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تقرير

العفو الدولية 2012 :عام األمل رغم القمع
بسام القنطار

دوما وحماة ودير الزور .وأعلنت اللجان
أن م��ن ب�ي�ن ال�ق�ت�ل��ى أش �خ��اص��ًا ق �ت �ل��وا في
ُ ّ
وسلمت جثامينهم إلى ذويهم في
الحجز
أحياء باب السباع وبابا عمرو والنازحني
ف� ��ي ح � �م ��ص ،وف� � ��ي م ��دي� �ن ��ة ال� ��رس�ت��ن ف��ي
محافظة حمص.
وف � ��ي ش ��ري ��ط ف� �ي ��دي ��و ن� �ش ��ر ع� �ل ��ى م��وق��ع
ي� ��وت � �ي� ��وب ،ظ� �ه ��ر م� �س� �ل� �ح ��ون م �ن �ش �ق��ون

يطلقون النار من مدفع رشاش مثبت على
جيب مدني مكشوف في حي الخالدية في
حمص ،وذلك في محاكاة ألداء املسلحني
ال�ل�ي�ب�ي�ين أث �ن ��اء امل� �ع ��ارك ال �ت��ي دارت مع
ال�ج�ي��ش ال�ن�ظ��ام��ي ال�ت��اب��ع للعقيد معمر
القذافي.
(األخبار ،سانا ،رويترز،
أ ف ب ،يو بي آي)

خ�ل��ص ت�ق��ري��ر ملنظمة ال�ع�ف��و ال��دول�ي��ة،
ص��در أم��س ع��ن «ح��ال��ة حقوق اإلنسان
ف��ي ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا»،
إل � ��ى أن «رف � ��ض ال� �ن ��اس ال� �ع ��ادي�ي�ن أن
ي �ح ��رم ��وا ن �ض��ال �ه��م م ��ن أج� ��ل ال �ك��رام��ة
وال �ع��دال��ة ه��و األم ��ر ال ��ذي يبعث األم��ل
ل�ع��ام  .»2012وت��وق�ع��ت امل�ن�ظ�م��ة ،التي
تتخذ م��ن ل�ن��دن م�ق�رًا رئ�ي�س�ي��ًا ل�ه��ا ،أن
«يستمر اللجوء إلى العنف خالل عام
 2012في الدول العربية لقمع الحركات
االح �ت �ج��اج �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن بعض
األنظمة مصممة على البقاء مهما كان
الثمن».
وخ � �ص� ��ص ال� �ت� �ق ��ري ��ر ،ال� � � ��ذي ي� �ق ��ع ف��ي
ً
 80ص �ف �ح��ة ،ف� �ص ��وال خ��اص��ة ل �ك��ل من
تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا
وال �ب �ح��ري��ن وال� �ع ��راق ،ف�ي�م��ا ح ��ازت كل
من السعودية وإي��ران حيزًا واسعًا من
ال�ف�ص��ل امل�خ�ص��ص لبقية ال� ��دول ال��ذي
شمل الجزائر ،األردن ،الكويت ،املغرب،
السلطة الفلسطينيةُ ،عمان واإلمارات.
لكن التقرير استبعد ،بنحو غير مبرر،
التحركات االحتجاجية التي شهدها
ل �ب �ن��ان ت �ح��ت ش� �ع ��ار «ح �م �ل��ة إس �ق��اط
النظام الطائفي وجميع رموزه».
وف ��ي م �ف��ارق��ة ل�غ��وي��ة وص �ف��ت النسخة
اإلنكليزية من التقرير ع��ام  2011بأنه
«ع ��ام ال �ت �م��رد» ،ف�ي�م��ا اخ�ت�ي��ر للنسخة
العربية عنوان «عام الثورات» ،علمًا بأن
الداللة اللغوية والسياسية للعبارتني
تختلف اختالفًا واسعًا .وقالت املنظمة
«إن ح ��رك ��ات اإلص� �ل ��اح ل ��م ت �ظ �ه��ر أي
عالمة على الوهن ،رغم عمليات القتل
في الشوارع واالعتقاالت».
وت��اب��ع ال �ت �ق��ري��ر« :م ��ع ت�ن��ام��ي الغضب
الشعبي على حكومات ال��دول الغربية
بسبب ت��ردده��ا م��ع ب��داي��ة األح ��داث في
دع � ��م ال� �ح ��رك ��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة ،أث �ن��ت

ال� �س� �ل� �ط ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ت �ق��دم
ال ��ذي أح��رزت��ه ال�ب�ح��ري��ن ن�ح��و تحقيق
الديموقراطية .ومع ذلك ،آثرت الواليات
امل � �ت � �ح� ��دة وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ات
ُ
الغربية ال�ت��ي ت�ع� ّ�د معظمها ب�ين كبار
م � ّ�وردي ال�س�لاح ل��دول الخليج ،ال�ت��زام
الصمت لدى قمع السعودية املعارضة
ال��داخ�ل�ي��ة ،ومساعدتها البحرين على
سحق الحركة املنادية بالديموقراطية
هناك».
وقالت املنظمة إن «الوضع في سوريا
م ��ع ن �ه��اي��ة ع� ��ام  2011ال ي � ��زال ق��ات �م��ًا.

حركات اإلصالح
لم تظهر أي عالمة
على الوهن ،رغم
عمليات القتل

وتكررت بوتيرة متصاعدة الصدامات
املسلحة ب�ين ال �ق��وات املسلحة التابعة
ل �ل ��دول ��ة وم �س �ل �ح�ي�ن ُي �ع �ت �ق��د أن� �ه ��م م��ن
املنشقني عن الجيش .ومن جانبها ،فلم
ُ
تظهر الحكومة السورية أي إشارات قد
تدل على نيتها التخفيف من قبضتها».
وأضافت أن أكثر من  200شخص قتلوا
في اليمن في ما يتعلق باالحتجاجات،
في الوقت ال��ذي قتل فيه مئات آخ��رون
ف��ي اش�ت�ب��اك��ات مسلحة .وق��ال التقرير
أي �ض ��ًا إن� ��ه رغ� ��م ال� �ت� �ف ��اؤل ال � ��ذي ق��وب��ل
ب��ه س�ق��وط ال�ح�ك��ام ال��ذي��ن ظ�ل��وا ف�ت��رات

ط��وي�ل��ة ف��ي ال�ح�ك��م ف��ي ت��ون��س وم�ص��ر
ول �ي �ب �ي��ا ،ال ي� � ��زال ه� �ن ��اك ق �ل��ق م ��ن أن��ه
ُ َّ
ل ��م ت� � َ�ع� ��زز ب �ع��د امل �ك��اس��ب ب��إص�ل�اح��ات
أساسية في املؤسسات.
وف ��ي م �ص��ر وج� ��دت م�ن�ظ�م��ة ال �ع �ف��و أن
الحكام العسكريني كانوا مسؤولني عن
ان�ت�ه��اك��ات ك��ان��ت «ف��ي بعض الجوانب
أس ��وأ م�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ال �ح��ال ف��ي ظل
حسني م �ب��ارك» .وأض��اف��ت أن نحو 84
شخصًا قتلوا بسبب القمع العنيف في
م��ا ب�ين ش�ه��ري ت�ش��ري��ن األول وك��ان��ون
األول من العام املاضي ،فيما كان عدد
امل��دن�ي�ين ال��ذي��ن ح��وك�م��وا أم ��ام محاكم
عسكرية خالل عام واحد أكبر من عدد
م��ن ح��وك �م��وا خ�ل�ال  30ع��ام��ًا م��ن حكم
م �ب ��ارك .وف ��ي ت��ون��س ،ق ��ال ال�ت�ق��ري��ر إن
ص�ي��اغ��ة دس �ت��ور ج��دي��د ل�ض�م��ان كفالة
ح �م ��اي ��ة ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان وامل� � �س � ��اواة
بموجب القانون «أمر حاسم».
كذلك ،انتقد التقرير السلطات االنتقالية
ف� � ��ي ل� �ي� �ب� �ي ��ا ل� � �ع � ��دم س� �ي� �ط ��رت� �ه ��ا ع �ل��ى
امل�ت�م��ردي��ن ال��ذي��ن أس�ه�م��وا ف��ي إس�ق��اط
القذافي والستمرار عدم محاكمة نحو
س�ب�ع��ة آالف ش�خ��ص ي�ع�ت�ق�ل�ه��م ه��ؤالء
امل� �ت� �م ��ردون .وان �ت �ق��دت م�ن�ظ�م��ة ال�ع�ف��و
الدولية أيضًا القوى الدولية والهيئات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ب �ش ��أن «ال �ت �ن��اق �ض��ات» ف��ي
ردها على األوضاع في ليبيا وسوريا
والبحرين ،و«إلخفاقها في إدراك عمق
التحدي للحكم القمعي املترسخ».
وق��ال��ت امل�ن�ظ�م��ة إن �ه��ا دأب ��ت خ�ل�ال ع��ام
 2011على نشر أجندات حقوق اإلنسان
من أجل التغيير ،مع مراعاة تحويرها
أو ت� �ك� �ي� �ي� �ف� �ه ��ا ل � �ت�ل��ائ� ��م خ �ص ��وص �ي ��ة
األوض� ��اع ف��ي ك��ل ب�ل��د ،وأه ��م مبادئها:
إص�لاح أجهزة األم��ن والقضاء ووضع
ح ��د ل �ل �ت �ع��ذي��ب واالع� �ت� �ق ��ال ال�ت�ع�س�ف��ي
واالختفاء والتمييز ،واحترام الحق في
ح��ري��ة ال�ت�ج�م��ع ،وح�م��اي��ة ح�ق��وق امل��رأة
ومناهضة العنف املوجه إليها.

محاكمة مبارك تستأنف اليوم ...ودعوى على ساويرس
ما قل
ودل
«بمشاركة رسمية ودينية
وشعبية الفتة ،أقيم في كنيسة
الصليب املقدس بدمشق ،أمس،
قداس وصالة جناز لراحة نفس
شهداء سوريا األبرار الذين
استهدفتهم املجموعات اإلرهابية
املسلحة» ،بحسب ما نقلت وكالة

ف�ي�م��ا تستعد محكمة ج�ن��اي��ات ال�ق��اه��رة
ال� � �ي � ��وم الس� �ت� �ك� �م ��ال ج� �ل� �س ��ات م �ح��اك �م��ة
الرئيس املصري املخلوع حسني مبارك
واب �ن �ي��ه ع�ل�اء وج �م ��ال ،إل ��ى ج��ان��ب وزي��ر
الداخلية السابق حبيب العادلي و 6من
كبار مساعديه املتهمني بقتل املتظاهرين
خ�ل��ال ث � ��ورة « 25ي �ن��اي��ر» وإه � � ��دار امل ��ال
ال� �ع ��ام ،ق ��دم رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة دف� ��اع امل� َّ�دع�ي�ن
ف��ي ال �ح��ق امل��دن��ي س��ام��ح ع��اش��ور ،أم��س،
أدلة على استخدام الرصاص الحي ضد
املتظاهرين ف��ي مرافعته ال�ت��ي استهلها
ب�ت��وج �ي��ه ان �ت �ق ��ادات ح� ��ادة إل ��ى ال��رئ�ي��س
امل�خ�ل��وع ،متهمًا إي��اه ب��أن��ه «ان�ب�ط��ح أم��ام
دول ذات السياسة املعادية».
وأكد عاشور أن «قضية قتل املتظاهرين
ليست شروعًا في القتل ،ولكنها اغتصاب

وط ��ن ب��أك �م �ل��ه» ،واص �ف��ًا امل�ت�ه�م�ين بأنهم
«ل �ي �س��وا ب ��ال ��رج ��ال» .وأض� � ��اف« :ال �ن �ظ��ام
ال� �ب ��ائ ��د ع� �م ��ل ج� ��اه � �دًا ب� �ك ��ل ق ��وت ��ه ع�ل��ى
توريث جمال مبارك ُ
الحكم ،وف��ي سبيل
ه��ذا ق��دم امل�ت�ه��م األول (ال��رئ�ي��س امل�ص��ري
السابق حسني مبارك) تنازالت ال حصر
ل �ه��ا ألم �ي��رك��ا وإس ��رائ� �ي ��ل ،وس �م��ح بقتل
الفسلطينيني وال �ج �ن��ود امل�ص��ري�ين على
الحدود ،وانبطح أمام دول ذات السياسة
املعادية».
ومن بني املستندات التي عرضها عاشور
ف��ي م��راف�ع�ت��ه ،ال�س�ج��ل ال��رس�م��ي لتسليح
قوات األمن املركزي الذي يؤكد أنه «جرى
ت�س�ل�ي��ح  160ض��اب �ط��ًا ف��ي أرب �ع��ة م��واق��ع
ب��ال �س�ل�اح اآلل � ��يِّ ،
وزودوا ب � � �ـ 4800طلقة
رصاص حي».

كذلك قدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ف��ي ق�ض�ي��ة تتعلق بقتل
م �ت �ظ��اه��ري��ن ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ه� ��ذا امل�ل��ف
ي �ح��وي ت �ق��ري �رًا م��ن غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات األم��ن
املركزي يتضمن تعليمات بـ«منع وصول
املتظاهرين إلى ميدان التحرير وخروج
ال � �ق ��وات ب��ال �ت �س �ل �ي��ح ال� �ك ��ام ��ل» .ورأى أن
خطابي الرئيس املصري السابق في 28
كانون الثاني واألول من شباط املاضيني
قرينة على أنه أصدر تعليمات باستخدام
العنف ضد املتظاهرين.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أك��د امل�ح��ام��ي اإلس�لام��ي
م� �م ��دوح إس �م��اع �ي��ل ،أن م�ح�ك�م��ة ال�ج�ن��ح
ف� ��ي ال � �ق ��اه ��رة ح � � ��ددت ال � ��راب � ��ع ع �ش ��ر م��ن
ال�ش�ه��ر ال�ح��ال��ي ل�ب��دء ال�ن�ظ��ر ف��ي ال��دع��وى
ال �ت��ي أق��ام �ه��ا ض��د رج ��ل األع �م ��ال نجيب

تقــرير
«سانا» .وترأس الصالة املطران
لوقا الخوري ،النائب البطريركي
العام للروم األرثوذكس بدمشق.
وفي كلمة من داخل الكنيسة ،قال
املفتي أحمد بدر الدين حسون
(الصورة) «يا من ترسلون السالح
واملال واملقاتلني إلى سوريا ،ال
تقتربوا منها وال من أبنائها ،ألن
من أرادها بسوء قسم الله ظهره».
بدوره ،قال املطران الخوري:
«سوريا ستبقى صامدة بالرغم
من كل الدسائس»ّ .
ورددت حشود
كبيرة أمام باحة الكنيسة هتافات
دعت إلى الوحدة الوطنية.
(سانا)

البحرين :نقض أحكام باإلعدام ضد متظاهرين

ق �ض��ت م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ف��ي ال�ب�ح��ري��ن،
أمس ،بنقض ُحكم بإعدام اثنني واملؤبد
لثالثة آخرين أدينوا سابقًا بتهمة قتل
اث�ن�ين م��ن عناصر ال�ش��رط��ة خ�لال حركة
االح �ت �ج��اج��ات ال��رب�ي��ع امل��اض��ي ،بحسب
أحد محامي الدفاع.
وق � � ��ال م �ح �س��ن ال� �ع� �ل ��وي «ج � � ��رى إل� �غ ��اء
األح � � � � �ك� � � � ��ام وأع � � � � �ي� � � � ��دت إل � � � � ��ى م� �ح� �ك� �م ��ة
االستئناف» .وأضاف «إنه حكم إيجابي،
ون�ح��ن م�ت�ف��ائ�ل��ون» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن أح��د
ال�ش�ه��ود ال �ج��دد ،وه��و رج��ل ش��رط��ة ،أكد
ّ
أن التهم كانت «مفبركة» .وأكد «لقد أخذ
ّ
االدعاء العام بشهادته وسنستخدمها»
في محاكمات أخرى.
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،ج� � ��رت أم� � ��س أي �ض��ًا
م�ح��اك�م��ة ن�خ�ب��ة م��ن األط� �ب ��اء وامل�ع�ل�م�ين

ورجال دين وعدد من الشباب في قضايا
م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�ي�ن�ه��م رج ��ال ون �س��اء .وق��ال��ت
ج�م�ع�ي��ة «ال ��وف ��اق» امل �ع��ارض��ة ف��ي ب�ي��ان
إن «ال �ق �ض��اء ت �ص� ّ�رف ف��ي ع ��دد م��ن ه��ذه
القضايا بطريقة ّ
تنم عن عدم صالحية
ال�ق�ض��اء ال�ح��ال��ي ليكون حصنًا لحقوق
املواطنني وحرياتهم» .وأش��ارت إل��ى أن
«قضية األطباء افتقدت معايير املحاكمة
العادلة».
في هذه األثناء ،يتوقع أن تنطلق صباح
اليوم فعاليات تمرين القيادات املشترك
«درع ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي» ،وال� ��ذي يجري
تنفيذه من قبل عدد من أسلحة ووحدات
ق��وة دف��اع البحرين وق�ي��ادة ق��وات «درع
الجزيرة» املشتركة.
وق ��ال ��ت وك ��ال ��ة أن� �ب ��اء ال �ب �ح��ري��ن «ب �ن��ا»

إن «ق ��وة دف ��اع ال�ب�ح��ري��ن اع �ت��ادت دائ�م��ًا
إج � � ��راء م �ث��ل ه � ��ذه ال �ت �م ��اري ��ن ال �ق �ي��ادي��ة
امل �ش �ت��رك ��ة ب �ي�ن أس �ل �ح �ت �ه��ا ووح ��دات� �ه ��ا
وق� ��وات درع ال �ج��زي��رة امل�ش�ت��رك��ة بشكل
خ ��اص ،وأس�ل�ح��ة دول مجلس ال�ت�ع��اون
ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب� �ي ��ة ب �ش �ك��ل ع� ��ام،
س ��واء ال�ث�ن��ائ�ي��ة أو ال�ج�م��اع�ي��ة ،وذل ��ك ملا
ل �ه��ذه ال�ت�م��اري��ن امل�ش�ت��رك��ة م��ن دور ه��ام
ّ
وفاعل في تطوير األساليب املتبعة في
عمليات رفع مستوى الجاهزية القتالية
واالس � �ت � �ع ��داد ال �ع �س �ك��ري ،وإل � ��ى ال��دع��م
واملساندة ملختلف التمارين العسكرية
امل�ش�ت��رك��ة واالرت� �ق ��اء ب�م�س�ت��وي��ات األداء
ال � �ق � �ت ��ال ��ي وص � �ق� ��ل ال� � � �ق � � ��درات وإي � �ج� ��اد
التجانس والتعاون املطلوب».
(األخبار)

س��اوي��رس ويتهمه فيها ب��ازدراء األدي��ان
ب�س�ب��ب وض�ع��ه ع�ل��ى ح�س��اب��ه ع�ل��ى موقع
«ت��وي �ت��ر» ك��اري�ك��ات�ي�رًا ي ��راه «م�س�ي�ئ��ًا إل��ى
اإلسالم».
في غضون ذلك ،تجري اليوم وغدًا جولة
اإلع ��ادة م��ن امل��رح�ل��ة األخ �ي��رة النتخابات
مجلس ال�ش�ع��ب .وت �ع��اد االن�ت�خ��اب��ات في
ب�ض��ع دوائ� ��ر ك ��ان ال�ق�ض��اء ق��د ق ��رر إل�غ��اء
االن �ت �خ��اب��ات ف �ي �ه��ا ،ف�ي�م��ا ك �ش��ف ق �ي��ادي
في ح��زب «ال�ن��ور السلفي» عن أن الحزب
ُي�ج��ري حاليًا دراس ��ات ج��دوى لتأسيس
ش � ��رك � ��ات ج � ��دي � ��دة ت� �ع� �م ��ل ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امل � �ج� ��االت وي � �ج ��ري ق �ي��ده��ا ب��ال �ب��ورص��ة
امل �ص��ري��ة ك��إح��دى آل �ي��ات ال �ح �ص��ول على
تمويل غير مصرفي.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

