ﻓﻲ ﻟﻤﺤﺔ
يحظر النرش بشدة قبل األربعاء  23مايو/ايار  2012الساعة  23.01بتوقيت جرينتش ،الخميس  24مايو/ايار  00.01الساعة
بتوقيت بريطانيا الصيفي
ﻋﺎم اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
لقد كان عام  2011عاما ً مضطربا ً حقا ً .فقد خرج ماليني البرش إىل الشوارع للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة ،وأحرز بعضهم انتصارات
ال تُنىس.
وأشعلت االنتفاضتان الناجحة يف تونس ومرص يف مطلع العام رشارة احتجاجات اجتاحت املنطقة بأرسها ،ومن ثم العالم أجمع ،حيث امتدت
من موسكو ولندن وأثينا يف أوروبا إىل دكار وكمباال يف أفريقيا إىل نيويورك والباز وكويرنفاكا يف األمريكيتني إىل فنوم بنه وطوكيو يف آسيا.
ويف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا انفجرت التظلمات واملطالب املكبوتة لجيل ناهض يف الشوارع ،وأدت إىل كنس أو تهديد بقاء
األنظمة املستبدة التي حكمت بلدانها بيد من حديد عىل مدى عقود طويلة ،وبدت وكأنها أنظمة ال تُقهر.
وقد ألهمت تلك األحداث أُناسا ً يف بلدان أخرى من القارة األفريقية ،فاحتجوا عىل األوضاع االجتماعية واالقتصادية البائسة وأعربوا عن رغبتهم
يف إجراء إصالحات سياسية ،مُخاطرين بذلك بالتعرض لعمليات انتقامية.
ويف أوروبا ووسط آسيا ،فضال ً عن منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،تحدى الناس الظلم وانتهاكات حقوقهم مرارا ً وتكرارا ً .ويف بعض الحاالت
ردت الحكومات عليهم بتصعيد مستويات القمع الخانقة أصال ً .وشددت األنظمة االستبدادية يف العديد من الدول التي خ َلفت االتحاد
السوفييتي ،مثالً ،قبضتها عىل السلطة عن طريق سحق االحتجاجات والقبض عىل زعماء املعارضة وإسكات األصوات املعارضة.
كما ترددت أصداء املطالبة بحقوق اإلنسان يف أرجاء األمريكيتني يف الشوارع ويف املحاكم الوطنية ويف منظمات الدول األمريكية .واكتسبت
الدعوات إىل تحقيق العدالة من قبل األفراد ومنظمات املجتمع املدني وشعوب السكان األصليني قوة جديدة ،وكثريا ً ما أدت إىل دفع الناس إىل
مواجهات مبارشة مع أرباب املصالح االقتصادية والسياسية القوية.
تعرض العديد من األشخاص ،وال سيما أولئك
ويف قلب العديد من هذه النزاعات جاءت السياسات املتعلقة بالتنمية االقتصادية ،التي أدت إىل ﱡ
الذين يعيشون تحت نري الفقر ويف املجتمعات املهمﱠ شة ،لخطر
إساءة املعاملة عىل نحو متزايد .كما ظلت أشكال التمييز املتعددة تخلق شعورا ً بالظلم ،كان بمثابة الرشارة التي أشعلت نار االحتجاجات يف
العالم بأرسه ،أو انعكست فيها.
إن هذه األحداث واالتجاهات جميعا ً قد انعكست يف تقرير منظمة العفو الدولية لعام  ،2012الذي يوثﱢق حالة حقوق اإلنسان يف  155بلدا ً
وإقليما ً يف عام  ،2011وهو العام الذي احتفت فيه املنظمة بالذكرى الخمسني لتأسيسها.
ويُربز التقرير الفشل الذريع للقيادات عىل املستويني املحيل والدويل يف حماية حقوق اإلنسان .ويُظهر أن رد املجتمع الدويل عىل أزمات حقوق
اإلنسان غالبا ً ما اتﱠسم بالخوف واملراوغة واالنتهازية والنفاق .وكان أوضح تج ﱟل ملثل ذلك الرد يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث
كانت الردود عىل عمليات القمع الحكومية لالحتجاجات الجماهريية يف مختلف بلدان املنطقة ردودا ً متباينة من بلد إىل آخر.
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وكان فشل القيادات واضحا ً يف استمرار الحكومات يف استغالل بواعث القلق املرشوعة بشأن األمن وارتفاع معدالت الجريمة لغايات تربير أو
تجاهل االنتهاكات التي ترتكبها قوات األمن التابعة لها ،كما فشلت يف إخضاع الرشكات للمساءلة عىل األرضار التي ألحقتها بأوضاع حقوق
اإلنسان.
ومع دخول منظمة العفو الدولية عقدها السادس ،فإن هذا التقرير يقف شاهداً ،ليس عىل محنة الذين يعيشون يف ظل انتهاكات حقوق
اإلنسان فحسب ،وإنما أيضا ً عىل أولئك الذين ألهمتهم األحداث بأن يبادروا إىل التحرك من أجل ضمان الحقوق اإلنسانية والكرامة اإلنسانية
للجميع ،عىل الرغم من تعرضهم ملخاطر شخصية كبرية.
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