابة اأمن الدولة 

اإليها. كما طالب جممع البحوث االإ�سالمية التابع  واالإ�ساءة  “ازدراء امل�سيحية”،  العليا بتهمة 

لالأزهر يف تقرير مف�سل اأودعه حمكمة الق�ساء االإداري مب�سادرة عدد من موؤلفات املفكرين 

املعروفني �سيد القمني، د. ح�سن حنفي، بدعاوى التحريف اأو االإ�ساءة لل�سحابة والعلماء اأو 

النيل من االإ�سالم.

)14( م�رض: جناح حملة الدفاع عن املدون اأحمد م�سطفى، ال�سبكة العربية حلقوق االإن�سان، 8 مار�س 2010 

www.anhri.net/?p=240
)15( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، حماكمة ع�سكرية لنا�سط على الفي�س بوك، 19 نوفمرب 2010

www.anhri.net/?p=19071
)16( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، حب�س نا�سط الفي�س بوك اأحمد ب�سيوين 16 �سهرا وغرامة 500 

جنيه، 30 نوفمرب 2010

www.anhri.net/?p=19812
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كما رف�س جممع البحوث االإ�سالمية، منح الباحث يف �سئون االإخوان امل�سلمني اإبراهيم توفيق 

لدى اإدارة حماية حقوق املوؤلف.  اخلوالين ت�رضيحا بت�سجيل موؤلفه “�ساهد على الإخوان”، 

ويلفت النظر اأن حتفظ املجمع مل ي�ستند اإىل احتواء الكتاب على خمالفات لالإ�سالم، بل ب�سبب 

اأن جهاز اأمن الدولة يعرت�س على فكرة الكتاب، الأنها قد حتدث “بلبلة” بني املواطنني!!17

قمع التجمعات والحتجاجات ال�سلمية:

اأظهرت ال�سلطات عداء متزايدا جتاه اأ�سكال التظاهر والوقفات االحتجاجية واالعت�سامات، 

وطالب نواب برملان من احلزب احلاكم وزير الداخلية باإطالق الر�سا�س على املتظاهرين، 

بتوجيه  ال�سعب  جمل�س  اكتفى  وقد  القانون.  على  باخلارجني  االأ�سوات  هذه  ت�سفهم  من  اأو 

عقوبة اللوم  لهوؤلء النواب18.

وهو  االعت�سام،  ب�سبب ممار�سة حقهم يف  الع�سكرية  للمحاكمة  اأحيل عمال م�رضيون  كما 

االأمر الذي مل تعرفه م�رض منذ املحاكمة الع�سكرية ال�سهرية خلمي�س والبقري، والتي جرت يف 

عام 1952 على يد �سباط ثورة يوليو.

وقد جاء التحري�س العلني على قتل املتظاهرين بعد اأيام قليلة �سهدت فيها القاهرة ممار�سات 

قمعية بالغة ال�رضا�سة من جنب اأجهزة االأمن، وحتولت خاللها العا�سمة اإىل ثكنة ع�سكرية يف 

ال�ساد�س من اأبريل ملحا�رضة بع�س التجمعات ال�سلمية املطالبة باإنهاء حالة الطوارئ، وتوفري 

�سمانات احليدة والنزاهة لالنتخابات الربملانية والرئا�سية، واإجراء تعديالت د�ستورية ب�ساأنها.

يف  منهم  كبري  عدد  واأودع  املتظاهرين،  من  مائة  على  يزيد  ما  على  القب�س  األقى  وقد 

مع�سكرات لالأمن املركزي. كما تعر�س عدد منهم لالعتداء البدين بوا�سطة عنا�رض اأقرب اإىل 

امليلي�سيا ترتدي زيا مدنيا، وتعر�ست الن�ساء والفتيات الأ�سكال من التحر�س اجلن�سي، عالوة 

االعتداءات  كما طالت  ن�سائية.  اأيدي عنا�رض �رضطية  على  املربح  بال�رضب  اعتداءات  على 

�سحفيني ومرا�سلي قنوات ف�سائية، و�سودرت كامرياتهم واأفالمهم19.

ملنع  يتحالفان  الدولة  اأمن  ومباحث  االإ�سالمية  البحوث  جممع  االإن�سان،  حقوق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة   )17(

ت�سجيل كتاب »�ساهد على االإخوان....«

www.anhri.net/?p=12885
)18( م�رض: عقوبة اللوم الهزيلة لنائب الر�سا�س- ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان

www.anhri.net/?p=5445
)19( ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة، قمع احتجاجات ال�ساد�س من اأبريل، حمطة على طريق م�سادرة 

حق امل�رضيني يف اختيار من يحكمهم، 8 اأبريل 2010

www.anhri.net/?p=3813
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كما �سهدت جامعة املنوفية اعتداءات من قبل اأجهزة الأمن واحلر�س اجلامعي على طالب 

الكلية  طوقت  حيث  اإ�سالمي،  فني  �سنوي  مهرجان  تنظيم  ب�سبب  االإلكرتونية  الهند�سة  كلية 

بعربات االأمن املركزي، وتعر�س الطالب لل�رضب بالهراوات والع�سي واألقى القب�س على 

اأمرت  التي  النيابة،  قبل  من  التحقيقات  ذمة  على  احتياطيا  بحب�سهم  قرارات  تلقوا  طالبا   11

باإح�سار 12 طالبا اآخر.20

ال�سعب،  جمل�س  مقر  اأمام  يوميا  م�سهدا  باتت  التي  لالعت�سامات  حد  لو�سع  حماولة  ويف 

قامت قوات الأمن بالعتداء ب�سورة مفرطة على عمال م�سنع »اأمون�سيتو« املعت�سمني لليوم 

بتخفي�س  وقيامها  تعهداتها  من  احلكومة  تن�سل  على  احتجاجا  الربملان،  اأمام  ع�رض  اخلام�س 

املكافاآت، التي �سبق تقريرها لهم نظري اإنهاء تعاقداتهم. وقد اأ�سيب عدد من العمال بجروح 

االأمن  قامت قوات  نف�سه  الوقت  للتحقيق. ويف  واأحيلوا  �ستة منهم  القب�س على  واألقى  بالغة، 

ال�سعب،  جمل�س  اأ�سوار  اأمام  مرابطني  فيها  امل�ساركون  كان  التي  االعت�سامات  جميع  بف�س 

�سوارع  عرب  مبطاردتهم  وقامت  املعت�سمني،  باعتقال  وهددت  �سدهم،  القوة  وا�ستخدمت 

العا�سمة21.

عليه  اعتدت  التي  ال�رضطة  اأيدي  علي  �سعيد  خالد  ال�سكندري  ال�ساب  م�رضع  اأعقاب  ويف 

بال�رضب الوح�سي، تعاملت اأجهزة االأمن بقوة مفرطة �سد اأ�سكال االحتجاج ال�سلمي اجلماعي 

على هذه اجلرمية املروعة. و�سجلت التقارير خالل �سهر يونيو وحده ثالث وقائع على االأقل 

األقت  باالإ�سكندرية، حيث  �سيدي جابر  ق�سم �رضطة  اأمام  اأولها  كان  االحتجاجات،  تلك  لقمع 

منهم   5 واأحيل  ال�سحية،  اأ�رضة  حمامي  بينهم  اأ�سخا�س،  ع�رضة  على  القب�س  االأمن  اأجهزة 

قانونية.  غري  مظاهرة  يف  وامل�ساركة  العام  ال�سلم  تكدير  بتهمة  العامة،  النيابة  اأمام  للتحقيق 

الداخلية  وزارة  مقر  اأمام  واالحتجاج  التجمع  حاولوا  الذين  املتظاهرين،  ا�ستهدفت  والثانية 

التي حو�رضت املداخل املوؤدية اإليها بح�سود اأمنية مكثفة، حا�رضت املتظاهرين واعتدت على 

بع�سهم بال�رضب، واألقى القب�س على 36 متظاهرا، اأفرج عنهم الحقا يف م�ساء اليوم نف�سه، 

وتعر�س بع�سهم لل�سفع والركل داخل عربات ال�رضطة. ويف املظاهرة الثالثة التي كان من 

املخطط لها االنطالق من ميدان التحرير بالقاهرة، حال التواجد االأمني الكثيف دون و�سول 

�رضطة  وقامت  بامليدان.  املحيطة  املناطق  من  متظاهرا   55 على  القب�س  واألقى  اجلمهور، 

مكافحة ال�سغب واأفراد يرتدون ثيابا مدنية باالعتداء بال�رضب على بع�س التجمعات املتفرقة، 

الهند�سة  كلية  طالب  على  االعتداءات  عن  امل�سئولني  مبقا�ساة  العام  النائب  تطالب  حقوقية  منظمات   )20(

االإلكرتونية، 7 اأبريل 2010

www.anhri.net/?p=3728
)21(اعتداء االأمن على عمال اأمون�سيتو وف�س جميع االعت�سامات، بيان �سادر عن موؤ�س�سة الهاليل للحريات 

24 مايو 2010.

www.anhri.net/?p=6512
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وكان بني من األقى القب�س عليهم مدافعون عن حقوق االإن�سان، من بينهم عماد مبارك مدير 

موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري، و�سيد تركي اال�ست�ساري مبنظمة هيومان رايت�س ووت�س. وقد 

اقتيد املحتجزون اإىل عربات ال�رضطة لعدة �ساعات قبل اأن يطلق �رضاحهم، ويجري اإنزالهم 

من تلك العربات على الطرق ال�رضيعة حول القاهرة22.

ويف �سابقة غري ماألوفة يف قمع االحتجاجات العمالية ال�سلمية، اأحيل اإىل املحاكمة الع�سكرية 

عدد من العاملني مب�سنع حلوان لل�سناعات الهند�سية )م�سنع 99 احلربي �سابقا(، بتهم �سملت 

االإ�رضاب عن العمل والتعدي على رئي�س جمل�س االإدارة واإف�ساء اأ�رضار ع�سكرية. وقد ق�ست 

املحكمة الع�سكرية برباءة املتهمني من تهمة التعدي بال�رضب واالإ�رضاب عن العمل، وق�ست 

بحب�س اثنني من العمال ملدة �سنة، مع اإيقاف التنفيذ للعقوبة، بتهمة االإ�رضار باملال العام، كما 

ق�ست باحلب�س ملدة �ستة اأ�سهر واإيقاف تنفيذ العقوبة بحق ثالثة اآخرين.

وقد جاءت اإحالة العمال املدنيني للمحاكمة اأمام حمكمة ع�سكرية مبوجب التعديالت القانونية 

ال�سالف االإ�سارة اإليها، والتي ا�ستهدفت تو�سيع نطاق اخت�سا�س املحاكم الع�سكرية23. 

كما ا�ستخدمت قوات الأمن القوة لف�س اعت�سام �سلمي للمدر�سني الأع�ساء باأول نقابة م�ستقلة 

للمعلمني، حيث اعتدت عليهم بال�رضب اأمام مقر وزارة الرتبية والتعليم يف اأغ�سط�س 2010 .24

ال�صغوط على اجلمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإن�صان:

وبخا�سة  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  على  واالأمنية  واالإدارية  القانونية  ال�سغوط  توا�سلت 

املوؤ�س�سات احلقوقية التي كانت هدفا متزايدا حلمالت الت�سهري االإعالمي انخرط فيه –اإىل جانب 

�سحف حكومية- وزراء وعنا�رض مقربة من احلزب احلاكم.

االجتماعي،  الت�سامن  وزارة  بها  تتمتع  التي  ال�سالحيات  توظيف   2010 العام  و�سهد 

مبوجب القانون احلايل للجمعيات يف اإخ�ساع منظمات حقوقية واأهلية ملزيد من ال�سغوط التي 

اأن�سطة  املوافقة على متويل  املنظمات، وذلك من خالل حجب  اأن�سطة وبرامج هذه  ت�ستهدف 

امل�رضية حلقوق  املنظمات، منها »املنظمة  له عدد من  بعينها، وهو ما تعر�س  وم�رضوعات 

االإن�سان«، و«موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رضية« و«جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق االإن�سان«، 

)22( هيومان رايت�س ووت�س، م�رض: يجب التحقيق مع ال�سباط الذين هاجموا املتظاهرين ال�سلميني، 28 يونيو 2010

www.hrw.org/news/2010/06/28
)23( املحكمة الع�سكرية ت�سدر حكما برباءة ثالثة عمال وحب�س خم�سة مع اإيقاف التنفيذ، 30 اأغ�سط�س 2010

www.anhri.net/?p=11337
)24( املركز امل�رضي للحق يف التعليم، االأمن يعتدي على اأع�ساء نقابة املعلمني امل�ستقلة

www.anhri.net/?p=10495
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االأمر الذي اأدى اإىل توقف بع�س امل�رضوعات  اأو تقلي�س االأن�سطة، وكاد يدفع بجمعية امل�ساعدة 

القانونية حلقوق االإن�سان اإىل اإخالء مقرها توفريا للنفقات25.

كما اأف�ست تدخالت تع�سفية من جانب مديريات وزارة الت�سامن االجتماعي اإىل عرقلة عقد 

جمعيات عمومية ملوؤ�س�سات حقوقية، من بينها جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان26.

وعلى اإثر م�ساركتها الفعالة يف فعاليات املوؤمتر الدويل التا�سع والت�سعني ملنظمة العمل الدولية، 

ت�ساعدت  امل�رضيني،  للعمال  النقابية  احلريات  على  والعملية  القانونية  القيود  عن  وك�سفها 

االإعالمية  والعمالية«، وازدادت احلمالت  النقابية  ال�سغوط احلكومية على »دار اخلدمات 

العدائية جتاهها، مب�ساركة وزيرة القوى العاملة ورئي�س االحتاد العام للعمال. وفوجئت الدار 

اأبريل 2010، باإخ�ساعها لتفتي�س مفاجئ، دون اأي اإخطار م�سبق من قبل جلنة من  يف 20 

وزارة الت�سامن االجتماعي، مبوجب قرار �سادر من قبل وزير الت�سامن االجتماعي. ومل 

تف�سح اللجنة عن االأ�سباب التي دعت التخاذ هذا االإجراء. غري اأنه تبني للدار اأن هذا التحرك 

قد جاء بناء على �سكوى، تقدم بها رئي�س االحتاد العام للعمال، تطلب من الوزير و�سع حد 

ملمار�سة الدار »اأن�سطة نقابية«27.

اإجراءات  يف  والبولي�سية  االأمنية  للتدخالت  غطاء  االجتماعي  الت�سامن  وزارة  ظلت  وقد 

اإ�سهار اجلمعيات االأهلية. و�سجلت التقارير يف هذا االإطار رف�س الوزارة اإ�سهار جمعية »وطن 

�سالحيات  مينح  ن�س  اأي  من  يخلو  اجلمعيات  قانون  اأن  ورغم  واحلريات«،  للتنمية  واحد 

مل�سئويل االأمن يف �سئون اجلمعيات االأهلية، فاإن اعرتا�س الوزارة على اإ�سهار هذه اجلمعية 

ا�ستند اإىل عدم موافقة جهاز اأمن الدولة على تاأ�سي�سها28

االإداري حق موؤ�س�سة »م�رضيون يف وطن واحد«، يف  الق�ساء  اأيدت حمكمة  املقابل  ويف 

ا�ستكمال اإجراءات االإ�سهار والت�سجيل مبوجب قانون اجلمعيات، واأمرت باإلغاء قرار وزارة 

)25( ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة، 2 �سبتمرب 2010

www.anhri.net/?p=11476
)26( جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان، 21 مار�س 2010

www.anhri.net/?p=2910
)27( دار اخلدمات تتعر�س لتحر�سات اإدارية ب�سبب حتري�س رئ�س احتاد نقابات العمال، بيان �سادر عن الدار 

يف 27 مايو 2010

http://www.ctuws.com/default.aspx?item=490
-بالتزامن مع موؤمتر العمل الدويل التا�سع وال�ستني، ت�ساعد الهجوم على دار اخلدمات النقابية والعمالية

http://www.ctuws.com/default.aspx?item=494
)28( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، ا�ستمرار احل�سار البولي�سي للمجتمع املدين، 5 �سبتمرب 2010

www.anhri.net/?p=11682
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الت�سامن االجتماعي، برف�س اإ�سهار املوؤ�س�سة ا�ستنادا اإىل اأ�سباب اأمنية مل يف�سح عنها29.

من جهة اأخرى رف�ست ال�سلطات امل�رضية ال�سماح للمن�سق االإقليمي ملنظمة »بيت احلرية« 

–�سمري اجلراح االأردين اجلن�سية- بدخول م�رض يف زيارة ت�ستهدف التح�سري لربنامج لقاءات 
لوفد »بيت احلرية« مع منظمات املجتمع املدين وممثلني حكوميني. وقد احتجز �سمري اجلراح 

باأنه ممنوع من  اأجهزة االأمن، التي اأخطرته  فور و�سوله للمطار يف �سبتمرب 2010، لدى 

دخول البالد. وا�ستمر احتجازه نحو 12 �ساعة قبل اأن يو�سع على منت الرحلة العائدة لالأردن 

�سباح اليوم التايل30.

املحاكمات ال�ستثنائية:

املن�سئة  »طوارئ«،  الدولة  اأمن  حماكم  اإىل  االأ�سخا�س  اإحالة  العام  هذا  خالل  توا�سلت 

مبوجب قانون الطوارئ، والتي يفتقد املاثلون اأمامها لعدد من ال�سمانات االأ�سا�سية للحق يف 

املحاكمة العادلة.

اأحكاما م�سددة يف   2010 اأبريل  بالقاهرة يف  الدولة »طوارئ«  اأمن  اأ�سدرت حمكمة  وقد 

الق�سية املعروفة با�سم »خلية حزب الله«، حيث ق�ست مبعاقبة ثالثة متهمني بال�سجن املوؤبد 25 

عاما، وال�سجن امل�سدد ملدة 15 عاما لثالثة اآخرين، وال�سجن لفرتات ترتاوح بني �ستة اأ�سهر 

املنتزعة  االعرتافات  �سككت يف  قد  املتهمني  الدفاع عن  هيئة  للباقني. وكانت  �سنوات  وع�رض 

منهم، باعتبارها وليدة اإكراه مادي ومعنوي نتيجة التعذيب31.

وتوا�سلت خالل العام اأمام حمكمة اأمن الدولة طوارئ بالقاهرة حماكمة 24 متهما يف ق�سية 

لعمليات  والتخطيط  الذهب  حمال  اأحد  على  امل�سلح  بال�سطو  اتهموا  قد  كانوا  الزيتون،  تنظيم 

اإرهابية. وكان قد األقى القب�س على املتهمني خالل �سهري يونيو ويوليو 2009، واحتجزوا 

مبعزل عن العامل اخلارجي لب�سعة اأ�سابيع، وظل مكان اعتقالهم خاللها جمهوال، ورغم تقدم 

حمامي الدفاع يف حينها بطلبات للنائب العام للك�سف عن اأماكن احتجاز املتهمني واإحالتهم للطب 

ال�رضعي، فاإن �سلطات التحقيق اأخطرت املحامني بعدم قدرتها على معرفة مكان املحتجزين! 

واأقر بع�س املتهمني اأمام النيابة بتعر�سهم للتعذيب وانتزاع اعرتافات منهم عنوة. وقد اأحيل 

)29( دعوى »م�رضيون يف وطن واحد«، 30 يونيو 2010

www.anhri.net/?p=8385
)30( منع املن�سق االإقليمي لفريدوم هاو�س من دخول م�رض، جريدة ال�رضوق، 16 �سبتمرب 2010

http://www.shorouknews.com/print.aspx?id=296886
)31( »الزيات« يتهم »اأمن الدولة« بتعذيب املتهمني يف »تنظيم حزب الله«، امل�رضي اليوم، 23 فرباير 2010.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=245079&IssueID=1690
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الطبي من  التقرير  يتمكن  ثم مل  اأ�سهر، ومن  بعد مرور ثالثة  ال�رضعي ولكن  للطب  بع�سهم 

اإثبات وجود اآثار مادية تثبت التعذيب32!

ويخ�سع للمحاكمة اأمام اإحدى حماكم الطوارئ ثالثة متهمني بارتكاب مذبحة جنح حمادي، 

التي جرت ليلة احتفال االأقباط باأعياد امليالد املجيد، وراح �سحيتها �ستة من املواطنني االأقباط 

و�رضطي م�سلم33.

ورغما عن التعهدات الر�سمية باالمتناع عن ا�ستخدام �سالحيات قانون الطوارئ، اإال يف 

مواجهة جرائم االإرهاب واملخدرات فقد اأحيل اإىل املحاكمة اأمام حمكمة اأمن الدولة طوارئ، 

خم�سة اأ�سخا�س يحاكمون غيابيا؛ لوجودهم خارج البالد -با�ستثناء املتهم اأ�سامة حممد �سليمان 

الذي يحاكم ح�سوريا- بعد اتهامهم فيما يعرف بق�سية »التنظيم الدويل لالإخوان«، باالنتماء 

اإىل جماعة االإخوان امل�سلمني املحظورة قانونا وغ�سيل االأموال. وي�سمل قرار االتهام يف هذه 

الق�سية الداعية الإ�سالمي وجدي غنيم املقيم باليمن، والداعية ال�سعودي عوا�س حممد القرين 

املقيم باململكة ال�سعودية. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن مباحث امن الدولة كانت قد األقت القب�س على 

اأمن  نيابة  الفتوح، ولكن  اأبو  املنعم  الق�سية، وعلى راأ�سهم د.عبد  28 �سخ�سا على ذمة هذه 

الدولة العليا اأخلت �سبيلهم جميعا قبيل اأربعة اأ�سهر من �سدور قرار اإحالة املتهمني اخلم�سة اإىل 

حمكمة »الطوارئ« يف يونيو 2010 34.

التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والختفاء الق�سري:

توا�سلت جرائم التعذيب يف ظل احل�سانة التي تتمتع بها اأجهزة االأمن يف ظل حالة الطوارئ، 

اإدخال تعديالت جوهرية، ت�سمن حما�سبة وعقوبات �سارمة  ويف ظل امتناع احلكومة عن 

تعقب  للقوة يف  املفرط  التعذيب واال�ستخدام  واأف�ست ممار�سات  تلك اجلرائم.  على مرتكبي 

القتلى على يد قوات  القتلى. مثلما توا�سل �سقوط مزيد من  اإىل �سقوط مزيد من  امل�ستبه بهم 

واإ�رضائيل  احلدود بني م�رض  اأفارقة حاولوا عبور  ملهاجرين  تعقبهم  احلدود، خالل  حرا�س 

بطريقة غري �رضعية.

الله ح�سني م�رضعه بق�سم �رضطة دير موا�س باملنيا يف مار�س  ولقد لقى املواطن ف�سل عبد 

2010. وكان قد األقى القب�س عليه واآخرين من داخل اأحد املقاهي. وبح�سب تقارير حقوقية 

)32( هيومان رايت�س ووت�س، م�رض..  يجب نقل حماكمة الزيتون اإىل حمكمة جنائية عادية، 14 فرباير 2010

www.hrw.org/ar/news/2010/02/14-2
)33( تقرير حالة الدميقراطية يف م�رض من 1-31 يناير، التقرير الثاين ع�رض، فرباير 2010، اجلمعية امل�رضية 

للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية �س �س 22-20.

)34( موؤ�س�سة الكرامة حلقوق االإن�سان، م�س: عودة املحاكمات اال�ستثنائية جمددا، 16 يونيو 2010

www.anhri.net/?p=7462
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فقد باغته اأحد ال�سباط بال�رضب ملجرد ت�ساوؤل ال�سحية عن االتهامات املوجهة اإليه، وهو ما 

اأف�سى اإىل �سقوطه على االأر�س، وهو ينزف بغزارة ثم فارق احلياة35.

نتيجة  وفاته،  عن  بامل�سئولية  االأمن  اأجهزة  اأني�س  ر�سا  حممد  املواطن  اأ�رضة  اتهمت  كما 

تعر�سه للتعذيب مبركز �رضطة الزرقا. وقد اأجربت اأ�رضته على دفن اجلثة دون تقبل العزاء، 

وكانت قوات ال�رضطة قد اأطلقت القنابل امل�سيلة للدموع والطلقات املطاطية على جتمعات من 

املواطنني، ممن تعاطفوا مع اأ�رضة ال�سحية واحتجزوا بع�سهم داخل مركز �رضطة الزرقا، 

اتهامات  لهم  وجهت  اأن  بعد  التحقيق،  ذمة  على  احتياطيا  منهم  عدد  بحب�س  النيابة  واأمرت 

بالتجمهر ومقاومة ال�سلطات36.

على اأن اأكرث وقائع التعذيب واال�ستخدام الوح�سي للقوة من قبل اأجهزة االأمن ذيوعا، هى 

مقتل خالد �سعيد )28 عاما(، الذي تعر�س العتداء من اثنني من معاوين �رضطة �سيدي جابر 

باالإ�سكندرية، عندما حاوال تفتي�سه يف اأحد مقاهي االإنرتنت، وحاولت وزارة الداخلية يف بادئ 

االأمر اإبراء ذمة مرتكبي اجلرمية بادعاء اأن ال�سحية قد ابتلع لفافة »باجنو«، كانت بحوزته 

عندما حاول معاونو ال�رضطة االإم�ساك به، وهو ما اأدى اإىل وفاته وفقا لتقرير طبي ا�ستندت 

اإليه الداخلية، وجتاهل التقرير ت�سبيب خمتلف االإ�سابات والك�سور التي حلقت بال�سحية، مبا 

يف ذلك ك�سور اجلمجمة وعظام الراأ�س، والتي اأكد �سهود عيان حدوثها نتيجة لل�رضب ال�سديد 

ورطم راأ�سه بحائط ودرجات �سلم، مما اأف�سى اإىل �سقوطه مغ�سيا عليه. واأ�ساف ال�سهود اأنه 

قد مت اقتياد ال�سحية يف عربة �رضطة، قبل اأن يتم اإعادته مرة اأخرى اإىل موقع احلادث، وهو 

جثة هامدة. واأفادت التقارير اأن �سغوطا اأمنية مور�ست على �سهود العيان �سواء الإجبارهم 

لردود  نظرا  التحقيق  �سلطات  وا�سطرت  للحقيقة.  مغايرة  باأقوال  االإدالء  اأو  ال�سمت  على 

باإعادة  ال�سحية  لال�ستجابة ملطالب ذوي  اإزاء هذه اجلرمية  والدولية  املحلية  الوا�سعة  االأفعال 

ت�رضيح اجلثة بعد الت�سكيك يف التقرير الطبي املبدئي الأ�سباب الوفاة. 

وقد اأحيل معاوين ال�رضطة اإىل حمكمة اجلنايات بتهم القب�س دون وجه حق والتعذيب البدين 

وا�ستعمال الق�سوة، فيما ا�ستبعدت اتهامات القتل العمد اأو التعذيب املف�سي اإىل املوت، ومن ثم 

فاإنه يف حالة اإدانة ال�رضطيني لن تزيد العقوبة عن ال�سجن ثالث �سنوات37.

)35( موؤ�س�سة الكرامة حلقوق االإن�سان، ف�سل عبد الله ح�سني، مواطن م�رضي اآخر يقتل يف مركز ال�رضطة

www.anhri.net/?p=4293
)36( جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق االإن�سان، »تعذيب �ساب يف دمياط حتى املوت..«، 15 فرباير 2010

www.anhri.net/?p=286
»اآخر �سحايا  الإن�سان،  ملعلومات حقوق  العربية  ال�سبكة  انظر:  �سعيد،  ق�سية خالد  التفا�سيل حول  ملزيد   )37(

�سيا�سة االإفالت من العقاب، تعذيب �ساب وقتله بدم بارد على يد رجال ال�رضطة«، 11 يونيو 2010

www.anhri.net/?p=7340
حماكمة املتهمني يف ق�سية خالد �سعيد، �سحيفة الأهرام 4 يوليو 2010.

مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف والتعذيب، تقييم اأطباء �رضعيني دوليني لتقارير الطب ال�رضعي ال�سادرة يف 

www.alnadeem.org/ar/node/305 2010 ق�سية خالد �سعيد، 26 يوليو
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وبعد اأيام قليلة من مقتل خالد �سعيد، تناقلت التقارير اتهامات لرئي�س مباحث مركز �رضطة 

بني عبيد باملن�سورة، واأحد معاونيه باالعتداء بال�رضب والتعذيب على �سائق »توك توك«، 

اإلقاوؤه من الدور الثالث من مبنى املركز، االأمر الذي اأدى اإىل اإحداث ك�سور يف الركبة  ثم 

والفخذ واحلو�س و�رضوخ يف اجلمجمة، وغيبوبة38.

لبع�س  واالختفاء  االختطاف  الق�رضي،  لالختفاء  حاالت   2010 عام  خالل  برزت  كما 

الوقت لن�سطاء �سيا�سيني، اأودعوا يف اأماكن جمهولة وجرى ا�ستجوابهم من قبل جهات اأمنية 

مل يف�سح عن هويتها.

يف  اختفى  الذي  ترك،  �سعد  حممد  الطالب  م�سري  وغمو�س  اختفاء  احلاالت  هذه  ومن 

يوليو 2009، يف ظل موؤ�رضات ت�سري اإىل اأنه حمتجز لدى اأجهزة اأمنية. وكانت مباحث اأمن 

الدولة قد ا�ستدعته قبيل ذلك يف اأبريل 2009، وا�ستجوبته ب�ساأن اأن�سطته اجلامعية وم�ساركته 

اإبان حرب غزة. وقد وقع اختفاوؤه يف مدينة ر�سيد مبحافظة البحرية،  يف تظاهرة طالبية، 

بالتوازي مع زيارة رئي�س اجلمهورية للمدينة يف ذلك الوقت. ورغم تقدم اأ�رضته ومنظمات 

نهاية  حتى  التحقيق  قيد  ومازالت  كان  البالغات  هذه  فاإن  العام،  للنائب  ببالغات  حقوقية 

اأغ�سط�س 201039.

لالإ�سالح  الداعية  ال�سيا�سية  احلركات  يف  منخرطني  ن�سطاء  ومالحقة  تعقب  اإطار  ويف 

لالختطاف  اأ�سبوع-  من  اأقل  يف  حدة،  على  –كل  الن�سطاء  من  ثالثة  تعر�س  والتغيري، 

واالختفاء واال�ستجواب من قبل جهات اأمنية جمهولة، قبل اأن يتم اإطالق �رضاحهم.

حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مبركز  والباحث  ال�سيا�سي  النا�سط  االإجراءات  هذه  طالت  وقد 

اجلبهة  بحزب  ع�سوان  وكالهما  عيد،  اأحمد  ال�سيا�سي  والنا�سط  �سالح،  عمرو  الإن�سان 

الدميقراطية املعار�س، وقد اختطفا من �سوارع القاهرة يف التا�سع من �سبتمرب 2010، وظل 

م�سريهما جمهوال قرابة 40 �ساعة قبل اإطالق �رضاحهما. وعلى نحو مماثل فقد اختفى داخل 

مطار القاهرة اأثناء اإنهاء اإجراءات �سفره النا�سط ال�سيا�سي بحزب اجلبهة الدميقراطية واملدر�س 

امل�ساعد بكلية الطب د.�سادي طارق الغزايل، بعد اإلقاء القب�س عليه يف 14 �سبتمرب، من قبل 

جهات اأمنية مل تف�سح عن هويتها، اقتادته اإىل مكان غري معلوم. حيث ظل رهن االحتجاز 

يومني قبل اأن يتم اإعادته مرة اأخرى اإىل املطار. وبح�سب اإفادات املختطفني فاإن ا�ستجوابهم 

مطالب  على  التوقيعات  جمع  حملة  يف  ون�ساطاتهم  ال�سيا�سية  بالأو�ساع  ال�سلة  وثيق  كان 

)38( مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف والتعذيب، خالد �سعيد جديد يف املن�سورة

www.alnadeem.org/ar/node/299
)39(  م�رض: يجب الك�سف عن م�سري الطالب املختفي ومقا�ساة امل�سئولني عن اختفائه، 3 �سبتمرب 2010

مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف والتعذيب، تقييم اأطباء �رضعيني دوليني لتقارير الطب ال�رضعي ال�سادرة يف 

ق�سية خالد �سعيد، 26 يوليو 2010

www.hrw.org/ar/news/1-03/09/2010
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االإ�سالح التي تبناها د.حممد الربادعي40.

وعلى �سعيد ظواهر القتل خارج نطاق القانون بحق مهاجرين غري �رضعيني اأفارقة حاولوا 

عبور احلدود بني م�رض واإ�رضائيل، فقد �سجلت التقارير م�رضع 12 من املهاجرين الأفارقة 

باأن عدد  2010، علما  الثالثة االأوىل فقط من عام  بر�سا�س حر�س احلدود خالل االأ�سهر 

القتلى بلغ 69 منذ ر�سد تلك الظاهرة يف عام 2007 41.

فاإن اخلارجية امل�رضية مل تكتف  اأي من هذه احلاالت،  ال�سلطات حتقيقا يف  وبينما مل جتر 

باالإقرار بوقوع مثل هذه احلاالت –يف معر�س ردها على انتقادات املفو�سية ال�سامية حلقوق 

اأعداد القتلى، وبررت ذلك باأن  االإن�سان باالأمم املتحدة- بل اأظهرت ا�ستهانة بالغة بارتفاع 

عدد القتلى مل يتجاوز 2% عام 2008 و4% عام 2009 من اإجمايل من حاولوا الت�سلل42.

حرية املعتقد والعنف الطائفي:

الديني، مبا يف ذلك حرية  املعتقد  البولي�سية على حرية  ال�سلطات فر�س و�سايتها  وا�سلت 

االأغلبية  ملذهب  خمالفة  فقهية  اأفكار  اأو  مذاهب  تتبنى  االإ�سالم  داخل  من  جماعات  اأو  فرق 

ال�سنية. ويرد يف ذلك على وجه اخل�سو�س اإلقاء القب�س يف اأكتوبر 2010 على 24 �سخ�سا من 

امل�رضيني واالأجانب من معتنقي املذهب ال�سيعي، واإحالتهم للتحقيق اأمام النيابة، التي اأمرت 

وجهت  التي  االتهامات  اأن  النظر  ويلفت  التحقيقات.  ذمة  على  االأقل  على  منهم   12 بحب�س 

من  مواقفهم  على  ان�سبت  حيث  املعتقدية،  والت�سورات  بالأفكار  ال�سلة  وثيقة  للمحتجزين 

اخللفاء الرا�سدين ومن بع�س االأحاديث النبوية وعدم االعرتاف بكتاب البخاري43.

قانون  مبقت�سى  فاروق،  حممد  املواطن  اعتقال  ال�ساد�سة  للمرة  الأمن  اأجهزة  اأعادت  كما 

الطوارئ؛ ب�سبب انتمائه للمذهب ال�سيعي وجاء قرار االعتقال اجلديد يف غ�سون اأيام قليلة من 

)40( م�رض: تكرار ظاهرة اختطاف الن�سطاء ينبئ عن وجود جهة اأكرب من جهاز اأمن الدولة، ال�سبكة العربية 

ملعلومات حقوق الإن�سان 

www.anhri.net/?p/2078
حياة حقوقي م�رض يف خطر.. تعر�س اأحد الباحثني مبركز القاهرة لالختطاف واالختفاء الق�رضي

www.cihrs.org/Arabic/Newssystem/Articaleslist
)41( م�رض: حر�س احلدود يقتلون ثالثة مهاجرين على احلدود مع اإ�رضائيل، هيومان رايت�س ووت�س

www.hrw.org/ar/news/2010/03/31/1
ال�سامية حلقوق الإن�سان: 14 منظمة حقوقية م�رضية تطالب احلكومة امل�رضية  املفو�سية  بيان  )42( تعليقا على 

بوقف قتل املهاجرين على احلدود مع اإ�رضائيل، 9 مار�س 2010

www.cihrs.org/Arabic/Newssystem/Articales/25
)43( املبادرة امل�رضية تطالب النائب العام باالإفراج الفوري عن جميع املتهمني ال�سيعة

http://eipr.org/pressrelease/2010/10/13/979
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الدولة طوارئ، ولكن وزارة  اأمن  باالإفراج من حمكمة  ح�سوله على حكم ق�سائي خام�س 

الداخلية حتايلت على حكم الق�ساء برتحيل فاروق موؤقتا اإىل مقر مباحث اأمن الدولة يف حمافظة 

اأكتوبر، قبل اأن تعيده مرة اأخرى بقرار اعتقال جديد اإىل حمب�سه ب�سجن دمنهور44.

خالل  الدولة  اأمن  مباحث  قبل  من  اعتقلوا  قد  كانوا  اآخرين  و11  فاروق  حممد  اأن  يذكر 

واتهموا  �سحاتة،  ح�سن  بتنظيم  اإعالميا  عرفت  التي  الق�سية  يف   2009 ومايو  اأبريل  �سهري 

قد  العليا  الدولة  اأمن  نيابة  اأن  لالإ�سالم. ومع  ت�سئ  �سيعية  اأفكار  ي�سعى لرتويج  تنظيم  بت�سكيل 

اأوامر  تنفيذ  يف  الداخلية  ماطلت  فقد   ،2009 اأكتوبر  يف  املتهمني  جميع  �سبيل  باإخالء  اأمرت 

فيما  االإفراج عنهم،  تفرج �سوى عن خم�سة منهم خالل عام من �سدور قرار  النيابة، ومل 

ا�ستمر اعتقال فاروق وباقي زمالئه45.

الإ�سالمي  املذهب  يتبعون  مواطنني   9 الدولة،  اأمن  مباحث  اعتقلت   2010 مار�س  ويف 

اأي  على  عر�سهم  دون  اأ�سابيع   6 لنحو  الدولة  اأمن  مباحث  مقار  واأودعتهم  »االأحمدي«. 

هيئة ق�سائية اأو توجيه اتهامات حمددة لهم. واأثناء التحقيقات التي بداأت معهم يف نهاية اأبريل 

2010، وجهت اإليهم تهمة ازدراء الدين االإ�سالمي. واأكد بع�س املتهمني يف حتقيقات النيابة 

املن�سوب  باالتهام  الدولة، الإجبارهم على االعرتاف  اأمن  قبل �سباط  للتعذيب من  تعر�سهم 

اإليهم. وقد اأمرت �سلطات التحقيق بعد ثمانني يوما من االعتقال باإخالء �سبيل املتهمني يف يونيو 

.201046

للتوقيف   2009 نوفمرب  يف  �سعيد  حممد  اللطيف  عبد  املواطن  تعر�س  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

اخليمة،  ب�سربا  الدولة  اأمن  مباحث  مقر  اإىل  ترحيله  ثم  القاهرة،  التع�سفي مبطار  واالحتجاز 

حيث ظل رهن االعتقال ملدة اأ�سبوع. وكان عبد اللطيف قد تعر�س قبل عامني لالعتقال بتهمة 

اعتناق فكر »القراآنيني«، كما �سبق منعه من ال�سفر يف واقعة م�سابهة يف اأبريل 200947.

د.اأحمد  ال�سيعي  الكاتب  باحتجاز   ،2009 اأكتوبر   24 يف  القاهرة  اأمن  �سلطات  قامت  كما 

را�سم النفي�س لب�سع �ساعات منع خاللها من ال�سفر حل�سور اأحد املوؤمترات بالعا�سمة االإيرانية. 

)44( الداخلية تعيد اعتقال مواطن �سيعي للمرة ال�ساد�سة.. املبادرة امل�رضية: ا�ستمرار �سيا�سة »الباب الدوار« مع 

املعتقلني يثبت وهم تعديالت الطوارئ.

http://eipr.org/pressrelease/2010/08/13/979
)45( امل�سدر ال�سابق.

)46( بعد 80 يوما من االعتقال: نيابة اأمن الدولة تفرج عن جميع معتنقي املذهب االأحمدي

http://eipr.org/pressrelease/2010/06/31/966
)47( املبادرة امل�رضية تطالب النائب العام بالتحقيق يف القب�س على اأحد القراآنيني مبطار القاهرة

http://eipr.org/pressrelease/2009/11/19/215
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ثم �سمح له بال�سفر يف 26 اأكتوبر بعد اإخ�ساعه لتفتي�س دقيق48.

وقد توا�سلت اأعمال العنف الطائفي ب�سورة تتبدى فيها تاآكل مقومات الدولة القانونية يف 

ظل النهج الذي داأبت عليه ال�سلطات طيلة �سنوات م�ست، من تنحية القانون جانبا يف معاجلة 

هذا النمط من اجلرائم، والدفع باجتاه اإجبار االأطراف املختلفة على القبول بال�سلح، �سواء عرب 

اأو اإىل فر�س نوع من العقاب اجلماعي على ال�سكان يف  جلوء االأمن اإىل االعتقال االإداري 

املواقع التي ت�سهد تلك االأعمال.

وبدا وا�سحا يف ظواهر العنف الطائفي تنامي اأمناط االنتقام اجلماعي، والقتل العمد على 

اأ�سا�س الهوية الدينية. و�سجلت التقارير موؤ�رضات الت�ساع نطاق العنف الطائفي خالل الفرتة 

من يناير 2008، وحتى يناير 2010، تر�سد ما ل يقل عن 53 واقعة يف 17 حمافظة من 

اأ�سل 29 حمافظة م�رضية49.

طائفية  لعتداءات   2009 اأكتوبر  يف  م�رضحا  اأ�سيوط  مبحافظة  ديروط  مدينة  كانت  وقد 

وا�سعة النطاق، ا�ستهدفت ثالث كنائ�س ومبنى مطرانية االأقباط و�سيدليات وحمال جتارية 

عقب  م�سلمني  جانب  من  االعتداءات  هذه  اندلعت  وقد  االأقباط.  ميلكها  ومنازل  و�سيارات 

�سدور اأمر ق�سائي بتجديد حب�س 4 م�سلمني متهمني بقتل مواطن قبطي على خلفية ما �ساع من 

اأن ابنه اأقام عالقة جن�سية مع فتاة م�سلمة من اأقارب املتهمني االأربعة. وقد األقت اأجهزة االأمن 

اإىل تربئتهم جميعا يف دي�سمرب  انتهت  التي  للمحاكمة  اأحيل 19 منهم  �سخ�سا  القب�س على 30 

2009، م�ستندة اإىل ت�سارب اأقوال املتهمني واملجني عليهم وعدم وجود �ساهد روؤية50.

طائفي  عنف  الأعمال  م�رضحا  قنا  مبحافظة  ت�ست  واأبو  فر�سوط  مركزي  كان  نوفمرب  ويف 

وا�سع النطاق، ومهد اإىل مذبحة عيد امليالد املجيد بنجع حمادي. واأحلق خاللها املعتدون من 

امل�سلمني خ�سائر فادحة مبمتلكات االأقباط قدرت باأكرث من اأربعة ماليني من اجلنيهات. وقد 

اإثر اتهام اأ�رضة م�سلمة ل�ساب م�سيحي باغت�ساب طفلتهم، وخالل هذه  تفجرت اأعمال العنف 

الأحداث اأمرت اأجهزة الأمن اأفراد 15 اأ�رضة م�سيحية مبغادرة منازلهم، وجتمع عدة اآالف 

من امل�سلمني اأمام مركز �رضطة فر�سوط، مطالبني بت�سليم املتهم باالغت�ساب لقتله.

واألقت اأجهزة الأمن على قرابة 70 �سخ�سا اأخلى �سبيل معظمهم فيما بعد. ويف االأيام التالية 

لهذه االعتداءات طلبت االأجهزة االأمنية من الكني�سة عقد جل�سة �سلح مو�سعة، وهو ما رف�سته 

)48( املبادرة امل�رضية للحقوق ال�سخ�سية: التقرير ربع ال�سنوي حول حرية الدين واملعتقد في مصر، أكتوبر/

ديسمبر 2009.
http://eipr.org/pressrelease/2010/02/07/516 

)49( املبادرة امل�رضية للحقوق ال�سخ�سية: العنف الطائفي يف عامني، ماذا حدث ومن اأين نبداأ؟

http://eipr.org/pressrelease/2010/04/11/757 
)50( التقرير ربع ال�سنوي حول حرية الدين واملعتقد، مرجع �سبق ذكره.
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الكني�سة التي طالبت بتعوي�س املت�رضرين اأوال. ويلفت النظر اأن تعوي�س امل�سارين مل يتم اإال 

بعد وقوع مذبحة جنع حمادي51.

وقد جتلى العنف الطائفي يف اأكرث مظاهره خطورة وقبحا يف مذبحة جنع حمادي التي �سهدت 

لالأقباط يف  الر�سا�س على جتمعات  اإطالق  املجيد-  امليالد  عيد  –ليلة  يناير  من  ال�ساد�س  يف 

االأقباط واإ�سابة  6 من  اأ�سفر عن مقتل  ما  امليالد، وهو  قدا�س عيد  اإنهاء  مواقع خمتلفة عقب 

ت�سعة اآخرين، ف�سال عن م�رضع م�ساعد �رضطة م�سلم. وقد األقى القب�س على ثالثة اأ�سخا�س؛ 

جتري حماكمتهم اأمام اإحدى حماكم الطوارئ اال�ستثنائية، بعد اتهامهم بارتكاب تلك املذبحة.

االعتداءات  اندلعت موجات من  يناير  التا�سع من  ال�سحايا وحتى  ت�سييع جنازات  وخالل 

الطائفية، التي طالت ممتلكات االأقباط ومنازلهم يف جنع حمادي وقرية بهجورة التابعة لها.

يكن  اإن مل  الدولة،  اأجهزة  اإخفاق  املذبحة على وجه اخل�سو�س  بات وا�سحا يف هذه  وقد 

تقاع�سها عن توفري احلماية الواجبة للمواطنني االأقباط وممتلكاتهم، وخا�سة يف مناطق كان 

املتوقع اأن ت�سهد انفجار مثل هذه االأفعال، ولكن كاملعتاد يف تلك االأحداث فقد اعتقلت اأجهزة 

االأمن ع�رضات من امل�سلمني واالأقباط. و�سجلت تقارير حقوقية �سهادات ترجح تعر�س بع�س 

بنجع  الدولة  اأمن  املعاملة مبقر مباحث  للتعذيب و�سوء  االأقل-  االأقباط على  –من  املحتجزين 

وتوجيه  اأعينهم  وتع�سيب  مالب�سهم  خلع  على  واالإجبار  املربح  ال�رضب  �سملت  حمادي، 

الإهانات اإليهم52.

وقد زاد من حدة االحتقان والت�سنج الطائفي ب�سورة تنذر بدخول البالد حالة من االحرتاب 

اعتناقها  عن  اأنباء  ترددت  بعدما  للكني�سة،  الكهنة  اأحد  زوجة  ت�سليم  واقعة  الطائفي  االأهلي 

االإ�سالم، ويتعلق االأمر بال�سيدة كاميليا �سحاتة زوجة كاهن كني�سة دير موا�س. وعلى غرار 

واقعة ال�سيدة وفاء ق�سطنطني زوجة مطران البحرية، التي راجت اأقاويل حول اإ�سالمها قبل 

يحيط  الغمو�س  فاإن  اأي�سا،  للكني�سة  ت�سليمها  منذ  �سنوات، وبات م�سريها جمهوال  �ست  نحو 

اأي�سا مب�سري كاميليا �سحاتة، التي قيل اإنها تخ�سع الإعادة تاأهيل بالكني�سة.

وبع�س  واالإ�سكندرية  القاهرة  يف  ال�سلفية  اجلماعات  تظاهرات  اإىل  الواقعة  هذه  واأف�ست 

املحافظات، تطالب بتحرير كاميليا من قب�سة الكني�سة، وظهورها اأمام االإعالم و�سط اتهامات 

للكني�سة بال�ستقواء على �سلطة الدولة، وهو الأمر الذي �ساع على نطاق وا�سع وب�سكل خا�س 

بعد اإعالن الكني�سة رف�سها الأحكام املحكمة االإدارية العليا ب�ساأن الزواج الثاين لالأقباط.

ويف ظل االحتقان الطائفي وتزايد م�ساعر اجلماعة القبطية بالغنب اإزاء تقاع�س الدولة عن 

)51( املرجع ال�سابق.

)52( املبادرة امل�رضية للحقوق ال�سخ�سية، »جنع حمادي: �سهود على الفتنة«

http://eipr.org/pressrelease/2010/01/21/386
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و�سع قواعد قانونية عادلة، تكفل ملعتنقي الأديان املختلفة على قدم امل�ساواة احلق يف بناء دور 

االأقباط  اآالف من  فقد وقعت مواجهات عنيفة بني عدة  الدينية،  ال�سعائر  العبادة، وممار�سة 

من  اإدارية  قرارات  �سدور  اإثر  على   ،2010 نوفمرب  يف  اجليزة  مبحافظة  الأمن  واأجهزة 

االأقباط  بني  ا�ستباكات  وقعت  حيث  لالأقباط،  خدمي  جممع  يف  البناء  اأعمال  بوقف  املحافظة 

املحتجني واملعت�سمني باملبنى وقوات الأمن التي كانت تفر�س طوقا اأمنيا على املبنى ملنع دخول 

مواد البناء، كما اجتهت بع�س املجموعات من االأقباط املحتجني اإىل مبنى املحافظة. وقاموا 

بتحطيم نوافذه واإتالف بع�س ال�سيارات اخلا�سة. 

رافقت  التي  ال�سغب  الأعمال  الت�سدي  للقوة يف  املفرط  لال�ستخدام  االأمن  قوات  وقد جلاأت 

هذه االحتجاجات، مبا يف ذلك اإطالق الر�سا�س، وهو ما اأف�سى اإىل م�رضع مواطن قبطي 

على الأقل، واإ�سابة ما ل يقل عن 67 �سخ�سا. وبينما اأ�سارت م�سادر اأمنية اإىل اإلقاء القب�س 

على 93 ممن ت�سفهم مبثريي ال�سغب، فاإن م�سادر كن�سية رجحت اأن عدد املحتجزين يناهز 

املائتني53

وعلى الرغم من مرور اأكرث من عام على االعتداءات الطائفية العنيفة التي اأ�سفرت يف اأبريل 

2009 عن اإحراق منازل الأ�رض تعتنق البهائية باإحدى قرى حمافظة �سوهاج واإجبارهم على 

مغادرة القرية، فاإن مرتكبي تلك االعتداءات اأو املحر�سني عليها مل يتم تقدميهم للمحاكمة، 

مثلما مل يتم تعوي�س ال�سحايا اأو حتى متكنيهم من العودة اإىل منازلهم.54

تبديد اأوهام امل�ساركة ال�سيا�سية:

انتخابات  اإجراء  ت�سمن  حقيقية  اإ�سالحات  اأي  لإدخال  الراف�س  مبوقفها  ال�سلطات  ت�سبثت 

متثيلية نزيهة اأو تفتح الباب لنتخابات تناف�سية على مقعد الرئا�سة، الذي �سهد اإجراء النتخابات 

الرئا�سية يف 2011، على اأ�سا�س تعددي �سوري بني مر�سح احلزب احلاكم، وبع�س رموز 

اأحزاب املعار�سة، التي �ستقبل امل�ساركة فيها.

التي جرت يف يونيو 2010 منوذجا  ال�سورى  الن�سفي ملجل�س  التجديد  انتخابات  وقد مثلت 

فا�سحا للتالعب والتزوير، رغما عن غياب اأي مناف�سة حقيقية. فقد جرت االنتخابات يف غيبية 

االإ�رضاف الق�سائي على جلان االقرتاع مبوجب التعديالت الد�ستورية، التي جرت يف عام 

2007، ولعبت اللجنة العليا امل�رضفة على االنتخابات واملجل�س القومي حلقوق االإن�سان اأدوارا 

)53( املبادرة امل�رضية للحقوق ال�سخ�سية تدين العنف االأمني �سد املتظاهرين االأقباط

http://www.eipr.org/pressrelease/2010/11/24/1016
)54( عام على العتداءات الطائفية �سد البهائيني يف ال�سورانية

http://eipr.org/pressrelease/2010/03/31/711
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ب�سورة  النتخابية  العملية  مراقبة  يف  املدين  واملجتمع  الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  حق  اأعاقت 

ر�سمية. ومن بني 4815 طلبا تقدمت بها هذه املوؤ�س�سات للمراقبة، مل تتح�سل املوؤ�س�سات اإال 

على 1400 ت�رضيح، ومت احل�سول عليها بناء على اأحكام ق�سائية، رفعتها بع�س املنظمات 

�سد اللجنة واملجل�س القومي حلقوق االإن�سان.

بني  اتهامات  وتبادل  الأمن  اأجهزة  من  �سافرة  تدخالت  ال�سورى  انتخابات  �سهدت  وقد 

مر�سحي االإخوان امل�سلمني وال�رضطة باإطالق الر�سا�س يف اإحدى دوائر البحرية، ومور�ست 

اأعمال للعنف والبلطجة يف معظم الدوائر، والتي انح�رضت املناف�سة فيها بني مر�سحي احلزب 

التقليدية  املعار�سة  اأحزاب  لبع�س  رمزي  وجود  ظل  يف  اأع�سائه،  من  وامل�ستقلني  احلاكم 

اأعمال  التزوير وعلى  احتجاجا على  امل�سلمني؛  الإخوان  القليل من مر�سحي  العدد  وان�سحاب 

اأن�سارهم ومندوبيهم. كما �سهدت االنتخابات مظاهر عدة  ا�ستهدفت  التي  القب�س واالعتقال 

لعرقلة دور االإعالميني ال�سحفيني يف تغطية وقائع االنتخابات، وحتولت بع�س الدوائر اإىل 

ما ي�سبه ثكنات ع�سكرية؛ ملنع الناخبني من الإدلء باأ�سواتهم يف الدوائر التي عرفت ح�سورا 

االنتخابية،  البطاقات  لت�سويد  النطاق  وا�سعة  عمليات  ووقعت  امل�سلمني.  االإخوان  ملر�سحي 

اأو حتى يف   -%7 :2 امل�ساركة -التي مل تتعد فعليا ح�سب تقديرات املراقبني  ن�سبة  �سواء لرفع 

اأحزاب  بع�س  ل�سالح  اأي�سا  بل  احلاكم،  احلزب  ل�سالح مر�سحي  فقط  لي�س  التزوير،  اإطار 

املعار�سة الر�سمية التي ح�سلت على اأربعة مقاعد.

وبينما اعترب م�سئولو احلزب احلاكم ح�سول املعار�سة على املقاعد االأربع مبثابة جناح غري 

م�سبوق للمعار�سة، ودليال على النزاهة!، فقد اعرتفت بع�س االأحزاب بوقوع تزوير فا�سح 

اللجان االإقليمية لهذه  النا�رضي(، واأعلنت بع�س  التجمع واحلزب  لبع�س مر�سحيها )حزب 

التي  ال�سيا�سية  ال�سفقات  ورف�س  االأحزاب  هذه  مر�سحي  ل�سالح  للتزوير  اإدانتها  االأحزاب 

يرتدد عقدها بني احلزب احلاكم وبع�س اأحزاب املعار�سة الر�سمية55.

)55( حول م�سار انتخابات جمل�س ال�سورى:

امل�رضية  2010 على موقع اجلمعية  ال�سورى  انتخابات جمل�س  الكامل الأعمال مراقبة  االإعالمي  امللف  انظر   -

www.mosharka.org للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية

املنظمة  عن  �سادر  بيان  ال�سورى،  انتخابات  مراقبة  يف  امل�رضية  للمنظمة  تنت�رض  االإداري  الق�ساء  حمكمة   -

امل�رضية حلقوق االإن�سان، 1 يونيو 2010

http://ar.eohr.org/?p-1045
- وانظر كذلك: بيان حزب التجمع عن انتخابات جمل�س ال�سعب 

http://madanya.net/?p=2296
- حزب التجمع بدمياط يدين فوز مر�سحه بانتخابات ال�سورى وي�سفه بعار لن ميحوه الزمن

http://www.shorouknews.com/contentData.aspx?id=241590
- حزبا التجمع والنا�رضي يرف�سان تزوير االنتخابات ل�ساحلهما يف انتخابات ال�سورى

www.forum.alnel.com/Ehread-6553-pot-1050
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اأما النتخابات الربملانية التي جرت يف نوفمرب 2010، فقد مثلت النموذج االأ�سواأ لالنتخابات 

التح�سري  التي �ساحبت  املتزايدة  القمعية  الإجراءات  1995، فعالوة على  امل�رضية منذ عام 

ال�سالحيات  من  االأدنى  احلد  اإىل  املفتقرة  لالنتخابات  العليا  اللجنة  بدت  فقد  لالنتخابات، 

واالإمكانيات، جمرد مظلة الإ�سفاء امل�رضوعية على التدخالت االأمنية واالإدارية وا�سعة النطاق 

العملية االنتخابية برمتها، وهو ما اعرتف بها علنا من قبل بدء االنتخابات رئي�س  يف م�سار 

اللجنة العليا لالنتخابات يف ت�رضيحات �سحفية برر من خاللها قيام وزارة الداخلية واالأجهزة 

العليا. وو�سل االأمر  اللجنة  اإمكانيات  باأدوار متعددة خالل االنتخابات مبحدودية  احلكومية 

اأن ت�سند احلكومة م�سئولية االإ�رضاف على جلان  العليا غ�سا�سة يف  اللجنة  اأال يجد رئي�س  حد 

االقرتاع ملوظفني منتمني اإىل احلزب احلاكم!!56.

وف�سال عن ذلك فقد و�سعت العراقيل جمددا اأمام الت�رضيح ملوؤ�س�سات املجتمع املدين مبراقبة 

املوؤ�س�سات،  لبع�س  العليا  اللجنة  من  الت�ساريح  منح  رف�س  حد  الأمر  وو�سل  النتخابات، 

ا�ستنادا اإىل »اأ�سباب اأمنية«، وحتى املوؤ�س�سات التي متكنت من احل�سول على ت�ساريح ر�سمية 

يتطلب احل�سول على موافقة من روؤ�ساء  اللجان كان  فاإن دخولهم مقار  ملندوبيها،  باملراقبة 

اللجان االنتخابية. كما اأن معظمهم تعر�س للطرد من اللجان اأثناء  عملية االقرتاع والفرز، 

مثلهم يف ذلك مثل مندوبي ووكالء املر�سحني املناف�سني ملر�سحي احلزب احلاكم57

الكامل  االإق�ساء  اإىل  ال�سلطات  اجتاه  االنتخابية  العملية  بدء  قبل  من  الوا�سح  من  وبات 

 ،  .2005 لعام  الربملانية  النتخابات  يف  مقعدا   88 ح�سدت  التي  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة 

وقد رجحت التقارير يف نهاية يونيو 2010ا�ستمرار اعتقال قرابة مائتني من اأع�سائها مبوجب 

قانون الطوارئ، دون تقدميهم للمحاكمة. وقبل بدء االنتخابات الربملانية وحتديدا يف اأكتوبر 

2010 بداأت الأجهزة الأمنية حملة وا�سعة لالعتقالت يف �سفوف اجلماعة، طالت ما يزيد 

على 70 معتقال يف غ�سون اأ�سبوع من بدء هذه احلملة يف اأعقاب اإعالن اجلماعة امل�ساركة يف 

االنتخابات.58 وات�سع نطاق االعتقاالت بعد ذلك ليطال املئات من اأن�سار االإخوان امل�سلمني.

)56( راجع يف ذلك، احلوار الذي اأجرته �سحيفة ال�رضوق امل�رضية مع رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات، والذي 

ا�ستتبع منع رئي�س اللجنة من االدالء بت�رضيحات اأو اإجراء مقابالت تلفزيونية، وتعيني متحدث ر�سمي با�سم 

اللجنة.

 30 بتاريخ   637 العدد  »ال�رضوق«،  مع  �سامل  حوار  يف  لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئي�س  ال�رضوق،  �سحيفة 

اأكتوبر، �س1، �س5.

اللجنة  العليا،  للجنة  الر�سمي  الراعي  املجتمعية، »االأمن  بامل�ساركة  للنهو�س  امل�رضية  بيان اجلمعية  انظر   )57(

ترف�س منحنا ت�رضيحات املراقبة الأ�سباب اأمنية.. االعتداء بال�سب والقذف على مندوبي منظمات املجتمع املدين 

من قبل رجال االأمن«.

www.mosharka.org.index.php?newsid=325
)58( »م�رض: الت�سييق على حرية التعبري يف ت�ساعد م�ستمر.. ال�سبكة العربية تدين حملة االعتقاالت االأمنية �سد 

www.anhri.net/?p=13935 2010 قيادات جماعة الإخوان امل�سلمني«، 16 اأكتوبر
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وقد اقرتن م�سار العملية االنتخابية بتدخالت وا�سعة النطاق للتالعب باإرادة الناخبني، اأو 

منعهم من الت�سويت، وواكب ذلك ات�ساع نطاق التزوير وت�سويد البطاقات االنتخابية. كما 

تزايدت اأعمال العنف والبلطجة من جانب اأن�سار املر�سحني –مقرتنة ب�سقوط العديد من القتلى، 

وا�ست�رضت ظواهر �رضاء االأ�سوات. و�رضبت اللجنة العليا لالنتخابات عر�س احلائط باأحكام 

الق�ساء امللزمة، �سواء تلك املت�سلة باإلغاء قرارات ا�ستبعاد قبول اأوراق بع�س املر�سحني، اأو 

تعديل �سفة بع�س املر�سحني، اأو اإيقاف اإجراءات النتخابات يف اإعداد من الدوائر، اأو اإيقاف 

اعالن النتائج يف الدوائر التي اأجريت فيها النتخابات، من دون العتداد بالأحكام الق�سائية 

ال�سادرة ب�ساأنها59.

اإحالة 3700  التقارير عن  فقد ك�سفت  الإعادة يف اخلام�س من دي�سمرب  انتهاء جولة  وحتى 

دعوى ق�سائية اإىل حماكم الق�ساء االإداري. وبلغ عدد االأحكام ال�سادرة حتى ذلك احلني نحو 

األف حكم ق�سائي، من بينها نحو 350 حكما تاأيدت باأحكام نهائية من املحكمة االإدارية العليا. 

ومل تنفذ اللجنة العليا لالنتخابات �سوى 15 حكما منها!60.

وا�سطرت احلكومة بعد اكت�ساح حزبها لنتائج اجلولة االأوىل من االنتخابات واإعالن حزب 

التزوير  يف  االنغما�س  اإىل  الثانية،  اجلولة  من  االن�سحاب  امل�سلمني  االإخوان  وجماعة  الوفد 

والت�سويد يف اجلولة الثانية ل�سالح بع�س املر�سحني املعار�سني؛ ومن ثم جاءت النتائج الهائية 

لالنتخابات معلنة ح�سول احلزب احلاكم على 419 مقعدا، ترتفع اإىل 474 مقعدا من اأ�سل 

504 مقاعد، بن�سبة 93%، وذلك بعد اإ�سافة مقاعد اأع�ساء احلزب الذين خا�سوا االنتخابات 

مقاعد  توزعت  حني  يف  احلزب.  ملر�سحي  الر�سمية  القوائم  من  ا�ستبعادهم  بعد  كم�ستقلني، 

 ،%3 بن�سبة  مقعدا   15 على  �سوى  جمتمعة  تتح�سل  مل  ر�سمية،  اأحزاب  �ستة  على  املعار�سة 

با�ستثناء  اأي تيار �سيا�سي،  اإىل  امل�ستقلني، ممن ال ينتمون  اإىل عدد من  الباقية  املقاعد  وذهبت 

مر�سح وحيد من جماعة الإخوان امل�سلمني خرق قرار اجلماعة بالن�سحاب من اجلولة الثانية61

واإذا جاز القول اإن امللمح االإيجابي الوحيد يف االنتخابات الربملانية هو تخ�سي�س 64 مقعدا 

اإ�سافيا يف الربملان تتناف�س عليها الن�ساء، فاإن هذه املقاعد �سكلت عمليا ر�سيدا اإ�سافيا م�سمونا 

للحزب احلاكم، اأخذا يف االعتبار اأن معظم الدوائر التي جرى التناف�س فيها ح�رضا بني الن�ساء، 

كانت من االت�ساع، بحيث ت�سمل حمافظة باأكملها، وهو ما حمل الراغبات يف الرت�سيح اأعباء 

)59( �سحيفة ال�رضوق، 3700 دعوى انتخابية اأمام الق�ساء االإداري.، �سدر فيها األف حكم، ومت تنفيذ15، 

العدد 676 بتاريخ 8 دي�سمرب 2010.

)60( �سحيفة ال�رضوق، النتيجة النهائية ل� »الوطني« 474 مقعدا بامل�ستقلني على مبادئه، املرجع ال�سابق.

)61( ملزيد من التفا�سيل حول االنتهاكات التي �ساحبت االنتخابات الربملانية. انظر تقارير وبيانات االئتالف 

امل�ستقل ملراقبة االنتخابات على موقع اجلمعية امل�رضية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية 

www.mosharaka.org/index.php
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هائلة ال يقوى على حتملها، �سوى املر�سحات الالتي �سوف يحظني بدعم احلزب احلاكم، ومن 

ثم مل يكن غريبا اأن يح�سل احلزب احلاكم على 55 مقعدا من مقاعد الكوتة الن�سائية.
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تونـ�س 

تنويه لبد منه:

يف اأثناء مثول التقرير للطبع، اندلعت �سل�سلة جديدة من الحتجاجات الجتماعية يف تون�س، 

تكن  االحتجاجات مل  اأن مثل هذه  البالد. ورغم  بوزيد يف و�سط  �سيدي  املرة يف  بداأت هذه 

االحتجاجات  تلك  عن  اختلفت  بوزيد  �سيدي  انتفا�سة  اأن  اإال  تون�س،  يف  نوعها  من  االأوىل 

اخلريج  اأ�سعلها  التي  فالنريان  املا�سية.  الثالثة  االأعوام  عرب  البالد  �سهدتها  التي  االجتماعية 

اجلامعي وبائع اخل�سار املتجول حممد بوعزيزى يف ج�سده اأمام بلدية �سيدي بوزيد يف منت�سف 

دي�سمرب 2010 حمتجا على م�سادرة عربته و�سوء معاملته، اأ�سعلت نريان الغ�سب لدى كل 

والتهمي�س  والف�ساد  القمع  �سد  بوزيد  �سيدي  يف  بداأت  احتجاجات  يف  فخرجوا  التون�سيني، 

اأخرى، حتى  القت�سادي والجتماعي، ولكنها �سهدت ت�ساعدا وانت�سارا غري م�سبوق ملدن 

ال�سابق زين  بالرئي�س  اإىل ثورة عارمة تطيح  التون�سيني  انتفا�سة  لتتحول  العا�سمة،  و�سلت 

العابدين بن على، الذي ظل يف �سدة احلكم  ثالث وع�رضين عاما، وتوؤدي لهروبه من البالد 

لدولة  االنتقال  تاريخها، وهي مرحلة  تون�س مرحلة جديدة يف  لتبداأ  يناير 2011.  يوم 14 

دميقراطية حترتم حقوق االإن�سان. 

وبرغم العنف الذي واجهه املحتجون يف كل من �سيدي بوزيد وتالة والقا�رضين، وغريها 

من املدن التي �سهدت نزول االآالف من التون�سيني لل�سارع، اإال اأن هذه املرة �سهدت اإ�رضارا 

وات�سعت  االحتجاجات  انت�رضت  ما  ف�رضعان  البالد.  يف  االأو�ساع  تغيري  على  م�سبوق  غري 
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مطالبها، لت�سمل مطالب �سيا�سية ومدنية من اأجل �سمان احلريات، اإىل اأن و�سلت للمطالبة 

باإ�سقاط النظام وعلى راأ�سه بن علي. 

كانت  فهي  تون�س،  يف  الفقرية  املناطق  يف  االحتجاجات  �سل�سلة  تبداأ  اأن  مفاجئا  يكن  مل 

بطالة  معدالت  من  �سكانها  عاين  حيث  اال�ستثمارات،  من  وحرمانا  تهمي�سا  االأكرث 

م�ستبد،  بولي�سي  نظام  وطاأة  حتت  بالقهر  ال�سعور  فيها  وازداد  �سديدا  وفقرا  عالية 

مناطقهم.  يف  الفا�سدة  لالأو�ساع  �سكانها  رف�س  عن  ال�سلمي  للتعبري  حماولة  اأي   يقمع 

حتكم  بولي�سية  دولة  ظل  يف  وذلك  ال�سديد  تدهورها  تون�س  يف  االإن�سان  حقوق  حالة  وا�سلت 

قب�ستها و�سيطرتها علي جميع مناحي احلياة.

والتعبري،  الراأي  حلرية  املتاحة  املنافذ  لكل  تقييدها  يف  التون�سية  ال�سلطات  ا�ستمرت  فلقد 

فباالإ�سافة اإيل القب�سة احلديدية املفرو�سة علي ال�سحف، عمدت ال�سلطات اإيل اتخاذ اإجراءات 

اأكرث قمعا، تكفل تقييد �سبكة االإنرتنت ب�سورة مطلقة. كما ا�ستمرت ال�سلطات التون�سية  تقنية 

يف ت�سييق اخلناق علي موؤ�س�سات املجتمع املدين، وب�سفة خا�سة منظمات حقوق الإن�سان، فقد 

واأماكن  الل�سيقة الأع�سائها ومراقبة منازلهم  توا�سل فر�س احل�سار علي مقراتها واملراقبة 

عملهم، و�سن حمالت اإعالمية منظمة ت�سفهم باخليانة والعمالة. كما اعتمد الربملان التون�سي 

يف يونيو 2010 م�رضوع قانون جديدا للحيلولة دون ف�سح االنتهاكات الوا�سعة التي يرتكبها 

نظام بن علي دوليا.

االحتجاجات  التون�سية  ال�سلطات  واجهت  واالجتماعي،  النقابي  احلراك  �سعيد  وعلي 

واعتقاالت  مفرط  بعنف  ليبيا  مع  احلدودية  »بنقردان«  منطقة  يف  ن�سبت  والتي  االجتماعية 

عن  اأ�سفرت  عنيفة،  م�سادمات  اإيل  االحتجاجات  تلك  تطور  اإيل  اأدي  الذي  االأمر  وا�سعة، 

وقوع �سحايا من اجلانبني. كما وا�سلت مالحقتها للن�سطاء النقابيني وقمع احلركات الطالبية، 

بع�سهم  وتعري�س  النقابيني،  قبل  من  املنظمة  ال�سلمية  التظاهرات  مع  بوح�سية  والتعامل 

ملحاكمات جائرة.

 واإمعانا يف اال�ستئثار بال�سلطة، وبقاء زين العابدين بن علي رئي�سا لتون�س مدي احلياة، بداأت 

حمالت اإعالمية موجهة، متهد اإيل تعديالت د�ستورية، تكفل ل� »بن علي« اإزالة العوائق التي 

حتول دون تر�سحه لوالية �ساد�سة.

ال�سباب  االإرهاب- يف مالحقة  قانون مكافحة  التون�سية- يف ظل  ال�سلطات  ا�ستمرت  كذلك 

ال�سمانات  من  واحلرمان  التع�سفي  واالحتجاز  باالختطاف  اجلامعات  وطالب  واملتدينني 

الإجرائية والقانونية، وتعري�س بع�سهم للتعذيب، وتقدميهم ملحاكمات جائرة، تفتقر ملعايري 

العدالة. 
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احتكار اأبدي لل�سلطة:

على الرغم من قرب اإكمال عامه الثالث والع�رضين رئي�سا لتون�س، وبلوغه الرابعة وال�سبعني 

عاما، فقد بداأت دعوات من داخل النظام احلاكم تطالب الرئي�س بن علي بالرت�سح لفرتة رئا�سية 

جديدة يف عام 2014، حيث تنتهي واليته اخلام�سة واالأخرية. فلقد اأ�سدرت »اللجنة املركزية 

حلزب التجّمع الد�ستوري« احلاكم يف  17يوليو 2010 منا�سدة للرئي�س زين العابدين بن علي 

لـ”موا�سلة قيادة تون�س يف املرحلة املقبلة”! وذلك يف دعوة وا�سحة لقواعد احلزب احلاكم يف 

تون�س واملنظمات التي تدور يف فلكه لتبداأ حملة منا�سدات عرب ال�سحف املحلّية وو�سائل االإعالم 

الر�سمّية1. وقد اأعقب ذلك اإ�سدار بيان منا�سدة للرئي�س وقعه 65 �سخ�سا من �سيا�سيني وفنانني 

و�سحفيني ومغنني وريا�سيني واأ�ساتذة جامعات ورجال اأعمال ملطالبته بقبول الرت�سح لوالية 

رئا�سية جديدة!! وقد اعترب مراقبون اأن تلك الدعوة قد متهد الإدخال تعديالت علي الد�ستور،  

الذى يق�رض حق الرت�سح لها علي من مل يتجاوز عمره 75 عاما2.

التون�سية يف 16 يوليو2010 قد �سادرت جريدة »املوقف« االأ�سبوعية،  ال�سلطات  وكانت 

التي ي�سدرها “احلزب الدميقراطي التقّدمي املعار�س”، دون تقدمي اأي مربر ودون �سدور 

اإذن ق�سائي3، بعد اأن ك�سفت ال�سحيفة عن احتمالت تعديل الد�ستور من اأجل ال�سماح للرئي�س 

زين العابدين بن علي برت�سيح نف�سه لفرتة رئا�سية جديدة يف عام 20144!!! 

الت�سييق علي الن�سطاء وموؤ�س�سات املجتمع املدين:

ا�ستمرت ال�سلطات يف فر�س ح�سارها اخلانق علي منظمات حقوق الإن�سان، والعديد من 

قبل  عليها من  بالقائمني  والتحر�س  �سري عملها،  الأخرى، وتعطيل  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

الإخباري،  اإيالف  موقع  احلياة«،  مدى  الرئا�سة  من  وحتذير  العابدين...  لزين  التمديد  حول  خالف   «)1(

بتاريخ 18 اأغ�سط�س2010

http://www.elaph.com/Web/news/2010/8/589445.html 
)2( » تون�س..عودة طقو�س املنا�سدة لتمليك بن على احلكم مدى احلياة«، موقع ال�سبيل اأون الين بتاريخ 9 

اأغ�سط�س2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8169&Itemid=26
)3( لعنة متديد ال�سلطة تفتك بحرية ال�سحافة يف تون�س – بعد �سجن ال�سحفي امل�ستقل الفاهم بوكدو�س، م�سادرة 

جريدة املوقف املعار�سة« بيان �سادر عن »ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان«، بتاريخ 18 يوليو2010

 http://www.anhri.net/?p=9208
)4(» م�سادرة �سحيفة معار�سة يف تون�س«، بيان �سادر عن »جلنة حماية ال�سحفيني«، بتاريخ 19 يوليو2010

http://cpj.org/ar/2010/07/014966.php
وكانت ال�سلطات قد قامت يف 7مار�س2010 مب�سادرة ن�سخ من عدد لل�سحيفة ت�سمن تغطية اإخبارية حول تقرير 

اأ�سدرته منظمة “هيومان رايت�س ووت�س”، حول انتهاكات حلقوق الإن�سان يف تون�س.
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�سلطات االأمن، اأو من خالل حمالت الت�سهري املنظمة التي ميار�سها االإعالم التون�سي املوايل. 

ويف خطوة تعد متهيدا ملعركة اأ�سد �رضاوة، للحد من دور منظمات حقوق االإن�سان عن ف�سح 

انتهاكات حقوق االإن�سان علي امل�ستوي الدويل، وافق الربملان التون�سي يف15 يونيو 2010 

على م�رضوع قانون جديد يعاقب بال�سجن «كل تون�سي تكون لديه، عمدا، ات�سالت خارجية 

من اأجل التحري�س على امل�سا�س بامل�سالح احليوية لتون�س»! ووفقا للف�سل 61 مكرر من قانون 

العقوبات، فاإن مرتكب هذه اجلرمية قد يواجه حكما بال�سجن يرتاوح بني 5 و20 عاما!! وكان 

وزير العدل وحقوق االإن�سان التون�سي قد اأو�سح اأن املق�سود ب�»االإ�رضار بامل�سالح احليوية» 

اخلارجية على عدم منح قرو�س للدولة التون�سية، اأو التحري�س  اجلهات  ي�سمل« حتري�س 

على عدم ال�ستثمار يف البالد، اأو على مقاطعة ال�سياحة وعرقلة �سعي تون�س اإىل احل�سول على 

مرتبة ال�رضيك املتقدم لدى االحتاد الأوروبي! ومن ثم فان هذا التعديل ي�سعى ملالحقة وحماكمة 

و�سجن املدافعني عن حقوق الإن�سان، 5 وخا�سة اإزاء االنتقادات التي يطرحونها اأمام املحافل 

الدولية واالإقليمية ب�ساأن و�سعية حقوق االإن�سان، ومطالبتهم املتكررة لالحتاد االأوروبي باأن 

يربط �رضاكته مع احلكومة التون�سية مبدى احرتامها حلقوق االإن�سان.

حول  حمكما  ح�سارا  اأكتوبر2009  منذ  الأمن  اأجهزة  تفر�س  املمار�سات  �سعيد  وعلي 

»اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات«، مرابطة اأعداد هائلة من قوات الأمن على اأبواب 

و«غري  ال�سابات  بعنف  ويواجهون  الدخول،  من  مُينع  ومن  يدخل  من  ينتقون  اجلمعية، 

املرغوب فيهن«!!! 6

كما تعر�س املقر املركزي »للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان« يف فرباير2010 

اإىل �رضقة بع�س حمتوياته، وخا�سة الوحدة املركزية للحا�سوب التي حتوي وثائق الرابطة.

وقد اأعربت الرابطة عن ده�ستها ال�سديدة من متكن املعتدين من تنفيذ جرميتهم، رغم اأن املقر 

يخ�سع دوما لرقابة اأمنية م�ستمرة!7.

و يف 21 مايو 2010  قامت اأعداد كبرية من قوات االأمن مبحا�رضة املقر املركزي للرابطة 

التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ملنع الحتفال بالذكرى الثالثة والثالثني لتاأ�سي�س الرابطة، 

واأغلقت قوات االأمن كل الطرق املوؤدية اإىل املقر من اأجل منع املدعوين من الو�سول اإليه. 

)5(» تون�س: اعتماد تعديل يهدف اإىل تعزيز جترمي الدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سياق التفاو�س ب�ساأن تبوء 

مرتبة ال�رضيك املتقدم لدى االحتاد الأوروبي«، بيان �سادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�س، بتاريخ 17 

http://www.hrw.org/ar/news/2010/06/17-3 2010يونيو

)6( »ملاذا هذا احل�سار حول اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات ؟ “، بيان �سادر عن “اجلمعية التون�سية 

http://www.anhri.net/?p=1013  2010للن�ساء الدميقراطيات” بتون�س، بتاريخ 15 نوفمرب

)7( » مقر الرابطة يتعر�س للخلع وال�رضقة«، بيان �سادر عن »الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق االإن�سان«، 

بتاريخ 8 فرباير2010

 http://www.anhri.net/?p=880
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التح�سري ملوؤمترها  اإال  ن�ساط  باأي  القيام  للرابطة احلق يف  لي�س  باأنه  املنع  8 وف�رضت احلكومة 

اخلام�س، وذلك مبوجب قرار ملحكمة اال�ستئناف �سدر يف مايو 20019.

واملراقبة  واإن�ساف«،  »حرية  منظمة  علي  املفرو�س  االأمني  احل�سار  اأي�سا  ا�ستمر  كذلك 

منازلهم،  العام، ومراقبة  وكاتبها  التنفيذي  مكتبها  واأع�ساء  النوري  لرئي�سها حممد  الل�سيقة 

كذلك  االنتهاكات.10  املت�رضرين من �سحايا  باملواطنني  بها  العاملني  ات�سال  واحليلولة دون 

ا�ستمر تعر�س النا�سط احلقوقي حممد القلوي ع�سو املكتب التنفيذي للمنظمة نف�سها للمراقبة من 

قبل ال�رضطة. وقد تطور االأمر اإىل تدخل �سافر يف حقه يف العمل، حيث يرابط اأعوان الأمن 

ال�سيا�سي بالقرب من مكان عمله، مما يت�سبب له يف حرج بالغ اأمام �ساحب العمل، بل مار�سوا 

ال�سغط على اأ�سحاب الأعمال من اأجل اإجبارهم علي عدم التعامل معه11. 

التون�سي«  القلم  و«مركز  االأحرار«  الكتاب  »رابطة  من  كل  خ�سوع  اأي�سا  ا�ستمر  كذلك 

للمراقبة وال�سغوط املتوا�سلة، والت�سييق علي عقد الفعاليات واالجتماعات وعرقلتها من قبل 

ال�رضطة.12

ال�سحف  خالل  من  ت�سنها  والتي  ال�سمعة  وتلويث  الت�سهري  حمالت  ال�سلطات  وا�سلت  كذلك 

التي تخ�سع لهيمنتها و�سيطرتها، وا�ستهدفت حمالت الت�سهري قطاعا وا�سعا من احلقوقيني، يف 

مقدمتهم كمال  جندوبي رئي�س »ال�سبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان«، و�سهام بن �سدرين 

الناطقة با�سم »املجل�س الوطني للحريات«، واملختار الطريفي رئي�س »الرابطة التون�سية للدفاع 

عن حقوق االإن�سان«، وخمي�س �سماري الكاتب العام ال�سابق للرابطة والع�سو املوؤ�س�س »بهيئة 

18 اأكتوبر للحقوق واحلريات«. وقد و�سلت تلك احلمالت اإيل حد اتهام مدافعي حقوق االإن�سان 

وال�سحفيني املعار�سني يف تون�س بالعمالة والتج�س�س ل�سالح اإ�رضائيل، وانطوت على التحري�س 

بيان  الرابطة«،  تاأ�سي�س  بذكرى  االحتفال  متنع  ال�سلطة  الرابطي،  احلوار  م�سار  مع  �سارخ  تناق�س  »يف   )8(

�سادر عن »الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق االإن�سان«، بتاريخ 21 مايو2010

http://www.anhri.net/?p=6523

 24 بتاريخ  اأونالين،  ال�سبيل  موقع  ق�سائي«،  بقرار  حقوقية  رابطة  ن�ساط  حتظر  التون�سّية  ال�سلطات   «)9(

مايو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7396&Itemid=1
اأبريل 2010«،تقرير �سادر عن منظمة  تون�س  الإن�سان يف  ال�سهري حول احلريات وحقوق  )10( »التقرير 

»حرية واإن�ساف«.

http://assabilonline.net/PDFs/rapport-Mensuel-L.E-Avril2010.pdf
)11( »الناشط الحقوقي محمد القلوي تحت الحصار والبوليس السياسي يعتدي على حقه في 

الشغل«، بيان صادر عن منظمة حرية وإنصاف، بتاريخ 11 يونيو2010
http://www.anhri.net/?p=7400

)12(  املرجع ال�سابق
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علي قتلهم باعتبارهم »عمالء«، االأمر الذي ي�سفي م�رضوعية زائفة علي اجلرائم املحتملة.

كما تلقي �سليم باجة ال�سحفي التون�سي املعار�س املقيم يف فرن�سا، ر�سالة توعد بالقتل موقعة من 

قبل جمهول فل�سطيني يف لبنان، باعتباره خائنا وعميال الإ�رضائيل، وذلك يف اأعقاب م�ساهمته يف 

كتاب يف�سح النفوذ ال�سيا�سي املتزايد لزوجة الرئي�س زين العابدين بن علي، وتاأثريها املتنامي يف 

الن�ساط االقت�سادي واملايل للدولة.13

ومراقبتهم  الإن�سان  حقوق  ومدافعي  الن�سطاء  علي  الت�سييق  اأي�سا  ال�سلطات  وا�سلت  كما 

يناير 2010   4 التون�سي يف  الق�ساء  اأ�سدر  فقد  ملحاكمات جائرة؛  عليهم وتعري�سهم  والتن�ست 

حكمه يف الق�سية التي اأحيل فيها كل من لطفي الدا�سي، حم�سن اجلندوبي، عبد الكرمي عزيزة، 

وق�سي  ترخي�س.  بدون  اأموال  جمع  بتهمة  خليفي  وحممد  الزعبوطي  �سامي  غالب،  حممد 

ب�سجن لطفي الدا�سي مدة �سهر مع النفاذ، واالآخرون ملدة 3 اأ�سهر، مع اإيداع املبلغ املحجوز )6 

اآالف دينار( لفائدة �سندوق الدولة. وكان لطفي الدا�سي قد مت اعتقاله على خلفية توزيعه ملبالغ 

مالية وتربعات من اأجل م�ساعدة �سحايا في�سانات الرديف.14

كما اأ�سدرت املحكمة البتدائية بتون�س يف 11 يناير2010 اأحكامها يف الق�سية التي اأحيل فيها 

كل من معتوق العري وعبد الرزاق الونيفي، واالأ�سعد اجلوهري وعبد الواحد ال�سايح واإبراهيم 

وق�ست  ترخي�س،  بدون  اأموال  جمع  بتهمة  املاكني،  وعمر  فرح  احلبيب  وحممد  العموري 

ب�سجن معتوق العري مدة �سهر وعدم �سماع الدعوى يف حق عبد الرزاق الونيفي و�سجن املحالني 

يف حالة فرار مدة ثالثة اأ�سهر.15

ملقاومة  التون�سية  اجلمعية  رئي�سة  الن�رضاوى  را�سية  النا�سطة  ظلت  اآخر،  �سعيد  على 

يف  ومكتبها  منزلها  مبحا�رضة  التون�سي  االأمن  اأفراد  قام  حيث  للم�سايقات،  عر�سة  التعذيب 

14فرباير2010، كما قاموا مبنع موكليها من الو�سول اإيل مكتبها، كما ظلت مكاملاتها الهاتفية 

وبريدها االإلكرتوين يخ�سعان للمراقبة.16

)13(  »تطورات خطرية يف تون�س تهديدات بالعتداء على حياة املدافعني عن حقوق الإن�سان«، بيان �سادر عن 

»مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان«، بتاريخ 11 يناير2010

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2528.aspx
ال�سجناء  مل�ساندة  الدولية  “اجلمعية  عن  �سادر  بيان  الت�سامن !”،  عقوبة  الدا�سي..  للطفي  �سجنا  »�سهر   )14(

ال�سيا�سيني”، بتاريخ 5 يناير2010

http://www.anhri.net/?p=910
بيان �سادر عن »اجلمعية  الونيفي«،  الرزاق  لعبد  الدعوى  �سماع  العري.. وعدم  ملعتوق  �سجنا  )15(  »�سهر 

الدولية مل�ساندة امل�ساجني«، بتاريخ12 يناير2010

http://www.anhri.net/?p=912
بيان �سادر عن  الإن�سان«  لدفاعها عن حقوق  بالكرامة  اإن�سانية وحاطه  )16(  »بيان عاجل: تون�س معاملة ل 

  http://www.anhri.net/?p=2167الربنامج العربي لن�سطاء حقوق االإن�سان، بتاريخ 25 فرباير
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 18 ال�سماري ع�سو »هيئة  الدويل والنا�سط احلقوقي خمي�س  ا�ستمر تعر�س اخلبري   كذلك 

اأكتوبر للحقوق واحلريات” اإىل جملة من امل�سايقات واالعتداءات من اأجهزة االأمن، �سملت 

الدميقراطي  “احلزب  ومقر  التجديد”،  اإىل مقر “حركة  الدخول  منعه يف فرباير 2010 من 

منزله  تعر�س  حيث   ،2010 فرباير   12 يف  زيارته  من  اأ�سدقائه  منع  مت  كما  التقدمي”. 

ا�ستقبال  بعدم  ال�سيا�سية  ال�رضطة  من  �سفهية  تعليمات  تلقي  قد  �سماري  وكان   للمحا�رضة. 

الطعام ملدة يومني؛ احتجاجا  اإ�رضابا عن  اأ�رضته فقط. وقد خا�س  اأفراد  زيارات ملنزله عدا 

علي امل�سايقات امل�ستمرة التي يتعر�س لها من قبل الأمن التون�سي17.

ويف 27 فرباير قامت عنا�رض اأمنّية يف مطار تون�س قرطاج بتهديد املحامي حممد عّبو ب�سجنه 

مرة اأخرى واالعتداء عليه لفظيا، وذلك عند و�سوله اإىل املطار قادما من املغرب. وقد مت 

ومت  خا�ّس.  بدين  لتفتي�س  ال�سابق  الراأي  و�سجني  االإن�سان  حقوق  عن  املدافع  عّبو  اإخ�ساع 

حجز عدد من الن�سخ اخلا�سة بالتقرير ال�سنوي للجنة الدولية حلماية ال�سحفيني، كما �سادرت 

�سلطات املطار اأربع ن�سخ من التقرير ال�سنوي للجنة، ومطبوعات اأخرى من ال�سحفي لطفي 

احليدوري الذي كان عائدا من املغرب ب�سحبة عّبو. ويف اأعقاب ذلك خ�سع عبو ملراقبة اأمنية 

م�سددة، ومنع زمالوؤه واأ�سدقاوؤه من الدخول اإيل بيته18

يف 14 مايو2010 منع النا�سط يف االحتاد العام لطلبة تون�س �سمري النفزي من التوجه اإىل 

تون�س العا�سمة،  اإىل  العودة  على  واأرغم  احلدودية،  النقاط  اإحدى  عند  الأرا�سي الليبية 

بو�سعه ق�رضا يف �سيارة اأجرة، وذلك يف الوقت الذي كان فيه النفزي متوجها لإجراء امتحان 

درا�سي يف اإحدى اجلامعات الليبية19.

اإىل   ،2010 مايو   29 يف  امل�سعدي  الظاهر  احلقوقي  والنا�سط  النقابي  بيت  تعر�س  كذلك   

ملي�سيات  اإىل  ينتمون  يعتقد اأنهم  جمهولني،  طرف  من  �ساعات  ثالث  ملدة  باحلجارة  الرمي 

بيان  بيته»،  علي  امل�ستمرة  االأمنية  املراقبة  علي  احتجاجا  الطعام  عن  حقوقي  نا�سط  اإ�رضاب  تون�س:   «   )17(

�سحفي �سادر عن الربنامج العربي لن�سطاء حقوق االإن�سان، بتاريخ 25 فرباير 2010

http://www.anhri.net/?p=2169
“اخلبري الدويل احلقوقي خمي�س ال�سماري ممنوع من التنقل ويخ�سع للح�سار”، بيان �سادر عن منظمة حرية 

واإن�ساف، بتاريخ 15فرباير2010

http://www.anhri.net/?p=1073
 على املحامي حممد عّبو وم�سادرة كتب مبطار تون�س قرطاج«، بيان �سادر عن »املر�سد 

ّ
)18(  » اعتداء اأمني

الوطني حلرية ال�سحافة والن�رض واالإبداع«، بتاريخ 27فرباير2010

http://www.anhri.net/?p=2183
“املر�سد  بيان �سادر عن  البالد”،  النفزي مينع من مغادرة  النقابي الطالبي �سمري  )19(  »ال�سحفي والنا�سط 

التون�سي للحقوق واحلريات النقابية”، بتاريخ 14 مايو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=7299&Itemid=55
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احلزب احلاكم، مع تعمد املعتدين رفع �سعارات تتهمه بـخيانة الوطن، وهي التهم التي درجت 

ال�سلطات يف تون�س على توجيهها اإىل منتقديها، مما اأجرب الظاهر امل�سعدي هو وزوجته واأبناءه 

علي مغادرة املنزل من ال�سور اخللفي ملنزله خوفا على �سالمتهم.20

ال�سلطات  العياري، مار�ست  التي يتعر�س لها املحامي عبد الرءوف  اإطار ال�سغوط  ويف 

اإطار  يف  بها  يقوم  التي  النتخابية  احلملة  مطبوعات  تعطيل  بهدف  بحقه،  اأمنية  ت�سييقات 

العياري مهددا بالطرد  اأ�سبح  للمحامني بتون�س. كما  الوطنية  الهيئة  تر�سحه لع�سوية جمل�س 

من بيته، بعد اأن قررت ال�سلطات -عرب توظيف الق�ساء- فر�س عقاب عليه؛ بتهمة وجوب 

دفع ا�ستحقاقات جبائية للدولة. 21

يف  كانوا  حقوقيني،  ونا�سطني  �سحفيني   2010 مار�س   21 يف  االأمن  اأجهزة  اعرت�ست 

مل�ساندة امل�ساجني  الدولية  “اجلمعية  اأعدته  تقرير  لإطالق  �سحفي  موؤمتر  حل�سور  طريقهم 

ال�سيا�سيني” حول ق�سية ال�سجناء ال�سيا�سيني ال�سابقني يف تون�س.22

من  ووت�س  رايت�س  هيومان   منظمة  وفد  مبنع  التون�سية  ال�سلطات  قامت  مار�س   24 ويف 

فنادق  باأحد  ال�سابقني  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  اأو�ساع  حول  تقريرها  لإطالق  �سحفية  ندوة  عقد 

العا�سمة، مما دفع الوفد اإيل تنظيم الندوة يف اأحد مكاتب املحاماة، ولكن ال�سلطات التون�سية 

منعت عددا من ال�سحفيني ون�سطاء املجتمع املدين من الو�سول اإىل مقر الندوة ال�سحفية. كما 

اأخ�سعت حتركات اأع�ساء “الووت�س” للمراقبة ال�رضطية الل�سيقة23.

ووا�سلت وزارة العدل �سغوطا متزايدة بحق عدد من ن�سطاء »جمعية الق�ساة التون�سيني«، 

اأجور القا�سيات ع�سوات الهيئة ال�رضعية جلمعية الق�ساة  من بينها اقتطاع مبالغ جمحفة من 

مواطن  اإىل  ال�رضعية  الهيئة  اأع�ساء  من  للقا�سيات  اجلماعي  النقل  اإيل  باالإ�سافة  التون�سيني، 

تون�س  حماكم  دوائر  داخل  التنقل  يف  حقهن  من  وا�ستثنائهن  الأ�سلية،  عن مقارهن  بعيدة 

بتاريخ  اأونالين،  ال�سبيل  موقع  امل�سعدي«،  الظاهر  بيت  باحلجارة  تهاجم  احلاكم  احلزب  ملي�سيات   «   )20(

30مايو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7471&Itemid=1
)21( »التقرير ال�سهري ملنظمة حرية واإن�ساف ل�سهر يونيو« 2010

http://bit.ly/9o3epd
العفو  منظمة  عن  �سادر  بيان  االإن�سان«،  حقوق  انتهاكات  على  اإعالمي  تعتيم  فر�س  حتاول  »تون�س   )22(

الدولية، بتاريخ 24مار�س2010

http://www.amnesty.org/ar/node/16008
)23( » تون�س حتاول اإ�سكات هيومان رايت�س ووت�س”، بيان �سادر عن منظمة هيومان رايت�س ووت�س، بتاريخ 

24مار�س 2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/24-0
http://www.anhri.net/?p=3216
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الكربى.24 كما ا�ستمرت اأي�سا ال�سغوط التي متار�سها ال�سلطة بحق القا�سي اأحمد الرحموين 

اأبرزها خ�سومات مالية جمحفة من دخله  التون�سيني، كان  الق�ساة  ال�رضعي جلمعية  الرئي�س 

ال�سهري25؛ وذلك ب�سبب ن�ساطه يف املطالبة با�ستقالل الق�ساء.

حرية التعبري:

مازالت احلريات ال�سحفية واالإعالمية تخ�سع للم�سادرة كليا يف تون�س؛ فمنذ و�سول بن 

علي اإيل احلكم مل مينح ترخي�س بالن�رض الأي و�سيلة اإعالم م�ستقلة، با�ستثناء جريدة واحدة راأت 

النور يف 2007، وهى جريدة »مواطنون«.

وعلي الرغم من اأن النظام التون�سي يحاول اأن ي�سوق م�سهدا اإعالميا »حرا وتعدديا« اأمام 

265 �سحيفة يف تون�س ل يوجد  اأن من بني  �رضكائه الغربيني، فاإن حقيقة هذه الواجهة هي 

بينها  توجد من  للت�سييق(، ول  ثالثتها  )تتعر�س  املعار�سة  اأحزاب  با�سم  ناطقة  �سوى ثالث 

واحدة م�ستقلة، اأما القنوات التليفزيونية، وحمطات الراديو اخلا�سة، فجميعها ملك اأ�سخا�س 

مقربني للرئي�س التون�سي، وقد مت منح تراخي�سها يف ظل تعتيم كلي حول �رضوط الرتخي�س.

وتعد تون�س من اأكرث الدول يف العامل ممار�سة للحجب وامل�سادرة يف االإنرتنت ب�سفة متواترة 

ومنهجية؛ حيث وظفت ال�سلطات التون�سية اإمكانات �سخمة من اجل مراقبة ن�ساط االإنرتنت ».

يقطع  اأن  امل�ستقلني  وال�سحفيني  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  لدي  املاألوف  من  واأ�سبح 

ات�سالهم باالإنرتنت اأو تغلق بوابات اخلدمة الرقمية، اأو يختفي الربيد االلكرتوين، اأو ُيعاق 

حتميل ملف مرتبط به.

ومنذ بدايات 2009 اأعادت ال�سلطة تفعيل اإجبارية التعريف بالهوية مل�ستخدمي االإنرتنت قبل 

ال�رضوع يف الدخول اإيل الف�ساء االإلكرتوين، وقد فر�ست الوكالة التون�سية لالإنرتنت تقنيات 

ميكن من خاللها مراقبة ن�ساط زوار االإنرتنت مبا�رضة، بحيث تتمكن اأجهزة الدولة من معرفة 

)24(  » ت�سامنا مع الق�ساة والقا�سيات اأع�ساء الهيئة ال�رضعية جلمعية الق�ساة ورف�سا لكل الت�سييقات عليهم “، 

بيان �سادر عن “املر�سد التون�سي للحقوق واحلريات النقابية” بتاريخ 27 يونيو2010

http://www.anhri.net/?p=8269
 9 بتاريخ  الإن�سان،  حقوق  عن  للدفاع  لتون�سية  الرابطة  عن  �سادر  بيان  العامة«،  والكاتبة  التحقيق  “قا�سية 

اأغ�سط�س2010.

http://www.anhri.net/?p=10550
)25(  » توا�سل الت�سييقات على القا�سي اأحمد الرحموين الرئي�س ال�رضعي«، بني �سادر عن »املر�سد التون�سي 

للحقوق واحلريات النقابية«، بتاريخ 25 اأغ�سط�س2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8311&Itemid=55
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املواقع التي يزورها كل م�ستخدم، والتعرف علي هويته ب�سكل فوري.26

 ويف اإطار ات�ساع نطاق املواقع االإلكرتونية املحجوبة، قامت ال�سلطات بحجب موقع »كفاح 

يف  اإطالقه  من  �ساعات  بعد  النقابية  واحلريات  للحقوق  التون�سي  املر�سد  وموقع  نقابي«27، 

اأكتوبر201028. كما قامت بقر�سنة موقع »املوؤمتر من اأجل اجلمهورية« يف 3 يونيو 2010، 

ال�رضطة  من  اأوقفت عنا�رض  نف�سه  اليوم  ويف  االإ�سبانية.  ال�سغل  كونفيدرالية  موقع  وحجب 

�ساحب مقهى بالرديف، بتهمة ن�رض “ما ي�سئ للدولة ورموزها عرب االإنرتنت”!!29

جماين  برنامج  -وهو   Skype برنامج  بتعطيل  ال�سلطات  قيام  اإىل  التقارير  بع�س  وت�سري 

املعار�سة  جماعات  الأن  امللفات-  لنقل  ا�ستخدامه  اإىل  اإ�سافة  والفيديو،  بال�سوت  للمحادثة 

اإىل  التعر�س  دون  البالد،  داخل  لالت�سال باملعار�سة  املجانية  اخلدمة  هذه  ت�ستغل  باخلارج 

الرقابة احلكومية املوجودة على املكاملات الهاتفية العادية30.

ويف 30 اكتوبر2010 اأفرجت ال�سلطات التون�سية عن الدكتور ال�سادق �سورو31، الرئي�س 

يف  ب�رضوط  اإطالق �رضاحه  قبل  ال�سجن  يف  عامًا   18 ق�سى  الذي  النه�سة،  حلركة  الأ�سبق 

نوفمرب 2008، ليعاد اعتقاله بعد �سهر واحد من االإفراج عنه، حيث حكم عليه بال�سجن ملدة 

�سنة؛ ب�سبب اإجراء مقابالت مع و�سائل االإعالم، حتدث خاللها عن جتربته يف ال�سجن وعن 

)26( » تون�س: الرقابة على االإنرتنت: احلرب اخلا�رضة«، تقرير �سادر عن »املر�سد الوطني حلرية ال�سحافة 

والن�رض واالإبداع« يف تون�س، بتاريخ 30 دي�سمرب2009

http://olpec-marsed.org/ar/Content-pid-1.html
)27( »ال�سلطات التون�سية حتجب موقع كفاح نقابي واملر�سد النقابي التون�سي يت�سامن«، بيان �سادر عن موقع 

»كفاح نقابي«، بتاريخ 7 يونيو2010

 http://www.anhri.net/?p=7329
للحقوق واحلريات  التون�سي  املر�سد  بيان �سادر عن  اإطالقه«،  �ساعات من  بعد  املر�سد  )28(  »حجب موقع 

النقابية، بتاريخ 23 اأكتوبر2010

http://www.alfajrnews.net/modules.php?name=News&file=article&sid=41696
)29( »التقرير ال�سهري ملنظمة حرية واإن�ساف ل�سهر يونيو2010

http://bit.ly/9o3epd
 ،France24 ن�رضه علي موقع  خرب مت  »�سكايب»”،  قطع خدمة  يتذمرون من  باخلارج  التون�سيون   «   )30(

بتاريخ 20 يونيو2010

http://www.france24.com/ar/20100616-tunisia-freedom-speech-skype-service-cut-

opposition
االإن�سان«،  بيان �سادر عن منظمة »الكرامة حلقوق  الدكتور �سادق �سورو«،  االإفراج عن  )31(  »تون�س: 

بتاريخ 1نوفمرب2010

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3976:2010-11-

02-15-20-32&catid=161:-&Itemid=80
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روؤيته لالأو�ساع ال�سيا�سية يف تون�س32.

تعر�س  اأكتوبر2009   28 ففي  بال�سحفيني.  تنكيلها  ال�سلطات  وا�سلت  اآخر  �سعيد  وعلي 

لعتداء  التون�سية  بال�ساحية  منزله  اأمام  العربي(  القد�س  )مرا�سل  بوخدير  �سليم  ال�سحفي 

عن  الربيطانية  �سي  بي  بي  ملحطة  بها  اأدىل  ت�رضيحات  من  �ساعات  بعد  وذلك  واختطاف، 

الكتاب ال�سادر يف فرن�سا حول �سرية ليلى الطرابل�سي زوجة الرئي�س بن علي. وقد مت حتويل 

وجهته بالقوة اإىل مكان خاٍل باإحدي الغابات القريبة من و�سط العا�سمة، حيث انهالت عليه 

جمموعة من االأ�سخا�س بال�رضب باالأيدي واالأرجل، ثم ا�ستولت على كل ما يحمله مبا يف 

ذلك مالب�سه وحذاوؤه وتركته ينزف.33

اأكتوبر 2009 مت اعتقال ال�سحفي توفيق بن بريك، واأجريت له حماكمة جائرة  ويف 29 

ق�ست ب�سجنه �ستة اأ�سهر �سجنا نافذا، وذلك بعد اأيام من ن�رضه مقاالت، تنتقد الرئي�س بن علي 

يف ال�سحافة االأجنبية، ثم اأيدت حمكمة اال�ستئناف يف يناير2010 احلكم ال�سابق. وقد تدهورت 

احلالة ال�سحية لنب بريك اأثناء اعتقاله ب�سورة خطرية، وذلك ب�سبب ظروف االإقامة املرتدية 

وجتاهل و�سعه ال�سحي اخلا�س من قبل اإدارة �سجن �سليانة، الذي كان قد نقل اإليه ب�سورة 

خمالفة للقانون، باالإ�سافة اإيل الت�سييق االأمني على زيارة حماميه له.34 وعقب االإفراج عن 

بريك يف نهاية اأبريل2010 اأخ�سعته ال�سلطات لرقابة اأمنية م�سددة35.

كما اأ�سدرت اأي�سا اأحد املحاكم التون�سية يف اأول دي�سمرب 2009 حكما بال�سجن ملدة ثالثة اأ�سهر 

)32(  راجع التقرير ال�سنوي ال�سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 2009، حتت عنوان »واحة 

الإفالت من املحا�سبة والعقاب«

http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf
)33(»الرئي�س التون�سي يفي باأوىل وعوده االنتخابية»، بيان �سادر عن اللجنة العربية حلقوق االإن�سان، بتاريخ 

29 اكتوبر2009

http://www.anhri.net/?p=1265
)34(  » ت�ساعد وترية االنتهاكات �سد ال�سحفيني«، بيان �سادر عن املر�سد الوطني حلرية ال�سحافة والن�رض 

واالإبداع يف تون�س، بتاريخ 8اكتوبر2009

http://www.anhri.net/?p=1026
بتاريخ 16  بيان �سادر عن الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان،  بريك يف خطر”،  “حياة توفيق بن 

يناير 2010

http://www.anhri.net/?p=876 

“ حمكمة اال�ستئناف بتون�س تقر احلكم البتدائي ال�سادر �سد الكاتب توفيق بن بريك القا�سي ب�سجنه 6 �سهور”، 
بيان �سادر عن الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 30 يناير2010

http://www.anhri.net/?p=878
بتاريخ  بال حدود«،  بيان �سادر عن »مرا�سلون  تون�س«،  امل�سددة يف  الرقابة  بريك حتت  بن  »توفيق    )35(

21مايو2010

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31779
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علي مرا�سل موقع “ال�سبيل اأونالين” زهري خملوف وغرامة قدرها �ستة اآالف دينار، الإعداده 

تقريرًا حول الظروف البيئية ال�سائدة يف منطقة نابل ال�سناعية.!!!

هذا وقد مت �سجن خملوف يف ظل ظروف �سيئة للغاية تعر�س فيها لالعتداء، ومت حرمانه 

من الزيارة اأكرث من مرة، وخ�سعت زوجته ملراقبة اأمنية م�سددة. 

قيد  اأبقي  اأنه  اإل   ،2010 يناير   18 يف  عنه  االإفراج  املفرت�س  من  كان  اأنه  الرغم  وعلي   

خملوف  زهري  اإدانة  على  تون�س  ا�ستئناف  حمكمة  �سادقت   ،2010 فرباير  ويف  االحتجاز. 

بتهمة “اإحلاق اأ�رضار ب�سبكة االت�ساالت” مطيلة مدة عقوبته �سهرًا اإ�سافيا.36 وعقب االإفراج 

عنه مل تتوقف ال�سلطات عن التحر�س به. ففي 24 اأبريل 2010 اقتحم ثمانية �رضطيني بلبا�س 

اعتدوا  توقيف،  بدون مذكرة  اعتقاله  مدين منزله العتقاله، وحينما اعرت�س خملوف علي 

عليه بال�رضب املربح اأمام زوجته واأوالده، واقتادوه بالقوة اإىل اأحد مراكز ال�رضطة، حيث 

جري ا�ستجوابه بخ�سو�س ت�سجيلني كان قد اأعدهما حول طالبة تون�سية تعر�ست لعتداء من 

قبل ال�رضطة.37

و يف ظل مزاعم ت�سري اإيل حماولة ال�سلطات التون�سية التخل�س من زهري خملوف، تعر�س 

»خملوف« حلادثة غريبة عندما كان يقود �سيارته يف 19 مار�س 2010، اإذ فوجئ باأن مكابح 

من  مفرغة  بال�سيارة  املكابح  م�سخة  اأن  تبني  لل�سيارة  فح�س  اإجراء  وعند  تعمل،  ل  �سيارته 

الزيت!! 38

غري  بعدد  والتحر�سات  ال�سغوط  من  خمتلفة  اأ�سكاال  ال�سلطات  وا�سلت  العام  مدار  وعلي 

املهني،  عملهم  عرقلة  اأو  �ساعات،  لب�سع  التوقيف  �سملت  وال�سحفيني،  املرا�سلني  من  قليل 

جوازات  احتجاز  اأو  واللفظي،  البدين  االعتداء  اأو  الهوية،  وثائق  اأو  االأوراق  وم�سادرة 

�سفرهم وحماوالت تلفيق التهم لبع�سهم. ومن بني من طالتهم هذه ال�سغوط ب�سورة اأو باأخري 

لل�سحفيني،  الوطنية  النقابة  رئي�س  البغوري  وناجي  »كلمة«،  راديو  مرا�سل  جلماعي  معز 

بجريدة  ال�سحفي  احلمروين  وحممد  خدير،  اأبو  �سليم  وال�سحفي  حمدي،  فاتن  وال�سحفية 

»املوقف« املعار�سة، وزكية ال�سيفاوي احلقوقية املعروفة ومرا�سلة �سحيفة »مواطنون«.

احتجاجا   ،2010 مار�س   8 يف  واحد  ليوم  جوع  اإ�رضاب  ال�سيفاوي  زكية  خا�ست  وقد 

لتبادل  الدولية  »ال�سبكة  عن  �سادر  بيان  االحتجاز«،  من  اأ�سهر   4 بعد  خملوف  زهري  عن  »االإفراج   )36(

املعلومات حول حرية الراأي والتعبري«، ومرا�سلون بال حدود، بتاريخ 16فرباير2010

/ http://www.ifex.org/tunisia/2010/02/16/makhlouf_released/ar
منظمة  عن  �سادر  بيان  بريك«،  توفيق  عن  و�سيك  واإفراج  ال�رضطة  عنف  �سحية  خملوف  »زهري   )37(

»مرا�سلون بال حدود«، بتاريخ 26اأبريل2010

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31717
)38(  »التقرير ال�سهري حول احلريات وحقوق الإن�سان يف تون�س، اأبريل2010، مرجع �سابق.
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باملعاهد  بالتدري�س  عملها  من  اجلائر  طردها  قرار  تاأبيد  التون�سية  ال�سلطة  حماولت  على 

الثانوية، وذلك على خلفية احلكم عليها باأربعة اأ�سهر ون�سف ال�سهر �سجنا نافذا لتغطيتها م�سرية 

خا�س  كما  املنجمي«.39  »احلو�س  م�ساجني  �رضاح  باإطالق  للمطالبة  ُنظمت  �سلمية  ن�سوية 

توا�سل  على  احتجاجا  الطعام  عن  اإ�رضابا  »املوقف«،  جريدة  مدير  ال�سابي،  جنيب  اأحمد 

العدد 561 من اجلريدة يف  ال�سلطات بحق جريدته، ومنع �سدور  التي متار�سها  الت�سييقات 

اأغ�سط�س41،201040.؟؟!

)مرا�سل راديو  الزوابي  املولدي  باحتجاز  التون�سية  ال�سلطات  قامت  يناير 2010،  يف 28 

»كلمة«( تع�سفيا يف اأحد مراكز ال�رضطة بالعا�سمة ملدة 8 �ساعات.42

كما تعّر�س »الزوابي« اأي�سا اإىل اعتداء عنيف يف االأول من اأبريل 2010 من قبل �سخ�س 

معروف ب�سالته الأمنّية، حيث قام بال�سطو على بطاقته، وعدد من وثائقه ال�سخ�سية، واآلة 

فيها  يتهم  ال�سلطات  اإيل  ب�سكاية  املعتدي  تقدم  ذلك  اأعقب  وقد  املكان!!.43.  فّر من  ثم  ت�سجيل 

الزوابي بالعتداء عليه، يف الوقت الذي حفظت فيه �سكاية الزوابي “لعدم كفاية االأدلة.»44 

وجرت  والقذف”45.  “العتداء  بتهمة   2010 14يوليو  يف  الق�ساء  اأمام  الزوابي  مثل  وقد 

اإيل  اأدي  الذي  االأمر  املتهم،  �سد  وا�سح  وحتيز  الدفاع،  حق  انتهاك  مع  املحاكمة  جل�سات 

)39(  » من اأجل حق الزميلة زكية ال�سيفاوي يف العمل«، بيان �سادر عن »اللجنة التون�سية حلماية ال�سحفيني«، 

بتاريخ 2مار�س2010

http://www.anhri.net/?p=2310
)40( »معار�س تون�سي بارز ي�رضب عن الطعام احتجاجا على حجب �سحيفته«، خرب �سحفي مت ن�رضه عي 

موقع وكالة رويرتز االإخبارية، بتاريخ 24 �سبتمرب2010

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE68N08K20100924
)41( «تعطيل �سدور العدد 561 من جريدة املوقف ومدير اجلريدة ي�سن اإ�رضابا مفتوحا عن الطعام«، بيان 

�سادر عن منظمة حرية واإن�ساف، بتاريخ 25 �سبتمرب2010

http://www.anhri.net/?p=12671
حلماية  التون�سية  اللجنة  عن  �سادر  بيان  الزوابي«،  املولدي  الزميل  على  تعتدي  الأمنية  »ال�سلطات   )42(

ال�سحفيني، بتاريخ 29 يناير2010

http://www.anhri.net/?p=1063
)43( »اعتداء بال�رضب على ال�سحفي مولدي الزوابي و�سطو على وثائقه ال�سخ�سية«، بيان �سادر عن املر�سد 

الوطني حلرية الن�رض واالإبداع، بتاريخ 2 اأبريل2010

http://www.anhri.net/?p=3469
)44(  »ال�سحفي املولدي الزوابي ميثل اليوم اأمام املحكمة«، موقع ال�سبيل اأون الين، بتاريخ 14 يوليو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7912&Itemid=26
)45(  حماكمة ال�سحفي ال�سيد املولدي الزوابي«، بيان �سادر عن الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان 

http://www.anhri.net/?p=9162 2010بتاريخ 14 يوليو
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ان�سحاب هيئة الدفاع عن الزوابي من املحاكمة46.

الوطنية  »للنقابة  التنفيذي  املكتب  ع�سو  الهاين  زياد  الداخلية  وزارة  ا�ستدعت  فقد  كذلك   

تون�سي”،  “�سحفي  مدونته  يف  ن�رضه  مقال  خلفية  علي  معه،  للتحقيق  لل�سحفيني« التون�سيني 

يف  بالفاهم بوكّدو�س  “الّزج  عنوان  حتت  بوكدو�س  الفاهم  ال�سجني  ال�سحفي  ق�سية  حول 

ال�سجن:يوم حزين يف تاريخ ال�سحافة التون�سية.» حيث وجهت اإليه تهمتان هما “قذف دوائر 

زياد  مدونة  حجبت  التون�سية  ال�سلطات  اأن  يذكر  ر�سمية”!!  مبوؤ�س�سة  و”ال�ستهزاء  ق�سائية” 

الهاين، وذلك على اإثر هذا املقال، وتعد مدونتة املدونة رقم 64 يف �سل�سة مدوناته املحجوبة.47

علي �سعيد اآخر اأغلقت قوات الأمن يف تون�س �سباح22 مايو 2010 جميع الطرق املوؤدية 

اإىل مقر وزارة تكنولوجيات االت�سال بالعا�سمة، ملنع عدد من املدونني والنا�سطني ال�سيا�سيني 

التي  ال�سارمة،  احلجب  اإجراءات  على  احتجاجا  التظاهر،  من  والإعالميني  واحلقوقيني 

و”�سليم  العياري”  “يا�سني  اعتقال  مت  كذلك  التعبري.  حرية  لقمع  ال�سلطات التون�سية  تتخذها 

عمامو” اللذين تقدما بطلب للجهات املخت�سة من اأجل تنظيم هذه املظاهرة. وكذلك مت اعتقال 

الطالب و�سام ال�سغري ع�سو ال�سباب الدميقراطي وفرحات احلمودي ع�سو اللجنة املركزية 

للحزب الدميقراطي التقدمي، ومل يطلق �رضاحهما اإال يف �ساعات متاأخرة من اليوم نف�سه. كما 

‘’اإيالف’،’  اإ�سماعيل دبارة مرا�سل موقع  “املوقف”  مت العتداء لفظيا على ال�سحفي بجريدة 

و’’اإذاعة هولندا الدولية’’، وال�سحفي �سفيان ال�سورابي، اأما ال�سحفي لطفي احليدوري، فقد 
مت منعه �سباح ذلك اليوم من اخلروج من منزله وحتذيره من خمالفة هذه التعليمات48.

التنكيل بالن�صاط النقابي واحلراك الجتماعي:

وا�سعة  احتجاجات  يف  �سخ�سا   150 عن  يزيد  ما  علي  القب�س  التون�سي  الأمن  قوات  األقت 

اأغ�سط�س  و19   9 بني  ما  الفرتة  يف  ليبيا،  مع  احلدودية  التون�سية  قردان  بن  مدينة  �سهدتها 

البلدين.  التجاري احلدودي امل�سرتك بني  2010، احتجاجا على غلق منفذ »راأ�س اجلدير« 

وقد وقعت م�سادمات عنيفة اإثناء تلك االحتجاجات اأ�سفرت عن �سقوط الكثري من اجلرحى يف 

الق�سائية«، بيان �سادر عن املر�سد  )46(  » حماكمة ال�سحايف املولدي الزوابي: املحامون يف�سحون املهزلة 

الوطني حلرية ال�سحافة والن�رض واالإبداع يف تون�سOLPEC – ، بتاريخ 9 اأكتوبر2010

http://www.anhri.net/?p=13519
)47(  » الداخلية ت�ستدعي ال�سحفي زياد الهاين وهناك خ�سية من اعتقاله«، موقع »ال�سبيل اأونالين«، بتاريخ 

27 يوليو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8044&Itemid=1
)48(  » منع واعتقال واعتداء بالعنف اللفظي واملادي �سد عدد من النا�سطني«، بيان �سادر عن منظمة حرية 

واإن�ساف، بتاريخ 22مايو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7382&Itemid=55
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�سفوف املتظاهرين وقوات االأمن، واقرتنت هذه املواجهات باعتقال الع�رضات.49

ورغم �سدور عفو رئا�سي يف نوفمرب2009 اأطلق مبوجبه �رضاح معظم ال�سجناء واملدانني 

يف احتجاجات احلو�س املنجمي بقف�سة عام 2008، فقد �سهد عام 2010 اإعادة حماكمة كل من 

ح�سن بن عبد الله )ع�سو يف حتالف اإقليمي خلريجي اجلامعات العاطلني عن العمل( وال�سحفي 

الفاهم بوكدو�س، وذلك علي خلفية ت�سامنهما وم�ساركتهما يف تلك االحتجاجات50، ون�رضهما 

معلومات عنها. وقد اأف�ست املحاكمة اإيل �سدور حكم بال�سجن اأربع �سنوات بحق كل منهما؛ 

بتهمة »ن�رض معلومات تخل باالأمن العام« و«االنتماء اإىل ُمنظمة اإجرامية اأن�سئت لتح�سري اأو 

ارتكاب اعتداء على الأ�سخا�س اأو املمتلكات.» ويف اال�ستئناف �سدر حكم على ح�سن بن عبد 

الله بتاأكيد احلكم الأول بال�سجن اأربع �سنوات و�سهر نافذة51، بينما �سدر حكم غيابي ب�سجن 

اأمام امل�ست�سفى الذي يتلقي فيه  بوكدو�س 4 �سنوات، وقد مت اعتقاله يف 15 يوليو 2010 من 

العالج من اأجل تنفيذ احلكم.52 اجلدير بالذكر اأن ال�سحفي الفاهم بوكدو�س يعاين من مر�س 

كبري،  ب�سكل  ال�سحية  حالته  تدهور  اإيل  اأدى  الذي  االأمر  الرئتني؛  يف  وتعّفن  املزمن  الربو 

ومطالبته  �سجنه  اأو�ساع  تردي  علي  احتجاجا  الطعام؛  عن  اإ�رضابا  خو�سه  بعد  وخ�سو�سا 

موقع جريدة  ليبيا«،  مع  احلدودية  قردان«  »بن  اأحداث  معتقلي  تفرج عن جميع  التون�سية  ال�سلطات   «   )49(

ال�رضق االأو�سط، بتاريخ 23 اأغ�سط�س2010

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11591&article=583548&feature=

 11 بتاريخ  اأونالين،  ال�سبيل  موقع  بنقردان«،  يف  واملواطنني  البولي�س  بني  دامية  »عاجل..مواجهات 

اأغ�سط�س2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8185&Itemid=26
)50( جرى تنظيم عدد من املحاكمات �سد النقابيني واملنخرطني يف حركة االحتجاج ال�سلمي الأهايل احلو�س 

اأبرز هذه الق�سايا  العام نف�سه. ويف  والتي اندلعت يف يناير2008 ، وو�سلت ذروتها يف يونيو من  املنجمي، 

�سدرت اأحكام مغلظة بال�سجن على 38 �سخ�سا، بعد اتهامات باالنخراط يف «ع�سابة»؛ بق�سد ارتكاب جرائم 

اعتداء على النظام العام، وامل�ساركة يف ع�سيان وتعطيل ال�سري يف الطرق العمومية. وقد �ساب هذه املحاكمات 

الكثري من اأوجه العوار، اإذ انتزعت اعرتافات من املتهمني حتت وطاأ ة التعذيب. ورغم تاأكد املحكمة من ذلك فقد 

امتنعت عن عر�سهم على الفح�س الطبي، ورف�ست �سماع �سهود ل�سالح املتهمني، وبدت املحاكمة �سبه �رضية يف 

ظل احل�سار الأمني، الذي منع املواطنني من ح�سور جل�سات املحاكم.

* راجع التقرير ال�سنوي الثاين، ال�سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان “واحة الإفالت من العقاب 

واملحا�سبة”، مرجع �سابق.

http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf
)51( » تون�س : ينبغي اإلغاء الإدانات غري العادلة«، بيان �سادر عن منظمة هيومان رايت�س ووت�س، بتاريخ 

26 اأبريل2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/04/27-0
)52(  »اعتقال ال�سحايف الفاهم بوكدو�س يف تون�س«، موقع France24 بتاريخ 15 يوليو2010

http://www.france24.com/ar/node/605155
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باإطالق �رضاحه.53

وي�سار يف هذا ال�سياق اإيل اأن عدنان احلاجي اأحد القياديني النقابيني امل�سمولني بالعفو الرئا�سي 

نوفمرب  اإطالق �رضاحه يف  منذ  ل�سيقة  اأمنية  ملراقبة  يخ�سع  املنجمي، ظل  ق�سايا احلو�س  يف 

اأحد  العبيدي  ب�سري  النقابي  لها  يتعر�س  التي  االأمنية  امل�سايقات  ازدادت حدة  كما   2009.54

التون�سية غزالة حمدي  النا�سطة  املنجمي55. كما خا�ست  ق�سية احلو�س  بالعفو يف  امل�سمولني 

على  عملها،  من  ف�سلها  علي  احتجاجا  اأكتوبر2010،   14 يف  الطعام  عن  مفتوحا  اإ�رضابا 

خلفية ن�ساطها ال�سيا�سي باحلزب الدميقراطي التقدمي، وم�ساندتها للحراك االحتجاجي الأهايل 

النقابيني، من  اآخر من  الل�سيقة لتطال عددا  الأمنية  الرقابة  املنجمي.56 وقد امتدت  احلو�س 

بينهم م�سعود الرم�ساين نقابي من التعليم الثانوي بالقريوان، وعبد الرحمان الهذيلي ع�سو 

النقابة العامة للتعليم الثانوي، وحامت الفقيه نقابي من التعليم الثانوي.57

اجلامعي  »منوبة«  مبيت  باقتحام  احلاكم  احلزب  ميلي�سيات  قامت   2009 نوفمرب  بداية  يف 

والتهديد،  بال�رضب  للطلبة  العام  االحتاد  ن�سطاء  علي  واالعتداء  التون�سية،  العا�سمة  غرب 

لإجبارهم علي ف�س اعت�سامهم داخل املبيت بالقوة، ومت اعتقال عدد كبري من الطالب. ويف 

21 دي�سمرب 2009 اأ�سدرت حمكمة الناحية “مبنوبة” حكمها بحق من جري اعتقالهم بال�سجن 

الهرج  واإحداث  عامة،  باأمالك  عمدًا  االإ�رضار  ت�سمل  باتهامات  طالبا58،   17 على  النافذ 

والت�سوي�س”59. وكان املئات من ن�سطاء احلركة الطالبية يف تون�س قد نظموا اعت�ساما داخل 

املبيت يف اأوائل اأكتوبر2009، احتجاجا علي و�سع قيود تع�سفية اإزاء �سكن الطالبات يف املبيت 

)53(  » احلالة ال�سحية للفاهم بوكدو�س تزداد �سوءا يف اليوم الـ 18 من اإ�رضابه عن الطعام«، موقع »البديل« 

التابع »حلزب العمال ال�سيوعي التون�سي«، بتاريخ 25 اكتوبر2010

http://www.albadil.org/spip.php?breve2563
)54(  »تون�س..البولي�س ال�سيا�سي يحا�رض النا�سط النقابي عدنان احلاجي«، موقع ال�سبيل اأونالين، بتاريخ 16 

يونيو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7654&Itemid=1
)55( »التقريرال�سهري ملنظمة حرية واإن�ساف ل�سهر يونيو« 2010، مرجع �سابق.

غزالة  جوع  اإ�رضاب  متابعة  »جلنة  عن  �سادر  بيان  كرامته«،  عن  يدافع  ال  من  احلياة  ي�ستحق  هل   «   )56(

املحمدي«، بتاريخ 23 اكتوبر2010

http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/index-20101023-15746.html
)57(  »مراقبة ل�سيقة لعدد من النقابيني« بيان �سادر عن املر�سد التون�سي للحقوق واحلريات النقابية، بتاريخ 

http://www.anhri.net/?p=1076  201023 فرباير

)58( »ق�سية مبيت الب�ساتني مبنوبة : القائمة الكاملة للطلبة املحاكمني«، �سبكة »احلوار نت« االإعالمية، بتاريخ 

8 يناير2010     

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=3414
)59(  »ن�سال افرتا�سي يف تون�س لالإفراج عن طالب«، جريدة » احلياة« اللندنية، بتاريخ 11 يناير2010           

         http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/96031 
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 كبري- ُمنعت 
ّ

اجلامعي. ويف اأبريل 2010، ويف اأثناء نظر اال�ستئناف - و�سط ح�سور اأمني

عائالت بع�س املتهمني من ح�سور اجلل�سة، كما مت منع ع�رضات الطلبة من م�ساندة زمالئهم 

امل�سجونني، وتعر�سوا العتداءات اأمنّية الإبعادهم عن حميط املحكمة.60 

وقد ت�سدت اأجهزة الأمن بالقوة يف يناير2010 مل�سرية طالبية حاول تنظيمها طالب »كلية 

العلوم الإن�سانية 9 اأبريل« بتون�س، ت�سامنا مع طالب م�سجونني علي خلفية ن�ساطهم الطالبي، 

وقد اقتحمت قوات الأمن مقّر الكلية، واعتدت على الطالب بالهراوات، وجرى اعتقال عدد 

منهم. كما قامت قوات االأمن يف مدينة »جبنيانة« الواقعة يف والية »�سفاق�س« باالعتداء بالعنف 

ال�سديد على التالميذ والأ�ساتذة والعاملني مبعهد 18 يناير املتظاهرين املت�سامنني مع طلبة منوبة 

امل�سجونني، وفرقتهم بالقوة وبا�ستعمال القنابل امل�سيلة للدموع؛ مما اأف�سي اإيل اإ�سابة بع�سهم61

لف�س  ولية �سفاق�س،  يف  “ال�سخرية”  مبعتمدية  الأمن  قوات  تدخلت   2010 فرباير  ويف 

للدموع  امل�سيلة  القنابل  الباحث عن فر�س عمل، وا�ستعملت �سدهم  لل�سباب  احتجاجي  جتمع 

وقامت باعتقال عدد منهم.62

يف 20 مايو2010 مت اإيقاف النا�سط الطالبي اأني�س الرياحي، بتهمة االعتداء علي موظف 

عمومي، حيث جري االعتداء عليه بال�رضب والتعذيب من قبل جهاز االأمن، كما اأجرب على 

توقيع حما�رض مل يطلع علي فحواها. وكان اأني�س قد ذكر ملحاميه اأنه »طيلة فرتة احتجازه، 

كان يتم اإجباره على اجلثوم على ركبتيه مقّيد اليدين اإىل اخللف، وتو�سع قارورة بال�ستيكية 

على راأ�سه، وكلما حترك و�سقطت القارورة ي�رضبه رجال االأمن!!63 وقد قامت قوات الأمن 

العام لطلبة تون�س، ملنعهم من ح�سور جل�سة حماكمة  اأع�ساء االحتاد  بالعنف علي  باالعتداء 

الرياحي التي عقدت يف 3 يونيو201064

»قاب�س«،  من  كل  يف  النقابيني  بالقوة  الأمن  اأجهزة  منعت   ،2010 ويونيو  مايو  وخالل 

)60(  تقرير حول حماكمة الطلبة يف الطور اأال�ستئنايف، بتاريخ 21 اأبريل2010، نقال عن مدونة »احلرية لطلبة 

تون�س امل�سجونني«.

http://freejailedtunisianstudents3.blogspot.com/

)61( التقرير ال�سهري ملنظمة حرية واإن�ساف حول احلريات وحقوق الإن�سان يف تون�س يناير 2010

http://www.tunisnews.net/16fevrier10a.htm
)62(  التقرير ال�سهري ملنظمة حرية واإن�ساف حول احلريات وحقوق الإن�سان يف تون�س، فرباير 2010

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=5091
)63( » تعذيب اأني�س الرياحي يف مقر البولي�س ومطالب بالتحقيق«، موقع ال�سبيل اأونالين، بتاريخ 1يونيو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7492&Itemid=1
)64(  »البولي�س التون�سي يقمع بعنف �سديد وقفة م�ساندة اأمام املحكمة االبتدائية تون�س2«، جريدة »الفجر نيوز«، 

بتاريخ 30 يونيو2010

http://www.alfajrnews.net/News-sid--a-ai-a-ae-i-i-a-ae-i--a-ae-a-a-aa-ssa-a-i-ae-2-34050.html
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لها االحتادات اجلهوية واملحلية  �سلمية، دعت  »ال�سابة« و«جلمة« من اخلروج يف م�سريات 

الفل�سطينية  ال�سواحل  اإىل  التوجه  الذي حاول  اأ�سطول احلرية،  له  تنديدا مبا تعر�س  لل�سغل، 

65 حيث قامت قوات الأمن  من اأجل امل�ساهمة يف ك�رض احل�سار امل�رضوب على قطاع غزة؛ 

مبحا�رضة احتادات ال�سغل يف تلك املناطق، واعتدت بعنف على النقابيني، من اأجل منعهم من 

املقر املركزي »للحزب الدميقراطي  اخلروج يف تلك امل�سريات،66 ويف الوقت ذاته حو�رض 

»قافلة  علي  االإ�رضائيلي  بالعدوان  للتنديد  ندوة  انعقدت  حيث  العا�سمة،  بتون�س  التقدمي« 

اأ�سطول احلرية«، ومنع عدد من الن�سطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني من ح�سور الندوة67.

يف 30 يوليو 2010 مت ف�سل عز الدين زعتور االأمني العام لالحتاد العام لطلبة تون�س من 

وظيفته كاأ�ستاذ للتاريخ، وكان قد �سبق اأن حكم عليه يف ق�سية ملفقة ب�سبعة اأ�سهر نافذة بتاريخ 

 14يناير  2010على خلفية ن�ساطه النقابي68.

انتهاكات يف �سياق مكافحة الإرهاب:

ا�ستمر ات�ساع نطاق توظيف �سيا�سات وقانون مكافحة االإرهاب يف االختطاف واالحتجاز 

الإجرائية والقانونية، وتعري�س عدد منهم  ال�سمانات  لالأ�سخا�س، وحرمانهم من  التع�سفي 

للتعذيب، وتقدميهم ملحاكمات تفتقر ملعايري العدالة. 

مل تعلن اإح�ساءات ر�سمية عن اأعداد املعتقلني واملحالني للمحاكمة مبوجب هذا القانون، اإال 

اأن وزير العدل التون�سي �رضح العام املا�سي، باأن عدد املتهمني الذين حكم عليهم يف مثل تلك 

الق�سايا ال يتجاوز300 متهم!.69

بتاريخ  واإن�ساف،  حرية  منظمة  عن  �سادر  بيان  الفل�سطيني«،  ال�سعب  مع  ت�سامنا  �سلمية  م�سرية  »منع   )65(

1يونيو2010

http://www.anhri.net/?p=6881
)66(  بعد قاب�س وتون�س.. عنف �سد النقابيني يف ال�سابة وجلمة»، بيان �سادر عن املر�سد التون�سي للحقوق 

واحلريات النقابية، بتاريخ 6 يونيو2010

http://www.anhri.net/?p=7107
بتاريخ31  واإن�ساف،  بيان �سادر عن منظمة حرية  ليوم31مايو2010«،  تون�س  »اأخبار احلريات يف   )67(

مايو2010

http://www.alfajrnews.net/News-sid---a-i-i-ae-ai-a-31-a-i-2010-33885.html
)68(  »اأخبار احلريات يف تون�س يف 30 يوليو »2010، بيان �سادر عن منظمة حرية واإن�ساف، بتاريخ 31 

يوليو2010

http://www.anhri.net/?p=9968
لدرا�سات  القاهرة  ال�سنوي 2009، �سادر عن مركز  التقرير  املحا�سبة والعقاب«،  الإفالت من  )69( »واحة 

حقوق االإن�سان، مرجع �سابق.
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ال�سلطات  االإرهاب -والذي رف�ست  املعني مبكافحة  املتحدة  االأمم  وفقا ال�ستنتاجات مقرر 

اأثناء زيارته لتون�س  التابعة لل�رضطة العدلية  التون�سية طلباته املتكررة بزيارة مرافق التحقيق 

يف يناير2010- فاإن تطبيقات قانون مكافحة االإرهاب، ت�سمح مبعاقبة االأ�سخا�س علي جمرد 

م�ساهدة  اأو  تنزيل  يف  الرئي�سية  جرميتهم  متثلت  للمحاكمات،  قدموا  ممن  عددا  واأن  النوايا، 

بع�س الربامج علي االإنرتنت، اأو يف االجتماع بغريهم ملناق�سة بع�س امل�سائل الدينية.

ولفت املقرر اخلا�س النظر اإيل اأن االعتماد املتكرر العرتافات املتهمني كدليل اإدانة، يكت�سب 

قدرا عاليا من اخلطورة، بالنظر للتقاع�س يف اإجراء حتقيقات جدية فيما يدعيه املتهمون من اأن 

االعرتافات املن�سوبة اإليهم قد انتزعت منهم عنوة نتيجة للتعذيب70.

وخالل عام 2010 ق�ست اإحدى املحاكم يف يناير باإدانة املربوك �سفرود، ومعاقبته بال�سجن 

اأربعة اأعوام؛ بتهمة الن�سمام لتنظيم اإرهابي، وتلقي تدريبات ع�سكرية بهدف القيام باأعمال 

اإرهابية71.

بال�سجن تراوحت بني 5 و6  اأحكامًا  اأ�سدرت املحكمة البتدائية  اأبريل 2010،  ويف نهاية 

التون�سية، مبوجب قانون مكافحة الإرهاب، بتهم  نافذة �سد خم�سة طالب باجلامعة  �سنوات 

اإىل االن�سمام  اإرهابي، والدعوة  اإىل تنظيم  “عقد اجتماعات غري مرخ�س بها، واالن�سمام 
اإىل تنظيم اإرهابي، وعدم اإ�سعار ال�سلطات للنظر فورًا مبا بلغهم من معلومات حول ارتكاب 

جرائم اإرهابية”. كذلك اأ�سدرت املحكمة نف�سها حكما بال�سجن ملدة 3 �سنوات نافذة بحق طالب 

�ساد�س، بتهمة “التحري�س علي ارتكاب جرائم اإرهابية”، و”الدعوة اإىل االن�سمام اإىل تنظيم 

اإرهابي”. يذكر اأن الطالب  اعتقل منذ اأكتوبر املا�سي مل�ساركته حتت ا�سم “اأبو الوفاء التون�سي” 

يف  احلكم  لنظام  وانتقاده  تون�س-  -حمظورة يف  االإنرتنت  �سبكة  على  ومواقع  منتديات  يف 

بالده.!!72

علي �سعيد اآخر، تعر�ست جمموعة من مواطني مدينة »نابل« التون�سية للمنع من ال�سفر، 

ب�سبب رف�س ال�سلطات اإ�سدار جوازاتهم، بحجة اأن اأبناءهم ملتحون!! وقد حرم بع�سهم من 

اأداء العمرة ومنا�سك احلّج ب�سبب تلك القيود اجلائرة.73

)70( UN Expert on Human Rights and Counter Terrorism concludes visit to Tunisia« ،the 
display News of the United Nations Human Rights
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9772&LangID=E”
)71(  التقرير ال�سهري ملنظمة حرية واإن�ساف حول احلريات وحقوق الإن�سان يف تون�س يناير 2010، مرجع �سابق.

)72( » ال�سجن لـ 6 طالب اأدينوا باالإرهاب يف تون�س«، جريدة »االحتاد« بتاريخ1 مايو2010.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=24971&y=2010
)73(  » تقارير اأمنية كيدية حترم مواطنني يف »نابل« من جوازات �سفرهم«، موقع ال�سبيل اأونالين، بتاريخ 

12 يونيو2010

http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7576&Itemid=0



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

188

يف 3 يونيو نظرت حمكمة اال�ستئناف يف ق�سية االن�سمام خارج البالد  اإىل تنظيم اإرهابي، 

التوايل  حمودة وحمزة  بن  وحممد  اإيقاف،  من: حممود تركمان بحالة  كل  فيها  اأحيل  التي 

القا�سي  اأيدت حمكمة اال�ستئناف احلكم االبتدائي  والطاهر الطرهوين وبالل الدريدي. وقد 

بال�سجن مدة 12 عاما يف حق املتهم الأول74. يذكر انه مازال هناك عدد من الق�سايا مازالت 

حمل نظر الق�ساء طبقا لقانون مكافحة الإرهاب التون�سي

فقد متت  توثيقه فقط،  ملا مت  اأغ�سط�س و�سبتمرب واكتوبر2010 وطبقا  انه يف �سهري  يذكر 

اإحالة ومثول الع�رضات اأمام الق�ساء التون�سي علي خلفية اتهامات تتعلق باالإرهاب75.

)74( »التقرير ال�سهري ملنظمة حرية واإن�ساف ل�سهر يونيو« 2010، مرجع �سابق.

)75(  مرجع �سابق.

عن  �سادر  بيان  التحقيق،  اأمام  ال�سبان  من  اأخرى  جمموعة  مثول  االإرهاب«:  يكافح  لق�ساء  احل�ساب  »ك�سف 

اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سيني، بتاريخ 1 �سبتمرب2010

http://www.anhri.net/?p=11420
ال�سجناء  مل�ساندة  الدولية  اجلمعية  عن  �سادر  بيان  اأكتوبر«،   6 يف  االإرهاب”  يكافح  لق�ساء  احل�ساب  “ك�سف 

ال�سيا�سيني، بتاريخ 9 اكتوبر2010

http://www.anhri.net/?p=13535
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اجلزائــر

مل تعرف اجلزائر خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير تطورا اإيجابيا يوحي باإمكانية حت�سني 

و�سعية حقوق االإن�سان. فقد ا�ستمرت حالة الطوارئ اال�ستثنائية �سارية يف البالد منذ اإعالنها 

يف 9 فرباير 1992، ومن ثم ظلت حالة اال�ستثناء هذه مبثابة الغطاء ال�رضعي خلروقات حقوق 

االإن�سان وتقييد احلريات العامة.

ظلت  فقد  امل�سلح،  العنف  واأعمال  االإرهابية  للتهديدات  الظاهر  الرتاجع  من  الرغم  وعلى 

ال�سلطات تتذرع بهذه التهديدات لالإبقاء على حالة الطوارئ. يف ذات الوقت الذي يجري فيه 

تقدمي تطبيقات ميثاق ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية –التي اقرتنت بتكري�س االإفالت من العقاب عن 

اجلرائم املن�سوبة اإىل ال�رضطة اأو اجلي�س اجلزائري من جهة، اأو اجلرائم املن�سوبة للجماعات 

االإ�سالمية امل�سلحة خالل حقبة الت�سعينيات من القرن املا�سي- باعتبارها قد اأف�ست اإىل ا�ستعادة 

ال�سلم االأهلي.

ويف ظل ذلك تظل م�سكالت الك�سف عن م�سري املختفني واملفقودين خالل تلك احلقبة قائمة، 

امللف مفتوحا. وقد متثلت  ببقاء هذا  تت�سبث  التي  ال�سحايا واملنظمات  بل يجري قمع عائالت 

اأبرز مظاهر الت�سييق على احلريات العامة يف منع عدد من التجمعات ال�سلمية واالجتماعات 

يف  لل�سحفيني،  تهديد  م�سدر  الن�رض  ق�سايا  يف  للحرية  ال�سالبة  العقوبات  وظلت  العمومية، 

االإلكرتونية وم�سادرة مطبوعات  املواقع  بع�س  اإجراءات حجب  فيه  توا�سلت  الذي  الوقت 

واإ�سهامات فكرية.
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كما توا�سل ال�سلطات رف�سها منح ترخي�س قانوين لالأحزاب ال�سيا�سية اجلديدة التي تاأ�س�ست 

منذ تويل الرئي�س بوتفليقة مقاليد ال�سلطة عام 1999. وقد  �سملت االأحزاب املرفو�سة، حزب 

والعدالة،  احلرية  اأجل  من  واحلزب  ال�سبيل،  حزب  الدميقراطية،  اجلبهة  وحزب  الوفاء، 

والأخري كان قد اأعلن عن تاأ�سي�سه يف يناير 2009.

وتوظيف  والنقابي،  االجتماعي  احلراك  من  اأ�سكال  قمع  يف  االأكرب  النوعي  التدهور  وبدا 

الق�ساء اخلا�سع لهيمنة ال�سلطة التنفيذية يف حما�رضة احلركة االإ�رضابية.

كما بدا وا�سحا اجتاه ال�سلطات اجلزائرية اإىل م�سايرة �سغوط التع�سب الديني املتزايد، وهو 

ما اقرتن بتزايد االنتهاكات حلرية االعتقاد، وبروز موؤ�رضات تبعث على القلق من احتماالت 

تنامي مظاهر للعنف الطائفي.

م�سادرة احلق يف الإ�سراب واحلريات النقابية:

تعر�ست عدة نقابات ل�سغوط ت�ستهدف احليلولة دون ممار�سة ن�ساطها النقابي والدفاع عن 

م�سالح اأع�سائها، وجلاأت ال�سلطات مرارا اإىل توظيف الق�ساء من اأجل ك�رض االإ�رضابات التي 

ال�سلمية  النقابية، وكذلك قمع االعت�سامات والتظاهرات  اإىل تنظيمها بع�س االأطراف  دعت 

للعاملني اأمام الوزارات املعنية.

ففي 28 فرباير 2010، ويف اأعقاب دخول اإ�رضاب اأ�ساتذة الرتبية اأ�سبوعه الثاين، قامت 

ع�سيان  بدعوى  االأ�ساتذة،  �سد  م�ستعجلة  ق�سائية  دعوى  بتحريك  الوطنية  الرتبية  وزارة 

الق�ساء  وا�ستجاب  عمومي1.  مرفق  وتعطيل  الرتبية  بقطاع  العمل  مبواقع  االلتحاق  اأوامر 

ملطلب الوزارة، واأمر باإيقاف االإ�رضاب وا�ستئناف الدرا�سة دون متكني النقابات من الطعن 

على احلكم. وقد �سبق لوزارة الرتبية اأن جلاأت لالأ�سلوب ذاته الإيقاف اإ�رضاب املعلمني الذي 

دعت اإليه نقابتا املجل�س الوطني امل�ستقل الأ�ساتذة التعليم الثانوي والفني واالحتاد الوطني لعمال 

الرتبية والتكوين يف نوفمرب 2009، والذي ا�ستمر لنحو ثالثة اأ�سابيع. ففي 10 نوفمرب 2009 

األقت قوات الأمن القب�س على نحو 50 من اأع�ساء املجل�س الوطني للرتبية التابع للنقابة امل�ستقلة 

مل�ستخدمي االإدارة العمومية واقتيدوا اإىل مراكز ال�رضطة بعد تعنيفهم و�رضبهم. وقد مت اإطالق 

�رضاحهم بعد �ساعات من توقيفهم اإثر جتمع واعت�سام اأمام مقر رئا�سة احلكومة من اأجل ت�سوية 

االأو�ساع االإدارية لالأ�ساتذة املتعاقدين وتثبيتهم يف وظائفهم2.

االأطباء  الإ�رضاب  حد  و�سع  اأجل  من  الق�ساء  اإىل  ال�سحة  وزير  بلجوء  االأمر  وتكرر 

وم�ستخدمي ال�سحة العمومية، الذي ا�ستمر اأكرث من ثالثة اأ�سهر، رف�س خاللها الوزير فتح 

حوار مع النقابات التي دعت اإىل االإ�رضاب، وهدد باقتطاع خ�سومات من رواتب االأطباء 

)1( راجع اأر�سيف ال�سحافة وبيانات املجل�س الوطني امل�ستقل الأ�ساتذة التعليم الثانوي والتقني

 )2( http://www.cnapest.com/index.html 
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يف  نظموا  قد  ال�سحي  بالقطاع  واملوظفون  االأطباء  وكان  عملهم.  من  ف�سلهم  يف  وال�رضوع 

ال�سحة ومقر رئا�سة احلكومة،  اأمام مقر وزارة  التجمعات  �سل�سلة من  مطلع فرباير 2010 

غري اأن قوات الأمن قامت بتفريقها3. ويف 3 فرباير 2010 قامت قوات الأمن بقمع تظاهرة 

لالأطباء الذين حاولوا اخلروج يف م�سرية اإىل مقر رئا�سة اجلمهورية. وقد مت منع االأطباء من 

اخلروج من بوابة امل�ست�سفى اجلامعي »م�سطفى با�سا« با�ستعمال الع�سي4.

وقد �سن عمال ال�سكك احلديدية اإ�رضابا مفتوحا يف مايو  2010 اأدى اإىل توقف حركة ال�سكك 

م�ستعجلة  ق�سائية  دعوى  لرفع  بدورها  احلديدية  ال�سكك  هيئة  وجلاأت  اأ�سبوع.  ملدة  احلديدية 

الإيقاف االإ�رضاب، الذي كانت قد دعت اإليه الفيدرالية الوطنية لعمال ال�سكك احلديدية التابعة 

لالحتاد العام للعمال اجلزائريني من اأجل رفع اأجور عمال ال�سكك احلديدية5.

ال�صغوط على املجتمع املدين ومدافعي حقوق الإن�صان :

اأن�سطة موؤ�س�سات املجتمع  ال�سلطات اجلزائرية لعرقلة  التع�سفية من قبل  توا�سلت التدخالت 

املدين، وب�سكل خا�س تلك العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق االإن�سان واحلريات النقابية.

من  اإداري  قرار  ب�سدور   ،2010 مايو   12 يف  ذروتها  التع�سفية  التدخالت  هذه  وبلغت 

اجلزائرية،  بالعا�سمة  امل�ستقلة  النقابات  دار  مقر  باإغالق  اجلزائر  بولية  الإدارية  ال�سلطات 

وهو املقر الذي ت�سغله ب�سكل دائم النقابة الوطنية امل�ستقلة مل�ستخدمي االإدارة العمومية باجلزائر. 

املغاربي.  النقابي  املنتدى  املحدد النعقاد  املوعد  قبيل يومني فقط من  االإغالق  وقد جاء قرار 

وقد اكت�سى هذا االإجراء مزيدا من االأهمية بالنظر اإىل اأن املقر كان مبثابة املتنف�س الوحيد الذي 

اأو ملنظمات املجتمع املدين، التي يتعذر عليها  ي�ست�سيف اجتماعات وفعاليات للنقابات امل�ستقلة 

عقد مثل هذه االجتماعات يف االأماكن العامة6.

للرابطة  الثالث  املوؤمتر  اأعمال  ا�ست�ساف يف مار�س 2010  اأن  النقابات  وقد �سبق ملقر دار 

بعقد  للرابطة  الت�رضيح  ال�سلطات  رف�ست  بعدما  االإن�سان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 

)3(  http://www.elwatan.com/les-sydicats-denoncent-les
وانظر اأي�سا:”االإ�رضاب ي�سل الرتبية وال�سحة وال�سناعة باجلزائر”

http://www.mutwassetonline.com/news/2058-2010-02-19-0042-10.html
)4(  انظر بيان الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان:

laddh.org/spip.php?article267http://www.la-

)5(  عمال ال�سكك احلديدية ي�سلون حمطات العا�سمة

http://www.djazairnews.info/affaire/41-2009-03-26-18-30-29/14266-2010-05-09-21-15-15.html
)6( ال�سلطات اجلزائرية تغلق مقر دار النقابات، بيان �سادر من دار اخلدمات النقابية والعمالية يف 26 مايو 2010. 

http://www.ctuws.com/default.aspx?item=488
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موؤمترها يف ذلك الوقت باملركز العائلي لتعا�سدية مواد البناء باإحدى �سواحي العا�سمة7.

وقد بررت ال�سلطات قرارها باإغالق مقر دار النقابات، بدعوى تنظيم اجتماعات وملتقيات 

يف  للم�ساركة  اأجانب  ودعوة  م�سبق،  اإداري  ترخي�س  على  احل�سول  دون  من  عمومية، 

اجتماعات غري م�رضح بها، وحتويل املقر اإىل مركز اإيواء ل�سباب وفتيات قادمني من خمتلف 

الواليات، وامل�سا�س بال�سكينة العمومية جراء اإزعاج ال�سكان املجاورين!!8.

للدفاع  للرابطة اجلزائرية  اأي�سا  الت�رضيح  ال�سلطات بوالية اجلزائر قد رف�ست  اأن  ويذكر 

تقدم  االإعدام، ومل  اإلغاء عقوبة  العا�سمة حول  فنادق  باأحد  ندوة  بعقد  االإن�سان،  عن حقوق 

ال�سلطات تف�سريا لذلك.

اأغ�سط�س  يف  ال�سلطات  اأقدمت  الق�رضي،  االختفاء  �سحايا  اأ�سوات  الإخرا�س  حماولة  ويف 

2010 على ا�ستخدام العنف لتفريق مظاهرتني متتاليتني من املظاهرات االأ�سبوعية ال�سلمية، 

التي ينظمها منذ عدة �سنوات اأهايل املختفني ق�رضيا، وذلك اأمام مقر اللجنة الوطنية اال�ست�سارية 

لتعزيز وحماية حقوق االإن�سان. وكانت ال�سلطات قد رف�ست ال�سماح لالأهايل بتنظيم املظاهرة 

االأوىل يف الرابع من اأغ�سط�س.

ويف مظاهرة احلادي ع�رض من اأغ�سط�س، طال القمع االأمني العديد من االأمهات واجلدات 

الطاعنات يف ال�سن، كما اعتدت اأجهزة الأمن على بع�س املحامني ومدافعي حقوق الإن�سان، 

األقت ال�رضطة خالل  املت�سامنني مع االأهايل ممن حاولوا التدخل حلماية اأهايل املختفني. وقد 

هذه التظاهرة القب�س على اأربعة من املتظاهرين، بينهم ع�سوان بالرابطة اجلزائرية للدفاع 

بعد  �رضاحهم  اأطلق  وقد  عاما.   82 العمر  من  يبلغ  كهل  اإىل  باالإ�سافة  االإن�سان،  حقوق  عن 

�ساعات من توقيفهم دون توجيه تهم ر�سمية اإليهم. واملعروف اأن ال�سلطات اجلزائرية ترف�س 

الت�سجيل القانوين للجمعيات، التي متثل �سحايا االختفاء الق�رضي، مما يعر�سهم يف منا�سبات 

خمتلفة ملخاطر املالحقة الق�سائية والرتهيب9.

وقد حاولت عائالت املختفني التجمع مرة ثالثة يف 18 اأغ�سط�س 2010، لكنه مل يتمكنوا من 

ذلك، نظرا لتطويق االأمن جميع الطرق املوؤدية اإىل موقع جتمعهم.

انتهاكات حرية التعبري والإعالم

ظلت ال�سلطات حتتكر و�سائط االإعالم ال�سمعي واملرئي، وترف�س اإعادة هيكلة هذا القطاع 

ب�سورة ت�سمح بتاأ�سي�س و�سائط اإعالمية م�ستقلة.

)7( الرابطة: تعقد موؤمترها الثالث يف دار النقابات، 14 مار�س 2010

 http://www.la-laddh.org/spip.php?article339
)8(  لالطالع على ن�س قرار اإغالق دار النقابات انظر:

http://ffs1963.unblog.fr/2010/05/15/decision-de-fermeture-de-la-maison-des-syndicats
)9( اجلزائر: ال تخر�سوا اأهايل املختفني الذين يطالبون بالعدالة، بيان ملنظمة العفو الدولية يف 13 اأغ�سط�س 2010.



التقرير ال�سنوي 2010

193

للحيلولة  التليفزيون  ملبنى  املوؤدية  املداخل   2010 مايو  يف  االأمن  قوات  حا�رضت  وقد 

وال�سماح  العمومي  الإعالم  عن  الرقابة  برفع  للمطالبة  املبنى  اأمام  �سلمي  جتمع  تنظيم  دون 

ال�سيا�سي والجتماعي  التنوع  قادرة على متثيلهم، وتعك�س  للبث  و�سائط  باإن�ساء  للجزائريني 

قد  كانوا  التظاهرة  منظمي  من  اأربعة  على  القب�س  االأمن  قوات  األقت  وقد  اجلزائر.  داخل 

اقرتبوا من مبنى التليفزيون حاملني بع�س الالفتات. واالأ�سخا�س االأربعة هم: عدالن مدي 

بالفرن�سية، و�سعيد خطيبي  الناطقة  الوطن اخلا�سة  وم�سطفى بن فو�سيل �سحفيان ب�سحيفة 

�سبابية  حركة  وهى  »راج«،  موؤ�س�سة  رئي�س  عداد  وحكيم  اليومية،  اخلرب  بجريدة  ال�سحفي 

تدعو حلقوق االإن�سان والتحول الدميقراطي. وقد اقتيد االأربعة اإىل اأحد مراكز ال�رضطة، حيث 

خ�سعوا لال�ستجواب قبل اأن يفرج عنهم. ويذكر اأن الدعوة للتظاهرة -التي اأطلقها اأحد مواقع 

خدمة  يف  خميفة  دعاية  »اآلة  باأنه  اجلزائري،  التليفزيون  و�سفت  االجتماعي-  بوك  الفي�س 

الرئي�س اجلزائري«10

وتظل املوؤ�س�سات ال�سحفية متار�س نوعا من الرقابة الذاتية على ما تن�رضه، يف ظل ات�ساع 

نطاق التجرمي مبوجب قانون العقوبات، �سواء فيما يتعلق بن�رض االآراء اأو املعلومات، وكذلك 

الكتاب  على  يحظر  ومبوجبها  الوطنية،  وامل�ساحلة  ال�سلم  ميثاق  يفر�سها  التي  العقوبات 

القرن  الت�سعينيات من  اجلزائر يف  التي عرفتها  الوطنية«  املاأ�ساة  تناول »جراح  وال�سحفيني 

داأبت  وقد  امل�سلحة.  االإ�سالمية  واجلماعات  احلكومة  بني  الدامية  املواجهات  خالل  املا�سي 

املحاكم اجلزائرية على اإ�سدار اأحكام تدين ال�سحفيني يف ق�سايا القذف، الأمر الذي يعر�سهم 

اإىل عقوبات بال�سجن، وبخا�سة اإذا ما تناولوا ق�سايا تت�سل بالف�ساد احلكومي اأو مت�س املوؤ�س�سة 

الع�سكرية.

ا�ستهدفت جيالين حجاج  التي  االإجراءات  اإزاء  اأعربت م�سادر حقوقية عن خماوفها  وقد 

رئي�س اجلمعية اجلزائرية ملكافحة الر�سوة وع�سو منظمة �سفافية دولية باجلزائر، معتربة هذه 

االإجراءات ت�ستهدف اإ�سكات اجليالين الذي ال يكف عن التنديد بالف�ساد. فقد مت توقيف اجليالين 

يف ال�سابع من �سبتمرب 2010، قبل اأن تتم اإحالته للمحاكمة هو وزوجته على خلفية بالغ من 

بتقدمي ثالث  تتهمه -بو�سفه طبيبا-  الجتماعي،  لل�سمان  الوطني  لل�سندوق  العامة  املديرية 

�سهادات طبية ملري�سة تبني اأنها زوجته.

وقد تلقى اجليالين حكما بال�سجن ملدة �ستة اأ�سهر مع اإيقاف التنفيذ، بينما تلقت زوجته حكما 

بال�سجن غري النافذ ملدة �سهرين. وقد قرر الزوجان ا�ستئناف احلكم، اأمال يف احل�سول على 

الرباءة.11

)10(  اجلزائر: يجب الكف عن قمع التظاهرات

http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/03-0
)11(  منظمة مرا�سلون بال حدود، دعوى ق�سائية: عقوبات رمزية بحق جيالين حجاج وزوجته.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31847



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

194

تتزايد الرقابة على �سبكة االإنرتنت، وبخا�سة منذ م�سادقة الربملان اجلزائري على القانون 

املنظم للقواعد اخلا�سة للوقاية من اجلرائم املت�سلة بتكنولوجيات الإعالم والت�سال يف يوليو 

.200912

امل�ستقلة »راديو كلمة« من  االإذاعة  ال�سلطات بحجب موقع  قيام  اإىل  ال�سياق  وي�سار يف هذا 

املواقع التي ميكن ت�سفحها من داخل اجلزائر، وهى اأول اإذاعة م�ستقلة تبث عرب االإنرتنت، 

وتتناول الق�سايا ال�سيا�سية وق�سايا حقوق الإن�سان يف اجلزائر13.

كما �سبق اأن تعر�س للحجب يف مطلع العام اجلاري موقع »ر�ساد« الذي يبث من �سوي�رضا 

الفي�س بوك  الإ�سالمية14. كما تعر�ست بع�س مواقع  ال�سيا�سية  باملعار�سة  ال�سلة  مواد وثيقة 

اأبريل 2010. واأغلق ح�سابها على  للقر�سنة يف  ي�سمى بحركة »بزاف«  بن�سطاء ما  اخلا�سة 

ن�ساط هذه احلركة جمموعة  ال�سهري »في�س بوك«، وينخرط يف  االجتماعي  التوا�سل  موقع 

�سبكة  عرب  ال�ساعة  ق�سايا  حول  حر  نقا�س  واإر�ساء  الأفكار  تبادل  ي�ستهدفون  ال�سحفيني  من 

االإنرتنت15.

الإقليم  ق�سية  معاجلة  خلفية  –على  واملغرب  اجلزائر  بني  ال�سيا�سية  التوترات  األقت  وقد 

اجلزائرية  ال�سلطات  األقت  حيث  والإعالميني،  ال�سحفيني  عمل  على  بظاللها  ال�سحراوي- 

ال�سحراء  ب�سحيفة  يعمالن  املغاربة  ال�سحفيني  من  اثنني  على  القب�س  �سبتمرب 2010  يف 18 

االأ�سبوعية، وهما احل�سن بتكبا دار وحممد �سليماين. وذلك فور و�سولها اإىل منطقة تيندوف 

جنوب اجلزائر، وقد خ�سعا لال�ستجواب مبركز لل�رضطة على مدار يومني واحتجزا بفندقهما، 

ومنعا من مغادرة غرفتيهما، اإال لتناول وجبات الطعام، وذلك قبل اأن يتقرر ترحيلهما يف 22 

�سبتمرب اإىل املغرب16.

)12(  لالطالع على القانون انظر:

http://www.joradp.dz/JO2000/2009/047/A_Pag.htm
)13( انظر بيان مرا�سلون بال حدود:

 http://fr.rsf.org/algerie-le-site-d-une-radio-libre-bloque-l-19-03-2010،36788
)14(  حجب موقع حركة ر�ساد: �رضبة جديدة حلرية الراأي والتعبري يف اجلزائر

http://www.rachad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=449:2010-01-

06-16-13-23&catid=71:editoriauxar&Itemid=98
)15(  حركة بزان الحتجاجية تطالب بحرية التعبري

www.france24.com/ar/20100504-algeria-press-freedom-domnstration-bezef-group-

protestion-police-arrestation.

)16(  منظمة مرا�سلون بال حدود، االإفراج عن �سحفيني.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31853
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التعذيب:

ظلت ال�سكوى قائمة من ممار�سات التعذيب وبخا�سة يف حاالت تعقب امل�ستبه بهم يف ق�سايا 

باأقوال  االعتداد  عدم  على  الق�سايا  هذه  يف  تنظر  التي  اجلزائرية  املحاكم  وداأبت  االإرهاب، 

املتهمني ب�ساأن ما تعر�سوا له من تعذيب خالل مراحل التحقيق معهم، وغالبا ما تتقاع�س النيابة 

العامة عن اإجراء حتقيقات يف ادعاءات التعذيب.

ومن املعروف اأن االحتجاز لفرتات طويلة مبعزل عن العامل اخلارجي ويف اأماكن جمهولة 

ي�سكل ممار�سة روتينية بحق امل�ستبه يف ارتكابهم اأعماال اإرهابية، وهو ما يعر�سهم اإىل خماطر 

التعذيب و�سنوف �ستى من املعاملة غري االإن�سانية.

ونتيجة لذلك فقد اأ�سدرت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان حكما يف 3 دي�سمرب 2009، 

طالبت مبوجبه ال�سلطات الفرن�سية بالمتناع عن ترحيل املواطن اجلزائري الأ�سل كامل داود 

اأو مهينة داخل  اإن�سانية  اأن يعر�سه ملعاملة غري  �ساأن هذا االإجراء  اأن من  اإىل بالده، موؤكدة 

بالده، وهو ما ي�سكل انتهاكا الأحكام القانون الدويل واالتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان17.

ويوؤدي الإفالت من العقاب على النتهاكات التي متار�سها الأجهزة الأمنية بحق املتهمني 

التع�سفية من قبل ال�رضطة يف ق�سايا ال  اإىل �سيوع التعذيب واملمار�سات  يف ق�سايا االإرهاب، 

متت ب�سلة لالإرهاب. وقد اأدت هذه املمار�سات يف 2 يونيو 2010 اإىل وفاة املواطن نادري 

نور الدين، الذي لقى حتفه داخل اأحد مراكز ال�رضطة بوالية �سعيدة غرب اجلزائر. وذلك يف 

اأعقاب توقيفه اإثر م�ساجرة مع مواطن اآخر. وبح�سب اأقوال اأفراد اأ�رضته، فاإن اآثارا للعنف 

كانت ظاهرة على ج�سد ال�سحية، واأن هناك عالمات تظهر تعر�سه لل�سعق الكهربي18.

احلريات الدينية وحقوق الأقليات:

ظل قانون ممار�سة ال�سعائر الدينية غري االإ�سالمية ال�سادر منذ العام 2006م�سدرا ل�سغوط 

على حرية املعتقد وحرية ممار�سة ال�سعائر الدينية لغري امل�سلمني. واأفرزت تطبيقات موؤ�رضات 

يخ�سى معها تنامي التع�سب والتطرف املقرتن بالعنف الطائفي، ومثال ذلك قيام جمموعة من 

املواطنني مبدينة تيزي اأوزو يف التا�سع من يناير 2010 بحرق وتخريب اأحد امل�ساكن الذي 

اأ�سيع اأن الطائفة الربوت�ستانتية ت�ستخدمه يف التعبد واأداء ال�سلوات. ومن املده�س اأن وزارة 

تعر�س  الذي  املقر  اأن  بدعوى  االإجرامي،  االعتداء  لهذا  تربيرا  قدمت  قد  الدينية  ال�سئون 

)17(  ينبغي اأال تقدم فرن�سا على ترحيل اأحد امل�ستبه يف �سلتهم باالإرهاب اإىل اجلزائر: بيان منظمة العفو الدولية 

يف 4 دي�سمرب 2009

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates-news-france-must-not-deport-terror-sus
)18(  انظر بيان فرع الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان لولية �سعيدة:

http://www.la-laddh.org/spip.php?article396 



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

196

للهجوم مل يكن مرخ�سا طبقا لقانون 2006 19.

ويف غ�سون ثالثة اأ�سابيع من هذه الواقعة، اأقدمت جمموعة من املواطنني على اإحراق م�سجد 

قبل اكتمال بنائه، وذلك ببلدية اأغريب التابعة لوالية تيزي اأوزو. وقد اعترب بع�س االأحزاب 

االإ�سالمية هذه اجلرمية امتدادا ملا و�سفته بحملة التن�سري، وانخراط يف اأجندة اأجنبية، تهدف 

للم�سا�س بوحدة الوطن واأمنه و�سالمته، وتعهد بع�س هذه االأحزاب باال�ستماتة يف الدفاع عن 

املقد�سات الإ�سالمية20.

اأجزاء من م�سجد مل يكتمل  2010 قيام جمهولني بحرق  اأغ�سط�س  البلدة ذاتها يف  و�سهدت 

بناوؤه، حيث يعار�س بع�س �سكان البلدة اإقامته، بدعوى اأنه �سي�سكل خطرا على كيان �رضيح 

الأحد رجال الدين. غري اأن االأمر بات ينذر باخلطر، بعد اأن اتهم القائمون على �سئون امل�سجد 

كني�سة يف  لبناء  بالتخطيط  والدميقراطية«،  الثقافة  اأجل  التجمع من  علمانيا هو »حزب  حزبا 

املنطقة. وكان احلزب الذي ميلك االأغلبية يف هذه البلدة قد عار�س بناء امل�سجد،؛ خ�سية حتوله 

وكرا لل�سلفيني ودعاة التطرف على حد و�سف احلزب21.

ومبوجب القانون رقم 3 ل�سنة 2006 واملنظم لل�سعائر الدينية لغري امل�سلمني، فقد اأحيل اإىل 

املحاكمة يف اأغ�سط�س 2010 اأربعة اأ�سخا�س من معتنقي املذهب الربوت�ستانتي بتهمة ممار�سة 

�سعائر دينية بدون اإذن من احلكومة!! وقد يواجه هوؤالء اأحكاما بال�سجن ملدة ثالث �سنوات، اإذا 

ما اأدانتهم املحكمة. واملعروف اأن ذلك القانون يجرم االأن�سطة الدينية، غري املنظمة من جانب 

الدولة، وال ي�سمح باأداء ال�سعائر لغري امل�سلمني، اإال يف االأماكن املرخ�س لها من جانب الدولة. 

كما ينظم هذا القانون ت�سجيل اجلمعيات الدينية. وتتهم امل�سادر احلقوقية احلكومة بتوظيف هذا 

اإعالميا مبمار�سة  تتهم  والتي  الربوت�ستانتية،  الكنائ�س  قمع  القانون على وجه اخل�سو�س يف 

ا�ستمرار  اجلزائرية  بالعا�سمة  الكاثوليكية  الكني�سة  اأ�ساقفة  رئي�س  انتقد  وقد  تب�سريي.  ن�ساط 

امل�سيحيني من ممار�سة معتقداتهم ب�سورة طبيعية،  اأنه مينع  اإىل  القانون، م�سريا  بهذا  العمل 

م�سيفا اأن التطبيقات العملية للقانون تظهر اأن القرارات احلكومية املتعلقة باإ�سدار تراخي�س 

لبناء كنائ�س جديدة قد ت�ستغرق عدة �سنوات.

خلم�س  ت�سل  قد  -لفرتات  بال�سجن  يعاقب  املذكور  القانون  اأن  اإىل  اأي�سا  االإ�سارة  وجتدر 

�سنوات- على حتري�س اأو اإغراء اأو اإكراه اأي �سخ�س م�سلم على التحول لدين اآخر. ومبوجب 

هذا احلظر تعر�س م�سيحيون اأو م�سيحيون متحولون من الإ�سالم للمالحقة واملحاكمة وال�سجن 

)19( �سحيفة العرب القطرية، اجلزائر: الأحزاب الإ�سالمية ت�سجب اإحراق م�سجد يف منطقة »القبائل«

 http://www.elkhabar.com/quotidien/?idc=55&ida=195528&date_insert=20100204
)20( http://www.alarab.com.qa/details.php?docld=115994
)21( �سحيفة ال�رضق االأو�سط، »جلنة اجلامع تتهم حزبا علمانيا مبحاولة بناء كني�سة باملنطقة: اندالع فتنة مبنطقة 

القبائل اجلزائرية جراء حرق م�سجد باإحدى القرى«، 23/ 8/ 2010.
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منذ اإ�سدار هذا القانون22.

وللعام التايل على التوايل، ويف اإطار م�سايرة �سغوط التع�سب الديني، وا�سلت ال�سلطات 

مالحقة اأ�سخا�س بتهمة االإفطار جهرا يف نهار رم�سان. وبح�سب بع�س التقارير فقد اعتقل 

اأ�سخا�س يف بلدتي بجاية وني�سة �رضق العا�سمة، كما طالت اعتقاالت اأخرى عددا غري   10

ال�سلطات عن  تف�سح  اأوزو، وبينما مل  البلدات يف والية تيزي  ببع�س  االأ�سخا�س  حمدد من 

الدينية واالأوقاف  ال�سئون  فاإن م�سئولني بوزارة  االأ�سخا�س،  قانوين ملالحقة هوؤالء  �سند  اأي 

اأهلية معاقبة املفطرين، معتربين اأن املجتمع هو الذي يعاقب على هذه  اأنهم ال ميلكون  اأكدوا 

املعا�سي23.

لل�سكان  الثقافية  احلقوق  تهمي�س  عن  الناجمة  الجتماعية  التوترات  مواجهة  �سعيد  وعلى 

عني  يف  نظمت  تظاهرة  على  حظرا   2010 اأبريل   24 يف  ال�سلطات  فر�ست  االأمازيغيني، 

البنيان، وهى مدينة �سغرية تتبع والية اجلزائر، وذلك لالحتفال بالذكرى الثالثني على ما 

يعرف با�سم »ربيع االأمازيغ« اإحياء لذكرى اأول احتجاج جماعي منذ ا�ستقالل اجلزائر نظمه 

االأمازيغ للمطالبة باالعرتاف بلغتهم وثقافتهم. وقد تدخلت ال�رضطة لف�س التظاهرة، مبجرد 

جتمع ب�سعة ع�رضات من امل�ساركني فيها، واألقى القب�س على معظمهم، وخ�سعوا لال�ستجواب 

لب�سع �ساعات باأحد مراكز ال�رضطة قبل اأن يتم اإطالق �رضاحهم24.

)22(  منظمة العفو الدولية؛ »اجلزائر: فليحرتم حق االأقليات الدينية يف العبادة«، بيان �سحفي بتاريخ 6 اأغ�سط�س 

.2010

حرمة  انتهاك  بتهمة  املوقوفني  حول  احلكومة  ي�سائلون  برملانيون  »اجلزائر:  االأو�سط:  ال�رضق  �سحيفة    )23(

رم�سان«.

)24(  ر�سالة اإىل وزير الداخلية زرهوين عن احلق يف حرية التجمع، منظمة هيومان رايت�س ووت�س، 3 مايو 

.2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/03
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املغــرب 

ظلت املكانة الن�سبية التي حظى بها املغرب يف جمال احرتام حقوق االإن�سان خالل الن�سف 

االأول من هذا العقد، ترتاجع خالل الن�سف الثاين منه، وب�سكل خا�س يف ظل موقف ر�سمي 

املنظم  للقمع  والنزوع  الغربية،  ال�سحراء  باإقليم  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  حيال  الت�سدد  بالغ 

الن�سطاء  بع�س  اإحالة  حد  بلغت  والتي  باالإقليم،  ال�سلمية  واالحتجاجات  احلراك  اأ�سكال  لكافة 

ال�سحراويني اإىل الق�ساء الع�سكري، يف �سابقة مل يعرفها املغرب على مدى 14 عاما. وقد ظل 

هوؤلء قرابة 11 �سهرا رهن التحقيق اأمام الق�ساء الع�سكري قبل اأن حتال ق�سيتهم اإىل املحكمة 

االبتدائية بالدار البي�ساء.

كما ا�ستمرت حرية ال�سحافة والتعبري هدفا ل�سغوط وا�سعة النطاق، وخا�سة اإذا ما تعر�ست 

ال�سحافة ملو�سوعات تتعلق بامللك واالأ�رضة امللكية. وتزايدت ال�سكاوى من االعتقال التع�سفي 

العقابية،  املوؤ�س�سات  داخل  االأو�ساع  وتردى  التعذيب،  وممار�سات  الق�رضي  واالختفاء 

بالتوازي مع ا�ستمرار التقاع�س عن تنفيذ تو�سيات هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة1، الداعية لتبني 

اإ�سالحات موؤ�س�سية وقانونية، يف قطاعات الق�ساء واالأمن واملوؤ�س�سات العقابية. وقد اقرتن 

االأمنية  االأجهزة  قبل  من  اجل�سيمة،  االنتهاكات  بتزايد  االإ�سالحات  هذه  تبني  عن  التقاع�س 

والتي و�سلت اإىل حد االعتداء اجلن�سي على عدد من املوقوفني من جماعة العدل واالإح�سان، 

ف�سال عن ممار�سات للتعذيب وا�سع النطاق بحق املعتقلني من االإقليم ال�سحراوي، قبل نهاية 

العام، وتهديد بع�س الن�ساء باالعتداء اجلن�سي.

)1(  نظمت عدة منظمات حقوقية مغربية فى10/31/  2010م�سرية ملطالبة الدولة بتنفيذ التو�سيات.
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ويف هذا ال�سياق تتوا�سل ال�سغوط على مدافعي حقوق االإن�سان يف االإقليم ال�سحراوي على 

وجه اخل�سو�س، وبحق اأع�ساء املنظمات احلقوقية، الذين ين�سطون يف فعاليات وثيقة ال�سلة 

باالحتجاجات االجتماعية، اأو يف ك�سف بع�س ممار�سات الف�ساد. ناهيك عن احلرمان املتوا�سل 

»جتمع  من  كل  يزال  ل  حيث  الغربية،  ال�سحراء  اإقليم  يف  والتظاهر  التنظيم  يف  احلق  من 

النتهاكات  ل�سحايا  ال�سحراوية  و«اجلمعية  الإن�سان«،  حقوق  عن  ال�سحراويني  املدافعني 

وفرعي  الغربية«،  بال�سحراء  املغربية  الدولة  طرف  من  املرتكبة  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة 

اإي�ساالت  على  التح�سل  من  ممنوعني  وال�سمارة  بطانطان  االإن�سان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

اإيداع ملفات تاأ�سي�س هذه املنظمات واالأفرع، االأمر الذي ي�سعها حتت طائلة مزاولة الن�ساط 

باملخالفة الأحكام قانون اجلمعيات.

توا�صل ال�صغوط على حرية الراأي والتعبري:

ظلت حرية ال�سحافة وحرية التعبري ب�سفة عامة هدفا ل�سغوط متزايدة2، يف ظل توظيف 

الن�سو�س العقابية التي جتيز احلب�س يف ق�سايا ال�سحافة والن�رض، ويف غياب الت�سامح على وجه 

التعبري التي مت�س النظام امللكي وامللك واأفراد  اأ�سكال  اأو  اأو االآراء  الكتابات  اخل�سو�س جتاه 

اأ�رضته، اأو مت�س االإ�سالم اأو وحدة الكيان املغربي.

عام،  ملدة  النافذ  باحلب�س  حكما   2009 نوفمرب  يف  »�سال«  ب�  اال�ستئناف  حمكمة  اأيدت  وقد 

االأ�سبوعية  ال�سحيفة  حترير  مدير  �سحتان  اإدري�س  ال�سحفي  بحق  املالية  الغرامة  عن  ف�سال 

»امل�سعل«. كما اأيدت املحكمة اأي�سا احلكم االبتدائي ال�سادر بحق اثنني من �سحفيي »امل�سعل« 

وهما م�سطفى حريان ور�سيد حماميد، والقا�سي مبعاقبتهما باحلب�س النافذ ثالثة اأ�سهر، ف�سال 

على الغرامة املالية. وقد جاءت هذه االأحكام يف اأعقاب تداول �سحيفة »امل�سعل«، وعدد اآخر 

من ال�سحف معلومات  حول �سحة امللك، اعتربتها جهة التحقيق تنطوي على الن�رض ب�سوء نية 

لدعاءات ووقائع غري �سحيحة3، وقد اأطلق �رضاح اإدري�س �سحتان مبوجب عفو ملكي يف 11 

يونيو 2010.

ومل يقف االأمر عند هذا احلد، بل قرر وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بالدار البي�ساء، اإيقاف 

)2(  يعتقد اأن النظام املغربي يخو�س مواجهة �سارية منذ عامني مع ال�سحافة امل�ستقلة باعتبارها »اآخر الأ�سوات 

النقدية املتبقية ، بعد اأن خ�رضت االأحزاب ال�سيا�سية م�سداقيتها«. واأنه ي�ستخدم فى ذلك »الو�سفة التون�سية: اأى 

ا�ستعمال طرق ملتوية ، يبدو من خاللها اأن اجلريدة اأو ال�سحفى امل�ستهدف قد خرق القانون اأو م�س املقد�سات اأو 

القيم الوطنية، واأن مالحقته من طرف الق�ساء م�ساألة عادية ل عالقة لها مبواقفه ال�سيا�سية اأو خطه الإعالمى« 

ااأنظر املعطى منجب »املغرب : الدولة فى مواجهة ال�سحافة« ،ن�رضة اال�سالح العربى ، 2010/11/17.

)3(  »هيئة حترير »امل�سعل« ت�ستنكر احلكم القا�سي على الزمالء �سحتان، حريان و حمايد، حمكمة اال�ستئناف 

ب�سال توؤيد احلكم البتدائي القا�سي باحلب�س النافذ على الزمالء �سحتان، حريان وحماميد”، بيان �سادر عن هيئة 

حترير �سحيفة امل�سعل فى 12 نوفمرب 2009.

http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr1112.shtml
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هيئة  اأن  من  الرغم  على  وذلك  ال�سجن،  يف  مديرها  اأن  بدعوى  »امل�سعل«،  اأ�سبوعية  ن�رض 

حترير ال�سحيفة كانت قد قررت تعيني مدير جديد لل�سحيفة، يكون م�سئوال قانونا عما تن�رضه 

ال�سحيفة4.

كما اأيدت حمكمة اال�ستئناف يف الرباط يف دي�سمرب 2009 احلكم البتدائي ال�سادر ب�سجن 

على اأنزوال مدير حترير �سحيفة »اجلريدة االأوىل«، ملدة عام مع اإيقاف التنفيذ وغرامة ع�رضة 

اآالف درهم. وكذلك احلب�س ملدة ثالثة اأ�سهر مع اإيقاف التنفيذ وغرامة مالية 5 اآلف درهم 

بحق ب�رضى ال�سو ال�سحفية بال�سحيفة ذاتها. وذلك على خلفية ما ن�رضته ال�سحيفة اأي�سا حول 

�سحة امللك5.

كما اأيدت حمكمة اال�ستئناف بالدار البي�ساء حكما كان قد �سدر يف 30 اأكتوبر 2009، يق�سي 

ر�سام  كدار  وخالد  اليوم«،  »اأخبار  �سحيفة  حترير  مدير  بوع�رضين  توفيق  من  كل  ب�سجن 

الكاريكاتري بال�سحيفة نف�سها ملدة ثالث �سنوات مع اإيقاف التنفيذ، واإلزامهما بدفع تعوي�س قيمته 

3 ماليني درهم ل�سالح االأمري موالي اإ�سماعيل ابن عم امللك. وقد جاء تاأييد هذا احلكم، على 

الرغم من تنازل االأمري عن دعواه6. ويذكر اأن ال�سلطات املغربية كانت قد اأغلقت يف �سبتمرب 

2009 �سحيفة »اأخبار اليوم« امل�ستقلة، وجمدت ح�ساباتها، ومنعت ال�سحفيني والعاملني من 

م�سا  ت�سكل  اأنها  اعتربت  بطريقة،  االأمري  زفاف  حلفل  ال�سحيفة  تغطية  خلفية  على  دخولها، 

�سارخا باالحرتام الواجب الأحد اأفراد االأ�رضة امللكية7.

وقد بدا خالل هذا العام اأن ال�سلطات املغربية تتجه نحو حماكاة النظام التون�سي، الذي داأب 

على حتريك ق�سايا باتهامات جنائية بحق منتقديه ال تخلو من دوافع �سيا�سية. وقد ظهر ذلك 

جليا يف توظيف ال�سلطات املغربية لهذا النمط من االتهامات، يف النيل من �سحفيني جتاوزوا 

اخلطوط احلمراء، التي ال ي�سمح مبوجبها بامل�سا�س بامللك واالأ�رضة احلاكمة. ويف هذا االإطار، 

فاإن توفيق بوع�رضين –الذي كان قد تلقى حكما بال�سجن غري النافذ على خلفية التغطية ال�سحفية 

حلفل زفاف ابن عم امللك- قد اأحيل اإىل املحاكمة جمددا، وتلقى يف العا�رض من يونيو 2010 

)4( »اأ�سبوعية »امل�سعل« ممنوعة من ال�سدور بتعليمات �سفوية«، بيان �سادر عن هيئة حتريراأ�سبوعية امل�سعل، 

25 نوفمرب 2009.

http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr1125.shtml
)5(  تاأييد العقوبات ال�سادرة �سد »اجلريدة االأوىل« و«اأخبار اليوم« مبحكمة اال�ستئناف، بيان جمموعة العمل 

للدفاع عن حرية ال�سحافة والتعبري يف �سمال اأفريقيا.

http://www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr1231.shtml
�سحافة  بغياب  تهدد  بال�سجن  واأحكام  قا�سية  غرامات  لل�سحافة املغربية:  املوجعة  ال�رضبات  »ا�ستمرار   )6(

جريئة»، بيان �سادر عن ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، 30 دي�سمرب 2009.

http://www.anhri.net/press/2009/pr1230.shtml
حقوق  والعقاب،  املحا�سبة  من  االإفالت  »واحة  االإن�سان:  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  ذلك  يف  راجع   )7(

االإن�سان يف العامل العربي، التقرير ال�سنوي 2009، �س 163 من الن�سخة العربية.
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حكما بال�سجن النافذ ملدة �ستة اأ�سهر بتهم جنائية، تتعلق بالغ�س يف نزاع مدين على عقار. وكان 

هذا النزاع قد ف�سل فيه اا الق�ساء مرتني من قبل ل�سالح ال�سحفي. 

وعلى �سلة بذلك اأي�سا، فقد بات ال�سحفي علي عمار هدفا للتحر�س من قبل ال�سلطات، منذ 

اأن ن�رض كتابا يف فرن�سا يف اأبريل 2009، ينتقد فيه امللك حتت عنوان »حممد ال�ساد�س: �سوء 

الفهم الكبري«. ويف اإطار هذه التحر�سات اقتحم رجال االأمن منزل ال�سحفية زينب الغزاوي، 

كمبيوتر حممول، ومت  ب�رضقة جهاز  متهم  اأنه  بزعم  علي عمار،  ال�سحفي  معها  يقيم  والتي 

تفتي�س املنزل دون اتباع االإجراءات القانونية. وتعر�س االثنان ال�ستجواب مهني، مثَّل خرقا 

عمار  من  كٍل  كتابات  اال�ستجواب  تناول  كما  اخلا�سة.  احلياة  وحرمة  للخ�سو�سية  �سارخا 

اأربع وع�رضين  اأعيد اعتقال علي عمار ملدة  12 �ساعة، ثم  وزينب الغزاوي، واحتجزا ملدة 

�ساعة، وتقررت اإحالته للمحاكمة بتهمة ال�رضقة8.

وفى 29 يوليو 2010 اقتحمت اأجهزة الأمن مقر �سحيفة »ال�سباح« بالدار البي�ساء، واألقت 

الهيئات  داخل  تنقالت  يتناول  تقرير  ن�رض  خلفية  على  العطاوى  خالد  ال�سحفى  على  القب�س 

ا�ستجواب  جرى  وقد  الق�ساة.  تاأديب  اأو  عزل  اأو  لنقل  جديدة  لوائح  اإىل  وي�سري  الق�سائية، 

العطاوى حول امل�سادر التى ا�ستند اإليها فى تقريره.9

وات�سااًل بتلك الق�سية فقد ا�ستخدم وزير العدل �سالحياته املنافية ل�سمانات ا�ستقالل الق�ساء، 

ليقرر توقيف قا�سيني ع�سوين فى املجل�س االأعلى للق�ساء وهما جعفر ح�سون وحممد اأمغار، 

واإحالتهما اأمام املجل�س، باإعتباره هيئة تاأديبية، بعد اتهامهما بت�رضيب معلومات مت تداولها فى 

اجتماع �سابق للمجل�س اإىل �سحيفة »ال�سباح«.10

وال يزال ال�سحفي الرابط ممنوعا من الكتابة، مبوجب حكم �سادر �سده على خلفية مقال 

ال�سحراويني  املواطنني  يعترب  الذي  للمغرب،  الر�سمي  اخلطاب  مع  خالله  من  ا�ستبك  له، 

املوجودين يف مع�سكرات تندوف باجلزائر حمتجزين من قبل جبهة البولي�ساريو.

ب�سفة  ال�سدور  عن  االحتجاب  اإىل  املغربية  »ني�سان«  جملة  ا�سطرت  اآخر،  �سعيد  وعلى 

نهائية؛ نتيجة ل�سوء االأو�ساع املالية، يف ظل حملة مقاطعة االإعالنات باملجلة من قبل ال�رضكات 

املقربة من احلكومة املغربية، ب�سبب التوجه ال�سيا�سي للمجلة الداعم للحريات واملناه�س للف�ساد. 

الدوافع  ذات  الق�سائية  املالحقة  وقف  اإىل  املغربية  املحكمة  يدعو  حقوقية،  منظمة   70 من  م�سرتك  بيان    )8(

ال�سيا�سية لل�سحفيني، 28 يونيو 2010.

http://www.anhri.net/?p=8312
)9( ا�ستنكار اإعالمي وحقوقي القتحام ال�رضطة مقر �سحيفة »ال�سباح«، 4 اأغ�سط�س 2010

 http://www.marayapress.net/index.php?act=press&id=4197
http://www.alfajrnews.net/modules.php?name=News&file=article&sid=37429
)10(  جمعية عدالة: توقيف القا�سيني هو نوع من الرتهيب يف حق اأع�ساء موؤ�س�سة د�ستورية، 28 اأغ�سط�س 2010

http://www.marayapress.net/index.php?act=press&id=4566
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وقد تكبدت املجلة خ�سائر كبرية تخطت الـ 10 ماليني درهم، ب�سبب تلك املقاطعة، التي تزامنت 

مع ن�رض املجلة قبل 14 �سهرا ا�ستطالعا للراي مبنا�سبة مرور 10 �سنوات على تويل امللك حممد 

ال�ساد�س مقاليد احلكم، وهو ما ا�ستتبع يف حينها فر�س الرقابة على جملة »ني�سان«11.

ويف يناير 2010 مت االإجهاز على �سحيفة م�ستقلة اأخرى، هى �سحيفة »لوجورنال«، واإن 

كان اغتيال ال�سحيفة قد ا�ستند اإىل حكم ق�سائي، اآل اإىل احلجز على مقرها واإيقاف �سدورها، 

ا�ستنادا اإىل مديونيتها واملتاعب املالية التي تواجها ال�رضكة امل�سدرة لل�سحيفة، التي كانت هدفا 

على مدى �سنوات ل�سغوط ومالحقات ق�سائية، ب�سبب خطها التحريري امل�ستقل12.

تناولهم لإحداث قمع  بال�سجن على خلفية  اأحكاما  املدونني  تلقى عدد من  اأخرى،  من جهة 

تظاهرة طالبية مبنطقة تغجيجت بجنوب اأغادير. فقد اأ�سدرت حمكمة »كلميم« االبتدائية يف 

15 دي�سمرب 2009، حكما بحق املدون الب�سري حزام، يق�سي مبعاقبته بال�سجن النافذ ملدة اأربعة 

اأ�سهر بتهمة ن�رض معلومات ت�سئ ل�سمعة املغرب يف جمال حقوق االإن�سان. كما تلقى عبد الله 

النافذ ملدة عام، بعد اتهامه  بوكفو الذي كان قد اعتقل من مقهاه االإلكرتوين، حكما بال�سجن 

على  »حتر�س  من�سورات  حيازته  على  ف�سال  الطالبية،  االحتجاجات  عن  معلومات  بن�رض 

الكراهية العن�رضية والعنف«. وكانت ال�سلطات قد وجدت بحوزته قر�سا اإلكرتونيا، يحمل 

بيانات �سادرة عن اإحدى  املنظمات االأمازيغية13.

بحق  اأ�سهر   6 ملدة  النافذ  ال�سجن  بعقوبة  اأي�سا  كلميم  حمكمة  ق�ست   2010 فرباير   2 ويف 

املدون بوبكر اليديب. وكان املدون قد �سدرت بحقه مذكرة توقيف ب�سبب تغطيته لتظاهرات 

تغجيجت. غري اأنه اأدين ق�سائيا بتهمة امل�ساركة يف تظاهرة غري �رضعية واإحلاق ال�رضر باأمالك 

الدولة. ويذكر اأن بوبكر اليديب كان قد مت توقيفه اأي�سا يف 25 يناير 2010، وجرى التحقيق 

االإ�رضاب من  اإعالن  يفيد  املغاربة،  املدونني  بيانا �سادرا عن جمعية  ن�رضه  معه على خلفية 

جانب املدونني احتجاجا على تدهور اأو�ساع حرية التعبري يف املغرب14. هذا وقد اأخلى �سبيل 

عن  للتوقف  جادة  جملة  يدفعان  املايل  واحل�سار  ال�سغوط  االإن�سان،  حقوق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة    )11(

www.anhri.net/?p=13175  .2010 ال�سدور، 3 اأكتوبر

)12(  م�سطفى حريان، »لوجورنال اأبيدومادير«: ق�سة اغتيال اأهم �سحفي م�ستقل يف املغرب.

http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=18430
ال�سحافة  للدفاع عن حرية  العمل  بيان �سادر عن جمموعة  املغرب«،  بال�سجن على مدون يف  )13(  »احلكم 

والتعبري يف �سمال اأفريقيا، 17 دي�سمرب 2009.

http://www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr1217-2.shtml
 16 حدود،  بال  مرا�سلون  عن  �سادر  بيان  بال�سجن”،  اإلكرتونى  مقهى  و�ساحب  مدون  “اإدانة  اأي�سا:  وانظر 

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31611 .2009 دي�سمرب

)14( “املغرب: �ستة اأ�سهر من ال�سجن لبوبكر اليديب”، بيان �سادر عن “مرا�سلون بال حدود”، 2 فرباير 2010.

http://www.anhri.net/mena/rsf/2010/pr0202.shtml
وانظر اأي�سا: “اعتقال مدون اأ�رضب عن التدوين يف اأ�سبوع احلداد”، بيان �سادر عن جمعية املدونني املغاربة، 

http://www.anhri.net/morocco/makal/2010/pr0127.shtml .2010 27 يناير
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املدون اأبو بكر اليديب يف مطلع اأبريل 2010، ا�ستنادا اإىل ما انتهت اإليه حمكمة اال�ستئناف من 

تخفي�س العقوبة ال�سادرة بحقه اإىل �سهرين حب�سا نافذا.

جتدر االإ�سارة اأي�سا اإىل اأن جمعية املدونني املغاربة قد تلقت يف مار�س 2010 معلومات تفيد 

رف�س وزارة الداخلية ت�سليمها االإي�سال الدال على تقدمي ملف تاأ�سي�سها وفقا لقانون اجلمعيات، 

رغم اأن اجلمعية كانت قد تقدمت باأوراق التاأ�سي�س قبل اأكرث من عام. ويوؤدي امتناع ال�سلطات 

عن تقدمي هذا االإي�سال اإىل حرمان موؤ�س�سي اجلمعية من الطعن على االإجراء التع�سفي الذي 

يحرمها من مزاولة ن�ساطها ب�سورة قانونية15.

وقد داهمت عنا�رض اأمنية يف 27 مار�س 2010 منزل املدون اأوبي�س عبد اللطيف، و�سادرت 

حا�سوبه واقتادته اإىل اأحد مراكز ال�رضطة، حيث خ�سع ال�ستجواب مطول. وبح�سب ذوويه 

فقد اأجرب على التوقيع على حما�رض من دون متكينه من االطالع عليها، ثم ا�ستدعى جمددا يف 

اليوم التايل حيث طلب منه التوقيع على حما�رض جديدة. ثم اقتيد مرة  ثالثة وتقرر اإبقاوؤه رهن 

االحتجاز التحفظي متهيدا ملحاكمته. يذكر اأن اأوبي�س عبد اللطيف م�سمم لعدة مواقع اإنرتنت، 

اأحدها موقع خا�س باختيار اأف�سل حكام العامل، احتل فيه الرئي�س االأمريكي املرتبة االأوىل16.

عطاوي  حممد  اإىل  االبتزاز  تهمة  بتدبري  ال�سلطات  حقوقية  م�سادر  تتهم  اأخرى  جهة  من 

واالأروى«،  االأرز  م�ستقبل  »تونفيت  جمعية  ورئي�س  العربية«،  »املنعطف  جريدة  مرا�سل 

وذلك يف اأعقاب ن�رضه مقاالت وبيانات تندد مبا و�سفه ب�«مافيا االأرز«، متهما فيها م�سئولني 

التي تعد حممية يف املغرب. وقد ق�ست  اأ�سجاره  بالتورط يف تهريب خ�سب االأرز واقتالع 

اإحدى املحاكم يف 22 مار�س 2010 ب�سجن عطاوي ملدة عامني، بتهمة ابتزاز مبلغ مايل ال 

يتجاوز 100 درهم. وقد اأخلى �سبيله يف 15 اأبريل بعد �سداد كفالة قيمتها 10 اآلف درهم17.

الذي  بالقرار  التعبري وال�سغوط على و�سائط االإعالم املختلفة  انتهاكات حرية  وقد توجت 

اتخذته ال�سلطات املغربية يف مطلع نوفمرب 2010 بتعليق بث قناة اجلزيرة القطرية من املغرب 

بزعم  املغرب،  القناة يف  لطاقم  املمنوحة  احلكومية  الت�ساريح  م�سمى، ووقف  اأجل غري  اإىل 

املعاجلات  واأن  املهنية،  والقواعد  واملو�سوعية  والدقة  النزاهة  ب�رضوط  تتقيد  مل  اجلزيرة  اأن 

االإعالمية للجزيرة قد اأ�رضت ب�سورة املغرب، و�سكلت م�سا�سا �رضيحا مب�ساحله العليا«18

)15( جمعية املدونني املغاربة تطالب بحقها يف الوجود القانوين.

http://smehdi.maktoobblog.com/1606586
)16( »اعتقال جديد ملواطن رقمي باملغرب م�سمم موقع »اأف�سل حاكم دولة يف العامل« ينتظر حكما بال�سجن”، 

بيان �سادر عن جمعية املدونني املغاربة ، 31 مار�س 2010.

http://www.anhri.net/?p=3337
)17( »اإعالن حمكمة مكنا�س تاأجيل دعوى اال�ستئناف يف ق�سية حممد عطاوي«، بيان �سادر عن مرا�سون بال 

http://www.anhri.net/?p=4618 .2010 حدود، 20 اأبريل

)18(  بيان جلنة حماية ال�سحفيني، 3 نوفمرب 2010، »املغرب يعلق عمليات قناة اجلزيرة: اإىل اأجل غري م�سمى«

http://www.anhri.net/?p=18469
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انتهاكات حقوق الإن�سان يف ظل النزاع حول اإقليم ال�سحراء الغربية :

اإقليم  يف  الإن�سان  حقوق  عن  واملدافعني  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  بحق  النتهاكات  توا�سلت 

ال�سحراء الغربية. وتوجت هذه االنتهاكات للمرة االأوىل منذ 14 عاما باإحالة 7 من النا�سطني 

2009، كانوا قد اعتقلوا على خلفية  اأكتوبر  بالرباط يف  الع�سكرية  اإىل املحكمة  ال�سحراويني 

من  بكل  االأمر  ويتعلق  اجلزائر.  يف  »بتندوف«  ال�سحراويني  الالجئني  ملخيمات  زيارتهم 

على �سامل التامك، واإبراهيم دحان، والدكجة ل�سكر، واأحمد النا�رضي، ويحظية الرتوزي، 

اآخر حماكمة ع�سكرية بحق ن�سطاء �سحراويني قد  و�سالح لبيهي، ور�سيد ال�سغري. وكانت 

2010، حيث  اأكتوبر  الق�سية يف  اأن تطورا مفاجئا عرفته هذه  اأجريت عام 199619. غري 

قرر قا�سي التحقيق باملحكمة الع�سكرية بالرباط عدم اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري مبتابعة هذه 

الق�سية، ومبوجب ذلك تقررت اإحالة املتهمني ال�سبعة للمحاكمة التي بداأت جل�ساتها يف منت�سف 

اأكتوبر اأمام املحكمة البتدائية بالدار البي�ساء20

ال�سيا�سي  املعتقل  الغربية  بال�سحراء  »العيون«  مبدينة  اال�ستئناف  حمكمة  اأدانت  وقد 

ال�سحراوي كمال الدليمي، وق�ست يف يناير 2010 مبعاقبته بال�سجن النافذ ملدة 6 اأ�سهر، على 

خلفية مواقفه من ق�سية ال�سحراء، وم�ساركته يف تظاهرات �سلمية للمطالبة بحق تقرير امل�سري 

لل�سعب ال�سحراوي، وكان الدليمي قد تلقى حكما ابتدائيا يق�سي ب�سجنه ملدة عام21.

والحقا اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف ب�«العيون« حكما اأيدت مبوجبه احلكم االبتدائي ال�سادر 

بحق املعتقل ال�سيا�سي ال�سحراوي »ال�سيخ اأميدان« بال�سجن النافذ ملدة 5 �سنوات22.

ويف 8 فرباير 2010 ق�ست حمكمة اال�ستئناف »بتزينت« مبعاقبة 10 من املعتقلني ال�سيا�سيني 

بعد  ال�سنة،  ون�سف  و�سنة  �سهرين  بني  ترتاوح  لفرتات  النافذ  ال�سجن  بعقوبة  ال�سحراويني 

النافذ لفرتات ترتاوح  بال�سجن  اأن كانت االأحكام االبتدائية ال�سادرة بحقهم تق�سي مبعاقبتهم 

من  جمموعة  املتهمني  عن  الدفاع  هيئة  �سجلت  حماكمتهم  وخالل  �سنوات.  وثالث  �سنة  بني 

)19(  »عودة الدولة املغربية للمحاكمات الع�سكرية موؤ�رض خطري وخرق �سافر لو�سعية حقوق االإن�سان بال�سحراء 

الغربية، بيان املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�سحراويني حلقوق الإن�سان يف 17/ 10/ 2009.

http://www.anhri.net/morocco/makal/2009/pr1017-2.shtml
)20(  بيان املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان، يف 4 اأكتوبر 2010 »بعد اأكرث 

من 11 �سهرا من العتقال الحتياطي والتحقيق من طرف الق�ساء الع�سكري، الدولة املغربية تتابع 7 مدافعني 

�سحراويني عن  حقوق االإن�سان اأمام املحكمة االبتدائية بالدار البي�ساء/ املغرب.

اأ�سهر �سجنا نافذا �سد معتقل �سيا�سي �سحراوي بالعيون- ال�سحراء الغربية، بيان املكتب التنفيذي  )21( »�ستة 

لتجمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان يف 7/ 1/ 2010.

http://www.anhri.net/morocco/makal/2010/pr0107.shtml
)22( »تاأييد حكم ابتدائي �سد معتقل �سيا�سي �سحراوي بالعيون/ ال�سحراء الغربية، بيان املكتب التنفيذي لتجمع 

املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان يف 26/ 1/ 2010.

http://www.anhri.net/morocco/makal/2010/pr0126.shtml



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

206

النتزاع  والتعذيب  للرتهيب  املتهمني  واإخ�ساع  ال�سبط،  حما�رض  �سابت  التي  اخلروقات 

اعرتافات والتوقيع على حما�رض تدينهم23.

اأحيل اإىل املحاكمة املعتقل ال�سيا�سي ال�سحراوي هدي اأحمد حممود الكينان، وكان قد  وقد 

تعر�س لالختطاف يف اأكتوبر 2009، وظل م�سريه جمهوال ملدة �سهر ون�سف، قبل اأن يتم 

نقله اإىل �سجن عكا�سة بالداء البي�ساء. وبح�سب تقارير حقوقية فقد تعر�س للتعذيب مرارا يف 

معتقل متاره ال�رضي. ويرجح اأن االإجراءات التي طالته ا�ستهدفت التنكيل به، ب�سبب مواقفه 

املعلنة جتاه ق�سية ال�سحراء الغربية، وتخليه عن اجلن�سية املغربية، وحت�سله على وثائق ثبوتية 

�سحراوية24

من ناحية اأخرى قامت ال�سلطات املغربية يف نوفمرب 2009 باإبعاد املدافعة ال�سحراوية اأمينتو 

حيدار رئي�س جتمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان عندما حاولت العودة من اإ�سبانيا 

للعي�س مع اأ�رضتها، و�سودر جواز �سفرها، واأعيدت مرة اأخرى اإىل اإ�سبانيا25. 

على  الدولية  االحتجاجات  وت�ساعد  اأ�سابيع  اأربعة  من  الأكرث  الطعام  عن  اإ�رضابها  وبعد 

 .2009 دي�سمرب  يف  اأخرى  مرة  بعودتها  القبول  اإىل  املغربية  ال�سلطات  ا�سطرت  اإبعادها، 

غري اأن حتركات اأمينتو حيدار خ�سعت ملراقبة �رضطية ل�سيقة. كما اأ�سيئت معاملة من حاولوا 

زيارتها اأو الرتدد عليها يف ظل احل�سار البولي�سي الذي فر�س على منزلها26.

وقد تعر�س بع�س من حاولوا زيارة املدافعة ال�سحراوية العتداءات، قبل اأن يتم اقتيادهم 

الكارحي،  بيجا  من  كٌل  له  تعر�س  ما  وهو  معلومة،  غري  جهة  اإىل  االأمن  اأجهزة  قبل  من 

اأي�سا  الأمن  اأجهزة  قامت  كما  يناير،  من  ال�ساد�س  يف  اعتقال  اللذين  الكارحي  اأحمد  و�سيدي 

)23( »اأحكام قا�سية وجائرة �سد معتقلني �سيا�سيني �سحراويني يدافعون عن حق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير 

امل�سري”، بيان �سادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان،8 فرباير 2010.

http://www.anhri.net/?p=864
هدي  ال�سحراوي  ال�سيا�سي  املعتقل  حماكمة  »تاأجيل  ال�سحراويني،  والكتاب  ال�سحفيني  احتاد  عن  نقال    )24(

حممود الكينان اإىل غاية 29 �سبتمرب 2010«.

http://www.upes.org/bodyindex.asp?field=terre&id=143
)25( »يجب ال�سماح لل�سيدة اأمينتو حيدار بالعودة اإىل بلدها«، بيان �سادر عن ال�سبكة االأورومتو�سطية حلقوق 

الإن�سان، 8 دي�سمرب 2009.

http://www.anhri.net/?p=1684
رايت�س  هيومن  عن  �سادر  بيان  ال�سحراوية”،  النا�سطة  طرد  عن  الرتاجع  يجب   : “املغرب   : اأي�سًا  وانظر 

ووت�س، 19 نوفمرب 2009.

http://www.hrw.org/ar/news/2009/11/19-0
)26( »اأمينتو حيدار �سهر كامل من احل�سار وامل�سايقات، بيان املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�سحراويني عن 

حقوق الإن�سان يف 1/17/ 2010.

http://www.anhri.net/morocco/makal/2010/pr0117-2.shtml
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بتفريق متظاهرين بالقوة كانوا قد جتمعوا لالحتجاج على املعاملة التي تلقاها حيدار27.

ال�سحراويني،  واحلقوقيني  ال�سيا�سيني  للن�سطاء  التنقل  حرية  على  امل�سددة  بالقيود  وات�سال 

حتركات  جميع  على  ل�سيقة  رقابة  وفر�س  ال�سفر،  على  قيود  فر�س  ال�سلطات  وا�سلت  فقد 

املغرب. كما  املدن اجلنوبية من  اأو يف  االإقليم  �سواء داخل  ال�سحراويني،  الن�سطاء  وتنقالت 

اأ�سدرت تعليمات م�سددة حتظر على االأجانب اإجراء لقاءات مع الن�سطاء ال�سحراويني، من 

دون احل�سول على ت�رضيح م�سبق.

ويف هذا ال�سياق اأوقفت اأجهزة الأمن خم�سة من كوادر املنظمات احلقوقية ال�سحراوية على 

احلدود مع موريتانيا، و�سودرت جوازات �سفرهم وهواتفهم املحمولة. وكان من املفرت�س 

اأن ي�ساركوا يف اجتماع جلبهة البولي�ساريو يف موريتانيا. ويتعلق االأمر بكل من �سيدي حممد 

ال�سباعي ع�سو  اأحمد  دد�س رئي�س جلنة الدفاع عن تقرير امل�سري ل�سعب ال�سحراء الغربية، 

الكاتب  م�سعود  العربي  الإن�سان،  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  ل�سحايا  ال�سحراوية  اجلمعية 

العام يف جتمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان، اإبراهيم الإ�سماعيلي رئي�س منتدى 

حفظ الذاكرة لل�سعب ال�سحراوي، وعتيق براي ع�سو جلنة مناه�سة التعذيب بالداخلة. وقد 

اأعيدت جوازات �سفرهم بعد اأكرث من ثالثة اأ�سهر من م�سادرتها. ويف ال�سياق ذاته جرى منع 

�سلطانة خية نائبة رئي�س منتدى امل�ستقبل للمراأة ال�سحراوية من ال�سفر اإىل اإ�سبانيا28.

رافائيل  هريانز،  بريتا  الإ�سبانيني  املراقبني  �سبيل   2010 اأبريل  يف  ال�سلطات  اأخلت  وقد 

اأنتورينا بعد توقيفهما؛ ب�سبب موؤازرتهما ملجموعة من املدافعني عن حقوق االإن�سان واملواطنني 

من  وع�رضات  ال�رضطة  عنا�رض  قبل  من  العتداءات  تعر�سوا  قد  كانوا  الذين  ال�سحراويني، 

االأ�سخا�س بجنوب غرب املدينة. و�سادرت قوات االأمن كامريات الت�سوير والفيديو، التي 

حاملني  االأ�سخا�س؛  مئات  بح�سد  ال�سلطات  قيام  اإثر  جرت  التي  االعتداءات،  هذه  �سورت 

االأعالم املغربية و�سور العاهل املغربي. وقد اأعيدت الكامريات للمراقبني بعد اإف�ساد ال�سور 

التي مت التقاطها29.

)27(  »اعتقال وتعذيب مواطنني �سحراويني من بينهم �رضير ب�سارع البري اجلديد بالعيون/ ال�سحراء الغربية”، 

بيان �سادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان،6 يناير 2010.

http://www.anhri.net/morocco/makal/2010/pr0106.shtml
)28( »املغرب: ينبغي رفع القيود املفرو�سة على ال�سفر بحق الن�سطاء ال�سحراويني«، بيان �سادر عن »هيومن 

http://www.hrw.org/ar/news/2010/01/26 .2010 رايت�س ووت�س«، 26 فرباير

وانظر اأي�سا:

“املغرب: اإعادة جوازات ال�سفر للن�سطاء ال�سحراويني”، بيان �سادر عن “هيومن رايت�س ووت�س”، 16 فرباير 2010.
http://www.hrw.org/ar/news/2010/02/16
)29( »اإطالق �رضاح مراقبني اإ�سبانيني بالعيون / ال�سحراء الغربية »، بيان �سادر عن املكتب التنفيذي لتجمع 

http://www.anhri.net/?p=3831 .2010 املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان ، 9 اأبريل
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مراقبني  مواجهة  يف  القوة  م�ستخدمة  املغربية  ال�سلطات  تدخلت   2010 �سبتمرب   29 ويف 

اأمام مطار العيون، الذي خ�سع حل�سار بولي�سي م�سدد، مع  دوليني ومدافعني �سحراويني 

عودة جمموعة من املدافعني ال�سحراويني امل�ساركني يف ندوة دولية، عقدت باجلزائر حول 

املقاومة وحق تقرير م�سري ال�سعوب-حالة ال�سحراء الغربية. وقد تعر�س عدد من املراقبني 

واملدافعني ال�سحراويني واملرا�سلني ال�سحفيني العتداءات عنيفة، و�سلت اإىل حد طعن املدافعة 

ال�سحراوية �سلطانة خيا باآلة حادة30

»حماية  لرابطة  العام  الكاتب  ال�سباعي  اأحمد  احلقوقي  النا�سط  تعر�س  اآخر  �سعيد  وعلى 

اأبريل 2010 من طرف ال�رضطة. وقد قاموا  ال�سجناء ال�سحراويني«، ملحاولة اختطاف يف 

مبطاردته يف ال�سوارع قبل اأن يتم التقاطه من قبل �سيارة تقل مواطنني �سحراويني، وتنقله 

اإىل مكان بعيد عن اأعني ال�رضطة31.

لحتجاجات  العنيفة  املواجهات  حدة   2010 العام  من  الأخرية  ال�سهور  يف  تزايدت  وقد 

لقى   2010 اأكتوبر  ففي  اأي�سا،  عنيفا  طابعا  بع�سها  اكت�سى  التي  ال�سحراويني،  املواطنني 

من  اأفراد  قبل  من  عليه  الر�سا�س  اإطالق  بعد  م�رضعه  عمره  من  ع�رضة  الرابعة  يف  �سبي 

اإحدى نقاط التفتي�س. وكان ال�سبي ب�سحبة �ستة اآخرين ي�ستقلون �سيارة  اجلي�س املغربي عند 

للتهمي�س  حد  بو�سع  املطالبني  ال�سحراويني  املحتجني  من  اآالف  اأقامه  خميم  اإىل  املوؤن  جللب 

االقت�سادي وملعاناتهم  ب�سكل خا�س يف ال�سكن وال�سغل. وقد عزت وزارة الداخلية احلادث 

اإىل اأن ال�سيارة هاجمت نقطة التفتي�س، يف ذات الوقت الذي تعر�ست فيه النقطة الإطالق نار 

اأ�سيبوا بجراح، ومع ذلك  التقارير، فاإن بقية الركاب قد  اأخرى. ووفقا لبع�س  من �سيارة 

كانت  م�ست�سفى ع�سكري، حيث  اإىل  نقلهم  قبل  املغربية،  ال�رضطة  قبل  لل�رضب من  تعر�سوا 

ة يف امل�ست�سفى32. اأيديهم مقيدة باالأ�رضِّ

ولحقا واإثر حماولت ال�سلطات اإخالء املخيم وتفكيكه وقعت مواجهات عنيفة يف الثامن من 

التقارير- زجاجات  بع�س  –ح�سب  األقت  والتي  لالإخالء.  املعار�سة  املجموعات  نوفمرب مع 

حارقة، واأ�سهرت ال�سيوف واخلناجر يف مواجهة قوات الأمن التي ا�ستخدمت بدورها القنابل 

امل�سيلة للدموع وخراطيم املياه، والع�سي. واعتقلت ما يزيد على مائة وع�رضين �سخ�سا. وقد 

اأف�سى ال�سدام بح�سب هذه التقارير اإىل م�رضع 12 �سخ�سا، بينهم ع�رضة من عنا�رض االأمن، 

)30(  بيان املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان يف 30 �سبتمرب 2010،  »اعتداء 

على مراقبني ومدافعني عن حقوق االإن�سان بالعيون.

)31( »جناة النا�سط احلقوقي اأحمد ال�سباعي من حماولة االختطاف من طرف قوات القمع املغربي«، بيان �سادر 

عن رابطة حماية ال�سجناء ال�سحراويني بال�سجون املغربية ، 18 اأبريل 2010.

http://www.anhri.net/?p=4307
)32( العفو الدولية: يتعني على املغرب اإجراء حتقيق يف مقتل �سبي �سحراوي

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/morocco-must-investigate-killing-

14-year-old-sahrawi-protest-site-2010-10-2
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تعر�س �ستة منهم للذبح والتمثيل بجثثهم. وامتدت هذه املواجهات اإىل مدينة العيون، مقرتنة 

باعتداءات وا�سعة النطاق على موؤ�س�سات عمومية و�سيارات حكومية وموؤ�س�سات خا�سة، كما 

اقرتنت بالهجوم على مقر االإذاعة والتلفزة اجلهوية بالعيون، واختطاف اأحد حرا�س االأمن 

اإىل  االأحداث  هذه  يف  املعتقلني  من  �سبعة  اأحيل  وقد  بها.  والعاملني  ال�سحفيني  وترويع  بها، 

املحكمة الع�سكرية بالرباط يف 14 نوفمرب 2010 33.

كما اأحيل نحو 80 معتقال اإىل قا�سي التحقيق يف حمكمة اال�ستئناف بالعيون بعدة اتهامات، 

ت�سري  حني  وعلى  الع�سيان.  وممار�سة  املمتلكات  وتخريب  واإتالف  العمد،  القتل  �سملت 

فاإن  امل�سادمات،  هذه  يف  ال�سحراويني  املواطنني  من  اثنني  م�رضع  اإىل  الر�سمية  التقارير 

م�سادر �سحراوية تتهم ال�سلطات املغربية بقتل الع�رضات وجرح 1500 �سخ�س واعتقال نحو 

األفي �سخ�س34.

وبح�سب تقارير اأخرى فاإن عملية اقتحام املخيم مل يبلغ بها �سكانه اإال قبل دقائق من �سدور 

اأو قامت  النريان يف اخليام  اأ�رضمت  التي  باإخالئه واقتحامه من قبل قوات االأمن،  االأوامر 

باإزالتها باجلرافات الإجبار ال�سكان على اخلروج من خيامهم36.35.

www.anhri.net/?p=1919633( املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان، تقرير منطقة العيون: وقائع وتداعيات(

)34( �سحيفة احلياة، الرباط حتاكم ع�رضات ال�سحراويني بتهم بينها القتل العمد والع�سيان، 14 نوفمرب 2010.

)35( العفو الدولية، دعوات اإىل اإجراء حتقيق يف حوادث الوفيات التي وقعت يف خميم االحتجاج بال�سحراء الغربية 

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/morocco-urged-investigate-deaths-

western-sahara-protest-camp-2010-11-11
)36( اأثناء مثول هذا التقرير ال�سنوي للطبع، اأعلنت اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان يف 24 دي�سمرب 2010، تقريرا 

حمل  وقد  االأحداث.  هذه  رافقت  التي  اخلطرية  لالنتهاكات  وتوثيقا  حتليال  ت�سمن  العيون،  اأحداث  حول  مف�سال 

التقرير امل�سئولية الكاملة الأجهزة الدولة املغربية بالنظر لل�سيا�سات التمييزية املنتهجة يف معاجلة االأو�ساع االقت�سادية 

واالجتماعية باملنطقة، ف�سال عن تاأكيده  اإقدام ال�سلطات على اقتحام املخيم بالقوة ب�سورة مفاجئة، ومن دون اإعطاء 

مهلة زمنية كافية للمعت�سمني داخله الإخالئه، وطبقا لالإفادات وال�سهادات امليدانية، فقد اأطلقت القوات العمومية املغربية 

املطاطي  الر�سا�س  ا�ستخدام  عن  ف�سال  اخليام،  الإخالء  ال�ساخنة  املياه  وخراطيم  واحلجارة  للدموع  امل�سيلة  القنابل 

واإ�سعال النريان يف املخيم، ح�سب بع�س ال�سهادات. وكان رد الفعل من جانب بع�س املعت�سمني عنيفا، حيث ت�سدوا 

باالأ�سلحة البي�ساء والزجاجات احلارقة وقنينات الغاز ملحاوالت تفكيك املخيم بالقوة.

بينهم  للمحاكمة،  االآخرون  وقدم  الحقا،  بع�سهم  �رضاح  اأطلق  �سخ�سا   240 قرابة  اعتقال  مت  فقد  التقرير،  وبح�سب 

16 �سخ�سا اأحيلوا للمحاكمة الع�سكرية. ووثق التقرير امليداين تعر�س معظم املعتقلني ل�رضوب من التعذيب واملعاملة 

الالاإن�سانية، �سملت ال�رضب وال�سب، وتع�سيب االأعني، واحلرمان من النوم، والتبول عليهم، والتهديد باالغت�ساب. 

اأو ممن �ساركن يف التظاهرات التي انطلقت يف العيون العتداءات  و�سجل التقرير تعر�س الن�ساء �سواء داخل املخيم 

وا�سعة النطاق، مل تقف عند حد ال�رضب بالق�سبان احلديدية، اأو ا�ستعمال االألفاظ املهينة، بل و�سل االأمر يف اإحدى 

ال�سجائر يف ج�سدها،  التنا�سلية، واإطفاء  اأع�سائها  اإحدى ال�سحايا بو�سع �سكني داخل  اإىل حد تهديد  احلاالت املوثقة، 

و�سكب املياه امللوثة بالبول على ج�سمها، ثم التناوب على اغت�سابها يف اإحدى �سيارات ال�رضطة.

وال �سك اأن وقوع مثل هذه االنتهاكات اجل�سيمة يك�سف هزال املوقف الر�سمي لل�سلطات املغربية جتاه تنفيذ التو�سيات 

املهمة للجنة احلقيقة واالإن�ساف، التي ا�ستهدفت بالدرجة االأوىل اإحداث قطيعة نهائية مع االنتهاكات اجل�سيمة والبغي�سة 

التي عا�سها املغاربة، فيما عرف بحقبة »�سنوات الر�سا�س«.

ملزيد من التفا�سيل انظر: اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، تقرير عن اأ�سغال جلنة تق�سي احلقائق حول اأحداث العيون 

املرتبطة مبخيم »اكرمي اإيزيك«، يوم 8 نوفمرب 2010، املقدم يف الندوة ال�سحفية املنعقدة يوم 24 دي�سمرب 2010.
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ويف غ�سون هذه املواجهات فر�ست ال�سلطات حظرا على و�سول ال�سحفيني االأجانب اإىل 

املعلومات، و�سحبت ترخي�س مرا�سل اإ�سباين، كما طردت بالقوة ثالثة �سحفيني اإ�سبان، بعدما 

اآخر من ال�سحفيني  ال�سلطات يف الوقت ذاته عددا  متكنوا من دخول مدينة العيون، ومنعت 

االإ�سبان من التوجه اإىل العيون.37

لل�سعب  الوحيد  املمثل  نف�سها  تعترب  –التي  البولي�ساريو  جبهة  اأن  يبدو  اآخر  �سعيد  وعلى 

العربية  اجلمهورية  تاأ�سي�س   1976 عام  منذ  واحد  طرف  من  اأعلنت  والتي  ال�سحراوي 

الالجئني  من  �سواء  عليها،  املن�سقني  قمع  عن  بدورها  تتوقف  مل  الدميقراطية-  ال�سحراوية 

قبل  من  تدار  والتي  اجلزائرية،  احلدود  داخل  تندوف  مبخيمات  املقيمني  ال�سحراويني 

البولي�ساريو، اأو يف املنطقة اخلا�سعة ل�سيطرتها والتي ال تتجاوز 15% من م�ساحة ال�سحراء 

الغربية38.

وت�سري التقارير يف هذا ال�سياق اإىل اأن قوات اأمن تابعة للبولي�ساريو، قامت يف 21 �سبتمرب 

2010 باعتقال اأحد املن�سقني عنها، وهو م�سطفى �سلمى �سيدي مولود، بينما كان متوجها اإىل 

لل�سحراء  بها  قام  زيارة  بعد  اعتقاله  جاء  وقد  تندوف.  يف  ال�سحراويني  الالجئني  خميمات 

الغربية، واأعلن خاللها تاأييده للمقرتح املغربي مبنح منطقة ال�سحراء حكما ذاتيا حتت ال�سيادة 

املغربية، واأنه �سيدافع عن هذا املقرتح فور عودته لتندوف. ووفقا ملا اأعلنته وزارة الداخلية 

فيما يعرف باجلمهورية العربية ال�سحراوية الدميقراطية، فاإن اعتقال م�سطفى �سلمى قد جاء 

ال�سحراوية.  باملوؤ�س�سات  تتعلق  اأ�رضار  واإف�ساء  “العدو”،  ل�سالح  بالتج�س�س  اتهامه  بناء على 

“التج�س�س”  بتهمة  ال�سحراوية”  “العدالة  ل�  اإحالته  فاإن �سلمى يفرت�س  الداخلية  بيان  وبح�سب 

املنطقة  يف  معلوم  غري  مكان  يف  احتجز  قد  �سلمي  م�سطفى  باأن  التقارير  وتفيد  و”اخليانة”. 

تندوف  مبخيمات  املقيمة  لعائلته  ي�سمح  ومل  البولي�ساريو.  ل�سيطرة  اخلا�سعة  ال�سحراوية 

بزيارته39.

وعلى الرغم من اأن جبهة البولي�ساريو اأعلنت الحقا االإفراج عن م�سطفى �سلمى يف 6 نوفمرب 

2010، فاإنها ظلت حتتفظ به يف عزلة تكاد تكون كاملة يف منطقة اأمبهرييز النائية اخلا�سعة 

باإجراء  املتحدة،  باالأمم  الالجئني  ل�سئون  العليا  باملفو�سية  مل�سئولني  فقط  ل�سيطرتها، و�سمحت 

ات�سال هاتفي معه يف حني ظلت اأ�رضته عاجزة عن االت�سال به40. وبح�سب اأحدث التقارير، 

اعتمادات  و�سحب  الق�رضي  االإخالء  عمليات  وقف  اإىل  دعوة  ال�سحراء:  اإقفال  حدود،  بال  مرا�سلون   )37(

ال�سحفيني االأجانب.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31892
)38( هيومان رايت�س ووت�س، حقوق االإن�سان يف ال�سحراء الغربية وخميمات تندوف لالجئني

http://www.hrw.org/ar/reports/2008/12/16-0
)39( هيومان رايت�س ووت�س، ال�سحراء الغربية والبولي�ساريو تعتقل من�سقا

http://www.hrw.org/ar/news/2010/09/23
)40( هيومان رايت�س ووت�س، ال�سحراء الغربية: »من�سق مطلق ال�رضاح يخ�سع لعزلة �سبه تامة«

http://www.hrw.org/ar/news/2010/11/03
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فاإن املفو�سية العليا ل�سئون الالجئني قد قامت يف الثالث من دي�سمرب 2010 بنقل م�سطفى �سلمى 

اإقامته الحقا بعد ق�سائه اأكرث من �سهرين ون�سف ال�سهر  اإىل موريتانيا، متهيدا لتحديد وجهة 

رهن االعتقال يف مكان جمهول بوا�سطة جبهة البولي�ساريو41.

ال�صغوط على حرية الجتماع والتجمع ال�صلمي:

ظلت ال�سلطات تتعامل ب�رضامة �سديدة جتاه خمتلف اأ�سكال التظاهر اأو االحتجاج اجلماعي يف 

اإقليم ال�سحراء الغربية. ومع اأن ال�سلطات املغربية تبدي ت�ساحما ن�سبيا جتاه الوقفات االحتجاجية 

وجتاه بع�س االحتجاجات ذات الطابع املطلبي يف عدد من املدن الرئي�سية يف املغرب، اإال اأن 

ذلك مل مينع من اللجوء اإىل القوة يف ف�س بع�س اأعمال االحتجاج. كما وا�سلت ال�سلطات ب�سكل 

روتيني مالحقة املئات من اأع�ساء جماعة العدل واالإح�سان االإ�سالمية املحظورة؛ بدعوى عقد 

اجتماعات بدون ترخي�س م�سبق.

وقد تدخلت ال�رضطة املغربية بالقوة لف�س مظاهرة �سلمية، نظمها ن�سطاء �سيا�سيون وحقوقيون 

مبدينة العيون بال�سحراء الغربية يف 9 مار�س 2010، وذلك للتنديد باالنتهاكات التي يتعر�س 

لها ال�سحراويون، واملطالبة بحق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه.

ال�سبار  اإبراهيم  بينهم  من  التظاهرة،  منظمي  اإ�سابة عدد من  اإىل  امل�سادمات  اأف�ست  وقد 

والنعمة  الإن�سان،  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  ل�سحايا  ال�سحراوية  للجمعية  العام  الكاتب 

بال�سحراء  الإن�سان  وحقوق  العامة  احلريات  عن  للدفاع  الفرن�سية  اللجنة  رئي�س  الأ�سفاري 

الغريبة، واأحمد حمية ع�سو جلنة العمل ملناه�سة التعذيب بالداخلة، كما طالت الإ�سابات عدد 

من املتظاهرات من بينهم اإزانة اأميدان، مرمي امغيزالت، ودكنة حممد فا�سل جليب42.

يناير 2010 على جمموعات   13 االأمن يف  اأجهزة  اعتدت  ال�سحراوي،  االإقليم  وخارج 

من املعطلني “بتاونات” كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم يف العمل. وقد اأف�سى 

املركزي  بامل�ست�سفى  امل�سئولني  امتناع  التقارير  و�سجلت  املحتجني،  من  عدد  اإ�سابة  اإىل  ذلك 

)41( م�سطفى �سلمى ولد �سيدي مولود: من االعتقال التع�سفي اإىل الرتحيل الق�رضي، بيان م�سرتك ملجموعة من 

املنظمات احلقوقية املغربية يف 8 دي�سمرب 2010

www.anhri.net/?p=20242
)42( »تدخل عنيف �سد مواطنني ومدافعني �سحراويني عن حقوق االإن�سان بالعيون/ ال�سحراء الغربية«، بيان 

�سادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان،10 مار�س 2010.

http://www.anhri.net/?p=2530
بيان �سادر عن منظمة العفو  “يجب على املغرب اأن ت�سع حدًا مل�سايقة الن�سطاء ال�سحراويني”،  اأي�سًا:  راجع 

الدولية، 9 اأبريل 2010.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/morocco-must-end-harassment-sahrawi-
activists-2010-04-09
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“بتاونات” عن تقدمي تقارير طبية ب�ساأن الإ�سابات التي حلقت باملحتجني43.

وعلى اإثر احتجاجات طالبية عرفتها يف دي�سمرب 2009 منطقة تغجيجت، للمطالبة بتاأمني 

و�سائل نقل للطالب اجلامعيني، وقعت م�سادمات مع ال�رضطة، واعتقل على غرثها عدد من 

الطالب واملدونني، واأحيلوا للمحاكمة. وقد جاءت االأحكام االبتدائية مت�سمنة عقوبة ال�سجن 

لثالثة من الطالب ملدة �ستة اأ�سهر، بعد اإدانتهم بتهمة تكدير ال�سلم العام واللجوء للعنف واإهانة 

النا�سط يف جمعية  ال�سالمي  العزيز  املدون عبد  كما طالت عقوبة مماثلة  موظفني عموميني. 

“اأتاك”44.

ويف فربار 2010 منعت ال�سلطات وقفة احتجاجية جرى التن�سيق لتنظيمها من قبل االحتاد 

للت�سامن  الوطنية  والهيئة  املعتقلني  الطالب  وعائالت  فا�س،  بجامعة  املغرب  لطلبة  الوطني 

حمكمة  اأمام  الوقفة  ملوقع  املوؤدية  الطرق  االأمن  اأجهزة  طوقت  وقد  ال�سيا�سيني.  املعتقلني  مع 

اال�ستئناف واعتدت بال�رضب املربح وال�ستم على عائالت املعتقلني45.

وعلى �سعيد اآخر توا�سلت مالحقة املئات من اأع�ساء جماعة العدل واالإح�سان من املنازل، 

التي ت�سهد اجتماعاتهم املعروفة با�سم “جمال�س الن�سيحة”. وي�سار يف هذا ال�سدد اإىل ما ر�سدته 

م�سادر اجلماعة يف الأ�سبوع الأول من مار�س 2010 من اعتقال 103 من اأع�سائها يف اأربعة 

منازل كانت حتت�سن جمال�س الن�سيحة، اأو خالل احتفاالتهم بذكرى املولد النبوي، وقد اأخلى 

�سبيلهم بعد �ساعات من توقيفهم وا�ستجوابهم46.

وبح�سب م�سادر اجلماعة يف 29 مايو 2010، طالت اإجراءات مماثلة 342 من اأع�سائها يف 

مدينة طنجة ووجدة، وزايو وكان من بينهم 123 امراأة47.

ال�ساللية  اأبناء اجلماعة  �سد  “مي�سور”  العنيف لقوات االأمن مبدينة  التدخل  اأدى  ويف يونيو 

“اكلي”، اإىل �سقوط ما ال يقل عن 30 جريحا، اإ�سابات بع�سهم خطرية، عالوة على اعتقال 

)43( »فروع اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان باإقليم تاونات تدين ب�سدة العتداء ال�سنيع الذي تعر�س له املعطلني 

بيان �سادر عن  بتاونات، و تطالب باالعرتاف باجلمعية الوطنية حلملة ال�سهادات باملغرب والتحاور معها”، 

اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، 16 يناير 2010.

http://www.anhri.net/morocco/amdh/2010/pr0116.shtml
)44(»اإدانة مدون و�ساحب مقهى اإلكرتوين بال�سجن«، بيان �سادر عن مرا�سلون بال حدود، 16 دي�سمرب 2009.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31611
)45( »املكتب اجلهوي للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان بجهة فا�س يدين ب�سدة م�سادرة حقها يف التعبري والتظاهر 

من طرف ال�سلطات الأمنية بفا�س”، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، 16 فرباير 2010.

http://www.anhri.net/?p=854
)46( بالغ »جماعة العدل واالإح�سان«، يف 7 مار�س 2010.

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=581890
)47( بالغ »جماعة العدل واالإح�سان«.

http://www.maghress.com/rifpost/822;jsessionid=6AAE8B45EC5B58422142B0FFF81FB98C
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الع�رضات. وكان اأهل اجلماعة ال�ساللية “اكلي” قد دخلوا يف اعت�سام مفتوح جتاوز املائة يوم، 

اأرا�سيهم.  �سلب  ت�ستهدف  ال�سلطات ملخططات  انحيازا من جانب  اعتربوه  ما  احتجاجا على 

وقد اأحيل للمحاكمة يف هذه االأحداث 14 متهما. تلقى بع�سهم اأحكاما بال�سجن النافذ ملدة اأربعة 

اأ�سهر، فيما تلقى عدد منهم اأحكاما بال�سجن ملدة �سهرين موقوفة التنفيذ. ورف�ست هيئة املحكمة 

خالل املحاكمة طلبات الدفاع، ومن بينها معاينة اآثار ال�رضب والتعذيب على اأج�سام املتهمني، 

واال�ستماع اإىل �سهود عيان، وعدم االعتداد مبحا�رض ال�رضطة الق�سائية، لكونها غري موقعة 

من جانب املتهمني ومل يطلعوا عليها، ومل تتل عليهم48.

و�سعية املدافعني عن حقوق الإن�سان :

الغربية،  بال�سحراء  االإن�سان  مدافعو حقوق  لها  يتعر�س  التي  الهائلة  ال�سغوط  ف�سال عن 

بحكم  �ستى  و�سغوط  لتحر�سات  هدفا  االإن�سان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف  اأع�ساء  ظل  فقد 

انخراطهم ب�سورة مبا�رضة يف العديد من فعاليات االحتجاج االجتماعي والنقابي.

حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  رئي�س  حر�سي  احل�سني  تعر�س  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  وي�سار 

داخل  بدين  لعتداء  وتعر�سه  تع�سفي،  لعتقال   2009 نوفمرب  يف  مالل”  “ببني  الإن�سان 

م�سلحة ال�رضطة الق�سائية “ببني مالل”، حيث �سوهد وثيابه ممزقة، ولوحظت اآثار جروح 

الأحد  اعتقالها  اإثر  على  الق�سائية  ال�رضطة  لدى  تدخله  اإثر  ذلك  جاء  وقد  عنقه.  على  ظاهرة 

ثالث من  لع�سو  –بالإ�سافة  اإليهما  املختار. وقد وجهت  الدين  اأع�ساء اجلمعية ويدعى ن�رض 

اجلمعية- اتهامات باإهانة موظفني عموميني اأثناء قيامهم بعملهم49. وقد تلقى احل�سني حر�سي 

فاإن  وحاليا  املالية.  الغرامة  عن  ف�سال  التنفيذ،  موقوفة  �سهر  ملدة  باحلب�س  اأحكاما  وزمياله 

حمكمة اال�ستئناف ببني مالل تنظر يف الطعون املقدمة على هذه االأحكام50.

التي  الحتجاجية  العت�سامات  مع  الإن�سان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  ت�سامن  اإطار  ويف 

تنظمها اجلمعية الوطنية للمعطلني من حملة ال�سهادات، فقد اعتقل عبد اخلالق احلمد و�سي ع�سو 

مكتب فرع اجلمعية املغربية بالعرائ�س، على اإثر تدخل ال�رضطة بالقوة يف مار�س 2010 لف�س 

)48( تقرير عن حماكمة معتقلي اجلماعة ال�ساللية لأهل اأكلي مبي�سور، �سادر عن املكتب املحلي للجمعية املغربية 

حلقوق االإن�سان مبي�سور.

http://www.moroccanbridge.com/missour/?p=1996
)49(»اعتقال رئي�س فرع اجلمعية ببني مالل “، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، 12 نوفمرب 2009.

http://www.anhri.net/morocco/amdh/2009/pr1112.shtml
وانظر اأي�سا: “الإبقاء على اعتقال رئي�س فرع بني مالل للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان ومنا�سل اآخر بالفرع”.

http://azeroual.jeeran.com/23/archive/2009/11/970797.html
)50( حماكمة احل�سني حر�سي رئي�س فرع اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ببني مالل وع�سوي الفرع، بيان 

  http://anhri.net/?p=12919 .2010 سادر عن فرع اجلمعية يف 28 �سبتمرب�
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اعت�سام مفتوح خا�سه املعطلون وا�ستمر الأكرث من 20 يوما51.

ويف اأعقاب انعقاد املوؤمتر التا�سع للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان يف مايو 2010، والذي 

راأ�سها  اأطراف حكومية، على  انخرطت  اجلمعية،  داخل �سفوف  وانق�سامات  �سهد خالفات 

الوزير االأول، يف تاأليب الراأي العام �سد اجلمعية والت�سهري بها، وو�سلت هذه احلملة العدائية 

حد املطالبة بحل اجلمعية، وحماولة تقدميها باعتبارها “بوقا لالنف�ساليني” يف اإقليم ال�سحراء 

دعوتها  ملجرد  خا�سة”،  ب�سفة  اجلزائر  ولدولة  اأجنبية  جلهات  بالولء  واتهامها  الغربية، 

التقليدية ملمثلي البعثات الدبلوما�سية، مبا يف ذلك اجلزائر حل�سور افتتاح املوؤمتر، ف�سال عن 

اتهامها بدعم الإرهابيني52.

وهى  االإن�سان،  حلقوق  الريف  جمعية  رئي�س  اخلياري  �سكيب  ظل  فقد  اأخرى  جهة  من 

ملدة  باحلب�س  ق�سائي  حلكم  تنفيذا  �سجنه،  يف  حمتجزا  االأمازيغيني،  حقوق  عن  تدافع  منظمة 

ثالث �سنوات بتهمة اإهانة هيئات حكومية ر�سمية. وقد تاأيد احلكم ا�ستئنافيا يف نوفمرب 2009. 

وكان �سكيب اخلياري قد اأدىل بت�رضيحات، اتهم فيها بع�س كبار امل�سئولني بال�سلوع يف �سبكة 

لتهريب املخدرات، واأدين مبوجب حكم ابتدائي يف يونيو 200953.

على �سعيد اآخر، ويف �سلوك بدا وثيق ال�سلة مب�ستوى التن�سيق االأمني الرفيع بني احلكومات 

دون  –ومن  املغربية  ال�سلطات  قامت  الإن�سان،  حقوق  عن  املدافعني  مواجهة  يف  العربية 

ال�سبكة  رئي�س  اجلندوبي،  كمال  البارز  التون�سي  احلقوقي  املدافع  مبنع  تف�سري-  اأي  تقدمي 

الأورومتو�سطية من دخول البالد يف 30 �سبتمرب 2009. وكان اجلندوبي قد و�سل اإىل مطار 

الرباط للم�ساركة يف لقاء مفتوح تنظمه املنظمة املغربية حلقوق االإن�سان حول “حركة املدافعني 

وكان املفرت�س تكرميه واآخرون  اأفريقيا وال�رضق االأو�سط”.  عن حقوق االإن�سان يف �سمال 

خالل هذا اللقاء.

وباأ�سماء  اللقاء  هذا  برتتيبات  م�سبق  علم  على  كانت  –التي  املغربية  ال�سلطات  اأن  ويعتقد 

ال�سخ�سيات املدعوة فيه- قد اأقدمت على هذه االإجراء باإيعاز من ال�سلطات التون�سية. وقد اأجرب 

اجلندوبي على ق�ساء ليلة كاملة على منت الطائرة، قبل اأن يتوجه عائدا لباري�س �سبيحة اليوم 

)51(»بالغ: حول اعتقال الرفيق عبد اخلالق احلمد و�سي ع�سو مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان 

فرع العرائ�س بباب بلدية العرائ�س”، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، 10 مار�س 2010.

http://www.anhri.net/?p=2528
)52( »اجلمعية املغربية حلقوق االإن�سان تدين احلملة العدوانية والت�سليلية �سدها وحتيي االأقالم احلرة والهيئات 

التي ت�سامنت معها«، بيان �سادر يف 11 يوليو 2010.

www.anhri.net/?p=8830
)53(»املغرب: ت�ساعد وترية تلفيق الق�سايا اجلنائية �سد مقاومي الف�ساد.. حمكمة اال�ستئناف توؤيد حكما جائرا 

�سد النا�سط احلقوقي �سكيب اخلياري«. ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان يف 25 نوفمرب 2009.

http://www.anhri.net/press/2009/pr1125.shtml
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التايل54.

الإرهاب  مكافحة  لإجراءات  الآخر  الوجه  اجل�سيمة:  ال�سرطية  النتهاكات 

وجمود الإ�سالحات:

اأهم  تنفيذ  عن  اأخرى  جهة  من  والتقاع�س  جهة،  من  االإرهاب  مكافحة  اإجراءات  ظلت 

تو�سيات هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة -الداعية جلملة من االإ�سالحات املوؤ�س�سية والقانونية يف 

الو�سعية  تردي  من  ال�سكاوى  لتزايد  مدخال  العقابية-  وال�سيا�سات  والق�ساء  الأمن  قطاعات 

داخل ال�سجون ومراكز االحتجاز، و�سيوع ممار�سات التعذيب، وتزايد حاالت االختطاف 

انتهاكات  على  لل�رضطة  حما�سبة  جتري  ما  ونادرا  التع�سفي.  واالعتقال  الق�رضي  واالختفاء 

حقوق االإن�سان، وبخا�سة يف الق�سايا ذات الطابع ال�سيا�سي. 

وقد ظل مئات من امل�ستبه بانتمائهم جلماعات اإ�سالمية مت�سددة يق�سون اأحكاما بال�سجن، بعد 

حماكمات غري عادلة منذ اعتقالهم يف اإعقاب تفجريات الدار البي�ساء يف مايو 200355.

فاإن  الطوعي،  غري  اأو  الق�رضي  االختفاء  بحاالت  املعني  االأممي  الفريق  تقرير  وبح�سب 

اإجراءات القب�س واالختطاف واالحتجاز لفرتات طويلة جتري با�سم مكافحة االإرهاب، ومن 

دون اأن يتمكن ال�سحايا من ال�ستفادة بحقهم يف الت�سال مبحامني، ودون اأن تخطر ال�سلطات 

اإلقاء  املليانى منذ  املهدي  املواطن  اختفاء  اإىل  ال�سدد  باأخبارهم. وي�سار يف هذا  املعتقلني  ذوي 

م�ساجد  باأحد  اجلمعة  �سالة  لأداء  طريقه  يف  كان  بينما   ،2010 مار�س   19 يف  عليه  القب�س 

اختفاء  للمهند�سني. وقد وقعت حاالت  املحمدية  امللياين طالب مبدر�سة  اأن  العا�سمة، ويذكر 

مماثلة يف وقت الحق لطالب من املدر�سة ذاتها، �سملت زهري بن ق�سو ، وحممد بوطرفا�س 

، اللذين اختفيا منذ اأول مايو 201056.

29 مار�س على  كما ر�سد بع�س التقارير تعر�س املواطن عدنان زخباط لالختطاف يف 

اأ�سحى  وقد  الر�سيد.  مدينة  م�ساجد  احد  مدخل  من  بالقرب  مدين  بزي  اأمية  عنا�رض  اأيدي 

م�سريه جمهوال، بعد اأن اأخفق ذووه يف معرفة اأ�سباب ومكان احتجازه57.

)54( العار على ال�سلطات املغاربية، بيان �سادر عن �سبع منظمات حقوقية يف 2/ 10/ 2010.

www.anhri.net/?p=13092
)55( التقرير ال�سنوي لعام 2009، ال�سادر عن هيومان رايت�س ووت�س.

www.hrw.org./ar/world-report-2010-16
)56(»املغرب: ال�سيد مهدي امللياين �سحية اختفاء ق�رضي«، بيان موؤ�س�سة الكرامة حلقوق االإن�سان يف 5 مايو 2010.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3830:2010-05-

06-16-48-23&catid=134:-&Itemid=75
)57(»املغرب: تزايد عدد حاالت االختفاء الق�رضي »، بيان �سادر عن موؤ�س�سة الكرامة، 16 اأبريل 2010.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3817:2010-04-

23-12-47-20&catid=134:-&Itemid=75
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املوؤبد على  بال�سجن  تاأييد احلكم  اإىل  يف يوليو 2010  “ب�سال”  انتهت حمكمة اال�ستئناف  وقد 

وارتكاب  اإرهابية  خلية  بت�سكيل  اإدانته  بعد  بلعريج،  القادر  عبد  مغربي  اأ�سل  من  البلجيكي 

 35 جرائم قتل يف بلجيكا يف نهاية الثمانينيات واأوائل الت�سعينيات. وكانت هذه الق�سية ت�سم 

�سبق  تليفزيوين  ومرا�سل  بها  معرتف  �سيا�سية  اأحزاب  قيادات  كبار  من  خم�سة  بينهم  متهما، 

تراوحت بني 20و25 عاما  بال�سجن  اأحكاما مغلظة  وتلقوا  املا�سي،  العام  ابتدائيا يف  اإدانتهم 

اإىل  العقوبات بحق هوؤالء االأ�سخا�س  اأمرت حمكمة اال�ستئناف بتخفي�س  بحق بع�سهم. وقد 

ال�سجن ع�رض �سنوات مع النفاذ.58 ويذكر اأن الدفاع عن املتهمني خالل نظر اال�ستئناف قد اأعلن 

ان�سحابه يف اإحدى اجلل�سات احتجاجا على ما و�سفه بغياب معايري املحاكمة العادلة59.

جدير بالذكر اأن حماكمة املتهمني يف الق�سية التي عرفت اإعالميا بـ “خلية بلعريج”، كانت 

قد اقرتنت بخروقات عدة، �سملت تعر�س املتهمني لالختطاف واالعتقال التع�سفي وحرمان 

بتعر�سهم  املتهمني  ادعاءات  املحكمة  جتاهلت  كما  االأولية.  التحقيقات  ح�سور  من  حماميهم 

للتعذيب، ورف�ست املحكمة ال�ستجابة ملطالب الدفاع ا�ستدعاء �سهود الإثبات اأو النفي60.

املقيم يف فرن�سا بعد دخوله  الطفية  القب�س على خالد  ال�سلطات يف فرباير 2010  األقت  وقد 

املغرب لزيارة زوجته �سحى اأبو ثابت، واملعتقلة ب�سجن �سال منذ اإلقاء القب�س عليها يف دي�سمرب 

2009 بتهمة متويل االإرهاب، وقد وجهت اإىل زوجها الذي اأودع �سجن “�سال” اأي�سا اتهامات 

بحيازة ح�ساب م�رضيف م�سرتك مع زوجته، ا�ستخدمته الزوجة يف اإر�سال مبلغ من املال اإىل 

�سقيقها61.

وقد ا�ستمرت ال�سكوى من التعذيب وتردي االأو�ساع داخل ال�سجون، اإىل احلد الذي باتت 

معه اإ�رضابات اجلوع التي �سنها ال�سجناء لفرتات طويلة تهدد بتعري�س حياتهم للخطر. وقد 

تويف يف يونيو 2010 ال�سجني اأحمد الربكاين بال�سجن املركزي بالقنيطرة، متاأثرا باالإ�رضاب 

عن الطعام و�سوء الرعاية ال�سحية، فيما مت نقل �سجني اآخر بال�سجن ذاته اإىل العناية املركزة 

يف و�سعية حرجة للغاية. وكان االثنان مع 15 �سجينا قد �سنوا اإ�رضابا عن الطعام الأكرث من 

�سهرين، احتجاجا على عمليات تفتي�س اأ�سفرت عن ال�ستيالء على بع�س متعلقاتهم من طرف 

)58( »املغرب: تاأييد اإدانة 35 �سخ�سًا بالإرهاب من بينهم �سخ�سيات �سيا�سية« ، بيان �سادر عن هيومن رايت�س 

http://www.hrw.org/ar/news/2010/07/28/35 .2010 ووت�س ، 28 يوليو

)59( »املغرب: نداء من اأجل اإنقاذ املعت�سم ورفاقه«، مبادرة االإ�سالح العربى، 8 اأبريل 2010.

http://arab-reform.net/spip.php?article3029
)60(مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، »واحة االإفالت من املحا�سبة والعقاب: حقوق االإن�سان يف العامل 

ال�ستة ومن  ال�سيا�سيني  املعتقلني  اأي�سا »ت�رضيح بخ�سو�س  ال�سنوي 2009، �س165. انظر  العربي«-التقرير 

معهم«- الو�سيط من اأجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان- 18 اأغ�سط�س 2010.

)61( »املغرب: اعتقال ال�سيد الطفية، زوج ال�سيدة اأبوثابت«، بيان �سادر عن موؤ�س�سة الكرامة، 4 مايو 2010.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3828:2010-05-

05-08-28-28&catid=134:-&Itemid=75
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حرا�س ال�سجن62.

كما ثارت �سكوك حول مالب�سات وفاة ال�سجني �سعيد التاقي بال�سجن املحلي مبدينة “�سفرو”، 

مقرتنة بغياب الرعاية ال�سحية التي تتطلبها حالته من جانب، وتزايد ال�سكوى من ممار�سات 

التعذيب داخل ال�سجن من جانب اآخر63.

وقبيل العفو عنه، تعر�س اإدري�س �سحتان مدير حترير �سحيفة “امل�سعل” اإىل �سغوط �سديدة 

البي�ساء، حيث  بالدار  “عكا�سة”  �سجن  اإىل  قا�سية  ترحيله يف ظروف  فقد مت  داخل حمب�سه. 

اأودع يف زنزانة �سيقة مع 11 �سجينا اآخر. واأجرب على ارتداء مالب�س ال�سجن، ونزع حذائه 

وتكبيله باالأغالل، مقابل اال�ستجابة لطلبه يف العر�س على طبيب وتوفري الرعاية ال�سحية له.

اإفادات ميدانية، فاإن اأو�ساع املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سحراويني بال�سجون املغربية  وبح�سب 

وجه  وعلى  واالآخر،  احلني  بني  بهم  التنكيل  حمالت  ظل  يف  وبخا�سة  التدهور،  بالغة 

وبودها  وانزكان،  ملول  وايت  تيزنيت  و�سجون  بالعيون،  لكحل  �سجن  داخل  اخل�سو�س 

رز مبراك�س وال�سجن املحلي بتارودانت، وبن�سليمان، و�سال والقنيطرة، مما يدفعهم للدخول 

اأحيلوا  ال�سبعة الذين كانوا قد  يف اإ�رضابات عن الطعام. كما هو احلال مع جمموعة املعتقلني 

للمحاكمة الع�سكرية، ودخلوا اإ�رضابا عن الطعام ملدة 41 يوما؛ من اأجل التعجيل مبحاكمتهم، 

اأو اإطالق �رضاحهم، وحت�سني ظروف �سجنهم، ومعاملتهم كمعتقلي راأي.

فى  اعتقاله  فور  تعر�س  قد  الدليمى  كمال  ال�سحراوى  النا�سط  اأن  اإىل  التقارير  واأ�سارت 

اأيام، ظل خاللها عر�سة  ملدة خم�سة  للخلف  يديه  تع�سيب عينيه وتكبيل  اإىل  دي�سمرب 2009 

للتعذيب البدنى و�سوء املعاملة خالل ا�ستجوابه، قبل اإحالته للمحاكمة. وقد عاودت ال�سلطات 

نف�سية  ل�سغوط  تعر�س  حيث  االنفرادى،  باحلب�س  وو�سعه  بالعيون،  “لكحل”  �سجن  فى 

اإثر قيامه با�ستئناف احلكم ال�سادر بحقه باحلب�س النافذ  وج�سدية، وحرم من االت�سال بذويه 

ملدة عام.64

غري اأن اأخطر ممار�سات التعذيب خالل هذا العام طالت �سبعة معتقلني ينتمون اإىل جماعة 

القب�س عليهم فى 28 يونيو 2010، واأودعوا فى زنازين  األقى  قد  العدل والإح�سان، كان 

)62( وفاة �سجني م�رضب عن الطعام، يف املغرب وتدهور �سحة اآخر، 26 يونيو 2010

 http://www.marayapress.net/index.php?act=press&id=3584
)63( »حتى ال يتحول ال�سجن املحلي مبدينة �سفرو اإىل ف�ساء للم�س باحلق يف احلياة«، بالغ اجلمعية املغربية 

حلقوق الإن�سان، فرع �سفرو

 http://www.anhri.net/morocco/amdh/2009/pr1227.shtml
)64( “معتقل الراأي ال�سحراوي ” كمال الدليمي ” يوؤكد تعر�سه للتعذيب و �سوء املعاملة اأثناء اعتقاله و �سجنه 

بال�سجن املحلي ( ال�سجن لكحل ) بالعيون / ال�سحراء الغربية(«، بيان �سادر عن املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني 

ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان ، 5 اأغ�سط�س 2010.

http://www.anhri.net/?p=10291
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انفرادية. وبح�سب تقارير حقوقية، فقد تعر�سوا للتجريد الكلى من مالب�سهم، وتركوا ثالثة 

للتعذيب  واأخ�سعوا  الطعام،  تناول  الأعني، كما حرموا من  الأيدى ومع�سوبى  اأيام مكبلى 

توقيع  على  اإجبارهم  بهدف  جن�سية،  العتداءات  منهم  خم�سة  تعر�س  حد  اإىل  و�سل  الذى 

حما�رض اأو اعرتافات مل ي�سمح لهم باالطالع عليها.65  

قد  اأنه  اأمريكية  ا�ستخباراتية  م�سادر  عن  نقلت  قد  كانت  اإعالمية  تقارير  اأن  بالذكر  جدير 

االأمريكية،  اال�ستخبارات  ل�سالح  تدار  املغرب  داخل  اعتقال �رضية  جرى تخ�سي�س مراكز 

القاعدة،  لتنظيم  باالنتماء  تقوم برتحيلهم من �سجن جوانتانامو، متهمني  وت�ست�سيف معتقلني 

حيث يجري ا�ستجوابهم داخل املغرب حتت التعذيب. وك�سفت هذه التقارير عن وجود اأ�رضطة 

يخ�سع  ال�سيبة،  بن  رمزى  وهو  �سبتمرب،   11 هجمات  فى  املتهمني  اأبرز  اأحد  تظهر  فيديو، 

لال�ستجواب داخل اأحد ال�سجون ال�رضية بالقرب من العا�سمة املغربية. وبح�سب هذه التقارير 

فاإن ال�سيبة وعددا اآخر من املعتقلني االأجانب قد خ�سعوا فى ذلك الوقت ل�سنوف متعددة من 

اأن  املغرب  يف  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  من  عدد  ويعتقد  والنف�سى.66  اجل�سدى  التعذيب 

معتقل “متارة” القريب من الرباط هو ال�سجن ال�رضي الذي تتحدث عنه التقارير67. 

)65(  منظمة العفو الدولية: »�سبعة معتقلني يزعمون اأنهم تعر�سوا للتعذيب يف املغرب«، بيان �سادر يف  22 

يوليو 2010.

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE29/015/2010/ar/896f05d2-de09-4fee-bb11-

55a5edc617d9/mde290152010ar.pdf
)66( قلق بالرباط عقب تقارير عن ا�ست�سافة املغرب ملعتقلني اأوفدتهم اأمريكا، 30 اأغ�سط�س 2010

http://www.marayapress.net/index.php?act=press&id=4594
- تقارير عن ا�ست�سافة املغرب معتقلني اأوفدتهم اأمريكا للتحقيق معهم

http://www.hibapress.com/news7911.html
عنوان«نحن  حتت  عدد9-15يوليو2010  فى  »ني�سان«  جملة  ن�رضته  الذى  املهم  امللف  اأي�سا  انظر   )67(

املختطفون«.
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�ســـوريا

�سهدت حالة حقوق االإن�سان املزيد من التدهور، يف ظل ا�ستمرار حالة الطوارئ، وتوظيف 

حزمة وا�سعة من الت�رضيعات املعادية حلقوق االإن�سان، وازدياد يف اإحالة الن�سطاء ال�سيا�سيني 

واملدافعني عن حقوق االإن�سان للمحاكمات اال�ستثنائية اجلائرة التي تفتقر اإىل احلد االأدنى من 

�رضوط العدالة.

وقد زادت االأجهزة االأمنية ال�سورية من �سطوتها املعتادة ا�ستنادا اإىل ال�سلطات املطلقة التي 

تتمتع بها، ومتثل ذلك يف توا�سل حاالت االعتقال واالحتجاز التع�سفي واالختطاف والقتل 

خارج نطاق القانون، وتواتر حاالت الوفاة يف مقار االأجهزة االأمنية نتيجة التعذيب.

وعلي الرغم من اأن احلكومة ال�سورية واالحتاد االأوروبي يقرتبان من توقيع اتفاقية ال�رضاكة 

ال�سعيد  علي  �سواء  االإ�سالحات،  من  نوع  باأي  يقرتن  مل  ذلك  فاإن  ال�سورية1،  الأوروبية 

ال�سيا�سي اأو احرتام حقوق االإن�سان. فقد توا�سلت القيود القمعية علي حرية الراأي والتعبري، 

التي  اال�ستبدادية  القوانني  تر�سانة  علي  ت�رضيعية  اإ�سالحات  اأي  ال�سورية  ال�سلطات  جتر  ومل 

حتكم مواطنيها، بل عززتها بقانون قمعي جديد لالإعالم االلكرتوين يت�سمن عقوبات توؤدي 

اإىل �سجن ال�سحفيني واملدونني، وا�ستمرت يف نهج التمييز الذي متار�سه بحق الأقلية الكردية، 

الوطني  للتغيري  دم�سق  اإعالن  موقع  مراقب«،  ب�سفة  االأوروبية  ال�رضاكة  توقيع  من  تقرتب  »�سوريا   )1(

الدميقراطي، بتاريخ 16يونيو2010

http://www.annidaa.org/modules/news/article.php?storyid=5453
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كما وا�سلت فر�س قيودها التع�سفية علي �سفر وتنقالت املواطنني ال�سوريني، وحرمان املنفيني 

منهم من العودة اإىل اأوطانهم.  

ت�ساعد القمع بحق مدافعي حقوق الإن�سان:

حقوقي  ومدافعي  ال�سيا�سيني  النا�سطني  بحق  القمعية  اإجراءاتها  ال�سورية  ال�سلطات  وا�سلت 

الإن�سان، من خالل العتقال التع�سفي واملحاكمات اجلائرة، وحرمان بع�سهم من املثول اأمام 

قا�سيهم الطبيعي، واإحالتهم اإىل حماكم امن الدولة واملحاكم الع�سكرية اال�ستثنائية. 

وقد ق�ست حمكمة اجلنايات الثانية بدم�سق  يف 23 يونيو2010 بال�سجن ثالث �سنوات علي 

املحامي والنا�سط احلقوقي مهند احل�سني، )رئي�س املنظمة ال�سورية حلقوق الإن�سان-�سوا�سية( 

بتهم “النيل من هيبة الدولة، اإ�سعاف ال�سعور القومي ون�رض اأنباء  كاذبة من �سانها اأن توهن 

من نف�سية الأمة”! وهي جملة اتهامات ي�سيع ا�ستخدامها من قبل ال�سلطات ال�سورية يف مواجهة 

منتقدي احلكومة من الكتاب وال�سحفيني والن�سطاء ال�سيا�سيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان2.

قد  البارز-  لدوره احلقوقي  –تقديرا  اإينالز  وكان مهند احل�سني احلائز علي جائزة مارتن 

اأحيل يف نوفمرب 2009 اإىل قا�سي التحقيق علي خلفية عمله يف جمال حقوق االإن�سان، ال�سيما 

تقاريره حول املحاكمات ال�ستثنائية التي جتري ب�سفة خا�سة اأمام حمكمة اأمن الدولة العليا، 

واإثارته لق�سية وفاة اأحد املعتقلني حتت وطاأة التعذيب. وقد بدا وا�سحا حتيز املحكمة �سده، 

حيث قررت يف اإحدى جل�ساتها رد طلبات �سماع ال�سهود بحجة عدم جدوى ذلك، يف الوقت 

الذي مل تقدم فيه النيابة اأدلة ت�ستوجب اإدانة مهند احل�سني!!!

دعوى  حركت  قد  كانت  ال�سورية-  ال�سلطات  من  -باإيعاز  املحامني  نقابة  اأن  اأي�سا  يذكر 

املحامني  نقابة  فرع  لدى  التاأديبي  املجل�س  اإىل  واإحالته  اأغ�سط�س 2009،   4 بحقه يف  م�سلكية 

علي  عالوة  النقابة،  موافقة  ودون  مرخ�سة  غري  حقوقية  منظمة  تراأ�سه  بدعوي  بدم�سق 

ممار�سة  اأن�سطة ت�سيء ل�سوريا!!!! االأمر الذي اأف�سي اإىل �سدور قرار بال�سطب النهائي ملهند 

احل�سني من نقابة املحامني.3 

يف فرباير2010 مثل النا�سط احلقوقي ال�سوري املحامي هيثم املالح، الرئي�س الأ�سبق للجمعية 

ال�سورية حلقوق الإن�سان، اأمام قا�سي الفرد الع�سكري الأول بدم�سق ملحاكمته بعدة تهم، من 

الثانية :ت�سدر حكما بال�سجن ثالث �سنوات على املحامي مهند احل�سني«، بيان  )2(  »دم�سق/ حمكمة اجلنايات 

م�سرتك �سادر عن عدد من املنظمات احلقوقية ال�سورية، بتاريخ 23 يونيو2010

http://www.annidaa.org/modules/news/article.php?storyid=5528
)3( » جل�سة ا�ستجواب �رضية للمحامي والنا�سط احلقوقي« ، خرب �سحفي �سادر عن جلان الدفاع عن احلريات 

الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف �سوريا بتاريخ 18فرباير2010

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/mohanad5.htm
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بينها: «ذم اإدارة عامة “و” نقل اأنباء كاذبة من �ساأنها اأن توهن نف�سية االأمة، “و”تنال من هيبة 

الدولة”!، وكان هيثم املالح قد اعتقل يف 14 اأكتوبر،2009 واأحيل اإىل النيابة الع�سكرية التي 

ا�ستجوبته حول عدد من اللقاءات الإعالمية واملقالت التي كتبها4. وعقب �سل�سلة من اجلل�سات 

اأ�سدر الق�ساء الع�سكري حكمه اجلائر يف 4 يوليو  2010 بال�سجن ثالث �سنوات بحق املالح يف 

حماكمة افتقرت اإىل �رضوط العدالة واحليادية، ومل تراع ظروفه ال�سحية املرتدية5.

وظل الغمو�س يحيط مب�سري النا�سط احلقوقي نزار ر�ستناوي يف �سجن �سيدنايا الع�سكري، 

وتزايدت املخاوف من اأن يكون قد لقي حتفه فعاًل خالل املجزرة التي �سهدها �سجن “�سيدنايا” 

 2005 اأبريل   18 يف  اعتقل  قد  �سنة(   50( ر�ستناوي  نزار  وكان   .20086 عام  �سيف  يف 

اأخبار كاذبة وحتقري  اأربع �سنوات، بتهم ن�رض  اأبريل 2006 بال�سجن   18 وحكم عليه بتاريخ 

رئي�س اجلمهورية ونقل اإىل �سجن �سيدنايا. ورغم انتهاء فرتة حمكوميته فلم يفرج عنه وبات 

م�سريه جمهوال حتى االآن. اأما اإ�سماعيل العبدي ع�سو جمل�س اأمناء جلان الدفاع عن احلريات 

الدميقراطية وحقوق االإن�سان فقد تعر�س لالختفاء الق�رضي يف 23 اأغ�سط�س 2010، وما زال 

قيد العتقال يف �سجن عدرة املركزي بدم�سق، وقد اأحيل يف اأكتوبر 2010 لقا�سي التحقيق 

�سيا�سية  جمعية  اإىل  واالنت�ساب  كاذبة،  اأنباء  ن�رض  بتهم  با�ستجوابه،  قام  الذي  بدم�سق  الثاين 

حمظورة والنيل من هيبة الدولة.7

املنظمة  با�ستدعاء ع�سو  اأكتوبر2010   20 الدولة يف الالذقية يف  اأمن  اأجهزة  قامت  كذلك 

)4( »الق�ساء الع�سكري ال�سوري يحاكم النا�سط احلقوقي هيثم املالح “، بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري حلقوق 

االإن�سان بتاريخ 2010/2/22 

http://www.syriahr.com/22-2-2010-syrian%20observatory22.htm
الثانية  الع�سكرية  اجلنايات  حمكمة  من  املالح  هيثم  االأ�ستاذ  املحامي  على  �سنوات  ثالث  املوؤقت  باالعتقال  »احلكم    )5(

بدم�سق«، بيان �سادر عن املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق االإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا، بتاريخ 4 يوليو2010

h t t p : / /w w w .s h r i l -s y . i n f o /m o d u l e s /n e w s /a r t i c l e .p h p ? s t o r y i d =5 4 7 8 /D A D :% 2 0
% C 7 % E 1 % C D % D F % E 3 % 2 0 % C 8 % C 7 % E 1 % C 7 % D A % C A % D E % C 7 % E 1 % 2 0
%C7%E1%E3%C4%DE%CA%20%CB%E1%C7%CB%20%D3%E4%E6%C7%CA%20
%DA%E1%EC%20%C7%E1%E3%CD%C7%E3%ED%20%C7%E1%C3%D3%CA%C7%D0%20
%E5%ED%CB%E3%20%C7%E1%E3%C7%E1%CD%20%E3%E4%20%E3%CD%DF%E3%C9%20
%C7%E1%CC%E4%C7%ED%C7%CA%20%C7%E1%DA%D3%DF%D1%ED%C9%20
%C7%E1%CB%C7%E4%ED%C9%20%C8%CF%E3%D4%DE
حلقوق  ال�سورية  اللجنة  عن  �سادر   ،« ر�ستناوي  نزار  احلقوقي  النا�سط  م�سري  عن  للك�سف  عاجل  »نداء   )6(

االإن�سان بتاريخ 24فرباير2010

http://www.shrc.org/data/aspx/d12/4082.aspx
)7(  »مازال م�سري الزميل اإ�سماعيل عبدي جمهوال«، بيان �سادر عن جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية 

وحقوق االإن�سان، بتاريخ 19 �سبتمرب2010، اإفادات ميدانية.

http://www.anhri.net/?p=12342
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العربية حلقوق الإن�سان يف �سوريا ال�سيد م�سطفى بديع حاج  بكري، ومت القب�س على ابنته 

الوحيدة واإر�سالهما اإىل دم�سق بعد اأ�سبوع من تاريخ اعتقالهما. وحتى كتابة هذه ال�سطور مل 

تف�سح ال�سلطات عن �سبب توقيفهما، كما مل يعر�سا على الق�ساء 8.

عبد  احلفيظ  عبد  منزل  2مار�س2010   يف  حلب  حمافظة  يف  اأمنية  دورية  اقتحمت  وقد 

النا�سطة  واعتقلت  ماف(،   ( �سورية  يف  االإن�سان  حقوق  منظمة  اأمناء  جمل�س  ع�سو  الرحمن 

نادرة عبدو ع�سو جمل�س االأمناء يف املنظمة )ماف(9. وبينما اأطلقت ال�سلطات ال�سورية �رضاح 

اأمام قا�سي التحقيق الع�سكري يف 22  النا�سطة يف 6 مار�س201010، فقد مثل عبد الرحمن 

و«اإثارة  دويل«،  طابع  ذات  اجتماعية  اأو  �سيا�سية  جمعية  يف  »االنخراط  بتهم  يونيو2010 

النعرات املذهبية«، وذلك علي خلفية عمله ون�ساطه احلقوقي يف ال�ساأن الكردي.11وقد �سدر 

بحقه يف 29 �سبتمرب 2010 حكما، جائرا بال�سجن ملدة عام!!12.

وعلي الرغم من اإنهاء النا�سط البارز علي العبد الله، حكمًا بال�سجن 30 �سهرًا يف 17 يونيو 

اأجل  دم�سق من  اإعالن  تبنت  التي  ال�سيا�سية  القوي  ائتالف  2010، علي خلفية ع�سويته يف 

التغيري الدميقراطي، واإطالق ال�سلطات �رضاح 11 �سجينا من قيادات اإعالن دم�سق عقب انتهاء 

اإليه اتهامات جديدة. وهي »تعكري  مدة حمكومتيهم، فاإن ال�سلطات مل تفرج عنه، ووجهت 

اأجنبية« )ب�سبب مقال كتبه من زنزانته يف ال�سجن ينتقد نظام ولية  عالقات �سوريا مع دولة 

)8( » النا�سط احلقوقي م�سطفى بديع حاج بكري وابنته رهن العتقال التع�سفي«، بيان �سادر عن جلان الدفاع 

عن احلريات الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف �سوريا، بتاريخ 28 نوفمرب2010، اإفادات ميدانية.

http://www.cdf-sy.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=469:2010-

11-28-13-09-23&catid=23:-2010&Itemid=24
ال�سورية تعتقل نا�سطني حقوقيني«،  بيان �سادر عن عدد من املنظمات احلقوقية يف �سوريا،  ال�سلطات   « )9(

بتاريخ 5مار�س2010

http://www.anhri.net/syria/nohrs/2010/pr0305.shtml
اأوروبي واأمريكي ملناق�سة ق�سايا حقوق الإن�سان«، بيان �سادر عن  القمع يتزايد و�سط جتّنب  )10( »�سوريا: 

منظمة هيومان رايت�س ووت�س، بتاريخ 11مار�س2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/11
اأمام الق�ساء الع�سكري بحلب«، بيان  )11( »من اأجل وقف حماكمة النا�سط احلقوقي عبد احلفيظ عبد الرحمن 

�سادر بتاريخ 3 يوليو2010، عن جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف �سوريا.

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2010/AbdAlahafiz.htm
)12(  »ال�سجن ملدة عام بحق النا�سط احلقوقي ال�سوري عبد احلفيظ عبد الرحمن«، بيان �سادر عن عدد من 

املنظمات احلقوقية، بتاريخ 30 �سبتمرب2010

http://www.syriahr.com/30-9-2010-syrian%20observatory5.htm
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الفقيه ال�سيا�سي يف اإيران (13 وقد متت اإحالة علي العبد الله اإىل حمكمة اجلنايات الع�سكرية14

انتهاكات حرية التعبري:

�سواء  الإعالم،  و�سائل  كل  علي  املطلقة  �سيطرتها  تفر�س  ال�سورية  ال�سلطات  مازالت  

ال�سحافة اأو الأعالم املرئي اأو املواقع االإلكرتونية وو�سائط الإعالم البديل؛ وتوظف تر�سانة 

تتوا�سل  كما  ب�سجنهم،  جائرة  اأحكام  واإ�سدار  مبنتقديها  التنكيل  يف  العقابية  الن�سو�س  من 

اإجراءات م�سادرة املطبوعات وحجب املواقع االإلكرتونية.

وقد قامت وزارة الإعالم ال�سورية مبنع توزيع العدد 138-139 من جملة »بقعة �سوء« 

الأ�سبوعية يف 29�سبتمرب2009، ب�سبب مقالة بعنوان )اإعدام بكر�سي الكهرباء( للكاتب فرا�س 

 كالو�سة. وقد �سبق اأن مت منع توزيع الأعداد 65-66-107 من املجلة نف�سها يف وقت �سابق. 

الأخبار  جريدة  العدد 943 من  توزيع  مبنع  اأكتوبر2009  يف  الإعالم  وزارة  اأمرت  كما 

اللبنانية داخل �سوريا، ويعتقد اأن ال�سبب يعود اإىل مقال حول القمة ال�سورية-اللبنانية، للكاتب 

جان عزيز. 

وجملة  “االأزمنة”  اأغ�سط�س لكل من جملة  توزيع عدد  اإىل منع  مماثلة  اإجراءات  اأدت  كما 

وتعر�ست   15 دم�سق.  الن�رض يف  و  للطباعة  ال�رضق  دار  عن  ت�سدران  اللتني  “الباحثون” 
املجلتان ذاتهما للمنع من التوزيع يف مايو201016 .

من جملة  �سبتمرب(   /  52  ( العدد  توزيع  منع  على  ال�سورية  الإعالم  وزارة  اأقدمت  كذلك 

)13( »�سوريا: معتقل �سيا�سي اأنهى حكمه، معتقل باتهامات جديدة«، بيان �سادر عن منظمة الهيومان رايت�س 

ووت�س، بتاريخ 19 يونيو2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/06/19
عن  �سادر  بيان  الع�سكرية«،  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الله  العبد  علي  ال�سوري  واملعار�س  الكاتب  »اإحالة   )14(

املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان، بتاريخ 20 �سبتمرب2010

http://www.anhri.net/?p=12394
)15( » وزارة االإعالم ال�سورية: عود على بدء.. منع توزيع جملة بقعة �سوء و جريدة االأخبار اللبنانية«،  

بيان �سادر عن املركز ال�سوري لالإعالم وحرية التعبري بتاريخ 12اأكتوبر2009 

http://www.anhri.net/syria/scm/2009/pr1012.shtml
)16( » منع توزيع العددين ) 206 و 36 ( من جملتي »االأزمنة االقت�سادية« و«الباحثون«، بيان �سرتك �سادر 

عن  املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا) DAD (  ومنظمة حقوق الإن�سان 

يف �سوريا – ماف، بتاريخ 5مايو2010

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5339



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

224

�سبابلك17.

الكاتب  لرواية  �سوريا  العرب يف  الكتاب  احتاد  منع  اإىل  تقارير  اأ�سارت  يوليو2010  ويف 

فيها  القراءة  جلان  وجدت  بعدما  الطباعة،  من  الهاوما«  »�سيد  النا�رض العايد  عبد  ال�سوري 

وب�سبب  الأخرى«،  للعنا�رض  وتبخي�سا  الفار�سي  للعن�رض  و»متجيدا  الفتنة«،  »حتري�سا على 

«النَف�س العن�رضي يف الرواية«.18

وعلي �سعيد القمع املفرط بحق ال�سحفيني، قامت ال�سلطات باعتقال ال�سحفي »معن عاقل« 

يف22 نوفمرب2009 من مكان عمله يف جريدة الثورة احلكومية ال�سورية،  وقد ظل ال�سحفي 

»معن عقل« حمتجزا ملدة ثالثة اأ�سهر دون توجيه اتهام اإليه، اإىل اأن قامت اإدارة املخابرات 

قد  عقل«  »معن  ال�سحفي  اأن  يذكر  فرباير2010.  نهاية  يف  عنه  باالإفراج  دم�سق  يف  العامة 

جريئة يف ال�سحافة احلكومية واخلا�سة تتناول يف بع�سها ق�سايا  عرف عنه كتابته لتحقيقات 

الف�ساد الإداري امل�ست�رضي ب�سوريا. 19

كما قامت اأجهزة الأمن يف يناير 2010  باعتقال ال�سحفي علي طه وامل�سور علي احمد - 

العامالن يف تليفزيون »روتانا«- فيما كان الثاين يقوم بالتقاط بع�س ال�سور بجوار �رضيح 

ال�سيدة زينب، وقد ظل ال�سحفيان  رهن العتقال الأكرث من �سهر كامل دون توجيه اأي اتهام 

اإليهما قبل اأن يطلق �رضاحهما!!20

ب�سكل  اأن�سا  الأنباء الإيطالية  وكالة  مكاتب  ال�سورية  ال�سلطات  اأغلقت   ،2010 يوليو  ويف 

تع�سفي، علي خلفية تناولها لبع�س وقائع العتقال يف �سوريا، كما اأحالت حمكمة اال�ستئناف يف 

ال�سهر نف�سه ملف ال�سحافيني �سهيلة ا�سماعيل وبا�سم علي اإىل املحكمة الع�سكرية. وكان هذان 

)17( » يف حماولة بائ�سة الإخفاء احلقيقة وزارة االإعالم متنع توزيع العدد 52 من جملة �سبابلك »،  بيان �سادر 

عن املركز ال�سوري لالإعالم وحرية التعبري بتاريخ 26 اأكتوبر2009  

http://www.anhri.net/syria/scm/2009/pr1026.shtml
)18( » منع رواية يف �سوريا عن موؤ�س�س فرقة احل�سا�سني«، موقع اإعالن دم�سق للتغيري الوطني الدميقراطي، 

نقال عن جريدة القب�س، بتاريخ 20 يوليو2010

http://www.nidaasyria.org/ar/news/2347
)19( » منظمات حقوقية �سورية تطالب باإطالق �رضاح ال�سحايف ال�سوري معن عاقل«، بيان �سادر عن املر�سد 

ال�سوري حلقوق االإن�سان بتاريخ 20فرباير2010

http://www.syriahr.com/20-2-2010-syrian%20observatory15.htm
بتاريخ  االإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  عن  �سادر  بيان  عاقل«،  معن  ال�سوري  ال�سحفي  عن  »االإفراج 

23فرباير2010 ومت ن�رضه علي موقع ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان

http://www.anhri.net/syria/shro/2010/pr0223.shtml
)20( »االإفراج عن �سحافيني �سوريني بعد اأكرث من �سهر من االحتجاز الوقائي«، بيان �سادر عن مرا�سلون 

بال حدود يف 19فرباير2010

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31680
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ال�سحفيان قد اأدينا يف 13 اأبريل 2010 بـ”مقاومة النظام اال�سرتاكي”21!!. وقد جاءت تلك 

الإدانة على خلفية حتقيقاتهما املهنية التي تناولت ق�سايا ف�ساد وتزوير واختال�س اأموال عامة يف 

اإحدى ال�رضكات العامة. 22

ملدة  بال�سجن  حكما  فرباير2010   10 يف  بدم�سق  االأوىل  اجلنايات  حمكمة  اأ�سدرت  كذلك 

النعرات العن�رضية  اإثارة  بتهمة  كوكي  الرحمن  عبد  ال�سيخ  ال�سوري  الداعية  بحق  �سنتني 

واملذهبية وذلك يف اأعقاب م�ساركته يف حوار عرب اإحدى الف�سائيات، ثم خف�ست العقوبة اإىل 

�رضاحه علي خلفية عفو  باإطالق  قامت  ال�سورية  ال�سلطات  اأن  اإل  �سنة واحدة.23  ملدة  ال�سجن 

رئا�سي �سدر لحقا24

كما ق�ست حمكمة اجلنايات يف24 نوفمرب2010 بعقوبة ال�سجن ملدة عامني بحق املعار�س 

ال�سوري خلف اجلربوع ع�سو حزب ال�سعب الدميقراطي ال�سوري )املحظور(، بتهمة النيل 

من هيبة الدولة25،  يذكر اأن املعار�س ال�سوري خلف اجلربوع قد مت اعتقاله من قبل بتهمة 

النت�ساب اإىل احلزب ال�سيوعي ال�سوري26.

يف  ح�سن  �سعيد  رغدة  ال�سابقة  ال�سيا�سية  وال�سجينة  ال�سيا�سية  النا�سطة  اعتقال  جرى  كذلك 

فرباير 2010 من قبل اأحد الأجهزة الأمنية يف حمافظة طرطو�س بالقرب من احلدود ال�سورية 

اللبنانية.27

)21(  » بعد مرور ع�رضة اأعوام على ت�سّلم ب�سار االأ�سد زمام ال�سلطة، ما زال البوؤ�س تواأم حرية ال�سحافة �سجن 

�سا�سع«، تقرير �سادر عن مرا�سلون بال حدود، بتاريخ 15 يوليو 2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31808
)22( »اإدانة اإحالة ال�سحافيني ب�سام علي و�سهيلة اإ�سماعيل اإىل املحكمة “، بيان �سادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق 

http://www.anhri.net/?p=4654 .2010االإن�سان، بتاريخ 17 اأبريل

)23(  »حمكمة اجلنايات ت�سدر حكما بال�سجن ملدة عام بحق الداعية ال�سوري عبد الرحمن كوكي«، بيان �سادر 

عن املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان بتاريخ 10فرباير2010 

http://www.syriahr.com/10-2-2010-syrian%20observatory.htm
)24( »بطاقة ترحيب باالإفراج عن الداعية ال�سوري ال�سيخ عبد الرحمن كوكي«، بيان �سادر عن جلان احلريات 

الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف �سوريا بتاريخ  18فرباير2010

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/Koki3.htm
)25(  » ال�سجن ملدة �سنتني بحق املعار�س ال�سوري خلف اجلربوع«، بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري حلقوق 

االإن�سان، بتاريخ  24 نوفمرب2010

http://www.syriahr.com/24-11-2010-syrian%20observatory1.htm
)26( »ال�سجن ملدة �سنتني بحق املعار�س ال�سوري خلف اجلربوع«، بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري حلقوق 

االإن�سان، بتاريخ 24 نوفمرب2010

http://www.syriahr.com/24-11-2010-syrian%20observatory1.htm
)27(  »جهاز اأمني �سوري يعتقل ال�سجينة ال�سيا�سية ال�سابقة رغدة احل�سن«، بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري 

حلقوق االإن�سان بتاريخ 15فرباير2010 

http://www.syriahr.com/15-2-2010-syrian%20observatory22.htm
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وقد تعر�ست رغدة �سعيد للتعذيب وال�رضب، ووجه اإليها يف اأبريل 2010 تهمتي »اإ�سعاف 

ال�سعور القومي، و«نقل اأنباء كاذبة من �ساأنها اأن توهن من نف�سية الأمة.» علي خلفية ما نقلته 

الإن�سان  حقوق  ق�سايا  حول  اأجرتها  قد  �سعيد  اأن رغدة  ُزعم  م�سحية  درا�سة  حول  منظمات 

والف�ساد والدميقراطية يف �سوريا28.

اأما علي �سعيد الإعالم البديل، فقد وا�سلت �سوريا- التي تو�سف باأنها من اأكرث الدول قمعية 

اإىل منع  وفلرتة �سبكة املعلومات الدولية؛ وعمدت ال�سلطات  االنرتنت- تقييد  حيال مت�سفحي 

عدد اإ�سايف من املواقع االلكرتونية. وقد اأقر جمل�س الوزراء ال�سوري يف 26 اأكتوبر2010 

تنظيم  بدعوي  االإلكرتوين(،  )قانون الإعالم  ال�سبكة”  على  العموم  مع  “التوا�سل  قانون 

عمل املواقع االإلكرتونية، يف حني اأن ن�سو�س القانون �سكلت مدخال اإ�سافيا ملالحقة الكتاب 

وال�سحفيني ون�سطاء االإنرتنت وفر�س مزيد من العقوبات ال�سالبة للحرية جتاه ما ين�رض عرب 

املواقع  يديرون  الذين  ال�سوريني  الأ�سخا�س  على  القانون  وي�سرتط  االإلكرتوين29.  الإعالم 

االإلكرتونية الإدلء بهويتهم، حيث مينع ن�رض مقالت باأ�سماء م�ستعارة. وين�س على عدد من 

الإجراءات الإدارية والعقوبات �سد املنتهكني30.

وقد ارتفع عدد املواقع املحجوبة يف �سهر دي�سمرب 2009 لت�سل اإىل 244 موقعا بزيادة قدرها 

19 موقعا اإلكرتونيا يف �سبعة اأ�سهر فقط!!!! وتت�سدر قائمة املواقع املحجوبة املواقع الكردية، 

تليها املواقع ال�سيا�سية املعار�سة ثم املنتديات االإلكرتونية واملواقع الإعالمية، ف�سال عن مواقع 

املنظمات احلقوقية التي تتعر�س غالبيتها للحجب املتوا�سل. 31

االإن�سان يف  معلومات حقوق  ن�رضها علي موقع »رابط  معلومات مت  للمحاكمة«،  ُتقّدم  �سورية  كاتبة   «   )28(

http://bit.ly/eY9bDV  2010سوريا«، بتاريخ 26 نوفمرب�

احلريات  انتهاك  حول  »�سكايز«-  االأو�سط  ال�رضق  يف  االإعالمية  احلريات  عن  الدفاع  مركز  تقرير    )29(

http://www.anhri.net/?p=18668 2010 االإعالمية والثقافية يف �سهر ت�رضين االأول/اأكتوبر

)30( »حقوقي �سوري: قانون االإعالم االإلكرتوين اأ�سبه مبحاربة طواحني الهواء« حوار اأجرته »دويت�س فيال 

»مع احلقوقي ال�سوري ر�سوان زيادة، بتاريخ 27 اأكتوبر2010

 http://www.dw-world.de/dw/article/0،،6160417،00.html
املواقع  يرفع عدد  االأو�سط  »�سكايز«  ال�رضق  االإعالمية يف  الدفاع عن احلريات  )31(  » حجب موقع مركز 

بتاريخ  التعبري،  لالإعالم و حرية  ال�سوري  املركز  بيان �سادر عن   241 موقعا »،  اإىل  �سورية  املحجوبة يف 

http://www.anhri.net/syria/scm/2009/pr0916.shtml   200916�سبتمرب

»موجة جديدة من حجب املواقع االإلكرتونية تطال منظمات حقوق االإن�سان ال�سورية »، بيان �سادر عن املركز 

ال�سوري لالإعالم وحرية التعبري، بتاريخ 6دي�سمرب2009 

http://www.anhri.net/syria/scm/2009/pr1206.shtml
- �سنفت منظمة مرا�سلون بال حدود �سوريا �سمن الئحة الدول »اأعداء االإنرتنت«، وذلك طبقا للتقرير ال�سادر 

عن مرا�سلون بال حدود مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة الرقابة على االإنرتنت، بتاريخ 12 مار�س2010

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/IMG/pdf/Ennemis_Internet_2010_AR.pdf
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جهاز  قام   اأن  بعد  امللوحي  دو�رض  بن  املدونة طل  حتيط مب�سري  املخاوف  ظلت  فقد  كذلك 

اأمن الدولة يف 27دي�سمرب2009 با�ستدعائها ل�ستجوابها ب�ساأن مقال كانت كتبته ووزعته على 

جهاز  املذكور، و�سادروا  اجلهاز  عنا�رض  اإىل منزلها عدد من  ح�رض  اأيام  وبعد  االإنرتنت. 

احلا�سوب اخلا�س بها32 وقد تناقلت تقارير حقوقية اأنباء عن خ�سوعها لال�ستجواب بتاريخ 10 

نوفمرب2010 ثم اأعادتها اإىل ال�سجن حيث ل تزال قيد احلب�س النفرادي هناك منذ نهاية �سهر 

�سبتمرب ، ومل تتمكن عائلتها من زيارتها �سوي مرة واحدة يف 30 �سبتمرب 33. 2010

�سديدة  ل�سغوط  الأتا�سي  املعار�سة �سهري  ال�سورية والقيادية  النا�سطة  ا�ستمر تعر�س  كذلك 

مت  اإذ  موؤخرًا،  بوك”  “في�س  موقع  على  اأن�ساأتها  قد  كانت  حوارية  اإغالق جمموعة  بهدف 

احلواري،  املنتدى  اإغالق  اإىل  لدفعها  الدولة  اأمن  جهاز  قبل  من  ثالث مرات  ا�ستدعاوؤها 

وجرت م�سادرة بطاقتها ال�سخ�سية وتهديدها بال�سجن ملدة ل تقل عن ال�سنتني ون�سف ال�سنة، 

اأعادت مع  قد  الأتا�سي  �سهري  �سورية ، وكانت  اأفادت م�سادر �سحافية وحقوقية  ما  بح�سب 

الوطني«،  للحوار  الأتا�سي  »منتدى جمال  اإطالق  ال�سوريني  ال�سباب  الن�سطاء  من  جمموعة 

ولكن على �سفحات الـ »في�س بوك« بعد اأن اأغلقت ال�سلطات ال�سورية مقره عام 34.2005

ويف اأبريل 2010 تعر�س موقع  “احلداثة »-املوقع الر�سمي حلزب احلداثة والدميقراطية 

ل�سوريا، والذي تاأ�س�س باأملانيا عام1996- لالخرتاق والتخريب من قبل اأجهزة اأمنية �سورية، 

حمتويات  بالأ�سا�س  ا�ستهدف  التخريب  باأن  ذلك  علي  مدلال  املوقع،  ذكره  ما  وذلك بح�سب 

املوقع التي تغطي حتركات املعار�سة ال�سورية وانتهاكات الأجهزة الأمنية.35 

م�سادرة احلق يف التنقل وحرمان من العودة اإىل الوطن:

 ل ي�ستطيع كثري من املواطنني ال�سوريني احل�سول علي جوازات �سفر، وذلك لعدم موافقة 

فئات  اإىل  ال�سفر  وت�سنف جداول املمنوعني من  ال�سورية لأ�سباب ل تف�سح عنها!!  ال�سلطات 

ت�سنيفهم  اأو  العام  ال�ساأن  يف  ن�ساطاتهم  خلفية  علي  ال�سفر  من  املمنوعني  اآلف  منها  كل  يبلغ 

كمعار�سني اأو ممنوعني احرتازيا من ال�سفر، كما ي�سعب �سفر املعتقلني ال�سابقني اإل بعد انق�ساء 

)32( » طل امللوحي«،  بيان �سادر عن املنظمة العربية حلقوق االإن�سان ب�سوريا بتاريخ 2مار�س2010

http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1952
)33( » ا�ستجواب املدونة طل امللوحي اأمام النيابة العامة ملحكمة اأمن الدولة العليا بدم�سق«، بيان م�سرتك �سادر 

http://bit.ly/fnewO8  2010عن عدد من املنظمات احلقوقية، بتاريخ 24 نوفمرب

احلريات  عن  الدفاع  مركز   ، العتقال«  خطر  تواجه  الأتا�سي  �سهري  ال�سورية  واملعار�سة  النا�سطة   «  )34(

االإعالمية يف ال�رضق االأو�سط )�سكايز(، بتاريخ 8 مار�س2010

http://www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=1120
)35(  »اأجهزة اأمنية �سورية تخرتق موقع حزب »احلداثة»، )�سكايز(، بتاريخ 16 اأبريل 2010

http://www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=1285
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فرتة حمددة.36 كما يجري منع اأغلبية قيادات منظمات حقوق الإن�سان ال�سورية من ال�سفر.

باملنظمات  والأع�ساء  القياديني  من  عددا  العام  هذا  ال�سفر  من  املنع  اإجراءات  طالت  وقد 

احلقوقية ومن بينهم: رديف م�سطفي  )رئي�س جمل�س اإدارة اللجنة الكردية(، والنا�سط احلقوقي 

غالب عمر  والنا�سطة احلقوقية ندي لوؤي الأتا�سي )ع�سوة املنظمة العربية حلقوق الإن�سان( 

بالإ�سافة اإىل الع�رضات من اأع�ساء واأ�سدقاء املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف �سوريا. كما 

مت منع الدكتور برهان زريق واآخرين من اأع�ساء املوؤمتر القومي العربي من ال�سفر للحيلولة 

دون م�ساركتهم يف اأعمال املوؤمتر الذي انعقد يف اأبريل 201037.  

كذلك هناك ع�رضات الآلف من املهجرين الق�رضيني واملنفيني ال�سوريني الذين ل ي�سمح لهم 

بالعودة اإىل اأوطانهم، ويف حالة عودتهم يتم اعتقالهم اأو تعري�سهم ل�ستجوابات وحماكمات 

جائرة طبقا لن�سو�س القانون ) 1980/49( والذي مت �سنه لتعقب وحماكمة امل�ستبه يف انتمائهم 

لتنظيم الأخوان امل�سلمني املحظور يف �سوريا.38

و�سوله  لدى  الدويري  نادر  ال�سيد  اعتقال  مت    2010 فرباير  �سهر  من   الأخري  الثلث  يف 

اأوائل  منذ  ويقيم  يعمل  كان  حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  قادمًا  ال�سورية  احلدود  اإىل 

)36(  التقرير ال�سنوي التا�سع حول حالة حقوق االإن�سان يف �سوريا، م�سدر �سابق.

http://www.shrc.org/data/aspx/d11/4071.aspx
“املمنوعني من ال�سفر تت�ساعف اأعدادهم”،  بيان �سادر عن املنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف �سوريا بتاريخ 

http://www.anhri.net/syria/aohrs/2010/pr0207.shtml  2010/2/7

)37(  منع �سـفر ال�سيدة نـدى لـوؤي الأتا�سي ع�سوة املنظمـة العربيـة حلقـوق الإن�سـان يف �سوريا«، بيان �سادر 

عن املنظمة العربية حلقوق االإن�سان ب�سوريا بتاريخ 29 اأكتوبر2009 

http://www.anhri.net/syria/aohrs/2009/pr1029.shtml
“بيان النا�سط احلقوقي املحامي رديف م�سطفى، ُمنع من ال�سفر خارج البالد« بيان �سادر عن جلان الدفاع 

عن احلريات الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف �سوريا، بتاريخ 25فرباير2010

http://www.anhri.net/syria/cdf/2010/pr0225.shtml
 16 بتاريخ  االإن�سان،  حلقوق  العربية  املنظمة  عن  �سادر  بيان  العربي”،  القومي  املوؤمتر  يف  م�ساركة  منع 

http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1967  2010اأبريل

“ منع �سفر الزميل االأ�ستاذ غالب عام”، بيان �سادر عن املنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف �سوريا، بتاريخ 28 
http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1976 2010مايو

)38(  التقرير ال�سنوي التا�سع حول حالة حقوق الإن�سان يف �سوريا 2010، م�سدر �سابق.

http://www.shrc.org/data/aspx/d11/4071.aspx  

“ كتاب وزير الداخلية اإىل مديرية ال�سئون املدنية باحل�سكة مبنع منح بع�س املواطنني ال�سوريني يف املحافظة اأي 
وثيقة �سخ�سية اإل مبوافقة م�سبقة من اجلهات الأمنية”.

بيان م�سرتك، �سادر عن عدد من املنظمات احلقوقية ال�سورية، بتاريخ 18اأغ�سط�س2010.

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5570
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الثمانينيات.39

قمع الأقلية الكردية:

التمييز وقمع الأقلية الكردية، وقد وجد  ممار�ستها املنهجية يف  ال�سورية  ال�سلطات  وا�سلت 

والتعذيب  والعتقال  الكردية  بالأعياد  لالحتفالت  املنهجي  القمع  يف  مظاهره  بع�س  ذلك 

للن�سطاء ال�سيا�سيني واملدافعني عن الهوية الكردية، واإحالتهم ملحاكمات ا�ستثنائية تفتقر اإىل احلد 

الأدنى من �رضوط العدالة.

و�رضاء  بيع  اأكرث حزما علي  نظاما  يفر�س  �سبتمرب 2008   وقد �سدر مر�سوم رئا�سي يف 

الأقلية  اأكرب  ب�سورة  منه  تت�رضر  الذي  النظام  وهو  احلدودية،  املناطق  بع�س  يف  العقارات 

الكردية بحكم متركزها يف هذه املناطق.40

 ويف خطوة و�سفت باأنها تهدف اإىل تطبيق اإجراءات اقت�سادية قا�سية يف املناطق الكردية، 

بغية دفع �سكانها اإىل الهجرة ال�سطرارية، �سدر القرار رقم2707  يف17مار�س2010من 

الكرد  الذي حرم 381 فالحًا جميعهم من  الزراعي باحل�سكة،  الزراعة والإ�سالح  مديرية 

الرتخي�س القانوين وفقًا  اأرا�سيهم الزراعية، بدعوى عدم ح�سولهم على  من 78 قرية من 

لأحكام القانون!!41

خالل  كرديا  جنديا   18 عن  يقل  ل  ما  م�رضع  التقارير  بع�س  ر�سد  اآخر،  �سعيد  علي 

عام2009 يف ظروف غام�سة اأثناء تاأدية اخلدمة الع�سكرية، لي�سل بذلك اإجمايل عدد وفيات 

تن�سب  الأقل. وغالبا ما  على   36 اإىل  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  مدى  على  الأكراد  املجندين 

حقوقية  م�سادر  ولكن  احلوادث!!  اأو  النتحار  اإىل  احلالت  هذه  مثل  يف  الوفاة  ال�سلطات 

وعائالت ال�سحايا ترجح اأن الوفيات نتيجة عمليات قتل متعمدة من جانب ال�سلطات، وطالبوا 

بالتحقيق فيها. ولحظت التقارير اأنه يف كثري من هذه احلالت ، تقوم اأجهزة الأمن  بفر�س 

رقابة م�سددة علي اإجراءات دفن ال�سحايا، ومنع عمليات الت�رضيح. ويف اإحدى احلالت تلقت 

الأمر  هذا  مناق�سة  ومن  الوفاة،  مالب�سات  حول  االأ�سئلة  طرح  من  حتذيرات  ال�سحية  اأ�رضة 

علنا، وذلك يف الوقت الذي عجزت فيه ال�سلطات عن تقدمي اأدلة موثقة لعائالت الرجال الذين 

االإن�سان،  ال�سورية حلقوق  اللجنة  بيان �سادر عن  الدويري«،  نادر  املواطن  )39( »نداء عاجل لالإفراج عن 

http://www.shrc.org/data/aspx/d16/4116.aspx  .2010 بتاريخ 7 اأبريل

)40( »اإنكار الوجود- قمع احلقوق ال�سيا�سية والثقافية لالأكراد يف �سوريا«،  تقرير �سادر عن منظمة الهيومان 

http://www.hrw.org/ar/news/2009/11/26   2009رايت�س ووت�س، بتاريخ 26نوفمرب

من78   الكرد  من  جميعهم  فالحًا   381 اأ�سماء  �سطب  حول  بيان  �سوريا:  يف  الكردي  ال�سيا�سي  »املجل�س   )41(

قرية“، بيان �سادر عن املجل�س ال�سيا�سي الكردي يف �سوريا، بتاريخ 14 اأبريل2010

http://www.syriahr.com/15-4-2010-syrian%20observatory17.htm
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قيل اإنهم انتحروا42. 

وكانت تقارير حقوقية قد ك�سفت النقاب يف �سهر اأغ�سط�س2010 عن وفاة جمندين كرديني 

يف �سفوف  اجلي�س ال�سوري يف ظروف غام�سة، وحملت ال�سلطات ال�سورية امل�سئولية الكاملة 

عن احلادثني.43

املفرط  ال�ستخدام  نتيجة  لقوا حتفهم،  باأ�سماء 25 كرديا  قائمة  اأخري  تقارير  كما ر�سدت 

للقوة يف قمع الحتجاجات الكردية وذلك منذ عام 2004 وحتى العام احلايل .44

بعيد  يحتفلون  كانوا  الأكراد  جمموعات من  مع  الأمن  اأجهزة  ا�ستبكت  مار�س2010   يف  

النريوز يف منطقة �سمال ال�سوامع مبدينة الرقة، مما اأدى اإىل �سقوط قتيل علي الأقل وعدد 

من اجلرحى.

 وقد وقعت ال�ستباكات بعد اأن اأمرت قوات الأمن املحتفلني باإزالة �سور الزعيم الكردي 

فيها قوات  ا�ستخدمت  اإىل م�سادمات،  اأدي  مما  الكردية،  الأعالم  واإزالة  اأوجالن  الله  عبد 

ع�رضات  على  القب�س  باإلقاء  ال�سدامات  هذه  واقرتنت  احلي.45  الر�سا�س  ال�سوري  الأمن 

)Human Rights Report: Syria 2009« )42”، التقرير ال�سنوي للخارجية الأمريكية عن حقوق الإن�سان، 

عن مكتب الدميقراطية وحقوق االإن�سان والعمل،  بتاريخ 11مار�س 2010

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136080.htm
)43( »املجند الع�سكري �سيار عثمان عثمان �سحية جديدة من �سحايا حوادث القتل يف ظروف غام�سة يف اجلي�س 

ال�سوري«، بيان �سادر عن املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق االإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا، بتاريخ 22 

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5574 2010اغ�سط�س

اجلي�س  غام�سة يف  ظروف  يف  القتل  حوادث  �سحايا  من  جديدة  �سحية  عبدو  �سعيد  م�سطفى  املجند  “الرقيب 
ال�سوري”، بيان �سادر عن املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق االإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا، بتاريخ 16 

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5564  2010اغ�سط�س

)44(  » �سوريا: وفاة 25 كرديًا من اجلي�س ال�سوري يف ظروف غام�سة “، بيان �سادر عن منظمة الكرامة، 

بتاريخ 10 يونيو2010

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3869:2010-06-

10-12-02-57&catid=155:-&Itemid=100
” الرقيب املجند م�سطفى �سعيد عبدو �سحية جديدة من �سحايا حوادث القتل يف ظروف غام�سة يف اجلي�س ال�سوري”، 
بيان �سادر عن املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق االإن�سان واحلريات العامة يف �سوريا، بتاريخ16 اغ�سط�س2010 

http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=35174
)45(  » اأنباء عن مقتل مواطنني كرديني خالل االحتفاالت بعيد النريوز يف �سورية«، بيان �سادر عن املر�سد 

ال�سوري حلقوق االإن�سان، بتاريخ 21 مار�س2010

http://www.syriahr.com/21-3-2010-syrian%20observatory18.htm
-ي�سار اأي�سا اإىل تكرار حادث م�سابه من قبل؛ ففي مار�س 2008، فتحت قوات الأمن الداخلي ال�سورية النار 

على االأكراد املحتفلني بعيد النريوز يف مدينة القام�سلي �سمال �رضق �سوريا، كما اأ�سفر عن مقتل ثالثة اأ�سخا�س 

واإ�سابة خم�سة اآخرين بجروح. هذا ومل جتر ال�سلطات حتقيقا يف حادثة اإطالق النار تلك. 

راجع البيان ال�سادر عن منظمة هيومان رايت�س ووت�س بتاريخ 23 مار�س 2008

http://www.hrw.org/ar/news/2008/03/23-0
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بالتحري�س  اتهامهم  بعد  الق�ساء،  اأمام  قا�رضين،  املتظاهرين، وقد مثل 23 �سخ�سًا منهم 4 

على الفتنة الطائفية، والعتداء على موظف عمومي، والتحري�س على اأعمال ال�سغب46.

 ويف اإطار املحاكمات اجلائرة بحق الن�سطاء واملعار�سني الأكراد، اأ�سدرت حمكمة اجلنايات 

)م�سطفى جمعة  بحق  �سنوات  ثالث  بال�سجن ملدة  بدم�سق يف 15نوفمرب 2009 حكما  الثانية 

القيادية حلزب  الهيئة  الأع�ساء يف  �سيخو(  �سعدون حممود  العمر-  �سعيد ح�سني  بكر- حممد 

اأزادي الكردي يف �سوريا بعد اإدانتهم بتهم النيل من هيبة الدولة واإ�سعاف ال�سعور القومي!! 

و اإثارة النعرات العن�رضية واملذهبية.47

اللجنة  يف  اأع�ساء  ثالثة  دي�سمرب 2009باعتقال  يف26  ال�سيا�سي  الأمن  اأجهزة  قامت  كما 

ال�سيا�سية حلزب “يكيتي” الكردي يف �سورية وهم: ح�سن �سالح– معروف مال اأحمد– حممد 

�سبيله  اأخلى  )والذي  نا�سو.  اأنور  الكردي ال�سوري  والنا�سط  الفنان  اإىل  بالإ�سافة  م�سطفى 

اأمن  اأمام حمكمة  للمحاكمة  الثالثة لحقا  الأكراد  اأحيل  وقد  اأبريل2010(.48  �سهر  لحقا يف 

الدولة العليا بدم�سق يف ال�ساد�س من يونيو201049.

اأربعة  اأحكاما بال�سجن علي  اأ�سدر القا�سي الفرد الع�سكري بالقام�سلي  ويف 17يناير2010 

معتقلني اأكراد ترتاوح مدتها بني �سهر و�ستة اأ�سهر علي خلفية وقوفهم حدادًا على اأرواح �سحايا 

بالقام�سلي  الع�سكري  الفرد  قا�سي  اأ�سدر  جمزرة حلبجة 1988!!!!50 ويف 18فرباير2010 

منظمة  عن  �سادر  بيان  الأكراد«،  على  النار  الأمن  قوات  اإطالق  حادثة  يف  التحقيق  يجب  �سوريا:   «  )46(

الهيومان رايت�س ووت�س بتاريخ 26 مار�س 2010

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/26-0
)47( » احلكم بال�سجن ثالث �سنوات بحق اأع�ساء يف الهيئة القيادية حلزب اأزادي الكردي«،  بيان �سادر عن 

املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان بتاريخ 15نوفمرب2009 

http://www.anhri.net/syria/shro/2009/pr1115.shtml
)48( »الأمن ال�سيا�سي ال�سوري يعتقل قياديني يف حزب »يكيتي« الكردي«، بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري 

حلقوق االإن�سان بتاريخ 2009/12/28 

http://www.anhri.net/syria/shro/2009/pr1228.shtml
8دي�سمرب 2009موؤمتره  يف  اأنهى  قد  كان  الكردي  “يكيتي”  حزب  اأن   اإىل  ال�سدد  هذا  يف  االإ�سارة  وينبغي 

االعتيادي ال�ساد�س، و خرج بالعديد من القرارات والتو�سيات ،من اأبرزها تبني حل الق�سية الكردية يف �سوريا 

عرب احلكم الذاتي لكرد�ستان �سوريا.

يف  الكردي  يكيتي  حزب  قيادة  اأع�ساء  ملحاكمة  االأوىل  اجلل�سة  تعقد  بدم�سق   العليا  الدولة  اأمن  حمكمة   «  )49(

للدفاع  الكردية  املنظمة  ماف،   – �سوريا  يف  االإن�سان  حقوق  منظمة  عن  �سادر  م�سرتك،  ت�رضيح  �سوريا«، 

الرا�سد،   – االإن�سان  حلقوق  الكردية  )DAD(.واللجنة  �سوريا  قي  العامة  واحلريات  الإن�سان  حقوق  عن 

بتاريخ6يونيو2010

)50(  » وقائع جل�سات حماكمات يوم الأحد 17 يناير 2010 اأمام القا�سي الفرد الع�سكري بالقام�سلي«، بيان 

�سادر عن املنظمة الكردية حلقوق االإن�سان بتاريخ 18يناير2010

http://www.syriahr.com/18-1-2010-syrian%20observatory11.htm
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اأكراد، بتهمة  اأربعة مواطنني  حكما بال�سجن ملدة �ستة اأ�سهر والغرامة مائة لرية �سورية على 

اإثارة النعرات املذهبية51.

كذلك اأ�سدرت حمكمة اأمن الدولة العليا يف دم�سق يف اأبريل2010 حكما بال�سجن ملدة خم�س 

�سيا�سية حمظورة  اإىل جمعية  النتماء  بتهمة  �سوريني،  اأكراد  اأربعة معار�سني  �سنوات بحق 

دولة  اإىل  ل�سمها  ال�سورية  الأرا�سي  من  جزء  اقتطاع  اإىل  تهدف  يكيتي الكردي(  )حزب 

اأجنبية.

خليل  اأحمد  حممد،  احلنان  عبد  )نظمي  الأربعة  اعتقلت املعار�سني  قد  ال�سلطات  وكانت 

دروي�س، دلك�س �سمو ممو، يا�سا خالد قادر( يف يناير2007.52

اأربع  ملدة  بال�سجن  4مايو 2010حكمًا  يف  بدم�سق  العليا  الدولة  اأمن  اأ�سدرت حمكمة  كما 

منذ  احل�سكة املوقوف  اأبناء  حمافظة  �سندي من  جمول  حافظ  الكردي  املواطن  �سنوات بحق 

بداية يونيو2008، وذلك ا�ستنادًا للمادة 278 من قانون العقوبات ال�سوري والتي تن�س على 

اأنه يعاقب بالعتقال املوؤقت: “من خرق التدابري التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها يف 

احلرب، ومن اأقدم على اأعمال اأو كتابات اأو خطب مل جتزها احلكومة؛ فعر�س �سورية خلطر 

اأعمال عدائية اأو عكر �سالتها بدولة اأجنبية اأو عر�س ال�سوريني لأعمال ثاأرية تقع عليهم اأو 

على اأموالهم(53.

على  حكمًا جائرًا   2010 يونيو   20 يف  بالقام�سلي،  الع�سكري  الفرد  القا�سي  اأ�سدر  كما   

االأ�ستاذ حممود �سفو ع�سو املكتب ال�سيا�سي للحزب الي�ساري الكردي يف �سوريا، بال�سجن ملدة 

عام  بتهم  اإثارة النعرات العن�رضية واملذهبية، والنتماء اإىل جمعية �رضية غري مرخ�سة وتويل 

من�سب قيادي فيها54.

)51( » الق�ساء الع�سكري ال�سوري ي�سدر حكما بال�سجن بحق اأربعة مواطنني اأكراد«، بيان �سادر عن املر�سد 

ال�سوري حلقوق االإن�سان بتاريخ 18فرباير2010

http://www.syriahr.com/18-2-2010-syrian%20observatory12.htm
عن  �سادر  بيان  اأكراد«،  معار�سني  اأربعة  بحق  بال�سجن  بدم�سق ت�سدر اأحكاما  الدولة  امن  حمكمة   «   )52(

املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان، بتاريخ 19 اأبريل2010

http://www.syriahr.com/19-4-2010-syrian%20observatory18.htm
)53(  »امل�سكلة لي�ست يف القوانني اإمنا يف جدية التطبيق«، التقرير ال�سهري عن حالة حقوق االإن�سان يف �سوريا 

ل�سهر مايو2010، �سادر عن اللجنة الكردية حلقوق الإن�سان )را�سد(

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5402
)54(  »القا�سي الفرد الع�سكري بالقام�سلي ي�سدر حكمًا جائرًا على االأ�ستاذ حممود �سفو ع�سو املكتب ال�سيا�سي 

للحزب الي�ساري الكردي يف �سوريا«، بيان �سادر عن املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات 

العامة، بتاريخ 21 يونيو2010
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اأو�سو ع�سو  �سليمان  بالقام�سلي  الع�سكري  الفرد  القا�سي  اأمام  مثل  يونيو 2010   ويف 14 

يذكر  اآخرين.  كرديا  مواطنا   15 اإىل  بالإ�سافة  الكردي،  يكيتي  حزب  يف  ال�سيا�سية  اللجنة 

اأن هوؤلء املواطنني كانوا قد اعتقلوا على خلفية ن�ساطات عيد نوروز ب�سكل ع�سوائي وبدون 

وجود مذكرات اأو اأحكام �سادرة من اجلهات الق�سائية املخت�سة، يف خمتلف املناطق الكردية 

تهمة  اإىل  اإ�سافة  املذهبية،  النعرات  اإثارة  تهمة  جميعًا  لهم  وجهت  وقد  احل�سكة.  حمافظة  يف 

النت�ساب جلمعية �رضية غري مرخ�سة... بالن�سبة اإىل �سليمان اأو�سو  55

يف 11 يوليو2010 مثل  حممد �سعدون ع�سو اللجنة ال�سيا�سية حلزب اآزادي الكردي اأمام 

قا�سي التحقيق الع�سكري، حيث وجهت اإليه اتهامات، من بينها االنخراط يف جمعية �سيا�سية 

اأو اجتماعية ذات طابع دويل، والإقدام على اأعمال اأو كتابات اأو خطب مل جتزها احلكومة، 

اأكتوبر  �سهر  ويف  اأجنبية.  بدولة  اأو عكر �سالتها  اأعمال عدائية،  مما عر�س �سورية خلطر 

2010 �سدر حكم ب�سجنه ملدة عام.56

خليل  �سالح  حممد  علي  القب�س  باإلقاء  ال�سورية  ال�سلطات  قامت  نوفمرب2009،    12 ويف 

ع�سو املكتب ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي الكردي يف �سورية )البارتي(، وذلك علي خلفية 

يف  الع�سكري  الفرد  القا�سي  علي  عر�سه  مت  حيث  الكردي57،  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  ن�ساطه 

�سموله  بعد  عنه  اأفرج  وقد  املركزي.  حلب  �سجن  يف  ذلك  بعد  اإيداعه  ثم  18فرباير2010، 

h t t p : / / w w w . s h r i l - s y . i n f o / m o d u l e s / n e w s / a r t i c l e . p h p ? s t o r y i d = 5 4 4 6 / D A D : % 2 0
%C7%E1%DE%C7%D6%ED%20%C7%E1%DD%D1%CF%20%C7%E1%DA%D3%DF%D1%ED%20
%C8%C7%E1%DE%C7%E3%D4%E1%ED%20%ED%D5%CF%D1%20%CD%DF%E3%C7%F0%20
%CC%C7%C6%D1%C7%F0%20%DA%E1%EC%20%C7%E1%C3%D3%CA% C7%D0%20
%E3%CD%E3%E6%CF%20%D5%DD%E6%20%DA%D6%E6%20%C7%E1%E3%DF%CA%C8%20
% C 7 % E 1 % D 3 % E D % C 7 % D 3 % E D % 2 0 % E 1 % E 1 % C D % D 2 % C 8 % 2 -

% C 7 % E 1 % E D % D 3 % C 7 % D 1 % E D % 2 0 % C 7 % E 1 % D F % D 1 % C F % E D % 2 0 % D D % E D % 2 0
%D3%E6%D1%ED%C7

للحكم«،  اأو�سو ورفقاه  �سليمان  االأ�ستاذ  يقرر رفع ملف حماكمة  بالقام�سلي   الع�سكري  الفرد  القا�سي   «   )55(

 14 بتاريخ  �سوريا،  يف  العامة  واحلريات  االإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  الكردية  املنظمة  عن  �سادر  ت�رضيح 

يونيو2010

)56(  »القا�سي الفرد الع�سكري بالقام�سلي يحدد موعد جل�سة حماكمة االأ�ستاذ حممد �سعدون ع�سو اللجنة ال�سيا�سية 

حلزب اآزادي الكردي يف �سوريا«، بيان �سادر عن املنظمة الكردية املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإن�سان 

واحلريات العامة يف �سوريا، بتاريخ 4 اأغ�سط�س2010، اإفادات ميدانية ملركز القاهرة.

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5559
�سورية  يف  الكردي  الدميقراطي  للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  روهالت(ع�سو  )اأبو  �سالح  حممد  اعتقال   «  )57(

)البارتي( »، بيان �سادر عن اجلنة الكردية حلقوق االإن�سان )را�سد( بتاريخ 12نوفمرب2009 

http://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr1112.shtml
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بالعفو ال�سادر يف فرباير 58.2010

كما اعتقلت عنا�رض اأمنية يف 12 دي�سمرب 2009 الكردي النا�سط يف جمال حقوق الإن�سان 

واملحامي م�سطفى عثمان اإ�سماعيل يف عني العرب ، وهي مدينة تقع على احلدود الرتكية ، 

ويف الوقت الذي مل تعلن فيه ال�سلطات عن  اأ�سباب اإلقاء القب�س عليه ، اأ�سار عدد من الن�سطاء 

اإىل اأن اعتقاله جاء علي خلفية اإثارته ملو�سوعات تتعلق باأو�ساع الأقلية الكردية يف �سوريا!!!59

كذلك فقد اأ�سدر قا�سي الفرد الع�سكري بالقام�سلي يف اأكتوبر 2010، قرارا بتوقيف الكاتب 

الكردي �سيامند حاجي اإبراهيم، واإيداعه �سجن القام�سلي املركزي، بتهم القيام باأعمال يق�سد 

منها اأو ينتج عنها اإثارة النعرات العن�رضية.60

املواطنني  من  العديد  م�سري  وغمو�س  الق�رضي  الختفاء  حالت  من  ال�سكوى  ات�سعت  وقد 

الأكراد يف ظل ممار�سات العتقال التع�سفي مبعزل عن العامل اخلارجي، ورف�س ال�سلطات 

املثال ل  �سبيل  ال�سياق علي  املعتقلون. ويربز يف هذا  فيها  التي يودع  الإف�ساح عن الأماكن 

دي�سمرب2008  منذ  املعتقل  الكردي  اأزادي  حزب  ع�سو  علي  ح�سني  ح�سن  حالة  احل�رض 

واملحروم من الت�سال بذويه. ومل ي�ستدل علي مكان اعتقاله، واإن كان بع�س التقارير يرجح 

وجوده باأحد مراكز العتقال التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية. 61

كما ترد اأي�سا حالة نوري اإبراهيم �سيخو املعتقل منذ نوفمرب2009. 62 وكذلك النا�سطة يف 

تنظيم احتاد �ستار الن�ساء الكردي فاطمة اأحمد حاوول63، كما يرد يف هذا ال�سياق اأي�سا غمو�س 

)58(  » حماكمة االأ�ستاذ حممد �سالح خليل) اأبو روهالت( اأمام الق�ساء الع�سكري بحلب«،  بيان �سادر عن جلان 

الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق االإن�سان بتاريخ 22فرباير2010، اإفادات ميدانية ملركز القاهرة.

http://www.anhri.net/syria/cdf/2010/pr0222.shtml
)59(  املرجع ال�سابق

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136080.htm
)60( » الق�ساء الع�سكري ال�سوري يقرر توقيف الكاتب الكردي �سيامند اإبراهيم”، بيان �سادر عن املر�سد 

ال�سوري حلقوق االإن�سان، بتاريخ 29 اأكتوبر2010

http://www.syriahr.com/29-11-2010-syrian%20observatory13.htm
 )61(Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel، inhuman or degrading treatment 
or punishment، Manfred Nowak - Addendum - Summary of information، including individual 
cases،   transmitted to Governments and replies received، published by the Human Right Council of 
the UN in 25 February2010
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/115/14/PDF/G1011514.pdf?OpenElement

)Human Rights Report: Syria 2009«  )62” تقرير اخلارجية االأمريكية، مرجع �سبق ذكره.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.1_EFS.pdf 
املر�سد  عن  �سادر  بيان  حاوول”،  اأحمد  فاطمة  يعتقل الإعالمية والنا�سطة الكردية  ال�سوري  »الأمن    )63(

ال�سوري حلقوق االإن�سان، بتاريخ 8 اأبريل2010

http://www.syriahr.com/8-4-2010-syrian%20observatory19.htm
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م�سري كل من منت�رض اأحمد خلف واألن اأحمد ح�سني بعد اعتقالهما يف فرباير، 2010 ب�سبب 

ا�ستخدامهما اللغة الكردية يف بطاقة معايدة!!64

وطالت ممار�سات الختفاء الق�رضي املوؤقت اأكراد اآخرين من بينهم احمد م�سطفي بن حممد  

نوفمرب2009  يف  اعتقاله  منذ  م�سريه  الغمو�س  اأحاط  والذي  ر�ستم،  بري  با�سم  واملعروف 

وحتى اإطالق �رضاحه بكفالة يف اأبريل2010. وبح�سب بع�س التقارير فاإنه من املنتظر اإحالته 

للمحاكمة بتهم تتعلق بكتاباته املن�سورة علي �سبكة املعلومات الدولية. 65

كما تعر�س لالختفاء قرابة ثالثة اأ�سابيع الالجئ الكردي خالد كينجو بعد ا�ستدعائه للتحقيق 

من قبل اأجهزة الأمن يف �سبتمرب2009، وكان كينجو قد اأعيد ق�رضا اإىل �سوريا، بعد رف�س 

ال�سلطات الأملانية منحه حق اللجوء ال�سيا�سي66

والذي مت توقيفه يف 23 يونيو2010  �سيخو.  النا�سط والكاتب كمال  كذلك ليزال م�سري 

جمهوال، ومل يتم التعرف علي اأ�سباب اإلقاء القب�س عليه67

التعذيب والنتهاكات ال�سرطية اجل�سيمة:

توا�سلت ممار�سة التعذيب واإ�ساءة معاملة ال�سجناء واإهدار ال�سمانات القانونية لالأ�سخا�س 

باالأمم  التعذيب  مناه�سة  للجنة  اخلتامي  التقرير  ووجه  تع�سفية.  ب�سورة  حرياتهم  املقيدة 

اتفاقية مناه�سة  التقرير احلكومي ال�سوري حول مدي التزامها باأحكام  املتحدة- التي ناق�ست 

تتمتع  التي  الوا�سعة  الطواريء وال�سالحيات  ا�ستمرار حالة  اإزاء  �سديدة  انتقادات  التعذيب- 

العامل  عن  مبعزل  واالحتجاز  التعذيب  ممار�سات  بتزايد  اقرتنت  والتي  الأمن،  اأجهزة  بها 

)64(  » را�سد: تقرير عن حالة حقوق االإن�سان خالل �سهر �سباط«

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5201/%D1%C7%D5%CF:%20
%CA%DE%D1%ED%D1%20%DA%E4%20%CD%C7%E1%C9%20%CD%DE%E6%DE%20
%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%20%CE%E1%C7%E1%20%D4%E5%D1%20%D4%C8%C7%D8
)65(  » �سوريا: االإفراج عن ال�سيد بري ر�ستم بكفالة “، بيان �سادر عن منظمة الكرامة، بتاريخ 10 مايو2010

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3836:2010-05-

12-07-18-22&catid=155:-&Itemid=100
)Human Rights Report: Syria 2009« )66” تقرير اخلارجية االأمريكية، مرجع �سبق ذكره.

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136080.htm
- ي�سار اإىل اأن احمد ميعمو كينجو )اأحد اأخوة خالد كينجو( قد تويف اإثر اإ�سابته بنزيف يف الدماغ يف عام 2004 

وذلك بعد اأ�سهر قليلة من قيام قوات الأمن ب�رضبه وتعذيبه اأثناء وجوده يف احلب�س النفرادي.

عن  الدفاع  جلان  عن  �سادر  بيان  �سيخو”،  والكاتب كمال  النا�سط  بحق  الق�رضي  االختفاء  ا�ستمرار   «   )67(

احلريات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، بتاريخ19 �سبتمرب2010

http://www.anhri.net/?p=12335
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اخلارجي والختفاء الق�رضي وجلوء ال�سلطات اإىل اإيداع الأ�سخا�س يف مراكز احتجاز �رضية 

التعذيب، وتردي  قانونية رادعة علي جرائم  ال�ستخبارات، وغياب عقوبات  جلهاز  تابعة 

الظروف املعي�سية وال�سحية داخل مراكز االحتجاز68

�سبتمرب  ففي  التعذيب؛  ملمار�سات  نتيجة  الوفاة  حالت  من  العديد  وقوع  التقارير  و�سجلت 

2009،قام املحامي العام الع�سكري بت�سليم اأ�رضة خ�سناف �سليمان �سهادة وفاة، والتي توؤرخ 

وفاته بتاريخ 3 مار�س 2003، وكان خ�سناف قد اعتقلته ال�سلطات ال�سورية يف عام 1998، 

واأودعته �سجن �سيدنايا متهمة اإياه بالن�سمام اإىل حزب العمال الكرد�ستاين، اإل اأن م�سئويل 

ال�سجن واحلكومة مل ميدوا اأ�رضته باأي معلومات حول اأ�سباب وفاته ومكان وجود جثته!!!69.

حلب  �سجن  يف  تعذيبه  عقب  م�رضعه  كردي  �سوري  مواطن  لقي  19يناير2010  ويف 

املركزي، حيث مت  نقله اإىل م�ست�سفى احلميات بحلب على اإثر ما تعر�س له من تعذيب، ليبقى 

يف امل�ست�سفى مدة اأربعة اأيام، ثم اأعيد لل�سجن لتعلن بعدها وفاته.70

ويف 25 فرباير2010 تويف معت�سم بالله �سافع احلريري، بعد �سهر واحد من قيام ال�سلطات 

ال�سورية بت�سليمه الأ�رضته يف حالة يرثى لها. وكانت ال�سلطات قد اعتقلته ملدة �سهر عند و�سوله 

اإىل اإحدى النقاط احلدودية، قادما من دولة الإمارات، ورجحت التقارير وفاته متاأثرا مبا 

تعر�س له من تعذيب مفرط.71

يف  توقيفه  اأثناء  31مايو2010  يف  حتفه  الكبي�سي  حوران  جالل  ال�سوري  ولقي املواطن 

جالل  ال�ساب  اعتقلت  قد  اجلنائي  لالأمن  تابعة  دورية  وكانت  اجلنائي.  لالأمن  دم�سق  فرع 

�سورية.  لرية   250 مببلغ  املالية  الغرامة  عقوبتها  تبلغ  خمالفة اإدارية  خلفية   علي   الكبي�سي 

متوعك  باأنه  ال�سحية  ذوي  باإخبار  الفرع املذكور  من  دورية  قامت  اعتقاله  من  اأيام  وبعد 

�سحيا، ثم مت اإخبارهم باأنه قد فارق احلياة نتيجة ارتطامه بالأر�س ، وباأنه قد تعر�س لنوبات 

)68(  Concluding observations of the Committee against Torture، Committee against Torture
Forty-fourth session، 26 April – 14 May 2010
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/426/23/PDF/G1042623.pdf?OpenElement

)Human Rights Report: Syria 2009«  )69” تقرير اخلارجية االأمريكية، مرجع �سبق ذكره.

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136080.htm
)70(  »منظمة حقوقية:وفاة معتقل كردي حتت التعذيب يف �سجن �سوريا«، بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري 

حلقوق االإن�سان بتاريخ 13فرباير2010

http://www.syriahr.com/13-2-2010-syrian%20observatory4.htm
)71(» موت ال�ساب املعت�سم بالله �سافع ذيبان احلريري نتيجة التعذيب«، بيان �سادر عن اللجنة ال�سورية 

حلقوق االإن�سان بتاريخ 1مار�س2010 

http://www.shrc.org/data/aspx/d15/4085.aspx
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اختالجية حادة ومل يتمكنوا من اإنعا�سه !!!!!72

ويف 21 يونيو 2010 مت ت�سليم جثة ال�ساب حممد علي رحمون لذويه بعد اعتقاله على اأيدي 

خمابرات القوات اجلوية. وقد  بدا وا�سحا علي اجلثة - والتي حلق بها العديد من الإ�سابات- 

تعر�س �ساحبها للتعذيب ال�سديد. وكان اعتقاله قد جاء علي خلفية انتقاده للحكومة يف م�ساجرة 

مع جلنة الدائرة املالية ب�سبب زيادة ال�رضيبة على متجره73.

 كما قامت عنا�رض من الأمن اجلنائي يف مدينة حلب يف 13يوليو2010 بالعتداء علي وديع 

�سعبوق، مما اأدى اإىل اإ�سابته بال�سكتة القلبية ووفاته74.

يناير 2010 يف  املو�سوي يف 22  اإلهام حممد ح�سني  العراقية  املواطنة  القب�س على  واأُلقي 

مطار دم�سق، حيث خ�سعت للتعذيب، الأمر الذي اأ�سفر عن نقلها اإىل امل�ست�سفي، ثم اإعادتها 

ق�رضيًا اإىل العراق75.

توجيه  دون  عامني  منذ  -املحتجز  الكردي  ال�سيا�سي  النا�سط  خلف،  الباقي  عبد  ويتعر�س 

اتهامات اإليه- للتعذيب اأثناء ا�ستجوابه على اأيدي عنا�رض اأمن الدولة، الإجباره على االعرتاف 

بقتل اثنني من عنا�رض الأمن ال�سوري يف مدينة القام�سلي يف مطلع عام 200876.

وف�سال عن ممار�سات الختفاء الق�رضي التي طالت ب�سكل روتيني عددا وا�سعا من الن�سطاء 

الأكراد، فقد ر�سدت هذه التقارير امتداد هذه املمار�سات اإىل اآخرين. ففي17 مار�س 2010 

اختفي قتيبة العي�سى الذي يحمل �سهادة الدكتوراه يف ال�سيا�سة الدولية من كلية ال�رضيعة. وكان 

)72( » ب�����الغ ع�����اجل اإىل ال�سيد وزير ال���داخل��ية ال�سوري«، بيان م�سرتك �سادر عن عدد من املنظمات 

احلقوقية ال�سورية، بتاريخ 13 يونيو2010

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5424
)73( » م�رضع املواطن حممد علي رحمون حتت التعذيب«، بيان �سادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق االإن�سان، 

بتاريخ 26 يوليو2010

http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5552
االإن�سان،  العربية حلقوق  املنظمة  بيان �سادر عن  مواطن«،  بحياة  تودي  اجلنائي  االأمن  من  )74( »عنا�رض 

بتاريخ 28 يوليو2010

http://www.anhri.net/?p=9844
)75( » �سوريا: تعذيب �سيدتني عراقيتني يف فرع الأمن ال�سيا�سي بالفيحاء »، بيان �سادر عن منظمة الكرامة 

حلقوق الإن�سان، بتاريخ4يونيو2010

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3915:2010-08-

05-13-14-56&catid=155:-&Itemid=100
 6 بتاريخ  الدولية،  العفو  منظمة  عن  �سادر  بيان  �سوريا«،  يف  حمتجز  كردي  ب�ساأن  املخاوف  تزايد   «  )76(

اأغ�سط�س2010

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/fears-grow-kurdish-man-held-syrian-

custody-2010-08-06
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اإىل  التو�سل  يتم  بلده . ومل  اإىل  قد اختفى يف مطار دم�سق  عند عودته من اخلارج  العي�سي 

معلومات حول اجلهة التي اعتقلته ومكان اعتقاله، على الرغم من مراجعة اأهله وذويه جلميع 

اأجهزة الأمن77

م�سعب  باأبي  واملعروف  ن�سار  مرمي  �ست  م�سطفي  م�سري  مازال  اللحظة  هذه  وحتى 

ال�سوري جمهوال. وكانت ال�سلطات الباك�ستانية قد اعتقلت اأبو م�سعب قي 2005 علي خلفية 

تورطه يف عدد من العمليات الإرهابية، من بينها هجمات احلادي ع�رض من �سبتمرب، وي�سري 

بع�س التقديرات اإىل اأن اأبو م�سعب ال�سوري حمتجز يف اأحد ال�سجون ال�رضية ال�سورية.78

ويف 18 اأكتوبر 2009  قام جهاز الأمن ال�سيا�سي يف دم�سق باعتقال الطالبة اجلامعية اآيات 

اأمنية عن تبنيها الفكر ال�سلفي79  ع�سام اأحمد بعد ا�ستدعائها للتحقيق معها، على خلفية تقارير 

وا�سحة  اآثاره  كانت  الذي  املتكرر  التعذيب  من  ب�سدة  عانت  قد  اآيات  اأن  م�سادر  اأكدت  وقد 

اإىل  مّرات  عّدة  اآيات  نقل  مّت  اأنه  اإىل  اأي�سا  امل�سادر  تلك  اأ�سارت  كما  ووجهها.  راأ�سها  على 

الع�سبي عدة مرات80ويف 22  تلك، وتعر�سها لالنهيار  اإثر جل�سات التعذيب  امل�ست�سفى على 

�سبتمرب 2010 �رضحت والدة الطالبة »اآيات« لإحدى وكالت الأنباء العاملية اأن اأجهزة الأمن 

ال�سورية اأخلت �سبيل ابنتها يف  1يوليو2010، وقد حتفظت عائلتها على اإعالن خرب االإفراج 

عنها والتوا�سل مع و�سائل الإعالم واملنظمات احلقوقية81.

 26 بتاريخ  االإن�سان،  حلقوق  العربية  املنظمة  عن  �سادر  بيان  العي�سى«،  قتيب���ة  الدكتور  »اختفاء   )77(

مار�س2010

http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1961
)78( Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel، inhuman or degrading treatment or 
punishment، Manfred Nowak - Addendum - Summary of information، including individual cases،   

transmitted to Governments and replies received، published by the Human Right Council of the UN 
in 25 February2010
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.1_EFS.pdf
)79( »الأمن ال�سيا�سي ال�سوري يعتقل الطالبة اجلامعية اآيات ع�سام اأحمد “، بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري 

حلقوق االإن�سان بتاريخ 1 اأبريل 2010

http://www.syriahr.com/1-4-2010-syrian%20observatory25.htm
بيان �سادر عن  ال�سورية«،   ال�سجون  اأحمد يف  اآيات ع�سام  اجلامعية  الطالبة  واختفاء  »�سورية:تعذيب   )80(

منظمة الكرامة، بتاريخ 3 يونيو2010

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3860:2010-06-

03-19-10-46&catid=155:-&Itemid=100
)81( »�سوريا: االإفراج عن الطالبة اآيات وال�سيدة العراقية اإخال�س “، بيان �سادر عن منظمة الكرامة، بتاريخ 

22 �سبتمرب2010

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3965:2010-10-

18-09-10-37&catid=155:-&Itemid=100
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ويف 15 نوفمرب2009 قامت ال�سلطات ال�سورية باعتقال املعار�س الإ�سالمي يو�سف عبد الله 

الذيب )ع�سو املجل�س الوطني لإعالن دم�سق للتغيري الوطني الدميقراطي املعار�س( وذلك يف 

الوقت الذي رف�ست فيه اجلهة التي اعتقلته اإخبار اأ�رضته اإىل اأي جهاز اأمني تنتمي اأو اأ�سباب 

اعتقاله82.

كما قام اأحد الأجهزة الأمنية مبحافظة حلب ب�سمال �سوريا يف 7 فرباير2010 بالقب�س علي 

الدكتورة تهامة معروف، علي خلفية احلكم ال�سادر بحقها يف عام 1995 بتهمة انتمائها حلزب 

العمال ال�سيوعي يف �سوريا83.

من ناحية اأخري وا�سلت ال�سلطات ال�سورية تنكيلها بال�سجناء ال�سيا�سيني ومعتقلي الراأي يف 

�سجن دم�سق املركزي)عدرا(؛ حيث ل تزال اإدارة ال�سجن تتبع مع ال�سجناء ال�سيا�سيني ومعتقلي 

ال�سجون  نظام  مع  حتى  يتعار�س  وب�سكل  خمتلفة،  متييزية  عقابية  �سيا�سة  وال�سمري  الراأي 

ال�سوري، وقد اأفادت معلومات متطابقة من داخل ال�سجن باأن احلالة العامة لأو�ساع ال�سجناء 

ال�سيا�سيني ومعتقلي الراأي �سيئة للغاية، ومتثل ذلك يف و�سع ال�سجناء ال�سيا�سيني مع اجلنائيني 

التوتر  لأغلبهم  ي�سبب  الذي  الأمر  وال�سجيج؛  والفو�سى  ال�سديد  باالكتظاظ  تت�سم  غرف  يف 

والقلق الدائمني، خا�سة مع وجود بع�س املجرمني من ال�سجناء اجلنائيني الذين يعمدون اإىل 

اإهانتهم وم�سايقتهم، واإل�ساق التهم الباطلة بحقهم، والتي اعتمدتها اإدارة ال�سجن يف حالت 

متعددة ملحاكمتهم بتهم جديدة.84

من جانب اآخر، وا�سلت عدة منظمات حقوقية �سعيها احلثيث من اأجل التعرف علي م�سري 

بع�س  ي�سري  والتي  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  منذ  ال�سورية  ال�سجون  يف  املفقودين  من  عدد 

التقديرات اإىل اأن عددهم يقدر ب�سـبعة ع�رض األف �سخ�س. اإل اأن ال�سلطات ال�سورية مازالت 

اإىل  اإليه  يتطرق  من  ويتعر�س  بل  املو�سوع،  هذا  يف  احلديث  علي  �سديدا  حظرا  تفر�س 

العتقال اأو اإنزال العقوبة ال�سديدة به، كذلك يواجه عدد من املنظمات احلقوقية ب�سوريا م�سكلة 

تخوف اأهايل وذوي املفقودين من اإثارة تلك الق�سية البالغة اخلطورة، خ�سية اأن يطالهم بط�س 

ال�سلطات ال�سورية.

)82( » الأمن ال�سوري يعتقل املعار�س االإ�سالمي يو�سف الذيب”،  بيان �سادر عن املر�سد ال�سوري حلقوق 

االإن�سان بتاريخ  23نوفمرب2009

http://www.syriahr.com/23-11-2009-syrian%20observatory14.htm
الدميقراطية وحقوق  الدفاع عن احلريات  بيان �سادر عن جلان  تهامة معروف«،  الدكتورة  اعتقال   « )83(

االإن�سان يف �سوريا بتاريخ 15فرباير2010

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/tohama.htm
)84( » اأو�ساع اإن�سانية �سيئة لل�سجناء ال�سيا�سيني ومعتقلي الراأي يف �سجن دم�سق املركزي )عدرا(«، بيان �سادر 

عن عدد من املنظمات احلقوقية يف �سورية بتاريخ 15 مار�س2010

http://www.anhri.net/?p=2701
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وت�سري بع�س التقديرات اإىل اأن ق�سما كبريا من هوؤلء املفقودين قد تعر�س للت�سفية علي اأيدي 

ال�سلطات ال�سورية، اإما ب�سبب التعذيب اأو الأمرا�س الفتاكة املنت�رضة يف ال�سجون ال�سورية، اأو 

ب�سبب ال�سيخوخة و�سوء التغذية. 85

يف 23 مار�س2010 اأ�سدر قا�سي الفرد الع�سكري حكما جائرا علي الطالب اجلامعي املعتقل 

وليد حممد علي ح�سن باحلب�س ملدة �سنة، بتهمة اإثارة النعرات املذهبية. وكان وليد قد جري  

اأ�سقط  الذي  الع�سكري  التحقيق  قا�سي  حتويله اإىل  2008، ومت  اأبريل   7 يف  تع�سفيا  اعتقاله 

عنه جرم حتقري رئي�س الدولة وقدح وذم الإدارات العامة، واأبقي علي تهمة اإثارة النعرات 

املذهبية.86

ويف �سياق اآخر اأ�سارت تقارير حقوقية اإىل اأن هناك اأكرث من 600 لبناين، ل يزالون يف 

ال�سجون ال�سورية. وكان وزير العدل اللبناين اإبراهيم جنار قد �رضح يف مقابلة تلفزيونية يف 

عام 2008 باأنه ل يزال هناك 745 لبنانيا يف عداد املفقودين يف �سوريا87.

)85( »التقرير ال�سنوي التا�سع حول حالة حقوق الإن�سان يف �سوريا 2010«، �سادر عن اللجنة ال�سورية حلقوق 

الإن�سان

http://www.shrc.org/data/aspx/d11/4071.aspx
)86( »ا�ستمرار حماكمة الطالب اجلامعي وليد حممد علي ح�سني اأمام الق�ساء الع�سكري بالقام�سلي« بيان �سادر 

عن جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف �سوريا بتاريخ 22فرباير2010

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/walid2.htm
)Human Rights Report: Syria 2009« )87” تقرير �سادر عن مكتب الدميقراطية وحقوق الإن�سان والعمل- 

وزارة اخلارجية االأمريكية بتاريخ 11مار�س 2010

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136080.htm
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اململكة العربية ال�سعودية

ظلت اأو�ساع حقوق االإن�سان يف اململكة تعاين من اخلروقات ذاتها التي ات�سم بها �سجلها يف 

ال�سنوات االأخرية، فقد ظل التمييز املنهجي �سد ال�سيعة م�سدرا للعديد من االنتهاكات، وحلرمان 

ال�سيعة من حقهم يف اإظهار معتقدهم وممار�سه �سعائرهم الدينية. ووا�سلت ال�سلطات ممار�ستها 

كما  والدميقراطي،  الد�ستوري  الإ�سالح  ودعاة  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  �سد  القمعية 

توا�سلت ال�سغوط علي حرية التعبري، وبخا�سة و�سائط االإعالم االلكرتوين يف بلد ال يعرف 

بالتعذيب  املقرتن  التع�سفي  االعتقال  طال  وقد  امل�ستقلة.  ال�سحافة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأ�سال 

و�سوء املعاملة عددا من املدونني واملدافعني عن حقوق االإن�سان واملطالبني باالإ�سالح.

التزاماتها  احرتامها  عدم  على  مهما  موؤ�رضا  ال�سعودية  يف  املعتمدة  البدنية  العقوبات  ظلت 

الدولية مبوجب ت�سديقها على االتفاقية الدولية ملناه�سه التعذيب. وبلغ االأمر يف هذا ال�سياق 

بال�سلل  اإ�سابته  ل�سمان  املواطنني  الأحد  ال�سوكي  النخاع  برت  اإمكانية  ال�سلطات  تدر�س  اأن  حد 

اآخر  اإ�سابات مماثله ب�سخ�س  اأنه احلق  بالق�سا�س منه بدعوى  تنفيذًا حلكم ق�سائي  امل�ستدمي، 

اأثناء �سجار ن�سب بينهما.1 

)1(العفو الدولية تنا�سد ال�سلطات ال�سعودية األ ت�سل رجال عمدا تنفيذا للق�سا�س – منظمة العفو الدولية 

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/saudi-arabia-urged-not-deliberately-

paralyse-man-retribution-punishment-2010-08-20
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ظلت ال�سلطات تفر�س تعتيما �سارما على م�سري االآالف من املعتقلني يف اإطار اإجراءات 

مكافحة الإرهاب، والذي يعود اعتقال الكثريين منهم دون تهمة اأو حماكمة لنحو 7 �سنوات 

 7000 لنحو  ي�سل  عددهم  اأن  نادر  ت�رضيح  يف  اأقر  قد  الداخلية  وزير  اأن  ورغم  م�ست. 

يتح  معتقل، مل  األف  بنحو 12  تقدرهم  اأوًل«  الإن�سان  تقديرات »جمعية حقوق  فاإن  معتقل، 

الأغلبهم احلق يف تلقي الزيارات من ذويهم، اأو اال�ستعانة مبحام، اأو التح�سل على اأي �سكل 

من اأ�سكال اال�ست�سارة القانونية.2

كما  اأن تدهورا نوعيا جديدا عرفته اململكة من خالل دخولها كطرف مبا�رض يف احلرب يف 

اإقليم �سعدة اليمني، وهو ما اقرتن ب�سلوع القوات امل�سلحة ال�سعودية خالل عملياتها الع�سكرية 

يف انتهاك القانون الدويل االإن�ساين. 

�صغوط متوا�صلة على مدافعي حقوق الإن�صان ودعاة الإ�صالح:

بحرية،  احلكومية  غري  املنظمات  تاأ�سي�س  حرية  دون  حتول  ال�سارمة  القيود  تزال  ما   

االإن�سان  حقوق  عن  املدافعون  وظل  االإن�سان،  حقوق  جمال  يف  تعمل  التي  تلك  وبخا�سة 

واملطالبون باالإ�سالحات الد�ستورية والدميقراطية هدفًا لالعتقال لفرتات طويلة، ف�سال عن 

تعر�س بع�سهم الإ�ساءة املعاملة والتعذيب.

تاأ�س�ست قبيل ثماين �سنوات توا�سل  التي  اأوًل  الإن�سان  اأن جمعية حقوق  الرغم من  وعلى 

عملها، فاإنها مل تتمكن حتى االآن من احل�سول علي موافقة ر�سمية للرتخي�س بن�ساطها، كما 

اأن جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية مل حت�سل بدورها علي ترخي�س ر�سمي مبزاولة ن�ساطها. 

وقد اأغلق موقعها علي �سبكه االإنرتنت يف اأواخر عام 2009، ومل جتز وزاره الداخلية �سوي 

منظمة واحدة حلقوق الإن�سان هي اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان، والتي بداأ متويلها بهبة 

قدرها مائة مليون ريال من العاهل ال�سعودي الراحل امللك فهد بن عبدالعزيز.

 وقد ظلت جمموعة من االإ�سالحيني ت�سم  د.�سعود خمتار الها�سمي، �سليمان ر�سودي، 

الرحمن  عبد  د.  اخلريجي،  العزيز  عبد  د.  ال�سمريي،  د.عبدالرحمن  ب�رضاوي،  ع�سام 

�سديق خان، ال�رضيف �سيف الدين �ساهني، فهد ال�سخري القر�سي، د. مو�سي القرين، ود. 

علي القرين، رهن العتقال منذ 2 فرباير 2007. وكانت ال�سلطات ال�سعودية قد األقت القب�س 

عليهم من منزل اأحدهم، حيث كانوا يناق�سون م�رضوع اإن�ساء جلنة للدفاع عن احلريات املدنية 

اإ�سالحات �سيا�سية يف البالد. وقد نقل هوؤلء املعتقلون خالل  اإجراء  وال�سيا�سية، و�رضورة 

اأعيدوا مرة  اأنه مقدمة لالإفراج، لكنهم  العام املا�سي اإىل العا�سمة الريا�س، فيما ظن حينها 

.www.hrssaudiarabia.org -2( جمعية حقوق الإن�سان اأول(
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اأخرى  ل�سجن ذهبان يف جدة3. ووفقا الإفادات ميدانية من »جمعية حقوق االإن�سان اأوال«، 

تلقاها مركز القاهرة خالل �سبتمرب 2010، فقد اأطلق �رضاح ثالثة من هوؤالء املعتقلني، وهم 

ع�سام ب�رضاوي، عبد العزيز اخلريجي، وفهد القر�سي.

الر�سودي،  اإبراهيم  بن  �سليمان  لل�سيخ  تعذيبها  االأمن  قوات  وا�سلت  اآخر،  �سعيد  علي 

القا�سي ال�سابق واملحامي واأحد القيادات يف تيار الد�ستور واملجتمع املدين وحقوق الإن�سان، 

ومتثلت اآخر فنون التنكيل به يف تقييد قدميه ب�سل�سلتني، اإحداهما تقّيد القدمني معًا، والأخرى 

النوم  النهار مربوطا يف و�سعية حترمه من  ال�رضير، ويكون خالل  اإطار  اإىل  القدمني  ت�سد 

واال�سرتخاء بحيث يبقى جال�سًا، ويف الليل تقيد القدمان يف اأعلى ال�رضير يف و�سعية  ال ت�سمح له 

بالنوم املريح.  وكانت بع�س امل�سادر احلقوقية قد اأرجعت تزايد تعذيب الر�سودي اإىل اإعالن 

ان�سمامه جلمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية وهو يف املعتقل4

وعلي الرغم  مرور اأكرث من عام على اعتقال خالد العمري وحممد العتيبي، اإثر حماولتهما 

االحتجاج على جمازر غزة وقتها - وبعد اأن اأبلغ ال�سجينان بقرار املدعي العام باالإفراج عنهما 

لعدم كفاية الأدلة منذ �سهور- فاإن �سجيني الراأي مازاال رهن االعتقال التع�سفي  دون معرفة 

الأ�سباب!!

دفاعا  احلقوقي  والعتيبي ممار�سة دورهما  العمري  اإثر حماولة  على  اأنه  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

عمن تعر�س للتعذيب داخل �سجن احلائر يف اأثناء فرتة اعتقالهما، جرى نقل العمري اإىل احلب�س  

النفرادي ملدة 13 يوما، ثم نقل اإىل �سجن علي�سة للتحقيق معه من جديد.5 

 من جهة اأخرى، قامت مباحث الق�سيم  يف مار�س 2010  باعتقال النا�سط احلقوقي ثامر 

املطالبة  تيار  ال�سجناء، ومن �سباب  نا�سط مهتم  مبتابعة ق�سايا  الكرمي اخل�رض. وهو  بن عبد 

بالنظام الد�ستوري.6

العربية،  اجلزيرة  �سبه  يف  الإن�سان  حقوق  عن  الدفاع  جلنة  عن  �سادر  لعام2009«،  ال�سنوي  »التقرير   )3(

بتاريخ  2يناير2010

http://cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1001020920381262413238.pdf
)4( »االأجهزة القمعية ت�ساعف تعذيب ع�سو جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية وداعية حقوق االإن�سان ال�سيخ �سليمان 

الر�سودي. ملاذا؟«، جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية باململكة العربية ال�سعودية، بتاريخ 28 دي�سمرب2009.

http://www.anhri.net/saudi/makal/2009/pr1228.shtml
)5( »ملاذا ي�ستمر �سجن العتيبي والعمري ل�سبعة اأ�سهر بعد اإفر اج الدعاء عنهما؟:، بيان �سادر عن جمعية حقوق 

االإن�سان اوال بتاريخ 12 يناير2010

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2010/pr0102-2.shtml
)6( »اعتقال النا�سط احلقوقي ثامر بن عبد الكرمي اخل�رض«، بيان �سادر عن جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف 

اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 7مار�س2010

http://www.anhri.net/saudi/makal/2010/pr0307.shtml
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كما  اأخ�سعت ال�سلطات الأمنية عددا من النا�سطني ال�سعوديني لالعتقال والتحقيق على 

خلفية لقاءات اأهلية، جمعتهم مع وفد دبلوما�سي هولندي زار اململكة يف فرباير 2010 ملتابعة 

ق�سايا حقوق االإن�سان. ويقدر عدد من طالتهم هذه االإجراءات بنحو 50  �سخ�سا، عرف من 

بينهم خالد ال�سويد وال�سيخ علي بن عبد الرحمن القفاري  و�سليمان بن اأحمد العياف. وتعد 

هذه التحقيقات ت�رضفا غري مفهوم يف اإطار اأن تلك  اللقاءات كانت مدرجة على جدول اأعمال 

الوفد الدبلوما�سي و بعلم ال�سلطات الأمنية7 

وبح�سب اإفادات جمعية حقوق الإن�سان اأول بال�سعودية، فاإن اثنني من قياداتها، وهما 

اإبراهيم املقيطيب )الرئي�س( و�سالح على اليامي تكرر ا�ستدعاوؤهما للتحقيق لدى اإدارة 

املباحث العامة، على خلفية اأن�سطتهما احلقوقية، كما يتعر�سان لبع�س امل�سايقات حال 

مغادرتهما، اأو عودتهما للمملكة8.

حرية التعبري:

اإبراهيم اجل�سا�س من  يف نوفمرب 2009 طال العتقال الكاتب واملدون ال�ساب منري باقر 

جهازي  و�سادرت  بالعوامية،  منزله  بتفتي�س  م�سلحة  اأمنية  قوة  وقامت  بالدمام،  عمله  مقر 

اعتقاله  اأ�سهر. وقد جاء  اأربعة  ملدة  انفرادي  كمبيوتر، و ظل  اجل�سا�س حمتجزا يف حب�س 

االنتقادية على  كتاباته  عن  بالكف  تعهد  كتابة  وطلبت  له،  املباحث  من ا�ستدعاء  �سهرين  بعد 

االإنرتنت، والتي تتناول االنتهاكات املنهجية بحق ال�سيعة. وحتى اإعداد هذا التقرير فقد ظل 

اجل�سا�س رهن االعتقال دون توجيه اتهام حمدد اإليه.9

)7(» املباحث ال�سعودية حتقق مع نا�سطني حقوقيني التقوا وفدا دبلوما�سيا«، خرب �سحفي �سادر عن �سبكة را�سد 

االإخبارية بتاريخ 27 فرباير 2010

http://www.rasid.com/artc.php?id=36004
ال�سعودية وقف مالحقتها لع�سو  اأوال: »على احلكومة  االإن�سان  بيان جمعية حقوق  اأمثلة على ذلك يف  )8( ترد 

اجلمعية �سالح اليامي«، 7 �سبتمرب 2010

www.anhri.net/?p=11807
)9( اعتقال منري باقر اجل�سا�س وتفتي�س منزله بالعوامية” بيان �سادر عن جمعية حقوق االإن�سان اأوال بتاريخ 

13نوفمرب2009

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr1113.shtml
- العربية ال�سعودية: توا�سل توقيف املدافع عن حقوق االإن�سان، ال�سيد منري باقر اإبراهيم اجل�سا�س، دون توجيه 

اتهاماٍت اإليه- موؤ�س�سة اخلط الأمامي

 http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1839
ال�سعودية : بعد مرور اأكرث من 7 اأ�سهر علي اعتقاله دون تهمة ، ال�سبكة العربية ت�ستنكر ا�ستمرار احتجاز النا�سط  

واملدون منري اجل�سا�س،ال�سبكه العربية ملعلومات حقوق الن�سان

http://www.anhri.net/?p=7871
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ن رائف بدوي يف مطار  ويف 6 من دي�سمرب 2009، اأُوقف املدافع عن حقوق االإن�سان و امُلدوِّ

جدة، و ُمنع من ال�سفر اإىل بريوت. و مل يتمَّ تقدمُي اأي تف�سري ر�سمي لهذا االإجراء التع�سفي، 

اأن هذا االإجراء وثيق ال�سلة باملواد املن�سورة علي موقعه االإلكرتوين، الذي  اأنه يرجح  غري 

ت�سمن انتقادات النتهاكات حقوق االإن�سان املرتكبة من قبل ال�رضطة الدينية. ويذكر اأن مكتب 

ه اتهاماٍت اإىل رائف بدوي يف مايو 2008 بـ “اإن�ساء موقع  املدعي العام يف جدة كان قد  وجَّ

اإلكرتوين يهني االإ�سالم”، و اأحال الق�سية اإىل املحكمة، مطالبًا باإيقاع عقوبة ال�سجن ملدة خم�س 

�سنوات بحق رائف بدوي، و تغرميه مبلغًا قدره ثالثة ماليني ريال �سعودي. كما مت  جتميد 

ح�ساباته امل�رضفية وح�ساب زوجته اأي�سا. وما زال و�سعه القانوين معلقا، ممنوعًا من ال�سفر، 

كما ا�ستمر جتميد ح�ساباته امل�رضفية10

 من ناحية اأخرى وا�سلت ال�سلطات ال�سعودية تعنتها يف رف�س االإفراج عن املدون ال�سوري 

راأفت الغامن �ساحب مدونة �سفاف. وكان الغامن قد اعتقل من قبل املباحث العامة ال�سعودية  

يومًا،  ملدة خم�سني  العامل  منقطعًا عن  زنزانة  انفراديا يف  يوليو 2009، وحجز  من  يف 29 

ليحول بعدها اإىل �سجن احلائر، وذلك على خلفية توقيعه على بيان يطالب باالإفراج عن” خالد 

العمري” و”حممد بن عبدالله العتيبي” املعتقلني يف الريا�س منذ بداية العام املا�سي.11

يف 3 من �سبتمرب تلقي هادي املطيف حكما اإ�سافيا يق�سي بحب�سه خم�س �سنوات؛ وذلك ب�سبب 

انتقاده نظام الق�ساء واأو�ساع حقوق االإن�سان باململكة علي �رضيط م�سجل مت تهريبه من داخل 

اأقدم �سجناء ال�سمري يف العامل،  حمب�سه، وبثته قناة احلرة يف عام 2007. ويعد املطيف من 

حيث  ق�سي داخل ال�سجون ال�سعودية، بتهمة �سب الر�سول ما يقرب من17 عاما، تعر�س 

خاللها للتعذيب، وذلك بعد �سدور حكم يق�سي باإعدامه ب�سبب زلة ل�سان نظر اإليها على اأنها 

اإهانة للر�سول. وقد ق�سي املطيف معظم مدة العقوبة داخل احلب�س االنفرادي، حاول خاللها 

االنتحار، ومازالت حالته النف�سية وال�سحية م�سدر قلق عميق.12

ن ال�سيد رائف بدوي النتقاده ال�رضطة الدينية«، بيان  )10(  »العربية ال�سعودية: فر�س حظر ال�سفر على امُلدوِّ

�سادر عن منظمة اخلط الأمامي، املوؤ�س�سة العاملية للدفاع عن مدافعي حقوق االإن�سان بتاريخ 8 دي�سمرب2009

 http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1782
)11( مئات الكتاب والنا�سطني واملدونني يطالبون ال�سلطات ال�سعودية باالإفراج عن املدون راأفت الغامن”، بيان 

http://www.anhri.net/?p=834 .2010سادر عن منظمة عني علي ال�سعودية، بتاريخ 5 من يناير�

الدول قمعية حيال  اأكرث  باأنها مازالت من  ال�سعودية،  العربية  اململكة  “مرا�سلون بال حدود”  - و�سفت منظمة 

�سبكة االنرتنت، وذلك يف تقريرها الذي اأ�سدرته مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة الرقابة علي االإنرتنت، بتاريخ 

12 من مار�س2010

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/IMG/pdf/Ennemis_Internet_2010_AR.pdf
)12( Bureau of Democracy، Human Rights، and Labor، 11 March 2010 2009 “«Human Rights 
Report: 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136079.htm
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الربيد  مراقبة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  هيئة  ا�ستمرت  اآخر،  �سعيد  على 

االإلكرتوين وغرف الدرد�سة على �سبكة االإنرتنت، كما وا�سلت حجبها للمواقع االإلكرتونية 

امل�سيحي  الدين  �سفحات  ذلك  يف  مبا   ( الوطني  النظام  اأو  لل�رضيعة  خمالفة  فيها  ترى  التي 

والهندو�سية واالإ�سالم الراديكايل( باالإ�سافة اإىل املواقع ال�سيا�سية، وحقوق االإن�سان، واملواقع 

التي تنتقد االأ�رضة احلاكمة. ويف اإطار ذلك قامت ال�سلطات ال�سعودية بحجب �سفحات التويرت 

اخلا�سة باملدون وليد اأبو اخلري ورجل االأعمال خالد نا�رض. كانت �سفحات التويرت اخلا�سة 

بهما قد احتوت على مواد  تتناول و�سعية حقوق االإن�سان ونظام احلكم  يف اململكة. كما حجبت 

الهيئة موقع “منتدياتنا” الليربايل. وقد ظل موقع “جمعية حقوق الإن�سان اأول” باللغة العربية 

حمجوبا باململكة للعام اخلام�س على التوايل. ويف 28 من دي�سمرب 2009، طال احلجب موقع  

جمعية احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف ال�سعودية؛ وذلك يف اأعقاب ن�رض املوقع ر�سالة مفتوحة، 

وجهتها اجلمعية اإىل امللك عبد الله، تتهم فيها ال�سلطات بتعذيب النا�سط �سليمان الر�سودي!!!13

للتغيري« بعد انطالقه  لتطال موقع »اجلمعية امل�رضية   اأي�سا  اإجراءات احلجب  امتدت  وقد  

االإنرتنت  م�ستخدمو  فوجئ  حيث   .2010 اأبريل   25 يوم  وذلك  فقط،  �ساعة  ع�رضة  بخم�س 

بال�سعودية اأثناء حماولتهم الدخول على املوقع الذي اأطلقه بع�س الن�سطاء امل�رضيني يف الواليات 

املتحدة االأمريكية، بر�سالة احلجب التي تبلغهم بعدم اإمكانية زيارة املوقع 14.

م�رضف  اأ�سامة  امل�رضي  املواطن  ال�سعودية  ال�سلطات  اعتقلت  فقد  اأي�سا،  بذلك  �سلة  وعلى 

فيها  يحث  ال�سهري،  يوتيوب  موقع  عرب  ر�سالة  ن�رضه  اأعقاب  يف  وذلك   .2010 نوفمرب  يف 

امل�رضيني على دعم مطالب االإ�سالح الدميقراطي، التي تتبناها »اجلمعية الوطنية للتغيري«15. 

وقد اأطلق �رضاح اأ�سامة م�رضف بعد �ستة اأيام من اعتقاله، وبح�سب اإفادات ميدانية حت�سل عليها 

اأثناء احتجازه للتحقيق من قبل حمققني  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، فقد خ�سع 

م�رضيني، كما تعر�س العتداءات بال�رضب خالل التحقيق معه. ويواجه اأ�سامة �سعوبات يف 

العمل والبقاء باململكة بعد ف�سله من عمله باأحد الفنادق اإثر اعتقاله.

من ناحية اأخري منعت ال�سلطات ال�سعودية يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب الذي افتتح 

وحقوق  الدميقراطية  مكتب  عن  �سادر  تقرير   ،»Human Rights Report: Saudi Arabia 2009«  )13(

االإن�سان والعمل، وزارة اخلارجية االأمريكية، بتاريخ 11مار�س2010.

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136079.htm
)14( ال�سعودية تتفوق على تون�س يف �رضعة حجب مواقع االإنرتنت، حجب موقع موؤيد للدكتور الربادعي بعد 

اإطالقه بخم�س ع�رضة �ساعة، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان

  http://www.anhri.net/?p=4946
اأكرب بقعة قمعية مت�سلة يف  العربي هو  اأن الوطن  العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، يف واقعة توؤكد  ال�سبكة   )15(

العامل، ال�سبكة العربية تدين اعتقال امل�رضي اأ�سامة م�رضف من�سق الوطنية للتغيري يف ال�سعودية«، 14 نوفمرب 2010

www.anhri.net.?p=19037
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يف مار�س 2010، بيع اأي كتب تناق�س تاريخ وو�سع ال�سيعة يف البالد. ومن بني الكتب التي 

منعت كتاب »ال�سيعة يف ال�سعودية« للدكتور فوؤاد اإبراهيم من »دار ال�ساقي«، وكتاب »ال�سيعة 

ال�سعوديون« الإبراهيم الهطالين من دار »ريا�س الري�س«.16

كما منعت و�سادرت اإدارة املعر�س عددا اآخر من الكتب، مثل »ال�سيا�سة والقبيلة« للكاتب 

»ترمي  ورواية  اجلابري،  عابد  حممد  للمفكر  القراآن«  اإىل  و«مدخل  �سنيتان،  بن  حممد 

ب�رضر«، الفائزة بجائزة البوكر العربية لعبده خال 17.

العتقال دون  رهن  “عبدالعزيز كامل”  الدكتور  امل�رضي  االأكادميي وال�سحفي  وقد ظل 

دون  احلائر  �سجن  اإيداعه يف  مت  يونيو  2009، حيث  اعتقاله يف  13  منذ  اأو حماكمة  تهمة 

التي حتظر االحتجاز دون  ال�سعودية  للقوانني  ي�سكل خرقا ج�سيما  اأو حماكمة وهو ما  حتقيق 

حماكمه الأكرث من �ستة اأ�سهر. وقد كان الدكتور عبد العزيز كامل قد تفرغ يف االآونة االأخرية 

قبيل اعتقاله للكتابة يف عدد من ال�سحف واملجالت كما ا�رضف علي املوقع االإلكرتوين )لواء 

ال�رضيعة(. 18

اأ�ستاذ جامعي  الكرمي وهو  االأمن د. حممد عبد  اأجهزة  اعتقلت  ويف 6 من دي�سمرب 2010 

بكلية ال�رضيعة، ورئي�س حترير جملة »موؤمتر االأمة«، وقد جاء اعتقاله واإيداعه �سجن احلائر 

بعد اأ�سبوع فقط من ن�رضه مقاال له على �سبكة الفي�س بوك االجتماعية بعنوان: »اأزمة ال�رضاع 

ال�سيا�سي بني االأجنحة احلاكمة يف ال�سعودية«. وكان قد مت ا�ستدعاوؤه من قبل امل�سئولني بالكلية 

للتحقيق معه حول هذا املقال19.

كما اأقدمت ال�سلطات يف دي�سمرب 2010 اأي�سا على حجب موقع �سحيفة »اإيالف« االإلكرتونية، 

بن�رض بع�س وثائق ويكليك�س، وبينها وثائق تت�سمن مطالبة  املوقع  قيام  بعد وقت ق�سري من 

ال�سعودية«، خرب �سحفي ن�رض علي  ال�سيعة يف  الكتب عن  تداول  للكتاب يحظر  الدويل  الريا�س  )16(معر�س 

موقع عن جلنة الدفاع عن حقوق االإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية بتاريخ 16 من مار�س2010

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={0004F7C3E0DACC2EF490A7A723236F2BDA2C4FCD75C{&id=38
16&act=show&Sectyp=147
)17( ال�سعودية :مزيد من الت�سامح.. مع الكراهية، مرور �سهر على حريق نادي اجلوف الثقايف للمرة الثانية، 

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان

 http://www.anhri.net/?p=3049
)18( دون حتقيق اأو حماكمة، ال�سعودية تعتقل �سحفيا واأكادمييا م�رضيا منذ اأحد ع�رض �سهرا و�سمت مريب من 

اخلارجية امل�رضية، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان

 http://www.anhri.net/?p=5600
اأ�ستاذ جامعي و�سحفي  العربية تدين اعتقال  ال�سبكة  ال�سعودية:  االإن�سان،  العربية ملعلومات حقوق  )19(ال�سبكة 

اإ�سالحي، ب�سبب مقال على الفي�س بوك، 12 دي�سمرب 2010 

www.anhri.net/?p=20438
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ال�سعودية وبع�س دول اخلليج الواليات املتحدة االأمريكية ب�رضب املفاعل االإيراين20

حمطة اإم بي �سي  قناة  ا�سطرت  املرئي،  االإعالم  و�سائل  على  ال�سغوط  �سعيد  وعلى 

)MBC( االأوىل يف �سبتمرب 2009 اإىل اإلغاء  حلقتني من اأحد امل�سل�سالت التليفزيونية ال�ساخرة 

اإحدى  وكانت  الذي ي�سخر من ال�سلوكيات املحافظة واملتحررة على حد �سواء.  امل�سهورة، 

احللقات قد تناولت زيادة مكربات  ال�سوت يف االأذان والدعوة لل�سالة، والأخرى ت�سور 

باراك اأوباما ين�ساأ ويرتعرع يف اململكة.21

ويف يونيو2010 قامت هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر باإجراء حتقيق مع ثالثة من 

اإم تي يف، وحتدثوا عن  قناة  بثته  تلفزيوين،  برنامج  م�ساركتهم يف  بعد  ال�سعودي،  ال�سباب 

رغبتهم يف تغيري قوانني ال�رضيعة االإ�سالمية املعمول بها يف ال�سعودية..22

متييز منهجي �سد ال�سيعة:

ال�سيعة،  وبخا�سة  املذهبية  االأقليات  بحق  املنهجي  التمييز  وممار�سات  �سيا�سات  توا�سلت 

وتزايدت خالل العام االأخري القيود وال�سغوط على ال�سكان ال�سيعة ون�سطائهم، مثل اأعمال 

توقيف ومداهمات �سد منابر التعبري العلني عن االآراء ال�سيعية، اأو من خالل النزوع املتزايد 

حلرمانهم من حقهم يف ممار�سة �سعائرهم الدينية واإظهار عقيدتهم.23

)20( ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان، بعد حجب ال�سعودية ملوقع اإيالف عقب ن�رضه مقاال عن اإع�سار 

ويكيليك�س، خماوف من تزايد الت�سييق على حق ا�ستخدام االإنرتنت يف العامل العربي

www.anhri.net/?p=20298

)21( التقرير العاملي 2010«، الف�سل اخلا�س بامللكة العربية ال�سعودية، منظمة هيومان رايت�س ووت�س بتاريخ 

يناير 2010

http://www.hrw.org/ar/world-report-2010-17
)22( Saudi religious police probe MTV programme for ›sin›- BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/
world/middle_east/10216116.stm
)23( «احلرمان من الكرامة«، تقرير �سادر عن منظمة مراقبة حقوق االإن�سان »هيومن رايت�س ووت�س« بتاريخ 

http://www.hrw.org/node/85350 2009 سبتمرب�

- يذكر اأنه عند خروج زوار �سعوديني �سيعة اإىل املدينة املنورة يف فرباير2009  من اأجل اإحياء ذكرى املولد 

النبوي، وقعت م�سادمات عنيفة بني الزوار وقوات الأمن ال�سعودية، و�سملت هذه القوات عنا�رض من “هيئة 

وهم جمموعة من ال�سنة امللتزمني  يرتدون الزي الر�سمي،  املنكر”، ممن ل  عن  والنهي  الأمر باملعروف 

اخلا�سة باإحياء املنا�سبات واخلروج يف زيارات للقبور  املعار�سني ملا يعتربونه ِبدع ال�سعائر ال�سيعية الكافرة  

واالأ�رضحة، وال�سبب املبا�رض مل�سادمات املدينة كان قيام رجل ُيعَتقد اأنه ينتمي اإىل “هيئة الأمر باملعروف والنهي 

البقيع ملدة خم�سة  بت�سوير ن�ساء من ال�سيعة يف 20 فرباير/�سباط. وا�ستمرت امل�سادمات يف منطقة  عن املنكر” 

اأيام، واأ�سفرت عن اعتقال الع�رضات من الزوار ال�سيعة. وتعد توترات البقيع وما تالها من اأحداث يف املنطقة 

ال�رضقية من اأقوى التوترات التي �سهدتها اململكة منذ �سنوات عديدة. 
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 ويف هذا الإطار وا�سلت  ال�سلطات ال�سعودية  تنفيذ عمليات اإغالق متتابعة مل�ساجد الطائفة 

االإ�سماعيلية يف املنطقة ال�رضقية )اخلرب، الدمام، راأ�س تنورة، اجلبيل، اخلفجي واأبقيق( وذلك 

بحجة عدم وجود تراخي�س لهذه امل�ساجد!! 24

اإعادة فتح امل�ساجد املغلقة يف املنطقة   2010 اأبريل  وقد رف�س وزير الداخلية ال�سعودي يف 

ال�رضقية معلال ذلك باعتبارات اأمنية ومذهبية مل يحددها.25

وقد جاء ذلك يف الوقت الذي ا�ستمرت فيه ال�سلطات رف�س منح املواطنني ال�سيعة، رخ�سا 

وجنران  والقطيف  االأح�ساء  يف  ال�سيعية  الكثافة  ذات  املناطق  خارج  امل�ساجد  لبناء  ر�سمية 

وموا�سلة  عمليات االعتقال يف اأو�ساط �سيعة االأح�ساء وقراها، على خلفية ممار�ستهم ل�سعائر 

عقيدتهم.26

ويف يناير 2010 قامت ال�سلطات ال�سعودية باإزالة الع�رضات من الالفتات العا�سورائية يف 

عدد من املدن والقرى ال�سيعية مبحافظة القطيف، مما اعتربه االأهايل ا�ستفزازا مق�سودا من 

ال�سلطات، وكان عدد من �سيارات ورافعات البلدية �سنت -بحرا�سة ال�رضطة واملباحث- حملة 

وا�سعة الإزالة الالفتات وال�سعارات احل�سينية، من على اأعمدة االإنارة وجدران املنازل الواقعة 

على ال�سوارع العامة، كما اأحرقت  الع�رضات من تلك الالفتات على مراأى  من املارة يف �سمال 

بلدة العوامية. 

ال�سلطات االأمنية قد قامت بتنظيم حملة م�سابهة يف دي�سمرب  اأن  اإىل  ال�سياق نف�سه  وي�سار يف 

الرميلة يف االأح�ساء  بلدة  العا�سورائية، من �سوارع  الالفتات  اأزالت خاللها ع�رضات   2009

للعام الثاين على التوايل.27 

)24(»ال الإغالق امل�ساجد االإ�سماعيلية خارج جنران«، بيان �سادر عن »جمعية حقوق االإن�سان اأوال« بتاريخ 

15 نوفمرب 2009.

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr1115.shtml
- ويقطن مدينة الدمام واخلرب ع�رضات االآالف من املواطنني ال�سيعة منذ تاأ�سي�س املدينتني اأوا�سط القرن املا�سي.

)http://www.rasid.com/artc.php?id=32794. سبكة را�سد�(

)25( وزير داخلية الكيان ال�سعودي يرف�س اإعادة فتح امل�ساجد ال�سيعية املغلقة،جلنة الدفاع عن حقوق االإن�سان 

يف �سبه اجلزيرة العربية

 http://www.anhri.net/?p=4498
)26(»يجب وقف احلملة االأمنية على ال�سيعة باالأح�ساء« بيان �سادر عن »جمعية حقوق االإن�سان اأوال« بتاريخ 

15 نوفمرب.2009

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2009/pr1115-2.shtml
)27(على احلكومة ال�سعودية وقف ا�ستفزاز م�ساعر ال�سيعة يف مدن وقرى القطيف«، بيان �سادر عن جمعية 

حقوق االإن�سان اأوال، بتاريخ  13ينلري2010

http://www.anhri.net/saudi/spdhr/2010/pr0103.shtml
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 31 يف  احلربي  يو�سف  ح�سني  باعتقال  ال�سعودية  االأمن  قوات  قيام   ال�سياق  هذا  يف  ويرد 

يناير2010 من بلدة الرميلة، وتعر�سه للتعذيب يف �سجن االأح�ساء العام. وح�سب املعلومات 

بلدة  تغطية �سوارع  على  بالتحري�س  احلربي  اتهام  حتاول  االأمنية  ال�سلطات  فاإن  الواردة 

الرميلة بال�سعارات والالفتات العا�سورائية ال�سوداء28

 ويف القطيف تعر�ست الكاتبة والنا�سطة االجتماعية مليعة ال�سيوخ اإىل �سل�سلة من اال�ستدعاءات 

والتحقيقات الأمنية، على خلفية رعايتها حل�سينية جديدة افتتحتها يف اأغ�سط�س 2009. وكانت 

التحقيقات قد بداأت مع النا�سطة منذ افتتاحها للح�سينية، التي كانت قد اأقامتها على نفقتها اخلا�سة 

يف حي ال�سويكة مبدينة القطيف، واأطلقت عليها ا�سم )ديوانية ال�سيوخ(.

لبناء  ر�سمية  تراخي�س  منح  ال�سعودية  ال�سلطات  رف�س  اإىل  بالنظر  الديوانية  م�سمى  وجاء 

احل�سينيات، م�ستعي�سة عن ذلك مبنح رخ�س الإن�ساء جمال�س عائلية، غالبا ما تكون عر�سة 

لالإغالق الر�سمي يف اأي وقت29

تق�سي  بتعليمات  الريا�س،  العا�سمة  العامة يف  االإدارة  ال�سيعة مبعهد  الطالب   كما فوجئ 

حازمة«  اإجراءات  ب�«اتخاذ  تهديد  مع  ال�سنة،  زمالئهم  مع  جماعة  ال�سالة  على  باإجبارهم 

بحق املخالفني! وق�ست لئحة جدارية كبرية علقت يف اأروقة املعهد يف يوم 9 مار�س 2010 

خمالفة  مظاهر  اأي  اإظهار  »وعدم  اجلماعة،  مع  بال�سالة  الطالب  جميع  التزام  ب�رضورة 

كال�سجود يف ال�سالة على حمارم من الورق “.

اأو الورق  اإ�سارة وا�سحة للطلبة ال�سيعة، الذين يلتزمون بال�سجود على الرتبة  وهو ما بدا 

عو�سا عن ال�سجاد تبعا لالآراء الفقهية ال�سائدة.

وكانت م�سادر مطلعة قد اأكدت ل�سبكة را�سد الإخبارية اأن التعليمات اجلديدة، ك�سفت عن 

150 طالبا �سيعيا باملعهد، واالإبالغ عن املخالفات اأوال باأول التخاذ  تكليف جلنة ملراقبة نحو 

)28( »تعر�س املعتقل املواطن ح�سني يو�سف احلربي للتعذيب يف �سجن االأح�ساء«، بيان �سادر عن جلنة الدفاع 

عن حقوق االإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية بتاريخ 9مار�س2010

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={000D61DFA202/000084694B9F3BAA28739/00000002ED/000084694
B9F3BAA28739/0000000C30A1C906FA903B2E1/000084694B9F3BAA28739/0000000BCF356
C{&id=3803&act=show&Sectyp=151

)29( املباحث ال�سعودية تالحق كاتبة ونا�سطة اجتماعية يف القطيف«، بيان �سادر عن جلنة الدفاع عن حقوق 

االإن�سان يف �سبه  اجلزيرة العربية بتاريخ 7 فرباير2010

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={000EE/000089384B964745EABC2/00000003E261FEC60B4411035269
A207244BCA69591E{&id=3799&act=show&Sectyp=147
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االإجراءات املنا�سبة.30

ويف 29 مار�س 2010  قامت الأجهزة الأمنية يف مدينة اخلرب باعتقال عدد من ال�سيعة بعد ا�ستدعائهم 

من قبل دائرة البحث اجلنائي، وذلك ب�سبب رعايتهم لل�سعائر احل�سينية، واإقامتهم �سالة اجلماعة يف 

 منازلهم، بعد اأن منعتهم ال�سلطات من اإقامتها يف امل�ساجد واحل�سينيات والتي جرى اإغالقها موؤخرًا.

وكان من بني من طالتهم هذه االإجراءات  كل من ح�سن �سالح املهنا، مهدي اأحمد اخل�سري، 

عبد الله فهد املكي، وقد مت نقلهم جميعا اإىل �سجن اخلرب العام. 31 وقد  افرج عنهم بعد ق�سائهم 

حكما اإداريا بال�سجن مدة �سهر واحد.32

وعلي �سلة بذلك اعتقلت ال�سلطات يف 5 اأبريل 2010 ح�سن علي املكي، وذلك ب�سبب اإقامته 

�سالة اجلماعة يف بيته!!33

كما األقت اأجهزة الأمن القب�س على مدر�س �سيعي، هو “حممد باقر ال�رضفاء ” يف  14 اأبريل 

2010،  قبيل �سفره للخارج  مع اأ�رضته من مطار الدمام، حيث مت نقله اإىل �سجن املباحث يف 

مدينة القطيف، ومل تف�سح ال�سلطات عن اأ�سباب احتجازه،  ومت حرمانه من اال�ستعانة مبحام 

اأو زيارة عائلته.34

ويف 15 يونيو 2010 األقت ال�سلطات القب�س للمرة الثانية على خملف ال�سمري، ووجهت 

ال�سنه  بني  التقريب  ت�ستهدف  التي  بن�ساطاته  ال�سمري  وُعرف  اآخرين«.  »اإزعاج  تهمة  اإليه 

وال�سيعة، وقد األيقى القب�س عليه قبل ذلك يف 15 مايو، وظل رهن االحتجاز ب�سع �ساعات، 

)30( »معهد االإدارة العامة يجرب الطالب ال�سيعة على ال�سالة جماعة مع ال�سنة وتكليف جلنة ملراقبة نحو 150 

اجلزيرة  ب�سبه  االإن�سان  حقوق  عن  الدفاع  جلنة  املنا�سبة«،  االإجراءات  التخاذ  واملخالفات  باملعهد/  �سيعيا  طالبا 

العربية بتاريخ 16 مار�س2010.

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlU
ak5RVkRBOQ==&r={0004F7C3E0DACC2EF490A7A723236F2BDA2C4FCD75C{&id=38
14&act=show&Sectyp=147
)31( »�سلطات الكيان ال�سعودي تعتقل �سخ�سيات �سيعية بارزة يف مدينة اخلرب«، بيان �سادر عن جلنة الدفاع 

عن حقوق االإن�سان يف �سبه اجلزيرة العربية، بتاريخ 31 مار�س2010.

http://www.anhri.net/?p=3327
)32(ال�سلطات ال�سعودية تطلق �رضاح ثالثة من �سجناء ال�سعائر الدينية يف اخلرب، جلنة الدفاع عن حقوق االإن�سان 

يف �سبه اجلزيرة العربية

 http://www.anhri.net/?p=5102
)33(عاجل:على احلكومة ال�سعودية اإيقاف كل اأنواع القهر الديني ل�سيعة اخلرب«، بيان �سادر عن جمعية حقوق 

االإن�سان اأوال، بتاريخ 6 اأبريل 2010.

 http://www.anhri.net/?p=3565
)34( ال�سعودية: حملة متييز ظاملة �سد ال�سيعة، اعتقال مدر�س رف�س تنفيذ تعهد ب� “عدم ال�سالة”، واعتقال اآخر 

دون جرمية، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان

 http://www.anhri.net/?p=4718
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حيث جرى ا�ستجوابه يف ذلك الوقت ب�سان عده مقاالت كان قد انتقد فيها الت�رضيحات املناه�سة 

اإيداعه بعد اعتقاله  لل�سيعة وال�سيا�سات التي تنتهجها اململكة، وتفيد التقارير اأن ال�سمري قد مت 

للمرة الثانية يف �سجن الدمام .35

كما قام جهاز املباحث العامة باملدينة املنورة يف 2 اأغ�سط�س 2010، باقتحام منزل ومزرعة 

االأبواب ومتزيق بع�س  بتحطيم  العمري«، وقاموا  بارز هو »حممد علي  �سيعي  رجل دين 

اللوحات والالفتات اخلا�سة باملذهب ال�سيعي، ومت اعتقال جنله”كاظم حممد العمري، واأطلق 

�رضاحه الحقا.36

ويف 20 اأغ�سط�س 2010 طوقت الدوريات الأمنية م�سجدا �سيعيا يف مدينة اخلرب، ومنعت 

امل�سلني من الو�سول اإليه الإقامة �سالة اجلمعة.وذكرت التقارير اأن اأكرث من ع�رض دوريات 

احلاج  االأ�سبق  اخلرب  مدينة  وعمدة  البارز  ال�سيعي  الوجيه  منزل  الظهرية  قبل  طوقت  اأمنية 

عبدالله املهنا حيث موقع امل�سلى بحي اجل�رض ومنعت و�سول امل�سلني اإليه.

وكانت ال�سلطات قد منعت –قبيل اأيام من هذه الواقعة- املواطنني ال�سيعة من اإقامة �سلوات 

اجلماعة يف ا�سرتاحة م�ستاأجرة خارج مدينة اخلرب، ونفذت ال�سلطات االأمنية على مدى اأ�سابيع 

للت�سديد  ال�سيعية يف مدينة اخلرب  ال�سخ�سيات  اأبرز  اأ�سبوعية لعدد من  اأمنية  ا�ستدعاءات  �سل�سلة 

على منع اإقامة املواطنني ال�سيعة ل�سالة اجلماعة دومنا ذكر اأ�سباب وا�سحة.37 

انتهاكات �سد املدنيني يف حرب �سعدة:

تدخلت اململكة العربية ال�سعودية كطرف مبا�رض يف العمليات الع�سكرية بني قوات احلكومة 

اليمنية والأن�سار امل�سلحني املنتمني جلماعه احلوثي يف اإقليم �سعدة �سمال اليمن، بعد ما تردد 

اأن القتال قد امتد اإىل اأرا�سي اململكة يف نوفمرب 2009.

وطالب عدد من املنظمات احلقوقية ال�سلطات ال�سعودية بفتح حتقيق فيما ورد عن مقتل �سبعة 

مدنيني نتيجة غارة جوية �سنتها الطائرات ال�سعودية يف اإقليم �سعدة اليمني. 

يف  ت�سكن  لعائلة  منـزل  على  قنابل  ثالث  األقت  قد  ال�سعودي  اجلو  �سالح  طائرات  وكانت 

)35( اململكة العربية ال�سعودية: اتهام و�سيط جمتمعي بتهمة » تعكري �سفو ال�سالم، منظمه الكرامة حلقوق االإن�سان

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3926:-q-

q&catid=146:-&Itemid=50
)36( ت�ساعد حملة ا�سطهاد ال�سيعة يف ال�سعودية – مرور 10 اأيام علي اعتقال رجل دين �سيعي باملدينة املنورة 

http://www.anhri.net/?p=10595  دون اتهام اأو حماكمة، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان

)37( بيان عاجل: يجب اإعادة فتح جميع امل�ساجد ال�سيعية واالإ�سماعيلية �رضق ال�سعودية،جمعية حقوق االإن�سان 

http://www.anhri.net/?p=10972  اأول
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مقاتلني  وجود  من  التاأكد  دون  ومن  متعمدًا-  هجومًا  يكون  اأن  يحتمل  -فيما  مذاب،  حميط 

م�سلحني يف املن�زل اأو يف جواره يف وقت الهجوم. وقد لقي ثالثة اأطفال واأربع ن�ساء حتفهم، 

جراء الق�سف، الذي اأ�سيب نتيجته ما ال يقل عن ت�سعة مدنيني اآخرين بجروح38 .

وقد ان�سمت ال�سعودية اإىل النزاع �سد احلوثيني بعد اأن زعمت اأن احلوثيني، هاجموا موقعا 

وقامت  للحدود.  عابرة  مداهمة  يف  ال�سعودية  مع  اليمنية  احلدود  من  بالقرب  مينيا  ع�سكريا 

القوات ال�سعودية علي اإثرها بق�سف مواقع حوثية داخل اليمن.39 

التمييز �سد املراأة:

ما زالت املراأة ال�سعودية حمرومة من التمتع ب�سخ�سيتها القانونية االعتبارية يف ظل نظام 

التمييز �سدهن.  ا�ستمرار  امل�رضوعية على  الن�ساء، وي�سفي  الذكورية على  الو�ساية   يكر�س 

وتظل املراأة حمرومة من امل�ساواة مع الرجل يف فر�س التوظيف، كما اأنها ما زالت ممنوعة 

من قيادة ال�سيارة اأو ال�سفر مبفردها اإال باإذن خطي من حمرمها ال�رضعي، وال يجوز للمراأة 

الرجل  عك�س  على  وذلك  الأطفالها،  ال�سعودية  اجلن�سية  منح  اأجنبي  من  املتزوجة  ال�سعودية 

العفو  اليمن«، بيان �سادر عن منظمة  اأنباء مقتل مدنيني يف  التحقيق يف  ال�سعودية  ال�سلطات  )38( »يجب على 

الدولية يف 2 دي�سمرب2009

http ://www.amnesty.org /ar /news-and-updates /%D9%8A%D8%AC%D8%A8-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-

%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9
%84%D9%8A%D9%85%D9%86-20091202

)39( اليمن: الأمن وحقوق الإن�سان، منظمه العفو الدولية

  http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/004/2010/ar/673a1de4-e24f-4d9a-9946-

6d32a0d2c57e/mde310042010ara.html
يف 5 نوفمرب 2009 اأفادت وكالة الأنباء ال�سعودية اأن الطائرات احلربية ال�سعودية ق�سفت مقاتلني حوثيني كانوا 

قد �سيطروا علي منطقه جبل دخان قبل الق�سف بيومني، ويف 7 نوفمرب قال نائب وزير الدفاع ال�سعودي من 

للمدنيني بها،  التي مت �رضبها ال وجود  املناطق  ال�سيطرة على هذه االأرا�سي، واأن  ال�سعودية عاودت  القوات 

قتلت غارات  نف�سه   اليوم  اإنه يف وقت مبكر من  االإلكرتوين  ولكن يف 10 نوفمرب قال احلوثيون على موقعهم 

ال�سعودية امراأتني واأ�سابت طفال. ويف 13 دي�سمرب 2009 اتهم احلوثيون ال�سعودية ب�سن غارات جوية متعددة 

اأ�سابت �سوقا عاما يف بني معني ويف مديرية زارح، مما اأ�سفرت عن مقتل 70 �سخ�سا واإ�سابة ما يعادل مائه  

�سخ�س. ويف الوقت نف�سه زعم ع�سكر زعبل املتحدث با�سم وزاره الدفاع اليمنية اأن طائرة مينية نفذت غارات 

على احلوثيني، وقد ا�ستمرت امل�سادمات بني القوات اليمنية وال�سعودية واحلوثيني طيلة دي�سمرب 2009 حتي  26 

يناير 2010، حني اأعلن احلوثيون �سحب جميع مقاتليهم من داخل الأرا�سي ال�سعودية
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ال�سعودي املتزوج من اأجنبية40

يونيو  يف  احلقوقي  �سجلها  مراجعة  -اأثناء  قبلت  قد  كانت  ال�سعودية  اأن  من  الرغم  وعلي 

2009-  تو�سية من جمل�س حقوق االإن�سان لالأمم املتحدة باإلغاء نظام الوالية الذكورية علي 

الن�ساء. لكن احلكومة مل تتخذ بعد اأي خطوة للوفاء بوعدها هذا.

 وي�سار يف هذا ال�سياق اإىل  قرار اإحدى املحاكم ال�سعودية يف يناير 2010، والتي  ق�ست 

بجلد امراأة 300 جلدة وال�سجن ملدة عام ون�سف العام؛ بدعوى تقدميها �سكاوى كيدية ب�ساأن 

م�سايقات –ترقى اإىل التحر�س اجلن�سي بها- من قبل م�سئولني حكوميني، ف�سال عن ترددها 

على الدوائر احلكومية وتقدمها بال�سكاوى، من دون اأن ي�ساحبها ويل اأمرها!!!!41 

)40(تقرير منظمة العفو الدولية ال�سنوي لعام 2009«، الف�سل اخلا�س باململكة العربية ال�سعودية، �سادر عن 

منظمة العفو الدولية.

http://thereport.amnesty.org/ar/regions/middle-east-north-africa/saudi-arabia
)41( »ال�سعودية: يجب االإفراج عن ال�سيدة التي التم�ست امل�ساعدة من املحكمة«، بيان �سادر عن منظمة هيومان 

رايت�س ووت�س، بتاريخ 2مار�س2010.

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/02
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البحــرين

العد  بدء  مع  وبخا�سة  التدهور  من  املزيد  اإىل  البالد  يف  االإن�سان  حقوق  اأو�ساع  اجتهت 

اأكتوبر2010، فقد �سنت ال�سلطات هجمة  النيابية والبلدية يف23  التنازيل الإجراء االنتخابات 

قمعية �رض�سة بحق معار�سيها وحملة اعتقاالت وا�سعة، �سملت املئات من الن�سطاء ال�سيا�سيني 

ورجال الدين ال�سيعة واملدافعني عن حقوق الإن�سان، وتعر�س العديد منهم لألوان �ستي من 

الهجوم  التعذيب، وحجبت ع�رضات من املدونات واملواقع االلكرتونية واملنتديات، واأف�سي 

تقرر  لأن  الإرهاب  بدعم  و�سمها  وحماولت  احلقوقية  املنظمات  على  والإعالمي  الأمني 

منظمات بارزة نقل اإدارة اأعمالها ب�سفة موؤقتة اإىل العوا�سم االأوروبية.

ال�سيعة  املواطنني  بحق  املنهجي  والتهمي�س  التمييز  �سيا�سات  ا�ستمرت  فقد  ذلك  جانب  وايل 

الذين ي�سكلون نحو70% من جممل ال�سكان، م�سدرا للمزيد من التوترات وامل�سادمات التي 

اقرتنت باال�ستخدام املفرط للقوة من جانب اأجهزة االأمن. وتوا�سلت ال�سغوط على حريات 

اإىل  منها  االقرتاب  يوؤدي  التي  احلمراء  اخلطوط  نطاق  وات�سع  االإعالم،  وو�سائط  التعبري 

املدافعني عن  املتنوعة على  ال�سلطات �سغوطها  �ستي، ووا�سلت  لعقوبات  اأ�سحابها  تعري�س 

حقوق االإن�سان لت�سمل اإىل جانب التوقيف واالحتجاز واملحاكمات بتهم ملفقة، حمالت الت�سهري 

على نطاق وا�سع واملنع من ال�سفر للم�ساركة يف اأن�سطة دولية. واأظهرت التقارير و�سهادات 

معتقلني �سابقني اأن ممار�سات التعذيب التي بداأت يف الظهور جمددا قبل ثالثة اأعوام باتت متثل 

ممار�سة منهجية.
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تعزيز  االأمل يف  يبعث على  تطورا  واملوؤ�س�سي  القانوين  ال�سعيد  البحرين على  تعرف  ومل 

حقوق االإن�سان. ومع اأن البحرين كانت قد تعهدت اأمام جمل�س حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة 

يف عام2008 ب�«اإن�ساء هيئة وطنية م�ستقلة حلقوق االإن�سان وفق معايري مبادئ باري�س« فاإن 

ت�سكيل هذه املوؤ�س�سة وفقا للمر�سومني امللكيني رقمي )46( ل�سنة 20091، و)16( ل�سنة 20102، 

تلقي  املوايل3  اأو  الطابع احلكومي  التي غلب عليها  فالتعيينات  املبادئ.  متناق�سا مع هذه  كان 

بظالل ال�سك حول م�سداقية الهيئة ومدي توافر االإرادة ال�سيا�سية يف البحرين الحرتام حقوق 

االإن�سان، مما دفع املنظمات احلقوقية البحرينية اإىل اعتبارها موؤ�س�سة حكومية.

ت�ساعد وترية القمع قبل النتخابات الربملانية:

مع قرب حلول ال�ستحقاق النتخابي، اتخذ التدهور يف و�سعية حقوق الإن�سان منحي �سديد 

ا�ستهدفت  وا�سعة،  اعتقاالت  حملة  ملكية  بتوجيهات  البحرينية  ال�سلطات  �سنت  اإذ  اخلطورة، 

املعار�سة ال�سيعية وعددا من الن�سطاء ورجال الدين واملدافعني عن حقوق الإن�سان، من بينهم 

الدكتور عبد اجلليل ال�سنكي�س،الناطق الر�سمي ومدير مكتب حقوق الإن�سان يف حركة »حق« 

ل�سهداء  الوطنية  للجنة  الر�سمي  الناطق  اخلنجر،  الغني  عبد  والدميقراطية،  املدنية  للحقوق 

و�سحايا التعذيب، جعفر احل�سابي، نا�سط يف جمال حقوق االإن�سان، حممد �سعيد، ع�سو يف 

مركز البحرين حلقوق الإن�سان4، وعبد الهادي ال�سفار النا�سط احلقوقي.5 وقد تعر�س كل 

من ال�سنكي�س وخنجر وال�سفار لعمليات تعذيب ب�سعة اأ�سفرت عن نقل االأخريين اإىل امل�ست�سفي.6 

وقد جاءت تلك االعتقاالت واحلمالت االإعالمية املوالية لها، ت�ستهدف الت�سييق على االأغلبية 

)1( »العاهل ياأمر باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان«، جريدة »الو�سط«، بتاريخ 12 نوفمرب2009

http://www.alwasatnews.com/2624/news/read/335588/1.html
)2( » اأمر ملكي بتعيني اأع�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان«، جريدة »الو�سط«، بتاريخ 26 اأبريل2010

http://www.alwasatnews.com/2789/news/read/405171/1.html
)3( »ملك البحرين ي�سكل هيئة حكومية حتت م�سمى »املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان»، بيان �سادر عن “مركز 

البحرين حلقوق الإن�سان”، بتاريخ 2مايو2010

http://bahrainrights.no-ip.info/ar/node/3083
بال  “مرا�سلون  منظمة  عن  �سادر  بيان  حقوقيني”،  لنا�سطني  مقبولة  غري  اعتقالت  خطر:  يف  »نا�سطون   )4(

حدود”، بتاريخ 19 اغ�سط�س2010

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31837
 22 بتاريخ  املنامة«،  »�سوت  موقع  والبناي«،  والعرادي  الله  ومال  ال�سفار  اعتقال  االأحد:  »ح�سيلة   )5(

اأغ�سط�س2010

http://www.manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=4558
)6( »الدكتور ال�سنكي�س ي�سكو للنيابة تعر�سه للتعذيب«، طلب تدخل عاجل، �سادر عن »مركز البحرين حلقوق 

http://www.bchr.net/ar/node/3272 2010االإن�سان«، بتاريخ 28 اأغ�سط�س

راجع اجلزء اخلا�س بالتعذيب
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ال�سيعية والتيار الليربايل من اأجل احلد من فر�سهما يف االنتخابات الربملانية والبلدية.

نظام  لقلب  ي�سعى  اإرهابي«،  »تنظيم  اإىل  باالن�سمام  مواطنا  لـ23  اتهامات  توجيه  وقد مت 

“قانون حماية املجتمع من  58 لعام 2006، املعروف با�سم  القانون رقم  اإىل  ا�ستنادا  احلكم! 

الأعمال الإرهابية”، وهو القانون �سيء ال�سمعة، ويحظي بانتقادات حقوقية وا�سعة7.

حقوق  عن  املدافعني  ا�ستهدفت  حملة  امللكي  الديوان  من  القريبة  الإعالم  و�سائل  �سنت  كما 

االإن�سان، من خالل تقارير تت�سمن اأ�سماء و�سور �سخ�سيات بارزة حقوقية و�سيا�سية مثل نبيل 

رجب وعبد الهادي اخلواجة )املدير احلايل وال�سابق ملركز البحرين حلقوق االإن�سان( بزعم 

انخراطهما يف تنظيمات اإرهابية، واالإ�ساءة اإىل �سمعة البالد يف اخلارج8.

وكانت ال�سلطات التي قامت يف اأغ�سط�س2010 باإغالق عدد من املواقع االإلكرتونية، بزعم 

»التحري�س على بث االأفكار امل�سمومة، واالإ�ساءة اإىل الوحدة الوطنية«. وهي التهم التي غالبًا 

ما يتم توجيهها للمواقع التي تر�سد النتهاكات التي يتعر�س لها املواطنون يف القرى البحرينية 

بوا�سطة الأجهزة الأمنية وامللي�سيات التابعة لها9. وقد جاء ذلك متزامنا مع قرار النائب العام 

التي �سنتها احلكومة10. يذكر  القمع  مبنع جميع و�سائل االإعالم من ن�رض معلومات عن حملة 

اأن هيئة �سئون االإعالم البحرينية كانت قد اأمرت �سحيفة الو�سط البحرينية بوقف بث خدمة 

التقارير ال�سوتية.11

ويف اإطار هذه احلملة القمعية، قامت ال�سلطات باعتقال ال�سحفي واملدون على عبد االإمام 

العام ب�سورة  النائب  “معلومات كاذبة12». وقد مت عر�س على عبد االإمام على  بتهمة ن�رض 

)7(»البحرين..مع قرب حلول اال�ستحقاق االنتخابي: قمع املعار�سة واحلقوقيني يبلغ ذروته»، بيان �سادر عن 

“مركز البحرين حلقوق الإن�سان”، بتاريخ 8 �سبتمرب2010
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2668.aspx
)8( »كيف   يعمل املحر�سون؟ ! ..  من اأين   يتح�سلون على متويلهم؟ ! ..  وما هي   حقيقة ولئهم واأهدافهم؟!«، 

 جريدة »الوطن«، بتاريخ 1 �سبتمرب0102

http://www.alwatannews.net/archive/index.php?m=newsDetail&newsID=89545&section=4
&issueDate=2010-09-01

)9( »حجب ع�رضات املواقع واملنتديات االإلكرتونية يف البحرين«، بيان �سادر عن »مركز القاهرة لدرا�سات 

http://www.bchr.net/ar/node/3288 .2010 حقوق االإن�سان«، بتاريخ 4 �سبتمرب

)10( »حظر التغطية ال�سحفية يف البحرين«، بيان �سادر عن »جلنة حماية ال�سحفيني« بتاريخ 31 �سبتمرب2010.

http://cpj.org/ar/2010/08/015997.php
الو�سط«،  موقع »جريدة  ال�سوتية«،  التقارير  اإيقاف خدمة  »الو�سط«  تطلب من  االإعالم  �سئون  »هيئة   )11(

http://www.alwasatnews.com/2901/news/read/465767/1.html .2010بتاريخ 16 اأغ�سط�س

حماية  »جلنة  عن  �سادر  بيان  االإلكرتونية«،  ال�سحافة  عرب  يكتب  بارز  بحريني  �سحفي  »اعتقال   )12(

ال�سحفيني«، بتاريخ 7 �سبتمرب2010.

http://cpj.org/ar/2010/09/016019.php
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�رضية يف غياب حماميه13. وقد قال اأمام املحكمة عند عر�سه عليها يف 28 اأكتوبر2010، واأنه 

تعر�س للتعذيب وال�رضب واالإهانات، ومت تهديده بف�سل زوجته واأهله من العمل.14

اإدارة  التنمية وال�سئون االجتماعية على حل جمل�س  اأقدمت وزارة  الهجمة،  وتتويجا لهذه 

اأحد  اإدارة اجلمعية اإىل  اجلمعية البحرينية حلقوق االإن�سان، وعزل رئي�سها املنتخب، واإ�سناد 

موظفي الوزارة، متهيدا لفتح باب الع�سوية واإجراء انتخابات الحقا للهيمنة عليها، بعد اإدخال 

اأع�ساء جدد تابعني لل�سلطة فيها. وقد طالتها هذه االإجراءات بدعوى اأنها تن�سق اأن�سطتها مع 

ال�سلطات  اتهمت  كما  امل�سجلة.  غري  واللجان  اجلمعيات  بها  ويق�سد  �رضعية«،  »غري  كيانات 

اجلمعية بتوجيه اأن�سطتها ل�سالح »فئة واحدة من املواطنني«! ب�سبب تنظيمها اأن�سطة ت�سامنية مع 

�سحايا حمالت القمع، الذين كان معظمهم من اأبناء الطائفة ال�سيعية. 15

 وحتت وطاأة هذه ال�سغوط، اأعلن كل من مركز البحرين حلقوق االإن�سان وجمعية �سباب 

البحرين حلقوق االإن�سان نقل اإدارة اأعمالها اإىل العوا�سم االأوروبية16.

 كما اأقدمت ال�سلطات على وقف الن�رضات الدورية لكل من جمعية الوفاق الوطني -وهي 

ليربالية،  الوطني، وهي جمعية معار�سة  العمل  البحرين- وجمعية  �سيا�سية يف  اأكرب جمعية 

الوطني،  الوفاق  جمعية  موقع  واأبرزها  االإلكرتونية،  املواقع  من  الع�رضات  اإغالق  مت  كما 

. وهو  الوهاب ح�سني  عبد  املعروف  املعار�س  ال�سيا�سي  االإ�سالمي، وموقع  العمل  وجمعية 

بدء  قبل  االإعالمية  االأدوات  ال�سيا�سية من  اجلماعات  اإىل جتريد عدد من  يوؤدى  الذي  االأمر 

احلملة االنتخابية. 17

)13( »البحرين: انتهاكات م�ستمرة، تهم غري ثابتة وت�سييق متزايد على احلريات«، بيان �سادر عن »مركز 

البحرين حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 20 �سبتمرب2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3369
)14( وقائع اجلل�سة االأوىل ملحاكمة املتهمني باإن�ساء »ال�سبكة االإرهابية« و�سهاداتهم عن التعذيب، »مركز البحرين 

حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 28 اكتوبر2010

 http://bahrainrights.org/ar/node/3541
بجنيف«، »مركز  نقا�سية  حلقة  �سكايب يف  تقنية  ي�سارك عرب  بحريني  نا�سط   – �سفره  القيود على  )15( »رغم 

القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان«، بتاريخ 21 �سبتمرب2010.

| http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2682.aspx 
)16( » اإدارة جلمعية �سباب حقوق الإن�سان يف اأوروبا  موؤقتا »، بيان �سادر عن »جمعية �سباب البحرين حلقوق 

االإن�سان«، بتاريخ 15 �سبتمرب2010.

» منع نبيل رجب واخلواجة من مغادرة البالد«، �سوت املنامة، بتاريخ 27 �سبتمرب2010.

http://manamavoice.com/news-news_read-5032-0.html
)17( »�سمت املجتمع الدويل على القمع املت�ساعد يف البحرين ي�سجع على التو�سع فيه وتزايد العنف ال�سيا�سي«، 

بيان �سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، بتاريخ 22 �سبتمرب2010

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2684.aspx
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وللحيلولة دون توا�سل املدافعني عن حقوق االإن�سان مع املجتمع الدويل، منعت ال�سلطات 

�سفر كل من ليلي د�ستي النا�سطة احلقوقية، ونبيل رجب، وعبد الهادي اخلواجة اإىل اخلارج 

للم�ساركة يف اأن�سطة دولية.18

وقد اأجريت االنتخابات الربملانية واملحلية يف ظل انخفا�س  ن�سبة امل�ساركة ب�5% عن العام 

2006، والتي جرت فعالياتها يف ظل هيمنة ال�سلطة التنفيذية وحتكمها يف ت�سكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات، وتر�سيم الدوائر النتخابية على اأ�سا�س الولءات الطائفية وال�سيا�سية،  ومنح حق 

الت�سويت لع�رضات االآالف من املجن�سني، باالإ�سافة اإىل التحكم يف �سجالت الناخبني وتغيري 

عناوين اإقامتهم، والهيمنة على الرقابة املحلية وو�سائل الإعالم العامة ورف�س الرقابة الدولية 

الذي يحول دون  اأ�سوات قوات االأمن واجلي�س.19  وهو الأمر  على االنتخابات، وتوجيه 

ح�سول االأغلبية ال�سيعية على اأغلبية املقاعد يف الربملان. كما �سجلت تقارير اأن قرابة 1000 

ناخب منعوا من الإدلء باأ�سواتهم، ب�سبب اختفاء اأ�سمائهم من �سجل الناخبني الأ�سلي، واأن 

�رضطة مكافحة ال�سغب انت�رضت يف القرى قبل واأثناء الت�سويت، وخ�سو�سا يف الأماكن التي 

كان يخو�س فيها مر�سحو املعار�سة النتخابات20. وقد متخ�ست تلك االإجراءات عن احليلولة 

دون فوز املعار�سة ال�سيعية باالأغلبية، لتح�سد 18 فقط من اأ�سل 40 مقعدا يف الربملان.21

التمييز �سد ال�سيعة:

علي الرغم من اأن امل�سلمني ال�سيعة ميثلون 70 يف املائة من جمموع امل�سلمني يف البحرين، 

اأعلى  البطالة يف �سفوفهم  اأن معدل  كما  ال�سكان،  الفقراء من  املواطنني  اأغلبية  فاإنهم ميثلون 

من معدل البطالة يف �سفوف امل�سلمني ال�سنة. ونتيجة للمكانة االجتماعية واالقت�سادية االأدنى 

بجنيف«، »مركز  نقا�سية  حلقة  �سكايب يف  تقنية  ي�سارك عرب  بحريني  نا�سط   – �سفره  القيود على  )18( »رغم 

القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان«، بتاريخ 21 �سبتمرب2010.

| http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2682.aspx 
“منع نبيل رجب واخلواجة من مغادرة البالد”، موقع �سوت املنامة، بتاريخ 27 �سبتمرب2010.

http://www.manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=5032
تقرير �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ  )19( »البحرين: انتخابات مزورة باأثر رجعي “، 

19 اأكتوبر2010

http://www.bahrainrights.org/ar/node/3515
التعبري حول حرية  املعلومات  لتبادل  الدولية  ال�سبكة  م�سبوق “،  غري  قمع  و�سط  انتخابات  »البحرين:   )20(

IFEX، بتاريخ 27 اأكتوبر 2010
http://www.ifex.org/bahrain/2010/10/27/election_crackdown/ar/

)21( » املعار�سة ال�سيعية حت�سد 18 من اأ�سل 40 مقعدًا يف جمل�س نواب البحرين«، جريدة »اجلريدة« بتاريخ 

24 اأكتوبر2010

http://aljaridaonline.com/2010/10/24/46331/
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لل�سيعة، وم�ستوي مدار�سهم احلكومية املحدود باملقارنة مع املدار�س اخلا�سة، يحظي امل�سلمون 

العليا ذي اجلودة  التعليم اجلامعي والدرا�سات  للح�سول على  اأقل  االأقل ثراء بفر�س  ال�سيعة 

العاملية. 

الدفاع واالأمن  املهمة يف مرافق  املنا�سب  بتمثيل حمدود يف  �سوي  ال�سيعة  كذلك ال يحظي 

الداخلي، واإن كانوا باأعداد اأكرب يف �سفوف املجندين، ويعمد القطاع اخلا�س يف البحرين اإىل 

توظيف ال�سيعة يف وظائف تتطلب مهارات اأقل مقابل رواتب اأقل.22

األف   20 50 يف املائة من العاملني بجهاز االأمن الذي ي�سم  وت�سري التقديرات اإىل اأن نحو 

�سخ�س هم من الباك�ستانيني، باالإ�سافة اإىل بع�س ال�سوريني واالأردنيني من قبائل معينة.23

وقد وا�سلت ال�سلطات اإجراءاتها فيما ي�سمي »بالتجني�س ال�سيا�سي«، اأي منح اجلن�سية لوافدين 

االأغلبية  مواجهة  يف  البحريني  املجتمع  يف  االجتماعية  الرتكيبة  تغيري  اأجل  من  )�ُسّنة(  اأجانب 

ال�سيعية.24

وتفيد الإح�ساءات الر�سمية باأن خم�سة اآلف مواطن نالوا اجلن�سية يف خم�س �سنوات حتى عام 

2008. اإال اأن البع�س قد ذهب اإىل اأن العدد احلقيقي ملن مت منحهم اجلن�سية ي�سل اإىل 60 األفا25.

ويف اإطار حماولت ال�سلطات حل�سار منطقة كركزان –ذات االأغلبية ال�سيعية- والتي تعد 

املنطقة االأكرث توترًا على ال�رضيط الغربي جلزيرة البحرين، بداأ اجلهاز املركزي للمعلومات 

ا�ستقطاع   خالل  من  وذلك  اأخرى،  مناطق  اإىل  كرزكان  قرية  يف  عناوين  بتن�سيب  مايو  يف 

مناطق بالكامل من القرية ل�سالح مناطق جديدة با�سم »اللوزي« وهي منطقة بعيدة جدًا عن 

كرزكان !!!26 وقد و�سفت تلك العملية باأنها تهدف اإىل تفتيت وتفكيك القرية والرتكيبة ال�سكانية 

لها الأغرا�س �سيا�سية وطائفية.

)22( تقرير احلريات الدينية لعام 2009 ال�سادر عن وزارة اخلارجية االأمريكية.

http://www.state.gov/documents/organization/132780.pdf
)23( »ال�سيعة يف البحرين ي�سكون ب�ساأن توطني �سنة اأجانب«، مركز البحرين حلقوق الإن�سان  نقال عن وكالة 

http://www.bchr.net/ar/node/2916 .رويرتز االإخبارية

)24( »املعار�سة البحرينية حتتج على قانون منح اجلن�سية اجلديد«، جريدة »الو�سط« بتاريخ 14 يناير 2010.

http://www.alwasatnews.com/2687/news/read/360552/1.html
)25( »ال�سيعة يف البحرين ي�سكون ب�ساأن توطني �سنة اأجانب«، مرجع �سابق.

)26( »متزيق كرزكان �سيجعل االأمور اأكرث تعقيدًا«، مقال لهاين الفردان، »جريدة الو�سط« البحرينية، بتاريخ 

http://www.alwasatnews.com/2812/news/read/425634/1.html .201019 مايو

املال�سقة  قرية دم�ستان  مع  ودجمت  كرزكان  من  جممعات  اقتطعت  عندما  قبل  من  حدثت  اال�ستقطاع  عملية 

اأي�سًا من اجلانب  ال�سمايل للقرية، وكذلك عندما اقتطعت م�ساحات �سا�سعة من كرزكان  لكرزكان من اجلانب 

اجلنوبي لتدمج مع قرية املالكية.

- “املركزي للمعلومات ينقل 3 جممعات من كرزكان ل� )اللوزي(«، جريدة »الو�سط«، بتاريخ 9 مايو2010.

http://www.alwasatnews.com/2802/news/read/415829/1.html
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�سكانية  اأغلبية  ذات  مناطق  يف  واالحتجاجات  التظاهرات  جتاه  املفرط  القمع  توا�سل  وقد 

�سيعية، واقرتن ذلك باعتقاالت وا�سعة �ساحبها تعذيب بحق من جري اعتقالهم.

و”الهملة”  و”دم�ستان”  “كرزكان”   ولقد  �سهدت املنطقة الغربية بالبحرين، خا�سة قرى 

يف �سهر اأكتوبر 2009 احتجاجات �سبه يومية -ب�سبب ا�ستمرار احتجاز معتقلي كرزكان الذي 

امتد لقرابة  18�سهرا- مل تتوقف اإال بعد االإفراج عمن تبقي منهم رهن االعتقال، بعد احلكم 

اأبريل 2008م. وقد عمدت  اأفراد قوات الأمن يف  اأحد  بالرباءة على 19 منهم يف تهمة قتل 

ال�سلطات اإىل قمع تلك االحتجاجات بعنف مفرط، ت�سبب يف اإ�سابة العديد من �سباب املنطقة 

بالر�سا�س احلي ) ال�سوزن(.

على  احلي  الر�سا�س  باإطالق  االأمن الوطني  جلهاز  التابعة  اخلا�سة  القوات  قامت  كما 

امل�ساركني يف موجة من التظاهرات والحتجاجات والتي �سهدتها قرية الدير التابعة ملحافظة 

كميل  الطفل  بينها  من  كان  اإ�سابات كثرية   ذلك  وقد خلف  نوفمرب2009،   16 املحرق يف  

الغنامي )15 �سنة(، حيث مت اعتقاله بجراحه، وزج به يف ال�سجن. وكانت االأيام التالية لتلك 

االأحداث قد �سهدت اعتقاالت طالت ت�سعة من اأطفال و�سباب تلك القرية.

الأمن  قوات  بني  حامية  مواجهات  بعد  �سلميا  اعت�ساما  ال�سلطات  ت  ف�سّ ال�سهلة  قرية  ويف 

اخلا�سة واملحتجني، نتج عنه �سقوط بع�س املحتجني جرحى، حيث متت معاجلتهم يف منازلهم 

خوفا من اعتقالهم، خا�سة اأن لدى امل�ست�سفيات املحلية اأوامر ب�رضورة اإخطار اجلهات االأمنية، 

قبل ال�رضوع يف معاجلة اأي م�ساب يف التظاهرات الحتجاجية!27

ع�سوائي  ب�سكل  واأطلقت   ،2010 يناير  و4   3 يف  الدير  منطقة  الأمن  قوات  اقتحمت  كما 

تاأديبا  وذلك  املنازل،  من  بالقرب  واالن�سطارية  ال�سوتية  والقنابل  للدموع  امل�سيلة  الغازات 

ل�سكان املنطقة وحتذيرا لهم من تكرار التظاهرات واالحتجاجات، وقد نتج عن هذا االقتحام 

اإ�سابة عدد من  املواطنني ببينهم اأطفال، عالوة على االأ�رضار التي حلقت ببع�س املنازل.28

)27(  »القوات اخلا�سة تفرط يف ا�ستخدام الذخرية احلية لقمع املتظاهرين«، تقرير �سادر عن مركز البحرين 

حلقوق االإن�سان، بتاريخ 25نوفمرب2009.

http://www.bchr.net/ar/node/2982 
عن  �سادر  بيان  التعذيب”،  و�سحايا  ال�سهداء  اأ�سبوع  قرب  مع  بالتعذيب  جديدة  ومزاعم  العتقالت  تزايد   “

مركز البحرين حلقوق الن�سان،  دي�سمرب 2009 .

http://www.bchr.net/ar/node/2990.

)28( »قوات مكافحة ال�سغب.. اعتداءات متوا�سلة �سد املواطنني«، بيان �سادر عن جمعية �سباب البحرين، 

بتاريخ 7يناير2010.

http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2010/pr0107.shtml
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باأنها حمرمة دوليا-29 على  – و�سفت  اأطلقت قوات االأمن طلقات ال�سوزن  ويف 17 مايو 

�سظية،  ب�12  اإ�سابته  عن  اأ�سفر  مما  كرزكان،  قرية  يف  على  ح�سن  يدعي  بحريني  �ساب 

وحدة  واإدخاله  للم�ست�سفى  نقله  ا�ستدعى  الذي  االأمر  ج�سده،  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  ا�ستقرت 

العناية الق�سوى. وبينما زعمت ال�سلطات اأن ح�سن كان من بني جمموعة من امللثمني هاجموا 

فوجئ  اأنه  واأفاد  االتهامات،  تلك  ال�ساب  نفي  احلارقة،  املولوتوف  بزجاجات  اأمنية  دورية 

بطلقات »ال�سوزن« تنهال عليه بينما كان خارج املنزل ل�رضاء بع�س احلاجيات.30 وقد جاء 

هذا االعتداء بعد �سهر واحد من اإطالق طلقات »ال�سوزن« بحق  �سابني من قرية املالكية اأثناء 

�سريهما، االأمر الذي اأدى اإىل حدوث اإ�سابات متفرقة يف ج�سدي ال�سابني. وحال جلوئهم اإىل 

امل�ست�سفى مت االت�سال بقوات االأمن التي اأخ�سعت امل�سابني اإىل التحقيق واملراقبة االأمنية، ثم 

اإخراجهما عنوة من امل�ست�سفى اإىل ال�سجن ليواجها تهمة التجمهر.31

ي�سار اأي�سا اإىل اأنه يف 14 مار�س اأطلقت قوات الأمن النار على ح�سني على ح�سن ال�سهالوي، 

قرية كرزكان،  يف  ال�سيارات  اإطارات  يف  النار  ال�سيعة  املتظاهرين  من  عدد  اإ�رضام  عقب 

بجروح  ال�سهالوي  اإ�سابة  عن  ذلك  اأ�سفر  وقد  ال�سيعة،  �سد  التمييز  �سيا�سات  على  احتجاجًا 

وفقدانه للوعي. وقد وجهت ال�سلطات اإليه فيما بعد تهمة امل�ساركة يف مظاهرة غري قانونية32.

)29( طلق بندقية ال�سوزن: هو ر�سا�سة تنفجر بعد اإطالقها مبا�رضة، لتفرغ الع�رضات من الكتل ال�سلبة تنت�رض 

على م�ساحة وا�سعة بهدف اإ�سابة اأكرب عدد ممكن من االأهداف، وعادة ما تخرتق هذه الكتل ال�سلبة جلد االإن�سان 

وتتوقف بحد العظم، وي�سعب ا�ستئ�سالها فيما بعد من اجل�سم.

)30( »الداخلية: امل�ساب متورط مبهاجمة دورية اأمنية ب� »املولوتوف« يف كرزكان«، اإ�سابة �ساب ب� 12 �سظية 

»�سوزن« يف راأ�سه وج�سمه«، جريدة »الو�سط« البحرينية، بتاريخ 19 مايو2010.

http://www.alwasatnews.com/2812/news/read/425580/1.html
“يجب على ال�سلطات البحرينية التحقيق يف حادث اإطالق النار على اأحد املتظاهرين«، بيان �سادر عن منظمة 

»العفو الدولية«، بتاريخ 20مايو2010.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-authorities-must-investigate-

shooting-protester-2010-05-20
قاطني  �سد  مفرط  االعتقاالت،عنف  وتزايد  والتجني�س  التمييز  �سيا�سة  على  احتجاجاتها  وقف  اأجل  )31(»من 

القرى البحرينية«، مركز البحرين حلقوق الإن�سان« 30 مايو 2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3113
)32( »يجب على ال�سلطات البحرينية التحقيق يف حادث اإطالق النار على اأحد املتظاهرين«، بيان �سادر عن 

»منظمة العفو الدولية«، بتاريخ 20مايو2010.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-authorities-must-investigate-

shooting-protester-2010-05-20
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حرية التعبري:

ا�ستمر تدهور حرية ال�سحافة والتعبري يف البحرين ب�سبب القيود العملية والت�رضيعية واالإدارية 

املفرو�سة على ممار�سة هذا احلق.،  فمازالت االإذاعة والتلفزيون حتت ملكية وقب�سة الدولة، 

فيما يقع اأغلب ال�سحف يف البالد حتت طائلة التاأثري والتوجيه من قبل ال�سلطات، التي متاطل 

يف ال�ستجابة للمطالبات بتعديل قانون ال�سحافة رقم 47 للعام 2002م، الذي يت�سمن ن�سو�سا 

عديدة، تق�سي بعقوبة ال�سجن يف جرائم ال�سحافة والن�رض33.

الو�سائط  وخمتلف  ال�سحافة  على  متزايدة  �سغوط  لفر�س  اجتاها  هناك  فاإن  ذلك  ومع 

اأو  موؤ�س�سات  ت�سمل  والتي  احلمراء،  اخلطوط  دائرة  ات�ساع  يف  ذلك  متثل  وقد  ؛  االإعالمية 

اأ�سخا�سا ال يجوز امل�سا�س بهم. وبناء على ذلك �سدرت توجيهات جديدة عممتها اإدارة �سحيفة 

»البالد« على كتابها وحمرريها عرب هواتفهم النقالة، تلزمهم بعدم التعر�س بالنتقاد لأي من 

امل�ساريع التي ي�رضف عليها امللك اأو ويل العهد، واعتبار ذلك من اخلطوط احلمراء التي يجب 

عدم جتاوزها34.

االأمن  جهاز  باإن�ساء  املطالبة  ال�سورى”  “جمل�س  اأع�ساء  تبني  اإىل  ي�سار  ذاته  ال�سياق  ويف 

االإلكرتوين، بهدف مراقبة املواقع التي ت�سئ اإىل “�سمعة البحرين” وتهدد اأمنها.35

كما تبنت جلنة ال�سئون اخلارجية والدفاع واالأمن مبجل�س النواب  تعديالت لقانون العقوبات 

ملجل�سي  العالنية  طرق  باإحدى  الإهانة  فاإن  ومبوجبه  الوطني،  املجل�س  اإهانة  جترمي  ب�ساأن 

ال�سورى اأو النواب اأو املجل�س الوطني اأو الهيئات النظامية اأو قوة الدفاع اأو احلر�س الوطني 

اأو املحاكم اأو ال�سلطات اأو امل�سالح العامة، تكون عقوبتها احلب�س اأو الغرامة!!36.

)33( جاءت البحرين يف الت�سنيف العاملي حلرية ال�سحافة  لعام 2010 يف الرتتيب 119 من اأ�سل 179، وذلك 

طبقا للتقرير ال�سنوي »مرا�سلون بال حدود«.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31644
“الديوان امللكي يحكم القب�سة على اجل�سم ال�سحفي وال�سحف، ويتبع �سيا�سة الت�سليل االإعالمي بتبذير املال العام 
والدميقراطية(،  احلريات  حركة  »حق«)  مركز  عن  �سادر  بيان  دعائية “،  وموؤمترات  جوائز اإقليمية  على 

http://www.anhri.net/?p=5274 2010بتاريخ 2مايو

)34(»ات�ساع رقعة املوا�سيع والأ�سخا�س واملوؤ�س�سات املحرمة على ال�سحافة تداولها« بيان �سادر عن »مركز 

البحرين حلقوق الإن�سان«، 13 دي�سمرب 2009 . 

http://www.bchr.net/ar/node/2997
باإن�ساء جهاز  والدينية واالجتماعية املطالبة  ال�سيا�سية  االإلكرتونية  املواقع  ال�سلطة يف ح�سار  ف�سل  »ب�سبب   )35(

بيان �سادر عن جمعية  ال�سيا�سية”،  اأجل حما�رضة منظمات حقوق الإن�سان واحلركات  االأمن االلكرتوين من 

�سباب البحرين حلقوق الإن�سان، 26دي�سمرب2009.

http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2009/pr1226.shtml
)36( »خارجية النواب« تقر عقوبة �سد اإهانة املجل�س الوطني«، جريدة »الو�سط« االإلكرتونية، 14يناير2010.

http://www.alwasatnews.com/2687/news/read/360445/1.html
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املواقع  باإغالق  االأول  ي�سمح   االإنرتنت،  ب�سبكة  يرتبطان  مر�سومني  ال�سلطات  تبنت  وقد 

االإلكرتونية بناء على طلب من وزارة الثقافة، دون اال�ستناد اإىل اأمر ق�سائي، فيما يجرب الثاين 

ال�رضكات املزودة خلدمات االنرتنت على اإغالق املواقع ذات الطابع االإباحي، اأو املحتمل اأن 

حتر�س على العنف والكراهية!!!37.

و قد جاء توقيف ال�سحفي والكاتب املعروف على �سالح من الكتابة يف جريدة »البالد«  منذ 

15 اأكتوبر 2009، بناء على اأمر �سادر من جهات عليا يف الديوان امللكي، على خلفية �سل�سلة 

من املقاالت النقدية التي مت ن�رضها، ويركز فيها الكاتب على املطالبة باالإ�سالح الدميقراطي 

العام  امللك يف  به  الذي جاء  االإ�سالحي”  ي�سمى ب”امل�رضوع  ملا  انتقاده  اإىل  اإ�سافة  احلقيقي، 

اأن  اأمام املحكمة يف نهاية �سهر يونيو2010، بعد  ال�سواد  200138. كما مثل ال�سحفي حممد 

اتهم مبخالفة قرار حظر الن�رض يف اإحدى ق�سايا الف�ساد املتهم فيها وزير بحريني �سابق، علما 

باأن الق�سية كان قد مت اإحالتها للمحكمة بعد انتهاء التحقيقات فيها، وبالتايل فاإن قرار احلظر مل 

يكن قائما يف تلك الفرتة.39

الأنباء  وكالة  مرا�سل  من  كال   ،2010 يناير  يف  واالإعالم  الثقافة  وزارة  اأخطرت  كما 

الفرن�سية حممد فا�سل ومرا�سل وكالة االأنباء االأملانية مازن مهدي، �سفهيا باإيقافهما عن مزاولة 

املهنة، على خلفية ن�رض كال ال�سحفيني خربا عن �سجن مواطنني بحرينيني 5 �سنوات؛ لتهامهما 

بحيازة �سالح، واالن�سمام لتنظيم القاعدة والتخطيط ملهاجمة القاعدة االأمريكية يف البحرين. 

وكانت وزارة الثقافة واالإعالم قد اأ�سدرت تعليمات �سفهية م�سددة جلميع مرا�سلي ال�سحف 

ووكالت الأنباء الأجنبية، بعدم تناول اأي اأخبار تتعلق بتنظيم القاعدة اأو اجلماعات القريبة 

منها يف البحرين، وقد مت ال�سماح الحقا لل�سحفيني مبزاولة اأعمالهما.40

العاملي  اليوم  مبنا�سبة  حدود«  بال  »مرا�سلون  عن  �سادر  تقرير  املراقبة«،  قيد  دول  االإنرتنت-  )37(»اأعداء 

ملكافحة الرقابة على االنرتنت، بتاريخ  12 مار�س2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/IMG/pdf/Ennemis_Internet_2010_AR.pdf
�سنفت منظمة مرا�سلون بالد حدود مملكة البحرين �سمن لئحة الدول “قيد املراقبة” وذلك يف التقرير ال�سابق 

امل�سار اإليه.

)38( »اأوامر عليا متنع الكاتب ال�سحايف على �سالح من الكتابة الناقدة لل�سلطة”، بيان �سادر عن “مركز البحرين 

حلقوق الإن�سان”، 16 نوفمرب2009.

http://www.anhri.net/bahrain/bchr/2009/pr1116.shtml
)39( »�سحفي بحريني متهم بانتهاك قرار حظر الن�رض«، بيان �سادر عن »جلنة حماية ال�سحفيني«، بتاريخ 2 

يوليو2010.

 http://cpj.org/ar/2010/07/014870.php
)40( »ال�سلطات البحرينية.. جتمد ت�رضيح مرا�سلي وكالتي االأنباء الفرن�سية واالأملانية« بيان م�سرتك �سادر عن 

»مركز البحرين حلقوق االإن�سان/اأيفك�س«، بتاريخ 25فرباير2009.

http://www.bchr.net/ar/node/3045
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علي �سعيد اآخر، تلقي املواطن ح�سن �سلمان يف �سبتمرب2009 حكما جائرا يق�سي ب�سجنه ملدة 

ال�سالعني  الوطني  االأمن  اأ�سماء ملوظفي جهاز  قائمة  بن�رض  اتهامه  �سنوات، على خلفية  ثالث 

يف انتهاكات حلقوق االإن�سان على احد املواقع االلكرتونية، وقد جرت حماكمته اأمام املحكمة 

اجلنائية الكربي برئا�سة اأحد اأع�ساء االأ�رضة احلاكمة41.

»free Bahrain«على  اإغالق �سفحة  على  البحرينية  ال�سلطات  اأقدمت  يناير 2010  ويف 

موقع تويرت االجتماعي العاملي. وكانت هذه ال�سفحة تن�رض املعلومات واالأخبار املتعلقة بحالة 

اأغ�سط�س2010  الثالث من  الأ�سبوع  ال�سلطات يف  البحرين.42 كما قامت  االإن�سان يف  حقوق 

املتظاهرين  بني  املواجهات  اأخبار  بتغطية  يقوم  كان   موقع  وهو  »بحراين«،  موقع  باإغالق 

واملحتجني والقوات اخلا�سة، والتي زادت حدتها باعتقال ن�سطاء املعار�سة البحرينيني يف هذا 

ال�سهر43.

وتاأتي تلك اخلطوات يف ظل احلملة ال�رض�سة التي تقوم بها ال�سلطات البحرينية حلجب املواقع 

ال�سيا�سية واحلقوقية والدينية واالجتماعية، وقد �سنت وزارة االإعالم حملة �سد  االإلكرتونية 

اأجل  من  وذلك  –الربوك�سي–  للمواقع  االإلكرتوين  احلجب  ك�رض  خدمة  التي توفر  املواقع 

ال�سيطرة على حرية تداول املعلومات. 

القانونية  االإجراءات  باتخاذ  واالإعالم  الثقافة  بوزارة  م�سئولون  تعهد   2010 اأبريل  يف 

يف  متفرقة ومتنوعة  وموا�سيع  حوادث  عن  الأخبار  تتناقل  وجهات  اأفراد  بحق  والق�سائية 

مملكة البحرين، عرب اأجهزة الهواتف النقالة وبع�س ال�سحف البحرينية، من دون احل�سول 

على ترخي�س ر�سمي  من قبل الوزارة44.

وكانت الوزارة قد قامت يف 7 اأبريل 2010 مبنع الدرد�سة على الهواتف اجلوالة »بالك 

ينقل  �سليمان-والذي  مهند  ال�سحفي  اأُجرب  القانونية، وقد  باملالحقة  املخالفني  بريي«، مهددة 

)41( راجع تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان لعام 2009، “واحة الإفالت من املحا�سبة والعقاب”.

http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf
“مركز  اأفراد اجلهاز امل�سئول عن االنتهاكات الوا�سعة حلقوق االإن�سان”،  اأ�سماء  “احلكم ب�سجن مواطن لن�رضه   

البحرين حلقوق الإن�سان”، بتاريخ 17 �سبتمرب2009.

http://www.bchr.net/ar/node/2954
البحرين  التويرت« بيان �سادر عن »مركز  لنا�سطة حقوقية على موقع  البحرينية تغلق �سفحة  )42( »ال�سلطات 

حلقوق الإن�سان«، 4يناير2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3013
)43( ال�سفحة اخلا�سة بالنا�سط احلقوقي نبيل رجب، على �سبكة التويرت.

http://twitter.com/Nabeelrajab
)44( »منع تناقل االأنباء بالهواتف النقالة من دون ترخي�س«، جريدة »الو�سط« بتاريخ 8 اأبريل 2010.

http://www.alwasatnews.com/2771/news/read/394269/1.html
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على  البالد-  يف  �سحف  �ست  اأبرز  عن  ت�سدر  يومية  اأخبارا  العاجل«  »اخلرب  خدمة  بف�سل 

التوقف عن هذا العمل.45

اأكرب عملية نهب وف�ساد يف تاريخ البحرين،  باأنها  ويف حماولة الإخفاء تفا�سيل ما و�سفت 

خالل  النواب،  جمل�س  جل�سات  لوقائع  املبا�رض  البث  بقطع  الر�سمية   البحرين  اإذاعة  قامت 

للتحقيق يف  برملانية  جلنة  قدمته  تقرير  حول   ،2010 مار�س   23 يف  جرت  التي  املناق�سات 

عمليات ا�ستحواذ على اأمالك الدولة، حيث ك�سف ذلك التقرير تورط عدد من امل�سئولني يف 

احلكومة واأفراد من االأ�رضة احلاكمة وديوان امللك يف عملية الف�ساد تلك46.

وقد اأقدمت وزارة الثقافة واالإعالم يف 18 مايو 2010 على جتميد ن�ساط قناة “اجلزيرة” 

اليوم نف�سه فريقا من قناة  ال�سلطات البحرينية قد منعت يف  يف اململكة ب�سفة موؤقتة.47 وكانت 

“اجلزيرة” االإجنليزية من دخول املنامة لت�سجيل مقابلة مع م�سئول من االأمم املتحدة. كما �سمل 
قرار احلظر ن�ساط ح�سن حمفوظ مرا�سل “اجلزيرة نت” يف البحرين.48 وقد جاء ذلك عقب 

بث قناة »اجلزيرة« لإحدي حلقات برنامج »القت�ساد والنا�س«  تناولت الفقر يف البحرين49.

بنهاية �سهر مايو 2010، �سادرت وزارة الثقافة واالإعالم 20 ن�سخة من كتاب »يوميات 

امل�ست�سار الربيطاين ت�سارلز بلغريف يف البحرين«.50 وكانت الوزارة اأرجاأت ت�سليم ال�سحنة 

 21 بتاريخ  حدود«،  بال  »مرا�سلون  عن  �سادر  بيان  بريي«،  البالك  خدمات  اإحدي  منع  )45(»البحرين: 

اأبريل2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31714
)46( »يف �سبيل اإخفاء تفا�سيل اأكرب عملية نهب وف�ساد ت�سهدها البحرين يف تاريخها«، بيان �سادر عن »مركز 

البحرين حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 24 مار�س2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3060
)47(»اجلزيرة تاأ�سف لتجميد عملها بالبحرين«، بيان �سادر عن قناة »اجلزيرة«، بتاريخ 19 مايو2010.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B08E2106-3949-4188-97D1-881E5CB406E7.htm
البحرينية،  “الو�سط”  جريدة  بحتة”،  البحرين الأ�سباب مهنية  قناة اجلزيرة يف  ن�ساط  االإعالم: جتميد  “وزيرة 

بتاريخ 19مايو2010.

http://www.alwasatnews.com/2812/news/read/425705/1.html
)48(»اجلزيرة تاأ�سف لتجميد عملها بالبحرين«، بيان �سادر عن قناة »اجلزيرة«، مرجع �سبق ذكره.

)49( »تعليق ن�ساطات مكتب اجلزيرة يف البحرين«، بيان �سادر عن منظمة »مرا�سلون بال حدود«، بتاريخ 

19مايو2010.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31775
)50( يف عهد ال�سيخ حمد بن عي�سي اخلليفة عني ت�سارلز بلغريف اأول  م�ست�سار للحكومة يف عام 1926، وقد 

بداأ عمله م�ست�سارا ماليا ثم حتول اإىل م�ست�سار �سيا�سي وع�سكري وق�سائي، ويتناول  كتاب » يوميات امل�ست�سار 

كان  والتي  البحرين  �سهدتها  التي  املهمة  ال�سيا�سية  الأحداث  من  عددا  البحرين”  بلغريف يف  الربيطاين ت�سارلز 

بلغريف عن�رضا اأ�سا�سيا وفاعال فيها يف الفرتة ما بني 1926 و1957.
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لدار الن�رض ملدة اأ�سبوع .51 ويف �سبتمرب مت منع بيع كتاب لالأكادميي البحريني املعروف الدكتور 

لتد�سني هذا  امل�ساحبة  النقا�سية  كما منعت عقد احللقة  منفلتة”،  بعنوان  «كراهيات  نادر كاظم 

الكتاب، ومل تعلن ال�سلطات عن اأ�سباب املنع.52

املدافعون عن حقوق الإن�سان:

وا�سل النظام البحريني هجومه املكثف �سد الن�سطاء ومدافعي حقوق االإن�سان يف البحرين، 

م�ستخدما اآليات متعددة، �سملت حمالت الت�سهري واالإ�ساءة اإىل هوؤالء الن�سطاء، واإحالة بع�سهم 

اإىل املحاكمات بتهم ملفقة.

»اأخبار  جريدة  مثل  امللكي  والديوان  الوزراء  رئا�سة  من  املقربة  ال�سحف  مار�ست  ولقد 

الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  ا�ستهدفت  منظمة،  اإ�ساءة  حمالت  »الوطن«  وجريدة  اخلليج« 

الدولية  فرونت الين  ملنظمة  احلايل  االإقليمي  )املن�سق  اخلواجة  الهادي  عبد  مثل  البحرينيني، 

يف ال�رضق االأو�سط( ونبيل رجب )رئي�س مركز البحرين حلقوق االإن�سان( وحممد امل�سقطي 

)رئي�س جمعية �سباب حقوق الإن�سان(، وعبدالرءوف ال�سايب )الرئي�س ال�سابق للجنة الوطنية 

لل�سهداء و�سحايا التعذيب( وا�سفة اإياهم بالعمالة واخليانة وتلقي اأموال من اخلارج، وال�سعي 

�سا�سة  مطالبات  ال�سحف  تلك  اإحدى  اأوردت  كما  باخلارج،  البحرين  �سمعة  ت�سويه  نحو 

بتهمة  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  من  عدد  مبحاكمة  لل�سلطة  موالني  بحرينيني  وبرملانيني 

اخليانة العظمي. 53

رايت�س  )هيومان  الإن�سان  منظمة مراقبة حقوق  اأقامته  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  اأعقاب  ويف 

البحرين،  �سنت  التعذيب يف  البحرين يف  فرباير2010   لإطالق تقريرها عن  ووت�س( يف 

و�سائل الأعالم املحلية والقريبة من ال�سلطة، حملة انتقادات منظمة �سد مدافعني عن حقوق 

الإن�سان واآخرين اأ�سهموا يف اإعداد تقريرها54 كما �سنت و�سائل الإلم القريبة من الديوان امللكي 

بتاريخ  البحرينية،  »الو�سط«  جريدة  بلغريف(“،  )يوميات  من  ن�سخة   20 ت�سادر  »)الإعالم(   )51(

25مايو2010.

http://www.alwasatnews.com/2818/news/read/431111/1.html
البحرين  بيان �سادر عن »مركز  لتد�سينه«،  امل�ساحبة  النقا�سية  )52( » منع كتاب »كراهيات منفلتة« واحللقة 

حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 24 اأكتوبر 2010

http://www.bahrainrights.org/ar/node/3529
)53(»�سمن حملة متوا�سلة �سد املدافعني عن حقوق الإن�سان يف البحرين«، بيان �سادر عن »مركز البحرين 

http://www.bchr.net/ar/node/3009 .2009حلقوق الإن�سان«، 25 دي�سمرب

منظمة   32 من  موقع  بيان  البحرين “،  الإن�سان يف  املدافعني عن حقوق  �سد  اإعالمية  »البحرين: حملة   )54(

حقوقية ت�سامنا مع مدافعي حقوق االإن�سان بالبحرين، بتاريخ27فرباير2010.

http://www.anhri.net/egypt/cihrs/2010/pr0227.shtml
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حملة ا�ستهدفت املدافعني عن حقوق االإن�سان، من خالل تقارير ن�رضتها �سحف تت�سمن اأ�سماء 

زعم  اخلواجة؛  الهادي  وعبد  رجب  نبيل  مثل  و�سيا�سية،  حقوقية  بارزة  �سخ�سيات  و�سور 

انخراطهم يف تنظيمات اإرهابية واالإ�ساءة اإىل �سمعة البالد يف اخلارج55.

وذلك  املحكمة  اأمام  للمثول  ا�ستدعاء  اخلواجة  الهادي  عبد  تلقى   2010 مار�س   16 ويف 

يف  البحرين  مطار  يف  املوؤقت  للتوقيف  تعر�س  قد  اخلواجة  وكان  موظف«.  »�سب  بتهمة 

فرباير2010، بحجة اأن موظفا ب�رضكة خا�سة يف مطار البحرين ادعى عليه بال�سب!! وذلك 

للمدافعني عن  الدويل  امللتقى  تنظيم  للم�ساركة يف  فيه  الذي  كان اخلواجة متوجها  الوقت  يف 

حقوق الإن�سان يف اأيرلندا56.، كذلك فقد مت منع النا�سط احلقوقي ال�سيد عبد الر�سا حممد يف1 

يونيو 2010، وذلك اأثناء توجهه اإىل لندن.

اأ�سهر من اأجل  اأن ال�سيد عبد الر�سا كان قد واجه �سغوطات وم�سايقات على مدار  يذكر 

اإجباره على مقابلة رئي�س جهاز االأمن الوطني، مبا يف ذلك م�سايقات عرب الهاتف، واملالحقة 

الدائمة من قبل عدة �سيارات، يعتقد اأنها تابعة جلهاز االأمن الوطني، وكذلك ا�ستدعاء �سقيقه 

وتهديده باإ�رضام النار يف جميع اأفراد اأ�رضته57.

 25 رجب”يف  نبيل   “ على  القب�س  باإلقاء  البحريني  الأمن  قوات  قامت  اآخر،  �سعيد  علي 

اأغ�سط�س 2009 اأثناء ت�سامنه مع اأ�رضة املعتقل البحريني بال�سعودية “عبد الرحيم املرياطي”، 

وذلك اأثناء اعت�سامهم اأمام ال�سفارة ال�سعودية باملنامة، وقد ظل رجب حمتجزا يف ق�سم ال�رضطة 

ال�سفارة  اأمام  ينظم  �سوف  م�ستقبلي  اعت�سام   اأي  باأن  تهديده  مت  حيث  �ساعات،  ثالث  ملدة 

ال�سعودية �سوف يقمع بالقوة.58  كما  قامت اإدارة �رضكة طريان اخلليج يف مايو 2010 بف�سل 

بحقوق  املطالبة  ن�ساطه يف  خلفية  املرباطي من عمله، على  ال�سيد غازي  نقابتها  نائب رئي�س 

)55( » كيف   يعمل املحر�سون؟ ! ..  من اأين   يتح�سلون علـى متويلهم؟ ! ..  وما هي   حقيقة ولئهم واأهدافهم؟ !« 

تقرير �سحفي ن�رضته جريدة »الوطن«، بتاريخ 1 �سبتمرب0102

http://www.alwatannews.net/archive/index.php?m=newsDetail&newsID=89545&section=4
&issueDate=2010-09-01 

بيان  بذريعة »�سب موظف»،  والت�سهري واملحاكمة  للتوقيف  يتعر�س  الدويل اخلواجة  »النا�سط احلقوقي   )56(

�سادر عن “مركز البحرين حلقوق الإن�سان”، 28 مار�س 2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3062
)57( »تهديد اأحد كبار املدافعني عن حقوق الإن�سان ومنعه من ال�سفر لإرغامه على مقابلة رئي�س الأمن الوطني 

البحريني«، بيان �سادر عن »مركز البحرين حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 6 يونيو2010.

http://www.bahrainrights.org/ar/node/3122
)58(»عبد الرحيم املرباطي ال�سجني املن�سي يف ال�سجون ال�سعودية- اعتقال رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان 

لت�سامنه مع اأ�رضة املرباطي«، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، 25 اأغ�سط�س 2009.

http://www.bchr.net/ar/node/2945
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العاملني بال�رضكة بدعاوي حتري�س املوظفني، وت�رضيب معلومات خا�سة اإىل ال�سحافة59.

يق�سي مبعاقبة رئي�س  ال�سغري حكما  اجلنائية  املحكمة  قا�سي  اأ�سدر  اأبريل 2010   5 ويف 

جمعية  تاأ�سي�سه  ب�سبب  دينار،   500 املالية  بالغرامة  امل�سقطي  حممد  البحرين  �سباب  جمعية 

لقانون  التنمية االجتماعية وفقا  قبل وزارة  لها من  من دون احل�سول على ترخي�س م�سبق 

اجلمعيات60..

كما اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف البحرينية يف 28 مار�س 2010  اأحكاما بال�سجن ملدة ثالث 

بينهم  �سادق جواد  19 �سخ�سا،  �سيا�سية- بحق   باأنه ذو دوافع  – يف قرار و�سف  �سنوات 

جلنة  )ع�سو  عدنان  حميد  عمران  �سيد  العمل(،  عن  العاطلني  جلنة  الفردان)ع�سو  اأحمد  

تخفي�س ال�رضائب بن�سبة واحد يف املائة(، فا�سل عبا�س حممد عا�سور )ع�سو جلنة مناه�سة 

ال�سجناء  �رضاح  باإطالق  املطالبة  اللجنة  )ع�سو  عا�سور  حبيب  حممد  حبيب  االأ�سعار(،  غالء 

ال�سيا�سيني(، وذلك بتهمة تعمد قتل �رضطي، وحماولة قتل اثنني من زمالئه واإثارة ال�سغب، 

وذلك على الرغم من اأنه قد متت تربئتهم من تلك االتهامات �سابقا ) يف 13 اأكتوبر2009 (، 

عقب حماكمة دامت طوال 15 �سهرا. 

وكانت قوات االأمن اخلا�سة قد  األقت القب�س على املتهمني يف هذه الق�سية يف اأبريل 2008، 

بتهمة “حرق �سيارة تابعة مللي�سيات مدنية تابعة للدولة”، وذلك بعد م�ساركتهم يف مظاهرات 

�سلمية يف بلدة كرزكان  ل�ستنكار حملة القب�س على مدافعي حقوق الإن�سان، والتي حدثت يف 

دي�سمرب  .2007 كما اأنهم حرموا خالل اعتقالهم من الطعام والنوم عدة مرات، واحتجزوا 

يف احلب�س االنفرادي، حيث تعر�سوا لل�رضب والتعذيب، ثم اأطلق �رضاحهم يف 13 اأكتوبر 

 2009ا�ستنادا اإىل احلكم ال�سادر يف ذلك الوقت برباءتهم61.

)59( »عقابًا له على ن�ساطه النقابي والبيئي: ف�سل النقابي املعروف غازي املرباطي«، بيان �سادر عن مركز 

البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 13يونيو2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3130
)60( » ا�ستمرار ا�ستهداف املدافعني عن حقوق الإن�سان تغرمي امل�سقطي 500 دينار ب�سبب تاأ�سي�س جمعية حقوقية 

«،بيان �سادر عن جمعية �سباب البحرين حلقوق االن�سان، بتاريخ 5 اأبريل2010.

http://www.anhri.net/?p=3558
(10) “ Judicial harassment against Messrs. Sadeq Jawad Ahmed Al-Fardan, Sayed Omran Hameed  
Adnan, Fadhel Abbas Mohamed Ashoor, and Habib Mohamed Habib Ashoor”,  Statement published by 
FIDH, 12 April 2010 
http://www.fidh.org/Judicial-harassment-against-Messrs-Sadeq-Jawad

”البحرين: ُحكم املحكمة يتجاهل اأدلة التعذيب»، بيان �سادر عن منظمة الهيومان رايت�س ووت�س، بتاريخ 30 
اأبريل 2010.

http://www.hrw.org/ar/news/2010/04/30
61  Due to Releasing the International Report on Torture, The Court of Appeal Revokes 
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الدميقراطي  الوطني  باملعهد  الربامج  -مدير  هاج  �ستي�سي  منع  على  ال�سلطات  اأقدمت  كما 

دخول  من  اخلليج-  مبنطقة  اخلا�سة  الربامج  اإدارة  عن  امل�سئولة   ،NDIاخلارجية لل�سئون 

تدريب  يف  العمل  من  املعهد  منع  ت�ستهدف  اخلطوة  تلك  اأن  نا�سطون  اأو�سح  وقد  البحرين. 

اجلمعيات ال�سيا�سية والإعالميني قبل النتخابات البلدية والربملانية62. 

قمع التجمع ال�سلمي:

تخليدا  تخرج  اأن  لها  مقرًا  كان  م�سرية  البحرينية  ال�سلطات  منعت  دي�سمرب 2009   يف 17 

اإىل تلك  التعذيب قد دعت  ال�سهداء و�سحايا  التعذيب. وكانت جلنة  ال�سهداء و�سحايا  لذكرى 

امل�سرية، واأوفت بجميع املطالب وال�رضوط القانونية املطلوبة الإقامة هذه امل�سرية ال�سنوية، اإال 

اأن اجلهات االأمنية رف�ست خروجها يف هذا اليوم. وقد حتولت قرى ومناطق البحرين، مبا 

اأعمال  اأو ما ي�ساحبها من  امل�سرية  اإىل ثكنة ع�سكرية مغلقة، حت�سبا لهذه  العا�سمة املنامة  فيها 

اأخرى يف اأحياء  امل�سلحة، واإنزال قوات  بالقوات  القرى  احتجاجية، جرت حما�رضة غالبية 

وظلت  امل�سرية،  انطالق  نقطة  اإىل  الو�سول  من  املتظاهرين  ملنع  املنامة،  العا�سمة  واأزقة 

جميع مناطق البحرين حتت رقابة الطائرات املروحية. ونتيجة لهذا املنع �سهدت بع�س قرى 

ومناطق البحرين احتجاجات ومواجهات وا�سعة بني االأهايل من جهة، وبني القوات اخلا�سة 

بينهم  املحتجني من  بع�س  اعتقال  اإىل  واأدت  اأخرى،  الوطني من جهة  االأمن  التابعة جلهاز 

اأحداث واأطفال!!63

the Acquittal, statement released by Bahrain Youth Society for Human Rights, 5 April2010
http://byshr.org/?p=200

)62( »منع مديرة الـ NDI يف اخلليج من دخول البحرين«، �سحيفة »الو�سط«، بتاريخ 21 اأبريل 2010

http://www.alwasatnews.com/2784/news/read/404362/1.html
“الدو�رضي ي�سيد بوزارة الداخلية يف منع مندوبة معهد )NDI( من دخول اململكة«، �سحيفة »الوقت«، بتاريخ 

22 اأبريل2010.

http://alwaqt.com/art.php?aid=207286
)63( مند ت�سعينيات القرن املا�سي يخلد اأهايل ال�سهداء و�سحايا التعذيب من خالل جلنة ال�سهداء، يف  ال�سابع ع�رض 

من دي�سمرب من كل عام، وهو اليوم الذي �سقط فيه اأول �سحيتني يف عام 1994 وهما هاين اأحمد الو�سطي )22 

انتفا�سة مطالبة بعودة احلياة النيابية والد�ستورية  بالر�سا�س يف  عاما( وهاين عبا�س خمي�س ) 24 عاما( رميا 

اآنذاك. وكان ل�سقوط �سحية جديدة يف اليوم نف�سه بعام 2007 هو ال�سهيد على جا�سم االأثر يف اإ�رضار اللجنة يف 

اإقامة وتخليد هذه الذكرى. 

-” يف عيدها الوطني، تتحول البحرين اإىل ثكنة ع�سكرية”، بيان �سادر عن »مركز البحرين حلقوق الإن�سان«، 

دي�سمرب 2009 .

http://www.bchr.net/ar/node/3008
- “توقيف معاق عقلّيا على ذمة اأحداث اأمنية منذ 3 اأيام«، جريدة »الو�سط« البحرينية، بتاريخ 20 دي�سمرب2009

http://www.alwasatnews.com/2662/news/read/347029/1.html
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 كذلك وا�سلت ال�سلطات البحرينية الت�سييق على تنظيم الندوات واالحتفاالت واملوؤمترات 

التنمية  قامت وزارة  ففي 23 مار�س 2010،  البحرين؛  املدين يف  املجتمع  قبل منظمات  من 

االجتماعية بالتن�سيق مع وزارتي ال�سحة والداخلية باإغالق مقر جمعية التمري�س البحرينية 

وحما�رضتها برجال االأمن ومنع اأع�ساء جمل�س االإدارة واالأع�ساء من الدخول اإىل اجلمعية، 

وذلك ب�سبب قيام اجلمعية بتنظيم حفل ا�ستقبال لع�سو جمل�س االإدارة اإبراهيم الدم�ستاين –اأمني 

�رض اجلمعية– احتفاال باالإفراج عنه بعد اعتقاله يف مار�س 64.2010 وكان اإبراهيم الد�ستاين 

مدينة  يف  بالغة  باإ�سابات  اأ�سيب  والذي  املتظاهرين،  لأحد  الأولية  الإ�سعافات  بتقدمي  قام  قد 

كرزكان يف اإحدى التظاهرات، فتم على اإثر ذلك اعتقال الد�ستاين بتهمة اإيواء متهم مطلوب 

لدى قوات االأمن!.

كما تلقت اأي�سا »جمعية البحرين حلقوق الإن�سان« يف 19 اأبريل 2010 رف�سا لطلب قدمته 

اإىل وزارة التنمية االجتماعية لتنظيم ور�سة عمل عن بناء القدرات يف جمال حقوق االإن�سان. 

وقد جاء الرف�س بحجة اأن الور�سة خارجة عن اأهداف اجلمعية، وكذلك املر�سوم بقانون رقم 

21 لعام 1989 اخلا�س باجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية65، اإال اأن الوزارة تراجعت 

عقد  من  املمانعة  بعدم  اجلن�سية واجلوازات  اإدارة  اإىل  ر�سالة  واأر�سلت  الحقا،  قرارها  عن 

الور�سة، وال�سماح باإ�سدار تاأ�سريات للم�ساركني يف الور�سة66.

ت�ساعد ممار�سات التعذيب: 

منت�سف  بدءا من  معار�سيها  البحرينية جتاه  ال�سلطات  �سنتها  التي  احلملة  نطاق  ات�ساع  مع 

والذين  اعتقالهم،  جري  من  بحق  ب�سعة  تعذيب  بعمليات  ال�سلطات  قامت  اأغ�سط�س2010، 

اقرتب عددهم من 350 طبقا ملا جري توثيقه وافادات مركز البحرين حلقوق االن�سان. من 

بني املعتقلني اأ�سخا�س مت التحر�س بهم واالإ�ساءة اإليهم جن�سيا داخل زنازينهم، وترك بع�سهم 

ع�سو  هوؤالء  بني  من  االأعني.  ومع�سوبو  االأرجل  مقدمو  وهم  اعتقالهم  فرتة  طوال  عراة 

تعذيبه  التوقيف عاريا، ومت  بقي طوال فرتة  الذي  ال�سهالوي،  �سعيد  البحرين حممد  مركز 

)64( »حتول خطري يف طريقة التعامل مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.. اإغالق مقر جمعية التمري�س البحرينية 

ومنع الإدارة من الدخول”، بيان �سادر عن “جمعية �سباب البحرين”، بتاريخ 24مار�س2010.

 http://byshr.org/?p=199
)65( »بيان من اجلمعية البحرينية حلقوق االإن�سان حول منع ور�سة عمل حول بناء القدرات يف جمال حقوق 

االإن�سان«، �سادر عن اجلمعية البحرينية حلقوق االإن�سان بتاريخ 21 اأبريل2010.

http://www.bhrs.org/details.php?artid=393
بتاريخ  البحرينية،  “الو�سط”  جريدة  االإن�سان(”،  حلقوق  )البحرينية  ور�سة  باإقامة  ت�رضح  »)التنمية(   )66(

24مايو2010.

http://www.alwasatnews.com/2817/news/read/430933/1.html



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

272

احلداد يف  العاطلني ح�سن  النا�سط يف جلنة  املعتقل  �سوهد  فقد  كذلك  عاٍر.  الوقت وهو  طوال 

الدين  رجل  اقتياد  مت  فقد  كذلك  م�سددة،  حرا�سة  حتت  الع�سكري  بامل�ست�سفي  الطواريء  ق�سم 

ال�سيعي عقيل ال�ساري اإىل غرفة التحقيق �سبه حممول، نتيجة لعدم قدرته على احلركة ب�سبب 

وال�سيخ  ال�سنكي�س  اجلليل  اأن كال من عبد  اإىل  اأي�سا  ي�سار  به67  التي حلقت  العديدة  الإ�سابات 

حممد حبيب املقداد وال�سيخ �سعد النوري وعبد الغني خنجر كانوا من بني من تعر�سوا لتعذيب 

وح�سي. حيث مت ع�سب اأعينهم وو�سعهم يف زنازين انفرادية، ومنع عنهم الطعام وال�رضاب 

اأجزاء خمتلفة من  اأيديهم واأرجلهم و�رضبهم على  للتعليق من  لفرتات طويلة، كما تعر�سوا 

اأج�سادهم، مما ت�سبب يف اإحلاق اإ�سابات مبناطق خمتلفة من اأج�سادهم. كذلك فقد مت اإجبارهم 

على عدم النوم واال�ستماع اإىل �رضخات معتقلني اآخرين وهم يعذبون.68

منذ  التعذيب   ممار�سات  تف�سي  توؤكد  �سابقني  ومعتقلني  ال�سجناء  و�سهادات  التقارير  ظلت 

ا�ستنطاق  يف  امل�ستخدمة  التعذيب  و�سائل  �سملت  وقد   .2007 العام  من  بدءا  جمددا  ظهورها 

املعتقلني ال�سعق الكهربي، تعليق املعتقلني يف اأو�ساع موؤملة، �رضب اأقدام املحتجزين بهراوات 

وخراطيم مطاطية. وتهديد املعتقلني بالقتل واالغت�ساب.

وطبقا ل�سهادات املعتقلني فاإن اأعدادا غري قليلة منهم كانوا هدفا لل�سعق الكهربي، من خالل 

اأجهزة خا�سة بال�سعق تقود اإىل �سل ج�سد ال�سحية اإذا ما و�سعت على جتمع ع�سبي، كما اأن 

ا�ستخدام هذه االجهزة بحرفية من �ساأنه اأن يخلف حروقا اأو خدو�سا �سغرية، تختفي اآثارها بعد 

اأ�سبوعني، االأمر الذي ي�سهل اإخفاء معامل جرمية التعذيب.

ومن الوا�سح اأن ال�سلطات غري جادة يف التحقيق يف جرائم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، على 

اأنه يف حاالت عديدة كان ال�سحايا قادرين على حتديد هوية من قاموا بتعذيبهم،  الرغم من 

التعذيب، وعالوة على ذلك  اأيدت يف بع�س احلاالت ادعاءات  اأن تقارير طبية ر�سمية  كما 

فقد انتهي حكم ق�سائي يف اإحدى ق�سايا كرزكان اإىل تربئة جميع املدعى عليهم من اتهامات 

من�سوبة اإليهم ا�ستنادا اإىل اأنهم اأُكرهوا بدنيًا على االعرتاف69.

يف  �سعودي  مواطن  لها  تعر�س  تعذيب  واقعة  عن  فيديو  �رضيط  ك�سف  اآخر،  �سعيد  علي 

)67( » على اأعتاب انتخابات املجل�س النيابي: البحرين تدخل معركة ت�سفية مع املدافعني عن حقوق الإن�سان«، 

بيان �سادر عن »مركز البحرين حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 11 �سبتمرب2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3347
)68(» نداء من اأجل التدخل العاجل.. الن�سطاء يتعر�سون للتعذيب عقابا على تعبريهم عن راأيهم«، بيان �سادر 

عن »مركز البحرين حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 3 �سبتمرب2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3291
)69( »التعذيب ُيبعث من جديد«، تقرير �سادر عن منظمة مراقبة حقوق الإن�سان)هيومان رايت�س ووت�س(، 

بتاريخ فرباير2010

http://www.hrw.org/ar/reports/2010/02/08
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البحرين، كان قد اتهم يف ق�سية جنائية يف البحرين. وت�سري املعلومات اإىل اأنه قد بقى ملدة 45 

يوما يف احلب�س الحتياطي يف « احلو�س اجلاف”، وتعر�س  خاللها اإىل التعذيب ال�سديد من 

اأفراد من قوات االأمن، وعلى اإثره مت نقله اإىل امل�ست�سفى للعالج.70

يف 12 مار�س 2010، واأثناء خروج  كل من ح�سني على عبدالله،  �سيد حممد �سعيد ها�سم 

اإحدى  اأوقفتهم  �سيارتهم،  من  ال�سيعية–  االأغلبية  –ذات  الدير  قرية  من  على   عي�سى  وعلي 

�سيارات القوات اخلا�سة، واأجربتهم على اللحاق بها اإىل مدخل قرية الدير املجاورة. وحال 

التابعة للقوات  ال�سيارات  اإنزالهم وحما�رضتهم مبجموعة من  و�سولهم للمنطقة املطلوبة، مت 

نف�سها، ومت االعتداء عليهم بال�رضب بالهراوات والركل واللكم، كما مت اإجبارهم على �ستم 

واإهانة بع�س الرموز الدينية، والتلفظ على اأفراد اأ�رضهم ومعتقداتهم ال�سيعية بكلمات جارحة 

وبذيئة. وبعد اأربع �ساعات من ال�رضب والتنكيل بهم، مت اإطالق �رضاحهم مع تهديدهم بعدم 

االإف�ساح عما تعر�سوا له اأو حماولة املرور يف الطريق نف�سه مرة اأخرى.71

»جو«  �سجن  يف  ال�سجناء  من  جمموعة  تعر�س  اأغ�سط�س2010  من  الثاين  الأ�سبوع  ويف 

املركزي )حمكومني يف ق�سايا اأمنية و�سيا�سية( للمرة الثانية على التوايل لالعتداء، على اأيدي 

لل�سجناء على �سوء  اإنهاء االإ�رضاب االحتجاجي  ال�سجن يف  اإدارة  ف�سل  بعد  القوات اخلا�سة، 

املعاملة وظروف ال�سجن القا�سية72.

من  اعرتافات  انتزاع  جرى  حيث  البحرين،  يف  العام  الراأي  اأنظار  لفتت  حماكمة  ويف 

متهمني حتت وطاأة التعذيب واإ�ساءة املعاملة. ورغم تقدمي اأدلة علي ذلك، فاإن املحكمة جتاهلت 

باإدانة �سبعة مواطنني من قرية املعامري،  5 يوليو 2010،  تلك االأدلة واأ�سدرت حكمها يف  

وحكمت عليهم بال�سجن املوؤبد بتهمة الت�سبب يف قتل �سيخ حممد ريا�س، يف مار�س 2009، 

والذي ق�سى بعد اأ�سبوعني من تعر�س �سيارته للحرق اأثناء م�سادمات اأمنية بقرية املعامري73. 

اآثار تعذيب مواطن �سعودي من قبل ال�سلطات الأمنية البحرينية«، جمعية �سباب  )70( »ت�سوير فيديو يو�سح 

http://www.anhri.net/bahrain/byshr/2010/pr0212.shtml 2010البحرين، بتاريخ 12فرباير

- الرابط اخلا�س بالفيديو على �سبكة املعلومات الدولية

http://www.youtube.com/watch?v=gCDULPqXoz0
الإن�سان«،  البحرين حلقوق  بيان �سادر عن »مركز  باأبنائها«،  القرى والتنكيل  )71( »عقوبات جماعية �سد 

http://www.bchr.net/ar/node/3069  2010 بتاريخ 10 اأبريل

)72( » توا�سل وتزايد االعتداءات على �سجناء »جو« ووزارة الداخلية متنع االأهايل من معرفة م�سري اأبنائهم 

امل�سابني«، بيان �سادر عن »مركز البحرين حلقوق االإن�سان«، بتاريخ 12 اأغ�سط�س2010.

http://www.bchr.net/ar/node/3211
)73( »البحرين: حكم باملوؤبد �سد �سبعة متهمني يف ق�سية املعامري بعد حماكمة غري عادلة وا�ستخدام القوة املفرطة 

�سد املتهمني واأهاليهم يف قاعة املحكمة وحميطها “، بيان �سادر عن “جمعية �سباب البحرين حلقوق الإن�سان”، 

تاريخ 12 يوليو2010.

http://www.anhri.net/?p=8958
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كذلك ا�ستخدمت ال�سلطات البحرينية القوة املفرطة �سد اأهايل املعامري، الذين احتجوا �سلميا 

على احلكم74 حيث ا�ستخدمت قوات الأمن القنابل  امل�سيلة للدموع والر�سا�س املطاطي لتفريق 

املحتجني �سلميا75.

)74( »البحرين: حكم باملوؤبد �سد �سبعة متهمني يف ق�سية املعامري بعد حماكمة غري عادلة وا�ستخدام القوة املفرطة 

�سد املتهمني واأهاليهم يف قاعة املحكمة وحميطها “، بيان �سادر عن “جمعية �سباب البحرين حلقوق الإن�سان”، 

تاريخ 12 يوليو2010.

http://www.anhri.net/?p=8958
)75(  »مراقب حقوقي: قوات االأمن ا�ستخدمت القوة املفرطة مع حمكومي املعامري«، جريدة »الو�سط«، بتاريخ 

7 يوليو2010.

http://www.alwasatnews.com/2861/news/read/439146/1.html
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الباب الثاين

احلكومات العربية
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الإفالت من العقاب: �سيا�سة متبادلة

احلكومات العربية اأمام الأمم املتحدة 

اأوًل- مقدمة: 

تقدم حمدود مع ا�ستمرار التهديدات لنظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان على 

املدى الطويل:

توا�سلت جهود الدول العربية، �سواء كدول منفردة اأو كمجموعة، لتح�سني نف�سها وحلفائها 

من امل�ساءلة عن انتهاكات حقوق االإن�سان. ولتحقيق هذه الغاية تلجاأ الدول العربية اإىل عدة 

ا�سرتاتيجيات لزعزعة واإعاقة نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان اأهمها:

1( تقوي�س ا�ستقالل وحرية خرباء حقوق االإن�سان ومنظمات املجتمع املدنى.

2( اإعادة تف�سري املعايري الدولية القائمة، الإدخال تف�سريات حكومية تكبلها ب�رضوط متعددة، 

كاخل�سو�سية والعالقات ال�رضطية.

النظام  و/اأو  املوؤ�س�سات  تلك  الإ�سعاف  �سلبية  �سوابق  واإحراز  باالإجراءات،  التالعب   )3

ككل.1

حلقوق  املتحدة  االأمم  نظام  داخل  ذلك  بعمل  العربية  الدول  قيام  كيفية  حول  التف�سيلى  التحليل  من  )1(  ملزيد 

االأمم  نظام  داخل  العربية  الدول  العاملية:  االإن�سان  حلقوق  غام�س  “م�ستقبل  املعنون  الف�سل  يراجع  الإن�سان، 

املتحدة حلقوق الإن�سان”، فى “واحة الإفالت من املحا�سبة والعقاب”، التقرير ال�سنوى ملركز القاهرة لدرا�سات 

. www.cihrs.org حقوق الإن�سان حول حقوق الإن�سان فى املنطقة العربية 2009، واملتاح عرب
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حلقوق  املتحدة  االأمم  نظام  تقوي�س  الدول  من  العديد  حاول  املن�رضم  العام  مدى  على   

االإن�سان اأو بع�س جوانبه، لهدف اأو الآخر. وعادة ت�سن احلكومات غري الدميقراطية واملفرطة 

فى ممار�سة القمع اأقوى الهجمات واأكرثها داأًبا، للنيل من م�سداقية نظام االأمم املتحدة حلقوق 

العربية مب�سطلحات  )املجموعة  العربية  الدول  بجامعة  االأع�ساء  الدول  االإن�سان. ومازالت 

على  العمل  فى  وانخراًطا  متا�سًكا  االأكرث  ال�سيا�سية  املجموعات  كربى  متثل  املتحدة(  االأمم 

ذلك  فى  للمحاوالت  ال�رضيح  الدعم  وتقدمي  االإن�سان،  حلقوق  املتحدة  االأمم  نظام  تقوي�س 

االجتاه. فكل الدول داخل املجموعة العربية تلتزم ب�سكل موحد، وفى جميع االأوقات تقريًبا، 

اأ�سكال امل�ساءلة الدولية عن انتهاكات حقوق االإن�سان؛ �سواء عرب  مبواقف و�سيا�سات ت�سعف 

تبنى مقاربة دفاعية جماعية، اأو بالتواطوؤ ال�سلبى مع دول املنطقة التى ت�سعى بن�ساط لتقوي�س 

ا على  نظام ومعايري االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان. وعادة ينطبق هذا النمط من ال�سلوك اأي�سً

كل من منظمة املوؤمتر الإ�سالمى، واملجموعة الإفريقية، التى دفعت الدول العربية بكم هائل 

من املوارد الب�رضية واملالية للتاأثري على مواقفها.

ملركز  ال�سابقني  ال�سنويني  التقريرين  فى  اإليها  الإ�سارة  �سبق  اجلهود–والتى  هذه  اأن  يبدو 

ب�سكل عر�سى وال  الحتدث  الإن�سان عن عامي 2008، 2009–  لدرا�سات حقوق  القاهرة 

املعادية  احلكومات  من  العربية وغريها  احلكومات  اأن  يبدو  العك�س  على  بل  اللحظة؛  بوحى 

االأمم  نظام  جممل  اإ�سعاف  منهجى  ب�سكل  ت�ستهدف  االإن�سان،  حقوق  حلماية  االأممي  للنظام 

امل�ستوى  اأو على  القرارات  �سواء على م�ستوى  الطويل،  املدى  باحلقوق على  املتعلق  املتحدة 

املوؤ�س�سى. وقد تزايد هذا التهديد املنهجى للنظام العاملى حلقوق االإن�سان عرب ال�سنوات االأخرية، 

بحيث اأ�سبحت الهجمات اأكرث تواتًرا وجدية واأكرث جناًحا.

من جانب اآخر، تلعب الواليات املتحدة االأمريكية، واأع�ساء االحتاد االأوروبى وعدد من 

ا فى تقوي�س نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، عرب  الدول »الغربية« وغريهم، دوًرا اأي�سً

ترويج معايري مزدوجة فى ق�سايا حمددة حلقوق الإن�سان، وعلى راأ�سها مو�سوع فل�سطني 

ا ا�سرتاتيجيات معوقة فيما يتعلق ببع�س احلقوق،  واإ�رضائيل. كما اأن هذه الدول ت�ستخدم اأي�سً

التى يرونها متعار�سة مع م�ساحلهم الوطنية، مثل حقوق املهاجرين، وانتهاك جنود جيو�سهم 

–مبا فى ذلك املرتزقة- حلقوق االإن�سان. 

فى  الإ�سالمى  املوؤمتر  العربية ومنظمة  املجموعة  فى  الأع�ساء  الدول  قدرة  تراجع  ورغم 

العام املا�سى على تقوي�س نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، وحت�سني اأنف�سهم من امل�ساءلة، 

مقارنة بالعامني ال�سابقني؛ فاإن تراجع التاأثري ال�سلبى لبع�س الدول الغربية واملجموعة العربية 

االإن�سان هو لالأ�سف تطور ه�س وحمدود، وال ميكن  املتحدة حلقوق  االأمم  ككل داخل نظام 

اآخر ال ميكن  اأنه ق�سري العمر. من جانب  اإنه ميثل تقدًما بعيد املدى، بل قد يثبت  القول بعد 

املتحدة  االأمم  نظام  لتقوي�س  منهجى  ب�سكل  ت�سعى  التى  الدول  لكل  ال�سلبى  التاأثري  اإن  القول 
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حلقوق االإن�سان قد تراجع؛ ومن ثم، فاإن ات�ساق نزاهة و�سالمة جممل النظام العاملى حلقوق 

االإن�سان فى امل�ستقبل مازال مهدًدا. ورغم ذلك؛ فاإن التطورات التى حّدت من تاأثري معظم 

املحاوالت الفجة من قبل الدول االأع�ساء فى املجموعة العربية وغريها الإ�سعاف نظام االأمم 

املتحدة حلقوق االإن�سان تعطينا قب�ًسا من االأمل ودر�ًسا مهًما ميكن البناء عليه.

ثانًيا: الدول العربية ونظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان 

1- الدول العربية وجمل�س حقوق الإن�ضان: تاأمني احل�ضانة املتبادلة

املتحدة.  االأمم  االإن�سان فى  املركزية فى جمال حقوق  املوؤ�س�سة  االإن�سان هو  جمل�س حقوق 

وكموؤ�س�سة �سيا�سية، متثل مناق�ساته وتو�سياته موؤ�رًضا قوًيا على االإرادة ال�سيا�سية للدول وتاأثريها 

داخل نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان. ويبدو اأن كل الدول العربية تقريًبا ت�سعى لع�سوية 

املجل�س2 واالنخراط فى مداوالته، لي�س لالإ�سهام فى حماية وتعزيز حقوق االإن�سان، ولكن 

التى  الإن�سان  بانتهاكات حقوق  الوعى  املجل�س على فح�س ورفع  قدرات  لتعويق  بالأحرى 

تقرتفها حكوماتهم وحلفاوؤها؛ مبا فى ذلك احليلولة دون اإقامة اأو ا�ستمرار اأو تعزيز االآليات 

التى توفر حماية حلقوق االإن�سان. اإن ا�ستخدام الدول العربية للت�سويت ككتلة، ومعار�ستهم 

لو�سع دول بعينها حتت الفح�س، وعدم تعاونهم مع االإجراءات اخلا�سة3، وتدخلهم لتعويق 

عمليات املراجعة الدورية ال�ساملة4، تبني كلها هذا الهدف امل�سرتك واالأ�سمى، اأال وهو تاأمني 

احل�سانة املتبادلة من امل�ساءلة.

اأ( الت�ضويت ككتلة

رغم وجود اختالفات بني مواقف الدول العربية من بع�س ق�سايا حقوق االإن�سان، فاإن ذلك 

مل ينعك�س على االإطالق تقريًبا داخل املداوالت الر�سمية داخل جمل�س حقوق االإن�سان. فمنذ 

)2(  يتم احل�سول على الع�سوية من خالل الت�سويت فى اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. خالل الفرتة التى يغطيها 

التالية ع�سوا فى جمل�س حقوق االإن�سان: البحرين واالأردن وقطر واململكة  هذا التقرير، كانت الدول العربية 

ال�سعودية العربية )طوال فرتة التقرير(، وم�رض )منذ بداية هذه الفرتة وحتى يونيو 2010(، وليبيا )اعتباًرا من 

يونيو 2010(.

)3(  االإجراءات اخلا�سة: نظام خرباء حقوق االإن�سان حول مو�سوعات اأو بلدان بعينها، مبا فى ذلك املقررون 

اخلا�سون، واخلرباء امل�ستقلون، وجمموعات العمل،... اإلخ هوؤالء اخلرباء اأو »اأ�سحاب الوالية« يتفح�سون 

ويك�سفون عن حالت انتهاكات حقوق الإن�سان اأو التحديات التى تواجه حقوق الإن�سان وي�سمنونها فى تقاريرهم 

اإىل جمل�س حقوق االإن�سان واملنتديات االأخرى فى االأمم املتحدة، كما تت�سمن التقارير تو�سياتهم لتح�سني الو�سع 

اأو املو�سوع .

)4(  املراجعة الدورية ال�ساملة: هو اإجراء يتم عن طريقه مراجعة �سجالت حقوق الإن�سان جلميع الدول الأع�ساء 

باالأمم املتحدة كل اأربع �سنوات عن طريق جمل�س حقوق االإن�سان.
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بداية عام 2007، ومن اإجماىل 421 ت�سويتا على قرارات جمل�س حقوق االإن�سان –مب�ساركة 

11 ع�سوا من املجموعة العربية-، كان هناك ت�سويتان فقط )0.5%( خمتلفني عن املوقف 

العام للمجموعة. �سوتت م�رض فى منا�سبتني فقط منهما -اأثناء اجلل�سة الثالثة ع�رضة )مار�س 

2010( ملجل�س حقوق االإن�سان- �سد جتديد والية دولة كوريا ال�سمالية. وفى احلقيقة، هذان 

الت�سويتان ميكن فهمهما ب�سكل اأف�سل باعتبار اأن م�رض ف�سلت احلفاظ على موقف املجموعة 

املوؤمتر  منظمة  تبنتها  التى  الت�سوية  فى  امل�ساركة  على  الدول،  وليات  �سد  الثابت  العربية 

الإ�سالمى حول املو�سوع5. وبهذا املعنى ميكننا القول، باأنه فى الواقع الفعلى، مل يكن هناك 

جمل�س  فى  العربية  املجموعة  اأع�ساء  بها  قام  التى  الت�سويتات  بني  تعار�س  اأو  انحراف  اأى 

حقوق االإن�سان.

هو  اأ�سبابه  اأهم  اأحد  التوحد،  من  مماثلة  م�ستويات  االإ�سالمى  املوؤمتر  منظمة  اأظهرت  وقد 

االن�سجام ما بني اأع�ساء املجموعة العربية. فمنذ بداية 2007، ومن اإجماىل 1161 ت�سويتا، 

 )%3(  40 فقط  هناك  كان  االإ�سالمي،  املوؤمتر  منظمة  دول  من  وع�رضون  خم�س  به  قامت 

ا مع املوقف الت�سويتى ملجموعة منظمة املوؤمتر االإ�سالمي، باالإ�سافة اإىل 60  ت�سويًتا متعار�سً

املتو�سط  فى  العربية  املجموعة  اأع�ساء  �سوت  وقد  الت�سويت.  عن  االمتناع  من   )%5( حالة 

بالتطابق مع موقف منظمة املوؤمتر االإ�سالمى فى 97% من احلاالت. وب�سبب التوحد �سبه التام 

ا لو عك�سناها، اأي اأن ت�سويت  فى ت�سويت املجموعة العربية، �سوف تكون املقولة �سحيحة اأي�سً

احلاالت،  من   %97 فى  العربية  املجموعة  لت�سويت  مطابًقا  كان  الإ�سالمى  املوؤمتر  منظمة 

املوؤمتر  منظمة  ت�سويت  منط  على  وهيمنتها  العربية  للمجموعة  القوى  التاأثري  يظهر  ما  وهو 

االإ�سالمى. وقد �سوتت دول منظمة املوؤمتر االإ�سالمى غري االأع�ساء فى املجموعة العربية مع 

منظمة املوؤمتر الإ�سالمى فى 86% من احلاالت. كما �سوتت دول جنوب ال�سحراء االإفريقية 

)الكامريون، واجلابون وبوركينا فا�سو واأوغندا( مع منظمة املوؤمتر الإ�سالمي فى 77% من 

احلاالت.

العربية،  الدول  ت�سخره  االإ�سالمى  املوؤمتر  ومنظمة  العربية  املجموعة  بني  التوحد  هذا 

اأو  التى متار�سها حكوماتها  الإن�سان  انتهاكات حقوق  فى  التحقيق  اأمام حماولت  الباب  ل�سد 

حلفاوؤها. واأحد اأكرث الو�سائل فعالية لعمل ذلك هى اإ�سعاف واإعاقة اإن�ساء واليات الدول يف 

جمل�س حقوق االإن�سان.

)5( اعتادت جمموعة منظمة املوؤمتر االإ�سالمى االمتناع عن الت�سويت فيما يتعلق بتجديد والية كوريا ال�سمالية، 

عن  اليابان  امتنعت  وقد  االأديان«.  »ازدراء  االإ�سالمى  املوؤمتر  منظمة  لقرار  اليابان  معار�سة  عدم  لتاأمني 

الت�سويت على هذا املو�سوع طوال ال�سنوات الثالث املا�سية، وقبل ذلك الوقت كانت اليابان ت�سوت �سد القرار.
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ب( معار�ضة وليات الدول6 

االإن�سان  الوحيدة فى جمل�س حقوق  ال�سيا�سية  العربية حالًيا، هى املجموعة  تعترب املجموعة 

التى تظهر معار�سة �سبه موحدة لإن�ساء اأو جتديد اأو تعزيز الوليات اخلا�سة بالدول داخل 

نظام االإجراءات اخلا�سة. بينما كل املجموعات االأخرى فى جمل�س حقوق االإن�سان -مبا فى 

ذلك منظمة املوؤمتر االإ�سالمى- اأكرث انق�ساًما حول هذا املو�سوع. هذه املعار�سة “املبدئية” من 

ب�سكل ديناميكي وفعال، وتقودها م�رض  “اللوبي”  اأن�سطة  العربية، تعتمد على  قبل املجموعة 

ب�سكل قوى فى اأغلب احلاالت. على اأن مو�سوع فل�سطني/اإ�رضائيل ميثل اال�ستثناء الوحيد لهذه 

القاعدة. واأينما كان هناك احتمال ملواجهة مقاومة مهمة، مبا فى ذلك احلاالت التى وافقت فيها 

الدولة التى تتعلق بها الولية على تاأ�سي�سها اأو جتديدها، وحيث تكون اأغلب الدول العربية على 

ا�ستعداد لالمتناع عن الت�سويت على القرار، نزول على رغبة الدول التي تتعلق بها الولية، 

فاإن االأمر يتحول يف النهاية اإىل قيام اأع�ساء املجموعة العربية –بقيادة م�رض عادة - بال�سغط 

ب�سدة اأثناء �سياغة القرار، بحيث ي�سعفون الوالية ويجعلونها حمدودة. وتكون هذه املعار�سة 

اجلماعية �سارمة ب�سكل خا�س فيما يتعلق باأى حماولت لإن�ساء اأو جتديد ولية على اإحدى 

اأن جمل�س حقوق االإن�سان نادًرا ما يت�سدى  الدول العربية. وهذا �سبب رئي�سي وراء حقيقة 

حقيقة  رغم  اأنه  والواقع،  العربى.  العامل  فى  واملزمنة  اخلطرية  االإن�سان  حقوق  النتهاكات 

اأن انتهاكات حقوق الإن�سان فى �سوريا، وال�سعودية، واليمن، وليبيا، وتون�س واجلزائر، 

الدول و�سعت حتت  فاإنه ما من دولة من هذه  العامل،  االأ�سواأ فى  –تعترب من بني  والعراق 

املتابعة املتوا�سلة وامل�ستقلة من جمل�س حقوق االإن�سان.

�سوى  الدولة  ولية  اآلية  عرب  للفح�س  تخ�سع  العربية  املجموعة  فى  دول  توجد  ل  حالًيا 

ال�سودان وال�سومال. قبلت ال�سومال طوًعا بهذه الوالية، اأما الوالية اخلا�سة بال�سودان فقد 

ال�سودانية.  احلكومة  بدعم  حتظ  مل  واإن  االإن�سان،  حلقوق  ال�سابقة  اللجنة  من  املجل�س  ورثها 

2006 �سوتت املجموعة العربية ب�سكل موحد �سد  تاأ�سي�س جمل�س حقوق االإن�سان عام  ومنذ 

جتديد تلك الوالية، وعملت ب�سكل قوى على اأن حتذو الدول االأخرى حذوها. وقد اأدى ذلك 

بال�سودان  يتعلق  فيما  الوالية  املو�سوع. وقد مت جتديد  الت�سويت حول  �سديد فى  تقارب  اإىل 

هذا العام، فى اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة )�سبتمرب 2010( ملجل�س حقوق الإن�سان، بفارق ثالث 

املهمة  الدول  قليل من  الفرق عن موقف عدد  املا�سى جنم  فى  احلال  كان  فقط. وكما  دول 

الوالية.  ل�سالح جتديد  التى �سوتت  )اأوغندا، وزامبيا، واجلابون(  االأفريقية  ال�سحراء  فى 

لالأ�سف، فاإن املجموعة االإفريقية ككل انتقلت من االمتناع عن الت�سويت حول هذا املو�سوع 

)6(  والية الدولة: هى اإجراء خا�س /خبري حقوق اإن�سان م�ستقل فى جمل�س حقوق االإن�سان، يتم ت�سكيلها لفح�س 

و�سع حقوق االإن�سان فى بلد حمدد، وم�ساعدة هذا البلد واملجتمع الدوىل على �سياغة ا�ستجابة مالئمة للو�سع. 

عادة ما تعترب والية الدولة االأداة االأكرث اأهمية املتاحة لالأمم املتحدة، للتعامل مع اأو�ساع حقوق االإن�سان اخلطرية 

واملزمنة فى اأنحاء العامل.
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اإىل الت�سويت �سد جتديده، وهو موؤ�رض على اأن هذه الوالية �رضعان ما �ستزول، على الرغم 

من التدهور امللحوظ يف حالة حقوق االإن�سان بال�سودان. 

ج( عدم التعاون مع الإجراءات اخلا�ضة

ا وليات حول مو�سوعات حقوق  تت�سمن الإجراءات اخلا�سة لنظام حقوق الإن�سان اأي�سً

االإن�سان. وكثرًيا ما ترف�س الدول العربية وغريها التعاون مع املقررين اخلا�سني وغريهم 

للفح�س؛  �سيا�ساتها  تتفادى تعر�س  لكى  املختلفة،  الواليات  االإن�سان ذوى  من خرباء حقوق 

وهو �سلوك يتعار�س مع التزاماتها كدول اأع�ساء فى االأمم املتحدة. 

وليات  حاملى  لكل  قائمة  دعوة  اأ�سدرت  التى  العربية  املجموعة  فى  الوحيدة  الدولة 

االإجراءات اخلا�سة هى االأردن. وهو ما ميثل اأقل عدد بني كل املجموعات االإقليمية وال�سيا�سية. 

اأ�سحاب الوالية فى مو�سوعات حقوق  حالًيا يوجد 63 طلًبا الإجراء زيارات، من اخلرباء 

واأغلبية  الالزمة؛  الت�سهيالت  منحهم  العربية  املجموعة  فى  االأع�ساء  الدول  االإن�سان رف�ست 

هذه الطلبات مر عليها زمن طويل. على اأن العام ون�سف العام املا�سي �سهد، تطوًرا اإيجابًيا، 

حيث زاد عدد الزيارات التى �سمحت بها الدول العربية. ومن بني 24 زيارة من اأ�سحاب 

ولية املو�سوعات للدول العربية، متت 15 منها حتى يونيو 2009. ومع بداية العام املا�سى 

اأكرثها  بثالث منها،  الزيارات، و�سمحت  تلك  لقبول  الراف�س  امل�ستمر  غريت م�رض موقفها 

اأثناء مواجهة الإرهاب”.  الإن�سان  “لتعزيز وحماية حقوق  املقرر اخلا�س  اأهمية هى زيارة 

وتعترب هذه من اأوىل املرات التى ي�سمح فيها ملقرر خا�س يتعامل مع ق�سية “ح�سا�سة” من ق�سايا 

مبواجهة  اخلا�س  للمقرر  بال�سماح  تون�س  تبعتها  ثم  عربية7.   دولة  بزيارة  الإن�سان  حقوق 

الإرهاب بالزيارة فى يناير 2010. وقد قدم املقرر اخلا�س تقريره عن زيارته للقاهرة فى 

اجلل�سة الثالثة ع�رضة )مار�س 2010( ملجل�س حقوق الإن�سان، واأثبت وجود انتهاكات خطرية 

للحقوق املدنية وال�سيا�سية. ولالأ�سف بداًل من التفاعل ب�سكل �سادق، جلاأت م�رض اإىل االإنكار 

التام لكل انتهاكات حقوق االإن�سان التى اأ�سار اإليها التقرير. االإنكار التام، ورف�س اال�ستباك 

مع انتقادات حقوق االإن�سان اجلوهرية،  و�سجب التقرير اأو اخلبري باعتباره يفتقر اإىل املهنية، 

و/اأو ينتهك احلدود املقررة للمقرر اخلا�س، هى منط تعامل احلكومات العربية اأثناء جل�سات 

جمل�س حقوق االإن�سان، مع اأى طرح �سواء ملكتب املفو�س ال�سامى حلقوق االإن�سان و/ اأو اأى 

من اخلرباء ذوى الوالية بتناول انتهاكات حقوق االإن�سان فى دولها. وفى غالبية االأحوال، 

اأو  مهمتهم،  اأداء  على  قيوٌد  ُتفر�ُس  عادة  البلد،  بزيارة  الوالية  حلاملى  ي�سمح  عندما  حتى 

لتق�سى  باإجراء بعثة  بالتعذيب  للمقرر اخلا�س  اأخرى حدثت منذ عدة �سنوات، عندما �سمح الأردن  )7(  حالة 

احلقائق )2006(، باالإ�سافة اإىل بعثة للمقرر اخلا�س با�ستقالل الق�ساء ومهنة املحاماة للمملكة العربية ال�سعودية.
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مينعون من لقاء املنظمات غري احلكومية، امل�سهود لها باال�ستقاللية.8

وميكن القول اإن تزايد ت�سهيل الدول العربية لزيارات اأ�سحاب الوليات موؤخًرا، ميكن اأن 

يعزى جزئًيا للعديد من تو�سيات املراجعة ال�ساملة بهذا ال�سدد، ورغبة تلك الدول فى اإظهار 

“التزامها” باملراجعة الدورية ال�ساملة وجمل�س حقوق االإن�سان.

ورغم تزايد ت�سهيل الزيارات، تبقى املجموعة العربية –ككل- الأقل تعاوًنا مع الإجراءات 

اخلا�سة مقارنة باأى جمموعة �سيا�سية اأو جغرافية اأخرى. وعالوة على ذلك، فاإن عدد من 

باملقارنة  املجل�س،  تعاونًا مع  االأقل  االإن�سان، هم  االأع�ساء فى جمل�س حقوق  العربية  الدول 

ب�سائر اأع�ساء املجموعة العربية. فعلى �سبيل املثال رف�ست كل من اجلزائر وال�سعودية ت�سهيل 

اأو القبول ب�ست زيارات خالل العام املا�سى، والزيارات التى قبلت بها الدول العربية تكاد 

اأو تلك  تكون دائًما فى نطاق الق�سايا التى ال ت�سمل ب�سكل مبا�رض احلقوق املدنية وال�سيا�سية، 

�سوريا: احلق  االإعالن عنه )مثاًل،  فيها ترغب فى  تقدًما  اأحرزت  قد  اأنها  الدولة  ت�سعر  التى 

باالأطفال(.  االجتار  املتحدة:  العربية  واالإمارات  واالإ�سحاح،  املاء  وم�رض:  الطعام،  فى 

انتهاكات حقوق االإن�سان  باأكرث  املتعلقة  الواليات  نف�سه، يتم جتاهل طلبات حاملى  الوقت  فى 

حقوق  خرباء  زيارة  العربية،  الدول  من  اأى  تقبل  مل  فمثاًل،  خطورة.  واأكرثها  انت�ساًرا 

االعتقال  الق�رضى،  االختفاء  التع�سفى،  االإعدام  العقيدة،  حرية  مع  يتعاملون  الذين  االإن�سان 

التع�سفى، واملدافعني عن حقوق االإن�سان. وكان االأردن هو البلد الوحيد الذى �سمح بزيارة 

للمقرر اخلا�س بالتعذيب. اإجمااًل، قدم اأ�سحاب الواليات امل�سار اإليها اأعاله، 38 طلًبا اإىل 12 

حكومة عربية خمتلفة مل يتم ت�سهيلها، وقوبلت ب�سكل �سبه دائم بالتجاهل.9

يثبط  اأن  ينبغى  الولية ل  اأ�سحاب  املقررين اخلا�سني  بطلبات  العربية  الدول  التزام  عدم 

ال�سخ�سية  ب�سفتهم  بلدانهم  لزيارة  دعوتهم  عن  يثنيها  اأو  الوطنية  احلكومية  غري  املنظمات 

كم�ساركني فيما تنظمه املنظمات غري احلكومية من حمافل. لقد حدث ذلك فى بع�س احلاالت، 

وا�ستخدم املقرر اخلا�س زيارته فى جمع املعلومات واالإعالن عن م�ساكل حقوق االإن�سان فى 

البلد املعنى. لكن هذه اال�سرتاتيجية مل ت�ستخدم ب�سكل كاف فى املنطقة العربية، وعلى املنظمات 

غري احلكومية ا�ستخدامها بدرجة اأكرب.

)8(  على �سبيل املثال، فى تقرير املقرر اخلا�س حول التعذيب اإىل اجلل�سة الثالثة ع�رضة ملجل�س حقوق االإن�سان، 

اإجراء  حق  من  منعي  جرى  االأردن،  »فى  اأ�سفه  واأبدى  لالأردن،  زيارته  اإىل  مرات  عدة  فيه  اأ�سار  والذى 

مقابالت خا�سة م�ستقلة مع املعتقلني لدى اإدارة اال�ستخبارات العامة، وفى مقر قيادة �رضطة املباحث اجلنائية فى 

عمان، كما مت اإبعاد �سحايا التعذيب من زنازينهم، والتجول بهم فى عربات البولي�س اأثناء تفتي�سى. وحتى بعد اأن 

اأجريت مقابلة مع اأحد �سحايا التعذيب ذوى االإ�سابات ال�سديدة، والتى اأثبتها فح�س خبري الطب ال�رضعى الذى 

 A/HRC/13/39/Add.5 .»كان يرافقنى، مت اإبعاد ال�سحية عن زنزانته، واإنكار وجوده فى اأماكن املعتقلني

)9(  لمراجعة الدول التى مازالت طلبات الزيارة لها معلقة، انظر

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countryvisitsa-e.htm 
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د( املراجعة الدورية ال�ضاملة

فى الفرتة من اأكتوبر 2009 - اأكتوبر 2010 مت فح�س حالة حقوق الإن�سان فى �ست دول 

ال�سابعة  اجلل�سة  فى  االإن�سان.  حقوق  جمل�س  فى  ال�ساملة  الدورية  املراجعة  اإطار  فى  عربية 

للمجل�س )فرباير 2010( مت فح�س الو�سع فى كل من م�رض والعراق وقطر، ثم تلتها الكويت 

فى اجلل�سة الثامنة )مايو 2010(. وليبيا ولبنان فى اجلل�سة التا�سعة )1-12 نوفمرب 2010(. 

بالن�سبة لكل الدول العربية، متثل املراجعة الدورية ال�ساملة املرة االأوىل والوحيدة التى تناق�س 

فيها �سيا�سات حقوق االإن�سان فى كل بلد على حدة اأمام جمل�س حقوق االإن�سان.

اأ�سلوب تعامل الدول العربية مع عملية املراجعة الدورية  وكما فى ال�سنوات ال�سابقة، فاإن 

حقوق  جمل�س  جتاه  الدول  تلك  تنتهجها  التى  واملعادية  املراوغة  املقاربة   يو�سح  ال�ساملة 

بالتعاون  للتظاهر  املوارد،  من  �سخًما  كًما  العربية  البلدان  اأنفقت  ال�سياق  هذا  فى  االإن�سان. 

و�سدق النوايا اأثناء املراجعة الدورية ال�ساملة؛ بينما تتفادى فى الوقت نف�سه اإنفاذ اأى اإ�سالحات 

وطنية جوهرية ايجابية تعزز احلقوق االإن�سانية ملواطنيها. هذا النوع من املقاربات هو ال�سبب 

لقائمة  حلفائهم  احتكار  لتاأمني  معا  الإ�سالمى  املوؤمتر  ومنظمة  العربية  الدول  عمل  وراء 

املتحدثني يف جل�سات املراجعة الدورية ال�ساملة لدولهم، وتقدمي عر�س م�رضحي، “من املدح 

املعطل”. وبهذه الطريقة، يتم تقلي�س فر�سة تقدمي تو�سيات جوهرية حمددة لتح�سني و�سع 

العربية  الدول  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  درجة.  اأق�سى  اإىل  املعنى  البلد  فى  االإن�سان  حقوق 

فى ا�ستجابتها ملا تتطلبه املراجعة الدورية ال�ساملة من الت�ساور مع الأطراف املعنية الأخرى، 

حقوق  مدافعى  من  بدًل  احلكومية”-احلكومية10  “غري  املنظمات  مع  ذلك  يفعلون  ما  عادة 

االإن�سان امل�ستقلني. وحتى عندما يتعاملون مع مدافعى حقوق االإن�سان احلقيقيني، فاإنهم عادة 

ما يتجاهلون تو�سياتهم ومطالبهم خالل عملية �سياغة التقرير احلكومى الذى يتم تقدميه اإىل 

مثل  ن�سبًيا  الدميقراطية  احلكومات  حتى  ال�ساملة.  الدورية  باملراجعة  املعنية  العمل  جمموعة 

لبنان، رف�ست مقابلة املنظمات غري احلكومية الوطنية التى ذهبت اإىل جنيف فى بداية اأكتوبر 

ال�ساملة  الدورية  املراجعة  عملية  حول  الدول  مع  ومعلوماتها  بتو�سياتها  للم�ساركة   ،2010

القادمة فى بلدهم.

وبداًل من االنخراط فى مناق�سة جادة، تقدم احلكومات العربية ا�ستعرا�سات خاطفة �رضيعة 

الإن�سان، مروجة  امل�ساكل اجلوهرية حلقوق  تنكر  اأو  تتجاهل  ال�ساملة،  املراجعة  اأثناء عملية 

ل�سورة �سبه يوتوبية الأو�ساع حقوق االإن�سان فى بلدانهم. وكان ذلك وا�سحًا ب�سكل خا�س 

فى حالة البحرين؛ ففى اجلل�سة الرابعة ع�رضة ملجل�س حقوق االإن�سان )يونيو 2010(، اأطلقت 

املراجعة  ومطالب  لتو�سيات  الطوعية  “التزاماتهم  تطبيق  عن  م�سقوًل  تقريًرا  البحرين 

كان  واإن  البيانية،  والر�سوم  باملو�سيقى  مرنا  قر�سا  التقرير  ال�ساملة”،وت�سمن  الدورية 

)10(  املنظمات غري احلكومية – احلكومية )جوجنو(: هى املنظمات غري احلكومية التى ترعاها احلكومة.
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حمدوًدا من حيث املادة املت�سمنة فيه. وذهبت احلكومة اإىل حد اإقامة ركن خا�س اأمام جمل�س 

ف بالتقدم ال�سخم الذى  حقوق االإن�سان تعر�س فيه مطبوعات الوزارات احلكومية التى تعرِّ

اأحرزته البحرين فى جمال حقوق االإن�سان، وفى اخللفية ُيعر�س بع�س االأفالم. بينما كان 

الواقع املعروف هو بداية تدهور �سديد غري م�سبوق فى و�سع حقوق االإن�سان ما زال م�ستمًرا 

حتى �سدور هذا التقرير.

اأنها  ال�ساملة  الدورية  اأثبتت املراجعة  الهزلية لبع�س الدول، فقد  املقاربة  وبالرغم من هذه 

على  بينها  فيما  تتعاون  ائتالفات،  لبناء  الوطنية  احلكومية  غري  للمنظمات  الفائدة  �سديدة  اأداة 

جذب االهتمام العاملى النتهاكات حقوق االإن�سان فى بلدانها. وفى الواقع، ثبت دائًما اأن فائدة 

املراجعة الدورية ال�ساملة -مبا فى ذلك نوعية التو�سيات للدولة املعنية، والطريقة التى ت�ستجيب 

احلكومية  غري  املنظمات  ا�ستباك  وقوة  بنوعية  مبا�رضة  ترتبط  للتو�سيات-  احلكومات  بها 

تفتقران  –اللتني  وقطر  الكويت  مثل  دول  حالة  فى  املثال،  �سبيل  على  العملية.  مع  الوطنية 

اإىل جمتمع حقوق اإن�سان مدنى قوى- مل تقدم املنظمات غري احلكومية الوطنية، وال مدافعو 

حقوق االإن�سان معلومات ومل ينخرطوا فى عملية املراجعة ال�ساملة، ومل تكن هناك حمالت 

لل�سغط. ونتيجة لذلك، كانت التو�سيات القوية حمدودة، وكذلك االلتزامات اجلوهرية من 

جانب احلكومة. وعلى العك�س فيما يخ�س م�رض، كان هناك حتالف قوى من املنظمات غري 

احلكومية الوطنية، يعمل ب�سكل موحد وفًقا الإ�سرتاتيجية طويلة املدى حول املراجعة الدورية 

ال�ساملة، وقد ا�ستطاع التحالف ا�ستمالة بع�س الدول االأ�سا�سية لتاأمني �سدور بع�س التو�سيات 

ا  اجليدة ن�سبيا، تعك�س الق�سايا التى ت�سغل املنظمات غري احلكومية. كما ا�ستطاع التحالف اأي�سً

ح�سد �سغط على م�رض -على امل�ستويني الوطنى والدوىل- لتقدم التزامات فى جمال حقوق 

الدورية  للمراجعة  الدورية  الطبيعة  االعتبار  يف  الو�سع  ومع  املتحدة.  االأمم  اأمام  االإن�سان 

عدم  حال  املنظمات–فى  هذه  متكن  �سوف  م�رض،  اأعلنتها  التى  االلتزامات  فاإن  ال�ساملة، 

االلتزام بها- من ا�ستخدامها كاأداة تعبوية خالل املراجعة الدورية ال�ساملة التالية.

اأحد املخرجات الإيجابية لعملية املراجعة الدورية ال�ساملة، هو التاأثري املحفز لها على الدول 

واالإذعان  االإن�سان،  حلقوق  الدولية  االتفاقيات  على  والت�سديق  التوقيع  فى  للبدء  العربية 

لاللتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير الدورية لها، والتعاون ب�سكل اأكرب مع اأ�سحاب الوليات 

فى ظل نظام االإجراءات اخلا�سة. على اأن بع�س الدول،لالأ�سف، اتخذت مقاربة عك�سية. 

نوفمرب  فى  التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  االأمم  جلنة  مناق�سات  -اأثناء  اليمن  حكومة  كانت  فمثاًل، 

2009-  من الدول القالئل التى مل تقدم تقريًرا عن مدى تقدمها فى تطبيق التزاماتها فى اإطار 

اليمنية  احلكومة  اأكدت  غيابها،  لتربير  حماولة  وفى  التعذيب.  ملناه�سة  املتحدة  االأمم  اتفاقية 

اأنها اأح�ست باأن عملية املراجعة ال�ساملة جعلت تقدمي التقارير اأمام اللجان املنوطة بالتفاقيات 

الدولية اأمًرا غري �رضورى. وعندما اأدركت حكومة اليمن اأن اللجنة �ستوا�سل عملها �سواء 
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فى وجود احلكومة اليمنية اأو عدمه، عادت وتفاعلت مع اللجنة فى اجلل�سة الرابعة والأربعني 

)مايو 2010(.

2 - تقوي�س ا�ضتقالل الفاعلني غري احلكوميني وحريتهم فى التعبري

خالل فرتة هذا التقرير وا�سلت الدول العربية حماوالتها املنهجية لتقوي�س ا�ستقالل خرباء 

االأمم املتحدة فى جمال حقوق االإن�سان، ومنظمات املجتمع املدنى، وحريتهم فى التعبري فى 

نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان.

اأ( املنظمات غري احلكومية

ا�ستخدمت الدول العربية وغريها العديد من اال�سرتاتيجيات الإ�سعاف قدرة املنظمات غري 

احلكومية على اال�ستباك بحرية وا�ستقاللية مع نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان. 

فى اإطار مداوالت جمل�س حقوق االإن�سان تعمل الدول العربية على تقوي�س اجلهود الرامية 

اإىل تاأ�سي�س اأو تعزيز االآليات امل�سممة حلماية مدافعى حقوق االإن�سان ومنظمات املجتمع املدنى. 

واأجنوال،  م�رض  حاولت   )2010 )مار�س  االإن�سان  حقوق  ملجل�س  ع�رضة  الثالثة  اجلل�سة  فى 

ال�سنوى ملجل�س حقوق  القرار  اإدراج ن�س فى  اأخرى،  العربية ودول  املجموعة  وبدعم من 

الإن�سان حول حماية مدافعى حقوق الإن�سان بـ«مطالبة املنظمات غري احلكومية للمدافعني عن 

حقوق االإن�سان... بالك�سف عن كل م�سادر التمويل وكل ال�رضوط املقرتنة بها«. ميثل ذلك 

حماولة اإ�سفاء ال�رضعية على املمار�سات املتزايدة للحكومات حول العامل لو�سع عوائق اأمام 

ح�سول املنظمات غري احلكومية على التمويل، والتدخل فى ال�سئون الداخلية لها. لكن نتيجة 

اجلهود الدقيقة والدءوبة للرنويج الراعية للقرار، مل يتم اإدراج هذه اجلملة فى الن�س النهائى.

اإيجابى،  2010(، وفى تطور  فى اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة ملجل�س حقوق االإن�سان )�سبتمرب 

ا�سرتكت ثالث و�ستون دولة11 حول العامل فى رعاية قرار لتاأ�سي�س مقرر خا�س جديد حول 

احلق فى حرية الجتماع واإن�ساء اجلمعيات، للعمل على ر�سد القيود والهجمات املتزايدة على 

املجل�س. وفى  اإىل  تقاريره  العامل وتقدمي  ال�سيا�سية حول  املدنى واجلمعيات  املجتمع  منظمات 

التجمع مكونان  املالديف »اإن احلق فى حرية اجلمعيات واحلق فى  للقرار، قال وفد  تقدميه 

اأ�سا�سيان للدميقراطية.. )ولكن( ميثالن فجوة مهمة فى جمل�س حقوق االإن�سان... هذا القرار 

احليوى ي�سعى ل�سد هذه الفجوة«. ومن بني كل املجموعات االإقليمية وال�سيا�سية التي تعمل فى 

جمل�س حقوق االإن�سان، وقفت الدول اأع�ساء املجموعة العربية �سد هذا القرار، وهو ما تدلل 

وليتوانيا  واملك�سيك  واإندوني�سيا  نيجرييا  هى  االأ�سا�سية  الراعية  الدول  كانت   .A/HRC/15/L.23 القرار    )11(

والواليات املتحدة االأمريكية وجمهورية الت�سيك.
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ا، فى اجلل�سة اخلام�سة  عليه حقيقة غياب اأى دولة عربية عن امل�ساركة فى رعاية القرار. اأي�سً

ال�سامية  املفو�سة  قالت  املو�سوع-  حول  االأدلة  كم  وتزايد  احل�سد  جلهود  ع�رضة-ا�ستجابة 

املجتمع  اآفاق  تقلي�س  »اإن  االإن�سان  اأمام جمل�س حقوق  االفتتاحية  كلمتها  فى  االإن�سان  حلقوق 

املدنى فى العمل والن�ساط االجتماعى با�ستخدام القوانني اخلا�سة وغريها من االإجراءات املقيدة 

فى بلدان مثل البحرين وبيالرو�س وال�سني وم�رض وليبيا وباناما و�سوريا وتون�س لهو اأمر 

مقلق«. وهذه املرة االأوىل التى ت�سري فيها املفو�سة ال�سامية احلالية اإىل دول بعينها فى العامل 

العربى ب�سكل نقدى �سديد فى كلمتها االفتتاحية. وقد ردت املجموعة العربية ممثلة فى �سوريا 

بعدم  ال�سامية ومكتبها  املفو�سة  التام، واتهام  بالإنكار  ت�سميتها  التى مت  الأخرى  واحلكومات 

االأمانة. 

الرقابة  فر�س  االإن�سان-  حقوق  جمل�س  مداوالت  اأثناء  -بانتظام  العربية  الدول  وحتاول 

بلدانها،  فى  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  عن  تك�سف  التى  احلكومية  غري  املنظمات  وترهيب 

غري  املنظمات  باإ�سكات  املجل�س  رئي�س  ومطالبة  متواتر،  ب�سكل  نظام  نقاط  طلب  خالل  من 

لكن  تقريًبا.  املناطق  كل  من  اأخرى  دول  عدة  به  تقوم  ال�سلوك  من  النوع  هذا  احلكومية. 

الدول العربية، هى املجموعة الوحيدة التى تهاجم –ككتلة- املنظمات غري احلكومية يف معظم 

جل�سات جمل�س حقوق االإن�سان. فعلى �سبيل املثال، بداأت املجموعة العربية ب�سكل متزايد فى 

االإن�سان؛  حلقوق  ال�سامية  املفو�سة  ومكتب  االإن�سان  حقوق  جمل�س  رئي�س  اإىل  �سكاوى  تقدمي 

م�ستهدفة االأن�سطة امل�رضوعة للمنظمات غري احلكومية. وخالل اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة ملجل�س 

االإن�سان،  اإىل رئي�س جمل�س حقوق  اأر�سلت �سوريا �سكوى  )�سبتمرب 2010(  الإن�سان  حقوق 

نيابة عن املجموعة العربية، بخ�سو�س ندوة حول اأزمة تدهور حقوق االإن�سان فى البحرين 

مركز  مع  بالتعاون   )Human Rights Watch( الإن�سان  حقوق  مراقبة  منظمة  نظمتها 

القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان. اتهم اخلطاب الندوة باأنها روجت معلومات “غري موثقة” 

“حتركها اأهداف �سيا�سية”.12  وتعتمد قدرة الدول العربية على فر�س الرقابة على املنظمات 
على  واالعرتا�س،  لل�سكوى  االأخرى  اجلماعية  واالأ�سكال  النظام  نقاط  عرب  احلكومية  غري 

كيفية ا�ستجابة رئي�س املجل�س ومكتب املفو�سة ال�سامية حلقوق االإن�سان. وب�سكل عام، مييل كال 

املكتبني اإىل احرتام حرية املنظمات غري احلكومية فى التعبري ما دامت مل تنتهك ب�سكل وا�سح 

القواعد االإجرائية ملجل�س حقوق االإن�سان. ولكن لالأ�سف، كثرًيا ما ت�سبح مثل هذه ال�سكاوى 

املنظمات غري  ب�  املعنية  املتحدة  االأمم  اإىل جلنة  اإر�سالها  ما  دولة  ما قررت  اإذا  اأكرث خطورة 

احلكومية )جلنة املنظمات غري احلكومية(. 

)12(  اللغة التى ا�ستخدمتها املجموعة العربية فى تلك احلالة كانت االإ�سارة اإىل الفقرة 57 )اأ( من قرار املجل�س 

املتحدة  االأمم  تقوم جلنة  اأن  فيها  التى ميكن  احلاالت  بتو�سع  تناولت  التي  الجتماعى 1996/31،  القت�سادى 

للمنظمات غري احلكومية بـ«تعليق اأو نزع« و�سعية املنظمات غري احلكومية فى املجل�س القت�سادى الجتماعى 

فى االأمم املتحدة 
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متثل جلنة االأمم املتحدة للمنظمات غري احلكومية13 -باالإ�سافة اإىل التزايد امل�ستمر فى عدد 

قدرة  على  ب�رضعة  واملتنامى  عدوانية  االأكرث  التهديد  احلكومية”/احلكومية،  “غري  املنظمات 

حلقوق  املتحدة  االأمم  اآليات  مع  وحرية  بفعالية  لال�ستباك  امل�ستقلة  احلكومية  غري  املنظمات 

االإن�سان. وقد اأ�سبحت هذه اللجنة تهيمن عليها الدول املعادية مل�ساركة املنظمات غري احلكومية 

وقطر  وال�سودان،  م�رض  حالًيا:  وت�سمل  االإن�سان.  حلقوق  املتحدة  االأمم  نظام  فى  امل�ستقلة 

املنظمات  م�ساركة  لتقوي�س  العربية،  الدول  تعمل مع  ما  التى عادة  وغريها من احلكومات 

غري احلكومية فى نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، مثل باك�ستان وال�سني وكوبا ورو�سيا. 

وقد اأدت انتخابات جلنة املنظمات غري احلكومية فى مايو 2010 اإىل زيادة عدد الدول املعادية 

للمنظمات غري احلكومية امل�ستقلة، حيث �ستن�سم كل من نيكاراجوا وفنزويال اإىل اللجنة بدءًا 

من 2011.

ت�ستخدم احلكومات املعادية للمنظمات غري احلكومية “جلنة املنظمات غري احلكومية “كو�سيلة 

منح  يتم  ال  فعادة  للتخويف.  وكاأداة  االإن�سان،  حقوق  منظمات  من  اأكرب  عدد  م�ساركة  ملنع 

الو�سع ال�ست�سارى فى املجل�س القت�سادى الجتماعى للمنظمات غري احلكومية امل�ستقلة، اأو 

من  متزايد  لعدد  ب�رضعة  الو�سعية  هذه  منح  يتم  بينما  م�سمى،  غري  اأجل  اإىل  طلباتهم  اإرجاء 

اللجنة  القمعية  احلكومات  ت�ستخدم  ذلك،  على  عالوة  احلكومية”/احلكومية.  “غري  املنظمات 

لتجميد اأو �سحب الو�سع ال�ست�سارى من املنظمات غري احلكومية التى جتروؤ على انتقاد اأداء 

املزدوجة:  العملية  اأن  املرجح  ومن  االإن�سان.  بحقوق  يتعلق  فيما  حلفائها  اأو  احلكومات  هذه 

الوقت  وفى  احلكومية”/احلكومية،  “غري  للمنظمات  ال�ست�سارية  الو�سعية  منح  فى  الت�سارع 

نف�سه، معاقبة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة، والتخل�س منها، �سيكون لها على املدى الطويل 

تاأثريات �سيئة على ا�ستمرارية تفاعل املجتمع املدنى مع نظام حقوق االإن�سان فى االأمم املتحدة.  

وقد ظهر تاأثري مثل تلك املمار�سات بو�سوح خالل العام املا�سى؛ حيث ركزت املنظمات “غري 

للتحدث  احلكومية  غري  للمنظمات  املتاحة  امل�ساحات  احتكار  على  ككل  احلكومية”/احلكومية 

ملجل�س  ع�رضة  اخلام�سة  اجلل�سة  فى  املثال،  �سبيل  على  االإن�سان.  حقوق  جمل�س  جل�سات  اأثناء 

حقوق الإن�سان )�سبتمرب 2010( ا�ستحوذ عدد كبري من املنظمات “غري احلكومية”/احلكومية 

ال�سودانية على الكلمات الت�سع الأوائل فى امل�ساحة املخ�س�سة للمنظمات غري احلكومية، اأثناء 

النقا�س العام حول البند الرابع  من جدول اأعمال املجل�س، لتطالب بعدم جتديد الولية القطرية 

)13(  جلنة املنظمات غري احلكومية هى جهاز فرعى من املجل�س االقت�سادى واالجتماعى لالأمم املتحدة ومقرها 

امل�سئولة  وهى  رف�سها.  اأو  احلكومية  غري  املنظمات  اعتماد  طلبات  قبول  عن  امل�سئولة  اللجنة  وهى  نيويورك. 

بخ�سو�س  القرار  اتخاذ  وعن  املتحدة،  االأمم  فى  املعتمدة  احلكومية  غري  املنظمات  اأن�سطة  مراجعة  عن  ا   اأي�سً

االأمم  فى  املنظمات  اعتماد  �سدها.  �سكوى  احلكومات  اإحدى  قدمت  ما  اإذا  حكومية  منظمة  اأى  ع�سوية  تعليق 

املتحدة، )اأو الو�سع اال�ست�سارى فى املجل�س االقت�سادى االجتماعى( ي�سمح الأى منظمة معتمدة باإر�سال ممثلني 

عنها، وامل�ساركة ب�سكل مبا�رض فى عمليات االأمم املتحدة. ومن ثم فهى املدخل الرئي�سى للمنظمات غري احلكومية 

للم�ساركة فى مداوالت جمل�س حقوق االإن�سان وم�ساءلة احلكومات على امل�ستوى الدوىل.
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املتعلقة بال�سودان. 

لقد تزايد ا�ستخدام جلنة املنظمات غري احلكومية ملعاقبة املنظمات غري احلكومية، لك�سفها عن 

اآليات االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان. وفى اآخر اجتماع للجنة  انتهاكات حقوق االإن�سان عرب 

احتمال  احلكومية  غري  املنظمات  من  ثالث  واجهت   )2010 )يوليو  احلكومية  غري  املنظمات 

التعر�س لالإجراءات التاأديبية، مت تعليق و�سع اثنتني من املنظمات ملدة عامني. فعلى �سبيل 

دعاية«  »بوق  باعتبارها  »CETIM”؛  �سوي�رضية  منظمة  ع�سوية  تعليق  تركيا  طلبت  املثال 

ملنظمة اإرهابية، )ب�سبب عملها على حقوق االأكراد فى االأمم املتحدة(، وطالبت باك�ستان تعليق 

ع�سوية منظمة »Interfaith international«  متهمة اإياها بالت�سكيك فى �سيادتها. ورغم 

اأنه لبد من اأن يقر “املجل�س القت�سادي والجتماعي” لالأمم املتحدة قرارات “جلنة املنظمات 

غري احلكومية”، فاإن التاأثري على اأع�سائه الـ 54 لرف�س قرار للجنة املنظمات غري احلكومية 

اأمر بالغ ال�سعوبة وم�ستنزف للوقت.

وقد حاولت م�رض بدعم من احلكومات االأخرى املعادية للمنظمات غري احلكومية امل�ستقلة، 

احلكومية  غري  املنظمات  لقمع  احلكومية  غري  املنظمات  جلنة  داخل  فعالية  اأكرث  اآليات  اإن�ساء 

ومراقبتها. ففى يوليو 2010 حاولت م�رض وقف اعتماد اإحدى املنظمات التى تعمل على ق�سايا 

التوجه اجلن�سى، اإذ طرحت -والأول مرة- عدم اتخاذ موقف من الطلب “no action” )اأي 

“ال موقف”(، وهو ما تبنته اللجنة. هذه االإ�سرتاتيجية و�سعت ل�سمان عدم متكني املنظمات 
غري احلكومية من طلب اإعادة مناق�سة القرار فى املجل�س القت�سادي والجتماعي، حيث اإنه 

رف�س  قوية،  �سغط  حملة  وبتاأثري  املجل�س،  اأن  على  العملية.  الناحية  من  قرار  اأى  يتخذ  مل 

قرار “ال موقف”، ومنح ال�سفة اال�ست�سارية للمنظمة. وفى اجلل�سة نف�سها للجنة املنظمات غري 

من  املتحدة  االأمم  اعتماد  ل�سحب  ا�ستخدامه  ميكن  قرار  م�رضوع  م�رض  اقرتحت  احلكومية، 

اآليات الأم املتحدة ل تتمتع منظماتهم  اأفراد فى  املنظمات غري احلكومية التى ترعى م�ساركة 

العديد من  بال�سفة اال�ست�سارية فى املجل�س االقت�سادي االجتماعي؛ وهى ممار�سة �سائعة بني 

فى  املدنى  املجتمع  فى  الفاعلني  من  وا�سع  طيف  مب�ساركة  ت�سمح  احلكومية،  غري  املنظمات 

مداوالت االأمم املتحدة. ومن املرجح اأن ينظر فى القرار فى االجتماع التاىل للجنة املنظمات 

غري احلكومية فى عام 2011.

االأمم  اآليات  يتفاعلون مع  الذين  االأفراد  اأو  املنظمات  النتقام14 من  يتزايد  اآخر  اإطار  ويف 

املتحدة حلقوق  التفاعل بحرية مع نظام االأمم  املدنى من  املجتمع  املتحدة، لرتهيب و/اأو منع 

)14(  االنتقام هو »املمار�سات الرتهيبية« و/اأو الهجوم على »اأولئك الذين ي�سعون للتعاون مع االأمم املتحدة اأو 

تعاونوا معها من خالل ممثليها اأو اآلياتها فى جمال حقوق االإن�سان، اأو الذين قدموا �سهادات اأو معلومات لتلك 

االآليات«. وي�سمل ذلك من »قدموا دعًما« اأو »قدموا �سكاوى« اأو »من جتمعهم قرابة ب�سحايا انتهاكات حقوق 

A/HC/ املتحدة  االأمم  قرار  1 من  )فقرة  ال�سحايا«  الأولئك  اأو غريها  قانونية  م�ساعدة  قدموا  اأو من  االإن�سان، 

 RES/12/2(
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االإن�سان. وهناك اأمثلة عديدة لالأعمال االنتقامية جرت منذ 2009 �سد مدافعى حقوق الإن�سان 

وقدم   ،201015 مايو   7 �سدر   - االنتقامية  االأعمال  حول  تقريره  فى  العربية.  املنطقة  فى 

العام لالأمم  – وثق االأمني   )2010 الرابعة ع�رضة ملجل�س حقوق االإن�سان )يونيو  اإىل اجلل�سة 

»منتدى  احلكومية  غري  اليمنية  املنظمة  رئي�سة  البا�سا،  اأمل  �سد  النتقامية  الأعمال  املتحدة 

ال�سقائق حلقوق الإن�سان«، والتى ت�سمنت ال�سطو على املكتب، واملكاملات التليفونية التهديدية، 

وتخريب فرامل �سيارتها. وقد جرت تلك احلادثة بعد م�ساركتها فى عملية املراجعة الدورية 

التعذيب  مناه�سة  بلجنة  الدوري  اليمن  تقرير  ومراجعة   ،)2009 )�سبتمرب  لليمن  ال�ساملة 

االأمني  األقى  وقد  االإن�سان.  لدرا�سات حقوق  القاهرة  بالتعاون مع مركز  )نوفمرب 2009(، 

العام ال�سوء على حالتها، ا�ستجابة لنداءين عاجلني حول تلك االأحداث من املقررين اخلا�سني 

حول حرية التعبري، وحول مدافعى حقوق الإن�سان )نوفمرب 2009(. باالإ�سافة اإىل خماطبات 

االإحاطة  لطلبات  اليمنية  ال�سلطات  ت�ستجب  ومل  التعذيب،  مناه�سة  جلنة  رئي�س  باإر�سالها  قام 

اإىل االتهام مبمار�سة االإرهاب- لعدد من  –ت�سل  ا، وجهت اتهامات جنائية  اأي�سً املتكررة.  

)اأغ�سط�س  باملعلومات  املتحدة  االأمم  مبد  اأ�سهموا  الذين  البحرينيني  االإن�سان  حقوق  مدافعى 

2010(. وقد ت�سمنت ثالث من التهم املوجهة لهوؤالء االأ�سخا�س انخراطهم فى اأعمال االأمم 

املتحدة، اإل اأن احلكومة ا�سطرت ل�سحبها بعد اأن قام مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 

حقوق  ملجل�س  ع�رضة  اخلام�سة  اجلل�سة  خالل  القائم  للو�سع  االنتباه  بجذب  اأخرى  ومنظمات 

الرابعة ع�رضة واخلام�سة ع�رضة تعر�س عدد  الإن�سان )�سبتمرب 2010(. وفى كلتا اجلل�ستني 

من ن�سطاء املجتمع املدنى ال�سودانيني للتهديد من قبل امل�سئولني ال�سودانيني خالل اأعمال جمل�س 

حقوق الإن�سان16.

ب( خرباء الأمم املتحدة

تتبع املجموعة العربية وغريها من الدول ا�سرتاتيجيات م�سممة لتقوي�س ا�ستقالل خمتلف 

خرباء حقوق االإن�سان فى االأمم املتحدة وحريتهم فى التعبري.

 حاملو الوليات فى الإجراءات اخلا�شة:

ا�ستمرت املجموعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمى فى الهجوم على املقررين اخلا�سني 

واخلرباء امل�ستقلني داخل نظام االإجراءات اخلا�سة ملجل�س حقوق االإن�سان. وقد تزايد الهجوم 

االإجراءات  خرباء  اتهام  يتم  ما  وعادة  االأخرية.  ال�سنوات  فى  اإجراءات  باتخاذ  اأو  بالقول 

العربية  الدول  داخل  »احل�سا�سة«  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  عن  يك�سفون  الذين  اخلا�سة، 

 )15( A/HRC/14/19
)16(  تعر�س ال�سيد عبد الرحمن اجلا�سم لالختفاء والعتقال التع�سفى فى 30 اأكتوبر 2010. وكان قد �سارك فى 

اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة ملجل�س حقوق االإن�سان والتى تلقى اأثناءها تهديدات من ال�سلطات ال�سودانية.
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العربية ومنظمة  التى تهتم بها املجموعة  الق�سايا  الذين تتعار�س حتليالتهم مع  اأو  وحلفائها، 

وهى  ال�سلوك،  مدونة  بانتهاك  اأو  والياتهم،  حدود  بتجاوز  وغريهم،  االإ�سالمى  املوؤمتر 

املعايري املنظمة الأداء حاملى الواليات. يتم ا�ستخدام مدونة ال�سلوك -والتى كانت فى االأ�سل 

مبادرة جزائرية17- بانتظام ملحاولة فر�س رقابة على التقارير، وترهيب حاملى الوليات 

ب�سبب حتليالتهم امل�ستقلة النتهاكات حقوق االإن�سان. 

 )2010 )مار�س  االإن�سان  حقوق  ملجل�س  ع�رضة  الثالثة  اجلل�سة  وقبل  احلاالت،  اإحدى  فى 

ا�ستخدام  الوقت-  ذلك  فى  االإن�سان  حقوق  جمل�س  رئي�س  نائب  –باعتبارها  م�رض  حاولت 

بخ�سو�س  العاملية  »املمار�سات  حول  م�سرتكة  درا�سة  فى  النظر  لعدم  االإجرائية  التكتيكات 

الإن�سان  حقوق  انتهاكات  ت�سمنت  والتى  االإرهاب«18،  مكافحة  �سياق  فى  ال�رضى  االعتقال 

فى عدد من الدول العربية. وعندما مل يعد من املمكن اال�ستمرار فى هذا التكتيك، اعرت�ست 

املجموعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمى واملجموعة الإفريقية على النظر فى التقرير، على 

اأ�سا�س اأنه »مل يكن جاهًزا«. ونتيجة لذلك، مت تاأجيل التقرير اإىل اجلل�سة الرابعة ع�رضة )يونيو 

2010(. وفى هذه اجلل�سة عندما عر�ست الدرا�سة بالرغم من االعرتا�سات امل�ستمرة، هاجمت 

واتهموهم  الدرا�سة،  اأجروا  الذين  املقررين  وغريهم  وال�سني  ورو�سيا  ونيجرييا  اجلزائر 

حقوق  جمل�س  يطلبها  مل  بدرا�سة  القيام  ذلك  فى  مبا  متعددة،  بطرق  ال�سلوك  مدونة  بخرق 

االإن�سان ب�سكل مبا�رض، والعمل مًعا دون موافقة معلنة، وعدم االإعالن عن م�سادرهم. وقد 

و�سل ذلك اإىل حد حماولة اإعادة تف�سري املعايري واملمار�سات القائمة للحد من ا�ستقالل املقررين 

ب�سكل كبري، واحلد من قدرتهم على حماية م�سادر معلوماتهم واحلفاظ على �رضية اأ�سمائهم.

فى الفرتة من 2008-2009 قامت منظمة املوؤمتر الإ�سالمى بالتحري�س على هجمات قوية 

على خمتلف املقررين اخلا�سني، اإذا ما عربوا عن روؤية تقول اإن »ازدراء االأديان« م�سطلح 

ل يتما�سى مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان19. وبينما ا�ستمر الهجوم هذا العام، تراجع رد 

فعل منظمة املوؤمتر االإ�سالمى-�سواء من حيث احلدة اأو التواتر- جتاه املقررين الذين قالوا بعدم 

قانونية »ازدراء االأديان« مبن فيهم املقرر اخلا�س حول حرية التعبري، واملقرر اخلا�س حول 

الدعم  اأفول  اأمام  اأكرث اعتدااًل  اأ�سلوب  اإىل  االإ�سالمى  املوؤمتر  العن�رضية، حيث جلاأت منظمة 

ال�سيا�سى ملفهوم االزدراء. وعلى الرغم من ذلك، فما زال هجوم املجموعة العربية ومنظمة 

املوؤمتر االإ�سالمى وغريهم على اأ�سحاب الواليات فى نظام االإجراءات اخلا�سة فى ت�ساعد. 

على �سبيل املثال فى اجلل�سة الرابعة ع�رضة، خ�س�س املقرر اخلا�س للحق فى ال�سحة جزءًا 

اأثناء  )17(  مدونة ال�سلوك لالإجراءات اخلا�سة، قامت اجلزائر بال�سياغة االأولية لها نيابة عن الدول العربية 

عملية ت�سكيل جمل�س حقوق االإن�سان 2006، قبل اإقرارها من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف وقت الحق.

)A/HRC/13/42  )18 كان كل من املقرر اخلا�س مبكافحة االإرهاب والتعذيب، باالإ�سافة اإىل جمموعة العمل 

حول االختفاء الق�رضى وغري الطوعى قد تولوا م�سئولية هذا التقرير.

)19(  سوف يتم شرح المواقف المتعددة من موضوع ازدراء األديان في نهاية هذا الفصل.
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اجلن�سى  التوجه  تنجم عن جترمي  التى  ال�سحة،  فى  احلق  ال�سلبية على  للتاأثريات  تقريره  من 

والعالقات اجلن�سية الر�سائية. وانتقدت باك�ستان با�سم منظمة املوؤمتر االإ�سالمى املقرر اخلا�س 

الإدراجه »جمموعة تافهة« فى تقريره، وحذرته من اأنها �سرتاقب اأن�سطته فى امل�ستقبل، وتتخذ 

»التدابري املنا�سبة« اإذا ا�ستمر فى انتهاك مدونة ال�سلوك. وقد قال مانفرد نواك، املقرر اخلا�س 

حول التعذيب، فى خطابه االأخري اأمام جمل�س حقوق االإن�سان )اجلل�سة الثالثة ع�رضة( اأنه بداًل 

من اال�ستباك ب�سكل بناء مع خرباء االإجراءات اخلا�سة، »يبدو اأن جمل�س حقوق االإن�سان اأكرث 

ان�سغااًل بالو�ساية على خربائه وفر�س الرقابة عليهم واتهامهم بخرق مدونة ال�سلوك، واإذا 

ا�ستمر املجل�س فى معاملة خربائه امل�ستقلني بهذا االأ�سلوب ف�سوف يفقد م�سداقيته.«

مكتب املفو�شة ال�شامية حلقوق الإن�شان وجلان اخلرباء حول اتفاقيات الأمم املتحدة:

منذ اإن�ساء جمل�س حقوق االإن�سان فى عام 2006؛ حاول العديد من الدول -بدعم ومعاونة 

على  تعمل  املجل�س  داخل  قرارات  مترير  الإ�سالمى-  املوؤمتر  ومنظمة  العربية  املجموعة 

ع�رضة  اخلام�سة  اجلل�سة  �سهدت  االإن�سان.  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  مكتب  ا�ستقاللية  اإ�سعاف 

ملجل�س حقوق االإن�سان اأخطر تلك املحاوالت حتى االآن. فقد طرحت كوبا م�رضوع قرار رعته 

كل من اجلزائر و�سوريا، يطلب من املفو�سية ال�سامية اأن »تقدم ر�سمًيا« االإطار اال�سرتاتيجى 

الدول  اآراء  االعتبار  فى  تاأخذ  واأن  االإن�سان،  حقوق  جمل�س  اإىل  االإن�سان،  حقوق  لربنامج 

ع  االأع�ساء فى حت�سري هذا الربنامج. كان ميكن لهذا القرار اإذا متت املوافقة عليه، اأن ُيخ�سِ

مكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان ملجل�س حقوق االإن�سان، اإذ مينح اأع�ساء املجل�س اإ�رضافا 

اإداريا وماليا على عمل ومبادرات مكتب املفو�سية ال�سامية. ولكن بعد حملة �سغط قوية من 

عديد من الدول واملنظمات غري احلكومية مت �سحب م�رضوع القرار.

وقد كانت هناك حماوالت لرتهيب العاملني مبكتب املفو�س ال�سامي ب�سكل غري ر�سمى من 

بع�س ممثلى الدول اأثناء جل�سة جمل�س حقوق االإن�سان، فى حماولة للتاأثري على قائمة املتحدثني 

من املنظمات غري احلكومية، وبع�س االأمور االإجرائية. 

اللجان املخت�شة مبتابعة التفاقيات الدولية20:

اأمام اللجنة  اأكتوبر 2010 حتدثت ال�سيدة ياجنهى ىل، رئي�سة جلنة حقوق الطفل،  فى 13 

للجان  اأ�سخا�س  تر�سيح  عن  “لالمتناع  الدول  وحثت  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية  الثالثة 

مع  تتعار�س  منا�سب  فى  املعينني  اأو  �سيا�سية،  بوظائف  القائمني  من  انتخابهم  اأو  االتفاقيات 

اتفاقيات حقوق االإن�سان من خرباء م�ستقلني  تت�سكل فى ظل  باتفاقيات حقوق االإن�سان،  )20(  اللجان املخت�سة 

يقومون بر�سد وفاء الدول االأطراف بالتزاماتها وفًقا لالتفاقية .
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العامة فى  للجمعية  ال�سيدة ىل  اتفاقية”.21 وتاأتى مالحظة  اأى  امل�ستقلني فى  التزامات اخلرباء 

املتزايد  قلقهم  عن  احلكومية  غري  واملنظمات  التفاقيات  جلان  خرباء  بع�س  فيه  عرب  وقت 

بخ�سو�س عمليات الرت�سيح والتعيني. 

يف معظم الأحيان يكون خرباء اللجان املخت�سة قد �سبق لهم العمل مع حكومات بلدانهم اأو 

داخلها. اإال اأن بع�س احلكومات -مبا فى ذلك عدد من الدول العربية- بداأت ب�سكل متزايد فى 

تر�سيح والتاأكد من تعيني بع�س ال�سفراء والديبلوما�سيني اأو امل�سئولني احلكوميني ذوى املنا�سب 

العليا، ممن يفتقرون اإىل اخلربة ال�رضورية بحقوق االإن�سان، اأو اخلربة التقنية املنا�سبة. خالل 

العام املا�سى ر�سحت كل من م�رض واجلزائر وال�سعودية واليمن هذا النمط. وعادة ما تكون 

تلك الرت�سيحات/التعيينات اإىل اللجان املعنية باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية )جلنة حقوق االإن�سان، 

جلان  اإىل  تقنيا  واملوؤهلون  ا�ستقاللية  االأكرث  املر�سحون  يقرتح  بينما  التعذيب(،  مناه�سة  جلنة 

طبيعة  ذلك  ويعك�س  والثقافية.  واالقت�سادية  االجتماعية  احلقوق  مع  تتعامل  التى  االتفاقيات 

اختيار العديد من الدول، مبا فى ذلك الدول العربية، ملقاربة احلقوق املدنية وال�سا�سية الدولية 

باعتبارها “م�ساومة �سيا�سية”، ولي�س كمعايري قانونية ملزمة. واإذا و�سعنا فى االعتبار حتدى 

“الن�سبية” الذى تثريه حالًيا العديد من احلكومات بخ�سو�س عاملية حقوق االإن�سان )يناق�س فى 
الق�سم التاىل(، فمن املحتم اأن تنخف�س فى ال�سنوات القادمة ا�ستقاللية واخلربة الفنية ملن يعينون 

كخرباء فى جلان اتفاقيات حقوق االإن�سان .

3- اإ�ضعاف املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان عرب التكتيكات الرجعية

عملت منظمة املوؤمتر الإ�سالمى واملجموعة العربية، �سواء ب�سكل جماعى اأو كدول منفردة، 

داخل اآليات االأمم املتحدة لرتويج تف�سريات تلك الدول للدين االإ�سالمى22، وخللق نظام قانونى 

دوىل حول مفهوم »ازدراء االأديان«. بل لقد حاولوا بقوة ربط مفهوم امل�ساواة –اأ�سا�س كل 

لقد متت حماولة ذلك  للفرد.  بالنوع االجتماعى والتوجه اجلن�سى  االإن�سان-  اأعراف حقوق 

بدرجة كبرية ل�ستبعاد الن�ساء والأفراد الذين ل ينتمون للجن�سانية املغايرة23 من اكت�ساب حماية 

اإن جهود  بالفعل.  ي�ستحقونها  التى  الدوىل، ومن احل�سول على احلقوق  القانون  اأكرب حتت 

منظمة املوؤمتر االإ�سالمى واملجموعة العربية فيما يتعلق بكل من ازدراء االأديان واال�سرتاطات 

)21( متاح عرب: 

http://www.ishr.ch/general-assembly-news/930-committee-on-rights-of-the-child-

reminds-ga-that-treaty-body-experts-must-be-independent 
)22(  اأي تف�سري »االإ�سالم« ب�سكل �سيق وانتقائى حتدده الهيئات احلكومية بطريقة تعزز م�ساحلها

)23(  املثليون من الن�ساء والرجال، والذين ميار�سون اجلن�سية املثلية واملغايرة فى الآن نف�سه، والذين ينتمون 

اإىل نوع اجتماعى مغاير لنوع اجلن�س.
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بذرائع  بربطها  حمددة  اإن�سانية  حقوقا  ت�سعف  اجلن�سانية  اأو  االجتماعى  النوع  على  املبنية 

ن�سبوية. تهدد تلك اجلهود على املدى الطويل باإعادة تف�سري -ب�سكل عميق- العديد من »حقوق 

االإن�سان«، وبطريقة تفقدها اأى حمتوى ملزم قانونيًا، وبداًل من ذلك تكون مرهونة باالإرادة 

ال�سيا�سية ملوؤ�س�سات الدولة فى اأى بلد تخ�سع له.  

اأ( ازدراء الأديان24

�سهد العام املا�سى �سعفا ملحوظا فى الدعم ال�سيا�سى ملفهوم “ازدراء االأديان” من قبل الدول 

للقلق-  اإثارة  باأقوى حماولة -واأكرثها  العام  هذا  بداأ  ذلك  املتحدة. ومع  االأمم  فى  االأع�ساء 

حتى الآن من الدول العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمى لإ�سعاف احلقوق املدنية وال�سيا�سية، 

 30-19 الفرتة من  فى  الدوىل.  القانون  فى  االأديان”  “ازدراء  اإدراج مفهوم  عرب حماولة 

املعايري  لتطوير  املخ�س�سة  املتحدة  االأمم  للجنة  الثانية  اجلل�سة  اجلزائر  تراأ�ست  اأكتوبر 2001 

التكميلية، واأثناء مداوالت اللجنة، كانت هناك حماوالت لزرع مفهوم ازدراء االأديان فى 

–باعتبارها  تكميلية  معايري  “تطوير  على  بالعمل  مكلفة  اللجنة  قانونًيا.  ملزمة  دولية  اتفاقية 

اإ�سافى  )بروتوكوالت(  بروتوكول  اأو  معاهدة،  اإما  �سكل  فى  اأولوية-  وله  �رضورًيا  اأمًرا 

االتفاقية،  فى  املوجودة  الثغرات  لتجاوز  العن�رضى،  التمييز  اأ�سكال  جميع  مناه�سة  التفاقية 

اأ�سكال العن�رضية املعا�رضة، مبا فى  ا معايري جديدة تهدف اإىل مناه�سة كل  اأي�سً ولكى توفر 

ذلك التحري�س على الكراهية العن�رضية والدينية” )قرار جمل�س حقوق االإن�سان 21/6(. وقد 

“معايري ملزمة  ت�سمنت  لالتفاقية  االإ�سالمى �سياغات  املوؤمتر  ملنظمة  باك�ستان ممثلة  طرحت 

واقرتحت  “ ازدراء االأديان”.  مثل  الدينية”  باالأفكار واملو�سوعات واملواقف  جديدة تتعلق 

املوؤمتر  االأع�ساء فى منظمة  الدول  العربية وغريها من  االأديان هو مفهوم �سّدرته احلكومات  )24(  ازدراء 

�سائعة  التجديف،  قوانني  من  بها  يرتبط  وما  االأديان«،  االإن�سان.«ازدراء  حلقوق  الدوىل  للنظام  االإ�سالمى 

االأ�سا�سية،  املدنية  احلريات  النتهاك  العربية  املنطقة  فى  والقمعية  الديكتاتورية  احلكومات  قبل  من  اال�ستخدام 

اأ�سار مراًرا خرباء حقوق االإن�سان  الدينية، مبا فى ذلك املذاهب االإ�سالمية املختلفة. لقد  والتمييز �سد االأقليات 

مفهوم  اأن  اإىل  االإن�سان،  حقوق  جمل�س  فى  اخلا�سون  املقررون  فيهم  مبن  العامل،  اأنحاء  جميع  فى  امل�ستقلون 

احلكومات،  قبل  من  ا�ستخدامه  ال�ساءة  وقابل  االإن�سان،  حلقوق  العاملية  املعايري  مع  يتعار�س  االأديان  ازدراء 

حيث اأن ما حتميه حقوق االإن�سان هو االأفراد واجلماعات، ولي�س نظم االعتقاد. وت�ستخدم احلكومات العربية 

ومنظمة املوؤمتر االإ�سالمى مفهوم ازدراء االأديان لتمويه حماوالتهم لتقوي�س احلماية الدولية احلالية للحق فى 

حرية التعبري، واحلقوق املدنية االأ�سا�سية االأخرى، بزعم حماية جمتمعات االقليات امل�سلمة فى اأوروبا والواليات 

املتحدة من التمييز �سدها. لقد تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجمل�س حقوق االإن�سان )جلنة حقوق االإن�سان 

�سابًقا( قرارات �سنوية حول » ازدراء االأديان« منذ عام 1999. وبا�ستخدام القرارات حول » ازدراء االأديان« 

التى مت متريرها فى جلنة حقوق االإن�سان وجمل�س حقوق االإن�سان، دفعت منظمة املوؤمتر االإ�سالمى بقرار �سنوى 

حول » ازدراء االأديان« من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. ويخدم التاأثري الرتاكمى لهذه القرارت فى تقوي�س 

�سمانات حقوق االإن�سان للحق فى حرية التعبري، من خالل اإعادة تف�سري ذلك املعيار الدوىل، واعتباره م�رضوًطا 

بتف�سري دولة ما »للحقيقة« الدينية والتقوى. 
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م�رض كممثلة للمجموعة االأفريقية، اأن تدرج اللجنة اخلا�سة “اخلوف من الإ�سالم” و”معاداة 

املحاولة  املفاهيم. هذه  لهذه  اأى تعريف  اأن تقرتح  دون  امل�سيحية”،  و”اخلوف من  ال�سامية” 

 ،2011 عام  فى  �ستتوا�سل  قانونا  ملزمة  دولية  معاهدة  فى  االأديان  ازدراء  مفهوم  لزرع 

قدرة  فاإن  عوامل،  لعدة  ونتيجة  حال،  اأى  على  اأخرى.  مرة  اخلا�سة  اللجنة  جتتمع  عندما 

قد  اخلا�سة  اللجنة  خمرجات  على  التاأثري  على  العربية  واملجموعة  االإ�سالمى  املوؤمتر  منظمة 

تكون حمدودة مقارنة باالجتماع ال�سابق.

اقرتب  مرة،  والأول   ،)2010 )مار�س  االإن�سان  حقوق  ملجل�س  ع�رضة  الثالثة  اجلل�سة  فى 

فى  الت�سويت  انتهى  االأديان. وقد  ازدراء  ال�سنوى حول  القرار  املجل�س من رف�س  اأع�ساء 

اأع�ساء  �ستة  الت�سويت(، وان�سمام  )امتناع عن  للقرار  مل�ساندتهم  ب�سحب ثالث دول  املجل�س 

جدد للت�سويت �سد قرار ازدراء االأديان، بينها االأرجنتني واملك�سيك واأوروجواى وزامبيا 

هى  فا�سو  بوركينا  وكانت  االإن�سان.  حقوق  جمل�س  فى  مرة  الأول  القرار  �سد  �سوتت  التى 

الدولة الوحيدة التى انتقلت اإىل �سفوف موؤيدى القرار بعد اأن كان موقفها ال�سابق هو االمتناع 

20 مع، 17 �سد، 8 امتناع عن الت�سويت. وميثل  النهائية  النتيجة  عن الت�سويت. وكانت 

هذا تطورا مهما باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة، حيث كان القرار مير مبوافقة الأغلبية ال�ساحقة 

منذ عام 1999، �سواء يف جمل�س حقوق االإن�سان اأو فى اجلمعية العامة. هذا الرتاجع ال�سديد 

فى الدعم ال�سيا�سى لقرار ازدراء االأديان نتج عن جمموعة من التطورات، منها: 1( تعامل 

الدول املعار�سة للقرار مع م�ساألة هزمية القرار باعتبارها اأولوية، مبا فى ذلك )وهو من اأهم 

التطورات( الوليات املتحدة الأمريكية التى بداأت عام 2009 فى التفاعل مع جمل�س حقوق 

 )2 اإن�سائه، وهى ال�سنة نف�سها التى اأ�سبحت فيها ع�سًوا فى املجل�س.  االإن�سان الأول مرة منذ 

ظهور جمموعة عابرة للقارات25 من دول تبنت مقاربة متيل اأكرث اإىل اإعالء �سيادة القانون 

الدوىل على قرارات الكتل ال�سيا�سية، 3( زيادة قوة ووحدة املجتمع املدنى املعار�سة للقرار 

االإن�سان،  يتعلق بحقوق  فيما  اأكرث مبدئية  تبنى بع�س دول اجلنوب ملقاربة   )4 العامل،  حول 

ومنها ب�سكل خا�س دول اأمريكا اجلنوبية وبع�س دول جنوب ال�سحراء االأفريقية. 

فى اجلل�سة نف�سها قدمت اجلزائر، رئي�سة ومقررة اجلل�سة الثانية للجنة اخلا�سة، تقريًرا عن 

املعار�سة  كاف  ب�سكل  التقرير  يوثق  ومل   .2009 نوفمرب  فى  انعقدت  التى  اللجنة  مداولت 

اأى معاهدة. وب�سبب رد  االأديان فى  الدول الإدراج ازدراء  التى عرب عنها عدد من  القوية 

الفعل على اإغفال اجلزائر لأمر اأ�سا�سى كهذا، ا�سطرت اجلزائر لأن تتنحى عن رئا�سة اللجنة 

اخلا�سة. ومع ذلك قدمت نيجرييا قراًرا اإىل اجلل�سة الثالثة للجنة اخلا�سة، وحددت واليتها 

فى “تطوير بروتوكوالت اإ�سافية اإىل اتفاقية مناه�سة جميع اأ�سكال التمييز العن�رضى، بطريقة 

)25(  ت�سمل املجموعة العابرة للقارات كال من االأرجنتني واأرمينيا والربازيل وت�سيلى، وكولومبيا، وجمهورية 

املجموعة  عملت  وقد  واأوروجواى.  و�سوي�رضا  كوريا  وجمهورية  واملك�سيك  واليابان  وجواتيماال  الدومينيكان 

على اأمور مت�سلة مبو�سوع قرار اللجنة اخلا�سة فى اجلل�سة نف�سها ملجل�س حقوق االإن�سان.
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منظمة”26

يف  العامة  للجمعية  الثالثة  اللجنة  فى  االأديان”  “ازدراء  قرار  على  الت�سويت  حدث  لقد 

زيادة  الت�سويت  اأظهر  فقد  جمدًدا،  متريره  مت  قد  القرار  اأن  ورغم   .2010 نوفمرب  فى   27

اإ�سافية فى عدد الدول التى �سوتت �سده فى اجلمعية العامة اأو تراجعت عن تاأييدها له. وقد 

املوؤمتر  منظمة  حماولة  وهى  اأال  النهاية،  فى  تنجح  مل  واإن  م�سبوقة،  غري  خطوة  ذلك  �سبق 

االإ�سالمي اإدراج تغيري لغوى فى القرار ال�ستبدال تعبري ازدراء االأديان فى بع�س املوا�سع 

بتعبري “ت�سويه �سورة الأديان”. وبينما من املفرت�س اأن ذلك مت بغر�س ح�سد مزيد من دعم 

الدول، اإال اأن املنظمات غري احلكومية وغريها اأ�سارت اإىل اأن هذه اللغة اجلديدة ال تعالج باأى 

الذى  القرار  و�سيعر�س  اأخطر28.  القرار  جتعل  بل  االأديان”،  “ازدراء  تعبري  م�سكلة  حال 

تبنته اللجنة الثالثة للت�سويت فى احلمعية العامة يف دي�سمرب 2010. و�ستكون نتيجة الت�سويت 

موؤ�رًضا قوًيا على ما اإذا كان الدعم ال�سيا�سى للقرار �سي�ستمر فى االنخفا�س اأم ال.

االإن�سان  حقوق  جمل�س  من  كل  فى  االأديان”  “ازدراء  لقرار  الدعم  لنخفا�س  ونظًرا 

واجلمعية العامة، تبنت باك�ستان–كرئي�سة لل�سئون االإن�سانية وحقوق االإن�سان فى منظمة املوؤمتر 

االإ�سالمى- لهجة موا�ساة بدرجة ما جتاه انتقاد قرار ازدراء االأديان، واأعربت منظمة املوؤمتر 

االإ�سالمى اأنها على ا�ستعداد لتقدمي تنازالت بخ�سو�س اللغة فى امل�ستقبل. على اأى حال، فاإن 

اأى تغري مهم فى �سيا�سة منظمة املوؤمتر االإ�سالمى على املدى الطويل فيما يتعلق بق�سية ازدراء 

االأديان فى االأمم املتحدة، البد من اأن تقرره الدول االأع�ساء فى منظمة املوؤمتر االإ�سالمى فى 

اأحد اجتماعاتها ال�سنوية، وهى عملية لن حتدث اإال لو ف�سل القرار، اأو ا�ستمر الدعم ال�سيا�سى 

فى الت�ساوؤل. كما اأن هناك عائقا اآخر اأمام التقدم البناء فى هذه امل�ساألة، اأال وهو رف�س عدد 

من دول االحتاد االأوروبى ال�رضيح لالعرتاف بتزايد انت�سار ال�سيا�سات واملواقف التمييزية 

والعدائية �سد امل�سلمني فى اأنحاء اأوروبا .

ب( و�سع �سروط على احلق فى امل�ساواة ومبداأ عدم التمييز

الإن�سان، ويتطلب  لكل معايري حقوق  الأ�سا�س  امل�ساواة  التمييز واحلق فى  مبداأ عدم  ميثل 

املوؤمتر  قادت منظمة  ما  ب�سكل غري متييزى. وكثرًيا  اإن�سان  االإن�سان على كل  تطبيق حقوق 

االإ�سالمى مع املجموعة العربية حماوالت الإ�سعاف مبداأ عدم التمييز فى االأمم املتحدة، عرب 

A/HRC/13/L.9 26(  قرار جمل�س حقوق االإن�سان(

)27( عادة ما ي�سار اإىل جلنة ال�سئون االجتماعية واالإن�سانية والثقافية للجمعية العامة لالأمم املتحدة با�سم اللجنة الثالثة.

)28(  ورقة موقف م�سرتكة بني مركز القاهرة حلقوق االإن�سان ومنظمة املادة 19.

 REFERENCE position paper by CIHRS and Art. 19
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2582.aspx
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و”الثقافة”  “التقاليد”  يتعلق مبو�سوعات مثل  فيما  الدولة،  تتمحور حول  تف�سريات  ا�ستخدام 

و”الدين” كمربرات ال�ستبعاد جمموعات بعينها، مثل الن�ساء واالأفراد ذوو الهويات اجلن�سية 

املختلفة، من اال�ستمتاع بكامل احلقوق االإن�سانية، واحلماية من انتهاك تلك احلقوق. 

من جانب اآخر و�سع عدد من دول منظمة املوؤمتر االإ�سالمى واملجموعة العربية حتفظات 

على اتفاقيات حقوق االإن�سان التى تتطلب امل�ساواة الكاملة بني الرجال والن�ساء؛ ويت�سح ذلك 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة )ال�سيداو(. �سملت التحفظات  اإلغاء جميع  اأو�سح يف اتفاقية  ب�سورة 

وهى مواد حمورية فيما يتعلق بامل�ساواة بني  “ال�سيداو”،  اتفاقية  املواد 2، 9، 15، 16 من 

الن�ساء والرجال اأمام القانون، وفى املجتمع واالأ�رضة. ويقف عدد من تلك التحفظات حائاًل 

دون تفعيل تلك املواد فى الواقع. ورغم اأن جلنة “ال�سيداو” امل�سئولة عن متابعة تطبيق االتفاقية 

من   )3(  19 املادة  ظل  يف  التحفظات  تلك  قانونية  مبدى  يتعلق  فيما  املبا�رضة  املواجهة  جتنبت 

كثرًيا مع مو�سوع  التحفظات  تلك  تتعار�س  ا�ستفا�ست فى �رضح كيف  فاإنها  فيينا29،  اتفاقية 

وهدف اتفاقية “ال�سيداو”30.

كثرًيا ما حتاول املجموعة العربية ومنظمة املوؤمتر االإ�سالمى اإدراج تلك التحفظات على ما 

يتعلق بامل�ساواة وعدم التمييز �سد الن�ساء فى قرارات اآليات االأمم املتحدة االأخرى، مبا فى ذلك 

جمل�س حقوق االإن�سان. فى اآخر يوم من اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة )1 اأكتوبر 2010(، حاولت 

�سد  التمييز  اإلغاء  حول  قرار  منت  فى  بند  اإدراج  ال�سعودية  بقيادة  االإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة 

الن�ساء، كان ميكن له اأن ي�رضط تطبيق القرار بالتحفظات التى ت�سعها الدول االأع�ساء على 

اإذا مل يتم تبني  املعاهدات. وهددت منظمة املوؤمتر االإ�سالمى �سمنًيا بو�سع فيتو على القرار 

التعديل. وردا على ذلك اأعلن �سفري املك�سيك، الذى قدم القرار اأمام املجل�س: “نحن ل ميكننا 

قبول حتفظات ت�سكك يف حق الن�ساء املطلق فى امل�ساواة.. ومن ثم ينبغى علينا رف�س التعديل. 

وفى ت�سويت مغلق متت هزمية التعديل، وتبنى جمل�س حقوق االإن�سان القرار، واإن�ساء جلنة 

خرباء جديدة حول اإلغاء التمييز �سد الن�ساء”. 

ذوى  واالأفراد  الن�ساء  تنال  اأال  على  العربية  واملجموعة  االإ�سالمى  املوؤمتر  منظمة  وتعمل 

الهويات اجلن�سية املختلفة حماية مت�ساوية حتت القانون الدوىل حلقوق االإن�سان، ويتم ا�ستبعادهم 

نوفمرب  فى  ذلك حدث  الفجة على  االأمثلة  واأحد  املتحدة.  االأمم  مداوالت  فى  كاأ�سحاب حق 

اإزالة  على  الثالثة  اللجنة  �سوتت  “اإذ  املتحدة؛  لالأمم  العامة  للجمعية  الثالثة  اللجنة  فى   2010

اإ�سارة اإىل التوجه اجلن�سى فى قرار حول عمليات االعدام التع�سفية واملت�رضعة خارج نطاق 

)29(  تن�س املادة 19 )3( من اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات اأنه حينما ال حتظر االتفاقية و�سع حتفظات، 

اأو حينما يقع التحفظ فى حدود الت�سنيفات امل�سموح بها، ميكن للدولة اأن تدرج حتفًظا ب�رضط اأال يتعار�س مع 

مو�سوع وهدف االتفاقية. التو�سية العامة رقم 24، جلنة حقوق االإن�سان. 

)30(  التو�سية العامة 21، اتفاقية »ال�سيداو«.
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الق�ساء. ويحث القرار الدول االأع�ساء على حماية احلق فى احلياة لكل الب�رض، مبا فى ذلك 

التحقيق فى اأعمال القتل التى تتم على اأ�س�س متييزية.  وطوال ال�سنوات الع�رض املا�سية ا�ستثنى 

القرار التوجه اجلن�سى من قائمة الأ�س�س التمييزية التى تتم على اأ�سا�سها عادة عمليات القتل”31. 

وقد دعمت كل دول املجموعة العربية ومنظمة املوؤمتر االإ�سالمى امل�ساركة يف الت�سويت اإزالة 

الإ�سارة للتوجه اجلن�سى )تغيبت 10 دول من منظمة املوؤمتر االإ�سالمى عن الت�سويت(. ومت 

االأمم  وخرباء  الدولية  للمنظمات  تقارير  وجود  رغم  اجلن�سى،  التوجه  اإىل  اال�سارة  �سحب 

املتحدة -مبا فى ذلك املقرر اخلا�س حول عمليات االعدام التع�سفية واملت�رضعة خارج نطاق 

الق�ساء- التى وثقت ب�سكل وا�سع حاالت القتل خارج الق�ساء على اأ�س�س التوجه اجلن�سى، مبا 

فى ذلك اأفراد يواجهون عقوبة االإعدام ملمار�سات جن�سية مع اأ�سخا�س من نف�س اجلن�سمثل هذا 

االإن�سان داخل االأمم  االأ�سا�سية حلقوق  تلقى احلماية  ا�ستبعاد جمموعات بعينها من  النوع من 

املتحدة، يهدد ب�سورة اأخطر حقوق الأقليات واملجموعات املهم�سة،كما اأنه مدمر للغاية ملجمل 

اإطار عمل حقوق االإن�سان، حيث اإنه يربر ويروج لقيام احلكومات بالتطبيق االنتقائى ملعايري 

حقوق االإن�سان، وفًقا ملا تراه من مواقف اإيديولوجية اأوم�سالح �سيا�سية. 

4 - اإ�ضعاف واإعاقة التقدم املوؤ�ض�ضى: مراجعة جمل�س حقوق الإن�ضان

لقد بداأت عملية اإعادة تقييم جمل�س حقوق االإن�سان بعد خم�س �سنوات، وفًقا لقرار اجلمعية 

العامة الذى �سدر باإن�سائه 32 فى اأكتوبر 2006، و�سوف ت�ستمر على االأقل حتى منت�سف عام 

2011. وخالل مرحلة البناء املوؤ�س�سى، حاولت منظمة املوؤمتر االإ�سالمى واملجموعة العربية 

ا�ستخدام عملية التقييم لتقوي�س قدرة جمل�س حقوق االإن�سان على و�سع الدول مو�سع امل�ساءلة 

الفعالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق االإن�سان. وجتمعت منظمة املوؤمتر االإ�سالمى واملجموعة 

العربية واملجموعة االأفريقية حول �سل�سلة من املقرتحات التى ميكن اأن توؤدى اإىل:

1( تقوي�س ا�ستقالل االإجراءات اخلا�سة ومكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان بدرجة كبرية.

2( تقزمي م�ساركة منظمات املجتمع املدنى �سواء فى عمل املجل�س اأوعملية التقييم.

)31(  راجع:

 http://www.arc-international.net/press-releases/eje-vote-nov-2010.htm
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2582.aspx
)32(  الفقرة 16 من قرار اجلمعية العامة 251/60 »تقرر اأن املجل�س �سوف يراجع عمله وقيامه بوظيفته بعد 

املراجعة  لعملية  التفا�سيل  العامة«. وملزيد من  للجمعية  بذلك  تقريًرا  اإن�سائه، ويقدم  �سنوات على  مرور خم�س 

2 يوليو 2010. خدمة  واأ�سكالها، راجع جملة »مراقب حقوق االإن�سان« التى ت�سدر كل ثالثة �سهور، العدد 

حقوق الإن�سان الدولية، �س 1-7 على املوقع

 http://www.ishr.ch/quarterly/previous-editions
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اأو�ساع  للتعامل مع  للمجل�س  اإمكانية عقد جل�سات خا�سة  للحيلولة دون  3( و�سع عراقيل 

حقوق االإن�سان الطارئة وامللحة، اأو اإن�ساء واليات جديدة خا�سة للبلدان. 

توؤدى   )1 اأن:  التى ميكن  املقرتحات  اإعاقة كل  املجموعات  هذه  نف�سه حاولت  الوقت  وفى 

فعالية  واأكرث  اأو�سع  م�ساركة  خلق   )2 االإن�سان،  حقوق  خرباء  /كفاءة  ا�ستقاللية  زيادة  اإىل 

جمل�س  ع�سوية  معايري  تعزيز   )3 االإن�سان،  حقوق  جمل�س  داخل  احلكومية  غري  للمنظمات 

حقوق االإن�سان التى تتطلب من احلكومات احرتام معايري حقوق االإن�سان العاملية والتعاون مع 

اآليات االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، 4(  التقليل من ازدواجية املعايري حيال االإجراءات املتبعة 

يظهر  اخلا�سة. ومل  االجراءات  نظام  داخل  اأو خللق واليات جديدة  جل�سات خا�سة،  لعقد 

فى اأى من اآليات االأمم املتحدة االأخرى حماولة تاأمني احل�سانة املتبادلة من املحا�سبة مبثل هذا 

الو�سوح. املغرب هى الدولة الوحيدة بني املجموعة العربية التى اأظهرت ا�ستعداًدا للتفاعل مع 

عملية التقييم بطريقة بناءة ن�سبًيا. 

ومن بني اأكرث املقرتحات املثرية للقلق التى تقدمت بها منظمة املوؤمتر االإ�سالمى واملجموعة 

الإفريقية واأع�ساء املجموعة العربية:

• عدم فر�س اأى والية قطرية على اأى دولة �سد اإرادتها.	

• خلق جلنة »لالأخالق« اأو االإ�رضاف »ملراقبة« التزام اأ�سحاب الواليات فى االإجراءات 	

اخلا�سة مبدونة ال�سلوك، 

• وخطتها 	 اال�سرتاتيجي  اإطارها  بتقدمي  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  مكتب  مطالبة 

حقوق  جمل�س  قرارات  مع  توافقها«  من  »للتاأكد  االإن�سان  حقوق  جمل�س  اإىل  االإدارية 

االإن�سان.33 

اأق�سام  التى مت ر�سدها فى  التوجهات  املبادرات ب�سكل مبا�رض خطورة هذه  تعك�س كل تلك 

خمتلفة من هذا الف�سل، ومتثل حماوالت من�سقة للمزيد من ماأ�س�سة تلك املبادرات املدمرة.

ثالًثا: فل�سطني واإ�سرائيل فى الأمم املتحدة: »عملية« جولد�ستون:

فى �سبتمرب 2009 قدمت بعثة االأمم املتحدة لتق�سى احلقائق فى العدوان على غزة، بقيادة 

القا�سى ريت�سارد جولد �ستون تقريرها اإىل جمل�س حقوق االإن�سان فى جل�سته الثانية ع�رضة. 

ا با�سم »تقرير جولد�ستون«، قد قام بالتحقيق  وكان تقرير بعثة تق�سى احلقائق واملعروف اأي�سً

فى االنتهاكات املحتملة للقانون الدوىل اأثناء االعتداء الع�سكرى االإ�رضائيلي على غزة »عملية 

)33(  لقائمة كاملة للمقرتحات التى قدمتها الدول. راجع موقع:

 UN Doc. A/HRC/WG.8/1/CRP.1 )29 October، 2010(
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الر�سا�س امل�سبوب«، الذى بداأ فى ال�سابع والع�رضين من �سهر دي�سمرب 2008، وا�ستمر ملدة 

املدنيني فى غزة. وكان  املئات من  النطاق ووفاة  ثالثة وع�رضين يوًما، خملًفا دماًرا وا�سع 

تقرير جولد�ستون هو التقرير االأول املقدم اإىل جمل�س حقوق االإن�سان حول االنتهاكات التى 

ارتكبتها كل من القوات امل�سلحة االإ�رضائيلية واجلماعات الفل�سطينية امل�سلحة. وقد وجد التقرير 

اأدلة على اأن القوات الع�سكرية االإ�رضائيلية وبع�س املجموعات الفل�سطنية امل�سلحة، مبا فى ذلك 

اإ�رضائيل  من  كال  التقرير  واأو�سى  الهجوم.  ذلك  خالل  حرب  جرائم  ارتكبت  قد  حما�س، 

�ستة  غ�سون  فى  املو�سوع  حول  ق�سائية  واإجراءات  جادة  حتقيقات  باإجراء  والفل�سطينيني 

�سهور، وفى حالة عدم حدوث ذلك، يقوم جمل�س االأمن باإحالة الو�سع اإىل املحكمة اجلنائية 

على  للت�سويت   2009 اأكتوبر  فى  خا�سة  جل�سة  االإن�سان  حقوق  جمل�س  عقد  وقد  الدولية. 

التقرير، وما اإذا كان �سيتم تبنيه واإحالة ا�ستنتاجاته وتو�سياته اإىل اجلمعية العامة. كانت نتيجة 

الت�سويت: 25 �سوًتا مع التقرير و6 �سده وامتناع 11 عن الت�سويت. جاءت معظم االأ�سوات 

�سد التقرير اأو املمتنعة عن الت�سويت من املجموعة »الغربية«؛ اأى اأع�ساء االحتاد االأوروبى، 

والواليات املتحدة وكندا، وهو منط ت�سويت تكرر فى الت�سويتات املت�سلة بالقرارات حول 

تقرير جولد�ستون وتو�سياته اإىل كل من جمل�س حقوق االإن�سان واجلمعية العامة.

فى فرباير 2010 تبنت اجلمعية العامة قراًرا كرر دعوتها لطرفى النزاع باإجراء حتقيقات 

م�ستقلة وجادة تت�سق مع املعايري الدولية، وطلب من الأمني العام اأن يقدم تقريًرا للجمعية العامة 

فى غ�سون خم�سة �سهور )يوليو 2010( »حول تطبيق قرار اجلمعية العامة، مع الو�سع فى 

االعتبار اإمكانية اتخاذ مزيد من االجراءات بوا�سطة اأجهزة االأمم املتحدة ذات ال�سلة، مبا فى 

ذلك جمل�س االأمن«34. وفى مار�س 2010، فى اجل�سلة الثالثة ع�رضة ملجل�س حقوق االإن�سان، 

اعتمد قرار املجل�س الذى اأن�ساأ اآلية اإ�سافية، جلنة من اخلرباء امل�ستقلني »جلنة خرباء«، واأوكل 

2010( حول التقدم فى  اإليها مهمة تقدمي تقرير اإىل اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة للمجل�س )�سبتمرب 

التحقيقات الداخلية والعمليات الق�سائية املت�سلة بجرائم احلرب التى وثقها تقرير جولد�ستون. 

وفى اجلل�سة التالية للجمعية العامة )يونيو 2010( مل يتمكن االأمني العام فى تقريره للجمعية 

العامة، من تقدمي تقييم حمدد على مدى �رضعية وفعالية التحقيقات الداخلية التى يجريها كل من 

االإ�رضائيليني والفل�سطينيني.

توقعت املنظمات غري احلكومية قبل اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة اأن تقدم جلنة اخلرباء امل�ستقلني 

يتعلق  فيما  اإىل حكم حمدد  اللجنة  الداخلية. وبينما مل ت�سل  للتحقيقات  النزيه  التقييم  نوًعا من 

انتهى  فقد  الكافية،  الداخلية  التحقيقات  الإجراء  والفل�سطينيني  اال�رضائيليني  الفاعلني  با�ستعداد 

وافتقرت  للعدل،  الدولية  باملعايري  تلتزم  مل  الوقت  ذلك  حتى  التحقيقات  اأن  اإىل  تقريرها 

للمتطلبات االأ�سا�سية من �سفافية وا�ستقاللية وفعالية. وجاء فى خطاب م�سرتك من املنظمات 

A/64/L.48 34(  قرار اجلمعية العامة(
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غري احلكومية حول العامل اإىل ممثلى احلكومات:

قد  النزاع  اأطراف  تكون  اأن  املفرت�س  الذى كان من  املوعد  �سهور على  �ستة  »لقد م�ست 

تلك  العامة  اجلمعية  منحت  وقد   .2010 مار�س  وهو  األ  الداخلية  التحقيقات  من  فيه  انتهت 

الأطراف مهلة حتى يوليو 2010 الإنهاء تلك التحقيقات. وبرغم مرور تلك املواعيد النهائية 

اأطراف  فلم يتم التحقيق بال�سكل الكافى فى االنتهاكات املدعاة.. ونظًرا للف�سل الوا�سح لكل 

اآليات  اإىل  اللجوء  االآن  املحتم  من  اأ�سبح  فعالة...  وحماكمات  حتقيقات  اإجراء  فى  النزاع 

العدالة الدولية ب�سكل عاجل«.35

القرار  ف�سل  فقد  املدنى،  املجتمع  قبل  من  بالعدالة  القوية  واملطالبة  املتزايدة  الأدلة  ورغم 

جولد  بتقرير  واملتعلق  االإن�سان  حقوق  ملجل�س  ع�رضة  اخلام�سة  اجلل�سة  فى  اعتماده  مت  الذى 

املحكمة  اإىل  امل�ساألة  باإحالة  يو�س  ومل  كافية،  تكن  مل  التحقيقات  اأن  اإىل  االنتهاء  فى  �ستون، 

اجلنائية الدولية. بداًل عن ذلك، مد املجل�س والية اللجنة عاًما اآخر. وقد انتهت املنظمات غري 

احلكومية الفل�سطينية واال�رضائيلية اإىل اأن ال�سلطة الفل�سطينية واملجموعة العربية ومنظمة املوؤمتر 

بدفن  فعلًيا  املتحدة وغريها، وقامت  الواليات  ال�سيا�سية من  لل�سغوط  ا�ستجابت  قد  االإ�سالمى 

عن  امل�سئولني  اأولئك  ملحا�سبة  االإطالق  على  فر�سة  اأعظم  بذلك  مدمرة  جولد�ستون،  عملية 

جرائم احلرب فى االأرا�سى الفل�سطينية املحتلة واإ�رضائيل. 

البارز كري�ستيان تومو�سات من رئا�سة جلنة اخلرباء.  الفقيه  ا�ستقال   وفى نوفمرب 2010 

لت�سويه  الإ�رضائيل  املوالية  املجموعات  �سنتها  التى  القوية  للحملة  ا�ستجابة  ا�ستقالته  وجاءت 

�سخ�سيته و�سمعته.  واالآن مع ت�ستت جلنة اخلرباء ووقوع عملية جولد�ستون فى �سبكة معقدة 

غري وا�سحة من الر�سميات البريوقراطية، اأ�سبح جممل العملية مهددا بخطر »املوت مبئات 

الطعنات«.   

اخلال�سة-تهديدات م�ستمرة، وتطورات اإيجابية :

اإن حيوية النظام العاملي حلقوق االإن�سان على املدى الطويل مهددة بالت�سيي�س الدوىل داخل 

االأمم املتحدة، اأى بانت�سار املعايري املزدوجة واالنتقائية من جانب كل الدول تقريًبا. وب�سكل 

–والتى تعترب عادة  املتحدة والدول االأع�ساء فى االحتاد االأوروبى  خا�س ت�ستمر الواليات 

اأكرث النظم احلكومية الدميوقراطية- فى اتخاذ �سيا�سات �سديدة التحفظ اأو راف�سة عندما يتعلق 

)35(  من »نداء م�سرتك من املجتمع املدنى: على املجتمع الدوىل اأن يتحرك االآن الإنهاء احل�سانة حول جرائم 

احلرب فى اإ�رضائيل وفل�سطني« 12 �سبتمرب 2010

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&
id=8220:2010-09-28-12-55-45&catid=110:2009-12-29-09-27-09&Itemid=196
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اإ�رضائيل/ واأبرزها  معينة،  بلدان  داخل  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  حول  باملحا�سبية  االأمر 

اأو عندما يتعلق االأمر مبو�سوعات حمددة من احلقوق، عندما تعترب تلك احلقوق  فل�سطني، 

متعار�سة مع م�ساحلها املبا�رضة، مثل بع�س احلقوق االقت�سادية وحقوق املهاجرين.

اإن هذا النمط من ال�سيا�سات امل�سار اإليه �سلفا قد عزز بدرجة كبرية قدرات احلكومات املعادية 

لنظام حقوق االإن�سان فى االأمم املتحدة، خا�سة املجموعة العربية ومنظمة املوؤمتر االإ�سالمى، 

الدول  غالبية  وجتند  حت�سد  والتى  الباقني«  �سد  »الغرب  مثل  مقوالت  من  اال�ستفادة  على 

النامية و«الدول اجلنوبية« حول اأجندتها. تلك املن�سة ال�سيا�سية.. ت�سامن »العامل النامى« اأو 

»العامل اجلنوبى« عادة ما ت�ستخدمها وتوؤثر عليها الدول املت�سلطة املعادية الأى �سكل تقريًبا من 

اأ�سكال املحا�سبية وامل�ساءلة، وتزرع داخلها �سيا�سات م�سممة لتقوي�س النظام الدوىل حلقوق 

االإن�سان. ولالأ�سف فاإنه ما مل تتنب الدول �سيا�سات وا�سرتاتيجيات عابرة لالأقاليم املختلفة، اأكرث 

الإن�سان  العاملى حلقوق  النظام  وتقوية  تعمل على دعم  مت�سقة ومبدئية ومبادئة،  ديناميكية، 

فى مواجهة اجلهود لتقوي�سه، مبا فى ذلك البدء فى مواجهة معايريهم املزدوجة وانتقائيتهم، 

ف�سوف يكون من املرجح اأن تتدهور ب�سكل مطرد فعالية وم�سداقية ذلك النظام. ومن خالل 

تدهور ذلك النظام ال�سيا�سى على هذا النحو، تعمل احلكومات العربية وغريها يف تناغم ل�سمان 

عدم حدوث حتقيقات فعالة بخ�سو�س االنتهاكات القطرية حلقوق االإن�سان داخل بلدانهم اأو 

البلدان احلليفة.

لقد �سهد العام املا�سى انخفا�سا حمدودا فى القدرات ال�سيا�سية ببع�س الدول »املف�سدة«، مبا 

فيهم الدول الأع�ساء فى املجموعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمى، للدفع مببادرات �سلبية 

االإن�سان. عالوة على ذلك،  االإن�سان و/اأو معايريحقوق  املتحدة حلقوق  االأمم  تقو�س نظام 

ا بدرجة ما قدرة الدول العربية على منع النتقادات لهم اأو حللفائهم، وفيما يلى  انخف�ست اأي�سً

بع�س اأهم العنا�رض التى ت�سهم فى هذا التطور االإيجابي:

• تواتر ظهور حتالفات عابرة للقارات اأو التحالفات بني جمموعة خا�سة من الدول لتعزيز 	

لذلك هو  التكتالت. واأف�سل مثال  �سيا�سة  بدياًل عن ن�رض  االإن�سان  اأيجابية من حقوق  مواقف 

املجموعة العابرة للقارات التى ت�سكلت حول اللجنة اخلا�سة للمعايري التكميلية، ملعار�سة اإدراج 

مفهوم »ازدراء االأديان« فى االتفاقيات الدولية، وجهودها خالل اجلل�سة الثالثة ع�رضة ملجل�س 

حقوق الإن�سان )رجاء مراجعة الق�سم )3-اأ( من هذا التقرير(. ومثال اآخر هو جمموعة الدول 

عرب القارات التى دعمت خلق والية جديدة حول حرية اجلمعيات فى اجلل�سة اخلام�سة ع�رضة 

ملجل�س حقوق االإن�سان.

• مبدئية 	 اأكرث  مقاربة  واملك�سيك-  و�سيلى  االأرجنتني  –خا�سة  الالتينية  اأمريكا  دول  تبنى 

واملنتديات  االإن�سان  حقوق  جمل�س  فى  اأقوى  ب�سكل  وانخراطها  االإن�سان،  بحقوق  يتعلق  فيما 
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احلقوقية االأخرى لالأمم املتحدة. لقد لعبت تلك الدول دوًرا حمورًيا خالل العام املا�سى فى 

تبنى مبادرات اإيجابية فى جمال حقوق االإن�سان، ومعار�سة من يعملون على تقوي�س نظام 

االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان.

• االنخراط القوى والتوجه الوا�سع عرب القارات حلكومات موؤثرة مثل الرنويج و�سوي�رضا 	

املتحدة  االأمم  منتديات  وفى  االإن�سان  حقوق  جمل�س  داخل  االأمريكية،  املتحدة  والواليات 

االأخرى. اإن االنخراط القوى لتلك احلكومات الثالث كان حمورًيا خالل العام املا�سى فى 

تاأمني نتائج اأكرث اإيجابية فى العديد من مداوالت حقوق االإن�سان فى االأمم املتحدة، وكذلك فى 

حماية ا�ستقاللية خرباء حقوق االإن�سان فى االأمم املتحدة، وحرية املنظمات غري احلكومية فى 

امل�ساركة فى تلك املداوالت. ومتلك تلك احلكومات عادة القدرة على العمل بطريقة اأكرث ح�سمًا 

واإبداًعا من الدول االأع�ساء فى االحتاد االأوروبى، التى عادة ما تعيقها العمليات البريوقراطية 

املعقدة واملنهكة للمداوالت الداخلية بني الدول اأع�ساء االحتاد. عالوة على ذلك فاإن الدول 

الثالث قد و�سعت كاأولوية لها العمل عرب القارات وعرب العالقات املتعددة والتعاون. 

• املعايري. 	 به مواقفها من ازدواجية  تت�سم  للبدء فى معاجلة ما  البلدان  ا�ستعداد بع�س  تزايد 

فى اجلل�سة التا�سعة للمنتدىالدائم لالأمم املتحدة حول ق�سايا ال�سكان االأ�سليني )اأبريل 2010( 

ال�سكان  حقوق  حول  املتحدة  االأمم  اإعالن  من  موقفها  تغري  �سوف  اأنها  نيوزيالندا  اأعلنت 

االأ�سليني، و�سوف تدعمه. وفى املنتدى نف�سه �رضحت الواليات املتحدة االأمريكية اأنها �سوف 

حقوق  ملجل�س  ع�رضة  اخلام�سة  اجلل�سة  واأثناء  لالإعالن.  دعمها  عدم  ملراجعة  م�ساورات  تبداأ 

الإن�سان -مبنا�سبة قرار اأدرجته كل من اأملانيا واإ�سبانيا- اأكدت الوليات املتحدة لأول مرة اأن 

الدول  اأن  بالذكر  القرار باالإجماع. جدير  قانونًيا؛ ومت اعتماد  املياه هو حق ملزم  احلق فى 

وقد  املياه.  فى  احلق  اأ�سعف حول  قرارات  املا�سى  فى  الغربية عار�ست  املجموعة  اأع�ساء 

املعايري  ملختلف  احلكومات  ت�سدى  اإن  مرة.  الأول  القرار  ل�سالح  املتحدة  الواليات  �سوتت 

املزدوجة وعدم الت�ساق فى �سيا�ساتها الدولية بخ�سو�س حقوق الإن�سان، يزيد من م�سداقيتها 

وم�رضوعية القيام بدور قيادى فى ق�سايا حقوق االإن�سان، وي�سعف من اال�ستقطاب ال�سيا�سى 

الذي مينح قوة دفع اإ�سافية للمبادرات املخططة لتقوي�س النظام العاملى حلقوق االإن�سان.

• زيادة تواتر وفعالية منظمات حقوق االإن�سان يف نظام االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان: خالل 	

االأعوام االأخرية بداأت املنظمات غري احلكومية من خمتلف اأنحاء العامل –مبا فى ذلك املنطقة 

العربية- فى ا�ستخدام املراجعة الدورية ال�ساملة فى جمل�س حقوق االإن�سان، وغريه من اآليات 

االأمم املتحدة ب�سكل اأكرث فعالية للك�سف عن انتهاكات حقوق االإن�سان داخل بلدانهم. كما اأ�سبح 

ملعار�سة  للمنظمات غري احلكومية،  العاملية  التحالفات  ت�سكيل  قدرة على  اأكرث  املدنى  املجتمع 

االإن�سان.  حقوق  حلماية  املتحدة  االأمم  نظام  ملعايري  املوؤ�س�سى  االإطار  اإىل  املوجهة  التهديدات 

على �سبيل املثال لعب الوعى املتزايد والعمل اجلماعى ملعار�سة مفهوم »ازدراء االأديان«، 
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بني منظمات املجتمع املدنى فى جميع اأنحاء العامل، دوًرا رئي�سًيا فى ح�سد معار�سة الدول له. 

ا م�ساركة ن�سيطة من التحالفات العاملية  كما اأن عملية تقييم جمل�س حقوق االإن�سان �سهدت اأي�سً

للمنظمات غري احلكومية، التى عملت ب�سكل موحد للتاأثري فى تلك العملية.
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حقوق الإن�سان و�سيا�سة اجلوار الأوروبية.. 

فت�س عن الإرادة ال�سيا�سية!

ت�ستمر �سيا�سة اجلوار االأوروبية، واتفاقات ال�رضاكة االأوروبية املتو�سطية باعتبارها االإطار 

الرئي�سي الذي يتيح للطرف الأوروبي تناول ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية  املوؤ�س�سي 

يف عدد من البلدان العربية. وتدعو الدول االأوروبية واملوؤ�س�سات االأوروبية لتطبيق االآليات 

املتاحة يف هذا الإطار املوؤ�س�سي، والتي تتمثل ب�سكل رئي�سي يف اإقامة حوار دوري ثنائي بني 

االحتاد االأوروبي وكل دولة �رضيكة من خالل اجتماعات جمال�س ال�رضاكة والتي ت�سم متثيال 

�سيا�سيا رفيع امل�ستوى، واللجان الفرعية املتخ�س�سة يف عدد من املو�سوعات، من بينها حقوق 

يوا�سل  اأخرى  ناحية  واملتو�سطي. من  االأوروبي  اجلانبني  بخرباء من  والتي متثل  االإن�سان 

االحتاد االأوروبي تاأكيده على تنفيذ مقررات خطط عمل �سيا�سة اجلوار االأوروبية باعتبارها 

اإعالنا �سيا�سيا مت التو�سل اإليه ب�سكل طوعي مع دول اجلوار لتوجيه عملية الإ�سالح ال�سيا�سي 

والقت�سادي والجتماعي والتنمية الإن�سانية ب�سكل عام، والتي على اأ�سا�سها �سيتحدد م�ستوى 

العالقات التي �سرتبط االحتاد االأوروبي بدول اجلوار. وعلى الرغم من االأهداف الطموحة 

التي بداأت بها �سيا�سة اجلوار الأوروبية منذ عام 2003 لتحقيق التنمية وال�ستقرار يف املنطقة 

النتائج  فاإن  املدين،  واملجتمع  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  قيم  اإطار  يف  الأورومتو�سطية 

حتى االآن تبدو حمدودة للغاية باملقارنة بحجم املوارد املالية والب�رضية التي ي�ستثمرها االحتاد 

االأوروبي مع �رضكائه املتو�سطيني. هذا االأمر يعود لغياب االإرادة ال�سيا�سية لالحتاد االأوروبي 

والدول العربية ال�رضيكة يف تنفيذ االإ�سالحات. هناك اأي�سا بع�س العوامل الفنية التي ترتبط 
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ب�سعف االأدوات التي تتيحها �سيا�سة اجلوار االأوروبية لل�سغط على اأو حتفيز الدول العربية 

االحتاد  داخل  االأكرب  ال�سيا�سي  النفوذ  ذات  االأوروبية  الدول  جتاهل  اأدى  وقد  ال�رضيكة. 

االأوروبي ملو�سوع دعم حقوق االإن�سان والدميقراطية يف جنوب املتو�سط اإىل متكني كثري من 

اإعادة ت�سكيل العالقات  البلدان العربية ذات االأنظمة ال�سلطوية واملعادية حلقوق االإن�سان من 

اأ�س�س تتناق�س مع اتفاقيات ال�رضاكة االأورومتو�سطية  االأوروبية املتو�سطية، وتوجيهها على 

و�سيا�سة اجلوار االأوروبية اجلديدة. تت�سح مظاهر ذلك يف عدد من املوؤ�رضات وهي:

اأوًل: ا�ستمرار مقاومة الدول العربية للوفاء بتعهدات حقوق الإن�سان والدميقراطية دون اأن 

ينعك�س ذلك �سلبا على م�ستوى العالقات االقت�سادية والتجارية واالأمنية مع البلدان االأوروبية.

ثانيًا: �سعف اآليات حقوق االإن�سان التي تقوم عليها �سيا�سة اجلوار االأوروبية.

ثالثًا: عدم وجود توافق اأوروبي على اأولوية دعم حقوق الإن�سان يف بلدان جنوب املتو�سط، 

يقابله �سغوط مت�ساعدة من هذه البلدان، تهدف اإىل تهمي�س اآليات حقوق االإن�سان يف العالقات 

االأوروبية املتو�سطية الثنائية ومتعددة االأطراف.                           

والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  بتعهدات  للوفاء  العربية  الدول  مقاومة  اأوًل- 

مع  والأمنية  والتجارية  القت�سادية  العالقات  م�ستوى  على  �سلبا  ينعك�س  ل 

البلدان الأوروبية :

ف�سلت الدول العربية بدرجات متفاوتة يف حتقيق ما تعهدت به من اإ�سالحات يف اإطار خطط 

ذاتها.  االأوروبية  املوؤ�س�سات  عليه  اأكدت  الذي  االأمر  وهو  االأوروبية،  اجلوار  �سيا�سة  عمل 

اأ�سدرت املفو�سية الأوروبية يف مايو 2009 �سل�سلة تقارير حملية لتقييم تنفيذ خطط عمل �سيا�سة 

ولبنان واالأردن، وكذلك  االأوروبية يف كل من م�رض وتون�س واملغرب وفل�سطني  اجلوار 

اإ�رضائيل. اأكدت هذه التقارير حمدودية التقدم املحرز يف جمال حقوق االإن�سان والدميقراطية. 

خال�سات هذه التقارير توؤكد على اأن معظم الدول العربية ال�رضيكة ف�سلت يف اإجناز خطوات 

ملمو�سة لتطوير حالة حقوق االإن�سان واملمار�سات الدميقراطية، واأن هذه الدول تكتفي فقط 

بتطبيق بع�س االإ�سالحات يف جماالت املراأة والطفل. فقد اأكدت هذه التقارير على اأنه على 

الرغم من حر�س الدول ال�رضيكة على االن�سمام لالتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان، فاإنها 

حقوق  جمال  يف  االإيجابيات  من  عدد  التقارير  ر�سدت  االأر�س.  على  تطبيقها  يف  تف�سل 

املراأة. فمثاًل اأ�سادت بتجرمي ختان االإناث مب�رض، والتقدم يف متثيل املراأة �سيا�سيًا يف املغرب 

التقارير  لكن  واالأردن.  لبنان  يف  االإناث  �سد  العنف  ملحاربة  اإجراءات  واتخاذ  واالأردن، 

تف�سي  تعهداتها يف جماالت مكافحة  بتنفيذ  ال�رضيكة  الدول  التزام  لعدم  ب�سكل �رضيح  اأ�سارت 

التعذيب و�سمانات حرية الراأي والتعبري والتجمع ال�سلمي واحلق يف التنظيم و�سالمة املدافعني 
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من  بكالأ  فقط  التقارير  اأ�سادت  الالجئني.  وحقوق  الق�ساء  وا�ستقالل  االإن�سان  حقوق  عن 

لبنان واملغرب وفل�سطني يف جمال االنتخابات وامل�ساركة ال�سيا�سية. من ناحية اأخرى انتقدت 

التقارير اأي�سًا فقر ال�سيا�سات االجتماعية يف الدول العربية ال�رضيكة. جدير بالذكر اأن املجتمع 

املدين يف جنوب و�سمال املتو�سط انتقد يف اأكرث من منا�سبة �سعف و�سطحية التقارير املرحلية 

ال�سادرة عن املفو�سية الأوروبية باملقارنة بالتقارير التي ت�سدر عن جهات دولية اأخرى مثل 

خرباء وجلان االأمم املتحدة. وما يثري القلق اأن نتائج هذه التقارير من املفرت�س اأن ت�سرت�سد 

بها احلكومات يف عالقاتها مع احلكومات ال�رضيكة، مما يعني اأن جتويد هذه التقارير اأمر مهم 

اإعطاء �سورة غري دقيقة عن الأو�ساع على  لتجنب  ب�سكل عام،  اآلية اجلوار  للغاية لتطوير 

االأر�س يف الدول ال�رضيكة.  

انتهاء  عقب  االأوروبي  باالحتاد  عالقتها  تطوير  اإىل  ال�رضيكة  العربية  الدول  اأي�سًا  ت�سعي 

بد  ال  العالقات  تطوير  النظرية  الناحية  من  االأوروبية.  اجلوار  �سيا�سة  عمل  بخطط  العمل 

فيها  مبا  العمل  خطط  ملقررات  تنفيذها  من  والتاأكد  البلدان  هذه  اأداء  لتقييم  نتاجا  يكون  واأن 

اأن دوال مثل  االآن  ييدو حتى  ب�سكل ُمر�ٍس؛ لكن ال  االإن�سان والدميقراطية  مقررات حقوق 

م�رض وتون�س واالأردن ت�سع يف اعتبارها ق�سايا حقوق االإن�سان يف اإطار التفاو�س على ملف 

تطوير العالقات. فعلى �سبيل املثال حتر�س احلكومة امل�رضية على اأن تكون يف مقدمة البلدان 

منذ  التطوير  لهذا  ت�سورها  قدمت  حيث  العالقات،  تطوير  امتيازات  على  فيها  حت�سل  التي 

عام 2008 اأي بعد عام من تبني خطة العمل امل�رضية االأوروبية. هذا الت�سور مل يحتو على 

اأي اإ�سارة من بعيد اأو قريب حلقوق االإن�سان، بل احتوى فقط على خطط للتقارب امل�رضي 

االأوروبي يف املجاالت ال�سيا�سية واالأمنية والتجارية. و على الرغم من اأن االحتاد االأوروبي 

مل يتخذ قرارًا بعد بتطوير العالقات مع احلكومة امل�رضية، وربط هذا التطوير بتنفيذ مقررات 

خطط العمل مبا فيها بنود حقوق االإن�سان، لكن هناك توقعات متزايدة من اأن تطوير العالقات 

�سيتم بني الطرفني امل�رضي واالأوروبي ب�رضف النظر عن اأو�ساع حقوق االإن�سان يف م�رض، 

حيث اإنه ال يوجد اأي موؤ�رضات وا�سحة، اأو جدول زمني ي�سع اأهدافا اأمام احلكومة امل�رضية 

ال بد من اأن تفي بها، قبل البت يف تطوير العالقات الثنائية.      

االأمر  االأوروبية؛  �سيا�سة اجلوار  االإيجابي مع  التفاعل  ا�ستثنائيا يف  املغرب منوذجا  تعطي 

الذي جعلها من اأوائل الدول التي ح�سلت على �سفة الو�سع املميز يف اأكتوبر 2008، والذي 

مبوجبه حت�سل املغرب على امتيازات مالية وجتارية واقت�سادية ودبلوما�سية مميزة من جانب 

املغربية-االأوروبية  القمة  يف  الرئي�سي  املو�سوع  امللف  هذا  �سكل  وقد  االأوروبي.  االحتاد 

التي انعقدت يف جرانادا يف مار�س 2010. يجري حاليا التفاو�س على خطة العمل املغربية 

االأوروبية اجلديدة. اإن الو�سع املميز ميكن اأن يعطي دفعة حلوار اأكرث عمقا حقوق االإن�سان 

بني املغرب واالحتاد االأوروبي، كما اأن املغرب �ستن�سم تدريجيا اإىل اتفاقات حقوق االإن�سان 
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واحلريات  االإن�سان  حلقوق  االأوروبية  االتفاقية  بينها  من  والتي  اأوروبا،  جمل�س  اإطار  يف 

الفعال من  بال�سكل  يتم توظيفه  املغرب مل  املميز مع  الو�سع  التفاو�س على  االأ�سا�سية، ولكن 

التزامات  اإطار  املغرب يف  الإن�سان والدميقراطية يف  اأو�ساع حقوق  لتح�سني  اأوروبا  جانب 

باملقارنة  املغرب  يف  االإن�سان  حقوق  اأو�ساع  تقدم  حقيقة  ينفي  ال  احلكم  هذا  زمنية حمددة1. 

مع �سائر �رضكاء االحتاد االأوروبي يف جنوب املتو�سط، وخا�سة يف جمال العدالة االنتقالية، 

حتول  مازالت  التي  النواق�س  من  العديد  هناك  لكن  ال�سيا�سية.  وامل�ساركة  املراأة،  وحقوق 

دون نفاذ حقوق االإن�سان واحلكم اجليد يف املغرب، ياأتي يف مقدمتها ملف ال�سحراء الغربية 

وانتهاكات حقوق الإن�سان املنهجية التي يتعر�س لها ال�سحراويون املطالبون باحلق يف تقرير 

يف  واحلق  والتعبري،  الراأي  وحرية  ال�سلطات،  بني  والتوازن  الق�ساء،  وا�ستقالل  امل�سري، 

التنظيم والتجمع ال�سلمي، وانتهاكات حقوق االإن�سان يف اإطار احلرب على االإرهاب. جدير 

بالذكر اأن هذه الق�سايا مت تبنيها �سابقًا يف خطة العمل املغربية االأوروبية التي مت التو�سل اإليها 

املغرب،  تنفذ من جانب  مل  اأنها  اإال  يوليو 2010،  وتنتهي �سالحيتها يف   ،2005 يوليو  يف 

ووفقا للتقارير ال�سادرة عن املفو�سية االأوروبية.    

 ،2008 ال�سورية حت�سنًا ملحوظًا منذ عام  العالقات االأوروبية-  اأخرى �سهدت  من ناحية 

وقد �ساعد على هذا التح�سن وفقا لتحليل الوثائق الأوروبية، اإقامة العالقات الدبلوما�سية بني 

�سوريا ولبنان، وانطالق املفاو�سات غري املبا�رضة بني �سوريا واإ�رضائيل، وتغري ال�سيا�سات 

ال�سورية جتاه كل من العراق وال�سعودية. وقد متثل هذا التح�سن يف تبادل الزيارات رفيعة 

ال�رضاكة  اتفاقية  على  املفاو�سات  وانطالق  واالأوروبي،  ال�سوري  اجلانبني  بني  امل�ستوى 

ال�سورية االأوروبية، وم�ساركة �سوريا يف القمة التاأ�سي�سية لالحتاد من اأجل املتو�سط. 

مازالت  ولكن   ،2009 اأكتوبر  يف  ال�رضاكة  اتفاقية  توقيع  على  االأوروبية  الدول  وافقت 

بربامج  ي�سهم  االأوروبي  االحتاد  باأن  علما  االتفاقية،  على  التوقيع  تعلق  ال�سورية  احلكومة 

2010 قدرت هذه امل�ساعدات  اإىل   2007 م�ساعدات مالية وتقنية يف �سوريا. ففي الفرتة من 

القت�سادي  لالإ�سالح  وبرامج  والإداري  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  يورو  مليون   130 بنحو 

مليون   129 وقدره  مبلغا   2013 اإىل   2011 من  الفرتة  يف  �سوريا  و�ستتلقى  واالجتماعي. 

يورو ملوا�سلة تنفيذ م�رضوعاتها امل�سرتكة مع االحتاد االأوروبي. تهدف امل�ساعدات اإىل تهيئة 

املوؤ�س�سات ال�سورية لتنفيذ اتفاقية ال�رضاكة ال�سورية االأوروبية، وتعزيز دور املجتمع املدين يف 

عملية التنمية. تت�سم اأهداف االحتاد االأوروبي يف اإطار عالقاته مع �سوريا بالتوا�سع ال�سديد 

فيما يتعلق بحقوق االإن�سان واالإ�سالح ال�سيا�سي، وهذا اأمر حتكمه بالطبع خ�سو�سية الو�سع 

ال�سيا�سي ال�سوري باملقارنة مع �سائر الدول العربية. ولكن ال يبدو اأن اتفاقية ال�رضاكة ال�سورية 

الو�سع  اإطار  يف  االأوروبي  واالحتاد  املغرب  بني  العمل  خطة  داخل  االإن�سان  بحقوق  املتعلقة  )1( التو�سيات 

    www.emhrn.netاملتقدم، ميكن الطالع عليها من خالل موقع ال�سبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان
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الأوروبية، حتى واإن مت التوقيع عليها قريبًا، �ستح�سن من اأو�ساع حقوق الإن�سان يف �سوريا، 

وعلى وجه اأخ�س نغيري طريقة التعامل الوح�سي لل�سلطات ال�سورية مع املدافعني عن حقوق 

فر�سة  ال�سورية-االأوروبية  للعالقات  اجلديد  االإطار  اأعطى  لقد  املدين.  واملجتمع  االإن�سان 

للحوار حول ق�سايا حقوق االإن�سان، ولكن ال ميلك االحتاد االأوروبي يف الوقت الراهن اأي 

اآلية لل�سغط على احلكومة ال�سورية. 

التي خلقت خطوطا فا�سلة  العوامل  اأهم  الفل�سطيني/االإ�رضائيلي �سمن  النزاع  ا�ستمرار  يعد 

حتول دون تطور التفاعل ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي االأوروبي املتو�سطي، وب�سكل 

خا�س املتعدد االأطراف. لكن �سعف املواقف العملية لالحتاد االأوروبي من اجلرائم الدولية 

املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  ترتكب  التي  االإن�ساين  الدويل  القانون  وانتهاكات  اخلطرية 

جعلته حمط انتقادات من جانب النخب ال�سيا�سية واحلقوقية والإعالمية العربية والأوروبية؛ 

االأوروبي  االحتاد  مع  ثنائية  اتفاقات  تربطها  العربية،  البلدان  باقي  مثل  مثلها  فاإ�رضائيل، 

التزمت  اإ�رضائيل  اأن  كما  االتفاقيات،  هذه  يف  رئي�سيًا  عن�رضًا  االإن�سان  حقوق  تعد  مبوجبها 

طوعًا باحرتام حقوق االإن�سان والقانون الدويل االإن�ساين مبوجب خطة عمل �سيا�سة اجلوار 

االأوروبية. 

كانت اإ�رضائيل من الدول املر�سحة مثل املغرب للدخول يف مفاو�سات حول تطوير العالقات 

يف  االأوروبي  املجل�س  من  بقرار  تاأجيلها  مت  املفاو�سات  هذه  اأن  اإال  االأوروبي،  االحتاد  مع 

اإ�رضائيل  مع  عالقاته  بتطوير  االأوروبي  االحتاد  التزام  املجل�س  اأكد  حيث   ،2009 دي�سمرب 

تطوير  لبدء  مهياأة  غري  الأر�س  على  الأو�ساع  ولكن  الأوروبية،  اجلوار  �سيا�سة  اإطار  يف 

العالقات. لقد ا�سطر املجل�س االأوروبي الأخذ هذا القرار عقب العدوان االإ�رضائيلي على غزة، 

حيث اإنه مل يكن من الالئق اأن تطور اأوروبا عالقاتها مع اإ�رضائيل يف الوقت الذي تعر�ست فيه 

لنتقادات دولية وا�سعة النطاق نتيجة اجلرائم التي ارتكبت يف الأرا�سي الفل�سطينية، خا�سة 

عقب عملية الر�سا�س امل�سكوب يف غزة. ورغم اإيجابية هذه اخلطوة، لكنها حمدودة للغاية 

بالنظر للموقف ال�سعيف واملتخاذل لالحتاد االأوروبي اأمام االإجرام االإ�رضائيلي يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة. فوفقا لتقرير اأ�سدرته ال�سبكة االأوروبية املتو�سطية حلقوق االإن�سان، اكتفى 

اإىل وقف  التي ارتكبت �سد املدنيني والدعوة  باإدانة اجلرائم واالنتهاكات  االحتاد االأوروبي 

اإطالق النار، ولكنه ف�سل يف ممار�سة �سغوط دبلوما�سية فعالة على اإ�رضائيل لوقف عدوانها 

اجلرائم  يف  للتحقيق  دولية  حقائق  تق�سي  بعثة  ت�سكيل  على  العمل  يف  اأو  غزة،  قطاع  على 

اخلطرية التي ارتكبت اأثناء العدوان، كما مل يطالب االحتاد االأوروبي بتعوي�س من اجلانب 

االإ�رضائيلي على تدمري بع�س املن�ساآت واملرافق الفل�سطينية التي مت ت�سييدها بتمويل من االحتاد 

االأوروبي.2  

)2( اأقوال بال اأفعال: تقييم موقف االحتاد االأوروبي من العدوان االإ�رضائيلي على قطاع غزة  

http://community.eldis.org.59ba6d/EU_response_to_Israeli _military-offensive_in_

Gaza.pdf 
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الدولية مواقف االحتاد االأوروبي واملتمثلة يف  املنظمات  انتقد حتالف عاملي وا�سع من  كما 

دعم  عدم  خا�س  وب�سكل  الفل�سطيني/االإ�رضائيلي،  ال�رضاع  من  االأوروبي  املجل�س  مواقف 

املجل�س االأوروبي لت�سكيل بعثة تق�سي حقائق تابعة ملجل�س حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة للتحقيق 

يف جرائم حقوق االإن�سان التي ارتكبت اأثناء العدوان االإ�رضائيلي على غزة، على الرغم من 

اأخرى  م�سلحة  نزاعات  يف  دولية  حتقيق  جلان  ت�سكيل  موؤخرًا  �سجع  االأوروبي  املجل�س  اأن 

التقرير جتنب  انتقد  النزاع بني حما�س وفتح.3 كما  اأثناء  -مثل �رضيالنكا وجورجيا- واأي�سا 

املجل�س االأوروبي اعتبار احل�سار املفرو�س على غزة عقابا جماعيا خمالفا للقانون الدويل. 

يف  االإ�رضائيلية  اال�ستيطان  ل�سيا�سة  متكرر  ب�سكل  االأوروبي  املجل�س  انتقاد  من  الرغم  وعلى 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، لكنه مل يتخذ اأي اإجراءات ل�سمان عدم ا�ستفادة هذه امل�ستوطنات 

غري ال�رضعية من برامج التعاون االأوروبي االإ�رضائيلي. من ناحية اأخرى، على الرغم من 

املقابل  يف  فاإنه  غزة،  قطاع  اإىل  االأ�سلحة  تهريب  بوقف  االأوربي  للمجل�س  املتكررة  املطالب 

مل يدع الدول االأوروبية اإىل و�سع اأي قيود على �سادرات االأ�سلحة اإىل اإ�رضائيل باعتبارها 

دولة حمتلة، وت�ستخدم االأ�سلحة باملخالفة للقانون الدويل والقواعد االأوروبية اخلا�سة بت�سدير 

اإ�رضائيل و�سلت قيمتها اإىل  اأن �سادرات االأ�سلحة من الدول االأوروبية اإىل  االأ�سلحة. يذكر 

199 مليون يورو خالل عام 2007.

ثانيًا- �سعف اآليات حقوق الإن�سان التي تقوم عليها �سيا�سة اجلوار الأوروبية:    

يف  رغبة  لديها  �سيكون  ال�رضيكة  الدول  اأن  افرتا�س  على  االأوروبية  اجلوار  �سيا�سة  تقوم 

االقت�سادية واالجتماعية،  اأو�ساعها  تعزيز  اأجل  االأوروبي من  االحتاد  تعميق عالقاتها مع 

من  لال�ستفادة  اجليد  واحلكم  االإن�سان  حقوق  جمال  يف  اإ�سالحات  �ستطبق  البلدان  هذه  واأن 

احلوافز االأوروبية يف جمال امل�ساعدات املالية واالمتيازات التجارية واالقت�سادية. لكن بعد 

مرور اأكرث من خم�س �سنوات على تطبيق �سيا�سة اجلوار االأوروبية، يت�سح ب�سكل غري قابل 

لل�سك اأن كثريا من البلدان ال�رضيكة ت�سعى اإىل تعظيم منافعها االقت�سادية واملالية من االحتاد 

والتنمية  االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  �سعيد  على  ملمو�س  تقدم  اإحراز  دومنا  االأوروبي، 

اأدوات فعالة للتاأثري على النخب احلاكمة يف  االإن�سانية. وتفتقر �سيا�سة اجلوار االأوروبية اإىل 

الدول ال�رضيكة، من اأجل حتقيق االأهداف االأ�سلية التي ت�سعى اإليها �سيا�سة اجلوار االأوروبية، 

حيث ال تتجاوز هذه االأدوات جمرد احلوار بني الطرف االأوروبي والدول ال�رضيكة، بينما 

الرئي�سية«،ال�سبكة  التناق�سات  االأو�سط:  ال�رضق  يف  ال�سالم  عملية  ب�ساأن  االأوروبي  االحتاد  موقف   )3(

 www.emhrn.net الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان

http://notoisraelnormalization.files.wordpress.com/2010/04/eu-position-on-mepp-

      paper2.pdf
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ل يوجد ربط بني م�ستوى العالقات التجارية والقت�سادية والتعاون ال�سيا�سي ومدى التزام 

الدول ال�رضيكة بتحقيق اإ�سالحات �سيا�سية واجتماعية. ومن املالحظ اأن اأدوات �سيا�سة اجلوار 

جتاه  االأع�ساء  للدول  ال�سيا�سية  فالقرارات  البع�س،  بع�سها  عن  معزل  يف  تعمل  االأوروبية 

تتمتع  اأنها  يبدو  واأمنية،  دبلوما�سية  اعتبارات  يحكمها  ال�رضيكة  الدول  مع  العالقات  م�سار 

الأوروبية  املفو�سية  به  تقوم  الذي  الدوري  التقييم  مثل  الأخرى،  الأدوات  على  بالأولوية 

ناحية  من  الفرعية.  اللجان  اإطار  يف  احلوار  م�ستخل�سات  اأو  العمل،  خطط  مقررات  لتنفيذ 

اأخرى ال توظف برامج امل�ساعدة املالية واملتمثلة يف اآلية اجلوار االأوروبية بالفعالية املطلوبة من 

ال�سيا�سية الرئي�سية ل�سيا�سة اجلوار االأوروبية،  للتاأكد من حتقيق االأهداف  اجلانب االأوروبي 

تتلقى  ال�رضيكة  فالدول  الطرفني.  من  املعتمدة  امل�سرتكة  العمل  خطط  يف  مو�سوعة  هي  كما 

امل�ساعدات ب�رضف النظر عن تقييم مدى اقرتابها من حتقيق االأهداف املو�سوعة لهذه الربامج 

املالية.

وعلى الرغم من اأهمية احلوار الذي يدور بني االحتاد االأوروبي والدول العربية ال�رضيكة 

يف اإطار اللجان الفرعية حلقوق االإن�سان، فاإن احلوار حتول مع الوقت اإىل غاية يف حد ذاته، 

دون اخلروج بنتائج حمددة ميكن متابعة تنفيذها اأو م�ستخل�سات تنعك�س على العالقات ال�سيا�سية 

بني ال�رضكاء. ف�ساًل عن اأن هذا احلوار يدور ب�سكل �رضي، بدون توافر املعلومات للمجتمع 

املدين حول اأولوياته ونتائجه. وقد ا�ستجاب االحتاد االأوروبي الإ�رضار كثري من احلكومات 

العربية على عدم تناول اأي حالت فردية لنتهاكات حقوق الإن�سان يف اإطار جلان حقوق 

االإن�سان امل�سرتكة، واقت�سار احلوار يف هذه اللجان على �سبل تطوير �سيا�سات حقوق االإن�سان. 

اإن هذه التنازالت لي�ست نتيجة خلل يف اإدارة املفاو�سات، اأو تخبط يف االأولويات، بل تعك�س 

م�سكلة غياب االإرادة ال�سيا�سية لالحتاد االأوروبي، ولي�س فقط الدول العربية ال�رضيكة.

الدول  يف  الإن�سان  حقوق  دعم  اأولوية  على  الأوروبي  التوافق  غياب  ثالثًا-   

حقوق  اآليات  لتهمي�ش  البلدان  هذه  من   مت�صاعدة  �صغوط  تقابله  العربية 

الإن�سان يف العالقات الثنائية ومتعددة الأطراف:

االحتاد  يف  مهم  �سيا�سي  بثقل  بع�سها  يتمتع  -التي  االأوروبية  الدول  من  عدد  رغبة  عدم 

حقوق  ملف  دعم  يف  واليونان-  واإيطاليا  واأملانيا  واإ�سبانيا  وبريطانيا  فرن�سا  مثل  االأوروبي 

اإحراج حكوماتها بهذا امللف. هذا االأمر  االإن�سان والدميقراطية يف الدول العربية، وحتا�سي 

يقابله �سغوط متزايدة للدول ال�رضيكة جنوب املتو�سط ذات الطابع ال�سلطوي اأو املعادي حلقوق 

تطلعات  مع  تتعار�س  اأ�س�س  على  الأوروبية/املتو�سطية  العالقات  ت�سكيل  لإعادة  الإن�سان، 

�سعوب املنطقة يف الدميقراطية والتنمية االإن�سانية، ومع اأطر ال�رضاكة االأورومتو�سطية. من 

ناحية اأخرى خلق هذا الو�سع مناخًا مواتيًا للحكومات العربية يف ال�ستمرار قدمًا يف اإ�سعاف 
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م�سامني حقوق االإن�سان يف اآليات �سيا�سة اجلوار االأوروبية، وتهمي�س دور املجتمع املدين. 

اأي حماولة من جانب  الدبلوما�سية امل�رضية بقدر كبري من احلدة جتاه  املثال تت�سم  على �سبيل 

التي  ال�رضاكة  لبنود  اإعمااًل  م�رض،  يف  االإن�سان  حقوق  ق�سايا  الإثارة  االأوروبية  املوؤ�س�سات 

توؤطر عالقة الطرفني. ويبدو اأن هذا االأمر اأ�سبح مبثابة منط متكرر، منذ اأن اأ�سدر الربملان 

2008. حيث داأبت  االأوروبي قراره ال�سهري حول حالة حقوق االإن�سان يف م�رض يف يناير 

االأوروبية  الدول  االأخريين على ممار�سة �سغوط على  العامني  امل�رضية خالل  الدبلوما�سية 

احلليفة واملوؤ�س�سات االأوربية يف بروك�سل من اأجل تخفيف لغة حقوق االإن�سان امل�ستخدمة من 

مثلما  الثنائية،  ال�رضاكة  جمال�س  عقب  ي�سدرها  التي  اخلتامية  البيانات  يف  االأوروبي  اجلانب 

حدث يف البيان اخلتامي ال�سادر عن جمل�س االحتاد االأوروبي عقب اجتماع جمل�س ال�رضاكة 

الذي عقد يف اأبريل 2010، والذي عدلت �سياغته متاما ب�سغوط من احلكومة االإ�سبانية التي 

كانت ترتاأ�س االحتاد االأوروبي يف ذلك الوقت ا�ستجابة للطلب امل�رضي. 

العامني  خالل  عديدة  منا�سبات  يف  �سغوطًا  امل�رضية  اخلارجية  مار�ست  اأخرى  ناحية  من 

الأخريين على املوؤ�س�سات الأوروبية يف بروك�سل ملنع ا�ستقبال اأو دعوة ن�سطاء حقوق الإن�سان 

اأو ممثلي املعار�سة ال�سيا�سية امل�رضية من جانب امل�سئولني االأوروبيني اأو الربملان االأوروبي، 

واملثال االأبرز يف هذا ال�سياق هو حماولة اإجها�س زيارة املعار�س ال�سيا�سي امل�رضي البارز 

اأمين نور اإىل بروك�سل يف اأبريل 2009، ورغم ا�ستجابة بع�س امل�سئولني ال�سيا�سيني من الدول 

االأع�ساء باالحتاد االأوروبي لل�سغوط امل�رضية وعزوفه عن ا�ستقبال نور، فاإن هذه ال�سغوط 

االأوروبي  والربملان  االأوروبية  املفو�سية  م�سئويل  جانب  من  �سديد  با�ستياء  قوبلت  امل�رضية 

والذين حر�سوا على ا�ستقبال نور واحلوار معه حول تطورات االأو�ساع ال�سيا�سية يف م�رض، 

مار�س اأي�سا الدبلوما�سيون امل�رضيون يف بلجيكا �سغوطًا اأخرى، ملنع اللجنة الفرعية حلقوق 

الإن�سان يف الربملان الأوروبي من عقد جل�سة ا�ستماع حول حقوق الإن�سان و�سيا�سة اجلوار 

االأوروبية، مب�ساركة عدد من ن�سطاء حقوق االإن�سان امل�رضيني يف مايو 2010، ولكن باءت 

هذه اجلهود بالف�سل وعقدت اجلل�سة يف موعدها. لكن عقب انعقاد هذه اجلل�سة انتقدت جريدة 

االأهرام امل�رضية اململوكة للدولة مدافعي حقوق االإن�سان الذين يتعاملون مع االحتاد االأوروبي، 

واتهمتهم بالعمل �سد امل�سالح العليا للدولة امل�رضية وتلقي اأموال من االحتاد االأوروبي نظري 

امل�رضية  اأي�سًا وزراة اخلارجية  قامت  امل�رضية يف اخلارج4.  �سمعة احلكومة  بت�سويه  قيامهم 

با�ستدعاء �سفراء االحتاد االأوروبي اعرتا�سًا على �سدور بيان جماعي من الدول االأوروبية 

يدين واقعة تعذيب املواطن امل�رضي خالد �سعيد، ويطالب احلكومة ب�رضعة التحقيق يف الواقعة 

متويل  على  بالت�سييق  والتون�سية  امل�رضية  احلكومتان  تقوم  كما  عنها5،  امل�سوؤلني  وحما�سبة 

)4( انظر �سقوط قناع الن�سطاء احلقوقيني، جريدة االأهرام امل�رضية، 22 مايو 2005.   

)5(  اخلارجية امل�رضية ت�ستدعي �سفراء االحتاد االأوروبي اعرتا�سا على �سدور بيان اأوروبي يدين واقعة 

تعذيب وقتل مواطن م�رضي، ويطالب مبحا�سبة امل�سئولني عنها.

 http://www.bullfax.com/?q=node-egypt-summons-eu-envoys-over-death-inquiry-call 
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املنظمات غري احلكومية من االحتاد االأوروبي يف اإطار االآلية االأوروبية للدميقراطية وحقوق 

االإن�سان، دون اأن يتخذ االحتاد االأوروبي موقفا منا�سبا.             

متعددة  االأوروبية/املتو�سطية  للعالقات  اجلديد  االإطار  املتو�سط  اأجل  من  االحتاد  ميثل 

الأطراف، وهو يعترب م�سدرًا للقلق على م�ستقبل حقوق الإن�سان يف اإطار العالقات الأوربية 

االأمن  جماالت  يف  م�سرتكة  م�رضوعات  على  الرتكيز  منحى  االحتاد  ياأخذ  حيث  املتو�سطية، 

والطاقة والهجرة والبيئة مع تهمي�س حقوق االإن�سان واحلكم اجليد، باالإ�سافة اإىل ت�سعيد نفوذ 

الدول العربية يف اإطار االحتاد، حيث حتتل م�رض رئا�سة م�سرتكة لالحتاد اإىل جانب اإ�سبانيا 

والتي خلفت فرن�سا، كما اأن �سكرتارية االحتاد ممثلة من الطرفني االأوروبي واجلنوبي. 

اإن م�سدر القلق لي�س يف تقا�سم اإدارة االحتاد بني ال�رضكاء، بقدر ما هو غياب حقوق االإن�سان 

والدميقراطية، باعتبارها عن�رضًا رئي�سيًا يف اأهداف واخت�سا�سات االحتاد وم�رضوعاته، مما 

اأف�سح املجال اأمام الطرف العربي بقيادة احلكومة امل�رضية اإىل تهمي�س م�ساركة املجتمع املدين 

ومنظمات حقوق الإن�سان يف الفعاليات متعددة الأطراف باملخالفة لتقاليد عملية بر�سلونة منذ 

عام 1995.        

اجلوار  و�سيا�سة  املتو�سطية  االأوربية  ال�رضاكة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  فاإن  واأخريًا، 

تبدو  االإن�سانية  االإن�سان والدميقراطية والتنمية  االأوروبية حتى االآن يف جمال تعزيز حقوق 

اإ�سالحات  لتحقيق  ال�رضيكة  العربية  الدول  اأغلبية  مقاومة  نتيجة  فقط  لي�س  للغاية،  حمدودة 

اأولوية من جانب  االإن�سان  ملف حقوق  اإعطاء  لعدم  اأي�سا  ولكن  املجاالت،  هذه  ملمو�سة يف 

الدول االأوروبية ذات النفوذ والتاأثري ال�سيا�سي داخل االحتاد االأوروبي، ف�ساًل عن �سعف 

الأدوات املتاحة ل�سيا�سة اجلوار الأوروبية يف التاأثري على احل�سابات ال�سيا�سية للنخب احلاكمة 

لالحتاد  اخلارجية  االإن�سان  حقوق  �سيا�سات  ات�ساق  وعدم  ال�رضيكة،  العربية  الدول  يف 

االأوروبي؛ االأمر الذي اأف�سح املجال اأمام احلكومات العربية ال�رضيكة، الإعادة ت�سكيل اآليات 

ال�رضاكة االأورومتو�سطية و�سيا�سة اجلوار االأوروبية، مبا يهم�س من احرتام تعهدات حقوق 

االإن�سان والدميقراطية.

من ناحية اأخرى من املتوقع اأن مفاو�سات تطوير العالقات بني االحتاد االأوروبي والدول 

الدميقراطية  جمال  يف  ملمو�سة  اإ�سالحات  لتحقيق  الفعال  بال�سكل  ا�ستغاللها  يتم  لن  ال�رضيكة 

وحقوق االإن�سان يف الدول العربية ال�رضيكة.             

اإن هذا الو�سع هو حم�سلة غياب الإرادة ال�سيا�سية لدى كل الأطراف، حتى لو كانت درجة 

الغياب متفاوتة بني �سمال وجنوب املتو�سط، اأو بني دول االحتاد االأوروبي ذاتها.
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