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مشروع التحول الديمقراطي ومراحل االنتقال في البلدان العربية
The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in
the Arab Countries

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
ً
توثيقا ألهم الوثائق في المدة  1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو .2021
وننشر في هذا العدد
كلمات مفتاحية :األردن ،الجزائر ،منظمة العفو الدولية ،المفوضية السامية لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان ،اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
Keywords: Jordan, Algeria, Amnesty, Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, The Royal Committee to Modernise the Political System.
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الوثيقة ()1
منظمة العفو الدولية تطالب الجزائر بوقف االستخدام غري املرشوع للقوة ضد املحتجني السلميني
قالت منظمة العفو الدولية قبل قيام احتجاجات مقررة اليوم إنه يجب عىل قوات األمن الجزائرية عن استخدام القوة غري املرشوعة
لتفريق املحتجني املطالبني بإجراء تغيري سيايس جذري ،واإلفراج عن ما يزيد عىل  60ناشطًا من نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون
يف السجن بسبب دورهم يف املظاهرات.
ومنذ أن استؤنفت املظاهرات األسبوعية للـ "حراك" يف فيفري /شباط عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفيش وباء فريوس
كوفيد ،19-استخدمت السلطات أساليب قمعية للتضييق عىل االحتجاجات التي تجري يف الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى ،ومن
ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة ،واالعتداء بالرضب عىل املحتجني ،وإجراء اعتقاالت جامعية.
وقالت آمنة القاليل ،نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة العفو الدولية إن "ر ّد قوات الرشطة
يجسد السبب الذي يدفع الناس يف مختلف أنحاء الجزائر إىل الدعوة إلجراء
القايس عىل املحتجني الشجعان املشاركني يف الحراك ّ
إصالح سيايس .ومن غري املقبول استخدام القوة غري املرشوعة واالحتجازات التعسفية ،وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثري
فعل".
القلق ً
"وينبغي عىل السلطات الجزائرية أن تسمح باالحتجاجات السلمية بدون اللجوء إىل القوة وغريها من اإلجراءات العقابية من
دون داع .وينبغي اإلفراج فو ًرا ودون قيد أو رشط عن جميع الذين احتُجزوا ملجرد مامرستهم لحقوقهم يف حرية التعبري ،أو تكوين
الجمعيات أو االنضامم إليها ،أو التجمع السلمي ،وإسقاط كافة التهم املوجهة إليهم".
وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير املعتقلني – وهي مجموعة رصد محلية – فإن ما ال يقل عن  63ناشطًا هم قيد االحتجاز حاليًا يف
الجزائر ،وأُلقي القبض عىل  48منهم منذ فيفري /شباط .وخالل احتجاجني حديثني جريا يف  27و 30أفريل /نيسان ألقت السلطات
القبض عىل  60محت ًجا.
ويف حني أن أغلبية املحتجني أُفرج عنهم يف اليوم ذاته من دون تهمة ،إال أن السلطات الجزائرية استخدمت القوانني القمعية ملقاضاة
عرشات املحتجني السلميني مبوجب تهم مثل "املساس بالوحدة الوطنية" أو "املساس باملصلحة الوطنية" أو "التحريض عىل التجمع
غري املسلح" أو "إهانة موظفني عموميني" أو "اإلساءة إىل رئيس الجمهورية" ،متا ًما كام فعلت يف بداية انطالقة حركة الحراك يف فيفري/
شباط .2019
تفريق االحتجاجات السلمية بالقوة
ف ّرقت الرشطة احتجا ًجا طالب ًيا يف وسط الجزائر العاصمة يف  27أفريل /نيسان ،ومنعت املتظاهرين من الوصول إىل نقطة تجمعهم،
وألقت القبض عىل عرشات النشطاء السلميني.
وأبلغ حسن مبتوش منظمة العفو الدولية أنه كان ضمن مجموعة قامت مبسرية إىل ساحة الشهداء – وهي نقطة التجمع األسبوعية
لالحتجاجات – لتجد حضو ًرا كثيفًا للرشطة التي سدت املنافذ إىل الساحة.
وقال مبتوش إن أربعة رشطيني أمسكوا به ودفعوه إىل شاحنة مقفلة للرشطة ضمت  10محتجني آخرين .ثم اقتيد إىل مركز رشطة
الرويبة واحتُجز فيه مدة ست ساعات .وهناك أبرزوا له إعالنًا لتوقيعه يتعهد فيه بعدم املشاركة يف االحتجاجات مرة أخرى .كام قال
محتج آخر قُبض عليه يف اليوم ذاته إن املحتجزين أُرغموا عىل توقيع إعالنات مشابهة يلتزمون فيها "بعدم االحتجاج مجد ًدا أيام
الثالثاء والجمعة".
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وخالل احتجاج  30أفريل /نيسان استخدم أفراد الرشطة القوة غري املرشوعة لتفريق الحشود يف الجزائر العاصمة .وأبلغ ثالثة محتجني
منظمة العفو الدولية أن أفراد الرشطة هاجموا املحتجني السلميني بالهراوات لردعهم عن التجمع .وقال ناشط حقوق اإلنسان زيك
حناش إن أفراد الرشطة هاجموه بالقرب من جامعة الجزائر .وقال إن "ثالثة رشطيني أتوا ليطلبوا منا املغادرة .فأبلغتهم أنني سأغادر
تعرضت للرضب بهراوة عىل وجهي وجسدي".
ولن أركض .ومع ذلك
ُ
وأبلغ الصحفي أنيس شلوش منظمة العفو الدولية أن الرشطة اعتدت عليه بالرضب بهراوة بينام كان يغطي االحتجاج ،فأصيب
برضوض يف ذراعيه وساقيه .وقال إنه أبرز ألفراد الرشطة بطاقته الصحفية ،لكن هذا زاد من غضبهم كام بدى [كذا] .وقال أنيس
شلوش إن رشطياً أمره بأال يعرض عىل مواقع التواصل االجتامعي أي مقاطع فيديو تظهر فيها دماء.
وتُبني اللقطات املثرية للقلق البالغ الحتجاج  30أفريل /نيسان التي يجري تداولها عىل اإلنرتنت أفراد الرشطة وهم ينهالون عىل
املحتجني بالرضب ويجرجرونهم أثناء اعتقالهم .ويبني أحد مقاطع الفيديو طوقًا للرشطة يتقدم نحو مجموعة من املحتجني لدفعهم
إىل الوراء .وقد هاجمت الرشطة النشطاء بالهراوات وأرغمتهم عىل العدو هربًا عىل الرغم من أنهم مل يبدوا أي مقاومة.

جهة اإلصدار :منظمة العفو الدولية.
املصدر :املوقع الرسمي ملنظمة العفو الدولية ،2021/5/7 ،شوهد يف  ،2021/10/16يفhttps://bit.ly/30xoZUp :
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الوثيقة ()2
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان تعرب عن قلقها بشأن قمع الحريات واعتقال املتظاهرين يف الجزائر
أعربت مفوضية حقوق اإلنسان عن قلق متزايد بشأن الوضع يف الجزائر حيث "ال تزال حقوق حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي
واملشاركة يف الشؤون العامة تتعرض للهجوم".
هذا ما أفاد به اليوم روبرت كولفيل املتحدث باسم املفوضية يف مؤمتر صحفي بجنيف أوضح فيه أنه منذ استئناف املظاهرات
يف شوارع الجزائر يف  13شباط /فرباير  - 2021بعد عام من االحتجاجات التي نظمتها حركة "حراك" عىل اإلنرتنت بسبب جائحة
كوفيد – 19-تلقى مكتب املفوضية "تقارير مستمرة عن استخدام القوة غري الرضورية وغري املتناسبة ضد املتظاهرين السلميني،
وكذلك اعتقاالت مستمرة".
وقال كولفيل إنه تم منع املسريات الطالبية يف أربع مناسبات يف نيسان /أبريل وأيار/مايو  .2021وواصلت السلطات منع وصول الناس
إىل نقاط تجمع املظاهرات .وأضاف:
"مئات املتظاهرين ،أو أي شخص تحسبه قوات األمن عىل أنه متظاهر ،يتم اعتقالهم بشكل تعسفي" .وبحسب ما ورد اعتُقل بعض
املتظاهرين وأُطلق رساحهم فيام بعد ،بعد إجبارهم عىل التوقيع عىل وثيقة يتعهدون فيها بالكف عن املشاركة يف االحتجاجات.
قوانني فضفاضة ملحاكمة النشطاء
شخصا محتجزين بسبب مامرستهم لحقوقهم اإلنسانية املرشوعة .يقيض بعضهم عقوبات مطولة
يف الوقت الحايل ،ال يزال حوايل ً 70
بينام البعض اآلخر يف الحبس االحتياطي .كام ظهرت مزاعم جديدة عن العنف الجسدي والجنيس أثناء االحتجاز يف األيام األخرية.
عىل مدى الشهرين املاضيني ،استمر النشطاء واملدافعون عن حقوق اإلنسان والطالب والصحفيون واملدونون واملواطنون العاديون
الذين يعربون عن املعارضة سلم ًيا يف مواجهة املالحقة الجنائية.
وتستمر محاكمة نشطاء "حراك" عىل أساس قوانني فضفاضة للغاية حتى بعد إعالن عفو رئايس يف شباط /فرباير من هذا العام.
دعوة إىل وقف العنف
وحثت املفوضية ،عىل لسان املتحدث روبرت كولفيل ،السلطات الجزائرية عىل الكف عن استخدام العنف لتفريق املظاهرات
السلمية ووقف االعتقاالت التعسفية واحتجاز األفراد ملامرستهم حقوقهم يف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي.
كام دعت السلطات الجزائرية إىل الوفاء بالعفو الرئايس املمنوح لألشخاص املشاركني يف "حراك" ،ووقف كل أشكال املضايقة
والرتهيب ضدهم.
أهمية إجراء تحقيقات نزيهة
كررت املفوضية دعوتها السلطات إىل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف جميع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومحاسبة
املسؤولني ،وضامن حصول الضحايا عىل الجرب.
كام حثت السلطات عىل مراجعة قانون العقوبات والترشيعات القمعية األخرى ،ال سيام القانون  06-12الخاص بالجمعيات والقانون
 19-91بشأن االجتامعات العامة واملظاهرات ،لجعلها تتامىش مع العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وامليثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب ،وكانت الجزائر قد صدقت عىل كليهام.
جهة اإلصدار :أخبار األمم املتحدة.
املصدر :املوقع اإللكرتوين الرسمي لألمم املتحدة ،2021/5/11 ،شوهد يف  ،2021/10/16يفhttps://bit.ly/3n2Ivj2 :
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الوثيقة ()3
ملك األردن عبد الله الثاين ،يشكل "اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية" ،برئاسة سمري الرفاعي
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جهة اإلصدار :األردن اليوم.
املصدر :موقع األردن اليوم" ،تويرت" ،2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/16يفhttps://bit.ly/3p8lJJf :
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