
1 يناير – مارس 2016

نظفوا مخلفات التسرب النفطي
 أحد الناشطين يقف متحديًا شركة شل 

في نيجيريا

طلب اللجوء
 عائلة سورية تستقر 

في النرويج

الرزمة الخاصة بالحراك
 3 خطوات لتغيير حياة أشخاص 

هذا العام

 :2016
سنة من أجل العدالة 

يناير/كانون الثاني – مارس/آذار 2016

ا ضد الظلم معـً



يناير – مارس 22016

مجلة عالمية تصدرها منظمة العفو الدولية أربع مرات في العام 
من أجل إطالع الناس في مختلف أنحاء العالم وتمكينهم وإلهامهم 

كي يأخذوا الظلم على محمل شخصي.

www.amnesty.org/join

thewire@amnesty.org

+44 (0)20 7413 5500

www.facebook.com/AmnestyGlobal

@AmnestyOnline

www.amnesty.org/wire-magazine

انضموا إلى المحادثةاالتصال بنا

اشتركوا

 Editorial Studio, Global Content Programme, Amnesty International,  :إصدار استوديو فريق التحرير
 .International Secretariat, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK 
 .Index: NWS 21/3107/2016 Arabic :جميع الحقوق محفوظة. اللغة األصلية: اإلنجليزية. رقم الوثيقة 

 .ISSN: 1472-443X :الترقيم الدولي 
الطباعة: Warners Midlands PLC, Lincolnshire, UK.  مطبوعة على ورق معاد تدويره %100.

النافذة

wire.subscribe@amnesty.org
لتلقي النافذة كل ثالثة أشهر باإلنجليزية أو العربية أو الفرنسية 

)16 جنيهًا إسترلينيًا/25 دوالرًا أمريكيًا/19 يورو للسنة الواحدة(

صورة الغالف: إحدى المحتجات المؤيدات للديمقراطية أثناء مهرجان جماهيري أمام 
 مقر الحكومة في هونغ كونغ، سبتمبر/أيلول 2015.

© REUTERS/Tyrone Siumpaign

www.amnesty.org/wire


1 يناير – مارس 2016

6

16

22  20

4

محتويات النافذة 

3 طرق لتغيير حياة أشخاص في 2016؛  6 
ولنجعلها سنًة من أجل العدالة باستخدام 

رزمتنا الخاصة بالحراك.

10 طرق تساعدنا بها تبرعاتكم على   12
التصدي لألزمات: كيف يجمع باحثونا 

األدلة أثناء الحروب والنزاعات.

اإلطار األشمل: حملة اكتب من أجل   14
الحقوق: ُاكتب رسالة وغّير حياة إنسان – 

في مختلف أنحاء العالم. 

الشعور باألمان بعد طول انتظار  16
عائلة سورية الجئة تعثر على مالٍذ لها     

في النرويج. 

استعادة ابتسامتهم مجددًا   20 
مساندة الناجيات من الزواج القسري 

واالغتصاب في بوركينا فاسو.
 

النضال من أجل مستقبل خال من   22
التلوث: كيف تصدى ناشط وحيد لشركة 

شل في دلتا نهر النيجر.
 

5 خرافات عن عقوبة اإلعدام: اضبط   27
ما تعرفه من حقائق باستخدام المرشد 

السريع إلى عقوبة اإلعدام. 

منظمة العفو الدولية في مختلف    2 
أنحاء العالم

خلف الكواليس   4
المقال االفتتاحي وتواريخ هامة   5

مقابلة مدتها 60 ثانية   26
اسأل الخبير  28

زوايا ثابتة 

المقاالت الرئيسية 



يناير – مارس 22016

وداعًا لعقوبة    
اإلعدام   

النصر في    
كينيا   

اإلفراج عن أحد الناجين    
من التعذيب   

حرًا طليقًا خارج أسوار    
غوانتنامو   

ُأفرج عن شاكر عامر من معتقل خليج غوانتانامو 
عقب احتجازه فيه مدة 13 عامًا دون محاكمة 

أو تهمة.  وكان بين أوائل الذين تم احتجازهم 
في هذا المعسكر السيئ الصيت اعتبارًا من 

2002، وآخر مواطني المملكة المتحدة الذين تم 
احتجازهم في غوانتنامو.  وشن مؤازرو منظمة 

العفو الدولية حملًة من أجل إطالق سراحه 
طوال ما يزيد عن 10 سنوات.
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أصبحت منغوليا، في ديسمبر/كانون األول، 
أحدث المنضمين إلى قافلة البلدان التي 
أرسلت عقوبة اإلعدام إلى مزبلة التاريخ.  
وجاء ذلك بعد سنوات من الضغوط التي 

مارستها منظمة العفو الدولة ومؤازروها.  
وقالت الناشطة المتمرسة في حمالت فرع 
منظمة العفو الدولية في منغوليا، أمارزايا 
غالسانلخاقفا: "لقد سررنا جميعًا بهذا الخبر 
أيما سرور.  ويظهر ذلك مجددًا كيف يمكننا 

جميعًا أن نحدث أثرًا حقيقيًا على حقوق 
اإلنسان من خالل عملنا معًا."

نزف إليكم أخبارًا رائعة على صعيد حملتنا 
المتعلقة بوقف التعذيب في المكسيك.  

لقد أصبح أدريان فاسكيز حرًا طليقًا بعد ثالث 
سنوات من تعرضه للتعذيب والحبس على 

ذمة االشتباه بأنه شخص آخر.  وقام اآلالف 
منكم بالتحرك للمطالبة بتحقيق العدالة لصالح 
أدريان، والذي قال لنا لدى خروجه من السجن 

في طريقة للقاء زوجته بتاريخ 2 ديسمبر/كانون 
األول: "شكرًا جزياًل لكل شخص في منظمة 

العفو الدولية.  لقد قدمتم لي الكثير من 
المساندة وأشعر بسعادٍة غامرة."

وصلت أخبار سارة في أكتوبر/تشرين األول من 
اثنين من المجتمعات المحلية المهددة بمشروع 
توسيع الطريق في مقاطعة مومباسا بكينيا.  
فلقد أقرت مصلحة الطرق بالخطأ الذي ارتكبته 

عندما طردت أكثر من 100 شخص من منازلهم، 
وتعهدت بتعويضهم وتحسين مواصفات 

الخطة المتعلقة بإعادة توطين المتضررين من 
إجراءاتها.  وجاء هذا التحول على إثر حملة كبيرة 

قادتها منظمة العفو الدولية بهدف إبراز أثر 
شق الطريق الجديدة على أهالي مستوطنتي 
جومفو وبنغالديش العشوائيتين.  وساعدونا 

على أن ندفع مصلحة الطرق الكينية باتجاه 
الوفاء بتعهداتها. 

 http://bit.ly/feaction
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منظمة العفو الدولية في 
مختلف أنحاء العالم
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حملة "جسدي...    
حقوقي" في 2016   
ما انفكت حملة "جسدي...حقوقي" تكتسب 

زخمًا بوصفها حملتنا المعنية بالحقوق الجنسية 
واإلنجابية.  وفي مارس/آذار، أطلقنا أحدث 

بحوثنا المتعلقة ببوركينا فاسو إلبراز العوائق 
التي تواجهها النساء والفتيات في معرض 

اتخاذ القرارات التي تؤثر على أجسادهن 
وحياتهن ومستقبلهن )انظر الصفحة 20(.  

واستقطبت عريضتنا التي تحث أيرلندا على 
وقف تجريم اإلجهاض تواقيع مئات اآلالف 

من األشخاص.  انضم إليهم عبر الرابط التالي: 
http://bit.ly/MBMRIreland . وال تنسى أن تزور 
الصفحة األخيرة من مجلة النشرة لمعرفة كيف 

يمكنك المساهمة في حمل تونس على وقف 

بين أحضان عائلتها    
مجددًا   

فيليب كارما    
حــًرا   

ُأطلق سراح الناشط فيليب كارما من السجن في 
إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن 

مكث فيه أكثر من عقٍد من الزمان على أثر قيامه 
برفع علم استقالل مقاطعة بابوا في احتفال 

سياسي عام 2004.  وشن مؤازرو منظمة 
العفو الدولية حملة طويلة للمطالبة باإلفراج عن 
فيليب، وشمل ذلك القيام بإرسال نحو 65 ألف 
رسالة تأييد ضمن حملة الكتابة من أجل الحقوق 

عام 2011.
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+26,000

ُأعيد في أكتوبر/تشرين األول لم شمل سجينة 
الرأي السابقة تشين جين بينغ )الواردة صورتها 

في األسفل( مع أفراد عائلتها في فنلندا، 
بعد أن ُأفرج عنها من محبسها في الصين 

في مارس/آذار، ولكنها ظلت منذ ذلك الحين 
تتعرض للمضايقة والرقابة اللصيقة حتى ما 

قبل وصولها إلى مطار هلسنكي.  وصدر حكٌم 
بسجنها 8 سنوات في أغسطس/آب 2008 

بتهمة ممارسة شعائر طريقة فالون غونغ كونها 
من الحركات الروحية المحظورة في الصين.

انضم ما يربو على 26 ألف شخص 
ألول دورة تعقدها منظمة العفو 

الدولية عبر اإلنترنت في مجال حقوق 
اإلنسان في ديسمبر/كانون األول.

تشين جين بينغ

معاقبة الناجين من االغتصاب وغير ذلك من 
أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي 

اآلن وإلى األبد.

" ها قد وطأت قدماي اليوم 
أراضي حـرة... وأشعر بسعادة 

غامرة.  وأتوجه بالشكر إلى 
منظمة العفو الدولية وجميع 
األشخاص طيبي القلب في 

المجتمع الدولي لدفاعهم 
عني."
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عام 2015 باألرقام

كم
 235

هو طول السياج الذي شيدته الدول األعضاء 
على الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي بتكلفة 

تفوق 175 مليون يورو. 

3
بلدان، هي مدغشقر وفيجي وسورينام، قامت 

بإلغاء عقوبة اإلعدام في غضون ثالثة أشهر.

800,000
ناشٍط أرسلوا رسائل تطالب بتحقيق العدالة 

لموزيس أكاتوغبا السجين المحكوم عليه 
باإلعدام في نيجيريا الذي ُأفرج عنه في مايو.

 
17 سنة

كان ُحكم السجن في 2012 على الزعيم المحلي 
د. تون أونغ في ميانمار لمحاولته تهدئة الخواطر 

أثناء أعمال الشغب. وتم اإلفراج عنه في يناير.

مليون
 £55

جنيه استرليني هو المبلغ الذي دفعته إحدى 
الشركات النيجيرية التابعة لشركة شل في يناير 
2015 كتعويضات لما مجموعه 15600 شخص 
تضررت وسائل عيشهم بفعل حادثتي التسرب 

النفطي في بودو بنيجيريا.

ويكتسي عملنا الذي دأبنا على القيام به على 
مدار األشهر األخيرة لحث المدن والبلدات الفرنسية 
على استضافة المزيد من الالجئين أهمية اآلن أكثر 

من أي وقت مضى، ولكنه عمل أصبح على درجة 
من الهشاشة لم نعهدها من قبل.

الحياة بال خوف
يتعين علينا اآلن أن نكثف الجهود على صعيد 

تبيان األسباب التي دفعت بهؤالء الالجئين 
للوصول إلى حدود بالدنا.  وترسل قصصهم 

برسالة واحدة بسيطة مفادها )ُانظر الصفحة 
16( أن الالجئين هم أناس من أمثالنا.  فهم 
أيضًا كانت لديهم حياة طبيعية يومًا ما قبل 

أن تحولها أعمال العنف والنزاعات إلى مجرد 
خبر إعالمي وصل أبواب حدودنا في نهاية 

المطاف.  ونحن جميعًا شركاء اليوم في هدف 
بسيط قوامه أن نحيا بأمان وحرية ال أكثر.

ونحن اآلن بصدد مواجهة تحد مزدوج يتمثل 
في الحفاظ على سالمة الناس وأمانهم مع 
الترحيب باستقبال المزيد من الالجئين.  وال 
بد من القول بأن هذين هدفان ال يقصيان 

بعضهما البعض، ولكنهما وجهان لعملة واحدة.
فمن خالل الوحدة والتضامن، بوسعنا أن 

نثبت للمتصيدين في ماء الخوف العكر أننا 
نقف إلى جانب كل من عانوا من أهوال العنف 

األهوج، بما في ذلك الالجئين منهم.

ما زلت أعاني األمّرْين كي أستوعب حجم الرعب 
المتمثل في العدد الكبير من قتلى الهجمات 

المتزامنة التي طالت أنحاء مختلفة من باريس. 
ولكن سرعان ما أدرك أن الالجئين الذين نعمل 

جاهدين على توفير الحماية لهم يعانون هم أيضًا 
أيما معاناٍة هذه األيام. وأصبح الساسة يطلقون 

على الالجئين لقب "الفئة غير المرغوب فيها"، 
بل وثمة من يدعو إلى إعادتهم من حيث جاءوا 

على الرغم من المخاطر التي تتربص بهم هناك.
ويمكن للمرء أن يلمس حجم التوتر الذي 
يسود وسائل النقل العام. وأشعر شخصيًا 

بالهشاشة والضعف، ما يحملني على التفكير 
بالضعف الكبير الذي يعيشه الالجئون على الرغم 

من عزيمتهم وإصرارهم على البقاء على قيد 
الحياة وحماية أحبتهم.  فهم من الفئات األضعف 

بيننا، وها هي معاناتهم تصبح مضاعفة اآلن. 
وينبع هذا الضعف من اضطرارهم للفرار من 

أهوال يصعب تصورها أحيانًا وخوضهم غمار 
رحالت محفوفة بالمخاطر في معرض سعيهم 

للوصول إلى مالذات آمنة في الخارج.  وها هو 
ضعفهم يتفاقم اآلن جراء االشتباه بأنهم مصدر 

خطر أيضًا. ولهذا السبب يتعين علينا أال نسمح 
بتكرار تعريضهم لالنتهاكات مجددًا، بعد ما عانوه 

في بلدانهم األم بداية حيث ذاقوا ألوانًا من 
التهديدات وها هم يتعرضون ألخطار مشابهة 

عقب هجمات باريس.

خلف الكواليس

فلنقف مع 
الالجئين عقب 
هجمات باريس 

أصبح التضامن مع جميع الفارين من العنف األهوج أكثر 
أهمية اآلن من أي وقت مضى، وفق ما يقوله جان فرانسوا 
دوبوست الذي يقود الجهود التي يبذلها فرع منظمة العفو 

الدولية في فرنسا لصالح الالجئين والمهاجرين.
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وقفة عفوية تكريًما لذكرى 
ضحايا اعتداءات باريس، 

 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2015.
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25
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اندالع االحتجاجات 
في مصر كجزء من 
"الربيع العربي" 

2011

6
فبراير

اليوم الدولي لعدم 
التسامح مطلقًا إزاء 

تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث
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فبراير

 رأس السنة 
الصينية

11
فبراير

اإلفراج عن نيلسون 
مانديال، جنوب 
أفريقيا، 1990

11 
فبراير

تنحي الرئيس 
حسني مبارك من 

منصبه، مصر، 
2011

24
فبراير

نشر تقرير منظمة 
العفو الدولية 

 السنوي 
2016/2015

1
مارس

 اليوم العالمي 
 إللغاء عقوبة 

اإلعدام

8
مارس

 يوم المرأة 
العالمي

15
مارس

 اندالع النزاع 
 في سوريا، 

2011

21
مارس

اليوم العالمي 
 للقضاء على 

التمييز العنصري

21
مارس
 إرسال 

 أول تغريدة، 
2006

24
مارس

 انقالب عسكري 
 في األرجنتين، 

1976

يمكن لسنة 2016 أن تكون سنًة من أجل التغيير، هذا إذا أردنا لها أن 
تكون كذلك.

قد يبدو األمر أحيانًا وكأن العالم قد خرج عن محوره؛ فلقد 
تصاعدت وتيرة النزاعات التي تؤجج أكبر أزمة لجوء يشهدها العالم 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.  كما يتفشى التمييز ضد األقليات 
وما انفكت األنظمة القمعية تقمع كل من يدافع عن حقوق 

اإلنسان.
ال يمكننا أن نخفي حقيقة العالم الذي نعيش فيه، ولكن بوسعنا 

أن نناضل من أجل التوصل إلى العالم الذي نريد.
فدعونا ننضم هذا العام إلى أشخاٍص من مختلف أنحاء العالم 

ينتفضون احتجاجًا، ودعونا نخبر حكومات بلداننا بأن 2016 هي سنة 
من أجل تحقيق العدالة.

ولنخبر حكوماتنا بأنه ال يجوز لها أن تتشدق بحرية الرأي بينما تقوم 
باعتقال المحتجين والمعارضين السلميين.  وال يجوز لها أن تعظ عن 

السالم بينما تظل من أكبر مصنّعي السالح في العالم.  كما ال يجوز 
لها أن تتشدق بحقوق اإلنسان بينما تحرم الالجئين من الحصول على 

السبل اآلمنة والقانونية التي تتيح لهم العثور على المالذ اآلمن 
في الخارج.

وبصرف النظر عن زمان ومكان خذالن الحكومات لنا، فال بد أن 
نحاسبها ونخضعها للمساءلة. ويتعين علينا أن نقف معًا ونحرص 

على أن يلحق الجميع بالركب.
فنحن نمتلك قوة للتأثير، فدعونا نستخدمها إذًا.  ونحن نريد 

العدالة، فدعونا نحققها في 2016. 

سليل شيتي، األمين العام لمنظمة العفو الدولية 
 @SalilShetty

بادر بالتحرك اليوم ضمن مجتمعك المحلي – 
بادر بالتحرك من خالل االطالع على رزمتنا الخاصة بالحراك.

المقال االفتتاحي تواريخ ومناسبات في مفكرة 2016 

سنة من أجل 
العدالة

رئيس التحرير: بن بومونت
 المساهمون الرئيسيون: لويزا أندرسون وشيرومي بينتو 

 وكريستن هوالس سونده
المصمم: دينا سيالنتيفا 

مسؤول الصور: ريتشارد بيرتون 
مدير التحرير: ميالني رودز

فريق النافذة 
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بالحراكالرزمة الخاصةمحط التركيز: تنظيم الحمالت 

يمكن لسنة 2016 أن تصبح بمساعدتكم سنًة 
حافلًة بالتغيير الكبير.  وتحدثنا مع ثالثة من 

خبراء الحمالت بشأن نصائحهم ومشورتهم 
فيما يتعلق بكيفية القيام بالتحركات في 

مجتمعاتكم المحلية. 

مؤازرو منظمة العفو 
الدولية يحتفون بمسيرة 

مناصرة المثليين في 
باريس، يونيو/حزيران 

.2015
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أشخاص في 32016 طرق لتغيير حياة 
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دليل تشكيل مجموعة رائعة ُتعنى 
بتنظيم الحمالت

 
احرصوا على أن تحددوا دورًا يؤديه كل 

عضو من األعضاء وفق ما يمتلكونه 
من مهارات أو يبدونه من اهتمامات. 

فيمكن للمعلمين السابقين أن 
يساعدوا في التشبيك بين المدارس، 

أو يمكن للموسيقيين أن يساعدوا 
على تأمين تواصلكم بإحدى الفعاليات 

الموسيقية المحلية.

احرصوا على االجتماع شهريًا ونظموا 
 نشاطًا دوريًا من قبيل كتابة الرسائل 

من أجل مساندة األشخاص الذين نعمل 
من أجلهم.

احرصوا على أن يكون مكان االجتماع 
مضيئًا ومشعًا وملهمًا بداًل من أن يكون 

مجرد قاعة كئيبة مظلمة.

قوموا بتنظيم فعالية سنوية لجمع 
األموال من قبيل حفل عشاء أو بيع 

الكعك لتغطية التكاليف والتبرع للمنظمة.

واحرصوا على االستمتاع بما تقومون 
به!  واكتشفوا ما يشكل إلهامًا ألفراد 

المجموعة من قبيل تنظيم مسيرات أو 
حضور مهرجانات فنية محلية.

" شاركنا للمرة األولى هذا العام في 
مسيرة  بالكبول لمناصرة المثليين، 

 واستمتعنـا كثيـرًا وانتابنا شعور 
حقيقي بالوحدة." 

جينيفر جينز، مجموعة فيلد كوست التابعة 
لمنظمة العفو الدولية، اسكتلندا 

أهم نصيحة! 
تواصل مع األعضاء الجدد 

وغيرهم في مجتمعك 
المحلي عن طريق عقد 
اجتماعات عامة تتناول 

قضايا معينة.

كونوا مصدر إلهام للمجموعة عبر تزويدها 
بمعلومات عن أفالم منظمة العفو 

ومتحدثيها وأدبياتها ومؤتمراتها وحمالتها.

إذا لم يكن ألعضاء المجموعة وقت كاف 
للحضور إلى االجتماع، احرصوا على 

التواصل معهم عبر البريد اإللكتروني 
أو وسائل التواصل االجتماعي وقوموا 
بدعوتهم إلى الفعاليات التي تنظمونها.

عمموا الخبر عن حمالت منظمة العفو 
بإقامة أكشاك في أماكن الحفالت 

الموسيقية أو الحانات أو المهرجانات.

قوموا بتنظيم فعاليات عامة لنشر 
الوعي وجمع األموال والتشجيع على 

التحرك لصالح القضايا الكبرى.

الخطوة 1

أنشئ مجموعة 
محلية

ُتعتبر عملية تشكيل مجموعة ُتعنى بتنظيم الحمالت أو االنضمام 
إليها في مجتمعكم المحلي بمثابة طريقة رائعة للقاء أشخاص 

يفكرون بنفس طريقتكم ويقومون بالتحرك لصالح القضية التي 
تهمكم.  وتقول جينيفر جينز األمين العام إلحدى المجموعات التابعة 

لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "يتعلق األمر برمته 
بأن يشعر الشخص أنه جزء من حركة تجمع بين أشخاص من جميع 

 األعمار ومختلف مناطق العالم." وإليكم دليلها 
 السهل لتشكيل مجموعة رائعة من 

الناشطين في منطقتكم.
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في منطقتكالتق مع الساسةالخطوة 2

كيفية التواصل مع أحد الساسة 

ابدأوا بإرسال رسالة بالبريد اإللكتروني 
أو العادي تحوصل المسألة للساسة 

وتوضح المطلوب منهم في ذلك 
السياق.

ثم ينبغي االنتظار مدة أسبوع قبل 
أن تردف رسالتك باتصال هاتفي أو 

طلب عقد اجتماع معهم، أو يمكنكم أن 
تدعوهم لحضور إحدى فعالياتكم.

وأوضحوا لهم أثناء االجتماع أهمية 
القضية أو المسألة وكرروا على 

مسامعهم ما تودون منهم أن يقوموا به.

وأْتِبعوا االجتماع باتصال هاتفي أو رسالة 
بالبريد اإللكتروني حرصًا على تنفيذ ما 

ادعوا أنهم سوف يقومون بفعله.

وانتظروا حتى يحين موعد الحملة التالية 
أو طرح المسألة القادمة للتواصل 

معهم مجددًا.

تجعل طبيعة عمل منظمة العفو الدولية من 
الضرورة بمكان أن نبني عالقات مع الساسة.  

فكل ما نقوم به تقريبًا يستدعي التواصل معهم 
ومناقشتهم، سواء أكان ذلك على الصعيد 

المحلي بشأن قضايا الالجئين أو السكان 
األصليين، أو على الصعيد العالمي بشأن 
حمالٍت من قبيل معاهدة التجارة باألسلحة. 

كنت أشعر بعدم الراحة إزاء هذا الموضوع 
في الماضي، ولكني بت اآلن أعمل مدفوعًة 

بحقيقة مفادها أنه ال بد وأن يرغب الساسة 
بالتواصل معي بما أنني أمثل نحو 10 آالف 

ناخب في منطقتي، وأمثل أسرة حركة منظمة 
العفو الدولية على تنوعها.

أهم نصيحة!
 تذكروا أن قوة حركة منظمة العفو الدولية تنبع من تعداد أفرادها 

 البالغ 7 ماليين شخص، وتعززها 50 سنة من شن الحمالت 
 لصالح حقوق اإلنسان.  فنحن نمتلك رصيدًا ثريًا من البحوث 

القوية القائمة على األدلة بشأن مختلف القضايا.  
ويدرك الساسة ذلك ويحترمونه.

وال يوجد من هو أكثر تشكيكًا مني عندما 
يتعلق األمر بالساسة.  ولكنهم بحاجة إلى أن 

يشاهدوا ويسمعوا من أفراد مجتمعاتهم 
المحلية عن القضايا التي تحدث فرقًا بالفعل.  

فهذا هو الجانب البشري من عملهم الذي 
يمنحهم المصداقية.

وعوضًا عن تجاهل الساسة أو القول بأنهم 
ال ينجزون شيئًا على اإلطالق، فمن األفضل 

كثيرًا أن يكونوا جزءًا من الحل وليس المشكلة.  
ويمكننا معًا أن نساهم بإيجاد "توزان أفضل" 
في السلطة داخل الحكومة.  ويمكننا أن نكفل 

وجود ممثلين لنا يحرصون على مراقبة أداء 
الحكومة والمعارضة في آٍن معًا.

غالبًا ما تنطوي حمالت منظمة العفو الدولية على محاوالت لدفع القادة المنتخبين 
باتجاه القيام بإجراٍء ما من قبيل طرح قضايا معينة في البرلمان أو التواصل مع وزراء 

الحكومة بشأن مواضيع الحمالت والمسـاعدة في حشد الضغـوط الدولية من أجل 
تحقيق التغيير.  وها هي رندة وردة التي تدير إحدى المجموعات المحلية في سيدني 

بأستراليا تعطينا أفضل نصائحها بشأن كيفية التواصل مع الساسة المحليين.

ال بد لنا من أن نتحدث مع الساسة 
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الفــتــةنــظــم حــركــة الخطوة 3

كيف تنظموا فعاليًة رائعًة  

عليكم قبيل تنظيم التحرك أن تفكروا مليًا في أنسب وقت ويوم 
للمتطوعين ووسائل اإلعالم والموقع األنسب من أجل تعظيم 

األثر المتوخى.

وفكروا بوضع رسالة وحيدة وبسيطة تريدون تمريرها وبحيث 
يسهل على المتلقي فهمها.  ونظرًا ألن الوضع عاجل وملح فال 
بد لكم من امتالك ردود أفعال سريعة مع توخي البساطة بحيث 

يتسنى لآلخرين الفهم وتشجيع غيرهم على االنضمام.

وفكروا ببعض الشعارات التي يجب أن تكون بسيطة ودقيقة.  وال 
تتوانوا عن استخدام روح الدعابة إذا كان السياق مالئمًا.

من شأن القيام بتحرك علني في الشارع أو اإلتيان 
بحركات الفتة أن يكفال سماع السلطات ووسائل 

اإلعالم لرسالتك بصوت عال وواضح.  كما إن 
تلك طريقة رائعة من شأنها أن تساعد مؤازريك 
ومتطوعيك على فهم طبيعة المسألة. وتوفر 

كوني تشان، كبيرة مستشاري شؤون الحمالت 
في منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ أفضل 

نصائحها بشأن تنظيم تحرك فعال.
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ُيعد العنصر البشري أهم عناصر التحركات التي ُتنظم في الشارع.  
واحرصوا على إشراك ناشطي منظمة العفو الدولية وأعضائها 

وغيرهم من الجماعات والمنظمات المحلية في وقت مبكر ما أمكن 
قبل تنظيم الفعالية بحيث يتسنى لهم الشعور بأنهم جزء ال يتجزأ 

من األمر.  وقوموا بتوزيع األدوار، وقد تحتاجون مثاًل إلى أن يقوم 
أحدهم بدور الناطق الرسمي أو مدير فريق المتطوعين أو منسق 

اتصال المجموعة مع الشرطة أو مصور.

واحرصوا على نشر األخبار عن فعالياتكم لدى الجمهور وأرسلوا 
دعوة للصحافة للحضور أيضًا.  

واحرصوا على ضمان سالمة الناشطين وخططوا مسار الفعالية 
بعناية وتفادوا األماكن غير اآلمنة.  

واحرصوا على توافر جميع المواد والمعدات التي تحتاجونها من 
مكبرات صوت والفتات وبطاقات تحرك ومنشورات أو مطويات.

وانضموا إلى ناشطي الجماعات أو المنظمات األخرى، فمن شأن 
ذلك أن يساهم في نشر شعور العمل بروح الفريق الواحد خدمًة 

لحقوق اإلنسان وإعالء ألصواتنا أكثر فأكثر.

قوموا بالتقاط الصور الفوتوغرافية ووثقوا التحركات بالفيديو 
والصور وانشروا تطورات الفعالية طوال اليوم عبر وسائل 

التواصل االجتماعي بغية رفع الوعي.

وال تتوقفوا عن العمل بمجرد انتهاء يوم الفعالية، بل احرصوا على 
االستمرار في نشر الرسالة والتعريف بها على وسائل التواصل 

االجتماعي الحقًا.

48
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" ال تشككوا أبدًا في إمكانية 
أن تصيب مجموعة صغيرة 
من المواطنين الملتزمين 

والواعين النجاح على صعيد 
تغيير العالم؛ فهذا هو السالح 

الوحيد المتوفر في أيديها."
مارغريت ميد، عالمة أنثروبولوجيا أمريكية 
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ولو لم يتسنى لكم القيام بأي شي، فاحرصوا على األقل أن
تتواصلوا مع أقرب فريق من فرق منظمة العفو الدولية في بلدكم عبر الموقع التالي: 

www.amnesty.org/countries؛ واعرفوا كيف يمكنكم المشاركة في منطقتكم.
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1. التدريب
بُت على استخدام اإلسعافات األولية  لقد تدرَّ

ومواجهة النيران المعادية والتعامل مع 
حاالت احتجاز الرهائن. ورأيُت كيف يستطيع 

الرصاص الفائق السرعة اختراق الفوالذ. بيد 
أن االستعداد أمر يتعلق بالتجربة أكثر مما 

يتعلق بالتدريب.

10 طــرق 
تساعدنا بها تبرعاتكم 
 على مواجهة األزمات

جوان مارينر هي أول من يقوم بجمع األدلة على الجرائم الخطيرة 
لحقوق اإلنسان في الميدان أثناء الحروب والنزاعات. وفيما يلي 

ن تبرعاتكم من جعل عملها  بعض الطرق التي من شأنها أن تمكِّ
ر حياة األشخاص أمرًا ممكنًا. الذي يغيِّ

2. االستعداد  
أواًل ُأبادر إلى شراء خريطة تفصيلية جيدة. ثم 
أقرأ كل ما ُنشر حول البلد – من جانب منظمة 

العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق 
اإلنسان واألمم المتحدة والصحافة.

3. رزمة أساسية  
ُأحضر حقيبة إسعافات أولية وأدوية مضادة 

للمالريا وهاتفًا يعمل بواسطة األقمار 
االصطناعية وهاتفًا محليًا وهاتفًا بريطانيًا 

ألن االتصاالت أمر مهم للغايـة. كما ُأحضر آلة 
تصوير ثابت وآلة تصوير فيديو وجهاز تحديد 

ب  المواقع GPS كي يكون بإمكان الزمالء تعقُّ
مكان وجودي.

 جوان مارينر وقد علقت 
سيارتها في الوحل 

في جمهورية أفريقيا 
الوسطى، نوفمبر/

تشرين الثاني 2014.

في العمق: مواجهة األزمات
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4. االعتبارات األمنية  
أتحدث مع العديد من األشخاص على األرض 

لمعرفة األماكن التي يجب أال أذهب إليها 
وما هي الطرق التي ينبغي أن أتجنبها عندما 
أسافر. فعلى سبيل المثال، ربما يخبروننا بأال 

نقود نوعًا معينًا من السيارات ألنه مفضل لدى 
خاطفي السيارات. وفي بعض الحاالت تكون 
ض إلطالق النار  هناك مخاطر جدية – من التعرُّ
أو لقصف الهاون أو االختطاف أو القتل...إلخ.

9. الصحافة ووسائل اإلعالم  
في حاالت األخبار العاجلة، نقوم ببثها عبر 

"تويتر" ونتحدث إلى الصحفيين وننشر بيانات 
صحفية ونكتب مدونات ومقاالت رأي وتقارير 

موجزة. إن من األهمية بمكان تعريف العالم 
بما يحدث وممارسة الضغوط على الحكومات 

لحملها على التحرك.

 10. العمل الدعوي والحمالت  
إننا نبذل جهودًا ضخمة لضمان تنفيذ توصياتنا 

المتعلقة باإلصالحات. ونلتقي مسؤولين في 
األمم المتحدة والحكومات من سائر أرجاء العالم 

لتوضيح الحاجة إلى القيام بتحرك عاجل.

5. المواصالت  
في بعض البلدان، كجمهورية أفريقيا الوسطى 

مثاًل، عادًة ما ُأسافر مع سائق. فغالبًا ما 
تكون الطرق خارج المدن الرئيسية مخيفة، ولذا 
نستخدم مركبة رباعية الدفع. وقد مررُت بعدد 
من المواقف الصعبة بسبب وجود لصوص 
على الطرق، ويمكن أن يكون الوضع مخيفًا.

6. إجراء مقابالت مع شهود 
دائمًا ما نحصل على شهادات من أفواه 
األشخاص مباشرًة. ففي أعقاب وقوع 

مجزرة نأخذ على عاتقنا التزامًا بتوثيق ما حدث 
بالضبط. فأطلب من األشخاص إعطائي وصفًا 

تفصيليًا للظروف، أي باإلجابة عن األسئلة 
األساسية: َمن، ماذا، متى، وأين؟ ماذا رأيت؟ 
ما المالبس التي كانوا يرتدونها؟ َمن الذي كان 

يطلق النار؟

7. األفالم والصور  
إننا ال نردد الشائعات، بل نحصل على 

شهادات ووثائق مكتوبة وأدلة طب شرعي. 
فنذهب إلى المكان الذي وقع فيه حدث ما 
ونلتقط صورًا للجثث والرصاص والشظايا 

وغيرها من األدلة المادية. بعض هذه 
الصور ال نستطيع حتى النظر إليه؛ وفي 

هذه الحالة ال ننشر مثل هذه الصور، ولكننا 
نحتفظ بها كأدلة.

8. تقديم التقارير  
"إننا نصف ما حدث بالضبط. ونقوم بتحديد 

سمات الجرائم التي ارُتكبت وتحليلها، 
ونقدم توصيات تتعلق باإلصالح. نحن لسنا 

محققين جنائيين، ولكننا ال نقل صرامة 
عنهم. إن هدفنا هو توثيق الجرائم وقت 

وقوعها وإخضاع األشخاص المسؤولين عنها 
للمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا."

تحديٌث حي بشأن عملنا في مجال مواجهة التطورات 
من الخطوط األمامية لجبهة الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
تابعوا جوان )jgmariner@( وزميلتها دوناتيال روفيرا 

)DRovera@( على تويتر. 

دوناتيال روفيرا، كبيرة 
مستشاري مواجهة 

األزمات، وهي تقوم 
بجمع عيارات الرصاص 

الفارغة في شمال 
العراق، أبريل/نيسان 

 .2015

دوناتيال روفيرا، كبيرة 
مستشاري مواجهة 
األزمات، تتحدث مع 

أشخاص فروا من هجوم 
لداعش على الحدود 

العراقية السورية، 
أغسطس/آب 2015.
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في ديسمبر/كانون األول، كتب مؤازرون في 
هولندا )ظاهرين في الصورة( ومختلف أنحاء 

العالم ماليين الرسائل التقليدية والبريدية 
واإللكترونية وأكثر من ذلك ُنصرًة لحقوق 

اإلنسان ضمن حملة الكتابة من أجل الحقوق، 
وهي ماراثون كتابة الرسائل الذي ننظمه عالميًا 

من أجل الدفاع عن أشخاٍص من قبيل فويه 
فويه الطالبة المحتجزة في ميانمار.  وقالت لنا 
فويه: "أتوجه بالشكر للجميع على ما أبدوه من 
مساندة لي.  لقد شكلت رسائلهم مصدر إلهام 

حقيقي لي... وبدأت أالحظ أن العالم يراقبنا 
ويحييـنــا – وأننا لسنا وحدنا."   

الكتابة تغير حياة األشخاص

www.amnesty.org/writeforrights
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الشعور باألمان بعد 
طول انتظار 

بقلم إينا شتروم، من فرع منظمة العفو الدولية بالنرويج

تخبرنا عائلة سورية شابة الجئة عن الفرق الكبير الذي لمسه 
أفرادها في حياتهم عقب إعادة توطينهم في النرويج. 

 الحملة الخاصة بالالجئين  
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تتذكر شريهان، وهي موسيقية تبلغ من العمر 29 سنة: "تعمدت 
السلطات النرويجية االتصال يوم عيد ميالد كهرمان األول. قالوا: 'لدينا 

هدية لكم. يمكنكم أن تهاجروا إلى النرويج!' لم نكن نعرف شيئًا عن 
النرويج، ولكن كنا سعداء بذلك.

في شقة مشرقة في مبنى متواضع من حقبة الخمسينيات في 
زاوية هادئة من أوسلو، بالنرويج، تقوم هي وزوجها بمناكفة بعضهما 
البعض. "هذه هي الصورة التي أرى عليها النرويج"، يقول حّنان، وهو 

فنان ببلغ من العمر 31 سنة: "األطفال يأتون أواًل، ثم المرأة، ثم الكلب، 
وفي النهاية يأتي الرجل!" ويضحك كالهما. 

كهرمان وحّنان وشريهان 
يمرحون في بيتهم الجديد 

في العاصمة النرويجية 
أوسلو.

أرغفة خبز مغمسة بالدم 
هذا المشهد السعيد يبعد مليون ميل عن ذاك الذي تركوه وراءهم في 

حلب، بسوريا. يقول حّنان: "كانت تلك أيامًا صعبة. رأيت رجاًل يقتل 
برصاص القناصة في طريقي إلى المخبز."

ويضيف: "كان يحمل ربطة الخبز فوق رأسه ليظهر أنه لم يكن مسلحًا. 
حول جثته تناثرت قطع من الخبز الملطخة بالدماء. رأيت امرأة تجمع قطع 

الخبز، ولربما كان لديها أطفال يعانون من الجوع في المنزل." 
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بالكاد باقون على قيد الحيـاة في سوريا
تقول شريهان: "في حلب كانت حياتنا بسيطة. نذهب للعمل، نعد 

العشاء، ونمضي بعض الوقت مع العائلة أو األصدقاء. كنت أعزف 
الناي في معهد الموسيقى. كان عندي العديد من األحالم. كنا نوفر 

لشراء سيارة جميلة ومنزل كبير - مكان لتربية طفل. األشياء التي يتمناها 
الجميع، كما تعلمون."

كانت شقتنا تقع على الحد الفاصل بين مناطق المعارضة والحكومة. 
أطلق أحدهم يومًا ما النار على جارنا وأرداه قتياًل، لمجرد أنهم اعتقدوا أنه 
يؤيد األسد ]الرئيس السوري[." تتابع شريهان: "انتقلنا إلى الريف. كان 
الطقس باردًا، والطعام شحيحًا، وكنا دون ماء أو كهرباء. كنت حاماًل في 
ذلك الوقت. لم نستطع أن نفكر في المستقبل، كنا قادرين على البقاء 

على قيد الحياة فقط." 

األوقات الصعبة في تركيا
وتتابع شريهان قائلًة: "عندما كان كهرمان بعمر بضعة أشهر، الحظنا أنه 

ال يستجيب بشكل جيد لتحركاتنا، قال لي الطبيب إنه أعمى، وسيظل 
كذلك طوال حياته. شعرت بأن كالمه قد دمرني.

"قررت أن أعود إلى حلب للحصول على رأي ثان. استغرق األمر 13 
ساعة، واضطررت لقطع الشارع بينما كان القناصة يتبادلون إطالق النار 

وقتلوا الكثير من الناس. حملت كهرمان بين ذراعي، وركضت."

"منحني الطبيب بعض األمل، لكنه قال إنه يتعين علينا إحضار 
كهرمان إلى حلب إلجراء فحوصات دورية. عندها قررنا الذهاب الى تركيا.

"كانت تركيا أكثر قسوة من سوريا. بقينا لتسعة أشهر في شقة 
صغيرة مع ثالث عائالت أخرى. عمل حّنان طوال اليوم لقاء ال شيء 

تقريبًا. لم نتمكن من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها كهرمان. 
وكان هذا أسوأ وقت في حياتي."

بعد التسجيل لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، قيل للعائلة الشابة إنها مؤهلة إلعادة التوطين.

الشعور باألمان بعد طول انتظار
بعد شهرين، كانوا في طريقهم أخيرًا إلى بر األمان. تقول شريهان: 

"سافرنا خفافًا، نحمل فقط أعز ممتلكاتنا: أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مع 
صور ألعمال حّنان الفنية ولحياتنا، والناي الخاص بي.

"أتذكر لحظة حطت بنا الطائرة على أرض أوسلو، في 23 سبتمبر/
أيلول 2014. كانت تلك لحظة في غاية األهمية – وصلنا بر األمان، في 

نهاية المطاف!"

حّنان ينظر إلى رسوماته 
الجديدة. كان عليه أن يترك 

كل أعماله الفنية وراءه 
عندما فّر من منزله في 

حلب، بسوريا. 

 "إذا كان لي أن أتمنى 
شيئًا، فسيكون 

الحصول على وظيفة، 
واالستقالل، وأن نكون 
مع أحبائنا. حياة طبيعية 

آمنة – بكل بساطة."
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حياة طبيعية
لكنهم بدأوا باالستقرار. وكالهما اآلن يتحدثان اللغة النرويجية بطالقة. 
كهرمان، البالغ من العمر عامين، حريص قلياًل عندما يكون حول أطفال 
آخرين في رياض األطفال بسبب سوء حالته البصرية. لكنه يظل يسأل 

عن صديقه الجديد، مينا، ويركض حول شقته مسابقًا الريح.
ه حّنان: "النرويج مختلفة جدًا عن سوريا. المناخ أكثر برودة مما كنا  ينوِّ

نتوقع. ولكن عندما وجدنا األدب الكردي في المكتبة، عرفنا أننا قد وصلنا 
إلى مكان حيث كانت الحرية حقيقة واقعة."

تقول شريهان: "أصدقاؤنا النرويجيون ال يسألوننا لماذا ال نذهب 

ما هي إعادة التوطين؟ 

إلى المسجد، أو يغمزون بقناتنا إذا ما احتسينا كأسًا أو اثنين من الجعة." 
وتضيف: "إنهم ال يطلقون األحكام ولكنهم مهووسون باستخدام 

خوذات الدراجات! إحدى الصديقات تالحقني دائمًا لعدم استخدامي 
واحدة." تبتسم.

ال يزال لديهم أقارب وأصدقاء في سوريا: "أملي الوحيد هو أن 
تنتهي الحرب قريبًا"، يقول حّنان. ويضيف: "وحتى تنتهي، سوف 

يضطر الناس إلى الفرار. يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من 
الجهد لوقف الحرب."  

 نحن نناشد 
أكثر بلدان العالم ثراء كي تعيد توطين

440 ألًفا )أو ما نسبته %10(
من الالجئين السوريين مع نهاية العام 2017.

 إعادة التوطين هي عبارة عن طوق نجاة ُيتاح ألكثر فئات الالجئين ضعفًا في العالم والتي تتضمن: 

والناجين من 
التعذيب 

األشخاص الذين يعانون من حاالت 
صحية خطيرة وذوي اإلعاقة

واألطفال أو اليافعين 
دون مرافق بالغ 

والنساء واألطفال 
المعرضين للخطر

واألشخاص الذين ُيضطهدون لنشاطهم 
الجنسي أو نوعهم االجتماعي

 حتى اآلن 
بلغ عدد فرص إعادة التوطين المتاحة في مختلف دول العالم

162151 فرصة 
)وذلك اعتبارًا من 11 ديسمبر/كانون األول 2015(. 
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حملة "جسدي... حقوقي" 

استعادة ابتساماتهن 
مجدًدا  

إذا كنِت فتاًة في بوركينا فاسو، فمن المرجح 
أال تستمر مرحلة طفولتك طوياًل إذ يشيع 

الزواج المبكر كثيرًا في هذا البلد وهو ما 
ينسحب على الحمل المبكر أيضًا. ولكن 
تحرص مارتين كابوريه على منح الفتيات 

الالئي تزوجن أو حملن مبكرًا فرصة ثانية في 
أن يعشن الحياة التي يردنها.

انطلقت مارتين كابوريه التي تبلغ من العمر 37 عامًا وتحمل درجة جامعية 
في علم النفس لتحقيق مهمة نبيلة حيث دأبت طوال السنوات الثمانية 
الماضية على العمل كباحثة اجتماعية في ملجأ بان بيال المخصص إليواء 

الناجيات من الزواج القسري واالغتصاب والحمل غير المرغوب فيه.
وتقول مارتين: "لقد انتقيت هذه المهنة لنبلها.   وإنه ألمر نبيل أن 
أتمكن من مساعدة الفتيات الالئي يتعرضن ألوضاع صعبة كي يفلحن 

في استعادة االبتسامة واألمل واحترام الذات مجددًا."
وتستدعي إعادة البسمة إلى وجوه هؤالء الفتيات توافر الشفقة 

والعزيمة واإلصرار.  ومارتين على أتم االستعداد يوميًا للعمل من 
الساعة 7.30 صباحًا وتصلي وتتأمل رفقة الفتيات الالئي تتنوع دياناتهن 

في طائفة واسعة تتراوح ما بين المسيحية والوثنية.  وتقوم بأداء 
الواجبات المنزلية رفقة الفتيات بما في ذلك الطهي والتنظيف قبل أن 
يتوجهن إلى مدارسهن أو صفوف محو األمية.  وثمة أربع فتيات يقمن 

في المأوى حاليًا قد التحقن بالكلية.
وتقوم مارتين في فترة العصر بتنظيم حوارات بشأن قضايا من 

قبيل الزواج القسري.  وتقول مارتين: "نناقش احتمال عودة الفتيات إلى 
عائالتهن لمعرفة شعورهن حيال هذا األمر تحديدًا.  ونقوم بالكثير من 

الوساطة بين الفتيات وعائالتهن بغية نزع فتيل التوتر ومساعدتهن على 
معاودة االندماج."

وتراقب مارتين في الوقت نفسه صحة الفتيات وأطفالهن وتحرص 
على حصول الجميع على المطاعيم المطلوبة وفق الجدول الزمني 

المحدد.  وهي تنظم دروسًا للفتيات الحوامل إلعدادهن لوقت الوالدة. 
وتقول: "وأخيرًا، أقوم بزيارة عائالت الفتيات في محاولة إلقناعها 

بالتخلي عن عادة الزواج القسري."

 " لقد انتقيت هذه المهنة 
 لمساعدة الفتيات في 

 استعادة االبتسامة واألمل 
واحترام النفس مجددًا."

مارتين كابوريه
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التغلب على العقبات 
يؤوي ملجأ بان بيال الذي يقع على أطراف واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو 

20 فتاًة و11 رضيعًا.  ولكن مع زواج أكثر من نصف فتيات بوركينا فاسو 
وهن دون سن 18 عامًا، ثمة الكثير من الفتيات الالئي يحتجن للحصول 

على هذا النوع من المساندة.  وغالبًا ما تعاني مالجئ اإليواء الكثير كي 
توفر المساعدة للفتيات في ضوء شح الموارد المتاحة. 

وتقول مارتين: "ليس عندنا سيارة وعندما ُتضطر فتاة حامل للتوجه 
إلى المستشفى، فال بد أن ننقلها على دراجة نارية.  واألمر صعب 

جدًا والطريق فوضى وغير معبدة وتشكل خطورة كبيرة على الفتيات 
الحوامل."

ولكن يظل التحدي األكبر بالنسبة لمارتين هو المقاومة التي تواجهها 
من أولياء أمور الفتيات وليس شح الموارد المتاحة.

وتستذكر قائلًة: "قام أحد اآلباء الذي أجبر ابنته على الزواج بتهديدي 
قائاًل إنني إن تجرأت على دخول منزله، فسوف أعلم حينها مع من 

أتعامل حقًا.  وُأصبت بالرعب فعاًل ولم أعد إلى المنزل ثانيًة."  

حياة جديدة 
وال شك أنه في مقابل كل انتكاسة ثمة نجاحات تغذي عزيمة مارتين 
وإصرارها على المتابعة.  وقد تصل الفتيات في حالة ُيرثى لها إلى 

الملجأ ولكن بفضل المساندة التي توفرها مارتين لهن يفلحن في بناء 
حياة جديدة ألنفسهن.

وتستذكر مارتين قائلًة: "وصلت إلى الملجأ قبل أربع سنوات فتاة 
تبلغ من العمر 15 سنة بعد أن رفضت أن يتم تزويجها عنوة وفّرت من 
منزل عائلتها.  لقد كانت منهارة بالكامل بعد أن نبذتها عائلتها.  وظلت 

تبكي طوال سنة كاملة."  ووفرت مارتين وزميالتها العالج النفسي لها 
وبمجرد أن تعافت، قمن بإلحاقها بأحد مراكز التدريب.

وتقول مارتين: "أنا فخورة اليوم بالرحلة التي قطعتها تلك الفتاة.  
ولقد أصبح لديها مهنة اليوم وتعمل كطباخة في ملجأ بان بيال.  ولقد 

أينعت وأصبحت مستقلة.  بل ولقد أصبحت زميلًة لي."

بادر إلى التحرك
ساندوا مارتين والفتيات التي تحاول أن توفر المساعدة لهن:

http://bit.ly/mbmrburkina  #MyBodyMyRights

متفانية ومصممة.  
مارتين كابوري، منسقة 
ملجأ بان بيال المخصص 

إليواء الناجيات من 
الزواج المبكر والقسري 

واالغتصاب والحمل غير 
المرغوب فيه.

وعلى شاكلة بان بيال، 
يساعد هذا الملجأ في 
واغادوغو الفتيات على 

تعلم مهارات جديدة من 
قبيل الطهي والنجارة 
مع توفير فرصة لهن 

لمعاودة بناء جسور 
التواصل مع طفولتهن.
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تعرفوا على "فاين فيس" الناشط النيجيري الشاب الذي 
وقف متحديًا شركة شل كي تبادر إلى تنظيف مخلفات 

التلوث النفطي الهائلة في مختلف مناطق دلتا نهر النيجر.

النضال من أجل 
مستقبل خال من 

التلوث 

 حملة: شركة شل – نظفوا مخلفات التسرب النفطي  
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يقول فاين فيس دومناميني فاين فيس: "يتحدث الناس عن التلوث 
ولكن لم يخض الكثير منهم معاناة التلوث.  أما أنا فلقد شعرت بآثاره 

وشربت ماء ملوثًا وأمضيت حياتي كلها في بيئة ملوثة." 
ودفعت الحياة المنغمسة في التلوث فاين فيس إلى االنضمام إلى 
حركة أسسها ناشط عنيد آخر هو الكاتب كين سارو ويوا الذي ُيعد أسطورة 
النضال من أجل حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة البيئية في نيجيريا وجرى 

إعدامه في عام 1995.
وقد يكون فاين فيس اسمًا على مسمى بالفعل )إذ يعني اسمه 

صاحب الوجه الحسن باإلنجليزية( ولكنه طرح اسمه على النقيض من ذلك 
كخصم شرس لشركات النفط التي بدأت تستخرج النفط من منطقة دلتا 

نهر النيجر قبل وقت طويل من والدته.
ويقول فاين فيس: "لقد تدمرت معايش الناس."  ويمكن تلّمس 

حجم نشاطه وطاقته والغضب الذي يعتريه أثناء وقوفه أمام ملصق لكين 
سارو ويوا في مكتبه الكائن في بورت هاركورت بنيجيريا.

ويقول فاين فيس: "ال تصل الناس خدمة ماء الشرب وُقضي على 
األحياء البحرية ولم تعد محاصيل الكاسافا وغيرها من المحاصيل تدر 

مردودًا كما كانت تفعل من قبل."

إدانة دولية 
ويتابع فاين فيس قائاًل: "لعب الحراك الذي قام به كين سارو ويوا دورًا 

هامًا في حياتي.  فلقد ألهمني كي أناضل من أجل شعب أوغوني )في 
منطقة دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط(.  ولقد شاهدته يلقي خطابًا عام 

1992 أي قبل ثالث سنوات من مقتله."
وشكل سارو ويوا حركة بقاء شعب أوغوني عام 1990 من أجل 

الوقوف في وجه اإلرث السام الذي خلفته شركات النفط وراءها.  فلقد 
تسببت آالف حوادث التسرب النفطي بتدمير الغطاء النباتي والحياة 

البرية وسرقت الوظائف من أصحابها وسممت التربة والمياه منذ 
خمسينات القرن الماضي.

وقاد كين حركة جماهيرية لتحدي العسكر الذين كانوا يحكمون نيجيريا 
يومها والمطالبة بمنح منطقة أوغونيالند الحكم الذاتي وحصة أكبر من 

إيرادات الثروة النفطية.
وتصدرت الكارثة البيئية في المنطقة عناوين الصحف العالمية عندما 
أعدمت الحكومة النيجيرية سارو ويوا رفقة تسعٍة آخرين في عام 1995، 

فيما أصبح ُيعرف بمجموعة شعب األوغوني التسعة.  
وجلب إعدامهم بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 شجبًا 

واستنكارًا عالميين.  وفقدت الحركة البيئية في نيجيريا قائدًا نشطًا، 
ولكنها سرعان ما شهدت بروز أجيال جديدة تصدرت المشهد وحملت 

شعلة النضال الذي بدأه كين ساو ويوا.

الجداول المحيطة بقرية 
كي دير في دلتا نهر النيجر 

وقد تلوثت بالنفط الخام 
بشكل كبير. 
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نظفوا مخلفات التسرب النفطي  
وبدأ فاين فيس النضال شابًا على مقاعد الدراسة الجامعية واخترع 
مصطلح "الفاين فيسية" لمكافحة الفساد في نظام االمتحانات 

الجامعية.
ويعمل دون كلل اليوم على اإلبقاء على مسألة مكافحة التلوث 

حاضرة وغالبًا ما يظهر على شاشات التلفاز أو عبر أثير اإلذاعة.  كما تلقى 
تدريبًا من منظمة العفو الدولية وشريكها المحلي مركز البيئة وحقوق 

اإلنسان والتنمية، رفقة ناشطين آخرين، حول كيفية مراقبة تصرف شركة 
شل في حال حدوث تسرب نفطي في مجتمعاتهم المحلية. 

وتظهر أحدث البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن أربعًة من 
المواقع ال زالت ملوثة إلى يومنا هذا، بعد أن كانت مسرحًا ألربع حوادث 

تسرب نفطي زعمت شركة شل علنًا أنها نظفت مخلفاتها. 
ويقول فاين فيس: "يتعين على شركة شل أن تبذل المزيد، ويجب 

عليها أن توفر الحماية في كل مكان لبيئتنا بما يكفل بقاءها لألجيال 
الحالية والمستقبلية."



25 يناير – مارس 2016

النضال مستمرًا فيما كافحوا من أجله قبل عشرين عامًا أيضًا.  وال يجوز 
أن يستمر الوضع على هذا النحو." 

وهذا بالضبط ما يمد فاين فيس بالطاقة لالستمرار، أي رفض 
القبول باألمر الواقع واإلصرار على تحقيق ما ناضل من أجله كين سارو 

ويوا وحركته.
ويقول فاين فيس: "أنا على استعداد لمتابعة المسيرة من حيث 

توقف كين سارو ويوا.  فدعونا نكمل مسيرته ونجعل مستقبل منطقة 
دلتا نهر النيجر نظيفًا."

 © Michael Uwemedimo/cmapping.net جميع الصور

طالع المزيد 
ال يمكن لواجهة العالقات العامة البراقة التي تمارسها شركة شل أن تخفي 

http://bit.ly/ShellCleanItUp :الحقيقة السوداء

يقول فاين فيس: "أنا 
على استعداد لمتابعة 

المسيرة من حيث توقف 
كين سارو ويوا."

موقع بومو مانيفولد 
التابع لشركة شل في 
منطقة دلتا نهر النيجر 

التي شهدت وقوع عدة 
حوادث للتسرب النفطي 
وحريق ضخم في 2009.

تلوث نفطي على مقربة 
من قرية كي ديري في 
دلتا نهر النيجر، سبتمبر/

أيلول 2015.

حمل مشعل المسيرة التي بدأها كين سارو ويوا 
ُأقيمت في مختلف أنحاء العالم فعاليات بالشموع، في نوفمبر/تشرين 

الثاني، إحياء لذكرى كين سـارو ويوا وزمالئـه الذين ُأعدموا شنقًا قبل 
عشرين عامًا عقب محاكمة على قدٍر عظيٍم من الجْور.

تشكل الذكرى السنوية العشرين فرصة هامة لنا جميعًا لالستمرار 
في حمل مشعل اإلرث الذي تركه كين ورفاقه وفق ما يراه فاين فيس 

والذي يقول وقد علت وجهه ابتسامة عريضة: "لن أنسى منظمة العفو 
الدولية وغيرها من المنظمات التي تعاضدت فيما بينها من أجل إسماع 
العالم صوت شعب أوغوني.  ولكن ما زالت هناك حاجة لبذل المزيد من 

الجهود."
فما زال شعور باإلحباط ينتاب فاين فيس جراء التقاعس عن تنظيف 

األراضي من مخلفات الماضي. 
وأضاف قائاًل: "ما زالت أوغونيالند ملوثة بعد عشرين عامًا مرت على 

إعدام كين ورفاقه.  ولقد مر عشرون عامًا دون تحقيق العدالة، وما زال 



يناير – مارس 262016

احتجاج بالمشاعل على 
مقتل المدون نيالدري 
نيل في أغسطس/آب 

 .2015

ما مدى خطورة الوضع بالنسبة للمدونين العلمانيين في بنغالديش؟ 
تعرض المدون والعالم البنغالي البارز أفيت روي للضرب حتى الموت 

بتاريخ 26 فبراير/شباط 2015. وطالبت وأنا وزمالئي من الُكّتاب 
القبض فورًا على المسؤولين عن مقتله ولكن لم تحرك الحكومة 

ساكنًا. ثم سرعان ما وقع واشيقور بابو وأنانتا بيجوي داس ونيالدري 
نيل وعارفين ديبون ضحايا العتداءات بالبلطات تمثل رد المتطرفين 

على ما يطرحه هؤالء من أسئلة علمية وما يحملونه من آراء ويقومون 
به من أنشطة علمانية. ولم يجر حتى اآلن فتح تحقيقات جدية في أي 

من جرائم القتل هذه. 

لماذا ُأدرج اسمك على قائمة المستهدفين بالقتل؟ 
في 2013، قامت مجموعة فريق أنصار الله في البنغال، التي ُيعتقد 

أنها المسؤولة عن ارتكاب جرائم القتل األخيرة، بنشر قائمة تضم أسماء 
84 مدونًا علمانيًا.  وكان اسمي ضمن األسماء المدرجة على القائمة 
)ولم تكن تلك هي المرة الوحيدة التي ُيدرج فيها اسمي على قائمة 

من هذا النوع(.  وكغيري من الزمالء، كنت أنشر تعليقات عبر المدونات 
وموقع فيسبوك تؤيد وجهات النظر العلمية وحقوق المرأة وقضايا 

األقليات.  كما وجهت االنتقادات لألصولية الدينية.
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عندما تقتل المدونات 
أصحابها  

يتعرض المدونون العلمانيون لالعتداء المفضي إلى الموت في 
بنغالديش.  وأيقن المدون تشارباك* أن الوقت قد حان كي يغادر 

البالد بعدما رأي اسمه مدرجًا على الئحة المستهدفين بالقتل.  
ويروي لمجلة النشرة تفاصيل العيش تحت ظل تهديد البلطة.

كيف أثرت جرائم القتل عليك شخصيًا؟ 
توقفت عن الذهاب إلى مكتبي وحاولت أن أالزم منزلي ولكن استحال 
استمرار ذلك طبعًا.  وال يمكنكم تخيل حجم الرعب الذي شعرت به، أي 
الخوف من أن يتم تقطيعي إربًا على يد أحدهم في الشارع.  وراقبت 

الناس من حولي على الدوام وكنت أتحقق مما إذا كان هناك أحٌد يقوم 
بمالحقتي.  فلقد بدا جميع المارة في الشارع وكأنهم قتلتي المحتملون.  

لقد كان وضعًا مريعًا ومخيفًا.

هل تشعر باألمان حاليًا؟ 
نوعًا ما، ألني تمكنت من الفرار من بنغاليش بمساعدة منظمة العفو 
الدولية وغيرها من المنظمات اإلنسانية.  وأنا اآلن في مكان أكثر أمنًا 
على ما يظهر، ولكن كلما قرأت عن وقوع جريمة قتل أخرى، أعلم حينها 
كيف يشعر أصدقائي في بنغالديش وأتذكر كيف كنت أشعر شخصيًا 
وكيف يسري إحساس بارد بالخوف والقشعريرة في عمودي الفقري.

* ليس هذا اسمه الحقيقي. 

طالع المزيد 
http://bit.ly/banglabloggers :اقرأ مدونة تشارباك

     مقابلة مدتها 60 ثانية 
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1. عقوبـة اإلعدام تمنع الجريمة 
ليس هذا ما ُتظهره البحوث. وال تتوفر أدلة قاطعة على أن عقوبة 

اإلعدام تشكل رادعًا أكثر فعالية من أحكام السجن في مجال منع الجريمة.  
وفي الواقع، لم تشهد البلدان التي ألغت عقوبة اإلعدام ارتفاع معدل 
الجريمة فيها، بل إنه قد تراجع في بعض البلدان فعاًل.  وتراجع معدل 
الجريمة في كندا خالل عام 2008 إلى أقل من نصف ما كان عليه في 

1976 عندما ُألغيت عقوبة اإلعدام فيها. 

2. يخسر الشخص حقه بالتمتع بحقوق اإلنسان الخاصة به إذا 
أقدم على قـتـل شخـٍص آخر

كال.  فحقوق اإلنسان ُتطبق على أفضل الناس وأسوئهم.  وال يمكن 
تجريد الشخص من هذه الحقوق بصرف النظر عما ارتكبه من أفعال.  وإن 
المجتمعات التي ُتعدم المجرمين ترتكب نفس أشكال العنف الذي تدينه.

3. ال ضير في تطبيق عقوبة اإلعدام ما دامت ظلت طريقة 
تنفيـذها غير مؤلمة 

ال يوجد شيء اسمه إعدام رفيق باإلنسان.  فغالبًا ما ُتمتدح الحقنة 
المميتة كوسيلة إعدام تراعي الجانب اإلنساني أكثر من غيرها ألنها تبدو 

ظاهريًا أقل همجية من قطع الرأس أو اإلعدام بالكرسي الكهربائي أو 
شنقًا أو بحجرة الغاز.  ولكن العثور على وسيلة "إنسانية" لقتل الشخص 

ما هو سوى محاولة لتسويغ تنفيذ اإلعدامات أمام الرأي العام والنأي 
بالحكومات عن أن تظهر بصورة القتلة الذين تقوم بإعدامهم. 

حقائق

5 خرافات عن 
عقوبة اإلعدام 

صّوب ما تعرفه من حقائق بشأن عقوبة اإلعدام.

طالع المزيد 
http://bit.ly/DPfaqs

4. من األفضل إعدام الشخص بداًل من سجنه إلى األبد 
ثمة رجال ونساء وحتى أطفال ينتظرون تحت طائلة اإلعدام بشكل 
يومي عالقين بين براثن نظام يولي األهمية لالنتقام منهم على 

حساب إعادة تأهيلهم.  وما دام السجناء على قيد الحياة فمن حقهم أن 
يأملوا في منحهم فرصة إلعادة التأهيل أو تبرئة ساحتهم في حال ثبتت 

براءتهم الحقًا. 

5. حملة وقف تطبيق عقوبة اإلعدام هي حملة غربية 
تتسم حقوق اإلنسان بما في ذلك الحق األساسي في الحياة بكونها 

حقوقًا عالمية تقر بها غالبية بلدان العالم.  وتم حتى الساعة إلغاء تطبيق 
عقوبة اإلعدام في 140 بلدًا سواء بحكم القانون أو الممارسة العملية. 
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ما هي عالقة التغير المناخي بحقوق اإلنسان؟ 
سوف تؤدي الكوارث الناجمة عن تقلبات الطقس الحادة وارتفاع 

منسوب مياه المحيطات إلى تدمير منازل الناس وقدرتهم على كسب 
الرزق.  واألسوأ من ذلك، سوف يتعرض نحو 600 مليون إنسان 

لكوارث الجفاف والمجاعة جراء التغير المناخي ما لم يتم التقليص من 
حجم االنبعاثات الغازية.  وهكذا فيمكنم أن تروا أنه ثمة عالقة بين 

التغير المناخي وحقوق اإلنسان بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالحياة 
والصحة والغذاء والماء والسكن. 

كيف تتأثر النساء بتغير المناخ؟ 
تشكل النساء في مختلف أنحاء العالم غالبية العاملين لحسابهم الخاص 

وصغار المزارعين، وعليه فسوف يكّن بين أوائل المتأثرين بموجات 
الجفاف والفيضان وتلف المحاصيل وأكثر المتضررين منها.  وبما أن 

النساء هن من يضطلعن بمهمة جلب المياه على األرجح، فسوف يتأثرن 
بشدة من النقص الحاد في كميات المياه.

اسأل الخبير

ما هي عالقة التغير المناخي 
بحقوق اإلنسان؟ 

ماذا يعني التغير المناخي للشعوب األصلية؟ 
غالبًا ما يكون السكان األصليون على خط الجبهة األمامي في معركة 

مكافحة االحتباس الحراري في العالم جراء اعتمادهم على البيئة.  ويعيش 
الكثير منهم في أنظمة إيكولوجية هشة تتأثر بشكل خاص بالتغيرات التي 
تطرأ على المناخ.  ويهدد هذا الوضع هويتهم الثقافية التي ترتبط ارتباطًا 

وثيقًا بأراضيهم التاريخية وسبل كسب الرزق التقليدية.

هل سوف يؤدي التغير المناخي إلى زيادة عدد الالجئين؟ 
مع توالي حدوث الكوارث الطبيعية وموجات الجفاف والمجاعة، فسوف 
تزيد أعداد النازحين والالجئين الذين يعبرون الحدود الفاصلة بين البلدان.  

وصحيُح أنه ربما ال ينطبق تعريف الالجئ على جميع هؤالء من الناحية 
القانونية، إال أنهم يظلون بحاجة إلى الحصول على مساندة البلدان 

المسؤولة عن حصول التغير المناخي.

هل سوف تؤدي أموٌر من قبيل ارتفاع درجة الحرارة ومنسوب مياه البحر 
إلى نشوب المزيد من الحروب؟ 

من الممكن أن يحدث ذلك.  فنحن على يقين بأن التغير المناخي سوف 
يزيد من تفاقم األسباب المعروفة لنشوب الحروب من قبيل التنافس 
على الموارد الطبيعية، وسوف يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة خطر اندالع 

نزاعات عنيفة مستقباًل. 

ماذا ينبغي على الحكومات فعله؟ 
يتعين عليها أن تبذل كل ما بوسعها لتقليص حجم انبعاثات غاز الكربون 
بما في ذلك االنسحاب التدريجي من سياسات دعم مشتقات الوقود 

األحفوري.  ويتعين على الحكومات أن تساعد الناس على التأقلم مع 
التغير المناخي وتوفير التعويضات للذين فقدوا منازلهم جراء ارتفاع 

منسوب مياه البحر على سبيل المثال.

ما الذي تقوم به منظمة العفو الدولية في هذا اإلطار؟ 
نمارس رفقة شركائنا الضغوط على الحكومات والمؤسسات من قبيل 

األمم المتحدة كي تقوم بتحركات ملموسة وعاجلة في مجال التغير 
المناخي.  وال يتعلق األمر هنا باألعمال الخيرية أو المساعدات اإلغاثية، 

بل إنه يصب في صميم حقوق اإلنسان والعدالة.

ُيعد التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجهها 
حقوق اإلنسان في العصر الحالي وفق ما يراه سافيو 

كارفاليو، كبير مستشاري شؤون التنمية الدولية 
وحقوق اإلنسان. 

التعامل مع آثار 
الفيضانات في 

بنغالديش.
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توقفوا عن معاقبة الناجين
تونس – تحملوا مسؤوليتكم

 #DealWithIt
وقعوا على العريضة:

 www.amnesty.org/DealWithIt

تعرضت لالغتصاب وعمرها 15 عامًا.
للمحافظة على شرفها

كان عليها أن تتزوج مغتصبها،
بينما هو يفلت من العقاب.
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' لقد برهن المتطرفون 
عـلـى أن أكثر ما 

يخيفهم هو فتاة 
تحمل كتابًا.'

مالال يوسف زاي، ناشطة في حمالت التعليم 


