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عبرت اثنتان من أعضاء مجموعة »بوسي 
رايوت« هما ناديا تولوكونيكوفا وماشا أليوخينا 

عن مساندتهما لحملة #SpeakOut الخاصة 
بروسيا. وأثناء زيارتهما إلى لندن، شكرت 

الناشطتان مؤازري منظمة العفو الدولية على 
جميع الرسائل التي تلقتاهما منهم في السجن. 

وبوصفهما أعضاء في فرقة لموسيقى 
البانك تناصر القضايا النسوية، ُزج بالمرأتين 

في السجن عقب أدائهما أغنية احتجاجية في 
الكنيسة األرثوذكسية األكبر في موسكو، 

وانتقدتا فيها الرئيس فالديمير بوتين.

ها هي توغو قد جعلت من التعذيب جريمة 
يعاقب القانون عليها! وجاء هذا اإلعالن الرائع 

بعد 26 سنة من توقيع البالد على اتفاقية 
األمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وقررت 

الحكومة السنة الماضية بدء العمل على قانون 
جديد عقب إصدار المحكمة أمرًا يقضي بدفع 

الحكومة تعويضات للضحايا. وصدر الحكم 
التاريخي بفضل فرع منظمة العفو الدولية 
في توغو والمنظمات الشريكة لها والتي 

جمعت أشخاصًا تعرضوا للتعذيب معًا من أجل 
المطالبة بتحقيق العدالة.

هذه هي غلوريا التي تمضي حكمًا بالسجن 30 
سنة في أحد سجون السلفادور بتهم تتعلق 

بارتكاب جريمة قتل لالشتباه بخضوعها لإلجهاض 
بعد أن أسقطت حملها. واعرف المزيد عن 

السبب الذي حمل اآلالف من مؤازري منظمة 
العفو الدولية على التوقيع على عريضتنا التي 

تطالب بوضع حد للحظر الشامل الذي تفرضه 
السلفادور على اإلجهاض: 

http://bit.ly/GloriasStory

مجموعة »بوسي    
رايوت« تزور لندن   

منظمة العفو الدولية في 
جاءت أخبار سارة عندما تمت في نوفمبر/مختلف أنحاء العالم

تشرين الثاني تبرئة ساحة الصحفيْين الغامبيين 
ساني م.ك. ماريناه وموسى شريف عقب 
محاكمة استمرت قرابة العام بعد أن ألقي 

القبض عليهما في يناير/كانون الثاني 2014 
عقب تغطيتهما خبرًا عن قيام شباب من أنصار 
الحزب الحاكم باالنشقاق عنه واالنضمام إلى 

المعارضة. وكان من الممكن أن ُيحكم على 
الصحفيين بالسجن 15 سنة مع دفع غرامات 

باهظة. ونجزي جزيل الشكر لكل من تحرك نيابة 
عن الرجلين مثل هؤالء النشطاء )يمين(. وقال 

ساني: »ال أجد الكلمات الكافية للتعبير عن 
شعوري؛ وها أنا أتوجه إلى منزلي حرًا طليقًا«.

3

حولت حملتنا العالمية »أوقفوا التعذيب« جل 2
تركيزها لينصب مؤخرًا على الفلبين حيث تمكنت 
المنظمة من كشف النقاب عن حقيقة خوف كل 
من يتم إلقاء القبض عليه من التعرض للتعذيب 

على أيدي الشرطة. وبهذه الفكرة حاضرة في 
أذهاننا، اجتمع أعضاء المنظمة من مختلف أنحاء 

العالم من أجل جمع األموال والتبرعات الالزمة 
لدفع أجرة أربع لوحات عمالقة )إحداها في 

الصورة أدناه( في عدد من مدن الفلبين ونشر 
قضية ارتكاب الشرطة للتعذيب من أجل الكشف 

للجميع أن ارتكاب الشرطة للتعذيب أمر يحدث 
فعاًل ألشخاص من أمثالكم وأمثالنا مع إفالتها 

من العقاب. وفي غضون أيام، أعلن مجلس 
الشيوخ الفلبيني أن تحقيقًا سوف يجري »في 

انتشار ارتكاب الشرطة للتعذيب علىى نطاق 
واسع«. فكانت تلك خطوة أولى القت ترحابًا! 

www.amnesty.org/stoptorture

حملة »أوقفوا    
التعذيب« في الفلبين   

وقف التعذيب    
في توغو   

مدونة النشرة الحية ضمن عدد نوفمبر/تشرين 
الثاني /ديسمبر/كانون األول 2014 وعلى 

هامش فعاليات حملتنا العالمية المعروفة باسم 
»الكتابة من أجل الحقوق«. وإليكم واحدة من 
الرسائل الرائعة التي تلقيناها لصالح الدكتور 

الركن عبر موقعي تويتر وفيسبوك: 

 »لقد حظيت بشرف اللقاء بالدكتور الركن 
والعمل معه عدة مرات. وُأكّن له الكثير 
من االحترام والتقدير، وودت أن أشكر 

جميع الذين يساعدون في فعاليات هذه 
الحملة. ونحن جميعا نفكر فيك يا دكتور 

محمد الركن!«
نعومي كروتاز، عبر موقع فيسبوك.

 تنبؤات تشيلسي مانينغ لعام 2015 
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6   قرار بمناسبة 
 السنة الجديدة 

شمر أشخاص من مختلف أنحاء العالم عن 
سواعدهم مع نهاية العام الماضي وطالبوا 
حكومة اإلمارات العربية المتحدة باإلفراج عن 

الدكتور محمد الركن الذي يعمل محاميا متخصصا 
في حقوق اإلنسان. وصدر حكم بسجن الدكتور 
الركن 10 سنوات وُأبرزت قضيته عبر مقالة في 

مسيرة للمحتجين في 2 ديسمبر 2014 إحياء 
لذكرى مرور 30 سنة على وقوع حادثة تسرب 
الغاز المميتة في بوبال بالهند – لتكون بذلك 

إحدى أسوأ الكوارث الصناعية في العالم. وفي 
نوفمبر، حقق الناجون من الكارثة نصرًا مؤزرًا 

عندما تعهدت الحكومة الهندية بمراجعة األرقام 
الرسمية التي اعتمدتها إلحصاء القتلى والجرحى 
في تلك الكارثة بما يجعلها متسقة واإلحصاءات 

الواردة في البيانات والسجالت الطبية ذات 
الصلة – فيما شكل خطوة هامة على طريق 

تأمين دفع تعويضات مالئمة للناجين.

غرق 3419 الجئًا في عرض البحر األبيض 
المتوسط في 2014. وعقب انتشالها أكثر من 
100000 شخص في عرض البحر خالل 2014، 

عزمت إيطاليا على وقف عمليات البحث واإلنقاذ 
التي تنفذها في ُعرض المتوسط اعتبارًا من 1 

يناير 2015. وثمة خطة جديدة وضعها االتحاد 
األوروبي لتسيير دوريات على طول حدوده، 

بداًل من إنقاذ األرواح. وقام أكثر من 110000 
شخص بالتوقيع على عريضتنا التي تطالب قادة 

االتحاد األوروبي بالتوصل إلى خطة أفضل. 
فلنتابع ممارسة الضغط. يرجى التوقيع على العريضة 

 http://bit.ly/FortressEurope :وأرسلوها إلى اآلخرين
)#SOSEurope( وانضموا للحوار عبر تويتر
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المواطنين الصينيين أن يفكروا 
بتأسيس أحزاب سياسية والحق 

في االقتراع. كما ينبغي 
على محـامي حقوق اإلنسان 

والجمهور أن يعملوا بمزيد من 
التعاون للتدخل حين تحصل 

أمور.
 هو جيا، الناشط وسجين الرأي السابق، 

الصين

سوف يتزايد اضطهاد المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيًا والخنثى واستخدامهم ككبش محرقة مع قيام الساسة باستغالل ضعفنا – 

ولعل ذلك يكون حقيقة مرعبة تبقيني مستيقظة طوال الليل. وآمل مع حلول رأس 
السنة الجديدة أن نقدم الدعم لمجتمع المثلييـن والمثليـات وذوي الميـول الجنسية 

الثنائية والمتحولين جنسيًا والخنثى بما يتيح لهم الحديث عن قضاياهم علنًا ومقاومة 
)مشروعية( سياسة التمييز التي توافق الدولة عليها.
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يقدم الطالب األقنعة الجراحية، والبسكويت 
والماء، وترى األعمال الفنية المبدعة في كل 

مكان بالمنطقة التجارية.
واألمر الذي أبهرني أكثر هو كيف لشباب 

هونغ كونغ، ربما معروف عنهم بأنهم مهتمون 
بالنجاح المادي بداًل من المشاركة في األنشطة 

المدنية – كيف يخرجون لالحتجاج أسبوعًا تلو 
أسبوع، مضحين بذلك بوقتهم وراحتهم.

وبينما كانت احتجاجات هونغ كونغ إلى حد 
كبير بشأن التغيير السياسي، فقد ركز موظفو 

منظمة العفو الدولية على ضمان أن ُيمّكن 
الناس من االحتجاج بصورة سلمية، ودون خوف 

من التعرض للمضايقة أو االعتداء.
وبناء على ما شاهدناه، فقد انتقدنا شرطة 

هونغ كونغ الستخدامها القوة دون داع ضد 
المحتجين، وتقاعسها عن وقف الهجمات 
العنيفة واالعتداءات الجنسية عليهم في 

أكتوبر/تشرين األول.
ال أحد يعلم كيف ستنتهي هذه االحتجاجات. 
ولكن وبعد أن أصبح لمنظمة العفو اآلن مكتب 

إقليمي في شرق آسيا، فيمكننا مواصلة 
االستجابة السريعة إلى هذا األمر، وإلى أي 

أحداث أخري في حاجة إلى رفع صوت من أجل 
حقوق اإلنسان. 

متظاهرو هونغ كونغ 
يـحـتـجـون بـأدب

 انطباعات إيدوين تشاو من مكتب منظمة العفو الدولية 
في شرق آسيا عن مظاهرات هونغ كونغ التاريخية خالل 

األشهر األخيرة من 2014.
ُوصم متظاهرو هونغ كونغ »بالمحتجين األكثر 

أدبًا«. وأنا أوافق على هذا الوصم تمامًا. فمنذ 
االعتصام األول في يوليو/تموز – عندما ألقي 
القبض على 511 شخصًا - وأنا أراقب ما أطلق 

عليه حركة »احتالل المركز«.
فقد بدأت كاحتجاج على مدى أسبوع في 
أواخر سبتمبر/أيلول، ضد ما شعر به الطالب 

أنه بمثابة أحكام تقييدية النتخابات الرئيس 
التنفيذي لهونغ كونغ في 2017.

عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع قفز المحتجون إلى دائرة الضوء 

الدولي. وقبل ذلك بأيام، شعرت بالتوتر حيث 
وصفت الشرطة المسيرة السلمية إلى مقر 
إقامة الرئيس التنفيذي »بتجمع غير مرخص 

له«، وحاولت وقف التجمع. ولقد فاجأني ما 
حدث بعد ذلك: فبينما حولت الشرطة آالف 

المحتجين إلى مركز تسوق مليء بالمحال 
التجارية الراقية، مروا بكل بساطة خالله بهدوء 
ودون التسبب في أدنى قلق. فهذا هو تجمع 

سلمي في أفضل حاالته.
وفي ليال عديدة منذئذ، خرجت إلى الشوارع 

بين المحتجين، فكان من الغريب أن ترى كل 
الخيام الملونة على الطريق اإلسمنتي، ونقاط 
تقديم الخدمات التي أقاموها بأنفسهم حيث 

إيدوين عند »جدار لينون« 
في أدميرالتي، وهو 

موقع كبير لالحتجاج في 
هونغ كونغ، ُسمي على 

اسم جون لينون، من 
فرقة بيتل الموسيقية. 

وقد ُغطي الجدار 
بالملصقات – وهي عبارة 

عن رسائل من الناس 
دعمًا لالحتجاجات المؤيدة 

للديمقراطية.

خلف الكواليس 2014 باألرقام

كم هي مساحة 
األراضي التي ُسرقت 

من الناس في كولومبيا 
خالل الخمسين سنة 

الماضية؟ 
اعثر على الجواب وباقي أسئلة اختبارنا 

القصير على الصفحتين 29-28.

تواريخ ومناسبات سنوية 

سنة جديدة
نشرة إخبارية جديدة!

المساهمون الرئيسيون: لويزا أندرسون وبن بومونت وشيرومي بينتو 
وكريستن هوالس سونده

فريق التصميم: إزرا بيتون وماثيو هاي ودينا سيالنتيفا 
مسؤول الصور: ريتشارد بيرتون 

مدير التحرير: ميالني رودز 

هل تالحظون أمرًا مختلفًا في هذا العدد من النشرة اإلخبارية؟
وإليكم معلومة: تظهر النشرة بحلة جديدة وحجم جديد وتشكيلة 
أوسع نطاقًا من المقاالت – وتتناول مواضيع من قبيل حملتنا 

الجديدة لصالح الالجئين السوريين ومصادر تمويل منظمة العفو 
الدولية والحقائق واألرقام التي تساعد على فهم النزاعات في 

قطاع غزة وجمهورية إفريقيا الوسطى. وسوف تجدون فيها تحديثًا 
آلخر تطورات حمالتنا في مختلف أنحاء العالم وآراء ومقابالت 
مع األشخاص الذين نتعاون معهم وتشكيلة رائعة من الصور 

الفوتوغرافية.
ويأتي هذا كله نتاجًا لتعليقاتكم – فلقد أطلعنا حوالي 650 

شخصًا من مختلف أنحاء العالم على آرائهم وأخبرونا عن نوع المجلة 
التي يحبذون أن تكون »النشرة اإلخبارية« عليه. 

ونجزي جزيل الشكر لكل من ساهم في اإلجابة على أسئلة المسح 
الذي أجريناه. واعرفوا من هم الفائزون الثالثة بجوائز المسح من 

خالل االطالع على صفحاتنا الجديدة كليا الخاصة بالقراء )الصفحتان 
28 و29( واطلعوا على اختبارنا القصير السريع والكثير من المواضيع 

األخرى.
ونرجو منكم أن تحرصوا على دوام تدفق األفكار من طرفكم )عبر 
مراسلتنا على العنوان التالي: thewire@amnesty.org( وأرسلوا لنا 

قصصكم وقولوا لنا ما رأيكم »بالنشرة اإلخبارية« في حلتها الجديدة. 
فهي مجلتكم العالمية التي تصدر أربع مرات في السنة وتركز على 

كيفية قيامنا جميعًا بإحداث الفرق المنشود.

كريستين )المحرر( 
@khulaas

 رأس السنة 
الصينية

19
فبراير

 اليوم العالمي 
للمرأة

8
مارس

 الذكرى السنوية 
الندالع النزاع في 
سوريا عام 2011

15
مارس

اليوم العالمي 
للقضاء على 

العنصرية

21
مارس

الرئيس األمريكي 
باراك أوباما يأمر 
بإغالق معتقل 
غوانتانامو في 

عام 2009 – )ال زال 
المعتقل مفتوحًا( 

22
يناير

 الذكرى السنوية 
 لثورة مصر 
عام 2011

25
يناير

 اإلفراج عن 
نيلسون مانديال، 
 جنوب إفريقيا، 

1990

11
فبراير

 إصدار تقرير 
 منظمة العفو 
 الدولية السنوي
:2015/2014 

www.amnesty.org

25
فبراير

 اليوم العالمي 
 إللغاء عقوبة 

اإلعدام

1
مارس

336,000 
مؤازر لمنظمة العفو الدولية يمارسون الضغط 

على الرئيس بوتين حتى توقيف روسيا قمع 
حق التعبير.

130 
دولة وقعت على االتفاقية العالمية لتجارة 

األسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 
ديسمبر/كانون األول 2014.

 1 مليون +
صوت حول العالم ينادون باإلفراج عن مريم 
إبراهيم، وهي مسيحية حكم عليها باإلعدام 

في السودان.

14,000 
هكتار من األراضي أعيدت إلى طائفة 

ساوهوياماكس من مجتمع السكان األصليين 
بعد ما يربو على 20 عامًا. 

44 
في المئة من الناس حول العالم يخشون 

تعرضهم للتعذيب في الحجز.

هل تعلم؟ 

احتفاالت السنة الصينية الجديدة في باريس، فرنسا، 2014.

فريق النشرة اإلخبارية 
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في عصر يوم دافئ ومشمس من أيام 
نوفمبر/تشرين الثاني في صحراء األردن 

المغبّرة، نجد صفوفًا من الفتيات والصبيان 
داخل مبنى ضخم ذي سقف معدني يقفون 
حفاة األقدام على األرضية اإلسمنتية – حيث 
تقف مكتزات الخدود بعمر خمس سنوات إلى 

جانب أقرانهن من المراهقين والمراهقات 
طوال القامة واألكثر ثباتًا.

ويرتدي معظمهم بدالت تدريب بيضاء 
تصلح للجنسين مزودة بأحزمة من مختلف 

األلوان حول خصر كل واحد أو واحدة منهم.
ومع بدء حصة التدريب على رياضة 

التايكواندو، يمارس الجميع ما بجعبته من 
ركالت )ُانظر الصورة إلى اليسار( ويركزون ضربة 

أقدامهم على وسادات حمراء اللون يحملها 
مدربون بالغون عند مستوى الصدر. وتشعر 

أن المناخ مشحون باإلثارة واالنفعال مع قدوم 
المزيد من األطفال متسببين بجيوب صغيرة 

من الفوضى العارمة. 
نحن جميعًا في زاوية صغيرة من زوايا مخيم 

الزعتري الضخم الذي أقامته الحكومة األردنية 
والمفوضية السامية لشؤون الالجئين إليواء 
الالجئين السوريين. وبعد افتتاحه في يوليو/

تموز 2012، أصبح المخيم اآلن منزاًل لما يربو 
على 80000 شخص، نصفهم من األطفال. 

وبالنسبة لهم، تبدو الحياة اليومية العادية 
شيئًا من الماضي السحيق. إذ فقد العديد من 

المتواجدين هنا كل شيء، ال سيما أحبتهم؛ 
وُقتل 190000 شخص منذ اندالع هذا النزاع 

المدمر.
ومع دخول النزاع عامة الخامس في مارس/

آذار 2015، فال يعرف أحد متى سوف يتسنى 
لحوالي 3,8 مليون الجئ سوري يقيمون 

اآلن في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا 
أن يعودوا إلى ديارهم، أو ما إذا كانوا سوف 

يعودون إليها أصاًل. 

أحياء يركلون! 

 ماذا يمكن أن يقدم العالم 
لالجئين السوريين؟ 

وفي األثناء، وبفضل مساهمات منظمة 
كورية غير حكومية صغيرة، يشغل 150 طفاًل 
من أطفال مخيم الزعتري أوقاتهم بالمشاركة 

في حصص تدريبية على الفنون القتالية أربع 
مرات أسبوعيًا. إذ تعمد أكاديمة التايكواندو 
أو )زاتا – ZaatariTA@ عبر موقع تويتر( التي 
أنشأتها هذه المنظمة إلى بعث األمل في 
نفوس األطفال بانتظار أن يبدأ مستقبلهم. 
ولن يكفل التدريب على فن التايكواندو 

حل المشاكل الضخمة التي تعاني منها هذه 
المدينة الصحراوية المنعزلة – مشاكل من 

قبيل الفقرة والصدمة والبقاء على قيد الحياة 
خالل فصل الشتاء. ولكن تظل األكاديمية 

مع ذلك مساهمة إيجابية يظهر أنها أصابت 
نجاحًا: فاألطفال هنا سعداء ومليئون بالطاقة 

والنشاط.
وتشمل قائمة مدربيهم السبعة محمودًا 
الالجئ من درعا المدينة الواقعة على مقربة 
من الحدود مع األردن. ويقول محمود: »أهم 
شيء هنا هو تعليم األطفال ومراعاة اآلداب 
والسلوكيات وبناء صداقات؛ فالبعض منهم 

ال يلتحق بالمدرسة أو عائالتهم كبيرة، فنجلبهم 
إلى هنا فيحسنون التصرف«.

#OpenToSyria حملة االنفتاح على سوريا
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 3.8 مليون
الجئ سوري اتخذوا ملجأ اآلن في مصر، 

والعراق، واألردن، ولبنان، وتركيا

 380,000 
هو عدد الالجئين السوريين األكثر ضعفًا 

ممن صنفتهم المفوضية السامية 
لشؤون الالجئين على أنهم بحاجة للحصول 

على فرص إلعادة التوطين في بلد ثالث

77,638 
 مكان إعادة توطين قدمت عالميًا 

حتى اآلن

بارقة أمل 
فر طارق وندى )الظاهران في الصورة إلى 

اليسار رفقة أطفالهما الثالثة( من درعا 
ويقيمان اآلن في إربد ثاني أكبر مدن األردن. 

ويقيم الزوجان في شقة صغيرة تقع في 
الطابق الثالث من بناية متوارية في أحد 

الشوارع الفرعية مزودة بساللم بدرجة ميالن 
حادة جدًا. 

ويالحظ المرء كثرة أزواج أحذية على باب 
الشقة بما يشير إلى أن 21 شخصًا يقيمون 

فيها، وهم ابنتاهما التوأم )سبعة شهور( 
وابنهما )سنتان( وأقارب العائلة الممتدة الذين 

يتقاسمون جميعًا خمس غرف فقط.
ويرحب طارق بنا في غرفة معيشة 

متواضعة ُزينت بورق جدران بني اللون وبمراتب 
اسفنجية صفراء، وقدم لنا القهوة. وبينما 

يلعب األطفال، يخبرنا إبراهيم أنه اعُتقل واحُتجز 
مدة 24 يومًا في سورية مرت عليه وكأنها 

24 سنة، وقال طارق: »لقد أوسعوني ضربًا 
على األماكن الحساسة من جسمي وحرقوني 

بأعقاب سجائرهم«. 

ما الذي تدفع منظمة العفو باتجاهه؟ 
نريد من أكثر دول العالم ثراء أن 

تستضيف، في عامي 2015 و2016، 10 
في المئة من مجموع الالجئين السوريين 
من ذوي الحاجات الملحة أكثر من غيرهم – 

أي ما مجموعه 380000 شخص.

وفر إلى األردن في مارس/آذار 2012 
وتمكن من كسب ما يكفي من المال لجلب 

أقاربه. ولكنه فقد عمله بعد أن بدأت الحكومة 
األردنية تحظر على السوريين العمل فيها. 

فلقد بدأ األردن يشعر بوطأة ضغوط استضافة 
حوالي 620000 الجئ على أراضيه.

يشعر طارق وندى باإلحباط والقلق، 
ولكن ثمة بارقة أمل بعد أن صنفتهما 

المفوضية السامية لشؤون الالجئين ضمن 
الفئة التي تحتاج إلى إعادة توطينها بشكل 

دائم في بلد ثالث.
وما من شك أن إعادة التوطين تشكل 

فرصة لتحول الحياة بالكامل بالنسبة لالجئين 
األكثر ضعفًا من غيرهم – أي فئات من 

قبيل الناجين من ضحايا التعذيب وأصحاب 
الحاالت الطبية الخطيرة والنساء واألطفال 

المعرضين لخطر اإلساءة.
لكن تتصف عملية إعادة التوطين ببطئها 

على نحو مؤلم: فاعتبارًا من أغسطس/آب 
2014، لم يتجاوز عدد الالجئين الذين جرت 
إعادة توطينهم في الخارج أكثر من 7000 

الجئ والجئة فقط. بل إن معظم البلدان 
أوصدت أبوابها ولم تقبل حتى حالة إعادة 

توطين واحدة.
ونعتقد أنه بوسع المجتمعات األكثر ثراًء 

في العالم بذل المزيد من أجل الجئي سورية. 
وتطالبهم حملتنا »OpenToSyria#« بمد يد 
العون إلى بلدان مثل األردن بما يكفل بقاء 

حدوده مفتوحة أمام أشخاص من أمثال طارق 
ممن هم بأمس الحاجة لذلك.

وصحيح أن إعادة التوطين لن تتكفل وحدها 
بحل أزمة الالجئين السوريين. ولكن وعلى غرار 
المبادرات من قبيل مدرسة تدريب التايكواندو 

في مخيم الزعتري، وحدها المساهمات 
الملموسة بوسعها أن تساعد الذين علقوا بين 
هذه الطفلة الصغيرة براثن أسوأ األزمات اإلنسانية في أيامنا هذه.

واحدة من العديد من 
األقارب الذين يشاركون 

في منزل مؤقت مع 
طارق وندى في إربد 

باألردن.

تحمل ندى إحدى طفلتيها 
التوأم. وتقضى األسرة 

كثيرًا من وقتها في 
شقتها الصغيرة.

تفاصيل األرقام

هل أنت منفتح على 
المشاركة في حملة 
OpenToSyria#؟ 

من هي البلدان التي نستهدفها بهذه 
الحملة؟ 

أستراليا وكندا والدانمرك وفرنسا وهولندا 
والنرويج وإسبانبا والسويد والمملكة 

المتحدة، وأروغواي، والواليات المتحدة.

ما الذي يمكنني أن أقدمه؟ 
انضم إلى حملتنا الجديدة! انتظرها بدءًا 

 من 4 فبراير/شباط على 
 AmnestyOnline@ وعبر موقع 

www.facebook.com/AmnestyGlobal

* تم تغيير األسماء حمايًة لألشخاص الوارد ذكرهم في 
المقاالت والتعليقات.

Richard Burton :جميع الصور
© Amnesty International
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يعمل المصور فالد سوخين على توثيق 
حقوق اإلنسان في منطقة المحيط 

الهادئ، ويقول: 

» ثمة الكثير من التقارير 
اإلعالمية األسترالية 

التي تتحدث عن طالبي 
اللجوء، ولكن ال تتوافر 

الكثير من الصور عنهم. 
وأريد أن أجعل لهؤالء 

األشخاص وجودًا بحيث 
يمكن لآلخرين أن يروا 

 المصاعب التي 
يمرون بها«.

نظرة على

يقول فالد: »كان من الغريب أن نرى أناسًا من 
الشرق األوسط أو إفريقيا بثيابهم التقليدية 
يمشون على إحدى الجزر النائية في المحيط 

الهادئ. والتقيت بفاطمة في منطقة النزهات على 
مقربة من أحد محال السوبرماركت في إيوا بجزيرة 

ناورو. كانت تجلس بانتظار قدوم الحافلة التي 
ستعيدها إلى مخيمها. وحاولنا أن نتجاذب أطراف 
الحديث من خالل تطبيق الترجمة عبر محرك البحث 
غوغل«. وُيذكر أن فاطمة واحدة من عدد قليل من 
طالبي اللجوء الذين ُأخلي سبيلهم من مركز الحجز 

في ناورو وُسمح لهم بالبقاء بتأشيرة مؤقتة. ©
 Vlad S

okhin/P
anos

  يجد اآلالف من الناس الذين يحاولون عبور حدود العالم أنفسهم محصورين 
  في أماكن غير متوقعة وغامضة. من الذي يحكي قصته ولماذا؟ نسأل 

  مصورًا قام بتوثيق مراكز االعتقال األسترالية في أماكن نائية، وهو منتج 
  أفالم يعمل على الحدود األمريكية المكسيكية، وأحد نشطاء منظمة العفو 

 الدولية في إسرائيل. 

الحياة على الحدود

 

أستراليا
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فمن خالل دورات حقوق اإلنسان التي 
ننظمها، باستطاعتهم تنمية المعرفة، 

واألدوات، واللغة التي يحتاجونها لرؤية 
أنفسهم بصفتهم أناسًا لديهم حقوق، 

وإسماع أصواتهم للعالم.
وقال أيضًا تاج من دارفور: »توفر لنا 

منظمة العفو الدولية المعرفة األساسية 
 بشأن حقوق اإلنسان التي لم تكن لدينا 

من قبل«.
يمكن للمشاركين المضي قدمًا للحصول 
على مزيد من التدريب المتقدم بشأن قضايا 

السياسة العامة، وإنشاء موقع على اإلنترنت، 
وتوثيق عمليات القبض، والمعاملة العنصرية 

التي يوجهونها، وإنتاج أفالم قصيرة تتناول 
قصصهم ووجهات نظرهم.

  »تطلق علينا الحكومة اسم »المتسللين«. 
إال أننا يمكننا أن نحكي قصة مختلفة«.

إدريس رجل من دارفور، ولكن بالنسبة 
للحكومة اإلسرائيلية فهو أحد »المتسللين« 

– وُيستخدم هذا المصطلح لوصف حوالي 47 
ألف الجئ وطالب لجوء بإسرائيل، أغلبهم من 

إريتريا والسودان.
بمقتضى القانون اإلسرائيلي لمكافحة 

التسلل، فإنه يمكن اعتقال طالبي اللجوء 
بصورة تلقائية وألجل غير مسمى.

كونك »متسلاًل« يعني أنه ال يوجد وضع 
قانوني واضح، سوى قطعة ورق تقول إنه قد 
تم اإلفراج عنك من السجن بشروط. ومع هذا، 

فال تحصل على رعاية صحية أو على خدمات 
الرعاية.

فإذا كنت رجاًل إريتريًا أو سودانيًا، وليس 
لديك أطفال، فإنك أيضًا عرضة للترحيل إلى 

هولوت، وهي عبارة عن مركز اعتقال في 
منطقة صحراوية معزولة بالقرب من الحدود 

المصرية.
وهناك بالفعل ما يزيد عن 2000 طالب 

لجوء محتجز فيه، وهذا ضد القانون الدولي.
إال أن إدريس ليس »متسلاًل«. إنه طالب 

لجوء، وأحد المدافعين المتحمسين عن حقوق 
اإلنسان – واحد من الكثيرين الذين يناضلون 

بالشراكة مع الفرع اإلسرائيلي لمنظمة العفو 
الدولية. 

طالبو لجوء يحتجون 
داخل مركز هولوت 
لالعتقال، صحراء 
النقب، إسرائيل، في 
اليوم العالمي لالجئين، 
20 يونيو/حزيران 2014.

إسرائيل
بقلم أدي دروري أفراهام، 

مسؤولة الحمالت الخاصة بالالجئين بالفرع اإلسرائيلي 

وينضم كثيرون أيضًا إلى »اتحاد األنشطة«: 
وهي اجتماعات أسبوعية لإلسرائيليين 

واإلريترين والسودانيين؛ إلعداد وسائل 
توصيل رسالتهم إلى المجتمع.

إنها رحلة مستمرة لكل المشاركين، فهي 
شراكة ذات اتجاهين. ألن النشطاء مثل 

إدريس وتاج يبقون المنظمة على اتصال بخط 
المواجهة للواقع القاسي جدًا. فعندما يحدثوننا 
بشأن المخاطر والصعوبات التي يواجهونها كل 
يوم، نتعلم كيف يمكننا تقديم أفضل مساعدة 

لتغيير األشياء، معًا.

إدريس، أحد الالجئين من دارفور.

نظرة على

لم ُيسمح لكل من وصل المياه اإلقليمية 
األسترالية بحرًا أن يتقدم بطلب اللجوء في 
استراليا منذ يوليو/تموز 2013. فلقد آثرت 
الحكومة عوضًا عن ذلك إرسال ما يربو على 

2000 شخص إلى مركزين من مراكز الحجز يقع 
أحدهما في جزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا 

الجديدة فيما يقع اآلخر في ناورو، وهي دولة 
ُجزرية صغيرة في المحيط الهادئ. 

وظلت السرية تلف تلك المراكز حتى عام 
2013، عندما تمكنت منظمة العفو الدولية من 
كشف النقاب عن مدى قسوة الحياة وذلها في 

جزيرة مانوس. وتوفي أحد طالبي اللجوء وُأصيب 
150 آخرون جراء اندالع أعمال عنف في فبراير/

شباط 2014. ولم تشهد األمور تحسنا ُيذكر عندما 
قمنا بزيارة الجزيرة مرة أخرى في مارس/آذار. 
ولم ُيسمح لنا بالدخول إلى ناورو في 

إبريل/نيسان 2014 التي ُأبلغ عن ارتكاب 
انتهاكات فيها مؤخرًا، حيث ُيحتجز نساء وأطفال 

في سن الرابعة في تلك الجزيرة.
وال زلنا نعمل على زيادة الضغط على 

أستراليا كي تغلق مراكز الحجز الخارجية التابعة لها. 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، رفعنا قائمة 

بشواغلنا هذه للجنة األمم المتحدة المعنية 

مجتبى حسين، شيعي 
يبلغ من العمر 21 عاما، 

قادم من قرية بوركي 
الباكستانية على مقربة 

من الحدود األفغانية، 
ويقول حسين إنه قد فر 
من عمليات القتل التي 

تنفذها حركة طالبان. 
وأمضى 10 أشهر في 

مركز الحجز في ناورو. 
ويعمل مجتبى اآلن في 

تحميل الحاويات لصالح 
إحدى الشركات المحلية 
في ناورو وال زال يحلم 
بالحصول على صفى 

الجئ في استراليا. 

 »لقد أصبحت الخيام ساخنة بشكل ال يطاق. وكان هناك ثمانية 
مراحيض لـ 400 شخص، وال يتوفر الماء أحيانًا. أعتقد أن 
السلطات األسترالية أجبرتنا عمدًا على العيش في هذه 

الظروف لكي نخبر اآلخرين – ال تدخلوا أستراليا بشكل غير 
قانوني، فسوف تذهبون إلى الجحيم بداًل من ذلك«.

بمناهضة التعذيب. وقامت اللجنة الحقا بإدانة 
سياسية احتجاز المهاجرين التي تنتهجها استراليا، 

في خطوة تصدرت عناوين الصحف حينها.
وخالل 24 ساعة من اإلعالنات عبر اإلنترنت، 

تمكنت حملتنا بعنوان »أسرار وحياة أشخاص« 
أن تلفت عناية 750000 أسترالي إلى انتهاكات 

حقوق اإلنسان التي يدفعون ماليين الدوالرات 
مقابل ارتكابها دون أن ُيسمح لهم بمعرفة 

حقيقة األمر. كما قام مؤازرونا بإرسال حوالي 
20000 رسالة تطالب رئيس الوزراء توني آبوت 

بإغالق مركزي الحجز في ناورو ومانوس.
فلقد حان الوقت للعثور على حل مختلف، 

ولقد دقت ساعة الحقيقة.
www.thetruthaboutmanus.com

مجتبى حسين، في الصورة أعاله
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الواليات المتحدة 
األمريكية

وُعثر خالل العقد الماضي على 2000 
جثة في تلك الصحراء، ولم يتم التعرف على 

أصحاب 700 جثة منها. إذ ال يحمل معظم 
المهاجرين أوراقًا ثبوتية معهم وعليه فيستغرق 

األمر الكثير من الوقت والجهد من أجل إعادة 
رفاتهم إلى عائالتهم.

وأردنا أن نتتبع كامل مراحل عملية اكتشاف 
رفات شخص في الصحراء مرورًا بالتحقيقات 

الجنائية ووصواًل إلى إعادة الجثة وحضور 
مراسم الدفن. كما أردنا أن نعثر على عائلة 

ومجتمع محلي ال يمانع أفرادهما بإطالعنا على 
قصتهم. 

ُمنح مخرج األفالم مارك سيلفر جائزة فرع 
منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة 

ألفضل فيلم وثائقي على فيلمه المعنون 
»من هو داياني كريستال؟« ويوضح مارك 
سبب توقه إلى سرد قصة أحد المهاجرين 

الذي ُعثر عليه ميتًا في صحراء أريزونا ويحمل 
وشما غامضًا.

أذكر مشاهدة صورة يظهر فيها أحد عناصر 
حرس الحدود وهو يحمل جمجمة في مساحة 

شاسعة وخالية من صحراء سونورا )في والية 
أريزونا على مقربة من الحدود المكسيكية(. 

واعتقدت يومها أن تتبع التحقيق لمعرفة 
هوية صاحب الجمجمة المجهولة كان أمرًا مثيرًا 

ووسيلة شاعرية الستكشاف كيف يتم تجريد 
المهاجرين من صفتهم اإلنسانية.

فسألت نفسي حينها قائاًل: »ماذا يمكن 
لجمجمة في وسط صحراء قاحلة أن تخبرك به 
عن العالم؟« ما الذي يدفع الناس إلى مغادرة 
منازلهم وخوض غمار إحدى أخطر الرحالت في 

العالم، وكيف ينتهي بهم المطاف وحيدين 
موتى في هذا الجزء المقفر من كوكبنا؟ 

تظهر صورة اإلطار يوهان 
ساندريس مارتينيز – 
الرجل الذي ُعثر على 

وشم داياني كريستال 
على جثته. ولقد توفي 
وحيدًا في الصحراء عن 
عمر يناهز 29 عامًا في 
مكان ال يبعد سوى 20 

دقيقة بالسيارة عن مدينة 
توسون بوالية أريزونا. 

وتوفي يوهان تاركًا وراءه 
زوجته كينيا يادينا كروز 

ريفاس )يسار الصورة( 
وأطفالهما الثالثة.

 »تستثمر الواليات المتحدة 
مليارات الدوالرات في الحفاظ 

على جدار الحدود الذي هو 
عبارة عن جماد. فلماذا ال 

تستثمر في البشر؟« 

 »حسبت السلطات األمريكية أنها لو أوقفت تدفق 
المهاجرين إلى كاليفورنيا وتكساس فلن يخاطر الناس 

بحياتهم عن طريق عبور األصقاع النائية في والية 
أريزونا. ومن الواضح أن حساباتها كانت خاطئة«.

من هو داياني كريستال؟ 
عثر أحد مالكي المزارع الكبيرة على جثة تحمل 
وشم »داياني كريستال« أثناء رعيه لماشيته 

في قعر مجرى نهر جاف. وعندما راجعت 
اللقطات أدركت مدى قوة ذلك الوشم وسألت 

نفسي قائاًل: »من هو داياني كريستال؟« 

 ساندريس توريكوس الظاهر في أعلى يمين الصورة 
حاماًل صورة شقيقه يوهان.

الدكتور بروس أندرسون، عالم أنثروبولوجيا الطب الشرعي في 
مكتب الطب الشرعي في والية أريزونا، متحدثا في فيلم »من 

هو داياني كريستال؟«

ُعثر على جمجمة مهاجر 
مجهول في صحراء 

سونورا على مقربة من 
توسون في والية أريزونا 

بالقرب من الحدود مع 
المكسيك، 2013.

نظرة على

اعرف المزيد 
 www.whoisdayanicristal.com  •

•  7 أمور لربما لم تعرفها عن المهاجرين: 
http://bit.ly/Migrants7Things    
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ولقد تم التعرف على هوية صاحب الجثة 
بسرعة مقارنة بما يحصل مع باقي الجثث. 

كما أبدت حكومة هندوراس تجاوبًا كبيرًا في 
العثور على عائلة الضحية التي أدركت أن قصة 
أحد أفرادها تنطبق على آالف المهاجرين في 

مختلف أنحاء العالم.
وأردت أن أسرد قصة تجمع ما بين العنصر 

المحلي داخل الواليات المتحدة والعنصر 
العالمي في مغزاها المتعلق بالحياة والموت 

والحب وااللتزام ودافع العثور على حياة أفضل 
لنا ولعائالتنا. فثمة أمور كثيرة في هذه القصة 

تدفع الجميع للتعاطف معها.  
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 8. نجمع 3.40 يورو مقابل كل يورو 
 واحــد نـــنـفقه على فعاليات جمع 

األمـوال والتبرعات 

9 أمـور لربما لم تعرفها 
عـن مصـادر أمـوال وتبرعات 

منظمة العفو الدولية 
تشتهر منظمة العفو الدولية ببحوثنا وحمالتنا التي نجريها، ولكن ما 
كان ألي من ذلك العمل أن ُينجز دون التبرعات السخية التي يقدمها 

مؤازرونا وأنصارنا.

 »ال يمكن السماح النعدام 
المساواة والالمباالة بأن تتضافر 
جهودهما. ولهذا السبب أنا أتبرع 

بالمال لمنظمة العفو الدولية« 

1. ال نقبل أموااًل من 
الحكومات ... 

2. يأتي أكثر من 81% من 
دخلنا من تبرعات األفراد

 3. 95% من دخلنا هو دخل 
»غير مقيد« 

7. أبرز ثالث قضايا على صعيد حقوق اإلنسان ننفق أموالنا 
عليها هي:

حماية الالجئين 
والمهاجرين

نشر حرية اعتناق الرأي 
والتعبير عنه

4. أنشطة جمع األموال والتبرعات في الشوارع 

6. يبلغ متوسط تبرع الفرد للمنظمة حوالي 90 يورو سنويًا 

5. مجرد التبرع بالمال يجعل منك ناشطًا 
لست بحاجة إلى المشاركة في مسيرة في الشارع أو 

التلويح بالفتة احتجاجية – بل إن تبرعك بالمال للمنظمة 
يجعلك مناهضا للظلم في مختلف أنحاء العالم.

صعيد حقوق اإلنسان. 

9. من السهل جدًا التبرع بالمال 
فقط قم بزيارة موقعنا amnesty.org/donate اليوم وسوف تصبح 

جزءًا من حركة عالمية حيوية تناضل من أجل حقوق اإلنسان في 
مختلف أنحاء العالم.

آنا بوال فراري، متبرعة لمنظمة العفو الدولية، البرازيل 

مكافحة االنتهاكات 
في النظم القانونية

€1€3.40

... إال في حاالت محدودة جدًا، 
تتضمن التثقيف على حقوق اإلنسان، 

والتي تشكل تبرعاتها أقل من %1 
من دخل المنظمة. فنحن مستقلون 
تماما عن الحكومات واأليديولوجيات 

السياسية والمصالح االقتصادية 
والديانات.

ويأتي جزء كبير منها من هدايا 
وهبات شهرية منتظمة. 

فبوجود تدفق مالي ثابت 
يمكن التنبؤ به، يمكننا أن 

نخطط بشكل أفضل إلجراء 
بحوثنا وحمالتنا المتعلقة 

بحقوق اإلنسان. 

+%81 

بمعنى أنه ال ُيشترط علينا 
استخدام التبرعات بطريقة معينة، 
وعليه فبوسعنا استخدام األموال 
في المكان الذي تكون فيه الحاجة 
لذلك التمويل أكبر من غيرها من 

مختلف مناطق العالم. كما يعني 
ذلك أننا نتمتع بالمرونة التي 

تخولنا االستجابة بسرعة للحاالت 
الطارئة من قبيل األزمة الراهنة 

في سورية.

قمنا العام الماضي بجمع ما ال يقل عن 4 ماليين يورو 
من مؤازرين جدد من خالل أنشطة جمع التبرعات وجهًا 
لوجه على الرغم من صعوبة ذلك بالمناسبة. وتقول 

هانا دياز التي أمضت يومًا كاماًل في الشارع لجمع 
التبرعات العام الماضي: »يتجاهلك الناس في الشارع 

عمدًا ويتفادون االصطدام بك والتواصل البصري 
معك أو ببساطة يهربون منك مسرعين«. وتضيف دياز 
قائلة: »يتعين عليك أن تكون طلقًا ومتمكنًا من التعبير 

عن عمل منظمة العفو. فبوصفك صوت الصدقات 
في هذا الوضع، يتعين عليك معرفة معلومات حديثة 

حول التقارير والحمالت التي تقوم المنظمة بها«.

أي أقــل من 1.73 يـورو أسبوعيًا. ولكن دون توفر الكثير من 
هذه التبرعات، فلن يكون من الممكن لنا أن ننجز عملنا الذي 

يغير حياة الكثيرين.

€4م+
جمعت العام 

الماضي

وأكثر من ذلك، فيتصف مؤازرو منظمة العفو الدولية بوالئهم الشديد 
للمنظمة ويمكثون معنا فترات طويلة جدًا – ما يبرز مدى التزامهم تجاه 

التغيير طويل األجل على صعيد حقوق اإلنسان. أقل من

 %1  
 من 

الحكومات
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على الرغم من أن عمره لم يتجاوز ثالثة شهور، ها هو ابن إيديلين الرضيع 
يمر بتجربته األولى مع مخيمات النازحين جراء النزاع في جمهورية إفريقيا 
الوسطى. وكانت تلك هي المناسبة الثالثة التي تضطر إديلين فيها إلى 

الفرار من منزلها في غضون أقل من عام واحد.
وتعمل إيديلين بائعة في أسواق الفواكه والخضار التي تغص بالزبائن 

في العاصمة بانغي؛ واضُطرت إلى الفرار من حي كاستورز الذي تقطنه 
رفقة أطفالها الستة في أكتوبر/تشرين األول 2014 بعد قيام مجموعة 

من المسلحين بنهب المنازل. وقاموا بضرب أحد الرجال أمام منزلها ضرب 
مبرحا أفضى إلى موته. وأخبرتنا إيديلين قائلة: »بدأوا برمي القنابل 

اليدوية وسقطت في المكان الذي كان أطفالي يلعبون فيه«.
وينحدر معذبوها من ميليشيا »سيليكا« المسلمة )ُانظر القسم 

الخاص بأطراف النزاع على الصفحة 21(. كما كان رجال من العصابات 
المناهضة »للبالكا« مسؤولين عن شن هجمات سابقة على المسلمين 

القاطنين في حيها.

أيام القتل 
وكحال الكثيرين غيرها، خشيت إيدلين أن يؤدي العنف المتصاعد في 

أكتوبر/تشرين األول إلى عودة جمهورية إفريقيا الوسطى مرة أخرى إلى 
أيام القتل التي سادت عامي 2013 و2014 عندما ُقتل آالف األشخاص 

وفر حوالي مليون شخص عقب انهيار الحكومة وشروع الجماعات 
المسلحة في قتل الناس بأعداد كبيرة.

وأجبرت أعمال العنف معظم المسلمين في جمهورية إفريقيا 
الوسطى على الفرار من أحيائهم السكنية وركوب شاحنات محملة 

بمقتنياتهم. وخلت األسواق من روادها مع خشية التجار المسلمين من 
التعرض العتداءات يشنها عليهم األشخاص الذين اعتادوا أن يبيعونهم 

الطعام. كما ُقتل أشخاص من أتباع الديانات األخرى وتعرضوا لالغتصاب 
والسرقة.

 ما هي الخطوة 
 التالية بالنسبة 

لجمهورية إفريقيا 
الوسطى؟

ساعد آالف األشخاص من مختلف أنحاء 
العالم منظمة العفو الدولية على لفت 

انتباه المجتمع الدولي إلى النزاع المستعر 
في جمهورية إفريقيا الوسطى. ومع 

دخول األزمة عامها الثاني، فما هي 
الخطوة التالية التي تنتظر البالد التي 

فقد العديد من األشخاص فيها أرواحهم 
ومنازلهم وأحبتهم؟ 

بقلم ستيفن كوكبيرن، 
نائب مدير برنامج غرب ووسط إفريقيا 

بمنظمة العفو الدولية 

تـحـلـيـل
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النضال الذي ينتظرنا 
تدور عجلة العدالة ببطء شديد في جمهورية إفريقيا الوسطى، ال بل 

من العجيب أنها ما زالت تدور أصاًل. ولقد اتفقت األمم المتحدة وحكومة 
جمهورية إفريقيا الوسطى على إنشاء المحكمة التي كنا ندعو إلى 

تشكيلها وال زالت المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقاتها هناك. وعلى 
الرغم من أن العديد من األشخاص الذين أشرنا إليهم باالسم ليسوا محل 

تحقيق جدي بعد، فلقد أصدرت األمم المتحدة عقوبات وأوامر منع سفر 
بحق البعض اآلخر منهم.

ولكن ال ُيعد كل ذلك كافيًا بالنسبة إلديلين أو مئات اآلالف الذين 
اضطروا للنزوح عن منازلهم. وتقول أنه يصعب عليها العودة إلى منزلها 

بينما »ما زالت الفوضى تعم الحي الذي تقطن فيه ويسوده انعدام 
األمن«. فتحقيق األمن في جمهورية إفريقيا الوسطى يستلزم أكثر 
من مجرد بنادق األمم المتحدة – إنه يحتاج إلى تحقيق العدالة. وفي 
عام 2015، سوف ينصب نضال منظمة العفو الدولية على تحقيق 

العدالة.  

تابعوا CARcrisis# عبر تويتر

وتوجه باحثو منظمة العفو الدولية على الفور لتوثيق األعمال 
الوحشية. ونظمنا حمالت نادت بعالي الصوت من أجل إرسال قوات 

حفظ سالم دولية كي توفر الحماية للناس من أن يتم افتراسهم برصاص 
الجماعات المسلحة وقنابلها اليدوية وبلطاتها.

وتوجهت أنظار العالم فعاًل إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث 
قام أكثر من 140 ألف شخٍص من مختلف أنحاء العالم بالتوقيع على 
عرائض تدفع باتجاه إرسال قوات دولية لحفظ السالم. وفي سبتمبر/
أيلول، وصلت قوة حفظ سالم تابعة لألمم المتحدة إلى البالد أخيرًا.

إحداث الفرق 
ولقد أحدثت هذه القوات الدولية فرقًا بالفعل، وأنقذت أرواحًا وحالت 

دون تدهور العنف إلى شيء أسوأ بكثير. ولكن ما زالت تلك القوات غير 
قادرة على فعل كل ما يتوجب عليها فعله بوجود ثلثي عدد أفرادها بعد 

أن كان من المفترض أن يتم إرسال 12 ألف جندي في أول األمر.
ويظل الواقع سوداويًا. فلقد التقت باحثة منظمة العفو الدولية 

جوان مارينر )تابعوها عبر تويتر: @jgmariner( مؤخرًا مع ناجين من إحدى 
هجمات ميليشيا »سيليكا« على كنيسة كاثوليكية في بلدة ديكوا وسط 

البالد حيث ُقتل 14 شخصًا على أيدي عشرات المسلحين. ومع تفوق 
األطراف األخرى عليها عدة وعتادًا، لم تتمكن قوات األمم المتحدة التي 

كانت تحرس الكنيسة من التدخل للحيلولة دون وقوع مذبحة كبيرة إال بعد 
وصول القوات الفرنسية لمد يد العون لها.

ونحن مستمرون في مناشدة األمم المتحدة كي تنشر كامل عدد 
قوات حفظ السالم المكونة من 12 ألف شرطي وجندي. ولكننا ندرك 

في الوقت نفسه أن إرسال المزيد من القوات لن يكفل حل جميع 
مشاكل جمهورية إفريقيا الوسطى. فهذا البلد يحتاج إلى العدالة ألن 

غيابها هو الذي يؤجج القتال ويحول قّطاع الطرق المسلحين إلى رجال 
أثرياء ومتنفذين. 

المشتبه بهم المعتادون 
يعرف أهالي نغوينغو، أحد أحياء العاصمة بانغي، تمامًا معنى غياب 

العدالة. فلقد أقدم مسلحون في أكتوبر/تشرين األول على قتل ثالثة 
أشخاص وجرح 20 آخرين على األقل وحرقوا 28 منزاًل وإحدى الكنائس. 
وتمكن قائدًا المسلحين من شن الهجوم على الرغم من دعوة منظمة 

العفو الدولية وخبراء األمم المتحدة إلى التحقيق في ارتكابهما لمخالفات 
خطيرة في وقت سابق من عام 2014.

وُقتل ما اليقل عن 30 شخصًا في بانغي أوائل شهر أكتوبر/تشرين 
األول وحده. وافتعل أحد كبار الميليشيا أعمال العنف من أجل ممارسة 

الضغوط السياسية والحصول على مناصب وزارية ومبادلة السجناء. 
وُنفذ الهجوم على أيدي أشخاص ُيشتبه بارتكابهم لجرائم بشعة ولكنهم 
ما زالوا طلقاء كي ينهشوا لحم المجتمعات المحلية كالتي تقيم إيديلين 

فيها.
ولهذا السبب لم تتوقف منظمة العفو الدولية عن الدعوة إلى 

التحقيق في ضلوع حوالي 20 زعيمًا من جميع أطراف النزاع في ارتكاب 
جرائم مروعة. ونريد أن يتم استحداث محكمة خاصة يشارك بها قضاة 

دوليون وإقليميون لمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم مع استمرار المحكمة 
الجنائية الدولية في إجراء تحقيقاتها. ونقول بوضوح تام أن التوصل إلى 

السالم واألمن يحتاج إلى توافر العدالة والمساءلة.

أخبرتنا إيدلين )التي ترتدي 
غطاء رأس أحمر اللون( عن 

سبب فرارها من منزلها 
رفقة أطفالها الستة قائلة: 

»بدأوا برمي القنابل 
اليدوية وسقطت في 

المكان الذي كان أطفالي 
يلعبون فيه«.

سيليكا: ميليشيا يشكل المسلمون 
غالبية عناصرها. واستولت على السلطة 

في مارس/آذار 2013 عقب حملة 
وحشية قامت بشنها، وانقسمت اآلن 

إلى عدة جماعات متناحرة.

الميليشيات المناهضة للبالكا: عبارة 
عن جماعات مسلحة سيئة التنظيم يشكل 
المسيحيون أو الوثنيون غالبية عناصرها. 

واندلعت أعمال العنف عقب قيامها بالهجوم 
في ديسمبر 2013 على العاصمة بانغي.

المسلحون من أفراد قومية »البيوله«: 
عناصر من قومية البيوله ينتمون إلحدى 
الجماعات المنفصلة عن ميليشيا سيليكا.

حركة الثورة والعدالة: مجموعة من الجنود 
السابقين المتمركزين في شمال جمهورية 

إفريقيا الوسطى ويقومون باستقطاب 
مقاتلين مناهضين للبالكا.

الكنيسة الكاثوليكية في 
ديكوا وسك البالد. 

وعندما زار مندوبو منظمة 
العفو الدولية الكنيسة 

في أكتوبر/تشرين األول 
2014، اتضح أن 1700 

شخص يقيمون في 
مجمع مباني الكنيسة 

فيما يقيم آخرون كثر في 
األحراش المجاورة.

من هي أطراف النزاع؟ 

 دليل سريع إلى 
جمهورية إفريقيا الوسطى

العاصمة

االستقالل

اللغتان 
الرسميتان

متوسط العمر 
المتوقع

التصنيف وفق مؤشر 
التنمية البشرية

الديانة

الموارد 
الطبيعية

المساحة عدد السكان

%80 

بانغي

 623,000 كم2 –
أكبر من إسبانيا

حوالي 

السانغو 
والفرنسية

 عن فرنسا، 
عام 1960

الغالبية مسيحيون 
المسلمون %15-10

الوثنيون %10

األخشاب 
واأللماس والذهب 
واليورانيوم والنفط 

والحديد والنحاس

48 سنة
070

 من بين 180 
187

يعتمدون على الزراعة 
كمصدر للدخل

5م+ 

القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا 
الوسطى/ »فاكا«: الجيش الوطني الذي 
يعكف حاليًا على إعادة تنظيم صفوفه عقب 

انهياره في يناير/كانون الثاني 2014. 

»يوفور – ج. إ. و.«: قوات حفظ السالم 
التابعة لالتحاد األوروبي التي ُنشرت في 
إبريل 2014 وتبقى حتى مارس 2015. 

بعثة األمم المتحدة »مينوسكا«: 
قوات من الشرطة والجنود التابعة لألمم 

المتحدة تم نشرها في سبتمبر/أيلول 
2014 من أجل توفير الحماية للمدنيين.

»سانغاريس«: القوات الفرنسية 
التي ُنشرت في ديسمبر/كانون 

األول 2013.

© Amnesty International .Joanne Mariner :جميع الصور
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أين يقع قطاع غزة؟ 
قطاع غزة هو عبارة عن شريط ضيق من األرض يقع على ساحل البحر 

األبيض المتوسط وتحده مصر من الجنوب وإسرائيل من الشمال 
والشرق. ويبلغ طول القطاع 41 كلم فيما يصل عرضه إلى 11 كلم فقط.

وكيف يختلف القطاع عن الضفة الغربية؟ 
يشكل القطاع والضفة الغربية معا األراضي الفلسطينية المحتلة. 
والضفة الغربية هي عبارة عن مناطق منفصلة لها حدود مع األردن 

وإسرائيل، وتشمل القدس الشرقية.

ومن يحكم القطاع؟ 
تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994 وُمنحت السيطرة على 

جميع الشؤون المدنية من قبيل الصحة والتعليم واألمن الداخلي في 
مناطق من األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة. ولكن تظل 

إسرائيل هي القوة القائمة باالحتالل في القطاع وتسيطر فعليا على 
األراضي والسكان.

ما هي حركة حماس؟ 
كلمة »حماس« أو »حركة المقاومة اإلسالمية«، وهي واحدة من أكبر 

األحزاب السياسية في األراضي الفلسطينية المحتلة. وهزمت حماس 
حركة فتح الحاكمة في انتخابات عام 2006 وبسطت سيطرتها على قطاع 

غزة في عام 2007 عقب نزاع دموي بين الفصيلين. وعندما شكلت 
حماس أجهزتها الخاصة بها لتنيفذ القانون في القطاع، فرضت إسرائيل 

حصارا تضمن خلق منطقتين عازلتين برًا وبحرًا. وفي يونيو/حزيران 2014، 
شكلت حركتا فتح وحماس حكومة ُتعنى بتصريف األعمال في الضفة 

الغربية وقطاع غزة إلى حين إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية.

ما هو الحصار؟ 
تريد إسرائيل أن يعيش شعبها بمأمن من تهديد هجمات حماس وغيرها 

من الفصائل. وكان الحل الذي اقترحته لتحقيق هذا الهدف هو فرض 
حصار طيلة سبع سنوات شل حركة الناس والبضائع من قطاع غزة وإليه. 

فهو يفصل العائالت الفلسطينية عن بعضها البعض ويحرم أهالي 
القطاع من الحصول على ضرورات الحياة األساسية من قبيل الرعاية 

الصحية والسكن والتعليم.

وما هو سبب اندالع النزاع األخير؟ 
تفاقمت التوترات بفعل عدة عوامل، ال سيما جراء استمرار االحتالل 

العسكري اإلسرائيلي واالستيالء على األراضي في الضفة الغربية، 
واالتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس )وهو اتفاق 

تعداد السكان 

رفضته إسرائيل(، وتزايد االعتراف الدولي بدولة فلسطين. واندلعت 
شرارة النزاع في يوليو/تموز بعد مقتل ثالثة شبان إسرائيليين في 

الضفة الغربية )وأعلنت حركة حماس عن تبنيها العملية الحقًا( وقيام 
اإلسرائيليين بقتل فتى فلسطيني.

وماذا حصل أثناء النزاع؟ 
كانت عملية الجرف الصامد ثالث العمليات التي تشنها إسرائيل ضد 

قطاع غزة في غضون أقل من ست سنوات. وبحسب األمم المتحدة، 
فقد ُقتل 2256 فلسطينيًا وُجرح أكثر من 11000 آخرين في هذه العملية. 

فيما ُقتل على الجانب اإلسرائيلي ستة مدنيين جراء الصواريخ وقذائف 
الهاون العشوائية التي انطلقت من قطاع غزة. وُقتل 66 جنديًا إسرائيليًا 

في القتال الذي دار بين الطرفين. 

ما هي جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل؟ 
تتضمن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل شن هجمات غير متناسبة 

وعشوائية على المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية في 
القطاع. كما هاجمت المدارس التي كانت تؤوي المدنيين والبنايات التي 

زعمت أن حركة حماس استخدمتها ألغراض عسكرية. كما هاجمت إسرائيل 
المستشفيات والطواقم الطبية.

ما هي جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها حركة حماس؟ 
أطلقت حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، آالف الصواريخ 

وقذائف الهاون على إسرائيل ودمرت عددا من منازل المدنيين. كما 
عرضت الفصائل الفلسطينية حياة المدنيين للخطر بتخزينها الصواريخ في 
المناطق السكنية وإطالقها منها، وأقدمت بشكل غير مشروع على قتل 

23 من أهالي القطاع اُتهموا بالتخابر مع العدو.

ما الذي تدعو منظمة العفو الدولية إليه؟ 
نحن في حاجة إلى تأييد عالمي من أجل إجراء تحقيق للمحكمة الجنائية 

الدولية في الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع. ففي ديسمبر/كانون 
األول، اتخذت فلسطين خطوة كبرى بقبول الوالية القضائية للمحكمة 
الجنائية الدولية على األراضي الفلسطينية المحتلة. وانتقامًا من هذه 

الخطوة، حجبت إسرائيل 127 مليون دوالر من أموال الضرائب المستحقة 
لفلسطين. وإننا ندعو إسرائيل والعالم إلى ضمان أن الفلسطينيين لن 

يتعرضوا للعقاب بسبب مطالبتهم بتحقيق العدالة. 

أعمدة الدخان في غزة 
بعد الضربات الجوية 
اإلسرائيلية في يوليو/
تموز 2014.

ملف الوقائع في غزة
وقائع

كل ما تود أن تعرفه عن الصراع في غزة ولكنك كنت تخشى أن 
تستفسر عنه.
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توقفي لحظة وفكري بجسدك. 
هل تمتلكين كامل السيطرة عليه؟ وهل يمكنك أن تختاري شريك حياِتك 
أو اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الجنسية دون أن يقوم اآلخرون بإصدار 

أحكام جزافية بحقك أو يتهجمون عليك؟ هل وبوسعك الحصول على 
المشورة والرعاية الصحية التي تحتاجينها بما يكفل عدم وقوع حمل غير 

مرغوب فيه؟ وهل يمكنك تحمل تكلفة الحصول على وسائل منع الحمل 
إذا رغبِت؟ 

وكم مرة تطلبين من صديقاتك أن يرسلن رسالة لك يقمن من خاللها 
بطمأنتك على سالمة عودتهن بعد سهرة خارج المنزل؟ 

قبل سنة، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة »جسدي ... حقوقي« 
الرامية إلى الحيلولة دون قيام الحكومات واألشخاص باتخاذ تلك القرارات 
نيابة عنا. لماذا؟ ألن الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان 

– فهي ملك لنا جميعا. 
فمن قرى نيبال إلى سجن النساء في السلفادور، أمضينا العام 
المنصرم في التركيز على ما يحصل عندما ُيحرم البعض من التحكم 

بأجسادهم والقرارات المصيرية المرتبطة فيها. وها نحن بدأنا نحدث األثر 
المنشود.

في أكتوبر/تشرين األول 2014، في األمم المتحدة قامت كل من 
أستراليا، والجمهورية التشيكية، وأيسلندا، وسلوفينا وأسبانيا، بحث 
حكومة السلفادور بشدة على إلغاء الحظر المطلق الذي تفرضه على 
اإلجهاض، وهو حظر يمكن يؤدي إلى سجن نساء مدة 40 سنة عقب 

عارض صحي تسبب بإسقاط الجنين. 
وفي الصيف الفائت، تمكنا من جمع 198000 توقيع من مختلف 
أنحاء العالم لمناشدة الجزائر والمغرب وتونس توفير الحماية للنساء 

والفتيات الناجيات من العنف الجنسي. وعندما رفعنا العريضة للحكومة 
التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني )انظر أدناه(، كان أعضاء الوفد 

يتحدثون ثالث لغات لكنها لم تحل دون تمرير رسالة واحدة واضحة 
بعالي الصوت. 

الناشطون والنشاطات في مختلف أنحاء العالم 
لدينا ناشطون وناشطات مذهلين في مختلف أنحاء العالم، الكثير منهم 

شباب، وغالبًا ما يكونون على أتم االستعداد من أجل بذل قصارى 
جهودهم الستعادة زمام األمور والتحكم بحقوقهم الجنسية واإلنجابية. 

ولهذا السبب قمنا بإعداد دليل تعليمي جديد – الحقوق الجنسية 
واإلنجابية حقوق إنسانية – يساعد الشباب على التواصل مع أقرانهم 
بحيث يتمكنوا من مقاومة التحركات تلك والمطالبة بالتمتع بحقوقهم 

المتعلقة بأجسادهم.
ولنأخذ الفلبين على سبيل المثال. يدفع ناشطو منظمة العفو 

الدولية الشباب الحكومة المحلية على أن تكفل ُحسن تطبيق قانون 
تاريخي صادر عام 2012 يمنح الجميع حق الحصول على وسائل منع 
الحمل والثقافة الجنسية. كما يستخدم الناشطون الشباب مواردنا 

التدريبية الجديدة لمجابهة الممارسات والتوجهات التقليدية التي تحابي 
الرجال على حساب النساء. 

وفي عام 2015، سوف نتواجد في بوركينا فاسو للعمل على 
تحسين فرص الحصول على وسائل منع الحمل وسوف نتصدى للحظر 

المفروض على اإلجهاض في جمهورية أيرلندا. وسوف نستمر في 
عملنا بالسلفادور والجزائر والمغرب وتونس ونيبال. وسوف نراقب قادة 

العالم كيف يقررون بشأن أهداف التنمية العالمية للسنوات الخمس 
عشرة القادمة.

فشكرا لجميع الذين آزرونا. وأما من لما يلحقوا بالرْكب بعد، فنرجوكم 
أن تنضموا إلينا. ففي نهاية المطاف، كيف يمكننا أن نتحكم بحياتنا إذا لم 

تكن لدينا القدرة على التحكم بأجسادنا؟

انضم إلى حملتنا 
www.amnesty.org/mybodymyrights

حملة

بقلم جيسي ماكنيل براون، 
مديرة حملة »جسدي ... حقوقي«

سبتمبر 14 – يناير 2015نوفمبر 2014 سبتمبر 2014  مايو 2014 إبريل 2014  6-8 مارس 2014

سنطلق حملة »جسدي ... حقوقي« في 
إحدى قرى نيبال. وعبر اإلنترنت، وتظهر عماًل 
فنيًا مذهاًل، ال سيما فن تصوير الجسد من 

إعداد الفنانة المقيمة في اليابان هيكارو تشو 
)انظر أعاله(.

نقوم بتسليم عريضة تهيب بقادة العالم توفير 
الحماية للحقوق الجنسية واإلنجابية للشباب 

أثناء اجتماع لجنة األمم المتحدة للسكان 
والتنمية. ووقع أكثر من 280000 شخص من 

165 بلدًا على العريضة. 

قمنا بتسليم الحكومة عريضة نيبالية تدعو إلى 
االعتراف بمرض هبوط الرحم كإحدى المشاكل 

المتعلقة بحقوق اإلنسان؛ وحملت العريضة 
تواقيع 102518 من مؤازري منظمة العفو 

الدولية من مختلف أنحاء العالم.

عندما قامت أسبانيا بفرض قيود على 
القوانين المعنية باإلجهاض قام 133400 من 

مؤازري منظمة العفو باالحتجاج. وتراجعت 
الحكومة عن التعديالت المقترحة. 

ممثلو منظمة العفو الدولية )من بينهم جيسي 
على اليمين( يسلمون ما يزيد عن 198000 
توقيع على عريضة تناشد الجزائر والمغرب 

وتونس توفير حماية أفضل للنساء والفتيات 
من ضحايا العنف الجنسي.

انضم اآلالف عبر العالم إلى دعوتنا إلى 
السلفادور إللغاء حظرها المطلق لإلجهاض – 

اعرف السبب هنا: 
http://bit.ly/GloriasStory
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هل تملكين جسدك؟
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أين تقيم اآلن؟ 
أعيش في كوخ من الخيزران في مخيم مخصص لنازحين داخليا يقع على 

مقربة من سيتويه )عاصمة والية راخيني(. ومن الصعب علي أن أقيم 
هناك – إذ ال يتسنى لي القيام باألمور علنًا كوني تحت أنظار الحكومة 

التي تراقبني. وال يرغب المجتمع المحلي في أن يدعني أغادر ولكن 
صحتي معتلة وال يحصل أطفالي على التعليم أو الرعاية الصحية. 

ما الذي يجب فعله لمساعدة شعب الروهينغيا؟ 
يتعين على الحكومة أن تمنحنا الجنسية وينبغي على المجتمع الدولي أن 

يعترف بالروهينغيا كمواطنين في دولة ميانمار. 

كيف تصف نفسك إذا ُطلب منك ذلك؟ 
ال تكتبوا أنني بطل قومية الروهينغيا. فأنا أقوم بهذه األمور من أجل 

الجميع. 

بطٌل على مضض
     مقابلة مدتها 60 ثانية 

ماذا يعني أن ينتمي المرء إلى أقلية الروهينغيا في ميانمار؟ 
يخاف الناس منا ألننا مسلمون. وال ترغب الحكومة في منحنا الجنسية 

على الرغم من أننا قد ُولدنا في والية راخيني )غرب ميانمار( وترعرعنا 
فيها منذ أمد طويل. وينعتوننا بالبنغال )أي القادمون من بنغالدش( منذ 

عام 1971. وتتلخص سياسة الحكومة في الرغبة بالتخلص من شعب 
الروهينغيا وطردهم خارج البالد.

لقد ُأفرج عنك في 7 أكتوبر/تشرين األول 2014 بعد أكثر من سنة 
أمضيتها في السجن. لماذا كنت مسجونًا؟ 

أنا محام ولهذا لم يرق لهم أن التقي بالسفراء والصحفيين، فقاموا 
بتلفيق قضية ضدي وألقوا القبض علي.

لقد وصلتك رسائل من مؤازري منظمة العفو الدولية من مختلف أنحاء 
العالم. ماذا الذي كانت تعنيه تلك الرسائل لك؟

لقد ُسررت أيما سرور بتلقي تلك الرسائل في السجن – فلقد شجعتني 
وحّسنت من صحتي ورفعت من معنوياتي. وعليه فأنا ممتن ألن تلك 

الرسائل قد لفتت االنتباه لقضيتي بما جعل سلطات السجن تضطر 
لرعايتي ومراعاة صحتي.

أنت رجل متزوج لديه سبعة أطفال. كيف أثر ما تقوم به من حراك 
وأنشطة عليك وعلى أفراد أسرتك؟ 

بالكاد تمكنوا في البقاء على قيد الحياة عندما كنت في السجن. 
واضُطرت ابنتي للتنقل إلى السجن أسبوعيا كي تدفع المال للشرطة 

بحيث يقوموا بتوفير الطعام لي.

أو كياو هال أونغ يحمل 
بطاقة تسجيله الوطني، 
وهي وثيقة تعود إلى 
خمسينيات القرن الماضي 
تثبت أنه يقيم في ميانمار 
منذ وقت طويل.

كتب مؤازرو منظمة العفو الدولية من مختلف أنحاء 
العالم رسائل دعم وتأييد ألو كياو هال أونغ في 

سجنه قبل أن ُيصار إلى إخالء سبيله في ميانمار 
أواخر أكتوبر/تشرين األول الماضي. وقد سجن هذا 
المحامي البالغ من العمر 75 عامًا، والمنتمي إلى 
أقلية الروهينغيا المضطهدة في البالد، مرارًا جراء 

نشاطه السياسي السلمي. وقد تم اإلفراج عنه أخيرًا 
في أكتوبر/تشرين األول. وها هو يخبرنا في هذه 

المقابلة عما يناضل من أجل تحقيقه. 
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اعرف المزيد: 
»ميانمار: قصة حقوق اإلنسان وراء التحول« 

http://bit.ly/MyanmarSpin )المدونة(
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تغير كلماتنا حياة الكثيرين 
كتب مؤازرو منظمة العفو الدولية، شيبًا وشبانًا، أكثر من 2 مليون رسالة 

خطية وإلكترونية ونصية قصيرة ضمن حملة »اكتب من أجل الحقوق« 
وهي حملتنا العالمية لماراثون كتابة الرسائل. ونظم ناشطو الحمالت 

في أكثر من 100 بلد جميع أشكال الفعاليات ال سيما كتابة الرسائل في 
هولندا )كما هو ظاهر في الصورة( وإقامة حفلة ارتداء مالبس النوم 

)البيجاما( طوال يوم كامل في تشيلي وفعالية ليلية حول حقوق اإلنسان 
في بوركينا فاسو وإجراء مقابلة على الهواء مباشرة مع إدوارد سنودن 

في فرنسا. وسوف تقود هذه التحركات إلى زيادة الضغط من أجل تغيير 
أوضاع حقوق اإلنسان في مختلف أرجاء المعمورة. 

اعرف المزيد حول الفعاليات الرائعة واّطلع على األثر الذي تحقق من خالل الرابط التالي:
www.amnesty.org/writeforrights 
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ال شيء أروع من ذلك! كانت فرقة »ذا نيويورك سيتي بريكرز« إحدى 
الفرق الموسيقية التي شاركت بعروضها في التيليثون المتلفز الذي بثته 

شبكة NRK الحكومية عام 1984 من أجل جمع األموال لمنظمة العفو 
الدولية. وبعد ثالثين سنة، أي في أكتوبر 2014، احتفل الفرع النرويجي 

بذكرى مرور 50 سنة على تأسيسه. ولقد بدأت القصة بمشاركة قلة 
من بعض الشغوفين في أوسلو ممن عكفوا على كتابة الرسائل التي 

تطالب الحكومات باإلفراج عن المحتجزين على خلفية آرائهم ومعتقداتهم. 
واليوم، تحظى المنظمة بمؤازرة أكثر من 100000 شخص في النرويج.

بعض تعليقاتكم المفضلة لدينا في 2014: 

أود أن أقول إنني لست عنصرية وال أميز ضد 
أحد، ولكن لطالما أقلقني مفهوم طلب اللجوء، 

وإن كانت مدونتكم قد حملتني على التفكير 
بالموضوع. إذ ال ينبغي أن ُيحرم أي شخص 

من حقوق اإلنسان األساسية بسبب طبيعة 
البلد الذي ُولد فيه، كما ال يجوز حرمانه من أن 

يتم إنقاذه لنفس السبب. شكرًا لكم يا منظمة 
العفو الدولية«.

اآلنسة جيسيكا، في تعليق لها عبر مدونة 
النشرة الحية 

»وأنا أستعد للتوجه إلى فيرغيسون، أعبر 
عن تضامني مع المحتجين السلميين الذين 

يتعرضون لالعتداء في مختلف أنحاء العالم«. 
ستيفن هوكنز، من فرع منظمة العفو 

الدولية بالواليات المتحدة، عبر تويتر 
 @StevenWHawkins

»ال ينبغي أن يتسبب الحمل بقتل المرأة الحامل«. 
نغوزي أوليفيا أوشوا عبر فيسبوك

الفائزون بجائزة    
المسح الخاصة بالقراء   

هل لديكم سؤال يتعلق بعمل منظمة العفو 
الدولية أو حقوق اإلنسان؟ ابعثوا به إلينا 

عبر البريد اإللكتروني وسوف نطرحه بدورنا 
على أحد خبرائنا الذي سوف يرد عليكم في 
عدد إبريل/نيسان 2015 من مدونة النشرة 

اإلخبارية.

القرار الذي اتخذتموه    
بمناسبـة رأس السنـة   

اختبر    
معلوماتك   

اإلجابات: 

تمت سرقة حوالي 8 ماليين   .1
هكتار خالل النزاع المسلح 

المستمر في كولومبيا منذ 
50 عامًا – وهي مساحة تفوق 

مساحة دولة كوستاريكا أو تعادل 
مساحة النمسا. اعرف المزيد: 

 http://bit.ly/15LandFacts

أكثر من 85000 مواطن   .2
هاييتي ال زالوا يقيمون في 

مخيمات مؤقتة. وأكثر من ربع 
هؤالء معرض لخطر اإلخالء. 

وقع على عريضتنا )بالفرنسية(. 

ال ُيرحب بإجراء استقصاء   .3
وتحقيقات مستقلة في مركز 

الحجز في ناورو: وارتفعت 
رسوم استصدار تأشيرة دخول 

الصحفي إلى هذه البلد الُجُزري 
الصغير بشكل خرافي من 200 

دوالر أسترالي إلى 8000 دوالر 
أسترالي )اقرأ قصتنا على 

الصفحات 14-12( 

تؤوي تركيا حاليًا 1.6 مليون   .4
سوري فروا من بالدهم عقب 
النزاع المدمر فيها. وبالمقابل، 
تعهد 26 بلدًا من بلدان االتحاد 

األوروبي، باستثناء السويد 
وألمانيا، باستيعاب 6724 

شخصًا فقط اعتبارًا من ديسمبر/
كانون األول 2014 )انظر 

الصفحات 11-8(

يوجد 7 ماليين مؤازر لمنظمة   .5
العفو الدولية في مختلف أنحاء 

العالم.

جون جانيت سولستاد ريمو، امرأة نرويجية 
متحولة جنسيًا حظيت قضيتها بتغطية 

رئيسية ضمن حملة »ُاكتب من أجل الحقوق« 
في عام 2014. 

كم هي مساحة األراضي التي ُسرقت   1
من السكان في كولومبيا خالل السنوات 

الخمسين الماضية؟ 

بعد مرور خمس سنوات على وقوع زلزال   2
هاييتي المدمر، كم عدد األشخاص الذين ال 

زالوا يقيمون في مخيمات مؤقتة؟ 

كم يكلف استصدار تأشيرة دخول صحفي   3
إلى ناورو، وهي البلد التي تقوم أستراليا 

بإرسال طالبي اللجوء من الخارج إليها؟

ما هو البلد الذي يستضيف أكبر عدد من   4
الالجئين السوريين في العالم؟ 

ما هو عدد مؤازري منظمة العفو الدولية   5
في العالم؟ 

انظر اإلجابات على اليسار. 

نشكر 645 شخصًا من مختلف أرجاء العالم 
ساعدونا على إعادة تصميم المجلة التي 

تقرأونها بحلتها الجديدة اآلن! وتهانينا للفائزين 
بجائزة القراء – جاي في الهند وموانغاني 

توماس في كينيا اللذان حصال على حقيبة 
منظمة العفو الدولية لحمل األطايب وبيير 

في بلجيكا الذي فاز بتقويم )رزنامة( عالم واحد 
ومجموعة بطاقات المعايدة كهدية. 

كل شيء عنكم
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تعليقاتكم التي    
أدليتم بها   

    من 
   األرشيف 

اسألوا خبيرًا من خبراء    
منظمة العفو الدولية   

انضموا إلينا ثالث فتيات يبلغهن 
من العمر ست سنوات، 

من إحدى المدارس 
االبتدائية في بلدة جبل 

يون-لين بتايوان، يظهرن 
حبهن للحقوق اإلنسان، 

ديسمبر/كانون األول 
2014. وخالل الحملة 

العالمية لمنظمة العفو 
الدولية »ُاكتب من أجل 
الحقوق«، رسم هؤالء 
الفتيات أزهارًا، وكتبن 

رسائل إلى باراسكيفي 
كوكوني، وهي امرأة من 
طائفة الروما من اليونان 
تعرضت العتداء عنصري. 
وقالت بعض رسائلهن: 

»هل أنت بخير؟«، و»رجاء 
استمري في النضال«.

 مرحبًا بكم على صفحات القارئ الجديدة. 
نريد أن نسمع منكم! يرجى إرسال تعليقاتكم، وصوركم، 

وقصصكم، وأفكاركم، وآراكم، بالبريد اإللكتروني إلى: 
thewire@amnesty.org

منظمة العفو الدولية حركة عالمية لما 
يربو على 7 ماليين شخص، وتناضل 

من أجل عالم يتمتع فيه كل فرد 
بجميع حقوق اإلنسان.

ابحثوا عن مكتب منظمة العفو الدولية في 
بلدكم، أو أصبحوا أعضاًء دوليين
www.amnesty.org/en/join

www.facebook.com/
AmnestyGlobal

@AmnestyOnline

http://livewire.amnesty.org
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ال يوجد شخصان متطابقان في هذا العالم. 
ويتعين علينا التوقف عن تقسيم الناس إلى 
فئات مختلفة. وقد يبدو اقتراحي هذا مثاليـًا 

أكثر من الالزم، ولكن أثبت العاملون مع منظمة 
العفو الدولية أنه ثمة وسيلة أخرى، أال وهي 

مكافحة الظلم بصرف النظر عمن تعرض له وعن 
مكان وقوعه.



 ال أريد أن أعيش 
 في عالم حيث أي 

 شيء أقوله وأفعله 
يتم تسجيله.

إدوارد سنودن
#surveillance


