تونس :تعذيب المعتقلين

اعتقل ما ال يقل عن ألف ش�خص ،من بينه�م أحداث ،في تونس منذ
عام  ،2003لالش�ـتباه ف�ي تورطهـم في جرائـم تتعل�ق باإلرهاب؛
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وتع�رض الكثي�رون منهم للتعذي�ب أو غيره م�ن صنوف س�وء المعاملة أثناء
اعتقاله�م بمعزل عن العال�م الخارجي؛ وحكم على بعضهم بالس�جن لفترات
طويلة بعد محاكمات جائرة.
وبالرغ�م من هذا ،فال يرى الكثيرون أن تون�س من البلدان التي ُتقترف فيها
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنس�ان؛ بل إن الرئيس الفرنس�ي نيكوال ساركوزي
أش�اد بمس�اعي الحكومة التونس�ية لمكافحة اإلره�اب ،أثناء زيارة رس�مية
لتون�س في إبريل/نيس�ان  ،2008وصرح بأن «مجال الحري�ات» في هذا البلد
يشهد تحسناً.
غي�ر أن المعتقلي�ن التونس�يين يرون خالف ذل�ك ،ويروون واقع�ا ً مختلفاً؛
فحينما أعيد حس�ين طرخاني قسرا ً من فرنس�ا إلى تونس في يونيو/حزيران
 ،2007اعتقلت�ه الس�لطات ل�دى وصول�ه .وقال لمحامي�ه فيما بع�د إنه أثناء
احتج�ازه بمعزل عن العال�م الخارجي تعرض للضرب بعص�ا في جميع أنحاء
جسمه ،والصعق بالصدمات الكهربائية ،والتهديد بالقتل.
وكثيرا ً ما تقوم إدارة أمن الدولة باحتجاز األشخاص المعتقلين لالشتباه في
تورطهم في جرائم تتعلق باإلرهاب بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع أو
حتى أش�هر؛ وال تعترف السلطات باعتقالهم ،أو تكشف عن أماكن احتجازهم،
وال يحظون بأي حماية قانونية.
وكثيرا ً ما يقوم مس�ؤولو أمن الدولة بتزوير تواريخ االعتقال ،وال س�يما في
القضايا السياس�ية واألمنية ،كي يتس�نى لهم احتجاز المعتقلين لعدة أسابيع
س�را ً وبص�ورة غير قانونية ،م�ع اإليهام بأنه�م ملتزمون بالقان�ون .ومعظم
ادع�اءات التعذيب وس�وء المعاملة تتعلق بفترات س�ابقة للتواريخ المس�جلة
رسميا ً للقبض على المعتقلين.
ويتم إخضاع المعتقلين للتعذيب أو س�وء المعاملة بهدف انتزاع «اعترافات»
منهم يمكن تقديمها كأدلة ضدهم أثناء محاكمتهم فيما بعد ،وبهدف المعاقبة
والتخويف .وأكثر أس�اليب التعذيب ش�يوعاً ،وفقا ً لألنباء الواردة ،هي الضرب،
وبخاصة على باطن األقدام ،والتعليق من الكاحلين في أوضاع ملتوية ،والصعق
بالصدمات الكهربائية ،والحرق بالسجائر.
وجدي�ر بالذكر أن محاكمات المعتقلين المتهمين بجرائم تتعلق باإلرهاب ال
تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ،إذ يقبل القضاة المعلومات المنتزعة
م�ن المعتقلين تح�ت وطأة التعذي�ب باعتبارها أدل�ة ،وال يس�مح للمعتقلين
باالتص�ال بمحامين ،ويحرم�ون من أي فرصة إلعداد دفاعه�م بصورة وافية.
ويمث�ل الكثي�رون من المعتقلين المدنيين أمام محاكم عس�كرية ال تس�توفي
إجراءاتها ضمان�ات المحاكمة العادلة واألصول القانونية الواجبة ،ويعني ذلك
 ضمن ما يعنيه  -فقدانهم لحقهم في الطعن.ويجي�ز القان�ون التونس�ي تطبي�ق عقوبة اإلع�دام في طائفة واس�عة من
الجرائ�م؛ ورغم أن الس�لطات لم تنف�ذ أي حكم باإلعدام منذ ع�ام  ،1991فما
برح�ت المحاك�م تص�در أح�كام اإلع�دام دون مراع�اة الضمانات األساس�ية
للمحاكمة العادلة؛ فقد نال صاب�ر رجوبي ،مثالً ،محاكمة جائرةُ ،
وحكم عليه
باإلعدام في ديس�مبر/كانون األول 2007؛ وأيدت أعلى محاكم االس�تئناف في
تونس حكم اإلعدام الصادر بحقه في  23مايو/أيار .2008
للحص�ول على مزيد م�ن المعلومات عن محنة المعتقلي�ن في تونس ،انظر
تقرير« :تونس :التعذيب واالعتقال غير القانوني والمحاكمات الجائرة» (MDE
.)30/005/2008

الرئيس الفرنسي التونسي زين العابدين بن علي يستقبل نظيره الفرنسي نيكوال
ساركوزي أثناء حفل استقبال في تونس.
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مظاهرة في كويرنافاكا ،بوالية موريلوس ،إلحياء ذكرى ضحايا العنف من النساء ،والمطالبة باإلنصاف ،نوفمبر/تشرين الثاني .2006

استمرار العنف األسري
ضد المرأة في المكسيك

تعيش اآلالف من النس��اء في المكس��يك في خوف من التعرض
للعنف واألذى على أيدي ش��ركاء حياته��ن أو أقاربهن؛ ويعاني
بعضه��ن من اآلثار البدنية أو النفس��ية الخطي��رة المترتبة على
اإليذاء الذي كابدنه على مر السنين .وقد تستمر آثار العنف في
محيط األس��رة من جيل آلخر ،ورغم هذا فكثيراً ما يعتبر العنف
الذي تتعرض له المرأة ف��ي المنزل أمراً خصوصياً ،وليس انتهاكاً
خطيراً لحقوق اإلنسان.
فقد ظلت مارس��يال بلومنك��رون روميرو تعاني من الش��لل
لمدة أربعة أش��هر ،إذ أصيبت بتلف عصبي خطير وطويل األمد
مم��ا أضعف قدرتها على الحركة ،بعد أن اقتحم زوجها الس��ابق
منزلها في بلدة إرموس��يلو بوالية سونورا ،ثم طعنها بسكين في
أغسطس/آب  .2005وخالل األشهر الثالثة السابقة لهذا االعتداء،
قدمت مارس��يال بلومنكرون ستة بالغات ضد زوجها إلى مكتب
المدعي العام تش��كو فيه��ا من التحرش الجنس��ي ،والتخويف،
والتهديدات بالقتل .وقيل لها ذات مرة «عندما تأتين إلينا مصابة
بكدمات ،فسوف نفعل شيئاً».
وف��ي حالة أخرى ،لبث��ت أم لطفلين في الرابعة والعش��رين
من عمرها ،تدعى س��وزانا ،نحو عشر سنوات تعاني من العنف
البدن��ي والنفس��ي على أيدي ش��ريك حياتها ،ول��م تجد المالذ
اآلمن الذي تحتمي به من ش��ريكها سوى ملجأ النساء في بلدة
إرموس��يلو؛ وكان ال��رد الوحيد الذي تلقته م��ن مكتب المدعي
العام المحلي على شكاواها العديدة هو أن ما تعرضت له ليس
جريمة .وأقامت سوزانا وطفالها مع بعض األقارب لكي تتوارى
عن األنظار ،ثم نقلت إلى الملجأ في نهاية المطاف.
وهناك حاالت كثيرة مثل حالتي مارسيال وسوزانا؛ وقد أحرزت
السلطات المكسيكية بعض التقدم خالل السنوات األخيرة ،من
قبيل تجريم العنف األس��ري في واليات كثي��رة ،وإصدار قانون
فيدرالي سنة  2007يضمن حماية المرأة من العنف ،ولكن آثار
هذا التقدم ليست ملموسة على أرض الواقع بعد.
وتظهر االستطالعات التي أجريت على مستوى القطر أن عدد
الشكاوى الرسمية المس��جلة ال يناظر المستويات المرتفعة من
العنف الذي تقاس��يه الم��رأة في البيت؛ وهناك أس��باب مهمة

في هذا العدد

اليوم العالمي لضحايا اإلخفاء القسري ( 30أغسطس/آب)

لذلك؛ فالخوف الحقيقي من االنتقام يمنع الكثير من النساء من
اإلبالغ عن المعتدين عليهن ،وتخش��ى الكثيرات منهن أال تأخذ
الس��لطات ش��كاواهن مأخذ الجد .وقالت بعض النس��اء الالتي
تحدثت إليهن منظم��ة العفو الدولية إنه��ن حاولن اإلبالغ عن
ح��وادث العنف الذي تعرضن له ،ولك��ن قيل لهن إن قضاياهن
ليس��ت بالخط��ورة الكافي��ة التي تس��توجب مباش��رتها ،أو إن
الس��لطات ليس لديها الوقت الكافي للنظ��ر فيها .بل حتى في
الحاالت المسجلة ال يتسنى تحريك دعاوى قضائية فعالة بسبب
التقاعس المس��تمر للس��لطات عن إجراء فحوص طبية كاملة،
بما في ذلك تقييم اآلثار النفس��ية لالعت��داءات .وفي كثير من
الحاالتُ ،يفرض على المرأة تسليم أمر االستدعاء للمعتدي عليها
شخصياً ،مما قد يعرضها لمزيد من اإليذاء.
ونظ��راً ألن أوامر الحماي��ة أو إلزام المعت��دي بعدم التعرض
للمعت��دى عليها نادرة االس��تخدام أو التنفيذ ،فإن الكثيرات من
النس��اء يجدن في مالجئ إيوائهن أفضل مالذ يضمن سالمتهن.
وهن��اك  60من مالجئ ضحايا العنف األس��رى في ش��تى أنحاء
المكس��يك ،تتولى منظمات غي��ر حكومي��ة إدارة الكثير منها،
وتقوم ب��دور مهم في توفير المالذ المؤقت للنس��اء وأطفالهن،
فض ًال عن العالج الطبي والنفس��ي ،وتقديم المش��ورة القانونية.
ولك��ن ال تزال هناك حاجة ملحة إلنش��اء المزي��د من المالجئ
العالية الجودة.
ولقد قطعت الحكومة المكسيكية على نفسها عهداً باحترام
حق��وق المرأة ،بم��ا في ذلك من��ع جرائم العنف ض��د المرأة،
ومعاقب��ة مرتكبيه��ا .وآن األوان ألن تقوم الحكوم��ة الفيدرالية
والحكومات المحلي��ة بإزالة الحواجز والعقب��ات التي تواجهها
الكثير من النس��اء في ش��تى أنحاء البالد حالي��اً مما يحول دون
ضمان سالمتهن وإنصافهن ،وأن تسعى لتحقيق تحسن حقيقي
ف��ي التحقيقات والمالحقات القضائي��ة لمرتكبي جرائم العنف
ضد المرأة.
للحص��ول على مزيد م��ن المعلومات ،انظ��ر تقرير« :نضال
المرأة من أجل السالمة والعدالة  -العنف األسري في المكسيك»
(.)AMR 41/021/2008

مناشداتعالمية
 lالعراق :في عداد المفقودين منذ ديسمبر/كانون األول 2005
 lالسلفادور :األطفال المختفون
 lمستجدات :أحكام بحق أقارب المختفين في الجزائر

منظمة العفو الدولية
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اس��ت��م��رار ع��ن��ف ال��ش��رط��ة ب�ل�ا ع��ق��اب ف���ي إف��ري��ق��ي��ا

أفراد الشرطة يعتقلون أحد أنصار المعارضة أثناء أعمال الشغب في حي
كبيرا الفقير بالعاصمة الكينية نيروبي 31 ،ديسمبر/كانون األول .2007

عندما يرتكب رجال الشرطة أنفسهم الجرائم دون خوف من إجراء تحقيقات أو إنزال عقاب بهم ،فمن الذي ينتصر لحكم القانون إذن؟ ففي كثير من البلدان عبر القارة اإلفريقية ،تنتهك
الشرطة حقوق اإلنسان بممارسة التعذيب أو باإلفراط في استخدام القوة .وفي الغالب ال يتم التحقيق في سلوكهم حتى عندما يقتل األشخاص ،وقلما تتم مساءلتهم عما اقترفوه.

© Private

أطلقت الش�رطة الزيمبابوي�ة النار على خوليو نافت�ال فأردته قتيالً في
غرفته بأحد فنادق إقليم إنهامباني في  8نوفمبر/تش�رين الثاني 2007؛
وبعد ذل�ك بفترة وجيزة ،أعلنت س�لطات الش�رطة إنه�ا اعتقلت وقتلت
أغوسطينيو تش�اوكي الذي تصفه بـ»بالعدو األول للشعب»؛ ولم تعترف
الش�رطة بأن من قتلته ليس ه�و «العدو األول للش�عب» إال بعد أن طلب
الصحفي�ون رؤية جثته ،وقالت إنها قتلت «مجرما ً خطيراً» .ولكن أهالي
المنطق�ة الذين كانوا يعرفون خوليو نافت�ا احتجوا بأنه لم يكن مجرماً؛
ولم يقدم المس�ؤولون عن وفاته للعدالة ،ولم تتصل الس�لطات بأس�رته
لتوضيح مالبسات وفاته.
ومثلم�ا ه�و الحال ف�ي العديد م�ن ال�دول اإلفريقية ،فإن الس�لطات
الموزمبيقية تحقق في أي بالغات عن اعتداءات ارتكبتها الشرطة؛ ولكن
نادرا ً ما يتم اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية ضد المسؤولين عن حاالت
الوفاة مثل حالة خوليو نافتال.
وف�ي أنغوال ،كثي�را ً ما تكلف الش�رطة بتنفيذ أوامر غير مش�روعة أو
بحماية المعتدين على حقوق اإلنس�ان؛ ففي  24يوليو/تموز  ،2007قام
أفراد الش�رطة الوطنية والعس�كرية بهدم المنازل ،وطرد العائالت قسرا ً
من حي كومانداتي جيكا في العاصمة األنغولية لواندا .واعتقلت الشرطة
الوطنية منس�ق «لجنة األهالي» راموس بينتو ألكثر من خمس س�اعات،

عندما توس�ل إليهم لوقف عمليات الهدم؛ وفضالً عن هذا ،فإن الش�رطة
الوطني�ة ل�م تحرك س�اكنا ً عندم�ا ضربت الش�رطة العس�كرية األهالي
بخراطيم المياه والبنادق.
وتتمت�ع بعض وح�دات الش�رطة الزيمبابوية  -وال س�يما قوات فرع
القان�ون والنظ�ام  -بحصان�ة كاملة م�ن العق�اب على م�ا ترتكبه من
اعت�داءات وتعذي�ب بح�ق منتق�دي الحكومة؛ وف�ي واحدة م�ن حوادث
االعتداء العديدة ،اعتقلت الشرطة نحو  200ناشط أثناء مظاهرة سلمية
في  25يوليو/تموز  ،2007وتعدى أفراد الش�رطة عليهم بالضرب .وعند
إطلاق س�راحهم ،كان  32منه�م مصابين بجروح تس�تدعي العالج في
المستش�فى ،وكان من بينهم طفل في الش�هر التاس�ع عشر من العمر،
ضرب�ه أفراد الش�رطة بهراوة .وأصيب  19بكس�ور في عظ�ام األطراف.
وكثيرا ً م�ا يتعرض المعتقلون لس�وء المعاملة ،ويحرم�ون من االتصال
بالمحامين أو الحصول على الغذاء والدواء .وفي الوقت الذي تتواصل فيه
المس�اعي الدولية بهدف الخ�روج من المأزق السياس�ي الحالي ،ال يزال
المواطن�ون الزيمبابوي�ون يعانون من نق�ص بالغ في الم�واد الغذائية،
وارتف�اع مع�دالت البطالة ،واس�تفحال التضخم ،واس�تمرار العنف الذي
تمارسه الشرطة بغير ضابط وال رابط.
وفي كينيا ،لقي أكثر من  1200ش�خص حتفهم من جراء أعمال القتل

العراق

مناشدات عالمية

في عداد المفقودين منذ
ديسمبر/كانون األول 2005
اقتحمت قوات األم��ن العراقية منزل ناظم محمد
إس��ماعيل العاني في العاصمة العراقية بغداد ،ثم
اعتقلته هو وزوج ش��قيقته أحمد عباس خورشيد
الصالح��ي ف��ي  21ديس��مبر/كانون األول 2005؛
وكان أحمد الصالحي ،ال��ذي يقيم في أيرلندا ،في
زيارة ألقاربه في بغداد آنذاك.
وكان الرج�لان ضم��ن  18ش��خصاً اعتقلوا في
ديسمبر/كانون األول  ،2005لالشتباه في تورطهم
ف��ي أنش��طة الجماع��ات المس��لحة المعارض��ة
للحكومة العراقي��ة فيما يب��دو؛ ونقلوا معصوبي
األعي��ن ومكبلي��ن بالقي��ود إل��ى موق��ع مجهول
للتحقيق معهم.
وفي  23ديسمبر/كانون األول  ،2005نقل ناظم
العاني وأحمد الصالح ورجل ثالث إلى منزل خاص
فيم��ا يبدو ،واعتقلوا معاً في غرفة مس��احتها 1,5
 x 2مت��ر لم��دة  15يوماً ،وورد أنه��م حرموا من
المراحي��ض والغذاء ،ولم يقدم لهم س��وى القليل
من الم��اء؛ وقيل إنه��م تعرضوا لل��ركل ،والضرب
بالقضبان المعدنية ،وكتم أنفاسهم بالوسادات في
محاولة النتزاع اعترافات منهم.
وف��ي  3يناير/كانون الثاني  ،2006أعيد الرجال
الثالثة إلى مكان اعتقالهم األصلي؛ وأطلق س��راح
أحمد الصالحي في اليوم التالي .ومن المعتقد أن
وضعه كمواطن مقيم في أيرلندا كان من العوامل

التي ارتكبتها جماعات الش�باب المس�لح بدوافع سياس�ية وعرقية في
أعقاب إعالن نتائج االنتخابات المتنازع عليها في ديس�مبر/كانون األول
 .2007ولقي البعض حتفهم بس�بب تهور الشرطة وغلوها في استخدام
القوة إلخماد حوادث العنف ،وفض المظاهرات الحاش�دة التي قامت بها
المعارض�ة .وفي بع�ض الحاالت ،أطلقت الش�رطة الذخي�رة الحية على
جموع المتظاهرين؛ ولم توجه تهمة القتل العمد ألي من أفراد الش�رطة
إال ف�ي حالة منفردة؛ وليس من الواضح م�ا إذا كانت لجنة التحقيق في
أعم�ال العن�ف التي وقعت في أعقاب االنتخابات س�وف تج�ري تحقيقا ً
مس�تقالً ونزيه�ا ً في أعم�ال القتل المنس�وبة لقوات الش�رطة ،وتوصي
باإلجراءات الالزم اتخاذها .وقد استمرت الشرطة في أعمال العنف خالل
األش�هر األخي�رة ،حي�ث وردت أنباء ع�ن تعرض المئات من األش�خاص
للتعذيب ،وسقوط العشرات من القتلى أثناء عملية أمنية مشتركة قامت
بها قوات الشرطة والجيش في منطقة ماونت إلغون غربي كينيا.
وتق�ر منظمة العفو الدولية بأن الش�رطة تضطلع بمهمة ش�اقة في
ظروف كثيرا ً ما تكون محفوفة بصعوبات بالغة؛ غير أن الش�رطة ليست
جهازا ً لتنفيذ القانون فحس�ب ،بل لحمايته أيضاً؛ وإذا ما اس�تباح بعض
أفرادها حقوق اإلنسان ،واعتدوا عليها دون أن ينالوا أي عقاب ،فهم بذلك
يقوضون سيادة القانون.

السلفادور

األطفال المختفون من
السلفادور
التي أدت إلى إطالق سراحه؛ وعندما أخلي سبيل
الصالح��ي ،كان مصاب��اً بكس��ر في عظ��م األنف
والكتف ،وكان يعاني من صدمة نفسية .وفي أواخر
شهر يناير/كانون الثاني  ،2006عثر على جثة أحد
المعتقلين في بغداد ،ويدع��ى فراس ناجي عابد
مخالف؛ وتبين من تش��ريح الجثة لمعرفة س��بب
الوف��اة ،أنه مات مخنوقاً ،ولوحظت على جس��مه
آثار إصابات توحي بأنه تعرض للتعذيب .ولم ترد
أي أنباء أخ��رى عن مكان وجود نظ��ام العاني أو
الرجال الخمسة عشر اآلخرين.

 Ëالرجاء إرس�ال المناش�دات إل�ى الرئيس
العراق�ي جلال طالباني؛ اطلب الكش�ف عن
م�كان اعتقال نظام محمد إس�ماعيل العاني
وغي�ره م�ن المعتقلي�ن المفقودي�ن ،وإبالغ
عائالتهم بما إذا كان�وا أحياء أم أمواتاً .أعرب
ع�ن قلق�ك بش�أن احتم�ال تع�رض بعضهم
للتعذيب ،واطلب إجراء تحقيق عاجل ومحايد،
وتقديم المسؤولين إلى ساحة القضاء.
عنوان البريد اإللكتروني:
questions@iraqipresidency.net
الرجاء إرس�ال نس�خ من خطاب�ك إلى ممثل
الحكومة العراقية في بلدك.

كانت إرنستينا سيرانو كروز (Ernestina Serrano
 )Cruzفي السابعة من عمرها ،وشقيقتها إرليندا
( )Erlindaف��ي الثالثة من العم��ر عندما اختفيتا
ف��ي  2يونيو/حزي��ران 1982؛ وقال ش��هود عيان
إنهما وقعا في أس��ر الجيش السلفادوري بمدينة
ش�لاتينانغو إبان الصراع المس��لح الذي ش��هدته
السلفادور خالل الفترة بين عامي  1980و.1992
وتع��د الفتاتان من بي��ن أكثر م��ن  700طفل
اختف��وا أثن��اء حقبة الص��راع المس��لح؛ وكما هو
الح��ال في العدي��د من الح��االت األخرى ،قدمت
الش��كوى األولى عام  1993عقب انته��اء الصراع
المس��لح .وقدمت والدة الطفلتين ماريا فيكتوريا
ك��روز فرانكو ش��كوى إل��ى المحكم��ة االبتدائية
في ش�لاتينانغو بش��أن اختط��اف طفلتيها ،ولكن
اإلجراءات القضائية لم تحرز أي تقدم.
وف��ي فبراير/ش��باط  ،2003أص��درت لجن��ة
الدول األمريكية لحقوق اإلنس��ان توصيات لدولة
الس��لفادور ،تحثها فيها على إجراء تحقيق شامل
ونزي��ه وفعال لمعرفة م��كان إرنس��تينا وإرليندا،
وتقديم المس��ؤولين عن اختفائهم��ا إلى القضاء.
ولكن الدول��ة لم تلتزم بأي من ه��ذه التوصيات،
وفي يونيو/حزي��ران  2003أحالت اللجنة القضية
إلى محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان.
وف��ي األول م��ن م��ارس/آذار  ،2005أم��رت

محكمة ال��دول األمريكية الس��لفادور بالتحقيق
في اختفاء الش��قيقتين ،وإحالة المس��ؤولين عن
ذلك إلى القضاء؛ كما طالبت المحكمة الس��لطات
الس��لفادورية بإنش��اء لجنة وطني��ة للبحث عن
األطفال المختفين ،وقاعدة بيانات للحمض النووي
لتس��هيل تحديد هوياتهم .وأنشئت لجنة البحث،
ولكنها لم ِ
تف بمقتضيات الحكم القضائي الصادر
عن المحكمة ،ولم تتخذ الس��لطات السلفادورية
أي خطوات ملموسة من أجل إنشاء قاعدة بيانات
الحمض النووي.
 Ëالرجاء كتابة مناشدات لوزيرة الخارجية
السلفادورية ماريس�ول أرغويتا دي بريالس
لحثها عل�ى التحقق من التزام بالدها الكامل
بحك�م محكمة الدول األمريكي�ة الصادر في
األول م�ن م�ارس/آذار 2005؛ يج�ب عل�ى
واف حول
الدولة المس�ارعة بإج�راء تحقيق ٍ
اختف�اء إرنس�تينا وإرلين�دا س�يرانو كروز،
وإحالة المس�ؤولين عن ذلك إلى العدالة .كما
ينبغي على الدولة إصالح اللجنة المؤسس�ية
الدولية للبحث عن األطفال المختفين التزاما ً
بالمعايي�ر المنص�وص عليه�ا ف�ي الحك�م،
وإنش�اء قاع�دة بيان�ات الحم�ض الن�ووي
الخاصة بالمختفين وذويهم.
ترسل المناشدات إلى:
Sra. Marisol Argueta de Barillas,
Foreign Affairs Minister/Ministra
de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Calle El
Pedregal
Blvd. Cancillería , Ciudad Merliot ,
Antiguo Cuscatlan, El Salvador
Fax: +503 2243 9658

منظمة العفو الدولية
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ال تزال ظاهرة اإلخفاء القس�ري مستمرة في كثير من بلدان العالم ،وأصبحت من الممارسات الشائعة
في إطار «الحرب على اإلرهاب»؛ وكثيرا ً ما يفلت الجناة من يد العدالة .أما ضحايا االختفاء فمن بينهم
مس�مى ،الذين ال يعرف أهاليهم مصيرهم أو مكان احتجازهم .وفي
الكثيرون ممن اع ُتقلوا ألجل غير
ً
كثير من األحيان ،يقاسي الضحايا صنوف التعذيب ،ويعيشون في خوف يومي على أرواحهم.
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اإلخفاء القسري  -المفقودون لم يط ِوهم النسيان
وال يتمت�ع هؤالء األش�خاص بحماية القان�ون ،ويحرمون من حقوقهم ،بما في ذل�ك حقهم في األمن
وص�ون كرامتهم ،وحقهم في االس�تعانة بمحامين ،وفي محاكمة عادلة .وم�ع اقتراب اليوم العالمي
للمختفين في الثالثين من أغس�طس/آب ،نس�لط الضوء على ثالث حاالت حديثة من الجزائر وتش�اد
والفلبين.

الصور من اليمين :لويزا بوزا دومينادو ،اختطفها مسلحون مجهولون في  12إبريل/نيسان  .2007بن عمر محمد
صالح ،ألقى أفراد قوات األمن التشادية القبض عليه في منزله بالعاصمة إنجامينا في  3فبراير/شباط .2008

اإلفراج عن أحد المدافعين عن
حقوق اإلنسان

أنباء سارة

مستجدات الجزائر
صالح س��اكر قد اختفى بعد أن ألقت قوات األمن
الجزائري��ة القبض عليه ف��ي  29مايو/أيار 1994؛
ول��م تنف��ذ الس��لطات الجزائرية بع��د توصيات
أحكام بحق أقارب
اللجن��ة المعنية بحق��وق اإلنس��ان التابعة لألمم
المختفين
المتح��دة بخصوص قضية بو رس��ول وس��اكر ضد
الحكوم��ة الجزائرية ،وتدعو ه��ذه التوصيات إلى
أصدرت إح��دى محاكم مدينة قس��نطينة في  26إجراء تحقيق كامل ومس��تقل ونزيه بشأن اإلخفاء
مارس/آذار  2008حكماً بإدانة لويزا س��اكر ،زوجة القسري لصالح ساكر.
المدرس المختفي صالح س��اكر (انظر المناش��دة
العالمية في عدد أغسطس/آب  2007من النشرة
اإلخباري��ة) بتهم��ة المش��اركة في مظاه��رة غير
مرخص بها ،وألزمته��ا بدفع غرامة قدرها  20ألف
دينار (نح��و  300دوالر)؛ ولك��ن المحكمة أبرأت
س��احة لويزا من التهم األخرى المتعلقة بتقويض
 Ëالرجاء االستمرار في إرسال المناشدات
سلطة المسؤولين الحكوميين ،والعنف ،والسرقة.
التي تعرب عن القلق بشأن األحكام الصادرة
كم��ا أدين في نف��س القضي��ة كل من بوالغب
بحق لويزا س�اكر وغيرها من أقارب ضحايا
اإلخف�اء القس�ري بس�بب مش�اركتهم في
رباح ومحملية س��فيان ،وهما اآلخران من أقارب
مظاهرة س�لمية ،وتطالب بإس�قاط جميع
ضحاي��ا اإلخف��اء القس��ري ،بجميع الته��م األربع
الته�م الموجه�ة إليه�م؛ ح�ث الس�لطات
وحكم غيابياً بالحبس سنة واحدة.
المذكورة آنفاًُ ،
الجزائرية على إجراء تحقيق دقيق ومستقل
وينتمي كال الرجلين إلى رابطة أسر المختفين في
ونزي�ه بش�أن اإلخف�اء القس�ري لصلاح
قسنطينة التي ترأسها لويزا س��اكر .وتتعلق التهم
س�اكر ،وإحالة المسؤولين عن اختفائه إلى
التي أدينوا بها بمش��اركتهم في مظاهرة س��لمية
القضاء.
ترسل المناشدات إلى:
نظمتها أسر ضحايا اإلخفاء القسري عام .2004
فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
واس��تأنف كل من الدفاع واالدعاء ضد الحكم؛
رئيس الجمهورية،
ومن المزمع أن تعقد جلسة االستئناف في الدورة
المرادية،
القادمة التي تبدأ في سبتمبر/أيلول .2008
الجزائر؛
وتعتق��د منظمة العفو الدولية أن لويزا س��اكر
رقم الفاكس+213 21 609618 :
أو +213 21 691595
وبوالغ��ب رب��اح ومحملي��ة س��فيان يتعرض��ون
البريد اإللكتروني:
للمضايقات بس��بب جهوده��م الدؤوبة للوقوف
president@el-mouradia.dz
عل��ى حقيقة ما حدث ألقاربه��م المختفين؛ وكان

أنباء سارة المغرب
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الفلبين

في  12إبريل/نيس��ان  ،2007اختطف رجال مس��لحون الناش��طين لويزا بوزا
دومينادو ونيلو أرادو؛ وكانا عائدين إلى بيتهما بالسيارة من إحدى الفعاليات
االنتخابية في إيلو إيلو ،عندما اس��توقفتهما مجموعة من الرجال المسلحين
المجهولين الذين يرتدون الزي العسكري .وأمر الرجال السائق خوزيه غراتشيكو
بالخروج من الس��يارة ،ثم أطلقوا النار عليه فأصابوه بجروح بالغة .وعثر على
السيارة مهجورة ومحترقة في اليوم التالي دون أي أثر للمخطوفين.
ومنذ تلك الواقعة ،لم يعثر على أي أثر للويزا بوزا دومينادو ،الناطقة باسم
«جمعية المعتقلين الس��ابقين المناضلين من أجل تحرير المعتقلين والعفو
عنهم» ،ونيلو أرادو ،المنسق اإلقليمي لحزب «الجماهير الكادحة» ،وهو حزب
سياسي يساري يمثل القطاعات المهمشة.
وعقدت ثالث جلس��ات قضائية للنظر في أوامر بإحضار هذين الشخصين
المخطوفي��ن للمثول أمام القضاء والنظر في مش��روعية اعتقالهما ،ولكنها لم
تحق��ق أي نتيج��ة ألن ضباط الجيش الذي��ن حددت أس��ماؤهم تخلفوا عن
الحض��ور .وتحدثت ماي وان ،ابنة لويزا بوزا دومينادو ،لمنظمة العفو الدولية
في مارس/آذار  ،2008معربة عن شعورها باإلحباط لعدم إحراز أي تقدم يذكر
في التحقيقات .وتأمل ماي وان أن تعود إليها أمها يوماً ما ليلتئم ش��مل األسرة
من جديد.
وال تزال أعم��ال القتل ذات الدوافع السياس��ية وحاالت اإلخفاء القس��ري
مس��تمرة في الفلبين؛ وبعد س��نتين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية
بعنوان «أعمال القتل السياس��ي وحقوق اإلنس��ان وعملية الس�لام» (ASA
 ،)35/006/2006ال يزال الشهود وأقارب الضحايا محرومين من العدالة.
وف��ي  29أغس��طس/آب  ،2008أطلقت منظمة العف��و الدولية من جديد
حملتها من أجل إنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب على أعمال القتل السياسي
واإلخفاء القس��ري في الفلبين تحت شعار «رصد العدالة  -ال بد من وضع حد
لظاهرة اإلفالت من العقاب».
وتحث الحملة الحكومة الفلبينية على المس��ارعة بإجراء تحقيقات نزيهة
إلصالح قانون حماية الشهود ،ودعم إجراءات المقاضاة لتمكينها من محاسبة
الجناة على النحو المالئم .وال بد من القيام بتحرك دولي للضغط على الحكومة
الفلبينية وحملها على تحمل مسؤوليتها عن حماية حقوق اإلنسان.
للحصول على مزيد من المعلوماتhttp://asiapacific.amnesty.org :

تشاد

ألقى أفراد من قوات األمن التشادية القبض على بن عمر محمد صالح ،زعيم
أحد أحزاب المعارضة السياس��ية والناطق باس��م ائتالف سياسي ،في منزله
بالعاصمة التش��ادية إنجامينا في  3فبراير/ش��باط  .2008وجاء القبض عليه
بعد س��ويعات من نجاح الجيش التش��ادي في صد هجوم مسلح كبير شنته
جماعات التمرد؛ ولم يره أحد منذ ذلك الحين.
وم��ا حدث البن عمر محمد صالح ش��بيه إلى حد بعي��د بمصير أكثر من
 20من كبار الضباط التش��اديين والمدنيين الذين اع ُتقلوا في إبريل/نيسان
 2006ونوفمبر/تش��رين الثان��ي  .2007ومنذ اعتقالهم ،ل��م يرهم أحد من
ذويهم ،ولم يتلقوا أي رس��ائل منهم؛ ب��ل أصبحوا ال يعرفون حتى إن كانوا ال
يزالون على قيد الحياة.
وفي  13إبريل/نيسان  ،2006ش��نت حركات المعارضة المسلحة هجوماً
على العاصمة التش��ادية إنجامينا؛ وفي أعقاب ذل��ك ،اعتقلت قوات األمن
التشادية أكثر من  14من ضباط الجيش والمدنيين لالشتباه في تورطهم في
هذا الهجوم؛ وم��ن بينهم رئيس هيئة أركان الجيش التش��ادي عبد الرحمن
يوسف سعيد.
وفي  30نوفمبر/تش��رين الثاني  ،2007اعتقل س��بعة أشخاص في بلدة
غيريدا شرقي تشاد ،من بينهم إبراهيم إدريس إبراهيم حاكم إقليم دار تاما.
وكان بعض المعتقلين من أعضاء حركة المعارضة المسلحة السابقة «الجبهة
المتح��دة للتغيير الديمقراطي»؛ وقد ألقي القب��ض عليهم أثناء اجتماع مع
الرئي��س إدريس ديبي لبحث نزع أس��لحة المقاتلين الس��ابقين من الجبهة
المذكورة ،أو في أعقاب هذا االجتماع.
وحتى اليوم ،لم يعد إلى الظهور سوى واحد من هؤالء الرجال المفقودين،
وه��و هارون محمد عبد الله ،حاكم إقليم دار تاما ،الذي أطلق س��راحه من
أح��د معتقالت أجهزة األمن ف��ي إنجامينا في مايو/أي��ار  .2008وما برحت
الس��لطات التشادية ترفض الكش��ف عن معلومات عن مكان هؤالء الرجال،
وحالته��م الصحي��ة ،بل ترفض حتى أن تؤكد ما إذا كان��وا ال يزالون على قيد
الحي��اة أم صاروا في عداد األم��وات .هذا ،وقد قام مندوب��و العفو الدولية
بزيارة لتش��اد في مايو/أيار  ،2008وبحثوا حاالت اإلخفاء القسري المنسوبة
للجيش التش��ادي مع المس��ؤولين التش��اديين ،بما في ذلك رئيس الوزراء
ووزير العدل.

الجزائر

اعترض��ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنس��ان ولجن��ة مناهضة التعذيب
خالل الع��ام الماضي على تقاعس الس��لطات الجزائري��ة عن معالجة
اآلالف من حاالت اإلخفاء القس��ري التي وقعت خالل عش��ر سنوات
م��نالعن��فف��يالجزائ��رف��يالتس��عينيات.
وانتق��دت هات��ان الهيئت��ان التابعت��ان لألم��م المتح��دة القانون
الجزائ��ري الصادر ع��ام  2006الذي يحظ��ر على عائ�لات المختفين
الس��عي لمعرف��ة مصيرهم .وأوص��ت كلت��ا اللجنتي��ن بتعديل أحكام
القان��ون الت��ي تس��مح لق��وات أم��ن الدول��ة باإلفالت م��ن العقاب
عل��ى أي أفع��ال ارتكبته��ا ،بحي��ث ال تس��ري ف��ي أي حال��ة تنطوي
عل��ى جريمة اإلخفاء القس��ري .وفض� ً
لا عن هذا ،فال ب��د من حذف
النص��وص القانوني��ة التي تج�� ِّرم االنتق��اد العلني أو نش��ر معلومات
عن س��لوك قوات األمن .وأخي��راً ،ينبغي إلغاء الن��ص القانوني الذي
يل��زم عائ�لات المختفي��ن بإع�لان وفاته��م لك��ي يكون م��ن حقهم
الحص��ولعل��ىتعوي��ض.
وف��ي مايو/أي��ار  ،2008وصف��ت لجن��ة مناهض��ة التعذي��ب هذا
الن��ص القانوني األخير بأنه يعد بمثابة معاملة قاس��ية أو ال إنس��انية
أو مهين��ة لعائ�لات المختفين التي كتب عليها أن تكابد س��نوات من
األلم والعذاب النفس��ي في غي��اب أي معلومات عن مصي��ر أحبائها
المختفي��ن.
ه��ذا ،وق��د طلب��ت اللجنت��ان م��ن الس��لطات الجزائري��ة تأكي��د
هوي��ات المختفي��ن ،وإج��راء تحقيق��ات نزيه��ة ف��ي جميع حاالت
اإلخف��اء القس��ري المزعوم��ة ،وتقديم المس��ؤولين عنها إلى س��احة
القض��اء ،وتقدي��م تعويض��ات كامل��ة ألق��ارب المختفي��ن .وطلب��ت
اللجن��ة المعني��ة بحق��وق اإلنس��ان م��ن الحكوم��ة الجزائرية األخذ
به��ذه التوصي��ات ووضعها موض��ع التنفي��ذ بحلول نوفمبر/تش��رين
الثان��ي .2008
ولق��د ظلت منظم��ة العفو الدولي��ة تؤيد نضال أق��ارب المختفين
ف��ي الجزائ��ر م��ن أج��ل الحقيق��ة واإلنص��اف ،وتح��ث الحكوم��ة
الجزائري��ة على تنفي��ذ توصيات الهيئتي��ن التابعتين لألم��م المتحدة
دون إبط��اء.

أطلق سراح المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان
إبراهيم صبار في  17يونيو/حزيران  2008بعد أن
أمضى عامين في السجين.
وإبراهي�م صب�ار ه�و األمي�ن الع�ام «للرابطة
الصحراوية لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنس�ان التي ارتكبته�ا دولة المغ�رب» ،وكان قد
ُحكم عليه بالس�جن في أعق�اب محاكمات جائرة
عام�ي  2006و ،2007وترى منظمة العفو الدولية
أن تحري�ك الدع�اوى القضائي�ة ض�ده إنما يرجع
إلى دوافع سياس�ية؛ وتعتقد المنظمة أن الس�بب
المرجح لس�جنه هو ممارسته السلمية لحقه في
حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو االنتماء
إليها ،ومن ثم فقد ناضلت المنظمة من أجل إطالق
سراحه.
وم�ن بين التهم المختلفة التي أدين بها إبراهيم
صبار تهمة «االنتم�اء لمنظمة غير مرخص بها»،
وه�ي «الرابط�ة الصحراوية لضحاي�ا االنتهاكات
الجس�يمة لحق�وق اإلنس�ان التي ارتكبته�ا دولة
المغ�رب» الت�ي تق�وم برص�د وتوثي�ق انتهاكات
حقوق اإلنس�ان التي يُزعم أن الس�لطات المغربية
قد ارتكبتها ،وتس�عى إلنصاف الصحراويين الذين
وقع�وا ضحاي�ا لإلخف�اء القس�ري إب�ان العق�ود
السابقة .وكان إبراهيم صبار نفسه قد وقع ضحية
لإلخفاء القسري بين عامي  1981و.1991
ورغم سوء حالته الصحية ،والمشكالت الصحية

التي نشأت أثناء اختفائه ،وتفاقمت بسبب إضرابه
عن الطعام مؤخ�راً ،فقد عقد إبراهيم صبار العزم
على مواصلة نش�اطه م�ن أجل حقوق اإلنس�ان؛
ولك�ن حتى اآلن ،لم تتمك�ن الرابطة المذكورة من
الحصول على تسجيل قانوني.
وأعرب إبراهيم صبار عن ش�كره ألعضاء العفو
الدولية لما أرسلوه إليه من رسائل التضامن والتأييد
خالل األشهر األولى من اعتقاله.
 Ëالرج�اء كتاب�ة رس�الة إلى إبراهي�م صبار
لإلع�راب ع�ن تضامن�ك مع�ه وتأيي�دك لح�ق
المدافعي�ن الصحراويي�ن عن حقوق اإلنس�ان
في جمع ونش�ر المعلوم�ات واآلراء عن قضايا
حق�وق اإلنس�ان دون خوف م�ن المقاضاة أو
المضايقة أو التخويف.
العنوان:
Brahim Sabbar, Groupe l'ERAC,
Hay Moulay Rachid, N? 96, Laayoune
Morocco. Email: info@asvdh.net

الدولية
العفو الدولية
منظمة العفو
منظمة
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العلم األمريكي يرفرف فوق معسكر «كامب دلتا»،
بالقاعدة البحرية في خليج غوانتنامو ،كوبا.

بع��د مضي س��ت س��نوات ونص��ف عل��ى بدء
االعتقاالت ف��ي القاعدة البحري��ة األمريكية في
خليج غوانتنام��و بكوبا ،قض��ت المحكمة العليا
األمريكية بجواز طعن المعتقلين في مش��روعية
اعتقالهم أمام المحكمة الفيدرالية األمريكية.
جاء هذا ف��ي الحكم ال��ذي أصدرته المحكمة
في قضية بومدين ضد بوش في  12يونيو/حزيران
 ،2008وم��ن ش��أن ه��ذا الحكم أن يزي��ل عقبة

رئيس��ية أمام إنهاء هذه األوضاع غير المش��روعة
م��ن العزلة والصمت اإلجباري والس��رية والخفاء
والسلطة التنفيذية المتحللة من القيود والضوابط
في خليج غوانتنامو.
وقض��ت المحكم��ة العلي��ا بع��دم دس��تورية
المحاوالت التي بذلتها اإلدارة األمريكية والكونغرس،
م��ن خالل قانون اللجان العس��كرية لع��ام ،2006
بتجريد المعتقلين من حقهم في الطعن في قانونية
اعتقالهم (المثول أمام القضاء للنظر في مشروعية
االعتقال)؛ وأفتت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات
مقابل أربع��ة ،بأنه «لم يعد باإلم��كان أن يتحمل
المحتجزون ثم��ن التأخير؛ من حق المعتقلين في
هذه القضايا المثول أمام القضاء على وجه السرعة
للبت في مشروعية اعتقالهم».
كما رفضت المحكمة النظام الذي أنشئ ليكون
بدي ًال عن المثول أمام القضاء للبت في مشروعية
االعتقال باعتباره نظاماً قاصراً ،وهو نظام المراجعة
القضائية لقرارات محاكم إع��ادة النظر في وضع
المقاتل ،واللجان العسكرية المخولة بإعادة النظر
في وضع المعتقل من حيث كونه «مقات ًال عدواً».
ورغم تعه��د الرئي��س األمريكي ج��ورج بوش
بأن «تلتزم إدارته بق��رار المحكمة» ،فقد قال إنه

يتف��ق بقوة مع القضاة األربعة الذين عارضوا رأي
األغلبية ،عازياً معارضتهم هذه إلى قلقهم بش��أن
األم��ن الوطن��ي .ورغم ه��ذا ،فقد ج��اء في قرار
األغلبية أن «األمن يكمن أيضاً في الوفاء بالمبادئ
األولى للحرية ،وفي مقدمته��ا التحرر من القيود
التعسفية غير المشروعة».
وقد سبق للمحكمة العليا األمريكية أن أصدرت
حكمين تاريخيين بش��أن معتقل��ي غوانتنامو في
عامي  2004و ،2006فكان رد الحكومة األمريكية
عليهما هو االس��تمرار ف��ي الحيلولة دون مثولهم
أم��ام القضاء للب��ت في مش��روعية اعتقالهم ،ثم
إبطال ه��ذا الحق ف��ي نهاية المط��اف بموجب
قانون اللجان العسكرية.
وق��د قدمت منظم��ة العف��و الدولي��ة تقريراً
لإلحاطة ف��ي قضي��ة بومدين ،وحث��ت الواليات
المتحدة على التوفيق بين سياس��اتها وممارساتها
المتعلق��ة باالعتقال ومقتضيات المعايير الدولية.
وحثت المنظم��ة الحكومة على إغالق غوانتنامو،
والع��دول ع��ن محاكم��ات اللجان العس��كرية،
وإطالق س��راح المعتقلين الباقين (نحو  )265أو
توجي��ه التهم إليه��م وتقديمه��م للمحاكمة أمام
المحاكم الفيدرالية األمريكية.

استمرار معاناة األكراد من التمييز والقمع في إيران

يعاني األكراد في اإليران من التمييز الراس��خ في
المجتمع منذ أمد طوي��ل ،حيث تقمع حقوقهم
االجتماعية والسياس��ية والثقافي��ة ،وطموحاتهم
االقتصادية.
وم��ن المحظ��ور على اآلب��اء األكراد تس��جيل
مواليده��م بأس��ماء كردي��ة معينة؛ وتُس��تهدف
األقليات الدينية ،التي ينتمي كلها أو جلها للطائفة
الكردية ،م��ن خالل إجراءات تهدف إلى تش��ويه
صورتهم وعزلهم .ولطالما عانت المناطق الكردية
من اإلهم��ال االقتصادي ،مما أدى إلى اس��تفحال
الفقر وترسخ جذوره في هذه المناطق.
ويطبق في إي��ران نظام لتعيي��ن الموظفين
ينطوي على التمييز ،ويس��مى نظام «غوزينش»،
ويتمث��ل ف��ي إج��راءات لالختي��ار تقتضي من
موظفي ومسؤولي الدولة إظهار والءهم لإلسالم

ولجمهورية إيران اإلس�لامية؛ ويحرم هذا النظام
األكراد من المس��اواة في التوظيف والمش��اركة
السياسية.
ويواج��ه المدافعون عن الحقوق اإلنس��انية
لألكراد ،والصحفيون ،ونش��طاء المجتمع  -رجاالً
ونس��ا ًء  -االعتقال التعسفي والدعاوى القضائية.
ويزج بالبعض في الس��جون فيصبحون في عداد
س��جناء ال��رأي؛ ويعان��ي آخرون م��ن التعذيب
والمحاكم��ات الجائ��رة أم��ام المحاك��م الثورية
وعقوبة اإلعدام.
أما النس��اء الكرديات فيواجهن تمييزاً مضاعفاً
 التميي��ز داخل مجتمعاتهن باعتبارهن نس��اء،والتميي��ز من جان��ب الدولة باعتباره��ن أكراداً؛
وم��ن ثم فإن الفتيات والنس��اء يعانين يومياً من
العنف على أيدي المسؤولين الحكوميين ،وأفراد

الجماعات المسلحة ،واألقارب.
وم��ا برح��ت تتزايد ح��دة القم��ع الحكومي
لألقليات العرقية في إي��ران؛ فمع تمركز القوات
العس��كرية األجنبية المعادية إليران في البلدان
المجاورة ،أصبحت السلطات اإليرانية أكثر ريبة
وتوجس��اً من األقليات التي يتركز الكثير منها في
المناطق الحدودية ،بما في ذلك األكراد في غرب
إيران.
وق��د أصدرت منظم��ة العفو الدولي��ة تقريراً
جديداً يتناول بالتفصيل آثار الممارسات التمييزية
ضد األكراد في إيران ،ويحث السلطات اإليرانية
على اتخاذ خطوات ملموس��ة لوضع حد للتمييز
وانتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة به.
انظ��ر تقرير« :انتهاكات حقوق اإلنس��ان ضد
األقلية الكردية» ()MDE 13/088/2008

لقطة سريعة

اتفق��ت  110دول ف��ي  30مايو/أي��ار  2008على
معاهدة تاريخية جديدة لحظر اس��تخدام وإنتاج
وتخزين ونقل جميع األسلحة والذخائر العنقودية.
وت��م اعتم��اد المعاهدة رس��مياً ف��ي مؤتمر

تحرك يحقق الرقم القياسي
العالمي في إشعال الشموع
ببلجيكا ،سينت ترويدن غروت
ماركت 4 ،يونيو/حزيران .2008
أعيد تشكيل شعار منظمة العفو
الدولية باستخدام  26105شمعة
في مظاهرة تحت ضوء الشموع
نظمت تضامنا ً مع نشطاء حقوق
اإلنسان الصينيين .وفي إطار هذه
المظاهرة ،تمكن النشطاء من
تحقيق رقم قياسي عالمي ألكبر
عرض للشموع في الهواء الطلق.

نموذج ورقي ضخم لطائر الغرنوق يتم تسليمه لوزارة الداخلية في
العاصمة البيالروسية مينسك 13 ،ديسمبر/كانون األول .2007

يبدو أن حملة العفو الدولية من أجل حرية التعبير في بيالروس
قد بدأت تؤتي أكلها حيث تجلت آثارها على سياسة الحكومة.
فالم�ادة  )1(193م�ن قان�ون العقوبات البيالروس�ي تجيز
معاقبة منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجماعات التي
تنتقد الحكومة على ما تمارس�ه من أنش�طة؛ ومن ثم فإن أي
نشاط تنظمه أو تشارك فيه منظمة غير حكومية غير مسجلة
يعد جريم�ة يعاقب عليه�ا القانون الجنائي بالس�جن لمدة ال
تزيد على سنتين.
وكانت المادة  )1(193قد دخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم
رئاس�ي ف�ي ديس�مبر/كانون األول  ،2005ومنذ ذل�ك الحين،
تلقى العش�رات من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين ،وال
سيما النش�طاء من الش�باب ،التحذيرات والغرامات وعقوبات
الحبس ،وحرموا من حقه�م في حرية التجمع ،وحرية تكوين
الجمعيات أو االنتماء إليها ،وحرية التعبير.
وم�ن بي�ن ه�ؤالء زميس�تر داش�كيفيتش ،زعي�م «جبه�ة
الش�بيبة» ،وه�ي حركة ش�بابية معارضة ،إذ ُحك�م عليه في
نوفمبر/تش�رين الثان�ي  2006بالحب�س لم�دة س�نة ونصف
بموجب المادة .)1(193
وق�د نظمت منظم�ة العفو الدولي�ة حملة م�ن أجل إطالق
س�راحه ف�ورا ً وبال قيد أو ش�رط ،وحثت النش�طاء في جميع
أنحاء العالم على إرس�ال طيور األوريغام�ي الورقية إلى وزير
الداخلي�ة البيالروس�ي؛ ونتيجة لذلك ،أرس�ل أكث�ر من 11000
من ه�ذه النم�اذج الورقية للطي�ور ،من بينها نم�وذج عمالق
م�ن ال�ورق لطائر الغرنوق تم تس�ليمه باليد إل�ى مكتب وزير
الداخلية .وأطلق سراح زميستر داشكيفيتش في مطلع يناير/
كانون الثاني .2008
تحرك باستخدام نماذج
األوريغامي في اجماع المجلس
الدولي لمنظمة العفو الدولية
عام 2007؛ صنع ممثلو
الشباب في اجتماع المجلس
الدولي نموذجا ً ورقيا ً ضخما ً
لطائر تعبيرا ً عن تضامنهم
مع زميستر داشكيفيتش ،أحد
قيادات المعارضة الشبابية من
بيالروس ،سجن بسبب تعبيره
عن آرائه.
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الناجون من القنابل العنقودية من كمبوديا وصربيا
وإثيوبيا يحضرون مؤتمر حظر األسلحة والذخائر
العنقودية في العاصمة األيرلندية دبلن 30 ،مايو/
أيار .2008

األس��لحة والذخائر العنقودية المنعقد في دبلن
في أعقاب مفاوضات ماراثونية معقدة؛ وس��وف
يفتح باب التوقيع على المعاهدة في أوس��لو في
ديسمبر/كانون األول  ،2008لتصبح ملزمة قانونياً
بعد مصادقة  30دولة عليها.
وس��وف تضع االتفاقية معايي��ر قانونية دولية
جدي��دة لحظ��ر األس��لحة العش��وائية وحماي��ة
المدنيين أثناء وبعد الصراع المسلح .وكان ضمن
الدول الموقعة عل��ى المعاهدة الكثير من الدول
األعضاء في حلف ش��مال األطلس��ي (الناتو) ،بما
ف��ي ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنس��ا وهولندا؛ غير
أن الوالي��ات المتحدة وروس��يا والصي��ن والهند
وباكستان وإسرائيل رفضت االنضمام إليها.
ومما له داللة هامة أن المعاهدة تفرض حظراً
مطلق��اً على األس��لحة والذخائ��ر العنقودية؛ وال
تس��مح بأي فترة انتقالية وال تجيز أي استثناءات.
كما تف��رض المعاهدة التزام��ات واضحة بتقديم
المس��اعدة اإلنس��انية للضحاي��ا والمجتمع��ات

المتضررة ،فض ًال عن مس��ؤولية ال��دول المتضررة
والمانحي��ن ع��ن إزال��ة الذخائ��ر العنقودية من
األراضي الملوثة بها.
ومم��ا يذك��ر أن حج��م اإلصابات والخس��ائر
البش��رية الت��ي خلفته��ا القناب��ل العنقودية في
صفوف المدنيين في العراق عام  ،2003وكوسوفو
ع��ام  ،1999يفوق نظي��ره من أي ن��وع آخر من
األسلحة؛ وتنطوي الذخائر العنقودية على مخاطر
بالغ��ة للمدنيين س��واء عند اس��تخدامها أو بعد
انتهاء القتال بفترة طويلة.
وتعتق��د منظمة العفو الدولي��ة أن المعاهدة،
وإن ل��م تكن مثالية ،إال أنها س��وف تمكن الدول
م��ن تخفيض مخاطر وقوع خس��ائر بش��رية في
صف��وف المدنيين أثناء الصراع��ات وفي أعقابها.
وبات لزاماً على النش��طاء المعنيين بهذه القضية
وممثل��ي التحالف لمكافحة الذخائ��ر العنقودية
تركيز جهودها على السعي لدخول االتفاقية حيز
التنفيذ بأسرع ما يمكن.
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وأثن�اء الحمل�ة ،ط�رأ تغير ملح�وظ على األح�كام المتعلقة
ً
فاستجابة للضغط الدولي ،فيما يبدو ،توقفت
بالمادة )1(193؛
السلطات البيالروسية عن إصدار أحكام السجن في تلك القضايا،
وأصبحت أكثر ميالً إلصدار التحذيرات أو فرض الغرامات.
ولك�ن خالل عام�ي  2007و ،2008فرض�ت غرامات تعادل
 500دوالر أو أكثر من ذلك على عدد أكبر من األشخاص بصورة
ملحوظة ،وال سيما أعضاء «جبهة الشبيبة» .يُذكر أن متوسط
الرواتب الشهرية في بيالروس يعادل  300دوالر.
وال ب�د م�ن مواصل�ة الضغ�وط الدولي�ة لمن�ع الس�لطات
البيالروسية من استخدام المادة  )1(193في مضايقة نشطاء
المجتمع المدني والش�باب ،ومنعهم من ممارس�ة حقهم في
حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات أو االنتماء إليها وحرية
التعبير بصورة سلمية.
ومنظمة العف�و الدولية تدعو إلى إلغاء المادة  )1(193التي
تنط�وي على انتهاك لكل من الدس�تور البيالروس�ي والقانون
الدول�ي لحقوق اإلنس�ان؛ الرجاء حث ممارس�ة الضغط على
الس�لطات البيالروس�ية ،ومتابعة الحملة في الموق�ع التالي:
www.amnesty.org
بمق�دورك أيضا ً مش�اهدة فيل�م قصير في الموق�ع التالي:
www.youtube.com/watch?v=nQqmbuQuKVc
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