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أوال :االعتقال والحبس التعسفي

 في األردن


تم اعتقال عدد من نشطاء الحراك األردني ،ومعارضين ،من قبل السلطات األمنية وتحويلهم إلى
محكمة أمن الدولة للتحقيق معهم وتوجيه الئحة االتهام.



وبحسب محامي الحراكيين في األردن ،طاهر نصار ،فإنه حتى اآلن لم توجه للمعتقلين الئحة االتهام،
وال يزال التحقيق جاريا ،إال أن التهم المزعومة من قبل السلطات األردنية على ما يبدو تتعلق
بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم والقيام بأعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام.

 وفي السعودية


َيخص ،ثم اعتقلته في سجن
استدعت السلطات في  5يناير ،2017المدافع عن حقوق اإلنسان أحمد مش ِ
شرطة القطيف دون تهمة ،وهو اآلن محتجز في السجن العام بالدمام.



وفي  8يناير  ،2017استدعى مكتب التحقيقات والنيابة العامة في مكة عصام كوشك ،ثم اعتقلته في

أعداد /خالد علي محمود
المحامي بالبرنامج العربي
لنشطاء حقوق االنسان.

تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق االنسان عام  1997على خلفية تعرض عدد كبير من النشطاء في مجال حقوق اإلنسان في المنطقة
العربية لشتى أنواع االنتهاكات الموجهة لحقوقهم المختلفة وحرياتهم األساسية بسبب إيمانهم بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان ودفاعهم المستميت
عنها

اليوم التالي من دون تهمة ،وال يزال كال المدافعين عن حقوق اإلنسان رهن االعتقال.


وفي السياق ذاته ،ال تزال السلطات السعودية تحتجز السوادنيين المدافعَين عن حقوق اإلنسان؛ الوليد
إمام حسن طه ،وعبدهللا قاسم محمد سيد أحمد ،لمدة  16يوما في مكان مجهول دون توجيه تهمة لهما،
وبدون حق الحصول على مشورة قانونية .ومن الجدير بالذكر ،أن كال المدافعين يواجهان حاليا خطر
الترحيل إلى السودان ،كما يحتمل تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة هناك.

 وفي المغرب


في  17يناير/كانون الثاني  ،2017دخل ثالثة مدافعين صحراويين عن حقوق اإلنسان؛ هم السادة علي
السعدوني ،ونور الدين العركوبي ،وخليهن فاكاهلل ،اليوم الثالث عشر من إضرابهم عن الطعام ،وذلك
احتجاجا على الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات
المغربية في سجن األكحل بمدينة العيون في الصحراء الغربية منذ اعتقالهم في األول من ديسمبر
.2016

 وفي الجزائر


تدهورت صحة المدافع عن حقوق االنسان كمال الدين فخار بشدة منذ أن بدأ اضرابا عن الطعام
احتجاجا على اعتقاله التعسفي في  9يوليو  2015واستمرار احتجازه حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.
وفي  19يناير  ،2017دخل السيد كمال الدين فخار يومه السابع عشر من اإلضراب عن الطعام
في سجن مانيا بمحافظة غرداية في الجزائر.
ومن الجدير بالذكر أن كمال الدين فخار هو مؤسس "تيفاوت" ،وهي مؤسسة تعمل على حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان للشعب األمازيغي ،وكان عضوا سابقا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن
حقوق اإلنسان (.)LADDH

 وفي السودان


بدددددأ الدددددكتور مضددددوي إبددددراهيم آدم فددددي  22يندددداير  ،2017إضددددرابا عددددن الطعددددام احتجاجددددا علددددى
اعتقالدددده التعسددددفي منددددذ  7ديسددددمبر/كانون األول  2016مددددن قبددددل السددددلطات السددددودانية .وأوضددددحت
التقدددارير الدددواردة قيدددام أعضددداء جهددداز األمدددن والمخدددابرات الدددوطني السدددوداني بضدددربه بشددددة وتقييدددده
بسالسل متصلة بزنزانته ،مما يبدو أنها محاولة إلجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.



كمدددا قدددام خمدددس عناصدددر مدددن جهددداز األمدددن والمخدددابرات الدددوطني ،يرتددددون مالبدددس مدنيدددة ،باعتقدددال
السددديد حدددافظ إدريدددس مدددن مندددزل أحدددد أقاربددده فدددي الخرطدددوم ،ونقلددده عندددوة ج إلدددى جهدددة مجهولدددة .ولدددم
توجدددده إلدريددددس أي تهمددددة وهددددو يواجدددده خطددددر التعددددرض للتعددددذيب ،خاصددددة وأن مكددددان وجددددوده ال
يزال غير معروف.

 وفي البحرين


تدددم توقيدددف المدافعدددة عدددن حقدددوق اإلنسدددان ابتسدددام الصدددائو ،واسدددتجوابها لنحدددو أربدددع سددداعات بشدددأن
تصدددريحات لهدددا مناهضدددة لعقوبدددة اإلعددددام ،وذلدددك علدددى خلفيدددة قيدددام السدددلطات البحرينيدددة بتنفيدددذ حكدددم
تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق االنسان عام  1997على خلفية تعرض عدد كبير من النشطاء في مجال حقوق اإلنسان في المنطقة
العربية لشتى أنواع االنتهاكات الموجهة لحقوقهم المختلفة وحرياتهم األساسية بسبب إيمانهم بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان ودفاعهم المستميت
عنها

اإلعدددددام علددددى ثالثددددة مددددواطنين وهددددم؛ عبدددداس السددددميع ،وعلددددي السددددنكيس ،وسددددامي مشدددديمع ،رميددددا
بالرصاص في  15يناير/كانون الثاني.
ومدددن الجددددير بالدددذكر أن ابتسدددام الصدددائو هدددي ناشدددطة حقوقيدددة بحرينيدددة ،وتعمدددل فدددي منظمدددة
سددالم للديمقراطيددة وحقددوق اإلنسددان ،وهددي منظمددة غيددر حكوميددة تدددعو لتبنددي قدديم الديمقراطيددة
وحقوق اإلنسان حفاظا على المبادئ العالمية للكرامة واإلحترام.

 في فلسطين


اعتقلدددت الشدددرطة العسدددكرية اإل سدددرائيلية الناشدددط الفلسدددطيني عبدددد هللا أبورحمددده مدددن قاعدددة محكمدددة
عدددوفر العسدددكرية ،أثنددداء حضدددوره محاكمدددة نشدددطاء المقاومدددة الشدددعبية الدددذين اعتقلدددوا خدددالل فعاليدددة
إعددددادة بندددداء قريددددة بدددداب الشددددمس يددددوم الجمعددددة الماضددددي وتحويلدددده للتحقيددددق بسددددبب مشدددداركته فددددي
فعاليات المقاومة الشعبية.
كمدددا قامدددت الشدددرطة االسدددرائيلية بوضدددع عضدددو مجلدددس إدارة جمعيدددة الشدددباب العدددرب بلددددنا'،
محمدددد عمدددر كبهدددا ،قيدددد الحدددبس المنزلدددي لمددددة خمدددس أيّدددام ،بعدددد اقتيددداده لتحقيدددق دام أكثدددر مدددن
ثالث ساعات.
وقددد جدداءت هددذه االعتقدداالت بعددد يددومين مددن اعتقددال رأفددت عوايشددة وفددادي مسددامرة وأميددر أبددو
قويددددر ،لمدددنعهم مدددن المشددداركة فدددي تشدددييع جثمدددان الشدددهيد يعقدددوب أبدددو القيعدددان فدددي أم الحيدددران،
بعد أن ت ّم قتله على أيدي الشرطة اإلسرائيليّة ،وهدم منزله.



وفدددي  20ينددداير  ،2017اعتقلدددت قدددوات االحدددتالل اإلسدددرائيلي المددددافِعَين عدددن حقدددوق اإلنسدددان؛ ليمدددا
نزيدددده ،ومحمددددد الخطيددددب مددددع أربعددددة متظدددداهرين سددددلميين آخددددرين ،وذلددددك بددددالقرب مددددن مسددددتوطنة
معاليددده أدومددديم اإلسدددرائيلية فدددي األراضدددي الفلسدددطينية المحتلدددة .وقدددد أسددداءت القدددوات اإلسدددرائيلية،
معاملتهمدددا علدددى خلفيدددة مشددداركتهما فدددي مظددداهرة سدددلمية ضدددد بنددداء المسدددتوطنات غيدددر المشدددروعة
فددددي بدددداب الشددددمس بالقدددددس الشددددرقية ،وكددددذلك إحتجاجددددا علددددى الخطددددة المقترحددددة مددددن الددددرئيس
األمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة األميركية في (إسرائيل) من تل أبيب إلى القدس.

ثانيا :المضايقات القضائية

 في مصر


أيدت محكمة جنايات القاهرة طلب قاضي التحقيق بمنع الحقوقيين محمد زارع وهشام
حافظ ،مديري المنظمة العربية لإلصالح الجنائى ،من التصرف في أموالهما ،على ذمة
القضية  173لعام  ،2011المعروفة إعالميجا بـ"التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع
المدني ،كما قضت المحكمة ذاتها بتجميد أصول المدافعة عن حقوق اإلنسان ،مزن
حسن ،ومنظمتها غير الحكومية نظرة للدراسات النسوية ،وذلك في إطار حملة شرسة
تشنها الحكومه المصرية علي المدافعين عن حقوق االنسان.

ومن الجدير بالذكر أن عدد كبير من المدافعين عن حقوق اإلنسان يتعرضون لحظر السفر أو
تجميد أصولهم وأصول منظماتهم على خلفية اتهامهم بـ "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و
تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق االنسان عام  1997على خلفية تعرض عدد كبير من النشطاء في مجال حقوق اإلنسان في المنطقة
العربية لشتى أنواع االنتهاكات الموجهة لحقوقهم المختلفة وحرياتهم األساسية بسبب إيمانهم بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان ودفاعهم المستميت
عنها

"العمل بدون ترخيص قانوني" .

 وفي البحرين
أيدت محكمة االستئناف البحرينية الحكم األول الصادر عن المحكمة التاسعة

الصغرى في المنامة ،والذي أدان المدافع عن حقوق اإلنسان ،سعيد السماهيجي ،بالسجن لمدة
سنة واحدة في  7ابريل/نيسان  .2016ووجهت إليه تهمة "إهانة بلد مجاور (السعودية)
بغرض تهديد األمن القومي" ،و"التحريض العلني لعدم االمتثال بالقوانين والمؤسسات في
البحرين" ،و"الدعوة علنا للمشاركة في مظاهرات ومسيرات غير مرخصة"على وسائل
التواصل االجتماعي ،وهو ال يزال محتجز في سجن َج ّو  -جنوبي المنامة.

 وفي السعودية


حكمت المحكمة الجزائية في بالمملكة العربية السعودية على الناشط الحقوقي نذير الماجد
بالسجن لمدة سبع سنوات تليها سبع سنوات أخرى بحظر من السفر ،وذلك على خلفية
تهم عدة من بينها كتابة مقاالت ضد النظام السعودي والمشاركة في االحتجاجات.

وقد ألقي القبض على المدافع عن حقوق اإلنسان في وقت سابق من نفس اليوم ،وهو محتجز
حاليا في سجن الحائر في الرياض ،وكانت عائلة نذير الماجد قد تقدمت بطلب إلى السلطات
السعودية للموافقة على تعيين محام للدفاع عنه في استئناف قضيته.

ثالثا :حظرالسفر




في مصر

منعدددت السددددلطات المصدددرية المحددددامي الحقدددوقي البددددارز ،نجددداد البرعددددي ،مدددن السددددفر
إلدددى األردن تنفيدددذا لقدددرار مدددن قاضدددى التحقيدددق فدددى إحددددى القضدددايا ،وذلدددك بعدددد أن
ظهدددر اسدددمه علدددى قائمدددة تضدددم عدددددا مدددن المددددافعين عدددن حقدددوق اإلنسدددان الممندددوعين
مددن السددفر وتددم إنددزال حقائبدده مددن الطددائرة التددى إسددتأنفت رحلتهددا بدوندده والسددماح لدده
بالخروج بدون توقيف.

 وفي السودان
منعدددددت السدددددلطات رئددددديس كونفدراليدددددة منظمدددددات المجتمدددددع المددددددني ،وعضدددددو

مجلدددس أمنددداء البرندددامب العربدددي لنشدددطاء حقدددوق االنسدددان الخبيدددر القدددانوني دكتدددور أمدددين
مكددددي مدددددني مددددن السددددفر إلددددى العاصددددمة المصددددرية القدددداهرة ،إلسددددتكمال رحلددددة العددددالج
وصدددادرت وثدددائق سدددفره وعائلتددده ،وطلبدددت منددده مراجعدددة رئاسدددة جهددداز األمدددن بإعتبددداره
مدددن المحظدددورين مدددن السدددفر خدددارج الدددبالد دون إبدددداء أي أسدددباب ،وقدددد سدددبق أن تعدددرض
الددددكتور أمدددين لالعتقدددال لمددددة طويلدددة ،والمندددع مدددن السدددفر عددددة مدددرات علدددى خلفيدددة قيادتددده
لمبدددادرة المجتمدددع المددددني المشددداركة فدددي تحدددالف ”ندددداء السدددودان” المعدددارض الدددذي يضدددم
أحددددزاب “األمددددة القددددومي” و”المددددؤتمر السددددوداني” والحركددددة الشددددعبية -شددددمال وحركددددات
تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق االنسان عام  1997على خلفية تعرض عدد كبير من النشطاء في مجال حقوق اإلنسان في المنطقة
العربية لشتى أنواع االنتهاكات الموجهة لحقوقهم المختلفة وحرياتهم األساسية بسبب إيمانهم بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان ودفاعهم المستميت
عنها

دارفور .


كمدددا مندددع جهددداز األمدددن السدددوداني رؤسددداء وقيدددادات  4أحدددزاب سياسدددية معارضدددة مدددن
السدددفر إلدددى ف رنسدددا للمشددداركة فدددي اجتماعدددات قدددوى (ندددداء السدددودان) ،حيدددث صدددادر
وثددائق سددفر كددل مددن رئدديس حدددزب المددؤتمر السددوداني ،عمددر الدددقير ،ورئدديس حدددزب
التحددددالف الددددوطني ،نائددددب رئدددديس الكتلددددة ،كمددددال إسددددماعيل ،ورئدددديس حددددزب البعددددث
السوداني ،يحيى الحسين ،عالوة على منعه قيادات حزب األمة القومي.

 وفي سلطنة عمان


منعددت السددلطات العمانيددة المدددافع البددارز عددن حقددوق اإلنسددان سددعيد جددداد مددن السددفر
إلدددى الدوحدددة مدددن مطدددار صددداللة فدددي سدددلطنة عمدددان .وقدددد أبلدددو المددددافع بوضدددع اسدددمه
على القائمة السوداء وأنه لن يسمح له بالخروج من عمان حتى عام .2099

رابعا :التهديد والترهيب

 في اليمن


قدددام أفدددراد مدددن السدددلطات المدعومدددة مدددن الحدددوثيين باالعتدددداء الجسددددي علدددى المددددافع
عددددن حقددددوق اإلنسددددان ،علددددي الددددديلمي ،وتهديددددده بددددالقرب مددددن نقطددددة تفتددددي خددددارج
البوابات الرئيسية لوزارة الداخلية اليمنية في صنعاء




وفي مصر

تدددم اسدددتدعاء أعضددداء مجلدددس إدارة االتحددداد الندددوبي بشدددكل غيدددر رسدددمي مدددن بعدددض
الجهدددددات ،وتدددددم تهديددددددهم ،وطلدددددب مدددددنهم حدددددل االتحددددداد علدددددى الفدددددور ،وإال سددددديكون
مصددديرهم االعتقدددال وتجميدددد اتحددداد النوبدددة بدددالقوة ،وأكدددد محمدددد عزمدددي رئددديس االتحددداد
أن الجهددددات نفسددددها هددتدددده باالعتقددددال ،وهددددو مددددا يعتبددددر تعددددديجا واضدددد جحا علددددى حقددددوق
المواطنين في المطالبة بحقوقهم.
واعتبدددر أن ذلدددك يعدددود إلدددى الحركدددة االحتجاجيدددة والددددور الدددذي لعبددده االتحددداد الندددوبي
فدددي المطالبدددة بوقدددف عدددرض بيدددع األراضدددي النوبيدددة ضدددمن مشدددروع المليدددون ونصدددف
المليون فدان.




وفي فلسطين

مدددددا زال المددددددافع عدددددن حقدددددوق اإلنسدددددان ،عمددددداد أبدددددو شمسدددددية ،يتلقدددددى تهديددددددات
ومضدددايقات لددددوره فدددي توثيدددق الجدددرائم التدددي ترتكبهدددا قدددوات االحدددتالل اإلسدددرائيلي.
وفددددي  26أغسددددطس/آب  ، 2016تلقددددى عمدددداد رسددددالة بالعبريددددة علددددى حسددددابه فددددي
الفيسدددبوك ،تضدددمنت شدددعار حركدددة كددداا اليمينيدددة اإلسدددرائيلية المتطرفدددة ،مدددع صدددورة
للمدددددافع مرفقددددة بهددددذه العبددددارة "قددددد حددددان وقددددت قتلددددك .أنددددت تشددددكل خطددددرا علددددى
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المسدددتوطنين مدددن تدددل الرميددددة" .بإضدددافة ذلدددك ،تدددم نشدددر فيدددديو علدددى شدددبكة اإلنترندددت
باللغدددة العبريدددة أيضدددا ،يدددتهم عمددداد أبدددو شمسدددية وعائلتددده باإلرهددداب والعمالدددة لمنظمدددات
"مشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبوهة" مثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل (بتسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديلم(.

للمذيددددد مددددن المعلومددددات يمكددددن التواصددددل مددددع خالددددد علددددي مدددددير المشددددروعات فددددي
البرنامب العربي لنشطاء حقوق االنسان.
تليفون00201066535177 /
البريد االلكترونيkhaledali2530@gmail.com /
العنوووان2 /شووارع ياسووين راغووب  -متفوورع موون شووارع جمووال الوودين قاسووم  -الوودور األول-
شوووووووووقة  -3خلوووووووووم السووووووووورا موووووووووول -الحوووووووووي الثوووووووووامن  -مدينوووووووووة نصووووووووور -القووووووووواهرة
مراجع ومصادر
موقووووع

المؤسسووووة الدوليووووة لحمايووووة الموووودافعين عوووون حقوووووق اإلنسووووان

https://www.frontlinedefenders.org/ar
موقع المنظمة العربية لحقوق االنسان
http://aohr.net/portal/?2015
مراسوولي ومنسووقي البرنووامج العربووي لنشووطاء حقوووق االنسووان فووي الوودول العربيووة المختلفووة
شووووك ر وتقوووودير موووون البرنووووامج العربووووي لنشووووطاء حقوووووق االنسووووان للمؤسسووووة الدوليووووة لحمايووووة
المووووودافعين عووووون حقووووووق االنسوووووان علوووووي متابتعتهوووووا المسوووووتمرة لالنتهاكوووووات التوووووي تحووووود
للمووووووووودافعين عووووووووون حقووووووووووق االنسوووووووووان فوووووووووي الووووووووووطن العربوووووووووي.
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