تقارير الكتب

تقاريــر الكـــتــب

عام الثورات :حالة حقوق اإلنسان فى الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
تقرير �صادر عن منظمة العفو الدولية فى يناير .2012
حي�اول هذا التقري�ر الذى أصدرت�ه منظمة
العفو الدولي�ة ىف يناير  2012توثيق األحداث
اجلس�ام التى ش�هدهتا املنطقة العربية أثناء العام
 2011فيام يس�مى بالربيع الع�ريب .وقد إعتمد
ه�ذا التقري�ر عىل آلية ممي�زة ىف ع�رض الغالبية
العظم�ى م�ن التط�ورات التى ش�هدهتا منطفة
الرشق األوس�ط وشامل أفريقيا ككل ىف الدول
العربي�ة وغريها كإي�ران وإرسائي�ل .إعتمدت
ه�ذا اآللي�ة على الب�دء بال�دول التى ش�هدت
حت�ركات ضخم�ة أدت إىل إح�داث تغييرات
حقيقي�ة ومن ه�ذة الدول تون�س ومرص وليبيا
واليم�ن وه�ى ال�دول الت�ى متخض�ت ثوراهتا
عن رحيل رؤس�ائها بشكل أو بآخر ،ثم عرض
التقرير لألحداث التى ش�هدهتا كال من سوريا
والبحري�ن والعراق خلال الع�ام  2011وما
آل�ت إليه التط�ورات ىف تلك البلاد .ومل يغفل
التقرير باقى التطورات أو أش�كال احلراك التى
ش�هدهتا باقى الدول ىف املنطق�ة فألقى ضوء ًا –
وإن كان خافتا -عىل أش�كال احلركة املعارضة
للحكوم�ات الت�ى ش�هدهتا كال م�ن اجلزائ�ر
وإي�ران وإرسائيل واألردن والكويت واملغرب
وفلس�طني وس�لطنة عمان واململك�ة العربي�ة

السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

و ينتقل التقرير بعد هذا إلستعراض موقف
املجتمع الدوىل من تلك احلركات اإلحتجاجية
التى إندلعت ىف دول الرشق األوس�ط وشمال
أفريقي�ا .ويؤك�د التقري�ر س�يطرة إزدواجي�ة
املعايير على ردود الفع�ل الدولي�ة إزاء م�ا
حيدث ىف املنطق�ة إذ إختلفت ردود فعل الدول
الكربى كالوالي�ات املتحدة وروس�يا وكذلك
اإلحت�اد األوروبى إزاء كل دول�ة عىل حدا تبعا
ملصاحله�ا .كما يؤك�د التقري�ر فش�ل املجتم�ع
ال�دوىل ىف حتم�ل مس�ئولياته فيام يتعل�ق بحامية
النازحني الذين يقدروا بمئات اآلالف والذين
فروا م�ن بالدهم إىل الدول املجاورة وإزدادت
ظروفهم سو ًء عىل سوء مع طول فرتة نزوحهم
وخماط�ر رحلة اخل�روج من بلداهن�م باإلضافة
إىل س�وء الظروف املعيش�ية التى وفرهتا الدول
املضيف�ة ىف املخيمات .كذلك يشير التقرير إىل
فش�ل املجتم�ع ال�دويل ىف حتمل مس�ئوليته عن
توريدات السلاح إىل الدول التى إس�تخدمت
تل�ك األس�لحة ىف قم�ع احل�ركات املطالب�ة
بالديمقراطي�ة ىف بالده�ا أو كل م�ن تس�ول له
نفسه إنتقاد احلكومة أو الرؤساء.
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ث�م ينتقل التقري�ر بعد هذا إىل م�ا قامت به المح��ور الأول :ال��دول الت��ى
منظم�ة العف�و الدولية لتجاري م�دى ضخامة �ش��هدت تحركات احتجاجية
األحداث التى ش�هدهتا منطقة الرشق األوسط على نطاق وا�سع

وشمال أفريقيا ىف العام  .2011ويشري التقرير
إىل أن عم�ل املنظم�ة مل يقتصر على توثي�ق
اخلروق�ات واإلنتهاكات وحس�ب وإنام ش�مل
أيضا مساندة شعوب املنطقة ىف مطالبها بالتغيري
القائم عىل إحرتام حقوق اإلنسان.
و فيام يىل عرض أكثر تفصي ً
ال ملا سبق إمجاله
وللمحاور املختلفة التى تضمنها هذا التقرير.

يب�دأ التقرير باحلديث ع�ن خصوصية عام
 2011بالنس�بة لش�عوب الشرق األوس�ط
وشمال أفريقي�ا إذ أن ه�ذا العام ش�هد خروج
ماليين الناس م�ن كل األعمار وعىل اختالف
أصوهلم وخاصة الش�باب والشابات يف مقدمة
الصف�وف عىل األغل�ب لتفيض هبم الش�وارع
مطالبني بالتغيير ىف خمتلف أقطار هذا اإلقليم.
وبالرغ�م م�ن س�لمية تل�ك اإلحتجاجات إال
أن ق�وات األم�ن املوالية لرؤس�اء وملوك تلك
ال�دول قد واجهت تل�ك اإلحتجاجات بعنف
بالغ .ويؤكد التقري�ر عىل تنوع الرتكيبة العرقية
ملن ش�اركوا ىف تلك اإلحتجاجات بالرغم من
مس�مى «الربي�ع العرب�ى» ال�ذى أطل�ق إمجاال
على تل�ك اإلحتجاج�ات .ويؤك�د التقرير ىف
مقدمته عىل «قوة الشعوب»التى ظهرت عندما
إستجمع الناس العاديون شجاعتهم وإحتفظوا
هبا ىف وجه القمع املتزايد الذى واجهوه.
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 - 1تون�س :ب�دأت اإلحتجاج�ات ىف تونس
ىف ديس�مرب/كانون األول  2010ىف بلدة
سيدي بوزيد الصغرية .وبعد أقل من شهر
عىل إشتعال اإلحتجاجات وبالتحديد ىف
 14يناير/كان�ون الث�اين  2011ه�رب
الرئيس التونسى زين العابدين بن عيل إىل
اململكة العربية السعودية بعد  23عام من
احلكم الفردي اإلستبدادى.
يوض�ح التقري�ر اخلط�وات اإلجيابي�ة
والس�لبية الت�ى إختذهتا حكوم�ات ما بعد
الث�ورة ،كما يبين اإلج�راءات التى جيب
عليه�ا الشروع ىف إختاذه�ا .فيؤك�د على
س�بيل املث�ال أن «مؤسس�ات الدولة التي
طاملا سهلت أو ارتكبت انتهاكات حقوق
اإلنس�ان جي�ب أن يتم إصالحه�ا بطريقة
تكف�ل التحقي�ق الس�ليم يف االنته�اكات
الس�ابقة وتوف�ر الضامن�ات الفعال�ة ملن�ع
تكرارها.
ويش�يد التقرير بمصادقة احلكومة املؤقتة
األوىل عىل اإلتفاقيات الدولية األساس�ية
حلقوق اإلنس�ان .كام يشير إىل اخلطوات
اهلام�ة الت�ى إختذهت�ا احلكوم�ة لتخفي�ف
القي�ود الثقيل�ة عىل حري�ة التعبير ،بام ىف
ذلك قانون الصحافة اجلديد وقانون حرية
االتص�االت املس�موعة واملرئي�ة الل�ذان
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أزاال القي�ود املفروض�ة على الصح�ف
وسمحا للصحفيني بحريات أكرب .ويشري
التقري�ر إىل القدر الكبير من احلرية الذى
ش�هدته تونس ىف أعقاب الثورة واملتمثل
يف إقامة مؤسسات مستقلة لإلرشاف عىل
االنتخابات ،والسامح للمراقبني الدوليني
والصحفيين األجانب بمراقب�ة االقرتاع
وتغطيتة ،وأشياء أخرى يعددها التقرير.

ينتق�ل التقري�ر بع�د ه�ذا إىل اإلنتق�ادات
الواردة عىل تلك احلكومات والتى متثلت
ىف متدي�د حال�ة الط�وارئ ىف أغس�طس/
آب  2011ألجل غري مس�مى ،باإلضافة
إىل إس�تمرار هن�ج ق�وات األم�ن ىف قمع
اإلحتجاج�ات الس�لمية املطالب�ة بإرساع
اإلصالح�ات .أض�ف إىل ذل�ك ع�دم
الشروع ىف إدخ�ال أي إصالح�ات على
جه�ازى الرشط�ة والقض�اء .وتتوق�ع
املنظمة حتسن األوضاع ىف تونس.

 - 2مرص :يشيرالتقرير ىف مستهل حديثه عن
مصر إىل الوضع املزرى حلقوق اإلنس�ان
الس�ائد ىف مصر قب�ل إن�دالع ث�ورة 25
يناير/كان�ون الثان�ى  .2011ويؤك�د
التقري�ر على اإلنتهاكات اجلس�ام حلقوق
اإلنسان التى ش�هدهتا األيام الثامنية عرش
للث�ورة املرصي�ة والتى نتج عنه�ا مقتل ما
ال يقل عن  840شخص وجرح أكثر من
 6آالف بأي�دى قوات األم�ن والبلطجية
املأجورين من قبل السلطات .وقد إنتهت
أي�ام الث�ورة بتنح�ى مب�ارك ووقوع مرص

حتت احلك�م العس�كرى بتس�لم املجلس
األعلى للقوات املس�لحة مقالي�د احلكم.
ويلق�ى التقرير الض�وء على اإلنتهاكات
العديدة التى إرتكبها املجلس العس�كرى
فيما يتعل�ق بحقوق اإلنس�ان الت�ى تعهد
بحاميته�ا .ويبين التقري�ر اإلج�راءات
اإلجيابية التى إختذها املجلس العس�كرى
كإلغ�اء مباح�ث أم�ن الدول�ة وإطلاق
رساح مئ�ات املعتقلين ،وتعدي�ل قان�ون
األحزاب السياسية واإلعرتاف بالنقابات
املس�تقلة وحقها ىف العم�ل والتنظيم .كام
يبين اإلج�راءات الس�لبية الت�ى إختذه�ا
املجلس العس�كرى واحلكومات املختلفة
فيما يتعل�ق بحق�وق اإلنس�ان مث�ل من�ع
اإلرضاب�ات بموج�ب قان�ون جدي�د
واإلبقاء عىل حالة الطوارئ والتوس�ع ىف
تطبيقها .ويشري التقرير إال أنه رغم الدور
البارز الذي لعبت�ه املرأة املرصية ىف الثورة
إال أن أوضاعه�ا مل تتحس�ن كثري ىف العام
األول للث�ورة .ويلقى التقري�ر ضو ًء عىل
إحتجاجات نوفمرب  2011ضد املجلس
العس�كرى والتى نتج عنها وفاة ما ال يقل
عن  45متظاهر ىف عودة لسياسات النظام
السابق القمعية .وتقر املنظمة بأن أوضاع
حقوق اإلنس�ان ف مرص مل تش�هد حتس�ن ًا
ملحوظا ىف السنة األوىل للثورة.

 - 3ليبي�ا :يعدد التقري�ر اإلنته�اكات الرهيبة
حلق�وق اإلنس�ان الت�ى ش�هدهتا ليبي�ا ىف
ظل حكم القذاىف الذى إس�تمر  42عام.
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ث�م يرصد التقرير التط�ور الرسيع لألزمة
ىف ليبي�ا وحت�ول اإلحتجاج�ات إىل ن�زاع
مس�لح كرد فع�ل عىل اإلس�تخدام املبالغ
فيه للقوة من قبل القذاىف .ويشير التقرير
إىل تأس�يس املجلس الوطن�ى اإلنتقاىل ىف
بنغ�ازي وما تاله م�ن فرض جملس األمن
عقوب�ات على العقي�د الق�ذاىف وأبنائه ىف
فرباير  2011وقيام املجلس بإحالة ملف
األوض�اع يف ليبيا إىل مدعي عام املحكمة
اجلنائي�ة الدولية .ثم يشير التقري�ر إىل ما
ح�دث ىف ش�هر م�ارس  2011م�ن قيام
حتالف دوىل بقيادة حلف شامل األطلنطي
بتنفي�ذ رضبات جوية ض�د قوات القذاىف
حلاميةاملدينيين كام أعلن حينها وما أس�فر
عن�ه هذا من إضع�اف القذاىف وصوال إىل
إلق�اء القب�ض عىل القذاىف وقتل�ه من قبل
الق�وات املعارض�ه له ىف أكتوب�ر .2011
ويشير التقرير إىل ك�م اإلنته�اكات التى
إرتكبته�ا ليس فق�ط قوات الق�ذاىف وإنام
أيضا القوات املعارضة له .ويلقى التقرير
الض�وء عىل املآيس التى عايش�تها النس�اء
ىف ليبي�ا أثن�اء الث�ورة وما تعرض�ن له من
إعتق�االت ورضب وتعذي�ب وأش�كال
أخ�رى من اإلس�اءة اجلنس�ية قب�ل وأثناء
القب�ض عليه�ن .ويشير التقري�ر إىل أن
وضع املرأة ىف ليبيا مل يتحسن بعد الثورة.

 - 4اليمن :رصد التقرير تطور اإلحتجاجات
التى ش�هدهتا اليمن مع بداية عام 2011
نتيج�ة للتعديلات الدس�تورية الت�ى
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إقرتحته�ا احلكوم�ة اليمين�ة والت�ى كات
ستس�مح للرئي�س على عب�د اهلل صال�ح
بالبقاء ىف احلكم وتسليمه إلبنه من بعده.
وأدى إس�تخدام ق�وات األمن للعنف إىل
إرتفاع سقف مطالب املتظاهرين وصوال
للمن�اداة برحيل صالح ع�ن احلكم .ومع
تزايد العنف م�ن قبل قوات األمن بدأت
بع�ض فرق اجلي�ش اليمنى ىف اإلنش�قاق
على صال�ح واإلنضمام ملعس�كر الثورة.
وق�د س�عى جمل�س التع�اون اخلليج�ى
بمبادرة س�عودية إىل التوسط بني الرئيس
صال�ح وقوى املعارض�ة إال أن جهودهم
ب�اءت بالفش�ل ىف ع�دة م�رات .ورغ�م
إصاب�ة صال�ح ىف هج�وم على القصر
الرئاس�ى وس�فرة للمملك�ة العربي�ة
الس�عودية للعلاج إال أن�ه فاج�أ اجلميع
بعودت�ه إىل اليمن ىف  23س�بتمرب 2011
وأخير وق�ع صال�ح املب�ادرة اخلليجي�ة
ىف  23نوفمبر  2011وواف�ق على نق�ل
الس�لطة لنائبة وقد تضمن�ت املبادرة منح
صال�ح ومعاوني�ة حصان�ة م�ن املالحقة
وه�و م�ا رفض�ه الش�باب اليمن�ى الثائر.
وق�د إنتهى ع�ام  2011مع بق�اء الرئيس
صال�ح ىف اليم�ن رغ�م التضحي�ات التى
قدمها الش�عب اليمنى لإلطاحة به ورغم
اإلنتهاكات البالغة التى إرتكبتها قواته ىف
حق املتظاهرين وهو ما أس�فر عن سقوط
عشرات القتلى ون�زوح آالف العائالت
من منازهلم هربا من بطش قوات النظام.
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 - 5س�وريا  :إنتقلت اإلحتجاجات إىل سوريا
كما إنتقل�ت إىل باقى ال�دول العربية التى
تعان�ى م�ن إس�تبداد حكامه�ا ،إال أن
رد الفع�ل العني�ف املبال�غ في�ه م�ن قب�ل
ق�وات نظام بش�ار األس�د أدت إىل تزايد
األرضار وترسي�ع وتيرة األح�داث.
ومتي�زت اإلحتجاج�ات ىف س�وريا بأهن�ا
كان�ت ختاط�ب املجتم�ع ال�دوىل كثيرا
حت�ت ش�عارات مث�ل «صمتك�م يقتلنا».
وم�ع حل�ول منتص�ف ديس�يمرب 2011
كان�ت حصيل�ة القتلى تتج�اوز 5000
ش�خص وف�ق املفوضي�ة الس�امية لألمم
املتحدة وأعتقل آالف آخرون .ويس�هب
التقري�ر ىف احلدي�ث ع�ن الويلات الت�ى
عايش�ها الس�وريني ىف ظل وحشية قوات
النظ�ام الس�ورى .وخيتتم التقري�ر تعليقه
على األوض�اع ىف س�وريا بأن م�ا حدث
ىف س�وريا خلال الع�ام  2011يرقى إىل
مص�اف اجلرائ�م ض�د اإلنس�انية خاصة
ىف ظ�ل إنش�قاق م�ا يق�ارب  10آالف
جندى ع�ن اجليش النظام�ى وإنضاممهم
إىل اجلي�ش الس�ورى احل�ر ال�ذى أعل�ن
محايت�ه للثوار وهو ما زاد من حدة املعارك
وبالتاىل من خسائر األرواح.

 - 6البحري�ن :يشير التقري�ر إىل الوض�ع
الطائف�ى ىف البحري�ن إذ أن ح�واىل 70%
م�ن املواطنين م�ن الش�يعة يعيش�ون ىف
ظ�ل حك�م أرسة آل خليف�ة املنحدرة من
األقلي�ة الس�نية ىف البحري�ن .وق�د بدأت

اإلحتجاج�ات ىف البحري�ن للمطالب�ة
بحري�ة أكرب وعدال�ة إجتامعي�ة والرشوع
ىف اإلصالح السياس�ى .وقد كان رد فعل
احلكومة عنيف أدى إىل س�قوط  7قتىل يف
اإلس�بوع األول م�ن اإلحتجاج�ات فيام
أصيب مئ�ات آخرون .وما يميز البحرين
عن س�واها من الدول العربي�ة فيام يتعلق
بتط�ور األح�داث هو إرس�ال الس�عودية
 1200جن�دى ىف ع�دد م�ن الدبابات إىل
البحرين بناء عىل طلبها لقمع املتظاهرين.
وخالل شهور اإلحتجاجات ىف البحرين
ىف ع�ام  2011لق�ى حواىل  47ش�خص
مرصعه�م وأعتق�ل أكث�ر م�ن 2500
آخري�ن .وق�د نت�ج ع�ن تل�ك احلرك�ة
اإلحتجاجي�ة الت�ى إش�تعلت ىف ش�هرى
فرباي�ر وم�ارس تده�ور بال�غ ىف حق�وق
اإلنس�ان ىف البحري�ن وإزدي�اد التوت�ر
الطائف�ى املوج�ود أصلا .إال أن تل�ك
احلرك�ة االحتجاجية ذهب�ت ضحية لعبة
املصالح السياسية اإلقليمية والدولية ،بام
فيها مصالح الواليات املتحدة التي حتتفظ
بقاعدة بحرية رئيسية هلا يف البحرين.

باإلضاف�ة إىل ال�دول الس�ابقة فق�د ألق�ى
التقرير الضوء عىل احلراك الذى حدث يف باقى
دول املنطق�ة كاإلحتجاج�ات التى خرجت ىف
العراق رفض�ا للفس�اد واملحس�وبية والطائفية
ورفض�ا لتواج�د القوات األجنبي�ة ىف بالدهم.
وق�د قوبل�ت اإلحتجاج�ات ىف الع�راق ب�رد
فع�ل عني�ف أيض�ا م�ن قب�ل ق�وات األمن إال
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أهنا مل تتطور كاحلال ىف الدول الس�ابق اإلشارة
إليه�ا .يشير التقرير أيض�ا إىل التظاهرات التى
خرج�ت ىف اجلزائ�ر إحتجاج� ًا على إرتف�اع
أس�عار امل�واد الغزائي�ة ،وتل�ك الت�ى خرجت
ىف إي�ران للتضام�ن م ثورت�ى تون�س ومصر.
كذل�ك يشير التقري�ر إىل اإلحتجاج�ات التى
خرج�ت ىف إرسائي�ل رفض�ا لغلاء املعيش�ة،
وتل�ك الت�ى خرج�ت ىف األردن للمطالب�ة
بإصالح�ات سياس�ية وإقتصادي�ة وإجتامعية.
كام يشري التقرير إىل تظاهرات البدون (عديمى
اجلنس�ية) ىف الكويت للمطالبة باإلعرتاف هبم
كمواطنني ،كذلك اإلحتجاجات التى خرجت
يف خمتلف امل�دن املغربية للمطالب�ة بديمقراطية
حقيقي�ة وإصلاح دس�تورى .ويشير التقري�ر
إىل مظاه�رات الفلس�طينني للمطالب�ة بتحقيق
املصاحلة السياس�ية بني احلكومتين املتناحرتني
وكذل�ك تلك املظاه�رات التى خرجت ىف كال
من س�لطنة عمان واململكة العربية الس�عودية.
ويوض�ح التقري�ر كي�ف تم الس�يطرة عىل تلك
اإلحتجاجات ىف تلك البلدان.

المح��ور الثان��ي :ردود الفع��ل
الدولية
يؤك�د التقري�ر على إزدواجي�ة املعايير
الت�ى مي�زت ردود الفع�ل الدولي�ة فيما يتعلق
بالتطورات املختلفة ىف الرشق األوسط وشامل
أفريقي�ا ط�وال ع�ام  .2011ىف ه�ذا املح�ور
يستعرض التقرير ردود فعل احلكومات القوية
إزاء التط�ورات التى ش�هدهتا املنطقة والتى إما
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جتاهلت إنته�اكات حقوق اإلنس�ان ىف املنطقة
حلامي�ة مصاحله�ا السياس�ية واإلقتصادي�ة ،أو
أجربت عىل إخت�اذ موقف من تلك اإلنتهاكات
ىف ض�وء موجة الثورات العارمة التى ال يمكن
الوقوف أمامها .بينام س�عت بعض احلكومات
على مس�اعدة حلفائه�ا املس�تبدين ىف صم�ت
إلبقائهم ىف الس�لطة وقدمت حكومات أخرى
املس�اعدة العس�كرية للق�وى املعارضة لترسيع
عملي�ة إس�قاط الديكتات�ور .إال أن كل تل�ك
التح�ركات كام يشرح التقرير تفصيلا مل تكن
لصالح محاية ش�عوب املنطقة وإنام كانت حلامية
مصالح تلك احلكوم�ات ىف هذا اإلقليم املهم.
فعلى س�بيل املثال نج�د تدخ�ل النات�و ىف ليبيا
وإمتناع�ه ع�ن التدخ�ل ىف س�وريا إلختلاف
التوازن�ات السياس�ية ىف كلت�ا احلالتين بالرغم
م�ن متاثل الظ�روف فيهام .ونج�د أن الواليات
املتحدة مل حترك س�اكنا إزاء قمع اململكة العربية
الس�عودية وباقى دول اخلليج لبوادر احلركات
اإلحتجاجية التى خرجت هب�ا نظرا للعالقات
الوثيق�ة التى تربطه�ا بتلك ال�دول .وكام يذكر
التقرير:

أب�رزت أح�داث ع�ام  2011الطبيع�ة
ا ُملسيسة لردود فعل الدول األعضاء يف املنظامت
الدولية واإلقليمية حيال االنتفاضات الش�عبية
العارم�ة واألزمات املرتبطة بحقوق اإلنس�ان.
ومل تق�م برام�ج األم�م املتح�دة ووكاالهت�ا
،واالحت�اداألورويب بمجرد التفكريعلن ًا بفرض
عقوبات عىل البحرين ،والسعودية ،واليمن مع
أهنا مل تتوانى عن فرضها عىل ليبيا.
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يشري التقرير أيضا إىل تواين املجتمع الدوىل
ع�ن حتمل مس�ئولياته إزاء النازحني من الدول
التى ش�هدت تصاعد للعنف بصورة كبرية ،إذ
فر عرشات اآلالف من ليبيا وس�وريا وغريها،
منه�م م�ن ركب البح�ر طمع�ا ىف الوصول إىل
أوروبا ومنهم من ف�ر إىل الدول املجاورة .وقد
وثق�ت منظم�ة العف�و الدولي�ة ىف ه�ذا التقرير
الظ�روف املعيش�ية الصعب�ة الت�ى يعي�ش فيها
ه�ؤالء النازحني كام إنتق�دت رد الفعل الدوىل
إزاء تلك األعداد التى ال متلك من أمرها ش�يئا
وال تعرف ما خيبأه هلا الغد.
و يشير التقري�ر أيض�ا إىل رضورة وض�ع
ضواب�ط لعملية بيع األس�لحة لل�دول القمعية
للتأك�د من ع�دم قي�ام حكومات تل�ك الدول
بإس�تخدام هذه األس�لحة إلرهاب وإس�كات
وقمع األص�وات املعارضة كام حدث ىف بلدان
الرشق األوسط وشمال أفريقا .ويؤكد التقرير
أن معظ�م األس�لحة الت�ى أس�تخدمت لقم�ع
اإلحتجاجات ىف دول املنطقة هى أسلحة باعتها
الدول األوروبية وروسيا االحتادية والواليات
املتحدة لدول املنطقة وأن تلك األسلحة ما كان
جيب توريدها لتلك الدول ىف ظل تصاعد قمع
حكوماهتا لقوى املعارضة بإستخدام األسلحة
التقليدية.

المح��ور الثالث:التح��رك الذى
قامت به منظمة العفو الدولية
خيتت�م التقري�ر بع�رض التح�ركات الت�ى
إختذهت�ا منظم�ة العف�و الدولية ملواكبة جس�امة

األحداث التى ش�هدهتا دول الرشق األوس�ط
وشمال أفريقيا ط�وال الع�ام  .2011ويوضح
التقري�ر أن املنظم�ة تبن�ت «أس�لوب مواجه�ة
األزم�ة» املعتمد لدهيا والذى يتم بمقتضاه رفع
مستوى نش�اط املنظمة ىف رصد اإلنتهامات ىف
املنطقة وتعزيز مس�توى محالت املنارصة كسب
التأيي�د .وق�د ج�اء حت�رك املنظم�ة ىف طريقين
رئيسين أوهلام متثل ىف التحرك امليدانى واآلخر
متثل ىف احلمالت العاملية.

أما فيام يتعلق بالتحرك امليداين فيشري التقرير
إىل قيام وفود املنظمة بزيارة كال من تونس ومرص
والبحري�ن وليبيا والع�راق واجلزائر وإرسائيل
واألراىض الفلس�طينية املحتل�ة واإلم�ارات
العربية املتحدة أكثر من مرة خالل عام .2011
بينما مل تتمك�ن وفود املنظمة م�ن زيارة كال من
سوريا واليمن وإيران والسعودية لذا إعتمدت
عىل صالهتا القديمة ببعض األفراد داخل تلك
البلدان لرصد تطورات األوضاع .وفيام يتعلق
باحلملات العاملية فيس�هب التقرير ىف احلديث
بتفصي�ل ش�ديد ع�ن البيان�ات واإللتامس�ات
واإلنتق�ادات العلني�ة الت�ى أصدرهت�ا منظم�ة
العفو الدولي�ة بالتزامن مع تطورات األحداث
ىف املنطقة ،كام يشري إىل التظاهرات والفعاليات
الت�ى نظمته�ا املنظم�ة ىف خمتل�ف أنح�اء العامل
للتضامن مع الثورات ىف خمتلف بلدان املنطقة.
ويشير التقرير أيضا إىل العديد من محالت مجع
التوقيعات الت�ى أطلقتها املنظمة عامليا للضغط
عىل النظم احلاكمة ىف الرشق األوسط إلجبارها
على إحترام حقوق اإلنس�ان .ويؤك�د التقرير
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عىل أن الفعاليات املختلفة التى أطلقتها املنظمة
عاملي�ا كان هل�ا تأثير بال�غ ىف إلق�اء الضوء عىل
إنتهاكات حقوق اإلنسان ىف املنطقة كام كان هلا
دورا بالغا ىف حش�د التأييد الدوىل ىف إجتاه إلزام
تلك الدول عىل إحرتام حقوق شعوهبا.

و خيتت�م التقري�ر بالتأكيد على جمموعة من
املب�ادئ الت�ى جيب أن يس�تند عليه�ا اإلصالح
ىف منطقة الرشق األوس�ط وشامل أفريقيا وهى
املب�ادئ التى نرشهتا املنظم�ة دوريا ىف أجندات
حقوق اإلنسان من أجل التغيري ىف تلك املنطقة
وتتمثل تلك املب�ادئ ىف إصالح أجهزة األمن،
ضامن تلبية القوانين الوطنية للمعايري الدولية،
إصلاح نظ�ام القض�اء ،وض�ع ح�د للتعذيب
وغريه م�ن رضوب س�وء املعامل�ة ،وضع حد
للحج�ز بمع�زل عن الع�امل اخلارج�ي ،احرتام
احل�ق يف حري�ة التجم�ع ،وتكوي�ن اجلمعيات
واالنضمام إليه�ا والتعبري عن ال�رأي ،اإلفراج
ع�ن مجيع س�جناء الرأى ،وضع ح�د لإلختفاء
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القسري ،وض�ع ح�د لظاه�رة اإلفلات م�ن

العقاب ،إعامل احلقوق اإلقتصادية واإلجتامعية
والثقافية للجميع ،وضع حد للتميز ،نزع الصفة
اجلرمية عن إقامة العالقات اجلنسية بالرتايض،

محاية حقوق املرأة وتشجيعها ،مناهضة العنف

املوج�ه ض�د امل�رأة ،احترام حق�وق القاطنني
ىف العش�وائيات ،إلغ�اء عقوبة اإلع�دام ،محاية

حق�وق املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء،
وأخريا توخي فرض الرقابة والضوابط املناسبة

عىل كافة عمليات نقل األس�لحة املعدة لقوات
اجليش واألمن والرشطة.
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