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بعد أيام قليلة من مطلع العـام الجديـد            

ــسودانيون  ســوف يقــف المواطنــون ال
ـ   أمــام   ن  والجنوبي راع ـصـناديق االقت

ا عنه  ليقرروا خيار االنفصال الذي أفصحو    
فكيف يمكـن قـراءة هـذا       . بكل الوسائل 

ـ    ـ    ـالحدث المفصلي ف اة ـي مـسار الحي
السياسية في السودان من منظور حقـوق       

 ومـا عواقـب فـشل الجـانبين         ؟اإلنسان
الشمالي والجنوبي في حل القضايا العالقـة       
على مستقبل السالم المراوغ بينها، والذي      
تمت التضحية بوحدة التراب الوطني مـن       

ما مـصير ماليـين المـواطنين        و ؟أجله
السودانيين الجنوبيين في الشمال والشماليين     

 وما أثر االنفصال على هيكل      ؟في الجنوب 
السلطة، وتوزيع القـوة فـي المجتمعـين        
المتنافرين، وما أثر كل ذلك علـى مـسار    
حقوق اإلنسان والحريات العامة والتنميـة      

  ؟في كال البلدين
ـ ال يوفر الخطاب الـسياسي          سوداني ال

عشية االنفصال الكثير من اإلجابات لهـذه       
التساؤالت وغيرها، إذ يختلط ما يقدم مـن        

 بـضغوط   – كما هـو متوقـع       –إجابات  
ظهـر  تالساعة األخيرة من المفاوضات، ف    

تنـازل  "، أو   "الكونفدراليـة "مبادرات مثل   
الشمال عن بترول الجنوب لـدعم خيـار        

  وكأننا ال  ،فارغة من أي مضمون   " الوحدة
بينمـا تكمـن    . زلنا في هاجس الخيارات   

المؤشرات الجدية فـي جـذور المـشاكل        
  .القائمة

     فالقضايا العالقة مثـل أبيـي تتجـاوز 
  

  
  
  
  
  
  
  

ــصادية   ــصالح االقت ــع  الم ــى الواق إل
االجتماعي، وتهدد بنزاع قبلي عميق على      

  .غرار ما جرى من قبل
وابتكار الحلول لمـستقبل المـواطنين         

ــسودا ــشمال، ال ــي ال ــوبيين ف نيين الجن
 مرهـون بحـل     في الجنـوب   يينوالشمال

 ديمقراطي ال يقوى عليه حزب المـؤتمر       
 الحاكم في الشمال، الـذي اعتـاد        الوطني

 وال تقـوى    ،على الهيمنة بالوسائل األمنية   
 .عليه الحركة الشعبية بالمثل لذات األسباب     

 شمالية بتطبيـق    ىوبدأ الجدل حوله بدعاو   
الحركة الـشعبية  طرد المية والشريعة اإلس 

 جنوبيـة بتحديـد     ىمن الشمال، ودعـاو   
 أساساً  المسار السياسي في الشمال بالتعددية    

  .ألي تعاون
قتسام السلطة الـذي ارتكـز علـى        ا   و

مما ارتكـز   أكثر  اتفاقيات سالم الجنوب،    
لى محطته  على الخيار الديمقراطي يصل إ    

األخيرة باالنفصال ويفـتح البـاب علـى        
 هيه على نزاع سياسي بدأت بوادر     عامصر

تحالف أحـزاب   عن  بالفعل بالبيان الصادر    
  .المعارضة في الشمال

 الثروة يبدو أبعـد     النزاع حول اقتسام     و
نذر بنزاع  من اقتسام عائدات البترول، إذ ي     

قتسام مياه النيل على نحو ما عبـر        حول ا 
  .نبيون جنوعنه مسئولو

 هدتهـد تنفصال في واقـع         وشرعنة اال 
الطموحات اإلقليمية والنزاعات الـسياسية     
بل والعسكرية سوف يؤثر بالضرورة على      

  )١١التتمة ص (       رؤية القوى الطامحة 
  

  ٢٠١١كانون ثان     /  يناير- ٢٠١٠  كانون   أول/ديسمرب  ٢٦٧ - ٢٦٦   اندعــــــــــــدال
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يـة  في إطار اهتمام المنظمـات الحقوق        
 أصدر كل   المغربية بأحداث مدينة العيون،   

لمغربي للحريـات العامـة،     من المرصد ا  
والوسيط من أجل الديمقراطيـة وحقـوق       
     ا اإلنسان، ومنتدى بدائل المغرب، تقريـر

 ينفـريق  متابعـة إلى  يستند  عن األحداث   
رصـد  .  للهيئات الـثالث   لتقصي الحقائق 

 / أكتوبر ١٠حداث منذ بدايتها في     وقائع األ 
عندما قام بعـض األشـخاص    تشرين أول   

ج مدينـة  عـشرات الخيـام خـار     نصب  ب
العيون، احتجاجاً على والي المدينة بـسبب    
وعود لم يف بها، وسرعان ما اتسع المخيم      

رافقه  خيمة، و  ٨٠٠إلى  ليصل بعد يومين    
 ،اعـضو  ٢٧  تـضم  لتنسيقللجنة  إنشاء  

 اًعـضو  ٤٥٠واألمن تضم   لتنظيم  للجنة  و
 ١٢٠٠ الحقاً إلى ما يزيـد علـى       تارتفع

  .أعضاء ٩جنة الحوار وتضم عضو، ول
: عن نوعين من المطالب   النزالء     وعبر  

 لم تـستفد  انكإحداها اجتماعية لفئة من الس  
شعارات تمثل   وأخرىمن السكن والشغل،    

مجموعات ذات االرتباط بجبهـة     لسياسية ل 
    ا للحوار  البوليساريو والتي لم تكن موضوع

ألنها غير مصاغة كمطالب بـل موجهـة        
 للخارج، وهو ما ستعكسه نقطة التحول في      

حياة المخيم ليبدأ انتظام المخيم من خـالل        
التعبئة لقاعدة واسعة غير منـسجمة فـي        
مطالبها وأهدافها، وأشار التقرير إلـى أن       
صياغة مطالب اجتماعية محليـة بـنفس       

 يـة سياسي خارجي صرف يعكس منذ البدا    
  التوجه الذي تحكم في المخيم وليس فقط ما

  .آل إليه
  

  
  
  

شرين أول حوار   ت/ أكتوبر ١٤ يوم      وبدأ
بين ممثلي السلطة ولجنة الحوار المنبثقـة       

نه بقـدر مـا     أ ويشير التقرير    ،عن المخيم 
لوحظ عبر تلك الجلسات من تجاوب مـع        
مطالب المحتجين واإلقرار بهـا واقتـراح       
الحلول ذات الصلة مـن طـرف ممثلـي         

ن سقف وطبيعية هذه    إالسلطات المركزية ف  
ـ         د المطالب ظل يتسع ويتغيـر وذلـك عن
 ،الرجوع إلى المخيم واالستشارة مع آلياته     

وذلك بإدماج مطالب جديدة يصعب التعهد      
  متوسط أو بعيـد، وطبقـاً      ىبها على مد  

خر اجتماعات الحوار مع     آ توصلللتقرير  
تشرين ثـان   / نوفمبر ٤وزير الداخلية فى    

 اتفاق بالتزامات بشأن تفعيل المطالـب       إلى
وكـان  بتسجيل المعنيين بها وحل المخيم،      

     ا من المفروض مباشرتها من األطراف بدء
، وهو ما لم يحدث حيـث       من اليوم التالي  

مجموعة مـن رجـال     و العيون   ينع وال م
ـ "السلطة من الولوج للمخيم من قبل         يوال

، كما أعلنـت لجنـة التنظـيم        "من المخيم أ
والتنسيق واألمن بالتزام النـزالء المخـيم       

وهدمه بالبند الذي يقضي بعدم ترك المخيم       
ـ        والـشامل  يإلى حين إيجـاد الحـل الكل

  .للجميع
ية أخرى قرر الوكيـل العـام       ومن ناح    

تفكيك المخيم بما يـضمن سـالمة       للملك  
نزالئه والشروع في إعمال هذا القرار يوم       

تشرين ثان، وحسب التقرير بدأ     / نوفمبر ٨
إخالء المخيم بعد تعميم نداء إخباري شفهي    

ناصر مسلحة  باللهجة المحلية، وشرعت ع   
فـي اسـتخدام العنـف      باألسلحة البيضاء   

تجـاه  ف الحارقـة    قنينات المولوتو ورمي  
بموازاة ذلـك كانـت     والقوات العمومية،   

  ل المسيلة ـق القنابـالقوات العمومية تطل
  

  
  
  

خراطيم الماء للتفريـق    تستخدم  للدموع، و 
واسـتمرت  . وتسريع وتيرة إخالء المخيم   
جهـات بـين    عملية تفكيك المخـيم والموا    
لمـا  المحتجة  القوات العمومية والعناصر    

يقارب ساعة ونصف، سقط خاللها قتلـى       
في صفوف القوات العمومية، وجرحى من      

  .  الطرفين
وبدأ خروج المـواطنين مـن مختلـف         

 ،الفئات من الخيام واالتجاه لمدينة العيـون      
 علـى إشـاعة     بناءاًوشرعوا في التظاهر    

فانتقلت . لمخيممفادها أن مجزرة تقع في ا      
 وشـرع   ،المواجهات إلى مدينـة العيـون     

عشرات من المتظاهرين فـي التخريـب       
  .والحرق واستخدام األسلحة البيضاء

الحظ التقرير أن العناصر التي باشرت         
 ، بطابع احترافي وانتقائي   هالتخريب مارست 

حيث استهدفت محالت وممتلكـات تجـار     
. ينتمون إلى مناطق شمال ووسط المغرب     

 المنـاطق   بادرومع غياب التواجد األمني     
باالشـتباك مـع    التي تتعـرض للهجـوم      

 من التقدم إلى شـوارع      المجرمين ومنعهم 
  .  في المدينةىخرأ

 مـن   اً شخـص  ١١ورصد التقرير وفاة       
رجع ذلك إلى   أ و ،صفوف القوات العمومية  
عـدم اسـتعمال    بقرار القوات العموميـة     

وقـوع   من المـدنيين، و ٢ألسلحة، ووفاة  ا
 إصابات في صفوف المـدنيين مـا بـين        

 واسـتقبل المستـشفى     ،الجروح والكدمات 
غلـبهم غادرهـا    أ ى حالة من الجرح   ١٠٠

 ١٨٠وتـم اعتقـال     .  أشـخاص  ٦ماعدا  
وليتهم عـن   مـسئ ا ممن اشتبه فـي  شخص

 مـنهم للمحاكمـة     ٦ وتم إحالة    ،األحداث
 منهم علـى ذمـة      ٦٤العسكرية واحتجاز   

    منهم وإخالء٧ح  بينما أطلق سرا،التحقيق
  

  تقارير دولية وعربية
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كما تـم اعتقـال مجموعـة     سبيل الباقين،   
ا،  شخـص  ٣٦أخرى في وقت الحق تضم      

وتم إحالتهم للمحاكمة حسب بالغ الوكيـل       
العام للملك، وأكد والي األمن أن الضابطة       
القضائية حرصت علـى احتـرام المـدة        

 وأنه لم يـتم     ،القانونية لالعتقال االحتياطي  
. ة في أي من الحاالت    طلب تمديد هذه الفتر   

وتلقى فريق تقصي الحقائق بعض اإلفادات      
بخصوص حـدوث تجـاوزات مرتبطـة       
بمداهمة البيوت خالل البحث عن متهمـين     

الـشغب، دون   و في قضايا القتل والتخريب   
احترام المساطر القانونية فيما يتعلق باإلذن      

من ناحية التوقيـت أو      القضائي للتفتيش أو  
 إلى علم أعضاء    نمى كما .باستعمال العنف 

فريقي التقصي إفـادات بالتعـذيب داخـل       
رطة، لم يتمكن من التحقق مـن       مخافر الش 

كما قـدم فريـق تقـصي       . ها ومداها صدق
  ضـرار والخـسائر    باألا  الحقائق حـصر

  . المتصلة بالمنشآت العمومية والخاصة
: قدم التقرير العديـد مـن التوصـيات          

 استكمال  بالعمل على: منهاللدولة المغربية
البحث وتسريع اإلحالة إلى العدالة بـشأن       
كل من يثبت تورطه في تلك األحداث مع        

ن احتـرام   اضمان المحاكمة العادلة، وضم   
مدونة الحريات العامـة فـي التظـاهر،        
والحرص علـى المـساواة فـي ضـمان         
السالمة البدنية والحق في الحيـاة لجميـع        

وضـرورة ترشـيد وتنـسيق      . األشخاص
 ، وتحديـد أولوياتهـا    ،لعموميةالسياسات ا 

إعادة طرح المطالـب    و ،وترشيد مواردها 
االجتماعيــة فــي إطارهــا المؤســساتي 

ـ     ،والقانوني . يزـ وإتاحة الفرص دون تمي
 إلى خطورة   يـ المجتمع الدول  هـا نب ـكم

  وق ـالت حقـح لسجـف الواضـالتوظي
  

  
  
  

ات الصراع  ـن واجه ـاإلنسان كواجهة م  
منطلق سياسـي   حول ملف الصحراء من     

صرف بهدف الضغط عنـد حلـول كـل         
دعم المغرب كدولـة    واستحقاق تفاوضي،   

 إدارة المنطقة في مجهـودات       عن مسئولة
سيما مع تزايـد    السكان ال   التنمية، وتأمين   

  . يرة أعداد العائدينتو
  

 
 

 
  

التقرير التقدم المحرز باتجاه    استعرض     
وضع مشروع اتفاقية دولية تتعلق بأنشطة      
شركات الخـدمات العـسكرية واألمنيـة       

التمتع بحقوق اإلنـسان، حيـث      بالخاصة  
أوضح التقرير أن استخدام هذه الـشركات       
كان له تأثير سلبي على حقوق اإلنسان في        
عدة بلدان خاصة تلك التي ال يخضع فيهـا    

  .ي تنظيمهذا القطاع أل
ويرجع التقرير ضرورة التوصل إلـى         

لـي يـنظم عمـل هـذه        صك قانوني دو  
وجود ثغرة  :  نقاط هي  الشركات في ثالث  

تنظيمية في أنـشطة شـركات الخـدمات        
يد الـدولي،   العسكرية واألمنية على الصع   

الخـدمات التـي    وكذا  طبيعة هذا القطاع    و
 حيث ال ينبغي التعامل معها كسلع       ،قدمهاي

 ،عادية ألنها خدمات لها خصوصية    تجارية  
 وهو ما يستدعي وضـع  ،وتتسم بالخطورة 

معايير وآليات رقابة دولية عليها، ويتعلـق    
ت األمنيـة   الثالث بأن مـوظفي الـشركا     

المنـاطق  " فـي خانـة      والعسكرية يقعون 
حيـث  " ي اإلنساني ـالرمادية للقانون الدول  

ـ    ـ  ـال يمكن اعتب ـ  ـارهم مرت اً ـزقة وفق
   من ٤٧ادة ـي المـرد فواـف الـللتعري

  

  
  
  

ـ ـالبروتوكول اإلضاف  ات ـي األول التفاقي
جنيف، وال وفقاً للمادة األولى من االتفاقية       
ــة   ــد المرتزق ــضة تجني ــة لمناه الدولي
واسـتخدامهم وتمـويلهم الـصادرة عــام    

التعامل معهم  يتم  ، كما ال يمكن أن      ١٩٨٩
بوصفهم أسرى وفقاً التفاقيات جنيف فـي       

 وتؤدي هذه العوامل مجتمعة     حال اعتقالهم، 
إلى ضرورة وجود اتفاق دولي ينظم عمل       

  . هذه الشركات مع كافة األطراف المعنية
وأرجع التقرير إفالت مقترفي انتهاكات        

حقوق اإلنسان من بين العاملين فـي هـذه    
الشركات من المساءلة، إلى تداخل حـدود       
المسئولية بين هذه الشركات والدول سواء      

ول األم أو الـدول المتعاقـدة أو        كانت الد 
الدول التي تجري فيها العمليات، وهو مـا        
يؤدي إلى عـدم معرفـة هويـة القيـادة          

  .ات وعمالئهاوتسلسلها بين تلك الشرك
وأشار التقرير إلى أن الواليات المتحدة         

تعتمد بشكل كبير على القطاع العـسكري       
واألمني الخـاص فـي تنفيـذ عملياتهـا         

افـة أنحـاء العـالم، وأن       العسكرية في ك  
أفغانستان والعراق همـا أكبـر مـسرح        

 حيث تشكل قوات    ،لعمليات هذه الشركات  
القطاع الخاص قرابـة نـصف مجمـوع        

المنتشرة في أفغانـستان    القوات األمريكية   
  .والعراق

ــوض      ــص وغم ــر نق ــين التقري ويب
المعلومات المتعلقة بنطاق ونـوع العقـود       

 المتحدة مـع    التي تبرمها حكومة الواليات   
شركات الخـدمات العـسكرية واألمنيـة       
الخاصة، كما يبين تفاقم انعدام الشفافية عند       
تعاقد الشركات من الباطن مـع شـركات        
أخرى، ويصبح مبهماً تماماً عندما تتعاقـد       

  .وكاالت االستخبارات مع هذه الشركات
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ير المباشرة     لم يكن فشل المفاوضات غ    
ـ       سلطة الفلـسطينية   ثم المباشـرة بـين ال

لم يكن إعالن   كما   ألحد،   وإسرائيل مفاجئاً 
الواليات المتحدة عن فشلها فـي تجميـد         
االستيطان لمدة ثالثة أشهر مفاجئاً ألحـد       
بعد حجم الدعم العسكري والسياسي الـذي       
قدمته وتقدمه لرئيس وزراء إسرائيل بزعم      

طها على الجانب   تسهيل إقناعه، ونقل ضغو   
ن منظمة مراقبة حقـوق    إالفلسطيني، حتى   

اإلنسان األمريكية طالبت اإلدارة األمريكية     
بخصم قيمة إنشاء المستوطنات من المعونة      

  . األمريكية المقدمة إلسرائيل
ذلك لم يكن اختيار السلطة الفلسطينية      ك   

والمجموعة العربية من بين جميع البـدائل       
 التوجه لمجلس األمن    المتاحة أمامها سوى  

إلدانة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي     
الفلسطينية المحتلة، أي البدء مـن نقطـة        

 فـسياسات الـسلطة     ،الصفر، مفاجئاً ألحد  
الفلسطينية والمجموعة العربية لم تتفاعـل      
مع كل القرارات السابقة للشرعية الدوليـة       
على أهميتها ومكانتها، وفي المرات التـي       

  .رة للتفاعل معها أرجأتهاكانت مضط
 ،   وال يكمن الخلل هنا في قوة إسـرائيل       

فهي لم تستطع أن تحقق أهـدافها ال فـي          
 أو  ٢٠٠٦عدوانها العسكري على لبنـان      

، وال في قـوة تحالفهـا مـع         ٢٠٠٩غزة  
الواليات المتحدة التي أتاحت لها المهلة تلو       
األخرى لتنجـز أهـداف عـدوانها فـي         

كمن الخلل الحقيقـي    الحربين، لكن يبقى م   
في اإلرادة السياسية العربية، وفـي نمـط        
العالقة بين البلـدان العربيـة والواليـات        

   هنا حتـىالمتحدة األمريكية، وال نتحدث 
  

  
  
  

الحق المشروع للشعب الفلسطيني    دعم  عن  
في المقاومة، فكل المطلـوب منهـا فـي         

الـسابقة  قراراتها  ب أن تتقيد مقدورها، وهو   
  :ن بينهاقد يكون مو
إعادة االعتبار للـشرعية الدوليـة       :أوالً  
عدم المساهمة في خداع البـصر حـول        و

المفاوضات، فطالما ظلت هذه المفاوضات     
العبثية قائمة، فلن نحصل من دول العـالم        
على أفضل مما حصلنا عليه من اجتمـاع        

ف الذي  الدول السامية المتعاقدة التفاقية جني    
 دقيقـة   ة عشر دام في آخر انعقاد له خمس     

  .ة لمفاوضات السالمصفر البزعم إتاحته
 هو جعل االحتالل أكثـر كلفـة       :   ثانيها

بدالً من كونه مصدر تـربح إسـرائيلي،        
بوقـف التنـسيق األمنـي بـين الـسلطة      
وإسرائيل، والكف عن الهدايا المجانية التي      
تقدمها لها بتجميد القرارات الدولية التـي        

تي ارتكبتهـا،   لها عن جرائم الحرب ال    ئتسا
والكف عن مسايرة الموقف الـدولي فـي        
المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني في      
قطاع غزة، وشن حملة دبلوماسـية قويـة        
لالعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما      
بادرت به بعض دول أمريكـا الالتينيـة،        
ووقف التطبيـع مـع إسـرائيل وإحيـاء         

  .المقاطعة العربية
عن اختـزال العـالم فـي        الكف   :   ثالثاً

اإلدارة األمريكية، ففي العالم قوى تـبغض    
العنصرية، وتطالـب بمعاقبـة إسـرائيل       
ومالحقة جرائمها، وللعالم مصالح كبيـرة      

 وعليه أن يتعلم أن المـصالح التـي         ،لدينا
  .تنمو هي المصالح المتبادلة

 أحد بأننا إذا انتظرنا نتـائج       دل   وال يجا 
 تتفـاوض عليـه     ذلك التحرك فلن نجد ما    
  ات ـع المفاوضـالسلطة مع إسرائيل، فم

  

  
  
  

استمر االستيطان ونما على نحـو غيـر         
إسرائيل استكملت   همسبوق، ومع استمرار  

 اء جدار الفـصل العنـصري أو تكـاد،         بن
وأصبحت القدس المحاصرة قاب قوسين أو      

  .أدنى من التهويد
  


 

  

يعكس تشكيل الحكومة العراقيـة بعـد          
تــسعة شــهور مــن الجــدل الــسياسي 

 القوى السياسية العراقية،    والمفاوضات بين 
 شغل أهم وزارتين فيها وهما الدفاع       ودون

ـ     زق الـسياسي   أواألمن الوطني، حجم الم
الذي يهيمن على العملية السياسية العراقية،      

ي تعد  كما تعكس طبيعة تشكيل الحكومة الت     
أضخم حكومة منذ االنتـداب البريطـاني       
الترضيات السياسية أكثـر ممـا تعكـس        
احتياجات إدارة الدولة، وتؤثر مجمل هـذه     

  . العوامل على فاعلية الحكومة وديمومتها
ورغم نجاح المالكي في فرض برنامجه         

السياسي فقد فرض التوازن السياسي بـين       
 أطراف العملية السياسية توافقـات أثـرت      

على مراكز هذه القـوى ونفوذهـا علـى         
الساحة، فوضعت القوى الكردية في مركز      
العامل المـرجح بـين القـوى الـسياسية         
العراقية، وأعادت تيار الصدر إلى الحيـاة       
السياسية العراقيـة، وأضـعفت المجلـس       
األعلى اإلسالمي، فيما اسـتمر تهمـيش        

  . المكون السني في المجتمع العراقي
ــذلك يعكــس ا ــات لمســتمرار الع   ك ي

العسكرية ضد القوات األمنية العراقية قبل      
 وأثناء وبعد تـشكيل الحكومـة العراقيـة       

 هـي الذي تعاني  ـأزق األمن ـاستمرار الم 
  . الحكومة العراقية
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وقد واكب تشكيل الحكومة شبكة مـن          
الضغوط اإلقليمية والدولية لتمرير الصفقة     

-ألمريكـي النهائية كان التوافق اإليراني ا    
 حـول  -الخالفات العالقة بينهمـا   رغم كل   

يل حكومة تتمتع بقدر من االسـتقرار       تشك
في ضوء التسليم األمريكي بقـدرة إيـران     
على إجهاض استمرار أي حكومة ال توافق    
عليها، هو العامل األكثر حسماً في تشكيل       

  . الحكومة
مـن  من ناحية أخرى أصدر مجلس األ        

ـ  نون  كا/ ديسمبر ١٥الدولي في     ةأول ثالث
، ١٩٥٨،  ١٩٥٧،  ١٩٥٦ : قرارات هـي  

القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل     تنهي  
برنـامج  ووإنتاج الطاقة المدنية النوويـة      

النفط مقابل الغذاء، وتلغي وضع عائـدات       
صادرات الـنفط والغـاز الطبيعـي فـي         

 / يونيـو ٣٠صندوق تنمية العـراق بعـد     
ق ، علـى أن يـتم العـرا       حزيران المقبل 

التزاماته في صندوق العويضات لـضحايا      
غزو الكويت من خالل آلية ثنائيـة بـين         

  .البلدين
وهكذا ظل المشهد العراقي الـراهن ال          

يختلف كثيراً عن المـشهد الـسائد منـذ         
االحتالل، فتركيبة الحكومة الحالية تعكـس     
هيمنة القوى اإلقليمية والدولية، واستمرار     

ى السياسية، كذلك   توافق بين القو   حالة الال 
لم تحـسم تـصريحات رئـيس الـوزراء      
المالكي للصحافة األمريكية في أول حديث      
له بعد تشكيل الحكومـة قـضية الوجـود         
العسكري األمريكي في العراق بعد نهايـة       

 إذ أشار إلى أنها سـوف تخـضع         ٢٠١١
للتفاوض في سياق االتفاق األمني المبـرم       

  .بينهما
  
  

  
  
  

 
 

   

ا من تطبيقه تعرض خاللها      عام ٣٠بعد     
، ألغت   سوق العمل  لكثير من االنتقادات في   

اإلمارات العربية المتحدة نظام نقل الكفالة      
الذي كان يحظر على العامل في القطـاع        
الخاص االنتقال من شركة إلى أخرى دون       

العمـل  الحصول على موافقـة صـاحب       
بعض مقدمة إللغـاء    ، فيما يراه ال   األصلي

نظام الكفيـل بـشكل كامـل فـي دولـة           
  . اإلمارات

وجب القرار منح التـصريح الجديـد       أو   
للعامل بعد انتهاء عالقة عمله مع صاحب       

ة إلى أخـرى دون     أالعمل لالنتقال من منش   
تحسب مـن   التقيد بمدة األشهر الستة التي      

  .تاريخ إلغاء بطاقة العمل
صـقر  " ياتوأشار وزير العمل اإلمـار       

ن اإلجـراءات الجديـدة     إلـى أ   "الغباشى
إيجـاد   استندت في مجملها إلى السعي نحو   

المزيد من المرونـة فـي سـوق العمـل          
والتوازن في العالقة التعاقدية بين صاحب      
العمل والعامل التي تنتهي بانتهـاء العقـد        

من الطرفين بما   أي  المبرم بينهما أو بطلب     
لتـي تـستظل    ال يتناقض مع بنود التعاقد ا     

  وهو ما ينعكس إيجابا    ،بمظلة قانون العمل  
  .على استقرار السوق

فقـد جـاءت     التسهيالت الجديـدة        لكن
، فال بد من انتهاء العالقـة بـين     مشروطة

طرفي العمل باالتفاق، إضافة إلى أن يكون       
 لـدى   العامل قد أمضى سنتين على األقل     

ـ  صاحب العمل   مـدة الـصالحية     ي، وه
 العمل التي سـتدخل حيـز       الجديدة لبطاقة 
 ا من العـام المقبـل أيـضا       التنفيذ اعتبار. 

  ويقصر حق وزارة العمل منـح تصريح 
  

  
  
  

عمل للعامل دون اشتراط مضى مدة سنتين     
أن يكـون   على األقل لدى صاحب العمل و     

 ي بعمله الجديد في المستوى المهار     هالتحاق
األول أو الثاني أو الثالـث بعـد اسـتيفاء          

  بأحد هذه المستويات طبقا    قحاشروط االلت 
لقواعد المعمول بها لـدى الـوزارة وأال        

في العالقة التعاقديـة    تتدخل وزارة العمل    
بين صاحب العمل والعامل إال فـي حـال         
تبين لها وجود إخـالل فـي االلتزامـات         

، وذلـك    العقد المبـرم بينهمـا     الواردة في 
بإتاحة المجال أمام العامل لالنتقـال إلـى        

خر بعد اسـتيفاء الـشروط      آصاحب عمل   
  . الموضوعة

  
 
:

 
  

   أجريت في مـصر انتخابـات مجلـس        
 فـي   )الغرفة الرئيسة في البرلمان   (الشعب  

تشرين ثان، وجولة اإلعادة في     / نوفمبر ٢٨
كــانون أول، وشــارك فــي / ديــسمبر٥

شح علـى    مر ٥٣٠٠االنتخابات أكثر من    
 ٤٤٤مقاعد المجلـس األساسـية البالغـة        

 مقعـداً إضـافياً جـرى     ٦٤مقعداً، وعلى   
تخصيصها للمرأة للدورتين البرلمانيين بين     

  .٢٠٢٠ و٢٠١٠
   وقد أجريت االنتخابات في أجواء شحن      
سياسي مكثف، وبمشاركة مختلف األحزاب    

 –السياسية وجماعة اإلخـوان المـسلمين       
ت فتـرة    وشـهد  –غير المـرخص لهـا      

الحمالت االنتخابية ومجريات التـصويت     
انتهاكات كبيرة وصدامات واسعة، رفعت      
وتيرة االنتقادات ألداء الحكومـة واللجنـة       

  .العليا لالنتخابات
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 التي استأثر   الجولة األولى لم تكن نتائج       
 مقعـدا مـن     ٢١٧فيها الحزب الحاكم بـ     

 مقعدا، مفاجئة حيث جرت في سياق       ٢٢٥
 تشريعية وأمنية وسياسية وإدارية     ترتيبات

ال تفضي إال لمثلها، حيث أجريت في ظل        
قانون الطوارئ، وانحياز لنظام االنتخـاب      
الفردي الذي عارضته التيارات الـسياسية      
األخرى، وبدلت الرقابة القـضائية بلجنـة       
عليا لالنتخابات لم يتح لها الوقت الكتساب       
ــة إلدارة  ــات الفني ــرة، أو اإلمكاني  الخب

االنتخاب على نحو مستقل، وتـم اختيـار        
قضاة اللجنة العامة دون الرجوع للمجلـس       

  .األعلى للقضاء
وفي نتائج هذه الجولة حازت المعارضة        
 مقاعد فقط، ذهب اثنان منهـا لحـزب         ٥

الوفد، وتوزعت الثالثـة األخـرى بـين        
أحزاب التجمع والغد والعدالة االجتماعية،     

ـ    وُأ همـا  : سيانقصى تياران سياسيان رئي
التياران اإلسالمي والقـومي، ولـم تُـسد        
الثغرة المتعلقة بتمثيل األقبـاط، وجيـرت       
جميع مقاعد المرأة لصالح الحزب الوطني      
الحاكم، مما قوض التعددية السياسية، ولـم    

لـى مجـاالً    وتترك مجريات الجولـة األ    
لتصحيح هذه االختالالت الجـسيمة فـي       

لـوطني  الحزب ا كان  جولة اإلعادة، حيث    
  . ينافس نفسه في معظم دوائرها

   وبينما قالت اللجنة العليا لالنتخابات، إن      
فـي أقـصى    % ٣٥نسبة اإلقبال قاربـت     

حاالتها، قال المراقبون إنها لـم تتجـاوز        
  .في أقصى تقدير% ١٥

   وتجاهلت اللجنة العليا لالنتخابات العديد     
من األحكام القـضائية الـصادرة لـصالح      

 بـشأن عـدم قبــول   بعـض المرشـحين  
  ول ـقبادرة بعدم ـأو تلك الصترشيحهم، 

  

  
  
  

آخرين أو تعديل الـصفة      مرشحين   أوراق
، أو وقف االنتخابات     تقدم بها المرشح   التي

لبعض المطاعن الجوهرية، ولم ينفذ منهـا       
 ١٣٠٠اً من بـين نحـو       ـ حكم ١٥سوى  

  .حكم
   بينما رفضت الحكومة الرقابة الدوليـة      

قد عرقلـت اللجـان العليـا       منذ البداية، ف  
لالنتخابات دور المجتمع المدني في رقابتها      
حيث منحت التراخيص الالزمة بمراقبـة      
االنتخابات في وقت متأخر جـداً أفـضى        
عملياً لعدم تمكن المنظمات مـن توزيـع        
ونشر بعض مراقبيها، كمنا عرقل رؤساء      
اللجان ورجال الشرطة مهـام المـراقبين،       

نـدوبي المرشـحين    جنباً إلى جنب مـع م     
باسـتثناء منـدوبي مرشـحي      . ووكالئهم

  .الحزب الحاكم أو المرشحين المستقلين
   كذلك أجرى التصويت بقواعد تمييزية،     
حيث أغلقت لجان أو أوقف التصويت فيها       
لبضع ساعات لعرقلـة منافـسي الحـزب       
الحاكم الذي واستخدام مرشـحوه وبعـض    
 المستقلين الموارد المملوكـة للدولـة فـي    

تسهيل حشد أنصارهم، وانتهـاك سـرية       
  .التصويت

   واستخدم العديد من المرشحين الرشاوى     
  .لشراء أصوات الناخبين

   أخـذت الــشكاوى المتعلقــة بالتــدخل  
المباشر في االقتراع أشكاالً متعددة عبرت      
عنها شكاوى مرشحين، وناخبين، وقضاة،     
وتقارير مراقبين، وتضمنت منـع بعـض       

تصويت بواسطة األمـن أو     الناخبين من ال  
بواسطة بعض أنصار المرشحين، وتسويد     
بطاقات االقتراع، وحرق صناديق اقتـراع      
لطمس النتائج واعتقال أحد مرشح لـبعض      

  .الوقت واالعتداء على آخر
  

  
  
  

   ولم تتدخل اللجنة لحمايـة لالنتخابـات       
لحماية القضاة الذين شكوا من تعرضـهم       

ـ        ات لضغوط شديدة للتغاضـي عـن عملي
  . التزوير خالل إجراءات

" بلطجـة "   وجرى رصد أعمال عنـف و    
  محافظة بين األمـن ١٣واسعة النطاق في    

والناخبين وأنصار مرشـحين، وخاصـة      
  .  مرشحي اإلخوان المسلمين

    وبلغ عدد الوفيـات خـالل العمليـة        
 أشخاص، من بيـنهم اثنـان،       ٧االنتخابية  

. أفادت مصادر رسمية أن وفاتهم طبيعيـة      
وقد أسفرت أعمال الشغب عـن اعتقـال        

 ٩٢ توقيـف النائب العام   المئات، كما قرر    
ا بتهم إثارة العنف والشغب في عدة       شخص

محافظات بعد البدء فـي إعـالن النتـائج         
 . األولية

وامتدت أعمال القمع إلـى الـصحفيين          
ورصـد مراقبـو    . واإلعالميين والمدونين 

االنتخابات القبض على صحفيين وخطـف      
ــ ــى  ص ــتيالء عل ــرين واالس حفيين آخ

الكاميرات الخاصة بهم، واحتجاز مراسلين     
  . ة، وحجب عدد منهاإلكترونيلمواقع 

واتهم الحزب الحاكم فضائيات الحـرة          
 العربية بعدم الحيدة    ي س ي ب يوالجزيرة وب 

المهنية، واتهم األخيرة بنشر أخبار كاذبـة       
  . ثبت صحتها

  
  

تنـافس  التـي    الجولة الثانية  وقائع   يف   
مرشـحا  ) ٣٨٣( مرشحاً مـنهم   ٥٦٦فيها  

 مرشحا مـستقالً  ) ١٤٠(للحزب الوطني، و  
ا مرشـح ) ٢٧(، و معظمهم علـى مبادئـه    

مرشحين لحزب  ) ٩( و المسلمين،لإلخوان  
مرشـحين لحـزب التجمـع،      ) ٦(الوفد و 

  الجمهوري ومرشحا واحداً لحزب السالم
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  ).ا مقعد٢٨٣(للتنافس على 
ير المجلس القومي لحقـوق     ورغم تقار    

اإلنسان، وتقارير المنظمات غير الحكومية     
واإلعالم حول الجولة األولى، فلـم يجـر        
تصويب مسار الجولة الثانية، بـل وتبنـى     
الخطاب السياسي للحكومة والحزب الحاكم     

  . تبريرهاوالتهوين من هذه االنتهاكات، 
 وكان بديهياً أن تشهد انتخابات الجولـة         

 نفس النمط من االنتهاكات الجولـة       الثانية
 بما يكفي،   أجواء حرة لم تُجر في    األولى، ف 

   .اهةنزولم تلب معايير ال
 :األولـى  :بـارزتين  ظاهرتين وشهدت   

انسحاب حزب الوفد المعارض الذي كـان       
له أكبر عدد من المرشحين فـي الجولـة         

، وجماعـة اإلخـوان     ) مرشحين ٩(الثانية  
 والتـي   -لهـا غير المرخص    -المسلمين  

كان لها أكبر عدد من المرشحين في جولة        
، ) مرشحا ٢٧(اإلعادة بعد الحزب الوطني     

تجاهل اللجنة العليا لالنتخابـات     : الثانيةو
للعديد من األحكام القضائية الصادرة عـن       
مجلس الدولة بوقف االنتخابات أو وقـف       
إعالن النتائج في عدد من الدوائر لمطاعن       

 فضال عن عـدم تنفيـذ     انتخابية وإجرائية، 
ــف  ــبطالن أو وق ــضائية ب ــام الق األحك
االنتخابــات فــي العديــد مــن الــدوائر 

  .االنتخابية
 امتـداداً للجولـة     -ءت نتائجها قد جا    و

 بالهيمنة المطلقة للحزب الـوطني      -األولى
والمستقلين الموالين له، على نحو يجعـل       
مجلس الشعب بمثابة هيئة برلمانية للحزب      

  .مالوطني الحاك
أفضت إلى تكريس مجلـس بهيمنـة       و   

فريق سياسي واحد وبال تعدديـة سياسـية      
  يقوض دوره علـى نحـو ة، ـواجتماعي

  

  
  
  

الرقابي، ويضعف دوره التشريعي، كمـا      
يحدد خريطة ضيقة الستحقاق االنتخابـات      

  .   الرئاسية
غير أن أخطر ما شهدته هذه االنتخابات          

ام القـضائية   من انتهاكات هو إهدار األحك    
النافذة وانتهاك سـيادة حكـم القـانون، إذ        
استمرت اللجنة العليا لالنتخابات في تجاهل      

 إعالن نتائج   بطلتاألحكام القضائية التي أ   
ـ وأ" ىالجولة األول  انتخابات  إجـراء   توقف

وتقـدر  " االنتخابات فـي الجولـة الثانيـة     
المصادر القضائية عدد الدوائر االنتخابيـة      

كام ببطالن االنتخابات فيها    التي صدرت أح  
 دائرة انتخابيـة    ٢٢٢من  )  دائرة ٩٢(بـ  

، ممـا  "لكوتة المرأة" دائرة مخصصة    ٣٢و
 نائبـا علـى     ١٨٤يعنى بطالن عـضوية     

من نـواب   % ٣٦األقل، يشكلون ما نسبته     
  . مجلس الشعب

وقللت اللجنة العليا لالنتخابات من أثـر          
ت أن  هذه األحكام وقابليتها للتنفيذ، واعتبر    

أمام محاكم مدنيـة    "االستشكال في تنفيذها    
وهو ما دعـا    يوقف أثرها،   " غير مختصة 

المحكمة اإلدارية العليا إلى أن تؤكد بـشدة      
ن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر       أ"

الطعون المقامة بـشأن قـرارات إعـالن        
النتيجة دون مجلس الشعب، ألن األخير ال       

عـون  ينعقد له اختصاص إال بالنـسبة للط      
االنتخابية المتعلقة بنتائج االنتخابات التـي      

 والتـي ، وفق صحيح حكم القانون،      ىتجر
 وبالنـسبة    ..تعلقت إرادة النـاخبين بهـا     

 التـي للطعون الخاصة بنتائج االنتخابـات      
أجريت دون مراعاة لألحكام الصادرة من      
مجلس الدولة، فال يكـون هنـاك مجـال         
التصال مجلس الشعب بهـا، ألن خـروج     

  ة تلك ـللجنة العليا لالنتخابات عن حجيا
  

  
  
  

األحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبـل       
التاريخ المحدد لالنتخابات ينعدم معه كـل       

 نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين      قانونيمركز  
  ."مجلس عندئذ مشوباً بشبهة البطالنال

وتعبر المنظمة عن أسفها الشديد لعـدم          
افـذة، خاصـة     التزام باألحكام القضائية الن   

وأن المحكمة الدستورية العليـا سـبق أن        
تكفلت ببيان الطبيعـة القانونيـة الملزمـة        
ألحكام مجلس الدولة وأثر إقامة استـشكال      
عليها أمام محاكم مدنية غيـر مختـصة،        

  ". أنها والعدم سواء"وبيانها 
   وتــرى المنظمــة أن إعــالن النتــائج 

وب االنتخابية بالمخالفة لهذه األحكـام يـش      
تشكيل المجلس بـالبطالن، كمـا تعـرب        
المنظمــة عــن دهــشتها لكيفيــة إقامــة 

محاكم مدنية  "المرشحين الستشكاالت أمام    
في غيـر أوقـات العمـل       " غير مختصة 

  .الرسمية بهذه المحاكم
  

 
 : 


 

  

 نـواب   أثار اعتـداء الـشرطة علـى         
برلمانيين ومثقفين لفض تجمـع سياسـي       
سلمي في ديوانية النائب جمعان الحـربش       

 قلقـاً شـديداً لـدى       ٢٠١٠ ديسمبر   ٨في  
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان وغيرهـا      
من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، إذ     
لم يقتصر على انتهاك الحق فـي التجمـع         

 فحسب  السلمي الذي يكفله الدستور الكويتي    
بل امتد إلى االعتداء على نواب وأكاديميين     
تعرضوا للضرب المبرح من جانب رجال      

  األمن الذين أحاطوا بالمكان 
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كله، كما أنه ينزل ضربة قاصمة للتجربـة    
الديمقراطية الكويتية التي طالما اعتز بهـا       

  .المجتمع الكويتي
وقد تابعت الجمعية الكويتيـة لحقـوق          

ألحـداث وتـداعياتها عبـر      اإلنسان هذه ا  
عن أسفها لمـا    سلسلة بيانات عبرت فيها     

آلت إليه األوضاع السياسية في البالد مـن      
استقطاب وإثارة دون مبررات موضوعية،     
وأسفها لألحداث والمواجهات التي جـرت      

وأكدت ". جمعان الحربش " في ديوان النائب  
على أهمية كفالة حرية التعبير التي يكفلها       

وبينت أن أحكام الـضرورة     . ددستور البال 
الالزمة لحماية النظـام العـام ال يجـوز         
االستناد لها مادام األمن العام غير مهدد أو        

. ال يتجاوز إمكانات قوات األمـن العـام       
إلى ودعت مجلس األمة ومجلس الوزراء       

إصدار تشريع يحدد آليات تطبيق قـانون       
التجمعات بشكل يحقق األمن ويكفل حقوق      

كما دعت كل مـن     .  في التجمع  المواطنين
منظمي هذه االجتماعات من نواب وغيرهم   

عدم إيجاد المبرر للـسلطة السـتخدام       إلى  
كما دعت كافة األطـراف،     . القوة ضدهم 

تباع اتكريس القيم والمفاهيم الديمقراطية و    ل
األساليب السلمية في التعبير عن وجهـات       
النظر واستخدام المؤسـسات الدسـتورية      

  .فة الخالفاتلمعالجة كا
وفي بيان الحق لها انتقـدت الجمعيـة           

عبيـد الوسـمي، أسـتاذ      اعتقال الدكتور   
، بعد انتزاعه من القانون في جامعة الكويت   

 جمعـان الحـربش،     النائبداخل ديوانية   
دت أنـه   ـا أك ـ كم .وضربه ضرباً مبرحاً  

 أن يـتم اسـتخدام      اًمطلقمن غير المقبول    
بيـر عـن    العنف الجسدي في مواجهة التع    

  . الرأي
  

  
  
  

وطالبت النائب العام بإطالق سراحه حتى       
 تم محاكمة والتأكد من تمتعه بكامل حقوقه      ت

  . عدم تعريضه ألي أذىالقانونية و
 ٢٦ فـي  الكويتيـة  الجمعيـة  وأوفدت   

 أمـين  من  كل ٢٠١٠ أول كانون/ديسمبر
 وعـضو  التميمي ذياب عامر الجمعية سر

 لزيارة راشد هللا عبد مظفر اإلدارية الهيئة
 حيث المركزي السجن في الوسمي عبيد.د

 .االحتياطيالحجز  مدة يقضي

 علـى  اعتراضـه  الوسمي .د أبدى   وقد  
 مـع  تتـسق  ال أنها ورأى حجزه،   أسباب
 كمـا . الكويتيـة  والقوانين الدستور مبادئ
 أثناء يديه نـم قيدوه األمن ضباط أن ذكر
 الـسجن  إلـى  أمن الدولـة   إدارة من نقله

 مـع  وجـوده  مـن وامتعاضه   المركزي
 متفجـرات  قـضايا عليهم فـي     محكومين
   . أمن البالد وزعزعة

 طـاقم  تعامل على الوسمي. د أثنى وقد  
والرعاية  قدومه، منذ معه المركزي السجن

الصحية التي تلقها من إدارة السجن حينما        
 .شعر بضيق تنفس

 الداخليـة  وقد طالبـت الجمعيـة وزارة       
 اإلصـالحية  للمؤسـسات  راعيـة  بصفتها

 الـسجون  تنظيم قانون بنود مواءمة بعض 
 المركـزي  السجن وضع مع المطبقة غير

 اللوجـستية  المـسائل  في الحالي وخاصة 
 . لإلنسان واألساسية

 
.. 

 
 

  

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لحقوق         
كانون أول قدمت   / ديسمبر ١٠ في   اإلنسان

  ة لحقوق اإلنسان رؤيتها ـالجمعية الكويتي
  

  
  
  

الخاصة لمعالجة أهـم القـضايا المتعلقـة        
بحقوق اإلنسان على الساحة الكويتية مـن       
خالل وضع خريطة طريق ألحدث تقـدم       
نوعي لسجل حقوق اإلنسان في الكويـت،       
وتعهدت ببذل مـا فـي وسـعها إلثـارة          

ردة في البرنـامج مـع      الموضوعات الوا 
  .بشكل مستمرالجهات المعنية 

  
دعت الجمعيـة إلـى      : العمالة الوافدة .١

ونها، تخصيص جهة مستقلة ترعـى شـئ      
، تعنـي بمـشاكلها   وإنشاء محكمة عمالية    

وتثقيف العمالة بقوانين البالد، واإلسـراع      
كمـا  نجاز مشروع المدن العماليـة،      إفي  

 إيجاد حل بـديل لنظـام       ةعإلى سر دعت  
 لـسمعة الدولـة فـي       يءالكفيل الذي يس  

ومعالجة ظاهرة التـأخير    المحافل الدولية،   
  .في دفع أجور ورواتب العمال

   
أن الجمعية  أوضحت  : العمالة المنزلية . ٢

، ة بـوزارة الداخليـة    إدارة العمالة المنزلي  
محددوه الصالحية وال يتناسب مع حجـم       
المسئولية الملقاة على عاتقها، كما أن عدم       

ود قانون منفصل لهذه الـشريحة يعـد        وج
 عن  ، فضالً ئونهاا يحول دون رعاية ش    عائقً

ضعف الجهود المبذولة باتجـاه تعـريفهم       
ما يولد  م ،بقوانين البالد وعادتها وتقاليدها   

مشاكل مستمرة بـين أفـراد هـذه الفئـة          
والكفالء وسفارات الدول المصدرة للعمالة     

ودعت الجمعية إلـى اإلسـراع      . المنزلية
 ،بإصدار قانون خاص بالعمالـة المنزليـة      

وآخر يهدف إلى مكافحة االتجار بالبـشر       
  . لهذه الفئة من العمالةلتوفير حماية أفضل

  
   دعت الجمعية إلى تالفي: ونـالسج. ٣
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ي منها مراكز اإليقـاف     المشاكل التي تعان  
 والسجون ومنها عدم تناسب الكادر      المؤقت

مع تزايد   زيالطبي المقيم في السجن المرك    
 بموضوع عـدم    أعداد السجناء، واالهتمام  

ـ     ة تقـسيمهم   رروخلط فئات السجناء وض
ــرائم،   ــة الج ــار ونوعي ــسب األعم بح
والمشكالت التي تتعلق بسالمة إجـراءات      

ضـرورة  والتفتيش لكـشف الممنوعـات      
لرعايـة االجتماعيـة والتثقيـف      ام ا االهتم
ل ناء، وعدم تجاوز القانون في المسائ     للسج

نجـاز  إالتأديبية، ودعت لإلسـراع فـي       
، وتأمين الوظائف   مشروع الخلوة الشرعية  

 بالسجن  الالئقة لبعض فئات المحكوم عليهم    
  .بعد اإلفراج عنهم

  
قانون المرئي والمـسموع وقـانون      . ٤

 القـانونين    رغـم أن   :المطبوعات والنشر 
، إال أن  الحاليين قد جاءا بتطـور ملحـوظ      

لقة وعلى رأسـها    مثالب عديدة ال تزال عا    
اسـتمرار  المبالغة في الغرامات الماليـة و     

 عـن    فضالً ،العدد الكبير من المحظورات   
طابعها المبهم وقابلتهـا للتأويـل، وتـرى        
الجمعية أن عـدم تعـديل بعـض بنـود          
القانونين وخاصة فيما يتعلق بسجن الكتاب      

دخل البالد في نفق جديد ولد      أي  أوأهل الر 
  . لديها سجناء رأي

  
 الجمعية نقـل    تثمن: عديمو الجنسية . ٥

ملف عديمي الجنسية من وزراه الداخليـة       
إلى الجهاز المركزي لمعالجـة أوضـاع       

 أي مـن  –المقيمين بصورة غير قانونيـة    
لـى جهـة مدنيـة      جهة عسكرية أمنيـة إ    

 رئيس مجلس الوزراء    وكذا بوعد  -تنموية
  وات، ـ هذا الملف خالل خمس سنهاءإنب
  

  
  
  

 أن خطوات الحل يجب أن      وترى الجمعية 
ــ ــيس عــن تفع ــسألة التجن ل بفــصل م

االحتياجات المدنية واالجتماعية واإلنسانية    
، كما تـرى أن الحكومـة       ألبناء هذه الفئة  

ومجلس األمة مقصران في تفعيل مشروع      
 ٢٠٠٠سابق يوجب تجنيس ما ال يقل عن        

، ودعت لالنضمام الكويـت     شخص سنوياً 
  . المعنيين االتفاقيتين الدوليتينإلى
  
دعت الجمعية إلـى    : العملية السياسية . ٦

تعزيز مجريات العملية الـسياسية، بعـدة       
إشهار األحزاب  إجراءات يأتي في مقدمتها     

بقوة القانون، ونقل إدارة العملية االنتخابية      
إلى مفوضية أو هيئة عليا لهذا الغـرض،        
ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعـديل      

 أكثـر  بشكل يحقق تمثيالًالدوائر االنتخابية  
وتفعل مـواد   عدالة، وترسيخ قيم المواطنة     

الدستور المتعلقة منها بالحريات والحقـوق      
   .العامة

  
أثنـت الجمعيـة علـى      : دعم المرأة . ٧

التطورات القانونية التي مكنت النساء مـن     
المشاركة فـي البرلمـان، لكـن انتقـدت         
األوضاع التمييزية الموجودة في القـوانين      

ــؤخر  وال ــزال ت ــي ال ت ــشريعات والت ت
 ،مشاركتها في العملية التنمويـة الـشاملة      

 وقانون بنـك    ،ومنها قانون الخدمة المدنية   
التسليف واالدخار والتحيز في المناصـب      
القيادية للرجال، وضـعف بـرامج دعـم        

أة فـي القطـاع الخـاص       وتدريب المـر  
ية المتزوجـة غيـر     وأوضاع أبناء الكويت  

ـ    كويتي   ن الكثيـر مـن     التي تحـرمهم م
  . الحقوق

  
  

  
  
  
 ذكـرت : تقوية دور السلطة القضائية   . ٨

       ا الجمعية أن القـانون يتـضمن نـصوص
تحجب حق األفراد في عرض خـصومتهم   
أمام القضاء مثل المنازعات التـي تتعلـق        
بالجنسية وإقامة األجانب وتـراخيص دور      
العبادة، إضافة إلى أن قـرارات الحجـز        

 التي تتخـذها    التحفظي والحبس االحتياطي  
الشرطة وجهات التحقيق تتم دون رقابـة        

 كمـا أن قـرار      ،قضائية ومدتها طويلـة   
الحبس المعجل غير واجب التسبيب، كذلك      

ـ       فـي   ةال تتسق ممارسات السلطة التنفيذي
تسيير العمل اإلداري في مرفق القضاء مع       
وجوب توفير أقصي درجـات االسـتقالل       

ـ   فضال عن خلو   ،للسلطة القضائية  ام  النظ
مخاصـمات  القانوني من آليـة واضـحة ل    

 ،القضاة بما يخل بحق التقاضي من جهـة       
ويحرم القضاء من جهة أخرى مـن آليـة        

وعدم استناد القضاة إلـى     . ةمهمة للمراجع 
االتفاقيات الدوليـة ذات الـصلة بحقـوق        

نها قـانون   أاإلنسان من الناحية العملية مع      
وهـو أمـر    . كويتي بعد التصديق عليهـا    

توفير مران مهني أكثر للتعامل مع      يتطلب  
  . ن الوطنية ذات الصياغة الدوليةنيالقوا

  
دعـت الجمعيـة    : الحريات الدينيـة  . ٩

المؤسسات الحكومية لتطبيق روح الدستور     
وااللتزام بمواده التي تؤكد علـى حريـة        
ــة،  االعتقــاد وممارســة الــشعائر الديني

أن تقوم  ب تذليل العقبات الموجودة     واقترحت
ة بتخصيص أراض لمثل هذا الغرض      الدول

وبشكل مسبق من قبل جهاز البلدية حتـى        
يتم تجنب عملية التصويت على الطلبـات       
الخاصة بإقامة دور العبادة قبل تخـصيص       

  ة في ـع الدولـاألرض وبشكل فردي يوق
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حرج دولي ويظهرها بمظهـر الـرافض       
لالهتمام بأتباع الديانات المختلفة، وتـرى      

 أن منـع قـانون المحكمـة        الجمعية كذلك 
اإلدارية إقامة الدعاوى القضائية في مسائل      

  .هغاؤإلدور العبادة يجب أن يتم 
  

 
 

 
 

 

   تابعت المنظمة ببالغ القلق نشأة ومسار       
الحركة االحتجاجية االجتماعية في تونس،     

دءاً من داللتها على اإلحباط الذي جـسده        ب
إحراق شاب لنفسه للخروج مـن مـأزق        
البطالة، وحرمانه مـن مـصدر رزقـه،        
ومرورا بالتجاوب واسع المـدى والـذي       
تخطى محافظة سيدي بوزيد إلى أكثر من       
عشر مدن فـي بـضعة أيـام، وانتهـاء          
بالممارسات األمنية التي أفضت إلى مقتل       

قال العديـد مـن     شاب وجرح آخرين واعت   
  .المحتجين
كـانون أول تـشهد   / ديـسمبر ١٨   فمنذ  

تونس موجة غير مسبوقة من االحتجاجات      
االجتماعيــة احتجاجــا علــى األوضــاع 
ــة   ــشي البطال ــة وتف ــشية المتردي المعي
والتهميش، وتطالب بـالحق فـي العمـل        

ـ        دام ـوالتنمية، والتحقيق فـي أسـباب إق
 الشباب على االنتحار، وقـد بـدأت هـذه        

الحركة القبلية عفوية وسلمية، واسـتمرت      
على قاعدة المطالـب االجتماعيـة، لكـن        
واجهتها قوات األمن بـإجراءات قمعيـة       
عنيفة، استخدمت خاللها  الرصاص الحي      
ــق    ــدموع لتفري ــسيلة لل ــل الم والقناب
  المتظاهرين، مما أدى لوفاة شخص وجرح 

  

  
  
  

واندالع أعمال عنـف وتكـسير       عشرات
  . ت وسياراتواجهات محال

   ورغم الوعد الرئاسي بـإطالق دفعـة       
 مليون دوالر   ١٥أولى من المشاريع بقيمة     

لخلق مزيـد مـن الوظـائف اسـتمرت         
االحتجاجات، وانتقلت إلى مدن عديدة بينها      
تونس العاصـمة وصـفاقس والقيـروان       
وسوسة ومـدنين وبنـزرت والقيـروان       
وقفصة والكاف وباجة وقبلي، تضامنًا مع      

ن في سيدي بوزيد، وتأكيدا علـى       المحتجي
مطالبهم، وأضافت إليها المطالبة بـإطالق      
ــك   ــهدت تل ــزين، وش ــراح المحتج س
التظاهرات اعتقال العديد من األشـخاص      
بيــنهم محــامون وصــحفيون ونــشطاء 

  .سياسيون
   وعبرت الحكومة عن اسـتغرابها مـن       
التشكيك في مسيرة التنمية فـي المنطقـة،        

ـ     تغالل الـسياسي   واتهمت أطرافًـا باالس
للحادث، ومـن جانبـه أعـرب الـرئيس         
التونسي عن تفهمه لألسباب التي أدت إلى       
االحتجاج، ولكنه اتهـم أطرافـاً سياسـية        
وإعالمية بتوظيف االحتجاجات وتـضخيم     

أقليـة مـن    "أبعادها، وشدد على أن لجوء      
ضد " المتطرفين والمحرضين والمأجورين  

مصالح البالد إلى العنـف والـشغب فـي        
الشارع كوسيلة للتعبير أمر مرفوض، وأن      

نتقد مجلـس   او. القانون سيطبق بكل حزم   
 ،النواب تغطية قناة الجزيرة لالحتجاجـات     

لتـشويه سـمعة     أن التغطية تسعى     امعتبر
البالد والتضليل بهـدف بـث الفوضـى        

كما منعـت الـسلطات إصـدار       . ةوالفتن
جريدتي الطريق الجديد التابعـة لحركـة       

ــد والم ــزب  التجدي ــة للح ــف التابع وق
  الديمقـراطي التقدمـي، وعبـرت النقابة 

  

  
  
  

الوطنية للصحفيين التونسيين عن عميـق       
استيائها من التعتيم خاصـة فـي وسـائل         
اإلعالم العامة، والذي أفسح المجال للتأويل      
في غياب معلومات دقيقة ونقل موضوعي      

  .  لما يجري
   ووجهت قوي سياسية ونقابية انتقـادات      

عامل السلطة مع االحتجاجات في سـيدي    لت
بوزيد منذ بدايـة االحتجاجـات بـالتعتيم        
اإلعالمي وتجاهل األحداث وفرض حصار     
على المدينـة واسـتخدام العنـف ضـد         
المتظاهرين، وشككت في األرقـام التـي       
تقدمها السلطة بشأن البطالة في المحافظـة       
والذي يتجاوز المعدل العام للبطالـة فـي        

تعاني مناطق وسط وجنـوب     البالد، حيث   
  . تونس من التهميش ونسب بطالة عالية

الرابطة التونسية للدفاع عـن      وأصدرت  
كانون / ديسمبر ٢٦في   احقوق اإلنسان بيانً  
 ةالتطورات الخطيـر  : "أول استنكرت فيه  

وخاصة اسـتعمال الرصـاص     لألحداث،  
الحي من طـرف أعـوان األمـن ضـد          

ن وما   ومقتل شاب وإصابة آخري    ،المدنيين
تاله من مداهمات منازل وحـرق متـاجر        

في ظل مواصلة السلطة     ،وإيقاف مواطنين 
للمجتمـع  رفض التحاور مع اللجنة الممثلة     

، وهو الحوار الذي لو انطلق لكـان        المدني
من شأنه تنفيس االحتقان ووضع األمـور       

 المعالجــة واالبتعــاد عــن طريــقفــي 
 هاع وفـد  أدانت من كما   .المعالجات األمنية 

الـدين   نـور "و" الناجي مرزوق "عضويه  ب
من مواصلة طريقهما إلـى سـيدي       " فالح

في خرق للحـق    ث  لتحقيق فيما حد  لبوزيد  
ــل ــي التنق ــتنكرت .ف ــات  واس الممارس

واإلجراءات المنافية للقانون والتي تنتهـك      
  ، بوضع حد لهاوطالبت ،الحقوق األساسية
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ــ ــضايا وذكّ ــة الق ــضرورة معالج رت ب
ا الحق فـي الـشغل      صاالجتماعية وخصو 

والعدالة بين الجهات في االنتفاع بالتنميـة       
سئول  وعبر حوار جدي وم    ،بطرق سلمية 

أن بين جميع األطراف، ولفتت النظر إلى       
استعمال الرصاص الحي ضـد المـدنيين       

 للحـق فـي     ايعتبر جريمة خطيرة وانتهاكً   
 ،الحياة ال يمكن تبريره أو السكوت عنـه       

ـ   مما يستوجب ف   دي ومـستقل   تح تحقيق ج
وليات وإحالـة مـن تثبـت      لتحديد المـسئ  

 وأصدرت  ." وتنفيذاً مشاركتهم في ذلك أمراً   
كـانون أول   / ديـسمبر  ٢٨بياناً تالياً فـي     

عبـد  "المحاميين    بإطالق سراح  طالبت فيه 
  فـوراً  "شكري بلعيـد  "و" وف العيادي الرء

ا على المحاماة   ن إيقافهما يعد تعدي    أ اعتبارب
عالجة األوضاعا في موتصعيدا خطير .  

  
 

 
  

اختتم مؤتمر تغير المنـاخ الـذي عقـد             
بمدينة كانكون بالمكسيك خالل الفترة مـن       

 ١٩٤ ديسمبر، بمشاركة    ١١ –نوفمبر  ٢٩
، باتفاق إنقاذي، وتوصيات ووعـود ال       بلداً

ترقى إلى مستوى ما يعانيه العالم نتيجـة        
كوكـب  الكوارث الطبيعية التـي تلحـق ب      

  . األرض 
ونتجت هذه النهاية في اختتام لقاء كانت          

أهدافه متواضعة، متأثرة بخيبة أمل كبيرة      
بنهاجن قبـل عـام، ويـرى       لفشل قمة كو  

ن البيــان الختــامي الــذي المــشاركون أ
استغرق إعداده  سبع ساعات ال يعد وثيقة        

ـ      ة، إال  ـمثالية لمعالجة التغيـرات المناخي
 التخاذ المزيد مـن     روها أساسا ـأنهم اعتب 

  الخطوات في المؤتمر القادم الذي سيعقد 
  

  
  
  
فقد . ٢٠١١  بجنوب إفريقيا  - دربان   -في

تم ترحيل المسائل المهمة إلـى المـؤتمر        
القادم مثل مستقبل العمل ببرتوكول كيوتو،      

رتوكول الوحيد الملـزم قانونيـا      ـوهو الب 
ول المناخ، فقد طالبت الدول الناميـة        ـح

ـ    بفترة ال  دول الغنيـة   ـتزام ثانية ولكن ال
عمل به، وترك مـستقبله     ترفض التمديد بال  

غير واضح، مما أضعف االتفـاق بـشكل        
  . كبير
ة للـنص أنـه     يزة الرئيس ويذكر أن الم     

 عدة من االتفاق السياسي الذي      كرس نقاطاً 
ا فـي كوبنهـاجن،     ليه سـابقً  إتم التوصل   

ويؤكـد  . ورتبها في شكل دقيق وعملـي     
ا ضرورة اإلبقاء على ارتفـاع     دالنص مجد 

درجات حـرارة األرض عنـد درجتـين        
 ا األطـراف إلـى التحـرك       مئويتين، داعي

ووعدت الدول  . بسرعة لتحقيق هذا الهدف   
ا  مائة مليار دوالر سـنوي     صالغنية بتخصي 

 لمكافحة التغيـر المنـاخي      ٢٠٢٠وحتى  
الـصندوق  (للدول الفقيـرة، مـن خـالل      

الدولي إدارتـه   ن يتولى البنك    وأ) األخضر
لة انتقالية تستمر ثالثة أعوام، لكن      في مرح 

بقيت تساؤالت كثيرة عن طريقـة تمويـل    
الصندوق بال رد، واقترحت لجنـة تابعـة        

يجاد تمويالت بديلـة مثـل      إلألمم المتحدة   
فرض رسوم على وسائل النقل والصفقات      

كمـا  . زالت اقتراحـات   المالية، وكلها ما  
إلى الحد من   وضع النص أسس آلية تهدف      

انحسار الغابات االستوائية  الـذي يـؤثر        
على الغازات المـسببة الرتفـاع درجـة        

بادل حرارة األرض، وكذلك سبل جديدة لت     
فــضة منخ(تكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة 

  . إلى الدول النامية) الكربون
  وحذرت المنظمات المعنية بالحفاظ على   
  

  
  
  

ـ        ول البيئة الدول من عرقلة إحراز تقدم ح
اتفاق شامل بشأن خفض غـازات الدفيئـة      

 إلى معاهدة دولية يتم التوصـل       لوالوصو
 في  اًإليها في المستقبل، حيث لم يورد جديد      

ن الطموحات إلى خفض انبعاثات غـاز       أش
 الخبـراء   ىثاني أكسيد الكربون، التي ير    

أنها متواضعة إلى درجة ال تسمح بتحقيق       
رارة هدف الحد من اإلبقاء على ارتفاع الح      

  .  بمقدار درجتين
  

   )١تتمة المنشور ص (:  السودان               
لمشروعاتها في التسوية مع الحكومـة         

 س للحد ها لم يترك مجاالً   بعضالمركزية، و 
 على نحو ما عبرت عنـه قيـادات مـن         

  .حركات التمرد في دارفور
ال يبدو المجتمع الدولي مهموماً بهـذه          و

علـى  يتركـز   امـه   الهواجس، ويكاد اهتم  
ـ االستفتاء بـسالم إل   مناسبة  تمرير   فاء ض

الشرعية على االنفصال، وتأمين البترول،     
، أبيي بشأنه في    أمنيالذي تم ترتيب اتفاق     

 العربية المنشغلة بـذاتها عمـا       البلدانأما  
 جـدياً لـدعم خيـار    سواها فلم تبذل جهداً  

فاء الـشرعية   ض لداللة إ  نهتبالوحدة، ولم ت  
نفصال في سياق تتصاعد فيه     على مبدأ اال  

  .مطالب االنفصال في عدة بلدان عربية
للبن المـسكوب،   بعيداً عن البكاء على ا       

ألنفسنا بإلقاء اللوم على    والتماس المعاذير   
التآمر الخارجي، يبقى أن تستخلص البلدان      
العربية الدروس المستفادة، وأولها أنـه ال       
مجال لتأثير التآمر الخارجي دون مكـون       
داخلي، وال سبيل لحل األزمات الداخلية إال       

  .عبر الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 

  
  

  قائع ومتابعاتو
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التـابع  ي  علن مركز العقد االجتمـاع    أ    
مجلس الوزراء نتـائج    لمركز دعم القرار ب   

آلراء المـواطنين حـول    القـومي المسح "
ة الخـدمات    وجود القضائيالفساد والنظام   

خالل ورشـة عمـل     "  مصر فيالحكومية  
مـع مركـز الـشفافية بـوزارة        بالتعاون  
مـن  % ٨٥ أن    المسح أوضحو. االستثمار

المواطنين يرون أن مظاهر الفساد المختلفة      
% ٨، مقابل   المجتمع المصري  فيموجودة  

يرون أن الفساد   % ٧٠ا، وأن   ال يرون هذ  
ام  خالل الع  مجتمعال في" زاد جدا "أو  " زاد"

يرون أنه لم يتغير، بينما     % ١٩، و الماضي
يرون أنـه   % ٣يرون أنه انخفض، و   % ٣

أن موظـف   % ٣٠ وأكـد   .ال يوجد فساد  
 يقـوم بطلـب رشـوة       الذيالحكومة هو   

% ١٦صراحة من المواطنين، بينما أشار      
 يبادر بدفع الرشـوة،     الذيأن المواطن هو    

أن العملية معروفـة    % ٤١ حين أشار    في
 بـين الموظـف   تلقـائي شكل مسبقاً وتتم ب  

  .نوالمواط
ـ كشف أن القضاء    و     علـى رأس    أتيي

 يرى المواطنون أنها خـط   التيالمؤسسات  
الدفاع األول ضد الفساد، يليها اإلعالم، ثم       

أن الفساد أصـبح ظـاهرة      والنائب العام،   
  . في حياة المصريينوواقع 

 مدير مركـز    "سحر الطويلة ."د ذكرتو   
أن  على المسح،    ةمشرفوالاالجتماعي  العقد  

العينة تم سحبها باالعتمـاد علـى إطـار         
 بالتعـاون مـع الجهـاز       السكانيالتعداد  

 للتعبئة العامة واإلحصاء، وهـى      المركزي
  اء ـة أنحـعينة طبقية عنقودية غطت كاف

  

  
  
  

 الفعلـي الجمهورية، من خـالل التوزيـع       
وأوضـحت أنـه تـم االسـتعانة         .دللتعدا

 الـدولي ا االستطالع    يتضمنه التيباألسئلة  
عن الفساد، مع مراعاة اتساقها مع طبيعـة      

  . المصريالمجتمع 
أحمـد  "من جانبه، طالب المستـشار          

 مـدير مركـز الـشفافية بـوزارة         "رجب
بوضع إستراتيجية بمدة محـددة      االستثمار

 عاماً، مشيراً إلى  ٥٠لمكافحة الفساد ولتكن    
 مجال مكافحـة    فيأن مصر شهدت تقدماً     

 فياد، يبدأ من عدم إنكار وجود الفساد        الفس
 حتـى علـى     اإلداريالمؤسسات والقطاع   

 .مستوى القيادات
 

 
  

  

في لحقوق اإلنسان    القوميوقع المجلس      
برتوكول للتعـاون  كانون أول   / ديسمبر ٢٦

تفعيـل  من بين أهدافه     اإلداريةمع النيابة   
 أنعلـى    اإلداري،جهود مكافحة الفـساد     

 ااختـصاصاتهم  حـدود    فييعمل الطرفان   
 مجال مكافحة   فيعلى تفعيل جهود الدولة     

 من خالل الدراسات وتقاسم     اإلداريالفساد  
ت وإحالة المجلس شكاوى اإلفـراد      الخبرا

الواردة إليه إلى هيئة النيابة اإلدارية فيمـا        
   .فيهايتعلق بوقائع يتم فحصها والتحقيق 

 
 

 
  

لـسطينية  شرعت هيئة مكافحة الفساد الف    
عمليات تحقيق واسعة النطاق مع عدد      في  

مــن المــسئولين الفلــسطينيين الــسابقين 
دين فـي دول خارجيـة، بعـد أن         المتواج
  شخصيات "ع ـا فساد مـقضايي ـحققت ف

  

  
  
  

 علــى مــستوى وزراء ســابقين "كبيــرة
وحاليين حول وجود مخالفات حدثت خالل      

رئيس هيئـة   " رفيق النتشة "وتوعد  . عملهم
مكافحة الفساد بفتح قـضايا الفـساد التـي     
اقترفت في الماضي، وأعلـن أن الهيئـة        
ســتالحق الفاســدين منــذ قيــام الكيــان 
الفلسطيني، مشيراً إلى أن الكيـان يعنـي        

باإلضافة إلـى  " الفلسطينيةمنظمة التحرير  "
وأوضـح أن   . قة قضايا الفساد الحالية   مالح

الهيئة ستستعين بجهاز الـشرطة الدوليـة       
ـ       "االنتربول"   إلحضار مـن وصـفهم بـ
أن عملية التحقيق   و ، من الخارج  "الفاسدين"

معهم ستجرى حتى في حال تعذر قدومهم       
للضفة الغربية، مـن خـالل الـسفارات        

وطالب رئيس الهيئـة ممـن      . يةالفلسطين
ساد بان يتقـدم للهيئـة       في قضايا ف   تورط

ويعترف بفعلته حتى يضمن عدم تعرضـه      
للعقوبة بحسب قانون الهيئة، كاشـفاً عـن        
قيام شخص بسرقة مبلغ كبير مـن المـال       

. بتسليم نفسه واالعتراف بذلك أمام الهيئـة      
 مليـون دوالر    ٥٠الهيئـة طلبـت     'وقال  

والمبلغ بحوزتنا ولكن لم نـصرف دوالرا       
، الفتاً إلـى أن     'ملناواحدا ألننا في بداية ع    

العاملين في الهيئة من نيابة عامة وموظفين    
أنهـم فـي    ال يتعدى عددهم أصابع اليد، و     

  .انتظار توسيع العمل
محمـود  "ومن المعروف أن الـرئيس         

 ٢٠١٠حزيران  / يونيو ٢٦شكل في   " عباس
هيئة مكافحة الفساد، وذلك بهـدف بنـاء        

ة مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتعمل الهيئ    
في تلقى شكاوى ووثائق تتعلق بتهم فساد،       

 االنتهاء منها   وإحالتها بعد وتقوم بدراستها   
د التي لم تشكل إال منـذ       إلى محكمة الفسا  
  .  اأسابيع، للنظر فيه

  مكافحة الفساد
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أجلت المحكمة الجزائية العليا في المنامة        
تـشرين  / نـوفمبر ١١ بتاريخ   والتي عقدت 

نظـام  محاكمة المتهمين بقلب     ٢٠١٠ثان  
 ٢٠١١ ثانكانون  / يناير ٦الحكم إلى جلسة    

إلى حين  تعيين محامين جدد، وذلك بعـد         
ـ      ا انسحاب المحامين عن المتهمين اعتراض

ستماع على رفض المحكمة طلبهم بوقف اال     
إلى شهود االدعاء فـي القـضية إال بعـد      
االنتهاء من التحقيقات الخاصـة بتعـرض       
المتهمين للتعـذيب،  وكانـت المحكمـة        

 ٢٩ بتـاريخ    الجزائية العليـا قـد بـدأت      
 ٢٧ محاكمـة  ٢٠١٠تـشرين أول   /أكتوبر
ا من المدافعين عن حقوق اإلنسان      معارض

والنشطاء السياسيين والمـدونين ورجـال      
تهمين بتدبير مؤامرة تهدف إلـى      مالالدين  

، ير نظام الحكم بوسائل غير مـشروعة      تغي
حيث أعلنت السلطات البحرينيـة توجيـه       

 ٢١، بيـنهم     معارضـاً  ٢٣  االتهام إلـى  
أيلـول  /آب وسبتمبر /اعتقلوا في أغسطس  

ن بتشكيل منظمة على خالف      متهمي ٢٠١٠
ير نظام الحكم بوسائل غيـر      ، وتغي القانون

 متهمـين إضـافيين     ، لكن أربعة  مشروعة
تـشرين أول أمـام     / أكتوبر ٢٨مثلوا في   

وذلـك   القـضية،    المحكمة وتم ضمهم إلى   
وسط إجراءات أمنية مـشددة وبحـضور       

ويحـاكم اثنـان    . مراقبين دوليين ومحليين  
 حسن مشيمع األمين العام     :ا هما منهم غيابي 

، )حــق (ركة الحريات والديمقراطيـة   لح
  كة أحرار ى القيادي في حرـوسعيد الشهاب

  

  
  
  

البحرين، بـتهم تـشكيل منظمـة تعتمـد         
 وتمويـل   ،اإلرهاب وسيلة مـن وسـائلها     

خبـار ودعايـات    أ وبث   ،نشاطات إرهابية 
وقد أنكر  .  البحرين كاذبة عن األوضاع في   

  . التهمهذه المتهمون 
،  جميع المتهمين  واستمعت المحكمة إلى     

نهم تعرضوا للتعذيب وسـوء     إالذين قالوا   
. ، ووضعوا في الحبس االنفـرادي    عاملةالم

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باإلفراج      
 ونقلهم من   ،ي ضمان تراه المحكمة   أعنهم ب 

سجنهم بمقر جهاز األمن الوطني إلى سجن     
خر في حـال رفـض إخـالء سـبيلهم          آ

ومعاينتهم من قبل أطباء، وتمكين المحامين      
وقيـام المحكمـة   . ي من زيـارتهم  واألهال

في ادعاءات التعذيب التي أفاد بها      بالتحقيق  
المتهمون مشيرة إلى أن النيابة لـم تكـن         

،  التحقيقـات مـع المتهمـين      يـمحايدة ف 
وتأجيل الفصل في الـدعوى إلـى حـين         

 طلبـوا مـن     الفصل في التحقيـق الـذي     
  .كمة إجراءهالمح
من جهتها قالت النيابة العامة في الجلسة          

فيرهـا  ن جميع الضمانات القانونية تم تو     إ
ن أ، مـضيفة     التحقيقـات  ثنـاء أللمتهمين  

تم إثباتها فـي    ادعاءات المتهمين بالتعذيب    
 تمكنوا من االلتقاء    نهمأ، و محاضر التحقيق 

هم أثناء التحقيق، وقررت المحكمـة     بمحامي
بعد المداولة تحويل اثنين من المتهمين إلى       
الطبيب الشرعي لمعاينتهما، وتحويل متهم     

 ،وأذن وحنجـرة   طبيـب أنـف      ثالث إلى 
 الوطني إلـى  ونقلهم من سجن جهاز األمن   

ي والمحامين من   هالسجن آخر، وتمكين األ   
 ، لكنهـا رفـضت التحقيـق فـي        زيارتهم

  . ادعاءات التعذيب
  
  

  
  
  

..


 
  

 المنظمـة عـن بـالغ إدانتهـا         تعرب   أ
طة بالكرامة التي   نة والحا لالعتداءات المهي 

فية العربية الفلـسطينية    تعرضت لها الصح  
بواسطة رجال أمن طائرة    " صابرين دياب "

شركة العال اإلسرائيلية في مطار القـاهرة     
  .الدولي

مـات التـي تلقتهـا      وقد أفادت المعلو     
قيـام رجـال أمـن      المنظمة من الصحفية    

شركة العال بتوجيه أسئلة خصوصية لها،      
ية األشخاص الذين قابلتهم خالل     تشمل هو 

زيارتها للقاهرة، وعددهم، ومن قام بتغطية      
ر لهـا  نفقات سفرها للقاهرة، ومـن اختـا     

  . تحركاتهاالفندق الذي أقامت به، و
وبعد استجوابها المطول والمهين، جرى        

اصطحابها لغرفة جانبية بمطار القـاهرة،      
حيث جـرى تفتـيش أمتعتهـا وتفتيـشها        

 عـن العبـث بكاميرتهـا       شخصياً، فضالً 
قاً للمعلومـات، ال    ووف. وهواتفها المحمولة 
ن اليهود لهذه اإلجراءات    يتعرض المسافرو 

التي تمس الفلسطينيين على جانبي الخـط       
  .األخضر

وتعرب المنظمة عن بالغ دهشتها مـن          
السماح بهذه الممارسات المسيئة في العديد      
من المطارات العالميـة، وبينهـا مطـار        

اهرة الـدولي ومطـار الملكـة عليـاء         الق
األردني، فوفقاً لتقصي المعلومـات الـذي       
قامت به المنظمة، تتمتـع شـركة العـال         
اإلسرائيلية بوضع فريد يمكنها من نـشر       
رجال أمن إسرائيليين بالمطارات األجنبيـة   

  راء أعمال تفتيش واستجواب مهينة ـوإج
  

  خالتاشكاوى ومد
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وحاطة بالكرامة تتخطى اعتبارات ومعايير     
ألمن المتبعة دولياً، وهو ما يشكل اعتداء       ا

  .على سيادة هذه الدول
وتؤكد المنظمة على بالغ استيائها مـن          

السماح لرجال أمن إسرائيليين أو أجانـب       
بإجراء تفتيش واستجوابات من هذا النـوع      
على األراضي المصرية، وتناشد السلطات     
المصرية واألردنية العمل على وضع حـد     

  .ه الممارساتفوري لمثل هذ
  

 


 
المواطن تتابع المنظمة ببالغ القلق وفاة         

ـ  ٣٩" (مصطفي عطيـة  " بمنطقـة  ) اً عام
 بمحافظـة اإلسـكندرية، بعـد أن        القباري

مـن  ثنـين   اتعرض للضرب من جانـب      
، ٧/١٢/٢٠١٠يـوم   المخبرين الـسريين    

. تنفيذ حكم غيابي بحبسه   عليه ل  أثناء القبض 
في سابع حالة رصدتها المنظمـة للوفـاة        

  .٢٠١٠بشبهة التعذيب خالل العام 
ا للنيابة  وقد قدم ذوو المجني عليه بالغً        

العامة يتهمون فيه ضابط تنفيـذ األحكـام        
وتباشـر  . ومخبرين بالتسبب فـي وفاتـه     

رقـم  (النيابة العامة التحقيق في القـضية       
 . )اري مينا البـصل    إد ٢٠١٠ ة لسن ٨٨٢١

ن إ : وتقـول ، الشرطة صحة الواقعة   يوتنف
 من أزمة قلبية وطلـب      ي كان يعان  يالمتوف

 عناصـر الـشرطة     ت وحاول ،االستراحة
 وقد سبق أن أجرى عمليـة قلـب        ،إسعافه

  .مفتوح قبل القبض عليه
وتجدد المنظمة، موقفها الداعي لسرعة        

 ،البت في التحقيقات في مثل هذه القـضايا       
ث لم يتصل علم المنظمة بإحالة أي من        حي

  ام ـالمتهمين في القضايا المماثلة خالل الع

  
  
  

 إال حالة مقتل الشاب خالد سـعيد،        ٢٠١٠
كما تطالـب المنظمـة بتقـديم المتهمـين      

  .اكمة عاجلة لتحقيق الردع العاملمح
  

 
 

 
 العربية لحقوق اإلنـسان     منظمةتتابع ال    

بقلق االعتقاالت التي طالـت عـدداً مـن         
المواطنين في الجنوب في سياقات مختلفة،      

 شكوى باعتقال عدد من     تلقت المنظمة فقد  
 ١٦بتاريخ  " بير ناصر "األهالي من منطقة    

 وشملت االعتقاالت كل    .تشرين ثان /نوفمبر
ـ  ١٣" (عـوض  مبارك راشد "من   ، )اًعام

أكرم "،  )اًعام ١٤" (عوض اهللا عبد محمد"و
 نيس محمد أ"، و )اًعام١٦" (ضعو اهللا عبد
 صالح سـالم  "و"  اهللا عبد محمد"، و "دأسع

ـ   "، و "أحمد جـامع  "مهدي، و   يمحمـد عل
محمـد  "، و "فضل صالح مسعود  "، و "فضل

  ". فضل صالح مسعود"، و"دوكم النس
حـسين  ."اعتقلت أجهزة األمن د   كذلك     

جامعـة  ب مـساعد سـتاذ ال  األ "مثنى العاقل 
 عن إيقافه عن التدريس ووقف     فضالً،  عدن

 ٢٤ فـي    الهاعتقتم  العاقل قد    وكانراتبه،  
من منزله في مدينـة     تشرين ثان،   /نوفمبر

، وتقـول المنظمـة   لحج الحوطة محافظة
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات      

ن هذا االعتقال علـى صـلة       إالديمقراطية  
ده دراسـة عـن     بنشاطه األكاديمي وإعدا  

  .الفساد في قطاع النفط والغاز
 وصعدت السلطات حملتها باعتقال مـا        

/  نـوفمبر  ٣٠ شاب يـوم     ٢٠٠يقرب من   
تشرين ثان الماضي على خلفية مشاركتهم      

" ذكرى استقالل جنوب اليمن   "في احتفاالت   
  ق المنظمة اليمنية ـدن، ووفـبمحافظة ع

  
  
  

قالهم للدفاع عن حقوق اإلنسان، فإنه تم اعت      
دون أن توجه لهم اتهامات ودون تمكـين        

  .ذويهم من زيارتهم
كـانون أول   /   وفي األول من ديـسمبر    
أمـن  مديريـة   قامت قوات أمـن تابعـة ل      

 أهـالي باالعتـداء علـى     محافظة عمران   
المعتقلين الذين تجمعوا من أجل المطالبـة       

 عـن   فضالً. باإلفراج عن أبنائهم المعتقلين   
 عضو المنظمة " لمؤيدالواسع ا  عبد"اعتقال  
محمد " للدفاع عن حقوق اإلنسان، و     اليمنية

وحجزهم " ىاهللا الشهران  عبد"و ،"ىالشهران
 للوفـد  والتعـرض    دون مسوغ قـانوني،   
 المدير" ىعلي الديلم  "الحقوقي المكون من  

 الحقوق للمنظمة اليمنية للدفاع عن التنفيذي
محمـد  "والمحامي  ،  الديمقراطية والحريات

 عضو منظمة التغيير للدفاع     "يمإبراه محمد
علـي  "ن  ي والمحام ،الحقوق والحريات  عن

محمـد  " و"المهـدي  اهللا عبد"و "يالعاصم
  ". الملك العقيدة عبد" و"لقمان

وعلى ذات الصعيد اعتقلت قوات األمن         
كانون أول الماضي عدداً    /  ديسمبر ٢٢يوم  

من الشباب وبعضهم من األطفال دون سن       
حفل كتهم في    إثر مشار  ، على ةالثامنة عشر 

زفاف بمدينـة الـشيخ عثمـان، وجـرى         
  . توزيعهم على عدد من أقسام الشرط

ـ وفضال عن ذلك         الـسلطات   تتجاهل
 ٢٢ فراج عن عمران باإل  نيابةاألمنية قرار   

اعتقـالهم منـذ يـوم      ، وتواصـل    معتقالً
محمـد  "مـة   العالَّمنهم  . ٢٠١٠/ ٢٤/١٢

عضو هيئة علمـاء    " يحسين الماخذ  محمد
  ".      محمد الماخذيالمطلب عبد"، واليمن

   وطالبت المنظمة السلطات اليمنية بوقف     
هذه االعتقاالت التعسفية وإطالق سـراح      

 .جميع المعتقلين

  

  خالتاشكاوى ومد
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 مـن برنـامج األمـم          بناء على دعوة  

ـ    ي مـصر، شـاركت     المتحدة اإلنمائي ف
 ٢٠١٠كانون ثان   / ديسمبر ١١المنظمة في   

في الحوار الذي نظمه البرنامج مع الممثل       
الخاص لسكرتير عام األمم المتحدة حـول       
حقوق اإلنسان والشركات متعددة الجنسيات     
بمناسبة زيارته لمصر لمناقـشة مـشروع       

  .تقرير يعده في هذا الشأن
وقدم الممثل الخـاص عرضـاً قيمـاً           
واراته مع الحكومات والشركات الدولية     لح

العابرة للقوميات، وما يمكن أن تسهم بـه        
 وشـارك فـي     ،في تعزيز حقوق اإلنسان   

الحوار ممثلون عن برنامج األمم المتحـدة       
اإلنمــائي، ومنظمــات حقــوق اإلنــسان 
المصرية، ومثل المنظمة في هذا الحـوار       

معتز .عالء شلبي، وأ  .محسن عوض، وأ  .أ
  .باهللا عثمان

  
..


 
 

    شاركت المنظمة في نـشاط احتفاليـة       
األمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق اإلنسان      
في المنطقة العربية، والذي نظمه كل مـن        
مركز األمم المتحـدة اإلقليمـي لإلعـالم        
ومكتب مفوض األمـم المتحـدة الـسامي        

ق اإلنسان بقاعـة سـاقية الـصاوي        لحقو
/  ديـسمبر  ١٣الثقافية بالقـاهرة في يـوم      

  ذي انصب هذا العام علىـكانون أول، وال
  

  
  
  

مكافحة صور وأنماط التمييز فـي العـالم        
  .العربي

خولة "   وافتتح االحتفالية كل من األستاذة      
مدير مركز األمم المتحدة لإلعـالم      " مطر

لشرق األوسط  مدير قسم ا  " فرج فنيش . "وأ
وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقـوق      

أمـين عـام    " محسن عوض . "اإلنسان وأ 
  .المنظمة

   شملت جلسات المؤتمر عروضاً ألنماط     
التمييز وتجارب المـدافعين عـن حقـوق        
اإلنسان في البلـدان العربيـة، وشـملت        
عرضاً لمجمل المنطقـة العربيـة قدمـه        

عـضو مجلـس أمنـاء      " عالء شـلبي  ."أ
المنظمة، وعرضاً للواقـع فـي الـساحة        

راجي ."الفلسطينية في ظل االحتالل قدمه أ     
مدير المركز الفلسطيني لحقوق    " الصوراني

اإلنسان وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمـة،      
والتطورات في مملكة البحـرين وقدمـه       

أمين عـام الجمعيـة     " عبد اهللا الدرازي  ."د
ين البحرينية لحقوق اإلنسان، ووضع الالجئ    

روال ."الفلسطينيين فـي لبنـان وقدمتـه أ       
عن المنظمة الفلـسطينية لحقـوق      " بدران

، وأنمـاط التمييـز علـى       "حقوق"اإلنسان  
داريـن  "الساحة اللبنانية وقدمته األسـتاذة      

عـن الجمعيـة اللبنانيـة للتعلـيم        " الحاج
والتكوين، وعلى الساحة العراقية وقدمتـه      

 وعـن  من جامعة البصرة،" جوليانا داود ."أ
ماسين ."واقع األمازيج في المغرب وقدمه أ     

  .من تجمع األمازيج الدولي" فركال
عبد ."   كما شارك في فعاليات االحتفالية أ     

جوزيـف  ."الخبير الحقـوقي وأ   " اهللا خليل 
المنسق اإلقليمـي لـشبكة حقـوق       " شكال

" معتز باهللا عثمـان   ."األرض والسكان، وأ  
  عدد من الباحث باألمانة العامة للمنظمة، و

  

  
  
  

المدافعين عن حقوق اإلنسان والـصحفيين      
  .  واإلعالميين من مصر والبلدان العربية

  
..

 
 

ورشـة  "   شاركت المنظمة في أعمـال      
والذي نظمه  " العمل الدولية حول المحاسبة   

مركز الميزان لحقوق اإلنسان بالتعاون مع      
مم المتحدة السامي لحقوق    مكتب مفوض األ  

 ٢١اإلنسان في مدينـة غـزة فـي يـوم           
كانون أول، والذي تناول فـرص      /ديسمبر

مالحقة ومحاسبة المسئولين اإلسـرائيليين     
عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضـد       
اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلـة      
وآفاق تفعيـل توصـيات تقريـر لجنـة         

ئق تقـصي   وغيرها من وثـا   " جولدستون"
الحقائق والتحقيقات التي اعتمدها مجلـس      

  .حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
عصام يـونس   .    افتتح أعمال الورشة أ   

مدير مركز الميـزان لحقـوق اإلنـسان        
ومديرة مكتب المفوضية السامية لحقـوق      
اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلـة،      
وشارك في أعمالها نخبـة مـن خبـراء         

والمدافعون عن حقـوق اإلنـسان      القانون  
واإلعالميون العاملون في قطاع غزة، كما      
شارك عبر قنوات االتـصال اإللكترونـي       
عدد من منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية     
والعربية والدولية، ومن بينهـا المنظمـة       

  .العربية لحقوق اإلنسان
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   شاركت المنظمة فـي ورشـة العمـل        
 للقضاة، التي نظمها المركز العربي      ىولاأل

الستقالل القـضاء والمحامـاة بالقـاهرة       
بحضور أكثر من ثالثين مستشاراً وقاضياً      

تناولت الورشة التي  وقد   .من مجلس الدولة  
 – ٢٠استغرقت ثالثة أيام خالل الفترة من       

 أولهــا ، ثالثــة محــاور١٢/٢٠١٠ /٢٢
الوضـع  عة الدولية لحقوق اإلنسان و    الشر

القانوني للمواثيق الدولية لحقوق اإلنـسان      
في التشريع المصري، وتقييم أوجه الرقابة      
الدولية على تطبيق العهـود واالتفاقيـات       

وتناول المحـور الثـاني طبيعـة       . الدولية
ة، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي   

وسبل تفعيـل العهـد الـدولي للحقـوق         
االقتصادية واالجتماعيـة فـي التـشريع       

وتناول المحور الثالـث اآلليـات      . الوطني
الوطنيــة لحمايــة الحقــوق االقتــصادية 

القضاء الدستوري، ومجلس   : واالجتماعية
 والقـضاء   ،الدولة، والمحاكم االقتـصادية   

العادي، وكذا التطبيقات القضائية الوطنيـة      
القضاء في حمايـة هـذه الحقـوق        ودور  
  .وتفعيلها

 هذه الورشة في سياق مـشروع       جاءت   
ذه مركز استقالل القضاء والمحاماة     مهم ينف 

لمدة عام، وكذا في سياق توسع المنظمات       
المصرية لحقوق اإلنـسان فـي اسـتخدام        

  ي من أجل تعزيز إعمال الحقوقـالتقاض
  
  
  
  

  
  

  
 وقـد   .االقتصادية واالجتماعية وحمايتهـا   

تركزت مداخالت األمين العام الذي شارك      
عن المنظمة في هذه الورشة علـى تقيـيم       
أوجه الرقابة الدوليـة علـى االتفاقيـات        
والعهود الدولية، وخبرة التقاضـي بـشأن       

  .الحقوق االقتصادية واالجتماعية في مصر
 


 

  

 ةفي مناسبة الـذكرى الـسابعة عـشر          
القسري للناشط الحقوقي البـارز     ختفاء  لال

عضو مجلـس   " الكيخيامنصور  "المحامي  
  بيانـاً   المنظمـة  ، أصدرت أمناء المنظمة 

 إجـالء   علـى  باستمرار العمل    ت فيه تعهد
 قسرياً   حول اختفائه  مصيره وكشف الحقيقة  

كـانون أول   / ديـسمبر  ١١في القاهرة في    
١٩٩٣.  

 تفاء مسئولية اخ  مجدداً المنظمة      وحملت
 ،لحكومتين المـصرية والليبيـة    ل "الكيخيا"

متناعها عن توفير   الاإلدارة األمريكية   وكذا  
  .عن هذه الجريمة من معلومات تملكهما 

لهـذه    المنظمـة إدانتهـا    تجـدد     كما
 يمثـل إجالء مصيره   وأكدت أن   ،  الجريمة

الحركة العربية لحقـوق    نضال  تعبيراً عن   
من أجـل إجـالء مـصير كـل         اإلنسان  

  .لمختفين قسرياًا
لحمايـة   اتفاقية   بدخول المنظمة   تورحب   

،  حيز النفاذ   من االختفاء القسرى   األشخاص
التـصديق  ب الحكومـات العربيـة      تطالبو

 .عليها
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
     

 كمنظمـة دوليـة   ١٩٨٣تأسست عام   *   
إقليمية غير حكومية للدفاع عـن حقـوق        

 الـوطن   فـي  وحرياته األساسـية     اإلنسان
 بالقاهرة بموجـب    الرئيسمقرها  *العربي  

حاصلة * اتفاق مقر مع الحكومة المصرية    
ــالمجلس   ــشارية ب ــصفة االست ــى ال عل

 بـاألمم المتحـدة   واالجتماعي   االقتصادي
وحاصلة على صفة عالقات العمل مـع       *

  .٢٠٠٤منظمة اليونسكو عام 
  

  محسن عوض.أ:   امــألميـن العـا
  أمين مكي مدني.د:  س مجلس األمناءرئي
  سهام الفريح.د:   ســائب الرئيـنـ

 -الميرغنـي شـارع    ٩١ : الرئيسالمقر  
  .ع.م.ج١١٣٤١مصر الجديدة القاهرة 

   ٢٤١٨١٣٩٦: ت    
   ٢٤١٨٥٣٤٦: فاكس
  :إلكترونـيد ـبري

 net.link@aohr 

  : تـع اإلنترنـموق
net.aohr.www   

org.arabhumanrights.www 
  

  : االشتراكات السنوية للعضوية
         . مصرياً جنيها١٥٠ًمصر داخل 

  . دوالراً ١٥٠خارج مصر 
تحول االشتراكات والتبرعات بـشيكات أو      

ت باسم المنظمة إلى البنك صكوك أو حواال  
 حـساب   . فرع ثروت  - المصري الوطني

   .٥٨١٨٣٥ يجار
Alwatany Bank of Egypt Sarwat. 
Account 581835.  

 

     ممدوح سالم. أ ،يمحمد راض .عالء شلبي، أ.أ الطيب، يهايد.أ                   
  فاطمة فرغلي. أ إسالم محمد أبو العينين، .معتز باهللا عثمان، أ .أ                        

  سامي زكريا .أ  
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