
  4102الحرية فى العالم 

 الشرق االوسط وشمال افريقيا

 

شهدت بعض الدول  فقد  ،3102ال من اجل الحرية فى الشرق االوسط وشمال افريقيا فى عام استمر النض

دية للديمقراطيه التى رسخت نفسها . فدول مثل مصر وسوريا والبحرين اتفاقم العنف من جانب القوى المع

المجتمعات تحت ضغط شديد . وقد كان الشرق االوسط وشمال  وضع تلك ولبنان شهدت تدهور ملحوظ 

 افريقيا االسوأ فى تصنيف الحريا ت المدنية .

 المشهد والمخرجات فى شمال افريقيا 

باالطاحة  بأنضمتهم التى ظلت لمدة عقود  ول مثل مصر وتونس وليبياقام المواطنين فى د  3100فى عام 

تلك الثورات .  اندالع كبير منذشهد تباين مسار الثورة فى تلك الدول   لكن طويلة   

 مصر

ث تراجعت من حي 3100التى حققتها فى منذ عام  مصر تقريباً جميع المكاسب تفقد 3102فى عام 

وذلك بعد االنقالب العسكرى الذى اطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسى . تصنيف حره جزئيا الى غير حره 

الى  اوقد فقد مرسى وحزبه " الحرية والعدالة" الذراع السياسى لالخوان المسلمين ، شعبيتهم منذ ان جاءو

حيث اتبعوا سياسة االقصاء والهيمنة  بدالً من من توفير حلول عملية للمشكالت  3103 السلطة فى عام 

لكن القيادة السياسية التى اتى بها االنقالب اخذت  قتصادية والسياسية  الملحة التى تعانى منها البلد . اال

متظاهر واعتقلت جميع القيادات االخوانية  وعملت  0111البالد فى اتجاه غير ديمقراطى  وقتلت اكثر من 

وقد فشلت نى , وتخريب سيادة القانون . على استمالة االعالم  وتخويفه , وقامت بقمع منظمات المجتمع المد

االنقالب فى مواجهه  المد االسالمى المسلح بما قى ذلك الهجمات المسلحة على قوات  الحكومة التى يدعمها

والذى  ناالمن , كما فشلت فى تحجيم العنف الطائفى الذى اتخذ شكل الحرق واالعدام خارج نطاق القانو

 يحية  .استهدف المجتمعات القبطية المس

تصاعدت حده القمع  والتضييق على النشطاء العلمانيين اضافة الى  التدابير المتطرفة  3102ومع نهاية عام 

 يىق خارطىة الطىرمىا يسىمى ب " أنجماعة ارهابية والتىى اظهىرت كاالخوان المسلمين  جماعة  التى اعلنت

تمثيليىة تهىدف الىى احكىام قبضىة االسىتبداد التي وضعها الجيش وحلفائه لىم تكىن اكثىر مىن " الديمقراطية نحو

   علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلطة .

رسىاء أل 3102ناضىلت ليبيىا فىى عىام وبعد التمايل المثير الذى شهدته ليبيا بعد االطاحة بالديكاتور السابق ، 

ليبيا ضىغط  شىديد علىى  غياب االمن والتحديات الى واجهتها فرضقواعد الديمقراطية  وحكم القانون.  وقد 

الحكومة االنتقالية الضعيف . فقد تعرضت بعض السفارات فى ليبيا الى عدة هجمات ، وتىم اختطىاف رئىيس 

قامىت الملشىيات  3102ففىى نىوفمبر  الوزراء فى شهر اكتوبر وتم سرقة احد افرع البنىك المركىزى الليبىى .



ع منافسىيها حىول  مدينىه طىرابلس ، بفىتح النىار والتى كانت فى صراع مسلح مى ،المسلحة فى مدينة مصراته

وقد قتل فىى هىذا الحىادث على المتظاهرين الذين يدعون الحكومة الى نزع سالح تلك المليشيات وتجريمها . 

 منىاطق خصىبة . امىا الحىدود الجنوبيىة والتىى كانىت تعتبىر 351مىا يقىرب مىن  متظىاهر وجىرح 32اكثر مىن 

، فقىد قامىت الحكومىة الوطنيىة بفىرض االحكىام العرفيىة عليهىا واعطىت   لتهريب السالح والمخدرات والبشر 

 لسلطات العسكرية والية قضائية على حكومات المقاطعة . ا

 تونس 

 من الجمودظلت تونس نقطة امل وحيدة فى المنطقة حتى بعد اغتيال اثنين من القادة العلمانيين وبعد شهور 

ة العلمانية . ومع نهاية العام تمكن الجانبين من التفاوض والمعارضاالسالميين بين تحالف  السياسى 

للخروج من هذا المأزق  حيث وافقت الحكومة االسالمية على  التنحى جانبا وافساح المجال امام حكومة 

ومن المتوقع ان تظل تلك الحكومة فى السلطة حتى عقد االنتخابات فى عام تصريف اعمال تكنوقراطية . 

نتيجة المكاسب التى حققتها فى  2الى  3تقييم تونس فيما يخص الحريات المدنية من  . وقد ارتفع 3103

 حرية االكاديمية ، وانشاء  اتحادات عمالية جديدة ، ورفع القيود المفروضة على السفر . مجال ال

حرب متعددة االفراد يمثل الوضع الحالى فى سوريا احد مأسى المنطقة ، حيث تراجعت سوريا وشهدت و

ة كبيرة كانت محصله من محصالت سياسة العنف المفرط التى انتبعتها الحكومة ضد وكارثة انساني

وقد حصلت سوريا على ادنى  . والذى ادى الى اشتعال انتفاضة مسلحة 3100المتظاهرين السلميين فى عام 

ذين واجهوا عنف الى عاشها المدنيين ال يئةنتيجة الظروف الس  3102الدرجات ما بين الدول فى تقرير 

شديد من جانب المقاتلين ومستويات حادة من الجوع ، والمرض ، وبعض المصاعب المرتبطة بالحصار 

وقد انعكس هذا التدهور ايضا فى تزايد حده الهجمات على الكنائس وتدميرها  الداخلى . الجماعى والنزوح

مية فى بعض المناطق العديد من القيود كما فرض   تطبيق  الشريعة االسالواختطاف رجال الدين  وقتلهم. 

بما فيها استخدام االغتصاب كسالح فى   على المواطنين ، والعنف الذى يمارس ضد المرأة دون رادع

الوقت نفسه فالدول المجاورة من سوريا خاصة العراق واالردن ولبنان تحاول جاهده السيطرة  وفىالحرب. 

 المرتبط بالصراع فى سوريا .داء السياسى والطائفى  وارتفاع العلالجئين  على التدفق الكبير

 استمرار القمع فى الخليج 

لقد ادت الحمالت القمعية المستمرة ضد المتظاهرين المطالبين باالصالح الى تراجع البحرين فى عام  

فى البحرين وبين  السياسيين ، خاصة بعد قيام الحكومة بفرض حظر جديد على االتصال بين 3102

نظمات االجنية فى البحرين . وقد قامت القيادة البحرانية بأطالق الحوار الوطنى فى فبراير مالمسئولين وال

 .3100ضع حد لالزمة السياسية  التى تخوضها البالد منذ فبرابر ومناقشه و يهدف ظاهرياً الى والذى كان 

ت قوى المعارضة بمقاطعة الحوار الذى خلى من اى وقد توقف الحوار لعدة اشهر لكن فى النهاية قام

امتيازات تذكر . وقد استمرت الحكومة فى التحرش باالغلبية الشيعية فى البالد وسحق المعارضة البحرانية 

 . 



  لإلطاحة بالحكومة التآمروفى االمارات العربية المتحدة ، تم ادانه االصالحيين السياسيين السلميين بتهمة 

عام . وباالضافى الى هذا، استمرت االمارات  05الى  7وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين 

العربية المتحده ، والكويت ، وقطر وعمان فى قمع المعارضين المستخدمين لالنترنت وذلك عن طريق 

 تتعلق بقوانين الجرائم االلكترونية .  انتهاكات على فرض عقوبات بالسجن 


