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اعداد وحدة البحوث والدراسات

تعتبــر األزمــة تغيــًرا فــي املســار العــادي لألمــور، ســواء كانــت مشــكلة أو اضطرابـًـا خرجــا 
عــن الســيطرة، أو طارئًــا غيــر متوقــع يفــرض وضعيــة مــن الشــك وعــدم الوضــوح. يمكــن 
علــى هــذا األســاس القــول ان لألزمــة قوانينهــا الخاصــة حســب املجــال الــذي تقــع فيــه. 
مثلــت األزمــة االقتصاديــة لســنة 2008-2007 دليــًا علــى البنيــة االقتصاديــة املعوملــة 
املترابطــة فانتقلــت مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــى بقيــة العالــم، إلــى أن ُوضعــت 

علــى أجنــدة أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ســنة 2008. 

منــذ موّفــى العــام املنقضــي ومــع  ظهــور  األزمــة الوبائيــة )كوفيــد19-( التــي 
تهــّدد أْوَكــَد الحقــوق األساســية أال وهــو الحــق فــي الحيــاة، ظهــر الوجــه الحقيقــي ملــا 
أفرزتــه التغيــرات السياســية فــي الحقبــة األخيــرة نتيجــة سياســات نيــو ليبراليــة وتنامــي 
التيــارات الشــعوبية القائمــة علــى النزعــة الوطنيــة والقوميــة االنغاقيــة، والتــي ترعرعــت 
فــي حظيــرة الــرأس املــال العاملــي الــذي بــدوره وجــد ضالتــه فــي تحقيــق أربــاح طائلــة 
نتيجــة عملــه داخــل أســواق الــدول األكثــر ديكتاتوريــة وشــمولية مســتغًا حقــول الفســاد 
املزدهــرة والتــي تتــم رعايتهــا وتخصيبهــا بحقــوق وتأمينــات موظفيــن وعمــال ومزارعيــن 
لصالــح كبــار رجــال املــال واألعمــال مقابــل نســب معتبــرة ملراكــز الحكــم الرئيســية فــي 
تلــك الــدول وقــد تكــون الصين هــي النمــوذج األبرز النحــراف النظــام الرأســمالي العاملي.

فــي الســياق ذاتــه، ظهــر سياســيون وبرملانيــون ايطاليــون يهّونــون مــن خطــر الفيــروس 
ــكلة ان  ــد مش ــه ال توج ــرح بأن ــذي ص ــي ال ــس األمريك ــك الرئي ــرة، كذل ــه باملؤام ويصفون
نخســر قليــًا مــن األرواح مــن أجــل ضمــان اســتمرار قــوة الواليــات املتحــدة االقتصاديــة، 
ــد  ــع والتراجــع عنهــا بع ــة القطي ــى سياســة مناع ــة إل ــراف بعــض الحكومــات األوروبي انح
ــن  ــا م ــس وليبي ــر وتون ــي مص ــن ف ــاعر املواطني ــب بمش ــم التاع ــذا ت ــوات األوان، هك ف

خــال االعــام او وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــاء فــي ليبيــا ظهــرت بعــض الوجــوه السياســية الليبيــة واملرتبطــة   فقبــل ظهــور الوب
بالنظــام البائــد لتقــول ان الفضــل فــي ذلــك هــو التطعيمــات االجباريــة التــي كان يفرضهــا 
النظــام الصحــي علــى الشــعب الليبــي فــي عصــر القذافــي. كذلك قبــل انتشــار الوباء في 
تونــس كانــت هنــاك أصــوات فــي أول األزمــة تعــود بالفضــل الــى رؤيــة الحبيــب بورقيبــة 
الثاقبــة تجــاه النظــام الصحــي التونســي. مــن جانبــه واصــل االعــام املصــري دوره فــي 
ــادة السياســية املصريــة فــي التعامــل مــع االزمــة بحكمــة ومســئولية  تعظيــم دور القي
وشــفافية فــي نفــس الوقــت الــذي تحجــب فيــه بيانــات وزارة الصحــة والســكان املصريــة 

عــدد العينــات التــي تــم أخذهــا ومناطــق ظهــور اإلصابــات الجديــدة.

فلــم تكــن تلــك األزمــة كاشــفة فقــط عــن ضعــف األنظمــة الصحيــة فــي الــدول الثاثــة 
لكنهــا أيضــاء جــاءت كاشــفة عــن ضعــف طبقــة رجــال املــال واألعمــال فــي تلــك الــدول 
ــي  ــام ف ــط الع ــاخ املحي ــى من ــيطر عل ــاد املس ــي الفس ــهم ف ــة النغماس ــة طبيعي نتيج
ــي  ــرة ف ــع والسمس ــة للبي ــلعة قابل ــى س ــاالت إل ــة املج ــل كاف ــاالت وتحوي ــة املج كاف
الوقــت الــذي قامــت فيــه الحكومــات باتخــاذ حزمــة مــن اإلجــراءات االجتماعيــة واالقتصادية 

فــي محاولــة منهــا الســتيعاب جــزء مــن مشــكات الفئــات الهشــة وعمــال اليوميــة. 

 وبالتــوازي مــع انتشــار املبــادرات املدنيــة فــي محاولــة للمســاهمة الجــادة فــي مواجهة 
الوبــاء ســّجل القطــاع الخــاص انســحابا رهيبــا منــذ بدايــة األزمــة حتــى اآلن بــل هنــاك مــن 
قــام بالفعــل بإنهــاء خدمــة او تخفيــض مرتبــات العامليــن واملوظفيــن، فضــا عــن دعــوة 
رجــال اعمــال عانيــة إلنهــاء الحجــر الصحــي االجبــاري واملطالبــة بعــودة الحيــاة إلــى 
ــع مــن مــوت البعــض مــن اجــل ااّل تتوقــف  ــه ال مان ــك اّن ــون بذل طبيعتهــا وكأّنهــم يقول

عجلــة اإلنتــاج وينهــار االقتصــاد القومــي.

ــا  ــدة يفرضه ــاؤالت جدي ــن تس ــة ع ــة االجاب ــن حتمي ــن ع ــا لتعل ــة أيًض ــك األزم ــاءت تل ج
الواقــع حــول نــوع ونمــط اإلنتــاج واالســتهاك فــي مســتقبل البشــرية، بــل اّنهــا جــاءت 
لتكشــف عــن حتميــة تطويــر بروتكــوالت واتفاقيــات ومعاهــدات جديــدة تضمــن مزيــدا مــن 
الحقــوق للبشــر فــي ظــل انهيــار قيــم اإلنســانية أمــام متطلبــات بقــاء النظام الرأســمالي 
العاملــي حيــث  أصبــح حــق الفــرد فــي الحيــاة محــّددا بقيمتــه اإلنتاجيــة املســتقبلية فــي 
املجتمــع، غيــر مباليــة ملــا قدمــه الفــرد فــي ماضيــه لصالــح املجتمــع نفســه الــذي قــرر ان 

يحكــم عليــه بإنهــاء حياتــه مــن اجــل مســتقبل افضــل!. 
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ــر  ــة« بمعايي ــًا آخــر علــى أزمــة »بيولوجية/طبي ــوم دلي ــاء العاملــي الي ــل أزمــة الوب تمث
ــم  ــي حج ــدول. يعط ــب ال ــى أغل ــاره ال ــي انتش ــم ف ــط العال ــاهم تراب ــث س ــة، حي معومل
هــذه األزمــات طابــع الـــماكرو-أزمة للوضعيــة التــي تمــر بهــا الــدول واملجتمعــات. اتخــذت 
ــت  ــس الوق ــي نف ــوأ، وف ــب األس ــا وتجن ــم فيه ــدة للتحك ــن ع ــرارات وقواني ــدة دول ق ع
ــات املتحــدة ســبًبا فيهــا مــن  ــي فــي الوالي ــال املال ــي فــي املج ــل النقــص القانون مث
حيــث األســاس، حيــث اســتغلته البنــوك والشــركات املاليــة لزيــادة ارباحهــا. فــي املقابــل، 
ــى  ــول عل ــة الحص ــوى بأفضلي ــدول األق ــع ال ــي تتمت ــاء العامل ــة الوب ــة أزم ــي مواجه وف
ــي  ــون الدول ــب فــي القان ــى حســاب دول أخــرى، فيمــا يغي ــة عل ــة واملــواد الطبي األدوي
قواعــد قــادرة علــى فــرض التضامــن والتكافــل واملســاواة فــي وبــاء يتحــدى اإلنســانية 

فــي وجودهــا.

ــل أو  ــر ح ــون عنص ــن أن يك ــث يمك ــر حي ــة العناص ــل بقي ــك مح ــن ذل ــون م ــل القان ومح
عنصــر تضخيــم لألزمــة. إذ ينبنــي فــي منطقــه علــى فكــرة ضمــان النظــام واإلســتقرار، 
ــى  ــرأ عل ــن أن تط ــي يمك ــة، الت ــع امليكرو-أزم ــل م ــتوياته، يتعام ــى مس ــي أدن ــو ف فه
الحيــاة اليوميــة الفرديــة والجماعيــة. فــا يغيــب عــن القوانيــن الوطنيــة املختلفــة مفاهيم 
تامــس  أن  يمكــن  مفاهيــم  واإلســتثناء...وهي  الداهــم  والخطــر  القاهــرة  كالقــوة 
العاقــات البينيــة الفرديــة وصــواًل إلــى املســتوى الوطنــي، وهدفهــا عــودة األشــياء إلــى 
مــا كانــت عليــه. كمــا يتعامــل أيًضــا مــع املاكرو-أزمــة علــى املســتوى الدولــي. األمــر 

ــون. ــة شــاملة حتــى يمكــن ضمــان نجاعــة القان ــة تعددي ــذي يفتــرض بالضــرورة مقارب ال

ــر دالالتهــا  علــى هــذا األســاس، يمكــن ماحظــة الجدليــة بيــن القانــون واألزمــة، وتغي
حســب الســياق ســواء حســب املجــاالت أو الفضــاءات. وهــو مــا يدعــو للتفكيــر فيهــا بأكثــر 
جديــة ملــا تطرحــه مــن تحديــات علــى املنظومــات القانونيــة. ال تســعى هــذه الورقــة الــى 
ــا فــي صفحاتهــا املحــدودة، لكــن هــذا املفهــوم، أي األزمــة، يفــرض  رفــع الســقف عالًي
ــون  ــر القان ــتغالها عب ــبب اس ــري، بس ــي واملص ــي والليب ــياق التونس ــي الس ــه، ف نفس
لضــرب فكــرة القانــون نفســها التــي تقــوم علــى داللــة النظــام واإلســتقرار لصالــح 
املواطــن واإلنســان. وبســبب ذلــك، أصبحــت هــذه الــدول أكثــر عجــًزا علــى مواجهــة عالــم 
تتوالــد فيــه األزمــات مــن رحــم منظومــة رأســمالية معوملــة، تؤثــر علــى الداخــل والخــارج. 
ــم  ــا يت ــو م ــأتها. وه ــذ نش ــور من ــم تتط ــدودة ول ــا مح ــي مواجهته ــا ف ــا أن مقارباته كم

ماحظتــه عبــر التعــرض للجوانــب املختلفــة فــي إدارة األزمــات. 

األمم املتحدة تحّذر من انتهاكات 
حقوقية بذريعة مكافحة كورونا

إذا كانــت العاقــة بيــن القانــون واألزمــة تفاعليــة، بمعنــى وجــود ممكــن الســتيعاب 
األخيــرة والتحكــم فيهــا، فمــا الــذي يفضــي إلــى فشــل القانــون فــي اداء مهامــه. يمكن 
تفســير ذلــك بالرجــوع الــى مقاربــات الــدول فــي تكريــس فكــرة القانــون. فــي الواقــع، 
تتســبب املمارســة الســلطوية فــي إفــراغ الجدليــة املذكــورة مــن معناهــا، حيــث تســلب 
القانــون قدرتــه علــى التفاعــل مــع الواقــع، بســبب هيمنــة منطــق القــوة التــي تســتغل 

طرفــي العاقــة. 

وإذا مــا ارتكزنــا علــى املثــال التونســي والليبــي واملصــري )رغــم االختافــات البينّيــة( 
لفهــم إدارة األزمــة الصحيــة فإننــا، حتمــا، ســنتوّصل الــى أّن األنظمــة السياســية التــي 
ســادت تلــك الــّدول علــى مــدى عقــود مــن الزمــن كانــت ســببا رئيســا فــي ضــرب القانــون 
واســتغال األزمــات وتوظيفهــا سياســيا وتأجيــل حّلهــا بمــا جعلهــا تتراكــم لُتثقــل كاهــل 
الشــعوب إلــى اليــوم. ومــا التشــّبث املتواصــل وغيــر املبــّرر، فــي أحيــان كثيــرة، بحالــة 

الطــوارئ والقوانيــن العرفيــة واالســتثنائية ااّل دليــًا علــى مــا ســبق.

اشــار خبــراء األمــم املتحــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان إلــى هــذا الجانــب عندمــا تمــت 
ــوارئ  ــى أن الط ــارس 2020، إل ــخ 17 م ــد بتاري ــي املنعق ــر الصحف ــي املؤتم ــارة ف اإلش
ــا  أو أّي اجــراء اســتثنائي يجــب أاّل يتجــاوز حقــوق اإلنســان بــل يجــب اعتبــاره خًطــا ناظًم
للتدابيــر ككل، باإلضافــة إلــى أن وجــوب أن يكــون شــاما للمســتوى االقتصــادي 

ــن. ــن املواطني ــة واملســاواة بي واالجتماعــي لضمــان العدال

لكــن تجــدر اإلشــارة فــي نفــس الســياق، الــى أّن مثــل هــذه املقاربــة ترتبــط بتطــور 
كامــل للدولــة واملجتمــع فــي إطــار أنظمــة ديمقراطيــة تســمح بتعزيــز مقاربــات شــاملة 
فــي مثــل هــذا املجــال الحســاس. مــن الجلــي أن أنظمــة مماثلــة قــادرة بالحــد األدنــى 

علــى توفيــر شــروط مواجهــة األزمــات بطريقــة ســليمة وإنســانية.

حالة الطوارئ:
تعيــش مصــر حالــة طــوارئ مســتمرة يبــرر فيهــا اإلســتثناء فــي األزمــة صاحيــات 
موســعة للســلطة التنفيذيــة وفروعهــا. فيمــا يختلــف الســياق التونســي عــن املصــري، 
حيــث لــم يتــم اللجــوء إلــى قانــون الطــوارئ فــي الســابق. لقــد بلغت عــدد أيــام الطوارئ 
فــي عهــد الرئيــس الحبيــب بورقيبــة 56 يوًمــا، وصفــر يــوم فــي عهــد بــن علــي بينمــا 
أصبحــت الطــوارئ حالــة »دائمــة« فــي فتــرة مــا بعــد ثــورة بســبب االضطرابــات األمنيــة 
وتنامــي خطــر االرهــاب. أمــا فــي ليبيــا، فلــم يكــن نظــام القذافــي مضطــرا إلعانهــا، 

إال فــي مــرات معــدودة. 

ــة  ــات اضافي ــح بســببها صاحي ــة اســتثنائية ُتمن ــة الطــوارئ علــى أنهــا حال ُتعــّرف حال
للســلطة التنفيذيــة مــن أجــل مواجهــة ظــروف غيــر اعتياديــة تتعــرض لهــا الدولــة، وتكون 
حالــة الطــوارئ مــن خــال نــص قانونــي، تختلــف طبيعتــه القانونيــة مــن دولــة الــى أخرى، 
ــا  ــي له ــات الت ــك الجه ــمل كذل ــوارئ، ويش ــة الط ــان حال ــات إع ــروط وحيثي ــن ش يتضم
ــم تحتــوي دســاتيرها علــى  ــة ومبرراتهــا. فأغلــب دول العال ــات إعــان هــذه الحال صاحي
ــرى  ــة الطــوارئ، كمــا ي ــى الحاجــة إلعــان حال ــؤدي إل ــون الطــوارئ واملــواد التــي ت قان
ــه أســبابه املرتبطــة  ــة الطــوارئ هــي نظــام اســتثنائي ل ــون أّن حال بعــض فقهــاء القان
بفكــرة الخطــر املحــدق بالدولــة يســمح باســتخدام إجــراءات معينــة ملواجهــة األخطــار.

وفــي ســنة 1966 صــدر العهــد الدولــي للحريــات املدنيــة والسياســية والــذي ألقــى 
الضــوء علــى حالــة الطــوارئ وبّيــن الشــرط األساســي امُلســّبب لفرضهــا أال وهــو وجــود 
خطــر اســتثنائي وعــام ُيهــّدد وجــود الدولــة، علــى أن يتــم إعــان حالــة الطــوارئ بشــكل 
ــر علــى الُحريــات فــي ظــروف غيــر اســتثنائية.  رســمي مــن أجــل منــع أّي ممارســات تؤّث
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــد. وم ــذا العه ــى ه ــا عل ــس وليبي ــر وتون ــن مص ــت كل م ــد صادق وق
ــات  ــد مــن املخــاوف مــن االســتبداد والضغــط علــى الحري ــر العدي ــة الطــوارئ ُتثي أّن حال
ــد  ــي ق ــة والت ــة للدول ــزة األمني ــح لألجه ــي ُتمن ــعة الت ــات الواس ــع للصاحي ــك راج وذل
ُتســّوغ للقبضــة األمنيــة ارتــكاب تجــاوزات علــى الحريــة والديمقراطيــة، وبنــاء علــى ذلــك 
فإّنــه يجــب أن تكــون حالــة الطــوارئ خاضعــة للتقييــم الدائــم والتشــاور وملــواد تتصــّدى 
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لتجاوزاتهــا. 

تتطلــب مقاربــة مــا ســبق تحليــل اإلطــار القانونــي والدســتوري ومــن ثمــة الوقــوف علــى 
ــة التــي تعتمدهــا الــدول الثــاث، ســواء  أزمــة املمارســة والتطبيــق. وبينهمــا تتضــح املقارب

مصــر او تونــس او ليبيــا. 

تقــوم فكــرة الدســتور علــى إدارة العاقــة بيــن الحاكــم واملحكــوم صلــب معنــى النظــام 
واالســتقرار والثبــات، إال أنهــا ال تتجاهــل مفهــوم األزمــة باعتبارهــا كل مــا هــو اســتثناء يمــس 
ــل  ــك هــو تفعي ــوب دســتورًيا فــي العاقــة املذكــورة. والهــدف مــن ذل ــوازن املطل مــن الت
ــرض  ــادة االســتقرار فــي النظــام. يفت ــراءات الســلطوية ملواجهــة األزمــة وإع األدوات واإلج
ذلــك معالجــات اســتثنائية عبــر منــح الســلطة صاحيــات خارقــة للعــادة تســمح بضمــان النجــاة 
ــلطة،  ــق الس ــرك بمنط ــتثنائي يتح ــراء االس ــة، أن اإلج ــدو ألول وهل ــن أن يب ــة. يمك والفعالي
ــا يهــدف إلــى الحفــاظ علــى الكيــان السوسيو-سياســي، أي ذلــك الكيــان الــذي  لكــن واقًع
ــك أن  ــتثنائية لذل ــة االس ــي املعالج ــرض ف ــة. يفت ــلطة والدول ــي الس ــة وبالتال ــدده األزم ته
تكــون شــاملة، وأال تركــز علــى الجانــب القانونــي والسياســي )فــي داللتهمــا الســلطوية(، 
بــل عليهــا االســتعداد لظــرف معيشــي يومــي واقتصــادي واجتماعــي وحتــى ثقافــي 
ــا خاًصــا بالحــاالت االســتثنائية، بقــدر مــا هــو  ومعنــوي عبــر كل اإلجــراءات املمكنــة. إن قانونً
يتطلــب النجاعــة والفعاليــة، ال يجــب ان يتجــاوز ضوابــط فكــرة دولــة القانــون، بمــا هــي كيــان 

سوسيو-سياســي.

املقاربــة  بهيمنــة  وليبيــا ومصــر  تونــس  فــي  األزمــات  مقاربــة  تتميــز  املجمــل،  فــي 
الســلطوية التــي ترتكــز علــى األدوات القانونيــة والسياســية. وحتــى فــي هــذا املســتوى، 
ــة ودســتورية،  ــم وموجــود، بمــا يــؤدي إلــى إشــكاليات قانوني فالخلــط وعــدم الوضــوح قائ
باإلضافــة إلــى إهمــال املقاربــات السوســيولوجية واالقتصاديــة ليهميــن االرتجــال والعفويــة 

ــات.  ــي إدارة األزم ف

فــي ظــل األزمــات املتواتــرة التــي تمــر بهــا تونــس ومصــر وليبيــا، بيــن االقتصــادي 
واالجتماعــي والسياســي واألمنــي، تبينــت ضــرورة مراجعــة اإلطــار القانونــي لــكل مــا يمكــن 
ــن  ــي يمك ــات الت ــة، أي الوضعي ــع والدول ــي املجتم ــاة ف ــادي للحي ــير الع ــى الس ــرأ عل أن يط
أن يكــون حلهــا إضافــة تدابيــر وصاحيــات اســتثنائية للســلطة التنفيذيــة كأحــد الحلــول 
ــراف  ــة االنح ــة، إمكاني ــة املمارس ــا بمراجع ــن أيًض ــن تبي ــا. لك ــريعة ملواجهته ــة والس الناجع
الكبيــر بالســلطة والتعــدي علــى الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة، خاصــة أن املؤسســات 
التنفيذيــة، ال ســيما األمنيــة منهــا، ال تــزال بعيــدة عــن تحقيــق النقلــة اإلصاحيــة املطلوبــة 
ــة وعــدم تناســق العمــل فــي إطــار  ــى البيروقراطي ــون. باإلضافــة إل لضمــان التزامهــا بالقان

ــاء.  ــي األثن ــلطي ف ــوي والتس ــد السياس ــور البع ــل، وحض ــز والداخ ــن املرك ــة بي الامركزي

 تونس
أ( أزمة اإلطار القانوني والدستوري

فــي تونــس، يعتبــر األمــر عــدد 50 لســنة 1978 املــؤرخ فــي 26 جانفــي -ينايــر 1978 
ــة الطــوارئ، اإلطــار القانونــي املبدئــي املنظــم لهــذا املجــال. وقــد  املتعلــق بتنظيــم حال
تواصــل العمــل بــه إلــى غايــة اليــوم رغــم دخــول الدســتور التونســي الجديــد حيــز النفــاذ منــذ 
أكثــر مــن 6 ســنوات. لكــن يمكــن ماحظــة عــدم وضــوح فــي اإلطــار القانونــي لتنظيــم حالــة 
الطــوارئ، حيــث ثمــة خلــط بينهــا وبيــن الحالــة االســتثنائية الــواردة بالفصــل 80، التــي يحيــل 

عليهــا الفصــل 77 املتعلــق بصاحيــات رئيــس الجمهوريــة.

وهنا جرد بحاالت الطوارئ التي تم إعانها خال ُمدد مختلفة:

 1978 جانفــي   26 مــن 
1987 نوفمبــر   6 إلــى 

من 15 جانفي 2011 
إلى اليوم

1987 نوفمبــر   7 مــن 
2011 جانفــي   14 إلــى 

شهر 

و26 يوم طوارئ

شهر 

و26 يوم طوارئ
0 يوم طوارئ

ُيذكــر أن التمديــد فــي حالــة الطــوارئ بقــي متواصــًا منــذ 24 نوفمبــر 2015 بكامــل 
تــراب الجمهوريــة وهــو مــا يتنافــى أساًســا مــع مفهــوم حالــة الطــوارئ باعتبارهــا حالــة 

اســتثنائية محــدودة فــي الزمــن ومرتبطــة بحــدث معيــن تــزول وتنتهــي بزوالــه.

لإلشــارة، ال يأتــي الدســتور التونســي علــى ذكــر مصطلــح »حالــة الطــوارئ«، لكنــه 
ــه وخّصهــا بشــروط وإجــراءات  ــة اإلســتثنائية فــي الفصــل 80 من ــى ذكــر الحال ــاء عل ج
خاصــة، كمــا جــاء علــى إعــان الحــرب وإبــرام الســلم فــي الفصــل 77 منــه. ممــا يســمح 
ــى أن  ــارة إل ــدر اإلش ــم. تج ــذه املفاهي ــن ه ــرع بي ــدى املش ــًزا ل ــة تميي ــأن ثم ــول، ب بالق
بعــض الفقهــاء يؤكــدون علــى أن داللــة الحالــة اإلســتثنائية واســعة وتشــمل عــدة حاالت 
ــة  ــو درج ــا ه ــع بينه ــا يجم ــوارئ. وم ــة الط ــار أو حال ــة الحص ــرب أو حال ــة الح ــرى كحال أخ
ــة او  ــلطة املدني ــبة للس ــواء بالنس ــتثنائية س ــات اس ــن صاحي ــبها م ــا يناس ــر وم الخط

للقــوات العســكرية ودورهــا. 

دعــا الرئيــس الحالــي قيــس ســعيد فــي مرحلة ســابقة إلــى اعتبار إعــان حالــة الطوارئ 
فــي عهــد الرئيــس الراحــل الباجــي قايــد السبســي غيــر مطابــق للدســتور لجهــة عــدم 
وجــود داعــي لهــا، حيــث ال تــزال دواليــب الدولــة قائمــة علــى حالتهــا العاديــة.  قياًســا 
علــى ذلــك، يمكــن القــول أن نفــس هــذه املاحظــة تســتقيم فــي حــاالت اإلعــان التــي 
ــة  ــم لحال ــي املنظ ــص القانون ــعيد ان الن ــس س ــر قي ــة. واعتب ــه الرئاس ــذ تولي ــت من تم
الطــوارئ هــو األمــر عــدد 50 لســنة 1978 رغــم عــدم دســتوريته. وبالرجــوع إلــى عــدة 
ــل  ــذي يحي ــا يذكــر الفصــل 77 ال ــة الطــوارئ، نجــد منهــا م ــر رئاســية متعلقــة بحال أوام
علــى الفصــل 80، كمــا هــو الحــال فــي األمــر رئاســي عــدد 3 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 
30 جانفــي 2020 املتعلــق بتمديــد حالــة الطــوارئ. وهــو آخــر األوامــر التــي أصدرتهــا 
رئاســة الجمهوريــة. واملاحــظ فيهــا أن ديباجــة األمــر تذكــر الفصــل 77 باإلضافــة إلــى 

األمــر املتعلــق بحالــة الطــوارئ. 

والحالــة  الطــوارئ  حالــة  بيــن  الجمــع  لجهــة  قانونًيــا  إشــكااًل  األمــر  هــذا  يطــرح 
ــر  اإلســتثنائية، باإلضافــة إلــى غيــاب املحكمــة الدســتورية مــن جهــة أولــى دون أي أث
إلجــراءات الحالــة اإلســتثنائية وآثارهــا حســب منطــوق الفصــل 80، فلــم يصــدر بيــان مــن 
ــم  ــم يت ــا بشــأن نهايتهــا، كمــا ل ــر اإلســتثنائية وال بيانً ــن التدابي ــة يبي رئاســة الجمهوري
اإلعــان عــن أن مجلــس النــواب فــي حالــة انعقــاد دائــم. األمــر الــذي يطــرح التســاؤل عــن 
جــدوى الجمــع بيــن األمــر املتعلــق بإعــان حالــة الطــوارئ والفصــل 80 مــن الدســتور، 
ــتوري  ــي والدس ــل القانون ــأله التأوي ــم يم ــذي ل ــي، ال ــس القانون ــع اللب ــل واق ــي ظ ف

لألســتاذ قيــس ســعيد قبــل وبعــد الرئاســة.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، جــاءت ديباجــة األمــر الرئاســي عــدد 24 لســنة 2020 مــؤرخ 
ــر  ــى ذك ــة، عل ــراب الجمهوري ــل ت ــوالن بكام ــع الج ــق بمن ــارس 2020 املتعل ــي 18 م ف
الفصــل 80، أي أنهــا تدخــل حســب منطــق ومنطــوق األمــر ضمــن التدابيــر اإلســتثنائية، 
ــارة  ــع اإلش ــة، م ــاره القانوني ــل وآث ــراءات الفص ــة إج ــع بقي ــق م ــم تتراف ــا ل ــا أيًض إال أنه 45
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مجــدًدا إلــى غيــاب املحكمــة الدســتورية.

ــر  ــن التدابي ــن الطــوارئ وبي ــدى الســلطات بي ــًزا موجــوًدا ل ــك ماحظــة، ان تميي يمكــن لذل
اإلســتثنائية، إال أن اإلطــار القانونــي غيــر دقيــق، وزاد مــن عــدم الدقــة الجمــع بينهمــا أحيانـًـا.

مــن هنــا وجبــت اإلشــارة إلــى ضــرورة مراجعــة مشــروع قانــون الطــوارئ الــذي تقدمــت بــه 
رئاســة الحكومــة فــي ســنة 2018 تحــت عــدد 2018/91 املتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ. إذ 

وجهــت ملشــروع القانــون العديــد مــن اإلنتقــادات تتمثــل أبرزهــا فــي:

 توســيع مشــروع القانــون فــي حالــة تبنيــه صاحيــات الســلطة التنفيذيــة، بمــا يســمح 
ــات  ــق الجمعي ــة، وتعلي ــة الجبري ــن اإلقام ــراد ره ــع األف ــرات، ووض ــر املظاه ــا بحظ له

واملنظمــات، وكل ذلــك فــي غيــاب ضوابــط قضائيــة كافيــة.

 هذا القانون يعتبر تراجًعا بالنسبة لحماية حقوق اإلنسان في الباد.

ــص  ــا ين ــر مم ــعة أكث ــون واس ــروع القان ــب مش ــوارئ بموج ــة الط ــان حال ــباب إع  أس
عليــه القانــون الدولــي. فقــد جــاء فــي املــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــي  ــاالت الت ــي الح ــا إال ف ــمح به ــوارئ ال ُيس ــة الط ــى أن حال ــية عل ــة والسياس املدني
»تتهــدد حيــاة األمــة«، وأن تكــون التدابيــر املتخــذة متســقة مــع التزامــات الــدول 

ــي. ــون الدول ــب القان بموج

 غيــاب املراقبــة الديمقراطيــة، ألن الرئيــس قــد يعلــن عــن حالــة الطــوارئ ملــدة ســتة 
ــه ال  ــم مــن أن ــى الرغ ــى موافقــة البرملــان. وعل ــى الحصــول عل ــة إل أشــهر دون الحاج
يمكــن تجديــد حالــة الطــوارئ إال ملــدة ثاثــة أشــهر، إال أن التعديــل ال يحــدد عــدد مــرات 

التــي يمكــن تجديدهــا.

 يوســع مشــروع القانــون قائمــة التدابيــر االســتثنائية املطبقــة حالًيــا، ويمنــح مشــروع 
القانــون املطــروح حالًيــا صاحيــات تقديريــة واســعة للــوالة ووزارة الداخليــة ممــا 

يتعــارض مــع التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

ب( أزمة املمارسة والتطبيق

 1. ماحظات حول العمل القضائي:

رصــدت الجمعيــة التونســية للقضــاة التتبعــات العدليــة مــن أجــل خــرق الحجــر الصحــي العــام 
ــة  ــي السياس ــة ف ــلطة القضائي ــاهمة الس ــد مس ــام تؤك ــي أرق ــوالن. وه ــر الج ــرق حظ وخ

العامــة للدولــة فــي مواجهــة األزمــة ضمــن األطــر القانونيــة املوجــودة.
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ــي  ــتندت ف ــوالن، واس ــر الج ــرق حظ ــن خ ــد م ــة ض ــكام قضائي ــدة أح ــدرت ع ــا ص كم
أحكامهــا إلــى األمــر املتعلــق بتنظيــم الطــوارئ لســنة 1978، رغــم أن األمــر املتعلــق 
ــى  ــى الفصــل 80 مــن الدســتور وليــس إل بحظــر الجــوالن لســنة 2020، قــد اســتند إل
األمــر األول. وبالعــودة إلــى مــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابًقا عــن واقــع اإلطــار القانونــي 
والدســتوري، يمكــن القــول إن العقوبــات تتــم علــى أســاس أمريــن مختلفيــن ومتعلقيــن 
بحالتيــن مختلفتيــن. األمــر الــذي يطــرح ســؤال شــرعيتها. وذهــب فقهــاء آخــرون، إلــى أن 
عــدم الشــرعية ينبنــي أيًضــا علــى مخالفــة أحــكام الفصــل 68 مــن الدســتور الــذي جعــل 
ضبــط الجنــح والجنايــات والعقوبــات املنطبقــة عليهــا مجــااًل حصرًيــا للقوانيــن العاديــة 

وليــس األوامــر.

علــى  والتركيــز  والقانونــي  الدســتوري  اإلطــار  فــي  الوضــوح  عــدم  ينتقــل  إذن، 
املقاربــات الســلطوية، والتســلطية أحيانًــا بفعــل املمارســة، إلــى املســتويات األدنــى 

ســواء القضائيــة أو غيرهــا.

يمكــن ماحظــة تراجــع األرقــام تدريجًيــا مــع تواصــل العمــل الرقابــي والزجــري، حســب 
ــداء  ــع مــن إب ــك ال يمن ــة. لكــن ذل ــة للمؤسســات األمني ــا تؤكــده املنصــات اإلعامي م
ماحظــات حــول ذلــك، حيــث أن فئــات واســعة مــن املجتمــع التونســي هشــة إقتصادًيــا 
ــا للقــوت اليومــي. يطــرح  ويبــادر أفرادهــا إلــى الخــروج مخالفيــن بذلــك اإلجــراءات طلًب
ــى  ــرص عل ــاة والح ــي الحي ــق ف ــى الح ــة معن ــن دالل ــتوى، ع ــذا املس ــي ه ــؤال ف الس
ــة أشــد، لكــن الحــق فــي  ــة مشــددة ومتابعــة قضائي ــر إجــراءات صحي ــه عب الحفــاظ علي
الحيــاة فــي مســتوى آخــر، يتعــرض للمــس ألســباب اقتصاديــة واجتماعيــة. بغيــاب 
األخيــرة أو الحــد منهــا علــى األقــل مرحلًيــا عبــر إجــراءات تناســب األزمــة، تصبــح السياســة 
ــة أقــوى.  ــى ودالل ــع مــن يخــرق الحجــر والحظــر ذات معن ــة فــي تتب ــة والقضائي األمني

وفــي خــاف ذلــك، تصبــح هــذه السياســة محــدودة األثــر وعبثيــة إلــى حــد مــا.

2. اإلرتجال واإلضطراب

ُيذكر ما سبق مع اإلشارة إلى:

- حالة اإلضطراب في عملية منح رخص التنقل:

تعــرض عــدة مواطنيــن، بســب عــدم اإلعتــراف بالتراخيــص التــي معهــم، للعنــف 
واإلهانــة مــن قبــل أعــوان األمــن فــي مرحلــة أولــى. كمــا أن غيــاب املعلومــة الدقيقــة 
عــن الجهــات املخولــة بمنــح التراخيــص تســبب فــي ارتبــاك كبيــر لــدى املواطنيــن، كمــا 
ــة، وهــو مــا عرقــل الجهــد  ــات مماثل ــي قــد تعــرض لصعوب أن جــزء مــن املجتمــع املدن
ــر  ــى أن آخ ــرات مشــابهة. ويمكــن اإلشــارة إل ــه فت ــذي تحتاج ــي املجتمعــي ال التضامن
بــاغ توضيحــي يؤكــد علــى أن مركــز األمــن والحــرس هــو املخــول باإلمضــاء والتأشــير 

ــخ 31 مــارس 2020. ــى التراخيــص هــو بتاري عل

- السياسة االجتماعية التقليدية: 

ــاف محــددة  ــة ألصن ــات املعــوزة الحامل ــى قائمــات العائ تعتمــد هــذه السياســة عل
مــن البطاقــات. هــذا ويشــار إلــى أن قائمــات هــذه الفئــات غيــر محينــة باملــرة. وهــي 
سياســة مــن الواجــب مراجعتهــا مــن األســاس. وهــو مــا أشــار لــه وزيــر الشــؤون 
االجتماعيــة نفســه بصــورة محــدودة، ُتثبــت مــا ورد ســابقا عــن ضــرورة تطويــر مقاربــات 

الدولــة واســتراتيجياتها.

ــا فــي تحديــد تواريــخ توزيعهــا والتأخــر فيهــا  شــهدت مســألة املنــح املاديــة اضطرابً
ــة لتغطيــة املصاريــف فــي  ــر كافي وعــدم الوضــوح فــي إجراءاتهــا، كمــا أنهــا منــح غي
ظــل ارتفــاع األســعار منــذ مــدة فــي تونــس. كمــا احتجــت املنظمــة التونســية للدفــاع 
عــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى معاييــر توزيــع املنــح. وأشــارت املنظمــة في 
بيــان لهــا أن املعاييــر املعتمــدة غيــر عادلــة كمــا ال تــدرج فــي حســاباتها ذوي اإلعاقــة 

العاطليــن عــن العمــل وليــس لهــم تغطيــة اجتماعيــة او دخــل قــار.

وحتــى بالحــد األدنــى الــذي عليــه هــذه السياســات، فقــد تعطلــت فــي تفعيلهــا 
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ــة املناســبة. وهــو مرجــع حــرص الحكومــة  ــاب األطــر القانوني علــى أرض الواقــع بســبب غي
ــا للفصــل  التونســية علــى الحصــول علــى تفويــض مجلــس النــواب إلصــدار املراســيم طبًق
ــض.  ــذا التفوي ــرت ه ــد أخ ــة ق ــية ضيق ــابات سياس ــر أن حس ــي، غي ــتور التونس ــن الدس 70 م
ــات االجتماعيــة مــع عجــز األطــر القانونيــة  ــر املقارب ــا يظهــر ارتبــاط الفشــل فــي تطوي وهن

ــرد كمــا يجــب علــى مــا تفرضــه األزمــات. ــى ال واملؤسســاتية عل

وبعــد التأخــر الشــديد فــي صــرف تلــك اإلعانــات تــم توفيــر قيمــة جملّيــة لإلعانــات املوّجهــة 
الــى الفئــات املعــوزة تقــّدر ب 150 مليــون دينــار الــى جانــب 300 مليــون دينــار اعانــات 
موّجهــة الــى أصحــاب املهــن الصغــرى والتــي تعانــي البطالــة الفنيــة. وتمــت مطالبــة تلــك 
ــة بالتوجــه الــى  ــوزارة الشــؤون االجتماعي ــات والتــي ليســت مســّجلة بمختلــف برامــج ب الفئ
الســلطات املحليــة بجهاتهــم )العمــدة خاصــة( وتعميــر اســتمارة متوّفــرة علــى عيــن املــكان. 
وقــد تــم لنفــس الغــرض، وضــع رزنامــة لصــرف تلــك اإلعانــات بــدأت منــذ 31 مــارس 2020. 

هــذا التأخيــر أدى إلــى نتيجــة عكســية تماًمــا حيــث تســبب فــي ازدحــام وتدافــع أمــام تلــك 
ــدول  ــم ج ــادة تنظي ــّل وإع ــية للتدخ ــة التونس ــة الحكوم ــع برئاس ــا دف ــو م ــات وه املعتمدي

توزيــع اإلعانــات بنــاء علــى تحديــد موعــد ســابق مــن خــال تطبيــق تليفونــي. 

الحلــول املعتمــدة علــى دعــم املؤسســات االقتصاديــة  فــي نفــس اإلتجــاه، ركــزت 
والشــركات، فــي مواصلــة للسياســة االقتصاديــة الســابقة. األمــر الــذي يجعــل دور الدولــة 
ــذ التســعينات فــي تونــس هــو  االجتماعــي محــدوًدا فــي األصــل، ألن التوجــه الرســمي من
ــام،  ــاع الع ــر القط ــه، عب ــة أزمات ــى مواجه ــا عل ــا قدرته ــوق. أم ــة الس ــي سياس ــراط ف اإلنخ

ــنوات.  ــذ س ــي من ــع تدريج ــي تراج ــي ف فه

يمكــن القــول أن الدولــة مجــردة مــن شــروط قدرتهــا التدخــل فــي األزمــات بســبب 
واإلجتماعيــة. االقتصاديــة  ومقارباتهــا  الســابقة  سياســاتها 

األمــر الــذي يفســر بدايــة اإلحتجاجــات االجتماعيــة مــع نهايــة األســبوع الثانــي مــن الحجــر 
الصحــي العــام فــي تونــس. بــل وتحولــت بعضهــا إلــى مواجهــات مــع قــوات األمــن. فقــد 
وّجــه العديــد مــن متســاكني أريــاف واليــة جندوبــة اليــوم نــداء اســتغاثة لتزويدهــم باملــواد 
ــة تحــركات احتجاجيــة  الغذائيــة األساســية، كمــا عرفــت معتمديــة املنيهلــة مــن واليــة أريان
إذ أّن عــدم املرافقــة االجتماعيــة لقــرار الحجــر الصحــي الشــامل يــؤدي إلــى بــروز أخطــار تنــذر 
بالتحــركات االجتماعيــة وذلــك قياًســا بصعوبــة حصــول املواطنيــن علــى الحاجيات األساســية، 
وقياًســا بفقــدان العديــد مــن التونســيين ملــوارد رزقهــم. باإلضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره عــن 

سياســة املنــح غيــر املنظمــة والكافيــة.

ــة ونموذجهــا التنمــوي وطبيعــة دورهــا  ــة بقــوة إشــكالية دور الدول طرحــت األزمــة الحالي
ــن،  ــة الكثيري ــة حفيظ ــات االقتصادي ــح املؤسس ــذة لصال ــرارات املتخ ــارت الق ــي. اث االجتماع
خاصــة مــع تراجــع دور هــذه املؤسســات االجتماعــي. وهــو مــا طــرح بــدوره عــن دور املصحــات 
الخاصــة. يتمســك الخطــاب الســائد حــول القطــاع الخــاص باملقاربــة الرأســمالية »الســوقية« 
املندمجــة فــي بنيــة الســلطة والدولــة منــذ نشــأتها. االمــر الــذي يجعلهــا أحــد عراقيــل 
ــل واملــّن، أو هــو  اإلصــاح فعلًيــا، فيمــا كل دور لهــا فــي األزمــات يصبــح عنوانًــا للتفضُّ

تدخــل مــن أجــل تعزيــز موقعهــا فــي الســلطة.

مثــل أيًضــا تراجــع دور القطــاع العمومــي، باعتبــاره قطــب دور الدولة على كل املســتويات، 
ــة  ــه الضيق ــن مصالح ــع ع ــاص ليداف ــاع الخ ــل القط ــث انفص ــاه، حي ــد اإلنتب ــذي ش ــر ال العنص
ــا  ــى م ــم اإلســتناد إل ــا ت ــات. عندم ــا للمســاعدات والتبرع فيمــا بقــي القطــاع العــام محتاج
يعتبــر ســمة القطــاع العــام اإلســتثنائية، أي منطــق املصلحــة العامــة وأدواتهــا، وجــد نفســه 

مفرًغــا مــن القــدرات واألدوات.

- السلطة املركزية والسلطة املحلية: 

ــة  ــل الامركزي ــة الواضحــة لتأصي ــاب الرؤي ــرة غي ــت الخطــاب الرســمي خــال هــذه الفت أثب
كسياســة واســتراتيجية ســواء فــي التنميــة أو األزمــة. إذ رجــع فــي األثنــاء خطــاب التجــاذب 
بيــن املركــز والفــرع، وتشــتت السياســات بيــن املحلــي واملركــزي وغيــاب التنســيق الــذي 
ــس  ــرر رئي ــا يك ــات. بينم ــرات األزم ــي فت ــد ف ــة والجه ــه الطاق ــي توجي ــتراتيجًيا ف ــر اس يعتب

»كورونا« تنذر بانفجار اجتماعي 
في تونس؟

الفخفاخ للوالة ورؤساء البلديات: 
ال ُمبادرة دون إستشارتي

قرار املجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق بإعان حظر التجول في 

ليبيا

قرار حكومة الغويل إعان حالة 
الطوارئ القصوى

الجمهوريــة التونســي علــى اســماع املواطنيــن مفهــوم الدولــة، تعلــن بعــض البلديــات 
ــخ  ــدد 9 بتاري ــس الحكومــة ع ــات الرســمية، ورفضهــا ملنشــور رئي ــن رفضهــا للخطاب ع
ــر  ــاذ التدابي ــل اتخ ــراف قب ــلطة اإلش ــع س ــيق م ــوب التنس ــول وج ــارس 2020 ح 25 م
واإلجــراءات فــي إطــار محاربــة فيــروس الكورونــا، حيــث أكــدت بعــض البلديــات عــن أنهــا 
لــن تتخلــى عــن صاحياتهــا املكفولــة قانونًــا ودســتورًيا. ضمــن األزمــة، تتغيــر شــروط 
سياســة الدولــة، إال أن املاحــظ أن منشــورًا يتحــرك عكــس املنظومــة القانونيــة ككل.

ــا دليــًا علــى قــدرة  ــد مــن اإلشــارة أيًضــا إلــى أن األزمــة قــد حملــت فعلًي لكــن ال ب
الطــوارئ  تجــاه  اإليجابــي والســريع واملباشــر  التفاعــل  الســلطات املحليــة علــى 
ــي  ــواء ف ــاملة س ــة ش ــع بمقارب ــى الدف ــو إل ــذي يدع ــر ال ــتثنائية. االم ــاالت اإلس والح

اســتراتيجيات التنميــة أو فــي مواجهــة األزمــات الطارئــة.

يجــدر فعلًيــا التفكيــر فــي إطــار قانونــي جديــد للطــوارئ والحــاالت اإلســتثنائية 
يتناســب مــع اإلطــار القانونــي الخــاص بالســلطة املحليــة.

تحضــر املقاربــة الســلطوية فــي التجربــة التونســية، عبــر التركيــز علــى الســلطة 
ــز األســس القانونيــة  ــة القــرار وإخضــاع كل شــيء لهــا، ورغــم تركي التنفيذيــة ومركزي
اتخــاذ قــرار ال مركــزي تظــل  لامركزيــة قانونًيــا ودســتورًيا، إال أن تفعيــل عمليــة 
محــدودة. وتصبــح أكثــر محدوديــة بفعــل خطــاب األزمــة السياســي الــذي يعــود للتركيــز 
علــى الدولــة، فــي مقابــل الفــروع والجهــات، وكأنهــا عنصــر أزمــة وليــس أحــد الحلــول. 
ــة  ــة السوســيولوجية واإلقتصادي ــة الســلطوية علــى حســاب املقارب وتتقــدم املقارب
ــي  ــا ف ــة أثره ــه محدودي ــر عن ــا ينج ــا. مم ــى منه ــا أدن ــد جميعه ــل وتع ــة، ب والحقوقي

ــات.  ــل املؤسس ــرار وعم ــة الق عملي

 ليبيا
أ. أزمة اإلطار القانوني والدستوري

أعلنــت حكومــة الوفــاق الوطنــي بتاريــخ 21 مــارس 2020 عــن حالــة الطــوارئ. 
واســتند قرارهــا إلــى قانونيــن قديميــن يعــودان إلــى الفتــرة امللكيــة فــي ليبيــا. وهمــا 
املرســوم امللكــي - رقــم 5 لسنــــة 1956 - نشــر بتاريــخ 31 / 01 / 1956 واملرســوم 
ــة الطــوارئ. كمــا اســتند قــرار  ــر ســنة 1955 بشــأن حال امللكــي املوافــق لـــ 5 اكتوب
املجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي رقــم 215 لســنة 2020 املتعلــق بإعــان 

حظــر التجــول علــى املرســوم األخيــر. 

يذكــر أن حكومــة خليفــة محمــد الغويــل قــد ســبق لهــا أن أعلنــت عــن حالــة الطــوارئ 
القصــوى فــي ليبيــا ســنة 2016 دون أن تســتند إلــى النصــوص املذكــورة آنًفــا. وكان 
ــب  ــي عق ــب األمن ــتوى التأه ــع مس ــل برف ــة الغوي ــس الحكوم ــل رئي ــن قب ــان م اإلع
ــض  ــد رف ــس، بع ــى طرابل ــال ال ــا االنتق ــي نيته ــاق الوطن ــة الوف ــة حكوم ــان رئاس اع

ــه تســليمها الســلطة.  حكومت

وهــو مــا يشــير إلــى حالــة غيــاب الضوابــط القانونيــة الكافيــة بالحــاالت اإلســتثنائية 
واإلنقســام  والعســكري  السياســي  الســياق  وتأثيــر  البــاد،  فــي  والطــوارئ 

املؤسســاتي.

مــن الجلــي أن الوضــع فــي ليبيــا أكثــر تعقيــًدا، ويتســبب فــي اضطــراب كلــي 
ــد  ــوزع القواع ــا تت ــا. كم ــع أنواعه ــات بجمي ــتوري إلدارة األزم ــي والدس ــار القانون لإلط
القانونيــة بيــن نصــوص قانونيــة مختلفــة حيــث اســتند قــرار فــرض حالــة الطــوارئ علــى 
ســبيل املثــال الــى املــادة 136 مــن قانــون رقــم 106 لســنة 1974 املوســوم بالقانــون 
الصحــي وإلــى املــادة 467 مــن قانــون العقوبــات الليبــي حيــث نصــت علــى أن: »كل 
ــام او  ــة أو النظ ــامة العام ــة او الس ــظ للعدال ــلطة حف ــه الس ــرا أصدرت ــف أم ــن خال م
الصحــة، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز شــهرا أو بغرامــة ال تزيــد علــى خمــس جنيهــا«. 

وهــي نصــوص موســعة وغيــر دقيقــة، وال تتعلــق مباشــرة بحالــة الطــوارئ. 89

https://bit.ly/39w1gTb
https://bit.ly/39w1gTb
https://bit.ly/2yyWIPh
https://bit.ly/2yyWIPh
https://bit.ly/2UvrCR3
https://bit.ly/2UvrCR3
https://bit.ly/2UvrCR3
https://bit.ly/2JtmpDd
https://bit.ly/2JtmpDd


ب( أزمة املمارسة والتطبيق

1.عن عملية تطبيق التدابير اإلستثنائية

- العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان

توالــت األخبــار فــي ليبيــا عــن ســوء عمليــة فــرض احتــرام حظــر التجــول، حيــث تعمــد قــوات 
األمــن إلــى:

  حلق شعر من يتم القبض عليه

  حجز أوراق السيارة التي على ذمته

  العنف واإلعتداء الجسدي واللفظي

فــي ظــل الوضــع األمنــي فــي ليبيــا، وتفــكك املنظومــة القضائيــة والســجنية، تعتبر هذه 
ــات العســكرية  ــح فرصــة لتوســيع العملي املمارســات متوقعــة. كمــا أن حظــر التجــول أصب
ــى الحــدود  ــاء وصــواًل إل ــال فــي األثن ــل توســعت ســاحة القت فــي طرابلــس وضواحيهــا، ب

التونســية غربًــا، وإلــى مصراتــة وســرت شــرًقا.

فــي األثنــاء، يواجــه املهاجــرون والاجئــون فــي ليبيــا خطــًرا مزدوًجــا بيــن األمنــي والوبائي 
فــي ظــل وضعيــة متدهــورة مســبًقا. وهــو مــا حــذرت منــه املنظمــات الدوليــة الناشــطة 
فــي ليبيــا، حيــث يمكــن أن تــؤدي مراكــز اإلحتجــاز إلــى زيــادة خطــر انتشــار املــرض بينهــم 

وبيــن الســكان املحلييــن.

-العاقة بين املركز والداخل

رغــم ســعي الســلطات فــي شــرق ليبيــا وغربهــا علــى توفيــر املــواد األساســية والســعي 
إلــى توفيــر البنيــة التحتيــة املائمــة ملواجهــة الوبــاء والعمــل علــى توســيع عمليــات 
التعقيــم، إال أن األنبــاء تتــوارد عــن حــاالت وفــاة ألشــخاص فــي منازلهــم دون متابعــة حــاالت 
ــا، خاصــة أن  ــاء الكورون ــة لوب ــا أن تكــون راجع ــر منه ــاة وأســبابها، إذ يشــتبه فــي كثي الوف

املــدن واملناطــق البعيــدة تفتقــر للشــروط الدنيــا ملقاومــة املــرض.

كمــا أدت حالــة اإلنقســام املؤسســاتي والجغرافــي للبلــد إلــى وضــع املؤسســات 
البلديــة )املســتوى الامركــزي( فــي الخــط ملواجهــة األزمــة، خاصــة أن املحافظــات فــي 
ليبيــا غيــر موجــودة. كان املجلــس الرئاســي عــن تخصيــص مبلــغ 75 مليــون دينــار للبلديــات 
فــي إطــار التصــدي لتفشــي املــرض. إال أن القــرار أثــار جــداًل واســًعا فــي املنطقــة الغربيــة 
ــا البعــض  ــذي دع ــر. األمــر ال ــادة حفت ــي بقي ــات يخضــع للجيــش الليب لجهــة أن نصــف البلدي
ملطالبــة حكومــة بتوفيــر مســاعدات عينيــة بــدل املاليــة. وهــو مــا يدخــل تحــت عنــوان 

ــا. ــود حالًي ــكري املوج ــي والعس ــراع السياس الص

ســبق أن كانــت البلديــات واملجالــس املحليــة حــًا عملًيــا ومباشــًرا لجمــع أوصــال الدولــة 
بعــد ثــورة 2011. اكتســبت هــذه الكيانــات غيــر املنتخبــة شــرعيتها مــن توافــق الســكان على 
املصلحــة املحليــة. وجــاء قــرار املجلــس اإلنتقالــي الحًقــا بوضــع قواعــد وأحــكام النظــام 
ــات لهــا،  ــدء فــي تخصيــص ميزاني ــات، والب ــم انتخــاب هــذه الكيان ــا ت الداخلــي لهــا. وتدريجي
ونقــل صاحيــات املحافظــات )الواليــات( لهــا. غيــر أن هــذا املســار التوحيــدي تعطــل بســبب 
مطالبــات قــرى أخــرى بتصنيفهــا كبلديــات للحصــول علــى ميزانيــات خاصــة بهــا، رغــم أنهــا ال 

تتوفــر علــى الشــرط الديمغرافــي.

ــن، مــع تواصــل إنشــاء  ــات تخضــع لوزارتي وبســبب اإلنقســام السياســي، أصبحــت البلدي
ــا، بــل أصبــح املعيــار األساســي هــو  البلديــات علــى أســس غيــر موضوعيــة مؤطــرة قانونًي

ــة.  ــة والجهوي ــات القبلي التوازن

ــدة  ــات ع ــن نقــل صاحي ــان ع ــي ســنة 2016 اإلع ــوزارة الحكــم املحل لإلشــارة، ســبق ل
إلــى البلديــات. لكــن بعــد 4 ســنوات مــن هــذا اإلعــان، لــم يتــم فعلًيــا نقــل صاحيــات بمــا 
يناســبها مــن مــوارد ماليــة حيــث تجــد البلديــات نفســها فــي واجهــة املطالبــة واملحاســبة 

ليبيا: املحتجزون عرضة لخطر 
انتشار فيروس »كورونا«

البلديات في ليبيا بين العسكرة 
والعمل السياسي

75 million dinars allocated 
to Libyan municipalities 
to confront Coronavirus 
pandemic

املواطنيــة دون إمكانيــات فعليــة لتنفيــذ الزاماتهــا. وفــي األثنــاء، تــم عســكرة العمــل 
ــات فــي الصــراع السياســي.  ــراط كل البلدي ــدي فــي املنطقــة الشــرقية مــع انخ البل
آل الوضــع لذلــك إلــى بلديــات ضعيفــة مالًيــا ولوجســتًيا وبشــرًيا ســواء فــي املنطقــة 

الشــرقية أو الغربيــة. 

إن الحكــم املحلــي فــي ليبيــا يشــد مفاصــل الدولــة، لكــن الســلطة فيهــا والصــراع 
ــا  عليهــا يســتغله فــي كل اتجــاه. واليــوم أصبــح التحــدي الــذي يواجــه الليبييــن وجودًي
أمــام عــدو ال يميــز بينهــم، فيمــا األدوات املناســبة ملحاربتــه ضعيفــة او غيــر موجــودة.

 2. تعقيد الحالة الليبية عملًيا وضرورة تطوير النصوص واملقاربات 

ــد علــى  ــا، بالتأكي ــة املعقــدة فــي ليبي ــى الوضعي ــون إل ــون الليبي أشــار فقهــاء القان
عــدة نقــاط، تشــير إلــى عمليــة البنــاء فــي ليبيــا ســتبدأ فعلًيــا مــن الصفــر. ذكــر األســتاذ 
الدكتــور الهــادي ابــو حمــرة عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة طرابلــس تدوينــه علــى 
حســابه علــى الفيــس بــوك ســاق فيهــا مجموعــة مــن األفــكار حيــث ذكــر )مــن خــال 
ــا  ــن نتائجه ــد أن م ــة، نعتق ــة الحالي ــدول لألزم ــف ال ــة مختل ــة مواجه ــي كيفي ــر ف النظ

إعــادة البحــث فــي عــدة مســائل منهــا )علــى ســبيل املثــال(:

 فاعليــة تدابيــر الوقايــة فــي مواجهــة حقــوق اإلنســان وحريــات األساســية 
والتناســب(. )الضــرورة 

 حــدود ضمــان الدولــة للحــق فــي الســامة والرعايــة الصحيــة وتوفيــر الخدمــات 
الوقائيــة )املســاواة، األولويــة، تجريــد الحــق مــن املنفعــة، أو إخضاعــه لهــا(.

 األنظمة الرأسمالية واألنظمة االجتماعية وفاعلية حماية حقوق األفراد.

 فاعلية املركزية والامركزية، ونطاق كل منهما.

 حرية املعلومات وتدابير مكافحة نشر املعلومات الخاطئة.

 إعادة النظر في بناء نظام حالة الطوارئ.

 مسؤولية الدولة، ومنها مسؤوليتها عن عدم االحتياط للكوارث.

مصر
أ( األزمة اإلطار القانوني والدستوري

ــع  ــت م ــتعمارية، وتازم ــرة اإلس ــذ الفت ــوارئ من ــة الط ــع حال ــى وق ــر عل ــش مص تعي
سياســات الدولــة وخيــارات الرؤســاء املتعاقبيــن علــى حكــم مصــر ســواء ألســباب 

داخليــة أو خارجيــة.

وهنا مسار زمني إلعان حالة الطوارئ في مصر: 1011
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ــتور  ــن الدس ــادة 154 م ــا للم ــا مخالف ــم حالًي ــارئ القائ ــة الط ــن حال ــان ع ــر اإلع يعتب
والتــي نصــت علــي أن إعانهــا يكــون: "...ملــدة محــددة ال تجــاوز ثاثــة أشــهر، وال تمــد 
إال ملــدة أخــرى مماثلــة، بعــد موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء املجلــس" لكــن حالــة الطــوارئ 
فــي مصــر تقتــرب مــن 3 ســنوات بموافقــة الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة وذلــك 
بعــد أن ُغلــت يــد الســلطة القضائيــة فــي مجــال الرقابــة علــى فــرض إعــان حالــة 
الطــوارئ حيــث قضــت املحكمــة الدســتورية منــذ ســنة 1977 بعــدم اختصــاص القضــاء 

بالرقابــة علــي فــرض حالــة الطــوارئ بصفتــه مــن أعمــال الســيادة.

ــة الطــوارئ فــي مصــر. توســع أحكامــه  ــون عــدد 162 لســنة 1958 حال ينظــم القان
صاحيــات الســلطة التنفيذيــة علــى حســاب الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة، 
باإلضافــة إلــى الحــد مــن اختصاصــات الســلطتين التشــريعية والقضائيــة. ممــا يطــرح 
ســيناريوهات اســتغال عــدة للســلطة والنتهــاكات حقــوق اإلنســان. وهــو فعليــا مــا 

يحصــل فــي مصــر، إذا جــاء بهــذا القانــون علــى ســبيل املثــال:

 تحديــد االجتماعــات واالنتقــال واإلقامــة واملــرور فــي أماكــن أو أوقــات معينــة 
وتفتيــش األشــخاص والقبــض عليهــم وذلــك باملخالفــة ملــواد البــاب الثالــث مــن 
ــل  ــاع والتنق ــة اإلجتم ــت حري ــي كفل ــات والت ــوق والحري ــة بحق ــتور والخاص الدس

وحرمــة الجســد والحريــة الشــخصية.

  تكليــف أي شــخص بتأديــة أي عمــل مــن األعمــال، وذلــك باملخالفــة للمــادة 12 
مــن الدســتور والتــي تمنــع إجبــار املواطنيــن علــى العمــل إال بضوابــط.

 مراقبــة الرســائل والصحــف والنشــرات واملطبوعــات واملحررات والرســوم وكل 
وســائل التعبيــر والدعايــة واإلعــان قبــل نشــرها وضبطهــا ومصادرتهــا وإغــاق 
أماكــن طباعتهــا، وذلــك باملخالفــة للمــادة 71 مــن الدســتور والتــي حظــرت بــأي 
ــا أو  ــة أو مصادرته ــام املصري ــائل اإلع ــف ووس ــى الصح ــة عل ــرض رقاب ــه ف وج

وقفهــا أو إغاقهــا

  فــرض الحراســة علــى الشــركات واملؤسســات باملخالفــة للمــادة 35 مــن 
ــي. ــم قضائ ــة إال بحك ــة الخاص ــى امللكي ــة عل ــرض الحراس ــت ف ــي منع ــتور الت الدس

ــوات  ــاط الق ــن ضب ــن م ــاض واثني ــن ق ــة م ــة الجزئي ــن الدول ــرة أم ــكيل دائ  تش
ــن  ــرة أم ــكيل دائ ــل وبتش ــى األق ــا عل ــا يعادله ــب أو م ــة نقي ــن رتب ــلحة م املس
الدولــة العليــا مــن ثاثــة مستشــارين ومــن ضابطيــن مــن الضبــاط القــادة، 
تعييــن أعضــاء محاكــم أمــن الدولــة بعــد أخــذ رأى وزيــر العــدل بالنســبة للقضــاة 
واملستشــارين، ورأى وزيــر الدفــاع بالنســبة للضبــاط.، يحيــل إلــى محاكــم أمــن 
الدولــة الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون العــام. ومــا يمثلــه ذلــك مــن تعــدي 
علــى اختصاصــات الســلطة القضائيــة. كمــا أن محاكــم أمــن الدولــة العليــا 
)طــوارئ( هــي محاكــم مــن درجــة واحــدة ال يجــوز الطعــن علــى أحكامهــا أمــام 
محاكــم االســتئناف أو النقــض، فهــي تنتهــك مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن حيث 
يحصــن القانــون أحــكام محكمــة أمــن الدولــة مــن كافــة ســبل الطعــن عليهــا فــا 

يجــوز اســتئناف أو نقــض أحكامهــا.

ــب  ــي تتطل ــة الت ــة األزم ــتثنائية بوضعي ــراءات اإلس ــذه اإلج ــر ه ــض تبري ــن للبع يمك
ــط التــي تســمح  ــاب الضواب ــر أن اإلشــكالية هــي غي ــات اســتثنائية بقدرهــا، غي صاحي
ــة للســلطة ملواجهتهــا. فــي ظــل  ــر التناســب بيــن األزمــة والصاحيــة املخلول بتقدي
غيــاب هــذه الضوابــط ُتفتــح فرضيــات اإلنحــراف بالســلطة واســتغالها وممكــن 
اإلعتــداء علــى الحقــوق والحريــات. ويتكــرر ذلــك فــي الحالــة التونســية واملصريــة 
والليبيــة، خاصــة فــي ظــل غيــاب الــدور الرقابــي للســلطات األخــرى علــى عمــل 
الســلطة التنفيذيــة، ســواء لضعــف األطــر القانونيــة املرتبطــة بهــا أو النغــاق النظــام 

السياســي وضــرب الديمقراطيــة. 

فعليــا يمنــح قانــون الطــوارئ املصــري ســلطات اســتثنائية للســلطة التنفيذيــة 
يــدي  ويغــل  والتشــريعية  القضائيــة  الســلطتين  إحتياجهــا ملراجعــة  عنهــا  ويرفــع 
األخيرتيــن مــن رقابتهــا. وضعــت القوانيــن املصريــة املتعــددة أحكامــا تتيــح اتخــاذ 

عدم اختصاص املحكمة العليا 
بالرقابة الدستورية على إعان 
حالة الطوارئ لكونه من أعمال 

السيادة

فرض األحكام العرفية ألول مرة وتعيين الحاكم العسكري البريطاني

 إعالن األحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش املصري حرب فلسطين،
وانتهاءها بانتهاء الحرب ما عدى سيناء

إعالن حالة الطوارئ أثناء العدوان اإلسرائيلي على مصر

إعالن استقالل مصر الذاتي

إعالن األحكام العرفية للمرة الرابعة عقب حريق القاهرة وخالل هذه الفترة-يوليو/
جويلية -1952 ثورة الضباط األحرار

الفترة األولى من عهد حستي مبارك، تجديد سنوي لحالة الطوارئ

أول نص دستوري ينظم األحكام العرفية في املادة 45 منه

صدور القانون عدد 162 لسنة 1958 املتعلق بحالة الطوارئ

تجديد حالة الطوارئ كل ثالث سنوات

إعالن األحكام العرفية للمرة الثانية بعد نشوب الحرب العاملية الثانية وانتهت عقبها

إعالن حالة الطوارئ مع العدوان الثالثي على مصر

 مجلس النواب يقرر إقرار التمديد كل سنيتين، واملجلس األعلى للقوات املسلحة
تمدد العمل بها إلى سنة 2012 عقب أحداث السفارة اإلسرائيلية

الرئيس املؤقت عدلي منصور يعلن عن حالة الطوارئ ملدة شهر

الرئيس املؤقت عدلي منصور يعلن عن حالة الطوارئ ملدة شهرين

أول إعالن لحالة الطوارئ في عهد السيسي، وشملت فقط منطقة سيناء

 اإلعالن عن حالة الطوارئ إثر الهجومات اإلرهابية ضد الكنائس القبطية، وتتواصل
إلى اليوم ويتم تجديدها كل ثالثة أشهر
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أغلــب اإلجــراءات الهامــة التــي يتيحهــا قانــون الطــوارئ إال أنهــا ربطتهــا بصــدور حكــم 
قضائــي بهــا أو أوامــر مــن النيابــة العامــة أو موافقــة مجلــس الشــعب عليهــا، وهــي 
الضوابــط التــي مــن املمكــن بقليــل مــن التطويــر القانونــي والعملــي أن تعمــل آلياتهــا 
بالســرعة الكافيــة التــي تجعــل قانــون الطــوارئ مخصًصــا فقــط للحــاالت اإلســتثنائية 
ــاة للمصرييــن منــذ صــدوره بمســماه القديــم والحديــث حيــث  وليــس هــو أســلوب حي
أصبحــت األيــام القليلــة التــي تمــر علــى القطــر املصــري دون تفعيــل حالــة الطــوارئ 

هــي اإلســتثناء وليــس األصــل العــام والوضــع الطبيعــي.

ب( أزمة املمارسة والتطبيق

1. تاريخ أوامر اإلعتقال بناء على قانون الطوارئ

لســنوات طويلــة كانــت أكبــر اإلنتهــاكات التــي تحــدث فــي حــق املواطنيــن هــي 
ــوب  ــة ومــن ين ــون الطــوارئ لرئيــس الجمهوري ــي كان يخولهــا قان أوامــر اإلعتقــال الت
ــة  ــه أي صف ــس ل ــا ولي ــراًء قضائًي ــس إج ــت ولي ــي بح ــر أمن ــة تدبي ــو كان مثاب ــه، وه عن
ــز االعتقــال عــن الحبــس االحتياطــي والحبــس  قضائيــة أو جزائيــة، وذلــك أهــم مــا يمي

ــي. ــث إجــراء قضائ ــي والثال ــة أو حكــم فــاألول إجــراء أمنــي والثان ــًذا لعقوب تنفي

وعلــى ذلــك فــإنَّ االعتقــال إنمــا ينظــر إليــه علــى أنــه إجــراء اســتثنائي وعــارض، وذلــك 
ملــا ينطــوي عليــه مــن اعتــداء علــى الحريــة الفرديــة والتــي هــي مضمونة بموجــب مواد 
وأحــكام الدســتور. واالختصــاص لرئيــس الجمهوريــة بوصفــه الحاكــم العســكري العــام 
بإصــدار قــرار االعتقــال، وذلــك اســتناًدا لنــص املــادة الثالثــة مــن قانــون الطــوارئ إال أنَّ 
ــن رئيــس مجلــس  ــر الداخليــة بإصــدار هــذه القــرارات وعيَّ ض وزي رئيــس الجمهوريــة فــوَّ
ــة  ضــه فــي كافــة اختصاصــات رئيــس الجمهوري ــا للحاكــم العســكري وفوَّ ــوزراء نائًب ال
املنصــوص عليهــا فــي قانــون الطــوارئ، وعلــى ذلــك تكــون الجهــة املختصــة بإصــدار 
قــرارات االعتقــال فــي مصــر ألي مــن هــؤالء )رئيــس الجمهوريــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، 

وزيــر الداخليــة(.

القبــض أو االعتقــال،  وكان للمعتقــل ولغيــره مــن ذوي الشــأن أن يتظلــم مــن 
ــه مصلحــة وشــأن فــي إطــاق  فالتظلــم يكــون مــن نفســه أو بمحــاٍم عنــه أو مــن ل
ــن  ــه، يكــون بعــد مــرور ثاثي ــده أو زوجت ــا أو وال ــه أو وصًي ــا علي ســراحه ســواء كان ولًي

ــا. ــن يوًم ــرور ثاثي ــل م ــه قب ــوز تقديم ــال وال يج ــة االعتق ــى واقع ــا عل يوًم

ــدم  ــه يتق ــى إعتقال ــوم عل ــرور 30 ي ــد م ــل بع ــكان املعتق ــي ف ــب عمل ــي جان وعل
بتظلــم للمحكمــة والتــي غالبــا مــا كانــت تأمــر باإلفــراج عنــه إال إنــه كان ُيصــدر لــه قــرار 
ــد قبــل خروجــه وتســتمر سلســلة القــرارات حتــى أن بعــد املعتقليــن قــد  اعتقــال جدي

أمضــوا ســنوات بالســجون.

واســتمر قانــون الطــوارئ مرتبًطــا فــي أذهــان املصرييــن بأوامــر االعتقــال حتــى 
قضــت املحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية مــا تضمنــه البنــد )1( مــن املــادة رقــم 
)3( مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 162 لســنة 1958. والــذي تخويــل رئيــس 
ــن دون  ــخاص واألماك ــش األش ــال وتفتي ــض واالعتق ــص بالقب ــي الترخي ــة ف الجمهوري

ــة. ــون اإلجــراءات الجنائي ــد بأحــكام قان التقي

وأوضحــت املحكمــة، فــي أســباب حكمهــا، أن قضــاء املحكمــة قــد جــرى علــى أن 
ــة  ــلطة التنفيذي ــم الس ــه دع ــد ب ــتثنائي، قص ــام اس ــض نظ ــو مح ــوارئ ه ــون الط قان
وتزويدهــا بإجــراءات معينــة، تحــد بهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة، بهــدف مواجهــة 
ــي ال يجــوز  ــاد، وبالتال ــة تهــدد الســامة العامــة أو األمــن القومــي للب ظــروف طارئ
التوســع فــي تطبيقــه، ويتعيــن التــزام التفســير الضيــق ألحكامــه، ويجــب علــى 
الســلطة التــي حددهــا قانــون الطــوارئ، وتتمثــل فــي رئيــس الجمهوريــة أو مــن ينيبــه، 
أن تتقيــد بالغايــة املحــددة مــن قانــون الطــوارئ، عنــد اتخــاذ أي مــن التدابيــر املنصــوص 
عليهــا فــي املــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )162 لســنة 1958(، وإال وقع مــا اتخذته 

فــي حكــم مخالفــة الدســتور.

نزية عبد اللطيف: الحبس 
واالعتقال وفقا لقانون العقوبات 

املصري 

فى القاهرة الكبرى فقط... 50 
ألف دعوى تعويض عن اعتقال 

سياسي منذ ثورة يوليو

»بوابة األهرام« تنشر حيثيات 
الحكم بعدم دستورية قانون 

الطوارئ

»الدستورية« في حيثيات »قانون 
الطوارئ«: ُيشكل خرًقا ملبدأ 

سيادة القانون

ــة للقانــون،  وأضافــت: وإذ كان الدســتور قــد نــص فــي ديباجتــه علــى خضــوع الدول
دااًل بذلــك علــى أن الدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد فــي كل مظاهــر نشــاطها 
بذاتهــا ضابطــا  تعلوهــا، وتكــون  قانونيــة  بقواعــد  وأًيــا كانــت طبيعــة ســلطاتها 
خضــوع  مبــدأ  أضحــى  ثــم  ومــن  املختلفــة،  أشــكالها  فــي  وتصرفاتهــا  ألعمالهــا 
ــه  ــذي تقــوم علي ــدأ مشــروعية الســلطة هــو األســاس ال ــا بمب ــون مقترن ــة للقان الدول
الدولــة القانونيــة، متــى كان ذلــك، وكان الدســتور ينــص فــي املــادة )74( منــه علــى 
ــى  ــادة )148( عل ــي امل ــص ف ــة«، وين ــي الدول ــم ف ــاس الحك ــون أس ــيادة القان أن »س
ــو  ــى النح ــوارئ عل ــة الط ــة، حال ــذ رأي الحكوم ــد أخ ــة، بع ــس الجمهوري ــن رئي أن : »يعل
الــذي ينظمــه القانــون...«، ومــن ثــم فــإن القانــون املنظــم لحالــة الطــوارئ، يتعيــن أن 
يتقيــد بالضوابــط املقــررة للعمــل التشــريعي، وأهمهــا عــدم مخالفــة نصــوص الدســتور 
األخــرى، إذ إن صــدور قانــون الطــوارئ بنــاًء علــى نــص فــي الدســتور ال يعنــي ترخيــص 

ــون فــي تجــاوز باقــي نصوصــه. هــذا القان

ــة  ــدا حال ــا ع ــى أن: »فيم ــص عل ــتور تن ــن الدس ــادة )34( م ــت امل ــت: وإذ كان وأكمل
ــل  ــي التنق ــه ف ــه وال منع ــه وال حبس ــد وال تفتيش ــى أح ــض عل ــوز القب ــس ال يج التلب
وال تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق«، كمــا تنــص 
ــاالت الخطــر واالســتغاثة،  ــدا ح ــا ع ــازل حرمــة، وفيم ــى أن: »للمن ــه عل املــادة )39( من
ــون،  ــة فــي القان ال يجــوز دخولهــا وال تفتيشــها وال مراقبتهــا إال فــي األحــوال املبين
وبأمــر قضائــي مســبب يحــدد املــكان والتوقيــت والغــرض .....«، وبالتالــي فــإن النــص 
فــي البنــد )1( مــن املــادة )3( مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم )162 لســنة 
1958( علــى الترخيــص فــي القبــض علــى األشــخاص، واالعتقــال وتفتيــش األشــخاص 
ــخصية  ــن الش ــات املواطني ــدر حري ــد أه ــون ق ــبب يك ــي مس ــن دون إذن قضائ واألماك
واعتــدى علــى حرمــة مســاكنهم، ممــا يشــكل خرًقــا ملبــدأ ســيادة القانــون الــذي يعــد 
ــة باملخالفــة ألحــكام املــواد )34 ، و35 ، و39 ، و81( مــن  أســاس الحكــم فــي الدول

الدســتور.

2. الطوارئ وإدارة أزمة الفيروس

والحــال كمــا تقــدم وصفــه ضمــن اإلطــار القانونــي والدســتوري، إلــى جانــب تاريــخ 
ــة  ــة إدارة األزم ــع وضعي ــن توق ــوارئ، يمك ــون الط ــوء قان ــى ض ــال عل ــة اإلعتق ممارس

خــال هــذه الفتــرة فــي مصــر.

- تواصل أزمة انتهاك حقوق اإلنسان في مصر: 

ــر،  ــي مص ــي ف ــع املدن ــطي املجتم ــرأي وناش ــجناء ال ــال س ــل اعتق ــك تواص ــن ذل م
رغــم املطالبــات الدوليــة واملحليــة بإطــاق ســراحهم إلــى جانــب املســاجين أصحــاب 
ــم  ــك رغ ــل ذل ــة. يحص ــانية محتمل ــة إنس ــب كارث ــل تجن ــن أج ــة، م ــر الخفيف ــم غي الجرائ
التحذيــرات الدوليــة باســتغال األزمــة الصحيــة لتبريــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان. فعلًيــا 
مــا يحصــل فــي مصــر، هــو وجــود غطــاء إضافــي لعمليــات االنتهــاك ال غيــر ألنهــا فعلًيــا 

موجــودة مســبًقا بشــكل مكثــف.

تتعــارض وضعيــة الســجون املصريــة مــع قواعــد القانــون الدولــي حيــث تغيــب عنهــا 
أدنــى ظــروف احتــرام كرامــة الســجين وحمايــة حياتــه. تعتبــر القواعــد الدوليــة فــي هــذا 
املجــال إحــدى الشــروط املمكنــة ملواجهــة انتشــار الفيــروس، إذا مــا  تــم احترامهــا كمــا 

يجــب، إال أنهــا تغيــب عــن الســجون فــي مصــر.

ــاالت  ــة الح ــوارئ ملواجه ــة الط ــتعمال حال ــي باس ــون الدول ــتور والقان ــمح الدس يس
اإلســتثنائية، لكــن الخبــراء الدولييــن قــد أكــدوا علــى أن هــذه اإلجــراءات يجــب أن تكــون 
»متناســبة وضروريــة وغيــر تمييزيــة«. وهــو مــا يغيــب تماًمــا عــن الحالــة املصريــة ألن 
حالــة الطــوارئ فعلًيــا دائمــة، ويتــم توظيفهــا فــي إدارة الســلطة قبــل إدارة األزمــات، 

خــاص مــن أجــل مواجهــة املعارضيــن والناشــطين.

فــي نفــس اإلتجــاه، وّثــق املرصــد العربــي لحريــة اإلعــام 39 انتهــاًكا ضــد الحريــات 
الصحفيــة واإلعاميــة بمصــر خــال شــهر آذار/ مــارس املاضــي، مؤكــًدا أن وبــاء فيــروس  1314
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كورونــا طــال حريــة الصحافــة فــي ظــل مــا وصفــه بالتعتيــم اإلعامــي وماحقــة 
صحفييــن مصرييــن وأجانــب، فضــًا عــن حجــب مواقــع وصفحــات علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.

أشــار املرصــد أيًضــا إلــى أن: »النظام حــرص على التحكــم باملعلومات املنشــورة عن 
الوبــاء واإلصابــات، ونفــى أي روايــات تنقلهــا وســائل إعــام معارضــة أو خارجيــة أو عبــر 
صفحــات التواصــل االجتماعــي، كمــا تمــت ماحقــة العديــد مــن املواقــع والصفحــات 
التــي نشــرت أخبــارًا ال تــروق للســلطات املصريــة، وتــم إيقــاف وحجــب بعضهــا، وتحذيــر 
أخــرى بالحجــب، وتــم القبــض علــى بعــض الصحفييــن بســبب متابعاتهــم لتداعيــات 

الوبــاء فــي بعــض املناطــق«.

- تواصل األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية ومحدودية الحلول املقترحة

قدمــت الحكومــة املصريــة حلــواًل مشــابهة ملــا تــم اعتمــاده فــي تونــس. اتجهــت 
املبــادرة الرســمية الــى مســاعدة املؤسســات والشــركات ملجابهــة الركــود الــذي 
ســببه الفيــروس. باســتثناء قــرار البنــك املركــزي بتأجيــل كافــة االســتحقاقات االئتمانية 
للعمــاء مــن املؤسســات واألفــراد والتــي تشــمل القــروض ألغــراض اســتهاكية 
والقــروض العقاريــة لإلســكان الشــخصي مــدة 6 شــهور، ركــزت بقيــة اإلجــراءات علــى 
املؤسســات والشــركات. وبهــدف دعــم املصانــع والشــركات، قــررت الحكومــة خفــض 
ســعر الغــاز الطبيعــي للصناعــة عنــد 4,5 دوالرات لــكل مليــون وحــدة حراريــة، وخفــض 
أســعار الكهربــاء بقيمــة 10 قــروش، وتوفيــر مليــار جنيــه للمصدريــن خــال آذار/ مــارس 
ونيســان/ أبريــل 2020 لســداد جــزء مــن مســتحقاتهم، مــع ســداد دفعــة إضافيــة بقيمة 
ــه فــي  ــا ل %10 نقــًدا للمصدريــن فــي جوان/يونيــو املقبــل. وهــو مــا ُيثبــت مــا ذهبن
البدايــة عــن فشــل املقاربــات االقتصاديــة الرأســمالية وتواصلهــا فــي ظــل األزمــة، بمــا 

يكــرس الشــعور بغيــاب العدالــة واملســاواة.

خاتمة

ــل  ــي ظ ــة ف ــة املصري ــي الحال ــلطوية ف ــة الس ــس املقارب ــبق تكري ــا س ــس م يعك
ــة  ــل التجرب ــي ظ ــة ف ــس املقارب ــل نف ــة، وتواص ــة املتعاقب ــر الديمقراطي ــة غي األنظم
التونســية حضورهــا نســبيا، فيمــا التجربــة الليبيــة تعيــش واقًعــا مفــكًكا ومعقــدا جــّراء 

ــرة علــى وجــه الخصــوص. الحــرب الدائ

ولئــن تــم التركيــز علــى املركــز فــي الحالــة التونســية واملصريــة واســتعادة خطــاب 
الدولــة، كانــت البلديــات هــي الحــل فــي الســياق الليبــي، خاصــة أنهــا تتمتــع بأفضليــة 
ــا  ــا فــي إدارة األزمــات. إال أن كل ذلــك يبقــى مقترنً القــرب، األمــر الــذي يعتبــر مفصلًي
ــة  ــك األزم ــي بتل ــام العامل ــيتأثر النظ ــف س ــة وكي ــك األزم ــن تل ــة ع ــرات الناجم بالتغي

وتداعيــات ذلــك علــى الــدول الثــاث خــال األســابيع واالشــهر القادمــة.

انتهاكات بالعشرات لصحفيين 
بمصر خال آذار املاضي

»كورونا«.. تفرق بين األغنياء 
والفقراء في مصر
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