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ميكــن القــول إن تعديــات ســنة  2019عــى دســتور جمهوريــة مــر،
مــؤرش قانــوين وهيــكيل عــى الســواء عــى صعوبــة مهمــة اإلنتقــال
الدميقراطــي يف مــر .مــن الناحيــة القانونيــة ،أثبتــت التعديــات ان
مجــرى القانــون املحايــد واملوضوعــي يتــم التالعــب بــه حســب الســياق
والظــرف الــذي تخلقــه الســلطة السياســية .تلجــأ األخــرة إىل التجــرد
بالقانــون ،لكنهــا تســتغله لصالحهــا ،حيــث متثــل التعديــات رضبــة
قاســية لدولــة القانــون يف مــر .عملــت الســلطة السياســية عــى
التحكــم يف العمليــة الترشيعيــة ككل بــدأ باللجــان املعينــة إلجــراء
ً
وصــول إىل رشاء األصــوات والذمــم لتزويــر اإلســتفتاء .أمــا
التعديــل
عــى املســتوى الهيكيل/البنيــوي ،ميكــن القــول ان التغيــر الثــوري واجــه
يف الحقيقــة واجهــة النظــام الســيايس فيــا بقيــت «الدولــة العميقــة»،
دون تغيــر ،بــل وعــادت إىل إعــادة تركيــز أسســها مــن خــال تلــك

تواصلــت يف مــر حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان بشــكل ممنهــج.
يفــرض «البــاب الــدوار» يف منظومــة اإلعتقال التعســفي يف مــر إعتقال
الناشــطني إىل مــدد طويلــة جــدً ا وبحجــج مختلفــة ،حيــث مــا إن تنتهــي
مــدة اإليقــاف التحفظــي ،يتــم إحالــة ملفــات املتهمــن عــى ذمــة قضايا
مختلفــة أو أمــام دائــرة اإلرهــاب .تســتهدف هــذه املامرســات ناشــطي
املجتمــع املــدين والشــباب دون متييــز .مــا ميكــن مالحظتــه مــن خــال
املــادة املرصــودة ،هــو الســلطة التقديريــة املوســعة التــي يتمتــع بهــا
أعــوان التنفيــذ مــن الرشطــة وقــوات األمــن والجيــش .إذ ُينــاط بهــم كل
تفصيــل وإجـراء ســواء يف اإليقــاف أو اإلعتقــال أو الســجن ،بــل تكشــف
تفاصيــل الرصــد عــى تضامــن أفـراد أعــوان التنفيــذ عىل مامرســة أعامل
العنــف واإلهانــة والتعذيــب مــع الحــرص عــى الهــروب من املســؤولية.
بــل وتضمــن املنظومــة القامئــة عــى اإلفــات مــن العقــاب الح ًقــا ،حيث
مل تشــهد مــر فعل ًيــا محاســبة ملتهمــن مــن األجهــزة األمنيــة بالقتــل أو
التعذيــب .يف األثنــاء ،يواصــل املجتمــع املــدين املــري متابعتــه للوضــع
الحقوقــي ورصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان قصــد تحميــل كل األطـراف
مســؤوليتهم رغــم الصعوبــات التــي يواجههــا.

يدفــع املدنيــون تكلفــة ال ـراع العســكري وانســداد األفــق الســيايس
الــذي رضب مكمــن اإلنتقــال الدميقراطــي .بســبب فشــل األخــر ،حلــت
الكيانــات مــا دون الدولــة ،ســواء القبائــل أو الجامعــات املســلحة،
محــل املؤسســات الرســمية .يســيطر اليــوم الفســاد عــى األخــرة ،فيــا
توجــد إقتصــادات صغــرى دُنيــا  Sub-economiesقامئــة عــى التهريــب
واإلتجــار بالبــر والســاح والهجــرة غــر النظاميــة .وهــو مــا يــرب
الــرط االقتصــادي لالنتقــال الدميقراطــي املتمثــل يف هيكلــة اقتصــاد
موحــد ومنظــم قائــم عــى التشــارك والعدالــة يف توزيــع الــروات داخــل
البــاد.

فيــا يتعلــق بليبيــا ،أدى اإلنقســام الســيايس إىل انقســام داخــل
املؤسســات والدولــة الليبيــة .ترتبــط خطــوط اإلنقســام الهيــكيل
واملؤسســايت بخطــوط الــراع العســكري ،بــل وتفــرض الجامعــات
املســلحة غال ًبــا توجهــات األطــراف السياســية .أعلــن الجــرال حفــر
عــن «طوفــان الكرامــة» أواســط ســنة  2019وشــن هجــوم عــى مدينــة

أشــارت كذلــك عــدة تقاريــر إىل مســؤولية كل األط ـراف عــن حــاالت
انتهــاك حقــوق اإلنســان يف ليبيــا .تعتــر الفئــات الهشــة ســواء مــن
النســاء واألطفــال الليبيــن أو األجانــب ،يف واجهــة الحــاالت املرصــودة،
يف تعــارض تــام مــع القانــون الــدويل والقانــون اإلنســاين الــدويل وحقــوق
اإلنســان .ميكــن القــول ان معضلــة االنتقــال يف ليبيــا هــو مــا دفــع بــه
ال ـراع مــن تفكيــك للــروط املوضوعيــة لتحققــه .مل يغــب العنــر
القبــي وتفــكك املجتمــع املــدين واألحـزاب السياســية وضعفهــا بســبب
الدكتاتوريــة الســابقة عــن ليبيــا ،إال أن الـراع الســيايس أصبــح يتخلــل
أدق تفاصيــل الحيــاة الليبيــة ،خاصــة أن «األمــن» و»الحاميــة» مل يبقيــا
خاصــا وقبل ًيــا بــل واخــرق األرس الليبيــة .األمــر
عموميــن بــل أصبــح ً
الــذي يدعــو إىل مزيــد التفكــر والعمــل عــى هــذه املعطيــات لتجنــب
مزيــد تفكيــك املشــهد الليبــي وضــان انتقــال مــن أجــل ليبيــا موحــدة

ً
انتقــال دميقراط ًيــا
خالفًــا للســياقني الليبــي واملــري ،تشــهد تونــس
إال أنــه يبقــى معي ًبــا .وضعــت تونــس يف مــؤرش الدميقراطيــة لســنة
 2019كدولــة دميقراطيــة معيبــة .يرجــع ذلــك إىل تعطــل تركيــز
املؤسســات الدســتورية واإلشــكاليات املرتبطــة مبســار العدالــة االنتقالية
وعمــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة باإلضافــة إىل أزمــة انهــاء االنتقــال
الدميقراطــي مــن الناحيــة السياســية .تعــرف تونــس أزمــة «انتقــال
ثــان» ،أي ذاك املتعلــق برتكيــز ســلطة سياســية ذات رشعيــة قــادرة
عــى اتخــاذ القــرارات الصعبــة والحاســمة يف املجــال االقتصــادي
واالجتامعــي .ال ميكــن تكريــس الدميقراطيــة واالنتقــال نحوهــا بصــورة
تامــة إال بضــان رشوطــه االجتامعيــة واالقتصاديــة .ال تنفصــل هــذه
الــروط عــن هيكلــة االنتقــال مؤسســ ًيا وقانون ًيــا ،إذ ال تتحقــق
األخــرة بفعاليــة ،ضمــن منظومــة حكــم تشــاريك وموســع ،إال بضــان
انخ ـراط جميــع الفئــات يف املجتمــع ،دون عوائــق مرتبطــة بالتهميــش
أو التفقــر أو العــزوف .ميكــن القــول ،بنــاء عــى مــا متــت مالحظتــه
خــال فــرة الرصــد ،أن هــذه العنــارص كانــت وراء فقــدان املواطــن
للثقــة يف مؤسســات االنتقــال ســواء الرســمية أو الحزبيــة ،ليصعــد تيــار
بســمة ثوريــة وشــعبوية ومحافظــة يف آن واحــد .وهــو مــا يضــع وســم
«الدميقراطــي» يف االنتقــال التونــي موضــع تســاؤل ،وإذا كان فعل ًيــا
قــد تحقــق بجميــع رشوطــه يف املجتمــع كــا هــو يف الدولــة .مــن
املمكــن التذكــر أن جــزء مــن حملــة الرئيــس الحــايل قــد اســتعملت
هــذا العنــر للحديــث عــن ثــورة «تاريخيــة» يف املجتمــع والشــعب
الذيــن يحكــان .إال أن الطابــع الــذي أفرزتــه االنتخابــات الترشيعيــة
والرئاســية وضــع يف موضــع التناقــض قيــم االنتقــال الدميقراطــي
والحقوقــي يف مواجهــة عمــق مجتمعــي مختلــف ،ال ميكــن وال يجــب
إنــكاره أو احتقــاره .لعــل أحــد عنــارص هــذا التعــارض ومؤرشاتــه ،هــو
تراجــع دور األحــزاب يف املشــهد الســيايس ،خاصــة منــذ الحمــات
الترشيعيــة خــال صيــف  .2019وهــو مــا أتــاح لعنــارص املــال والتوجيــه
اإلعالمــي الدخــول عــى خــط الفضــاء العــام وتوجيــه الــرأي واســتغالل
الظــروف الصعبــة اجتامع ًيــا واقتصاد ًيــا .مــن الجديــر التذكــر أن تقريــر
مركــز دعــم التــايل ،ســيتابع هــذا املعطــى مــن أجــل تعميــق التفكــر
تونســ ًيا يف االنتقــال الدميقراطــي.
قراءة ممتعة
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لعــل أهــم مــا عرفتــه مــر خــال ســنة  ،2019هــو اإلســتفتاء عــى
رشا عا ًما عــى وضعية حقوق اإلنســان
تعديــل الدســتور .وهــو يعتــر مــؤ ً
واإلنتقــال الدميقراطــي فيهــا .ال يفوتنــا التذكــر ان تعديــل الدســتور ،يف
فــرة مــا بعــد ثــورة  25ينايــر ،كان أداة ومطل ًبــا لتحقيــق أهدافهــا.
بعــد رحيــل محمــد حســني مبــارك ،تــم تبنــي اإلعــان الدســتوري
بتاريــخ  30مــارس  2011بهــدف هيكلــة وتوجيــه الفــرة اإلنتقاليــة.
وضــع اإلعــان الدســتوري الخطــوات األوىل للهيئــة الدســتورية الخاصــة
بوضــع الدســتور املــري الجديــد .رغــم الجــدل حــول دســتور 2012
فقــد تــم إق ـراره بعــد إســتفتاء بــن  15و 21ديســمرب  2012يف عهــد
الرئيــس محمــد مــريس .بعــد اإلطاحــة باألخــر عــر اإلنقــاب العســكري،
تــم تعطيــل العمــل بدســتور  2012واإلشــتغال عــى تعديلــه مــن قبــل
لجنتــن معينتــن إىل أن تــم اقــراره يف اســتفتاء  14/15ينايــر .2014
ُيكــن لذلــك اســتغالل الدســتور مــن قبــل النظــام الســيايس القائــم
مــن أجــل التحكــم يف زخــم التحــول الــذي يطالــب بــه الشــعب .أدت
التعديــات والتنقيحــات وتعليــق العمــل بالنصــوص الدســتورية بعــد
الثــورة يف مــر إىل توجيــه أفــق التغيــر والتحــول نحــو القنــوات
الرســمية للنظــام .نــص عــى ســبيل املثــال دســتور  2014عــى منــع
األحـزاب الدينيــة ،وهــو مــا ميكــن الثنــاء عليــه قانون ًيــا يف إطــار مفهــوم
را مــن عنــارص الخطــاب الســلطوي
الدولــة الحديثــة ،لكنــه كان عن ـ ً
والتســلطي الجديــد للنظــام الســيايس .وهــو مــا ي ـزال متواصـ ًـا عــى
أرض الواقــع يف مــر الكنانــة .يســتعمل النظــام الســيايس خطــاب
مقاومــة اإلرهــاب والتطــرف الدينــي يف قمــع ناشــطي املجتمــع املــدين
مــن الحقوقيــن عــى اختــاف توجهاتهــم.

التعديــات .تتســم الدولــة العميقــة بالعســكرة الشــديدة ،حيــث
تتخلــل القــوة املســلحة مفاصــل الدولــة التــي يُفــرض فيهــا طابــع
مدنيــة مســريها .يحــر العســكريون الســابقون يف مجلــس نــواب
الشــعب ،والوظائــف اإلداريــة واملناصــب العليــا باإلضافــة إىل التحكــم
يف االقتصــاد وعــامل املــال بالتزامــن مــع آلــة إعالميــة ضخمــة تربــط
الهيــكل والقانــون بخطــاب تربيــري يُضفــي طابــع الرشعيــة املزعومــة بل
و»الثوريــة» أحيانًــا .أشــار التقريــر اىل بعــض هــذه العنــارص يف الحالــة
املرصيــة إال أن مرصــد السياســات والترشيعــات املرتبطــة باإلنتقــال
الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان يف مركــز دعــم ســيعمل عليهــا بشــكل
منهجــي يف تقاريــره الالحقــة .والهــدف مــن ذلــك ليــس القيــاس عــى
التجــارب الناجحــة يف اإلنتقــال الدميقراطــي مــن أجــل فهــم الحالــة
املرصيــة بــل مــن أجــل وضعهــا يف ســياق التجــارب التــي فشــلت
واســتخالص الــدروس والعــر.

طرابلــس ،فيــا واجهتــه قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي بالســيطرة
عــى مدينــة غريــان الواقعــة عــى بعــد  100كلــم اىل الجنــوب الغــريب
مــن العاصمــة التــي تعتــر خــط اإلمــداد الرئيــي لقــوات حفــر يف
عمليتــه للســيطرة عــى املدينــة .وكانــت قــوات حفــر يف وقــت ســابق
بدايــة الســنة قــد ســيطرت عــى مــدن ســبها وأوبــاري يف جنــوب غــرب
ليبيــا ،دون قتــال وعقــب تفاهــات مــع القبائــل املســيطرة فيهــا .أمــا
مدينــة مــرزق فقــد اســتعصت لعــدة أيــام بعــد مقاومــة التبــو إىل حــن
انســحابهم داخــل املناطــق الصحراويــة ،ال ينفصــل ذلــك عــن تعطــل
املســار الســيايس بالــرورة حيــث مل تنتهــي مخرجــات مفاوضــات أبــو
ظبــي إىل نتيجــة تذكــر ،كــا أن مؤمتــر غدامــس قــد وئــد بســبب تواصل
الـراع العســكري عــى األرض .وهــو مــا أفشــل أيضً ــا مســاعي اإلتحــاد
اإلفريقــي لــرأب الصــدع بــن األطـراف الليبيــن .تــم لذلــك إلغــاء مؤمتــر
أديــس ابابــا بعــد إعــان حفــر هجومــه عــى طرابلــس.

شــعبا ودولــة.
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يف مصر

ســنحاول مــن خــال هــذا القســم األول
مــن التقريــر تقديــم أبــرز التطــورات
الخاصــة بهــذه السياســات والترشيعــات
خــال الفــرة املمتــدة مــن  1ســبتمرب
 2018إىل  15ســبتمرب  ،2019مــن خــال
التطــرق يف جــزء أول إىل أهــم التطــورات
السياســية والترشيعيــة املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ويف جــزء ثــاين ألهــم التطــورات
السياســية والترشيعيــة املتعلقــة باالنتقــال
الدميقراطــي لنقــدم يف الجــزء األخــر أهــم
التوصيــات.

7

شــهدت مــر يف الفــرة املعنيــة بالرصــد تراج ًعــا كبــرًا عــى مســتوى
السياســات والترشيعــات املتعلقــة بحقــوق اإلنسان وســنقوم فيــا يــي
بعــرض أبرزهــا ،حســب التصنيــف املعتــاد لحقــوق اإلنســان ،خاصــة منهــا
املدنيــة والسياســية.

أو الجلــد أو الــرب الشــديد الــذي يــؤدي إليــذاء عنيــف أو عاهــة
كــرى.

شــكواهم ،وتقاعســوا عــن التحقيــق فيهــا ،ويف أفضــل األحــوال أحالــوا
صاحــب الشــكوى للطــب الرشعــي بعــد مــدة طويلــة مــن تاريــخ

 -1مناهضة التعذيب:
لقــد تخطــى التعذيــب يف مــر حــدود املســؤولية الفرديــة ملرتكبيــه،
وتحــول إىل سياســة دولــة تســعى إىل إحــكام قبضتهــا عــى املجــال العــام،
وهــو مــا ال ميكــن أن يتــم مبعــزل عــن توجيهــات مــن رأس الســلطة
السياســية وتحــت أعــن الحكومــة املرصيــة ،عــى نحــو يضمــن حاميــة
الجنــاة مــن املســاءلة ،خاصــة عندمــا يكــون ضحايــا التعذيــب مــن
املعارضــن السياســيني .فحنــث الدولــة بوعودهــا بشــأن إعــادة تعريــف
جرميــة التعذيــب يف القانــون وف ًقــا للدســتور املــري واالتفاقيــة الدوليــة
ملناهضــة التعذيــب ،بــل وتالحــق النشــطاء الحقوقيــن ممــن ســعوا لذلك.
وتســعى لتوظيــف تغــرات ترشيعيــة وقوانــن جديــدة لتقنــن هــذه
املامرســة ،مثــل قانــون مكافحــة اإلرهــاب ،الــذي قنــن احتجــاز املشــتبه
بــه ملــدة تصــل إىل  14يو ًمــا ،ثــم تــم تعديلهــا لـــ  28يو ًمــا ،دون عرضــه
عــى جهــات التحقيــق.
التعذيب ..إجابة النظام المصري على المطالبين بحقوقهم
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إسراء عبد الفتاح

كــا أن تفــي مامرســات التعذيــب وتحولهــا لسياســة حكــم ،خلــق حالــة
مــن «التطبيــع» مــع هــذه الجرميــة ،وبــدّ ل تصــورات الضحايــا عنهــا
وعــن شــدتها .فلــم يعــد الــركل والصفــع والتهديــد واإليــذاء النفــي -يف
تصــور بعــض الضحايــا -تعذي ًبــا ،طاملــا مل يصــل األمــر للصعــق بالكهربــاء

كــا أكــد التقريــر أيضً ــا وبشــكل واضــح تواطــئ النيابــة العامــة
وخصوصــا نيابــة أمــن الدولــة العليــا ،وكذلــك القضــاء يف التســر عــى
ً
جرميــة التعذيــب وحاميــة مرتكبيهــا ،عــى النحــو الــذي ســبق وأشــار
لــه تقريــر لجنــة مناهضــة التعذيــب باألمــم املتحــدة« :ميــارس
التعذيــب مســئولو الرشطــة واملســؤولون العســكريون ومســؤولو
األمــن الوطنــي وح ـراس الســجون ،إال أن املدعــن العامــن والقضــاة
ومســؤويل الســجون يســهلون أيضً ــا التعذيــب بتقاعســهم عــن كبــح
مامرســات التعذيــب واالحتجــاز التعســفي وســوء املعاملــة ،أو عــن
اتخــاذ إج ـراء بشــأن الشــكاوى ».إذ وثــق تقريــر املنظــات حــاالت
عــدة اشــتكت تعرضهــا للتعذيــب أمــام وكالء النيابــة ،فتجاهلــوا

وكانــت مــن كــرى «حفــات التعذيــب» التــي حدثــت يف مــر يف
الســنوات األخــرة هــو مــا حــدث مــع املقبــوض عليهــم عــى خلفيــة
أحــداث  20ســبتمرب والتــي أختلفــت التقدي ـرات يف أعدادهــم مــن
 3إىل  7أالف شــخص 2،والذيــن حملــت أغلــب شــهاداتهم تعرضهــم
لتعذيــب ممنهــج داخــل مقــرات إحتجازهــم ،تضمنــت التعــدي
الجســدي ،واملعاملــة غــر اإلنســانية ،وإحتجازهــم ألكــر من أســبوعني
دون عرضهــم عــى النيابــة العامــة ودون الســاح لهــم بالتواصــل مــع
ذويهــم ومحاميهــم ،أو توفــر لهــم أبســط مســتلزمات الحيــاة.
ويف نفــس الفــرة تــم القبــض عــي الناشــطة السياســية الشــهرية إرساء
عبــد الفتــاح والتــي عرضــت عــي نيابــة أمــن الدولــة كمتهمــة يف

 -1مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،منظامت حقوقية :التعذيب يف مرص سياسة دولة 29 ،أكتوبر  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/XPLU :
 -2املفوضية املرصية لحقوق اإلنسان ،آخر تحديث ألعداد املعتقلني يف مرص .انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/b0N4 :
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حســب التقريــر املشــرك الــذي أعدتــه مجموعــة مــن املنظــات
املرصيــة والدوليــة حــول مامرســات التعذيــب خــال الســنوات
املاضيــة ،واملقــدم لألمــم املتحــدة وفــق القواعــد املنظمــة لعمليــة
االســتعراض الــدوري مــارس املــايض ،مل تكتــف الســلطات املرصيــة
باســتخدام التعذيــب كوســيلة لنــزع االعرتافــات امللفقــة مــن املختفني
قرسيًــا يف أماكــن االحتجــاز غــر الرســمية ،وإمنــا توســعت يف توظيــف
التعذيــب يف أماكــن االحتجــاز الرســمية .فبحســب التقريــر ،وخــال
الفــرة مــا بــن  2014وحتــى نهايــة  ،2018تــويف  449ســجي ًنا يف أماكن
االحتجــاز ،مــن ضمنهــم  85نتيجــة التعذيــب .هــذا باإلضافــة إىل
اإلهــال الطبــي املتعمــد وحرمــان املحتجزيــن مــن الرعايــة الصحيــة
الالزمــة لهــم .األمــر الــذي يهــدد حيــاة رئيــس حــزب مــر القويــة
عبــد املنعــم أبــو الفتــوح ،واملحتجــز منــذ فرباير/فيفــري  ،2018وقــد
ســبق وأودى بحيــاة الرئيــس األســبق محمــد مــريس يف يونيو/جــوان
املــايض.

تعذيبــه لضــان اختفــاء آثــار التعذيــب يف جســمه .بينــا تعمــد
القضــاء تجاهــل شــكاوى وادعــاءات بعــض املتهمــن بالتعذيــب
النتــزاع االعرتافــات منهــم ،وأصــدر أحكامــه ،التــي وصلــت حــد
اإلعــدام ،مســتندً ا لهــذه االعرتافــات املنتزعــة بقــوة التعذيــب ،وقــد
تنــاول التقريــر أمنــاط متعــددة مــن التعذيــب ،تعــرض لهــا بعــض
الضحايــا خاصــة املتهمــن منهــم يف قضايــا سياســية ،كــا تــم إجبــار
املتهمــن عــى تصويــر اعرتافاتهــم -تحــت التعذيــب واإلعيــاء -ضمــن
أفــام دعائيــة مــن إعــداد الجيــش أو وزارة الداخليــة .كــا حــدث مع
مجموعــة مــن الطــاب والســائحني األجانــب ألقــي القبــض عليهــم يف
محيــط وســط القاهــرة ،وأذاعــت وســائل إعــام مرصيــة فيديوهــات
مصــورة يعرتفــون فيهــا -تحــت اإلكـراه -باالشـراك يف مؤامــرة دوليــة
لنــر الفــوىض يف مــر ،وقــد ثبــت بعــد أيــام كــذب هــذه االدعاءات
وتــم إخــاء ســبيلهم والســاح بســفرهم لبالدهــم1.
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القضيــة رقــم  488وقــد وصلــت إرساء إيل النيابــة تحمــل إصابــات
متعــددة يف جســدها تتضمــن كدمــات يف وجههــا ويديهــا وكتفهــا
وأماكــن متفرقــة يف جســدها ،أثبتــت إرساء يف محــر التحقيقــات
أمــام النيابــة إنهــا تعرضــت لتعذيــب مــرح ملــدة  24ســاعة يف مقــر
إحتجازهــا وتــم تغميــة عينهــا وتوجيــه رضبــات متعــددة يف يديهــا
ووجههــا وجســدها ،خنقهــا مبالبســها ،تعليقهــا مــن يديهــا وقدميهــا
عــى ارتفــاع مــن األرض وذلــك ملحاولــة إنتــزاع كلمــة رس هاتفهــا
املحمــول ،وقــد أثبتــت يف محــر التحقيقــات ارضابهــا عــن الطعــام
بعــد أن اثبتــت مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب اثنــاء فــرة احتجازهــا.
إال أن النيابــة مل تقــم بفتــح تحقيــق يف الواقعــة أو ســؤالها كمجنــي
عليهــا أو عرضهــا عــى الطــب الرشعــي وقامــت بإصــدار أمــر بحبســها
 15يــوم قيــد الحبــس اإلحتياطــي وإرجاعهــا لعهــدة الســلطة التــي
قامــت بتعذيبهــا قبــل عرضهــا النيابــة – بالرغــم مــن انهــا كانــت
قــد ُهــددت قبــل الوصــول للنيابــة إنهــا إذا تحدثــت عــن التعذيــب
ســتلقي املزيــد منــه عنــد عودتهــا ،وظلــت إرساء يف إرضاب مفتــوح
عــن الطعــام مــن  14أكتوبــر  2019وحتــى !!3.
كــا قــام كل مــن الناشــط عــاء الفتــاح واملحامــي الحقوقــي محمــد
الباقــر باإلق ـرار يف جلســة تجديــد حبســهم أمــام نيابــة أمــن الدولــة
أيضً ــا بتعرضهــم للتعذيــب حــال وصولهــم لســجن طــرة شــديد
الحراســة  2بعــد قـرار النيابــة بحبســهم  15يو ًمــا إحتياط ًيــا .ومل تفتــح
النيابــة تحقيقًــا أيضً ــا ومل تتخــذ أي إجــراء حقيقــي بخصــوص مــا
أفــادا بــه ،يخالــف تجاهــل النيابــة وقائــع تعذيــب املتهمــن املــادة
 52مــن الدســتور املــري و (املــادة  )126مــن قانــون العقوبــات.
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واعتــر بهــي الديــن حســن ،مديــر مركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان،
تأجيــل املؤمتــر» صفعــة قويــة لنظــام الســييس والتعذيــب وتحــول
القاهــرة لعاصمــة التعذيــب يف العــامل العريب»ووجــه شــكره ملســؤويل
األمــم املتحــدة واملنظــات الحقوقيــة الدوليــة الذيــن رفضــوا
املشــاركة يف هــذه «الفضيحــة» ،كــا رصح حافــظ أبــو ســعدة عضــو
مجلــس حقــوق اإلنســان يف مــر أنــه كان يتوجــب عــى املنظــات
الحقوقيــة والنشــطاء الذيــن طالبــوا بعــدم عقــد مؤمتــر األمــم
املتحــدة ملناهضــة التعذيــب يف القاهــرة أن يراجعــوا موقفهــم الــذي
ال يخــدم ملــف حقــوق اإلنســان ،ويضيــف املزيــد مــن الضغــوط
عــى الحكومــة املرصيــة التــي تحــاول إحــداث تقــدم ملمــوس يف
هــذا امللــف مــن خــال تعديــل الدســتور والترشيعــات لــي تتوافــق

 -3العفو الدولية تدين تعذيب إرساء عبد الفتاح .انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/AW8F :
 -4رصد ،عقب استهجان حقوقي واسع ..األمم املتحدة تؤجل مؤمتر «مناهضة التعذيب» يف القاهرة 30 ،أوت  .2019انظر الرابط التايلhttps://rassd. :
com/462492.htm

مــع امليثــاق الــدويل واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق االنســان ،5ويُعــد
إلغــاء مؤمتــر األمــم املتحــدة يف مــر ملناهضــة التعذيــب «انتصــا ًرا
لضحايــا التعذيــب يف مــر» أقامــت الحكومــة املرصيــة املؤمتــر
الــدويل حــول «الترشيعــات واآلليــات الالزمــة ملناهضــة التعذيــب»،
الــذي عقــدة املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ،بالتعــاون مــع
كل مــن املنظمــة العربيــة واملنظمــة املرصيــة لحقــوق اإلنســان
مبشــاركة  18دولــة عربيــة ومــا وصفتــه اإلعــام املــري ب « لفيــف
مــن ممثــي الهيئــات الحكوميــة والترشيعيــة والقضائيــة املعنيــة
بحقــوق اإلنســان ،واملؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين
املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،ومراقبــن دوليــن ،وأســاتذة القانــون،
واإلعالميــن6».

 -2الحق يف الحياة:
“احنــا اتع ِّذبنــا بكميــة كهربــاء تكفــي مــر  20ســنة” ،وأضــاف:
“ضابــط أمــن الدولــة قــال يل هتمــي مبزاجــي وانــت هتشــيل
النائــب العــام ،قلــت لــه بــس ده ظلــم ،قــال يل هتشــيلها” .محمــود
األحمــدي ،أحــد املتهمــن يف قضيــة مقتــل النائــب العــام ،أمــام

املحكمــة
وصــل عــدد املتهمــن التــي نفــذت الســلطات املرصيــة حكــم اإلعــدام
الصــادر بحقهــم يف شــهر فرباير/فيفــري  2019إىل  15متهـ ًـا ،بعدمــا
نفــذت يف  13فرباير/فيفــري ،حكــم اإلعــدام شــنقًا بحــق ثالثــة مدانني
ً
فضــا عــن
يف قضيــة قتــل اللــواء نبيــل فــراج بأحــداث كرداســة.
تنفيــذ إعــدام ثالثــة آخريــن يف  7فرباير/فيفــري أُدينــوا بقتــل نجــل
املستشــار محمــود الســيد املورلــي ،نائــب رئيــس محكمــة اســتئناف
القاهــرة ،أمــام منزلــه مبدينــة املنصــورة يف 7.2014
عــر مكتــب األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان عــن قلقــه اليــوم
َ
الجمعــة ( 22فرباير/فيفــري  )2019مــن أن املحاكــات التــي أفضــت
شــخصا يف مــر هــذا الشــهر رمبــا مل تكــن منصفــة
إىل إعــدام 15
ً
يف ظــل مزاعــم عــن اســتخدام التعذيــب يف انتــزاع اعرتافــات مــن
املتهمــن ،كــا رصــدت املبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية-منظمة
مجتمــع مــدين مرصية-صــدور حــوايل  400حكـ ًـا باإلعــدام يف الفــرة
متهــا
خــال ]يناير/جانفــي  -أغســطس/أوت  [2019كذلــك 200
ً
متــت إحالــة أوراقهــم إىل املفتــي ،كل تلــك االحــكام موزعــة عــى
حــوايل  100قضيــة مابــن القضــاء العــادي والعســكري ،وبينــا يرتفــع

 -5يب يب يس ،إلغاء مؤمتر لألمم املتحدة يف مرص حول مناهضة التعذيب يثري ردود فعل واسعة ،عطية نبيل 21 ،أغسطس /آب  .2019انظر الرابط التايلhttps:// :
www.bbc.com/arabic/middleeast-49422435
 -6املنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،تقرير املقرر ألعامل املؤمتر الدويل حول “الترشيعات واآلليات الالزمة ملناهضة التعذيب” يف الدول العربية (القاهرة يف 9 – 8
أكتوبر/ترشين أول  9 – 8 ،)2019أكتوبر/ترشين أول  .2019انظر الرابط التايلhttp://aohr.net/portal/?p=11733 :
 -7تنفيذ إعدام  9مدانني باغتيال النائب العام ،محمد أرشف أبو عمرية ،مدى 20 ،فرباير  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/mRXb :

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي
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وعــى جانــب آخــر ،يف أغســطس/أوت الحــايل  2019أ َجلــت األمــم
املتحــدة مؤمتــ ًرا «ملناهضــة التعذيــب» كان مــن املقــرر عقــده يف
القاهــرة ،بعــد احتجاجــات مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان الذيــن
اتهمــوا املنظمــة «بتبييــض» انتهــاكات الحكومــة املرصيــة ،وكان
مــن املقــرر عقــد مؤمتــر «تعريــف وتجريــم التعذيــب يف املنطقــة
العربيــة» يومــي  4و 5ســبتمرب  2019يف القاهــرة .وأدرجــت مســودة
نســخة مــن جــدول األعــال عــى املشــاركني مبــا يف ذلــك مقــرر األمــم
املتحــدة الخــاص املعنــي بالتعذيــب «نيلــز ميلــزر» ،حيــث كان يقــود
املناقشــات حــول حظــر التعذيــب إىل جانــب املســؤولني الحكوميــن
املرصيــن ،4جــاء تأجيــل املؤمتــر (إلغــاؤه) بعدمــا بعــث  80مــن
الحقوقيــن والناشــطني املرصيــن خطابًــا للمســؤولني الدوليــن أكــدوا
فيهــا أنــه «ال يجــب عــى األمــم املتحــدة أن تســاهم يف تجميــل صورة
النظــام املــري» ،وأعربــوا عــن «صدمتهــم الشــديدة» مــن عقــده يف
مــر ،طالــب الحقوقيــون بتغيــر مــكان املؤمتــر إىل دولــة «تتمتــع
بالحــد األدىن مــن احــرام حقــوق اإلنســان» وليــس مــر ألنهــا
«متــارس التعذيــب املمنهــج» ،و»تالحــق املنظــات الحقوقيــة» .كــا
أكــدوا أن مــر مســجل بهــا مــن  2014إىل  1723 2018شــكوى مــن
تعذيــب فــردي و 677تعذيــب يف أقســام الرشطــة والســجون ووفــاة
 534يف أماكــن االحتجــاز منهــم  189نتيجــة التعذيــب.
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«احنا
سنة ،ضابط أمن الدولة قال لي هتمشي بمزاجي
وانت هتشيل النائب العام ،قلت له بس ده ظلم ،قال
لي هتشيلها»
محمود األحمدي ،أحد املتهمين يف قضية مقتل النائب العام ،أمام املحكمة.

عــدد املنفــذ بهــم حكــم اإلعــدام يف قضايــا ذات طابــع ســيايس إىل
ـخصا عــى األقــل تنفيــذ
ـخصا منــذ يوليــو  ،2013ينتظــر  59شـ ً
 47شـ ً
اإلعــدام كل يــوم ،بعــد اســتيفائهم مراحــل التقــايض وصــدور أحــكام
نهائيــة بإعدامهــم8.

التقرير السنوي ملركز دعم 2019

يف بدايــة العــام ،قامــت الســلطة التنفيذيــة بــرد فعــل إنتقامــي
جديــد بعــد هجــوم إرهــايب جديــد عــى كمــن أمنــي جنــوب مدينــة
العريــش ،أســفر عــن مقتــل ضابــط و 14جنديًــا ،وتفجــر انتحــاري
أســفر عــن مقتلــه وثالثــة مــن عنــارص الرشطــة يف انفجــار عبــوة
ناســفة يف منطقــة الــدرب األحمــر ،قامــت الســلطات املرصيــة بتنفيــذ
حكــم اإلعــدام بحــق  9متهمــن يف قضيــة مقتــل النائــب العــام التــي
وقعــت يف يونيو/جــوان  ،2015كانــت محكمــة النقــض املرصيــة قــد
قضــت يف ديســمرب املــايض بتأييــد حكــم اإلعــدام عــى املتهمــن
التســعة يف قضيــة مقتــل النائــب العــام الســابق ،وقضــت املحكمــة
يف حينــه بتخفيــف حكــم اإلعــدام عــى  6متهمــن إىل الســجن
املؤبــد ،وقضــت محكمــة جنايــات القاهــرة يف  22يوليو/جويليــة
ـخصا مــن بــن املتهمــن يف حادثــة مقتــل هشــام
 ،2017بإعــدام  28شـ ً
بــركات ،وعاقبــت  15متهـ ًـا بالســجن املؤبــد ،و 8بالســجن املشــدد
متهــا بالســجن املشــدد  10ســنوات9.
 15ســنة ،و15
ً

كانــت ســمة العــام هــي إســتمرار اإلعتقــاالت املتكــررة لنشــطاء
سياســيني وعرضهــم كمتهمــن عــى نيابــة أمــن الدولــة يف قضايــا
هــي نســخ مــن بعضهــا البعــض ال تحمــل ســوى إتهامــات مطلقــة
باإلنضــام إىل تنظيــات إرهابيــة غــر محــدد ماهيتهــا ،ونــر أخبــار
كاذبــة وتقــوم النيابــة عــى أثرهــا بحبــس املتهمــن لشــهور وســنوات
دون رقيــب أو حســيب ،رغــم الضامنــات الدســتورية املتعلقــة
بالحــق يف محاكمــة عادلــة ومنصفــة ،الفصــول  54و 55و 56و 97مــن
الدســتور املــري ،إال أن ذلــك مل ينعكــس عــى الواقــع العمــي حيــث
تتواصــل املحاكــات االســتثنائية واملحاكــات السياســية واملحاكــات
واألحــكام الجامعيــة .كل هــذا يف غيــاب أبســط الضامنــات للمتهمــن.
اليــوم ميكــن أن نقــول يف مــر أن املتهــم مــدان إىل أن تثبــت براءتــه.

ليســت املــرة األوىل التــي تقــوم الســلطات املرصيــة فيهــا بتنفيــذ
أحــكام باإلعــدام كــرد فعــل عــى عمليــات إرهابيــة ،فقــد أشــار بيــان
ســابق صــادر عــن  12منظمــة حقوقيــة إىل أن الحكومــة املرصيــة
تســتخدم عقوبــة اإلعــدام بشــكل ســيايس ،فقــد تــم تنفيــذ حكــم
اإلعــدام يف يــوم  17مايو/مــاي  2015عــى ســتة أشــخاص يف القضيــة
رقــم  43لســنة  2014جنايــات عســكرية شــال القاهــرة واملعروفــة
إعالم ًّيــا باســم قضيــة «خليــة عــرب رشكــس» يف اليــوم التــايل عــى

ويف يونيــو  2019إســتيقظ الوســط الســيايس املــري عــي حملــة
إعتقــاالت جديــد ملجموعــة مــن النشــطاء السياســيني املرصيــن ،وإن
كانــت تلــك الحملــة تختلــف عــن ســابقيها حيــث أصــدرت الداخليــة
بيانًــا عــى الفــور بالقبــض عليهــم ومل يختفــوا قرس ًيــا أليــام  -أو
لشــهور-كام إعتــادت الســلطات يف مــر مؤخــ ًرا ،وتضمنــت تلــك
الحملــة القبــض عــى كل مــن مديــر مكتــب النائــب الربملــاين أحمــد
الطنطــاوي ،والــذي إشــتهر مبوقفــه الرافــض لتعديــات الدســتور

 -3الحق يف محاكمة عادلة ومنصفة:

 -8إعدام  11مرصياً يف أغسطس و 49آخرين يف انتظار التنفيذ ،العريب الجديد 10 ،سبتمرب  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/pfuX :
 -9اإلشرتايك إعالم من أجل الثورة ،تنفيذ حكم اإلعدام بحق  9متهمني يف قضية مقتل النائب العام 20 ،فرباير  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/xwo2 :
 -10املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،بيان صحفي ،إعدام  19مدن ًّيا عىل األقل يف خالل أسبوع استنادًا إىل أحكام صادرة عن القضاء العسكري تفتقر إىل الحد
األدىن من ضامنات املحاكمة العادلة تزام ًنا مع تزايد االستهداف املسلح للمدنيني والعسكريني 2،يناير  .2018انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/VOOB :

األخــرة ،كــا قبــض عــى الناشــط البــارز والربملــاين الســابق يف برملــان
 2011زيــاد العليمــي عضــو الهيئــة العليــا للحــزب الدميقراطــي
االجتامعــي ،وحســام مؤنــس املتحــدث باســم الحملــة الرئاســية
لحمديــن صباحــي وباســم التيــار الشــعبي ،والصحفــي اليســاري
هشــام فــؤاد القيــادي يف حركــة االشـراكيني الثوريــن ،وعضــو اللجنــة
العليــا بحــزب االســتقالل أســامة عبــد العــال العقبــاوي ،ورجــل
األعــال الخبــر االقتصــادي عمــر الشــنيطي ،ورجل األعــال مصطفى
عبــد املعــز عبــد الســتار ،واملحاســب والناشــط النقــايب حســن الرببري.
وزعــم بيــان وزارة الداخليــة إشــراك املقبــوض عليهــم مــع بعــض
الهاربــن خــارج مــر مثــل املرشــح الرئــايس الســابق أميــن نــور رئيس
حــزب غــد الثــورة ،واألمــن العــام لجامعــة اإلخــوان محمــود حســن،
وعضــو مجلــس شــورى اإلخــوان عــي بطيــخ ،واإلعالميــن معتــز مطــر
ومحمــد نــارص ،.كــا تضمــن بيــان وزارة الداخليــة عــن إســتهداف
 19كيانًــا اقتصاد ًيــا قيمتهــا  250مليــون جنيــه ،بزعــم «اإلنفــاق عــى
ذلــك املخطــط» تحمــت مســمى «خطــة األمــل» ،إلســتهداف الدولــة
ً
وصــول إلســقاطها تزام ًنــا مــع إحتفــاالت  30يونيــو/
ومؤسســاتها،
جوان.
وكشــف الناشــط والخبــر الحقوقــي املقيــم خــارج مــر بهــي الديــن
إن مــا حــدث هــو ســعي إلجهــاض «تحالــف األمــل» الــذي يضــم
الحركــة املدنيــة الدميوقراطيــة وتحالــف  25-30الربملــاين وحــزب
املحافظــن وعــدد مــن الشــخصيات العامــة الليرباليــة واليســارية،
وأن األمــن الوطنــي أنــه اســتدعى خــال األســابيع الســابقة لعمليــة
القبــض عنــارص قياديــة يف «تحالــف األمــل» ،وحذرهــم مــن املواصلــة
أو االتصــال مــع نائــب رئيــس الجمهوريــة الســابق محمــد الربادعــي،
وهددهــم باإلعتقــال ،مؤكــدً ا أن الهــدف الرئيــس للتحالــف هــو
اإلعــداد لالنتخابــات الربملانيــة بعــد نحــو عــام ،كــا أوضــح أن
القبــض عــى زيــاد العليمــي وحســام مؤنــس جــري بعــد ســاعات
مــن مغادرتهــا اجتام ًعــا للتحالــف مبقــر حــزب املحافظــن مبشــاركة

كذلــك تــم إلقــاء القبــض عــى املحامــي والناشــط الحقوقــي محمــد
الباقــر ،أثنــاء وجــوده يف نيابــة أمــن الدولــة ،لحضــور التحقيــق مــع
الناشــط واملــد ِّون عــاء عبــد الفتــاح الــذي قُبــض عليــه أثنــاء تأديتــه
لفــرة املراقبــة يف قســم الدقــي بســبب الحكــم الصــادر عليــه نتيجــة
تظاهــرات مجلــس الشــورى عــام  ،2013وحبســتهام نيابــة أمــن
الدولــة  15يو ًمــا عــى ذمــة التحقيــق يف القضيــة  1365لســنة 2019
مــع املحاميتــن ماهينــور املــري وســحر عــي ،واللتــان قبــض عليهــا
بعــد حضورهــم التحقيقــات مــع مجموعــة مــن املقبــوض عليهــم
مــن أحــداث  20ســبتمرب وكذلــك قبــض عــي املحامــي الحقوقــي
عمــرو إمــام بعــد حضــوره التحقيقــات بــذات القضيــة ،وبعــد إعالنــه
الدخــول يف إرضاب جــزيئ عــن الطعــام اعرتاضً ــا عــى اعتقــال وتعذيب
الناشــطة إرساء عبدالفتــاح وآخريــن ،12امــا عــن املحاكــات أمــام
دوائــر اإلرهــاب فقــد أصبحــت النيابــة تتعامــل مــع املحبوســن
سياس ـ ًيا مؤخ ـ ًرا وخاصــة نيابــة أمــن الدولــة بالتعامــل مــع الحبــس
اإلحتياطــي كعقوبــة يف حــد ذاتــه فتقــوم بحبــس املتهمــن يف القضايــا
املنظــورة أمامهــا عــى ذمــة تلــك القضايــا مبــدد مفتوحــة باملخالفــة
للقانــون دون وجــود تحقيقــات حقيقــة إلحالتهــم للمحاكمــة.
كانــت وزارة العــدل قــد أنشــأت دوائــر اإلرهــاب عقــب األحــداث
التــي أعقبــت يوليــو ،2013واعتقــال ع ـرات اآلالف مــن املتهمــن
باالنتــاء إىل جامعــة اإلخــوان املســلمني وجامعــات أخــرى ،والتظاهــر
والتجمهــر والعنــف ضــد الرشطــة والجيــش ،وارتــكاب عمليــات
إرهابيــة والتخطيــط لهــا أو التحريــض عليهــا .وكان عــدد الدوائــر يف
البدايــة  13يف القاهــرة ،مبتوســط دائرتــن يف كل محكمــة اســتئناف
عــى مســتوى الجمهوريــة ،ليتقلــص ذلــك العــدد فيــا بعــد إىل
خمــس فقــط بعــد ان قامــت محكمــة اســتئناف القاهــرة بحــل
أربــع مــن دوائــر اإلرهــاب يف محكمــة جنايــات القاهــرة ،وتوزيــع
قضاتهــا عــى أعــال ودوائــر أخــرى ،وقالــت مصــادر قضائيــة واســعة
االطــاع إن هنــاك أســباباً إداريــة للحــل ،تتمثــل يف أنــه منــذ بدايــة
العــام القضــايئ املــايض  2018-2019انخفــض بصــورة كبــرة عــدد
القضايــا املنظــورة أمــام جميــع دوائــر اإلرهــاب املتبقيــة ،أمــا الســبب
(الســيايس-القانوين) األكــر أهميــة يف ســياق اتخــاذ هــذا القـرار ،فهــو
أن وزارة العــدل والجهــات الســيادية واألمنيــة أيــدت حــل الدوائــر
أساســا لرسعــة نظــر القضايــا
األربــع بســبب أن إنشــاءها كان يهــدف ً
الجنائيــة الخاصــة بوقائــع اإلرهــاب ،وكذلــك معــاريض النظــام ،ويف
ظــل حالــة الطــوارئ التــي تعيشــها مــر منــذ  3ســنوات ونصــف
الســنة أصبــح األســهل إحالــة تلــك القضايــا إىل دوائــر الجنايــات
العاديــة ،املنعقــدة بهيئــة محكمــة أمــن دولــة طــوارئ ،بالنســبة
للجنــح ،وهيئــة محكمــة أمــن دولــة عليــا ،بالنســبة للجنايــات .علـ ًـا
أن األحــكام الصــادرة مــن تلــك املحاكــم يف هــذا الوقــت ال يجــوز
الطعــن فيهــا ألي ســبب ،وتكــون نهائيــة وباتــة دون العــرض عــى
محكمــة النقــض ،مــا أوجــد حالــة مــن الســهولة يف التعامــل مــع
تلــك القضايــا مبــا يتجــاوز الفوائــد املحققــة مــن تخصيــص دوائــر

 -11انظر يف هذا اإلتجاه رابط تدوينة الكاتب والحقوقي املرصي بهي الدين سلطانhttps://twitter.com/BaheyHassan/status/1143504027784798210 :
 -12مرص ..اعتقال محامِ أعلن إرضابا عن الطعام تضامنا مع إرساء عبد الفتاح ،موقع الجزيرة مبارش 16 ،أكتوبر  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/vbkS:

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي
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جرميــة اغتيــال ثالثــة قضــاة يف العريــش .وتــم تنفيــذ اإلعــدام يف يــوم
متهــا يف قضيــة رقــم 411
 26ديســمرب  2017عــى خمســة عــر
ً
جنايــات كيل اإلســاعيلية لســنة  2013واملعروفــة إعالم ًّيــا بـــ «خليــة
رصــد الضبــاط» بعــد اســتهداف وزيــر الدفــاع ووزيــر الداخليــة يف
يــوم  19ديســمرب 10.2017

أوقـفـوا
اجلرميــة
ولـيـــس
ا حلـــيا ة

رؤســاء  7أحــزاب ليرباليــة ويســارية وشــخصيات عامــة وبرملانيــة
ناقشــت هيــكل التحالــف وبيانــا حــول قتــل السياســة يف مــر11.
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اإلرهــاب13.

 -4حرية الرأي والتعبير
يســتمر النظــام الســيايس املــري يف سياســته باملزيــد مــن تكميــم
األفــواه يف مــر وإغــاق كافــة ُســبل التعبــر عــن الــرأي ،فبعــد
أن تــم إغــاق الشــارع املــري أمــام املتظاهريــن ،حتــى وصــل
األمــر إلعتقــال اآلالف مــن املتظاهريــن واملواطنــن املاريــن عرضً ــا
بعــد دعــاوي املقاول/املمثــل محمــد عــي بالتظاهــر يف  20ســبتمرب،
حتــى أن قــوات األمــن ظلــت ألســابيع تقــوم بالتفتيــش يف هواتــف
املواطنــن الجوالــة وإلقــاء القبــض عليهــم إذا وجــدوا أي يشء يــدل
عــى تلبســهم بإبــداء رأيهــم يف سياســات الدولــة ،ويف األيــام التاليــة
عــى انــدالع تظاهــرات  20ســبتمرب ،اع ُتقــل عــدد مــن الصحفيــن
بينــا طالــت آلــة الحجــب مئــات املواقــع اإللكرتونيــة .ليتخطــي
بذلــك عــدد الصحفيــن املحتجزيــن يف مــر ال  30صحف ًيــا ،منــذ
بدايــة موجــة االحتجاجــات ،أُلقــي القبــض عــى الصحفيــة إنجــي
عبــد الوهــاب ،التــي كانــت تقــي منــذ أســابيع فــرة تدريــب
بجريــدة املــري اليــوم ،حيــث تــم اعتقالهــا بينــا كانــت تنجــز
ريبورتا ًجــا يف ميــدان التحريــر ،ويف نفــس اليــوم ،أُلقــي القبــض عــى
عمــر هشــام ،وهــو مصــور ملوقــع م ـراوي اإلخبــاري ،وذلــك أثنــاء
وجــوده يف امليــدان كذلــك .وقــد بعثــت إدارة املوقــع رســالة إىل
محاميــه (متكنــت مراســلون بــا حــدود مــن الحصــول عــى نســخة
منهــا) تؤكــد أنــه قــد تــم إرســاله لتغطيــة احتفــاالت جامهــر نــادي
األهــي لكــرة القــدم بإحــراز كأس الســوبر املــري مســاء اليــوم
نفســه .كــا شــهد هــذا األســبوع احتجــاز املــدون محمــد «أكســجني»
مــرة أخــرى ،بعــد أقــل مــن شــهرين عــى إطــاق رساحــه بتدابــر
احرتازيــة يف  31يوليو/جويليــة.

التصنيف العاملي لحرية الصحافة

المرتبة
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ً
من أصل  180بلدا

وعــى جانــب آخــر كشــفت منظمــة مراســلون بــا حــدود النقــاب عن
نتائــج تحقيــق أُجــري حــول ملكيــة وســائل اإلعــام يف مــر ،حيــث
أصبحــت ُجــل املنابــر اإلعالميــة تحــت ســيطرة النظــام الحاكــم ،إذ
باتــت خاضعــة مبــارشة لســلطة الدولــة أو أجهــزة املخاب ـرات أو يف
ملكيــة أثريــاء مقربــن مــن الحكومــة ،بينــا كان املشــهد اإلعالمــي
املــري يتســم أصـ ًـا بخضوعــه لســيطرة الدولــة أو رجــال األعــال،
يكشــف البحــث الــذي أجـراه فريــق مراســلون بــا حــدود يف مــر-
ضمــن مــروع مرصــد ملكيــة وســائل اإلعــام-أن الدولــة املرصيــة
شــددت قبضتهــا عــى املنابــر اإلعالميــة منــذ وصــول عبــد الفتــاح
الســييس إىل ســدة الرئاســة ،وذلــك عــر سلســلة مــن صفقــات الـراء
املكثفــة والعديــد مــن التغيــرات الترشيعيــة ،ويف هــذا الصــدد،
أقدمــت مجموعــة إعــام املرصيــن ،التــي تســيطر عــى القطــاع
الســمعي البــري وخاصــة القنــوات الفضائيــة ،عــى رشاء أكــر مــن
عــر مؤسســات إعالميــة مبوجــب عمليــات بيــع إجبــاري منــذ عــام
 ،2016علـ ًـا أن هــذه املجموعــة خاضعــة لســيطرة املخابـرات ،حيــث
يتــم تعيــن مديرهــا مــن قبــل رئيــس الدولــة18.

التقرير السنوي ملركز دعم 2019

وخــال عمليــة االســتفتاء عــى تعديــل الدســتور يف مــر مــن 20
إىل  22أبريــل ُمنــع صحفيــون مــن بــث النتائــج الجزئيــة للتصويــت

 -13مرص :أسباب سياسية وإدارية وراء حل  4دوائر إرهاب ،العريب الجديد 5 ،سبتمرب  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/rjNs :
 -14مراسلون بال حدود ،مرص :موجة اعتقاالت تطال الصحفيني وسط حجب للمواقع اإللكرتونية 15 ،سبتمرب https://rsf.org/ar/news/-187 ،2019
 -15مرص ...اعتقال الناشطة إرساء عبد الفتاح ومراسل أسوشيتد برس 13 ،موقع الجزيرة مبارش ،سبتمرب  .2019انظر الرابط التايلhttps://ibit.ly/01YM :
 -16مرص :اعتقال صحف َيني لدى وصولهام إىل مطار القاهرة ،مراسلون بال حدودِ 20 ،ف َْبايَ ْر  .2019انظر الرابط التايلhttps://rsf.org/ar/news/-140 :
يس ْم َْب  .2018انظر الرابط التايلhttps://rsf.org/ar/news/-129 :
 -17مراسلون بال حدود ،مرص :تأكيد الحكم عىل إسامعيل اإلسكندراين بالسجن  10سنواتِ 27 ،د َ
 -18مرص :وسائل اإلعالم تحت سيطرة شبه كاملة ،مراسلون بال حدود 25 ،يَ َنايَ ْر  .2019انظر الرابط التايلhttps://rsf.org/ar/news/-137 :

اإلعتداءات على المسيحيين المصريين أصبحت متكررة وبشدة

كــا ُحظــرت عليهــم تغطيــة عمليــات الفــرز ،بعدمــا منعتهــم الهيئــة
الوطنيــة لالنتخابــات مــن بــث النتائــج الجزئيــة ،كــا تــم منــع
العديــد مــن الصحفيــن مــن حضــور عمليــات الفــرز أيضً ــا ،وذلــك
عــى الرغــم مــن تأكيــد الهيئــة عــى حــق وســائل اإلعــام يف حضــور
عمليــات الفــرز والحــر العــددي ،خــال مؤمتــر صحفــي عقــد يف
القاهــرة يف  20أبريل/أفريــل19.
ُيذكــر أن مــر تقبــع يف املرتبــة ( 163مــن أصــل  180بلــدً ا) عــى
جــدول التصنيــف العاملــي لحريــة الصحافــة ،الــذي نرشتــه مراســلون
بــا حــدود.

 -5حقوق األقليات
عــى الرغــم مــن املحــاوالت املتكــررة للحفــاظ عــي صــورة الوحــدة
الوطنيــة يف مــر ،إال أن اإلعتــداءات عــي املســيحيني املرصيــن
أصبحــت متكــررة وبشــدة ،وخاصــة يف محافظــة املنيــا عــى خلفيــة
قلــة عــدد الكنائــس باملقارنــة بالتوزيــع الجغــرايف للســكان مــا
يضطرهــم آلداء الصلــوات يف منــازل خاصــة ويجعلهــم عرضــه
إلعتــداءات مــن املتطرفــن ،وعــى الرغــم مــن مــرور عامــن عــى
قانــون بنــاء وترميــم الكنائــس ،وهــو مــا حــدث يــوم الجمعــة 31
أغســطس/أوت  2018حــن قامــت مجموعــة مبهاجمــة منــازل أربعــة
مــن مســيحيي القريــة واالعتــداء عليهــا ،ونهــب بعــض ممتلكاتهــم
وإرضام النـران فيهــا ،إىل جانــب إصابــة اثنــن مــن املســيحيني ،وذلــك
لقيامهــم بــآداء الصلــوات يف أحــد املنــازل مدعــن تحويلــه لكنيســة،
وقــد أصــدر األنبــا مكاريــوس أســقف عــام املنيــا وأبــو قرقــاص بيانًــا
وضــح فيــه أنــه قــد تــواردت أنبــاء منــذ عــدة أيام عــن عــزم املتطرفني

القيــام بالهجــوم وتــم إبــاغ الجهــات املعنيــة ،وذكــر البيــان« ،كان
املتطرفــون يف قريــة مجــاورة تُدعــى عزبــة ســلطان ،قــد فعلــوا نفــس
الشــئ منــذ أســابيع ،وبســبب عــدم الــردع انتقلــت العــدوى إىل هــذه
القريــة ،».وقــد قامــت قــوات األمــن بضبــط  38مشــتب ًها بهــم ،وتقــرر
إحالــة  19منهــم إىل النيابــة لعامــة ،التــي وجهــت إليهــم إتهامــات
بإثــارة الشــغب والتعــدي عــى آخريــن والتجمهــر وأمــرت بحبســهم
إحتياط ًيــا20.
ألقــت الســلطات املرصيــة القبــض عــى فتــاة وشــاب متحولني جنسـ ًيا
فجــر يــوم  6مــارس  ،2019بعــد تدوينــة عــى حســابها الشــخيص
عــى موقــع فيــس بــوك ،تنتقــد فيهــا طريقــة معالجــة الســلطات
املرصيــة لتداعيــات حــادث حريــق محطــة قطــار رمســيس ،والــذي
أســفر عــن مقتــل ع ـرات املواطنــن ،وأثــار القبــض عليهــم وأمــر
نيابــة أمــن الدولــة بحبســهم-والذي أســتمر ألربعــة أشــهر-الكثري
مــن الجــدل حيــث أنهــا يف إطــار عمليــة التحــول الجنــي وتشــر
أوراق ثبوتيتهــم إيل غــر حقيقــة هويتهــم الجنســية ،قــررت الجهــات
األمنيــة حبســهام انفراد ًيــا ،خو ًفــا مــن احتــاالت تعرضهــا للتحــرش
أو العنــف الجنــي واللفظــي21.
كذلــك أثــار فيلــم «نقطــة تالقــي» الــذي عــرض يف منتــدى شــباب
العــامل مبدينــة رشم الشــيخ غضــب النوبيــن يف مــر .جــاء غضــب
النوبيــن بســبب الدقيقــة السادســة مــن الفيلــم ،والتــي تضمنــت
تسـ ً
ـجيل لعائلــة نوبيــة تقــول «إحنــا نوبيــن جايــن (قادمــن) مــن
الســودان واســتوطنا يف محافظــة أســوان (جنــوب مــر)“ .وقــد
أعلنــت نحــو  70شــخصية عامــة رفضهــا للجــزء الخــاص بالنوبــة يف
فيلــم «نقطــة تالقــي» وطالبــوا اللجنــة املنظمــة للمنتــدى باإلعتــذار

 -19رقابة مشددة عىل تغطية االستفتاء الدستوري يف مرص ،مراسلون بال حدود 25 ،أَبْر ِْيل  .2019انظر الرابط التايلhttps://rsf.org/ar/news/-151 :
 -20ننرش نص قانون بناء وترميم الكنائس بعد موافقة الربملان عليه ،اليوم السابع 30 ،أغسطس  .2016انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/OBPN :
 -21أحمد عبد الفتاح ،ننرش القصة الكاملة للمتحولة جنسيًا «ملك الكاشف» ،بوابة أخبار اليوم 16 ،يوليه  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/Gzi8 :

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي
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هــذا وقــد م ُثــل بالفعــل ثالثــة صحفيــن أمــام القضــاء ،وهــم نــارص
عبــد الحفيــظ (جريــدة أخبــار اليــوم) وســيد عبــد الــاه (الــذي غطــى
الح ـراك يف الســويس لشــبكة الجزيــرة ونقــل األحــداث مبــارشة عــر
صفحتــه عــى فيســبوك التــي تــم تعطيلهــا) وخالــد داود (األه ـرام)،
أضــف إىل ذلــك الصحفيــن املفــرج عنهــم بعــد احتجازهــم ،ومــن
بينهــم ســيد صبحــي (جريــدة األخبــار) ،الــذي اع ُتقــل يف القاهــرة
بتاريــخ  22ســبتمرب لــدى عودتــه مــن العمــل ،قبــل إخــاء ســبيله
يف نفــس اليــوم ،14كــا تــم إلقــاء القبــض عــى الصحفيــة إرساء
عبــد الفتــاح حســبام أعلــن مرافقــون لهــا قالــوا إنــه تــم اختطافهــا
مــن الشــارع ،كــا اعتقلــت مصطفــى الخطيــب مراســل أسوشــيتد
بــرس مــن منزلــه بالقاهــرة ،15ويف وقــت ســابق يف  2019اع ُتقــل
صحفيــان لــدى وصولهــا إىل مطــار القاهــرة عنــد عودتهــا إىل مــر،
حيــث تــم ترحيــل الصحفــي األمريــي ديفيــد كريكباتريــك بعــد أن
قــى ســبع ســاعات يف الحبــس االنف ـرادي داخــل املطــار ،علـ ًـا أنــه
كان قــد أجــرى مؤخ ـ ًرا تحقيقــات يف موضــوع العالقــات اإلرسائيليــة

املرصيــة الــذي يكتــي حساســية بالغــة ،فضـ ًـا عــن تأليــف كتــاب
حــول عــودة الجيــش إىل الســلطة يف مــر تحــت عنــوان «بــن أيــدي
العســكر» ،وهــو الــذي ســبق لــه أن شــغل منصــب مديــر مكتــب
صحيفــة نيويــورك تاميــز يف القاهــرة بــن عامــي  2011و ،2015بينــا
ز َُّج باملصــور الصحفــي املــري أحمــد جــال زيــادة يف الســجن ،بينــا
كان عائــدً ا مــن إقامــة طويلــة األمــد يف تونــس ،16ويف نهايــة 2018
أكــدت املحكمــة العســكرية يف القاهــرة بتاريــخ  24ديســمرب األول
الحكــم بالســجن  10ســنوات عــى إســاعيل اإلســكندراين ،الصحفــي
والباحــث املتخصــص يف شــؤون ســيناء ،وذلــك بتهمــة «الكشــف
عــن أرسار األمــن القومــي» و»االنتــاء إىل جامعــة محظــورة» ،علـاً
أن هــذا ال ُحكــم كان قــد صــدر بتاريــخ  22مايو/مــاي يف غيــاب
املعنــي باألمــر بــل ومل يتــم تأكيــده رســم ًيا آنــذاك ،مــا أدى إىل
لُبــس وغمــوض كبرييــن بشــأن هــذه القضيــة .وجديــر بالذكــر أن
اإلســكندراين حــر جلســة محاكمتــه هــذه املــرة17.
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عــا اعتــروه «خطًــأ فاد ًحــا» وحــذف املشــاهد الخاصــة بالنوبــة مــن
الفيلــم22.

ألــف جنيــه لــكل منهــم وذلــك يــوم  14أكتوبــر24.

ُ
التنظم:
 -7الحق يف

 -6الحق يف العمل /اإلضراب:

كان تعديــل قانــون الجمعيــات األهلية هــو املنتج الترشيعــي الوحيد
للربملــان املــري خــال فــرة الرصــد والــذي يرتبــط بحقــوق اإلنســان.
تــم التنصيــص عليــه يف الدســتور املعــدل وهــو حــق املواطنــن يف
إنشــاء مــا يختارونــه مــن منظــات واتحــادات وكيانــات تدافــع عــن
مصالحهــم وتعــر عــن آراءهــم ،ولهــم كذلــك الحــق يف االنضــام
اىل تلــك املنظــات دون ترخيــص مســبق مــن الســلطات ،وينــدرج
يف هــذا الســياق حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب
والجامعــات الســلمية بكافــة أنواعهــا.

مل ُيــدم رفــع إســم مــر مــن قامئــة الحــاالت الفرديــة ،املعروفــة
بـ»القامئــة الســوداء» للــدول التــي تنتهــك إتفاقيــات العمــل الدوليــة
والحقــوق والحريــات النقابيــة أكــر مــن عــام إال وأعــادت منظمــة
العمــل الدوليــة إدراجهــا مــرة أخــرى للمرة الخامســة خالل الســنوات
الـــ 15األخــرة ،لتصبــح واحــدة مــن أكــر الــدول إدرا ًجــا عــى تلــك
القامئــة ،وكانــت املنظمــة قــد رفعــت أســم مــر مــن القامئــة يف
مايو/مــاي  ،2018بســبب إعــداد قانــون النقابــات العامليــة وإج ـراء
انتخابــات عامليــة بعــد  12عا ًمــا دون القيــام بهــذا االســتحقاق،
وهــي املــرة الثانيــة التــي يرفــع فيهــا إســمها مــن القامئــة ،إذ كانــت
املــرة األوىل يف أعقــاب ثــورة  25يناير/جانفــي  ،2011لكنهــا عــادت
إىل القامئــة مــن جديــد طــوال الســنوات املاضيــة ،يذكــر أن القاهــرة
أُدرجــت  4مــرات قبــل ذلــك :األوىل عــام  2008و 2010و2013
وقــت حكــم جامعــة اإلخــوان والرابعــة يف مايو/مــاي  2017بســبب
خنــق الحريــات النقابيــة والتأخــر يف إصــدار قانــون النقابــات ،رغــم
التعديــات التــي أجرتهــا الحكومــة املرصيــة عــى القانــون رقــم 213
لســنة  ،2017بشــأن إصــدار قانــون املنظــات النقابيــة العامليــة
وحاميــة حــق التنظيــم النقــايب يف الـــ  22مــن مايــو املــايض ،فمــن
الواضــح أنهــا مل تلــق القبــول الكامــل لــدى منظمــة العمــل التــي
فــرت تلــك التعديــات بأنهــا تــأيت وفــق خطــة حكوميــة مكــررة،
لتســتبق املؤمتــر الســنوي لهــا يف يونيو/جــوان مــن كل عــام ،خشــية
التعــرض النتقــادات حــادة.
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ويف أول رد فعــل رســمي مــن الحكومــة املرصيــة عــى إدراجهــا عــى
القامئــة الســوداء للمنظمــة شــدد وزيــر القــوى العاملــة يف الحكومــة
محمــد ســعفان أن الدولــة املرصيــة حريصــة كل الحــرص عــى
االرتقــاء مبنــاخ العمــل املــري ،وأنهــا تنفــذ كل مــا ت ِعــد بــه لتحقيــق
إضافــة وأثــر إيجــايب مــن خــال التعــاون املشــرك مــع منظمــة العمل
الدوليــة ،معربًــا عــن اســتعداد الحكومــة املرصيــة للتعــاون التــام

املنظمــة لتتوافــق قوانينهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي صدقــت
عليهــا ،مؤكــدً ا أنــه رغــم وضــع مــر عــى القامئــة الســوداء ،فإنهــا مــا
زالــت تؤكــد حرصهــا عــى توافــق ترشيعاتهــا ملعايــر العمــل الدوليــة،
وأنهــا عــى اســتعداد إلدخــال أي تعديــل تـ ِ
ـوص بــه لجنــة الخ ـراء
بلجنــة معايــر العمــل الدوليــة ،وذلــك بإجـراء حــوار مجتمعــي خــال
الفــرة القادمــة مــع منظــات أصحــاب األعــال وممثــي العــال،
لتؤكــد للعــامل كلــه حــرص مــر عــى امتثالهــا ملعايــر العمــل
الدوليــة23.
وعــى مســتوى آخــر ،ال تــزال الســلطات تواجــه الحــق يف اإلرضاب
عــن العمــل باألســلوب القمعــي بعــد أن اع ُتقــل  28مــن عــال رشكــة
الرشقيــة للدخــان بعــد الوقفــة االحتجاجيــة التــي نظمهــا العــال
يــوم الخميــس  10أكتوبــر  2019داخــل الرشكــة للمطالبــة بـــإقالة
رئيــس الرشكــة هــاين أمــان والعضــو املنتــدب عــاد الديــن مصطفــى،
وزيــادة الحافــز اليومــي إىل 220جنيهــا شــهريًا والحافــز الجامعــي
إىل  900يــوم ســنويًا ،والرتفيــع يف بــدل طبيعــة العمــل  75%للعــال
و 50%لــإدارة ،عــاوة عــى املطالبــة بتعيــن العاملــن املؤقتــن،
وأفرجــت نيابــة الســادس مــن أكتوبــر عنهــم بكفالــة ماليــة قدرهــا

 -22ملاذا أغضب منتدى الشباب النوبيني يف مرص؟ موقع الجزيرة مبارش 9 ،نوفمرب  .2018انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/q40p :
 -23مرص عىل «القامئة السوداء» ملنظمة العمل الدولية للمرة الخامسة ،ن.بوست 13 ،جوان  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/NNdj :

اعتــرت منظــات حقوقيــة إلغــاء مجلــس النــواب املــري
عقوبــات الســجن مــن قانــون يحكــم عمليــات املنظــات األهليــة
غــر الحكوميــة واســتبدالها بغرامــة ثقيلــة ،مجــرد خطــوة تهــدف
إىل إعــادة «تســويق القمــع» يف أكــر بلــد عــريب مــن حيــث عــدد
الســكان ،وأصــدرت  10منظــات حقوقيــة مرصيــة بيــان بعنــوان
«إعــادة تســويق القمــع :منظــات حقوقيــة ترفــض مــروع قانــون
الجمعيــات املعــروض عــى الربملــان» للتعليــق عــى القانــون .زهــز
نفــس مــا أتفــق عليــه كل مــن «املرصــد األورومتوســطي» ومنظمــة
«هيومينــا» ،يف بيــان مشــرك ،يــوم  15يوليو/جويليــة 25.2019
يبقــى القانــون الجديــد املنظــم للعمــل الجمعيــايت مخال ًفــا للدســتور
واملعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة التــي وقعــت عليهــا مــر ،يف ظــل
تواصــل املامرســات القمعيــة لحقــوق االنســان بصــورة عامــة.

و قــد عــرف هــذا الحــق مبختلــف تطبيقاتــه تراجعــا ميكــن تتبعــه
كاآليت :
تعديــل قانــون الجمعيــات األهليــة :وســط الكثــر مــن اإلعرتاضــات
املحليــة والدوليــة أصــدر الرئيــس عبــد الفتــاح الســيىس ،القانــون
رقــم  70لســنة  2017بإصــدار قانــون تنظيــم عمــل الجمعيــات
وغريهــا مــن املؤسســات العاملــة يف مجــال العمــل األهــي ،وذلــك
بعــد إق ـراره مــن مجلــس النــواب .وكانــت مناقشــة القانــون بشــكل
شــبه رسى يف الربملــان دون طرحــه ألي مناقشــة مجتمعيــة عــى الرغم
مــن اإلعرتاضــات الهائلــة التــي واجهتــه ،حتــى النائــب محمــد أنــور
عصمــت الســادات ،تــم تحويلــه للتحقيــق ،وتــم إســقاط عضويتــه
بالربملــان التهامــه بتوزيــع قانــون الجمعيــات األهليــة املعــد باملجلــس
عــى بعــض الســفارات األجنبيــة دون إذن املجلــس.
أثــار القانــون عاصفــة مــن االنتقــادات الدوليــة ووصفــه البعــض
بأنــه مقــرة للعمــل األهــي وذلــك للقيــود الصارمــة التــي فرضهــا
 -24مرص :اإلفراج عن عامل الرشكة الرشقية للدخان املعتقلني بكفالة مالية ،اإلتحاد العريب للنقابات 10 ،سبتمرب  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/rMqC :
 -25بعد تصديق السييس عليه ..النص الكامل لقانون الجمعيات األهلية ،فالصو 21 ،أوت  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/3afHpJQ :
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وكان النظــام املــري قــد أرســل قبــل مشــاركته يف مؤمتــر العمــل
الــدويل الــذي عقــد يف العاصمــة الســويرسية جنيــف ،مؤخ ـ ًرا ،وفــدً ا
إىل املنظمــة مكونًــا مــن  55عضـ ًوا ،يتألــف مــن  21عضـ ًوا بالحكومــة
و 10مــن أصحــاب األعــال ،ومــا يزيــد عــى  25قياديًــا نقاب ًيــا
مــن اتحــاد العــال الرســمي واالتحــاد العاملــي للنقابــات ،لتوضيــح
التعديــات التــي أجريــت عــى القانــون ،يرجــع إعــادة املنظمــة
إدراج مــر عــى القامئــة الســوداء لســببني ،وفــق ترصيحــات أدىل بهــا
مديــر دار الخدمــات النقابيــة والعامليــة كــال عبــاس ،األول :عــدم
تعديلهــا لقانــون النقابــات العامليــة الجديــد ( 213لســنة  ،2017رغم
مالحظــات املنظمــة عليــه ،أمــا الســبب الثــاين فيتمثــل يف الشــكاوى
التــي أرســلتها  29منظمــة نقابيــة ملنظمــة العمــل ضــد وزارة القــوى
العاملــة لتعنتهــا يف توفيــق أوضاعهــم وتأســيس نقاباتهــم.

وزير القوى العاملة في الحكومة محمد سعفان

يبقى القانون
الجديد املنظم
ً
مخالفا
للعمل الجمعياتي
للدستور واملعاهدات
الدولية ذات الصلة التي
وقعت عليها مصر ،يف
ظل تواصل املمارسات
القمعية لحقوق االنسان
بصورة عامة

عــى عمــل املنظــات الحقوقيــة واعتربتــه األغلبيــة مــن العاملــن يف
املجــال الحقوقــي مخال ًفــا للدســتور املــري نفســه والتزامــات مــر
الدوليــة يف هــذا املجــال ،أعضــاء بــارزون يف الكونغــرس األمريــي
مثــل جــون ماكــن ولينــدزي غراهــام هاجمــوا القانــون بشــدة وتــم
تجميــد جــزء مــن املعونــات األمريكيــة ملــر بســبب إقـرار القانــون،
املجلــس الــدويل لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة وكذلــك
جميــع املنظــات الحقوقيــة الدوليــة انتقــدت القانــون بشــدة
واعتربتــه آداة مــن النظــام املــري لتجفيــف منابــع املجتمــع املــدين
يف البــاد ،وبعــد تلــك الضغــوط الداخليــة والخارجيــة أصــدر الربملــان
القانــون رقــم  149لســنه  ،2019والــذي أحتــوى عــى مجموعــة
مــن التعديــات أهمهــا إلغــاء عقوبــة الســجن ويفــرض بـ ً
ـدل منهــا
غرامــات تـراوح بــن  200ألــف ومليــون جنيــه مــري ،كــا تســمح
التعديــات ،للمنظــات غــر الحكوميــة بتلقــي أمــوال مــن داخــل
وخــارج مــر بــرط إيداعهــا يف حســاب مــريف يف غضــون  30يو ًمــا.
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عــى مســتوى االنتــاج الترشيعــي ،مل يصــدر الربملــان املــري العديــد مــن النصوص
الترشيعيــة املرتبطــة باإلنتقــال الدميقراطــي ،لكــن الحــدث األهــم كان التعديــات
التــي تــم إجرائهــا عــى دســتور  2014والتــي أثــارت العديــد مــن النقاشــات قبــل
وأثنــاء إجرائهــا.

تنقيح اإلطار الدستوري

البــاد والحفــاظ عــى أمنهــا وســامة أراضيها-مهــام «صــون الدســتور
والدميقراطيــة والحفــاظ عــى املقومــات األساســية للدولــة ومدنيتهــا
ومكتســبات الشــعب وحريــات وحقــوق األفــراد» .وتضمنــت
التعديــات أن يكــون لرئيــس الدولــة تعيــن نائــب أو أكــر لــه .ووفق
التعديــات يعــن رئيــس الدولــة رؤســاء الهيئــات القضائيــة والنائــب
العــام مــن بــن أعــداد مــن املرشــحني تقرتحهــا تلــك الهيئــات.
وتخصــص التعديــات حصــة مــن مقاعــد مجلــس النــواب نســبتها 25
باملائــة للمــرأة.

ً
أول السلطات الثالث
 -1السلطة التشريعية
وجاءت النصوص املعدلة واملتعلقة بالسلطة الترشيعية كاآليت:
املادة  102من الدستور قبل التعديل:
وهــي مــادة تنظــم تشــكيل مجلــس النــواب ونصهــا« :يشــكل مجلــس
النــواب مــن عــدد ال يقــل عــن أربعامئــة وخمســن عضـ ًوا ،ينتخبــون
باالقـراع العــام الــري املبارش .ويشــرط يف املرتشــح لعضويــة املجلس
أن يكــون مرص ًيــا ،متمت ًعــا بحقوقــه املدنيــة والسياســية ،حاصـ ًـا عــى
شــهادة إمتــام التعليــم األســايس عــى األقــل ،وأال تقــل ســنه يــوم
فتــح بــاب الرتشــح عــن خمــس وعرشيــن ســنة ميالديــة .ويبــن
القانــون رشوط الرتشــح األخــرى ،ونظــام االنتخــاب ،وتقســيم الدوائــر
االنتخابيــة ،مبــا يراعــى التمثيــل العــادل للســكان ،واملحافظــات،
والتمثيــل املتكافــئ للناخبــن ،ويجــوز األخــذ بالنظــام االنتخــايب
الفــردي أو القامئــة أو الجمــع بــأي نســبة بينهــا .كــا يجــوز لرئيــس
الجمهوريــة تعيــن عــدد مــن األعضــاء يف مجلــس النــواب ال يزيــد
عــى  5يف املائــة ،ويحــدد القانــون كيفيــة ترشــيحهم».

التقرير السنوي ملركز دعم 2019

وزيــدت املــادة  200الخاصــة بالقــوات املســلحة لتشــمل مهامها-إضافــة إىل حامية

التمثيل الربملاين لفئات بعينها
الدولــة ملزمــة بضــان متثيــل برملــاين مالئــم لعــدد مــن الفئــات.
نصــت املــادة  243مــن الدســتور قبــل التعديــل عــى أن تختــص
بتمثيــل العــال والفالحــن يف مجلــس النــواب ،ونصهــا «تعمــل
الدولــة عــى متثيــل العــال والفالحــن متثيـ ًـا مالمئًــا يف أول مجلــس
للنــواب يُنتخــب بعــد إق ـرار هــذا الدســتور (دســتور  ،)2014وذلــك
عــى النحــو الــذي يحــدده القانــون” ،والتعديــل تــم بــأن إلغــاء القيــد
الزمنــي الخــاص بـــ «أول مجلــس للنــواب» ،بحيــث يصبــح نــص املادة
«تعمــل الدولــة عــى متثيــل العــال والفالحــن متثيـ ًـا مالمئًــا ،وذلــك

املــادة  244مــن الدســتور قبــل التعديــل تنــص عــى أن «تعمــل
الدولــة عــى متثيــل الشــباب واملســيحيني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
واملرصيــن املقيميــن يف الخــارج ،متثيـ ًـا مالمئًــا يف أول مجلــس للنــواب
يُنتخــب بعــد إقـرار هــذا الدســتور ،وذلــك عــى النحــو الــذي يحــدده
القانــون” ،والتعديــل هــو إلغــاء القيــد الزمنــي الخــاص بـــ «أول
مجلــس للنــواب”.

سبعة مواد مستحدثة بشأن تأسيس مجلس للشيوخ
مادة (( )248مضافة):
يختــص مجلــس الشــيوخ بدراســة وإق ـراح مــا ي ـراه كفيـ ًـا بتوطيــد
دعائــم الدميقراطيــة ،ودعــم الســام االجتامعــي ،واملقومات األساســية
للمجتمــع وقيمــه العليــا ،والحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة،
وتعميــق النظــام الدميوقراطــي وتوســيع مجاالتــه.
مادة (( )249مضافة):
يأخذ رأي مجلس الشيوخ فيام يأيت:
اإلقرتاحات الخاصة بتعديل مادة أو أكرث من مواد الدستور.
مرشوع الخطة العامة للتنمية االجتامعية واالقتصادية.
معاهــدات الصلــح والتحالــف وجميــع املعاهــدات التــي تتعلــق
بحقــوق الســيادة.
مرشوعــات القوانــن ومرشوعــات القوانــن املكملــة للدســتور التــي
تحــال إليــه مــن رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس النــواب.
مــا يحيلــه رئيــس الجمهوريــة إىل املجلــس مــن موضوعــات تتصــل
بالسياســة العامــة للدولــة أو بسياســتها يف الشــؤون العربيــة أو
الخارجيــة.
ويبلــغ املجلــس رأيــه يف هــذه األمــور إىل رئيــس الجمهوريــة ومجلــس
النواب.
مادة (( )250مضافة):
يُشــكل مجلــس الشــيوخ مــن عــدد مــن األعضــاء يُحــدده القانــون
عــى أال يقــل عــن ( )180عض ـ ًوا.
وتكــون مــدة عضويــة مجلــس الشــيوخ خمــس ســنوات ،تبــدأ مــن
تاريــخ اول اجتــاع لــه ،ويجــري انتخــاب املجلــس الجديــد خــال
الســتني يومــا الســابقة عــى انتهــاء مدتــه ،وينتخــب ثلثــا أعضائــه
باإلق ـراع العــام الــري املبــارش ،ويعــن رئيــس الجمهوريــة الثلــث
الباقــي .ويجــرى انتخــاب وتعيــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ عــى
النحــو الــذي ينظمــه القانــون.

 -1آية خطيب عطا الله نرص ،دور السلطة الترشيعية يف صنع السياسات العامة االقتصادية ،املركز الدميقراطي العريب 17 ،أوت  .2017انظر الرابط التايلhttps:// :
bit.ly/30sUz1p
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التطورات
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باالنتقال
الديمقراطي

ميثــل وضــع اإلطــار الدســتوري والترشيعــي يف فــرة مــا بعــد الثــورات األداة األوىل
مــن أجــل تحقيــق اإلنتقــال الدميقراطــي .كــا يعكــس عمــق التحــول يف النظــام
والدولــة ككل .األمــر الــذي يجعــل كل عمــل عليــه متهيــدً ا وتحديــدً ا لطبيعــة
النظــام والدولــة يف الفــرة الالحقــة لــه .ميكــن مالحظــة أهميــة هــذا املعطــى
يف التحــوالت التــي خضــع لهــا اإلطــار الدســتوري يف مــر منــذ  ،2011تضمنــت
التعديــات تعديــل  12مــادة يف الدســتور ،وإضافــة مثانيــة مــواد جديــدة ،أهمهــا
تعديــل املــادة  140الفــرة الرئاســية مــن أربــع ســنوات إىل ســت ســنوات .وبـ ً
ـدل
مــن حظــر رصيــح تتضمنــه املــادة قبــل التعديــل لشــغل املنصــب أكــر مــن
فرتتــن رئاســيتني جعــل التعديــل القيــد عــى الف ـرات الرئاســية تتــايل الفرتتــن.
وســمحت مــادة انتقاليــة بتمديــد فــرة رئاســة الســييس الحاليــة التــي فــاز بهــا
يف  2018ومدتهــا أربــع ســنوات إىل ســت ســنوات ،وســمحت لــه بالرتشــح لفــرة
ثالثــة يف عــام  2024وذلــك عــى أســاس زيــادة مــدة الفــرة الرئاســية .وتضمنــت
التعديــات إنشــاء مجلــس ثــان للربملــان باســم مجلــس الشــيوخ عــدد أعضائــه
 180يختــار الناخبــون ثلثيهــم بينــا يعــن رئيــس الدولــة الثلــث الباقــي.

والتعديــل تضمــن :إضافــة فقــرة تنــص عــى تخصيــص نســبة مــن
مقاعــد الربملــان للمــرأة ،بحيــث ال تقــل عــن  25يف املائــة مــن أعضــاء
الربملــان ،باإلضافــة إىل متثيليــة األحـزاب املرتاجعــة يف مجلــس النــواب
املــري 1،بالنظــر إىل انغــاق الحيــاة السياســية ،مــع تعيينــات
رئاســة الجمهوريــة املقرتحــة ،ميكــن القــول إن ســلطة الترشيــع تبقــى
يف الغالــب لــدى نــواب مــن خلفيــات إداريــة كالــوزراء الســابقني،
واملوظفــن العموميــن ورجــال أعــال والضبــاط واألمنيــن الســابقني.

عــى النحــو الــذي يحــدده القانــون”.
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نــواب رئيــس الجمهوريــة األحــكام الــواردة بالدســتور يف املــواد،141
و ،144و ،145و.173

مادة (( )251مضافة):
يشــرط فيمــن يرتشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ أو مــن يعــن فيــه
ً
حاصــا
أن يكــون مرصيًــا ،متمت ًعــا بحقوقــه املدنيــة والسياســية،
عــى مؤهــل جامعــي أو مــا يعادلــه عــى األقــل ،وأال يقــل ســنه
يــوم فتــح بــاب الرتشــح عــن خمــس وثالثــن ســنة ميالديــة ،ويبــن
القانــون رشوط الرتشــح األخــرى ،ونظــام اإلنتخــاب ،وتقســيم الدوائــر
االنتخابيــة مبــا يُراعــى التمثيــل العــادل للســكان واملحافظــات،
ويجــوز األخــذ بالنظــام اإلنتخــايب الفــردي أو القامئــة أو الجمــع بــأي
نســبة بينهــا.

 -3السلطة القضائية
تطــال التعديــات تغيــر آليــات تعيــن رؤســاء الهيئــات القضائيــة
يف البــاد.
تنــص املــادة  185مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي املنظمــة
لتعيــن رؤســاء الهيئــة القضائيــة عــى التــايل« :تقــوم كل جهــة ،أو
هيئــة قضائيــة عــى شــؤونها ،ويكــون لــكل منهــا موازنــة مســتقلة،
يناقشــها مجلــس النــواب بكامــل عنارصهــا ،وتــدرج بعــد إقرارهــا يف
املوازنــة العامــة للدولــة رقـ ًـا واحــدً ا ،ويؤخــذ رأيهــا يف مرشوعــات
القوانــن املنظمــة لشــؤونها”.

مادة (( )252مضافة):
ال يجوز الجمع بني عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (( )253مضافة):

جــاء التعديــل بإضافــة فقــرة تنــص عــى أن يعــن رئيــس الجمهوريــة
رؤســاء الجهــات والهيئــات القضائيــة مــن بــن خمســة ترشــحهم
مجالســها العليــا .ويكــون املرشــحون مــن بــن أقــدم ســبعة مــن نواب
هــذه الهيئــات .ومــدة تــويل املنصــب هــي أربــع ســنوات ،أو لحــن
بلــوغ ســن التقاعــد ،أيهــا أقــرب ،وملــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة
عمــل املرشــح ،كــا تُضــاف فقــرة أخــرى تنــص عــى إنشــاء مجلــس
أعــى للجهــات والهيئــات القضائيــة يرتأســه رئيــس الجمهوريــة وعنــد
غيابــه يحــل محلــه وزيــر العــدل .ويختــص املجلــس بالنظــر يف رشوط
تعيــن أعضــاء الجهــات والهيئــات.

رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء وغريهــم مــن أعضــاء
الحكومــة غــر مســؤولني أمــام مجلــس الشــيوخ.
مادة (( )254مضافة):
تــري يف شــأن مجلــس الشــيوخ األحــكام الــواردة بالدســتور يف املــواد
،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ، ،105 ،104 ،103
 /121( ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115فقــرة ،133 ،132 ،)2 ،1
 ،137 ،136وذلــك فيــا ال يتعــارض مــع األحــكام الــواردة يف هــذا
البــاب ،وعــى أن يبــارش االختصاصــات املقــررة يف املــواد املذكــورة
مجلــس الشــيوخ ورئيســه.
مادة حذف:
ُيحــذف عنــواين الفصلــن األول والثــاين مــن البــاب الســادس مــن
الدســتور2.

التعديــات تشــمل إضافــة مــادة انتقاليــة ،تتيــح لرئيــس الجمهوريــة
الحــايل ،عبــد الفتــاح الســييس ،الرتشــح لفــرة ثالثــة عقــب انتهــاء
مدتــه الحاليــة ،املــادة  140قبــل التعديــل تحــدد مــدة الفــرة
الرئاســية ،وتنــص عــى أنــه «ينتخــب رئيــس الجمهوريــة ملــدة أربــع
ســنوات ميالديــة ،تبــدأ مــن اليــوم التــايل النتهــاء مــدة ســلفه ،وال
يجــوز إعــادة انتخابــه إال ملــرة واحــدة”.
التقرير السنوي ملركز دعم 2019
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والتعديــل تضمــن أن ينتخــب رئيــس الجمهوريــة ملــدة ســت ســنوات
ميالديــة ،وال يجــوز أن يتــوىل الرئاســة ألكــر مــن مدتــن متتاليتــن،
كــا تُضــاف مــادة انتقاليــة ،تتيــح لرئيــس الجمهوريــة الحــايل،
عبــد الفتــاح الســييس ،الرتشــح عقــب انتهــاء مدتــه الحاليــة ،وف ًقــا
للتعديــات التــي أُدخلــت عــى املــادة .140
املــادة  160مــن الدســتور قبــل التعديــل وهي التــي تنظــم اإلجراءات
املتبعــة حــال خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة بشــكل مؤقــت أو

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

دائــم .وتنــص عــى أنــه «إذا قــام مانــع مؤقــت يحــول دون مبــارشة
رئيــس الجمهوريــة لســلطاته ،حــل محلــه رئيــس مجلــس الــوزراء”.
وأنــه «ال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة املؤقــت أن يرتشــح لهــذا املنصب،
وال أن يطلــب تعديــل الدســتور ،وال أن يحــل مجلــس النــواب ،وال
أن يقيــل الحكومــة” ،والتعديــل أنــه يف حــال خلــو منصــب الرئاســة
ملانــع مؤقــت «يحــل محلــه نائــب رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس
مجلــس الــوزراء عنــد عــدم وجــود نائــب لرئيــس الجمهوريــة» .مــا
يعنــي إمكانيــة تعيــن نائــب لرئيــس الجمهوريــة.
وإضافــة مــادة تنظــم تعيــن نــواب رئيــس الجمهورية ونصهــا «لرئيس
الجمهوريــة أن يعــن نائ ًبــا لــه أو أكــر ،ويحــدد اختصاصاتهــم،
ويعفيهــم مــن مناصبهــم وأو يقبــل اســتقاالتهم .وتــري يف شــأن

أمــا املــادة  190مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة بتحديــد
عمــل مجلــس الدولــة ،ونصهــا «مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة
مســتقلة ،يختــص دون غــره بالفصــل يف املنازعــات اإلداريــة،
ومنازعــات التنفيــذ املتعلقــة بجميــع أحكامــه ،كــا يختــص بالفصــل
يف الدعــاوى والطعــون التأديبيــة ،ويتــوىل وحــده اإلفتــاء يف املســائل
القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون ،ومراجعــة وصياغــة
مرشوعــات القوانــن والق ـرارات ذات الصفــة الترشيعيــة ،ومراجعــة
مرشوعــات العقــود التــي تكــون الدولــة ،أو إحــدى الهيئــات العامــة
طرفًــا فيهــا ،ويحــدد القانــون اختصاصاتــه األخــرى» ،وتض َمــن
التعديــل أن يختــص مجلــس الدولــة «دون غريه بالفصــل يف املنازعات

وبذلــك يكــون للربملــان بغرفتيــه ،حريــة االختيــار يف إحالــة مرشوعات
القوانــن للمجلــس مــن عدمــه ،دون إلـزام عليــه حســبام كانــت تنــص
املــادة ،قبــل التعديــل ،كــا تصبــح الحكومــة غــر مطالبــة بالرجــوع
إىل مجلــس الدولــة فيــا يخــص مرشوعــات العقــود التــي تكــون
الدولــة أو الهيئــات العامــة طرفــا فيهــا.
تنــص املــادة  193مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة
بتشــكيل رئاســة املحكمــة الدســتورية العليــا وطريقــة اختيار رئيســها،
عــى أنــه «تختــار الجمعيــة العامــة رئيــس املحكمــة مــن بــن أقــدم
ثالثــة نــواب لرئيــس املحكمــة ،كــا تختــار نــواب الرئيــس ،وأعضــاء
هيئــة املفوضــن بهــا ،ويصــدر بتعيينهــم قـرار مــن رئيــس الجمهورية،
وذلــك كلــه عــى النحــو املبــن بالقانــون” ،تضمــن التعديــل تغيــر
آليــة تعيــن رئاســة املحكمــة ،بحيــث يختــار رئيــس الجمهوريــة
رئيــس املحكمــة الدســتورية مــن بــن أقــدم خمســة نــواب لرئيــس
املحكمــة .ويعـ ّـن رئيــس الجمهوريــة نائــب رئيــس املحكمــة مــن بــن
اثنــن ،تُرشــح أحدهــا الجمعيــة العامــة للمحكمــة ،ويرشــح اآلخــر
رئيــس املحكمــة .ويُعـ ّـن رئيــس هيئــة املفوضــن وأعضاؤهــا بق ـرار
مــن رئيــس الجمهوريــة بنــاء عــى ترشــيح رئيــس املحكمــة وبعــد
أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة”.
وبذلــك يصبــح لرئيــس الجمهوريــة الحــق يف اختيــار رئيــس املحكمــة
ونائبــه ،بعــد أن كانــت موافقتــه عــى تعيــن رئيــس املحكمــة إجرائية،
وبتلــك التعديــات أصبحــت الســلطة القضائيــة تحــت ســيطرة تامــة
لرئيــس الجمهوريــة مــا يقتــل مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ويجعلها
مجــرد تابعــة للســلطة التنفيذيــة.

ثانيا :مدنية الدولة ودور الجيش
 -1تعديالت خاصة بالقوات املسلحة
تنــص املــادة  200مــن الدســتور قبــل التعديــل عــى أن «القــوات
املســلحة ملــك للشــعب ،مهمتهــا حاميــة البــاد ،والحفــاظ عــى
أمنهــا وســامة أراضيهــا ،والدولــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه
القــوات ،ويُحظــر عــى أي فــرد أو هيئــة أو جهــة أو جامعــة إنشــاء
تشــكيالت أو فــرق أو تنظيــات عســكرية أو شــبه عســكرية .ويكــون
للقــوات املســلحة مجلــس أعــى ،عــى النحــو الــذي ينظمــه القانون”،
وتضمــن التعديــل إضافــة «صــون الدســتور والدميقراطيــة والحفــاظ
عــى املقومــات األساســية للدولــة ومدنيتهــا ،ومكتســبات الشــعب
وحقــوق وحريــات األف ـراد» إىل مهــام القــوات املســلحة.
تنــص املــادة  204مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي املــادة املتعلقــة
باختصاصــات القضــاء العســكري ،عــى أنــه «ال يجــوز محاكمــة مــدين
رشا
أمــام القضــاء العســكري ،إال يف الجرائــم التــي متثــل اعتــداء مبــا ً

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

 -2السلطة التنفيذية

كانــت املــادة  189مــن الدســتور قبــل التعديــل ،وهــي الخاصــة
بتعيــن النائــب العــام ،تنــص عــى أنــه «يتــوىل النيابــة العامــة
نائــب عــام يختــاره مجلــس القضــاء األعــى ،مــن بــن نــواب رئيــس
محكمــة النقــض ،أو الرؤســاء مبحاكــم االســتئناف ،أو النــواب
العامــن املســاعدين .ويصــدر بتعيينــه ق ـرار مــن رئيــس الجمهوريــة
ملــدة أربــع ســنوات ،أو للمــدة الباقيــة حتــى بلوغــه ســن التقاعــد،
أيهــا أقــرب ،وملــرة واحــدة طــوال مــدة عملــه” ،تضمــن التعديــل
تغيــر آليــة تعيــن النائــب ،بحيــث يعينــه رئيــس الجمهوريــة مــن
بــن ثالثــة يرشــحهم مجلــس القضــاء األعــى مــن بــن نــواب رئيــس
محكمــة النقــض أو الرؤســاء مبحاكــم االســتئناف أو النــواب العمــوم
املســاعدين .وهــو مــا يعنــي أن موافقــة رئيــس الجمهوريــة عــى
تعيــن النائــب العــام لــن تصبــح إجرائيــة ،بــل ســيكون لــه حــق
االختيــار مــن بــن مرشــحني.

اإلداريــة ومنازعــات التنفيــذ املتعلقــة بجميــع أحكامــه ،كــا يختــص
بالفصــل يف الدعــاوى والطعــون التأديبيــة ،ويتــوىل اإلفتــاء يف املســائل
القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون ومراجعــة وصياغــة
مرشوعــات القوانــن والقـرارات ذات الصفــة الترشيعيــة التــي تحــال
إليــه ،ويحــدد القانــون اختصاصاتــه األخــرى”.
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عــى املنشــآت العســكرية أو معســكرات القــوات املســلحة أو مــا
يف حكمهــا ،أو املناطــق العســكرية أو الحدوديــة املقــررة كذلــك ،أو
معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أرسارهــا
العســكرية أو أموالهــا العامــة أو املصانــع الحربيــة ،أو الجرائــم
رشا عــى
املتعلقــة بالتجنيــد ،أو الجرائــم التــي متثــل اعتــداء مبــا ً
ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعــال وظائفهــم” ،جــاء التعديــل
بإضافــة االعتــداء عــى «املنشــآت التــي تتــوىل القــوات املســلحة
حاميتهــا» ضمــن مســوغات محاكمــة املدنيــن عســكريا .مــا يفتــح
البــاب أكــر ملحاكمــة املدنيــن أمــام املحاكــم العســكرية.

أمــام املحاكــم العســكرية أو لكــون الدســتور محيــل يف الكثــر مــن
مــواده إىل القانــون مــا يجعلــه يف خطــر التحكــم مــن ســلطات
الدولــة ،والغريــب أنــه رغــم كــون الدســتور غــر حاســم يف الكثــر
مــن مــواده وال يضــع إلتزا ًمــا حقيق ًيــا عــى الســلطات وباألخــص
التنفيذيــة إال إنــه مبجــرد إســتقرار النظــام الحاكــم ،ظهــر هجــوم
كبــر عليــه ومطالــب بتغيــره ،وكانــت بدايتهــا ترصيــح الســيد رئيــس
الجمهوريــة عــن (النوايــا الحســنة) عنــد وضــع دســتور مــر (أمــر
مهــم ويحتــاج إىل نظــر) ،وأشــاروا إىل أن الدســتور نظــم آليــات
إجــراء تعديــات دســتورية مــن خــال الربملــان.

جــاء نــص املــادة  234مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة
بتعيــن وزيــر الدفــاع ،كــا يــي« :يكــون تعيــن وزيــر الدفــاع بعــد
موافقــة املجلــس األعــى للقــوات املســلحة ،وتــري أحــكام هــذه
املــادة لدورتــن رئاســيتني كاملتــن اعتبــا ًرا مــن تاريــخ العمــل

فتحــت ترصيحــات الرئيــس البــاب للحديــث ألول مــرة عــن إمكانيــة
إجــراء تعديــات عــى الدســتور الجديــد الــذي حــاز عــى نســبة
موافقــة تجــاوزت  98%خــال االســتفتاء عليــه ،وتجــدد الجــدل مــرة
ثانيــة مــع عبــارة جديــدة لرئيــس مجلــس النــواب الدكتــور عــى
عبدالعــال ،خــال ترؤســه مناقشــة رســالة دكتــوراه بكليــة الحقــوق
جامعــة املنصــورة قبــل أيــام ،قــال فيهــا (إن أى دســتور يتــم وضعه ىف
حالــة عــدم اســتقرار ،يحتــاج إىل إعــادة نظــر بعــد اســتقرار الدولــة)،
أبــرز املــواد التــي أثــارت الجــدل يف تلــك املرحلــة كانــت تتعلــق مبــدة
الفــرة الرئاســية وتشــكيل الحكومــة واختصاصــات القضــاء العســكرى
ومجلــس الدولــة واإلنفــاق الحكومــي واالســتفتاء عــى املعاهــدات.

بالدســتور (دســتور  ،”)2014أمــا التعديــل فث َبــت أن «يكــون تعيــن
وزيــر الدفــاع بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقــوات املســلحة» ،دون
تقييــده بــرط زمنــي.

 -2املسار اإلنتخابي
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أ -هيمنة النظام واستغالل السلطة للتمهيد
للتعديل

كانــت النســخة الجديــدة مــن الدســتور املــري بعــد تعديلــه يف
 2014قــد القــت الكثــر مــن الجــدل ،بــن مؤيــد مطلــق متاشــياً
مــع تحالفــات  3يوليو/جويليــة والنظــام الســيايس الجديــد ،ومؤيــد
مرتكــن إىل النقلــة النوعيــة التــي أودهــا الدســتور بالحقــوق
والحريــات ،ومعــارض لطريقــة وضعــة وتعطيــل دســتور ،2012
ومعــارض ملــا بالدســتور مــن عــوار ســواء ملــواد محاكمــة املدنيــن

ب -خطوات التعديل

كانــت رشارة بــدء حملــة تعديــات الدســتور قــد بــدأت مــع بدايــة
الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس لواليتــه الثانيــة يف يوليو/جويليــة
 2018والتــي كانــت مــن املفــرض أن تكــون األخــرة لتنتهــي يف 2022
وف ًقــا املــادة  140مــن الدســتور والتــي نصــت عــل «ينتخــب رئيــس
الجمهوريــة ملــدة أربــع ســنوات ميالديــة ،تبــدأ مــن اليــوم التــايل
النتهــاء مــدة ســلفه ،وال يجــوز إعــادة انتخابــه إال ملــرة واحــدة»،
وكانــت بدايــة االقرتاحــات أن يتضمــن التعديــل زيــادة مــدة الرئاســة
خصوصــا وأنــه يف حــال تعديــل تلــك
مــن أربــع إىل ســت ســنوات،
ً
املــادة ،فــا يوجــد بالدســتور مــا مينــع الرئيــس الحــايل مــن االســتفادة
مــن التعديــل ،بحســاب مــدة الرئاســة الجديــدة بســت ســنوات بـ ً
ـدل
مــن أربــع ،والســاح لــه بالرتشــح لفــرة رئاســية ثانيــة بعــد التعديل،.
مل ميــر ســوى شــهرين مــن العــام حتــى قــام املكتــب الســيايس الئتالف
«دعــم مــر» ،يف بدايــة فربايــر  2019التقــدم بعــدد مــن التعديــات
الدســتورية للدكتــور عــي عبــد العــال رئيــس مجلــس النــواب ،بعــد
التوقيــع عليهــا مــن جانــب عــدد كبــر مــن أعضــاء الربملــان عــى
التعديــات .متــت صياغــات التعديــات بطريقــة متدرجــة ،برفــع
ســقف التمديــد للســييس ألقــى حــد وهــو عــام  ،2034ثــم النــزول
بفــرة التمديــد حتــى عــام  ،2030لــي يكــون األدىن «أخــف وطــأة
ً
قبــول ،وجــاءت موافقــة الربملــان عــى التعديــات النهائيــة
وأكــر
مبوافقــة  531نائ ًبــا مــن بــن  596عض ـ ًوا يف مجلــس النــواب الــذي
تؤيــد األغلبيــة الســاحقة مــن أعضائــه الســييس.
ويف  23إبريــل  2019أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات يف مــر
عــن نتيجــة االســتفتاء الشــعبي بشــأن التعديــات الدســتورية التــي
وافــق عليهــا مجلــس النــواب ،وأشــارت نتيجــة االســتفتاء إىل املوافقــة
عــى للتعديــات الدســتورية بنســبة  ،.88.83%وشــارك أكــر مــن

نسبة مشاركة

نسبة املوافقين

%88,83 %44,33
شخصا
أكثر من  27مليون
ً

شخصا
أكثر من  23مليون
ً

شــخصا ،بنســبة مشــاركة بلغــت  ،44.33%وبلــغ عــدد
 27مليــون
ً
املوافقــن  23مليــون  416ألــف  741صــوت بنســبة  88.83%وعــدد
غــر املوافقــن  2مليــون  945ألــف  680صوتًــا بنســبة ،.11.17%
وكان قــد أجــري االســتفتاء عــى مــدى  3أيــام للمرصيــن يف الخــارج
ومثلهــم ملواطنــي الداخــل .وكان أمــام الناخبــن املرصيــن يف
الداخــل والخــارج أربعــة أيــام فقــط لق ـراءة التعديــات الدســتورية
واســتيعابها بعــد املوافقــة النهائيــة عليهــا مــن مجلــس النــواب قبــل
أن يتوجهــوا إىل صناديــق االقــراع.
ج -ردود األفعال:

أشــتد الخــاف والجــدل بشــأن التعديــات الدســتورية ،إذ يعتربهــا
مؤيــدو النظــام ،تصــب يف املصلحــة العامــة للبــاد ،وتضمــن مــن
االســتقرار واالســتمرارية ،بحيــث متكــن الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس
مــن إكــال مشــاريعه السياســية واالقتصاديــة ،التــي بدأها مــع توليه
مقدســا ،وأنــه
نصــا
رئاســة البــاد ،ويــرى هــؤالء أن الدســتور ليــس ً
ً
قابــل للتعديــل كــا أن مــر ليســت اســتثناء يف هــذا الصــدد ،إذ
ســبقتها لذلــك عــدة دول ،كــا يؤكــدون عــى أن مــدد الرئاســة أيضً ــا
متــت زيادتهــا يف تعديــات شــهدتها عــدة دول يف تجــارب ســابقة.
وتضمنــت األح ـزاب املوافقــة عــى التعديــات منــذ اللحظــة األوىل
أح ـزاب:
(حــزب الوفــد ،برئاســة املستشــار بهــاء أبــو شــقة  -حــزب املرصيــن
األحــرار ،برئاســة عصــام خليــل  -حــزب مســتقبل وطــن ،برئاســة
أرشف رشــاد  -حــزب الشــعب الجمهــوري ،برئاســة حــازم عمــر -
حــزب الحركــة الوطنيــة ،برئاســة عبدالــرؤوف الســيد  -حــزب الحريــة
ً
ممثلعنــه مجــدى عــام نائــب رئيــس الحــزب  -حــزب مــر بلــدي،
برئاســة ســيف إســام عبــد البــاري  -حــزب مــر الحديثــة ،برئاســة
نبيــل دعبــس  -حــزب التجمــع ممثـ ًـا عنــه عبدالنــارص قنــدى ،أمــن
الشــئون الربملانيــة  -حــزب الســام ،برئاســة أحمــد الفضــاىل  -حــزب
الغــد ،برئاســة مــوىس مصطفــى مــوىس  -حــزب مــر الثــورة ،برئاســة
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حســن أبوالعطــا  -حــزب حقــوق اإلنســان ،برئاســة املستشــار أحمــد
جــال الديــن التهامــى  -حــزب نهضــة مــر ،برئاســة املهنــدس أحمــد
أبــو النــر  -حــزب الســادات الدميقراطــى ،برئاســة عبدالحكيــم
عصمــت الســادات  -الحــزب العــريب الدميقراطــى النــارصى ،برئاســة
الدكتــور محمــد أبــو العــا  -حــزب الــرح ،برئاســة أحمــد نديــم -
رئيــس حــزب االتحــاد الدميقراطــى ،برئاســة حســن تــرك  -الحــزب
العــرىب للعــدل واملســاواة ،برئاســة راشــد ســام  -حــزب االنتــاء،
برئاســة ماجــدة حســن  -حــزب النــر ،برئاســة رشيــف الحســيني
 حــزب صــوت مــر ،برئاســة نــر محمــد  -حــزب إرادة جيــل،برئاســة تيســر مطــر  -حــزب الجيــل ،برئاســة ناجــى الشــهايب -حــزب
األح ـرار الدســتوريني الجديــد ،برئاســة محمــد املنصــوري  -الحــزب
االجتامعــي الحــر ،برئاســة عصمــت املريغنــي  -حــزب حــاة وطــن،
بحضــور جــال محمــود هريــدى  -حــزب املؤمتــر ،برئاســة عمــر
صميــدة)
أمــا املعارضــون فــرون أن التعديــات الدســتورية ،تعنــي «بقــاء
الســييس يف الســلطة حتــى  ،»2030وأنهــا متثــل تعديًــا عــى الدســتور
و»تكريســا للدكتاتوريــة» مــن وجهــة نظرهــم .وقــد دعــت
نفســه
ً
الحركــة املدنيــة الدميقراطيــة ،التــي تضــم أحزابًــا مدنيــة أبرزهــا:
الحــزب املــري الدميقراطــي االجتامعــي ،وتيــار الكرامــة ،وحــزب
الدســتور ،وحــزب التحالــف الشــعبي االشــرايك ،وحــزب اإلصــاح
والتنميــة الشــعب املــري إىل النــزول يــوم االســتفتاء للتصويــت
بـــ(ال) عــى التعديــات الدســتورية” ،3وبالرغــم مــن الالفتــات التــي
غطــت معظــم شــوارع القاهــرة واملــدن املرصيــة ،تأييــدً ا للتعديــات
الدســتورية ،يــرى املعارضــون أن هــذه الالفتــات الدعائيــة ،ليســت
تعبــرًا عــن الواقــع الحقيقــي ،وأن أحــدً ا مــن املواطنــن ال ميكنــه
اإلعـراب ســوى عــن التأييــد يف ظــل الظــروف الحاليــة .ورغــم وجــود
نقاشــات عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،يف أوســاط املرصيــن بــن
مؤيــد ومعــارض ،إال أن البعــض يــرى أن هــذه النقاشــات رمبــا ال متثــل
الجانــب األكــر مــن املرصيــن ،وأنهــا محصــورة يف أوســاط الطبقــة
الواعيــة ،يف حــن أن الجانــب األكــر مــن املرصيــن يبــدو مهمو ًمــا،

 -3الحركة املدنية مبرص تدعو للتصويت بـ ال عىل تعديل الدستور .انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/3868TzD :
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الغريب أنه ،رغم
كون الدستور غير
حاسم يف الكثير من
إلتزاما
مواده وال يضع
ً
حقيق ًيا ىلع السلطات
وباألخص التنفيذية إال
إنه بمجرد إستقرار النظام
الحاكم ،ظهر هجوم كبير
عليه ومطالب بتغييره

االستفتاء الشعبي بشأن التعديالت الدستورية
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تحتاج الدولة املصرية إلي إعادة
نظر يف العديد من أسسها
سواء السلطات الثالثة أو القوى
السياسية املختلفة أو حتي منظمات
املجتمع املدني وكيفية عملها

بظــروف اقتصاديــة صعبــة ال متكنــه مــن رفاهيــة االهتــام مبعرفــة
طبيعــة التعديــات ،4يف املقابــل مبــوازاة نســبة اإلقبــال ضعيفــة خــال
االســتفتاء ،ويف ظــل التعديــات الجديــدة عــى الدســتور املــري،
قالــت املتحدثــة باســم اإلتحــاد األورويب أن اإلتحــاد «يذكــر ...
بالتزامــات مــر الدوليــة واإلقليميــة فيــا يتعلــق بســيادة القانــون
والقضــاء املســتقل ،وحريــة التجمــع والتعبــر ،وحقــوق املشــاركة
ملواطنيهــا ،ويتوقــع التــزام مــر الكامل بهــذه التعهــدات».5

التوصيات:

 -1السلطة التنفيذية:

التقرير السنوي ملركز دعم 2019
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التوقــف عــن مامرســاتها القمعيــة واإلســتحواذ عــى الســلطتني
الترشيعيــة والقضائيــة وغلــق املجــال العــام أمــام املواطنــن ،ويجــب
ان تتوقــف فــورا سلســلة االعتقــاالت العشــوائية والضغــط عــى
الســلطة القضائيــة الســتخدام الحبــس االحتياطــى كعقوبــة ،كــا
يجــب التوقــف عــن مالحقــة النشــطاء الحقوقــن مــن منعهــم مــن
الســفر والحجــز عــى ارصدتهــم الشــخصية وارصــدة مؤسســاتهم عــى
خلفيــة االســتخدام السياســيى لقضيــة  173التــى يتــم التحقيــق فيهــا
لســنوات ويتــم منــع ســفر الحقوقــن وتعطيــل انشــطتهم والتشــويه
املتعمــد لهــم مبباركــة قضــاة التحقيــق الــذي تجــاوز عملهــم االطــار

 -2السلطة التشريعية:
عــى الســلطة الترشيعيــة أن تتخــذ مواقــف يف صــف ناخبيهــا وليــس
الســلطة السياســية ،وبعــد خيانــة النــواب لقســمهم الدســتوري
واملخالفــات الفجــة للدســتور والقانــون فيــا تعلــق بتعديــل مــواد
حظــر الدســتور تغريهــا واإلنبطــاح التــام إلرادة الســلطة التنفيذيــة يف
جميــع قرارتهــا ،والتوقــف عــن حاميــة الفاســدين مــن أعضــاء الربملان
الذيــن يرفضــون بشــكل مســتمر رفــع الحصانــة الربملانيــة عنهــم
ملســائلتهم أمــام الســلطة القضائيــة ،كــا يجــب عليهــا العمــل عــى
اصــدار قوانــن مفوضيــة التمييــز واق ـرار ترشيــع العدالــة االنتقاليــة
وقانــون االدارة املحليــة وتعديــل حقيقــي لقوانــن الجمعيــات االهلية
والنقابــات العامليــة واالح ـزاب السياســية وقانــون التظاهــر ليالئــم
املــواد  73و 74و 75و 76مــن الدســتور كــا يجــب عليهــا مراجعــة
الترشيعــات املتعلقــة بالهيئــات املســتقلة كاملجلــس القومــى لحقــوق
االنســان واملجلــس القومــى للمــرأة.

 -3السلطة القضائية:
العــودة لســابق عهدهــا كمدافعــة عــن املواطنــن بـ ً
ـدل مــن إســتمرار

 -4هل تحظى التعديالت الدستورية بقبول يف الشارع املرصي؟ BBC ،عريب .انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2FKOSlZ :
 -5بيان املتحدثة باسم االتحاد األورويب بشأن التعديالت الدستورية يف مرص ،املوقع الرسمي لالتحاد األورويب .انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2Tm0W5f :

 -4االحزاب والقوى السياسية ومنظمات
املجتمع املدنى:
البحــث عــن حلــول جــادة للخــروج مــن حالــة الحصــار املفروضــة
عليهــا بتبنــى نهــج الحــوار املســتمر فيــا بينهــا وتبنــى حمــات
مشــركة و ابــداع اليــات جديــدة وطــرح حلــول لعــدد مــن القضايــا
التــى تواجــه املواطنــن االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع خلــق اليــات
دميقراطيــة متكــن النســاء والشــباب مــن تــوىل املناصــب القياديــة ىف
املنظــات السياســية والنقابيــة وطــرح قواعــد الشــفافية واملحاســبة
داخــل املنظــات املدنيــة.
يجــب ان تتوقــف فــو ًرا حمــات التحريــض واملالحقــة للكتــاب
واملثقفــن املرصيــن ومواجهــة حمــات التكفــر ضدهــم مــن قبــل
املؤسســات الدينيــة الرســمية مــا ميكــن التيــارات الدينيــة املتشــددة
مــن مالحقتهــم امــام القضــاء كــا يجــب ان تتوقــف النيابــة العامــة
والقضــاء مــن النظــر ىف قضايــا الحســبة واالف ـراج الفــورى عــن مــن
يتــم مالحقتــه الراء دينيــة او ثقافيــة مختلفــة.
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تحتــاج الدولــة املرصيــة إىل إعــادة نظــر يف العــدد مــن أسســها ســواء
الســلطات الثالثــة أو القــوى السياســية املختلفــة أو حتــى منظــات
املجتمــع املــدين وكيفيــة عملهــا:

القانــوىن ،كــا يجــب االفـراج الفــوري عــن كافــة املعتقلــن والبحــث
ىف شــكاوى املختفــن قرس ًيــا وتقديــم تلــك الشــكاوى لجهــات تحقيــق
محايــدة ومســتقلة ،فضـ ًـا عــن التوقــف عــن سياســات الحجــب لــكل
املواقــع التــي ال تســر عــى الخــط املرســوم مــن الســلطة وإتاحــة
الفرصــة لحريــة الــرأي والتعبــر.

تبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة ســواء فيــا يتعلــق بقمــع النشــطاء عــن
طريــق إســتخدام الحبــس اإلحتياطــي واألحــكام القضائيــة املجحفــة
أو بالتوقــف عــن أداء دورهــا الرقــايب عــي أعاملهــا ،كــا يجــب عــى
النائــب العــام إعــادة النظــر يف وضــع وســلطات نيابــة أمــن الدولــة
العليــا ومــا وصلــت إليــه مــن مقــرة للعدالــة لــكل مــن يقــوده حظــه
العــر لدخولهــا.
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سنحاول من خالل هذا القسم األول من
التقرير تقديم أبرز التطورات الخاصة
بهذه السياسات والترشيعات خالل الفرتة
املمتدة من  1سبتمرب  2018إىل  15سبتمرب
 ،2019من خالل التطرق يف جزء أول إىل
أهم التطورات السياسية والترشيعية
املتعلقة بحقوق اإلنسان ويف جزء ثاين ألهم
التطورات السياسية والترشيعية املتعلقة
باالنتقال الدميقراطي لنقدم يف الجزء األخري
أهم التوصيات.
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يف تونس

عاشت تونس العديد من األحداث السياسية
والتطورات الترشيعية خالل الفرتة املمتدة
من  1سبتمرب  2018إىل  15سبتمرب . 2019
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رغــم التقــدم املحقــق خــال فــرة الرصــد الخاصــة بهــذا التقريــر يف مجــال
الترشيعــات والسياســات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان فإن الفجــوة ،ورغــم
تقلصهــا النســبي ،مازالــت واضحــة بــن النــص الدســتوري والنصــوص
الترشيعية مــن جهــة وبــن واقــع حقــوق اإلنســان يف تونس مــن جهــة
أخــرى.
وقد صــدر بالرائــد الرســمي للجمهوريّــة التونســ ّية (عــدد  )89القانــون
األســايس املتعلّــق بهيئــة حقــوق اإلنســان املــؤ ّرخ يف  29أكتوبــر املــايض
والــذي كان الربملــان قــد صــادق عليــه يــوم  16مــن الشــهر نفســه بـــ 144
صوتًــا دون احتفــاظ ودون رفــض .ويعتــر هــذا النــص املصادق عليــه
األهــم خــال الفــرة موضــوع الرصــد يف مجــال حقــوق اإلنســان .وتض ّمــن
ً
فصــا موزعــة عــى خمســة أبــواب وقــد
مــروع هــذا القانــون 59
تع ّهــدت بــه لجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة بالربملــان.
ويتكـ ّون مجلــس هيئــة حقــوق اإلنســان ،حســب الفصــل  28مــن مــروع
القانــون ،مــن قــاض إداري وقــاض عــديل ومحــام وطبيــب باالضافــة اىل
خمســة أعضــاء ميثلــون الجمعيــات املعن ّيــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
والحريــات.
وســنقوم فيــا يــي بعــرض أبــرز التطــورات املتعلقــة بالسياســات
والترشيعــات املتصلــة بحقــوق اإلنســان:

-1حرية الصحافة والتعبير:

ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين

التقرير السنوي ملركز دعم 2019

فــرة الرصــد الحاليــة كانــت كســابقاتها ،حيــث مل تشــهد السياســات
خصوصــا فيــا يخــص
العامــة للدولــة وال الترشيعات تقدمــا ملحوظًــا
ً
موضــوع حاميــة الصحافيــن ،هــذا وقد أكــدت النقابــة الوطنيــة
للصحفيــن التونســيني ،أنــه رغــم الرتاجــع يف حجــم االعتــداءات الجســدية
واللفظيــة عليهــم طيلــة الفــرة الســابقة فإنّــه ُســجل تصاعــدً ا ها ًمــا يف
عــدد الهجــات اإللكرتونيــة عليهــم عــى خلفيــة مواقفهــم مــن قضايــا
الشــأن العــام أو عــى خلفيــة تغطياتهــم املهنيــة وصلــت حــدّ التهديــد
بالقتــل والتجريــم والتخويــن والتحريــض واالبت ـزاز مـ ّـا يع ـ ّزز املخــاوف
مــن تنامــي اســتعامل الفضــاء االف ـرايض ملزيــد تصفيــة الحســابات أنّهــا

ومــن اهــم الحــاالت تلــك التــي تعلقــت بنقيــب الصحفيــن ،حيــث
عــرت الفدراليــة الدوليــة للصحفيــن عــن إدانتهــا للتهديــدات التــي
طالــت رئيــس نقابــة الصحفيــن ناجــي البغــوري بالتصفيــة الجســدية
والقتــل إثــر انتقــاده لق ـرار مجلــس شــورى حركــة النهضــة الرافــض
ملقــرح املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف املــراث 2.كــا اعتــرت
النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيني ،أن إحالــة الصحفــي ،أســامة
الشـ ّوايل ،صحفــي برنامــج الحقائــق األربعــة ،ك ُم ّتهــم« ،يعــد تواصـ ًـا
ملنهــج التجريــم الــذي تتخــذه النيابــة العموميــة إزاء الصحفيــن منــذ
فــرة» .كــا عـ ّـرت النقابــة عــن صدمتهــا إزاء «التحامل الــذي الحظته
خــال عمليــة اإلســتامع إىل الصحفــي ،إثــر ق ـرار النيابــة العموميــة
باملحكمــة اإلبتدائيــة بقرمباليــة إحالتــه عــى الدائــرة الجناحيــة األوىل
بهــذه املحكمــة ،مــن أجــل اإلعتــداء بالعنــف الشــديد عــى معنــى
الفصــول  128و 218و 258و 264مــن املجلــة الجزائيــة» ،وقــد تقــدّ م
الصحفــي لــدى مركــز الحــرس الوطنــي بقرمباليــة بشــكوى ضــدّ
املعتديــن وتــم اإلســتامع لــه بصفتــه كمتــرر ومتــت مكافحتــه مــع
املعتديــن عليــه وباستشــارة النيابــة العموميــة طلبــت إحالــة الشــوايل
واملتهمــن الثــاث بحالــة تقديــم« ،إال أنهــا ارتــأت إحالتهــم جميعــا
بتهمــة االعتــداء بالعنــف الشــديد» .ومــن جانبهــا أدانــت الهيئــة
العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــري (الهايــكا) ،مــا تع ـ ّرض
لــه بعــض الصحفيــن التابعــن لفريــق إعــداد برنامــج «الحقائــق
األربــع» مــن إعتــداء بالعنــف اللفظــي والجســدي ،أثنــاء قيامهــم
بتحقيــق اســتقصايئ حــول مركــز لرعايــة املســ ّنني ،تــم يف إطــاره
الكشــف عــن عــدد مــن التجــاوزات وتعــ ّرض بعــض املســ ّنني فيــه
لســوء املعاملــة ،يف حلقــة تــم بثهــا مســاء الخميــس  11أفريــل 2019
عــى قنــاة «الحــوار التونــي .كــا مارســت دورهــا التعديــي املنــوط
بهــا حيــث أصــدرت يــوم  05أكتوبــر  2018إعال ًمــا مبخالفــة تعلــم
فيــه قنــاة نســمة أنهــا تبــث دون إجــازة اســتناداً عــى معنــى الفصــل
 31مــن املرســوم عــدد 116لســنة  2011الــذي ينــص عــى أنــه ويف
حالــة مامرســة نشــاطات بــث دون إجــازة تســلط الهيئــة العليــا
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري خطايــا ت ـراوح بــن عرشيــن
ألــف دينــار وخمســن ألــف دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيـزات
التــي تســتعمل للقيــام بتلــك النشــاطات».
مــن الناحيــة القانونيــة والقضائيــة ،ال طاملــا دعــت النقابــة الوطنيــة
للصحفيــن التونســيني الســلطة القضائيــة إىل التوقــف عــن تتبــع
الصحفيــن يف إطــار عملهــم الصحفــي خــارج إطــار املرســوم 115
املنظــم لحريــة الصحافــة والطباعــة والنــر ،كــا دعتــه اىل الترسيــع
يف تتبــع املعتديــن عــى الصحفيــن يف امللفــات املرفوعــة لــدى أنظــاره
ملناهضــة االفــات مــن العقــاب وضــان عــدم العــودة اىل مثــل هــذه
االعتــداءات ،3وهنــا أرقــام حــول االعتــداءات عــى الصحفيــن بنــاء

عدد الصحفيين املعتدى عليهم

200

عدد اإلعتداءات

139

للمعتدين
نسبة تت ّبع الصحفيين ُ

13

شكاية

عدد احاالت الصحفيين ىلع القضاء

12

صحفي

التقرير السنوي لوحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين
من  1ماي  2018إلى  30أفريل 2019

عــى التقريــر الســنوي لوحــدة الرصــد التابعــة لنقابــة الصحفيــن مــن
 1ماي/مايــو  2018إىل  30أفريل/أبريــل :2019
وقــد خلُــص التقريــر الســنوي لواقــع الحريــات الصحفيــة يف تونــس
الــذي قدمتــه النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيني ،إىل أن «مســار
الحريــات الصحفيــة تراجــع خطــوات إىل الخلــف مــع بدايــة ســنة
 .»2019وقــد اعتــر ُمعــدّ و التقريــر أن هــذه املــؤرشات «ع ّمقــت
املخــاوف إزاء عــودة قبضــة ســلطة املــال الســيايس عــى اإلعــام»،
ونــددت النقابــة يف التقريــر عــن مخاوفهــا إزاء تحــ ّول القضــاء إىل
«جهــاز للتضييــق عــى الصحفيــن» ،وهــو مــا يعكســه إحالــة 12
صحف ًيــا عــى القضــاء ،خــارج إطــار املرســوم  115يف كامــل الفــرة
التــي يغطيهــا التقريــر .كــا حــ ّذرت مــن عــدد مــن «التوجهــات
الترشيعيــة الضاربــة للحريــات الصحفيــة يف العمــق» ،حســب مــا جاء
يف التقريــر ،عــى غ ـرار القانــون املُنظّــم لحالــة الطــوارئ ومــروع
قانــون حاميــة األمنيــن .وقــد تقدمــت النقابــة يف تقريرهــا الســنوي
بجملــة مــن التوصيــات ،أهمهــا «إيقــاف تت ّبــع الصحفيــن واملُد ّونــن،
خــارج إطــار املرســومني  115و 116وتطويــر الترشيعــات» ،مبــا ُيكّــن
الصحفيــن مــن أداء مهامهــم عــى أفضــل وجــه.
كذلــك ســجلت وحــدة الرصــد مبركــز الســامة املهنيــة بالنقابــة

 -1نقابة الصحفيني تطلق قريبا حملة لحامية الصحفيني من الهجامت يف الفضاء االفرتايض 8،سبتمرب  .2018انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/v1a1 :
 -2الفدرالية الدولية للصحفيني تدين التهديدات الخطرية ضد رئيس نقابة الصحفيني ،شمس فم 12 ،سبتمرب  .2018انظر الرابط التايلhttps://www.shemsfm. :
net/ar
 -3وحدة الرصد بنقابة الصحفيني تسجل  15حالة اعتداء عىل الصحفيني خالل شهر نوفمرب الفارط ،التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية 10 ،-ديسمرب  .2018انظر
الرابط التايلhttp://ibit.ly/Tt16 :
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التطورات
السياسية
والتشريعية
املتعلقة
بحقوق
اإلنسان

وقــررت إطــاق حملــة لحاميــة الصحفيــن مــن الهجــات الفضــاء
االفــرايض وتخصيــص طاقــم قانــوين ملتابعــة كل الحــاالت قضائ ًيــا،
بالتــوازي مــع عمــل وحــدة الرصــد مبركــز الســامة املهنيــة1.
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االعتداءات ىلع الصحفيين يف الفترة املمتدة
من  16جويلية إلى  16سبتمبر 2019

 34إعتداء

 20صحفية

7
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اعتداءات جسدية

اعتداءات لفظية

حالة تحريض

حالة تهديد

الوطنيــة للصحفيــن التونســيني خــال الفــرة املمتــدة بــن  16جويلية
و 16ســبتمرب :وهــي الفــرة اإلنتخابيــة يف تونــس.
وســجلت الوحــدة خــال الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية
ارتفا ًعــا كبـرًا لحــاالت املضايقــة واملنــع مــن العمــل مقارنــة بالفـرات
املاضيــة،

وقــد تصــدر رؤســاء مراكــز االقـراع قامئــة املعتديــن بـــ  9اعتــداءات
يليهــم لجــان تنظيــم الحمــات بـــ  8اعتــداءات.
التقرير السنوي ملركز دعم 2019

ووفــق نفــس التقريــر تــم تســجيل مســؤولية املرتشــحني يف االنتخابات
عــى  3اعتــداءات يف حــن تســببت عنــارص حاميــة الشــخصيات يف
 3اعتــداءات ،يليهــم أنصــار املرتشــحني وأمنيــون ونشــطاء التواصــل
االجتامعــي بـــ  2اعتــداءات لــكل منهــم .كــا كان سياســيون وحــزب
ســيايس ومواطنــون ومديــرو حملــة ومالحظــون مســؤولة عــن
اعتــداء وحيــد لــكل منهــم ،وبالرغــم مــن ذلــك فقد تقدمــت تونــس
ب  25نقطــة وتصــدرت الــدول العربيــة يف ترتيــب التصنيــف العاملــي
لحريــة الصحافــة الــذي تنجــزه ســنو ًيا منظمــة مراســلون بــا حــدود،

وفــق مــا أعلنــه مديــر مكتــب شــال افريقيــا للمنظمــة .وأبــرز
هــذا األخــر أن تونــس متثــل االســتثناء يف تصنيــف  ،2019مقابــل
تراجــع حريــة الصحافــة يف العديــد مــن البلــدان مبــا فيهــا البلــدان
الدميقراطيــة ،فقــد مــرت مــن املرتبــة  97ســنة  2018اىل املرتبــة 72
أساســا اىل تراجــع
مــن بــن  180دولــة .واعتــر أن تقــدم تونــس يعــود ً
وتــرة االعتــداءات ضــد الصحفيــن ووســائل االعــام ،داع ًيــا الحكومــة
اىل دعــم حريــة الصحافــة باعتبارهــا مــن مرتكــزات الدميقراطيــة,
وأكــد يف ذات الســياق عــى رضورة تعزيــز املنظومــة الترشيعية ســيام
مــن خــال االرساع يف تركيــز الهيئــة الدســتورية لالتصــال الســمعي
البــري مبالءمتهــا مــع املعايــر الدوليــة يف مجــال حريــة االعــام.4
وبالعــودة إىل قضيــة قنــاة نســمة تحولت قــوة أمنيــة إىل مقــر
القنــاة ،لتنفيــذ ق ـرار الحجــز عــى معــدات البــث بالقنــاة الصــادر
عــن الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري ،وقــد تركــزت عديــد
الوحــدات األمنيــة أمــام مقــر القنــاة ،ووفــق مــا رصح بــه املمثــل
عــن إدارة القنــاة فقــد تفاجــأ العاملــون بالقنــاة بقــدوم قــوات
أمنيــة ملقــر القنــاة ومنــع الصحفيــن مــن االلتحــاق بعملهــم مثلــا
منعــوا الخارجــن مــن املقــر مــن املغــادرة ناف ًيــا أن تكــون القنــاة
ً
تدخــا
عــى علــم بخلفيــة هــذا التحــرك املفاجــئ والــذي اعتــره
مــن رئاســة الحكومــة للتضييــق عــى القنــاة ،مــن جهــة أخــرى أفــاد
عضــو الهيئــة العليــا املســتقلّة لإلتصــال الســمعي البــري (الهايــكا)
بــأنّ الهيئــة اتخــذت ق ـرار حجــز معــدّ ات قنــاة نســمة إثــر اســتنفاذ

 -4تونس تتقدم ب  25نقطة يف التصنيف العاملي لحرية الصحافة ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 18 ،أفريل  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/tfon :

بعــد ذلك أفــادت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
البــري (الهايــكا) بــأنّ املمثــل القانــوين للقنــاة التلفزيــة الخاصــة»
نســمة» قــد التقــى أعضــاء مــن مجلــس الهيئــة وطلــب النظــر
يف إعــادة تفعيــل إجــراءات تســوية الوضعيــة القانونيــة للقنــاة.
واشــارت الهايــكا يف بــاغ لهــا أنّ املمثــل القانــوين قــد أكّــد أنــه
بصــدد اســتكامل اإلج ـراءات املســتوجبة لتغيــر صبغــة الرشكــة مــن
محــدودة املســؤولية إىل خف ّيــة االســم وفقًــا ملــا تقتضيــه أحــكام
كــراس الــروط ،كــا طلــب متكينــه مــن مهلــة زمنيــة الســتيفاء
ذلــك مــع االذن باســتئناف البــث .وقــد أكّــد أعضــاء املجلــس وفــق
نــص البــاغ عــى رضورة االلت ـزام بتنفيــذ القانــون وبالق ـرار الصــادر
عــن الهيئــة وارجــاء النظــر يف الطلبــات املقدمــة إىل حــن عرضهــا
عــى املجلــس .يذكــر انّ الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
البــري قــد تو ّجهــت شــهر أكتوبــر  2018إىل إدارة القنــاة التلفزيــة
الخاصــة نســمة إلعالمهــا مبخالفــة» بــث دون إجــازة قانونيــة بعــد
أن اتخــذت يف وقــت ســابق ق ـرا ًرا يقــي بإيقــاف إج ـراءات تســوية
وضعيــة القنــاة بســبب عــدم اســتجابتها ملقتضيــات ك ـراس الــروط
املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة تلفزيــة
خاصــة .وأوضحــت أنهــا ارتــأت إعــام القنــاة بارتكابهــا مخالفــة
البــث دون رخصــة كإجـراء أويل ملــا يرتتــب عــن ذلــك مــن إجـراءات
قانونيــة بالنظــر إىل انّ مقتضيــات الفصــل  31مــن املرســوم 116
لســنة  2011تنــص عــى حجــز التجهيـزات وسـ ّن العقوبــات يف صــورة
ّ
البــث دون رخصــة.
وأكــدت الهيئــة عــى أن قنــاة نســمة التــي تبث خــارج اطــار القانون
ال تشــكل حالــة منفــردة يف املشــهد الســمعي والبــري ،بــل ينضــاف
لهــا كل مــن قنــاة “الزيتونــة” املدعومــة مــن قبــل حركــة النهضــة
وإذاعــة “القــرآن الكريــم” لصاحبهــا ســعيد الجزيــري األمــن العــام
ل”حــزب الرحمــة” وهــو مــا يضاعــف مــن خطــورة هــذا التوجــه
ويبتعــد بوســائل االعــام عــن دورهــا االســايس املتمثــل يف انــارة
الــرأي العــام ودعــم إرادة الناخــب يف االختيــار ودعــت الهيئــة العليــا
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري جميــع القنــوات التــي تبــث
خــارج إطــار القانــون إىل التوقــف الفــوري عــن البــث وذلــك قبــل
اللجــوء مجــددا التخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة املســتوجبة.6

-2النفاذ إلى املعلومة

مجمل قرارات
الهيئة الوطنية
للنفاذ للمعلومة تعود
الى دعاوى تقدم بها
شخصا معنو ًيا و398
352
ً
شخصا طبيع ًيا خالل سنة
ً
 .2018لكن يالحظ جملة
من الصعوبات التطبيقية
يف ممارسة حق النفاذ
حيث يواجه أصحاب
املطالب إدارة بيروقراطية
تتعنت يف منح املعلومة
املتاحة قانونا
خــال الثالثيــة األوىل مــن ســنة  2019أكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة
للنفــاذ للمعلومــة عــاد الحزقــي ،أن الهيئــة أصــدرت  600ق ـرار يف
أكــر مــن  800قضيــة وردت عليهــا .وكشــف أن  ٪ 67مــن القـرارات
الصــادرة عــن الهيئــة كانــت لصالــح طالبــي املعلومــة وأصحــاب
الدعــوى .ويف تعليقــه عــى تعامــل الهيــاكل العموميــة مــع مطالــب
النفــاذ للمعلومــة ،اعتــر الحزقــي أن أغلــب هــذه الهيــاكل كان لهــا
تجاوبــا إيجابيــا ،مش ـ ًرا إىل وجــود نقائــص تســتوجب العمــل عــى
كل املســتويات .ومــن الجهــات التــي تــم إصــدار قـرارات بخصوصهــا
منهــا خاصــة وزارة الداخليــة وضــد الربملــان .بخصــوص اللجــوء اىل

 -5قوة أمنية تتحول إىل مقر قناة «نسمة» لتنفيذ قرار حجز عىل املعدات ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 25 ،أفريل  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/ :
cM2L
 -6الهايكا تنذر تلفزيت “نسمة” و”الزيتونة” وإذاعة “القرآن الكريم” بالتوقف الفوري عن البث ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 9 ،ماي  .2019انظر الرابط التايل:
http://ibit.ly/N68Q

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

وقــد نتجــت عــن تشــنج املنــاخ العــام خــال الحملــة ،أو ســوء فهــم
القانــون مــن قبــل القامئــن عــى إنفــاذه .كــا ســجلت الوحــدة
اعتــداءات تصنــف بالخطــرة
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كا ّفــة القـرارات واإلجـراءات املتعلقــة بالحصــول عــى إجــازة إحــداث
ـم االنطــاق فيهــا منــذ ســنة
واســتغالل قنــاة تلفزيــة خاصــة والتــي تـ ّ
 2015واملتمثّلــة يف التنبيــه والعقوبــات املاليــة .كــا أنّ هــذا الق ـرار
ـم اتخــاذه عــى معنــى الفصــل  31مــن املرســوم  116الخــاص
قــد تـ ّ
بحريــة االتصــال الســمعي والبــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة
ـص هــذا الفصــل عــى أنّــه يف حالــة
لالتصــال الســمعي والبــري .وينـ ّ
مامرســة نشــاطات بــث دون إجــازة ،تســلط الهيئــة العليــا املســتقلة
لالتصــال الســمعي والبــري خطايــا تــراوح بــن عرشيــن ألــف
دينــار وخمســن ألــف دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيـزات التــي
تســتعمل للقيــام بتلــك النشــاطات.5

إذن هــي حالــة فــوىض عارمــة يعيشــها القطــاع اإلعالمــي والســلطة
التونســية الترشيعيــة والتنفيذيــة ال تحــرك ســاك ًنا إلعــادة تنظيــم
القطــاع ،أرقــام مفزعــة وأحــداث خطــرة تتكــرر كل ســنة يف ظــل
غيــاب اســراتيجية واضحــة لحاميــة الصحافيــن مــن اإلعتــداءات
املتكــررة ولتنظيــم القطــاع اإلعالمــي وإخراجــه مــن الفــوىض وعــدم
إح ـرام القانــون الــذي بــدأ القطــاع يغــرق فيــه .وبالتايل البــد مــن
إح ـرام الدســتور ومالءمــة الترشيعــات لــه.
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املحكمــة اإلداريــة ضــد ق ـرارات الهيئــة ،وإىل حــدود شــهر فربايــر/
فيفــري  ،2019اســتجاب  ٪ 8مــن اإلدارات للمطالــب قبــل صــدور
ق ـرار املحكمــة .يُذكــر ان مجمــل الق ـرارات تعــود اىل دعــاوى تقــدم
ـخصا طبيع ًيــا خــال ســنة .2018
ـخصا معنويًــا و 398شـ ً
بهــا  352شـ ً
لكــن يالحــظ جملــة مــن الصعوبــات التطبيقيــة يف مامرســة حــق
النفــاذ حيــث يواجــه أصحــاب املطالــب إدارة بريوقراطيــة تتعنــت
يف منــح املعلومــة املتاحــة قانونــا .بــل ال تتفاعــل املكاتــب داخــل
نفــس اإلدارة لتوفــر املعلومــة املطلوبــة مــع القســم الخــاص بالنفــاذ
إىل املعلومــة .وهــو مــا يتطلــب تكريــس اســتجابة اإلدارات داخلهــا
وخارجهــا ومتابعــة تنفيــذ قــرارات الهيئــة مــن أجــل التقييــم
والتطويــر ،وهــو مــا يتأكــد خاصــة مــن خــال ترصيحــات رئيــس
الهيئــة نفســه ،حيــث قــال إن وزارة التجهيــز واإلســكان تقــوم
بالتعتيــم فيــا يتعلــق ببعــض املشــاريع الكــرى .وقــال :إن الهيئــة
ستاســل الــوزارة ملطالبتهــا بتوضيــح.
ُ
فيــا أكــد رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحافيــن التونســيني ناجــي
البغــوري غيــاب اإلرادة السياســية يف تطبيــق القانــون املتعلــق بحــق
النفــاذ اىل املعلومــة املصنــف حســب تعبــره مــن أفضــل خمســة
قوانــن يف العــامل .وطالــب رئاســة الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة
والربملــان بــرورة القيــام بدورهــا يف إجبــار املؤسســات والهيــاكل
العموميــة بنــر وتحيــن املعلومــات الخاصــة بهــا لتكريــس الشــفافية
والتصــدي للفســاد ولتعزيــز وإســرجاع ثقــة املواطــن يف الدولــة.
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تبقــى أغلــب اإلدارات العموميــة يف وارد التجــاوب مــع الهيئــة،
وهــو مــا أشــار لــه رئيــس الهيئــة يف ســبتمرب  .2019فقــد أشــار إىل
أن االســتجابة عــى مطالــب النفــاذ إىل املعلومــة تكــون بنســبة 80
باملائــة ،مؤكــدا أنــه رغــم أهميــة هــذه النســبة إال أنــه ال يـزال هنــاك
العديــد مــن النقائــص ،إىل آواخــر ســنة  ،2019تلقــت االهيئــة 1200
مطلــب مــن املواطنــن يف خصــوص النفــاذ إاىل املعلومــة ،كانــت قــد
آلــت بالرفــض مــن قبــل الهيــاكل املعنيــة .وقــد أشــار رئيــس الهيئــة
يف ترصيــح لــه اىل تواصــل نفــس اإلشــكاليات املشــار إليهــا آنفًــا.
وتتضــاف اإلشــكاليات عــى املســتوى املحــي وفيــا يتعلــق بتطبيــق
الحــق لصالــح املهاجريــن والالجئــن ،حيــث تبقــى هــذه الفئــة

أساســا باإلطــار
ميكــن املالحظــة ن النقائــص املتعلقــة بالنفــاذ تتعلــق ً
الترشيعــي ومالمئتــه مــع حــق النفــاذ كحــق دســتوري مصــان قانون ًيــا
لكــن قوانــن أخــرى تتعــارض معــه .باإلضافــة اىل اســتجابة املؤسســات
أساســا تطويــر منظومــة حــق
واإلدارات للمطالــب يتطلــب ذلــك ً
النفــاذ يف جميــع جوانبهــا بالتــوازي مــع التطبيــق واملامرســة.

-3حماية املعطيات الشخصية:
دعــت الهيئــة الوطنيــة لحاميــة املعطيــات الشــخص ّية جميــع الهيــاكل
العموميــة والخاصــة إىل رضورة التقيــد مبقتضيــات القانــون لــدى نرش
قامئــات يف األشــخاص املقبولــن للمشــاركة يف مناظـرات أو امتحانــات
أو الناجحــن فيهــا واتخــاذ التدابــر الالزمــة لتفــادي تكـرار الخروقــات
املتعلّقــة باملعطيــات الشــخص ّية .وأفــادت يف بــاغ لهــا بانهــا الحظــت
تـ ّ
ـول عديــد الهيــاكل العموميــة والخاصــة نــر قامئــات يف األشــخاص
املقبولــن للمشــاركة يف مناظــرات أو امتحانــات أو الناجحــن فيهــا،
تتضمــن عــاوة عــى أســائهم معطيــات شــخصية إضافيــة تتعلــق
برقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة وتاريــخ الــوالدة ومكانهــا .ويف
هــذا الصــدد طالبــت باالقتصــار عــى ذكــر األســم واللقــب واألرقــام
الثالثــة األخــرة لبطاقــة التعريــف الوطنيــة لتفــادي الخلــط املمكــن
يف الهويــة مــن جهــة أخــرى تط ّرقــت الهيئــة إىل مســألة تــداول
الشــيكات وذكّــرت بــأن طلــب إدراج رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة
بظهــر الشــيك كــرط لقبولــه ،يعــدّ خر ًقــا رصي ًحــا ألحــكام املجلــة
التجاريــة ،7وأن منشــور وزيــر املاليــة املو ّجــه إىل قبــاض املاليــة
والــذي خــ ّول هــذا اإلجــراء يعــدّ كذلــك مخالفًــا ألحــكام املجلــة
املذكــورة .ويف هــذا الشــأن دعــت هيئــة حاميــة املعطيــات الشــخصية
كل شــخص يتســلم شــيكًا إىل رضورة اإلقتصــار عــى التثبــت مــن
هويــة الســاحب ،دون إش ـراط إدراج رقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة
والهاتــف الجــوال عــى ظهــر الشــيك .كــا كشــف تقريــر الهيئــة أن
 17حزبًــا سياســ ًيا فقــط مــن بــن أكــر مــن  200حــزب يف تونــس
تعاملــوا مــع الهيئــة فيــا يخــص املعطيــات الشــخصية ملنخرطيهــم.
مــن جانبها أصــدرت رئاســة الحكومــة منشــو ًرا يرســخ مبــدأ حاميــة
املعطيــات الشــخصية يف عالقــة بإســتعامل بطاقــة التعريــف الوطنيــة
مــن قبــل الهيــاكل العموميــة .ويشــر املنشــور الصــادر أواخــر فيفــري
 2019إىل أنــه يتعــن عــى مصالــح االســتقبال بالهيــاكل العموميــة
التنصيــص بالســجل الخــاص بالزائريــن عــى أســم ولقــب الزائــر
وتاريــخ وســاعة الدخــول والغايــة مــن الزيــارة واالقتصــار عــى
تضمــن األرقــام الثالثــة األخــرة مــن عــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة
وإرجاعهــا لصاحبهــا يف الحــن مشــددًا عــى اإلمتنــاع عــن االحتفــاظ
بهــا أثنــاء مــدة وجــود صاحبهــا داخــل مقــر الهيــكل العمومــي أو
االحتفــاظ بنســخة منهــا .أمــا بخصــوص الصكــوك فقــد دعــت رئاســة
الحكومــة يف املنشــور الهيــاكل العموميــة عنــد تلقيهــا للصكــوك إىل
اإلقتصــار عــى التنصيــص بظهرهــا عــى األرقــام الثالثــة األخــرة مــن
عــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة باعتبــاره إج ـراء يســمح بالتحقــق
مــن هويــة ســاحب الصــك .كــا دعــت الهيــاكل العموميــة إىل

 17 - 7حزبا فقط تعاملوا مع هيئة حامية املعطيات الشخصية ،شمس فم 27 ،جانفي  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2FW07rO :

-4مناهضة التعذيب:
أكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب فتحــي جرايــة،
أن الســجون التونســية تشــهد إكتظاظًــا كبـ ًرا يفــوق طاقــة إســتيعاب
بعــض الســجون ليبلــغ نســبة  ،150%ويصــل إىل حــدود ال200%
يف البعــض اآلخــر ،وأن عــدد املوقوفــن واملحكــوم عليهــم املودعــن
بالســجون وأماكــن اإليقــاف يبلــغ حال ًيــا  22.867رجـ ًـا و 583أمــرأة،
را أن هــذا اإلكتظــاظ قــد يتســبب لهــم يف تعكــرات صحيــة
مفــ ً
وإنحرافــات ســلوكية وشــعور بالحــط مــن الكرامــة ،يف ظــل ظــروف
قاســية تجعــل التمتــع بالحقــوق الدنيــا حلـ ًـا بعيــد املنــال.8
مــن جهته أفــاد رئيــس فــرع صفاقــس الشــالية للرابطــة التونســية
لحقــوق اإلنســان زبــر الوحيــي أن النيابــة العموميــة متهاونــة فيــا
يتعلــق بالكشــف عــن القامئــن مبامرســات االنتهــاكات والتعذيــب
والعنــف يف عــدد مــن القضايــا املنشــورة أمــام القضــاء منــذ ســنة
 .2012وذكــر الوحيــي خــال نــدوة صحفيــة عقدهــا فــرع صفاقــس
الشــالية للرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان ،حــول آخــر تطــورات
قضايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان املنشــورة أمــام القضــاء ،أن عــددًا
ها ًمــا مــن هــذه القضايــا مازالــت تـراوح مكانهــا ومجمــدة يف أدراج
حاكــم التحقيــق رغــم القرائــن والرباهــن التــي ميلكهــا فــرع صفاقــس
الشــالية للرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان الــذي تعهــد بــكل تلك
القضايــا .واســتعرض الوحيــي عــددًا مــن هــذه القضايــا التــي مل يتــم
النظــر فيهــا والتــي يتضمــن البعــض منهــا إثباتــات جرائــم تعذيــب
وانتهــاكات أُرتكبــت يف حــق الضحايــا عــى غــرار قضتــي أحــداث
املستشــفى الجامعــي الهــادي شــاكر بصفاقــس وأحــداث الحنشــة
املنشــورتني لــدى القضــاء منــذ ســنة  2012وقضيــة الشــهيد محمــد
املفتــي الــذي أُستشــهد يف قفصــة ســنة  2013واملنشــورة أيضً ــا أمــام
القضــاء منــذ ذلــك الحــن وقضيــة فتــاة انتحــرت حر ًقــا امــام إحــدى
مراكــز األمــن ســنة  2014وقضيــة احــداث قرقنــة ســنة .20169
وقــد كشــف التقريــر الســنوي للمنظمة التونســية ملناهضــة التعذيب،
عــن تســجيل  23حالــة تعذيــب و 3حــاالت مــوت مس ـراب داخــل
أماكــن االحتجــاز يف تونــس خــال ســنة  .2018والحــظ الكاتــب العــام
للمنظمــة التونســية ملناهضــة التعذيــب ،منــذر الشــارين خــال نــدوة
صحفيــة عقــدت بتونــس ،أنــه رغــم تســجيل تراجــع هــام يف عــدد
حــاالت التعذيــب التــي وثقتهــا املنظمــة خــال ســنة  2018مقارنــة
بســنة  2017التــي ســجلت  80حالــة ،إال أن درجــة العنــف والقســوة
يف مامرســة االنتكاهــات تفاقمــت ،وجــاء بالتقريــر الســنوي للمنظمــة
لســنة  2018توثيــق  54حالــة انتهــاك تتعلــق بالعنــف األمنــي وســوء
معاملــة والتعذيــب ،ومتركــزت بالخصــوص يف واليــات تونــس وبنــزرت
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حاالت

وتتــوزع االنتهــاكات املســجلة عــى أجهــزة الرشطــة ب  35حالــة
ومراكــز الســجون واإلصــاح ب  14حالــة والحــرس الوطنــي ب 4
حــاالت .وأشــار الكاتــب العــام للمنظمــة التونســية ملناهضــة
التعذيــب إىل أن دوافــع هــذه االنتهــاكات تتعلــق يف أغلــب األحيــان
بالعقــاب ،إال أن الخطــر يف األمــر أن يقــع تســجيل  15حالــة انتهــاك
بدافــع التمييــز والتخويــف .ولفــت اىل أن املنظمــة ســجلت خــال
ســنة  2018تفــي ظاهــرة إفــات مــاريس التعذيــب مــن العقــاب
وتواصــل بــطء النظــر يف شــكاوى التعذيــب والعنــف األمنــي حيــث
مل تتــم إحالــة أي شــكاية أمــام القضــاء وظلــت جميعهــا يف مرحلــة
البحــث االبتــدايئ ،فيــا أشــار رئيــس املنظمــة إىل أنــه ال توجــد حتــى
اليــوم أي آليــة فعالــة للتشــي ضــد مرتكبــي التعذيــب والعنــف
داخــل أماكــن االحتجــاز ،حيــث متــر الشــكاوى حســب النظــام الحــايل
عــر املســالك اإلداريــة العاديــة وهــو مــا ميثــل ضغطــا إضاف ًيــا عــى
مقدميهــا ،داع ًيــا اىل الكــف عــن تلفيــق التهــم لضحايــا التعذيــب
بهــدف تخويفهــم وثنيهــم عــن تقديــم الشــكاوى ضــد منتهــي
حقوقهــم.

 -8الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب :السجون التونسية تشهد اكتظاظا كبريا يفوق طاقة إستيعاب بعضها ليبلغ  150باملائة وأكرث ،التلفزة الوطنية -الصفحة
الرسمية 18 ،-ديسمرب  .2018انظر الرابط التايلhttps://urlz.fr/aXuO :
 -9زبري الوحييش :النيابة العمومية متهاونة مبلفات انتهاكات حقوق اإلنسان لدى القضاء منذ سنة  ،2012التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية 18 ،-ديسمرب .2018
انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/hX3f :

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

مــن التحديــات املطروحــة امــام حــق النفــاذ عــى املســتوى
الترشيعــي ،وذلــك بســبب عــدم اســتكامل اإلطــار الترشيعــي يف
ظــل وجــود نصــوص متعارضــة مــع حــق النفــاذ وعــدم انســجام
نصــوص أخــرى ،باإلضافــة إىل ضعــف اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة
لــدى الهيــاكل العموميــة وغيــاب التكويــن املناســب الــذي كان
ســب ًبا رئيســ ًيا يف التعــرات عــى مســتوى التنفيــذ .فيــا يقــف
ضعــف منظومــة التــرف يف الوثائــق واألرشــيف ورقمنــة البيانــات
واملنشــورات كأحــد أهــم التحديــات أمــام تطبيــق قانــون النفــاذ ،كــا
تتعلــل اإلدارات العموميــة بتعــات غريبــة للرفــض ،او تطلــب مقابـ ًـا
ماديًــا مجح ًفــا ،األمــر الــذي يعكــس تواصــل وجــود مترضريــن مــن
حــق النفــاذ ،وهــم غال ًبــا متورطــون يف قضايــا فســاد او متواطــؤون
معهــم يف اإلدارات .إال أن دور الهيئــة كان إيجاب ًيــا يف عــدة مراحــل
وقضايــا ،حيــث ســاهمت يف الســاح بنــر معلومــات عقبهــا متابعــة
قضائيــة وقانونيــة.

الهشــة مســتثناة منــه ،كــا أن وضعيتهــم تحتــاج للمتابعــة مــن أجــل
متكينهــم منــه.

اإلقتصــار عــى التنصيــص عــى األرقــام الثالثــة األخــرة مــن عــدد
بطاقــة التعريــف الوطنيــة إىل جانــب األســم واللقــب عنــد نــر
هــذه الهيــاكل لقامئــات تتضمــن معطيــات شــخصية عــى غـرار قامئــة
املرتشــحني لالمتحانــات واملناظ ـرات والناجحــن فيهــا.

وزغــوان مشـرا اىل ان أغلــب ضحاياهــا مــن الذكــور  49رجـ ًـا.
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-5حقوق املرأة

عدد ا ُ
ملصّرحين
بمكاسبهم ومصالحهم

مل تتغري السياســات والترشيعــات املتعلقــة بحقــوق املرأة تقد ًمــا
ملحوظًــا خــال الفــرة موضــوع الرصــد .فوعــد رئيــس الجمهوريــة
الســابق بتمريــر قانــون املســاواة يف املــراث واملصادقــة عليــه مل
يتحقــق .فحركــة النهضــة وغريهــا مــن األح ـزاب وقفــت ســدً ا مني ًعــا
حــال دون الوصــول لتمريــر القانــون ال للمصادقــة بــل بالوصــول
بــه إىل الجلســة العامــة لعرضــه عــى املصادقــة ،هــذا وقد علقــت
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــى موقــف حركــة النهضــة الرافــض
ملبــادرة رئيــس الجمهوريــة الباجــي قايــد الســبيس املتعلقة باملســاواة
يف امل ـراث بــن املــرأة والرجــل .وأعتــرت أن «الرفــض الرســمي مــن
حــزب النهضــة ،أحــد األحـزاب السياســية الرئيســية يف تونــس ،ملبــادرة
رئاســية إلقــرار املســاواة الكاملــة بــن الرجــل واملــرأة يف املــراث
يشــكّل رضبــة لحقــوق املــرأة يف البــاد ُيذكــر أن رئيــس مجلــس
رصح أن الحركــة
شــورى حركــة النهضــة عبــد الكريــم الهــاروين كان ّ
ترفــض أي مــروع يتنــاىف مــع الدســتور ومــع النصــوص القطعيــة
للقــرآن الكريــم.10

نسبة التصاريح يف
بعض القطاعات

تجاوزت 90%

تراوحت بين  90و100

شوقي الطبيب  -رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
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-6حقوق الطفل

التقرير السنوي ملركز دعم 2019

أظهــر التقريــر الســنوي العــام لدائــرة املحاســبات عــدم إســتجابة
ظــروف اإليــواء والتكويــن يف عــدد مــن مراكــز إيــواء األطفــال يف
نـزاع مــع القانــون ملقومــات النظافــة والحاميــة والتهويــة عــاوة عــى
اإلكتظــاظ الــذي بلغــت نســبته بأحــد مراكــز االيــواء  .245%وكشــف
هــذا التقريــر أنــه تــم تســجيل تجــاوزات بخصــوص األطفــال يف نـزاع
قانــوين متثلــت يف تعنيــف أطفــال وإيقــاف آخريــن تقــل أعامرهــم

 -10هيومن رايتس ووتش‹ :رفض النهضة للمساواة يف املرياث رضبة لحقوق املرأة يف تونس ،شمس فم 6 ،سبتمرب  .2018انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/4QB9 :
 -11الربملان ينرش مرشوع القانون املتعلق باملساواة يف االرث ،التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية 30 ،-نوفمرب  .2018انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/h5Yn :

عــن  15ســنة متهمــن بجنــح فاقــت مــدة اإليقــاف فــرة الحكــم
وذلــك بخصــوص  113حالــة.12
هــذا وقد احتلــت تونــس املركــز األول عرب ًيــا وإفريق ًيــا يف مــؤرش
حقــوق الطفــل لســنة  ،2019متفوقــة عــى بعــض الــدول املتقدمــة
عــى غـرار الرنويــج وأسـراليا وغريهــا .وجــاءت تونــس يف املركــز 15
عامل ًيــا يف مــؤرش حقــوق الطفــل  ،2019تليهــا الرنويــج يف املركــز ،16
والتفيــا ،وتصــدرت آيســاندا قامئــة الــدول ،تليهــا الربتغــال يف املركــز
الثــاين ،وســويرسا يف املركــز الثالــث .وجــاءت أفغانســان باملركــز
األخــر ( .)181ويصــدر املــؤرش الســنوي لحقــوق الطفــل مببــادرة
مــن منظمــة حقــوق األطفــال الهولنديــة بالتعــاون بــن جامعــة
«إيراســموس روتــردام» وكليــة «إيراســموس» للعلــوم االقتصاديــة
واملعهــد الــدويل للدراســات االجتامعيــة .ويــرى بعــض املراقبــن أنــه
بالرغــم مــن إح ـراز تونــس تقد ًمــا يف مجــال حقــوق الطفــل إال أن
ذلــك مل يحــد مــن التجــاوزات واالنتهــاكات املســجلة يف حــق األطفــال
حيــث تشــهد تونــس عديــد الظواهــر الســلبية عــى غـرار االعتــداءات
الجنســية واإلنقطــاع املبكــر عــن التعليــم وتشــغيل األطفــال القــر
واالتجــار بهــم13.

-7مكافحة الفساد
مــن جانبها كشــفت منظمــة «أنــا يقــظ» أن املؤسســة التونســية
لألنشــطة البرتوليــة أنفقــت مــا ال يقــل عــن  250مليــا ًرا (مليــون
دينــار) ،نظــر إقتنائهــا حقــوق والتزامــات الرشكــة الســويدية
ٍ»باريسورســس» رغــم انتهــاء كل رخــص البحــث عــن البــرول
وضعــف مردوديــة حقــول االســتغالل التابعــة للرشكــة .وأوضحــت
املنظمــة غــر الحكوميــة ،يف تحقيــق نرشتــه عــى موقعهــا أن األمــر

يتعلّــق ب 8رخــص بحــث عــن البــرول واســتغالل تــم إقتناؤهــا
منــذ ســنة  2016مــن «بايسورســس» ويهــم االمــر  4رخــص بحــث
وهــي الــزارات وجلمــة ومكــر وجنايــن الوســطى و 4إمتيــازات
إســتغالل تتعلــق بالــدوالب وطمســميدة وســامة وديــدون باإلضافــة
إىل الــزارات .وبحســب الرشكــة التونســية لألنشــطة البرتوليــة فــإن
الصفقــة قــدّ رت كلفتهــا ب 31مليــار ،مــن املاليــة العموميــة ،كقيمــة
أول ّيــة ،لكــن أنــا يقــظ أفــادت أنّ مختلــف املعطيــات والوثائــق
والبيانــات األخــرى تشــر اىل أنّ الكلفــة الحقيقيــة لهــذه الصفقــة قــد
ـم اإلعــان عنــه أي عــن كلفــة جمل ّيــة تقــدر بـــ
بلــغ أضعــاف مــا تـ ّ
للمؤسســة
 250مليــار .وأكّــد الرئيــس املديــر العــام ،املقــال مؤخ ـ ًرا،
ّ
التونسـ ّية لألنشــطة البرتوليــة ،منصــف املاطــويس ،بتاريــخ  1جــوان/
يونيــو  ،2018أنّ الكلفــة الجمل ّيــة للصفقــة تبلــغ  250مليــار وللتذكــر
فــإن املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة تولــت توقيــع العقــد
إلقتنــاء حقــوق وإلتزامــات «باريسورســس» يــوم  6ماي/مايــو 2016
بحضــور وزيــر الطاقــة واملناجــم حينهــا منجــي مــرزوق ووزيــر
الصناعــة ،زكريــاء حمــد« .وقــد تــم عقــد الــراء ،الــذي يشــمل
رخصــة الـزارات وإمتيــاز إســتغالل ديــدون (خليــج قابــس) وإمتيــاز
إســتغالل دوالب وســامة وطمســميدة (القرصيــن) وفــق رشوط
إقتصاديــة تفاضليــة» ،بحســب بــاغ أصدرتــه وزارة الطاقــة حينهــا.
كــا وصفــت وزارة الطاقــة هــذه العمليــة «بــاألوىل مــن نوعهــا
وذات أهميــة إســراتيجية بالنســبة لتونــس ألنهــا ستســمح بتأمــن
مدخ ـرات إضافيــة مــن املحروقــات للبــاد وتوفــر للرشكــة التونســية
لألنشــطة البرتوليــة إمكانيــة التحكــم بشــكل أفضــل يف عمليــة تطــور
إستكشــاف الحقــول الغازيــة يف خليــج قابــس» .وأضــاف ذات املصــدر
إنــه «وألول مــرة يف تاريخهــا وبفضــل هــذه الصفقــة ســتتمكن
الرشكــة التونســية لألنشــطة البرتوليــة مــن لعــب دور املشــغل
للمحروقــات عــى مســتوى االنتــاج» .يذكــر أن الرئيــس املديــر العــام

 -12نسبة االكتظاظ بأحد مراكز إيواء األطفال يف نزاع مع القانون فاقت ال  245باملائة ،التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية 18 ،-ديسمرب  .2018انظر الرابط التايل:
http://ibit.ly/1ta7
 -13تونس تحتل املركز األول عربيا وإفريقيا يف مؤرش حقوق الطفل لسنة  2019متفوقة عىل دول متقدمة ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 17 ،ماي  .2019انظر
الرابط التايلhttp://ibit.ly/2fjT :

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي
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وبعــد إحالــة مــروع القانــون إىل مجلــس نــواب الشــعب ،نــره
هــذا األخــر عىل موقعــه الرســمي االلكــروين بعــد ان قــرر مكتــب
املجلــس إحالتــه عــى لجنــة الصحــة والشــؤون االجتامعيــة .وتعتــر
املســاواة يف املـراث بــن األبــن والبنــت ومتتــع االرملــة واألرمــل بحــق
الســكنى مبحــل الزوجيــة ،أبــرز مــا نــص عليــه مــروع القانــون
الجديــد ،الــذي تضمــن خمســة فصــول .فقــد نــص املــروع عــى
أن األبــن والبنــت يرثــان بالتســاوي جميــع املــال أو مــا بقــي منــه
عنــد وجــود أصحــاب الفــروض وهــم يف هــذه الحالــة الزوجــة التــي
تــرث الربــع .وعنــد إنعــدام الفــرع فــان الزوجــة تــرث النصــف.
ويتمتــع األرمــل واألرملــة بحــق الســكنى مبحــل الزوجيــة الراجــع
ألحــد الزوجــن املتــوىف وذلــك رشيطــة أال يكــون عــى ملكــه مســكن
آخــر وأن يكــون املحــل غــر قابــل للقســمة وأن يكــون لهــا منــه أو
لــه منهــا ولــد أو أن تكــون قــد اســتمرت عالقتهــا الزوجيــة أربــع
ســنوات عــى االقــل .ويســقط هــذا الحــق يف حــال الــزواج مــرة ثانيــة
أو عــدم االســتقرار مبحــل الســكنى .وينــص مــروع القانــون ،عــى
أن البنــت ،إن كانــت واحــدة أو أكــر ،تــرث جميــع مــال أبويهــا وال
يــرث معهــا األب أو الجــد إال يف حــدود الســدس .ويحــرم القانــون يف
هــذه الحالــة األخــوة واألخــوات مهــا كانــوا وكذلــك األعــام مهــا
كانــوا وكذلــك صنــدوق الدولــة .وســيكون للمــورث ،يف قائــم حياتــه،
حــق االحتــكام إىل الرشيعــة اإلســامية يف تقســيم إرثــه وذلــك مــن
خــال الترصيــح لــدى عــدل إشــهاد مــا مل يكــن يرغــب يف املســاواة
بــن أبنائــه إناثًــا وذكــو ًرا يف توزيــع تركتــه .ويتــم تطبيــق مضمــون
القانــون بعــد ســتة أشــهر مــن صــدوره بالرائــد الرســمي ،11لريكــن
بعــد ذلــك داخــل رفــوف املجلــس وتنتهــي املــدة النيابيــة دون
املصادقــة عليــه .ليبقــى الســؤال مطرو ًحــا حــول إمكانيــة املصادقــة
عليــه خــال الفــرة النيابيــة القادمــة.

 140ألف ُمصّرح

عدد التصاريح باملكاسب التي
تهم كبار مسؤولي الدولة
ونواب البرملان والقضاة
واملسؤولين عن الجماعات
املحلية
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الســابق للمؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة محمــد العكــروت
ومــارك مــاك اليســر املمثــل عــن «باريسورســس» توليــا التوقيــع عــى
العقــد.14
يف نفــس الســياق ،دعا  2018رئيــس الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة
الفســاد شــوقي الطبيــب إىل رضورة تفعيــل إجـراءات إنضــام تونــس
إىل مبــادرة الشــفافية الدوليــة للصناعــات اإلســتخراجية ألهميتهــا
يف فــرض الرقابــة الدوليــة والوطنيــة عــى القطــاع .وقــال شــوقي
الطبيــب إن الحكومــة وبعــد ضغــط مــن الهيئــة ومــن املجتمــع
املــدين إســتجابت ملقــرح اإلنضــام للمبــادرة املذكــورة ،لكــن وبعــد
أن تــم تســجيل تقد ًمــا يف هــذا امللــف تعطلــت اإلج ـراءات بتعلــة
مــن س ـ ُيمثل املجتمــع املــدين يف مجلــس أصحــاب املصلحــة والــذي
يضــم جميــع األط ـراف املتدخلة.وتابــع أن املوضــوع يشــهد تعطيـ ًـا
منــذ  6أشــهر .وشــدد عــى أنــه يوجــد مظاهــر فســاد وعالمــات كبرية
لتضــارب املصالــح يف قطــاع الطاقــة.15

ـم إســناد  24ق ـرا ًرا بالرفــض ،لعــدم تو ّفــر رشوط الحاميــة.16
كــا تـ ّ
ويف ســياق آخــر ،صــدر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونسـ ّية األمــر
الحكومــي عــدد  818لســنة  2018املــؤرخ يف  11أكتوبــر  2018والذي
يتعلّــق بضبــط منــوذج الترصيــح باملكاســب واملصالــح والحــد األدىن
للمكاســب والقــروض والهدايــا الواجــب الترصيــح بهــا .ويهــدف هــذا
األمــر الحكومــي وفــق الفصــل األ ّول منــه إىل ضبــط أمنــوذج الترصيــح
باملكاســب واملصالــح والحــد األدىن للمكاســب والقــروض والهدايــا
ـص عــى أنّــه يتعــن عــى األشــخاص
الواجــب الترصيــح بهــا كــا ينـ ّ
املنصــوص عليهــم بالفصــل  5مــن القانــون عــدد  46لســنة 2018
املــؤرخ يف  1أوت  2018املشــار إليــه أعــاه الترصيــح مبكاســبهم
ومصالحهــم وفــق األمنــوذج امللحــق بهــذا األمــر الحكومــي طبقًــا
لآلجــال واإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالقانــون املذكــور .ويشــمل
الترصيــح باملكاســب ،ســواء تلــك املتواجــدة بالــراب التونــي أو
خارجــه التــي تكــون يف تاريــخ القيــام بالترصيــح عــى ملــك الشــخص
الخاضــع لواجــب الترصيــح وعــى ملــك قرينــه وأبنائــه القــر.

التقرير السنوي ملركز دعم 2019

 14أكتوبــر  2019هــو موعــد دخــول قانــون عــدد  46املتعلــق
«بالترصيــح باملكاســب واملصالــح ومبكافحــة اإلثــراء غــر املــروع
وتضــارب املصالــح» ح ّيــز التنفيــذ يذكــر أن قانــون الترصيــح

 -14أنا يقظ» :املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية دفعت  250مليون دينار مقابل رخص منتهية ،التلفزة التونسية -الصفحة الرسمية 4 ،-سبتمرب  .2018انظر
الرابط التايلhttp://ibit.ly/dPgG :
 -15شوقي الطبيب يدعو إىل تفعيل إجراءات انضامم تونس ملبادرة الشفافية الدولية للصناعات االستخراجية ،شمس فم 7 ،سبتمرب  .2018انظر الرابط التايل:
http://ibit.ly/md63
 -16هيئة مكافحة الفساد تتلقى  341مطلب حامية ملبلّغ عن الفساد ،شمس فم 4 ،أكتوبر .2018انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2RoR481 :

باملكاســب قــد صــدر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية يف
 14أوت/أغســطس  2018بعــد أن صــادق عليــه مجلــس نــواب
الشــعب.17
رشعــت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يــوم  16أكتوبــر  2018يف
قبــول التصاريــح باملكاســب واملصالــح مبقرهــا الكائــن بـــ  71شــارع
ـم االنتهــاء مــن
الطيــب املهــري البلفيديــر تونــس ،وذلــك إىل أن يتـ ّ
إعــداد بوابــة الكرتونيــة عــى الخــط للترصيــح بطريقــة الكرتونيــة.
رصحني تحميــل أمنــوذج الترصيح
وأشــارت يف بــاغ لهــا ،أنّــه ميكــن للم ّ
عــى موقعهــا االلكــروين  www.inlucc.tnكــا ميكنهــم الحصــول
عــى نســخة ورقيــة مــن النمــوذج مبــارشة مبقــر الهيئــة أو بفروعهــا
الجهويــة.18
هــذا وقــد كشــف شــوقي الطبيــب ،رئيــس الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة
رصحــن مبكاســبهم ومصالحهــم ،ناهــز  140ألف
الفســاد ،أنّ عــدد «امل ُ ّ
رح وأن نســبة التصاريــح تجــاوزت  90%يف بعــض القطاعــات».
ُم ـ ّ
وأكــد الطبيــب عــى أن «نســبة القيــام بالتصاريــح باملكاســب ،التــي
تهــم كبــار مســؤويل الدولــة ونــواب الربملــان والقضــاة واملســؤولني
عــن الجامعــات املحليــة تراوحــت بــن  90و 100وأضــاف أن الهيئــة
بصــدد إرســال تنبيهــات تشــمل أيضً ــا ،املُه ّربــن ّالذيــن تقــع عليهــم

عمليــة إثبــات مصــادر أموالهــم ومكاســبهم يف الفـرات الزمنيــة التــي
ينــص عليهــا القانــون قبــل تطبيــق العقوبــات» .ويف هــذا الصــدد
شــدّ د رئيــس الهيئــة ،عــى أن «العقوبــات املُسـلّطة عــى مــن يث ُبــت
تحقيقــه مكاســب غــر رشعيــة ،ت ـراوح بــن مصــادرة أمالكــه ودفــع
خطايــا تبلــغ قيمتهــا  10مـرات املكاســب املحققــة» .وأفــاد بــأن لقــاء
ســيجمع الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،يــوم  2ماي/مايــو ،2019
بالــوكالء العامــن ووكالء الجمهوريــة ،بالتنســيق مــع وزارة العــدل،
«قصــد تفعيــل التعــاون يف مســألة الخطايــا وعمليــة تنفيذهــا»19.
ولكــن وضــع اإلطــار القانــوين ملكافحــة الفســاد مل يكــن كاف ًيــا للقضــاء
عــى هــذه اآلفــة .فــإىل اليــوم مازالــت القضايــا التــي تحيلهــا الهيئــة
عــى القضــاء معطلــة وذلــك ال بســبب عــدم رغبــة القضــاة يف الفصــل
فيهــا ولكــن بســبب أن املنظومــة القضائيــة التونســية تعــاين مــن
بــطء شــديد يف آجــال التقــايض والفصــل يف القضايــا ،بصفــة عامــة،
مــا يشــكل عائقــا حقيق ًيــا أمــام مكافحــة الفســاد ،فمــن جملــة
 544مل ًفــا أحالتــه الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد عــى الجهــات
القضائيــة مــا بــن ســنتي  2016و 2018مل تصــدر أحــكام قضائيــة إال
يف  21مل ًفــا منهــا فيــا مــا ت ـزال قرابــة  84%مــن امللفــات املحالــة
تــراوح مكانهــا لــدى الباحــث االبتــدايئ أو قــايض التحقيــق وفــق
مــا رصح بــه رئيــس الهيئــة شــوقي الطبيــب وبخصــوص القطــب

 -17الرائد الرسمي :صدور األمر الحكومي املتعلّق بضبط أمنوذج الترصيح باملكاسب واملصالح والحد األدىن للمكاسب الواجب الترصيح بها ،التلفزة الوطنية
الصفحة الرسمية 13 ،-أكتوبر  .2018انظر الرابط التايلhttps://urlz.fr/aSRN : -18بداية من اليوم :الرشوع يف قبول التصاريح باملكاسب واملصالح لدى هيئة الفساد ،شمس فم 16 ،أكتوبر  .2018انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2Nw� :
C0UM
 -19شوقي الطبيب« :عدد ُامل ّرصحني مبكاسبهم ناهز  140ألفا وتجاوز  90باملائة يف عدد من القطاعات» ،التلفزة التونسية-املوقع الرسمي 26 ،-أفريل  .2019انظر
الرابط التايلhttp://ibit.ly/ASHb :
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ويف موضــوع آخر ،أعلنــت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،أنهــا
ـم توزيعهــا للنظــر
تل ّقــت  341مطلــب حاميــة ملبلّــغ عــن الفســاد ،تـ ّ
فيهــا طب ًقــا للقانــون األســايس عــدد  10لســنة  ،2017املتعلّــق باإلبالغ
عــن الفســاد وحاميــة املبلغــن ،وذلــك حســب اإلختصــاص :فقــد
تل ّقــت اللجنــة املشــركة بــن الهيئــة الوطنية ملكافحة الفســاد ورئاســة
الحكومــة 154 ،مطل ًبــا .وهــي لجنــة موكــول لهــا النظــر يف مطالــب
حاميــة املبلغــن عــن الفســاد وتســوية وضعياتهــم املتعلّقــة مبل ّفــات
ـم الفــرة الفاصلــة بــن  14جانفــي  2011إىل دخــول القانــون ح ّيــز
تهـ ّ
التنفيــذ ،طبقًــا ألحــكام الفصــل  39مــن القانــون ،وذلــك مبوجــب
املقـ ّرر الصــادر عــن رئاســة الحكومــة بتاريــخ  04ســبتمرب  .2017أمــا
اللّجنــة الداخل ّيــة املحدثــة صلــب الهيئــة الوطن ّيــة ملكافحــة الفســاد،
فقــد تلقّــت  187مطل ًبــا .وقــد أحدثــت هــذه اللجنــة للنظــر يف
ملفــات حاميــة املبلغــن بعــد دخــول القانــون حيــز التنفيــذ ،طب ًقــا
ألحــكام الفصــل  25مــن القانــون ومبوجــب املقــرر اإلداري عــدد18-
 ،590املــؤ ّرخ يف  7فيفري/فربايــر  .2018وجــاء يف بــاغ للهيئــة الوطنية
ملكافحــة الفســاد أن مجمــوع قـرارات الحاميــة الصــادرة عنهــا وفقــا
ملــا أفرزتــه أعــال اللّجنتـ ْـن ،بلــغ  67ق ـرا ًرا .كــا تع ّهــدت اللجنــة
املشــركة ب 154مطلــب حاميــة ،صــدر عنهــا  21قـرا ًرا ،منهــا  15قرار
إســناد حاميــة ،تعلقــت بالرشكــة الوطنيــة للســكك الحديديــة ووزارة
الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري ووزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي ووزارة النقــل ووزارة الرتبيــة واملعهــد الوطنــي
لإلحصــاء والوكالــة الوطنيــة للتــرف يف النفايــات وديــوان األرسة
والعمـران البــري ،و 6قـرارات بالرفــض شـ ً
ـكل وأصـ ًـا .ومــن ناحيتهــا
تع ّهــدت اللّجنــة الداخل ّيــة املحدثــة صلــب الهيئــة الوطن ّيــة ملكافحــة
الفســاد ،ب 187مطلــب حاميــة .وبلــغ عــدد القـرارات الصــادرة عنهــا
 46ق ـرا ًرا ،منهــا  22ق ـرار إســناد حاميــة ملبلّغــن مــن وزارة الفالحــة
واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري ووزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي ووزارة الصحــة ووزارة الرتبيــة إىل جانــب القطــاع الخــاص.

وضع اإلطار القانوني
ملكافحة الفساد
لم يكن كاف ًيا للقضاء ىلع
هذه اآلفة .فإلى اليوم
مازالت القضايا التي تحيلها
الهيئة ىلع القضاء معطلة
وذلك ال بسبب عدم رغبة
القضاة يف الفصل فيها
ولكن بسبب أن املنظومة
القضائية التونسية تعاني
من بطء شديد يف آجال
التقاضي والفصل يف
القضايا
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القضــايئ االقتصــادي واملــايل الــذي تــم إصــدار قانونــه ســنة ،2016
بينــت أنــه يضــم قســمني األول قضــايئ والثــاين فنــي الفتــة اإلنتبــاه
إىل أن األمــر املتعلــق بتنظيــم قســمه الفنــي مل يصــدر إال يف أفريــل/
أبريــل  .2019وأوضحــت أن القطــب يختــص باألســاس يف البــت يف
الجرائــم املتشــعبة فيــا تنظــر باقــي املحاكــم يف البــت يف قضايــا
الفســاد األخــرى عــى غــرار الرشــوة واالســتيالء عــى املــال العــام
وهــو مــا يتطلــب توفــر إجـراءات دقيقــة وإمكانيــات ماديــة وتقنيــة
عاليــة بالقطــب وفــق تقديرهــا .وتابعــت يف ذات الســياق أن القطــب
يشــكو مــن عديــد النقائــص عــى غـرار نقــص املــوارد البرشيــة خاصــة
مــن القضــاة مقارنــة بعــدد القضايــا املطالبــن بالنظــر فيهــا باإلضافــة
إىل احتكامــه عــى دائــرة اتهــام وحيــدة تضــم قاضيــن تنظــر يف
ملفــات محالــة عليهــا مــن  11قــايض تحقيــق كــا تتوفــر بالقطــب
دائــرة جناحيــة واحــدة ودائــرة جنائيــة واحــدة.20

-8حقوق األقليات
نــددت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان تفــي
ظاهــرة الجرميــة والعنــف املبنــي عــى العنرصيــة والنــوع اإلجتامعــي
يف تونــس معربــة عــن اســتيائها مــن تفاقــم أوجــه االعتــداء عــى
املقيــات واملقيمــن األفارقــة يف تونــس .وطالبــت يف بيــان لهــا،
مجلــس النــواب بالترسيــع باملصادقــة عــى قانــون تجريــم العنرصيــة.
ولإلشــارة كان قــد تعــرض عــدد مــن األشــخاص مــن حامــي الجنســية
اإليفواريــة املقيمــن يف تونــس إىل إعتــداء جســدي ولفظــي مــن قبــل
عــدد مــن التونســيني.21

التقرير السنوي ملركز دعم 2019

هــذا وقــد صــادق مجلــس نــواب الشــعب خــال جلســة عامــة
عــى مــروع قانــون متعلــق بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
العنــري مبوافقــة  125نائ ًبــا .ويهــدف هــذا القانــون املضمــن
يف الرائــد الرســمي ،وطبقًــا لفصلــه األول إىل القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز العنــري ومظاهــره حاميــة لكرامــة الــذات البرشيــة
وتحقيــق املســاواة بــن األفـراد يف التمتــع بالحقــوق وأداء الواجبــات
وف ًقــا ألحــكام الدســتور واملعاهــدات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن
طــرف تونــس ،ويلــزم الدولــة بضبــط السياســات واالســراتيجيات
وخطــط العمــل الكفيلــة بالوقايــة مــن جميــع مظاهــر ومامرســات
التمييــز العنــري والتصــدّ ي لهــا ومكافحــة جميــع املامرســات

 -20شوقي الطبيب :هيئة مكافحة الفساد أحالت  544ملفا والجهات القضائية مل تصدر أحكام سوى يف  21منها ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 29 ،أفريل .2019
انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/FqHX :
 -21منظمة الدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة :تشغيل  2%من ذوي اإلعاقة مل يفعل إىل اآلن ،شمس فم 27 ،سبتمرب  .2018انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/ :
Y5IK

النمطيــة الدّ ارجــة يف مختلــف األوســاط املتعلقــة بالتمييــز العنــري.

املنحرفــن .مــن جهتــه ،قــال آرتــور كاســاي ممثــل طلبــة جمهوريــة
افريقيــا الوســطى بتونــس يف ترصيــح ل/وات /إن الطلبــة األفارقــة
يعانــون مــن تزايــد وتــرة العنــف املوجــه ضدهــم خاصــة يف الســنوات
األخــرة مؤكــدً ا أن تونــس تبقــى رغــم كل التحديــات وجهــة علميــة.
وأضــاف ً
قائــا إن «الطلبــة األفارقــة يجمعهــم حــب تونــس لكــن
يف مقابــل ذلــك ال نريدهــا أن تصبــح مثــل دول أوروبيــة ال تقبــل
األفارقــة» .وطالــب بــرورة تشــديد العقوبــة ضــد الجنــاة الضالعــن
يف هــذه الجرميــة ،مســتنك ًرا تفاقــم ظاهــرة التمييــز العنــري تجــاه
جميــع األفارقــة املقيمــن بتونــس.22

وســيتمتع ضحايــا التمييــز العنــري بالحاميــة القانونيــة وباإلحاطــة
الصحيــة والنفســية واالجتامعيــة املناســبة لطبيعــة التمييــز املســلط
ضدّ هــم مبــا يكفــل أمنهــم وســامتهم وحرمتهــم الجســدية والنفســية
وكرامتهــم عــاوة عــى التمتــع بالحــق يف تعويــض قضــايئ عــادل
ومتناســب مــع األرضار املاديــة واملعنويــة الالحقــة بهــم جـ ّراء التمييــز
العنــري ،ويعاقــب بالســجن مــن شــهر إىل عــام واحــد وبخطيــة
مــن خمســائة إىل ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن
فعــا أو يصــدر عنــه ً
يرتكــب ً
قــول يتضمــن متييــ ًزا عنرصيًــا عــى
معنــى الفصــل الثــاين مــن هــذا القانــون بقصــد االحتقــار أو النيــل مــن جانبــه ،اســتعرض مجلــس الــوزراء تطــ ّورات جرميــة قتــل
املواطــن اإليفــواري «فاليكــو كوليبــايل» يف تونــس وأبــدى املجلــس
مــن الكرامــة.
تضامــن الحكومــة التونســية الكامــل مــع أرسة الفقيــد وكل الطلبــة
ويف موضــوع آخــر ،نفــذ العــرات مــن الطلبــة األفارقــة وقفــة األجانــب واملقيمــن ،عــى اختــاف جنســياتهم ،23هــذا وقــد أكــد
إحتجاجيــة أمــام املــرح البلــدي وســط العاصمــة ،تنديــدً ا بجرميــة الوزيــر املكلــف بالعالقــات مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املــدين
القتــل التــي راح ضحيتهــا رئيــس جمعيــة الجاليــة االيفواريــة بتونــس محمــد الفاضــل محفــوظ بأنــه تــم تفعيــل قانــون مناهضــة التمييــز
«فاليكــو كوليبــايل» مطالبــن بفتــح تحقيــق جــدي فيهــا ومتابعــة العنــري .ورصح محفــوظ بأنــه ســيتم يف الفــرة القادمــة إحــداث
املعتديــن .وقــد تعــرض «كوليبــايل» البالــغ مــن العمــر  33ســنة ،إىل اللجنــة التــي ينــص عليهــا القانــون واملكلفــة مبتابعــة مظاهــر التمييــز
اعتــداء بواســطة آلــة حــادة بجهــة دار فضــال ســكرة عنــد دفاعــه عــن العنــري يف املجتمــع التونــي ومعالجتهــا.24
نفســه أثنــاء محاولــة ســلبه هاتفــه الجــوال مــن قبــل مجموعــة مــن
 -22طلبة أفارقة ينفذون وقفة احتجاجية تنديدا بجرمية قتل رئيس الجالية االيفوارية بتونس ،التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية 25 ،-ديسمرب  .2018انظر الرابط
التايلhttp://ibit.ly/hoZq :
 -23مجلس الوزراء يؤكد التزام الدولة بكشف مالبسات مقتل املواطن اإليفواري فاليكو كوليبايل ،التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية 26 ،-ديسمرب  .2018انظر
الرابط التايلhttp://ibit.ly/WVMH :
 -24تفعيل قانون مناهضة التمييز العنرصي ،شمس فم 23 ،ديسمرب  .2018انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2TtAS8l :
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صادق مجلس نواب
الشعب ىلع مشروع
قانون متعلق بالقضاء
ىلع جميع أشكال التمييز
العنصري .ويهدف هذا
القانون إلى القضاء ىلع
جميع أشكال التمييز
العنصري ومظاهره حماية
لكرامة الذات البشرية
وتحقيق املساواة بين
األفراد يف التمتع بالحقوق
وأداء الواجبات ً
وفقا ألحكام
الدستور واملعاهدات
الدولية املصادق عليها من
طرف تونس
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 -1إنتهاء املدة النيابية دون إنتخاب مجلس
نواب الشعب ألعضاء املحكمة الدستورية:
خرق للدستور وفشل يف التوافق
مل يتمكن الربملان يف الجلسة العامة اليوم األربعاء  10أكتوبر  ،2018من
الحسم يف ملف إستكامل انتخاب بقية أعضاء املحكمة الدستورية .وأكد
عضو مكتب مجلس النواب غازي الشوايش عن الكتلة الدميقراطية أن
الخالف الحاصل بني كتلة مرشوع تونس وكتلة النهضة وكتلة نداء تونس

أن هذه العضوية تتطلب موافقة  145نائ ًبا عىل األقل .يذكر أن أول
جلسة عامة انتخابية النتخاب األعضاء األربعة الذين ينتخبهم مجلس
نواب الشعب لعضوية املحكمة الدستورية ،كانت عقدت منذ سنة
(مارس  )2018وأسفرت عن انتخاب عضو واحد بهذه املحكمة وهي
رصحت مختلف الكتل بالربملان،
القاضية روضة الورسيغني .وكانت ّ
قبل انطالق الجلسة االنتخابية ،أن هذه الجلسة ستكون صورية ولن
يتم خاللها انتخاب أي عضو جديد ،بسبب عدم تحلحل مواقف الكتل
من األسامء املرشحة ،إذ متسكت كل كتلة مبرشحها ومبوقفها ،فقد قالت
حركة النهضة إنها تتمسك بالتوافق الحاصل منذ سنة عىل األسامء
املقرتحة سابقًا ،يف حني أكدت كتلتا نداء تونس والحرة أنهام معرتضتان
عىل تلك األسامء .ويشار إىل أن التوافق األويل بني مختلف الكتل،
كان أسفر عن أربعة أسامء :روضة الورسيغني (تم انتخابها) والعيايش
الهاممي وسناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيزي (مل يتوصل الربملان
النتخابهم) .وإثر ذلك تقرر عقد جلسة عامة انتخابية ثالثة ،ملحاولة
استكامل عملية اإلنتخاب وإذا مل يقع تجميع األصوات املطلوبة (145
صوتًا) ،يتم فتح باب الرتشيح من جديد ألسامء أخرى ،وفق ما ينص
عليه القانون2.

سيتواصل هذا الخرق الخطري للدستور؟

 -2هيئة الحقيقة والكرامة
أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأنّ مجلس
الهيئة ق ّرر تنظيم ندوة للعموم أيام  14و 15و 16ديسمرب املقبل
لنرش مخرجات أعاملها الختامية يف جميع املجاالت وتقديم تقريرها
مفص ًل .وب ّينت أنّ الهيئة تتقدم بوترية رسيعة يف إنجاز أعاملها
النهايئ ّ
الختامية ،مؤكدة عدم تغري معامالت بعض اإلدارات للهيئة «سواء
ممن تجاوبت معها أو ممن ساهمت يف تعطيل أعاملها» وفق تعبريها.
قبل اإلنطالق بداية من شهر جانفي/يناير  2019يف أعامل التصفية
أساسا بالحسابات ومراقبة القامئات املالية وتسليم األرشيف
املتعلّقة ً
واملعدّ ات .أ ّما بخصوص القضايا التي تعمل الهيئة عىل إحالتها عىل
املتخصصة قالت بن سدرين «إنّ الهيئة ستواصل
الدوائر القضائية
ّ
إحالة امللفات إىل نهاية شهر ديسمرب ،»2018موضّ حة انّه سيتم إحالة
لكل من صفاقس وبنزرت عىل هذه
ملف شهداء وجرحى الثورة ّ
الدوائر.4

هذا وقد طرح غياب مؤسسة املحكمة الدستورية يف ظل «الوعكة
الصحية الحادة» ،التي أملت برئيس الجمهورية الباجي قايد السبيس
مؤخ ًراً ،
جدل كبريًا يف الوسط السيايس بخصوص الصالحيات املوكولة
لهذه املحكمة يف معاينة الشغور الوقتي أو النهايئ يف منصب رئاسة
الجمهورية ،واملأزق القانوين الذي طرحه عدم تركيز هذه املحكمة بعد
خمس سنوات من عمل أول برملان بعد دستور جانفي  .2014يذكر
أن األحكام اإلنتقالية لدستور جانفي/يناير  ،2014نصت عىل رضورة
أن «يتم يف أجل أقصاه سنة من انتخاب املجلس األعىل للقضاء ،إرساء
املحكمة الدستورية».3
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بعدها فشلت الجلسة العامة اإلنتخابية بالربملان ،يف التوصل النتخاب
األعضاء الثالثة املتبقني من حصة مجلس نواب الشعب لعضوية املحكمة
تحصل املرشح العيايش الهاممي عىل  117صوتًا وتحصلت
الدستورية .فقد ّ
املرشحة سناء بن عاشور عىل  85صوتًا ،يف حني تحصل املرشح عبد اللطيف
البوعزيزي عىل  92صوتًا ،واملرشح شكري املبخوت عىل  34صوتًا وتحصل
املرشح عبد الرحامن كريم عىل  11صوتًا واملرشح عبد الرزاق املختار عىل
 9أصوات ،وتحصل املرشح كامل العياري عىل  4أصوات وماهر كريشان
تحصل كذلك عىل  4أصوات ،وتحصل املرشح محمد عادل كعنيش عىل
 24صوتًا ،واملرشح محمد الفاضل الطرودي عىل  7أصوات وأخريًا تحصلت
املرشحة منية العلمي عىل صوتني إثنني
وبذلك مل يتمكن أي مرشح من نيل عضوية املحكمة الدستورية ،نظ ًرا إىل
 -1إثر فشل التوافق :تأجيل الجلسة العامة الستكامل انتخاب أعضاء املحكمة
الدستورية ،شمس فم  10 ،أكتوبر  .2018انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2u7h� :
kMf

وتعمل املحكمة الدستورية بالخصوص عىل مراقبة دستورية مشاريع
القوانني واملعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية ،كام تقر
الشغور الوقتي أو النهايئ يف منصب رئيس الجمهورية حسب الفصل
 84من الدستور ،وتبت يف النزاعات املتعلقة باالختصاص التي ميكن أن
تحدث بني رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
ويبقى السؤال املطروح اليوم .متى سيقع إنتخاب أعضاء املحكمة
الدستورية؟ هل سينجح النواب املنتخبون حديثًا يف ذلك؟ وإىل متى

يف سياق آخر ،أودع وفد عن هيئة الحقيقة والكرامة أوىل ملفات
إنتهاكات فيام يعرف بأحداث الخبز يف  3جانفي/يناير  ،1984بالدائرة
القضائية املتخصصة يف النظر يف قضايا العدالة االنتقالية باملحكمة
االبتدائية صفاقس  ،1بحضور عدد من عائالت الضحايا وأعضاء املكتب
الجهوي للهيئة بصفاقس .وأفادت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بأن
امللفات املقدمة يصل عددها إىل  13ملفًا لسبعة قتىل وستة جرحى.5
كذلك انطلقت بقفصة أوىل جلسات العدالة االنتقالية الخاصة بأحداث
الحوض املنجمي سنة  .2008وقال النائب عدنان حاجي أن من أهم
املطالب «القصاص من الذين قاموا بتعذيب وترويع األهايل» ،مؤكدً ا
أن رضورة تطبيق القانون كام أشار إىل أن هذه املحاكامت هي إنتصار
ومكسب سنوات من النضال ،ولإلشارة فإن عدد املترضرين هو 40

 -2فشل الربملان يف انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية خالل الجلسة الصباحية ،التلفزة الوطنية-املوقع الرسمي 6 ،-مارس  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit. :
ly/3yNF
 -3تباين آراء نواب الربملان بخصوص أولوية إرساء املحكمة الدستورية قبل حلول العطلة الربملانية ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 17 ،جوان  .2019انظر الرابط
التايلhttp://ibit.ly/XRxl :
مفصال أيام  14و 15و 16ديسمرب ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 4 ،-سبتمرب  .2018انظر الرابط
النهايئ
تقريرها
ستنرش
امة
ر
والك
الحقيقة
 -4بن سدرين :هيئة
ّ
التايلhttp://ibit.ly/8PCS :
 -5أحداث الخبز لسنة  :1984إحالة ملفات ضحايا اإلنتهاكات عىل القضاء ،شمس فم 12 ،سبتمرب  .2018انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2FZoZil :
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التطورات
السياسية
والتشريعية
املتعلقة
باالنتقال
الديمقراطي

فرض تأجيل الجلسة العامة إىل جلسة توافق أخرى األسبوع املقبل.1

وقد عرف الفصل  118من الدستور املحكمة الدستورية بأنها «هيئة
قضائية مستقلة» ،ترتكب من  12عض ًوا يكون تسعة أعضاء منها وجوبًا
من املختصني يف القانون الذين يتمتعون بخربة تزيد عن  20سنة ،ويتم
تعيني اعضاء املحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية (يعني 4
أعضاء) ومجلس نواب الشعب (ينتخب  4أعضاء) واملجلس االعىل
للقضاء (ينتخب  4أعضاء).

ملف أحداث الخبز في  3جانفي/يناير ,1984
أولى ملفات اإلنتهاكات الذي اودعته الهيئة

41

احصائيات حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة

62716

ملفا مقدما

57599

ملفا مقبوال

48000
ضحية

عائلة مترضرة سيتم االستامع إليهم ويف املقابل غياب متهمني والبالغ
عددهم .166
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وقد حرض الجلسة األوىل للمؤمتر الختامي ألعامل هيئة الحقيقة
والكرامة عدد من رؤساء األحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من
النواب والحقوقيني ،إىل جانب عدد من ضحايا اإلنتهاكات ،يف حني
مل تسجل مشاركة أي ممثل رسمي من الحكومة أو الربملان أو رئاسة
الجمهورية .ويتضمن برنامج املؤمتر.7

يوم تسجيل

انتهاك

ويف سياق متصل ،دعت هيئة الحقيقة والكرامة مودعي امللفات
لديها بوجوب اإلطالع عىل القامئات االولية املنزلة عىل املوقع الرسمي
للهيئة وعىل صفحة الفايسبوك التابعة لها والتي تتعلق بالقرارات
التي اتخذتها الهيئة يف ملفاتهم بعد التحري وتتعلق هذه القرارات
بالرفض أو الحفظ أو التخيل .فيام يخص قرار الرفض أوضحت الهيئة
انه تم رفض امللفات التي تنطبق عليها  3وضعيات منها عدم إستجابة
امللفات لرشوط الوالية الزمنية وطبيعة االنتهاك وطبيعة املنسوب إليه
اإلنتهاك ،الدولة وأجهزتها أو من ترصف باسمها ،أو تحت حاميتها أو
مجموعة منظمة موضوع الفصلني  3و 17من القانون عدد  53لسنة
 2013املتعلق بالعدالة اإلنتقالية .كام تعلق قرار الرفض بامللفات التي
تخرج عن اختصاص الهيئة والتي ال يتوفر فيها إنتهاك عىل معنى
قانون العدالة االنتقالية .أما امللفات التي تم حفظها فهي تلك التي
بقيت ترصيحات أصحابها مجردة وتعذر عىل الهيئة إثباتها أو دحضها
بسبب رفض التعامل ممن اوجب عليهم القانون ذلك .وفيام يتعلق
بالتخيل الرصيح فقد شمل وفق الهيئة امللفات التي أعرب أصحابها عن
رغبتهم الرصيحة يف عدم إستكامل التحري من قبل الهيئة اىل جانب
إصدار الهيئة قرارات تتصل بالتخيل الضمني عن النظر يف امللفات
التي مل يستجب أصحابها لدعوات الهيئة واملراسالت املوجهة ملطالبتهم
الحضور وإستكامل ملفاتهم .يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت
يف بالغ سابق انها رشعت منذ يوم  25ديسمرب يف املصادقة عىل قامئات
الضحايا املصنفني وإصدار قرارات جرب الرضر الفردي لفائدتهم مضيفة
أن مجلس الهيئة سيصادق عىل قامئة الضحايا املنتفعني بجرب الرضر
الفردي قبل  31ديسمرب .20198
هذا وقد ،نرشت هيئة الحقيقة والكرامة ،تقريرها الختامي الشامل
(ديسمرب  ،)2018عىل موقعها اإللكرتوين الرسمي وقد خصص الجزء
األول من هذا التقرير الذي جاء يف أربعة أجزاء كربى ،ملوضوع
« ُعهدة الهيئة» ،فيام تطرق الجزء الثاين إىل مسألة «تفكيك منظومة
الفساد» .وآثار الحزب الثالث محور «جرب الرضر ورد اإلعتبار» ،يف حني
تضمن الجزء الرابع «توصيات الهيئة ومقاربتها بخصوص ضامن عدم

 -6قفصة :انطالق أوىل جلسات العدالة االنتقالية الخاصة بأحداث الحوض املنجمي ،شمس فم 4 ،سبتمرب  .2018انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2NA3f0N :
 -7هيئة الحقيقة والكرامة :قبول أكرث من  57ألف ملف لضحايا اإلنتهاكات وإحالة  472ملف إىل الدوائر القضائية املتخصصة ،التلفزة الوطنية -الصفحة
الرسمية 14 ،-ديسمرب  .2018انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/yjug :
 -8هيئة الحقيقة والكرامة تنرش القامئات األولية للملفات املودعة لديها والتي تم رفضها ،التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية 28 ،-ديسمرب  .2018انظر الرابط
التايلhttp://ibit.ly/fztr :

عرفت الهيئة
استقاالت عضوين
داخلها ،ليصل عدد
األعضاء املستقيلين الى
 6من جملة  15هم عدد
أعضاءها ،وهو ما قام
دليال ىلع تسييس عمل
الهيئة والجدل الدائر حول
رئيستها .كما ظهرت أطراف
سياسية تطالب بخلق مسار
آخر تماما للعدالة اإلنتقالية
بسبب بطئ عمل الهيئة
وهيمنة شخص رئيستها
ىلع الهيئة.
وذكرت هيئة الحقيقة والكرامة ،يف بالغ ،أنها أنهت اليوم الجمعة 31
ماي/مايو  2019أعاملها ،غري أنها أكدت مواصلة تسليم قرارات جرب
الرضر املتبقية عىل الضحايا املشمولني بهذا اإلجراء .وكانت رئيسة
هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين رصحت يوم  12جانفي/يناير
« ،2019أن الهيئة ستنقل أرشيفها إىل مؤسسة األرشيف الوطني بعد
االنتهاء من تسليم قرارات جرب الرضر للضحايا» ،موضحة أن التسليم

مام وجب اإلشارة إليه ،هو ما مرت به الهيئة من انتقادات وصعوبات.
عرفت الهيئة استقاالت عضوين داخلها ،ليصل عدد األعضاء املستقيلني
اىل  6من جملة  15هم عدد أعضاءها ،وهو ما قام ً
دليل عىل تسييس
عمل الهيئة والجدل الدائر حول رئيستها .كام ظهرت أطراف سياسية
تطالب بخلق مسار آخر متاما للعدالة اإلنتقالية بسبب بطئ عمل
الهيئة وهيمنة شخص رئيستها عىل الهيئة.
جاء هذا املعطى عىل لسان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قال
يف ترصيح له أن مسار العدالة اإلنتقالية قد فشل ويجب مواصلته
بقانون جديد بالتوافق مع جميع األطراف معتربًا أن شخصية رئيسة
الهيئة سهام بن سدرين غري توافقية .وجاء ترصيحه مبوازاة مواقف
مشابهة من عديد األطراف كحركة النهضة اإلسالمية.
اع ُتربت الهيئة يف حكم املنتهية قانونًا رغم التمديد يف عملها ملدة سنة
اىل أواخر ديسمرب  .2018وبعد إصدار تقريرها ،نبهت العضو السابقة
يف الهيئة ورئيسة لجنة املرأة ابتهال عبد اللطيف إىل حذف أجزاء من
تم حذفه وإسقاطه
التقرير .وقد ب ّينت عبد اللطيف أن الجزء الذي ّ
أساسا باالنتهاكات الجسيمة واملمنهجة خاصة منها االنتهاكات
يتعلّق ً
املسلّطة عىل النساء وآثارها عليهن وعىل محيطهن كاالغتصاب وأي
شكل من أشكال العنف الجنيس ،مشرية إىل أنها قامت بتقدميه يف
املؤمتر الختامي للهيئة يوم  15ديسمرب .2018
واعتربت أن هذا اإلسقاط فيه مخالفة للفصل  67من قانون العدالة
ينص عىل إلزام الهيئة بإعداد تقرير ختامي شامل
االنتقالية والذي ّ
توصلت إليها ويحدّ د املسؤوليات واألسباب
يتض ّمن الحقائق التي ّ
التي أدت إىل االنتهاكات ،مؤكدة أن هذا التقرير ال يعكس حقيقة ما
تع ّرضت له النساء من انتهاكات جسيمة وممنهجة من طرف منظومة
االستبداد والذي كشفت عنه اللجنة يف تقريرها النهايئ.
يعود ما سبق اىل ظاهرة التسييس املفرط لعمل الهيئة ،حيث أدى اىل
تعطيل عمل الهيئة واخرتقها .ومن عالماته محدودية النتائج اىل اآلن،
حيث مل يتم اىل اليوم عرض املتهمني عرض املحاسبة والعقاب ،كام ان
جلسات اإلستامع العلنية غاب عنها الجالدون .كام مل تتنزل مبادئ
العدالة اإلنتقالية واق ًعا ،من أجل التأسيس ملصالحة تامة وشاملة.

 -3اإلنتخابات التشريعية والرئاسية
متكن مجلس نواب الشعب من إنتخاب  3أعضاء جدد للهيئة العليا
املستقلّة لإلنتخابات وهم كل من بالقاسم العيايش عن صنف سالمة
معلوماتية ،ب 152صوت ،وسفيان العبيدي مختص يف مالية العمومية
ب 152صوت ،انتخاب حسناء بن سليامن عن صنف قايض اداري
ب155صوت ،يف إطار جلسة عامة انتخابية10.
رئيسا الجديد للهيئة العليا
وانتخب مجلس نواب الشعب ،نبيل بفون ً
املستقلة لالنتخابات ،بواقع  141صوتًا ملنصبه الجديد ،هو من مواليد

 -9هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد أنها تنهي اليوم الجمعة أعاملها ،وأنها ستواصل تسليم قرارات جرب الرضر للضحايا ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 31 ،ماي .2019
انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/Lylb :
 -10الربملان :إنتخاب  3أعضاء جدد للهيئة العليا املستقلّة لإلنتخابات ،شمس فم 30 ،جانفي  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2R3mstQ :
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ويف سياق آخر ،قدّ م ثالثة أعضاء مبجلس هيئة الحقيقة والكرامة،
خالل جلسة انتظمت يف إطار أشغال املؤمتر الختامي للهيئة ،جملة
من التوصيات واإلحصائيات التي سيتضمنها التقرير النهايئ ألعامل
الهيئة ،وبخصوص اإلحصائيات ،أفاد أعضاء مجلس الهيئة وهم سهام
بن سدرين وعال بن نجمة وصالح الدين راشد ،بأن الهيئة تقبلت
منذ انطالق أعاملها  62ألفًا و 716ملفا قامت لجان مختصة بفرزها
وقبول  57ألفًا و 599ملفًا ،مبينني أن مدة ساعات التسجيل مع ضحايا
االنتهاكات البالغ عددهم  48ألف شخص ،قاربت  2165يوم تسجيل
أي مبعدل ساعة و 10دقائق للشخص الواحد .وأضافوا أن اإلحصائيات
أظهرت أيضً ا ،أنه تم من خالل دراسة ملفات الضحايا تصنيف 32
إنتهاكًا خالل الفرتة التي تهم الهيئة ،واملمتدة من  1955اىل سنة
 ،2013شملت  75%من الضحايا الرجال و 25%من النساء ،والذين
تنتمي أكرب نسبة منهم لواليات تونس وقفصة والقرصين وصفاقس.
كام رصحوا بانه متت إحالة ملفات  472ضحية عىل الدوائر القضائية
املتخصصة يف العدالة االنتقالية ،إستنادًا إىل لوائح اتهام شملت 12
فرتة من تاريخ تونس هي من مشموالت هيئة الحقيقة والكرامة،
مبينني أن تلك الفرتات تنطلق من االنتهاكات التي طالت أفرادًا
من العائلة الحسينية ،مرو ًرا بأحداث هامة كأحداث الخرب ()1984
وأحداث الحوض املنجمي ( )2008وأحداث الثورة التونسية (ديسمرب
ً
وصول اىل أحداث الرش بوالية
2010جانفي/يناير  )2011وغريها،سليانة (نوفمرب .)2012

2165

32

التكرار» الجزء الثاين من التقرير واملتعلق بتفكيك منظومة الفساد،
جاء بدوره يف ثالثة محاور كربى ،تناولت مواضيع «تفكيك منظومة
الفساد» و»انتهاكات حقوق اإلنسان» و»اإلنتهاكات التي استهدفت
النساء واألطفال» .وكانت أعامل هيئة الحقيقة والكرامة انتهت يف 31
ديسمرب  ،2018لتتف ّرغ مصالح الهيئة ،لعملية التصفية واإلنتهاء من
صياغة تقريرها النهايئ الشامل ،يذكر أن رئيس الجمهورية كان تسلّم
التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة ،يوم  31ديسمرب  ،2018كام
قدّ مت بن سدرين ،يوم  28فيفري/فرباير  ،2019هذا التقرير الختامي
الشامل إىل رئيس مجلس نواب الشعب.

سيتم بعد انتهاء عمل الهيئة وتصفية أرشيفها وأعاملها9.

43

يشار إىل أن «العتبة االنتخابية» هي الحد األدىن من األصوات التي
يشرتط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القامئة ،ليكون له حق
املشاركة يف الحصول عىل أحد املقاعد املتنافس عليها يف االنتخابات.
ويذكر أن العديد من جمعيات املجتمع املدين وشخصيات مستقلة
وأحزاب غري ممثلة بالربملان ،كانت قد عربت عن رفضها القاطع لوضع
عتبة انتخابية ب 5%نظرا إىل أنه سيرض باملشهد السيايس وخاصة
منه التنوع وحضور مختلف االتجاهات السياسية داخل مجلس نواب
الشعب ،وسيجعل املشهد الربملاين أحادي اللون وحتى وإن حرضت فيه
املعارضة فإنها ستكون غري فاعلة لقلتها العددية.13
وكان املجلس الوطني التأسييس ( )2011-2014قد صادق يف ماي/
مايو  2014عىل القانون االسايس املتعلق باالنتخابات واالستفتاء
والذي تم تنقيحه وإمتامه الحقًا من قبل مجلس نواب الشعب يف شهر
فيفري  2017قبيل إجراء االنتخابات البلدية .وتم يوم  29مايو 2019
تأجيل مصادقة الربملان عىل مرشوع القانون األسايس املتعلق بتنقيح
وإمتام القانون األسايس املتعلق باالنتخابات إىل «موعد غري معلن»،
وذلك بطلب من الوزير املكلّف بالعالقات مع مجلس نواب الشعب
والناطق الرسمي باسم الحكومة من أجل عقد جلسة توافقات جديدة
بشأنه .وقد تم تأجيل تنقيح قانون االنتخابات واالستفتاء ،الذي قدمته
الحكومة ،يف العديد من املناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب
املعارضة ومن الحزب الحاكم له ،باإلضافة إىل عدم توصل مختلف
الكتل يف جلسات التوافقات بشأنه إىل حلول تريض جميع األطراف.14

ولكن يبقى عدم التوافق عىل إنتخاب الثالثة أعضاء الهيئة العليا
املستقلة لإلنتخابات وال عىل إنتخاب رئيس لها إشارة خطرية كانت من
املمكن أن تؤثر عىل مسار اإلنتقال الدميقراطي يف تونس.
التقرير السنوي ملركز دعم 2019
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يف سياق أخر ،أعلنت الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات ،أنه تقرر إجراء
اإلقرتاع لإلنتخابات الترشيعية داخل الجمهورية التونسية يوم األحد
 6أكتوبر  2019وأيام  4و 5و 6أكتوبر  2019بالنسبة إىل التونسيني
املقيمني بالخارج .أما بخصوص اإلنتخابات الرئاسية فقد تقرر إجراؤها
دورتها األوىل يوم األحد  10نوفمرب  2019داخل الجمهورية التونسية
وأيام  8و 9و 10نوفمرب  ،2019بالنسبة إىل التونسيني املقيمني بالخارج.

بعد ذلك ،صادق مجلس الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات ،عىل مبدأ
تعديل تاريخ إجراء االنتخابات الرئاسية ،يذكر أن هيئة اإلنتخابات
كانت أعلنت يف  6مارس  2019عن الرزنامة اإلنتخابية مبا يتزامن مع
ذكرى املولد النبوي الرشيف والتي تتواصل اإلحتفاالت بها طوال أسبوع
بوالية القريوان ،وكانت جمعية مهرجان املولد النبوي الرشيف ،نظّمت
يوم  13مارس  2019بالقريوان ،ندوة صحفية دعت فيها الهيئة العليا
املستقلة لإلنتخابات ،إىل مراجعة موعد إجراء اإلنتخابات الرئاسية،
معتربة أن اعتامد هذا التاريخ من الناحية العملية سيحدث إرتباكًا
عىل الحدثني ومن املتوقع أن يؤثر سل ًبا عىل نجاح اإلحتفالية بذكرى
املولد النبوي ،من النواحي اإلقتصادية والثقافية والسياحية والدينية.

 -11الربملان :السرية الذاتية للرئيس الجديد للهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات نبيل بفون ،شمس فم 30 ،جانفي  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit. :
ly/2TywEfq
 -12آجال وتاريخ اإلنتخابات الترشيعية والرئاسية يف تونس وخارجها ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 6 ،-مارس http://ibit.ly/CAL5 .2019

وكان الوزير املكلّف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهامين،
الناطق الرسمي باسم الحكومة ،قد طلب يف الجلسة العامة بتاريخ
 22فيفري/فرباير  2019إرجاء النظر يف مرشوع قانون يتعلق بتنقيح
القانون عدد  16لسنة  2014املنقح واملتمم لقانون عدد  07لسنة
 2017واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء ،من أجل تقديم مقرتحات
جديدة يف فصول املرشوع وخاصة منها الفصول الخالفية عىل غرار
نسبة العتبة االنتخابية وكيفية احتساب األوراق البيضاء وامللغاة يف
الحاصل االنتخايب باإلضافة إىل حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121
املتعلق مبنع التجمعيني من عضوية ورئاسة مكاتب االقرتاع.

ُيذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق يوم  18جوان/يونيو ،2019
خالل جلسة عامة ،عىل مرشوع القانون األسايس املتعلق بإمتام
وتنقيح قانون اإلنتخابات واالستفتاء برمته ،وذلك مبوافقة  128نائ ًبا
واحتفاظ  14بأصواتهم مقابل رفض  30آخرين وتتعلق التنقيحات
التي دعمتها بعض الكتل الربملانية بالخصوص ،باعتامد العتبة بنسبة
 3%يف اإلنتخابات الترشيعية ،إىل جانب التصويت عىل تنقيحات حول
الحاصل اإلنتخايب ،إذ ال تحتسب األوراق البيضاء واألصوات الراجعة
رصح بها
للقامئات التي تحصلت عىل أقل من  3%من األصوات امل ُ ّ

 -13التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي ،كتل املعارضة تتمسك بعدم تنقيح القانون االنتخايب 30 ،أفريل http://ibit.ly/uURL .2019
 -14تنقيح القانون االنتخايب مخالف للدستور وفيه مس من مصداقية االنتخابات ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 6 ،جوان  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit. :
ly/fFzw
 -15رئيس الجمهورية مييض عىل دعوة الناخبني النتخابات  ،2019التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 15 ،جويلية  .2019انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/Sv23 :
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سنة  1972وهو عدل منفذ وحائز عىل شهادة األُستاذية يف الحقوق
(سنة  )1996ووفق ما جاء يف سريته الذاتية املنشورة عىل املوقع
الرسمي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،وشغل الرئيس الجديد
لهيئة االنتخابات منصب أمني مال الهيئة الوطنية للعدول املنفذين
بتونس وهو أيضً ا عضو باملجلس العلمي لالتحاد املغاريب للعدول
املنفذين.11

أي من املرتشحني عىل األغلبية املطلقة من األصوات
وإذا مل يتحصل ّ
رصح بها يف الدورة األوىل ،يتم تنظيم دورة ثانية خالل األسبوعني
امل ّ
التاليني لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة األوىل .ويُضبط موعدها
بقرار يصدر عن الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات فور الترصيح
بالنتائج النهائية للدورة األوىل.12

يف سياق آخر ،تأجلت الجلسة العامة مبجلس نواب الشعب التي كانت
مخصصة للمصادقة عىل مرشوع القانون األسايس املتعلق بتنقيح
وإمتام القانون األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف  26ماي/مايو
تم تنقيحه وإمتامه مبقتىض
 2014واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام ّ
القانون األسايس عدد  07لسنة  2017املؤرخ يف  14فيفري/فرباير
.2017

يف األثناء ،أعلن عضو مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،أنيس
الجربوعي ،أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبيس ،أمىض عىل األمر
املتعلق بدعوة الناخبني لالنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 2019
وأوضح أنه بهذا اإلمضاء الرسمي أصبح ال مجال لتأخري االنتخابات
املقبلة ،15وأفاد بأنّ الهيئة و ّجهت تعليامتها إىل جميع هيئاتها
الفرعية ،تدعوها فيها إىل تطبيق القانون الحايل املتعلّق باإلنتخابات
واإلستفتاء املُنقّح سنة  2017وذلك يف صورة عدم ختم القانون
الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونرشه بالرائد الرسمي ،وأضاف أن
بأي من الرشوط التي
التعليامت تض ّمنت أيضً ا عدم مطالبة املرتشّ حني ّ
نصت عليها التعديالت صلب القانون الجديد ،مب ّي ًنا يف اآلن ذاته أنّه يف
ّ
يتعي عىل الهيئة وفروعها
الرسمي،
ائد
ر
ال
يف
ونرشه
القانون
ختم
صورة
ّ
تطبيق التعديالت الجديدة.

45

يف إحتساب الحاصل اإلنتخايب .وتضمن مرشوع القانون اإلنتخايب
أيضاً تنقيحات تتعلق بعدد من الرشوط الواجب توفرها يف املرتشح
لالنتخابات ،كرفض ترشح ،وإلغاء نتائج من تبني قيامه أو استفادته
من أعامل متنعها الفصول  18و 19و 20من قانون األحزاب ،أو
تبي إستفادته أو قيامه باإلشهار السيايس خالل السنة التي سبقت
ّ
االنتخابات بالنسبة إىل الترشيعية والرئاسية .كام ص ّوت النواب
عىل تعديالت تتعلق برفض هيئة اإلنتخابات الرتشحات للترشيعية
والرئاسية ملن يثبت قيامه بخطاب ال يحرتم النظام الدميقراطي ومبادئ
الدستور ،أو ُي ّجد انتهاكات حقوق اإلنسان.16

االنتخابات الرئاسية
السابقة ألوانها

788000
مسجال

هذا ومل يختم رئيس الجمهورية السابق املرحوم الباجي قائد السبيس
مرشوع القانون إىل أن وافته املنية يوم  25جويلية/يوليو  .2019يوم
كان صع ًبا عىل جميع التونسيني وإمتحانًا عصي ًبا لإلنتقال الدميقراطي
يف تونس.
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نساء

لكنه أصبح بعد ذلك ً
دليل عىل أن الجمهورية التونسية تسري يف
الطريق الصحيح لإلنتقال الدميقراطي رغم الصعوبات والعراقيل التي
تحدثنا عنها .فبعد أقل من  4ساعات انتقلت السلطة بصفة سلسة إىل
رئيسا للجمهورية بالنيابة كام
رئيس مجلس نواب الشعب الذي أصبح ً
ينص عىل ذلك الدستور.
كام قرر مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،إجراء انتخابات
رئاسية سابقة ألوانها يوم  15سبتمرب  ،2019عوضً ا عن التاريخ األصيل
الذي كان محددا ليوم  17نوفمرب  2019وفق ما أعلنته الناطقة باسم
الهيئة حسناء بن سليامن وأضافت ،أن مجلس الهيئة قرر كذلك خالل
إجتامع عقده ،فتح باب الرتشح لالنتخابات الرئاسية يوم  2أوت/
أغسطس  ،2019عىل أن تنطلق الحملة اإلنتخابية يوم  2سبتمرب
القادم ،مبينة أنه نظ ًرا لضيق اآلجال املنصوص عليها بالفصل  84من
الدستور ،تم اختصار فرتة الحملة االنتخابية إىل  12يو ًما فقط عوضً ا
عن  21يو ًما .وأكدت يف املقابل أنه ال وجود ألي تغيري يف مواعيد
االنتخابات الترشيعية يف الوقت الحايل.17

بعد ذلك ،أمىض رئيس الجمهورية ،محمد النارص ،األمر الرئايس
املتعلق بدعوة الناخبني لالنتخابات الرئاسية لسنة  ،2019وفق ما جاء
يف بالغ إعالمي لرئاسة الجمهورية.
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ويف نفس اإلطار ،أفاد نائب رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
شخصا.
فاروق بوعسكر بأن الرقم النهايئ للذين أودعوا ترشحاتهم ً 97
وأكد أن الهيئة ستنطلق اليوم يف إرسال التنبيهات اىل املرتشحني الذين
مل يتموا وثائق ترشحاتهم الستكاملها يف ظرف يومني ،مشريًا إىل أنه لن
يتم قبول املرتشحني الذين قدموا تزكيات منقوصة (أقل من  10آالف
تزكية) والذين مل يقدموا الضامن املايل ( 10آالف دينار) ،وهي وثائق

شباب

% 45,02

نسبة املشاركة
غري قابلة للتدارك ،وفق تعبريه.
فيام بعد ،أعلن رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،نبيل بفّون ،أن
مجلس الهيئة ق ّرر بصفة أولية قبول  26ملف ترشح لخوض االنتخابات
الرئاسية السابقة ألوانها ( 15سبتمرب  ،)2019أي بنسبة قبول
بلغت 26.8%من جملة املرتشحني وعددهم  97مرتش ًحا .وأضاف أن
املقبولني وعددهم  26يتوزعون إىل  24مرتش ًحا من الرجال ومرتشحتني
اثنتني ،فيام تم رفض ملفات  71مرتش ًحا من بينهم  ،57لغياب التزكيات
ووصل الضامن املايل و 14ملفًا لعدم توفّر التزكيات .وقد توزعت
امللفات املرفوضة إىل  62مرتش ًحا من الرجال و 9مرتشحاتُ .يذكر أن
 13أوت/أغسطس  2019هو آخر أجل لإلعالن عن القامئة النهائية
للمرتشحني املقبولني لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها ،وبني يف هذا
الصدد أن الوثائق التى ميكن للمرتشح الحاقها تتمثل يف التزكيات التى
تفوق  10آالف تزكية ،إذا تم التأكد من وجود اشكاليات فيها ،ووثائق
إدارية أخرى مثل ثبوت الجنسية ومضمون الوالدة ،مضيفًا أن الهيئة

 -16هيئة اإلنتخابات تدعو فروعها إىل «تطبيق القانون اإلنتخايب الحايل يف صورة عدم ختم القانون الجديد» ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 19 ،جويلية .2019
انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/mQ9x :
 -17هيئة االنتخابات 15 :سبتمرب  2019املوعد الجديد لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها ،التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي 25 ،جويلية  .2019انظر الرابط التايل:
http://ibit.ly/42kx

يف األثناء ،صادق مجلس نواب الشعب عىل مقرتحي قانونني أساسيني
يتعلقان بتنقيح القانون األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف 26
تم تنقيحه وإمتامه
ماي/مايو  2014املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام ّ
بالقانون األسايس عدد  7لسنة  2017املؤرخ يف  14فيفري/فرباير ،2017
وعددي  59و 60لسنة  ،2016مبوافقة  133نائ ًبا ودون اعرتاض مع
احتفاظ نائب واحد .وص َوت  134نائ ًبا باملوافقة عىل تعديالت الفصول
 46و 49و 146من القانون االنتخايب والتي تهتم يف مجملها بكيفية
تعويض املرتشحني لالنتخابات الرئاسية يف حالة الوفاة وخاصة اختصار
آجال الطعون والتي أصبحت أغلبها يومني فقط يف كل مراحل العملية
االنتخابية (الطعون يومني والترصيح بالحكم يومني واالستئناف يومني
 )...كام تم التصويت باملوافقة من قبل  132نائ ًبا عىل الفصل الثاين من
مرشوع القانون وهو فصل تم إضافته يتعلق كذلك بآجال الطعون يف
النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية ،وصوت أيضً ا  133نائ ًبا باملوافقة
دون اعرتاض وباحتفاظ واحد ،عىل الفصل الثالث من مرشوع القانون
والذي ينص عىل أن «أحكام هذا القانون تدخل حيز النفاذ فور نرشها
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» .يشار إىل أن الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات كانت قد تقدمت بهذه التعديالت إىل مجلس
نواب الشعب .وقرر مكتب مجلس الربملان تعديل القانون االنتخايب
بهدف اختزال آجال النزاعات االنتخابية مبا يضمن احرتام اآلجال
الدستورية للمدة الرئاسية الوقتية املنصوص عليها بالفصلني  84و86
من الدستور واستجابة لطلب هيئة االنتخابات.19
هذا وقد انطلقت صباح يوم األحد  15سبتمرب يف حدود الساعة
الثامنة صبا ًحا عملية اإلقرتاع لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها التي
يتنافس فيها  24مرتش ًحا من بني  26بني مستقلني وممثلني ألحزابهم
بعد إعالن مرتشحني اثنني منهم تخليهام لفائدة مرتشح ثالث ،لتتواصل
إىل حدود الساعة السادسة مساء يف أغلب املراكز ما عدى يف بعض
الحاالت االستثنائية التي تنطلق فيها عملية االقرتاع من العارشة صبا ًحا
لتنتهي عند متام الرابعة بعد الزوال .ويتجاوز العدد الجميل للمس ّجلني
يف السجالت االنتخابية  7ماليني و 88ألف مس ّجل  49%منهم من
النساء ،و 35%من الشباب ما بني  18و 35سنة ،وفق احصائيات الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات .وخصصت الهيئة  310مركز اقرتاع و391
مكتب اقرتاع يف مختلف الدوائر بالخارج وعددها  ،6الستقبال 387
ألف ناخب مس ّجل بالنسبة إىل االنتخابات الرئاسية يف الخارج املقرر
تنظيمها يف الدوائر االنتخابية بالخارج ،أيام  13و 14و 15سبتمرب
 ،2019وخصصت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات  30ألف مكتب
اقرتاع موزعة عىل  4567مركز اقرتاع يف الداخل و 3030بالخارج .يذكر
أن  13ألف مالحظ من مكونات املجتمع املدين من بينها  450من
الخارج سيتابعون العملية عن قرب العملية االنتخابية التي تتميز
بحضور كبري ملمثيل األحزاب الذين أسندت لهم الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات  80ألف اعتامد .ويؤمن التغطية االعالمية لهذا االستحقاق
حوايل  1800صحفي من بينهم  300صحفي أجنبي.

لتعلن بعد ذلك الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات عن مرور كل من
املرتشح قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاين من االنتخابات الرئاسية
وتحصل قيس
السابقة ألوانها التي جرت يوم األحد  15سبتمرب ً ،2019
سعيد (مستقل) عىل  620711صوتًا متثل  18,4%من األصوات يليه
نبيل القروي (قلب تونس) بنسبة  15,6%بعد حصوله عىل 525517
صوتًا .وجاء يف املرتبة الثالثة املرتشح عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)
ب 434530صوتا تقابل  12,9%من االصوات ،يليه عبد الكريم
الزبيدي (مستقل) تحصل عىل  361864صوتًا متثل  ،10,7%ويف املرتبة
الخامسة املرتشح يوسف الشاهد (تحيا تونس) وتحصل عىل 249042
صوتًا بنسبة  7,4%من األصوات ،وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون عن
فتح باب الطعون يف النتائج االولية يومي  18و 19سبتمرب.209
إذن رغم صعوبة املوقف نجحت تونس يف تنظيم اإلنتخابات الرئيسية
السابقة ألوانها ويف ضامن إنتقال السلطة هو إمتحان مهم ولكنه ليس
الوحيد.
يف إنتظار إنتخاب أعضاء املحكمة الدستورية وإستكامل إرساء الهيئات
الدستورية وإنتخاب أعضائها وإستكامل مسار إرساء الالمركزية
والسلطة املحلية املتمثلة يف البلديات والجهات واألقاليم يبقى مصري
ً
وطويل
اإلنتقال الدميقراطي يف تونس صع ًبا

التوصيات :
السلطة التشريعية:
تعترب هذه السلطة أوىل املؤسسات املطالبة باإلستجابة للوضع الراهن،
باعتبارها ممثل اإلرادة الشعبية والكفيلة بإطالق التغيري عرب األدوات
القانونية.
تجدر اإلشارة إىل بعض النقاط ال تستثني السلطة التنفيذية وخاصة
اإلدارات العمومية باعتبارها جزء من مسار تطبيق التغيريات الزمة
وضع إطار قانوين جديد لحامية الصحفيات والصحافيني من اإلنتهاكات
واإلعتداءات التي قد تطولهم .وجب لذلك تركيز آليات جدية خاصة
مبتابعة املعتدين عىل الصحفيني.
حيث الحظ دعم ان هناك تكريس لظاهرة اإلفالت من العقاب يف
هذا الصدد ،خاصة أنه تم مالحظة ارتفاع اإلعتداءات خالل لفرتة
االنتخابية ،حيث يسود العنف اللفظي واملادي الذي يقع ضحيته غالبا

 -18التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي ،املرتشّ حون املقبولون أوليا لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها عددهم  26مرتشحا 14 ،أوت  .2019انظر الرابط التايلhttp:// :
ibit.ly/No74
 -19التلفزة الوطنية -املوقع الرسمي ،الربملان يصادق عىل تنقيح القانون االنتخايب الختصار اآلجال الدستورية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها 22 ،أوت .2019
انظر الرابط التايلhttp://ibit.ly/9Xel :
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وينص الفصل  84من الدستور ،عىل أنه يف حالة الشغور النهايئ (الوفاة)
يف منصب رئيس الجمهوريةّ ،
يتول استنادًا إىل ذلك رئيس مجلس نواب
الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفرتة ترتاوح بني  45يوما و 90يو ًما.
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ستنرش القامئة النهائية للمرتشحني املقبولني لالنتخابات الرئاسية يوم
 14أوت/أغسطس .202018

وبلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها 45.02%
داخل تراب الجمهورية ،وفق ما أعلنته الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات يف ندوة صحفية ،وأفاد رئيس الهيئة نبيل بفون ،بأن عدد
األصوات بلغ  3ماليني و 10آالف و 908أصوات ،وأضاف أن نسبة
التصويت يف الخارج بلغت ،19.7%
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لفعالية منح الجامعات املحلية القدرة عىل مامرسة كل الترصفات
القانونية ،وادارة شؤونها املحلية باستقاللية عن الدولة والترصف يف
ميزانية خاصة بها منفصلة عن امليزانية العامة للدولة.
كذلك تتطلب عملية تنزيل مجلة الجامعات املحلية إمكانيات مالية
ولوجستية كبرية للغاية مع تشاركية جدية وفعلية موسعة مع املجتمع
املدين مع وجود إرادة سياسية واضحة بشأنها ،بدل ان تكون الخالفات
السياسية سب ًبا يف تعطيل جدوى السلطة املحلية.
رضورة وضع آلية فعالة للتشيك ضد مرتكبي التعذيب والعنف داخل
أماكن االحتجاز.
حسب النظام الحايل ،يضطر الشايك باملرور عرب املسالك اإلدارية
العادية وهو ما ميثل ضغطًا إضاف ًيا عليه ،مع رضورة رضورة إيجاد آلية
متنع تلفيق التهم لضحايا التعذيب بهدف تخويفهم وثنيهم عن تقديم
الشكاوى ضد منتهيك حقوقهم.

السلطة التنفيذية:
رضورة حامية وتكريس حق النفاذ إىل املعلومة كأحد الحقوق التي
ضمنها الدستور التونيس الجديد ورضورة التفاعل اإليجايب والرسيع
مع املطالب التي تقدم يف الغرض لإلدارة التونسية.

الصحفيون.

وضع إطار قانوين جديد يتعلق بحامية املعطيات الشخصية وال
يتعارض مع الحق يف النفاذ إىل املعلومة.
يقتيض هذا اإلطار مقاربة تشاركية بني جميع املتدخلني تحت سقف
املواطنة.
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ايجاد اآلليات الرضورية للترسيع يف النظر يف قضايا الفساد املحالة
للجهات القضائية املختصة.
ترتبط محاربة الفساد بالحياة السياسية خاصة ،لجهة رضورة مراجعة
اإلطار الترشيعي املتعلّق بتمويل األحزاب السياسية والجمعيات ،مبا
ً
وصول إىل إرساء منظومة النزاهة
يضمن الشفافية التامة يف التمويل
يف الحياة العامة .ويف حال بقاء املنظومة عىل ما هي عليه ،يبقى دور
هيئة وحيدة محدودا.
يتطلب ما سبق إعادة النظر يف التكوين الذي يجب ان يكون أكرث

اختصاصا مع توفري اإلمكانيات املادية الالزمة لتقديم اإلستشارات
ً
املختصة يف مجال محاربة الفساد ،خاصة منها ما يخرج من التكوين
القانوين الرصف للهيئات القضائية .وتفعيل دور املجلس األعىل للضقاء

يف التصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة.
إنتخاب أعضاء املحكمة الدستورية يف أقرب وقت ممكن ،وابعادها
عن التجاذبات السياسية التي تتسبب إىل اآلن يف تعطيل إرساءها
إضافة إىل عرقلة عمل غريها من املؤسسات.
يطرح غياب املحكمة تساؤالت جمة من الناحية القانونية حول عدة
قوانني قد صدرت فعال خالل الفرتة األخرية ،خاصة حول دستوريتها.
االمر الذي ميس من رشعية املسار اإلنتقايل نفسه.

إستكمال إرساء الهيئات الدستورية
وإنتخاب أعضائها.
تعترب هذه النقطة من التوصيات جديرة بالتذكري بالنظر إىل أن
مسار اإلنتقال الدميقراطي مرتبط بها ،باعتبارها تأطري هيكيل للمسار
وعملية اإلنتقال .كام ان رضورة تجنب الخالفات السياسية وعدم
احرتام الدستور يعتربان رشطًا أساس ًيا لذلك.
إنتخاب املجالس الجهوية واألقاليم يف أقرب وقت ممكن.
من أجل توفري الرشوط األساسية لفعالية وجدوى السلطة املحلية
خاصة لجهة امليزانيات املرصودة (مبدأ التكافؤ) .يعترب ذلك رشطا

تعزيز نسيج املجتمع املدين بالدفع بحقوق األقليات والدفاع عنها
ضمن عمل مشرتك بني جميع أطرافه لتعزيز الوعي املجتمعي.
يتصل هذا املستوى بتكريس منظومة تعليمية تتامىش مع فكر حقوق
اإلنسان والتعدد واإلختالف ً
وصول إىل تعزيز التنوع كمعطى بديهي يف
الفضاء العام ،كاإلعالم والجهات الرسمية ...وهو ما يتطلب أيضا تعزيز
التنوع داخل املجتمع املدين ويف مقدمته الصحافة ،ومواجهة احتكار
الرأي العام ،من قبل مصالح النفوذ املايل والسيايس واإلجتامعي ،عرب
دعم منصات األصوات الناقدة واألقليات.
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من املؤرشات الخطرية ،ما أشارت له نقابة الصحفيني التونسيني حول
استخدام السلطة القضائية كسالح ضد الصحفيني .وهو ما يتعارض
مع قواعد القانون الدويل يف هذا الخصوص .يعني ذلك رضورة مالمئة
املنظومة القانونية املحلية مع قواعد القانون الدويل.

تتطلب عملية تنزيل
مجلة الجماعات املحلية
إمكانيات مالية ولوجستية
كبيرة للغاية مع تشاركية
جدية وفعلية موسعة مع
املجتمع املدني مع وجود
إرادة سياسية واضحة
بشأنها ،بدل ان تكون
الخالفات السياسية سببا
يف تعطيل جدوى السلطة
املحلية

ال يجب أن ينفصل هذا املستوى عن اإلصالح اإلداري بدء بتكوين
ً
وصول إىل مراجعة املنظومة
األعوان اإلداريني منذ اإلنتداب
البريوقراطية ،خاصة يف مستوى املعلومة اإلدارية ،باعتبارها جزء من
الفضاء العام لتكريس الحقوق والواجبات واإلقتصاد والسياسة وليس
العكس.
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وألن الحركة الترشيعية يف ليبيا يف حالة
سكون نتيجة االنقسام الحاصل يف ليبيا،
فلم تكن هناك خالل هذه الفرتة حركة عىل
مستوى الترشيعات او تعديالت القوانني
والن الوضع العام يف ليبيا كان يف حالة توتر
ورصاع مسلح مند بداية عام  2018األمر
الذي ألقى بظالله عىل الوضع العام يف
الدولة واستقرار اجهزتها وإيقاف املساعي
التى تحاول ان توحد هذه املؤسسات
املنقسم من حوايل ثالث سنوات.
لهذا سيغطي هذا التقرير البعد املتعلق
باملسار السيايس ووضع حقوق االنسان يف
ليبيا خالل املدة املذكورة.
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يف ليبيا

يرصد هذا القسم املتعلق بليبيا ،اهم
املحطات املتعلقة بحقوق االنسان ونقاط
التحول الدميقراطي خاصة يف شقها السيايس
وذلك اعتبارا من  1سبتمرب  2018إىل 15
سبتمرب  2019بالنظر إىل ان الوضع يف ليبيا
مير بتحوالت يومية ومتسارعة يف بنيانه.

51

2018

2018
2018

12

سبتمبر

15

ديسمبر

4

2018

أُحرضت إىل مرشحة الزاوية جثة رجل تحمل آثار
تعذيب .وقد تم اإلبالغ عن اختفاء صاحبها من
مدينته صرباتة قبل العثور عليها بأيام.

سبتمبر

ديسمبر

2018

11

أصيب رجل بطلق ناري يف بنغازي ،ومل يُعرف مصدر
إطالق النار حيث مل تشهد املنطقة القريبة من
موقع الحادث أية اشتباكات تذكر

25

2018

10

سبتمبر

ُعرث عىل جثامن أحد عنارص صنف الهندسة
العسكرية يف الجيش الوطني الليبي يف الضواحي
الغربية ملدينة درنة .وكان املتويف قد ُج ّرد من ثيابه
عدا مالبسه الداخلية ويف رأسه أثر لعيار ناري.

2018

يف ظل الوضع املرتدي لحقوق اإلنسان يف ليبيا ،وما متر به من حروب واختطافات
وترويع وتعذيب ،ومنذ بداية النزاع الحايل يف طرابلسُ ،سجلت زيادة حادة يف
عمليات االختطاف واالختفاء واالعتقاالت التعسفية ،حيث كان ما ال يقل عن
سبعة مسؤولني وموظفني ضحية االعتقال التعسفي أو االختطاف يف رشق ليبيا
وغربها.

ديسمبر

ديسمبر

2018

2018

20

سبتمبر

2018

2018
2018
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نوفمبر

3

2018

أطلقت مجموعة مسلحة النار عىل أحد األطباء
الج ّراحني وأصابته يف ساقه وهددت الطاقم الطبي
يف مستشفى الجالء يف طرابلس .وكان الج ّراح قد
رفض يف السابق دخول املجموعة املسلحة إىل املرفق
الطبي عندما حاولت بشكل تعسفي اعتقال طبيب
آخر قام بعملية جراحية مل يُكتب لها النجاح.

4

2018

1

نوفمبر

أصيبت طفلة ذات أربعة أعوام وفتى يبلغ من
العمر  13عاماً جراء رصاصات طائشة يف حادثتني
منفصلتني يف منطقتي الوحييش واملاجوري يف
بنغازي عىل التوايل ،علامً أن املناطق القريبة من
مشهدي الواقعتني مل تشهد أية اشتباكات.

11

نوفمبر

نوفمبر

هاجمت عنارص مسلحة مجهولة الهوية
منزل مواطن يف حي قرص بن غشري
بطرابلس ،ما أدى إىل وفاة امرأة وطفلها.
قام رجل بإطالق النار عىل أحد األطباء
داخل مركز سبها الطبي ما تسبب يف
إصابته بجروح
قُتل صبي يف السابعة من عمره برصاصات
طائشة يف منطقة املساكن يف بنغازي.
وأفيد بأن الطفل كان يف سيارة والده
عندما قٌتل جراء العيار الناري .ويبقى
مصدر إطالق النار غري معروف حيث مل
تكن هناك اشتباكات يف املنطقة املجاورة
أثناء وقوع الحادث
أصيب فتى يف السادسة عرشة من عمره
برصاصة طائشة يف ساقه اليرسى يف منطقة
دريانة ببنغازي .ومل يُعرف مصدر إطالق
النار حيث مل تشهد املناطق القريبة أية
اشتباكات اثناء وقوع الحادث.
هاجمت مجموعة مسلحة مستشفى
الجالء للنساء والوالدة يف طرابلس .وقام
املهاجمون بإطالق النار عىل أحد األطباء
ما أدى إىل إصابته بجروح مام تسبب يف
توقف جميع الخدمات الطبية غري الطارئة
ملدة ثالثة أيام
أطلق مسلحون النار عىل استشاري تقويم
العظام يف ساقه يف مركز سبها الطبي.

أوت

لوحظ ارتفاع عدد القذائف العشوائية التي تسقط عىل املدنيني
واتساع رقعتها يف 24أوت/أغسطس  2019حيث سقطت مجموعة
كبرية من القذائف عىل منطقة (الغرارات وزناتة وعرادة يف منطقة
سوق الجمعة).
ويف تطور الفت أصاب صاروخ ً
حي يف إحدى ضواحي طرابلس،
منزل يف ّ
مسف ًرا عن مقتل مراهقني اثنني
تم استهداف املنشآت واألحياء املدنية بشكل متكرر وبصورة كبرية
حيث نفذ الطريان الحريب التابع للقيادة العامة غارة جوية استهدف
من خاللها املستشفى امليداين بطريق املطار .وقد أسفرت الغارة عن
مقتل  4أطباء وإصابة آخرين .ومل تتوقف الرضبات الجوية للقيادة
العامة بعد حادثة املستشفى امليداين ،بل استهدفت سيارة إسعاف يف
منطقة وادي ربيع ،ما تسبب يف مقتل مسعف تابع لجهاز االسعاف
والطوارئ بطرابلس.
استهداف األحياء واملنشآت املدنية يف العاصمة طال أيضً ا مدرسة
العلمني مبنطقة الهاين ،إضافة إىل قصف مطار معيتيقة الدويل ملرات
متعددة من قبل طريان القيادة العامة ،ما أدّى إىل توقف حركة املالحة
الجوية فيه وإلغاء عدد من الرحالت من وإىل املطار.
قامت الجامعات املسلحة املنتسبة لقوات القيادة العامة بحملة
ترهيب واسعة النطاق يف درنة ،مستهدفة أفراد أرس األعضاء يف قوة
حامية درنة ،ومن يعتقد بأنهم يرتبطون بها ،وتوالت التقارير عن
حاالت االعتقال التعسفي والترشيد القرسي للمدنيني
أسفر القتال بني الجيش الوطني الليبي وقوة حامية درنة ،التي كانت
تُعرف سابقاً باسم مجلس شورى مجاهدي درنة ،عن مقتل سبعة
أشخاص عىل األقل وإصابة ثالثني مدنياً بجروح .ونتجت معظم
اإلصابات يف صفوف املدنيني عن إطالق النار العشوايئ واألسلحة غري
املوجهة ،مثل املدفعية وقذائف الهاون ،بينام كانت قوات القيادة
العامة تكثف من عملياتها للسيطرة عىل املدينة القدمية يف درنة.1
أسفر االقتتال بني املجموعات املسلحة املتمركزة يف طرابلس من جهة
ومجموعة الكانيات املسلحة ومجموعة الصمود املسلحة وحلفائها من
جهة أخرى عن مقتل ما ال يقل عن  15مدنياً وإصابة  22آخرين
وذلك خالل شهر سبتمرب  ،2018ليصل عدد الضحايا املدنيني منذ
تصعيد القتال يف طرابلس يف  26أغسطس إىل  34حالة وفاة و23
إصابة بجروح.
 -1صحيفة املتوسط الليبية 22 ،مايو  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit. :
ly/2NvD2Ap
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وضع
حقوق
االنسان
يف ليبيا:

21

سبتمبر

أطلق رجال من قبيلة القذاذفة النار عىل مركبة
مرت من أمامهم لعدم توقفها عند بوابة مؤقتة يف
منطقة املنشية يف سبها ما أدى إىل مقتل سائقها
وهو رجل من قبيلة أوالد سليامن باإلضافة إىل
راكبة من جنوب الصحراء الكربى .وشهدت األيام
التي سبقت هذه الحادثة مواجهات مسلحة بني
القوات التابعة لقبيلتي أوالد سليامن والقذاذفة يف
منطقة املنشية ،ما أسفر عن مقتل عدد من املقاتلني
وإصابة آخرين.

ديسمبر

أصيبت امرأة برصاصات طائشة يف حي
الوحييش يف بنغازي ،فيام مل يُعرف مصدر
إطالق النار حيث مل تكن هناك اشتباكات
يف املنطقة املجاورة وقت وقوع الحادث

6

2019

-1االعتداءات من قبل املجموعات املسلحة

25

اعتداء ارهايب عىل مقر وزارة الخارجية الليبية
والذي ادى اىل حرق جزء من مقر الوزارة حني
اقتحم ارهابيون مبنى الوزارة واشتبكوا مع
عنارص االمن والحامية بعد تفجريهم لسيارة
مفخخة وأدى هذا االعتداء اىل سقوط ضحايا
من موظفي وزارة الخارجية وعنارص الحامية
التابعني لوزارة العدل

تم اختطاف السيد وليد الرتهوين مدير
مكتب املتابعة بوزارة العدل تصفيته
جسديًا وألقيت جثته أمام وزارة العدل
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2

2018

3

2018

سبتمبر

سبتمبر

2019
2019
2019

16

يناير

2019

يناير
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18

يناير

رجل لقي حتفه يف عقر داره يف منطقة
بن غشري عندما سقطت قذيفة عىل
منزله ،كام قُتل طالب يف كلية االقتصاد
بجامعة طرابلس يف منزله جراء قصف
عشوايئ ،باإلضافة إىل امرأتني ورجل مس ّن
لقوا حتفهم يف منطقة راس يوسف أثناء
محاولتهم الفرار من القصف.
أصيب رجل بجروح جراء شظية أصابت
جسده إثر تعرض مركبته لقصف عشوايئ
يف جنويب طرابلس .ويف اليوم نفسه،
تعرضت مركبة إسعاف تابعة لقسم
الطوارئ يف مستشفى ترهونة لقصف
عشوايئ من مصدر غري معلوم وأسفر هذا
الحادث عن إصابة اثنني من اإلطار الطبي
كانا يقومان بواجبهام داخل املركبة.
أصيب ثالثة مدنيني ،امرأتان ورجل،
بجروح إثر قصف عشوايئ طال مركبتهم.
ويف اليوم نفسهُ ،جرح ثالثة مدنيني ،طفلة
ورجل وامرأة مس ّنني ،جراء تعرض منزلهم
للقصف العشوايئ.

ويظل عمل الصحفيني يف محاور جنوب طرابلس عمـال يتخلله الكثري
من املخاطر امليدانية ،بعض الصحفيني قضوا نحبهم والبعض اآلخر
أصيب بجراح خالل محاولة تغطيتهم لألحداث،
مصور األسوشيتدبرس قتل جراء قذيفة عشوائية يف يناير 2019
كام قتل املصور الصحفي محمد بن خليفة أثناء أدائه لعمله يوم
 18يناير  2019وذلك عند تعرض املركبة العسكرية التي كان يرافقها
لقصف عشوايئ يف منطقة قرص بن غشري جنويب طرابلس،
إصابة مصور وكالة رويرتز هاين عامرة يف مايو 2019
تعرض الصحفيون محمد القرج وزميله محمد الشيباين العامالن يف
قناة ليبيا األحرار يف  2مايو  2019لالعتقال واإلخفاء القرسي ،مــن
طرف قوات «الكانيات» التابعة لجيش الجرنال «خليفـة حفتـر»
وقد كانا يغطيان املواجهات يف جنوب العاصمة طرابلس يف منطقة
«السعيدية» وأفرج عنهام بعد أكرث من  20يو ًما من إلقاء القبض
عليهام.
ُعرض عىل بعثة األمم املتحدة للدعم فـي ليبيا ما ال يقل عن 23
حالة مـن حاالت التهديد والتخويف والعنف ضد الصحفيني خالل

106

294

قتيل

مدني

عام  ،2018حيـث يواجه الصحفيون مضايقات متكررة ،مبا يف ذلك
رفض إصدار البطاقات الصحفية أو االعرتاف بها ورفض منح تأشـريات
الدخول واتهامات بالتجسس والتمييز وتهديدات بالقتل أو العنف.
ويف بداية عام ُ ،2019عرضت عىل البعثة حالتان من حاالت القتل
غري املرشوع وأكرث من  10حاالت اعتقال واحتجاز تعسفية كام
ُعرض عىل البعثة أيضً ا ثالث حاالت تخويف وتهديدات ،مبا يف ذلك
تهديدات ضد صحفيات
واليزال اثنان من الصحفيني التونسيني مفقودَين يف رشق البالد
وذلك منذ عام 2014
السابقي
الصحفيي
اختطفت ميليشيا «الردع» ،يف  29أبريل 2019
ْ
ْ
سليامن قشوط ومحمد اليعقويب وهام منظام «جائزة سبتيموس»
التي تكرم سنويًا صحفيني ووسائل إعالم وفنانني ليبيني.
رصح وزير الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني بترصيحات
عنرصية خالل املؤمتر الصحفي حول الهجوم اإلرهايب الذي استهدف
مبني وزارة الخارجية الليبية يف العاصمة طرابلس ،حيث قال ان
”املهاجمني كانوا ثالثة أصحاب برشة أفريقية « مام عرضه للنقد من
طرف العديد من منظامت حقوق االنسان املحلية والدولية وقد
تفاعلت مع ذلك الوزارة إيجابيا بإعالنها عن نيتها عقد لقاءات مع
املؤسسات الحقوقية واإلعالمية.
يف رشق ليبيا تعرض العديد من النشطاء والصحفيني لحمالت
تضييق وتخوين ملجرد وقوفهم ضد الهجوم عىل العاصمة طرابلس
يف  19أبريل  2019عىل سبيل املثال قام الناشط الحقوقـي أحمد
خليل بنرش فيديو عىل حسابه عىل فيسبوك يعلن فيه انتقاده لحفرت
بسبب الحرب عىل طرابلس وقتل الليبيني لبعضهم البعض ،إال أنه

مدني

واجه حملة تشهري وتخوين قوية للغاية من الصفحات والحسابات
املنارصة لخليفة حفرت وصلت لحد إهدار الدم.
قام جهاز األمن الداخيل بقرنادة والتابعة للحكومة املؤقتة
باختطاف ثالثة موظفني برشكة ليبيانا ،حيث احتجزوا دون أي
إجراءات قانونية ،وذلك نظ ًرا لبدئهم يف العمل يف لجنة لتسليم
إدارة فرع ليبيانا ملدير الفرع املكلف من قبل املدير العام للرشكة.
تستمر يف جنوب طرابلس العمليات العدائية بني طريف النزاع
الليبي مام أدى ملقتل العديد من املدنيني واملقاتلني ،بحسب منظمة
الصحة العاملية وصل إجاميل عدد القتىل إىل 1093بينهم  106قتىل
من املدنيني و 5752جري ًحا بينهم  294مدن ًيا،

-3الوضع اإلنساني وأوضاع املهاجرين
والالجئين والنازحين ومقرات االحتجاز
شهدت العاصمة طرابلس جرمية بشعة وهي قصف مركز احتجاز
املُهاجرين بضاحية ” تاجوراء“ والذي أسفر عن مقتل أكرث من 44
مهاج ًرا وإصابة  130جري ًحا وتدَّ عي حكومة .الوفاق أن قوات القيادة
العامة بقيادة خليفة حفرت هي من قامت بهذه الغارة الجوية.
قالت منسقة الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة يف ليبيا ماريا ريبريو،
إنّ نحو  120ألف طالب تأثروا منذ بدء العدوان عىل طرابلس ،نتيجة
استخدام  27مدرسة كمراكز إليواء النازحني البالغ عددهم أكرث من
 100ألف نازح.
من جراء السيول التي جرفت عدة أحياء سكنية تستمر معاناة أهايل
مدينة «غات» الحدودية يف جنويب غرب ليبيا باملدينة مام اضطر 4
شخصا للنزوح ملناطق أكرث ارتفا ًعا يف ضواحي املدينة ،وأعلنت
آالف ً
كال الحكومتان بأنها رصدت مساعدات عاجلة للمترضرين وبالرغم
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حصد االقتتال الذي اندلع يف بني
مجموعات طرابلس املسلحة من جهة
ومجموعة الكانيات املسلحة وحلفائها
من جهة أخرى أرواح ما ال يقل عن ستة
مدنيني وأسفر عن إصابة سبعة مدنيني
آخرين بجروح.

كام أصدرت قرا ًرا بتاريخ  7مايو  2018تحت عدد  555يحدّ د إجراءات
بعث جهاز جديد ملكافحة الجرمية املنظمة واإلرهاب ،ويقيض نص
القرار يف مادته  13بحل ميليشيا «الردع» املتهمة بخطف واحتجاز
وتعذيب لعدد من الصحفيني وتخريب مقر قناة النبأ يف مناسبتني،
وإدماج أعضاء امليليشيا يف هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس
االسم! ،كام تُعطي املادة  4من هذا األمر صالحيات لعنارص هذه
الق ّوة األمنية باستعامل وسائل الرقابة التقنية التي متكنها من اعرتاض
كل املعلومات التي من شأنها «املساس بأمن البالد والعبث بالسلم
االجتامعي واألمن القومي عىل شبكات التواصل االجتامعي أو عرب
وسائل التواصل التقليدية».

جريح

بـيـنــهم

يناير

قُتل أحد موظفي املؤسسة الوطنية للنفط
و ُجرح ستة آخرون يف هجوم مزدوج
استهدف مقر املؤسسة يف طرابلس ،حيث
لجأ منفذو الهجوم إىل إطالق أعرية نارية
بشكل مبارش وقذائف يدوية وتفجري
أحزمة ناسفة .وقُتل أيضاً حارس أثناء
الهجوم

1093

5752
بـيـنــهم

سبتمبر

أصيب أحد املحتجزين وذلك إثر وقوع
شظية عىل مركز احتجاز املهاجرين يف
طريق املطار التابع إلدارة مكافحة الهجرة
غري النظامية يف مرمى النريان.

بعد وصول حكومة فائز الرساج إىل الحكم ،عرفت ظروف عمل
الصحفيني األجانب فـي ليبيا تراج ًعا كب ًريا .وتس ّبب بث تقرير يس إن
إن ،يف نوفمرب ،حول استعباد املُهاجرين يف ردّة فعل مبالغ فيها من ِقبل
السلطات ،ويف تزايد خطـورة االنتهاكات علـى ُحرية الصحافة .أصبـح
العمـل يف ليبيا ُمهمة ُمستحيلة بالنسبة للصحفيني األجانب واملراسلني
املحليني ،وتعمل السلطات الليبية بشكل ال ميكن تخ ّيله ملنع عمل
الصحفيني وفرضت منذ  30مارس  2016حزمة من اإلجراءات الجديدة
فــي طرابلس التي تضع حياة الصحفيني يف خطر ،فمنعت إدارة اإلعالم
الخارجي اعتامدات مراسيل وسائل اإلعالم األجنبية بدعوى العمل عىل
وضع إجراءات جديدة ،وحسب األمر الصـادر ،فإنّه يتوجب عىل
الصحفيني لبس ِصدرية الصحافة التي تحمل ّ شـعار إدارة اإلعالم
الخارجي ،وأن تُسلم امليكروفونات إىل اإلدارة ل“مراقبتها“ .حقيقة
أخرى جلية تتمثل يف أن أعوانًا ُيقرون أنهم من املخابرات يرافقون
الصحفيني ،و ُيتابعون كل تحركاتهم ويدونون كل تحركاتهم.

حصيلة النزاع يف جنوب طرابلس

املصدر  :منظمة الصحة العاملية
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تعرض مخيم الفالح  2الذي يؤوي
العائالت النازحة من تاورغاء إىل القصف
بالصواريخ ،ما أسفر عن حالتي وفاة
شخصا من سكان املخيم ،وكان
وإصابة ً 15
من بني اإلصابات خمس نساء وطفلني

 -2وضع حرية الراي والتعبير واملدافعات
واملدافعين عن حقوق االنسان:

55

من وصول املساعدات التي رصدت من الحكومتني يف رشق وغرب ليبيا
لكن واجهت تلك املعونات تحديًا حقيق ًيا يف ظل التجاذب العسكري
والحالة األمنية املزرية.
ذكرت املنظمة الدولية للهجرة يف بيان لها أن قرابة  200عائلة من
مرزق نزحت إىل القطرون منذ اندالع الحرب التي شنتها قوات حفرت
عىل املدينة وأشارت املنظمة إىل تقارير تفيد بأن العائالت النازحة
تقيم مع أقاربها أو أرس مضيفة يف القطرون ،ومن الجدير بالذكر ان
استمرار حالة التدهور األمني يف مرزق عىل إثر حساسيات أهلية بني
سكان املدينة منذ فرباير  ،2011فحوادث االستهداف العشوايئ والقتل
عىل الهوية التــزال مستمرة مع فشل جهود األجهزة األمنية يف ضبط
الجناة وحفظ األمن.2
يستمر يف جنوب طرابلس توقف  12ألف طالبا عن الدراسة و100
ألف نازح ومهجر فروا من مناطقهم الواقعة مبناطق النزاع والتوتر
وتزايدت أيضً ا معدالت الجرمية داخل العاصمة طرابلس بنسب
ملحوظة .باإلضافة إىل عمليات اإليقاف العشوايئ نظ ًرا للرتدي الكبري
يف الحالة األمنية.
كام أنه ال تزال الشواطئ الليبية شاهدة عىل مآيس آالف املهاجرين
الذين انتهت حياتهم أثناء سعيهم إىل حياة أفضل يف أوروبا ،ومن
ال يغرق يعاين يف مراكز االحتجاز ،يف السنوات األخرية ،قدمت الدول
األوروبية التدريب واألموال إىل السلطات الليبية للحد من املعابر،
لكن املنتقدين قالوا إن هذه الجهود ترتك املهاجرين محارصين يف
ليبيا ،حيث يواجهون سوء املعاملة واالستغالل عىل أيدي املهربني
وامليليشيات املحلية ،ولقي اآلالف من املهاجرين حتفهم يف محاولة
لعبور طريق البحر املتوسط املحفوف باملخاطر ،وغال ًبا ما قاموا به
يف زوارق خشبية مزدحمة أو بقوارب قابلة للنفخ  ،لكن هناك آالف
آخرون تم إنقاذهم.
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شخصا وانجراف جثث إىل الشاطئ بعد غرق
فقد ما ال يقل عن ً 30
زورق كان يقل نحو  50مهاجرا،
قال املتحدث باسم البحرية الليبية ،ان خفر السواحل يف مدينة صرباتة
الغربية أنقذ  17مهاج ًرا ،منهم طفل ،وتم انتشال جثث من املاء مبا يف
ذلك جثث أطفال
 21فرباير  ،2019اكتشفت الفرق الطبية منظمة (أطباء بال حدود) أن
 -2ليبيا أوبزرفر 28 ،فرباير  ،2019طرابلس .انظر الرابط التايلhttps://ar.li� :
byaobserver.ly/archive/201902

أوضح تقرير األمني العام عن الحالة الليبية ،الصادر يف شهر أغسطس
 2019أن مجموع النساء املحتجزات بلغ  278امرأة منهن  184من
غري الليبيات و 109من األحداث واألطفال ،مودعني يف سجون الرشطة
القضائية ،بينام آخرون محتجزون يف مرافق تخضع اسم ًّيا لسيطرة وزارة
الداخلية أو وزارة الدفاع ،يف مرافق تديرها مبارشة جامعات مسلحة
بدون فرصة للطعن يف مرشوعية احتجازهم أو التامس اإلنصاف عن
االنتهاكات التي تعرضوا لها.
سلط التقرير الضوء عىل املحتجزين بشكل تعسفي يف سجن معيتيقة،
الذي يعتقد أنه يضم  3600محتجز ،ووفقًا ملكتب التحقيقات التابع
ملكتب النائب العام ،جرى تقيص أوضاع ما يقدر بنحو  800محتجز
وأُفرج عن نحو  300محتجز ونُـقل آخرون.
قال تقرير األمني العام لألمم املتحدة إن جامعات منتسبة لقوات
الجيش التابعة للقيادة العامة ،ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين ،مبا يف ذلك عمليات إعدام بإجراءات
موجزة للمحتجزين من املقاتلني واملدنيني
أوضح التقرير أن البعثة األممية تلقت تقارير عن حاالت االحتجاز
املطول للمدنيني املحتجزين يف مركز قرنادة لالحتجاز يف رشق ليبيا
وحرمانهم من زيارات أرسهم منذ مايو  ،2018ومن بني املحتجزين
مهنيون عاملون يف املجال الطبي ،وناشطون يف املجتمع املدين
وشخصيات دينية3.

شخصا محتجزون يف غرف ٍة صغرية أبعادها  4.5مرت و 5أمتار ،أيما
ً 31
يقارب  0.7مرت مربع للشخص الواحد .ووردت يف شهادات عدد من
املحتجزين إنهم كانوا يحصلون عىل وجبة واحدة كل يومني إىل ثالثة
أيام ،بينام ينتظر الوافدون الجدد أربعة أيام قبل تلقي الطعام.
تحركت الرشطة الليبية إلنهاء احتجاج نظمه مهاجرون محتجزون يف
مركز احتجاز السكة بطرابلس ما أدى الشتباكات أصيب فيها نحو 50
شخصا ،وفقا لوكالة الهجرة التابعة لألمم املتحدة.
وفيام يتعلق مبرافق االحتجاز التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية
التابعة لحكومة الوفاق ،قالت البعثة األممية إنها تلقت «تقارير
موثوقة عن حاالت من االحتجاز املطول والتعسفي والتعذيب
واالختفاء القرسي وسوء ظروف االحتجاز واإلهامل الطبي ورفض
املسؤولني عن السجون ومراكز االحتجاز السامح للعائالت واملحامني
 -3بوابة الوسط ،بيان صحفي 31 ،أوت  ،2019القاهرة .انظر الرابط التايلhttp://alwasat.ly/news/libya/255900 :
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ليس اإلنقاذ أو النجاة نهاية املطاف لحياة آمنة مستقرة ،ففي تقييم
ملركز احتجاز لالجئني واملهاجرين «املوقوفني تعسف ًيا» وجدت منظمة
أطباء بال حدود أن شخصاً من بني كل أربعة أشخاص يعاين من سوء
التغذية أو نقص الوزن .قالت املنظمة يف تقرير لها قامت بنرشه أن
«ما يزيد عىل  300شخص ،بينهم أكرث من  100طفل ،معتقلون يف
مركز احتجاز السبعة يف طرابلس كام أن هناك ما يقدر بنحو 670
ألف مهاجر يف ليبيا ،بينهم  5700يف مراكز احتجاز ،حيث يتعرضون
النتهاكات بشكل منتظم كاالبتزاز ،والتعذيب ،والعنف الجنيس،
والعمل القرسي.

قال تقرير
األمين العام
لألمم املتحدة
إن جماعات منتسبة
لقوات الجيش التابعة
للقيادة العامة،
ارتكبت انتهاكات
جسيمة لحقوق
اإلنسان وللقانون
الدولي اإلنساني،
بما يف ذلك عمليات
إعدام بإجراءات
موجزة للمحتجزين من
املقاتلين واملدنيين

بالزيارة».
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يتغذى االنقسام والتناحر يف ليبيا من تعدد ادوار الالعبني االقليميني والدوليني.
يف ظل الظروف الحالية ،تتقاطع مصالح دول أوروبية فيام بينها من جهة،
وتتقاطع مع الحليف األمرييك داخل حلف الناتو من جهة أخرى ،باإلضافة
إىل لعب روسيا لدور يف دعم جهات معينة عىل الساحة الليبية كاملشري خليفة
حفرت ،وكذلك املواقف العربية واإلقليمية ،مثل دور محور قطر وتركيا الداعم
لجهات يف طرابلس ،ومحور اإلمارات ومرص الداعم لحفرت وقوى أخرى هناك.
ويف وصفه لترشذم املشهد الليبي ،قال املبعوث الخاص لألمم املتحدة إىل ليبيا،
غسان سالمة مؤخ ًرا يف مقابلة مع مجلة “إمييل” الفرنسية « إن ليبيا تشظت إىل
جيل ً
ألف قطعة ،معتربًا أن بناء هذا “البلد سيستغرق ً
كامل”.
ونحاول خالل هذا الجزء من التقرير رصد أهم املبادرات واملعارك السياسية
خالل فرتة تغطية التقرير.

املسار السياسي:
أعلنت اللجنة املركزية النتخابات املجالس البلدية فتح باب الرتشح لالنتخابات
مجلسا بلديًا يوم  4مارس متتد حتى  10مارس  ،2019والبلديات هي:
يف 14
ً
صرباتة ،نسمة ،براك الشاطئ ،وادي البوانيس ،إدري الشاطئ ،رصمان ،األصابعة،
الرحيبات ،الرجبان ،مسالتة ،ككلة ،القرضة الشاطئ ،الشويرف ،الزاوية الجنوب.
استقبل الليبيون الذكرى الثامنة لثورة فرباير وسط انقسام سيايس وعسكري
واقتتال عىل السلطة ،ووصل حد الفقر والنزوح والترشد نتيجة االقتتال إىل
مستويات قياسية ،ناهيك عن الوضع االقتصادي املرتدي بسبب ارتفاع سعر
الدوالر لستة أضعاف مقارنة مبا قبل فرباير ،وأيضً ا نقص السيولة يف املصارف
وطوابري املواطنني الطويلة عىل أبوابها.1
كام دعا االتحاد اإلفريقي يف  11فيفري  2019إىل تنظيم مؤمتر دويل مطلع
(جويلية -يوليو/أوت – أغسطس) وطلب تنظيم انتخابات يف أكتوبر .2019
يف  28فيفري/فرباير ،أعلنت األمم املتحدة عن مقرتح اتفاق حول تنظيم
انتخابات بني الرساج وحفرت .كام أعلنت األمم املتحدة عن «املؤمتر الوطني»
املقرر يف منتصف أفريل/أبريل  2019يف غدامس وسط ليبيا يهدف إىل الخروج
من األزمة الليبية.2
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ظلت خطب وترصيحات حفرت نفسه متسقة مع التزامه بالقوة العسكرية يف
مهمته املعلنة إلعادة النظام إىل ليبيا بل وملح إىل حكم البالد يف نهاية املطاف،
وهذا ما يتم رفضه يف غرب البالد خاصة من التيارات العسكرية التى تناست
رصاعاتها الداخلية والتفتت اىل مواجهة قوات حفرت التي تنوي الدخول اىل
طرابلس ويبدو ان هناك تزامنا بني زيارة حفرت للمملكة العربية السعودية قبل
أسبوع من بدء هجومه عىل طرابلس ولقائه بامللك سلامن بن عبد العزيز وشنه
 -1مرصاوي ،القاهرة 17 ،فيفري  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/386HEVx :
 -2الجزيرة ،الدوحة 7 ،أبريل  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2u4P0dC :

يشري تقرير لقسم املتابعة اإلعالمية يف يب يب يس إىل أن عددًا من
املحللني حاولوا الربط بني التقارب يف توقيت الحدثني وما يرونه دو ًرا
مهام ملا يعرف بجامعة «السلفيني املداخلة» ضمن قوات رشق ليبيا،
والتي تتبع أفكار الفقيه السلفي ،ربيع املدخيل ،الذي يعيش يف اململكة
التي توصف بأنها مصدر األيديولوجية السلفية وراعيتها ،ويعتقد أيضً ا
أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تضم بني صفوفها عددًا من
السلفيني املداخلة أيضً ا ،األمر الذي يفرس اإلشاعات التي اثريت بشأن
حدوث انقسام يف صفوفهم يف أعقاب الهجوم األخري.
قام حفرت بعدة رحالت إىل روسيا ،كام تم استقباله أيضً ا عىل منت
حاملة طائرات روسية رست قبالة شواطئ ليبيا .وتدخلت روسيا يف
صالحه باستخدام حق النقض ملنع صدور قرار من مجلس األمن الدويل
يدين تقدم قوات حفرت نحو طرابلس.
بعد اجتامع مغلق دعا مجلس األمن قوات القيادة العامة بقيادة حفرت
إىل «وقف نشاطها العسكري» ،وذلك يف بيان صحفي متفق عليه.3
ندد وزراء خارجية دول االتحاد األورويب بهجوم قوات خليفة حفرت،
عىل طرابلس معتربين إياه «تهديدً ا للسلم العاملي».
كام دعا الوزراء األوروبيون ،يف بيان مشرتك ،كافة أطراف النزاع الليبي
إىل إلقاء السالح وااللتزام باملحادثات التي ترعاها األمم املتحدة.4
كان للهجوم الذي شنه تنظيم «داعش اإلرهايب» عىل مركز تدريب
-3
-4
-5
-6

ويف محاولة لكرس حالة الجمود السيايس ،دعت أكرث من  100شخصية
ليبية تنتمي إىل مختلف رشائح املجتمع بينهم ك َّتاب وأكادمييون
وصحفيون ودبلوماسيون وأعضاء يف مجلس النواب ،إىل لـ«وقف القتال
والتمسك بالحلول السلمية واستمرار الجهود لعقد املؤمتر الجامع الذي
حضت له بعثة األمم املتحدة بأرسع وقت ،وعرقلته هذه الحرب».5
ّ

املسار الحربي والعسكري
يف تطور ملفت لسري املعارك يف طرابلس أعلنت حكومة الوفاق سيطرتها
عىل مدينة غريان االسرتاتيجية بعد اشتباكات مع قوات القيادة العامة
ومن الجدير بالذكر أن غريان هي قاعدة اإلمداد األساسية للهجوم
عىل العاصمة طرابلس وهو ما يعد خطرا كبريا عىل فرصة بقاء قوات
القيادة العامة ويهدد نجاح حملتها.6
قتل  42شخصا وجرح أكرث من  60من املدنيني بجنوب ليبيا جراء
رضبات جوية استهدفت مقرا حكوم ًيا ،فيام تحدثت حكومة الوفاق
الوطني عن عرشات الضحايا من املدنيني .وقوات حفرت تقر بقصف يف
املنطقة لكنها نفت استهداف أي مدنيني .ورصح عضو املجلس البلدي
يف مرزق لرويرتز «القصف الجوي نتج عنه  43قتيال و 51جريحا.
هذه كحصيلة أولية» .وأتهم املسؤول املحيل قوات رشق ليبيا (الجيش
الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفرت بتنفيذ الهجوم عىل البلدة.

يب يب يس عريب 10 ،أفريل  .2019انظر الرابط التايلhttps://bbc.in/2A0U85N :
قناة  DW، 13ماي  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/3acIMIW :
بوابة الوسط ،القاهرة 5 ،ماي  .2019،انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/37ZnRbW :
 BBC، 27جوان  .2019انظر الرابط التايل:
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يف مارس  2019اتجهت كل األنظار اىل مؤمتر غدامس ورشعت بعثة االمم املتحدة
يف ليبيا يف دعوة الشخصيات التي من املزمع حضورهم اىل املؤمتر الوطني الجامع
كان هناك امر يدرس يف رشق البالد تحديد من اهم االطراف الليبية املوجودة
عىل الساحة ،وبعد مرور أسبوعني ويف الرابع من أفريل/أبريل  2019أمر حفرت
قوات القيادة العامة (الجيش الوطني الليبي) بقيادته بالتوجه صوب طرابلس
يف الوقت الذي كان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوترييش موجودًا فيه
يف املدينة لإلعداد ملؤمتر املصالحة الوطنية.

هجومه االخري عىل طرابلس .خاصة بعدما اظهر اهم حلفاء حفرت
اإلقليميني والدوليني عدم رضاهم عن حملته عىل طرابلس.

للجيش يف مدينة سبها صدى قويًا حيث أدانت الحكومة املؤقتة
الهجوم ،محملة ما أطلقت عليه «الحشد امليليشياوي» يف طرابلس
مسؤولية هذا الهجوم،
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أكد الجيش الوطني الليبي (قوات القيادة العامة) تنفيذ رضبة جوية
عىل بلدة مرزق ،لكنه نفى استهداف أي مدنيني .ونفى أيضً ا قصف
مركز االحتجاز لكنه اعرتف بتكثيف الرضبات الجوية عىل العاصمة.
وقال «الجيش الوطني الليبي» يف بيان إن الرضبة استهدفت «مقاتيل
املعارضة التشادية» ،وهي عبارة تشري عادة إىل قبائل التبو املعارضة
له يف املنطقة.7
أعلن تنظيم الدولة (داعش) مسؤوليته عن هجوم بسيارة مفخخة
شخصا.
استهدف قوات الجيش يف درنة ،ما أسفر عن إصابة 11
ً
ووردت تقارير ،يف الفرتة بني  12و 15يونيو  ،2019بوقوع اشتباكات
بني التنظيم ووحدات محلية تابعة لقوات القيادة العامة ،يف منطقة
الهروج الصحراوية ،الواقعة رشق سبها ،وفق التقرير املوجه إىل مجلس
شخصا
األمن ،مشريًا إىل أنه خالل تلك الهجامت قتل ما ال يقل عن ً 22
عىل يد «داعش» يف الجنوب.8
أعلنت قوات القيادة العامة بقيادة حفرت ،تدمري كل ثكنات الطائرات
املسية التي متت إعادة تشييدها يف مرصاتة ،كام أكد أستخدام
الرتكية ّ
سالح الجو يف استهدف الكلية الجوية يف مرصاته.9

الخاتمة:
حاولنا قدر املستطاع ان نتتبع اهم األحداث التي حصلت يف ليبيا
ً
تسلسل منطق ًيا
خالل هذه الفرتة وحاولنا ان نجعل يف هذا التقرير
لألحداث قدر املستطاع عىل أساس زمن الحدوث واهمية الحدث
وتأثري هذه االحداث عىل سري حركة املسار السيايس والعسكري يف
ليبيا .كام ان بقية تطورات الرصاع التي هي خارج مدة تغطية التقرير
ستكون محل تغطية وتحليل يف التقارير الدورية القادمة ملركز دعم
التحول الدميقراطي وحقوق االنسان (دعم).
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ىلع املستوى الدولي
العمل عىل توحيد وجهة النظر الدولية والعمل عىل دبلوماسية واضحة
لجميع االطراف لحلحلة ملف الرصاع الليبي من أجل األمن واالستقرار
الدائم القائم عىل أسس العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية.

إنشاء لجنة تقيص حقائق مستقلة حول اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان يف ليبيا ومحاسبة القامئني بتلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق
االنسان سواء باالستهداف املتعمد للمدنيني والقطاع الصحي ،أو
القتل خارج نطاق العدالة ،أو التعذيب واملعاملة الالإنسانية ،وكذلك
االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي ،وانهاء ظاهرة االستمرار الدائم
لالفالت من العقاب
التوقف عن استغالل ملف الهجرة غري النظامية من خالل فرض وجهة
النظر االمنية األوروبية وعودة مراكب اإلنقاذ املوقوفة عن عملها فو ًرا،
وإدانة كافة اإلجراءات التي تتخذها بعض الدول االوربية “إيطاليا،
ومالطا” والتي تسبب يف عرقلة ثم وقف عمليات اإلنقاذ الدولية يف
وسط املتوسط

ىلع مستوى املسار الحقوقي:
العمل عىل نرش مبادئ وثقافة حقوق االنسان من خالل برامج ممتدة
ومربمجة مع املدارس والجامعات والبلديات الليبية

 -7قناة DW، 5ماي  5أوت  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2TBGbCP :
 -8غوترييس  500-700مقاتل يف ليبيا ،بوابة الوسط 31 ،أوت  .2019انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/3ap4QAv :
 -9سكاي نيوز عربية ،2019 – 9 13- ،ابو ظبي .انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/2tm7RR5 :

العمل عىل دعم النشطاء الليبيني ووضع ضامنات بخصوص امنهم
وسالمتهم الشخصية ،وكذلك انشطة ومنظامت املجتمع املدين وحقوق
االنسان ،وعىل تلك املنظامت والنشطاء االستمرار يف توثيق مختلف
االنتهاكات لحقوق االنسان بشكل دائم ومستمر.

ىلع مستوى املسار السياسي واألمني:

العمل عىل ضبط االداء االعالمي الليبي والحد من دعوات الحض عىل
الكراهية والعنف سواء االعالمية او الرسمية الحكومية منها ،وارسال
رسائل تهدئة وقبول الحوار ،العمل يف إطار الرشوط واملبادئ املهنية
لالعالم والعمل الصحفي.

الوقف الفوري لكافة اشكال القتال وإطالق النار والعودة إىل الحل
السيايس واملفاهامت القامئة عىل اآلليات الدميقراطية والتداول
السلمي للسلطة عرب صندوق االنتخابات وما يلزمه من تحضري عىل
كافة املستويات القانونية والتحضريية واللوجيستية.

العمل عىل دعم االنشطة الثقافية واملجتمعية ذات الطابع املدين ،سواء
ثقافية ،او فنية ،او حقوقية ،كذلك الرتكيز عىل قطاع بعث املشاريع
لفائدة الشباب يف ليبيا لتنمية روح االبتكار.

تبني آليات محددة وشفافة إلعادة بناء املؤسسات األمنية والعسكرية
والعمل عىل احتواء املؤسسات البديلة من التشكيالت املسلحة
املؤمنة بالدولة ومؤسساتها والحد من توغل التيارات املتشددة داخل
املؤسسة االمنية ،والعسكرية ،كذلك وضع معايري محددة لعملية دمج
امليليشيات والكتائب املسلحة تحت جيش نظامي وطني.

العمل عىل زيادة اإلنتاج املعريف املتعلق بقضايا الهجرة عىل املستوى
املفاهيمي والقانوين والحقوقي التأكيد مبا يساعد الجميع عىل التمييز
بني الالجئني واملهاجرين حتى ال تتهرب الحكومتان طريف الرصاع من
اإللتزامات الدولية تجاه الالجئني

العمل عىل تشجيع املبادرات الليبية املختلفة التي تكون قامئة عىل
أساس حوار (ليبي – ليبي) برعاية دولية لالمم املتحدة ومجلس األمن.

العمل عىل مالمئة قوانني وضوابط الهجرة غري النظامية يف الترشيعات
الوطنية لجعلها قابلة للتنفيذ ومتطابقة مع اآلليات الدولية املعرتف
بها ،وتفعيل آليات القضاء املحيل مبا يتيح التصدي لظاهرة تهريب
البرش

العمل عىل أرساء منظومة انتقالية من خالل ارساء وثيقة مبادئ
دستورية تسمح بفتح املجال للعمل السيايس السلمي وامليض قدما
نحو انتخابات ديقراطية لحسم الرصاع السيايس عرب تصويت الشعب
الليبي.

تطور السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

تعاين ليبيا من تزايد التدخل األجنبي اإلقليمي والدويل يف دعم طريف
النزاع املسلح مبا ساهم ومازال يساهم يف نزيف االنتهاكات الجسيمة
لحقوق االنسان يف الرب الليبي وتورط ُجل الجهات يف تلك االنتهاكات،
كام انه يساهم يف استمرار عدم توحد الرؤية لحلحلة امللف الليبي
سواء ما بني االتحاد األورويب والواليات املتحدة االمريكية او داخل
االتحاد االورويب نفسه ودوله بعضها البعض .وهو ما يجعل استمرار
انتهاكات قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن وانتشار ميليشيات
مسلحة مدعومة من دول بعينها مبا يسمح باالفالت الدائم من العقاب
ملن قاموا بتلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان خالل الرصاع.

عىل مجلس األمن توفري القرارات واآلليات الناجعة والرادعة التي تجرب
جميع الطراف األجنبية املتداخلة يف ليبيا عىل احرتام قرارات حظر
التسليح ألطراف الرصاع.

العمل عىل وضع مراكز اإلحتجاز واإليواء تحت االرشاف القضايئ
وأخراجها من تحت سلطة امليليشيات املسلحة
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مركز دعم التحول الديمقراطية وحقوق االنسان «دعم»
مؤسســة شــبه اقليميــة غــر حكوميــة مســتقلة تأسســت عــام  ,2015تهــدف إىل خلــق منــاخ مالئــم للتقــدم بالبنــاء الدميقراطــي املســتند إىل
مبــادئ حقــوق االنســان يف تكاملهــا وشــموليتها ,وتســعى إىل دعــم وتعزيــز مســارات مؤسســات دميقراطيــة وتشــاركية عــى أســس املدنيــة
واملســاواة والتنميــة املســتدمية ,وذلــك مــن خــال تنميــة القــدرات ودعــم الجهــود الراميــة إىل إصــاح السياســيات والترشيعــات مبــا يالئــم
ميــادئ الدميقراطيــة املرتكــزة عــى حقــوق االنســان واالســهام يف انتــاج معرفــة حــول واقــع ومســارات التحــول الدميقراطــي يف البلــدان املعنيــة,
وتعمــل املؤسســة بالتعــاون مــع األطـراف املعنيــة مــن مظــات وهيئــات املجتمــع املــدين املحليــة واالقليميــة والدوليــة ,والجهــات الحكوميــة
والقــوى السياســية وناشــطني املجتمــع املــدين.
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