
حلقوق  العربية  للمنظمة  ال�سنوية  التقارير  من  �سابقيه  عن  التقرير  هذا  يختلف 

العربية  املنظمة  لتاأ�سي�س  الثالثني  الذكرى  يف  �سدوره  مبنا�سبة  اأواًل:  االإن�سان، 

باأنه يخت�س بتقييم م�سار احلراك االجتماعى يف الوطن  حلقوق االإن�سان، وثانيًا: 

العربي منذ اندالع اإع�سار الثورة يف تون�س منذ ثالثني �سهراً. 

ومدى  املنطقة  ت�سهدها  التي  التحوالت  طبيعة  اإجالء  اإىل  التقرير  هذا  وي�سعى 

تاأثريها على ق�سايا حقوق االإن�سان، واالنتقال اإىل الدميقراطية، والتنمية التي متثل 

لب التحدي ومناط الرجاء يف التحاق البلدان العربية بركب الع�رص وتبوء املكانة 

التي ت�ستحقها حتت ال�سم�س.

ويت�سمن التقرير ثالثة اأق�سام رئي�سة، تبداأ مبقدمة حتليلية مف�سلة ت�ستغرق،   

بنظرة كلية، اأو�ساع احلقوق االأ�سا�سية واحلريات العامة يف جممل املنطقة، ويتناول 

الثالث  البلدان العربية، وي�سمل الق�سم  اأو�ساع حقوق االإن�سان يف  الثاين  الق�سم 

التحديات التنموية يف الوطن العربي، واأثر احلراك االجتماعى على اإعمال احلقوق 

االجتماعي  االقت�سادي -  االإ�سالح  مبادرات  وتقييم  واالجتماعية،  االقت�سادية 

التي اأطلقتها العديد من البلدان العربية.

وجديدها،  قدميها  العربية  النظم  اإىل  عدة  ر�سائل  التقرير  هذا  ويحمل   

واملجتمعات  للنظم  املواجهات  خماطر  من  كثرياً  اأقل  اال�سالح  كلفة  اأن  اأوالها: 

اأن جتريب املجرب م�سيعة للوقت والفر�س �سواء ب�سواء،  ال�سواء، وثانيها:  على 

فاإذا كان احتكار ال�سلطة واملال باأيدي النخب واحلكام قد اأف�سى اإىل االنفجار، 

ف�ستظل �سيا�سة “ال�سري كاملعتاد” اأق�رص طريق اإىل االنفجار �سواء و�سل احلكام اإىل 

التمييز  اأو مبرياث االآباء واالأجداد، واإذا كان  �سدة ال�سلطة ب�سندوق االنتخابات 

والتهمي�س جتاه املناطق واملجتمعات قد اأذكى اأوار الثورات، فبقاوؤه يف�سد معنى 

التنمية  يف  للتقدم  �سبيل  ال  فعال  عربي  تكامل  بدون  اأنه  واآخرها:  االإ�سالح. 

واال�ستقرار يف عامل ال مكان فيه لل�سظايا وال�سعفاء. 
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  حمسن عوض :أعد التقرير 
   معتز باهللا عثمان، وحممد راضي العام والباحثنياألمنيعالء شليب   :  ةـمبشارك

   أبو العيننيوإسالم، الطيبوهايدي    
  : ومبعاونة كل من
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  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

  

  راجي الصورانـي. أ:   رئيس مجلس األمناء 
  عالء شلبــــي. أ:  األميــن العـــام 
  سمها البرجـــ. د:  نـائب الـرئيــس  

  

   

  مجلس األمنـاء
  

  السودان  أمين مكي مدني. د -١
  المغرب  أمينة بو عياش.  أ-٢
  مصـر  حافظ أبو سعده. أ -٣
  ألمانيـا  ل اهللاحامد فض. د -٤
  النمسـا  ىحسن موس. د -٥
  نفلسطي  ىلصوران ايراج. أ -٦
  سوريا  راسم االتاسي. أ - ٧
  مصـر  سامح عاشور.  أ-٨
  تيالكو  سهام الفريح. د -٩

  موريتانيا   عثمان ولد الشيخيسيد. أ -١٠
  تونس  عبد الستار بن موسى.  أ-١١
  اإلمارات  نعبد الغفار حسي .أ -١٢
  البحرين  عبد اهللا الدرازي .أ -١٣
  مصر  عالء شلبي. أ -١٤
  سوريا  عمار قربي. د -١٥
  السودان   عمر الفاروق حسن.  د-١٦
  اليمن  فضل علي عبد اهللا. أ -١٧
  مصر  محسن عوض. أ -١٨
  مصر  قمحمد فائ .أ -١٩
  الجزائر  مصطفى بوشاشي . أ-٢٠
  الكويت  مها البرجس. د -٢١
  ألمانيا  نبيل يعقوب. أ -٢٢
  لبنان  نعمة جمعة. أ -٢٣
  األردن  ةهانى الدحل .أ -٢٤
  تونس  )بصفته(عبد الباسط بن حسن . د-٢٥

  
  

  محمد راضي. أ: ذيـالتنفير ـالمدي
  معتز باهللا عثمان.  أ:ين العاممساعد األم   
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 كمنظمة دولية إقليمية غري حكومية للدفاع عن حقوق         ١٩٨٣تأسست عام   *    
 بالقاهرة مبوجب اتفاق    الرئيسمقرها  *العريب   الوطن   يفاإلنسان وحرياته األساسية    

ة على الصفة االستشارية    حاصل* ٢٠٠٠أيار  / مايو ٦ يف   مقر مع احلكومة املصرية   
 وصفة املراقـب يف     .١٩٨٩ عام   باألمم املتحدة واالجتماعي   االقتصاديبالس  

وحازت صفة مراقب يف ، فريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف العام نفسه  اللجنة اإل 
، وارتبطت مبنظمة األمم املتحدة     ٢٠٠٣اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان عام       

  . ٢٠٠٤م والثقافة بفئة العالقات التنفيذية يف العام للتربية والعلو
  

  ع.م.ج١١٣٤١ مصر اجلديدة القاهرة - املريغين شارع ٩١ : الرئيساملقر 
   ٢٤١٨١٣٩٦:               هاتف

    ٢٤١٨٥٣٤٦:        فــاكس
 net.link@aohr       com.gmail@baohrara:  بريد إلكتروين  
   net.aohr.www   : موقع اإلنترنت

  
  :االشتراكات السنوية للعضوية

  . دوالرا٢٥٠ًخارج مصر و ، مصريجنيها ٥٠٠مصر داخل 
حتول االشتراكات والتربعات بشيكات أو صكوك أو حواالت باسم املنظمة إىل البنـك             و

  .٥٨١٨٣٥ يوت حساب جار  فرع ثر- املصري الوطين
  

Alwatany Bank of Egypt - Sarwat Branch. Account 581835 
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  الصفحة       المحتويات
n عامالمين األ تقديم………….………………..…………..…………  

  

٧  
n قدمة المحررم……………………………..……………….………  

  

١١  
n التحليليةةالمقدم:  القسم األول   

  

  
q ًتوري والقانونيقراءة في التطور الدس: أوال  

  …...……........………………..………التغييرات الدستورية - ١
 …………..………….…………………تطور اإلطار القانوني - ٢

  

  
١٥  
١٩  

qًالحقوق األساسية:  ثانيا 
  …ضئيلة دماء غزيرة وعدالة –الحق في الحياة والسالمة البدنية - ١
 …..………….……………الحق في الحرية واألمان الشخصي - ٢
 …………..…………...……………دلةالحق في المحاكمة العا - ٣
 ..…………..…………حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين - ٤

  

  
٢٤  
٢٧  
٣٠  
٣١  

q ًالحريات العامة: ثالثا  
 ………………………..…………..……حرية الرأي والتعبير - ١
 ..…………………………..…………..……الحق في التنظيم - ٢
 ........… وسؤال االنتقال إلى الديمقراطية–الحق في المشاركة  - ٣

  

  
٣٣  
٣٥  
٣٨  

q لوصول للحقوق ديات التنموية في الوطن العربي واالتح: عاًراب     
  االقتصادية واالجتماعية         

 االقتصادي االجتماعي في البلدان اإلصالحتقييم مبادرات  - ١
  …………..…………...………………………………العربية

 …………..…………..………نموذج للتنمية منتهي الصالحية - ٢
 …………..………….…………فساد يلتهم ثمار النمو والتنمية - ٣
 …………..…………...………تحدي إقامة العدالة االجتماعية - ٤
 ..……… على التنميةثر النزاعات المسلحة واالحتالل األجنبيأ - ٥
 …………..…………...……… العربييتحدي التكامل التنمو - ٦

  

  
  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٩  
٥١  
٥٣  

q ًالمرأة في الحراك االجتماعي العربي : خامسا 
  تحديات          جسارة المشاركة وجسامة ال

  .……..…………...………مكتسبات المشاركة السياسية للنساء - ١
 …………..…………...………………………تحديات جسيمة - ٢
 …………..…………...…………………………حقوق العمل - ٣
 …………..…………...…………………………تمكين النساء - ٤
  …………..…………....……………..………ةمخاوف مبرر - ٥

  
  
٥٦  
٥٨  
٥٩  
٥٩  
٦٠  
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n تقاريـر البـلدان:  القسم الثاين    
q ٦٣  ……….……………...…………….… األردنية الهاشمية المملكة  
q  ٧٥  ……………...…………….….…دولة اإلمارات العربية المتحدة  
q  ٨١  ……………….…………..…………………..…مملكة البحرين  
q  ٩٥  …………..……………………..……….…الجمهورية التونسية  
q ١١٣  …..……………..…… الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية  
q  ١٢٥  …………………..……………………..…….جمهورية جيبوتي  
q  ١٣١  …..…………………….………………المملكة العربية السعودية  
q  ١٣٩  ……..……………………..…………………جمهورية السودان  
q ١٥٣  ………….….……………….…...…الجمهورية العربية السورية  
q ١٦٩  …………...…………..….….…..…………جمهورية الصومال  
q  ١٧٥  ………..………………..…………….………جمهورية العراق  
q  ١٩٣  …..…………….…………………….……...……سلطنة عمان  
q  ٢٠١  ……………….…….………….……………..….….…فلسطين  
q  ٢٢١  ……………………..…….…………………..………دولة قطر  
q  ٢٢٥  ………………..……....……….…………………دولة الكويت  
q  ٢٣٣  …………………..……………….…………الجمهورية اللبنانية  
q ٢٤٢  ………………………………..……………………… ا ليبيدولة  
q ٢٦٠  .…………….……………..……………ية مصر العربية جمهور  
q ٢٨٤  ………………….....………………….……… المملكة المغربية  
q ٢٩٧  ……….……………..………… ةموريتانيالجمهورية اإلسالمية ال  
q  الجمهورية اليمنية……….…………………………..……….… 

  
٣٠١  

n يــي الوطن العربـالتحديات التنموية ف:  القسم الثالث 
  والوصول للحقوق االقتصادية واالجتماعية                        

  ….….………العربيةح االقتصادي االجتماعي مبادرات اإلصال - ١
 …………..…………...…………………العربيةلتنمية أزمة ا - ٢
 …………..………….….…..…البلدان العربيةفي فساد واقع ال - ٣
 …………..………….……………… االجتماعية العدالةغياب - ٤
 ……..… واالحتالل األجنبيعات المسلحة النزاالتنمية في سياق - ٥
 …………..………….………… التكامل التنموي العربيغياب - ٦

 

 

  
  
٣١٣  
٣١٩  
٣٢٠  
٣٢٣  
٣٢٨  
٣٣١  

 

n قائمة بموقف الحكومات العربية من التصديق على )١( ا لحق    
  …………..…………الدولية لحقوق اإلنسان  المواثيق                   

  
٣٣٤  
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مبرور ثالثني عامـاً علـى      صدور هذا التقرير احتفاالت املنظمة      يصادف    
، كما يأيت بعد مرور عامني ونصف العام من انطالق الثـورات الـشعبية              إنشائها

العربية الباحثة عن الكرامة واحلرية واإلنصاف والعدل االجتماعي واستقالل القرار          
صية للمنظمة ومؤسـساا     ميثل تقريراً شديد اخلصو    الدعامتني اتنيالوطين، وهو   

  .العضوة وكافة أعضائها
  

بعد أقل من ستة شهور على انطالق الثورات الشعبية العربية ويف خضمها،   
، تنـاول قـضايا   ٢٠١١نيـسان  /أصدرت املنظمة تقريراً مهماً يف منتصف أبريل    

االنتقال إىل الدميقراطية بني اإلصالح املتدرج والفعل الثوري، ورصدت املنظمـة           
له أسباب اندالع الثورات وتواتر االنتفاضات اإلصالحية، وشرارة االنطـالق         خال

املتتابعة على امتداد خريطة املنطقة، ومواطن القوة اليت جيب تعزيزها يف النـضال             
الشعيب، ومواطن الضعف اليت جيب معاجلتها والتصدي ألخطارها، والدور املنشود          

 إصداره  يفات املالية املنظمة آنذاك     ملنظمات حقوق اإلنسان، ومل تسعف اإلمكاني     
نترنت لكترونياً ووضعه على موقعها على شبكة اإل      إ واكتفت بتوزيعه    ،يف مطبوعة 

   .)p?/net.aohr.www://http=295: وميكن االطالع عليه على الرابط(
  

ملاثل اهتماماً خاصاً باملتغريات    وانتهت املنظمة إىل أمهية أن يوجه التقرير ا         
، السيما يف   ٢٠١٣ – ٢٠١١على البيئة احلاكمة ملسار حقوق اإلنسان يف الفترة         

ضوء التعثرات واالنتكاسات اليت نالت من قوة وزخم اإلعصار املتدافع يف بلـدان             
املنطقة، واليت نتجت عن افتقاد النخب السياسية الصاعدة حلكمة التوافق يف مراحل  

تقال، واخلربة الضرورية لترشيد االنتقال وتداعياته، واحلد من خماطر اختطـاف      االن
الثورات بواسطة أصحاب املصاحل الدولية الكربى، ولو عرب وكالء جدد، وهـي            

  .املصاحل الكربى اليت كادت الثورات أن تعصف مبعظمها
  

وخلصت املنظمة إىل االهتمام بوجه خـاص بـالتطورات الدسـتورية             
ية اليت متثل أهم ركائز البيئة احلاكمة ملسار حقوق اإلنـسان يف األعـوام     والتشريع

مة على مستوى السياسات واخلطط      باإلضافة إىل بعض املتغريات امله     القليلة املقبلة، 
  .اليت اتضحت خالل املمارسات
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وعرب الثورات واحلراك الشعيب اإلصالحي، اكتسبت الـشعوب العربيـة            
ت يف املمارسة العملية، غري أن هذا اهلامش مل يترسخ عرب           هامشاً غري حمدود للحريا   

ها كي ترسي الضمانات القانونية ملمارسـة       عديالت تشريعية كان مفترضاً إجراؤ    ت
ها، بسبب بعض التعديالت اليت مت إجراؤ     احلقوق واحلريات، بل وتأثر اهلامش سلباً       

    واجالنوايا غري احملمودة اليت    ه هذا اهلامش بالعديد من      ووقت صدور التقرير املاثل، ي
  .بينت الدالئل وجود املساعي لتضييقه

  

عانت املنظمة أيضاً من مالحقة واعتقال واضـطهاد        خالل هذه الفترة    و  
املئات من أعضائها وضغوط مكثفة على أفرعها، بالقانون وغـري القـانون، ويف             

"  سعيد حبوش  أمحد"زميلني عزيزين مها احملامي     وفقدت   .العديد من بلدان املنطقة   
إىل قافلة شهداء املنظمة يف النصف األول من اللذين انضما " عدنان وهيب"والطبيب 

  . بعد أن امتدت هلما يد الغدر اجلبانة باالغتيال يف سوريا،٢٠١٢العام 
  

 ٢٠١٢متوز /وليس ببعيد من ذلك، احلزن واألسى لفقدان املنظمة يف يوليو 
رئيس جملس أمناء املنظمة األسبق وأحـد       " جاسم القطامي "لرئيسها الشريف السيد    

      .اآلباء املؤسسني

دافعاً ملزيد من العمل واملثابرة، فخالل العامني املاضيني، كانت وكان ذلك 
خمتلف التطورات اجلذرية الـيت شـهدا املنطقـة،         نظمة يف اشتباك مباشر مع      امل

ق، والزيـارات   ووجهت اهتماماً خاصاً للعمل امليداين عرب بعثات تقصي احلقـائ         
امليدانية، وجهود املساعي احلميدة، وتعزيز وترية التعاون مع أفرعها ومؤسـساا           
العضوة العاملة على املستويات الوطنية يف البلدان العربية، وكـذا علـى هـامش       

  .أنشطتها ومشاركاا اإلقليمية املتنوعة
  

 سـوريا   إىللبحرين شرقاً إىل اليمن جنوبـاً، و      من ا املنظمة  وامتد نشاط   
إىل ليبيا وتونس غرباً، وتنوع بني زيارة واحدة فلسطني مشاالً، ومصر يف املركز، و     و

  .لبعضها، وصوالً إىل زيارات سبع لبعضها اآلخر
  

، تكللت جهود املنظمة طوال العقدين املاضـيني،   ٢٠١٢قبل اية العام    و
 جهود  ، وكذلك )٢٠١١الذي تأسس منتصف العام     (وكذا جهود فرعها يف ليبيا      

عـضو  " منصور الكيخيا "العديد من أحرار ليبيا، بالنجاح يف إجالء مصري السيد          
، والذي امتـدت يـد      ١٩٨٣بائها املؤسسني يف العام     آجملس أمناء املنظمة وأحد     
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، وسقط بعض من خاطفيه يف يد العدالة،        ١٩٩٣الغدر الختطافه بالقاهرة يف العام      
قات لتحديد بقية ارمني وتقدميهم للعدالة      وال تزال املنظمة تتابع عن كثب التحقي      

وقـد حرصـت    . صاف للضحايا، مبا يف ذلك إنصاف املنظمة معنوياً       اإلنوحتقيق  
املنظمة بأجياهلا املختلفة على املشاركة يف مراسم تأبينه الرمسية والشعبية املهيبة اليت            

أول كـانون   /جرت للراحل يف العاصمة الليبية طرابلس يف األول مـن ديـسمرب           
٢٠١٢.  

  

ومل تقصر املنظمة اهتمامها على بلدان الثورات وساحات تراكم األزمات            
دون غريها من البلدان العربية األكثر حاجة للعمل، وخاصة تعزيز العمل يف جمـال    
الشكاوى وتبين قضايا الضحايا، والتضامن واملؤازرة والتنسيق وبناء ودعم قدرات          

عن حقوق اإلنسان، والذي اتسع ليشمل اإلعالميني أعضاء املنظمة وكافة املدافعني 
واحملامني والقضاة واملُشرعني، وكذا املـثقفني وكـوادر األحـزاب الـسياسية            

  .واالئتالفات والنقابات اجلديدة
  

وبتراكم منهجي، عززت املنظمة اشتباكها مع العديد من القضايا النوعية            
يري الذي تعيشه املنطقة وبتـراكم      ذات االرتباط الوثيق بسياق إعصار احلرية والتغ      

تعزيز التعاون الوثيق مع برنـامج األمـم    : مستهدف، وكان من أهم هذه القضايا     
" العدالـة االجتماعيـة   "و" التمكني القانوين للفقراء  "املتحدة اإلمنائي حول قضايا     

واستراتيجيات التنمية القائمة على    " حقوق اإلنسان والتنمية  "امتداداً للتعاون حول    
  .قوق اإلنسان والسعي للقضاء على السياسات االقتصادية املولدة للفقرح

  

يف بلدان الثورات   " العدالة االنتقالية "ومن بينها كذلك، تعزيز العمل على         
والتغيري، كمعرب ضروري النتقال صحي إىل الدميقراطية والكرامة والعدل، ووسيلة          

ية تليب طموحات الشعوب، مع   لطي صفحة املاضي األليم واالنطالق آلفاق مستقبل      
  .التنبيه احلازم ملخاطر التسييس املُكبلة ملقاصد العدالة االنتقالية

  

ومن أمهها أيضاً، مواصلة املسامهات النشطة والفاعلة يف إصالح آليـات             
حقوق اإلنسان يف جامعة الدول العربية، ضمن مسار إصالح النظـام اإلقليمـي             

لى تبنيه إلطار للتنمية والدميقراطية يـستند علـى         العريب، والذي تشجع املنظمة ع    
حقوق اإلنسان، ومبا يليب اعتبارات يئة بيئة مناسبة إلقامة نظام عريب فعال حلقوق           
اإلنسان، عرب جهاز سياسي خمتص ومعين، وآلية تعاهدية إقليمية مستقلة وفعالـة،            

  .ودةوحمكمة عربية حلقوق اإلنسان راغبة وقادرة حتقق العدالة املنش
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وخالل الفترة الراهنة واملقبلة، تعمل املنظمة علـى تكثيـف جهودهـا              
املتواصلة والدءوبة لدعم تفعيل حقوق الشعب الفلسطيين الثابتة واملشروعة وغـري           
القابلة للتصرف، وال للمقايضة، وال للتبادل، ضمن دور املنظمة يف اإلسـهام يف             

اـا،  تستهدف القضية الفلسطينية ذ   التصدي ملا حياك من مؤامرات دولية وإقليمية        
عم املنطقة، واستباقاً لنتائج إعصار التغيري اليت ستصب        استغالالً حلال السيولة اليت ت    

حتماً يف مساندة حق الشعب الفلسطيين يف حترير ترابه الوطين وإقامة دولته املستقلة      
  .ذات السيادة، وعاصمتها القدس العربية

  

 أن أوجه الشكر اجلزيل ألعضاء فريق إعداد هذا         ال يفوتين يف هذا املقام،      
حمسن "العدد اخلاص من سلسة التقرير السنوي للمنظمة، بإشراف األستاذ القدير           

األمني العام األسبق وعضو جملس األمناء، وكذا ألعضاء جملس أمناء املنظمة " عوض
ا يف  والعديد من قادة وكوادر املؤسسات العضوة وأعضاء املنظمة الذين أسـهمو          

  .تدقيق املعلومات حول الوقائع والتطورات الواردة
  
  

  عالء شلبي
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"" 
  

إعصار الثورة   اندالع علىمرور ثالثني شهراً    صدور هذا التقرير    يصادف  
 حتـوالت عظيمـة      شهدت فترة ي، وه ٢٠١٠كانون أول   / ديسمرب يف تونس   يف

  . عمر الشعوبيفالوطن العريب وإن كانت قصرية جسيمة يف وحتديات 
  

 من تونس كل البلدان العربية بدرجات متفاوتة        اندلع الذيطال اإلعصار   
 ودفع إىل واجهة احلـراك االجتمـاعي        ، إزاحة نظم استبدادية   يفمن العمق، جنح    

لة االجتماعية، واالنتقال إىل الدميقراطية،     بقضايا حقوق اإلنسان، والتنمية، والعدا    
ـ  وعياً ، وأطلق ومكافحة الفساد واإلفالت من العقوبة     فـتح مـسارات     ا حترري

للمستقبل، وعزز مكتسبات للمجتمعات العربية ال ميكن النكوص عنها، واضـطر       
   .كافة النظم العربية لفتح ملفات اإلصالح امدة منذ عقود

  

 الـيت ق حتديات جسيمة ليس أوهلا محامات الدم   الوقت نفسه أطل   يفلكنه  
حيث تفوق التطلعات   يف غريها،   ، وصعوبات املرحلة االنتقالية      سوريا يفنشهدها  

املوارد واإلمكانيات، ويعوز الناس الصرب على احلصاد بعد كدح وطول انتظـار،            
 وحيث ال تتفق بالـضرورة  ،وحيث تتنافس املطالب امللحة على جدول األولويات   

وليس آخرها التربص االسـتعماري     . عية الثورة وشرعية صندوق االنتخابات    شر
 تواجهها بلدان املنطقة إلعادـا إىل       اليت يسعى إىل اغتنام صعوبات املرحلة       الذي

  .واالنقضاض على قضيتها املركزية فلسطنيحظرية التبعية 
  

لكبح  التغيري على الصعوبات اليت ترافق احلراك االجتماعي         يراهن أعداء و
ييـف  بتزري  يس اتمعات من جدوى التغ     التحرري يف الوطن العريب، وتيئي     الوعي
 بني احلرية واجلوع، وبني االستقرار واالسـتبداد،  ال يقف عند الربط الظامل   يللوع

ـ ويض أساس البنيان، بالربط بـني االنت      قوبني األمن والقمع، بل ويسعى لت      اض ف
بالطموحات و  أحياناً جيات الفوضى اخلالقة  باستراتي رناواألصابع اخلارجية، فيذك  

وعلينا أن نصدق بأنه ميكن حشد عشرات املاليـني مـن            .أخرىأحياناً   الطائفية
  مواطين البلدان العربية يف ميادين التحرير يف مشارق العامل العريب ومغاربه يواجهون 

  .تخبارات يف مكاتب الدبلوماسيني وخرباء االس"باهلواتف احلمراء". القمع والقتل
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 مطالـب   اسـتيعاب ها التغيري على    لوبينما تراهن النظم العربية اليت مل يط      
ا أن يأيت هذا اإلصالح جزئياً وشكلياً       فلم يكن غريب  . نفسهاإلصالح، ال اإلصالح    

التزامـات،  ، وليس حقوقـاً و    تراقبال   من ميزانيات    "ماتعطايا ومكر "تسبقه  
 ظاملـة أو    ،لتثبيت النظم القائمة  وسياسات  ب،  عاقَة أمنية تقتل وال ت    ظوتسانده غل 

ا مسع عن سياسات للخروج ن لكن كم م،حكاممظلومة، وأخرى للخروج اآلمن لل    
  .من للمجتمعات من توابع زلزال التغيرياآل

  

  فما يرصدهقريب،وال حيمل هذا التقرير للنظم العربية أي بشارة باستقرار        
 وأنه  ه،ة من سابق  ظ أكثر غل   منه دمقاال، وأن   عودنحىن االحتجاجات يف ص   م نهو أ 

  . تطلعات اتمعاتيبلتال سبيل الستعادة االستقرار دون إصالحات جدية 
  

ها وجديـدها،   دميقحيمل هذا التقرير رسائل عدة إىل النظم العربية،         لكن  
 بدعوة لإلصالح قبل فوات األوان، - من قبلكما فعلوا– نايا إلإن مل ينصطوحىت و
  ...ن إىل تقسيم األوطايفضياملياه واألار، أو ميش يرات بشأن ذأو حت

  

أن كلفة اإلصالح أقل كثرياً مـن خمـاطر املواجهـات للـنظم       : أوالها
أن جتريب ارب مضيعة للوقت والفرص سواء       : واتمعات على السواء، وثانيها   

بسواء، فإذا كان احتكار السلطة واملال بأيدي النخب واحلكام قـد أفـضى إىل              
أقصر طريق إىل االنفجار سواء وصـل       " السري كاملعتاد "نفجار، فستظل سياسة    اال

احلكام إىل سدة السلطة بصندوق االنتخابات أو مبرياث اآلباء واألجداد، وإذا كان            
التمييز والتهميش جتاه املناطق واتمعات قد أذكى أوار الثورات، فبقاؤه يفـسد            

 عريب فعال ال سبيل للتقدم يف التنميـة         أنه بدون تكامل  : وآخرها. معىن اإلصالح 
  . واالستقرار يف عامل ال مكان فيه للشظايا والضعفاء

 

ومدى اليت تشهدها املنطقة التحوالت عة  إىل إجالء طبيالتقرير اسعى هذ يو
 قضايا حقوق اإلنسان، واالنتقال إىل الدميقراطية، والتنمية اليت متثل لب   على   تأثريها
 الـيت املكانة  ء   العصر وتبو  بركب التحاق البلدان العربية     يف  ومناط الرجاء  التحدي

  .تستحقها حتت الشمس
  

وتتيح املساحة الزمنية اليت يغطيها التقرير فرصة إلجراء حتليل أكثر عمقـاً          
  يت يواجهها،ـات الـه ومداه وتوجهه، وفحص طبيعة التحديـملشهد التغيري ومنط

  . أفزرهاواخليارات املتاحة لتخطي العقبات اليت 
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بيد أن مشهد التغيري يف العامل العريب، خالل الفترة اليت يغطيها التقريـر مل            
يقتصر على وقائع الثورات واالنتفاضات على أمهيتها، إذ امتد ملنـاطق األزمـات          
املزمنة، فشهد العراق اإلاء الرمسي لالحتالل األمريكي الذي جثم على صدره منذ     

لواقع من تساؤالت، وأجنزت الصومال خارطة طريق  رغم ما يطرحه ا   ٢٠٠٣العام  
إلاء مرحلة احلكم االنتقايل وإقامة حكومة دائمة عرب انتخاب غري مباشر، كمـا             
شهد السودان استفتاء متوقعاً أفضى إىل انفصال جنوب السودان يف مشهد مؤسف      
أدى إىل تقسيم أكرب بلد عريب، وتأسيس نظامني مأزومني دون أن ينهي سـفك               

  .لدماء أو معاناة اتمعني الشمايل واجلنويبا
  

 مفصلة ملشهد التغيري يف العامل العريب من منظور مبقدمة حتليلية ويبدأ التقرير   
كلي مقارن، يتضمن قراءة نقدية للدساتري اليت مت إصدارها والقوانني ذات الـصلة             

 قـراءة نقديـة   اليت شرعتها النظم العربية منذ بدء احلراك االجتماعي، كما يتناول       
لواقع املمارسات يف جمال حقوق اإلنسان األساسية، واحلريات العامة، كما يرصد           
واقع املرأة يف سياق احلراك االجتماعي بني املشاركة اجلسورة اليت أسهمت ـا،             

  .والتحديات اليت تواجهها
  

 منه كاملعتاد تقارير البلدان، لكنه أدخـل        القسم الثاين ويتناول التقرير يف    
بعض التعديالت على تبويبه السابق، فبعد أن كان ميايز بني البلدان الـيت تواجـه               
ظروفًا استثنائية وتلك اليت تواجه ظروفًا طبيعية، جتاوز هذا التقرير عن هذا التمايز             
بعد أن أصبحت معظم البلدان العربية تواجه ظروفًا استثنائية يف سـياق احلـراك              

  .االجتماعي العريب
  

 منه التحديات التنمويـة يف الـوطن        القسم الثالث  التقرير يف    كما يتناول 
 إعمال احلقوق االقتصادية    علىالعريب، وأثر احلراك االجتماعي  يف البلدان العربية         
 االجتماعي الـيت أطلقتـها   -واالجتماعية، وتقييم مبادرات اإلصالح االقتصادي    

قامة العدالـة االجتماعيـة   العديد من البلدان العربية، وحتديات مكافحة الفساد وإ       
  .وتعزيز التكامل والتعاون التنموي العريب

  

كما أضاف تقرير هذا العام إىل املنظومة املعيارية العاملية، اليت يعتمدها يف            
قياس التقدم احملرز، أو االنتهاكات، معياراً إضافياً، وهو مدى اتساق التطورات مع           

مطالبها بالعيش واحلريـة والعدالـة      مطالب احلراك االجتماعي الذي اختزلته يف       
  .ت تضحيات هائلة إلجنازهاتماعية والكرامة اإلنسانية، وقدماالج
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وقد دققت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان مواد هذا التقرير عرب العديد من       
تونس ومصر وليبيا واليمن وقطر بعثات تقصي احلقائق والزيارات اليت نظمتها إىل 

 وعـرب   سوريا والكويت واملغرب واألردن وقطاع غزة،     واإلمارات والبحرين و  
ة اجلوهرية اليت تناوهلا هذا     لَّمل اليت عقدا حول القضايا احلا     الندوات وورشات الع  

  .التقرير
  

كذلك استند التقرير إىل األدبيات الصادرة عن أفرع املنظمة ومؤسـساا   
رع جديد يف ليبيا الثورة،     العضوة، واليت تعززت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير بف        

  .وما أتاحته من رؤية بانورامية ملشهد التغيري
  

ويعرب معدو التقرير عن تقديرهم للمسامهات اليت قدمها أعضاء اللجنـة    
التنفيذية وجملس األمناء عرب االجتماعات الدورية للمنظمة، والتواصل املستمر بينهم 

ليالت مثينة، كان هلا أبلغ األثـر يف  وبني األمانة العامة، واليت أتاحت معلومات وحت  
  .إعداد التقرير

  

ويبقى التنويه الزماً بأن رصد االنتهاكات الـواردة يف التقريـر ال يعـرب          
بالضرورة عن كل االنتهاكات اليت وقعت بالفعل، لكنه يعرب عن تلك اليت وصلت             

زها لـيس   ، كما أن طول التقارير القطرية أو إجيا        وأمكن توثيقها  إىل علم املنظمة  
مؤشراً على حجم االنتهاكات، إمنا يعرب عن حجم املعلومـات الـيت تـوافرت              

  .للمنظمة
  حمسن عوض
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  : 
  

  قراءة يف التطور الدستوري والقانوين: أوالً
رافق مشهد التغيري يف العامل العريب، إدخال تغيريات واسعة النطاق علـى            

سواء يف البلدان اليت أخذ فيها احلراك االجتماعي طابع      . ستورية والتشريعية البنية الد 
الثورات واالنتفاضات، أو تلك اليت بادرت إىل إجراء إصالحات الستيعاب احلركة 

  . االحتجاجية
فعصفت الثورات واالنتفاضات باألطر الدستورية يف مخسة بلدان عربيـة          

أشكال متنوعة، واستبدلتها بإعالنـات     تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا ب     : هي
كما أدخلت بلدان عربية أخـرى تعـديالت علـى          . دستورية أو دساتري جديدة   

املغرب واألردن والبحرين وسـلطنة     : دساتريها بدرجات خمتلفة من العمق، وهي     
وشكلت اجلزائر جلنة يف سبيلها . عمان، فضالً عن الصومال الذي ميثل حالة خاصة  

وألول مرة منذ عقود رفعت عن كاهل الدساتري العربية حاالت          لتعديل الدستور،   
  . الطوارئ اليت كانت حتجب ضماناا يف ثالثة بلدان عربية

وطالت التغيريات يف البنية القانونية إصدار قوانني جديدة، أو تعـديالت           
على قوانني قائمة، مشلت قوانني مباشرة احلقوق السياسية وقـوانني االنتخابـات            

اا املختلفة، وقوانني تنظيم احلريات العامة، كما أدخلت تعديالت علـى           مبستوي
  .قوانني العقوبات

  

   التغيريات الدستورية -١
تتناول تقارير البلدان املالمح األساسية لإلعالنات الدستورية والدسـاتري         
 اجلديدة، بينما تتناول هذه املقدمة التحليلية السمات الرئيسة هلذه الدساتري، ومدى          
اتساقها مع تطور اخلربة اإلنسانية يف وضع الدساتري أو إصالحها، ومدى وفائهـا             

  .بتطلعات الرأي العام
فرغم تسليم اخلربة اإلنسانية بتفرد حاالت وضع الدسـاتري أو تعديلـها            
اتساقًا مع ظروف كل جمتمع وسياق اختاذ هذا اإلجراء املهم، فقد توافقت علـى              

ساتري أو تطويرها يف أكثر من نصف بلدان العـامل  مبادئ أساسية من خربة وضع د  
  :يف نصف القرن األخري، ومن أمهها 

 ويتجاوز هذا املفهوم املشاركة العامة هنا جمرد التـصويت          :املشاركة العامة    ) ١(
على ممثلني دستوريني، أو التصويت يف استفتاء، وإمنا تنصب على مـشاورات     
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سم باملصداقية والشفافية لتكون    عامة واسعة، وحوار وطين بوسائل متعددة، تت      
اهتمامات الناس حمورها، ويعرف الناس أن اخليـارات املتعلقـة باملـسائل             

  .الدستورية تأخذ آراءهم يف احلسبان
كذلك ينبغي أن يتسم عمل اجلمعية التأسيسية بكاملها بالشفافية،         : الشفافية   ) ٢(

م به، كمـا    أي جيب أن يعرف اجلمهور ما تتم مناقشته، والترتيب الذي سيت          
ينبغي أن تتوافر له األوراق التحضريية اليت ستقوم عليها املناقشات يف وقـت             

واالتصال باملشاركني واملراقبنيايسمح لألطراف املعنية بتقدمي اقتراحا .  
 وتتعدد أساليب املشاورات العامة، وأبرزهـا عمليـات         :املشاورات العامة  ) ٣(

 د، وإعداد دراسات استقصائية تعتماستفتاء غري ملزمة، وطلب تقدمي اقتراحات
على االستبيانات، وعقد اجتماعات شعبية أو اجتماعات تنظم لفئات حمددة أو 

وإطالع الشعب على الطريقة اليت استخدمت فيها هـذه         . ملوضوعات حمددة 
 .اآلراء

ال يوجد حد قانوين للقضايا اليت ميكن التعرض هلا  : أجندة القضايا الدستورية     ) ٤(
 ولكن تظل هناك قيود عملية، إذ ميكن ألجندة تفاوضـية غـري             يف الدستور، 

مقيدة حبدود اإلسهام يف وضع دستور طويل ومفصل يغطي مـسائل عامـة             
كثرية، رمبا من األفضل أن تتناوهلا فيما بعد قوانني وسياسات، وبالطبع فـإن             
مثل هذا الدستور ميكن أن يكون صعب التنفيذ، وأن يثري توقعات غري عاديـة    

 . نطاق القضايا اليت يتم التعامل معها بواسطة الدستورحول
ويف معظم عمليات وضع الدستور توجد قضايا أكثر إثارة للخالف، وينبغي            

ويف كثري من عمليات وضـع      . احلرص يف حتديد هذه القضايا أو التعرض هلا       
  .الدساتري مت حتديد هذه القضايا، ووضعت إجراءات خاصة للتفاعل معها

بل الشعب، قابالً   ينبغي أن يكون الدستور مفهوماً من ق      : التساق  الصياغة وا  ) ٥(
  بل السياسيني والبريوقراطيني، وقابالً للتفسري من قبل احملاكم       لالستخدام من ق .

ومن املهم بصورة خاصة أن يكتب الدستور بلغة واضحة، وال يهم يف هـذا              
 داخـل   الشأن الكلمات فحسب، بل من املهم أيضاً ضرورة وضوح الفكرة         

 .كاا يف عامل األفكار الدستوريةالدستور، وم
  

  :وقد اتسمت معظم الوثائق الدستورية مبا يلي
  جاءت معظم الوثائق الدستورية بعيدة كل البعد عن هذه املبادئ، حيث أُجري* 
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بعضها يف كنف السلطة من جانب جلان غري منتخبة حىت وإن ضمت كفـاءات               
بالـضرورة التنـوع الـسياسي والفكـري       وخربات مهنية رفيعة، ومل تعكـس       

بل واكتفت إحدى   . واالجتماعي على غرار ما حدث يف األردن واملغرب وسوريا        
  .البلدان مبصادقة امللك على الدستور دون استفتاء شعيب عليه

عززت معظم الوثائق الدستورية من مضمون حقوق اإلنسان وحقوق املواطنـة           *
يدت من السلطة املطلقة للحكومات يف إعـالن        باملقارنة مع الدساتري السابقة، وق    

حالة الطوارئ واستمرارها، وعززت من دور االس النيابية ودورها يف الرقابـة            
والتشريع، كما عززت الرقابة على دستورية القوانني باستحداث حماكم دسـتورية   

  .جديدة
على مركزية  لكن يف املقابل حافظت الوثاق الدستورية الصادرة يف النظم امللكية           * 

امللك يف النظام السياسي، فهو ميلك وحيكم وال يساءل، كما أنه يعد مرجعية لكل              
سلطات الدولة، وحكما بينها، ويعني أو يرأس طائفة واسعة من االس واهليئات،            

  .وذاته مصونة
وتعرض تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتري ملنازعات سياسية وقانونية على   * 

 حدث يف مصر، حيث جرى التنازع على تفسري النص اخلـاص بتـشكيل          حنو ما 
اجلمعية التأسيسية يف اإلعالن الدستوري، إذ فسره البعض علـى أنـه تفـويض              
باالختيار من جانب الربملان، فيما فسره البعض اآلخر بأنـه انتخـاب للجمعيـة              

كيل اجلمعية  وأدى فرض التفسري األول يف تش     . التأسيسية من خارج أعضاء الربملان    
التأسيسية إىل استقطاب سياسي حاد وجدل حول تشكيلها حتول إىل نزاع قضائي            

واختيار مجعية جديدة مل حتـظ بـدورها   . مت مبوجبه حل اجلمعية التأسيسية األوىل  
بتوافق وطين، بل عمقت االنقسام الوطين حول اجلمعيـة التأسيـسية ومنتجهـا             

  .الدستوري
يبيا بشكل آخر، فبعد أن حدد اإلعالن الدسـتوري  وتكررت نفس الظاهرة يف ل    * 

قيام املؤمتر الوطين العام يف مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً يف أول اجتماع له باختيـار               
هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور، يف مدة ال تتجاوز ستني يوماً من انعقـاد              

فقـد مت   . تاء العام اجتماعها األول على أن يعتمد من املؤمتر الوطين ويطرح لالستف         
بطريقة مفاجئة قبل انتخابات املؤمتر الوطين تعديل يف اإلعالن الدستوري، تـضمن   
انتخاب اهليئة التأسيسية بطريق االنتخاب احلر املباشر، على أال يكون أعضاؤها من        

  ى الربنامج الزمين إلصدار ـد انعكس ذلك علـوق. بني أعضاء املؤمتر الوطين العام
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  .ثار جدالً شديداً داخل املؤمتر الوطينالدستور، وأ
مل جير فحص جدي للمشاكل الواردة يف الدساتري القائمة، واليت كانت تنعكس            * 

على التشريعات املنظمة للحقوق األساسية واحلريات العامة على وجه اخلصوص،          
مثل إحالة تنظيم هذه احلقوق واحلريات إىل القوانني دون ضوابط كافية حتول دون          

لفتها للنص الدستوري، فبلغت مثل هذه اإلحاالت يف بعض هذه التشريعات حنو خما
  .مثانني تشريعاً على غرار ما جاء يف الدستور املصري

مل حتسم أي من الوثائق الدستورية الصادرة مكانة املواثيق الدوليـة واإلقليميـة             * 
 أيـة وثيقـة     اخلاصة حبقوق اإلنسان بالنسبة للتشريعات الوطنية، وكذا مل تتضمن        

  .دستورية قواعد القانون الدويل اإلنساين
ومل حتظ العدالة االجتماعية، واليت كانت سبباً ومطلباً للحراك االجتماعي العريب           * 

  .باألمهية الواجبة يف الوثائق الدستورية
مع بروز دور التيار السياسي اإلسالمي يف احلياة السياسية واالجتماعية وتصدره           * 

نيابية يف تونس ومصر واملغرب، وتعزيز حضوره يف بـاقي البلـدان            التشكيالت ال 
العربية، برزت قضية الشريعة اإلسالمية ومكانتها الدستورية اتصاالً مبـضموا أو           
بتطبيقها أو بتحديد هوية الدولة يف عدة بلدان عربية، وقد عمقـت صـياغتها يف       

  .الدستور املصري من االنقسام الوطين
 إصدار اإلعالنات الدستورية أو الدساتري دون إحكام صياغتها،  وأدى التسرع يف  * 

 تعديالت متكررة عليها على حنو ما حدث        ل إىل توافق وطين حوهلا، إىل     أو التوص 
يف اإلعالن الدستوري اللييب، بل وبلغت املفارقة ذروا يف مصر بتبين رئيس الدولة             

  . قبل إقرار الدستور نفسهواحلكومة الدعوة لتعديالت دستورية للمواد اخلالفية
وأثار العزل السياسي لرموز النظم السياسية السابقة جدالً واسعاً حول دجمـه يف     * 

الوثائق الدستورية أو وضع قوانني مستقلة بشأنه يف سياق إعداد الوثائق الدستورية            
  .حول مدة العزل السياسي واملشمولني بأحكامه

  

 الدسـتورية دون طموحـات      ويف كل األحوال فقد جاءت هذه الوثائق      
وتطلعات اتمعات العربية يف تقرير مصريها بنفسها، ويف تكريس احلريات العامة           

  . على وجه اخلصوص، وىف تيسري سبل االنتقال إىل الدميقراطية
  

   تطور اإلطار القانوين-٢
   قوانني االنتخابات استأثرت  القوانني املنظمة للحريات العامةيف سياق
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من التغيري بإصدار قوانني جديدة أو إدخال تعديالت علـى القـوانني            بأكرب قدر   
القائمة يف تونس ومصر واجلزائر واملغرب وليبيا وموريتانيا واألردن وسوريا ولبنان           
  .والكويت واإلمارات وقطر وسلطنة عمان أي يف أكثر من نصف البلدان العربية

س مفوضيات أو جلـان  ورافق تعديل النظم االنتخابية إصدار قوانني بتأسي    
تونس واألردن وليبيا واجلزائر وسوريا ومصر      : يف مثانية بلدان عربية هي    . انتخابية

  .والكويت وسلطنة عمان
  

 :وقد اتسمت هذه القوانني االنتخابية مبا يلي
أحرزت معظم القوانني االنتخابية تقدما يف تعزيز احلق يف املشاركة عدا قـانون             * 

 الذي جاء حمبطًا لتطلعات القوى السياسية، بـل ومناقـضا      االنتخابات يف األردن  
. لتوجهات جلنة احلوار الوطين، وأفضى إىل مقاطعة قوى سياسـية لالنتخابـات           

وكذلك التعديل الذي أدخل على قانون االنتخابات يف الكويت وأفضى بدوره إىل          
 .نفس النتيجة

 على االنتخابات بني منـط      تباينت أمناط اللجان االنتخابية اليت أنشئت لإلشراف      * 
املفوضية العليا لالنتخابات يف ليبيا، واللجان الوطنية العليـا يف تـونس واألردن             

كمـا تنوعـت يف نطـاق       . واجلزائر وسوريا ومصر والكويت وسلطنة عمـان      
اختصاصها، فميزت مصر بني جلان اإلشراف على االنتخابات التشريعية والرئاسية، 

النتخابات التشريعية واإلدارة احمللية دون الرئاسـية،       ومشلت يف سوريا اختصاص ا    
كمـا  . واختصت يف سلطنة عمان بانتخابات جملس الشورى دون االس البلدية         

 . تباينت يف تشكليها بني التشكيل القضائي أو املتنوع
 .مجعت معظم القوانني االنتخابية بني نظامي االنتخاب الفردي والقوائم* 
قوانني مثلما حدث يف مصر طابع العجلة واالرتباك، الـذي       أخذ إصدار بعض ال   * 

كان أهم مظاهره إدخال تعديالت على القوانني بعد إصدارها، وعدم اتساقها مع            
أحكام الدستور، مما أدى إىل إبطال قـانون انتخابـات جملـس الـشعب بعـد           

قبلية على االنتخابات، وحىت عندما مت إصدار الدستور اجلديد، وإقرار مبدأ الرقابة ال 
قوانني االنتخابات، جاء القانون اجلديد الذي أقره جملس الشورى مشوبا بعـوار            

 .دستوري، ومت استبداله بقانون آخر
  اة السياسية باستثناء مصر اليت ـة النساء يف احليـعززت معظم القوانني مشارك* 

استبعدت قوانينها االنتخابية تكريس حصة للنساء بعد طعـن دسـتوري بعـدم             
 بدعوى تعارضها مع    ٢٠٠٩دستورية هذه احلصة اليت كانت قد تقررت يف العام          
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ـ             ـمبدأ املساواة، وليبيا اليت ختلى قانوا عن احلصة املخصصة للنساء واحملـددة ب
  .من املقاعد% ١٠

 القوانني املنظمـة  إالومل ينافس حجم التعديالت على قوانني االنتخابات      
ريات اإلعالمية، حيـث صـدرت قـوانني أو          وخاصة احل  والتعبري حلرية الرأي 

تعديالت لقوانني قائمة يف تونس والعراق واجلزائر والـسعودية وليبيـا واألردن            
وسوريا وقطر وسلطنة عمان ومصر والكويت واإلمارات أي أكثر مـن نـصف             

  .البلدان العربية أيضاً
  : وقد اتسمت هذه القوانني مبا يلي

غاء العقوبات السالبة للحرية يف جرائم      محل معظمها واجهات براقة مثل إل     
  . بينما أبقى على هذه العقوبة يف القوانني اجلزائية. النشر

واستخدم معظمها عبارات فضافضة ومبهمة تسمح بالتأويل والتفسري مبا         
  .ني حتت طائلة القانوناحلريات اإلعالمية ويضع اإلعالمييهدد 

باحة واإلتاحة وأثار معظمها    ومال معظمها للتشديد والتقييد بدالً من اإل      
اعترضات واسعة النطاق بني اإلعالميني والصحفيني واملدونني، واضطرت أحدى         
  . احلكومات للتراجع عن املضي يف إقرار القانون على حنو ما حدث يف الكويت

ومل يواكبها صدور قوانني إتاحة املعلومات الرمسية مما يضطر اإلعالمـيني           
  .مصادر غري دقيقة ميكن أن تضعهم حتت طائلة القانونوالصحفيني بالرجوع إىل 

 

  : واتسمت هذه القوانني مبا يلي
محلت معظمها واجهات براقة مثل إلغاء العقوبات السالبة للحريـة يف جـرائم             * 
 . بينما أُبقي على هذه العقوبة يف القوانني اجلزائية. النشر

ويل والتفسري مبا يهـدد  واستخدم معظمها عبارات فضفاضة ومبهمة تسمح بالتأ * 
  . احلريات اإلعالمية ويضع اإلعالميني حتت طائلة القانون

ومال معظمها للتشديد والتقييد بدالً من اإلباحة واإلتاحـة، وأثـار معظمهـا           * 
اعترضات واسعة النطاق بني اإلعالميني والصحفيني واملدونني، واضطرت إحدى         

 . ون على حنو ما حدث يف الكويتاحلكومات للتراجع عن املضي يف إقرار القان
ومل يواكبها صدور قوانني إتاحة املعلومات الرمسية ممـا يـضطر اإلعالمـيني             * 

  . والصحفيني إىل الرجوع ملصادر غري دقيقة ميكن أن تضعهم حتت طائلة القانون
  

  إصدار قوانني جديدة وإدخال تعديالت احلق يف تنظيم األحزاب وشهد
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ل من تونس ومصر واجلزائر وليبيـا وسـوريا واملغـرب    على قوانني قائمة، يف ك    
  .واألردن أي أكثر من ثلث البلدان العربية

  

  :وقد اتسمت هذه القوانني مبا يلي
سهلت معظم هذه القوانني تأسيس األحزاب، إذ نصت على مهل زمنيـة       
لرد احلكومة على طلب تأسيس احلزب، وما مل يرد من احلكومة اعتراض مـسبب   

ة احملددة، يعد احلزب قائماً، وقد تراوحت هذه املدد الزمنية بني مخسة            خالل املهل 
 يوماً يف أقصاها كمـا ورد    ٦٠أيام يف أدناها كما ورد يف قانون األحزاب اللييب و         

  .يف قانوين األحزاب اجلزائري والتونسي
وكفلت بعض القوانني مسامهة الدولة يف دعم متويل األحزاب من امليزانية              

  . للدولة وفق شروط متنوعة مثلما ورد يف قانوين األحزاب اللييب والتونسيالعامة 
 عـضواً   ٢٥٠وتباين النصاب الواجب لألعضاء املؤسسني لألحزاب بني        

  . مؤسساً يف ليبيا وبني مخسة آالف عضو يف مصر
وبينما نص قانون األحزاب يف مصر على تشكيل جلنة لألحزاب تتفاعـل             

فقد أبقى قانون األحـزاب اجلزائـري مهمـة     األحزاب،  مع مطالب إنفاذ قانون     
   . التفاعل مع األحزاب إىل وزارة الداخلية

قوانني جديدة للجمعيات األهليـة     كذلك أصدرت بعض البلدان العربية      
وهى تونس وليبيا واجلزائر وفلسطني وتناقش مصر والبحرين مشروعات لقـوانني           

  .اجلمعيات
  

  :عات القوانني باآليتوقد اتسمت هذه القوانني ومشرو
جتاوب قانون اجلمعيات يف تونس مع تطلعات الرأي العام حيث أزال كل            

  .القيود وسهل تكوين اجلمعيات
وتعرض قانون اجلمعيات يف اجلزائر النتقادات أمهها أنه يعطى صالحيات            

أوسع لرفض منح الصفة القانونية للجمعيات اجلديدة كما يتيح للـسلطات حـل         
  .ى أساس نصوص فضفاضةاجلمعيات عل

وأتاحت ليبيا تكوين اجلمعيات استناداً إىل اإلعالن الدستوري الصادر يف            
  .، وطرحت مسودة قانون مل تناقش بعد٢٠١١آب /أغسطس
وأدخلت السلطة الفلسطينية يف رام اهللا وحكومة غزة املقالة تعديالن على             

  .قسام القانوين يف فلسطنيقانون اجلمعيات نفسه باجتاهني خمتلفني يكرس حالة االن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٢

وجاء مشروع قانون اجلمعيات يف البحرين الـذي أقرتـه احلكومـة يف               
  . دون مشاورة املنظمات غري احلكومية٢٠١٢آب /أغسطس
ومل يكن احلال أفضل من ذلك يف مصر فجميع املسودات اليت طرحت يف               

كفـل  جملس الشورى حفلت بالعديد من القيود وفرغت النص الدستوري الذي ي          
  .تكوين اجلمعيات باإلخطار من مضمونه

 وصدرت أخـرى ذات     القوانني اجلزائية، كذلك أُدخلت تعديالت على       
مصر واجلزائر وسـوريا،  :  يف ثالثة بلدان عربية هي    إاء حالة الطوارئ  صلة، فتم   

 يف تـسعة  القوانني اجلزائيةوأدخلت تعديالت على  . بينما استمر متديدها يف تونس    
مصر وليبيا واجلزائر وسوريا ولبنان والبحرين والكويت وعمان        : ة هي بلدان عربي 
كما أُدخلت تعديالت   . وصدر قانون ملكافحة االجتار بالبشر يف قطر      . واإلمارات

  . على بعض النظم القضائية
ويرصد القسم الثاين من التقرير املالمح األساسية هلذه القوانني اجلديدة أو             

نما تم هذه املقدمة بتوجهها العام وتأثريها على احلقـوق          التعديالت القانونية، بي  
  : األساسية، وفيما يلي أبرز هذه التوجهات

 تعديل ٢٠١٢شباط / فرباير٢٤ يف اجلزائر يف   إلغاء حاالت الطوارئ  رافق    
قانون اإلجراءات اجلزائية مبا مينح القضاة صالحية إحالة املشتبه يف ارتكام جرائم            

يف أماكن ال يفصح عنها لعدة أشهر يف كل مرة، وأعاد " امات حمميةإق"إرهابية إىل  
  . فرض حالة الطوارئ يف أجزاء من البالد٢٠١٢نيسان / السودان يف أبريل

ومل يصمد إلغاء حالة الطوارئ بضعة أشهر حىت أعيد فرضها رمسيـاً يف             
ار الرئيس  مدن القناة الثالث وقد قضت احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قر          
  . وفقاً للدستور اجلديد الذي يقيد سلطات الرئيس يف إعالن حالة الطوارئ

القـوانني  ت التعديالت اليت أدخلتها الكويت ولبنان علـى         ذوبينما أخ 
 وجها اجيابياً بتقييد مدد احلجز لدى الشرطة، ومدة احلبس االحتياطي يف             اجلزائية

ن املسئولية اجلنائية تكيب جرائم الشرف م الكويت، وإلغاء املواد اليت كانت تعفى مر      
 يف كل مـن     القوانني اجلزائية فقد تشددت التعديالت اليت أُدخلت على       . يف لبنان 

سلطنة عمان وسوريا، فشددت عمان على اجلرائم املنصوص عليهـا يف قـانون             
مكافحة اإلرهاب مبنح الضبطية القضائية لكل منتسيب جهات األمن عند القـبض            

م يف اجلرائم الواقعة على أمن الدولة وتلك املنصوص عليها يف مكافحـة             على املته 
اإلرهاب، وواكب إلغاء حالة الطوارئ يف سوريا تعديل قانون احملاكمات اجلزائية           
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حبيث ختتص الضابطة العدلية أو املفوضني مبهامها باجلرائم الواقعة على أمن الدولة            
  . والسالمة العامة

أصـدر  : باهليئات القضائية واحملاكمات العادلة   تصلة  وبالنسبة للقوانني امل  
 بنقل مجيع القضايا املنظورة أمـام       ٢٠١٢حزيران  /ملك البحرين مرسوماً يف يونيو    

إىل حماكم مدنية، وأخضع استئناف     ) وهى حماكم استثنائية  (حماكم السالمة الوطنية    
مـن الدولـة    األحكام الصادرة عنها إىل حماكم مدنية، كما ألغت سوريا حمكمة أ          

  . العليا، وأحالت مجيع القضايا املنظورة أمامها حبالتها إىل احملاكم اجلنائية املختصة
إذ . القضاء االستثنائي وهكذا ظل كثري من البلدان العربية يعاىن من وطأة          

استمر العمل مبحكمة أمن الدولة يف األردن بطابعها االستثنائي، بل وأعيد تشكلها            
وبينما ألغت  . ا، وستة قضاة مدنيني، برئاسة قاض عسكري       قاضيا عسكري  ١١من  

وبغض النظر عن عدم إمكان أخذ هذا اإلجراء جبدية يف       (سوريا حمكمة أمن الدولة     
 حمكمة ختتص بالنظر يف     ٢٠١٢متوز  /فقد أسست يف يوليو   ) السياق الذي صدر فيه   

اصها ويشمل اختص . قضايا اإلرهاب تتكون من ثالثة قضاة بينهم قاض عسكري        
املدنيني والعسكريني، كما ظلت السعودية تعاىن من احملكمة اجلنائية املتخصـصة           

  كما ظلت احملكمة اجلنائية العليا يف العراق؟). احملاكم األمنية(
 مادة لقانون القضاء العسكري متد ٢٠١١أيار / مايو١٠وأضافت مصر يف 

جلـرائم املتعلقـة    اختصاصه، دون غريه بالفصل يف جرائم أمن الدولة، وكذلك ا         
  . بالكسب غري املشروع اليت تقع من جانب ضباط القوات املسلحة

، فـصدر يف   للعزل الـسياسي  وتضمنت بعض القوانني الصادرة، قوانني      
" قـانون الغـدر   " مرسوم بقانون بتعديل     ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمرب ٢١مصر يف   

بيا قانوناً للعـزل مل     قانون إفساد احلياة السياسية، لكن مل يفعل، بينما أصدرت لي         (
يقتصر على العزل السياسي وإمنا امتد لإلقصاء من الوظـائف العامـة واتـسعت         

" اجتثاث البعث"مساحته الزمنية منذ بداية عهد العقيد القذايف، فجاء أقرب لقانون          
  .الذي شرعه االحتالل األمريكي يف العراق وتضمن عيوباً قانونية ودستورية عديدة

صدار قـانون للحـصانة، أقـره الربملـان الـيمىن يف        بإ اليمنوتفردت  
 حيصن الرئيس السابق علي عبد اهللا صاحل وأعوانه من املساءلة           ٢٠١٢شباط  /فرباير
كما تفردت ليبيا بإصدار قانون بشأن إرساء املصاحلة الوطنيـة والعدالـة     . اجلنائية
  . االنتقالية

  ، يف  املنازلن لتعزيز ومحاية عامالتـقوانية إىل ذلك صدرت ـوإضاف
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اإلمارات بتوفري تذكرة سفر للعودة للوطن مع تعويض يف حال فسخ عقد العمـل          
من جانب رب العمل وتعويض بقيمة شهرين عن كل عام يف العمل، كما صـدر       

 واجلماعات اإلجراميـة    االجتار بالبشر  عرف جرمية    ٢٠١١قانون يف قطر يف عام      
     . ، وشدد يف إجراءات مكافحة هذه اجلرميةوالنشاط اإلجرامي، ومحاية اين عليهم

  احلقوق األساسية  :ثانياً
  :  دماء غزيرة وعدالة قليلة- احلق يف احلياة والسالمة البدنية-١

مل يفلح الطابع السلمي للحراك االجتماعي الذي تشهده املنطقـة منـذ            
، وال طابع التدرج يف مطالب اإلصالح دون ولـوغ          ٢٠١٠كانون أول   /ديسمرب

بينما تراوحت أعداد القتلى واملصابني . لنظم االستبدادية يف دماء احملتجني السلميني ا
يف تونس ومصر واليمن، وهي البلدان اليت جنحت يف احلفاظ على سلمية حركتها             
االحتجاجية بني املئات من القتلى واآلالف من املصابني، فقد قفزت هذه األرقـام         

 انزلقت إىل األعمال العسكرية، حيث قفـزت        إىل عشرات اآلالف يف البلدان اليت     
 ألفا ال يزال مصريهم جمهوالً طبقـاً        ٢٠ ألفا بينهم    ٥٠أعداد الضحايا يف ليبيا إىل      

 ٧٠لتصرحيات وزير الدفاع اللييب يف مناسبة مرور عامني على الثورة، وأكثر مـن        
 ألف قتيل يف سوريا وفق أغلب التقديرات، باإلضافة إىل عـشرات اآلالف مـن             

  . املصابني
أما خارج الدول اخلمس اليت حتولت فيها احلركة االحتجاجية إىل ثورات           

 مما له صـلة     -وانتفاضات فقد اقتصر انتهاك احلق يف احلياة والسالمة البدنية فيها         
 على آحاد أو عشرات احلاالت كما هي احلـال يف           -باالحتجاجات االجتماعية 
  .معظم البلدان العربية

ستمرت أعمال القتل يف عدة بلدان عربية على خلفيـة          إضافة إىل ذلك ا   
أعمال اإلرهاب ومكافحته، ووقعت أبرزها يف العراق واليمن والسعودية واجلزائر          
والصومال، كما استمر مشهد القتل على خلفية الرتاعات الداخليـة املـسلحة يف      

ات وبقيت جرائم قتل الفلسطينيني على أيدي سـلط   . السودان والصومال والعراق  
  .االحتالل واملستعمرين مأساة يومية متجددة

وشهدت املنطقة العديد من بعثات تقصي احلقائق الوطنية والدولية، الرمسية 
وغري احلكومية يف جرائم القتل وغريها من االنتهاكات اجلسيمة يف الفتـرة الـيت              

. يغطيها التقرير يف مصر وتونس وليبيا واليمن والبحـرين وسـوريا وفلـسطني            
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ركت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف بعضها، منفـردة أو مـشتركة مـع       وشا
منظماا العضوة، أو بالشراكة مع منظمات دولية غري حكومية، كما تعاونت مع            

  .بعض اهليئات الدولية اليت اضطلعت ذه املهام
وقد أتاحت نتائج أعمال هذه البعثات وتقاريرها قدراً مناسباً من الفحص           

للوقائع الرئيسة ترصدها تقارير البلدان تفصيالً، وإن كان من املؤكـد أن    والتدقيق  
بعضها سوف حيتاج إىل مزيد من التمحيص، كذلك راعت املنظمـة يف توثيـق              
احلاالت وحتديد املسئوليات التباينات بني اإلطار القانوين احلاكم ألعمال القتل بني           

 اإلنساين، ويف األخري بني الرتاعات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل
  .الداخلية وبني الرتاعات املسلحة الدولية

  أبعاد إحدى اجلرائم الكربى يف     ٢٠١٣ كانون ثان / خالل يناير  توتكشف
انتهاك احلق يف احلياة بعد أن حذرت جمموعة من مستشاري البيـت األبـيض يف               

تنفيذ عمليـات   تركيز علىاألمريكي باراك أوباما من مغبة ال وثيقة سرية الرئيس
االسـتخبارات   قوم ـا وكالـة  ت  اليتعسكرية وهجمات الطائرات بدون طيار

ولية إدارة ئرغم مسف .أخرى األمريكية ووكالة األمن الوطين ووكاالت استخبارية
 عن بعض عمليات االغتيال بطائرات دون       "االبنبوش  "الرئيس األمريكي السابق    

 الـرئيس احلـايل     إدارةي عشر من سبتمرب، إال أن       طيار يف أعقاب أحداث احلاد    
 .قد توسعت فيها بشكل غري مسبوق" أوباما"

 أيلـول / وسـبتمرب  ٢٠٠٤لفترة ما بني يونيو     وتشري التقارير املتواترة أن ا    
 يف وكالة االستخبارات املركزيـة األمريكيـة        ني العامل تنفيذ، قد شهدت    ٢٠١٢

 ٥٢ منها   –ام الطائرات بدون طيار      هجوماً باستخد  ٣٤٤واجليش األمريكي حنو    
  ".أوباما" يف عهد الرئيس ٢٩٢و" جورج بوش"هجوما يف عهد الرئيس 

، مـا  ٢٠١٢أيلول /حىت سبتمرب هذه اهلجمات  ضحاياوتتراوح تقديرات   
 هجمات الطائرات من جراء يف باكستان وحدها اشخص) ٣٣٢٥(و) ٢٥٦٢(بني 

 وهو منظمة غـري     –فة االستقصائية   يقدر املكتب األمريكي للصحا   وبدون طيار،   
 يف صفوف املدنيني يف هـذه       ضحية ٨٨١ إىل   ٤٧٤ أن هناك ما بني      –حكومية  

نطاق السرية الـذي تفرضـه      اهلجمات، ويرجع االختالف الكبري يف التقدير إىل        
   . اإلدارة األمريكية على هذه العمليات

يف جتماع عام وأعلن السيناتور األمريكي اجلمهوري ليندسون جراهام يف ا 
 أن هجمات هـذه     ٢٠١٣شباط  / فرباير ٢٠واليته نشرته الصحافة األمريكية يف      
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الطائرات اليت تستخدمها وكالة املخابرات األمريكية ضد عناصر مفترضة من تنظيم 
وتعود أمهيـة هـذا التـصريح إىل أن         .  شخص ٤٧٠٠القاعدة أسفرت عن قتل     

 عن هذا النوع من العمليات العسكرية،       السيناتور األمريكي من املدافعني الغيورين    
 منهم، وأحياناً نضرب أشخاصا أبرياء، ٤٧٠٠قتلنا : "ونسب إليه تصريح يقول فيه

  ".وهو ما أمقته، لكننا يف حالة حرب
وتفيد التقديرات إىل تزايد عمليات القتل اليت تقوم ا هذه الطـائرات يف           

 يف العـراق    نب باكستان وأفغانستا  السنوات األخرية، وأنه مت استخدامها إىل جان      
وأن األجهزة االستخباراتية األمريكية واصلت استخدامها  . واليمن والصومال وليبيا  

  .  غارة من هذا النوع٨٣ و٢٥، ونفذت ما يتراوح بني ٢٠١٢خالل العام 
ودعت مسودة تقرير أعدها جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل         

ج ونقل واستخدام الطائرات بدون طيار يف كافـة أرجـاء   صدور قرار بوقف إنتا   
وأشارت إىل أن استخدام الطائرات بدون طيار ينتهك القانون الدويل، ويثري       . العامل

وشـككت يف   . خماوف واسعة النطاق حول محاية احلياة خالل احلرب والـسلم         
  . دويلإمكانية برجمة الطائرات بدون طيار لتفي مبتطلبات القانون اإلنساين ال

وىف كل األحوال فلم تضاه غزارة الدماء اليت شهدا املنطقة يف الفترة اليت             
  . اإلفالت من العقابيغطيها التقرير إال جسامة 

فمعظم احملاكمات اليت أُجريت للمسئولني األمنيني املتهمني بقتل مئـات          
الشباب خالل الثورة يف مصر عجزت عن إدانتهم بسبب نقص األدلـة وقـصور           

تحقيقات، كما عجزت حيثيات اإلدانة يف احلكم الصادر ضد رئيس اجلمهورية           ال
السابق ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه عن الصمود أمام النقض بـسبب             

  . نقص األدلة الثبوتية
ومل تطل يد العدالة أي مسئول أمين حبريين رفيع يف جرائم قتل املتظاهرين             

  .كمة رئيس مجهورية تونس السابق غيابيةوجاءت حما. السلميني يف البحرين
ومل تستكمل حماكمات املسئولني املتهمني جبرائم قتل املتظاهرين يف اليمن،         
بل كان األنكى من ذلك إصدار قانون بتحصني الرئيس السابق علـى عبـد اهللا               

ومن . صاحل، واملسئولني اليمنيني عن جرائم قتل املتظاهرين السلميني من احملاكمات  
ف أن األمم املتحدة كانت شريكاً يف هذا اإلجراء، وأعلـت االعتبـارات             املؤس

  . السياسية على األصول القانونية
  وتأخرت حماكمات املسئولني الليبيني يف جرائم القتل واالعتداءات واسعة 
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النطاق على املواطنني الليبيني خالل الثورة، وانتهاكام اجلسيمة للقانون الـدويل           
 والقانون اإلنساين الدويل خالل الرتاع املسلح، بسبب غيبة قوانني       حلقوق اإلنسان، 

نافذة تتيح هذه احملاكمات على غرار ما حدث يف حماكمة رئيس الـوزراء اللـييب         
السابق، واليت اقتصرت على جلسة واحدة أرجئت بعدها، ومنازعة احملكمة اجلنائية          

 اإلسالم القذايف وغريه    الدولية لالختصاص مع القضاء الوطين حول حماكمة سيف       
  . من رموز النظام السابق

وقد أفضى هذا الواقع إىل بروز مفهوم العدالة االنتقالية كمخرج لتجاوز           
هذا املأزق، فبادرت تونس إىل تأسيس وزارة تعىن بالعدالة االنتقالية، كما بادرت            

ا من بلـدان    وأُعيد طرح هذا املدخل يف غريمه     . ليبيا بوضع قانون للعدالة االنتقالية    
  . املنطقة

 كمخرج لتجاوز   العدالة االنتقالية وقد أفضى هذا الواقع إىل بروز مفهوم        
هذا املأزق، فبادرت تونس إىل تأسيس وزارة تعىن بالعدالة االنتقالية، كما بادرت            

وأُعيد طرح هذا املدخل يف غريمها من بلـدان         . ليبيا بوضع قانون للعدالة االنتقالية    
 يسود جدل حول هذا املفهوم وتطبيقاته إذ اعتربه البعض نوع خاص            بينما. املنطق

وتطلع البعض ملد نطاقه الـزمين      . من العدالة بينما هو العدالة يف املراحل االنتقالية       
ليتفاعل مع اجحافات مضت عليها عقود على حنو يفتح الباب لتصفية احلسابات            

ظر لطابعه كمـسار لكـشف      وركز النقاش على اجلزء العقايب دون الن      . السياسية
  .ومت إغفال اجلوانب األخرى املتعددة ملفهوم العدالة االنتقالية. احلقائق التارخيية

  

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي -٢
بينما يعد احلق يف احلرية واألمان الشخصي مدخالً للتمتع بطائفة كـبرية              

دون إعمال هذا احلق، كما من احلقوق واحلريات األساسية ال يتصور ممارستها إال ب
يعد مبثابة املؤشر الرئيس يف احترام حقوق اإلنسان، فقد فشلت بلدان املنطقة على             

  .بل وتورطت يف انتهاكات جسيمة له. اختالف ظروفها يف محاية هذا احلق
وقد شهدت املنطقة يف سياق الثورات واالنتفاضات وغريها من أشـكال        

ظم بلداا احتجاز وسجن عشرات اآلالف مـن        احلراك االجتماعي اليت طالت مع    
األشخاص، وقد جاء بعضها استباقاً لألحداث دف إجهاضها، بينما جاء البعض           

  .اآلخر يف خضم قمع التظاهرات واالشتباكات بني احملتجني وقوات األمن
  وقد اتسمت الكثري من االعتقاالت االستباقية باالنتقائية، واستهدفت
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قيني ونقابيني وصحفيني وإعالميني ومدونني، بينما اتسمت       نشطاء سياسيني وحقو  
االعتقاالت اليت صاحبت التظاهرات بالعشوائية، ومشلت اآلالف من األشـخاص،    

  .بغض النظر عن مشاركتهم فيها
متت معظم االعتقاالت وفق قوانني الطوارئ أو ما مياثلها مـن قـوانني             

ارج قوانني اإلجراءات اجلنائيـة يف      استثنائية يف الدول اليت تأخذ ا، كما متت خ        
الطوارئ يف احلد   " حاالت"ومل تفلح رياح التغيري اليت أطاحت مبعظم        . باقي الدول 

من انتهاك احلق يف احلرية واألمان الشخصي، حيث رافق إصدار قـوانني إلغـاء              
حاالت الطوارئ قوانني أخرى تؤدي نفس أغراضها على حنو ما سبقت اإلشـارة          

معظم القوانني االستثنائية يف البلدان األخرى على حاهلـا كمـصدر           إليه، وبقيت   
  .ديد هلذا احلق

وأفرزت الثورات اليت انزلقت إىل الرتاعات املسلحة عدة ظواهر خطـرية           
يف ديد احلق يف احلرية واألمان الشخصي، إذ قفزت بأعداد املعتقلني واملختفني إىل 

". احتكار الدولة لإلكـراه   "ا كسرت مبدأ    أرقام غري مسبوقة يف سوريا وليبيا، كم      
بانتشار ميليشيات مسلحة متارس سلطات احلجز والسجن خارج عهدة الدولة يف           

  .سوريا وليبيا
ويف سياق التغيري االجتماعي الذي واكب تطور املشهد السياسي، بصعود          
ن التيار اإلسالمي، استفحلت ظواهر دد احلق يف احلرية واألمان الشخصي، فبعد أ

يف السعودية، منوذجاً فريداً وبائساً     " األمر باملعروف والنهي عن املنكر    "كانت هيئة   
النتهاك حرمة احلياة اخلاصة لألفراد يف املنطقة، فقد استشرت هذه الظاهرة فأفرزت 

جلـان  "فيما أطلق عليها    " رعاة األخالق "التطورات يف السودان جيالً جديداً من       
وهدد الرئيس السوداين بإعادة حماكم     .  إجراءات قانونية  مستندة إىل " تزكية اتمع 
  . النظام العام

واستلهمت مجاعات يف بلدان أخرى هذه التجربة البائسة مثـل مـصر            
، وحىت حكومـة محـاس املهمومـة    "باللجان الشعبية"وتونس بتكوين ما يسمى  

ـ            ـا يف أولوياا بكوارث اعتداءات قوات االحتالل ومهوم احلصار وجدت مكان
ملالحقة شباب يتأنقون بطريقة رأا غري الئقة، أو فتيات ترى أن غري حمتشمات،             
وقررت سرب منع االختالط بني اجلنسني يف املدارس رغم النقص الفادح فيها جراء             

، فضالً عـن    ٢٠٠٩التدمري الذي تعرضت له خالل العدوان اإلسرائيلي الشامل         
  . نقص املدرسني
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  زاع املسلح ظاهرة خطرية ـليت انزلقت إىل النورات اـكذلك أفرزت الث
أخرى، وهي انتشار السالح بني خمتلف فئات اتمع على حنو يهدد أمـن هـذه               
اتمعات وأماا، وقد رفع هذا السالح يف وجه الدولة أحيانا للضغط من أجـل              

 يف تنفيذ مطالب، كما استخدم يف اشتباكات عائلية وقبلية، وكذا يف جماالت الزهو 
  .مناسبات وطنية أفضت لسقوط قتلى وجرحى

وأمتد أثر هذه الظاهرة إىل البلدان ااورة، بالتهريب ألغراض سياسية أو           
جتارية، ومشلت األسلحة املهربة أنواعاً خمتلفة من الصواريخ، واألسـلحة الثقيلـة            
والذخائر، وأصبحت أحد الشواغل األمنية الكئيبة يف بلدان مثل مـصر وتـونس             

  .لسودان ولبنان وغريهاوا
وبينما صدرت عشرات من قوانني العفو العام واخلاص اليت أفـضت إىل            
إطالق سراح سياسيني حمتجزين مبوجب قوانني الطوارئ أمضوا فترة عقوبتـهم يف   
تطور إجيايب يضع حداً ملظامل طال أمدها، فقد مشل ذلك املسار أيضا إطالق سراح              

معتادي اإلجرام الذين ميثلون خطراً علـى أمـن         آالف من اجلنائيني اخلطرين من      
  .وأمان اتمع بعد زوال سند احتجازهم القانوين

 ألف سجني جنائي خالل     ٢٤وقد أضاف ذلك إىل جانب فرار أكثر من         
الثورة يف مصر حتدياً خطرياً ملنظومة األمن واألمان للمجتمع املصري استـشرت             

 واملمتلكـات والـسرقة بـاإلكراه       االعتداء على األشخاص  : خالهلا جرائم مثل  
  .واالختطاف واالغتصاب، وخطف السياح واستخدامهم كرهائن

كما أدى ضعف األجهزة األمنية، وفقدان هيبتها وغل يدها يف مالحقـة            
اخلارجني عن القانون حتت وطأة اجلرائم اليت تورطت فيها قطاعات منها يف ظـل              

مع الواقع اجلديد، وانفجار املطالب     النظم االستبدادية، وبطء قدرا على التكيف       
املهنية واالجتماعية للفئات الدنيا منها، إىل فجوات أمنية عميقة، سعت مجاعـات            

وقتلـهم  " البلطجيـة "مدنية مللئها، فنقلت القانون ألياديها، وقامت بالقبض على         
والتمثيل جبثثهم يف عدة حمافظات مصرية، وسعى أحد األحزاب اجلديدة يف مصر             

  .وأعلن عن مساعيه الستصدار تشريع بذلك" لدعم األمن"نظيم جلان شعبية إىل ت
وأطلقت االحتقانات الدينية واملذهبية املقيتة اليت استـشرت يف سـياق           

موجات من " للفاعلني اجلدد"الرتاعات املسلحة يف املنطقة، والصراعات االجتماعية 
ان الشخصي، ويرصـد   العنف أفضت إىل انتهاكات جسيمة للحق يف احلرية واألم        

  .التقرير حاالت جسيمة من العنف الطائفي يف عدد من البلدان العربية
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وظلت األعمال اإلرهابية ومكافحتها مصدراً متجدداً لالنتهاك اجلـسيم         
للحق يف احلرية واألمان الشخصي يف املنطقة، سواء من جانب اجلماعات اإلرهابية        

الضطرابات اليت شهدا املنطقة وتداعيتـها      اليت متدد انتشارها جغرافياً يف سياق ا      
السابق اإلشارة إليها، أو استخدامها تكئة من جانب بعض احلكومـات لتربيـر             

  . جتاوزاا حيال معارضيها السياسيني
  

  :  احلق يف احملاكمة العادلة-٣
بقدر ما حققه احلراك االجتماعي يف املنطقة العربية من تقدم غري مسبوق              

 والتعبري، فقد أخفق يف حتقيق تقدم يذكر يف تعزيز احلق يف احملاكمة             يف حرية الرأي  
العادلة وما يتصل به من استقالل القضاء وسيادة حكم القانون وحتقيـق العدالـة              
الناجزة، سواء يف البلدان اليت جنحت يف تغيري نظم احلكم، أو تلك بادرت بإجراء              

  . إصالحات الحتواء احلراك االجتماعي
هاك هذا احلق أمناطًا متعددة من أشكال القضاء االستثنائي مثـل    وشهد انت   

حماكم أمن الدولة يف األردن، وحماكم أمن الدولة العليا طوارئ يف مصر قبل إلغاء              
، واحملكمة اجلنائية العليا يف العراق املناط ا  ٢٠١٢حالة الطوارئ يف منتصف العام      

، وحمكمة السالمة الوطنيـة الـيت   حماكمة كبار املسئولني يف حزب البعث واجليش   
أنشئت خالل فترة سريان الطوارئ يف البحرين، واحملاكم األمنيـة يف الـسعودية،         
واحملاكم اجلزائية املتخصصة يف اليمن، فضالً عن استمرار حماكمة املـدنيني أمـام             
احملاكم العسكرية واليت اتسع نطاق استخدامها على حنو غري مـسبوق يف بعـض              

  . البلدان
ورغم قيام بعض البلدان بإلغاء حماكم أمن الدولة مثل سوريا، اليت مل يؤخذ   

هذا اإلجراء من جانبها على حممل اجلدية يف سياق التداعيات العسكرية للثـورة             
  . السورية، فقد استمر انتهاك احلق يف احملاكمة العادلة يف معظم البلدان العربية

لطة القضائية يف معظـم البلـدان   واستمر تغول السلطة التنفيذية على الس      
العربية، ووضع نظام العدالة يف كثري من البلدان العربية موضع امتحان عسري على             
صلة مبوضوعات إصالح القضاء، أو معاقبة أركان األنظمة اليت سـقطت، أو يف             
سياق إشرافه على االنتخابات وإدارا، أو بسبب الصبغة السياسية لبعض أحكامه           

ت كانت موضع انقسام يف اتمعات بعد الثورة، أو بسبب تـصدي            يف موضوعا 
بعض احملاكم العليا لتقرير مدى دستورية بعض القوانني أو عدم دستوريتها، أو يف             
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الفصل يف مدى مشروعية قرارات صادرة من جانب احلكومة أو الربملان، وما إذا             
  .ضع لرقابة القضاءكانت تدخل يف نطاق أعمال السيادة أو خترج عن نطاقها وخت

وضاعف من مأزق العدالة قصور التشريعات املوضوعية واإلجرائيـة يف            
جرائم الفساد، واجلرائم   : البلدان العربية عن مالحقة أمناط من اجلرائم اخلطرية مثل        

السياسية، وجرائم االنتهاكات املمنهجة واجلسيمة حلقوق اإلنسان، وأدى هـذا          
يف معاجلة الكثري من القـضايا، وإخفـاق يف املالحقـة      الواقع القانوين إىل ارتباك     

القضائية ألركان النظم السابقة، وأفضى إىل إفالت الكثري منهم من العقوبة، كما            
أن حماولة تاليف هذه الثغرة يف بعض البلدان العربية مثل مـصر وليبيـا عمقـت                

  . االنقسامات السياسية داخل البالد
اليت متر ا بعض البلدان العربيـة تـأثرت         ويف سياق الظروف االستثنائية       

العدالة من جراء ما نال األجهزة املعاونة للقضاء من اضـطراب مثـل األجهـزة               
الشرطية وغريها من اجلهات األمنية املنوط ا مجع التحريات، وأجهـزة الطـب             

  . الشرعي، وأعوان القضاء الذين اخنرطوا يف احلراك االجتماعي
لشرطة وارتباكها يف ظل املـتغريات اجلاريـة        وأضاف إضعاف أجهزة ا     

صعوبة أخرى، ليس فقط يف إنفاذ أحكام القضاء، بل وحىت يف محايـة القـضاة               
واحملاكم والنيابات، مما أثر على هيبة القضاء وزاد من البطء يف البت يف القـضايا               

  . والدعاوى
  

  :  حقوق السجناء وغريهم من احملتجزين-٤
نونية للسجناء وغريهم مـن احملتجـزين إحـدى         تعد محاية احلقوق القا     

التحديات الكربى اليت تواجه بلدان املنطقة منذ اندالع احلراك االجتماعي، سواء يف 
البلدان اليت أجنزت تغيرياً سلمياً يف النظام مثل تونس ومصر، أو تلك اليت أجنـزت               

ك اليت أحبطت   انتقاالً للسلطة يف سياق وساطات إقليمية ودولية مثل اليمن، أو تل          
احلركة االحتجاجية مثل البحرين، بينما شهدت البلدان اليت انزلقـت إىل الـرتاع          
املسلح أمناطاً غري مسبوقة من انتهاك حقوق السجناء وغريهم من احملتجزين كمـاً             

  . ونوعاً
ويف البلدان اليت تعهدت بربامج إصالحية الحتـواء تـداعيات احلـراك              

ليمية مل تول عناية تذكر الحتـرام احلقـوق القانونيـة    االجتماعي يف واليتها اإلق   
للسجناء وغريهم من احملتجزين، سواء اتصاالً بالرتاعات املسلحة اليت تعاين منـها            
مثل السودان والصومال والعراق، أو يف سياق مناخ االحتقان الطائفي واملـذهيب            
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مكافحة اإلرهاب  الذي تفاقم يف العديد من البلدان العربية، أو يف سياق عمليات            
  . اليت أخذت أبعاداً جديدة خالل هذه الفترة يف العديد من البلدان

ويف هذا السياق املضطرب الذي رافق احلراك االجتماعي، واجهت البلدان   
العربية ظواهر غري مسبوقة يف جمال محاية احلقوق القانونية للسجناء وغريهم مـن             

اجلماعي للسجناء واحملتجزين يف كل من      كان من أبرزها ظاهرة الفرار      . احملتجزين
تونس ومصر، وما رافقها من سقوط عشرات إىل مئات من القتلى من الـسجناء              

وهي قضية ال تزال موضع التباس لدى الرأي العام، وما إذا كانـت             . واحملتجزين
إجراء متعمداً من جانب أجهزة أمن النظم السابقة إلشاعة االضطراب يف مرافـق             

ا متت يف سياق التمرد مع ايار األجهزة األمنية، كما أـا موضـع         الدولة، أم أ  
  . حتقيق يف مصر

مثة ظاهرة أخرى غري مسبوقة أفرزا التطورات يف أوضـاع الـسجناء              
وغريهم من احملتجزين املصنفني خطرين من معتادي اإلجرام، والـذين مت إطـالق       

لدان بانتهاء السند القـانوين     سراحهم يف سياق إلغاء قوانني الطوارئ يف بعض الب        
الحتجازهم، وهو أمر أثار إشكالية قانونية مزدوجة، فمن ناحية كان يعد امتثـاالً            
حلكم القانون، ومن ناحية أخرى أفضى إىل تفشي اجلرمية، وخاصة يف ظل الضعف      

  .الذي اعترى األجهزة األمنية والقضائية
لـيت انزلقـت إىل     كما استجدت ظاهرة أخرى غري مسبوقة يف البلدان ا        

الرتاعات املسلحة على غرار ما حدث يف ليبيا، بسيطرة ميلشيات حملية مـسلحة             
على نسبة من السجون وإصرارهم على رفض سيطرة احلكومة املركزية عليها، بل            

علـى حنـو   -وإنشاء أماكن احتجاز جديدة يف مناطق سيطرم، وهو أمر خيـل       
لدولة، وهو احتكار اإلكراه، كما أنـه      بركيزه أساسية من ركائز مفهوم ا      -مباشر

  .عرض السجناء النتهاك طائفة واسعة من حقوقهم القانونية
كذلك رافق الرتاع املسلح الذي واكب احلراك االجتمـاعي يف بعـض              

البلدان العربية استشراء ظاهرة املختفني قسرياً، وشهدت كل من ليبيـا وسـوريا            
قسري، قدرا مصادر رمسية يف ليبيا بـأكثر        أرقاماً فادحة من ادعاءات االختفاء ال     

وحىت مع افتراض   . من عشرين ألف خمتف، وبلغت التقديرات يف سوريا ستني ألفا         
املبالغات، أو غياب نسبة من هؤالء اختيارياً هرباً من جحيم الرتاعات املـسلحة،             

 العديد يظل القدر املتيقن منها ميثل تضاعف خطورة الظاهرة اليت عرفتها املنطقة عرب
  من الرتاعات املسلحة السابقة، وال زالت تعاين من آثارها بلدان مثل لبنان والعراق 
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  . والسودان واجلزائر والصومال
كما تفشت يف سياق األحداث استشراء ظاهرة التعذيب، وأفـضت إىل             

وفاة أعداد كبرية من األفراد، وقع أغلبهم يف سياق الرتاعات املسلحة، لكن امتدت     
  . البلدان العربيةملعظم

كذلك تفشت يف سياق األحداث ظاهرة تسليم الالجئني السياسيني، دون        
مراعاة لإلجراءات القانونية املرعية، وباملخالفة للمعايري الدولية، وكذلك باملخالفة         

  . ألحكام قضائية صادرة يف بعض هذه البلدان
هم يف األعمـال    وبينما استمر االنتهاك اجلسيم باحتجاز املشتبه يف تورط         

اإلرهابية يف الواليات املتحدة من املواطنني العرب منذ أحداث احلادي عشر مـن             
سبتمرب، وتراجع اإلدارة األمريكية عن إغالق هذا امللف بعد وعود مـن الـرئيس     
األمريكي، فقد كشفت املصادر الدولية عن أبعاد مزرية النتهاك احلقوق القانونية           

إلرهاب، وتورط ثالث عشرة حكومة عربية يف النقل غري         للمشتبه فيهم يف قضايا ا    
القانوين هلؤالء املشتبه فيهم، وتعذيبهم، وقبلت هذه احلكومات أن تكون بلـداا            

جلرائم املخابرات األمريكية يف تعذيب وانتـهاك حقـوق هـؤالء          " سلة نفايات "
  .احملتجزين

  

   احلريات العامة:ثالثاً
  :  حرية الرأي والتعبري-١

زعت الشعوب العربية يف سياق احلراك االجتماعي مساحة غري مسبوقة          انت  
من حرية الرأي والتعبري بكافة شعبها، قضت على االحتكار الرمسي لإلعـالم يف             
بعض البلدان العربية، وعززت التعددية اإلعالمية يف أخرى، وكرسـت اإلعـالم            

تدفق املعلومـات،   اإللكتروين كفاعل رئيس على الساحة اإلعالمية، فحسنت من         
  . ووسعت من خيارات الناس وقدرم على بلورة آرائهم حيال الشئون العامة

لكن بقدر ما يبعثه هذا املشهد العام من تفاؤل، فإنه ينطوي على العديـد      
من التحديات، فاالنطالقة اليت حققتها حرية الرأي والتعبري، ال تزال غـري حمميـة          

 االستدامة، حيث جاءت القـوانني املنظمـة        بسياج دستوري وقانوين يضمن هلا    
للحريات اإلعالمية محالة أوجه، ومل يرافقها تعديالت على قوانني العقوبات الـيت            

  . ظلت تكرس العقوبات السالبة للحريات يف قضايا النشر
 وشاب االنطالق الواسع حلرية الرأي والتعبري أعراض جانبية جسيمة، ففي           

  الوصول للمعلومات، عاىن الرأي العام من اخللط بنيغياب قوانني تتيح احلق يف 
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وتعرض صحفيون وإعالميون ملساءالت قانونية،     . الشائعات واألخبار واملعلومات  
ويف غياب مواثيق شرف فاعلة، ومساءلة مهنية قادرة انطلقت فضائيات ومدونات           

يات حتمل دعاوى طائفية ومذهبية، بل وأحيانا عنصرية، وانغمست أخرى يف الغيب          
  . والشعوذة

وعاىن الصحفيون واإلعالميون واملدونون من جراء دورهم املـشهود يف          
واجهة احلراك االجتماعي الذي تشهده املنطقة من ضغوط التغيري، وعـدم قـدرة        
النظم السياسية على التكيف مع الواقع اجلديد، واالنقـسامات الـسياسية علـى        

طاحونة القتل واالعتداءات البدنية اليت     خيارات املستقبل، فأصبحوا هدفاً رئيساً يف       
 من جانب نشطاء    - وبضراوة –مل تقع فقط من جانب النظم، بل ووقعت كذلك          

  .سياسيني ومعارضني يف الرأي
ويرصد التقرير قتل عشرات من الصحفيني واإلعالميني العرب واألجانب         

ات املسلحة يف   من مراسلي الصحافة العاملية ووكاالت األنباء أثناء تغطيتهم للرتاع        
وقد قُتل بعضهم على أيدي القوات احلكومية،       . ليبيا وسوريا وفلسطني والصومال   

ورغم أن معظمهم قتـل أثنـاء       . وقُتل البعض اآلخر على أيدي املعارضة املسلحة      
القصف اجلوي العشوائي أو االشتباكات بني القوى املتقاتلة، فإن ذلك يؤكد جمدداً     

ماية اإلعالميني، وهو ما ظلت املنظمة العربيـة حلقـوق          احلاجة إىل آلية دولية حل    
  .اإلنسان تلح عليه منذ سنوات

لكن املشكلة تتضاعف عندما يكون هذا القتل مستهدفاً، ويرصد التقرير          
العديد من احلاالت اليت كان فيها هذا القتل مستهدفاً للـصحفيني واإلعالمـيني             

  .بصفتهم أو شخوصهم
 الصحفيني واإلعالميني عند مناطق الرتاعات      ومل تتوقف االعتداءات على   

املسلحة، حيث تعرض العديد منهم إىل القتل واالعتداءات البدنية خالل تغطيتهم            
ألحداث االحتجاجات اليت اندلعت يف معظم البلدان العربية، ويرصد التقرير العديد 

  .من احلاالت املؤسفة
يني، بـل امتـدت   كذلك مل تتوقف االعتداءات عند الصحفيني واإلعالم    

ملؤسسام الصحفية واإلعالمية، فتم اقتحام العديد من هذه املؤسسات وتـدمري           
  .معداا من جانب مجاعات معارضة ألدائها دون أن جتد محاية من سلطات الدولة

بل وبادرت السلطات يف معظم البلدان العربية بغلق فضائيات، أو التهديد           
  ، وأحالت عشرات من الصحفيني واإلعالميني بغلقها حتت دعاوى خمالفات قانونية
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  .إىل النيابات بتهم متنوعة، ويرصد التقرير عشرات من هذه احلاالت
وأتاحت التكنولوجيا احلديثة أداة إضـافية لـدى حكومـات لعرقلـة            
الفضائيات، وهي اختراق البث اإلعالمي للفضائيات باستهداف األقمار الصناعية،         

هذه احلاالت، بل وأصبح مألوفاً أن حيمل شريط األخبار    ويرصد التقرير العديد من     
يف قنوات مثل اجلزيرة والعربية وغريها إرشادات مستمرة موجهة إىل مـشاهديها            

  .باالنتقال إىل مواقع مغايرة ملتابعتها
وتعرضت مواقع التواصل االجتماعي على شـبكة اإلنترنـت، ومواقـع       

يب مماثل من القمع بالقوانني واملمارسـة       املدونني، ومواقع اإلعالم اإللكتروين لنص    
على حد سواء، بلغت ذروا خالل الفترة اليت يغطيها التقرير باملنع الشامل للبث              
اإللكتروين يف الفترة األوىل من الثورات واالنتفاضات إلعاقة التواصل بني احملتجني،   

  .اءلة قضائيةوال تزال مسئولية اختاذ هذا القرار يف مصر، بعد التغيري، موضع مس
وجرى حجب العديد من املواقع حتت ذرائع خمتلفة، كما جرى القـبض            
على العديد من املدونني ومساءلتهم، وإحالتهم إىل احملاكم، ومعاقبتـهم بأحكـام     

  .قضائية متثل مسة بارزة يف مسار اإلعالم اإللكتروين
ين وعلى غرار اختراق البث اإلعالمي الفضائي، تعرض اإلعالم اإللكتـرو        

اقتحام العديد من املواقع    ) القراصنة" (اهلكرز"لظاهرة مماثلة، وتولت جمموعات من      
اإللكترونية، جاء بعضها امتداداً للظاهرة العاملية املألوفة، ولكن بـدا أن بعـضها             

  .مقصود الستهداف مواقع معنية
  

     احلق يف التنظيم-٢
آلليات اإلستراتيجية  كان تغييب احلق يف التنظيم بأشكاله املختلفة إحدى ا          

اليت استخدمتها معظم البلدان العربية لتكريس هيمنتها حىت يظل املواطنون أفراداً يف       
  . مواجهة السلطة

فكانت ثلث البلدان العربية حتظر تشكيل األحزاب قانوناً، وهي بلـدان             
، "مجعيات سياسـية  "جملس التعاون اخلليجي، باستثناء البحرين اليت تسمح بإنشاء         

ذلك ليبيا اليت مل تكن تكتفي باحلظر القانوين لتأسيس األحزاب بل وجترمـه،             وك
  .وتفرض عقوبة ملخالفة احلظر تصل إىل اإلعدام

 أما البلدان اليت كانت تسمح بتأسيس األحزاب فكانت إحـداها وهـي             
سوريا تضمن دستورياً احتكار حزب البعث احلاكم للسلطة، بينما تسمح لـبعض      

.  املوالية للسلطة بالعمل احلزيب يف سياق ما يسمى اجلبهة القومية          األحزاب الضعيفة 
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كما ابتكرت معظم احلكومات آليات قانونية وسياسية ملنع قيام أو عرقلة نشاطها            
ومن أمثلة ذلك رفضت جلنة األحزاب يف مصر منذ تأسيسها وحىت قيام            . أو حلها 

  . ١٩٩٩ اجلزائر منذ العام  حزباً، ومل تنشأ أحزاب يف٧٠ثورة يناير طلبات تأسيس 
أما التنظيمات النقابية العمالية، اليت اقتضت ضـرورة التعـاون الـدويل              

السماح ا، يف إطار الصيغة الثالثية للتمثيل لدى منظمة العمل الدولية واليت تقضى        
بتمثيل العمال وأصحاب األعمال إىل جانب احلكومات، فقد أخـضعتها معظـم       

د قانونية تشل من قدراا على ممارسـة احلريـات النقابيـة،            البلدان العربية لقيو  
  . والتفاوض اجلماعي، واإلضراب

ومل تكن ممارسة احلق يف تأسيس الروابط ومنظمات اتمع املدين أفـضل          
كثرياً من ممارسة العمل احلزيب والنقايب، إذ خضعت بدورها لتقييدات قانونيـة يف             

الس اإلدارة وشروط التمويـل، ويف سـياق        مرحلة التأسيس، ومروراً بتأسيس جم    
ومل ينج من هذه السمات سوى عدد قليل من . الرقابة واملتابعة، ويف إجراءات احلل

  . البلدان العربية
وقد أحدثت الثورات وغريها من أشكال احلراك االجتماعي يف البلـدان             

ها على مستوي   العربية تأثريا عميقاً على ممارسة احلق يف التنظيم احلزيب، جاء بعض          
التشريعات مشجعاً على حنو ما سبق اإلشارة إليه، ولكن جاء أمهها على مستوى             
املمارسة الواقعية فنشأت مئات من األحزاب السياسية يف تونس ومـصر وليبيـا،            

، كما تـشكلت    ١٩٩٩ حزباً بعد توقف منذ العام       ٢٣وأتاحت اجلزائر تسجيل    
  .ومصر وليبيا وسوريا واليمنعشرات من االئتالفات الشبابية يف تونس 

وقد أعادت هذه االنطالقة الزخم للحياة السياسية، إذ فتحت نقاشـات             
حيوية حول كل القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، لكنها أثارت أيـضاً           
حتديات وإشكاليات مهمة، كان من أبرزها تشظي العمل احلزيب، ونشوء األحزاب     

  . إلسالميةالسياسية ذات املرجعية ا
وقد تشكلت معظم األحزاب اجلديدة اليت تعرب عن التيارات املدنية علـى            

عجل يف سياق االستعداد خلوض انتخابات اجلمعيـات التأسيـسية، أو اـالس         
النيابية، ونشأت يف سياق تنافسات واستقطابات حـادة، فجـاءت أقـرب إىل             

 فلم تقم تعـبرياً عـن مـصاحل    االئتالفات االنتخابية منها إىل األحزاب السياسية،    
اجتماعية واقتصادية، ومل يتسع الوقت لبعضها إلعداد برامج حزبية مفصلة، فلـم            

  ور احلد األدىن ـي من التأييد يف االنتخابات لعبـتستطع أن تستقطب القدر الكاف
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  . للتمثيل النيايب
كذلك محل تأسيس أحزاب سياسية ذات مرجعيات إسالمية حتدياً متعدد            

 أن تستعيد مجاعات التيـار      -بل ومن الواجب  -وجه، وبينما كان من الطبيعي      األ
السياسي اإلسالمي حقها احملجوب يف املشاركة السياسية، فقد جـاءت حمملـة            
بصورة ذهنية منطية سلبية يف سياق املواجهة مع األنظمة الـسابقة، ومل تـسع إىل               

ني التنظيم الدعوى الذي    وخلطها ب . تصويبها، وعمقتها التنافسات واالستقطابات   
أكسبها شعبية وبني العمل السياسي، وكذا خلطها بني دور الضحية الذي عانـت   

  . منه لعقود وبني مقتضيات احلكم وما يتطلبه من توافق
وقد أثارت هذه اإلشكاليات استقطابات حادة وانقسامات داخل اتمع           

دان العربية من غري املسلمني، وثالثا      أوالً مع التيارات املدنية، وثانيا مع مواطين البل       
داخل تنظيمات التيار اإلسالمي ذاته والذي تتفاوت رؤاه وتفسرياته حول العديـد   
من القضايا اخلالفية، وخاصة جتاه بعض املذاهب اإلسـالمية األخـرى، وغـري             

فضالً عن أن بعض فصائل هذا التيار كانت متارس العمل     . املسلمني، وحقوق املرأة  
  . ي ألول مرة يف تارخيها فتورطت يف تصادمات حادة مع القوى االجتماعيةالسياس

فرضت القوى االجتماعية   : التنظيم النقايب وعلى مستوى ممارسة احلق يف        
بشقيها العمايل واملهين مبدأ التعددية النقابية، ونشأت مئات من التنظيمات النقابية           

الكيانات اال التقليدي للعمل النقايب     والعمالية واملهنية املستقلة، بل جتاوزت هذه       
الشرطة وأئمة املـساجد    : العمايل واملهين إىل قطاعات مل تكن مألوفة من قبل مثل         

  . وأرباب املعاشات
وأصبحت االعتصامات واإلضرابات واملفاوضة اجلماعية شأناً يوميـاً يف           

التقاضـي حـول    احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وباملثل أصبحت آلية        
احلقوق االقتصادية واالجتماعية شائعة بعد أن كانت قاصرة على التفاعل يف جمال            
احلقوق املدينة والسياسية، وتشهد احملاكم يف مصر على سبيل املثال مئـات مـن              
املنازعات القضائية حول موضوعات تبدأ من محاية أراضى الدولة إىل تعيني جنـل             

  . رئيس اجلمهورية دون مسابقة
لكن كما هو مألوف يف سياق التغيريات املفاجئة والعميقة، فاقت املطالب           

االجتماعية واالقتصادية املكبوتة ووسائل اقتضائها قدرات الدول، واقترنت بعض         
قطـع الطـرق    : مظاهر االحتجاجات املشروعة بتجاوزات غري مشروعة، مثـل       

 احتالل مساكن   والسكك احلديد، وأعمال عنف مثل اقتحام منشآت حكومية أو        
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خمصصة ألشخاص آخرين، أو جتريف الرقعة الزراعية اخلصبة بالبناء علـى أراضٍ            
  .زراعية

  

  وسؤال االنتقال إىل الدميقراطية..  احلق يف املشاركة -٣
بينما ميثل احلق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامـة أحـد املرتكـزات                

يف الظروف العادية، فإنه يكتسب أمهية اجلوهرية على طريق االنتقال إىل الدميقراطية 
خاصة يف سياق املشهد املتغري على الساحة العربية، حيث كان تفريغه من مضمونه             
أحد األسباب الرئيسية الندالع الثورات واالنتفاضات وغريها من أشكال احلراك          

  .االجتماعي الذي شهدته املنطقة
كم اجلديدة اليت أتـت  كما أنه يظل مؤشراً أساسياً على شرعية أنظمة احل        

ا هذه الثورات، وطوق النجاة لغريها من النظم اليت تسعى الستيعاب تطلعـات             
فضالً عن دور هذا احلق يف تكريس املواطنة، وتراكم . شعوا وتفادي االضطرابات

  .الوعي السياسي واالجتماعي الذي افتقدته املنطقة لعقود طويلة
 متعددة من االختبارات اجلدية يف إعمال وقد شهدت الساحة العربية أمناطا  

هذا احلق من خالل سلسلة االستفتاءات واالنتخابات مبستوياا املختلفة، وانطالق         
  .حوارات وطنية بني السلطات واتمعات يف أكثر من نصف البلدان العربية

يف مخسة بلدان عربيـة فجـرت عـدة          االستفتاء   وقد مت استخدام آلية   
السودان واملغرب واجلزائر واليمن، وقد جرت معظـم هـذه          استفتاءات مصر و  

االستفتاءات على صلة بإقرار إعالنات دستورية أو دساتري، بينما انفرد أحدها وهو        
االستفتاء الذي أجرى يف السودان بواحدة من أخطر االستحقاقات الدسـتورية يف   

تفاقية سالم اجلنوب،   تاريخ البالد، وهو االستفتاء على حق تقرير املصري املقرر يف ا          
  .والذي خيري أبناء اجلنوب بني الوحدة أو االستقالل

االنتخابات يف  .  رئاسية، ونيابية وبلدية   انتخاباتوشهدت البلدان العربية    
فرغم تنصيب مخس من رؤساء الدول العربيـة مـن خـالل صـناديق          الرئاسية  

و يـصعب وصـفه   االنتخابات، إال أن معظم هذه احلاالت متت يف الواقع على حن       
فعدا إجراء انتخابات رئاسية تنافسية مباشرة يف مـصر وجيبـويت،           . باالنتخابات

جاءت انتخاب رئيس مجهورية تونس عرب انتخابات غري مباشرة من خالل توافق             
حتالف األحزاب الثالثة الرئيسية اليت فازت يف انتخابات الس التأسيسي وعرض           

وجاء انتخاب رئـيس الـيمن يف    .سيسية وأيدتهترشيحه للتصويت يف اجلمعية التأ  
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سياق تطبيق املبادرة اخلليجية حيث تقضي باختيار شخصية موضع توافـق مـن             
من جانب الناخبني اليمنيني، فيمـا كـان   " انتخابه"جانب القوى السياسية، ويتم  

  .مبثابة استفتاء أكثر من اعتباره انتخاباً
خابات غري مباشرة ووفـق     كذلك جرى انتخاب رئيس الصومال عرب انت        

خارطة طريق مشتركة بني القوى احمللية واتمع الدويل من أجـل إـا املرحلـة      
 مرشحاً، وأسفرت عن فوز غري متوقـع        ٢٢االنتقالية يف الصومال، وتنافس فيها      

 صوتاً لشيخ شريف شـيخ  ٧٩ صوتاً مقابل ١٩٠حلسن شيخ حممود إذ حاز على      
  . ر نتائج االنتخابات ووصفها بأا كانت عادلةوقد تقبل املرشح اخلاس. أمحد

جرت انتخابات نيابية يف نصف البلدان       االنتخابات النيابية    وعلى مستوى 
العربية، جاء بعضها يف سياق الثورات واالنتفاضات اليت شهدا املنطقة أو نتيجـة   
هلا، كما جاء بعضها يف سياق احلراك االجتماعي الذي شهدته معظـم البلـدان              

  .لعربية أو نتيجة استحقاقات دستورية مقررةا
وقد أجريت هذه االنتخابات يف كل من مصر واجلزائر واملغرب وجيبويت           

واسـتهدفت  . والصومال والكويت وسلطنة عمان واإلمارات، واألردن وسوريا      
ثالث منها تشكيل جمالس تأسيسية إلعداد دساتري أنيط باثنان منها اختـصاصات            

وهي تونس وليبيا، بينما اختصت إحداها بإعـداد        . اب الربملان تشريعية حلني انتخ  
  .الدستور فقط وأجريت بانتخابات غري مباشرة يف مصر

 السياسية هلذه االنتخابات إذ سـبق معظمهـا         -وتباينت البنية القانونية  
تغيريات يف قوانني مباشرة احلقوق السياسية، وقوانني االنتخابات وسعت من نطاق        

، وحىت يف البلدان اليت كانت جترى انتخابات غري مباشرة مثل سلطنة            هيئة الناخبني 
عمان ودولة اإلمارات، فقد انصرفت األوىل عن إجراء االنتخابات غري املباشـرة،            

  .ووسعت الثانية من قاعدة املشاركني النتخاب أعضاء الس االحتادي
، كذلك سبق معظم هذه االنتخابات تعديالت على قـوانني األحـزاب          

  .أتاحت نشوء أحزاب جديدة، فوسعت أيضاً من قاعدة املشاركة احلزبية
ونقلت معظم البلدان العربية اليت شهدت انتخابات، اإلشراف عليها من           
أيدي وزارت الداخلية إىل إشراف جلان انتخابية مستقلة، أوكـل إليهـا مهمـة              

ـ         حني، ومراقبـة   اإلشراف على االنتخابات، وتدقيق قوائم الناخبني، وقوائم املرش
جمريات االنتخاب ومدى اتساقها مع القوانني، والنظر يف الطعون وإعالن نتـائج            

  .االنتخابات
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وقد تفردت مصر والكويت بظاهرة خاصة، وهى إبطال جملسني منتخبني          
يف كل منهما، حيث أبطلت احملكمة الدستورية العليا يف مصر جملس الشعب بسبب 

ابات، كما مت إعادة انتخاب اجلمعية التأسيسية       عوار دستوري شاب قانون االنتخ    
كذلك مت إبطال جملس األمة الكوييت الناتج       . للدستور بسبب عوار دستوري أيضاً    

، بناء على حكم من احملكمة العليـا بـبطالن          ٢٠١٢شباط  /عن انتخابات فرباير  
وإحيائه، مث إجراء انتخابات أخرى يف نوفمرب       ) ٢٠٠٩(إجراءات حل جملس األمة     

٢٠١٢.   
كما تفردت االنتخابات التشريعية اليت أجريت يف كـل مـن سـوريا             
والصومال بإجرائها يف سياق نزاع مسلح، لكن بينما مل تؤخذ انتخابات سـوريا             
جبدية يف سياق الظروف اليت أجريت فيها، فقد جاءت انتخابات الصومال علـى             

ت احلرب لعقود، العكس من ذلك مدعومة من جانب املواطنني اللذين عاشوا ويال       
ومن جانب اتمع الدويل الذي عاىن من إفرازات هذه احلرب بانتشار القرصـنة             

  .واإلرهاب وااعات وغريها
 السياسي من حقوق النساء يف املشاركة السياسية، -وعزز السياق القانوين

جاء أفضلها يف تونس    ) كوته(إذ أرست معظم القوانني االنتخابية حصصا للنساء        
نصت قوانينها على مبدأ املناصفة وليس فقط اإلنصاف، وإن حال نظام القوائم  اليت  

لكن كان من املؤسف أن يفـشل اإلطـار القـانوين يف            . دون بلوغ هذا املطمح   
النهوض حبقوق النساء يف املشاركة السياسية يف مصر، جراء حكم قضائي قـضي             

قانوا االنتخايب عـن    بعدم دستورية ختصيص حصة للنساء، وكذا ليبيا اليت ختلى          
  . املخصصة للنساء% ١٠نسبة 

  

  :وقد اتسمت جمريات العمليات االنتخابية بالسمات التالية
 سياسي حمتقن جراء    -أجريت معظم هذه االنتخابات يف سياق اجتماعي        

احلراك االجتماعي، وسبق معظمها دعوات للتأجيل أو املقاطعة، لكن اقتـصرت           
على االنتخابات النيابية يف األردن من جانب التيار السياسي         املقاطعة الفعلية املؤثرة    

اإلسالمي اعتراضا على قانون االنتخابات، وكذلك يف الكويت اتـصاال بـنفس            
  .السبب

ورغم احتدام املنافسة بني القوى السياسية، واليت بلغت يف بعض األحيان           
اسعة النطـاق   حد االنقسام الوطين، فلم تشهد جمريات االنتخابات أعمال عنف و         
  .تعطل مسارها، أو تؤثر على حرية الناخبني باستثناءات حمدودة
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شهدت معظم االنتخابات إقباال غري مسبوق يف حجم املشاركة وامتدت          
الناخبني يف بعض احلاالت ملئات األمتار، وحتمل الناخبون بصرب ساعات          " طوابري"

اركة حبضور ملفت للنـساء    كما متيزت املش  . طويلة من االنتظار لإلدالء بأصوام    
على حنو مل يعرب فحسب عن احتدام املنافسة، وإمنا، أيضا          . والشباب وكبار السن  

زيادة وعي املواطنني مبمارسة حقوقهم السياسية، وشعورهم بأن أصوام ميكن أن           
  .حتدث أثراً

متثلت أبرز االنتقادات على مسار العمليات االنتخابية يف انتهاك قواعـد           
االنتخابية، وخرق فترة الصمت االنتخايب، واستخدام املال السياسي للتأثري         الدعاية  

على الناخبني، وبعض االرتباكات اإلدارية يف موعد فتح جلـان االنتخابـات أو             
إغالقها، وتدخل بعض مسئويل اللجان لتوجيه الناخبني، كماُ وجهت انتقـادات           

ت، واألميني، وأحيانا بغياب    حول تفاعل منط مسئويل اللجان مع السيدات املنتقبا       
ويف معظم احلاالت مل تكن حركة اللجان االنتخابية العليـا          . التسهيالت للمعاقني 

  .سريعة وفعالة يف مواجهة هذه اخلروقات
كذلك وقعت بعض اجلرائم االنتخابية، وضبطت حاالت تزوير، كانـت          

  .موضع طعون قضائية وأحالتها اللجان االنتخابية العليا للقضاء
 مراقبة منـدويب املرشـحني،       معظم العمليات االنتخابية يف ظل     أجريت

انتقـادات   ومتابعة حملية، ودولية، تفاوتت يف مستواها وفعاليتها، ووجه معظمها        
  .مهمة، لكن ال ترقي لدمغ االنتخابات بتزوير إرادة الناخبني

 يف  شارك يف معظم االنتخابات، ألول مرة، مواطين البلدان العربية املقيمني         
اخلارج وقد أثار ذلك يف بعض احلاالت إشكاليات قانونية على حنو ما جـرى يف               
مصر، حيث يقضى قانون االنتخابات بإجراء االنتخابات حتت إشـراف قـضائي      
  .كامل، وهو ما كان متعذرا، وأثارت اإلجراءات البديلة جدال سياسيا وقانونيا

ات يف معظم احلاالت،    اعترفت القوى السياسية اليت شاركت يف االنتخاب      
بنتائج االنتخابات رغم أن بعضها وجه انتقادات ثقيلة هلا، باستثناء الكويت حيث            
رفضت القوى املقاطعة نتائج االنتخابات وتعهدت بإسقاط الربملان، وجيبويت اليت          
رفضت املعارضة فيها نتائج االنتخابات، وأطلقت مظاهرات احتجاجيـة ختللـت    

  .السلطة بإجراءات قمعية شديدة واعتقاالتأعمال عنف، وواجهتها 
أجرت مخس بلدان عربية انتخابـات       االنتخابات البلدية    وعلى مستوى 

  بلدية، أو والئية، أو جمالس حمافظني وهي السعودية وسلطنة عمان والعراق واجلزائر 
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  :وقد اتسمت هذه االنتخابات مبا يلي. وفلسطني
ت البلدية لسلطنة عمان، وفـق      أجريت إحداها ألول مرة وهي االنتخابا       

، وأشـرفت وزارة الداخليـة علـى        ٢٠١١القانون الذي أصدره الـسلطان يف       
  .ودون توضيح" ألسباب أمنية"االنتخابات، ومت استبعاد بعض املرشحني 

وجاءت أخرى، وهي االنتخابات البلدية يف السعودية متأخرة عن موعدها 
ن يهدف إىل حبث إمكانيـة إشـراك   ، فيما جرى تفسريه بأنه كا   ٢٠٠٩املقرر يف   

  .لكنها متت أيضاً بدون مشاركة النساء. النساء يف االنتخابات
وجاءت أخرى، وهي االنتخابات البلدية يف فلسطني متأخرة عن موعدها            

بأكثر من مخس سنوات حتت وطأة االنقسام الوطين، واقتصرت على الضفة الغربية           
وتبادلت السلطة الفلسطينية يف رام اهللا      . دون قطاع غزة مما عمق االنقسام الوطين      

  .واحلكومة املقالة املسئولية عن إجراء هذه االنتخابات اجلزئية
وأجريت إحداها يف العراق النتخابات جمـالس احملـافظني وهـى أول              

وقد متت يف سـياق     . انتخابات جترى بعد انسحاب القوات األمريكية من العراق       
 حمافظة  ١٢ت غري مسبوقة أفضت إىل إجرائها يف        احتقان طائفي عميق، واحتجاجا   

من مثانية عشرة حمافظة وسبقها ورافقها أعمال عنف خطرية واغتيـاالت لـبعض          
  .املرشحني

حـوارات  وإىل جانب االستفتاءات واالنتخابات دعت حكومـات إىل         
وينظر الباحث إىل هذه احلوارات كآلية للحق يف        .  رمسية مع اتمع   سياسية وطنية 

اركة، وقد شهدت عشرة بلدان هذا النمط من احلوارات وهي اجلزائر واملغرب املش
وتونس وموريتانيا، ومصر والبحرين واليمن، وسوريا واألردن وفلسطني أي حنـو       

  .نصف البلدان العربية
وقد تباينت هذه احلوارات تبايناً واسعاً يف كل جتلياا على الساحة العربية              

 الدعوة إليها، ومـروراً بتنظيمهـا ومـدى موضـوعيتها           بدءاً من سياقاا وآلية   
واستجابتها لتطلعات اتمع وجدول أعماهلا، ومدى جدية املناقـشات خالهلـا،         

وال يتسع هـذا املقـام      . وانتهاء بنتائجها وجدية تنفيذها وآلية متابعة هذا التنفيذ       
 اإلجراء ومن   لعرض اجلوانب املختلفة هلذه احلوارات كما أن كثري منها مازال قيد          

مث ال ميكن إصدار تقيم منصف ملدى ما حققته من قيمة مضافة يف العمل السياسي               
  .العام

  ، فهل حققت إزاحة األنظمة يفسؤال االنتقال إىل الدميقراطيةويبقى 
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بعض البلدان العربية وتأسيس أطر دستورية وقانونية جديدة، وما ترتـب علـى             
  وى وتوازنات، االنتقال إىل الدميقراطية؟انتخابات من نتائج وما أنتجته من ق

للوهلة األوىل قد تبدو اإلجابة بالنفي، فالسمة السائدة يف البلـدان الـيت             
تنازع الشرعيات ومل تترسخ بعـد شـرعية صـندوق          تعاين من   شهدت ثورات   

االنتخابات وتنازعها الشرعية الثورية بدرجات متفاوتة بني تونس ومصر واليمن،          
  . ليبيا على حنو يهدد العملية السياسيةوبدرجة حادة يف

وكذلك استمرار االنقسام االجتماعي حول العديد من القضايا اجلوهرية         
ذات الصلة، بدءاً بالصراع على اهلوية، إىل منط التعامل مع النظم السابقة وقياداا             
وتركتها االقتصادية واالجتماعية وصوالً إىل اخلالفات حول خيارات املستقبل يف          

  .منوذج التنمية، والسياسات االجتماعية، والعالقات الدولية
وكذلك قصور مفهوم الدميقراطية لدى العديد مـن القـوى الـسياسية            
الصاعدة اليت تراه يتمثل يف إجراء انتخابات نيابية دورية، ومؤسـسات متثيليـة،             

ة، والفصل وتغفل ما يستند إليه املفهوم من منظومة قيمية تقر حبقوق األقلية السياسي
بني السلطات، وسيادة القانون، واستقالل السلطة القضائية، وتفعيل حقوق املواطنة 

  .لكل فئات اتمع دون متييز
 أما يف البلدان اليت بادرت بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية الحتواء          
احلركة االحتجاجية، فقد جاءت هذه اإلصالحات حذرة وبعضها عزز الواقع أكثر   

  .فسح الطريق إىل املستقبلمما أ
وأفرزت صناديق االنتخابات فيها إما قوى تعزز االستمرار على حنو مـا            
شهدته اجلزائر، أو قوى تعزز الواقع على حنو ما أفرزته انتخابات األردن والكويت             
بتقدم القوى القبلية وتراجع القوى السياسية، وهى نتائج مل تأت معزولـة عـن              

  .ة وتقسيم الدوائر االنتخابيةتصميم النظم االنتخابي
بينما ظلت هناك بلدان ال ترى من مفهوم اإلصالح سوى اإلغداق املايل،            
 وال يزال بعضها ينازع يف مشاركة اتمع على مستوى جمـالس بلديـة نـصفها     

  .بالتعيني وفاقدة للصالحيات
  ة إال ومع االعتراف بتأثري كل هذه العوامل يف عرقلة االنتقال إىل الدميقراطي

وإذا كانت احلرية   . نه يقابلها من ناحية أخرى تطورات ترسم صورة خمتلفة للواقع         أ
تنتزع وال متنح كما نعتقد مجيعاً، فقد انتزعت اتمعات العربية حريتها ومل تبخل             

  .ضرباً من املستحيل" بيت الطاعة"بالتضحيات وأصبح  إعادا إىل 
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  :سبات ال ميكن النكوص عنهاكذلك فقد عززت اتمعات العربية مكت
 القضاء على مشروع توريث السلطة، بعد أن كانت بعض النظم قد حولت             أوهلا؛

  .جمتمعاا ومقاديرها إىل متاع يورث
 أا وضعت اية لتقديس السلطة، فبعد أن كانت تلميـذة يف مدرسـة              وثانيها؛

ة، أصـبحت   ابتدائية تفصل لكتابة موضوع تعبري ينطوي على شعار ناقد للـسلط          
وأصبحت هناك مطالب   . قصور احلكم موئالً للتظاهرات واالحتجاجات واملطالب     

متصاعدة لتطوير النظم امللكية إىل ملكيات دستورية، كما تضاءل حجم املسكوت          
  .عنه من مساءل احلكم وقداسة املؤسسات العسكرية واألمنية

تهم الـرأي العـام،     ظهور فاعلني جدد خبالف القوى التقليدية يف مقدم       وثالثها؛  
واإلعالم اجلديد، والنقابات املستقلة، وأشـكال التنظيمـات الـشبابية العـابرة            

  .للتنظيمات احلزبية واأليدلوجية، واحلركات املطلبية
 زيادة الوعي العام واخنراط كل فئات اتمع بكل مستوياا يف النقـاش             ورابعها؛
تخابات واالستفتاءات يف طوابري    ظهر ذلك يف االصطفاف أمام صناديق االن      . العام

متتد لساعات، واالنغماس يف تقييم املرشحني والسياسات العامة وتأثريهـا علـى            
معيشتهم، والنقاش حول القضايا الدستورية اليت كانت حكراً علـى مناقـشات            

  .الصفوة، رغم أن واضعي الدساتري مل يسعوا إىل هذه النتيجة
ها، خاصة  ئ إىل الدميقراطية ومتهد إلرسا    ومتثل هذه العوامل ركائز االنتقال    

  .إذا ما نظرنا إىل الدميقراطية باعتبارها مساراً وليست جمرد إجراءات
وال تنطلق هذه النظرة من رغبة يف إشاعة التفاؤل وإمنا تصدر عن قناعـة              
تامة بأن املد التحرري الذي تشهده املنطقة ال يزال حاضراً كفرصة تارخيية بكـل              

 واستناداً على استقراء التاريخ الوطين، وجتارب األمـم األخـرى يف   معىن الكلمة، 
االنتقال إىل الدميقراطية، والثقة بأن الذين قدموا كل ما قدموه من تضحيات لـن              

  .يفرطوا يف اإلمساك ذه الفرصة التارخيية
  

  ي الوطن العريب ـة فـات التنمويـالتحدي: رابعاً
  واالجتماعيةل للحقوق االقتصاديةوالوصو       

اختذت الدول العربية عدداً من اإلجـراءات االقتـصادية واالجتماعيـة             
 ويثور التساؤل عن مدى     .للتجاوب مع تطلعات احلركة االحتجاجية أو احتوائها      
  .حتقيقها للتقدم ووفائها بتطلعات اتمعات العربية للتغيري
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ات ليس فقط من ويسعى القسم الثالث من هذا التقرير لتقييم هذه اإلجراء       
خالل طبيعتها ولكن أيضاً يف سياق تأثريها على التنمية انطالقا من املفهوم الـذي              

تبناه هذا التقرير بالترابط بني التنمية والدميقراطية، فبغري دميقراطية يستحيل اجنـاز            ي
تنمية حقيقية يكون اإلنسان حمورها وغايتها، وبدون تنمية حقيقية تظل الدميقراطية           

  . عار خاو من املضمونجمرد ش
  

 :مبادرات اإلصالح . ١
دىن من  شهدت البلدان العربية عشرات من اإلجراءات تتعلق برفع احلد األ         

وضع حد أعلى لألجور كذلك، وتثبيت مئـات اآلالف         األجور، امتد بعضها إىل     
من العاملني بعقود عمل مؤقتة، والتعهد خبلق وظائف جديدة تراوحت بني آالف            

ومد مظلة احلماية االجتماعية للعديد من الفئات اهلـشة بزيـادة          ومئات اآلالف،   
معاشات الضمان االجتماعي، واملعاشات التقاعدية وامتد بعضها لتقريـر إعانـة           

  .بطالة
كما مشلت خفض الرسوم على بعض السلع األساسية واحملروقات لتثبيت          

إلقـراض   هذه السلع، وختصيص صناديق علىأسعارها، أو زيادة الدعم املخصص     
وختصيص موارد ملشاريع التنمية يف أقاليم أو حمافظات ملعاجلة مظاهر اخللل . الشباب

  .يف توزيع برامج التنمية أو إنصاف بعض الفئات اهلشة
كما اختص بعضها بالسعي لتحسني بعض اخلدمات األساسية مثل التعليم          

  .والصحة واملياه والصرف الصحي والنقل وبرامج اإلسكان االجتماعي
كـل  مواردها بتخصيص موارد ضخمة تغطي      وتفردت السعودية حبكم       

  . اجلوانب السابقة
ورغم أمهية كل هذه اإلجراءات اليت حتققت، وما أتاحته من دعم أفراد أو       

فلم تطرح  . مجاعات إال أا تظل يف أفضل احلاالت مسكنات وإصالحات جزئية         
ع جوهر املشكالت اليت تسببت يف      أي إجراءات اقتصادية طويلة املدى أو تتعامل م       

  . األزمة االقتصادية واالجتماعية اليت أفرزت الثورات واالحتجاجات االجتماعية
احلكومات العربية إىل حوار مع جمتمعاا حول املـسار         من   أي   فلم تدع   

االقتصادي  واالجتماعي على حنو ما فعلت يف اال السياسي، إلشراكها يف بلورة       
متوافق عليها وهو ألف باء التنمية، وواصلت مجيعها نفس السياسات          رؤية تنموية   

االقتصادية واالجتماعية السابقة اليت تقوم على االستناد إىل االحتكـام للـسوق            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٦

كمصدر للخيارات االقتصادية اليت أدت إىل املأزق الذي تواجهه، ومل تتعلم درس            
ياسات االقتصادية واعتمدت سياسة األزمة االقتصادية واملالية العاملية يف مراجعة الس  

  ". السري كاملعتاد"
  

  الصالحيةيمنوذج للتنمية منته . ٢
خلصت دراسات متخصصة مهمة إىل أن هناك شواهد تطبيقية توضح أن           

، وقـد   ١٩٩٥ -١٩٦٥الدول العربية قد حققت منوا جيدا خالل الفترة ما بني           
الجتماعية اليت نظمـت    أوضح البنك الدويل أن مرد ذلك يكمن يف طبيعة العقود ا          

العالقة بني األنظمة احلاكمة وشعوا، واليت متيزت بعدد من املالمح التنموية كان            
وإعادة توزيع الثروة يف السياسات االقتصادية      " تغليب اعتبارات العدالة  "من أبرزها   
 اليت أعقبت   ١٩٩٥ – ١٩٦٥واعترف البنك الدويل بأن الفترة من       . واالجتماعية

 العقود االجتماعية قد شهدت معدالت متميزة وغري مسبوقة يف النمو         تأسيس هذه   
 كما حققت تلك العقود االجتماعية اخنفاضات يف   .االقتصادي والتنمية االجتماعية  

قـد  وإن كان البنك الـدويل      . مستويات الفقر، وعدم التساوي يف توزيع الدخل      
بـدأت تعـاين مـن    الحظ أن العقود االجتماعية اليت حققت هذه اإلجنازات قد          

ات القرن املاضي مما ترتب عليـه أزمـات         ياإلجهاد خالل النصف الثاين من مثانين     
  .اقتصادية كبرية حدت مبعظم حكومات املنطقة إىل تبين برامج اإلصالح اهليكلي

وقد ركزت برامج اإلصالح اهليكلي على عملية حتقيق كفاءة اسـتغالل              
تصادية مرتفعة بغض النظر عما حيدث يف جمال املوارد؛ ومن مث حتقيق معدالت منو اق

توزيع الدخل وباستخدام معلومات حديثة كعينة من الدول العربية منذ منتـصف            
 أوضحت الدراسات أن النمو الذي شهدته       ٢٠٠٥تسعينيات القرن املاضي وحىت     

دول العينة مل يكن منصفا للفقراء، واستخلصت من هذه النتيجة سؤاال استراتيجيا            
ا إذا كان ينبغي على الدول العربية إعادة النظر يف طبيعة السياسات التنموية         حول م 

  .اليت طبقتها يف إطار برامج اإلصالح االقتصادي اليت تبنتها
  

 فساد يلتهم مثار النمو والتنمية  . ٣
جتمع أدبيات التنمية، ومكافحة الفساد على اآلثار الفادحة للفساد علـى           

وكذا جودة البىن التحتية واخلدمات العامة، وتركيـز       النمو االقتصادي واالستثمار    
الثروات الناجتة عن الفساد دون توظيفها يف القطاعات الضرورية مثـل التعلـيم             

  ال األعمال عبء ـادة األسعار، إذ ينقل رجـوزي. والصحة أو توفري فرص العمل
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  . الرشى اليت يدفعوا إىل املستهلك
دة اإلمنائي عالقة تبادلية بـني الفـساد        وتثبت أدبيات برنامج األمم املتح    

والفقر، إذ يزيد الفساد من جراء الفقر من خالل إعاقته للنمو االقتصادي الـذي              
 طريق  عنيؤثر بدوره على مستويات الفقر من ناحية، كما يؤثر الفساد على الفقر             

التأثري على عوامل احلكم الرشيد من خالل إضعاف املؤسسات السياسية ومشاركة   
واطنني، وختفيض جودة اخلدمات والبىن التحتية احلكومية، مما يؤثر بدوره علـى            امل

  . مستويات الفقر
ـ           و  وطنحتفل املصادر الدولية بتقديرات متفاوتة عن تكلفة الفـساد يف ال

 مليـار دوالر    ٤٠٠ إىل   ٣٠٠يتراوح ما بـني     وتقدره بعض املصادر برقم     العريب  
 ٤٠٠ إىل   ٣٠٠بنحـو    مصر وتونس وليبيا     نتقدر األموال املهربة م    كما   .سنوياً

ثالثة أضعاف  من مصر وحدها ب   األموال املهربة نتيجة الفساد     تقدر  و. مليار دوالر 
 مليار دوالر ال يعرف أحـد  ٦٠ويقدر املؤمتر الوطين اللييب أن هناك      . قيمة املوازنة 
  .أين هي

ن أخطر ما ينـتج عـن       إإذ  وال تقاس خطورة الفساد باألرقام فحسب         
ب أخالقيات العمـل    يارسات الفساد واإلفساد هو ذلك اخللل الكبري الذي يص        مم

سيادة حالة ذهنية لدى األفراد واجلماعات تربر الفساد، وجتد له من    و. وقيم اتمع 
 الرشـوة  فتأخذالذرائع ما يسوغ استمراره واتساع نطاق مفعوله يف احلياة اليومية          

يتقبل اتمـع  و.  جديد ال جياريه نظام آخر   والعمولة تدرجيياً مقومات نظام حوافز    
 .نفسياً فكرة التفريط التدرجيي يف معايري أداء الواجب الوظيفي واملهين والرقـايب            

   .يفقد القانون هيبته يف اتمعو
ال يكاد خيلو بلد عريب من آليات رقابية أو قانونية ملكافحـة الفـساد،              و

اهر الفساد، وتؤسس أجهـزة رقابيـة       فجميع البلدان العربية جترم العديد من مظ      
للمراقبة املالية واإلدارية، بل ويصل عدد هذه األجهزة  يف بلد مثل مصر عـشرة               
أجهزة تعمل بشكل مباشر يف الرقابة املالية واإلدارية ومثلها تعمل بـشكل غـري              
مباشر لتحقيق نفس الغاية، وهو ما بررت به مصر عدم رغبتها يف إضـافة اآلليـة     

ن االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد، وقصرا على جلنة داخلية تابعة لوزارة           النابعة ع 
  . التنمية اإلدارية، مع إضافة عنصرين من خارج اجلهاز احلكومي

االخنراط يف االتفاقية الدولية ملكافحة     بكذلك بادرت معظم البلدان العربية        
 االتفاقيات الدوليـة    الفساد، وبسرعة غري مألوفة خبالف سلوكها حيال غريها من        
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األخرى، ومل يتخلف عن االنضمام لالتفاقية سوى السعودية والسودان وسـوريا           
ة عمان والصومال اللتني عزفتا عن االنضمام إىل      انالذين وقعوا ومل يصادقوا، وسلط    

  .االتفاقية
بادرت الدول العربية إلقرار اتفاقية عربية ملكافحة الفساد يف إطـار           كما    

 العربية، مت التوقع عليها من جانب وزراء الداخلية، والعدل العرب يف       جامعة الدول 
  . من جانب مجيع الدول العربية باستثناء الصومال٢٠١٠ ديسمرب ٢١

ـ ا التزامات قانونية دولية نابعة      خالصة القول أن البلدان العربية لديه     و   ن م
ية وضعتها بنفسها   انضمامها طواعية لالتفاقية الدولية ملكافحة الفساد، وأخرى عرب       

كما أن لديها مؤسسات معنيـة مبكافحـة   . وهي االتفاقية العربية ملكافحة الفساد   
ن كانـت  إيها قوانني جزائية وإجرائية حىت      ولد -حكومية وغري حكومية  -الفساد  

وأثبتت البلدان العربية يف عدد من القضايا قـدرا علـى كـشف        . حتتاج لتعزيز 
  .هممارسات فساد ومعاقبة مرتكبي

لكن املفارقة هنا أن كل هذه املنظومة مل تفلح يف احلد من الفساد، بـل               
على العكس من ذلك فإن أغلب البلدان العربية تراجعت على مؤشر مـدركات             

  .الفساد الذي جتريه منظمة الشفافية الدولية
تتفق هذه الدراسة مع معظم العوامل اليت تناوهلا أدبيات مكافحة الفـساد        

قراطية، واملشاركة، وسيادة القانون واملساءلة، وكذا نقص فعاليـة         مثل نقص الدمي  
لكن ختتلف هذه الدراسة مع ما يثار حول غياب  . أداء احلكومة وجودة التشريعات   

 الذي تصل إليه هـذه      فاالستخالص الرئيس . كافحة الفساد اإلرادة السياسية يف م   
كافحته يظهر ذلـك يف     الدراسة هو أن هناك إرادة سياسية حلماية الفساد وليس م         

 وتشابه آلياتـه    .الطابع املمنهج للفساد الذي تكشف بسقوط بعض النظم العربية        
  . ومواقع املنخرطني فيه 

يف هذا السياق ميكن تفسري الكثري من جوانب هذه املفارقة، فبعضها مثل            
للغـرض   اإلقبال السريع على االنضمام التفاقية مكافحة الفساد، أو وضع اتفاقية         

كما ملكافحة الفساد  أكثر مما يسعى يقع يف باب العالقات العامة الدولية  كان  ه،  ذات
يئة بيئة مواتية             اأ تستجيب لبعض جوانب القلق الدويل مثل غسيل األموال، أو

  .لالستثمار
كان يقع يف باب تأديب بعض املتورطني       فمالحقة بعض رموز الفساد     أما  

 املسئولني من النخب الفاسدة، أو التضحية       يف الفساد الذين يتمردون على شروط     
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وبعضها مثل بناء املؤسـسات، مت       .ككباش فداء لضمان استمراره   ه  ببعض رموز 
 شكلي ووفق ضوابط تعيق أكثر مما توفر قدرات حقيقية ملكافحة          تصميمه على حنو  

  . الفساد
  

  العدالة االجتماعية إقامة يحتد . ٤
خر من العدالة االجتماعية مثل   آو   من برامج إلقامة قدر أ     عريبال خيلو بلد    

 العييننظم التأمينات واملعاشات التقاعدية، أو احلماية االجتماعية من خالل الدعم           
 تلتزم البلدان العربية    الذيأو النقدي، أو إتاحة السلع واخلدمات العامة مثل التعليم          

حية والعالج ااين ، أو الرعاية الصاألساسي يف مرحلة التعليم وإلزاميا جمانياً بإتاحته
 االقتصاديلغري القادرين، أو السعي لتوفري فرص العمل، أو توفري برامج لإلسكان            

  .حملدودي الدخل
 كما توفر البلدان العربية النفطية أمناطاً من الرفاه االجتمـاعي ملواطنيهـا           

  .الدول املتقدمة يف تلبية السلع واخلدمات العامةبعض وفره قد تفوق ما ت
 تشغل عادة معظم التقارير الوطنية املقدمة اليت هذه الصورة الرباقة،   بيد أن 

 باملعايري الدولية، فخلف هذه ال تصمد عند أول اختبار قياساإىل املؤسسات الدولية 
، العـريب واجهة تكمن أوضاع مزرية لطابع العدالة االجتماعية املتوافرة يف الواقع           ال

أن يكون أحد أسـباب     ية، ومل يكن مصادفة     لفقرية والغن  يف ذلك البلدان ا    يستوي
هو غياب العدالة االجتماعية، وأن يكـون    تشهده املنطقة  الذياحلراك االجتماعي   
  .أيضا أهم مطالبه

 ميثل حجر األساس يف     الذي  وتكافؤ الفرص  ،فمبدأ املساواة وعدم التمييز    
تتعدد أمناطه وذرائعه . العدالة االجتماعية، يعد حبق الفريضة الغائبة يف البلدان العربية

 تـشكل   اليتالتمييز ضد املرأة    ، بدءاً من      يف كل البلدان العربية     اًلكنه يظل متجذر  
 التمييز على أساس الدين واملـذهب واملعتقـد،       وميتد إىل     نصف اتمع العريب،    

  .وكذا التمييز على أساس األصل االجتماعي ،ثينالتمييز اإلو
لفة على تكافؤ الفرص يف اـاالت الـسياسية         املخت هويؤثر التمييز بأمناط  

 وأدى يف بعض احلاالت احلادة إىل انـدالع نزاعـات           ،واالقتصادية واالجتماعية 
 السوداينمسلحة أثرت على وحدة التراب الوطين على حنو ما حدث يف النموذج             

 على غـرار تزايـد املطالـب        الوطينبانفصال اجلنوب، أو ديد وحدة التراب       
  .ة يف جنوب اليمناالنفصالي
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، الذي يعترب أحد   اخلاص بالتوزيع العادل للموارد واألعباء     عيار امل وباختبار
من خـالل نظـم األجـور والـدعم     املعايري األساسية لقياس العدالة االجتماعية     

تمـع،  والتحويالت، وتوفري اخلدمات الصحية والتعليمية، وتوزيع الدخل داخل ا     
 حتليليطار  إبني الدول الفقرية والغنية ال ميكن مجعها  يف           تظهر أمناط من التبانيات   

  . جامع
فرغم ما توفره البلدان الفقرية واملتوسطة من تربيرات بشأن قيود املـوارد            
االقتصادية على املستوى املتدين لألجور، تظهر املقارنة بني أدىن األجور وأعالها يف    

تربيره اجتماعياً   وال ميكن    .رأمسالية تفاوتاً يفوق التفاوت يف الدول ال      بلد مثل مصر  
 تـربح   اليتتتبىن سياسة ضريبة موحده للفئات        إدعاء، كما كانت الدولة    أيحتت  

  .رباحون أقل األحبملاليني سنوياً، وأولئك الذين يرعشرات، إن مل يكن مئات ا
 اماا بتوفري اخلدمات التعليمية جمانياً    زورغم وفاء البلدان العربية الفقرية بالت     

 يف مرحلة التعليم األساسي، بل وميدها بعضها إىل مستوى التعليم اجلامعي،        وإلزاميا
  يف البلدان العربية من تدن مطرد مقابـل إفـساح         اخلدمة التعليمية احلكومية  تعاىن  

زوعها املطرد إلحالل القطاع اخلـاص حمـل التعلـيم    ناال للمدارس اخلاصة، و   
  .احلكومي

 هيكـل العدالـة     تهد أمناطاً خمتلفة من اخـتالال     أما البلدان الغنية فتش   
 قوانني العمل يف هذه البلدان أمناطاً من القيود على العاملني           ، إذ تفرض  االجتماعية

 إرادة يرهن   الذي غري مربرة، أبرزها نظام الكفيل الصارم،        واألجانبمن الوافدين   
  .العاملني للكفالء

ري السلع واخلـدمات    كما شرعت منذ أكثر من عقد يف التخفف من توف         
 كانت تتيحها للعاملني حبرمام من التعليم ااين، والرعايـة الـصحية         اليتالعامة  
يقيمون يف بلدان اخلليج وبشكل متـصل       عدميي اجلنسية البدون    فرغم أن    اانية،

 منحهم جنسيتها وقد    بإصراروألجيال متعاقبة، فإن حكومات بلدان اخلليج ترفض        
  ن فئات من املواطنني على أساس ـستخدام نزع اجلنسية عاب رةتفاقمت هذه الظاه
  .سياسي أو أيديولوجي

وهو أحد املبادئ اليت ترسـخت  ، مبدأ توفري العدالة بني األجيال وباختبار  
، تظهر املقارنة اختالالت عميقة يف تطبيقها يف البلدان         يف قياس العدالة االجتماعية   

 هذه االختالالت، ففي البلدان الفقرية واملتوسطة،       العربية، كما تظهر تبايناً يف منط     
   سيقع عبؤها علىاليتدان العربية يف االستدانة الواسعة ـد من البلـ العديتتورط
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  . مبدأ االستدامة البيئيةيفجيال القادمة، كما فرطت معظمها األ
 بعض البلدان الغنية ملبدأ توفري العدالة بني األجيال، وأسـست           هورغم تنب 

ستخراج البترول، وهو   ا يفا صندوقا لألجيال القادمة، فقد أفرطت مجيعها        هاحدإ
عظمها اقتصادها للتفاعل مع مرحلة ما بعد البترول رغم م ئيهيمصدر ناضب، ومل    

  . تتيح له ذلكوفريةأن معظمها حيقق فوائض مالية 
  

 : على التنميةعات املسلحة الداخلية واالحتالل األجنيبثر الرتاأ . ٥
حلديث عن التنمية يف ظل الرتاعات املسلحة الداخلية وخـالل          ال ميكن ا  

العقود األخرية تنقلت الرتاعات املسلحة الداخلية بني عدة بلدان عربية وأفـضت            
 حالياً أربعة بلدان عربية مـن       وتعاين. لنتائج كارثية على النمو االقتصادي والتنمية     

 االسـتيطاين اإلحـاليل     هذه الرتاعات كما تعاين فلسطني من استمرار االحتالل       
  .العنصري

جـراء الـرتاع الـداخلي أو      من  ثاراً فادحة   آوتشهد مخسة بلدان عربية     
ونقـصاً فادحـاً يف   . االحتالل األجنيب إذ تشهد سوريا ختريباً شامالً للبنية التحتية     

.  ونقص الضرائباملوارد املالية جراء توقف صادرات النفط، وهروب االستثمارات   
إىل مستويات غـري مـسبوقة      ارتفاع مستوى البطالة     األوضاع   وترتب على هذه  

 تقرير اقتصادي صادر عـن األمـم         إىل حنو قدره   واخنفاض الناتج احمللى اإلمجايل   
  .% ٢٩.١  بنسبة٢٠١٢عام املتحدة 

من تشوهات اقتصادية واجتماعية خطـرية مـن جـراء          العراق  ويعاىن  
 اليت تصل إىل مائة مليار دوالر سياسات االحتالل، ومل تسعف عوائد تصدير النفط    

امليـاه  وة يف إمدادات الكهرباء      اخلدمات الرئيس  سنوياً يف معاجلة النقص الفادح يف     
الصاحلة للشرب والصرف الصحي والنظافة، وتتفاقم فيه التباينات فيه بني املناطق           

يعاىن مـن زيـادة   ش فئات واسعة النطاق من اتمع الذي  يف اخلدمات ويتم مي   
  ة الحتواء احلركة ـ ومل تتجسد الوعود اليت قطعتها احلكوم،بطالة واإلنفاق األمينال

  . االحتجاجية وختصيص موارد لتحسني اخلدمات
وترجع املصادر هذه األوضاع املتردية إىل الفساد الذي يعم البالد ويضعها           

فيذيـة  يف أدىن مواقع مؤشرات الشفافية بني بلدان العامل، وكذا شغل املناصب التن           
. املهمة على أساس الوالء الطائفي واحلزيب وليس الكفاءة، ونقص إنتاجية العمـال     

وقد أدى هذا الواقع املتردي إىل احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق بدأت مـع             
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وأخذت يف األشهر األخرية    إليه   على حنو ما سبقت اإلشارة       ٢٠١١بدايات العام   
لت عدة حمافظات واستمرت لبـضعة       مظاهر أكثر حدة وعنفاً مش     ٢٠١٢من عام   

" املـواطنني الـسنة   "أشهر وطرحت فيها إىل جانب املطالب االحتجاجية مطالبة         
  ". املواطنني الشيعة"الكف عن ميشهم ووجدت تعاطفاً من بعض فئات ب

سالم الشامل يف اجلنوب منذ العام      القرار اتفاقية   إ يف   السودانورغم جناح   
وبيني لالنفصال دون االنتهاء مـن بعـض القـضايا           فقد أدى اختيار اجلن    ٢٠٠٥

اجلوهرية املعلقة، إىل نزاعات مسلحة بني الطرفني، كما اندلعت نزاعات مـسلحة   
أخرى يف الواليات احلدودية مع جنوب السودان، بينما استمر نزاع دارفور رغـم     

من إنتاج % ٧٥وقد حرم انفصال جنوب السودان، الشمال من . اتفاقيات الدوحة
مصدر العمالت الـصعبة     و العامة اإليرادات   من% ٤٠حوايل  لنفط، الذي يمثل    ا

فضالً عن تزايد معـدالت  . الذي تتعمد عليه احلكومة يف استرياد احتياجات البالد    
ويقدر صندوق النقد الدويل أن معـدل       . اهلجرة والرتوح داخل السودان وخارجه    

 وسيبلغ صفر   ٢٠١٢ العام   يف% ١١النمو االقتصادي يف السودان اخنفض حبوايل       
  .٢٠١٣يف عام 

 للعام الثالث والعشرين على التوايل      الصومالواستمرت احلرب األهلية يف     
وجة من اجلفاف   وتعرضت البالد مل  عنصراً أساسياً يف غياب الدولة وغياب التنمية        

أفضت لكوارث ووفاة عدد كبري من املواطنني الذين عجـزوا عـن نيـل أقـل                
تشرد داخلي ونزوح خارجي واسع النطـاق واسـتمرار         دى إىل   مما أ األساسيات  

أنشطة القرصنة البحرية اليت اختذت من السواحل الصومالية منطلقاً هلا، ومـسرحاً        
ورغم اإلصالحات السياسية املدعومة من جانب اتمع        .جلذب مجاعات القاعدة  

 االنتقاليـة   الدويل واالحتاد اإلفريقي يف بناء خارطة طريق وضعت حدا للمرحلـة          
وجنحت يف تأسيس جملس متثيلي ووضع دستور جديد وانتخاب رئـيس جديـد             
وحتجيم مجاعة الشباب اليت أعلنت انتماءها لتنظـيم القاعـدة فقـد اسـتمرت              

  جراء الصعوبات من ن  يعاين منها املواطنويتـالصعوبات االقتصادية واالجتماعية ال
  . األمنية وانعدام البنية التحتية

ه من غري املتوقع يف بلد يعاين من احتالل عنـصري اسـتيطاين             ورغم أن 
 فقـد   ١٩٦٧ منذ العام    األراضي الفلسطينية احملتلة  حاليل على حنو ما تعاين منه       إ

شهدت هذه األراضي تطورات غري مسبوقة بالتراكم وحتـت وطـأة االحـتالل            
لغربية مبا فيها فبالتراكم بلغ عدد املستوطنات يف الضفة ا .واحلصار واالنقسام الوطين  
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 ألـف يف    ٢٠٠( ألف من املستعمرين     ٥٢٠ مستوطنة تضم    ٢٥٠القدس الشرقية   
وزادت احلكومة اإلسرائيلية   ).   ألف يف أحناء الضفة الغربية     ٣٢٠القدس الشرقية، و  

. ٢٠١٠ مقارنـة بالعـام      ٢٠١١عام  % ٣٨ ائمة خمصصات االستيطان بنسبة   الق
 E1ت استيطانية جديدة يف منطقة      وطرحت مشروعا . ٢٠١٢وضاعفتها يف العام    

  ائي اية فعليـة        ،ا عن الضفة الغربية   تعزل القدس دف هذه السياسات لوضعو 
ناهيك عن تقويض قدرة الشعب الفلـسطيين علـى      . لدولة فلسطينية قابلة للحياة   

  .تقرير مصريه والسيطرة على موارده االقتصادية
ه على قطاع غزة منـذ      وواصلت إسرائيل حصارها اإلجرامي الذي فرضت     

، ويقوض هذا احلصار قدرة الفلسطينيني على العمل وحقهم         ٢٠٠٧حزيران  /يونيو
يف االنتقال وقد تضاعفت آثاره باالعتداءات اإلسرائيلية الشاملة على قطاع غزة يف        

تـشرين ثـان    /ونوفمرب) عملية الرصاص املصبوب   (٢٠٠٨كانون أول   /ديسمرب
اللتان أديتا إىل جانب قتل وإصـابة أالف مـن          و) عملية عامود الدخان   (٢٠١٢

الفلسطينيني إىل تدمري كثيف للمساكن والبنية التحتيـة مبـا يف ذلـك املـدارس      
  . واملستشفيات واملصانع

وال تقع مسئولية احلصار واستمراره طوال هذه السنوات علـى عـاتق            
حلصار أو   ا إسرائيل وحدها، بل متتد هذه املسئولية إىل كل الدول اليت آزرت هذا           

، ويف مقدمتها النظم العربية اليت يتورط بعضها يف تعزيز متاشت معه، أو سكتت عنه
أو بالـسكوت عنـه     ) مبارك(هذا احلصار مثل السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر        

كما تقع مسئوليته على    . اكتفاء ببيانات الشجب واإلدانة مثل باقي الدول العربية       
سب الشروط اإلسرائيلية طابعاً دولياً وتـضم الواليـات         الرباعية الدولية اليت تك   

  .بية واألمم املتحدةواملتحدة األمريكية والدول األور
  

   

  حتدي التكامل التنموي العريب . ٦
  وق النجاة ملعظم البلدان العربية من ـبينما يظل التكامل التنموي العريب ط

اد، ورغم ما تذخر به جامعة      التبعية االقتصادية ومعاجلة اإلشكاليات البنيوية لالقتص     
مة ودراسات رصينة واتفاقيات ارتكازيـة وقـرارات        مهالدول العربية من وثائق     

واضحة إلطالق تعاون مثمر يف جمال التنمية والتكامل االقتصادي، إال أن الواقـع             
يناقض ما تقضي به هذه الوثائق، عدا ذلك التعاون على مستويات عربية حمـدودة       

  ة ملقومات التكامل ـ، ويفتقد للتنوع املنشود يف ضرب النماذج احليجغرافياً ونوعياً
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  .والتعاون التنموي
 ٢٠٠٩ يف العـام     مسار القمة التنموية العربية الدورية    وقد جاء إطالق      

بالتعاون بني اجلامعة العربية وجلنة األمم املتحدة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة           
فاؤل، وخاصة يف ضوء ما تناولته القمة من قضايا         جلنوب غريب آسيا باعثاً على الت     

  .يف دورا األوىل
التنميـة االقتـصادية    على مبـدأ أن     التنموية العربية   ويقوم مسار القمة    

واالجتماعية هي الطريق الصحيح إلرساء التكامل العريب والتضامن والعمل العريب          
وتبنـت  ل أجياهلا،   ألمنها القومي ومستقب  وضمان أساسي لنهضة األمة     كاملشترك،  

 ذات العناوين   عدد من املشروعات التكاملية الكربى    القمة منذ البداية أفكاراً حول      
مشروع الـربط الكهربـائي   : الرباقة واليت تعكس إيقاعاً ملموساً على السمع مثل  

العريب، وخمطط الربط الربي بالسكك احلديدية، والربنامج الطارئ لألمن الغـذائي     
 لبلوغ السوق العربيـة     ٢٠١٥ االحتاد اجلمركي العريب  و إقامة   السعي حن العريب، و 
، فضالً عن إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغرية واملتوسطة يف    ٢٠٢٠املشتركة  

 ٢٠١١، وما أضيف هلا من مشروعات الحقة يف دوريت شرم الشيخ            الوطن العريب 
ربيـة،  نترنت العلربط البحري وربط شبكات اإللمشروعات  من ٢٠١٣والرياض  

مبادرة البنك الدويل لدعم مشروعات البنية األساسية واالستثمار يف التنميـة        تبين  و
البشرية وتعزيز قدرات الصناعات الصغرية واملتوسطة يف املنطقة العربية، عالوة على 

 واإلعداد للمسامهة العربية يف وضـع       تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية     
 الـشعب   املشاريع العربيـة لـدعم    احلديث عن    و ،٢٠١٥ اإلطار الدويل ما بعد   

 واملقدسيني، واإلشارة إىل عقد للتعليم وعقد للتوظيف        صمود القدس و الفلسطيين
  .والتشغيل وتعزيز الدعم للمؤسسات املالية العربية واالتفاقيات اخلاصة باملستثمرين

العثور علـى   غري أن املتابع ملسار القمة يف دوراا الثالث ال يسهل عليه            
الطحني الناتج عن الكثري من العناوين، فال تزال الكثري من القضايا عنـد مرحلـة           

، سواء بكوا ال تزال يف حـدود        ٢٠٠٩التأسيس منذ الدورة األوىل يف الكويت       
الدراسة، أو استراتيجية يف حدود النوايا، أو اتفاقية قيد اإلعداد، أو قانون منوذجي             

وة لتوفري دعم مايل إضايف ملؤسسة مالية قائمـة بالفعـل، أو      قيد املراجعة، أو الدع   
بتخصيص بعض املوارد املطلوبة لتفعيل صندوق ال يزال قيد اإلنشاء، أو بتـأطري              
جهود لطاملا جرت داخل الوطن العريب وخارجه مثل الربنامج الطـارئ لألمـن             

  .الغذائي
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رى الترحيب  ويثري الدهشة أن وثائق الدورات تتحدث عن الرضا أو باألح         
بالتقدم احملرز يف حتقيق األهداف، وهو التقدم الذي يقيسه الـس االقتـصادي             

  . واالجتماعي باجلامعة العربية مبستوى التقدم يف األوراق دون الواقع
وبينما أفسح مسار القمة جماالً ملنتديات للمجتمع املدين والقطاع اخلاص          

منتدى للشباب، لكـن مت ذلـك يف        يف سياق دورات القمة، قبل أن يضيف إليها         
ـ              اًسياق االستمرار يف اخللل البنيوي عرب النظر للمجتمع املدين باعتباره فضاء تابع

حلكومات البلدان، وليس تعبرياً عن شعوا، واحملاولة يف حصر دوره يف اإلطـار             
 اإلنساين اإلغاثي أو االجتماعي اخلريي، أو يف إطار حتميله أعباء غري ممكنة يف سد             
اخلدمات األساسية الواجبة على احلكومـات يف سـياق االنـصياع ألجنـدات             

  . املؤسسات املالية الدولية وانسحاب الدولة من وظائفها االجتماعية األساسية
 قد عايشت العاصفة الشعبية اليت      ٢٠١١وبالرغم من أن قمة شرم الشيخ       

ك، فـإن قمـة     نذاآبدأت يف تونس وحاولت االنتباه إىل بعض األصوات املتعالية          
 املنطقة العربية   مافيهجاءت بعد عامني شهدت     ) ٢٠١٣كانون ثان   /يناير(الرياض  

، كان هلا عظيم األثر على السياسات       ريات اجتماعية وسياسية وحتوالت كربى    يتغ
، لكنها ال    خطط التنمية   التوجهات يف   على بعض األثر هلا  و االقتصادية االجتماعية، 

ختالالت يف السياسات االجتماعية واالقتـصادية  ا جتلى منباحلاجة ملعاجلة ما   تفي
 البطالةارتفاع معدالت  و والفقر املدقع، يف معدالت الفقرات قاسيةنتج عنها زياد و

 اخلدمات االجتماعية،   يات مستو  مريع يف   وتدين األسوأ عاملياً وخاصة بني الشباب،    
الـسياسات والتـشريعات     وتفشي   املرأةالتغافل عن االلتزام حبقوق     باإلضافة إىل   

االجتماعية األساسية كاألشخاص   إقصاء وميش لعدد من الفئات      و،  املناهضة هلا 
ذوي اإلعاقة واملنتمني إلثنيات دينية أو مذهبية أو عرقية، فضالً عن تفشي التمييز             
على أسس طبقية، والفجوات بني املناطق احلضرية وبني املناطق الريفية والبدويـة            

  .فاومناطق األطر
  

   يـاملرأة يف احلراك االجتماعي العرب: خامسا
  جسارة املشاركة وجسامة التحديات         

شاركت النساء جنباً إىل جنب كل فئات اتمعات يف الوطن العـريب يف             
مواجهة نظم االستبداد والفساد، قدمن التضحيات ذاا، وحتملن التبعات ذاـا،           

دان، ومزقن تلك الصورة النمطية السلبية اليت وتصدرن مشهد اجلسارة يف بعض البل 
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تطاردهن وفق أعراف بالية يف بلدان أخرى، وأطلقن وعيا غائبا على امتداد الساحة 
العربية، يذكر اتمعات العربية بأن النساء نصف اتمع، وأن مشاركتهن يف احلياة      

  .العامة ليست انتصافًا هلن وحدهن وإمنا هي انتصاف لكل اتمع
، حققت النساء مكاسب مهمة يف إعمال حقهن يف        وىف غمرة هذا املشهد   
   ا يف تقنني حقهن يف املشاركة يف احلياة السياسية يف          املشاركة، فأحرزن تقدما بارز

معظم البلدان العربية، وعززن هذا احلق بإقبال غـري مـسبوق يف املـشاركة يف               
عودية عن االستجابة هلن يف     وعندما تقاعست إحدى البلدان مثل الس     . االنتخابات

املشاركة يف االنتخابات البلدية، تظاهرن يف سابقة مل تشهدها البالد مـن قبـل              
  .ين انتخابات رمزية موازيةوأجر

ساء حبقوقهن، ففي اجلزائر    وحيفل املشهد بظواهر جديدة حول مطالبة الن      
دية ن إلجالء مصري ذويهن املختطفني منذ سنوات الرصاص، ويف الـسعو           يتظاهر

اعتصمن أمام السجون من أجل اإلفراج عن أزواجهن وأوالدهن الذين يقبعـون            
وراء القضبان بال اام أو حماكمة، ويف فلسطني أهلنب ضمري العـامل باإلضـراب              
املفتوح عن الطعام من أجل احلرية، وشاركن السجناء يف إضرام مـن خـارج              

توليهن مناصب النيابة   حق  السجون، ويف الكويت قاضني السلطة اليت ميزت دون         
العامة أو التمييز ضدهن يف اجلامعة، وانتصف هلن القضاء يف حكمني بارزين، ويف             
مصر واجهن سوءات املتطرفني بإهانتهن، وتظاهرن ضد حترش متعمد هز ضـمري            

 وطرح الـس القـومي      ،اتمع، وابتكرن وسائل جديدة ملكافحة هذه الظاهرة      
  .يظ عقوبات العنف ضد النساء إىل اإلعدامللمرأة مشروع قانون بتغل

  

  .مكتسبات املشاركة السياسية للنساء . ١
حققت املرأة مكاسب يف تفعيل املشاركة السياسية يف االنتخابات بفضل          

  :القوانني اليت خصصت حصة للنساء يف مقاعد الربملان يف تلك الدول اآلتية
من % ٢٩ى  ـ عل تونسيف   حصلت النسـاء    ففي بلدان املغرب العريب؛   

 القانون شرط وتضمن، ٢٠١١ أكتوبر ٢٣ الس التأسيسي اليت أجريت يف مقاعد
تشكيل القوائم االنتخابية مناصفة بني الرجال والنساء بطريقة التناوب العمـودي           

وحصلت . من رؤساء القوائم كانوا رجاالً     % ٩٣لكن  .  داخل كل قائمة   همابين
% ٣١.٦ عضوا بنسبة ٤٦٢ التشريعي البالغ  مقعدا يف الس١٤٦على  اجلزائريف 

 ٣٣على  ليبياوحصلت يف . وهى أعلى نسبة حتصل عليها املرأة يف الربملانات العربية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٧

 ٧ املؤمتر الوطين العام يف االنتخابات اليت أجريت يف           مقعد تشكل  ٢٠٠مقعداً من   
ـ         . ٢٠١٢يوليو   ال واشترط القانون لقبول ترشح القوائم تناوب املرشـحني الرج
 مقعداً للنساء   ٦٠ ختصيص املغربيف  تضمن قانون جملس النواب اجلديد      و. والنساء

لـزم األحـزاب بتوسـيع      وأ.  القومية املكونة من تسعني مقعدا     على رأس القائمة  
 لتحقيق املناصفة التدرجيية    مشاركة النساء يف األجهزة القيادية بنسبة الثلث وصوالً       

من مقاعد جملس النواب يف االنتخابات      % ١٧ حصلن على و. بني النساء والرجال  
  .٢٠١١نوفمرب  ٢٥ اليت أجريت يف

 مقعـدا   ١٥ األردنخصص قانون جملس النواب يف      وىف املشرق العريب؛    
مـن مقاعـد    % ١٢ وشكلن   ،للنساء باإلضافة لفوز النساء بثالثة مقاعد تنافسية      

 على  ريـاسووحصلت النساء يف    . ٢٠١٣ يناير   ٢٣جملس النواب اليت أجريت يف      
 بعد مقاطعـة القـوى      ا مقعد ٢٥٠ يف انتخابات جملس الشعب البالغة       اً مقعد ٣٠

 يف  العراق يف   نزوف. واألحزاب السياسية لالنتخابات يف أتون الرتاع األهلي املسلح       
 جـرى التنـافس     اً مقعد ٣٧٨ من   اً مقعد ١١٦انتخابات جمالس احملافظات بعدد     

  .عليها
النساء يف جملس الشعب يف االنتخابات اليت       تراجع متثيل   فقد   مصرأما يف   

 بعد إلغاء نظام الكوتة املخصصة للنساء وعدم اشـتراط          ٢٠١٢ يف فرباير    أجريت
وضع النساء يف مواقع متقدمة أو بالتناوب مع الرجـال يف القـوائم احلزبيـة يف                

  . الشعب أو الشورىيانتخابات جملس
 سلطنة عمـان  أة يف    امر ٧٧خاضت  جملس التعاون اخلليجي؛    وىف بلدان   

، وفـازت امـرأة   ٢٠١١ أكتـوبر    ١٥انتخابات جملس الشورى اليت أجريت يف       
 ٢٢ امرأة يف االنتخابات البلدية الـيت أجريـت يف           ٤٦  خاضت ، وكذلك واحدة

 حصلت النساء يف انتخابـات      الكويتوىف  . ، وفازت أربع منهن   ٢٠١٢ديسمرب  
مقاعد بعـد أن خـسرت       ة على ثالث  ٢٠١٢جملس األمة اليت جرت يف ديسمرب       

بينمـا  . فرباير من نفس العام   شهر  يف  أُجريت  مقاعدها يف االنتخابات السابقة اليت      
 عن عضوية الس الوطين يف االنتخابات اليت أجريت يف      اإلماراتغابت النساء يف    

كمـا  .  للتجديد النصفي بالرغم من ارتفاع عدد املترشحات       ٢٠١١ سبتمرب   ٢٤
لس البلدية ا عن الوعود مبشاركة النساء يف انتخابات ا نكوصهاالسعوديةواصلت  

بعد تأجيلها عامني إلشراك     ٢٠١١ سبتمرب   ٢٩احملدودة الصالحية اليت أجريت يف      
 ويف. ٢٠١٥، وقدم امللك وعودا مبشاركة النساء يف االنتخابات القادمة يف           النساء
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 عـضوا  ٢٩من بـني    أعيد انتخاب امرأة واحدة يف انتخابات الس البلدي          قطر
  .٢٠١١ مايو ١٠جرى انتخام يف 

 ،لكن ال ميكن إلقاء الالئمة على القوانني والسياسات واحلكومات وحدها     
فإنكار حقوق النساء السياسية وتراجع مستوى مـشاركتهن الـسياسية يعـود            

لكـن  . لألحزاب واجلمعيات السياسية والنقابات اليت ال تفسح مكانا الئقًا باملرأة         
 الفجوة يف املساواة بني اجلنسني قائمة يف شغل الوظائف العامة واملناصـب             ظلت

  . ذات الطبيعة السياسية والقيادية يف معظم البلدان العربية
  

 :حتديات جسيمة. ٢
على أن احلراك العريب مل حيمل للنساء آمال التغيري فحسب، بل محل هلن              

 وقد أخـذت هـذه      ،بغيضةباملثل حتديات جسيمة، كان أبرزها ظاهرة العنف ال       
 يف سياق الرتاعات املسلحة اليت انزلقت إليها        أفظعهاوقع  . الظاهرة أشكاال متنوعة  

الثورات يف ليبيا وسوريا، فتعرضت نساء إىل قهر متعدد األبعاد، فاعتقل بعـضهن             
كرهائن إلجبار ذويهن املطلوبني على تسليم أنفسهم، وتعرض بعضهن للتعـذيب           

تحقيقات النتزاع اعترافات باإلكراه، واغتصنب مـن أجـل         أمام ذويهن خالل ال   
  .العقاب أو إذالل أقارن من الرجال

أما الذين حالفهن احلظ بالفرار من جحيم الرتاعات املـسلحة بالتـشرد            
واللجوء، فقد واجهن أمناطًا خمتلفة من العنف، بفقدان املأوى، واألوراق الثبوتيـة            

 من حرارة صـيف أو      تقِعن األطفال يف خميمات مل      واملوارد املالية، ومبسئوليان    
وشاعت أمناط غري مسبوقة من الظاهرات مثل تزويج القاصـرات          . زمهرير شتاء 

  .بزعم محايتهن من مشكالت التشرد واللجوء
وبالطبع مل تقتصر ظاهرة العنف ضد النساء خالل الرتاعات املسلحة على           

الذي يشهد أربع بؤر للرتاعـات      ليبيا وسوريا، بل تواصلت يف كل من السودان         
املسلحة رغم إمتام انفصال اجلنوب، تفرخ كل منها طائفة متنوعة من أعمال العنف 

 إىل - عاىن خالل الفترة اليت يغطيها التقرير د النساء، وكذلك يف الصومال الذيض
ـ -جانب ويالت احلرب وآثارها    واطنني من جفاف أفضى إىل موت آالف من امل

نساء عن أطفاهلن امليئوس منهم يف رحلة       ي، وسوف يظل مشهد ختلي       أن ينته  قبل
  .البحث عن الزاد إلنقاذ آخرين يثقل على كل ذي ضمري

، ٢٠١١أما العراق الذي شهد رحيل آخر جندي احتالل أمريكي يف اية 
 صفحة مؤسفة من تاريخ العنف، فقد استمرت أعمال         يوكان من املأمول أن يطو    
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هم حياة النساء والرجال على حد سواء، واحتفظ نظام ما بعـد     العنف الطائفي تلت  
 ومل حيرك ساكنا أمام ما تكشف من حقائق التعـذيب           ،االحتالل بآالف السجناء  

واالعتداءات اجلنسية على السجينات، فيما يثري احتجاجات شديدة منذ أشهر يف           
لـب عـدة يف     عدة حمافظات أعلن بعضها العصيان املدين حىت يتم االستجابة ملطا         

  .مقدمتها إطالق سراح السجينات
مثة حتد آخر يف قضية العنف ضد املرأة أطلقها احلراك العريب، وهي حالـة         
االنفالت األمين اليت تعرضت هلا بعض البلدان خالل فترة االنتقال، إذ تفشت أمناط  

لتحرش  االختطاف لطلب الفدية واالغتصاب وا     مثلمن العنف واجلرائم اخلطرية،     
  .فقدان األمان خاصة بني النساءنسي، مما أشاع شعورا باجل

    ا ملشهد العنـف ضـد       وأضافت إجراءات قمع االحتجاجات بعا جديدد
من أكثرها إثارة النساء، انتهكت فيه كرامة النساء، بإساءات بالغة غري مربرة، كان 

على حنو  يف مصر   على أخريات   " كشف عذرية "، وإجراء   للغضب سحل سيدات  
  .احتجاجات عاصفة يف اتمع املصريأثار 

 :حقوق العمل . ٣
ألزمـات   من يتـأثر با    دبيات التنمية، أن أكثر   من الظاهرات املألوفة يف أ    

 رتفع نسبة البطالة يكن أول من جيين    ا يزداد الركود وت   االقتصادية هن النساء، فعندم   
وقـد  . رجـال ا بني ال  تزيد البطالة بني النساء بنسبة أكرب من نظري       احلصاد املر، ف  

 جراء تعثـر النمـو االقتـصادي      من  واجهت بعض البلدان العربية هذه الظاهرة،       
فأدى ذلك إىل زيادة بطالـة      . ، وتراجع فرص العمل   والتنمية ونقص االستثمارات  

  .النساء
  

  متكني النساء . ٤
ترافق بروز احلراك االجتماعي يف الوطن العريب مع جتذر مبـدأ متكـني             

ملساءلة، وانفتاح البيئة التشريعية يف البلدان العربيـة علـى          النساء، وتطوره باجتاه ا   
التطور بعد اجلمود الطويل الذي اعتراها يف ظل مجود النظم السياسية يف املنطقـة              

 ،جيابية حنو متكـني النـساء     إبوجه عام، ويفتح هذا التطور املسار باجتاه خطوات         
  .وخصوصا يف جمال إدماج النساء يف التنمية

ن املمكن اختاذ إجراءات باجتاه وصول النـساء إىل امللكيـة           وإذا كان م  
والتمويل، أو تسهيل وصوهلن إىل السلع العامة واخلدمات األساسـية يف سـياق             
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الربامج االجتماعية املتنوعة يف املنطقة العربية، يظل العامل احلاسم للنهوض بالنساء           
لنساء يف املنطقـة العربيـة      ولألسف فإن نسبة األمية بني ا     . هو حمو األمية والتعليم   

 إذ تصل هذه النسبة يف      ،مرتفعة على حنو يشكل ديدا جديا للنهوض حبقوق املرأة        
ومل %. ٤٨ وتصل يف بلد مثل مصر إىل حنـو  ،%٦٥بعض البلدان مثل اليمن إىل    

  .تظهر جهود حمو أمية وتعليم الكبار يف السنوات املاضية
  

 ةخماوف مربر . ٥
 إجياباً-شرة على حقوق النساء السابق اإلشارة إليها        إىل جانب اآلثار املبا   

 برزت خماوف عديدة بعد تصدر التيار السياسي اإلسالمي مشهد العمـل            -وسلبا
 العام خالل احلراك االجتماعي، بسبب نظرته احملافظة حلقوق النساء عامة، وتـبين           

 املتطرفة  عاتمجاعات منه تفسريات ضيقة للشريعة اإلسالمية، واغتنام بعض اجلما        
النقضاض على مكتسبات النساء يف قـوانني األحـوال الشخـصية           هذا املناخ ل  
 االجتاهات الداعية لتكريس املساواة بني النساء والرجـال، أو          ، ومقاومة واألسرة

  .اختاذ إجراءات وتدابري للتمييز اإلجيايب لصاحل النساء
يني  خارج الـسرب مـن املتطـرفني اإلسـالم         "ناملغردي"ومع استبعاد   

 حلركة التيار  طرحت من جانب التيار الرئيسوالعلمانيني، تظل اآلراء واألفكار اليت 
جتاه حقوق النساء، بدًءا بـاهلجوم علـى وثيقـة       مثرية للقلق   السياسي اإلسالمي   

مكافحة العنف ضد النساء اليت أصدرا األمم املتحدة، واآلراء اخلاصة بربط سن            
باب أمام زواج القاصرات قبل أن يتأهلن للزواج،         والذي يفتح ال   ،الزواج بالبلوغ 

 مبسئوليات سياسية والتحفظ العام جتاه اخنراط النساء يف احلياة العامة، أو االضطالع
 أو حماولة تعديل اللجان الوطنية املتخصصة بشئون املـرأة لتكـون جلانـا          ،ةرئيس
 حقـوق   داخل األسرة ولـيس يف سـياق      دورهن  أي حماصرة النساء يف    ،لألسرة
  .املواطنة

 وهي حماولة استلهام    ،وعالوة على ذلك برزت ظاهرة أخرى مثرية للقلق       
" األمر باملعروف والنهى عن املنكـر "بعض القوى اإلسالمية منوذج ما يسمى يئة    

يف السعودية، ومنوذج حماكم النظام السابقة يف السودان اليت تتعقب سلوك األفراد            
رمة احلياة اخلاصة، ويف هذا السياق نـشأ جيـل          احلق يف ح  بواجلماعات، وتطيح   

ونـشأت  " كية اتمـع  تز"ماعات يف السودان يعرف بلجان      جديد من هذه اجل   
  .قات مماثلة يف قطاع غزةيمجاعات يف مصر تسعى إىل ذلك، وبدأت محاس تطب

*   *   *  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٣

  اململكة األردنية اهلامشية
  

 الثاين  عبد اهللا  احلراك االجتماعي يف األردن بادر امللك        اندالع أعقاب   يف
 استهله بتأسيس جلنـة للحـوار       ،بإطالق برنامج لإلصالح الدستوري والقانوين    

 لبحث إجراء تعديالت دستورية وتشريعية من أجل اسـتيعاب احلـراك            ،الوطين
 وقد ، رفعتها احلركة االحتجاجية  اليت والتفاعل مع املطالب اإلصالحية      ،ياالجتماع

 قـرر جملـس     ،مت توجيه الدعوة إىل احلوار من جانب امللك بكتاب تكليف رمسي          
 تشكيل جلنة للحوار الوطين برئاسة رئيس جملس األعيان الـسيد           هالوزراء على أثر  

 شخـصية  ٥٢ها  وضمت يف عـضويت   ،٢٠١١آذار  / مارس ١٣طاهر املصري يف    
  .بارزة من وجوه اتمع الوطين، من بينهم ثالث نساء

وحدد جملس الوزراء مهام اللجنة بإدارة حوار وطين مكثف حول خمتلف             
التشريعات اليت تتعلق مبنظومة العمل السياسي ومراجعتها إلجيـاد حيـاة حزبيـة        

آذار /مـارس  ٢٩ وأكد امللك يف لقاء مع أعضاء اللجنـة يف           ،ودميقراطية متقدمة 
  . أنه يضمن احترام خمرجات اللجنة وتوصياا٢٠١١

مالمح التوافق الـوطين    واستخلصت  باشرت جلنة احلوار الوطين مهامها        
 بوثيقة مرجعية تكون دليالً     حول عملية اإلصالح السياسي واالقتصادي، وخرجت     

ـ        لعملية اإلصالحية،   ل ى تضمنت موجبات قانون االنتخابات وقد جرى التوافق عل
على أثر ذلك كلف امللك      .٢٠١١أيار  / مايو ٢٤الوثائق النهائية للجنة احلوار يف      

 برئاسة رئيس الوزراء األسـبق أمحـد اللـوزي،          ،نصوص الدستور  جلنة ملراجعة 
 وعدد من رؤساء احلكومات والـوزراء       ، النواب واألعيان  جملسي رئيسا   وعضوية
 شاملة ما   ٢٠١١أغسطس/آب ١٤ وسلمت اللجنة تعديالا للملك يف       ،السابقني

 ،مادة جديدة وإلغاء العديد من املـواد ١٥ مادة، باإلضافة إىل وضع    ٤٠يزيد على   
  .٢٠١١تشرين ثان /ودخلت هذه التعديالت حيز النفاذ يف األول من أكتوبر

  

  : اإلطار القانوين والدستوري :أوالً
ات  على احلقوق واحلرياالعتداءوأهم ما جاء بتلك التعديالت جترمي 

 على حرمة احلياة اخلاصة واعتبارها جرمية ال تسقط االعتداءالعامة، وجترمي 
بالتقادم، وعدم جواز القبض أو التوقيف أو احلبس أو تقييد احلرية إال وفق أحكام 
القانون، ووجوب معاملة السجناء واحملتجزين مبا حيفظ عليهم كرامتهم، وعدم 

 أو معنوياً، وعدم جواز حجزهم يف غري هم بدنياًئجواز تعرضهم للتعذيب أو إيذا
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 باألقوال الصادرة حتت وطأة التعذيب االعتداد وعدم ، جييزها القانوناليتاألماكن 
  .أو التهديد
وكفلت التعديالت صور حرية البحث العلمي واإلبداع األديب والفين   

لصحافة والثقايف مبا ال خيالف القانون أو النظام العام واآلداب، وكفالة حرية ا
والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن حدود القانون، وعدم جواز تعطيل 
  .الصحف ووسائل اإلعالم وال إلغاء رخصها إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون

السلطة التشريعية وحتصني جملس  تعزيز صالحياتوتضمنت التعديالت   
حظرت األغلبية، و، وقواعد منح ثقة جملس النواب للوزارة بالنواب من احلل

التعديالت على احلكومة إصدار قوانني مؤقتة إال يف حالة الكوارث العامة واحلرب 
  . نفقات ضرورية ومستعجلة ال حتتمل التأجيل واحلاجة إىلالطوارئوإعالن حالة 

  الوزراء للنيابة العامة، واستحدثت حمكمةإحالةقواعد كما مشلت 
  .ة القوانني واألنظمة، ختتص بالرقابة على دستوريدستورية

كما استحدثت هيئة مستقلة لالنتخابات تدير العملية االنتخابية يف كافة 
مراحلها، واختصاص القضاء حبق الفصل يف صحة عضوية أعضاء جملس النواب، 
وأضافت التعديالت عدم جواز حماكمة املدنيني يف قضية جزائية ال يكون مجيع 

يانة والتجسس واإلرهاب واملخدرات وتزييف قضاا مدنيني، باستثناء جرائم اخل
وتقدمي مشروع قانون ، مئو يضم القضاة وخيتص بشقضائي وجملس ،العملة

املوازنة العامة وموازنات الوحدات احلكومية لس األمة املكون من جملسي النواب 
 تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم اليتواألعيان، وعدم جواز تأثري القوانني 

  .أساسيااب اسساملوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق أو احلق
حظ أا مل وورغم هذه اجلوانب اإلجيابية يف تعديالت الدستور فقد ل

 ،قبل جملسي النواب واألعيان بل جرى اعتمادها من ، الشعيباالستفتاءتعرض على 
لملك كرست سلطات واسعة النطاق لكما  ،ومن مث املصادقة عليها من قبل امللك

حظ أا أغفلت يف النص اخلاص باملساواة تلك و مساءلة، كما لأيوأعفته من 
األردنيون أمام القانون " فيما فسره املسئولون بأن كلمة ،القائمة على أساس اجلنس

 وأن التعديالت املقترحة مل تأخذ مسألة ، تشمل دستورياً الرجل واملرأة"سواء
 ومل تعط األغلبية النيابية ،قا من فلسفة املساواةالتأنيث والتذكري يف االعتبار انطال

 وحافظت على تعيني أعضاء جملس األعيان بيد امللك بدالً ،حق تشكيل احلكومة
   أدخلت على اليتل هذه التعديالت ـمن انتخام، ورأى بعض املعارضني أن جمم
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  .الدستور ذات طابع شكلي
تقرير تتعلق بتفعيل بعض     يغطيها ال  اليتوصدرت عدة قوانني خالل الفترة      

 قـانون احملكمـة   : أمههـا ،أحكام الدستور واإلطارات القانونية للعملية السياسية  
  الدستورية، وقوانني 

االنتخابات النيابية والبلدية، واهليئة املستقلة لالنتخابـات، واألحـزاب         
 وآخر السـتحداث نقابـة      ، كما صدر تعديل على قانون املطبوعات      ،السياسية
  .للمعلمني

، وتـضمن   ٢٠١٢شـباط    / فرباير ٦يف   قانون احملكمة الدستورية  صدر  
استحداث حمكمة دستورية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بذاا، وختتص بالرقابـة           

ـ           ني يعلى دستورية القوانني واألنظمة وتفسري نصوص الدستور، وأسند للملك تع
 وتتكون احملكمة من    ،د ملدة ست سنوات غري قابلة للتجدي      ئهارئيس احملكمة وأعضا  

تسعة أعضاء مبن فيهم الرئيس، ويعني ثالثة أعضاء يف احملكمة كل سنتني، ويعـني              
 التمييز والعدل العليا، وأساتذة القانون يف       حمكميتقضاة احملكمة من بني القضاة يف       

  .اجلامعات، ومن احملامني الذين أمضوا مدة ال تقل عن مخس عشرة سنة يف احملاماة
لقانون حصر حق الطعن مباشرة لدى احملكمة على دستورية إال أن ا

 على أن تفصل احملكمة ، األعيان والنواب وجملس الوزراءيالقوانني لكل من جملس
 من ألي قانون أي يوماً، وأجاز تقدمي الدفع بعدم الدستورية ١٢٠يف الطعن خالل 

 وإحالته ،ر الرتاع تنظاليتأطراف الدعوى بعد تقدير جدية الدفع من جانب احملكمة 
  .حملكمة التمييز للبت يف إحالته للمحكمة الدستورية

، ٢٠١٢نيسان / أبريل٩يف  قانون اهليئة املستقلة لالنتخاباتوصدر 
اختصاصات اهليئة إليها  أوكلونص على االستقالل املايل واإلداري للهيئة، 

ترط فيمن يكون اإلشراف على االنتخابات النيابية وإدارا يف كل مراحلها، ويش
 وحيظر ،و منتمياً حلزب سياسيأ ،عضوا يف اهليئة أال يكون عضواً يف جملس األمة
 هيئة االنتخابات احلصانة من املالحقة وعليه الترشح يف االنتخابات، ومنح مفوض

  .اجلنائية
وأناط القانون باهليئة إعالن النتائج وتنظيم االعتراضات، ونشر تقرير عن 

جلريدة الرمسية بعد رفعه للملك، واقتراح مشروعات القوانني االنتخابات يف ا
 يف مقترحات تعديل قوانني االنتخابات، الرأي وكذلك إبداء ،الالزمة لعمل اهليئة

وحق اهليئة يف تكليف املوظفني لدى الوزارات والدوائر احلكومية للعمل لدى اهليئة 
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فصاح عن تضارب املصاحل  قواعد تتعلق باإلالقانونبدوام كلي أو جزئي، وتضمن 
  .وضمان نزاهة اهليئة وحيدا جتاه املرشحني

، وتضمن ٢٠١٢حزيران  / يونيو٧يف قانون األحزاب السياسيةوصدر 
، وأن يؤسس احلزب على  إليها للمواطننيواالنتسابحق تـأسيس األحزاب 

اس أساس املواطنة واملساواة بني األردنيني، وعدم جواز تأسيس األحزاب على أس
مخسمائة ديين أو طائفي أو عرقي أو فئوي، وأال يقل عدد األعضاء املؤسسني عن 

 ونسبة ،%١٠أال تقل نسبة النساء بينهم عن وشخص من سبع حمافظات، 
  %.٥املؤسسني من كل حمافظة عن 

وأبقى القانون على هيمنة احلكومة على جلنة شئون األحـزاب بتبعيتـها            
 ومتابعة شئوا، بتأسيس األحزاة بالنظر يف طلبات  لوزارة الداخلية، وختتص اللجن   

 نائباً  والرأيويترأس اللجنة وزير الداخلية، وعضوية كل من رئيس ديوان التشريع           
 وعضو من مؤسسات ، وأمني عام وزارة الداخلية، وأمني عام وزارة العدل،للرئيس

ضمن القانون حق  واملفوض حلقوق اإلنسان، وت    ،ءرئيس الوزرا اتمع املدين خيتاره    
اللجنة يف رفض إعالن احلزب مع إبداء األسباب، وحق املؤسسني يف الطعن أمـام       

 وختصيص بند يف املوازنة العامة للدولة للمـسامهة يف دعـم            ،حمكمة العدل العليا  
  .األحزاب

، ٢٠١٢متوز /يوليو ١يف  قانون االنتخابات لس النوابوصدر 
وائر خيصص هلا مائة ومثانية مقاعد نيابية، م اململكة لعدد من الديوتضمن تقس

 لكل من اًوخيصص للنساء مخسة عشر مقعداً نيابياً، وخصص القانون حصص
 ،) مقاعد٣(وللشركس والشيشان )  مقاعد٩(وللمسيحيني ) اً مقعد٩٦(املسلمني 
 ١٧خيصص هلا و لدائرة انتخابية عامة ترشح فيها القوائم النسبية املغلقة ةباإلضاف
 ، صوت للدائرة االنتخابية احمللية:نياً، وخصص القانون لكل ناخب صوتمقعد

  .وصوت للدائرة االنتخابية العامة
زاد نسبة متثيل و، ٢٠١١أيلول / سبتمرب١٣يف  قانون البلدياتوصدر 

، %٢٥إىل % ٢٠ مت رفعها من اليت ةاملرأة يف االس البلدية من خالل نظام الكوت
 إذ مت منح الناخب يف كل دائرة انتخابية عدداً من ،"حدالصوت الوا"وألغى مبدأ 

 باإلضافة إىل صوت البلدي، تلك الدائرة يف الس ممثلي عدد ياألصوات يساو
 ووجه له املركز ، عدة سلبياتهالختيار رئيس الس البلدي، لكن القانون شاب

 يرسخ مفهوم  أنه: انتقادات رئيسة أمههاةالوطين حلقوق اإلنسان يف األردن مخس
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قيام بواجباا، ل فلم مينح جمالس البلدية صالحيات حقيقية ل،املركزية بشكل كبري
 الوزير صالحيات كثرية تتعلق بصميم عمل البلديات وليس اإلشراف وأعطى

 إذ ال يزال تعيني أعضاء جملس أمانة ،فقط، ومل يأخذ مببدأ االنتخاب بشكل كامل
 إسناد مع تعقيد عملية تسجيل الناخبني، وعدم عمان يتم من قبل جملس الوزراء،

 إذ أبقاها بيد السلطة التنفيذية، ومنح ،إدارة االنتخابات جلهة مستقلة وحمايدة
 سلطة حل الس قبل انتهاء دورته، وتعيني جلنة تقوم مقامه، وأجاز تأجيل الوزراء

  . إجراء االنتخابات
قننـت  ف ٢٠١٢يلول  أ/سبتمربيف  قانون املطبوعات   لوصدرت تعديالت   

الرقابة والسيطرة على املواقع اإللكترونية باشتراط احلصول على ترخيص ملمارسة           
النشاط اإللكتروين، وتسجيل كل موقع لدى إدارة حكومية، كما اشترط أن يكون 

 وهـو أحـد   ،مسجل املوقع صحفياً عامالً ونقابياً كذلك، وإال يتم حجب املوقع  
 ومشلت القيود احلكوميـة     ، إدارة املطبوعات والنشر   الصالحيات املمنوحة ملسئويل  

معاقبة املسئول عن املوقع و ،اجلديدة منع التعليقات املنشورة على املواقع اإللكترونية  
  .إذا ما تضمنت التعليقات ما هو مسيء حسب فهم السلطة

  

  احلقوق األساسية: ثانياً 
  :احلق يف احلياة والسالمة البدنية  .١

 يغطيها اليت يف احلياة والسالمة اجلسدية خالل الفترة ارتبط انتهاك احلق
 شهدها األردن طوال العامني املاضيني، فقد اليتالتقرير باملظاهرات االحتجاجية 

 ٢٥أثناء تفريق قوات األمن لتظاهرة يف " خريي مجيل سعيد"قُتل املواطن 
ة مواطنني  يف ميدان مجال عبد الناصر يف عمان، كما قُتل ثالث٢٠١١آذار /مارس

 اندلعت بني قوات األمن واملتظاهرين احملتجني على اليتآخرين يف املواجهات 
  .٢٠١٢تشرين ثان / نوفمرب١٣قرارات رفع أسعار احملروقات يف 

  

  :احلق يف احلرية واألمان الشخصي  .٢
 مينح احلكام اإلداريـني     الذي ،استمرت الشكوى من قانون منع اجلرائم     

واحلفـاظ  وسالمته  داري بدعاوى محاية أمن اتمع      سلطات واسعة بالتوقيف اإل   
، وقد وثق املركز الوطين حلقوق اإلنسان اعتقـال    ةعلى النظام العام واآلداب العام    

 مبقتضى قانون منع اجلرائم، ويـرتبط التوقيـف         ٢٠١١ معتقالً يف عام     ١١٣٤٥
  .بفرض اإلقامة اجلربية يف حاالت عديدة
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ئات تضرراً من هذا القـانون، والنـساء        ويعد العمال األجانب أكثر الف    
 من القتل، ولوحظ أن بعـض       نت بند جرائم الشرف بدعوى محايته     املعتقالت حت 

قضوا فترات العقوبات الـسالبة     أن  املوقوفني كانوا من السجناء الذين اعتقلوا بعد        
  .للحرية حبقهم

 اليتووقعت مئات من حاالت االعتقال على خلفية املظاهرات املتعددة 
هدا البالد للمطالبة باإلصالح السياسي أو ضد السياسات االقتصادية خالل ش

 يغطيها التقرير، وكانت هذه االعتقاالت يف موجات جرت يف شهور اليتالفترة 
 ،تشرين ثان/ منتصف نوفمربيف، وبلغت ذروا ٢٠١٢أيلول/آذار وسبتمرب/مارس

ما كان جيرى إطالق  وعادة ، شخصا٢٥٠ًواعتقلت قوات األمن ما يقرب من 
 وتعرض هلذه االعتقاالت نشطاء ،سراحهم بعد أسابيع من توقيفهم بكفاالت

ن حلركة الشباب الشعبية، وعناصر من جمموعات سلفية، و وطالب ومنتمنسياسيو
  .نيمن جلماعة اإلخوان املسلوأو منتم

  

  :معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين  .٣
 إحدامها يف مركز ،ان وقوع حالتني للوفاة   وثق املركز الوطين حلقوق اإلنس      

 يف مركز احتجاز تابع لنظارات      واألخرىاحتجاز مؤقت تابع ملديرية األمن العام،       
  .ظروف وفامالكشف  ومازالت السلطات جترى حتقيقاا ،األمن العسكري

 حيـث  ،ن يف أماكن االحتجاز املؤقتة من وضعية صـعبة        وويعاىن احملتجز   
 وتعاين  ، بأماكن تنقصها املرافق واخلدمات والتهوية     االنفراديس  حيتجزون يف احلب  

 اإلضـاءة، ويقـضى   وانعدام وسوء التهوية االكتظاظأماكن االحتجاز املؤقتة من    
ن فيها فترات طويلة حيرمون فيها من املـساعدة القانونيـة، وحيتجـزون          واحملتجز

 وتوثق ، اإلدعاء العام وجيرى استجوام قبل عرضهم على أجهزة،باملخالفة للقانون
  .تقارير عدة تعرضهم للضرب واإلهانة وسوء املعاملة

استمرت الشكوى من عدم توافر معايري احلد األدىن مبركز اجلويدة  كذلك  
لإلصالح والتأهيل رجال، والسجن التابع لدائرة املخابرات العامة هو األصعب من 

 على مياه صاحلة سجني ال وتشمل عدم حصول،حيث ظروف االحتجاز واملعاملة
 ،للشرب وغذاء ورعاية طبية كافية، والنقص احلاد يف األغطية ووسائل التدفئة

  .واالكتظاظ بأعداد تفوق الطاقة االستيعابية للسجون
   أيون يعاقب على جرائم التعذيب فإنه مل يقدم ـن أن القانـوبالرغم م  
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واملعاملة القاسية  رغم ذيوع التعذيب ،نالقانوشرطي للمحاكمة وفق أحكام 
واملهينة يف السجون األردنية، ومنها ما تعرض له سجناء إسالميون يف مركز أمن 

 حيث تعرض احملتجزون للضرب على الرأس والظهر وإرغامهم على خلع ،الرصيفة
  . مالبسهم

  

  :احلق يف احملاكمة العادلة  .٤
حالة املتهمني  اجلسيم للحق يف احملاكمة العادلة بالتوسع يف إاالنتهاكاستمر 

 تعد أحد مناذج واليت يهيمن على تشكيلها قضاة عسكريون، اليتحملكمة أمن الدولة 
تعارض مع املعايري الدولية، وتتشكل احملكمة من قضاة ي الذي االستثنائيالقضاء 

 وتنظر يف قضايا أمن الدولة من الداخل ،عسكريني أو مدنيني أو من كليهما
 إعادة تشكيلها من ٢٠١٣شباط / فرباير٤زراء يف  وقد قرر رئيس الو،واخلارج
  . العقيد مسيح اجلبايلالقاضي برئاسة ، قضاة مدنيني٦ قاضياً عسكريا، و١١

 احلراك الشبايب والشعيب مبحافظة يومن مناذج ذلك إحالة مخسة من ناشط
 نظمها احلراك اليت ملشاركتهم يف املسريات واالعتصامات  إىل احملاكمة،الكرك
اعي يف املدينة للمطالبة باإلصالح السياسي واالقتصادي، وقد وجهت االجتم

 ، م تقويض نظام احلكمومن بينهم رؤوف احلباشنة وإبراهيم الضمورللموقوفني 
والتجمهر غري املشروع وقد قضوا أربعني يوما يف السجن قبل أن يفرج عنهم 

  .بكفالة
إىل احملكمة " اجلهادية تيار السلفية" من ١٠٥ومن مناذج ذلك أيضاً إحالة 

 وقعت بني أنصار تيار السلفية اجلهادية وقوات األمن اليت االشتباكاتعلى خلفية 
والدرك يف منطقة دوار املعسكرات مشال شرق عمان وذلك بعد فض اعتصام 

 وقد أُفرج ، بني األشخاص وعناصر األمنإصابات مما أسفر عن ،نفذوه بالقوة
  .٢٠١٣كانون ثان / يناير١٩ها يف عنهم بكفالة على دفعات آخر

وقد وجه مدعى حمكمة أمن الدولة للمتهمني م القيام بأعمال إرهابية 
 وإثارة النعرات الطائفية ، والتجمهر غري املشروع، والقيام بأعمال الشغبباالشتراك
  . واحلض على الرتاع بني خمتلف طوائف األمة،واملذهبية

  يغطيها التقرير العديد مناليتلفترة كذلك قد أحيل إىل احملكمة خالل ا
 املوقوفني على خلفية االحتجاجات الشعبية ضد قرارات رفع أسعار املشتقات

  تشرين ثان / يف منتصف نوفمرباندلعت واليت" بة تشرين"النفطية واملعروفة إعالميا 
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 منهم أكثر من ، وقد بلغ عدد املوقوفني يف هذه االحتجاجات حنو مائتني،٢٠١٢
من قبل نيابة حمكمة أمن الدولة، بتهم العمل )  أطفال٩من بينهم (ئة موقوف ما

 وتصل ،على تقويض نظام احلكم، والتجمهر غري املشروع، والقيام بأعمال الشغب
 معتقال إىل ٣٠ وجهت إىل حنو اليت" العمل على تقويض نظام احلكم"عقوبة 

  . سنة١٥األشغال الشاقة ملدة 
جنة احلريات يف نقابة احملامني أن عدد الذين وجهت وقد الحظ حمامون بل  

 بلغ سبعني املاضيآذار /إليهم مة العمل على تقويض نظام احلكم منذ اية مارس
 وقد ، مبعدل مثانية متهمني كل شهر، وهى نسبة غري مسبوقة يف البالد:أيمتهما 

ال أن منعهم من تالحظ أيضاً أنه مت إطالق سراح معظم املوقوفني بكفاالت مالية إ
  . قد استمرالسفر

  

  احلريات العامة: ثالثاً 
  : والتعبري الرأيحرية  .١

 أساليب إتباع وجلأت إىل ،مل تستطع السلطات التكيف مع الواقع اجلديد
 والتعبري واحلريات الرأي معظم األحيان لقمع حرية يفقانونية أحياناً وغري قانونية 

 دف إىل احلد من احلريات اليتقوانني  فحاولت مبكراً سن بعض ال،اإلعالمية
إىل تقدمي " طاهر العدوان" واالتصال لإلعالم لدرجة دفعت وزير الدولة ،الصحفية
 احتجاجاً على تعديالت قوانني حتد من حرية ،٢٠١١حزيران / يونيو٦ يفاستقالته 

ق اخلناق على احلريات ي رسخت سياسة تضي٢٠١٢الصحافة والتعبري، وىف عام 
 سبقت الذي من خالل تعديالت قانونية لقانون املطبوعات والنشر مية،اإلعال

  .اإلشارة إليه
 شئون الصحف والصحفيني، يفكذلك استفحلت التدخالت الرمسية 

حممد " الصحفيني إلقالة" الرأي" على صحيفة اإلعالموكان من أبرزها ضغط وزير 
 اية عام يف" يح املعايطةمس" رئيس حتريرها إقالة، مث "غيث العضايلة"و" احلوامدة
 بطلب من رئيس الوزراء، وتعيني رئيس حترير مقرب من احلكومة، وحماولة ٢٠١١

 وحماولة ،"العرب"تعيني مستشار األمني العام لوزارة املياه رئيساً لتحرير صحيفة 
  .ة صحيفة الدستورإعادة هيكل

ل فردى كذلك تكررت االعتداءات اجلسدية العنيفة على الصحفيني بشك  
  اً على أيدي الشرطة، وأحياناً ـ أكثر من مناسبة، وجرى ذلك أحيانيف مجاعيأو 
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استهداف :  وكان أبرزها، مجاعات مدنية موالية للحكومةأيديأخرى على 
الصحفيني بشكل متعمد من قبل قوات األمن وبعض املوالني للحكومة خالل 

 ،٢٠١١كانون ثان /اير ين٢٥يف  دستورية بإصالحاتتغطيتهم اعتصاما يطالب 
" قناة العربية"ومساعده ومدير مكتب " رويترز"حيث جرى االعتداء على مراسل 

   .كامرياموحتطيم 
 سراحهم، ومنع آخرين من إطالق مثكما رافق ذلك احتجاز مراسلني 

ومن ذلك أيضاً إطالق قوات األمن .  على أحد املدوننيواالعتداء ،التصوير
 خالل تغطيهم ٢٠١١أيار / مايو١٥ يفمن الصحفيني  على عدد احليالرصاص 

 خالل تغطية احتجاجات اإلعالمينيومن ذلك أيضاً تعرض  ." العودةمسرية حق"
 إذ اعتدى مناوئون ،للعديد من االعتداءات املواطنني على ارتفاع أسعار احملروقات

ربد،  حمافظة إيف موحطموا معدا" اجلزيرة مباشر"للتظاهرات على فريق قناة 
واعتدوا عليه بالضرب خالل تغطية " راديو البلد"واعتقلت عناصر األمن مراسل 

  . جبل احلسنييفالتظاهرات 
تكرر اقتحام مكاتب صحفية ومقار مؤسسات إعالمية واالعتداء علـى         و  
وديده بالقتـل،  " جهاد أبو بيدر  "الصحفي ومن ذلك اقتحام مكتب      ،اإلعالميني

 ، وتعـرض    هم قناة اجلزيرة ومالحقة مراسليها وديـد       املتكرر ملقر  واالستهداف
 ارانـد " من قبل جمهولني وديد مراسـلتها        العتداءات الفرنسية   الصحافةوكالة  
  . صحيفة الغدواقتحام، "حبيب

نال هذا فقد  اإللكتروين، اإلعالم على القانوينوإىل جانب التضييق 
وطن "هولون مكاتب موقع  حيث اقتحم جم، قسطاً وافراً من االعتداءاتاإلعالم
" إيناس املسلم"تلفوا بعض حمتوياته، وتعرضت املدونة األردنية أ و، عمانيف" نيوز

 كما تعرضت العديد من املواقع لقرصنة من ، بطنها على يد جمهوليفللطعن 
، واخترق جمهولون موقع فضائية "إن الين برس" من بينها موقع ،جهات جمهولة

  .اً كاذبة على شريطها العاجلوبثوا أخبار" الريموك"
  

  :احلق يف تأسيس األحزاب والنقابات واجلمعيات  .٢
 يف) ٢٠١١ لعام ١٤القانون رقم  (قانون نقابة املعلمني األردنينيصدر 

 ، متضمناً إنشاء نقابة للمعلمني ألول مرة يف األردن٢٠١١أيلول / سبتمرب١٥
 خدمة تربوية متخصصة يف أيوعرف القانون املعلم بأنه كل من يتوىل التعليم أو 
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سياسات التعليم واملناهج   مؤسسة تعليمية، وحظر على النقابة عدم التدخل يفأي
والربامج واملعايري املهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم واملسار املهين والوظيفي 

ووجه النقد للقانون إللزامه املعلمني باالنتساب للنقابة وتقييد فرص متثيل للمعلمني، 
 سنة للمرشحني على ١٥شباب املعلمني يف الترشح من خالل اشتراط خدمة 

 سنوات ألعضاء الس، وكذلك ختول الوزير سلطة تشكيل ١٠منصب النقيب و
  .جلنة حتل حمل جملس النقابة حلني انتخاب جملس جديد

  

  :احلق يف التجمع السلمي  .٣
هى املظاهرات  و،شهد األردن مئات املظاهرات يف خمتلف أرجاء اململكة  

 وكانت هذه املظاهرات والتجمعات على صلة ،األكرب كثافة منذ عقدين من الزمن
باملطالبة باإلصالحات السياسية واحتجاجاً على قانون االنتخابات وضد الفساد، 
وعلى رفع دعم الدولة على أسعار احملروقات، أو للمطالبة بإطالق سراح متهمني 

إسقاط النظام إىل  ووصل سقف مطالب املظاهرات ،ةحياكمون أمام حماكم استثنائي
  .امللكي

وختللت هذه املظاهرات مواجهات بني الشرطة واحملتجني بعد تفريق قوات   
قبض على مئات املتظاهرين يف مناطق ومناسبات الاألمن للمظاهرات بالقوة، و

واستخدمت قوات  ".التجمهر غري املشروع "ة ووجهت للمتهمني م،متفرقة
رطة الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي، ووقعت أحداث عنف من جانب الش

  .املتظاهرين يف بعض احلاالت األخرى
  

  :احلق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة  .٤
 يف ظل ٢٠١٣كانون ثان / يناير ٢٣أجريت انتخابات جملس النواب يف 

 احتجاجاً على تنظيمها ، أبرزها احلركة اإلسالميةالسياسيةبعض القوى من مقاطعة 
بلغ و ،ة بني املناطق األردنيةييف ظل قانون ال حيقق مبدأ املساواة والعدالة التصويت

 لالنتخاباتعدد املسجلني يف جداول الناخبني النهائية وفقاً لبيانات اهليئة املستقلة 
ممن حيق هلم % ٦٣.٧ ةبنسبإناث  ١,١٧٨٨٦٤ منهم ، ناخبا٢.٢٧٢١٨٢ً
 ٦٩٩ بينهم ، مرشحا١٥٢٨ً بلغ عدد املرشحني لعضوية الس  كما،االقتراع

 مرشحاً ٨٦٩و) الفردية(مرشحة خلوض االنتخابات على مستوى الدوائر احمللية 
 للتنافس ، قائمة٦١  عددهامن خالل القوائم الوطنية البالغ. ات مرشح٢٠٣منهم 
   مقعداً ١٧ و، مقعداً خمصصاً للنساء١٥ بينها ، مقعداً لس النواب١٥٠ى ـعل
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  .للقوائم
انتقادات مهمة حول خمتلف " الفريق الوطين ملراقبة االنتخابات" أبدى 

  : مراحل العملية االنتخابية مشلت 
تأخر نشر القوائم النهائية للناخبني وتزويد جلان االنتخابات ا، وعدم * 

  .  اإلعاقةي األشخاص ذوالستقبال االقتراعجاهزية مراكز 
قواعد انتهاك و ،ري املشروع للمال يف العملية االنتخابية غاالستخدام*

 والذي ، املايلاإليضاح وعدم التزام العديد من املرشحني بتقدمي ،الدعاية االنتخابية
 على احلمالت االنتخابية، وعدم املساواة اإلنفاق وأوجهيتضمن مصادر التمويل 

تعدى بعض املرشحني و ،بني املواطنني يف قيمة الرسوم املفروضة على املرشحني
، وحرق بعض املقار االنتخابية واملركبات اخلاصة الفتات مرشحني آخرينعلى 

 من قبل اجلسديببعض املرشحني يف بعض الدوائر، وتعرض مرشحني لالعتداء 
  .أشخاص جمهولني

عجلون، معان، (وقوع بعض حاالت العنف احمللية يف عدد من الدوائر *
، وعدم االلتزام بسرية التصويت )لقاء، والعاصمة عمانق، جرش، البالكرك، املفر

أحيانا، واستمرار ظاهرة شراء األصوات خالل يوم االقتراع، وعدم حيادية بعض 
شحني التأثري على إرادة  املرمندويب، وحماولة بعض أعضائهابعض ورؤساء اللجان 

صويت، وعدم التناسبة للناخب أثناء قيامة ب، وعدم توافر اخلصوصية املالناخبني
هم يف ئ بسبب عدم وجود أمسااالنتخايبمتكني عدد من املواطنني من ممارسة حقهم 

  .السجل االلكتروين
كما الحظ الفريق الوطين فيما يتعلق بفرز األصوات وإعالن النتائج األولية 
وجود أشخاص يف اللجنة غري أعضاء جلان االقتراع والفرز، والتأخر يف االنتهاء من 

فرز، وعدم تنظيم حماضر عند اية عملية االقتراع والفرز، وعدم تطابق عملية ال
أوراق االقتراع املستعملة يف بعض الدوائر مع عدد املقترعني وفق السجل الورقي، 
وعدم التوقيع على حمضر اية الفرز من قبل اللجان واحلاضرين من مندويب 

  .املرشحني يف بعض اللجان
لة لالنتخابات أن نسبة املشاركة يف االقتراع بلغت وقد أعلنت اهليئة املستق

 ،%٢٥ وذكرت أا أقل من ، لكن املعارضة شككت يف هذه األرقام،%٦٥.٥
 ورجال ون عشائريم للنظام وأغلبه موالنيصشخاأوأفضت االنتخابات إىل فوز 

  . نواب حزبيني٩ واقتصر التمثيل احلزيب على ،أعمال
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 إىل املقاعد املخصصة للنساء باإلضافةتنافسية  مقاعد ة فازت النساء بثالث   
 لكن املفارقة أن النساء ،من مقاعد الس% ١٢ نسبة :أي مقعداً، ١٥وعددها 
  .من الناخبني% ٥٢شكلن 

 يف طعناً ٢٦وقد بلغ عدد الطعون يف صحة نيابة أعضاء يف الس 
 الطعون،  وردت احملكمة بعض هذه،حمافظات اململكة من قبل مرشحني وناخبني

 انتخابات نتائج بإبطال احلاالت، بينما قضت حمكمة إحدىكما تنازل طاعنون يف 
، االنتخابيةالدائرة السادسة يف الكرك، وأكدت حدوث خلل يف إدارة العملية 

  .وخمالفة إجراءات االقتراع والفرز ألحكام القانون
اجات  النتائج النهائية لالنتخابات موجة من االحتجإعالنوقد أثار 

ربد إ حمافظات الكرك ومعان وإىل وسط اامات بالتزوير امتدت ،وأعمال العنف
 عدد من املؤسسات والدوائر الرمسية وممتلكات إحراقختللها  و،واملفرق والبلقاء

  .خاصة
 إجراءات ملراقبة االنتخابات ذكرت أن األوريبورغم أن بعثة االحتاد 

 انتقدت ما مسته القصور اخلطري يف أا إال ، بشكل عامنزيهةاالنتخابات كانت 
 ورصدت يف تقريرها عمليات استخدام للمال االنتخايب، القانوين للنظام اإلطار
 وأا تلقت شكاوى من ، وحماوالت تزوير ودفع مال مقابل األصواتالسياسي

  .األعمال حبق مرشحني قاموا ذه إجراءاتمراقبني حمليني بعدم اختاذ 
*   *   *  
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  دولة اإلمارات العربية املتحدة
  

  اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
 بـشأن حتديـد     ٢٠١١ لسنة   ١أصدر الس األعلى لالحتاد قراراً برقم         

طريقة اختيار ممثلي اإلمارات يف الس الوطين االحتادي، ومبقتضى هذا التعـديل            
 ٣٠٠تـشكل بواقـع   أصبح يتم انتخاب نصف األعضاء من قبل هيئة انتخابيـة           

مضاعف ملمثلي كل إمارة كحد أدىن، وبذلك متت مضاعفة هيئة الناخبني ثالثـة             
  . ضعف ممثلي كل إمارة١٠٠أضعاف، حيث كان التمثيل يتم 

 ٢٠١٢تشرين ثان / نوفمرب١٢يف  مرسوماً بقانون أصدر رئيس الدولةو
توفري احلماية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، وبالرغم من أن غرض القانون هو 

تضمن القانون عقوبات بالسجن من اجلرائم االلكترونية واملعلوماتية، فقد القانونية 
 والتعبري باستعمال الرأيبعبارات فضفاضة على ممارسة كافة صور وأشكال حرية 

لسخرية أو اإلضرار ل  تروجلكترونيةإمواقع  من أنشأ، فعاقب الشبكة املعلوماتية
انة الدولة أو أي من مؤسساا أو رئيسها أو نائبه أو حكام بسمعة أو هيبة أو مك

 ويعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث ،اإلمارات أو أولياء عهودهم
 من شأا تعريض أمن أخرىأي صور   كرتونية أواً أو رسوماًمعلومات أو أخبار

السجن كل من ويعاقب ب ،الدولة ومصاحلها العليا للخطر أو املساس بالنظام العام
دون  مسريات شارك يف التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة ملظاهرات أو

  .ترخيص من السلطة املختصة
 بل عاقب بالسجن ،ومل يكتف القانون ذا القدر من اإلسراف يف التجرمي

معلومات غري صحيحة أو غري  ؤسساتاملنظمات أو املكل من قدم إىل أي من 
 إىل مسعتها أو اإلساءةضرار مبصاحل الدولة أو كان من شأا اإلدقيقة أو مضللة و
يعاقب باحلبس والغرامة مالك أو مشغل موقع إلكتروين  كما .هيبتها أو مكانتها

 ومل يبادر إىل إزالة أو منع الدخول إىل هذا احملتوى ،خزن أو أتاح حمتوى غري قانوين
      . بعدم قانونية احملتوىخالل املهلة احملددة باإلشعار اخلطي املوجه له

  احلقوق األساسية: ثانياً
 احلق يف احلياة. ١

تعرض شخصان للوفاة داخل السجون خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، 
  فقد عثر على سجني عماين اجلنسية ميتا يف زنزانته بالسجن املركزي بديب، وكان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٧٦

 ٣٥بلغ عمره السجني يقضى عقوبة السجن املؤبد، وكذلك تويف سجني آخر ي
عاماً وحيمل اجلنسية الكينية داخل حمبسه وكان حمتجزا يف السجن املركزي بالعوير 

 .بعد عدم متكنه من دفع الغرامة
  

 احلق يف احلرية واألمان الشخصي . ٢
 طالت اليت التعسفية االعتقاالتشن جهاز أمن الدولة محلة واسعة من 

 وحىت اية ٢٠١٢نيسان / منذ أبريلالسياسيني واملعارضني احلقوقينيالناشطني 
العام، وتواصل احتجاز املعتقلني يف أماكن غري معلومة مبعزل عن العامل اخلارجي، 
 ،ودون متكني ذويهم أو حماميهم من زيارم واإلطالع على أوضاعهم لفترة طويلة

ومشلت هذه االعتقاالت قيادات ملؤسسات اتمع املدين ومن مجعية اإلصالح 
ضني سياسيني، وذلك على خلفية مطالبهم الداعية إلجراء إصالحات سياسية ومعار

وتوسيع هامش احلريات العامة وضمان حريات التجمع واتمع املدين والرأي 
  .والتعبري

أسباب السلطات  حيث مل تعلن ،واتسمت عملية االعتقاالت بالغموض
ة دون أن تعطى  على الدوللالنقالباالعتقال قبل أن تعلن كشفها خمططاً 

، حمددةتوضيحات أو معلومات كافية عن ذلك، ومل توجه للمحتجزين اامات 
ومل تتضمن االامات اجلزئية املعلنة بيان أدلة كافية لتوجيه مثل هذه االامات، ومل 

  .تم حىت وقت متأخر إحالتهم للمحاكمةت
ى علمن انتهاك احلق يف احلرية واألمان الشخصي الشكوى واستمرت 

قوانني تهم خالفعمال الوافدين واملقيمني واحتجازهم لفترات ملتقييد حرية الصلة ب
، أو بالتضييق على األنشطة الكفيلأو حماولتهم التحلل من عالقة العمل  واإلقامة

اجلماعية للعمال واملقيمني من دول عربية شهدت ثورات وانتفاضات، فقد اعتقلت 
واطنني السوريني بعد تظاهرهم أمام السفارة السلطات اإلماراتية عدداً من امل

  .السورية، أو على صلة بأنشطتهم الداعمة للثورة السورية
واعتقلت السلطات عدداً من النشطاء يف الدفاع عن قضايا عدميي 

املدافع عن فئة البدون والذين ال حيملون " أمحد عبد اخلالق"اجلنسية، ومنهم الناشط 
  تشرين ثان من /، وأطلق سراحه يف نوفمرب٢٠١١يسان ن/جنسية اإلمارات يف أبريل

، ومت ترحيله إىل ٢٠١٢أيار / مايو٢٢نفس العام، قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى 
  .٢٠١٢متوز /تايالند يف يوليو
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 عاماً وهو ٥٠" عصام الدين حممد الطوانسي"وكذلك اعتقلت السلطات 
، على صلة ٢٠١١أيار /يو ما٥مواطن مصري يعمل بإدارة جامعة اإلمارات يف 

  .مبشاركته يف صالة الغائب على أسامة بن الدن، دون أن يقدم للمحاكمة
  

 احلق يف احملاكمة العادلة. ٣
 ناشطاً جبمعية اإلصالح بتهمة     ٩٤ حماكمة كربى لـ     اإلماراتوشهدت  

قلب نظام احلكم، افتقرت ملعايري العدالة، وانتهكت القانون الوطين، وقد بـدأت            
، بعد فترة طويلة مـن احتجـازهم، ووسـط          ٢٠١٣آذار  / مارس ٤مة يف   احملاك

إدعاءات بتعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة، ومل يسمح للمـراقبني أو الـصحافة            
  . الدولية باحلضور

 امرأة، ونفى ١٣ متهماً من بينهم ٨٤وحضر يف اجللسة األوىل للمحاكمة       
 أنه  - السيد أمحد السويدي   وهو-املتهمون التهم املوجهة إليهم، وأضاف أحدهم       

  . يعلم أن ما سيقوله قد يكلفه حياته، وطلب من احملكمة محايته ومحاية أسرته
 ما تعرض لـه املتـهمون يف        نملنظمة العربية حلقوق اإلنسا   اوقد أثار قلق      

وسوء مرحلة ما قبل احملاكمة، واليت متثل جزءاً أصيالً من شروط احملاكمة العادلة،             
السجن االنفرادي والضرب واملنع من النوم خالل تـسليط         ذلك   يفمعاملتهم، مبا   

  .كشافات ضوئية عليهم يف حمبسهم أو عرب استجوابات طويلة
وأوردت مصادر حقوقية تابعت احملاكمة عن كثب أن مثانية على األقل من   

أنه تعرض  " حممد صديق "املتهمني شكواً للمحكمة من تعذيب تعرضوا له، فذكر         
أنه منع من النوم واستجوب ملدة ثالثة أيام على         " حسن اجلابري "شار  للتعذيب، وأ 

ألكثر من مخسة أشهر " عبد اهللا اهلاجري"التوايل من قبل عدة أشخاص، ومت إخفاء   
دون السماح له باالتصال بأقاربه، وأشار هو أيضاً لتعرضه للضرب العنيف ونتف            

 يف   أحد أبرز احلقـوقيني    وهو" حممد الركن "حليته وشعر صدره، وطالب الدكتور      
 بضرورة مراعاة احلقوق القانونيـة      ٢٠١٢متوز  /دولة اإلمارات وحمتجز من يوليو    

  . للمحتجزين وأوضاعهم الصحية وحمابسهم
  وبعد أيام قليلة من اجللسة األوىل مت حتويل املتهمني إىل سجون نظامية بعد   

 سجن الرزين، فيما    أكثر من عام من االعتقال السري، حيث نقل مخسة منهم إىل          
 أمحـد "يف سجن الوثبة مع مخسة آخرين، بينما ظـل          " حممد الركن ."مت إيداع د  
  .رهن االعتقال االنفرادي السري" السويدي
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وكانت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان قد تلقت سيالً مـن الـشكاوى              
ضوية نائب  املتعلقة ؤالء النشطاء، وقد بادرت بإيفاد بعثة برئاسة األمني العام وع          

تشرين / أكتوبر ٨- ٢رئيس جملس األمناء وأحد أعضاء جملس األمناء يف الفترة من           
أول بالتنسيق مع مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان، وأجرت لقاءات مع عدد مـن             
املسئولني بشأن ضرورة االلتزام بضمانات احملاكمة العادلة يف مرحلة التحقيقـات،          

من زيارم، وقد أمثرت هذه املبادرة جزئياً حيث مت ومتكني حمامي املتهمني وذويهم   
السماح للجنة مشكلة من مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان مـن زيـارة بعـض              
احملتجزين يف مركز احتجازهم غري القانوين، وتفقد أوضاعهم املعيشية، واملعاملـة           

قـاء  اليت يلقوا، كما استجابت السلطات ملطلب املنظمة بالسماح للمحتجزين بل     
ذويهم وحماميهم أثناء التحقيقات وجلسات جتديد احتجـازهم مبقـار احملـاكم            
والنيابات العمومية، واالتصال اهلاتفي بشكل شبه منتظم، كما سعت املنظمة مـن   
خالل مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان إليفاد مراقبني عرب من خارج اإلمـارات            

  .  بالنجاح حىت إعداد هذا التقريرملتابعة وقائع احملاكمة، لكن مساعيها مل تكلل
  

 معاملة السجناء واحملتجزين. ٤
 على االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب      تيف خطوة اجيابية صادقت اإلمارا    

متوز / يوليو ١٩وغريه من دروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو احلاطة بالكرامة يف            
٢٠١٢ .  

لسوء املعاملـة والتعـذيب،      من احملتجزين والسجناء تعرضوا      اًلكن عدد 
شك السلطات يف انتمـائهم للتنظيمـات اإلسـالمية       ومنهم مواطنون سوريون،  
 للتعـذيب بالـضرب     -"عبد اإلله اجلدعاين  "ويدعى  -املتشددة، وتعرض أحدهم    

واجللد والتعليق من الذراع والساق واحلرمان من النوم داخل سجن الوثبة ومقـر             
  .٢٠١٢كانون ثان / ينايرأمن الدولة، وقد أخلى سبيله يف

 من رجال الشرطة    ١٣ويف سياق متصل قضت حمكمة جنايات ديب برباءة         
من بينهم عقيد ومقدم وستة مالزمني وبعض مساعدي الشرطة من رتب أدىن بعد             

، ٢٠١٠اامهم بتعذيب ثالثة سجناء باكستانيني أثناء عملية استجواب متـت يف            
 شهراً بتهمة االحتجاز غـري القـانوين        بينما حكمت احملكمة على مخسة باحلبس     

لشخص من اين عليهم مات جراء التعذيب دون أن حتمل املتـهمني مـسئولية              
  .التعذيب الذي أفضى للموت
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  :احلريات العامة: ثالثا
  حرية الرأي والتعبري. ١

 مشددة على حرية الرأي والتعبري على تفرض السلطات اإلماراتية قيودا
 العامة حلكام دولة اإلمارات وتشمل هذه القيود مواطين صلة بنقد السياسات

 ٢٠١٢خالل العام السلطات اإلماراتية صعدت اإلمارات أو املقيمني فيها، وقد 
 تضمنت التضييق على حرية عمل منظمات اتمع املدين، واليتمن محلتها األمنية، 

مواقع التواصل  وتشديد الرقابة على املدونني و،ومراقبة الناشطني واملعارضني
 النشطاء السياسيني، حد إسقاط جنسية سبعة منإىل االجتماعي، وتصاعد األمر 

وبينهم - كما جرى فصل موظفني من اخلدمة املدنية أو إحالتهم للتقاعد املبكر
 . على خلفية مطالبهم بالدعوة لإلصالح-قضاة وأكادمييون

 

  احلق يف التنظيم وتكوين اجلمعيات. ٢
 على  وا وقع نذيل ال ،"مجعية احلقوقيني "جملس مديري   حبل  السلطات  قامت  

 للمطالبة بدور أكرب يف احلكومة ومبنح ،٢٠١١ نيسان/بريلأالتماس يف السادس من 
، كما جددت للمجلس املعني أكثر مـن        الس الوطين االحتادي سلطات تشريعية    

  . مرة
وعينـت  أيار  /يف مايو جملس نقابة املعلمني     لوكذلك قامت السلطات حب   

 بعد قيامهم بتوقيع عريضة تدعو إىل مزيد من الدميقراطية يف   ين،مكام أعضاء آخر  
حيظـر علـى     الذي   قانونال انتهكت   اأمننقابة  الجملس  وذكر مرسوم حل    ،  البالد

عضاء فيها التدخل يف السياسة أو يف أمور ختل بـأمن           املنظمات غري احلكومية واأل   
  .الدولة ونظام احلكم فيها

 طلبت وزارة الشئون االجتماعية من رئيس جملـس         ٢٠١٢أيار  /يوويف ما 
إدارة النادي، االجتماعي السوداين استبعاد ستة أعضاء من الترشح لـس إدارة            

  .النادي وذلك مبناسبة عقد النادي جلمعيته العمومية
  

  احلق يف التجمع السلمي.٣
 الـذين   استجوبت السلطات اإلماراتية املئات من املـواطنني الـسوريني        

لـى األخـص    شاركوا يف مظاهرات سلمية باإلمارات دعماً للثورة السورية، وع        
الذين شاركوا يف مظاهرة أمام سفارة بالدهم، وسحبت السلطات تصاريح          أولئك  

 .اإلقامة من العشرات منهم، واحتجزت بعضهم لبعض الوقت
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 : احلق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة . ٤
انتخابات التجديد النصفي لعضوية الـس الـوطين        شهدت اإلمارات   

  عام انتخاباتإجراء أول   ، وهي الثانية بعد     ٢٠١١أيلول  / سبتمرب ٢٤االحتادي يف   
 ٨، وقد أجريت يف سياق حملي وإقليمي مغاير، حيث شهدت اإلمارات يف        ٢٠٠٦
 وباحثني وإعالميني تـدعو إلجـراء        مطالبات من أكادمييني   ٢٠١١آذار  /مارس
بات جلميع أعضاء الس الوطين عن طريـق االقتـراع املباشـر، وتقريـر              انتخا

  .صالحيات الس يف التشريع والرقابة
 عـضواً   ٢٠ ناخباً النتخـاب     ١٢٩.٢٧٤بلغ أعضاء اهليئات االنتخابية           

ركـزت  و مرشـحاً،  ٤٥٠ميثلون أعضاء الس الوطين، كما بلغ عدد املرشحني  
وضوعات السياسات العامة من تطوير الصحة، والتعليم،       الربامج االنتخابية على م   

وتوظيف الشباب، ومتكني املرأة، وحل أزمة اإلسـكان، وصـوت يف العمليـة             
من إمجايل   %٢٨نسبة  :  ألفاً، أي  ١٣٠ ألف ناخب من حوايل      ٣٦االنتخابية حنو   

ة أو  الناخبني، جرى تفسري ذلك على أنه عدم قناعة الناخبني بسري العملية االنتخابي           
عدم االقتناع ببعض املرشحني، وساد العملية االنتخابية اكتساح للعناصر القبلية يف           

  . االنتخابات مع غياب للعنصر النسائي على الرغم من ارتفاع عدد املرشحات
*   *   * 
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  نـ البحريمملكة
  

 تظلم األدبيات السياسية واحلقوقية البحرين كثرياً عندما تصنف حركتـها     
االحتجاجية اإلصالحية كصدى للثورات واالنتفاضات اليت سبقتها إليها بعـض          

 حىت وإن استلهمت بعض آلياا، كما تظلمها مرة أخرى عنـدما            ،البلدان العربية 
 حىت وإن كان حـضور الطائفـة        ،"نظام سين "تصنفها كانتفاضة شيعية يف وجه      

 الثالثة األخرية مل دأ احلركة      الشيعية كثيفاً يف احلركة االحتجاجية، فخالل العقود      
املطالبة باإلصالح السياسي يف البالد، اتصاال بتراث عميق من النضال االجتماعي           

  .شارك فيه قوى ومواطنون على اختالف توجهام السياسية واملذهبية
، وهى امليثاق الوطين، وقد حازت "فوق دستورية"وبلورت البحرين وثيقة 

جرى حوهلا، وعـززت    يشبه اإلمجاع يف االستفتاء الذي أُ     رضاء اتمع فنالت ما     
 األجهزة األمنية، كمـا حـازت       كثري مما فعلت  شرعية احلكم واستقراره بأبعد ب    

إعجاب اتمع الدويل وتشجيعه، حىت صارت البحرين أحد النماذج الرئيسة اليت           
لعريب بوجـه   العربية، واخلليج ايشار إليها على طريق اإلصالح السياسي يف املنطقة   

، كما تبوأت مكانة تستحقها يف مواقع الصدارة يف التنمية البـشرية بـني              خاص
  . بلداا

لكن لألسف مل يأت اإلصالح الدستوري والقانوين الذي انطلق اسـتناداً           
 احتضنها امليثـاق، فـاخنفض ـا        اليتعلى امليثاق الوطين مع التطلعات الوهاجة       

انني درجتني، واخنفـضت ـا املمارسـات        الدستور درجة، واخنفضت ا القو    
  . درجات

مل يالحظ النظام يف البحرين أن مجود اإلصـالح يف منتـصف الطريـق             
ه فحسب، حيث يفـضى إىل  ه وال يبطؤبدعوى املخاوف على االستقرار ينتكس ب  

  . اإلحباط واليأس
 اتسمت  ٢٠١١شباط  / فرباير ١٤وعندما انطلقت احلركة االحتجاجية يف      

سلمي الذي يليق بشعب البحرين، وبضبط النفس الذي جيدر باحلكومـة   بالطابع ال 
 ،شـباط / فرباير ١٨ تبنيه، وحىت عندما وقع صدام دام أفضى لسقوط شهيدين يف         

إطالق حرية التظاهر أثرمها البالغ يف  والتوجيه بكان لقرار امللك بتشكيل جلنة حتقيق
  . احلفاظ على سلمية احلراك

  خطة كاملة لقمع حمتمل، جرى تنفيذها بتتابع لكن مع ذلك كانت هناك   
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 ١٤ و ١٣منهجي فور شطط من نفر قليل من املعتـصمني يف دوار اللؤلـؤة يف               
آذار، /، أعقبه فرض حالة السالمة الوطنية يف منتصف مـارس         ٢٠١١آذار  /مارس

وتكليف قوة الدفاع باختاذ التدابري الالزمة لفرض حالة السالمة الوطنية بدعم من             
رع اجلزيرة اليت تولت تأمني املنشآت العامة، ومنذ ذلك احلني غاب القانون قوات د

  .متاماً عن البحرين لفترة تقارب الشهرين
  

  : اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
 لبعض مواد الدسـتور     ٢٠١٢أجرت البحرين تعديالت دستورية يف عام             

الـشورى والنـواب    رأى رئيسي جملسي     وجوب أخذ    منها،  ٢٠٠٢الصادر عام   
 النواب مبرسوم مسبب، وعدم جواز حل      ورئيس احملكمة الدستورية قبل حل جملس     

، وتأليف جملس الشورى من أربعني   )ج/٤٢مادة  (الس لذات السبب مرة أخرى      
وذلك وفقاً لإلجراءات والضوابط والطريقة اليت حتـدد        عضواً يعينون بأمر ملكي،     
 يف جملس النواب واملعينني يف جملس       منتخبني الترشح لل  بأمر ملكي، وضبط شروط   

  . الشورى
وعززت التعديالت من صالحية جملس النواب احملدودة يف سحب الثقة من 
رئيس احلكومة بعد أن خفضت النصاب املطلوب من أعضاء جملس النواب لتقرير 

إىل عشرين عضواً بعد أن كان ) سحب الثقة(عدم التعاون مع رئيس جملس الوزراء 
لب ثلثي أعضاء الس لبحث الطلب، وجعل حبث اختصاص سحب الثقة يتط

، ويف حال )الذي يضم السني(لس النواب بعد أن كان للمجلس الوطين 
موافقة ثلثي جملس النواب على سحب الثقة من رئيس احلكومة يرفع األمر للملك 

  .ل جملس النوابللبت فيه بإعفاء رئيس جملس الوزراء وتعيني وزارة جديدة، أو حب
كذلك تضمنت التعديالت حق جملس النواب بإبداء رغبات مكتوبة 
للحكومة يف املسائل العامة، وضرورة رد احلكومة كتابة بأسباب عدم األخذ 
برغبات الس خالل ستة أشهر، وحق النواب يف طرح موضوع عام للمناقشة 

س جملس النواب بدالً  رئاسة جملس األمة لرئيونقلتالستيضاح سياسة احلكومة، 
من رئيس جملس الشورى، وذلك عند حبث مواد اخلالف بينهما حول مشروعات 
القوانني، وأن يقوم جملس النواب بإحالة مشروعات القوانني إىل رئيس الوزراء 

  .لرفعها للملك، وحق أعضاء جملس النواب يف توجيه األسئلة املكتوبة للوزراء
   تعديلاحقتراس النواب أو الشورى يف وقصرت التعديالت حق أعضاء جمل
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هيئة التشريع يف أن صياغتها تقدمي مقترحات فيجرى الدستور أو القوانني، على 
واإلفتاء القانوين اليت تقدمها للحكومة يف صيغة مشروع لتعديل الدستور أو القانون 

لنواب، للربملان، واشتراط موافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم جملساً الشورى وا
  .وتصديق امللك على التعديل

تنص على تقدمي رئيس ) ٤٦املادة (وأضافت التعديالت فقرة جديدة 
جملس الوزراء برنامج احلكومة إىل جملس النواب، فإذا مل يقر الس هذا الربنامج 
بأغلبية أعضائه يعاد تقدمي الربنامج من احلكومة بعد إجراء ما تراه من تعديالت، 

لس الربنامج مرة ثانية بأغلبية ثلثي األعضاء قبل امللك استقالة فإذا رفض ا
الوزارة، وإذا مل يقر الس برنامج الوزارة اجلديدة بذات اإلجراءات كان للملك 

  . أن حيل الس أو يقبل استقالة الوزارة ويعني وزارة جديدة
قيق غري ذات قيمة جوهرية يف حتوقد رأت املعارضة أن هذه التعديالت 

املطالب بالدميقراطية واإلصالح، إذ مل متس جوهر السلطة التشريعية من حيث 
تكوينها واختصاصها، ومل تضع احللول للوصول إىل فصل حقيقي بني السلطات، 

  . وأبقت على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتني التشريعية والقضائية
لة باألحـداث الـيت    على صاملراسيم بقواننيكما أصدر امللك عدداً من      

  : شهدا البالد، وأمهها
 بشأن  ٢٠١١آذار  / يف منتصف مارس   ٢٠١١لسنة  ) ١٠٨(املرسوم رقم   

ومنح القائد العام لقوة الدفاع سلطة اختاذ التـدابري         " السالمة الوطنية "إعالن حالة   
 . الالزمة لتنفيذ مرسوم السالمة الوطنية يف مجيع أحناء اململكة ملدة ثالثة أشهر

 بإحالة مجيع القضايا العسكرية ٢٠١١ لسنة  ١٦٠ار وزير الداخلية رقم     قر
املتعلقة باامات التعذيب أو املعاملة الال إنسانية إىل النيابة العامة باعتبارها جهـة             

 . قضائية مستقلة
 بإنشاء نظام صندوق لتعويض املتضررين، ٢٠١٢لسنة ) ٣٠(املرسوم رقم 

ستقلة، ويهدف إىل توفري تعويضات للمتـضررين،       يتمتع بالشخصية االعتبارية امل   
بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب األحداث اليت وقعت يف اململكة خالل             

، ويشمل املتضررين وأقارم حىت الدرجة ٢٠١١آذار /شباط ومارس/شهري فرباير
 .الرابعة

 بشأن إنشاء مكتب مستقل ألمني عـام        ٢٠١٢لعام  ) ٢٧(املرسوم رقم   
  ة يف كل ما يتعلق ـه واإلشراف والرقابـمات بوزارة الداخلية خيتص بالتوجيالتظل
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بالشكاوى املقدمة، وكذلك إنشاء مكتب مستقل للشئون الداخلية خيتص بتلقـي           
وفحص الشكاوى املقدمة ضد منتسيب قوات األمن العام وإحالتها للجهة املختصة،          

 . مت اختاذه يف شكواها مب، وإبالغ صاحب الشكوى  النيابة العامةوإبالغ
 الدوليـة للـصليب     اللجنةكما قامت وزارة الداخلية بتوقيع اتفاقية مع        

 . األمحر، تقوم مبقتضاها بزيارة السجون وفحص شكاوى املوقوفني واملسجونني
 برفع حالة السالمة الوطنية ابتداء من أول        ٢٠١١ لسنة   ٤٨املرسوم رقم   

 . ر من نفس الشهر من الرابع عش بدال٢٠١١ًحزيران /يونيو
 بتشكيل جلنة حبرينيـة مـستقلة لتقـصي      ٢٠١١ لسنة   ٢٨املرسوم رقم   

احلقائق برئاسة الدكتور شريف بسيوين وأربعة من املختصني على الصعيد الدويل،           
تشرين ثان، وأعلن امللك قبـول   / نوفمرب ٢٣وقد قدمت اللجنة تقريرها للملك يف       

 . مجيع التوصيات اليت أصدرا
 بإحالة مجيع القضايا املنظورة أمام حمـاكم        ٢٠١١ لسنة   ٦٢رقم  املرسوم  

 ٢٨السالمة الوطنية إىل حماكم عادية، وان كان قد حلقه مرسوم بقانون آخر برقم              
 نص على استمرار حماكم السالمة الوطنية بنظر اجلنايات اليت بدأت يف ٢٠١١لسنة 

  . نظرها على أن حتال قضايا اجلنح إىل احملاكم العادية
 من قانون قوات ٨١بتعديل املادة   ٢٠١٢ لسنة ٤٩قانون رقم برسوم امل

نص يقضى بعدم اعتبار اجلرائم املتعلقة حباالت اإلدعاء بالتعذيب  ةضافبإاألمن العام 
  .أو الوفاة املرتبطة ا من اجلرائم العسكرية

 ،قانون اإلجراءات اجلنائية بتعديل ٢٠١٢ لسنة ٥٠املرسوم بقانون رقم 
سوء و أ بتعرضه للتعذيب ه بسبب سابقة ادعائلالنتقامملن يدعى تعرضه يح يت

حىت صدور القضية وية حالة تكون عليها أيف  املتهماملعاملة أن يدعى مدنياً على 
  .قفال باب املرافعة بإالقرار

، وتضمن بتعديل قانون العقوبات ٢٠١٢ لسنة ٥١قانون رقم باملرسوم 
ن  من شأا أ كاذبةخباراًأ ذاع عمداًأن ملسنتني إىل تصل دة ملباحلبس املعاقبة 

ويشترط يف ، و بالصحة العامةأ ،و بالنظام العامأمن الوطين  باألحتدث ضرراً
، يهن حترض علأا أو من شأا على العنف ن تكون حتريض املعاقب عليها أخباراأل

ىل إ بة كذباًحدى طرق العالنية حمررات منسوإن نشر بكما أضافت نفس العقوبة مل
 أو بالصاحل العام اإلضرارو أالعام  السلمباضطراب إحداث ا أذا كان من شإالغري 

  .بالثقة املالية للدولة
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حرية الرأي لقيود الواردة على احلق يف ل اًريتفسأوردت التعديالت و
  من معفياًويعد عذراً، جمتمع دميقراطيغريه مبثيلتها يف  أولتعبري يف هذا القانون وا

  .طارالعقاب ممارسة احلق يف حرية التعبري يف هذا اإل
 بتعريف ،قانون العقوبات بتعديل ٢٠١٢ لسنة ٥٢قانون رقم  بالماملرسو

جرمية التعذيب على حنو يتفق مع أحكام االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب ويسد 
  . العربيةالثغرات اليت ينفذ منها اجلناة، وجاء التعديل أفضل من معظم التشريعان

 بتعديل قانون اإلجراءات ٢٠١٢ لسنة ٥٣وكذلك املرسوم بالقانون رقم 
اجلنائية لتسهيل قواعد الشهود ومحاية من يدلون مبعلومات متعلقة جبرائم التعذيب 

  .مبا يف ذلك تغيري هويام وحمال إقامتهم، وهو أول قانون عريب حلماية الشهود
  

  :  احلقوق األساسية: ثانيا
  والسالمة البدنية  احلياة احلق يف . ١

 ١٤بلغ عدد حاالت الوفاة النامجة عن األحداث خـالل الفتـرة مـن              
 طبقاً لتقرير اللجنـة الدوليـة لتقـصى    ٢٠١١نيسان  / أبريل ١٥شباط إىل   /فرباير

 حالة لقوات األمن، منها عـشر       ة نسبت فيها ثالث عشر    ، حالة وفاة  ٣٥احلقائق  
حالتان إىل قوة دفاع البحرين، أما احلالة الثالثة حاالت نسبت إىل وزارة الداخلية، و 

 . عشر فقد تعذر نسبتها إىل جهة حكومية بعينها
 ثالث حاالت منها أثنـاء      عت مخسة أشخاص نتيجة التعذيب، وق     وتويف

عـت حالـة    قتوقيف املتوفني مبعرفة وزارة الداخلية يف سجن احلوض اجلاف، وو         
ـ قوطين، ووتوىف من جهاز األمن الواحدة يف مستشفى قوة الدفاع بعد نقل امل      ت ع

حالة أخرى بعد أربعة أيام من اإلفراج عن أحد األفراد من سجن احلوض اجلـاف     
 حتديد جهـات   خالل نفس الفترة، ومل يتسن     نيبوزارة الداخلية، وتوىف مثانية مدني    

  .حمددة أو أشخاص حمددين
حالتا وفـاة   نسب  ت أربعة عمال أجانب خالل الفترة املعنية،        كذلك تويف 

منهم إىل املتظاهرين، وتنسب حالة وفاة واحدة إىل قوة دفاع البحرين، ومل يـسع             
  . اللجنة نسبة حالة وفاة واحدة إىل أشخاص أو جهات بعينها

، وتنسب   وأحد ضباط قوة دفاع البحرين      أربعة من ضباط الشرطة    وتويف
 الشرطة إىل قـوة     وفاة أحد ضباط  ووفاة ثالثة من ضباط الشرطة إىل املتظاهرين،        

  . دفاع البحرين، ومل يسع اللجنة حتديد أشخاص أو جهات بعينها يف احلالة الرابعة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٦

وفضالً عن احلاالت اخلمس والثالثني السابق اإلشارة إليها، رصد تقريـر           
 تكون وقعـت علـى صـلة        قد حالة وفاة أخرى رأى أا       ة عشر ىحدإاللجنة  

اق من الغازات املسيلة للـدموع أثنـاء        باألحداث، وقد وقع أغلبها بسبب االختن     
  . وجود الضحايا يف منازهلم وتعذر إسعافهم

 متظاهراً أو ماراً بسبب ٢٦وطبقاً ملصادر املعارضة فقد قُتل ما ال يقل عن      
تـشرين ثـان    /إصابات متعلقة مبظاهرات خالل الفترة ما بني األول من نـوفمرب          

ن الـسبب يف كـثري مـن        ، وكا ٢٠١٢تشرين ثان   /، واألول من نوفمرب   ٢٠١١
كما أوردت مصادر احلكومة   . الوفيات هو االستخدام املفرط للغاز املسيل للدموع      

  . املواجهات رجل شرطة خالل١٥٠٠أن احملتجني املعارضني أصابوا 
 أورد منتدى البحرين حلقوق اإلنسان مقتل       ٢٠١٣شباط  /ويف اية فرباير  

 يقـارب لقتلى منذ بدء االحتجاجات املواطن حممود اجلزيري، كما أورد أن عدد ا     
  .املائة

وقد أطلقت الدولة عدداً من اآلليات لتقـصى احلقـائق والتحقيـق يف             
جتاوزات رجال األمن ومساءلة الذين تورطوا يف جرائم القتل والتعـذيب خـالل       

 ضابطاً بشأن إدعاءات تعذيب وقتل غري       ١٢٢األحداث، وذكرت أا حققت مع      
املستقلة لتقصى احلقائق، لكن املالحقات القضائية القليلة اليت        قانوين وثقتها اللجنة    

 . أغلبهم من غري البحـرينيني     حدثت اقتصرت على مسئويل أمن متواضعي الرتب،      
وكان أرفع مسئول عرف أنه أدين مالزم شرطة حبريين، كذلك مل ينم إىل علـم                

اع البحرين رغم   املنظمة العربية حلقوق اإلنسان التحقيق مع أي مسئول من قوة دف          
  .٢٠١١دورها البارز يف محلة القمع عام 

  

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي  . ٢
 ١٤رافقت إجراءات قمع احلركة االحتجاجية اليت شهدا الـبالد منـذ        

 انتهاكات جسيمة للحق يف احلرية واألمان الشخصي، كـان          ٢٠١١شباط  /فرباير
    م، واالحتجاز التعسفي يف أماكن     أبرزها االعتقاالت العشوائية للمتظاهرين وضر

غري معروفة، ومدامهة املنازل العتقال مطلوبني دون إجراءات قانونية، واإلخفـاء           
  .القسري حملتجزين وحرمام من االتصال بذويهم أو حماميهم

 نيسان/آذار وأبريل / وقد اختذت هذه االنتهاكات طابعاً كارثياً يف مارس         
عتقاالت يف صفوف املعارضة بـدأت مبـا        ، حيث شنت السلطات محلة ا     ٢٠١١
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 فجرا  ٤ مساء حىت    ٤يعرف بالرموز والطاقم الطيب، وبدأ تطبيق حظر التجول من          
 يف مشال املنامة، وتقرر منع التجمعات واملسريات واالعتصامات يف كافـة أحنـاء            

  . البالد، وتوقفت املدارس احلكومية واخلاصة عن العمل حىت إشعار آخر
كثريين من أعماهلم، ومن بينهم أساتذة جامعات ومعلمون        كما مت فصل ال     

وإداريون ونقابيون وطلبة ومسئولون بالشركات الكربى والوزارات، إىل أن بلـغ           
 بني مفصول   ٢٠٧٥، وعدد    اخلاص  من القطاع  ٢٤٦٤عدد املفصولني عن العمل     

  .  يف صفوف الطائفة الشيعيةموتركز معظمه.  وموقوف عن العمل من القطاع العام
 أسـقطت وزارة الداخليـة اجلنـسية        ٢٠١٢تشرين ثان   / نوفمرب ٦وىف    

ون ونـشطاء حقوقيـون     نهم نشطاء سياسيون وحمام    شخصاً بي  ٣١البحرينية عن   
القرار الكـثريين منـهم عـدميي       هذا  عل  جيمتهمة إياهم باإلضرار بأمن الدولة، و     

 الدويل حلقـوق    اجلنسية، وهو األمر الذي حيرمه القانون الدويل اخلاص والقانون        
اإلنسان، وحيرمهم وأسرهم من احلقوق واملزايا املرتبطة باملواطنة واجلنسية، مثـل           
  .حقوق التعليم والسكن والصحة، وغريها من السلع واخلدمات العامة املدعومة

ورغم توصيات جلنة تقصى احلقائق بإلغاء األحكـام والعقوبـات الـيت              
هم يف اجلرائم ذات الـصلة بـالتعبري        صدرت يف حق مجيع األشخاص احملكوم علي      

  السلمي، وال تنطوي على الدعوة إىل العنف، أو حبسب احلالة، إسقاط التهم املعلنة
  .املوجهة إليهم، إال أن احلكومة والنيابة العامة مل تنفذا ذلك إال جزئياً

كذلك رغم توصية اللجنة املستقلة بتشكيل جلنة وطنية حمايدة ومـستقلة             
يذ التوصيات، تشكل من أعضاء مرموقني من احلكومـة وشخـصيات           ملتابعة تنف 

واتمع املدين، فقد نفذت    ) املعارضة(حمايدة وشخصيات من اجلمعيات السياسية      
على حنو مبتور، حيث مل تشمل ممثلني عن اجلمعيات السياسية املعارضة فيما عدا              

  . عني بصفة شخصية عضواً واحداً
  

  ةاحلق يف احملاكمة العادل . ٣
 مئات من الناشطني السياسيني واحلقوقيني على       احلقهذا  طالت انتهاكات   

، ٢٠١١آذار  /شـباط ومـارس   /صلة باالحتجاجات اليت شهدا البالد يف فرباير      
، ني طبي ني، وأطباء ومعاون  ني ومهني ني ومعارض ني سياسي نيومشلت احملاكمات ناشط  

ت جائرة أمام حمكمـة     ، وواجه العديد منهم حماكما    ني حقوقي ني، وناشط نيومعلم
قانون الـسالمة    حمكمة عسكرية أنشئت مبوجب      يهوالسالمة الوطنية االبتدائية،    
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عـبري،  ت شخص بتهم على صلة مبمارستهم حقهم يف ال        ٣٠٠نت حنو   اأدو الوطنية،
نت بعضهم بناء على اعترافات انتزعت منهم حتت التعذيب، ومل تحقـق            اكما أد 
 . لشأنادعاءام يف هذا ايف احملكمة 
وىف بعض احلاالت رفضت احملكمة استدعاء شهود، ومل تتح للمتـهمني             

  . فلم يتوافر هلم الوقت الكايف إلعداد دفاعهمقبل حماكمتهم،االتصال مبحاميهم 
   اليت " ةحمكمة استئناف السالمة الوطني   "ظرت طعون االستئناف أمام     وقد ن

  .مة االبتدائيةاحملكاليت تعاىن منها قصور التعاىن من نفس أوجه 
وعقب انتقادات واسعة النطاق حملكمة السالمة الوطنية أصـدر امللـك             

ـ  يقضى بنقل مجيـع القـضايا ذات   ٢٠١١حزيران / يونيو٢٩مرسوماً يف   صلة ال
 ١٨ أصدر مرسوماً آخر يف      لكنهباالحتجاجات املنظورة أمامها إىل حماكم مدنية،       

مة الوطنيـة نظـر قـضايا     قرر فيه أن تواصل حمكمة السال     ٢٠١١آب  /أغسطس
األشد خطورة، بيد أنه أخضع مجيع األحكام الصادرة عـن حمكمـة            " اجلنايات"

 تلـك الـيت أكـدا    ها مبا في،السالمة الوطنية االستثنائية للنظر أمام حماكم مدنية    
  ". حمكمة استئناف السالمة الوطنية"

مني  من املتـه ٢٠ عاقبت حمكمة عسكرية   ٢٠١١أيلول  / سبتمرب ٢٠وىف    
بالسجن ملدد وصل بعضها إىل مخسة عشر عاماً بتهم مشلت احـتالل مستـشفى              

تشرين أول كانـت    / وسرقة أدوية، لكن حبلول أكتوبر     ، وحيازة أسلحة  ،حكومي
أحيلت إىل حماكم مدنية، وأوقف العمل بإجراءات حمكمة السالمة قد  مجيع القضايا   

  . الوطنية
قهم أحكام مـن حمكمـة      وقد جرى اإلفراج عن العديد ممن صدرت حب         

السالمة الوطنية يف وقت الحق، بإسقاط التهم اليت تتعلق حبرية الـرأي والتعـبري              
  . عنهم، فيما بقى عدد منهم قيد السجن بتهم جنائية

 ومنهم إبراهيم   ، من الناشطني املعارضني واحلقوقيني قيد السجن      ١٣ وظل  
 ي، منصور العكـر    وعلى عيسي  ، وعبد اهلادي اخلواجة   ، وحسن مشيمع  ،شريف

 مهدي أبو ديب رئيس نقابة املعلمني يف        ى ومهدى عيس  ،وغسان أمحد على ضيف   
   .البحرين

وقد حوكم هؤالء الناشطون الثالثة عشر والعاملون األربعة يف اخلدمات            
 باملخالفة  ،٢٠١١الطبية ورئيس نقابة املعلمني أمام حمكمة السالمة الوطنية يف عام           

 ال تتيح حماكمة املدنيني أمام احملاكم العـسكرية، ومل تلـب            للمعايري الدولية اليت  
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إجراءات احملاكمة معايري احملاكمة العادلة، وانعقدت احملكمة يف مقر وزارة الدفاع           
 عسكري وعضوية قاضيني مدنيني، فيما احتجز املتهمون يف         البحرينية برئاسة قاضٍ  

تصال بالعـامل اخلـارجي،     أماكن غري معروفة طوال أسابيع دون السماح هلم باال        
تعرضـوا  ووحرموا من االتصال باحملامني خالل األسابيع األوىل من احتجـازهم،      

، ومل يـسمح لبعـضهم      نهمت م بغية انتزاع اعترافا  خالل االستجواب   للتعذيب  
 اعترافام   أن باالتصال باحملامني أو رؤية ذويهم إال يوم جلسة احملاكمة، كما ورد          

  . استخدمت كأدلة إلدانتهم يف احملكمةو ،ذيبانتزعت منهم حتت التع
ورغم إحالة مجيع هذه القضايا إىل حمكمة مدنية بعد توقف عمل احملكمة              

 فلم حيصل هؤالء الرجال على فرصة إعادة   ٢٠١١تشرين أول /العسكرية يف أكتوبر  
 واقتصر األمر على عرض األحكام على حمكمة التمييز حماكمتهم أمام احملكمة املدنية

  . ٢٠١٢ يف العام  مجيع أحكام اإلدانة الصادرة حبقهمليت أيدتا
  

 :معاملة السجناء واحملتجزين . ٤
مل يضاه انتهاك احلق يف احلياة خالل إجراءات قمع احلـراك االجتمـاعي    
سوى انتهاك حقوق السجناء وغريهم من احملتجزين كماً ونوعاً، حيـث ورد أن             

اوت لسوء املعاملة والتعذيب، وتـوىف  معظم الذين مت احتجازهم تعرضوا بقدر متف  
  مـن  بعضهم من جراء التعذيب، وقد تلقت اللجنة املستقلة لتقصي احلقائق مئات          

  .  حالة ادعاء بالتعذيب٣٠٠ ادعاءات التعذيب، وأوصت بأن يتم التحقيق يف
وقد اختذت احلكومة عدة إجراءات ملواجهة هذه الظاهرة والتجاوب مع          

، تضمنت استحداث وحدة للتحقيقات اخلاصـة تابعـة         توصيات اللجنة املستقلة  
 ٩٢ملكتب النائب العام، وقد نشرت هذه الوحدة معلومات عن التحقيقـات يف             

قضية حول حاالت وفاة للمحتجني، ووفيات أخرى يف احلجز خالل الفترة مـن             
، وقد أعادت وحدة التحقيق اخلاصة      ٢٠١٢تشرين ثان   / إىل نوفمرب  ٢٠١١أوائل  
  . تلك القضايا لعدم اكتمال األدلة اليت تثبت ارتكاب أي فعل جنائي قضية من ٤٥

كذلك أجرت احلكومة تعديالت مهمة على قانون العقوبات باملرسوم رقم 
  على حنو( بشأن تعريف التعذيب وجترميه وتشديد العقوبات عليه ٢٠١٢ لسنة ٥٢

مكتـبني   ٢٠١٢يف أواخـر عـام    وأنشأت  ).ما سبق تفصيله يف اإلطار القانوين     
جديدين تابعني لألمن العام للتظلمات للنظر يف الشكاوى املقدمة حول االنتهاكات 

  ة وجهاز األمن الوطين، ولكن مل  تظهر بعد ـيت ترتكبها عناصر وزارة الداخليـال
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  . نتائج هذه اآللية
كذلك عقدت احلكومة بروتوكوالً مع اللجنة الوطنية للصليب األمحـر           

ومن بينها منظمة   -كما مسحت لبعض املنظمات الدولية      . ازلزيارة أماكن االحتج  
 بزيـارة   -"هيومان رايتس ووتش  "العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان       

كما قبلت بالتوصية الصادرة عن املراجعة الدورية الشاملة بدعوة         . بعض السجون 
ين يف املقرر اخلاص املعىن بالتعذيب، ووجهـت إليـه الـدعوة لزيـارة احملتجـز      

  .٢٠١٣شباط /فرباير
الذي جاء إجيابيـاً    لكن فيما عدا تعديل قانون العقوبات بشأن التعذيب         

اإلجراءات مبثابة إعـالن نوايـا ومل تثمـر شـيئا،           باقي  فقد ظلت   بشكل كبري   
 قضية مل توضح كيفية سري      ٤٥فاملعلومات اليت نشرا وحدة التحقيق اخلاصة برد        

واسـتغرق  . اليت استندت إليها لرد هـذه القـضايا    التحقيقات وماهية املعلومات    
املكتبان التابعان لألمني العام للتظلمات يف إجراءات بريوقراطية مل تظهر نتائجها أو            

 الزيارات اليت مسحت ـا الـسلطات        أثارت نتائج كيفية استقباهلا للشكاوى، و   
كومـة   من القلق، وأرجـات احل     امزيدات الدولية لزيارة سجناء     املختصة للمنظم 

 إىل  ٢٠١٣شـباط   /دعوا لزيارة املقرر اخلاص املعىن بالتعـذيب مـن فربايـر          
 مث أجلتها مرة ثانية دون توضيح جديد مما اعتربه املقرر اخلاص        ٢٠١٣نيسان  /ابريل

املعىن بالتعذيب مبثابة إلغاء للدعوة، وتعتربه املنظمة العربية حلقوق اإلنسان إخفـاًء            
 . للحقيقة

  

  : العامةاحلريات: ثالثا
 :حرية الرأي والتعبري . ١

استمرت انتهاكات حرية الرأي والتعبري وتعـرض نـشطاء سياسـيني           
  . وحقوقيني للحبس واحملاكمة على صلة بانتقادام للملك أو رئيس الوزراء

ومن ذلك احلكم على نبيل رجب رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنـسان         
ر طالب فيهـا بتنحـي      تيموقع تو على  " تغريدات"أشهر جراء   بالسجن ملدة ثالثة    

يف احلكـم   هـذا   رئيس الوزراء، وإن كانت حمكمة االسـتئناف قـد ألغـت            
  . آب/أغسطس

ومن ذلك أيضا اعتقال الناشطة احلقوقية زينب اخلواجة، بزعم متزيقهـا           
   ٢٥ة، وعاقبتها حمكمة يف ـر قانونيـصورة للملك، ومشاركتها يف تظاهرات غي
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  . ينأيلول باحلبس شهر/سبتمرب
ومن ذلك أيضا صدور حكم بالسجن ملدة ثالث سنوات على نبيل رجب       

، ملشاركته يف   ٢٠١٢أب  / أغسطس ١٦رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان يف       
جتمعات غري قانونية بغرض اإلخالل باألمن العام، والدعوة إىل تنظـيم مـسريات          

 دون  ٢٠١٢آذار  /سكانون ثان ومـار   /واملشاركة فيها يف الفترة الواقعة بني يناير      
  . إبالغ السلطات مسبقاً، وقد خفض احلكم بعد استئنافه إىل سنتني

ومن ذلك أيضا صدور أحكام باحلبس تتراوح بني أربعة أشهر وستة أشهر     
حبق عبد اهللا علوي اهلامشي وعلى حممد على وعلى عبد النيب احلايكي، وذلك بتهمة 

  . ٢٠١٢ و٢٠١١قع تويتر عامي اإلساءة إىل امللك عرب رسائل بثوها على مو
  

 :احلق يف التنظيم احلزيب وتكوين اجلمعيات . ٢
تعرضت حرية التنظيم وتكوين اجلمعيات إىل انتهاكات جسيمة يف سياق 
إجراءات السلطة لقمع احلراك االجتماعي، ومشل ذلك اعتقال قيادات من 

استثنائية، اجلمعيات السياسية املعارضة ومجعيات حقوقية، وإحالتهم إىل حماكم 
وحل جمالس إدارة مجعيات أو حلها كلياً، وفصل قياديني من اجلمعيات من 

  :ومتثلت أبرز جتليات ذلك يف  .أعماهلم
 )وعد(اعتقال إبراهيم شريف األمني العام جلمعية العمل الوطين الدميقراطي * 

املعارضة، وعبد الوهاب حسني " حق"املعارضة، وحسن مشيمع رئيس حركة 
، واحلقوقي عبد اهلادي اخلواجة، إضافة لعدد من السياسيني "الوفاء"ار رئيس تي

 مة، منها تأسيس وإدارة ١٢ورجال الدين، وقد وجهت النيابة العسكرية هلم 
مجاعة إرهابية لقلب نظام احلكم وتغيري دستور الدولة، والسعي للتخابر مع منظمة 

ات من شأا إحداث اضطراب يف إرهابية يف اخلارج، وإذاعة أخبار كاذبة أو إشاع
  .األمن العام

 ١٦احلكم بالسجن على نبيل رجب رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان يف * 
آب بتهمة املشاركة يف جتمعات غري قانونية بغرض اإلخالل باألمن العام /أغسطس

  .على حنو ما سبقت اإلشارة
 احملامني البحرينيني ألعضاء ألغت وزارة التنمية االجتماعية نتائج انتخابات مجعية* 

تشرين / نوفمرب٣٠جملس إدارا من املعروفني بانتقادام للسياسات احلكومية يف 
  .، وأعادت جملس اإلدارة السابق٢٠١١ثان 
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) أمل(العمل اإلسالمي املعارضة وبناء على شكوى من وزارة العدل ضد مجعية * 
 ٩ قضت احملكمة االبتدائية الكربى يف عدم عقد مؤمترها العام خالل املدة القانونية،ل

وقد . وتصفية أمواهلا وحظر التعامل بامسها" أمل" حبل مجعية ٢٠١٢متوز /يوليو
  . حكم احلل٢٠١٣نيسان / أبريل١٥أيدت حمكمة االستئناف العليا يف 

 قراراً ٢٠١٣كانون ثان / يناير٢٨وأصدرت وزيرة التنمية االجتماعية يف * 
  .دارة مؤقت جلمعية ملتقى الشباب البحريينبتجديد تعيني جملس إ

 

 :احلق يف التجمع السلمي . ٣
  ورغـم  ٢٠١١شـباط   /عندما نشبت التظاهرات االحتجاجية يف فرباير     

تصعيد مطالبها ونطاق تظاهراا فقد ظلت تتسم بالطابع الـسلمي، ومارسـت            
 أجهزة األمن ضبط النفس بقدر معقول، فلم تدخل مواجهات مع املتظاهرين، مبا            

 الـيت توجهـت إىل      تلك  على ترخيصات بالتظاهر أو    تلك اليت مل حتصل   يف ذلك   
مقارات حكومية، وحىت عندما سقط شهيدان، فقد بادر امللك إىل تشكيل جلنـة             

  . حتقيق، ومسح باستمرار التظاهر
لكن هذا املشهد مل يستمر طويالً، إذ سرعان مـا حتولـت الـسلطات              

تظاهرات ما أدى إىل سقوط العديد من القتلـى         الستخدام القوة املفرطة يف فض ال     
واجلرحى على حنو ما سبقت اإلشارة إليه، كما حتول املتظـاهرون بـدورهم إىل              

  . استخدام العنف، وأصبح تشييع اجلثاميني مناسبة متكررة للمصادمات
آذار حظـرت   /ومع إعالن حالة السالمة الوطنية يف منتـصف مـارس         

 األمن مدعومة بالطائرات املروحية واملـدرعات       التظاهرات كلية، وبادرت قوات   
باجتياح مركز االعتصامات بدوار اللؤلؤة وفض االعتصام بالقوة، ويف هذا السياق           
وقعت أسوأ املواجهات اليت أدت إىل مقتل وإصابة العديد من األفراد من املتظاهرين 

قبض علـى   ورجال األمن، والقبض على مئات من املتظاهرين، ومدامهة املنازل لل         
املطلوبني واحتجازهم يف أماكن احتجاز غري معروفة وعزهلم عن العامل، وإحالـة            

 شخص ـرد ممارسـتهم   ٣٠٠نت حنو ااملئات إىل حماكم السالمة الوطنية اليت أد     
  . حلقهم يف حرية التعبري والتجمع السلمي

حزيـران  /يف األول من يونيو " السالمة الوطنية "لكن يف أعقاب رفع حالة      
وقـد  .  مسحت السلطات للجمعيات السياسية املعارضة بتنظيم مـسريات        ٢٠١١

  اتسمت هذه التظاهرات بالطابع السلمي، وإن ختللتها مصادمات مع رجال األمن 
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  .وخاصة يف القرى الشيعية
 عادت احلكومة إىل التشدد يف التـرخيص بالتظـاهر،          ٢٠١٢وىف العام   

صول على التراخيص اليت تقدمت ا ورفضت السلطات على مدار العام طلبات احل
تشرين أول حظراً ملدة شـهرين علـى        /مجاعات املعارضة، وأصدرت يف أكتوبر    

التظاهر، لكن خروج التظاهرات االحتجاجية استمر بشكل دوري يف عطـالت           
ائية األسبوع، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب القوة يف أحيان كثرية لتفريق           

زيد من الضحايا، كما استمرت التظاهرات خالل عام        التظاهرات وسقط خالهلا امل   
  .  وخباصة يف مناسبة مرور عامني على اندالع االنتفاضة٢٠١٣

 

 :الوطيناحلوار  :ون العامة ئاحلق يف املشاركة يف إدارة الش .٤
آذار / مارس١٣يف سياق تلك املواجهات احملتدمة، أعلن وىل العهد يف 

وطين، اليت أطلق عليها املبادئ السبعة،  موافقته على مبادئ احلوار ال٢٠١١
جملس نواب كامل الصالحيات، وحكومة متثل إرادة الشعب، تشكيل : أبرزهاو

ودوائر انتخابية عادلة، والتجنيس، وحماربة الفساد، وطالبت اجلمعيات السياسية 
املعارضة بتوضيحات رمسية من وىل العهد بشأن مبادئ احلوار اليت أعلن عنها يف 

  .  اإلعالم، من أجل أن يكون احلوار جدياوسائل
آذار بدخول قوات اجليش السعودي / مارس١٤لكن اجلميع فوجئ يف 

ووحدات عسكرية من دولة اإلمارات حتت راية درع اجلزيرة، وىف اليوم التايل 
صدر املرسوم امللكي بإعالن حالة السالمة الوطنية ومنح القائد العام لقوة الدفاع 

تدابري الالزمة لتنفيذ مرسوم السالمة الوطنية يف مجيع أحناء البالد ملدة سلطة اختاذ ال
  . ثالثة أشهر

آذار / مارس١٦وبدأت حالة السالمة الوطنية يف السابعة من صباح 
باهلجوم على املعتصمني يف دوار اللؤلؤة، وحماصرة جممع السلمانية الطيب وإخالء 

 اعتقاالت واسعة، ورافق ذلك سقوط املعتصمني من ساحاته اخلارجية، وبدء محلة
املزيد من القتلى واجلرحى بني املتظاهرين وأفراد األمن، كما اجته اخلطاب اإلعالمي 
  . ةالرمسي ملزيد من التشدد والتحريض ضد املعارضة عامة، والطائفة الشيعية خاص

 أعطى ويل العهد دفعة جديدة ملسألة ٢٠١١حزيران /ويف األول من يونيو
منبثقاً من  جلميع األطراف، و مشرياً إىل أن احلوار جيب أن يكون شامالًاحلوار،

إرادة اإلصالح، ورحب العديد من أطراف اتمع الدويل باحلوار كمخرج لألزمة 
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وحث املعارضة على املشاركة فيه، مث دعت احلكومة إىل عقد مؤمتر للحوار الوطين 
  . متوز/ يوليو٢٨ و١يف الفترة ما بني 
 مشاركاً، جاء ٣٣٠هت احلكومة دعوات املشاركة لعدد وقد وج

معظمهم من املواالة أو ممن ال عالقة هلم بالعمل السياسي واصطفافهم مضمون إىل 
جانب السلطة، بينما كانت نسبة املدعوين من جانب اجلمعيات السياسية املعارضة 

  . من أعضاء املؤمتر% ١٠
وجيها واضحاً مما دعا أكرب وقد جرى توجيه املؤمتر من قبل احلكومة ت

 بعد أن استقال أعضائها من  إىل االنسحاب منه-وهي الوفاق-مجعية معارضة 
مجعيات سياسية أخرى إىل التربؤ من نتائجه، عضويتهم يف جملس النواب، كما دعا 

ونتج عن املؤمتر توصيات بتعديالت دستورية غري ذات قيمة جوهرية يف حتقيق 
  . ة واإلصالحاملطالب بالدميقراطي

وأجريت انتخابات تكميلية على املقاعد الشاغرة مبجلس النواب بسبب 
 يف ظل مقاطعة ٢٠١١تشرين أول /استقالة نواب مجعية الوفاق، وجرت يف أكتوبر

  .مجعية الوفاق هلا، وهو ما فاقم الصعوبات يف التوصل لتوافق سياسي وجمتمعي
 إطالق مسار حتضريي ، دعا ملك البحرين إىل٢٠١٣ويف مطلع العام 

تشاركي لصوغ جدول أعمال حوار وطين شامل وحتديد املشاركني فيه، وحىت 
إعداد التقرير املائل للصدور، فقد ظهرت بوادر على تقدم املسار التحضريي 

  .للحوار الوطين مبشاركة الفتة من قوى املعارضة الرئيسية
*   *   *  
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  اجلمهورية التونسية
  

إذن، مركز اإلعصار، كان هلا سبق الريادة يف حتدى االستبداد          هي تونس     
والفساد، وأثبتت أن املستحيل ممكن مىت توافرت اإلرادة واالستعداد للتـضحية،           
فأهلمت عقول الشباب ووجدام يف كل مكان، وأضافت للنضال اإلنساين خربة           

  . تستحق أن يعكف عليها الباحثون زماناً بعد زمان
يت يتحدث عنها هذا التقرير هي احلقيقة ال املثال، حقيقـة           لكن تونس ال    

التحديات واملعاناة على طريق االنتقال من عهد االستبداد إىل مهـد الدميقراطيـة             
وهى معاناة شهدا كل الشعوب يف مرحلة االنتقال        . والتنمية والكرامة اإلنسانية  

صرب على احلصاد بعـد  حيث تفوق التطلعات املوارد واإلمكانيات، ويعوز الناس ال    
كدح وطول انتظار، وحيث تتنافس املطالب امللحة على جدول األولويات، وحيث 

  . ال تتفق بالضرورة شرعية الثورة وشرعية صندوق االنتخابات
وال يهون هذا التقرير من حجم هذه التحديات ومنطها، لكن يذهب إىل              

قـع أن تـونس رغـم كـل         أن الفيصل يف التقييم ينبين على صحة املسار، والوا        
الصعوبات أرست عالمات مضيئة على طريق التغيري، أوال خبارطة طريـق تنتقـل          
باملسار من مرحلة إىل أخرى رغم عثرات البطء أو التأخري، وثانيا باالحتفاظ بقوة             
الدفع وقدرة الشارع على االحتجاج والتأثري، وثالثا بنمط التشريعات اليت اختذا            

  . قوق األساسية واحلريات العامةيف جمال تعزيز احل
 له  ئإذ سنت قانونا للجمعيات األهلية جيسد تطلعات اتمع املدين، ويهي           

الطريق للنهوض بدوره، وشرعت حق النساء يف املشاركة السياسية باملناصفة وليس 
ومل تكتف بتكريس . فقط باإلنصاف، فأنصفت اتمع كله وليس نصفه من النساء    

ول على املعلومات بل وحجرت على الدولة منعها إالَ وفق معـايري            احلق يف احلص  
مماثلة لتلك املطبقة يف جمتمع دميقراطي، ومثل هذه القوانني وغريها ذات الـصلة ال     
يقتصر أثرها على القضايا اليت تعاجلها فحسب، إذ تعترب مبثابة البنية األساسية لتعزيز          

  . احلقوق واحلريات العامة يف البالد
  

  اإلطار القانوين والدستوري: الً أو
يف أعقاب فرار زين العابدين بن علي وشغور منصب الرئيس، استقر الرأي 

، وتوىل فؤاد املبزع مباشرة مهام رئاسة       ١٩٥٩يف تونس على االلتزام بنص دستور       
 يوماً، لكن الشعب عرب عن رغبته       ٦٠ و ٤٥الدولة ملدة مؤقتة حددها الدستور بني       
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 ٢٣فأصدر رئيس اجلمهوريـة املؤقـت مرسـوماً يف          . ور جديد يف إصدار دست  
 فـصال   ١٩تضمن  ". بالتنظيم املؤقت للسلطة العمومية   " يتعلق   ٢٠١١آذار  /مارس

، حل مبوجبه جمالس النواب واملستـشارين واالقتـصادي واالجتمـاعي           )مادة(
رئيس اجلمهورية املؤقت السلطة التشريعية وحدد نظامهـا،        لوالدستوري، وخول   

وقـضى  . ا خوله السلطة التنفيذية مبساعدة حكومة مؤقتة يرأسها الوزير األول         كم
املرسوم بأن ينتهي العمل بأحكامه عند مباشرة الس الوطين التأسيـسي مهامـه             

  . وإصداره تنظيما آخر للسلطة
 ١٦وقد أصدر الس الوطين التأسيسي بعد انتخابه قانوناً تأسيـسياً يف            

 وقد أوكل هذا بالتنظيم املؤقت للسلطة العمومية يتعلق ٢٠١١كانون أول /ديسمرب
القانون مهمة وضع الدستور للمجلس التأسيسي، كما أوكل إليه ممارسة الـسلطة     
التشريعية، وانتخاب رئيس الس التأسيسي ورئيس اجلمهورية والرقابة على عمل          

  .١٩٥٩احلكومة، وأى العمل بدستور 
ة على الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء الـس،  وضع القانون نصابا للمصادق 

وإن تعذر ذلك يف القراءة الثانية يتم عرض مشروع الدستور على االستفتاء العـام            
للمصادقة عليه بأغلبية املقترعني، كما ميز يف سلطة الس يف التشريع بني االقتراع            

يـة املطلقـة    على مشاريع القوانني األساسية اليت قضى باملصادقة عليهـا باألغلب         
ألعضائه، والقوانني العادية اليت اقتضى املصادقة عليها بأغلبية األعضاء احلاضـرين           

  . على أال تقل نسبة املوافقني على ثلث أعضاء الس
واشترط يف املرشح أو املرشحة لرئاسة اجلمهورية أن يكون تونسيا مسلما           

 عامـاً،  ٣٥لغاً من العمـر   غري حامل جلنسية أخرى، ومولوداً ألبوين تونسيني، با       
ويتخلى وجوبا عن أي مسئولية حزبية، وعن عضوية الس الوطين التأسيسي إذا            
كان عضوا به، وخيتاره الس الوطين باالنتخاب السري باألغلبية املطلقة ألعضائه           

  . عضواً على األقل من الس الوطين١٥من بني مرشحني، يقوم بترشيح كل منهم 
 صالحيات رئيس اجلمهورية، وأبرزها تعيني رئيس احلكومة فصل القانونو

وفق قواعد، والقيادة العليا للقوات املسلحة، وإشهار احلرب وإعـالن الـسلم،            
وإعالن األحكام والتدابري االستثنائية، كما يتيح للمجلس إعفاء رئيس اجلمهوريـة   

لـرئيس   لل يقدم من مهامه مبوافقة األغلبية املطلقة من أعضائه بناء على طلب مع          
الس من ثلث األعضاء، ويتوىل رئيس الس الوطين مهام رئيس اجلمهوريـة إىل      

  . حني انتخاب رئيس جديد
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ويكلف رئيس اجلمهورية مرشح احلزب احلاصل على أكرب عـدد مـن            
املقاعد يف الس الوطين بتشكيل احلكومة، ويتطلب تشكيل احلكومة ثقة الس،           

ضوية احلكومة وعضوية الس عدا رئيس احلكومة، كمـا ال          وميكن اجلمع بني ع   
جيوز له التصويت عندما يتعلق األمر بالئحة لوم أو بقانون املالية، وحدد صالحيات 
احلكومة، وأعطى الس حق التصويت على الئحة لوم للحكومة أو أحد أعضائها، 

ل سحب الثقة من    وىف حال سحب الثقة من احلكومة فإا تعترب مستقيلة، وىف حا          
  . أحد الوزراء يعد مستقيالً ويعني رئيس احلكومة غريه

ونص القانون على استقاللية القضاء، ويصدر الس الوطين بعد التشاور          
مع القضاة قانوناً أساسيا ينشئ مبوجبه هيئة قضائية ممثلة حيدد تركيبتها وصالحياا            

.  حمل الس األعلى للقـضاء     وآليات تكوينها لإلشراف على القضاء العديل حتل      
ويسن الس الوطين قوانني أساسية يتوىل من خالهلا إعادة تنظيم القضاء، وإعادة            
هيكلة االس القضائية العليا العدلية واإلدارية واملالية، وضبط أسـس إصـالح             

  . املنظومة القضائية طبق املعايري الدولية الستقالل القضاء
أساسيا ينظم العدالة االنتقالية ويـضبط أسـسها        كما يسن الس قانونا     

كما يسن قانونا حيدث مبوجبه هيئة عمومية مـستقلة دائمـة           . وجمال اختصاصها 
  . تكلف بإدارة االنتخابات واالستفتاءات واإلشراف عليها

 القوانني، عدداً من    صدر رئيس اجلمهورية املؤقت   وعلى مستوى القوانني أ   
   :أبرزها

، ٢٠١١نيسان  / ابريل ١٠ يف   ة عليا مستقلة لالنتخابات   إحداث هيئ قانون  
هي مـن   تتتوىل اإلعداد لالنتخابات واألشراف عليها ومراقبة العملية االنتخابية وتن        

ع اهليئة  ت، وتتم يعماهلا مع إعالن النتائج النهائية النتخابات الس الوطين التأسيس        أ
  .   واملايليباالستقالل املعنوي واإلدار

أيار، وجاء يف مخسة    / مايو ١٠ يف   خاب الس الوطين التأسيسي   انتقانون  
ختص األول بالناخب وأعطى حق التصويت لكل تونسي بالغ من العمر           اأبواب،  
خـتص  ا سـنة، و  ٢٣ختص الثاين بالترشح وجعله لكل تونسي بالغ        ا عاما، و  ١٨

يوم واحد،  الثالث باالقتراع ودعوة الناخبني لالقتراع قبل شهرين على األقل وملدة           
ختص الرابع باإلعالن عـن     او. وتنظيم احلملة االنتخابية، وأماكن االقتراع والفرز     

النتائج ومكن املضارين من الطعن عليها أمام احملكمة اإلدارية خالل يـومني مـن           
  . وأختص الباب اخلامس واألخري باجلرائم االنتخابية وعقوباا. تاريخ اإلعالن
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 اً قانوني اًإطارشكل   ٢٠١١أيلول  /تمربب س ٢٤ يف تنظيم اجلمعيات  قانون 
 النظام السابق مـن خـالل       تالقى ائياً سلبيات  و ،مناسبا ملمارسة حرية التنظيم   

 اجلمعيات وتعيني الكاتـب  تأسيس جمال   يفسحب كل اختصاص لوزارة الداخلية      
 اجلمعيـات وضمن حرية تأسـيس   . هذا الشأن  يفالعام للحكومة بصفته املختص     

والنشاط يف إطارها وتدعيم دور منظمات اتمع املدين وتطويرها         ام إليها   واالنضم
 وأعطى ، نظام التصريح  إىل اجلمعيات تأسيسخضع  أ و ،واحلفاظ على استقالليتها  

 وضمن للجمعيـات حـق      ، املقيمني ولألجانب للتونسيني   اجلمعياتحق تشكيل   
مي مقترحـات    وحق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقـد       اتاحلصول على املعلوم  

، األنشطة املدنية وغريها من   لتحسني أدائها، وحق إقامة االجتماعات والتظاهرات       
حيجـر  كمـا    الرأي،حق نشر التقارير واملعلومات وطبع املنشورات واستطالع        و

على السلطات عرقلة نشاط اجلمعيات أو تعطيله بصفة مباشـرة أو غـري             القانون  
  . مباشرة

بتنظـيم  أيلـول   / سـبتمرب  ٢٤ يف   ٢٠١١ لسنة   ٨٧وصدر املرسوم رقم    
، ونص على تأسيس األحزاب بإخطار الوزير األول خبطاب بعلم األحزاب السياسية

 إذا وجدوللوزير األول  . الوصول مرفق به النظام األساسي للحزب وبرناجمه ومقره       
أحكام القانون أن يتخذ قراراً مسببا برفض تأسـيس    و  األساسي بني النظام  اًتعارض
 يوماً من تاريخ تسليم طلب التأسيس، وملؤسسي احلـزب          ٦٠ يف غضون    احلزب

يف أجل  ) اإلخطار(الطعن أمام احملكمة اإلدارية، ويعترب عدم رجوع بطاقة اإلعالم          
  . حلزبستني يوماً قرارا ضمنيا باملوافقة على تأسيس ا

وجيوز للحزب السياسي إقامة عالقات سياسية بأحزاب سياسية أخـرى          
  . دولية أو احتادات أحزاب سياسية دوليةوطنية أو

حدد القانون موارد احلزب السياسي وأتاح هلا دعما من الدولة بالتمويل           
العمومي، وحجر على األحزاب قبول متويل مباشر أو غري مباشر مـن أي جهـة              
أجنبية أو جمهولة املصدر، أو التربعات الصادرة من الذوات املعنوية خاصة كانـت     

باستثناء التمويل احملمول على ميزانية الدولة، وأالَ تتجاوز التربعـات          أو عمومية،   
 ألف دينار لكل مانح، كما حدد شروط تـدقيق  ٦٠ الواردة من أشخاص طبيعيني  

احلسابات واملراجعات املالية، كما اشترط أن يقدم كل حزب تقريراً سنوياً يشمل            
  . سباتوصفا مفصال ملصادر متويله ونفقاته إىل دائرة احملا

  ات خمالفة أحكامه، بني التنبيه من جانب الوزير ـوتدرج القانون يف عقوب
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 يومـاً، فيمـا احـتفظ    ٣٠األول، وتعليق النشاط إذا مل تتم إزالة املخالفة خالل    
للحزب حبق الطعن القضائي، أو احلل حبكم قضائي بناء على طلب مـن الـوزير               

سنوات يف حالة حصول احلزب     األول، وفرض عقوبة السجن ملدد تصل إىل مخس         
  .على متويل أجنيب أو من مصدر جمهول

 وبذلك يسر القانون تأسيس األحزاب باعتبار عدم االعتـراض يف مهلـة      
 يوماً مبثابة موافقة على التأسيس، ومل يشترط نصابا ألعداد املؤسسني،           ٦٠أقصاها  

أحكامـه، وقـصر   وأتاح دعما ماليا من الدولة، وتدرج يف العقوبات على خمالفة       
  . العقوبة السالبة للحرية على املخالفات املالية

حرية  بشأن ٢٠١١ لسنة ١١٥تشرين ثان املرسومني  / نوفمرب ٢وصدر يف   
، أكد   حبرية االتصال السمعي والبصري     املتعلق ١١٦و. الصحافة والطباعة والنشر  

البـصري،  ي والتعبري وحرية االتصال الـسمعي       أن على احلق يف حرية الر     القانونا
وممارستهما وفقا للمعاهدات واملواثيق الدولية اليت صادقت عليها تونس، وحظـر           
تقييدمها إال مبقتضى نص تشريعي تكون غايته مصلحة مشروعة تتمثل يف احتـرام             
حقوق وكرامة اآلخرين أو حفظ النظام العام أو محاية الدفاع واألمن الوطين وأن             

من إجراءات يف جمتمع دميقراطي ودون أن متثل تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم  
  . حظرا على جوهر احلق

هدف القانون األول إىل تنظيم حرية التعبري، وتنـاول أحكامـا تتعلـق             
بالتسجيل واإلبداع للمصنفات الفكرية واألدبية والفنية، كما أفرد بابا للصحفيني          

صفة، وحظر  والصحف الدورية عرف فيه صفة الصحفي احملترف وشروط هذه ال         
فرض أي قيود تقوض حرية تداول املعلومات أو حتول دون تكافؤ الفـرص بـني             
خمتلف مؤسسات اإلعالم يف احلصول على املعلومات أو يكون من شأا تعطيـل             
حق املواطنني يف إعالم حر وتعددي وشفاف، وأكد على محاية املـصدر وعـدم              

افع ملح من دوافع أمن الدولة أو       االعتداء على سرية املصادر إال إذا كان مربرا بد        
  . الدفاع الوطين وخاضعا لرقابة القضاء

حدث القانون الثاين هيئة عليا مستقلة لالتصال الـسمعي والبـصري،           أو
، تتكون من تسع شخصيات مستقلة ملدة سـت         يع باالستقالل املايل واإلدار   تتتم

رات العـزل  سنوات وال ميكن عزهلم أو تعليق عضويتهم إال بشروط وختضع قـرا      
تعمل اهليئة على ضمان حرية االتصال السمعي والبصري        و. لرقابة احملكمة اإلدارية  

 تعمل اهليئة علـى تنبيـه   واحترام املبادئ العامة ملمارسة النشاط وىف حال املخالفة     
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، وىف حال عدم االمتثال ميكن للهيئة إيقاف اإلنتاج أو البث أو التقلـيص           املخالف
 حال العودة يعاقب باإليقاف املؤقت أو النهائي أو فـرض           من مدة اإلجازة، وىف   

وىف املخالفات . غرامات مالية أو إحالة األمر إىل السلطة القضائية أو املهنية املختصة
وميكن الطعن علـى    . اجلسيمة ميكن األذن بإيقاف الربنامج املعىن فورا بقرار معلل        

  العقوبات أمام احملكمة اإلدارية 
متـوز  / يوليـو  ٢٩ يف   ٧٠ و ٦٩ صدر املرسومان    لعدالةنظام ا ويف سياق   

 بتنقيح وإمتام جملة املرافعات والعقوبـات العـسكرية وبتنظـيم القـضاء           ٢٠١١
العسكري وضبط النظام األساسي اخلاص بالقضاة العسكريني، وأدخلت التعديالت 

تعزيز استقاللية املنظومة القضائية العسكرية عـن       : ثالثة إصالحات أساسية، وهي   
سلطة احلكومة التنفيذية، من خالل التخلي عن إلزام النيابة العمومية بإعالم وزيـر     
الدفاع قبل بداية اإلجراءات اجلزائية واحلصول على موافقته على ذلـك، وإلغـاء         
سلطة وزير الدفاع يف تعليق تنفيذ أحكام القضاء العسكري، واستحدثت حمكمـة         

كام الصادرة عن احملكمة العسكرية     استئناف عسكرية هلا صالحيات مراجعة األح     
االبتدائية، وإضافة إىل ذلك يتعني وجود دوائر استئناف تتكون من قاض عسكري            
واحد وقاضيني مدنيني ملراجعة وتأكيد لوائح االام الصادرة عن قضاة التحقيـق            
العسكريني، وألزمت التعديالت احملاكم العسكرية بتطبيق جملة اإلجراءات اجلنائيـة   

  . دية يف مجيع مراحل التقاضيالعا
املنظومـة  ورغم هذه اإلصالحات مازالت الشكوك تكتنف اسـتقاللية         

، إذ مازال القضاة العسكريني رمسيا غري مستقلني عـن وزيـر            القضائية العسكرية 
الدفاع، الذي يرأس الس األعلى للقضاء العسكري، ويشرف على تعيني القضاة           

 كما يعني الرئيس التونسي القـضاة املـدنيني يف          العسكريني وترقيتهم وتأديبهم،  
  .  العدل والدفاعااحملاكم العسكرية بعد استشارة وزير

القـانون   علـى    ٢٠١٣نيسان  / أبريل ٢٤وصادق الس التأسيسي يف     
 هيئة وقتية مستقلة تتمتـع  ث، ويقضى بإحدااألساسي للهيئة الوقتية للقضاء العديل  

ة، تشرف على القضاء العديل، وحتل حمل الس األعلى         باالستقاللية اإلدارية واملالي  
، كما نص على انتهاء مهام اهليئة وحلها آلياً بوضع دسـتور             مت حله  للقضاء الذي 

  .اجلديد
وتنظر اهليئة يف املسار املهين للقضاة من تسمية وترقية ونقـل وتأديـب،             

القضائي وأسـاليب   وتبدى رايا استشاريا يف مشاريع القوانني املتعلقة بسري العمل          
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نني بالـصفة، ومـن     يوتتكون من مخسة قضاة مع    . إصالح منظومة القضاء العديل   
عشرة قضاة منتخبني، ومن مخسة أعضاء منتخبني من غري القضاة، وحدد القانون            

  .أسلوب انتخاب أعضاء اهليئة املنتخبني
منها، عدم جواز نقـل القاضـي   للقضاة وأورد القانون بعض الضمانات     

ركز عمله ولو يف أطار ترقية إالَ برضاه، وميكن الطعن على قرارات اهليئة             خارج م 
 بالنظر يف امللفات التأديبية للقضاة      اخليهدكما اختصت جلنة    . أمام احملكمة اإلدارية  

حام للدفاع  االستعانة مبمن الصنف العديل، وأعطت للقاضي الذي يتعرض للتأديب    
  . ريةعنه وله حق الطعن أمام احملكمة اإلدا

وقد تفاوتت ردود فعل اهليئات املعنية إزاء هذا القانون، فاعتربته مجعيـة            
نيسان خطوة مهمة حنو استقالل القضاة وإرسـاء        / أبريل ٢٨القضاة التونسيني يف    

سري الذايت للشأن القضائي، ودعت السلطة      والتالشروط الدنيا لالستقالل اهليكلي     
ائية يف الدستور اجلديد، بينمـا أمجـع   السياسية الستكمال ضمانات السلطة القض    

أيار على انتقاد القـانون  / مايو٤املشاركون يف اجتماع لنقابة القضاة التونسيني يف  
واعتباره مل يستجب لتطلعام وال يؤسس لسلطة قضائية مـستقلة، وأوضـحت            
 رئيسة النقابة أن القانون أقحم غري القضاة يف املسار املهين للقضاة، وخال من أغلب  

 القضاء، كما انتقدت تركيبة اهليئة وصالحياا واإلبقاء علـى          ةضمانات استقاللي 
 ٢٧صالحيات وزير العدل، كذلك اعترضـت اهليئـة الوطنيـة للمحـامني يف              

نيسان على القانون الستبعاد احملامني من تركيبة اهليئة وذهبت إىل أن هـذا             /ابريل
  .كل املهنةاالستبعاد يندرج يف سياسة إقصاء متواترة هليا

  

  احلقوق األساسية: ثانياً 
  احلق يف احلياة والسالمة البدنية  . ١

بلغ عدد الضحايا وفقاً لتحقيقات اللجنة الوطنية الستقصاء احلقائق حول          
كـانون أول إىل حـني     / ديسمرب ١٧التجاوزات املسجلة خالل الفترة املمتدة من       

ـ   ٨٦من، و  من قوات األ   ٢٨ حالة وفاة، من بينها      ٣٣٨زوال موجبها    ن ا حالة ك
ضحيتها سجناء، وقد سقط أغلب هؤالء الضحايا يف واليات القصرين، وسيدي            

 جرحيـا مـن     ٦٢ فردا، منهم    ٢١٤٧بوزيد، وقفصه، وتونس الكربى، وإصابة      
 من قوات األمن، والحظت اللجنة أن أغلب اإلصابات وقعت يف           ٢٨السجناء، و 

  ، ٢٠١١كانون ثان / يناير١٤ حىت د اندالع الثورةـأي عن%) ٦١(الفترة األوىل 
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  .٢٠١١كانون ثان / يناير١٤بينما وقعت أغلب الوفيات يف الفترة التالية ليوم 
واستخلصت اللجنة من حتليل البيانات أن جهات األمن هي أكثر اجلهات           

مـن حـاالت    % ٩٦.١٨من حاالت الوفاة، و   % ٧٩(املسئولة عن اإلصابات    
كـانون  / يناير ١٤ حسب الفترات، فحىت يوم      ، لكن هذا التوزيع اختلف    )اجلروح

% ٩٩.٨٦عن حاالت الوفاة، و % ٩٨.٨٩ثان كانت قوات األمن مسئولة بنسبة       
تعـزى  % ٤٩مقابل  %  ٥١عن حاالت اجلروح، بينما تنخفض هذه النسبة إىل         

بالنسبة للجرحـى يف الفتـرة   % ٨١فيها املسئولية للجيش بالنسبة للوفيات، وإىل       
  .للجيش%  ١٩كانون ثان مقابل /ناير ي١٤التالية ليوم 

طلق ناري، وحرق،   (وبالنسبة لنوعية اإلصابات فقد مشلت أنواعاً خمتلفة        
، إال أن البيانات امعة من طرف اللجنة        )واختناق بالغاز، واعتداء بالعنف الشديد    

من نسبة الوفيات،   % ٦٦( تبني أن أغلب اإلصابات كانت نتيجة الطلقات النارية         
، كما سجلت اللجنة نسبة هامة من اإلصابات، مشلت         )لنسبة للجرحى با% ٤٥و

   .عاقة العضويةمثل بتر األعضاء واإلخطرية حاالت 
أبرزت البيانات  ) من حيث اجلنس والفئة العمرية    (وبالنسبة لنوع الضحايا    

من اجلرحى دون % ٦٧من املتوفني و% ٨٢(أن أغلب الضحايا كانوا من الشباب 
من املتوفني كانوا من    % ٩٦.٥نما أبرز التوزيع حسب اجلنس أن       بي) سن األربعني 

ومـن  % ٨٩من اإلناث، وبلغت نسبة اجلرحى من الـذكور         % ٣.٥الذكور و 
ق الغـاز أو  ، كما وردت ملفات لنساء فقدن أجنتهن إثر استنـشا         %١١اإلناث  
 طفالً أغلبهم أثناء املظاهرات، بينـهم عـشرة   ١٥ن حلوادث خمتلفة، وتويف    تعرض
 .فال جراء اإلصابة بطلقات نارية يف أماكن قاتلةأط

 وضعت اللجنة املسئولية الرئيسة على عـاتق        حتديدها للمسئوليات ويف  
 باعتباره املسئول عن وضع السياسية األمنية، فضالً عن إشـرافه           رئيس اجلمهورية 

بصفة فعلية ومباشرة على الوسائل والتجهيزات األمنية املفروض توفريها لألعـوان        
ن قبل وزارة الداخلية، ومسئوليته كقائد أعلى لقوات األمن الداخلي عن األفعال            م

اليت يرتكبها تابعوه، ومتابعته جمريات األحداث واالحتجاجات وطرق التصدي هلا          
، ومت ٢٠١١ ينـاير  ١٤ إىل ٢٠١٠ ديـسمرب  ١٧خالل الفترة الزمنية املمتدة من    

ن وما نتج عنها من سقوط ضـحايا،        إعالمه بعمليات إطالق النار على املتظاهري     
ولكنه مل يتدخل لوقف أعمال القمع الذي تواصل يف كافة املناطق وعلى امتـداد              

  .عدة أيام، مما يقيم الدليل على مسئوليته عن إعطاء األوامر بإطالق الرصاص
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 ١٠٣

الدور احلاسم يف األحداث وكان     وزارتا الداخلية والدفاع الوطين     ولعبت  
م سيطرما على األمور األمنية حـسب تـدرج األحـداث،       دورمها مباشراً حبك  

 مل يثبت للجنة ورود أوامر أو تعليمـات علـى قاعـدة        لوزارة الداخلية وبالنسبة  
العمليات املركزية بوزارة الداخلية من القيادات األمنية العليا أو من وزير الداخلية            

ود أوامر أو تعليمات من بإطالق النار على املتظاهرين، وىف املقابل مل يثبت أيضا ور
القيادات املذكورة بوقف إطالق الرصاص احلي على املتظاهرين يف حـني كـان             

 ١٤ قبل يوم    اليتيسقط العشرات من القتلى واجلرحى، عمليات إطالق الرصاص         
تنفيذا ألوامر من القيادات األمنية املركزية العليا عرب التسلسل         جاءت   ٢٠١١يناير  

  .اهلرمي القيادي
 مهام  اجليش وبعد إعالن حالة الطوارئ توىل       ٢٠١١ يناير   ١٤ية من   وبدا

تتصل حبفظ النظام ومحاية املؤسسات احلساسة واإلستراتيجية وفرض احترام حظر          
اجلوالن، وأفادت التحقيقات أن أغلب الوفيات وحاالت اجلرح اليت سجلت بعد           

 حصلت أثناء فـرض      يناير واليت ثبتت مسئولية اجليش الوطين يف ارتكاا        ١٤يوم  
مقتضيات حظر اجلوالن والتصدي ألعمال السلب والنهب والتخريب للممتلكات         
العامة واخلاصة، كما أن بعضها حدث نتيجة أخطاء فردية عند تدخل اجلنود وعدم 

  . التقيد بالتعليمات يف جمال إطالق النار
وقـف  لكن انتهاك احلق يف احلياة واالعتداء على الـسالمة البدنيـة مل يت     

بسقوط نظام بن على وفراره، إذ استمرت قوات األمن يف استخدام القوة املفرطة             
ففي . أحيانا يف التصدي لالحتجاجات واالعتصامات اليت نشبت ألسباب متعددة        

 أشخاص خالل فض اعتصام القـصبة،       ٣ قتلت قوات األمن     ٢٠١١شباط  /فرباير
 مظاهرة سلمية أفـضت إىل      نيسان استخدمت القوة املفرطة يف مواجهة     /وىف ابريل 

متوز قتلت طفال وهو يتابع فض مظـاهرة        /إصابة العديد من املواطنني، وىف يوليو     
حزيران قتلت شابا يف سوسة، كما استخدمت       /بالقوة يف سيدي بوزيد، وىف يونيو     

القوة املفرطة لتفريق االحتجاجات واسعة النطاق اليت استمرت بضعة أيام يف اية            
 متظاهر فقد بعضهم بصره جـراء  ٣٠٠ن وأفضت إىل إصابة حنو   تشرين ثا /نوفمرب

  .استخدام اخلرطوش
 واقعة خطرية باغتيال شكري بلعيد أمني عـام         ٢٠١٣كذلك شهد عام    
وال . ٢٠١٣شـباط   / فربايـر  ٦ املوحد أمام مرتله يف      حزب الوطنيني الدميقراطيني  

 بل ألن اغتياله تكمن خطورة هذا احلادث يف اغتيال أحد القادة السياسيني فحسب      
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كان جيسد منطاً من املخاوف لدى اتمع التونسي بأن تتحول الدعوة التكفرييـة             
ومحلت زوجتـه   . اليت تطلقها اجلماعات املتطرفة إىل جرائم عنف ضد العلمانيني        

حزب النهضة مسئولية اغتياله، وأدت هذه اجلرمية إىل سخط بالغ واسع النطـاق،             
وقد سعى محادى اجلباىل رئيس احلكومة إىل اسـتبدال         ومطالبات بتغيري احلكومة،    

احلكومة حبكومة كفاءات وطنية مصغرة وغري مسيسة، لكنـه أخفـق يف ذلـك              
وكـشفت  . واستقال، وحل حمله على العريض وزير الداخلية وأحد قيادى النهضة  

ومت اعتقـال بعـض     . التحقيقات عن تورط أفراد من السلفية اجلهادية يف اجلرمية        
وكانت جترى محلـة    . ني يف تنفيذها بينما فر املنفذون إىل املسالك اجلبالية        املشارك

  .العتقاهلم عند إعداد هذا التقرير
  

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي . ٢
كانون ثان / يناير٢٠ بعد اإلطاحة بنظام بن على أصدر رئيس الوزراء يف

ا أو حوكموا ، مشل مجيع الذين سجنو عفواً عاما عن السجناء السياسيني٢٠١١
على جرائم نتيجة ألنشطتهم السياسية أو النقابية وفور دخول العفو حيز النفاذ مت 

  . سجني سياسي، واُستكملت االفراجات٨٠٠اإلفراج عن 
لكن السلطات استمرت يف جتديد حالة الطوارئ اليت فرضتها احلكومة 

الثة أشهر عقب الثورة، واستمرت التجديدات بني آجال تتراوح بني شهر إىل ث
  .حسب ظروف احلالة األمنية

وقد تعرض احلق يف احلرية واألمان الشخصي لنمطني من االنتهاكات، 
جاء أوهلما من جانب قوات األمن على صلة باالحتجاجات املختلفة اليت استمرت 
على مدار الفترة اليت يغطيها التقرير، وإن كانت بوتائر خمتلفة، حيث جرى اعتقال 

تجني خالل التظاهرات بشكل تعسفي، ومن بينها االعتقاالت اليت العديد من احمل
، واعتصامات )٢٠١١آذار /يف مارس( متت خالل اعتصامات حي القصبة الثانية 

، وتعرض الصحفيون واإلعالميون ألعمال ٢٠١١متوز /القصبة الثالثة يف يوليو
ى غرار ما عنف تعسفية خالل تغطية أحداث االحتجاجات وانتزعت كامريام، عل

  .آب/ أغسطس٣٠حدث يف مظاهرات 
أيـار  / مايو٥ومن مناذج االنتهاكات االعتقاالت اليت تعرض هلا متظاهرو      

 ٤٦ عتقـل وقد ا  ،يطالبون برحيل احلكومة االنتقالية الثانية    كانوا  الذين  السلميون  
 مت و ،دون متكينهم من االتصال مبحاميهم أو ذويهم      منهم وأودعوا مراكز احتجاز     
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أخطر املناطق يف تونس وخالل     من  راج عنهم الساعة الرابعة صباحاً يف واحدة        فاإل
  .مؤملةأوضاع  يف همءقا مت إب قضوها يف االحتجازاليت ساعة ١٢ـال

وجاء النمط الثاين من االنتهاكات من جانب اجلماعات السلفية املتطرفة 
 اء، إذ شنت جمموعات من السلفيني هجمات ضد أعض٢٠١١منذ اية عام 

هيئات التدريس يف مؤسسات التعليم العايل يف سوسة ومنوبة والقريوان وتونس، 
وقاموا بتهديد األساتذة لدفعهم لتخصيص فصول منفصلة للطالبات، أو عدم تطبيق 

ومل يكن هناك جتاوب من جانب . القواعد اخلاصة بالزى يف هذه املؤسسات
  . هذه األحداث مسألة داخليةموظفي إنفاذ القانون جتاه هذه الوقائع بدعوى أن

وقد حتمل اتمع التونسي بتفان كبري ولقرابة عشرة شهور أعباء استضافة           
.  ألف شخص هربوا من ليبيا أثناء الثورة، غالبيتهم من العمالة األجنبيـة         ١٠٠حنو  

وقد جنحت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان خـالل زيارـا لتـونس يف ايـة               
 لفت انتباه الس األعلى للقوات املسلحة يف مصر حلالـة            يف ٢٠١١شباط  /فرباير
 ألف مصري هاربني من ليبيا إىل تونس، مبا سهل عملية أجالئهم إىل مصر يف               ٢٢

   .٢٠١١آذار / مارس٤ إىل ١الفترة من 
  

  : استقالل القضاء واحلق يف احملاكمة العادلة . ٣
ؤقتة املـستقلة   اهليئة امل " أي تقدم يذكر حيث إن       إصالح القضاء مل يشهد   

مل يتم إنشاؤها حىت االنتهاء من إعداد هذا التقرير رغم صدور القـانون             " للقضاء
أخرياً، وحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فقد ظل وزير العـدل   

إعفاء أكثر من سبعني قاضـيا دون  ب وقاممر الناهي اآلهو املتحكم يف القضاء وهو   
 ودون الكشف عن املؤاخذات والتجـاوزات املوجهـة         إحالتهم إىل جملس تأديب   

  .عن أنفسهم إليهم ودون متكينهم من حق الدفاع
 انتقد املرصد التونسي الستقالل القضاء تـدخل وزيـر العـدل يف             اكم

 القـضاء وقيامـه     إصالح إطار قاضيا يف    ٧٠ من ذلك تعيينه  والتعيينات القضائية   
ف القضاة وهو ما اعتربه رئيس املرصـد         يف صفو  واإلعفاءبعمليات الترقية واجلرد    

 أن ذلـك    إىلعلى حد تعبريه مشريا     " الضيقة"و" الوقتية"جتاوزا لصالحيات الوزير    
  .يعد سابقة يف تاريخ القضاء التونسي

، فقد تركزت األنظار على حماكمات      للحق يف احملاكمة العادلة   أما بالنسبة   
  رية مجاعية يف اامات قتل رموز النظام السابق حيث عقدت عدة حماكمات عسك
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  .إصابتهم وأ املتظاهرين
متت احملاكمة األوىل يف والية الكاف، ومشلت الرئيس السابق ووزيـري              

 ١٦الداخلية السابقني اللذين عمال معه وأربعة من املديرين العامني وقيادات األمن و
حضورياً عـدا  ضابطاً سامياً وضباطاً آخرين من ذوي الرتب الدنيا ومتت احملاكمة       

الرئيس السابق الذي كان يف حالة فرار ومتهم آخر كان يف حالة سراح شـرطي               
على صلة بعمليات القتل اليت وقعت يف واليات الكاف وجندوبه وباجة وسـليانه          
والقصريين والقريوان، وتنوعت االامات بني القتل العمد وحماولة القتل واملشاركة        

  .  أهداف إجراميةيف القتل والتآمر مع آخرين يف
وعقدت احملاكمة الثانية يف احملكمة العسكرية الدائمة يف تونس العاصـمة،           

 متهما بتهمة قتل متظاهرين يف واليات تونس وأريانة ومنوبـة وبـن             ٤٣ومشلت  
عروس وبرترت ونابل وزغوان وسوسة واملنستري، من بينهم بن على والقيـادات            

اكمات الكاف باإلضـافة إىل مـدير غـرف         األمنية السابق اإلشارة إليهم يف حم     
العمليات العسكرية يف وزارة الداخلية، واملتفقد العام لقوات األمن، ومدير املصاحل           

  .املختصة، وقادة وضباط آخرين
كما أجريت حماكمات فرعية أخرى ومنها حماكمة أربعة عناصر يف احملكمة           

جلان الدفاع عن األحياء الدائمة العسكرية يف تونس متهمني بقتل ستة أشخاص من 
كانون ثان يف الوردانني، وحماكمة شرطيني يف احملكمـة العـسكرية           / يناير ١٥يف  

 ٢٠١١كانون ثان   / يناير ١٤الدائمة يف صفاقس بتهمة قتل مواطن بطلق ناري يف          
  .بينما كان يشارك يف مظاهرة يف صفاقس

بب وقد شككت بعض املصادر احلقوقية يف عدالة هذه احملاكمـات، بـس           
 ا لتبعيـة  نظـر اعقدها أمام حماكم عسكرية تسود الشكوك حول مدى استقالليته    

القضاة العسكريني لوزير الدفاع، وشكوى حمامى الدفاع من أن هـذه احملـاكم             
رفضت أحيانا املطالب اليت تعترب مهمة يف خطة الدفاع وعدم االعتماد على أدلـة              

قام بإطالق النـار، وشـكوى      الطب الشرعي اليت كان ميكن أن حتدد هوية من          
احملامون والضحايا من عدم تعاون وزارة الداخلية يف تقدمي أدلة مهمة مثل السجل             
الذي يزعم أن الوزارة حتتفظ به والذي حيدد األسلحة والذخرية اليت حيملها كـل              

  .عون أمن
بينما ذهبت حتليالت قانونية أن احملاكمات احترمت بشكل عـام حقـوق            

اكمة عادلة ومكنتهم من االتصال مبحامني من اختيـارهم، ومـن           املتهمني يف حم  
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اإلعداد الكايف لدفاعهم، ومن االطالع على األدلة املستعملة ضدهم، ومواجهـة           
  .الشهود وتقدمي أدلة تربيئية

  

  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين . ٤
أجرت احلكومة تعديالً على قانون العقوبات ليتماشى تعريف التعذيب فيه 
مع االتفاقيات الدولية ملناهضة التعذيب ومسحت بعد الثورة ألول مرة بزيارة 

 للسجون، مبا يف ذلك منظمات حقوق اإلنسان مراقبني مستقلني وغري حكوميني
واإلعالم والصليب األمحر الدويل، وقدم مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

تمع املدين ملراقبة السجونبالتعاون مع وزارة العدل تدريبات ملنظمات ا .  
 بزيارة املقرر اخلاص لألمم ٢٠١١أيار /كما مسحت احلكومة يف مايو

املتحدة املعىن بالتعذيب للبالد وذكر يف تقريره أن احلكومة أفسحت له اال ملقابلة 
املسئولني يف احلكومة، وضحايا انتهاكات اإلنسان املفترضة على أيدي النظام 

  .السابق
 أيضا استقبلت تونس املقرر اخلاص لألمم املتحدة ٢٠١١أيار /ومايويف 

املعىن بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، لتقييم التحسينات 
اليت طرأت على حقوق اإلنسان خالل املرحلة االنتقالية، وأشاد املقرر يف تقريره 

 بالتصديق على االتفاقية الدولية بإلغاء إدارة األمن الوطين، وأثىن على قرار احلكومة
 ان امللحقاالختياريان نحلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكوال
  .والسياسية باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدويل للحقوق املدنية

لكن رغم هذه اإلجراءات االجيابية ظلت إدعاءات التعذيب متواترة وتويف 
ء التعذيب، وثبت ذلك بأحكام قضائية يف بعض احلاالت بعض الضحايا من جرا

 املصادر العربية والدولية حالة فاروق عبد اوكان من بني احلاالت اليت تناولته
 بعد اعتقلته الشرطة يف ٢٠١٢أيلول / سبتمرب ٨  يفالرءوف اخلماسي، الذي تويف

يف املخ، آب بشبهة السرقة، ورغم ادعاء الشرطة وفاته جراء ارجتاج / أغسطس٨
  .فقد كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرضه لتعذيب أدى لوفاته

ومن بني ذلك أيضا حالة املواطن بدري التليلي الذي احتجزته وزارة 
، وادعت أسرته أنه ٢٩/١٢/٢٠١١الدفاع الستجوابه ووجد متوفياً يف زنزانته يف 

  .تعرض للتعذيب لكن مل يتم التحقيق يف هذه اإلدعاءات
  غ للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان إزاء استمرار وقائع ـق البالـورغم القل
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 ١٠٨

التعذيب بعد ثورة قامت من أجل الكرامة اإلنسانية، وتواتر هذه االدعاءات وثبوت 
بعضها، إال أن املنظمة ال تستطيع أن جتزم أا ذات طابع منهجي، ويظـل مـن                

 عدم اإلفالت مـن     املؤكد أن تستدعى معاجلة حامسة من جانب احلكومة لضمان        
  . العقاب

ومن ناحية أخرى أمجعت التقارير على ظاهرة التكـدس يف الـسجون            
وأثارها على احلقوق القانونية للسجناء ومل حتسن قرارات العفو اليت أطلقت آالف            
السجناء من ظاهرة التكدس كثريا، بالنظر ملا تعرضت له العديد من الـسجون يف              

  .رة الثورةتونس من ختريب وحرائق خالل فت
  

  : احلريات العامة: ثالثا 
 :حرية الرأي والتعبري  .١

انتزع اتمع التونسي بثورته مساحة غري مسبوقة من حرية الرأي والتعبري 
مبعناها الواسع كما أسقط الرقابة واحتكار الدولة لإلعالم وأطاح بوزارة اإلعالم 

  . ذاا، وفرض التعددية اإلعالمية
 ترخيصاً حملطات تليفزيونية جديدة، ٣٠ من وأصدرت احلكومة أكثر

اليت كانت تكافح للحصول على " كلمة"وإذاعات مستقلة بينها اإلذاعة املستقلة 
، ومل حتصل إال على تدمري موقعها اإللكتروين وإتالف ٢٠٠٨ترخيص منذ عام 

  .أرشيفها
كذلك مل يعد هناك حجب للمواقع االلكترونية، واختذت احلكومة خالل 

أيار مت رفع / عدة خطوات إلاء الرقابة الرمسية على االنترنت، ويف مايو٢٠١١عام 
قضية أمام حمكمة ابتدائية تطالب وكالة اإلنترنت التونسية بتصفية املواقع اإلباحية، 
وفرضت احملكمة على وكالة األنباء التونسية حجب املواقع اإلباحية لكن حمكمة 

رارها أنه ال جيوز فرض رقابة على مواقع النقض أسقطت هذا احلكم، وجاء يف ق
  .اإلنترنت، مبا فيها تلك اليت تتضمن حمتوى إباحيا

-وأوردت املصادر أن املواقع اإللكترونية اليت كانت حمجوبة يف السابق 
 مل تعد عرضة للرقابة، وأنه مل تعد هناك -مثل موقع مراسلون بال حدود واليوتيوب

  .نت أو مراقبة الربيد اإللكتروينقيود حكومية على الوصول لإلنتر
وعززت اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هذا التوجه، بإطار تشريعي، 

  ادة ـ بشأن حرية الصحافة والطباعة والنشر، وإع١١٦ و١١٥عرب املرسومني رقم 
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تنظيم اال السمعي واملرئي، وإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي واملرئي، 
ص البث اإلذاعي والتليفزيوين، وتعيني املسئولني عن إدارة املؤسسات تتوىل ترخي

  .اإلعالمية اململوكة للدولة
وتشهد تونس صراعا حمتدما على مسار حرية الرأي والتعبري ميكن إمجاله    

" كحرية"واإلعالم " كسلطة"يف ثالثة سياقات متوازية، يدور أوهلا بني احلكومة 
، بعد أن أثبت اإلعالم أنه شريك يف التعبري وليس جمرد شأن كل احلكومات العربية

عاكس للرؤى، ويدور الثاين بني التيارات اإلسالمية احملافظة من ناحية والتيارات 
الليربالية والعلمانية من ناحية أخرى حول املشروع السياسي الثقايف للدولة، ويدور 

  ار السلفي اجلهادي الذي عزف الثالث بني التيار اإلسالمي املشارك يف السلطة والتي
  .عن املشاركة

ويف السياق األول عرقلت احلكومة مـن جانبـها تطبيـق املرسـومني             
 السابق تناوهلما، وسعت لفرض سيطرا على القطـاع اإلعالمـي           ١١٦و١١٥

احلكومي اململوك للدولة، من خالل تعيني قيادات جديدة ملدراء حتريـر بعـض             
الوطين، مما حدا باهليئة الوطنية إلصالح اإلعالم إىل        الصحف احلكومية والتليفزيون    

 احتجاجاً علـى    ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ١٧إعالن استقالتها وحل نفسها يف      
 إىل إضراب عام شاركت فيه      عرقلة نشاطها، كما دعت النقابة الوطنية للصحفيني      

قد كل وسائل اإلعالم، واضطرت احلكومة للتعهد بتطبيق املرسومني، وإن كانت           
   بصورة مؤقتة إىل حني االستقرار يف الدستور على١١٦اشترطت أن يطبق املرسوم 
  .اهليكل املستقل لإلعالم

وأخذ السياق الثاين طابعاً أكثر تعقيداً بتعدد أطرافه وساحاته وأهدافه، إذ 
اخنرطت فيه أطراف متعددة من التيار الديين من ناحية، والتيار العلماين والليربايل 

ية أخرى، وامتدت ساحاته إىل املنابر احلزبية واإلعالمية واألكادميية حول من ناح
السياسة واإلعالم والثقافة والفنون، والتبست أهدافه بني التنافس السياسي والصراع 
على اهلوية، وركزت وسائل األعالم على الطيور املغردة خارج السرب اجلاذبة 

 أو تصرحيات تكفريية أو مناذج سلوكية للجمهور، فتوقفت عند فتاوى دينية منغلقة
 حول ةشاذة، حرفت االهتمام عن الصراع احلقيقي داخل اجلمعية التأسيسي

  .الدستور والتشريعات، ويف مواقع احلكم حول مراكز صنع القرار
بينما يدور الصراع يف السياق الثالث بني التيـارات اإلسـالمية ذاـا،             

 عضو الترويكا احلاكمة، وبني التيار السلفي       وحتديداً بني حزب النهضة اإلسالمي    
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اجلهادي املتشدد، وخاصة بعد أن أنزلت املواقف املتطرفة لبعض منتـسيب التيـار             
بلغت ذروا بقتل شكري بلعيد على صـلة        . السلفي أضراراً بالغة حبزب النهضة    

ليت مبعتقداته وآرائه، وأحدثت انقساماً داخل احلزب نفسه، بدا واضحا يف الرؤى ا           
عرب عنها محادي اجلبايل رئيس الوزراء السابق وقيادات احلزب حول رؤيته لتشكيل   

  .احلكومة بعد مقتل بلعيد
ويف إطار هذا الصراع متعدد األبعاد عاىن صحفيون وإعالميون ومفكرون 
ومبدعون من مالحقات قضائية على صلة بآرائهم الناقدة أو معتقدام وأفكارهم 

هم العتداءات بدنية، أحياناً من جانب السلطة وأخرى من وفنوم، وتعرض بعض
 ، وثالثة من جانب متطرفني، ومت اقتحام أو أيديولوجينيجانب خصوم سياسيني

  .مقار إعالمية، وحتطيم ومصادرة كامريات تصوير تليفزيونية
وحتفل التقارير الوطنية العربية والدولية املعنية مبئات من النماذج املؤسفة 

   .عب حصرها يف مشهد ينذر باالطراد إىل حني انتهاء املرحلة االنتقاليةاليت يص
  

  : احلق يف التنظيم  . ٢
عقب الثورة مت حل وحظر حزب التجمع الدستوري الدميقراطي الذي ظل 
حمتكرا للحياة السياسية منذ عقود، ورفعت احلكومة القيود عن تأسيس األحزاب 

، وسجلت يات الس الوطين التأسيسواملنظمات املهنية للمشاركة يف انتخاب
 حزباً مبا فيها حزب النهضة اإلسالمي، واحلزب الشيوعي التونسي، ١١١احلكومة 

وغريمها من األحزاب اليت كانت حمظورة من قبل، وتابعت نفس التوجه بعد 
  .٢٠١٢ حزباً آخر قبل اية عام ٢٦االنتخابات بتسجيل 

بق الذي كان يفرض قيودا صارمة كذلك أدى إلغاء قانون اجلمعيات السا
على تأسيس اجلمعيات، وإصدار قانون جديد متميز على حنو ما سبقت اإلشارة 

 كانت ٢٠١١أيلول /إليه، إىل تأسيس العديد من اجلمعيات، وحبلول شهر سبتمرب
  . مجعية  قد حصلت على التسجيل الرمسي للعمل١٣٦٦

ادان جديدان خالل عام وبالنسبة للتنظيم النقايب العمايل فقد ظهر احت
 إىل جانب االحتاد العام التونسي للشغل، الذي كان هو االحتاد العام الوحيد ٢٠١١

املعترف به يف البالد، ومها االحتاد العام للعمال التونسيني واحتاد عمال تونس، ويف 
،  اعترفت احلكومة باالحتاد العام للعمال التونسيني٢٠١١شباط /األول من فرباير

  . اعترفت باحتاد عمال تونس٢٠١١أيار /األول من مايوويف 
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، شكا أرباب األعمال من ٢٠١١ومع ظهور التعددية النقابية خالل عام 
تزايد صعوبة التوصل إىل اتفاقيات تفاوضية، واستمر االحتاد التونسي للصناعة 
ة والتجارة والصناعات التقليدية عالوة على احلكومة يف اإلبقاء على عالقة حصري

مع االحتاد العام التونسي للشغل دون غريه لدى التوصل إىل اتفاقيات من خالل 
التفاوض اجلماعي، إال أن بعض الشركات وجدت نفسها مضطرة لعقد تسويات 

  .مع االحتادين اآلخرين أمام صعوبات اإلضرابات والتوقف عن العمل
  

  احلق يف املشاركة  . ٣
 ٢٠١١تـشرين أول    / أكتوبر ٢٣يف   الس التأسيسي    انتخابات أجريت  

  .من الناخبني% ٥٤.١وشارك فيها 
 مـن أصـل      مقعداً ٨٩ ـأسفرت عن فوز حزب النهضة اإلسالمي ب      و
٢١٧        والعريضة ،   مقعداً ٢٩ ـا ب ، فيما حل حزب املؤمتر من أجل اجلمهورية ثاني

ـ      ٢٠ـوحزب التكتل الدميقراطي ب    مقعدا،   ٢٦الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ب
ـ    ا،مقعد ـ    ١٦ واحلزب الدميقراطي التقدمي ب  مقاعد،  ٥ مقعداً، وحزب املبادرة ب

ـ    هكذا  و  حزباً، ١٦ مقاعد، وتوزعت املقاعد الباقية على       ٤وحزب آفاق تونس ب
لس امن مقاعد   % ٤٠بنحو  لتيار اإلسالمي    ا أظهرت نتائج هذه االنتخابات فوز    

زمة لالنفراد بتشكيل احلكومة،    ، أي أنه مل يتمكن من حتقيق األغلبية الال        التأسيسي
أي (مما حتم أن تكون احلكومة ذات طبيعة ائتالفية، كذلك حكمت الصيغة نفسها   

الفائزة بعـضوية الـس     توزيع السلطات الثالث بني أكرب األحزاب       ) االئتالف
 يشح املنصف املروزق  ر، وهو ما عرف باسم الترويكا احلاكمة، وهكذا         التأسيسي

ر من أجل اجلمهورية ملنصب رئاسة اجلمهورية، ومحادي اجلبايل         رئيس حزب املؤمت  
األمني العام حلزب األغلبية لرئاسة احلكومة، كما رشح زعـيم حـزب التكتـل              

  .الدميقراطي مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس الوطين التأسيسي
خضعت هذه االنتخابات لنظام القائمة النسبية، ومت اعتماد القائمة املغلقة          

و الئتالف حزيب أو مستقلني، ومتت تسمية أعضاء القوائم املرشحني على           حزبية أ 
أساس التناوب العمودي بني النساء والرجال بالتناصف بني اجلنسني داخل كـل            

يف الوصول إىل الس، حيث كان      % ٢٩,٠٣قائمة، لكن مل تتجاوز نسبة النساء       
، حيث جتاوز %١٠من وجاء متثيل الشباب بأقل . من رؤساء القوائم رجاالً% ٩٣

  .  سنة٤٥سن أكثر من نصف رؤساء القوائم 
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 أي نظام القائمة النسبية املغلقة بـصيغة  -مل يشجع النظام االنتخايب املتبع    
أكرب البقايا، على التحالفات احلزبية قبل االنتخابات، وأدى إىل تقوقع األحـزاب            

 أدى هذا إىل تشتت العديد السياسية يف حماولة لالستفادة من صيغة أكرب البقايا وقد       
من األصوات، ونشوء كثري من األحزاب والقوائم، وكانت نسبة القوائم االئتالفية           

  %.٢املرشحة 
أدى النظام االنتخايب إىل تنوع كبري يف الس الوطين التأسيسي من حيث            

 حزبا وائتالفًا من احلصول علـى       ١٨التوزيع األيديولوجي واحلزيب، حيث متكن      
 قوائم مستقلة من احلصول على مقاعد، غري أن كلفة املقعـد            ٩ ومتكنت   مقاعد،

  .الواحد من عدد األصوات بالنسبة لكل حزب وقائمة كانت متفاوتة جدا
  أدى عدم حصول أي طرف على أغلبية املقاعد بسبب النظام االنتخايب إىل 

ؤمتر والتكتـل،  حتالفات بعد االنتخابات، منها التحالف الثالثي احلاكم النهضة وامل       
من الس، وقد شكل هـذا التحـالف        % ٦٣,٥الذي ميثل جمموع نوابه حوايل      

  . حكومة حزبية ائتالفية
وىف التوزيع اجلغرايف للنواب كان هناك تفاوت كبري يف عدد الناخبني يف             
الدوائر، وأدت طريقة التسجيل اليت تتيح احلركة للناخبني لتمركز عدد كبري منهم            

احلية بفعل التفاوت التنموي، وانعكس ذلك على عـدد املقتـرعني           يف املدن الس  
  .للنائب الواحد يف الدائرة

*   *   *  
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   الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
  

  :والدستوري القانوين اإلطار: أوال
 ،بعض التدابري اإلصالحية دف احتواء املطالب الشعبيةر اجلزائاختذت 
 أعلن فيه الشروع يف مشاورات  بوتفليقة خطاباً عبد العزيزيسحيث ألقى الرئ

أمهها  األخرى، مع حزمة من اإلجراءاتوذلك بالتوازي سياسية لتعديل الدستور، 
 ،االنتخابات واألحزاب واجلمعياتوانني ق إعادة صياغة العدة التشريعية، ومراجعة

  .املنتخبة االس وقانون الوالية وتعزيز صالحيات 
رئاسة عبد القادر بهيئة املشاورات السياسية  السياق نفسه، تشكلت ىفو

 مع األحزاب السياسية ومنظمات  للحواربن صاحل رئيس الغرفة العليا للربملان
وقد أجرت اهليئة . اتاتمع املدين والشخصيات الوطنية، إلعادة صياغة التشريعي

 ٢١أيارو / مايو٢١مل بني شهر كااألطراف املعنية على مدار سلسلة لقاءات مع 
مشاركة املرأة يف احلياة ، نوقشت خالهلا قضايا عديدة مشلت ٢٠١١حزيران /ويوني

قانون اإلعالم وصالحيات املؤسسات الدستورية، و،  وقوانني االنتخاباتالسياسية
  . واإلشهار وسرب اآلراء

  اليت أعلنت يف٢٠١١شباط / فرباير٢٤حالة الطوارئ يف اجلزائر رفعت و
 لكن رفع حالة ٢٠١١لسنة ) ١( مبوجب أمر رئاسي رقم ١٩٩٢شباط / فرباير٩

الطوارئ رافق اعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية تقضي بإمكان وضع املتهمني قيد 
اإلقامة اجلربية ملدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد مرتني، وإن كان قد أحاط هذا 

تعلق مبشاركة اجليش يف مهام وأخرى ت. اإلجراء ببعض الضمانات لصاحل املتهمني
احلفاظ على النظام العام خارج حاالت الطوارئ، وحتديد األحكام املتعلقة بتدخل 

  .وحدات اجليش يف مكافحة اإلرهاب والتحريض عن طريق التنظيم
 ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ١٢ يف جديداً لألحزاب    اًصدرت اجلزائر قانون  وأ

احترام النظام  «دارة واألحزاب، ونص على     اإل م العالقة بني  نظت مادة،   ٨٧تضمن  
الدستوري وعدم املساس بالطابع اجلمهوري للدولة وقيم الـسيادة واالسـتقالل           

التزام « و،»الوطين، واحلفاظ على وحدة وسالمة التراب الوطين والدفاع عن الوطن
من ول  األعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات خمالفة لقيم ثورة             

 واإلسالم واهلوية الوطنية، أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو             ١٩٥٤ نوفمرب
  :  أبرز ما تضمنه من أحكام يلي ما وفي.»ممارسة طائفية أو متييزية
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 ١١٤

فيما يتعلق بتأسيس األحزاب السياسية ينص على أن عدم تلقي رد مـن             
 ويكفـل للحـزب   مبثابة موافقة،بستني يوماً جل احملدد  يعترب بعد فوات األ    اإلدارة

 أيوال خيول القـانون     .  مرحلة أي يف اللجوء إىل جملس الدولة      يفالسياسي احلق   
 بالنص على االلتزام بـأن تتـضمن        ويكتفي لألحزاب، الداخلي التنظيم   يفتدخل  

، ويشجع األحزابالقوانني األساسية للحزب السياسي قواعد دميقراطية حتكم عمل 
، بل واشـترط    ل اهليئات القيادية للحزب السياسي    القانون ترقية مكانة املرأة داخ    

 تسيري املوارد   يف، عالوة على ضمان الشفافية      وجود متثيل نسائي كشرط للتأسيس    
  . املالية للحزب بغية مكافحة الفساد بكل أشكاله

ورغم التسهيالت اليت قدمها القانون لتشكيل األحزاب السياسية، فقـد          
ظر يف تأسيس األحزاب، ومتابعة مدى إلتزمهـا        أعطى وزارة الداخلية مسئولية الن    

بالقانون، وخوهلا حق حل األحزاب يف حالة خمالفتها ألحكام القانون ووضع على            
عاتق األحزاب عبء املراجعة القضائية إلجراءات وزارة الداخلية، ومل يشكل آلية           

ان مستقلة عن للحكومة للقيام ذه املهمة على غرار ما تفعل العديد مـن البلـد              
بتشكيل جلنة لألحزاب، وبينما يعاقب القانون خمالفة أحكامه بغرامات مالية، فإنه           
حييل إىل العقوبات املماثلة لقانون مكافحة الفساد كما حييل أي قـوانني أخـرى              

  .أشد
 / ينـاير  ١٢ يف بنظام االنتخابـات  وأصدرت اجلزائر قانوناً جديداً يتعلق      

 حتـت   ى جتـر  اإلدارة تنظمها   اليتبات   وينص على أن االنتخا    ٢٠١٢كانون ثان   
 السياسية والقوائم املستقلة املشاركة    األحزاب ممثلي ومراقبة   ، التام للقضاة  اإلشراف

  . االنتخاباتيف
فرز حماضر  ا على    احلصول فور  يفويكفل القانون اجلديد للمرشحني احلق      

 علـى  األصوات على مستوى مكاتب االقتراع وحماضر جتميع النتائج ومطابقتـها  
وخفض القانون اجلديد .  يقوم ا القضاةاليت وهى العملية ،مستوى البلدية والوالية 

ص عدد التوقيعـات     وكذا قلَّ  ،السن القانونية املطلوبة للترشح لعضوية جملس األمة      
كما نص على عقوبـات     ،  املطلوب مجعها من طرف املرشحني لرئاسة اجلمهورية      

  . خابات ونزاهتها ومصداقيتها وحسن سريهاتوقع على كل من ميس بشفافية االنت
 يتعلق بزيـادة    ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ١٢ يفا    أصدرت اجلزائر قانون  و    

 ٢٠تـرواح بـني    بنسبة ت  االس النيابية املنتخبة     يففرص حصول املرأة على متثيل      
ة ي االس الشعب  النتخابات% ٣٥ و ٣٠بالنسبة النتخابات النواب، وبني     % ٥٠و
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 ١١٥

 لكنـه قـصر احلـصة    ،لس الشعبية البلديةاالنتخابات ا% ٣٠ئية، وأخرياً  الوال
 يبلغ فيها عدد السكان أكثر من   اليت وتلك   ،خرية على بلديات عواصم الواليات    األ
اللجنـة الوطنيـة    وقد تعرض هذا القانون للنقد من جانـب          ، ألف شخص  ٢٠

 تـشكل انتـهاكاً     امهاليت رأت أحك  االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها،      
 الدستور، ألا تكرس التمييز بني النـساء        يفمزودجاً ملبدأ املساواة املنصوص عليه      

ال قد   وىف جمالس شعبية     ،اجلزائريات على أساس االنتماء إىل مناطق جغرافية خمتلفة       
  . كن ممثالت فيهايردن أن ي

 ١١وأنشأت اجلزائر جلنـة وطنيـة لإلشـراف علـى االنتخابـات يف        
جملـس الدولـة    و قاضيا من احملكمة العليا      ٣١٦تتكون من   ،  ٢٠١٢شباط  /ايرفرب

، وتتوىل اإلشراف على سري العمليـة      امرأة ٨١وخمتلف اهليئات القضائية، مع عدد      
تشكيل جلنة للمراقبـة علـى      وكذلك  االنتخابية منذ الترشح حىت اية االقتراع،       

  . ء األحزاب باالنتخاباالنتخابات من ممثلي األحزاب يرأسها أحد أعضا
كانون ثان / يناير١٢ يف  األهليةللجمعيات جديدا اًقانونوأصدرت اجلزائر 

مع النص على اجلمعية أجل حمدد على طلب تسجيل يفدارة بأن تقدم ردها لزم اإلي 
ملوافقة خيول للجمعية ا املعنية وأن رفض للجمعية مبثابة اعتماد اإلدارةاعتبار عدم رد 

ويقضي القانون بأن تفي اجلمعيات ببعض  .لجوء إىل اهليئات القضائية اليفاحلق 
 اإلدارة إدارا خاصة يفسرييها والشفافية  والسيما فيما يتعلق برتاهة متااللتزاما

املالية واحترام قوانينها األساسية خاصة ما يتعلق منها مبيدان نشاطها واحترام 
ومينح القانون  .م املساس بالنظام العامالدستور والتشريعات املعمول ا وكذا عد

 يشكل نشاطها أولوية بالنسبة اليت للجمعيات" ذات منفعة عمومية مجعية"صفة 
  تنفيذيفا من اخلزينة العمومية للمسامهة ا ماليدعمنص على منحها  ولمجتمعل

  .برناجمها
أنه يعطي صالحيات واسعة : وقد تعرض هذا القانون النتقادات، أمهها

ن رفض منح الصفة القانونية للجمعيات اجلديدة دون التماس أمر من حمكمة بشأ
 رفض أي مجعية ترى أن أهدافها -على سبيل املثال-بذلك، إذ يتيح للسلطات 

تتعارض مع النظام العام واآلداب العامة ونصوص القوانني والتنظيمات املعمول ا، 
 صياغات فضفاضة ومبهمة مثل كما أنه يتيح للسلطات حل اجلمعيات استناداً إىل

، واإلخالل بالسيادة الوطنية، وتلقى متويل من ةالتدخل يف شئون البالد الداخلي
  اخلارج دون إذن مسبق، وممارسة أنشطة خارج نطاق نظمها األساسية، كما ميكن 
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  . أن يؤدى االخنراط بالعمل يف مجعية غري معترف ا أو جممدة أو حملولة إىل احلبس
ضمان حق املواطن يكفل كانون ثان /يناير١٢ يف  لإلعالماًقانون صدرتأو

 املصادر، وكذا إىل الوصول يف اإلعالم ومحاية حياته الشخصية، وضمان احلق يف
، ورفع عقوبة احلبس عن املخالفات الصحفية للصحفي املهين السر يفاحلق 

اس باحلياة  حالة القذف أو املسيف نفس الوقت على حقوق الطعن يفواحملافظة 
  .الشخصية
 سلطيت من خالل إنشاء اإلعالمي، النشاط  نصوصا لضبطالقانونأورد و

  واألخرى بالصحافة السمعية، إحداها خاصة بالصحافة املكتوبة،ضبط مستقلتني
 من أعضائه املهنة يتم انتخاب وأخالقيااالبصرية، وإنشاء جملس أعلى آلداب و

عن طريق مجعيته العمل فيه سري  تنظيمه وكيلتش طرف نظرائهم احملترفني، ويتم
  . كما يسهر على احترامه،ا ويقوم بإعداد ميثاق آداب املهنة وأخالقياةالتأسيسي

، البصري لالستثمار اخلاص اجلزائريو السمعيكما فتح القانون اال 
 املكتوبة والسمعية اإلعالملكتروين لصاحل وسائل عالم اإلتكريس حرية اإلو
  . يةالبصرو

تعرض القانون النتقادات من جانب بعض الصحفيني، أبرزها أنه ال و
باملعايري الدولية حلرية  وال يفي ،يرتقي إىل مستوى ما وعد به الرئيس من إصالح

 االجتاه يف والتعبري، ومل يقدم سوى تغيريات شكلية على الرغم أنه خطوة الرأي
 مادة على ٣٢حيتوى على  حيث يقيد احلريات الصحفية، ، إذ اليزالالصحيح

 هموادد من تسم عدي والتعبري، والرأياألقل ميكن استخدامها لتقييد حرية 
 إضافة املعلومات، إىلفرض قيوداً غري ضرورية على إمكانية الوصول ي و،بالغموض

غالق املطبوعات إذا ما إمكانية إو. أحكامه غرامات باهظة ضد من ينتهك إىل
نشر معلومات حول حتقيقات "، وب جرمية التشهري بارتكاادانة حبقهإصدرت 

كما يضع القانون . "األجانبهانة رؤساء الدول والدبلوماسيني إ"، و"وليةأجنائية 
قيوداً ال ضرورة هلا على ملكية وسائل اإلعالم وإدارا، إذ ينص على وجوب أن 

طبوعات سنوات يف العمل يف امل١٠ مطبوعة دورية خربة ال تقل عن تتوفر ملدير أي
 وما زال القانون اجلديد . السابققانونالالدورية، وهو أمر مل يكن مطلوبا مبوجب 

حيظر التغطية اإلعالمية يف جماالت غامضة التعريف كان ينص عليها القانون القدمي، 
عندما يكون من شأن اخلرب املساس بالسياسية اخلارجية واملصاحل "ومن بينها 

  ".ا يتعلق اخلرب بسر البحث والتحقيق القضائيعندم"و" االقتصادية للبالد
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  : األساسيةاحلقوق : ثانيا
 :  احلياةيفاحلق  .١

 ٢٠١١كانون ثـان  /اندلعت مظاهرات احتجاجية واسعة النطاق منذ يناير       
، متفاوتـة  يغطيها التقرير بدرجات     اليت على مدار الفترة     دوريوتواصلت بشكل   

 ، وسوء ظـروف الـسكن     ،ئية، والبطالة احتجاجاً على ارتفاع أسعار املواد الغذا     
 قوات األمن، وامتدت املظاهرات إىل      أيدي، والعنف على    واإلداري املايلوالفساد  

 عنـف   أعمالرافقت التظاهرات   و. يف خمتلف أحناء البالد   العاصمة ومدن أخرى    
استخدمت األجهزة األمنيـة    ووختريب استهدفت ممتلكات عامة وأخرى خاصة،       

 واعتقلت  ،ظاهرات، وقتلت العديد من األفراد، وأصابت املئات       تفريق امل  يفالقوة  
  .اآلالف
رهاب إل احلياة خالل أعمال ايفاحلق ك  الوقت نفسه استمر انتهاويف
 بالد املغرب يف من جانب تنظيم القاعدة اإلرهابية فاستمرت اهلجمات ،ومكافحته
ى قوات األمن ، وركزت هجماا علاإلرهابية وغريه من التنظيمات اإلسالمي،

 تيزي أوزو يفت العسكرية، وراح ضحيتها عشرات من اجلنود آواجليش واملنش
  . من املدنينيا جل واجللف وغريها، وطالت أعداديوج

وجاءت أخطر العمليات اإلرهابية اليت تعرضت هلا البالد يف بداية عام 
ة  على صلة بالتدخل الفرنسي يف مايل، إذ شنت إحدى مجاعات القاعد٢٠١٣

هجوماً على جممع عني أميناس النفطي يف ) املوقعون بالدم بزعامة خمتار بلمختار(
كانون ثان، واحتجزت من فيه من مواطنني وأجانب كرهائن وطالب / يناير١٦

وقد بادرت القوات اخلاصة . املهامجون بإاء التدخل العسكري الفرنسي يف مايل
كانون ثان، أفضى إىل قتل / يناير٢٠اجلزائرية بشن هجوم مباغت على امع يف 

 رهينة أجنبية، ومواطن جزائري واحد، بينما أمكن ٣٧، و فرداً من اإلرهابيني٢٩
 أجانب طبقاً حلصيلة رمسية من وزارة الداخلية عقب ١٠٧ مواطناً و٦٨٥حترير 
وقد تعرض االقتحام اجلزائري للمجمع النفطي إىل انتقادات من جانب . االقتحام
 الذين ينتمي الرهائن لبلدام لكن سرعان ما تراجعوا عن انتقادام، املسئولني

  .واثنوا على اإلجراء اجلزائري
 اإلرهابينيومن ناحية أخرى شن اجليش العديد من اهلجمات ضد معاقل 

ن  مم١٠٠ ما يزيد على ٢٠١١عام وقتل خالل خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، 
م أعضاء أعم زا يف اإلسالمي املغرب بالد يفقاعدة  تنظيم اليفظروف شا 
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خاوف من أن يكون بعضهم قد أعدموا امل كثري من األحيان وعززت يفالغموض 
  . خارج نطاق القانون

  

 : الشخصي  احلرية واألمان يفاحلق  .٢
 تواصلت اليتشهدت البالد اعتقاالت واسعة على صلة باالحتجاجات 

 عن معظم املعتقلني عدا بعض اإلفراجرير، وقد مت  يغطيها التقاليتعلى مدار الفترة 
 حملاكمات مثل، إحالتهمني الذين وجهت إليهم اامات ومتت يالنشطاء القياد

عضو الرابطة اجلزائرية للدفاع عن " عبد القادر خربة" واحلقوقي النقايبالناشط 
 ١٨ العمومية يف اإلدارة ملستخدميحقوق اإلنسان وعضو النقابة املستقلة 

 بسبب دعمه حركة احتجاجية شنها موظفون جبهاز القضاء، ٢٠١٢نيسان /أبريل
 حمكمة سيدي حممد حكما بسجنه عاماً مع وقف التنفيذ بتهمة وأصدرت

أب / أغسطس٢١ يف" خربة" اعتقال أعيدالتحريض املباشر على التجمهر، وقد 
ري عن غضبهم  للتعبالبخاريخالل تفريق متظاهرين بالساحة العمومية لبلدة قصر 

 تأدية أثناءهانة موظف إ وأحيل للمحاكمة بتهمة أسابيعمن انقطاع املياه ملدة 
  . سراحهوأطلقت التهم عنه أسقطتكمة لكن احملمهامه، 

رغم مرور مخس سنوات علي إقرار ميثاق السلم واملصاحلة الوطنيـة يف            
لقا يف ظـل عـدم   اجلزائر ال يزال ملف املختفني قسرياً واملفقودين واملختطفني مع       

كشف اجلهات املسئولة عن مصريهم وغياب كامل للمعلومات عنهم، مما دعـى            
ات للمطالبة بإجالء حقيقة مصريهم     يذويهم إىل إنشاء مجعيات ومنظمات وتنسيق     

طالب بتأسـيس   يكما  . سواء لدى األجهزة األمنية أو من قبل اجلماعات املسلحة        
اشتها البالد، تتكون مـن شخـصيات   جلنة لتقصي احلقائق حول األحداث اليت ع    

وطنية وحقوقية وممثلني لعائالت الضحايا، والكشف عن املقابر اجلماعية واستخدام  
وإعادة النظر يف عملية التعـويض مبـا        . وإعادة رفام إىل ذويهم   ) DNA(حتليل  

  .يتناسب وحجم الضرر
  

 : احملاكمة العادلةيفاحلق  .٣
ضطرت احلكومة إىل تقدمي أفراد  ا٢٠١١بعد رفع حالة الطوارئ يف عام 

حمتجزين بشبهة اإلرهاب منذ سنوات يف معتقالت سرية خارج السجون القانونية 
إىل احملاكمة، من بينهم جمموعة بزعامة عماري صايفى بتهمة التورط يف اختطاف 

، وقد شابت حماكمام انتهاكات جسيمة للحق ٢٠٠٣ سائحا أوربياً يف عام ٣٢
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 ١١٩

ادلة، أوالً بسبب التأخر الشديد يف احملاكمة واحتجاز املشتبه فيهم يف احملاكمة الع
دون االتصال مبحاميهم ألكثر من ست سنوات، وحماكمة بعضهم غيابياً رغم 
وجودهم قيد االحتجاز، وإصدار أحكام غيابية حبقهم، وثانيا لرفض احملاكم 

  . استدعاء شهود مهمني والتأجيل املستمر جللسات احملاكمة
منوذج آخر لنفس الظاهرة، متت حماكمة مالك جمنون وعبد احلكيم وىف 

 ١١، بعد أكثر من ٢٠١١متوز / يوليو١٨شينو اللذين مت تقدميهما للمحاكمة يف 
للتعذيب، ومل تستغرق حماكمتهما خالهلا ها رهن االعتقال وتعرضا ياعاماً قض

شاركة يف قتل  عاماً بتهمة امل١٢سوى بضع ساعات، وعاقبتهما احملكمة بالسجن 
. ، واالنتماء جلماعة إرهابية١٩٩٨حزيران /الشاعر واملغىن لوناس معطوب يف يونيو

وأعلن حمامو املتهمني أن امللفات فارغة، وأن التهم املوجهة إىل موكليهما غري 
أم كانوا دوا حتت القسم متناسقة، وتقدم أربعة شهود لصاحل مالك جمنون، وأك

آذار /وقت ارتكاب اجلرمية، وقد أطلق سراحهما يف مارسمجيعا يف أحد املطاعم 
 على التوايل ألما قضيا مدة عقوبتهما رهن االعتقال ٢٠١٢حزيران /ويونيو

  . السابق للمحاكمة
 النشطاء واملدافعني عنب واستمر خالل الفترة اليت يغطيها التقرير الزج

لتفرغ على ا وإجبارهمم  دون مزوالتهم ملهاهإىل احملاكم للحيلولةحقوق اإلنسان 
احتجاج منظمات غري حكومية ضد مطاردة نشطاء تزايد للدفاع عن أنفسهم، و

   . آرائهم ومواطنني عاديني بسبب التعبري عن اإلنسانحقوق 
نقايب ورئيس فرع األغواط " ياسني زيد"كل من فجرت حماكمات ل

أحد " جوديعبدو بن" والسيد ،للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان
" عثمان أعوامور"ولني عن حركة الشباب املستقلني من أجل التغيري والسيد ئاملس

عضو النقابة " خلضر بوزياين"عضو شبكة الدفاع عن احلرية والكرامة والسيد 
. أيلول/ سبتمرب٢٧الوطنية املستقلة ملوظفي اإلدارة العمومية، مبحكمة باب الواد يف 

 ٢٦ يفشطون آخرون يف اعتصام سلمي على خلفية مشاركتهم هم ونا
 أمام حمكمة سيدي حممد من أجل التنديد باملضايقات القضائية ٢٠١٢نيسان /أبريل

التحريض على "ـ باامهممت و" عبد القادر خربة"اليت وقع ضحيتها السيد 
  ." التجمهر غري املسلح
 بالسجن النافذ ٢٠١٢ أيلول/ سبتمرب٦ يف حمكمة جنح البويرة وقضت

بتهمة املساس بسمعة رئيس اجلمهورية " نافع خليفي" على املواطن أشهر أربعةة مد
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 ١٢٠

بينه وبني مسئول إحدى البلديات نشبت على آثر مشادة  عمومية أمالكوختريب 
الرئيس مل يف  ":الصورة الرمسية لرئيس اجلمهورية ونقل عنه قولهخالهلا مزق 

  ".ائيسبوعده خبصوص تشغيل الشباب، لذلك ال أعترف به ر
  

 :معاملة السجناء واحملتجزين .٤
 احلبس يفالزج بالناس يف  القضاء إفراطجدل حول  ٢٠١٢ثار خالل عام 

احملتجزين عدد ن إاالحتياطي، وحسب وزارة العدل ورئيس مصلحة السجون ف
 آالف ٦ن عددهم يقارب أ :أيمن جمموع املساجني % ١٠احتياطياً ال يتجاوز 

 اإلنسان،لجنة االستشارية حلماية وترقية حقوق شخص، وهو ما نفاه رئيس ال
 الرابطة اجلزائرية للدفاع عن ترى، و%٣٠ نسبة احملبوسني احتياطياً أن وأكد

حقوق اإلنسان أن املعتقلني يف قضايا اإلرهاب غالبا ما يكونون ضحايا ما تعتربه 
»واحدة  يوما قابلة للتجديد مرة١٢ملدة احلبس االحتياطي احملددة بـ» اجتاوز 

  .فقط
  

  :احلريات العامة: ثالثا
 : والتعبريالرأيحرية  .١

تواجه بعض الصحف الناقدة لسياسة احلكومة إجراءات عقابية غري 
مباشرة، وكان من مناذجها مطالبة صحفية الوطن، املعروفة بانتقاد سياسات 

 مليون دوالر لسداد اشتراكات سابقة للتأمينات ٢.٨احلكومة بسداد حنو 
ية عن الصحفيني املتعاونني واملستقلني، ورغم أن هذا اإلجراء اختذ أحياناً االجتماع

 .جتاه بعض الصحف، لكنه كان مرتبطاً بشكاوى احملررين
تعرض صحفيون جزائريون إلساءات واعتداءات بدنية من جانب و

من جريدة الوطن احمللية " زهري آيت موهوب"في صحالتعرض الشرطة، ومن ذلك 
تداءات إثر تناوله يف كتابته موضوعات حساسة تتعلق باجلرمية املنظمة ملثل هذه االع

  . يف القطاع االقتصادي غري املنظم
وكذلك اعتداء الشرطة بالضرب على حنان إدريس الصحفية املستقلة 
واملصور املصاحب هلا حممد قدري عندما كانا يغطيان مناسبة احتجاجية يف 

املديرية العامة لألمن أنه سيتم اختاذ إجراءات اجلزائر، وقد صرح مصدر رمسي باسم 
قاسية ضد أولئك الذين اعتدوا على الصحفيني، وقد متت إجراءات تأديبية داخلية 

  . جتاهم
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 ١٢١

كما حجبت السلطات العديد من مواقع التواصل االجتماعي يف بعض 
  .املناطق، لعرقلة اجلهود الرامية إىل تنظيم املظاهرات والتنسيق بينها

 

 : التنظيم وتكوين اجلمعياتحرية .٢
رغم التسهيالت اليت قدمها قانون اجلمعيات األهلية، إال أنه نص على عدد 

، وىف همن القيود اجلوهرية اليت دد إعمال هذا احلق على حنو ما سبقت اإلشارة إلي
  .املمارسة استمر انتهاك هذه احلق كما استمر التعرض لنشطاء اجلمعيات األهلية

د اعتقاالت ومالحقات بني أعضاء الرابطة اجلزائرية للدفاع فشهدت البال
عن حقوق اإلنسان، وأعضاء يف النقابة املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية، وجندة 

كما ضيقت بشكل غري قانوين من حرية . املفقودين ومنظمات غري حكومية أخرى
طاً من السفر إىل  ناش٩٦نشطاء اتمع املدين اجلزائري يف التنقل، حيث منعت 

، حيث كانوا يعتزمون املشاركة يف املنتدى ٢٠١٣آذار / مارس٢٥تونس يف 
 من نشطاء مجعيات مغربية ١٠االجتماعي العاملي، كما حالت دون مشاركة 

، ٢٠١٣شباط /حاولوا دخول اجلزائر حلضور منتدى مغاريب حملاربة البطالة يف فرباير
  .وحجزم يف مراكز الشرطة قبل طردهم

 

 :السلميحرية التجمع  .٣
واصلت احلكومة حظر التجمعات العامة غري املرخص هلا، وجلأت شرطة 
مكافحة الشغب وغريها من قوات األمن الستخدام العنف لتفريق املظاهرات 

، ورغم أنه برفع حالة ٢٠١١كانون ثان /الواسعة اليت اندلعت يف البالد منذ يناير
أصبح من اجلائز قانوناً التظاهر يف أي مكان  ٢٠١١شباط / فرباير٢٤الطوارئ يف 

باستثناء اجلزائر العاصمة يف حالة احلصول على ترخيص مسبق إال أن السلطات 
كثرياً ما ترفض منح هذه التراخيص، ومع ذلك فقد استمرت كثافة املظاهرات 

فقتها، وقدرت بعض ارغم إجراءات العنف ضد املتظاهرين واالعتقاالت اليت ر
 ٢٠١١الصحفية اجلزائرية عدد االحتجاجات اليت شهدا البالد خالل عام املصادر 
  ).١٦/٥/٢٠١٢جريدة اخلرب ( ألف احتجاج ١١حبوايل 

 فقد ٢٠١٢ و٢٠١١ورغم اإلصالحات اليت شهدا البالد خالل عامي 
أصبحت االحتجاجات مسة أساسية متكررة، وتفاقمت يف املناطق اجلنوبية أواخر 

  . ٢٠١٣ت عام  وبدايا٢٠١٢عام 
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 ١٢٢

 : ون العامة ئ إدارة الشيف املشاركة يفاحلق  .٤
قانون ال ظل  يف٢٠١٢ أيار/ مايو١٠ يف انتخابات تشريعيةشهدت اجلزائر       
 بعد أن كانت ا مقعد٤٦٢ديد لالنتخابات وزيادة عدد مقاعد الربملان إىل اجل
 .لالنتخابات اللجنة الوطنية وإشراف" ةأكوتة املر"وختصيص حصة للنساء  ،٣٨٩
تنافس على مقاعد الربملان وقد  قائمة مستقلة، ١٨٦و حزباً،  ٤٤ يهاشارك فو

 ٦٢، ومبتوسط ٢٠١٠أي ضعف عدد املرشحني يف انتخابات  مرشح ٢٥.٨٠٠
 مراقب ٥٠٠ أكثر من مبراقبة االنتخابية مرشحاً على كل مقعد، ومتت العملية

  .إفريقي وعريبودويل 
  حتالف االئتالف احلاكم ممثَالً  :اركة يف االنتخاباتاألحزاب املشمشلت      

 ويقودها ،"عبد العزيز بوتفليقة"يف جبهة التحرير الوطنية اليت يرأسها شرفيا الرئيس 
رأسه  الذي ي، والتجمع الوطين الدميقراطي"عبد العزيز بلخادم"فعليا وزير الدولة 

عارضة ممثَلة يف حتالف اجلزائر أحزاب امليف مواجهة ، "أمحد أوحيىي"رئيس الوزراء 
حركة النهضة، حركة اإلصالح (األخضر وهو حتالف لعدد من األحزاب اإلسالمية 

جبهة التغيري بزعامة وزير الصناعة مبشاركة ، )الوطين وحركة جمتمع من أجل السلم
، وجبهة العدالة والتنمية بزعامة املعارض اإلسالمي "عبد ايد مناصرة"األسبق 

، وحزب احلرية والعدالة، وجبهة القوى االشتراكية بقيادة " اهللا جاب اهللاعبد"
عبد العزيز "احلركة الشعبية اجلزائرية، جبهة املستقبل بقيادة و، "حسني آيت أمحد"

مجال بن عبد "، وحزب التجديد اجلزائري، وجبهة اجلزائر اجلديدة بزعامة "بلعيد
، وحزب العمل اليسارى "طاهر بن بعيبشال"، حزب الفجر اجلديد بزعامة "السالم

 ".لويزه حنون"بزعامة 
 حيث شارك فيها ،%٤٣.١٤جاءت نسبة املشاركة يف االنتخابات و  

، لكن  ألف ناخب٦٤٥و مليونا ٢١جمموع  ألف ناخب من ٣٣٩تسعة ماليني و
مما  .من األصوات املعرب عنها% ١٨ مليون بطاقة، بنسبة ١.٧األوراق امللغاة بلغت 

كس عدم الثقة من جانب قطاعات واسعة من املواطنني بالعملية السياسية برمتها يع
  . يف البالد
" جبهة التحرير الـوطين    ":أي -ني احلاكمني   زباحلجاءت النتائج بفوز    و

ا مـن أصـل       مقعد ٢٩١بعدد  بأغلبية املقاعد،    - "التجمع الوطين الدميقراطي  "و
 مقعداً حلزب التجمع    ٧٠بهة التحرير، و   مقعداً حلزب ج   ٢٢١بواقع  (اً   مقعد ٤٦٢

يف أي أن االنتخابات كرست الوضع القائم واسـتمراريته،         ،  )الوطين الدميقراطي 
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املتحالفة واملنفـردة، املنخرطـة ىف الـسلطة         األحزاب اإلسالمية    تعرضتحني  
 مقعـداً   ٤٨بواقع  ( مقعداً   ٥٩واملعارضة خلسارة كبرية، فلم حتقق جمتمعة سوى        

 مقاعد جلبهة التغيري، ومقعـداً    ٤ مقاعد جلبهة العدالة والتنمية،      ٧ضر،  لتكتل األخ 
وهى نتيجة كانت حترزهـا يف االسـتحقاقات        ) واحداً حلزب التجديد اجلزائري   

ـ      ،  السابقة منفردة    مقعـداً  ٢١وحصل حزب جبهة القوي االشتراكية املعارض ب
ـ    اًفيما جاء خامس   علـى   النساء   حازت وقد   ، مقعدا ٢٠ حزب العمال اليساري ب

  %. ٣١,٦ ـ بنسبة تقدر ب: أياً مقعد٤٦٢جمموع من  الس يف اً مقعد١٤٦
تقدم عدد من األحزاب شكك بعض األحزاب يف نزاهة االنتخابات و

 ١٨ طعناً لدى الس الدستوري يف ١٦٥ ـ يف االنتخابات التشريعية بنيواملشارك
 لتقدمي الطعون على النتائج  وإن جاء هذا بعد املوعد احملدد،٢٠١٢ أيار/مايو

 منذ إعالن النتيجة، إال أن أيار/ مايو١٧نتهي مبوعد أقصاه يي ذاالنتخابية وال
  . الس الدستوري أعلن أن قرارات ستتخذ بشأن النظر يف هذه الطعون

أية شواهد إىل مل تشر و بأجواء التنافُس االنتخايب اجلامعة العربيةأشادت 
أشارت خللل قد  على إرادة الناخبني يف االختيار، وإن كانت على حماوالت التأثري

يف بعض اجلوانب اللوجستية املتعلقة باألداء اإلجرائي للعملية االنتخابية؛ من تأخر 
رحب و. لسري االقتراع وضعف تدريب العناصر املسئولة عن سري العملية االنتخابية

ثنائه على إىل نزيهة وسلمية باإلضافة إقامة انتخابات باألمني العام لألمم املتحدة 
أن االنتخابات جاءت  فريقياالحتاد اإل وأكد مبعوث ،زيادة متثيل املرأة يف الربملان

بعثة مراقيب انتقد تقرير بينما  ،معربة عن إرادة الشعب يف إطار من حرية االختيار
 ،"نقائص"و" نقاط ضعف" انطوت على إىل أا وأشار االنتخابات األوريباالحتاد 

برقابة "يسمح ومل " ضعفا هيكليا" القوائم االنتخابية عاىن يفوان نظام التسجيل 
  ". فعلية

 انتخابات بلدية ٢٠١٢ تشرين ثان/ نوفمرب٢٩ يف لبالد شهدت اكذلك 
تسعة ، وشارك يف االنتخابات  جملسا والئيا٤٨ جملسا بلديا و١٥٤١الختيار 
م التصويت، ووصلت بذلك نسبة  مليونا حيق هل٢١من أصل ناخب ماليني 

يف االس الوالئية، يف حني % ٤٢.٨٤يف البلديات و% ٤٤.٢٧املشاركة إىل 
% ٤٣.٢٦للبلديات و% ٤٣.٩٦  هي٢٠٠٧كانت النسبة يف انتخابات 

  .للمحافظات
  جبهة بفوز حزب الداخلية النتائج النهائية لالنتخابات، ر ـقد أعلن وزيو
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، وحصلت على األغلبية %٣٠بنسبة لدية منفردة  ب١٥٩بعدد   احلاكمالتحرير
دخلت يف حتالفات للفوز برئاستها، فضالً   بلدية أخرى تؤهلها إذا٣٣٢النسبية يف 

 يف كل االس هاأو بأقل منمع أحزاب أخرى عن حصوهلا على مقاعد بالتعادل 
 مقعداً، ٧١٩١البلدية اليت حصلت عليها اجلبهة اإلمجالية وبلغ عدد املقاعد  .البلدية

  . مقاعد للنساء١١٠٥من إمجايل املقاعد، منها % ٢٨.٨٩وهو ما يشكل 
حصلت اجلبهة على املركز األول أيضاً قد ف االس الوالئيةوعلى مستوى 

 مقعداً، واستحوذت على األغلبية املطلقة يف جملس العاصمة اجلزائرية ٦٨٥بواقع 
شريك جبهة -الدميقراطي  وحصل التجمع الوطين ،وجملس والية سيدي بلعباس

 وعلى األغلبية النسبية يف ، بلدية١٣٢ حبصوله على ،على املركز الثاين -التحرير
 ٤٨٧ جملسا بلديا، أما االس الوالئية فحصل فيها على املركز الثاين بـ٢١٥
  .مقعداً

تراجعت األحزاب اإلسالمية إىل املركز الثامن يف البلديات حبصول  مابين
) اإلخوان املسلمني(الذي يضم حركة جمتمع السلم -ئر اخلضراء تكتل اجلزا

 على عشر بلديات فقط، أما يف االس الوالئية -وحركيت النهضة واإلصالح
 مقعداً، فضالً عن ٧٤فحصلت حركة جمتمع السلم منفردة على املركز اخلامس بـ

   . مقعداً آخر٥٤حصوهلا جمتمعة مع التكتل على 
 بلدية، يف ١٧ى املركز الثالث يف البلديات بـوحصل املستقلون عل

حصل التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية واحلركة الشعبية اجلزائرية وجبهة  حني
  . بلدية على التوايل١١ و١٢ و١٣على القوى االشتراكية على األغلبية 

تخريب يف الصدامات وأعمال ال وقد ختلل هذه االنتخابات وقوع بعض
 لكنها مل تؤثر سلباً على ،ن قبل بعض األحزاب واملترشحنيبعض البلديات م

وتلقت اللجنة القضائية املشرفة على االنتخابات  ،جمريات التصويت وعلى نتائجه
نه مت االنتخابات إنة جل وقال رئيس ، إخطاراً بتجاوزات طيلة عملية االقتراع٢١٨
 ١٩ وأحال .سسة إخطاراً ألا غري مؤ٧٢مت رفض  يف حني  إخطارا١٢٢ًقبول 

شفافية "جرى بكل   إخطاراً للنيابة لكوا حتمل وصفاً جزائياً، واعترب أن االقتراع
  .وأن عدد املخالفات له تأثري قليل بالنظر إىل عدد مكاتب التصويت" وتنافسية

*   *   *  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٥

  مجهورية جيبويت
  

  اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
نة معنيـة باإلصـالحات      جل ٢٠١١آب  /شكلت احلكومة يف أغسطس   

القانونية والقضائية، تتمثل مهمتها يف حتديث التشريعات ومواءمتها مع االلتزامات          
  .املترتبة على الدولة مبوجب الصكوك الدولية اليت صادقت عليها

 علـى مـشروع     ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٩ووافق جملس الوزراء يف     
كخفـر الـسواحل   -جهزة األمنية حتديث قانون اإلجراءات اجلنائية، مبا يكفل لأل 

 إجراء حتقيقات أكثر فاعلية ملنع األفعال اإلجرامية وردعها، وذلك حتت        -والشرطة
  .إشراف وزارة العدل

يف (وقد عربت جلنة مناهضة التعـذيب يف مناقـشتها لتقريـر جيبـويت        
عن قلقها حيال خلو القانون اجلنائي املعمول به مـن          ) ٢٠١١تشرين ثان   /نوفمرب
 واضح ملفهوم التعذيب، ومن األحكام اليت جترم أفعـال التعـذيب طبقًـا              حتديد

 من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، وتوفري اجلـرب والتعـويض           ٤و١للمادتني  
العادل، وعدم النص صراحة على حظر انتزاع االعترافات بـاإلكراه، واسـتمرار          

نصوص عليهـا يف الدسـتور      الفجوة القائمة بني الضمانات القانونية األساسية امل      
  .وقانون اإلجراءات اجلنائية، وتطبيق هذه الضمانات منذ بدء االحتجاز

  

  : ساسيةاألاحلريات : ثانيا
   احلق يف احلياة -١

أوردت تقارير حقوقية أن احلكومة انتهكت احلق يف احلياة يف حـالتني،              
  .إحدامها على األقل بسبب التعذيب

 واعتدت عليه بالضرب، تقلت الشرطة رجالً اع٢٠١٢متوز /ليو يو٧ ففي 
وتويف بعد ذلك متأثرا جبراحه يف مركز شرطة مدينة جيبـويت، وطبقًـا ملـصادر               
املعارضة فقد تعرض الضحية للتعذيب، وذكر النائب العام واللجنة الوطنية حلقوق           
اإلنسان أن الضحية كانت لديه إعاقة ذهنية، واحتجزته الشرطة بناء على طلـب             

ته، وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضحية تويف جراء عنف يف ظروف غري             عائل
 كانت القضية   ٢٠١٢واضحة، ومل تتخذ أسرته أي إجراء قانوين، وعند اية عام           

  . ما تزال قيد التحقيق يف مكتب النائب العام
  ات بني ـل طفل خالل مناوشـ قُت٢٠١٢كانون أول / ديسمرب٣٠ويف   
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رمة يف مدينة أوبوك جراء انفجار عبوة غاز، وفتحـت          متظاهرين ووحدات جند  
  . وزارة الداخلية حتقيقًا يف احلادث مل تعرف نتائجه حىت اآلن

  

   احلق يف احلرية واألمان الشخصي -٢
مرتني خـالل  " طاهر أمحد فارح  "اعتقلت السلطات القيادي يف املعارضة        

 وكانت احملكمة العليا  سنوات،٩، بعد عودته من منفاه يف بلجيكا منذ ٢٠١٣عام 
)  دوالر  ألف ٤٧( مليون فرانك    ٨.٥قد حكمت عليه بتسديد غرامة مالية بقيمة        

 ١٣، وعـاد إىل جيبـويت يف     ٢٠٠٤مسئول عسكري يف عام     بتهمة االفتراء وذم    
شباط لتخلفه عن تنفيذ / فرباير٣، واعتقلته قوات األمن يف   ٢٠١٣كانون ثان   /يناير

 وأصدر النائب العام قرارا باإلفراج عنه بعـد يـومني           قرار احملكمة الصادر ضده،   
  .بشكل موقت حىت يسدد الغرامة

واعتقل يف املرة الثانية مع قادة االحتاد من أجل اخلالص الـوطين، علـى                
خلفية احلركة االحتجاجية بعد إعالن نتـائج االنتخابـات التـشريعية وأحيـل             

 باحلبس ملدة شهرين بتهمة     آذار/ مارس ١١للمحاكمة، وحكمت احملكمة عليه يف      
اإلخالل باألمن العام والدعوة إىل الثورة، وخفضت حمكمة االستئناف حكم احلبس 

 شخصا من ائـتالف  ١٤نيسان مع / ابريل١١إىل شهر واحد وأطلقت سراحه يف       
املعارضة، وأكد األمني العام لالحتاد من أجل اخلالص الوطين أن العديد من قـادة              

  . سجن غابودي بشكل غري قانويناالحتاد معتقلون يف
آذار على كل من عبد الرمحن بشري وعبـد     / مارس ١٠وقضت حمكمة يف      

 بالسجن ملدة سنة وستة أشـهر،       - وهم رجال دين   -الرمحن غود وغرييه ميدال     
على خلفية إدانتهم بتهمة التحريض على العنف والشغب خالل االحتجاجات اليت           

رب حمامي الدفاع أن القضية ذات خلفية سياسـية،       تلت االنتخابات التشريعية، واعت   
      . ونفذ املعتقلون الثالثة إضرابا عن الطعام

   معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين-٣
عربت جلنة مناهضة التعذيب يف مناقشتها سالفة الذكر مع حكومة جيبويت    

  :عن بواعث قلقها إزاء املمارسات التالية
  حاالت التعذيب اليت تقع علـى أيـدي        عدم إجراء أي حتقيق جدي يف     

الشرطة لدى أداء مهامها، األمر الذي ساهم يف إفالت مرتكيب هذه اجلرائم مـن              
  دم ـدة االحتجاز السابق للمحاكمة، وبطء سري اإلجراءات، وعـالعقاب طوال م
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وجود نظام قضائي شامل لألحداث يعىن بالتنشئة االجتماعية لألطفال املخـالفني           
  . للقانون

ضعف اجلهود اليت تبذهلا الدولة لضمان رقابة أماكن االحتجاز وتفتيشها          
 شـخص   ٣٠٠باستمرار، وعدم إجراء حتقيقات دقيقة بشأن توقيف ما يزيد على           

، حيث تفيد التقارير بأن     ٢٠١١شباط  / فرباير ١٨أثناء املظاهرات اليت جرت يوم      
  .لدركذيب وسوء املعاملة يف مراكز االعديد منهم تعرضوا للتع

 ملواطن إثيويب أعيد قسرا إىل بلده حيث تعرض للتعذيب،        إبعاد إثارة حاليت 
  .وآخر ميين نقل ألفغانستان وتعرض للتعذيب

عدم وجود آلية حمددة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجـراء حتقيـق     
  .فوري ونزيه بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب من السجناء لضمان معاقبة اجلناة

السجون وتردي مرافق النظافة الشخصية والرعايـة الـصحية،         اكتظاظ  
باإلضافة إىل عدم توافر ما يكفي من املياه والغذاء، وعدم الفصل بني األحـداث              

  .والبالغني يف احلجز
  

  : احلريات العامة
   حرية الرأي والتعبري -١

 احلكومة بفـرض رقابـة علـى    ٢٠١٣شباط /امت املعارضة يف فرباير 
واقع اإللكترونيـة   امللكترونية خالل فترة الدعاية االنتخابية، وحجبت       مواقعها اإل 
 منـها  لألحزاب السياسية املعارضة اليت ميكن الدخول إليها يف جيبـويت، و           التابعة

واملوقع  " التحالف اجلمهوري من أجل التنمية    "و" االحتاد من أجل اخلالص الوطين    "
  .  للمعارضة، وهو موقع إخباري تابع"ذا فويس "ويناإللكتر

 آب/ أغـسطس  ٨واعتقلت السلطات الصحفي حسني أمحد فـارح يف         
 وعضو إلخباريا"  صوت جيبويت–ال فوا دو جيبويت "، وهو مراسل ملوقع  ٢٠١٢

يف التجمع اجليبويت حلقوق اإلنسان وحركة من أجل التجدد الدميقراطي والتنمية،           
العتقال أكثر من ثالثة    تشرين ثان بعد أن قضى يف ا      / نوفمرب ٢٠وأطلق سراحه يف    

 مت بشكل مشروط وحتت الرقابة القضائية،       عنهفراج  إلأشهر دون حماكمة، ولكن ا    
خبني على النا ووجهت له م التهرب من الرقابة القضائية وتوزيع بطاقات مزورة           

أن " مراسلون بال حدود"دت منظمة أكباسم حزب سياسي حلَّ مبرسوم رئاسي، و 
   مل اـكم ضعيفة، وتعرض حماميه للترهيب، إليها توجيه االام األدلة اليت مت مبوجبه
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  . من االتصال به خالل الفترة األوىل من االحتجازيتمكن
  

  :  احلق يف التجمع السلمي-٢
 من احلركـات    وجتنيشهدت جيبويت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير م       

ع الثورات اليت     مع اندال   ٢٠١١شباط  / فرباير ١٨االحتجاجية، جاءت األوىل يف     
ـ         اجتاحت املنطقة العربية،     ا وصرحت أحزاب معارضة بأن أكثر من ثالثـني ألفً

 الرئيس لالنتخابـات املزمـع      ترشحا على   احتجاج يف هذه التظاهرات؛     كواشار
ليسمح لـه    ٢٠١٠ يف عام    الدستور، بعد تعديل    ٢٠١١نيسان  /إجراؤها يف أبريل  

رضهم بتعم، وتفيد التقارير     منه املئاتشرطة  وقد اعتقلت ال   ،رة الثالثة مللبالترشح  
  . للتعذيب وسوء املعاملة

 ٢٢وجاءت املوجة الثانية مع إعالن نتـائج االنتخابـات التـشريعية يف         
، واليت رفضت املعارضة نتائجها ودعت للتظـاهر، واـم          ٢٠١٣شباط  /فرباير

، وحظر وزيـر  املتظاهرون احلكومة بتزوير نتائج االنتخابات لصاحل احلزب احلاكم    
الداخلية التظاهرات واملسريات، واستخدمت الشرطة القوة املفرطـة يف تفريـق           
املتظاهرين، ووقعت اشتباكات مع قوات األمن تـسببت يف خـسائر جـسيمة،             
واستمرت لعدة أيام، واعتقلت قوات األمن عددا من املتظاهرين، بينهم رجال دين            

  . حملاكمة، كما سبقت اإلشارةوزعماء من املعارضة، وأحالت بعضهم إىل ا
  

  :  احلق يف املشاركة-٣
، تنافس فيهـا    ٢٠١١نيسان  / أبريل ٨ يف   انتخابات رئاسية شهدت البالد     

الرئيس املنتهية واليته إمساعيل عمر جيله مرشحا عن التجمع الشعيب مـن أجـل              
دعوم التقدم، واملرشح املستقل حممد ورمسه راكوة املدعي العام والقاضي السابق امل          

 االنتخابات بعد التعديل الدستوري الذي أقره الربملان        وجاءت هذه من املعارضة،   
، ومسح للرئيس املنتهية واليته بالترشح لوالية ثالثة، بعد أن          ٢٠١٠نيسان  /يف أبريل 

كانت حمصورة يف واليتني فقط، وخفضت مدة الرئاسة من سـت سـنوات إىل              
الباب املفتوح للرئاسة   "تورية، واعتربا   مخس، وانتقدت املعارضة التعديالت الدس    

  ". مدى احلياة
وقاطع االنتخابات حتالفان معارضان، مها االحتاد مـن أجـل التـداول              

  الدميقراطي، واحتاد احلركات الدميقراطية، بسبب عدم اتفاقهما على مرشح مشترك، 
  . يف استقاللية جلنة االنتخاباتوشكهما
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ن إمجايل من حيق هلـم التـصويت،        م% ٦٩.٦٨جاءت نسبة املشاركة      
واملرشـح حممـد ورمسـه علـى     % ٨٠.٥٨وحصل الرئيس إمساعيل جيله على    

١٩.٤٢ .%  
 واكتسبت  ٢٠١٣شباط  / فرباير ٢٢ يف   انتخابات تشريعية كذلك أجريت   

أمهية خاصة؛ ألا أول انتخابات تشريعة تجرى مبشاركة املعارضة منذ أكثر مـن             
بار لقانون انتخابات جديد اعتمدته اللجنة الوطنية       عشر سنوات، كما أا أول اخت     

اليت كان حزب -، يستبدل نظام  قائمة األكثرية    ٢٠١٢تشرين ثان   / نوفمرب ٢٨يف  
 بنظام القائمة املختلطة الذي يتم مبوجبه منح        -األكثرية يشغل مبوجبها مجيع املقاعد    

  .من املقاعد بصورة تناسبية% ٢٠
 ألف ناخـب،    ١٧٣نتخابات أكثر من    بلغ من هلم حق التصويت يف اال      

 ألفًا يف مدينة جيبويت، وذلك النتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية البـالغ            ١١٤منهم  
  . من املقاعد% ١٠ نائبا، مع ختصيص كوتة للمرأة بنسبة٦٥عددهم 

االحتاد من أجل انتخابات    ومها  -وتنافس يف االنتخابات ائتالفان حزبيان      
حزب : اسة عبد القادر حممد، ويضم مخسة أحزاب، هي        برئ رئاسية وفقًا لألكثرية  

التجمع الشعيب من أجل التقدم، وحزب جبهة إعادة الوحدة الدميقراطية، واحلزب           
الوطين الدميقراطي، واحلزب الشعيب االجتماعي الدميقراطي، وحزب احتاد أنـصار          

أجـل  واالحتاد مـن    اإلصالح الذي حيتكر اجلمعية الوطنية طوال العقد السابق،         
حزب االحتاد من أجـل     : ، الذي ميثل ثالثة أحزاب معارضة، هي      اخلالص الوطين 

الدميقراطية والعدالة، واحلزب اجليبويت للتنمية، وحزب حتالف اجلمهوريني من أجل         
 وقد تأسس   الوسط الدميقراطي املوحد،   حزب وحزب سياسي واحد هو      -التنمية

   .، وخيوض االنتخابات منفردا٢٠١٢حديثًا عام 
نظمت االنتخابات اللجنة االنتخابية الوطنية املـستقلة، وأشـرفت وزارة     

 مراقبا دوليا ملراقبة االنتخابات، ٦٠الداخلية على سري العملية االنتخابية، كما دعي 
االحتاد اإلفريقي، وجامعة الدول العربية، واهليئـة احلكوميـة         : ممثلني عن كل من   

 العامل اإلسالمي، ومنظمة الفرانكفونيـة الدوليـة،        الدولية للتنمية، ومنظمة مؤمتر   
  .واالحتاد األوريب، واألمم املتحدة

وقد أعلن وزير الداخلية النتائج األولية لالنتخابات بفوز االئتالف احلاكم          
لتحالف املعارضـة،   % ٤٧.٦١من األصوات مقابل    % ٤٩.٣٦يف جيبويت بنسبة    

  .واتمن األص% ٢.٩١وحصول حزب الوسط اجلديد على 
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وفور إعالن هذه النتائج شككت املعارضة فيهـا، وامـت احلكومـة            
، وسريت مظاهرات احتجاجية تصدت قـوات       )جمرد مزحة (بتزويرها، واعتربا   

األمن لتفريقها بالقوة، كما قرر وزير الداخلية حظر التظاهر، واعتقلت السلطات           
رمحن بشري، وعبد الرمحن عبد ال: شباط ثالثة من قادة املعارضة، هم    / فرباير ٢٥يوم  

غود، وغرييه ميدال، وهم من رجال الدين املرموقني، كما فرقـت التظـاهرات             
  .بالقوة، واعتقلت عشرات من املتظاهرين

وتقدمت املعارضة بطعن على نتائج االنتخابات إىل الس الدسـتوري،          
ء املهلة   لتقدميه بعد انتها   آذار الطعن شكالً  / مارس ١٣توري يف   ورفض الس الدس  

القانونية لذلك، وأوضح رئيس الس أن القانون ينص على تقدمي أي طعن علـى              
 أيام من إعالن وزير الداخلية للنتـائج    ١٠نتائج االنتخابات إىل الس خالل فترة       

آذار، بينما تقدم االحتاد من أجل اخلالص       / مارس ٥األولية؛ أي أن املهلة تنتهي يف       
  . آذار/ مارس٦الوطين بالطعن يف 

وبذلك حصل االئتالف من أجل انتخابات رئاسية على أساس األكثريـة           
 مقعدا، وحصل االحتاد من أجل اخلالص الوطين على عشرة مقاعد، وهذه ٥٥على 

  . هي املرة األوىل اليت حيصل فيها حزب من األقليات على متثيل برملاين
*    *    *  
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  اململكة العربية السعودية
  

  :اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
 بتعديل مخس مواد من     ٢٠١١نيسان  /بريلأ ٢٩يف  مرسوماً  لك  املصدر  أ

ظر نشر ما خيالف أحكام الشريعة اإلسـالمية أو األنظمـة           حتقانون املطبوعات،   
 أو ما خيـدم مـصاحل   ،النافذة، وما يدعو إىل اإلخالل بأمن البالد أو نظامها العام      

لتعرض أو املـساس    ا وتضمنت قائمة احلظر     ،ع املصلحة الوطنية  أجنبية تتعارض م  
 أو  ، أو اإلساءة الشخصية إىل مفيت عام اململكـة        ،بالسمعة أو الكرامة أو التجريح    

 أو أي شخص من ، أو أي من موظفيها، أو رجال الدولة،أعضاء هيئة كبار العلماء
 على املخالفني تصل     غرامات تفرضو أو االعتبارية اخلاصة،     ،ذوي الصفة الطبيعية  

 ، أو تعليق صدور املنشورة بصورة مؤقتة أو ائية        ، ألف دوالر  ١٣٣إىل ما يوازي    
  .ومنع كتاب املقاالت عن الكتابة

 أصدرت اململكة تعليمات جديـدة بـشأن        ٢٠١١كانون ثان   /وىف يناير 
 ، تضمنت عدة مواد تقييدية مصاغة على حنو غـامض       ،لكترونيةوسائل اإلعالم اإل  

 وزارة الثقافة واإلعالم سلطات واسعة لفرض الرقابة على وسـائل اإلعـالم             متنح
  .  وفرض عقوبات على الصحفيني،لكترونيةاإل

 صدر تعديل على مواد الالئحـة التنفيذيـة         ٢٠١٢كانون ثان   /وىف يناير 
لنظام اجلنسية العربية السعودية، ومتنح التعديالت اجلنسية لألبناء من أم سـعودية            

  . وللمرأة األجنبية املتزوجة من سعودي، وفق بعض الشروطوأب أجنيب 
  

  : احلقوق األساسية: ثانيا
  احلق يف احلياة  . ١

كـانون  /امتدت احلركة االحتجاجية إىل اململكة السعودية يف أواخر يناير        
، وبدأت حمدودة يف كثافتها ونطاقها اجلغرايف، كما اتسمت بالسلمية          ٢٠١١ثان  

ازدادت  تها ووتريـا ونطاقهـا اجلغـرايف   فن كثاورفعت شعارات إصالحية، لك   
 وتضمنت مطالب احلراك االجتمـاعي إجـراء      ،حناء اململكة أ حىت مشلت    ،تدرجييا

 وإطالق سراح املعـتقلني     ،إصالحات سياسية، ومكافحة الفساد املايل واإلداري     
والسجناء الذين أمضوا سنوات طويلة بدون اام أو حماكمة، والكف عن التمييـز      

 كما ختللتها مطالب عمالية، وامتـدت املطالـب        ، األقلية الشيعية وضد املرأة    ضد
 . اللييب  اجلزيرة من البحرين، والتضامن مع الشعب درعسحب قواتل
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وقد شددت السلطات على حظر التظاهر واستصدرت فتاوى بتحرميـه          
شرعاً، وفرقت املظاهرات بالقوة، وقتلت خالل فض املظاهرات ما ال يقل عـن             

ا، وأصابت العديد من األفراد واعتقلت مئات من املـشاركني يف           شرين متظاهر ع
  . احلركة االحتجاجية

  

  :احلق يف احلرية واألمان الشخصي  . ٢
قامت األجهزة األمنية باعتقال مئات األفراد ممن هلم صـلة بالتظـاهرات          

قـة  وخاصـة املنط -واالحتجاجات السلمية اليت انتشرت يف كثري من أحناء البالد         
 رغم طابعها السلمي، وقد وجهت لبعضهم اامات ومتت إحالتـهم إىل      -الشرقية
بينما ألزمت آخرين بالتعهد بعدم تكـرر مـشاركتهم يف التظـاهرات            . احملاكمة

وأطلقت سراحهم بعد فترات متفاوتة، فيما استمرت يف احتجاز أعداد غري حمددة            
       ام أو حماكمة، قدراية عـام       من هؤالء احملتجزين دون ا م مصادر معارضة يف

  .  فردا١٨٠ بنحو ٢٠١٢
وامتدت االعتقاالت التعسفية لعشرات من النشطاء السياسيني واحلقوقيني          

، وقبض  "تأسيس منظمة حقوق اإلنسان   "واإلعالميني، قبض على بعضهم بسبب      
، وقبض على آخرين للتعـبري      "لتأسيس حزب سياسي  "على آخرين بسبب سعيهم     

  . على شبكات التواصل االجتماعيعن آرائهم 
مشلت االعتقاالت ناشطات حتدين حظر قرار منع النـساء مـن قيـادة               

، وقد أصبحت هذه احلملة     )من حقي أسوق  (سيارام، يف إطار محلة أطلق عليها       
، وأخريات بسبب )حقي كراميت(جزًءا من محلة أوسع للمطالبة حبقوق املرأة بعنون 

ح للمجالس البلدية وجملس الشورى، وىف إجراء مؤسف        مطالبتهن حبقهن يف الترش   
أصدرت حمكمة جدة حكما جبلد شيماء جستنية عشر جلدات، بعـد أن قـادت        

  . إحدى السيارات، وقد أكدت احلكم نفس احملكمة اليت أصدرته
وأدى استمرار احتجاز مئات من األفراد دون اام أو حماكمة إىل بـروز               

تعسفية، حيث نظم أبناء هؤالء احملتجـزين وأسـرهم         منط آخر من االعتقاالت ال    
اعتصامات ووقفات احتجاجية للمطالبة بإطالق سراح ذويهم، فقامت األجهـزة          

  .األمنية باعتقال هؤالء، ومن بينهم نساء وأطفال
 ٦٠وكذلك امتدت االعتقاالت إىل األطفال، حيث مت اعتقال أكثر مـن           

  ار ذلك انتقادات كثرية، ـ السلمية، وأثطفالً يف القطيف على خلفية االحتجاجات
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حيث مت استخدام القوة يف اعتقاهلم، ومل تراع قوات األمن املعايري القانونية العتقال    
  . األطفال وحماكمتهم

  

  : حقوق العمال املهاجرين
بينما استمر نظام الكفالة ميثل مصدر انتهاك حلقوق العمـال املهـاجرين             

نيسان /اه هذا امللف، اقترحت وزارة العمل يف أبريل  ومصدر نقد لسياسة اململكة جت    
 إلغاء نظام الكفالة، وحتويل كفالة الوافدين إىل هيئات اسـتقدام للعمـل             ٢٠١٢

  .مشكلة حديثاً، لكن هذا االقتراح مل يأخذ جمراه حنو التنفيذ
وظل العمال املرتليون حمرومني من محاية قانون العمل، وظلت شـكوى             

رتلية الاليت يشكلن معظم العمال املرتليني تتزايد من مظامل تتعلق          عامالت اخلدمة امل  
بعدد ساعات العمل، وعدم وجود إجازات، وتأخري رواتبهن، ومواجهة إساءات          
جسدية وجنسية جسيمة، وقد دفع تفشي هذه االنتهاكات خالل الفتـرة الـيت             

فرض قيود على سفر     ونيبال وكينيا إىل     ايغطيها التقرير كالً من الفلبني واندونيسي     
مواطنيها إىل السعودية للعمل باملنازل، وقد توصلت الفلبني إىل اتفـاق حبـد أدىن    

  .لألجور، واستؤنف تدفق عمالتها املرتلية إىل السعودية
 

  :احلق يف احملاكمة العادلة . ٣
استمر انتهاك احلق يف احملاكمة العادلة بأشكال متعددة، كـان أبرزهـا            

 وكانت هذه احملكمة ذات الطابع االسـتثنائي قـد          ،"تخصصةاحملكمة اجلنائية امل  "
 بعـد أن ظـل      ، حملاكمة املشتبه فيهم يف قضايا اإلرهاب      ٢٠٠٨تشكلت يف عام    

 دون أن توجه هلم    ،ن يف سجون املباحث لسنوات عديدة     ياآلالف من هؤالء حمتجز   
 . أو يطلق سراحهم، أو حياكموا،أية م

 أساسي أو قانون آخر يحدد صـالحياا  وال يتوافر هلذه احملكمة أي نظام   
 ،ا بشكل فردي ليلتحقوا بلجنة قضاة احملكمـة  ويتم اختيار قضا  ،أمام الرأي العام  

عقد تنتقل احملكمة ل  تويقع مقرها يف أحد طوابق احملكمة العامة يف الرياض، وأحياناً           
  .جلساا يف جدة

 ٤اهللا البكران يف وقد أوضح املتحدث الرمسي باسم وزارة العدل فهد عبد      
 قضية  ١٥١٤ أن احملكمة اجلزائية املتخصصة نظرت منذ تأسيسها         ٢٠١٣أيار  /مايو

 قضية، حتت النظر، وأضاف املتحـدث  ٤١٩ قضية انتهت باحلكم، و    ١٠٨٢منها  
  دد احملكومني ـ متهماً، وع٤٩٨٠دد املتهمني احملالني للمحكمة بلغ ـالرمسي أن ع
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  . متهم٢٨٠٠ الذين ال زالت قضاياهم حتت النظر  حمكوماً، وعدد املتهمني٢١٤٥
 إذ تعقـد    ،نظرها هذه احملكمة باملعايري الدوليـة     توال تفي احملاكمات اليت     

 دون أن تعلن مواعيد احملاكمات وأمساء القضاة أو املتهمني          ،جلساا بسرية مطلقة  
            ا الكثري من الغموض، وتتعرض منـذ نـشأام، ويشوب إجراءاا أو لوائح اال

  .النتقادات واسعة على املستويني احمللي والدويل
لكن ما استجد خالل فترة احلراك االجتماعي الذي تشهده اململكة هـو            

 احملكمة يف حماكمة معارضني سلميني ونشطاء حقـوقيني          هذه توظيفالتوسع يف   
  : ، ومن ذلكودعاة إصالح

 بالريـاض    أصدرت احملكمة اجلنائية اخلاصة    ٢٠١١تشرين ثان   /يف نوفمرب 
 على سـتة عـشر     تتراوح بني مخسة أعوام وثالثني عاماً     أحكاماً بالسجن لفترات    

 ممن حاولوا تأسيس مجعية تعين حبقوق اإلنـسان يف  ،دعاة اإلصالحبينهم  و متهماً،
يقرب من ثالثة أعـوام ونـصف ودون        ما  السعودية، وذلك بعد احتجاز استمر      

تعرض اثنني منهم للتعذيب، وقد أودع      توجيه التهم إليهم بشكل رمسي، فيما ورد        
العديد منهم قيد احلبس االنفرادي لفترات مطولة، ومت عزهلم أحيانا عـن العـامل              

 وحماولة االستيالء ، وقد أدين املتهمون بتهم تضمنت تشكيل منظمة سرية،اخلارجي
  . وغسل األموال،على السلطة، والتحريض على امللك، ومتويل اإلرهاب

 أصدرت احملكمة حكماً بـسجن حممـد        ٢٠١٢نيسان  /بريلأ ١٠يف  و
 ملدة أربع سنوات، ومنعه من السفر إىل اخلارج ملدة مخس سنوات، بتهمة             يالبجاد

تشويه مسعة الدولة يف اإلعالم،     وإنشاء منظمة حلقوق اإلنسان بشكل غري قانوين،        
  وحتريض أقارب معتقلني سياسيني على التظـاهر       ،والتشكيك يف استقالل القضاء   

  . واالحتجاج، وحيازة كتب حمظورة
وهو أكادميي  - نيسان قضت احملكمة حببس يوسف األمحد     / بريلأ ١١ويف  

 بـسبب التحـريض ضـد احلـاكم، وتـأجيج       ، ملدة مخسة أشهر   -ورجل دين 
 واإلضرار بالوحدة الوطنية، واملس بسمعة الدولة ومؤسساا األمنية         ،االنقسامات
 من شـأا املـس      ، على اإلنترنت  ها ونشر هاين وإنتاج معلومات وختز   ،والقضائية
  .بالنظام العام

شباط شرعت احملكمة يف حماكمة خالد اجلهـين بـسبب          / فرباير ٢٢ويف  
ـ  ( ٢٠١١آذار  / مارس ١١يف  " بيوم الغضب السعودي  "تظاهرة فيما عرف      يوه

للمطالبـة بالدميقراطيـة    ) تظاهرة مل يشارك فيها سوى عدد قليل من األشخاص        
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- ويواجـه اجلهـىن   ،ي والتعبري، وحتدث عنها مع قناة الـ يب يب سي   وحرية الرأ 
 ، اامات بالتواجد يف مكـان مظـاهرة حمظـورة      -حسبما أفادت بعض املصادر   

  .وتشويه مسعة اململكة
  

  :معاملة السجناء واحملتجزين . ٤
استمرت الشكوى من انتهاك احلقوق القانونية للسجناء وغريهـم مـن             

از آالف من األشخاص لالشتباه يف صلتهم بقضايا أمنية         احملتجزين، حيث مت احتج   
دون اام أو حماكمة، رغم انقضاء احلد األقصى آلجال مثل هذا االعتقال، وهـو              

  . ستة أشهر
وحيتجز املتهمون أمنياً عادة مبعزل عن العامل اخلارجي طيلة فترة استجوام        

ء املعاملـة، ورغـم     اليت قد تستغرق شهوراً، كما يتعرض بعضهم للتعذيب وسو        
صعوبة تقدير أعداد هؤالء احملتجزين، فقد كشف الناطق الرمسي لوزارة العدل يف             

 أن عدد املتهمني قيد النظر يف قضايا لدى احملكمـة اجلزائيـة             ٢٠١٣أيار  / مايو ٤
  .  متهم، واملعروف أن بعضهم حمتجز منذ سنوات٢٨٠٠املتخصصة يبلغ 

 أا انتهت من    ٢٠١١نيسان  / أبريل وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يف       
 معتقال ألسباب أمنية وأحالتهم إىل احملكمة املتخصصة يف حني          ٥٠٨٠استجواب  

  .  حمتجزاً، وقد حيالون إىل احملكمة اجلزائية املتخصصة٦١٦ما يزال 
وقد شهدت بعض السجون وقوع اضطرابات، فيمـا يتـصل بـاحلراك          

املعتقلني، من بينها اضطرابات وقعـت يف       اجلماهريي املطالب باإلفراج عن آالف      
، والـذي حيتجـز فيـه آالف الـسجناء     ٢٠١٢متوز / يوليو١٤سجن احلاير يف  

 بالـسجن،   ٣السياسيني، وقد أفضى ذلك إىل تدخل قوات الطوارئ يف جنـاح            
  . ووقوع اشتباكات عنيفة

ن من العاملني الوافدين األجانب صعوبات إضافية، وتشري        ويعاىن احملتجزو   
لعديد من التقارير الدولية إىل العديد من وقائع انتهاك حقوق احملتجزين األجانب،            ا

لكن مسئويل املنظمة التقوا بوفد من أقارب حمتجزين وسجناء مصريني، أشادوا إىل            
  . تزايد األمناط غري املألوفة لسوء املعاملة والتعسف

  

  :احلريات العامة: ثالثا
  حرية الرأي والتعبري . ١

   إذ زادت ،ة الرأي والتعبري مبزيد من الرقابةـطات تقييد حريواصلت السل
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 ١٣٦

 ذكـره، وقامـت     سـبق لكتروين كما   من صرامة قانوين املطبوعات واإلعالم اإل     
 أولـف "احلكومة بسحب وثائق اعتماد مراسل وكالة رويترز لألنباء يف الريـاض     

ـ     ،٢٠١١آذار  /يف مارس " ليسينغ اج  بسبب غضبها من تغطيته اإلخباريـة الحتج
 الشهر نفسه منعت السلطات ثالثة كتاب صحفيني مـن           ويف ،يطالب باإلصالح 
 ومل تقدم أي سبب     ،اليومية اليت تسيطر عليها احلكومة    " الوطن"العمل يف صحيفة    

  .  إال أن الصحفيني الثالثة كانوا قد كتبوا حول اإلضرابات السياسية،هلذا اإلجراء
ت مبنع صحفيني حملـيني      قامت السلطا  ٢٠١١ وقت متأخر من عام      ويف

  . وأجانب من دخول املنطقة الشرقية، فيما عدا استثناءات قليلة
وبدعوى حجب املواقع اإلباحية وغريها من مواقـع املقـامرة حجبـت        

لكترونية املعنية حبقوق اإلنسان ومواقع إخبارية، السلطات عدداً كبرياً من املواقع اإل    
 بعد أن   ،موقع منظمة العفو الدولية    حجبت السلطات    ٢٠١١متوز  / يوليو ٢٥ففي  

  إال مرة أخرى ومل تتح   وجهت املنظمة انتقادات ملشروع قانون مكافحة اإلرهاب        
لكتروين  املوقع اإل  ٢٠١١آب  / أغسطس ٤ يفالسلطات  كما حجبت    و ،اية العام 
 بسبب تغطيتها للتدخل السعودي يف االحتجاجات يف        ،اللبنانية" األخبار"لصحيفة  
لكتـروين   أفاد راديو هولند أن موقعه اإل      ٢٠١١آب  / أغسطس ١٢   وىف ،البحرين

 السعودية بعد أن نشر تقريراً حول اإلساءات اليت يتعـرض هلـا             يفأصبح حمجوباً   
  . ن يف اململكةوالعمال املهاجر

  

  احلق يف التنظيم احلزيب وتكوين اجلمعيات . ٢
 التنظيم  رغم احلظر الصارم الذي متارسه السلطات السعودية جتاه احلق يف           

 ٩يف  " حزب األمـة اإلسـالمي    "احلزيب، فقد أسس نشطاء سياسيون حزباً باسم        
 من قبل تسعة مثقفني، وتقدموا بطلب للحصول على اعتراف          ٢٠١١شباط  /فرباير

باحلزب إىل البالط امللكي وجملس الشورى، فقامت السلطات بالقبض على سبعة           
تاذ اجلامعي سـعود الـدغيثر،      منهم وهم، دكتور أمحد بن سعد الغامدى، واألس       

والشيخ عبد العزيز الوهيب، والشيخ حممد بن حسني القحطاين، واألستاذ اجلامعي           
 ١٦حممد بن ناصر الغامدي، ووليد املاجد، واألستاذ اجلامعي عبد الكرمي اخلضر يف 

شباط وطالبتهم بالتوقيع على تعهد بسحب أمسائهم مـن وثيقـة تأسـيس        /فرباير
ق سراح معظمهم فيما بقي اثنان رهن االعتقال حىت إعداد هـذا           وقد أطل . احلزب
  . التقرير
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 ١٣٧

، إذ أصـدر نـشطاء   ٢٠١٣ وتكررت الظاهرة بشكل خمتلف يف عـام     
، وأوضـح بيانـه     "امليثاق"بياناً بتأسيس حزب    ) مل حيددوا شخصيام  (سياسيون  

رية حزب سياسي أسسه شباب من اململكة، ويدعو إىل مملكة دستو         "التأسيسي أنه   
التـشريعية والتنفيذيـة    (يفصل فيها املُلك عن السلطات، وتفـصل الـسلطات          

عن بعضها البعض، ويدعو لصياغة دستور توافقي تشارك فيـه كافـة      ) والقضائية
فئات اتمع من مجيع املناطق، وحيدد احلقوق واحلريات والواجبات، ويوضح آلية           

يذكر البيان التأسيسي للحزب أياً ، مل "النظام السياسي، ويعزز الوحدة واملكتسبات    
  . من األعضاء املؤسسني جتنباً ملصري من سبقهم من مؤسسي حزب األمة اإلسالمي

 حبل مجعيـة    ٢٠١٣آذار  / مارس ٩وقضت حمكمة سعودية يف الرياض يف       
ومصادرة مجيع ممتلكاا، كما أيدت احملكمـة       ) حسم(احلقوق املدنية والسياسية    
حبق القياديني البارزين يف نفس اجلمعية، الدكتور عبد اهللا         نفسها األحكام الصادرة    

عـشر  بالـسجن   احلامد بالسجن ست سنوات، والدكتور حممد فهد القحطاين         
سنوات، ومنعهما من السفر بعد انتهاء عقوبتهما ملدة مساوية لسنوات الـسجن،            

بار  من خالل الدعوة إىل تنظيم املظاهرات، ونشر أخ    ،التحريض على الفوضى  بتهم  
  .كاذبة عرب مجاعات أجنبية، واملشاركة يف تأسيس مجعية غري مرخصة

وقد أثار هذا احلكم قلقاً عميقاً لدى كل منظمات حقوق اإلنسان، اليت              
تكن كل االحترام والتقدير للناشطني السعوديني املعروفني مبواقفهما الـشجاعة يف         

 عن آرائهما، واعتربمها من     الدفاع عن حقوق اإلنسان، والتزامهما بالتعبري السلمي      
      .سجناء الرأي، وطالبت باإلفراج الفوري عنهما

  ون العامةئاحلق يف املشاركة يف إدارة الش . ٣
 اليت كانت االنتخابات البلدية ٢٠١١أيلول / سبتمرب٢٩ يف اململكةأجرت 

 وقد ذكرت السلطات أن التأخري كان       ،٢٠٠٩تشرين أول   / أكتوبر ٣١مقررة يف   
لتوسيع نطاق االنتخابات واحتمال مشاركة املرأة يف التـصويت،         بسبب احلاجة   

لكن احلكومة تراجعت عن السماح مبـشاركة النـساء، ونظمـت الـسيدات             
 وقد  ،اء هذا التراجع، وحتَدين اإلجراءات التمييزية بالتقدم للترشح       راحتجاجات ج 

اء وعد العاهل السعودي يف حديث له يف جملس الشورى بالسماح مبشاركة النـس           
 .٢٠١٥يف انتخابات االس البلدية يف عام 

   ١٧٩ بعد أن كان عددها ،٢٨٥ويبلغ عدد االس البلدية يف السعودية   
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 ١٣٨

 فيما تعني   ،، وينتخب املواطنون نصف األعضاء    ٢٠٠٥يف االنتخابات املاضية عام     
 ١٠٥٦ مرشـحاً لـشغل      ٥٣٢٤احلكومة النصف الثاين، وتنافس يف االنتخابات       

وأُجريت االنتخابات بإشراف اللجنة العامة لالنتخابات        االس البلدية،  مقعداً يف 
، وأعلنت اللجنة العامة لالنتخابات أن نسبة املشاركة "عبد الرمحن الدمهش"برئاسة 
 ناخبا من إمجـايل     ٤٣٢,٥٥٩أن عدد الذين أدلوا بأصوام بلغ       و ،%٣٩بلغت  

ية االنتخابية فريق من احملامني  ناخبا هلم حق التصويت، وراقب العمل١,٠٨٣,٦٨٦
ون البلدية والقروية، فيمـا     ئواملهندسني السعوديني مت اعتمادهم من قبل وزارة الش       

  .امتنعت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان عن املشاركة يف املراقبة
 يف إعمال احلق يف املشاركة يف       إضافة ذات بال  وال متثل هذه االنتخابات       
 طبيعة املهام املوكولة إىل هذه البلديات، واليت كانـت أحـد    أوالً بسبب  ،اململكة

األسباب الرئيسة يف تدىن نسبة املشاركة، وكذا يف استمرار التمييز ضـد املـرأة              
حبرماا من املشاركة، وإرجاء هذه املشاركة إىل آجال بعيدة، فضالً عـن قـصر            

 النصف  نيعليها بتعي االنتخابات على نصف االس البلدية وإبقاء هيمنة احلكومة         
  .اآلخر

*  *  * 
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 ١٣٩

  مجهورية السودان
  

   والدستوري القانويناإلطار : أوالً
 التحديات يغطيها التقرير واحداً من أهم       اليتواجه السودان خالل الفترة       

 جنوب السودان    استفتاء حق تقرير املصري ملواطين     إجراء، وهو   السياسي تطوره   يف
 االستفتاء إجراء، وقد تعهدت احلكومة قبل    االنفصال الوحدة أو    خيار استمرار بني  
 ت كدولة ناشئة إذا ما اختار     السودان تنمية جنوب    يفنتائجه، واملسامهة   ب االلتزامب

  . االنفصال
ورغم أن نتائجه كانـت  ، ٢٠١١كانون ثان  / يناير ٩ يفأُجرى االستفتاء   

ار الوحـدة، فقـد جـاءت        جديا لتعزيز خي   انمتوقعه سلفاً حيث مل يسع الطرف     
 ٢٠١١شـباط   / فربايـر  ٢ يف أعلنتها جلنة استفتاء جنوب السودان       اليتلها  يتفاص

  .  االقتراع لصاحل االنفصاليفمن الناخبني % ٩٨,٨٣صادمة حيث صوت 
يؤكد قبول حكومتـه    نفس اليوميف مرسوماً السوداينوقد أصدر الرئيس  

ناطق احلدوديـة خـالل فتـرة        امل يفنتائج االستفتاء، رغم نشوب أعمال عنف       
 الـدويل وقد جرت عملية االستفتاء على حنو سلمى وقبلـها اتمـع        . االستفتاء

  . باعتبارها متت حبرية ومصداقية، وتعكس إرادة شعب جنوب السودان
 سلسلة التزامات لتطبيق اتفاق سـالم       يفورغم أن االستفتاء كان حلقة      

 ذلك يفالتقدم حلل املشكالت املعلقة مبا  سوى قليل من اناجلنوب، فلم حيرز الطرف  
 املتنازع عليها، وترتيبات ترسيم احلدود، واملواطنـة،        ياالستفتاء اخلاص مبنطقة أبي   

، املستحقة على السودان قبل االنفـصال     والديون  ) بني اجلانبني  (وتقاسم الثروات 
 عرب الشمال   ، والتجارة البينية، ورسوم عبور البترول من اجلنوب       والترتيبات األمنية 

  . إىل امليناء يف البحر األمحر
وكان من املقرر أن يتم استفتاء متزامن منفصل خبصوص أبيي يقرر ما إذا             

لغى نتيجة فشل الطرفني     الشمال، ولكنه أُ   يفبيي ستلحق باجلنوب أم تبقي      أانت  ك
، وقد أدى تأخري هذا االستفتاء  اجلوهرية الوصول إىل اتفاق بشأن بعض اجلوانبيف

قليم، وباملثل بـني اجلـيش       اإل يفثنية  إىل تصعيد العنف بني خمتلف اجلماعات اإل      
  .  لتحرير السودانالشعيب، واجليش السوداين

 جنـوب   يف احلدودية الرئيسة    الواليات يفكذلك اندلعت أعمال العنف     
قطاع  -جيش حترير السودان    " و السوداينبني اجليش   ووالية النيل األزرق    كردفان  
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 ١٤٠

أيار / أوائل مايويف الوالية يف فيها نتائج انتخابات بتعقاب أزمة تسب أ يف ،"الشمال
 شنه اجليش   الذيوسرعان ما تدهور املوقف بشدة جراء القصف اجلوى         ،  ٢٠١١
ـ  املناطق احمليطة بالعاصمة    يف الشعيب على مواقع اجليش     السوداين ى، وأدت قلادوك
نـسانية   املعونـات اإل  وتأثر وصـول ، شخص٧٣٠٠٠عمال العدائية لتشريد    األ

، الـذي نـصح   للمتضررين بسبب اعتراضات أمنية من جانب اجليش الـسوداين     
  . احلكومة السودانية بأن يضطلع وحده بإيصال تلك املعونات

 وقَعت حكومتا مشال السودان وجنوا اتفاقات       ٢٠١٢أيلول  /ويف سبتمرب 
، لكن مل يتم االتفاق     بشأن النفط واحلدود واجلنسية وبعض القضايا املهمة األخرى       

على وضع أبيي وكذلك والييت كردفان والنيل األزرق اللتني أجرب أكثر من مـئيت            
ألف من سكاما على االنتقال إىل خميمات الالجئني يف جنوب السودان أو اللجوء     

  .إىل إثيوبيا
  

  ةساسياحلقوق األ : ثانياً
 :والسالمة اجلسدية احلق يف احلياة  . ١

ياة والسالمة البدنية النتهاكات واسـعة النطـاق يف         تعرض احلق يف احل   
إجراءات قمع احلركة االحتجاجية    : السودان على صلة بعدد من القضايا، أبرزها        

اليت شهدا البالد بسبب تفاقم األزمة االقتصادية واالجتماعية، وكذا الرتاع بـني            
ة بني البلـدين،   مشال السودان وجنوبه يف أعقاب االنفصال يف سياق القضايا املعلق         

وكذلك استمرار الرتاع يف دارفور، واندالع نزاع مسلح يف الواليات احلدودية يف            
  .والييت كردفان والنيل األزرق

 شهدا اخلرطوم وغريها من مـدن       اليتبضحايا االحتجاجات   فعلى صلة   
سعار وبسبب مشكالت   ارتفاع األ ضد  ،  ٢٠١١كانون ثان   /البالد ابتداًء من يناير   

الذين يطالبون بتعويـضهم علـى      " املناصري"ابات الطالبية، أو تضامناً مع      االنتخ
 نزع األراضي بسبب إنشاء    إثر   األمحر والية البحر    يفجريهم قسراً من أراضيهم     

عقـب   فرضتها احلكومـة     اليت التقشف   إجراءاتسد مروي، أو احتجاجاً على      
سوداين خاصة بالنسبة إىل  وتدىن قيمة اجلنيه الالنفطتصدير وقف انفصال اجلنوب و  

، ٢٠١١البضائع الواردة، فقد تعرض عشرات األفراد إلصابات جسيمة خالل عام     
لكن املصادر تضاربت حول الوفيات وأقرت املصادر احلكومية حباله واحدة علـى     

 وثقت العديد من املصادر وفاة ٢٠١٢وبينما استمر سقوط الضحايا يف عام . األقل
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 ١٤١

متـوز  /ن احملتجني الـسلميني خـالل شـهري يوليـو         ما ال يقل عن عشرين م     
  .آب/وأغسطس
لقوة املفرطة والرصاص احلي لقمع التظاهرات      ا قوات األمن    تاستخدمو

اليت بدأها طلبة املدارس الثانوية يف مدينة نياال عاصمة والية جنوب دارفور يف اية            
، س الثانوية مواطناً بينهم سبعة من طالب املدار      ١٢وقتل   .٢٠١٢متوز/شهر يوليو 

مـن   ٢٥٠ورد أن أجهزة األمن اعتقلت قرابـة        كما   وأصيب أضعاف عددهم،  
العتقاالت اليت يلجأ إليها النظام استطراداً لاملواطنني، بينهم بعض األطفال والنسوة، 

  .االحتجاجيةاحلركة لكبح 
 ٢٠١٢كانون أول   /كذلك أسفرت احتجاجات اندلعت يف شهر ديسمرب      

عات قرارات اإلعفاء من الرسوم الدراسية للطالب من أبناء         صلة بإلغاء اجلام  على  
ومجيعهم من إقلـيم  مبدينة وادمدىن جامعة اجلزيرة من   طالب   عدةقتل   عن   دارفور
عثر على جثامني أربعة منهم يف ااري املائية بالقرب من اجلامعـة            ، وقد   دارفور

 أم قد توفوا غرقاً يف    ، فيما أعلنت اجلهات الرمسية      وعليها آثار تعرضهم للتعذيب   
  .ترعة صغريه

كما أصيب العديد من الطالب، ووردت إدعاءات حبرمان املتظاهرين 
اجلرحى من العالج الطيب باملشايف احلكومية، بينما تأكد هروب عدد من اجلرحى 
  .الذين مت نقلهم للمستشفيات دون استكمال عالجهم جراء خشيتهم من االعتقال

الغاز املسيل   الوطينفحة الشغب وقوات األمن     استخدمت شرطة مكا  قد  و
 لتفريق املتظاهرين، كما استخدمت     املطاطي والرصاص   والعصياهلروات  للدموع و 

 وهو ما أدى  ملزيد من القتلى على حنو ما سبقت             بعض احلاالت الذخرية احلية    يف
  .اإلشارة إليه
وات عشر سـن  قرابة  ، اليت يواكب صدور هذا التقرير مرور        في دارفور ف

، فقد اسـتمر    على اندالع التمرد فيها، ورغم التوصل للعديد من اتفاقيات السالم         
رفض مجاعات من الفصائل املعارضة املسلحة التوقيع على اتفاق وثيقة الدوحـة            

متوز /للسالم اليت وقعت من قبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة يف يوليو  
اواة اليت انضمت إىل اجليش الشعيب لتحرير ، إذ عارضتها حركة العدل واملس٢٠١١

  ."اجلبهة الثورية السودانية" قطاع الشمال يف حتالف باسم -السودان 
اليت كانـت قـد     الرتاعات القبلية   لعمليات العسكرية و  اكذلك استمرت   

، بني قـوات  ٢٠١١حزيران / حىت  يونيو٢٠١٠كانون أول /اندلعت منذ ديسمرب 
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 ١٤٢

 ميناوي يف مشال دارفور، وقـد جـرى         –لسودان  احلكومة وقوات جيش حترير ا    
خالهلا تدمري عدة قرى وفرار عشرات اآلالف من األشخاص نتيجة القتال، وسقط        

 بني قتلى وجرحى، وتعرضت نساء وفتيات نازحات للعنـف          العديد من الضحايا  
  .اجلنسي

 أدى القتال بني امليليشيات املوالية للحكومـة        ٢٠١٢أيلول  /ويف سبتمرب 
ل املسلحة يف مشال دارفـور إىل مقتـل عـشرات مـن املـدنيني، ويف                والفصائ
تشرين الثاين هامجت القوات احلكومية قرية سيجيلي يف مشال دارفور فقتلت /نوفمرب
  . مدنيا١٣ً

  :كذلك استمرت الرتاعات القبلية ومنها 
وقعت إثر مقتل عبد الرمحن     اليت   ٢٠١٢آب  /يف أغسطس أحداث العنف   

واليت تسببت يف اندالع    ،  ، على صلة حبادث سرقة    لية الواحة حممد عيسي معتمد حم   
معـسكر  عمال عنف قبلية، قتل خالهلا حنو عشرة أشخاص، واعتداءات علـى            أ

، والذي شهد بدوره بعض أعمـال القتـل،         كساب للنازحني القريب من املدينة    
 قتـل أحـد     أدت إىل الـيت    ٢٠١٢أيلول  / سبتمرب ٢يف  أحداث العنف   كذلك  و

 ٢٠١٢تـشرين أول  / أكتوبر١٧يف  هجوم على منطقة أبو دليق   ا، وتاله املواطنني
تشرين / نوفمرب ٣ أشخاص يف    ١٠ن، وكذلك مقتل    و مخسة عشر آخر   خاللهقتل  
 خالل هجوم وقع جنوب الفاشر يف سياق صراع قبلـي وقـع بـني        ٢٠١٢ثان  
 بني  نشب قتال يف إقليم دارفور٢٠١٣شباط /وىف فرباير، ليشيات حملية والزغاوة  يم

قد قتل أثناء هذا الرتاع أكثر  وقبليتني عربيتني حول التنقيب عن الذهب يف املنطقة،         
  . من مئة شخص
متـوز  / يوليو ٩عقب انفصال جنوب السودان يف      جنوب كردفان،   ويف  
احلكومة  مبوجب اتفاق السالم الشامل، تزايدت التوترات يف السودان بني           ٢٠١١
 - اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان  /ركة الشعبيةن احلم والقوى املتبقية  السودانية

قطاع الشمال اليت كانت ال تزال يف السودان يف سياق الترتيبات السياسية واألمنية             
  .يف جنوب السودان والنيل األزرق

 لعـدة   ٢٠١١حزيران  / يونيو ٥وقد حتول هذا التوتر إىل نزاع مسلح يف         
 على نتائجها، واليت فاز فيها أمحـد         يف مقدمتها انتخابات الوالية املتنازع     ،أسباب

هارون املدعوم من احلكومة مبنصب احلاكم بفارق ضئيل، وهـو أحـد القـادة              
وقد بدأ القتـال يف     .  بقرار احملكمة اجلنائية الدولية     بالتوقيف السودانيني املشمولني 
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 ١٤٣

والقرى األخـرى الـيت      ادوقلى عاصمة الوالية مث سرعان ما امتد إىل البلدات        ك
وىف سياق حماولتها   ،  الطرفني مبوجب اتفاقية السالم الشامل    من  فيها قوات   تواجد  ت

 شنت القوات املسلحة السودانية مئات من عمليات القصف بالقنابل  املعارضةلقمع  
 النوبة الـيت    جبالواملدفعية والصواريخ على مناطق مأهولة باملدنيني يف شىت أحناء          

دى القصف إىل مقتل وإصابة العديد من        وأ فصائل املعارضة املسلحة،  سيطر عليها   ت
  .املدنيني، وتدمري البيوت واحملاصيل والعيادات واملدارس

مع استمرار العمليات العـسكرية يف جنـوب        والية النيل األزرق    يف و و
إىل والية النيل األزرق إثر اندالع قتال يف الدمازين عاصمة          انتقل الرتاع   كردفان،  

 قطـاع   –وقوات اجليش الشعيب لتحرير الـسودان       الوالية بني القوات احلكومية     
 مث قام اجلنود وقوات ، واستخدم جنود احلكومة األسلحة الثقيلة والدبابات،الشمال

 أعضاء مشتبه فيهم من احلركة الشعبية لتحرير السودان         بالقبض على األمن الوطين   
ـ            – دار  قطاع الشمال، وقاموا بنهب ممتلكات املدنيني على نطاق واسع، وعلى م

 فهامجت قرى حمليـات     ،الشهور التالية توسعت السلطات يف حماولة سحق التمرد       
 ، وباو، وقصفت شىت أحناء الوالية بشكل عشوائي       والكرمكالروصريص وقيسان   

 وتدمري ،وأسفرت اهلجمات عن سقوط العديد من القتلى وإصابة الكثري من املدنيني
  .  وتشريد عشرات اآلالف من املدنيني،املمتلكات

وقد أدى هذا الرتاع إىل تعطيل املشاروات املنصوص عليهـا يف اتفـاق             
السالم الشامل بشأن استيعاب احتياجات السكان، كما ترتب عليه إعالن حالـة            
الطوارئ يف اإلقليم، وحظر احلركة الشعبية لتحرير الـسودان قطـاع الـشمال             

 شـىت أحنـاء     ه يف ئومصادرة مقارها، واعتقال كثري من قيادات احلزب وأعـضا        
السودان، وفرض قيود جديدة على اإلعالم، وحظر أحزاب أخرى جراء صـالا            

  . جبنوب السودان
  

 : الشخصي  واألمان احلرية يفاحلق  . ٢
ظلت االعتقاالت العشوائية واالحتجازات التعسفية مبعث قلـق شـديد          

 األفـراد    اعتقال يف الوطين يغطيها التقرير، إذ استمر جهاز األمن        اليتخالل الفترة   
واحتجازهم لفترات طويلة بدون اامات، وأحيانا دون السماح لذويهم بزيارم،          

 االنفـرادي ووردت للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان العديد من ادعاءات احلجز           
  . والتعذيب وسوء املعاملة
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 شهدا  اليت االعتقاالت على صلة بالتظاهرات السلمية    وقد جاءت أكثر    
، احتجاجاً على   ٢٠١١كانون ثان   /من مدن البالد ابتداًء من يناير     اخلرطوم وغريها   

املناصـري  ، وبسبب مشكالت االنتخابات الطالبية، أو تضامناً مع         األسعارارتفاع  
 محـر  والية البحر األيفالذين يطالبون بتعويضهم على جريهم قسراً من أراضيهم      

جراءات التقـشف   إاً على    سد مروي، أو احتجاج    إنشاء إثر   وىف الوالية الشمالية  
  .  النفطإنتاج فرضتها احلكومة بعد وقف اليت

الـذين   مئات من املتظـاهرين واألفـراد       الوطين اعتقلت قوات األمن     إذ
 التظاهرات،  منظمي كوم من    يفأثناء التظاهرات، أو اشتبهت     تصادف وجودهم   

ات كـبرية    ظرف أيام فقد ظلت جمموع     يف املعتقلنيفراج عن الكثري من     ورغم اإل 
  .  أو شهورألسابيع الوطين احتجاز األمن نمنهم ره

 ومن ذلـك    ،أعضاء بارزين من املعارضني   كذلك استهدفت االعتقاالت    
 الـشيخ حـسن     ٢٠١١كانون ثان   / منتصف يناير  يف الوطينل جهاز األمن    ااعتق
 احلزب إثر بيـان     أعضاء املعارض وجمموعة من     الشعيب زعيم حزب املؤمتر     الترايب
 املنطقة إذا   تشهدهومة قد تواجه انتفاضة مماثلة ملا       كه احلزب حيذر من أن احل     أصدر

 دميقراطية، وقد مت إطالق سراح مجيـع        إصالحاتما أصرت على مقاومة إجراء      
  .  اام هلمأيأيار دون توجيه / مايويفالء املعتقلني ؤه

، فتم احتجاز كثريين بسبب نشطاء سياسينيكذلك استهدفت االعتقاالت 
قطـاع   -ة أو مزعومة تربطهم باحلركة الشعبية لتحرير الـسودان          يصالت حقيق 

 واليـة   يف عقب اندالع احلرب     ٢٠١١أيلول  / سبتمرب يف مت حظرها    اليت ،الشمال
  . النيل األزرق

 ومن  ،باالعتقال واحلجز الشبابية  " قرفنا"كما مت استهداف نشطاء جمموعة      
مت اامه بالتجسس وارتكاب جرائم     وقد  بينهم عضو من دارفور هو رضوان داود        

 هذه االامـات  إسقاط، لكن مت  باإلعدام وهى اامات يعاقب عليها      ،ضد الدولة 
  .  إثر ضغوط دوليةهوأخلى سبيل

 املـدين نشطاء حقوق اإلنسان واتمـع       الوطينكذلك استهدف األمن    
ذلك احتجاز ترة التظاهرات، ومن يف فباملضايقات واالعتقاالت واالحتجاز السيما 

 أودعن سـجن أم   حيث   ٢٠١٢متوز  / يوليو يف ناشطة حلقوق املرأة     ١٣أكثر من   
  . ظروف صعبةيفدرمان ألكثر من شهر 
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 احلق يف احملاكمة العادلة . ٣
تعهدت احلكومة السودانية بأا سوف تعطى أولوية لتطبيـق توصـيات           

 القـانوين،    إلدارة العدالـة واإلصـالح     ٢٠١٣املراجعة الدورية الشاملة يف عام      
واملعروف أن القضاء السوداين قد تعرض لتقويض استقالليته بعملية فصل واسـعة            
النطاق للقضاة، وتعيني قضاة من التيار اإلسالمي احلاكم ومن بعـض العناصـر             

  .األمنية
والحظ املقرر اخلاص حبقوق يف السودان أن اجلرائم املرتكبـة يف سـياق        

م العادية، لكن مراقيب حقوق اإلنـسان ال        أحداث دارفور أصبحت تتم يف احملاك     
يتاح هلم الوصول إىل هذه احملاكمات، وحث حكومة السودان على تطبيق ما جاء             
باتفاق الدوحة للسالم يف دارفور، وأن تسمح للمراقبني احملليني والدوليني بالوصول   

  . للمحاكمات اجلارية
وريب للـسودان   ورغم نفي وزير خارجية السودان أمام بعثة االحتـاد األ         

استمرار حماكم النظام العام، وديد الرئيس عمر البشري بإعادا للعمل، لكن مـن        
املؤسف أنشؤ جيل ثالث من الترتيبات املستندة إىل القانون اليت تـستبيح احلريـة              
وحرمة احلياة اخلاصة على حنو ما كان مطبقاً وفقاً للقانون الذي تستند إليه حماكم              

، وقد صرح املسئول القيـادي ـذه     "جلان تزكية اتمع  "ا يسمى   النظام العام، مب  
اللجان أن تعداد أعضائها وصل أللف شخص يتنشرون يف مناطق خمتلفـة مـن              
السودان، وأبرز اعتزازه بالقيام مبحاسبة الذين خيالفون مبادئ الشرع واخللق القومي           

  .من النساء والرجال على السواء
  

 : م من احملتجزين  معاملة السجناء وغريه-٤
استمرت الشكوى من سوء معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين، وقد          
ظهر ذلك بشكل بارز جتاه احملتجزين الذين اخنرطوا يف احلركة االحتجاجية الـيت             
شهدا البالد، حيث تعرض الكثري منهم لعمليات استجواب قاسية، وسوء معاملة،   

  . ن جلهاز األمن الوطينوحماولة جتنيد بعضهم للعمل كمخربي
وقد أفاد العشرات من احملتجزين املفرج عنهم بتعرضهم من قبل ضـباط            
األمن الوطين للضرب املربح واحلرمان من النوم واحلبس االنفرادي وسوء الغـذاء            

      لدى اإلفراج عنهم على     واجربوأُ .موغري ذلك من أشكال التعذيب أثناء استجوا 
  .مستقبالً فيه ي والوعد بعدم االخنراطالتعهد بوقف نشاطهم السياس
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  : ثالثا احلريات العامة
 :  والتعبريالرأيحرية  . ١

 فقـد  ، النشر ىسبقة عل املرقابة  ال رمسياالسلطات السودانية   بينما أوقفت   
حيث تقـوم   أكثر ضرراً    إىل وسيلة جديدة     ، ولكنها تلجأ حالياً   أبقت عليها عملياً  

وقد رصدت ،  خسائر فادحة للصحفيفسبب مبصادرة الصحف بعد طباعتها مما يت
 مرة خـالل عـام      ة تسع عشر  اإلجراءجلنة محاية الصحفيني جلوء السلطات هلذا       

صودرت  حيث ،٢٠١٢ عام يف منطي بشكل اإلستراتيجية، وتواصلت هذه ٢٠١١
دة مرات، وكذا الصحيفة اليومية املستقلة عسبوعية األ" امليدان"صحيفة طبعات من 

 يصدرها  اليت" رأى الشعب "، وصحيفة   "ألوان"يفة اليومية اخلاصة    ، والصح "الدار"
  ".التيار املستقل"، وصحيفة )املعارض (الشعيبحزب املؤمتر 
الصحف دون اإلعالن عن أسباب ذلك، الطبعات من    مصادرة هذه    تومت

 وقـد طالـت     الوطين، األمينتعسفية الجتهادات جهاز    ال هذه اإلجراءات وختضع  
 على خلفية   ،"احلرة"و"  العام الرأي" للحكومة مثل صحيفة     ةيدؤم اًصادرة صحف امل

تسبب هذه   كما    اخلبز، أسعار ارتفاع نشرها مثل    يفخبار ال ترغب احلكومة     أنشر  
  .  غلق صحف مل تتحمل اخلسائر املاليةيفجراء اإل

هـذه  طبعات   التعسفية عند مصادرة أعداد من       اإلجراءات هذه   فومل تق 
 مثـل   ة،لفترات متفاوت ذاا  يانا إىل تعليق صدور الصحف       بل تعدا أح   ،الصحف

ـ   / يونيو ١٢ يف "التيار"تعليق صدور الصحيفة اليومية       أسـابيع،   ةحزيران ملدة ثالث
 مثـل   متفاوتـة غالق صحف لفترات    إ، أو   " للخطر الوطينتعريض األمن   "بتهمة  
  .مصادرة ممتلكااواخلاصة " لوان اليوميةأ" صحيفة إغالق

يق على الصحفيني،   يلتضل اإلعالمية قمع احلريات    إجراءات امتدتكذلك  
 السوداء وحرمتهم ائياً مـن الكتابـة يف    صحفيا على القوائم   ١٥حيث وضعت   

، ووثقت منظمـة    عتقال وتعرض العديد من اإلعالميني والصحفيني لال      ،الصحف
 حالة بني استدعاء أو اعتقال لـصحفيني        ٣١)" جهر(صحفيون حلقوق اإلنسان    "
 اومـن بينـه    ٢٠١٣أيار  / مايو ٢ إىل   ٢٠١٢أيار  / مايو ٣دانيني يف الفترة من     سو

" قوق اإلنسانحلصحفيون  "ملنظمة فيصل حممد صاحل املنسق العام     الصحفياعتقال  
بـسبب   ٢٠١٢أيـار   /مـايو  ١٥نيسان إىل   / أبريل ٢٥الفترة اليت امتدت من      يف

 ٢٣سارة ضـيف اهللا يف      تصرحياته إلحدى القنوات اإلخبارية، واعتقال الصحفية       
  ام يف مباين جهاز األمن الوطين، واعتقالـحزيران واحتجازها ملدة ثالثة أي/يونيو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٧

  .حزيران وتعرضه للضرب والتعذيب/ يونيو٢٩الصحفي أنور عوض يف 
 من املراسلني   ٥اعتقال  " صحفيون حلقوق اإلنسان  "كذلك وثقت منظمة    

كالة األنباء الفرنسية ساميون مارتيلى األجانب وأبعادهم، من بينهم اعتقال مراسل و
 حزيران وأبعاده عن البالد، واعتقال الصحفية املصرية سلمى الورداين       / يونيو ١٩يف  

  . حزيران وأبعادها عن البالد/ يونيو٢١ربج األمريكية يف مراسلة وكالة بلوم
كذلك تعرض إعالميون وصحفيون ومدونون العتداءات بدنية، من بينها 

إىل  أثناء توجههم ٢٠١١حزيران / يونيو٨ى أفراد طاقم اجلزيرة يف االعتداء عل
، والية جنوب كردفان لتغطية االضطرابات األمنية املتصاعدة اليت تشهدها املنطقة

ورغم اإليضاحات  .والتهديد بإطالق الرصاص والركلحيث تعرضوا للضرب 
 احتجازهم واالعتداء اليت قدمها طاقم اجلزيرة للقوة األمنية، إال أم أصروا على

عليهم وتسليمهم ملركز شرطة، حيث جرى استجوام وإجبارهم على العودة 
   .باجتاه مدينة األبيض
مسيـة  " أجهزة األمن السودانية باعتقال الصحفية واملدونة        تقاموكذلك  
املعـروف بنقـده احلـاد       اإللكتروين   "الراكوبة"مبوقع  املدونة   "إبراهيم هندوسة 
وورد أنـه مت    ،  ٢٠١٢تـشرين أول    / أكتوبر ٢٩س السوداين يف    لسياسات الرئي 

وسبها بألفـاظ   ها،  حلق شعر و ومعاملتها بطريقة مهينة،     ،تعذيبها بالضرب والكي  
 .يف منطقة نائية شرق اخلرطوموإلقائها عنصرية، 

رأي "و" التيار"و" أجراس احلرية"و" األحداث"و" امليدان"وال تزال صحف 
  . ن الصدورموقوفة متاما ع" الشعب

  

  : السلمي التجمع حرية . ٢
مل ميتد احلراك االجتماعي الذي شهدته معظم بلدان املنطقة إىل الـسودان         

 كـان مـن أبرزهـا        ،على نطاق واسع، وإمنا اقتصر على سلسلة من التظاهرات        
بسبب األزمة االقتـصادية وغيـاب       ٢٠١١ن  كانون ثا / يناير ٣٠تظاهرات يوم   

ن فيها بإسقاط احلكومة وتكوين حكومة وحدة وطنية،  وطالب املتظاهرو ،احلريات
كانون ثان خبروج طالب جامعة اخلرطوم / يناير٣١وتواصلت هذه التظاهرات يوم     

 من أسوار اجلامعة، وطالب جامعة املهدي مبدينة كوسيت والتحام    - جممع مشبات  –
قوة يف   واستخدمت السلطة ال   ،امع الطيب باألبيض  موظفي  مئات املواطنني م، و   

 ،درمـان   باهلراوات وقنابل الغاز املسيل للدموع يف اخلرطوم وأم        ينتظاهرتفريق امل 
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 مـن  اً متظـاهراً وعـدد    ٤٥ واعتقلت أكثر مـن      ،وأصابت العديد من الطالب   
حممد عبـد   "درمان وهو الطالب      وتوىف أحد الطالب يف مستشفى أم      ،الصحفيني
  ".الرمحن

يف مشبـات  -٢٠١١شـباط   /اير فرب ٢٥يوم اجلمعة   -وجتددت املظاهرات 
احتجاجاً على القمع واالغتصاب، واجهتها السلطات بالغاز املـسيل للـدموع           

  . طالبا١١ً واعتقلت ،واهلراوات
نيـسان  / أبريل٢٩وخرجت تظاهرات يف مدن الفاشر ونياال وزالنجى ىف    

 يف ي طالبت بإسقاط النظام ووقف أعمال القتل والتشريد والقصف اجلـو     ٢٠١١
  .واستخدمت السلطة القوة املفرطة يف تفريق التظاهرات ،دارفور

 لالحتجـاج   ٢٠١٢حزيران  /  يونيو ١٦كما شهدت البالد تظاهرات يف      
 وقد انطلقت هذه التظاهرات مـن     اختذا احلكومة، على اإلجراءات التقشفية اليت     

درمـان    أيام لتشمل جامعـة أم     لبضعة وامتدت   ،جامعة اخلرطوم وسط العاصمة   
وأم  حبـري اخلرطوم واخلرطوم   إىل  بعض كليات جامعة السودان إضافة      األهلية و 

درمان، عالوة على مدنييت شندى مشال البالد وكسال شرقها، وقد بلغـت هـذه     
 واليت أطلقت   ٢٠١٢حزيران  / يونيو ٢٩املوجة من التظاهرات ذروا يوم اجلمعة       

 ،البـشري  وطالبت بإسقاط الـرئيس عمـر        ،"مجعة حلس الكوع  "عليها املعارضة   
واستخدمت السلطة القوة لفض التظاهرات، وأصابت بعض املتظاهرين واعتقلت         

  . آخرين، وكان من بني احملتجزين الصحفية املصرية سلمى الورداىن
متـوز  / يوليـو ٣١ يفنياال جنوب دارفـور   ووقعت تظاهرات أخرى يف     

  احتجاجا على رفع أسعار وسائل النقل وتدخلت قوات األمـن لتفريـق            ٢٠١٢
  . املتظاهرين بالقوة وسقط مثانية قتلى بني املتظاهرين

وات ا اهلـر  الـوطين واستخدمت شرطة مكافحة الشغب وقوات األمن       
 بعض احلاالت   يف لتفريق املتظاهرين، كما استخدمت      املطاطي والرصاص   والعصي

 متظاهراً   ١٢ وقُتل خالل التظاهرات العديد من املتظاهرين       وأصابتالذخرية احلية   
  .  دون الثامنة عشرأطفال دارفور بينهم يف ٢٠١٢متوز / يوليو٣١ يف

  

 احلق يف التنظيم وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات . ٣
 يغطيها التقرير محلة موجهة ضد منظمات اتمع املدين اليتشهدت الفترة 
 يتعقب منظمات اتمع املدين، وصلت ذروا الذي الوطينمن خالل جهاز األمن 
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، وتراوحت إجراءات احلملة بني التجميد ٢٠١٣ ومطلع عام ٢٠١٢عام يف اية 
 باملخالفة للدستور السوداين وااللتزامات النابعة ،أو اإلغالق أو مصادرة املمتلكات

ف احلكومة اق إي:وكان من أبرزهااليت صادقت عليها السودان، من املواثيق الدولية 
 واليت ،حلقوق اإلنسان يررأ نشاط منظمة ٢٠١٢كانون أول / ديسمرب١٨ يف

مت  واألزرق،تعمل على توثيق االنتهاكات وخباصة يف منطقيت جبال النوبة والنيل 
 املنظمة بأن أمرخطر القائمون على أموظفيها بعد تفتيش منازهلم، ومن  ٦ اعتقال

 والعمل ضد مصلحة الدولة وتشويه صورا أجنبية،قرار احلظر سببه تلقي متويالت 
  . يف اخلارج

 ٢٤ ملدة عام يف مركز الدراسات السودانيةمت جتميد أنشطة كذلك 
قيام املركز بأنشطة سلبية  بدعوي ، بشكل تعسفي٢٠١٢كانون أول /ديسمرب
 مديره التنفيذي اعتقالديد األمن القومي وتلقي متويالت أجنبية، ومت الحقاً و
  ".عبد اهللا أبو الريش"

مركز اخلامت عدالن لالستنارة يل قرار إلغاء تسجاق جاء يويف ذات الس
، وشطبه من السجل العام ٢٠١٢كانون أول / ديسمرب٢٦ يف والتنمية البشرية

 إبداء دون بهتلكاته واملتعلقات الشخصية للعاملني ممللمنظمات الطوعية ومصادرة 
باعتباره حمالً للندوات " دار الفنون"ت، كما مت يف ذات الوقت إغالق  ااماأي

  . املعارضةواللقاءات
 دون تحظرت السلطات املعنية احلصول على أي متويل ألنشطة املنظما

احتاد "كما قامت تلك السلطة بإنذار . التصديق املسبق عليها من السلطة التنفيذية
  .بوقف نشاطه حول الدستور املرتقب باعتباره نشاطاً سياسياً" كتاب السودانيني

 نشأت املدينا منظمات اتمع  تتعرض هلاليتوىف مواجهة هذه اهلجمة   
جيمع بشكل طوعي املنظمات كتجمع تنسيق " املدينكونفدرالية منظمات اتمع "

العاملة يف جمال اتمع املدين، بغرض توحيد جهودها من أجل ضمان سالمة عمل 
اتمع املدين، مع استمرار متتع املنظمات العضوة باستقالليتها وتأدية املهام اليت 

  .ت من أجلهانشأ
وقد قامت الكونفدرالية بالعديد من األنشطة، من بينها وقفات احتجاجية   

أمام القصر اجلمهوري لتقدمي مذكرة للرئاسة، وأخرى أمام املفوضية القومية حلقوق 
لكن حتولت بدورها إىل ضحية لإلجراءات . اإلنسان لتقدمي مذكرة احتجاجية أيضا

  . االحتجاجية بالقوة واالعتداء على املشاركني فيهاالتعسفية، إذ مت تفريق الوقفة 
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رئيسة املفوضية القومية حلقوق " أمال حسن التين"وقد أصدرت السيدة   
اإلنسان بيان احتجاج شديد اللهجة ضد هذه اإلجراءات، وتعدى قوات األمن 

  .على حصانة املفوضية بدخوهلم املقر دون استئذان
للمنظمات الدولية العاملة يف جمال كذلك امتدت اإلجراءات التعسفية 

، ومن ذلك اعتقال عناصر من فريق العاملني يف البعثة املشتركة من األمم اإلغاثة
املتحدة واالحتاد اإلفريقي يف دارفور، ومنع احلكومة السودانية منظمات حقوق 
اإلنسان الدولية واملنظمات اإلنسانية من الوصول ملناطق الصراع طوال عام 

 مجدت مفوضية العون اإلنساين، وطردت سبع ٢٠١٢أيار /يف مايو و،٢٠١١
  . منظمات إنسانية من العمل يف شرق السودان

وبالنسبة لألحزاب فقد ألقت احلكومة القبض على مئات من النشطاء من 
أحزاب املعارضة ومؤيديهم، وقد احتجز بعضهم يف حجز انفرادي وتعرضوا 

 .ميهم للمحاكمةللتعذيب دون توجيه أية م أو تقد
  

 :   املشاركةيفاحلق  . ٤
 يف دستورية خاصة بتمثيل اجلنـوب       ةفضى انفصال اجلنوب إىل إشكالي    أ

 ٥٠(وجملس الواليات )  عضوا٤٥٠ً (الوطين تتكون من الس     اليتاهليئة التشريعية   
 يفحنو ربع اهليئة التشريعية وبعضهم أعضاء يشكلون ن واجلنوبيكان  حيث   ،)عضواً

  .  الشماليف احلاكم طينالواحلزب 
 ٤ يفت  أ بـد  اليتوقد أصبحت املشكلة ماثلة مع أعمال الدورة الربملانية         

مبن فيهم نواب حـزب املـؤمتر   - حيث غاب نواب اجلنوب    ٢٠١١ نيسان/بريلأ
 اهليئةرئيس  ( أمحد إبراهيم الطاهر     الوطين متاماً عقب متسك رئيس الس       -الوطين

 ) ٢- ١١٨(ضوية نواب اجلنوب استناداً لنص املادة        ع بإسقاط) التشريعية القومية 
 حالـة التـصويت     يف تنص على أنـه      واليت ،٢٠٠٥ لسنة   االنتقايلمن الدستور   
 اهليئة يف جنوب السودان، تعترب مقاعد األعضاء اجلنوبيني مواطين من قبل    لالنفصال

 تـشكيلها    قد خلت، وتكمل اهليئة التشريعية القومية بعد إعادة        ةالتشريعية القومي 
  . على هذا النحو أجلها حلني االنتخابات القادمة

 الـيت اتفاقية السالم الـشامل     يستند إىل     بتفسري وا متسك نيلكن املعارض 
 اية الفترة االنتقالية ومؤسساا بعد ست سنوات من بداية الفترة االنتقالية    تحدد
 يفسسة الرئاسة    أصدرته مؤ  الذي، جبانب القرار    ٢٠١١متوز  / السادس من يوليو   يف
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 عقب استفتاء جنوب السودان باستمرار كل املؤسـسات  ٢٠١١كانون ثان  /يناير
  . ٢٠١١متوز / جنوب السودان فيها حىت التاسع من يوليومواطينمتثيل والدستورية 

اخنفـض  و.  مقعـداً  ٣٥٤ إىل   الوطين السوقد مت ختفيض عدد أعضاء      
يتمتع  مقاعد لكنه ظل     ٦مبقدار  ) كماحلا (الوطيناملؤمتر  حزب  مبوجب ذلك متثيل    

ودان ساحلركة الشعبية لتحرير ال   اخنفض متثيل    مقعداً، و  ٣١٦غلبية كاسحة بعدد    أب
 التغـيري   ن للحركة الشعبية لتحرير السودان    ان خمصص اقعدم وألغي،   مقاعد ٨إىل  

 بني  تتراوح اليت الربملان على مقاعدها     يف القوى املمثلة    باقيوحافظت  الدميقراطي،  
 اسـتمرت  أي أحزاب،أربعة مقاعد ألكثرها حظاً إىل مقعد واحد لكل من مخسة    

  .  لبعض القوى السياسيةرمزي مع متثيل ، للحزب احلاكمالكاملة اهليمنة
 إصـالحية  انتخابات عامة وبـرامج      إجراءوقد طرحت القوى املعارضة     

 متر رفض  لكن حزب املؤ   ،ملواجهة االستحقاقات الدستورية وآثار انفصال اجلنوب     
  .ذلك

حتالف " أو   "حتالف جوبا " يعرف باسم    الذيعاىن ائتالف قوى املعارضة     و
 حيث اجته   ،من كثري من اخلالفات واملشاكل بعد االستفتاء      " الوطين قوى اإلمجاع 

 ورغم أن الطرفني مل يتفقا حول القضايا        الوطين،حزب األمة حنو احلوار مع املؤمتر       
 تعـيني  يف بينهما، وانعكس ذلك اهلدنةإىل ما يشبه  احلوار أفضى  أن إال   ،األساسية

 مـساعداً لـرئيس   املهـدي جنل زعيم حزب األمة العقيد عبد الرمحن الـصادق         
 ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمرب يفلدى إعالن أول حكومة بعد االنفصال       و ،اجلمهورية

 ) هذا التحالف  يف قد رفض الدخول     الذي كان  (،الدميقراطي االحتاديتابع احلزب   
، إضافة إىل تعيني جنل الوزراء احلكومة بعدد من يفاونه مع حزب املؤمتر، وشارك تع

 مساعداً لرئيس اجلمهورية، وقد أثارت      املريغينزعيمه جعفر الصادق حممد عثمان      
املعارضـة  واقتصرت ، استوعبها املريغين جدال داخل احلزب إال أن     التطوراتهذه  

، وبعـض األحـزاب     الشيوعي، واحلزب   الشعيباملؤمتر  حزب  النشطة للنظام على    
  . واملنظمات املدنيةاألخرى والقوى السياسة 

  

  : الدعوة إىل احلوار
كانت احلكومة قد اتفقت مع املعارضة على بدء حوار حول  إقرار دستور   

 تبىن آليات تسمح ذا احلـوار،  يف تقدم حيوزجديد للبالد بعد االنفصال، لكن مل    
  .  املعارضةيف تقف اليت احنازت إىل احلكومة وتلك اليتى وظل االستقطاب بني القو
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على لسان نائب رئيس اجلمهورية على عثمان طه        -وقد جددت احلكومة      
 وهو الوطين، مرحلة للحوار هي إن املرحلة احلالية :، وقالوطينالدعوة إىل حوار -

لت  ومش ،توجه احلكومة بكل مكوناا السياسية، وحق املشاركة مكفول للجميع        
 املطلوب من القوى    إن وأضاف ة، املسلح املعارضة منظماتيضا  أالدعوة للحوار   

الدسـتور   بوابأ يفجابات ملا هو صاحل     إ إجياد كيفية   يفالسياسية اجللوس والنظر    
  .  سيقود إىل دستور جديدالذي حتتاج إىل تعديل، األمر اليت واألبواب احلايل

أن هـذه  أعلـن  ضة السودانية  لكن فاروق أبو عيسى رئيس حتالف املعار      
ف عليها نظام رالدعوة ال حتمل جديداً، وأن صياغة الدستور اجلديد ال ميكن أن يش

، وأن الـسودان    الـوطين  عاماً وحزب املؤمتر     ٢٣الرئيس عمر البشري احلاكم منذ      
 تشارك   املستند إىل اتفاقية السالم    ٢٠٠٥حيتاج إىل دستور جديد حيل حمل دستور        

  . وى السياسية واتمعيةفيه مجيع الق
 قطاع الشمال رفضها هلذه –كما أعلنت احلركة الشعبية لتحرير السودان       

عوة، ودعت بدورها إىل مفاوضات مع اخلرطوم مبوجب قرار لـس األمـن             دال
" مالك عقـار  " زعيم احلركة    ووصف ٢٠١٢أيار  / مايو يف الصادر   ٢٠٦٤ الدويل

  ". الدويل على حد سواءللمجتمع ويني تضليلية للسودان"بأا هذه الدعوة 
*  *   * 
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 اجلمهورية العربية السورية
  

  يف جذور املشهد الراهن: أوالً
 يف سياق املـد     ٢٠١١آذار  / مارس ١٧اندلعت شرارة الثورة السورية يف      

التحرري الذي شهدته املنطقة العربية، وجناح الثـورتني التونـسية واملـصرية يف             
لنظامني االستبداديني بالوسائل السلمية، لكن بدالً من معاجلـة النظـام   اإلطاحة با 

، وعبأ قـوى    اختار القمع األمين منذ اللحظة األوىل     فقد  للموقف بوسائل سياسية    
 أوهلما ؛جمتمعية ورمسية عسكرية وشبه عسكرية وزجها يف املعركة لتحقيق هدفني         

 القضاء   العنف يف  يربرعنف  رف النشاط الشعيب عن طابعه السلمي وحتويله إىل         ص
 استثمار ما يف اتمع السوري من نقاط ضعف بنيوي واختالفات           ثانيهماعليه، و 

ثنية، ما دام تفعيلها    إمتنوعة قابلة لالستغالل، طبقية كانت أم مناطقية أم مذهبية أم           
حيول االنتفاض من نضال يف سبيل حقوق مشروعة إىل صراع داخلي بني فئـات              

ناقضة، مع ما يعنيه ذلك من حتويل السلطة من طـرف إىل حكَـم،              اجتماعية مت 
  . يف مواجهة البعضبعضها  اتمعوضع أطراف و

وقد أدى تأخر النظام يف التجاوب مع أي من املطالب املشروعة اليت رفعها 
 وتورط بعض أعوان    االحتجاجاتاحملتجون السلميون ومنط العنف املفرط يف قمع        

تـساع دائـرة االحتجاجـات     ا جسيمة لكرامة املواطنني إىل      النظام يف انتهاكات  
 ممـا  ، حىت غطت مجيع حمافظات سوريا وأريافهـا ،وانتقاهلا من حمافظة إىل أخرى  

البالد إىل  عسكرة الثورة، فانزلقت    ، وفتح أبواا أمام     مسار العنف أدخل البالد يف    
  .ة سرعان ما اجتذب التدخالت اإلقليمية والدولي،عنف أهلي مسلح

فعلى املستوى اإلقليمي كانت سوريا طرفا يف حتالف استراتيجي مع إيران           
وحزب اهللا، وكانت تستضيف قيادات فصائل املقاومـة الفلـسطينية، وكانـت            
تكويناا اإلثنية واملذهبية ومعطياا اجليوبوليتيكية تضعها مباشرة يف قلب الصراع          

احتالل العراق، واجتذب الـسعودية     املذهيب والطائفي الذي اندلع يف املنطقة منذ        
وبعض بلدان اخلليج، وهكذا أصبحت نصف دستة من بلدان املنطقة طرفا مباشرا            

  .التدخل ومنطه ونطاقه يف الرتاع، بغض النظر عن الالفتات الرمسية عن أسباب
 ملساندة النظام   إيرانفعلى املستوى اإلقليمي شهد الرتاع حضوراً قوياً من         

دعم التقين للمعدات املتطورة، والدعم االستخبارايت واملايل ملواجهة        بدأ بالتسلح وال  
آثار العقوبات، وانتهى حبضور مباشر لقوات احلرس الثوري، كما شهد حـضورا         
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 إىل جانب النظام، بدأ واستمر خفيا لبضعة أشهر، حىت          حزب اهللا قويا من جانب    
لشيعية، وأكد أن لسوريا    أعلنه رمسيا الشيخ حسن نصر اهللا، وفسره حبماية القرى ا         

 بـدأ بالـدعم     تركيا،أصدقاء لن يسمحوا بايارها، كما شهد حضوراً قوياً من          
السياسي لبعض قوى املعارضة، ومر بالتدريب والتسليح، وانتـهى باشـتباكات           

النأي عن  "مباشرة متقطعة ونشر بطاريات صورايخ الناتو، ومل تصمد استراتيجية          
، وامتد هليب الـرتاع إىل خمـيم        مات اللجوء الفلسطينية  خمياليت اتبعتها   " الصراع

الريموك، فناصرت فصائل فلسطينية النظام، وناصرت أخرى املعارضـة الـسورية     
 النظام على املستويني السياسي واملايل، وانتقل احلكومة العراقيةاملسلحة، وساندت   

 دعم املعارضة   السعودية وقطر إىل امليدان مسانداً للنظام، وقادت      " جيش املهدي "
 بتوازناته املعروفة إىل النأي عن الرتاع دون  األردناملسلحة بأشكال متنوعة، وسعى

جدوى، فاستضاف التدريب والتسليح اخلفيف للمعارضة، كما استضاف أكثر من    
  .مشكلة داخلية أردنيةالسوري  الرتاع وأصبحنصف مليون الجئ، 

 غريها من القوى اإلقليميـة،      وتنازعت إسرائيل اعتبارات أكثر تعقيداً من     
تنافست فيها اعتبارات األمن بني التضحية جببهة مستقرة تنعم فيها باحتالل مريح،            
وحاجتها لضرب التحالف السوري اإليراين مع حزب اهللا، والطموحات اإلمربيالية          
بني تقسيم سوريا إىل دويالت طائفية، والتخلص من آخر جيش عريب نظامي، بعد           

 املصري وحل اجليش العراقي، وبني خماوف التغيري بانتقال إيـران إىل            حتييد اجليش 
وأدى ذلك إىل موقف متذبذب جتاه      . حدودها املباشرة وغريها من القوى اجلهادية     

سوريا اتصاالً مبوازين القوى بني أطراف الرتاع املسلح، وتقديراا لقدرة النظـام            
د منذ اندالع الثورة وسـعت  على الصمود، فعززت وجودها االستخباري يف البال     

  .للتواصل مع بعض عناصرها، وشنت غارات على سوريا أحيانا أخرى
اعتبارات إستراتيجية خمتلفة، تتعلق بالتوازن  أما القوى الدولية فقد تنازعتها  

العسكري اإلقليمي والدويل، وحتالفاا يف املنطقة، وخربة التدخل العـسكري يف           
هيوين، وتنافساا الداخلية، ومستقبل الترتيبات السياسية      ليبيا، والصراع العريب الص   

يف املنطقة، فاصطفت روسيا والصني إىل جانب النظام، واستخدمتا حق الـنقض            
يف جملس األمن عدة مرات إلحباط مشروعات قرارات على صلة بإدانـة            " الفيتو"

 ٢٢ العرب يف    النظام، أو تبين خطة العمل العربية اليت أقرها جملس وزراء اخلارجية          
  .٢٠١٢كانون أول /ديسمرب

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٥

  مشهد العنف يف سوريا: ثانياً
توافر بشأن  ت، ال   بدء الثورة تعرض املدنيون يف سوريا حلمام دم كثيف منذ         

 وتتعارض البيانات ، إليهاالركونأعداد القتلى واملصابني ميكن    بضحاياه إحصائيات   
تاماً، إذ رصد تقرير جلنة التحقيق      الصادرة عن احلكومة واملعارضة املسلحة تعارضاً       

الدولية املستقلة بشأن سوريا أن تقديرات احلكومة السورية لعدد الضحايا حـىت            
 ضحية، بينما تتـداول مـصادر       ١١٧١٣ يبلغ   ٢٠١٢كانون أول   /اية ديسمرب 

 ألف ضحية، وقدر مركز التواصـل واألحبـاث         ٩٠املعارضة تقديرات تصل إىل     
 يف منتـصف  -ز متخصص يصدر إحصائيات أسـبوعية وهو مرك-اإلستراتيجية،  

 بينهم أكثـر مـن      ، ضحية ٧٢.٨٧٥ أن عدد الضحايا جتاوز      ٢٠١٣آذار  /مارس
 مـن   ٨٥٧٦ من اإلناث، وأكثر من      ٣٩٦٧ف من األطفال، وأكثر من      الآمخسة  

 قضوا من جراء التعذيب، كما انفرد املصدر نفسه برقمني مل           ١٦٠٢العسكريني و 
 وعـدد   ، ألفـاً  ٦٠، وهو تقدير عدد املفقودين بأكثر من        يردا يف أي مصدر آخر    

 .  ألف فرد١٣٧اجلرحى بأكثر من 
كـانون  /من ناحيتها أشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف ديسمرب        

 اعتماداً على  ٢٠١١آذار  / ألف حالة وفاة منذ مارس     ٦٠ إىل حدوث    ٢٠١٢أول  
 فيمـا شـككت     ،حكوميةتقدير خارجي لألرقام استند إىل ست منظمات غري         

 باعتبار أن املصدر الرئيس هلذه املعلومات هو منظمة        ، صحة هذه األرقام   يفمصادر  
أحباث أمريكية تستهدف الربح ومنظمات معارضة، وأن هذه األرقام ذات دوافع            

  . سياسية
وتعتقد املنظمة العربية حلقوق اإلنسان أن طبيعة الـرتاع العـسكري يف              

جاذبات احمليطة به جتعل معظم التقديرات حمملة باعتبـارات         سوريا وتشابكاته والت  
 ولـيس  سياسية، لكن القدر املتيقن منه أن أعداد القتلى تزيد على عشرات اآلالف  

 مما أدى إىل تـرك ماليـني        ،ن، وأن معظمهم من املدنيني    و، وباملثل املصاب  اآلالف
 وأن أعمال القتـل  ،لياًاملواطنني منازهلم طلباً للجوء خارج البالد أو تشريدهم داخ      

  . انطوت يف كثري من األحيان على جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
وقد مر انتهاك احلق يف احلياة يف سوريا مبرحلتني متمايزتني، بدأت األوىل              

بإجراءات القوات األمنية لقمع التظاهرات السلمية اليت انطلقت بشكل حمدود يف           
بض على بعض األطفال الذين كتبوا بعض الشعارات        مناطق متفرقة، وتداعياا بالق   

لسنة احملتجني يف سـياق احلـراك       أاملناهضة للحكومة يف درعا، واليت ذاعت على        
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مما .  وانتهاك كرامة ذويهم   ، وقتل أحدهم  ،االجتماعي العريب، واعتقاهلم وتعذيبهم   
  .  االحتجاجاتأدى إىل تأجج

من القوة املفرطـة ضـد      وقد اتسمت هذه املرحلة باستخدام أجهزة األ        
املتظاهرين خالل التظاهرات، وخالل خروجهم من املساجد، وخـالل تـشييع           

 مما ضاعف ،اجلنازات، وعلى احلواجز اليت نشرا قوات األمن يف العديد من املواقع  
 الالذقية وبانياس   ضواحي وانتقاهلا من درعا إىل      ،من انتشار املسريات االحتجاجية   

  . دلبإمحص وحلب وودمشق ودير الزور و
 شنت القوات املسلحة أول عملية عسكرية       ٢٠١١نيسان  /بريلأ ٢٥ ويف  

واسعة النطاق يف درعا، فاتسع نطاق االحتجاجات وكثافتـها، وامتـد نطـاق             
 وقدرت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان    ،العمليات العسكرية إىل مناطق أخرى    

تشرين ثان  / نوفمرب ٨ية احلراك وحىت    عدد القتلى من املدنيني خالل الفترة منذ بدا       
  . شخص٣٥٠٠ـ ب٢٠١١

وىف هذا السياق حدثت انشقاقات عديدة يف صفوف اجلـيش واألمـن              
سـم  اوتزايدات تدرجيياً، ونظم عدد من املنشقني أنفسهم يف إطار ما أطلقوا عليه             

 حدد أهدافه حبماية املـدنيني " األسعدرياض  "بقيادة العقيد   " اجليش السوري احلر  "
وحتقيق أهداف احملتجني بإسقاط النظام، وبدأ بشن هجمات على القوات النظامية،        

  . وبدأ الرتاع يأخذ طابع الرتاع الداخلي املسلح
وشهدت األشهر التالية تصاعداً مستمراً للرتاع، كما تعـددت أطرافـه             

  . وآفاق غري مسبوقة من العنف،وأمناطه، وبلغ مستويات جديدة من االنتشار
 مستوى تعدد أطراف الرتاع مشلت القوات احلكوميـة، القـوات           فعلى  

 ووحـدات النخبـة يف احلـرس        ، والقوات اجلوية والبحرية   ،النظامية من اجليش  
اجلمهوري املكلفة بالتصدي ألي ديد من أية قوة عسكرية منشقة، وقوات األمن            

ـ الوطين املكلفة بقمع املظاهرات املعادية للحكومة، وتـدعمها ميل         ت مـن   شياي
 باإلضـافة إىل    ،الف من املـدنيني   آتقدرها بعض املصادر بنحو عشرة      " الشبيحة"

 ألف فرد مـن     ١٠٠شيات تابعة حلزب البعث تضم حنو       ياجليش الشعيب، وهو ميل   
  .  ويتوىل قدراً إضافياً من األمن واحلماية يف املدن أوقات احلرب،جنود االحتياط

 للحكومة فقد استمرت تتغـذى      أما مجاعات املعارضة املسلحة املناهضة      
 ورغم انقساماا فقد جنحت يف التحول إىل        ،على االنشقاقات من اجليش السوري    

د واهلجوم على   قوة مسلحة تتزايد قدراا على حتدى السيطرة احلكومية على البال         
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األهداف اإلستراتيجية، كما شارك يف القتال اجلماعات املسلحة السلفية، وهـى           
م جمموعات جهادية متنوعة، وأبرزها جبهة النصرة اليت أعلـن          تسمية عريضة تض  

ن وتنظيم القاعدة ارتباطها به، كما ينخرط يف صفوف املعارضة املـسلحة مقـاتل            
سيا الوسطى، وجاء عدد كبري منهم من ليبيا وتـونس          آواملنطقة  أجانب من بلدان    

  . والسعودية ولبنان والعراق ومصر
 ،ة األسلحة الثقيلةيدمت القوات احلكوماستخفقد وعلى مستوى األسلحة   

 والدبابات، ورامجات الـصواريخ، والطـائرات       ، والصواريخ ،مثل املدفعية الثقيلة  
 مثل القنابل الرباميلية،    ، من األسلحة  احلربية املقاتلة، وطورت قوات احلكومة أمناطاً     

ات حول  ها بالطائرات، كما تثور ادعاء    ؤتم تعبئة براميل باملتفجرات وإلقا    تحيث  
استخدام أسلحة كيماوية، وتجرى حتقيقات يف عدة حـاالت تتبـادل القـوات            

  . احلكومية واملعارضة املسلحة االدعاءات بشأا
شيات التابعة هلا أي التفات إىل معـايري        يوال تعري القوات احلكومية وامليل      

اباا القانون الدويل اإلنساين، حيث تسقط مبدئي التمييز وعدم التناسب من حس          
متاماً، وتقصف املناطق املكتظة باملدنيني، ومتارس اإلعدام امليداين بدم بارد، كمـا            

  . وتغتصب النساء، وقتلت مئات من احملتجزين من خالل التعذيب،تقتل األسرى
وقد وثقت املصادر احلقوقية عشرات اجلرائم الـيت ارتكبتـها القـوات              

ا للمعايري اليت وضعتها تصنيفها كمجازر وفقًشيات التابعة هلا، ميكن ياحلكومية وامليل
 ال  ن القتل العمد ألعداد كبرية من املـدنيني الـذي         يبعثات التحقيق الدولية، وه   

لقوا أيشاركون مباشرة يف األعمال القتالية أو املقاتلني العاجزين عن القتال أو الذين 
  . سالحهم
 ومذحبـة   ،٢٠١٢أيـار   / مايو ٢٥ومن بني هذه اازر مذحبة احلولة يف          

، ومذحبة شارع السد يف مدينة درعـا يف         ٢٠١٢متوز  /احملسن بدير الزور يف يوليو    
، ٢٠١٢آب  /، ومذحبة جديدة عرطوز يف شهر أغـسطس       ٢٠١٢آب  /أغسطس

، ومذحبـة احلـراك مبحافظـة درعـا يف          ٢٠١٢آب  /ومذحبة داريا يف أغسطس   
تشرين أول  /، ومذحبة دوما الواقعة خارج دمشق يف أكتوبر       ٢٠١٢آب  /أغسطس
  ويـشري جممـوع    ،٢٠١٢كانون أول   /، ومذحبة بعلبة حبمص يف ديسمرب     ٢٠١٢

  . أن القوات احلكومية مسئولة عن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانيةإىل احلوادث 
شيات التابعة هلا أعمـال عنـف       يكذلك ارتكبت القوات احلكومية وامليل      
 أفراد القـوات احلكوميـة       مارسه ، أحدمها ضد النساء   ، سياقني خمتلفني  يفجنسي  
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  أثناء تفتيش املنازل ويف    -والذين يوصفون عادة بالشبيحة   -شيات التابعة هلا    يوامليل
 حيث اسـتخدم    ،نقاط التفتيش، واآلخر ضد النساء والرجال يف مراكز االحتجاز        

  . كوسيلة النتزاع املعلومات أثناء االستجوابات، وكذلك لإلهانة والعقاب
 يف انتـهاكات جـسيمة      املعارضة املسلحة  تورطت   وعلى اجلانب اآلخر    

 وتفجري سـيارات وشـاحنات      ، فقامت بتفجري شحنات ناسفة    ،حلقوق اإلنسان 
 وأعلنت مسئوليتها عن العديد من هذه التفجريات        ،مفخخة دون مراعاة للمدنيني   

يف حلب ودمشق، وأعدمت أسرى من اجليش النظامي عدة مرات يف وقائع تصنف  
فدية أو املقايضة، كمـا     الب، كما أخذت رهائن للحصول على       بني جرائم احلر  

، وقامت بتعذيب األسرى من اجلنود النظاميني ي القسراإلخفاء من   شكاالًأاقترفت  
الذين وقعوا يف أيديها أثناء استجوام، واستخدمت األعيان املدنية مثل املـدارس            

  . ب مما عرض املدنيني ألخطار احلر،كقواعد أو أماكن لإلقامة
ومن ناحية أخرى تزايدت اهلجمات اليت مل يعلن أي طرف مسئوليته عنها              

وال حتقق أي مكاسب عسكرية أو إستراتيجية، إمنا تثري الذعر وتـؤجج التـوتر               
 حيملـها   شـحنات الطائفي، وتوثق املصادر أكثر من عشر حوادث فُجرت فيها          
املناطق القريبة مـن    أشخاص أو يف سيارات مفخخة يف أحياء تقطنها األقليات أو           

دى إىل تصعيد   أ ميكن دائماً حتديد مرتكيب هذه األفعال على حنو          مواقع رمسية، ومل  
  .نزلق بالرتاع إىل أسوأ املخاوفاالتوتر الطائفي و

رغم أن التعذيب   ، ف احملتجزينوالسجناء  تعذيب  ويستكمل مشهد العنف      
قال أطفال يف حمافظـة     كان أحد احملركات الرئيسة الندالع االحتجاجات إثر اعت       

درعا على خلفية كتابة شعارات على جدران بعض املنازل يستلهم احلراك السائد            
يف املنطقة وامتهان كرامة أسرهم، فقد استمر التعذيب وإساءة معاملـة الـسجناء    

 . الثورةميثل أحد أبرز مسات املشهد املأساوي يف البالد منذ اندالع ، مبا احملتجزينو
ارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة شهادات للعديـد مـن          وقد وثقت تق    

ضحايا التعذيب وسوء املعاملة، متثلت أهم مظاهرها يف تعرض احملتجـزين أثنـاء             
تلف يف ذلك حال الذين اعتقلوا خي ومل ،اعتقاهلم للضرب املربح واالعتداءات البدنية

 واعتـدى  ،ثناء التفتيشعلى احلواجز األمنية أو أثناء االحتجاجات أو من منازهلم أ        
اجلنود على أشخاص يف أماكن من قبيل احملال التجارية واملدارس قبل نقلـهم إىل              

  . مقار احتجاز بعضها سري
  ق أي ـووضع احملتجزون يف زنزانات مكتظة بعضها حتت األرض، ومل يتل  
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افيني، منهم الرعاية الطبية أثناء االحتجاز، ومل حيصل معظمهم على الغذاء واملاء الك  
 إىل شرب بوهلم من أجل البقاء، - وحمتجزون آخرونهو- وذكر أحدهم أنه اضطر

ة واملليشيات التابعة هلا أعمـال التعـذيب يف مراكـز           يومارست القوات احلكوم  
  . االحتجاز الرمسية وغري الرمسية

 حيث  ،ومل خيتلف منط التعذيب وسوء املعاملة يف مراكز االحتجاز الرمسية           
 للتعذيب أثناء احتجازهم لدى أجهـزة املخـابرات يف          همن تعرض شكا ضحايا م  

 الـذي   ٢١٥ وفرع األمن العسكري     ،٢٣٥ خاصة فرع األمن العسكري      ،دمشق
 وىف  ،يعرف أيضاً باسم مركز فلسطني، ولدى فرع القوات اجلوية يف مدينة حلب           

 مدينة محص، ومرفق األمن السياسي      مرفق األمن العسكري يف أذرع بدرعا، ويف      
 كمـا   ،يف محاة، ولدى األمن العسكري فرع املخابرات اجلوية يف مدينة الالذقية          

 وحتدثت تقارير   ،تعرض بعضهم العتداءات كثرية أثناء نقلهم من مراكز االحتجاز        
  .عن االعتداء على احملتجزين يف الثكنات العسكرية التابعة للجيش

عربيـة حلقـوق    استخلصت املنظمة ال  واتسم التعذيب بالطابع املنهجي،     و  
يات الضحايا اليت تلقتها وما اطلعت عليه من تقارير ومن خربـا          ااإلنسان من رو  

األمناط التقليدية اليت توثقها منذ سنوات عن التعذيب يف سوريا تغري هذا النمط يف          ب
 عربت عنـه  ،لكرامة اإلنسانيةل ا وحشية وامتهانأكثر إذ اتسم بطابع     الثورة،سياق  

مت تـسريبها للتخويـف، أو مت       واملة بعض السجناء واحملتجزين،     أفالم مصورة ملع  
 القائمني بالتعذيب يف سياق عدم املباالة، كما متيز أيـضاً           "الشبيحة"ها من   ؤشرا

  .بنمط مل يكن شائعاً يف السابق، وهو االعتداءات اجلنسية
 متثل أحـدمها يف     ،وقد ارتكبت أعمال العنف اجلنسي يف سياقني خمتلفني       

ليشيات التابعة هلا ي وقد مارسه جنود احلكومة وأفراد امل،د النساء والفتياتالعنف ض
 نقاط التفتيش، ومتثل النمط  يف أثناء تفتيش املنازل ويف -"بالشبيحة"ممن يوصفون   -

 حيث استخدم كوسيلة    ،الثاين يف العنف ضد النساء والرجال يف مراكز االحتجاز        
ا كوسيلة إلكراه األقارب    ما استخدم أحيان  النتزاع املعلومات أثناء االستجواب، ك    

الذكور على تسليم أنفسهم مقابل اإلفراج عن الشخص احملتجز، ومتثلت أساليب           
 وصعق األعضاء التناسلية بأسالك موصولة ،العنف والتعذيب اجلنسي يف االغتصاب 

 ،ك املنصهر ي وحرق األعضاء التناسلية بالسجائر والوالعات أو البالست       ،بالكهرباء
  .وقد اتسم هذا السلوك أيضاً بطابع منهجي

  وفاة أعداد غري عن اء واحملتجزين ـ التعذيب وسوء معاملة السجنوأسفر  
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ـ    مسبوقة  مـن   جراء التعذيب قتيلٍ من٥٥٠ قدرا مصادر حقوقية دولية رصينة ب
ووصـل ـا    بينهم أطفال، وكان العديد ممن لقوا حتفهم من معارضي احلكومة، 

 إيل -يوثق ضـحايا االنتـهاكات    ي  الذ-  واألحباث اإلستراتيجية   التواصل مركز
  . من جراء التعذيبتوفوا  ١٦٠٢

 يف تعذيب اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومةمن ناحية أخرى تورطت   
 وإساءة  ليشيات التابعة للحكومة  ياحملتجزين لديها من اجلنود احلكوميني أو أفراد امل       

 األسرى، ووثقت شهادات مجعتها بعثة تقـصى         وذلك أثناء استجواب   معاملتهم،
احلقائق الدولية أساليب تعذيب بالضرب باألسالك الكهربائية والعصي، وىف إحدى     

 آخرين يف مرتل يف حلب أنـه رأى مثانيـة           ٥٤احلاالت ذكر شخص احتجز مع      
حمتجزين ميوتون متأثرين جبراحهم، وعاىن آخرون من إصابات خطرية مشلت كسر           

ثناء االستجوابات، وأفاد أحد قادة اجليش السوري احلر بأنه ضـرب           عظامهم يف أ  
 وميثل هذا   .حمتجزاً من أجل إكراهه على االعتراف، وأُعدم ذلك احملتجز فيما بعد          

 ،التعذيب وغريه من األفعال غري اإلنسانية جرائم حرب وليس جرائم ضد اإلنسانية      
  . كان املدنينيحيث مل يقع يف سياق واسع النطاق أو منهجي على الس

القمع والبطش بالـصحفيني واإلعالمـيني والفنـانني        وكانت إجراءات   
،  مسة أساسية من مشهد العنف الذي مارسه النظام يف سياق إحباط الثورة         واملثقفني

قتـل  ب.  األجهزة األمنية  فقامت ،تصاعد االحتجاجات املطالبة بإسقاط النظام    مع  
، كحال عـدد مـن      ة تصوير التظاهرات  ني سوريني بتهم  واعتقال وإخفاء ملواطن  

واتفهم النقالة، مثل باسل الـسيد      الناشطني الذين قتلوا أثناء تصويرهم لألحداث       
الذي قتل أثناء تصويره عمليات القصف على بابا عمرو يف محـص، أو املـصور               

 املدونون واملواطنون الذين ينشطون علـى شـبكات         كما تعرض فرزات جربان   
، وبادر كثريون منهم إىل االختباء أو الـسفر   إلجراءات قمعية التواصل االجتماعي   

عدد منهم كاملدونة رزان غزوان، يف حني استمر اعتقال لإثر اعتقال األجهزة األمنية 
  .املدونة طل امللوحي وإعالا اإلضراب عن الطعام حىت إطالق سراحها

ثقفني عـرب   سعت األجهزة األمنية حملاولة كبح تأييد شرحية الفنانني وامل        و
 ومن ذلك اغتيال الكاتب والناشط املعارض مشعل متو يف ،معاقبتهم بعنف ووحشية

 وهو الذي ذاع صيته     ،القامشلي، وقتل املغين إبراهيم القاشوش واستئصال حنجرته      
أو عرب حماولة اغتيال الرياضي عبد الباسط  الساروت الـذي  ةا للثورة يف محا   مغني ،

  لفنان والرسام ل املربح أو بالضرب ،لتظاهرات يف محصا واكبملأصبح منشداً ليليا 
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ا له على رسومه املناهضة للنظامعلى فرزات وتكسري يديه عقاب.  
 فتحت املعارك الطاحنة الدائرة بني جيش النظام واجليش         ٢٠١٢ويف عام   

 فسقط بنرياا ناشطان    ،احلر يف سوريا أبواب اجلحيم يف وجه الصحفيني واملثقفني        
 صحفيا وناشطا إعالميا وكاتبان وأحد الفنانني، فقتل الـصحفي          ٨٥ن و حقوقيا

 إال أن وسائل اإلعالم احلكومية أشاعت أن ،شكري الرغل برصاص قناصة يف داريا
 وتبعه  ،مسلحني عمدوا إىل قتله يف مرتله رد أنه يعمل يف مؤسسة إعالمية رمسية            

 مـع   ،يا قذيفة يف محص   الصحفي الفرنسي الشهري جيل جاكييه الذي قضى بشظا       
 اجليش النظامي بالتقصري يف محايته ألنه       ةاام عدد من الصحفيني الذين كانوا برفق      
  .كان يف مناطق تقع حتت سيطرة احلكومة

شباط دفعة واحدة أثنـاء     /وقضى مخسة صحفيني سوريني يف شهر فرباير      
يـر بعلبـة     املراكز اإلعالمية يف د    يف هجمات استهدفت   ،تأديتهم واجبهم املهين  

 كما قتل عـدد مـن الـصحفيني والناشـطني           ،واخلالدية وبابا عمرو يف محص    
 واملصور الفرنسي رميـي     ، من بينهم الصحفية األمريكية ماري كولفن      ،اإلعالميني
اعتقال كامل الطاقم   مت  و "، ودهم املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري      ،أوشليك

 الذي استمر احتجازه مع عدد      ،يش وعلى رأسهم الصحفي مازن درو     ،العامل فيه 
شـهد  و ،عرف أية معلومة عن حالتهم الصحية وظروف اعتقاهلمت وال ،هئمن زمال 
  ٢٠١٢شباط أول حالة قتل حتت التعذيب لناشط إعالمي خالل عام           / فرباير شهر

 وتكررت احلالة لتصبح مع اية العام       ، يف دير الزور   -هو عبد الرزاق الدرويش   و-
  .عالميني حتت التعذيب قضى عدد من الكتاب واإلشبه ممنهجة، إذ

  يف استهداف اإلعالميني العـاملني يف      املعارضة املسلحة كذلك تورطت   
هامجة مقر قناة اإلخبارية السورية وقتل ثالثـة مـن          فقامت مب  ،مؤسسات النظام 

 وخطف حممد السعيد أحد مذيعي التلفزيون السوري على يد جبهة           ،العاملني فيها 
صفيته، وامتدت االعتداءات إىل اإلعالم الغريب الذي بدأ يتخذ موقفا ضد النصرة وت 

احلركات اجلهادية العاملة يف سوريا، فقام مسلحون معارضون خبطـف املـصور            
  .٢٠١٢متوز /اهلولندى يرون أورليمانز والصحفي الربيطاين جون كانتلي يف يوليو

ل شـهر   وتسبب اتساع ساحات القتال يف تصعيد وترية القتـل خـال          
لتصل أيلول / بعد ذلك يف سبتمربوزادت ، حيث قتل سبعة صحفيني،آب/أغسطس

أعلى حصيلة للقتل حبق الصحفيني والناشطني اإلعالميني والكتاب، وكانـت          إىل  
  ر من القوات السورية ـ عناصت إذ قام،األسوأحالة الكاتب إبراهيم اخلريط هي 
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 ١٦٢

  .ه يف دير الزوروجريانالنظامية بتصفيته وابنيه أمام عائلته 
تـشرين أول حتـت     /تل تسعة صحفيني وكتاب سوريني يف أكتـوبر       قُو

 حممد األشرم يف    منهم ،التعذيب أو بالقصف أو التصفية من قبل املعارضة املسلحة        
 منهم يف   ١١ حيث قتل    ،يف األشهر األخرية  وترية االستهداف   وتزايدت   ،دير الزور 
 مقتل مثانية صحفيني    ٢٠١٢عام   من    كما شهد الشهر األخري    ،تشرين ثان /نوفمرب

  .وناشطني بينهم ثالثة يعملون يف التليفزيون السوري احلكومي
 يف ظل هذا املشهد الدموي العنيف واملتنقل الذي سجل أرقاماً قياسـية،            

  ا لعشرات من عمليات االعتقال واخلطف اليت تشارك فيهـا          بقيت الساحة مسرح
 والسيما االختطـاف املـنظم      ، السورية يضامعظم األطراف العسكرية على األر    

للصحفيني األجانب الذين اضطرهم منع دخول سوريا بشكل نظامي إىل دخوهلـا      
  .بطرق غري شرعية

  

  سقف اإلصالح: ثالثاً
مع عجز احلل األمين الذي تبناه النظام يف مواجهة احلركة االحتجاجيـة              

د، وبعد تبـاطؤ، أطلـق   املتصاعدة واملطالب اإلصالحية اليت عمت كل أحناء البال       
الحتواء احلركة االحتجاجية ومواجهة االنتقادات     " اإلصالحات"النظام حزمة من    

 ،تـشريعية   ثالثة مراسـيم   نيسان،/ أبريل ٢١ يف   أصدر الرئيس السوري  الدولية، ف 
 حمكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم      إلغاءتقضي بإاء العمل حبالة الطوارئ، وكذلك       

  . للمواطننيحق التظاهر السلمي
اليت متثل أطول حالة طوارئ معلنـه علـى         ورغم إلغاء حالة الطوارئ، و    

حالة  "واقعيا"فقد استمرت الساحة العربية وتقوض كل ضمانات حقوق اإلنسان،      
وتضخمت يف ظلها انتهاكات حقوق اإلنسان كما ونوعاً، فارتفعـت           الطوارئ،

دي النظام عند إلغـاء حالـة       أعداد الضحايا من متوسط عشرة قتلى يومياً على أي        
 يومياً بعد هذا اإللغاء، خبالف االعتقاالت التعسفية        الطوارئ إىل ما بني مئة ومئتني     

 . والتعذيب
 املنظـورة   ىحمكمة أمن الدولة العليا وإحالة مجيع الدعاو      وبينما مت إلغاء    

ختص وفق  لدى احملكمة والنيابة العامة فيها حبالتها احلاضرة إىل مرجعها القضائي امل          
يف حلقت السلطة هذه اخلطـوة      ، فقد أ  ما تنص عليه قواعد أصول احملكمة اجلزائية      

 بتأسيس حمكمة ختتص بالنظر يف قضايا اإلرهـاب،         قانونب ٢٠١٢متوز  / يوليو ٢٦
وطبقاً للقانون اجلديد، تتكون احملكمة من ثالثة قضاة بينـهم قـاض عـسكري،      
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 ختضع األحكام الغيابية الصادرة عنها   وال ،ويشمل اختصاصها املدنيني والعسكريني   
ختضع األحكام الصادرة ة، وإلعادة احملاكمة إال إذا كان املتهم قد سلم نفسه طواعي       

ال تتقيد باألصول  و،ضعنها للطعن أمام دائرة خاصة تشكل مبرسوم يف حمكمة النق        
كمـة  املنصوص عليها يف التشريعات النافذة وذلك يف مجيع أدوار املالحقـة واحملا           

ماوإجراءا.   
 النتهاك املعايري الدولية للحـق يف       اً فج اً هذه احملكمة منوذج   عدوبقدر ما ت  

أن النظـام  العربية حلقوق اإلنسان ضاعف من توجس املنظمة    فقد  احملاكمة العادلة   
  .يؤكد دوماً أن معارضيه مجاعات إرهابية منظمة

 بتعديل ٥٥برقم مرسوماً تشريعياً   ٢٠١١نيسان  / أبريل ٢١ يفكما أصدر   
 حبيث خيتص ضـابط العدليـة أو        ، من قانون أصول احملاكمات اجلزائية     ١٧املادة  

املفوضون مبهامها باستقصاء بعض اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات العام        
ومجع أدلتـها واالسـتماع إىل      ) اجلرائم الواقعة على أمن الدولة والسالمة العامة      (

ى أال تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد مـن   عل،املشتبه م فيها  
النائب العام وفقاً ملعطيات كل ملف على حدة، وعلى أال تزيد هذه املدة عن ستني     

  .يوماً
  متثـل أبرزهـا يف     ٢٠١٢شباط  /تعديالت دستورية يف فرباير   النظام  قر  أو

ح اسماللة واتمع، و   اليت جتعل من حزب البعث احلاكم قائداً للدو        ٨حذف املادة   
ا سبع  مبالتعددية السياسية، وقصر الفترات الرئاسية على فتريت والية، مدة كل منه          

 توضح أن هذه التعديالت ال تنطبق على الرئيس احلايل          ١٥٥سنوات، لكن املادة    
 ، كمـا  ٢٠١٤ يف   ى من االنتخابات الرئاسية املقبلة اليت يفترض أن جتر        إال اعتباراً 

، إذ يضع السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية حيات واسعة للرئيسأبقى على صال
والقضائية يف يديه عند الضرورة، ومينحه سلطة سن القوانني وتعيني أعضاء احملكمة            

 إخالء طرف الرئيس    ١١٧الدستورية وحىت رئاسة السلطة القضائية، وتكفل املادة        
 ،لعظمى، وهي مة يصعب إثباـا ولية أو مساءلة إال يف حالة اخليانة ا     ئأية مس من  

 وبناء على نتيجـة     ،وتتطلب قراراً تتخذه أغلبية الثلثني يف الربملان يف جلسة سرية         
 يحاكم الرئيس أمام احملكمة الدستورية العليا، اليت يتمتع الرئيس        واجتماع الربملان،   

ما  تسمية أعضائها السبعة، بين    بصالحية - من الدستور اجلديد   ١٤٠حسب املادة   -
  .الرئيس الس القضائي األعلى  بأن يرأس١٣٣تقضي املادة 
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مرسوماً تشريعياً  سوريا  وعلى مستوى قوانني احلريات اإلعالمية أصدرت       
يشمل مجيع الوسائل اإلعالمية املقـروءة واملـسموعة        ) ٢٠١١ لعام   ١٠٨رقم  (

ل إىل  واملرئية واإللكترونية وينص على الشفافية وحرية اإلعالم، وحريـة الوصـو          
 وال حيتـاج    املعلومات ومحاية الصحافيني، إضافة إىل تأسيس جملس وطين لإلعالم        

هذا املرسوم إىل تعليق سوى اإلحالة ملا سبق تناوله من جرائم ارتكبت حبق اإلعالم            
  .واإلعالميني

وجاء املرسوم اإلصالحي الثالث بتنظيم حق التظاهر السلمي للمـواطنني          
نيسان / أبريل٢١ان األساسية اليت كفلها الدستور يف حقا من حقوق اإلنس"بوصفه 
، ويقضي بتشكيل جلنة يف وزارة الداخلية للنظر يف طلبات الترخيص بتنظيم         ٢٠١١

املظاهرات، ويتعني على من يرغب يف تنظيم مظاهرة أن يقدم طلباً إليها يتـضمن              
. نتـهائها توقيت بدء املظاهرة وتارخيها ومكان جتمعها وانطالقها وخط سريها وا         

وأهدافها وأسباا والشعارات اليت سترفعها قبل املوعد احملدد للمظاهرة خبمسة أيام           
على األقل، وكذلك تقدمي تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتعهد بتحمل املسئولية          
عن كافة األضرار اليت قد يلحقها املتظاهرون باألموال واملمتلكات العامة واخلاصة،  

 تعـديل  -العتبارات تتعلق باألمن والنظام والسالمة العامة    -لية  وحيق لوزارة الداخ  
موعد بدء املظاهرة وانتهائها ومكان جتمعها وخط سريها إذا كان من شأا تعطيل         

 للخطر، على أن    ةمصاحل الدولة أو تعريض املواطنني وممتلكام أو املمتلكات العام        
  .ظاهرة ساعة على األقل من موعد بدء امل٢٤يكون ذلك قبل 

ويكون لكل مظاهرة جلنة منظمة يتم تسمية أعضائها يف الطلب املقـدم،            
ويتعني على اللجنة أن حتافظ على النظام أثناء املظاهرة، وأن تعمل على منع كـل               
قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص املظاهرة، وحيق للوزارة أن تطلب           

  . فلها أن تقوم بفضهامن اللجنة إاء املظاهرة، وإذا تعذر ذلك
وتعد التجمعات اليت تنظم خالفاً ألحكام هذا املرسوم من قبيل التظاهرات    

 من قانون ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥والتجمعات املنصوص عليها يف املواد 
  .١٩٤٩ لعام ١٤٨العقوبات الصادرة باملرسوم التشريعي رقم 

ة الواقع يأيت ملنع نيجة ملعاودون حاوبناء على تلك التدابري فإن هذا القانون 
  .احلق يف التظاهر السلمي ال لتنظيمه

 ٢٠١١آب  / أغـسطس  ٣ يف    العامـة  اً لالنتخابات قانونصدر الرئيس   وأ
  د االنتخابات عودد مـحولتنظيم االنتخابات التشريعية وانتخابات اإلدارة احمللية، 
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من مخسة  " النتخاباتاللجنة العليا ل  "شكل جلنة قضائية تسمى     والتشريعية واحمللية   
قضاة يسميهم جملس القضاء األعلى من قضاة حمكمة النقض، تتـوىل اإلشـراف             

  .الكامل على االنتخابات
، وطبقا للبيانات الرمسيـة  ٢٠١٢أيار  / مايو ٧ يفوقد أجريت االنتخابات    

 على   ا ومرشحة  مرشح ٧١٩٥للجنة العليا لالنتخابات فقد تنافس يف االنتخابات        
 بأصوام  ا مقترع ٥١٨٦٩٥٧  مقعداً، وأدىل فيها   ٢٥٠س البالغ عددها  مقاعد ال 
، %٥١ر٢٦بنسبة اقتراع بلغت    ،  م االنتخاب  حيق هل  ممن ١١٨٥١٩.١٠من أصل   

  . بعد طرح عدد الذين ال حيق هلم االنتخاب وغري املتواجدين يف سورية
ة أيـام   وقد أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات النتائج بعد تأخري استمر مثاني         

بسبب كثرة الطعون، دون أن حتدد االنتماءات احلزبية لألعضاء الفائزين، الـذين            
جتمع كل األطراف املشاركة واملقاطعة للعملية االنتخابية على أم مـن املنـتمني        

 وعـدد   ، امرأة ٣٠كما بلغ عدد النساء الفائزات      حلزب البعث واملتحالفني معه،     
  .  أعضاء٢٠٩ألوىل الفائزين بعضوية الس للمرة ا

جاءت عملية االنتخابات حمبطة للغاية، سواء يف سياق إجرائهـا          وهكذا  
، أو يف نتائجها اليت مل تتسم بالشفافية وكثرة الطعون اليت وسط مناخ العنف املفرط   

     .شابتها، وحازت على انتقادات شديدة حىت من األطراف اليت شاركت فيها
  

  ت احلسم العسكري وجهود التسويةمآل الثورة بني صعوبا: رابعاً 
 للتوصل إىل تسوية ٢٠١١آب /سعت اجلامعة العربية منذ أغسطس

سياسية بغية إاء العنف ضد املتظاهرين السلميني، واإلفراج عن احملتجزين، 
وسحب العناصر املسلحة من املدن واملناطق السكنية، وإرسال مراقبني، وقبلت 

 خطة اجلامعة العربية، وأرسلت اجلامعة -لةبعد مماط- ٢٠١١سوريا يف ديسمرب 
 بسبب تدهور الوضع ٢٠١٢ يناير ٢٨مراقبني لكن بعثة املراقبة مت وقفها يف 

  .األمين
وكانت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان قد لبت طلب األمانة العامة 
ري للجامعة العربية بتوفري الدعم التقين لبعثة املراقبني العرب، وأسهمت يف وضع معاي

اختيار املراقبني احلكوميني وغري احلكوميني، وإعدادهم ألداء مهامهم، ومناطق 
انتشارهم، ومنهجيات عملهم، وحتركام امليدانية، وطبيعة القدرات التقنية اليت 
حتتاجها البعثة، كما شارك األمني العام للمنظمة ضمن وفد اجلامعة العربية الذي 
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 على ٢٠١١كانون أول / ديسمرب٢٥-٢٢ة بني تفاوض رمسياً مع احلكومة السوري
 / ديسمرب٢٦اجلوانب التقنية لعمل البعثة وتدريب الفوج األول من املراقبني يف 

 مبقر اجلامعة العربية بالقاهرة، كما شكل فرع املنظمة يف سوريا ٢٠١١كانون أول 
  .نيةمثاين فرق لدعم بعثة املراقبني ميدانيا يف مناطق االنتشار الرئيسة الثما

وقد حتفظت املنظمة العربية على قرار جملس اجلامعة بتسمية الفريق أول 
حممد أمحد الدايب رئيسا للبعثة، كما سجلت خمالفته للخطوط اإلرشادية املتفق 

 على حنو قوض ٢٠١٢كانون ثان / يناير١٠عليها مع األمانة العامة للجامعة يف 
كانون ثان / يناير٢٥ ودعت يف بنية البعثة وقدرا على النهوض مبسئوليتها،

  . لتجميد عمل البعثة والنظر يف سحبها تدرجييا٢٠١٢
 خطة ٢٠١٢كانون ثان / يناير٢٢وأقر جملس وزراء اخلارجية العرب يف 

عمل إلاء العنف بغية تسهيل عملية انتقال سياسي تؤدي إىل نظام دميقراطي 
 انتماءام وأعراقهم، من وتعددي، يكون فيه املواطنون متساوين، بغض النظر عن

خالل البدء يف حوار سياسي جاد بني احلكومة السورية وكافة أطراف املعارضة 
دول زمين حمدد من جانب جلالسورية حتت رعاية جامعة الدول العربية ووفقاً 

  :جامعة الدول العربية، دف
  .تشكيل حكومة وحدة وطنية -
 لكي يتعاون بشكل كامل بكافة صالحياتهلنائبة تفويض الرئيس السوري  -

 .حكومة الوحدة الوطنية، حىت تتمكن من أداء واجباا مع
 . إجراء انتخابات حرة وشفافة حتت إشراف عريب ودويل -

شباط قام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني كويف عنان / فرباير٢٣ويف 
/  مارسمبعوثا خاصا مشتركا لألمم املتحدة واجلامعة العربية بشأن سوريا، ويف

سالم من ست نقاط لوقف إطالق النار وفتح حوار  نان خطةأآذار اقترح كويف 
نان على خطة سالم مع احلكومة السورية، أسياسي، ويف األسابيع التالية تفاوض 

نيسان أن الرئيس األسد قدم ضمانات بأنه سيبدأ فورا يف / أبريل٤وأعلن يف 
 ١٠ق احلضرية حبلول من املناطسحب قواته وإمتام عملية االنسحاب العسكري 

  .نيسان/أبريل
نيسان أنشأ جملس األمن بعثة إشراف لألمم املتحدة يف / أبريل٢١ويف 
نان، لكن مع ألفت مبراقبة وقف العنف وتنفيذ خطة  مراقب، ك٣٠٠ُسوريا قوامها 

  استمرار العنف وتصاعده واستمرار إطالق النار من جانب قوات احلكومة وقوى
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  .حزيران/ يونيو١٦ جتميد أعمال املراقبة يف املعارضة مت
" جمموعة العمل الدولية حول سوريا"ويف إطار هذه الصعوبات تشكلت 

وتضم وزراء خارجية الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن وثالث دول 
متثل اجلامعة العربية، هي الكويت والعراق وقطر، باإلضافة إىل تركيا، واألمني العام 

  .عة العربية، واألمني العام لألمم املتحدة، ووزيرة خارجية االحتاد األورويبللجام
 مبدًءا ١٨، واتفقت على ٢٠١٢حزيران /واجتمعت اللجنة يف يونيو

كأساس خلطة انتقالية ملعاجلة األزمة السورية، أصبحت حموراً للنقاش الدويل مع 
 اخلتامي جمموعة صعوبات احلسم العسكري واحلل السياسي، وقد تضمن البيان

  :  مبادئ ميكن إمجاهلا فيما يلي
 .معارضة أي عسكرة إضافية للرتاع* 
وضع حد إلراقة الدماء يف البالد، ودعم كل الفرقاء خلطة النقاط الست الـيت              * 

 .نان، خصوصا وقف إطالق النارأقدمها 
تشكيل حكومة انتقالية متلك كامل الصالحيات التنفيذية، وعليهـا أن تـسمى        * 

حماورا فعليا عندما يطلب املبعوث الدويل ذلك، للعمل على تنفيذ خطـة النقـاط           
 .الست واخلطة االنتقالية

على املعارضة تدعيم متاسكها دف تسمية ممثلني فعليني للعمل على خطة النقاط * 
 .الست واخلطة االنتقالية

 .احلوار الوطينمتكني مجيع فئات اتمع السوري وأطيافه من املشاركة يف عملية * 
تعديل الدستور مبوافقة شعبية وإجراء إصالحات قانونية، واإلعداد النتخابـات          * 

حرة ومفتوحة أمام كافة األحزاب، تضمن متثيالً كامالً للنساء يف كـل جوانـب       
 .العملية االنتقالية

السماح مبرور املساعدات اإلنسانية إىل املناطق األكثر تضررا، وإطالق سراح * 
 .تقلنياملع
تأمني استمرارية املرافق واجلهات العامة أو ترميمها، ويـشمل ذلـك اجلـيش             * 

 .واألجهزة األمنية
احترام كافة املؤسسات احلكومية حلقوق اإلنسان، ومتكني ضحايا الرتاع مـن           * 

احلصول على تعويضات أمام القضاء، واحترام الفرقاء بعثة مراقيب األمم املتحـدة            
 .والتعاون معها

  ل ألي اتفاق يتم التوصل إليه بني ـم فاعـة العمل لتقدمي دعـستعداد جمموعا* 
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األطراف املعنية، وميكن أن يتم ذلك بتفويض من األمم املتحدة، وكذلك ختصيص            
 .موارد مالية مهمة إلعادة إعمار البالد

متوز صوت جملس األمن على مـشروع قـرار بالتهديـد    / يوليو١٧ويف  
د احلكومة بسبب عدم االلتزام خبطة النقاط الست لكن         بعقوبات غري عسكرية ض   

نان استقالته مـن منـصب   أآب أعلن  /روسيا والصني صوتتاً ضده، ويف أغسطس     
أيلول تـوىل الدبلوماسـي     /املبعوث اخلاص، وانسحبت بعثة املراقبة، ويف سبتمرب      

  .نانأمنصب املبعوث اخلاص بعد " األخضر اإلبراهيمي"اجلزائري 
راءات جملس األمن بشأن سوريا، أصدرت اجلمعية العامة        ورغم تعطيل إج  

وجملس حقوق اإلنسان عدة قرارات بشأن سوريا بأغلبية كبرية، وحـدد جملـس             
حقوق اإلنسان صالحيات اللجنة الدولية لتقصى احلقائق املفوضـة بـالتحقيق يف        
انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا، كما تكررت الدعوات بإحالـة الوضـع يف       

ا إيل احملكمة اجلنائية الدولية من جانب بعض الدول األعضاء ومن جانـب             سوري
  .املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

وخارج نطاق األمم املتحدة نفذت كل من كندا وسويسرا وتركيا 
والواليات املتحدة إضافة إىل االحتاد األوريب عقوبات ضد أفراد وهيئات مشاركة 

وريا، مشلت حظر صادرات النفط السوري يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف س
 دولة جبامعة الدول العربية بتنفيذ هذه ١٩ومبيعات األسلحة إيل سوريا، وتعهدت 

  .العقوبات، لكن جامعة الدول العربية مل تضع آلية فعالة ملراقبة تنفيذ العقوبات
وبعد عام من مؤمتر جنيف واستعصاء احلسم العسكري من جانب النظام 

انب قوى املعارضة املسلحة واستفحال تداعيات األزمة اإلقليمية وكذلك من ج
والدولية بالعدوان اإلسرائيلي العسكري على سوريا وتزويد روسيا اجليش السوري 

للدفاع اجلوي، اجتهت األنظار جمدداً إىل مبادئ جنيف )  s ٣٠٠(بصواريخ 
نظام السوري ، ووافق ال)٢جنيف (كمخرج لألزمة، وبدأت املساعي لعقد مؤمتر 

  .على املشاركة، وجترى مشاورات مكثفة إلعادة توحيد املعارضة
وترى املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، أنه أيا كان مسار هذا التطور فينبغي 
أن يتجه اجلهد األساسي لوقف محام الدم الذي يتعرض له املدنيون يف سوريا، وأن 

 مصريه واختيار نظامه يكفل أي حل حق الشعب السوري احلصري يف تقرير
  . السياسي، وأن يضمن هذا احلل وحدة التراب الوطين وسالمة كل قوى اتمع

*   *  *  
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  مجهورية الصومال
  

استمرت احلرب األهلية متعددة األطراف ومتغرية األحوال يف الـصومال            
كعنصر حاكم يف أوضاع حقوق اإلنسان يف البالد للعام الثالث والعشرين علـى             

، مترافقة مع التأثرات غري احملدودة بالكوارث الطبيعية اليت تفاقم من عمليات      التوايل
  .الرتوح الداخلي واللجوء إىل اخلارج

وبينما تراجعت أنشطة القرصنة البحرية اليت اختـذت مـن الـسواحل              
دول  يف ج  ٢٠١١الصومالية منطلقاً هلا، فقد نال الصومال اهتماماً خاصاً منذ عام           

  .األعمال الدويل والقاري اإلفريقي واإلقليمي العريب
فانطلق مسار سياسي جديد للحكم االنتقايل يف البالد باجتاه بناء نظـام              

سياسي مستقر، والعمل وفق رؤية تعزز من القدرات العسكرية واالقتصادية للحكم 
 انتماءها إىل اليت أعلنت رمسياً" شباب ااهدين"اجلديد، وتضيق اخلناق على حركة 

تنظيم القاعدة، وحفزت العديد من القوى الدولية واإلقليمية علـى التـدخل يف             
  .مواجهتها
 لبناء النظام السياسي اجلديد،     ٢٠١٢أيار  /ومت تبين خارطة طريق يف مايو       

نالت دعماً سياسياً دولياً، ودعماً عسكرياً إفريقياً، وخاصة من كينيا، بالتوازي مع            
لعسكري اإلثيويب الذي يثري حفيظة أبناء الصومال حبكـم العـداء           تراجع الدور ا  

التارخيي بني البلدين، ونالت خارطة الطريق اهتماماً من جانب مجهورية احلكـم            
  .الذايت يف بونت الند، على حنو قد يسهم يف إعادة اللحمة للبلد املمزق

  فقد انتـهى رمسيـاً دور      التطورات السياسية والدستورية  وعلى صعيد   
، ٢٠١٢متـوز   /احلكومة االنتقالية املؤقتة والربملان االنتقايل املؤقت يف اية يوليـو         

، حبضور  ٢٠١٢أيار  / مايو ٢٣وذلك وفق خارطة طريق مت تبنيها يف أديس أبابا يف           
صومايل متنوع، وحضور إفريقي وعريب ودويل قوي، فتم بدء مسار جديد بالبناء            

 القوى الصومالية املناهضة حلركة شـباب       على التوافق الذي سبق يف جيبويت بني      
احلركات اإلسالمية املعتدلة، حركة أهل السنة واجلماعـة، احلكومـة          (ااهدين  
شيوخ القبائـل   ( شخصية رئيسة    ١٣٥اليت شكلت جملساً تأسيسياً من      ) االنتقالية
 ٢٢٥(  عضواً للربملان اجلديد ٢٧٩، قام بتعيني ٢٠١٢حزيران /يف يونيو) الصومالية

  . ، وأقر دستوراً جديداً) لس األعيان٥٤لس النواب، 
  اً له، كما ـرئيس" حممد عثمان جواري"ان اجلديد السيد ـوانتخب الربمل
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، ٢٠١٢أيلـول   /رئيساً للجمهورية يف سبتمرب   " حسن شيخ حممود  "انتخب السيد   
، ٢٠١٢تشرين أول /رئيساً للوزراء يف أكتوبر" فرح شريدون"وجرى اختيار السيد 

  .٢٠١٢تشرين ثان /وأقر الربملان تشكيل احلكومة يف نوفمرب
تزامن تطبيق خارطة الطريق مع زيادة عدد القوات اإلفريقيـة املـساندة               

 ألف جندي تلبية    ١٧ ألف جندي، مث إعادة زيادا إىل        ١٢للحكومة اجلديدة إىل    
  .لنداءات احلكومة اجلديدة وداعميها على املستويات الدولية

 جنحت قوات احلكومة بدعم من قوات االحتاد اإلفريقي يف تقـويض           وقد  
سيطرة حركة شباب ااهدين على حميط مقديشيو والعديد من مـدن وبلـدات             

  .وسط البالد وجنوا ، وأمهها ميناء كيسمايو
وقد شكت النساء الناشطات يف الشئون العامة يف الصومال من استبعادهن   

عدم إيالء اجلمعية التأسيسية اهتماماً بالقـضية، فقـد         من عضوية الربملان، ورغم     
  .حرص رئيس احلكومة اجلديدة على ضم سيدة لشغل موقع وزيرة اخلارجية

اللجنـة  "يذكر أن الدستور اجلديد مت وضع مسودته بواسطة جلنة تسمى             
، اليت تأسست يف جيبـويت تزامنـاً مـع          "االستشارية املختصة بالشئون الفيدرالية   

عبد الاله  "رئيساً للحكومة االنتقالية خلفاً للواء      " شيخ شريف شيخ أمحد   "انتخاب  
  . ، وجرى تعيني أعضائها باحملاصصة املعتادة"يوسف

بيد أن األوضاع يف الصومال تشكل عائقاً أمام النقاش والتشاور الـشعيب         
قهم الضروري يف وضع الدساتري، إال أن غالبية املثقفني الصوماليني قد عربوا عن ضي

من غياب التشاور إال مع القوى األجنبية، كما شككوا يف شرعية قيـام اللجنـة               
  .االستشارية الفيدرالية مبهمة صوغ الدستور الذي أقرته مجعية نصف منتخبة

وبينما يتضمن الدستور يف فصله الثالث ضمان احلقوق األساسية على حنو           
اً للمـرأة يف فـصل      واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، كما خصص حصص       يتفق

املؤسسات الوطنية واملتخصصة، لكنه يبطل يف فصله األول أي تـشريع أو قـرار              
يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية بشكل مطلق ودون حتديـد، مـا جيعـل              

  .الضمانات الدستورية للحقوق واحلريات عرضة للتقويض
يدة، ويتساهل الدستور بشكل كبري يف منح اجلنسية وخيصص له مواد عد          

على حنو يراه البعض مصدر خطر على هوية البالد، يف ضوء التداخالت القبلية مع              
  .دول اجلوار

  ة بني خمتلف أقاليم البالد فلم حيدد ـوبينما يؤسس الدستور لدولة فيدرالي
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أراضي الصومال، ويرى البعض أن النهج الفيدرايل يشكل املدخل املناسب إلـاء         
ة، فيما يوجه البعض اآلخر انتقادات واسـعة ألتبـاع           عاماً من احلرب األهلي    ٢٣

الفيدرالية، فرياها غري ضرورية يف مرحلة االنتقال الراهنة، ويذهب البعض إىل حد            
التشكيك يف النوايا، باعتبار الفيدرالية وسيلة لسيطرة قوى خارجية على اكتشافات   

 السيطرة على اإلقليم بترولية كبرية جنويب البالد، وسيسهل معها السيطرة عليها عرب
  .الذي يفترض أن تدار موارده مبعزل عن الدولة

، فبينما استمر الرتاع املسلح     احلق يف احلياة والسالمة البدنية    وعلى صعيد   
بني القوات احلكومية املدعومة إفريقياً وحركة شـباب ااهـدين يف العاصـمة             

ايا بعد أن اكتسب    مقديشيو جنويب البالد ووسطها، فقد سقط اآلالف من الضح        
 ٣٠الرتاع طابعاً خمتلفاً خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، إذ دعا جملس األمـن يف               

 االحتاد اإلفريقي إىل زيادة عدد قواته املعنية حبفظ السالم يف           ٢٠١١أيلول  /سبتمرب
 جندي  ٩٨٠٠ جندي، بزيادة عدد أفرادها بنحو       ١٢٠٠٠إىل  ) أميسوم(الصومال  

، وانضم إليهم مائة جندي من جيبويت قبل اية العـام، وىف            )أوغندي وبورندي (
 تدخلت القوات املسلحة الكينية يف الـصومال ضـد          ٢٠١١تشرين أول   /أكتوبر

 دعا جملس األمن مرة أخرى      ٢٠١٢كانون أول   / ديسمرب ٢٢مجاعة الشباب، ويف    
 الـدعم    فرداً، وزيادة  ١٧٧٣١االحتاد األفريقي لزيادة عدد قواته يف الصومال إىل         

، ٢٠١٣تـشرين أول    / أكتوبر ٣١، ومتديد واليتها إىل     "أميسوم"اللوجيسيت لبعثة   
  . وأعلنت مجاعة الشباب رمسياً انتماءها لتنظيم القاعدة

وقد انعكست هذه املعطيات اجلديدة يف أبعاد الرتاع على موازين القوى           
عاصمة،  انسحاا من ال٢٠١١آب /العسكرية، فأعلنت حركة الشباب يف أغسطس

  .تاركة احلكومة االحتادية االنتقالية تسيطر على معظم أحناء مقديشيو
وىف جنويب الصومال سيطرت ميليشيات متحالفة مع احلكومة االحتاديـة          
االنتقالية ومدعومة من كينيا وإثيوبيا على مناطق كانت خاضعة حلركة الـشباب            

   .وأزاحتها من عدة مدن، لكن القتال تواصل يف مناطق عدة
وقد تورطت كل أطراف الرتاع يف انتهاكات جسيمة وجرائم حـرب،           
مشلت املناطق الواقعة حتت سيطرة احلكومة وحلفائها، وكان علـى رأس هـذه             

 صحفياً  ٢٠االنتهاكات جرائم القتل املستهدف آلالف املدنيني، ومن بينهم مقتل          
تلف جرائم قتل  وحده، وفشلت احلكومة االنتقالية يف التحقيق يف خم ٢٠١٢يف عام   

  دي قواا أو القوات املتحالفة ـون الذين سقطوا على أيـاملدنيني، مبن فيهم املدني
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  .معها
وارتكبت قوات احلكومة االنتقالية وامليليشيات املتحالفة معها انتـهاكات    
جسيمة يف حق املشردين داخلياً يف مقديشيو، مبا يف ذلك االغتـصاب، وـب              

ات اإلغاثة، واالعتقاالت واالحتجازات العشوائية، كما      مساعدات الغذاء من خميم   
استمر قتل املدنيني وإصابتهم أثناء تبادل املتحاربني إطالق النار، وخاصة خـالل            

  . القتال بني قوات احلكومة االنتقالية ومجاعة الشباب
 يف عمليات تفجري عبوات ناسفة وشـاحنات        مجاعة الشباب واستمرت  

 ٢٠١١تـشرين أول  / أكتوبر٤من ذلك تفجري شاحنة يف دون مراعاة للمدنيني، و 
عند تقاطع طرق مزدحم قرب جممع احلكومة االنتقالية يف مقديشيو، مما أسفر عن             

 طالباً وآباؤهم كانوا وقتها يف وزارة       ٥٠ شخصاً، من بينهم     ٧٥مصرع أكثر من    
ضالً عن التعليم يتفقدون نتائج طلبات بعثات دراسية خاصة بالدراسة يف اخلارج، ف         

  . وقد تبنت حركة الشباب املسئولية عن اهلجوم. إصابة مائة آخرين
كما استمرت مجاعة الشباب يف وضع قيود على حركة مـواد اإلغاثـة             

 منظمة إغاثة   ١٦ أكثر من    ٢٠١١تشرين أول   / نوفمرب ٢٨اإلنسانية، وحظرت يف    
 ٢٠١٢ تشرين أول/ أكتوبر ٨من العمل يف مناطق حتت سيطرا، كما حظرت يف          

 من العمـل يف املنـاطق       -وهى منظمة اإلغاثة اإلسالمية   -آخر منظمة إغاثة باقية     
  . الواقعة حتت سيطرا

 يف انتهاكات جسيمة يف جنوب الصومال القوات األجنبيةكذلك تورطت   
ووسطها ، مبا يف ذلك القصف العشوائي دون متييز بني املدنيني واملقاتلني، وذلك              

، حيث قصفت القوات اجلوية والبحرية الكينيـة        ٢٠١١ تشرين أول /منذ أكتوبر 
  .مناطق مدنية دون متييز، فقتلت وأصابت املدنيني وقطعان املاشية

آب شنت القوات الكينية ضربة حبريـة علـى مينـاء    / أغسطس ١١وىف  
  . كيسمايو، تسببت يف مقتل مدنيني بينهم أطفال

 معاملة أشـخاص    وقامت القوات اإلثيوبية باعتقاالت عشوائية، وأساءت     
  . قيد االحتجاز، وخاصة يف مدينيت بلدوين وميداو

 اسـتمرت ظـاهرة احملاكمـات       احلق يف احملاكمة العادلة   وعلى صعيد   
 للمشتبه فيهم يف غيبة جهاز قضائي وجهاز معاون ةالعسكرية ذات الطبيعة العشوائي

حاكمـات  قضائي قادر ويف ظل نزاع أهلي حمتدم، مما يقوض البيئة املناسـبة للم            
  .العادلة والتقاضي
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وقضت احملاكم الصومالية خالل الفترة اليت يغطيها التقرير باإلعدام حبـق           
 شخصاُ على األقل، وورد أن أربعة من هذه األحكام قد جرى تنفيذها بـني               ٦٠
  .٢٠١٣كانون ثان / ويناير٢٠١٢آذار /مارس

  فقد ظل الـصحفيون واإلعالميـون      حرية الرأي والتعبري  وعلى صعيد   
يعانون من اإلصابات يف سياق الرتاع املسلح الدائر، كما يتعرضـون لالعتقـال             

  . التعسفي أو غري القانوين والتهديدات وغريها من أشكال الترويع
وتشري تقارير إىل حاالت تدخلت فيها قوات احلكومة االنتقالية يف حرية             

طيلة " شابيل" يف إذاعة    الرأي والتعبري، من بينها احتجاز اثنني من املوظفني العاملني        
  . ثالثة أيام يف مقديشيو، مث إطالق سراحهما دون توجيه أية مة هلما

من قبل وكالة األمـن     " كوطي" مت إغالق إذاعة     ٢٠١١آذار  /وىف مارس 
  .  ساعة، مث مسحت هلا السلطات باستئناف البث٤٨الوطين ملدة 

ا عنـوة، وهـى   حزيران اقتحمت القوات احلكومية إذاعة جوب/وىف يونيو 
  . يف مقديشيو، وأوقفت عملها لبضع ساعات" االف ام"حمطة حملية ملوجات 

وذكر االحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني أن أربعة مـسلحني دامهـوا           
، دون أن تقدم القوات احلكوميـة أي        ٢٠١١أيار  / مايو ٢٢مكاتبه وسرقوها يف    

  . محاية ملوظفي االحتاد ومكاتبه
اقعة حتت سيطرة حركة الشباب استمر فرض قيود تعسفية         وىف املناطق الو    

وغري قانونية على حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك حجب إشارات البث اإلذاعي،             
وحظر االستماع إىل بعض احملطات اإلذاعية واإلخبارية، ومعاقبة مـن ال يطيـع             

عالم بعـد  األوامر سواء كان من موظفي اإلذاعات أو األفراد الذين يعملون بـاإل  
  .ضبطهم متلبسني باالستماع إىل احملطات احملظورة

 اليت  "أرض الصومال "وتكررت ظاهرة التضييق على حريات اإلعالم يف          
تنعم بقدر أكرب من االستقرار، وتبنت إجراءات تقييدية، فقد ذكر االحتاد الـوطين            

نونية للصحفيني الصوماليني أن السلطات يف هرجيسا ضاعفت من اإلجراءات القا         
اليت اختذا حبق الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية، مبا يف ذلك إجـراءات تتعلـق             
بتشويه السمعة والتشهري والسب وإذاعة أخبار زائفة، وتتعامل معها طبقاً للقوانني           

  .اجلنائية اليت تفضي إىل صدور أحكام سالبة للحريات
 الـيت   "ندبونت ال " كذلك استمرت مالحقة الصحفيني واإلعالميني يف       

تتمتع بقدر من االستقرار النسيب أيضاً، ومن مناذج ذلك ما قامت به الـشرطة يف               
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هـيريان أون   " حيث اعتقلت صحفياً يعمل يف شـبكة         ٢٠١١حزيران  / يونيو ٢٩
يف مكتبه يف مدينة بوساسو، بتهمة نشر تقرير إعالمي زائف، ومتت إحالتـه      " الين

ونشر أنبـاء   " أرض النبط "خالل بأمن   حزيران بتهمة اإل  / يونيو ٣٠للمحاكمة يف   
  .زائفة، حيث أدين وعوقب بالسجن ملدة عام

  
*    *   *  
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 ١٧٥

  راقـة العـمجهوري
  

مل تكن الفترة اليت يغطيها التقرير جمرد امتداد زمين يف عمر العراق، إذ   
 ينتظرونه بفارغ الصرب -لعاملوكل قوى التحرر يف ا-شهدت حدثا ظل العراقيون 

لنحو عشر سنوات، وهو انسحاب قوات االحتالل األمريكية من العراق الذي 
 ليضع حدا الحتالل دام حنو عشر ٢٠١١كانون أول / ديسمرب١٨اكتمل يف 

  .سنوات، وأنزل دماراً غري مسبوق بالدولة واتمع على حد سواء
الت أكثر مما يوفر من لكن هذا احلدث على أمهيته طرح من التساؤ  

إجابات، سواء من منظور حقوق اإلنسان مبفهومها الشامل، أو مستقبل املسار 
السياسي يف البالد، خاصة بعد أن كرست سياسة االحتالل احملاصصة الطائفية 

ة، ات الوطنية من الدولة إيل الطائفبديالً عن تكافؤ الفرص، وخفضت الوالء
 من مفهوم الثأر بدال من اإلدماج االجتماعي، مطيحة مبفهوم املواطنة، وأعلت

وشرعت قوانني لإلقصاء، وأقامت حماكم استثنائية، وأتاحت تكوين ميليشيات 
قوض باملثل سيادة يقوض احتكار السلطة لإلكراه فحسب، بل ويعسكرية ال 
  . حكم القانون

كما يطرح تساؤالت مماثلة حول التحديات اليت خلفتها عشرية االحتالل،   
ويف مقدمتها منط العالقات بني الواليات املتحدة والعراق، يف ضوء االتفاقيات 
األمنية بني البلدين، وغريها من االتفاقيات اخلاصة بالبترول، والوضع غري املفهوم 
بإبقاء العراق حتت طائلة الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ومنط العالقات 

دستان، والذي أرجأ الدستور جانبا منه، وأشعلت بني احلكومة املركزية وإقليم كر
  . املشاحنات السياسية واالقتصادية جانباً آخر منه بلغ مستوى حشد عسكري

واحلقيقة أن هذا التقرير ال حيمل حمليب العراق بشارة التعايف السريع من حمنة   
 عشرية االحتالل، فواقع األمر أن االحتالل ذهب ولكن بقى مشروعه متمثالً يف
الصراع الطائفي الذي احتدم إثر رحيل االحتالل بدالً من  حبث القوى السياسية 
عن توافق وطين الحتوائه، واستمر الصراع على السلطة بدالً من التكاتف ملواجهة 

فقر وغالء وفساد ونقص فادح يف إقصاء وحتديات التركة الثقيلة لالحتالل، من 
      .اخلدمات االجتماعية

  لقانوين والدستوري والتشريعيأوالً اإلطار ا
  ون محاية ـ قان٢٠١١آب / أغسطس٢٧ي يف ـدر الرئيس العراقـأص
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 ١٧٦

آب، وقد القـى  / أغسطس٩الصحفيني، الذي صادق عليه الربملان العراقي بتاريخ    
التشريع انتقاداً حاداً من منظمات اتمع املدين، نظرا الستخدامه تعبريات مبهمة،           

اسية للصحفيني واإلعالميني أثناء تأديتهم لعملهم، فضالً       وعدم توفري احلماية األس   
  . الذي أورده التشريع" الصحفي"عن غموض تعريف 

 قانون املنظمـات    ٢٠١١نيسان  / أبريل ٦كما أقر الربملان الكردستاين يف      
غري احلكومية يف إقليم كردستان، ويبطل القانون اجلديد وأحكامه النظام القـدمي            

ول على ترخيص من وزارة الداخلية لتأسيس منظمة غـري          الذي كان يلزم باحلص   
  . حكومية، وحظي القانون مبوافقة املنظمات غري احلكومية

 أقر الربملان الكردستاين قانون جملـس أمـن إقلـيم           ٢٠١١ مايو   ٢ويف  
كردستان، ويرتبط مباشرة مبكتب الرئيس، والقانون مسئول عن مجع املعلومـات           

رهاب، وأمن املطارات، ونقاط الدخول احلدوديـة،       األمنية، وأنشطة مكافحة اإل   
واألمن الغذائي، والتزييف، والتجسس، وأمن مكاتب البعثات الدبلوماسية الدولية،        
واالجتار باملخدرات، واجلرمية املنظمة، فضالً عن مهمة جديدة تعد غري تقليديـة،            

 قـانون  ٢٠١١ نيسان/  أبريل ٢٦وهي مكافحة الفساد املايل، كما أقر الربملان يف         
  . هيئة الرتاهة العامة

 جرى إقرار قـانون مكافحـة العنـف         ٢٠١١حزيران  / يونيو ٢١ويف  
األسري، ويقدم القانون تعريفاً واسعاً للعنف املرتيل، ويشمل األطفـال وكـذلك    
كبار السن، وينص على إنشاء حماكم خاصة للتعامل مع قضايا العنف األسـري،             

أمر محاية يتم مبوجبه منع الشخص املخالف من    ويتضمن أحكاما تنص على إصدار      
  . دخول املرتل والتواجد فيه لفترة معينة، وجيرم ختان اإلناث والترويج له

  

  احلقوق األساسية: ثانياً
  :احلق يف احلياة. ١

تقدر مصادر بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق عدد القتلى خالل عام   
 العناصر األمنية، فضالً عن إصابة  من) ١٠٥٢(مدنياً و) ٢٧٧١( بنحو ٢٠١١

من العناصر األمنية، ووقع بعض هؤالء الضحايا جراء ) ٢٥٩٦(مدنياً و) ٧٩٦١(
هجمات يف سياق تصفية احلسابات، وبعضها اآلخر نفذته جمموعات مسلحة 
بغرض تقويض قدرة احلكومة على احلفاظ على األمن، بينما قدرت وزارة حقوق 

، من بينهم )٢٧٨١(القتلى املدنيني خالل العام نفسه بنحو اإلنسان العراقية عدد 
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آخرين، وأشارت ) ١٠٣٨٦(طفالً، فضالً عن إصابة حنو ) ٩٦(امرأة، و) ١٨٤(
  . قتيالً خالل العام) ٤٠٨٧(إيل سقوط " هيئة إحصاء القتلى العراقية"تقديرات 
 عام وتفاوتت تقديرات اخلسائر اإلمجالية النتهاك احلق يف احلياة خالل  
عدد القتلى عام " يونامي"، فقدرت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ٢٠١٢
عدد القتلى بنحو " وكالة فرانس"مدنياً، بينما قدرت ) ٣٢٣٨( بـ٢٠١٢

  .من خمتلف العناصر األمنية يف البالد) ٨١٦(مدنياً، و) ١٣٥٨(
 وتعددت مصادر انتهاك احلق يف احلياة، فسقط املئات من الضحايا يف
التفجريات والعمليات االنتحارية، فضالً عن استمرار االستهداف املتعمد لفئات 
بعينها من املواطنني، جاء يف مقدمتها قوات األمن العراقية، واغتيال مسئولني 
حكوميني، وقضاة، ورموز دينية، وأكادمييني، وأشخاص ينتمون ألقليات متنوعة، 

  . لتكريس الطائفية يف البالديف مساعٍ
 اهلجوم ٢٠١١ومن أمثلة اهلجمات اليت استهدفت مدنيني خالل عام   

 شخصاً ٦٤كانون ثان يف تكريت، والذي أسفر عن مقتل / يناير١٨االنتحاري يف 
  . آخرين، واستهدف مركز جتنيد تابعاً للشرطة١٥٠وجرح 

 ٢٧ويعد اهلجوم الذي نفذ بسيارة مفخخة واستهدف خيمة عزاء يف   
 وأسفر عن مقتل العشرات يف منطقة الشعلة يف بغداد أبرز ٢٠١١كانون ثاين /يناير
  . انتهاك احلق يف احلياة بدافعٍ  طائفيجمناذ

/  أبريل١١أفراد ينتمون ألسرة ريفية شيعية مصرعهم يف ) ١٠(ولقي   
 ١٢متوز قُتل حنو / يوليو٢٨ جراء تفجري قنابل يف حقوهلم، ويف ٢٠١١نيسان 

فجري مزدوج يف تكريت، حيث استهدف  آخرون يف ت٢٨شخصاً وأصيب 
االنفجار األول مدخل مصرف حكومي، تبعه انفجار آخر استهدف عمال 

  . الطوارئ الذين وصلوا إىل موقع التفجري
 ٧٠وشهدت البالد يوماً دموياً سجل أكرب عدد للقتلى، حيث لقي حنو   

، وأصيب املئات يف موجة من ٢٠١١آب / أغسطس١٥شخصاً حتفهم يف 
 استهدفت خمتلف مدن العراق، كان أكثرها  هجمة٤٠ قُدرت بنحو اتاهلجم

فتكاً ذلك الذي استهدف سوقاً يعج بالزوار يف مدينة الكوت، وأسفر عن مقتل 
" بتنظيم دولة العراق اإلسالمية"وامت احلكومة العراقية ما يعرف ،  شخصا٣٩ً

  .بتدبري اهلجمات
  ) ١٦( حنو ٢٠١١تشرين أول / أكتوبر١٣ل يف ـة الصدر قُتـويف مدين
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شخصاً على إثر انفجار قنبلتني على جانب الطريق، بينما أبلغت مصادر أخرى 
  . قتيالً) ٦١(بعثة األمم املتحدة لدى العراق بأن ضحايا احلادث بلغ عددهم 

أول وبالتزامن مـع انـسحاب القـوات        كانون  /سمربوخالل شهر دي    
آخـرون يف سلـسلة     ) ٢٠٠(، وأصيب    أخرون شخصاً) ٦٩(األمريكية قُتل حنو    

 سيارات مفخخـة وسـت قنابـل        ٩منسقة من التفجريات، حيث جرى تفجري       
 حياً  ١٢مزروعة على جانب الطريق، استهدفت مباين حكومية وأسواقاً وحمال يف           

التابع لتنظيم  -" أعلن تنظيم دولة العراق اإلسالمية    ويقطنها أغلبية شيعية يف بغداد،      
  .  عن التفجريات مسئوليته-القاعدة

، اليت ٢٠١٠ ارتفاعاً يف حوادث االغتيال مقارنة بعام ٢٠١١وشهد عام   
مت أغلبها من خالل زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرقات أو السيارات أو عن 

 آخرين،  ٤١شخصاً وإصابة ) ٧٣(طريق إطالق النار املباشر، فشهد العام مقتل 
لى جوانب الطرق والسيارات، واألسلحة ومت أغلبها بعبوات ناسفة مت زرعها ع

النارية، وكان أغلب املستهدفني من العناصر الشرطية، والضباط املتقاعدين، 
  .ومسئولني وموظفني حكوميني، وقضاة، وأطباء، وأكادمييني

كما استمر خالل العام استهداف املؤسسات والرموز الدينية يف سياق   
ثلتها خالل العام اهلجوم على احتفال ديين العنف الطائفي، واليت كان من أبرز أم

 قتيالً بني الزائرين ٥٦، والذي خلف ٢٠١١كانون ثان /شيعي يف كربالء يف يناير
 زائرا شيعياً ٤٦شباط لقي حنو /الشيعة أثناء إحياء ذكرى األربعينية، ويف فرباير

  . راء بالقنابل استهدفا احتفاالً دينياً يف سام انتحارينيمقتلهم يف هجوميني
واستهدفت مجلة من اهلجمات رجال الدين، فقُتل على إثرها رجل دين   

 ١٧صدري يف إطالق النار عليه من سيارة متحركة يف غرب كربالء يف 
، ومقتل الشيخ على فخري أمام مرتله يف الراشدية يف املوصل ٢٠١١شباط /فرباير

فراد من عائلة إمام  على أيدي جمهولني، ومقتل ثالثة أ٢٠١١شباط / فرباير١٨يف 
  .٢٠١١نيسان / أبريل١٩سين يف مرتهلم يف بعقوبة يف 

شخصاً ) ١١٣(مقتل  ٢٠١٢ومن مناذج انتهاك احلق يف احلياة خالل عام 
) ١٨(، يف سلسلة من اهلجمات املنسقة اليت ضربت ٢٠١٢متوز / يوليو٢٣يف 

مات مراكز آخرين، واستهدفت أغلب اهلج) ٢٥٠(مدينة عراقية، فضالً عن إصابة 
  .أمنية وعسكرية تابعة للشرطة واجليش

   ٢١وجاءت تلك اهلجمات يف أعقاب إعالن تنظيم القاعدة يف العراق يف 
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 ١٧٩

 عن اعتزامه شن هجمات جديدة الستعادة معاقله السابقة، ٢٠١٢متوز /يوليو
وكانت أشد اهلجمات فتكا تلك اليت وقعت يف التاجي يف حمافظة بغداد، حيث 

 من القنابل املزروعة على جانيب الطريق، وسيارة مفخخة، فضال انفجرت سلسلة
عن تفجري انتحاري لنفسه وسط عمال اإلنقاذ، وأسفر هذا اهلجوم مبفرده عن مقتل 

 شخص مصرعهم) ١٠٠(أيلول لقي حنو /ويف العاشر من سبتمرب. شخصاً) ٤٢(
فرقة من شهدا أحناء مت خمتلفة أعمال عنف آخرين يف) ٢٥٠(وأصيب أكثر من 

  . البالد
من زعماء القبائل " جمالس الصحوة"واستمر كذلك استهداف عناصر 

 اقتحم مسلح ٢٠١٢تشرين ثان / نوفمرب٢٨السنية املتعاونني مع احلكومة ففي 
مرتل أحد أعضاء الصحوة يف حمافظة بغداد وأرداه قتيالً هو ومجيع أعضاء عائلته 

ثة أطفال، وشهد النصف الثاين من عام املؤلفة من ستة أشخاص، كان من بينهم ثال
) ١٣( من أعضاء الصحوة، وأصيب حنو -على أقل تقدير-) ٢٥( مقتل ٢٠١٢
  . آخرين

 جرى انتهاك احلق يف احلياة جراء فض املظاهرات ٢٠١٣وخالل عام   
كانون /بالقوة، فلقي ستة متظاهرين مصرعهم وأصيب العشرات خالل شهري يناير

، جراء جلوء قوات األمن إىل القوة أثناء فض ٢٠١٣آذار /، ومارس٢٠١٣أول 
  .املظاهرات

 حاالت االختفاء واالختطاف، ومتت أغلب ٢٠١٢وتعددت خالل عام 
 مت ٢٠١٢شباط / فرباير٤حاالت االختطاف بغرض احلصول على فدية مالية، ففي 

يف  أثناء قيادة سيارتهسكرتريته و جملس النواب وسائقه أحد أعضاء شقيق اختطاف
مت العثور و، الس والسكرترية عضو شقيق جنوب تكريت، وقُتل سامراء منطقة
 ١.٥ شباط، رغم حصول اخلاطفني على فدية مقدارها/ فرباير٩يوم  جثتيهماعلى 

 أن -وكذلك احلكومة العراقية-وتؤكد منظمات حقوق اإلنسان مليون دوالر، 
  . االنتقامأغلب حاالت االختطاف ال يتم اإلبالغ عنها خوفًا من

 الشرطة، صفةعناصر تنتحل ارتكبتها كذلك وقعت حاالت اختطاف   
 قام أربعة رجال مسلحني يرتدون زي رجال ٢٠١٢آب / أغسطس٣٠ففي

 عاما من مرتله من حي عدن ١٦الشرطة، باختطاف طفل تركماين يبلغ من العمر 
بدفع آب، بعد أن قامت أسرته / سبتمرب٢٣يف كركوك، ومت إطالق سراحه يف 

  .فدية، وحىت اآلن مل يتم التحقيق يف الواقعة
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 -حيث تنخفض معدالت العنف بشكل كبري- كردستان العراقويف   
مدنياً يف اإلقليم خالل ) ١٢(مقتل وإصابة " يونامي"بعثة األمم املتحدة وثقت 

العام، فيما خلفت العمليات العسكرية األجنبية على حدود اإلقليم مع تركيا وإيران 
  . آخرين) ٢٠(قتلى من املدنيني وأصابت )  ١٠(
  

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي. ٢
 العمـل بـسياسة االعتقـال        استمر ٢٠١١عام   االحتالل شهد    يف ظل   

التعسفي والعشوائي، دون احترام لإلجراءات القانونية للقبض واالعتقـال، ودون          
 ٤٨م، وجتاوز مـدة الــ      إعالم املتهمني بأسباب االعتقال أو التهم املنسوبة إليه       

ساعة اليت حيددها القانون لتقدمي تقرير التحقيق األوىل، وأدعى بعض املعتقلني أنـه       
قد جرى احتجازهم لرفضهم دفع رشاوى ملسئويل األمن أو ألسباب طائفية، بينما            
يستمر احتجاز البعض اآلخر لفترات طويلة دون إحالة للمحاكمة، وبعض املعتقلني 

اءم ال يتم اإلفراج عنهم إال بعد دفع غرامة، فـضالً عـن منـع               الذين تثبت بر  
 من االتصال مبحاميهم، والزيارات غري املنتظمة ملكتب املـدعي العـام،            ناحملتجزي

  . وتأجيل قضاة التحقيق إجراءات مراجعة الوضع القانوين للمحتجزين
 يف الربملان تقارير متكـررة العتقـاالت      " جلنة حقوق اإلنسان  "وتلقت    

عشوائية متت مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب، وبتهمة انتماء املعـتقلني حلـزب            
، وصرح  ٢٠١١تشرين ثان   /البعث، أو ارتباطهم جبماعات مسلحة خالل نوفمرب      

ة لسجون يف حمافظة دياىل يف      نسليم اجلبوري رئيس اللجنة أنه خالل زيارة اللج       .د
تجزين قد جرى اعتقاهلم ملدة عـام  آذار تبني هلا أن أكثر من ثالثة أرباع احمل     /مارس

  .دون حماكمة
كما تلقت اللجنة يف املوصل تقارير موثقة تفيد بوجود عـدة حـاالت             

حزيران من /أيار ويونيو/اعتقال قامت ا الفرقة الثانية من اجليش العراقي، ويف مايو     
شخص بشبهة تورطهم يف أعمال إرهابيـة     ) ١٠٠( جرى اعتقال حنو     ٢٠١١عام  

ت اعتقال، ودون إحالتهم لقاضي التحقيق، وقد نظمت نقابة احملامني          دون مذكرا 
العراقية اعتصاما يف املوصل ضد ممارسات االعتقال واالحتجاز العشوائي والتعسفي      

  . الذي تشهده املدينة
ووثقت بعثة األمم املتحدة لدى العراق أثناء زيارـا ملركـز االعتقـال               

 حيصل املتهمون فيها على املشورة القانونية، الرئيسي يف كركوك حاالت احتجاز مل
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 ١٨١

، كما وثقت البعثة خالل الشهور الثالثة األخرية مـن          تم إحالتهم للمحاكمة  ومل ت 
حالة اعتقال، استهدفت أفراداً يف حـزب البعـث املنحـل           ) ٨٢٤ (٢٠١١عام  

ومسئولني يف اجليش، يف بعقوبة واملوصل وكركوك وكربالء وبغـداد والنجـف            
  .حيث جرى احتجازهم يف معتقالت تابعة لوزارة العدلوالبصرة، 

ومل يتغري احلال بعد انسحاب قوات االحتالل األمريكـي خـالل عـام           
، فاستمرت السلطات العراقية يف جتاهل اإلجراءات القانونية املنصوص عليها ٢٠١٢

لالحتجاز واالعتقال، واستمرت  سلطات السجون يف منع احملتجزين من مقابلـة            
م، واستمر تواتر إدعاءات من العديد من احملتجزين باستمرار احتجازهم بعد           حماميه

ملسئويل السجن، ووثقت   " غرامات"تربئتهم من قبل احملكمة، إلجبارهم على دفع        
بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق خالل زيارا ملركـز احتجـاز كركـوك يف              

اكمة، بتـهم تتعلـق     آذار وجود حمتجز منذ أربع سنوات ونصف دون حم        /مارس
  .باإلرهاب
 تلقتها البعثة من حمتجزين بأن السلطات رفضت إطالق         تواتفقت ادعاءا   

سراحهم رغم إغالق قضاياهم وصدور أوامر من احملكمة بإطالق سراحهم، مـع            
، والـيت أثـارت القـضية يف        "جلنة الرتاهة الربملانية  "نتائج التحقيقات اليت أجرا     

صرحت بأا على علم حباالت مت فيها تأجيل إطالق         ، حيث   ٢٠١٢نيسان  /أبريل
سراح سجناء متت تربئتهم، حىت حصول سلطات السجن على مبالغ مالية، بلغت            

  . دوالر أمريكي، ولكن وزير العدل نفى تلك املزاعم١٠.٠٠٠يف بعض األحيان 
واستمرت أعمال االحتجاز مبعزل عن العـامل اخلـارجي أو يف أمـاكن             

نة ومنع اتصال احملتجزين بالعامل اخلارجي، وتربز حدة هذا االنتهاك    احتجاز غري معل  
، حيث عجزت عائالت حمتجزين من قبل اجليش        "نينوى"بشكل خاص يف حمافظة     

العراقي عن معرفة مكان احتجاز أفراد عائالم، وحرمان ذويهم احملتجزين مـن            
 ٢٠١٢شـباط   /يف فربايـر  التمثيل القانوين، وأفاد رئيس نقابة احملامني يف احملافظة         

  .باحتجاز مخسة حمامني حملاولتهم متثيل أفراد حمتجزين من قبل اجليش
ومن ناحية أخرى واصلت قوات األسايش يف أربيل خالل العام احتجاز           
املواطنني عند نقاط التفتيش بزعم تورطهم يف أعمال إرهابية، واحتجازهم لفترات           

يهم، فضالً عن عدم قدرة بعض هؤالء       طويلة، ومنعهم من االتصال مبحاميهم وذو     
  . احملتجزين على فهم إجراءات احملاكمة اليت جترى باللغة الكردية ومتابعتها

   تلقت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق قائمة تضم ٢٠١٢وخالل العام 
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جلنة املعـتقلني واملفقـودين يف   "مفقودا، وسعت البعثة بالتنسيق مع    ) ٢٤١(أمساء  
 إجالء مصري هؤالء بالتواصل مع قوات األسايش الكردية، ولكن تلك إىل" كركوك

القوات أنكرت وجود معتقلني لديها يف إقليم كردستان، وأكـدت اسـتعدادها            
  . للسماح بالزيارات ألي سجن رمسي، مبا فيها السجون السرية اخلاضعة لسيطرا

  

  احلق يف احملاكمة العادلة. ٣
ل األمريكية أثراً يف وصـول النـاس إىل         مل يترك انسحاب قوات االحتال      

العدالة أو احلق يف احملاكمة العادلة، حيث ظل اآلالف من األشـخاص حمتجـزين           
بدون مة أو حماكمة ملدد تزيد أحيانا على مخس سنوات، بل وأصبح جمرد املثول              

بعض "  ادعاء"أمام احملكمة يقتضي من املشتبه فيهم دفع رشاً، ورصدت بعثة يونامي 
الرتالء أنه للحصول على موعد للمحاكمة يتوجب دفع رشى تصل إىل مخسة عشر   

  ".مليون دينار
يف حماكمة كبـار املـسئولني      " احملكمة اجلنائية العراقية العليا   "واستمرت    

السابقني يف حزب البعث واجليش، ممن كانوا مرتبطني بنظام حكم الرئيس السابق            
رائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وغريها،    ، وقد اموا بارتكاب ج    "صدام حسني "

وهي حمكمة استثنائية قوض التدخل السياسي استقالهلا وحيدا، وقد أصدرت يف           
نيسان حكما باإلعدام على ثالثة من كبار ضباط املخابرات السابقني،          / أبريل ٢١

حزيران حكما آخر على مسئول كبري سابق يف حـزب      / يونيو ٦كما أصدرت يف    
 بـأن احملكمـة   ٢٠١١أيلول / أن رئيس احملكمة أبلغ الربملان يف سبتمرب   البعث، بيد 

  .انتهت من مجيع القضايا اجلنائية اليت كان من املقرر نظرها، وأا مل تعد تعمل
وال زالت احملاكمات تعاين من املمارسات الشائعة املتمثلة يف االعتماد على   

تهم على احملكمة، والـيت يـتم       االعترافات اليت يتم احلصول عليها  قبل عرض امل        
كما فشلت احملاكمات على حنو ثابت يف الوفاء باملعـايري          . انتزاعها عادة باإلكراه  
 وكثريا ما شكا املتهمون من أن االعترافات قد انتزعت منهم       ،الدولية للمحاكمات 

حتت وطأة التعذيب عندما كانوا حمتجزين مبعزل عن العـامل اخلـارجي وأثنـاء              
 وأنه مل يسمح هلم باختيار حمامني للدفاع عنـهم، ويف العديـد مـن            استجوام،

احلاالت مت بث تلك االعترافات على شاشة التلفاز وبعضها قبل احملاكمات، األمر            
  . الذي قوض احلق يف افتراض الرباءة

  ة حماكمة السيد ـوكانت أبرز احملاكمات اليت تنتهك معايري احملاكمة العادل  
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 وإثر أزمة   ٢٠١١كانون أول   /ائب رئيس اجلهورية، ففي ديسمرب    ن" طارق اهلامشي "
سياسية بني رئيس الوزراء ونائب رئيس اجلمهورية، أصدرت السلطات العراقيـة           

، ومبوجب "طارق اهلامشي"مذكرة اعتقال موقعة من مخسة قضاة ضد نائب الرئيس 
 مكافحـة   استنادا لقـانون  " للهامشي" مة   ٣٠٠تلك املذكرة مت توجيه أكثر من       

 بثت وزارة الداخلية علـى التلفزيـون        ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ٢اإلرهاب، ويف   
الوطين اعترافات مزعومة لثالثة من أفراد قوة محاية نائب الرئيس، يعلنون فيها تنفيذ 

وزوج ابنته  " اهلامشي"تفجريات وغريها من النشاطات غري القانونية بناء على أوامر          
  ".للهامشي" يعمل أيضا سكرترياً خاصاً ، الذي كان"أمحد قحطان"

هذه التهم، وأكد يف مناسبات عديـدة وجـود دوافـع      " اهلامشي"ونفى    
سياسية وراء االدعاءات املوجهة له، وعقب إصدار مذكرة االعتقال فر من بغداد            

  .إىل إقليم كردستان، ومن هناك إيل خارج البالد
 متهماً، ٨٦ يف التهم الثالمثائة وأعلن جملس القضاء األعلى أن عدد املتهمني  

كانون /لكنه مل يوضح عدد الذين مت اعتقاهلم، فيما أشارت تقارير إعالمية يف يناير            
يف هذه القضية، وقـد  " اهلامشي" شخصا من قوة محاية ١٦ إىل اعتقال ٢٠١٢ثان  

 شخصا وإطالق سراحهم لعـدم  ١٣أخرب بعض احملامني بعثة يونامي أنه متت تربئة   
   األدلة، بينما تنظر احملكمة اجلنائية املركزية يف بغداد ثالث م قتل فقط ضد كفاية

  .غيابيا" وأمحد القحطاين" اهلامشي"متهمني اثنني مها 
وقد سجلت بعثة األمم املتحدة عدة مالحظات على إجـراءات هـذه               

احملاكمة، على التلفزيون يف بداية " اهلامشي"احملاكمة، أبرزها بث اعترافات أفراد قوة 
مما يؤثر على استقالل القضاة واحملامني، ويقوض مبدأ قرينة الرباءة، ويشكل خرقًا            
للقانون العراقي واملعايري الدولية للمحاكمة العادلة، كما أعربت عن خماوفها بشأن           
مصداقية بعض إفادات الشهود حيث اعتمد االدعاء العام شهادات قيد االحتجاز           

  م يف ظل هذه الظروف ويف عدم وجود حمام يثري الـشك         والتحقيق، وأن استجوا
حول مصداقية الشهادة، وقانونية اإلجراء، ورغم أن املعايري الدولية جتيز احملاكمات           
الغيابية فإا تقتضي أيضا أن ميثل املتهم حمام من اختياره، وهذا مل يتحقق بالنـسبة             

ستني الثانية والثالثة، ومت    حيث ختلف عن حضور احملاكمة يف اجلل      " قحطان"حملامي  
استبداله مبحام معني مل يشارك بشكل فعال يف احملاكمات، وأخرب حمامو الـدفاع             
البعثة بأم واجهوا صعوبات يف االطالع على ملفات مرحلة التحقيق، مما أثر سلباً             

  .على إعداد مرافعة الدفاع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٤

ينما كان قيد ب" اهلامشي" تويف أحد أفراد محاية ٢٠١٢آذار / مارس١٥ويف   
االحتجاز، وأدعى حمامو الدفاع أنه توىف نتيجة التعذيب، بينما نفى جملس القضاء            
األعلى ذلك، مشرياً إىل أن التحقيق الطيب األوىل عزا سبب الوفـاة إيل اإلسـهال        

فيما بعـد أن    " اهلامشي"احلاد واخنفاض ضغط الدم والفشل الكلوي، كذلك ذكر         
  .  توفيا نتيجة التعذيب أثناء التحقيقاثنني من أفراد قوة محايته

  

  أوضاع املعتقلني والسجناء -٤
أعلنت احلكومة العراقية أا قد تسلمت كافة املعتقلني الذين كانوا رهـن     

متوز أعلن وزير   / يوليو ١٥االعتقال لدى القوات األمريكية قبيل االنسحاب، ويف        
القوات األمريكية معتقل أن وزارته قد تسلمت من " حسن الشمري"العدل العراقي 

سجيناً، ومت تغيري اسـم معتقـل       ) ١٩٦(، وأا سلمت القوات العراقية      "كروبر"
معـتقلني  ) ١٠(، كما تسلمت احلكومة العراقيـة       "الكرخ"إىل سجن   " كروبر"
، وهم مسئولون رفيعو املستوى يف النظام العراقي السابق، من بينهم نائب            "أمنيني"

  . ٢٠١١آب /يف أغسطس" يزطارق عز"الرئيس السابق 
ووفقاً ملصادر وزارة الداخلية والدفاع والعمل والشئون االجتماعية والعدل   

فإن جمموع احملتجزين واملعتقلني األمنيني واملساجني احملكومني لـدى الـسلطات           
، مـن بينـهم   ٢٠١١كـانون أول  / ديـسمرب ٣١حىت ) ٣٥٢٠٥(العراقية يبلغ   

حدثاً، بينما يوجد يف حوزة     ) ١٣٤٥(مرأة، و ا) ٩٦١(قيد احملاكمة،   ) ١٥٩١٦(
سـجيناً،  ) ٧٧٢٧(، وحتتفظ الداخلية العراقية بــ       )٢٦٢٠٨(وزارة العدل حنو    

سجينا، ولدى وزارة الـدفاع     ) ١٠١١(ولدى وزارة العمل والشئون االجتماعية      
  .اسجين) ٢٥(

) ٣٧٠١٤(بينما تشري مصادر وزاريت حقوق اإلنسان والعدل إىل وجود            
، من بينـهم    ٢٠١٢حزيران  / يونيو ٣٠ مراكز االحتجاز العراقية حىت      شخصا يف 

امرأة )  ٥٩٧(قيد احملاكمة، كما يتضمن هذا العدد ) ١٦٠١٨(مداناً، و) ٢٠٩٩٦(
حـدث حمتجـز يف     ) ١٧٠٠(قيد احملاكمة، و  ) ٥٣٧(من السجينات املدانات، و   

 قيـد   )٤٢٩(مـدان، و  ) ١٢٧١(مرافق االحتجاز اخلاصة باألحداث، من بينهم       
  . االحتجاز االحتياطي

 السجون للحد األدىن للمعايري الدولية املقبولة نتيجة ضعف تدريب         وتفتقد  
  .املوظفني، وانعدام املساءلة  والرقابة على هذه املرافق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٥

 أا لن تكون مسئولة عن      ٢٠١١ يف مطلع عام     وزارة الدفاع وقد أعلنت     
 للعسكريني فقط، على أن يـسلم       إبقاء احملتجزين يف سجوا اليت سيتم ختصيصها      

  .اجليش من يقوم باعتقاله من بني املدنيني إيل السلطات املدنية بأسرع وقت ممكن
 بعدم الفـصل    وزارة الداخلية وكذلك تتسم مرافق االحتجاز اليت تديرها         

بني احملتجزين خالل مرحلة ما قبل احملاكمة واألشخاص املـدانني، فـضالً عـن              
شكاوى تزعم أن   األمم املتحدة   لبعثة  ارها للنظافة، ووردت    لسجون وافتق اكتظاظ ا 

 حمتجـز يف ثـالث      ٥٠٠مرافق مكافحة اإلرهاب يف ديايل يتم فيها اإلبقاء على          
فضال عن وجود زنزانات انفرادية أمتار  ٤ x  أمتار٦غرف، تبلغ مساحة كل غرفة    

  .  مترينx متر تابعة لوزاريت الدفاع والداخلية تبلغ مساحتها 
تفتقر مرافق االحتجاز إيل النظافة، فضالً عن سوء أحوال املـراحيض،           و  

ونقص إمدادات املياه، وكان رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف الربملان قد أشار إىل أن            
األوضاع الصحية يف العديد من السجون غري مالئمة ودون املستوى، والحظـت            

متوز انتشار  /املوصل يف يوليو  البعثة يف زيارا ملرافق احتجاز مكافحة اإلرهاب يف         
  . أمراض جلدية بني املعتقلني

كما الحظت البعثة استمرار احتجاز األطفال مـع البـالغني يف نفـس               
الزنزانات، فضالً عن وجود األطفال يف زنازين غري صحية، ففي أثنـاء زيارـا              

طفـالً  ) ٢٢( وثقت البعثة وجود     ٢٠١١حزيران  / يونيو ٢٩لسجن كركوك يف    
  . ن يف غرفتني، تضم كل منهما مثانية أسرة دون وجود ويةحمتجزي

وتلقت البعثة تقارير عن هروب مساجني وانتشار حاالت من الـشغب             
 هرب ٢٠١١كانون ثان / يناير١٢واإلضرابات يف عدد من مرافق االحتجاز، ففي      

معتقالً من أعضاء القاعدة بعضهم حمكوم عليهم باإلعدام،    ) ١٢(من سجن البصرة    
وأضرب املعتقلون يف سجن الرصـافة يف  . مت تشكيل جلنة برملانية إلجراء التحقيق    و

، احتجاجا على تردى أوضاع السجن، ٢٠١١شباط / فرباير٨بغداد عن الطعام يف 
وسوء الرعاية الصحية وتدين نوعية الطعام، وتأجيل جلسات احملاكمات،  وهو ما            

 سجني بينما طاقة السجن     )١٥٠٠(حدث الحقا يف سجن احللة حيث يوجد حنو         
معتقال حيث طالب املضربون من املعتقلني بقانون للعفـو         ) ٧٥٠(االستيعابية تبلغ   

  .العام، وتكررت نفس األحداث تباعا يف سجن بادوش يف املوصل وسجن التاجي
وشهد سجن تسفريات تكريت قيام السجناء بإضـرام النـار يف جممـع             

دى إيل مقتل اثنني من املعـتقلني وإصـابة         نزيالً، وهو ما أ   ) ٦٥٠(زنزانات يضم   
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آخرين، وأفادت قوات األمن أن الوفاة واإلصابات حدثت نتيجة إحبـاط           ) ١٤(
 ٢٠١١أيـار   / مايو ٧األمن حملاولة بعض سجناء القاعدة الفرار أثناء الشغب، ويف          

مداناً يف مركز ملكافحة اإلرهاب شرق      ) ١١(مسئولني من قوات األمن و    ) ٦(قتل  
نيسان مت اإلعالن عن    / أبريل ٦نتيجة اشتباكات بني احملتجزين واألمن، ويف       بغداد،  

  . نزالء يف سجن بادوش بسبب مرض الدرن) ٤(وفاة 
وأعلن سليم اجلبوري رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف الربملان أن الوفد الذي   

ت مت تشكيله لزيارة سجن احللة املركزي يف حمافظة بابل للتحقيق يف مزاعم انتهاكا            
قد منِع من دخول السجن بادعاء أن أعضاء اللجنة مل حيصلوا على تصريح مسبق              
من وزارة العدال، ووفقاً ملنظمة حقوق اإلنسان والعدالة غري احلكومية فإن سجن            

سجني وعند اندالع أحداث الشغب كان      ) ٣٠٠(احللة املركزي طاقته االستيعابية     
ار سجينني يف سجن احللة املركزي،    وتواترت تقارير عن انتح   . سجني) ١٣٠٠(به  
  .،  وهو ما أنكرته الشرطة٢٠١١تشرين أول / أكتوبر١٣يف 

 تقـارير مـن     ٢٠١٢وتلقت بعثة األمم املتحدة لدى العراق خالل عام           
، "الكرخ"مصادر موثوق ا، تفيد مبوت سجينني يف حادثتني منفصلتني يف سجن            

 تدقيق تلك احلاالت والوقوف على    جراء نقص الرعاية الصحية، ولكن مل يتسن هلا       
 ٦مالبسات الوفاة وتارخيها، ووفقاً ملنظمة حقوقية عراقية، تويف حمتجزان آخران يف 

 يف نفس السجن بسب سوء األوضاع داخل السجن، ونفت      ٢٠١٢حزيران  /يونيو
  .وزارة حقوق اإلنسان موت سجينني يف سجن الكرخ

 حركات احتجاجية ٢٠١٢ام وتشهد سجون النساء العراقية منذ أواخر ع  
 تقارير تفيد بتعرض -عراقية وعربية-واسعة، وتداولت وسائل إعالمية وصحفية 

يف النساء يف املعتقالت العراقية النتهاكات واعتداءات جنسية تشمل االغتصاب 
الدفاع التابعة بشكل مباشر لرئيس الوزراء نوري  وسجون وزاريت الداخلية

  .املالكي
 تـشرين ثـان   / نوفمرب ٢٨ الربملان يف    يف" قوق اإلنسان جلنة ح " وانتقدت

ة الكاملـة عـن     وليئ املـس  ، ومحلتـها   اجلهات التنفيذية املعنية بالسجون    ٢٠١٢
النساء الاليت  االنتهاكات اليت تتعرض هلا املعتقالت العراقيات يف السجون، ودعت          

الذين قـاموا   واملنتسبني،   ،أُطلق سراحهن إىل تقدمي دعاوى قانونية إلدانة الضباط       
باالعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اامها باعتقال النـساء دون أوامـر             

 التوقيف التابعة هلا، مؤكدة رفضها ملـا مستـه          مراكزقضائية واالعتداء عليهن يف     
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، فيما دعت اللجان احمللية والدولية إىل التحقق من االدعاءات          "األفعال املشينة "بـ
   .ملوقوفاتاملتعلقة بأوضاع ا

، تفجرت أزمة يف الربملان العراقـي،       ٢٠١٢تشرين ثان   /ويف أوائل نوفمرب  
يف التحالف الـوطين    ، برفع النائبني    ٢٠١٢كانون أول   /بلغت ذورا، يف ديسمرب   

 دعاوى قضائية، مطالبني بإصدار مذكرة      جعفر املوسوي ومها الدوري   " الشيعي"
 مـن  اًالتحقق شخصي طلب النائبني حسن الشمري، على إثر  "اعتقال لوزير العدل    

، ولكن مت منعهما مع نواب   "اإلصالح"معتقلة يف سجن    ) ١٤(باغتصاب  ادعاءات  
وطالـب  , آخرين من دخول السجن، مبوجب تعليمات صادرة من وزير العـدل          

  . النواب مبثول الوزير أمام الربملان الستجوابه يف الواقعة
أن نـزيالت الـسجون يتعرضـن        "أمحد العلواين "وأكد النائب الربملاين    

ة، وكـذلك   نتزع منـهن اعترافـات قـسري      تمن قبل احملققني، كي      الغتصابل
ولية ئالرئاسات الثالث والقضاء مس    "قحامد املطل "النائب عن القائمة العراقية      محل

االنتهاكات اليت حتدث يف السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب مشلت           
  .نساء ورجاالً وأطفاالً

كانون / ديسمرب٣١ أعلنت حكومة اإلقليم أنه حىت       كردستان العراق ويف  
طفالً يف مرافـق    ) ٧٤٣(معتقال بالغاً و  ) ١٤٤٩( كان يوجد حبوزا     ٢٠١١أول  

  .االحتجاز اليت تديرها وزارة العمل والشئون االجتماعية ومرافق احتجاز األسايش
 لدى العراق ملختلف مرافق ووفقاً للزيارات اليت تقوم ا بعثة األمم املتحدة

االحتجاز يف اإلقليم، وجدت البعثة بعض حاالت احتجاز لفتـرات طويلـة دون             
حماكمة، كما أنه يف العديد من احلاالت مل يكن املعتقلون على درايـة بالوضـع               
القانوين لقضاياهم، وعلى الرغم من أن حكومة اإلقليم كانت قد أصدرت يف عام             

رفع احلق يف  اص الذين يتم احتجازهم بشكل غري قانوين         قانونا مينح األشخ   ٢٠١٠
قضايا واملطالبة بتعويضات، إال أنه منذ صدور التقرير مل يتم تقدمي أية مطالبـات              

  . باالستناد إىل القانون
 أن جملس ٢٠١٢ ثان تشرين/نوفمرب ٢٠ يف"التحالف الكردستاين"أعلن و

 السجينات يف عدد من ضد" االنتهاكات"النواب شكل جلنتني للتحقيق يف 
  .السجون، واخلروق األمنية يف سجون البصرة
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  احلريات العامة: ثانياً
  احلق يف حرية الرأي والتعبري. ١

استمرت االعتداءات على الصحفيني واإلعالميني واختذت أشكاال عدة،          
 بدءاً من القتل واالعتداءات البدنية، إىل االعتقاالت واإلحالة إىل احملاكمـات، إىل           
  .املضايقة والتخويف فيما يتصل بأداء مهنتهم، وكذا حماولة إغالق وسائل إعالمية

 قتل مثانية صحفيني وإعالميني، من بينهم الصحفي هالل         ٢٠١١ففي عام     
 ١٧األمحد الرئيس األسبق لدائرة االتصاالت واإلعالم يف حكومة حمافظة نينوى يف         

قاالت نقدية حادة لفساد احلكومة،     ، على إثر كتابته سلسلة م     ٢٠١١شباط  /فرباير
شـباط،  / فرباير ٢٤وقتل حممد احلمداين أثناء تغطيته احتفاالً دينياً يف الرمادي يف           

آذار، كما قتل صحفي مـستقل      / مارس ٢٩يف  " العني"وقتل مراسل تابع لوكالة     
ومراسل لعدة فضائيات على إثر قيام مسلحني مبهاجة مقر حمافظة صالح الدين يف             

. نيـسان / أبريـل  ٨على أيدي جمهولني يف     " املسار"وقتل مدير تلفزيون    تكريت،  
أيلول قبل / سبتمرب٨وكذلك قتل الصحفي البارز اهلادي املهدي يف شقته ببغداد يف  

  .أن يذهب للمشاركة يف احتجاج بوقت قصري
، ٢٠١٢واستمر قتل الصحفيني واإلعالميني على نفس الوترية خالل عام            

نيسان، كما جـرت    / أبريل ٢ قناة صالح الدين اإلخبارية يف       فقتل مذيع يعمل يف   
حماولة الغتيال الصحفي حممد سعد فرحان مراسل قناة األنبـار الفـضائية طعنـا       
بالسكني على يد جمهول، ومت تفجري عبوة ناسفة يف سيارة مذيع يعمـل يف قنـاة                

ته إيل مرتله صالح الدين الفضائية، كما أطلق جمهولون النار على صحفي أثناء عود         
يف تل قضاء شيحان الدجيل جنوب تكريت، وأصيب مراسـل لقنـاة الرشـيد              
التلفزيونية عندما انفجرت قنبلة ملصقة بسيارته يف جنوب بغـداد يف األول مـن              

أيار، وفشلت حماولة اغتيال تعرض هلا مدير قناة الفيحاء الفضائية من عبـوة             /مايو
وأصيب صحفيان أثناء تغطيتهما حـادث      أيار،  / مايو ٤ناسفة ألصقت بسيارته يف     

  .حزيران/ يونيو١٣انفجار سيارة مففخة بسبب انفجار آخر يف 
وكذلك تعرض صحفيون وإعالميون لالعتقال أو االحتجاز على صـلة            

بأداء واجبام املهنية، فقد أوقفت قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية الصحفي علي            
ني فرع واسط مخسة أيام بدون أمر قضائي،        الفياض رئيس احتاد الصحفيني العراقي    

بدعوى تسريبه معلومات تتعلق بطرد العشرات من مفتشي قوات محاية املنشآت يف 
الوزارة، وبعد إطالق سراحه شكا من أن نبأ طرد مفتشي الدائرة سبق أن أذيع يف               
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 تعرض  ٢٠١٢شباط  / فرباير ١٩خمتلف الفضائيات ووكاالت األنباء العراقية، ويف       
 من مراسلي وسائل إعالمية عراقية وأجنبية ومندوبيها لإلهانة واالحتجاز لفترة عدد

شـباط،  / فربايـر  ٢٢وجيزة أثناء تغطيتهم عملية نقل سكان خمـيم أشـرف يف            
واحتجزت قوات تابعة لوزارة الداخلية مراسل صحيفة الشعب أمين الشعييب لبضع           

 أحد التظاهرات الطالبيـة     ساعات، وصادرت الكامريات اخلاصة به، أثناء تغطيته      
  .املطالبة بإقالة عمادة الكلية التقينة وسط بغداد

نيسان احتجزت قوات مكافحة الشغب صحفياً ملدة ثالثـة         / أبريل ٤ويف    
  .أيام يف حمافظة ذي قار وصادرت معداته

وكذلك هددت السلطات بإغالق مؤسسات إعالمية، ومن ذلك هددت           
 قناة السورية الفضائية بفرض     ٢٠١٢نيسان  /أبريل ٨هيئة اإلعالم واالتصاالت يف     

عقوبات شديدة عليها إذا استمرت يف بث بعض الربامج الفكاهية اليت تـستخدم             
حزيـران  / يونيو ٢٣لألخبار، كما كشفت مصادر إعالمية يف       " احملاكاة الساخرة "

 عن رسالة بثتها هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية لوزارة الداخلية تطلـب فيهـا            
 وسيلة إعالمية لعدم امتالكها تـصاريح رمسيـة،         ٤٤مساعدة الوزراء يف إغالق     

يب "ومعظم هذه املؤسسات عراقية لكنها ضمت أيضا مؤسسات أجنبية من بينها             
، وصوت أمريكا، وقد نفت هيئة اإلعالم واالتصاالت ذلك، وصـرحت           "يب سي 

رخصة، وتراجعت يف بأن اهلدف من هذه اخلطوة كان إغالق وسائل اإلعالم غري امل
وقت الحق عن ديداا بدعوى إتاحة املزيد من الوقت لوسائل اإلعالم لتجديـد    

  .تراخيصها اإلعالمية
ويبقى بعد ذلك النموذج الذي ابتكره احلراك االجتماعي العريب، بالتظاهر            

ضد وسائل اإلعالم  من جانب حمتجني وحماصرة مقار إعالمية، وكان من مظاهر             
احتجاجا " االجتاه الفضائية"ر بعض أتباع التيار الصدري بالقرب من قناة ذلك تظاه

على بثها تقريرا تناول نقد بعض من قيادات التيار الصدري، يف حني قامت قوات              
  .األمن حبماية القناة

  

 احلق يف التجمع السلمي. ٢
 اندالع حركات احتجاجية ظهرت يف مدن عديـدة يف  ٢٠١١شهد عام  

عراق، طالبت بإاء الفساد احلكومي، وحتـسني تقـدمي اخلـدمات           كافة أحناء ال  
احلكومية، وإدخال حتسينات على نظام احلصة التموينية وخدمات الكهرباء، وقد          
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شباط يف بغـداد، وامتـدت إىل مـدن        /بدأت االحتجاجات يف بداية شهر فرباير     
  . وبلدات أخرى يف البالد

شخصاً على ) ٣٣( مقتل  إىل٢٠١١وأدت االحتجاجات اليت شهدها عام 
آخرين يف حوادث ذات صلة باالحتجاجـات       ) ٢٧٧(األقل وإصابة ما يزيد عن      

يونيو، وجلأت القوات األمنية إىل استخدام      /شباط، وحزيران ِ/اليت جرت بني فرباير   
الرصاص احلي يف بعض األحيان رداً على اقتحام مقار ومبان حكومية، فضال عن             

  . ليت طالت صحفيني ونشطاءمحالت االعتقال العشوائي ا
 يف البصرة ضد    ٢٠١١حزيران  / يونيو ١٩وقد احتج آالف األشخاص يف        

انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وقد قتل أحد احملتجني أمام مـبىن جملـس     
احملافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار على املتظاهرين، وقد أُقيِل وزير الكهربـاء يف   

  . خلفية هذه االحتجاجاتحزيران على / يونيو٢٥
وجتددت املظاهرات واملسريات االحتجاجية مرة أخرى يف مطلـع عـام           

شباط /، وقام احملتجون العراقيون بتوسيع نطاق مطالبهم خالل شهر فرباير         ٢٠١٣
حيث طالبوا باستقالة ممثلي احلكومة احمللية واملركزية، وكذلك احتجوا على القيود           

  شباط فيما عرف بيوم / فرباير٢٥ظاهرات حاشدة يف املدنية والسياسية، وخرجت م
    . الغضب، حيث خرج عشرات اآلالف يف كافة أحناء العراق وكردستان

وعلى الرغم من تعهد احلكومة العراقية بالتحقيق يف حوادث القتل الـيت            
شهدا املظاهرات االحتجاجية، إال أا مل جتر أية حتقيقات يف هذا الـشأن حـىت       

  .  رير، كما مل يتم حتميل أي عضو من قوات األمن أية مسئوليات جنائيةكتابة التق
شباط قتل مخسة أشخاص يف املوصل، من بينهم اثنان قتالً          / فرباير ٢٥ويف  

على أيدي قناصة تابعني لألمن العراقي، ويف اليوم ذاته قتل متظـاهر يف البـصرة               
واألمن أمام جملس   وجرح عشرات آخرون بعد اندالع مصادمات بني املتظاهرين         

  . احملافظة
نيسان / أبريل٢٣وأثناء اإلعداد النهائي هلذا التقرير اندلعت احتجاجات يف   
" السنة" تعد هي األعنف منذ بدء احلركة االحتجاجية املطالبة بإاء ميش ٢٠١٣

شخصاً على ) ٤٤(، حيث قتل "نوري املالكي"من جانب حكومة رئيس الوزراء 
عشرات آخرون، إثر مدامهة قوات األمن خميم احتجاج مناهض أقل تقدير وأصيب 

وهو ما أسفر عن اندالع اشتباكات ، "كركوك"بالقرب من " ةجيواجل"للحكومة يف 
أعلنت احلكومة العراقية تشكيل جلنة حتقيق برئاسة دامية يف عدة مناطق سنية، و
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 اعتصام  يف األحداث اليت شهدا ساحة"صاحل املطلك"نائب رئيس الوزراء 
  .احلوجية

شـباط  / فرباير ١٧ويف كردستان العراق قتل ستة أشخاص على األقل يف          
 على أيدي قوات األمن الكردية، اليت استخدمت القوة املفرطة والـذخرية            ٢٠١١

  .احلية للسيطرة على االحتجاجات يف السليمانية وكالر
  

  :احلق يف املشاركة السياسية. ٣
  انتخابات جمالس احملافظات٢٠١٣ان نيس/ أبريل٢٠أجرى العراق يف 

، وأول ٢٠٠٣ عام للبالدكي ي الغزو األمريللمجالس منذثالث انتخابات واليت تعد 
 . ٢٠١١انتخابات منذ االنسحاب األمريكي اية عام 

يف بينما تأجلت ، ١٨أصل  حمافظة من ١٢وقد أجريت االنتخابات يف 
 إجراؤها يف مدن إقليم كردستان مل يتقرر بعد، واألنبار ونينوى لدواع أمنية

،  نساء٢٢٠٥، بينهم نيرشحمن امل ٨٣٠٢ويتنافس يف االنتخابات  .وكركوك
 للنساء وتسعة للمكونات ١١٦ مقعدا منها ٤٤٧ مقعداً من أصل٣٧٨لشغل 

 .ا ائتالف٥٠ًا وا سياسي كيان٢٦٥ميثلون واملسيحية واأليزيدية والشبك والكرد 
 التصويت وفقا للمفوضية العليا املستقلة لالنتخاباتوبلغت نسبة املشاركة يف 

٥١.%  
 وكيال ٨٤١ و ألفا٢٣ًا و حملي مراقبا٢٩٢ً و ألفا٤٨ً املفوضيةاعتمدت و

 صحفيا ١٧٤ صحفيا حمليا و١٩٤٥ دوليا و مراقبا٢٧١ً و،للكيانات السياسية
  .دوليا

س قائمة رئيوكانت أبرز القوائم واالئتالفات اليت خاضت االنتخابات 
الذي يتزعمه " ائتالف دولة القانون"، واليت تضم "نوري املالكي "احلكومة العراقية

رئيس بزعامة " املواطن"املقربة من مقتدى الصدر و" األحرار"وقائمة " املالكي"
اليت متثل ائتالف " متحدون"الس األعلى اإلسالمي يف العراق عمار احلكيم و

 واحلزب اإلسالمي "ورافع العيساوي" "فيأسامة النجي"الكتل السنية بزعامة 
  .قوى أخرى يف عدة حمافظات فضالً عن تنافس. العراقي

وجرت االنتخابات يف ظل تصاعد ملحوظ ألعمال العنف، حيث قتل حنو 
، ومنذ بدء احلمالت السابقة على االنتخاباتمائة شخص على مدار األيام العشرة 

 مرشحاً من قوائم خمتلفة بوسائل خمتلفة، ١٥ قتل واغتيال أكثر من  متاالنتخابية،
 ورافقت، كان النصيب األكرب منها ملرشحي القائمة العراقية بزعامة إياد عالوي
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ستمرة منذ امل" نوري املالكي"ناوئة لرئيس الوزراء املظاهرات امل  تصاعداالنتخابات
لنت ، وشهد يوم اجلمعة السابق لبدء االنتخابات مظاهرات عارمة وأععدة أشهر

 حمافظات نينوى وصالح الدين ودياىل وكركوك اللجان املنسقة للمظاهرات يف
 أبريل نيسان ٢٢يف واألنبار وبغداد عصيانا مدنيا شامال يف هذه احملافظات 

٢٠١٣. 
دولة "قائمة ووفقاً للمؤشرات األولية عند إعداد هذا التقرير تقدمت 

تنافس معها كتلة األحرار ويف أغلب احملافظات ومن ضمنها بغداد، " القانون
صالح الدين وبعقوبة  واملواطن يف احملافظات اجلنوبية والوسطى، بينما تقدمت يف

 .وبعض مناطق بغداد
*   *   *  
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  انـة عمـسلطن
  

 ٢٠١١شـباط  / فرباير١٧فاجأ احلراك االجتماعي سلطنة عمان بدءاً من        
 بتقـدمي احملتجـون    ص عمل، وطالب  احتجاجا على غالء املعيشة وعدم توافر فر      

إصالحات سياسية، وإقامة حياة دميقراطية سليمة، والتوزيع العـادل للثـروات،           
وتفاعلت احلكومة مع احلركـة االحتجاجيـة       تعزيز احلريات املدنية والسياسية،     و

بنمطني متوازيني من اإلجراءات، اجته أحدمها المتصاص آثار السخط واالستجابة          
الجتماعية والسياسية، حيث بادر السلطان قابوس بن سعيد برفع         لبعض املطالب ا  

احلد األدىن لألجور وزيادة الدعم املقدم للعاطلني عن العمل، ووعد بالعمل علـى          
 ألف فرصة عمل جديدة، واستبدل عدة وزراء يف احلكومـة، وأجـرى   ٥٠توفري  

ورى، كمـا  تعديالً للدستور للتنازل عن بعض الصالحيات التشريعية لس الـش        
، وانتخابـات بلديـة يف      ٢٠١١تشرين أول   /أجرى انتخابات يف منتصف أكتوبر    

  .٢٠١٢كانون أول /ديسمرب
واجته النمط الثاين من التفاعل مع احلركة االحتجاجية إىل املواجهة األمنية           
الصارمة للمحتجني باستخدام القوة املفرطة يف قمع التظاهرات، ممـا أدى لقتـل             

تشديد القيود على حرية الرأي والتعبري، واعتقال مئات األفراد،         وإصابة عديدين، و  
وإحالة عشرات النشطاء السياسيني واإلعالميني إىل حماكمات تفتقـر لـشروط           

  . العدالة
  

  :اإلطار القانوين والدستوري: أوال
  الذي أحكام النظام األساسي للدولةا بتعديل بعض   أصدر السلطان مرسوم 

حمـدود  ، جـرى مبوجبـه توسـيع        ٢٠١١نيسان  /بريلأ ٩يعد مبثابة دستور يف     
صالحيات جملسي الدولة والشورى، وتعديل طريقة انتقال السلطة بعـد شـغور        ل

يقوم جملس العائلـة املالكـة   "منصب السلطان، حيث نصت املادة املعدلة على أن   
 أيام من شغور املنصب، وأن يقوم جملس الـدفاع          ٣باختيار سلطان للبالد خالل     

 رئيسي جملس الدولة والشورى ورئيس احملكمة العليا وأقدم اثنني من نوابه            حبضور
  . "بتثبيت الشخص الوارد امسه يف الوصية اليت أوصى ا السلطان

 ،منحت التعديالت اجلديدة صالحيات أوسع لسي الدولة والـشورى        
يف ضرورة موافقتهما جمتمعني على كل القوانني اليت تـصدر عـن جملـس        تتمثل
 حق تعديل مجيع القوانني اليت يقترحها جملس الوزراء ني كما أعطت  الس،لوزراءا
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قبل أن ترفع للسلطان ويصدرها على هيئة قوانني نافذة، ومنحت جملس الـشورى     
ا احلق يف اقتراح القوانني، وأوجبت على السلطان دعوة جملـس الـشورى             منفرد

يما كان السلطان سابقاً هو من يعني       لالنعقاد النتخاب رئيس الس ونائبني له، ف      
كذلك عهدت التعديالت إىل جلنة عليـا        ،رئيس جملس الشورى مبرسوم سلطاين    

مستقلة يرأسها أحد نواب رئيس احملكمة العليا مبهمة تنظـيم انتخابـات جملـس            
الشورى والنظر يف الطعون االنتخابية، بعد أن كانت وزارة الداخلية هي اجلهـة             

  .يم االنتخاباتاملسئولة عن تنظ
كذلك خولت التعديالت الدستورية جملس الشورى احلق يف اسـتجواب          

  ا وتقـدموا بطلـب االسـتجواب،    الوزراء مىت اتفق على ذلك مخسة عشر عضو
 أحقية -الذي يتكون من جملسي الدولة والشورى-وأعطت التعديالت جملس عمان

ـ  مراجعة مجيع القوانني اليت حتال إليه من جملس الوزرا       جملـس  ىء، علـى أن يعط
الشورى مدة ثالثة أشهر ملراجعة أي قانون وإجراء التعديالت عليه، وبعد ذلـك             

 مدة مخسة عشر يومـا فقـط ملراجعتـه وإجـراء       ىحيال إىل جملس الدولة ويعط    
التعديالت عليه، فإن مل يتفق السان يدعو رئيس جملس الدولة إىل اجتماع يضم             

شة أوجه االختالف بينهما، وخالل اجللسة ال بد أن         جملسي الشورى والدولة ملناق   
 وال بد أن يكون ذلك باألغلبيـة        ،يتم التصويت على تعديالت القوانني وإقرارها     

 ويف حالة إجراء تعديالت على القوانني جيوز للسلطان ردهـا للمجلـس           ،املطلقة
ي  كما حددت التعديالت شروط عضوية جملـس       ،إلعادة النظر فيها وإعادا إليه    

الدولـة مـع    الدولة والشورى وعدد األعضاء، حبيث ال يزيد عدد أعضاء جملس
  . رئيسه عن عدد أعضاء جملس الشورى

  يف مرسوماً بقانون بشأن الرقابة املاليـة واإلداريـة       صدر السلطان   أكما    
 يفرض على جهاز الرقابة املالية واإلدارية إرسال نسخة من تقريره السنوي            ،الدولة

  .وزراء وجملسي الشورى والدولة قبل اية السنة املالية التاليةإىل جملس ال
 وجتنب تضارب املصاحل بديالً مرسوماً بقانون حبماية املال العامصدر أكما   

للقانون الذي كان قائماً واوجب القانون اجلديد على املسئول احلكومي أن حيول            
ا يثبت لديه من خمالفـات      دون اإلساءة للمال العام، وأن يبلغ اجلهات املختصة مب        

  . تتعلق باملال العام
مواد من قانون اإلجراءات    ) ٤( بقانون بتعديل     مرسوماً صدر السلطان أو
، تتعلق باختصاص االدعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشـرا أمـام            اجلزائية
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قيق التحمن  احملاكم املختصة، ومتكني جهات األمن العام بالتنسيق مع االدعاء العام           
يف اجلرائم الواقعة على أمن الدولة واجلرائم املنصوص عليها يف قـانون مكافحـة              
اإلرهاب، ومنح صفة الضبطية القضائية لكافة منتسيب جهات األمن، واإلجراءات          

عها مأمور الضبط القضائي عند القبض على املتهم يف اجلرائم الواقعة علـى             باليت يت 
ا يف مكافحة اإلرهاب، وإعطاء وزير العـدل        أمن الدولة واجلرائم املنصوص عليه    

  .صالحيات نقل االختصاص وفق ضوابط
 / يف يونيوقانون مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهابوبدأ سريان 

 أو ، مثل متويل اإلرهاب،، وهو يعرف اإلرهاب بعبارات فضفاضة٢٠١١ حزيران
 يعترب جرمية مبوجب أي اجلرائم اإلرهابية، وينطبق أيضاً على مة ارتكاب أي فعل

من املعاهدات أو االتفاقيات ذات الصلة، اليت انضمت إليها عمان كدولة طرف، 
كما يلزم احملامني بإبالغ السلطات مبعلومات عن موكليهم إذا ما اُشتبه يف أن 
 هؤالء املوكلني قد ارتكبوا جرائم طبقاً هلذا القانون، وهو األمر الذي يعد انتهاكاً

    .ظ احملامى على سرية بيانات موكلهملبدأ حفا
ا ملكافحة جرائم ، أصدر السلطان قانونتنظيم حرية الرأي والتعبريوىف جمال 
  .الذي جرم العديد من اجلرائم املعلوماتية ٢٠١١شباط / فرباير٢تقنية املعلومات يف 

قـانون   مـن    ٢٦ املـادة    ٢٠١١تشرين أول   / أكتوبر ٢٠كما عدل يف    
 -نترنـت مبا يف ذلك اإل   -  حلظر النشر عن طريق أي وسيلة      الصحافة واملطبوعات 

يرى أا تؤثر على سالمة الدولة أو أمنها الداخلي أو اخلارجي، أو تتعلق بأجهزا              
 ،غرامـات والعسكرية واألمنية، وحددت عقوبات بالسجن ملدة تصل إىل سنتني          

  .ا بإنشاء هيئة اإلذاعة والتلفزيونصدر مرسومأكما 
 ٢٦ماً بقانون يف   أصدر السلطان مرسو   باشرة احلقوق السياسية  جمال م وىف  

 ، جملـساً بلـدياً    ١١ يقضي بإنشاء    ، للمجالس البلدية  ٢٠١١أول  تشرين  /أكتوبر
 للواليات التابعـة لكـل      ني منتخب نيتتشكل من مسئويل اجلهات احلكومية وممثل     

مـا حـدد    حمافظة، وحدد فترة العضوية بالس بأربع سنوات قابلة للتجديد، ك         
اختصاص الس بتقدمي اآلراء والتوصيات بشأن تطوير خدمات البلدية يف حدود           

 وأجاز القانون حل الس قبل انتهاء فترتـه  ،السياسة العامة للدولة وخطط التنمية   
بقرار من وزير الدولة املختص بغري موافقة من جملس الوزراء، على أن يتضمن قرار              

اصات الس لفترة ستة أشهر أو حلني تشكيل جملس     احلل تشكيل جلنة تتوىل اختص    
  . قربأجديد أيهما 
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 اخلمـسة    من التحفظات  ةبسحب أربع أصدر السلطان مرسوماً يقضى     و
  .١٩٩٦اليت أوردا السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل اليت انضمت إليها يف عام 

  

  : احلقوق األساسية: ثانيا
  : احلق يف احلياة. ١

الت األنباء إىل مقتل ستة من املتظاهرين خالل قمـع          بينما أشارت وكا  
احلركة االحتجاجية، فقد أشارت مصادر وزارة الداخلية العمانية إىل مقتل اثنني،            
ووثقت املصادر احلقوقية وفاة الطالب عبد اهللا الغمالسي خالل قمع التظـاهرات            

" ة العلويخليف"، وكذلك قتل ٢٠١١شباط / فرباير٢٧بالقوة يف مدينة صحارا يف      
، ورغم إعالن السلطات عن إجراء حتقيقات لكن مل         ٢٠١١نيسان  / ابريل ١١يوم  

 .يتم الكشف عن نتائجها
  

  : احلق يف احلرية واألمان الشخصي. ٢
ألقت السلطات القبض على مئات األفـراد ممـن كانـت هلـم صـلة                

ة وحمافظ  وتوجهت ملكتب وزير الدول   " نداء اخلري "باالحتجاجات اليت محلت اسم     
طالب اليت أعلنت االعتصام من أجلها حلني االستجابة هلا، املظفار، وسلمته عريضة   

 ومت تقدمي عدد ال ،٢٠١١وقد تواصلت االحتجاجات واالعتقاالت على مدار عام 
القيام بأعمـال عنـف،     و بتهم مثل التجمهر،     ، إىل احملاكمات  اً فرد ٨٠يقل عن   

 . الدولةإهانة موظفيوتعطيل حركة املرور، و
 حيـث  ،٢٠١٢أيـار  /وشهدت االعتقاالت األمنية طفرة أخرى يف مايو  

شنت السلطات العمانية محلة اعتقاالت لعدد مـن نـشطاء حقـوق اإلنـسان              
يعقـوب  وحبيب اهلنـائي،    وواإلعالميني واملدونني، ومن بينهم إمساعيل املقبايل،       

 حمتجزاً من قبل السلطات بقاء إمساعيل املقبايلمع  ،اخلروصي، حىت مت اإلفراج عنهم
  .االتصال مبحاميهمباليت تعسفت يف السماح هلم مجيعاً 

 على دعاة  ٢٠١٢حزيران  / يونيو ٤وشنت محلة أخرى من االعتقاالت يف       
الطالبة مىن  وعبد اهللا بن سامل،     واهللا العرميي،     ومن بينهم عبد   ،اإلصالح واملدونني 

 نظم عدد مـن  ٢٠١٢حزيران /يو يون١١ وأرسلوا إىل سجن مسائل، ويف  ،السهيل
النشطاء وقفة احتجاجية أمام شرطة عمان السلطانية ملعرفة مصري الكتاب واملدونني   
الذين مت اعتقاهلم، وكان من بني هؤالء املتظاهرين عدد من األطفال، كانوا قـد              

  . حضروا مع ذويهم احتجاجاً على اعتقال أقارب هلم، فتم اعتقاهلم أيضاً
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  :اكمة العادلةاحلق يف احمل. ٣
تفتقر ملعايري احملاكمة العادلة على      حماكمات جائرة سلطنة عمان   شهدت  

 كـان أبرزهـا حماكمـات منتـصف     ،صلة باالحتجاجات اليت شهدا الـبالد    
 وهم، الكاتب سعيد بـن      ، ألحد عشر متهماً بينهم سيدتان     ٢٠١٢حزيران  /يونيو

 واإلعالمية بامسة بنت سليمان ، واحملامية بسمة بنت مبارك الكيومي،سلطان اهلامشى
 ، عبد اهللا بن حممد القبالتى: والكاتب ناصر بن صاحل القبالىن، والنشطاء  ،الراجحية

 وحممد  ، وخمتار بن حممد اهلنائى    ، وخالد بن صاحل النوفلى    ،وبدر بن ناصر اجلابرى   
  . وحممود بن حممد اجلامودى، واملدون أسامة بن حممد آل نويه،بن خليفة القزازي

 قـضى وقد شابت احملاكمات انتهاكات جسيمة حلقوق املتهمني، فقـد            
عند القـبض    حبس انفرادي من دون توجيه م حمددة إليهم          يف يوماً   ٥٠بعضهم  
، وشكا احملتجزون من تعرضهم لإلهانة، وعدم متكينهم من االتصال بذويهم           عليهم

 وعدم متكينهم مـن     ،مأو إخبارهم بأماكن اعتقاهلم حىت اليوم الرابع من احتجازه        
، ومت توكيل احملامني أمام     اً يوم ١٦االتصال مبحام طوال فترة حبسهم اليت استمرت        

القاضي يف اجللسة األوىل، ومت التحقيق مع بعض املتهمني دون وجود حمـاميهم،             
وعدم متكني احملامني من االطالع على التحقيقات يف اليوم السابق للتحقيق علـى             

 ومت التشهري ببعض املتهمني إعالميا قبل أن    ، اإلجراءات اجلنائية  حنو ما يقضى قانون   
يبدأ االدعاء العام حتقيقه، ورغم إعالن النشطاء اإلضراب عن الطعام منـذ اليـوم    

  . ن االدعاء العام مل يكترث لذلكإاألول الحتجازهم، ف
 وعقب صدور قرار االدعاء العام باإلحالة إىل احملكمة يف اليوم العاشر من             

االحتجاز، مت عزل النشطاء عن بعضهم البعض، وحـبس بعـضهم يف زنزانـات     
انفرادية ملدة ستة أيام دون إبداء أية أسباب، كما متت حماولة إجبار النساء علـى               

 يف انتـهاك صـارخ للمعـايري        ،نزع كافة مالبسهم أثناء إدخاهلن زنزانة السجن      
  .امة اإلنسانية ومساس مباشر بالكر،القانونية واملعتقدات الدينية

كذلك مل يتم مراعاة احلاالت الصحية اخلاصة لبعض النـشطاء، وهـى              
 ومت التعامل معها بإمهال من قبل طبيب        ،حاالت موثقة بتقارير طبية وطنية ودولية     

السجن، وعندما تردت حالة أحد املرضى واضـطرت إدارة الـسجن إىل نقلـه              
  . مضاعفات للمحتجزبطريقة غري مهنية سببت ذلك ملستشفى مسائل مت 

وقد قضت احملكمة االبتدائية يف مسقط بإدانة املتهمني، وعاقبتهم بالسجن            
قانوين، وتكدير  ال بتهم تتراوح بني التجمع غري       ، باإلضافة إىل غرامة مالية    ،ملدة عام 
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النظام العام، وميت إهانة الذات السلطانية، وانتهاك قـانون مكافحـة اجلـرائم             
كـانون أول هـذه     / ديـسمرب  ١٢ أيدت حمكمة االستئناف يف      لكترونية، وقد اإل

  . األحكام
  

  :معاملة السجناء واحملتجزين -٤
تعرض عدد من املعتقلني على خلفية احلراك االجتمـاعي إىل انتـهاكات         

هم، ي مشلت عدم السماح هلم باالتصال بذويهم وحمـام        ،جسيمة حلقوقهم القانونية  
هان كرامة النساء بإجبـارهن علـى خلـع         واحلبس االنفرادي، واإلهانات، وامت   

 يف انتهاك صارخ للمعايري القانونيـة       ،مالبسهن خالل اقتيادهن إىل زنزانة السجن     
 .دات الدينية والكرامة اإلنسانيةقواملعت

وقد قدمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف السلطنة يف تقريرها السنوي           
 مقترحـات إىل إدارة    -اليـة مسائـل   إثر زيارة هلا إىل السجن املركزي بو      -الثاين  

 تضمنت املطالبة مبراقبة التغذية املقدمة لرتالء       ،السجون لتصحيح أوضاع الحظتها   
السجن، واالهتمام بتطوير اجلانب الصحي واالجتماعي لرتالء السجن، وتـوفري          
كادر طيب متخصص، وإعادة النظر يف تقييد السجناء باألغالل أثناء اصطحام إىل            

 وضع أمـاكن التوقيـف      نيات مبا يضمن كرامتهم، كما طالبت بتحس      املستشفي
 .واحلجز يف مراكز الشرطة

  

  :احلريات العامة: ثالثا
  :حرية الرأي والتعبري . ١

رغم الوعود اإلصالحية اليت أطلقها السلطان يف سياق احلراك االجتمـاعي             
 املـستوى    سواء علـى   ، فقد مت التشديد على حرية الرأي والتعبري       ،الذي شهدته 

 وشهدت البالد موجة غري مسبوقة مـن االعتقـاالت          ،القانوين أو عرب املمارسة   
 .واحملاكمات على صلة حبرية الرأي والتعبري

. ضافة إىل تشديد القيود التشريعية على حنو ما سبق تناوله يف هذا الشأن           باإلف  
 مـن   عمقت املمارسات انتهاكات حرية الرأي والتعبري، فشهدت البالد موجات        

ـ االعتقاالت واحملاكمات للنشطاء السياسيني واإلعالميني واملدونني وأح       ل حنـو   ي
مخسني منهم للمحاكمة بتهم تتراوح بني إهانة السلطان، وجرائم تقنية املعلومات،           

 إىل  ، باستخدام التعديالت التـشريعية املـستحدثة      ،واحتجاجات غري مرخص ا   
  . جانب مواد يف قانون العقوبات
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 أدانت حمكمة مسقط أربعة نشطاء من املطالبني        ٢٠١٢متوز  /يوليو ٩ففي    
 ، وعلى املقباىل، وحممود الرواحى، ومحد اخلروصى، محود الرشدى: هم،باإلصالح

 وعاقبتـهم   ،"ارتكاب جرائم االنترنت  "و" إعابة الذات السطانية  "بتهم تتراوح بني    
  . ة أشهر وعام وغرامة ماليةتبالسجن ملدد تتراوح بني س

 أدانت احملكمة االبتدائيـة يف مـسقط سـتة        ٢٠١٢متوز  / يوليو ١٦ ويف  
ريية ضد السلطان علـى وسـائل       هدالء بتصرحيات اعتربت تش   اإلمواطنني بتهمة   

 وعاقبتـهم   ، واامهم بانتهاك قانون تكنولوجيا املعلومـات      ،التواصل االجتماعي 
 وطالـب   ، السياىب  وعبد اهللا  ، وحممد احلبس  ، وهم حممد البادى   ،بالسجن ملدة عام  

  . ومىن حاروان، وعبد اهللا العرميي،العريي
 أدانت حمكمة مـسقط االبتدائيـة مثانيـة        ٢٠١٢آب  /  أغسطس ٦وىف    

 ،أشخاص بتهمة اإلدالء بتصرحيات مهينة ضد السلطان على الشبكات االجتماعية         
 هـالل البوسـعيدي،   : وهم،ا أن تلحق الضرر بالنظام العام    أونشر وثائق من ش   

، وعبد اهللا   ي وحممد الكيوم  ي،، وبسام أبو قصيدة، وراشد الباد     يسى املسعود وعي
نت يف القضية ذاا السيدة أمينة ا كما أد، وعوض الصوايفي،العبدىل، وأمحد املعمر  

  .  لكن أخلى سبيلها بكفالة مث برئت وأسقطت التهم املوجهة ضدهاي،السعد
حد عشر شخـصاً     أدانت حمكمة ابتدائية أ    ٢٠١٢آب  / أغسطس ٨وىف    

بتهم تتصل بالتجمع غري القانوين، وتكدير النظام العام، وأخرى تتصل بإهانة الذات 
 وانتهاك قانون مكافحة اجلرائم االلكترونية وعاقبتهم بالسجن ملدة عام          ،السلطانية

، وخمتـار   ي، وبسمة الكيـوم   ي، وبامسة الراجح  ي وهم سعيد اهلامش   ،وغرامة مالية 
، ي، وخالـد النـوفل  ي، وحممود الرواحي، وحممد القزازالغيالين، وعبد اهللا  ياهلنائ

  .  ، وعبد اهللا اجلياليناجلاموديد ووبدر اجلابري، وحمم
 وأيدت حماكم   ،٢٠١٣وقد تتابعت احملاكمات وامتدت أيضاً خالل عام          

 ومت الزج ؤالء الناشطني يف السجون لقضاء العقوبة  ،االستئناف األحكام االبتدائية  
 مثل اإلفراج عن عبد اهللا العبدىل الطالب يف كلية الطب حىت            ،اءات حمدودة باستثن

عقوبة بعد انتهاء الفصل اجلامعي،     اليتمكن من إمتام عامه الدراسي، على أن يكمل         
  . أو ختفيف مدة العقوبة

كما دخل حوايل عشرين من سجناء الرأي يف إضراب عن الطعام يف شهر       
يا يف دراسـة    ل احملكمة الع  تستمرار اعتقاهلم، وتأخر   تنديداً با  ٢٠١٣شباط  /فرباير

  .طلبات االستئناف املقدمة منهم
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 قراراً بالعفو عن مجيـع      ٢٠١٣آذار  / مارس ٢١وقد أصدر السلطان يف       
 باامات إهانـة الـسلطان أو       ٢٠١٢النشطاء والكتاب الذين أدينوا خالل عام       

در الرمسية العمانية تفاصيل    املشاركة يف احتجاجات غري مصرح ا ومل تذكر املصا        
 ٢٩حول الذين مشلهم قرار العفو، فيما أشار املرصد العماىن حلقوق اإلنـسان يف              

  . استمرار ثالثة قيد االحتجازإىل آذار /مارس
 

  : ن العامة ئواحلق يف املشاركة يف إدارة الش. ٢
، ٢٠١١تـشرين أول    / أكتوبر ١٥أجريت انتخابات جملس الشورى يف      

 ٨يت املواطنني املقـيمني يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي يف              وسبقها تصو 
 ١١٣٣ مقعداً   ٨٤  عددها تشرين أول، وتنافس على مقاعد االس البالغ      /أكتوبر

لكتـروين، وشـهدت     واستخدمت الدولة التصويت اإل    ، امرأة ٧٧مرشحاً بينهم   
وكيـل  جمريات االنتخابات بعض اإلشكاليات املتعلقة بتقنيات التصويت، فسرها         

وزارة الداخلية رئيس اللجنة املنظمة لالنتخابات بأا مل تكن ناجتة عن اإلجراءات            
 واملتعلقة  إتباعها وإمنا نتيجة عدم استكمال الناخبني اإلجراءات الواجب         ،واللوائح

لكتروين يف البطاقة الشخصية، أو     بالتسجيل يف السجل االنتخايب، وتثبيت النظام اإل      
ا، وأوضح أن الكثري من هذه اإلشكاليات مت حلـها ومتكـن            تفعيل البطاقة نفسه  
 . أصحاا من التصويت

ت أول انتخابات بلدية تشهدها ي أجر٢٠١٢كانون أول / ديسمرب٢٢ويف 
 ألف ناخب، مـع     ٥٤٦ وبلغ عدد الناخبني املسجلني      ،البالد عرب االقتراع املباشر   

امه يف انتخابات جملس     والذي سبق استخد   ،استخدام النظام اإللكتروين للتصويت   
 تقدموا للجنة االنتخابات الـيت رفـضتهم        اً مرشح ٥٠ مت رفض طلب     ،الشورى

 ١٤٧٥ مقعداً ١٩٢ألسباب أمنية، تنافس على مقاعد االس البلدية البالغ عددها        
 % ٥٠.٢ امرأة، وبلغت نسبة املشاركة حسب املصادر الرمسية         ٤٦ بينهم   اًمرشح

  .سجلني يف النظام اإللكتروين للتصويتمن بني إمجايل الناخبني امل
وال حتقق هذه االنتخابات اليت أجرا السلطنة تقدماً يذكر يف إعمال احلق          
يف املشاركة، حيث تفتقر االس البلدية ألي صالحيات حقيقية، وال تزال السلطة            

  . التنفيذية مهيمنة على صنع القرار
*   *   *  
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  نـفلسطي
  

  يةتطور القضية الفلسطين
حققت القضية الفلسطينية نصرا دبلوماسيا مهما بانتزاع عضوية فلسطني           

كدولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة بـتأييد دويل واسع النطاق يف اجلمعية             
، رغم الضغوط والتهديدات ٢٠١١تشرين ثان / نوفمرب ٢٩العامة لألمم املتحدة يف     

لة هذه اخلطوة اليت سبق عرقلتها عـرب  اليت أطلقتها إسرائيل والواليات املتحدة لعرق     
  . جملس األمن يف العام السابق

 حتت عبء ثالثية العدوان اًزحالكن مسار القضية الفلسطينية بقى ر  
 يف باكورة -بل وملموسا-واحلصار واالنقسام الوطين، وخبالف ما كان مأموالً 

 استراتيجيا كرتا"الثورات واالنتفاضات العربية اليت أطاحت بنظم كانت متثل 
جاءت الرياح مبا ال تشتهى السفن، فخيمت غمامة ثقيلة على موقف " إلسرائيل

مصر من القضية الفلسطينية، وفقدت فصائل املقاومة الفلسطينية موقعا مهما يف 
. سوريا بانزالق أطراف فيها يف الرتاع املسلح الذي آلت إليه الثورة السورية

تمعات العربية، والنظام اإلقليمي العريب حتت وتأثرت مكانة القضية على مستوى ا
  .وطأة حتديات التغيري العاصف وأسبقياته

 مسار احلقوق الوطنية للشعب  تعوقرغم كل بواعث القلق اليتبلكن   
الفلسطيين يف أفق املشهد الراهن، ال يستطيع حتليل جدي أن جيزم بوجهة 

لي وإقليمي حيفل باملتغريات التطورات، فاملسار الفلسطيين مفتوح على واقع حم
كما أن النظام اإلقليمي ذاته  .ستراتيجية بعدالسياسية على حنو مل تتحدد وجهته اال

  . مفتوح على احتماالت عديدة أقلها حظا بقاء احلال على ما هو عليه
 ، على إرادة الشعب الفلسطيين-كما كان دائما- ويظل األمل معقوداً
نية، وأن ينأى بقضيته عن التحزبات السياسية على شريطة أن يستعيد وحدته الوط

 باعتبارها القضية املركزية للمجتمع ،الساحة العربية حىت حيافظ على مكانتها
  . العريب، وقضية حترر وطين على مستوى العامل

 تعطيل جهود التسوية :أوهلما: تناول هذا التقرير موضوعه يف قسمنييو  
 آثار االنقسام الوطين الفلسطيين وجهود :اوثانيهم. وتوطيد دعائم االحتالل

   .املصاحلة الوطنية
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  تعطيل جهود التسوية السياسية وتوطيد دعائم االحتالل: أوال
  :تعطيل مسار التسوية السياسية .١

طاملا كان اإلسرائيليون ينعمون باحتالل مريح، يعززه تنسيق أمين عميـق           
اتمـع  عريب، ومحاية دولية من     مع السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية، وتراخ        

 جمرد إضافة مملة حلـساب      ٢٠١٢ و ٢٠١١فمن البديهي أن يكون عامي      . الدويل
 ".عملية السالم"الزمن الضائع يف سياق ما يسمى 

شـروط  "اهو إىل السلطة احنصر التفاوض علـى  ينتنبنيامني ومنذ وصول    
ميـد االسـتيطان يف    ، ومتحور يف جممله حول املقترحات األمريكية لتج       "التفاوض

وبعد جدل طويل شـابه     " بناء الثقة "األراضي الفلسطينية احملتلة، وبعض إجراءات      
قدر من التوتر يف العالقات األمريكية اإلسرائيلية، تراجعت الواليـات املتحـدة            
تدرجيياً عن شروط جتميد االستيطان وقبلت مبشروع نتنياهو الـذي يـتلخص يف             

 باسـتثناء   ،جزئي للنمو االستيطاين يف الضفة الغربيـة      جتميد   مها   نقطتني رئيستني 
إطالق املفاوضات دون ، وكذلك نفيذها، مع استثناء القدس متاماً املشاريع اجلاري ت  

، أية شروط، األمر الذي يضمن عدم االلتزام مبا وصلت إليه املفاوضات الـسابقة            
  .وهو ما رفضه املفاوض الفلسطيين

لدعوة إلطالق مفاوضات غري مباشرة لتجاوز وحتايلت اإلدارة األمريكية با   
 من خالل الوسيط األمريكي، وبعـد       ٢٠١٠ أيار/ يف مايو  وعقدتمرحلة اجلمود   

أربعة أشهر من مفاوضات عقيمة مل تسفر عن شئ يف ظـل اسـتمرار التعنـت                
 من اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي حنـو       اإلسرائيلي دفعت الواليات املتحدة كال    

أيلـول  / سبتمرب٢استؤنفت املفاوضات املباشرة يف  و.اوضات املباشرة استئناف املف 
  .لكن استمر التعنت اإلسرائيلي جتاه استمرار االستيطان، ٢٠١٠

 كانون أول /وأبلغت اإلدارة األمريكية السلطة الفلسطينية رمسياً يف ديسمرب       
كـذا  وه.  ختليها عن مساعيها يف إقناع حكومة نتنياهو بتجميد االستيطان      ٢٠١٠

  .فشلت املفاوضات املباشرة كسابقتها غري املباشرة
ومل يفض جتديد والية الرئيس األمريكي باراك أوباما وال نتائج انتخابات           

أي إيل  الكنيست اإلسرائيلي اليت أفرزت استمرار نتنياهو رئيساً لوزراء إسـرائيل           
يته الثانيـة   تغيري يف مسار التسوية بل على العكس من ذلك بدأ الرئيس أوباما وال            

، وحرصت اإلدارة األمريكية علـى      ٢٠١٣آذار  / مارس ٢٠بزيارة إىل إسرائيل يف     
يثـه خـالل زيارتـه دعوتـه        دحيف  وتناول  . توضيح أنه ال حيمل خطة للسالم     
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 التفكري يف األطفال الفلسطينيني مثلما يفكرون يف أطفاهلم، وحمنة          إىللإلسرائيليني  
ن اإلجراءات اإلسرائيلية، وهو خطاب يليق برئيس       الفلسطينيني ومعانام اليومية م   

  .  املنطقةيف برئيس دولة تدعى أا راعية السالم ال إسرائيلية، خرييةمجعية 
وتبعت زيارة أوباما قيام جون كريي بسلسلة زيارات إيل بلدان الـشرق            
األوسط متنقال من اجتماع إيل آخر مع املسؤلني اإلسـرائليني والفلـسطينيني يف             

ومل يكشف كريي تفاصيل تذكر عن , ولة الستئناف جهود التسوية بني اجلانبني     حما
  .لقاءاته هذه ومازال الغموض يكتنفها، لكن رافقها بعض التطورات املثرية للقلق

 بتعديل  ٢٠١٣نيسان  /فمن ناحية أقنع كريي جلنة املبادرة العربية يف أبريل        
، لتقريبـها مـن   ٢٠٠٢لعربية يف العام مبادرة السالم العربية اليت أطلقتها اجلامعة ا  

املوقفني األمريكي واإلسرائيلي بقبول مبـدأ تبـادل األراضـي بـني إسـرائيل              
وقد قام بالفعـل وفـد      . والفلسطينيني لدى ترسيم احلدود اإلسرائيلية الفلسطينية     

املبادرة العربية برئاسة رئيس وزراء قطر، وحبـضور وزيـر خارجيـة الـسلطة              
نيسان وقدموا اقتراحا بتعديل    / أبريل ٣٠رة كريي يف واشنطن يف      الفلسطينية، بزيا 

 الـيت   ٢٠٠٢املبادرة حبيث تسمح بتبادل ضئيل لألراضي، وذلك خبالف مبادرة          
  . ١٩٦٧تنص على انسحاب إسرائيل من كامل األراضي الفلسطينية احملتلة عام 

أكد الرئيس حممود عباس خالل مؤمتر صحفي أن أيه تعديالت مقترحة           و
لتنفيد حل الدولتني ستكون طفيفة، وستدرس من خالل مفاوضات لتطبيق هـذا            

 مبا فيهـا  ١٩٦٧احلل وقال أننا نطالب بتنفيذ رؤية حل الدولتني على حدود العام    
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني، وإذا احتاج األمر إيل تعديالت طفيفة على            

  .لدولتنياحلدود سندرسها خالل مفاوضات تنفيذ رؤية حل ا
ويف ذات السياق أكد صائب عريقات، كبري املفاوضني الفلـسطينيني أن           
مسألة تبادل األراضي ليست باألمر اجلديد، وأا تعكس املوقف الرمسي الفلسطيين، 
وأنه يف مقابل قبول إسرائيل بشكل ال لبس فيه حلل الدولتني على أساس حـدود               

ري يف إطار اتفاق على تعديالت طفيفة        فإن دولة فلسطني ميكنها التفك     ١٩٦٧العام  
على حدودها مساوية يف املساحة والنوعية يف املنطقة اجلغرافية ذاا، وذلك مبـا ال   

  .ميس املصاحل الفلسطينية
أيـار رفـض    / مايو ٣وأعلن إمساعيل هنية رئيس حكومة محاس بغزة يف         

لة للمبـادرة   الشعب الفلسطيين لتبادل األراضي مع االحتالل، ودعا إيل خطة بدي         
  رسيخ الشراكة ـية وتـى التمسك بالثوابت الفلسطينـوم علـالعربية للسالم تق
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  .االستراتيجية يف صناعة القرار ودعم املقاومة ضد االحتالل
لكن يف أول تصريح لرئيس وزراء إسـرائيل ذكـر أن املـشكلة مـع               

دولـة  "ل  الفلسطينيني ليست األراضي، وإمنا تتلخص يف وجوب اعترافهم بإسرائي        
غري أنه أعرب الحقا يف اجتماع له يف الكنيست خصص ملتابعة مبـادرة             ". يهودية

اجلامعة العربية، عن استعداده الختاذ قرارات صعبة يف سبيل إحالل السالم شريطة            
أن يتخذ الفلسطينيني قرارات مماثلة، ودعا نتنياهو رئيس السلطة الفلـسطينية إيل            

 أما زعيمة املعارضـة فقـد امـت      .مسبقةوض حمادثات سالم بدون شروط      خ
احلكومة بأا تتبع جا يقود إيل خلق دولة ثنائية القومية، وناشـدت احلكومـة              
الدخول يف مفاوضات حول التسوية الدائمة مع الفلسطينيني معربة عن اعتقادهـا            

  .بأنه من املمكن إجراء تقدم يف املفاوضات رغم الشروط املسبقة
علن كريى خالل أعمال املنتدى االقتصادي العاملي يف   ومن ناحية أخرى أ   

 مليارات دوالر لالستثمار يف الضفة ٤األردن أن جمموعة من الدول ستحاول إجياد       
الغربية وقطاع غزة يف إطار حترك أوسع إلحياء احملادثات املعطلة منذ أربع سنوات             

ني، ومل يعـط    اإلسرائيلي على أساس حل الـدولت     -بشأن تسوية الرتاع الفلسطيين   
كريي أية تفاصيل سوى أن هذا اهود االستثماري الذي ينسقه رئيس الـوزراء             
الربيطاين األسبق توين بلري سيأيت من القطاع اخلاص ويركز على توفري فرص العمل             

 وأن أحد أهداف هذه احلزمة االستثمارية هي إعطاء الفلسطينيني          ،وتطوير السياحة 
  . ة دولة فلسطينية قادرة على البقاءدافعا للتفاوض ورؤية إلقام

 رجل أعمال فلسطيين وإسرائيلي قـد       ٣٠٠وكانت جمموعة من حوايل     
هدفها إعطاء زخـم    " كسر اجلمود "أطلقت خالل أعمال املنتدى مبادرة بعنوان       
وقـد جـاء رد     ". تفعيل الـسالم  "اقتصادي وسياسي يعزز احملاوالت الرامية إيل       

ة فاترا وأوردت املصادر الفلسطينية أم لن يقـدموا         الفلسطينيني على هذه املبادر   
  .تنازالت سياسية مقابل مزايا اقتصادية

رغم نقص املعلومات اليت توافرت عن هذه املبادرة لدفع جهود التسوية،           و
فإا كافية لتحديد وجهتها، فواقع األمر أا مل تأت جبديد، فبقيت العقبـة الـيت               

قة وهي االستيطان دون أي إشارة هلا، واسـتمر         تعثرت بسببها املفاوضات الساب   
التحرك األمريكي باجتاه املطالبة مبزيد من التنازالت من الفلسطينيني رغم استرتاف           
حقوقهم بكل التنازالت السابقة يف مكافأة إلسرائيل ال تستحقها، ويف إجحـاف            

  .حبقوق الشعب الفلسطيين، والعصف بالشرعية الدولية
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 يفعل جبمع أربعة مليارات دوالر إلنعاش أوضـاع         ومل يوضح كريي ماذا   
 مليـار دوالر    ٤.٨الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يوجد بالفعل          

خمصصة إلعادة إعمار قطاع غزة مت اإلعالن عن ختصيصها بعد العدوان اإلسرائيلي            
 وبغض النظر عن ذلك فإن هذه الفكرة بدورها ليست        . ٢٠٠٩على القطاع عام    

، وطولبت البلـدان العربيـة      "بالسالم االقتصادي "جديدة فقد سبق طرح ما مسي       
للسالم ال  " بيزنس"وتبقى املبادرة يف التحليل النهائي جمرد       , "بالتطبيع قبل التوقيع  "

  . شأن له حبقوق الشعب الفلسطيين املشروعة والثابتة وغري القابلة للتصرف
  

  :جدار الضم .٢
ات االحتالل اإلسرائيلي أعمال مصادرة  واصلت قو٢٠١٢وخالل عام   

متوز أصدرت / يوليو٨األراضي الفلسطينية من أجل استكمال جدار الضم، ففي 
" صوريف" دومنا من أراضي بلدة ٥٦٧,٥أمراً عسكريا يقضي بوضع اليد على 

 وردت احملكمة العليا اإلسرائيلية التماسات الفلسطينيني ،مشال غريب مدينة اخلليل
 من القيود على حركة اًدار من أراضيهم الزراعية، كما أضافت مزيدبإخراج اجل

  .الفلسطينيني الذين يعيشون مبحاذاة جدار الضم
 أنه عند  من اجلدار، ويشار إىليلو متر ك٣٥٠وقد مت حىت اآلن بناء   

 مزيد من إجراءات عزل الفلسطينيني،  كيلو مترا، وسيؤدي إىل٧٢٤اكتماله سيبلغ 
  .  املزيد من املعاناة هلمكما سيفضي إيل

وخيلق اجلدار صعوبات شديدة أمام آالف املزارعني الفلسطينيني يف   
 أراضيهم ويف تسويق منتجام، ويتسبب يف زيادة معدالت الفقر يف الوصول إىل

 خاصة أن األراضي اليت أقيم فيها من ،أوساط عدد كبري من العائالت الفلسطينية
وبة، وتعترب الزراعة من أهم مصادر الرزق يف القرى أكثر األراضي الزراعية خص

  . والبلدات الواقع فيها
وال تتوقف القيود الناشئة عن اجلدار على احلركة يف القطاع الزراعي 

  متتد لكافة أوجه األنشطة احلياتية للسكان، إذ تؤثر على الوصول إىلبلفقط، 
 لى وصول التالميذ إىلاملستشفيات املوجودة يف املدن ااورة، كما تؤثر ع

 عن اإلضرار بالعالقات ، فضالًةمدارسهم، واملعلمني املقيمني يف بلدات جماور
 إىل ، على جانيب اجلدار املقيمون حيث حيتاج السكان،األسرية واالجتماعية

حلصول على تصاريح خاصة للشغل، كما أن البوابات القائمة يف هيكل اجلدار ا
 صارم، ويف ساعات حمدودة، وعادة ما يفاجأ السكان تفتح وتغلق ضمن نظام أمين
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 إهانات من جانب  إىلهلا يتعرض العابرون كما. بإغالقها دون إبداء األسباب
  . اجلنود أثناء عبورهم

  

  :التوسع يف جرائم االستيطان واعتداءات املستوطنني .٣
 نياملستوطن  إىل جانبتوسعت احلكومة اإلسرائيلية وقوات االحتالل  
 يف األراضي الفلسطينية احملتلة يف ارتكاب املزيد من جرائم التوسع نيالقاطن

االستيطاين يف أراضي الضفة الغربية، كما صعد املستوطنون املسلحون واحملميون 
من قوات االحتالل من ارتكاب املزيد من جرائمهم واعتداءام املنظمة ضد 

  . املدنيني الفلسطينيني وممتلكام
 وقوات االحتالل عمليات مـشتركة ضـد املـدنيني          وشن املستوطنون   

 كما واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مصادرة        ،الفلسطينيني يف حاالت عديدة   
  .مزيد من ممتلكات املدنيني الفلسطينيني خلدمة أغراضها االستيطانية

 دومن من األراضي    ٢٨٠٠٠ورافق ذلك اإلعالن عن مصادرة أو جتريف          
منها يف مدينة القـدس     % ٢٠ضفة الغربية، تركز أكثر من      يف خمتلف حمافظات ال   

 من الدومنات اليت ضمها املستوطنون ملستوطنام، كما        اًاحملتلة، ويشمل ذلك عدد   
، وإغراقها ها وتكسريهارافق ذلك أيضا اقتالع عشرات اآلالف من األشجار وحرق

ب حمافظة نـابلس    باملياه العادمة لصاحل توسيع املستوطنات اإلسرائيلية، وكان نصي       
  . شجرة١٠٢٦٠وحدها 
كذلك واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عمليات هـدم املمتلكـات            

، مبا فيها القـدس     هاواألعيان املدنية اخلاصة بالفلسطينيني يف الضفة الغربية وتدمري       
 للسياسة اإلسرائيلية  يف تلك األعمال استطراداً   متواصالً احملتلة، اليت شهدت تصعيداً   

 ويد املدينة، وممارسة سياسة التطهري العرقي ضد السكان الفلسطينيني          فة إىل اهلاد
عـام   وخـالل    ،دف إجبارهم على إخالء منازهلم حتت ذرائع ومربرات خمتلفة        

) ٦٨( يف الضفة الغربية، منها     سكنياً مرتالً) ٣٠٤( هدمت قوات االحتالل     ٢٠١٢
   .مرتال يف مدينة القدس الشرقية وضواحيها

  

 :دوان املتواصل والقتل املستهدفالع .٤
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي طوال الفترة اليت يغطيها التقرير 
اقتراف مزيد من جرائم القتل العمد، وانتهاك احلق يف احلياة والسالمة الشخصية 

 وبلغ عدد الضحايا ،حبق املدنيني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة
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ين قتلوا على أيدي قوات االحتالل العسكري اإلسرائيلي منذ بداية الفلسطينيني الذ
 شخصاً يف ١٢٧شخصاً قتل منهم ) ٣٩٢ (٢٠١٢، وحىت اية عام ٢٠١١عام 
من املدنيني، ) ٢٠٦(من بينهم . ٢٠١٢ شخصاً خالل عام ٢٦٥، و٢٠١١عام 

 )٥١(أي بنسبة تزيد على نصف عدد القتلى، وكان من بني الضحايا املدنيني 
  . امرأة) ١٧(طفالً، و

 ، مدنيا١٤١ بينهم ، شخصا٢٤١ًوجغرافياً بلغ عدد القتلى يف قطاع غزة 
بينما بلغ الذين قتلوا يف الضفة .  امرأة١٦ طفالً و٥٨منهم % ٥٢.٥أي بنسبة 

  .نو شخصاً مجيعهم مدني٢٧الغربية 
شخصاً  يف األراضي ) ١٤١٢ (٢٠١٢و٢٠١١ كما أصيب خالل عامي 

  .٢٠١٢ يف قطاع غزة خالل عام نيمصاب) ١٠٠٦(احملتلة من بينهم الفلسطينية 
 ،٢٠١٢و٢٠١١وقد تنوعت سياقات قتل هؤالء الضحايا خالل عامي 

غري أن الشكل األبرز لسقوط الضحايا من املدنيني كان من خالل قصف قوات 
اء ت املدنية واألراضي اخلالية اليت تقع مجيعها داخل أحيآاالحتالل للمنازل واملنش

سكنية مكتظة بالسكان، األمر الذي أوقع العديد من القتلى بني املدنيني، أو يف 
 سواء على احلدود ،داخل املناطق العازلة اليت حيظر على الفلسطينيني الوصول إليها

 كما قتلت قوات االحتالل ،الشمالية والشمالية الشرقية لقطاع غزة أو داخل البحر
  .  حدود قطاع غزة مع مصرنفاق علىمدنيني خالل قصف األ

وىف الضفة الغربية تنوعت جرائم القتل على أيدي قوات االحتالل 
 وكان أبرزها سقوط مدنيني خالل إطالق النار على املسريات ،واملستوطنني

االحتجاجية اليت تنظم احتجاجا على جدار الضم يف عمق الضفة الغربية، وإطالق 
يت تنفذها قوات االحتالل يف املدن والقرى النار خالل التوغالت واالجتياحات ال

واملخيمات الفلسطينية، وكذا سقوط الضحايا خالل تنفيذ جرائم االغتيال حبق 
  . الناشطني الفلسطينيني، وسقوط ضحايا مدنيني على أيدي مستوطنني

 يف ةاملؤسسة العضو(ا لتحقيقات املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان وطبقً
معظم اجلرائم اليت شهدا األراضي الفلسطينية يف ) وق اإلنساناملنظمة العربية حلق
 القوة استخدمت االحتالل مبا ال يدع جماالً للشك أن قواتاحملتلة، فقد ثبت 

املفرطة وغري املتناسبة يف مواجهة املدنيني الفلسطينيني احملميني مبوجب القانون 
ف املدنية أو العسكرية، أو الدويل اإلنساين، ومل تراع مبدأ التمييز بني األهدا

التناسب يف الرد على القوة العسكرية املقابلة، وهناك أيضاً ما يدل على أن قوات 
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الً انتقامية، وتدابري اقتصاص حبق املدنيني الفلسطينيني، وقد ااالحتالل نفذت أعم
  . قتل هؤالء يف ظروف مل ينشأ عنها أي ديد على حياة جنود االحتالل

تشرين / نوفمرب٢١- ١٤ اجلرائم ذروا خالل الفترة من وقد بلغت هذه
 حيث شنت قوات االحتالل عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة مسته ٢٠١٢ثان 

وشاركت يف العدوان الذي استمر مثانية أيام متواصلة " عملية عمود السحاب"
د طائرات حربية مقاتلة، وقطع حربية حبرية، ومدفعية كانت رابضة على امتدا

الف الصواريخ والقذائف املدفعية آالشريط احلدودي يف القطاع، أطلقت خالهلا 
 ١٠٠٠والبحرية، وطالت اهلجمات أماكن سكنية بقنابل يصل وزا إىل قرابة 

  . بق، وأبادت عائالت بأكملهاوا متعددة الطكجم سوت باألرض مباين
القطاع، واستهدف القصف املكثف أيضاً منشآت مدنية على امتداد مدن 

بينها مؤسسات حكومية ومدنية، تقع مجيعها يف مناطق مكتظة بالسكان، وهو ما 
ن حجم األضرار يف املمتلكات واألرواح بني صفوف املدنيني، وخاصة النساء مزاد 

 استهداف يف وشهدت األيام الثالثة األخرية من العدوان زيادة ملحوظة ،واألطفال
 من ١٠٢ فلسطينياً بينهم ١٧١العدوان وحده  وسقط خالل هذا ،األماكن املدنية

 كما ، امرأة١٤ طفالً و٣٥ بينهم ،من عدد الضحايا% ٦٠ بنسبة : أي،املدنيني
 بينهم ،تهم من املدنينيي شخصاً غالب٦٤٨بلغ عدد املصابني خالل هذا العدوان 

  . امرأة) ٩٣(وطفالً ) ٢١٤(
  

  :استخدام األسرى والسجناء كرهائن لالحتالل . ٥
 على صعيد األسرى واملعتقلني، والذي متثل        بارزاً  تطوراً ٢٠١١م  شهد عا 

من " جلعاد شاليط  "اإلسرائيليفلسطينيني باألسري   اليف إبرام صفقة تبادل لألسرى        
خالل مفاوضات غري مباشرة بني حركة محاس وإسرائيل برعاية مصرية، ومشلـت        

 يف معرب رفح  يف الثامن       الصفقة تسليم اجلندي اإلسرائيلي األسري للسلطات املصرية      
تشرين أول، مقابل اإلفراج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيين يف           /عشر من أكتوبر  

  . السجون اإلسرائيلية
 من املعتقلني من ذوى األحكام ٤٥٠وتضمنت الصفقة اإلفراج عن 

 امرأة خالل املرحلة األوىل للصفقة، ولكن الصفقة تضمنت شرط ٢٧ بينهم ،العالية
 من الضفة الغربية ١٦٣ إىل خارج مناطق سكنهم، فلسطينيني معتقلني ٢٠٣إبعاد 

ن جرى إبعادهم إىل اخلارج، وهو ما يعد جرياً و آخر٤٠جرى إبعادهم إىل غزة و
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كانون أول باإلفراج / ديسمرب١٨ ومت تنفيذ املرحلة الثانية من الصفقة يف ،قسريا
  . معتقال من ذوى األحكام املنخفضة٥٥٠عن 

 بإعادة اعتقال بعض املفرج ،ائيل أخلت ببعض شروط الصفقةلكن إسر
دعاءات أمنية أثارت غضبا شديدا يف الشارع الفلسطيين، كما شكلت اعنهم ب

  . ضامنة هلذه الصفقةبوصفها إحراجا ملصر 
 أسري يف السجون اإلسـرائيلية      ٥٠٠٠وبينما واصلت إسرائيل سجن حنو      

مواطنـاً  ) ٣٨٤٨ (٢٠١٢خالل عـام     حيث اعتقلت    ،بادرت بتصعيد اعتقاالا  
، من ٢٠١١عن عام  %)١٦.٢(حالة يومياً، وبزيادة قدرها ) ١١(فلسطينياً مبعدل 

كما اسـتمرت يف  ، ٢٠١١عن عام    %) ٢٦( بزيادة قدرها    ،طفالً) ٨٨١(بينهم  
 ١٨٥ باإلضافة إىل وزيرين سـابقني، و      ،نائباً يف الس التشريعي    ) ١٤( احتجاز  

احملارب غري " مبوجب قانون أحكامهممدة وسجناء انتهت   داري،  رهن االعتقال اإل  
 الذي يعطي احلق لرئيس هيئة أركان اجليش باعتقال أي شخص يعتقد            ،"شرعيال
نه شارك يف نشاطات عدائية ضد إسرائيل بشكل مباشر أو غري مباشر، يف انتهاك              أ

  ".  ري الشرعيغ"صارخ للقانون الدويل الذي ال يعترف بتصنيف إسرائيل للمحارب 
) ١٠٧٠( اعتقلـت قـوات االحـتالل    ٢٠١٣ومنذ بدء العام اجلاري      
    .عن نفس الفترة من العام املاضي % ٨,٤ بزيادة قدرها ،مواطناً

واستمرت القوات اإلسرائيلية خالل العام يف ممارسة التعذيب بشكل 
املعتقلني منهجي بني املعتقلني الفلسطينيني، ويشمل الضرب املربح والتعدي علي 

  .    من أساليب التعذيباغريهالذي مشل بالسب ومنعهم من النوم و
وأدى تواصل التعسف اإلسرائيلي وتدهور شـروط احتجـاز املعـتقلني     

 مـن املعـتقلني   ١٦٠٠واألسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل إيل بدء حنـو      
يث خـاض   ، ح "األمعاء اخلاوية " معركة   ٢٠١٢نيسان  / أبريل ١٧الفلسطينيني يف   

وال زال - رابات مستمرة عن الطعامضإاملعتقلون الفلسطينيون يف سجون االحتالل      
 من أجل حتسني ظروفهم املعيشية وإعادة       -بعضها متواصالً حىت إعداد هذا التقرير     

 وتلخصت مطالـب    ،املكتسبات اليت سبق أن حصلوا عليها خالل األعوام املاضية        
سني شروط احتجازهم داخل السجون ومراكز      املعتقلني املضربني عن الطعام يف حت     

االعتقال اإلسرائيلية، وتأمني الزيارات العائلية، وإاء العزل االنفـرادي، وإـاء           
االعتقال اإلداري، والسماح للمعتقلني بالتعليم، ووقف محالت القمع والتفتـيش          

  .الليلية
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 ٢١٠

 ١٤يف وقد أى املعتقلون الفلسطينيون إضرام املفتـوح عـن الطعـام      
 مع مصلحة السجون مقابل االستجابة لعـدد مـن          أيار، بعد إبرامهم اتفاقاً   /مايو

مطالبهم، واليت من بينها السماح ملعتقلي قطاع غزة بتلقي زيارات مـن ذويهـم              
 ويف هذا السياق مسحت سلطات االحتالل بزيارات حمدودة لذوي          ،بشكل منتظم 

تشرين ثـان وبـشكل   / وحىت نوفمربمتوز/املعتقلني من غزة خالل الفترة من يوليو 
متناقص، وقد أخلت قوات االحتالل باالتفاق أكثر من مـرة ومنعـت برنـامج              
الزيارات، كما مل متكن األطفال القادمني من غزة من رؤية ذويهم من املعـتقلني،              
ومنعت إدخال أية أغراض شخصية للمعتقلني، فضال عن تعرض ذوي املعـتقلني            

رسات تراوحت بني التعسف وإجراءات التفتيش املهينة وغري         مما أثناء الزيارات إىل  
  . األخالقية

 مقتل أسريين يف السجون اإلسرائيلية، حيث لقي ٢٠١٣وشهد عام 
 يف  حتفه-داخل إسرائيل" جمدو"يف سجن املسجون- "عرفات جرادات"األسري 
ة ا ملصادر منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية فإن وفاشباط، ووفقً/ فرباير٢٣

جنمت عن تعرضه للضغط اجلسدي والنفسي خالل التحقيق معه داخل " جرادات"
ذكرت مصادر يف مصلحة السجون اإلسرائيلية أن الوفاة كانت السجن، فيما 

" ميسرة أبو محدية"نيسان لقي األسري / ويف الثاين من أبريل،نتجية إصابته بنوبة قلبية
اإلسرائيلي، جراء " سوروكا" مبستشفى مصرعه أثناء تواجده يف قسم العناية املركزة

املصاب بسرطان " ألبو محدية"العالج املناسب تقاعس سلطات االحتالل يف توفري 
احلنجرة، كما جتاهلت سلطات االحتالل الدعوات املتكررة اليت أطلقتها السلطة 

ه  نظراً لتدهور حالت،الفلسطينية واملنظمات احلقوقية للمطالبة بإطالق سراح املذكور
  . الصحية

هو خامس معتقـل يستـشهد يف املعـتقالت         " أبو محدية ميسرة  "ويعد  
 االتفاقية اليت أبرمت ، وهو تاريخ٢٠١١كانون ثان /اإلسرائيلية منذ األول من يناير  

بني اللجنة الدولية للصليب األمحر وسلطات االحـتالل، وأفـضت إىل تقلـيص             
الصليب األمحر يف تغطية هذه     الطبية لألسرى املرضى، وتقليص مسامهة       اخلدمات
 ويثري قلق املنظمـة أن      .وإلزام األسري املريض بدفع جزء من نفقة العالج        اخلدمات

مقدمة حلاالت وفاة مـشاة حيـث يقبـع بالـسجون      " أبو محدية "تكون وفاة   
  . للخطر حتت وطأة اإلمهال الطيب والصحينيمعرض) ٤٧٠٠(اإلسرائيلية حنو 
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 املضرب عن الطعام منذ حنو تسعة أشهر      " ساويسامر العي "ويقبع األسري   
 وتشهد حالته الصحية ترديا يشكل ديدا حلياتـه، علـى          حتت أوضاع مأساوية،  

الرغم من الضغوط والنداءات اليت وجهتها كل من السلطة الفلسطينية واملنظمات           
احلقوقية الفلسطينية إلطالق سراحه، وكان العيساوي قد اعتقل يف الـسابع مـن          

 يف إحدى نقاط التفتيش وام بأنه خرق شروط اإلفراج عنه يف            ٢٠١٢متوز  /يوليو
 فيها مبادلـة أسـرى      ت مت ،تشرين أول كجزء من صفقة تبادل األسرى      /أكتوبر

  ". جلعاد شاليط"فلسطينيني باألسري اإلسرائيلي 
توجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي انتـهاكاا حبـق املعـتقلني          وقد  

 جمدداً لسياسة الترحيل واإلبعاد القسري للمعـتقلني، ففـي          الفلسطينيني بالعودة 
 قطـاع غـزة،      إىل ٢٠١٣يف مارس   " أمين الشراونة "أحدث جرمية إبعاد مت إبعاد      

يف غـزة    مبوجب اتفاق مل يكشف عن تفاصيله كاملة، لكنه يقضي ببقاء الشراونة          
ضرابه عن الطعام  سنوات، ومن مث العودة إىل مرتله يف اخلليل، مقابل إاء إ ١٠ملدة  

  . يوما٢٦٠ًالذي استمر ملدة جتاوزت 
  

  جرمية مستمرة: حصار قطاع غزة  . ٦
واصلت إسرائيل حصارها اإلجرامي الذي فرضته على قطاع غزة منـذ             
 على التوايل، بدعوى أنه يطبـق جتـاه         ةخلامساسنة  لل، أي   ٢٠٠٧ حزيران/يونيو

 يف قطاع غزة الذين يزيد    ، وينكر هذا احلصار على الشعب الفلسطيين      "كيان معاد "
 ويقوض قدرم على العمـل  ، مليون نسمة حقوقهم األساسية    ١.٧ على   متعداده

، وتواصلهم األسري،   موحقهم يف االنتقال، وحيرم عائالم من إعادة بناء مساكنه        
ـ انزلق باتمع الفلسطيين برمته إىل أزمة إنسانية ال ميكن تقـومي آث           اعلى حنو     اره

حصائيات فحسب حيث تقوض هذه اإلجراءات املهينة أهم عناصـر          باألرقام واإل 
  . وهي الكرامة اإلنسانية،احلياة

 ٢٧وقد تضاعفت آثار احلصار بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غـزة يف            
إىل - والـيت أدت     ،)عملية الرصاص املـصبوب   (يف   ٢٠٠٨ كانون أول /ديسمرب

دمري كثيف للمساكن والبنية     إىل ت  -تهم  الف من الفلسطينيني وإصاب   آجانب قتل   
 ومنذ هذا العدوان رفـضت      ، مبا يف ذلك املدارس واملستشفيات واملصانع      ،التحتية

 ،عمارإسرائيل فتح حدود القطاع مما أعاق مرور املواد الضرورية الالزمة إلعادة اإل      
  .وخلق أزمة إنسانية عميقة يف القطاع
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 إسرائيل اسـترياد    وخالل سنوات احلصار اليت عاىن منها القطاع حظرت       
 -وخاصة الغذاء - باستثناء كميات حمدودة من السلع الضرورية        ،قطاع غزة للسلع  

غراض إنسانية، كما فرضت حظراً تاماً على تصدير منتجات القطاع مما دمـر             أل
القطاع االقتصادي وزاد من تبعيته إلسرائيل، وإن كانت قد خففت اعتباراً مـن             

 املفروض على القطاع بينما أكدت اسـتمرار       ي احلصار الرب  ٢٠١٠حزيران  /يونيو
احلصار البحري واستمرار احلظر املفروض على مواد البناء الـضرورية لعمليـات            

مسنت واحلديد بدون قيود ميكـن أن يتـيح         األعمار الواسعة بزعم أن استرياد األ     
  .حلماس استخدامه يف إعادة بناء بنية حتتية عسكرية

 مؤسسة صناعية يف القطاع،     ٣٩٠٠ من   %٩٥أفضى احلصار إىل إغالق       
أو تقويض قدرا على العمل جراء القيود املفروضة على استرياد اخلامات، وعدم            

املتبقية اليت استمرت يف العمـل      % ٥ أما نسبة الـ     ،القدرة على تصدير منتجاا   
  .من طاقتها% ٥٠-% ٢٠فتعمل بنسب تتراوح بني 

 ألـف إىل    ١٠٠خسارة ما بني    كذلك أدى تقويض الصناعة يف غزة إىل          
 اخنفض عدد العاملني يف القطاع      ٢٠٠٨ ألف وظيفة، وبعد عدوان ديسمرب       ١٢٠

  . فردا١٨٧٨ً ألفا كانوا يعملون يف هذا القطاع إىل ٦٥الصناعي من 
متزايدة يف قطـاع    " منطقة عازلة "كذلك أدى استمرار إسرائيل يف فرض         

تيادها، وإطالق النار على من يفعل      غزة على امتداد حدودها مع القطاع وحظر ار       
من األراضـي   % ٣٥ ت، وأصبح %١٧إىل ختفيض مساحة القطاع بنسبة       ذلك

الزراعية يف القطاع ال ميكن الوصول إليها، أو ميكن الوصول إليها مبخاطرة كبرية             
  .بالتعرض لنريان اجليش اإلسرائيلي

يال حبريـة  وعلى مستوى الصيد تسمح إسرائيل بالصيد يف حدود ثالثة أم       
ويؤثر .  ميالً حبرياً  ٢٠فقط من الساحل، رغم أن اتفاقيات أوسلو تتيح الصيد حىت           

وقد تأثرت اآلالف من األسر الفلسطينية يف القطاع    . ذلك تأثرياً خطرياً على الصيد    
  .اليت تعتمد حياا على الزراعة والصيد

لسطينية احملتلة  وقد تابع املقرر اخلاص حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الف           
   وأعرب عن أسفه من أنه ،"بتخفيف احلصار"ثر ما مسته إسرائيل أريتشارد فولك 

رغم حدوث بعض التخفيف االنتقائي للحصار تظل مساته األساسية قائمة، مـع            
  .استمرار املشقة واملخاطر اليت يتعرض هلا سكان غزة املدنيون كلهم

  من % ٥٣ا نسبته ـية شكلت موقد الحظ املقرر اخلاص أن املواد الغذائ
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 مما يدل على اخنفاض     ،قبل فرض احلصار  % ٢٠ه  تجمموع الواردات مقارنة مبا نسب    
دث أي زيـادة يف     حت ومل   ،يف االحتياجات الغذائية الالزمة الستعادة احلياة الطبيعية      

 ونتيجة لـذلك فـإن إمجـايل        ،٢٠١٠إمدادات الوقود الصناعي منذ بداية عام       
 ٢٨٠عن الطلب اليـومي املقـدر بــ         % ٤٠ائية يقل بنسبة    اإلمدادات الكهرب 

 ساعة تأثرياً   ١٢ويؤثر االنقطاع اليومي للتيار الكهربائي ملدة تصل إىل         . ميجاوات
سلبياً على بعض اخلدمات األساسية كإمدادات املياه، ومعاجلـة ميـاه الـصرف             

غـزة  من سكان   % ٢٠وال يتاح لنحو    . والتخلص منها وخدمات املرافق الصحية    
 ٦،٨وملدد تتـراوح بـني      (احلصول على املياه إال ملدة يوم واحد كل مخسة أيام           

 بينما ال   ،من السكان إال ليوم واحد كل أربعة أيام       % ٥٠وال يتاح لنحو  ) ساعات
  .من السكان احلصول على املياه إال كل يومني% ٣٠يتاح لنسبة 

حتتـاج إىل    منظمة غري حكومية إىل أن غزة        ٢٥وأشار تقرير صادر عن       
 شاحنة من مواد البناء من أجل إعادة البناء يف أعقاب اهلجـوم             ٦٧٠٠٠٠محولة  

 إال أن السلطات اإلسرائيلية ٢٠٠٩كانون أول /اإلسرائيلي على القطاع يف ديسمرب
 شاحنة يف الشهر منذ ختفيف احلـصار يف         ٧١٥مل تسمح إال بدخول ما متوسطه       

 حبيث ، سنة ٧٨غرق عملية إعادة بناء غزة      ، وذا املعدل تست   ٢٠١٠ حزيران/يونيو
  .٢٠٨٨تنجز هذه العملية يف عام 

ويشكل احلصار يف جوهره حالة واضحة ومنهجية ومستمرة من العقوبة          
 مما يشكل انتهاكا واضحاً ألحكام اتفاقية       ،اجلماعية املفروضة على سكان مدنيني    

ه السنوات على عاتق    وال تقع مسئولية احلصار واستمراره طوال هذ      . جنيف الرابعة 
إسرائيل وحدها، بل متتد هذه املسئولية إىل كل الدول اليت آزرت هذا احلصار أو               
متاشت معه أو سكتت عليه، ويف مقدمتها النظم العربية اليت يتورط بعضها يف تعزيز    

 أو بالسكوت عنـه     ،)مبارك( مثل السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر       ،هذا احلصار 
 كما تقع مسئوليته على     ،لشجب واإلدانة مثل باقي الدول العربية     اكتفاء ببيانات ا  

الرباعية الدولية اليت تكسب الشروط اإلسرائيلية طابعاً دولياً وتـضم الواليـات            
  .املتحدة األمريكية والدول األوربية واألمم املتحدة

  

  :غياب العدالة وإنكار حقوق الضحايا .٧
دالة والتعويض من قبل منظومة وقد استمر إنكار حق الفلسطينيني يف الع

العدالة اإلسرائيلية، وكان أخطر اإلجراءات اإلسرائيلية يف التنكر حلقوق الضحايا 
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، ١٩٥٢اإلسرائيلي لسنة ) مسئولية الدولة(لقانون األضرار املدنية ) ٨(التعديل رقم 
الذي أصبح  سارياً -، فبموجب هذا التعديل ٢٠١٢متوز /يوليو١٦  يفوالصادر

 دولة االحتالل نفسها من تعويض األضرار ي تعف-٢٠٠٠رجعى من عام بأثر 
الناشئة عن أي عمليات عسكرية تقوم ا قواا، وميثل هذا التعديل اية فعلية حلق 

 بقدر ما هو خمالفة صرحية لكل ،الفلسطينيني يف الوصول إىل العدالة اإلسرائيلية
 الدويل اإلنساين على مسئولية القوانني واألعراف الدولية حيث يؤكد القانون

الدولة عن مجيع األعمال اليت يقوم ا أفراد قواا املسلحة، ويأيت هذا التعديل 
ضمن تاريخ طويل لسياسة إسرائيلية ممنهجة إلنكار مسئوليتها اجلنائية واملدنية عن 

رة ملولو - يسبق هلا  إذ مل،اجلرائم اليت ترتكبها حبق الفلسطينيني يف األراضي احملتلة
 التحقيق مع مسئولني كبار الرتكام جرائم حرب رغم العدد الكبري من -واحدة

وثقت جرائم والتقارير اليت صدرت عن األمم املتحدة وجلان التحقيق الدولية 
حرب خطرية ، وأبرزها تقرير جولدستون عن العدوان اإلسرائيلي على غزة يف عام 

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ .  
  

  الوطين ومسار املصاحلة الوطنية االنقسام أثر: ثانيا
 والصراع السياسي واخلالف بني حركيت فتح االنقسام الفلسطييناستمر 

 ، على جممل حقوق الشعب الفلسطييناًؤثرمومحاس للعام السادس على التوايل، 
شأن كل النظم - حيث غلبت السلطة الفلسطينية يف رام اهللا، وحكومة غزة املقالة

من احلكم على حقوق املواطنني املدنية والسياسية واالقتصادية  اعتبارات أ-العربية
  .واالجتماعية، وارتكبتا العديد من االنتهاكات

  

  :فوضى التشريع .١
استمرت حالة الفوضى التشريعية يف السلطة الفلسطينية إذ استمر الرئيس 

 غياب الس التشريعي، وتطبيقهاب اًذرعمت نيناالفلسطيين يف إصدار قرارات بقو
وباملثل استمرت كتلة التغيري واإلصالح يف قطاع . الفعلي قاصر على الضفة الغربية

 ،غزة يف إصدار تشريعات باسم الس التشريعي يقتصر تطبيقها على قطاع غزة
 التشريعي فضالً عن غياب آليات للرقابة واحملاسبة نظراً الستمرار تعطيل دور الس

 بـشكل كـبري عمليـة التحـول         وقوض تعطيل عمل الس التشريعي    
يار ملبدئي سيادة القـانون والفـصل بـني         االدميقراطي يف فلسطني، وتسبب يف      

 ويعزز من ذلك ممارسة كتلة التغيري       ،السلطات، اللذين ميثالن عماد احلكم الصاحل     
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 ٢١٥

إصدار قوانني، والرئيس الفلسطيين يف الضفة الغربية من        بواإلصالح يف قطاع غزة     
 القانون، وهو ما يقوض جهود إصـالح النظـام القـانوين            ةبقوصدرا قرارات   ا

  . الفلسطيين وفرص التحول الدميقراطي يف السلطة الفلسطينية
  

   : للمجتمع الفلسطيينثر االنقسام على احلقوق األساسيةإ .٢
استمر االنفالت األمين وسوء استخدام السالح والقتل والقتل على خلفية 

صادر انتهاك احلق يف احلياة واالعتداء على سيادة ميثل أحد مفيما قضايا الشرف 
، ٢٠١١مصرعهم يف حوادث متفرقة خالل عامي ) ١٠٢(القانون، فلقي 

 .٢٠١٢و
ليات اعتقال  معوتوسعت السلطة الفلسطينية بشقيها يف رام اهللا وغزة يف          

 للمحتجزين، استهدفت عناصر من حركيت محـاس وفـتح،       غري قانونية وتعذيب  
 سبعة  ٢٠١٢ت اعتقال اخلصوم على اجلانبني، وتوىف خالل عام         فتصاعدت عمليا 

مواطنني فلسطينيني داخل مراكز التوقيف والسجون التابعـة لألجهـزة األمنيـة            
الفلسطينية، من بينهم ثالثة يف الضفة الغربية، وأربعة يف قطاع غزة، جراء التعذيب             

  . واإلمهال يف توفري الرعاية الصحية
عض مناصري القضية الفلسطينية مـن األوربـيني،      كذلك جرى اغتيال ب       

، وهـو مـن   "جوليوانو صليبا مخيس" مقتل املخرج واملخرج     ٢٠١١فشهد عام   
نيـسان، بعـد    /فلسطيين الداخل وحيمل اجلنسية اإلسرائيلية، يف الرابع من أبريل        

بالـضفة الغربيـة   " خميم جنني"اعتراضه من قبل جمهول أثناء استقالله لسيارته، يف     
  . تلهوق

اهلمام حممد بن   "مجاعة الصحايب   "ويف الرابع عشر من الشهر ذاته أعلنت        
 وهو أحد أبرز نـشطاء      ،"فيتوريو أرجيوين "اختطافها للصحفي اإليطايل    " مسلمة

، وأحد املدافعني عن حقوق     (ISM)حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيين       
ن أشخاص معتقلني لديها مقابل اإلنسان، وطالبت اجلماعة حكومة غزة باإلفراج ع  

 ١٥ حيث عثرت عليه األجهزة األمنيـة مقتـوال يف   ،اإلفراج عنه، وهو ما حدث 
  . نيسان يف مرتل يقع يف منطقة أبراج الكرامة غريب جباليا/أبريل

 محالت استدعاء نشطاء من كوادر حركة ٢٠١٢ و٢٠١١وشهد عامي   
 حول وأجريت حتقيقات معهم فتح يف قطاع غزة، من قبل جهاز األمن الداخلي،

نشاطهم يف حركة فتح، ويف الضفة الغربية واصلت األجهزة األمنية اليت تتضمن 
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 ٢١٦

جهاز املخابرات العامة، وجهاز األمن الوقائي، وجهاز االستخبارات العسكرية، 
محالت االعتقال التعسفي حبق أنصار حركة محاس، وكان من بينهم العديد من 

الس النيابية وأعضاء جمالس بلدية ونساء، ومت استخدام القوة األكادمييني وأعضاء ا
بشكل غري مربر يف بعض األحيان، حيث مت االعتداء على أسر املطلوبني أمنياً، 

  .فضال عن تفتيش املنازل والعبث ا قبل االعتقال
وتكرست حالة االيار يف السلطة القضائية، حيث أعيد بناء سلطة قضائية 

 استمرار عمل ٢٠١١ وشهد عام ،اع غزة منفصلة عن الضفة الغربيةخاصة يف قط
 دون مصادقة ٢٠٠٩النائب العام اجلديد الذي عينته احلكومة يف غزة خالل عام 

يف ) ١٠٧/١( وهو ما يشكل خمالفة دستورية مبوجب املادة ،الرئيس الفلسطيين
العام يعني بقرار ، واليت تنص على أن النائب ٢٠٠٣القانون األساسي املعدل لعام 
يب من جملس القضاء األعلى وبدون مصادقة الس سمن الرئيس بناء على تن

واستمرت السلطة التنفيذية يف الضفة الغربية يف فرض سطوا وتعسفها . التشريعي
، فضال عن استمرار ه يبة القضاء واستقاللساًعلى السلطة القضائية، وهو ميثل مسا

اهل قرارات احملاكم الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باإلفراج السلطة التنفيذية يف جت
عن املعتقلني السياسيني يف سجون السلطة الفلسطينية، أو تلك املتعلقة بإعادة فتح 
  .مجعيات ومؤسسات خريية والقضاء بعدم قانونية اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة

  

  :ثر االنقسام الوطين على احلريات العامةأ. ٣
كومة املقالة يف غزة وحكومة تسيري األعمال يف الضفة الغربية قامت احل

 حولت جوهر اإلشعار مبوجب ،بفرض قيود صارمة على احلق يف التجمع السلمي
 كل منهما إجراءات تقانون االجتماعات العامة إىل ترخيص رمسي، واختذ

ح احترازية حالت دون تنظيم اجتماعات عامة أو فعاليات مجاهريية، وقد تراو
  . انتهاك هذا احلق بني التشديد والتخفيف اتصاال جبهود املصاحلة الوطنية

واصلت احلكومتان فرض املزيد من القيود على تكـوين اجلمعيـات،           و
 على حنو خيل ٢٠٠٠لسنة  ) ١(وأصدرت كل منهما قرارات  بتعديل القانون رقم         

 هـذه   يشدد من إجراءات تعامل احلكومـة مـع        و ،بعمل املنظمات واجلمعيات  
 وحيد من حركتها، فضال عن حل بعض اجلمعيات، وتقييـد حركـة             ،اجلمعيات
  . نشطائها

  أيار إجراء /وأقر جملس الوزراء يف رام اهللا يف اجتماعه املنعقد يف أواخر مايو
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 ٢١٧

تـشرين أول،   / أكتـوبر  ٢٠االنتخابات البلدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف         
ية باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لعقـد         وجرى تكليف جلنة االنتخابات املركز    

 يلغي إجراء ٢٠١٢متوز / يوليو٢٤االنتخابات، غري أن الس عاد وأصدر قرارا يف 
االنتخابات يف قطاع غزة يف أعقاب منع حركة محاس جلنة االنتخابات من العمل             

 . يف غزة
وأجرت السلطة الوطنية انتخابات الس اهليئات احمللية بشكل منفرد يف 

، وشكلت هذه االنتخابات انتكاسة جلهود املصاحلة وقاطعتها محاسلضفة الغربية ا
، واليت كانت ٢٠١١الوطنية والتفامهات اليت توصل إليها الطرفان يف اية عام 

  . ٢٠١٢تتضمن إجراء انتخابات عامة وتشريعية يف غضون النصف األول من 
  

  :  جهود املصاحلة الوطنية.٢
نقسام الوطين ومربراته، وأيا كانت مسئولية أطرافـه        أياً كانت أسباب اال   

 اليت رافقته، فقد أنزل بالشعب الفلسطيين آالماً غـري          -بل واخلطايا - األخطاءعن  
 وتشعبت األضرار اليت حلقت باتمع الفلسطيين يف        ، بالغة اًمربرة، وبقضيته أضرار  

  . كل مرافق احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
 يف مصر وإزاحة نظام مبارك كان مـن    ٢٠١١ يناير   ٢٥أعقاب ثور   يف  و
 أن تعيد حكومة الثورة النظر يف سياسات النظام السابق باحنيازاا ومجودها يالبديه

 وساهم يف قوة الدفع حنو      .وفشلها، ويف مقدمتها سياستها جتاه القضية الفلسطينية      
آذار /لسطيين يف منتصف مارس   استئناف جهود املصاحلة الوطنية الضغط الشعيب الف      

تظاهرات واعتصامات تطالب باملصاحلة اتصاالً باحلراك الـسياسي        يف  الذي متثل   
انسداد أفق عمليـة الـسالم بـني الـسلطة          وكذا   ،الذي تشهده البلدان العربية   

الفلسطينية وإسرائيل من ناحية، وغموض مستقبل األوضـاع يف سـوريا، الـيت             
  .فلسطينيةتستضيف قيادات املقاومة ال

 يف هذا السياق استؤنفت جهود املصاحلة بني فتح ومحاس برعاية مصرية          و  
 ودعت مصر وفدين من فتح ومحاس عكفا على صـياغة       ،٢٠١١نيسان  /يف ابريل 

، ومتت دعوة قيادات الفصائل     ٢٧/٤/٢٠١١اتفاق، مت توقيعه باألحرف األوىل يف       
 التوقيع النـهائي  حبـضور        ومت ،٢/٥/٢٠١١م يف   املناقشته واالستماع ملالحظ  

الرئيس الفلسطيين حممود عباس وخالد مشعل رئيس املكتب الـسياسي حلركـة            
  .محاس

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢١٨

  :وميكن إجياز أهم ما جاء يف االتفاق فيما يلي  
 على حتديد أمساء أعـضاء      -فتح ومحاس -اتفق الطرفان   : لالنتخاباتبالنسبة   -

سطينية، علـى أن ترفـع      جلنة االنتخابات املركزية باالتفاق مع الفصائل الفل      
 على ترشيح ماال يزيد     ا كما اتفق  ها،للرئيس الفلسطيين ليصدر مرسوماً بتشكيل    

 من القضاة لعضوية حمكمة االنتخابات على أن ترفع للرئيس الفلسطيين   ١٢عن  
 ،الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق مع الفصائل الفلسطينية        

 بعد عام مـن     تنياالنتخابات التشريعية والرئاسية متزامن   كما اتفقا على إجراء     
  .توقيع اتفاق الوفاق الوطين من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية

اتفق الطرفان على أن تكون مهام اإلطار القيادي        : منظمة التحرير وخبصوص   -
 للتعطيل، مبا ال يتعارض مع صـالحيات اللجنـة          تنيغري قابل وقراراته  املؤقت  
  .ية ملنظمة التحرير الفلسطيينالتنفيذ

جرى التأكيد على أن تشكيل اللجنة األمنية العليا اليت يـصدر       : األمن  وحول   -
 . وتتكون من ضباط مهنيني،،كون بالتوافقيالرئيس الفلسطيين مرسوما بشأا 

 على تشكيل احلكومة الفلسطينية      الطرفان اتفق : تشكيل احلكومة وخبصوص   -
يئة األجواء  :  وتشمل مهام احلكومة   ،لوزراء بالتوافق وتعيني رئيس الوزراء وا   

 واإلشراف  ،إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والس الوطين الفلسطيين      
 ومتابعة عمليات إعادة أعمـار  ،على معاجلة القضايا النامجة عن حالة االنقسام    

لفلـسطيين،   ومتابعة تنفيذ اتفاق الوفاق الـوطين ا       ، وإاء احلصار  ،قطاع غزة 
 .وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية بالضفة والقطاع والقدس

 اتفق الطرفان على تفعيل الس حسب القانون        :للمجلس التشريعي وبالنسبة   -
 األساسي

وقد فاجأ االتفاق إسرائيل، وتبادلت أجهزا اللوم عن فشلها يف توقع هذه 
أن علـى الـسلطة     "علن فيه   اخلطوة، وبادر رئيس وزرائها بإذاعة بيان مقتضب أ       

وكـأن هنـاك    " الفلسطينية أن ختتار بني السالم مع إسرائيل، والسالم مع محاس         
مشروعاً للسالم من جانب إسرائيل، وذكر سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء أن            
إسرائيل مرتعجة من عزم مصر فتح معرب رفح بشكل دائم أمام سكان قطاع غزة،              

 يسمح بعبور األسلحة واإلرهابيني، واعترب ليربمان وزيـر         واعترب أن فتح املعرب قد    
ختطياً للخطوط احلمراء، وأن محاس ستسيطر علـى  ميثل اخلارجية أن إبرام االتفاق    

الضفة الغربية خالل االنتخابات املرتقبة بعد عام، وهدد باللجوء إىل ترسانة كبرية            
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الشخـصيات  "غاء وضـع  نية مثل إلمن اإلجراءات االنتقامية ضد السلطة الفلسطي 
بو مازن وسالم فياض األمر الذي سيمنعهما من التحرك حبرية يف الضفة            أل" مةهامل

الغربية، وجتميد حتويالت الضرائب املـستقطعة يف إسـرائيل حلـساب الـسلطة        
الفلسطينية واليت يتراوح جمملها بني مليار دوالر ومليار ومائيت مليون دوالر، كما            

ونفذت احلكومة اإلسـرائيلية    . التهديد بضم الضفة الغربية   بالغ مسئولون آخرون ب   
بالفعل احد ديداا حبظر حتويالت الضرائب املستحقة للسلطة الفلسطينية يف أول           

  . مليون دوالر أمريكي٩٤استحقاق هلا وقدره 
  ا على اتفاق املصاحلة الذي مت يف القاهرة برعاية مصر، رعت قطر            وتأسيس

اوضات بني الرئيس حممود عباس وخالد مشعل رئيس املكتب         جولة جديدة من املف   
، حيث جرى استعراض اخلطوات اليت      ٢٠١٢ فرباير   ٥السياسي حلركة محاس يف     

متت لتنفيذ آليات اتفاق املصاحلة والعقبات اليت اعترضت تنفيذه، وأكد اجلانبـان            
  :على ضرورة تذليلها، ومت االتفاق على ما يلي

خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية يف  ستمرار   التأكيد على اال   :أوالً
 من خالل إعادة تشكيل الس الوطين الفلسطيين بشكل متزامن مـع            ها،وتطوير

االنتخابات الرئاسية والتشريعية، كما مت االتفاق على عقد االجتماع الثاين للجنـة     
  .قاهرة يف ال١٨/٢/٢٠١٢ بتاريخ هاتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير

 تشكيل حكومة التوافق الوطين الفلسطينية مـن كفـاءات مهنيـة          :ثانياً
ومستقلة برئاسة الرئيس حممود عباس وتكون مهمتها تسهيل االنتخابات الرئاسية          

  .عمار غزةإوالتشريعية والبدء ب
 التأكيد على استمرار عمل اللجان اليت مت تـشكيلها وهـي جلنـة          :اثالثً

 وعودة ، وحرية السفر، واملؤسسات،ة مبعاجلة ملفات املعتقلنياحلريات العامة املكلف
  . وجلنة املصاحلة اتمعية، وحرية العمل، وجوازات السفر، قطاع غزةالكوادر إىل
التأكيد على تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف القاهرة لبدء عمل جلنـة              :ارابع 

  . االنتخابات املركزية يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
لكن بقدر ما أثار اتفاق املصاحلة الوطنية من تفاؤل بتجاوز حمنة االنقسام            

 سواء يف السياق الذي جرى فيه بروح التغيري الـيت أطلقتـها             ،الوطين الفلسطيين 
الثورات واالنتفاضات العربية، أو ضرورات انسداد أفق مسار التسوية الـسياسية،       

عام على توقيع   أكثر من   د مرور   فلم ينعكس على أرض الواقع بشكل جدي، وبع       
االتفاق تعددت خالله اللقاءات واملشاورات وتعمقت فيه الـضرورات، مل يـتم            
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 حتميل اآلخر مـسئولية     يفواستمر كل طرف    . إحراز أي تقدم يف القضايا الرئيسة     
  . هذا التعثر

 أبرزهـا   ،بل وعلى العكس من ذلك تعمق االنقسام وأخذ عدة مظـاهر          
ملقالة إجراءات جلنة االنتخابات بـشأن حتـديث اجلـداول          تعطيل حكومة غزة ا   

 بدعوى ارتباطها مبجمل عناصر االتفاق اليت مل حيدث بـشأا تقـدم،    ،االنتخابية
وقيام حكومة رام اهللا بإجراء انتخابات بلدية يف الضفة الغربية منفـردة، وتـربم              

 ،احلـصار حكومة رام اهللا من زيارة قادة بعض الدول لقطاع غزة دف كـسر              
  .بدعوى أا تضر بوحدة التراب الوطين

*   *   *  
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 ٢٢١

  رـدولة قط
  

 : اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
) ٢٠١١ لسنة   ١رقم   (الس البلدي املركزي  صدر تعديل لقانون تنظيم       

مـن تـسعة    وقد منح القانون الس موازنة خاصة، وأبقى على طريقة تشكيله           
وأُخـذ   .ن عضواً ميثلون املدن والقرى واملناطق املختلفة وينتخبون مباشرة        وعشري

على القانون إخالله باملساواة أمام القانون حيث اشترط فيمن يرشح عضوا بالس           
سن و من مواليد قطر آلباءالبلدي أن تكون جنسيته قطرية، أو من مكتسيب اجلنسية 

  .عشرين وةالترشح لثالثني عاما بعد أن كانت مخس
 يفوبالرغم من أن التعديل التشريعي تضمن حق الس يف التعبري عن آرائه    

قرر  هشكل توصيات وقرارات نافذة بذاا دون اعتمادها من الوزير املختص، إال أن   
رفع الس لقراراته وتوصياته للوزير الختاذ ما يراه مناسـباً بـشأا، وللـوزير              

 فإذا أصر الس على قراره أو توصياته        ،توصياتتراض على هذه القرارات وال    االع
  .عرض الوزير األمر على جملس الوزراء الختاذ ما يراه بشأنه مناسباً

  

) ٢٠١١ لـسنة    ١٥رقـم   ( قانون مكافحة االجتار بالبشر      كذلك صدر 
   مبا ، شخص طبيعييف التعامل بأية صورة اجلرمية االجتار بالبشر بأ وتضمن تعريفاً

تخدام أو النقل أو التسليم أو اإليواء أو االستقبال، سواء تـضمنت             ذلك االس  يف
استعمال القوة أو العنف أو التهديد ما أو االحتيـال أو اخلـداع أو اسـتغالل                

 أعمال الـدعارة واالسـتغالل      يفالضعف، على أن يكون ذلك بقصد االستغالل        
الـشبيهة بـالرق أو   اجلنسي أو السخرة أو اخلدمة قسراً أو التسول أو املمارسات   

  .استئصال األعضاء
 عليه باعتباره غـري     اين عليه، وكفل محاية     اينومل يعتد القانون برضاء     

ا  جرمية من جرائم االجتار بالبشر، لكن القانون تضمن حكم         أيمسئول جنائياً عن    
 عليهم من األجانب أو الذين ال حيملون إقامة         اين بإعادة   ،قد يفرغه من مضمونه   

  . على خماطر للضحاياتنطوين هذه اإلعادة قد إدائمة ألوطام، إذ 
بإنـشاء هيئـة    ) ٢٠١١ لسنة   ٥٥رقم  (كما صدر قرار من أمري البالد       

 وعهد إليها بتحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفـة         ،الرقابة اإلدارية والشفافية  
  .لعام متس املال االيتالعامة ومكافحة الفساد، ومع وقوع اجلرائم 

   مسودة لقانون إعالم مثري ٢٠١٢ران ـحزي/وأقر جملس الشورى يف يونيو
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 ٢٢٢

 حيث تحظُر نشر أو بث معلومات مـن         ، فقد جاءت أحكامه فضفاضة    ،للجدل
شأا إرباك العالقات بني قطر والدول العربية أو الدول الصديقة، أو من شـأا               

ب يف ضرر جسيم باملصاحل الوطنية اإلساءة للنظام أو إهانة األسرة احلاكمة أو التسب     
 القانون لغرامات مالية كبرية قدرها مليون ريـال        خمالفوويتعرض   ،والعليا للدولة 

، وحيظر القانون نشر أو بث مواد من شأا اإلسـاءة           ) ألف دوالر  ٢٧٥(قطري  
 ضرر جسيم باملصاحل الوطنية والعليا يف أو التسبب ،للنظام أو إهانة األسرة احلاكمة    

  .لدولةل
شبكة اجلزيرة الفضائية ملؤسـسة     ويف سياق متصل صدر قانون بتحويل       

تنشأ بوثيقة تأسيس ونظام    ) ٢٠١١ لسنة   ١٠القانون رقم    (خاصة ذات نفع عام   
 من  إعفائهاول إىل املؤسسة شبكة اجلزيرة اإلعالمية ومجيع أمواهلا، مع          ئأساسي، وت 

 استكمال إجراءات تأسـيس      مع استمرار جملس إدارا حلني     ،الضرائب والرسوم 
  .املؤسسة

  

  احلقوق األساسية: ثانياً
يف  احلق يف احلرية واألمان الشخـصي     جاءت أبرز الشكاوى من انتهاك      

 القائم  وقد مت معاقبة  تعرض شخصني حمتجزين من قبل جهاز أمن الدولة للتعذيب،          
  . خدمتهاءأباالنتهاك من جانب جهة عمله ب

حاالت الحتجـاز عديـد مـن       وق اإلنسان   حلقووثقت اللجنة الوطنية    
 قوانني اإلقامة وتصاريح العمل أو بناء على بالغـات مـن            خمالفياألشخاص من   

  .الكفيل روب العامل دون أن توجه هلم اامات
ايـة  وعلى صلة باحلق يف احلرية واألمان الشخصي يفضى تطبيق قانون مح    

 حكم قضائي ومنعهم من  دون األشخاصاحتجازب) ٢٠٠٢ لسنة ١٧رقم (اتمع 
  . بعض اجلرائم كالسرقة وقيادة السيارات حتت تأثري املخدريف السفر

رصدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حتول نظام احلبس االحتيـاطي يف           
 اللجـوء   يف يف ظل توسع سلطات التحقيـق        ،بعض احلاالت لعقوبة قائمة بذاا    

فل التنظيم القانوين يف قطر بعديد      للحبس االحتياطي وبطء إجراءات التقاضي، وحي     
 وبالرغم من   ، يحظر الطعن عليها أمام القضاء     واليت ،من القرارات اإلدارية احملصنة   

 .وجود حمكمة دستورية إال أا مازالت غري مفعلة
  حممد "ة الشاعر ـشهدت قطر حماكم ةـاحلق يف احملاكمة العادليف جمال و
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 ٢٢٣

ـ " العجمي  والذي مت توقيفه لدى عودته إىل قطـر يف          ،"حممد بن الذيب  "الشهري ب
 وذلك على صلة بقصيدة شعرية ألقاهـا يف خـضم           ،٢٠١١تشرين ثان   /نوفمرب

أحداث الثورات العربية، رأت فيها السلطات قابلية للتأويل السياسي، ووجهت إليه 
 .حبق أمري البالد إطالة اللسانوميت التحريض على قلب نظام احلكم 

 إىل أن صدر حبقـه    ، رهن حماكمته  ٢٠١٢عر طوال عام    وقد اُحتجز الشا    
 حكماً صادماً بإدانته يف التـهمتني ومعاقبتـه         ٢٠١٢تشرين ثان   /يف اية نوفمرب  
 عاماً، وكانت قضيته موضع نظر أمام حمكمة االسـتئناف الـيت      ٢٥بالسجن ملدة   

 ١٥دة   بإدانته يف التهمتني ومعاقبته بالسجن مل      ٢٠١٣شباط  /قضت يف اية فرباير   
  نظر قضيته للبت يف ) النقض( عاماً، وتواصل حمكمة التمييز ٢٥عاماً بدالً من 

  .الطعن املقدم على احلكم األخري
وقد انضمت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان إىل الفريق العـريب ملراقبـة              

احملاكمات الذي يضم مؤسسات حقوقية عربية أخرى، وتابعت وقـائع جلـسيت            
، وأعربت عن أسفها إزاء احلكمني، وطالبت   ٢٠١٣ و ٢٠١٢مي  النطق باحلكم عا  

السلطات بإعادة النظر فيهما واإلفراج عن الشاعر يف أقرب وقت ممكـن، كمـا             
  .ناشدت أمري قطر بإصدار مرسوم بالعفو عنه

قيام بزيارة تفقدية للسجن واللقاء للوقد استجابت السلطات لطلب الفريق 
سات القضية وتفقد أوضاعه داخل حمبـسه،  بشكل خاص مع الشاعر لسماع مالب     

ويف أعقاب هذا اللقاء نقل الفريق إىل السلطات مالحظاته حول القضية ومناشدته            
بإعادة النظر يف احلكم الصادر باإلدانة أو بإصدار عفو أمـريي، وقـد وعـدت               
السلطات بالنظر يف تلبية مقترحات الفريق فور انتهاء حمكمة التمييـز مـن نظـر       

  .القضية
 بعـض مراكـز      تعـاين  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين    ويف جمال   

 تعاين من زيادة عدد احملتجزين بأعداد تفوق        -خصوصاً أقسام الشرطة  -االحتجاز  
 مـن   زيدطاقتها االستيعابية، وعدم جتهيز أماكن خاصة باألمهات واحملتجزات، وي        

 قانون محايـة اتمـع،    مشاكل االحتجاز تفاقم أعداد املبعدين واملعتقلني مبوجب      
  .فضالً عن عدم توافر املعايري الصحية

  

  .احلريات العامة: ثالثاً
  ال تسمح القوانني بتكوين األحزاب للحق يف تكوين اجلمعياتوبالنسبـة 
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 ٢٢٤

 من تكوين   وحيرم العمال الوافدين واألجانب   السياسية أو النقابات املستقلة للعمال      
  .النقابات أو املفاوضة اجلماعية

) ٢٠٠٤ الـصادر عـام   ( اجلمعيات واملؤسسات اخلاصـة      ويقيد قانون 
إجراءات تأسيس اجلمعيات وحتديد أنشطتها، وتغلب على اجلمعيات واملؤسسات         
األهلية الرتعة اخلريية أو املؤسسات املخصصة ألغراض علمية وثقافية أو أغـراض            

فاع عن حقوق    منظمة غري حكومية معنية بالد     أيالرعاية االجتماعية، ومل تسجل     
  .اإلنسان يف قطر
احلق ) ٢٠٠٤ الصادر عام( العامة واملسريات تاالجتماعايقيد قانون كما 

، ومل ترصد انتهاكات للحق يف التجمع الـسلمي،         حق التجمع السلمي  يف ممارسة   
ونشطت الدعوات للتجمع السلمي من جانب اجلاليات العربية املقيمة بقطر  على            

ونسية واملصرية والسورية، أو يف مناسبات احتفاليـة مـن          صلة مبؤازرة الثورة الت   
  .املواطنني القطريني

انتخاب أعضاء الس  يغطيها التقرير اليتشهدت قطر خالل الفترة و
 حتت إشراف وزارة الداخلية ٢٠١١ أيار/ مايو١٠ يف أجريت اليت البلدي

 ناخباً، ٦٢٢و ألفاً ٣٢ ويبلغ من هلم حق التصويت . عضواً بالس٢٩النتخاب 
ت ستبعدمن بينهم أربع نساء، واُمرشحاً  ١٠٢ االنتخابات يفتقدم للترشح قد و

ا  مرشح٢٧ االنتخابات مرشحان بالتزكية ويف وفاز ، منهم سبعةوزارة الداخلية
  . واحدة أعيد انتخاا من الدورة السابقةامرأة من بينهم ،باالنتخاب

 يفخاب أعضاء جملـس الـشورى       وبالرغم من إعالن أمري قطر إجراء انت      
مل يصدر القانون اخلاص بقواعد وشـروط        إال أنه . ٢٠١٣النصف الثاين من عام     

 . التقريرإصدار الترشح ونظام االنتخاب لس الشورى حىت وإجراءات
*   *   * 

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٢٥

  ة الكويتـدول
  

  :اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
تشرين /أكتوبر ١٩ يف" د الصباح الشيخ صباح األمح  "عدل أمري الكويت        

، وجاء التعديل يف ظل      معاجلة آلية التصويت   دف قانون االنتخابات    ٢٠١٢أول  
التعـديل  خفض  وغياب الربملان الذي مت حله بناء على حكم احملكمة الدستورية،           

عدد املرشحني الذين ميكن للناخب االقتراع لصاحلهم من أربعـة إىل واحـد يف              
اإلدالء حـق   للناخب يعطىنظام التصويت السابق بعد أن كان  ،بيةالدائرة االنتخا 

بأربعة أصوات هلا نفس الوزن، وهو ما كان يتيح للمرشحني أن يدعوا أنـصارهم      
  . لإلدالء بأصوام اإلضافية حللفائهم يف جملس األمة

/ رفضت املعارضة هذه التعديالت وقاطعت االنتخابات يف ديـسمرب        وقد  
 أن التعديالت تسمح بتغيري نتيجتها، وأنه ال يوجـد ضـرورة     ةكانون أول، معترب  

 ٨إلصدار هذه التعديالت يف ظل غياب الربملان، وأقر جملس النواب اجلديـد يف              
  .قانوناًلتصبح التعديالت  ٢٠١٣كانون ثان /يناير

اللجنة الوطنيـة   " بإنشاء   ٢٠١٢ لسنة   ٢١كما صدر مرسوم بقانون رقم      
تشكل من تسعة مستشارين برئاسة أقـدمهم، ويرشـحهم        ، وت " لالنتخابات االعلي

الس األعلى للقضاء، وأوكل إليها مهمة اإلشراف علـى االنتخابـات جبميـع          
مراحلها بالتنسيق مع اجلهات املختصة، والتحقـق مـن الـشروط القانونيـة يف       

النظر املرشحني، والتزام مجيع أطراف العملية االنتخابية مبعايري الرتاهة والشفافية، و         
يف شكاوى الناخبني واملرشحني، ومتابعة فرز صناديق االنتخابات، ونشر النتيجـة       

  . النهائية لالنتخابات
تعديالً علـى قـانون      ٢٠١٢ حزيران/يونيو ١٠ يف   وأدخلت الكويت   

 وقواعدمها، اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية بتعديل مدد احلجز واحلبس االحتياطي       
 أربعـة  ساعة بدالً من     ٤٨ من قبل الشرطة     فرداز أي   حبيث ال تتجاوز مدة احتج    

مع حتديد مـرات جتديـد        يف هذه الفترة االتصال مبحاميه،     لفردأيام، كما يحق ل   
 الطعن على قـرار  للفرد أسابيع، كما يحق    ثالثةبدالً من     أيام عشرةإىل  االحتجاز  

 أربعني يومـاً    كما يقضي التعديل بأال تتجاوز مدة احلبس       االحتجاز أمام احملكمة،  
بأية حال، وقد أصدر النائب العام تعليمات مفصلة بشأن هذه اإلجراءات على أن             

  . ٢٠١٢متوز / يوليو١٠يبدأ العمل ا اعتباراً من 
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ملكافحة الفساد واألحكام   اهليئة العامة   "كما صدر مرسوم بقانون بإنشاء      
، يـشرف   ٢٠١٢تشرين ثـان    / نوفمرب ٢٥يف  " الذمة املالية اخلاصة بالكشف عن    

عليها وزير العدل، ويتكون جملس أمنائها من سبعة أشخاص متفـرغني يتمتعـون       
باخلربة والكفاءة والرتاهة، ويصدر بتعيلينهم مرسوم بترشيح من وزيـر العـدل،            
وأوكل إليها مهمة وضع إستراتيجية وطنية شاملة للرتاهة والـشفافية ومكافحـة            

وص جرائم الفساد والتحقيـق فيهـا       الفساد، وتلقي الشكاوى واملعلومات خبص    
وإحالتها للجهة املختصة، وتلقي إقرارات الذمة املالية لفئات حـددها القـانون             

  . وفحصها، والتنسيق مع املنظمات اخلليجية والعربية والدولية ذات الصلة
 لـسنة   ٦كما أدخلت تعديالت على قانون إقامة األجانب باملرسوم رقم          

مرأة الكويتية يف احلصول على إقامـة لزوجهـا         ، ويقضي حبق مشروط لل    ٢٠١١
وأوالدها األجانب، ويتيح ألرملة الكوييت غري الكويتية ولديها أبناء منه احلـصول            

  . على ترخيص باإلقامة
  

  : احلقوق األساسية: ثانياً
  : احلق يف احلياة . ١

توىف املواطن حممد غازى امليموىن املطريى إثـر تعرضـه للتعـذيب يف             
 يف أحد مراكز الشرطة، إثر االشتباه يف قيامـه بتـهريب            ٢٠١١ان  كانون ث /يناير

مخور، وقد قدمت احلكومة ااماً لعشرين من ضباط الـشرطة واألفـراد الـذين       
كانون / يناير ١٧شاركوا يف أعمال التعذيب يف هذه القضية، وعاقبت احملكمة يف           

سجن مخـسة   بالسجن مدى احلياة كما عاقبت أربعة آخرين بال       أربعة   ٢٠١٢ثان  
عشر عاماً وثالثة من املتهمني بعقوبات أقل تتراوح بني احلبس والغرامة، وبـرأت             

  . باقي املتهمني
وقد استأنفت النيابة العامة احلكم، وطالبت بتغليظ العقوبات حبق املتهمني          

اجلرمية البشعة اليت هزت ثقة الـشعب يف وزارة الداخليـة ممثلـة يف جهـاز      "يف  
ن، وقد رفضت حمكمة االستئناف، املقـدم مـن          املتهمو فأناست، كما   "املباحث

 ٢٤ املقدم مـن املتـهمني، وأيـدت يف          فجانب النيابة، كما رفضت االستئنا    
    .  حكم حمكمة أول درجة ٢٠١٢كانون أول /ديسمرب

  : احلق يف احلرية واألمان الشخصي. ٢
  ئيسةات الرـمتثل إحدى التحدي"  البدون"استمرت مشكلة عدميي اجلنسية   
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اليت تواجه الكويت، وشهدت الفترة اليت يغطيها التقرير مظاهرات احتجاجية مـن   
جانب البدون اعتراضاً على عدم تسوية ملف جتنيسهم، وتلكؤ السلطات الكويتية           
ىف التعامل مع هذا امللف، وقد تعرض العشرات منهم لالعتقـال جـراء هـذه               

شـباط  /جات جرت يف فرباير    منهم يف احتجا   ٥٠االحتجاجات، فتم اعتقال حنو     
االعتداء على رجال الشرطة والتجمهر     " ووجهت إليهم م     ٢٠١١آذار  /ومارس

/  يف شهر ديسمرب   ت، وتكررت هذه االحتجاجا   "وتنظيم مظاهرات دون ترخيص   
 يف منطقة اجلهراء، وطاردت قوات األمن احملتجني حىت بيوم،        ٢٠١١كانون أول   

  .  منهم٢٥واعتقلت 
 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان خالل زيارته للكويت يف         وقد حرص وفد    

األمني - علي حبث هذه املشكلة مع الشيخ خالد الصباح   ٢٠١٣نيسان  /شهر ابريل 
 ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية، واجلهود الـيت   -العام للجهاز املركزي  

لكوييت على إيضاح تبذهلا دولة الكويت يف تسوية هذا امللف، وقد حرص املسئول ا         
اهتمام الدولة بتسوية قضية البدون، ومراعاا للجانب اإلنساين، من خالل تـوفري     

  . اخلدمات اانية يف العالج والصحة والتعليم
 تسريع  وقد ناشد وفد املنظمة العربية حلقوق اإلنسان املسئولني الكويتيني        

يادة عدد البدون، بالزيـادة  وترية تسوية هذا امللف الذي يتفاقم مع مرور الوقت بز 
الطبيعية من ناحية، ويضطر بعضهم ملخالفة قانون العمل سعياً وراء الـرزق مـن              

  . ناحية أخرى، حيث ال يسمح قانون العمل بإحلاقهم بالعمل دون هوية
بعض يف شـراء    الكما أثار وفد املنظمة مع املسئول الكوييت قضية تورط            

 تسوية هذه   د وعد املسئول الكوييت بالنظر يف     جوازات سفر، اتضح أا مزورة، وق     
لة قانونية إذا ما تقدموا جبوازات السفر وأقـرت الـسفارات           املشكلة دون مساء  

الصادرة بامسها هذه اجلوازات بعدم صحتها، كما أشار إىل تسجيلهم بوضـعهم            
  .الطبيعي بعد انتهاء هذا اإلجراء

لدولة مع ملف البدون،     انفراجة نسبية يف التفاعل ا     ٢٠١٣كما شهد عام      
حيث أصدر جملس األمة قانوناً يضاعف عدد الذين يتم جتنيسهم باجلنسية الكويتية،      

  . بزيادة هذا العدد من ألفني إىل أربعة آالف حبد أقصى
 إال أا ال تسعف يف حل هذه املشكلة         ،جيايب هلذه اخلطوة  ورغم الطابع اإل    

ن ينطبق عليهم شروط التجنيس والبـالغ       املزمنة يف أفق منظور، حىت يف إطار الذي       
  .  آالف١١٠ ألفاً من بني البدون البالغ عددهم ٤٣عددهم 
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 :احلق يف احملاكمة العادلة. ٣
أصدرت احملاكم الكويتية حكمني مهمني بإلغاء التمييز ضـد املـرأة يف              

 القضاء والتعليم، حيث ألغت حمكمة أدراية أمرا وزارياً مينع النساء من العمـل يف             
وظائف بوزارة العدل، حيث اشترطت يف طلبات التوظيف أن يكون املرشـحون            

 أمرت حمكمة إدارية جامعة الكويت بإلغاء       ٢٠١٢حزيران  /من الرجال، وىف يونيو   
السياسية اليت تلزم الطالبات بإحراز نتائج أفضل من الطلبة يف االختبارات من أجل             

  . ة االستئناف هذا احلكمااللتحاق بأقسام معينة باجلامعة، وأيدت حمكم
  

 :معاملة السجناء واحملتجزين. ٤
 ١٢ و ١١أثارت جلنة مناهضة التعذيب يف مناقشتها تقريـر الدولـة يف            

 عدداً من بواعث القلق يف شأن ظروف االحتجاز يف الكويت على ٢٠١١أيار/مايو
  : النحو التايل

ماكن االحتجاز، مبا   االفتقار إىل عمليات رصد وتفتيش منهجية وفعالة جلميع أ        ) ١
  . فيها الزيارات املفاجئة اليت يقوم ا مراقبون وطنيون ودوليون

غياب آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء حتقيقات نزيهة وفورية يف حاالت           ) ٢
التعذيب اليت تبلغ ا السلطات، وضمان فرض عقوبة مناسبة على أولئك الـذين             

  . يثبت أم مذنبون
  .ة لالحتجاز يف كافة السجونالظروف العام) ٣
 وتعرض هذه الفئـة     ،انتشار ظاهرة إيذاء خدم املنازل املهاجرين السيما النساء       ) ٤

 ودون محاية   ،الضعيفة لسوء املعاملة باستمرار دون أي عقاب للمسئولني عن ذلك         
  . قانونية هلؤالء العمال

  

  :احلريات العامة: ثالثا
 :حرية الرأي والتعبري . ١

حيـل   الرأي والتعبري يف الكويت انتكاسة  قوية، حيـث أُ          شهدت حرية 
العديد من الصحفيني والنشطاء إىل احملاكم اليت عاقبت عدداً منهم، ومن أبرز هذه             

بإثـارة الفـنت    " الـدار " عبد احلسني السلطان رئيس حترير جريدة        النماذج اام 
 ملدة ستة شـهور  وقف إصدار جريدته ملدة ثالثة شهور وتغرميه وحبسه   والطائفية،  

، وزادت حمكمة االستئناف من احلكم ٢٠١٢آذار / مارس١٢مع إيقاف التنفيذ يف   
  . ٢٠١٢أيار / مايو١٤إىل احلبس ملدة عام مع إيقاف التنفيذ يف 
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وهو أحد أعـضاء األسـرة      -" الشيخ مشعل املالك الصباح    "كما اعتقل 
 باإلصالح، وذلـك     فيها  بعد انتقادات حادة لسياسات احلكومة طالب      -احلاكمة

، لكن مت اإلفراج عنه     ٢٠١٢متوز  / يوليو ٢٦مطار الكويت يف يوم     إىل  فور وصوله   
  .بعد أربعة أيام

 حمطـة اليـوم     ٢٠١٢كانون أول   / ديسمرب ٢٠وألغت وزارة اإلعالم يف     
الفضائية احمللية الداعمة للمعارضة، عقب نفاذ املهلة احملددة لتوفيق أوضاعها مـع            

أن القناة ستطعن يف قرار وقفهـا       " حممد الدعاس " مدير عام القناة     القانون، وأعلن 
  .أمام القضاء

 أصدرت حماكم كويتية أحكاماً خمتلفة بالـسجن        ٢٠١٣ومنذ بداية عام    
حبق أربعة من املعارضني النشطاء على موقع تويتر االجتماعي، وثالثة من النـواب        

تعلق بإهانة أمري البالد وتقـويض      املعارضني بالربملان سابقاً، على خلفية اامات ت      
سلطاته، بينما ال يزال عشرات آخرون رهن احملاكمة أو قيد التحقيقات يف قضايا             

  . مماثلة
نيـسان  / أبريـل  ٨وأقر جملس الوزراء مشروع قانون لإلعالم املوحد يف           
 مادة، واعتربته احلكومة الكويتية داعماً للحريات، بينمـا رآه          ٩٩ جاء يف    ٢٠١٣
يون قانوناً خانقاً للحريات بكافة أنواعها، إذ حصن منصب ويل العهد إىل            اإلعالم

جانب منصب األمري، وفرض على خمالفة أحكامه غرامات مالية باهظة تـصل إىل             
 ألف دينار، كما أعطى وزارة اإلعالم حق االطالع على احلسابات املاليـة             ٣٠٠

يص صحف جديدة أو    ألي مؤسسة إعالمية، وفرض قيود مالية تعجيزية على ترخ        
القنوات املرئية الشاملة، كما وضع قيوداً على مواقع النشر اإللكتروين والتواصـل            
االجتماعي واملواد اليت تبث من خالهلا، وقد واجه هذا القانون انتقادات واسـعة             

  . النطاق، ووعد رئيس الوزراء بتجميده
  

 :احلق يف التجمع السلمي. ٢
 يغطيها التقرير العديد مـن املـسريات     شهدت الكويت خالل الفترة اليت    

االحتجاجية، منها ما قاده بعض نواب الربملان احتجاجاً على تغيري النظام االنتخايب            
قبل بدء االنتخابات التشريعية املباشرة الذي أدى لوصول خنبة موالية للحكومة بعد           

 قـانون   ، حيث حاولت املعارضة إلغاء    ٢٠١٢شباط  /حل الربملان السابق يف فرباير    
االنتخابات اجلديد حبكم من احملكمة الدستورية، إال أن احملكمة مل تنصف املعارضة، 
وكان من بني النواب السابقني الذين قادوا التظاهرات مـسلم الـرباك ووليـد              
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الطبطبائي، باإلضافة إىل مشاركة اآلالف من املواطنني، وقد حاولت الـسلطات           
  .ما أدى لوقوع إصابات بني املتظاهرينالكويتية تفرقة التظاهرات بالقوة، 

كما قامت تظاهرات أخرى حاشدة جاءت ردا على اعتقـال النائـب            
تشرين األول مطالبة بإطالق سـراحه، إال أن       /يف اية شهر أكتوبر   " مسلم الرباك "

الشرطة تعاملت مع املتظاهرين بإلقاء الغاز املسيل للدموع، مع القبض على عـدد             
ين أكدت الشرطة أم قاموا باالعتداء على رجال الـشرطة         من مثريي الشغب الذ   
  .من خالل إلقاء احلجارة

 حظر جتمـع  ،٢٠١٢تشرين أول  / أكتوبر ٢٢ يف وزارة الداخلية    وأعلنت
 فرداً يف مكان عام بدون ترخيص مـن احملـافظ املخـتص ووزارة              ٢٠ من   أكثر

،  وفضه دون ترخيص أي جتمع مت ب     فضالً عن إعطاء الشرطة احلق يف منع       ،الداخلية
 احلق يف فضه    ا احلق يف حضور التجمع الذي صدر به ترخيص، وهل         اكما يكون هل  

إذا كان من شأن استمراره اإلخالل باألمن أو النظام العام أو وقعت فيه جرمية أو               
 وجاء اإلعالن عن هذه اإلجراءات التعسفية من ،حدث فيه ما خيالف اآلداب العامة

 ٢١حداث اليت شهدا الكويت يوم األحد املوافق        بعد األ قبل السلطات الكويتية    
 قانون  ري للتعبري عن رفض تغي    "كرامة وطن " فيما عرف مبسرية     تشرين أول، /أكتوبر

  . واليت قمعتها السلطات الكويتية بالعنف املفرط،االنتخابات
  

 : احلق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة . ٣
مة متصاعدة بـني جملـس األمـة         أز ٢٠٠٦شهدت الكويت منذ عام     

واحلكومة الكويتية أفضت إىل حل جملس األمة بضع مرات، وخالل الفترة الـيت              
تـشرين األول  /يف أكتوبر. ٢٠٠٩يغطيها التقرير مت حل جملس األمة املنتخب عام         

 عشر نائباً تلقوا أمواالً   ةثالثل بعد اامات متصاعدة من قبل نواب املعارضة         ٢٠١١
لتمرير عدد من املشروعات احلكومية، واام عدد آخر من النـواب           من احلكومة   

  .بالفساد وإهدار املال العام، مع الدعوة لعدد من التظاهرات املتكررة ضد احلكومة
إال أن احلكومة عادت ووافقت على إنشاء مفوضية مستقلة لالنتخابـات        

مستقلة تضم أصحاب تتوىل اإلشراف على العملية االنتخابية، مع إنشاء جلنة وطنية   
اخلربة يف ااالت املختلفة، مبا يضمن نزاهة العملية االنتخابية وضمان إقامتها بعيداً            
  . عن مؤثرات املال السياسي باإلضافة للسماح بوجود مراقبة دولية على االنتخابات

  من ناخباً % ٦١ ،٢٠١٢شباط /انتخابات فربايربلغت نسبة املشاركة و     
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 مرشحاً ومرشحة، ممثلني للحركة الدسـتورية       ٢٧٩عد الربملان   وتنافس على مقا  
اإلسالمية املنبثقة عن مجاعة اإلخوان املسلمني، والتحالف الـوطين اإلسـالمي،           
وحتالف العدالة والسالم، وكتلة العمل الشيعي، وقد تركـزت بـرامج غالبيـة             

 امللكيـة   املرشحني على قضايا الداخل الكوييت، من إصالح سياسي، والتحول حنو         
الدستورية، وإرساء تعددية حزبية، وزيادة أعضاء جملس األمة، واحلفـاظ علـى            
الوحدة الوطنية، وحل مشكلة البطالة، والفساد اإلداري، وحل مشكالت البدون،          

  .وحماربة الواسطة، وتطوير املرافق والبنية التحتية وحل مشاكل العمالة الوافدة
امها عدد من اإلشكاالت األمنية، منـها       وشاب العملية االنتخابية قبل قي       

االعتداء على املقر االنتخايب ألحد املرشحني، وحماولة اقتحام مقر عمل إلحـدى            
القنوات الفضائية، وقد أورد تقرير الفريق العريب ملراقبة االنتخابات عـدداً مـن             

ني، املالحظات على سري العملية االنتخابية، منها طبيعة اخلطاب االنتخايب للمرشح         
الذي اشتمل على إحياءات سياسية وطائفية ال تتالءم وأولويات الداخل الـوطين،            
إضافة إىل حد اإلنفاق االنتخايب الذي جتاوز املسموح به، وخرق فترة الـصمت             
االنتخايب، مع وجود إجيابيات تتعلق بسري العملية االنتخابية، من تسهيل تـصويت      

  .ت الفرز، ونقل صناديق االقتراعذوي االحتياجات اخلاصة، وسالمة إجراءا
 مقعداً حمسوبة   ٣٣وقد أسفرت االنتخابات عن فوز قوى املعارضة بعدد         

على القوى اإلسالمية بشقيها اإلخواين والسلفي، بينما تقلص عدد ممثلـي املـرأة         
 مقاعد،  ٤ الذي حصلت فيه املرأة على عدد        ٢٠٠٩بغياب تام اختلف عن برملان      

  .ربالية عضو واحد فقطبينما مثل القوى اللي
 قضت احملكمة الدستورية ببطالن حل جملس األمة        ٢٠١٢ يونيو   ٢٠ويف  

 يف  ٢٠١٢، وإجراءات الدعوة النتخابـات جملـس        ٢٠٠٩الكوييت املنتخب عام    
حكم اعترب األول من نوعه يف احلياة الربملانية الكويتية لكن لقـي أحيـاء جملـس        

اولة إلمضاء املعارضة ورفضوا املشاركة  معارضة قوية، واعتربه معارضون حم٢٠٠٩
يف الدعوات اليت وجهت النعقاد الس، فقام األمري بإصدار مرسـوم ضـرورة             

  .بتعديل النظام االنتخايب مث الدعوة النتخابات جديدة
 وسط دعوات   ٢٠١٢كانون أول   /ديسمرب ٢نتخابات يف   أجريت هذه اال        

عوة الحتجاجات لوقف العملية االنتخابية، كثرية للمقاطعة من قبل املعارضة مع الد
 حماولة جديدة للهيمنة على الربملـان،       بسبب قانون االنتخابات الذي وصفته بأنه     

واخنفضت نسبة   مقعداً،   ٥٠ مرشحني تنافسوا على     ٣٠٧وخاض هذه االنتخابات    
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 ٢٣٢

، وجاءت نتيجة االنتخابات بفوز غري مـسبوق للمرشـحني          %٣٩املشاركة إىل   
 مقاعد، وغاب عن    ٤ مقعداً، بينما حصل املرشحون السنة على        ١٧الشيعة بعدد   

الربملان عدد من األحزاب السياسية اليت قادت جبهـة املقاطعـة، مثـل املنـرب               
الدميقراطي، وكتلة العمل الشعيب، واحلركة الدستورية اإلسالمية، بينما حـصدت          

 . مقاعد٣النساء 
*   *   *  
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 ٢٣٣

  ةـ اللبنانيةـاجلمهوري
  

جتسدت رياح احلراك االجتماعي العريب يف لبنان يف مظـاهرات شـبابية            
حمدودة، دعت إىل إسقاط الطائفية السياسية، وسرعان ما استوعبتها الطائفية، لكن           
احلركة االحتجاجية العربية انعكست بكل أبعادها وآثارها علـى لبنـان الدولـة       

 وحماور التحالفات اإلقليمية والدولية، وعند      واتمع، بالتشابك مع الثورة السورية    
 يف  ااالنتهاء من هذا التقرير كانت القوى السياسية الفاعلة يف لبنان طرفاً مباشـر            

الرتاع السوري، كما أصبح الرتاع السوري بدوره فاعالً رئيسا يف الواقع اللبنـاين             
  .ومسار حقوق اإلنسان فيه

لوطين املنقسم أصالً، فالتحقت    وقد عززت هذه التطورات من االنقسام ا      
 آذار  ٨آذار بالتحالف اإلقليمي املناهض للنظام السوري، واخنرط فريق         ١٤مجاعة  

ازر للنظام السوري، وبلغ ذلك االنقسام ذروته باخنراط حزب اهللا          ؤيف التحالف امل  
بشكل معلن يف العمل العسكري إىل جانب النظام السوري السترداد مدينة القصري          

  .أثري احلاسم يف السيطرة على محصذات الت
احتدام مناصـرة  إىل  وقد أثر ذلك على السلم األهلي يف لبنان حيث أدى           

طريف الرتاع يف سوريا إىل اشتباكات مسلحة يف املناطق احلدودية احملاذية للحـدود   
السورية ومدينة طرابلس، ثاين أكرب املدن اللبنانية، وسقط مئات مـن املـواطنني             

بني قتيل وجريح، يف سياق ينذر مبخاطر توسع الرتاع، كما انعكس ذلك            اللبنانيني  
وفاقم من أزمة االنقسام الوطين ، وخماوف       الصراع على الواقع السياسي يف لبنان،       

  .اندالع نزاع مسلح يف البالد
  

   :اإلطار القانوين 
اجلديد لتنظـيم   " يكزوثلقاء األر ال" مشروع قانون    بعد طول جدل حول   

ول لبنان اليت حت، و٢٠١٣فترض إجراؤها خالل عام يكان ت الربملانية اليت االنتخابا
عجزت القوى السياسية  ،م كل طائفة بانتخاب نوااوتق ، دائرة انتخابية واحدة إىل

اللبنانية عن الوصول إىل توافق حول قانون االنتخابات، واضطر جملس النواب إىل            
بيـد أن رئـيس     . اً للفراغ الدسـتوري   متديد واليته ملدة عام ومخسة أشهر تالفي      

اجلمهورية، والعماد ميشيل عون، طعنا على دستورية هذا القرار، فيما تتوقع بعض            
  .الدوائر القانونية قبول الس الدستوري هلذا الطعن

  ويف حال قبول الطعن وإلغاء متديد واليـة الربملان جترى االنتخابات وفق 
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 ٢٣٤

 يتم التوافق عليه، ويقتصر التمديد على مدة قصرية         القانون احلايل أو أي قانون أخر     
  .ال تتجاوز ستة أشهر

 اقتراحاً بقانون خيفض    ٢٠١٢آذار  / مارس ٢١وقد أقر الربملان اللبناين يف      
 أشهر باستثناء السجناء الذين تكـررت       ٩إىل     شهرا ١٢مدة السنة السجنية من     

  . جرائمهم، وجاء ذلك استجابة إلضرابات السجون
، بإلغاء اً إجيابيتطوراً وشهدت حقوق املرأة خالل الفترة اليت يغطيها التقرير         

جبـرائم  " من قانون العقوبات اليت كانت حتمي مرتكيب مـا يـسمى             ٥٦٢املادة  
  .٢٠١١آب /يف أغسطس من املساءلة القانونية" الشرف

 ولكن مت تعطيل مشروع قانون محاية املرأة من العنف املرتيل، والذي كان           
ينص على ضرورة اإلبالغ عن حاالت  العنف املرتيل وتعويض الضحايا ماديـا،              

حلصول على سبل معيشة أخرى، ولكن اعتراض دار اإلفتاء السين          يف ا ومساعدن  
  .والس الشيعي األعلى أسفر عن تأجيل النظر فيه حىت اآلن

  

   :احلقوق األساسية
  احلق يف احلياة. ١

في يـوم  فلعنف الطائفي يف لبنان، ا عودة   ٢٠١٢  و ٢٠١١شهد العامان         
 عقب  ة اشتبك سكان مدينة طرابلس من العلويني والسن       ٢٠١١حزيران  / يونيو ١٧

 جرحيـا،   ١٥ قتلى و  ٧مظاهرة مناهضة لنظام بشار األسد، وأسفر االشتباك عن         
، علـى خلفيـة    ٢٠١٢كـانون أول    /وعاد العنف إىل مدينة طرابلس يف ديسمرب      

 عنف يف منطقة جبل     اندالعوأسفر عن   ،  الرأي حول القضية السورية   االنقسام يف   
ـ  حمسن وباب التبانة وسقوط عشرات القتلـى و مئـات اجلرحـى             ت، وتفاقم

 بـشكل   ٢٠١٣أيار  /االشتباكات بعد اخنراط حزب اهللا يف معارك القصر يف مايو         
  .معلن، كما تفاقمت أعداد القتلى واجلرح

 كان  ،٢٠١٢-٢٠١١ل عامي   شهدت لبنان عدة تفجريات خال    كذلك  
 مـن  ٩يف ) UNIFIL( فيـل ين التفجري الذي استهدف قوات اليو    ٢٠١١أبرزها يف   
 يف مدينة صور باجلنوب اللبناين، وقد أسـفر هـذا           ٢٠١١كانون أول   /ديسمرب

ومل . ومدين لبناين) UNIFIL( فرنسيني من قوات حفظ السالم  ٥التفجري عن إصابة    
  .ملسئولة عن التفجريتتوصل التحقيقات إىل اجلهة ا

  ارة مفخخة يف منطقة ـ انفجرت سي٢٠١٢تشريين أول / أكتوبر١٩ويف
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 ٢٣٥

رئيس فرع املعلومات   " (وسام احلسن "مزدمحة ببريوت، مما أدى إىل مصرع اللواء        
 فردا، وما زالت التحقيقات     ٨٠وسبع آخرين و إصابة حنو      ) يف قوى األمن اللبناين   

  . مستمرة يف البحث عن اجلاين
 وحدثت  ة اشتدت االحتجاجات يف سجن رومي     ٢٠١١نيسان  / أبريل ويف

" روي عازار "كات بني احملتجزين واألمن؛ نتج عنها مقتل أربعة سجناء وهم           ااشتب
، وقد قام وزير الداخليـة بفـتح       "ناصر درويش "و" حامت زين "و" مجيل أبو عنة  "و

  .     التقريرإعداد هذه حتقيق يف احلادث ولكن نتائجه الرمسية مل تعلن حىت 
  

  :احلق يف احلرية و األمان الشخصي. ٢
 نظرا لزيـادة    ،شهد هذا العام تراجعا ملحوظًا يف حركة حقوق اإلنسان        

املضايقات املوجهة للنشطاء يف جمال حقوق اإلنسان، وقد مت التحقيق مع العشرات            
  . واعتقال البعض و حماكمة البعض اآلخر

املركز اللبناين "ئب العام بالتحقيق مع العاملني يف       ومن أبرز الوقائع قيام النا         
، على خلفية دعوى ضد املركـز       ٢٠١١آذار  / مارس ٢٢يف يوم   " حلقوق اإلنسان 

من قبل حركة أمل، لقيام املركز ببحث االامات املوجهة حلركة أمل بشأن القيام             
امة حلقوق  الباحث مبنظمة الكر  " سعد الدين شاتيال  " كما مت اام  . بأعمال تعذيب 

 بعد تسليمه لتقرير عن حاالت ،اإلنسان بنشر معلومات تضر بسمعة اجليش اللبناين  
 ٢٥التعذيب يف السجون اللبنانية لألمم املتحدة، ومت التحقيق معه لعدة ساعات يف             

، ويف اإلطار ذاته قامت قوات األمن الداخلي بدعوى ضد سفري           ٢٠١١متوز  /يوليو
 بسب تروجيه لصور تعذيب يف سجن ،"عقيل خليل"نسان املنظمة العاملية حلقوق اإل

 ألف  ٦٠٠مع تغرميه   و،  ٢٠١٢شباط  / فرباير ٨، ومتت حماكمته عسكريا يف      ةرومي
  . وسط إدانة من األمم املتحدة و اتمع الدويل،لرية

  ٣٠٠٠٠٠وتعد قضية الالجئني من أهم قضايا لبنان؛ حيث يوجد حنـو                   
 الجئ  ١٧٠٠٠٠ فر حنو    ٢٠١٢لبنان، وحبلول اية عام     الجئ فلسطيين مقيم يف     

 لبنان هروبا من بطش النظام السوري، ومازالت األعـداد الوافـدة يف      سوري إىل 
وتـوفري  هؤالء الالجـئني  تزايد مستمر، وهناك شك يف قدرة لبنان على استيعاب  

بيـة يف   ، وتصديقًا على ما سبق قامت لبنان مبطالبة بعض اجلهات األجن          احتياجام
  . بتقدمي مساعدات مالية من أجل رعاية الالجئني اجلدد٢٠١٢كانون ثان /يناير

  نـ ولك،وقد قامت لبنان باختاذ بعض القرارات لتحسني أوضاع الالجئني    
   أغسطس ١٧ الفلسطينيني، ففي لالجئنيينقصها الكثري لتوفري احلقوق اإلنسانية 
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 ٢٣٦

 احلق املشروط -املسجلني كالجئني -  قام الربملان بإعطاء الفلسطينيني٢٠١١آب /
 حيث ميكن للفلسطينيني العمل يف عدة جماالت، ولكن ليس هلم احلق يف         ،يف العمل 

العمل مبجاالت أخرى كالطب واهلندسة، من املخيب لآلمال أن لبنان مل تقم بعد             
رغم  بال، مثل العالج والتعليم ااين   ، الفلسطينيني لالجئنيبتوفري اخلدمات األساسية    

ـ   السوريني والعراقيني  لالجئنيمن إمداد             ذه احلقـوق، وال يـزال الالجئـون
آذار / مارس٢١ الذي صدر بتاريخ   ٢٩٦قانون رقم   الالفلسطينيون يعانون من آثار     

  . ومينع الفلسطينيني من احلق يف متلك أي أرض لبنانية،٢٠٠١
)  خميم النهر البارد   أعماربالرغم من اختاذ قرار إعادة      (ومن املقلق أن لبنان         

، ٢٠٠٧مل تقم بإعادة بناء خميم النهر البارد بعد، وقد دمر املخيم يف حرب عـام                
 مت بناء منازل تكفي ٢٠١١وكان يضم آالف الالجئني الفلسطينيني، ويف اية عام     

 عائلة دمرت منازهلم يف النهر      ٨٠٠٠ عائلة مهجرة من املخيم من أصل حنو         ٣١٧
د الطني بلة غياب األمن والنظام عن خميمات الالجئني؛ فال تواجـد            البارد، ومما زا  

 -اليت غالبا ما تكون مـسلحة     –للشرطة يف املخيمات وتتصارع الفصائل املختلفة       
  .دون ضبط

للحـدود اللبنانيـة   " إسـرائيل " وهو انتـهاك  ،وهناك األخطر من ذلك    
 ١٥يـوم   " ائيلإسـر " وقد قامت    ، فيها دون تدخل الدولة    الالجئنيواستهداف  

 ، باعتداء على الجئني فلسطينيني يتظاهرون يف ذكـرى النكبـة          ٢٠١١أيار  /مايو
 أفراد وسقوط عشرات من اجلرحى، ومل تقم لبنان بأي          ٦وأسفر االعتداء عن قتل     

  .   أو صرف تعويضات ألسر الضحايا" إسرائيل"حترك قانوين ضد 
، بالرغم من الوعود    ومل يشهد ملف االختفاء القسري أي تطورات إجيابية       

 بتشكيل جملس لبحث هـذا امللـف، ومل تقـم           ٢٠١١آذار  /احلكومية يف مارس  
   .احلكومة بإجراءات فعالة، بدليل ازدياد أعداد ضحايا االختفاء القسري

ومن مظاهر التعسف أيضا استهداف النشطاء من الالجئني السوريني، ومت          
ظام السوري، ومـن أبـرز هـذه        من السوريني املعارضني للن   عدد  توثيق اختفاء   
 ٢٠١١نيسان  / أبريل ٢٧يف  " ميششبلي الع " املفكر السوري    طافاحلاالت؛ اخت 

من أمام مرتل ابنته يف مدينة عالية، وهو نائب الرئيس السوري الـسابق وأحـد               
وقد أعلنت املؤسسة اللبنانية للدميقراطية وحقوق اإلنسان       . مؤسسي حزب البعث  

 أن حترياا تشري إىل مقتله يف سجن املخـابرات          ٢٠١٢نيسان  /يف أبريل ) اليف(
 مت  ٢٠١١شـباط   /يف فربايـر  و ، عدة نشطاء سوريني   اعتقالمت  اجلوية بسوريا، و  
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لتوزيعه منشورات مناهضة للنظام السوري، كمـا مت        اجلسام  القبض على جاسم    
ثة إىل  احتجاز أخويه االثنني حينما ذهبا ملقر الشرطة الستالمه، ومن مث مت نقل الثال            

مكان غري معلوم، ومت احتجاز أربعة رجال آخرين من عائلة اجلسام بسجن روميه             
  .٢٠١١آذار /يف مارس

  

  :احلق يف احملاكمات العادلة. ٣
 يف تؤثر و اللبناين اتمع يف شقاق موضع الدولية احملاكمة قضية ظلت     
 القرار ٢٠١١ يونيو ٣٠ يف احملكمة سلمه أن بعد وخاصة للبالد العام سياق
 من متهمني أربع حبق توقيف مذكرات أربع ويتضامن العام الناب إىل االامي
 تكليف ومت عامني، من تسليمها مت اليت األمساء نفس وهي اهللا حزب منبهي
  . األربع املتهمني لتوقف االام قرار اللبنانية احلكومة

 أمريكي قرار تربهاع وقد باالامات، معين غري بأنه اهللا حزب أكد وقد      
 إيل ينتمون األربعة األمساء وأن سياسي، لغرض أنشأة احملكمة وأن ،لوإسرائي
 لضباط اامه املنار تلفزيون عرب وأذاع. احلريري باغتيال صلة أي هلم وليس صفوفه
 وأفالم وثائق اهللا نصر وأرفق للمقاومة، بالعداء احملكمة يف ومستشارون وحمققون
  . بإسرائيل و غربية استخبارات بأجهزة وارتباطهم نياحملقق فساد تفيد
 عضو حريساتى سليم القاضي اجري السياسي املوقف هذا جانب إىل      
 تتوافر ال االام أدلة أن فيه ذكروا رعض حممد والنائب السابق الدستوري الس
 بلمار وأن ،استنسابياً االام جاء مث ومن والدقة الكفاية من األدىن احلد شروط فيها
 بصورة وارتكز القطعية، باألدلة دون االستعانة حسراً الظرفية باألدلة استعان
 قرار يف إفادات توجد ال وإنه نقالة، هاتفية اتصاالت بينات حتليل على حسرية
 ثابتة غري قرينة أي قانت  وإذا.شهود بوجود إحياء تضمن هو بل املنشور االام
  . لالستنبات اًمصدر تصلح ال بأا يقيناً
 األربعة، املتهمني لتوقيف االام بقرار للحكومة املتاحة املهاة قضاء وبعد      
 احملكمة عام مدعي أبدا فيما. املتهمني جتد أن مبقدورها يكن مل بان احلكومة ردة

التحقيق اليت حالت دون ذلك  الن  األسباب عن التميزي العام للنائب استفسارات
  .ت من تربيرات مل يقنعهما قضمته السلطا

إىل ذلك استمرت احملاكم العسكرية يف انتهاك املعاير الدولية للمحاكمات               
 لتصفية حسابات سياسية بني أطـراف اللعبـة         كأداة، واستمر استخدامها    العادلة

 حبـق العقيـد      الدائمة كمة العسكرية احملالسياسية يف لبنان، فصدرت أحكاما من       
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 ٣ الـذي حكـم عليـه يف      "احلـر  الوطين التيار "يف لقياديا "فايز كرم "السابق  
، وأفرج "إسرائيل"  بالسجن سنتني بعد إدانته بالتخابر لصاحل        ٢٠١١أيلول  /سبتمرب

 النيايب، الس أقره الذي للقانونعنه قبل انتهاء مدة حمكوميته بعدة أشهر مبوجب         
 منـه  استفاد ما وهو أشهر، تسعة إىل شهرا ١٢ من السجنية السنة خبفض القاضي
  . السجناء عشرات
، الذي مت   "حسن مشيمش "الشيخ   العسكرية الدائمة  احملكمة أمام وحياكم  

 بتهمة التخابر مع إسرائيل، وتوجد خماوف       ٢٠١١تشرين أول   /اعتقاله يف أكتوبر  
من صدور حكم بإعدامه يف حالة ثبات التهمة عليه، على الرغم من ضعف األدلة،           

" حـزب اهللا "اكمة لتصفية حسابات سياسية وبعد انشقاقه عـن  وأن تستخدم احمل  
  . لقيادات احلزبياأليديولوجالختالفه مع املنهج 

  

  : احملتجزين السجناء و غريهم منمعاملة. ٤
حدث شغب ومترد يف شىت     أشهدت لبنان خالل الفترة اليت يغطيها التقرير        

ضاع وإمهال الدولة حلقوق     اعتراضا على سوء املعاملة وتدهور األو      ،سجون الدولة 
 وهو السجن الرئيس يف لبنان، ويضم حنـو         ، سجن روميه  ويف مقدمتها السجناء،  
 ال تزيد عـن     االستيعابية كافة طاقته  على الرغم من أن        ، حمتجز وسجني  ٣,٧٠٠
 الذي  ، النسائي بطرابلس  القبة معتقل، و مل خيتلف الوضع كثريا يف سجن          ١,٥٠٠

 على احتجاجا ،٢٠١١تشرين ثان /الطعام يف نوفمرب  سجينة عن    ٨٦شهد إضراب   
 على الرغم   ، سجينة ٩٠٠حنو  فيه  تجز  الذي حت سجن القبة   و ،سوء أوضاع السجن  

  .  سجينة٤٠٠من أن طاقته االستيعابية ال تزيد عن 
تفشي أمراض الـسرطان    ) لتأهيل ضحايا التعذيب  (وقد وثق مركز اخليام     

رجع تفشي هذه األمراض إىل االكتظاظ      ي، و واإليدز والقلب واجلرب بني املعتقلني    
  .الشديد و تردي مستوى النظافة

 وافق الربملان على مشروع بناء سجون جديدة        ٢٠١١أيلول  /ويف سبتمرب 
ولكن القرار مل يعاجل جذور املشكلة واليت تتمثـل يف        لتقليل التكدس يف السجون،   

وكذلك اإلمهال اإلداري   ،  )وعادةً ال تقل عن سنة    (طول فترة احلجز قبل احملاكمة      
وقد أعلنت  ). الذي تسبب يف استمرار احتجاز بعض املسجونني بعد انتهاء مدم         (

 عـدد   خفـض  مت   ٢٠١١ بنهايـة    ه أن ٢٠١٢شباط  / فرباير ٨وزارة الداخلية يف    
، كمـا   ٢٠١٠يف عام   % ٦٤ مقارنة بنسبة % ٥٧فني بالسجون إىل نسبة     واملوق
ـ   اخنفض عدد املس  ا  ٢٧٧٢ إىل ٢٠١١ يف ٣٧٥٧حنـو   مـن    ةجني بسجن رومي
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 النائب الربملـاين غـسان خميـرب        قد، وقد انت  ٢٠١٢كانون ثان   / يف يناير  اًمسجون
 ٣٠٠٠٠ حيث يوجد حنو     ،بأا ما زالت غري مقبولة    هلا  ا  اإلجراءات املتخذة واصفً  

سجني احتياطي يف السجون اللبنانية، واعترب النائب أن هذه الظاهرة نابعـة مـن              
  . والنيابات العامةءبيق التوقيف االحتياطي من القضاالتساهل يف تط

 تقنية ملراقبة السجون،    استحداث يف   وقد تقاعست احلكومة عن تعهداا    
انتشار ادعاءات التعذيب للحصول على اعترافات، ومـن أبـرز قـضايا         فاستمر  

آب / أغـسطس  ٣٠ فقد مت اختطافـه يف       ،"رامي عيشه "التعذيب قضية الصحفي    
ـ  ٢٨من اللبنانية، ومت احتجازه ملـدة       األوات   من قبل ق   ٢٠١٢ ، وقامـت   اً يوم

 املخابرات اللبنانية والشرطة العسكرية باستجوابه، ووجهوا له مة ريب أسلحة         
مهم الصحفي بتعذيبه من أجل احلصول على اعتراف، وتضمن         ا، و واالجتار فيها 

طالق إه قبل    كسر ضلوعه وأحد أصابع    وأدى إىل التعذيب الضرب املربح والسب،     
  .٢٠١٢أيلول / سبتمرب٢٧راحه يف س

 من أبرزها إنشاء    ، هناك بعض التطورات اإلجيابية    توبالرغم من ذلك كان         
، ٢٠١١شباط  / فرباير ٨تعذيب تابعة لقوى األمن الداخلي بتاريخ       الكافحة  ملجلنة  
، )AJEM(رعاية ضحايا السجون مبشاركة منظمة العدل والرمحة         عملها يف    يتركز

 فحص مراكز االحتجاز دون إخطار مسبق، وقامت اللجنة باختاذ          اومن صالحيا 
، ولكن هذه اللجنة ال تعد بـديالً   شخصا١٢إجراءات تأديبية ضد ما ال يقل عن        

 لبنان يف عام ام انضمعن التزمات لبنان بإنشاء آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب، بعد
  .ةالداخليلوزارة نظرا لتبعيتها ب؛  للربوتوكول االختياري ضد التعذي٢٠٠٨

    

  :احلريات العامة
  حرية الرأي والتعبري . ١

يكفل القانون اللبناين حق نقد احلكومة ولكنه ال يكفل حق نقد رئـيس             
لعدة " زيد محدان "الدولة وال رؤساء الدول األخرى، وقد مت احتجاز املغين اللبناين           

" سليمانميشيل  "تطالب الرئيس اللبناين     لتقدميه أغنية    ٢٠١١متوز/ساعات يف يوليو  
 االنترنـت بالرحيل، وقد مت إطالق سراحه بعد حتركات مكثفـة علـى شـبكة         

للمطالبة باإلفراج عنـه،    ) Facebook(وخصوصا على موقع التواصل االجتماعي      
  .ولكن احلكومة نفت أن تكون هناك عالقة بني بوادر احلملة واإلفراج عنه

  كانون ثان / يناير٢٥لى حرية الصحافة يف وشهدت لبنان تعديات ع
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" جنيب ميقايت " جراء ممارسة الصحفيني لعملهم يف تغطية آثار إعالن تويل           ،٢٠١١
 New على صحفيني يعملون بقناة اجلزيرة وقنـاة  اءعتدمت اال حيثرئاسة الوزراء، 

TV             يف  يف مدينة طرابلس، ويف بريوت اعتدي على  مصور لوكالة األنباء الوطنيـة 
  ".رشا الزين" وأصيبت الصحفية  NBN لقناة  تابعني على صحفينيبريوت

 ٩ يف إلطـالق نـار  New TV ن من فريق عمل  قنـاة  ا اثنكما تعرض
 حينما  ، على احلدود اللبنانية السورية    أثناء أداء واجبهم املهين    ،٢٠١١ نيسان/أبريل

 على اجلانب    و ذلك بالرغم من تواجدهم     ،اجلانب السوري  أطلق عليهم النار من   
  . اللبناين

  

  :السلمياحلق يف التظاهر . ٢
 املظـاهرات   أعـداد  زيـادة ملحوظـة يف       ٢٠١٢ و ٢٠١١ اشهد عام      

واإلضرابات، وقد مارست السلطة اللبنانية ضبط النفس يف التعامل مع املتظاهرين           
 السابقة، ومل ترصد يف لبنان أي حاالت اعتداء علـى احلـق يف          واتمقارنة بالسن 

  .اهر السلميالتظ
إسـقاط النظـام     "٢٠١١ اليت جـرت  ملظاهرات  العديد من ا   تلباوط
  . وقد ناصر هذا املطلب العديد من املظاهرات السلمية،"الطائفي

 ٢٥مظاهرة  بالطابع السلمي، باستثناء ٢٠١١وقد اتسمت مظاهرات عام 
م،  علـيه  واالعتداءكانون ثان؛ حيث قام املتظاهرون باستهداف الصحفيني        /يناير

 اختيارو" سعد احلريري "وذلك بسبب غضب بعض اجلماهري من سقوط حكومة         
ثر  إ ٢٠١١حزيران  / يونيو ١٧ بطرابلس يف    وأخرى ، للوزراء رئيسا" جنيب ميقايت "

 فصائل الحتكاكنتيجة   مواجهة مسلحة،حتول مظاهرة مناهضة للنظام السوري إىل
  .لبنانية مناصرة للنظام السوري مع املتظاهرين

 شهد عودة قوية لظاهرة العنف يف التظاهر، ففي مدينة          ٢٠١٢ عام   نلك   
يف (ئ  ي مظاهرات ضد فيلم أمريكي مس     أقيمتأيلول  / سبتمرب ١٤طرابلس بتاريخ   

 متظـاهرين يف  وإصـابة للدين اإلسالمي، وقد مت قتل متظاهر  ) وجهة نظر البعض  
ـ ط بعض املعلى االعتداء مع األمن، كما مت      اشتباكات .  وتـدمريها ةاعم األمريكي

 حينما حتولت جنـازة اللـواء       ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٢١وتكرر املشهد يف    
 علـى مقـر     باالعتداءن  ي مظاهرة عاصفة، فقام بعض املتظاهر     إىل" وسام احلسن "

  .  مع املتظاهريناالشتباكات يف اً جمند١٥احلكومة اللبنانية، وقد أصيب حنو 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٤١

، اللبنـانيني  للمعلمـني    جاجيةاحت والدة حركة    ٢٠١١وشهد اية عام        
جـور،  فنظمت نقابات املعلمني سلسلة مظاهرات وإضرابات تطالـب برفـع األ     

من الوعود احلكومية مل يبت الربملان اللبناين يف مطالب املعلمني بعد، وقد             وبالرغم
نقابـات  توعـدت   ، و ٢٠١٣كانون ثان   /أدى هذا إىل عودة املظاهرات يف يناير      

  . ستجابة للمطالب اإلضرابات يف حال عدم االاملعلمني بالعودة إىل
نضم عدد كبري من    ا على املعلمني فقط، فقد      ٢٠١٢مل تقتصر إضرابات    و

الوضع حرجاً توعد القطاع اخلاص      املوظفني احلكوميني إىل اإلضرابات، وما يزيد     
بالدخول يف إضراب مفتوح إذا قامت احلكومة باملوافقة على مطالـب املعلمـني             

رفع أجـور  جراء  من االقتصاد وذلك بسبب التأثري السليب احملتمل على  واملوظفني؛
  . القطاع العام

*   *   *  
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  ليبيـا دولة
  

  اإلطار القانوين والدستوري : أوالً 
كانت ليبيا الدولة الوحيدة بني الدول العربية اليت تعمل بدون دسـتور،               
اتمع اللييب بإصدار دستور، بل وكـان       عد  ي لسنوات    السابق  النظام احلاكم  وظل
ذكر يف مناقشته يف اللجان التعاهدية باألمم املتحدة جوانب الدسـتور املزعـوم             ي

مل تشهد  ، لكن حىت سقوط نظام معمر القذايف      ،كمظهر من مظاهر تقدمه القانوين    
ا  إعالن٢٠١١آب / أغسطس ٣ليبيا دستورا، وقد أصدر الس الوطين االنتقايل يف         

  .اا مؤقتستوريد
 مادة موزعة علـى مخـسة       ٣٧  على حيتوي اإلعالن الدستوري املؤقّت   و

املبادئ العامـة للعمليـة   ، وتناول التعريف بالدولة والقيم اليت تستند إليهاتأبواب،  
نظام احلكم خـالل املرحلـة االنتقاليـة،    واحلقوق واحلريات العامة،  و ،السياسية

  :ما تضمنه وفيما يلي أهم ،انتقالية اًأحكاموالضمانات القضائية، و
ليبيا دولة دميقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر الـسلطات،   ") ١(املادة  

، سالمية املصدر الرئيس للتشريع   عاصمتها طرابلس، ودينها اإلسالم، والشريعة اإل     
 مع ضمان احلقوق اللغوية والثقافية لألمـازيغ والتبـو          ،واللغة الرمسية هي العربية   

  ".رق وكلّ مكونات اتمع اللييبوالطوا
تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي دميقراطي مـبين علـى           ) "٤(املادة  

  ."التعددية السياسية واحلزبية
تكفل الدولة حرية تكوين األحزاب السياسية واجلمعيـات        ") ١٥(ادة  امل

  ."وسائر منظمات املُجتمع املدين، ويصدر قانون بتنظيمها
 يتم استكمال الس الوطين االنتقايل املؤقت،       :قبل التحرير ) "٣٠(املادة  

ويبقى هو الذي ميثل أعلى سلطة يف الدولة، واملسئول عن إدارة الـبالد، حتـى               
، ينتقل الس الوطين االنتقايل     بعد إعالن التحرير   -،"انتخاب املؤمتر الوطين العام   

 يقـوم الـس  و ،مة انتقاليةاملؤقت إىل مركزه الرئيس يف طرابلس، ويشكّل حكو    
تعيني املفوضية الوطنية العليـا     ، و  قانون خاص بانتخاب املؤمتر الوطين العام      بإصدار

يت عضو من كلّ أبناء     ئمن م  الدعوة إىل انتخاب املؤمتر الوطين العام     ، و لالنتخابات
لـس  يحلّ ا ،   املؤمتر الوطين العام   اتنتخابباالشعب اللييب، وفق القانون اخلاص      

  اد للمؤمتر الوطين العام، وتستمر احلكومة ـين االنتقايل املؤقت يف أول انعقـالوط
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  .االنتقالية يف تسيري أعماهلا إىل حني تشكيل حكومة مؤقتة
 يقـوم   ،تعيني رئيس للوزراء  بيقوم املؤمتر الوطين العام يف أول اجتماع له         

اً بثقة املؤمتر الوطين العام     بدوره باقتراح أمساء أعضاء حكومته، على أن حيظوا مجيع        
قبل مباشرة أعماهلم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم بتعـيني رؤسـاء الوظـائف           

يعتمد مـشروع   ، و اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبالد      ، و السيادية
الدستور من قبل املؤمتر الوطين العام، ويطرح لالستفتاء عليه، فإذا وافق الـشعب             

ي املقترعني تصادق اهليئة التأسيسية على اعتباره دسـتور الـبالد،            بأغلبية ثلث  يهعل
 تكلف اهليئـة التأسيـسية   يهإذا مل يوافق الشعب علو ،ويعتمده املؤمتر الوطين العام  

  .بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى لالستفتاء خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً
 اجلديد، العامة وفقاً للدستوريصدر املؤمتر الوطين العام قانون االنتخابات       و

 االنتخابات العامة، ويشرف املؤمتر الوطين العام واحلكومة املؤقتة على إعداد ىجترو
تتولّى املفوضـية   ، و كلّ متطلبات إجراء العملية االنتخابية بصورة دميقراطية شفافة       

إجـراء  ) ماليت يعاد تشكيلها من قبل املؤمتر الوطين العا       (الوطنية العليا لالنتخابات    
االنتخابات العامة حتت إشراف القضاء الوطين ومبراقبة األمم املتحدة واملنظمـات           

يصادق املؤمتر الوطين العام على النتائج ويعلنـها، وتـدعى          ، و الدولية واإلقليمية 
   . ويف أول جلسة هلا يتم حلّ املؤمتر الوطين العام،السلطة التشريعية إىل االنعقاد
 أمهها التعديل   ،ثالثة تعديالت دستورية  الن الدستوري   وقد حلق ذا اإلع   

 والذي تضمن النص علـى أن تكـون   ،١٣/٣/٢٠١٢ يف ٢٠١٢لسنة  ) ١(رقم  
مجيع قرارات املؤمتر الوطين بأغلبية ثلثي األعضاء واختيار هيئة تأسيسية من غـري             

          تـصدر  و ،اأعضاء املؤمتر الوطين لصياغة مشروع دستور تتكون من ستني عـضو
استبدل النص على مصادقة املفوضـية  ، وستور بأغلبية ثلثي األعضاء زائد واحد  الد

الوطنية العليا لالنتخابات على النتائج وإعالا مبصادقة املؤمتر الوطين على النتـائج            
  .وإعالا

 تضمن  ،٥/٧/٢٠١٢ يف   ٢٠١٢لسنة  ) ٣(مث جرى تعديل دستوري رقم      
 احلر املباشر بدالً من النص السابق علـى         انتخاب اهليئة التأسيسية بطريق االقتراع    

 وأال يكونوا من غري أعضاء املؤمتر الـوطين         ،اختيار املؤمتر ألعضاء اهليئة التأسيسية    
تمع اللييب ذات اخلصوصية الثقافية وأن يم وجوب متثيل مكونات اراعى يف انتخا
  .واللغوية
   ٢٠١٢كانون ثان / يناير١٨در الس الوطين االنتقايل املؤقت يف ـأصو
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 ٢٤٤

تتوىل اإلعداد والتنفيذ النتخابات    ،  النتخاباتلإنشاء املفوضية الوطنية العليا     قانون  
املؤمتر الوطين العام واإلشراف عليها ومراقبتها وإعالن نتائجها، مبا يف ذلك تسجيل       

 ، وعمليات االقتراع والفرز   ، وتشكيل اللجان املختصة بالعملية االنتخابية     ،الناخبني
 وتـسجيل النـاخبني    ، ومواعيد قبول طلبات الترشح    ،حتديد مواعيد االنتخابات  و
  .قوائم بيانام، واعتماد املراقبني احملليني والدوليني ووكالء املرشحنيمراجعة و

 قـانون   ٢٠١٢كانون ثان   / يناير ٢٨وأصدر الس الوطين االنتقايل يف      
املؤمتر الوطين العام يتوىل الـسلطة      ا هلذا فإن    ، وطبقً "املؤمتر الوطين العام  "انتخاب  

 عـضوا،   ٢٠٠التشريعية املؤقتة واملنتخبة للدولة يف املرحلة االنتقالية، ويتكون من          
القوائم با  عضو٨٠ منهم على املقاعد الفردية، بينما يتم انتخاب       ١٢٠يتم انتخاب   

  وأن تنطبـق علـي     ، عامـاً  ١٨ يبلغاالنتخابية النسبية، واشترط يف الناخب أن       
املرشحني معايري وضوابط السالمة الوطنية اليت اعتمدها الس االنتقايل بقراره رقم           

، وخيضع املرشحون ملصادقة اهليئة العليا املعنية بتطبيق معـايري          ٢٠١١ لسنة   ١٩٢
 اهليئات العسكرية النظامية ممارسة حق الرتاهة والوطنية، وحظر القانون على منتسيب

عضاء الس واحلكومة واملكتب التنفيذي ورؤسـاء       االنتخاب، كما حظر على أ    
  . االس احمللية وأعضاء مفوضية االنتخابات الترشح

واشترط القانون لقبول ترشح القوائم تناوب املرشـحني بـني الـذكور            
 تتضمن حياد اإلدارة ووسائل     ،واإلناث، ووضع مجلة من املعايري للدعاية االنتخابية      

 احلملة االنتخابية من حيث مصادر متويلها وطرق صرف          وشفافية ،اإلعالم الرمسية 
األموال املرصودة هلا، واملساواة بني املرشحني والكيانـات الـسياسية، واحتـرام      
الوحدة الوطنية، وحظر القانون تنظيم الدعاية االنتخابية يف دور العبادة واجلامعات           

  . وكذلك املؤسسات العامةواملعاهد العلمية واملدارس واألبنية اليت تشغلها الوزارات
وجرم القانون شراء األصوات أو التأثري على الناخبني، وحظر تلقى متويل           
للدعاية االنتخابية من بلد أجنيب أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عـرب وسـائل               
اإلعالم األجنبية، وأناط القانون بقاضي األمور الوقتية باحملكمة اجلزئية تلقى ونظر           

 أمام رئـيس   هن املتعلقة بالعملية االنتخابية، ويستأنف القرار الصادر عن       كافة الطعو 
. ويكون حكمه باتاً وملزما ملفوضية االنتخابـات . احملكمة االبتدائية أو من يفوضه  

وتضمن القانون حق مؤسسات اتمع املدين واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة     
 ،االنتخابات، وكذلك وكـالء املرشـحني     واملعتمدة من قبل املفوضية يف مراقبة       

   عن الغرامة والعزل من ة فضالًـون مجلة من العقوبات السالبة للحريـووضع القان
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  .الوظيفة العامة على مرتكيب اجلرائم االنتخابية
حتديد  قانون   ٢٠١٢شباط  / فرباير ١٢وأصدر الس الوطين االنتقايل يف      

قسم الـبالد إىل دوائـر      و ،ؤمتر الوطين العام  الدوائر االنتخابية اخلاصة بانتخاب امل    
 دائرة انتخابية رئيـسة،     ١٣انتخابية رئيسة وأخرى فرعية، ومشلت الدوائر العامة        

 وللمقاعد على القـوائم  اً مقعد١٢٠خصص للمقاعد الفردية و دائرة فرعية،  ٢١و
  .اً مقعد٨٠

ـ  ٢٠١٢أيار  / مايو ٢وأصدر الس الوطين االنتقايل يف       تنظـيم  ب اقانون
ا أو   وأال يكون امتـداد    ،لتأسيسلا   عضو ٢٥٠، واشترط توافر    األحزاب السياسية 

لوزارة العـدل  ا حلزب سياسي غري لييب، وأناط بلجنة شئون األحزاب التابعة           فرع 
 يف خالل مخسة أيام، ويعترب عدم البت مبثابة         هاالتصريح بتأسيس األحزاب وتسجيل   

قـرار  ال التسجيل حيق للحزب الطعن على       موافقة على التأسيس، ويف حال رفض     
، كفل القانون مسامهة الدولة يف دعم متويل األحزابيو، أمام دائرة يف احملكمة العليا

الباقية % ٥٠كافة األحزاب السياسية بالتساوي، ولالدعم هذا من % ٥٠صص وخي
 بـشرط أال  ،ألحزاب السياسية مبقدار ما حيصل عليه احلزب من أصوات الناخبني   ل

 وحظر القانون مراقبة أو تفتيش أو مصادرة مقرات األحـزاب أو            ،%٣تقل عن   
 حل احلزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراتـه إال بقـرار                أووثائقه  

  .قضائي، وتضمن القانون حق األحزاب يف امتالك وسائل إعالم خاصة
لى قانون  تعديالً ع٢٠١٢أيار / مايو١٦وأصدر الس الوطين االنتقايل يف 

 عدل فيه املادة الثانية لتكون -)٢٠١٢ لسنة ٤٣(القانون رقم - الكيانات السياسية
مشاركة الكيان السياسي يف انتخابات املؤمتر الوطين العام موثقة من أحد حمـرري           

 وأن حيصل ،سبني عن ثالثة أعضاءت على أال يقل عدد األعضاء املن،العقود املعتمدين
هادة سلبية من مفوضية االنتخابات بعدم منح االسم والرمز الكيان السياسي على ش
  .لكيان سياسي آخر

إرسـاء   بـشأن    ا قانون ٢٦/٢/٢٠١٢وأصدر الس الوطين االنتقايل يف      
 وردع  ، دف ترسـيخ الـسلم االجتمـاعي       ،املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية   

وإقناعهم بأن العدالـة   ،انتهاكات حقوق اإلنسان، وبث الطمأنينة يف نفوس الناس    
قائمة وفعالة، وحتديد مسئوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان            

 وحتقيـق  ،وتوثيق الوقائع موضوع العدالة االنتقالية، وتعويض الضحايا واملتضررين   
  .مصاحلات اجتماعية
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  أبرزها أنـه أعطـى األولويـة       ،وجه بانتقادات عديدة  و بيد أن القانون    
 وأنه صدر علـى عجـل دون        ،لوطنية على مصطلح العدالة االنتقالية    للمصاحلة ا 

مناقشته بالشكل الكايف ودون اشتراك اتمع املدين وضحايا النظام السابق وذويهم      
 وأغفل متثيل ،وأن هيئة تقصى احلقائق اليت أنشئت مبوجبه مل تفعل        ،  يف احلوار حوله  

قصرها على من أمت ب عضوية اللجنة  علىاً ووضع قيد،الضحايا يف جملس إدارة اهليئة    
 وجاء القانون قاصراً عن استيعاب العدالة االنتقالية كعملية وليست          ،سن األربعني 

 ومل يعاجل القانون التعقيدات القانونية      ،جمرد هيئة لتلقي املنازعات اليت تعرض عليها      
ـ ات إل االنتقادهذه  وقد أفضت   ،  املتعلقة بالتقادم يف القانون اجلنائي واملدين       دداع

  .زال قيد املشاوراتيجديد ال قانون مشروع 
تنظيم حق التظاهر   ب ا قانون ٦/١١/٢٠١٢ يف   املؤمتر الوطين العام  وأصدر  

 بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان األساسية اليت يكفلها اإلعالن الدستوري           ،السلمي
الدستور وربط القانون حق تنظيم املظاهرات مبا يتفق مع مبادئ           والعهود الدولية، 

 وأوجب أن يكون لكل مظاهرة      ، إىل عرقلة سري املرافق العامة بانتظام      يومبا ال يؤد  
جلنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على األقل يتم تسميتهم يف اإلخطار املقدم             

 وأن ، وأناط ذه اللجنة مهمة احلفاظ على النظام أثناء املظـاهرة      ،للجهات األمنية 
ام العام أو اآلداب أو يشتمل علـى حتـريض علـى            متنع كل خطاب خيالف النظ    

  .اجلرائم
خطار كتايب ملديرية األمن بتاريخ وتوقيت بـدء        إتوجيه  القانون   واشترط  

املظاهرة ومكان جتمعها وانطالقها وخط سريها وانتهائها قبل املوعد احملدد بثمـان   
نتـهائها   وحق اجلهات اإلدارية يف تعديل موعد بدء املظـاهرة وا          ،وأربعني ساعة 

ومكان جتمعها وخط سريها العتبارات األمن والسالمة العامة، أو إذا كان مـن             
  .شأا تعطيل مصاحل الدولة أو تعريض املواطنني أو املمتلكات للخطر

قانونا يف شأن جترمي التعذيب      ٩/٤/٢٠١٣وأصدر املؤمتر الوطين العام يف      
 وعاقبـت  االختفاء القـسري باختصت مادته األوىل  ،  واالختفاء القسري والتمييز  

بالسجن بني سبع إىل مثاين سنوات جرائم اخلطف واالختفاء، واختـصت مادتـه             
، وعاقبت بالسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات كل مـن قـام              بالتعذيبالثانية  

بنفسه أو أمر غريه بالتعذيب، كما يعاقب بذات العقوبة كل مـن سـكت عـن      
اين إىل عشر سنوات إذا نتج عن التعذيب إيذاء التعذيب، وتزيد العقوبة إىل ما بني مث

جسيم أو خطري، وىف حالة وفاة اين عليه نتيجة التعذيب تكون العقوبة الـسجن             
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، وتعاقب باحلبس ملدة سنة كـل       بالتمييزواختصت املادتان الثالثة  والرابعة      . املؤبد
  .موظف عمومي يقوم بالتمييز بني املواطنني

حلقوق اإلنسان على النصوص اخلاصة بالتعذيب أا      وتأخذ املنظمة العربية    
، كما أن العقوبـات   تفاقية الدولية ملناهضة التعذيب   غري حمكمة وال تتماشى مع اال     

املتعلقة باالختفاء القسري ال تتناسب مع حجم هذا اجلرم بينما يعد جترمي التعذيب             
  .خطوة اجيابية مهمة

العزل السياسي  "بشأن   قانونا   ٥/٥/٢٠١٣وأصدر املؤمتر الوطين العام يف      
الفئة األوىل كل من تـوىل  تضم ، قرر العزل السياسي واإلداري لفئتني،     "واإلداري

 وظيفة منـها    ١٨ وظائف أو مهام حددها يف       ١٩٦٩ سبتمرب   ١خالل الفترة من    
منسقو القيادات الشعبية االجتماعية، والوظائف التنفيذيـة يف الدولـة، وبعـض            

 واألكادميية، واألجهزة األمنية، واالحتادات الطالبية، واللجان      ةالوظائف الدبلوماسي 
الثورية، وقيادات القوات املسلحة، وتشمل الفئة الثانية السلوك املـؤدى إلفـساد         

 ٨احلياة السياسية واالقتصادية واإلدارية خالل الفترة املشار إليها، وحددها بــ            
ام القذايف، ومن تكرر منـه متجيـد     فئات، منها املتعاونون مع األجهزة األمنية لنظ      

 فرباير، ومـن    ١٧للنظام السابق والكتاب األخضر، ومن اختذ موقفا معاديا لثورة          
 ىثرأساهم يف قتل أو سجن مواطنني ليبيني، ومن تورط يف ب أموال الشعب أو               

  .على حسابه
وال حيق لألشخاص املشمولني بالقانون توىل املناصب والوظائف القيادة،           
 حددها يف إحدى عشرة وظيفة، من بينها رئاسة أو عضوية اهليئات التشريعية             وقد

 هيئـة مـستقلة    كما أنشأ، والوظائف السيادية يف الدولة،ةأو الرقابية أو التأسيسي  
  .، وتتمتع بالشخصية االعتبارية"هيئة تطبيق معايري توىل املناصب العامة"تسمى 

اسي إذ يشمل العزل من الوظائف      ويتجاوز هذا القانون مفهوم العزل السي       
، ويطـال آالف مـن   " العبث يف العـراق  ثاجتثا"العامة وجاء على غرار قانون      

املواطنني بدون إجراءات حتقيق أو حماكمة، ويتصادم مع املبادئ الدستورية املستقرة       
واملعايري الدولية وقد آثار انتقادات واسعة النطاق، من أبرزها تفسري الس األعلى            

قضاء ملفهوم احملاكم والنيابات االستثنائية الواردة يف املادة األوىل من القانون، فيما لل
  .يعتزم عدد من النشطاء الطعن يف دستوريته
االتفاقيـة   على   ٢٠١٣شباط  / فرباير ٢٤وصادق املؤمتر الوطين العام يف      
  ، )٢٠١٣ لسنة ٢( مـ بالقانون رق اإلعاقةيالدولية اخلاصة حبقوق األشخاص ذو
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 من هذه االتفاقيـة ال      ٢٥أن الفقرة األويل من املادة      "وأبدى املؤمتر حتفظاً مقتضاه     
 وكـذلك   ، أي عمل يتعارض مع املبادئ األخالقيـة للـشرائع الـسماوية           تعين

  ". وفيما ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية،التشريعات الوطنية
  

  احلقوق األساسية: ثانياً 
  احلق يف احلياة . ١

 إحصاءات مفصلة ميكن الركون إليها عن أعداد الضحايا الذين          ال تتوافر 
سقطوا خالل احلراك االجتماعي الذي شهدته البالد وما أعقبه من نزاع مـسلح،             

 ، ألف مفقود٢٠ ألف قتيل، و٣٠بينما قدر وزير الدفاع اللييب عدد الضحايا بنحو   
 .باإلضافة إىل املصابني

 أرسلها جملس حقوق اإلنسان إىل      وقد خلصت جلنة التحقيق الدولية اليت     
إىل أن هنـاك    ) ٢٠١١آذار  /بدًءا من مارس  (دكتور شريف بسيوين    ليبيا برئاسة ال  

أدلة كافية تشري إىل أن القوات احلكومية جلأت إىل استخدام مفرط للقـوة ضـد               
 وأن هذه األعمال ،املتظاهرين مما أدى إىل سقوط أعداد كبرية من القتلى واملصابني         

تهاكاً جسيما موعة من احلقوق اليت ينص عليها القانون الدويل حلقوق           تشكل ان 
 مبا يف ذلك احلق يف احلياة، واحلق يف األمن الشخصي، واحلق يف حريـة               ،اإلنسان

  .االجتماع، واحلق يف حرية التعبري
نيسان /وقد وفرت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ألعضاء اللجنة يف أبريل         

ن معلومات عن انتهاكات نظام القذايف قبل انطالق الثورة ويف           ما وثقته م   ٢٠١١
الشهرين الالحقني عليها، كما وفرت ما وثقته بعثتـها امليدانيـة األوىل يف ليبيـا          

من معلومات جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية الـيت         ) ٢٠١١حزيران  /يونيو(
  .ترتكبها قوات نظام القذايف

كومية مارست التعذيب يف حـق املعـتقلني،       وأقر التقرير بأن القوات احل    
 ذلك، كمـا    ت وصول املصابني إىل املستشفيات بعد املظاهرات أو منع        توعرقل

 كمـا   ، من املستـشفيات   اً أشخاص تاستهدفت األطباء وعمال اإلغاثة، واختطف    
 استخدام القوات احلكومية للشارات املميزة التفاقيات       ةساءبإأقرت جلنة التحقيق    

  .جنيف
تقارير عن اعتداءات تعـرض هلـا       لكر التقرير أن اللجنة توصلت      كما ذ 

 تـستهدف بـصورة     ،ن وغريهم من املهنيني العاملني يف وسائط اإلعالم       والصحفي
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 وتعرض  ،رئيسة إعاقة تغطية الرد احلكومي على املظاهرات والرتاع املسلح اجلاري         
ملعاملة والتحرش  العاملون يف وسائط اإلعالم لالحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء ا        

 كمـا اختـذت    ، ويف بعض األحيان لالعتـداءات     ،والتخويف واإلخفاء القسرى  
  .السلطات إجراءات للحد من تدفق املعلومات داخل البلد وخارجه

أما فيما يتعلق باالنتهاكات املترتبة علـى سـري العمليـات العـسكرية             
ات جـسيمة  وباألخص استهداف املدنيني فقد خلصت اللجنة إىل وقوع انتـهاك         

 وكانت هناك هجمات عشوائية ضد املدنيني ارتكبتـها         ،للقانون اإلنساين الدويل  
القوات احلكومية، ومل تتخذ السلطات إجراءات كافية حلمايتهم، كما مل تتخـذ            
التدابري الضرورية للحيلولة دون استخدام قذائف اهلاون يف املناطق احلضرية املكتظة           

  .بالسكان
إىل أن هناك إثباتات حول مشاركة رعايا أجانب يف         كذلك أشار التقرير    

الرتاع، ومنهم من ارتكب انتهاكات حلقوق اإلنـسان، السـيما مـن اجلانـب      
  .احلكومي

كذلك عاجل التقرير ما يتعلق حباالت االغتـصاب، فأشـار إىل توصـله            
جنة من التحقق مـن     ل دون أن تتمكن ال    ،روايات فردية بوقوع حاالت اغتصاب    ل

  .ذلك
أشار التقرير إىل معاناة العمال األجانب علـى أيـدي القـوات            كذلك  

 وقام مدنيون مسلحون ال     ، جتلت يف االعتقال التعسفي واالعتداء البدين      ،احلكومة
  .طرف باستهداف العمال األجانب بالقتل خارج نطاق القانون ينتمون ألي

 وخلصت جلنة التحقيق إىل أنه لديها إثباتات بوقوع عمليات قتل وسجن          
وغري ذلك من أشكال احلرمان والتعذيب واالضطهاد واالختفاء القسري واالعتداء         

منظم على السكان املدنيني وعـن      واجلنسي، ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق       
  ". اجلرائم ضد اإلنسانية" وهو ما يدخل يف إطار مفهوم،علم باهلجوم

من قبـل   كما ثبت لدى اللجنة وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدويل          
 وأضافت اللجنة يف خالصتها     ،" إىل مستوى جرائم احلرب    يترق"القوات احلكومية   

 بأا ارتكبت نتيجة قرارات سياسية اختـذها        يأن النمط الثابت لالنتهاكات يوح    
 التوصـل إىل   ضرغالعقيد القذايف ودائرة املقربني منه، وأنه جيب مواصلة التحقيق ب         

  .لنيئوحتديد هوية هؤالء املس
   تتلخص يف ممارسة ،ن ناحية أخرى وجهت جلنة التحقيق اامات للثواروم
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 وضرورة إجراء حتقيق على كال اجلانبني فيمـا يتعلـق           ،التعذيب يف حق السجناء   
بالعنف اجلنسي وشن هجمات من العمال املهاجرين للشك يف أم مرتزقة، فكثريا            

 ويف خالصتها ،عارضةما كانت هذه اهلجمات من فعل أشخاص مرتبطني بقوات امل
تلقينا تقارير أقل تفيد بوقوع أحداث ترقى إىل ارتكاب جرائم دولية، : تقول اللجنة

السيما ضد أشخاص رهن االعتقال، وعمال مهاجرين، وضد مـن يظـن أـم      
  .مرتزقة

تشرين ثان  /نوفمرب(وقد تابعت بعثة املنظمة العربية حلقوق اإلنسان الثانية         
دعاءات املنسوبة لقوات حلف الناتو خالل عملياته قصى االباهتمام كبري ت) ٢٠١١

 وخاصة شروع حلف الناتو يف إجراء حتقيقـات         ،العسكرية يف ليبيا بقتل املدنيني    
 وعاينت العديد من املواقع اليت مشلـها القـصف           ،حول بعض وقائع قتل املدنيني    
ومشلـت   ، واستمعت إىل شهادات من شهود عيان      ،اجلوى والصاروخي من الناتو   

 وما إذا كانت هذه     ،ئلتها ما إذا كان قد مت توجيه إنذارات مبكرة قبل القصف          سأ
 ولكن حىت اآلن فإن حلف الناتو فشل يف التحقيق ،اإلنذارات قد متت باللغة العربية 

  .   مدنياً جراء ضرباته اجلوية٧٢ يف قتل ما ال يقل عن
ى النظام الـسابق    وقد تواصلت انتهاكات احلق يف احلياة بعد القضاء عل        

 ممـا جراء انتشار األسلحة وإخفاق السلطات يف نزع سالح اجلماعات املسلحة،           
أدى إىل تصعيد العنف يف مناطق عدة مثل جبل نفوسة يف مشال ليبيـا ويف املـدن             

 كما كان من ،اجلنوبية الكفرة وسبها ويف مدينة سرت وسقوط العديد من الضحايا
جـل القـبض علـى    أراتة ملدينة بين وليد من     مظاهرها حماصرة ميلشيات من مص    

و حول   بني قبائل عربية وأخرى من التب      واالشتباكاتأشخاص مطلوبني والرتاعات    
 مما اضطر السلطات لنشر     ،السيطرة على احلدود وحقوق األراضي وطرق التجارة      

  .قوات يف اجلنوب
وكذلك استمر ضعف قوات الشرطة واعتمادها إىل حد كبري على اللجنة           
األمنية العليا من أجل فرض األمن والنظام، وهى هيئة شبه رمسية جتمع بني املقاتلني              

 ،السابقني لنظام القذايف وتتعاون مع وزارة الداخلية من أجل فرض األمن والنظـام  
 مما أدى لتورط بعض أعضائها يف انتهاكات        ،لكنها تفتقر للخلفية املهنية والتدريب    

  .حلقوق اإلنسان
ه املرحلة االنتقالية أيضاً منطاً من القتل املستهدف وخاصة         وقد شهدت هذ  

 ١٥ وأشارت املصادر احلقوقية إىل مقتل حنـو         ،لضباط خمابرات القذايف السابقني   
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 ومل تعلن السلطات أية حتقيقات يف وقائع القتل         ، يف بنغازي  اًضابط خمابرات سابق  
  . كما مل يعتقل أي مشتبه به،هذه

  

  مان الشخصياحلق يف احلرية واأل . ٢
استمرت ليبيا مسرحاً النتهاكات جسيمة للحـق يف احلريـة واألمـان            
الشخصي خالل حماوالت النظام السابق قمع احلراك االجتمـاعي، لكـن هـذه             

  .  وأخذت أمناطاً جديدة،االنتهاكات تواصلت بعد إسقاط النظام
مشلت انتهاكات هذا احلق خالل احلراك االجتمـاعي أعمـال الـدهم            

االت العشوائية دون إجراءات قانونية، واحتجاز األفراد خـارج أمـاكن           واالعتق
االحتجاز القانونية، كما مشلت حماصرة املدن وقصفها، وطرد آالف من العـاملني         

 مما عرض املدنيني للخطر،     ، واستخدام األعيان املدنية كثكنات عسكرية     ،األجانب
 يف القسم اخلاص بانتـهاكات      إىل غري ذلك من االنتهاكات اليت مت تناوهلا تفصيالً        

احلق يف احلياة، أو ما سريد  تفصيالً يف القسم املخصص النتهاك حقوق الـسجناء        
  .واحملتجزين

لشخصي يف املرحلة االنتقالية اليت     الكن متيز انتهاك احلق يف احلرية واألمان        
 بأمناط أخرى من االنتهاكات، إذ برزت على وجـه          القذايفأعقبت سقوط نظام    

ني أو املفترضني،   يوص قضية املمارسات الثأرية جتاه أعوان النظام السابق الفعل        اخلص
وكان أبرزها احلمالت االنتقامية اليت شنتها ميليشيات مصراتة على التاورغاء الذين     
تورط بعضهم يف دعم قوات القذايف يف حصار املدينة وقتل أعـداد كـبرية مـن              

ة يف وجه قـوات القـذايف       ند املدي فمع صمو . سكاا، وارتكاب جرائم اغتصاب   
وانسحاب هذه القوات، فر كل سكان تاورغاء من بلدم القريبة من مـصراتة،             

 ، وتعرضوا بعد ذلك للهجوم واالعتقال والتـضييق       ،والحقتهم ميلشيات مصراته  
  .حيث ينتشرون اآلن يف أرجاء ليبيا عاجزين عن العودة إىل ديارهم

أمام توفري احلق يف احلريـة واألمـان       كذلك برز منط آخر من التحديات       
 وهو احتفاظ أعداد كبرية من املواطنني باألسلحة الـيت تـوافرت يف             ،الشخصي

أيديهم أثناء الرتاع املسلح، وإطالق النار يف املناسبات االحتفاليـة، ممـا أدى إىل              
بعثـة  ال وقد الحظ فريق     ، عن انتشار األلغام   سقوط ضحايا وترويع آخرين، فضالً    

اهر، كما التقى بفريق من الليبيني املتطوعني لـرتع    ولمنظمة بنفسه هذه الظ   لية  الثان
األلغام يعملون بقيادة أحد العسكريني السابقني على نزعها بأدوات حملية تنطـوي         

مناسبة حلقوق اإلنسان الثانية    على خماطر شديدة، وقد اغتنمت بعثة املنظمة العربية         
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على للقوات املسلحة املصرية إىل ليبيا إلبـراز        زيارة عسكرية موفدة من الس األ     
  . وطلب توفري املعدات واخلربات للسلطات الليبية للتغلب عليها،هذه املشكلة

كذلك برز حتد آخر يف توفري احلق يف احلرية واألمان الشخـصي، وهـو     
ولية األمنية للدولة، وقـد     ئضعف األجهزة األمنية، وحتدى مجاعات مسلحة للمس      

اق هذه الظاهرة العديد من مظاهر خرق القانون وحتدى سلطة الدولة، جرت يف سي
 ةوثالث" رتفكريس ستي"ل قتل السفري األمريكي ووقعت يف سياقها جرائم إرهابية مث   

  .٢٠١٢أيلول / سبتمرب١١آخرين من العاملني بالسفارة األمريكية يف بنغازي يف 
لرتاع املـسلح يف    كذلك تتقطع أنفاس اآلالف من أسر املفقودين خالل ا        

وفقاً - يتحدثون عن إجالء مصري ذويهم املفقودين، الذين يبلغ عددهم           م وه ،ليبيا
ا ألعضاء بعثـة    لف مفقود، وكم كان مؤملً    أ حنو عشرين    -للمصادر الرمسية الليبية  

 صور هؤالء املفقـودين يف ميـادين        ونتفقدي ماملنظمة العربية حلقوق اإلنسان وه    
 وهى مسألة ال خيفف منها شيوعها خالل        ، مدن غرب ليبيا   ها يف والبلدان اليت زار  

 عندما تظل اآلمال معقودة على الوصول ،احلروب األهلية، وال يداويها مرور الزمن
  .إىل حقيقة مصري ذويهم

  

  احلق يف احملاكمة العادلة . ٣
 من انتهاكات جسيمة للحق يف احملاكمـة العادلـة، يف           كانت ليبيا تعاين    

من تعاين كذلك ة خيلط بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وسياق نظام للعدال  
 ،العديد من القوانني اجلزائية اليت تعصف حبقوق اإلنسان واحلريات العامـة معـاً            

 بعضها مع ألف باء القانون، وكذلك من شيوع احملاكم االستثنائية الـيت             ضويتناق
ز من انـدالع احلـراك      كان من أبرزها حمكمة الشعب اليت ألغيت قبل وقت وجي         

  .االجتماعي
وبالطبع مل تتح الظروف املضطربة خالل املرحلة االنتقالية فرصة كافيـة             

 من بينها حماكمة    ،مل االنتظار تإلصالح نظام العدالة، بينما استجدت أوضاع ال حت       
أقطاب النظام السابق الذين تورطوا يف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل            

 وكـذلك   ،، أو مسئوليام يف منع احلراك االجتماعي      القذايفن حكم   ابممارسام إ 
 الدولة أو يف مراكز     ةإجراء املراجعة القانونية ألوضاع آالف من احملتجزين يف عهد        
 وكذلك يف سـياق     ،احتجاز تابعة للجماعات املسلحة يف العديد من مناطق ليبيا        

يمني يف اخلارج، أو الذين فروا       لنظام القذايف املق   نيجهود استرداد القيادات السابق   
  .خالل أحداث الثورة إىل اخلارج
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ها السلطة املركزية للدولة منذ ايار  هيضاف إىل ذلك التحديات اليت تواج       
نظام العقيد القذايف من تزايد النفوذ القبلي، واملناطقى، وانتشار السالح على نطاق            

 القانون واحتكار الدولـة     واسع يف أيدي املواطنني على حنو حيد من سيادة حكم         
 وما صاحب ذلك من ديدات واعتداءات على أعضاء النيابة والقـضاة            ،لإلكراه

  .زادت من إضعاف حكم القضاء
وبالرغم من إلغاء حمكمة الشعب سيئة السمعة حىت قبل سـقوط النظـام     

اليت كانـت مـسندة إىل حمكمـة        -ا  االسابق فإن إحالة صالحياا واختصاص    
 ت احملاكم والنيابات املختصة واستمرار مباشرة هذه الصالحيات أحدث إىل-الشعب

 ظهرت بـصورة خاصـة خـالل    ،مفارقات قانونية تتصل مبعايري احملاكمة العادلة  
حماكمة بعض رموز النظام السابق واليت حتال مباشرة من النيابة العامة إىل حمكمـة              

 إذ  ، هذه اإلحالـة بـالبطالن      األمر الذي يصم   ،اجلنايات دون املرور بغرفة االام    
 بشأن إلغاء حمكمة الشعب، وكـان       ٧ من القانون رقم     ٢استندت إىل نص املادة     

املراد ا أن تعاجل القضايا اليت كانت منظورة أمام حمكمة الشعب ومكتب اإلدعاء             
 ويصار إىل إلغاء حالة االستثناء اليت كانت هي الدافع          ،الشعيب حىت يتم الفصل فيها    

  .صدار هذا القانونوراء إ
وقد أعرب الس الوطين للحريات العامة وحقوق اإلنسان عن رفـضه           

 ومـا   ، سياق حمكمة الـشعب    استخدام إجراءات اإلحالة اليت كان معموالً ا يف       
قف إجراءات احملاكمات حلني إجـراء  وتنطوي عليه من إخالل حبقوق املتهمني، و      

وقد مت بالفعل تأجيل قضية حماكمـة  . انوينتعديل قانوين يكفل إزالة هذا العوار الق  
  .رئيس وزراء ليبيا السابق يف هذا السياق

  

  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين . ٤
متيز املشهد اللييب يف معاملة السجناء واحملتجزين منـذ انـدالع احلـراك             

      ا لالنتهاكات اجلـسيمة   االجتماعي بثالث مراحل متميزة، جاءت األوىل استطراد 
 اليت كان يرتكبها النظام جتاه السجناء واحملتجزين، واليت كانـت تتميـز             وفةاملعر

واحلاطـة   وسوء املعاملة والتعذيب، واملعاملـة املهينـة         ،القانوينغري  باالحتجاز  
 وقد تضاعفت هذه االنتهاكات كماً ونوعاً مع اندالع االحتجاجـات،           بالكرامة،

ية، ومت احتجاز آالف منـهم يف       واكتظت السجون باملعتقلني دون إجراءات قانون     
 وتقع مـسئولية    ، وتعرضوا ملختلف صنوف التعذيب    ،سجون غري قانونية أو سرية    

  .ارتكاب هذه االنتهاكات على عاتق النظام السابق
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   حيث ،وبدأت املرحلة الثانية وتطورت مع انزالق البالد إىل الرتاع املسلح
غت مستويات غري مـسبوقة،      تفاقمت انتهاكات حقوق السجناء واحملتجزين، وبل     

  .ها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانيةتوختلل
يف (وقد استمعت بعثة املنظمة العربية حلقوق اإلنـسان الثانيـة لليبيـا             

إىل شهادات العديد من الضحايا الناجني يف طـرابلس    ) ٢٠١١ ثان   تشرين/نوفمرب
  : وكان من مناذجها،تان وسرتنوالزاوية والز واخلمـس ومصراتة

 لثـوار بالغـذاء،   ل هم اخلمس اشتبه  يف تزويـد      يف القبض على أفراد     -
وتعذيبهم، مث احتجازهم يف حاويات شحن مغلقة تفتقر إىل التهويـة متامـاً، يف              

إىل حزيران شديد احلرارة، وحرمام من املاء والطعام، مما أدى  /ظروف مناخ يونيو  
ثار التعذيب على الضحايا    آ حمتجزاً، وقد شهد أعضاء البعثة بأنفسهم        ١٨اختناق  
  . ومن بينهم شقيق أحد أعضاء املنظمة العربية حلقوق اإلنسان،الناجني

 كما استمعت البعثة إىل شهادات الضحايا الناجني من مذحبة جرت يف            -
 يف سياق حماولة للتخلص من السجناء يف الفترة اليت واكبت           ،أحد سجون طرابلس  

ن يف الفرار يف حلظـة ارتبـاك        وح هؤالء احملتجز  ايار النظام يف العاصمة، وقد جن     
 ٤٥د قتل يف هذه اجلرمية حنـو   ق و ،والذوا بالفرار ،  احلراسات بسبب نفاذ الذخرية   

  .ات هذه املذحبة املروعةي وقد تطابقت شهادات الناجني عن تفاصيل جمر،حمتجزا
ء  ونقل حمامون ليبيون يف مصراتة إىل بعثة املنظمة وقائع اغتصاب واعتدا           -

 أوضحوا استحالة إتاحة االستماع إىل شهادات مباشرة        همعلى حرمة النساء، لكن   
 .يف إطار التقاليد املرعية يف البالد

ويف سياق حرص املنظمة على تقصى أوضاع احملتجزين من النظام السابق           
لدى قوات الثوار أتاحت السلطات األمنية احمللية لبعثة املنظمة زيارة ثالثة سجون            

 ممـا قـد خيـل       ،طقة الغربية، واستمعت إىل احملتجزين يف وجود احلراسات       يف املن 
بشهادام خشية عقاب الحق، لكن البعثة الحظت باملعاينة املباشرة توافر التهوية           
والتغذية والفراش للمحتجزين، كما ذكروا أم يستقبلون زيارات من الـصليب           

ة املباشرة أظهرت أيضا اكتظاظ      لكن املعاين  ،األمحر الدويل، وكذا من أفراد أسرهم     
 من احملتجزين من قيادات     نيعنابر احملتجزين العاديني، بينما كانت غرفة احتجاز اثن       

النظام السابق فسيحة وتتوافر فيها مكتبة، وقد اقتصرت شكوى أحدمها على عدم            
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لو السجن ذلك روب أفراد أسرته خـارج        ئواستقبال زوار من أسرته، وفسر مس     
 .البالد

   املرحلة الثالثة يف معاملة السجناء واحملتجزين بعد إسقاط نظام القذايف أيتوت
 ففي سياق األعمال الثأرية قتل الثوار بعـض       ،وقد شاا منط آخر من االنتهاكات     

قيادات النظام السابق بعد أسرهم، وأبرزهم العقيد معمر القذايف، وجنله املعتـصم            
تـشرين أول   / أكتـوبر  ٢٠سرمها يف سرت يف     القذايف، اللذان قتلهما الثوار بعد أ     

 مثل حالة سـيف اإلسـالم      ،، ويف حاالت أخرى مت التعدي على بعضهم       ٢٠١٢
القذايف، ويف كثري من األحيان احتفظت اللجان الشعبية العسكرية بـاملعتقلني يف            
السجون ومراكز احتجاز يف املناطق الواقعة يف حوزا، ورفضوا بسط سـلطات            

  .السجون، أو تسليم احملتجزين إىل السلطةالدولة على هذه 
الف شخص، بينـهم    آويقدر عدد الليبيني احملتجزين يف ليبيا بنحو تسعة         

 الدولة، بينما ال تزال اجلماعات املـسلحة حتـتفظ    ةالف حمتجزين يف عهد   آأربعة  
الف يف املنشآت اليت تديرها، وقد مضى على احتجاز بعضهم أكثر مـن             آخبمسة  

 يلـزم  ٢٠١٢أيـار  / مايو٢٤ رغم صدور قانون يف ،راجعة قانونيةعام دون أية م   
 الدفاع والداخلية بإحالة كافة مؤيدي النظام الـسابق احملتجـزين لـدى             وزاريت

  .٢٠١٢متوز / يوليو١٢اجلماعات املسلحة إىل السلطات القضائية املختصة قبل 
 حمتجز لدى اجلماعـات     ٣٠٠٠وقد تسلمت الشرطة القضائية أكثر من       

 وقد أفرجت السلطات عن عدد      ، مناطق يف ليبيا   سلحة، كانوا حمتجزين يف مثاين    امل
كبري من احملتجزين لدى اجلماعات املسلحة وسلطات الدولة علـى مـدار عـام             

  . قضائيةات دون توجيه اامات هلم أو إجراء أية مراجع،٢٠١٢
 يف بعـض    وقد أنشأ النائب العام جلاناً تابعة لوزارة العدل لفرز احملتجزين         
 ومن شأن   ،السجون اليت تديرها اجلماعات املسلحة وتلك اخلاضعة لسلطة الدولة        

ن سيخضعون للمالحقة القـضائية  وهذه اللجان أن تقرر ما إذا كان هؤالء احملتجز     
  . أم سيفرج عنهم املدعي العسكري،على يد السلطات املدنية أو العسكرية

ة ال تزال موضع تفاعل وطـين  وعند االنتهاء من هذا التقرير كانت القضي    
 أعرب فيه عن قلقة     ٢٠١٣آذار  / مارس ١٤ودويل، وأصدر جملس األمن قراراً يف       

العميق من أعمال التنكيل واالحتجاز التعسفي دون سبيل إىل اإلجراءات القانونية           
السليمة، واحلبس دون وجه حق، وإساءة املعاملة والتعذيب، واإلعدام خارج إطار           

هيل العملية القضائية، ونقل احملتجـزين إىل       ستإىل   ودعا احلكومة    ،بياالقانون يف لي  
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عهدة الدولة، ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها، وشدد على مسئولية           
  .أساسية عن محاية السكانبصفة احلكومة 

  

  احلريات العامة: ثالثاً 
  التجمع السلميوحرية الرأي والتعبري  . ١

 فانتـشرت   ،الل الثورة حقه يف حرية الرأي والتعبري      انتزع اتمع اللييب خ   
الصحف املستقلة كما انتشر املواقع اإللكترونية وغريها مـن أشـكال اإلعـالم             
اإللكتروين وجنح واقعياً يف إرساء التعددية اإلعالمية اليت كانت حلماً مـستحيالً            

 يف اإلعالن    بتحصني هذا احلق   وا مل يعن  نيطوال حكم النظام السابق، لكن املسئول     
 ومل حيظ بأولوية يف التشريعات اليت صدرت منذ القضاء على النظـام             ،الدستوري

السابق، وحىت القانون الصادر بشأن تنظيم احلق يف التظاهر مل يرق إىل املـستوى              
 .املأمول كجزء من حرية الرأي والتعبري

موعـة   قانوناً حيرم جم   ٢٠١٢ أيار/وأصدر الس الوطين االنتقايل يف مايو     
 أو ختريب ،)معمر القذايف(متنوعة من التعبريات السياسية مبا يف ذلك متجيد الطاغية 

  . وكلها تعبريات فضفاضة قابلة للتأويل، فرباير، أو سب دستور ليبيا١٧ثورة 
وقد طعن جمموعة من احملامني الليبيني على هذا القانون لدى احملكمة العليا، 

  . بعدم دستوريته٢٠١٢ حزيران/وقضت احملكمة يف يونيو
كذلك أضعفت البيئة األمنية اهلشة من حريـة الـرأي والتعـبري لـدى              

ملؤمتر الـوطين العـام     االصحفيني ونشطاء حقوق اإلنسان، بل وواجه أعضاء من         
  .ديدات من اجلماعات املسلحة على صلة بآرائهم السياسية
 ٢٠١١تـشرين أول    /كذلك استمرت اهلجمات اليت بدأت يف أكتـوبر       

 من جانب اجلماعات املسلحة جتاه مواقع دينية للجماعات ٢٠١٢وتكثفت يف عام 
مجت و كما ه، ودمرت مساجد وأضرحة عديدة لرموز الصوفية،الصوفية عرب البالد

 وعجزت  ،أيلول/آذار وسبتمرب /كنائس يف حالتني على األقل يف طرابلس يف مارس        
      .ءات ذات شأن ومل تتخذ إجرا،قوات األمن عن وقف هذه اهلجمات

   واألحزاب حرية تكوين اجلمعيات . ٢
  أطلقت ليبيا حرية تأسيس اجلمعيات استنادا إىل اإلعالن الدستوري املؤقت 
الذي يكفل تكوين األحزاب واجلمعيات يف مادته اخلامسة عشر، وأتاحت تشكيل           

ء اجلمعيات بإخطار لوزارة الثقافة واتمع املدين، وفق منوذج مبسط يتضمن أمسـا       
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األعضاء املؤسسني والنظام األساسي للجمعية وجملس اإلدارة، واجلمعية العموميـة     
واللجان العاملة وموارد اجلمعية والالئحة الداخلية، ويودع اإلخطار لدى مركـز           

  .دعم منظمات اتمع املدين
 لدىوتأسست بناء على ذلك مئات من اجلمعيات األهلية مل يتوافر عددها 

  .ملتاحة، وتنوعت أهدافها، وإن غلب عليها الطابع اخلدميأي من املصادر ا
وبعدما كان تكوين األحزاب يف النظام السابق  يعد جرمية تصل عقوبتها            

، أطلقت الدولة حرية تكوين األحزاب،      "من حتزب خان  "لإلعدام يف سياق شعار     
  وتأسست أسيس األحزاب ويسر قانون األحزاب اجلديد السابق اإلشارة إليه من ت        

 عشرات من األحزاب والكيانات السياسية اليت خاضت انتخابات الـس          هيف ظل 
  .الوطين

   

 حرية التجمع السلمي . ٣
رغم القيود اليت فرضها قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، فإن احلكومة مل      
تطبق اشتراطات القانون، وسعت إىل احتواء االحتياجات باملرونه والتفاوض مـع           

  .بالد ممارسات واسعة النطاق هلذا احلقاحملتجني، وشهدت ال
كما شهدت العديد من أشكال التجمع السلمي من مؤمترات، وندوات،          
وورشات عمل اخنرطت فيها األحزاب واجلمعيات والنقابات، وعربت عن اخنراط          
الليبيني يف الشأن العام، وعكست اطراد حنو اتمع األهلـي، والـوعي بقـضايا           

  .اتمع
 أخرى، برزت ظـاهرة املظـاهرات املـسلحة، قامـت           لكن من ناحية  

مبجموعات من الثوار السابقني، واموعات األمنية شبة الرمسيـة وأحيانـاً مـن           
املضارين من الثورة أو إتباع النظام السابق، لعرض مطالبـها الفئويـة واجلهويـة           
 والسياسية على الدولة واتمع، وكان من مظاهرها غلق منافذ بريـة وجويـة،            
واحتالل أو حماصرة مرافق الدولة وأجهزا السياسية والتنفيذية، وفرضوا يف بعض           

  .احلاالت تشريعات معينة أبرزها ما مسي بقانون العزل السياسي
  

  احلق يف املشاركة . ٤
وهو اهليئة التشريعية للمرحلة    - امـات املؤمتر الوطين الع   ـأجريت انتخاب 

 سياق مشحون باالنفعاالت والتـوترات،       يف ٢٠١٢متوز  / يوليو ٧ يف   -االنتقالية
فمن ناحية كانت هذه أول انتخابات جترى منذ عقود، باستثناء تلك اليت كانـت              
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وتعترب "جترى يف سياق فلسفة القذايف غري املألوفة اليت ترتكز على املؤمترات الشعبية      
،  ومن مث جاءت لتتيح ألول مرة للشعب اختيار ممثليـه بإرادتـه  ،"التمثيل تدجيل 

وحتفل األدبيات الليبية بصور إنسانية توثق تفاعل الشعب اللييب مع هذه اللحظـة             
  .النادرة يف حيام

 حيث ،ومن ناحية أخرى كانت هذه اللحظة مشحونة بالتوترات السياسية
ا على   احتجاج ،سبقها تزايد الدعوات ملقاطعة االنتخابات يف عدد من مدن الشرق         

، ووقوع عدد قاعد ال يتناسب واستحقاقات الشرق  من امل ما اعتربوه ختصيص عدد     
 مثل أحداث الكُفرة جنوباً واملشاشية غرباً، واالعتصام املسلح       ،من األزمات األمنية  

ها أعمال عنـف    ت كما واكب  ، وقطع التواصل بني الشرق والغرب     ،بالوادي األمحر 
  .االنتخابيةجتاه بعض املقار 

، ورقابة عربيـة ودوليـة      دودةوأجريت االنتخابات حتت رقابة وطنية حم     
ضعيفة، شاركت فيها املنظمة العربية حلقوق اإلنسان واملنظمة العربيـة حلقـوق            

، فيما يعزي للقيود على األعداد اليت فرضتها مفوضية         )فرع ليبيا (اإلنسان يف ليبيا    
، والظـروف األمنيـة   )أعضاء لكل منظمـة   ١٠(االنتخابات على الرقابة الوطنية     

  . أثرت على الرقابة الدوليةاملتدهورة اليت
لكن يحسب للشعب اللييب جناحه يف جتاوز كل هذه الصعوبات، كمـا            
يحسب للجنة العليا لالنتخابات واحلكومة الليبية تأمني مستوى مناسب من األمن           

  . ألف جندي من اجليش الوطين اللييب١٣مبساندة 
بينـهم   مليون شخص،    ٢,٨وقد بلغ عدد من هلم حق التصويت حوايل         

  طبقـاً   وبلغ عدد املرشـحني    ،تقريباً% ٤٥ مبا نسبته حوايل     ، مليون ناخبة  ١,٢٩
 جتربة الترشيح للمرة األويل   ن امرأة خيض  ٥٣٩ مرشحاً بينهم    ٢٦٣٩للنظام الفردي   

 مقعداً خمصصة للنظام الفردي، كما بلغ عدد        ١٢٠ للتنافس على    ١٩٥٨منذ عام   
للتنافس على ) ني مرشح ١٣٠٦تضم حنو    ( كياناً ٣٤٧الكيانات السياسية املرشحة    

  . مقعدا٨٠ًاملقاعد املخصصة للكيانات السياسية والقوائم وعددها 
   مـن االئتالفـات واألحـزاب       اًا كبري وضمت الكيانات السياسية عدد 

السياسية، وكان من أبرز األحزاب السياسية اليت شاركت حتالف القوى الوطنيـة            
 منظمـة مـن     ٢٣٦ تنظيماً سياسياً، و   ٤٤ضم  هو حتالف ي  ،  بقيادة حممود جربيل  

 شخصية عامة، وحزب العدالة     ٢٨٠منظمات اتمع املدين باإلضافة إىل أكثر من        
 وحـزب   ،حممد صوان . خوان املسلمني بقيادة د   والبناء الذي ينبثق عن مجاعة اإل     
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 وزيـر   الترهـوين ي بقيادة عليالوطن بقيادة عبد احلكيم بن حاج، والتيار الوسط       
  .حممد املقريف. لية األسبق، وحزب اجلبهة الوطنية بقيادة داملا

، انتظمـت عمليـة     قتـراع إجراء عملية اال  بوخبالف القلق الذي أحاط     
 ، وبلغ مستوى املشاركة أكثر من     من مراكز االقتراع  % ٩٠التصويت يف أكثر من     

٦٥ %      للنـساء   الكثيفةا املشاركة   من املسجلني يف كشوف الناخبني، وكان الفت 
  .كبار السن، كما أتيح لليبيني املغتربني املشاركةو

 ١٨النتخابـات يف    اأعلنت املفوضية العليا لالنتخابات يف ليبيا نتـائج         و
 وأظهرت النتائج تقدم حتالف القوى الوطنية بزعامة حممـود          ،٢٠١٢متوز  / يوليو

، وحل  اً مقعد ٨٠ مقعداً من أصل     ٣٩ حيث حصل على     ،جربيل يف نظام القوائم   
نبثق عـن مجاعـة اإلخـوان       ملرتبة التالية بفارق كبري حزب العدالة والبناء امل       يف ا 

 كما أعلنت املفوضية أمسـاء الفـائزين        ، مقعداً ١٧ حيث حصل على     ،املسلمني
 مما ميثل   ، امرأة ٣٣وأظهرت نتائج االنتخابات فوز     .  فرداً ١٢٠املستقلني وعددهم   

  .سيةقوقهن السياحلخطوة إجيابية يف ممارسة النساء 
*   *   *  
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  مجهورية مصر العربية
  

مير مسار الثورة املصرية بلحظة حرجة تتراكم خالهلا التحديات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وتتزايد فيها معاناة املواطنني من نقص األمن واخلدمات 

سية، كما  الكهرباء والوقود وارتفاع أسعار السلع األسامقدمتهايف والضرورية 
 عزوكم وإدارة الدولة ومنط التنمية ونيعاىن من انقسام سياسي حاد حول قضايا احل

 .شباب القوى السياسية الستخدام العنف املتبادل مبا يهدد أمن وسالمة اتمع
صنعوها بأنفسهم يف اخلامس هل أضاع املصريون تلك اللحظة املثالية اليت ف
 بشبام وشيوخهم، برجاهلم ، إرادمدتاحت عندما ٢٠١١ن من يناير والعشري

ونسائهم، مبسلميهم ومسيحيهم، يتسابقون يف التضحية من أجل انتزاع حريتهم 
بعد أن غرقوا ألذقام يف الشقاق والتربص وأصبح بأسهم بينهم . وتقرير مصريهم

أو أُغرقوا يف أوهام أن غريهم صنع هذه اللحظة ضمن ترتيبات دولية .شديدا
  .لبالد والعبادتستهدف ا

أم أن تلك اللحظات النادرة يف حياة األمم تظل مصدر اهلام للشعوب، 
فكم منا يذكر معاناة . قها للمستقبل مهما ارتطمت بصخرة الواقعيوتشق طر

الشعب الفرنسي جراء ثورته الشهرية يف العصر احلديث واليت يستضئ العامل 
  .مببادئها عن احلرية واإلخاء واملساواة

عى هذه املقدمة للتقليل من شأن املعاناة والقلق الذي ينتاب اتمع ال تس
املصري، وال من جدية املخاوف اليت تنتابه، وهو يرى كثري من أحالمه يف الوحدة 

لكنها تستطيع . الوطنية والعدالة واملساواة والتنمية والتقدم تتسرب من بني أصابعه
ري يف اخلامس والعشرون من يناير ماض بدأه اتمع املص أن تدعى بكل ثقة أن ما

إىل ما أنتفض من أجله وهو امتالك إرادته، فقبل عام واحد من وقت االنتهاء من 
كتابة هذا التقرير كان الشعب مسكوناً باهلواجس من أن اجليش لن يعود إىل 
ثكناته فعاد، ويف الوقت نفسه كان مسكونا باهلواجس من هيمنة فريق سياسي 

وكان مستاًء من تشكيل اجلمعية . لس الشعب، فنجح يف حلهواحد على جم
 األوىل، فنجح يف حلها بدورها، وكان مستاًء من قانون االنتخابات ةالتأسيسي

اجلديد، فأسقطه القضاء، وال يزال نضاله من أجل دولة مدنية دميقراطية لكل 
  .مواطنيها قائما على قدم وساق
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  :اإلطار القانوين والدستوري
معركة تعديل الدستور من قبل تنحي الرئيس السابق واُسـتخدمت      بدأت  

كمدخل الحتواء الثورة، لكن باءت بالفشل، وعطل الـس األعلـى للقـوات     
، واصدر إعالناً دستورياً حصنه باستفتاء شعيب، لكنه وقع         ١٩٧١املسلحة دستور   

عد إقرار  يف ثالثة أخطاء جوهرية شكلت حمور الصراع الدستوري يف البالد حىت ب           
أول هذه األخطاء هي أنـه وضـع        . الدستور اجلديد وحتصينه باالستفتاء وسريانه    

خريطة طريق معكوسة تبدأ ببناء املؤسسات مث تصنع الدستور، وثانيها أنه وضـع             
صياغة غامضة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أفضت إىل نزاعات رافقت           

وثالثها ختويل نفسه صالحيات    . ه حىت اآلن  املسار السياسي وأثقلت بتداعياا علي    
  .السلطتني التنفيذية والتشريعية حلني انتقاهلا لكل سلطة على حدة

  عقـب  ٢٠١٢كـانون أول    / ديـسمرب  ٢٥ يف   الدستور اجلديد صدر  و
بإبراز اهلوية اإلسالمية عرب النص  اهتمو، كانون أول / ديسمرب ١٥تاء عليه يف    االستف

، ومبادئ الشريعة اإلسالمية بوصفها املصدر الرئيسي       على أن اإلسالم دين الدولة    
للتشريع، وأن األزهر هيئة إسالمية مستقلة جامعة، وأخذ رأى هيئة كبار العلمـاء           

واعترب أن مبادئ الشريعة    . باألزهر الشريف يف الشئون املتعلقة بالشريعة اإلسالمية      
ة، ومصادرها املعتربة يف    اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها األصولية والفقهي      

وأضاف مواد جديدة خاصة مببادئ شرائع املصريني       . مذاهب أهل السنة واجلماعة   
من املسيحيني واليهود املصدر الرئيسي للتشريعات املنظمة ألحـواهلم الشخـصية           

  .وشئوم الدينية
ويف باب احلقوق واحلريات تضمن النص على الكرامة وترك تنظيم حق 

ن، واملساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات العامة دون متييز اجلنسية للقانو
دون أن يعدد أسباب التمييز، وحظر القبض والتفتيش واحلبس وتقييد احلرية إال 
بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وإبالغ من تقيد حريته بأسباب التقييد 

أربع وعشرين ساعة  عشرة ساعة وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أثىنخالل 
من وقت تقييد حريته، بعد أن كان إبالغه بأسباب القبض عليه فوراً يف دستور 

  . ومتكينه من االتصال مبن يرى مبا وقع له٧١
وترك الدستور للقانون تنظيم حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور 

 والتعبري عنه، لرأيواالعبادة لألديان السماوية، وتضمن حرية االعتقاد وحرية الفكر 
وحريات اإلبداع بأشكاله، وتضمن أحكام جديدة حبق احلصول على املعلومات 
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والبيانات واإلحصاءات والوثائق وتداوهلا، وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر 
 على وسائل اإلعالم إال الرقابةوقف الصحف أو غلقها دون حكم قضائي، وحظر 

 إصدار الصحف ومتلكها مبجرد اإلخطار، وترك  زمن احلرب، ونص على حريةيف
  .للقانون تنظيم إنشاء حمطات البث اإلذاعي والتليفزيوين ووسائط اإلعالم الرقمي

وبعد أن نص على حق املواطنني يف تنظيم االجتماعات العامة واملواكب 
والتظاهرات أحال للقانون تنظيم هذا احلق، كذلك تضمن حق تكوين اجلمعيات 

ت األهلية واألحزاب مبجرد اإلخطار وعدم جواز حلها أو حل هيئاا واملؤسسا
  .اإلدارية إال حبكم قضائي

ويف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تضمن احلق يف التعليم 
عايل اجلودة باان، لكنه ربط بني التعليم وحاجات اتمع واإلنتاج، وحق الرعاية 

 كافية من الناتج القومي، وكفالة الدولة للعمل على الصحية مع ختصيص نسبة
أساس مبادئ املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وعدم جواز فرض العمل جرباً إال 

وتقرير معاش لصغار الفالحني .  حق اإلضراب للقانونمتنظيبقانون، وأحال 
  .والعمال الزراعيني والعمالة غري املنتظمة

مادة ختامية تؤكد أن احلقوق اللصيقة وتضمن باب احلقوق واحلريات 
 قانون ينظم ممارسة أليبشخص املواطن ال تقبل تعطيالً وال انتقاصاً، وال جيوز 

احلقوق واحلريات أن يقيدها مبا ميس أصلها وجوهرها، ومتارس احلقوق واحلريات 
  .مبا ال يتعارض مع املقومات الواردة يف باب الدولة واتمع

 العامة أبقى الدستور على تكوين السلطة التشريعية ويف تنظيم السلطات
من غرفتني جملس النواب وجملس الشورى، وخص حمكمة النقض بالفصل يف صحة 

ناقشة مشاريع القوانني يف كال مب يقضي، وتضمن حكماً الربملانعضوية أعضاء 
 وأناط مبجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، .السني

وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، واملوازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال 
، أعضاء احلكومةوسحب الثقة من رئيس جملس الوزراء أو أحد . السلطة التنفيذية

وعدم جواز حل جملس النواب إال بعد استفتاء شعيب، وإذا مل توافق األغلبية على 
  .ة االستقالة من منصبهاحلل يتعني على رئيس اجلمهوري

وتناول الدستور رئيس اجلمهورية ووصفه برئيس الدولة، ورئيس السلطة 
التنفيذية، ويراعى احلدود بني السلطات، وينتخب ملدة أربع سنوات ال جيوز 
جتديدها إال ملرة واحدة، واشترط لقبول الترشح لرئاسة اجلمهورية احلصول على 
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األعضاء املنتخبني يف جملسي النواب تزكية عشرون عضوا على األقل من 
نتخاب يف ، أو أن يؤيده ما ال يقل عن عشرين ألف مواطن هلم حق االوالشورى

، وينتخب عن طريق االقتراع العام السري باألغلبية عشر حمافظات على األقل
  .املطلقة لعدد األصوات الصحيحة

كيل ومن صالحيات الرئيس اختيار رئيس لس الوزراء يكلفه بتش
صل على الثقة يكلف رئيس حت، فإذا مل ة وعرض برناجمها على جملس النواباحلكوم

اجلمهورية رئيساً آخر لس الوزراء من احلزب احلائز على أكثرية مقاعد جملس 
النواب، فإذا مل حيصل على الثقة، خيتار جملس النواب رئيساً لس الوزراء، فإذا مل 

ويضع رئيس اجلمهورية باالشتراك مع . لس النوابجمرئيس الصل على الثقة حيل حي
 رئيسالجملس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ويتوىل 

 منها بالدفاع صلسلطاته بواسطة رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يت
 يف وقيد الدستور صالحية رئيس اجلمهورية. واألمن القومي والسياسة اخلارجية

إعالن حالة الطوارئ أو متديدها، ونظم حماكمة رئيس اجلمهورية واشترط موافقة 
  .الربملان وشكل حمكمة خاصة حملاكمته

وتناول الفصل اخلاص بالسلطة القضائية قيام كل جهة أو هيئة قضائية 
بشئوا، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، وخفض تشكيل احملكمة الدستورية 

س وعشرة أعضاء، وحظر وألول مرة على احملكمة الدستورية العليا العليا إىل رئي
الرقابة الالحقة على دستورية قوانني مباشرة احلقوق السياسية واالنتخابات الرئاسية 
والتشريعية واحمللية، وأوجب رقابتها القضائية السابقة من خالل نظر مشروعات 

تنازع يف  القوانني أو الفصل ومل ينص على صالحياا األخرى يف تفسري. القوانني
   .االختصاص بني احملاكم

وأنشأ الدستور جملساً لألمن القومي برئاسة رئيس اجلمهورية، وآخر 
خيتص بالنظر يف الشئون اخلاصة  أيضاً للدفاع الوطين برئاسة رئيس اجلمهورية

استحدث  كما .بوسائل تأمني البالد وسالمتها ويناقش موازنة القوات املسلحة
دداً من األجهزة واهليئات املستقلة والرقابية وهى املفوضية الوطنية ملكافحة ع

 للمحاسبات، والبنك املركزي، والس االقتصادي املركزيالفساد، واجلهاز 
واالجتماعي، واملفوضية الوطنية لالنتخابات، وهيئات عليا لشئون الوقف وحفظ 

العلمي، واإلعالم يتوىل البث التراث، وجمالس وطنية لكل من التعليم والبحث 
  ة للصحافة ـة وطنيـي واملسموع وتنظيم الصحافة املطبوعة والرقمية، وهيئـاملرئ
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  .فية واإلعالمية اململوكة للدولةواإلعالم تقوم على إدارة املؤسسات الصح
 املنحل الوطينوأضاف يف األحكام االنتقالية حكما مبنع قيادات احلزب 

اسي والترشح لالنتخابات الرئاسية والتشريعية ملدة عشر من ممارسة العمل السي
وأبقى على متثيل العمال والفالحون بنسبة . سنوات من تاريخ العمل بالدستور

مخسني باملائة من عدد أعضاء جملس النواب يف جملس النواب التايل للعمل بالدستور 
قاد جملس النواب وملرة واحدة، وتوىل جملس الشورى سلطة التشريع كاملة حلني انع

  .اجلديد
  

  :التطور القانوين 
شأن جملس  يف    مرسوماً بقانون  ١٩/٧/٢٠١١أصدر الس العسكري يف       
 وتضمنت التعديالت أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء جملس الشعب بنظـام      الشعب

الـبالد إىل دوائـر      وقسم . باألغلبية الفرديالقائمة احلزبية، والثلث اآلخر بنظام      
فردية، ينتخب عن كل منها عضوان يكون أحدمها على األقـل مـن             للمقاعد ال 

وأن تتـضمن   . دوائر أخرى ختصص لالنتخاب بنظام القوائم     والعمال والفالحني،   
  . كل قائمة مرشحاً من النساء على األقل

يف صحة عضوية أعضاء جملس     الفصل  كمة النقض   حمللتعديالت  وأوكلت ا   
 االنتخابات، وتأسـيس جلنـة عليـا        شراف القضائي على  اإلعادت  وأ الشعب،

 الفـصل يف طلبـات      توقصر. لالنتخابات مشكلة من قضاة وتتمتع باالستقالل     
  . املرشحني على حمكمة القضاء اإلداري

. لكن أثار القانون جدالً واسعاً حول الدمج بني نظامي القائمة والفردي           
 بني األحـزاب    ، على أساس التمييز   تهقضائيا بعدم دستوري   طعنتعرض القانون لل  و

وأيدت احملكمة الدستورية ذلك وأبطلت القانون ومن مث مت حل جملـس            . واألفراد
 ومل حتز مشروعات القوانني اليت      . مت انتخابه على أساس هذا القانون      الذيالشعب  

أعدها جملس الشورى على مصادقة احملكمة الدستورية العليـا إلخالهلـا مببـادئ     
  .شح والتصويت وتقسم الدوائراملساواة فيما يتعلق حبق التر

 ١٩كذلك أصدر الس األعلى للقوات املسلحة مرسـوماً بقـانون يف            
أحكـام  ذات ، وتضمنت قانون جملس الشورى  بتعديل بعض أحكام     ٢٠١١يوليو

 الـذي قانون انتخابات جملس الشعب عدا ما يتعلق منه بتشكيل جملس الـشورى       
 ٦٥ويقسم اجلمهوريـة إىل  . عضائه عضواً، ينتخب ثلثا أ٣٨٠زادت عضويته إىل  
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 ٢٦٥

 دائـرة ختـصص     ٢٨دائرة ختصص لالنتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إىل         
وقد تعرض بدوره للطعن أمام احملكمـة الدسـتورية العليـا،       .لالنتخاب بالقوائم 

وقضت احملكمة بعدم دستوريته إلخالله باملساواة بني املرشحني على املقاعد الفردية  
ها أبقت على جملس الشورى حلني انتخاب جملـس نـواب جديـد             والقائمة لكن 

  .وقصرت دوره التشريعي على إقرار قوانني االنتخابات
 مرسوماً بقانون  ١٩/١/٢٠١٢وأصدر الس األعلى للقوات املسلحة يف       

 واشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية قانون االنتخابات الرئاسيةبتعديل أحكام 
أبوين مصريني وأن يكون متمتعاً حبقوقه املدنية والـسياسية،         أن يكون مصرياً من     

جنسية دولة أخرى، وأال يكون متزوجاً      على  لديه  اوأال يكون قد محل أو أي من و       
وأن يؤيد املتقدم للترشـيح     . من غري مصري وال يقل سنه عن أربعني سنة ميالدية         

أو أن  ،  والـشورى ثالثون عضواً على األقل من األعضاء املنتخبني لس الشعب          
حيصل على تأييد ما ال يقل على ثالثني ألف مواطن ممن هلم حـق االنتخـاب يف                 
مخسة عشر حمافظة حبيث ال يقل عدد املؤيدين يف أي من تلك احملافظات عن ألف               

وأعطى القانون احلق لكل حزب حصل على مقعد علـى األقـل بطريـق       . مؤيد
 آخر انتخابات أن يرشح أحـد       االنتخاب يف أي من جملسي الشعب والشورى يف       

  .أعضائه لرئاسة اجلمهورية
 ٢٨ونص على تشكيل جلنة االنتخابات الرئاسية املنصوص عليها يف املادة           

من اإلعالن الدستوري برئاسة رئيس احملكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد مـن     
  . الدولةشاغلي وظائف قضائية من احملكمة الدستورية العليا وحمكمة النقض وجملس 

 جلنة االنتخابات تنظيم قواعد وإجراءات إدالء املـصريني         القانون وخول
  .املقيمني خارج البالد بأصوام يف انتخابات رئاسة اجلمهورية

اليت حتصن قرارات اللجنة اليت شـكلها       ) ٢٨(كما تضمن املرسوم املادة     
ن عليها بـأي    الس األعلى للقوات املسلحة لإلشراف على االنتخابات من الطع        

مع املعايري الدستورية الراسخة وهي احلـق يف  ذلك تعارض يشكل من األشكال، و  
  .التقاضي، وحرمان املواطنني من الطعن على قرار إداري

جلنة فرعية  بإلزام كل   ) ٣٠( املادة   ٧/٢/٢٠١٢جملس الشعب يف    وعدل  
 وممثلـي   حبصر وفرز أصوات الناخبني وإعالن النتيجة يف حضور وكالء املرشحني         

م رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنـة         يسلتمنظمات اتمع املدين، و   
  .العامة التابع هلا
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 ٢٦٦

اً مرسوم ٢٨/٣/٢٠١١الس األعلى للقوات املسلحة يف       أصدركذلك  
اشترط لتأسيس أو استمرار أي حـزب        .بتنظيم األحزاب اخلاص   القانون تعديلب

تأسـيس احلـزب    و. املبادئ األساسية للدسـتور   مع  عدم تعارض مبادئه     سياسي
مـن    عضو من أعضائه املؤسسني ٥٠٠٠للجنة األحزاب مصحوباً بتوقيع     بأخطار  

على نفقتهم يف صحيفتني يوميتني      نشر أمساء مؤسسيه  و عشرة حمافظات على األقل   
  .واسعيت االنتشار

وهلا أن تعترض على أخطار  ،وتشكل جلنة األحزاب من شخصيات قضائية
ويف شـأن    .دارية العليا لتأييده أو إلغائه    حملكمة اإل ا  يوماً أمام  ٣٠لتأسيس خالل   ا

املوارد املالية للحزب شدد على عدم جواز قبول أي تربع أو ميزة أو منحة مـن                
أجنيب أو من جهة أجنبية أو دولية، وألزم احلـزب بإخطـار اجلهـاز املركـزي                

ل األحزاب أجاز القانون للجنـة      ويف شأن ح  . للمحاسبات مبا يتلقاه من تربعات    
يف احملكمة اإلدارية العليا احلكم حبل احلزب ختلف أو أن تطلب من     شئون األحزاب 

  .تأسيسه أي شرط من الشروط حال زال
تعرض قانون األحزاب النتقادات واسعة بسبب عدم مناقـشته مـع    وقد  

رفع  ب  األحزاب قيوداً أمام تشكيل  وفرضه  القوى السياسية اليت خيصها قبل إصداره       
عدد املؤسسني الالزم احلصول على توقيعهم من ألف عضو يف القانون السابق إىل             

 .مخسة آالف عضو مما حيول دون قدرة القوى اجلديدة على تأسـيس أحـزاب             
الىت تستطيع السلطة تفـسريها  فضفاضة الاستخدامه بعض املفاهيم واملصطلحات   و

 املخصصة  وإلغاء اإلعانة  األمن القومي السالم االجتماعي و  مفهوم  مثل  كما تشاء   
مبا يضاعف من الصعوبات أمـام األحـزاب         من املوازنة العامة للدولة لألحزاب    

  . اجلديدة
صدر الس األعلى للقوات املسلحة خالل توليه السلطة سلسلة مـن           أو  

 مـارس آذار    ١٠فأدخل يف    .املراسيم بقوانني وقرارات بتعديل القوانني العقابية     
تعديالً على  قانون العقوبات يف شأن الترويـع والتخويـف واملـساس              ٢٠١١

حدد فيها األفعال املؤمثة املوصوفة بالبلطجة، وشدد فيهـا         ). البلطجة(بالطمأنينة  
آذار / مارس ٢٢أدخل يف    كما   .ميف عدة حاالت تصل إىل عقوبة اإلعدا       العقوبات
رائم االغتصاب وهتك   غلظت العقوبات يف ج    تعديالً على قانون العقوبات      ٢٠١١

  . اإلعدام أو السجن املؤبدالعرض إىل 
  بتعديل بعض أحكام قانون   مرسوماً بقانون١٠/٥/٢٠١١يف كما أصدر 
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 ٢٦٧

قضي باختصاص القضاء العسكري، دون غريه، بالفـصل يف         يالقضاء العسكري   
 لـسنة   ٦٢، واجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم        املتعلقة بأمن الدولة  اجلرائم  
 يف شأن الكسب غري املشروع اليت تقع من ضـباط القـوات املـسلحة               ١٩٧٥

  كمـا  .دأ التحقيق فيها إال بعد تقاعدهم     اخلاضعني ألحكام هذا القانون ولو مل يب      
بتعديل بعض أحكـام قـانون القـضاء       مرسوماً بقانون  ١١/٦/٢٠١١أصدر يف   

 من حمـاكم    العسكري يقتضي بأن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تتكون        
  . ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانني وأنظمة القوات املسلحة

بتعـديل    مرسوماً بقانون  ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمرب ٢١كذلك أصدر يف    
، وخبالف التوجه العام الذي ظهر يف القوانني        "قانون الغدر "إفساد احلياة السياسية    

وبات، اتسم قانون إفساد احلياة السياسية     اليت أصدرها الس بالتشديد وتغليظ العق     
وقصر حتريك الدعوى اجلنائيـة يف هـذه        . بالتهدئة ووضع الضمانات للمتهمني   

اجلرائم على النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على بالغ تتوافر فيه أدلة               
  .جدية

  

  احلقوق األساسية : ثانياً
  احلق يف احلياة والسالمة البدنية . ١

 -٢٥/١/٢٠١١(دد الضحايا خـالل إجـراءات قمـع الثـورة           بلغ ع 
 ٢٦ حالة على األقل، فضال عـن  ٨٤٦وفقاً للجان تقصي احلقائق   ) ٩/٢/٢٠١١

 . ضابطا٣٤٢ً منهم ١٠٧٩ضابطا وجمندا من قوات الشرطة املدنية، وإصابة 
 آخرين خـالل أحـداث الفـرار        ٢٦٣ سجينا وأصيب    ١٨٩كما قتل   

نات والسجون املتامخة للقاهرة يف مناطق سجون وادي       اجلماعي للسجناء من الليما   
، وطره، وأبو زعبل، وسجن املرج وسجن القطا اجلديد، واحملتجـزين يف            النطرون

  . أقسام الشرطة
وقد تنوعت أمناط القتل واالعتداءات البدنية على املواطنني تنوعاً كـبرياً           

، كما تنوع مرتكيب هذه     فكان منها القتل العمد، والقتل العشوائي، والقتل اخلطاء       
اجلرائم بدورهم تنوعاً مماثالً، فنسب بعضها إىل عناصر األمن، ونسب بعضها إىل            
تنظيم يضم عناصر أمنية وبلطجية تابعني للحزب الوطين، كما وقع بعضها علـى             

  . أيدي بلطجية وسجناء فارون
  ية ة البدنـالسالماحلياة وى ـلكن مل تتوقف أعمال القتل واالعتداءات عل
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بسقوط رأس النظام وانتقال السلطة إىل الس األعلى للقوات املسلحة إذ شهدت            
البالد موجات متتابعة من أعمال العنف واالشتباكات بني املتظاهرين وقوات األمن     

  :املدنية والعسكرية، كان أبرزها
حزيـران  / يونيو ٢٩ و ٢٨أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومي        
 مصاباً بينهم سبعني مـصاباً مـن رجـال          ١١٤٠ن سقوط    وأسفرت ع  ٢٠١١

  الشرطة، 
، ٢٠١١متوز / يوليو٢٢أحداث االعتداء على احملتجني يف حي العباسية يف      

  . إىل إصابة أكثر من ألف من املتظاهرين وأفضت
وقد وقعت أحدى   ،  ٢٠١١أيلول  /شهر سبتمرب سلسلة أحداث العنف يف     
 ى بني مشجعي النـادي األهلـي والـشرطة        أثناء حماكمة الرئيس السابق واألخر    

" جبمعة تصحيح املـسار   " فيما عرف    ٩/٩/٢٠١١املواجهات اليت اندلعت يوم     و
واليت شهدت أعماالً احتجاجية عنيفة ضد وزارة الداخلية مث انتقلـت إىل مقـر              

  أربعـة قتلـى،    االسفارة اإلسرائيلية، وحميط السفارة السعودية، وقد سقط خالهل       
  .  مشتبهاً به١٣٠ من رجال الشرطة وجرى اعتقال ٥٨م  فرد بينه١٠٤٩و

حيث خرجت    ٢٠١١تشرين أول   / أكتوبر ٩أحداث ماسبريو الثانية يف       
شـهدت  .  مطالب املواطنني املسيحيني يف مـصر تمظاهرات حاشدة سلمية رفع   

مـدنيني  واملدنيـة و  الشرطة العـسكرية    أعمال عنف وجرى قمعها بقوة مفرطة       
 قتيالً من املواطنني املسيحيني، وواحـداً مـن         ٢٨ سقوط   وأفضت إىل  جمهولني،

 مصابا مـن املـدنيني      ٣٢١العسكريني وأخر من املسلمني، باإلضافة ألكثر من        
  . والعسكريني

والـيت   ٢٠١١تشرين ثـان    /منذ منتصف نوفمرب  " حممد حممود "أحداث  
امتدت إىل حميط  جملسي العـشب والـشورى         تتابعت على مدار بضعة أسابيع و     

شهدت مصادمات حادة بني احملتجني والشرطة العسكرية واملدنية و. لس الوزراءوجم
 مـصاباً مـن    ٤٥٠٠ قتيالً بني املتظاهرين وما يزيد علـى         ٦٠سقط من جرائها    

  .املتظاهرين وقوات األمن
شـباط  / وشهد شهر فرباير   ٢٠١٢وتواصلت أعمال العنف خالل العام      

 جرى االعتداء على مشجعي النـادي       أسوأ الكوارث مبذحبة إستاد بورسعيد حيث     
 شاباً معظمهم من مشجعي النادي األهلـي        ٧٣شباط وقتل   / فرباير ٢األهلي يوم   
  . ن دقيقة فضالً عن عشرات املصابنيخالل عشري
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مـسئولية   سلم الس العسكري     ٢٠١٢حزيران  /واعتباراً من اية يونيو   
قف أعمال القتل وانتـهاك  لكن مل تتو. حممد مرسي  .احلكم إىل الرئيس املنتخب د    

  . السالمة البدنية للمواطنني وأخذت بعضها طابع اإلرهاب
 األحداث املواجهات اليت نشبت يف حميط قصركما كان من أبرز هذه 

هامجت أعداد  حيث ،٢٠١٢ كانون أول/ ديسمرب٥ يوم )قصر الرئاسة(االحتادية 
اعتصام وان املسلمني من أنصار الرئيس حممد مرسي ومجاعة اإلخاملتظاهرين من 

معارضيه أمام قصر االحتادية للمطالبة بإعادة التوازن للجمعية التأسيسية  جمموعة من
، وتطور هذا اهلجوم هقراراتوإلغاء اإلعالن الدستوري الذي أصدره لتحصني 

  . شخصاً ومئات املصابني ١١أودت حبياة اشتباكات دامية بني الطرفني 
 ٢٠١٣العتداء على السالمة البدنية يف العام تواصلت أعمال القتل واكما 
األحداث اليت شهدا مدينة بورسعيد يف أعقاب صدور احلكم يف وكان أبرزها 

يل بورسعيد مظاهرات احتجاجية ا، حيث سري أهقضية مذحبة إستاد بورسعيد
حاشدة ختلتها أعمال عنف مبحاولة اقتحام سجن بورسعيد، ومديرية أمن 

 قتيالً، ومئات ٤٢عن سقوط  ام الشرطة، وقد أسفرتبورسعيد، وبعض أقس
وأدت إىل كما كان هلا تداعيات سياسية جسيمة يف بورسعيد وخارجها، . املصابني

  .بورسعيد واإلمساعيلية والسويسمدن  إعالن حالة الطوارئ يف
وقد رافقت أحداث الثورة على امتدادها اعتداءات غري مربرة على قوات 

 ومقارها راح ضحيتها عشرات من شهداء الواجب من اجليش وقوات الشرطة
  .الضباط وضباط الصف وأمناء الشرطة واجلنود

 ٥ يف مبذحبـة رفـح  مـا عـرف   أبرز هـذه األحـداث يف      وكان من 
، حيث مت شن هجوم مسلح على وحدة حراسـة تابعـة للقـوات        آب/أغسطس

.  شهر رمضان   من اجلنود أثناء تناوهلم طعام اإلفطار يف       ١٧املسلحة يف رفح وقتل     
 مجاعات السلفية اجلهادية يف سيناء ونظمـت        يوقد نسبت هذه اجلرمية إىل ما مس      

عقاا محلة عسكرية الزالت سارية حىت إعداد هذا التقريـر،          أالقوات املسلحة يف    
، والفريق أول سـامي عنـان       وزير الدفاع آنئذ  املشري طنطاوي   وأفضت إىل إقالة    

، وإثارة قضية اإلنفـاق    وايف رئيس املخابرات العامة   ، واللواء مراد م   رئيس األركان 
  .مع قطاع غزة، وتردى العالقات مع حركة محاس

وكان من أبرز األحداث اليت تعرض هلا ضباط وجنود الشرطة أحـداث            
، واستهداف ضـباط    االعتداء املتكررة على مراكز وأقسام الشرطة يف مشال سيناء        
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 ٢٧٠

 ٢٠١٣أيار /يف مايو) من حرس احلدوداحدهم ( منهم ٧وجنود بالقتل، واختطاف 
استنفرت قوات اجليش ومت استعادم دون أن تكشف مالبسات هذه الواقعة وال            

 بعد ٢٠١١كانون ثان /يزال ثالثة من الضباط وأحد أمناء الشرطة خمتفني منذ يناير         
   .العثور على سيارم ملونة بالدماء

  

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي . ٢
 احلرية واألمان الشخصي النتهاكات جسيمة خالل األيام تعرض احلق يف

، فقد بادرت األجهزة األمنية باستنفار ٢٠١١كانون ثان / يناير٢٥ تلت يوم اليت
تقدر خبمسة آالف على (كامل قوا وألقت القبض على أعداد ال ميكن حصرها 

ت الرئيسية  املسرياانطالقمن املواطنني الذين قبض على أغلبهم من أماكن ) األقل
، وهو ٢٠١١كانون ثان / يناير٢٨" مجعة الغضب" أمساه املتظاهرون الذييف اليوم 

اليوم الرابع للثورة وقد فاق أعداد املقبوض عليهم الطاقة االستيعابية للسجون 
املصرية يف القاهرة الكربى ما دفع قوات األمن لتوزيع املعتقلني على معسكرات 

ومل تقتصر هذه االعتقاالت على القاهرة .  الكربىاألمن املركزي حول القاهرة
لكنها امتدت لإلسكندرية واملدن الرئيسية يف حمافظات الدلتا وقناة السويس، وقد 
تعرض هلذه االعتقاالت املتظاهرين السلميني والنشطاء السياسيني من األحزاب 

 دعت يتالوالقوى السياسية التقليدية والقوى اجلديدة من اجلماعات الشبابية 
وكانت هذه أكرب موجة اعتقاالت واسعة النطاق يف .  يناير٢٥لالحتجاج يوم 

  .التاريخ املصري احلديث
 عدد من نشطاء أطلقها اليتوبالرغم من أن ثورة يناير انطلقت بعد الدعوة 

 يناير يف ميدان التحرير ضد سياسات احلكومة والنظام وعلى ٢٥لالحتجاج يوم 
 يناير ٢٥بقانون الطوارئ، وكذلك بالرغم من جناح ثورة رأسها استمرار العمل 

يف وضع حد مللف االعتقال اإلداري مبوجب قانون الطوارئ، واالحتجاز التعسفي 
وإطالق سراح املعتقلني مبوجب قانون الطوارئ والسيما منتسيب اجلماعات 
 اإلسالمية ممن قضوا فترات حمكوميام أو ظلوا رهن االعتقال دون تقدميهم

  .للمحاكمة أو بالرغم من حصوهلم على أحكام بالرباءة
إال أن انتهاك احلق يف احلرية واألمان الشخصي استمر ليس فقط يف سياق 
األسابيع األوىل للثورة ولكن يف سياق استمرار االحتجاجات املطالبة باستكمال 

  نظام حكم مبارك ورموزه السياسية خاللإسقاطأهداف الثورة وتسريع وترية 
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 انتهت بتسلم الرئيس حممد مرسى اليتفترة والية الس األعلى للقوات املسلحة 
 شهد انتهاء العمل بقانون والذي ٢٠١٢حزيران / يونيو٣٠مقاليد السلطة يف 

 ظل مطبقاً بشكل مستمر طوال العقود الثالثة األخرية، وامتد هذا الذيالطوارئ 
الرئيس حممد مرسى على صلة االنتهاك لألسف خالل فترات متقطعة من حكم 

بالتجاذبات السياسية بني القوى السياسية جاء أبرزها على صلة باإلعالن 
 كما أعيد .تشرين الثاين وتداعياته/ أصدره رئيس البالد يف نوفمربالذيالدستوري 

إعالن حالة الطوارئ جزئياً يف مدن القناة الثالث يف أعقاب صدور حكم حمكمة 
ذحبة إستاد بورسعيد وما أعقاا من اندالع مواجهات بني اجلنايات يف قضية م
  .املواطنني وقوات األمن
خالل فترة شخص للقبض واالحتجاز  ١١٥٠٠أكثر من وقد تعرض 

 بدواعي للقضاء العسكري، إحالتهمومت . حكم الس األعلى للقوات املسلحة
بواجباا يف الشهور  األمين وامتناع قوات الشرطة عن القيام االنفالتخمتلفة منها 

األربعة التالية على الثورة، وقد استهدفت االعتقاالت على حنو خاص الشباب 
  .رغم أن غالبية هؤالء قد جرى إطالق سراحهم الحقاً. ثورةالالذين آزروا 

 العديد من الشباب واملواطنني للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان من وشكي
بدور  وإجبارهم على االعتراف معروفة،  بواسطة جهات غريالحتجازهمتعرضهم 

  . من سياسينيىومحل سالح، وتلقي رشاوخترييب 
وبالرغم من التقدم النسيب يف تقييد حرية التنقل عرب دخول البالد واخلروج 

ترقب نع و أعقبت الثورة فإن قوائم املاليتمنها خصوصاً يف الشهور القليلة 
مل من جديد حبظر دخول أشخاص  مت تنحيتها لفترة عادت لتعاليتوالوصول 

  .مدرجني على هذه القوائم منذ عقود خلت قبل الثورة
 الشخصي مجاعات نظامية واألمان احلرية يفودخل على خط انتهاك احلق 

غري رمسية حمسوبة على قوى سياسية تقوم مبساعدة األجهزة األمنية يف القبض على 
ها، ونشطت الدعوات  بالقبض واالحتجاز لصاحلهياملستهدفني أو تقوم 

الستنساخ جتارب الشرطة الدينية يف السعودية والسودان، وتكونت هيئات 
مببادرات من مجاعات دينية حمدودة األثر لألمر باملعروف والنهى عن املنكر وفق 

  .تصورات دينية وأخالقية لكن مل يكتب هلا النجاح
عفو  بشأن ال٢٠١٢ لسنة ٨٩صدر رئيس اجلمهورية القانون رقم أو

 يف ارتكبت دف مناصرة الثورة وحتقيق أهدافها وذلك اليتالشامل عن اجلرائم 
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حزيران / يونيو٣٠ وحىت ٢٠١١ يناير ٢٥ وقعت من تاريخ اليتاألحداث 
النائب العام واملدعى العام العسكري قد خلت من ا  أعلنهاليت، لكن القوائم ٢٠١٢

 اليت بعض األحداث يفالامات اإليهم يقل عن مخسني من املنسوب  أمساء ما ال
 .شهدا الثورة

 

 احلق يف احملاكمة العادلة . ٣
كانت البالد قد شهدت انفراجة بإسقاط األحكـام القـضائية املدنيـة            
والعسكرية الصادرة حبق متهمني يف اجلرائم ذات الطبيعة السياسية خـالل العـام             

ة من أعـضاء يف     ، وخاصة هؤالء الذين غادروا السجن أثناء أحداث الثور        ٢٠١١
احلركات اإلسالمية، واملتهمني يف تفجريات مدينة طابا جنويب سيناء قبـل أربعـة    

  .أعوام
وشهدت البالد توسعاً كبرياً يف إحالة املدنيني إىل القضاء العسكري خالل           

 على صلة حبكم الس األعلى للقوات املسلحة للـبالد،          ٢٠١٢ و ٢٠١١عامي  
 إىل حماكمـات    -ئات من الناشطني السياسيني    بينهم امل  – مدين   ١١٥٠٠وأحيل  

عسكرية متيزت باإلجياز وبإصدار أحكام سريعة باإلدانة والسجن وحبضور شكلي          
حملامني منتدبني، وال يقلل من فداحة هذه احملاكمات اإلفراج عن الغالبية العظمـى           
من هؤالء، سواء من خالل مشول العقوبات باإليقاف الفوري، أو إيقافها بعـدم             
التصديق عليها من قبل رئيس الس األعلى للقـوات املـسلحة، أو اسـتجابته              

  .للمناشدات بإصدار قرارات بوقف تنفيذ املئات منها الحقاً
ويقدر بأن مئات من هؤالء املدانني بأحكام قضائية عسكرية ال يزالون قيد    

تقد بأن  االحتجاز بعد إدانتهم بارتكاب جنايات ذات عقوبات مشددة، والذين يع         
أغلبهم من املسجلني اجلنائيني الذين ارتكبوا خالل الفوضى األمنية جرائم خطـرية    
يؤمثها قانون العقوبات، مشلت أعمال قتل واعتداء على النفس وسرقة وما إىل ذلك         

  .من اجلرائم املؤمثة اليت شهدا البالد خالل الثورة ولعدة أشهر يف أعقاا
وط املرحلة االنتقالية، فمن ناحية، شـهدت   وقد تأثر العمل القضائي بضغ    

" حسين مبارك"البالد احتجاجات واسعة بشأن السبل املتبعة حملاكمة الرئيس السابق 
  . وأركان حكومته يف ظل السعي للمحاسبة على اجلرائم اليت ارتكبت أثناء الثورة

وفيما أدت حماكمة الرئيس السابق نفسه وولديه وبعض معاونيه إىل موجة           
رية من االحتجاجات، سواء على صلة بالعقوبة الصادرة حبقه ووزير داخليته، أو          كب
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بسبب تربئة جنليه وقادة األجهزة األمنية، فقد أدى تدخل الس األعلى للقـوات             
املسلحة يف اإلفراج عن املتهمني يف قضية التمويل األجنيب للمنظمات األجنبيـة يف             

  .شرخ كبري يف جدار استقالل القضاء إىل إحداث ٢٠١٢شباط /مصر يف فرباير
 وحىت منتـصف العـام      ٢٠١١وقد تأثرت احملاكم والقضاة طوال العام       

ألمنية  بالفوضى األمنية وجتميد العديد من احملاكم لنشاطها يف غيبة احلراسة ا ٢٠١٢
  .، أو على صلة بإضراب احملامني، أو إضراب القضاة أنفسهمالالزمة

، عرب إصرار   ٢٠١٢زمة كبرية قبل اية العام      كما شهد استقالل القضاء أ      
 هوإصدار ،"عبد ايد حممود  "الرئيس املنتخب على اإلطاحة بالنائب العام املستشار        

 يقوض رقابة القـضاء علـى       ٢٠١٢تشرين ثان   / نوفمرب ٢١إلعالن دستوري يف    
وهي األزمة اليت شهدت اضطراداً يف ظل إخفاق القوى     . تصرفات الرئيس املنتخب  

 وشـهدت حماصـرة احملكمـة     .لسياسية يف التوافق على برنامج للعمل الـوطين       ا
الدستورية العليا، وتفاقم األزمة بني السلطة القضائية والرئاسة، وتعليق العمـل يف            
حمكمة النقض، وإضراب العديد من احملاكم، وعزوف قطاع مـن القـضاة عـن       

ـ عدول  يتح  ومل  . اإلشراف على االستفتاء على الدستور      اإلعـالن   عـن رئيس  ال
 إذ  يف حلحلة األزمة  يذكر   أثر   ٢٠١٢ كانون أول / ديسمرب ٨ جزئياً يف    الدستوري  

احتفظ الرئيس بآثار اإلعالن الدستوري نافذة وعلى األخص تغيري النائب العـام            
اليت كانـت   وهى القضايا   .  وجملس الشورى من احلل    ةوحتصني اجلمعية التأسيسي  

وأغلبية أعضاء السلطة القضائية ملا هلا من   املعارضة  موضع معارضة القوى السياسية     
  .تأثري على استقالل القضاء ومترير إرادة الرئيس

  

  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين . ٤
 تداول على مسؤولية احلكم يف مصر خالل الفترة اليت يغطيهـا التقريـر       

ىل الس األعلى ، إثالثة أنظمة متعاقبة ، بدءاً من نظام الرئيس السابق حسىن مبارك
، والرئيس حممد مرسي، الذي انتقلت إليه مسئولية السلطة ايـة           للقوات املسلحة 

كما تداول على مسئولية األمن فيها مخس وزراء داخلية،         . ٢٠١٢حزيران  /يونيو
لكن ظل التعذيب وسوء املعاملة وانتهاك حقوق السجناء مبثل إحـدى احلقـائق             

بالد، كما ظل اإلفالت من العقوبة مسة أساسـية عـرب           الكئيبة اليت عانت منها ال    
القوانني اليت مل تشهد تعديالت لسد الثغرات اليت تفضي لإلفالت من العقـاب أو           

  .عرب املمارسات
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وختتزل الفترة األخرية من حكم الرئيس السابق كل أبعاد املشهد املأساوي          
ت بـني املتظـاهرين     حلقوق السجناء وغريهم من احملتجزين خالل فترة املواجها       

الف املواطنني إلحباط الـدعوات للتظـاهر،       آواألجهزة األمنية حيث مت اعتقال      
وخالل التظاهرات نفسها، دون إجراءات قانونية، وضاقت م الـسجون فـتم            

كما جرى اختطاف   . احتجازهم يف مراكز اعتقال غري قانونية مثل األمن املركزي        
صفحة كلنا خالد سـعيد علـى       "م مدير   وتعذيب بعض النشطاء ومنهم وائل غني     

  .واليت لعبت دورا كبريا يف الدعوة للتظاهرات" الفيس بوك
، ٢٠١١كانون ثـان    / يناير ٢٨ايار جهاز الشرطة وانسحاا يوم       وبعد

والفرار اجلماعي للسجناء  يف مثان جممعات سجنيه وما رافق ذلك من أعمال قتل،              
ام الشرطة ومديريات األمن العام وبلغ عدد       وكذا باقتحام مراكز االحتجاز يف أقس     

كما مت إطالق   .  ألف سجني  ٢٤السجناء اجلنائيني الفاريني من السجون أكثر من        
  .سراح املعتقلني على صلة بالتظاهرات

وتورطت األجهزة األمنية بشقيها املدين والعسكري يف أفعال مشينة أثناء          
أها انتهاك كرامـة النـساء،      إجراءات القبض وخالل فترات االحتجاز، كان أسو      

ونقلت اللقطات املصورة سحل نساء مت خالهلا تعرية أجسادهن، وضرب أخريات، 
ووقائع حترش جنسي، وتعرضت جمموعة منهن أثناء احتجازهن لكشف العذريـة           
بشكل مهني، والتبول على إحداهن، وقد أثارت هذه األفعال غضباً شديداً لـدى          

حقوق اإلنسان الوطنية والدولية بتحقيقات فوريـة  ، وطالبت منظمات   مالرأي العا 
  .ومعاقبة املسئولني، لكن جاءت نتائج التحقيقات واحملاسبة دون املستوى الواجب

كذلك كان من بني االنتهاكات اجلسيمة التعدي على األطباء امليـدانيني           
ين املتطوعني خلدمة املصابني وإحراق خيامهم، واعتقاهلم، واستهداف الصحفيني الذ

يتواجدون يف مواقع األحداث لتغطيتها،حيث مت احتجاز العديد منهم، ومل يـشفع       
هلم إبراز هويام اليت تثبت انتمائهم ملؤسسات إعالمية عريقة، فتعرضوا للـضرب          

ويف أحداث التظاهرات العنيفة اليت شهدها شارع حممد حممود يف حمـيط            . املربح
ن جمموعة مـن املقبـوض علـيهم يف         وزارة الداخلية، أوردت شاشات التليفزيو    

األحداث وهم يدلون باعترافام، وعليهم أثار اعتداءات بدنية شديدة، فيما كشف 
أحد احملامني أم كانوا حمبوسني من قبل هذه األحداث بأيام بشبهة الـسرقة وأن              

  .لدية توكيالت منهم بالدفاع عنهم
  ن بعد ـن احملتجزيوء معاملة السجناء وغريهم مـومل يتوقف التعذيب وس
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، لكن بـرزت  ٢٠١٢تسلم الرئيس حممد مرسى مقاليد احلكم يف اية شهر يونيو    
ظاهرة جديدة يف هذا الشأن، وهي قيام جمموعة من اجلماعات السياسة بـالقبض             
على مواطنني واحتجازهم وتعذيبهم كلن أبرز مناذجها خالل االحتجاجات أمـا           

ة اإلفالت من العقاب، وشهدت األحـداث       بينما استمرت ظاهر  . قصر االحتادية 
واقعة فجة يف وفاة املواطن حممد اجلندي، وهو أحد النشطاء البارزين، بادعاء وفاته     

  .يف حادث سيارة، وتضارب التقارير الرمسية حول أسباب الوفاة
  

   احلريات العامة:ثالثاً
   والتعبريالرأيحرية  . ١

الرئيس املنتخب ترسانة من بعده ورث الس األعلى للقوات املسلحة و
وحرية التجمع  والتعبري واحلريات الصحفية الرأي تقيد من حرية اليتمن التشريعات 

لكن مل حتل هذه الترسانة من التشريعات دون انتزاع اتمع املصري . السلمي
  .مساحة غري مسبوقة يف حرية الرأي والتعبري مل يعد من املمكن كبح مجاحها

على للقوات املسلحة عقب توليه مقاليد السلطة وقد سعى الس األ
للتفاعل مع تطلعات الرأي العام يف تعزيز حرية الرأي والتعبري واحلريات اإلعالمية 
فأحال عدد من قيادات اإلعالم إىل التحقيق وألغى وزارة اإلعالم وأعاد تشكيل 

ير الصحف احتاد اإلذاعة والتليفزيون واستجاب لتغيري رؤساء جمالس إدارة وحتر
وتفاعل اجيابياً مع النقد الذي حفلت به الربامج احلوارية وغريها من وسائل 

 لكن مع بروز مشكالت املرحلة االنتقالية وامتداد النقد ألداء الس بدأ ،اإلعالم
يضيق صدره تدرجيياً فأعاد وزارة اإلعالم، ونشطت عمليات استدعاء الصحفيني 

 تعليقام للتحقيق أمام النيابة العسكرية بسببوالكتاب والسياسيني والنشطاء 
، وىف هذا السياق أصدر القضاء العسكري أحكاماً ضد عدد الناقدة ألداء الس

  .النشطاء من احلركات الشبابية والثورية واملدونني على خلفية التعبري عن أرائهم
 ٧في كذلك أوقفت السلطات بث قنوات فضائية أو مدامهة مكاتبها، ف

" اجلزيرة مباشر مصر"  أصدر وزير اإلعالم قراراً بوقف قناة٢٠١١أيلول /مربسبت
 ٢٩أعيد اقتحام ذات القناة مرة أخرى يف وومصادرة أجهزة البث اخلاصة ا 

  .أيلول/سبتمرب
 يناير ٢٥تشرين أول اقتحمت قوة من اجليش مكتب قناة / أكتوبر٩ويف 

  ف البث املباشر، وكذلك اقتحم مكتب وإيقاهوتفتيش العاملني فيه وحتطيم حمتويات
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  . بني اجليش واملتظاهرين مبنطقة ماسبريوتقناة احلرة على خلفية تغطية االشتباكا
 مكتب قناة العامل يف القاهرة، أيار/ مايو١٣ قوة أمنية يف يوم دامهت

وصادرت مجيع أجهزة البث واملعدات والشرائط املسجلة واألسطوانات، واعتقال 
  . سراحه بعد احتجازه لساعاتإطالقكتب قبل أن يتم  املمديريأحد 

وشكا عدد من اإلعالميني من مقدمي الربامج ومديري احملطات الفضائية 
اخلاصة من تعرضهم لضغوط متزايدة للحد من التعليقات السياسية ملقدمي الربامج 
أو الضيوف، ونشر األخبار ومقاطع الفيديو وفرض رقابة ذاتية من قبل مسئويل 

  . أصحاب القنواتإلعالم بالس األعلى للقوات املسلحة أو من قبلا
أيلول مت مصادرة عدد صحيفة صوت األمة بسبب /سبتمرب٢٥ويف 

احتوائها على حتقيق صحفي عن دور املخابرات العامة يف عهد الرئيس السابق 
  .حسين مبارك

ة لسن ٨٥وأصدر الرئيس حممد مرسي تعديالً تشريعياً بالقانون رقم 
  .اليت تقع بواسطة الصحف احلبس االحتياطي يف اجلرائم ٢٠١٢

وقد مت القبض على عدد من النشطاء على خلفية الدعوة للمشاركة يف 
تنحى الرئيس  فرباير يف ذكرى ١١ يناير أو إضراب ٢٥الذكرى الثانية لثورة 

ية  القنوات الفضائومراسليبتهم تكدير األمن العام، وتعرض الصحفيون . السابق
 البدنية يف مناسبات عديدة فضالً عن املالحقة واالعتداءاتلالعتقال واالحتجاز 

القانونية، وقد طالت هذه االنتهاكات مكاتب بعض القنوات الفضائية، كما 
 على إدارات القنوات األعلى للقوات املسلحةمورست ضغوط من جانب الس 

  .مذيعنيالفضائية إللغاء برامج أو منع 
 مبنع ٢٠١٢شباط / فرباير١١ارة قناة التحرير يف يوم السبت فقامت إد

الذي كان يذاع يوميا علي " اليوم"اإلعالمية دينا عبد الرمحن من تقدمي برناجمها 
مودرن ”كذلك قامت إدارة قناة . شاشة القناة وإيقاف الربنامج بشكل مفاجئ

" حمطة مصر" بقطع اإلرسال عن برنامج ٢٠١٢شباط / فرباير٢١يف يوم “ حرية
  . عمل جهاز مباحث أمن الدولةه تناولبسببالذي يقدمه اإلعالمي معتز مطر 

من كتابة عمودها اليومي جبريدة " عبلة الرويين"ومت منع الكاتبة الصحفية 
تشرين بقرار من رئيس التحرير عقب /األخبار القومية يف منتصف شهر أكتوبر

كذلك .  علي الصحف القوميةشورىالنشرها مقاالً هيمنة مجاعة اإلخوان وجملس 
  تشرين ثان انتقد فيه / نوفمرب٢٦منع مقال للكاتب الصحفي أمحد طه النقر يف يوم 
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  .اإلعالن الدستوري األخري، ووصف قرارات الرئيس فيه بأا كارثية
 غالبية القنوات تاستوديوها تضم اليتوشهدت مدينة اإلنتاج اإلعالمي 

 اليتارضة لتوجهات القنوات والربامج الفضائية الفضائية اخلاصة مظاهرات مع
تتناول الشأن العام وتنتقد سياسات الرئيس حممد مرسى أو مجاعة اإلخوان 
املسلمون، تطورت بعض هذه التظاهرات لفرض حصار على دخول أو خروج 
بعض مقدمي الربامج أو ضيوف القنوات الفضائية من معارضي حكومة الرئيس 

بأزمة اإلعالن الدستوري أو مشاورات اجلمعية التأسيسية حممد مرسى على صلة 
 لالعتداءفقد تعرض الصحفي خالد صالح . لوضع الدستور واالستفتاء عليه
آب، وكذلك ديد اإلعالمي يوسف احلسيين /وجرى حتطيم سيارته، يف أغسطس

  .بالضرب وحاولوا منعه من الدخول للمدينة
 املرشح الرئاسي السابق حـازم       عاد ٢٠١٢شباط  /ويف اية شهر فرباير   

صالح أبو إمساعيل ومناصروه لالعتصام أمام مدينة اإلنتاج اإلعالمي، ومت حماصرة           
املدينة ومنع عدد من اإلعالمـيني والشخـصيات العامـة مـن الـدخول إىل               

 ١٠ الذين جنح بعضهم يف الـدخول خلـسة، ويف مـساء يـوم            تاالستوديوها
 ٨٦موعة حازمون بيان محل ديدات لـ        أصدرت جم  ٢٠١٢  أول تشرين/أكتوبر

 مدينـة   يفقناة فضائية مصرية وعربية حاصلة على ترخيص من احلكومة وتعمـل            
 أيام وتدمري األجهزة واملقار    ٣وأنذروهم باإلغالق بالقوة خالل      اإلنتاج اإلعالمي، 

ظل واالعتداء على العاملني واإلعالميني إذا مل تتغري سياسات القنوات التحريرية يف        
  .غياب تام وعدم تدخل من قبل الدولة

 ١٦قراراً يف ) اململوكة للدولة(أصدرت الشركة املصرية لألقمار الصناعية 
 بإيقاف بث قناة درمي الفضائية بدعوى انتهاء مدة ٢٠١٢تشرين ثان /نوفمرب

     .إلعالمي وعادت القناة للبثالترخيص املمنوح هلا للبث من خارج مدينة اإلنتاج ا
  وتكوين اجلمعيات التنظيمحرية  . ٢

؛ بسقوط نظام حسين مبارك تعززت حرية تكوين        حرية تكوين األحزاب  
:  يغطيها التقارير ثالث متغريات رئيسيةاليتاألحزاب السياسية، وقد شهدت الفترة     

 ومصادرة ممتلكاته بعد تورط قياداته يف جـرائم         حل احلزب الوطين احلاكم   األول  
 لـسنة   ٤٠تعديالت قانون األحزاب رقم      ، والثاين    الفساد السياسي واالقتصادي  

 طعـون جلنـة     تنظر اليت بتخليص جلنة شئون األحزاب وحمكمة األحزاب        ١٩٧٧
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شئون األحزاب من هيمنة احلكومة، وتشكيل جلنة شئون األحزاب من شخصيات           
قضائية حبكم وظائفها، لكن القانون وإن كان جعل تأسيس احلـزب الـسياسي             

 آالف عضو مؤسس مصدقاً علـى       ٥٠٠٠د من شروط بتوافر      فقد شد  باإلخطار
 عضو ٣٠٠على أن يكونوا من عشرة حمافظات على األقل مبا ال يقل عن توقيعام  

فضالً عن توىل احلزب نشر أمساء مؤسسيه الذين يضمهم إخطـار           . يف كل حمافظة  
ام مـن   التأسيس على نفقتهم يف صحيفتني يوميتني واسعيت االنتشار خالل مثانية أي          

حصول العديد من القوى الـسياسية      والثالث    .تاريخ اإلخطار على نفقته اخلاصة    
  .احملجوبة عن الشرعية على أحزاب سياسية

وقد جتاوز عدد األحزاب املسجلة ستني حزباً منها ثالثون حزباَ تأسست           
عقب الثورة، وألول مرة أتيح لقوى سياسية حمجوبة عن الشرعية تأسيس أحزاب            

حزب احلرية والعدالة الذراع السياسي جلماعة اإلخـوان املـسلمون،          جديدة ك 
وحزب الوسط ذو املرجعية اإلسالمية وعدد من األحزاب ذات املرجعية الـسلفية            

كذلك نشأ عدد  ) النور، واألصالة، والبناء والتنمية واحلضارة، والفضيلة     (كأحزاب  
 الـسياسية واحلزبيـة     راألطمن األحزاب اجلديدة موعات سياسية مل تستوعبها        

، التحالف الشعيب األحراراملصري الدميقراطي االجتماعي، احلياة، املصريني  (القائمة  
فضال ). الدستور، العدل(وكذلك نشأت أحزاب جديدة ) االشتراكي، مصر القوية

  . تستويف شروط قانون األحزاباليتعن عدد غري قليل من األحزاب حتت التأسيس 
حافظ الس األعلى للقوات املسلحة الربملان ومن ات؛ حرية تكوين النقاب 

بعده الرئيس املنتخب على ذات الصيغة التشريعية للحق يف تكوين النقابات العمالية       
 ممثلـي ومل يتحمس الس العسكري ملشروع قانون أعدته احلكومة بالتشاور مع           

اء الدستور اجلديد ليكرس العمال لتقرير مبدأ التعددية النقابية للنقابات العمالية، وج
 يسيطر عليه االحتاد العام لعمـال مـصر، وقـد       الذيمبدأ أحادية التنظيم النقايب     

 والصناعية واخلدميـة    اإلنتاجيةأظهرت اإلضرابات املستمرة يف خمتلف القطاعات       
وفشل احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية يف تلبية املطالب االقتصادية املتزايـدة    

ن مدى احلاجة لألخذ بنظام التعددية النقابية، إذ ال ميكن تأسيس نقابات            للعمال ع 
  .عمالية جديدة مستقلة عن االحتاد العام لعمال مصر

وعلى مستوى النقابات املهنية وبعد احلكم بعدم دستورية القانون رقـم           
 كرس احلراسة على عديد من النقابات املهنية فقد أمكن  والذي ١٩٩٩ لسنة   ١٠٠

رة إجراء االنتخابات يف عدد من النقابات املهنيـة مثـل نقابـة األطبـاء         ألول م 
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 عاماً، فضالً عن إجراء عدد      ١٧ مل تنعقد مجعيتها العمومية طوال       اليتواملهندسني  
  . الدورية يف نقابات احملامني والصحفيني واملعلمنيتاالنتخابامن 

كومية تتحدث بالرغم من أن البيانات احلحرية تكوين اجلمعيات األهلية؛     
 ألف ٤٢عن ارتفاع عدد اجلمعيات األهلية واملؤسسات اخلاصة املسجلة لتصل إىل     

 يغطيها التقرير اليت ألف مجعية قبل الثورة، وشهدت الفترة ٣٦مجعية بعد أن كانت 
ختفيف بعض القيود األمنية على أنشطة اتمع املـدين مـن عقـد اجتماعـات               

ات األهلية وخصوصاً منظمات حقوق اإلنسان      ومؤمترات، لكن حرية عمل اجلمعي    
 الس العسكري واامها    ا شنه عليه  الذيتعرضت النتكاسة حقيقية بعد اهلجوم      

 متويالت أجنبية للعمل على زعزعة االستقرار وتقسيم البالد ونشرت وسائل           بتلقي
اإلعالم احلكومية تسريبات عن تقارير حكومية تتحدث عن مئات املاليـني مـن           

تأثري على إرادة الناخبني أو لنقل معلومات       لتها تلك املنظمات ل   ق تل اليتالرات  الدو
حساسة عن األمن القومي دون أن تفصح عن أمساء تلك املنظمات والشخصيات            

  . أشارت إليها تلك التقاريراليت
، قامت النيابة العامة مبرافقة أفراد من ٢٠١١كانون أول /ويف اية ديسمرب  

 مقراً يتبع أغلبها مخس منظمات أجنبيـة،        ١٧ اجليش بتفتيش    الشرطة وجنود من  
ومنظمة مرصد  . ومؤسستني مصريتني مها املركز العريب الستقالل القضاء واحملاماة       

 أجنبياً يعملون لدى    ١٩ متهماً بينهم    ٤٣أحيل   و .املوازنة العامة وحقوق اإلنسان   
  .مات األجنبية اخلمس إىل احملاكمةاملنظ

 القانوين جلماعة األخوان املسلمني، وخاصـة بعـد         كذلك أثار الوضع  
تأسيسها حلزب سياسي، وفوزها يف االنتخابات، جدالً شديداً يف اتمع بـسبب            
التداخل بني اجلماعة كجماعة دعوية وحزا السياسي، وكوا تنظيماً دولياً لـه            

اسية بتقـنني   طالبة القوي السي   من البلدان العربية واألجنبية، و     امتدادات يف العديد  
وضعها، ومع عزوفها عن ذلك رفعت عليها قضايا أمام جملس الدولة فبادرت إيل             
إشهار نفسها كجمعية أهلية، لكن مل يضع هذا اإلجراء حداً للجدل مع استمرار              

  .دورها السياسي الطاغي علي احلزب والشأن السياسي يف البالد
  

  حرية التجمع السلمي .٣
 يناير، وغريه من ميادين التحرير ٢٥ذ ثورة كرس مشهد ميدان التحرير من

يف املدن املصرية، صورة ذهنية يصعب حتديها خاصة مع الطابع السلمي، واحلشود 
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اليت فاقت أعدادها كل تقدير، حىت أصبح يشار إيل املظاهرات السلمية مبصطلح 
إحلاحاً ، وتعاقبت املليونيات علي امتداد مسار الثورة دعماً ألهدافها، و"املليونية"

علي إجنازها، ومل حتل إجراءات القمع دون استمرار تدفقها، ورغم تورط هذه 
التظاهرات يف أعمال عنف أثناء تفاعلها مع املواقف السياسية املختلفة، جراء تباين 
أولويات الثورة وتنازع الشرعيات بني شرعية العمل الثوري وصناديق االنتخابات، 

شهد السياسي، كان من أبرزها إحالة رموز النظام فقد أجنزت حتوالت مهمة يف امل
السابق للمحاسبة القضائية، وانتزاع جرب أضرار ضحايا الثورة، وإعادة التوازن بني 

  .سلطة الدولة واتمع، واختصار املرحلة االنتقالية بإجراء االنتخابات
، وتفاقم  الوطينلكن مع طول املرحلة االنتقالية، وتعمق االنقسام

تقطاب السياسي بني التيارين املدين والديين، وعجز املوارد عن تلبية االس
 بني اتمع واحلكومة الثقةتساع فجوة االطموحات االقتصادية واالجتماعية، و

 ظاهرات سلبية مثل التحرش اجلنسي برزتتراجع الطابع السلمي لالحتجاجات، و
كات مما أفسح اال ألعداء واستغالل البلطجية ملناخ العنف يف التعدي علي املمتل

حرية التجمع لتعبئة الرأي العام ضدها، وقد تناول القسم األول من هذا التقرير 
  . وقائع انتهاكات يف احلقوق األساسية املتصلة باحلق يف التجمع السلمي

  

  :املشاركة يف إدارة الشئون العامة حرية  . ٤
 حتياجـات املرحلـة  فشلت القوى السياسية الفاعلة يف البالد يف تلبيـة ا        

، حيـث سـارعت إىل التنـافس        ٢٠١١ يناير   ٢٥االنتقالية يف مصر عقب ثورة      
والتطاحن الذي قوض الضرورة املاسة للتوافق الوطين حول جدول أعمال املرحلة           

  .االنتقالية وخارطة الطريق األساسية لتحقيق مطالب الثورة الشعبية
على املواد الـيت اقترحتـها    الس األعلى لقوات املسلحة استفتاًء      أجري  

 حتـت إشـراف     ٢٠١١آذار  / مارس ١٩يف  اللجنة اليت شكلها لتعديل الدستور      
قضائي، وكان من أبرز املتغريات توسيع قاعدة بيانات الناخبني الذي أتاح إضـافة        

 مليونـاً إىل  ٢٢.٥ مليون مغيب للوهلة األوىل، فارتفع عدد الناخبني من ١٨قرابة  
  .٢٠١٢ مليوناً بنهاية العام ٥٢، وارتفع الحقاً إىل قرابة  مليونا٤٠ًأكثر من 

 مليوناً بنسبة حوايل    ١٨.٥أُجري االستفتاء على يوم واحد مبشاركة قرابة        
 باملائة خالل   ٦ باملائة، يف ظاهرة غري مسبوقة، حيث مل تتجاوز النسبة الفعلية            ٤٠

سط اعتراضـات مـن    باملائة التعديالت، و  ٧٧.٢وأيد  . األعوام العشرين السابقة  
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بعض القوى السياسية الرافضة الستخدام احلركات اإلسالمية للمنابر والشعارات          
  .الدينية يف مساندة التعديالت

 ٣٠لكن الس األعلى للقوات املسلحة أصـدر إعالنـاً دسـتورياً يف             
  .  مادة٦٥آذار جديداً يتضمن /مارس

يات االنتخابات، حبيث   كان االرتباك التشريعي مسة عامة يف التحضري ر       
جرى تعديل التشريعات عدة مرات، مبا يف ذلك عقب الدعوة إلجراء االنتخابات،           
وتوزعت املقاعد بني الثلثني للقوائم احلزبية، والثلث الباقي للمقاعد الفردية، وكان           
أحد أهم قسمات هذه التعديالت هو السماح لألحزاب مبنافسة املستقلني علـى            

  . ما كان بذاته سبباً يف وقت الحق لبطالن االنتخاباتاملقاعد الفردية،
  

  االنتخابات التشريعية
 إىل  ٢٠١١يف الفترة من اية نـوفمرب       نتخابات جملس الشعب    وأجريت ا 

عرب ثالث مراحل، ضمت كل مرحلة جمموعة من احملافظات،         ،  ٢٠١٢ مطلع يناير 
  . مقعدا٤٩٨ًوشهدت كل مرحلة جوليت تصويت على أسبوعني للتنافس على 

ومقاعد الفردي مـع    )  مقعداً ٣٣٢( حزباً على مقاعد القوائم      ٥٤تنافس    
 حتالفات رئيسية حازت علـى    ٤ حزباً منها    ٢٧، وشكل   ) مقعداً ١٦٦(املستقلني  
ـ      ٢٦٣  مقعداً، التحالف الدميقراطي بزعامة     ٣٣٢ مقعداً من أصل مقاعد القوائم ال

وحصل علـى   ) عة اإلخوان املسلمني  الذراع السياسية جلما  (حزب احلرية والعدالة    
ا،  مقعد ٩٦، وحصدت الكتلة اإلسالمية بزعامة حزب النور السلفي          مقعدا ١٢٧

حصلت الكتلة املصرية بزعامة حـزب      مقعد، بينما    ٣٦وحصل حزب الوفد على     
حـصل   مقاعـد، و   ١٠حزب الوسط على     مقعداً، و  ٣٣املصريني األحرار على    

  . مقعدا٦٩ً أحزاب أخرى ٨اعد، وتقامست  مق٧ائتالف الثورة مستمرة على 
ـ     ١٣٩ونالت األحزاب    ، بينها التحالف ١٦٦ مقعداً من املقاعد الفردية ال

ـ  ـ    ١٠١الدميقراطي ب  مقعـداً، بينمـا حـصل       ٣٠ مقعد، والكتلة اإلسالمية ب
 مقعداً فقط، وهو ما كان سبباً يف تكـريس فقـدان النظـام            ٢٧املستقلون على   

  . كافؤ الفرص يف املشاركة السياسية بني األحزاب واملستقلنياالنتخايب للمساواة وت
 مليونا ٥٠ من بني  %٦٠ غ بلإذوشهدت االنتخابات إقباالً شعبياً كبرياً،      

، ورغم أا أجريت يف ظل إشراف قضائي، ووسط محاية أمنية           هلم حق التصويت  
النتخابية، إال  كثيفة مدعومة حبضور قوي للقوات املسلحة يف تأمني ومحاية املقار ا          

أن االنتخابات قد شهدت شكاوى كثرية من استخدام اخلطاب الديين والتحريض           
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الطائفي من جانب القوى الدينية، فضالً عن اإلمعان يف الدعاية يف داخـل مقـار        
بعض اللجان، ويف حميط كافة اللجان مقرونة بتوفري خدمات التيسري على املواطنني            

  .نتخابية وأرقامهم يف كشوف الناخبنيللعثور على أرقام جلام اال
كما عكست تقارير املراقبني إسراف كبري يف اإلنفاق االنتخايب، وبـصفة      

  .خاصة من جانب التحالف الدميقراطي والكتلة اإلسالمية والكتلة املصرية
وشكا املتنافسون على املقاعد الفردية من إعادة تقسيم الدوائر الفردية على 

الثة أضعاف الدوائر يف النظام االنتخايب السابق، فـضالً عـن           حنو جعلها تتسع لث   
  .الشكوى األساسية من فقدان املساواة والعدالة يف التنافس يف مواجهة األحزاب

  ، أجريت انتخابات ٢٠١٢شباط /كانون ثان وفرباير/وخالل شهري يناير
، وعلـى   ) فردي ٦٠ – بالقائمة   ١٢٠( مقعد   ١٨٠جملس الشورى للتنافس على     

 مقعـداً،  ٣٨ مقعداً، والكتلة اإلسـالمية  ٥٦لقوائم، حصد التحالف الدميقراطي  ا
 مقعـداً، والـسالم     ١٤ مقاعد، يف حني حصل الوفد علـى         ٨والكتلة املصرية   

  .  مقاعد٣الدميقراطي على مقعد واحد، واحلرية على 
 مقعداً والكتلة ٥٠وعلى املقاعد الفردية، حصل التحالف الدميقراطي على        

ومل تتجاوز  .  مقاعد فقط  ٤ مقاعد، يف حني فاز املستقلني بعدد        ٦مية على   اإلسال
 باملائة، على صلة بقناعة املـواطنني       ٧نسبة اإلقبال على انتخابات جملس الشورى       

  .نتخابات جملس الشعبال ماثلةشكاوى وثارت . م جدوى جملس الشورىبعد
ني والـشباب يف    ويف السني، فقد استمر تراجع متثيل النساء واملـسيحي        

  .الربملان، وبشكل ال يتناسب مع طموحات الثورة
  

  االنتخابات الرئاسية
 مرشحني ال تنطبق علـيهم      ١٠اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية     استبعد  

نائب رئيس اجلمهورية الـسابق     " عمر سليمان "شروط الترشح من أبرزهم اللواء      
حازم صالح أبـو    "حملافظات، و بسبب عدم اكتمال توقيعات الناخبني يف إحدى ا       

خريت "املهندس  بسبب محل والدته اجلنسية األمريكية، وكذلك كلًا من         " إمساعيل
زعيم حزب غد الثورة    " أمين نور " و نائب املرشد العام لإلخوان املسلمني،    " الشاطر

بسبب عدم احلصول على حكم قضائي برد اعتبار كل منهما بعد سـبق احلكـم            
  .ما من الترشحعليهما يف م حترمه

 مرشحاً، من أمههم الـدكتور      ١٣تنافس على مقعد رئاسة اجلمهورية      و
آخر رئيس وزراء   " أمحد شفيق "عن حزب احلرية والعدالة، والفريق      " حممد مرسي "
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عبد املنعم  "القيادي القومي، والدكتور    " محدين صباحي "يف عهد مبارك، واألستاذ     
عمرو "مجاعة األخوان املسلمني، والسيد     العضو السابق مبكتب إرشاد     " أبو الفتوح 
  .أمني عام اجلامعة العربية السابق" موسى

 مليـون  ٥٠ مليون ناخب من بـني  ٢٣شارك يف اجلولة األوىل أكثر من  
أمحـد  " مليون، والفريـق  ٥,٨بـ" حممد مرسي"ناخب، وتفوق خالهلا الدكتور     

ـ     ٥.٤بـ" شفيق عبد "الدكتور   مليون، و  ٤.٨ مليون، واألستاذ محدين صباحي ب
  . مليون٢,٥بـ" عمرو موسى" ماليني، والسيد ٤املنعم أبو الفتوح بـ

، "أمحـد شـفيق   "والفريق  " حممد مرسي "وأجريت اإلعادة بني الدكتور     
 مليون ناخـب،    ٢٦,٥ووفقاً للجنة العليا لالنتخابات الرئاسية، فقد شارك قرابة         

ـ  " حممد مرسي "حصل الدكتور    ن، بينما نال الفريـق      مليو ١٣,٢على األغلبية ب
  . مليون١٢,٦" أمحد شفيق"

وقد تأثرت جولة اإلعادة على حنو كبري حبكم احملكمة الدستورية العليا حبل 
جملس الشعب ذو األغلبية اإلسالمية، كما شهت تبادالً للشكاوى، وشيوعاً للتهم           
 ضد الس األعلى للقوات املسلحة بالتواطوء لصاحل مرشح ذو خلفية عـسكرية،           

  .والرغبة يف االستئثار حبكم البالد
كما مل يكن ممكناً للمراقبون تأكيد حجم املشاركة يف اجلولة الثانية واليت            
جاءت أكثر من اجلولة األوىل، وسجل املراقبون العديد من الشكاوى واملالحظات           

  .اليت تضمنت عمليات تزوير مادية يف بعض املناطق وبعض اللجان
ل تزوير بطاقات يف املطابع األمريية لصاحل أحد        وثارت شكاوى هائلة حو   

املرشحني، واستخدام القوة والتهديد بالعنف يف بعض املناطق ضد أنصار املرشحني           
والكتل التصويتية املوجهة  للخصم، مبا يف ذلك االامات بشأن ترهيب املواطنني            

  .املسيحيني من التصويت يف بعض املناطق جنويب البالد
عامل دوره يف صدور حكم احملكمة الدسـتورية العليـا يف           وكان هلذا ال  

، وهو احلكم الـذي     ببطالن انتخابات جملس الشعب وحله     ٢٠١٢حزيران  /يونيو
  .كان له أبلغ األثر يف تعميق األزمة السياسية لصدوره أثناء االنتخابات الرئاسية

*   *  *  
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  اململكة املغربية
  

  :والدستوري القانوين اإلطار: أوال
 احلركة املطلبية، وتصاعدها بادرت اململكة املغربية بإدخـال         اندالعمع  

 عدد فـصول    ا، وزادت مبوجبه  ٢٠١١تعديالت على الدستور يف منتصف العام       
ومشلت .  فصالً ١٨٠ إىل ١٩٩٦ يف دستور عام     لو فص ١٠٨الدستور من   ) مواد(

  :التعديالت
التعـذيب  تعزيز ضمانات احلقوق األساسية واحلريات العامـة بتجـرمي          

 واالختفاء القسرى، وفرض إعالم أي شخص يـتم اعتقالـه           التعسفيواالعتقال  
بسبب اعتقاله بشكل فوري، وتعزيز الضمانات األساسية املكفولـة لألشـخاص           

 كان يـضفي    الذي النص   وإسقاط. املعتقلني أو احملتجزين أو املالحقني أو املدانني      
يقتصر على عـدم انتـهاك       وأصبح النص    ،)مقدس(القداسة على شخص امللك     

   .حرمته ومتتعه بواجب التوقري واالحترام
 حيـوز   الذي التعديالت امللك بتكليف رئيس الوزراء من احلزب         ألزمتو

  وعـززت  . الربملان، بعد أن كان ميلك صالحية تعـيني مـن يريـده            يفاألغلبية  
 حيث مت منحه صالحية حل جملس النواب حتت شروط          ،صالحيات رئيس الوزراء  

صة مبا فيها استشارة امللك، وكذلك تعيني كبار املسئولني يف الوظائف اإلدارية            خا
 امللك وحده يف    اختصاص يفوالدبلوماسية بعد موافقة امللك، وهذا ما كان يدخل         

  . الدستور السابق
 كإصدار العفـو    ،من الصالحيات التشريعية للربملان   التعديالت  وعززت  

حصر الدسـتور   و. مقصورة على امللك وحده بعد أن كانت هذه الصالحية ،العام
 فقط، وعدم مشوهلا جلرائم وجنح احلق       الرأياجلديد احلصانة الربملانية يف التعبري عن       

حذف الدستور حماكمة الوزراء أمام احملكمة العليا، وبذلك أصبح الوزراء           و .العام
   .حياكمون مثل املواطنني العاديني طبقا ملبدأ املساواة أمام القانون

 للسلطة القضائية كمؤسسة دسـتورية      ى التعديالت جملساً أعل   تأحدثو
يرأسها امللك، وتكلف بتعيني القضاة بعد أن كان هذا االختصاص من صالحيات            

باللغة األمازيغية كلغة رمسية للدولة جنباً إىل جنب مع اللغـة    وأقرت .امللك وحده 
 اجلهوية املتقدمـة  ىستور عل الد نص . للغات املغربية  وطينالعربية، وتأسيس جملس    

ابتداء باألقاليم اجلنوبية، متهيداً لتنفيذ نظام احلكم الذايت املقترح حلل          ) الالمركزية(
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هـا  ئملؤسسات الوطنية املتخصـصة، وإعطا    وعززت ا  .الرتاع يف الصحراء سياسياً   
 .الطابع الدستوري

  صالحيات متثل هيمنة   ى حافظ الدستور للملك عل    ىلكن من ناحية أخر   
 للملك بالسيطرة الكاملـة علـى       ت احتفظ إذ اجلهاز العصيب للدولة،     ىكاملة عل 

خول الدستور للملك صالحية تعيني سـتة        و .القوات املسلحة والسياسة اخلارجية   
ني رئيسها،  يعت فضالً عن  عشر من أعضاء احملكمة الدستورية،       أثينأعضاء من أصل    

 .عي البصري ورئيس هذا الس     لإلعالم السم  األعلىوتعيني نصف أعضاء الس     
 عدد من املؤسسات برئاسته لكـل مـن         ىهيمن امللك يف الدستور اجلديد، عل     و
 األعلـى ، الـس    األعلى للقضاء، الس العلمي     األعلىجملس الوزراء، الس    (

 كيفية ممارسته للتحكيم بني هذه املؤسسات، بينما هو  هوما يدعو للقلق    ، و )لألمن
 من الدستور واليت تنص علـي أن         ٤٢ وفقاً لنص املادة     الختياراا رئيسها واحملدد 

يسهر علي حسن سري املؤسـسات      و بني مؤسسات الدولة،     األمسىامللك احلكم   "
وأضاف الدستور صالحيات جديدة للملك، منها التقدم أمام الربملان         . "الدستورية

 . استفتاءحاجة إىل هذه املراجعة، دون واعتمادبطلب مراجعة بعض بنود الدستور 
وكان امللك قد عني جلنة استشارية إلعداد مسودة الدسـتور اجلديـد،            

، وإيل جانب هذه اللجنة كان قد "عبد اللطيف املنوين " رأسها القانوين    ىووضع عل 
بإجراء مشاورات مع قادة األحزاب والنقابـات       " حممد معتصم "كلف مستشاره   

  .حول مقترحات التعديل الدستوري
اإلطار القانوين املنظم للمشاركة    انني وتعديالت قانونية على     صدرت قو 

 وأعيـد تقـسيم الـدوائر االنتخابيـة         ، فعدلت قوانني جملس النواب    ،السياسية
 قواعـد  ٢٨/١٠/٢٠١١ الـصادر يف  ٥٧٠١١واألحزاب، وتضمن القانون رقم   

 مباشرة حقوق االنتخاب واالستفتاء واحلمالت االنتخابية وتسجيل النـاخبني يف         
جداول الناخبني، وأجاز القانون لألجانب املقيمني القيد يف اجلداول االنتخابية من           
حيث املبدأ مع شرط املعاملة باملثل، وتضمن قواعد التصويت والطعون االنتخابية            

  . واالستفتاءات
، اخلـاص   ١٤/١٠/٢٠١١ يف   ١٠١١.١٦٥كذلك صدر القانون رقم     

نتخبـون عـن     عضوا ي  ٣٩٥ من    تشكيل جملس النواب    وتضمن ،مبجلس النواب 
ا ينتخبون   عضو ٩٠ احمللية، و  ر على مستوى الدوائ   ءاأعض ٣٠٥طريق القوائم منهم    

 وجترى االنتخابات وفق قواعد التمثيل النـسيب،        ،"القومي"على املستوى الوطين    
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   القـضاة : وهـم ،الترشح يف االنتخاباتمن  من الفئات  اومنع القانون على عدد ، 
ـ        ومديرو املؤسسات  % ٣٠ العمومية وشركات املسامهة اليت تساهم فيها الدولة ب

ا  بتجريد النائب من  احمللية، وتضمن أحكامت وكبار املوظفني باإلدارا  ،من األسهم 
عضويته إذا مل يودع جرداً مبصروفات محلته االنتخابية، وحظر اجلمع بني النيابـة             

نظمة دولية حكومية كانت    وعضوية الوزارة أو العمل بأجر لدى دولة أجنبية أو م         
  .أو غري حكومية

" القوميـة "واشترط القانون أن تقدم ترشيحات القوائم يف الدوائر الوطنية    
أن تتكون قائمة املترشحني من ستني مرشحة وثالثني على املكونة من تسعني مقعداً 

  . مترشحاً ذكراً ال يزيد سنهم على أربعني عاماً
، ٢٢/١٠/٢٠١١ يف ٢٩.١١ رقـم  قـانون األحـزاب  وكذلك صدر  

وتضمن قواعد تأسيس األحزاب وممارستها ألنشطتها ومتويلها ودعم الدولة املايل          
هلا، ومنع القانون تأسيس األحزاب على أساس ديين أو لغوى أو عرقي أو جغرايف،           
أو باملخالفة حلقوق اإلنسان أو التمييز بني املواطنني، ويعترب باطالً كـل تأسـيس              

ن اإلسالمي أو النظام امللكي أو الوحدة الوطنية للمغرب، واشترط حلزب ميس بالدي  
ـ  ١٨يف األعضاء املؤسسني أن يكونوا بـالغني         يف الـسجالت    ا ومقيـدين   عام 

 وغري متقلدين ألي مسئولية سياسية يف دولة أخرى، وأال يقـل عـدد             ،االنتخابية
 كل جهـة،  من% ٥املؤسسني عن ثالمثائة عضو من ثلثي جهات الدولة حبد أدىن    

ويقدم طلب التأسيس لوزارة الداخلية اليت تنشر ملخص التصريح باجلريدة الرمسية           
  ا أو تعترض على التصريح للحزب بطلب أمام القضاء، علـى أن            خالل ثالثني يوم

  . عضو على األقل١٠٠٠ينعقد املؤمتر التأسيسي خالل سنة من التصريح حبضور 
 يف كل جهة وإقليم بتـصريح   واشترط القانون الستحداث فروع للحزب    

من السلطة اإلدارية احمللية، وتسقط العضوية عن عضو االس التمثيليـة احملليـة             
 وتضمن القانون   ،والربملانية والنقابية املهنية إذا ختلى عن االنتماء السياسي للحزب        

 على األحزاب بتوسيع مشاركة النساء والشباب يف األجهزة القيادية بنـسبة            ألزماً
وأال تزيـد   .  لتحقيق املناصفة التدرجيية بني النساء والرجال       وصوالً ،ثلث للنساء ال

 درهم يف السنة لكل متربع، ٣٠٠٠٠٠تربعات وهبات األفراد النقدية والعينية عن       
     ا من الدولة بواقع حصة سنوية جلميع األحزاب        وقرر القانون منح كل حزب دعم

على األقل من الـدوائر،    % ١٠عية بنسبة   السياسية املشاركة يف االنتخابات التشري    
  م الدولة تعادل الشرحية األوىل من ـمن دع% ٣ويستفيد كل حزب حصل على 
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مـن عـدد األصـوات يف       % ٥الدعم، وكذلك حيصل كل حزب حصل على        
 من الدولة مبناسبة كـل محلـة انتخابيـة          اًكما متنح األحزاب دعم   . االنتخابات
  . تشريعية

ت لإلصالحات التشريعية  من نصيب قانون تقـسيم         وكان أبرز االنتقادا  
الدوائر لكوا ال تضمن التمثيل العادل بني عدد الناخبني املقيدين يف الدوائر وعدد             
املقاعد املخصصة لكل دائرة، حيث أظهر التقسيم تبايناً يف عدد الناخبني املمـثلني             

اف جلنـة أو  عدم إجراء االنتخابات حتت إشـر  كذلك  و .مبقعد من دائرة ألخرى   
مفوضية مستقلة لالنتخابات تتمتع باحلياد واالستقالل وصالحية اإلشراف الكامل         
على االنتخابات لتاليف التشكيك الذي تتعرض له املؤسسات واهلياكل اإلداريـة           

وما يتصل بـذلك مـن متكـني األحـزاب          . واحلكومية الىت جترى االنتخابات   
  دقيقها، واملترشحني من مراجعة سجالت الناخبني وت

آذار / مـارس  ١ يف حلقوق اإلنـسان     الوطينإنشاء الس   إصدار قانون ب  
 حلقوق اإلنسان ويتمتـع بـصالحيات       االستشاري خيلف الس    الذي،  ٢٠١١

  . واسعة، وإنشاء أجهزة إقليمية حلماية واسعة
  

األساسيةاحلقوق : اثاني :  
 :  والسالمة البدنية احلياةيفاحلق  -١

العديد من اخلروقات للحـق يف      غربية حلقوق اإلنسان    اجلمعية امل سجلت  
احلياة، اليت تتحملها الدولة سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وذلـك بـسبب        

املراكز وكز الشرطة، ويف األماكن العامة،       املواطنني يف مرا   ىالعنف الذي ميارس عل   
 وانتـشار  وغياب شروط السالمة الصحية      االكتظاظيف السجون نتيجة     و الصحية

 االحتجاجية وأثناء التظاهرات والوقفات     ،االحتجاجيةالعنف، يف بعض األحداث     
 أو مبجرد التوقيف من طرف دوريات األمن، إن         ،وإبان اخلضوع للحراسة النظرية   

 من طرف السلطة العموميـة،      باستمرار ركر أصبحت ممارسات ت   االنتهاكاتهذه  
اصة بعد احلراك الشعيب الذي خلقتـه        املواطنني، خ  ىمبختلف قواا ووسائلها عل   

 حبمايـة   االنتـهاكات  وبشكل عام يتمتع املسئولون عن هذه        ، فرباير ٢٠حركة  
  .جتعلهم مبنأى عن املتابعة واحملاسبة مما يشكل تشجيعاً هلم

 أدى مما   ، تفريق التظاهرات  يفواستخدمت القوات العمومية القوة املفرطة      
 ٢٠بـصفرو يف    " كرمي الشايب   " منها حالة     حاالت الوفاة،  يف بعض األحيان إىل   
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مل يـتم     واليت ٢٠١١ أيار/ مايو ٢٩يف  " كمال العماري "، و ٢٠١١شباط  /فرباير
  .ومل تتم معاقبة أي شخص من املتورطني يف هذه اجلرائمإىل اآلن التحقيق بشأا 

  بالنسبة للتعذيب واملمارسات املهينة واحلاطة من الكرامة تواترت شهادات
" رشيد القرموطي " آخرها شهادة    ،عذيب البشع الذي يتعرض له املعتقلون     حول الت 

 يـوم   عتقـل ان سنه انتزعت بالعنف بعد إسقاط أخري باللكم، وقد          إالذي قال   
 أمام الس الوطين حلقـوق      ني أسر املعتقلني املعتصم   ىهجوم القوات العمومية عل   

يكفـي مـن     مي ما ، وكذبت وزارة العدل ذلك دون تقد      ٢٠١٢اإلنسان يف مايو    
 العنـف،   انتـشار  اليت تؤكـد     -منها ما هو رمسي   و-احلجج، وتعددت التقارير    

 مباشـر   اام اجلنسي وجتارة املخدرات، وذهب تقرير برملاين إيل حد          واالستغالل
 التعـذيب  اسـتمرار  وأن .ملسئول يف املندوبية العامة للسجون بالتورط يف ذلـك     

" العـسري الـشرقاوي  " وفاة الشاب    إىل ىأداملفضي إيل املوت يف خمافر الشرطة       
  .٢٠١٢ فرباير ٥بتمارة يف 

ومدن الريف، ) تازة( املقاربة األمنية يف مواجهة مطالب السكان يف     اعتماد
والعرائش ومراكش وحودارن وأكلموس وزاكورة و وارزازات، واللجوء للقمـع        

القوات  ا وممارسة    االحتجاجيةالشرس من طرف السلطات إلسكات احلركات       
الت تام من العقاب وغياب أية       خطرية حلقوق اإلنسان يف إف     النتهاكاتالعمومية  
 من جرائم، كالتعذيب والعنف الشديد ضـد        اقترفوه حتقيق يف ما     حىتلة أو   ءمسا

 وختريب حمتوياـا    ، املتاجر والبيوت وتعنيف من فيها     واقتحامالسكان واملعتقلني   
رسة السب واإلهانات والنعوت العنـصرية يف        ومما ،باالغتصاب والتهديد   ،وبها

  .وجه السكان
 

 : الشخصي احلرية واألمان يفاحلق  -٢
اجلمعيـة املغربيـة    "  الذين تابعت حالتهم     السياسينييقدر عدد املعتقلني    

قم نسيب بسبب املد     معتقالً، وهو ر   ٤٨ بعدد   ٢٠١١خالل عام   " حلقوق اإلنسان   
 ألن مدد األحكام أصبحت قـصرية نـسبياً          السياسي، االعتقالة  واجلزر يف حرك  

 جمموعات يـذكر منـها      ىمقارنة مع مراحل سابقة، ويتوزع هؤالء املعتقلون عل       
 احلركـات    فرباير، نـشطاء حقوقيـون، معتقلـو       ٢٠نشطاء حركة   (كنماذج  
حتاد الـوطين   ني، نقابيون، الطلبة نشطاء اال    ي الرأي الصحراو  ، معتقلو االحتجاجية

، ومنهم من استكمل    )تقلون السياسيون املتبقون يف ملف بلعريج     لطلبة املغرب، املع  
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زال معتقالً، يضاف إليهم العديد مـن         ومنهم من ال   ، وغادر السجن  اعتقالهمدة  
املعتقلني ممن يعرفون مبعتقلي السلفية اجلهادية، ضحايا احملاكمات غري العادلة، كما           

 حتت ضغط حركة    ٢٠١١ل   يف إبري  السياسينيمت إطالق سراح عدد من املعتقلني       
زال عـدد مـن       فرباير، وآخرين بعد تويل احلكومة اجلديدة املـسئولية، وال         ٢٠

  .  يقبعون يف السجونالسياسينياملعتقلني 
 القسري، ومنـها    االختفاءمل يتم إجالء احلقيقة بشأن العديد من ملفات         

املهـدي  ( رأسها ملفات    ى وعل ،تلك اليت تضمنها تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة      
بنربكة واحلسني املانوزي وعبد احلق الرويسي وعبد اللطيف زورال ووزان بلقاسم           

  .)وعمر الوسويل وحممد إسالمي وغريهم
 

 : احملاكمة العادلةيفاحلق  -٣
 تعهدت ا الدولة، فقد الحظـت اجلمعيـة     اليت اإلصالحيةرغم الربامج   

 توظيـف   ٢٠١١/٢٠١٢  يف السنوي الصادر  تقريرها   يفاملغربية حلقوق اإلنسان    
 يغيـب   حماكمات يف جائرة   أحكامالقضاء من طرف أجهزا التنفيذية الستصدار       

والتعبري وحرية   الرأي القضايا املتصلة حبرية     يف وخاصة   ،ها معايري احملاكمة العادلة   عن
ات  االحتجاج يف  ني واملشارك ني السياسي ني واملعارض ني والناشط نيالصحافة والنقابي 
د من أعضاء اجلمعيـة، وكـذا   ، ومن بينهم العديني، والنشطاء احلقوقي االجتماعية
  . اإلرهاب ملف مكافحة معتقلو

 تدخل شخصيات نافـذة ضـد       من املغربية مناذج    اجلمعيةكما أوردت     
 الرياضي قضية يف مثلما حدث ، وتصفية حسابات شخصية،مواطنني أبرياء لالنتقام

فرة بسبب تـسلط إحـدى   ي مدنية خن يف  ، وبعض املواطنني  "مومىنزكريا   "العاملي
 يف التالعب بالقانون    يف املغريب املنطقة، واستمرار القضاء     يفقريبات العائلة املالكة    

جـراء  مـن   بعد تقدمي عائلته شكاية مباشرة بشأن وفاته        " الشهيد زروال "ملف  
 اجلثـة   إخفاء جرمية   يف جثته حيث يتهرب القضاء من فتح حتقيق         وإخفاءالتعذيب  

 االستئناف، ةحمكم بالتقادم، بينما قامت    تسقط النقض جرمية ال     حمكمة تعتربها   يتال
املطـروح  " الشهيد املانوزى " ملف   بقيكما  .  حكم بالتقادم  بإصدارللمرة الثانية،   
  .  مكانهيفأمام القضاء 

 من ٢٥توقفت العديد من املصادر احلقوقية الوطنية والدولية عند حماكمة   و  
 يف جـرت وقائعهـا      الـيت " أكـدمي أزيـك   "خلفية أحداث   الصحراويني على   
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 حيث متت حماكمتهم، وهم مجيعاً من املـدنيني أمـام           ٢٠١٠تشرين ثان   /نوفمرب
 بعد أن أمـضى     ٢٠١٣شباط  /فربايرحمكمة الرباط العسكرية ابتداء من األول من        

  . أمرت به احملكمةالذي االحتياطي من عامني رهن االعتقال أكثرهم ن م٢١
 بتهم تتعلق بتكـوين  ٢٥ ـشباط املتهمني ال  / فرباير ١٧ يفكمة   احمل أدانت  
 آخـرين  فيمـا امـت      ،ضد الشرطة البدين املتعمد   ، واالعتداء   إجراميةعصابة  

، وعاقبـت  بالتمثيل جبثه تتعلق إضافية اً وواجه اثنان م، هذه اجلرائم يفباملشاركة  
 ٣٠ ,٢٠بـني  ملدد تتراوح  بالسجن   ١٤ؤبد، و  من املتهمني بالسجن امل    ٩احملكمة  

 واسـتأنف . ا فعـال  ه من املتهمني بالسجن سنتني قـضا      نيعاماً، كما عاقبت اثن   
  .املتهمون هذه األحكام

 ،وقد أخذت املصادر احلقوقية على احملاكمة العديد من أوجـه القـصور            
 مدنيني أمام حمكمة عسكرية مبا خيالف الدستور وينتـهك املعـايري          حماكمةأبرزها  
 شـهراً   ٢٩ بلغـت    واليت،  االحتياطي، وكذا الفترة الطويلة من االعتقال       الدولية

بالنسبة ملعظم املتهمني، دون مراجعات دورية أو أحكام مكتوبـة مـن جانـب              
 يف التحقيـق  يف املؤقت، وكذا فشل احملكمة اإلفراج تعلل رفضها منحهم     ،احملكمة

ة عذبتهم أو أكرهتـهم   بأن الشرطاإلجراءات ىف مرحلة مبكرة من   نيمزاعم املتهم 
وكذلك اعتماد احملكمة الظاهر علـى تـصرحيات        . على توقيع تصرحيات كاذبة   

لشرطة باعتبارها األساس الرئيسي، إن مل يكن الوحيد        مع ا املتهمني املتنازع عليها    
  . دانتهمإل

  

 :معاملة السجناء واحملتجزين -٤
 ٢و١ يوميغرب   مناقشتها لتقرير امل   يفوقد أثارت جلنة مناهضة التعذيب      

 عدداً من بواعث قلقها بشأن معاملة السجناء واحملتجزين ٢٠١١تشرين ثان /نوفمرب
  : وأبرزها

 جمـال تـسليم     يف يتبعها املغرب    اليت واملمارسات احلالية    أن اإلجراءات 
  . املطلوبني قد تعرض أشخاصاً للتعذيب

ة التعذيب وسوء املعاملة من قبل ضـباط الـشرط        والعديد من إدعاءات    
 الذين أصـبحوا  – الوطين السجون والسيما ضباط مديرية مراقبة التراب  وموظفي

حيرم األشخاص من التمتـع بالـضمانات       حيث   - عداد الشرطة القضائية   يفاآلن  
 يفساسية مثل الوصول إىل حمام والسيما األشـخاص الـذين يـشتبه        القانونية األ 
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غربية أو  ر استقالل الصحراء امل    كوم من أنصا   يف أو   ،انتمائهم إىل شبكات إرهابية   
  .أثناء االستجوابات

انطالق وعبور ومقـصد     تفيد بأن املغرب رمبا مثل نقطة        اليتاالدعاءات  
  . قانوين إطار أياملنفذة خارج " السريعمليات الترحيل "بـ

 تـنظم االعتقـال واالسـتجواب       اليتعدم احترام اإلجراءات القضائية     
اإلرهـاب،   بقضايا   األمرعندما يتعلق   ور،  دال فيما ن   إ العملي الواقع   يفواالحتجاز  

 هذه القضايا، من قبل ضـباط  يفلقاء القبض على املشتبه فيهم،  إلبالنمط املتكرر   و
يرتدون زياً مدنياً وال يفصحون عن هويتهم بصورة واضحة، مث يأخذون املـشتبه             

. احتجازاً سرياً الواقع يففيهم إىل أماكن سرية الستجوام واحتجازهم، وهذا ميثل 
وتعرض املشتبه فيهم للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو          

 ظل هذه   يفاالحتفاظ م   و.  سجل رمسي  يفة دون أن يدرجوا     يهنسانية أو امل  الالان
 قاض ودون رقابة من قبـل الـسلطات         مأماالظروف لعدة أسابيع دون أن ميثلوا       

اعتقاهلم ومآهلم ومكان احتجازهم إال عند نقلـهم إىل    وال تبلغ أسرهم ب   . القضائية
وعندئذ فقط يتم   . خمافر الشرطة للتوقيع على اعترفات انتزعت منهم حتت التعذيب        

 سياق العملية القضائية العادية ويعاد إدراجهم فيها مع تـواريخ        يفتسجيلهم رمسياً   
  . الواقعيفوبيانات مزورة 
سرية حىت داخل بعـض مرافـق       عاءات بوجود مراكز احتجاز     داوجود  
 منت إىل علم اللجنة، فإن تلك املعتقالت        اليتووفقاً لالدعاءات   . االحتجاز الرمسية 

 االدعاءات  فضالً عن .  تفتيش من قبل هيئات مستقلة     أوالسرية ال ختضع ألية رقابة      
 يف عني عودة، قرب العاصمة الرباط الستعماله ضواحي يف جديد يببناء سجن سر

  . إرهابية ارتباطهم حبركات يفيشتبه  مناحتجاز 
 اللجنة بقلق أن ادعاءات التعذيب، على الرغم مـن كثرـا            تالحظو

 اإلفالتوتواترها، نادراً ما تكون موضع حتقيق ومالحقات قضائية، وأن مناخاً من    
من العقاب قد خيم، فيما يبدو بسبب غياب تدابري تأديبية وحقيقة ومالحقـات             

 الدولة املتهمني بارتكـاب أعمـال مـشمولة         موظفي حق   يفقضائية ذات داللة    
 عن االنتهاكات اخلطرية والواسعة النطـاق حلقـوق   املسئولونباالتفاقية مبن فيهم    

  .١٩٩٩ و١٩٥٦ عامي وقعت بني اليت اإلنسان
، ممـا   حتت وطأة التعذيب اجلنائية إىل اعترافاتتاإلدانااستناد الكثري من    

  اءة معاملة الشخص ـ تشجع اللجوء إىل التعذيب وإسن شأا أنـيهيئ ظروفاً م
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  . املشتبه فيه
للقلق والسيما بسبب االكتظاظ وسوء استمرار االحتجاز يف ظروف مثرية 

 لفترات طويلة، وأوضـاع     االنفرادي ذلك احلبس    يف مبا   التأدييباملعاملة والعقاب   
بعض السجناء مما دفع  . الغذائية، واحلصول على الرعاية الطبية     واإلمداداتالنظافة،  
 حركات احتجاجية   يف التمرد واملشاركة     آخرين إىل     عن الطعام، ودفع   لإلضراب

  . كلفة بإنفاذ القانونقمعت بالعنف من جانب القوات امل
  

  :احلريات العامة: ا نيثا
 : والتعبري الرأيحرية  -١

 االنتهاكات وتوالت وترية    ،٢٠١١عرفت تراجعات ملموسة خالل سنة      
روقات اليت تطال ممارسة األفراد واجلماعات حلقهم يف حرية التعبري، احلـق يف    واخل

تأسيس اجلمعيات، حرية التجمع، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة الذين أغلـق يف             
 الذي حجـزوه  االجتماعوجههم بدون موجب حق ومبربر وجود تعليمات، مقر       

 الصحافة، واحلرية النقابية،     حرية انتهاكاتبشكل قانوين، ويف الوقت ذاته تواترت       
 كما الزالت العديد من القوانني تنتهك احلريات الفردية وحتد منها           ،وحرية التنقل 

  .ويف مقدمتها حرية العقيدة والضمري
سجل تراجع كبري خاصة يف جمال حرية التعبري والتظاهر السلمي املتجلي             

 مفرط وغري مربر استعماليف القمع املمنهج ألغلب املسريات والوقفات السلمية مع 
 مقاطعـة    حماكمة املتابعني بـسبب الـدعوة إىل       واستمرارللقوة يف خمتلف املدن،     

 سافر للحق يف    انتهاك التشريعية وصدور أحكام جائرة ضد بعضهم يف         االنتخابات
 ويؤكد غياب قضاء مستقل     ، والرأي السياسيني  االنتماءالتعبري يشكل متييزاً بسبب     

  . املخالفةاآلراء ى علقوالتضيي من معارضيها لالنتقاميف توظيفه  الدولة واستمرار
فيون  صحة أعلنت عنه منظمتراجع تصنيف املغرب يف سلم الصحافة الذي  

 والذي يوضح تقدم كل البلدان املغاربية مبا فيها ،٢٠١٢بال حدود اية شهر يناير     
قة ليـصل إيل املرتبـة       نقاط مقارنة بالسنة الساب    ٣ليبيا، وبينما تراجع املغرب ب      

  . خلف اجلزائر وتونس وموريتانيا١٣٨
 ويعد  ،ملدة احملكوم ا  حلريته بعد إكمال ا   " رشيد نيين " الصحفي   استرجاع  
  .اعتقالهفي حياكم يف إطار املهنة ويستكمل مدة أول صح

   احملاكمات واستمرار املعلومة، ل املغرب تقييد احلق يف الوصول إىلـتواص
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فيني، وإصدار األحكام اجلائرة ضدهم، كما هو الشأن بالنـسبة          لصحغري العادلة ل  
في  متابعـة الـصح    اوأيضفي رشيد نيين بالدار البيضاء،       وحماكمة الصح  العتقال

مصطفي العلوي يف إطار حماكمة مل تتوافر فيها كل شروط احملاكمة العادلة، ومدير           
تقلة بسبب جلـوء   الصحف املسىجريدة املشعل عدة مرات، وكما يتم الضغط عل  

رية ضد الـصحف     سلطتهم ملنع اإلعالنات الشه    الستغاللذوي النفوذ السياسي    
 اإلعالم العمومي وتسخريه للدعاية السياسية ىاملنتقدة للسلطة، واستمرار اهليمنة عل 

ت يف غياب أخالقيات املهنة وواجـب احليـاد         ئاوالتشهري ببعض املناضلني واهلي   
  . الدولةىاملفروض عل

  

  :السلمي التجمع يفحلق ا -٢
 ٢٠حركة "واجهت السلطات األمنية التظاهرات االحتجاجية اليت نظمتها 

شباط، ومارس آذار للمطالبة باإلصالح السياسي والدميقراطيـة        /يف فرباير " فرباير
وهامجت قوات األمن احملتجني يف مناسبات عديدة على حنو أفضى          . بالقوة املفرطة 

  . وقتل واحد على األقلإىل إصابة العديد جبروح،
ملفرطة خالل تظاهرات منتـصف     كذلك استخدمت قوات األمن القوة ا     

 اليت جرت يف الرباط، وفاس، وطنجة وتيمارا للمطالبة بـإغالق           ٢٠١٢أيار  /مايو
كما استخدمت القوة ضد املظـاهرات الـيت        . مراكز االحتجاز السرية يف تيمارا    

هرين بوحشية أدت إىل وفاته متـأثراً       ، ومت ضرب أحد املتظا    جرت يف مدينة صايف   
  .٢٠١١حزيران / يونيو٢جبراحه يف 

حـائزة  مل تكن  هرات  وقد عللت احلكومة هذه اإلجراءات بأن هذه التظا       
لكن جادل املقرر اخلاص يف هـذا       ، وأن تفريقها كان أمراً مشروعا       على ترخيص 

  .املربر
فرط للقوة   امل الواالستعمينتهك عرب التدخالت العنيفة للقوات العمومية        

" كرمي الشايب " الوفاة منها حالة      يف بعض األحيان إىل    ىوخارج نطاق القانون أد   
 واليت مل يتم ٢٠١١ مايو ٢٩يف " كمال العماري"، و ٢٠١١ فرباير   ٢٠بصفرو يف   

 ومل تتم معاقبة أي شخص من املتورطني يف هذه اجلرائم، كما مت             ،التحقيق بشأا 
 واسـتعمال  للدموع وخراطيم املياه والرصاص املطـاطي         القنابل املسيلة  استعمال

العصي والعصي الكهربائية والقضبان احلديدية ضد متظاهرين سـلميني، وفـك           
عتصامات السلمية بالقوة يف العديد من املدن، سواء املنظمة من طرف املعطلني،            اال

 االسـتيالء  احملتجني على  أو   واالجتماعية االقتصاديةأو السكان املطالبني حبقوقهم     
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 حقـوقهم، أو حركـة    انتهاك على أراضيهم، أو العمال والعامالت احملتجني       ىعل
 اسـتعمال  السلطات إيل جلأتالنساء السالليات املطالبات باحلق يف األرض، كما      

ـ    ى عل لالعتداءخدمات أشخاص مدنيني      نـشطاء احلركـة     ى املتظـاهرين وعل
رغم فـتح  وت تام هلم من العقاب     حتت محايتها وبإيعاز منها ويف إفال      االحتجاجية

 إال أا مل تقم بـأي متابعـات يف         الشكليات بشأن بعض    اًالشرطة القضائية حتقيق  
  .   أغلبها

  

 : ون العامة ئ إدارة الشيف املشاركة يفاحلق  -٣
، وأعلنـت وزارة  ٢٠١١متـوز  / يوليـو ١ الدستور يف   ى عل االستفتاءمت  

، وأن نـسبة املـشاركة بلغـت        %٩٨.٥الداخلية أن نتيجته عربت عن موافقة       
، ورحبت األحزاب املؤيدة للدستور ذه النتيجة، مؤكدة نزاهة عملية          %٧٣.٤٦
 وسالمتها، وإن كانت بعض املصادر قد شككت يف هذه النسبة خاصة            االستفتاء

 فرباير اليت وصفت تلك النتائج  ٢٠ ومنها قوى    ،مع محلة املقاطعة اليت شنها البعض     
، االسـتفتاء  أن املغاربة قاطعوا بشكل واضح عملية        ىد ناشطوها عل  باملزورة، وأك 

 ما وصفوه خبروق كبرية سجلت قبل أيام من موعد االقتـراع، ويـوم              إىلإضافة  
االقتراع، من بينها تعميم خطب مجعة رمسية تدعو املصلني إيل التـصويت بـنعم،       

ـ  " البلطجية "واستخداموتصفه بالواجب الديين،     د العمـال يف  واألمـوال، ودي
 عن التصويت بغري ذلك، وعدم إعطاء املعامالت        امتناعهممعاملهم بالطرد يف حال     

 ملن قاطع التصويت، وحرمان الرافضني للدستور اجلديد ومقاطعيـه مـن            اإلدارية
  .فرصة التعبري عن آرائهم

 االسـتفتاءات خترج عن أرقام     وذكرت قوي سياسية أن األرقام املعلنة ال      
، ومـروراً   %٩٧.٠٥ الذي أقر الدسـتور بنـسبة        ١٩٦٢ باستفتاء   السابقة بدءاً 
 ١٩٧٢ دستور واستفتاء، %٩٨.٧٠ الذي مت إقراره بنسبة ١٩٧٠ دستور باستفتاء

، %٩٩.٩٨ الذي مت بنـسبة      ١٩٩٢ دستور   واستفتاء،  %٩٨.٧٥الذي مت بنسبة    
  %.٩٩.٥٦ الذي مت بنسبة ١٩٩٦ واستفتاء

ن اخللل يف العملية، ومن أمههـا       وقدمت هذه القوي بيانات توضح مكام     
 أسـاس   ى، وليس عل  االنتخابيةاختزال الكتلة الناخبة يف عدد املسجلني يف اللوائح         

اإلحصاء العام للسكان، مما جعل حنو عشرة ماليـني خـارج احلـسبة الرمسيـة            
 تتعدى للمشاركني واملقاطعني، والذين إذا مت حسام فإن نسبة املشاركة الفعلية لن

  .املتبقية من الكتلة الناخبة% ٦٣نسبة و ما يعين مقاطعة ، وه%٣٧
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 ال" مـشروع الدسـتور      ى عل االستفتاءوقال مرصد العدالة باملغرب إن      
 االستفتاءعملية  "، وسجل املركز املغريب حلقوق اإلنسان أن        "يعكس إرادة الشعب  

  ".االقتراعشابتها خروق يف عدد من مكاتب 
 األورويب والواليـات املتحـدة      حتاداال املستوي اخلارجي، رحب     ىوعل

" أالن جوبيـه  "، ووصفها وزير اخلارجيـة الفرنـسي        االستفتاءاألمريكية بنتيجة   
  .بالشفافة والدميقراطية

 ٢٠١١تشرين ثان   / نوفمرب ٢٥ يف االنتخابات التشريعية أجرت املغرب   و
ية بعد التعديالت الدسـتور    النتخاب أعضاء جملس النواب   " مبكرة"سابقة ألواا   

، ويتشكل جملس النـواب مـن   وتطوير اإلطار القانوين لقوانني املشاركة السياسية  
 مقعداً يتم اختيارهم بالقائمة النسبية علـى املـستوى    ٩٠ من بينهم    ، مقعداً ٣٩٥
 وللشباب حتت سن    ، مقعداً ٦٠ مقعداً خصص للنساء     ٩٠ ومن بني الـ     ،الوطين

مـن املـسجلني يف      % ٤٥.٤بات   مقعداً، ، وقد شارك يف االنتخا      ٣٠األربعني  
  %.٣٧ وكانت نسبة املشاركة يف االنتخابات السابقة ،سجالت الناخبني

ـ     لوكان الفتاً ل    ـنظر أن نسبة كبرية من األصوات قدرا بعض املصادر ب
 ويرجح ، من األصوات كانت باطلة أو ملغاة ألا كانت بيضاء أو مشطوبة      %٢٠

  .أا كانت أصوات احتجاجية
ه االنتخابات أول انتخابات بعد اإلصالحات السياسية التدرجيية        وتعد هذ 

 وقد والتعديالت الدستورية اليت تضمنت تشكيل احلزب املتصدر لتشكيل احلكومة،
 حزباً بينما قاطعتها أحزاب االشتراكي املوحد والطليعة        ٣١تنافس يف االنتخابات    

،  فربايـر  ٢٠كـة   ما دعت ملقاطعتـها حر    والنهج ومجاعة العدل واإلحسان، ك    
 مقعـداً،  ١٠٧ عن تصدر حزب العدالة والتنمية اإلسالمي بــ      النتائجوأسفرت  

ـ   ـ     ا مقعد ٦٠وحزب االستقالل ب  مقعداً،  ٥٢، وحزب التجمع الوطين لألحرار ب
ـ   ، وحزب االحتاد االشتراكي للقـوات الـشعبية        ا مقعد ٤٧واألصالة واملعاصرة ب

ـ   ا مقعد ٣٩بـ عدا، واالحتـاد الدسـتوري بـــ        مق ٣٢، واحلركة الشعبية ب
٢٣ـ   امقعد  مقاعـد،   ٤، واحلـزب العمـايل      ا مقعد ١٨، والتقدم واالشتراكية ب

وحصلت كل من أحزاب احلركة الدميقراطية والتجديد واإلنصاف والبيئة والتنمية          
املستدامة والعهد الدميقراطي على مقعدين لكل حزب منهم، بينما حصلت أحزاب           

ية والعدالة االجتماعية، وجبهة القوى الدميقراطية، والعمـل        اليسار األخضر واحلر  
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 ٢٩٦

 حزبـاً  ١٣بينما مل يـستطع  .  والوحدة والدميقراطية على مقعد واحد كل حزب 
  . أية مقاعد احلصول على

 ١٥.٥ا باملقارنة مع     ناخب ١٣.٤٧٥.٤٣٥وشهدت االنتخابات تسجيل    
رك يف مراقبة االنتخابات    واشت. ٢٠٠٧مليون ناخب يف االنتخابات التشريعية لعام       

% ٩منـهم   % ٢٢.٩مراقبون حمليون وأجانب، وبلغت نسبة النساء املترشحات        
فقط، %  ٤وس القوائم بنسبة ، وتصدرت النساء رء احملليةرفقط على مستوى الدوائ
من مقاعد جملـس النـواب،       % ١٧ ما نسبته    امقعد) ٦٧(وحصلت النساء على    

ف يقوده حزب العدالة والتنمية الذى حـصل        وتشكلت احلكومة اجلديدة من حتال    
 حقيبـة   ٣١ وزارات من أصل     ٦ حقيبة وزارية وحزب االستقالل على       ١٢على  
 .وزارية

  
*   *   *  
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 ٢٩٧

  ةوريتانياملمجهورية اإلسالمية 
  

   والدستورياإلطار القانوين: أوالً
ء مؤسسة   قانونا يقضي بإنشا   ٢٠١٣آذار  /أقرت احلكومة يف اية مارس    

عمومية، وهى الوكالة الوطنية حملاربة خملفات الرق وتعزيز سبل الدمج االجتماعي           
ومكافحة الفقر، ودف الوكالة إىل تنفيذ سياسات من خالل بـرامج اقتـصادية     
  .واجتماعية تتيح القضاء على خملفات الرق ودمج الالجئني العائدين وحماربة الفقر

 ٢٠٢/٣/٢٠١٣ يف الصادر ٠١٥/٢٠١٢وصدر القانون الدستوري 
مرة يف تاريخ موريتانيا فقد  تضمن نصا جيرم التعذيب بشكل صريح ألول الذي

ال ميكن استرقاق أي أحد أو إخضاع الكائن البشري ألي نوع من "نص على أنه 
. اإلهانة أو التعذيب أو غريه من املعامالت الوحشية أو غري اإلنسانية أو املهينة

" سات جرائم ضد اإلنسانية وتعاقب كما هي من قبل القانونوتشكل هذه املمار
 يعاقب على جرائم ٢٠١٣كانون ثان /وبناء على هذه املادة صدر قانون يف يناير

 .االسترقاق والتعذيب باعتبارمها جرائم ضد اإلنسانية وال تتقادم هاتان اجلرميتان
يـع  تشرين ثان علـى اتفاقيـة محايـة مج        /وصدقت موريتانيا يف أكتوبر   

امللحـق   الربوتوكول االختيـاري  األشخاص من االختفاء القسري، وكذلك على 
، وذلك بعد مرور مـا      ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٣التعذيب يف باتفاقية مناهضة   

  .٢٠١١أيلول / سبتمرب٢٧يف يقرب من عام من التوقيع عليه 
وقد صدق جملس الشيوخ على تعديل قانون منصب زعيم املعارضة لكي           

؛ ويهدف التعديل إىل وضع مؤسسة "املؤسسة املعارضة الدميقراطية"ه صفة يضاف ل
  . أنشطتهاقانونية للمعارضة الدميقراطية لتسيري 

  

  احلقوق األساسية: ثانياً
انتهاكات متعددة خالل الفترة اليت     احلق يف احلياة والسالمة البدنية      شهد           

فرط الذي اسـتخدمته الـسلطات يف   يغطيها التقرير، على صلة بالقمع والعنف امل    
تفريق التجمعات السلمية، أو على صلة بسوء معاملة السجناء واحملتجزين ووقوع           

  .حاالت للتعذيب يف عدد من السجون
 سقط ثالثة قتلى إثر فض القوات األمنية املظاهرات بالعنف يف عـام           فقد  
" األمني مانغان" مبقتل املتظاهر ٢٠١٢قتل املتظاهرين يف     ، واستمرت ظاهرة  ٢٠١١

، وقد أصيب   ٢٠١٢أيلول  / سبتمرب ٢٨بتاريخ  " مقامة"أثناء فض مظاهرة يف مدينة      
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 ٢٩٨

حنو عشرة متظاهرين يف تلك األحداث، وصرح وزير الداخلية بأن احلكومة لـن             
   .تسمح باضطرابات أمنية، ومت فتح حتقيق قضائي يف الواقعة

يف " النعـيم دار "مـصرعه بـسجن    " احلسن ولد اهلادي  "لقي السجني   و
 ورفـع   ،، ومت إقالة مدير السجن    ٢٠١٢تشرين أول   / أكتوبر ٢نواكشوط بتاريخ   

  . ضد عناصر من احلرس بتهمة القتلىدعو
 هـو   احلق يف احلرية واألمان الشخـصي     يعد العائق األكرب يف تفعيل      و

استمرار األشكال الشبيهة بالعبودية، بالرغم من صدور قرار رئاسي مبنع العبودية يف 
، وال توجد أرقام رمسية عن أعداد       ٢٠٠٧، وصدور قانون بتجرمي الرق يف       ١٩٨١

  .املستعبدين يف موريتانيا
وينص قانون جترمي الرق على معاقبة املتهمني بالسجن ملدة ال تتجاوز عشر       

 بتهمة  ٢٠١١ستة أشخاص يف عام       احملكمة اجلنائية يف نواكشوط    تدانأسنوات، و 
 فقد لوحظت   دم معاقبة أغلبية مرتكيب هذه اجلرائم     وبالرغم من ع  ،  استرقاق طفلني 

فأقيم العديد من املظاهرات اليت تندد بإسقاطها،      ،   الوعي الشعيب ذه الظاهرة    زيادة
قبـت  ليات الرافضة تنظيم قافلة تطوف املدن املوريتانيـة لُ        اوكان من أحدث الفع   

  .٢٠١٣ثان  كانون/ريناي يف "احلرية واملساواة"بقافلة 
 يف ىمن طلب بعض عناصر الشرطة الرشاولعديد من املواطنني ويشكو ا

نقاط التفتيش بني املدن وداخل نواكشوط، ويف بعض احلاالت يتم احتجاز 
 باجتياح ٢٠١١أيلول /سبتمرب ٢٩يف   وقد قامت الشرطة،املواطنني بنقطة التفتيش

 مشاركتهم يف، بسبب  شخصا بدون أمر قضائي٢٠منازل يف نواكشوط واحتجاز
  .مظاهرة يف اليوم ذاته

 يف العامني املاضيني عدة تصدر احلق يف احملاكمة العادلةوعلى صعيد 
أحكام على املدافعني عن حقوق اإلنسان املختصني مبحاربة األشكال الشبيهة 

 من ثالثة حكم بالسجن ملدة سنة على ٢٠١١كانون ثان /في ينايرفبالعبودية، 
برام داه "و" عيليني ولد مبارك" وهم ،"هضة الرقانبعاث حركة منا"أعضاء مبادرة 

، على خلفية اامهم باالعتداء على أفراد الشرطة يف "ولد عبيد وشيخ ولد عابدين
، ٢٠١٠كانون أول /وقفة احتجاجية أمام مركز للشرطة بنواكشوط يف ديسمرب

رة ، وحكم على أربعة أعضاء من املباد٢٠١١آذار /ولكن مت العفو عنهم يف مارس
  .٢٠١١آب / أغسطس٢٣ذاا بالسجن ستة أشهر للتجمع بدون ترخيص يف 

   ١٨ ضد حنو واإلعدام أحكام بالسجن ترة للقلق صدرـويف ظاهرة مثي
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  .االدعاءاتهذه تحقيق يف ال زعموا تعرضهم للتعذيب، ومل تقم احملكمة ب،شخصا
  سجينا من سجن نواكـشوط إىل      ١٤ السلطات املوريتانية بنقل     تقامو

، ومل يـتم     بعزلة عن العامل اخلـارجي       ٢٠١١أيار  /مايو ٢٣مكان غري معلوم يف     
كان احتجازهم حىت صدور هذا التقرير، وبعد ضغط مـن عـدة            مبإخبار ذويهم   

  اإلفصاح عن  دون، منظمات حقوقية مت السماح لفريق من الصليب األمحر بزيارم
  . احتجازهممكان

أسهمت احلكومـة    من احملتجزين معاملة السجناء وغريهم    وعلى صعيد   
 حتسني أوضاع السجون، حيث املوريتانية ببعض اإلجراءات اإلجيابية اليت دف إىل     

 لتقليل الضغط على الـسجون    " أجل"و" نواذيبيو"قامت بإنشاء سجنني جديدين يف      
مت تدريب بعض موظفي الـسجون علـى حفـظ      و ،مبساعدة من االحتاد األوريب   

 ،اسب اآليل، كما قامت احلكومة بتطوير اخلدمات الطبيـة        البيانات باستخدام احل  
  .  بزيارة السجون-)مثل الصليب األمحر(-ومسحت للمنظمات الدولية 

 تعاين مـن   االحتجازراكز  السجون وم  ظلت   وبالرغم من تلك اخلطوات        
خاصـة الـسجون    و ،طاقتها االستيعابية  أعداد احملتجزين بكثري  التكدس، إذ تفوق    

والرعايـة   السجون وأماكن االحتجاز من سوء أوضاع النظافة        تعاينما  القدمية، ك 
فضالً عن ضعف قدرة املؤسسات السجنية علـى        ،  الصحية ونقص املعدات الطبية   

، ويف هذه احلالة يعتمد أغلب املساجني واحملتجـزين         لرتالئهاتوفري التغذية الشاملة    
  .على مساعدة أسرهم

برز يف أماكن االحتجاز يف موريتانيـا،       هو االنتهاك األ   وال يزال التعذيب  
، وتعد أبرز قضية تعـذيب قـضية       واطننيتعذيب العديد من امل   وردت ادعاءات ب  و

متوز / الذي مت تعذيبه يف أحد مراكز االحتجاز يف يوليو         ،"عبدالرمحان دمبا "الشاب  
وقد أفادت مصادر املنظمة باحتجاز ، ، وقد أسفر تعذيبه عن فقدانه للذاكرة٢٠١٢
آذار / مـارس ٢٠وذلك بعد خـروجهم للتظـاهر يف   هم ،  ض الطالب وتعذيب  بع

٢٠١٢ .  
  

   احلريات العامة: ثالثاً
 قامـت احلكومـة   حرية التنظيم احلزيب وتكوين اجلمعيات      على صعيد   

بتكبيل منظمات حقوق اإلنسان، حيث اقتحم األمن املوريتـاين املقـر الفرعـي             
، ومت مصادرة   ٢٠١٢ أيار/ مايو ٦انيا يف   للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف موريت     
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 ٣٠٠

حمتوياته وإغالقه بالقوة، وذلك بعد احتضان الفرع العتصام شباب عاطلني يطالبون 
حبقهم يف العمل، وقد بررت احلكومة هذا االقتحام حبجة عدم وجود ترخيص عمل 

 العمل  ق املنظمة يف  حببالرغم من تقدمي املنظمة اإلثباتات القانونية اليت تفيد         ،  للفرع
  . بكل أحناء موريتانيا

  تأثرت موريتانيا بالثورات  احلق يف التظاهر السلميوعلى صعيد 
الشارع املوريتاين شهد واالنتفاضات الشعبية اليت شهدها عدد من البلدان العربية، و 

عدداً من التظاهرات والتجمعات واالعتصامات السلمية على صلة بالتظـاهرات          
سي ومناهضة الفساد املستشرى، كما جرت بعض هـذه         الداعية لإلصالح السيا  

التظاهرات على صلة باملطالب االقتصادية واالجتماعية للعمال أو ملناهـضة آثـار    
تلك املظـاهرات، وباملثـل      ٢٠١٢-٢٠١١  نيعامالعبودية، وتواصل على مدار     

زادت السلطات األمنية من استخدام العنف جتاهها، ونشطت عمليـات القـبض          
  .لمتظاهرينتعسفي ل الحتجازواال

واستخدمت القوة ضد وقفة احتجاجية ذات طابع سلمي للتضامن مـع           
، الـيت دعـت     ٢٠١١آب  / أغسطس ٢٧السكان احملليني يف مقاطعة عرفات يف       

، كما استخدمت السلطات القـوة  "إيرا"لتنظيمها مبادرة انبعاث احلركة االنعتاقية   
شـباط  /ط اليت وجرت يف فربايرضد املظاهرات اليت نظمها طالب جامعة نواكشو      

  . ممن شاركوا يف املظاهرات٣٦، كما اعتقلت ٢٠١٢
 ، متظاهرا يف عدة مدن    ٥٠ مت احتجاز حنو   ٢٠١١تشرين أول   /ويف أكتوبر 

السرقة باملناهضة للتعداد السكاين، واامهم " ال متس جنسييت"بعد خروج مسريات 
 أيام من االحتجاز، بينما حكم      والتخريب، وقد أُطلق سراح معظم املتظاهرين بعد      

 يوما من االحتجـاز     ١٣والعفو عنهم بعد    ( أشهر   ٣على أربعة منهم باحلبس ملدة      
، متوز/ يوليو ٤، حيث فضت مظاهرة بالقوة يف       ٢٠١٢ وتكرر املشهد عام     ،)فقط

على املتظاهرين بالضرب،   عتدت  الغازات املسيلة للدموع، وا   واستخدمت الشرطة   
وال يزال مصريه غـري   ه  واحتجاز" عبد الباقي ولد عبيد اهللا    "تظاهر  وقد مت سحل امل   

  .معروف
وكذلك استخدمت السلطات األمنية القوة لقمع االحتجاجات الـسلمية         

نيـسان  / أبريـل ٢٣اليت نظمها العمال يف ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط يوم    
مطالبة بتحسني  ، على خلفية اإلضراب واالعتصام اللذين نفذمها العمال لل        ٢٠١٣

  .شروط العمل واالستخدام، وقد أسفرت أعمال القمع عن إصابة ثالثة أشخاص
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  اجلمهورية اليمنية
   

 مل ٢٠١١شـباط  /عندما اندلعت ثورة الشباب يف السابع عشر من فرباير       
استلهاماً لنموذجهما، بل كانت يف واقـع        تكن جمرد امتداد لثوريت تونس ومصر     

 إذ كان احلراك اجلنـويب  ،ن حاالت التمرد ز أرجاء البالد   ة م لاألمر امتداداً لسلس  
تزايد زمخها يوماً بعد يوم و ،يف اجلنوب منذ سنوات   قامت  يقود بالفعل حركة مترد     

حتت وطأة إجراءات قمعها ونزيف الدماء، وكان احلوثيون يف حمافظة صـعدة يف             
) ٢٠٠٤(نذ عام الشمال قد خاضوا حرم السادسة مع نظام على عبد اهللا صاحل م      

جحافات، بينما كانت اجلماعات اإلسالمية املتشددة يف حالة إمبا خلفه من مظامل و    
 وال بـدعم  ،مل تستطع السلطة قمعها، ال بقوا الذاتيـة  و ،حرب فعلية مع النظام   

الطـائرات  ( أو بطائرات الـدرون      ،الواليات املتحدة األمريكية العسكري املباشر    
  . قاعدة أمريكية سرية يف اململكة العربية السعوديةانطالقاً من) بدون طيار
وكانت االشتباكات القبلية املسلحة حول مصادر الثروة حقيقـة كئيبـة            

ـ          واترة أيـضاً   متواترة، وكان خطف السياح وموظفي الشركات األجنبية آلية مت
  .بل والتربح أيضاً، وتأسست هلا آليات للوساطة والتفاوض، القتضاء مصاحل حيوية

بينما كان ما بقي من شرعية للنظام يتآكل حتت وطأة الفـساد الـذي              و  
وضع اليمن يف أدىن قائمة الشفافية الدولية منذ سنوات، والبطالة اليت وضـعته يف              
أعلى قائمة البلدان اليت تعاين من البطالة، والفقر املدقع الذي استشرى بني أكثر من     

ـ    يف اخل  الفادحمن الشعب اليمين، والنقص     % ٦٠  ي أعـاق  ذدمات الضرورية ال
ى حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، كان علي عبد اهللا صاحل         علصول املواطنني   ح

  .مشغوالً بقضايا احتكار السلطة، ومتديد واليته الرئاسية وتوريثها ألبنائه من بعده
 لنظام استبدادي امتـد     ةوال دف هذه املقدمة إىل استعادة ذكريات أليم         

واقع ميثـل  ستحضار  إنعاش الذاكرة ال  ها دف إيل  ثة عقود، ولكن  إىل أكثر من ثال   
  .البنية التحتية لتفاعالت املرحلة القادمة لبناء اليمن اجلديد

 

  اإلطار القانوين والدستوري: أوالً 
باغتت الثورة ترتيبات الرئيس السابق إلجراء تعديالت دستورية تتيح لـه           

ع واإلعالن الصريح عن االلتـزام بعـدم        لتراجإىل ا  واضطرته   ،الترشح ملدد أخرى  
مبعىن عدم احتـساب الواليـات الدسـتورية        " (التصفري"التمديد أو التوريث أو     

ـ          )السابقة  ي، وإعادة فتح السجل االنتخايب، وتشكيل جلنة عليا لالنتخابات، وه
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 ٣٠٢

املطالب اليت كانت الثورة اليمنية قد جتاوزا، بينما رحبت املعارضة الرمسية ـذه             
 وإن اشترطت إلثبات جديتها إقدام الرئيس فعليا على تنحية كل أبنائه            ،تصرحياتال

  . وأبناء أخيه وأقاربه من املناصب القيادية يف الدولة
 التخلي عن الـسلطة بالعمـل علـى         ي عبد اهللا صاحل تفاد    يوحاول عل 

 املراهنة على شق صفوف الثورة من خالل إطـالق مبـادرات            : أوهلما ،حمورين
 استخدام العنف ضد املتظـاهرين لتفـريقهم،        :كسب الوقت، وثانيهما  إصالح ل 

  ).الشارع بالشارع( فيما عرف بسياسة ،وحشد أنصاره يف امليادين
 ٢٠١١آذار  / مارس ١٨يما عرف مبجزرة صنعاء يف      لكن بتورط النظام ف   

أعلن العديد من القيادات العسكرية وأعضاء احلزب احلاكم وعدد مـن الـوزراء            
 من هنا سعى النظام للبحث عن خمرج هلذا  ،تأييدهم للثورة وانضموا إليها   والسفراء  
 طالبـا منـها    -وخاصة السعودية -دول جملس التعاون اخلليجي     إىل   فلجأ   ،املأزق
  .الوساطة بينه وبني املعارضة يف حماولة الستدراج املعارضة إىل طاولة احلوارالقيام ب

 مببادرة لتسوية األوضـاع     وبالفعل تقدمت دول جملس التعاون اخلليجي     
السياسية يف اليمن شكلت مرجعية أساسية يف عملية التسوية، وشـهدت عـدة             

 تنحي الرئيس صاحل عن     وصلت إىل نسختها األخرية، اليت تتضمن      حىت   ،تعديالت
السلطة ونقلها إىل نائبه بعد شهر من التوقيع عليها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية            

تتوزع احلقائب فيها مناصفة بني احلزب احلاكم وأحزاب         بينما   ،تترأسها املعارضة 
  .املعارضة، مع منح صاحل وأركان نظامه حصانة من املالحقة

من خـالل   -وسامهت القوى الكربى إىل جانب جملس التعاون اخلليجي         
 يف التوصل إىل صياغة آلية تنفيذيـة        -مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن      

ة، وأهم ما نصت عليه أن يوقع صاحل علـى املبـادرة وآليتـها              للمبادرة اخلليجي 
 وينقل كامل صالحياته لنائبه، وأن تسمي املعارضة مرشـحها لرئاسـة            ،التنفيذية
 على أن يتم توزيع احلقائب فيها مناصفة بني احلزب احلاكم واملعارضة،            ،احلكومة

نـصيب   ويكون من مهام احلكومـة ت ،ويسمي كل منهما مرشحيه خالل أسبوع     
 يوما من حصول احلكومة علـى       ٩٠رئيس للجمهورية عرب استفتاء شعيب خالل       

  موافقة الربملان، وحبيث يكون مرشح التوافق الوحيد فيها عبد ربه منصور هادي 
نائب رئيس اجلمهورية، كما يشكل نائب الرئيس  جلنة عسكرية إلاء االنقسام يف 

  . املؤسسة العسكرية وإزالة املظاهر املسلحة
  /  نوفمرب٢٣اض يف ـع علي صاحل يف الريـوبعد مماطالت وتلكؤات وق
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 ٣٠٣

 على املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، يف حني وقـع ممثلـو            ٢٠١١تشرين ثان   
املعارضة وقيادات يف احلزب احلاكم على اآللية التنفيذية فقط، حيث كان قد سبق             

  .أيار/ مايو٢١هلم التوقيع على املبادرة اخلليجية يف 
 اليت مشلت تكوين اللجنـة      ،وبذلك دخلت البالد املرحلة االنتقالية األوىل     

 الـيت أدت الـيمني      ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطين برئاسة املعارضة      ،العسكرية
ديسمرب، كما مشلـت هـذه      / كانون األول  ١٠الدستورية أمام نائب الرئيس يف      

  .املرحلة أيضا التجهيز لالستفتاء  الرئاسي
 انتهى حكم صاحل رمسيا بتنصيب الـرئيس        ٢٠١٢شباط  / فرباير ٢١ ويف   

 وبذلك تكون البالد قد دخلت املرحلة االنتقاليـة         ،عبد ربه منصور رئيسا توافقيا    
يقوم الرئيس املنتخب وحكومة أن الثانية، وتتضمن هذه املرحلة وفق اآللية التنفيذية     

نوطة ما على النحو املنصوص عليه الوفاق الوطين مبمارسة مجيع املهام االعتيادية امل    
يف الدستور، وإضافة إىل ذلك ميارسان الصالحيات الالزمة ملواصلة مهام التنفيـذ            
احملددة للمرحلة األوىل، واملهام اإلضافية احملددة يف املرحلة الثانية من نقل السلطة،            

  :وتشمل هذه املهام ما يلي
 جلنة  التحضري للمؤمتر وجلنة التفسري       ضمان انعقاد مؤمتر احلوار الوطين وتشكيل     * 

  .واهليئات األخرى املنشأة مبوجب هذه اآللية
 ،إلصالح الدستوري اليت حتدد شكل الدولة والنظـام الـسياسي    اإطالق عملية    *

  .وعرض الدستور بعد تعديله الستفتاء الشعب اليمين
 .إصالح النظام االنتخايب*  
  . اجلمهورية وفقاً للدستور اجلديدإجراء انتخابات جملس النواب ورئيس* 

وكانت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان قد احتضنت جمريات حوار وطين            
كانون ثان / يف يناير-بناء على طلبهم-شعيب بني خمتلف الفاعلني يف الساحة اليمنية 

 من كافة القوى السياسية واالجتماعية واتمـع        ١٨٠ بالقاهرة مبشاركة    ٢٠١٢
عبد ربه منصور   "ك يف إطار التمهيد لنقل السلطة من صاحل إىل الرئيس           املدين، وذل 
وذلك دف التوصل لتوافق وطين حول قضايا الدستور والتنمية االقتصادية    " هادي

  .واملؤسسة العسكرية واإلصالح السياسي وقضية اجلنوب
آذار / مـارس ١٨وقد اغتنمت املنظمة انطالق احلوار الوطين الرمسـي يف     
وأوفدت فريقاً رفيع املستوى برئاسة رئيس جملس أمناء املنظمة وعضوية          ،  ٢٠١٣

آذار، / مارس ٢٧ و   ٢١كل من أمني عام املنظمة ومديرها التنفيذي يف الفترة بني           
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 ٣٠٤

وذلك لدعم احلوار كآلية إلجناز التوافق الوطين املنشود وضمان إدمـاج معـايري             
وزارت البعثة كل من صـنعاء   حقوق اإلنسان يف خمرجات احملاور التسعة للحوار،        

وعدن والتقت شباب الساحات وعائالت الشهداء واملختفني قـسرياً واملـصابني        
ومجاعات حقوق اإلنسان وغريها من مؤسسات اتمع املدين، وممثلني عن كافـة        
  .القوى السياسية املنخرطني يف احلوار الوطين، وكذلك بعض القوى املقاطعة له

كبار املسئولني بالدولة واجليش، ويف مقدمتهم الرئيس  والتقى وفد املنظمة ب     
، ووزير الداخلية ووزيرة حقـوق اإلنـسان        "علي حمسن األمحر  "واللواء  " هادي"

ومديري إدارات وزارة العدل، وسفارات الواليات املتحدة ومصر وأملانيا، ومبعوث 
لسامية حلقوق  ومكتب املفوضية ا  " مجال بن عمر  "األمني العام لألمم املتحدة السيد      

  .اإلنسان يف اليمن
وجنحت البعثة يف إقناع كافة األطراف بضمان معاجلة قـضية اجلنـوب              

باالستناد على معايري حقوق اإلنسان، وتأجيل مشروع قانون العدالة االنتقالية املثري         
للجدل ليكون ضمن خمرجات احلوار الوطين، فضالً عن ترتيبـات لتقويـة دور             

  .نمجاعات حقوق اإلنسا
قائـد  " عبد اهللا قريان"وقد الحقت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان املدعو         

األمن املسئول عن مذحبة تعز، وتابعته خالل وجوده باألراضي املـصرية لدراسـة     
الدكتوراة بأكادميية الشرطة املصرية، وقد أسفرت حتركاا يف مـصر إىل هروبـه          

ليمن أمثر عن صدور أمـر قـضائي     خارجها يف وقت متزامن مع حترك قانوين يف ا        
 .بتوقيفه عن هذه اجلرمية

  

  احلقوق األساسية: ثانياً
  احلق يف احلياة. ١

 قتيل وإصابة آالف من احملتجني السلميني       ٣٠٠تقدر املصادر سقوط حنو       
 وحىت رحيل   ٢٠١١شباط  / فرباير ١٧ اليت امتدت منذ     ،خالل فترة االحتجاجات  

اً  امرأة قتلن خالل التظاهرات يف تعز رمي٢٤بينهم  ،علي عبد اهللا صاحل عن السلطة
 وتورط يف أعمال القتل سلطات األمن وقوات ،بالرصاص من جانب األمن واجليش

من اجليش وميليشيات تابعة لعلي عبد اهللا صاحل على امتداد خارطة اليمن، ومشلت             
      صاص  واستخدمت فيها السلطات الر    ا،كل ساحات التغيري يف مدن اليمن وبلدا

ن ـ محلة واسعة م  ذلك قـفااز املسيل للدموع واألسلحة البيضاء، ور     ـاحلي والغ 
  .االعتقاالت واالغتياالت والتعذيب والتنكيل
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 ت إعالمياًوختللت إجراءات القمع مذحبة مروعة يف مجعة الكرامة، عرف
 وقد وقعت هذه املذحبة يف ساحة ،٢٠١١آذار / مارس١٨يف " مبذحبة الكرامة"
 ووفق شهود ، مسلحون النار من أسلحة آلية عقب صالة اجلمعةأطلقري حيث التغي

 وبعضهم كان يعتلى أسطح البنايات، ،عيان فقد جتمع املسلحون من اجتاه اجلنوب
 متظاهراً أغلبهم من طالب اجلامعات ومن ٤٥وقد أسفرت هذه املذحبة عن مقتل 
  . آخرين٢٠٠بينهم ثالثة أطفال، فضالً عن إصابة 

ن ون األساسيولرغم من مرور عامني على تلك املذحبة فال يزال املتهموبا
 عبد صاحل وقبل ي ومل تبذل السلطات اليمنية أثناء حكم عل،فارين من العدالة

 جدية يف تعقب اجلناة وضبطهم، وبلغ عدد املتهمني اًتنحيه عن السلطة جهود
أيلول /هم يف سبتمرب بدأت حماكمة بعض، شخصا٧٨بالضلوع يف تنفيذ هذه املذحبة 

 السابق من الرئيس اليمىن ، ويتهم حمامو الضحايا باإلضافة للمتهمني كال٢٠١٢ً
مطهر "أركان حرب األمن املركزي، ووزير داخليته " حيىي صاحل"وابن شقيقه 
  .حمافظ احملويت" أمحد على األحول"، و"املصري

يف "  الدستوريةالدائرة"وقد مت إيقاف احملاكمة حلني بت احملكمة العليا 
تفسري مدى صالحية احملكمة اجلنائية يف إضافة صاحل وبعض معاونيه لقائمة املتهمني 

حزيران / يونيو٨ وقد رفضت حمكمة االستئناف يف .يف ضوء قانون احلصانة
 بصنعاء الطعن الذي تقدم به حمام عن الرئيس السابق علي صاحل وأيدت ٢٠١٣

 من معاونية للنيابة العامة للتحقيق معه ١١صاحل وقرار احملكمة االبتدائية بإحالة 
  .بشأن أحداث مجعة الكرامة

كان سلوك أجهزة األمن يف اجلنوب أكثر وحشية بشكل منهجي، حيث و
عمدت إىل استخدام الرصاص احلي كأداة وحيدة يف مواجهة التظاهرات اليت 

مذكرة رفعتها كانت تتسم عادة بالسلمية، وهو ما وثقته املنظمة وعربت عنه يف 
  .٢٠١١حزيران /إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف يونيو

شهدت مدينة جعار مبحافظة أبني باجلنوب مذحبة غامضة راح كما 
املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق ضحيتها عشرات القتلى واجلرحى قدرم 
بإصابات  قتيل وعشرات من املصابني اإلنسان واحلريات الدميقراطية بنحو مائيت

 قوات هجرتهخمزناً لألسلحة ومصنعاً للذخرية املدنيني بالغة خالل دخول املواطنني 
اجليش بعد االستيالء عليه من مجاعة تابعة لتنظيم القاعدة ويعتقد األهايل أن قوات 

  . أو قصفته جواًاجليش قد فخخت املوقع قبل انسحاا منه
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 ٣٠٦

 ٢٩ة النطاق يف تعز ليلة كما ختللت إجراءات القمع مذحبة أخرى واسع
، حيث قتلت قوات احلرس "حبادثة حمرقة تعز"، عرفت إعالميا ٢٠١١أيار /مايو

 متظاهراً ٥٧اجلمهوري واألمن املركزي وجمموعات من البلطجية ما ال يقل عن 
وأكثر من ألف جريح يف مدينة تعز، خالل فض االعتصامات السلمية يف ساحة 

توجه إليها، ومت االستعانة باألسلحة الثقيلة والدبابات احلرية وقمع التظاهرات امل
  .خالل مواجهة املتظاهرين
 حملاولـة   معاونيـه برز  أوعدد من   " صاحلاهللا  علي عبد   "وتعرض الرئيس   

 ٢٠١١حزيـران   / يونيو ٣ جوم على مسجد ملحق بالقصر الرئاسي يف         ،اغتيال
صاحل حبروق بالغة، ومصرع أثناء تأديته صالة اجلمعة، وقد أسفر اهلجوم عن إصابة 

" عبد العزيز عبد الغـين    " الشخصيني ووفاة رئيس جملس الشورى       ه من حراس  ١١
 شخصاً آخرين من بينهم رئـيس الـوزراء   ١٢٤الحقاً من جراء إصابته، وإصابة      

  ".علي جمور"
مط اللثـام    مل ي  ةوقد وقعت حماولة اغتيال صاحل ومعاونيه يف أجواء ملتبس          

 شخصاً على خلفية هذا اهلجوم الذي امت أطـراف          ٥٠تقل  عن تفاصيلها، واع  
عديدة بالضلوع فيه، منها تنظيم القاعدة، وأطراف من داخل النظـام، ومـن آل            

  .األمحر، وقد أفضى هذا اهلجوم إىل مزيد من تعقيدات مشهد الثورة اليمنية
لكن مشهد إراقة الدماء مل يتوقف عند حماوالت قمع األجهـزة األمنيـة               
يش وميليشيات علي عبد اهللا صاحل للمحتجني، وإمنا امتد إىل مناطق عـدة يف          واجل
هي خليط من مقاتلي    -  بدأت منظمة أنصار الشريعة    ٢٠١١أيار  / ففي مايو  ،اليمن

 يف شن محلة دف إىل االستيالء على        -دهم حملياً يجتنمت  القاعدة إضافة إىل شباب     
 عليها، واستولت بالفعل على عـدة    مدن يف حمافظيت أبني وشبوة وإحكام سيطرا      

  .بلدات يف حمافظة أبني مبا يف ذلك العاصمة زجنبار
متوز قاتلت االس الشعبية املكونة أساسا من رجال القبائل يف          /ويف يوليو   

" النريان الصديقة"أبني ضد أنصار الشريعة، وأوقفوا القتال بعد وقوعهم حتت طائلة   
  ، ٢٠١١أيلول /ة أا حررت زجنبار يف سبتمربللقوات احلكومية، وزعمت احلكوم

  .جنازها مل يدم لوقت طويلإلكن 
  محل سكان أبني السالح مرة أخرى للـدفاع        ٢٠١٢نيسان  /بريلأومنذ    

ة إىل جانب   ـا حاربت اللجان الشعبي   ـ كم ، املقاتلني ضدعن منازهلم وممتلكام    
  .دن أخرىالقوات احلكومية إلخراج املقاتلني من زجنبار ولودر وم
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 ٣٠٧

نيسان هاجم أنصار الشريعة ثكنات عسكرية خارج لودر،        /بريلأ ٩ويف    
خلف أكثر من مائيت قتيل معظمهم من مقاتلي أنصار         و ،مسة أيام خل امتد قتال   يف

  .الشريعة
ويف الشمال وسع احلوثيون بسرعة جهودهم للسيطرة على األرض بداية            
سيطرة على كامل حمافظة صعدة     ، وورد أم جنحوا يف ال     ٢٠١١نيسان  /من أبريل 

إضافة إىل ) مبا يف ذلك حرف سفيان بكامله     ( نصف حمافظة عمران،     ما يقرب من  و
مناطق واسعة من حمافظيت حجة واجلوف، إال أن توسع سيطرم أدى إىل صـراع        

 ،٢٠١١متـوز  /مسلح مع املقاتلني السلفيني، واستمرت املصادمات منـذ يوليـو    
د من اهلجمات ضـد املقـاتلني       دعن ع " زيرة العرب القاعدة يف شبة ج   "وأعلنت  

  . النعرات الطائفية إىل حد كبريأدى إىل تفاقماحلوثيني والسلفيني على حنو 
عمال القتل من خالل اإلرهاب وإجراءات مكافحتـه        أكذلك مل تتوقف      

بعد رحيل علي عبد اهللا صاحل وانتقال مسئولية احلكم إىل الرئيس عبد ربه منصور              
 شنت حكومة هادي، بدعم من الواليات املتحدة، وبتنسيق مع اللجان           هادي، إذ 

الشعبية خصوصاً تلك اليت يقودها مقاتلون قبليون من أبني، محلة الستعادة املناطق            
، وجنحت يف استعادة الـسيطرة علـى        "أنصار الشريعة "اليت وقعت حتت سيطرة     

 وأبني وعزان الساحلية يف العاصمة زجنبار، وبلدة جعار القريبة منها، وبلدات شقرة    
  .حمافظة شبوة ااورة

أيار وسعت القاعدة عملياا إىل صنعاء ذاا وقتل انتحاري / مايو ٢١ويف   
" القاعدة يف شبة اجلزيرة العـرب "أيار، وأعلنت / مايو٢٢أكثر من مائة جندي يف   

زجنبار مسئوليتها عن العملية اليت جاءت بعد يوم واحد من انسحاب التنظيم ومن             
ا كانت رداً على غارات الواليات املتحدة اليت تستخدم طـائرات   إوجعار، قائلة   

بدون طيار، وعلى احلملة العسكرية اليت تشنها احلكومة، وتعهـدت بالقتـال يف             
حزيران اغتال متشددون يف مدينـة عـدن   / يونيو ١٨يف  ،  "مدن العدو وعاصمته  "

ي اجلنويب الذي يقود احلرب على أنصار اللواء سامل علي قطن، وهو القائد العسكر  
  . الشريعة

  

   احلريات العامة:ثالثاً
  احلوار الوطين.. احلق يف املشاركة. ١

يعد احلوار الوطين يف اليمن أحد إجراءات االنتقال السياسي يف البالد اليت            
  : هيشمل أربعة عناصرتنصت عليها املبادرة اخلليجية و
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ر الوطين الشامل دف متكني كل اموعات املعنية         مرحلة حتضريية ملؤمتر احلوا    -أ
  .همة اليت حتدد شكل عملية احلوار الوطينمن املشاركة يف اختاذ القرارات امل

 عقد مؤمتر احلوار الوطين الشامل الذي متكّن فيه كل قطاعات اتمع اليمين             -ب
 .من املسامهة يف وضع رؤية جديدة ملستقبل البالد

 بواسطة جلنة دستورية من أجل تنفيذ قرارات احلوار الـوطين            صياغة الدستور  -ج
 واستفتاء شعيب ،الشامل، وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور

 .ينتهي باعتماد الدستور اجلديد
 إنشاء جلنة   ويتضمن التحضري إلجراء انتخابات عامة يف اية العملية االنتقالية،          -د

د سجل انتخابات جديد، واعتمـاد قـانون جديـد           وإعدا ،جديدة لالنتخابات 
 .لالنتخابات وإجراؤها وفقا للدستور اجلديد

 ٢٠١٢متوز /يف منتصف يوليو " عبد ربه منصور هادي   "وقد شرع الرئيس    
ومشل ذلك تشكيل جلنة للتواصـل      : يف تشكيل اللجان التحضريية املمهدة للحوار     

أخرى فنيـة صـدر قـرار       نة  وجلطراف يف عملية احلوار،     غرض إشراك كافة األ   ب
 أمهها إعـداد مـشروع      ، تقوم مبهام حتضريية   ٢٠١٢متوز  / يوليو ١٤تأسيسها يف   

جدول أعمال املؤمتر وموضوعاته، ومشروع النظام الداخلي للمؤمتر ومكانه وإعداد 
عبـد الكـرمي    . د ٢٠١٢آب  / أغسطس ٦ة، وقد اختارت هذه اللجنة يف       تميزاني

، وسلطان حزام العتواىن نائبا   أوىل ةبد القادر حيدان نائب   اإليراين رئيسا هلا، وراقية ع    
 . باسم اللجنةة إعالميمتحدثةثانيا، وأمحد عوض مبارك مقرراً، وأمل الباشا 

 مقعـداً   ٥٦٥  عددها وقد قامت اللجنة املعنية بتقسيم مقاعد املؤمتر البالغ       
عـدا، ويليهمـا    مق٨٥ مقعداً حلزب املؤمتر، يلبه احلراك اجلنويب بعدد   ١١٢بواقع  

 مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعني مقعـداً لكـل          ٥٠حزب اإلصالح بعدد    
  . مقعدا٣٥ً مقعدا، فيما حاز احلوثيون ٣٧منهما، مث احلزب االشتراكي بعدد 

وقد اعتمدت اللجنة الفنية أربعة مبادئ لتحقيق تـوازن يعكـس مجيـع       
من الشباب على   % ٢٠ ميثل    وهى أنه ينبغي على كل مكون أن       ،مكونات اتمع 

  من النساء على األقل، وعلى كل املكونات أن تشمل أعداداً كافية % ٣٠األقل، و
  %.٥٠ما ال يقل عن إىل من أبناء اجلنوب حىت يصل عددهم اإلمجايل يف املؤمتر 

 وهى نسبة عالية ،%٩٠كما مت اعتماد قرار يتطلب موافقة األعضاء بنسبة 
% ٧٥اعتماد القرار للمرة الثانية موافقة      ويتطلب  ،  )ني مشارك ٥٠٩تساوى  (جدا  
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 ٣٠٩

كون أو فعالية واحدة االقتراب من حيازة       مل ميكن وال   ،) مقعداً ٤٢٤أي ما يعادل    (
 أي طرف بأي نوع مـن الـتحكم بـاملؤمتر أو         عدم متتع هذه النسبة، وهذا يعين     

  .السيطرة عليه
 جيب أن يتوصل مؤمتر     اً إليهما سابق  املشار لقراري رئيس اجلمهورية     وطبقاً
  :احلوار الوطين إىل

حتديد عملية صياغة الدستور، وإنشاء جلنة الصياغة وعضويتها، ووضع العناصـر         *
الرئيسة لإلصالح الدستوري مبا فيها هيكل الدولة وغري ذلـك بـني القـرارات              

 وحتديد املزيد من اخلطوات اإلضافية حنو بنـاء       ،اجلوهرية املرتبطة بالنظام السياسي   
  .نظام دميقراطي شامل مبا يف ذلك إصالح اخلدمة املدنية والقضاء واحلكم احمللي

معاجلة القضية اجلنوبية وخمتلف القضايا ذات البعد الوطين، مبا يف ذلك أسـباب             * 
التوتر يف صعدة، وحتديد املزيد من اخلطوات اهلادفة إىل حتقيق املـصلحة الوطنيـة        

حلقوق اإلنـسان    ليت تضمن عدم حدوث انتهاكات     والتدابري ا  ،والعدالة االنتقالية 
 .والقانون الدويل اإلنساين يف املستقبل

 مبـا   ،اقتراح اعتماد سبل قانونية وغريها لتعزز محاية حقوق اموعات الضعيفة         * 
فيها األطفال، وكذلك السبل الالزمة للنهوض باملرأة، واإلسهام يف حتديد أولويات          

قتصادية واالجتماعية املستدامة، لتـوفري فـرص عمـل         برامج التعمري والتنمية اال   
 .وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع

 

  تشكيل املؤمتر
، لكن انعقاده تأجـل     ٢٠١٢ وكان من املتوقع أن ينعقد املؤمتر يف اية            

بسبب صعوبات سياسية واقتصادية، ورفض عدة فصائل املـشاركة فيـه حـىت             
وهو ،  ٢٠١٣آذار  / مارس ١٨ش اليمىن، وتقرر أن ينعقد يف       استكمال هيكلة اجلي  

  ).مجعة الكرامة(الذي يصادف الذكرى الثانية زرة اليوم 
 القرار اجلمهوري اخلاص بتـشكيل  ٢٠١٣آذار / مارس١٦وقد صدر يف   

 فرداً، ويف مساء اليوم نفسه جرى ٥٦٥ه البالغ عددهم ئمؤمتر احلوار الوطين وأعضا
 الراعـى، وأعلـن بعـض       ىيضافة اسم رئيس جملس النواب حي     تعديل القانون إل  

األشخاص عن عدم مشاركتهم يف احلوار معللني ذلك بوجود خمالفات يف تشكيل            
نه مل ميثل أبناء حمافظة صعدة بشكل عادل        إ إذ   ،املؤمتر تتعارض مع املبادرة اخلليجية    

ة متثيـل    كما انتقدت بعض القـوى الـشبابي       ،ن من احلوثيني  يوباألخص املتضرر 
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الشباب، ووجود ممثلني عن الشباب ال عالقة هلم بالثورة الشبابية اليمنية، وحرمان            
 لكن أهم الصعوبات جاءت بانسحاب      ،اجلرحى وذوى الشهداء أيضا من التمثيل     

  .  وهو من فصيل احلراك اجلنويب،أمحد الصرمية نائب رئيس مؤمتر احلوار الوطين
 مربرين ذلـك  ،املشاركة يف احلواركذلك رفض العديد من شباب الثورة       

بعدم إقالة عدد من قادة اجليش املشاركني يف قمع الشباب واملتورطني يف الفساد،             
 رغـم   ٢٠١١وعدم تشكيل اللجنة املستقلة للتحقيق يف انتهاكات أحداث الثورة          

 واإلفراج عن املعتقلني ،صدور قانون تأسيسها، وطالبوا بتقدمي  قتلة الشباب للعدالة
  .ذين تنكر السلطات اعتقاهلم، مما جيعلهم يف عداد املختفني قسرياًال

كما ظلت مشكلة االنفالت األمين تعرقل مساعي احلوار خاصة مع تزايد           
عمليات االغتيال ضد ضباط اجليش، وانتشار اجلماعات القبلية علـى مـداخل            

  .العاصمة صنعاء، واالنفالت األمين يف بعض احملافظات
  

  جدول األعمال
، ومن أهم املوضوعات املدرجة على جدول أعمال املؤمتر القضية اجلنوبية         

 وتشكيل جلنـة صـياغة      ،)مبادؤه وأسسه : الدستور(وقضية صعدة، وبناء الدولة     
 وقضايا ذات بعد    ،الدستور، واحلكم الرشيد، وأسس بناء اجليش واألمن ودورمها       

 ،لية اهليئات ذات اخلـصوصية   واستقال. وطين، واملصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية    
 ،وقضايا دينية خاصة، واحلقوق واحلريات والتنمية الشاملة واملتكاملة واملـستدامة         

وضمانات تنفيذ خمرجات احلوار وإجناحها عن طريـق تـشكيل جلنـة ملتابعـة              
  . املخرجات، وعمل ميثاق شرف وضمانات أمنية

 السيطرة علـى    ي األوضاع األمنية بعد استعادة الرئيس هاد      ت حتسن وقد
مفاصل اجليش وإقالة أقارب املسيطرين عليه، وفتح ملفات مهمة على مـستوى            

 يف السلطة بعـد  التنفيذينيأراضى الدولة املنهوبة من جانب    يف   متثل أوهلا    ،اجلنوب
، الذين قاموا بالسطو على املخططات السكنية اخلاصة بـاملوظفني،          ١٩٩٤حرب  

 شخصية، وثانيها إعادة كل املـسرحني مـن         وحولوا منازل الدولة إىل ملكيات    
أعماهلم يف احملافظات اجلنوبية من مدنيني وعسكريني مت تسرحيهم عقب احلـرب            

  .مع هذا التحسن يأت األجواء لعقد املؤمترو ،١٩٩٤األهلية عام 
 ١٨وقد بدأت أعمال املـؤمتر بالفعـل يف دار الرئاسـة يف صـنعاء يف                

ـ  هادي وأخذت طابعاً رمسيا، وتل      برئاسة الرئيس  ٢٠١٣آذار  /مارس ها اجللـسة   ت
   ).نيسان/ أبريل٣٠إىل آذار / مارس١٨من (العامة األوىل ملدة أسبوعني 
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 ٣١٣

  ة ـمقدم
تضمنت مطالب احلراك االجتماعي العريب الذي اختذ طـابع الثـورات           

 إجراء إصـالح  -إىل جانب إجراء إصالح سياسي   -واالنتفاضات واالحتجاجات   
ـ           ا، وحلقه أحيانوثقايفٍّ، تقدم على اإلصالح السياسي أحيان واجتماعي ا اقتصادي

أخرى، لكن غياب هذا اإلصالح كان يف كل األحوال سببا جوهريا يف إشـعال              
احلراك واتساع نطاقه واطراده، وأثبتت التطورات خالل الفترة اليت يغطيها التقرير           
أنه ال سبيل إىل استعادة االستقرار يف اتمعات العربية دون معاجلة اإلخفاقات يف             

  .هذه امللفات
م التحديات التنموية اليت هوت بالنظم العربية إىل هـذا          ويتناول هذا القس  

 وأبعادها، ومدى وفاء اإلصالحات اليت أجرا البلدان العربية تلبيـة هلـذه             املأزق
تقيـيم  : املطالب، وأثرها يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، من خـالل         

صالحية، وأثر الفـساد  مبادرات اإلصالح العربية، وأثر تبىن منوذج للتنمية منتهي ال 
السائد على التنمية، وحتدى إقامة العدالة االجتماعية، وأثر الرتاعـات املـسلحة            

  . العريبالتنمويالداخلية واالحتالل األجنيب على التنمية، وحتدى التكامل 
  

 :العربية  االجتماعي-االقتصادي مبادرات اإلصالح  . ١
 اإلصالحية، بل ومل خيلُ     استجابت العديد من النظم العربية لبعض املطالب      

بلد عريب من تطوير بعض سياساته أو اختاذ إجراءات يف جمال تلبية مطالب احلركة              
 االقتصادي واالجتماعي، فهل استوعبت هذه اإلجـراءات        االنياالحتجاجية يف   

واملبادرات مطالب اإلصالح االقتصادي واالجتماعي أو صححت املسارات الـيت        
  ؟ احلراك االجتماعي أو فتحت األفق للتصحيحأفضت إىل انطالق هذا

، رمبا حبكـم    السعودية جاءت أبرز هذه التطورات يف       :بلدان اخلليج  يف
 املادية وشعورها باخلطر جراء وصول الثورات إىل دول اجلوار، وامتدادها           إمكاناا
 من دول جملس التعاون اخلليجي، ومها البحرين وسلطنة عمان، فضلًا عـن           الثنتني
  .ري بني بعض فئات اتمع السعوديبالتغيز مطالب برو

حيث أصدر العاهل السعودي مجلة من القرارات اخلاصة بتيسري ااالت          
 الدخل، منها قرار بدعم صندوق التنمية       مستوىالسكنية واالجتماعية وبرامج رفع     

 مليار ريال، وختصيص إعانة للعاطلني، ورفع احلد األدىن لألسـر الـيت             ٤٠مببلغ  
 مليار ريال لبنـاء     ٢٥٠ فردا، واعتماد مبلغ     ١٥يشملها الضمان االجتماعي إىل     
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 ألف ريال، ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، ورفع احلد األدىن للتمويل العقاري إىل        ٥٠٠
 مليار ريال لترقية اخلدمات الصحية، ورفع احلد األدىن لتمويل القطاع           ١٦ورصد  

% ١٥دل غالء املعيـشة بنـسبة    مليون ريال، وتثبيت ب٢٠٠اخلاص الصحي إىل   
ملوظفي الدولة، وإعفاء املساجني من ديوم، ودعم رأمسال صندوق التنمية العقارية  

 مليار ريال، مع زيادة االعتمادات املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة          ٤٠مببلغ  
  .  مليار ريال٣٠واخلدمات املقدمة هلم، وزيادة رأمسال صندوق التسليف إىل 

 احلد األدىن ألجور العاملني بالقطاعني العام واخلاص  عمانسلطنةورفعت 
 بزيادة املخصصات املالية الشهرية لطلبة الكليـات        قامت ريال عماين، و   مئيتإىل  

واملعاهد واملراكز احلكومية التابعة لوزارة التعليم العايل ووزارة القـوى العاملـة،            
 مخسني ألف فرصة عمل     تعهدت بتوفري  هيئة مستقلة حلماية املستهلك، و     وأنشأت

 لكل باحث عن عمل من املسجلني لدى وزارة القـوى           وإعانة البطالة للعاطلني،  
العاملة، وزيادة املعاشات الشهرية لألسر املستفيدة من قانون الضمان االجتمـاعي        

عاشات من موظفي املمستحقات التقاعد جلميع اخلاضعني لقانون   و،  %١٠٠بنسبة  
للفئات املستحقة ألقل معاش تقاعدي، وزيـادة       % ٥٠بة  احلكومة العمانيني بنس  

االستيعاب يف مؤسسات التعليم العايل، ووجه السلطان إىل دراسة إنشاء جامعـة            
 الـضمان   دعم لكل موظفي الدولة، و    معيشة غالء   عالوة ومنححكومية جديدة،   

االجتماعي مبنح سكن ال تسترد وقروض ميسرة لذوي الدخل احملدود، باإلضـافة            
  .ىل ختصيص استثمارات حكومية يف جمال الثروة السمكية مبائة مليون ريال عماينإ

 دوالرا  ٢٦٥٢(لك قرارا بصرف ألف دينار حبريين       امل أصدر   البحرينويف  
إىل جانب   يثاق العمل الوطين  لكل أسرة حبرينية مبناسبة الذكرى العاشرة مل      ) اأمريكي 

مـن  % ٢٥ مبختلف املناطق، وإسقاط     خدميةمنح أخرى، واإلعالن عن مشاريع      
لية عن خطـة     على املواطنني، كما أعلن وزير الداخ      املستحقةالقروض اإلسكانية   

لتوظيف عشرين ألف شخص لتغطية احتياجات خمتلف أجهزة وزارة الداخليـة،           
 تبلغ حنوباإلضافة إىل اإلعالن عن خطط لبناء مخسني ألف مسكن يف البالد بتكلفة        

  ).  مليار دوالر٥.٣٢(ملياري دينار 
 على الدعم املايل يف جمال زيـادة الرواتـب،          التركيز كان   اإلماراتويف  

  . ثمار يف اإلمارات الشمالية ذات املستوى االقتصادي األقلتواالس
فرباير صرف منحـة جلميـع   / قرر أمري البالد يف شهر شباط الكويتويف  

مبناسبة الـذكرى   ) أمريكي دوالر   ٣٦٠٠حنو  (املواطنني قدرها ألف دينار كوييت      
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اإلضافة اخلمسني الستقالل البالد والذكرى العشرين لتحريرها من الغزو العراقي، ب       
ار زيادة ثابتة يف إقرو، "إىل صرف املواد الغذائية باان لكل حاملي البطاقة التموينية

 مليارات ٤ دينار، وختصيص حنو   ١٠٠رواتب العاملني يف القطاع احلكومي مبقدار       
دوالر لبناء وحدات سكنية جديدة للمواطنني، ورفع معدل منح اجلنسية للبـدون            

  . ف إىل الضع٢٠١٣خالل عام 
 مت إقرار زيادة كبرية يف رواتب الرعاية االجتماعية واملعاشـات           قطرويف  
لقيادات % ١٢٠للعاملني املدنيني يف الدولة، و    % ٦٠، تراوحت بني    وخمصصاما

الـصحي  ، وإصدار قانون للتأمني     للعاملني يف اجليش بشكل عام    % ٥٠اجليش، و 
د احلكومة األقساط   دللبالد، وتس  واملقيمني والزائرين    إلزامي للمواطنني واخلليجيني  

  . عن مجيع املواطنني
 تعليق الرسوم الـضريبية  اجلزائر أعلنت حكومة :بلدان املغرب العريبويف  

 لثمانية أشهر،   -مثل السكر والزيت الغذائي   -املفروضة على بعض السلع األساسية      
وختصيص عشرين مليار يورو لتمويل خمتلف اإلجراءات االجتماعيـة، السـيما           
قروض الشباب بدون فوائد، والتخلّي عن أي تدابري ملكافحة التجارة غري النظامية،            

 ألف دينـار،  مئيتكما متت مضاعفة أجور مدرسي اجلامعات من مخسني ألف إىل  
كما وعد العاطلون عن العمل مبساعدات مباشرة، وحصل موظفو اجلهاز القضائي           

 احلكومة أا قد تلجـأ إىل بـسط   ، وأعلنت%١١٠ بنسبة   يف األجور على زيادة   
  . واستريادهااإلستراتيجيةسيطرا من جديد على إنتاج املواد الغذائية 

 مليار دوالر إضافية للحفاظ على ١.٣ حوايل   املغربية احلكومة   خصصتو
أسعار السلع األساسية، كما وعدت احلكومة اليت تشكلت عقب االنتخابات بدعم 

 ٢٣٧وع ميزانية السنة املالية اجلديدة، ورصـدت   املخصصات االجتماعية يف مشر   
ملرتبطة بالتعليم والصحة، وأقرت زيـادة      امليون دوالر لتمويل الربامج االجتماعية      

 لكافة العاملني يف الدولة واجليش، ورفعت احلـد األدىن  دوالرا أمريكيا ٧٥قدرها  
 جمـا نا بر أطلقـت  درهم مغريب، و   ١٠٠٠ إىل   ٦٠٠ بقدر يتراوح من  للمعاشات  

 بتشغيل أكثر من    مع االلتزام ،  شهريا درهم   ١٠٠هيل ورفع املهارات يف مقابل      أللت
  .  متعطل متعلم يف احلكومةآالف ٤

 لكيةحدا لالنتهاكات الكربى حلقوق امل  تونسيف   وضعت الثورة    ويف حني 
شأن كل البلدان العربيـة     -قد وقعت   ف،  يف تونس اليت كان يرتكبها النظام السابق      

 حتت وطأة صعوبات املرحلـة االنتقاليـة؛ إذ زادت   -يت شهدت تغيريات عميقة  ال
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 املوارد جراء صـعوبات     تناقصتالتطلعات إلزالة اإلجحافات واملظامل السابقة، و     
 ١٤٠ شارك فيهـا     اليتابات واالعتصامات املتزايدة    اإلضراالنتقال، ويف مقدمتها    
، األمر ٢٠١٢مل يف عام  ألف عا١٦٠، وزادت إىل   ٢٠١١ألف عامل خالل عام     

، وقد انصبت هـذه     %٢٨ العمل الضائعة بنسبة     أيامالذي ساهم يف ارتفاع عدد      
، وصـرف   %)٤٩(االحتجاجات العمالية على املطالبة بتحسني ظروف العمـل         

  %).٣٠(املرتبات وزيادة األجور 
 اخنفاض ملحوظ يف نسبة البطالة اليت استقرت يف حـدود           أيمل يسجل   و

تتحسن ظروف التشغيل يف صفوف الشباب من ذوي الشهادات،         ، كما مل    %١٧
 يف ٢٠١٢خالل % ٦وبلغت نسبة التضخم   .  احلكومية املوازنةكذلك تفاقم عجز    

 ميزانيـة دت أسعار السلع الغذائية اليت متتص ثلث       وزا،  ٢٠١١عام  % ٣.٥مقابل  
وغياب  التناول اجلزئي ٢٠١٣، وغلب على قانون املالية لعام %٨.٤األسرة بنسبة   

  .اإلصالحات العميقة للنظام الضرييب رغم تشوهاته املتعددة
 كرست قضية العدالة    -اليت شهدت بدورها تغيري رأس النظام     - مصرويف  

االجتماعية يف الدستور، الذي نص على إنشاء جملس اقتصادي واجتماعي، وأظهر           
املؤقتون سواء اهتماما بفئات من املهمشني، ويف مقدمتهم ذوو اإلعاقات والعاملون 

 ألجوريف القطاع الرمسي أو غري الرمسي، ورفعت احلكومة احلدين األدىن واألعلى            
للعاملني ا، وقامت بتثبيت أعداد كبرية من عاملني كانوا يعملون بعقود مؤقتـة،             
ومت مد مظلة احلماية االجتماعية للعديد من الفئات اهلشة بزيادة معاش الـضمان             

 جنيه، وزيـادة املعاشـات      ٤٠٠يه والنظر يف رفعها إىل       جن ٣٠٠االجتماعي إىل   
 أوضاع بعض   ملعاجلةالتقاعدية، وتوسيع مظلة التأمني الصحي، وإنشاء مؤسسات        

الفئات املهمشة مناطقيا مثل أهايل سيناء والنوبة، واإلعالن عن تنمية هذه املناطق            
لـصحة والـسكن    لصاحل اتمعات احمللية، وفتح نقاش عام حول نظم التعليم وا         

والغذاء، واختاذ إجراءات تضمن وصول الدعم إىل مستحقيه، وشرعت يف مراجعة           
  .تكاليف الضرائب العامة

لكن يف املقابل تزايد عجز موزانة الدولة إىل حد بعيد، وتقلص احتيـاطي      
 خفض اجلـدارة االئتمانيـة   إىلالدولة من النقد األجنيب  إىل احلد احلرج، مما أدى   

ث مرات، وتسعى احلكومة منذ أكثر من عام للحصول على قرض من            ثالللدولة  
 مليار دوالر، ليكون مبثابة شهادة جدارة جلذب        ٤.٨صندوق النقد الدويل مقدراه     

  .املستثمرين واحلصول على قروض
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 أجور موظفي القطـاع العـام       األردن رفعت   :بلدان املشرق العريب  ويف  
وعشرين ألف وظيفة يف القطاع العام،      والعسكريني، مع اإلعالن عن توفري واحد       

منها ستة آالف وظيفة يف الشرطة والدرك، وخفض الرسوم على احملروقات واملواد            
الغذائية، باإلضافة إىل زيادة املوازنات املخصصة ملشاريع التنمية يف املناطق األكثـر    

  . فقرا
 صندوق خاص لتنمية احملافظـات      بتأسيس قرارا   ٢٠١١وأصدر امللك يف    
 مليون دينار، لتوفري دعم مايل مـستدام ملـشاريع          ١٥٠برأس مال أويل يصل إىل      

التنمية يف احملافظات، ومعاجلة مظاهر اخللل اليت أصابتها يف الـسنوات املاضـية،             
كذلك عززت احلكومة الضمان االجتماعي لبعض الفئات، بـشمول الـضمان           

تماعية هلذه الفئة، وزيـادة     االختياري ستة آالف ربة مرتل، مما يوفر احلماية االج        
يف عام  % ٩.٩من ميزانية الدولة مقابل     % ١١.٣ميزانية وزارة التربية والتعليم إىل      

٢٠١٠.  
 معدل التضخم عام زيادةلكن يف املقابل استمر ارتفاع تكلفة املعيشة جراء 

، وزيادة االعتماد على ضريبة املبيعات يف       ٢٠١٠عن عام   % ٤.٤ مبقدار   ٢٠١١
انة العامة، كما ظلت معظم الربامج واملشاريع اليت تنفـذها الدولـة يف             متويل اخلز 

 ال تستهدف معاجلة الفقر أو إشراك الفقراء أنفسهم يف -على أمهيتها–مناطق الفقر 
عملية التنمية، ومل تسهم احلكومة يف استحداث وظائف إال يف القطاعات التقليدية            

 % ١٢.٥ مقابل   ٢٠١١عام  % ١٣.٢كالتعليم والصحة، وزاد معدل البطالة إىل       
  .لإلناث% ٢١.٤للذكور مقابل % ١١.٣، وسجل ٢٠١٠عام 

 ٢٠١١شـباط   / منذ فرباير  العراقومحل احلراك االجتماعي الذي شهده      
 يف التظـاهرات واالحتجاجـات،      الـسمات اتصالًا باملد التحرري العريب نفس      

 إىل جانـب    وتركزت مطالبه على حتسني األداء احلكومي واخلـدمي واألمـين،         
اإلصالح السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبري، وقد اضطرت التظاهرات ثالثـة   
حمافظني ينتمون إىل ائتالف دولة القانون إىل االستقالة، وهـم حمـافظو البـصرة              
وواسط وبابل، ودعا أسامة النجيفي رئيس جملس النواب إىل عقد انتخابات مبكرة            

ة حىت تعمل علـى حتـسني اخلـدمات املقدمـة           الس احملافظات واالس احمللي   
 عن مهلة قدرها مائة يوم من أجل -رئيس الوزراء-للمواطنني، كما حتدث املالكي 

حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني، وعن تنفيذ إصالحات خاصة مبكافحة         
  .دعاق ألف وظيفة حكومية، وخفض سن الت٢٨٠الفساد، وعن توفري 
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 مشروعا ٢٠١١نيسان /ات أحالت احلكومة يف أبريلومع استمرار التظاهر
 مليار دوالر من أجل تسجني البىن التحتية، موزعة ٣٧إىل الربملان العراقي الستثمار 

  . على املواصالت والتعليم العايل واملياه والصرف الصحي والصحة والزراعة
 بادرت احلكومة قبل اندالع الثورة الستباق املـد التحـرري           سورياويف  

الذي تشهده املنطقة، فتدخلت قبل اندالع االحتجاجات خلفض أسـعار بعـض            
السلع األساسية بإلغاء عدد من الرسوم والضرائب املفروضة على الصناعات الغذائية 
واالستهالكية، وزيادة بدل التدفئة الذي يشغل بال املواطنني عادة، ووعد الرئيس           

 ناقش تقرير سوريا يف القـسم       بعد اندالع االحتجاجات بإجراء إصالحات، وقد     
الثاين من هذا التقرير منط اإلصالحات السياسية اليت اختذها النظام حتـت عنـوان          

، بينما سيناقش هذا القـسم تقيـيم األوضـاع االقتـصادية            "سقف اإلصالح "
  .واالجتماعية يف ضوء الرتاع العسكري الذي انزلقت إليه البالد الحقًا

   

ءات اليت حتققت وما أتاحته من دعم أفـراد         ورغم أمهية كل هذه اإلجرا    
ومجاعات فقد تركز معظهما على تعزيز احلماية االجتماعية لبعض الفئات اهلـشة            
وتطوير بعض اخلدمات األساسية، إال أا تظل يف أفضل احلاالت جمرد مـسكنات      
وإصالحات جزئية، فلم تطرح أية إجراءات اقتصادية طويلة األجل تتعامـل مـع             

شكالت اليت تتسبب يف األزمتني االقتصادية واالجتماعية اللـتني أفرزتـا   جوهر امل 
  .الثورة واحلراك االجتماعي

فلم ينم إىل علم املنظمة العربية حلقوق اإلنسان دعوة أي من احلكومـات    
مبا -العربية إىل حوار جمتمعي حول املسار االقتصادي واالجتماعي، ومضت مجيعها 

 نفـس   إتبـاع  يف   - أو اليت بادرت إىل إصالحات     فيها تلك اليت شهدت ثورات    
السياسيات االقتصادية واالجتماعية السابقة، اليت تقوم على االحتكـام للـسوق           
كمصدر للخيارات االقتصادية اليت أدت إىل املأزق الذي تواجهه، ومل تتعلم درس            

 االقتـصادية،  األزمة االقتصادية العاملية واألزمة املالية العاملية يف مراجعة السياسيات  
  ".السري كاملعتاد"ورغم املراجعات الدولية هلذه السياسات فقد اعتمدت سياسة 

ومع مراعاة التمايز بني الدول النفطية وغريها، فقد تابعت االعتماد على            
املوارد الريعية، واستندت الدول غري النفطية على القروض اخلارجية بدلًا من توسيع      

 يف توزيع األعباء ومراعاة رجال األعمال أكثر مـن          نطاق الضرائب وإعادة النظر   
  ة يف ـع االستثمار، واستمرت الدول النفطيـاة توزيع املنافع بدعوى تشجيـمراع
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 ٣١٩

االهتمام بالبورصات واملضاربات أكثر من االهتمام باالقتصاد احلقيقي، وتعزيـز          
  .االحتكارات بدلًا من تعزيز التنافس

للتنمية فقد صالحيته، واستمرار القصور وترتب على ذلك استمرار منوذج    
يف مكافحة الفساد بغياب الشفافية والعزوف عن إتاحة املعلومات الرمسية، وغياب           
العدالة االجتماعية اليت تقوم على تكافؤ الفرص واألعباء، وعدم تفعيل تطلعـات            
 الشعوب لتعاون فعال بني البلدان العربية يتيح دفع جهود التنمية والتكامـل بـني             

  .خمتلف البلدان العربية
  

  أذمة التنمية العربية . ٢
يف إطار تطبيق هذا املفهوم خلصت دراسات متخصصة مهمة إىل أن هناك     
شواهد تطبيقية توضح أن الدول العربية قد حققت مثل هذا النمو خالل الفترة ما              

، وقد أوضح البنك الدويل أن مرد ذلك يكمن يف طبيعـة            ١٩٩٥ إىل ١٩٦٥بني  
الجتماعية اليت نظمت العالقة بني األنظمة احلاكمة وشعوا، واليت متيزت          العقود ا 

وإعادة توزيع  " تغليب اعتبارات العدالة  "بعدد من املالمح التنموية، كان من أبرزها        
الثروة يف السياسات االقتصادية واالجتماعية، واعترف البنك الدويل بأن الفترة من           

ذه العقود االجتماعيـة قـد شـهدت         اليت أعقبت تأسيس ه    ١٩٩٥ إىل ١٩٦٥
معدالت متميزة وغري مسبوقة يف النمو االقتصادي والتنمية االجتماعيـة، كمـا            

 تلك العقود االجتماعية اخنفاضات يف مـستويات الفقـر، وعـدم     حتققت خالل 
 الحظ أن العقود االجتماعية     قدالتساوي يف توزيع الدخل، وإن كان البنك الدويل         

هذه اإلجنازات قد بدأت تعاين من اإلجهاد خالل النصف الثاين        حتققت خالهلا اليت  
 أزمات اقتصادية كبرية حـدت مبعظـم        تسبب يف ت القرن املاضي، مما     ينيامن مثان 

  .حكومات املنطقة إىل تبين برامج اإلصالح اهليكلي
 حتقيق كفاءة اسـتغالل  حماولة وقد ركزت برامج اإلصالح اهليكلي على       

يق معدالت منو اقتصادية مرتفعة، بغض النظر عما حيـدث يف           املوارد، ومن مث حتق   
مـن الـدول    وبالنظر إىل عينة    جمال توزيع الدخل، وباستخدام معلومات حديثة،       
 أوضحت الدراسـة أن     ٢٠٠٥العربية منذ منتصف تسعينيات القرن املاضي وحىت        

 النتيجة  للفقراء، واستخلصت من هذهمراعياًالنمو الذي شهدته دول العينة مل يكن 
سؤالًا استراتيجيا حول ما إذا كان ينبغي على الدول العربية إعادة النظر يف طبيعـة       

  . السياسات التنموية اليت طبقتها يف إطار برامج اإلصالح االقتصادي اليت تبنتها
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  يف البلدان العربيةفساد واقع ال . ٣
ساد علـى   جتمع أدبيات التنمية ومكافحة الفساد على اآلثار الفادحة للف        

النمو االقتصادي واالستثمار، وكذا جودة البىن التحتية واخلدمات العامة، وتركيز          
الثروات الناجتة عن الفساد دون توظيفها يف القطاعات الضرورية مثـل التعلـيم             

 زيادة األسعار، إذ ينقل رجال األعمـال        مواجهةوالصحة أو توفري فرص العمل و     
  . ستهلك اليت يدفعوا إىل املرشاعبء ال

كما جتمع هذه األدبيات أيضا على انتشار ممارسات الفـساد يف الـدول     
، لكنها تعد أشد فداحة وخطورة يف البلدان النامية،     حد سواء املتقدمة والنامية على    

سواء من حيث احلجم حيث تتوافر الفرص الساحنة للفساد، أو جـراء فجـوات              
وط ـا مكافحـة الفـساد،    السياسات ونظم اإلجراءات وضعف املؤسسات املن  

 بسبب هـشاشة االقتـصادات يف       الفسادوميوعة العقوبات، كما تتضاعف آثار      
البلدان النامية والناشئة والتهامه للموارد الضرورية لتلبية احلد األدىن مـن الـسلع             

  . الفقر والبطالةمعدالتواخلدمات العامة، مما يفضي إىل زيادة 
خيلو من آليـات رقابيـة أو قانونيـة    ريب  بلد ع ال يكاد   ويف العامل العريب    

ملكافحة الفساد، فجميع البلدان العربية جترم العديد من مظاهر الفساد، وتؤسـس            
بادرت معظم البلدان العربية يف االخنراط يف وأجهزة رقابية للمراقبة املالية واإلدارية، 

 حيال غريها من موقفهاعة غري مألوفة، خبالف بسراالتفاقية الدولية ملكافحة الفساد 
 بلدان  الثةاالتفاقيات الدولية األخرى، ومل يتخلف عن االنضمام لالتفاقية سوى ث         

عزفتا  دولتني، وهي السعودية والسودان وسوريا، باإلضافة إىل        وقعت ومل تصادق  
 وعالوة على ذلك فقد   .  عمان والصومال  سلطنة إىل االتفاقية، ومها     عن االنضمام 

 إقرار اتفاقية عربية ملكافحة الفساد يف إطار جامعة الدول          إىلبادرت الدول العربية    
 من جانب وزراء الداخلية والعدل      ٢٠١٠ ديسمرب   ٢١العربية، مت التوقيع عليها يف      

  .العرب يف كل الدول العربية باستثناء الصومال
لكن املفارقة هنا أن كل هذه املنظومة مل تفلح يف احلد من الفساد، بـل               

ك فإن أغلب البلدان العربية تراجعت على مؤشر مـدركات          على العكس من ذل   
  .الفساد الذي جتريه منظمة الشفافية الدولية

وحتفل املصادر الدولية بتقديرات متفاوتة عن تكلفة الفـساد يف العـامل            
يف مكافحة الفساد تعادل كلفة الفساد يف        د املواقع املتخصصة  أحالعريب، وحبسب   

اخلمـسني  قومي العريب، حيث ضاع بسبب الفساد يف        العامل العريب ثلث الدخل ال    
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 ٣٢١

 العـامل   فإن، وحبسب البنك الدويل     )ألف مليار دوالر  ( ترليون دوالر    عاما املاضية 
  . مليار دوالر سنويا٤٠٠ إىل ٣٠٠ني  ب بسبب الفساد قدرا يتراوحخيسرالعريب 

  مليار ٤٠٠ إىل ٣٠٠بنحو " الربيع العريب"وتقدر األموال املهربة من دول 
دوالر، ويف مصر وحدها تعادل األموال املهربة نتيجة الفساد ثالثة أضعاف قيمـة           

 مليار دوالر ال يعرف أحد أيـن        ٦٠املوازنة، ويقدر املؤمتر الوطين اللييب أن هناك        
  .هي

 أخطر ما ينـتج عـن       إنوال تقاس خطورة الفساد باألرقام فحسب، إذ        
 أخالقيات العمـل    صيبالكبري الذي ي  ممارسات الفساد واإلفساد هو ذلك اخللل       

وقيم اتمع، وسيادة حالة ذهنية لدى األفراد واجلماعات تربر الفساد وجتد له من             
الذرائع ما يسوغ استمراره واتساع نطاق مفعوله يف احلياة اليومية، فتأخذ الرشوة            

لتـدرجيي يف   ، ويتقبل اتمع نفسيا فكرة التفريط ا      طابع االعتبار والعمولة تدرجييا   
  . معايري أداء الواجب الوظيفي واملهين والرقايب، ويفقد القانون هيبته يف اتمع

 مع معظم العوامل اليت تناولتها أدبيات مكافحة الفساد،         يتفق هذا التقرير  
مثل نقص الدميقراطية واملشاركة وسيادة القانون واملساءلة، وكذا نقص فاعلية أداء           

 مع ما يثار حـول غيـاب        تقرير ال اهذتلف  خيات، لكن   احلكومة وجودة التشريع  
صل إليه هو أن    ياإلرادة السياسية يف مكافحة الفساد، فاالستخالص الرئيس الذي         

افحته، ويظهر ذلك يف الطـابع املمنـهج       ملكهناك إرادة سياسية حلماية الفساد ال       
إلغداق  يف مظاهر ا   يتجلىللفساد الذي تكشف بسقوط بعض النظم العربية، كما         

الذي بادرت به بعض النظم العربية الغنية كوسيلة لصرف شعوا عـن تطلعاـا           
  . للتغيري

  

  : حنو توجه جدي ملكافحة الفساد
وفَّر املسار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف يف العامل العـريب          

مت جهود خالل العقود الثالثة املاضية بيئة خصبة لتفشي الفساد كما ونوعا، واتس  
مكافحة الفساد بعدم اجلدية أو اجلدوى، لكن احلراك االجتماعي الذي تـشهده            

 قد هيأ فرصة ساحنة     ٢٠١٠كانون أول   /املنطقة منذ اندالع ثورة تونس يف ديسمرب      
جدية ملكافحة الفساد يف املنطقة العربية ألول مرة، سواء يف البلدان اليت شـهدت              

 أثر هـذا احلـراك      لتتوقى تبنت إجراءات إصالحية     تغيريا يف السلطة أو تلك اليت     
  .االجتماعي على نظمها
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وإذا كان تفشي الفساد سببا للثورات واالنتفاضات واالحتجاجات فقـد     
 إلحـداث كان استهداف اجتثاثه سندا لشرعية التغيري، ومناطًا للحشد االجتماعي   

اجتماعية عامة ملكافحته،   التغيري من مجاهري عانت طويلًا من تبعاته، وحافزا ليقظة          
  بعد أن كشفت التحقيقات واملالحقات القانونية والقضائية ما أنزله من أضرار 

  .فادحة بالتنمية، وتأثريه على الفئات الضعيفة
وقد بادرت البلدان العربية اليت جنحت يف اقتالع النظم السابقة إىل مالحقة 

ميد أرصدم أو مـصادرا،     رموز الفساد وإحالتهم للتحقيقات واحملاكمات، وجت     
كما بادرت العديد من البلدان األخرى إىل تعهدات مبكافحة الفـساد ومالحقـة       

 عدة ملفات إىل هيئة مكافحة       الذي أحال  األردنأبرز مناذجها   من  الفاسدين، كان   
يـوفر احلمايـة للـشهود    " ملكافحة الفساد،   اًقانونالذي أصدر   املغرب  ، و الفساد

 ".ن يف قضايا الفساد واستغالل النفوذ وتبذير األمـوال العامـة  والضحايا واملخربي 
 صـالحيات  ووسعت بعض املسئولني املتهمني بالفساد،    اليت عزلت سلطنة عمان   و

، الـيت  "اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد"اليت أنشأت السعودية ، و الرقابة املالية للدولة  
 ٢٨رئيس الوزراء وحكومته يف    استقالة  قبلت  اليت  الكويت  وترتبط بامللك مباشرة،    

تشرين ثان، على خلفية فضيحة الفساد اليت تتعلق باام نـواب مـوالني             /نوفمرب
 يف اليت أجـرت حتقيقـاً   اجلزائر   و ، مليون دوالر  ٣٥٠للحكومة بقبول رشا تناهز     

  .كاطرافضيحة فساد كربى يف شركة سوان
 لسياسات مل حتقق    فأا متثل إضافة  ذه اإلجراءات   هل ورغم الطابع اإلجيايب  

وكذلك وتريـا   - املبادرات اليت متت حىت اآلن       أمناط كما أن الكثري من النجاح    
 لتحقيق نتائج ناجزة يف     إتباعها ال تفي بكل اإلجراءات الواجب       -ومدى سرعتها 

مكافحة الفساد، كما حتتاج بعض أمناط الفساد املتجذرة يف الواقع العريب خططًـا            
واجهتها، وتظل احلاجة ماسة لدعم هذه املؤشرات اإلجيابية        وبرامج طويلة املدى مل   

  : واإلجراءات، تشمل ما يليوالسياساتبسلسلة متكاملة من التشريعات 
مراجعة القوانني ذات الصلة ملالءمتها مع االتفاقية الدولية ملكافحـة الفـساد             -١

، أو مـدد  وإكمال ما يعتريها من أوجه نقص، مثل تلك املتعلقة بالتفريد العقـايب       
التقاضي، أو غل يد النيابة العامة يف حتريك الدعوى اجلنائية يف قـضايا الفـساد               
بربطها بقرار من السلطة التنفيذية، والتشديد على محاية املبلغني والشهود، وسـن            

 .تشريعات جدية إلتاحة املعلومات
  إلعالمية، تعزيز استقالل القضاء والدور الرقايب للمجالس التمثيلية واحلريات ا -٢
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 ٣٢٣

وإعادة النظر يف قوانني اهليئات الوطنية ملكافحة الفساد، ودعم قدرات املنظمـات            
غري احلكومية العاملة يف جمال تعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد يف الرصد والتوثيـق             
والتحليل، من خالل حزم تدريبية تعنى بسبل النشاطات اليت ثبت ارتباطها الوثيق            

ا وحتليلها، وضمان التكامل والتنسيق بني كافة املنظمـات         بتفشي الفساد ورصده  
 . كومية العاملة يف جمال مكافحة الفساداحلاحلكومية وغري 

العمل على تعميق الوعي مبكافحة الفساد ونشر ثقافة مناهضة للفساد تعيـد             -٣
االعتبار لقيم الرتاهة، وتعزز ازدراء الفساد والفاسدين، من خالل تنسيق مـشترك            

 . هيئات مكافحة الفساد واإلعالم اجلماهريي والصحافةبني 
العمل على تصميم برنامج مكثف للبحوث والدراسات األكادميية والتطبيقيـة    -٤

لسد العجز يف الدراسات املتعلقة مبكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين، حيث أرجع           
 إىل عـدم    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فشل العديد من برامج مكافحة الفـساد          

التمكن من استيعاب طبيعة العوامل املقاومة لإلصالح وموقعها وتنظيمها وقوـا،    
ويوفر مسار احلراك العرىب يف مالحقة الفاسدين ثروة قانونية مهمة يف التعمـق يف              
فهم الظاهرة على الساحة العربية، مما يعزز جهود مكافحة الفساد، وذلك بتوثيـق      

حص النقاشات القانونية اليت ثارت حوهلا، وحيثيـات        قضايا الفساد وحتليلها، وف   
 .احملاكم اليت قضت فيها، والصعوبات اليت تعرقل إعادة األموال املنهوبة

تعزيز جهود احلكومات العربية يف البلدان اليت جنحت يف اإلطاحة بنظم الفساد           -٥
ب املساعدة   استرداد األموال املنهوبة املهربة إىل اخلارج، وطل       من أجل واالستبداد  

 .التقنية من اآلليات الدولية املخصصة ملكافحة الفساد
  

  العدالة االجتماعية غياب . ٤
العدالة االجتماعية، مثل نظـم   قدر من    توفري من برامج ل   يبال خيلو بلد عر   

التأمينات واملعاشات التقاعدية أو احلماية االجتماعية، من خالل الدعم العـيين أو            
اخلدمات العامة، مثل التعليم الذي تلتزم البلدان العربيـة      النقدي، أو إتاحة السلع و    

بإتاحته جمانا وإلزاميا يف مرحلة التعليم األساسي، أو الرعاية الصحية والعالج ااين           
لغري القادرين، أو السعي لتوفري فرص العمل، أو توفري برامج لإلسكان االقتصادي            

  .حملدودي الدخل
 ملواطنيهـا   فاهية االجتماعية النفطية أمناطًا من الر   كما توفر البلدان العربية     

 متـد  ما توفره العديد من الدول املتقدمة يف تلبية السلع واخلدمات العامة، إذ      تفوق
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 ٣٢٤

دم بعضها إعانـات  تقبعض هذه البلدان جمانية التعليم إىل كل مراحل التعليم، بل و 
 يف املوازنـات املاليـة       جيدة للرعاية الصحية   سبار معظمها ن  توفمالية للدارسني، و  

فر معظمها بـرامج لـدعم ذوي   توتزم بعضها بتوفري املسكن املالئم، و تلللدولة، و 
  .اإلعاقات، وخصصت إحداها صندوقًا لألجيال القادمة

اليت تشغل عادة معظم التقـارير الوطنيـة         -بيد أن هذه الصورة الرباقة      
 الدولية املعنية وآليات املراجعـة   اتياقفاالتاملقدمة إىل اللجان التعاهدية املنبثقة عن       

 ال تصمد عند أول اختبار قياسا -الدورية الشاملة املنبثقة عن جملس حقوق اإلنسان 
باملعايري الدولية، فخلف هذه املواجهة تكمن أوضـاع مزريـة لطـابع العدالـة              

 ومل االجتماعية املتوافرة يف الواقع العريب، تستوي يف ذلك البلدان الفقرية والغنيـة،       
يكن من قبيل املصادفة أن يكون غياب العدالة االجتماعية أحد أسـباب احلـراك              

كـانون أول   / تشهده املنطقة منذ اندالع ثورة تونس يف ديسمرب        الذياالجتماعي  
 فمبدأ املساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص     ، وأن يكون أيضا أهم مطالبه،       ٢٠١٠
ماعية يعد حبق الفريضة الغائبة يف البلدان        ميثل حجر األساس يف العدالة االجت      الذي

 وذرائعه، لكنه يظل متجذرا يف كـل البلـدان          أمناط التمييز العربية، حيث تتعدد    
  .العربية

تبدأ أشكال التمييز النمطية بالتمييز ضد املرأة اليت تشكل نصف اتمـع            
مييـز ضـد   العريب، فرغم التقدم الذي أحرزته بعض البلدان العربية يف مكافحة الت      

املرأة والتفاوت يف مداه وعمقه، حيفل الواقع العريب بأمناط متعددة من التمييز ضد             
نطاق العام باملشاركة يف احلياة العامة ومراكـز صـنع القـرار، إىل      بالاملرأة، بدًءا   

املشاركة يف النشاط االقتصادي، وانتهاء بالنطاق اخلـاص املتـصل بـاألحوال             
  .الشخصية

ييز على أساس الـدين  لتشمل التمالتمييز يف البلدان العربية  متتد أمناط كما  
واملذهب واملعتقد، ورغم أن البلدان العربية تعاين بعد أحداث احلادي عشر مـن             

 باإلرهاب  -كجماعة قومية - بوصم شعوا    جتاههاسبتمرب من وطأة التمييز الديين      
 مل تتوقـف  إال أا،  وازدراء الدين اإلسالمي الذي تدين به أغلب الشعوب العربية        

عن التمييز على أساس الدين أو املذهب أو املعتقد بدرجة أو بأخرى، ويظهر هذا              
التمييز حبدة يف بعض بلدان املشرق العريب اليت يتسم تكوينها االجتماعي بالتعددية            
الدينية واملذهبية مثل سوريا والعراق، أو بلدان اخلليج مثل البحرين والسعودية، بل            

  .إىل بلدان عريقة يف االيار االجتماعي مثل مصر وامتد
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كما شهدت البلدان العربية العديد من أشكال التمييز اإلثين، حيث عانت           
اتمعات األمازيغية من أشكال متعددة من التمييز يف اجلزائـر وليبيـا، وعانـت     
اتمعات الكردية من متييز يف العراق وسوريا، كما شهدت عدة بلـدان عربيـة              
أشكالًا من التمييز العرقي وخاصة يف السودان والعراق وموريتانيا، وكذا التمييـز            
على أساس األصل االجتماعي جتاه مجاعات بعينها مثـل األخـدام يف الـيمن،              
واحلراطني يف موريتانيا، ومن حسن احلظ أن بعض البلدان العربية بدأت تتـدارك             

زائر واملغرب باالعتراف بـاحلقوق     هذه األمناط احلادة من التمييز، حيث قامت اجل       
، وجرمت موريتانيا األشكال الشبيهة بالرق اليت       فيهماالثقافية للمجتمع األمازيغي    

تستهدف احلراطني، كما وضعت برامج إلعادة ذوي األصول اإلفريقية الذين فروا           
  .إىل السنغال

اسية ويؤثر التمييز بأمناطه املختلفة على تكافؤ الفرص يف اـاالت الـسي          
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأدى يف بعض احلاالت احلـادة إىل انـدالع            
نزاعات مسلحة أثرت على وحدة التراب الوطين، على حنو ما حدث يف النموذج             
السوداين بانفصال اجلنوب، أو ديد وحدة التراب الوطين على غرار تزايد املطالب     

اليمن ست جوالت من احلـروب بـني        االنفصالية يف جنوب اليمن، حيث شهد       
  .السلطة املركزية واحلوثيني

    الشعب  ين كل أشكال التمييز؛ إذ يعا     الكن املشهد الفلسطيين خيتزل منفرد 
 ١٩٦٧الفلسطيين سواء داخل اخلط األخضر أو يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام            

ي حيرم أبناءه مـن     ومتييز ديين غري أخالق    من كل أمناط التمييز، من متييز عنصري،      
  .أبسط حقوقهم اإلنسانية

 من خالل   وباختبار املعيار الثاين اخلاص بالتوزيع العادل للموارد واألعباء       
نظم األجور والدعم والتحويالت وتوفري اخلدمات الصحية والتعليميـة وتوزيـع           

ميكن الدخل داخل اتمع تظهر أمناطًا من التباينات  بني الدول الفقرية والغنية، ال              
  . مجعها يف إطار حتليلي جامع

فربغم ما توفره البلدان الفقرية واملتوسطة من تربيرات بشأن قيود املـوارد           
االقتصادية على املستوى املتدين لألجور، تظهر املقارنة بني أدىن األجور وأعالها يف    

، وهو أمر يفوق التفاوت املـشاهد يف        مبا يقارب مخسني ألف مثل    بلد مثل مصر    
 األجور يف أعىت الدول الرأمسالية، كما ال ميكن تربيره اجتماعيا حتـت أي              هيكل
 تتبىن سياسة ضريبية موحدة جتاه الفئات اليت -وما تزال–عاء، كما كانت الدولة اد
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 املاليني سنويا، وأولئك الذين حيصلون على أقل -إن مل يكن مئات  -تربح عشرات   
  .األرباح

لفقرية بالتزامها بتوفري اخلدمات التعليمية جمانا      ورغم وفاء البلدان العربية ا    
وإلزاميا يف مرحلة التعليم األساسي بل وميدها بعضها إىل مستوى التعليم اجلامعي،            

 البلدان العربية تعاين من تدنٍّ مطـرد، مقابـل   إال أن اخلدمة التعليمية احلكومية يف     
الل القطاع اخلـاص حمـل   إفساحها اال للمدارس اخلاصة، ونزوعها املطرد إلح    

  .التعليم احلكومي
أما البلدان الغنية فتشهد أمناطًا خمتلفة من اخـتالالت هيكـل العدالـة             
االجتماعية، فرغم تفهم اإلخالل مببدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي باالحنياز 

رة للمواطنني، فإن قوانني العمل يف هذه البلدان تفرض أمناطًا من القيود غري املـرب             
على العاملني من الوافدين واألجانب، أبرزها نظام الكفيل الصارم الذي يرهن إرادة 

  .العاملني للكفالء
 منذ أكثر من عقد يف التخفف من توفري السلع          تلك البلدان كما شرعت   

واخلدمات العامة اليت كانت تتيحها للعاملني حبرمام من التعليم ااين والرعايـة            
 الـسنوات  كما تبنت سياسات إحالل العمال بعد عدد معني من           الصحية اانية، 

  .حيول دون مطالبتهم باملعاشات التقاعدية
ويتصل باالختالالت االجتماعية يف بلـدان اخللـيج كـذلك موقـف            

 فربغم أم يقيمون -عدميو اجلنسية: أي –" البدون"احلكومات العربية حيال فئات 
 متعاقبة فإن حكومات بلدان اخلليج ترفض       يف بلدان اخلليج بشكل متصل وألجيال     

بإصرار منحهم اجلنسية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة بعد حتقيق بلدان اخلليج الكثري            
من االزدهار االقتصادي وتزايد قدرا على توفري أوجـه الرفاهيـة االجتماعيـة             

يها، حيث أصبح محل جنسيتها يعـين العديـد مـن املزايـا االقتـصادية               ملواطن
ماعية، مثل توزيع األراضي والوصول إىل االئتمان املصريف وخدمات الصحة  واالجت

 اخلدمات االجتماعية، كما زاد من حدا أحيانا تورط أطراف        منوالتعليم وغريها   
من فئة البدون يف اختاذ مواقف عدائية ضد الدولة، مثلما حدث من تأييد فئة مـن             

  .بدون الكويت لالحتالل العراقي للكويت
غ املفارقة أقصاها باستخدام نزع اجلنسية عن فئات من املواطنني على           وتبل

أساس سياسي أو أيديولوجي، ومن مناذج ذك نزع جنسية قبيلة املـري يف قطـر               
بدعوى تورطها يف دعم حماولة االنقالب الفاشل، ويعين هذا حرمان هذه الفئـات     
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دولة ملواطنيها، ومن مناذج من كل االمتيازات االقتصادية واالجتماعية اليت توفرها ال
  .ذلك أيضا نزع اجلنسية السورية عن مئات اآلالف من املواطنني السوريني األكراد

 تظهـر املقارنـة   مبدأ توفري العدالة بني األجيال يف الواقع العريب       وباختبار  
اختالالت عميقة يف تطبيقها يف البلدان العربية، كما تظهر تباينـا يف منـط هـذه      

ت؛ ففي البلدان الفقرية واملتوسطة تورطت العديد من البلدان العربيـة يف     االختالال
االستدانة الواسعة اليت سيقع عبؤها على األجيال القادمة، كما فرطت معظمها يف            

  .مبدأ االستدامة البيئية
ورغم تنبه بعض البلدان الغنية إىل مبدأ توفري العدالة بني األجيال وتأسيس            

جيال القادمة فقد أفرطت مجيعها يف استخراج البترول، وهـو          إحداها صندوقًا لأل  
 اقتصادها للتفاعل مع مرحلـة مـا بعـد          -يف الغالب -مصدر ناضب، ومل يئ     

  .معظمها حتقق فوائض مالية وفرية تتيح هلا ذلكالبترول، رغم أن 
  

  سبل تعزيز العدالة االجتماعية يف العامل العريب
ية والوطنية على عـدد مـن العناصـر         تجمع العديد من األدبيات الدول    

  :اجلوهرية لتعزيز العدالة االجتماعية، أمهها ما يلي
 يقوم على أهداف تليب احتياجات الناس، أال وهو   منوذج جديد للنمو  احلاجة إىل    -

التنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية جمتمعـة، واحلـد مـن            
ويقصد بـه االسـتثمار يف      - بني التمويل    -سبق تناوهلا اليت  -التباينات األساسية   

 واالقتصاد احلقيقي، وبني األغنياء والفقراء، وبني رأس املال والعمال، -أسواق املال
وحتقيق هدف العمل الالئق جلميع النساء والرجال، وانتهاج سياسات عامة تعاجل            

وجعل النظام املايل   جذور النمو غري ادي، من خالل تدعيم إطار استثمار منتج،           
يف خدمة االقتصاد احلقيقي، وتطوير أسواق العمل كي تـصبح أسـواقًا شـاملة             

 .وعادلة
، يف سياق يعتمد اهليكل النـسيب       احلدين األدىن واألعلى لألجور   إعادة النظر يف     -

لألجور يف كل قطاع أو فرع من فروع النشاط االقتصادي، مبا حيقق العدالة األفقية 
ت والعدالة الرأسية يف هيكل األجور والدخول داخل القطاع الواحـد     بني القطاعا 

الذي حلقت به العديد من التشوهات واملفارقات يف كثري من البلـدان العربيـة،              
أخـذ البـدالت   : واعتماد مفهوم الدخل بدلًا من األجر أو الراتب األساسي؛ أي         

 . واملكافآت واحلوافز يف االعتبار
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، بعد أن ثبت فشل الرؤية التقليدية اليت تقـوم          اسة الضريبية إعادة النظر يف السي    -
على خفض الضرائب وعدم اإلفراط يف تدرجها للحفاظ على املوازين املالية وفرص 
االستثمار، واليت كان من نتائجها زيادة التباينات يف احلـصول علـى احلمايـة              

سات ضريبية أكثر االجتماعية، بينما فشلت يف رفع مستويات االستثمار، وتبين سيا     
تدرجا بغية متويل الربامج الرئيسة مثل التعليم واحلماية االجتماعية، ويئـة بنيـة             

 . أهداف إعادة التوزيعنفسهأساسية كثيفة العمالة، وسيدعم هذا األمر يف الوقت 
توسيع نطـاق مظلـة التأمينـات       توفري ضمان اجتماعي جيد التصميم يضمن        -

االشتراكات وإعانات البطالة، وإرسـاء أرضـية محايـة          القائمة على    االجتماعية
 استضعافًا، ال تقف عند الوصـول إىل احلـد األدىن مـن    الفئاتاجتماعية ألكثر  

احلقوق االقتصادية واالجتماعية، بل تسعى باستمرار إىل تلبية احلقوق االقتـصادية      
  . واالجتماعية

  

 :يب الرتاعات املسلحة واالحتالل األجنالتنمية يف سياق . ٥
ال ميكن احلديث عن التنمية يف ظل الرتاعات املسلحة الداخلية وخالل 
العقود األخرية تنقلت الرتاعات املسلحة الداخلية بني عدة بلدان عربية وأفضت 

وتعاىن حالياً أربعة بلدان عربية من . لنتائج كارثية على النمو االقتصادي والتنمية
مرار االحتالل االستيطاين اإلحاليل هذه الرتاعات كما تعاين فلسطني من است

  .العنصري
وتشهد مخسة بلدان عربية أثاراً فادحة جراء الرتاع الداخلي أو االحتالل 

ونقصاً فادحاً يف املوارد املالية . األجنيب إذ تشهد سوريا ختريباً شامالً للبنية التحتية
تب على وتر. جراء توقف صادرات النفط، وهروب االستثمارات ونقص الضرائب

إىل مستويات غري مسبوقة واخنفاض الناتج ارتفاع مستوى البطالة هذه األوضاع 
 ٢٠١٢عام احمللى اإلمجايل إىل حنو قدره تقرير اقتصادي صادر عن األمم املتحدة 

  .%٢٩.١ بنسبة
من تشوهات اقتصادية واجتماعية خطـرية مـن جـراء          العراق  ويعاىن  

دير النفط اليت تصل إىل مائة مليار دوالر سياسات االحتالل، ومل تسعف عوائد تص     
سنوياً يف معاجلة النقص الفادح يف اخلدمات الرئيسية يف إمدادات الكهرباء وامليـاه      
الصاحلة للشرب والصرف الصحي والنظافة، وتتفاقم فيه التباينات بني املنـاطق يف           

من زيـادة   ويعاىن اتمع   . اخلدمات ويتم ميش فئات واسعة النطاق من اتمع       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٢٩

البطالة واإلنفاق األمين ومل تتجسد الوعود اليت قطعتها احلكومة الحتواء احلركـة            
  . االحتجاجية وختصيص موارد لتحسني اخلدمات

وترجع املصادر هذه األوضاع املتردية إىل الفساد الذي يعم البالد ويضعها 
اصب التنفيذية يف أدىن مواقع مؤشرات الشفافية بني بلدان العامل، وكذا شغل املن

. املهمة على أساس الوالء الطائفي واحلزيب وليس الكفاءة، ونقص إنتاجية العمال
وقد أدى هذا الواقع املتردي إىل احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق بدأت مع 

 على حنو ما سبقت اإلشارة وأخذت يف األشهر األخرية من ٢٠١١بدايات العام 
 مشلت عدة حمافظات واستمرت لبضعة أشهر  مظاهر أكثر حدة وعنفا٢٠١٢ًعام 

بالكف عن " املواطنني السنة"وطرحت فيها إىل جانب املطالب االحتجاجية مطالبة 
  ". املواطنني الشيعة"ميشهم ووجدت تعاطفاً من بعض فئات 

 يف إقرار اتفاقية سالم الشامل يف اجلنوب منذ العام السودانورغم جناح 
نوبيني لالنفصال دون االنتهاء من بعض القضايا  فقد أدى اختيار اجل٢٠٠٥

اجلوهرية املعلقة، إىل نزاعات مسلحة بني الطرفني، كما اندلعت نزاعات مسلحة 
أخرى يف الواليات احلدودية مع جنوب السودان، بينما استمر نزاع دارفور رغم 

من إنتاج % ٧٥وقد حرم انفصال جنوب السودان، الشمال من . اتفاقيات الدوحة
مصدر العمالت الصعبة  والعامة اإليرادات من% ٤٠حوايل النفط، الذي يمثل 

فضالً عن تزايد معدالت . الذي تتعمد عليه احلكومة يف استرياد احتياجات البالد
ويقدر صندوق النقد الدويل أن معدل . اهلجرة والرتوح داخل السودان وخارجه

 وسيبلغ صفر ٢٠١٢يف العام % ١١النمو االقتصادي يف السودان اخنفض حبوايل 
  .٢٠١٣يف عام 

 للعام الثالث والعشرين على التوايل الصومالواستمرت احلرب األهلية يف 
عنصراً أساسياً يف ظل غياب الدولة وغياب التنمية وفاقمت منها موجة من جفاف 
أفضت لكوارث ووفاة عدد كبري من املواطنني الذين عجزوا عن نيل أقل 

ىل تشرد داخلي ونزوح خارجي واسع النطاق واستمرار أنشطة األساسيات وأدت إ
القرصنة البحرية اليت اختذت من السواحل الصومالية منطلقاً هلا، ومسرحاً جلذب 

ورغم اإلصالحات السياسية املدعومة من جانب اتمع الدويل  .مجاعات القاعدة
نتقالية وجنحت يف واالحتاد اإلفريقي يف بناء خارطة طريق وضعت حدا للمرحلة اال

تأسيس جملس متثيلي ووضع دستور جديد  وانتخاب رئيس جديد وحتجيم مجاعة 
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الشباب اليت أعلنت انتماءها لتنظيم القاعدة فقد استمرت الصعوبات االقتصادية 
  . واالجتماعية اليت يعاين منها املواطنني جراء الصعوبات األمنية وانعدام البنية التحتية

 املتوقع يف بلد يعاين من احتالل عنصري استيطاين ورغم أنه من غري
 فقد ١٩٦٧ منذ العام األراضي الفلسطينية احملتلةإحاليل على حنو ما تعاين منه 

شهدت هذه األراضي تطورات غري مسبوقة بالتراكم وحتت وطأة االحتالل 
مبا فبالتراكم بلغ عدد املستوطنات يف الضفة الغربية . واحلصار واالنقسام الوطين

 ألف ٢٠٠( ألف من املستعمرين ٥٢٠ مستوطنة تضم ٢٥٠فيها القدس الشرقية 
وزادت احلكومة ).  ألف يف أحناء الضفة الغربية٣٢٠يف القدس الشرقية، و

 مقارنة بالعام ٢٠١١عام % ٣٨اإلسرائيلية القائمة خمصصات االستيطان بنسبة 
نية جديدة يف وطرحت مشروعات استيطا. ٢٠١٢وضاعفتها يف العام . ٢٠١٠
 تعزل القدس ائيا عن الضفة الغربية ودف هذه السياسات لوضع اية E1منطقة 

ناهيك عن تقويض قدرة الشعب الفلسطيين على . فعلية لدولة فلسطينية قابلة للحياة
  .تقرير مصريه والسيطرة على موارده االقتصادية

 غزة منـذ    وواصلت إسرائيل حصارها اإلجرامي الذي فرضته على قطاع       
، ويقوض هذا احلصار قدرة الفلسطينيني على العمل وحقهم         ٢٠٠٧حزيران  /يونيو

يف االنتقال وقد تضاعفت آثاره باالعتداءات اإلسرائيلية الشاملة على قطاع غزة يف         
تـشرين ثـان    /ونوفمرب) عملية الرصاص املصبوب   (٢٠٠٨كانون أول   /ديسمرب
الف مـن   آتا إىل جانب قتل وإصـابة       واللتان أدي ) عملية عامود الدخان   (٢٠١٢

الفلسطينيني إىل تدمري كثيف للمساكن والبنية التحتيـة مبـا يف ذلـك املـدارس       
  . واملستشفيات واملصانع

وال تقع مسئولية احلصار واستمراره طوال هذه السنوات على عاتق 
 إسرائيل وحدها، بل متتد هذه املسئولية إىل كل الدول اليت آزرت هذا احلصار أو
متاشت معه، أو سكتت عليه، ويف مقدمتها النظم العربية اليت يتورط بعضها يف 

أو بالسكوت عنه ) مبارك(تعزيز هذا احلصار مثل السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر 
كما تقع مسئوليته على . اكتفاء ببيانات الشجب واإلدانة مثل باقي الدول العربية

 اإلسرائيلية طابعاً دولياً وتضم الواليات الرباعية الدولية اليت تكسب الشروط
  . املتحدة األمريكية والدول األوربية واألمم املتحدة
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 : التكامل التنموي العريبغياب . ٦
ال خيتلف الباحثون واملراقبون على أن التكامل التنموي العـريب يـشكل            

العربيـة،  سية يف التنمية يف البلدان      التحديات األسا السبيل املناسب ملعاجلة خمتلف     
سواء الغنية منها اليت تواجه حتديات تتعلق مبستقبلها ما بعد نضوب املوارد الطبيعية، 
  .أو متوسطة الدخل، أو الفقرية اليت يعد التكامل العريب طوق النجاة هلا ولشعوا

 ودراسات رصينة   مهمةورغم ما تذخر به جامعة الدول العربية من وثائق          
ت واضحة إلطالق تعاون عريب مثمر يف جمال التنميـة          واتفاقيات ارتكازية وقرارا  

والتكامل االقتصادي، إال أن الواقع يناقض ما تقضي به هذه الوثائق، عدا ذلـك              
التعاون على مستويات عربية حمدودة جغرافيا ونوعيا، ويفتقد التنوع املنـشود يف            

  .ضرب النماذج احلية ملقومات التكامل والتعاون التنموي
 بالتعاون  ٢٠٠٩ إطالق مسار القمة التنموية العربية الدورية عام         وقد جاء 

بني اجلامعة العربية وجلنة األمم املتحدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية جلنوب غريب  
آسيا باعثًا على التفاؤل، وخاصة يف ضوء ما تناولته القمة من قـضايا يف دورـا        

  .األوىل
 أن التنميـة االقتـصادية   أسـاس ية على ويقوم مسار القمة التنموية العرب   

واالجتماعية هي الطريق الصحيح إلرساء التكامل العريب والتضامن والعمل العريب          
 القومي ومستقبل أجياهلا، وتبنـت      أمنهااملشترك، كضمان أساسي لنهضة األمة و     

القمة منذ البداية أفكارا حول عدد من املشروعات التكاملية الكربى ذات العناوين            
مشروع الربط الكهربـائي  : لرباقة، واليت تعكس إيقاعا ملموسا على السمع، مثل      ا

العريب، وخمطط الربط الربي بالسكك احلديدية، والربنامج الطارئ لألمن الغـذائي     
 لبلوغ السوق العربيـة     ٢٠١٥العريب، والسعي حنو إقامة االحتاد اجلمركي العريب        

لدعم الصناعات الصغرية واملتوسطة يف     ، فضلًا عن إنشاء صندوق      ٢٠٢٠املشتركة  
 ٢٠١١الوطن العريب، وما أضيف هلا من مشروعات الحقة يف دوريت شرم الشيخ             

 من مشروعات للربط البحري وربط شبكات اإلنترنت العربيـة،  ٢٠١٣والرياض  
وتبين مبادرة البنك الدويل لدعم مشروعات البنية األساسية واالستثمار يف التنميـة         

عزيز قدرات الصناعات الصغرية واملتوسطة يف املنطقة العربية، عالوة على البشرية وت
تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية، واإلعداد للمسامهة العربية يف وضـع            

، واحلديث عن املشاريع العربيـة لـدعم الـشعب          ٢٠١٥اإلطار الدويل ما بعد     
  م وعقد للتوظيف ـ عقد للتعليالفلسطيين وصمود القدس واملقدسيني، واإلشارة إىل
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  .والتشغيل وتعزيز الدعم للمؤسسات املالية العربية واالتفاقيات اخلاصة باملستثمرين
غري أن املتابع ملسار القمة يف دوراا الثالث ال يسهل عليه العثور علـى              

 من القضايا عند مرحلة التأسيس كثري، فال تزال   الكثريةالطحني الناتج عن العناوين     
، أو  للدراسة ما تزال خاضعة  ، سواء بكوا    ٢٠٠٩نذ الدورة األوىل يف الكويت      م

 حدود النوايا، أو اتفاقية قيد اإلعداد، أو قانونا منوذجيا          ال تتعدى  إستراتيجيةكوا  
ة لتوفري دعم مايل إضايف ملؤسسة مالية قائمـة بالفعـل، أو            دعوقيد املراجعة، أو    

تـأطريا  وبة لتفعيل صندوق ال يزال قيد اإلنـشاء، أو           املوارد املطل  لبعض ختصيصا
ملا جرت داخل الوطن العريب وخارجه، مثل الربنامج الطـارئ لألمـن            طا جلهود
  .الغذائي
 -باألحرى– أن وثائق الدورات تتحدث عن الرضا أو         من املثري للدهشة  و

يسه الس  الترحيب بالتقدم احملرز يف حتقيق األهداف، وهو التقدم الذي ال يزال يق           
  . االقتصادي واالجتماعي باجلامعة العربية مبستوى التقدم يف األوراق دون الواقع

وبينما أفسح مسار القمة جمالًا ملنتديات اتمع املدين والقطاع اخلاص يف           
كان امتـدادا  ذلك سياق دورات القمة قبل أن يضيف إليها منتدى للشباب، لكن         

 حلكومـات   تابعـا ظر للمجتمع املدين باعتباره فضاء      للخلل البنيوي املتمثل يف الن    
وره يف اإلطار اإلنساين اإلغاثي     حماولة حصر د  البلدان، وليس تعبريا عن شعوا، و     

 سد اخلـدمات  من أجل أو االجتماعي اخلريي، أو يف إطار حتميله أعباء غري ممكنة           
سسات املاليـة  األساسية الواجبة على احلكومات يف سياق االنصياع ألجندات املؤ        

  .  الدولة من وظائفها االجتماعية األساسيةتنصل والدولية
 كذلك عرب قصر الس االقتصادي واالجتماعي للجامعة نظـره           مت ورمبا

للمجتمع املدين يف قوائم مؤسسات اتمع املدين املسجلة لـدى بعـض آليـات             
 عن اتمعات، بعد    اجلامعة، واليت ال ميت أغلبها بصلة ملوضوعات القمة أو التعبري         
  . أن بات اعتمادها بصفة مراقب ال مير دون إذن حكومة البلد

 قد عايشت العاصفة الشعبية اليت      ٢٠١١وبالرغم من أن قمة شرم الشيخ       
، فإن قمة   آنذاكاالنتباه إىل بعض األصوات املتعالية      لفت  بدأت يف تونس وحاولت     

 شهدت فيهما املنطقة العربية     جاءت بعد عامني  ) ٢٠١٣كانون ثان   /يناير(الرياض  
تغريات اجتماعية وسياسية وحتوالت كربى كان هلا عظيم األثر على الـسياسات            

 على التوجهات يف خطط التنمية، لكنها مل        ألثراالقتصادية االجتماعية وهلا بعض ا    
تزل غري وافية باحلاجة إىل معاجلة ما جتلى من اختالالت يف السياسات االجتماعية             
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ادية وما نتج عنها من زيادات قاسية يف معدالت الفقر والفقـر املـدقع،              واالقتص
وارتفاع معدالت البطالة األسوأ عامليا وخاصة بني الـشباب، وتـدنٍّ مريـع يف              
مستويات اخلدمات االجتماعية، باإلضافة إىل التغافل عن االلتزام حبقـوق املـرأة            

د من الفئات االجتماعية    عدء  وتفشي السياسات والتشريعات املناهضة هلا، وإقصا     
 كاألشخاص ذوي اإلعاقة واملنتمني إلثنيات دينية أو مذهبية          وميشها، األساسية

أو عرقية، فضلًا عن تفشي التمييز على أسس طبقية، والفجـوات بـني املنـاطق              
  .فاحلضرية واملناطق الريفية والبدوية ومناطق األطرا

*   *   *  
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  )أ(الملحق 
  ىـموقف الدول العربية من التصديق والتوقيع عل

  ة لحقوق اإلنسانـق الدوليـالمواثي
   

  الدولة
العهد الدويل 

لحقوق ل
االقتصادية 
  واالجتماعية 

الربوتوكول 
االختياري 

امللحق بالعهد 
الدويل 
للحقوق 

االقتصادية 
  واالجتماعية

العهد 
الدويل 

لحقوق ل
املدنية 

  والسياسية

  
توكول الرب

  االختياري
 امللحق األول

بالعهد 
الدويل 

لحقوق ل
املدنية 

  والسياسية

الربتوكول 
  االختياري
 الثاين

امللحق 
بالعهد 
الدويل 

لحقوق ل
املدنية 

  والسياسية

االتفاقية 
الدولية 
ملناهضة 
  التعذيب

الربتوكول 
االختياري 
امللحق 
باتفاقية 
مناهضة 
  التعذيب

  اتفاقية
لقضاء ا

على مجيع 
ل أشكا

التمييز 
  العنصري

اتفاقية 
القضاء 
على 
مجيع 

أشكال 
التمييز 
ضد 
  املرأة

الربتوكول 
االختياري 
 قامللح

باتفاقية 
التمييز 
  ضد املرأة

اتفاقية 
حقوق 
  الطفل

الربتوكول 
االختياري 
التفاقية 
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