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أهالً بكم إلى هذا الملحق الخاص جداً 
من النشرة اإلخبارية...

 في األشهر األخيرة، اهتزت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بموجات متالحقة من مطالبات 
الناس بالمزيد من الحرية، وبالمزيد من االحترام للحقوق السياسية والمدنية، وبالمزيد من العدل 

االجتماعي. 

انتشرت االنتفاضات في شتى أرجاء اإلقليم انتشار النار في الهشيم. نجح بعضها رغم القمع 
لت مجتمعة فيما بينها  الشرس. وارتد بعضها على عقبيه، وإن مؤقتاً. وبعضها اآلخر مستمر. وشكَّ

مشهداً جديداً لحقوق اإلنسان مفعماً باألمل. 

ولخمسين سنة خلت، دأبت منظمة العفو الدولية على كشف الستر عن الواقع المظلم للقمع في 
اإلقليم، وعلى النضال من أجل حقوق اإلنسان. 

هنا في هذا الملحق، يلقي باحثونا نظرة صريحة على التحديات التي تعترض سبيل العمل في هذا 
ب من العالم – بسلطاته التي ال تستجيب لصوت وتظل تختبئ وراء ستار من  الجزء المتفجر والمركَّ
السرية، ونزاعاته المسلحة، واالتهامات التي ال تكل وال تمل بالتحيز. كما يسلطون الضوء على واقع 

الروح اإلنسانية – بما تجسده من شجاعة لدى المدافعين الميدانيين عن حقوق اإلنسان ومن إصرار 
لدى أعضاء منظمتنا وأنصارها – وكيف يمكن أن تقهر هذه التحديات. 

 اطلعوا على تحديثات بشأن عملنا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من الموقع اإللكتروني: 
www.amnesty.org/middle-east-crisis

كلير فيرمونت، المحرر

 صدرت للمرة األولى في 2011 عن 
مطبوعات منظمة العفو الدولية 

www.amnesty.org
 © Amnesty International Ltd

NWS 21/003/2011 Arabic :رقم الوثيقة
ISSN: 1472-443X

جميع الحقوق محفوظة. وال يجوز 
استنساخ أي جزء من هذه المطبوعة أو 
تخزينه أو نقله بأية صورة من الصور أو 

أية وسيلة كانت أو نسخه أو تسجيله 
أو بخالف ذلك بدون الحصول على إذن 

مسبق من الناشر.

صورة الغالف: محتجون مصريون 
في ميدان التحرير، بمصر، 8 فبراير/

شباط 2011.
وقد خلقت االنتفاضات التي اجتاحت 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا مؤخراً 

مشهداً جديداً لحقوق اإلنسان في 
اإلقليم.
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صور الغالف الداخلي من أعلى: باحثة 
منظمة العفو الدولية دوناتيال روفيرا 

تسجل شهادة رجل قتل أطفاله على 
ر بيته، غزة،  يد القوات اإلسرائيلية ودمِّ

23 يناير/كانون الثاني 200.
أُعدمت ديالرا دارابي، المذنبة الحدث، 
في إيران في 1 مايو/أيار 2009، رغم أن 

رئيس السلطة القضائية منحها وقفاً 
م  لتنفيذ الحكم لمدة شهرين. ونظَّ

أعضاء فرع المملكة المتحدة لمنظمة 
العفو احتجاجاً لوضع أكاليل من الزهور 

أمام سفارة إيران في لندن بعد خمسة 
أيام من إعدامها. 

نشطاء منظمة العفو الدولية في 
شتى أنحاء إقليم آسيا والمحيط 

الهادئ يتظاهرون ضد انتهاكات 
حقوق اإلنسان في المملكة العربية 

السعودية. يونيو/حزيران 2000، 
الفليبين.

© Amnesty International

»من المثير للدهشة مدى 
استمرارية انتهاكات حقوق 

اإلنسان وثباتها في إيران 
منذ منتصف ستينيات القرن 

الماضي حتى اآلن، رغم 
التغيرات السياسية الجذرية«. 
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عمل منظمة العفو الدولية نُفذ 
في الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا على الرغم من العديد من 
العقبات التي اعترضت سبيله – فعلى 

سبيل المثال، رفضت حكومتا إيران 
والسعودية، ولعقود عدة، السماح لنا 

بإجراء بحوث في مجال حقوق اإلنسان 
على أراضيهما. كما استهدفت هاتان 

الحكومتان وغيرهما من الحكومات 
مواطنيها الذين تجرأوا على الجهر 

بدفاعهم عن حقوق اإلنسان، وهو 
نمط مستمر لالنتهاكات، مع إطالق 

العنان لموجات جديدة من القمع في 
هذا العام ضد المحتجين في كل من 

البحرين وليبيا وسوريا واليمن ودول أخرى. 
وبالفعل، فإن األنظمة االستبدادية أحكمت 
قبضتها على السلطة بنشر قوات الشرطة 

السرية وأجهزة المخابرات والقوات 
العسكرية غير الخاضعة للمساءلة، كي 
ترتكب انتهاكات حقوق اإلنسان، وتفلت 

من العقاب على ارتكابها.
وعلى الرغم من هذه الوحشية، فإن 
أفراداً شجعاناً وقفوا دفاعاً عن حقوقهم 

وحقوق اآلخرين، بغض النظر عن 
الثمن الباهظ الذي دفعوه مع عائالتهم. 

وقد كان هؤالء مصدر إلهام حقيقي 
لمنظمة العفو الدولية، ولوالهم ما كان 

للمنظمة أن تحقق ما حققته حتى اآلن.
واليوم، وفي شتى أنحاء المنطقة، 
وجدت مشاعر اإلحباط المحتقنة التي 

عانت منها الشعوب منذ زمن طويل 
تعبيراً لها في ما ُعرف على نطاق واسع 

باسم »الربيع العربي«، والذي هو في 
الحقيقة ال يقل عن كونه انتفاضات شعبية، 

شاركت فيها جماعات مختلفة عديدة، 
كاألمازيغ والكرد وغيرهم. كما تميَّز ذلك 
»الربيع العربي« بالدور البارز الذي لعبته 

لن أغلبية محرومة من  النساء – الالئي شكَّ
الحقوق – في تلك االحتجاجات.

كانت تلك أياماً تسلب األلباب بالفعل، 
على الرغم من أن الفوز في النضال من 
أجل حقوق اإلنسان ال يزال بعيداً، وال يزال 

تأكيد تحقيق النصر بعيداً كذلك. ولكن 

عرى القمع التي ربطت المنطقة وسكانها 
لمدة طويلة بدأت تضعف بشكل كبير 

اآلن، واألهم من ذلك، أن شعوب المنطقة 
رفضت تلك القيود على نحو أكثر إقناعاً.

منذ باكورة أيامها، ما انفكت منظمة 
العفو الدولية تشعُّ نوراً – شمعة مشتعلة، 
ربما تسلط ضوءاً - على انتهاكات حقوق 

اإلنسان في أحلك زوايا منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، فضالً عن سائر 

أنحاء العالم.
لقد تأسست منظمة العفو الدولية 
في عام 1961 للنضال من أجل إطالق 

سراح سجناء الرأي – وهم األشخاص الذين 
يُسجنون بسبب ممارستهم السلمية 

لحقهم في حرية التعبير – ومنذ ذلك 
الحين ما فتئت المنظمة تعمل على 

تعبئة أشخاص من سائر أنحاء العالم من 
أجل إظهار التضامن األممي مع أولئك 
الذين تُنتهك حقوقهم، وغالباً ما يكون 

هؤالء في أماكن بعيدة.
وعلى مدى عقود من الزمن اتسع 

نطاق عملنا – ليشمل أوالً التصدي 
للتعذيب وعقوبة اإلعدام وعمليات 
االختفاء القسري والقتل السياسي 

والمحاكمات الجائرة وغيرها من االنتهاكات 
على أيدي الحكومات؛ ثم لتغطية 

النـزاعات المسلحة واالنتهاكات على 
أيدي الجماعات السياسية؛ وبعد ذلك 

إلبراز مسؤوليات الفاعلين الخاصين، بمن 
فيهم الشركات، فيما يتعلق بحقوق 

اإلنسان؛ وأخيراً للتصدي النتهاكات الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من قبيل 
عملنا بشأن حقوق ماليين البشر من سكان 

األحياء الفقيرة والعشوائيات في مصر.
وطوال ذلك الوقت، ظلت منظمة 

العفو الدولية تبذل ما في وسعها 
للمحافظة على استقاللها وحيدتها، 

وللبقاء فوق المهاترات الحزبية السياسية، 
وبذلك أحرزت نجاحات مرموقة، بعضها 

مذكور على هذه الصفحات.
وإذا ألقينا نظرة إلى الوراء على 

المنطقة على مدى الخمسين عاماً 
الماضية، فإننا يمكن أن نرى صورة قاتمة 

جرداء تنبثق من القمع الذي ال هوادة فيه 
ومن انتهاك الحقوق على نطاق واسع.
وتفشت انتهاكات القانون اإلنساني 

الدولي إبان النـزاعات الداخلية، من قبيل 
الحروب األهلية في كل من الجزائر والعراق 

ولبنان واليمن، وخالل النـزاعات المسلحة 
الدولية – من قبيل حربْي الخليج، والصراع 

الدموي بين العراق وإيران، والحروب 
بين إسرائيل وجيرانها، باإلضافة إلى 

الصراع الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين 

الخاضعين لالحتالل اإلسرائيلي.
وقد كانت منظمة العفو الدولية 
موجودة هناك من أجل التضامن مع 

شعوب منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا إبان المحاكمات والمحن التي 

مرت خالل خمسين عاماً، وستظل هناك 
مع الشعوب – حيث ستدافع عنها وتُسمع 

صوتها، والسيما مع الفئات األكثر استضعافاً 
– ألقصى مدة الزمة لضمان حقوقها 
اإلنسانية، والسماح لها بالعيش بكرامة.

مقدمة
 بقلم مالكولم سمارت، مدير برنامج 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

سكان منطقة منشأة ناصر العشوائية في القاهرة يحملون عريضة لمنظمة العفو 
الدولية تحث السلطات على حماية أرواح وصحة المقيمين في »المناطق غير اآلمنة«، 

ديسمبر/كانون األول 2009. وقد أجرت منظمة العفو أبحاثاً معمقة ونظمت الحمالت في 
السنوات األخيرة بشأن حقوق ماليين المصريين ممن يعيشون في أحياء مصر العشوائية. 

ويعكس هذا العمل اتساع نطاق جدول أعمال المنظمة ليغطي الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية. ويتمحور أحد جوانب 

حملة »فلنطالب بالكرامة« العالمية لمنظمة العفو، التي أطلقت في 2009، حول النضال 
ضد عمليات اإلخالء القسري لسكان األحياء الفقيرة.

Amnesty International ©
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الذي جعلوني أدرك مدى التأثير الذي حققته منظمة العفو الدولية على مر 
السنين: المحامون هرعوا إلينا ليقدموا آخر ما بين أيديهم من ملفات بشأن حاالت 

ألشخاص انتهكت حقوقهم بأمل أن نتبناها؛ وشاب جاء عاقداً العزم على أن يسدد 
دينه لمنظمة العفو الدولية التي ساعدت على الحيلولة دون إعدامه؛ وأقرباء يائسون 

لسجناء سياسيين قدموا جماعات إلى الفندق الذي نقيم فيه عندما سمعوا بقدومنا؛ 
ومسؤولون حكوميون أبدوا اهتمامهم بأن يرحبوا بنا وأن يجيبوا على استفساراتنا؛ 

وصفوف من  ضحايا القمع في الجنوب تقاطروا إلينا بصبر حتى نسمع ما لديهم من 
أقوال؛ ونشطاء شجعان لحقوق اإلنسان دأب زمالئي، وال سيما العمري شيروف، على 
العمل معهم بصورة وثيقة لعقود من الزمن. وفي إحدى اللحظات من زيارتنا، خضع 

العمري شيروف لضغوط بعض هؤالء الناشطين فذهب للتحدث إلى طالب مدرسة 
نهارية لحقوق اإلنسان، وكانت تلك تجربة ملهمة عرفنا فيها الكثير من صبايا يافعات جئن 

ليتعلمن عن حقوق اإلنسان.
والتقينا كذلك توّكل كرمان، تلك الصحفية التي ال تقمع ورئيسة منظمة »صحفيات بال 
قيود«. آنذاك، كانت تنظم احتجاجات أسبوعية للمطالبة باإلفراج عن السجناء السياسيين. 

وكان القبض عليها في أوائل 2011 قد أطلق شرارة احتجاج سرعان ما أفضى إلى إخالء 
سبيلها. وعقب أسابيع من ذلك، نزلت وآخرين كثر معها إلى الشوارع في شتى أرجاء 

اليمن، بمئات اآلالف ،كي يطالبوا بالتغيير وبوضع حد لوباء إفالت الحكام من المساءلة. 
ن بعد،  وعلى ما يبدو، فقد زعزعوا النظام القديم من جذوره. ومع أن المستقبل لم يؤمَّ

إال أن هواء الشوارع يطفح باألمل.
في إشارة منه إلى تقرير 1966 األول بشأن عدن، كتب مؤسس منظمة العفو 

الدولية، بيتر بننسون، يقول:
»ال شيء يثير الشكوك أو يولد االستياء كالسرية التي ال لزوم لها... ولهذا السبب 

فإن حركتنا، التي تبنت كشعار لها شمعة تشع من وراء األسالك الشائكة، تعتقد أنه من 
المناسب نشر هذا التقرير...«

وما برح هذا هو الشعار الذي يقود خطانا.


1961

استقالل الكويت. انفصال سورية عن الوحدة 
مع مصر.

1962
الجزائر تنال استقاللها عقب حرب طويلة مع 

فرنسا. وانقالب عسكري يؤدي إلى قيام 
الجمهورية العربية اليمنية، ما أشعل فتيل 

حرب أهلية بين الملكيين تدعمهم المملكة 
العربية السعودية والجمهوريين تدعمهم 

مصر. إسرائيل تعدم مجرم الحرب النازي أدولف 
آيخمان عقب محاكمته. 

1963
انقالبان بعثيان يطيحان بالرئيس عبد الكريم 

قاسم في العراق والرئيس ناظم القدسي في 
سورية. 

1964
انعقاد أول قمة عربية. وتشكيل منظمة التحرير 

الفلسطينية. 

1965
في الجزائر، العقيد هواري بومدين يطيح بالرئيس 

أحمد بن بّلة.
1967

حرب األيام الستة، التي هزمت القوات اإلسرائيلية 
خاللها القوات المسلحة لمصر وسورية واألردن 

والعراق، واستولت نتيجتها على سيناء وغزة 
من مصر، وعلى الضفة الغربية من األردن، 

وعلى مرتفعات الجوالن من سورية، وقامت 
باحتاللها. والقرار 242 الصادر عن مجلس 

األمن الدولي يدعو إسرائيل إلى االنسحاب 

من األراضي المحتلة. تشكيل جهورية اليمن 
الجنوبية الشعبية )التي أعيدت تسميتها الحقاً 
لتصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(، 

ومغادرة القوات البريطانية عدن. 
1968

استيالء حزب البعث على السلطة في العراق. 
1969

انقالب عسكري في ليبيا يطيح بالملك إدريس: 
العقيد معمر القذافي يصبح قائداً  للبالد. تأسيس 

منظمة المؤتمر اإلسالمي. 

ز أنفسنا لزيارة اليمن بغرض تقصي معدالت في  أواخر 2009، وبينما كنا نجهِّ
وفيات األمهات المثيرة للقلق في أشد دول اإلقليم فقراً، اعتقل شخص 

على صلة باليمن ومعه متفجرة من على متن طائرة تابعة ألحد الخطوط الجوية 
دت حكومة اليمن،  للواليات المتحدة كانت متجهة إلى ديترويت. ورداً على ذلك، شدَّ

ومن ورائها حكومة الواليات المتحدة، تدابيرها القمعية الخاصة بمكافحة اإلرهاب 
المشددة أصالً. وسرعان ما أصبح واضحاً أن حقوق اإلنسان هي أول من يتلقى الضربات، 

وكان ال بد من أن تُعدَّ منظمة العفو نفسها لزيارة أبحاث مختلفة تماماً.
عقب شهرين من ذلك، شددنا الرحال إلى اليمن في مهمة أعادت إلى أذهاننا 

أصداء أول تقرير عن زيارة تقوم بها منظمة العفو الدولية لعدن عام 1966، والتي كانت 
آنذاك مستعمرة بريطانية في جنوب ما يعرف اآلن بجمهورية اليمن، وحيث كانت 

»مكافحة اإلرهاب« هي العنوان نفسه الذي ترتكب باسمه انتهاكات حقوق اإلنسان في 
البالد. ففي ذلك الوقت، سلط عملنا الذي قمنا به في سياق الحرب الدائرة في الجنوب 

والتي أطلق شرارتها هجوم بالقنابل شنه الثوار على المندوب السامي البريطاني، 
الضوء على االعتقاالت السياسية والتعذيب في المستعمرة الخاضعة للتاج البريطاني. 

وقام كاتب التقرير آنذاك بتوثيق ما حدث على النحو التالي:
»عندما ذكرنا عبارة معتقلين سياسيين، أجاب المندوب السامي ]البريطاني[، 'ليس 

هناك معتقلون سياسيون في عدن'. قدمت له  قائمة من 164 سجيناً … وسألت المفوض 
السامي ما إذا كان جميع أولئك المحتجزين من  اإلرهابيين. ]أجاب:[ 'كيف لنا أن نعرف؟ ال 

يمكننا تقديم أية أدلة ضد هؤالء الناس، وليس هناك من هو مستعد للشهادة ضدهم'«.
وفي 2010، ألقيت على مسامعنا عبارات اإلنكار نفسها بشأن وجود معتقلين 

سياسيين. فالصحفيون المعتقلون قد »وجدوا متلبسين ومعهم أسلحة« )يكاد يكون 
كل رجل في اليمن مسلحاً(. وناشطو »الحراك الجنوبي« ليسوا سوى أعضاء في 

»القاعدة«. أما أبناء الطائفة الشيعية الزيدية من الحوثيين فمتهمون »باإلرهاب«.
وأكد عملنا البحثي أن السلطات اليمنية تقلب الصفحة لتلغي سنوات من التقدم 

نحو إعمال حقوق اإلنسان من خالل عمليات أمنية تستهدف في الوقت نفسه 
»القاعدة« في وسط اليمن، واالنفصاليين في الجنوب، وحركة التمرد في الشمال. 
وقمنا كذلك بكشف النقاب عن التورط العسكري للواليات المتحدة وعن استخدامها 

القنابل العنقودية في هجوم استهدف تجمعين مدنيين ريفيين وقتل أثناءه 41 يمنياً، 21 
منهم من األطفال.

أثناء زيارتنا، التقينا بعشرات الضحايا والناشطين وبالعديد من األشخاص اآلخرين 

فريق منظمة العفو الدولية أمام معسكر لالعتقال في اليمن إبان الحرب األهلية، 1994. 
وأثناء تلك الزيارة، وجد الفريق أن كال طرفي النزاع قد ارتكبا طيفاً واسعاً من االنتهاكات.

دأبت منظمة العفو الدولية على 
متابعة مسيرة حقوق اإلنسان 

في اليمن منذ أيام االستعمار في 
ستينيات القرن الماضي. المحررة 

المسؤولة في منظمة العفو 
الدولية، كلير فيرمونت، تلقي نظرة 

على البصمات التي خلفها عمل 
منظمة العفو عبر السنين.

ت
ستينيا

ال

عودة إلى الجذور
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مباشرتي العمل مع منظمة العفو بُعيد 
الدولية، قررنا في عام 1991 شن 
حملة استمرت سنوات لفضح انتهاكات حقوق 

اإلنسان المروعة التي ترتكب في المغرب، بما في 
ذلك في الصحراء الغربية، وال سيما االختفاء القسري 
للمئات من معارضي الحكومة، وللضغط من أجل 

إحداث التغيير الذي تمس الحاجة إليه والعميق 
األثر.

كان المعارضون للحكومة قد راحوا يختفون بعد 
فترة وجيزة من تولي الملك المستبد الحسن الثاني 
العرش في 1961. وكان بين الضحايا زعيم المعارضة 

ذو الشخصية اآلسرة للجماهير المغربية، المهدي بن 
بركة، الذي اختطف في فرنسا في عام 1965؛ ويكاد 
يكون من المؤكد أنه قتل بعد اختطافه. وقبض على 
آخر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، 

ومع ذلك، شوهدوا أحياًء في مراكز احتجاز سرية 
بعد إلقاء القبض عليهم، بما في ذلك عبد الخالق 

الرويسي، الذي اختفى في 1964، والنقابي 
الحسين المانوزي، الذي اختفى في 1972.

بيد أن العدد األكبر من الرجال والنساء الذين 
اختفوا ظلوا من أبناء الصحراء الغربية )الصحراويين(، 

والذين اعتقلوا بعد ضم المغرب للصحراء الغربية 
بالقوة في عام 1975. واختفى المئات بين عامي 
1975 و1987. وفي جميع الحاالت، أنكرت الحكومة 

مرارا وتكرارا احتجاز األشخاص المفقودين وأي 
مسؤولية عنهم.

ومنذ 1977 فصاعداً، على سبيل المثال، بدأت 
مجموعات منظمة العفو الدولية تناضل من أجل 
88 من الصحراويين الذين اختفوا. وسنة بعد أخرى 

ظلوا يكتبون، رغم أن الحكومة لم تستجب أو ترد، أو 
قالت إن األفراد غير موجودين.

وبدءاً من عام 1981، على سبيل المثال، كتبت 
مجموعة في ليدن، بهولندا، 400 رسالة إلى الملك 
الحسن الثاني، ووزراء في الحكومة، وإلى سلطات 
السجون والمستشفيات ورؤساء البلديات والسلطات 

المحلية، وإلى السفير المغربي في هولندا طالبة 
الحصول على معلومات حول عبدي ولد لباط ولد 

ميارة، الذي لم يُر منذ 1976. كما أرسلت أكثر من 
1000 بطاقة بريدية. ولم تتلق المجموعة إال ردين 

متطابقين يفيدان أن »هذا الشخص غير موجود في 
أي من قوائم السجناء«.

وفي 1989، وبعد 12 سنة بدت عقيمة، اقترح 
فريق المغرب في المقر الرئيسي لمنظمة العفو 

الدولية على مجموعاتنا الناشطة إغالق ملفات 
األفراد والبدء بدالً من ذلك بالعمل بشأن حاالت 

المختفين الصحراوين كمجموعة واحدة كبيرة. 
ورفضت معظم مجموعات النشطاء ذلك. وكتبت 

إحداها تقول: »الحكومة المغربية قامت بالفعل 
بإخفاء هؤالء الناس؛ وإذا فعلت منظمة العفو 

الدولية الشيء نفسه، فأي أمل سيقى لديهم؟«
كانوا على حق. إذ يعود الفضل إلى حملتنا 

الواسعة النطاق في إطالق سراح ما يزيد على 300 
من الرجال الذين لم يكن أحد يتوقع ابدأ أن يروا النور 

مرة أخرى. وكان ذلك سبباً حاصاً للفرح لألعضاء في 
ليدن، حيث كان بين هؤالء عبدي ولد لباط ولد ميارة، 
الذي اطلق سراحه في يونيو/حزيران 1991، بعد ثالثة 
أشهر من بدء حملة على نطاق العالم بأسره، وأكثر 

من 15 عاماً على اختفائه.

كما كان من بين المفرج عنهم 27 من ضباط 
الجيش احتجزوا منذ 19 عاماً في تازمامرت. وكلهم 
باستثناء شخص واحد قبعوا في الظالم بشكل دائم 

وحرموا من كل اتصال مع البشر تقريباً، ولم يعطوا 
سوى حصصاً غذائية ضئيلة، ولم توفر لهم أية 

حماية من الحرارة الشديدة والبرد القارس في الجبال. 
ومن المحزن 31 من رفاقهم الضباط فارقوا الحياة 
في السجن، أحدهم الضابط ميمون الفاجوري، 
الذي انتحر بعد أن فقد صوابه نتيجة 18 عاماً من 

الظالم والعزلة.
وقد ساعدت الحملة تطورات داخلية وخارجية. 

فالحركة المغربية الجريئة والنشطة لحقوق اإلنسان، 
وجماعات حقوق اإلنسان الصحراوية، وتفحص 

لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ممارسة 
االعتقال السري في المغرب؛ و كتاب جيل بيرو، الذي 

صدر بالفرنسية بعنوان »صديقنا الملك«، ساعد ذلك 
كله في كشف النقاب عن سجل حقوق اإلنسان 

المروع في المغرب.
ومع ذلك، يعود معظم الفضل في خالص هؤالء 

إلى عزم أعضاء منظمة العفو الدولية، الذين رفضوا 
مجرد التخلي عن رجال لم يلتقوهم ابدأ، ويرجح أن ال 
يلتقوهم أبدأ، ولكن مصيرهم كان بالغ األهمية بالنسبة 

لهم.

في عام 1991، تم اإلفراج عن أكثر من 300 
رجل بعد عقود من االختفاء في المغرب 

والصحراء الغربية. بعضهم قد نجا بأعجوبة من 
الحبس في زنزانات تحت األرض مظلمة في 

تازمامرت، أحد السجون السرية. وخالل  هذا 
الوقت كله رفض أعضاء منظمة العفو الدولية 

وقف النضال من أجل اإلفراج عنهم.
بقلم ليز هودجكين، باحثة خالل فترة التسعينيات

لن نستسلم
استخدم قصر أكدز، في جبال أطلس، كمركز اعتقال سري 
ما بين 1976 و1982. حيث اختفى مئات المعارضين للحكم 

عقب القبض عليهم إبان هذه السنوات.

نظمت منظمة العفو الدولية حمالت 
لسنوات دفاعاً عن أول رئيس للجزائر عقب 

االستقالل، محمد أحمد بن بلّة. وأفرج 
عنه في ثمانينيات القرن الماضي بعد 

ما يربو على 14 سنة من اإلقامة الجبرية، 
والمنظمة تعتبره أ سجين رأي عقب 

اإلطاحة به في انقالب عسكري في 1965.


 تأسيس منظمة العفو الدولية )1961(.

 المنظمة تصدر تقريرين رئيسيين بشأن عدن. 
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العمل في مجال حقوق اإلنسان يتسم 
في أوضاع النـزاعات الطويلة دائماً 

بالصعوبة، ولكن ليس بصعوبة النـزاع اإلسرائيلي – 
الفلسطيني.

فوسائل اإلعالم العالمية تسلط الضوء بشكل 
مستمر على أعمال العنف أو التطورات السياسية، 
ويدور نقاش شبه دائم حول مدى موضوعية نقل 
األنباء. وثمة »تدقيق مفرط«، وخاصة من جانب 

إسرائيل ومؤيدي سياسات الحكومة اإلسرائيلية، في ما 
تقوله المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان. إذ يتم 

تحليل كل بيان لمنظمة العفو الدولية، وتُكال للمنظمة 
تهمة التحيز – وكثيراً ما يتم اإلنزالق في االتهام الشديد 

بأننا نحرض على العنف ضد اإلسرائيليين بسبب استنكارنا 
النتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي إسرائيل. فعلى 

سبيل المثال، نشر موقع )ynet( اإلخباري اإلسرائيلي 
الشهير، في يونيو/حزيران 2011، مقاالً بعنوان: »برنامج 
منظمة العفو الدولية المناهض إلسرائيل«، مع عنوان 

فرعي يقول: »جماعة معنية بحقوق اإلنسان تساعد 
على خلق مناخ يبيح قتل اإلسرائيليين«.

وفي بعض األحيان تكون الهجمات شخصية، كما 
هي الحال بالنسبة للقاضي ريتشارد غولدستون، بعد 

أن خلص في التقرير الذي أصدره باسم األمم المتحدة 
بشأن النـزاع الذي نشب في غزة في عام 2009-2008 
ودام 22 يوماً، إلى وجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية على أيدي الطرفين.
وقد شاركُت في مناقشات مطولة مع مسؤولين 

إسرائيليين حول اختيار المفردات وطول أبواب التقرير 
السنوي وحجم المطبوعات المتعلقة بإسرائيل. بل إن 

بعض الجماعات المؤيدة للحكومة اإلسرائيلية قامت 
بإحصاء عدد الكلمات التي نشرتها منظمة العفو 
الدولية حول إسرائيل في خالل سنة واحدة، قياساً 

إلى عدد الكلمات التي كتبت حول بلدان أخرى في 
المنطقة.

وفي مثل هذه البيئة المسيَّسة بشكل كبير، يمكن 
أن يكتسي أي شيء أهمية سياسية. ففي الثمانينيات 

من القرن المنصرم، كان المسؤولون في وزارة العدل 
اإلسرائيلية يسألونني عن سبب إقامتي في فندق 
»أميركان كولوني« )كان ذلك الفندق يقدم أسعاراً 

معقولة للمنظمات غير الحكومية في ذلك الوقت(، 
وذلك ألنهم كانوا يعتبرونه فندقاً »فلسطينياً«. وكان 

جوابي يتلخص في أن الفندق يقع على مقربة من 
الخط الذي كان يفصل بين القدس الغربية والقدس 
الشرقية في السابق، كما أنه قريب من وزارة العدل.

ومن الجانب الفلسطيني كنا نُتهم باللين 
إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية والقسوة إزاء االنتهاكات 

الفلسطينية. أما القضية التي تتسم بحساسية خاصة 
فتتمثل في أن منظمة العفو الدولية ال تدعو إلى 

إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية – 
وهي المسألة التي تعتبر السبب الجذري للكثير من 

االنتهاكات التي نناضل ضدها. إن المحافظة على 
حيدتنا، التي ترتدي أهمية خاصة في عملنا، اقتضت 

منا أن ننأى بأنفسنا عن النقاش الدائر حول االحتالل بحد 
ذاته وحل الدولتين وغيرهما من القضايا المشابهة.
ويعتبر القرار الذي اتخذته المنظمة في عام 

1991 بشأن التصدي لالنتهاكات على أيدي الجماعات 
المسلحة، باإلضافة إلى تلك التي ترتكبها الحكومات، 

أمراً مهماً للغاية بالنسبة لعمل منظمة العفو الدولية 
بشأن هذا النـزاع. ومن منظور الضحايا، فإن هوية 

مرتكبي االنتهاكات بحقهم – سواء بالتعذيب أو التفجير 
– ليست ذات شأن كبير. لقد مثَّل عملنا بشأن إسرائيل 

والفلسطينيين أحد العوامل التي أسهمت في صياغة 
التحول في السياسات. وفي االجتماع نفسه، تم تبني 

معارضة منظمة العفو الدولية المطلقة لالعتقال 

اإلداري ولهدم المنازل كعقوبة – وهي ممارسات 
تستخدمها إسرائيل على نطاق واسع.

في عام 2002، قمنا بنشر تقرير بعنوان »بال تمييز«، 
ى االنتهاكات التي ارتُكبت  وهو تقريرنا األول الذي غطَّ
على أيدي الجماعات الفلسطينية المسلحة، التي 

كانت تنفذ تفجيرات انتحارية وغيرها من الهجمات 
المتعمدة ضد المدنيين في ذلك الوقت. وقد ذكرنا في 

تحليالتنا أن تلك الهجمات تشكل جرائم ضد اإلنسانية. 
ه إلينا انتقاد على عدم  ومن بين انتقادات أخرى، ُوجَّ

االعتراف بانعدام التناظر في النـزاع وبالموقف الضعيف 

نسبياً للفلسطينيين. بيد أن االتسام بالحيدة كان يعني 
أننا كنا، وال نزال، بحاجة إلى تطبيق المعايير القانونية 
الدولية نفسها على االنتهاكات التي ارتكبها الطرفان.
وثمة تحد آخر يتمثل في أن االعتبارات السياسية 

تتغلب على القانون الدولي على ما يبدو. إذ أن إسرائيل 
لم تقبل أبداً صفة الدولة المحتلة للضفة الغربية وقطاع 

غزة رسمياً، على الرغم من أن العالم بأسره تقريباً 
يعترف بذلك. وغالباً ما توصف المستوطنات اإلسرائيلية 

المقامة في الضفة الغربية بأنها تشكل عقبة في سبيل 
السالم وينبغي التعامل معها سياسياً وليس باعتبارها 

تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وبالمثل، فإنه عادة ما يتم 
إنكار حق العودة لالجئين الفلسطينيين. ونادراً ما تأتي 

اتفاقيات السالم، كاتفاقية أوسلو لعام 1993، على ذكر 
االلتزامات بحقوق اإلنسان من قبل الطرفين، وهو عامل 


1970 

»أيلول األسود« في األردن، حيث هاجمت 
القوات الموالية للملك حسين منظمة التحرير 
الفلسطينية وأخرجتها إلى لبنان. وفاة الرئيس 

المصري جمال عبد الناصر. حافظ األسد 
يستولي على السلطة في سورية. 

1971
 استقالل البحرين وقطر، وتشكيل اإلمارات 

العربية المتحدة. 

1972
جماعة »أيلول األسود« الفلسطينية المسلحة 

تحتجز رياضيين إسرائيليين كرهائن أثناء دورة 
ميونيخ لأللعاب األولمبية؛ ومقتل 11 منهم 

على أيدي مسلحي الجماعة أو أثناء محاولة 
لتحريرهم. 

1973
تشكيل »جبهة البوليساريو« وتنظيم حملة من 

أجل دولة مستقلة في الصحراء األسبانية. حرب 
أكتوبر )رمضان(، التي استعادت مصر أثناءها 

قناة السويس بينما استعادت سورية مرتفعات 

الجوالن لفترة وجيزة؛ مجلس األمن يصدر القرار 
383، الذي يدعو إلى وقف إطالق النار وإلى 

محادثات للسالم. 
1975

اندالع الحرب األهلية في لبنان، التي دامت 
15 سنة. أمير البحرين يحل الجمعية الوطنية 

المنتخبة ويلغي دستور 1973 ويحكم البالد 
بالمراسيم. المغرب يضم الصحراء األسبانية، 

التي تعاد تسميتها الحقاً لتصبح الصحراء 
الغربية. 

1976
القوات السورية تتدخل في الحرب األهلية 

اللبنانية لدعم الحكومة المسيحية المارونية. 
وميليشيا لبنانية ترتكب مذبحة في مخيم 

تل الزعتر لالجئين يذهب ضحيتها نحو 2,000 
من الفلسطينيين، بينما تغض القوات السورية 

الطرف عما يحدث. أمير الكويت يحل الجمعية 
الوطنية )حتى 1981(. 

1978
إسرائيل تغزو لبنان وتقتل نحو 1,000 لبناني 

وتهجر 250,000 غيرهم. مصر وإسرائيل توقعان 

في منطقة مشحونة بالتوترات، والتعقيدات مثل 
إسرائيل واألراضي المحتلة، تواجه منظمة العفو 

الدولية انتقاداً من كال الجانبين. كالوديو كوردوني، 
المدير العام ببرنامج األبحاث األقاليم، يناقش تحديات 

العمل في حقل ألغام سياسي من مثل هذا القبيل .

على جانب 
حقوق اإلنسان

© Amnesty International
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اتفاقيات كامب ديفيد للسالم في الواليات المتحدة 
األمريكية. 

1979
الثورة تجبر شاه إيران على مغادرة البالد إلى المنفى 

وإعالن الجمهورية اإلسالمية في إيران بينما يصبح 
آية الله الخميني قائدها األعلى. بدء أزمة الرهائن 

األمريكيين في إيران )لتنتهي في 1981(. صدام 
حسين يصبح رئيساً للعراق. في المملكة العربية 
السعودية، جماعة إسالمية تسيطر على الحرم 

الشريف في مكة لعشرة أيام؛ والحكومة تعدم من 
تقبض عليهم منهم. 

رياض الترك، البالغ من العمر 73 سنة، يحمل 
واحداً من التحركات العاجلة العديدة التي 
أصدرتها منظمة العفو الدولية دفاعاً عنه. 

وقد قضى الناشط السوري المعارض 
البارز فترات في السجن في كل عقد من 

العقود التي مضت تقريباً منذ خمسينيات 
القرن الماضي. وكان سجين رأي في 

سورية من 1980 حتى 1998، وثانية لمدة 
14 شهر في 2001 – 2002. 

البد أن يكون قد أسهم في فشلها في تحقيق السالم.
وثمة انتهاك آخر للقانون الدولي، وهو تعذيب 

المعتقلين الفلسطينيين أثناء التحقيق معهم، الذي 
اكتسب شرعية سياسية وشعبية وقانونية في إسرائيل. 

وفي عام 1987 وضعت لجنة تحقيق إسرائيلية 
تعليمات بشأن الحرمان من النوم ووضع القناع على 

الرأس والوجه والتقييد باألصفاد في أوضاع مؤلمة 
والهز العنيف وما شابه ذلك من األساليب التي يستطيع 

محققو جهاز األمن العام )الشين بيت( استخدامها ضد 
المعتقلين الفلسطينيين ألسباب أمنية، مع اإلفالت من 

العقاب على استخدامها. وقد ُطبقت أساليب التعذيب 
ضد عشرات اآلالف من الفلسطينيين.

وما فتئت منظمة العفو الدولية، جنباً إلى جنب 
مع منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية 

أخرى، تناضل على مدى سنوات ضد هذه الممارسات 
وضد تبريرها. ففي عام 1999، قضت المحكمة العليا 
اإلسرائيلية بأن القواعد غير قانونية، ولكنها مع ذلك رأت 
أن »الوسائل الجسدية« يمكن أن تكون مشروعة في 
حاالت »القنابل الموقوتة«. ويتمثل أحد تلك األساليب 

في الهز العنيف، وهو األسلوب الذي حددته منظمة 
العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية 

كسبب لوفاة عبدالصمد حريزات في عام 1995.
وظلت انتهاكات أخرى محاطة بالسرية. وكان 

ذلك أحد أسباب قيام منظمة العفو الدولية بالتحقيق 
في أوضاع معتقل »الخيام« بجنوب لبنان، الذي كانت 
تديره مليشيا لبنانية خاضعة لسيطرة القوات اإلسرائيلية 
المحتلة بجنوب لبنان. وكان يتم احتجاز األشخاص فيه 
خارج اإلطار القانوني، وتعذيبهم ومنعهم من االتصال 

بالعالم الخارجي لسنوات عدة، مع رفض إسرائيل 
االعتراف بأية مسؤولية عن أوضاع المعتقل.

لقد كنت عضواً في وفد منظمة العفو الدولية الذي 
زار مركز االعتقال بعد انسحاب إسرائيل السريع من جنوب 

لبنان في عام 2000، وشهدُت الكثير من األدلة التي 
تؤكد على أننا تعلمنا أشياء عن السجن من خالل إجراء 

بحوث دؤوبة. ثم تم تحويل مركز االعتقال إلى متحف. 
وفي عام 2006 عدُت إلى معتقل الخيام ألجد أن 

القوات اإلسرائيلية قامت بتجريفه عندما احتلت المنطقة 
لفترة وجيزة في حرب عام 2006 مع حزب الله.

وتمثَّلت اللحظات األكثر إثارة للتحدي بالنسبة لعملنا 
في العمليات العسكرية اإلسرائيلية الكبرى التي نُفذت 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وخاصة فيما 
يتعلق بعمليات قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية 

المدنية. وكانت قضايا من قبيل َمن هو المدني، وما 
هو الهجوم غير المتناسب، وما هو الهدف من وراء 

هجوم ما، من القضايا األكثر صعوبة على البحث 
والتقييم بشكل قاطع. بيد أن منظمة العفو الدولية 

توصلت إلى نتائج واضحة؛ فعلى سبيل المثال، شكلت 
الهجمات التي شنتها القوات اإلسرائيلية ضد القرى 
واستخدام القنابل العنقودية انتهاكاً لقوانين الحرب، 

وكذلك كان إطالق الصواريخ العشوائية على إسرائيل من 
قبل الفلسطينيين أو الجماعات المتمركزة في لبنان.

كما حمَل عملي بشأن هذا الجزء من العالم 
تجارب غريبة. فقد قابلُت ذات مرة متطوعين شباب 
كانت وزارة العدل اإلسرائيلية تستخدمهم للرد على 

المناشدات التي يرسلها أعضاء منظمة العفو الدولية. 
وكنت أفكر في أن المتطوعين بدوا وكأنهم مجموعة 

عادية من مجموعات منظمة العفو الدولية، عندما 
قال لي أحدهم إنه كان في الحقيقة عضواً في 

المنظمة، شأنه شأن أولئك الذين كانوا يرسلون الرسائل 
التي كان يرد عليها....

إن أوضاع حقوق اإلنسان في إسرائيل واألراضي 
الفلسطينية المحتلة متردية بالفعل، مثلما كانت 

دائماً بحسب تجربتي. بيد أن ثمة ما يدعو إلى األمل، 
وهو عمل نشطاء حقوق اإلنسان من الفلسطينيين 

واإلسرائيليين، الذين يفعلون ما ال يفعله الزعماء 
السياسيون – أي بناء جسور التواصل والتضامن على 

الرغم من القيود والهجمات التي يواجهونها، حتى 
من داخل مجتمعاتهم في بعض األحيان. إذ لوال 

النشطاء اإلسرائيليون الذي يزورون الضفة الغربية، فإن 
الفلسطينيين، الذين لم يعد يُسمح لهم بدخول إسرائيل، 

لن يعرفوا سوى الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين 
الذين يحتلون أرضهم ويعتدون عليهم، ولن يعرف 

اإلسرائيليون الفلسطينيين إال عبر وسائل اإلعالم، وكأناس 
يشكلون خطراً على أمنهم. إن جميع الذين يعيشون 
في هذه المنطقة من العالم يستحقون السالم، وال 

يمكن للسالم الدائم أن يقوم إال على أساس االعتراف 
بحقوق اإلنسان واحترامها.

يمين: رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، يوقع تعهد 
حملة منظمة العفو الدولية لالحتفال بالذكرى الخمسين 

لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. السلطة الفلسطينية، 
1998. الباحثة دوناتيال روفيرا تتحدث إلى الصحفيين في 

أعقاب الهجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
 يناير/كانون الثاني 2009.

يسار من أعلى: الباحثة السابقة في منظمة العفو ليز 
هودجكين مع امرأة إسرائيلية جرحت في تفجير انتحاري، 

 إسرائيل، مارس/آذار 2002.
أعضاء منظمة العفو الدولية ونشطاء لحقوق اإلنسان 

يحثون السلطات اللبنانية على إعالن مركز اعتقال الخيام 
»منطقة حرة من التعذيب«، لبنان، 2000.
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الديمقراطية الشعبية. إطالق حملة دولية رئيسية 

بشأن تونس- 1976(.
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حت الحكومات اإليرانية المتعاقبة، طالما  تبجَّ
سواء في ظل حكم الشاه حتى عام 

1979، أو الجمهورية اإلسالمية منذ ذلك العام – بما أعلنته 
على المأل من إدخال قوانين متقدمة وااللتزام بالمعايير 
الدولية لحقوق اإلنسان. ومع ذلك فإن ما يصدمني هو 

االتساق المدهش النتهاكات حقوق اإلنسان منذ أواسط 
الستينيات من القرن المنصرم حتى اآلن، على الرغم من 

التغييرات السياسية الجذرية التي حصلت. إن االتجاهات 
الطويلة األجل والمليئة بموجات االنتهاكات الجماعية، 
من قبيل عمليات إعدام النشطاء اليساريين في الفترة 
1969-1971؛ وموجة االنتهاكات التي أعقبت ثورة عام 

1979؛ وعمليات اإلعدام الجماعي للسجناء السياسيين 
في عامي 1988-1989؛ والمحاكمات الجائرة للطلبة 

في العامين 1999-2000؛ والقمع الوحشي الذي 
أعقب االنتخابات الرئاسية في عام 2009، التي اختلفت 

بشأن نتائجها اآلراء، تُظهر أن »اإلمبراطورية الفارسية« 
و»الجمهورية اإلسالمية« قد تعاملتا مع القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان بازدراء في الممارسة العملية.
إن بواعث القلق التي تظهر مرة تلو أخرى في 

حمالت منظمة العفو الدولية بشأن إيران، تتمثل في 
اللجوء المتكرر الستخدام عقوبة اإلعدام؛ واستخدام 

التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بشكل ثابت 
ومستمر؛ والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ؛ والحرمان 

االعتيادي من حرية التعبير والتجمع واالشتراك في 
الجمعيات. ففي عام 1971، مثالً، كتبنا ما يلي: »هناك 

القليل من حرية التعبير في إيران ... ]فالمخابرات السرية[ 

تفرض رقابة لصيقة على الجرائد والمجالت، وهي على 
كل حال تعيش على مسكنات الدعم واإلعالنات. »وقد 

ُكتبت داخل الهاللين كلمة »سافاك«، وهو جهاز األمن 
والمخابرات التابع للشاه، الذي كان األكثر إثارة للرعب في 

ذلك الزمان. ولكن الجملة يمكن أن تُكتب اآلن باالستعاضة 
عن تلك الكلمة بأية هيئة من الهيئات االستخبارية السرية 

العديدة التابعة للجمهورية اإلسالمية الحالية.
قبل الثورة، تحدثت الحكومة مع منظمة العفو 

الدولية في أكثر من مناسبة، وسمحت لنا بالقيام بعدة 
زيارات إلى إيران وكانت آخر زيارة للمنظمة أثناء فترة 

الفوضى التي تخللت ثورة عام 1979. ومنذ ذلك الحين، 
لم تسمح سلطات طهران لمنظمة العفو الدولية بزيارة 

إيران إلجراء بحوث في أوضاع حقوق اإلنسان أو لمناقشة 
بواعث قلقنا وجهاً لوجه مع الحكومة، على الرغم من 

أننا شاركنا في عدد قليل من المؤتمرات الدولية.
قبل عام 1979، اسُتخدمت المحاكم العسكرية 

كأداة قمع لإليرانيين. ومنذ ذلك العام، اسُتخدمت 
المحكمة الثورية.

وفي المحاكمة التي اُجريت ألربعة عشر مثقفاً 
في عام 1969، خلص مراقبو منظمة العفو الدولية إلى 

نتيجة مفادها أن المحاكمة كانت بمثابة مهزلة عجيبة 
للعدالة. وبهذا بالضبط وصْفنا »المحاكمات الصورية« 

التي ُعقدت في عامي 2009-2010 ألكثر من 100 
شخص اتُهموا بإثارة الشعب وغيرها من الجرائم أثناء 

المظاهرات التي اندلعت عقب االنتخابات.
واسُتهدف بعض األفراد الجماعات لعقود عديدة. 

ففي عام 1975 ُسجن الكاتب محمود دولت أبادي 
لمدة سنة تقريباً بسبب إعداده المسرحي ألحد أعمال 

مكسيم غوركي؛ وبعد 25 عاماً خضع لالستجواب بسبب 
مشاركته في مؤتمر ُعقد في ألمانيا، ليس إال.

وتعرض الطلبة اإليرانيون للهجوم على نحو مستمر. 
رني مؤخراً منوشهر سبتيان، وهو قيادي سابق  فقد ذكَّ

في اتحاد الطلبة اإليرانيين، بأن نشطاء الطلبة احتلوا المقر 
الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن في أوائل 

السبعينيات من القرن المنصرم بهدف إبراز محنتهم. 
واليوم ال يزال العديد من الطلبة اإليرانيين يقبعون خلف 

القضبان بسبب دورهم في االحتجاجات األخيرة.
بالطبع لم يبق كل شيء على حاله بعد الثورة. فقد 
أدى تبني الشريعة اإلسالمية إلى إدخال عقوبات الرجم 

حتى الموت والَجلد وبتر األطراف وإعدام المذنبين 
األحداث. كما تم فرض قانون صارم يتعلق بالمالبس 
على النساء، وتمهيد الطريق لتعدد الزوجات، ومنح 

المرأة وضعاً أدنى من وضع الرجل أمام القانون.
قبل الثورة، كانت صالحيات منظمة العفو الدولية 

تعني عدم التصدي لقضايا المرأة بحد ذاتها، مع أننا ناضلنا 
من أجل سجينات سياسيات. ومنذ الثورة، حاولنا دعم 
العديد من المناضالت من أجل حقوق المرأة. فعلى 

سبيل المثال، قالت المحامية والناشطة في مجال 
حقوق اإلنسان مهرانغيز كار لمنظمة العفو الدولية، 

بعد إطالق سراحها في عام 2001، إن السلطات قامت 
بتنظيف زنزانتها إثر مناشدات مقدمة من شبكة التحرك 

العاجل في المنظمة. كما أقمنا عالقة طويلة األمد مع 
شيرين عبادي، وهي المرأة األولى التي حصلت على 

جائزة نوبل للسالم. وال نزال نقوم بإبراز عمل الناشطات 
اإليرانيات في مجال حقوق اإلنسان واالضطهاد الذي 

يتعرضن له.
إلى أين وصلت إيران اليوم؟ يتعرض المدافعون عن 

حقوق اإلنسان للتهميش واالضطهاد، ولم ينُج العديد 
منهم من التعرض ألنماط االنتهاكات التي اتسمت بها 
السنوات الخمسون لمنظمة العفو الدولية. ومع اقتراب 

موعد االنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2012، 
لم يتبين بعد ما إذا كان بمقدور المسؤولين المنتخبين أن 

يبدأوا ببناء دولة تحترم قوانينها وشعبها. لكن ثمة أمراً واحداً 
مؤكداً، وهو أننا سنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك.

قد ال تأتي الثورات والحكومات، بالضرورة، بمواقف جديدة تجاه 
حقوق اإلنسان. دريوري ديوك الباحث بالمنظمة يقيم عملنا بشأن 

إيران منذ الثورة اإليرانية في 1979 وبعدها.

درويري دايك )إلى اليمين( يتحدث في إيران إلى عماد 
الدين باغي، رئيس رابطة المنظمات غير الحكومية للدفاع 

عن حقوق السجناء، الذي كان في حينه محرراً لصحيفة 
الجمهورية. وأغلقت السلطات الصحيفة، التي كانت منبراً 
للمدافعين عن حقوق اإلنسان وللفكر الحر، في وقت الحق.

التغيير 
والمساءلة

© Javad Montazeri


1980

اندالع الحرب اإليرانية - العراقية التي دامت 
ثماني سنوات وأودت بحياة نحو مليون شخص. 

1981
اغتيال الرئيس المصري أنور السادات؛ وحسني 
مبارك يصبح رئيساً ويعلن حالة الطوارئ. إسرائيل 

تضم مرتفعات الجوالن. حزب الرئيس بورقيبة 
يكسب أول انتخابات تونسية تلي االستقالل. 

1982
»اإلخوان المسلمون« يتزعمون انتفاضة في 

حماة، بسورية، والجيش يسحقها ويقتل آالف 
األشخاص. إسرائيل تعيد ما تبقى من سيناء 
المحتلة إلى مصر. القوات اإلسرائيلية تغزو 

لبنان. حكومة الواليات المتحدة تتوسط في 
صفقة مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية 

لبنان وقيادة المنظمة تذهب إلى لبنان. اغتيال 
الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل. وقوات 

»الكتائب« المسيحية اللبنانية ترتكب مذبحة 
يذهب ضحيتها قرابة 3,000 فلسطيني وآخرين 

في مخيمي صبرا وشاتيال بدعم من القوات 
اإلسرائيلية. 

1987
الرئيس بن علي يستولي على السلطة في 

تونس في انقالب أبيض. اندالع االنتفاضة 
الفلسطينية األولى ضد االحتالل اإلسرائيلي 

)لتنتهي في 1993(.
1988

القوات العراقية ترتكب مذبحة يذهب ضحيتها 
آالف األكراد في حلبجة مستخدمة األسلحة 
الكيماوية وغيرها من األسلحة. انتهاء الحرب 

اإليرانية - العراقية بموجب قرار مجلس األمن 
الدولي 598. وفي إيران، إعدام آالف السجناء 
السياسيين بإجراءات قانونية موجزة وسط جو 

من السرية. 
1989

وفاة القائد األعلى في إيران، آية الله الخميني؛ 
ليخلفه آية الله علي خامينئي. التوصل إلى 

اتفاق الطائف بشأن الحرب األهلية اللبنانية. 

ت
الثمانينيا
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ظل نظام حكم البعث في 
برئاسة صدام حسين، 

ارتكبت أجهزة األمن المخيفة انتهاكات 
مهولة لحقوق اإلنسان على مدى 

أكثر من عقدين من الزمان، وقد شملت 
تلك االنتهاكات عمليات قتل جماعي 
للمدنيين، وخاصة األكراد في الشمال 

في نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم 
خالل عملية »األنفال« والهجوم بالغازات 

السامة على حلبجة، وكذلك الشيعة 
في الجنوب عقب حرب الخليج األولى 

في عام 1991. وفي الثمانينيات من 
القرن المنصرم، أُعدم آالف األشخاص 

واختفى عشرات اآلالف إبان الحرب 
العراقية – اإليرانية )1998-1980(.

ومن بين الحوادث المرعبة بشكل 
خاص، تلك الحادثة التي وقعت في 

عام 1998، عندما قام قصي نجل صدام 
حسين، الذي كان قائداً للقوات الخاصة 

حينئذ، بزيارة إلى سجن أبو غريب السيء 
الصيت، الواقع خارج مدينة بغداد، والذي 

كان يؤوي آالف السجناء السياسيين، 
بينهم العديد من المحكوم عليهم 

باإلعدام. في تلك الزيارة لم يكن مرتاحاً 
ألوضاع السجن، فأمر بإعدام جميع 

المحكوم عليهم باإلعدام. وقد ُقتل نحو 
2000 سجين في مجزرة ُعرفت باسم 

»تطهير السجن«.
ووقع بعض االنتهاكات الصارخة، 

التي وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنسانية في الوقت الذي 
كان شعب العراق يعاني من العقوبات 

االقتصادية القاسية التي زُعم أنها أدت 
إلى أو أسهمت في وفاة العديد من 

األطفال العراقيين – حوالي نصف مليون 
طفل بحسب بعض المصادر – وغيرهم 

من المدنيين.
لم يسمح صدام حسين لمنظمة 

العفو الدولية، بصفة عامة، بزيارة العراق، 
ولذا فإن الحصول على معلومات 

بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان كان أمراً 
صعباً وُمضنياً. فاعتمدنا بشكل أساسي 

على العراقيين في الشتات، بمن فيهم 
الالجئون، وخاصة أولئك الموجودون في 
األردن وفي أوروبا كذلك. ولم يكن باإلمكان 

التحدث مع أشخاص داخل البالد ألنهم 
لم يكونوا يتجرأون على الحديث مع غرباء 

خوفاً من االنتقام.
وعلى الرغم من الصعوبات، فقد 

قمنا بنشر عدة تقارير وبيانات ومناشدات 
عاجلة، وثَّقت أنماط انتهاكات حقوق 
اإلنسان وحاالت فردية. وتلقينا تعليقات 
ومعلومات من عراقيين في الشتات، 
وحصلنا على اهتمام وسائل اإلعالم 

باستمرار.
في ذلك الوقت كانت قضية العقوبات 

االقتصادية التي فرضتها األمم المتحدة 
على العراق وتأثيرها على السكان خارج 
نطاق صالحيات منظمة العفو الدولية. 

ومع ذلك فإن العديد من أعضاء المنظمة 
أعربوا عن قلقهم من تلك القضية 

وحاججوا بأننا يجب أن نرفع صوتنا ضد 
العقوبات. كما ساور أعضاء المنظمة 
القلق في عام 1991، عندما الُتقطت 

صورة لرئيس الواليات المتحدة في ذلك 
الوقت جورج بوش وهو يُمسك تقريرنا 

المتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان التي 
ارتكبتها القوات العراقية في الكويت، وكأنه 

كان يستخدمه لتبرير قراره بشن الحرب 
ضد العراق في حرب الخليج األولى. 

وبسبب ذلك، انتقد بعض األشخاص، بمن 
فيهم أعضاء في المنظمة، ذلك التقرير 
وتوقيت نشره ألن اإلدارة األمريكية تمكنت 
من استغالله لخدمة أغراضها الخاصة. 

بيد أن ذلك األمر كان يمكن أن يشكل سابقة 
خطيرة لو أن المنظمة التزمت الصمت 
في وجه االنتهاكات الخطيرة خوفاً من 

إساءة استخدام النتائج التي توصلت إليها 
من قبل آخرين. 

وظهرت تحديات ومشكالت جديدة 
عقب الحرب على العراق بقيادة الواليات 

المتحدة في عام 2003 واحتالل البالد. 
ولكن كانت هناك بعض أوجه الشبه 

المثيرة، وخاصة في طبيعة وحجم 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتُكبت 

على أيدي جميع األطراف وشملت 
عمليات تعذيب المعتقلين من قبل 

القوات األمريكية في سجن أبو غريب في 
عامي 2003-2004، والتي هزَّت صورها 

ضمير العالم أجمع، والحرب الطائفية 
التي اندلعت في عام 2007-2006 

والتي أسفرت عن مقتل عشرات اآلالف 
واالختفاء القسري للعديد من األشخاص.

ودفعت الحرب وما أعقبها إلى 
الواجهة أحزاباً دينية قوية وأفراداً أقوياء في 

العراق. وأصبح المجتمع أكثر محافظة، 

وتحملت النساء بشكل خاص العبء 
األكبر للقيود الجديدة والعواقب التي ترتبت 

على ظهور مجتمع أكثر عنفاً.
وحتى بعد مرور أكثر من ثماني 

سنوات على اإلطاحة بصدام حسين فإن 
العراق ال يزال يعتبر مكاناً خطيراً للغاية. 

ولهذا السبب ال تزال منظمة العفو الدولية 
غير قادرة على إجراء بحوث مباشرة 

هناك بسبب المخاطر التي قد يتعرض 
لها مندوبونا واألشخاص الذين يزودوننا 

بالمعلومات. ويشكل إقليم كردستان 
في الشمال حالة استثنائية ألنه لم يتأثر 

نسبياً بالنـزاع، ولكنه ظل يعاني من فساد 
منفلت من عقاله تحت حكم الحزبين 

السياسيين المهيمنين على اإلقليم.
وال يزال الحصول على معلومات 

من العراق أمراً صعباً، مع أن الحديث مع 
األشخاص مباشرة عبر الهاتف أصبح أكثر 

سهولة اآلن، كما أصبح الناس أقل خوفاً عند 
التحدث معنا أو إرسال رسائل الكترونية إلينا. 

وهذا أمر لم يكن ممكناً قبل عام 2003.
لم يكن صدام حسين وإدارته يوليان 

اهتماماً يُذكر لما تقوله المنظمات 
الدولية لحقوق اإلنسان عن العراق. ومن 

المقلق أن بعض زعماء البالد الحاليين 
يتخذون الموقف نفسه على ما يبدو. 

ولكن ذلك لن يردعنا.

أعضاء الفرع المغربي لمنظمة العفو 
الدولية يطالبون بوضع حد للتعذيب – وهو 

محور رئيسي لعملنا في اإلقليم، 2005.

تقع العديد من بلدان المنطقة ضحية 
لصراعات القوى الدولية. سعيد بومدوحة، 

الباحث في شؤون العراق يبحث في كيفية 
تعرض عملنا لخطر التالعب به من أجل 

تحقيق مكاسب سياسية.


نشر تقارير رئيسية حول مصر )4 تقارير(، إيران 

)تقريرين(، العراق )تقريرين(، إسرائيل، المغرب، 
سورية )3 تقارير(. إطالق حمالت دولية رئيسية بشأن 

إيران )1982(، مصر )1982 -1983(، إيران )1987(. 

اختطاف موردخاي فعنونو في إيطاليا على أيدي عمالء إسرائيليين في 1986 
والحكم عليه عقب ذلك بالسجن 18 سنة لكشفه النقاب عن امتالك إسرائيل أسلحة 

نووية. ومنظمة العفو الدولية تنظم حملة ضد إساءة معاملته من جانب السلطات 
اإلسرائيلية، بما في ذلك احتجازه في الحبس االنفرادي طيلة السنوات اإلحدى عشرة 

األولى من سجنه. ومنذ اإلفراج عنه في 2004، واصلت منظمة العفو الدولية حمالتها 
ضد الظروف المريعة المفروضة عليه نتيجة للقيود المشددة التي تكبل حريته في 

التنقل والتعبير واالتصال. 

© Rachid Tniouni

عمل محفوف بالمخاطر
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المذيع في  إحدى المقابالت سألني 
اإلذاعية سؤالين فقط عن 

المملكة العربية السعودية، ولم يكن لدي جواب دقيق 
عليهما – لماذا حدث هذا االرتفاع المفاجئ في عدد 
من أعدموا في اآلونة األخيرة، وما هو عدد األشخاص 

المحكوم عليهم باإلعدام في المملكة العربية 
السعودية؟ إن أسئلة من هذا القبيل تسلط الضوء على 

التحديات التي تعترض سبيل العمل بشأن بالد ليست 
فحسب موصدة األبواب في وجه منظمة العفو 

الدولية والمنظمات األخرى، وإنما تبقي كذلك على 
حالة من التعتيم التام على المعلومات المتعلقة 

»بالقضايا الحساسة«. بينما يفاقم غياب المجتمع 
المدني الحيوي، الناجم بالتأكيد عن القمع الذي 
يوقف الكلمات في الحلوق، من هذه التحديات. 

ليس لدينا تفسير لألمور التي تقف وراء ارتفاع عدد 
عمليات اإلعدام في المملكة العربية السعودية بين 
الحين واآلخر. فالسلطات لم تعلن عن أي تغيير في 

السياسة أو في القانون. ولذا فإن كل ما تستطيع منظمة 
العفو الدولية فعله هو تحديد مالمح الحالة والرد على ما 

نلحظه من زيادة ونشر بواعث قلقنا على المأل.  
إننا نعرف فعلياً أن هناك ما يربو على 100 شخص 

من المحكوم عليهم باإلعدام ينتظرون التنفيذ. ونعرف 
أن العديد من هؤالء لم ير محام أو يسمح له باالتصال 

به، وفي بعض الحاالت لم يتح لبعض العمال األجانب 
ممن صدرت بحقهم أحكام باإلعدام أن يسمعوا من 

مترجم أثناء المحاكمة عما كان يدور. وكثيراً من نسمع 
عن اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو الخداع. ونعتقد 

كذلك أن القضايا التي نسمع عنها ليست سوى رأس 
جبل الجليد. 

أما مراسالتنا واتصاالتنا مع السلطات السعودية فهي 
طريق في اتجاه واحد – ففي واقع الحال، ال يردون بأي 
صورة من الصور على استفساراتنا أو مناشداتنا، وكأنهم 
يعتقدون، وهم مخطئون في ذلك، أن صمتهم سوف 

يردعنا. ومن غرائب األمور أنهم يعلنون عن اإلعدامات 

بصورة مفتعلة »ليبعثوا برسالة واضحة« إلى من يخرقون 
القوانين حول ما يمكن أن يكون في انتظارهم من عقاب، 

بينما يمتنعون في الوقت نفسه عن الكشف عن عدد 
المحتجزين في انتظار اإلعدام. هل يمكن أن يكون ذلك 

ألن عدد األشخاص الذين يواجهون اإلعدام مرتفع للغاية 
بحيث يفند حججهم حول الردع؟ ليس بمقدورنا أن 

نعرف، فالنقاش ممنوع. 
إن مناخ الخوف السائد في المملكة العربية 

السعودية يعرقل كذلك قدرتنا على الحصول على 
المعلومات والتحقق منها؛ فالناس غالباً  ما 

يشعروف بالخوف من التدابير االنتقامية إذا ما تحدثوا 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان. ففي بعض األحيان، 

يتصل بنا الناس ليقولوا إن قريباً لهم قد اعتقل ألشهر 
أو سنوات، ولكن عندما نحاول الحصول على المزيد 

من المعلومات، يصابون بالفزع ويفقدون القدرة على 
الكالم، أو يغلقون الهاتف. وفي العادة، يطلبون منا 

عدم الكشف عن أسمائهم. 
وحتى عندما نكون قد تحققنا من المعلومات، علينا 

توخي الحذر الشديد حتى ال نعرض الناس للخطر. 
وثمة تحٍد آخر يتصل بعملنا بشأن العقوبات 

القضائية التي تستند إلى الشريعة اإلسالمية. 
فالسعودية تّدعي أنها تطبق الشريعة، ويتعرض 

الناشطون الذين يناضلون ضد العقوبات التي تستند إلى 
روا بأنهم ضد اإلسالم. وبالنسبة لنا،  الشرع لخطر أن يصوَّ
فإن من الضروري تماماً أن ال نعطي أحداً مادة لتأجيج 

رهاب اإلسالم؛ وفي الوقت نفسه ال نستطيع أن نشيح 
بوجهنا عن إثارة بواعث قلقنا المتعلقة بحقوق اإلنسان 

التي نراها في النظام القضائي الظالم للمملكة العربية 
السعودية. فخالل حملتنا الرئيسية التي نظمناها في 

العام 2000 بشأن المملكة العربية السعودية، على 
سبيل المثال، حاولنا أن نظهر كيف أن من شأن إجراء 
تحسينات على النظام القضائي استناداً إلى معايير 

حقوق اإلنسان المقرّة عالمياً أن يترك بصماته اإليجابية 
على جميع من يعيشون في البالد.

وعلينا كذلك توخي الحذر بأن ال نباعد ما بين عمل 
الناشطين المحليين والناس أو تعريض هذا العمل 

للمخاطر. وعلى سبيل المثال، قالت نساء ممن تحدين 
الحظر المفروض على قيادة السيارات في المملكة 

العربية السعودية إنهن ال يرغبن في أن يظهرن بمظهر 
من يخضع لتأثير دوائر أجنبية، ولذا فعلينا أن نجد طرقاً 
لتسليط الضوء على بواعث القلق التي يثرنها، وفي 

الوقت نفسه احترام رغباتهن.
على الرغم من كل هذه التحديات، أعتقد أن عملنا 

قد أحدث فارقاً على مر العقود، وال سيما في رفع 
منسوب الوعي بشأن سجل حقوق اإلنسان المزري 
للمملكة العربية السعودية، وأنماط االنتهاكات التي 

ترتكب. وأتذكر على وجه الخصوص حالتين لشخصين 
حكم عليهما باإلعدام – ساره جين ديماتيرا، وهي 
عاملة فلبينية مهاجرة، وماجدة مصطفى ماهر، 

وهي مواطنة مغربية. حيث لم يكن أحد في العالم 
بأسره يعرف بمحنتهما قبل أن تتبنى منظمة العفو 

م حملة ال تعرف الكلل للدفاع  الدولية قضيتيهما وتنظِّ
عنهما لسنوات. ولم ينته األمر بالعفو عنهما والسماح 

لهما بالعودة إلى وطنيهما فحسب. فبالنسبة لحالة 
ماجدة، تمكنا من الحصول على رد من السلطات – 

وهو أمر نادر بالتأكيد. 
أعتقد كذلك أن ثمة بصيص ضوء في نهاية هذا 

النفق الطويل المظلم جداً. فعندما بدأت العمل بشأن 
المملكة العربية السعودية قبل 11 سنة، لم تكن هناك 
منظمات غير حكومية لحقوق اإلنسان في البالد، أو 

أفراد يدعون أنفسهم ناشطين من أجل حقوق اإلنسان، 
ونادراً ما أتت وسائل اإلعالم على ذكر انتهاكات حقوق 

اإلنسان. أما اليوم، فنحن نعرف ناشطين، ونسمع عن 
أشخاص يشكلون منظمة غير حكومية، وعلى الرغم 

من الرقابة اإلعالمية الرسمية، بدأت تقارير حول االنتهاكات 
تجد طريقها إلى مطابعنا. وثمة وعي بالحقوق يتنامى 

باطراد أكثر من أي وقت مضى، بينما يكسر بعض 
األشخاص حاجز الخوف ليتحدوا االنتهاكات والتمييز.


1990

اإلعالن عن توحيد شطري اليمن في 
الجمهورية اليمنية. العراق تغزو الكويت وتضمه 

إليها. 
1991

حرب الخليج األولى )عملية عاصفة الصحراء(، 
التي قام تحالف دولي تقوده قوات الواليات 

المتحدة أثناءها بطرد العراق من الكويت خالل 
أسابيع. القوات العراقية تقمع بوحشية عمليات 

تمرد من قبل الشيعة في جنوب العراق واألكراد 
في الشمال؛ إعالن منطقة حظر جوي في 

شمال وجنوب العراق؛ واألكراد ينشئون كياناً شبه 
مستقل في ثالثة أقاليم كردية. بدء وقف إطالق 

النار تحت رقابة األمم المتحدة في الصحراء 
الغربية بنشر قوات »بعثة األمم المتحدة 

لالستفتاء في الصحراء الغربية«. »جبهة اإلنقاذ 
اإلسالمي في الجزائر« تفوز بالجولة األولى من 

أول انتخابات تعددية؛ والحكومة تلغي الجولة 
الثانية وتعلن حالة الطوارئ لتشعل فتيل حرب 

أهلية طويلة األمد. 

1993
توقيع إعالن مبادئ أوسلو )»اتفاقات أوسلو«(؛ 

اتفاق إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
على االعتراف المتبادل. اندالع الحرب األهلية 

بين األحزاب الكردية الرئيسية في إقليم كردستان 
العراق. 

1994
انسحاب القوات اإلسرائيلية من أريحا ومدينة غزة 

تطبيقاً التفاقات أوسلو. إسرائيل واألردن يوقعان 
معاهدة للسالم. منح يسحاق رابين وشمعون 

بيرس وياسر عرفات جائزة نوبل للسالم. 

1995
توقيع اتفاقية أوسلو 2 للسالم؛ إعطاء السلطة 

الفلسطينية سيطرة محدودة على المدن 
الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. الواليات 

المتحدة األمريكية تفرض عقوبات على العراق. 
1996

إسرائيل تهاجم لبنان وتقتل ما ال يقل عن 150 
مدنياً. 

جدار السرية الذي يلف السعودية

بعض الحكومات تحاول أن تثنينا بمنعنا من دخول 
البالد، وتجاهل طلباتنا. دينا المأمون باحثة تطرح 

تأمالتها إزاء عملها بشأن السعودية
ت

سعينيا
الت
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الزمان: 24 أغسطس /آب 1974. المكان: الزنزانة رقم 14 
في جناح E للزنزانات الفردية بالسجن المدني 9 آفريل 

بتونس العاصمة. اليوم، يمر 7 أشهر على وجودي 
في هذه الزنزانة االنفرادية بعد أن قضيت فترة اعتقال 

دامت 6 أسابيع في مكاتب »إدارة سالمة أمن الدولة«، 
جهاز البوليس السياسي بوزارة الداخلية التونسية. هذا 

االعتقال تم مع مئات من الرفيقات والرفاق لمجرد 
انتمائنا لمنظمة سياسية يسارية »آفاق برسبكتيف«.
إن مجرد اإلنتماء لمنظمة غير الحزب الحاكم 

بتونس »الحزب الدستوري« يعتبر جريمة يعاقب عليها 
بالسجن وتشدد هذه العقوبة بإلصاق تهم أخرى 

مثل »التآمر على أمن الدولة الداخلي« و»ترويج أخبار 
زائفة« و»ثلب الرئيس والشخصيات الوطنية«.

في 24 أغسطس/آب 1974، فتح باب الزنزانة، 
سلمني أحد السجناء الذين يساعدون الحراس إناء به 

غذاء اليوم، وفي نفس الوقت سلمني الحارس رسالة.
إنها أول رسالة أتلقاها في السجن، كانت عبارة عن 
ورقة صغيرة مكتوبة باآللة الراقنة وبلغة فرنسية ويقول 
كاتباها  وهما الزوجان J.M.J. Spaans من مدينة الهاي 

في هولندا: »بأنهما في حركة منظمة العفو الدولية 
وهما على علم بحالتي وسوف نعمل ما في وسعنا 

لتحسين حالتك، ومتمنين علي بالصمود«. 
لم تعد تسعني الزنزانة من الفرحة، أنا لم أعد 

وحيداً في زنزانة إفرادية، بل هناك من يهتم بحالتي 
ومن خارج الحدود.

في الليل وعندما يقفل الحراس الزنازين، يقوم 
الرفاق الموجودون في الزنازين اإلنفرادية األخرى بتبادل 

المعلومات، وبطرق متعددة وقد أعلمتهم بالرسالة 
التي وصلتني، فقام آخرون بإعالمي بأنهم هم أيضاً 
تلقوا رسائل من السويد ومن الدانمارك ومن المملكة 

المتحدة. في تلك الليلة وككل ليلة عندما يكون القمر 
مكتمالً أتبادل معه الحديث، فأناجيه عبر قضبان شباك 
الزنزانة، فأعلمته بالرسالة وبفرحتي الكبيرة  بفك العزلة 

التي دامت أشهر.
كانت تلك البداية مع حركة منظمة العفو الدولية. 
وبعد خروجي من السجن في سنة 1979، التحقت 

بالمبادرة التي أطلقها رفيقي، سجيني الرأي، نور 
الدين بن خضر وأحمد بن عثمان الرداوي، وشكلنا 

المجموعات األولى لمنظمة العفو الدولية بتونس 
بالتعاون مع مدافعين ومدافعات عن حقوق اإلنسان 

في تونس.
مع التحاقي بالمنظمة انفتحت أمامي آفاق 
كبيرة حيث تعرفت على نساء ورجال من مختلف 

بالد العالم، يجمعهم تفانيهم من أجل نصرة 
المضطهدين بقطع النظر عن دينهم و لغتهم 

وجنسيتهم.... في رحلتي مع منظمة العفو الدولية 
– الفرع التونسي، عرفت أشخاصاً مخلصين وال يتعبون 

من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها.
ال يمكنني أن أنسى تلك السيدة السبعينية 

الهولندية التي حدثتني عن معاناتها مع السلطات 
السورية التي ال تجيبها على رسائلها التي ما انفكت 

تبعثها إلى الرئيس حافظ األسد طيلة عقدين، مطالبة 
بإطالق سراح المساجين السوريين والعرب من معتقل 

تدمر الرهيب. 
كما ال يمكنني أن أنسى مسؤول تنمية العضوية 
في أفريقيا Gerson الذي لم يتعب طيلة سنوات من 

أجل إرساء عضوية فاعلة في تونس وفي أفريقيا، 
حتى ال تكون المنظمة فقط حكراً على اإلنسان 

األبيض من أوروبا وأمريكا الشمالية.
ال يمكنني أن أنسى كريستين من التشيلي التي 

عرفتنا عن تاريخ التعذيب في زمن الطاغية بينوشي. 
وقد تم تجسيد هذا التاريخ األسود في متحف خاص 

في »فيال قريمالدي« في سنتياغو.
في رحلتي مع منظمة العفو الدولية، تمكنت 

بمساعدة أشخاص شجعان من  التعريف بالمنظمة 
وبتقاريرها المختلفة وحمالتها من أجل رفع الظلم 

عن المقموعين في كل من المغرب، والجزائر، 
والعراق، وتونس، والمملكة العربية السعودية، 

وتونس،وسوريا، وإيران، ومصر وغيرها من الدول 
العربية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وغيرها من بلدان العالم. 
ومنذ صيف 2002، طورت مع زمالئي في المكتب 

اإلقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت عدة 
أنشطة تهدف إلى بناء قدرات المدافعين عن حقوق 

اإلنسان وتطور موارد للتربية على حقوق اإلنسان، 
فنظمنا الدورات التدريبية حول توثيق االنتهاكات 

ومكافحة العنف ضد المرأة وطورنا مجلة مختصة 
في التربية على حقوق اإلنسان باللغة العربية. 

وأنشأنا موقعاً على الشبكة الدولية للمعلومات 
www.amnestymena.org لنشر ثقافة حقوق اإلنسان 

في المنطقة باللغة العربية.
إني اليوم فخور بانتمائي إلى هذه العائلة الكبيرة 

والشبكة االجتماعية الهائلة. نعم لقد كانت رسالة 
الزوجين الهولنديين ساحرة ألنها أدخلتني في عالم 
سحري ال يمكنني الخروج منه. إنه عالم العطاء من 

أجل الدفاع عن كرامة اإلنسان.

من العزلة في زنزانة 
انفرادية إلى عالم أرحب

كان أحمد كرعود سجين رأي في تونس خالل 
السبعينيات. وبعد اإلفراج عنه انطلق إلنشاء أول 

مجموعة لمنظمة العفو الدولية في تونس. 
وهو يرأس اآلن مكتب المنظمة في بيروت.

»من زنزانة في أحد سجون تونس إلى تخوم الكرة 
األرضية«: أحمد كرعود )في الوسط( مع زمالئه، بيروت.

©
 A

m
nesty International

1997
السلطان قابوس يصدر مرسوماً سلطانياً يجيز للمرأة 

االقتراع والترشح النتخابات مجلس الشورى العماني. 
1999

احتجاجات طالبية جماهيرية في إيران. أمير 
الكويت يحل الجمعية الوطنية. 


أنطوانيت شاهين، التي كانت فيما مضى 
سجينة على الئحة المحكومين باإلعدام، 

تشارك هنا )إلى اليسار( في مظاهرة احتجاج 
لمناهضة عقوبة اإلعدام في سويسرا، 

فبراير/شباط 2010. إذ قبض عليها وتعرضت 
للتعذيب وحكم عليها باإلعدام في يناير/
كانون الثاني 1997 بسبب جريمة قتل لم 

ترتكبها. ونظمت منظمة العفو الدولية حملة 
للدفاع عنها، وأعيدت محاكمتها في نهاية 

المطاف، وبرئت من التهمة في 1999. 

©
 A

m
nesty International

نشر تقارير رئيسية حول الجزائر، إيران، األردن، 
المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية )تقريرين(، 

والمرأة في الشرق األوسط. إطالق حملتين 
رئيسيتين بشأن المغرب، بما في ذلك الصحراء 
الغربية )1990(، والكويت/العراق )1901 -1990(
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هذا العام، وفي قلب الحشود الجماهيرية في 
المطالبة بحقوقها وحرياتها األساسية 

في شتى أرجاء المنطقة، أمكن سماع أصوات النساء 
مرتفعًة وواضحة.

كانت النساء شريكات للرجال على قدم المساواة 
إبان االنتفاضات الشعبية. فقد خرجن إلى الشوارع وُقْدَن 

المظاهرات وأعربن عن احتجاجهن وتعرضن للضرب 
واالعتقال – وكسرن بذلك الحواجز االجتماعية التي ظلت 

تعترض سبيلهن عقوداً طويلة.
في هذه اللحظات، بدا وكأن النساء بدأن باحتالل 

موقعهن الصحيح كمشاركات على نحو كامل ومتساو 
على المسرح االجتماعي والسياسي.

بيد أن تلك اللحظات لم تكن سوى لحظات عابرة؛ 
فسرعان ما وجدت النساء في مصر وتونس أنفسهن 

إما في حالة إقصاء عن العمليات االنتقالية الجديدة 
وإضعافهن مجدداً، أو عرضة لفقدان بعض التقدم 

الذي استطعن إحرازه في العقود الماضية – وتركهن 
في مواجهة حياة تتسم بانعدام المساواة والتمييز 
المنهجيين، شأنهن شأن النساء األخريات في بلدان 

المنطقة.

وعلى النقيض من التصور الشائع، فإن المشكالت 
التي تواجهها النساء في المنطقة ليست جميعاً 

نتيجًة للتأويالت القمعية لتعاليم اإلسالم. إذ أن التحديات 
المتعلقة بحقوق المرأة متنوعة جداً وتتعلق بعوامل من 
قبيل األصل العرقي واالنتماء الديني والظروف االقتصادية، 

فضالً عن المواقف االجتماعية والثقافية السائدة.
فعلى سبيل المثال، فإن القيود المفروضة على 

المرأة بشأن ما يجوز لها وما ال يجوز لها ارتداؤه تتفاوت 
إلى حد كبير. ففي إيران والمملكة العربية السعودية، 
يُطلب من النساء بموجب القانون ارتداء »الحجاب«، 

ويتعرضن للعقوبة في حالة عدم تقيدهن بذلك، وإذا لم 
يغطين وجوههن في بعض الحاالت. ومع ذلك، ففي 

مصر وتونس وسوريا، كانت قد منعت النساء الالتي 
يرتدين »النقاب«، أو غطاء الوجه الكامل، من دخول 

المباني العامة.
وتدافع منظمة العفو الدولية عن حق المرأة في أن 

تقرر بنفسها ما ينبغي أن ترتديه أو ال ترتديه، وفي حرية 
القيام بذلك بال خوف من التعرض للعقوبة.

كما أن مدى ودرجة التمييز ضد المرأة في القانون 
والممارسة على السواء يختلفان بشكل كبير من بلد إلى 

آخر. إذ أن لدى تونس مثالً قانون أسرة تقدمي نسبياً، 
ولكن لدى معظم البلدان األخرى في المنطقة قوانين 

تنطوي على تمييز كبير ضد المرأة فيما يتعلق بمسائل من 
قبيل الزواج والطالق وحضانة األطفال والميراث. أما في 

السعودية فال يوجد حتى قانون أسرة يوفر الحماية للنساء.
ومثلما تختلف المشكالت، فإن المطالب والحمالت 

من أجل المساواة والحقوق تختلف كذلك. فما فتئت 
النساء في مصر يناضلن من أجل حقهن في المشاركة 

في العملية السياسية واإلصالحية الجارية وفي رسم 
مستقبل بلدهن على قدم المساواة مع الرجال. وفي 
السعودية، حيث ال يُسمح للنساء بأي شكل من أشكال 

المشاركة السياسية، دأبت النساء على التركيز على 
المطالبة بمزيد من االستقالل عن الوصاية الذكورية 

وبوضع حد للحظر المفروض على قيادة المرأة للمركبات 
على طرق البالد.

غالباً ما يُنظر إلى دور المرأة ووضعها في المنطقة 
كقضية حساسة للغاية، ينبغي لها أن تكون خارج نطاق 

صالحيات المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان. بيد أن 
نضالنا من أجل احترام حقوق المرأة يستند إلى االلتزامات 

الدولية لكل دولة. ونحن نعي ضرورة السير بخطوات 
حذرة وتكييف حمالتنا بحيث تعكس المطالب المحلية 

للنساء. ومهما فعلنا، فإن أولويتنا ظلت دائماً تتمحور 
حول حماية ودعم ناشطات حقوق المرأة. فعلى سبيل 

المثال، حاولنا إسماع صوت »الحملة من أجل المساواة 
في إيران« على المستوى الدولي. ومنذ عام 2006، 

هدفت هذه الحركة على مستوى القواعد الشعبية إلى 
جمع مليون توقيع على عريضة تدعو إلى المساواة أمام 

القانون لنساء إيران. وتعرض العديد من الناشطات، من 
بينهن محبوبة كرامي وعليه أغدام- دوست، لالعتقال 

التعسفي والسجن بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة. 
ومازلنا ندعو إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن هاتين 

الناشطتين وغيرهما من الناشطات من سجناء الرأي، 
والسماح لهن بالقيام بأنشطتهن المشروعة بدون إزعاج.
كما أننا نقوم بتوثيق القوانين والممارسات التمييزية 

التي تؤثر على حياة النساء في المنطقة، ونناضل 
ضدها. إن العنف ضد المرأة مشكلة شائعة وواسعة 

النطاق، ومن المستحيل حساب الُبعد الكامل له بسبب 
إحاطته بالسرية في أغلب األحيان. وتُظهر بحوثنا أن 
القوانين القائمة التي تنطوي على تمييز حاد تؤدي 
إلى إدامة حالة انعدام الحماية القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية للنساء. وقد قدمنا إلى مختلف الحكومات 
في المنطقة توصيات محددة لتعزيز حقوق المرأة 

وحمايتها، ومازلنا نقوم بذلك.
وفي هذه األوقات الحاسمة التي تمر بها 

المنطقة، عقدنا العزم على اإلسهام في ضمان 
إبقاء حقوق المرأة في صدارة جدول األعمال 

السياسي. إذ أن هذه الحقوق تعتبر عنصراً أساسياً 
يجب توفره إذا أُريد لالحتجاجات واالنتفاضات األخيرة 

أن تحقق مستقباًل أفضل لكل شخص في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.


2000

انسحاب القوات اإلسرائيلية من جنوب لبنان 
لينتهي بذلك احتالل جنوب لبنان الذي دام 
18 سنة. وفاة الرئيس السوري حافظ األسد 

ليخلفه نجله بشار: وينجم عن ذلك انفراج نسبي 
للقمع السياسي أثناء ما سمي »ربيع دمشق«، 

الذي لم يدم طويالً. عدم الرضا الفلسطيني 
عن عملية أوسلو للسالم ينفجر في انتفاضة 

)األقصى( الثانية ضد االحتالل اإلسرائيلي. 

2001
هجمات 11 سبتمبر/أيلول على نيويورك 

وواشنطون دي سي، وإعالن حكومة الواليات 
المتحدة »الحرب على اإلرهاب«، يحفزان عدة 

حكومات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
على تشديد القمع باسم األمن وإلى التعاون 

في عمليات االعتقال السري والتعذيب ضمن 
برنامج الترحيل واالعتقال السري لحكومة 

الواليات المتحدة.  
2002

البحرين تصبح مملكة دستورية. وقرار مجلس 

األمن الدولي 1397 يتبنى دولة فلسطينية 
مستقلة وتجديد المفاوضات. القوات اإلسرائيلية 

تغزو المدن الرئيسية في الضفة الغربية عقب 
هجوم لجماعات فلسطينية مسلحة. إسرائيل 

تبدأ بناء الجدار العازل في الضفة الغربية. 
2003

قوات الواليات المتحدة تغزو العراق وتطيح 
بحكم صدام حسين خالل فترة وجيزة. وحكومة 
الواليات المتحدة تصدر »خارطة طريق« للسالم 

بين إسرائيل والفلسطينيين. منح شيرين أبادي، 
محامية حقوق اإلنسان والناشطة اإليرانية جائزة 

نوبل للسالم. 300 من المثقفين ورجال الفكر 
في المملكة العربية السعودية يوقعون عريضة 

تدعو إلى اإلصالحات. 
2004

مقتل مئات األشخاص أثناء الحصار العسكري 
للفلوجة في العراق من قبل قوات الواليات 

المتحدة. إسرائيل تشن عملية عسكرية رئيسية 
على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وتدمر 

مئات البيوت. الواليات المتحدة األمريكية 
تسلم السيادة العراقية لحكومة عراقية 

مؤقتة برئاسة إياد عالوي. إسرائيل تتجاهل 

في شتى أرجاء اإلقليم، تواجه النساء تحديات مختلفة 
في نضالهن من أجل الحقوق. ورشة عمل لمنظمة العفو 
الدولية بشأن حقوق المرأة في المغرب، مارس/آذار 2003.

ليست التحديات التي تواجه حقوق المرأة 
هي نفسها التي تواجهها في شتى أرجاء 
المنطقة. حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير 

برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

تعددت الجبهات والنضال واحد
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خريطة الشرق األوسط وشمال إن 
أفريقيا من مخلفات الماضي 

االستعماري في المنطقة، وهي دليل 
على حاضرها المتقلب. وتُظهر الخريطة 

م المجتمعات، حتى أنها  حدوداً تقسِّ
تشمل عائالت وثيقة القرابة في بعض 
األحيان، وتقسم البلدان في فسيفساء 

من الثقافات واألعراق واألديان.
وإن نسيج المنطقة العربية الذي يشكل 

األغلبية في المنطقة ُمحاك على نحو 
متداخل مع األمازيغ في شمال أفريقيا والكرد 

في العراق وإيران وسوريا، باإلضافة إلى 
تركيا. وهناك أتراك في سوريا والعراق وكذلك 
في إيران، التي تضم أذريين وعرباً وبلوشيين 

والعديد من مجتمعات األقليات األخرى.
وفي حين أن المسلمين – الشيعة 

والسنة وغيرهم – يشكلون األغلبية 
المهيمنة، فإن هناك طوائف مسيحية 

كبيرة، تتألف من مصفوفة من المذاهب، 
باإلضافة إلى اليهود وأهل الحق 

والبهائيين والدروز، والقائمة تطول.
كما أن بعض هذه األقليات في 

نزاع مع حكام بلدانها، بينما يُنظر إلى 
بعضها اآلخر بعين الريبة العميقة والعداء 
المستحكم، مما يجعلها عرضة النتهاك 

حقوقها اإلنسانية.
وتتنوع طبيعة مثل هذه االنتهاكات، 
حيث يتسم بعضها بالقسوة الشديدة. 

وقد شهد العالم مدى وحشية قمع 
األكراد في العراق عندما استخدمت 

قوات صدام حسين األسلحة الكيميائية 
ضد بلدة حلبجة في عام 1988، مما 
أسفر عن مقتل آالف المدنيين. فخالل 

عملية »األنفال« التي وقعت في أواخر 
الثمانينيات من القرن المنصرم، هاجمت 
رت نحو 4,000 قرية  القوات العراقية ودمَّ

وبلدة كردية وقتلت اآلالف من سكانها. 
وذهب عشرات اآلالف ضحايا لعمليات 

االختفاء القسري – وقد تمكنت منظمة 
العفو الدولية من جمع أسماء قرابة 

17,000 شخص، وكان كل واحد منهم 
ضحية النتهاك صارخ، وحزناً وكرباً لعائلته.

وفي الكويت، دفع الالجئون 
الفلسطينيون القسط األكبر من ثمن 

الغضب الكويتي إثر الغزو العراقي عام 
1990. فقد قام فريق من منظمتنا 

بزيارة إلى الكويت في أعقاب الحرب 
ووثَّق عمليات القتل والتعذيب واالختفاء 

القسري التي تعرض لها الفلسطينيون، 
الذين اتهمهم بعض الكويتيين بالتعاون 

مع الغزاة العراقيين.

وفي اآلونة األخيرة، عندما قامت 
منظمة العفو الدولية بتوسيع نطاق 

عملها ليشمل الحق في عدم التعرض 
للتمييز، ومع البدء في تركيز اهتمامنا على 

اإليفاء بالحقوق )باإلضافة إلى معارضة 
انتهاكها(، اتَّسع نطاق العمل بشأن القضايا 

المحددة التي تؤثر على األقليات أيضاً.
ففي إيران، على سبيل المثال، حيث 

ينتمي قرابة نصف عدد السكان إلى 

أقليات عرقية، تقيِّد القوانين والممارسات 
التمييزية إمكانية حصول تلك األقليات 

على السكن والماء والتمديدات الصحية، 
وتحدُّ من فرص العمل المتاحة ألبنائها، 

وتحرمها من التمتع الكامل بحقوقها 
اللغوية والثقافية والسياسية.

إن سلطات الدولة ليست دائماً هي 
الجاني الرئيسي الذي يرتكب العنف ضد 

األقليات. فقد عانت مصر من موجات 
متكررة من العنف الطائفي الذي شهد 

وقوع اعتداءات على الطائفة القبطية 
في البالد. ولطالما اشتكى األقباط من أن 
السلطات ال تفعل ما يكفي لحمايتهم أو 

لمقاضاة الذين يشنون الهجمات ضدهم.
وفي إسرائيل نرى أن التمييز ضد 

األقليات غير اليهودية مكرَّس في القانون 
والممارسة. ومن بين األمثلة على 

ذلك سياسة هدم المنازل المبنية بدون 
تراخيص، التي يعتبر الحصول عليها من 
قبل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 

أمراً مستحيالً في األغلب األعم. وقد تابعنا 
عن كثب األوضاع في منطقة النقب، 

حيث يعيش نحو 70-60 ألف بدوي 
في أكثر من 40 »قرية غير معترف بها«. 

ويُحرم هؤالء من االعتراف بهم ومن 
الحصول على الخدمات األساسية، وتعتبر 
المنازل في تلك القرى غير قانونية ويستمر 

تدميرها من قبل السلطات اإلسرائيلية.
يشكل العمال المهاجرون نسبة 

كبيرة من القوة العاملة في العديد من 
دول الخليج. وهؤالء العمال المتعطشون 

لإلفالت من ربقة الفقر، ال حول لهم وال 
قوة في مواجهة االنتهاكات. وقد تحدثت 

لنا عدد من عامالت المنازل عن إساءة 
المعاملة الجنسية والعنف الجسدي 

والمعاملة المرعبة التي تعرضن لها على 
أيدي مخدوميهن. وعلى مستوى الدولة، 

يُظهر عملنا بشأن عقوبة اإلعدام في 
السعودية، مثالً، أن العمال المهاجرين 

أكثر تعرضاً ألحكام اإلعدام وتنفيذ اإلعدام 
من المواطنين السعوديين. وفي ليبيا، كان 

للنـزاع الدائر حالياً تأثير قاس بشكل خاص 
على العمال المهاجرين، الذين فرَّ آالف 

منهم، بينما تعرض آخرون العتداءات.
كما بدأنا العمل بشأن قضايا حقوق 

اإلنسان المتعلقة بذوي الميول المثلية 
والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر في 

المنطقة، الذين يواجهون تمييزاً وقمعاً 
شديدين – وحتى عقوبة اإلعدام في بعض 

األوقات. وقد كانت الضغوط شديدة إلى 
حد أنه لم تُتح لهم فرص تُذكر إليجاد لغة 

مشتركة لوصف هوياتهم بمصطلحاتهم 
الخاصة، وتشكيل مجتمع يتمتع بصوت 

جماعي. وهذا يفرض تحدياً حقيقياً علينا 
– ففي حين أننا عملنا بشأن حاالت أفراد 
أضُطهدوا بسبب ميولهم الجنسية، فإننا 

نادراً ما تسنح لنا فرصة العمل مع مجموعات 
تمثيلية أو نشطاء لتعزيز الدعوة الشاملة 

لحقوق المثليين في المنطقة. ويحدونا 
األمل في أن يتغير ذلك مع مرور الزمن.

قرار محكمة العدل الدولية بتفكيك الجدار العازل 
والتعويض على الضحايا. زيادة حدة القتال في 

العراق بين قوات الواليات المتحدة األمريكية وأتباع 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. في اليمن، 

قوات الحكومة تقتل رجل الدين المعارض حسين 
الحوثي، ما يوسع نطاق التمرد في الشمال. وفاة 

ياسر عرفات. 
2005

انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية. 
اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. 

مظاهرات جماهيرية مناهضة للحكومة في مصر. 

انسحاب القوات السورية من لبنان. مغادرة جميع 
المستوطنين اليهود قطاع غزة. العراقيون يصوتون 

إلى جانب دستور جديد وحكومة منتخبة ألول مرة 
منذ الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للعراق.

2006
»حماس« تفوز باالنتخابات التشريعية الفلسطينية 

لتنهي 40 سنة من هيمنة فتح/منظمة التحرير 
الفلسطينية، والدول المانحة توقف المساعدات رداً 
على ذلك. في العراق، يفجر هجوم بالقنابل على 

مرقد اإلمامين العسكريين للشيعة في سامراء 
موجة من العنف الطائفي. النساء في الكويت 

يصوتن في االنتخابات البلدية للمرة األولى في 
تاريخ البالد. القوات اإلسرائيلي تشن هجوماً على 

حزب الله في لبنان متسببة بمقتل مئات المدنيين. 
مجلس األمن الدولي يفرض عقوبات على إيران. 

إعدام صدام حسين عقب محاكمته في العراق. 
األمم المتحدة تقول إن 34,000 مدني قتلوا جراء 

العنف في العراق خالل السنة. 
2007

معارك طاحنة في مخيم نهر البارد لالجئين 
الفلسطينيين في لبنان بين الجيش اللبناني 

وجماعة »فتح اإلسالم« المسلحة. مجلس 

األمن الدولي ينشئ محكمة خاصة لمحاكمة 
األشخاص المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان 

األسبق رفيق الحريري. عقب تصاعد النزاع بين 
»حماس« و»فتح«، »حماس« تحكم السيطرة على 

قطاع غزة. سلطات الواليات المتحدة تحاول إحياء 
المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 
مؤتمر أنابوليس. المملكة المتحدة تسحب قواتها 

العسكرية من جنوب العراق. 
2008

إسرائيل تشن عملية عسكرية في غزة ضد 
»حماس« طيلة 22 يوماً؛ ومقتل نحو 1,400 

فسيفساء صعبة
النضال من أجل حقوق األقليات يتخطى الحدود في منطقة تتسم 

بالتنوع والتقلب. بقلم آن هاريسون، باحثة.

أعضاء فرع الفليبين لمنظمة العفو الدولية يحتشدون أمام السفارة السعودية في مانيال، 
يونيو/حزيران 2000. حيث يشكل العمال المهاجرون من جنوب وجنوب شرق آسيا قسطاً 

كبيراً من قوة العمل في دول الخليج، بينما يظل العديد منهم عرضة لالنتهاكات.

© Amnesty International
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تونس
في 17 ديسمبر/كانون األول 2010، أشعل محمد البوعزيزي النار في جسده احتجاجاً 

على البطالة والفقر واإلذالل من جانب الموظفين الرسميين. وأشعل احتجاجه المدوي 
شرارة انتفاضة تونسية أفضت، خالل ثالثة أسابيع، إلى اإلطاحة بحكم الرئيس بن علي 

الفاسد والقمعي الذي جثم على صدور التونسيين 23 سنة، وإلى إشعال فتيل موجة من 
االحتجاجات في مختلف أرجاء اإلقليم. وكانت فرق منظمة العفو الدولية شاهداً على ما 

حدث بأم عينها. 
 15 يناير/كانون الثاني

»من لحظة وصولي األولى... شعرت بأن تونس قد غدت بلداً آخر. فعلى خالف الزيارات 
السابقة التي قامت بها منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق، لم تتعقبنا قوات األمن 

من المطار...«
ديانا الطحاوي، باحثة منظمة العفو الدولية، تكتب في مدونتها من تونس

 1 مارس/آذار
نقوم بنشر تقرير:  تونس في خضم الثورة: عنف الدولة خالل االحتجاجات المناهضة 

)MDE 30/011/2011 :للحكومة )رقم الوثيقة

  31 مارس/آذار
»في األسابيع واألشهر القليلة األخيرة، وجد آالف التونسيين، ومعظمهم من اشبان، أنفسهم 
عالقين فوق هذه الجزيرة الصغيرة عقب مغادرتهم تونس المبتالة بالفقر منذ بدء االضطرابات 

السياسية هناك...«
شارلوت فيليبس، تكتب في مدونتها من جزيرة المبيدوسا، إيطاليا

مصر
انطلق ماليين المصريين إلى الشوارع أثناء »ثورة 25 يناير« وطردوا الرئيس حسني مبارك فيما 
ال يزيد على 18 يوماً، فأنهوا نظاماً حكمهم طيلة 30 سنة تحت سياط حالة الطوارئ، التي 

تواصلت طيلة مدة حكمه. واعتقل اثنان من باحثي منظمة العفو الدولية  لمدة يومين 
تقريباً وكانا قد سافر إلى مصر إلجراء أبحاث.

  3 فبراير/شباط
»كنا نقابل أباً فقد ابنه البالغ من العمر 16 سنة في االضطرابات األخيرة عندما وصلتنا أنباء 

القبض على زمالئنا...«
فريق أبحاث منظمة العفو الدولية في القاهرة 

 19 مايو/أيار
نقوم بنشر تقرير: مصر تنتفض: أعمال القتل واالعتقال والتعذيب خالل »ثورة 25 يناير« )رقم 

)MDE 12/027/2011 :الوثيقة

اليمن
تتواصل المظاهرات الجماهيرية، في أشد أقطار اإلقليم فقراً، منذ يناير/كانون الثاني 2011 

رغم القمع العنيف وموجات االعتقال الجماعية. وفي 5 يونيو/حزيران، نُقل الرئيس علي 
عبد الله صالح، الذي ظل في السلطة لما يربو على 30 سنة، إلى المملكة العربية السعودية 
لمعالجته من إصابات لحقت بها جراء هجوم على القصر الجمهوري؛ ولم يتضح ما إذا كان 

سيعود إلى اليمن في يوم من األيام كرئيس له. 
 18 مارس/آذار

»بدأ إطالق النار من مبان مختلفة في الوقت نفسه تقريباً، واستمر ألكثر من 30 دقيقة«.
ناشط يمني لحقوق اإلنسان يتحدث بالهاتف إلى منظمة العفو الدولية أثناء الهجوم على 

مخيم االحتجاج في صنعاء، الذي خلَّف عشرات القتلى، حسبما ذكر. 
 6 أبريل/نيسان

)MDE 31/007/2011 :حانت لحظة الحقيقة لليمن )رقم الوثيقة

ليبيا
اندلعت االحتجاجات ضد حكم العقيد معمر القذافي في مختلف أرجاء البالد ابتداء من 

منتصف فبراير/شباط فأثارت حملة قمع قاسية. وسيطرت قوات المعارضة بسرعة على 
مدن عديدة، وشكلت حكومة للمعارضة في بنغازي. ومع اكتساب الهجوم العسكري 

المضاد الذي شنته السلطات الليبية وتيرة أعلى، مؤدياً إلى مقتل العديد من المدنيين، 
انخرط المجتمع الدولي على نحو متزايد في النزاع. وفي 17 مارس/آذار، أحال مجلس األمن 
الدولي الوضع في ليبيا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في 19 مارس/آذار، بينما 

بدأت قوات أجنبية قصفاً جوياً لقوات العقيد القذافي باسم حماية المدنيين. وبحلول يونيو/
حزيران، كان القتال ما زال مستمراً، مخلفاً وراءه مئات القتلى من الليبيين، بينما فر ما يزيد 

على نصف مليون شخص من البالد، وظلت حصيلة النزاع غير واضحة المعالم. 
  24 مارس/آذار

»أرتني حنان، وهي أم لستة أطفال، غرفة النوم المدمرة التي كانت تنام فيها مع ثالثة من 
أطفالها عندما دوى صاروخ عبر سقف الغرفة صباح السبت الماضي...«

دوناتيال روفيرا، باحثة منظمة العفو الدولية، بنغازي

فلسطيني، بمن فيهم نحو 300 طفل، وثالثة 
مدنيين إسرائيليين. 

2009
اندالع احتجاجات واسعة النطاق في إيران 

عقب إعالن فوز محمود أحمدي نجاد في 
االنتخابات الرئاسية؛ يعقب ذلك قمع واسع النطاق 
يطال »حركة الخضر« المعارضة ومؤيديها. في 

العراق، قوات الواليات المتحدة تسلِّم سجوناً 
للقوات العراقية. اندالع مواجهات عسكرية بين 

القوات اليمنية والسعودية من جهة والمتمردين 
في شمال اليمن من جهة ثانية. بعثة لتقصي 

الحقائق تابعة لألمم المتحدة في نزاع 
08 -2009 في غزة تتهم إسرائيل والجماعات 

الفلسطينية المسلحة بجرائم حرب. 
2010

الحكومة اليمنية توقع اتفاقاً لوقف إطالق النار 
مع المتمردين في الشمال. االنتخابات البرلمانية 

العراقية تتمخض عن عدم فوز أي تجمع 
سياسي بأغلبية واضحة، ما يؤدي إلى عدة 

أشهر من العطالة السياسية. القوات اإلسرائيلية 
تقتحم سفينة مرمرة، إحدى سفن األسطول 

المتوجه نحو غزة لكسر الحصار المفروض 

عليها، وتقتل تسعة أشخاص. آخر القوات 
المقاتلة للواليات المتحدة تغادر العراق. قوات 
األمن المغربية تقتحم معسكراً لالحتجاج في 

الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى موجة من 
االحتجاجات. 


نشر تقارير رئيسية حول مصر، إيران، العراق، 

إسرائيل/األراضي الفلسطينية المحتلة، لبنان، 
المملكة العربية السعودية، تونس. إطالق 
حمالت رئيسية من أجل وقف العنف ضد 

المرأة )دول مجلس التعاون الخليجي، العراق، 
إسرائيل/ األراضي الفلسطينية المحتلة، المملكة 

العربية السعودية(؛ حملتان بعنوان »فلنواجه 
اإلرهاب بالعدالة« )مصر، الخليج والجزيرة العربية، 

إقليم في حالة ثورة
في أوائل 2011، بدا أن الناس في شمال أفريقيا والشرق األوسط يهبون 

هبة رجل واحد للمطالبة بالعديد من الحقوق التي ما برحت منظمة 
العفو الدولية تناضل من أجلها لعقود. وقد سافرت فرق المنظمة 

إلى البؤر الساخنة حيثما تمكنت من ذلك، ونقلت إلى العالم أخبار ما 
يحدث على األرض على المأل ما نتوصل إليه من معطيات على وجه 

السرعة، ونحشد أعضاءنا على نطاق العالم بأسره .

© REUTERS/Zohra Bensemra
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  15 أبريل/نيسان
»كنا نزور المخيمات التي أقيمت في الصحراء بالقرب من مركز راس جدير على الحدود 

الليبية- التونسية، الذي يستضيف اآلن آالف األشخاص الفارين من النزاع المستمر...«
ديانا الطحاوي، باحثة منظمة العفو الدولية، تونس

  18 أبريل/نيسان
»لقد تعرضنا للتو ألربعة أيام إضافية من القصف الذي ال يهدأ من قبل قوات العقيد القذافي... 

عثرت على قنابل عنقودية في جميع أنحاء المكان...« 
بقلم دوناتيال روفيرا، مصراتة

  13 مايو/أيار
»من العدل القول إن هناك حالة إنكار عندما يصل األمر إلى الجوانب غير المستساغة عقلياً 

بالنسبة للحالة في شرق ليبيا عقب 17 فبراير/شباط – وال سيما فيما يخص سلوك بعض 
مقاتلي المعارضة...« 

بقلم دوناتيال روفيرا، بنغازي
  18 مايو/أيار

»وصلنا إلى مصراته... وباإلمكان مالحظة التأثيرات التي خلفها شهران من الحصار والقصف 
الثقيل والقتال والشعور بذلك في كل حي من أحياء المدينة وشوارعها وبيوتها تقريباً...«

فريق أبحاث منظمة العفو الدولية في مصراته

البحرين
في 14 فبراير/شباط، تدفق آالف األشخاص إلى وسط المنامة لتبدأ حركة جماهيرية 

واسعة للمطالبة باإلصالح. وجرى تفريق المحتجين بالعنف، أوال في فبراير/شباط، ومن ثم، 
وبشراسة أشد، عقب دخول تعزيزات عسكرية من المملكة العربية السعودية البالد في 15 

م البعض للمحاكمة  مارس/آذار؛ فاعتقل المئات وسط مزاعم بالتعرض للتعذيب، بينما قدِّ
أمام محكمة عسكرية خاصة. وزار مندوبو منظمة العفو الدولية البحرين مرتين للتحقيق 

في مزاعم االنتهاكات على يد القوات الحكومية وبعض المحتجين. 
 17 مارس/آذار

نقوم بنشر تقرير: مثخنون بالجراح لكن ال ينحنون: الدولة تستخدم العنف دون سابق إنذار ضد 
المحتجين البحرينيين. 
 12 يونيو/حزيران

حِكم على آيات القرمزي، الشاعرة والطالبة البالغة من العمر 20 سنة، في المنامة اليوم 
بالسجن عقب القبض عليها في مارس/آذار عقب قراءتها قصيدة شعرية في مهرجان 

للمطالبة باإلصالح. وبحسب التقارير، فقد تعرضت للتعذيب.
خبر عاجل لمنظمة العفو الدولية

سوريا
تحولت احتجاجات صغيرة، حدثت في فبراير/شباط،  إلى احتجاجات حاشدة  في مختلف 

أنحاء البالد بدءاً منتصف مارس/آذار، وذلك عقب قمع السلطات مظاهرة في مدينة درعا 
الجنوبية بوحشية. ومع اتساع نطاق االحتجاجات، تزايد قمع الدولة. وبحلول يونيو/حزيران، 

تواردت تقارير عن مجازر للمحتجين ولمشيِّعي جنازت من قتلوا من المحتجين بصورة 
يومية تقريباً، بينما فر آالف السوريين عبر الحدود مع الدول المجاورة طلباً للسالمة.

  أبريل/نيسان
دعا 41,866 من أعضاء وناشطي منظمة العفو الدولية الرئيس السوري بشار األسد إلى وقف 

القتل واحترام حق الشعب السوري في القيام باالحتجاج السلمي.
  3 يونيو/حزيران

»إنه جندي يبلغ من العمر 21 سنة وأمي. ولكن هذا الرجل اليافع ال يحتاج إلى القراءة والكتابة 
ليعرف بأن إطالق النار على محتجين عزل من السالح من قبل القوات الحكومية خطأ... 

وتحدث إلي شريطة عدم الكشف عن اسمه«.
سيلينا ناصر، باحثة، وادي خالد، شمال لبنان

  13 يونيو/حزيران
»دخلت المستشفى... وكان هؤالء الرجال السوريون الثالثة قد جرحوا أثناء االشتباكات األخيرة 

مع قوات األمن في جسر الشغور. وشعرت بتوترهم في كل مرة كان يفتح فيها الباب...«
نيل ساموندز، باحث، على الحدود التركية – السورية

أماكن أخرى في اإلقليم
في الجزائر، بدأت االحتجاجات في 12 فبراير/شباط، ما أدى إلى إلغاء حالة الطوارئ 

التي استمرت طيلة 19 سنة وإلى التعهد بمزيد من اإلصالحات. ومنذ ذلك الحين، 
قمعت السلطات االحتجاجات بينما كانت تعلن عن بعض اإلصالحات. وفي إيران، تدفق 

المتظاهرون إلى الشوارع في مدن عديدة في 14 فبراير/شباط للمرة األولى منذ القمع 
الوحشي لالحتجاجات التي تلت ظهور نتائج انتخابات رئاسية اختلفت بشأنها اآلراء في 

يونيو/حزيران 2009.  ومرة أخرى، ووجهت االحتجاجات بالقمع. ابتداء من أوائل فبراير/
شباط، وفي العراق، خرج عشرات آالف العراقيين في مظاهرات احتجاج ضد غياب 

الخدمات األساسية والبطالة واستشراء الفساد، وللمطالبة بمزيد من الحقوق المدنية 
والسياسية. وردت قوات األمن باستخدام القوة المفرطة، وبقتل وجرح المحتجين. وفي 

األردن، خرجت مظاهرات سلمية إلى حد كبير مما دفع الملك إلى حل الحكومة 
واإلعالن عن بعض اإلصالحات. وفي المغرب، تواصلت المظاهرات منذ 20 فبراير/شباط، 

ما أدى إلى إجراء استفتاء وطني على دستور جديد. وفي األراضي الفلسطينية 
المحتلة، اندلعت احتجاجات متفرقة ضد السلطات في فبراير/شباط. وفي عمان، أدت 
االحتجاجات السلمية إلى بعض اإلصالحات، ولكنها ووجهت بالعنف من قبل الشرطة 

أيضاً. وفي المملكة العربية السعودية أدى التخطيط الحتجاجات في أوائل 2011 إلى 
إعالن السلطات عن صرف دفعات مالية للمواطنين بقيمة تقرب من 127 مليار دوالر 

أمريكي. وتواصلت االحتجاجات المتفرقة في المناطق ذات األغلبية الشيعية من البالد، 
وحال خليط من التهديدات والتعبئة األمنية الواسعة النطاق دون انعقاد »يوم غضب« 

في 11 مارس/آذار. وقبض على مئات األشخاص بالعالقة مع االحتجاجات؛ واعتقل العديد 
منهم دون تهمة. وفي اإلمارات العربية المتحدة، قبضت الحكومة على ناشطين في 

المجتمع المدني واستولت على أربع منظمات غير حكومية.
وقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومات في هذه البلدان وسواها مراراً وتكراراً إلى 
السماح لالحتجاجات السلمية وإلى االمتناع عن استخدام العنف وغيره من أشكال القمع 

ضد المحتجين. 

لالطالع على المزيد عما كتبته فرقنا من ساحات التغيير، يرجى العودة إلى 
 .livewire.amnesty.org مدونة منظمة العفو الدولية على الموقع اإللكتروني

www.amnesty.org/en/ وبإمكانكم المبادرة للتحرك معنا من على الموقع
  .activism-center

 وجميع تقاريرنا متوافرة بحسب رقم فهرستها على موقعنا اإللكتروني 
.www.amnesty.org

 السعودية، اليمن(؛ و»فلنطالب بالكرامة« 
أعضاء منظمة العفو الدولية ونشطاء آخرون يتظاهرون في )المناطق العشوائية في مصر(. 

سويسرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ضد قرار بإعدام سكينة 
محمدي أشتياني رجماً في إيران. وكانت قد أدينت »بجريمة 

الزنا في كنف الزوجية« في 2006. وعقب حمالت شاركت فيها 
العديد من المنظمات، تقرر وقف تنفيذ الحكم إلى أجل غير 

مسمى، رغم أنها ما زالت تخضع لحكم اإلعدام، وربما تقضي 
فترة حكم بالسجن لتورطها في مقتل زوجها.

©
 Susanne K

eller

الصفحة المقابلة: محتجون يتظاهرون ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس.
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1. أعضاء منظمة العفو الدولية في الكويت في معرض سنوي للكتاب، 
ديسمبر/ كانون األول 1992. 

2. فلنوقف العنف ضد المرأة: أعضاء منظمة العفو الدولية في الكويت 
يطلقون الحملة، مارس/آذار 2004.  

3. احتفال بالذكرى الخمسين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مهرجان 
حقوق اإلنسان، الدار البيضاء، المغرب، يونيو/حزيران 1998.

4. احتفال بالعيد الخمسين لمنظمة العفو الدولية في العاصمة الفرنسية، 
باريس، مايو/أيار 2011.

5. جيل جديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان: أول ملتقى شبابي إقليمي 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا تعقده منظمة العفو الدولية، بوزنيكا، 

المغرب، سبتمبر/أيلول 2011.

6. أعضاء منظمة العفو الدولية في 
سويسرا يتظاهرون ضد إعدام سكينة 

أشتياني، وهي امرأة إيرانية من أصول 
أذربيجانية حكم عليها باإلعدام رجماً في 

2006 بتهمة »الزنا في كنف الزوجية«، 
بيرن، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.  

7. تظاهر آالف الناس في جميع أنحاء 
العالم مطالبين باحترام حقوق اإلنسان 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 

يوم التحرك العالمي الذي دعت إليه 
منظمة العفو الدولية. لندن، المملكة 

المتحدة، 12 فبراير/شباط 2011.
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