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مقدمة
ميتد تقرير مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان )دعم( عىل 

الفرتة املمتدة من 01 أكتوبر 2019 إىل حدود 30 مارس 2020. وهو 

يدخل يف اسرتاتيجية املركز التي تهدف إىل مراكمة وثائق مرجعية حول 

اإلنسان يف كل من مرص وتونس  الدميقراطي وحقوق  اإلنتقال  مسار 

اإلنتقال  مبسار  املتعلقة  والترشيعات  السياسات  مرصد  عمل  وليبيا. 

وحقوق اإلنسان عىل متابعة األحداث من مصادرها الرسمية واملواقع 

الدولة  منهجي موضوعي يحرتم رشوط  املصداقية تحت سقف  ذات 

الحديثة الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، كام أن هاجس العمل 

بهدف  وذلك  والفرد.  املجتمع  قضايا  عن  ينفصل  ال  عموما  الرصدي 

والتنمية  التحرر  أهداف  نحو  الشعبي  التحول  زخم  يف  املساهمة 

والدميقراطية.

ترافق العمل الرصدي مع اإلنتاج البحثي الذي يرافق كل التحوالت، 

أهم  بخصوص  ودراسات  ومقاالت  بيانات  املركز  أصدر  حيث 

الترشيعات والتعديالت ايل متس األطر القانونية واملؤسساتية للدولة، 

دعم  املركز  يُفت  مل  كام  دولة.  كل  يف  السياسية  الحياة  عىل  وتؤثر 

ومساندة الناشطني واملناضلني الذين يتعرضون للقمع والهرسلة أو أية 

شكل من أشكال اإلنتهاك.

وحقوق  الدميقراطية  ومبادئ  الشعوب  بخيارات  اإللتزام  هذا  ضمن 

توجهت  بدورها.  انتقالية  بحث  منهجية  عىل  العمل  تم  اإلنسان، 

يُغطّي  التقرير  أن هذا  إال  كاملة،  تغطية سنة  نحو  السابقة  التقارير 

نصف سنة، قصد اختصار الجهد وتركيز النتائج. كام أن منهجيته تتطور 

بتطور عملية الرصد ورضوراتها. باإلضافة إىل التكُيف مع خصوصيات 

كل سياق يف كل دولة. وهو ما يعد مبزيد التطوير، من حيث الشكل 

واملحتوى مستقبال، لتكريس عمل رصدي رصني.

بتطوير  الوعد  مع  املعتمدة،  املنهجية  مالمح  بعض  هنا  نستعرض 

يستجيب لرشوط العمل البحثي الذي يخاطب الجميع.

نظام  إىل  نظام غري دميقراطي  للتغيري من  املمهدة  العمليات  االستقرار. فهو كل  إىل حالة  املؤدي  املسار  الدميقراطي: وهو  -اإلنتقال 

دميقراطي. بالنظر إىل ارتباطه بسياق مضطرب فهو ال يرتبط فقط مبا هو ثابت )static( كالنصوص القانونية واملؤسسات بل مبا هو 

دينامي )Dynamic(، أي جل عنارص الحياة السياسية والحكم يف مؤرشاتها الكربى، كاالنتخابات والحياة الحزبية.

-حقوق اإلنسان: ينبني تصور مركز دعم يف شأنها عىل الرؤية الكونية الشاملة وغري القابلة للتجزئة حولها. ويتم يف شأنها اإلستناد دامئًا 

إىل منظومة حقوق اإلنسان الدولية وجميع النصوص ذات الصلة.

ومن مثة وجب تحديد مصطلحي:

 السياسات: وترتبط أوال بالسياسات العامة للدولة املؤثرة يف اإلنتقال الدميقراطي وحقوق اإلنسان. باإلضافة إىل عنارص الحياة 

السياسية املتفاعلة معها.

 الترشيعات: ترتبط يف هذا املستوى مبجمل النصوص القانونية التي يتم إصدارها باإلضافة إىل العملية الترشيعية نفسها ضمن 

العمل الربملاين.

اقتضت منهجية الرصد يف البداية تحديد مجاالت الرصد التي تتم متابعتها بشكل دوري. وهو ما يشرتط تحديًدا مجالًيا لعملية الرصد:

 املجال املوضوعي: يتمثل أساًسا يف سياسات وترشيعات اإلنتقال الدميقراطي ومجال حقوق اإلنسان

 املجال الجغرايف: يرتبط الرصد بدول ثالث: مرص/تونس/ليبيا

 املجال الزمني: أكتوبر 2019 - مارس 2020
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يسعى املؤرش إىل اإلجابة عن سؤال: هل أن السياسات والترشيعات تؤدي الغرض منها؟ وبناء عليه تم الرتكيز ضمن عملية الرصد عىل 

النصوص القانونية والعملية الترشيعية املرتبطة بها، املؤسسات والسلطات يف جميع مستوياتها، االنتخابات ومالمح الرصاع السيايس.

يف تونس، ميكن مالحظة تتابع مسار اإلنتقال الدميقراطي، لكن له صعوباته الخاصة، وهي تبدأ من صعوبات األطر القانونية واملؤسسية 

وتفاعلها مع محيطها السيايس واإلجتامعي واإلقتصادي. فظهر لذلك أن مسار اإلنتقال تتضاعف اشكالياته بسبب تأثري الحياة السياسية 

اإلنتقال  عملية  عىل  مهام  مؤرًشا  الحكومة  وتشكيل  االنتخابات  عنرص  يُعترب  واإلجتامعية.  اإلقتصادية  األزمة  إىل  باإلضافة  والحزبية 

وطبيعتها، مضافا لها قدرة السلطة نفسها عىل مامرسة دورها يف بناء سياسات انتقالية يف كل املجاالت تضمن تحقيق النظام الجديد. 

يدخل ما سبق، يف الحالة التونسية، ضمن صعوبات اإلنتقال الثاين الذي تم إدراجه كعنرص مستقل يف الرصد.

تحولت مسارات البناء القانوين واملؤسسايت إىل وسيلة إلقصاء ممكن اإلنتقال الدميقراطي يف مرص. كام أن النظام يعمد إىل »مأسسة« 

الصورة  املحور  اإلعالم يف مرص. ميثل هذا  لذلك:  فاختار محوًرا محدًدا  للتقرير حرصها جميًعا،  القمع عرب وسائل متعددة، ال ميكن 

املعاكسة لإلنتقال الثاين نحو القمع والدكتاتورية.

اقتىض ما سبق تحليل املادة املرصودة ضمن األطر القامئة، قانونيا )الدساتري/القوانني( ومؤسسيا )السلطات والهيئات واملؤسسات(، فيام 

تحّدت الوضعية يف ليبيا منهجية الرصد لجهة خروجها عىل أطرها. وهو ما تطلب تركيز الرصد عىل التحوالت يف الرصاع الليبي ومجرى 

الحوار وصعوباته للوقوف عىل وضعية اإلنتقال يف ليبيا، الذي انتهى إىل حرب أهلية متواصلة اىل اليوم.
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يف مصر  

تطور السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق اإلنسان 

واالنتقال 
الديمقراطي 

والهيمنة  القمع  لجهة  وإستثنائية  صعبة  فرتة  مرص  تعيش 

التي تدخل حياة املرصيني بكل الطرق. يُفكَر التقرير يف مرص 

الشعب  له  سعى  الذي  الدميقراطي  اإلنتقال  سقف  تحت 

املرصي يف ثورته، وهو نفسه السقف الذي وضعه الدستور 

املرصي حني نص عىل الدولة الدميقراطية، إال انه واجه إنتقااًل 

اليومية  الحياة  تفاصيل  داخل  نفسها  تبني  دكتاتورية  نحو 

للمواطن ومؤسسات الحكم مبختلف أشكالها. 

وجب لذلك املرور عىل اإلطار الدستوري والقانوين املتعلق 

باإلنتقال الدميقراطي، فيام سيتم التعرض ثانًيا لوضع حقوق 

اإلنسان يف مرص الكنانة.
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التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
املتعلقة 

بحقوق 
اإلنسان

متر السياسات والترشيعات املتعلقة باإلنتقال الدميقراطي باإلطار الدستوري 

ركز  أدوات،  عدة  عرب  رضبه  يتم  فيام  التحول،  لعملية  املُهيكل  والقانوين 

التقرير عىل إحداها، تحت مأسسة حكم العسكر، وتحديًدا عرب السيطرة 

عىل اإلعالم يف مرص.

اإلطار الدستوري والقانوني املتعلق 
باإلنتقال الديمقراطي

عىل  النظام  لسيطرة  القانونية  اآللة  عن  املستوى  هذا  يف  الحديث  مُيكن 

نحو  إنتقال  هو  مرص  يف  اإلنتقال  السلطات.  جميع  عىل  والرئيس  الدولة 

الدكتاتورية الرصيحة عرب أدوات عدة، بدء بآلة القانون الضخمة ومؤسساته 

وصواًل إىل خطاب السلطة والرتويج لهيمنتها.

وصواًل  الثورة  بعد  متعددة  وتنقيحات  تعديالت  املرصي  الدستور  شهد 

الدستور  بقي  حيث  الرصد ضمنه،  تم  الذي  اإلطار  وهو   .2019 سنة  إىل 

اآلداة املفضلة للدولة لهيكلة الحياة السياسية يف مرص والتحكم يف ممكن 

يعكس  فهو  للدولة،  املنطقية«  »الهوية  الدستور  ميثل  والتحول.  التغيري 

منطق عملها وسريورتها وعالقتها مبحيطها وانتظامها املؤسسايت. يالحظ ان 

املدنية  الدولة  داللة  تعديل 2019 حدد  بعد  األخرية  نسخته  الدستور يف 

عرب تعريف سلبي، أو ما أطلق عليه رئيس الربملان الدكتور عيل عبد العال 

للدولة  »ال  الدينية«،  للدولة  »ال  العلامنية«،  للدولة  »ال  الثالث:  بالالءات 

البوليسية«. بعيدا عن تحليل هذا التعريف وسياقه الذي عرف جداًل كبريًا 

مختلًفا،  واقًعا  املرصية  الدولة  واقع  يقدم  اإلسالمية،  األحزاب  مع  خاصة 

خاصة  ديني،  أخالقوي  لخطاب  السلطة  وتبني  البولييس،  القمع  بزيادة 

فيام يتعلق بالحريات الفردية وحقوق اإلنسان، فيام ال ميكن الحديث عن 

الدولة املرصية، يف هذا املقام، لتعقيد املسألة. لكن ما  العلامين يف  داللة 

النظام يف مرص،  العسكرية وعسكرة  الدولة  تجاهل  التقرير هنا هو  يهم 

قال  الكرام.  التي متر مرور  البداهة  يتم بصورة مكشوفة إىل درجة  الذي 

بتاريخ  له  خطاب  يف  السابق،  العسكري  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 

أصبحت مسؤولة عن حامية  املسلحة  القوات  أن  25 ديسمرب 2019 

إىل ضامن  بذلك  ويهدف  املدنية يف مرص.  والدولة  الدستوري  املسار 

عدم سقوط الدولة املرصية »مرة ثانية« حسب رأيه.... سبق للرئيس 

السييس أن شدد سنة 2015 عىل ان الدستور املرصي قد كُتب بالنوايا 

الحسنة فيام الدول، عىل حد عبارته، ال تُبنى بالنوايا الحسنة بل تحتاج 

لإلرادة السياسية، لكن اتضح الحًقا أن اإلرادة املراد بها هنا هي إرادة 

النظام وأداة األمن والجيش.

التعديالت وهي كتلة  باقرتاحات  الربملان  كتلة دعم مرص يف  تقدمت 

مهيمنة مؤيدة للحكومة. وجاء يف تقرير اللجنة الدستورية والترشيعية 

الطلب  عىل  وقعوا  نائًبا   155 أن  التعديالت  عن  النواب  مجلس  يف 

عضًوا   596 بني  من  نائًبا   531 نهائيا  عليها  ووافق  بإجرائها.  الخاص 

يف مجلس النواب الذي تؤيد األغلبية الساحقة من أعضائه السييس، 

إنتقالية بتمديد فرتة  نائًبا، وسمحت مادة  التعديالت 22  صوت ضد 

رئاسة السييس الحالية التي فاز بها يف 2018 ومدتها أربع سنوات إىل 

وذلك   2024 عام  ثالثة يف  لفرتة  بالرتشح  له  سنوات، وسمحت  ست 

إنشاء  التعديالت  وتضمنت  الرئاسية.  الفرتة  مدة  زيادة  أساس  عىل 

يختار   ،180 أعضائه  عدد  الشيوخ  مجلس  باسم  للربملان  ثان  مجلس 

الناخبون ثلثيهم بينام يعني رئيس الدولة الثلث الباقي، ووسعت املادة 

الخاصة بالقوات املسلحة صالحيات األخرية لتشمل مهامها-إضافة إىل 

حامية البالد والحفاظ عىل أمنها وسالمة أراضيها-مهام »صون الدستور 

ومدنيتها  للدولة  األساسية  املقومات  عىل  والحفاظ  والدميقراطية 

التعديالت  األفراد«. وتضمنت  الشعب وحريات وحقوق  ومكتسبات 

أن يكون لرئيس الدولة تعيني نائب أو أكرث له. ووفق التعديالت يعني 

رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بني أعداد من 

املرشحني تقرتحها تلك الهيئات. وتخصص التعديالت حصة من مقاعد 

مجلس النواب نسبتها %25 للمرأة.

أُجري اإلستفتاء عىل التعديالت الدستورية يف مرص يف الفرتة من 20 

إىل 22 أبريل/أفريل 2019، ويف 23 أبريل/أفريل أعلنت الهيئة الوطنية 

لالنتخابات املوافقة عىل التغيريات بنسبة %88.83 ومعارضة 11.17% 

مبشاركة أكرث من 27 مليون مواطن وفًقا للجنة.

يف هذا اإلتجاه، بدأ النظام بإعادة تأطري العملية االنتخابية التي تُشكَل 

مجلس النواب والسلطة الترشيعية.

السلطة التشريعية: 

تتكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ مل يبدأ يف عمله إىل اآلن.

حسب املادة 102 من الدستور املرصي: 

 يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب

 450 عضًوا عىل األقل ينتخبون عن طريق االقرتاع العام الرسي 

املبارش

 ال يزيد عىل %5 من األعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 

الدوائر  وتقسيم  اإلنتخاب،  نظام  ضبط  صالحيات  للقانون  وتُرك 

ويجوز  واملحافظات.  للسكان،  العادل  التمثيل  يُراعى  مبا  االنتخابية 

أو  القامئة  أو  الفردي  االنتخاىب  بالنظام  األخذ  املذكورة  املادة  حسب 

الجمع بأي نسبة بينهام. 

حسب املادة من الدستور املرصي: 

 يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ ال يقل عن 180 عضًوا

بناء عىل  النواب يف مرص،  مجلس  لتشكيل  اإلنتخابية  العملية  تجري 

تنظيم  قانون  األحزاب،  قانون  التالية:  وهي  قانونية.  نصوص  أربعة 

الدوائر  وقانون  النواب  مجلس  قانون  السياسية،  الحقوق  مبارشة 

االنتخابية.

قانون مجلس النواب )رقم 46 لسنة 2014( 

القانون املذكور، فيام يتعلق مبجلس النواب الحايل منذ 2015،  حدد 

مقعًدا(،   120( املطلقة  املغلقة  القامئة  بني  ما  االنتخاىب  النظام  جمع 

واملستقلني  لألحزاب  وسمح  مقعداً(   448( الجولتني  بنظام  والفردي 

 28( الرئيس  يعينها  التي  الـ5 %  إىل  باإلضافة  منهام.  أي  بالرتشح ىف 

عضًوا(، وصل عدد النواب إىل 596 عضًوا. 

االستفتاء الشعبي بشأن التعديالت الدستورية

%44,33%88,83%11,17

نسبة الرافضيننسبة املوافقيننسبة مشاركة

أقل من 3 مليون شخًصاأكثر من 23 مليون شخًصاأكثر من 27 مليون شخًصا
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 يعين رئيس الجمهورية املوظفين املدنيين، والعسكريين، واملمثلين السياسيين، 
ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد املمثلين السياسيين للدول والهيئات األجنبية

 يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ

 لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها وإذا 
كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، ىلع أن 
يتم عرضها ومناقشتها واملوافقة عليها خالل خمسة عشر يوًما من إنعقاد املجلس 

الجديد

التي تتصل بمصالح  الناخبين لإلستفتاء يف املسائل  الجمهورية أن يدعو  لرئيس   
البالد العليا 

سلطات قضائية

 وُيعَين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من 
القضائية،  والهيئات  للجهات  أىلع  مجلس  امُلشتركة  شئونها  ىلع  ويقوم  نوابهم، 

يرأسه رئيس الجمهورية

 يقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من بين ثالثة يرشحهم مجلس القضاء 
والنواب  اإلستئناف،  بمحاكم  والرؤساء  النقض،  محكمة  رئيس  نواب  بين  من  األىلع، 

العامين املساعدين

 يختار رئيس الجمهورية رئيس املحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس 
املحكمة. 

 يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس املحكمة من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية 
العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس املحكمة. ويعين رئيس هيئة املفوضين وأعضاؤها 
بقرار من رئيس الجمهورية بناء ىلع ترشيح رئيس املحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية 

العامة للمحكمة.

 ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية

 ينشأ مجلس لألمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية

 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية، ويقدموا تقارير 
فور  الوزراء،  مجلس  ورئيس  النواب،  ومجلس  الجمهورية،  رئيس  من  كل  إلى  سنوية 

صدورها. 

 لرئيس الجمهورية، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور  

سلطات تشريعية

 يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء فى مجلس النواب ال يزيد ىلع 5% 
ويقوم بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ )والذي لم يبدأ العمل به حتى اآلن(

 يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لالنعقاد ويقوم بفض دور اإلنعقاد

 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها

 حل مجلس النواب إال عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب

سلطات تنفيذية

 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية

 يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويجوز له إعفاءه من منصبه بعد موافقة 
مجلس الشعب يف الحالتين

 لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو 
للوزراء، أو للمحافظين

 لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى األمور املهمة، ويتولى رئاسة 
االجتماع الذي يحضره

للدولة،  العامة  السياسة  الوزراء،  مجلس  مع  باالشتراك  الجمهورية،  رئيس  يضع   
ويشرفان ىلع تنفيذها

 لرئيس الجمهورية أن يعين نائًبا له أو أكثر، وي حدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم 
يف بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم

الخارجية، ويبرم املعاهدات، ويصدق  الدولة يف عالقاتها  الجمهورية   يمثل رئيس 
عليها بعد موافقة مجلس النواب

 رئيس الجمهورية هو القائد األىلع للقوات املسلحة

مجمل صالحيات رئيس الجمهورية يف مصر 

منها ما هو كالسيكي ومعهود يف األنظمة الرئاسية لكن 

بعضها تم التوسع فيه، ويف ظل طبيعة النظام القمعية، 

فإن السيناريوهات محمولة ىلع األسوأ.
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ودار جدل حول تعديل هذا النظام منذ ديسمرب 2019، تعمل عليه 

مقرتح  ويدور  السييس.  الرئيس  عىل  املحسوبة  االستخباراتية  الدائرة 

املغلقة  القامئة  نظام  عىل  الربملانية  االنتخابات  إجراء  حول  التعديل 

بنسبة %75، مقابل %25 فقط للنظام الفردي. 

تتجه نية التعديالت أيًضا إىل القانون التايل:

قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مبارشة الحقوق السياسية:

يعني ذلك، املزيد من التحكم يف مدخالت الحياة السياسية، عرب رضب 

املعارضة وإمكانياتها، خاصة أن هذا القانون يُنظَم حدود دور ومهام 

وحقوق جميع األطراف: الناخب واملرشح واللجنة العليا لإلنتخابات.

قانون الدوائر اإلنتخابية: 

تتجه التعديالت إىل توسعة الدوائر اإلنتخابية مبا يرضب فرص النواب 

دوائر  عىل  بناء  ترشحاتهم  يبنون  ممن  الحزبيني،  خاصة  الحاليني، 

انتخابية ضيقة. وحسب املصادر داخل مجلس النواب املرصي، سيتم 

تقديم هذا التعديل عرب قانون جديد.  

السلطة القضائية

رغم أهمية البعد القانوين والدستوري يف التعاطي مع السلطة القضائية، 

يف  درجاتها  املحاكم يف جميع  ودور  وتواترها  اإلنتهاك  أن حاالت  إال 

هذه اإلنتهاكات، فرض الحديث عن بعض جوانبها يف القسم املتعلق 

بانتهاكات حقوق اإلنسان.

مأسسة حكم العسكر: محور اإلعالم

كانت  بل  بجديدة،  مرص  يف  اإلعالم  عىل  السيطرة  محاوالت  ليست 

سنة  منذ  ما متت مالحظته  وهو  العربية.  الدول  بني  سياسة مشرتكة 

2008، فيام يرتبط بوثيقة وزراء اإلعالم العرب لضبط اإلعالم الفضايئ. 

الفقي.  أنس  السابق  املرصي  اإلعالم  وزير  من  بإقرتاح  الوثيقة  كانت 

وقد سعت اىل استغالل ملكية القمر الصناعي النايلسات باإلضافة اىل 

كملحق  إضافتها  إىل  املرصية  السلطات  التي سعت  الجديدة  الوثيقة 

لجميع العقود السابقة مع الفضائيات، لرضب كل األصوات املعارضة. 

وقمًعا  شّدة  أكرث  والسيطرة  الضبط  سياسة  أصبحت  مرص،  داخل 

خاصة بعد 25 فرباير/فيفري. أشارت منظمة مراسلون بال حدود إىل 

هذه الوضعية يف تقريرها حول ملكية وسائل اإلعالم خالل 8 سنوات 

بعد الثورة. وهنا يقدم التقرير نصف السنوي ملركز دعم مالمح آلة 

من  ثم  اإلعالم،  عىل  السيطرة  عنرص  عرب  الرسمية  والقمع  السيطرة 

خالل مناذج من الخطاب الرسمي املرّوج له.

السيطرة ىلع اإلعالم

مرت مرص بلمحة من حرية اإلعالم بعد ثورة 25 يناير/جانفي والتي 

استمرت حتى إسقاط الرئيس األسبق محمد مريس ونظامه، لكن نظام 

الحرية  تلك  مبثل  ليسمح  يكن  مل  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  دولة 

يف التعبري خاصة وكثري من التحليالت التي أشارت إن هامش الحرية 

الضئيل الذي سمح به الرئيس األسبق حسني مبارك كان أحد الجوانب 

الهامة يف الحشد للثورة ضده، وكانت نية الرئيس السييس واضحة منذ 

األشهر األوىل لحكمة خاصة بعد ترصيحه الشهري يف أغسطس 2014 

»عبد النارص كان محظوظ، ألنه كان بيتكلم واإلعالم كان معاه«.

من  والحد  اإلعالم  وسائل  عىل  للسيطرة  الجديد  النظام  عمل  وبدأ 

حرية التعبري بشكل عام، وقد شمل ذلك عدة نهج منها رشاء وسائل 

اإلعالم وتوجيهها بالكامل، وحجب ومنع العالم املستقل، والعديد من 

األعىل  املجلس  إنشاء  وباألخص  ذلك  يف  ساهمت  التي  الترشيعات 

لإلعالم، وميكن أن نتناول الطريقني الرئيسيني وهم:

أواًل: تأميم وسائل اإلعالم:

وسائل  ملكية  تحول  إيل  حدود(  بال  )مراسلون  ملؤسسة  دراسة  تشري 

سيطرة  تحت  اإلعالمية  املنابر  ُجَل  أصبحت  حيث  مرص،  يف  اإلعالم 

أجهزة  أو  الدولة  لسلطة  مبارشة  خاضعة  باتت  إذ  الحاكم،  النظام 

املخابرات أو يف ملكية أثرياء مقربني من الحكومة. ويف هذا الصدد، 

السمعي  القطاع  تسيطر عىل  التي  املرصيني،  إعالم  أقدمت مجموعة 

البرصي وخاصة القنوات الفضائية، عىل رشاء أكرث من عرش مؤسسات 

إعالمية مبوجب عمليات بيع إجباري منذ عام 2016، علاًم أن هذه 

من  مديرها  تعيني  يتم  حيث  املخابرات،  لسيطرة  خاضعة  املجموعة 

قبل رئيس الدولة. ويف السياق نفسه، متكن محمد أبو العينني، رجل 

األعامل الرثي، من الحفاظ عىل وسائل اإلعالم التي يف ملكيته، وهو 

دعمه  إعالن  قبل  مبارك  حسني  السابق  للرئيس  مسانًدا  كان  الذي 

العلني للسييس، بينام كان الوضع مخالًفا لبعض رجال األعامل اآلخرين 

األقل ُقربًا من النظام.

ال أحد يعلم متى أُتٌخذ القرار بتكليف األجهزة السيادية باالستحواذ 

امللكية  ذات  الرئيسية  اإلعالمية  املؤسسات  غالبية  عىل  املبارش  شبه 

بتأسيس رشكة  عام 2016،  بداية  بدأ يف  القرار  تنفيذ  ولكن  الخاصة. 

رجل  إدارتها  ملجلس  ورئيسا  واجهتها  يف  كان  التي  املرصيني  إعالم 

يف  املرصيني  إعالم  رشكة  بدأت  هشيمة،  أبو  أحمد  املعروف  األعامل 

تنفيذ مهمتها بإنجاز أول استحواذ لها عندما اشرتت يف مايو/ماي من 

نفس العام مجموعة قنوات أون يت يف، من رشكة هوا اململوكة لنجيب 

عىل  املجراة  التغريات  مع  رسيًعا  االستحواذ  هدف  ظهر  ساويرس. 

القناة وتغييب بعض من أهم وجوهها املعروفة أو من تبقى منها ويف 

مقدمتهم اإلعالمية ليليان داوود الذي ترافق تركها للقناة برتحيلها عن 

مرص. ويف الواقع كان إنهاء تعاقد ليليان هو مربر ترحيلها، يف عالمة 

واضحة عىل تناغم وتنسيق مسبق بني إعالم املرصيني وبني السلطة.

يف يوليو/جويلية التايل، استحوذت إعالم املرصيني عىل مجموعة قنوات 

الحياة التي كانت حينها قد انتقلت ملكيتها إىل رشكة فالكون، وهي 

بدورها رشكة ذات صالت بأجهزة سيادية. يف سبتمرب من نفس العام 

ميديا  فيوترش  رشكة  أسهم  من   51% نسبة  املرصيني  إعالم  اشرتت 

باإلستيالء عىل  بـ 49%،  احتفظ  والذي  األمني  سابًقا ملحمد  اململوكة 

النسبة ضمت إعالم املرصيني إىل ملكيتها مجموعة قنوات يس  هذه 

يب يس.

إعالم  استحوذت  الوقت،  نفس  ويف  الصحفية  املؤسسات  جانب  عىل 

ملكيته  هشيمة  أبو  بنقل  )رمبا  السابع  اليوم  صحيفة  عىل  املرصيني 

يف  املرصيني  إعالم  وحصلت  املجموعة(.  ملكية  إىل  أسهمها  لبعض 

إلكرتونية  مواقع  وعدة  السابع  لليوم  اإللكرتوين  املوقع  عىل  الصفقة 

أخرى تابعة لها، منها فيديو 7 وانفراد، وفوتو7 والربملان والقاهرة، يف 

كام  دوت مرص،  موقع  عىل  املرصيني  إعالم  استحوذت  يوليو/جويلية 

اشرتت صحيفتا صوت األمة وعني اللتني كانتا ال تزاالن مملوكتني لعصام 

من صحفيي  عدد  من  للتخلص  فرصة  وكانت هذه  فهمي،  إسامعيل 

أيًضا عددا ضخاًم من رشكات  االستحواذ  الجريدتني. شملت صفقات 

يف  مبا  مساعدة  أخرى  وصناعات  اإلعالمي  واإلنتاج  واإلعالن  الدعاية 

ذلك األكادميية اإلعالمية املرصية إضافة إىل رشكة خدمات أمنية.

بعد متكن إعالم املرصيني وأبو هشيمة يف واجهتها بتنفيذ هذه املهمة 

الكبرية والتي البد قد احتاجت إىل ضخ موارد مالية ضخمة إلنجازها، 

مملوكة  رشكة  وهي  كابيتال  إيجل  رشكة  قامت  معلوم  غري  ولسبب 

رشكة  عىل  باالستحواذ  املرصية  العامة  باملخابرات  خاص  لصندوق 

إعالم املرصيني. الصفقة مل يكن الغرض منها هو نقل امللكية ألن إعالم 

ولكن  العامة،  للمخابرات  كانت مملوكة يف معظمها  نفسها  املرصيني 

الهدف الواضح كان تغيري اإلدارة. عىل رأس إيجل كابيتال كانت داليا 

البنك  رئيس  عامر  السابقة وزوجة طارق  اإلستثامر  وزيرة  خورشيد، 

التجديد له ليستمر يف منصبه ألربعة أعوام  الذي تم مؤخًرا  املركزي 

التي  الحصة  إدارة  منه جعل  الهدف  كان  فاإلجراء  يبدو  فيام  أخرى، 

استولت عليها إعالم املرصيني من اإلعالم املرصي عىل مسافة أقرب من 

الدولة، والتخلص من أحمد أبو هشيمة كواجهة.

القنوات  هذه  يف  العمل  ليصبح  الشكل  بهذا  التلفزيون  تأميم  وجاء 

يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه وألول مرة يف تاريخ 

من  أسامء  وترشح  تختار  من  القناة هي  أن  نجد  التليفزيوين  العمل 

أن  قدميًا  الوضع  كان  حيث  رسمية،  بصورة  وتخطرهم  بها  يعملون 

يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات واالتصال 

مبن تم االستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف، املرشحون للعمل 

يف هذه املجموعة يخضعون للفحص األمني، بحيث يتم إستبعاد كل 

من له توجه سيايس معروف، أو سبق له التأييد املطلق لثورة يناير/

عىل  ستظهر  التي  الوجوه  كل  أن  سنجد  ثم  ومن  تالها،  وما  جانفي 

هذه القنوات من غري املسيسيني، ضامنًا لوالئهم وتقدميهم للجمهور 

إن بيئة العمل 
اإلعالمي يف مصر 
ُمبهمة ومعقدة 
بشكل ملحوظ. 
فالبيانات املتعلقة 
بمصادر اإلستثمارات 
وسندات امللكية أو حتى 
معدالت املتابعة ليست 
متاحة للعموم، إما بسبب 
ثغرات تشريعية أو بفعل 
البيروقراطية املصرية 
املطاوعة للفساد
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بشكل مختلف ال يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بآخر عىل 

جامهريية ما تقدمه.

إىل  سبق  ما  كل  اإلعالم  عىل  املفروضة  القبضة  رقعة  تجاوزت 

الدراما والسينام، ال سيام خالل املواسم الرتويجية لألعامل الدرامية 

والسينامئية يف شهر رمضان والعيدين، األضحى والفطر، ففي تقرير 

وولش،  ديكالن  ملراسلها  األمريكية،  تاميز«  »نيويورك  نرشته صحيفة 

قبضته  يوسع  السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  إن  فيه  قال 

وهي  املرصي  املجتمع  يف  جديدة  منطقة  إىل  لتصل  اآلن  الحديدية 

املسلسالت التليفزيونية. تطرق التقرير إىل إنشاء رشكة ميديا جروب، 

املرتبطة باملخابرات العامة، رشكة إنتاج تليفزيوين كربى اشرتت عدًدا 

من أكرب الشبكات التليفزيونية، فيام نقل عن أحد كبار املخرجني قوله 

عملهم،  اإلرشادات يف  بعض  باتباع  أوامر  تلقوا  السيناريو  كتاب  إن 

العائلية  القيم  وتشجيع  اإلخوان  ومهاجمة  الجيش  متجيد  بينها  من 

املحافظة التي تشجع الشباب املرصي عىل إطاعة الكبار.

ثانيا املجلس األىلع لإلعالم:

ديسمرب   26 وبتاريخ  املرصي،  الدستور  من   )211( املادة  مبوجب 

التنظيم  قانون  بإصدار  القانون رقم )92( لسنة 2016  2016؛ صدر 

يُشكل  أن  عىل  القانون  هذا  نص  وقد  واإلعالم؛  للصحافة  املؤسيس 

ثالثة  الجمهورية من  رئيس  بقرار من  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس 

وإختيار  املجلس  تشكيل  التنفيذية عىل  السلطة  عرش عضًوا، سيطرة 

التنفيذية )6( أعضاء من إجاميل )13(  أعضائه، حيث تختار السلطة 

عضًوا، ومتثل كل من نقابة الصحفيني بعدد )2( عضو، ونقابة اإلعالميني 

بعدد )2( عضو، والسلطة القضائية عضًوا واحًدا، والسلطة الترشيعية 

اختيار  أن  إال  أعضائها؛  غري  من  الخربات  ذوي  من  عضو   )2( ترشح 

اختياًرا شكلًيا؛ حيث يقف دورهم عند حد  يبقى  الهيئات  كل هذه 

ترشيح األفراد، عىل أن يكون من حق رئيس السلطة التنفيذية املوافقة 

مًعا  واإلعالميني  الصحفيني  نقابة  متثيل  أن  كام  ال.  أو  املرشحني  عىل 

الصالحيات  من  وبالرغم  األعضاء،  إجاميل  من  نسبة 30%  يتجاوز  ال 

األعىل  للمجلس   2016 لسنة   92 رقم  القانون  أعطاها  التي  الواسعة 

لتنظيم اإلعالم، إال أنه يف السابع والعرشين من أغسطس لعام 2018، 

صدر القانون رقم 180 لسنة 2018؛ الذي يقيض بإلغاء القانون رقم 

92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم، كام 

يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. ويهدف هذا 

القانون الجديد إىل توسيع إختصاصات املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، 

املختلفة،  الوسائل اإلعالمية  الهيمنة والتضييق عىل  وفرض مزيد من 

باإلضافة إىل تقليص عدد ممثيل نقابتي الصحفيني واإلعالميني؛ حيث 

يتشكل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم وفًقا للقانون 180 لسنة 2018 

من تسعة أعضاء بعد ما كان 13 عضًوا.

قراًرا   )86( عدد  املجلس  أصدر  املجلس،  عمر  من  عامني  أول  خالل 

النسبة  املذيعني هي  أو  للربامج  اإليقاف سواء  قرارات  كانت  عقابًيا، 

األكرب بواقع )29( قراًرا بنسبة تقارب %35 من إجاميل القرارات، ويف 

املرتبة الثانية جاءت اإلحاالت للتحقيق اإلداري بواقع )18( قرارا بنسبة 

النظر بإجاميل  القرارات، تالها قرارات لفت  تقارب %21 من إجاميل 

عدد )14( قراًرا، ويف املرتبة الرابعة جاءت الغرامات املالية بواقع )10( 

قرارات بإجاميل 550 ألف جنية عوقبت بها عدد من الوسائل اإلعالمية. 

ويف املرتبة الرابعة جاءت قرارات اإلنذار بعدد )7( قرارات، تالها )4( 

قرارات باملنع من الظهور عىل وسائل اإلعالم، وتبعها يف الرتتيب قراران 

بإلزام الصحف بنرش اعتذار، ويف املرتبة األخرية جاءت قرارات )حجب 

وحيد  قرار  بواقع  القضائية(  اإلحالة  وقرارات  اإللكرتونية،  املواقع 

لكل منهم، حيث قام رئيس املجلس بإرسال خطاب إىل النائب العام 

الطائفية” يف جريدة املقال يف  للتحقيق يف نرش مقاالت تثري “الفتنة 

املجلس، وكذلك  تعبري  الصادر 27 مايو/ماي 2017، عىل حد  عددها 

مارس   21 بتاريخ  أشهر   6 ملدة  املشهد  جريدة  بحجب  املجلس  قام 

2019، وأيت توزيع القرارات وفًقا للجهة أو الشخص املعتدى عليه: يف 

فرتة عامني من إنشاءه، كام قام املجلس األعىل لإلعالم يفرض وصاية 

أخالقية عىل وسائل اإلعالم مثل قراره مبنع ظهور املثليني أو الرتويج 

ارتداءه،  اإلعالمي  الذي يجب عىل  املالبس  تحديد شكل  لشعاراتهم، 

وتحديد هيئة مقدمي الربامج، وجدير بالذكر أن املجلس األعىل لإلعالم 

أول جهة رسمية تعلن مسئوليتها عن حجب موقع إلكرتوين، ففي يوم 

الخميس املوافق 21 من مارس، أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، 

قراره رقم 20 لسنة 2019 بحجب املوقع اإللكرتوين لصحيفة املشهد 

ملدة ستة أشهر، وإلزام الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيه 

املهني  الرشف  العامة وميثاق  اآلداب  أسبوعني؛ ملخالفة  تسدد خالل 

لالئحة  تطبيق  أول  القرار  هذا  ويُعد  املكتوبة،  واألعراف  واملعايري 

اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  التي أصدرها  للجدل  املثرية  الجزاءات 

نوعه  من  األول  القرار  هذا  يعترب  كام   .2019 مارس   18 االثنني  يوم 

والذي تعلن فيه جهة رسمية مسئوليتها عن حجب موقع إلكرتوين. 

ثالثا قانون تنظيم الصحافة:

إستكاماًل لفرض القبضة األمنية صدر القانون 180 لسنة 2018 الخاص 

بتنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم. هذا القانون 

بغالبية  املايض  يوليو/جويلية  من   16 يف  النواب  مجلس  أقره  الذي 

ثلثي أعضائه، والذي يعد واحًدا من أخطر الترشيعات املهددة لحرية 

التعبري يف مرص، أطلق عليه الصحفيون »قانون إعدام الصحافة«.

أعطى القانون الحق للمجلس إصدار قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية 

الرقابة يف حالة نرشها  لتعليامت  املخالفة  املادة  أو حجب  أو حذف 

بصحيفة، أو موقع إلكرتوين أو وقف إعادة بثها يف الوسيلة اإلعالمية، 

القوات املسلحة ستظل الدرع الواقي 
للشعب املصري، يف مهمة مقدسة 
للحفاظ ىلع مقدرات الوطن والشعب.

 محمد أحمد زكي - وزير الدفاع واإلنتاج الحربي 

تجاوزت رقعة 
القبضة املفروضة 
ىلع اإلعالم 
كل ما سبق إلى الدراما 
والسينما، ال سيما خالل 
املواسم الترويجية 
لألعمال الدرامية 
والسينمائية يف شهر 
رمضان والعيدين، األضحى 
والفطر
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وهو ما اعرتض عليه عدد كبري من أعضاء الجامعة الصحفية، ذلك أن 

االستثناء الخاص بالحرب وظروف التعبئة العامة غامض للغاية، وسبق 

اإلدانة  ورغم حملة  أخرى،  وإغالق  مواقع  لحجب  كغطاء  استخدامه 

التي قوبل بها من داخل األرسة الصحفية ونقابة الصحفيني إال أن ذلك 

يف  يشبه  القانون  هذا  أن  للتساؤل  واملثري  إقراره.  عن  الرئيس  ينث  مل 

كثري من مضامينه قانون تنظيم الصحافة الذي أصدره الرئيس الراحل 

جامل عبد النارص يف 24 مايو 1956 الذي سمي حينها بقانون »تأميم 

الصحافة«، ورغم تربير الرئيس حينها صدور القانون بإنفالت الصحف 

ونرشها صوًرا عارية إال أن أحًدا مل يقتنع بذلك.

فمنذ  املذبحة،  تلك  من  اآلخر  هو  نصيب  له  كان  اإللكرتوين  الفضاء 

اإللكرتونية  املواقع  حجب  من  سياًل  مرص  شهدت   2017 مايو/ماي 

تجاوزت الـ500 موقع، ما بني إعالمي وحقوقي، يف سابقة هي األوىل 

من نوعها يف العامل، وهو ما أثار حفيظة الكثريين من أنصار الحريات 

اإلعالمية، داخل مرص وخارجها، خاصة يف ظل ضبابية املشهد وعدم 

وجود معلومات كافية عن أسباب الحجب.

نماذج عن الخطاب الرسمي يف اإلعالم

التي  الرسمية  الجهات  منشورات  من  القسم عىل جملة  يعتمد هذا 

السائد. وهو خطاب أحادي تسلطي  الرسمي  الخطاب  ترسم مالمح 

محددة  تصورات  عىل  ُمهيكل  لكنه  منتهاه،  يف  بالعنف  العنف  يربر 

للهوية الدينية والوطنية مع صلة مبارشة بصورة الرئيس والقائد األعىل 

ُمربر  لديه  اإلرهاب  الحرب عىل  املثال،  سبيل  املسلحة. عىل  للقوات 

للقمع ضد الجميع. كام أنه أخالقوي يف مستوى آخر، ويترسب اىل كل 

تفاصيل الحياة اليومية مستعيًنا مبا تم بسطه سابًقا حول السيطرة عىل 

وإشارات  عديدة،  تساؤالت  يطرح  املحتوى،  من حيث  لكنه  اإلعالم. 

أخرى عن منط الدكتاتورية يف مرص. من الجدير التذكري بآخر ترصيحات 

الرسمي  املتحدث  رّصح  اإلعالم.  حول  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 

باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بتعزيز دور اإلعالم يف إطار 

جهود الدولة لبناء الشخصية املرصية من كافة الجوانب، خاصًة تشكيل 

الوعي وترسيخ القيم والثوابت املجتمعية والبناء الفكري والثقايف. جاء 

الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبويل  مصطفى  مع  لقاءه  يف  الترصيح  هذا 

قانونًيا  إشكااًل  تعيينه  أثار  الذي  أسامة هيكل،  الدولة لإلعالم  ووزير 

ودستوريًا بداية سنة 2020. 

عىل هذا األساس، سيتم عرض نقطتني أساًسا، تتعلق األوىل بأكذوبة 

قوة الدولة هي قوة املجتمع، وأخالقوية بيانات النيابة العامة.

أكذوبة قوة الدولة هي قوة املجتمع

اليوتيوب  عىل  وموقعها  الدفاع  لوزارة  الرسمية  الصفحات  تزخر   

التي  الفكرة  هذه  مبالمح  املسلحة  القوات  باسم  الرسمي  واملتحدث 

ستظل  املسلحة  القوات  له:  ترصيح  يف  الدفاع  وزير  قال  لها.  يُرَوج 

الدرع الواقي للشعب املرصي، يف مهمة مقدسة للحفاظ عىل مقدرات 

الوطن والشعب.

تحرض الهوية الدينية للشعب وخطاب التضحية والشهادة التي تجعل 

من أفراد الجيش رفاًقا لألنبياء والصالحني. وهو ما يتم ترويجه بالتوازي 

مع األعياد الدينية والوطنية واألحداث اإلرهابية، أو يف الزيارات التي 

يؤديها الرئيس عبد الفتاح السييس لعائالت الجنود.

أساًسا،  اإلسالمي  الدين  فكرة  عىل  لها  املروج  الدينية  الهوية  تُبنى 

ترسيخه  يُراد  الذي  املعنى  أنها  يُفيد  مبا  األطفال،  صور  مع  وتحرض 

الديني  يستفز  شديد  عاطفي  مبحمول  عامة  بصيغة  وتأيت  وتوارثه.  

النشاطات  ضد  مواجهاته  يف  الجيش  أخبار  جميع  تجاه  والوطني 

اإلرهابية. لكن العالقة بالجيش متر عرب الرئيس والقائد األعىل للقوات 

الخطاب.  يروجها  التي  األبعاد  تتلخص يف صورته كل  الذي  املسلحة، 

قيادات  ترسلها  التي  التهنئة  منشورات  يف  البعد  هذا  تلَمس  ميكن 

القوات  رجال  إن  والوطنية:«  الدينية  األعياد  مبناسبة  للقائد  الجيش 

يؤكدون وفاءهم  املبارك  العيد  بهذا  يهنئون سيادتكم  املسلحة وهم 

واإلخالص،  الصدق  بكل  أمانتها  يحملون  التى  واملسئوليات  للمهام 

خلف  ووقوفهم  وشعبها  ملرص  املطلق  والءهم  لسيادتكم  مؤكدين 

قيادتها حراساً أمناء عىل املسئولية الوطنية التى كلفهم بها شعب مرص 

وحامية  أراضيه  سالمة  عىل  والحفاظ  الوطن  عن  الدفاع  ىف  العظيم 

مقدساته وتاريخه العريق«.

ال يفوتنا اإلشارة إىل اختالف الهوية الدينية والهوية الوطنية، لجهة ان 

التحكم فيها برصامة،  بينهام يتم  العالقة  لكل منهام مجالهام. إال أن 

وسائل  كل  يف  يُنتقد  الذي  السيايس  اإلسالم  مع  التضاد  عرب  خاصة 

اإلعالم املرصية، ويرتبط باملؤامرة ]اإلخوانية الرتكية[. يعني ذلك وجود 

سياسة محكمة للتعبري عن هوية دينية محددة تخدم ما هو وطني 

حسب النظام. يرتبط ذلك مثاًل بالخطاب الديني للمؤسسات الدينية 

لألزهر عىل سبيل املثال. رغم بعض التوترات التي عرفتها العالقة بني 

الدينية املصاغة يف  الهوية  أنه ال يخرج عن منط  األزهر والنظام، إال 

التقرير  أهداف  املسألة  تتجاوز هذه  الرسمية.  ودوائره  النظام  عقل 

هنا، لكن وجب اإلشارة إليها لفهم طريقة اشتغال النظام القمعي. يتم 

التحكم يف املجال الديني يف مرص الذي أصبح النظام يتبناه يف إطار ما 

عرّب عنه الرئيس السييس ببناء الشخصية املرصية. ال يستقوي التصور 

الهويايت الديني املروج له مبرشوعية التصور نفسه فقط، بل يستعني 

بقوة الجيش واألمن كأدوات العنف الرشعي التي تحفظ كل ما هو 

مقدس. ويف هذا املقدس يلتقي الديني بالسيايس الوطني.

إن صيغة الربط بني قوة الدولة واملجتمع بديهية لكنها أكذوبة لجهة 

أن الربط بينهام ليس تسلطًيا، بل سلطويًا دميقراطًيا، أو تصبح صيغة 

املنهجية  النظام بهذه  إذا ما دفع  الحاصل يف مرص.  استبدادية. وهو 

فاملتوقع هو تبني القيم الدينية كمربر لكل سياسة. وكنموذج عن ذلك 

تتواتر بيانات النيابة العامة املرصية األخالقوية.

أخالقوية بيانات النيابة العامة املصرية

بعض بيانات النيابة العامة:

»النيابة العامة« تأمر بإحالة املتهمتني »حنني حسام« و»مودة األدهم« 

وثالثٍة آخرين إىل املحاكمة الجنائيَّة مع إستمرار حبِسهم، بعد أن أُعيَد 

حبُس املتهمِة »حنني حسام« عقَب مواجهتها بدليٍل جديٍد أسفَر عنه 

بالتعدي  الفتاتني  إلتهام  وذلك  املضبوطة؛  اإللكرتونية  أجهزتها  فحُص 

عىل املبادئ والقيم األرُسيَِّة يف املجتمع املرصي، وإنشائهام وإدارتهام 

حسابات خاصة عرب الشبكة املعلوماتية الرتكاب تلك الجرمية، واشرتاك 

الباقني معهم يف الجرميتني املشار إليهام، وحيازة أحدهم برامج مصممة 

بدون ترصيح من »جهاز تنظيم االتصاالت«، أو مسوغ من الواقع أو 

وإعانته  الجرائم،  تلك  ارتكاب  تسهيل  يف  استخدامها  بغرض  القانون؛ 

إحدى الفتاتني عىل الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه 

ملصلحة  العام  الرأي  يف  التأثري  شأنها  من  أموًرا  ونرشه  للجرمية،  أدلة 

طرف يف الدعوى. هذا، وتستكمل »النيابة العامة« تحقيقاتها فيام هو 

كِْر من جرائم االتجار يف البرش. منسوٌب لَسالِفي الذِّ

»شريي  »رشيفة«-وشهرتها  املتهمتنْيِ  بحبس  تأمر  العامة«  »النيابة 

مبادئ  عىل  باإلعتداء  »زمردة«-إلتهامهام  و«نورا«-وشهرتها  هانم«- 

الخاصة،  الحياة  ُحرمة  وإنتهاكهام  املرصي،  املجتمع  يف  أرسية  وقيم 

ونرشهام بقصد التوزيع والعرض صوًرا ومقاطع مصورة خادشة للحياء 

إليها،  األنظار  ولفت  بالدعارة  إغراء  تتضمن  دعوة  وإعالنهام  العام، 

ومساعدتها  لها  األخرى  وتحريض  الدعارة  مامرسة  إحداهام  واعتياد 

واستخدامهام حسابات  وإدارتهام  وإنشائهام  لها،  عىل ذلك وتسهيلها 

خاصة بالشبكة املعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

تعلقت البيانات املذكورة هنا باعتقاالت أثناء فرتة الرصد كحنني حسام 

ورد  الديني.  الرافد  ذات  األخالقوية  السياسة  مناذج  أوىل  تُعترب  التي 

بالبيان األول تذكري باملبادئ والقيم األرُسيَِّة يف املجتمع املرصي، وهو 

الشخصية  بناء  حول  السييس  الرئيس  أعلنه  الذي  بالتوجه  يذكرنا  ما 

التمييز  التوجهات  هذه  تحرتم  ال  واملبادئ،  القيم  وتعزيز  املرصية 

النيابة  الفردية. أصبحت  العام والحريات  النظام  الرضوري بني ضبط 

قمع  يف  أساسًيا  دورا  تلعب  التي  وهي  أخالقوية،  نيابة  هنا  العامة 

الحقوق والحريات عرب زج الناشطني واملناضلني يف السجون، وتتواصل 

باعتامد  االجتامعي  التواصل  مواقع  لرواد  اإلتجاه  هذا  يف  اإليقافات 

رقابة مشددة ودامئة، ميزت مرص خالل الفرتة السابقة.

حنين حسام
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القانون يف مرص أداة للقمع اما العنف فهو أحد متظهراته. من حيث املبدأ 

النظام  أن  إال  تطبيقه،  يضمن  الذي  الرشعي  للعنف  سقًفا  القانون  يعترب 

الالإنساين. يف مخالفة  العنف  ملرصي يعمد للقانون حتى يربر كل أشكال 

اإلنسان، كل  بحقوق  املتعلقة  الدولية  وللرشائع  املرصي  للدستور  رصيحة 

القانون  تنفيذ  أعوان  إىل  الثالث وصواًل  بالسلطات  بدء  الدولة  مؤسسات 

تتابع  الحقوق  من  حق  انتهاك  ومبناسبة  املمنهج.  القمع  يف  ينخرطون 

التظاهر  يف  الحق  انتهاك  هامش  عىل  مرص.  يف  الحقوق  بقية  انتهاكات 

واملعنوي.  اللفظي  والعنف  والتعذيب  القرسي  اإلختفاء  يبدأ  والتجمهر، 

وأول الخطايا يف ذلك هي إهدار القانون حتى يُهدر حق اإلنسان املرصي. 

ضمن ما ييل من العرض لجملة من اإلنتهاكات لحقوق اإلنسان يف مرص، 

تتضح صورة من صور أشد قمع متر به مرص يف عهد الرئيس عبد الفتاح 

السييس.

مطالًبا  كبرية  مظاهرات  يف   2019 سبتمرب   20 منذ  املرصي  الشعب  خرج 

استجاب  ما  وهو  غريه،  برحيل  طالب  عندما  مرة  كأول  السييس،  برحيل 

املرصي عىل  النظام  التي حرص  يناير/جانفي،   25 ثورة  ذكرى  أيًضا يف  له 

تجاهلها. جاء ذكر الثورة يف مرص عىل لسان الرئيس فقط. كانت اإلشارة 

يف  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  كلمة  هي  عيدها  يف  للثورة  الوحيدة 

احتفاالت عيد الرشطة الـ68 بأكادميية الرشطة: »يتواكب اليوم مع ذكرى 

ثورة الـ25 من يناير مبطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن 

املرصي«. وكان املقاول املرصي، محمد عيل قد جدد دعواته إىل املرصيني 

دعوات  فشل  بعد  وذلك  للثورة،  التاسعة  الذكرى  يف  مبظاهرات  بالخروج 

الفتاح  عبد  املرصي،  الرئيس  ضد  »مليونية«  مبظاهرات  للخروج  سابقة 

العمل  إعتزاله  ويعلن  يرتاجع  أن  قبل  املاضية،  األشهر  خالل  السييس 

السيايس.

وعىل جانب العمل الحكومي شهدت ذكرى الثورة تزايد الهجوم عليها يف 

وسائل اإلعالم املؤيدة للنظام والتي تسيطر عليها األجهزة األمنية بشكل 

أعداء  من  مؤامرة  مجرد  كانت  بأنها  الثورة  وصفت  حيث  كامل، 

الفوىض يف عدد  وانتشار  الوطني  االقتصاد  البالد وتسببت يف تدهور 

بالرتكيز  اإلعالم  اهتامم  للنظر  الالفت  من  وكان  العربية،  البلدان  من 

عىل االحتفال بعيد الرشطة، وتجاهل ذكرى ثورة يناير/جانفي، حيث 

شارة  للنظام  املؤيدة  والخاصة  الرسمية  التلفزيون  قنوات  وضعت 

تهنئة عىل شاشتها بعيد الرشطة رقم 66.

أكبر حملة اعتقاالت يف عهد السيسي

من املتظاهرين إلى الناشطين واملحامين والسياسيين والصحافيين

يف  ورد  وقد  املرصي.  للنظام  إدانة  قرار  عىل  األورويب  الربمان  صَوت 

بيانه العديد من النقاط املهمة واألساسية التي تعكس وضعية حقوق 

اإلنسان يف مرص. ندد النواب مبقتل 3000 شخص من دون محاكامت 

الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  حكم  بدء  منذ  أطفال،  بينهم  حقيقية، 

السييس. وانتقد النواب االعتقاالت التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمرب 

املايض التي طالبت برحيل السييس، وشملت 4300 متظاهر ومعارض 

كام استنكر الربملان األوريب االستخدام املفرط للعنف ضد املتظاهرين، 

قرابة  املعتقلني  ومن  تعسفي.  بشكل  والصحفيني  النشطاء  واعتقال 

111 طفاًل، ترتاوح أعامرهم بني 11 و17 عاًما، وتعرض العديد منهم 

لالختفاء القرسي لفرتات ترتاوح بني يومني وعرشة أيام.

املسؤولية  القاهرة  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  حَملت  وقد 

صارخ  بشكل  تنتهك  التي  النطاق  واسعة  اإلعتقاالت  حملة  شن  عن 

الحق يف التظاهر والتعبري. شهدت العاصمة القاهرة خالل هذه الفرتة 

إغالًقا تاًما للمنافذ املؤدية اىل ساحات االحتجاج خاصة ميدان التحرير 

العديدون  تعرض  وقد  املحتجني.  تفريق  بهدف  مكثًفا  أمنًيا  وحضوًرا 

للعنف والرضب املربح.

وتم تدريجًيا إطالق رساح العديد منهم خالل شهر أكتوبر. فقد أخلت 

نيابة أمن الدولة العليا سبيل نحو 394 شخًصا مع حلول منصف شهر 

أكتوبر. فيام تم إحالة العديد. فيام يقبع اآلالف عىل ذمة 8 قضايا إىل 

حدود منتصف شهر أكتوبر.

من أبرز املعتقالت إرساء عبد الفتاح التي تم توجيه تهم بـ »التعاون 

مع منظمة إرهابية« و«نرش أخبار كاذبة« و«إساءة استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي« لها. وهي جملة التهم الجاهزة لجميع املعتقلني 

واملعارضني يف مرص. تعرضت إرساء للرضب ألنها رفضت كشف مضمون 

هاتفها النقال ثم أُجربت عىل الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات. وقد 

جاء يف بيان بعثة األمم املتحدة أنها تعرضت أيًضا لعنف جسدي منذ 

اعتقالها يف 29 سبتمرب. كذلك يتعرض املعارضون واملناضلون لحمالت 

العربية  الشبكة  مدير  عيد  جامل  ومنهم  متواصلة،  وهرسلة  اعتقال 

ملعلومات حقوق اإلنسان يف مرص، حيث أكدت حصول اعتداء جديد 

بجوار  به  تربصوا  أنهم  أكدت  أمن  وأفراد  ضباط  من  مديرها،  عىل 

منزله، واعتدوا عليه بالرضب، قبل إغراقه بالطالء نهاية شهر ديسمرب.

سيارات  إن  »فيسبوك«،  موقع  عىل  الخاص  حسابه  عرب  عيد،  وكتب 

وإغراقه  عليه  باالعتداء  قاموا  مبسدسات،  وضباطًا  أرقام،  دون  من 

بـ«البويا« بجانب منزله، مضيًفا أن »داخلية السييس أصبحت عصابة. 

الشبكة  قالت  املايض،  أكتوبر   31 ويف  البوليسية«.  الدولة  تسقط 

العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، إن جهازا أمنيا قام بتحطيم سيارة 

محامية يف الشبكة العربية فجًرا، بعد أيام من اعتداء وحيش عىل مدير 

الشبكة، ورسقة سيارته، وإعتقال املحامي عمرو إمام، وأضافت الشبكة 

يف بيان آنذاك: »كان جهاز أمني قد رسق السيارة التي يستخدمها مدير 

الشبكة العربية جامل عيد، قبل بضعة أسابيع، كرسالة تهديد، وحني 

أستمر عمل الشبكة يف فضح اإلنتهاكات الحادة التي ترتكبها األجهزة 

األمنية، قاموا باالعتداء البدين عليه، مام تسبب يف كرس ضلوعه«.

السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
باإلنتقال 

الديمقراطي
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هاتفه  ورسقة  له،  شخص  مهاجمة  عن  أكتوبر،   11 يف  عيد،  وأعلن 

البساتني  رشطة  قسم  يف  ضباط  أنهم  آخرين  ادعاء  ثم  املحمول، 

ثم  محرض،  لتحرير  سيارة  لركوب  استدراجه  حاولوا  وأنهم  بالقاهرة، 

تبني له الحًقا، بعد أن توجه إىل قسم الرشطة لتحرير محرض بواقعة 

االعتداء عليه، أن هؤالء مل يكونوا ضباطًا، وأن الهدف من الرسقة مل 

يكن الهاتف، بل كان هناك إرصار عىل رسقة حقيبة أوراقه.

نيابة  أن  ذلك  العقاب،  من  لإلفالت  العامة  النيابة  تكريس  يالحظ 

فداحة  رغم  األوىل  الواقعة  يف  التحقيق  حفظت  قد  كانت  البساتني 

الجرمية ثم قامت بإجراء تحقيقات غري جدية باملرة، مبا يهدر حقوق 

جرامئهم  رغم  العقاب  من  اإلفالت  للمجرمني  وتُسَهل  عليه  املجني 

الوحشية. تتواصل نفس هذه املعاملة دامئا ضد املحامني، ومنها حادثة 

الفتاح، املدون والناشط اليساري، حيث تم يف 29  محامي عالء عبد 

عدالة  مركز  ومدير  اإلنسان  حقوق  محامي  إيقاف   ،2019 سبتمرب 

العليا  الدولة  أمن  نيابة  مبنى  يف  الباقر  محمد  والحريات  للحقوق 

عندما كان بصدد مزاولة مهنته والدفاع عن موكله الذي أُعتقل بداية 

االسبوع، بعد أدائه املراقبة داخل قسم الرشطة، لكن تم اعتقاله بنفس 

التهم  هذه  وتشمل  ملوكله.  أصاًل  واملوجهة  لها  أساس  ال  التي  التهم 

»االنضامم لجامعة محظورة« و«نرش أخبار كاذبة«. استجوبته النيابة 

بشأن عمل منظمته، ومل تقدم أي أدلة ضده باستثناء تقرير تحقيق 

جهاز األمن الوطني، الذي مل يسمح له وال ملحاميه باالطالع عليه. 

التعبري  حرية  منها  خاصة  اإلنسان،  حقوق  ضد  القمع  آلة  وتحركت 

يقبع  الذي  العليمي  زياد  والحقوقي  املعارض  ضد  السيايس  والعمل 

يف   2020 مارس   10 بتاريخ  عليه  حكم  وقد   .2019 منذ  السجن  يف 

القضية 694 لسنة 2020 املعروفة بجنحة تحدي الرئيس، بسنة سجًنا 

وغرامة 20 ألف جنيه. واجه نائب الشعب السابق العليمي اإلهامل 

املرصي  ماهينور  شأن  هو  كام  السجن  يف  صحته  وتدهور  الصحي 

حياتهم  عىل  حقيقًيا  خطًرا  الوضعية  تلك  تعترب  الفتاح.  عبد  وإرساء 

الطبي مل  السجن بسبب اإلهامل  الوفاة داخل  إىل أن حاالت  بالنظر 

يناير/جانفي توىف بسجن ليامن  اإلثنني 13  تغب عن مرص. يف مساء 

 15 بالسجن  عليه  واملحكوم  األمرييك(  )املرصي  قاسم  طرة مصطفى 

عاًما يف القضية املعروفة اعالمياً بـ “فض رابعة”. كان قاسم يعاين من 

عن  إرضاب  يف  دخوله  عقب  الصحية  حالته  وتدهورت  السكر  مرض 

الطعام احتجاًجا عىل األوضاع املرتدية ملحبسه، نقل عىل إثره ملستشفى 

الدين  عالء  تويف  08يناير/جانفي  وبتاريخ  بيومني.  وفاته  قبل  املنيل 

 2020 جانفي/يناير   04 ويف  العرب.  برج  سجن  يف  عاًما(   56( سعد 

تويف محمود عبد املجيد محمود صالح )46 عاًما( يف محبسه بسجن 

العقرب نتيجة اإلهامل الطبي والحرمان من العالج. األمر الذي دفع 

عدد من معتقيل سجن العقرب يف 7 يناير/جانفي لإلعالن يف بيان لهم 

من  حرمانهم  عىل  احتجاًجا  الطعام  عن  مفتوح  إرضاب  يف  دخولهم 

الزنازين  وتجريد  التجويع  سياسة  وإتباع  للشمس،  والتعرض  الرتيض 

من احتياجاتهم األساسية وخاصة األغطية واملالبس الثقيلة، مطالبني 

بتدخل املجتمع الدويل لحاميتهم من املوت يف السجن.

آلة التدوير يف منظومة القمع

عبد  عالء  وضعية  هي  العام،  الرأي  شغلت  التي  الحاالت  أبرز  من 

املراقبة داخل  أدائه  اعتقاله مرة أخرى، وهو بصدد  تم  الذي  الفتاح 

قسم الرشطة يوم 29 سبتمرب 2019، خالل أحدث حملة قمع تشنُّها 

السلطات، من قسم رشطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقيض 

املراقبة الرشطية يومًيا من السادسة مساًء للسادسة صباًحا، تم القبض 

الشورى  مجلس  تظاهرات  نتيجة  عليه  الصادر  الحكم  بسبب  عليه 

التحقيق  يوًما عىل ذمة  الدولة 15  نيابة أمن  عام 2013، وحبستهام 

وسحر  املرص  ماهينور  املحاميتان  مع   2019 لسنة   1365 القضية  يف 

مجموعة  مع  التحقيقات  حضورهام  بعد  عليهام  قبض  واللتان  عيل، 

الفتاح  عبد  عالء  نُقل  سبتمرب،   20 أحداث  من  عليهم  املقبوض  من 

السمعة  الحراسة 2«، وهو سجن سيئ  إىل »سجن طرة شديد  الحًقا 

يف مرص ويُعرف أيًضا باسم »سجن العقرب 2«، وهناك تعرَّض لعصب 

انهالوا  الذين  السجن  أيدي ضباط  وتجريده من مالبسه، عىل  عينيه 

عليه رضبًا وركاًل عدة مرات، كام وجهوا له تهديدات وشتائم، وقال 

له أحد ضباط الرشطة إن »السجن ُصنع ألمثالك«، وأضاف أنه سيبقى 

يف السجن بقية عمره، كام هدده أحد ضباط قطاع األمن الوطني بأنه 

سيتعرض ملزيد من التعذيب إذا ما أبلغ عن اإليذاء الذي القاه.

ومن بني ضحايا آلة التدوير املرشح الرئايس األسبق رئيس حزب مرص 

القوية عبد املنعم أبو الفتوح الذي تم إدراجه عىل ذمة قضية جديدة، 

 .2018 فرباير/فيفري  منتصف  منذ  اعتقاله  من  عامني  قرابة  بعد 

بتهمة   ،2019 لسنة   1781 رقم  القضية  ذمة  عىل  الفتوح  أبو  أُدرج 

»تويل قيادة يف جامعة إرهابية وارتكاب جرمية من جرائم التمويل«، 

الداخلية،  لوزارة  التابع  الوطني  األمن  جهاز  تحريات  إىل  واملستندة 

وقررت النيابة حبس أبو الفتوح، يف حينها، مدة 15 يوًما إحتياطًيا عىل 

ذمة التحقيقات يف القضية الجديدة، التي يُتهم فيها كذلك بـ«ارتكاب 

جرائم االنضامم إىل جامعة أنشئت عىل خالف أحكام القانون، ونرش 
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أخبار كاذبة عن األوضاع السياسية واالقتصادية يف البالد بقصد تكدير 

تتعرض  التي  األسامء  بجملة من  الفتوح  أبو  ويلتحق  العام«.  السلم 

آللة التدوير، ومنهم نائبه يف رئاسة الحزب محمد القصاص الذي أُدرج 

يف القضية ذاتها عقب صدور قرار بإخالء سبيله يف 8 ديسمرب 2019، 

بعد عامني من الحبس االحتياطي االنفرادي.

املتهمني  سبيل  إخالء  عىل  التحايل  اىل  املرصية  العامة  النيابة  تعمد 

الحبس  يف  للمتهم  األوىل  أشهر  خمسة  منذ  جديدة.  قضية  بتلفيق 

أمام  فيهم  اإلحتياطي  الحبس  تجديد  نظر  يكون  والتي  اإلحتياطي 

أمام  الحبس  أمر  تجديد  نظر  يصبح  يوم،   15 كل  الدولة  أمن  نيابة 

دائرة الجنايات التي يف بعض األحيان تخيل سبيل املتهمني أو تستبدل 

الحبس بتدابري إحرتازية كاملراقبة. يف الحاالت القليلة التي يصدر فيها 

إخالء سبيل من النيابة، تقوم النيابة باستدعاء أساليب اإلعتقاالت يف 

ثانية  قضية  املتهم يف  بإدراج  وتقوم  الثورة  قبل  الطوارئ  قانون  ظل 

بذات اإلتهامات ال فرق بينهام إال رقم القضية، ليبدأ احتساب مواعيد 

الحبس اإلحتياطي من البداية ويدخل دوامة التجديدات من أولها. 

اما األسلوب الثاين يف آلة التدوير املرصية، هو انتظار انتهاء فرتة الحكم 

التي قضت بها املحكمة ليتم تجهيز تهمة أخرى يف قضية ثانية. وهو 

ما حدث مع الناشط عالء عبد الفتاح وعبد الرحمن طارق، والذين قد 

قضيا عقوبة الحبس 5 سنوات عىل ذمة قضية مجلس الشورى الشهرية 

وتم إحتجازهم يف القسم أثناء فرتة املراقبة الرشطية وتدويرهم لقضية 

أمن دولة، ومثلهم حدث للناشط بحركة 6 إبريل محمد عادل والذي 

كان قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات ومثلهم مراقبة، وبعد أن أنهي 

فرتة الحبس قبض عليه أثناء املراقبة الرشطية ليصبح متهم أمام نيابة 

أمن الدولة ويحبس من جديد.

ومن األمثلة عىل آلة التدوير ما تعيشه الحقوقية واملناضلة ماهينور 

املرصي:

العلم  مع  أغراضها  لتحقيق  إرهابية  جامعة  مشاركة  تهم  توجيه  تم 

األمن  زعزعة  منها  الهدف  كاذبة  أخبار  وإذاعة  ونرش  بأغراضها 

االجتامعي.  التواصل  وسائل  استخدام  وإساءة  البالد  يف  واالستقرار 

وهي جملة التهم الجاهزة بجعبة النيابة العامة يف مرص لكل صوت 

حر. ومنذ اعتقالها، بدأت آلة التدوير يف عملها اإلعتيادي لضامن قمع 

صوتها يف السجون.

عائالت  تقحم  ألنها  إنسانية  غري  »قانونية«  املرصية  التدوير  آلة  إن 

املتهمني يف دوامة متابعة قضايا ابناءهم بصورة متتابعة مع ما يرافق 

ذلك من إهانات وعنف مادي ومعنوي، يزيد من أزمة السجني نفسه. 

وهي مرتابطة سواء بتجديد الحبس او بتوليد القضايا التي ال أساس 

لها.

كثافة أحكام اإلعدام يف مصر منذ بداية 
سنة 2020

تُحَبذ األنظمة االستبدادية اإللتباس والخلط، باعتباره مساحتها املفضلة 

الستغالل ما هو رضوري وحارق لرضب القانون والحق. باسم اإلرهاب 

يتزايد القمع يف مرصي، بحيث أصبح املناضلون والحقوقيون يعاملون 

كمجرمي الحق العام واملعتدين عىل امن الشعب املرصي ووطنه.  

أوضحت املبادرة املرصية للحقوق والحريات أنه يف خالل شهرين من 

بداية هذا العام، تم تنفيذ إعدام 22 شخًصا يف 12 قضية جنائية بعضها 

قضايا ذات طابع سيايس ومن ضمنها قضية واحدة نُِظرت أمام محكمة 

عسكرية، كام قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهاًم يف 22 قضية-

كلها تم إصدار أحكام أولية فيها يف خالل شهري يناير/جانفي وفرباير/

املفتي  إىل  متهاًم يف 48 قضية  أوراق 124  أُحيلت  فقط. كام  فيفري 

إلبداء الرأي. أي أنه يف خالل شهرين فقط أصدرت املحاكم املرصية 

كان  وإن  يقرب من 200 شخص،  ما  باإلعدام طالت  متفرقة  قرارات 

أغلبها ما زال قاباًل للطعن، يف تصعيد غري مسبوق مقارنة بالسنوات 

الثالث املاضية والتي بدأت فيها املحاكم يف استخدام عقوبة اإلعدام 

بهذا الشكل املفرط.

التوصيات

السلطة التنفيذية: عالمة بارزة ىلع اإلنتقال نحو 
الدكتاتورية

 ال بد من رفع يد السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية واملخابراتية 

السالح  ان  سيام  ال  القضائية.  والسلطة  الترشيعية  السلطة  عن 

األول يف يد النظام أصبح النيابة العامة التي أصبحت أول منتهيك 

حقوق املوقوفني وتعمل عىل تجديد حبسهم بتهم ملفقة وجاهزة 

كاملشاركة يف جامعة إرهابية ونرش األخبار الزائفة.

 رضورة احرتام مبادئ حقوق اإلنسان وإطالق رساح ما يقارب 

كعالء  الثورة  شباب  من  خاصة  مرص،  يف  سيايس  سجني  ألف   60

عبد الفتاح وماهينور املرصي وشادي إسامعيل حرب وغريهم من 

السياسيني كزياد العليمي...وباتريك جورج وإرساء عبد الفتاح

واستغاللهام  والدستور  القانون  خرق  عن  التوقف  وجوب   

الرئيس.  شخص  حول  يتمحور  الذي  النظام  قوة  لتعزيز  كأداة 

املسلحة  للقوات  األعىل  والقائد  سابق  عسكري  باعتباره  واألخري 

بعد  الدستور  من   200 املادة  ان  خاصة  النظام  عسكرة  يواصل 

التعديل أعطت القوات املسلحة ألول مرة مهام ” صون الدستور 

والدميوقراطية والحفاظ عىل املقومات األساسية للدولة ومدنيتها 

يجعله  ما  وهو  األفراد“.  وحريات  وحقوق  الشعب  ومكتسبات 

فوق جميع السلطات ويدفع به للواجهة السياسية كمحدد. خلقت 

التعديالت الجديدة مفارقة خطرية عىل مصري النظام السيايس يف 

مرص تحت عنوان الحفاظ عىل مدنية الدولة عرب عسكرة الحكم.

واملواقع  والصحفية  اإلعالمية  املؤسسات  عن  النظام  يد  رفع 

واملخابراتية يف  األمنية  السياسة  انتهاج  والتوقف عن  اإللكرتونية. 

متابعة املحتوى اإلعالمي. أصبح منشور وحيد من أية مواطن او 

مقال صحفي كفياًل بفتح أبوب السجن عىل مرصاعيها.

السلطة التشريعية:

الشعب  نواب  القانوين النتخابات مجلس  اإلطار  تعديل  إعادة   

املرصي بدء بالدوائر االنتخابية وقانون مبارشة الحقوق السياسية. 

 مراجعة القوانني التي تخالف الدستور والرشائع الدولية ومنها 

هذا  يجعل  واإلعالم.  بالصحافة  املتعلق   180 عدد  القانون  خاصة 

القانون من املجلس األعىل لإلعالم ذراع الرقابة األول عىل املواقع 

والصعبة  املسبقة  الرتاخيص  من  منظومة  يضع  حيث  اإللكرتونية 

سياسة  مع  ذلك  ويرتافق  الضخمة.  املالية  العقوبات  من  وجملة 

رقابة وحجب موسعة من قبل الجهات األمنية واملخابراتية.

 وهو ما ينطبق أيًضا عىل قانون مكافحة اإلرهاب، حيث سبق 

لألمم املّتحدة أّن األنظمة الجديدة الصارمة التي يفرضها القانون 

لحقوق  إضايفّ  تآكل  إىل  يؤّدي  اإلرهاب يف مرص  ملكافحة  الشامل 

اإلنسان األساسّية، وإىل املزيد من اإلعتقاالت التعسفية وادعاءات 

وتكوين  والفكر  التعبري  لحرية  نطاقا  أوسع  قمع  وإىل  التعذيب، 

الجمعيات والتجمع السلمي. يقتيض ما سبق إلغاء دوائر اإلرهاب 

بإعتبارها قضاء إستثنائًيا.

باإلضافة اىل ما سبق وجب تنقيح القوانني اآليت ذكرها: 

النيابة يف الحبس  الجنائية فيام يخص سلطة   قانون اإلجراءات 

اإلحتياطي للمتهمني

 قانون جرائم تقنية املعلومات )الجرمية اإللكرتونية(

 قانون العمل )باألخص فيام يتعلق بتقنني اإلرضاب عن العمل(

 قانون تنظيم مامرسة العمل األهيل )قانون الجمعيات(

 قانون األحزاب السياسية

 قانون اإلرهاب )الكيانات اإلرهابية(

 قانون الطوارئ

 رضورة وضع قانون للمعاقبة عىل العنرصية

  تبقي جدلية االمن 
والحرية موطن 
االستغالل األمثل 
الذي يحبذه النظام 
القمعي يف مصر.  

سبتمبر

أكتوبر

2019

2019

بيوم يف  القبض عيل ماهينور املرصي وظهرت بعدها  تم 

نيابة أمن الدولة العليا، وعقب التحقيق معها عىل ذمة 

النيابة  من  قرار  صدر   ،2019 لسنة   488 رقم  القضية 

بحبسها 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات.

العليا تجديد حبسها، ملدة 15  الدولة  أمن  نيابة   قررت 

يوماً عىل ذمة التحقيقات.

أكتوبر

نوفمبر

نوفمبر

نوفمبر

جانفي

2019

2019

2019

2019

2020

النيابة  وقررت  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضها  تم   

تجديد حبسها، ملدة 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات.

 15 ملدة  حبسها،  تجديد  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قررت 

يوماً عىل ذمة التحقيقات.

 15 ملدة  حبسها،  تجديد  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قررت 

يوماً عىل ذمة التحقيقات. 

أمتت العرض السادس عيل نيابة أمن الدولة العليا وقررت 

النيابة تجديد حبسها، ملدة 15 يوماً عىل ذمة التحقيقات.

 تجديد حبس ملدة 15 يوماً أخرى

ال تزال ماهينور املصري الى اليوم يف السجن
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السلطة القضائية:

وجب التذكري ان السلطة القضائية يف مرص مثلت أوىل خطوط النضال 

ضد الدكتاتورية سابًقا، إال أنها اليوم تعيش وضًعا صعًبا للغاية. ميارس 

النظام هي  القضاة وآخر محاوالت  الضغوط عىل  أنواع  النظام شتى 

التي رفع فيها مجلس القضاء األعىل يف مرص راية االستسالم لضغوط 

االتفاق  واإللتفاف عىل  التملص  تقريًبا من محاولة  عاٍم  بعد  النظام، 

القايض بإلحاق املرشحني الناجحني يف املقابالت الشخصية من خريجي 

كليات الحقوق والرشيعة والقانون دفعة 2016 متهيًدا للعمل بالنيابة 

رئاسة  إلرشاف  األخرية  تخضع  للتدريب.  الوطنية  باألكادميية  العامة، 

الجمهورية ووزارة العدل. وهو ما يفرس هنا تضخم دور النيابة العامة 

يف مرص يف إنتهاكات حقوق املوقوفني خاصة من الناشطني واملعارضني 

واملجتمع املدين. أصبح مطلب استقاللية السلطة القضائية ملًحا أكرث 

من أي وقت مىض. ويف حال تواصل األمر فإن ما كان يحظى بتوقري 

الشعب عموما سيصبح مرفوضا كجزء من منظومة القمع.

اإلطار الدستوري والقانوني املتعلق باإلنتقال 
الديمقراطي

السييس: القوات املسلحة أصبحت مسئولة عن حامية املسار الدستوري 

https://bit.ly/2y7JDN4 والدولة املدنية يف مرص. 

السييس: الدستور املرصي كُتب بنوايا حسنة والدول ال تبنى بالنوايا الحسنة. 

https://bit.ly/2Zb1jTb

نواب »دعم مرص« وبعض املستقلني يعلنون التقدم غدا بطلب تعديل عدد 

https://bit.ly/2BfTHow من مواد الدستور. 

نواب الربملان يعلنون موافقتهم عىل مبدأ تعديل الدستور بأغلبية ساحقة... 

485 مؤيدا... وعبد العال يحدد 6 مهام للجنة الترشيعية ملناقشة التعديالت: 

نتبع إجراءات سليمة... نواب النور يؤيدون...ويعرتضون عىل مادة مدنية 

https://bit.ly/3e9WKwM الدولة 

https://bit. مرص... أبرز النقاط يف التعديالت الدستورية املثرية للجدل. 

ly/3htsKyh

الهيئة الوطنية لالنتخابات: %88.83 نسبة املوافقة عىل التعديالت الدستورية. 

https://bit.ly/3d81UYO

إصدار قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مبارشة الحقوق السياسية. 

https://bit.ly/3fPthtf

مأسسة حكم العسكر: محور اإلعالم

https://bit.ly/37GmGh9 .»السييس: »عبد النارص كان محظوظ

مرص: وسائل اإلعالم تحت سيطرة شبه كاملة مراسلون بال حدود، 25 يناير 

https://bit.ly/2UU0TgK  .2019

https://bbc.in/2UVqOoy.ترحيل ليليان داوود من مرص يثري سخط العديد

تفكيك اإلعالم املرصي يف عهد السييس، املعهد املرصي للدراسات 22 يناير 

https://bit.ly/2N3SjrK .2020

تفاصيل استحواذ املخابرات العامة عىل إعالم املرصيني، مدى مرص 20 ديسمرب 

https://bit.ly/3hvzE5X  .2017

كيف سقط اإلعالم املرصي يف قبضة نظام السييس؟، نون بوست 8 إبريل 

https://bit.ly/3fs1Cha .2019

املجلس األىلع لإلعالم

»يف ذكرى تأسيس “األعىل لإلعالم” ... عامان من فرض السيطرة«، املرصد 

https://bit.ly/2N3STWs املرصي للصحافة واإلعالم. 

أكذوبة قوة الدولة هي قوة املجتمع

أغنية سالم سالم من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة 

 https://bit.ly/2zDKsOf

كيف سقط اإلعالم املرصي يف قبضة نظام السييس، نون بوست 8 إبريل 2019. 

https://bit.ly/3fm9jWa

لقوات املسلحة تهنئ رئيس الجمهورية مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك 

 https://bit.ly/2YIjBJl 1441هــ 

أكبر حملة اعتقاالت يف عهد السيسي

https://bit.ly/2XQw9PG .السييس: مطالب ثورة 25 يناير نبيلة

ذكرى ثورة 25 يناير... بني دعوات للتظاهر واحتفاالت عيد الرشطة. 

https://bbc.in/2AsQtO9

https://bit.ly/2zlo9wC .ألول مرة... ذكرى ثورة يناير املرصية دون فعاليات

مرص: أكرب موجة من االعتقاالت الجامعية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح 

https://bit.ly/3cQXt4D .السييس إىل سدة السلطة

https://bit.ly/3cZa5Hb .مرص... اعتقاالت لكبح املظاهرات والقاهرة مغلقة

https://bit.ly/2zkUPq2 ارقام حول االعتقاالت. 

https://bit.ly/3cU1cyv .الصفحة الرسمية لجامل عيد

اعتداء جديد عىل الحقوقي املرصي جامل عيد بالرضب والطالء. 

https://bit.ly/2MP6NLL

مرص: 35 انتهاكاً بحق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ثالثة أشهر. 

https://bit.ly/2Uz2yrW

https://www.facebook.com/645566339/vi�  رابط الفيديو

 /deos/10157937788116340

مرص: أرسة عالء عبد الفتاح تحتفل أمام السجن بعيده الـ 38. 

https://bit.ly/2zrRcyO

»أشكو إىل الله«... أبو الفتوح أحدث ضحايا تدوير املعتقلني مبرص. 

https://bit.ly/3dSwDu9

للمزيد حول دور نيابة امن الدولة. انظر تقرير مركز دعم: الخطايا العرش 

https://bit.ly/37jCYfG لنيابة أمن الدولة. 

https://bit.ly/30u9Lxn املبادرة املرصية للحقوق والحريات. 

املصادر
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يف تونس 

السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
باإلنتقال 

الديمقراطي 
وحقوق اإلنسان

يبدو أن اإلنتقال الدميقراطي يف تونس انتقال دائم، لجهة 

القانونية، كام  املسار وأطره  تركيز مؤسسات  النقائص يف 

كمامرسة  اإلنسان  حقوق  تأصيل  يف  معقًدا  واقًعا  يواجه 

مصونة مؤسسًيا ومحرتمة مجتمعًيا. 
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السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
باإلنتقال 

الديمقراطي

ميثل اإلطار الدستوري والقانوين أحد أهم عالمات اإلنتقال الدميقراطي 

منها  الهدف  وإجراءات ومؤسسات  قواعد  أنه وضع  تونس، خاصة  يف 

تحقيق اإلنتقال وغاياته. من هنا اتجه التقرير إىل متابعة تفعيل اإلطار 

املذكور مع السعي إىل رصد األحداث املتعلقة به وتطورها وصواًل إىل 

تأثريها عىل مجرى اإلنتقال، مع رصد صعوبات اإلنتقال الثاين، املرتبط 

بالرصاع السيايس حول تشكيل الحكومة وكواليس املؤسسات الرسمية.

تفعيل اإلطار الدستوري والقانوني الخاص 
باإلنتقال الديمقراطي

يعترب دستور 2014 اإلطار الفعيل لإلنتقال الدميقراطي، وكل ما يعرفه 

من تطورات يف خضم الحياة السياسية، سواء يف النصوص أو املؤسسات، 

يعترب مؤرًشا مهام عىل عملية اإلنتقال نفسها.

السلط الثالث والتوازن بينها

ميثل تركيز الفاعلني السياسيني عىل عنارص من »أخلقة« »ميثاق رشف« 

النشاط  مسارات  لضبط  ومحاولة  املؤسسات  داخل  العمل  يف  تفكريًا 

العمل  منطلق  من  تُفكر  مقاربة  وهي  واضحة.  ملعايري  وفقا  السيايس 

السياسيني  الفاعلني  خطاب  عىل  يغيب  املؤسسايت.  وليس  الحزيب 

وبرامجهم رؤية واضحة لإلشكاليات الهيكلية واللوجستية واملالية التي 

يعانيها مجلس نواب الشعب. لعل بعض النواب قد اشار إليها، لكن مل 

يتبع ذلك مقرتحات جدية يف هذا الخصوص.

مجلس نواب الشعب

السياحة الحزبية والعمل البرملاني

مع انطالق أشغال مجلس النواب يف تونس، عاد هاجس الوزن السيايس 

عىل  كبري  تركيز  مثة  داخله.  التوازنات  عىل  الحرص  ورضورة  للكتل 

العمل داخل املجلس وسبل ضبطه لضامن سري عمل السلطة  أخالقية 

الترشيعية وتجنب تعطيله بسبب الخالفات السياسية وتغرُي الوالءات 

تبني »ميثاق  األحزاب قد فشلت يف  أن  الحزبية خاصة  للسياحة  تبًعا 

رشف النائب« يف وقت سابق يف اللجنة املذكورة سابًقا خالل سنة 2017. 

وقد كان هذا املعطى موضوع خطاب رئيس مجلس النواب يف الجلسة 

التوجه  عن  إعالنه  بعد   2019 نوفمرب   13 بتاريخ  الربملانية  اإلفتتاحية 

إىل تعديل النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب بهدف منع »السياحة 

الحزبية« واعترب أن منعها سيعزز أخالقية العمل السيايس. وقد بدأت 

لجنة النظام الداخيل والحصانة والقوانني الربملانية والقوانني اإلنتخابية 

مبجلس نواب الشعب بداية من يوم 8 جانفي/يناير 2020 يف اإلستامع 

بالحصانة  الخاصة  اإلجراءات  حول  للقضاء  األعىل  املجلس  ممثيل  إىل 

املنتمني  وغري  واألحزاب  الكتل  جميع  مراسلة  لذلك  ومتت  الربملانية، 

من أجل تقديم مقرتحاتهم اىل حدود نهاية شهر جانفي/يناير، وستبدأ 

اللجنة أعاملها مع بداية شهر فيفري/فرباير إىل موىف شهر أفريل/أبريل 

2020، حني ترفع حصيلة أعاملها إىل مكتب املجلس.

يُذكر أن التوازنات داخل املجلس، مل تتغري عدديًا حيث مل يشهد حاالت 

»سياحة« حزبية أو ائتالفية عديدة، باستثناء استقالة النائب الصحبي 

كتلة  إىل  عياد  بن  احمد  النائب  وانضامم  املستقبل  كتلة  من  سامرة 

ائتالف الكرامة بالربملان. وبتاريخ 13 فيفري/فرباير 2020 أعلن رئيس 

صفحته  عىل  الناصفي  حسونة  الشعب  نواب  مبجلس  اإلصالح  كتلة 

بالفيسبوك انضامم النائب املستقل عن والية سليانة خري الدين الزاهي 

إىل الكتلة. كام استقال خالل شهر مارس 11 نائبا من كتلة حزب قلب 

تونس يُذكر أن نائبان قد تراجعا عن اإلستقالة، بحلول منتصف شهر 

مارس لتصبح كتلة قلب تونس عدديًا 29 نائًبا، حسب موقع مجلس 

النواب.

تبقى رغم ذلك التوازنات متقاربة لجهة تحركها عىل أسس تفاهامت 

جعلت من األسامء التي تتصدر املشهد السيايس من خارج األحزاب 

األكرب أساًسا.

الصعوبات الهيكلية واملالية ملجلس 
نواب الشعب

ال تزال ميزانية مجلس النواب غري كافية. ينص الفصل الرابع من النظام 

للدولة.  العامة  بامليزانية  ملحقة  أنها  عىل  النواب  ملجلس  الداخيل 

وقدرت يف ميزانية 2020 ب43903 مقارنة ب140953 بالنسبة لرئاسة 

الجمهورية و148295 –بحساب 1000د- فيام يخص رئاسة الحكومة، 

ذلك  ويعكس  التنفيذية.  السلطة  فروع  كل  بإجاميل  مقارنتها  دون 

خلاًل يف توازن املوارد املالية للسلطتني الترشيعية والتنفيذية. كام أورد 

موظفو مجلس النواب سابًقا أن حجم العمل ال ميكن مقارنته ببقية 

اإلدارات العمومية األخرى. 

هذا وينص الفصل 52 من الدستور التونيس عىل أن » يتمتع مجلس 

نواب الشعب باإلستقاللية اإلدارية واملالية يف إطار ميزانية الدولة«

إال أنه وإضافة إىل عدم توفري املوارد املادية الكافية لضامن حسن أداء 

متوفرة، خصوًصا مع  البرشية كذلك غري  املوارد  فإن  النواب ملهامهم 

توقف اإلنتدابات ورفض السلطة التنفيذية الرتخيص إستثنائًيا ملجلس 

نواب الشعب للقيام بذلك خصوصا مع النقص الحاد الذي أصبح يعاين 

منه مبا سيؤثر سلًبا عىل العمل الربملاين.

السيايس والرصاع  التجاذب  بعيدة عن  الربملان ومؤسساته غري  رئاسة 

مع السلطات األخرى

تم بتاريخ 13 نوفمرب 2019 إنتخاب راشد الغنويش زعيم حركة النهضة 

رئيًسا ملجلس نواب الشعب. باإلضافة إىل أن كتلة حركة النهضة هي 

يف  النواب  من  كبري  عدد  وجود  إىل  باإلضافة  العدد  حيث  من  األكرب 

تعرف  املقابل،  يف  األيديولوجية.  العائلة  نفس  من  اخرى  ائتالفات 

يف  )املقاعد  العدد  حيث  من  وضعًفا  تشتًتا  اإلسالمية«  »غري  العائلة 

املجلس( ومن حيث الكيف )العرض األيديولوجي(.

يالحظ يف األثناء تواصل خط التناظر بني الثوري والثوري املضاد، عىل 

رصد   2020 جانفي/يناير   16 بتاريخ  تم  السيايس.  الخطاب  مستوى 

أحداث عنف داخل مبنى مجلس النواب. بادر عدد من أهايل شهداء 

وجرحى الثورة إىل رفع شعار »Dégage« يف وجه رئيسة الحزب الحر 

الدستوري ورئيسة كتلتها يف املجلس، بعد رفض املذكورة قراءة الفاتحة 

عىل أرواح شهداء الثورة.
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السلطة التنفيذية

رئاسة الجمهورية

تعترب رئاسة الجمهورية الرأس الثاين للسلطة التنفيذية يف نظام يحرص 

عىل تعدد مصادر الرشعية الشعبية عرب اإلنتخابات املبارشة. باإلضافة 

إىل الرصاع السيايس مع السلطة الترشيعية، طُرحت أسئلة جدية حول 

القيام بدورها لدعم  الجمهورية يف  التابعة لرئاسة  نجاعة املؤسسات 

التونيس  املعهد  دور  عن  طرح  ما  ومنها  القرار.  إتخاذ  مسار  وبناء 

املرتبط  والعلمي  البحثي  اإلنتاج  وغياب  اإلسرتاتيجية،  للدراسات 

بصناعة السياسة الخارجية واإلسرتاتيجيات الوطنية، وطبيعية ونوعية 

التعيينات صلبه.

يُذكر أن املؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية:

 مجلس األمن القومي: تم إحداثه منذ سنة 2017

 املوفق اإلداري

 املعهد التونيس للدراسات اإلسرتاتيجية

 الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية

 رشكة الخدمات الوطنية واإلقامات

الرئيس  وصول  مبناسبة  جديدة  تعيينات  املؤسسات  هذه  شهدت 

قيس سعيد. وشكل مجلس األمن القومي أوىل أدوات رسم سياسات 

الدولة ضمن صالحيات رئيس الجمهورية لكنه شهد إستقاالت عكست 

اإلختالف داخله والرصاع حوله خاصة مع بداية أزمة الوباء يف تونس، 

منها إستقالة مستشار األمن القومي برئاسة الجمهورية محمد صالح 

بالطبيب واملستشار  الرؤوف  الوزير املستشار عبد  الحامدي. وسبقه 

رئيس  ديوان  بتسيري  واملكلف  الحنايش  طارق  بالربوتوكول  املكلف 

الجمهورية طارق بالطبيب.

كام راجت إنتقادات شديدة للمعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية 

تأسيسها  املفرتض  من  رسمية  مؤسسة  ومخرجات  هيكليته  حول 

السرتاتيجيات وسياسات الدولة ككل. ال تزال هذه املؤسسات تعمل 

عىل نسق الشخصيات التي تديرها أكرث منها مؤسسات تتابع السياسات 

العامة والتصورات الكربى للدولة.

السلطة القضائية

املجلس األىلع للقضاء

الفصول من 112 اىل 117 من الدستور التونيس

قانون أسايس عدد 34 لسنة 2016 مِؤرخ يف 28 أفريل 2016 يتعلق 

باملجلس األعىل للقضاء.

الباب  مضمون  تجسيد  ضمن  للقضاء  األعىل  املجلس  إحداث  يدخل 

أسس  الذي  القضائية”  “بالسلطة  املتعلق  الدستور  من  الخامس 

لقضاء السلطة عىل املستويني الهيكيل والوظيفي. ويعترب هذا اإلطار 

األسايس  القانون  أحكام  صياغة  يف  االساسية  املرجعية  الدستوري 

الستقالل  الدولية  باملعايري  االستئناس  مع  للقضاء  األعىل  للمجلس 

القضائية والتجارب املقارنة يف املجال.  ال يزال دوره معطاًل  السلطة 

لجهة تدخل الجهات السياسية، خاصة عرب وزارة العدل يف صالحياته، 

والحرص عىل بعض األسامء املحسوبة عىل هذا اإلتجاه أو ذاك. وهو 

ما سيلقي بظله عىل املحكمة الدستورية الحًقا، كام حدث سابًقا. ال 

بد من اإلشارة إىل وجود ضغوط عىل القضاء وتدخل واضح من وزارة 

العدل يف الشأن القضايئ، حتى مع تأكيد الدستور عىل أن املجلس هو 

مذكرة  صدور  مثاًل  ذلك  من  القضايئ.  املرفق  بتنظيم  املخولة  الجهة 

عن وزارة العدل تهم سري العمل القضايئ وإنعقاد الجلسات القضائية، 

وتوجيهها يف شكل تعليامت إىل املسؤولني عىل املحاكم قصد تنفيذها. 

وهو ما أعتربته جمعية القضاة إستيالء عىل صالحيات املجلس.

املحكمة الدستورية

الفصول من 118 إىل 124 من الدستور التونيس

قانون أسايس عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ يف 3 ديسمرب 2015 يتعلق 

باملحكمة الدستورية

اإلشكال  من  وجزء  الرصد.  فرتة  تاريخ  إىل  أعضائها  انتخاب  يتم  مل 

هو املجلس األعىل للقضاء ألنه يعني أربعة أعضاء، وهو يعرف أزمة 

بدوره يف ظل محاولة جهات سياسية السيطرة عليه. كام أن تسييس 

أعضاء  أربعة  وهم  الشعب،  نواب  مجلس  بها  يقوم  التي  التعيينات 

آخرين يُلقي بظله عىل املحكمة.

أقصاه  الدستورية يف أجل  املحكمة  يتم تشكيل  أن  املفرتض  كان من 

سنة من تاريخ انتخابات 2014، إال أن الخالفات الحزبية حالت دون 

ذلك، حيث مل يتمكن الربملان السابق من انتخاب سوى عضو واحد يف 

مارس 2018 من بني أربعة أعضاء.

تتواصل أزمة املحكمة الدستورية يف التأثري عىل النظام السيايس ككل، 

حيث بغيابها تواصلت ازمة تأويل الدستور وتنزيله. عرفت تونس لذلك 

وتفسري  الصالحيات،  بشأن  التنفيذية  السلطة  رأيس  بني  واضًحا  نزاًعا 

بعض فصول الدستور فيام يتعلق بدور الدين والحريات العامة.

تركيز الهيئات الدستورية

الهيئات  الضمني عىل تركيز  السياسية  الطبقة  القول أن صمت  ميكن 

الدستورية، يعود إىل إنشغالها بتفاصيل الرصاع السيايس. كام أن وجود 

الخالفات الحالية بني رؤساء السلطات الثالث يوحي بإستدامة الرصاع، 

تعيني  يف  القانوين  نصيبه  له  منهم  كل  ألن  الهيئات  تركيز  وتعطيل 

أعضائها. يف ظل وجود الرغبة، لدى جميع األطراف السياسيني، يف فرض 

التصورات الخاصة، سيبقى مسار تركيز الهيئات ملغاًم.

هيئة حقوق اإلنسان

الفصل 128 من الدستور التونيس

قانون أسايس عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 يتعلق 

بهيئة حقوق اإلنسان.

مل تنطلق يف عملها بعد.

هيئة التنمية املستدامة

صدر قرار من رئيس اللجنة االنتخابية مبجلس نواب الشعب مؤرخ يف 

15 فيفري/فرباير 2019 يتعلق بفتح باب الرتشحات لعضوية مجلس 

هيئة حقوق اإلنسان. وقد تم إىل تاريخ فرتة الرصد إنتخاب 8 أعضاء 

حول  الواضحة  الرؤية  غياب  الهيئة  هذه  غياب  يعكس  تسعة.  من 

املنوال التنموي الذي من املفرتض ان تلعب فيه الهيئة املذكورة دوًرا 

أساسًيا، حيث تستشار وجوبًا كهيئة مستقلة يف جميع القوانني املتعلقة 

بالشأن االقتصادي واإلجتامعي والبيئي.

مل تنطلق يف عملها بعد.

المحكمة الدستورية 

كان من املفترض أن يتم تشكيل املحكمة 
الدستورية يف أجل أقصاه سنة من تاريخ 
انتخابات 2014، إال أن الخالفات الحزبية حالت 
دون ذلك

عالش؟
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هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 129 من الدستور التونيس

قانون أسايس عدد 60 لسنة 2019 مؤرخ يف 9 جويلية 2019 يتعلق 

بهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة.

مل تنطلق يف أعاملها بعد.

هيئة اإلتصال السمعي البصري

الفصل 125 من الدستور

واملرسوم عدد 116 الـمؤرخ يف 2 نوفمرب 2011، واملرسوم عدد 115 

املؤّرخ يف 2 نوفمرب 2011.

تم إيداع مرشوع قانون أسايس عدد 2017/97 يتعلق بهيئة االتصال 

السمعي البرصي منذ تاريخ القانون املذكور إال أنه مل يتم التصويت 

عليه إىل اليوم. وهي متارس مهامها اليوم طبًقا للمرسومني املذكورين. 

أنها  عىل  ينص  الذي  الدستور  من   125 الفصل  مع  يتعارض  ما  وهو 

تُنظم بقانون. أدى عدم تركيزها إىل ما يشبه الفوىض اإلعالمية التي 

عجزت الهيئة الحالية عن إدارة املشهد اإلعالمي بكفاءة.

مسار العدالة اإلنتقالية

عمل هيئة الحقيقة والكرامة

كانت سمة تسييس عمل هيئة الحقيقة والكرامة هي الصدى الغالب 

تم  ان  بعد  الهيئة  عليها طيلة عملها. وأثر ذلك عىل مخرجات عمل 

إصدار تقرير الهيئة. جاء عىل لسان أحد ضحايا اإلستبداد منري وحادة 

ما ييل »مسار العدالة االنتقالية يف هذه اللحظة فيه كثري من الريبة 

ووجب تحريكه من كاّفة األطراف، سياسيني ومجتمع مدين ومنظامت، 

وهو أولوية بالنسبة لربامج الدولة املستقبلية بل هو أوىل األولويات 

من أجل استعادة كرامة الضحايا ولو بصفة رمزية«. وأضاف أن العدالة 

اإلنتقالية غائبة عن برامج األحزاب، وهو متوقع حسب رأيه.

ضمن املسار اإلنتخايب، خاصة ضمن الحمالت لالنتخابات الترشيعية، 

من  منظامت  ثالث  عليها  أرشفت  التي  رجوع«  »ال  حملة  انطلقت 

و«املنتدى  حدود«،  بال  »محامون  منظمة  وهي  املدين،  املجتمع 

»البوصلة«.  ومنظمة  واالجتامعية«،  االقتصادية  للحقوق  التونيس 

تهدف الحملة حسب املرشفني إىل إعادة العدالة االنتقالية فوق طاولة 

الحوار السيايس كاستحقاق دستوري وقانوين وذلك تزامًنا مع الحملة 

االنتخابية ورصد ومتابعة اإلطار املؤسسايت ملسار العدالة االنتقالية ما 

بعد هيئة الحقيقة والكرامة فضاًل عن توعية املواطن التونيس بأهمية 

املطالبة باعتامد ضامنات عدم تكرار انتهاكات املايض.

يعكس املوقفان، من الجهة الرسمية املكلفة مبسار العدالة اإلنتقالية 

ومن املجتمع املدين املدافع عنه، أن املسار نفسه غري مهم إال بكيفية 

إنهاءه كام يجب. فمخرجاته تحكم عىل املسار ككل، الذي شابته عدة 

اضطرابات.

تواصل عمل الهيئة رغم البطء والنقائص التي شابتها

جاء عىل الصفحة الرسمية لهيئة الحقيقة والكرامة يف مواقع التواصل 

اإلجتامعي، بتاريخ 02 نوفمرب 2019، أن آالف الضحايا قد تحصلوا عىل 

مقّررات جرب الرضر ورد االعتبار من الهيئة، ولكنهم الزالوا ينتظرون، 

إىل اليوم، تفعيل هذه املقّررات، كام واصلت هيئة الحقيقة والكرامة 

إصدارها لقرارات جرب الضحايا اىل نهاية سنة 2019. جاء يف بالغ صادر 

عنها يوم 12 نوفمرب 2019 أن القرارات ستكون عىل ذمتهم فقط اىل 

موىّف الشهر، وستتم إحالة القرارات املتبقية إىل رئاسة الحكومة. 

الحظت وحدة الرصد خالل سنة 2019 وصواًل إىل شهر نوفمرب بعض 

الرضر  جرب  قرارات  عدد  أن  خاصة  وبطئها،  الهيئة  لعمل  اإلنتقادات 

الفردي يبلغ أكرث من 40 ألف قراًرا. وتم إصدارها وفًقا ملعيار زمني، أي 

أقدمية الضحية زمنًيا يف التعرض لإلنتهاك. األمر الذي أُعترب موضوعًيا 

لجهة تقدميه لألكرب سًنا من الضحايا. لكن العمل عموًما متيز بالبطء.

عدم العمل مبقتضيات الفصل 70 من القانون األسايس املتعلق بإرساء 

العدالة اإلنتقالية:

كام يالحظ غياب إستحقاقات أخرى مهمة يف مسار العدالة االنتقالية 

مساءلة  مسار  وتعرّث  املؤسساتية  اإلصالحات  تنفيذ  منها  خاصة 

الختامي  التقرير  مخرجات  مع  الرسمي  التفاعل  وضعف  الجالدين، 

الشامل للهيئة.

من الجدير التذكري أن الفصل 70 من القانون األسايس عدد 53 لسنة 

االنتقالية  العدالة  بإرساء  يتعلق   2013 ديسمرب   24 يف  مؤرخ   2013

تاريخ  من  سنة  خالل  الحكومة  »تتوىل  ييل:  ما  عىل  ينص  وتنظيمها 

لتنفيذ  عمل  وبرامج  خطة  إعداد  الهيئة  عن  الشامل  التقرير  صدور 

التوصيات واملقرتحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والربنامج إىل 

املجلس املكلف بالترشيع ملناقشتها. ويتوىل املجلس مراقبة مدى تنفيذ 

الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خالل إحداث لجنة برملانية خاصة 

توصيات  تفعيل  أجل  من  الصلة  ذات  بالجمعيات  تستعني  للغرض 

ومقرتحات الهيئة«.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت تقريرها بتاريخ الثالثاء 26 مارس 2019، 

بعد أن انهت أعاملها مبويف 2018 حني تفرغت لتصفية أعاملها وصياغة 

التقرير النهايئ. إىل تاريخ رصد شهر نوفمرب 2019، ميكن مالحظة غياب 

التوصيات  لتنفيذ  وبرنامج  خطة  لتقديم  الحكومة  من  مبادرة  أية 

واملقرتحات الواردة به. 

يف هذا اإلتجاه، يالحظ ما ييل:

 07 ديسمرب 2019: صدر القرار الحكومي املتعلق بإحداث 'لجنة 

ومتابعة  العالج  مصاريف  اسرتجاع  ملفات  بدراسة  مكلفة  طبية 

الحاالت الحرجة ملصايب الثورة وضبط تركيبتها وطرق سري عملها' 

اللجنة  وتتوىل   .97 عدد  التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد 

الطبية متابعة الحاالت الحرجة ملصايب »ثورة الحرية والكرامة: 17 

ديسمرب 2010 ـ 14 جانفي/يناير 2011«.

عىل  والكرامة  الحقيقة  هيئة  أعلنت   :2020 جانفي/يناير   11  

صفحتها الخاصة عىل مواقع التواصل االجتامعي عن إحالة أرشيفها 

إىل مؤسسة األرشيف الوطني تحت إرشاف رئاسة الحكومة، وذلك 

طبًقا ملا نص عليه الفصل 68 من قانون العدالة االنتقالية.

كل  بنقل   2019 ماي/مايو  شهر  منذ  بدأت  قد  الهيئة  وكانت   

األرشيفات التي تقدر بحوايل 796.3 مرت خطّي و724 جيغا، وقام 

عدل تنفيذ بتشميعها بإذن قضايئ.

نقل  والكرامة  الحقيقة  هيئة  أمتت   :2020 جانفي/يناير   16  

أرشيفها الخاص إىل األرشيف الوطني خالل هذه األيام بعد سنة 

التذكري  الجدير  من   .2018 سنة  أواخر  أعاملها  إنهاء  من  تقريًبا 

القانون األسايس عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ يف  بالفصل 68 من 

وتنظيمها،  االنتقالية  العدالة  بإرساء  يتعلق   2013 ديسمرب   24

الذي ينص عىل أن »تختتم أعامل الهيئة بنهاية الفرتة املحددة لها 

قانونًا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إىل األرشيف الوطني أو إىل 

مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض«. 

كان خيار الهيئة هو إنشاء مؤسسة خاصة بحفظ الذاكرة إال أن غياب 

اإلرادة السياسية إلنشائها أجرب الهيئة واقًعا عىل تسليم أرشيفها قانونًيا 

الرسمية  الجريدة  يف  الهيئة  تقرير  نرش  يعترب  الوطني.  األرشيف  إىل 

باإلضافة إىل بعث لجنة املتابعة رضوريًا لتأكيد املسار ككل، الذي مَر 

6استقاالت من جملة  نفسها،(  الهيئة  داخل  بدأت  بعرثات وخالفات 

15 عضًوا( وحولها لجهة التجاذب السيايس الذي أثر عىل عملها. كام 

أن نفس التقرير تلقى انتقادات من بينها حذف أجزاء منه واألخطاء 

التاريخية التي احتّج البعض عليها، وهو ما يضع تساؤالت كثرية عن 

مرت أكثر من 
سنة كاملة 
منذ صدور 
تقرير الهيئة 
دون العمل ىلع 
تطبيق توصيات 
الهيئة من الجهات 
الرسمية
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منهجية التقيص التي استخدمتها الهيئة ونجاعتها.

السلطة املحلية

إىل   131 الفصل  من  التونيس.  الدستور  من  السابع  الباب  النصوص: 

.142

مجلة الجامعات املحلية. قانون أسايس عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ يف 

9 ماي 2018 يتعلّق مبجلة الجامعات املحلية.

بطء مسار تركيز السلطة املحلية وصعوبات عملية

بطء التنزيل القانوين

تنص مجلة الجامعات املحلية عىل 38 أمرا حكومًيا. مل يصدر من هذه 

حكومية  أوامر   10 سوى  الرصد  فرتة  حدود  إىل  التطبيقية  النصوص 

الرسمي للجامعات املحلية. وهو ما تؤكده منظمة  كام يبينه املوقع 

البوصلة يف تقريرها السنوي حول مسار الالمركزية.

ال بد من التذكري بأن وزارة الشؤون املحلية والبيئة قد سبق لها التأكيد 

عىل انتهائها من صياغة %75 من النصوص التطبيقية ملجلة الجامعات 

املحلية. وجاء هذا النبأ بتاريخ 02 جانفي/يناير 2018، أي قبل أشهر 

من   385 الفصل  وينص  هذا  املحلية.  الجامعات  مجلة  صدور  من 

املجلة  تاريخ صدور  من  أشهر   9 أجل  عىل  املحلية  الجامعات  مجلة 

فيفري/ اآلجال25-  تجاوز  يعني  ما  وهو  التطبيقية.  األوامر  إلصدار 

فرباير -2019بأكرث من سنة دون إمتام عملية تنزيل املجلة، يف مسار 

بناء الالمركزية ككل.

تسييس العمل البلدي

الحزبية ووالءات  الربامج  البلدي أصبح مخرتًقا من  العمل  يالحظ أن 

املرتشحني للعب دور عىل املستوى املحيل. وهو ما أدى عملًيا إىل حل 

املجايل البلدية وتنظيم انتخابات جزئية يف عدة مناطق. كام ان رؤية 

حيث  األخرى،  باملناصب  مقارنة  دونية  نظرة  تزال  ال  البلدي  العمل 

يالحظ تخيل البعض عن العمل البلدي والرتشح لإلنتخابات الترشيعية. 

كامل  محمد  السابق  املدينة  القرصين  بلدية  رئيس  أن  إىل  ويشار 

انتخابه  إثر  فيفري،  شهر  خالل  موقعه  عن  تخىل  قد  كان  الحمزاوي 

انتخاب  لذلك  وتم  القرصين.  دائرة  عن  الشعب  نواب  ملجلس  عضو 

رئيس بلدية جديد.

وهنا قامئة باإلنتخابات الجزئية التي تم إجراءها:

انتخابات جزئية سنة 2019 

 بلدية سوق الجديد من والية سيدي بوزيد

 بلدية باردو من والية تونس

 بلدية تيبار من والية باجة

الجزئية  االنتخابات  بعد  القرصين/الثانية  والية  من  العيون  بلدية   

األوىل جويلية/يوليو 2018.

 بلدية الرسس من والية الكاف.

انتخابات جزئية سنة 2020

يوم التصويت: 25/26 جانفي/يناير 2020

 انتخابات جزئية يف بلدية البطان من والية منوبة

 انتخابات جزئية يف بلدية الدندان من والية منوبة 

 انتخابات جزئية يف بلدية قصيبة الرثيات من والية سوسة

 انتخابات جزئية يف بلدية نفزة من والية باجة

 انتخابات جزئية يف بلدية رقادة من والية القريوان

األعضاء  تراجع  بعد  الشبيكة  بلدية  انتخابات جزئية يف  تقم  مل  بينام 

عن اإلستقاالت.

يوم التصويت: 28/29 مارس 2020.

 انتخابات جزئية يف الفوار من والية قبيل

 انتخابات جزئية يف جبنيانة بوالية صفاقس

 انتخابات جزئية يف حايس الفريد من والية القرصين: 

جاءت االنتخابات الجزئية يف حايس الفريد بعد إستقالة جامعية بتاريخ 

23 ديسمرب 2019 بسبب ما أعتربه 10 من األعضاء إستبداًدا بالرأي من 

قبل رئيس املجلس ونائبه إىل جانب تردي الوضع يف البلدية. وتواترت 

بني  بسبب خالفات  لسنة 2018  البلدية  االنتخابات  منذ  االستقاالت 

أعضاء املجالس املنتخبة ألسباب متشابهة. تؤدي الخالفات بني أعضاء 

املجالس إىل تعطيل العمل وإمكانية التسيري املشرتك والدميقراطي، كام 

حرض التنازع الحزيب والهيمنة من قبل جهة عىل أخرى يف عدة حاالت.

ويعود ذلك إىل:

نقل الرصاع السيايس الحزيب إىل املستوى البلدي. شهدت أغلب املجالس 

البلدية خالفات حادة تعٌذر معها السري العادي للعمل البلدي. ويلجأ 

األعضاء إىل اإلستقالة الجامعية مبا يتوجب معه حل املجلس لغياب 

النصاب القانوين.

خالد  البلدية  الصخرية-رئيس  بلدية  البلدية-حالة  الحزبية  السياحة 

فترييش من مستقل إىل عضو يف حزب التيار الدميقراطي.

تدخل الوالة يف عمل املجلس البلدي-حالة قبيل-

أزمة اإلنتقال الثاني

متثل هذه األزمة دلياًل عىل صعوبات اإلنتقال الدميقراطي وتؤكد عىل 

القانونية واملؤسسات، عىل أهميتهام، بل  بالنصوص  أنه ال يتم فقط 

من هو قيس سعيد؟

من هو نبيل القروي؟

تاريخ ومكان الوالدة : 22 فيفري/فرباير 1958 بتونس 

الشهائد العلمية: 

 شهادة الدراسات املعمقة يف القانون الدويل العام من كلية الحقوق 
والعلوم السياسية بتونس 1985

 ديبلوم األكادميية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986

ايطاليا 2001  اإلنساين بسان رميو  للقانون  الدويل  املعهد   ديبلوم 
التجربة املهنية

بسوسة  والسياسية  االقتصادية  والعلوم  الحقوق  بكلية  مدرس   
1986ـ1999

 مدرس بكلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتامعية بتونس منذ 
1999

اإلقتصادية  والعلوم  الحقوق  بكلية  العام  القانون  قسم  مدير   
والسياسية بسوسة 1994ـ1999

 قيس سعيد هو باألساس أكادميي، قد أشار دامئًا إىل عدم إشتغاله 
بالجانب السيايس. وطرحت شخصيته سؤااًل ملًحا عن أسباب ميل 
تاريخها  عنها  ُعرف  التي  األسامء  من  غريه  دون  إليه  العام  الرأي 

النضايل والسيايس. 

تاريخ ومكان الوالدة: 1 اوت/أغسطس 1963/بنزرت

رجل أعامل

مع شقيقه  أسس  عندما  إعالمي  كوجه  أيًضا  القروي  نبيل  ُعرف   

غازي رشكة »قروي آند قروي« لإلعالم عام 2002.

التلفزيونية  قناته  بدأت  عام 2011  التونسية  الثورة  إندالع   ومع 

باللهجة  السياسية  األخبار  ترفيهية، تغطي  برامج  التي كانت تقدم 

العامية، وحظيت مبتابعة واسعة يف تونس. كام أسس جمعية خريية 

لصالح  اإلجتامعي  العمل  يف  اإلنتخابات  قبل  سنتني  ملدة  نشطت 

جزء  ان  يالحظ  التونسية.  البالد  من  الداخلية  الجهات  يف  الفقراء، 

جهات  من  هم  سبتمرب،  يف  األول  الدور  يف  له  املصوتني  من  مهاًم 

مثلت فضاء النشاط اإلجتامعي للجمعية التابعة له.
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ذات رشعية  لإلنتقال،  ناجعة  إدارة  عىل ضامن  قادرة  سلطة  يتطلب 

أواًل، وقدرة عىل تنفيذ القرارات الكفيلة بإنهاء فرتة اإلنتقال.

مالمح من املسار اإلنتخابي

بني  الفرص  تكافؤ  النقاش حول  اكتوبر 2019  بداية شهر  مع  تواصل 

املرشحني ملنصب رئاسة الجمهورية، قيس سعيد ونبيل القروي، فيام 

يتعلق بالدور الثاين املربمج يف 13 من الشهر املذكور. 

لإلنتخابات  رئيسيني  كمرشحني  أعامل  ورجل  أكادميي  وجود  عكٌس 

الرئاسية أزمة العمل السيايس الحزيب لجهة عدم ثقة الناخب التونيس 

قيس  تحرك  حيث  متضادان  قطبان  وهام  يطرحها.  التي  األسامء  يف 

سعيد بحملة غري معتادة ودون متويل يُذكر بينام تحرك منافسه بآلة 

إعالمية وموارد مالية ضخمة إسُتثمرت يف صورته طوال سنوات سبقت 

اإلنتخابات نفسها. 

فيام يتعلق باملسار اإلنتخايب، بينام واصل املرشح قيس سعيد »حملة 

تفسريية« خاصة، تواجد منافسه نبيل القروي يف السجن بتهم تبييض 

األموال وشبهات فساد )تم إيقافه يف 23 أوت/أغسطس 2019(. ال بد 

من التذكري أن للمرشح األخري صيت سيئ مع املجتمع املدين التونيس، 

 I-يقظ )أنا  منظمة  ناشطني  فيها  يهدد  تسجيالت  له  راجت  حيث 

الفساد  الرقايب والتوعوي حول قضايا  املجال  املختصة يف   )WATCH

والشفافية يف تونس. وهو ما بقي من دون متابعة أو تحقيق جدي 

قضية  يف  القروي  املرشح  إيقاف  تم  ألصحابها.  املسؤوليات  لتحميل 

رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض األموال، 

وذلك بإستعامل الرشكات التي ميلكها صحبة شقيقه غازي القروي، يف 

كل من املغرب والجزائر واللكسمبورغ.

 5 يوم  بتونس،  اإلستئناف  مبحكمة  الصيفية  اإلتهام  دائرة  ورفضت 

سبتمرب 2019، مطلًبا لإلفراج عنه وابقت عىل التدابري االحرتازية التي 

تّم إتخاذها منذ فرتة ضد الشقيقني القروي، واملتعلّقة بتحجري السفر 

وتجميد التعامل عىل ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب 

بالقطب  التحقيق  »قلب تونس«، ويف 18 سبتمرب 2019 رفض قايض 

القضايئ اإلقتصادي واملايل، التعّهد مبطلب اإلفراج املؤقت عن املرتشح 

لعدم  وذلك  القروي،  نبيل  ألوانها،  السابقة  الرئاسية  لإلنتخابات 

اختصاصه بالنظر يف املطلب.

السابقة ألوانها،  الرئاسية  إيقاف املرتشح لإلنتخابات  وقد خلّف قرار 

من قبل دائرة اإلتهام الصيفية مبحكمة اإلستئناف، ردود فعل متباينة، 

إذ اعترب أعضاء هيئة الدفاع عن القروي، أن عديد اإلخالالت القانونية 

قد حفت بإصدار بطاقة إيقافه وبعملية اإليقاف يف حد ذاتها.

بتاريخ 1 اكتوبر زار وفد عن الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات 

الشارين  منذر  والعضو  بودربالة  توفيق  رئيسها  من  يتكون  االساسية 

نبيل  الثاين  الدور  يف  والفائز  الرئاسية  لالنتخابات  املرتشح  اىل  زيارة 

القروي املوقوف حينها بالسجن املدين باملرناقية.

الداخل  يف  الحقوقية  والجهات  السياسية  الوجوه  عديد  دعت  كام 

والخارج، إىل متتيع املرشح نبيل القروي بكامل الحرية يف القيام بحملته 

. كام عربت  املتناِفَسنْيِ بني  الفرص  تكافؤ  مبدأ  من  انطالًقا  اإلنتخابية، 

الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات عن تخوفها من عدم القبول بنتائج 

السجن. واستند  القروي يف  بقاء  استمرار  الرئاسية بسبب  االنتخابات 

الناطق الرسمي باسم الهيئة اىل ما اعتربه دور الهيئة يف حامية املسار 

الدميقراطي نفسه، حيث أعترب ان دور الهيئة يتجاوز البعد التقني.

وتبنت بعثة اإلتحاد األورويب ملراقبة اإلنتخابات يف تونس نفس املوقف 

يف بيانها الصادر يوم 03 اكتوبر 2019. وهو ما أكدته منذ الدور األول، 

القروي دون نتيجة حيث ذكّرت  الذي سعت خالله اىل لقاء املرشح 

الرئايس،  السباق  الثاين، يف  املرتشح  املرشح قيس سعيد،  التقت  بأنها 

»للحديث عن املسار اإلنتخايب، وأنها قّدمت مطلًبا للسلطات القضائية، 

قصد زيارة نبيل القروي«.

من  أيام  قبل  القروي  نبيل  رساح  إطالق   2019 اكتوبر   09 يوم  تم 

املناظرة اإلنتخابية مع املرشح الثاين وايام قبل يوم اإلقرتاع.

كام مل تتلق املحكمة اإلدارية أيضا أية طعون يف نتائجها إىل حدود آخر 

الناطق  به  ما رصح  وفق  اكتوبر(،   16( الطعون  لتقديم  قانوين  أجل 

لألنباء  إفريقيا  تونس  لوكالة  الغابري  عامد  املحكمة  بأسم  الرسمي 

)وات(. وقد فاز يف الدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها 

قيس سعيد بنسبة 72.71 % من األصوات، عىل منافسه الذي تحصل 

عل 27.29 %.

مسار تشكيل الحكومة

يعكس مسار تشكيل الحكومة صعوبة اإلنتقال الدميقراطي يف تونس، 

املبدأ  حيث  من  واملؤسساتية  القانونية  الرشوط  عىل  تتوفر  حيث 

النجاح  كل  لتحقيق  كافية،  واقًعا  وليست  تكن،  مل  أنها  إال  للنجاح، 

للوصول اىل التوليفة الضامنة للدميقراطية. 

تجاذبات  وعرفت  يوما،   109 طوال  الحكومة  تشكيل  أزمة  امتدت 

سياسية حادة تسببت يف هيمنة منطق املحاصصة الحزبية واملصالح 

السياسية الضيقة. كام انها عكست مالمح، ميكن اختصارها فيام ييل:

عجز الطبقة السياسية وأزمة األحزاب السياسية آلت اىل الدفع بأسامء 

من البريوقراطيني والخرباء والتكنوقراط أو سياسيني مل يكن لهم وزن 

سيايس وإنتخايب كبري أو تجربة سابقة يف الحكم

استغلت األحزاب السياسية املذكورين يف الحكم عرب واجهة سياسية

ويف  األحزاب  يف  العام  الرأي  ثقة  عدم  الحكومة  تشكيل  أزمة  أثبتت 

الطبقة السياسية ككل. 

وأصبحت  متواصلة  حكم  أزمة  اىل  الحكومة  تشكيل  أزمة  تحولت 

مؤسسات الدولة مرسًحا للرصاع السيايس أو التوافقات الوقتية

األمر  نهاية  يف  تبَينت  التي  السياسية  التعاقدية  الوثائق  إىل  اللجوء 

محدوديتها لجهة العمومية وعدم الدقة باإلضافة إىل أنها أصبحت آخر 

ما يوقع عليه بعد توزيع املناصب السياسية.

حكومة الحبيب الجملي

عمق الخالفات الحزبية وآثارها

الحبيب  النهضة،  حركة  مرشح  سعّيد  قيس  التونيس  الرئيس  كلف 

الجميل، يوم 15 نوفمرب، بتشكيل حكومة جديدة. شغل الجميل منصب 

وزير دولة يف حكومتني سابقتني، وله من العمر 60 عاًما، حسمت حركة 

األحزاب  ُجل  أن  خاصة  خارجها،  من  شخصية  عىل  إختيارها  النهضة 

املمثلة يف مجلس النواب قد اشرتطت تعيني رئيس حكومة من خارج 

الحركة حتى تدخل يف مشاورات لتشكيل ائتالف حكومي.

تشكيل  ماراثونية حول  مفاوضات   2019 نوفمرب/ديسمرب  شهرا  عرف 

التحالفات املمكنة. تبني جلًيا  الحكومة، مع خالف كبري حول طبيعة 

ان حركة النهضة ال ميكن لها ان تحكم لوحدها لكن ال ميكن الحكم 

أثرت  كام  االنتخابات.  فرضتها  التي  للتوازنات  نتيجة  وذلك  بدونها، 

حركة النهضة عىل العملية ككل، يف ظل الخالفات داخلها، باإلضافة اىل 

الخالفات الشديدة مع حركة الشعب والتيار الدميقراطي وتحيا تونس. 

فيام تلقت منهجية عمل الرئيس املكلف إنتقادات شديدة جًدا التي 

ارتبطت يف مرحلة أوىل بالحركة التي اقرتحت اسمه، فيام اتجه الحًقا 

إىل التعبري عن رغبته يف تشكيل حكومة ال حزبية. وهو ما أنتهى به 

عدم نيله الثقة يف مجلس نواب الشعب يوم 10 جانفي/يناير 2020.

ضمت الحكومة املقرتحة من قبل الحبيب الجميل 42 عضًوا، 28 وزيًرا 

و14 كاتب دولة. مل تختلف عن سابقاتها املوسعة، كام كان الحضور 

الحكومة  رئيس  عنها  أعلن  التي  النسبة  من  وأقل  محدوًدا  النسايئ 

يف  مهام  زاولوا  قد  تعيينهم  تم  ممن  عديدة  أسامء  أن  كام  نفسه. 

حكومات بقيادة النهضة.

حكومة إلياس الفخفاخ

تم تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة طبًقا ملقتضيات الفصل 

89 من الدستور التونيس، خالل شهر واحد غري قابل للتمديد. أي ]من 

)21 جانفي/يناير( إىل )19 فيفري/فرباير 2020([

التي  الكتابية  املشاورات  من  سلسلة  ختام  يف  التكليف  هذا  ويأيت 

مبجلس  واالئتالفات  والكتل  األحزاب  مع  الجمهورية  رئيس  أجراها 

نواب الشعب، وبعد لقاءات مع املسؤولني عن أكرب املنظامت الوطنية 

ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.  ويخّول الفصل 89 من 

الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها األقدر عىل 

تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار 

يف  والناخبات  الناخبني  إلرادة  واحرتاًما  األقدر.  أنها  لها  يرتاءى  من 

االنتخابات الترشيعية، واحرتاًما للمقرتحات التي تقدمت بها األحزاب 

فإن  بتوجيهها،  قاموا  التي  املراسالت  يف  النيابية  والكتل  واالئتالفات 

الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل 

الثقة، فعدد غري قليل من  التي سيمنحها مجلس نواب الشعب  هي 

أعضاء املجلس النيايب هم الذين اقرتحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة 

الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها عىل 

أرقام حول 
اإلنتخابات 

الرئاسية 2019 
يف الدور الثاني

7,074,56613,00018,000

700 384 %49%51
رجال

مالحظ محليداخل تونس

نساء مالحظ من الخارجخارج تونس

عدد املالحظين عدد مكاتب اإلقتراع
عدد املسجلين

 يف االنتخابات الرئاسية
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الجلسة العامة، وفق نص بالغ رئاسة الجمهورية.

املكلّف  الفخفاخ  إلياس  أكد  السياسية،  الوعود  جملة  إىل  باإلضافة 

بتشكيل الحكومة عقب لقائه برئيس الجمهورية قيس سعّيد اإلثنني 

20 جانفي/يناير 2020 أنّه سيسعى لتكوين حكومة من ‘’فريق مصّغر 

منسجم وجدي يجمع بني الكفاءة واإلرادة السياسية القوية والوفاء 

سيفتح  أنّه  إىل  وأشار  املجيدة’’.  الثورة  وألهداف  الوطنية  للثوابت 

املجال ألوسع حزام سيايس ممكن يف تشكيل الحكومة بعيًدا عن أي 

إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء للتوجه األغلبي، وفق قوله.

اختار رئيس الحكومة املكلف قامئة محددة من األحزاب التي سيدخل 

معها يف مفاوضات تشكيل الحكومة. وقد أقىص من قامئته حزب قلب 

السيايس »الثوري«  الخط  الدستوري، متاشًيا مع  الحر  تونس والحزب 

لفكرة  الجمهورية  رئاسة  نفي  مع  رأيه،  حسب  الجمهورية  لرئيس 

الرئيس«،  »حكومة  هي  بتشكيلها  الجديد  املكلف  حكومة  تكون  ان 

باإلضافة إىل أن الخطاب السيايس لقيس سعيد بقي دامئًا يف مدار فكرة 

الدولة والدستور، والحرص عىل تقديم تأويله للدستور ضمن الرصاع 

بني  تعارض  أوليات  وجود  تجاهل  ميكن  ال  سبق،  ما  رغم  السيايس. 

الربملان ورئاسة الجمهورية.

شاركت األحزاب التالية يف املفاوضات، أو ما ُعرَب عنه باألحزاب التي 

صوتت للرئيس يف الدور الثاين. وهي: حركة النهضة، التيار الدميقراطي، 

تونس،  مرشوع  تونس،  تحيا  حركة  الشعب،  حركة  الكرامة،  ائتالف 

االتحاد الشعبي الجمهوري، نداء تونس، البديل التونيس، آفاق تونس.

ميكن تصنيف هذه األحزاب بني:

 اليمني املحافظ: النهضة/ائتالف الكرامة مع غياب حزب الرحمة

التونيس/ اليمني: مرشوع تونس/نداء تونس/تحيا تونس/البديل   

آفاق تونس مع غياب حزب قلب تونس يف البداية والحزب الحر 

الدستوري

 قومي عرويب: حركة الشعب

 دميقراطي إجتامعي: التيار الدميقراطي

الطرح  ضعف  إىل  بالنظر  نسبًيا  أعاًله  الوارد  التصنيف  يعترب 

األيديولوجي بإستثناء حركة النهضة اإلسالمية وبعض األحزاب القدمية 

التي تتواجد عرب خطابها العايل بدل ايديولوجيتها كحركة الشعب أو 

التيار الدميقراطي. التقى هذا املعطى بالزخم العاطفي والزخم الثوري، 

الذي متاهي مع طابع شعبوي متصاعد منذ الحمالت االنتخابية سواء 

الترشيعية أو الرئاسية. وهو تطور فرضه واقع الحياة الحزبية املفككة 

واملليئة بانعدام الثقة بني الفاعلني فيها.

مفاوضات تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ  مفاوضات تشكيل حكومة الحبيب الجملي

 11 نوفمبر 2019 : حركة النهضة ُتعلن عن الوثيقة 
التعاقدية لتشكيل الحكومة

النهضة  : مجلس شورى حركة   2019  14 نوفمبر 
يختار الحبيب الجملي من بين أربع شخصيات

من  الجملي  الحبيب  تكليف   :  2019 نوفمبر   15  
قبل رئاسة الجمهورية

تشكيل  مفاوضات  انطالق   :  2019 نوفمبر   19  
الحكومة مع األحزاب السياسية واملنظمات الوطنية 

املختلفة

والتيار  الشعب  حركة   :  2019 ديسمبر   05  
تشكيل  مفاوضات  من  ينسحبان  الديمقراطي 

الحكومة

 15 ديسمبر 2019 : تمديد فترة تشكيل الحكومة 
بسبب فشل املفاوضات مع األحزاب

عن  ُيعلن  الجملي  الحبيب   :  2019 ديسمبر   23  
رغبته يف تشكيل حكومة كفاءات مستقلة

 01 جانفي 2020 : الحبيب الجملي يقدم تشكيلة 
حكومته

 05 جانفي 2020 : مجلس شورى حركة النهضة 
ُتعلن عن نيتها منح الثقة لحكومة الجملي

الفخفاخ  الياس  تكليف   :  2020 جانفي   20  
بتشكيل الحكومة

عن  يعلن  الفخفاخ  الياس   :  2020 جانفي   23  
تحديد  الحكومة:  لتشكيل  أسابيع  ثالث  من  مراحل 
هيكلة  البرنامج/تحديد  السياسي/تحديد  الحزام 

تركيبة الحكومة

عن  ُيعلن  الفخفاخ  الياس   :  2020 جانفي   24  
استثناءه لحزبي قلب تونس والحزب الحر الدستوري. 

 28 جانفي 2020 : بداية اللقاءات التشاورية مع 
األحزاب السياسية حول الوثيقة التعاقدية

 31 جانفي 2020 : بعد اجتماعات خالل األسبوع 
الذي سبق هذا التاريخ، أعلن رئيس الحكومة املكلف 
وتم  التعاقدية.  الوثيقة  ىلع  تعديالت  اجراء  عن 

تحديد يوم 1 فيفري كتاريخ للمصادقة عليها.

 01 فيفري 2020 : عدم املصادقة ىلع املذكرة 
صدر  النهضة.  حركة  من  التأجيل  وطلب  التعاقدية 
طلب التأجيل ربع ساعة قبل موعد اجتماع األحزاب. 

 03 فيفري 2020 : عدم املصادقة ىلع املذكرة 
التعاقدية بطلب من لجنة مفاوضات حركة النهضة. 
تحت  تونس  قلب  حزب  بمشاركة  تتمسك  والحركة 
الشاهد  الوطنية«. ويوسف  الوحدة  عنوان »حكومة 

يشارك يف عملية الضغط.

الحكومة  رئيس  بين  لقاء   :  2020 فيفري   06  
املكلف ورئيس حركة النهضة

 07 فيفري 2020 : الياس الفخفاخ يقدم النسخة 

الثالثة من الوثيقة التعاقدية

 08 فيفري 2020 : لقاء رئيس الحكومة مع ممثلي 
تونس  ونداء  تونس  وافاق  التونسي  البديل  أحزاب 

ومشروع تونس

املكلف  الحكومة  رئيس  لقاء   :  2020 فيفري   11  
برئيس حركة النهضة

 12 فيفري 2020 : إعالن موعد 14 فيفري كتاريخ 
رئيس  الى  للحكومة  النهائية  التركيبة  لتقديم 

الجمهورية. 

 14 فيفري 2020 : تأجيل اإلعالن إلى اليوم التالي

 15 فيفري 2020 : لقاء الرئيس املكلف باألحزاب 
املعنية بتشكيل الحكومة وانسحاب حركة النهضة 
وقرارها  الحكومة  التركيبة  إعالن  من  ساعة  قبل 

بعدم منح الثقة بسبب غياب حزب قلب تونس.

 20 فيفري 2020 : الرئيس املكلف يقدم تركيبة 
الحكومة الى رئاسة الجمهورية. 

 24 فيفري 2020 : التوقيع ىلع الوثيقة التعاقدية 
حركة  كتلة  رئيس  البحيري  نورالدين  حضور  بحضور 
الديمقراطي  التيار  عام  امين  عبو  ومحمد  النهضة 
ويوسف  الشعب  حركة  عام  امين  املغزاوي  وزهير 
الشاهد رئيس حركة تحيا تونس وحسونة الناصفي 

رئيس كتلة اإلصالح الوطني

لحكومة  الثقة  بمنح  التصويت   : 26 فيفري 2020 
إلياس الفخفاخ بموافقة 129 نائبا، تحّفظ واحد، و77 

اعتراضا.
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حقوق  يخص  فيام  الترشيعي  املستوى  عىل  ملحوظًا  تقدًما  تونس  تعيش 

اإلنسان، إال أن املقاربات يف شأنها ال تزال منقوصة يف ظل عدم وجود قدرة 

سبيل  عىل  واألمن  اإلنسان  حقوق  بني  الواضحة  املعادلة  إقامة  عىل  واضحة 

املثال، أو بني رضورات العمل الحكومي يف الحاالت اإلستثنائية والحرية ... عاد 

خالل شهر مارس من سنة 2020 مرشوع قانون زجر اإلعتداءات عىل األمنيني. 

انتقد الوفد املمثل لالتحاد العام التونيس للشغل خالل جلسة استامع بلجنة 

عىل  اإلعتداء  »زجر  عنوان  تحت  عاد  الذي  القانون  مرشوع  العام  الترشيع 

القوات املسلحة«، حيث أعتربه أنّه يتضمن عديد اإلخالالت الخطرية التي تهدد 

املجتمع وتتعارض مع الحقوق والحريات املكفولة بالدستور ودعا إىل رضورة 

إعادة صياغة مرشوع القانون مبا يتناسب مع الحريات الفردية والعامة.

االعتداءات  زجر  قانون  مرشوع  أن  عىل  الحزقي  عامد  الدفاع  وزير  وشدد 

بصيغته التي عرض بها تجاوزته االحداث ويتضمن نقائص عديدة وعدة نقاط 

تتعلق باملفاهيم االساسية والتعريفات التي يجب مراجعتها، خاصة يف عالقة 

فصول مرشوع القانون ببقية الحقوق والحريات.

متسكت وزارة الداخلية والنقابات األمنية من خالل املبادرة الترشيعية األخرية 

القى  املرشوع  هذا  لكن  بعملهم،  قيامهم  أثناء  منظوريها  حامية  برضورة 

تعارضه  إىل  إضافة  العقايب،  و طابعه  الزجري  واسعة حول مضمونه  معارضة 

أغلب  أصدرت  بالحريات، وقد  يتعلق  فيام  والدستور  الدولية  املواثيق  مع 

بيانات ومواقف منددة  الوطنية  الحقوقية واملنظامت  املنظامت والجمعيات 

عن  السياسيني  الفاعلني  من  العديد  عرب  كام  لخطورته  ونبهت  القانون  بهذا 

امتعاضهم من مرشوع القانون كام طالبت كل من نقابة الصحفيني التونسيني 

واالتحاد العام التونيس للشغل بسحبه من أمام لجنة الترشيع العام، كام شارك 

مركز دعم منظامت املجتمع املدين التونسية يف توجيه نداء إىل نواب الشعب 

إللغاء النظر يف مرشوع القانون املتعلق بزجر االعتداء عىل القوات املسلحة.

السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق 
اإلنسان

عقوبة اإلعدام يف تونس: 

يعاقب القانون التونيس عىل 21 جرمية باإلعدام إال أنها عملًيا مل تطبق 

منذ سنة 1991. وهو ما يعترب توقًفا طوعًيا عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

لتصبح تونس واحدة من 29 دولة اختارت التوقف الطوعي عن تنفيذ 

العقوبة املذكورة.

والعالقات  والحريات  الحقوق  ولجنة  العام  الترشيع  لجنة  عقدت 

حول  مشرتكة  جلسة   2020 جانفي/يناير   8 األربعاء  يوم  الخارجية 

بعقوبة  يتعلق  العريب  الربملان  عن  صادر  اسرتشادي  قانون  مرشوع 

وممثلو  الخرباء  أكد  العربية،  الدول  يف  تطبيقها  وضامنات  اإلعدام 

املجتمع املدين املُستمع لهم خالل الجلسة عدم تطابق مرشوع القانون 

اإلسرتشادي مع أحكام الدستور واإلتفاقيات واملعاهدات التي صادقت 

عليها الدولة التونسية. كام ذهب النواب إىل رفض هذا املرشوع لنفس 

األسباب. وهو ما يعترب إيجابًيا عىل طريق اإللغاء الكيل للعقوبة.

حرية التعبير/الصحافة/اإلعالم

اإلنتهاكات وصعوبات العمل الصحفي

تتواصل اإلعتداءات عىل الصحفيني يف ظل ظروف صعبة خالل العمل، 

ميكن   .2019 اكتوبر  شهر  إىل  وصواًل  اإلنتخابية  الفرتة  خالل  خاصة 

مالحظة ذلك يف العالقة مع املؤسسات والهيئات الرسمية.

تعرض عدة صحفيني لإلعتداء من قبل موظفي مراكز اإلقرتاع ومسرييها.

نواب  مجلس  إىل  الدخول  من  الصحفيون  ُمنع   :2019 ديسمرب   07

اضطرابًا  عرفت  األجواء  ان  كام  للمكتب.  نشاط  وجود  رغم  الشعب 

حاًدا بسبب الخالف بني نائبة عن حركة النهضة )جميلة الكسيكيس( 

من  عددا  أن  كام  مويس(،  )عبري  الدستوري  الحر  الحزب  عن  ونائبة 

النقابة  املجلس. وهّددت  داخل  كانوا معتصمني  األخري  الحزب  نواب 

أو  الشعب  نواب  مجلس  داخل  الحمراء  الشارة  برفع  لإلعالم  العامة 

اإلرضاب، يف حال تواصل املس من العمل الصحفي، عىل خلفية إقدام 

بعض نواب ائتالف الكرامة عىل إحداث الفوىض داخل الربملان ومنع 

مصورو التلفزة الوطنية من بث إحدى املداخالت، وإستغالل التلفزة 

لتمرير شعارات ال عالقة لها بالربملان. ودعت النقابة مصوري التلفزة 

املكلفني  اإلعالميني  مبضايقة  يقوم  نائب  كل  مقاطعة  إىل  الوطنية، 

بتغطية نشاط مجلس نواب الشعب.

التونسيني  للصحفيني  الوطنية  النقابة  إنتقدت   :2019 ديسمرب   25

جاء  الجمهورية.  رئاسة  تنتهجها  التي  التعتيم  بسياسة  عنه  ما عربت 

موقف النقابة عقب ما تعرض له الصحفيون من منع مبناسبة تغطيته 

لزيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان اىل تونس. وقد شملت هذه 

خاصة  األجانب  الصحفيني  إىل  باإلضافة  املحليني  الصحفيني  املعاملة 

الرئايس إىل  الجديد«. عمدت قوات األمن  تلفزيون »العريب  صحفيي 

احتجاز بطاقات الفريق الصحفي التابع للقناة املذكورة واملعتمدة يف 

تونس واملتكّون من الصحفي وسام دعايس واملصّور الصحفي أمين بن 

منصور، كام متت مرافقتهم لتحرير محرض تصوير دون ترخيص بتعلة 

أّن التصوير أمام القرص الرئايس يخضع لرتخيص مسبق، وهو ما يخالف 

القانون يف هذا اإلتجاه. باإلضافة إىل منع 13 صحفيا تونسًيا يعملون 

كمراسلني لعدد من وسائل اإلعالم األجنبية من دخول قرص قرطاج.

»غرف  الوثائقي  عمل  فريق  استنطاق  تّم   :2020 فيفري/فرباير   17

سوداء«، أمام الفرقة املركزية الثالثة لألبحاث بالحرس الوطني بالعوينة 

عىل خلفية شكاية تقدم بها عون األمن، الذي كان حرر محرض حجز 

الوثائق واملعدات يف بيت مصطفى خذر املشتبه به فيام يعرف بقضية 

»الجهاز الرسي لحركة النهضة«.

صعوبات العمل بالنسبة للصحفيني األجانب خاصة فيام يتعلق بعملية 

الوطنية  النقابة  أشارت  اإلنتخابية.  املراكز  يف  للعمل  اإلعتامد  إسناد 

للصحفيني التونسيني إىل أنها مشوبة بعدة نقائص. 

غياب احرتام رضورات احرتام العمل الصحفي لدى الناشطني السياسيني 

الفرق  ومنها  والرئاسية  الترشيعية  لإلنتخابات  املرشحني  من  خاصة 

الفرق  تفصل  فمثاًل  مرشحني.  لعدة  اإلنتخابية  الحمالت  يف  العاملة 

األمنية املرافقة للمرشحني يف فرصة حصول الصحفي عىل ترصيح أو 

معلومة.

ال تزال مسألة احرتام أخالقيات املهنة وعدم اإلنحياز يف نقل املعلومة 

مطروحة بشدة خاصة فيام يرتبط بالعمل خالل فرتات اإلنتخابات.

الصعوبات الهيكلية يف القطاع اإلعالمي

 ضعف اإلعالم الرسمي وغياب الحرفية

 تخوف من اندثار عديد املؤسسات اإلعالمية منها الصحافة الورقية 

من  بدعم  تحظ  مل  التي  والجهوية  والجمعياتية  الصغرى  واإلذاعات 

املتبقية  املؤسسات  عىل  سيطرة  هناك  تكون  ذلك  مقابل  يف  الدولة 

لتوظيفها. وهو ما يطرح سؤال دعم القطاع اإلعالمي من قبل الدولة 

ألغراض  اإلعالمية  الوسائل  واستغالل  السيايس  املال  وجود  ظل  يف 

حزبية ضيقة.

 غياب مرشوع إصالح القطاع اإلعالمي

 محدودية السياسات العمومية يف مجال اإلعالم لجهة ضامن التعددية 

والتنوع وضامن إعالم ذو جودة ومهنية عالية.

الدور التعديلي للهيئة العليا املستقلة 
لإلتصال السمعي البصري

عملت الهيئة عىل تعديل املشهد اإلعالمي عرب قرارات تدخل يف صلب 

املنعقدة  الهيئة يف جلسته  قّرر مجلس  املثال،  صالحياتها. عىل سبيل 

الذي  )الفصل(  كالس«  »ال  برنامج  إيقاف   ،2019 ديسمرب   25 يوم 

يتم بثه عىل قناة »تونسنا« ملدة شهرين، وذلك ملا تضمنته حلقة 14 

دون  األطفال  بتوظيف  خاصة  »تتعلق  مخالفات  من   2019 ديسمرب 

مراعاة سنهم ودرجة نضجهم وعدم إدراكهم للمعطيات املقدمة لهم، 

عن  بهم  النأي  رضورة  تقتيض  التي  الفضىل  مصلحتهم  من  ميس  مبا 

الحلقة  إعادة بث  املجلس عدم  السياسية وغريها«. وقرر  التجاذبات 

الرسمي  اإللكرتوين  املوقع  من  وسحبها  املخالفة  موضوع  املذكورة 

https://daamdth.org/archives/8917
https://daamdth.org/archives/8917


ي
اط

قر
دمي

 ال
ال

تق
الن

 وا
ان

س
إلن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

امل
ت 

عا
رشي

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

صد
مر

عم
 د

كز
ملر

ي 
نو

س
 ال

ف
ص

ر ن
ري

تق
ال

4445

للقناة ومن جميع صفحاتها عىل شبكات التواصل اإلجتامعي. وواصلت 

للقانون  تقيم مخالفتها  التي  الحاالت  اإلعالميني يف  نظر  لفت  الهيئة 

وقواعد املهنة وأخالقياته. 

السياسة العامة يف الهجرة واللجوء

للحقوق  التونيس  املنتدى  أكد  بالتوازي   2020 جانفي/يناير   07 يوم 

األكرث  الفئات  حقوق  تحرتم  أن  رضورة  عىل  واإلجتامعية  االقتصادية 

هشاشة من النساء واألطفال وطالبي اللجوء. وأن املعلومات شحيحة 

املمكنة  التطورات  تداعيات  املعدة ملواجهة  الطوارئ  بخصوص خطة 

برئ  مبنطقة  مخيم  تركيز  مخطط  خاصة  ليبيا،  يف  األمني  للوضع 

الفطناسية التي تبعد 15 كم جنويب مدينة رمادة من والية تطاوين. 

تجدر اإلشارة إىل أن الشبكة األورومتوسطية للحقوق قد دعت تونس، 

إرساء منظومة كاملة ومتناسقة لضامن  منذ سنة 2019، إىل رضورة 

حق اللجوء عىل ترابها. وهو ما يغيب فعلًيا مع هيمنة املقاربة األمنية 

اإلنسانية  الوضعية  معمقة خاصة يف ظل  إشكاليات  يطرح  مبا  غالًبا، 

التي يعيشها األجانب يف تونس خاصة األفارقة من جنوب الصحراء.

املهاجرون األجانب يف تونس

خاصة  تونس  يف  والعنرصية  للتمييز  األجانب  املهاجرون  يتعرض 

أرقام  عدة  تثبته  ما  وهو  الصحراء.  جنوب  إفريقيا  من  القادمون 

وإحصائيات. 

وتحصل االعتداءات العنرصية سواء بسبب أعامل فردية وهي التي قام 

أو  التجارية  املحالت  وأصحاب  األجرة  سيارات  وسائقو  مواطنون  بها 

أعامل مؤسساتية حيث احتلت مراكز األمن أعىل نسبة، ويخضع عمل 

املهاجرين األجانب يف تونس إلطار قانوين غري محنّي )يعود للستينات(. 

وهو عمل غري مهيكل وهش ويخرق الرشوط الدنيا للتعامل األخالقي 

غري  ظروف  ظل  يف  األدىن  هي  األجانب  العامل  أجور  تعترب  املهني. 

مناسبة للعمل. كام يضطر عدد كبري منهم ملغادرة عملهم سعًيا وراء 

آخر بسبب املعاملة غري اإلنسانية والالأخالقية فيام يتعرض الكثريون 

للتحرش. 

يتطلب ما سبق مراجعة اإلطار القانوين للمهاجرين يف تونس مع تطبيق 

القانون املتعلق بالتمييز العنرصي الذي ال يزال موجوًدا كمامرسة.

مكافحة اإلتجار بالبشر

قانون أسايس عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ يف 3 أوت/أغسطس 2016 

يتعلق مبنع االتجار باألشخاص

من  الثالث  للباب  طبًقا  باألشخاص  االتجار  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

القانون املذكور آنًفا.

فيام يتعلق بعمل الهيئة املذكورة، الحظ الرصد صعوبات عمل الهيئة 

اإلدارات  تعاون  عدم  إىل  باإلضافة  الالزمة  اإلمكانيات  توفر  وعدم 

ال  والبيانات.  املعلومات  توفري  يف  خاصة  الكايف  بالشكل  واملؤسسات 

بد من التذكري يف هذا اإلتجاه إىل أنه ميكن مالحظة أن نشاط الهيئة 

وجهد  العبيدي  روضة  لرئيستها  الشخيص  الصيت  تأثري  يعتمد  التي 

الهيئة يف ظل ظروف صعبة  أعضاءها عىل فعالية دورها فيام تعمل 

مالًيا ولوجستًيا. 

أما بخصوص التقرير السنوي للهيئة، قالت األستاذة العبيدي إىل أن 

عملية جمع املعطيات واإلحصائيات تعطلت، ذلك أن بعض الوزارات 

مل متد الهيئة بها إىل حدود يوم 10 و11 جانفي/يناير. وقد تم إصدار 

التقرير املذكور الحًقا يوم 23 جانفي/يناير بالتزامن مع اليوم الوطني 

إللغاء الرق والعبودية، من الحاالت التي تابعتها الهيئة، تم اإلعالن عىل 

الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبرش، إىل أن النيابة 

العمومية بصفاقس أذنت بفتح تحقيق يف مقاطع فيديو املتداولة عىل 

امرأة  اعتداء  شبهة  حول   »Facebook« االجتامعي  التواصل  موقع 

بالعنف عىل عدد من الفتيات. وهي بصدد متابعة للملف بالتنسيق 

مع املصالح األمنية والقضائية املختصة.

اعتداء بدنيا 
ولفظيا ومنع 

من العمل

اذاعات

قنوات تلفزية

صحف مكتوبة

مواقع الكترونية

وكالة أنباء

اعتداء من قبل 
العاملين يف 
مراكز االقتراع

واليةحصلت 
فيها 

االعتداءات

7934 22
أرقام حول العمل الصحفي من 22 جويلية إلى 20 أكتوبر 2019

االعتداءات خالل ديسمبر 2019

تونس العاصمة

باجة وسيدي بوزيد

سوسة والقيروان

قفصة

23 اعتداء

8 اعتداءات

5 اعتداءات

4 اعتداءات

يعمل الصحفيون 
املعتدى عليهم يف

9
8
3
2
1

حاالت منع حاالت هرسلةاعتداء
من العمل
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عدم احترام

عنف جسدي

ابتزاز

تحيل

89.60%

4%

33,90%

7,80%

29,60%

نسبة املهاجرين من افريقيا جنوب 
الصحراء الذين يتعرضون ملختلف 
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حقوق الطفل

بشأن  أوروبا  مجلس  إتفاقية  إىل  تونس  انظمت   :2019 أكتوبر   15

التي تم  حامية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنيس )النزارويت( 

اإلعالن عنها يف 12 جويلية/يوليو 2007. وتهدف اإلتفاقية إىل مكافحة 

حقوق  وحامية  غستغاللهم  ومنع  األطفال  عىل  الجنيس  اإلعتداء 

بتجريم  الجنيس، وذلك  واإلعتداء  الجنيس  اإلستغالل  األطفال ضحايا 

إستدراجهم لإلعتداء عليهم جنسًيا أو استغاللهم جسديًا باإلعتامد عىل 

التكنولوجيات الحديثة.

وهو ما يتطلب مالمئة الترشيعات الوطنية من أجل محاربة الجرائم 

مستوى  عىل  خاصة  اإلفرتايض  الفضاء  يف  األطفال  لها  يتعرض  التي 

القوانني املتعلقة بجرائم االعتداءات الجنسية.

تنظيم الحمالت التوعوية والتحسيسية من أجل زيادة الوعي املواطني 

خاصة األطفال وأوليائهم يف هذا املجال.

حقوق األقليات

رغم وجود اإلطار القانوين ترشيعًيا ودستوريًا إال أن العوائق الحقيقية 

تظهر يف املامرسة لجهة هيمنة التصورات التقليدية وإستغالل البعض 

القانوين  اإلطار  يبقى  غريها.  دون  توجهات  فرض  أجل  من  للسلطة 

بدوره معيًبا لألسباب املذكورة التالية:

 القوانني التي تتعارض مع الدستور 

 غياب املحكمة الدستورية كإحدى ضامنات الحقوق والحريات

األقليات الجنسية

فيام يتعلق باألقليات الجنسية، ميكن مالحظة ما ييل:

سمح  األقليات،  متثيلية  عزز  الذي  الدميقراطي  الفضاء  إنفتاح   

العنف  ودعوات  املثلية  رهاب  حاالت  برصد  ذلك  مع  بالتوازي 

القوانني  تنقيح  رضورة  عىل  يؤكد  الذي  األمر  والكره.  والتمييز 

الحقوق  مع  املتعارضة  منها  وخاصة  الدستور  مع  املتعارضة 

والحريات الفردية. 

 عدم تركيز املحكمة الدستورية سبب رئييس من أسباب تعطيل 

غيابها  ظل  يف  ميكن  ال  حيث  الفردية،  والحريات  الحقوق  تركيز 

الطعن يف تلك القوانني. وهو ما يجعل اإلنتقال الدميقراطي منقوًصا 

القانونية  شموليته  من  التحول  سمة  يفقد  ألنه  مكتمل  وغري 

التي  وهي  السابقة.  املنظومات  عيوب  عىل  ويحافظ  والحقوقية، 

تغذي، عرب غياب التجريم والعقاب، كل أشكال العنف والتمييز.

 إستغالل األمنيني وتواطؤهم عىل هضم حقوق األقليات الجنسية 

وحامية املعتدين.

مواطنات  ثالث  تعرض  املثال،  سبيل  عىل  املرصودة  اإلنتهاكات  من 

تونسيات عابرات العتداء بالعنف ليلة 13 جانفي/يناير 2020 وسط 

العاصمة وعىل مقربة من مقر وزارة الداخلية. تم تداول فيديو يوثق 

هذا اإلعتداء عىل مواقع التواصل االجتامعي. وقد تبنَي الحًقا أن املتهم 

بارتكاب اإلعتداء هو عون أمن تابع ملركز رشطة باب بحر، والذي قد 

العالج يف  الضحايا من  املركز حيث منع  متت حاميته من قبل رئيس 

من  الغرض  يف  طبًيا  تسخريًا  امتالكهن  عدم  بحجة  الرابطة  مستشفى 

قبل مركز األمن، وقد أدى العنف واملعاملة الالإنسانية واملهينة التي 

تعرضت لها الضحايا عىل أساس هويتهن الجندرية وتوجههن الجنيس، 

إىل تعرض إحداهن لنزيف داخيل وكرس بالجمجمة، وال يزال املعتدين 

إىل اليوم دون عقاب.

املهاجرون والالجؤون

عبد  واإلجتامعية  اإلقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  رئيس  أكّد 

 ،2020 فيفري/فرباير   19 يوم  صحفي  مؤمتر  خالل  الهذييل  الرحامن 

ليبيا  مع  الحدود  عىل  لالجئني  الفوري  الرتحيل  عىل  تعمل  تونس  أّن 

باعرتاف رسمي عرب بالغات وزارة الدفاع الوطنية رغم إمضاء تونس 

اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئ، ُمعتربًا أن تونس تغلق الحدود 

أمام الفارين من الحرب يف ليبيا، واعترب أن الذي ينجح يف الوصول إىل 

تونس يصطدم بالواقع األليم العتقاد خاطئ بأنه سيحصل عىل اللجوء 

يف ظل غياب منظومة قانونية خاصة باللجوء، معتربًا أن الحديث عن 

موت املهاجرين يف البحر ال يخفي الحديث عن االنتهاكات العديدة 

التي تحصل يف الرب ومتارس عىل املهاجرين والالجئني يف تونس، حسب 

تعبريه.

مبركز  يعرف  ما  أو  بالوردية  والتوجيه  لإليواء  الفرعية  اإلدارة  تعترب 

يوضح  قانوين  نص  غياب  يف  كبرية  إستفهام  نقطة  بالوردية،  اإليواء 

وضعية هذا الهيكل، وطبيعة عمله ومدة اإلقامة، حيث يقيم يف املركز 

السلطات مصدر قلق وإزعاج  مهاجرون غري نظاميني ميثلون يف نظر 

للدولة التونسية وجب إبعادهم، لكن من بني املقيمني نجد أشخاًصا 

إلجبارية  نظًرا  الطلبة،  منهم  خاصة  وضعياتهم،  تسوية  يستطيعوا  مل 

اإلقامة يف املركز وإستحالة الخروج منه إال يف اتجاه البلد األصيل. 

 وأكّد أّن املنتدى تابع وضعية عودة هؤالء نحو ليبيا من ذلك املهاجرون 

الذين تم إنقاذهم من باخرة »مارديف« يف ماي/مايو 2019 والذين 

كان عددهم 64 مهاجًرا وتم نقلهم لتونس أين متت مامرسة كل أنواع 

بالعودة  يسمى  ما  شعار  تحت  عليهم  النفسية  والهرسلة  الضغوط 

أي  منحهم  دون  منهم   53 رضوخ  إىل  أدى  ما  بلدانهم،  إىل  الطوعية 

فرصة لتقديم طلب لجوء.

يبقى السؤال اذن مطروًحا عن سياسة الدولة التونسية محلًيا ودولًيا، 

عىل  األمنية  املقاربة  عليه  تهيمن  الذي  امللف  هذا  مع  التعامل  يف 

حساب املقاربة الحقوقية.

الحق يف النفاذ إلى املعلومة

 النصوص القانونية: الدستور

 القانون عدد 22 لسنة 2016 املتعلق بالحق يف النفاذ للمعلومة

 إدارة الحق يف النفاذ إىل املعلومة 

ميكن مالحظة مسار البناء التشاريك يف تعزيز حق النفاذ إىل املعلومة يف 

مستوى إدارة الحق املذكور. لكن الواقع أثبت وجود خروقات عديدة 

مع متسك البريوقراطية اإلدارية بصالحيات وطابع نشاط تقليدي غري 

أكدت  للمواطن.  املعلومة  وإتاحة  الشفافية  مقتضيات  عىل  منفتح 

انغالق  مقابل  املعلومة  اىل  النفاذ  ثقافة  غياب  عىل  املذكورة  الهيئة 

االدارة عىل نفسها وحجبها للمعلومة وعدم االعرتاف بحق املواطن يف 

حق النفاذ للوثائق اإلدارية. كام ان اإلدارات نفسها ال تتيح املعلومة 

داخلها للقسم املكلف بالنفاذ للمعلومة.

10 ديسمرب 2019: توقيع اتفاقية رشاكة بني هيئة النفاذ إىل املعلومة 

بني  الثنايئ  للتعاون  إطار  وضع  إىل  اإلتفاقية  تهدف  الرتبية:  ووزارة 

لتكريس  برامج مشرتكة ومخططات عمل سنوية  يرتكز عىل  الطرفني 

حق النفاذ للمعلومة وتعزيز انفتاح الوزارة عىل محيطها اضافة لتعزيز 

قدرات  وتنمية  هياكلها،  مستوى  عىل  واملسائلة  الشفافية  مبدأي 

منظوريها يف مجال الحق النفاذ للمعلومة. 

وواصلت الهيئة نشاطها بإصدار 19 قراًرا جديًدا مع بداية شهر مارس، 

املالية  بينها قراران يلزمان رشكة فسفاط قفصة وبورصة األوراق  من 

املطلوبة.  الوثائق  بالدعوى نسًخا ورقية من  القامئني  بتونس، بتسليم 

فقد أصدر مجلس الهيئة، قراًرا يقيض بإلزام الرئيس املدير العام لرشكة 

فسفاط قفصة بتمكني منظمة »أنا يقظ« من نسخة ورقية من الوثائق 

املطلوبة، مع اإلذن بحجب املعطيات الشخصية املضمنة بتلك الوثائق، 

املالية  األوراق  لبورصة  العام  املدير  بإلزام  الثاين  القرار  تعلق  يف حني 

املطلوبة.  الوثيقة  من  ورقية  نسخة  بالدعوى  القائم  بتسليم  بتونس، 

أرقام حول نشاط هيئة 
النفاذ إلى املعلومة

1912 ملفا

357 ملفا1000 ملفا

العدد الجملي للملفات 
املعروضة ىلع الهيئة 

منذ انطالقها يف العمل

عدد امللفات التي تم االستجابة لها

منذ أواخر 2018 
إلى أواخر سنة 2019

جانفي/يناير – 
مارس 2020

تعتبر اإلدارة 
الفرعية لإليواء 
والتوجيه بالوردية 
نقطة إستفهام 
كبيرة يف غياب نص 
قانوني يوضح وضعية 
هذا الهيكل، وطبيعة 
عمله ومدة اإلقامة



ي
اط

قر
دمي

 ال
ال

تق
الن

 وا
ان

س
إلن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

امل
ت 

عا
رشي

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

صد
مر

عم
 د

كز
ملر

ي 
نو

س
 ال

ف
ص

ر ن
ري

تق
ال

4849

يف  الحق  تكريس  إطار  يف  تتنزل  القرارات،  هذه  أن  الهيئة  وأعتربت 

النفاذ إىل املعلومة ذات الصلة بالشأن العام، وتعزيز مبادئ الشفافية 

واملساءلة، ودعم الثقة يف الهياكل العمومية. 

ال يزال الحق يف النفاذ إىل املعلومة بعيدا عن التبلور لجهة الصعوبات 

العملية التي يواجهها، حيث يغيب تعاون اإلدارات مع طالبي النفاذ.

تواصل الهيئة عملها عىل الرغم من عدم تعاون اإلدارات التي تحسن 

آداءها بهذا الخصوص، خاصة مع الدعاوى القضائية التي صارت ترفع 

من قبل املعنيني، يف متابعة ملطالبهم. وهو ما يقتيض املزيد من متابعة 

تنفيذ القرارات.

التوصيات

السلطة التشريعية:

رضورة ضامن سري عمل املجلس بعيًدا عن الحسابات السياسية الضيقة، 

وتجاوز منطق وثائق الرشف وأخالقية العمل إىل منطق املؤسسة ذات 

النظام  مراجعة  يتطلب  ما  وهو  املستويات.  جميع  عىل  اإلستقاللية 

الداخيل ملجلس نواب الشعب يف إتجاه تكريس نص يأخذ بعني اإلعتبار 

بد ألي تعديالت  الثورة. ال  بعد  ما  الربملاين خالل فرتة  العمل  تجربة 

أن تضع مبادئ عامة متناسقة دون الدخول يف التفاصيل الضيقة. من 

املبادئ األساسية التي عىل التعديالت الرتكيز عليها هو مبدأ شفافية 

النواب  من  املقرتحة  والتعديالت  التصويت  كنرش  الربملاين  العمل 

وطريقة التصويت يف منظومة واحدة، الكرتونية عىل سبيل املثال.

املسارعة يف التصويت عىل املحكمة الدستورية واختيار أعضاء مستقلني 

أفضل  عىل  الدستور  احرتام  دور  لضامن  والنزاهة،  الكفاءة  ذوي  من 

وجه، وتجنب تسييس عملها وكل محاوالت السيطرة عليها.

تركيز الهيئات الدستورية التي من املفرتض أن تلعب دورا أساسًيا يف 

وضع الدستور وقيمه ومبادئه املستقاة من ثورة الشعب التونيس عىل 

أرض الواقع. 

لإلشارة تلعب املؤسسات الدستورية دوًرا محوريًا يف التنمية السياسية 

جوانب  بقية  مع  وأولية  مكملة  قاطرة  تكون  أن  املفرتض  من  التي 

التنمية. إال أن غيابها أدى إىل غياب الرؤية الواضحة واالرتجال حسب 

الدميقراطية  تزال  ال  ضعيفة.  سياسية  إرادة  ظل  يف  والظرف  السياق 

فوق  ومؤسيس  واجرايئ  قيمي  كسقف  توضع  مل  ما  معيبة  تونس  يف 

واإلقتصادي  االجتامعي  النفوذ  ومصالح  لألحزاب  الضيقة  الحسابات 

التي ال تزال حارضة يف تفاصيل اإلدارات والدولة.

وضع إطار ترشيعي وآلية خاصة مبتابعة املعتدين عىل الصحفيني.

وضع إطار ترشيعي إلصالح القطاع اإلعالمي يضم الهيئة الدستورية 

املختصة ومختلف املتدخلني يف القطاع واملجتمع املدين التونيس

القانون  قواعد  مع  يتوافق  الهجرة  مسألة  حول  ترشيعي  إطار  وضع 

ومراقبة  املجال  هذا  يف  الحقوقية  املقاربة  تعزيز  ذلك  يعني  الدويل. 

السياسة األمنية املسيطرة اآلن.

السلطة التنفيذية:

رئاسة الجمهورية:

الجمهورية  لرئاسة  التابعة  املؤسسات  دور  مراجعة  رضوريًا  يبدو 

املجتمع  عىل  ينفتح  ان  يجب  الذي  اإلسرتاتيجية  الدراسات  كمعهد 

كام  وكوادره.  إدارته  تعزيز  إىل  ويحتاج  األكادميي،  واملجتمع  املدين 

القانون  أشار  رسمية.  وتوجيه  اقرتاح  قوة  تعترب  مؤسسة  يف  يُفرتض 

عدد 103 لسنة 1993 املُنشئ للمركز اىل املهمة املنوطة باملعهد هي 

مهمة تحليل وبحث ودراسة واسترشاف، وتحضري تقارير رسية ترفع 

اىل رئاسة الجمهورية. وهو ما يتطلب فعلًيا إمكانيات تتجاوز الوضع 

الحايل للمركز الذي ترأسه شخصية ذات تجربة إدارية. يعترب ذلك أحد 

األسباب املهمة يف استقرار رؤية وسياسة الدولة يف كل املجاالت.

التنفيذية  السلطة  رأس  مع  الصالحيات  احرتام  عىل  الحرص  رضورة 

الثاين ومجلس نواب الشعب كام تقتضيه قواعد الدستور.

رئاسة الحكومة:

رضورة الحرص عىل احرتام التوازن بني السلط، خاصة مع رأس السلطة 

التنفيذية الثاين ومجلس نواب الشعب كام تقتضيه قواعد الدستور

تقييم موضوعي  بناء عىل  اإلنتقالية واستكامله  العدالة  احرتام مسار 

املتعددة  والكرامة  الحقيقة  هيئة  وأخطاء  نواقص  تعويض  يسمح 

واملتكررة، مع التمسك بتنفيذ باقي اإلجراءات املتعلقة باملسار طبًقا 

للقانون أسايس عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ يف 24 ديسمرب 2013 يتعلق 

بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها

نرش تقرير هيئة الحقيقة والكرامة والعمل عىل تنقيحه من األخطاء 

التأكيد  العمل عىل مخرجات املسار مع  الواضحة لضامن احرتام سري 

هنا عىل النقطة السابقة.

رصفة  أمنية  مقاربة  وفق  الهجرة  مسألة  مع  التعاطي  عن  التوقف 

منظومة  ضمن  واضحة  بصورة  التونسية  الدولة  سياسة  لتحديد 

ترشيعية كاملة تتوافق مع قواعد القانون الدويل.

دعم حق النفاذ اىل املعلومة عرب تكريسه داخل اإلدارة العمومية ضمن 

برنامج اإلصالح اإلداري الذي يبقى بعيًدا عن التحقق حالًيا.

وانهاء  الحكومي  العمل  عىل  الرقابة  يف  الصحفي  العمل  حق  احرتام 

اإلعتداءات عىل الصحفيات والصحفيات خاصة من قبل األمنيني

السلطة القضائية:

املجلس األعىل للقضاء: تأثر تركيز املجلس األعىل للقضاء بالتجاذبات 

السياسية، وهو يعيش اليوم تجاذبات مع وزارة العدل حول صالحيات 

كل منهام، خاصة يف ظل وجود وزير عدل مسَيس. وهو ما أشار له 

التنفيذية  السلطة  نزع  تواصل  عىل  أكد  عندما  نفسه  املجلس  رئيس 

احرتام قواعد  بناء عىل ما سبق  الرضوري  القضاء. من  للسيطرة عىل 

العدالة  مرفق  إستقاللية  ضامن  أجل  من  اإلتجاه  هذا  يف  الدستور 

بصورة عامة. كام عىل املجلس الحرص عىل عالقة سليمة مع مساعدي 

عىل  املرفق  تُضعف  قطاعية  نزاعات  لتجنب  املحامني  خاصة  العدالة 

حساب الجميع يف نهاية األمر.

السلطة املحلية:

تجنب تسييس عمل السلطة املحلية والترسيع يف تنزيلها القانوين. غري 

أن ما سبق ليس كافًيا لوحده لجهة ان فكرة السلطة املحلية ال تعني 

املحيل.  املجتمع  عىل  مفتوًحا  يكون  ان  وجب  بل  مغلق  مركز  خلق 

املبادرات  ودعم  املحلية  الجمعيات  نسيج  دعم  األخري  تبلور  يقتيض 

الشبابية وتعزيز املقاربة التشاركية يف إتخاذ القرار بعيًدا عن إحتكار 

السلطة لصالح جهة واحدة.

اإلنتقال الثاني يف تونس:

تعترب الرقابة عىل املال السيايس وجهات النفوذ خلفه مهمة ورضورية 

رشوط  من  رشط  وهي  والحزبية.  السياسية  الحياة  تنقية  أجل  من 

تحقيق الدميقراطية الحقيقية يف تونس

قادرة  واضحة  ورؤى  برامج  تبني  نحو  إيجابًيا  األحزاب  دور  تعزيز 

املنهجي عرب  العمل  ما يفرتض  تكوين جيل سيايس جديد. وهو  عىل 

عىل  أيًضا  بل  فقط  املركزي  املستوى  عىل  ليس  الحزبية،  االكادمييات 

املحطات  عىل  يقترص  ال  حزبًيا  عماًل  يعني  ما  وهو  املحيل.  املستوى 

االنتخابية.

توفري خطاب سيايس رصني ال يعتمد عىل التهويل والتخويف من اآلخر 

ومحاسبة من يعتمده خاصة إذا ما عمد اىل ترويج اإلشاعات 

تونس من مختلف جوانبها خاصة  الدميقراطية يف  التنمية  التفكري يف 

الدور  املدين  واملجتمع  األحزاب  فيها  تتحمل  التي  منها  السيايس 

األسايس يف مواجهة التيارات الشعبوية والدفاع عن قيم الدميقراطية 

ومبادئ الشفافية والتشاركية واحرتام اإلختالف.

تعتبر الرقابة ىلع 
املال السياسي 
وجهات النفوذ 
خلفه مهمة وضرورية 
من أجل تنقية الحياة 
السياسية والحزبية. 
وهي شرط من شروط 
تحقيق الديمقراطية 
الحقيقية يف تونس
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املصادر

تفعيل اإلطار الدستوري والقانوني الخاص 
باإلنتقال الديمقراطي

نحو تعديل أحكام النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب، راديوميد تونس 

 https://bit.ly/37SNcDv

https://urlz.fr/bMwx تغيريات يف تركيبة بعض الكتل الربملانية

https://urlz.fr/ أسامة الخليفي: سيناريو النداء لن يتكرر يف قلب تونس

c3Tb

 https://urlz.fr/c3SU إستقاالت قلب تونس: الناطق باسم الحزب يعلّق

بعد حسان بن ابراهيم: نعيمة املنصوري ترتاجع عن استقالتها من كتلة قلب 

 https://urlz.fr/c7mTتونس

 https://bit.ly/2xYYQ2Mاملوقع الرسمي ملجلس نواب الشعب

 https://bit.ly/36zKam7املوقع الرسمية لوزارة املالية التونسية

 https://bit.ly/2RloQey مجلس نواب الشعب. 

https://bit.ly/3ah73xN جريدة الرشوق، 13 نوفمرب 2019 

تعيني سامي بن جنات مديرا عاما للمعهد التونيس للدراسات اإلسرتاتيجية 

https://bit.ly/2zOYOeU

تركيز الهيئات الدستورية

https://bit. 2020 الرائد الرسمي التونيس، تاريخ اإلطالع 15 جانفي

 ly/37Bz9lt

https://bit.ly/36R� 2020 15 جانفي  الرائد الرسمي التونيس، تاريخ اإلطالع

wXVY

https://bit. الرائد الرسمي التونيس، تاريخ اإلطالع 15 جانفي 2020 

 ly/31jQH3e

رجاء غرسة، »ال رجوع«... رهان استكامل مسار العدالة االنتقالية، موقع الرتا 

 https://bit.ly/376KRUY تونس، 31 أكتوبر 2019. 

انطلقت اليوم: ماهي الحملة الوطنية »ال رجوع«؟، حقائق أونالين، 01 أكتوبر 

 https://bit.ly/30vKBw4  .2019

 https://bit.ly/35Z5xwO الرائد الرسمي التونيس. 

موزاييك اف ام قرار إحداث ‘اللجنة الطبية الخاصة بجرحى الثورة’ يصدر 

 https://urlz.fr/biw3 بالرائد الرسمي، 07 ديسمرب 2019. 

 Olfa Belhassine, » Tunisie : Bataille autour des archives de la

https://bit.  commission vérité «, Justiceinfo.net, 16/01/2020

ly/2u4CBWW

نرجس دبش، أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة التونسية )3(: املخاطر التي 

https://bit.ly/3606o� .31/05/2019  تتهدد أرشيف الهيئة، املفكرة القانونية،

 NU

بالغ هيئة الحقيقة والكرامة، موقع الرتا تونس، 20 مارس 2019. 

 https://bit.ly/2Rps9kH

https://bit. الرائد الرسمي التونيس، تاريخ اإلطالع 15 جانفي 2020. 

ly/3b0VU4x

https://bit.ly/2UnmONY املوقع الرسمي لبوابة الجامعات املحلية. 

وزارة الشؤون املحلية والبيئة انتهت من صياغة 75 باملائة من النصوص 

التطبيقية الخاصة مبرشوع قانون الجامعات املحلية، باب نت، 02 جانفي 

https://bit.ly/36RZURq  .2018

بطء مسار تركيز السلطة املحلية وصعوبات 
عملية

رئيس بلدية جديد ملدينة القرصين، موزاييك اف ام،8 فيفري 2020. 

https://urlz.fr/bQUH

 https://bit.ly/390pOnA.املوقع الرسمي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

 https://bit.ly/2RT2baY.املوقع الرسمي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

بعد السياحة الحزبية والربملانية ... »السياحة البلدية«: رئيس بلدية الصخرية 

من مستقل... إىل التيّار الدميقراطي، جريدة الرشوق، 7 نوفمرب 2018 

https://bit.ly/2RUmqFh

بلدية قبيل إىل الوايل: احرتم قراراتنا وابتعد عن االنتامءات الحزبية خدمة 

https://bit.ly/2UkG8vi.2019 ملنطقتنا!، بلدية نيوز، 15 نوفمرب

مالمح من املسار اإلنتخابي

فرانس 24، ما الذي نعرفه عن امللف القضايئ للمرشح لرئاسة تونس نبيل 

https://bit.ly/3dEQNHP.2019 القروي؟، 09 أكتوبر

 

التلفزة الوطنية، دائرة اإلتهام مبحكمة اإلستئناف ترفض مطلب اإلفراج عن 

https://urlz.fr/ctfh.2019 نبيل القروي، 1 أكتوبر

التلفزة الوطنية، البعثة األوروبية ملالحظة اإلنتخابات يف تونس: »من املهم لو 

متكن املرتشح نبيل القروي من القيام بحملته«، 3 أكتوبر 2019. 

https://urlz.fr/ctkR

التلفزة الوطنية، بفون يوّضح بخصوص غياب املالحظني عن مكاتب االقرتاع، 

https://cutt.ly/IyiUZ5P.2019 13 أكتوبر

التلفزة الوطنية، املحكمة اإلدارية مل تتلق أي طعن يف النتائج األولية للدور 

الثاين واإلعالن غدا الخميس عن النتائج النهائية، 16 أكتوبر 2019. 

https://cutt.ly/AyiAqYf

عمق الخالفات الحزبية وآثارها

زهري إسامعيل، مفاوضات تشكيل الحكومة والحدود املتحّولة، الرتا تونس، 24 

https://bit.ly/30BA2rw ديسمرب 2019. 

نائلة الحامي، قراءة يف حكومة الجميل املقرتحة يف تونس... تحّدي نيل ثقة 

https://bit.ly/36gCe9j الربملان، الرتا تونس، 04 جانفي 2020. 

https://bit.ly/39VWmQL املوقع الرسمي لوكالة تونس افريقيا لألنباء. 

بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 04 جانفي 2020. 

https://bit.ly/36ZVMzE انظر الدستور التونيس 

https://bit.ly/2FKoysb مرصد مجلس. 

https://bit.ly/2slEiyP املوقع الرسمي لحركة النهضة. 

ترصيح النائب عصام الربقوقي، انظر املوقع الرسمي لوكالة تونس افريقيا 

https://bit.ly/2uMny4J لألنباء. بيان حزب املسار 

 Sarah Yerkes, Tunisia‘s Government Has Failed to Win a Vote of

 .Confidence, Carnegie Middle East Center, 14/01/2020

https://bit.ly/3aq7g1y

الفخفاخ: ‘’الحكومة ستتكّون من فريق مصغر’’، موزاييك اف ام، 20 جانفي 

https://urlz.fr/bErS  .2020

الناطق الرسمي باسم حزب الرحمة، جريدة الصباح نيوز، 22 جانفي/يناير 

https://bit.ly/2O4NwHe  .2020

دنيا حفصة، قيس سعيد بعد 100 يوم عمل: زيارات ولقاءات متعددة مع 

هيمنة املشاورات الحكومية عىل املدة، جريدة املغرب، 30 جانفي 2020. 

https://bit.ly/2OitnO1

ممثلو إتحاد الشغل ينتقدون مرشوع قانون زجر اإلعتداء عىل األمنيني، 

 https://urlz.fr/c3T5 موزاييك فم،11 مارس 2020. 

وزير الدفاع: مرشوع قانون زجر االعتداءات بصيغته الحالية ‘تجاوزته 

https://urlz.fr/ االحداث’ ويجب تعديله، شمس فم،12 مارس 2020. 

c7mT

https://bit.ly/2RQXaiW تقرير منظمة العفو الدولية. 

عقد الربمان العريب مؤمتره حول القانون املذكور بتاريخ 17 جوان 2019. انتهى 

يف جلسته الترشيعية، بتاريخ 19 جوان 2019، ـ إىل تعيني دالل الزايد إلعداد 

https://bit.ly/2Rh1hnd القانون. 

https://bit.ly/2FGafVi موقع مجلس نواب الشعب. 

حرية التعبير/الصحافة/اإلعالم

موزاييك فم، خليل عامري، إمكانية فّض اإلعتصام اليوم والربملان مينع 

https://urlz.fr/bivW الصحفيني من الدخول، 07 ديسمرب 2019. 

موزاييك اف ام، النقابة العامة لإلعالم تهّدد برفع الشارة الحمراء داخل الربملان، 

https://urlz.fr/blSB 09 ديسمرب 2019. 

التلفزة الوطنية �الصفحة الرسمية�، نقابة الصحفيني تندد باستمرار سياسة 

https://urlz.fr/btMb التعتيم برئاسة الجمهورية، 25 ديسمرب 2019. 

تواصل توظيف األجهزة األمنية والقضائية ملالحقة الصحفيني والتضييق عليهم، 

https://bit. النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، 18 فيفري 2020. 

ly/2SIqb0C

حقوق األقليات

 TRANS WOMAN HUMAN RIGHTS DEFENDER FRIFTA

 .VIOLENTLY ATTACKED BY POLICE, 22 January 2020

https://bit.ly/3b0aDww

 Espagne � Tunisie : à Melilla, les migrants tunisiens pris au piège

 https://bit.ly/2V5Arkz

معاناة الالجئني مبركزي الوردية وبن قردان تشبه وضعية التونسيني مبليلة 

 https://bit.ly/2Vd12fD

 https://bit.ly/2BsAn7r فيديو: اهانة مهاجرين تونسيني غري نظاميني 

احتجاجات مهاجرين غري نظاميني تونسيني عىل ظروف االحتجاز يف مليلة 

 https://bit.ly/3epVc24

 https://bit.ly/2B3pzN5 فيديو يوضح وضعية مركز الوردية 

الحق يف النفاذ إلى املعلومة

موزاييك اف ام، البغوري: تخّوف دويل من تراجع حرية الصحافة يف تونس، 

https://urlz.fr/blSM أمرية محمد، 10 ديسمرب 2019. 

هيئة النفاذ إىل املعلومة تصدر 19 قرارا جديدا، موزاييك فم،6 مارس 2020. 

https://urlz.fr/c1S3
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يف ليبيا  

تطور السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق اإلنسان 

واالنتقال 
الديمقراطي 

منذ  األهلية  الحرب  لجهة  استثنائًيا  الليبي  السياق  يعترب 

الثالثية  خالل  تدريجًيا  وإشتدت   .2019 أفريل/أبريل 

والداعمني  الدوليني  الفاعلني  دور  تطور  مع  األخرية 

لألطراف املتصارعة. أخذ الدور الرتيك والرويس يف التطور 

موطأ  عن  له  بحث  الذي  األورويب  الدور  حساب  عىل 

الذي سيطر  الفشل  الليبي، رغم  السيايس  قدم يف املسار 

األوىل  الثالثية  مّيز  ما  وهو  املفاوضات.  مراحل  كل  عىل 

من سنة 2020، أدى الرصاع العسكري داخلًيا إىل تقسيم 

مؤسسات الدولة وتصدع املجتمع الليبي، الذي أصطفت 

أدى  ما  وهو  املتصارعة.  األطراف  حسب  وقبائله  جهاته 

إىل تراجع الوساطات التي تُبنى من األسفل. وكان فشل 

املبعوث األممي غسان سالمة دلياًل عليها، حيث ُعرف عنه 

محاولة جمع كل األطراف انطالًقا من التواصل مع القبائل 

والجهات جميعها. إال أن جهوده أنتهت إىل الفشل، خاصة 

الحل  أمام  حقيقًيا  عائًقا  قام  الذي  األجنبي  التدخل  مع 

السيايس. ساد لذلك جو من عدم الثقة وخطاب الكراهية 

التواصل  اإلعالم ووسائل  الليبيني، ال سيام يف وسائل  بني 

االجتامعي. فيام جاءت بيانات املجالس القبلية محدودة. 

إفالت  مع  اإلنسان  انتهاكات حقوق  األثناء  وتواصلت يف 

كامل من العقاب.
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التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
املتعلقة 
باالنتقال 

الديمقراطي 

املهدور  لكنه  خطابًيا  صوتًا  األعىل  ليبيا  يف  والهدنة  السالم  مطلب  يُعترب 

عسكريًا ويف أروقة املؤمترات املتالحقة حول ليبيا، وبني القارات. لزم لذلك 

ومالمح  الليبي،  والعسكري  السيايس  اإلنقسام  مالمح  ألبرز  التعرض  أواًل 

التدخل األجنبي يف الشأن الليبي.

أبرز مالمح اإلنقسام السياسي والعسكري 
الليبي

السيطرة  أن محاوالت  إال  ليبيا،  الحرب يف  العاصمة طرابلس واجهة  متثل 

دامئًا.  متواصلة  إسرتاتيجًيا  منها  البعض  ألهمية  خاصة  األخرى  املدن  عىل 

وهو ما يؤكد أولوية اإلسرتاتيجيات العسكرية عىل غريها. تتحرك خطوط 

املواجهة يف طرابلس إال ان تكتيك القصف املتواصل الذي تعتمده قوات 

القيادة العامة بقيادة حفرت يتواصل بنسق ثابت تقريًبا منذ بداية محاولة 

السيطرة عىل طرابلس. وتؤدي املواجهات بني الطرفني إىل إستهداف األحياء 

السكنية واملدنيني. وقد تزامنت عمليات القصف مثاًل مع إحتفاالت عيد 

الثورة الليبية، التي عكست أجواؤها اإلنقسام الليبي وعمقه. فبينام حرضت 

اإلحتفاالت يف املنطقة الغربية، بقيت محدودة يف املنطقة الرشقية وخاصة 

يف بنغازي. وقد فشلت كل نداءات الهدنة وصواًل اىل شهر مارس، مبا فيها 

اإلنسانية التي ظهرت للعيان مع ظهور أوىل حاالت انتشار لفريوس كورونا.

عىل سبيل املثال، متكنت قوات القيادة العامة بقيادة اللواء خليفة حفرت، 

االثنني 6 يناير/جانفي، من تحقيق تقدم عسكري بتمكنها من السيطرة عىل 

مدينة رست، ذات األهمية االسرتاتيجية، والتي تبعد نحو 450 كيلومرتا عن 

العاصمة طرابلس. وقد تصاعد القتال أواخر شهر يناير/جانفي 2020 عىل 

محاور متفرقة يف ضواحي العاصمة طرابلس

وقد ورد أواخر شهر يناير/جانفي مقتل أربعة أطفال يف »منطقة الهضبة 

الوفاق  لحكومة  التابعة  الصحة  وزارة  ذلك  أكدت  كام  البدري«،  تقسيم 

العامة  للقيادة  التابعة  القوات  الرد عىل هجوم  التي عملت عىل  الوطني 

عرب إستهداف نقاط تابعة لألخرية يف شارع املطبات، يف ضواحي طرابلس 

حيث متكنت من تدمري أربع آليات وقتلت عدًدا ممن وصفهم الناطق 

الرسمي باسم مكتب اإلعالم التابع لقوات »حكومة الوفاق بـ«العنارص 

التي  املواجهة يف رست  واملرتزقة«.  وعن محاور  الجنسيات  متعددة 

املشارف  يف  إنها  املصدر،  قال  العامة،  القيادة  قوات  عليها  سيطرت 

»كتيبة  تدعى  الوفاق  لحكومة  موالية  كتيبة  بني  الغربية،  والضواحي 

604«، وأخرى تدعى »كتيبة النهر« تابعة للقيادة العامة بقيادة حفرت. 

وهي مواجهات متواصلة دامئًا من أجل السيطرة عىل الهالل النفطي 

باسم  املتحدث  أعلن  األثناء  ويف  ليبيا،  يف  الحياة  عصب  يعترب  الذي 

 ،2020 جانفي/يناير   22 يوم  املسامري،  أحمد  اللواء  العامة  القيادة 

فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، 

وافقت مؤخًرا عىل وقف  التي  العامة  القيادة  باسم  املتحدث  وحذر 

قاعدة  إستخدام  من  الرتكية(  الروسية  للمبادرة  )تلبية  النار  إطالق 

معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة بإعتبارهام جزًءا من مناطق العمليات 

العسكرية، مؤكًدا أن أي طائرة مدنية أو عسكرية مهام كانت تبعيتها 

تدخل املنطقة املحظورة »سيتم تدمريها بشكل مبارش«.

إىل  بالتوصل  ليبيا  يف  املتصارعة  األطراف  الدويل  األمن  مجلس  ودعا 

اتفاق فوري لوقف القتال.

وفرته  الذي  النوعي  بالتفوق  العسكري  الرصاع  موازين  تحولت  لكن 

تركيا لحليفها يف الداخل الليبي حيث بدأت الطائرات املسرية لحكومة 

الوفاق يف تغيري خارطة الرصاع عرب السامح لقواتها بالتقدم ميدانًيا يف 

عدة محاور، رغم أن قوات القيادة العامة قد نجحت يف مرات متكررة 

من إسقاط بعضها.

لقد تواصلت العمليات العسكرية يف ليبيا بنسق واحد منذ احتفاالت 

آلت جميع  ليبيا.  كورونا يف  إىل ظهور فريوس  ليبيا وصواًل  الثورة يف 

املتقاتلة  القوات  استغلت  الفشل حيث  إىل  اإلنسانية  الهدنة  دعوات 

السياق الحرج صحًيا لتحقيق تقدمات ميدانية. 

املؤسسات الليبية ضحية الصراع 
وأدواته:

املؤسسات التعليمية واملدارس:

تسبب اإلقتتال خالل سنة 2019: يف غلق 13 مؤسسة صحية و220 

مدرسة. إنتهت عدة مؤسسات إىل العجز عن تقديم خدماتها يف ظل 

إعتداء جامعات عىل مؤسسات صحية قصد رسقة األدوية عىل سبيل 

املثال. كام ان وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق املعرتف بها 

دولًيا تعرف تجاذبات عدة بسبب الفساد املسترشي داخلها. يف املقابل، 

تحولت عدة مدارس إىل مباين. وهو ما يعني حرمان أكرث من 115 ألف 

طفال من التعليم بسبب االشتباكات.

أشارت األمم املتحدة إىل بعض الهجامت منها ما حدث يوم 5 يناير/ 

جانفي »الهجامت األخرية عىل املرافق التعليمية وانعدام األمن العام 

يف طرابلس وما حولها جعل حياة األطفال عىل املحك مبجرد الذهاب 

إىل املدرسة كل يوم وتحولت املدارس إىل أماكن خوف.

املؤسسات االقتصادية يف ليبيا:

مل تغب األسلحة اإلقتصادية عن الرصاع بني الليبيني، ورغم إنعكاساته 

الدولية، إال أنه فعلًيا سالح إنتقامي بني الطرفني. يذكر أن ليبيا متتلك 

تاسع أكرب احتياطي نفطي معروف يف العامل ويبدو أن العديد من هذه 

الدول تتنافس عىل النفوذ من أجل السيطرة عىل املوارد يف ليبيا.

  قبائل املغاربة هم املسؤولون عن اغالق النفط الن الحقول النفطية 

متواجدة يف فضائهم الجغرايف أساسا باإلضافة إىل مشاركتهم بقوة يف 

الحرب عىل طرابلس مع قوات القيادة العامة، واعتمدت قوات القيادة 

العامة إغالق النفط كورقة ضغط عىل من يف طرابلس يك يخضعوا له 

اضافة اىل ورقة دولية يثبت بها حفرت اقدامه اثناء املفاوضات  .

نتائج استخدام طريف الصراع للطائرات املسيرة 
والنفاثة يف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس

280
 قتيال مدنًيا 

363
إصابة

280000
نازحا
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وحقيل  نفطية  موانئ  خمسة  عمل  تعليق  تم  يناير/جانفي،   23 يف 

الرشارة والفيل -أكرب حقلني نفطيني يف البالد عىل خلفية صدور بيان 

تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية«  واملدن  القبائل  »ملتقى  توقيع  حمل 

النفط من جميع املوانئ الليبية بدًءا مبيناء الزويتينة النفطي«، وطالب 

البيان، الذي مل يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات اإلختصاص 

تشكل  النفط حتى  إيرادات  إليداع  بـ«فتح حساب  الدويل  واملجتمع 

حكومة متثل كل الشعب الليبي«، وفور صدور البيان دخل محتجون 

امليناء وأعلنوا إغالقه. ووصف حراك القبائل الليبية وراء هذا العمل 

التطور  هذا  غداة  فعل  رد  ويف  ليبيا.  رشق  سلطات  عىل  باملحسوب 

وقالت  القاهرة«،  »القوة  الوطنية حالة  املؤسسة  إعالن  كان  الخطري، 

املنشآت  العامة وجهاز حرس  القيادة  »أوقفت  أن  بعد  يأيت  ذلك  إن 

موانئ  من  النفط  صادرات  والرشقية  الوسطى  املناطق  يف  النفطية 

أعلنت  كام  والسدرة«،  والزويتينة  والحريقة  النوف  ورأس  الربيقة 

»القوة القاهرة« يف حقيل الرشارة والفيل. 

حالة »القوة القاهرة« التي فرضتها مؤسسة النفط هي أحد بنود العقد 

التزاماتها القانونية  الذي يربط املؤسسة بعمالئها، والذي يعفيها من 

بتزويدهم بالنفط والغاز عندما تواجهها ظروف خارجة عن سيطرتها، 

الجوية، يقود  الحرب، واإلرضابات، وسوء األحوال  مبا يف ذلك حاالت 

وقف تصدير النفط الخام من املوانئ إىل خسائر يف إنتاج النفط الخام 

مبقدار 800 ألف برميل يومًيا، باإلضافة إىل خسائر مالية يومية تقدر 

بنحو 55 مليون دوالر يومًيا، وفق تقديرات املؤسسة الوطنية للنفط، 

ال بد من التذكري ان محاوالت تصدير النفط الخام واملنتجات النفطية 

املكررة بطريقة غري رشعية قد تواصلت يف ليبيا، وهو ما جعل مجلس 

تخرج  التي  العمليات  هذه  يدين   2020 فيفري/فرباير   12 يف  األمن 

عىل املؤسسات املعرتف بها دولًيا. وجاء ذلك يف قرار اعتمده املجلس، 

مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوافقة 14 دولة من 

بني إجاميل أعضاء املجلس )15 دولة(، وإمتناع روسيا عن التصويت، 

وبعد ان مدد املجلس يف قراره الذي حمل الرقم »2509« لحظر تصدير 

السالح إىل ليبيا حتى 30 أبريل 2021. 

يُشار إىل أن إنتاج النفط الليبي قد انخفض إىل أدىن مستوى له منذ 

أغسطس 2011 بعد توقف اإلنتاج من حقل الرشارة أكرب حقل نفطي 

يف البالد والذي ينتج 300 ألف برميل يومًيا وإعالن حالة القوة القاهرة 

عىل موانئ الحريقة والربيقة والزويتينة والسدرة ورأس النوف.

طرابلس  مدينة  يف  وميناء  املطار  ان  الرصد  فرتة  خالل  أيًضا  تالحظ 

يتعرضان بشكل متواصل للقصف ضمن اسرتاتيجية الحصار املعتمدة 

الهدنة  انطالق  بعد  ايًضا  ذلك  العامة. وقد حدث  القيادة  قوات  من 

وخالل  برلني  مؤمتر  بعد  وتواصل   ،2020 يناير/جانفي   12 بتاريخ 

مسارات التفاوض. وهو ما حصل فعاًل بالتزامن مع احتفاالت ثورة 17 

وقد  املبارش،  للقصف  املوقعان  تعرض  املوايل  اليوم  يف  فرباير/فيفري. 

أن  يذكر  كام  املدين،  لالستخدام  الحيوي  الوقود  منع وصول  إىل  أدى 

الوضع  عىل  بظالله  القى  قد  البالد  يف رشق  النفطية  املنشآت  اغالق 

املعييش يف البالد عموما حيث رصح مدير املرصف املركزي يف طرابلس 

ان اإلقفال املتواصل قد أثر عىل املوازنة العامة للدولة وهذا ما ادى 

اىل تأخر مرتبات شهر يناير/جانفي وفرباير/فيفري عىل كل املوظفني 

يف القطاع العام.

وتتفاقم أزمة إغالق املنشآت النفطية مع استمرار تهريب الخام الليبي، 

والذي وصفته مؤسسة النفط بأنه »مامرسة شبه يومية«. وكان آخر 

حلقات مسلسل تهريب النفط الليبي ما كشفه تقرير منظمتي »ترايل 

إنرتناشيونال« و»ببلك آي« غري الحكوميتني عن تورط رشكة سويرسية 

شهري  ليبي  مهرب  مع  بالتعاون  أوروبا،  إىل  الليبي  النفط  تهريب  يف 

خالل العامني 2014 و2015. وأشارت الجريدة املالطية »مالطا توداي« 

أن »الرشكة كانت تعيد بيع النفط يف البحر والسوق األوروبية، وجرى 

العديدة  واالحتجاجات  االحتيالية،  املنشأ  شهادات  رغم  النفط  قبول 

التقرير  النفط إىل مالطا«، ونقلت عن  الليبيني حول تهريب  للزعامء 

إىل  املهرب،  الليبي  النفط  تسليم  عمليات  من  مستمر  منط  وجود 

خزانات مستأجرة من رشكة Enemed، وهي رشكة البرتول الحكومية 

.)Kolmar( املالطية، من قبل رشكة

لآللية  وفقا  توزيعه  يتم  النفط  أن دخل  اآلن هو  إىل  أسايس  ما هو 

اآلتية، حيث يباع النفط فتحول األموال إىل مرصف ليبيا الخارجي ثم 

تحول خالل 48 ساعة اىل املرصف املركزي طرابلس ثم بعد ذلك تتحول 

هذه األموال حسب أبواب الرصف املعتمدة يف الخطة املالية من قبل 

الرصاع  صلب  يف  وضعها  يُفرس  ما  وهو  دولًيا.  بها  املعرتف  الحكومة 

الوطنية  املؤسسة  الزالت  االن  حتى  ليبيا.  يف  والسيايس  العسكري 

للنفط متامسكة ورئيسها واحد وتحيض بدعم دويل ومقرها يف طرابلس 

وهي الوحيدة التي متلك أحقية بيع النفط.

ىلع املستوى املجتمعي

أنها  إال  الصد،  النادرة من أجل رأب  القبلية  املبادرات   جاءت بعض 

مخرتًقا  أصبح  قد  الليبي  املجتمعي  النسيج  ان  لجهة  محدودة  تبقى 

بسبب الرصاع العسكري والسيايس املتصاعد من أبريل/أفريل 2019.

الثالثاء املوافق 28 جانفي/يناير 2020  بادرت مدينة بني وليد، يوم 

فعاليات امللتقى التشاوري للقبائل. وهو اجتامع للمكونات االجتامعية 

بتنظيم املجلس االجتامعي لقبائل ورفلة بحضور ممثلني عن القبائل 

املستجدات  لبحث  وذلك  تقريبا  البالد  جهات  جميع  من  واملدن 

واألوضاع التي متر بها ليبيا، وتم تحديد جدول أعامل امللتقى من جميع 

الحضور وجرى تسليمه إىل رئاسة امللتقى، ومن ثم أعطيت الكلامت 

للمشائخ املمثلني عن قبائلهم لبدء النقاش بالنقاط املطروحة، وتضمن 

جدول أعامل امللتقى املوقف من التدخل الخارجي، وتوحيد املؤسسة 

العسكرية، والحوارات السياسية لتوحيد املؤسسات املدنية، وترسيخ 

مع  للتواصل  لجنة  بتشكيل  امللتقى  وانتهى  السلمي،  التعايش  مبدأ 

القبائل الليبية واملكونات االجتامعية للتنسيق لعقد ملتقى آخر بعد 

املدن  إحدى  داخل  الليبيني  جميع  يضم  امللتقى  هذا  من  يوًما   21

الليبية.

إن املالحظ ان هذه املبادرات مل تكن إال انعكاًسا لإلصطفاف القائم 

مسترتة  أداة  أصبحت  كام  املجتمعي.  للنسيج  والخرتاقه  ليبيا،  يف 

ترهونة  مدينة  وشهدت  املناطق.  حسب  العسكرية  لإلسرتاتيجيات 

خالل 22 فرباير/فيفري فعاليات امللتقى العام ملشائخ وأعيان ونخب 

أكد  حيث  الوطن،  أجل  من  الجهاد«  عىل  »حي  شعار  تحت  ليبيا، 

امللتقى يف بيانه الختامي أن ليبيا دولة دميقراطية ذات سيادة ال يسمح 

العبث بها أو مبقدراتها، مشدًدا عىل أن جميع القوانني التي أصدرها 

الختامي  بيانه  يف  امللتقى،  واعترب  النفاذ،  واجبة  هي  النواب  مجلس 

الليبية، مجددا  األزمة  أساس حل  الشاملة هي  الوطنية  املصالحة  أن 

عىل  خطًرا  تشكل  التي  املتطرفة،  والتشكيالت  املنظامت  لكل  رفضه 

وحدة الدولة املدنية، مطالبني األمم املتحدة واملجتمع الدويل بسحب 

اعرتافهم بحكومة الوفاق.

أو تم  القبيل  العنرص  إنخراط  املرصودة لوحظ  الفرتة  أنه خالل  يُذكر 

إستغالله بصورة غري مكشوفة يف املواجهة بني الطرفني وهو الحال يف 

إىل  غالًبا  تؤدي  التحركات  هذه  مثل  ان  يُذكر  كام  املذكورة.  الحادثة 

تعطيل تزويد الكهرباء واملاء عن عدة مدن يف املنطقة الغربية.

انتهى وقف حقول النفط إىل إعالن املؤسسة الوطنية للنفط، يف 13 

مارس 2020، بتفعيل إجراءات وتدابري تقشفية نتيجة تواصل اإلغالق 

مشرية إىل أنها مل تتسلم ميزانية العام 2020 رغم مرور أكرث من 70 

سيجربها  ذلك  إن  بيان  يف  املؤسسة  وقالت  الجديد،  العام  عىل  يوًما 

والرشكات التابعة لها عىل »الحد من املصاريف غري الرضورية وذلك 

نتيجة تراجع إيرادات النفط«. موضحة أن اإلجراءات التقشفية تشمل 

»تجميد بعض العقود أو إرجائها، ووقف رصف أجور ساعات العمل 

اإلضايف، وتقليص بعض الخدمات إىل جانب بعض اإلجراءات.

التدخل األجنبي وصراع أروقة املؤتمرات

يتحرك الدور الرتيك عىل واجهات مختلفة يف نفس الوقت. وقد تطور 

هذا الدور تدريجًيا وصواًل إىل قلب موازين املعادلة عسكريًا وخاصة 

من ناحية التسليح. بدأت خطوات التطور املذكور مع مذكرة التفاهم 

البحرية بني ليبيا وتركيا. وقد تدعم ذلك باللقاءات بني موسكو وانقرة، 

التي جعلت من الدور األورويب محدوًدا يف مرحلة معينة، إىل أن سعى 

األخري إىل العودة عرب مؤمتر برلني. إال ان ذلك مل يُغرّي الكثري خصوًصا 

مع حفاظ جميع األطراف عىل تزويد الداخل الليبي بالسالح. وبفعل 

املواجهات  نسق  استقرار  إىل  بداية  ذلك  أدى  الرتيك،  النوعي  التفوق 

الليبية حرب خارسين دامئًا  الحرب  بأن  اإلنطباع  ونتائجها، حتى ساد 

ودون نتائج ممكنة.

وقعت كل من أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبي، 27 من نوفمرب 

يباع النفط فتحول 
األموال إلى مصرف 
ليبيا الخارجي 
ثم تحول خالل 48 
ساعة الى املصرف 
املركزي طرابلس ثم 
بعد ذلك تتحول هذه 
األموال حسب أبواب 
الصرف املعتمدة يف 
الخطة املالية من قبل 
الحكومة املعترف 
بها دولًيا. وهو ما 
ُيفسر وضعها يف 
صلب الصراع العسكري 
والسياسي يف ليبيا



ي
اط

قر
دمي

 ال
ال

تق
الن

 وا
ان

س
إلن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

امل
ت 

عا
رشي

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

صد
مر

عم
 د

كز
ملر

ي 
نو

س
 ال

ف
ص

ر ن
ري

تق
ال

5859

2019، مذكريت تفاهم تتضمن األوىل ترسيم الحدود املالحية يف البحر 

املتوسط، بينام تتناول الثانية التعاون العسكري واألمني بني الطرفني. 

مثلت املذكرة نقطة تحول مهمة ومؤثرة اثبتت عمل تركيا عىل اوجه 

مختلفة لدعم حكومة الوفاق الوطني. عرب إستثامر كل الفرص املمكنة 

لفرض فعالية الحكومة ووجودها وبالتايل رشعيتها، يتقدم الدور الرتيك 

تدريجيا وصواًل إىل الرتفيع التدريجي يف الدعم العسكري. مثل املنفذ 

القانوين »رشعية الحكومة« مدخاًل مهاًم وقاباًل للتعزيز دامئًا عىل كل 

انخراطه  رغم  اإلنكار  عىل  املقابل  الطرف  يحافظ  فيام  املستويات 

املبارش ميدانًيا. وبالتوازي مع كل ذلك تعمل تركيا ضمن اسرتاتيجية 

تعزيز نفوذ اسرتاتيجي متعدد املستويات، سواء عسكريًا او اقتصاديًا 

او قانونًيا.

التدخل العسكري األجنبي وتطور وزن 
الدور التركي

رئاسية  مذكرة  عىل   2020 يناير/جانفي   02 يف  الرتيك  الربملان  صادق 

ودولية،  عربية  بإدانات  قوبلت  خطوة  يف  ليبيا،  إىل  قوات  بإرسال 

النواب األتراك ألردوغان إرسال جنود إىل ليبيا دعام لحكومة  وأجاز 

الوفاق الوطني. وأثار قرار الربملان الرتيك قلق االتحاد األورويب ودفع 

الرئيس األمرييك دونالد ترامب إىل التحذير من أي »تدخل أجنبي« يف 

ليبيا، وأكد أردوغان أن هدف تركيا ليس »القتال« بل »دعم الحكومة 

 ،2020 يناير/جانفي   05 وبتاريخ  انسانية«.  مأساة  وتجّنب  الرشعية 

أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان بدء نرش جنود أتراك يف ليبيا، 

استناًدا إىل الضوء األخرض الذي منحه الربملان الرتيك.

أكد وزراء خارجية فرنسا ومرص واليونان وقربص، عقب اجتامعهم يف 

إرسال  تركيا  لقرار  معارضتهم  يناير/جانفي،  من   8 األربعاء  القاهرة، 

قوات إىل ليبيا، ويف إشارة إىل مدى االنقسام الدويل بشأن ليبيا، يالحظ 

أنه عىل الرغم من حضور وزير خارجية إيطاليا الجتامع القاهرة، فإنه 

غاب عن املؤمتر الصحفي، ومل توقع إيطاليا عىل بيان ختامي لالجتامع، 

تذبذبًا  األورويب  املوقف  يعرف  الصحفي.  املؤمتر  أعلن يف  ما  بحسب 

خاصة بني دول الضفة املواجهة لليبيا، إيطاليا وفرنسا. ويعود ذلك إىل 

ازمة املهاجرين التي تعتمدها تركيا بني الحني واآلخر، كورقة ضغط.

وقد واصلت تركيا تواصلها مع جميع املتدخلني يف الشأن الليبي، حيث 

اجتمع الرئيس أردوغان مع الرئيس الرويس بوتني عىل هامش افتتاح 

خط غاز »تورك سرتيم« يف مدينة إسطنبول الرتكية. عقب اجتامعهام، 

دعا الطرفان إىل وقف إطالق النار يف ليبيا، وأورد بيان للرئاسة الرتكية 

يوم األربعاء 8 يناير/جانفي 2020 »ندعو جميع أطراف النزاع يف ليبيا 

إىل وقف العمليات القتالية يف الساعة 00.00 من يوم 12 يناير/جانفي 

وإعالن وقف دائم إلطالق النار. 

وأعرب أردوغان وبوتني أيًضا عن دعمهام ملؤمتر دويل مقرر يف يناير/

جانفي يف برلني بهدف التوصل إىل حل ميهد إلحياء العملية السياسية يف 

ليبيا برعاية األمم املتحدة. ميكن مالحظة ان تركيا تركز يف اسرتاتيجيتها 

موسعة  إسرتاتيجية  صالح  يف  قانونًيا  ممكن  هو  ما  كل  تطويع  عىل 

أنها تتحرك  الليبي، إال  الطرف  وطويلة املدى. بينام تركز عىل رشعية 

ضمن سعي لتطويع كل مجهود دويل إعتامًدا عىل نقاط قوة اكتسبتها 

تدريجًيا يف موازين القوى.

مبادرة وقف إطالق النار ومؤتمر موسكو

 طبًعا تم الرتحيب دوليا مببادرة وقف إطالق النار، لكن مل يتم إرسال 

بعثة ملراقبة وقف إطالق النار من قبل األمم املتحدة، كتلك املوجودة 

يف اليمن حتى بعد إنتهاء مؤمتر موسكو ودخول الهدنة حيز التطبيق.  

يناير/ من   8 األربعاء  وروسيا،  تركيا  من  كل  دعت  اإلتجاه،  هذا  يف 

جانفي، األطراف املتصارعة يف ليبيا إىل وقف إلطالق النار ابتداء من 

منتصف ليل األحد 12 من يناير/جانفي، إلعطاء فرصة للحل السلمي 

يف مسعى إليجاد تسوية سياسية للرصاع الليبي. 

بدء  زاخاروفا،  ماريا  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  أعلنت 

املفاوضات الروسية-الرتكية بني وزراء الخارجية والدفاع يف الدولتني يف 

موسكو، وسينضم إليهم فيام بعد ممثلو األطراف الليبية، الذين وصلوا 

الروسية  األنباء  وكالة  حسب  الروسية،  بالخارجية  إستقبال  دار  إىل 

حول  الروسية  االتصال  مجموعة  رئيس  أن رصح  وسبق  »سبوتنيك« 

التسوية الليبية، ليف دينغوف، بأن الرساج وحفرت سيلتقيان »بشكل 

يتعاون  الذي  الرتيك  الوفد  الروس ومع ممثيل  املسؤولني  منفصل مع 

مع روسيا حول هذا امللف«، الفًتا إىل أن مسؤولني من مرص واإلمارات 

سيكونون موجودين أيًضا عىل األرجح بصفتهم مراقبني يف املحادثات. 

وقف  إتفاق  توقيع  مالبسات  حول  وردت  التي  املعلومات  وحسب 

اللواء خليفة حفرت  العامة  القيادة  قائد قوات  النار فقد غادر  إطالق 

النار مع  اتفاق وقف إطالق  توقيع  الروسية موسكو، دون  العاصمة 

حكومة »الوفاق الوطني« الليبية املعرتف بها دولًيا، كام أفاد املستشار 

اإلعالمي لرئيس مجلس نواب طربق، عبد الحميد الصايف، يف ترصيحات 

صحفية، مبغادرة رئيس املجلس عقيلة صالح والوفد املرافق له العاصمة 

الروسية، يف نفس اليوم، دون توقيع االتفاق، بينام قال وزير الخارجية 

الرويس سريغي الفروف، يف ترصيحات صحفية يف وقت سابق، إن كال 

من رئيس حكومة الوفاق فائز الرساج ورئيس املجلس األعىل للدولة 

الليبي خالد املرشي وقعا عىل نص مسودة لوقف إطالق النار، بينام 

طلب وفد القيادة العامة مهلة بيوم.

وبدأت هدنة بني الجانبني منتصف ليلة األحد 12 يناير/جانفي، لكن 

أية  توقيع  الهدنة صوريًا دون  بخرقها. دخلت  اآلخر  يتهم  كل طرف 

إتفاق. كام مل يتبع إعالن وقف إطالق النار إرسال لجنة لإلرشاف عىل 

تطبيقه واحرتامه، وبعد شهر، أي يوم 12 فيفري/فرباير 2020، تبنى 

ليبيا مبوافقة  النار يف  دائم إلطالق  بوقف  قرارا  الدويل  األمن  مجلس 

هذه  التصويت  عن  روسيا  إمتناع  مع  لكن   ،15 أصل  من  عضًوا   14

املرة، وكانت بريطانيا قد طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي 

أجرت بشأنه مشاورات عىل مدار أكرث من ثالثة أسابيع، ويؤكد القرار 

دون  ومن  فرصة  أول  يف  ليبيا،  يف  النار  إلطالق  دائم  وقف  »رضورة 

رشوط مسبقة«.

مؤتمر برلين

 مسارات املفاوضات، تقاطع يف التوصيف وغياب لآلليات 
مخرجات مؤتمر برلين يف األزمة املتواصلة

انتهت يوم 08 فيفري/فرباير 2020 الجولة االوىل من محادثات اللجنة 

االثنني  يوم  اعاملها  بدأت  قد  كانت  والتي   5+5 املشرتكة  العسكرية 

يف  املتحدة  االمم  منظمة  مقر  يف   2020 فيفري/فرباير   03 لـ  املوافق 

جنيف بحضور ومشاركة ممثل االمني العام لألمم املتحدة/رئيس بعثة 

عمل  ويشكل  سالمة،  غسان  الدكتور  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  االمم 

حدد املجلس 
هذه العوامل بأن 
يتحقق تقدم يف 
املسار العسكري، واإللتزام 
باالتفاق السياسي 
كمرجعية أساسية ألي 
إتفاق، باإلضافة إلى 
رد البعثة األممية حول 
أسئلة املجلس بشأن 
أجندة الحوار واملشاركين 
فيه وآلية اتخاذ القرار 
داخل لجنة الحوار

السراج وحفتر  
سيلتقيان بشكل 
منفصل مع 
املسؤولين الروس ومع 
ممثلي الوفد التركي 
الذي يتعاون مع روسيا 
حول هذا امللف، اضافة 
الى مسؤولين من مصر 
واإلمارات سيكونون 
موجودين أيًضا ىلع 
األرجح بصفتهم مراقبين 
يف املحادثات

ليف دينغوف
رئيس مجموعة االتصال الروسية 
حول التسوية الليبية
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هذه اللجنة أحد املسارات الثالث التي تعمل عليها البعثة اىل جانب 

املسارين االقتصادي والسيايس.

أشارت األطراف الليبية إىل اهمية استمرار الهدنة التي بدأت يف 12 

كام  خرقها  وتجنب  إحرتامها  أهمية  وعىل   ،2020 من  جانفي/يناير 

امللّحة  اللبيبني  حاجة  حول  الطرفني  بني  واسع  توافق  وجود  الحظت 

عليها وحامية  والحفاظ  أراضيها  ليبيا وسالمة  سيادة  للمحافظة عىل 

ومقدرات  الوطني  القرار  رهن  عن  االمتناع  رضورة  وعىل  حدودها، 

الليبيني  غري  املقاتلني  تدفق  وقف  وعىل  خارجية،  قوة  ألية  البالد 

محاربة  استمرار  عىل  اكدت  كام  الليبية،  االرايض  من  وإخراجهم 

تنظيم  وهي  املتحدة:  األمم  قبل  من  املصنفة  اإلرهابية  املجموعات 

نهاية  نشاطها  تراجع  يالحظ  التي  الرشيعة  وأنصار  داعش،  القاعدة، 

2019 بداية 2020، وكذلك دعم الطرفان العملية الجارية حالًيا لتبادل 

األرسى واعادة الجثامني ويقدرون مشاركة البعثة االممية كلام دعت 

بهذا  املكلفة  الحالية  اللجنة  ان  عىل  الطرفان  وأكد  لذلك،  الحاجة 

املوضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتامعات لجنة 5 + 5 يف جنيف. 

وبينام أتفق الطرفان عىل رضورة اإلرساع بعودة النازحني إىل منازلهم، 

ال سيام يف مناطق االشتباكات، فانهام مل يتوصال إىل تفاهم كامل حول 

الطرق املثىل إلعادة الحياة الطبيعية إىل تلك املناطق، وملا كان الطرفان 

قد إتفقا عىل رضورة استمرار التفاوض وصواًل التفاقية شاملة لوقف 

إطالق النار.

املسار  إجتامع  بأعامل  البالغة  والرسية  التكتم  من  أجواء  أحاطت 

برلني-الذي  مؤمتر  مخرجات  من  الليبي-املنبثق  للحوار  االقتصادي 

ليتفق  يومني،  مدى  وعىل   ،2020 فرباير/فيفري   10 القاهرة  يف  عقد 

االقتصادية  الخرباء  لجنة  آليات  عىل  اإلجتامعات  ختام  يف  املشاركون 

وأسس عملها، وعقد اجتامع يف أوائل مارس.

وبشأن آليات لجنة الخرباء وأسس عملها، فقد جاء بيان البعثة األممية 

ليؤكد »إنشاء ثالث مجموعات عمل ملعالجة تحسني إدارة اإليرادات 

وتوزيعها، ال سيام كيفية تعزيز الشفافية والالمركزية، فضاًل عن العمل 

والفرص  التحديات  عىل  عالوة  امللحة،  املرصفية  األزمة  معالجة  عىل 

املتاحة إلعادة اإلعامر والتنمية«، يشار إىل أن اجتامع القاهرة هو أحد 

الليبية، إىل  التي حددتها األمم املتحدة لحل األزمة  الثالثة  املسارات 

جانب املسارين العسكري والسيايس، وحظي مبشاركة خرباء اقتصاديني 

من مؤسسات نقدية ومالية دولية. ويف 30 يناير/جانفي املايض أعلن 

املبعوث األممي، غسان سالمة، خالل إحاطته إىل مجلس األمن التاسع 

يف  يعقد  ليبيا  حول  ثان  اقتصادي  الجتامع  موعًدا  فرباير/فيفري  من 

القاهرة.

اجتامع  انعقد  إذ  العسكري،  عن  بعيًدا  االقتصادي  املسار  يكن  ومل 

اللجنة  اجتامعات  من  األوىل  الجولة  إنتهاء  من  يومني  بعد  القاهرة 

الذي  برلني،  ملخرجات  العسكري  املسار   ،5+5 املشرتكة  العسكرية 

مناطق  إىل  الطبيعية  الحياة  إعادة  تفاهم حول طرق  عدم  إىل  أشار 

عىل  اللجنة  طريف  بني  توافق  وجود  اللجنة  والحظت  اإلشتباكات. 

أهمية استمرار الهدنة التي بدأت يف 12 يناير/جانفي املايض، وأهمية 

احرتامها وتجنب خرقها. واقرتحت البعثة األممية يوم 18 فرباير/فيفري 

موعًدا جديًدا إلستئناف إجتامعات اللجنة. لكن أعلنت حكومة الوفاق 

جنيف،  يف  املحادثات  يف  مشاركتها  تعليق  دولًيا  بها  املعرتف  الوطني 

بعد هجوم قوات القيادة العامة عىل طرابلس خالل اليومني السابقني 

للدولة  األعىل  املجلس  قرر  الليبية،  الثورة  احتفاالت  مع  املتزامنني 

باإلجامع يوم السبت املوافق 22 فرباير/فيفري 2020، تعليق ذهاب 

ثالثة  تتحقق  حتى  السيايس  الحوار  يف  للمشاركة  جنيف  إىل  ممثليه 

عوامل، وذلك يف جلسة حرضها 86 عضًوا، ملناقشة مالحظات مجلس 

الدولة للمشاركة يف الحوار. 

رغم ما سبق، انطلقت الجولة الثالثة من املفاوضات يف جنيف بحضور 

35 شخصية ليبية. وهو ما قد أعلن عنه املبعوث األممي غسان سالمة. 

الرئيسيني  الطرفني  مع  التواصل  عىل  باإلعتامد  املفاوضات  انطلقت 

الذين مل يحرضا يف جلسات 26 فيفري/فرباير. عمد املبعوث األممي إىل 

هذه الخطوة من أجل فرض امر واقع يف ظل عجزه عىل جمع الليبيني 

عىل طاولة واحدة، خاصة أنه يف األثناء، تواصلت العمليات العسكرية 

مع  االممي  املبعوث  طلب  يُفرس  الذي  األمر  طرابلس.  مشارف  عىل 

بداية شهر مارس إعفاءه من مهامه. وقال سالمة عىل صفحته الرسمية 

بعد  الثالثة  املسارات  وانطالق  برلني  قمة  عقد  »بعد  إنه  تويرت  عىل 

صدور القرار 2510 جاء الوقت لإلقرار بأن صحته مل تعد تسمح بوترية 

اإلجهاد.

انجيال  الليبي من جديد، استقبلت  بالحوار  للدفع  أملانية  ويف محاول 

يف  طرابلس،  يف  بالرساج  اتصلت  وقبله  حفرت  خليفة  الجرنال  مريكل 

خطوة لدعم جهود الحوار بعد استقالة املبعوث األممي. لكن يذكر ان 

لقاءات مامثلة مل تؤل اىل نتائج ملموسة كام هو شأن اللقاءات التي 

عقدت لدعم وقف إطالق النار يف جينيف إال أن االنتهاكات تواصلت 

بعد ذلك.

ضعف الدور اإلقليمي واإلفريقي

املسار  دعم  من  جزء  وكان  برلني  مؤمتر  يف  اإلفريقي  اإلتحاد  حرض 

التفاويض بني الليبيني، إال أنه يبقى دوًرا ثانويًا وتابًعا إىل حد ما. كام 

شهدت  املغاريب  الفضاء  ويف  لليبيا  املجاورة  خاصة  اإلقليم  دول  ان 

تراجًعا لدورها لجهة هيمنة سياسة املحاور والدول املصطفة فيها عىل 

مقتضيات املسار السيايس وعملية التفاوض. يف هذا اإلتجاه مثاًل، عرب 

الذي صدر 10 فرباير/فيفري  اإلفريقي،  االتحاد  لقمة  الختامي  البيان 

كافة  وطالب  ليبيا.  يف  الخارجية  للتدخالت  واضح  رفض  عن   ،2020

والعمل عىل  ليبيا،  إىل  السالح  بحظر تصدير  بااللتزام  الرصاع  أطراف 

الوصول لتسوية سياسية. تجد املبادرات التي دعمها اإلتحاد اإلفريقي 

الليبية عىل  الذي يلقاه يف األوساط  القبول  ترحيًبا ليبيا خاصة لجهة 

خالف اإلتحاد األورويب الذي يعترب واجهة الغنيمة للرشكات واملؤسسات 

اإلقتصادية. إال أن املالحظ ان البيان املذكور نفسه قد أفرد مكانًا مهام 

للنفط ومؤسسات النفط، وكل ما يتصل به، مبا يفوق االهتامم بالسالم 

يف ليبيا وبأمان الشعب الليبي، التي اقترصت عىل الدعوة لدعم املسار 

السيايس.

ويف متابعة ملخرجات مؤمتر برلني إنعقد يف الجزائر مؤمتر دول الجوار 

الليبي اواخر شهر يناير/جانفي. وقد أكد عىل رفض التدخل األجنبي 

كأحد مبادئ خمسة تشمل إحرتام سيادة ليبيا ووحدتها وإرشاك دول 

املؤمتر  يعترب  السالح.  تدفق  ورفض  اإلفريقي  اإلتحاد  وارشاك  الجوار 

مؤمتر  يف  األملاين  الخارجية  وزير  لجهة حضور  ايجابية  إشارة  املذكور 

لدول الجوار، مبا يوحي بالتقاء مسارات دول ضفتي املتوسط والدول 

العزيز جراد، يوم  الجزائرية عبد  الحكومة  األجنبية، كام أعلن رئيس 

الليبية  الوطنية  املصالحة  مؤمتر  إلحتضان  بالده  إستعداد  مارس،   12

إىل  يهدف  والذي  أثيوبيا  يف  القادم  يوليو/جويلية  شهر  عقده  املزمع 

جمع ممثلني عن كل القبائل واألطياف والقوى الفاعلة يف ليبيا متهيًدا 

بني  السياسية  املواقف  اختالف  مثل  وطني.  توافق  حكومة  لتشكيل 

مهام  عائًقا  األطراف  أحد  مع  اصطفاف مرص  مع  الجوار خاصة  دول 

أمام تطوير دور دول الجوار. وهو ما ألقى بظله عىل جميع عمليات 

التفاوض وجوالتها. ال طاملا عديد املشاركني من الليبيني بعدم ثقتهم 

يف الدور املرصي، كام أن الدور التونيس شهد اضطرابًا وعدم إستقرار 

الليبية  املسألة  ان  القول  الداخلية. ميكن  السياسية  التحوالت  بسبب 

اصبحت يف مرحلة ما بسبب القصور السيايس اىل مسألة أمنية مؤرقة 

لجميع الدول.

إشارات الدعم العسكري األجنبي

وصف األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 4 فيفري/فرباير 

التي شاركت يف  الدول  بأنه »فضيحة«، منتقًدا  2020 الوضع يف ليبيا 

بعدم  »تعهدوا  وقال غوترييش  يناير/جانفي.  برلني خالل شهر  مؤمتر 

التدخل يف العملية الليبية والتزموا بعدم إرسال سالح أو املشاركة يف 

القتال بأي شكل الحقيقة هي أن حظر )التسليح( الذي فرضه مجلس 

األمن ما زال يتم إنتهاكه.

متكنت تركيا، يف الفرتة املمتدة من يناير/جانفي إىل فرباير/فيفري، من 

األرقام املتداولة عن عدد املسلحين الذين سيتم جلبهم إلى ليبيا 

4700300040002000
الغارديان األسوشيتد برساألمم املتحدة املرصد السوري لحقوق اإلنسان

األرقام املتداولة بين نهاية 2019 وبداية 2020

يغيب التنسيق 
الكايف بين الدول 
الثالث يف شمال افريقيا. 
وهو ما أكده مؤتمر برلين 
من حيث غياب تونس 
واملغرب والتحاق الجزائر
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بأمان  طرابلس  إىل  العسكري  العتاد  أمثن  تحمل  التي  سفنها  إيصال 

مبساعدة فرقاطاتها. وليس لدى قوات القيادة العامة يف البحر أي يشء 

يقارب القدرات القتالية الرتكية، وقد تم نقل جزء من العتاد الرتيك عن 

املركبات  التسليم قيمة وحجاًم، مثل  الجو، لكن أكرث عمليات  طريق 

الوطني  الوفاق  حكومة  تتلقى  البحر،  طريق  عن  تجري  املدرعة، 

املعرتف بها دولًيا دعاًم من تركيا وبدرجة أقل من قطر وإيطاليا، فيام 

تتلقى قوات القيادة العامة التابعة لحفرت دعام من اإلمارات العربية 

املتحدة ومرص فضاًل عن فرنسا وروسيا، فيقوم األتراك بإرسال مرتزقة 

سوريني إىل ليبيا واألمر ذاته ينطبق أيضا عىل الروس الذين يسمحون 

فيغيب  ليبيا  يف  األمرييك  بالدور  يتعلق  وفيام  فاغرن.  مرتزقة  بتواجد 

عنه عنرص التدخل الواضح رغم تواجد ما يقارب 3000 جندي. يبقى 

طاملا  الوقت  نفس  يف  ممكن  انه  رغم  بعيًدا  املبارش  التدخل  خيار 

الليبي  النزاع  يف  انخراطًا  األكرث  األوروبيني  يبقى  التوازنات.  تتغري  مل 

مقارنة بالواليات املتحدة، وبالتحديد الفرنسيني أما اإليطاليون واألملان 

السيايس، والسبب يف  الحل  إعتامد  إىل  فلديهم موقف متقارب مييل 

ذلك يعود إىل أن لديهم مصالح مبارشة مع ليبيا تتعلق بالنفط وقضية 

اللجوء وتهريب البرش عرب ليبيا. كام ان إيطاليا عىل سبيل املثال قد 

لجأت، يف وقت سابق، إىل التعامل مع الجامعات املسلحة عىل ارض 

امليدان خاصة يف مدن الساحل قصد مواجهة الهجرة غري النظامية يف 

نقطة انطالقها امنيا وعسكريا.

وكان قادة الدول املشاركة يف مؤمتر برلني بشأن األزمة الليبية، اتفقوا 

األسلحة  إرسال  حظر  احرتام  عىل  الجاري،  يناير/جانفي  من   19 يف 

الذي فرضته األمم املتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي يف 

املسلحة  الجامعات  تفكيك  مع  السلمي  السيايس  الحل  لصالح  ليبيا. 

العملية  ترهن  عنارص  وهي  النار.  إلطالق  دائم  وقف  مع  واملتطرفة 

املبدان  تحوالت  عىل  إيقاعها  بضبط  مدخالتها  يف  وتتحكم  السياسية 

العسكري.

السيايس  للخطاب  مخالف  الواقع  أرض  عىل  يحصل  كان  ما  لكن 

فيه  قالت  تقريًرا  الربيطانية،  »غارديان«  فقد نرشت صحيفة  الدويل. 

خالل  تركيا  من  قادمني  ليبيا  إىل  وصلوا  قد  سوريا  مقاتال   2000 إن 

شهر يناير/جانفي 2020، للقتال إىل جانب حكومة الوفاق املعرتف بها 

دولًيا برئاسة فايز الرساج، وتتم عملية النقل غالًبا عرب رشكة الطريان 

الحدود  من  وتنطلق  »األجنحة«.  طريان  ورشكة  الليبية  »اإلفريقية« 

الرتكية السورية اىل مدينة غازي عنتاب الرتكية.

األرقام املتداولة عن عدد املسلحني الذين سيتم جلبهم تصل إىل 6000

الثالث،  الدول  يف  آنًفا عن مصادر سورية  املذكورة  الصحيفة  ونقلت 

فيام  الثانية  الفرقة  من  أن 300 عنرصًا  تأكيدها  وتركيا،  وليبيا  سوريا 

املقاتلني  من  مجموعة  وهو  السوري«،  الوطني  »الجيش  بـ  يعرف 

 24 يف  العسكري  كلس  حور  معرب  عرب  تركيا  دخلوا  أنقرة،  تدعمهم 

ديسمرب 2019، كام دخلت مجموعة أخرى قوامها 350 عنرصًا يف 29 

جًوا  العنارص  نقل  تم  إنه  غارديان  وتقول  السنة،  نفس  من  ديسمرب 

العاصمة  املواجهة رشقي  مواقع  إىل  إرسالهم  تم  طرابلس، حيث  إىل 

أساسا. ووفًقا للصحيفة، دخل يف 5 يناير/جانفي نحو 1350 مقاتاًل إىل 

تركيا قادمني من سوريا، وأُرسل بعضهم إىل ليبيا، فيام تلقى آخرون 

التدريب يف معسكرات جنويب تركيا. وقد فاقت هذه األرقام التقديرات 

وقالت  ليبيا،  إىل  دخلوا  الذين  السوريني  املقاتلني  ألعداد  السابقة 

صحيفة غارديان، إن مصادر يف »الجيش الوطني السوري« ذكرت أن 

املقاتلني أبرموا عقودا ملدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق مبارشة وليس 

مع الجيش الرتيك، ويحصلون مبوجبها عىل رواتب بقيمة ألفي دوالر 

شهريًا للمقاتل الواحد، وهو مبلغ كبري مقارنة بحوايل 90 دوالًرا شهريًا 

وعود  ُقطعت  كام  سوريا،  يف  لقتالهم  تركيا  من  يتلقونها  كانوا  فقط 

لهؤالء املقاتلني بالحصول عىل الجنسية الرتكية. 

لقطات  ديسمرب  شهر  خالل  االجتامعي  التواصل  وسائل  وتداولت 

مصورة بهاتف محمول لرجال لهجتهم سورية ويّدعون أنهم ينتمون 

عن  »للدفاع  ليبيا  يف  موجودون  وأنهم  الحر«  السوري  »الجيش  لـ 

اإلسالم«، ونفت كل من أنقرة وطرابلس، وكذلك فعل »الجيش الوطني 

السوري«، مرارا وتكراًرا وجود مقاتلني سوريني يف ليبيا.

وقد تم تداول تقارير مختلفة ايًضا حول الدعم الرتيك وجلب املقاتلني 

لألسوشيتد  طرابلس  يف  مسلحة  قائًدا جامعات  أكد  فقد  سوريا.  من 

إىل  إىل طرابلس،  أجنبي  مقاتل  أكرث من 4000  تركيا جلبت  إن  برس 

حدود بداية سنة 2020 وأن »العرشات« منهم ينتمون إىل جامعات 

متطرفة.

هذا ويذكر ان السلطات األمنية اإليطالية قد احتجزت يوم الخميس 

املوافق لـ06 فيفري/فرباير2020، سفينة الشحن »بنا« يف ميناء جنوة – 

إيطاليا، بعد اإلشتباه يف تورطها بعمليات تهريب أسلحة من تركيا إىل 

ليبيا، وأكدت مصادر إيطالية، أنه جرى التحقيق مع قائد السفينة التي 

تحمل العلم اللبناين والتي توقفت يف ميناء جنوة االيطايل بسبب عطل 

لغرض الصيانة إىل أن خرج الضابط الثالث بالسفينة والبالغ  25 عاًما 

طالًبا اللجوء يف ايطاليا والحامية، كاشًفا أن لديه معلومات وفيديو عن 

تهريب أسلحة ودبابات وآليات عىل منت السفينة من تركيا إىل ليبيا.

يذكر ان نسق جلب املرتزقة واملسلحني يف إرتفاع بالتوازي مع ما تم 

اإلعالن عنه من هدنة من أجل وقف إطالق النار خالل شهر يناير/

جانفي. وقد بدأت مببادرة دولية يف أروقة مؤمتر موسكو، بني روسيا 

وتركيا. لكن مبرور األيام، اتضح ان لجميع األطراف يف الرصاع خياراتهم 

العسكرية ميدانًيا. وقد دخل وقف إطالق النار صوريًا منتصف ليلة 

12 من يناير/جانفي مع منتصف الليل. لكن خرقه بدأ مع اليوم التايل 

ليبيا  يف  النار  إطالق  ووقف  الهدنة  عن  الحديث  وتواصل  مبارشة. 

وبالنتيجة تواصل رفع الصوت عالًيا باإلتهام املتبادل بخرقهام من قبل 

الطرفني. 

لـ11  املوافق  الثالثاء  البنتاغون  يف  العامة  املفتشة  قدمته  تقرير  ويف 

فيفري/فرباير 2020، حول أنشطة مكافحة اإلرهاب يف رشقي وشاميل 

وغريب إفريقيا، يف الفرتة ما بني 31 أكتوبر و31 ديسمرب 2019، متت 

مالحظة زيادة أعداد املرتزقة الروس املرتبطني برشكة »فاغرن« الروسية 

لألمن، يف الربع األخري من العام املايض يف ليبيا بشكل ملحوظ. أضاف 

الوطني  بـ«الجيش  يسمى  ما  دعم  عىل  عملوا  الروس  أن  التقرير 

الليبي«، الخاضع لسيطرة الجرنال املتقاعد خليفة حفرت.  

يف  األمرييك  الدور  املبارش  غري  الرويس  العسكري  الحضور  يتحدى 

املنطقة. وأوضح التقرير، أن طائرة أمريكية بدون طيار أسقطتها أنظمة 

الدفاع الجوي الروسية، و«املرتزقة الروس« الذين يقاتلون إىل جانب 

 ،2019 سنة  من  نوفمرب   21 يف  لحفرت،  التابعة  العامة  القيادة  قوات 

عىل  الضوء  تسليط  التقرير  من  الرسي  الجزء  يف  سيتم  أنه  وأضافت 

مدى تأثر التواجد األمرييك يف املنطقة.
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تتواصل إنتهاكات حقوق اإلنسان يف ليبيا، إال أن الكثري منها تغيب تفاصيله، 

إال ما رشح من املصادر اإلعالمية أو متابعة املجتمع املدين املحيل والدويل. 

يف هذا املستوى، اتجه الرصد إىل ذكر أمثلة عن انتهاكات شغلت الرأي العام 

املجتمع  حق  يف  وفداحتها  اإلنتهاكات  مستوى  عىل  دلياًل  وقامت  الليبي، 

الليبي.

حرية التعبير يف ليبيا

إلقاء  يناير/جانفي،  من شهر  األولني  األسبوعني  الرصد خالل  فريق  سجل 

بنغازي  مدينة  من  ناشطان  وهام  زبلح.  وبن  البكوش  فهد  عىل  القبض 

كانا قد شاركا يف املبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب مؤخًرا بهدف 

اإلستخبارات  ان  املصادر  الحوار. ذكرت بعض  اىل  والعودة  االقتتال  وقف 

يناير/  13 املوافق  االثنني  يوم  عليهام  القبض  ألقت  قد  كانت  العسكرية 

للجرنال  املؤيدة  الشخصيات  بعد  أكدت  بينام  بنغازي  يف   2020 جانفي 

خليفة حفرت ان البكوش وبن زبلح هام من قصدا جهاز االستخبارات العامة 

تاريخ  حدود  إىل  مجهولني،  اشخاص  قبل  من  للتهديد  تعرضهام  بسبب 

الرصد، أي النصف األول من شهر يناير/جانفي، ال توجد معلومات دقيقة 

عن صحة الروايتني إال ان الثابت ان البكوش وبن زبلح هام قيد التوقيف 

يناير/ شهر  من  األول  النصف  خالل  مصريهام  عن  دقيقة  معلومات  وال 

جانفي.  من أسباب ما سبق هو غياب املعلومة الدقيقة حول عمل األجهزة 

األمنية يف ليبيا، خاصة يف ظل اإلنقسام املؤسسايت. 

ويف إطار استمرار االنتهاكات التي تحصل عىل حرية التعبري واالنتامء إىل 

الهويات الثقافية والدينية املختلفة يف ليبيا والتي عادة ما تتشكل الشعوب 

عىل أساسها، تم تدمري مزار زاوية بن عيىس الصويف يف مدينة رست يف 5 

فيفري/فرباير 2020، باإلضافة إىل إعتقال عدد من الصوفيني يف رست.

إنتشار  بشكل مستمر، يف ظل  اإلنتهاك  إىل  ليبيا  التعبري يف  تتعرض حربة 

لخطاب الكراهية والعنف الجسدي واللفظي. وقد ساهم يف هذا املعطى 

وسائل اإلعالم التقليدية ومواقع التواصل االجتامعي التي أصبحت منفًذا 

داخل  اإلنقسام  عمق  ليبيا  يف  ووضعيتها  التعبري  حرية  تعكس  للجميع. 

الدولة واملجتمع، حيث يتم تربير كل انتهاك من هذا الطرف أو ذاك، مبا 

يجعل من ضوابط القانون يف شأنها غري ذات جدوى. ومتثل مدينة بنغازي 

منوذجا عىل ما يُذكر.

حرية التعبير يف مدينة بنغازي:

  يف ظل هذا الوضع، تغيب فرصة املعارضة واإلختالف يف بنغازي بالنظر إىل 

أن شبكة السلطة من وراء قوات القيادة تستثمر يف اإلنتامء الديني والقبيل 

والجهوي تحت قيادة العسكر والسالح.  

اإلختفاء  حادثة  ومثلت  للغاية.  إستثنائية  بنغازي  مدينة  وضعية  تعترب 

القسم  يف  فيه  التفصيل  سيتم  ما  )وهو  سهام رسقيوة  للمحامية  القرسي 

الخاص باإلختفاء القرسي( أحد املؤرشات عىل وضعية حرية التعبري فيها. 

التي  العسكرية  للعمليات  إنتقادها  خلفية  عىل  إعتقالها  عملية  جاءت 

املسلحون  كتب  إعتقالها،  إثر  طرابلس.  يف  العامة  القيادة  قوات  تقودها 

الذين اعتقلوها عبارات تتوعد كل من ينتقد الجيش.

قناة  تعمل  نظر واحدة، حيث  بنغازي عىل حضور وجهة  الحرص يف  يتم 

فضائية واحدة عىل الرتويج للقيادة العامة وللجرنال خليفة حفرت الذي 

تتواجد صوره يف كل مكان. واليوم يسيطر السلفيون املدخليون عىل 

وكذلك  للصوفيني،  التابعة  واملزارات  األرضحة  بهدم  وقاموا  املساجد، 

منعوا إقامة احتفاالت مبناسبة عيد األرض، كذلك حاول جرنال مقرب 

لكن  ويص،  دون  السفر  من  النساء  منع  املدخيل  السلفي  التيار  من 

الرتاجع.  إىل  إضطره  مام  املدينة  يف  خرجت  القرار  ضد  إحتجاجات 

كام انترشت عمليات تفجري غامضة يف مدينة مل تعد فضاء ملواجهات 

عسكرية منذ مدة. يحدث ذلك يف ظل اليد الطوىل للجامعات املسلحة 

القبلية والسلفية املدخلية. األمر الذي خلق حالة من الخوف وعدم 

االطمئنان يف املدينة. عىل سبيل املثال، تنُشط فرقة املوت القبلية التي 

تحمل اسم »أولياء الدم« والتي يلقى عليها باللوم يف سلسلة طويلة 

من حاالت اإلختفاء والقتل للسياسيني يف املدينة.

يعترب دخول الصحفيني األجانب أو املجموعات الحقوقية إىل بنغازي 

مقيد بشدة، وكذلك يجب عىل السكان الحصول عىل ترصيح رسمي 

للسفر إىل الخارج، مام يتطلب يف بعض األحيان استجوابهم من قبل 

رجال األمن، ويضطر البعض إىل تقديم تقارير حول من التقوا به خارج 

ليبيا، ويف بعض األحيان معلومات بشأن األصدقاء والجريان

اإلختفاء القسري يف ليبيا

تعترب هذه الجرمية يف حق الليبيني من األكرث انتشاًرا، وهي ترتافق مع 

عدة إنتهاكات اخرى كالعنف واإلعتداء والتصفية. كام يعزز وجودها 

الجامعات  قوات  سيطرة  ظل  يف  واإلجراءات  القانون  إحرتام  عدم 

وتتعدد  وقوية.  موحدة  للقانون  إنفاذ  أجهزة  وجود  وعدم  املسلحة، 

بحق  ما حصل  منها  خاصة  الليبي  العام  الرأي  شغلت  التي  الحاالت 

األخبار  أن  ناشطني، يف كل مرة تحصل حادثة لشخص معني، يالحظ 

متابعة  نجد  فال  متابعته.  يتعذر  بحيث  الحًقا  معدومة  تصبح  حوله 

سواء يف املحاكامت او السجون. وبقي الكثري منهم مفقودين إىل اليوم.

حادثة اختفاء سهام سرقيوة:

مثلت حادثة االختفاء القرسي للسيدة رسقيوة محاولة إلسكات صوت 

واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني األخريات عن املشاركة يف الحياة 

السياسية يف البالد. كام أن العنف ضد مشاركة املرأة يف الحياة السياسة 

قوية وقادرة  وبناء مؤسسات دميقراطية  الجنسني  بني  املساواة  يهدد 

عىل الصمود.

أصدرت بعثة األمم املتحدة بيان متعلق باختفاء السيدة رسقيوة يف 

مدينة بنغازي فبل ستة أشهر، اختطفت السيدة سهام رسقيوة، العضو 

املنتخب يف مجلس النواب، لياًل من منزلها الواقع يف منطقة بوهدمية، 

السيدة رسقيوة مجهواًل  بنغازي. وتواصل مصري  التحصني، يف  شديدة 

تتابع  البعثة  ما جعل  أيام، وهو  العنيفة طيلة  اختطافها  منذ عملية 

يف  السلطات  أن  عىل  التأكيد  عرب  رسقيوة  للسيدة  القرسي  االختفاء 

اإلنسان وهي  الدويل لحقوق  القانون  ليبيا مسؤولة عن احرتام  رشق 

ملزمة قانونًا بتحديد مصريها ومكان تواجدها. وأدانت األمم املتحدة 

اختطاف السيدة رسقيوة واختفائها، مطالبة باإلفراج الفوري عنها وعن 

جميع ضحايا االختفاء القرسي ومحاسبة املسؤولني عن ذلك.

الزال اختفاء 
السيدة سرقيوة 
غامض وال معلومات 
حولها وال ىلع مصيرها 
ورغم وجود انباء تتناقل 
عن موتها لكن إلى حَد 
اآلن ال يوجد شيء يثبت 
ذلك

السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق 
اإلنسان
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واقعة اختطاف علي ميالد ضو :

ىف  اإلتصال،  اإلفريقية  الجوية  الخطوط  لرشكة  العام  باملدير  أنقطع 

مساء يوم األحد املوافق 1 مارس 2020، حيث قامت مجموعة مسلحة 

الكائن  منزله  أمام  من  10.55مساًءا،  الساعة  متام  عىل  بإختطافه، 

بشارع عمر املختار، وسط العاصمة طرابلس أثناء عودته للمنزل، و 

الزال إىل هذه اللحظة مفقود ومصريه غري معروف، وذلك بحسب ما 

أعلنت عنه اإلدارة العامة لرشكة الخطوط الجوية األفريقية، وطالبت 

الداخلية  وزارة  لها  بيان  يف  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

الوطني  األمن  ومديرية  األمنية  واألجهزة  الوطني،  الوفاق  بحكومة 

مبدينة طرابلس، برسعة التحرك لكشف مصري عيل ميالد ضو، وضامن 

إطالق رساحه، وكشف الجناة وتقدميهم للعدالة. 

ال يزال مصري ميالد ضو مجهواًل، تفيد األنباء إىل أنه ال يزال محتجزًا 

اإلختفاء القرسي والصحفيني: محمد عبد النارص أبوراس مثاال

يعمل مقدم  الذي  أبوراس  النارص  عبد  الصحفي محمد  إختطاف  تم 

برامج بقناة ليبيا الوطنية، بعد إقتياده من مقر عمله بالقناة اىل مكان 

التابعة  الخاصة  الردع  قوة  يتبعون  مسلحني  أربعة  قبل  من  مجهول 

. واستنكرت  يناير 2020«    الوفاق، يوم األربعاء 15  لداخلية حكومة 

منظمة رصد الجرائم الليبية اليوم األحد اختطاف الصحفي واإلعالمي 

الليبي أبوراس من قبل ملثمني يف العاصمة الليبية طرابلس. كام أشارت 

املنظمة املذكورة إىل تكرر ما تقوم به القوات التابعة لحكومة الوفاق 

من انتهاكات شملت الخطف واإلخفاء القرسي والقبض دون مسوغ 

قانوين واالحتجاز التعسفي والتهديد يف حق الصحفيني والعاملني مبجال 

اإلعالم والنشطاء الحقوقيني والسياسيني مبدينة طرابلس.

يف ظل غياب املعلومة، ال يزال مصري الصحفي أبو راس مجهواًل، ويبدو 

حسب بعض األنباء أنه ال يزال محتجزًا

الوضع االنساني للمهاجرين غير 
النظاميين

خالل شهر اكتوبر: تفيد بيانات األمم املتحدة، منذ بداية عام 2019  

 8400 شخصا عربوا الحدود إىل إيطاليا 

 7400 تم اعرتاض طريقهم.

إىل حدود شهر فرباير/فيفري، يوجد يف ليبيا:

 650 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء والرشق األوسط

 43 ألفا منهم من طالبي اللجوء، الهاربني من النزاعات

ومستواهم  ظروفهم  تحسني  عن  يبحثون  مهاجرون  فهم  البقية  أما 

حكومة  إدارة  تحت  تقع  التي  اإليواء  مراكز  يف  ويتواجد  املعييش. 

الجميل  العدد  من   5% من  أقل  دولًيا  بها  املعرتف  الوطني  الوفاق 

لطالبي اللجوء. يحصل ذلك يف ظل وجود مهاجرين ونازحني داخليني، 

الذين أجربهم الرصاع عىل ترك منازلهم. وأغلبهم من  الليبيون  وهم 

بني  الحدي  للرصاع  مرسًحا  أصبحت  التي  طرابلس  العاصمة  ضواحي 

قوات القيادة العامة التابعة لحفرت وقوات حكومة الوفاق املعرتف بها 

فرباير/فيفري  منتصف شهر  إىل حدود  النازحني  بلغ عدد  وقد  دولًيا. 

وأغلبهم من ضواحي العاصمة.

 177 ألف شخًصا

 60 ألف عائلة تقريًبا

نرشت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا تقريًرا جديدا بشأن الغارتني 

يوليو/  2 تاجوراء  يف  الضامن  مباين  مجمع  استهدفتا  اللتني  الجويتني 

أن غارة أصابت ورشة مركبات يف  إىل  التقرير  جويلية 2019، وأشار 

املجمع تستخدمها القوات األمنية التابعة لحكومة الوفاق، وهي تبعد 

105 أمتار عن مركز إيواء املهاجرين الذي تعرض لغارة ثانية بعد عرش 

دقائق من األوىل. وجاء به أيًضا »أصيب املركز بقنبلة ألقيت من الجو، 

الخرباء  وقّيم  أحدثتها،  التي  الفتحة  يف  منها  كبري  جزء  عىل  عرث  وقد 

العسكريون يف فريق البعثة أن صايف املحتوى املتفجر للقنبلة يرتاوح 

بني 50 و100 كيلوغرام تقريًبا، وأن الوزن اإلجاميل للقنبلة أعىل بكثري، 

أي تزن 250 كيلوغراًما عىل األقل« وتابع »وبينام يبدو أن الرضبات 

غري  من  يزال  ال  أنه  إال  أجنبية،  لدولة  تابعة  طائرات  نفذتها  الجوية 

القيادة  قوات  لقيادة  خاضع  الجوي  العتاد  هذا  كان  إذا  ما  الواضح 

العامة أم نفذه طريان دولة داعمة له.

الذين قالوا إن رئيس مركز  الشهود  أنها استمعت إىل  البعثة  وذكرت 

ثالثة مهاجرين  الرضبتني، وقتل  الفرتة بني  العنرب يف  إىل  اإليواء دخل 

حاولوا الهروب، مضيفة أن هؤالء الشهود مل يذكروا أسامء الضحايا أو 

تفاصيل أخرى خوًفا من إنتقام أفراد جهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية 

فرع تاجوراء إال أن مدير الجهاز نفى تلك املزاعم. ولفت التقرير إىل 

يف  العمل  املركبات، عىل  الخربة يف صيانة  ذوي  من  مهاجرين،  إجبار 

بالعدد  بيانًا  متلك  ال  أنها  أكدت  البعثة  لكن  الضامن،  مجمع  ورشة 

الدقيق لهؤالء األشخاص، ملقية باللوم عىل كتيبة الضامن بقيادة عادل 

دريدر، التي تسيطر عىل املجمع، ألنها مل تبذل ما يكفي من الجهود 

إىل  املجمع  تعرض  رغم  إبعادهم  يف  فشلت  كام  املهاجرين،  لحامية 

رضبة سابقة يف مايو/ماي املايض.

مع ضامن  املهاجرين  احتجاز  مراكز  جميع  إغالق  إىل  البعثة  ودعت 

حصولهم عىل الحامية واملساعدة فوًرا، وإعطاء أولوية للمراكز داخل 

فورية  خطوات  واتخاذ  النزاع،  أطراف  لسيطرة  الخاضعة  املجمعات 

لضامن عدم إحتجاز املهاجرين قرب األهداف العسكرية املحتملة.

ومن تداعيات استهداف مراكز اإليواء، أعلنت مفوضية األمم املتحدة 

واملغادرة  التجمع  التشغييل يف مرفق  تعليق عملها  الالجئني،  لشؤون 

يف طرابلس، خوفا عىل سالمة وحامية األشخاص يف املنشأة وموظفيها 

ورشكائها وسط تفاقم الرصاع يف العاصمة طرابلس.

وقد نقلت املفوضية العرشات من الالجئني املعرضني للخطر، والذين 

تم تحديدهم بالفعل إلعادة توطينهم أو نقلهم إىل بلدان ثالثة، من 

املرفق إىل مواقع أكرث أمانًا، وأشارت املفوضية إىل أنها سوف تقوم أيًضا 

بتسهيل إجالء مئات األشخاص اآلخرين إىل املناطق الحرضية. ويشمل 

الذين  اللجوء  طالبي  من  شخص   400 حوايل  للمفوضية،  وفقا  ذلك، 

غادروا مركز احتجاز تاجوراء الذي تعرض للقصف سابًقا، باإلضافة إىل 

حوايل 300 طالب لجوء من مركز احتجاز أبو سليم الذين دخلوا مرفق 

التجمع واملغادرة، يف نوفمرب 2019، بعد أن أفرجت عنهم السلطات 

الليبية، وقالت املفوضية إنها ستزود الجميع باملساعدة النقدية ومواد 

اإلغاثة واملساعدة الطبية يف املركز املجتمعي النهاري التابع للمفوضية 

يف طرابلس.

ومنذ ديسمرب 2018، كشفت املفوضية عن إجالء نحو 1700 شخص، 

ممن كانوا محتجزين سابًقا، إىل بر األمان خارج ليبيا، من خالل مرفق 

املرفق  إىل  يقرب من 900 شخص  ما  واملغادرة، ومع دخول  التجمع 

بشكل تلقايئ منذ يوليو/جويلية، أصبح املرفق مكتظًا بشدة ومل يعد 

يعمل كمركز عبور، وتواصل املفوضية حث جميع أطراف النزاع يف ليبيا 

عىل حامية املدنيني والبنية التحتية املدنية.

مالمح رحلة املوت تبدأ ىلع الطريق من 
الصحراء إلى الساحل الليبي 

يذكر أنه قد تويف خمسة مهاجرين غالبهم من نيجرييا وأحد مهربيهم 

يف حادثة اصطدام شاحنتهم بشاحنة أخرى يف سبها الليبية ليل يوم 5 

الليبية طرابلس،  العاصمة  إىل  كانوا يف طريقهم  فيفري/فرباير 2020، 

26 مهاجًرا يف شاحنة تهريب قدموا من إفريقيا من جنسيات مختلفة 

ينحدر معظمهم من نيجرييا والنيجر واثنني من غانا، بينهم قارصتان 

بعمر السادسة عرش والسابعة عرش، قطعوا أكرث من 800 كيلومرت بهدف 

فيام  املهرب  ومساعد  امرأة  املتوفني  بني  ومن  طرابلس.  إىل  الوصول 

نقل البعض اآلخر إىل املستشفى يف حالة خطرة فيام إستطاع املهرب 

آخرين بحسب منظمة  الهروب مع بضعة مهاجرين  الحافلة  وسائق 

»تهريب«  املستشفى  يف  املصابني  املهاجرين  أحد  حاول  كام  الهجرة، 

 ليبيا هي 
ىلع األرجح 
أسوأ مكان 
يف العالم 

لالجئ أو 
طالب لجوء

املسؤولة يف املفوضية كارولني غالك 
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آخرين كانوا معه قبل وصول فريق من منظمة الهجرة الدولية ورئيس 

الجالية النيجريية لزيارة املصابني، لكن املوظف هناك منعهم من ذلك.

يعترب الطريق عرب الصحراء خطريًا ألنه تحت سيطرة جامعات إجرامية 

لها فروع يف ليبيا ويف دول أخرى مثل نيجرييا والنيجر والتشاد. وقد 

نرشت صحيفة دييل تلغراف تقريًرا كتبه روالند أوليفانت من طرابلس 

ليبيا.  يف  املهربني  فخ  يف  يقعون  أفارقة  مهاجرين  قصص  فيه  يروي 

ويتناول التقرير قصمة أوساس أكاهومن، وهو مهاجر نيجريي يبلغ من 

العمر 28 عاًما خرج من بلده عام 2016 أماًل يف الحصول عىل وظيفة 

مناسبة يف أوروبا، ويؤكد أكاهومن أن ما شاهده خالل رحلته ال ميكن 

تصوره، قائاًل: »تركونا يف الصحراء. وغادروا املكان عىل أن يجلبوا املاء، 

إىل  الظروف  اضطرتنا  الصحراء،  يف  أيام   8 قضينا  يعودوا.  مل  ولكنهم 

رشب بولنا للبقاء عىل قيد الحياة. هلك 11 شخًصا من شدة العطش. 

شاهدت ابنة عمي، عمرها 19 عاًما، متوت أمامي، ويضيف أكاهومن 

طريق  بوابة  أصبحت  التي  الليبية  سبها  مدينة  إىل  وصل  عندما  أنه 

الهجرة اختطف واحتجز ملدة 4 أشهر إىل أن دفعت عائلته يف نيجرييا 

عندما  إنه  وقال  التقرير،  بحسب  اسرتليني،  جنيه   612 قيمتها  فدية 

ثانية.  أُختطف مرة  الساحلية غريب طرابلس  الزاوية  إىل مدينة  وصل 

واحتجز يف زنزانة 6 أشهر. وبعد أكرث من عام من العمل جمع مبلًغا 

قيمته 500 جنيه اسرتليني من أجل حجز مكان يف أحد القوارب ليعرب 

قليلة من  بعد ساعات  توقفت  رحلته  ولكن  املتوسط.  األبيض  البحر 

اإلبحار إذ رصد حرس السواحل القارب، ويصف الكاتب مركز االعتقال 

يف طرابلس بأنه مجمع مسيج فيه مستودعات ينام فيها 160 معتقاًل. 

 53 املايض  العام  وقتل  امرأة،   73 فيه  تقيم  للنساء  جناح  املركز  ويف 

رشقي  تاجوراء  يف  املهاجرين  الحتجاز  مركز  تعرض  عندما  شخًصا 

طرابلس لغارات يبدو أنها كانت تستهدف منشآت عسكرية مجاورة.

يالحظ ان مراكز اإليواء يف طرابلس تجمع املهاجرين الذين يتم إعرتاض 

سبيلهم سواء يف الرب أو ايف البحر. ويف املياه اإلقليمية الليبية، تعمل 

قوات خفر السواحل الليبي عىل هذه املهمة. وهي تلقى دعاًم إيطالًيا 

عىل وجه الخصوص. وهو يتواصل منذ إبرام إتفاقية بني روما وطرابلس 

تم التمديد فيها خالل بداية سنة 2020، رغم مطالبة مجلس أوروبا 

الحكومة اإليطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل، وإدخال 

ضامنات عىل مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني بشأن احرتام حقوق 

اإلنسان.

التوصيات:

استعادة املسار السياسي الليبي-الليبي

بأيديهم  الليبية  القضية  بزمام  األخذ  الليبيني  األطراف  عىل   وجب 

والتوقف عن اإلستناد إىل القوى الخارجية التي تهدف لحامية مصالحها 

والزج بالشعب الليبي يف أتون رصاع املحاور الدولية.

 يبدأ املسار السيايس الليبي بدعم األحزاب الليبية والذهاب وثيقة 

دستورية انتقالية ثم إنتخابات حرة ونزيهة تحت ارشاف األمم املتحدة 

من أجل إعادة بناء مسار الرشعية يف ليبيا

سالح  ونزع  الليبي  الجيش  بناء  وإعادة  الدولة  مؤسسات  توحيد   

الجامعات املسلحة

املجتمع املدني الليبي:

الجمعيايت من  العمل  وتكريس  الليبي  املدين  املجتمع  تأطري عمل   

أجل بناء فضاء سيايس متكامل مع حياة سياسية سليمة ونزيهة. وهو 

ما يفرتض تعزيز نسيج املجتمع املدين مع ضامن مشاركة الفئات الهشة 

والضعيفة

 حامية الناشطني ومراجعة القوانني املتعلقة بالعمل الجمعيايت

حقوق اإلنسان يف ليبيا:

املهاجرين  وضعية  تحسني  عىل  رسيًعا  العمل   

التي  التهريب  وتفكيك شبكات  والالجئني 

تستفيد من انتشار السالح خاصة مع 

يف  الدولة  دوائر  إىل  بعضها  ترسب 

ليبيا

 تحسني وضعية مراكز اإليواء يف ليبيا 

واحرتام مبادئ القانون الدويل يف شأنها، 

األمنية  املقاربة  تعزيز  عن  والتوقف 

بهذا الخصوص.

 تأطري العاملة األجنبية قانونًيا وماديًا 

لتجنب سيناريوهات اإلستغالل االقتصادي 

جنوب  أفريقيا  من  للعامل  خاصة  لهم، 

الصحراء

 حامية املرأة الليبية وتعزيز مشاركتها يف الحياة السياسية 

واملجتمع املدين، وضامن مشاركتها عىل قدم املساواة يف املناصب 

السياسية واإلدارية

املدارس  تدمري  بسبب  إنهارت  التي  الليبي  الطفل  حقوق  حامية   

واملؤسسات التعليمية وتراجع الوضعية االقتصادية للبلد ككل

والتعذيب  القرسي  اإلختفاء  خاصة  الجرائم  مرتكبي  معاقبة   

املدين  املجتمع  عمل  التي  تلك  خاصة  القانون  خارج  والقتل 

املحيل والدويل عىل توثيقها

 ضامن رشوط حرية التعبري والصحافة واإلعالم وحرية تكوين 

املواقع اإللكرتونية

 وقف الرقابة عىل اإلنرتنت ومتابعة الناشطني أيا كان مرتكب 

هذه اإلنتهاكات

عدد الجرحىعدد القتلى يف املركز
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املؤسسات الليبية ضحية الصراع وأدواته:

يف الذكرى التاسعة ...17 فرباير نكبة... وليبيا الغد األمل، ليبيا 24، 16 فيفري/

https://bit.ly/32fwhJ0 .2020 فرباير

املؤسسات االقتصادية يف ليبيا:

http://bit.ly/2uQ4bbh عن غالء املعيشة، العريب الجديد. 

املؤسسة الوطنية تعلن عن تدابري تقشفية نتيجة استمرار إغالق املنشآت 

https://bit.ly/3fySjw2 النفطية. 

التدخل األجنبي وصراع أروقة املؤتمرات

ليبيا: هل ينجح أردوغان وبوتني يف تحقيق وقف إلطالق النار؟. 

https://bbc.in/2YLZvxN

بيان من بعثة االمم املتحدة للدعم يف ليبيا حول الجولة األوىل من محادثات 

اللجنة الليبية العسكرية املشرتكة 5+5 يف جنيف، 08 فيفري 2020. 

https://bit.ly/2v37mwf

https://bit. مجلس الدولة يعلق مشاركته يف الحوار السيايس بجنيف. 

ly/3hzMnVf

ضعف الدور اإلقليمي واإلفريقي

هل يكمن حل األزمة الليبية يف افريقيا؟، BBC Arabic، 11 فرباير/فيفري 

https://bbc.in/39SVZFS .2020

إشارات الدعم العسكري األجنبي

مندوبة أمريكا: آن األوان لكل من خرق حظر السالح يف ليبيا أن يواجه عواقب 

https://bit.ly/2Ci3ueb حقيقية. 

من غازي عنتاب إىل طرابلس.. مصادر أممية ترصد مسار املرتزقة، سكاي نيوز 

https://bit.ly/38MVRaX .2020 عربية، 09 فرباير/فيفري

https://bit.ly/2YHKPzX .إيطاليا تحتجز سفينة بتهمة تهريب أسلحة لليبيا

املرتزقة الروس »يدعمون حفرت يف رشق ليبيا«، BBC Arabic، 12 فيفري/

https://bbc.in/2T0nS8l .2020 فرباير

حرية التعبير يف ليبيا

منظامت حقوقية ليبية تستنكر اختطاف الصحفيني الليبيني يف طرابلس 

https://bit.ly/3fzoTOo العاصمة. 

يف الذكرى التاسعة ...17 فرباير نكبة... وليبيا الغد األمل، ليبيا24، 16 فيفري/

https://bit.ly/32fwhJ0 .2020 فرباير

تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة »مجمع الضامن« بتاجوراء 

https://bit.ly/30RAX9i

وسط مخاوف تتعلق بالسالمة، مفوضية الالجئني تعلق عملياتها يف موقع 

https://bit.ly/2UQVyqy .التجمع واملغادرة يف طرابلس

https://www.infomigrants.net/ar/ 2020 تقرير مهاجر نيوز فيفري/فرباير

post/22627

 BBC Arabic، ،ترك بلده للعمل يف أوروبا، فانتهى به املطاف يف »جحيم ليبيا

 https://bbc.in/2T2srPn 14 فيفري/فرباير 2020. 

املصادر




