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محتجون يتظاهرون ضد زين العابدين بن علي 

رئيس تونس، في 14 يناير/كانون الثاني 2011 

- اليوم الذي أُجبر فيه عن تخلي السلطة.
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من الظلمات إلى النور

فال ب��د أن يس��تجيب القدرإذا الشعب يوماً أراد الحياة
أن ينكس��روال ب��د للي��ل أن ينجل����ي  للقي��د  ب��د  وال 

الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، 1933

طالب الشعب التونسي في البداية بإجراء تغيير جوهري في مظاهرة خرجت في 

شوارع سيدي بوزيد، وهي بلدة صغيرة في تونس، في أواخر عام 2010، وهو 

ته آخر دراسة مسحية عالمية سنوية لحالة حقوق اإلنسان. ومنذ ذلك  العام الذي غطَّ

ى صدى مطلب التغيير في كافة أرجاء المنطقة، مما أخاف وزعزع األنظمة  الوقت دوَّ

االستبدادية التي حكمت بلدانها على مدى عقود من الزمن بقبضة حديدية. وظهرت 

حالة جديدة من انعدام الخوف، ولغة جديدة لالحتجاج السلمي، ومفكرة جديدة 

مرصعة »بأيام الغضب«، وجيل جديد من الشباب والشابات على صفحات »فيسبوك« 

و»تويتر« في جميع بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقريباً، مما غيَّر مشهد حقوق 

اإلنسان في المنطقة برمتها. ومهما تكن نتائج االنتفاضات، سواء تلك التي انتصرت 

حتى اآلن، أو التي لم ُتحسم بعد، فإن المنطقة لن تكون هي نفسها أبداً. ففي غضون 

أشهر قليلة، بزغت حقبة جديدة تتميز بقوة الشعب غير المسبوقة، وبالتعطش للتغيير 

واإلصالح واحترام حقوق اإلنسان.

في مطلع عام 2011، كانت البلدان التي ستهزها الثورة قريباً ال تزال ترزح تحت 

حكم الرجال أنفسهم أو العائالت نفسها منذ عقود خلْت: 23 عاماً تحت حكم الرئيس 

زين العابدين بن علي في حالة تونس؛ و30 عاماً تحت حكم الرئيس حسني مبارك في 

حالة مصر؛ و42 عاماً بالنسبة للزعيم الليبي معمر القذافي؛ وحوالي 200 سنة بالنسبة 

لعائلة خليفة في البحرين؛ و33 عاماً بالنسبة للرئيس علي عبدالله صالح في اليمن؛ 

و40 عاماً بالنسبة للسلطان قابوس بن سعيد في عمان وعائلة األسد في سوريا؛ ومئات 

السنين بالنسبة لعائلة آل سعود في المملكة العربية السعودية. وفي عدة بلدان، تمت 

تهيئة أوالد الحكام لخالفة آبائهم، أو كانوا فعالً أوالد حكام سابقين. وكان الحكام 

المستبدون لثالث دول قد حكموا في ظل حالة طوارئ مستمرة لسنوات طويلة – 38 

سنة في سوريا، و30 سنة في مصر، و19 سنة في الجزائر.

ومع ذلك، فقد تمت اإلطاحة بحاكمي تونس ومصر في بضعة أسابيع. وبحلول 

إبريل/نيسان، باتا يواجهان التحقيق من قبل سلطات الدولة الجديدة، والمقاضاة 

بشأن انتهاكات جسمية لحقوق اإلنسان اُقترفت في ظل حكمهما، بينما وصل حكام 

اليمن وليبيا والبحرين إلى مرحلة وقفوا فيها وجهاً لوجه أمام الهزيمة. وسارع 

معظمهم إلى إجراء إصالحات، ووعدوا بعدم الترشح لدورة أخرى، أو أقالوا حكوماتهم 

ا بها ككبش فداء النعدام شعبيتهم. وأمطر بعضهم المواطنين باألموال أو  وضحوُّ
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الوعود بتوفير وظائف ومساكن جديدة. ولجأ العديد منهم إلى تصعيد القمع، ولطخوا 

الشوارع بدماء شعوبهم.

بحلول أواسط أبريل/نيسان، وهو وقت كتابة هذا التحديث، كان مجلس األمن قد 

سمح بالتدخل العسكري الخارجي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهذه 

المرة في ليبيا، بعد أن أجبرت القوات الحكومية قوات المعارضة على التراجع إلى 

معقلها األخير في بنغازي. وفي هذه األثناء، استمر المتظاهرون في احتجاجاتهم في 

جميع بلدان المنطقة تقريباً، سواء في تونس ومصر لمواصلة الضغط من أجل إجراء 

تغيير حقيقي؛ أو في سوريا واليمن، حيث ال يزال من غير الواضح ما إذا كان النصر 

سيكون حليف المظاهرات أم عنف الدولة؛ أو في الجزائر والبحرين والعراق واألردن 

والمغرب وعمان والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في المملكة العربية السعودية، 

واستمر هدير االحتجاجات. وفي إيران حيَّت الحكومة المحتجين في دول أخرى، 

ولكنها قمعت بشدة الذين طالبوا بالتغيير في بالدها. ويبدو أن ذلك القمع قد نجح، 

في الوقت الحاضر على األقل، بعد فض احتجاجات تضامنية جماهيرية بالعنف في 

فبراير/شباط. وحتى في البلدان التي لم يخرج الناس فيها إلى الشوارع، كان تأثير 

»ربيع العرب« محسوساً. ففي اإلمارات العربية المتحدة، قدم المثقفون إلى الشيوخ 

الحاكمين عريضة طالبوا فيها بإجراء انتخابات برلمانية وإصالحات أخرى. وفي 

الكويت، منح األمير مبلغ 4,000 دوالر أمريكي ومعونات غذائية إلى كل فرد من 

م »البدون« تجمعاً للمطالبة  سكان البالد، البالغ عددهم 1.2 مليون مواطن، بينما نظَّ

باالعتراف بحقوقهم اإلنسانية.

ومع تقدم الربع األول من عام 2011، ظهرت أنماط احتجاجية اجتاحت منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا: التضحية بالنفس؛ وإقامة مخيمات احتجاج في 

ارات رمزية؛ شجاعة ال تخور يبديها الناس العاديون في وجه عنف  ميادين ودوَّ

الدولة؛ والتفاف الشباب على قمع الحكومات لحرية الكالم واالحتجاج السلمي عن 

طريق التواصل عبر مواقع »فيسبوك وتويتر«، ومن ثم عرض نجاحاتهم أو مشاهد 

لوحشية الشرطة على »يوتيوب« كي يراها العالم أجمع؛ وإضرابات عمالية؛ والمطالبة 

بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق اإلنسانية نفسها التي يتمتع بها الناس 

في أماكن أخرى من العالم منذ زمن بعيد، والقيام بذلك بشكل موحد ومتناغم؛ 

والمظاهرات الجماهيرية األسبوعية عقب صالة الجمعة؛ وشبه الغياب للقيادات 

السياسية أو الدينية المنظمة في معظم االنتفاضات؛ والوحدة بين الناس الذين يؤمنون 

بعقائد دينية مختلفة أو غير المؤمنين، وبين الجماعات اإلثنية المختلفة، وبين الشباب 

والشيوخ، وبين الرجال والنساء.

كما ظهرت تظلمات وطموحات مشتركة. فقد أدان المحتجون الطغاَة الملوك 

والملكية المطلقة والدول ذات الحزب الواحد الحاكم، وطالبوا بالحرية وبالحق في 

اختيار حكومتهم بأنفسهم. واشتكوا من الفساد ووحشية الشرطة والبطالة في 

صفوف الشباب والفقر، وتردي األوضاع السكنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، 

والتوزيع غير العادل للوظائف والثروة وفرص الحياة. وفي كل مكان طالبوا باسترداد 

كرامتهم وحقوقهم اإلنسانية.

لقد أعطت االحتجاجات صوتاً للناس الذين ال صوت لهم – النساء واألقليات اإلثنية 

والدينية ومختلف فئات الشباب العاطلين عن العمل أو الذين يقومون بأعمال غير 
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مجزية. كما أنها سلَّطت الضوء على جيش ضخم من الناس المنسيين إلى حد كبير، 

الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك بشكل اعتيادي – ماليين العمال المهاجرين في 

المنطقة – وخصوصاً بعد إرغامهم على الفرار بشكل جماعي من مناطق االضطرابات 

في ليبيا وغيرها.

بيد أن من غير الواضح حتى اآلن كيف سينتهي كل ذلك. فمثلما ألهمت ثورة تونس 

المصريين، وأطلقت الثورة المصرية شرارة العديد من االنتفاضات األخرى، فإن القمع 

ع الحكام في سوريا والبحرين واليمن على  الوحشي ألصوات المعارضة الليبية، شجَّ

استخدام القوة المفرطة في محاولة للتشبث بالسلطة. ومثلما أن كل نجاح شعبي 

تحقق في بلد ما أدى إلى فتح مجال لإلصالح في بلدان أخرى في المنطقة، فإنه أثار 

مخاوف في عواصم أخرى إقليمية ودولية. فإذا ازدادت االحتجاجات حدًة وأزاحت 

معها المزيد من الحكام، فإن حكومات عدة حول العالم ستراقب األوضاع باهتمام 

وحذر لمعرفة أي القوى السياسية أو الدينية ستتحرك لملء الفراغ في النهاية، وما إذا 

كانت الدول التي تنشأ هشة أم قوية. ومهما يكن، فإن هذه االحتجاجات لم تترك مجاالً 

للشك في سجالت حقوق اإلنسان الفظيعة للحكومات في شتى بلدان منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، وهي سجالت العار التي ما فتئت منظمة العفو الدولية توثقها 

على مدى عقود. كما أن االحتجاجات منحت صوتاً جلياً لماليين الناس في المنطقة، 

الذين يرغبون في ممارسة حقوقهم بشكل كامل بدون خوف من التعرض لالعتقال أو 

االضطهاد أو التعذيب أو القتل أو اإلصابة.

منطقة في خضم الثورة
تونس

مع منقلب عام 2011، لم يتنبأ سوى القليل من األشخاص بالطريقة غير العادية التي 

سيتجلى بها تسلسل األحداث في تونس. ففي 14 يناير/كانون الثاني، وبعد مرور 

23 عاماً على تربع الرئيس زين العابدين بن علي على سدة الحكم، والذي كان حتى 

ذلك الوقت يبدو عصياً على المساس به، تمت اإلطاحة به بصورة مذلة على أيدي 

جيش سلمي أعزل من المواطنين التونسيين، الذين طفح بهم الكيل من جراء حكمه 

القمعي والفاسد. وبعد شهر من االحتجاجات، تسلل الرئيس وعائلته هاربين، وحملوا 

معهم كميات ضخمة من ثروة البالد، بحسب ما ُزعم. وقد وجدوا ملجأ مناسباً لهم، ال 

تطاله يد العدالة التونسية، في المملكة العربية السعودية. وقد دفع نحو 150 تونسياً 

أرواحهم ثمناً لإلطاحة به، سقط معظمهم برصاص قوات األمن التي استخدمت 

الذخيرة الحية.1 إن أصداء ذلك اليوم التاريخي العظيم، 14 يناير/كانون الثاني، عندما 

أعلنت رايات الشباب بحق عن »نهاية اللعبة«، ال تزال تتردد في أرجاء منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وكان الفعل الذي أقدم عليه شاب واحد، حرفياً ومأساوياً، قبل شهر قد أشعل 

شرارة االحتجاجات الجماهيرية التي أزاحت زين العابدين بن علي عن سدة الحكم، 

ففي 17 ديسمبر/كانون األول 2010 في سيدي بوزيد، وهي بلدة صغيرة تقع في 

صورة معلقة في الشارع تخليداً 
لذكرى محمد البوعزيزي الذي 

ألهم االحتجاجات السياسية في 
شتى أرجاء تونس. 
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وسط تونس، قام محمد البوعزيزي، البالغ من العمر 24 عاماً، بإضرام النار في نفسه 

كرد فعل يائس على عدم توفر أية فرصة عمل، وبعد تعرضه لإلذالل من قبل موظفين 

رسميين. وقد المست تضحيته بنفسه وتر المجتمع المحلي، فأطلقت العنان لآلخرين 

للتعبير عن إحباطهم من حالة اإلفقار المتزايد الذي تسببه الحكومة، التي بدا أنها ال 

تكترث لألمر. وقد تركزت االحتجاجات في البداية في تونس العاصمة وما لبثت أن 

امتدت إلى أجزاء أخرى من البالد، وتحولت إلى حركة رفعت شعار »إرحل« حيث 

طالبت بتنحي بن علي وسقوط حكمه. ولم يؤد لجوء السلطات المعتاد للعنف بهدف 

إخماد االحتجاجات إال إلى زيادة حدة الغضب الشعبي.

وبعد أيام من الصمت الرسمي، أعلن الرئيس بن علي في 28 ديسمبر/كانون األول 

أنه سيتم تطبيق القانون بشكل حاسم ضد »المتطرفين والمحرضين«. ولكن الجماهير 

تجاهلت تحذيراته المشؤومة واغتنم المحتجون ذلك الزخم، وخاصة بعد وفاة محمد 

البوعزيزي في 4 يناير/كانون الثاني. فقامت الحشود الغاضبة بإضرام النار في عدد 

من المباني الحكومية، ومنها مراكز شرطة ومقرات الحزب السياسي الحاكم، حزب 

»التجمع الدستوري الديمقراطي«. وردت السلطات بحملة اعتقاالت طالت المدونين، 

وعززت اإلجراءات األمنية حول المناطق األكثر تأثراً باالحتجاجات. كما حاولت منع 

انتشار العدوى بغرض فرض تعتيم إعالمي، حيث حجبت مواقع اإلنترنت وأغلقت 

حسابات البريد اإللكتروني لنشطاء اإلنترنت. ولكن شيئاً من ذلك لم يفلح في منع 

االحتجاجات، التي استمرت في التضخم واالنتشار.

ه الرئيس بن علي خطاباً للشعب في 10  وفي محاولة إلخماد االضطرابات، وجَّ

يناير/كانون الثاني، اعترف فيه بالخسائر في األرواح التي لحقت بالمتظاهرين وقطع 

مزيداً من الوعود بتحسين األوضاع االجتماعية – االقتصادية. وفي محاولة أخيرة 

لالحتفاظ بالسلطة، ومع استمرار االحتجاجات وإفالت السلطة من قبضته، استبدل 

ه كلمة للشعب  الرئيس وزير داخليته في 12 يناير/كانون الثاني. وفي اليوم التالي وجَّ

مرة أخرى، وأعلن فيها أنه لن يترشح للرئاسة لدورة سادسة في عام 2014، وتعهد 

باحترام حرية التعبير. بيد أن تلك الوعود كانت أقل مما يجب، ومتأخرة أكثر مما يجب. 

وفي 14 يناير/كانون الثاني، طالبت مظاهرة كبرى في العاصمة تونس برحيله بدون 

أية تسويات. وحاولت قوات األمن تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولكن 

بعد ساعات وصلت األخبار السارة التي احتفى بها الشعب بأن زين العابدين بن علي 

وعائلته فروا من البالد.

بعد رحيل بن علي أُعلنت حالة الطوارئ وُفرض حظر التجوال، وتحرك الجيش إلى 

عدة مدن في محاولة لفرض القانون والنظام. ومع ذلك فقد استمرت االحتجاجات ألن 

الشعب أراد أن يدفع باتجاه إقامة دولة من نوع مختلف حقاً. وأدت االضطرابات إلى 

استقالة محمد الغنوشي في غضون أقل من 24 ساعة بعد توليه الرئاسة في 14 يناير/

كانون الثاني، باإلضافة إلى استقالة الوزراء الذين ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري 

الديمقراطي. كما أرغمت االحتجاجات األخرى محمد الغنوشي، الذي شغل منصب 

رئيس الوزراء في ظل الرئيس بن علي لفترة طويلة، على االستقالة مرة أخرى من 

منصبه الجديد كرئيس للوزراء في 27 فبراير/شباط. 

لقد آذنت الثورة التونسية بنوع جديد من الحركة الشعبية، حركة ال تقودها 

أيديولوجية دينية أو قومية عربية أو شيوعية أو أية أيديولوجية أخرى. وكان 

»نريد كليهما: حق 
العمل وحرية الكالم. 

وبدالً من ذلك، حصلُت 
على الضرب«.

وليد مالحي، الذي أُصيب بكسر 
في رجله، وتعرض للضرب على 

أيدي شرطة الشغب خالل مظاهرة 
 احتجاج في القصرين، تونس، 

10 يناير/كانون الثاني.
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التونسيون، الذين وقفوا في وجه البنادق إصراراً منهم على إحداث التغيير، يطالبون 

بتوفير الوظائف، وبالمساواة، وبالحق في اختيار حكومتهم، والتمتع بحرية التعبير. 

وقد طالبوا بحقوقهم مستخدمين الوسائل السلمية، ومع ذلك فقد قوبلوا بوحشية، 

ردوا عليها بعنف محدود في أحيان قليلة. وكما هي الحال في بقية بلدان المنطقة، فإن 

الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان، والذين شعروا بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، 

نبذوا خوفهم وناضلوا من أجل حقوقهم. وسرعان ما ترددت صرختهم من أجل 

»الكرامة اإلنسانية« في شوارع القاهرة. 

مصر
لقد أمدَّت الثورة التونسية المصريين بالجرأة في التظاهر والمطالبة »بإسقاط 

النظام«. وكان من أبرز شكاواهم: استمرار تزايد مستويات القمع والفقر، وانعدام 

المساواة،2 والبطالة وتفشي الفساد،3 ووحشية الشرطة، وعدم التمتع بالحقوق 

المدنية والسياسية، وهي مشاكل مستحكمة أصالً. كما أن النقص الحاد في المساكن 

التي يستطيع الناس العاديون الحصول عليها يعني أن 12 مليون إنسان باتوا يعيشون 

في العشوائيات، نصفهم في منطقة القاهرة الكبرى، ويعيش العديد منهم في مناطق 

اعتبرتها السلطات نفسها »غير آمنة«.4 وإلى جانب هذا الفقر المدقع، وعلى النقيض 

منه، تبدَّت مظاهر الغنى الفاحش، وخاصة لدى النخبة الحاكمة الفاسدة.

وقرر نشطاء المعارضة تحويل يوم 25 يناير/كانون الثاني – العيد الوطني 

للشرطة، وهو يوم عطلة رسمية - إلى يوم لالحتجاجات في البالد بأسرها. وقد قام 

نشطاء شباب من مؤيدي الديمقراطية بتوزيع آالف المنشورات، وحشدوا شبكات من 

خالل موقعي »فيسبوك« و»تويتر«. وكان الشعار الجامع في البداية هو إدانة وحشية 

الشرطة وأجهزة القمع الضخمة، ومنها جهاز مباحث أمن الدولة، المتغلغل في كل 

مكان، وقوات األمن المركزي )شرطة الشغب( التي يبلغ تعدادها 325,000 فرد، 

التي أصبحت بالغة القوة في ظل حالة الطوارئ5 المستمرة منذ 30 عاماً. وبموجب 

قانون الطوارئ6، ُمنحت قوات األمن سلطات كاسحة، وتم تعليق الحقوق الدستورية، 

وإنشاء محاكم عسكرية واستثنائية لمحاكمة المدنيين ومحاصرة النشاط السياسي 

المعارض، وحظر اإلضرابات، وتقييد المظاهرات والتضييق على منظمات المجتمع 

المدني وقوننة الرقابة. وعلى مر العقود، أدت تلك السلطات الواسعة إلى ترسيخ أنماط 

االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان على أيدي جهاز مباحث أمن الدولة والشرطة، 

ومنها التعذيب المنظم، واالعتقاالت الجماعية لمعارضي الحكومة ومنتقديها، الذين 

احُتجز العديد منهم لسنوات بدون تهم.

وعلى مدى سنوات، كانت النار تضطرم تحت الرماد، وتظهر بعض االضطرابات 

على السطح في بعض األحيان، حيث كانت الفعاليات العلنية المعارضة تؤدي إلى 

»تنفيس« غطاء القمع الثقيل. وفي الوقت نفسه، كانت أشكال المعارضة السياسية 

القديمة والجديدة تتطور، إلى جانب أشكال التنظيم الجديدة، والسيما من خالل 

وسائل اإلعالم االجتماعية.

وفي محاولة لاللتفاف على تطويق شرطة الشغب، واحتوائها للمحتجين في 25 

يناير/كانون الثاني، عندما حاولوا التجمع في ميدان التحرير، كما هي العادة، حدد 
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فتاة في ميدان التحرير بالقاهرة تشير إلى أن 

الرئيس حسني مبارك ينبغي أن يرحل بعد 

رفضه التنحي، 10 فبراير/شباط 2011.
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المنظمون نقاط تجمع متعددة، بالقرب من المساجد أو الميادين في أحياء الطبقة 

العاملة في القاهرة والجيزة، التي يمكن للمحتجين فيها أن يسيروا باتجاه وسط 

ع آالف الرجال والنساء واألطفال في تلك النقاط، حيث ضللوا قوات  القاهرة. وتجمَّ

األمن وفاجأوها. ومع تقدمهم ازدادت أعدادهم، وبدا أن الخوف من االحتجاج العلني 

ر. قد تبخَّ

كما بدا االنعتاق من الخوف واضحاً في العديد من األماكن األخرى، كاإلسكندرية 

وأسيوط والمنصورة والسويس. واستمرت أعداد المحتجين في التزايد، وتمكنوا من 

صد هجمات قوات الشرطة، وغيرها من قوات األمن، بفضل أعداد المتظاهرين الكبير 

وتصميمهم، ليس إال.

وتحسباً للتحدي األكبر لسلطة الدولة بعد صالة الجمعة في 28 يناير/كانون 

الثاني، التي ُسميت »جمعة الغضب«، أغلقت السلطات مراكز المدينة، وغيرها من نقاط 

التجمع االستراتيجية، كالميادين والجسور. كما أوقفت خدمات اإلنترنت، وشبكات 

الهاتف الخليوي. ومع ذلك، فقد أثبتت تلك المحاوالت عدم جدواها، وباءت بالفشل. 

ونجح مئات اآلالف من الناس في إزالة الحواجز في القاهرة وغيرها من المدن، وفي 

التغلب على شرطة الشفب. وُفرض حظر التجوال بسرعة، ولكنه قوبل بالتجاهل على 

نطاق واسع.

وفي خطوة يائسة، قرر الرئيس مبارك إقالة حكومته، وأمر بسحب قوات الشرطة 

ونزول الجيش إلى الشوارع. وأُضرمت النيران في مراكز الشرطة، وغيرها من رموز 

القمع في مختلف أنحاء البالد. وقد وقع بعض تلك الحوادث على أيدي المحتجين، 

بينما وقع بعضها اآلخر في ظروف غامضة. وُقتل سجناء أثناء عمليات الفرار من 

السجون، أو بعد إعادة اعتقالهم من قبل الجيش.7 وعمَّ البالد شعور بشيوع الفوضى 

وحالة انعدام القانون لبضعة أيام، عندما ظهر »البلطجية« – الذين ُيعتقد أنهم إما 

مستأجرون من قبل أعضاء في الحزب الحاكم، أو أفراد من الشرطة يرتدون مالبس 

مدنية – وهم يذرعون الشوارع ويقومون بأعمال النهب، فبادر الناس إلى تنظيم 

»لجان شعبية«، وإقامة المتاريس لحماية أحيائهم وممتلكاتهم. ولم تستطع أية قوة 

صدَّ المحتجين، الذين بدا أنهم يقاتلون دفاعاً عن حياتهم نفسها: ضد الفقر والبطالة 

والخوف واالنتهاكات. وفي 1 فبراير/شباط، اجتذبت »المظاهرة المليونية« ما ال يقل 

عن مليوني شخص في القاهرة وحدها، وفقاً للعديد من التقديرات.

في اليوم التالي، قامت الحكومة بهجوم معاكس، ففي القاهرة وغيرها من المدن 

المصرية، حشدت مؤيدي مبارك، ومن بينهم »البلطجية« المأجورون، بحسب ما ُزعم، 

وذلك بهدف اعتداء على المحتجين. وفي ميدان التحرير، وصل هؤالء مسلحين بالعصي 

وغيرها من األسلحة، وكان بعضهم يمتطي الخيول والجمال. وبعد مواجهات طويلة 

ودموية ومعارك شوارع، وإطالق النار على المحتجين من قبل قناصة متمركزين في 

المباني المحيطة بالميدان، تمكن المحتجون أخيراً من االنتصار. بيد أنها كانت فترة 

خوف واعتقاالت جماعية ُقتل خاللها العديد من األشخاص أو أُصيبوا بجروح، بينما 

»اختفى« مئات األشخاص قسراً، كما تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب أو غيره من 

ضروب إساءة المعاملة في الحجز، بما في ذلك على أيدي الشرطة العسكرية.

 وأدى استهداف الصحفيين، ونشطاء حقوق االنسان، إلى زيادة المخاوف من 

أن السلطات كانت تحاول التخلص من الشهود على ما كانوا يخططون الرتكابه في 
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الساعات القادمة. وكان اثنان من أعضاء منظمة العفو الدولية بين نحو 30 شخصاً 

اعُتقلوا خالل مداهمة قوات األمن لمركز هشام مبارك للقانون في القاهرة في 3 

فبراير/شباط. وقد احُتجزا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين. وأمرت السلطات 

مزودي اإلنترنت بقطع االتصاالت الدولية، كما أمرت مقاسم الهواتف الخليوية بوقف 
الخدمة عن بعض المناطق.8

ومرة أخرى أثبتت هذه المحاوالت عدم فعالياتها. فقد ظل وسط القاهرة تحت 

سيطرة المحتجين المعارضين للحكومة. وأصبح ميدان التحرير، مرة أخرى، مركزاً 

لالحتفاالت واالحتجاجات الحاسمة، مع قيام آالف العائالت بالتخييم في الميدان، 

وحيث كان المحتجون يهتفون ويغنون ويخططون للخطوات التالية، ويناقشون آخر 

التطورات. ومنذ 8 فبراير/شباط، عمَّت موجة من اإلضرابات أرجاء البالد، وفي 11 

فبراير/شباط، عندما بدا أن عصياناً عاماً كان يقترب أكثر فأكثر، تدخل قادة الجيش، 

وفجأة ذهب الرئيس حسني مبارك.

لقد تحقق النصر بثمن باهظ، والسيما بالنسبة للذين فقدوا أحباءهم. وعلى الرغم 

من أن األغلبية العظمى من المحتجين كانوا سلميين، فقد ُقتل خالل الثورة نحو 840 
شخصاً وُجرح 6,467 آخرون، وفقاً لمصادر وزارة الصحة والسكان.9

في 12 فبراير/شباط، أي في اليوم التالي لتنحي حسني مبارك وتسليم مقاليد 

السلطة إلى المجلس األعلى للقوات المسلحة، وعد الجيش بتسليم السلطة إلى حكومة 

مدنية ُمنتخبة، واحترام التزامات مصر بموجب المعاهدات الدولية. وفي اليوم التالي، 

قام بحل مجلسي الشعب والشورى، وتعليق العمل بالدستور، وأعلن أن الجيش 

سيحكم مصر لمدة ستة أشهر إلى حين إجراء االنتخابات، وأن رئيس الوزراء أحمد 

شفيق سيظل على رأس حكومة تصريف األعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

بيد أن األوضاع ظلت في حالة سيولة، مع وعي ماليين المواطنين بأن عملية 

اإلصالح لن تكتمل قط بمجرد رحيل حسني مبارك، وتعطشهم للتغييرات التي 

ستؤدي إلى تحسين مستوى حياتهم أو تحقيق العدالة لهم. وفي 2 مارس/آذار، قدم 

رئيس الوزراء أحمد شفيق استقالته قبل يومين من المظاهرات الكبرى التي كان 

من المقرر خروجها للمطالبة باستقالته. وقد تم استبدال شفيق وحل محله وزير 

النقل السابق عصام شرف. وفي 5 مارس/آذار، اقتحم محتجون، وبينهم معتقلون 

سابقون وبعض ضحايا التعذيب، مبنى رئيسياً من مباني مباحث أمن الدولة في 

القاهرة، واستولوا على وثائق، ُيعتقد أنها ستوفر أدلة على جرائم سابقة ضد حقوق 

اإلنسان على أيدي عمالء الدولة. وبعد مرور عشرة أيام، قرر وزير الداخلية منصور 

الصاوي حل جهاز مباحث أمن الدولة، وقال إن قطاعاً جديداً سيحل محله، وهو 

»قطاع األمن الوطني«.

وفي مارس/آذار، صوتت أغلبية كبرى من المصريين »بنعم« على التعديالت 

الدستورية المقترحة في استفتاء عام، بما في ذلك على إلغاء المادة 179 التي أُضيفت 

في دستور عام 2007 بهدف تعليق الضمانات الدستورية في حالة مكافحة »اإلرهاب«. 

وصوتت أقلية كبيرة »بال« على أساس أن التعديالت ُوضعت بدون استشارة لقطاعات 

المجتمع المهمة، ومنها النساء والشباب، أو ألنهم يؤمنون بضرورة وضع دستور جديد 

كلياً. وتعرض بعض مؤيدي »الال« لالعتداء، وهو ما يمثل تذكيراً مقلقاً باألساليب التي 
اسُتخدمت خالل االنتخابات واالستفتاءات الماضية.10

محتشدون في ميدان التحرير 
بالقاهرة بمصر في 8 فبراير/

شباط 2011.
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جثامين الذين قتلوا في أحد 
االحتجاجات بصنعاء في اليمن، 

18 مارس/آذار 2011.
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ومع استمرار العمال وغيرهم في تنظيم مظاهرات وإضرابات واعتصامات 

احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين األجور وظروف العمل، 

بدا أن الحكومة العسكرية فقدت صبرها. ففي 23 مارس/آذار اقترح مجلس 

الوزراء قانوناً جديداً يجرِّم المشاركة في االحتجاجات واإلضرابات التي »تعيق عمل 

المؤسسات العامة أو السلطات أثناء سريان حالة الطوارئ«. واندلعت احتجاجات 

جماهيرية ضد القانون المقترح.

وفي 8 أبريل/نيسان، تظاهر مئات اآلالف من المواطنين في القاهرة للمطالبة 

بمحاكمة حسني مبارك وعائلته بتهم الفساد، وظل بعضهم معتصماً في ميدان 

التحرير. في تلك الليلة، وفي حوالي الساعة الثالثة صباحاً، دخل الجنود الميدان 

وأخلوا المنطقة من المحتجين، واستخدموا الهراوات والبنادق. وأسفرت الغارة عن 

مقتل اثنين على األقل وجرح عشرات آخرين.11 وبعد مرور ساعات استدعى النائب 

العام حسني مبارك الستجوابه بشأن مزاعم الفساد وقتل المحتجين. ويشير المد 

والجزر بين االحتجاج والقمع إلى أن ثورة 25 يناير المصرية ال تزال بعيدة عن 

بلوغ نهايتها.

اليمن
لقد هزَّت المظاهرات الضخمة أرجاء اليمن منذ بداية عام 2011. ولم تفلح كل أعمال 

العنف التي مورست ضد المتظاهرين وال التنازالت التي ُقدمت لهم في ضعضعة 

موقفهم ولو لمدة أسبوع واحد. وقد ُقتل ما ال يقل عن 120 شخصاً وُجرح مئات 

آخرون نتيجًة الستخدام قوات األمن الذخيرة الحية وغيرها من أشكال القوة المفرطة 

لتفريق المتظاهرين.

وأدى اإلحباط والبطالة والقمع وازدياد الخسائر في األرواح إلى إذكاء نار 

االحتجاجات. وفي الوقت الذي أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيقات في بعض حوادث 
القتل، فإن ذلك لم يحَظ بقدر ُيذكر من الثقة.12

وانفجرت التوترات السياسية القديمة بعد فترة قصيرة من إعالن الحكومة في 2 

يناير/كانون الثاني عن مسودة تعديالت دستورية تسمح للرئيس علي عبدالله صالح، 

الذي ظل رئيساً للدولة منذ عام 1978، 13  بالترشح لالنتخابات الرئاسية لدورات غير 

محدودة. وقد أثار ذلك مخاوف من أنه كان يمهد الطريق، ليس لتنصيب نفسه رئيساً 

مدى الحياة فحسب، وإنما كان يخطط لتوريث الحكم إلى نجله األكبر.

بعد مرور أسبوعين، ُنظمت تجمعات جماهيرية تضامناً مع انتفاضة الشعب 

التونسي المظفرة، وازداد الحراك زخماً. ففي 22 يناير/كانون الثاني، خرجت 

مظاهرة ضخمة في العاصمة صنعاء تدعو إلى »سقوط النظام«، تلتها مظاهرة أخرى 

بعد أسبوع شارك فيها عشرات اآلالف. وفي نفس الوقت تقريباً نظم ائتالف المعارضة 

المعروف باسم »أحزاب اللقاء المشترك«، عدة مسيرات كبرى، كان أكبرها حتى ذلك 

الوقت المظاهرات التي خرجت في 27 يناير/كانون الثاني في صنعاء ومدن أخرى، 

وضمت عشرات اآلالف من األشخاص كذلك.
في 2 فبراير/شباط أعلن الرئيس صالح أنه سيترك منصبه في عام 2013. 14 

وفي اليوم التالي قام تجمع واسع أطلق على نفسه اسم »شباب 3 فبراير« )الذي أصبح 
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فيما بعد ُيعرف باسم »شباب الثورة« بتنظيم احتجاجات جماهيرية في صنعاء. وفي 

13 فبراير/شباط أعلن ائتالف »أحزاب اللقاء المشترك« قبوله بعرض الرئيس صالح 

البدء بالحوار. بيد أن النشطاء الشباب عارضوا تلك الخطوة وقرروا االستمرار في 

احتجاجاتهم، التي التفت حولها الجماهير على نحو متزايد. وتطورت المظاهرات 

اليومية في صنعاء إلى إقامة مخيم اعتصام مستمر في ميدان بالقرب من جامعة 

صنعاء، أطلق عليه المحتجون اسم »ميدان التغيير«.

وامتدت االحتجاجات إلى المدن األخرى – من مدينة الحديدة الساحلية في الغرب 

إلى المكال في محافظة حضرموت في الشرق، ومن صعدة في الشمال إلى عدن في 

الجنوب الذي يشهد حركة انفصالية قوية منذ سنوات، حيث ضمت االحتجاجات 

دهم قضية مشتركة. األشخاص المؤيدين لالنفصال والمعارضين له، توحِّ

ومع اتساع نطاق االحتجاجات، أصبحت ردود قوات األمن أشد قسوة، مما أدى 

إلى ازدياد شعور المحتجين بالظلم. واستخدمت قوات األمن – كان بعض أفرادها 

يرتدون بزات رسمية، بينما ارتدى بعضهم اآلخر مالبس مدنية – طائفة متنوعة من 

األسلحة، منها الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية والرصاص المطاطي والهراوات 

الكهربائية.15 وهاجمت قوات األمن المحتجين في الحاالت التي كانوا فيها أشد ضعفاً، 

في أوقات متأخرة من الليل أو أثناء أداء الصالة. ففي 12 مارس/آذار مثالً، وردت أنباء 

عن مقتل ثالثة من المحتجين16 وإصابة 1000 آخرين بجروح في صنعاء، عندما فتحت 

قوات األمن النار على مخيم االعتصام في ميدان التغيير أثناء صالة الفجر.

أما العنف األشد دموية ضد المحتجين فقد تمثَّل في الهجوم المنسق الذي 

وقع على مخيم االعتصام نفسه في 18 مارس/آذار – والذي بات ُيعرف اآلن باسم 

»الجمعة الدامية«، والذي أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 52 شخصاً وإصابة مئات 

آخرين بجروح.18 ففي حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحاً بدأ رجال مسلحون 

يرتدون مالبس مدنية، وُيعتقد أنهم من أفراد قوات األمن، بإطالق الرصاص الحي 

من أسطح المباني القريبة ومن الشوارع. وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية، 

إن معظم القتلى أُصيبوا في الرأس أو الصدر أو العتق، ولقي العديد منهم حتفه في 

عين المكان.19 وقدم عدد من ضباط الجيش وأعضاء البرلمان والسفراء استقاالتهم 

احتجاجاً على تزايد استخدام العنف من قبل قوات األمن، وأعلنوا دعمهم للمحتجين. 

ومنذ ذلك الحين استمرت الضغوط على الرئيس صالح لحمله على االستقالة، ولكنه 

ظل في منصبه حتى وقت كتابة هذا التحديث، واستمرت عمليات قتل المحتجين على 

أيدي قوات األمن التابعة له.

ليبيـا
عتهم األحداث التي  في 13 يناير/كانون الثاني، قام العديد من الليبيين، وقد شجَّ

وقعت في تونس المجاورة، بتنظيم احتجاجات لمدة ثالثة أيام في كل من بنغازي 

ودرنة وبني وليد وغيرها من المدن ضد الفساد المتعلق بالسكن ومظالم أخرى. وفي 

نهاية الشهر، أعلنت الحكومة الليبية - ربما كان في ذهنها مصير الرئيس التونسي 

- تخصيص 24 مليار دوالر أمريكي لإلسكان والتنمية.20 وبعد أسبوعين بدأت 

االحتجاجات في مختلف أنحاء البالد.

»ليلة الجمعة بدأنا 
نشك في أن قوات 
األمن كانت تستعد 

لشن هجوم علينا بعد 
أن كثَّفت وجودها في 

المنطقة، فبدأنا نهتف: 
'سلمية... سلمية'، 

ولكنهم اعتدوا علينا 
أثناء أداء الصالة«.

طالب في مخيم االعتصام بميدان 
التغيير في صنعاء، متحدثاً إلى 

منظمة العفو الدولية حول ما 
حدث خالل ليلة 12-13 مارس/آذار.17
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في 15 فبراير/شباط، احتج نحو 500 شخص أمام مقر قيادة الشرطة في 

بنغازي احتجاجاً على اعتقال محامي حقوق اإلنسان فتحي طربيل على أثر احتجاج 

آخر. وسرعان ما لجأت الشرطة إلى استخدام العنف، مما أسفر عن إصابة عشرات 

األشخاص بجروح واعتقال عدد آخر. وفي محاولة واضحة لكبت الحديث عن 

االحتجاجات، ألغت السلطات قناة الجزيرة من شبكة التلفزة بالكابالت المملوكة للدولة 

وحجبت المواقع اإلعالمية االجتماعية لساعات، وألقت القبض على النشطاء الذين كانت 

تشتبه في أنهم مخططو االحتجاجات.

انتشرت االحتجاجات كالنار في الهشيم بعد إعالن يوم 17 فبراير/شباط »يوم 

غضب«. وفي مدينة البيضاء الواقعة في شرق البالد، أضرم المحتجون النار في 

مراكز الشرطة وهم يهتفون بسقوط النظام.21 وفي مدينة زنتان الواقعة في الغرب، 

نظم مئات األشخاص مسيرات وأضرموا النار في مقرات األمن وفي مركز للشرطة 

وطالبوا بالتغيير. واستمرت موجات االحتجاج في الزحف جنوباً وغرباً. وفي غضون 

أسبوع، استولت قوات المعارضة على العديد من المدن. وشهدت العاصمة طرابلس 

مظاهرات مؤيدة ومعارضة للعقيد معمر القذافي. وُقمعت المظاهرات المعارضة بشكل 

عنيف باستخدام الذخيرة الحية. وبدا أنه ال مفر من إرغام الزعيم الليبي على التنحي، 

ألن حكومته أخذت تفقد السيطرة على البالد، وبدأ بعض الدبلوماسيين في الخارج 

والمسؤولين الحكوميين في عدة مدن باالنشقاق عن الحكومة واالنضمام إلى المعارضة.

في بنغازي، أنشأت المعارضة سلطة ائتالف باسم »المجلس الوطني االنتقالي 

المؤقت«، وأعلنه وزير العدل السابق مصطفى محمد عبدالجليل أنه بمثابة حكومة 

مؤقتة. وضم المجلس قضاة وقادة احتجاج وممثلي القبائل ووحدات معارضة من 

الجيش، وتولى وظائف الدولة، بما فيها الشرطة والمحاكم والسجون والقوات 

المسلحة، وتوزيع الماد الغذائية. وقامت جميع المدن التي استولت عليها قوات 

المعارضة بتنظيم مجالس محلية، من بنغازي إلى مصراته في قلب الغرب الصناعي.

وفي غضون أيام، أعادت قوات الحكومة تجمعها وبدأت هجوماً مضاداً قوياً. 

وكانت السلطات قد قطعت خدمات اإلنترنت في البالد، كما قطعت شبكات الهاتف 

في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. واستخدمت القوات الحكومية الذخيرة 

الحية ضد المحتجين العزَّل، وقامت بضربهم والقبض عليهم واحتجازهم في أوضاع 

تصل إلى حد االختفاء القسري. وشنت السلطات عملية عسكرية كاملة، شملت 

استخدام المدافع المضادة للطائرات المخصصة للحروب وليس للسيطرة على 

الحشود. وتقدمت القوات الحكومية بثبات باتجاه الشرق وأعادت السيطرة على عدة 

مدن ساحلية، قبل أن تتجه إلى معقل المعارضة، وهي مدينة بنغازي، ووصلت إلى 

ضواحيها في 19 مارس/آذار.

ومع اكتساب الهجوم المضاد زخماً، أصبح المجتمع الدولي متورطاً في الصراع 

على نحو متزايد. وفي 26 فبراير/شباط فرض مجلس األمن عقوبات على معمر 

القذافي وعائلته وأحال ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.22 وفي 17 مارس/آذار، 

فوَّض قرار آخر لألمم المتحدة الدول األعضاء باستخدام القوة لفرض حظر الطيران 

فوق ليبيا،23 وبعد يومين بدأت عمليات القصف الجوي ألهداف عسكرية ليبية.

ومنذ ذلك الوقت، استمر القتال بين الجيش الليبي والقوات المناوئة للقذافي 

والقوات الدولية بقيادة حلف »الناتو« الذي ينفذ عمليات قصف جوي.24 ويتعين على 
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جميع أطراف النزاع االحترام التام للقانون اإلنساني الدولي )قوانين الحرب( والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان المعمول به. وهذا يعني أن هذه األطراف يجب أن تمتنع عن 

استهداف المدنيين أو األهداف المدنية، وعن شن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. 

ولكنها لم ُتظهر هذا القدر من ضبط النفس.

وما انفك باحثو منظمة العفو الدولية الموجودون على األرض يجرون تحقيقات 

في العديد من األنباء التي أشارت إلى أن الهجمات التي شنتها القوات الليبية أصابت 

مدنيين أو استهدفتهم أو كانت عشوائية. كما قام الباحثون بالتحقيق في حوادث اختفاء 

مئات األشخاص منذ بدء االحتجاجات، وأكدوا أن العديد من األشخاص ُقتلوا بشكل 

متعمد أو لقوا حتفهم نتيجًة لالستخدام المفرط أو العشوائي للقوة المميتة على أيدي 

قوات األمن. كما غطت تحقيقات منظمة العفو الدولية استخدام القنابل العنقودية 

واأللغام األرضية المضادة لألفراد من قبل القوات المؤيدة للقذافي.

وقد شهد مندوبو منظمة العفو الدولية المتواجدون في ليبيا الثمن اإلنساني 

الباهظ للنزاع منذ نشر القوات العسكرية من جانب جميع األطراف. فعلى سيبل المثال، 

وصف آدم الترهوني كيف ُقتل والده وشقيقه في 20 مارس/آذار بالقرب من بوابة 

أجدابيا الشرقية، عندما ُقصفت سيارتهم بصاروخ أو بقذيفة مدفعية.25 وقال آدم: »لقد 

ُمزقا إربا«. ولم نعثر على جثتيهما، لم نجد إال أشالء من لحم«.

في أنحاء مختلفة من ليبيا، وخاصة في المناطق السكنية، حيث ال توجد خطوط 

مواجهة واضحة بين الطرفين، كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التأكد من 

أيهما هو المسؤول عن إطالق أي من القذائف. وفي شرق ليبيا كانت الصعوبة أكبر ألن 

القذائف نفسها اسُتخدمت من قبل الطرفين.26 

ويتمثل أحد األخطار المستمرة على الحقوق اإلنسانية للمدنيين الليبيين في األسلحة 

المتروكة واألعتدة غير المتفجرة واأللغام األرضية المنتشرة في مختلف أنحاء البالد. 

ويلتقط األطفال مثل تلك الذخائر غير واعين بمخاطرها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المعارضة 

تستخدم األسلحة المميتة التي استولت عليها، ولكنها غير مدربة على استخدامها.

ه معظمهم  وقد فرَّ نحو نصف مليون شخص من النزاع الدائر في ليبيا، حيث توجَّ

إلى مصر وتونس. وعبر نحو 10,000 ليبي من غرب البالد الحدود التونسية إلى 

الذهيبة. وال يزال آالف الليبيين والمواطنين األجانب يبحثون عن ملجأ في ظروف 

صعبة في مخيمات لالجئين في صحراء تونس.

وفي مطلع أبريل/نيسان، سيطرت القوات الحكومية على مدن المعارضة أو 

ضربت حصاراً حولها في أجزاء كبيرة من ليبيا، ولكن هجمات القوات الدولية بقيادة 

حلف الناتو اشتدت، ولم يعد من الواضح ما الذي ستكون عليه النتائج النهائية.

البحرين
بدأت االحتجاجات في البحرين بشكل جدي في 14 فبراير/شباط، عندما تجمَّع آالف 

األشخاص من مختلف أنحاء هذه الدولة الخليجية الصغيرة. وقد خططوا للذهاب في 

مسيرة إلى دوار اللؤلؤة بوسط العاصمة المنامة في »يوم غضب« سلمي للمطالبة بمزيد 

من الحرية والعدالة االجتماعية واإلصالحات السياسية، بما فيها التغييرات الدستورية.27 

وكان نشطاء حقوق اإلنسان وجماعتان معارضتان بحرينيتان قد نظموا »يوم الغضب« 



تقرير منظمة العفو الدولية لعام 142011

P
rivate ©



15منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من يناير/كانون الثاني إلى أواسط أبريل/نيسان 2011

أحد المحتجين يجلس تحت دبابة خالل احتجاج 

ضد الحكومة الليبية في بنغازي بليبيا، 24 

فبراير/شباط 2011.
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عبر موقعي »فيسبوك« و»تويتر«. وسرعان ما تحوَّل دوار اللؤلؤة الرمزي بتمثاله 

المرتفع إلى ميدان تحرير بحريني شبيه بميدان التحرير في القاهرة. وكان معظم 

المحتجين من أفراد األغلبية الشيعية الغاضبين من التهميش االقتصادي واالجتماعي 

المتصوَّر لطائفتهم من قبل أسرة آل خليفة الحاكمة واألقلية السنية المهيمنة.

وما لبث االحتجاج السلمي أن تحول إلى ذعر عندما لجأت قوات األمن إلى 

استخدام القوة المفرطة. وفي غضون أسبوع ُقتل سبعة من المحتجين وأُصيب مئات 

آخرون بجروح. ووقع أسوأ أشكال العنف خالل غارة شنتها قوات األمن في فجر 

يوم 17 فبراير/شباط ضد المعتصمين المخيِّمين في دوار اللؤلؤة. فقد شنت أعداد 

غفيرة من أفراد شرطة الشغب هجوماً على المنطقة إلجالء المحتجين الذين كان 

معظمهم نياماً، حيث استخدموا الطلقات النارية والغاز المسيل للدموع والهراوات 

والرصاص المطاطي لتفريق الحشود. وفي وقت الحق منعت الدبابات والعربات 

المدرعة الوصول إلى الدوار. وقد ُقتل خمسة أشخاص متأثرين بجراحهم وأُصيب ما 

ال يقل عن 250 شخصاً بُجروح، بعضها خطير. وكان من بين الجرحى عاملون طبيون 

استهدفتهم الشرطة أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى من المحتجين داخل الدوار أو 

حوله كما أكد فريق تقصي الحقائق الذي أرسلته منظمة العفو الدولية إلى البحرين 
بعد الحدث بفترة قصيرة.28

في 18 فبراير/شباط، أطلق الجيش ذخيرة حية على المحتجين الذين كانوا 

يسيرون باتجاه دوار اللؤلؤة، مما أسفر عن جرح العديد من األشخاص. وفي وقت 

الحق من ذلك اليوم، أمر ولي العهد قوات الجيش وشرطة الشغب باالنسحاب من 

وسط المنامة.

وفي اليوم التالي، شق آالف البحرينيين طريقهم إلى داخل دوار اللؤلؤة لمواصلة 

االحتجاج والمطالبة باإلصالحات السياسية، ومنها دستور جديد وحكومة منتخبة 

وحصة أكبر من ثروات البالد وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وطالب 

بعضهم بسقوط الملكية وإقامة جمهورية. وبدأ السكان السنَّة بتنظيم احتجاجات تدعو 

إلى اإلصالحات السياسية، ولكنها تدعم بقاء األسرة المالكة.

في أواخر فبراير/شباط، أجرى الملك تعديالً وزارياً استبدل بموجبه أربعة وزراء. 

ووعد ولي العهد بإطالق حوار وطني مع جماعات المعارضة، وبدأت مناقشات أولية 

في مطلع مارس/آذار. وأُطلق سراح السجناء السياسيين، وكفَّت قوات األمن عن 

استخدام العنف. بيد أن األوضاع ظلت متوترة، حيث ظل المحتجون يخيِّمون في وسط 

ا الطرق الرئيسية ومنعوا الوصول إلى المرفأ. وتوجه المحتجون  المنامة، ثم سدوُّ

الذين كانوا يطالبون بتغيير الحكومة في مسيرتين إلى الديوان الملكي في الرفاع 

بوسط البحرين وإلى جامعة البحرين في مدينة حمد. وفي كلتا المسيرتين، وردت أنباء 

عن وقوع حوادث عنف بين المحتجين المناهضين للحكومة والمؤيدين لها. وفي 13 

مارس/آذار، وردت أنباء عن اعتداء بعض المحتجين على عمال مهاجرين، فقتلوا ثالثة 

أشخاص وجرحوا عدداً آخر منهم.

في 15 مارس/آذار تدخلت المملكة العربية السعودية وأرسلت قوة قوامها 1000 

جندي في دبابات وعربات مدرعة، بناء على طلب من الحكومة البحرينية بحسب ما 

ُذكر. وفرض ملك البحرين حالة الطوارئ – التي يطلقون عليها اسم »حالة السالمة 

الوطنية« – وفوَّض القوات المسلحة باتخاذ تدابير مفرطة إلنهاء الثورة. وفي اليومين 

»يتعرض المحتجون 
للهجوم! النساء 

واألطفال يهربون هنا 
وهناك ويصرخون، 
ولكنهم ال يجدون 

مكاناً يهربون إليه. 
قوات شرطة الشغب 

موجودة في كل 
مكان وتشن هجمات 

من كل زاوية«.
 شاهد عيان على األحداث في 
17 فبراير/شباط في دوار اللؤلؤة 

بوسط المنامة.
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التاليين أطلق أفراد شرطة الشغب والجنود البحرينيون النار على المحتجين. فُقتل 

ما ال يقل عن ستة أشخاص، بينهم شرطيان. وُضرب طوق حول مجمع السلمانية 

الطبي في المنامة، الذي قام بمعالجة مئات الجرحى من المحتجين، وأصبح هو نفسه 

مكاناً لالحتجاج، وذلك بإقامة نقاط تفتيش عسكرية مع دبابات ورجال أمن مقنَّعين. 

واستخدمت قوات األمن الطلقات النارية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 

ضد المتظاهرين في المنامة وسترة ومعامير.

ومنذ ذلك الحين، اعُتقل أكثر من 500 رجل وامرأة. وُذكر أن ما ال يقل عن 

40 شخصاً ُفقدوا، وقضى ما ال يقل عن أربعة أشخاص من المعتقلين على خلفية 

االحتجاجات نحبهم في الحجز في ظروف مريبة. وقالت الحكومة إن جميع الوفيات 

وقعت بسبب األمراض. وُطرد مئات األشخاص من العمل ألنهم كانوا مضربين 

وشاركوا في االحتجاجات. كما قامت الدبابات بتجريف مخيم االعتصام السلمي في 

دوار اللؤلؤة، ودمرت رمزاً للبحرين، كان مصدر فخر للبحرين ذات يوم. وُقتل في 

االحتجاجات ما ال يقل عن 22 شخصاً، بينهم اثنان على األقل من أفراد الشرطة. وال 

ُيعرف ما إذا ُفتح أي تحقيق في حوادث القتل، مع أن نائب رئيس الوزراء كان يقود 

التحقيق بناء على تكليف من الملك. إال أن صالحيات لجنة التحقيق ونطاق اختصاصها 

كانت غير واضحة، وال يمكن اعتبارها مستقلة.

سوريا
في األسابيع القليلة األولى من عام 2011، بدا أن السوريين مازالوا يخشون المخاطرة 

بإثارة غضب السلطات، التي نادراً ما تسمح بأية معارضة، وتفرض قيوداً صارمة 

على الحق في حرية التعبير واالشتراك في الجمعيات، مستخدمًة حالة الطوارئ التي 

ظلت مفروضة على البالد بشكل مستمر منذ عام 1963. وفي ظل حالة الطوارئ فإنه 

ال ُيسمح بالعمل إال لحزب البعث الحاكم وبعض األحزاب المرتبطة به. وتتمتع قوات 

األمن المتعددة بسلطات كاسحة لتنفيذ االعتقاالت، وعادة ما تصدر أحكام بالسجن 

لفترات طويلة على منتقدي الحكومة إثر محاكمات جائرة بشكل صارخ أمام محاكم 

عادية وخاصة.

وفي هذا المناخ، ُنظمت سلسلة من التجمعات السلمية ابتداء من 2 فبراير/شباط 

من قبل مجموعات صغيرة من األفراد الذين استلهموا االحتجاجات التي اندلعت في 

بلدان أخرى في المنطقة، وقد ُنظمت بشكل أساسي عبر موقعي »فيسبوك« و»تويتر«. 

وغالباً ما تم تفريق االحتجاجات بالقوة، والقبض على بعض المتظاهرين.

في 18 مارس/آذار بدأت االحتجاجات باالنتشار عقب قيام السلطات باستخدام 

القوة المفرطة لقمع مظاهرة سلمية إلى حد كبير في مدينة درعا بجنوب البالد. وقد 

دعت المظاهرة إلى إطالق سراح أطفال كانوا محتجزين بسبب كتابة شعار »الشعب 

يريد إسقاط النظام« على الجدران. وفي غضون أسبوع قتلت قوات األمن ما ال يقل عن 
35 متظاهراً في المدينة وما حولها.29

كما اعتقلت قوات األمن عدداً من الصحفيين والنشطاء والمحامين والمحتجين، 

الذين أبلغوا عن وقوع االضطرابات أو دعوا إلى مزيد من االحتجاجات. وبحلول مطلع 

أبريل/نيسان، أعدَّ نشطاء حقوق اإلنسان في سوريا قائمة تضم أكثر من 300 معتقالً 

نسوة محتجات في مسيرة إلى 
دوار اللؤلؤة في المنامة، البحرين 

22 فبراير/شباط 2011.
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منذ بداية مارس/آذار بسبب المشاركة في المظاهرات أو الدعوة إليها. وظل نحو 200 

شخص محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهم.

وإلى جانب القمع ُقدمت بعض التنازالت الواضحة. ففي 19 مارس/آذار، ذكرت 

ل لجنة للتحقيق في حوادث العنف.  وكالة األنباء السورية »سانا« أن وزير الداخلية شكَّ

كما أعلن عن إطالق سراح سجناء سياسيين، باإلضافة إلى خطط لسن قوانين جديدة 

تتعلق باإلعالم وبالسماح بتسجيل األحزاب السياسية.30 وفي 29 مارس/آذار، ووسط 

استمرار االحتجاجات، قدمت الحكومة استقالتها. وفي اليوم التالي، تحدث رئيس 

الجمهورية أمام البرلمان، وبدالً من إعالن رفع حالة الطوارئ كما كان متوقعاً، أنحى 

بالالئمة عن االضطرابات على »المتآمرين« الذين ينفذون »أجندة إسرائيلية« – واستمر 

القمع وازداد حدة.

في 31 مارس/آذار، أوردت وكالة »سانا« نبأ مفاده أن الرئيس أصدر أوامره 

بتشكيل لجنة »لفتح تحقيقات فورية في جميع الحوادث التي أودت بحياة عدد 

من المدنيين وأفراد الجيش في درعا والالذقية«. وأدى استمرار السلطات بتحميل 

المسؤولية عن حوادث القتل »لعصابات مسلحة« – دون تقديم أدلة كافية على ذلك – 

إلى تقويض صدقية لجنة التحقيق الرسمية هذه. ولم تعلن نتائج التحقيق على المأل 

حتى وقت كتابة هذا التحديث.

وبعد مرور يومين، أي في 2 أبريل/نيسان، ُقتل ما ال يقل عن ثمانية متظاهرين، 

وربما وصل العدد إلى 15 قتيالً، بعد صالة الجمعة، عندما أطلق رجال يرتدون مالبس 

مدنية النار على مظاهرة سلمية بوجه عام في دوما بالقرب من دمشق. وهاجم مئات 

من أفراد شرطة الشغب ورجال بمالبس مدنية المتظاهرين عندما غادروا المسجد 

الكبير وهم يهتفون »سلمية، سلمية«.

وكانت االحتجاجات ال تزال مستمرة في وقت كتابة هذا التحديث في مختلف أنحاء 

البالد، ومنها دمشق ودرعا والقامشلي والحسكة وإدلب وبانياس وحماة والالذقية 

وحمص. أما في مدن شمال سوريا التي تقطنها أغلبية كردية، وبعد إعالن الرئيس 

األسد في 7 أبريل/نيسان أن األكراد في شرق سوريا سُيمنحون الجنسية، ورد أن 

المحتجين هتفوا بالقول: »إننا نطالب بالحرية، وليس بالجنسية فحسب«. وظل صدى 

مطالبتهم بالحرية يتردد في أرجاء البالد.

بحلول 19 أبريل/نيسان، لقي نحو 220 شخصاً حتفهم خالل شهر من حوادث 

العنف. ويبدو أن األغلبية الساحقة من القتلى سقطوا نتيجة إلطالق الذخيرة الحية 

عليهم من قبل قوات األمن. وفي ذلك اليوم، اُتخذت خطوات أخرى لرفع حالة الطوارئ، 

ولكن لم يتضح ما الذي سيحل محلها، أو ما إذا كان ذلك سيلبي مطالب الشعب 

باإلصالحات الحقيقية.

العراق
منذ مطلع فبراير/شباط، خرج عشرات اآلالف من العراقيين إلى الشوارع لالحتجاج 

على عدم توفر الماء والكهرباء والخدمات األساسية األخرى، وارتفاع األسعار 

ع  والبطالة واستشراء الفساد، وللمطالبة بمزيد من الحقوق المدنية والسياسية.31 ووسَّ

المحتجون نطاق مطالبهم لتشمل استقالة الممثلين الحكوميين المحليين والمركزيين، 
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أو لالحتجاج على القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية. وتراكمت 

االحتجاجات حتى 25 فبراير/شباط، عندما خرج عشرات اآلالف من المتظاهرين في 

شوارع مدن العراق بما فيها إقليم كردستان العراق في »يوم غضب«.

وقد ردَّت مختلف القوات الخاضعة لسيطرة السلطات، ومنها الشرطة والقوات 

المسلحة وقوات األمن، باستخدام القوة المفرطة، مما أسفر عن قتل وجرح عدد من 

المحتجين. كما نفذت عمليات اعتقال وتعذيب في بعض الحاالت. ووقعت حوادث 

القتل األولى في 16 فبراير/شباط في مدينة الكوت بمحافظة واسط، وفي 17 

فبراير/شباط في السليمانية في إقليم كردستان العراق. وفي 25 فبراير/شباط 

وقعت مصادمات عنيفة في شتى أنحاء البالد، ومنها محافظات الموصل والبصرة 

واألنبار وصالح الدين وكركوك، أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 10 أشخاص. وفي 

إقليم كردستان العراق أيضاً، لقي ما ال يقل عن ستة محتجين حتفهم نتيجًة الستخدام 

القوة المفرطة على أيدي قوات األمن، وُجرح عشرات األشخاص. كما تلقى الصحفيون، 

والسيما أولئك الذين يعملون مع صحف ومحطات إذاعة وقنوات تلفزيونية فضائية 

مستقلة، تهديدات على خلفية تغطيتها لالحتجاجات.

وقال نشطاء لباحثي منظمة العفو الدولية في العراق في الفترة 5-15 مارس/

آذار إن شراسة القمع الذي أعقب »يوم الغضب« أدى إلى انخفاض االحتجاجات عدداً 

وحجماً، مع أن االحتجاجات استمرت منذ ذلك الوقت.

الجزائر
لقد احتج الجزائريون كذلك، مع أن احتجاجاتهم لم تكن بحجم تلك التي قام بها 

إخوانهم في تونس ومصر وليبيا من بلدان شمال أفريقيا. ومع أن الجزائر بلد فتي 

بشكل طاغ – حيث نصف عدد سكانه، البالغ 35 مليون نسمة دون سن الخامسة 

والعشرين – ويواجه مشكالت اقتصادية واجتماعية مشابهة للمشكالت التي تواجهها 

البلدان المجاورة، ومنها أن نسبة البطالة تبلغ أكثر من 30 بالمئة، فإن العديد من 

الجزائريين ما زالوا مسكونين بالخوف من النزاع المسلح الداخلي الذي نشب في 

التسعينيات من القرن المنصرم، والذي اشتعلت شرارته عندما ألغى الجيش االنتخابات 

التي كانت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ على وشك الفوز بها، ثم فرض حالة الطوارئ. 

وقد شهد النزاع الدموي الذي حصد أرواح 200,000 مواطن جزائري وفقاً لتقديرات 

الحكومة، انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان وآالف حوادث االختفاء القسري وعمليات 

اعتقال تعسفي واختطاف واغتصاب وتعذيب. إن مثل هذه الجرائم ارُتكبت على أيدي 

طرفي النزاع ضد السكان المدنيين الذين ال حول لهم وال قوة.

اضطرمت نار اإلحباط من سياسات الحكومة في مطلع يناير/كانون الثاني، عندما 

تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بإطالق شرارة أعمال الشغب التي أدت إلى وقوع 

عدد من الوفيات. وقد أُصيب مئات من مثيري الشغب وأفراد قوات األمن بجروح،32 

ولكن االحتجاجات دفعت الحكومة إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية األساسية. 

واحتج متظاهرون آخرون ضد بطالة الشباب ورداءة اإلسكان والفساد، وأضرم عدة 

أشخاص النار بأنفسهم، أمالً في إشعال نار ثورة جماهيرية كما حدث في تونس على 

ما يبدو.

شرطة الشغب تفرق إحدى 
التظاهرات في البصرة بالعراق، 

4 مارس/آذار 2011.
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وفي 12 فبراير/شباط، أي في اليوم التالي لسقوط الرئيس حسني مبارك في 

مصر، تظاهر آالف المحتجين في العاصمة الجزائر. وتم نشر حوالي 30,000 عنصر 

من شرطة الشغب، واسُتخدم الغاز المسيل للدموع والقوة لتفريق الحشود.33 ووردت 

أنباء عن اعتقال عدة مئات في العاصمة الجزائر وفي عنابة وقسنطينة ووهران.

وتال تلك المظاهرة احتجاجات متقطعة، وفي 24 فبراير/شباط، ألغى الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ 19 عاماً، ووعد بإجراء 

مزيد من اإلصالحات. بيد أن قوات األمن شنت في أواسط مارس/آذار حملة قمعية 

م إحداها نشطاء شباب  ضد المظاهرات التي خرجت في العاصمة الجزائر، والتي نظَّ

على موقع »فيسبوك«، ودعت إلى أخرى التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.34 

وفي وقت كتابة هذا التحديث، بدا أن حركة االحتجاج ركزت على تحقيق اإلصالحات، 

وليس على إرغام الحكومة على التنحي، ربما ألن الناس مازالوا حذرين تجاه أخطار 

االضطرابات السياسية في بلد تاريخه القريب ملطخ بالدماء وبإرث االنتهاكات 

الصارخة التي ينبغي التصدي لها بشكل كاف.

في 15 أبريل/نيسان أعلن الرئيس بوتفليقة عن بعض اإلصالحات »لتعزيز 

الديمقراطية«، ومنها مراجعة قانون االنتخابات، وتشكيل لجنة إصالح دستوري. كما 

أُعلن عن سن قانون جديد بشأن المعلومات ليحل محل األحكام الحالية الواردة في 

قانون العقوبات والتي أُدين بموجبها صحفيون وغيرهم بتهمة »التشهير« بالرئيس 

أو بمؤسسات الدولة األخرى، وهي التهمة التي يمكن أن ُيسجن عليها الشخص لمدة 

سنة، مع دفع غرامة تصل إلى 250,000 دينار )حوالي 3500 دوالر أمريكي(. وأعلن 

الرئيس كذلك عن إصالح القانون المتعلق بمنظمات المجتمع المدني. وفي وقت كتابة 

هذا التحديث، كان الجزائريون مستمرين في تنظيم إضرابات واحتجاجات للمطالبة 

بإصالحات واسعة النطاق وبحقوقهم اإلنسانية األساسية. وتحدى طالب الجامعات 

قوات األمن عن طريق التظاهر في شوارع الجزائر.

المغرب/الصحراء الغربية
في المغرب أيضاً لجأ عدة أشخاص إلى التضحية بأنفسهم احتجاجاً على الفقر 

والبطالة، آملين أن تشعل أفعالهم اليائسة شرارة التغيير. ونظم آخرون احتجاجات 

جماعية عبر مواقع التواصل االجتماعي. ففي 20 فبراير/شباط قاموا بحشد آالف 

األشخاص في الشوارع في مختلف مدن البالد للمطالبة بإجراء إصالحات دستورية 

وإرساء »ديمقراطية حقيقية« ووضع حد للفساد.35 وتظاهر اآلالف في شوارع 

العاصمة الرباط ومئات آخرون في كل من الدار البيضاء ومراكش وأغادير. وقد 

مرَّ معظم تلك االحتجاجات بسالم، مع بعض المصادمات في العرائش والحسيمة 
وصفرو ومراكش.36

وتم التعامل مع االحتجاجات التي خرجت في 13 مارس/آذار بقدر أقل من 

التسامح. فأُصيب عشرات األشخاص بجروح، واعُتقل ما ال يقل عن 120 شخصاً 

لفترات قصيرة، عندما استخدمت قوات األمن القوة غير المبررة لفض االحتجاج في 

الدار البيضاء. وبدا أن ذلك بمثابة سخرية من الوعود التي قطعها الملك قبل بضعة 

أيام بإجراء إصالحات أساسية واحترام حقوق اإلنسان.37 وكان من بين المحتجين 
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مدافعون عن حقوق اإلنسان وجماعات مختلفة من الطيف السياسي، منها »حركة 20 

فبراير«، التي أُنشئت في الشهر السابق للمطالبة باإلصالح السياسي واإلصالح في 

مجال حقوق اإلنسان.

في 3 مارس/آذار ردَّ العاهل المغربي بقطع وعود اإلصالح، وإنشاء مكتب وطني 

للمظالم الخاصة بحقوق اإلنسان، وإطالق سراح بعض السجناء السياسيين، بمن فيهم 

سجناء الرأي. وفي 9 مارس/آذار أعلن الملك تعيين لجنة استشارية لمراجعة الدستور 

تتولى مهمة وضع اقتراحات بشأن اإلصالحات السياسية. بيد أن المحتجين استمروا 

في التظاهر من أجل إجراء إصالحات ملموسة.

واستمرت الحكومة المغربية في معارضة إدماج فريق لمراقبة حقوق اإلنسان 

في قوام البعثة القديمة التابعة لألمم المتحدة في الصحراء الغربية من أجل االستفتاء، 

حيث مازال المعارضون الصحراويون للحكم المغربي ودعاة تقرير المصير 

يتعرضون للقمع.

المملكة العربية السعودية
حتى من المجتمع المكتوم والمغلق فعلياً في المملكة العربية السعودية، حيث ُيحظر 

كل شكل من أشكال االحتجاج، وردت أنباء عن وقوع احتجاجات في مطلع عام 2011. 

وفي محاولة واضحة لنزع فتيلها، أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تخصيص 

37 مليار دوالر أمريكي على شكل منافع للمواطنين لدى عودته في 23 فبراير/شباط 

من رحلة عالجية دامت ثالثة أشهر. وفي 18 مارس/آذار، وعقب وقوع مزيد من 

االحتجاجات، أعلن الملك عن تخصيص رزمة أخرى من المساعدات بقيمة أكثر من 90 
مليار دوالر أمريكي، وخلق 60,000 وظيفة في قطاع األمن.38

وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر ورود أنباء عن وقوع احتجاجات متفرقة من 

جانب األقلية الشيعية في فبراير/شباط ومارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان في 

المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، ومنها اإلحساء والهفوف والعوامية والمدينة الرئيسية 

القطيف، على مقربة من البحرين التي تشهد اضطرابات بقيادة الطائفة الشيعية. وكان 

المحتجون يطالبون بإطالق سراح السجناء السياسيين ويشتكون من التمييز الذي 

يحرمهم من الوصول إلى المناصب الحكومية العليا والحصول على المنافع التي يتمتع 

بها المواطنون اآلخرون. وقد اعُتقل 24 رجالً في أعقاب وقوع احتجاجات في القطيف 

في 3 و 4 مارس/آذار، ويبدو أنهم من سجناء الرأي.39 وأُطلق سراحهم بعد أربعة أيام، 

وبعد إرغامهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في االحتجاجات مرة أخرى.

وفي الفترة نفسها، وردت أنباء عن أن مجموعات من السعوديين أرسلوا عرائض 

إلى الملك تطالب بإجراء إصالحات، ومنها انتخاب مجلس الشورى )وهو هيئة 

استشارية يعينها الملك(، وتدين الفساد.

وفي خطوة غير مسبوقة، ُنظم تجمع عقب صالة الجمعة في 4 مارس/آذار في 

الرياض، استعداداً على ما يبدو لتنظيم »يوم غضب«، وكان من المقرر تنظيمه يوم 

الجمعة التالي.40 وحلقت طائرة مروحية تابعة لقوات األمن فوق المكان بصورة 

تحذيرية. وأظهرت صورة فيديو على موقع »يوتيوب« رجالً يحمل الفتة تقول »شباب 

4 آذار«. وقد ُقبض خالل االحتجاج على ذلك الرجل، وهو المعلم محمد الودعاني، البالغ 

»أردنا أن نحتج سلمياً 
من أجل مستقبل 

أفضل ألطفالنا 
وبقية األطفال في 

المغرب، وللمطالبة 
باإلصالحات االجتماعية 

واالقتصادية، ووضع 
حد للفساد. ولذلك 

فإننا ال نفهم رد فعل 
السلطات«.

رجل يتحدث إلى منظمة العفو 
الدولية، حيث يقول إن أربعة من 

أفراد األمن ألقوه أرضاً وانهالوا عليه 
ضرباً بالعصي وركاًل خالل مظاهرة 
خرجت في الدار البيضاء بالمغرب 

في 13 مارس/آذار 2011.
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احتفال في ميدان التحرير بالقاهرة في مصر، 

في 11 فبراير/شباط 2011 حيث انتهت حقبة 

حكم الرئيس حسني مبارك.
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من العمر 25 عاماً. وفي 2 مارس/آذار، ظهرت له صورة فيديو على موقع »يوتيوب« 

وهو يدعو إلى التظاهر من أجل إسقاط الملكية. وكان محتجزاً بمعزل عن العالم 

الخارجي في وقت كتابة هذا التحديث.

ووسط أنباء عن التخطيط لمزيد من االحتجاجات، أصدرت وزارة الداخلية بياناً 

في 5 مارس/آذار كررت فيه حظر المظاهرات، وذكرت فيه أن قوات األمن ستتخذ 

ه الزعماء  »جميع التدابير الضرورية« ضد الذين يحاولون »اإلخالل بالنظام«. ووجَّ

الدينيون ومجلس الشورى والشرطة الدينية المواطنين إلى عدم المشاركة في »يوم 

الغضب«. وأشارت تقارير بعض وسائل اإلعالم إلى نشر نحو 10,000 جندي بهدف 

منع االحتجاجات. وقد نجحت تلك التكتيكات الترهيبية. وفي ظل تواجد قوات األمن 

في كل مكان وتحليق الطائرات المروحية فوق المساجد، لم تخرج المظاهرات في 11 

مارس/آذار.

ومنذ ذلك الوقت، استمرت أشكال القمع المعتادة، ففي 21 مارس/آذار مثالً، 

ُقبض على محمد صالح البجادي، وهو من مؤسسي إحدى منظمات حقوق اإلنسان 

في السعودية، إثر مشاركته في احتجاج وقع في اليوم السابق في الرياض أمام وزارة 

الداخلية، دعا إلى إطالق سراح السجناء السياسيين.41 وخالل ذلك االحتجاج، ُقبض على 

عدد من الرجال والنساء. وفي المنطقة الشرقية استمرت االحتجاجات واالعتقاالت، 

وخاصة في 11، 16، 17، 18، 25 مارس/آذار. وكان من بين المعتقلين بعض األطفال.

ُعمان
خرج العمانيون إلى الشوارع للمطالبة بإصالحات سياسية واحتجاجاً على البطالة 

والفساد. وفي مدينة صحار الصناعية في الشمال الشرقي، وبعد تجمع محتجين في 

»دوار الكرة األرضية« في ضواحي المدينة، ُقتل اثنان على األقل من المتظاهرين في 

27 فبراير/شباط من جراء إطالق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع من قبل 
الشرطة على نحو 2000 متظاهر خالل اليوم الثالث من االحتجاجات على التوالي.42

وقد دفعت االحتجاجات سلطان عمان قابوس بن سعيد إلى اإلعالن في 27 

فبراير/شباط عن توفير نحو 50,000 وظيفة، باإلضافة عن تخصيص عالوة بطالة 

بقيمة 400 دوالر أمريكي شهرياً. كما أمر بإطالق سراح 26 محتجاً ممن ُقبض عليهم 

في وقت مبكر من ذلك اليوم. وأقال فيما بعد عدداً من الوزراء في الحكومة، وأعلن أنه 

سيتم تخويل بعض الصالحيات التشريعية إلى مجلس الشورى المنتخب جزئياً.

وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت االحتجاجات بصورة متقطعة في عدة أماكن، 

من بينها صحار والعاصمة مسقط ومدينة صاللة في الجنوب، ودعت إلى إقالة وزير 

اإلعالم وغيره من الوزراء. كما دعا المتظاهرون إلى محاسبة عدد من الوزراء الحاليين 

والسابقين على جرائم ُزعم أنها ارُتكبت عندما كانوا في مناصبهم، وطالبوا بالمزيد من 

حرية الصحافة، وبتنفيذ اإلصالحات التي أمر بها السلطات قابوس في فبراير/شباط 

ومارس/آذار.

في حوالي الساعة الثالثة من صبيحة يوم 29 مارس/آذار، ألقت قوات األمن 

القبض على عدد من المحتجين الذين كانوا قد خيَّموا خارج »دوار الكرة األرضية« منذ 

27 فبراير/شباط، وأزالت الحواجز. كما ألقت القبض على بعض األشخاص الذين 
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شاركوا في االحتجاجات. وبعد ثالثة أيام، حاول عدد من األشخاص التظاهر في دوار 

الكرة األرضية في صحار، ولكن قوات األمن قامت بتفريقهم. وقد ُقتل شخص واحد 

في ذلك االحتجاج، وُقبض على عشرات منهم. وفي اليوم التالي، أي في 29 مارس/

آذار، أُطلق سراح ما ال يقل عن تسعة أشخاص بدون تهمة.

األردن
م مئات، وأحياناً آالف  على مدى أسابيع عدة، بدءاً من أواسط يناير/كانون الثاني، نظَّ

األردنيين احتجاجات سلمية في عمان والعقبة وذيبان وإربد والكرك ومعان والزرقاء 

وغيرها من المدن ضد ارتفاع األسعار والبطالة والفساد. وكان من بين المتظاهرين 

أعضاء في الحركة اإلسالمية، فضالً عن معارضين آخرين للحكومة، بينهم يساريون 

ونقابيون عماليون. وقد تطورت االحتجاجات من التركيز على اإلصالحات االقتصادية 

إلى المطالبة باستقالة رئيس الحكومة وبإجراء إصالحات سياسية، منها إجراء 

انتخابات نزيهة وضمان الحق في حرية الكالم واالشتراك في الجمعيات.

وكانت األالعيب السياسية األخيرة من أسباب تأجيج الغضب جزئياً: ففي عام 

2009، أمر الملك بحل البرلمان، وبعد ذلك حكمت الحكومة البالد بالمراسيم، وأقرت 

قانون انتخاب جديد أدى إلى ترسيخ تمثيل برلماني لغير مصلحة أكثر من نصف عدد 

السكان، وهم األردنيون من أصل فلسطيني. كما تأججَّ الغضب بسبب تفشي الفقر 

وانكماش االقتصاد.

وقد استجابت السلطات بسرعة لالحتجاجات. ودعا وزراء في الحكومة زعماء 

المعارضة إلى إجراء حوار، وفي 1 فبراير/شباط أقال الملك رئيس وزرائه. ولكن 

رئيس الوزراء الجديد معروف البخيت، وهو مدير سابق لجهاز األمن الوطني، لم يحظ 

بالثقة في أوساط النشطاء المؤيدين للديمقراطية، الذين رأوا فيه رمزاً للحرس القديم.

في 25 مارس/آذار نفَّذ مؤيدو الحكومة وأفراد من قوات األمن هجوماً على 

المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية الذين تجمعوا في عمان. وقد توفي 

شخص واحد وأُصيب عشرات آخرون بجروح. وأعلنت السلطات فتح تحقيق في 

الحادثة، ولكنها لم تعط أية معلومات ُتذكر بشأن طبيعة التحقيق ونطاقه.

وفي وقت كتابة هذا التحديث، كانت االحتجاجات ال تزال مستمرة، حيث يطالب 

المتظاهرون الحكومة بإنجاز إصالحات حقيقية.

إيران
في 14 فبراير/شباط امتألت شوارع طهران والعديد من المدن اإليرانية األخرى 

بالمتظاهرين للمرة األولى منذ القمع الوحشي للمظاهرات الكبرى التي ُنظمت 

احتجاجاً على نتائج االنتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران 2009، والتي اختلفت 

بشأن نتائجها اآلراء. وفي هذه المرة دعا زعماء المعارضة إلى تنظيم مظاهرات 

تضامنية مع الثورتين التونسية والمصرية، ولكن السلطات ردت بالطريقة نفسها. 

وفي الفترة التي سبقت 14 فبراير/شباط، شنت السلطات موجات من االعتقاالت 

استهدفت نشطاء المعارضة. وُوضع زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي 
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خروبي وزوجتاهما زهراء رهناورد وفاطمة خروبي قيد اإلقامة الجبرية في منزليهم 

في ظروف وصلت في بعض األوقات إلى حد االختفاء القسري. إذ ُحجبت عنهم خدمات 

الهاتف واالتصاالت بالقنوات الفضائية وخدمة اإلنترنت بشكل جزئي.43 وأثناء 

المظاهرات، التي رفضت السلطات ترخيصها، شنت قوات الشرطة المنتشرة في كل 

مكان وشرطة مكافحة الشغب وقوات »الباسيج« شبه العسكرية وعمالء يرتدون 

مالبس مدنية هجوماً على المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض الحشود. 

وسرعان ما هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة. وأُصيب العديد من المحتجين بجروح، 

والسيما على أيدي قوات »الباسيج« التي ال تخضع للمساءلة. وُتظهر صورة فيديو على 

»يوتيوب« متظاهراً منفرداً على رافعة في طهران وهو يحمل صوراً لبعض الذين ُقتلوا 

في االضطرابات التي أعقبت انتخابات عام 2009، 44  رمزاً للثمن الباهظ الذي دفعه 

اإليرانيون على مدى سنين مقابل محاولة ممارسة حقهم في حرية التعبير واالشتراك 

في الجمعيات. وقد ُقبض على مئات المتظاهرين – الذين عرَّف بعضهم أنفسهم بأنهم 

أعضاء في حركة الخضر المعارضة.

وجاءت عملية القمع التي شنتها السلطات في 14 فبراير/شباط وسط ارتفاع 

سريع في عدد عمليات اإلعدام – حيث أُعدم 86 شخصاً في يناير/كانون الثاني 

وحده – وُنظر إليها على نطاق واسع بأنها بمثابة تحذير مخيف لمعارضي الحكومة 

لحملهم على التزام الهدوء. وفي 20 فبراير/شباط، عندما احتج آالف األشخاص ضد 

مقتل شابين خالل المظاهرات التي ُنظمت قبل ستة أيام، استخدمت قوات األمن القوة 

المفرطة ضدهم. وقوبل المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع في 1 مارس/آذار 

في كبريات المدن اإليرانية باستخدام قوات األمن العيارات النارية والهراوات ضدهم، 

باإلضافة إلى بنادق إطالق كرات الدهان، التي ُتستخدم على ما يبدو لوضع عالمات 

على األشخاص المحتجين بغية اعتقالهم في وقت الحق. كما وقعت مصادمات أخرى 

خالل تشييع جنازة والد مير حسين موسوي في 31 مارس/آذار، والتي تم خاللها 

القبض على بعض أفراد عائلته.

وفي أواخر مارس/آذار، بدأ البرلمان اإليراني بخطوات استكمال مشروع قانون 

من شأنه أن يقرع أجراس موت المجتمع المدني المستقل في إيران. بيد أن مشروع 

القانون أُعيد إلى اللجنة االجتماعية في البرلمان في أواسط أبريل/نيسان إلجراء مزيد 

من الدراسة بشأنه، إثر انتقادات محلية ودولية حادة.

السلطة الفلسطينية
كانت معارضة الزعماء العرب الذين فشلوا في تلبية احتياجات شعوبهم بادية كذلك 

في األراضي الفلسطينية المحتلة. ففي فبراير/شباط بدأت احتجاجات متفرقة ضد 

السلطات. وفي 15 مارس/آذار تظاهر آالف الفلسطينيين في شوارع رام الله ومدينة 

غزة وبيت لحم وغيرها من المدن، حيث طالبوا بالمصالحة السياسية بين الحكومتين 

المتنافستين – السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية وسلطة حركة 

حماس في قطاع غزة. ومرة أخرى نّظم المحتجون أنفسهم عبر موقع »فيسبوك« 

وأطلقوا على مظاهراتهم اسم »حركة 15 آذار«، وقالوا إنهم استلهموا وحدة المحتجين 

من تونس ومصر.45 وفي غزة، استخدمت قوات األمن التابعة لحركة حماس القوة، 
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وخاصة الهراوات، لتفريق المحتجين، وألقت القبض على عدد منهم. وفي رام الله 

بالضفة الغربية، ورد أن قوات األمن التي تقودها حركة فتح انهالت بالضرب على 

المتظاهرين، وألقت القبض على أربعة منهم، ثم على أربعة آخرين بعد ذلك.46 وفي 

13 مارس/آذار بدأت مجموعة من المحتجين في رام الله إضراباً عن الطعام لمطالبة 

السلطات بإطالق سراح المعتقلين السياسيين واتخاذ خطوات ملموسة أخرى نحو 

الوحدة بين الحركتين. وبعد أن وعدت السلطة الفلسطينية باستئناف المفاوضات 

وإطالق سراح السجناء، علَّق المحتجون إضرابهم عن الطعام، ولكنهم استأنفوه في 

26 مارس/آذار، عندما لم يتم اإليفاء بالوعود. وفي أواسط أبريل/نيسان، استمرت 

مجموعة أساسية منهم في اإلضراب عن الطعام في رام الله، ووردت أنباء عن أن اثنين، 

على األقل، من المضربين عن الطعام في حالة صحية خطيرة.
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نسوة يرفعن أيديهن مكتوب على أكفهن كلمة 

»ارحل« خالل مسيرة مناهضة للحكومة في 

اليمن، 12 مارس/آذار 2011.
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دور المرأة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لم تعاِن المرأة من القمع السياسي 

والمصاعب االقتصادية التي يعاني منها الرجل فحسب، وإنما كان عليها أن تتحمل 

القوانين التمييزية وانعدام المساواة المستحكم بين المرأة والرجل. وفي شتى بلدان 

المنطقة تعاني المرأة عموماً من تدني مستوى التعليم وارتفاع مستوى الفقر، وتدني 

التمثيل في أروقة السلطة بشكل صارخ.

ومنذ بداية عام 2011، تمكنت نساء عديدات من هز التوقعات التقليدية فيما يتعلق 

بسلوكها، ولعبت دوراً رئيسياً، بل قيادياً في كثير من األحيان، في تنظيم االحتجاجات 

ضد الظلم والمحافظة على جذوتها. وسواء كنَّ متعلمات أم ال، متدينات أم ال، فقيرات 

لن جزءاً ال يتجزأ من الحركات التي تعيد تعريف حقوق اإلنسان في  أم ال، فقد شكَّ

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ولعبن دوراً قوياً بين النشطاء والمنظمين 

من مسيرات  على اإلنترنت، وشاركن في المظاهرات جنباً إلى جنب مع الرجال، كما نظَّ

نسائية محض وحملن الفتات وألَّفن ورّددن الهتافات. وتعرضن للغازات المسيلة 

للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية والضرب. وفي كل مكان، كنَّ جزءاً من 

المناقشات والتخطيط للمضي قدماً في االحتجاجات وفي إحقاق حقوقهن.

بيد أن التطورات التي حدثت في مصر تحمل تحذيراً شديداً للنساء. فخالل »ثورة 

25 يناير«، لعبت النساء دوراً مركزياً في الثورة وفي الدفاع عنها. وعندما احتل 

المحتجون ميدان التحرير في القاهرة، قالت بعض النساء إنهن شعرن أخيراً باألمان 

بين الجماهير وتخلصن من المضايقات الجنسية التي كانت سائدة في مصر. وتحدثت 

العديد منهن عن آمالهن في أن يستمر نموذج الديمقراطية والمساواة الذي تكرَّس في 

الميدان وأن ينتقل إلى مصر ما بعد مبارك.

ولكن آمالهن سرعان ما تبخرت عندما تم تهميشهن وإقصاؤهن عن عملية صنع 

القرار. فحتى اللجنة التي ُشكلت لالضطالع بمهمة تعديل الدستور لم تضم في قوامها 

امرأة واحدة. وانتهت مظاهرة ُنظمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار 

في ميدان التحرير بأعمال عنف ومضايقات جنسية ضد بعض المشاركات.

ومن المهم للغاية أن تكون تجارب النساء واحتياجاتهن وآراؤهن جزءاً ال يتجزأ من 

عملية التغيير في المنطقة. وينبغي االستماع إلى صوت النساء لضمان إعطاء األولوية 

للتصدي لتفشي التمييز المنهجي على أساس النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة. 

وثمة حاجة إلى طائفة واسعة من اإلصالحات لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية، 

والسيما في مجاالت الزواج والطالق والوصاية على األطفال والميراث. كما أن ثمة 

حاجة إلى حماية النساء من االغتصاب وغيره من االنتهاكات الجنسية ومن العنف 

األُسري. وينبغي إجراء تغييرات جذرية في المواقف كي تتمكن النساء من المشاركة 

الكاملة في انتخاب حكومات بلدانهن، ومن التمثيل األفضل في صفوف القضاة وكبار 

المسؤولين الحكوميين وغيرهم ممن يتمتعون بالسلطة في المجتمع. كما يتعين على 

جميع الذين يقودون الحكومات الجديدة في بلدان المنطقة أن يلتزموا باحترام مبدأ 

المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة.

ومهما كانت النكسات، فإن الدور الذي لعبته المرأة في »ربيع العرب« 2011، 

سيجعل من الصعوبة بمكان على مجتمعاتهن والعالم ككل تجاهل التمييز والعنف 

اللذين يتعرضن لهما. وفي مالحظة إيجابية، تعهدت رئيسة »هيئة األمم المتحدة 
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للمرأة« باستخدام موازنة الهيئة السنوية، البالغة 500 مليون دوالر أمريكي من أجل 

تعزيز مشاركة النساء في اقتصادات بلدانهن وسياساتها.47 ولكن مازال هناك الكثير 

مما ينبغي القيام به؛ فقد ذكر تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2009 أن المرأة 

ال تزال تتمتع بحماية أقل من النظام القانوني ضد العنف األسري، واستشهد بحاالت 

العنف الجنسي والنفسي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وزواج األطفال القسري 

ودعارة األطفال واالتجار بالنساء باعتبارها من المشكالت التي يواجهنها.

وقد أظهرت مصر أنه في الوقت الذي لم تستغرق اإلطاحة بالحكم المطلق سوى 

18 يوماً، فإن وضع حد لقمع النساء سيستغرق وقتاً أطول بكثير. وهذا ما يجعل من 

المهم للغاية أن تعمل جميع األطراف التي لها تأثير في عملية التغيير، ومنها المجتمع 

الدولي، من أجل الذود عن حقوق المرأة، وأن تفعل ذلك بثبات وال تحيد عنه.

التطورات الدولية
لقد حلَّت االحتجاجات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أسابيع ما كان 

خ على مدى عقود من السياسة الخارجية الغربية، التي كانت تضع »األمن  قد ترسَّ

واالستقرار اإلقليميين« فوق حقوق نحو نصف مليار إنسان. وما أن أظهر التونسيون، 

وبعدهم المصريون، ومن ثم آخرون في المنطقة، تعطشهم للحريات والحقوق 

التي تتمتع بها الشعوب في الغرب، حتى بدأت السلطات في بلدان االتحاد األوروبي 

والواليات المتحدة وغيرها القيام بالمهمة الصعبة المتمثلة في محاولة التالعب 

بطموحات الشعوب في المنطقة من أجل مصالحها التجارية واعتمادها على النفط.

وتبيَّن بوضوح فقدان الذاكرة الفوري فيما يتعلق بدعمها المطلق ألنظمة الحكم 

االستبدادية في السابق وازدواجية المعايير التي مارستها زمناً طويالً. فقد دافعت 

اإلدارة األمريكية عن االنتفاضة المصرية، وقامت ببعض األلعاب السياسية البهلوانية، 

دته بمساعدات  بعد أن دعمت نظام مبارك لفترة طويلة وبدون انتقادات ُتذكر، وزوَّ

عسكرية وغيرها من أنواع المساعدات التي ُتقدر بنحو 1.5 مليار دوالر أمريكي 

سنوياً. وبعد مرور أسابيع قليلة على امتداح وزيرة الخارجية األمريكية هيالري 

كلنتون لمسيرة البحرين نحو الديمقراطية، التزمت الصمت عندما أرسلت السعودية، 

حليفة الواليات المتحدة الرئيسية في منطقة الخليج، الدبابات عبر الجسر الذي يصلها 

بالبحرين للمساعدة على سحق تلك المسيرة نحو الديمقراطية نفسها.

وعندما أعطى مجلس األمن تفويضاً بشن ضربات جوية على دولة عربية لفرض 

منطقة محظورة الطيران من أجل »حماية المدنيين«، تساءل العديد من الناس في 

المنطقة عن سبب عدم اتخاذ مثل هذا اإلجراء، وال حتى مناقشته، ناهيك عن إعطاء 

تفويض بتنفيذه، عندما كانت القوات اإلسرائيلية تقتل المدنيين في لبنان في عام 

2006 أو في غزة في أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009، أو عندما كانت البحرين 

وسوريا واليمن تقتل المدنيين في عام 2011.

لقد ُفضح تفضيل الغرب »لالستقرار« على حقوق اإلنسان تماماً بسبب الكشف عن 

مصادر األسلحة التي اسُتخدمت ضد المحتجين في المنطقة – إذ أن مصانع األسلحة 
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األوروبية واألمريكية هي التي باعت األغلبية العظمى لهذه األسلحة. ورأى مندوبو 

منظمة العفو الدولية في المنطقة مراراً بأم أعينهم عبوات الغاز المسيل للدموع 

والرصاص الحي وغيرها من األسلحة المصنوعة في الغرب. وبالفعل فقد ابتاعت 

الحكومة الليبية في السنوات األخيرة العديد من األسلحة من بلدان تحاول قواتها 

المسلحة اآلن تدميرها.

وما فتئت البلدان الغربية تبيع األسلحة إلى حكومات في المنطقة، طالما كشفت 

منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات النقاب عن أنها ظلت ترتكب انتهاكات 

منظمة لحقوق اإلنسان على مدى عقود، وأن تلك الممارسة لم تتوقف. وفي 21 

فبراير/شباط، سارع رئيس الوزراء البريطاني إلى ترتيب زيارة إلى ميدان التحرير 

في القاهرة إلظهار تضامنه مع الثورة المصرية بينما كان في طريقه مع ثلة من 

صانعي األسلحة البريطانيين الذين يسعون إلى بيع أسلحتهم إلى حلفاء قدامى في 

المنطقة ذوي سجالت كريهة في مجال حقوق اإلنسان.

ولطالما تجاهلت حكومات قوية في العالم القمع الداخلي في بلدان الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، ما دامت واجهات االستقرار الداخلي وإمدادات النفط وطرق الشحن 

في حالة آمنة. ولكن ما دامت مطالبة الشعوب بحقوقها اإلنسانية تجلجل في أرجاء 

المنطقة، فإن النفاق الذي يفصل بين أقوال الحكومات األقوى في العالم وأفعالها ال 

يمكن أن يستمر، ويجب أال يستمر.

نضال منظمة العفو الدولية
منذ بداية عام 2011، سارعت منظمة العفو الدولية إلى تسريع وتكثيف عملها بشأن 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبدأت »أسلوب مواجهة األزمة« لتحويل 

الموارد اإلضافية من أجل تغطية األحداث التي تنشأ بسرعة كبيرة.

وقد ذهب مندوبو منظمة العفو الدولية في بعثات لتقصي الحقائق، حيث زاروا عدداً 

ل بعضها خطراً كبيراً على حياتهم وسالمتهم.  من النقاط الساخنة في المنطقة، التي شكَّ

وال تزال فرق المنظمة موجودة هناك. وشهد المندوبون الكثير من االحتجاجات وعمليات 

القمع والفترات التي أعقبت أعمال العنف، وخاصة في تونس ومصر والبحرين والعراق 

وليبيا. وأجروا مقابالت مع شهود وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. وفحصوا سجالت 

المستشفيات والسجون، وتحدثوا مع مسؤولين حكوميين ومحامين ومدافعين محليين 

عن حقوق اإلنسان، وأجروا العديد من أشكال البحث األخرى للكشف عن حقيقة 

االدعاءات واالدعاءات المضادة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان خالل االضطرابات. لقد 

فعلوا ذلك على أفضل نحو ممكن في مناخ متقلب وسريع التغير.

ونشرت المنظمة نتائج تلك البحوث بصورة يومية تقريباً: تحركات عاجلة دفاعاً 

عن األفراد المعرضين للخطر، وبيانات صحفية، وتغطيات للتطورات الرئيسية ووثائق 

خاصة بالحمالت. وصدرت تقارير قطرية مهمة أُتيحت للحركة العالمية التي تضم أكثر 

من ثالثة ماليين عضو ومؤازر، لتمكينهم من القيام بأنشطة التنظيم والتعبئة تضامناً 

مع الشعوب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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وفي العديد من البلدان ُسجلت أنماط مشابهة من االنتهاكات: االستخدام المفرط 

للقوة ضد المحتجين، الذي غالباً ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وعمليات االعتقال 

التعسفي التي يصاحبها التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وكثيراً ما حثت 

منظمة العفو الدولية السلطات على احترام حق األشخاص في التعبير عن آرائهم وفي 

االحتجاج السلمي. كما حثت السلطات، مراراً وتكراراً، على كبح جماح قوات األمن 

وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في انتهاكات حقوق اإلنسان، ومحاسبة المسؤولين 

عن ارتكابها.

في 12 فبراير/شباط، نظمت منظمة العفو الدولية فعاليات للتضامن مع 

المحتجين المصريين في مختلف مدن العالم. وفي 15 مارس/آذار التقى األمين العام 

لمنظمة العفو الدولية باألمين العام لألمم المتحدة بان كي- مون لحث األمم المتحدة 

على اتخاذ مزيد من اإلجراءات من أجل مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا، 

وممارسة الضغط من أجل وضع حقوق اإلنسان في صلب عملية اإلصالح السياسي 

في مصر وتونس. وأعرب األمين العام عن قلق منظمة العفو الدولية من أنه يتم إقصاء 

منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما فيها جماعات الدفاع عن المرأة، عن عملية 

اإلصالح، وأن قوات األمن استمرت في استخدام العنف ضد المحتجين السلميين في 

هذين البلدين وغيرهما من بلدان المنطقة.

وقد بنَت منظمة العفو الدولية على عملها الذي راكمته على مدى 50 عاماً بشأن 

انتهاكات حقوق اإلنسان نفسها التي تتظاهر ضدها الشعوب في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، واتصلت بأصدقاء قدامى في المنطقة، ومن بينهم نشطاء 

ومحامون في مجال حقوق اإلنسان، وجماعات الدفاع عن حقوق المرأة وغيرها، وذلك 

لضمان وضع حقوق اإلنسان في صدارة جدول األعمال، اآلن وفي المستقبل. كما 

أصدرت المنظمة، من بين أشياء أخرى، جدولي أعمال حقوق اإلنسان للتغيير يتعلقان 

بتونس ومصر.48 

إن األسابيع القليلة األولى من عام 2011 ينبغي أن تكون قد نقلت إلى جميع 

الحكام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا رسالة واضحة، مفادها: أنك إذا 

لم تسمح بالمعارضة الشرعية، فإن الثورة الشعبية ستطيح بك، وستخضع للمساءلة 

على جرائمك. وإذا لم يكن هناك صمام أمام للسخط، وال وسائل سلمية للتعبير عن 

المعارضة، وال طريقة قانونية لتشكيل الحكومة، فإن الثورة ستصبح الطريق الوحيد 

الذي يتبقى أمام المواطنين المحرومين من الحقوق والمضطهدين.

ويتعين على جميع الحكومات، سواء أكانت في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، أو تلك المرتبطة بالمنطقة، أن تعترف بأنه ال يمكن تحقيق األمن واالستقرار 

الدائمين إال على أساس احترام حقوق اإلنسان.
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1  قام مندوبو منظمة العفو الدولية في تونس بتوثيق العديد من هذه 
الحاالت، حيث أجروا مقابالت مع عائالتهم، باإلضافة إلى الجرحى. 

اُنظر: منظمة العفو الدولية، تونس في خضم الثورة: عنف الدولة 
 أثناء االحتجاجات المناهضة للحكومة )رقم الوثيقة: 

MDE 30/011/2011(، 1 مارس/آذار 2011.

2  يعيش 32 مليون مصري، من أصل 80 مليوناً، على خط الفقر 
أو بالقرب منه، أي على دخل قدره 2 دوالر أمريكي أو أقل، ويعتمد 
معظمهم على الخبز والزيت المدعوم للبقاء على قيد الحياة. اُنظر: 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
 UNDP، ،لعام 2009، تحديات األمن اإلنساني في البلدان العربية
2009، ص. 11؛ اُنظر أيضاً: »مصر مبارك تهدف إلى بلوغ معدل 

نمو سنوي مقداره 8 بالمئة«، أسوشيتدبريس، 25 ديسمبر/كانون 
http://news.yahoo.com/s/ :األول 2010، اُنظر الرابط

 ap/20101225/ap_on_re_mi_ea/ml_egypt_mubarak.
See also: AFP – accessed on April 20011 at http://
www.france24.com/en/20110125-egypt-braces-

nationwide-protests

3  في عام 2010 أعطى مؤشر الفساد الذي سجلته »منظمة الشفافية 
الدولية« مصر عالمة 3.1 من 10 )عالمة انعدام الفساد(، وجاء 

ترتيبها 98 من أصل 178 بلداً. اُنظر: مؤشر تصورات الفساد الذي 
 وضعته منظمة الشفافة الدولية لعام 2010 في الموقع:

http://www.transparency.org/policy_research/
surveys_indices/cpi/2010/results

4  هذا التقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
في مصر، مع أن األرقام الرسمية مختلفة.

5  »المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية«، »التوازن العسكري 
2010«، 2010، ص 250.

6  القانون رقم 162 لعام 1958.
7  اُنظر منظمة العفو الدولية، فيلم فيديو يصور نزالء سجون 

مصريين تعرضوا للتعذيب وُقتلوا على ما يبدو، 8 مارس/آذار 
www.amnesty.org/en/for-media/  :2011، اُنظر الرابط

press-releases/video-footage-shows-egyptian-
-prison-inmates-apparently-tortured-and-killed؛ 
اُنظر أيضاً: منظمة العفو الدولية، اتهام الحراس بقتل عشرات 

األشخاص بالرصاص في سجن مصري، 21 فبراير/شباط 2011، 
http://www.amnesty.org/en/news-and-  :اُنظر الرابط

updates/guards-accused-scores-allegedly-shot-dead-
egyptian-prison-2011-02-21

8  اُنظر اإلفادات – فودافون مصر، 28 يناير/كانون الثاني 2011، 
http://www.vodafone.com/content/index/ :الرابط
press/press_statements/statement_on_egypt.html

9  اُنظر جريدة »المصري اليوم«: »مسؤول في وزارة الصحة يقول: 
مقتل 840 في ثورة مصر«، 4 أبريل/نيسان 2011.

10  اُنظر منظمة العفو الدولية، »ينبغي عدم تعرض المقترعين على 
االستفتاء المصري للمضايقة أو الترهيب«، 19 مارس/آذار 2010. 

http://www.amnesty.org/en/for-media/ :اُنظر الرابط
press-releases/egyptian-referendum-voters-must-

not-be-harassed-or-intimidated-2011-03-19

11  اُنظر منظمة العفو الدولية، مقتل شخصين نتيجة إلرغام 
قوات الجيش المحتجين على مغادرة ميدان التحرير، 9 أبريل/

www.amnesty.org/en/news-and- :نيسان 2011، الرابط
updates/two-dead-egyptian-army-forces-protesters-

out-tahrir-square-2011-04-09؛ اُنظر أيضاً: بي بي سي، 
»مصر: الجيش يغير على ميدان التحرير في القاهرة«، 9 أبريل/

www.bbc.co.uk/news/world- :نيسان 2011، الرابط
africa-13023948. وتحدثت مصادر طبية لوكاالت األنباء عن 

مقتل شخصين على األقل.

12  بحدود علم منظمة العفو الدولية، فقد أجرت السلطات القضائية 
تحقيقاً واحداً فقط في حوادث قتل المحتجين في 18 مارس/آذار.

13  كان رئيساً لليمن الشمالي أوالً، ومن ثم رئيساً لليمن الموحد 
منذ عام 1990. وقد أُنشئت جمهورية اليمن في عام 1990 بتوحيد 

دولتين منفصلتين، هما: الجمهورية العربية اليمنية في الشمال 
وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب.

14  جريدة »26 سبتمبر«، »رئيس الجمهورية يدعو اللجنة إلى 
استئناف عملها ويعلن تجميد التعديالت الدستورية« )باللغة 

http://26sep.net/ :العربية(، 2 فبراير/شباط 2011، الرابط
news_details.php?lng=arabic&sid=71115، تمت زيارته في 

1 أبريل/نيسان 2011.

15  اُنظر: منظمة العفو الدولية، يتعين على اليمن كبح جماح 
قوات األمن بعد قمعها المحتجين بالعنف، 14 فبراير/شباط 

www.amnesty.org/en/for-media/press- :2011، الرابط
releases/yemen-must-rein-security-forces-protests-

are-violently-repressed-2011-02-14

16  لدى منظمة العفو الدولية أسماء األشخاص الذين ُقتلوا من 
مصادر موثوق بها من داخل اليمن.

17  منظمة العفو الدولية، مقتل محتجين يمنيين في هجمات عنيفة، 
www.amnesty.org/en/  :14 مارس/آذار 2011، الرابط

news-and-updates/yemeni-protesters-killed-violent-
attacks-2011-03-14

18  أكدت مصادر المستشفيات أن 52 شخصاً ُقتلوا. ولدى منظمة 
العفو الدولية قائمة بأسماء 46 قتيالً. وقال نشطاء محليون للمنظمة 

إنه لم يتم التعرف بعد على هوية ستة منهم.

19  منظمة العفو الدولية، يتعين على السلطات اليمنية اتخاذ 
إجراءات بشأن عمليات قتل المحتجين برصاص القناصة، 

www.amnesty.org/en/news-and-updates/ :اُنظر
yemeni-authorities-must-act-over-sniper-killings-

protesters-2011-03-18

20  رويترز، »ليبيا تنشئ صندوقاً لإلسكان بقيمة 24 مليار 
دوالر أمريكي«، 27 يناير/كانون الثاني 2011، الرابط تمت 

http://www.reuters. :2011 زيارته في 8 إبريل/نيسان
com/article/2011/01/27/libya-fund-investment-

idUSLDE70Q1ZM20110127

21  الجزيرة، »إضرام النار بمراكز الشرطة الليبية«، 16 فبراير/
شباط 2011، اُنظر الرابط تمت زيارته في 8 إبريل/نيسان 2011: 

http://www.webcitation.org/5wYDLZMdr

22  رويترز، »الهجمات الليبية يمكن أن تشكل جريمة ضد اإلنسانية: 
المحكمة الجنائية الدولية«، 28 فبراير/شباط 2011، الرابط تمت 

http://af.reuters.com/ :2011 زيارته 9 إبريل/نيسان
article/topNews/idAFJOE71R0H820110228

هوامش



35منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من يناير/كانون الثاني إلى أواسط أبريل/نيسان 2011

23  المركز اإلخباري في األمم المتحدة، »مجلس األمن يمنح تفويضاً 
باتخاذ »جميع التدابير الضرورية لحماية المدنيين في ليبيا«، 17 

 مارس/آذار 2011، الرابط تمت زيارته 8 إبريل/نيسان 2011:
http://www.un.org/apps/news/story.

asp?NewsID=37808&Cr=libya&Cr1

24  بموجب القانون الدولي، ثمة نزاع مسلح دولي بين قوات أجنبية 
والحكومة الليبية، ونزاع مسلح غير دولي بين الحكومة وقوات 

المتمردين.

25  منظمة العفو الدولية، Livewire، ليبيا: المدنيون في أجدابيا 
يتحدثون عن موتاهم وسط الركام، 30 مارس/آذار 2011.

26  منظمة العفو الدولية، Livewire، »حكايات رعب مع سقوط 
الصواريخ على بنغازي«، 24 مارس/آذار 2011.

27  منظمة العفو الدولية، مضرَّجون بالدم ولكنهم ال ينحنون: عنف 
 MDE :الدولة ضد المحتجين البحرينيين بدون إنذار )رقم الوثيقة

11/009/2011(، 17 مارس/آذار 2011.

28  وجد فريق منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق الذي زار 
البحرين في الفترة 26-20 فبراير/شباط 2011 أدلة مقلقة 

على االستخدام المفرط للقوة من قبل شرطة الشغب والجنود ضد 
المحتجين السلميين والمسعفين الطبيين.

 29  اُنظر: منظمة العفو الدولية، »ارتفاع أعداد القتلى في سوريا 
مع انتشار االحتجاجات«، 25 مارس/آذار 2011 )رقم الوثيقة: 

.)PRE 01/159/2011

30  الجزيرة نت، »األسد ينحو بالالئمة عن االضطرابات في سوريا 
 على »المتآمرين« ، 30 مارس/آذار 2011. اُنظر الرابط:

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/
03/20113308737507793.html

31  منظمة العفو الدولية، أيام الغضب: االحتجاجات والقمع في العراق 
)رقم الوثيقة: MDE 14/013/2011(، 12 أبريل/نيسان 2011.

32  رويترز، »تحديث رقم 5 – الجزائر تعلن تخفيضاً على أسعار 
المواد الغذائية إلخماد أعمال الشغب«، 8 يناير/كانون الثاني 2011.

33  أسوشيتدبريس، »حجب »تويتر وفيسبوك« مع احتجاج آالف 
الجزائريين«، 12 فبراير/شباط 2011. 

34  الجزيرة، »الرئيس الجزائري يقطع وعوداً باإلصالحات«، 19 
 مارس/آذار 2011. اُنظر الرابط:

http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/03/
2011319174733727477.html

35  يوجد في المغرب برلمان منتخب، على الرغم من أن الملك 
والدائرة المحيطة به يتمتعون بسلطات وثروات هائلة.

36  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، »المغرب: آالف األشخاص 
يتظاهرون من أجل اإلصالح«، 20 فبراير/شباط 2011. اُنظر 

http://www.hrw.org/en/news/2011/02/20/ :الرابط
morocco-thousands-march-reform

37  منظمة العفو الدولية، »المنظمة تحث المغرب على عدم قمع 
االحتجاجات التي ستنطلق في عطلة نهاية األسبوع«، 18 مارس/

آذار 2011.

38  رويترز، الملك السعودي يأمر بمزيد من المخصصات، وتعزيز 
األمن«، 18 مارس/آذار 2011.

39  اُنظر: منظمة العفو الدولية: تحرك عاجل، »اعتقال محتجين في 
 ،)MDE 23/005/2011 :المملكة العربية السعودية« )رقم الوثيقة

7 مارس/آذار 2011.

FT.com  40 »انتشار االحتجاجات في أنحاء السعودية«، 4 مارس/
آذار 2011.

41  اُنظر: منظمة العفو الدولية: تحرك عاجل، »اعتقال ناشط في 
مجال حقوق اإلنسان إثر مشاركته في احتجاج«. )رقم الوثيقة: 

MDE 23/009/2011(، 25 مارس/آذار 2011.

42  منظمة العفو الدولية، »يتعين على السلطات العمانية أن تكبح 
جماح قوات األمن من أجل منع وقوع المزيد من القتلى«، 28 فبراير/

شباط 2011.

43  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، »إيران: أوقفوا االعتداءات على 
المتظاهرين السلميين«، 14 فبراير/شباط 2011.

44  جريدة »ذي غارديان«، »احتجاجات إيران تشهد خروج النشطاء 
إلى الشوارع باآلالف«، 14 فبراير/شباط 2011.

45  أخبار بي بي سي، »الفلسطينيون يتظاهرون من أجل وحدة 
حركتي حماس وفتح«، 15 مارس/آذار 2011؛ جريدة »ذي 

جيروساليم بوست«، »آالف األشخاص في الضفة الغربية وغزة 
يحتجون على االنقسام بين حركتي فتح وحماس«، 15 مارس/آذار 

.2011

46  وكالة الصحافة الفرنسية، »اآلالف يتظاهرون في غزة والضفة 
 الغربية من أجل الوحدة«، 15 مارس/آذار 2011. اُنظر الرابط:

http://news.yahoo.com/s/afp/20110315/wl_afp/
palestinianspoliticsunitydemo

Arabianbusiness.com  47. »االنتفاضات العربية تخلق فرصاً 
جديدة للمرأة«، 4 مارس/آذار 2011.

48  اُنظر منظمة العفو الدولية، »مصر: جدول أعمال حقوق اإلنسان 
للتغيير« )رقم الوثيقة: MDE 12/015/2011(، 10 فبراير/شباط 
2011؛ و»تونس: جدول عمال حقوق اإلنسان للتغيير« )رقم الوثيقة: 
MDE 30/008/2011(، 24 يناير/كانون الثاني 2011؛ أو زيارة 

http://www.amnesty.org/en/library/info/ :الموقع
http://www.amnesty. :والموقع  MDE12/015/2011/en

org/en/library/info/MDE30/008/2011/en
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عربات عسكرية لقوات الزعيم العقيد معمر 

القذافي تعرضت للهجوم من قبل قوات 

التحالف الجوية، 20 مارس/آذار 2011.
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 احتجاج حاشد في صنعاء باليمن في 

11 مارس/آذار 2011.
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القمع في البحرين
حقوق اإلنسان على 

مفترق الطرق
تعرضت حقوق اإلنسان إلى تهديد 

متصاعد وسط حالة من التوتر الشديد 

بين الحكومة ومنتقديها. فقبض على 

مئات األشخاص، العديد منهم من 

الشبان، أو تم سجنهم الشتراكهم في 

احتجاجات وقامت السلطات بتقييد 

حرية التعبير، وحجب مواقع اإلنترنت 

التي تنتقدها، وحظر مطبوعات 

المعارضة، والسيطرة المباشرة على 

إحدى منظمات حقوق اإلنسان البارزة 

المستقلة. ويحذر هذا التقرير من أن 

سنوات من التقدم واإلنجازات قد تذهب 

أدراج الرياح ما لم تتخذ تدابير عاجلة 

للحيلولة دون العودة إلى الوراء.

MDE 11/001/2011 :رقم الوثيقة

المواصفات: 20 صفحة، أبيض وأسود مع 

A4 غالف ملون، مقاس

اللغات المتوفرة: العربية واإلنجليزية

P3472EN، P3472AR  :رمز طلب المنتج

والعناوين السبعة الواردة هنا هي مجرد عينة من اإلصدارات 
الحديثة للمنظمة. وللمزيد من المعلومات عن هذه 

اإلصدارات، أو لطلب نسخ منها، يمكن زيارة الموقع التالي: 
www.shop.amnesty.org

ولالطالع على إصداراتنا األخرى، يرجى زيارة موقعنا 
www.amnesty.org  اإللكتروني

تُصدر منظمة العفو الدولية مجموعة 
كبيرة من المواد، بما في ذلك تقارير عن 

الحمالت، وتقارير تتناول موضوعات أو بلدان 
بعينها، وملخصات، وتقارير قانونية موجزة، 
باإلضافة إلى مواد وكتب خاصة بالتحركات. 

القمع في 
البحرين

حقوق اإلنسان على 
مفترق الطرق

3472_Bahrain_Cov_ar.indd   3 6/5/11   10:09:51
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مثخنون بالجراح ولكن ال 
ينحنون

الدولة تستخدم العنف دون 
سابق إنذار ضد المحتجين 

البحرينيين
منذ منتصف فبراير/ شباط 

واالحتجاجات الجماهيرية السلمية 

تهز مملكة البحرين الخليجية 

مطالبة باإلصالح السياسي. ورداً 

على ذلك، سعت قوات األمن في 

البداية إلى إخماد االحتجاجات 

بقسوة، فقتلت سبعة محتجين 

وأصابت مئات غيرهم وهاجمت 

العاملين بالخدمات الطبية 

المساعدة. وينادي هذا التقرير 

بإجراء تحقيقات سليمة وشفافة 

تكفل محاسبة المسؤولين والعدالة 

للضحايا؛ وكذلك التزاماً قوياً من 

الحكومة باحترام حقوق اإلنسان.

MDE 11/009/2011 :رقم الوثيقة
المواصفات: 8 صفحات، تقرير  

A4 موجز ملون، مقاس
اللغات المتوفرة: العربية واإلنجليزية

،P3548EN :رمز طلب المنتج
P3548AR

حان وقت الحقيقة لليمن
شهدت أوضاع حقوق اإلنسان 

مؤخراً تدهوراً سريعاً في اليمن. 

فقد واجهت االحتجاجات الحاشدة 

المطالبة باإلصالح القمع الوحشي، 

مما أسفر عن وقوع الكثير من 

القتلى والجرحى. ويحث هذا 

التقرير السلطات اليمنية على وضع 

حد لقمع حرية التعبير، والتصدي 

النتهاكات حقوق اإلنسان، وإجراء 

تحقيق دولي في أعمال العنف 

األخيرة.

MDE 31/007/2011 :رقم الوثيقة
المواصفات: 36 صفحة، تقرير 

باألبيض واألسود مع غالف ملون، 
A4 مقاس

اللغات المتوفرة: العربية واإلنجليزية
 ،P3575EN :رمز طلب المنتج

P3575AR

أيام الغضب
االحتجاجات والقمع في 

العراق
خرج عشرات اآلالف من العراقيين 

إلى الشوارع منذ مطلع فبراير/

شباط 2011، لالحتجاج على 

النقص المزمن في الخدمات 

األساسية، وعلى ارتفاع األسعار 

والبطالة واستشراء الفساد، ومن 

أجل المطالبة بمزيد من الحقوق 

المدنية والسياسية. ويوثق هذا 

التقرير أنماط االحتجاج والقمع في 

شتى أرجاء البالد.

MDE 14/013/2011 :رقم الوثيقة
المواصفات: 20 صفحة، تقرير 

باألبيض واألسود مع غالف ملون
اللغات المتوفرة: العربية، والكردية، 

واإلنجليزية
 ،P3565EN :رمز طلب المنتج

P3565KU ،P3565AR
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تونس في خضم الثورة
عنف الدولة خالل 

االحتجاجات المناهضة 
للحكومة

في يناير/كانون الثاني 2011، 

أطيح بالرئيس بن علي خالل 

احتجاجات حاشدة مناهضة 

للحكومة. ويسلط هذا التقرير 

الضوء على استخدام القوة المفرطة 

من قبل قوات األمن ضد المحتجين، 

ومن بينها االعتداء البدني، 

والرصاص المطاطي والذخيرة 

الحية، مما أسفر عن سقوط عشرات 

القتلى والكثير من الجرحى. 

ويتضمن التقرير الكثير من الحاالت 

الفردية، كما ينظر في ادعاءات 

التعذيب من قبل الذين أُلقي القبض 

عليهم.

MDE 30/011/2011 :رقم الوثيقة
المواصفات: 40 صفحة، ملون، 

A4 مقاس
اللغات المتوفرة: العربية واإلنجليزية

،P3505EN :رمز ملف المنتج
P3505AR

حان وقت العدالة
نظام االعتقال البغيض في 

مصر
إن قانون الطوارئ في مصر، الذي 

طبق بصورة مستمرة مدة 30 

عاماً، سمح للسلطات بأن تعتقل 

أي شخص تشتبه فيه بأنه مهدد 

لألمن. كما رسخت قوانين الطوارئ 

ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى 

لحقوق اإلنسان. ويحث هذا التقرير 

السلطات المصرية على رفع حالة 

الطوارئ، وعلى أن تغتنم هذه 

اللحظة غير العادية في تاريخ مصر 

لخلق لبناء دولة تستند على احترام 

حقوق اإلنسان، وعلى نظام عدالة 

فعال.

MDE 12/029/2011:رقم الوثيقة
المواصفات: 72 صفحة، تقرير 

باألبيض واألسود مع غالف ملون، 
A4 مقاس

اللغات المتاحة: العربية واإلنجليزية
،P3176EN :رمز طلب المنتج

P3176AR

مصر تنتفض
أعمال القتل واالعتقال 

 والت�عذي�ب خ�الل 
»ثورة 25 يناير«

يصف هذا التقرير ما كشفت عنه 

»ثورة 25 يناير« من أنماط القمع 

التي تعرض لها المحتجون خالل 

المظاهرات المناهضة للحكومة في 

الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 

حتى 7 مارس/آذار إلى على أيدي 

قوات األمن، عندما أدت الحكومة 

المؤقتة للبالد اليمين الدستوري. 

ويحث التقرير بالسلطات المصرية 

على أن تبادر بإجراء تحقيقات في 

جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

ارتكبت، وأن توفر اإلنصاف الفعال 

للضحايا وعائالتهم.

MDE 12/027/2011 :رقم الوثيقة
المواصفات: 130 صفحة، ملحق 
A4 داخلي وغالف ملون، مقاس

اللغات المتاحة: العربية واإلنجليزية
 ،P3563EN :رمز طلب المنتج

P3563AR
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الناشطة اليمنية توكل كرمان )في الوسط( 
تشبك يديها بيدي امرأتين أخريين خالل مظاهرة 
مناهضة للحكومة في صنعاء، اليمن، 29 يناير/

كانون الثاني 2011.
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