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ميتــد التقريــر نصــف الســنوي مــن  01أبريل/أفريــل  2020إىل  30ســبتمرب مــن نفــس الســنة .تلــك الفــرة التــي صاحبهــا واجهــة
ـم البلــدان الثــاث يف وقــت متقــارب .تُضــاف األزمــة الصحيــة إىل غريهــا مــن األزمــات التــي تعيشــها كل
الوبــاء الصحــي الــذي عـ ّ
مــن تونــس ومــر وليبيــا ،لتزيــد جميعهــا مــن صعوبــات التحــول الدميقراطــي وتوابعــه املرتبطــة بحقــوق اإلنســان مــن هنــا
أصبــح رضوريــا توســيع مقاربــة السياســات والترشيعــات املتعلقــة باإلنتقــال الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان .ضمــن منهــج تجــا ُوز
املقاربــة القانونيــة والسياســية الرصفــة ،الــذي تــم اإلنطــاق يف العمــل بــه منــذ التقريــر نصــف الســنوي األول ملركــز دعــم التحــول
الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان ،تــم اعتــاد مــؤرشات محــددة دون فصلهــا عــن ســياقاتها املتعــددة .ذلــك ان املــؤرش الســيايس
والترشيعــي هــو إطــار منهجــي لولــوج واقــع معقــد قصــد فهمــه وفتــح الطريــق نحــو أفــكار تصلــح لدراســتها ،وليــس فقــط مــؤرشا
لحــر األحــداث وبســطها يف صيغــة تقريريــة.
فبالرغــم مــن ان تونــس هــي الدولــة الوحيــدة مــن الــدول (الربيــع العــريب) التــي تشــهد تطــو ًرا نحــو الدميقراطيــة ،إال ان هــذا
التطــور يقابلــه تع ـرات وعراقيــل واضحــة ناتجــة عــن ســيطرة املنظــور الحــزيب الضيــق عــى املشــهد الترشيعــي ،مصاح ًبــا لذلــك
ضعــف اإلرادة السياســية للبــدء يف اإلصالحــات الهيكليــة لــإدارة للدولــة التونســية ،باإلضافــة إىل عــدم اكتــال عمليــة تنصيــب
املؤسســات الدســتورية واملســتقلة ،يف مشــهد يســهل وصفــه بســيطرة مــا يطلــق عليــه ســيطرة الدولــة العميقــة عــى املشــهد.
وهــو مــا أثــر بالطبــع عــى حالــة حقــوق االنســان والتــي أضحــت مناســبتية تحــر فقــط عنــد ظهــور االنتهــاكات والتعامــل
معهــا مبســتوى فــردي يف منــأى عــن املشــهد ككل ،كذلــك مــن دون تبنــي لتصــو ًرا كامـ ًـا عــن املبــادئ التــي يجــب ان تقــوم عليهــا
عالقــة الفــرد بالدولــة يف كنــف اح ـرام وتطبيــق منظومــة حقــوق االنســان الكونيــة كاملــة غــر منقوصــة ،بــل أصبحــت منظــات
حقــوق االنســان تتوســل بالنصــوص القانونيــة لتفــرض نفســها عــى املشــهد.
طرحــت عنــارص جديــدة نفســها خــال فــرة الرصــد مثــل عالقــة رئيــس الجمهوريــة مبجلــس النــواب ورئاســة الــوزراء ،ومجلــس
األمــن القومــي ،كذلــك صالحيــات تلــك املؤسســات نفســها ودورهــا يف التأثــر عــى عمليــة التحــول الدميقراطــي ،كــا اصبــح واض ًحــا
للجميــع أن الترشيعــي مرهــون بالحـراك الســيايس حيــث تهيمــن الوظيفــة السياســية للنائــب عــى دوره الترشيعــي ،مبــا ال يجعلــه
ملتــزم بســلم األولويــات الترشيعيــة التــي تحتاجهــا البــاد إلكــال مؤسســات الدولــة الدســتورية واملســتقلة أو الترشيعــات التــي
يجدهــا املجتمــع التونــي رضوريــة مــن أجــل التمتــع بحقوقــه االقتصاديــة واالجتامعيــة.
تواجــه تونــس بســبب النظــام الســيايس الحــايل ازدواجيــة يف الســلطة التنفيذيــة ،وبســبب تلــك االزدواجيــة اضحــي كل طــرف
يبحــث عــن .متوقعــه بشــكل مســتمر داخــل املشــهد مســتندً ا عــى صالحياتــه واملؤسســات التــي تتبعــه .كذلــك التنســيق واملنــارصة
مــع بقيــة العنــارص مــن أح ـزاب ومنظــات وطنيــة لخلــق أمــر واقــع يقــوم عــى ضغــط ال ـراي العــام وليــس األطــر الدســتورية
والقانونيــة ومبــادئ حقــوق االنســان.
أمــا يف مــر فالنظــام املــري يعمــل عــى عســكرة قيــم املجتمــع املــري بالدفــع بالرتبيــة العســكرية كقيمــة عليــا تخــرق
النظــام التعليمــي الجامعــي والثانــوي عــر صالحيــات املستشــار العســكري يف املحافظــات .وهــو مــاال ينفصــل عــا أدرجــه التقريــر
نصــف الســنوي األول ملركــز دعــم ،عــن توجــه الرئيــس الســييس بإيعــازه لوزيــر اإلعــام بالدفــاع عــن «الشــخصية املرصيــة» وقيمهــا
الثابتــة وطنيــا ودينيــا .وهــو مــا ســيفصل فيــه التقريــر يف أقســامه الخاصــة .ال ميــر كل ذلــك إال عــر األطــر القانونيــة والدســتورية
والهيكليــة ،إال أنــه يتحقــق بشــبكة معقــدة تســمح بــرب حقــوق اإلنســان واستســهالها.
عاشــت مــر خــال فــرة الرصــد مثــل باقــي الــدول عــى وقــع أزمــة وبــاء خانقــة كانــت لهــا تداعياتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة.
قــام النظــام املــري الحــايل باســتغالل الوبــاء يف تشــديد آليــات القمــع عــى النشــطاء والسياســيني ،كــا وضــح ان سياســات الدولــة
تنحــاز بشــكل تــام إىل رغبــات رجــال االعــال واملســتثمرين عــى حســاب أرواح املواطنــن ومعاشــاتهم.

أمــا عــن وضعيــة حقــوق اإلنســان خــال فــرة الرصــد فهــي كارثيــة حيــث تشــرك جميــع الســلطات يف مامرســة انتهــاكات
ُممنهجــة مــع اســتغالل كورونــا كأداة يف وجــه الجميــع داخل ًيــا وخارج ًيــا مــن أجــل االلتفــاف عــى أي حــوار او مبــادرات او تســاؤالت
عــن ملــف الدميقراطيــة وحقــوق االنســان ،مواصـ ًـا يف سياســاته ومامرســته املتعارضــة مــع الدســتور ومبــادئ حقــوق اإلنســان.
كــا أتبــع النظــام املــري سياســة التعتيــم حــول أوضــاع الكورونــا يف الســجون مــن خــال التحكــم يف املعلومــات عــر سياســات
االحتــكار واملصــادرة وارســال رســائل تشــهري وتخويــن مــن خــال منابرهــا اإلعالميــة ،واملنــع والتجريــم عــر الســلطات األمنيــة
والترشيعيــة والقضائيــة ألي منظمــة ،مؤسســة ،أو فــرد ينــر تقاريــر أو ارقــام ومعلومــات تخالــف الروايــة الرســمية .ومــن الجديــر
بالذكــر ان الســلطات املرصيــة ألغــت اعتــاد امراســلة الجارديــان لنرشهــا تقريــر عــن فــروس كورونــا واعــداد املصابــن.
أمــا ليبيــا فظلــت فــوىض انتشــار الســاح أحــد العوامــل الهامــة يف عرقلــة املســارات املســار الســيايس لتحافــظ عــى وجودهــا
ومصالهــا التــي ســتتالىش مبجــرد الوصــول لحــل ســيايس واضــح .فقــد أدى الـراع العســكري الليبي-الليبــي بدعــم أقليمــي وتدخــل
دويل إىل اختــاف املصالــح ووجهــات النظــر حــول حلحلــة امللــف الليبــي مبــا ال يخــدم دومــا مســارات الحــوار املتعــددة والتــي
كانــت يف جملتهــا تتشــابه يف الخــروج باتفاقــات وبنــود محــددة مــن اجــل اســتئناف العمليــة السياســية والتحــول الدميقراطــي ،لكنهــا
رسعــان مــا تنتهــي اىل تجــدد املناوشــات السياســية والرصاعــات املســلحة.
تتواصــل حالــة الفشــل يف ملــف حقــوق االنســان خــال فــرة الرصــد بــرز الحــق يف التظاهــر عقــب االحتجاجــات التــي شــهدتها
عــدة طرابلــس وعــدة مــدن ليبيــة اعرتاضــا عــى األوضــاع السياســية واالقتصاديــة يف ليبيــا والتــي تعامــل معهــا بقــوة الرصــاص
والعنــف املفــرط بعــض الجامعــات املســلحة والتــي متــادت كذلــك إىل الخطــف واالخفــاء القــري والتعذيــب .كذلــك بعــد انتهــاء
معركــة طرابلــس تــم اكتشــاف العديــد مــن املقابــر الجامعيــة التــي ظهــرت يف عــدة مناطــق كانــت تحــت ســيطرة جامعــات مســلحة
كذلــك وهــو مــا أســفر عــن تدخــل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة واعالنها البــدء يف التحقيــق يف تلــك الوقائــع.
رصــد التقريــر يف ظــل األزمــة الصحيــة جوانــب مــن أزمــة العقــد االجتامعــي يف كل مــن مــر وتونــس فيــا ليبيــا تعيــش ســياقا
مختلفــا للغايــة .وهــو األمــر الــذي جعــل مخطــط التقريــر يطــرح محــورا خاصــا يف قســمي البلديــن خاصــا بالسياســة االجتامعيــة
وهناتهــا العميقــة والظرفيــة بــن أزمــة الكفيــد -19ومــا بعدهــا .يعتــر محــور السياســات االجتامعيــة مــؤرشا مهــا عــى التحــول
الدميقراطــي وممكناتــه يف كل مــن مــر وتونــس لجهــة توفــره لبعــض عنــارص قيــاس مهمــة إعــادة التفــاوض عليــه ومداهــا ،التــي
أتاحتهــا الثــورات الشــعبية .كــا أن لــه صــات بضعــف مؤسســات الدولــة وعجزهــا عــن تقديــم قيــم القانــون والشــفافية والنزاهــة
واملحاســبة باعتبارهــا قيــم تدعــم ثقــة املواطــن ،وتعــزز مــن قيــم التضامــن اإلنســاين .أدى الفســاد يف تونــس إىل طــرح أســئلة جديــة
حــول دور الدولــة الســلبي ،وهــي التــي تعيــش انتقــاال نحــو الدميقراطيــة ،يف رضب «العمــق القيمــي املجتمعــي» ،أي جملــة القيــم
والشــعور املواطنــي الــذي يربــط األفـراد بتوجهــات الدولــة وسياســاتها .قــدم القطــاع العــام يف تونــس منوذجــا ســيئا عــن الفســاد يف
ظــل األزمــة الصحيــة ،يف الوقــت الــذي يعيــش فيــه املواطــن التونــي عــى املنــح واملســاعدات ،أو هــو يواجــه ظروفــه املعيشــية
الصعبــة بســبب تــردي اإلقتصــاد.
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ظلــت اليــد العليــا يف مــر لرئيــس الجمهوريــة فيــا بقيــت الســلطات تابعــة لــه يف مرسحيــة رشعيــة مفقــودة ســيئة اإلخـراج،
وقــد قــام املجلــس الترشيعــي خــال دورتــه الســابقة بإطــاق العنــان ليــد رئيــس الجمهوريــة مــن خــال ترشيعــات تعمــل عــى امتام
الهيمنــة واالنف ـراد بــأدوات قانونيــة وحاميــة مؤسســاتية ،بحيــث أصبــح مسـ ً
ـتحيل وجــود تيــار معــارض أو حتــى مســتقل ذو رأي
مخالــف طاملــا كان هــذا االختــاف خــارج األطــر السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة وحتــى الدينيــة واألخالقيــة التــي
يريدهــا ويدعمهــا النظــام الحــايل مــن خــال املؤسســة العســكرية ً
أول ،ورئيــس الجمهوريــة (رئاســة الجمهوريــة) ثان ًيــا .كذلــك
تتجنــب املعارضــة الدخــول يف أي انتخابــات يف ظــل املنظومــة الترشيعيــة الحاليــة بهــدف الطعــن يف رشعيــة النظــام بأكملــه.
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تونس

السياسات والتشريعات
المتعلقة بالتحول الديمقراطي
وحقوق اإلنسان
رغم التحوالت اإليجابية التي تعرفها تونس ،لكن مسار اإلنتقال الدميقراطي يتواصل متعرثا يف ظل صعوباته
الهيكلية ،بعدم وضع مؤسساته الدستورية ،وإصالح املوجود منها .باإلضافة إىل هيمنة السياسوي الضيق
حزبيا عىل املشهد القانوين والسيايس ،ليجعل من مشاريع اإلصالح وعدا يف األفق دون تاريخ محدد.
يف األثناء ،تعيش حقوق اإلنسان أزمتها التي جعلت منها مناسبتية تظهر مع أنباء اإلعتداء أو الرد عىل
مامرسات فردية ،دون أن يدفع ذلك فعليا نحو طرح األسئلة الجدية حول الفرد واملواطنة والحرية
الشخصية ووزن القيم الدينية يف الفضاء العام .فيظل هذا التعميم الحاد للقضايا ،تسيطر الخطابات
الشعبوية والفضفاضة والهوياتية الضيقة عىل املشهد الحقوقي ،بل وتتوسل باملؤسسات والنصوص القانونية
لتفرض نفسها.
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رغــم اإلطــار الدســتوري املوجــود للنظــام الســيايس إال أن عنــارص جديــدة طرحــت
نفســها بــإزاء مؤسســات ســابقة كمجلــس األمــن القومــي ومــدى صالحيات رئاســة
مجلــس النــواب واســتقالليته ،ودورهــا يف التأثــر عــى الحيــاة السياســية واالنتقــال
الدميقراطي ككل.
اإلطار الهيكلي والتشريعي
تواصلــت خــال فــرة الرصــد نفــس األســئلة عــن مســار تشــكيل املؤسســات
الدســتورية ،إال أن ســؤال االســتقاللية بالنســبة ملجلــس نــواب الشــعب طُــرح بأكرث
شــدة نظ ـ ًرا الزديــاد اخرتاقــه ،يف إجراءاتــه وهياكلــه ،مــن قــوى النفــوذ الحــزيب
وال ـراع املصلحــي.
السلطات الثالث والتوازن بينها

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة باالنتقال
الديمقراطي

السلطة التشريعية:
إشــكال
ً
ال تــزال االســتقاللية املاليــة واإلداريــة ملجلــس نــواب الشــعب تطــرح
جديًــا لجهــة الـراع بــن الســلط الثــاث ورؤســائها .مبــوازاة هــذا املعطــى عــرف
املشــهد الربملــاين مشــاهد غــر الئقــة ،وأصبحــت املؤسســة الترشيعيــة منصــة
للخطابــات املؤدلجــة دون برامــج ،ومرس ًحــا لتصفيــة الحســابات السياســوية دون
سياســة حكــم وإدارة للشــأن العــام .حيــث تبــدأ املشــادات الكالميــة والســب
والشــتم يف أروقــة املجلــس وجلســاته وتتواصــل يف الفضــاء االفـرايض .األمــر الــذي
جعــل أجندتــه الربملانيــة تتحــرك وتتوقــف تب ًعــا لحساســيات التــوازن املصلحــي
الحــزيب وتب ًعــا لعالقــات التصــادم بــن الســلط الثــاث.

ُ
الصــراع السياســي يلقــي بظلــه علــى تعديــل النظــام
الداخلــي

وبتاريــخ  20يوليو/جويليــة  2020أفــاد رئيــس لجنــة النظــام الداخــي
أساســا هــو نحــو تعديــل كل فصــول
هيثــم ابراهــم بــأن الســعي ً
النظــام .وهــو مــا يُعتــر ترس ًعــا لجهــة ضيــق الوقــت خاصــة أن
العمــل عليــه مــر وجــاء عقــب أزمــة الوبــاء الصحــي التــي شــغلت
الــرأي العــام واملجتمــع املــدين والدولــة يف تونــس .ميكــن القــول ان
مشــاريع اإلصــاح ،وهنــا مــروع اســتقاللية الســلطة الترشيعيــة،
ينطلــق بطريقــة غــر صحيحــة ،تحــت وقــع الــراع الســيايس
ورضوراتــه .وهــو مــا ميكــن أن يؤثــر عليــه الح ًقــا.
تعتــر إعــادة هيكلــة مجلــس نــواب الشــعب مهمــة تتجــاوز فكــرة
إصــاح املؤسســة بســبب التعطــل الــذي تشــهده يف ظــل الخالفــات
السياســية ،بــل هــي مهمــة ترتبــط برهــان تكريــس ســلطة ترشيعيــة
مســتقلة قــادرة عــى ترجمــة إرادة الناخــب والشــعب وبلــورة تصــور
لــإرادة واملصلحــة العامــة يف نصــوص قانونيــة.
وهنــا جملــة مــن التعديــات التــي تــم االشــتغال عليهــا قبــل العطلــة
الربملانية:
إىل حــدو آواخــر شــهر جويلية/يوليــو أنهــت اللجنــة جملــة مــن
التنقيحــات عــى عــدة فصــول:
الفصــل  :47النــص األصــي“ :يعــاد تشــكيل مكاتــب
اللجــان ومكتــب املجلــس ،باســتثناء رئيــس املجلــس ونائبيه،
يف مفتتــح كل دورة نيابيــة وف ًقــا ملقتضيــات املقــررة بهــذا
النظــام الداخــي”.
صادقــت لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة
والقوانــن االنتخابيــة ،يف جلســة يــوم األربعــاء  8جويلية/يوليــو
ينــص عــى
 2020عــى الفصــل  47مــن النظــام الداخــي الــذي ّ
إعــادة تشــكيل مكاتــب اللجــان ومكتــب املجلــس باســتثناء رئيــس
الربملــان ونائبيــه مــع بدايــة كل دورة نيابيــة .ومتــت أيضً ــا إعــادة
التصويــت عــى الفصــل  13مــن النظــام الداخــي ليكــون متطاب ًقــا
مــع التعديــات التــي عرفهــا الفصــل .47
يُذكــر أنــه تــم التخــي عــن تعديــل الفصــل املذكــور يف اتجــاه انتخاب
رئيــس املجلــس ونائبيــه كل دورة برملانيــة رغــم تنقيــح لجنــة النظــام

تعتبر إعادة هيكلة مجلس نواب
الشعب مهمة تتجاوز فكرة
إصالح المؤسسة بسبب التعطل
الذي تشهده في ظل الخالفات
السياسية ،بل هي مهمة ترتبط
برهان تكريس سلطة تشريعية
مستقلة قادرة على ترجمة إرادة
الناخب والشعب وبلورة تصور
لإلرادة والمصلحة العامة في
نصوص قانونية.
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يُشــار إىل أنــه تــم إيــداع مقــرح قانــون أســايس عــدد 2020/025
يتعلــق باالســتقاللية اإلداريــة واملاليــة ملجلــس نــواب الشــعب
وبضبــط قواعــد ســر عملــه ،لكنــه مل يتجــاوز مراحلــه األوىل يف
العمليــة الترشيعيــة ،ليتوقــف عنــد مرحلــة اإليــداع إىل حــدود نهايــة
فــرة الرصــد ،خالفًــا للنقــاش والعمــل عــى تعديــل النظــام الداخــي.
بســبب التوتــر الشــديد خــال الفــرة النيابيــة األوىل ،عملــت لجنــة
النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة
عــى تعديــل النظــام قبــل نهايــة شــهر يوليو/جويليــة ،آخــر شــهر
قبــل العطلــة الربملانيــة.

لجنة
التشريع
العام

لجنة
الحقوق
والحريات
والعالقات
الخارجية

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

لجنة تنظيم
االدارة
وشؤون
القوات
الحاملة
للسالح

اللجان القارة

لجنة
الشباب
والشؤون
الثقافية
والتربية
والبحث
العلمي

لجنة
الصحة
والشؤون
االجتماعية

لجنة
مراقبة
عمليات
التصويت
وإحصاء
األصوات

اللجنة
االنتخابية

اللجان الخاصة

ندوة الرؤساء

لجنة
شؤون
التونسيين
بالخارج

لجنة
شؤون
المرأة
واألسرة
والطفولة
والشباب
والمسنين

لجنة
شؤون
ذوي
االعاقة
والفئات
الهشة

لجنة
شهداء
الثورة
وجرحاها
وتنفيذ
قانون
العفو
العام و
العدالة
االنتقالية

لجنة
التنمية
الجهوية

رئاسة المجلس

اللجان التحقيق غير القارة

مكتب المجلس

مجلس نواب الشعب
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لجنة
لجنة النظام
لجنة
الفالحة
الداخلي
المالية
واألمن
والتخطيط والحصانة
والتنمية والقوانين الغذائي
والتجارة
االنتخابية
والقوانين والخدمات
البرلمانية ذات الصلة

اللجان
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هيكلية مجلس نواب الشعب وفقا
للنظام الداخلي الجاري به العمل حاليا

لجنة
االصالح
االداري
والحوكمة
الرشيدة
ومكافحة
الفساد
ومراقبة
التصرف
في المال
العام

لجنة االمن
والدفاع

لجنة
التحقيق
حول
فاجعة
عمدون
من والية
باجة

لجنة
التحقيق
حول تضارب
المصالح
وشبهات
الفساد
المتعلقة
برئيس
الحكومة

الداخــي لــه يف وقــت ســابق .أثــرت التوازنــات السياســية يف هــذا التوجــه بســبب الخالفــات الدامئــة داخــل املجلــس ،حيــث عــرف
خــال الــدورة الربملانيــة الســابقة ومفتتــح الــدورة الربملانيــة.
الفصل  :64النص األصيل“ :تتكون اللجان من إثنني وعرشين عض ًوا.
يتـ ّم تكويــن اللّجــان وفــق قاعــدة التمثيــل النســبي بــن الكتــل .يســند لــكل كتلــة مقعــد واحــد باللجنــة مقابــل كل عــرة أعضــاء
بالكتلــة .تــوزع املقاعــد املتبقيــة عــى أســاس أكــر البقايــا.
ملكتــب املجلــس أن يقــرر اســتثنائيًا النــزول بعــدد األعضــاء دون إثنــن وعرشيــن ويكــون ق ـراره هــذا معلـ ًـا وبأغلبيــة الثلثــن مــن
أعضائــه يف خصــوص كل لجنــة يقــرر النــزول بعــدد أعضائهــا .يُســتثنى مــن مجــال انطبــاق هــذا الفصــل لجنــة مراقبــة عمليــات
التصويــت وإحصــاء األصــوات موضــوع الفصــل  9مــن هــذا النظــام الداخــي.

يهــدف تعديــل هــذا الفصــل إىل وضــع آجــال مضبوطــة للكتــل الربملانيــة لتعيــن ممثليهــا يف اللجــان ،ويف حــال تجــاوز اآلجــال يتــم
إلـزام الكتــل بإمتــام مــأ الشــغورات.
حصــة كل كتلــة نيابيــة مــن املســؤوليات يف مكاتــب اللّجــان مــن
الفصــل  :70النــص األصــي“ :يضبــط مكتــب املجلــس ّ
نفــس الصنــف مــع مراعــاة قاعــدة التمثيــل النســبي ،ويتــم توزيعهــا عــى اللجــان بالتّشــاور مــع رؤســاء الكتــل .ويف حالــة
االختــاف يســند مكتــب املجلــس أولويّــة االختيــار انطالقًــا مــن الكتلــة التــي تضـ ّم العــدد األكــر مــن األعضــاء.
ويت ّم إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل”.
يحــاول التعديــل املطــروح امــام اللجنــة إىل اعتــاد نظــام األدوار بــن الكتــل يف اختيــار رئاســة اللجــان والعضويــة يف اللجــان التــي
تــود العمــل صلبهــا .ســابقًا كانــت الكتلــة األكــر تختــار مــرة واحــدة ومنــذ البدايــة اللجــان ثــم التــي تليهــا.
الفصــل  :78النــص األصــي“ :يــرف رئيــس اللجنــة عــى أشــغالها ويضبــط جــدول أعاملهــا بالتّشــاور مــع مكتبهــا ويــرأّس
جلســاتها ويدعوهــا لالجتــاع بــأي وســيلة تــرك أث ـ ًرا كتاب ًيــا بعــد إعــام رئيــس املجلــس .ويف حالــة غيــاب رئيــس اللّجنــة
يحــل محلــه نائبــه ويف حالــة غيــاب رئيــس اللّجنــة ونائبــه يحــل املق ـ ّرر محلّهــا .وعنــد غيــاب املق ـ ّرر أو تولّيــه رئاســة
اللّجنــة يحـ ّـل محلّــه أكــر املق ّرريــن املســاعدين س ـ ّنا”.
يهدف التعديل الجديد إىل جعل اللجنة املعنية مخولة بضبط جدول أعاملها بدل رئيس اللجنة ،كام هو الحال اآلن.
الفصــل  :131النــص األصــي“ :يذكّــر رئيــس الجلســة بالنظــام كل نائــب يقــوم بعرقلــة النظــام أو اإلخــال بــه أو تنــاول
الكلمــة بــدون إذن مــن رئيــس الجلســة.
ويو ّجــه رئيــس الجلســة تنبيهــا ضـ ّد كل نائــب وقــع تذكــره بالنظــام مرتــن يف نفــس الجلســة أو صــدر منــه شــتم أو ثلــب أو تهديــد
نحــو عضــو أو أكــر مــن أعضــاء املجلــس .ويت ـ ّم ســحب الكلمــة منــه وحرمانــه مــن التدخــل إىل آخــر الجلســة وتســجيل التنبيــه
مبحــر الجلســة.
اإلضافــة“ :أو خطــاب تحريــي يدعــو إىل العنــف والكراهيــة” للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل ،لتنــص وف ًقــا للتعديــل عــى التــايل :يو ّجــه
رئيــس الجلســة تنبيهــا ض ـ ّد كل نائــب وقــع تذكــره بالنظــام مرتــن يف نفــس الجلســة أو صــدر منــه شــتم أو ثلــب أو تهديــد أو
خطــاب تحريــي يدعــو اىل العنــف والكراهيــة نحــو عضــو أو أكــر مــن أعضــاء املجلــس .ويتــم ســحب الكلمــة منــه وحرمانــه مــن
التدخــل إىل آخــر الجلســة وتســجيل التنبيــه يف محــر الجلســة.
المشهد البرلماني :الوظيفة التشريعية والوظيفة السياسية
لعــل إلعــادة هيكلــة مجلــس نــواب الشــعب عــر تعديــل النظــام الداخــي أهميتهــا يف درجــة مــا .لكــن تعديــل الهيــاكل واإلجـراءات
ليــس مهـ ًـا يف ذاتــه ،ألن الوظيفــة الترشيعيــة عــى صلــة بوظيفــة سياســية مالزمــة لهــا .تؤثــر األخــرة يف األوىل ،والعكــس صحيــح .ال
تســتقيم هــذه الصلــة إال بنجــاح كل منهــا عــى أســس ورشوط واضحــة.

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان

يتعلــق الفصــل املذكــور بلجــان مجلــس نــواب وعــدد أعضاءهــا .والتوجــه الحــايل هــو التقليــص يف عــدد األعضــاء مــن  22عضـ ًوا إىل
 15عضـ ًوا ،مــع الزيــادة يف عــدد اللجــان عــر تقســيم اختصاصاتهــا بــن لجــان مختلفــة.
الفصــل  :66النــص األصــي“ :بعــد انقضــاء أجــل تقديــم الرتشّ ــحات ،يعقــد مكتــب املجلــس اجتام ًعــا يدعــو لــه رؤســاء
الحصــة املضبوطــة لــكل كتلــة ومــع اعتبــار
الكتــل ويضبــط خاللــه قامئــات األعضــاء املرتشّ ــحني لعضويــة اللّجــان يف حــدود ّ
أي كتلــة.
ترشّ ــحات األعضــاء غــر املنتمــن إىل ّ
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اتضــح مــن العمــل الربملــاين ان العمــل الترشيعــي مرهــون بالحـراك الســيايس حيــث تهيمــن الوظيفــة السياســية للنائــب عــى دوره
الترشيعــي .مــن البديهــي ان تكــون للســلطة الترشيعيــة وظيفــة سياســية مــن أهــم مالمحهــا منــح الثقــة وســحبها مــن ممثــي
الســلطة التنفيذيــة ومراقبــة أعاملهــم باإلضافــة إىل الوظيفــة املاليــة عــر املصادقــة عــى ميزانيــة الدولــة.
يقــدم العمــل الرقــايب للجنــة األمــن والدفــاع ولجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح (لجــان خاصــة) منوذ ًجــا
مهـ ًـا عــن الــدور الرقــايب املتوقــع ملجلــس نــواب الشــعب .تتعلــق املهــام الرقابيــة مبجــال حســاس ودقيــق ذو صلــة مبــارشة باألمــن
الوطنــي .لكــن املالحــظ أن أعضــاء اللجــان بعيــدون غالبًــا عــن هــذا املجــال وال ميتلكــون املعرفــة الكافيــة بــه .بــل تــم الســعي عــر
العضويــة داخــل هــذه اللجــان للتأثــر سياس ـ ًيا يف القيــادات األمنيــة والعســكرية.
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يتلقــى أعضــاء لجنــة األمــن والدفــاع عــى ســبيل املثــال تدريبًــا ملــدة أســبوع حــول املجــال العســكري والجيــش يف تونــس ،إال انهــا
تبقــى غــر كافيــة للتعامــل مــع مؤسســة مهمــة يف الدولــة ،يف ظــل غيــاب تصــور كامــل عنهــا علم ًيــا وتاريخ ًيــا .تحــول الــدور الرقــايب
بذلــك إىل مهمــة مناســبتية حســب األحــداث ،تنتهــي بتقاريــر ترفــع اىل رئاســة الربملــان دون نتائــج فعليــة مــن املمكــن ترجمتهــا
قانون ًيــا وإداريًــا.
عــى املســتوى الترشيعــي ،اتضــح ان مهــام اللجــان القــارة كبــرة ومشــتتة بــن عــدة مجــاالت .األمــر الــذي خلــق جــداول أعــال
مكتظــة .وهــو مــا دعــا اىل التفكــر يف توزيــع االختصاصــات بــن لجــان أكــر .يبقــى ذلــك خيــا ًرا محــدو ًدا يف نهايــة األمــر لجهــة ان
العمــل النيــايب مقتــر عــى النائــب نفســه دون وجــود مســاعدين قادريــن عــى توفــر معطيــات كاملــة حــول مجــاالت مختلفــة
اختصاصــا معرف ًيــا يتجــاوز قــدرات النائــب.
تتطلــب
ً
باإلضافــة إىل مــا ســبق تــم اســتنزاف الوظيفــة الترشيعيــة للنــواب لصالــح الوظيفــة السياســية .واقتــرت الوظيفــة السياســية عــى
تصديــر خطــاب مشــحون وعاطفــي شــعبوي ،مــع أفعــال وردود أفعــال تصــل حــد الســب والشــتم واإلهانــات املتبادلــة .احتــوت
الخطابــات الســائدة عــى عنــارص مشــركة ،بــن منــط تعريــف للذات/اآلخــر وعمليــات تســمية وتصنيــف باإلضافــة إىل بعــد ســيايس
متزامــن.
إال أن الخطــر فيهــا ،يف الــدورة الربملانيــة األوىل ،هــو حجــم املــس مــن املؤسســات واإلجـراءات وتعطيلهــا بســبب الخالفات السياســية.
يُــرر ذلــك ضمــن هــذه الخطابــات بالصلــة املبــارشة بــن هــذه األحـزاب والشــعب ،وهــو مــرر يســمح لهــم بتجــاوز املؤسســات او
العمــل ضمنهــا دون اإلميــان بهــا فعليًــا.
بينــا تتصــدر عبــر مــويس ،أمينــة الحــزب الحــر الدســتوري التونــي ،املشــهد عــر التشــكيك بالثــورة وكل نتائجهــا ،يبقــى ائتــاف
الكرامــة بعيـ ًدا عــن اســتيعاب قيــم الدســتور والدميقراطيــة التشــاركية يف معناهــا الشــامل واملواطنــي ،بدعــوى الدفــاع عــن هويــة
“الشــعب”.

الرجلة

حراير تونس

جدودنا الفالقة

البورقيبية

الصبايحية

عمالء

الزمك تتوضى باش تحكي على
ائتالف الكرامة (الطهارة/النجاسة)

الخوانجية

الحقرة/تحقر في الرجال
حثالة الفرنكفونية

اإلستقالل
اإلرهاب

أدى املشــهد الربملــاين يف جانبــه السيايس/السياســوي إىل تأزيــم التعاطــي مــع الشــأن العــام ،رغــم ان الربملــان نفســه مــن حيــث كتلــه مل
يشــهد تحــوالت كبــرة يف الــدورة الربملانيــة األوىل .وهــو مــا يُفــر التأكيــد املذكــور أعــاه عــى أن اإلصــاح الهيــكيل وتعديــل النظــام
الداخــي ليــس هدفًــا يف ذاتــه وال كاف ًيــا إلصــاح وضعيــة الســلطة الترشيعيــة.
توزيع الكتل واالستقاالت خالل الدورة البرلمانية األولى:
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رغــم االســتقرار النســبي يف تــوزع الكتــل خــال فــرة الرصــد إال أنــه كمعطــى ال يعكــس توت ـرات املجلــس كــا كان عليــه ســابقًا.
تحــول املشــهد الربملــاين إىل رصاع حــدي بــن توجهــات بعينهــا ،عــى رأســها حــزب حركــة النهضــة اإلســامية والحــزب الحــر الدســتوري
التونــي.
قبــل انطــاق الــدورة الربملانيــة الثانيــة مــع بدايــة شــهر أكتوبــر وخــال العطلــة الربملانيــة ) 1أغســطس/أوت إىل  30ســبتمرب ،(2020
تأكــدت األنبــاء عــن حــل كتلــة املســتقبل .وهــي كتلــة تقنيــة تجمــع متحزبــن ومســتقلني شــهدت عــد ًدا مــن االســتقاالت نــزل
بعددهــا عــن الحــد األدىن املــروط يف الفصــل  34مــن النظــام الداخــي ملجلــس نــواب الشــعب 7) .أعضــاء أو أكــر) وتب ًعــا لذلــك
تغــرت الكتــل وعــدد أعضاءهــا يف الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
السلطة التنفيذية:
يف ظــل النظــام الســيايس الحــايل وازدواجيــة الســلطة التنفيذيــة ،تحولــت التوازنــات السياســية حســب محــاوالت كل طــرف لضــان
ـتغل صالحياتــه واملؤسســات التــي تتبعــه .كذلــك ســعى كل طــرف إىل الربــط مــع بقيــة عنــارص
متوقعــه يف املشــهد التونــي مسـ ً
ـول أيضً ــا عــى خطــاب ســيايس يجــذب جــزء مــن الــرأي العــام الوطنــي.
الســاحة السياســية مــن أح ـزاب ومنظــات وطنيــة ،معـ ً

رئاسة الجمهورية“ :قوة الضعيف”
ســمح املشــهد الســيايس للرئيــس بالذهــاب يف صالحياتــه إىل أقصاهــا ،يف مواجهــة ،هــي أقــرب للـراع والتصــادم منهــا إىل التــوازن،
مــع بقيــة الســلطات ومــع الــرأس الثــاين للســلطة التنفيذيــة .كــا ان الخطــاب الصــادر عنهــا فتــح أبوابًــا لجــدل ونقــاش حــول إدارة
الشــأن العــام .وكانــت مؤسســة مجلــس األمــن القومــي إحــدى منصــات الرئيــس التونــي مــن أجــل مامرســة صالحياتــه .وقــد قــدر
العديــد جــزء مــن عمــل الرئيــس وخطابــه تدخـ ًـا يف عمــل بقيــة الســلطات.
مجلس األمن القومي:
14

اإلطــار القانــوين :األمــر الحكومــي عــدد  70لســنة  2017املــؤرخ يف  19يناير/جانفــي  .2017وقـرار رئيــس الجمهوريــة رئيــس مجلــس
األمــن القومــي املــؤرخ يف  30أكتوبــر  2017يتعلــق بتشــكيل لجــان قــارة مبجلــس األمــن القومــي.

وقد أجتمع املجلس مرتان خالل فرتة الرصد:

2020

17
أفريل

28
سبتمبر

2020

التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

ترتبــط صالحيــات املجلــس بالســهر عــى حاميــة املصالــح الحيويــة للدولــة يف إطــار تصــور اس ـراتيجي يهــدف إىل صــون ســيادة
الدولــة واســتقاللها وضــان وحــدة ترابهــا وســامة شــعبها وحاميــة ثرواتهــا الطبيعيــة .وبنــاء عــى القـرار الجمهــوري املذكــور يتكــون
املجلــس مــن عــدد مــن اللجــان يرأســها الــوزراء املؤولــن عــن املشــموالت التــي تغطيهــا صالحيــات املجلــس .باإلضافــة إىل األمــن
والدفــاع والدبلوماســية تتواجــد مجــاالت الصحــة والتعليــم والشــؤون االجتامعيــة والتكويــن املهنــي والتشــغيل وغريهــا ...لعلــه مــن
املمكــن االســتناد إىل الغطــاء الواســع للفصــل األول مــن قانــون املجلــس الــذي يحــدد صالحياتــه ،وأيضً ــا إىل مفهــوم األمــن القومــي/
الوطنــي متعــدد الجوانــب واملختلــف يف تعريفــه ،لتربيــر الرتكيبــة املوســعة للمجلــس .وهــو مــا يحصــل واق ًعــا حيــث تحــر جميــع
الــوزارات باإلضافــة إىل رئيــس الحكومــة.

تواتــرت اجتامعــات املجلــس خــال فــرة الحجــر الصحــي الشــامل ،لكنهــا أصبحــت أقــل خــال فــرة الرصــد .وقــد مثلــت اجتامعــات
املجلــس مناســبة لخطابــات رئيــس الجمهوريــة املحملــة برســائل سياســية موجهــة إىل جميــع األط ـراف .وهــي مل تســتثني رئاســات
الســلط األخــرى .كــا مثــل غيــاب رئيــس مجلــس نــواب الشــعب عــن اجتــاع  17أبريل/أفريــل  2020مناســبة لتأويــل ذلــك سياسـ ًيا،
خاصــة أن الخــاف الســيايس يف حينهــا كان عــى أشُ ــده.
يبقــى املطــروح يف ظــل غيــاب املحكمــة الدســتورية ،وبنــاء عــى الرتكيبــة املوســعة وعموميــة اإلطــار القانــوين ومفاهيمــه خاصــة منــه
مفهــوم األمــن القومــي ،هــو كيفيــة تحديــد مجــاالت تدخــل املجلــس وآليــات ذلــك .وظــل تقديــر ذلــك يبقــى مــن صالحيــات رئيــس
الجمهوريــة نفســه .وقــد طرحــت نفــس هــذه املســألة نفســها يف عهــد الرئيــس الســابق الباجــي قايــد الســبيس حيــث اتُهــم بإنشــاء
حكومــة ثانيــة عــر مؤسســة مجلــس األمــن القومــي.
رئاسة الحكومة:
طُرحــت خــال هــذه الفــرة إشــكالية التفويــض لرئاســة الحكومــة مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب .وهــي فرضيــة أتاحهــا الدســتور
كوســيلة مــن وســائل التعاطــي مــع الظــروف االســتثنائية التــي تتســبب يف تعطــل الســر العــادي للمؤسســات.
مــع بدايــة الشــهر الثــاين لعمــل حكومــة إليــاس الفخفــاخ واجهــت األخــرة أزمــة انتشــار فــروس كوفيــد  .19وقــد طرحــت جديًــا
مســألة التفويــض لهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب لتمكينهــا عمل ًيــا مــن العمــل بأكــر نجاعــة .وباعتبــار أن كل أداة قانونيــة-
دســتورية تطــرح بعـ ًدا سياسـيًا متناز ًعــا عليــه ،بالرغــم مــن حساســية الوضــع الصحــي يف البــاد وتداعياتــه عــى الوضــع االقتصــادي
جــدل لجهــة تخــوف األحــزاب مــن توســيع صالحيــات رئاســة الحكومــة.
ً
واالجتامعــي ،أثــار طلــب رئيــس الحكومــة بالتفويــض
وبالرغــم مــن ان الدســتور ينــص عــى تقييــد التفويــض مــن حيــث املــدة وصالحيــات املفــوض لــه ،توجســت أح ـزاب منظومــة
الحكــم مــن اســتغالل الفخفــاخ للمراســيم للتضييــق عــى الربملــان وإعــادة بنــاء مشــهد ســيايس جديــد ،خاصــة أنــه كشــخصية أثــارت

الجــدل عنــد توليهــا رئاســة الحكومــة بتســمية مــن رئيــس الجمهوريــة وقــد صــدرت ترصيحــات عديــدة بهــذا الخصــوص خاصــة مــن
قيــادات وأنصــار حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة .وقــد عمــل كالهــا عــى تقليــص الصالحيــات ومــدة التفويــض .وهــو األمــر الــذي
دعــا رئيــس الحكومــة إىل التفكــر يف ســحب مــروع القانــون .صلــب لجنــة النظــام الداخــي .أثــرت األزمــة السياســية بــن رئاســة
الحكومــة ورئاســة الربملــان ،وورائهــا حــزب حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة وحــزب قلــب تونــس ،عــى التعاطــي مــع التفويــض الــذي
اعتــر العديــدون أنــه قــد تأخــر فعل ًيــا كاســتجابة لــرورة الطــارئ الصحــي.
•

مدة التفويض:

2020

اإلطار القانوني للتفويض:
الفصل  70من الدستور التونيس .
قانــون عــدد  19لســنة  2020مــؤرخ يف  12أبريل/أفريــل  2020يتعلــق بالتفويــض إىل رئيــس الحكومــة يف إصــدار مراســيم
لغــرض مجابهــة تداعيــات انتشــار فــروس كورونــا (كوفيــد)-19
متــت املصادقــة عــى مــروع قانــون التفويــض يــوم  4أبريل/أفريــل  ،2020وتــم ختمــه ونــره يف الرائــد الرســمي التونــي يــوم 12
أفريل.
التصويت:
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السلطة المحلية:
ال يــزال مســار تركيــز الســلطة املحليــة يف تونــس متأخــ ًرا .كــا يعــرف عــدة
معوقــات تظهــر عــى املســتوى العمــي .وقــد وفــرت رئاســة الحكومــة بعــض
األرقــام واإلحصائيــات التــي توضــح نســبيًا وضعيــة الســلطة املحليــة.
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تؤكــد األرقــام أن الســلطة املحليــة ميكــن أن تســاهم بصــورة كبــرة يف تقريــب
املؤسســات العموميــة للمواطنــن إال أن واقــع الحــال يؤكــد تواصــل معوقــات عدة
ال يتــم العمــل عــى تجاوزهــا بصــورة جديــة وكافيــة ،رغــم صــدور بعــض األوامــر
الحكوميــة التــي ميكــن ان تســاهم إيجابيًــا ،حيــث صــدر بآخــر عــدد للرائــد
الرســمي املــؤرخ يف  19مايو/مــاي  ،2020أمــر حكومــي عــدد  315يتعلــق بالحـراك
الوظيفــي لألعــوان العموميــن لفائــدة الجامعــات املحليــة .وينظــم األمــر كيفيــة
انتــداب إطــارات عليــا لفائــدة البلديــات التــي تعــاين مــن نقــص حــاد يف نســبة
را عــن طريــق آليــة الوضــع عــى الذمــة ،أو االلحــاق،
التأطــر فيهــا وذلــك ح ـ ً
مقابــل تقديــم امتيــازات وحوافــز ماديــة مغريــة للموظفــن واالطــارات العليــا
الراغبــة يف االلتحــاق للعمــل بالبلديــات خاصــة منهــا الجديــدة أو تلــك الواقعــة
يف املناطــق الداخليــة..
أزمة العالقة بين المركز واألطراف خالل األزمة الصحية
خــال فــرة الوبــاء الصحــي ،اتضــح وجــود عــدم وضــوح وتنســيق كافيــن بــن
الســلطة املحليــة والســلطة املركزيــة .وضــح ذلــك عقــب منشــور حكومــي طالــب
رؤســاء البلديــات بالتنســيق مــع الحكومــة وإعــام الســلطة املركزيــة مســبقًا
بأيــة إجـراء يف هــذا االتجــاه .كــا أن رئيــس الجمهوريــة دعــا إىل احـرام مركزيــة
الق ـرارات .لعــل ملالحظتــه أســباب مبــارشة تتعلــق بالحيــاة السياســية ،إال أنهــا
بعيــدة عــن اإلطــار القانــوين للعالقــة بــن املســتويني .وهــو مــا يدعــو اىل رضورة
العمــل عليــه وإمتامــه لتجنــب إشــكاليات مــن هــذا القبيــل ،والتــي تفتــح ابوابًــا
للتأويــل غــر محبــذة ومــرة باملســار.
لعــل للجائحــة الصحيــة رضوراتهــا إال أن مســتوى تعامــل الســلطة املركزيــة مــع
الســلطة املحليــة ال يعكــس حجمهــا وموقعهــا الدســتوري والقانــوين.
تواصــل عــدم االســتقرار فــي المجالــس البلديــة يؤثــر علــى
الســلطة المحليــة
أعلنــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،يــوم  20يونيو/جــوان  ،2020أنّــه
قــد تــ ّم امل ُصادقــة عــى روزنامــة االنتخابــات البلديّــة الجزئ ّيــة لســنة 2020
وقبــول الرتشّ ــحات يف بلديّــات كــرى واملرجــى وقربــة وفوســانة والســاحلني
معتمــر وزاويــة قنطشــو الشــبيكة .وقــد تكــرر نفــس املشــهد خــال فــرة الرصــد
الســابقة ،حيــث ال ت ـزال املجالــس البلديــة تتعطــل بســبب الخالفــات الحزبيــة
والسياســية ،مبــا يــؤدي اىل حلهــا وإعــادة االنتخابــات.
عــى مســتوى ذو صلــة بالحيــاة السياســية عــى املســتوى املحــي ،تبقــى حركــة
النهضــة الحــزب األكــر حضــو ًرا عــى املســتوى املحــي يف منافســة مــع القامئــات
املســتقلة .وقــد متكنــت دون غريهــا مــن األحـزاب مــن تقديــم قوامئهــا االنتخابيــة.
وهــو مــا يطــرح تحديًــا أمــام األحـزاب األخــرى لضــان التعدديــة عــى املســتوى
املحــي.
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تركيز الهيئات والمؤسسات الدستورية والمستقلة:
يبقــى تركيــز الهيئــات الدســتورية معطـ ًـا بســبب التجاذبــات السياســية يف تونــس .مل يتمكــن مجلــس النــواب مــن انتخــاب أي هيئــة
دســتورية مــن الهيئــات الخمــس املنصــوص عليهــا يف الدســتور ،عــى الرغــم مــن اســتكامل املصادقــة عــى قوانينهــا املنظمــة منــذ
الــدورة الربملانيــة املاضيــة.
الهيئة العليا لالنتخابات
القانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  20ديسمرب .2012

طــرح اختيــار حســناء بــن ســليامن العضــو يف مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضمــن تشــكيلة حكومــة املشــييش ملنصــب
وزيــر لــدى رئيــس الحكومــة مكلــف بالوظيفــة العموميــة التســاؤل عــن داللــة انخـراط أعضــاء هيئــات مســتقلة يف العمــل الحكومــي
والســيايس ،مــن الناحيــة القانونيــة والسياســية.
هيئة حقوق اإلنسان
قانون أسايس عدد  51لسنة  2018مؤرخ يف  29أكتوبر  2018يتعلق بهيئة حقوق اإلنسان.
مل يتم استكامل ترشيح أعضاء هيئة حقوق اإلنسان
هيئة التنمية المستدامة واألجيال القادمة
قانــون أســايس عــدد  60لســنة  2019مــؤرخ يف  9يوليو/جويليــة  2019يتعلــق بهيئــة التنميــة املســتدامة وحقــوق األجيــال
القادمة.
تم خالل شهر يونيو/جوان  2020استكامل النظر يف ملفات الرتشح للهيئة.
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
قانــون أســايس عــدد  59لســنة  2017مــؤرخ يف  24أغســطس/أوت  2017يتعلّــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
الفســاد.
رغم استكامل الرتشيحات فيها إال أن املجلس فشل يف تحديد موعد للجلسة العامة النتخاب األعضاء
هيئة االتصال السمعي البصري
يتواصــل عــى جــدول أعــال املجلــس النظــر يف قانــون إحــداث الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري .وهــو نفســه معركــة
مؤجلــة بــن األح ـزاب السياســية ،التــي ســعى جانــب منهــا إىل تنقيــح األمــر املنظــم للهيئــة املســتقلة املوجــودة حال ًيــا.
ال يختلــف حــال الهيئــات املســتقلة األخــرى عــن غريهــا مــن الهيئــات الدســتورية كهيئــة النفــاذ للمعلومــة وهيئــة الوقايــة مــن
التعذيــب .فهــي بدورهــا تنتظــر تجديــد تركيبتهــا .فيــا ال تـزال املحكمــة الدســتورية رهينــة جــدال طويــل ،أدى إىل الفشــل يف اختيــار
أعضــاء املحكمــة .فاختــارت أحـزاب منظومــة الحكــم واملواليــة لهــا الترسيــع يف النظــر يف تعديــات قانــون املحكمــة الدســتورية .وكان
املــرر هــو اســتعادة املبــادرة مــن يــد رئاســة الجمهوريــة .وقــد أُجلــت املعركــة اىل الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
هيئة مكافحة الفساد:
أحالــت الهيئــة يف وقــت ســابق اىل القطــب القضــايئ واملــايل مل ًفــا تعلــق بشــبهات تضــارب مصالــح مرتبطــة برئيــس الحكومــة أليــاس
الفخفــاخ .وقــد أدت إىل زيــادة الضغــط الســيايس عــى رئيــس الحكومــة يف إطــار الخــاف حــول إقالتــه التــي ســعت حركــة النهضــة

17
مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان

تــم بتاريــخ  18يوليو/جويليــة  2020فتــح بــاب الرتشــحات لتجديــد ثلــث تركيبــة مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات يف
أصنــاف قــاض عــديل وعــدل إشــهاد أو عــدل تنفيــذ ،وأســتاذ جامعــي (مســاعد أو أســتاذ مســاعد أو أســتاذ محــارض أو أســتاذ تعليــم
عــايل) ،عــى أن يتــم تقديــم الرتشــحات قبــل يــوم  31أغســطس/أوت  2020بدخــول الغايــة.
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اىل الترسيــع فيهــا ،بعــد إيداعهــا الئحــة بســحب الثقــة منــه .يف األثنــاء ،قــدم رئيــس الحكومــة اســتقالته لتجنــب الالئحــة وإلبقــاء
مبــادرة تســمية رئيــس الحكومــة يف يــد رئيــس الجمهوريــة .إال أنــه حــرص عــى “تصفيــة سياســية” ملــن يُعتــرون خصو ًمــا لــه ،بــدء
ـول إىل رئيــس الهيئــة شــوقي الطبيــب .بحلــول  24أغســطس/أوت  ،2020قــرر رئيــس الحكومــة إليــاس
بــوزراء حركــة النهضــة وصـ ً
الفخفــاخ إقالــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد .أخــذ صــدى االســتقالة بعـ ًدا ســلب ًيا لــدى الهيئــات العموميــة املســتقلة ومنظــات
ـدل
املجتمــع املــدين  .وبعيـ ًدا عــن األســس القانونيــة إلقالــة رئيــس هيئــة مســتقلة مــن رئيــس الســلطة التنفيذيــة ،أثــارت اإلقالــة جـ ً
لجهــة ارتباطهــا بالـراع الســيايس بــن رئيــس الحكومــة واألحـزاب السياســية.
وقــد رفــض شــوقي الطبيــب بقبــول اإلقالــة وتوجــه إىل القضــاء اإلداري وتوجــه مبراســلتني لرئاســة الجمهوريــة ورئاســة الربملــان باعتبــار
األول هــو الضامــن ملؤسســات الدولــة والثــاين للــدور الرقــايب عــى الحكومــة والهيئــات العموميــة املســتقلة ،وقــد قــام الســيد رئيــس
رئيســا للهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وذلــك يــوم  2ســبتمرب  2020وهــو نفس
الجمهوريــة قيــس ســعيد بتســمية عــاد بوخريــص ً
اليــوم الــذي قــام فيــه أليــاس الفخفــاخ بتنفيــذ قـرار اســتقالته ،كل هــذه املعطيــات أدت إىل إعــان الطبيــب عــن الرتاجــع عــن رفــض
تنفيــذ القـرار وقــد أصــدر بــاغ للــرأي العــام يف ذلــك  .وانتهــى األمــر برفــض املحكمــة اإلداريــة للعريضــة املقدمــة مــن قبلــه بتاريــخ
 9ســبتمرب .2020
مسار العدالة االنتقالية:
انتهــى املســار البطــيء للعدالــة االنتقاليــة يف تونــس إىل نــر التقريــر الختامــي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة يف الرائــد الرســمي
للجمهوريــة التونســية يــوم  25يونيو/جــوان  .2020وقــد أثــار منــذ نــره الكثــر مــن التحفظــات لــدى العديــد مــن األطـراف ،إال أن
نــره رســم ًيا يف الرائــد يعتــر خطــوة إيجابيــة.
أدى تشــابك املســار الســيايس مــع مســار العدالــة االنتقاليــة إىل تعطــل األخــر ،لكــن بنــر التقريــر يف الرائــد الرســمي طب ًقــا للفصــل
 70مــن القانــون عــدد  53لســنة  ،2013واملتعلــق بإرســاء منظومــة العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا؛ يصبــح ملز ًمــا للحكومــة لتنفيــذ
التوصيــات الــواردة بــه ،وإعــداد خطــط وبرامــج عمــل لتنفيــذ التوصيــات واملقرتحــات املق ّدمــة فيــه.
يف انتظــار نــر قامئتــي شــهداء وجرحــى الثــورة يف الرائــد الرســمي بدورهــا وفتــح صنــدوق التعويضــات واالنطــاق يف جــر أرضار
ـدل بســبب شــبهة إفـراغ
الضحايــا ،يبقــى مســار املحاســبة متوق ًفــا بالنظــر إىل أن عمــل الدوائــر املتخصصــة بطــيء بــدوره ،بــل أثــار جـ ً
دوائــره مــن القضــاة بعــد الحركــة القضائيــة لســنة .2020
أشــارت حركــة ال رجــوع إىل حصــول تأخــر يف الجلســات إثــر الحركــة القضائيــة .ومنهــا تأخــر جميــع جلســات العدالــة االنتقاليــة
املقــررة يــوم  24ســبتمرب  2020باملحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس إىل يــوم  03ديســمرب  2020وذلــك للتغيــر الحاصــل صلــب الهيئــة
القضائيــة .وهــو التأخــر الثالــث لقضايــا العدالــة االنتقاليــة منــذ انتهــاء العطلــة القضائيــة بعــد تأخــر جلســات الدائــرة الجنائيــة
املختصــة بتونــس االثنــن  21ســبتمرب ويــوم الخميــس  24ســبتمرب .2020
ـكل مــن املحاكــم االبتدائيــة يف تونــس ،وسوســة وصفاقــس ،وقابــس والقرصيــن ،وســيدي بوزيــد،
يُذكــر أنــه توجــد  13دائــرة بـ ّ

وبنــزرت ،والــكاف ،وقفصــة ،والقــروان ،ومدنــن ،واملنســتري ونابــل.
نظــرت خــال فــرة الرصــد الدائــرة القضائيــة املتخصصــة يف العدالــة االنتقاليــة باملحكمــة االبتدائيــة بتونــس ،الخميــس  8جويليــة/
يوليــو  ،2020يف عــدد مــن قضايــا شــهداء الثــورة يف العاصمــة وهــم الشــهيد أنيــس الفرحــاين يف أحــداث الثــورة بالفيــات ،والشــهداء
عبــد الباســط الخـراوي وأميــن العقيــي ومحمــد الحنــي يف أحــداث الثــورة بالقصبــة.

ملف محال
على القضاء

ملف فساد

ملف انتهاك جسيم
لحقوق االنسان

50%

1426

1120

من الملفات في
محاكم العاصمة

متهما

ضحية

وهي من بني عدد محدود من القضايا املنشورة أمام القضاء .وميكن عرض األرقام حول العمل الذي ينظر هذه الدوائر:
أزمة االنتقال الثاني:
تواصلــت أعـراض أزمــة االنتقــال الثــاين بالظهــور مــع الجــدل حــول ســحب الثقــة مــن حكومــة إليــاس الفخفــاخ ومفاوضــات تشــكيل
حكومــة وزيــر الداخليــة الســابق هشــام املشــييش .تــم التعــرض هنــا للعمــل الحكومــي ومفاوضــات تشــكيل الحكومــات باعتبــار أن
النظــام الســيايس يُعطــي أهــم الصالحيــات لرئاســة الحكومــة .أمــا القســم الثــاين مــن أزمــة االنتقــال الثــاين فيتعلــق مبحــور خــاص
حــول السياســة االجتامعيــة بــن أزمــة الكوفيــد ومــا بعدهــا.
سحب الثقة من رئيس الحكومة وتقديم إلياس الفخفاخ الستقالته:
وقــد أثبتــت تلــك األزمــة عــن اســتغالل رئاســات الســلطات الثــاث الدســتور والقانــون يف العمليــة السياســية مــن خــال تطويعهــا
وتأويلهــا لخدمــة مبادراتهــم السياســية يف ظــل غيــاب املحكمــة الدســتورية والتــي دامئًــا مــا تظهــر الحاجــة إىل وجودهــا خاصــة
عندمــا تواجــه الجمهوريــة الثانيــة مفاجئــات غــر متوقعــة مثــل وفــاة رئيــس الجمهوريــة الســابق الباجــي قائــد الســبيس أو احتــدام
األزمــات السياســية ايل متــس بالهيئــات املســتقلة كــا حــدث مــع الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد واليــاس الفخفــاخ ،وهيئــة
الحقيقــة والكرامــة ويوســف الشــاهد .
قــدم إليــاس الفخفــاخ بعــد خمســة أشــهر مــن العمــل اســتقالته اىل رئيــس الجمهوريــة يــوم  15يوليو/جويليــة  .2020ويف االثنــاء،
وفيــا اعتــر منــاورة سياســية مــن حــزب حركــة النهضــة ،قدمــت األخــرة الئحــة بســحب الثقــة مــن رئيــس الحكومــة املذكــور .يعتــر
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هــذا املعطــى محاولــة لالســتفادة سياسـ ًيا مــن خيــارات يُتيحهــا الدســتور يف ظــل غيــاب املحكمــة الدســتورية .بنــاء عــى قـراءة رئيــس
الجمهوريــة قيــس ســعيد أصبحــت الالئحــة التــي قدمتهــا حركــة النهضــة الغيــة مبجــرد تقديــم الحكومــة الســتقالتها حيــث ال ميكــن
ســحب الثقــة مــن حكومــة غــر موجــودة.
مثــل ترسيــع الفخفــاخ بتقديــم اســتقالته فرصــة إلعــادة املبــادرة بيــد رئيــس الجمهوريــة ،حتــى يقــرح اسـ ًـا جديـ ًدا .فيــا عملــت
كتــل أخــرى كانــت ضمــن االئتــاف الحاكــم عــن مواصلــة ســعيها لســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب .
مسار زمني لبعض تفاصيل التجاذب السيايس
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 8جويلية
2020

 12جويلية
2020

 13جويلية
2020

 13جويلية
2020

 13جويلية
2020

 15جويلية
2020

 15جويلية
2020

رئيس الجمهورية
يصرح بوجود سعي
لتفجير الدولة من
الداخل ومحاولة
الستدراج الجيش على
خلفية مقتل مهرب يف
الجنوب التونسي

الدورة  41لمجلس
شورى حركة النهضة
وتأكيد خيار سحب
الثقة من الحكومة
وإطالق مشاورات
لتشكيل أخرى جديدة

النائب عن الكتلة
الديمقراطية هيكل
المكي يؤكد ان الئحة
سحب الثقة من رئيس
مجلس النواب وصلت
الى  73توقيعا

رئيس الجمهورية
يرفض اية مشاورات
حزبية حول حكومة
جديدة.

الفخفاخ ُيعلن عن نيته
إجراء تحوير وزاري

مجلس شورى حركة
النهضة يف حالة إنعقاد
ويعلن عن
متواصل ُ
تأكيده لخيار سحب
الثقة من الفخفاخ

الفخفاخ يقرر إقالة
جميع وزراء حركة
النهضة يف الحكومة.

 30جويلية
2020

 25جويلية
2020

 22جويلية
2020

 16جويلية
2020

 15جويلية
2020

البرلمان يصوت
برفض الئحة سحب
الثقة من رئيس مجلس
نواب الشعب

قيس سعيد يقرر تسمية
هشام المشيشي ،وزير
الداخلية يف الحكومة
المستقيلة ،لتشكيل
الحكومة الجديدة

قيس سعيد يف جولة
أمنية يصعد خطابه
بالتأكيد على أن
«مؤامرات» «عمالء»
الداخل مع الخارج لن
تمر...

الكتلة الديمقراطية
وكتلة اإلصالح
والكتلة الوطنية وكتلة
تحيا تونس تقدم الئحة
سحب ثقة من رئيس
مجلس نواب الشعب

الفخفاخ يقدم استقالته
الى رئيس الجمهورية.

مــن الجــي وجــود رصاع بــن أجنحــة الســلطة يف تونــس ،إال أن تفاصيلــه غــر مكشــوفة بالجملــة خاصــة فيــا يتعلــق بترصيحــات
رئاســة الجمهوريــة حــول محــاوالت بعــض “األطـراف” الداخليــة لتفجــر الدولــة والــزج بهــا يف تحالفــات إقليميــة مــع الســعي لجــر
الجيــش يف الـراع الســيايس .قــام رئيــس الجمهوريــة بتســمية هشــام املشــييش ،وزيــر الداخليــة الــذي احتجــت حركــة النهضــة عــى
تســميته مــن حيــث األصــل يف حكومــة الفخفــاخ ،مبــا يعنيــه ذلــك مــن تواصــل لـراع األجنحــة يف الدولــة.
تسمية هشام المشيشي
لتشكيل الحكومة

2020

02
سبتمبر

2020

25
جويلية

المصادقة على الحكومة

مفاوضات تشكيل حكومة هشام المشيشي
طالبــت حركــة النهضــة بتشــكيل حكومــة سياســية بنــاء عــى التــوازن القائــم حســب الكتــل الربملانيــة ،مــع رضورة توفــر حزام ســيايس
موســع .واجــه مطلبهــا رأيًــا عا ًمــا وتوج ًهــا حاسـ ًـا مــن املنظــات الوطنيــة وعــدة أحـزاب نحــو حكومــة كفــاءات وطنيــة.
هل فعال رئاسة الجمهورية هي السبب وراء ترذيل األحزاب؟
كانــت مجمــل األح ـزاب يف األثنــاء تؤكــد عــى رضورة عــدم تجاهــل األح ـزاب السياســية والعــودة للربملــان ،تحــت عنــوان رفــض
“حكومــة الرئيــس الثانيــة” .وهــو مــا صــدر عــى لســان حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة وحــزب قلــب تونــس .فيــا أكــد محمــد
عبــو ،الوزيــر يف الحكومــة املســتقيلة وأمــن حــزب التيــار الدميقراطــي ،عــى معطــى مامثــل مشـ ًرا إىل وجــود ابتـزاز ســيايس يســتغل
ملفــات الفســاد .إال أنــه مل يقــدم تفاصيــل احرتا ًمــا لواجــب التحفــظ عــى حــد قولــه.
يف ختــام الجولــة األوىل والثانيــة مــن مفاوضــات تشــكيل الحكومــة ،انتهــى املشــييش اىل التأكيــد عــى رغبتــه يف تشــكيل حكومــة

كفــاءات مســتقلة .وهــو مــا القــى رفضً ــا واسـ ًعا لــدى األحـزاب ،حركــة النهضــة وقلــب تونــس وحركــة الشــعب والتيــار الدميقراطــي
وتحالــف ائتــاف الكرامــة.
لكــن املواقــف الرافضــة قــد بــدأت بالتغــر بانطــاق الجولــة الثالثــة بتاريــخ  17أغســطس/أوت  .2020حيــث أبــدت حركــة النهضــة،
الحــزب األكــر يف مجلــس النــواب عــن انــه هنــاك امكانيــة لدعــم الحكومــة الجديــدة والقبــول بحكومــة كفــاءات عــى ان ال تضــم
أســاء مــن انتــاءات سياســية معارضــة أو معاديــة للحركــة ،وذلــك قبــل انتهــاء اآلجــال الدســتورية بتاريــخ  25أغســطس/أوت .2020
تجنبًــا للســيناريو األســوأ ،وهــو مواصلــة حكومــة إليــاس الفخفــاخ لعملــه أو االلتجــاء النتخابــات ترشيعيــة مبكــرة .كــا أن غريهــا
مــن األح ـزاب فضــل حكومــة مســتقلة أبعــد مــا ميكــن عــن خصومــه وبعي ـ ًدا عــن انتخابــات مبكــرة .وهــو حــال حركــة الشــعب
وحــزب التيــار الدميقراطــي عــى ســبيل املثــال.

محور خاص :السياسة االجتماعية بين أزمة الكوفيد وما بعدها
يطــرح هــذا القســم املتعلــق بالسياســة االجتامعيــة مبناســبة األزمــة الصحيــة يف تونــس أســئلة مرتبطــة بإشــكالية االنتقــال الدميقراطي
وحقــوق اإلنســان .وينطلــق تحليلهــا بالجانــب التجريبي/العمــي الــذي ظهــر يف جملــة اإلجــراءات واآلليــات والقــرارات التــي
اتخذتهــا الدولــة ملواجهــة تداعيــات األزمــة الصحيــة ،فيــا يتعلــق الجانــب الثــاين باإلكراهــات واملقاومــات التــي واجهــا ســعي الدولــة
ملواجهــة الوبــاء .وهــو مــا يقــدم صــورة عــن االنتقــال وظرفيتــه .تطــرح هــذه العنــارص نفســها ألثرهــا اإلجتامعــي الــذي أكــد عجــز
السياســات اإلجتامعيــة يف تونــس ،والتــي تحتــاج ملراجعــة أكيــدة ،شــاملة ومتعــددة املســتويات ،تعيــد اإلعتبــار للحقــوق اإلجتامعيــة
واإلقتصاديــة ،ومســاهمة القطــاع العــام يف تعزيزهــا وصونهــا.
اإلجراءات المتخذة في مواجهة الوباء:
اتخــذت الحكومــة التونســية جملــة مــن اإلجـراءات ملواجهــة األزمــة الصحيــة وتداعياتهــا .عمليًــا ،مل تطبــق كل اإلجـراءات أو طبقــت
نســب ًيا فيــا ال يســع تقييمهــا إال بعديًــا بعــد حــر النتائــج واآلثــار إثــر انتهــاء األزمــة.
اإلجراءات الصحية:
اتخــذت الدولــة التونســية جملــة مــن اإلجــراءات ذات الطابــع والــرورة الصحيــة ،التــي أكــدت تشــابك املنظومــة الحقوقيــة،
وحاجتهــا اىل سياســة رســمية متكاملــة قــادرة عــى اســتيعاب النقائــص .لعــل الطــارئ الصحــي ليــس ظرفًــا مناسـ ًبا لإلصــاح ،لكنــه
بالتأكيــد مــرآة لرؤيــة النقائــص والهنــات الواجــب تجاوزهــا.
تبعــا للفصــل  80مــن الدســتور املنظــم للحالــة االســتثنائية ،تــم إصــدار اآليت مــن النصــوص التــي حــدت مــن حــق التنقــل والتجمــع،
ونصــت عــى عقوبــات وزجــر ملــن يخرقهــا:
أمر رئايس عدد  24مؤرخ يف  18مارس  2020يتعلق مبنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية
أمر رئايس عدد  28لسنة مؤرخ يف  22مارس  2020يتعلق بتحديد الجوالن والتجمعات خارج أوقات منع الجوالن
أمر رئايس عدد  38لسنة  2020مؤرخ يف  28أبريل/أفريل  2020يتعلق بإعالن حالة الطوارئ
أمر رئايس عدد  54لسنة  2020مؤرخ يف  29مايو/ماي  2020يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمــر رئــايس عــدد  58لســنة  2020مــؤرخ يف  8يونيو/جــوان  2020يتعلــق بإنهــاء العمــل باألمريــن الرئاســيني املتعلقــن
مبنــع الجــوالن وتنظيــم التجمعــات
مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  9لســنة  2020مــؤرخ يف  17أبريــل /أفريــل  2020يتعلــق بزجــر مخالفــة منــع
الجــوالن وتحديــد هــو الحجــر الصحــي الشــامل والتدابــر الخاصــة باألشــخاص املصابــن أو املشــتبه بإصابتهــم بفــروس
كورونــا.
أمـر حكومي عدد  208لسنة  2020مؤرخ يف  2مايو/ماي  2020يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي املوجه.
لكــن الســؤال عمل ًيــا عــن تطبيــق هــذه النصــوص ،حيــث طرحــت إشــكاليات جمــة تعــرض لهــا خاصــة املجتمــع املــدين التونــي
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مــا ميكــن اعتبــاره ترذيـ ًـا لألح ـزاب السياســية ،هــو فعل ًيــا واقــع مركــب مــن طبيعــة املشــهد الحــزيب نفســه ،وغيــاب الهيئــات
الدســتورية خاصــة املحكمــة الدســتورية ،وحــرص رئاســة الجمهوريــة عــى لعــب دورهــا ،ضمــن رؤيــة خاصــة لرئيــس الجمهوريــة.
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الــذي القــى صعوبــات يف مامرســة واجبــه املنــوط بــه يف ظــل ظــروف مامثلــة .تطلــب األمــر عمـ ًـا ميدان ًيــا مبن ًيــا عــى شــبكة عالقــات
أساســا
الناشــطني أنفســهم ،فيــا تعــددت الســلطات التــي وجــب التوجــه لهــا إليجــاد حلــول للعقبــات .وكانــت اإلدارة الغالبــة أمنيــة ً
حيــث أصبحــت مراكــز األمــن ووزارة الداخليــة هــي األكــر وزنًــا .وهــو مــا يحتــاج للمراجعــة مــن أجــل توحيــد إدارة األزمــات
وتجنــب املقاربــة األمنيــة يف شــأنها.
أثــرت هــذه اإلج ـراءات عــى جــل املواطنــن ،فيــا بقــي العاملــون يف القطــاع الصحــي تحــت وطــأة مواجهــة الوبــاء يف الخــط
األمامــي .ومــا أثــر فعليًــا عــى أداء واجبهــم هــو غيــاب البنيــة التحيــة الصحيــة القــادرة عــى مواجهــة أزمــات مامثلــة .فبعــد ســبعة
أشــهر ،أكــدت جمعيــة األطبــاء الشــبان عــى أن كل الوعــود حــول التجهيــز والتحضــر ملواجهــة الكورونــا مل تتحقــق عــى أرض الواقــع.
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فضــح انتشــار الوبــاء مالمــح أزمــات أخــرى مزمنــة وعميقــة .كــا أكــدت أن حــق الصحــة ليــس معــزولً عــن غــره مــن الــروط
االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.
اإلجراءات االجتماعية:
مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  5لســنة  2020مــؤرخ يف  14أبريل/أفريــل  2020يتعلــق باقتطــاع يــوم عمــل بعنــوان
شــهر أبريل/أفريــل لســنة  2020لفائــدة ميزانيــة الدولــة تــم مبقتضــاه إخضــاع أصحــاب الجرايــات التونســيني للمســاهمة
بيــوم عمــل مــن أجرهــم للميزانيــة .ويســتثنى منهــم مــن ال يتجــاوز أجرهــم 5000د يف الســنة.
مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  7لســنة  2020مــؤرخ يف  17أبريل/أفريــل  2020يتعلــق بضبــط أحــكام اســتثنائية
تتعلــق باألعــوان العموميــن وبســر املؤسســات واملنشــآت العموميــة واملصالــح اإلداريــة.
بالنسبة للمنح املسندة للعائالت املعوزة تم ضبطها بقرارين مشرتكني بني وزيري الشؤون االجتامعية واملالية.
أوال ،الق ـرار املــؤرخ يف  19مــاي  2020واملتعلــق بضبــط طريقــة احتســاب مقــدار التحويــات املاليــة املبــارشة لفائــدة
الفئــات الفقــرة املنتفعــة بربنامــج األمــان االجتامعــي
حــدد هــذا القـرار طريقــة احتســاب وكذلــك مقــدار التحويــات للفئــات املنتفعــة .واإلطــار القانــوين لهــذه االمكانيــة هــو القانــون
األســايس املتعلــق بربنامــج األمــان االجتامعــي.
تقســم املنحــة إىل مقــدار أســايس يــرف بصفــة شــهرية وتقــدر ب  180دينــا ًرا .وقــد يعــاب عــى الفصــل  2مــن الق ـرار املذكــور
الجمــع يف اســناد هــذه املنحــة بــن الفــرد واالرسة الواحــدة .كــا يضبــط الفصــل املذكــور مقــدا ًرا تكميل ًيــا ،أي 10د لــكل أرسة لهــا
ابــن يف الكفالــة س ـ ّنه دون  18ســنة إىل حــدود  25رشيطــة ان يكــون هــذا األخــر مرسـ ًـا يف تعليــم أو تدريــب أو تكويــن .وهــو
مقــدار غــر واقعــي وال ميــت بصلــة للحاجيــات املاليــة للفــرد يف تونــس  2020وخاصــة يف فــرة وبــاء تتوقــف فيهــا كامــل القطاعــات
وبالتــايل مصــادر الــرزق.
تضاعــف املنحــة التكميليــة أو اإلضافيــة كــا ســاها القـرار مــرة واحــدة أي املقــدرة ب  10د لتصبــح 20د وتضــاف للمقــدار األســايس

فيصبــح الــكل  200د للعائلــة التــي لهــا ابــن حامــل لبطاقــة إعاقــة.
ثانيًــا :قـرار مشــرك مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة ووزيــر املاليــة مــؤرخ يف  19مايو/مــاي  2020يتعلــق بضبــط حــاالت
إســناد ومقاديــر الدعــم املــادي الظــريف لفائــدة الفئــات الفقــرة والفئــات محــدودة الدخــل.
تــم مبقتــى هــذا الق ـرار رصف إعانــات إضافيــة للعائــات املعــوزة .حســب نــص الق ـرار الهــدف مســاعدتها عــى مصاريــف شــهر
رمضــان وعيــدي الفطــر واألضحــى ومبناســبة العــودة املدرســية والجامعيــة وت ـراوح بــن  50و 120دينــار للعائلــة .وهــي منحــة
ظرفيــة وتشــرك مــع األوىل يف أنهــا بعيــدة عــن االســتجابة للحاجــات املعيشــية للمعنيــن.
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مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  30لســنة  2020مــؤرخ يف  10جــوان  2020يتعلــق بإجـراءات لدعــم أســس التضامــن
الوطنــي ومســاندة األشــخاص واملؤسســات تبعــا لتداعيــات انتشــار فــروس كورونــا “كوفيــد.”-19
وهي أساسا للمتحصلني عىل جرايات من  CNSS / CNRPSرشيطة ان ال تتجاوز  180د .دون ذكر القيمة.
وقــد تــم أيضً ــا إحــداث برنامــج خصــويص لإلحاطــة بالفئــات الهشــة بقيمــة جمليــه تقــدر بـــ  30م .د .لتدعيــم مؤسســات العمــل
االجتامعــي وبرامــج النهــوض بالفئــات ذات االحتياجــات الخصوصيــة وبعــث مــوارد الــرزق لفائــدة الفئــات الهشــة .لكــن تطبيقيًــا
يعتــر نفــس الرقــم محــدو ًدا ،كــا تغيــب املعلومــة عــن طريقــة رصفــه وحجمهــا وتوقيتهــا وعــدد املنتفعــن بــه قصــد تقييمــه
والوقــوف عــى جــدواه.
يف  6أغســطس/أوت  :2020صــادق مجلــس الــوزراء عــى مــروع قانــون متعلــق مبعالجــة وضعيــات التدايــن املفــرط
لألشــخاص الطبيعيــن:
يهــدف مــروع هــذا القانــون لوضــع إطــار متكامــل يشــمل مجموعــة مــن اآلليــات واإلجـراءات ملعالجــة وضعيــات التدايــن املفــرط
لألشــخاص الطبيعيــن وذلــك استئناســا بالتجــارب املقارنــة يف املجــال ،كــا ارتكــز املــروع عــى مــا ينــره البنــك املركــزي التونــي
مــن احصائيــات ومعطيــات حــول القــروض املوجهــة لــأرس ،وعــى مــا أنجــزه املعهــد الوطنــي لالســتهالك حــول التدايــن األرسي .
مبراجعــة النصــوص املذكــورة آن ًفــا ،قامــت سياســة الدولــة عــى املنظومــة القامئــة مــن قبــل .وهــي منظومــة الحاميــة االجتامعيــة.
ومــن مصادرهــا االقتطــاع مــن أجــور العــال ،باإلضافــة إىل تربعــات املواطنــن للصنــدوق الخــاص مبواجهــة وبــاء الكوفيــد ،صنــدوق
.1818
بنــاء عــى التعامــل مــع الطــارئ الصحــي ،تعتــر املنظومــة الحامئيــة االجتامعيــة قــارصة عــن اســتيعاب التفــاوت االجتامعــي
واالقتصــادي .فعــاوة عــى الصعوبــات الهيكيلــة واإلداريــة ،اتضــح ان قاعــدة بياناتهــا خلــت مــن آالف العائــات املحتاجــة .كــا أن
قيمــة املســاعدات محــدودة جـ ًدا .األمــر الــذي يثبــت أنهــا ليســت الحــل ملواجهــة األزمــة االجتامعيــة القامئــة ،وال حتــى حـ ًـا ظرفيًــا.
مــن العنــارص املســاعدة واألساســية عــى مواجهــة أزمــات مامثلــة ،القطــاع العــام الصحــي والتعليمــي والخدمــي عمو ًمــا ،تبــن
عجــزه أمــام صعــود القطــاع الخــاص .أمــا األخــر فقــد التــزم مبصلحتــه األساســية يف ظــل تغييــب كامــل للــدور االجتامعــي التضامنــي
واملواطنــي.

اإلكراهات والمقاومات وأبعادها:
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مثل الظرف االقتصادي واالجتماعي أحد عوائق تنفيذ اإلجراءات،
فقد زاد الحجر من الصعوبات المادية والمعيشية لشريحة واسعة من
التونسيين .بل وأدى في مرحلة معينة الى التسبب في خرق اإلجراءات
الصحية .كما أن سوء التنظيم واإلدارة تسبب في حاالت فوضى واكتظاظ
للمنتفعين بالمساعدات والمنح االجتماعية أمام مكاتب البريد.
مــن العوائــق األساســية ،مــا تــم عرضــه ســابقًا مــن نقائــص يف اإلج ـراءات الصحيــة واالجتامعيــة .لكــن مســتوى مهــا ظهــر خــال
فــرة رصــد التقريــر ،هــو تشــابك الفســاد يف الدولــة مــع ضعــف املســتوى القيمــي والوعــي املواطنــي ،يف زيــادة األزمــة وتعقيدهــا.
بنــاء عــى أرقــام هيئــة مكافحــة الفســاد وبالغاتهــا ،ميكــن تقديــم األرقــام التاليــة الخاصــة فقــط بالقطــاع العــام .وهــو مــا يهمنــا يف
هــذا املســتوى .تحولــت حــاالت الفســاد املشــتبه بهــا خــال فــرة الوبــاء الصحــي اىل نقطــة محوريــة يف اهتاممــات الــرأي العــام
التونــي .وقــد متــت مالحظــة ربــط مبــارش لهــا مــع فشــل الدولــة العميــق يف توفــر الــروط االجتامعيــة واالقتصاديــة الضامنــة
للمســاواة والعدالــة االجتامعيــة.
وتعلقت الشبهات بـ:
ً
 871موظفا في القطاع العام على المستوى المركزي والمحلي
وارتبطت خاصة بشبهتني ،وهنا تفصيل عددها ،بعد أن تم جمعها بناء عىل البالغات الرسمية:

إستغالل
نفوذ

304

المحاباة في توزيع
الشهائد اإلدارية

217

أما الخريطة التالية ،فهو استعراض ألرقام حاالت بالغات شبهات الفساد حسب الواليات:

بنزرت 261

تونس 547

جندوبة 268

بن عروس 322

زغوان 154

سوسة 389
المنستير 232
المهدية 251

الكاف 210

القيروان 406
صفاقس 517
سيدي بوزيد 376

سليانة 140
القصرين 406
قفصة 41
توزر 397

قابس 91
مدنين 62

قبلي 59

تطاوين 21
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اريانة 263
نابل 547

باجة 195
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ال تــزال سياســات حقــوق اإلنســان يف تونــس معزولــة عــن الواقــع املؤسســايت
واالجتامعــي الــذي يســندها .فكــا تواصــل األحــزاب واملؤسســات الرســمية
يف تعزيــز مقاربــات مجتزئــة لحقــوق اإلنســان ،يتواصــل الحــراك الحقوقــي يف
املطالبــات املعهــودة والدامئــة حــول الحقــوق والحريــات الفرديــة ،يف ظــل دســتور
.2014
حرية التعبير في تونس:

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة باالنتقال
الديمقراطي

أثــارت قضيــة آمنــة الرشقــي الــرأي العــام التونــي فيــا يُعــرف بقضيــة ســورة
كورونــا .وقــد و ّجهــت لهــا تهــم تتعلــق بـ”الدعــوة إىل الكراهيــة بــن األجنــاس
أو األديــان أو الســكان وذلــك بالتحريــض عــى التمييــز واســتعامل الوســائل
العدائيــة”.
اســتمعت النيابــة العموميــة باملحكمــة االبتدائيــة بتونــس يــوم
األربعــاء  6مــاي  2020للمد ّونــة بعــد اتهامهــا بتدنيــس املق ّدســات
تق ـ ّرر إحالتهــا أمــام الدائــرة الجناحيــة عــدد  3باملحكمــة االبتدائيــة
بتونــس يــوم  28مــاي مــع اإلبقــاء عليهــا يف حالــة رساح.
تأجيل قض ّية املد ّونة ،آمنة الرشقي ،إىل يوم  2جويلية 2020
 14جويليــة  :2020الحكــم بالســجن عــى آمنــة الرشقــي بالســجن
ســتة أشــهر.
كــا اســتمرت املامرســات التعســفية ضــد الصحفيــن واملدونــن اثنــاء الحجــر
الصحــي ،فقــد أوقفــت قــوات الرشطــة يف واليــة نابــل مراســل إذاعــة شــمس أف
ام بالواليــة الصحفــي منتــر ســايس واحتجزتــه ملــدة ســاعتني وطالبتــه بفســخ
الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي صورهــا بحجــة أنــه مل يســتظهر برتخيــص للتصويــر
يف تلــك املنطقــة .وذلــك أثنــاء مواكبتــه للعمليــة األمنيــة مــن أجــل تصويــر عمليــة

إعــادة رجــل أعــال وزوجتــه كانــا قــد غــادرا الحجــر الصحــي االجبــاري
بطريقــة غــر قانونيــة.
ويف منطقــة حلــق الــوادي أوقفــت قــوات الرشطــة املــدون الشــاب والطالــب
محمــد أمــن ســعدو بتهمــة إثــارة البلبلــة والتحريــض ،وذلــك بعــد أن صــور
مقطــع فيديــو نــره عــى شــبكة فيســبوك يتحــدث فيــه عــن مــواد التعقيــم
التــي تســتعملها بلديــة حلــق الــوادي .حيــث بقــي ليومــن يف مركــز اإليقــاف
ببوشوشــة قبــل أن يتــم إطــاق رساحــه مــع تواصــل مســار القضيــة .

يف  29مايــو  ،2020تــم تعطيــل حــوايل  60حســابًا عــى  Facebookمملوكــة
ملســتخدمني مقيمــن يف تونــس تنتمــي بعــض الحســابات املتأثــرة إىل نشــطاء،
ومدونــن ،ومؤثريــن ،وصحفيــن ،لكــن معظمهــم حســابات خاصــة “عاديــة”
ليــس لهــا متابعــون كثــرون .اســتخدمت بعــض الحســابات أســاء مســتعارة
لكــن معظمهــا كان بأســاء حقيقيــة .أبلــغ بعــض املســتخدمني أنــه تــم
تعطيــل حســابات  Instagramالخاصــة بهــم أيضً ــا .وقــد تــم ذلــك دون أي
إشــعار مســبق مــن املنصــة .تــم إبــاغ املســتخدمني بأنهــم “غــر مؤهلــن”
الســتخدام  Facebookوأن الق ـرار نهــايئ ،متكــن رشكاء  Facebookاملوثــوق
بهــم “أكسســناو” و “أنــا يقــظ” مــن اســرداد بعــض الحســابات فقــد ظهــر
 20حســابًا مــرة أخــرى ،وعندمــا اتصلــت صحيفــة الغارديــان بخصــوص
الحســابات املعطلــة ،قالــت الرشكــة“ :بســبب خطــأ تقنــي ،قمنــا مؤخــ ًرا
بإزالــة عــدد صغــر مــن امللفــات الشــخصية ،والتــي متــت اســتعادتها اآلن.
مل نكــن نحــاول تقييــد قــدرة أي شــخص عــى النــر أو التعبــر عــن نفســه،
ونعتــذر عــن أي إزعــاج ســببه ذلــك” .
كذلك تواترت األحكام الزجرية يف حق حرية التعبري خالل فرتة الرصد:
 23يوليو/جويليــة  :2020تــم إيقــاف الصحفــي والكاتــب التونيس
القديــر توفيــق عــى خلفيــة حكــم غيــايب صــادر يف حقــه بســنة
ســج ًنا مــع النفــاذ العاجــل بتهمــة ثلــب القضــاة
 27يوليو/جويليــة :تفاعــل املجتمــع املــدين بقــوة والتضامــن
مــع بــن بريــك مبشــاركة فعالــة وتنســيق مــن النقابــة الوطنيــة
للصحفيــن التونســيني .
 4أغســطس/أوت  :2020قــررت الدائــرة الجناحيــة الصيفيــة
لــدى محكمــة االســتئناف بتونــس باإلف ـراج عنــه ،وذلــك عــى إثــر
تأييدهــا إدانتــه مــع إســعافه بظــروف التخفيــف وفــق نــص الفصــل
 53مــن املجلــة الجزائيــة .

27

وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون

من وجهة نظر القانون
التونسي سواء بالرجوع إلى
مجلة األحوال الشخصية
أوالقانون عدد  3لسنة
 1957المشار إليه ،فإن عقد
الزواج يبرم بين «زوج» و
«زوجة» أي بين شخصين من
جنسين مختلفين .وبناء عليه،
فإن عقد الزواج المبرم بين
شخصين من نفس الجنس
أحدهما من أصل تونسي
وحامل للجنسية الفرنسية
واآلخر فرنسي ال وجود
قانونيا له ضمن المنظومة
التونسية التي جرمت العالقة
الجنسية بين شخصين من نفس
الجنس بقطع النظر عن وجود
عقد زواج من عدمه
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ويف متابعــة لقضيــة الشــاب املوقــوف إثــر حادثــة معــر رأس جديــر بتهمــة
القيــام بفعــل موحــش تجــاه رئيــس الجمهوريــة:
 21أبريل/أفريــل  :2020أذنــت النيابــة العموميــة مبدنــن
باالحتفــاظ بشــخص مــن مجموعــة التونســيني العالقــن بليبيــا
الذيــن وصلــوا للمعــر بعــد أن ظهــر يف مقطــع فيديــو بصــدد شــتم
رئيــس الجمهوريــة .
 28أبريل/أفريــل  :2020رفضــت املحكمــة االبتدائيــة طلــب
محاميــه باإلفـراج عــن منوبــة إىل حــن مثولــه أمــام أنظــار القضــاء
خــال مايو/مــاي . 2020
 20مايو/مــاي :بعــد ايداعــه بســجن قابــس ملــدة قرابــة شــه ًرا
مــن الزمــان أصــدرت املحكمــة االبتدائيــة مبدنــن حكـ ًـا بالســجن
ملــدة  3أشــهر مــع تأجيــل التنفيــذ مــع اإلف ـراج عليــه .

ويف ســابقة خطــرة قــام نقيــب التونــي للمهــن املوســيقية ماهــر الهاممي باالســتجابة
ملطلــب نقيــب املوســيقيني املــري هــاين شــاكر وأصــدر قـرار عــن النقابــة التونســية
للمهــن املوســيقية وذلــك يف  27أغســطس/أوت  ، 2020مبنــع الفنانــن حســن شــاكوش
وعمــر كــال مــن إقامــة حفالتهــم املقــرر يف شــهري أغســطس/أوت وســبتمرب ،2020
بالرغــم مــن حصولهــم عــى تراخيــص مســبقًا .وللجديــر بالذكــر انهــا ليســت املــرة
األوىل التــي يتقــدم فيهــا هــاين شــاكر مبثــل هــذه الطلبــات .ولكنهــا املــرة األوىل التــي
يتــم االســتجابة مثــل هــذه املطالــب مــن أي جهــة تونســية .
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أثــارت املبــادرة الترشيعيــة التــي تقدمــت بهــا كتلــة إئتــاف الكرامــة يف مجلــس
النــواب رفضً ــا واســ ًعا يف القطــاع الصحفــي .رفضــت الهيئــة املســتقلة لإلتصــال
الســمعي والبــري بدورهــا مقــرح التعديــل منــذ  12مــاي  .2020هــذا ويُذكــر
ان عالقــة الصحفيــن برئيــس اإلئتــاف ليســت جيــدة بعــد أن قاطــع الصحفيــون
نــدوة صحفيــة مبجلــس نــواب الشــعب ،لكتلتــي قلــب تونــس وائتــاف الكرامــة
حــول إحــداث لجنــة تحقيــق برملانيــة يف شــبهات تضــارب مصالــح متعلقــة برئيــس
الحكومــة ،وذلــك بســبب مــا اعتــروه تحريضً ــا مــن رئيــس كتلــة ائتــاف الكرامــة
ســيف الديــن مخلــوف عــى مراســي قنــوات عربيــة يف تونــس .وهــو معطــى يعكس
عالقــة الســاحة السياســية بالصحفيــن ،بــن اإلســتغالل والتهجــم حســب التموقعــات
والخالفــات ،يف ظــل غيــاب قطــاع إعالمــي مهيــكل ومهنــي.
عــى مســتوى متصــل تــم إيقــاف الصحفــي شــاكر الجهمــي مــن قبــل أعــوان األمــن
مبنطقــة قرمباليــة عــى خلفيــة شــكاية تقــدم بهــا رئيــس بلديــة فنــدق الجديــد يــري
نويــوة .وأكــد أيــوب الغدامــي محامــي نقابــة الصحفيــن أن موكلــه اتهــم بنــر
تدوينــات مســيئة لرئيــس البلديــة ،يف حــن أنــه مــارس حقــه كمواطــن انتقــد التقصــر
الحاصــل مــن قبــل املجلــس البلــدي وقــام بنــر كاريكاتــور ليبلــغ صوتــه ،الح ًقــا
قــرر وكيــل الجمهوريــة باملحكمــة االبتدائيــة بقرمباليــة اإلف ـراج عــن الطالــب شــاكر
الجهمــي ودعوتــه للمثــول أمــام قــايض التحقيــق يف حالــة تقديــم.
ويف  16ســبتمرب  ،2020تــم اإلعــان عــن إنشــاء مجلــس مســتقل للصحافــة مكلّــف
بإعــداد “مد ّونــة أخالقيــات املهنــة” والســهر عــى احرتامهــا مــن قبــل املؤسســات
االعالميــة .ويتكــون “مجلــس الصحافــة” الــذي كان ينتظــر إنشــاءه منــذ عــام ،2012
مــن تســعة أعضــاء تُع ّينهــم نقابــة الصحافيــن والرابطــة التونســية لحقــوق االنســان
ومنظــات مــن املجتمــع املــدين .
وتراقــب “الهيئــة العليــا املســتقلة للســمعي البــري” املشــهد اإلعالمــي يف تونــس
ولك ّنهــا تواجــه صعوبــات يف تطبيــق قراراتهــا بســبب ضعــف الســند الســيايس .كــا
أن العديــد مــن السياســيني الفاعلــن يف البــاد يديــرون مؤسســات إعالميــة .وال وجــود
ملؤسســات أخــرى بإمكانهــا تنظيــم القطــاع اإلعالمــي ومراقبتــه باإلضافــة اىل عــدم
تركيــز الهيئــة الدســتورية ذات العالقــة ،قــررت الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي
البــري إيقــاف برنامــج ‘لكلنــا تونــس’ الــذي تبثــه قنــاة التاســعة بصفــة نهائيــة،
وتســليط خطيــة ماليــة عــى القنــاة قدرهــا خمســون ألــف دينــار ( 50.000د.ت).
كذلــك ســحب حلقــة الربنامــج التــي بُثــت يــوم الجمعــة  27مــارس  2020مــن
موقعهــا اإللكــروين الرســمي ومــن جميــع صفحــات التواصــل االجتامعــي التابعــة لهــا
وعــدم إعــادة نرشهــا أو اســتغالل جــزء منهــا ،نظـ ًرا ملــا تضمنتــه هــذه الحلقــة مــن
عــدم احـرام لكرامــة اإلنســان والحيــاة الخاصــة ومخالفــة أخالقيــات املهنــة الصحفيــة
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وقواعدهــا .
ويف  15مايــو  ،2020دعــت النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيني إىل التصــدي لخطابــات الكراهيــة والعنــف الســيايس املســلط عــى
حريّــة اإلعــام وذلــك عــى خلفيــة إقــدام رئيــس كتلــة إئتــاف الكرامــة مبجلــس نــواب الشــعب ســيف الديــن مخلــوف خــال حضوره
يف برنامــج “ميــدي شــو” عــى التهجــم عــى الصحفــي واملعلّــق الســيايس هيثــم املــي ،ووصفــه بأوصــاف غــر الئقــة .

الحقوق والحريات الفردية والشخصية
بســبب توقيــف الرابــر التونــي عــاء  ALAالنقــاش عــاد موضــوع “القنــب الهنــدي” (الزطلــة) والعقوبــات التــي تســلط عــى
مســتهلكيه إىل واجهــة األحــداث .وقــال محامــي الرابــر املوقــوف ،غــازي مرابــط ،إنــه “تــم متديــد االحتفــاظ مبوكلــه يف انتظــار عرضــه
عــى املحكمــة  ،الح ًقــا أصــدرت املحكمــة االبتدائيــة بتونــس ق ـرا ًرا باإلف ـراج عنــه .
ومــن الجديــر بالذكــر انــه يف العــام  ،2017خفــف الربملــان التونــي مــن العقوبــات ضــد املســتهلكني ملــادة القنــب الهنــدي ،مبــا يُتيــح
للقضــاة االكتفــاء بتغريــم املســتهلكني بــدل إصــدار أحــكام ســجنية ســالبة للحريــة.

يف قـرار غريــب أصــدرت بلديــة بنــزرت قامئــة تحمــل أســاء مواليــد جــدد ممنوعــة مــن التســجيل ،عــى غـرار رســتم وماجدولــن
وايــان وغريهــا مــن االســاء ،وأوضــح رئيــس البلديــة كــال بــن عــارة أ ّن األمــر يضبطــه نــص قانــوين مينــع تســجيل أســاء غــر
عربيــة للمواليــد الجــدد يف البلديــات .ولإلشــارة ليــس هــذا الخــر يف هــذا املســتوى األول مــن نوعــه ،وقــد طــرح ويطــرح الجديــد
عــدة أســئلة جديــة حــول حريــة املواطنــن وجــدوى قوانــن مامثلــة والتصــورات املناســبة حولــه ،بــن املركــزي واملحــي .
األقليات الدينية:
من املالحظ ان الجانب الديني يف املقابل له أثره خالل الفرتة السابقة مثال (بلدية الكرم):
تم إنشاء صندوق للزكاة .
عمل مبناشري .1973
وجوب تقديم شهادة يف اعتناق الدين اإلسالمي من قبل الرجل غري املسلم للزواج بامرأة تونسية ً ،
األمــر الــذي طــرح أســئلة عديــدة منهــا مدنيــة الدولــة ومــدى اح ـرام الســلطات املحليــة لحــدود صالحياتهــا ،وعالقتهــا بــوزارة
الشــؤون املحليــة كجهــة مركزيــة .ويف نفــس الوقــت متــت اســتثارة الــرأي العــام بصــورة حــادة بــن موقــف معــارض وآخــر مســاند،
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تعــرض عــدد مــن مراســي بعــض وســائل االعــام العربيــة يــوم االحــد  14يونيو/جــوان  2020اثنــاء تغطيتهــم للحـراك الســيايس الــذي
انتظــم أمــام مقــر مجلــس نــواب الشــعب اىل شــتى اصنــاف التهديــد والســب والشــتم ومحــاوالت املنــع من العمــل مصحوبــة بتوجيه
اتهامــات بالعاملــة ومناهضــة الثــورة ،وكانــت النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيني قــد نبهــت منــذ االســتحقاقات الترشيعيــة
والرئاســية األخــرة اىل تشــكل مجموعــات تعمــل عــى اســتهداف عــدد مــن مراســي وســائل االعــام األجنبيــة عــى خلفيــة الخطــوط
التحريريــة ملؤسســاتهم ،ميكــن ان تــودي اىل جرائــم خطــرة يف حــق حريــة الصحافــة والصحفيــن عــى غ ـرار االعتــداء بالعنــف
واالحتجــاز القــري والتهديــد بالتصفيــة.

دون وجــود فضــاءات جــادة وســلمية للنقــاش الحــر والتفاعــي ،مبــا فيهــا املؤسســات الرســمية كمجلــس نــواب الشــعب.
األقليات الجنسية:
القانون عدد  3لسنة  1957املتعلق بتنظيم الحالة املدنية
مجلة األحوال الشخصية
التعامل األمني مع األقلية املثلية
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اكــدت جمعيــة شــمس يف تدوينــه نرشتهــا عــى صفحتهــا الرســمية فيســبوك انــه تــم ابـرام عقــد زواج بــن فرنــي وتونــي حســب
القوانــن الفرنســية وتــم االعـراف بهــذا الــزواج يف تونــس وادراجــه يف مضمــون الــوالدة التونــي .
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يف املقابــل أوضــح وزيــر الشــؤون املحليــة لطفــي زيتــون ،بخصــوص تســجيل زواج شــخصني مــن نفــس الجنــس واحــد فرنــس وىآلخــر
تونــي“ ،مــن وجهــة نظــر القانــون الفرنــي ،ال ريــب يف أن إب ـرام هــذا العقــد ورد مخال ًفــا للصيــغ والــروط املنصــوص عليهــا
بفصــول املجلــة املدنيــة وهــو بالتــايل يعتــر باطـ ًـا بحكــم القانــون وقابــل لإلبطــال عــن طريــق القضــاء العــديل بطالنًــا مطل ًقــا” .كــا
أشــار إىل انــه ســيتم تــايف ثغــرة قانونيــة تتعلــق بصالحيــة التثبــت مــن عقــود الــزواج الــدىل بهــا لــدى املؤسســات التونســية  .وهــو
مــا يعنــي أن التوجــه ســيكون ضــد هــذه العقــود بالنســبة لألقليــة الجنســية يف تونــس.
يف األثنــاء ،تواصلــت املالحقــة القضائيــة للمثليــن عــى أســاس قواعــد قانونيــة متعارضــة مــع الدســتور .فقــد قضــت املحكمــة يف 06
جوان/يونيــو  2020بالســجن ســنتني عــى رجلــن بتهمــة املثليــة الجنســية يف الــكاف .إال أن املالحــظ هــو تعمــد الســلطات اســتدراج
الرجلــن بعــد ان توجــه أحدهــا لألمــن للشــكاية حــول قــرض مــايل ،وذلــك بالتهديــد بالفحــص الرشجــي لإلفصــاح عــن انتامئهــا
املثــي بنــاء عــى الفصــل  230مــن املجلــة الجزائيــة .
ال تـزال حقــوق األقليــات الجنســية بعيــدة عــن االســتيعاب قانون ًيــا رغــم توفــر األطــر الالزمــة دســتوريًا لضــان حيــاة كرميــة ألفرادها،
كــا أنهــا مجتمع ًيــا تواجــه عم ًقــا غــر متصالــح معهــا ،لتجــده صامتًــا أمــام التعامــل األمنــي املهــن للكرامــة اإلنســانية .كــا تواصلــت
اعتــداءات العنــف ســواء مــن مواطنــن أو أعــوان أمــن عــى املثليــن مــع غيــاب املتابعــة القضائيــة للمعتديــن.
حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء:
ال ت ـزال حقــوق املهاجريــن والالجئــن وطالبــي اللجــوء محــل خــرق ســواء يف تونــس بالنســبة لألجانــب او بالنســبة للتونســيني يف
الخــارج .حيــث وضــح خــال فــرة الرصــد عــن تعــاون البعثــة الديبلوماســية مبدريــد مــع الســلطات لرتحيــل تونســيني جامع ًيــا
وقرسيًــا والتعتيــم حــول مــا يتعــرض لــه التونســيون يف مراكــز ســبتة ومليلــة مــن انتهــاكات وهرســلة وأوضــاع ال انســانية ،كــا رصح
وزيــر الداخليــة االســباين عــن اســتعداد ســلطات بــاده لرتحيــل  600مهاجــر تونــي قرسيًــا نحــو تونــس وبتعــاون تــام مــن ســفارة
تونــس مبدريــد” .

كذلــك مــازال التعامــل الرســمي التونــي مــع األجانــب مل يرقــى إىل مســتوى القواعــد القانونيــة الدســتورية وملبــادئ حقــوق اإلنســان،
حيــث تواصلــت معانــاة األجانــب مــن إفريقيــا جنــوب الصح ـراء ،الذيــن بلــغ عددهــم  12ألــف شــخص حســب املديــر العــام
للمرصــد الوطنــي للهجــرة .ال ت ـزال إج ـراءات اإلقامــة وضامنــات الحــق يف العمــل والصحــة والتعليــم محــدودة يف ظــل القانــون
الســاري لألجانــب يف تونــس .وهــو مــا يتطلــب مراجعــات حقيقيــة.
يف األثناء ،يتواصل نزيف الهجرة حتى خالل الجائحة الصحية .وميثل التونسيون:
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يف املقابــل ،تحركــت الدبلوماســية اإليطاليــة بزيــارة وزيــرة الخارجيــة اإليطاليــة ولقاءهــا رئيــس الجمهوريــة التونســية .رغــم حــرص
األخــر عــى رضورة تكريــس مقاربــة تســتند إىل حقــوق اإلنســان ،إال أن التطــورات الح ًقــا تواصلــت يف اتجــاه تعزيــز الحــدود وإعــادة
املهاجريــن قرسيًــا إىل تونــس .وقــد أدى ذلــك اىل تعزيــز تونــس إىل حدودهــا بإضافــة تجهيـزات لقــوات حــرس الحــدود البحريــة بعــد
زيــارة الرئيــس التونــي لثكنــة الحــرس الوطنــي يف صفاقــس.
حقوق المرأة:
مبناســبة عيــد املــرأة يــوم  13أغســطس/أوت  ،2020ألقــى رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد كلمــة تعــرض فيهــا للمســاواة يف املـراث
بــن املــرأة والرجــل .اختــار قيــس ســعيد الرتكيــز عــى املســاواة يف جانبهــا االقتصــادي واإلجتامعــي ليعــزل املســاواة يف مــراث
باعتبارهــا قضيــة منتهيــة بحكــم النــص الدينــي يف شــأنها .وهــو مــا رفضتــه منظــات املجتمــع املــدين .يف هــذا اإلتجــاه ،اعتــرت
الجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات أن “قيــس ســعيد اختــار معــاداة املســاواة ومغازلــة قواعــد التيــارات الظالميــة بق ـراءة
رجعيــة للدســتور” .
اعتــرت الحركــة النســوية يف تونــس أن خطــاب الرئيــس غــر مقبــول ،وهــو محاولــة لــوأد مــروع املســاواة .للتذكــر قــدم الرئيــس
الســابق الباجــي قايــد الســبيس مــروع قانــون للمســاواة يف املـراث وأذن بتشــكيل لجنــة الحقــوق والحريــات الفرديــة التــي انتهــت
اىل تقديــم تقريـرا مــن  233صفحــة بعــد ســنة كاملــة مــن األعــال .لكــن مــآل هــذا املــروع واجــه انغالقــا يف املؤسســة الترشيعيــة
خاصــة برفــض حركــة النهضــة للمــروع والتقريــر بالتأكيــد بدورهــا عــى أولويــة النــص الدينــي.
قانون زجر االعتداءات على األمنيين :تهديد للحقوق والحريات
 19جوان/يونيــو  :2020عــودة مــروع قانــون زجــر االعتــداء عــى القــوات املســلحة اىل أروقــة مجلــس نــواب الشــعب للمــرة
الرابعــة منــذ ســنة  .2011حيــث انطلقــت لجنــة الترشيــع العــام يف التصويــت عــى مــروع القانــون فصـ ًـا فصـ ًـا بعــد تعديلــه مــن
قبــل وزارة الداخليــة بالتنســيق مــع وزاريت العــدل والدفــاع  .أشــارت رئيســة اللجنــة ســامية عبــو يف هــذا االتجــاه ،إىل أن النصــوص
القانونيــة الجــاري العمــل بهــا غــر كافيــة لحاميــة األمنيــن ،وهــو مــا يجانــب الصــواب خاصــة عــى مســتوى القانــون الجـزايئ وتواتــر
اللجــوء إىل جرميــة هضــم جانــب موظــف عمومــي .وهــي الســائدة خاصــة يف التعاطــي مــع االعتــداءات عــى األمنيــن .كــا عرفــت
ـهال لهــا واســتغالال كبرييــن يف تطبيقهــا ضــد النقــد املوجــه للســلط األمنيــة.
هــذه الجرميــة استسـ ً
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 02يوليو/جويليــة  :2020صادقــت لجنــة الترشيــع العــام عــى التقريــر والصيغــة النهائيــة ملــروع “القانــون األســايس املتعلّــق
بحاميــة قـ ّوات األمــن ال ّداخــي والديوانــة” ،الــذي طالبــت الحكومــة بترسيــع النظــر فيــه .وقالــت رئيســة اللجنــة ،أنــه تــم ّ التخــي
عــن التســمية األوىل التــي ورد بهــا مــروع القانــون يف ســنة  2015وهــي “زجــر االعتــداءات عــى القــوات املســلّحة” ،لتصبــح
“مــروع قانــون أســايس يتعلّــق بحاميــة قـ ّوات األمــن ال ّداخــي والديوانــة” .وتــم االتفــاق بــن أعضــاء اللجنــة عــى أن يص ّنــف عــى
أنــه قانــون أســايس (أعــى مــن القوانــن العاديّــة) ،مشــرة إىل أنــه ت ـ ّم كذلــك خــال النقــاش باللجنــة حــذف القــوات العســكرية،
خاصــا وتــم التخـ ّـي أيضً ــا عــن عــدد مــن الفصــول املنتهكــة للحقــوق والح ّريــات.
نظ ـ ًرا إىل أن لهــا وض ًعــا ًّ
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عــى الرغــم مــن تغـ ُـر صيغــة املــروع يف عــدة مواطــن ،بقيــت ردة فعــل املجتمــع املــدين واحــدة ورافضــة للمــروع .عرفــت
مواقــع التواصــل االجتامعــي حملــة موســعة تحــت عنــوان “قانــون حاميــة املواطنــن” .للحملــة مربراتهــا الحقيقيــة بالنظــر إىل أن
املــروع يجتــزئ رؤيــة إصــاح املنظومــة وتأســيس األمــن الجمهــوري حســب الدســتور وروحــه .يختــزل املــروع املقــرح العالقــة
بــن الســلطة األمنيــة واملواطنــن يف عالقــة ريبــة وتهديــد متبــادل ،يقــع ضحيتــه غالبًــا املواطــن التونــي.
يتمتــع مــروع القانــون بدعــم مــن النقابــات األمنيــة املختلفــة التــي ال يـزال دورهــا ســلب ًيا إىل حــد بعيــد .أظهــرت هــذه النقابــات
توجهــا قطاعيًــا ســلبيًا لجهــة تركيزهــا عــى العالقــة املضطربــة بــن أعــوان األمــن واملواطنــن ،فيــا سياســتها االتصاليــة ،خاصــة عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،انتهكــت حقــوق املواطنــن خاصــة الخصوصيــة واملعطيــات الشــخصية للموقوفــن.
التوصيات
السلطات الثالث:
مــن الــروري الترسيــع يف اإلطــار القانــوين املتعلــق مبجلــس نــواب الشــعب لضــان اســتقالليته املاليــة واإلداريــة بــإزاء
الســلطات األخــرى ومراجعــة نظامــه الداخــي ،خاصــة بتوفــر املســاعدين الربملانيــن كجــزء مــن هيكليــة املجلــس ملســاعدة
النــواب عــى أداء دورهــم املنــوط بهــم ،وتجنــب الخالفــات السياســية العقيمــة التــي أزرت باملجلــس وأفقــدت املواطنــن
الثقــة يف املشــهد الســيايس والربملــاين
رضورة التمييز الواضح ضمن تعديالت النظام الداخيل بني اللجان القارة والخاصة وبني املهمة الرقابية والترشيعية
رضورة االنطــاق يف مشــاريع اإلصــاح عــى املســتوى االجتامعــي خاصــة منظومــة األمــان االجتامعــي التــي ظهــر قصورهــا
خــال فــرة الحجــر الصحــي الشــامل ،وذلــك بتحيــن بيانــات وزارة الشــؤون االجتامعيــة ،وتجــاوز السياســة االجتامعيــة
القامئــة عــى املنــح واملســاعدات واســتبدالها بالــدور اإليجــايب ملؤسســات القطــاع العــام يف املجــاالت ذات العالقــة
الترسيع بانتخاب أعضاء املحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية الستكامل االنتقال الدميقراطي الهيكيل
املســارعة يف رقمنــه اإلدارة بشــكل جــدي ضمــن برنامــج إصــاح إداري موســع ومتابعــة شــبهات الفســاد املتعلقــة

باملوظفــن العموميــن ،ممــن اســتفادوا مــن مناصبهــم خــال فــرة الحجــر الصحــي الشــامل
وضــع أطــر قانونيــة وهيكليــة واضحــة لعمــل مؤسســات رئاســة الجمهوريــة لتجنــب التعــارض والتداخــل مــع رأس
الســلطة التنفيذيــة الثانيــة
مسار العدالة االنتقالية:
نرش القامئة النهائية والرسمية لشهداء وجرحى الثورة يف الرائد الرسمي
ضــان اســتقاللية املجلــس األعــى للقضــاء والدوائــر القضائيــة املتخصصــة يف العدالــة االنتقاليــة ،واإلرساع يف املحاســبة
مــع ضــان التعاطــي اإليجــايب مــن قبــل الســلطات األمنيــة مــع ملفــات الضحايــا

حقوق اإلنسان:
سياسة حقوق اإلنسان تتجاوز تكريس القانون إىل تكريس الحقوق يف املامرسة سواء يف الدولة أو املجتمع:
تطويــر اإلطــار القانــوين الخــاص باألجانــب ،ومراجعــة االتفاقيــات مــع الجانــب األورويب بخصــوص الهجــرة غــر النظاميــة
مــن أجــل تعزيــز هجــرة نظاميــة مفتوحــة وتجــاوز املقاربــة األمنيــة التــي تــودي بحيــاة اآلالف يف البحــر األبيــض املتوســط
تعزيــز نســيج املجتمــع املــدين املحــي ليكــون رشيــكا يف صنــع الق ـرار املحــي باإلضافــة إىل لعــب دور رقــايب إيجــايب
وفعــال
التوقف عن تعزيز التعامل األمني مع األقليات الجنسية واألجانب
تدعيــم حريــة الصحافــة بإصــاح القطــاع ووضــع الهيئــة الدســتورية املســتقلة ،مــع إنهــاء محــاوالت الهيمنــة عــى القطــاع
اإلعالمــي وتوظيفــه للمصالــح السياســية الضيقة
اســتعادة دور القطــاع العــام كجــزء محــوري وضامنــة أساســية يف تعزيــز وحامية حقــوق اإلنســان االقتصاديــة واالجتامعية
والثقافية
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السلطة المحلية:
العمــل عــى تكريــس العمــل املحــي كســلطة مســتقلة خاصــة عــى املســتوى املــايل مــن حيــث امليزانيــات ،وضــان
توزيعهــا العــادل بــن البلديــات حســب الحاجيــات الحقيقيــة واملســتحقة للجهــات
البدء يف إسناد الصالحيات املنقولة واملشرتكة لتجاوز العمل البلدي التقليدي
تعزيــز إدارة القــرب عــر زيــادة عــدد اإلطــارات يف البلديــات واإلحاطــة بســلك العملــة وتســوية وضعياتهــم مــع تعزيــز
البنيــة التحتيــة للبلديــات خاصــة عــى املســتوى الرقمــي
تجــاوز تســييس العمــل البلــدي ،وهــو االمــر املنــوط خاصــة باألح ـزاب التــي ال ت ـزال عنــد مراحــل تعزيــز متوضعهــا
الحــزيب واملصلحــي
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مصر

السياسات والتشريعات
المتعلقة بالتحول الديمقراطي
وحقوق اإلنسان
عاشت مرص خالل فرتة الرصد املمتدة من  1أفريل إىل  30سبتمرب  2020عىل وقع أزمة وباء خانقة كانت
لها تداعياتها االقتصادية واإلجتامعية .مثلت سياسة النظام يف مواجهتها مناسبة أخرى لتأكيد فشل سياسات
الدولة يف مرص عىل مختلف املستويات وانفصالها عن تأصيل الدميقراطية وحقوق اإلنسان .تواصل قمع
الصحفيني واملعارضني وناشطي املجتمع املدين ،بل أصبح الوباء أحد أدوات النظام القمعية ،فمن مل ميت
بسبب اإلهامل الطبي أو التعذيب فهو معرض لخطر الكورونا يف سجون مكتظة بشدة ،كام هو حال
املواطنني الذي يعجزون عن توفري العالج أو من يدفعهم فقرهم للعمل اثناء الوباء .كشفت سياسات
الدولة االقتصادية واإلجتامعية أيضا عن تعاضد مؤسسات القمع السيايس ضد املواطنني من العامل
والفقراء واملهمشني .فقد مرت النزعة املصلحية الجشعة ألصحاب املؤسسات والرشكات واملصحات الخاصة
دون محاسبة وعىل حساب أرواح املواطنني ومعاشاتهم .ويف األثناء ،واصل النظام تكريس استبداده يف
السلطات الثالث وعسكرة الدولة واملجتمع .يحاول النظام تربية الجيل الجديد عىل الرتبية العسكرية
عرب صالحيات املستشار العسكري يف كل محافظة ،الذي يخول له القانون التدخل يف التعليم الثانوي
والجامعي.
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يتــم هنــا عــرض السياســات والترشيعــات ضمــن عنــري اإلطــار الهيــكيل والترشيعــي
وضمــن محــور خــاص بالسياســة اإلجتامعيــة مبناســبة انتشــار وبــاء الكوفيــد .يتعاضــد
القســان ليؤكــدا مأسســة حكــم العســكر وانتشــار القمــع الــذي يســتغل كل فرصــة
لتجذيــر وجــوده يف حيــاة املواطنــن عــى كل املســتويات.
اإلطار الهيكلي والتشريعي
إن اليــد العليــا يف مــر لرئيــس الجمهوريــة فيــا بقيــت الســلطات تابعــة لــه يف
مرسحيــة رشعيــة مفقــودة ســيئة اإلخـراج .وهــو مــا ســيتضح بعــرض الســلطات الثالث
والتــوازن بينهــا.
السلطة التشريعية
ركــز النظــام املــري خــال الفــرة الفارطــة عــى زيــادة ســيطرته عــى الســلطة
الترشيعيــة عــر إعــادة النظــر يف اإلطــار الترشيعــي منــذ ســنة  .2019وخــال صائفــة
 2020عمــل عــى تنفيــذ مــروع الهيمنــة بــأدوات قانونيــة ومؤسســية.
وقــد انتهــت لجنــة الشــؤون الدســتورية والترشيعيــة مبجلــس النــواب بتاريــخ 10
جوان/يونيــو  ،2020مــن مــروع القانــون املقــدم مــن الدكتــور عبــد الهــادى القصبــى،
رئيــس ائتــاف دعــم مــر (املــوايل للنظــام) وأكــر مــن  60نائ ًبــا ،بشــأن تعديــل بعــض
أحــكام قانــون تنظيــم مبــارشة الحقــوق السياســية رقــم  45لســنة  ،2014وقانــون
مجلــس النــواب رقــم  46لســنة  ،2014والقانــون رقــم  198لســنة  2017بشــأن الهيئــة
1
الوطنيــة لالنتخابــات.

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة باالنتقال
وفيام ييل عرض ألهم التعديالت:
الديمقراطي
ت ُعتــر التعديــات املذكــورة حساســة للغايــة كــا انَهــا تــأيت مجتمعــة خــال ســنة املواعيــد االنتخابيــة
-1تعديالت قانوين مجلس النواب ومبارشة الحقوق السياسية .انظر الرابط التايلhttps://bit.ly/35hEaQ9 :

تصدر الهيئة الوطنية لالنتخابات قرارها ىف التظلامت مسببا ىف موعد أقصاه أربع وعرشين ساعة من تاريخ العرض عليها
تعديل عدد أعضاء مجلس النواب املنتخبني لتكون  568بدالً من  540بالقانون القائم مع النص عىل أن يخصص للمرأة ما ال يقل
عن  25%من املقاعد
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيني عدد من األعضاء ىف مجلس النواب ال يزيدعىل 5%
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع  284مقعدا بالنظام الفردي ،و 284مقعدا بنظام القوائم املغلقة املطلقة
تقسيم الجمهورية إىل عدد من الدوائر تخصص لالنتخاب بالنظام الفردي ،وعدد ( )4دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم،
يخصص لدائرتني منهام عدد ( )42مقعدا لكل منها ،ويخصص للدائرتني األخريتني عدد  100مقعدا لكل منها
يجب أن تتضمن لقامئة انتخابية عدد من املرتشحني يساوى العدد املطلوب انتخابه ىف الدائرة وعددا من االحتياطيني مساويا له

37

ويتعني تضمني كل قامئة مخصص لها  42مقعدا األعداد والصفات اآلتية عىل األقل ،ثالثة مرتشحني من املسيحيني ،مرتشحني اثنني
من العامل والفالحني مرتشح من األشخاص ذوي اإلعاقة ،مرتشح من املرصيني املقيمني ىف الخارج ،عىل أن يكون من بني أصحاب
هذا الصفات أومن غريهم ( )21امرأةعىل األقل
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يتعني تضمني كل قامئة مخصص لها عدد  100مقعدا األعداد والصفات اآلتية :تسعة مرتشحني من املسيحيني ،ستة مرتشحني من
العامل والفالحني ،ستة مرتشحني من الشباب ،ثالثة مرتشحني من األشخاص ذوي اإلعاقة ،ثالثة مرشحني من املرصيني املقيمني ىف
الخارج،عىل أن يكون من بني أصحاب هذه الصفات أو من غريهم ( )50امرأة عىل األقل
أجاز تشكيل القامئة من مرتشحني مستقلني غري منتمني ألحزاب ،أو أن تجمع بينهم ،وىف جميع األحوال يتعني إظهار اسم الحزب
أوكون املرتشح مستقال ضمن القامئة الواحدة ىف أوراق الرتشح
شملت رشوط الرتشح “أال تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أومجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة واالعتبار
أوبسبب اإلخالل بواجبات العضوية،مامل يكن قد زال األثر املانع من الرتشح قانونا
يكون طلب الرتشح مصحوبا مبستندات منها السرية الذاتية للمرتشح وبصفة خاصة خربته العلمية والعملية...بيان ما إذا كان
مستقال أومنتميا إىل حزب ،واسم هذا الحزب...إيصال إيداع مبلغ عرشة آالف جنيه ،واملستندات األخرى التى تحددها الهيئة
الوطنية لالنتخابات
يكون طلب الرتشح مصحوبا مبستندات منها السرية الذاتية للمرتشح وبصفة خاصة خربته العلمية والعملية...بيان ما إذا كان
مستقال أومنتميا إىل حزب ،واسم هذا الحزب...إيصال إيداع مبلغ عرشة آالف جنيه ،واملستندات األخرى التى تحددها الهيئة
الوطنية لالنتخابات
يتوىل ممثل القامئة االنتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم عىل النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية لالنتخابات ،مصحوبا
باملستندات التى تحددها الهيئة
وبإيصال إيداع مبلغ اثنني وأربعون ألف جنيه بصفة تأمني للقامئة املخصص لها  42مقعدا ،ومائة ألف جنيه للقامئة املخصص لها
 100مقعدا
خفض املدة التى تفصل خاللها املحكمة ىف الطعون عىل قرارات لجنة فحص طلبات الرتشح والبت ىف صفه املرتشح ،لتكون بحد
أقىص  3أيام بدالً من  5أيام بالقانون القائم
زيادة الرسم املقرر لحصول املرتشح عىل قرض مدمج متضمنا بيان بأسامء الناخبني بالدائرةاملرتشح عليها لتكون  500جنيه بدال
من  200جنية بالقانون القائم
ال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضده إال بعد موافقة املجلس طبقاً لإلجراءات التى تقررها الئحتها لداخلية
حظر الجمع بني عضوية مجلس النواب وغريها ،مضافا لها مجلس الشيوخ
يتوىل رئيس مجلس الشيوخ أثناء فرتة حل مجلس النواب جميع االختصاصات اإلدارية واملالية املخولة ملكتب املجلس ورئيسه
يعلن املجلس دون غرية النتيجة النهائية لالستفتاءات واالنتخابات عىل مستوى الجمهورية ،بقرار يصدره خالل الخمسة أيام
التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة،ويضاف إىل هذه املدة يوما واحدا إذا قدمت تظلامت إىل الهيئة

املربمجــة انطالقًــا مــن ســبتمرب  .2020بــدأ هــذا التوجــه نحــو تعديــل اإلطــار القانــوين لالنتخابــات الربملانيــة والرئاســية منــذ بدايــة االنعقــاد الــدوري الخامــس واألخــر
ملجلــس النــواب املــري ،ويعتــر لذلــك توج ًهــا واض ًحــا نحــو تأطــر الحيــاة السياســية والتحكــم فيهــا خاصــة أنهــا تشــهد ســيطرة النظــام عــى جميــع مفاصلهــا .وقــد
2
متــت املصادقــة عــى جملــة هــذه القوانــن بتاريــخ  7و 17يونيو»جــوان .2020
ومبراجعة نتائج االنتخابات الخاصة مبجلس الشيوخ ،ميكن الوقوف عىل نتائج هذه التعديالت:

انتخابات مجلس الشيوخ
عدد األعضاء300 :
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100

100

100

يعينهم رئيس
الجمهورية

ينتخبون بنظام القائمة
المغلقة المطلقة

مخصص
للدوائرالفردية

مقعد

مقعد

مقعد

أعلــن املستشــار الشــن إبراهيــم نائــب رئيــس محكمــة النقــض ورئيــس الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات ،عــن دعــوة الناخبــن لــإدالء
بأصواتهــم داخــل وخــارج مــر ،يف انتخابــات مجلــس الشــيوخ ،والجــدول الزمنــي للعمليــة االنتخابيــة املتضمــن فتــح بــاب تلقــي
طلبــات الرتشــح وذلــك اعتبــارا مــن  11يوليو/جويليــة إىل 18يوليو/جويليــة.2020
تــم تلقــي طلبــات الرتشــح النتخابــات عضويــة مجلــس الشــيوخ ،ملــدة  8أيــام بـــ 27محكمــة عــى مســتوى الجمهوريــة ،متضمنــة
تقديــم نتيجــة الكشــوف الطبيــة.

االئتالف االنتخابي الموالي للنظام بقيادة حزب مستقبل وطن

واســتعدا ًدا لهــذه االنتخابــات ،اتفــق مبدئ ًيــا  16حزبًــا سياسـ ًيا يرتأســها حــزب “مســتقبل وطــن” املــوايل للنظــام و صاحــب األغلبيــة
الربملانيــة مبجلــس النــواب ،عــى خــوض انتخابــات مجلــس الشــيوخ ،بقامئــة انتخابيــة وطنيــة موحــدة عــى مســتوى الجمهوريــة،
واتفقــت عــى التنســيق يف املحافظــات عــى مســتوى املقاعــد الفرديــة ، ،تضــم  3قامئتــه التوافقيــة أحـزاب جديــدة ،وهــى أحـزاب
الحريــة واملرصيــن األح ـرار واملؤمتــر ،حيــث تضــم القامئــة حال ًيــا إىل جانــب مســتقبل وطــن ،الوفــد ،الشــعب الجمهــوري ،الغــد،
التجمــع ،العــدل ،اإلصــاح والتنميــة ،املــري الدميقراطــي ،إرادة جيــل ،حــاة وطــن ،مــر الحديثــة ،الحركــة الوطنيــة ،إىل جانــب
تنســيقية شــباب األح ـزاب.
ين
القوان� .انظر الروابط التالية:
-2عن المصادقة عىل جملة هذه

https://bit.ly/2TdMOJY
https://bit.ly/35f26Um
https://bit.ly/34hNJiY
https://bit.ly/2Tdh6wj

يُذكــر أن رئيــس حــزب مســتقبل وطــن هــو رئيــس املحكمــة الدســتورية العليــا الســابق املستشــار عبــد الوهــاب عبــد الـرازق .وقــد
رئيســا ألحــد غرفتــي الســلطة الترشيعيــة.
ُعــرف عنــه قراراتــه الداعمــة للنظــام يف مــر .األمــر الــذي يرجــح تعيينــه الح ًقــا ً

انتخابات الغرفة الثانية في السلطة التشريعية:
عنوان لهيمنة السلطة التنفيذية
ـتحيل صعــود أصــوات معارضــة وازنــة
تتشــكل الســاحة السياســية يف مــر وف ًقــا لرغبــات النظــام ومنارصيــه ،بحيــث أصبــح مسـ ً
يف املؤسســة املمثلــة للشــعب املــري .كــا أن املعارضــة تتجنــب الدخــول يف انتخابــات شــكلية الهــف منهــا إضفــاء رشعيــة عــى
النظــام.
إحــدى عنــارص التأكيــد لتشــكل الســاحة السياســية حســب رغبــات النظــام ،ميكــن مالحظتــه يف ردود أفعــال األحـزاب ،حتــى املواليــة
منهــا للنظــام والتــي قــرر بعضهــا بشــكل توافقــي االنســحاب مــن القامئــة املوحــدة ،3كــا قــررت أحـزاب املعارضــة ومســتقلون مقاطعــة انتخابــات

مجلــس الشــيوخ ،بــل إن جــزء كبـ ًرا منهــم يعــارض أصـ ًـا وجــود غرفــة ثانيــة يف الســلطة الترشيعيــة .يُذكــر أنهــا غرفــة بصالحيــات محــدودة جـدًا مقارنــة مبجالــس
الشــورى الســابقة.

يُذكــر أن نفــس التحالــف الحــزيب املذكــور تقــدم لوحــده بقامئــة للتنافــس عــى املقاعــد املنتخبــة بنظــام القامئــة املغلقــة املطلقــة.
ووف ًقــا للقانــون يكفيهــا تصويــت  5%مــن عــدد الناخبــن .أمــا الثلــث اآلخــر الــذي يتنافــس فيــه املرشــحون بنظــام االنتخــاب الفــردي،
فــكل املرتشــحني ينتمــون إىل أحـزاب مؤيــدة للنظــام أو مســتقلون.
فيــا يتعلــق بالثلــث الباقــي الــذي يعينــه رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح الســيايس ،فالتوجــه هــو استنســاخ تجربــة مجلــس الشــورى
يف عهــد الرئيــس حســني مبــارك .يتــم اختيــار األعضــاء عــى أســاس الــوالء الســيايس للنظــام .ويتــم اختيــار أســاء وشــخصيات تتصــدر
املشــهد مــن رؤســاء املؤسســات اإلعالميــة ونقابــات وجامعــات ومعاهــد ومؤسســات عامــة عــى ســبيل املكافــأة مقابــل الخدمــات
التــي يقدمونهــا للنظــام.
رشا يف التحكــم يف النتائــج .يف يوليو/جويليــة  2020أقــر مجلــس النــواب بأغلبيــة
تعتــر تعديــات القانــون االنتخــايب يف مــر ســببًا مبــا ً
ثلثــي األعضــاء التعديــات التــي تقــدم بهــا ائتــاف دعــم مــر والــذي تضمنــت أن يتشــكل مجلــس النــواب مــن  568عض ـ ًوا،
يُنتخبــون باالقـراع العــام الــري املبــارش ،عــى أن يخصــص للمــرأة مــا ال يقــل عــن  25٪مــن إجــايل املقاعــد عــى أن يتضمــن عــدد
-3مجلس الشيوخ...مصادر :المرص ي ن
التالhttps://bit.ly/2HbBo7h :
ي� األحرار يرفض خوض االنتخابات .انظر الرابط
ي
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رئيس حزب مستقبل وطن
هو رئيس المحكمة
الدستورية العليا السابق
المستشار عبد الوهاب
ُ
عبد الرازق .وقد عرف عنه
قراراته الداعمة للنظام في
مصر .األمر الذي يرجح تعيينه
الحقا رئيسا ألحد غرفتي
السلطة التشريعية

مــن املقاعــد لــكل مــن املواطنــن املســيحيني ،والعــال والفالحــن ،ومتثيــل للشــباب وذوي االعاقــة واملرصيــن املقيمــن يف الخــارج
ووف ًقــا للتعديــات يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعيــن عــدد مــن األعضــاء يف مجلــس النــواب ،ال يزيــد عــى  ،5٪وأصبــح انتخــاب
مجلــس النــواب بواقــع  284مقعـ ًدا بالنظــام الفــردي ،و 284مقعـ ًدا بالقوائــم املغلقــة املطلقــة ،ويحــق لألحـزاب واملســتقلني الرتشّ ــح
يف كل منهــا.4
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ويالقــي نظــام القامئــة املغلقــة اعرتاضــات ضخمــة مــن الفقهــاء القانونــن لكونــه يتضمــن إهــداء ألصــوات الناخبــن ،وفــرض إرادة
األحـزاب السياســية عــى املواطنــن حيــث يصــوت عــى القامئــة بأكملهــا مــا يعطيهــا طابــع التعيــن أكــر منهــا انتخــاب ،وغالبًــا مــا
تلجــأ الــدول الدميقراطيــة لنظــام القوائــم املفتوحــة والتــي تحصــل كل قامئــة فيهــا عــى عــدد مقاعــد يــوازي عــدد األصــوات التــي
تحصــل عليهــا.

التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

يتكاتــف قانــوين االنتخابــات وتوزيــع الدوائــر االنتخابيــة لتصبــح املقاعــد الربملانيــة حكـ ًرا عــى التيــار املــوايل للســلطة التنفيذيــة ،فلــم
يكفــي أن حصــول القامئــة املغلقــة (قامئــة ائتــاف دعــم مــر املواليــة للنظــام) عــى  50%مــن الربملــان والتــي تضمــن لــه متريــر
أغلــب القوانــن املطلــوب متريرهــا ،ولكــن مــع التوســع يف الدوائــر يصبــح الفــوز باملقاعــد الفرديــة شــبه حــري عــى ذات التيــار.5
ـال ضعي ًفــا مــن الناخبــن لــإدالء بأصواتهــم يف مختلــف املحافظــات ،فعمــد
بالرغــم مــن املجهــودات املبذولــة شــهدت االنتخابــات إقبـ ً
مرشــحون إىل ترغيــب الناخبــن بتوفــر وســائل مواصــات لنقلهــم إىل اللجــان ،وحثهــم عــى الذهــاب مــن خــال مكـرات الصــوت يف
خصوصــا يف
مختلــف املناطــق ،يف حــن ظهــرت بوضــوح محــاوالت حشــد كبــار الســن والنســاء واألقبــاط يف مواجهــة ضعــف اإلقبــال،
ً
املناطــق الشــعبية واملكتظــة بالســكان يف محافظــات القاهــرة الكــرى ،مــع إعــادة بــث القنــوات الفضائيــة املواليــة للنظــام اللقطــات
التــي تظهــر وجــود بعــض املواطنــن عــى أبــواب اللجــان .وقــد أفــاد ناشــطون بوجــود حــاالت تصويــت مقابــل مبالــغ ماليــة.
جــاءت نتائــج االنتخابــات عــى مــا هــو متوقــع حيــث اجتاحــت قوائــم النظــام واملوالــون لــه مقاعــد مجلــس الشــيوخ .وقــد أعلنــت
6
الهيئــة الوطنيــة رســميًا نتائــج انتخابــات مجلــس الشــيوخ:

 8ماليين
و 959ألف
ناخب

نسبة
مشاركة
14.23%

فوز 74
مرشحا بنظام
الفردي

إجراء اإلعادة
على  26مقعدا
فى  14محافظة

السلطة التنفيذية
يواصــل النظــام يف مــر بســط هيمنتــه عــى مفاصــل الدولــة ،حيــث يســعى اىل ضــان وتأكيــد حضــوره القانــوين واملؤسســايت عــر
املؤسســة العســكرية وخلفهــا رئيــس الجمهوريــة.
يف هذا االتجاه ،وافق مجلس النواب ،يف جلسته العامة ،عىل تعديالت يف  6قوانني بشأن القوات املسلحة .وأهمها:
القانون رقم  232لسنة  1959يف شأن رشوط الخدمة والرتقية لضباط القوات املسلحة
القانون رقم  4لسنة  1968بشأن القيادة والسيطرة عىل شئون الدفاع عن الدولة وعىل القوات املسلحة
القانون رقم  20لسنة  2014بإنشاء املجلس األعىل للقوات املسلحة
القانون رقم  46لسنة  1973بشأن الرتبية العسكرية مبرحلتي التعليم الثانوي والعايل
عــى رأس قامئــة التعديــات تلــك التــي تتعلــق مبــروع القانــون رقــم  55لســنة  1968بشــأن منظــات الدفــاع الشــعبي بإضافــة
التالhttps://bit.ly/2UmKDo7 :
 . -4انظر الرابط
ي
التالhttps://bit.ly/2UpG5Nu :
 . -5انظر الرابط
ي
التالhttps://bit.ly/3ofsfLB :
-6حول نتائج االنتخابات .انظر الرابط
ي
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مادتــن جديدتــن ،أوالهــا برقــم  5مكــرر ،وتقــى بــأن يكــون لــكل محافظــة مستشــار عســكري ،وعــدد كاف مــن املســاعدين يصدر
بتعيينهــم وتحديــد رشوط شــغلهم الوظيفــة ق ـرار مــن وزيــر الدفــاع ،أمــا الثانيــة برقــم  5مكــرر (أ) تقــى بتحديــد اختصاصــات
املستشــار العســكري للمحافظــة.
بالنظــر إىل عســكرة النظــام فــإن املستشــار العســكري ســيكون فعليًــا هــو املحافــظ ،ضمــن دولــة أصبــح التقســيم فيهــا بــن الوظائــف
املدنيــة والعســكرية حقيقــة واقعــة وجليــة ،لصالــح الثانية
تعتــر هــذه القوانــن تأكي ـ ًدا لتوجــه النظــام العســكري اىل مزيــد التضييــق عــى املجتمــع والناشــطني واملعارضــن ،عــر بســط يــد
الســلطة التنفيذيــة برئاســة الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس ،عــر مختلــف اآلليــات واملؤسســات .مل يكتفــي النظــام بتطويــع الســلطة
القضائيــة إال أنــه يراجــع جميــع املؤسســات التابعــة للســلطة التنفيذيــة ،تحــت رئاســة الســييس ،ملزيــد متكينــه مــن فــرص رضب
معارضيــه.
وقــد جــاء يف القانــون رقــم  165لســنة  2020املنقــح للقانــون املذكــور آن ًفــا ،ويف املــادة الثانيــة منــه جملــة صالحيــات املستشــار
العســكري يف املحافظــة .وهــي التاليــة:
متثيل وزارة الدفاع باملحافظة.
املســاهمة يف املتابعــة امليدانيــة الدوريــة للخدمــات املقدمــة للمواطنــن ،واملرشوعــات الجــاري تنفيذهــا ،ومعــدالت
تنفيذهــا.
التواصل املجتمعي مع املواطنني للوقوف عىل مشاكلهم واتخاذ الالزم يف شأنها.
التنســيق مــع الجهــات املعنيــة باملحافظــة التخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لتحقيــق أهــداف الدولــة التنمويــة يف املجــاالت
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،أو توقــي حــدوث خطــر جســيم يــر بأمــن الدولــة وســامتها.
التنســيق مــع الجهــات التعليميــة عــى مســتوى املحافظــة لتنفيــذ منهــج الرتبيــة العســكرية وف ًقــا للقواعــد التــي تحددها
وزارة الدفاع.
كام نصت املادة الثانية عىل أن للمستشار العسكري يف سبيل تنفيذ مهامه القيام باآليت:

املشاركة يف اجتامعات كل من مجلس الدفاع الشعبي واملجلس التنفيذي للمحافظة.
عقد االجتامعات مع قيادات املحافظة يف األحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيام يتعلق مبهامه.
رفع تقارير إىل وزارة الدفاع أو أي من الجهات املعنية يف شأن أي من األمور التي يختص بها.
تفويــض أي مــن مســاعديه يف االختصاصــات املوكلــة إليــه ،ويحــدد قـرار تعيــن مســاعد املستشــار العســكري للمحافظــة االختصاصات
املنوطــة به.
كــا أن بقيــة التعديــات ال تقــل خطــورة عــن الســابق ذكــره .مبقتضاهــا تــم تعديــل القانــون املتعلــق مبجلــس األمــن القومــي.

7
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ينعقــد األخــر بدعــوة مــن رئيــس الجمهوريــة يف األحــوال التــي تتعــرض فيهــا الدولــة ومدنيتهــا وصــون دســتورها وأمــن البــاد وســامة أراضيهــا والنظــام الجمهــوري
واملقومــات األساســية للمجتمــع ووحدتــه الوطنيــة لخطــر داهــم .وذلــك التخــاذ تدابــر وآليــات عاجلــة ملواجهــة ذلــك ،حســب املــادة الرابعــة .يبقــى تقديــر ذلــك
بيــد رئيــس الجمهوريــة ،وهــو يتمتــع مبطلــق الصالحيــات يف هــذا املســتوى .وتكــون القـرارات الصــادرة عــن املجلــس نافــذة بذاتهــا و ٌملزمــة للكافــة ولجميــع ســلطات
الدولــة .يرتبــط مــا ســبق تعديــل قانــون إنشــاء املجلــس األعــى للقــوات املســلحة ،حيــث يجيــز القانــون حســب التعديــل الجديــد لرئيــس الجمهوريــة والقائــد األعــى
للقــوات املســلحة بضــم أعضــاء للمجلــس «حســب الحاجــة».

السلطة التنفيذية :بين العسكر وثقافته نحو المزيد من عسكرة الدولة واألفراد
أتــاح القانــون املذكــور آنفــا ،واملتعلــق بصالحيــات املستشــار العســكري يف املحافظــات ،للمستشــار صالحيــة التنســيق مــع الجهــات
التعليميــة عــى مســتوى املحافظــة لتنفيــذ منهــج الرتبيــة العســكرية وف ًقــا للقواعــد التــي تحددهــا وزارة الدفــاع .تصبــح األخــرة
بذلــك مرج ًعــا للقيــم واملــواد التــي تــدرج يف الربامــج التعليميــة .وقــد أشــار التقريــر نصــف الســنوي الســابق ملركــز دعــم التحــول
الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان اىل خطــاب الســييس وتوجيهــه لــوزارة اإلعــام مــن أجــل «تكويــن الشــخصية املرصيــة والدفــاع عــن
القيــم» .وهــو مــا تعــززه اآلن وزارة الدفــاع .ميثــل ذلــك برنام ًجــا واض ًحــا مــن أجــل املزيــد مــن عســكرة الدولــة واملجتمــع .وهــو

مأسسة حكم العسكر:
محور خاص :السياسة االجتماعية
بين أزمة الكوفيد وما بعدها
الســبب وراء تعديــل قانــون الرتبيــة العســكرية.
اســتدعت األزمــة الصحيــة أســئلة ملحــة حــول السياســة اإلجتامعيــة يف مــر وأبعادهــا السياســية واإلقتصاديــة والحقوقيــة .مثــل
فشــل السياســة اإلجتامعيــة يف مــر مبناســبة الطــارئ الصحــي دليـ ًـا عــى غيــاب ايــة تصــور بديــل للعقــد اإلجتامعــي املبنــي عــى
تأصيــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف الدولــة واملجتمــع ،لتتواصــل منظومــات الهيمنــة السياســية وغريهــا مــن املنظومــات
املتشــابكة معهــا اقتصاديًــا ومجتمع ًيــا وثقاف ًيــا وإعالم ًيا...بالنتيجــة هيمــن غيــاب الشــفافية والفســاد واملصلحيــة الربحيــة وقمــع

التالhttps://bit.ly/3m5pdaP :
القوم .انظر الرابط
ال�لمان يوافق نهائيا عىل تعديل قانون مجلس األمن 7ب
ي
ي

العــال يف جميــع القطاعــات وانفصــال القانــون عــن واقــع النــاس.
كانــت أزمــة الكورونــا هــي املســيطر واملتحكــم الرئيــي يف سياســات الدولــة ،ســواء عــي جانــب املواجهــة الطبيــة املبــارشة للوبــاء،
أو عــي مســتوي السياســات اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والتطــور الترشيعــي ،أو حتــى عــى املســتوى األمنــي.8
علي مستوى السياسات اإلقتصادية

وعــي الرغــم مــن الترصيحــات الحكوميــة الدامئــة أن االقتصــاد املــري يحقــق منــوا يف  2020رغــم تداعيــات جائحــة كورونــا 10،إال أن ســؤال “أيــن ذهبــت الـــ100

مبادرة

الـ 100مليار
خفض سعر الغاز الطبيعى
للصناعة عند  4.5دوالر
تأجيل االستحقاقات
االئتمانية على الشركات
المتوسطة والصغيرة
 6أشهر

خفض خفض
الكهرباء بـ 10قروش
خفض أسعار
الفائدة 3%

تخفيض ضرائب األرباح
بنسبة  50%لتصبح 5%

التمويل العقارى
لمتوسطى الدخل
بـ 50مليار جنيه لمدة
 20سنة بعائد 8%
متناقصة

توفير مليار جنيه
لدعم الصادرات
تأجيل مستحقات
الشركات فى
القطاع السياحي

رفع الحجوزات اإلدارية
على الشركات المتعثرة
تحديد نسبة القروض
الشخصية ًاالستهالكية عند
 50%بدل من  35%من
مجموع الدخل

رغم التصريحات الحكومية الدائمة أن االقتصاد المصري يحقق نموا في  2020رغم تداعيات جائحة كورونا،

إال أن سؤال «أين ذهبت الـ 100مليار» هو المسيطر علي كل النقاشات اإلقتصادية.
مليــار” هــو املســيطر عــي كل النقاشــات اإلقتصاديــة .تكشــف بعــض األرقــام واملعطيــات غيــاب الشــفافية يف الق ـرار اإلقتصــادي املــري ويف سياســات تنفيذهــا
بخصــوص املنــح والقــروض التــي تلقتهــا مــر.

قرار الرئيس عبد الفتاح السييس ،برصف “املنحة الرئاسية”:
وقيمتها  500جنيه لـ”العاملة غري املنتظمة” من شهر يونيو 2020
ومجمل املنح بعد  3أشهر:
ملياري جنيه و 400مليون و 314ألف جنيه،
التالhttps://bit.ly/3moJ70D :
 -8جريدة الوطن .انظر الرابط
ي
التالhttps://bit.ly/35GFa0j :
-9البورصة .انظر الرابط
ي
التالhttps://bit.ly/31NsuUk :
-10سكاي نيوز .انظر الرابط ي
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أعلــن الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس أن وزارة املاليــة خصصــت  100مليــار جنيــه لتمويــل الخطــة الشــاملة ملواجهــة الوبــاء ،مــع
خفــض ســعر الغــاز الطبيعــى للصناعــة عنــد  4.5دوالر ،والكهربــاء  10قــروش ،وتوفــر مليــار جنيــه لدعــم الصــادرات و ،10%شــملت
اإلجـراءات أيضً ــا ،رفــع الحجــوزات اإلداريــة عــى الــركات املتعــرة ،وخفــض أســعار الفائــدة  ،3%وتأجيــل االســتحقاقات االئتامنيــة
عــى الــركات املتوســطة والصغــرة ومتناهيــة الصغــر  6أشــهر ،وتخفيــض رضائــب األربــاح بنســبة  50%لتصبــح 5%.أيضً ــأ ضمــت
مبــادرات البنــك املركــزى ،ومنهــا التمويــل العقــارى ملتوســطى الدخــل بـــ 50مليــار جنيــه ملــدة  20ســنة بعائــد  8%متناقصــة ،ومبادرة
املتعرثيــن مــن األشــخاص االعتباريــن العاملــن بالقطــاع الســياحى ،مــع تأجيــل مســتحقات الــركات ىف القطاع.كــا ضمــت مبــادرة
 100مليــار جنيــه لتمويــل القطــاع الصناعــى ،مــع تعليــات بتحديــد نســبة القــروض الشــخصية االســتهالكية عنــد  50%بــدلً مــن
9
 35%مــن مجمــوع الدخــل ،ومبــادرة العمــاء غــر امللتزمــن مــن األفـراد.

تم رصف املنح عىل  3مراحل ،كل مرحلة قيمتها  500جنيه لكل عامل مستحق ،بإجاميل  1500جنيه استفاد منها:
نحو مليون و 600ألف و 216عامال غري منتظم،
بخالف ما سبق مل تُتخذ إجراءات حقيقية لدعم الفئات املتأثرة إقتصادياً بالوباء.

11

خاصــة أن العديــد مــن شــكاوى األطبــاء لنقابــة األطبــاء وإدارات املستشــفيات بعــدم توفــر أعــداد كافيــة مــن أدوات الحاميــة ،خاصــة األقنعــة عاليــة الحاميــة أو
12
األدوات الطبيــة ملعالجــة املــريض.
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كــا انــه بعــد مــرور شــهرين مــن اإلعــان عــن تخصيــص ال 100مليــار ملواجهــة األزمــة ،حصلــت مــر عــي موافقــة صنــدوق النقــد
الــدويل عــى إق ـراض  2.8مليــار دوالر لتؤكــد مــن جديـ ٍـد حقيقــة األزمــة االقتصاديــة الكبــرة التــي تعــاين منهــا البــاد ،يــأيت ذلــك
بعــد أن كشــف مصــدر مســؤول ملوقــع “ايكونومــي بلــس” ،أن مــر تســعى حاليًــا للحصــول عــى متويــات خارجيــة بقيمــة تتجــاوز
 9مليــارات دوالر مــن صنــدوق النقــد الــدويل ومؤسســات أخــرى ،بخــاف الـــ 2.8مليــار دوالر التــي حصلــت عليهــا مؤخ ـ ًرا ،وقــال
املســؤول إن مــر تســعى للحصــول عــى أكــر مــن  5مليــارات دوالر مــن صنــدوق النقــد الــدويل ،مبوجــب اتفــاق إضــايف للدعــم
واملســاندة ،و 4مليــارات دوالر مــن مؤسســات أخــرى.
المغالطة الرسمية بخصوص أموال مواجهة الوباء :تفصي غير مباشر من المسؤولية
اعتــر الخبــر واملحلــل املــايل محمــد خراجــة إن الســبب الرئيــي وراء هــذا القــرض هــو تراجــع احتياطــي النقــد األجنبــي يف البنــك
املركــزي املــري ،موض ًحــا أن أن جائحــة كورونــا يف مــر ال تســتدعي تخصيــص هــذا القــرض ملواجهتهــا ،فلــم تقــم الحكومــة
رسة جديــدة للمــرىض ،أو اســترياد كاممــات واقيــة أو مســتلزمات طبيــة ،ومل تقــم حتــى بتعويــض
املرصيــة مثـ ًـا بإنفــاق املزيــد لـراء أ َّ
العاطلــن عــن العمــل تعويضً ــا يســتحق مقابــل غــاء املعيشــة الــذي تعــاين منــه مــر ،حتــى قبــل كورونــا.
أكــد وكيــل وزارة املاليــة ،أنــه تــم إنفــاق  60مليــار جنيــه مــن الـــ ،100التــي خصصهــا رئيــس الجمهوريــة ملواجهــة جائحــة كورونــا.13
كــا أوضــح وزيــر الصحــة ســابقًا أنــه تــم إنفــاق  5.1مليــار جنيــه مخصصــات إضافيــة للصحــة ،و 5مليــارات لــوزارة التمويــن لتوفري الســلع واالحتياجــات االسـراتيجية،
و 10مليــارات جنيــه للمقاولــن واملورديــن ،و 10مليــارات جنيــه للســياحة والطـران.»14

الخبــر االقتصــادي “ممــدوح الــويل” لــه رؤيــة مغايــرة ،فهــو يــرى أن مــا تــم رصفــه منهــا حتــى اآلن يــكاد يقتــر عــى وزارة الصحــة
فقــط ،وأن األرقــام التــي تــم رصفهــا مــن هــذا املبلــغ فيــا يخــص التمويــن ،فهــو مخــزون كان ســيتم اســترياده مــن املوازنــة العاديــة،
التالhttps://bit.ly/35GFDj5 :
-11مرصاوي  .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/2G2Z114 :
ابط
-12المرصي اليوم  .انظر الر
ي
التالhttps://bit.ly/3mtEkuN :
ابط
-13اليوم السابع .انظر الر
ي
التالhttps://bit.ly/3kDGesg :
-14اإلقتصادي .انظر الرابط ي

وكيل نقابة الصحفيين للشئون اإلقتصادية

محمد ماهر شحاتة

وكيل وزارة المالية

ممدوح الولي

محمد خراجه

السبب الرئيسي وراء قرض
صندوق النقد الدولي
هو تراجع احتياطي النقد
األجنبي في البنك المركزي
المصري ،و أن جائحة كورونا
في مصر ال تستدعي تخصيص
هذا القرض لمواجهتها

هناك  160مليار جنيه تم
توفير فى ٔالموازنة الجديدة
ٔ
طواري،
لمواجهة اي
ٔ
ً
الفتا ٕالى انه تم ٕانفاق 60
مليار جنيه من الـ ،100التي
ٔ
خصصها رييس الجمهورية
ٔ
لمواجهة جايحة «كورونا»

ما قاله وزير المالية من أرقام
تم صرفها فيما يخص التموين،
هو مخزون كان سيتم
استيراده من الموازنة العادية،
وما يخص دعم الصادرات
فهي مبالغ مستحقة متأخر
سدادها منذ سنوات

خبير اقتصادي

علي مستوي الحقوق العمالية
رصــدت “دار الخدمــات النقابيــة” ،يف تقريــر التداعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة لتفــي فــروس كورونــا عــى العــال املرصيــن .أن
رجــال األعــال اتخــذوا عــد ًدا مــن القـرارات واإلجـراءات التعســفية التــي أودت بالعــال وعصفــت بوظائفهــم مــن فصــل وترسيــح
جامعــي للعــال يف بعــض الــركات ،أو االمتنــاع عــن رصف املرتبــات أو تخفيضهــا يف الوقــت الــذي أرغــم العــال عــى العمــل بعــدد
الســاعات املحــددة نفســه ،متجاهلــن يف ذلــك أي تدابــر أو إجـراءات احرتازيــة أعلنــت مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة منــذ بــدء
انتشــار الجائحــة ،وأكــدت الحكومــة املرصيــة عليهــا وف ًقــا ملعايــر العمــل الدوليــة وقانــون العمــل املــري.
يعتــر األطبــاء أكــر عرضــة للعــدوى ،ورغــم ذلــك جــاءت معانــاة قطــاع املهــن الطبيــة مضاعفــة يف ظــل ضعــف اإلمكانــات ،وقلــة
املخصصــات التــي يحظــى بهــا القطــاع وعــدم توفــر الحاميــة الكافيــة لنقــل العــدوى وانتشــارها.
وتنــاول التقريــر أوضــاع العــال يف القطــاع غــر الرســمي الــذي يــأيت حســب تقدي ـرات الجهــاز املركــزي املــري للتعبئــة العامــة
واإلحصــاء بنحــو  5.6مليــون عامــل يف مــر يعمــل منهــم نحــو  277ألــف عامــل يوميــة ،و 233ألــف عامــل موســمي يف داخــل
املنشــآت الحكوميــة ،يضــاف إىل تلــك األعــداد  609آالف عامــل موســمي ،و 3.7مليــون عامــل متقطــع يف القطــاع الخــاص.
وحســب التقريــر واجــه عــال القطــاع غــر الرســمي تحديــات جمــة ترتبــت عــى مــا صــدر مــن ق ـرارات إغــاق محــات الرتفيــه
والســياحة واألســواق أمــام الباعــة الجائلــن ،فضـ ًـا عــن املشــكلة األبديــة الخاصــة بعامــات املنــازل التــي تصاعــدت مــع بدايــة
الجائحــة حيــث اســتغنت معظــم األرس املرصيــة عــن أعاملهــن خوفًــا مــن انتقــال العــدوى ،ذلــك بالطبــع دون مقابــل مــادي ،مؤكــدا
للمــرة املليــون ،هشاشــة أوضاعهــن القانونيــة واالجتامعيــة.
حيــث إن أنظمــة الضامنــن الصحــي واالجتامعــي تغطــي بخدماتهــا الفئــات العاملــة بالقطــاع الرســمي دون ســواها ،متغاضيــة عــن
حاميــة هــذا القطــاع ،ليــس فقــط وقــت األزمــات واألوبئــة لكــن بشــكل عــام حتــى مــا قبــل األزمــة ،يف الوقــت ذاتــه صــدر ق ـرار
وزاري رقــم 776لســنة 2020ضمــن عــدد مــن القـرارات التــي أعلنــت عنهــا الدولــة لتشــكيل لجنــة تختــص بتجميــع بيانــات العاملــة
املتــررة مــن التداعيــات االقتصاديــة ،التــي خلفهــا الفــروس ،لكنــه آثــار حالــة مــن االضط ـراب ،يف ظــل عــدم متكــن الكثــر مــن
تســجيل بياناتهــم ،وعــدم وضــوح َم ـ ْن هــم املخاطبــون وغــر املخاطبــن بهــذا الق ـرار.
على مستوي التجهيزات الطبية:
وصــل إجــايل عــدد املستشــفيات املتعاملــة مــع أزمــة فــروس “كورونــا” إىل  340مستشــفى عــى مســتوى الجمهوريــة ،بعــد إضافــة

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان

ومــا يخــص دعــم الصــادرات ،فهــي مبالــغ مســتحقة متأخــر ســدادها منــذ ســنوات” .وأن مــا شــاهدناه مؤخ ـ ًرا ،هــو مجــرد ِمنــح
إعانــات مــن صنــدوق الطــوارئ بــوزارة القــوى العاملــة تقــل عــن  100مليــون جنيــه ،ســبق اقتطاعهــا مــن أجــور الجهــات املســتفيدة
ـال قلــة مــا تــم إنفاقــه مــن هــذا املبلــغ املخصــص لكورونــا.
لصالــح الصنــدوق ،مــا يعنــي إجـ ً
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 320مستشــفى فــرز وعــزل عــى مســتوى الجمهوريــة ،تضــم  35152رسيـ ًرا داخل ًيــا ،و 2218جهــاز تنفــس صناعــي،
و 3539رسيــر رعايــة مركــزة ،كــا أثــارت أســعار الخدمــات الطبيــة املقدمــة يف املستشــفيات الخاصــة العديــد
مــن االنتقــادات بســبب ارتفاعهــا ،ال ســيام بعــد رفــض عــدد مــن املستشــفيات تطبيــق األســعار التــي حددتهــا
وزارة الصحــة والســكان لهــذه الخدمــات ،وكانــت وزارة الصحــة أعلنــت تكاليــف عــاج فــروس كورونــا بالغــرف
الداخليــة والعنايــة املركــزة باملستشــفيات الخاصــة ،مطلــع يونيو”جــوان  ،2020حيــث حــددت تكلفــة مريــض يف
غرفــة عــزل داخــي  1500-3000جنيــه لليــوم الواحــد مابــن  95إىل  190دوالر ،وتكلفــة املريــض يف العنايــة املركــزة
 10000 – 7500جنيــه بجهــاز تنفــس صناعــي مــا بــن  480إىل  640دوالر ،وبــدون جهــاز تنفــس صناعــي تـراوح
بــن  5-7آالف جنيــه لليــوم الواحــد مــا بــن  320إىل  445دوالر ،ويف  3يونيــو الجــاري ،قــال الدكتــور خالــد ســمري

تأثير جائحة كورونا
على األوضاع
االقتصادية
واالجتماعية للعمال
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3539 2218 35152 340

مستشفى كوفيد

ً
ً
سريرا داخليا

جهاز تنفس صناعي

سرير رعاية مركزة

عضــو مجلــس إدارة غرفــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة باتحــاد الصناعــات ،إن مستشــفيات القطــاع الخــاص ترفــض هــذه األســعار،
15
مؤكـ ًدا أن معظــم تلــك املستشــفيات تــرى أن تقديــم خدمــة رعايــة مــرىض فــروس كورونــا مكلفــة جـ ًدا واليتــم الربــح منهــا.
تتحــدى األزمــات األخــاق الطبيــة خاصــة منهــا الواجــب واملســؤولية أمــام حيــاة املواطنــن .وقــد ظهــر جليًــا أن النظــام متخــل عــن مســؤوليته لجهــة انتقــاده لألطبــاء
يف مناســبات عديــدة ،عــى الرغــم مــن أنــه املســؤول املبــارش عــن عــدم توفــر األدوات والتجهيـزات الطبيــة ألداء مهمــة إنقــاذ حيــاة النــاس.

علي مستوى سن القوانين
قــام الربملــان املــري بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الطــوارئ ،والــذي أصــدره الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس بعدمــا أقــره مجلــس
النــواب يف  22أبريل/أفريــل  ،2020وتضمــن التعديــل الــذي شــمل مادتــن عــي  18نقطــة مواجهــة تداعيــات جائحــة فــروس
“كورونــا” ،بينهــا رصف دعــم مــايل للمترضريــن ،وإنشــاء مستشــفيات ميدانيــة ،والتحقيــق العســكري املبــديئ فقــط يف مخالفــات
للقانــون ،وألول مــرة يضــاف إىل قانــون الطــوارئ ســبب الظــروف الصحيــة.
وتشــمل التعديــات ،تــويل قــوات األمــن أو الجيــش تنفيــذ أوامــر رئيــس البــاد أو مــن يقــوم مقامــه ،ويكــون لهــا صفــة الضبطيــة
القضائيــة ،عــى أن يحــق للنيابــة العســكرية التحقيــق املبــديئ فقــط يف أيــة مخالفــات ،رشيطــة أن تختــص النيابــة العامــة بالتــرف
النهــايئ يف التحقيــق .وتتضمــن أيضــا تعطيــل الدراســة أو العمــل أو تأجيــل ســداد رســوم خدمــات الكهربــاء والغــاز وامليــاه جزئيًــا
أو كل ًيــا ،أو تقســيط مســتحقات للدولــة ،وتقييــد االجتامعــات العامــة وجــواز تقييــد االجتامعــات الخاصــة ،وإل ـزام القادمــن مــن
الخــارج بالخضــوع إلج ـراءات الحجــر الصحــي .
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مل تكــن القوانــن إال مواصلــة ملنظومــة القمــع ،حيــث التحــق الحجــر الصحــي مبنظومــة قانــون الطــوارئ .ليكــرس مقاربــة أمنيــة،
تنفصــل عــن أيــة مقاربــة اقتصاديــة واجتامعيــة ذات بعــد حقوقــي .فقــد أطلقــت هــذه التعديــات اليــد األمنيــة والعســكرية دون
مراقبــة أو محاســب ،وهــو مــا يفــر زيــادة وتواصــل القمــع خــال فــرة الرصــد.
علي مستوى القبضة األمنية:
مــع بدايــات إنتشــار الوبــاء يف مــر خرجــت حمــات حقوقيــة تطالــب بتقليــل التكــدس يف الســجون ملــا ميثلــه ذلــك مــن خطــر عــي

التالhttps://bit.ly/35x8TZy :
-15المال .انظر الرابط ي
 16ش
التالhttps://bit.ly/35FzHqQ :
ال�وق .انظر الرابط يالتالhttps://bit.ly/2Jftsm9 :
األناضول .انظر الرابط
ي

املحتجزيــن بهــا خاصــة يف ظــل وجــود عـرات األالف مــن املحبوســن إحتياط ًيــا لقضايــا
سياســية ،إال أن تلــك املطالبــات واجهتهــا الســلطات املرصيــة باملزيــد مــن حمــات
القبــض عــي املشــاركني فيهــا.

هــذه املالحقــات القضائيــة املكثفــة تزامنــت أيضً ــا مــع حمــات عنيفــة عــى وســائل
إعالميــة أجنبيــة للحيلولــة دون تــداول أيــة أخبــار حــول وبــاء كورونــا املســتجد ومعــدل
انتشــاره يف مــر بخــاف الروايــات الرســمية .فقــد قــررت الســلطات املرصيــة يف 17
مــارس غلــق مكتــب صحيفــة الجارديــان الربيطانيــة يف مــر وســحب اعتــاده ،بعــد
نــر الصحيفــة تقريـ ًرا يشــكك يف األعــداد الرســمية ملصــايب فــروس كورونــا ،كــا أرصت
الســلطات املرصيــة عــى ترحيــل مراســلة الصحيفــة يف مــر .هــذا باإلضافــة إىل تحذيــر
أخــر ُوجــه ملراســل صحيفــة نيويــورك تاميــز األمريكيــة يف مــر يشــدد عــى الرجــوع إىل
“املصــادر الرســمية يف األخبــار التــي يتــم بثهــا عــن مــر وااللتـزام بالقواعــد املهنيــة” .
17

ومــن جانــب أخــر خاطبــت نقابــة األطبــاء النائــب العــام الســيد املستشــار حــادة
الصــاوى  ..بخصــوص األطبــاء الذيــن تــم القبــض عليهــم عقــب نــر أراء لهــم متعلقــة
بجائحــة كورونــا حيــث وردت إىل النقابــة شــكاوى متعلقــة بهــذا الشــأن وطالبــت النقابــة
برسعــة اإلفـراج عنهــم لحــن انتهــاء التحقيقــات معهــم  ..وحضــور ممثــل للنقابــة اثنــاء
التحقيقــات باعتبــاره حــق أصيــل لهــا .
18

وقــد احتــج الذيــن تــم اســتهدافهم مــن قبــل الســلطات عــى ظــروف العمــل غــر

اآلمنــة ،ونقــص معــدات الوقايــة الشــخصية ،وعــدم كفايــة التدريــب عــى الســيطرة عــى
العــدوى ،والفحــص املحــدود للعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة ،وعــدم الحصــول عــى
الرعايــة الصحيــة الرضوريــة.19

التالhttps://bit.ly/2HEjA4O :
 -17الجبهة المرصية .انظر الرابط ي

التالhttps://bit.ly/2G3Ir13 :
-18نقابة أطباء مرص  .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/3e3rdxC :
-19منظمة العفو الدولية .انظر الرابط ي

جو ستورك
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ففــي الوقــت الــذي تطالــب فيــه املنظــات الحقوقيــة املرصيــة والدوليــة ،واألح ـزاب
السياســية ،والهيئــات األمميــة بتقليــل التكــدس يف الســجون واإلفـراج عــن بعــض فئــات
الســجناء ،ألقــت الجهــات األمنيــة يف مــر خــال شــهري مــارس وأبريــل القبــض عــى
الع ـرات مــن منازلهــم يف حمــات مبحافظــات متفرقــة ،وتــم إخفــاء معظمهــم ملــدد
متفاوتــة قبــل ظهورهــم أمــام نيابــة أمــن الدولــة بتهــم االنضــام لجامعــة إرهابيــة
وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ونــر أخبــار كاذبــة .وهــي التهــم
نفســها التــي وجهــت أيضً ــا لعــدد مــن النشــطاء والصحفيــن واملحاميــن مؤخـ ًرا بســبب
تدوينــات عــى حســاباتهم الشــخصية حــول فــروس كورونــا.

تستخدم حكومة
الرئيس السيسي الوباء
كمبرر لتوسيع قانون
الطوارئ المصري
المسيء ،وليس
إصالحه .على السلطات
المصرية أن تتصدى
لمشكالت الصحة العامة
الحقيقية دون أن
تفرض أدوات قمع
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تعتــر وضعيــة حقــوق اإلنســان يف مــر كارثيــة بــكل املقاييــس .تشــرك جميــع
الســلطات يف انتهاكهــا ضمــن سياســة ُممنهجــة اســتغلت انتشــار الفــروس كعصــا
بيــد النظــام لتأجيــل النقــاش العــام حــول أزمــة الدميقراطيــة وأزمــة االقتصــاد
واملجتمــع .كــا تعمــد النظــام وضــع الناشــطني يف املجتمــع املــدين املــري يف
الخطــر الصحــي عــر الدفــع بهــم يف الســجون املكتظــة ومنــع دخــول األدويــة
واملعقــات .وقــد طالبــت العديــد مــن املنظــات الدوليــة واملحليــة بوقــف
سياســة املــوت البطــيء واملتعمــد التــي ينتهجهــا النظــام .لكــن األخــر واصــل يف
مامرســته املتعارضــة مــع الدســتور ومبــادئ حقــوق اإلنســان.
الفيروس سالح بيد السلطة:

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة بحقوق
االنسان

الحجــر الصحــي ضمــن ثــاث ســنوات مــن حالــة الطــوارئ فــي
مصــر
مــع بدايــة االنتشــار الوبــايئ يف مــر ،وضعــت الســلطات جملــة مــن اإلجـراءات
تحــت عنــوان الــرورة الصحيــة .وأول اإلجــراءات كان خيــار الحجــر الصحــي
الشــامل .ومــن توابعــه منــع الزيــارات للســجون ،وهــو مــا خلــق حالــة غمــوض
معممــة حــول وضعيــة الســجناء والخطــر الــذي يداهمهــم يف ظــل ســجون
مكتظــة بشــدة .كــا ترافــق الحجــر الصحــي مــع إعــان حالــة الطــوارئ للمــرة

 12منــذ ســنة  2017لتتخطــى مــر مــدة الثــاث ســنوات مــن الطــوارئ .متثــل الطــوارئ يف األصــل وضعيــة اســتثنائية لكنهــا املبــدأ
حيــث انضافــت إىل الحجــر كوســيلة ومــرر لخــرق حقــوق اإلنســان ،ال يفوتنــا التذكــر أن الطابــع األمنــي هــو الغالــب عــى سياســة
الدولــة املرصيــة ،األمــر الــذي يعنــي مزي ـ ًدا مــن القمــع.
ضرب الحقوق والحريات السياسية مقابل تبرئة المجرمين
كان مــن أول نتائــج هــذا التوجــه األمنــي الســافر إدراج قــادة مــن التيــار املــدين معروفــن بنشــاطاتهم السياســية املرشوعــة عــى
قوائــم اإلرهــاب ،وهــم زيــاد العليمــي ورامــي شــعث .األمــر الــذي يُعتــر رضبًــا للعمليــة السياســية وترهيبــا للمعارضــة.

مــن بــن الناشــطني السياســيني الذيــن تــم تجديــد حبســهم نجــد الدكتــور عبــد املنعــم أبــو الفتــوح رئيــس حــزب مــر القويــة ،ملــدة
 45يو ًمــا عــى ذمــة التحقيقــات ىف القضيــة رقــم  440لســنة  2018حــر أمــن دولــة عليــا.
كشــفت الســلطات القمعيــة عــن وجههــا الحقيقــي أكــر بعــد أن قضــت محكمــة النقــض ىف حكــم نهــايئ بــات ،بتخفيــف حكــم
الجنايــات الصــادر مبعاقبــة الضابــط املتهــم بقتــل الناشــطة السياســية شــيامء الصبــاغ مــن الســجن املشــدد  10ســنوات إىل الســجن
 7ســنوات ،ىف الواقعــة التــي تعــود إىل يــوم  24ينايــر  2015يف احتفــاالت الذكــرى الرابعــة لثــورة ينايــر  25ينايــر  .كــا قضــت نفــس
املحكمــة أيضً ــا بحكــم نهــايئ وبــات بتأييــد ب ـراءة وزيــر الداخليــة الســابق اللــواء حبيــب العــاديل وتغرميــه مبلــغ  500جنيــه ،ىف
القضيــة املعروفــة إعالميــا بـــ” فســاد وزارة الداخليــة “.
20

بحلــول شــهر ســبتمرب والذكــرى األوىل ملظاهـرات نفــس الشــهر مــن ســنة  ،2019عــاد النظــام ل ُيطلــق حملــة اعتقــاالت كبــرة وبالرغــم
مــن الحصــار األمنــي والقمــع املتواصــل نــزل املتظاهــرون يف عــدة محافظــات ،وواجههــم األمــن بشــدة وقــوة خاصــة يف الســويس
واإلســكندرية والقاهــرة .وعقــب ذلــك حمــات أمنيــة العتقــال الشــباب واملتظاهريــن باملئــات ،بالتــوازي مــع الح ـراك الشــعبي يف
شــوارع مــر ،تحــرك الفضــاء اإلفـرايض لدعمــه .وقــد تصــدر الرتنــد املســاند للمظاهـرات عــر عدد مــن الهاشــتاغ# :يسقط_يســقط_
حكم_العســكر” وهاشــتاغ #ارحل_يا_ســييس #الشعب_يريد_إســقاط_النظام #الثورة_بــدأت وبضعــة وســوم أخــرى .اســتعاد حـراك
ـتقبل.
ســبتمرب شــعارات الثــورة وســقفها ،وعــى محدوديــة األعــداد يف الشــوارع إال أنهــا تُنبــئ بإمكانيــة وجــود تحــركات أكــر مسـ ً
المنع من الزيارات واإلهمال الطبي :سياسة الموت البطيء أو الموت بالكورونا
بــدأ منــع الزيــارات يف الســجون منــذ  09مــارس  .2020وملواجهــة حالــة التعتيــم الرســمي حــول الوضعيــة الوبائيــة عمو ًمــا وخاصــة يف
الســجون ،أقامــت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــر موكلــة عــن الصحفــي والناشــط حســن البنــا مبــارك ،دعــوى أمــام محكمــة القضــاء
اإلداري للمطالبــة بإل ـزام وزارة الداخليــة متمثلــة يف قطــاع مصلحــة الســجون بالســاح لــذوي حســن البنــا بإدخــال املســتلزمات
الصحيــة وأدوات النظافــة مثــل املطه ـرات الكحوليــة والكاممــات والقفــازات التــي تســاهم يف الوقايــة مــن عــدوى فــروس كورونــا

-20حكم ي ئ
نها� بسجن ضابط ش
التالhttps://bit.ly/2HA0rAK :
ال�طة المتهم بقتل شيماء الصباغ  7سنوات .انظر الرابط ي
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ومــن اآلثــار املرتتبــة عــى إدراج املتهمــن عــى قوائــم اإلرهــاب طبقــا ألحــكام القانــون رقــم  8لســنة  ،2015ىف شــأن تنظيــم الكيانــات
اإلرهابية:
اإلدراج عىل قوائم املنع من السفر وترقب الوصول ،أو منع األجنبي من دخول البالد.
سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
فقــدان رشط حســن الســمعة والســرة الــازم لتــويل الوظائــف واملناصــب العامــة أو النيابيــة أو املحليــة ،ووقــف الخدمــة
بالوظائــف العامــة ووقــف التعاقــد بــركات القطــاع العــام ورشكات قطــاع األعــال العــام ،بحســب األحــوال ،وعــدم التعيــن
أو التعاقــد بــأي منهــا.
تجميــد األمــوال أو األصــول األخــرى اململوكــة لإلرهــايب ،ســواء بالكامــل أو يف صــورة حصــة يف ملكيــة مشــركة ،والعائــدات
املتولــدة منهــا ،أو التــي يتحكــم فيهــا بشــكل مبــارش أو غــر املبــارش ،واألمــوال أو األصــول األخــرى الخاصــة باألشــخاص
والكيانــات التــي تعمــل مــن خاللــه.
حظر مامرسة كافة األنشطة األهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
حظر متويل أو جمع األموال أو األشياء لإلرهايب سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.
وقــف العضويــة يف النقابــات املهنيــة ومجالــس إدارات الــركات والجمعيــات واملؤسســات وأي كيــان تســاهم فيــه
الدولــة أو املواطنــن بنصيــب مــا ومجالــس إدارات األنديــة واالتحــادات الرياضيــة وأي كيــان مخصــص للمنفعــة العامــة.
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(كوفيــد  .)19-باإلضافــة إىل إطــاع ذويــه عــى كافــة
املعلومــات والتدابــر الوقائيــة التــي تتخذهــا مصلحــة
الســجون ووزارة الداخليــة ملنــع انتشــار عــدوى فــروس
كوفيــد  19-داخــل الســجون ،مــع متكينــه وذويــه مــن
التواصــل بــأي وســيلة كانــت ،عوضً ــا عــن الزيــارات
العائليــة األســبوعية .وقــد تــم تأجيــل النظــر يف الدعــوى
عــدة مــرات مــن قبــل القضــاء اإلداري طيلــة أشــهر،
وهــو مــا يــي بسياســة النظــام يف التعامــل مــع قضايــا
ســجناء الــرأي يف مــر.

وقــد واصلــت والــدة عــاء عبــد الفتــاح الدكتــورة منــى
ســويف ،ملــدة طويلــة ،اعتصامهــا أمــام ســجن طــرة
العريضة املقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبري
شــديد الحراســة .وحاولــت العائلــة إىل حــدود نهايــة
شــهر أفريل/ابريــل إدخــال مســتلزمات للوقايــة مــن الفــروس باإلضافــة إىل طلــب رســالة منــه بخــط يــده  8م ـرات ،لكــن
الســلطات أمعنــت يف الرفــض .وكان تحــرك عائلــة عــاء لــه مــا يــرره حتــى ال يلقــى مصــر املعــارض الصحفــي محمــد منــر
يف شــهر جويلية/يوليــو .تعتــر عمليــة اعتقــال محمــد منــر مشــه ًدا للرتهيــب والعنــف املبالــغ فيــه حيــث تــم إرســال قــوة
مداهمــة خاصــة اىل منــزل الصحفــي .ثــم تــم الــزج بــه يف الســجن رغــم األخطــار املحدقــة يف ظــل انتشــار فــروس كورونــا.
وهــو مــا حــدث فعـ ًـا حيــث أصيــب محمــد منــر بالفــروس ليمــوت بعــد أيــام قليلــة مــن إطــاق رساحــه .كان منــر
قــد اعتقــل إثــر انتقــاده لغــاف مجلــة روز اليوســف ،والتعليــق عليــه يف مداخلــة لــه عــى قنــاة الجزيــرة مبــارش ،ليتــم
إخــاء ســبيله بعــد أســبوعني مــن اعتقالــه بقـرار مــن نيابــة أمــن الدولــة العليــا .وقــد ظهــر يف فيديــو عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي يناشــد فيهــا بنقلــه للعــاج مــن الفــروس .وقــد تدخلــت نقابــة الصحفيــن يف هــذا االتجــاه لتثبُــت إصابتــه
بالفــروس ويتــوىف الح ًقــا يف الحجــر.
بحلــول شــهر أوت  2020تواتــرت األنبــاء عــن وفيــات عديــدة داخــل الســجون بلــغ عددهــا  14بســبب فــروس كورونــا .أفــاد
أساســا.
ناشــطون ومنظــات محليــة باإلضافــة إىل رســائل مرسبــة مــن داخــل الســجون عــن تــردي وضعيــة الســجون املكتظــة ً
سياسة التعتيم حول الكورونا ومنع التواصل مع السجناء بحجة الحجر الصحي الشامل
كانــت سياســة التعتيــم حــول الوضــع الصحــي يف الســجون أحــد أدوات النظــام لخلــق غرفــة ســوداء للمــوت تهــدد مســاجني
الحــق العــام ،لكــن خاصــة ناشــطي الحركــة املدنيــة املرصيــة .األمــر الــذي يُفــر ســعي النظــام املــري إىل التحكــم يف
املعلومــات حــول انتشــار الوبــاء يف مــر ،عــر منــع التحقيقــات الصحفيــة ومالحقــة مــا يخالــف األرقــام التــي ينرشهــا .فقــد
ألغــت الســلطات املرصيــة اعتــاد الصحفيــة الربيطانية-األملانيــة روث مايكلســون بعــد نرشهــا لتقريــر عــن عــدد اإلصابــات
بفــروس كورونــا .وعــن ســبب “إبعادهــا” تقــول مايكلســون إن “النظــام املــري” يس ـيّس املشــكلة ألنــه “يخــاف مــن
تقويــض اســتقرار حكمــه”.
وتجــدر اإلشــارة إن النهــج الــذي تنتهجــه الســلطات املرصيــة وإن كان لــه التأصيــل القانــوين يف ســلطة وزارة الداخليــة يف
إبعــاد األجانــب غــر املرغــوب فيهــم ،إال إنــه جــزء مــن سياســة قمــع اإلعــام الــذي ينتهجــه النظــام املــري ،وتأكيــد عــي
صورتــه التــي يحافــظ عليهــا كنظــام الصــوت الواحــد.
يعــاين الســجناء مــن سياســة التعتيــم نفســها داخــل الســجون أيضً ــا ،خاصــة أن كل تعتيــم هــو تهديــد جــدي وخطــر لحياتــه
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يعتــر اإلهــال الطبــي يف مــر أحــد أســلحة النظــام
مــن أجــل قمــع وتصفيــة املعارضــن وناشــطي الحركــة
املدنيــة .وقــد تضاعــف األمــر تحــت وطــأة انتشــار
فــروس الكوفيــد  .19متنــع الســلطات الزيــارات وتُ عــن
يف رفــض متكــن أهــايل الســجناء مــن أيــة بديــل يطمــن
العائــات عــن مصــر أبنائهــم.
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يف ســجون مكتظــة وغــر إنســانية .كانــت د .ليــى ســويف قــد اعتصمــت أمــام ســجن طــرة ،يف األســبوع الثالــث مــن شــهر جــوان/
يونيــو  ،2020انتظــا ًرا لخطــاب مــن نجلهــا بعــد  3شــهور مــن منــع الزيــارة و 3أســابيع مــن آخــر خطــاب منــه ،وخــال االعتصــام
تعرضــت د .ليــي ملضايقــات إلبعادهــا عــن محيــط الســجن قبــل أن تنضــم لهــا نجلتاهــا منــى وســناء ســيف ،تحــت شــعار واحــد
(عايزيــن جــواب مــن عــاء) ،وأكــدت األرسة أن مطالبتهــا تــأيت يف إطــار تنفيــذ الئحــة الســجون ،لكــن بعــد يومــن مــن اإلعتصــام
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على الرغم من ّ
أن عشرات السجناء والمحتجزين – على األقل  -ظهرت
عليهم ،أعراض خفيفة إلى شديدة لمرض «كوفيد »19 -كانت الرعاية
الطبية في السجون غير كافية ،مع غياب شبه كامل للفحص المخبري
للفيروس والمسح الطبي للكشف عن األعراض.
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قامــت قــوات األمــن باإلعتــداء عليهــن وقــد تعرضــت ســناء ســيف إىل رضب وجــروح شــديدة.
وأثنــاء وجــود األرسة يف مكتــب النائــب العــام ،للتبليــغ عــن حادثــة اإلعتــداء حــن كانــت العائلــة بصــدد املطالبــة بتفاصيــل عــن عــاء
عبــد الفتــاح داخــل الســجن .تــم اختطــاف ســناء مــن أمــام مكتــب النائــب العــام بعــد التثبــت مــن هويتهــا ووضعهــا يف حافلــة
ميكروبــاص مــن قبــل ضبــاط يف زي مــدين .ثــم ظهــرت أمــام نيابــة أمــن الدولــة والتــي أمــرت بحبســها  15يو ًمــا عــى ذمــة التحقيــق
باتهامــات نــر أخبــار كاذبــة واإلنضــام لتنظيــم إرهــايب.21
تفريغ السجون وحشدها بالمعارضين :خرق القانون والتغني بالدفاع عن «قيم المجتمع المصري»
مــن مفارقــات النظــام هــو الحــرص عــى مــأ الســجون باملعارضــن فيــا يطلــق رساح مســاجني الحــق العــام بــاآلالف .وتلعــب سياســة
تدويــر الســجناء دو ًرا محوريًــا يف هــذه السياســة القمعيــة املمنهجــة ،حيــث يقــوم يف كل مــرة بتمديــد حبــس الناشــطني حتــى بعــد
تجــاوز فــرة العامــن املنصــوص عليهــا قانونًــا كحــد أقــى للحبــس اإلحتياطــي .وهــي يف األصــل مــدة طويلــة جـ ًدا أضحــت عقوبــة

أصليــة يتســر بهــا النظــام لســجن كل مــن يخالفــه .يف األثنــاء واصــل النظــام دعــم ق ـرارات القضــاء األخالقويــة التــي ال تضــم أيــة
أرسة عالء عبد الفتاح خالل اعتصامها أمام سجن طرة
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تفسـرات قــادرة عــى التمييــز بــن الحريــات والحقــوق الفرديــة والعامــة وبــن النظــام واألخــاق واآلداب العامــة.
تعتــر منظومــة القمــع هجينــة ومركبــة بــن الخطــاب األخالقــوي والــردع القانــوين الــذي يخــرق اإلجـراءات والقوانــن ،مــع يــد أمنيــة
مبســوطة دون محاســبة أو ردع .وهــو مــا يتطلــب يف نفــس الوقــت سياســة تعتيــم وتحكــم يف قنــوات املعلومــات التــي تعــر أساســا
رضوريــا لحريــة التعبــر والنقــد ودخــول الفضــاء العــام.
يُذكــر أن وزارة الداخليــة املرصيــة قــد قــررت مبناســبة عيــد تحريــر ســيناء اإلف ـراج عــن  4011ســجينا بالعفــو الرئــايس واإلف ـراج
الرشطــي .وبحســب بيــان الــوزارة ،جــاء الق ـرار تنفي ـذًا لق ـرار رئيــس الجمهوريــة الصــادر بشــأن اإلف ـراج بالعفــو عــن باقــي مــدة
العقوبــة بالنســبة لبعــض املحكــوم عليهــم ،الذيــن اســتوفوا رشوط العفــو مبناســبة االحتفــال بعيــد تحريــر ســيناء لعــام  ،2020لكــن
املالحــظ إنــه خــا مــن أي محكــوم عليهــم يف قضايــا ذات طابــع ســيايس وذلــك يف ظــل حملــة مســتمرة لإلف ـراج عــن املســجونني
واملحبوســن احتياط ًيــا مــن الســجون يف ظــل أزمــة الكورونــا ومــا متثلــه مــن خطــر عــي املحتجزيــن.
حسب منظمة هيومن رايتس ووتش

كــا أصــدر رئيــس الجمهوريــة قـرارا بعفــو رئــايس عــن  3157ســجي ًنا مــن املحكــوم عليهــم ،شــمل قـرار رئيــس الجمهوريــة رقــم (232
لســنة  )2020بالعفــو عــن العقوبــة األصليــة ومــا تبقــى منهــا ،اســم الضابــط الســابق محســن منــر الســكري ،املــدان يف قضيــة قتــل
الفنانــة اللبنانيــة ســوزان متيــم .وكانــت محكمــة النقــض قــد قضــت عــام  2012مبعاقبــة رجــل األعــال هشــام طلعــت مصطفــى
بالســجن املشــدد  15عا ًمــا عــن تهمــة االش ـراك يف القتــل والتحريــض ،ومعاقبــة محســن الســكري ضابــط أمــن الدولــة الســابق
بالســجن املؤبــد ،التهامــه بالقتــل العمــد مــع ســبق اإلرصار والرتصــد ،والســجن  3ســنوات لحيازتــه ســاح بــدون ترخيــص ،وذلــك يف
القضيــة التــي وقعــت أحداثهــا عــام  22.2008للمــرة الثانيــة عــي التــوايل مل يشــمل قـرار العفــو أيــا مــن املحكــوم عليهــم يف قضايــا ذات خلفيــة سياســية.
كام أمعن النظام يف اعتقال وتجديد حبس الناشطني .ولعل أبرزهم:

الدائرة التاسعة جنايات املنصورة تجدد حبس الناشط محمد عادل ملدة  45يوم باملخالفة للامد
 143إجراءات جنائية لتخطيه أقىص مدة للحبس االحتياطي وهي عامني .
بتاريــخ  20يوليو/جويليــة  ،2020محكمــة جنايــات ارهــاب القاهــرة تقــرر اســتمرار حبــس املحامــي الحقوقــي عمــرو امام
والصحفيــة ســوالفة مجــدي وزوجهــا املصــور الصحفــي حســام الصيــاد والصحفيــة والناشــطة ارساء عبــد الفتــاح واملحاســب
محمــد صــاح والناشــطة رضــوي محمــد ملــدة  45يو ًمــا عــي ذمــة التحقيقــات يف القضيــة رقــم  488لســنة  2019حــر
امــن دولــة عليــا .يذكــر انهــا كانــت اول جلســة منــذ اربعــة اشــهر التــي يحــر فيهــا مــن محبســهم دون تعــذرات بســبب
ازمــة جائحــة كورونــا24.
قــررت الدائــرة الثانيــة مبحكمــة جنايــات اإلســكندرية ،يــوم  15يوليو/جويليــة  ،2020إخــاء ســبيل  19مــن املتهمــن عــى
ذمــة القضيــة رقــم  1413لســنة  2019أمــن دولــة ،واملنســوخة مــن القضيــة  1338لســنة  2019واملعروفــة باســم “قضيــة
أحــداث  20ســبتمرب” ،وذلــك بكفالــة  10آالف جنيهــا25.
قامــت نيابــة أمــن الدولــة بإعــادة تدويــر محمــد القصــاص ،نائــب رئيــس حــزب “مــر القويــة” ،لقضيــة ثالثــة بعــد
إخــاء ســبيله بيومــن ،وتعــد هــذه ثالــث قضايــا اتهــام محمــد القصــاص بنفــس االتهامــات الســابقة ،وثــاين قـرار بتدويــره
عــى قضيــة جديــدة بعــد إخــاء ســبيله ،ألكــر مــن  30شــهرا يف الحبــس االحتياطــي .وكانــت محكمــة الجنايــات قــد قــررت
إخــاء ســبيل القصــاص عــى ذمــة القضيــة رقــم  1781لســنة  2019حــر أمــن دولــة عليــا ،ومل تســتأنف النيابــة عــى
الق ـرار ،إال أن الجميــع فوجــئ بنــزول محمــد القصــاص لنيابــة أمــن الدولــة وعرضــه عــى ذمــة القضيــة رقــم  786لســنة
 2020عــى نفــس ذات التهــم التــي كان متهــم بهــا.26
23

التالhttps://bit.ly/37WEy9Z :
-22مستند  -العفو عن محسن السكري المدان بقتل سوزان تميم .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/3mpsm5q :
-23الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/2G77yjI :
-24الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/2HvJJTv :
-25المفوضية المرصية للحقوق والحريات .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/35BMElr :
-26موقع درب .انظر الرابط ي
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فوجــئ دفــاع الناشــطة السياســية ســناء ســيف ،يــوم  10أغســطس/أوت  ،2020بتوجيــه نيابــة أمــن الدولةالعليــا ،تهمتــن
جديدتــن لهــا يف القضيــة املحبوســة عــى ذمتهــا ،وهــا“ :إهانــة مقــدم الرشطــة محمــد النشــار بالقــول أثنــاء تأديــة
وظيفتــه ،وســب الشــخص نفســه عــن طريــق النــر بألفــاظ تتضمــن خدشً ــا للــرف واالعتبــار”.
كل مــن عبــد الرحمــن مــوكا عــى ذمــة القضيــة
جــددت نيابــة أمــن الدولــة خــال شــهر أغســطس/أوت  ،2020حبــس ً
رقــم  558لســنة  ،2020والصحفيــة والباحثــة شــيامء ســامي عــى ذمــة القضيــة رقــم  535لســنة  ،2020والصحفــي هيثــم
محجــوب عــى ذمــة القضيــة  586لســنة  15 ،2020يو ًمــا .وتــم تجديــد الحبــس دون حضــور املتهمــن مــن محبســهم أو
حضــور محاميهــم.
فيــا جــددت النيابــة حبــس األطبــاء آالء شــعبان حميــدة ،ومحمــد معتــز الفــوال ،وهــاين بكــر حميــدة ،وأحمــد صــرة،
 15يو ًمــا ،عــى ذمــة التحقيــق معهــم يف القضيــة رقــم  558لســنة  ،2020وذلــك عــى خلفيــة نرشهــم أخبــار وانتقــادات
تتعلــق بتفــي فــروس كورونــا ،وصــدر ق ـرار آالء ،والفــوال ،وصــرة ،دون حضورهــم مــن محبســهم.
تــم أيضــا تدويــر املحامــي عمــرو إمــام املقبــوض عليــه منــذ منتصــف أكتوبــر  ، 2019وتــم التحقيــق معــه وحبســه
احتياطيًــا عــى ذمــة القضيــة رقــم  488لســنة  2019حــر تحقيــق نيابــة أمــن الدولــة العليــا بعــد مــا لعــب دو ًرا بــارزًا ىف
الدفــاع عــن املقبــوض عليهــم مــن املواطنــن فيــا عــرف “بأحــداث  20ســبتمرب  ” 2019مــن العــام املــايض ،وعقابًــا عــى
عملــه الحقوقــي كمحامــي يف الشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان 27 .تــم تدويــر املحامــي إمــام بفربكــة قضيــة
جديــدة ضــده والتحقيــق معــه يف اتهامــات تســتند عــى محــر تحريــات أمــن وطنــي ملفقــة ومعتــادة ضــد ســجناء الــرأي.
وعمــرو إمــام مل يكــن الحقوقــي الوحيــد الــذي تــم تدويــره ففــي األيــام التاليــة للتحقــق معــه اســتدعت نيابــة أمــن الدولــة
كال مــن املحاميــة الحقوقيــة ماهينــور املــري واملحامــي الحقوقــي محمــد الباقــر والصحفيتــن ســوالفة مجــدي وارساء
عبــد الفتــاح للتحقيــق يف ذات القضيــة وأمــرت بحبســهم ملــدة  15يو ًمــا عقــب التحقيــق معهــم يف القضيــة رقــم 855
لســنة  2020حــر أمــن دولــة عــى أن تحتســب تلــك املــدة عقــب انتهــاء حبســهام ىف القضايــا املحبوســن عليهــا حال ًيــا.28
والح ًقــا ،بتاريــخ  13ســبتمرب ،تــم تجديــد حبــس املحاميــة الحقوقيــة ماهينــور املــري  45يــوم عــي ذمــة نفــس القضيــة
رقــم  488لســنة .201929

نصب النظام القمعي نفسه وصيا على قيم المجتمع المصري
والشخصية المصرية وتكوين وتربية األسرة المصرية .وهو ما أشار
له التقرير نصف السنوي السابق لمركز دعم التحول الديمقراطي
ونبه الى أنها سياسة في طور التكريس
يف األثنــاء ،نصــب النظــام القمعــي نفســه وص ًيــا عــى قيــم املجتمــع املــري والشــخصية املرصيــة وتكويــن وتربيــة األرسة املرصيــة.
وهــو مــا أشــار لــه التقريــر نصــف الســنوي الســابق ملركــز دعــم التحــول الدميقراطــي ونبــه اىل أنهــا سياســة يف طــور التكريــس،
وســتزيد أكــر تحــت إطــار مأسســة حكــم العســكر يف الوجــدان والوعــي الفــردي والجمعــي ويف املؤسســات والهيــاكل .كلــا يزيــد
القمــع يبحــث لــه عــن رشعنــة يف الديــن واألخــاق .لكــن الجانــب األخطــر هــو التحامهــا بسياســة تربويــة عســكرية تتكــرس
تدريج ًيــا حتــى يف النظــام التعليمــي .وهــو مــا ذُكــر أعــاه يف تعديــات قانــون الرتبيــة العســكرية وصالحيــات املستشــار العســكري
يف املحافظــات.
ومن جملة أهم األحكام التي صدرت خالل فرتة الرصد ،ميكن أن نسوق التايل منها:
قــرر قــايض املعارضــات تجديــد حبــس كل مــن املتهمــة رشيفــة رفعــت الشــهرية بـ”شــري هانــم” وابنتهانــورا  15يو ًما عىل
ذمــة التحقيقــات التــي تجريهــا النيابــة يف اتهامهــا باالعتــداء عــى مبــادئ وقيــم أرسيــة يف املجتمــع املــري ،وانتهاكهــا
ُحرمــة الحيــاة الخاصــة30.
قضــت الدائــرة األوىل مبحكمــة جنــح القاهــرة االقتصادية،مبعاقبــة ســا املــرى بالحبــس  3ســنوات و 300ألــف جنيــه
غرامــة ،التهامهــا بالتحريــض عــى الفســق والفجــور .وحســب أمــر اإلحالــة فاملتهمــة نــرت بقصــد العــرض صــو ًرا خادشــه
للحيــاء العــام بــأن بثــت عــر حســاباتها الشــخصية عــى مواقــع التواصــل االجتامعــى “فيــس بــوك -انســتجرام -يوتيــوب”
مقاطــع مصــورة لهــا تــرز فيهــا مفاتنهــا مصحوبــة بعبــارات وتلميحــات وإيحــاءات جنســية ،عــى نحــو يخــدش الحيــاء
العــام وعــى النحــو املبــن بالتحقيقــات.31
التالhttps://bit.ly/3ktVurA :
-27الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/2HEszmg :
-28الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان .انظر الرابط ي
التالhttps://bit.ly/3oym0Te :
-29الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان .انظر الرابط ي
-30تجديد حبس «ش�ي هانم» وابنتها نورا ً 15
التالhttps://bit.ly/35GbpNv :
ابط
ر
ال
انظر
إليها».
األنظار
ولفتا
الدعارة
يوما« :أعلنا
ي
ي
التالhttps://bit.ly/3mrhsMo :
 -31الحبس  3سنوات لـ»سما المرصى» بتهمة التحريض عىل الفسق والفجور .انظر الرابط ي

قــررت نيابــة الدقــي ،حبــس املتهمــة رينــاد عــاد 4 ،أيــام عــى ذمــة التحقيقــات ،بتهمــة تقديــم محتوىوفيديوهــات
خادشــة للحيــاء ،تنــدرج تحــت إذاعــة مــواد إباحيــة عــر موقــع التواصــل االجتامعــي “تيــك تــوك”.32
أمــرت نيابــة بنهــا الكُليــة بحبــس منــار ســامي املعروفــة بـ”فتــاة التيــك تــوك” وصديقهــا الشــهري بـ”زيــكا” 4أيــام عــى
ذمــة التحقيــق يف واقعــة “اإلعــان عــن نفســها عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي بتقديــم فيديوهــات خادشــة للحيــاء العــام،
بقصــد مامرســة الدعــارة والتحريــض عــى الفســق والفجــور” ،مــع مراعــاة التجديــد لهــا يف املواعيــد القانونيــة املحــددة.33
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زمردة ابنة شريي هانم

منار سامي

ريناد عامد

هدير هادي

قــرر قــاىض املعارضــات مبحكمــة شــال الجيــزة ،تجديــد حبــس املتهمــة منــة اللــه عــاد وشــهرتها رينادعــاد 45 ،يومــا
عــى ذمــة التحقيقــات ،التهامهــا باإلعــان عــن نفســها عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي “تيــك تــوك” ،وتقديــم محتــوى
وفيديوهــات خادشــه للحيــاء وتتضمــن مــواد إباحيــة بهــدف مامرســة الدعــارة34.
قــررت النيابــة العامــة ،إحالــة هديــر الهــادي ،إىل املحاكمــة الجنائيــة يف التهــم املنســوبة عليهــا باالعتداءعــى قيــم
املجتمــع ومخالفــة اآلداب العامــة بنــر فيديوهــات تخــدش الحيــاء العــام ،وتحتــوي عــى مــواد إباحيــة ،وذلــك بعــد
التحقيقــات التــي جــرت معهــا35.
تــرب القمــع اىل مواقــع التواصــل اإلجتامعــي ليكــرس خطابًــا أخالقويًــا يــرر بــه النظــام
ويُرشعــن حضــوره التســلطي ،رغــم أنــه ال يتأخــر عــن خــرق قيــم الدميقراطيــة والحريــة
واملســاواة .يثبــت مــا ســبق الرقابــة الصارمــة التــي يفرضهــا عــى جميــع الفضــاءات خاصــة
اإلفـرايض منهــا ،وهــو مــا ســيتضح أكــر بقمعــه لحريــة الصحافــة ومالحقتــه للصحفيــن.
يتحجــج النظــام مبحاربــة الدعــارة والفســق والفجــور ،وهــو يف الواقــع يُبعدهــا عــن نفســه
ويلصقهــا باآلخريــن.
حرية الصحافة
ليــس مــن الغريــب مواصلــة رضب حريــة الصحافــة يف فــرة الوبــاء ،كــا هــو الحــال يف
الســابق.إال أن طابــع قمــع حريــة الصحافــة خــال هــذه الفــرة كان لــه بعــد تســلطي
مضاعــف حيــث يســتغل الخــوف مــن الوبــاء عــر “سياســة وبــاء” تعتــر املصــادر الرســمية
هــي األكــر دقــة وغــر القابلــة للنقــد يف كل مــا يتعلــق بخطــة الدولــة يف مواجهــة الطــارئ
الصحــي .وهــو أيضً ــا غطــاء مضاعــف لــرب حقــوق اإلنســان بحجــة مواجهــة اإلرهــاب.
� «نـ ش
-32حبــس رينــاد عمــاد  4أيــام ي ف
ـر فيديوهــات خادشــة للحيــاء» عــى تيــك تــوك .انظــر الرابــط التـ يـالhttps://bit. :
ly/35Adzy1
-33ق ـرار مــن النيابــة بشــأن «فتــاة التيــك تــوك» منــار سـ يـام وصديقهــا «زيــكا» .انظــر الرابــط التـ يـالhttps://bit. :
ly/3owHfog
-34تجديد حبس ريناد عماد فتاة «تيك توك»  45يوماً
التالhttps://bit.ly/31Pf61Y :
ابط
ر
ال
انظر
.
ي
التالhttps://bit.ly/3pq0ale :
-35المرصي اليوم .انظر الرابط ي

أكثر من

600
موقعا صحفيا
محجوبا

خالد البلشي
صحفي

موقع «البداية» حجب
في يونيو 2017

موقع «كاتب» حجب
في يونيو  2018بعد 9
ساعات من اطالقه

موقع «درب» حجب
في 2020

المجلس األعلى لإلعالم :إعالء لقمع الصحافة
جــاءت املواقــع الصحفيــة والصحافــة اإللكرتونيــة يف واجهــة القمــع خــال فــرة الرصــد ،ضمــن أرقــام تؤكــد تجــاوز عــدد املواقــع
املحجوبــة يف مــر إىل أكــر  600موقــع ،يعتــر الحجــب غــر دســتوري إال أن النظــام كــرس لــه بعــض األدوات القانونيــة عــر صــدور
قانــو ِين مكافحــة جرائــم تقنيــة اإلنرتنــت يف عــام .2018
كان املجلــس األعــى لتنظيــم اإلعــام برئاســة مكــرم محمــد أحمــد قــد قــرر حجــب املوقــع اإللكــروين لصحيفــة الشــورى  6أشــهر،
لنــره ترصيحــات مل تــدل بهــا وزيــرة الصحــة وتــيء إىل الصيادلــة وإلثارتــه القلــق بــن القـراء بتشــكيكه يف املنظومــة الطبيــة بشــكل
عــام ومواجهــة أزمــة كورونــا عــى وجــه الخصــوص والســتخدامه ألفــاظ وعبــارات ال تليــق” ،بحســب حيثيــات القـرار.
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كــا تواصلــت مالحقــة موقــع درب الــذي يعتــر أحــد منافــذ للمعلومــة حــول الوضــع يف مــر بعيـ ًدا عــن أبــواق النظــام .و“درب”
هــو املوقــع الثالــث الــذي يُحجــب للصحفــي خالــد البلــي ،حيــث ُحجــب ســابقًا موقعــان برئاســة تحريــره؛ موقــع “البدايــة” يف
يونيو/جــوان  ،2017وموقــع “كاتــب” الــذي ُحجــب بعــد  9ســاعات فقــط مــن إطالقــه يف يونيو/جــوان  ،2018وهــو إحــدى مبــادرات
الشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان ،التــي تعـ ّرض موقعهــا للحجــب يف أغســطس/أوت .2017
وجــاء قـراره رقــم  16لســنة  2020بشــأن مــا نُــر مــن مقــاالت بصحيفــة “ املــري اليــوم “ ،وموقعهــا اإللكــروين ،حــول ســيناء تحــت
اســم مســتعار “ نيوتــن “.وقــرر املجلــس إل ـزام الصحيفــة وموقعهــا اإللكــروين بنــر وبــث اعتــذار واضــح ورصيــح للجمهــور عــن
املخالفــات التــي ارتكبتهــا ،وذلــك خــال ثالثــة أيــام ،وإلزامهــا بإزالــة املحتــوى املخالــف مــن املوقــع اإللكــروين ،كــا ألــزم املجلــس
الصحيفــة بــأداء غرامــة مقدارهــا مائتــن وخمســن ألــف جنيــه ،وحجــب البــاب الــذي نُــرت وبُثــت بــه املــواد املخالفــة بالصحيفــة
واملوقــع اإللكــروين ملــدة ثالثــة أشــهر .كــا هــو الحــال مــع موقــع جريــدة النبــأ التــي تــم تغرميهــا مببلــغ  50ألــف جنيــه بتاريــخ 21
مايو/مــاي .202036

خالل األسبوع األخير من شهر
يونيو ،قامت مجموعة من أفراد
الشرطة المصرية باقتحام مقر
الموقع اإللكتروني “المنصة”
وتفتيش أجهزة الكومبيوتر الخاصة
بالصحفيين العاملين في الموقع،
وقامت بإلقاء القبض علي رئيسة
تحرير الموقع (نورا يونس)
وخــال األســبوع األخــر مــن شــهر يوليو/جويليــة  ،2020قامــت مجموعــة مــن أفـراد الرشطــة املرصيــة باقتحام مقــر املوقــع اإللكرتوين
“املنصــة” وتفتيــش أجهــزة الكومبيوتــر الخاصــة بالصحفيــن العاملــن يف املوقــع ،وقامــت بإلقــاء القبــض عــي رئيســة تحريــر املوقــع
(نــورا يونــس) وحــن توجــه محامــي املوقــع لقســم املعــادي محــل الواقعــة قــام القســم بإنــكار وجودهــا يف البدايــة ،ثــم أقــر بــه بعــد
عــدة ســاعات وأبلغهــم أن نــورا ســتعرض يف الصبــاح الباكــر عــي النيابــة العامــة،
الح ًقــا مســاء يــوم الخميــس  26يونيو/جــوان  2020قــررت نيابــة املعــادي اخــاء ســبيل الصحفيــة نــورا يونــس بكفالــة قدرهــا  10آالف
جنيــه عــي ذمــة التحقيقــات يف القضيــة رقــم  9455لســنة 2020.37
وملواجهــة النــر بأســاء مســتعارة كانــت خيــار الصحفيــن ملواجهــة التضييــق والقمــع ،أصــدر املجلــس األعــى لإلعــام ق ـرا ًرا بــأن
تلتــزم املؤسســات الصحفيــة والصحــف واملواقــع اإللكرتونيــة بعــدم نــر أو بــث أي مــواد صحفيــة تحــت أســاء مســتعارة إال بعــد
ت
اإللك� ي ن
التالhttps://bit.ly/3jwaxzP :
-36األعىل لإلعالم يمنع بث برنامج بالمحور ويحجب الموقع
و� لجريدة النبأ .انظر الرابط ي
التالhttps://daamdth.org/archives/10819 :
-37مركز دعم التحول الديمقر ياط وحقوق اإلنسان .انظر الرابط ي

التقــدم بطلــب إىل املجلــس األعــى لتنظيــم اإلعــام يتضمــن مــدة اســتخدام االســم املســتعار والغــرض مــن اســتخدامه وبيانــات
مســتخدمه وىف جميــع األحــوال ال يجــوز نــر أو بــث املــواد املشــار اليهــا إال بعــد أخــذ موافقــة كتابيــة مــن املجلــس األعــى لتنظيــم
اإلعــام عــى اســتخدام االســم املســتعار .وهــو قـرار مثــر للســخرية ألنــه يؤكــد خــوف النظــام ويف نفــس الوقــت رغبتــه يف ضــان
هيمنتــه وقمعــه للعمــل الصحفــي.
ويف نفــس التوجــه ،أثبــت املجلــس أنــه يراقــب املحتــوى الصحفــي ويســعى إىل التحكــم فيــه وتوجيهــه يف إطــار سياســات النظــام،
حيــث قــرر وقــف بــث برنامــج نبــض الحيــاة املعــروض عــى قنــاة املحــور الفضائيــة ،يف أي وســيلة إعالميــة أو إلكرتونيــة أو رقميــة،
بصفــة دامئــة ،مــع إلــزام القنــاة بســداد مبلــغ مائــة ألــف جنيــه مــري .وأوضــح املجلــس ،يف بيــان لــه ،أن الربنامــج ،ارتكــب
مخالفــات بتقدميــه شــخصيات غــر مؤهلــة ،واســتخدم عبــارات تثــر الــرأي العــام ،وتهــول مــن املشــاكل ببعــض القــرى ،وتثــر الذعــر
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وتكــدر الســلم العــام ،وتــم بثــه دون الحصــول عــى ترصيــح مــن املجلــس طبقــا للقانــون38.
كــا تعرضــت املدونــة واملرتجمــة مــروة عرفــة واملرتجمــة خلــود ســعيد لإلختفــاء القــري عــى خلفيــة عملهــن الصحفــي .وقــد
تــم ذلــك عــر عمليــات اعتقــال دون أذون نيابــة وتعمــد التعتيــم حــول وجهتهــن ملــدد مختلفــة .وهــو الحــال أيضً ــا مــع الصحفــي
هيثــم حســن الــذي ظهــر بنيابــة أمــن الدولــة والتحقيــق معــه عــى ذمــة القضيــة رقــم  586لســنة  2020التــي قــررت حبســه ملــدة
 15يو ًمــا .وانظمــت الصحفيــة شــيامء ســامي إىل قامئــة اإلعتــداء عــى الصحفيــن بعــد اعتقالهــا مــن منزلهــا باألســكندرية بتاريــخ 21
مايو/مــاي .2020
وقــررت نيابــة املعــادي إخــاء ســبيل لينــا عطــا اللــه ،رئيســة تحريــر “مــدى مــر” ،بكفالــة ألفــي جنيــه عــى ذمــة التحقيــق يف
القضيــة رقــم  8009لســنة  2020جنــح املعــادي بعدمــا وجهــت لهــا تهمــة “تصويــر منشــأة عســكرية” ،لتعــود مــرة أخــرى إىل قســم
رشطــة املعــادي الســتكامل إجـراءات إخــاء الســبيل ،وذلــك بعــد ســاعات مــن القبــض عليهــا ،ظهــر يــوم  17مايو/مــاي  ،2020خــارج
أســوار مجمــع ســجون طــرة ،حيــث كانــت تجــري مقابلــة مــع ليــى ســويف ،والــدة الناشــط املحبــوس عــاء عبــد الفتــاح.
وشــملت سياســة التدويــر خــال النصــف األول مــن شــهر مــاي كل مــن الصحفيــن مصطفــى األعــر ،ومعتــز ودنــان .فبعــد أن
قــررت النيابــة العامــة إخــاء ســبيلهام بضــان محــل إقامتهــا ،عــى ذمــة التحقيقــات يف االتهامــات املوجهــة إليهــم يف القضيــة رقــم
 441حــر أمــن دولــة عليــا 39،قامــت “بتدويرهــم” بتوجيــه ذات اإلتهامــات عــى ذمــة قضيــة جديــدة برقــم  1898لســنة 2019
حــر أمــن الدولــة وأمــرت بحبســهم  15يو ًمــا عــي ذمــة التحقيقــات.
يتعــرض جميــع الصحفيــن لهــذه املامرســات بحجــج واهيــة تتعلــق مشــاركة جامعــة إرهابيــة يف تحقيــق أهدافهــا إســاءة اســتخدام
وســائل التواصــل االجتامعــي ،ونــر أخبــار وبيانــات كاذبــة”.
ت
اإللك� ي ن
التالhttps://bit.ly/37E82Js :
38األعىل لإلعالم يمنع بث برنامج بالمحور ويحجب الموقعو� لجريدة النبأ .انظر الرابط ي
ن
زت
ف
التالhttps://bit.ly/2TuJFWl :
الصحفي�
-39النيابة العامة :إخالء سبيل
مصط� األعرص ومع� ودنان .انظر الرابط ي
ي
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ومنهم:
الصحفــي القبطــي “ســامح حنــن” ،مخــرج فيلــم “حيــاة البابــا” الــذي تقــرر حبســه ملــدة  15يو ًمــا بتاريــخ  16مايــو/
ماي 2020
القــي القبــض عــى الصحفــي مبوقــع “درب” إســام الكحــي خــال تغطيتــه حــادث وفــاة شــاب املنيــب بتاريــخ  9ســبتمرب
 2020واقتيــاده إىل جهــة غــر معلومــة اىل أن ظهــر داخــل نيابــة أمــن الدولــة بتاريــخ  10ســبتمرب  2020وتــم التحقيــق معــه
يف القضيــة رقــم  855لســنة  2020حــر أمــن دولــة وقــررت حبســه  10يــوم عــى ذمــة القضيــة40.
يحصــل كل مــا ســبق يف ظــل تحــول نقابــة الصحفيــن اىل بــوق للنظــام ليفــرض وصايــة أخالقويــة بحجــة الدفــاع عــن قيــم املجتمــع
املــري فيــا غابــت بياناتــه حــول اإلنتهــاكات الســابقة.
الحق في اإلضراب والعمل :األولوية رأسمالية واألدوات أمنية
عرفــت مــر خــال فــرة الحجــر الصحــي عــدة إرضابــات عامليــة بســبب تدهــور الوضــع االقتصــادي ولجــوء اربــاب العمــل إىل
طــرد العــال .وقــد تعاضــدت الســلطات األمنيــة معهــم مــن أجــل رضب الح ـراك العــايل .فقــد تــم توقيــف عــدة عــال بنفــس
الحجــج الواهيــة والجاهــزة التــي توجــه لناشــطي املجتمــع املــدين املــري .وتعمــد الســلطات اىل إيقــاف العــال املرضبــن الذيــن
كانــوا بصــدد االحتجــاج ضــد طردهــم او خفــض أجورهــم .وقــد تعمــد رجــال األعــال التخفيــض يف األجــور مــن أجــل دفــع العاملــن
إىل تــرك العمــل واملوافقــة عــى الخــروج إىل املعــاش املبكــر لتصفيــة الرشكــة وترسيــح العــال والتهــرب مــن رصف مكافــأة نهايــة
الخدمــة كــا نــص عليهــا القانــون .وهــو الحــال مــع العاملــن ال 300يف رشكــة ســيتكور للغــزل مبدينــة بــرج العــرب باألســكندرية،
الذيــن لجــأ عــدد منهــم إىل اإلرضاب عــن الجــوع .وقــد نُقــل أحدهــم اىل املستشــفي ،حســب دار الخدمــات النقابيــة41.
ال يختلــف حــال العــال يف القطــاع الطبــي عــن غريهــم حيــث عمــدت الســلطات اىل اعتقــال العديــد مــن األطبــاء عــى
خلفيــة نــر أراء لهــم متعلقــة بجائحــة كورونــا .ســواء تعلــق األمــر بكشــف الوضــع الصحــي أو متعلقًــا بظــروف العمــل
والخطــر الــذي يواجهــه العاملــون يف القطــاع الصحــي ،وقــد خاطبــت نقابــة األطبــاء النائــب العــام املستشــار حــادة الصــاوى
بخصــوص األطبــاء الذيــن تــم القبــض عليهــم وطالبــت النقابــة برسعــة اإلف ـراج عنهــم لحــن انتهــاء التحقيقــات معهــم وحضــور
أصيــا لهــا42.
ً
ممثــل للنقابــة أثنــاء التحقيقــات باعتبــاره حقــا
ويف اســتعراض للعنــف األمنــي ،فرضــت قــوات األمــن إج ـراءات أمنيــة مشــددة حــول مقــر نقابــة األطبــاء ،ومنعــت األطبــاء مــن
التالhttps://bit.ly/34vWSnV :
-40الشبكة العربية لمعلومات حقوق األنسان .انظر الرابط ي
ض
ال�كــة تتعســف وتتجاهــل العمــال ..والعمــال يــردون باالعتصــام واال�اب عــن الطعــام .انظــر الرابــط التـ يـالhttps://bit. :
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دخولهــا ،للحيلولــة دون عقــد مؤمتــر صحفــي يــوم  27يونيو/جــوان  ،2020كان مقــر ًرا للــرد عــى ترصيحــات رئيــس الــوزراء التــي
هاجــم فيهــا األطبــاء.43
يف املقابــل ،قــررت النقابــات املهنيــة الطبيــة يف مــر حــر عــدد ضحاياهــا خــال مكافحــة فــروس كورونــا تحــت شــعار “عظّــم
شــهيدك” ،وذلــك يف أعقــاب ترصيحــات رئيــس الــوزراء املــري مصطفــى مدبــويل ،التــي اتهــم فيهــا بعــض األطبــاء بـ”التقاعــس” عــن
أداء عملهــم ،مــا أدى إىل زيــادة إصابــات فــروس كورونــا ،وارتفــاع نســبة الوفيــات بــه .وهــو خطــاب غــر مســؤول ت ُلقــي فيــه الدولــة
باملســؤولية عــى عاتــق العاملــن يف املجــال الطبــي .واحتــج مجلــس نقابــة األطبــاء رســم ًيا عــى ترصيحــات رئيــس الــوزراء املــري،
الــذي قــال إ ّن “عــدم انتظــام بعــض األطبــاء كان ســبباً يف زيــادة عــدد الوفيــات وطالبــت النقابــة رئيــس الــوزراء باالعتــذار والرتاجــع
عــن هــذه الترصيحــات منعـاً للفتنــة.44

يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط
«أطباء مصر ،منذ بداية الجائحة،
ً
ضغوط عظيمة في أماكن عملهم ،بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص
معدات الوقاية في بعض المستشفيات ،إلى االعتداءات المستمرة على األطقم
ومرأى من الجميع ،ولم يصدر حتى قانون لتجريم االعتداءات.
الطبية على مسمع
ّ
كما هم يعملون في ظل تعسف إداري ،ومنع اإلجازات الوجوبية ،األمر الذي
ّ
طالما طالبت بتعديله نقابة األطباء في مخاطبات ولقاءات متكر رة معكم ،وكل
ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن»
بيان مجلس نقابة األطباء

وعــي جانــب متصــل ،خاطبــت النقابــة العامــة لألطبــاء يــوم  30يونيو/جــوان  2020املستشــار حــادة الصــاوي النائــب العــام
بخصــوص القبــض عــي الدكتــور محمــد معتــز منــدور الفــوال  -عضــو مجلــس نقابــة أطبــاء الرشقيــة .الــذي تــم إلقــاء القبــض عليــه
عــى ذمــة القضيــة رقــم  558لســنة  ،2020وذلــك عــى خلفيــة الــرد عــى ترصيحــات لرئيــس الــوزراء التــي أثــارت جمــوع األطبــاء،
علـ ًـا بــأن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  45لســنة  1969الصــادرة بالقـرار رقــم  235لســنة  1974قــد نصــت يف املــادة رقــم 62
الفقــرة (ب) عــى أنــه ال يجــوز محاســبة العضــو بســبب نشــاطه النقــايب .وقــد واصلــت النقابــة مطالباتهــا الحقــا خــال شــهر جويليــة
بخصــوص األطبــاء أحمــد صفــوت إبراهيــم عــى ،عضــو مجلــس نقابــة أطبــاء القاهــرة ،وآالء شــعبان حميــدة ،وأحمــد صــرة ،وهــاين
التالhttps://bit.ly/3kKJlyR :
 -43بعد حصارها ومنع األطباء من دخولها ..نقابة األطباء تؤجل مؤتمرا للرد عىل اتهامات الحكومة المرصية .انظر الرابط ي
ّ
ّ
التالhttps://bit.ly/2HuaVlz :
-44نقابات مرص الطبية ترد عىل الحكومة بحملة «عظم شهيدك» .انظر الرابط ي
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من الضروري رفع يد النظام ممثلة
في رئيس الجمهورية عن بقية
السلطات .وهو ما يقتضي عدم
استغالله للمؤسسات التابعة للسلطة
التنفيذية كوزارة الدفاع والداخلية
ومجلس األمن القومي والجيش
واإلستخبارات

بكــر عــى كحيــل.
التوصيات
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السلطة التنفيذية:
مــن الــروري رفــع يــد النظــام ممثلــة يف رئيــس الجمهوريــة عــن بقيــة الســلطات .وهــو مــا يقتــي عــدم اســتغالله
للمؤسســات التابعــة للســلطة التنفيذيــة كــوزارة الدفــاع والداخليــة ومجلــس األمــن القومــي والجيــش واإلســتخبارات و
اســتغالل التعيينــات يف املؤسســات والهيئــات الرســمية كاملجلــس األعــى لإلعــام ومجلــس حقــوق اإلنســان كنــوع مــن
املســاومة واإلمتيــازات للموالــن للنظــام
التوقف عن إصدار حالة الطوارئ التي أصبحت مبدأ ،وهي يف األصل حالة استثناء.
التخــي عــن خطــة املستشــار العســكري يف املحافظــات التــي تهــدد بعســكرة النظــام أكــر ،مــع العــودة اىل مســار تعزيــز
الســلطة املحليــة املنتخبــة لتعزيــز ال مركزيــة تقــرب الســلطة مــن املواطــن.
التوقف عن استهداف املعارضة عرب سياسة ممنهجة ترشف عليها وزارات الداخلية والدفاع والقوات املسلحة
عــى النظــام العــودة اىل تكريــس الحكــم املــدين بــدل حشــد املؤسســات والهيئــات املركزيــة والالمركزيــة بالقيــادات
العســكرية
ال بد من إصالح املنظومة السجنية التي اصبحت عىل ما هي عليه غرفة سوداء للموت البطيء
السلطة التشريعية:
عــى الســلطة الترشيعيــة العمــل عــى اســتعادة اســتقالليتها بــدل انخـراط النــواب واالحـزاب يف منظومــة مــواالة تســتغل
صــوت وإرادة الشــعب املــري .األمــر الــذي يقتــي إعــادة تنقيــح قــواين أصبحــت أداة اســتغالل وســيطرة عــى الســلطة
الترشيعية:
أحكام قانون تنظيم مبارشة الحقوق السياسية رقم  45لسنة  ،2014وقانون مجلس النواب رقم  46لسنة 2014
القانون رقم  198لسنة  2017بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات.
القانون رقم  232لسنة  1959يف شأن رشوط الخدمة والرتقية لضباط القوات املسلحة
القانون رقم  4لسنة  1968بشأن القيادة والسيطرة عىل شئون الدفاع عن الدولة وعىل القوات املسلحة
القانون رقم  20لسنة  2014بإنشاء املجلس األعىل للقوات املسلحة
القانون رقم  46لسنة  1973بشأن الرتبية العسكرية مبرحلتي التعليم الثانوي والعايل
القانون رقم  55لسنة  1968بشأن منظامت الدفاع الشعبي
أصبــح لزا ًمــا إعــادة النظــر يف قانــون العمــل األهــي الــذي أصبــح أداة إدانــة للعمــل الســيايس والجمعيــايت بــدل أن يكــون
أداة تنظيم
الحقوق والحريات والعمل المدني
مــن الــروري اطــاق رساح ناشــطي املجتمــع املــدين املــري الذيــن يعانــون مــن سياســة تدويــر مســتمرة جعلــت
اغلبهــم يقبعــون يف الســجون
عــى النظــام املــري تعزيــز حريــة الصحافــة يف إطــار تكريــس حريــة التعبــر بــدل العمــل عــى تتبــع سياســة تعتيــم
تهــدد املواطنــن أو املواطنــن الخاضعــن ألحــكام ســالبة للحريــة .عمليًــا ،أصبحــت الصحافــة املكتوبــة والرقميــة محــل
تهديــد جــدي وخطــر
من الرضوري إعادة تكريس العمل النقايب وتعزيز الحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والحق يف اإلرضاب
تكريس حق النفاذ للمعلومة يف إطار القدرة عىل تقييم السياسات العامة يف الوقت العادي ويف فرتة األزمات
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من الضروري رفع يد
النظام ممثلة في رئيس
الجمهورية عن بقية
السلطات .وهو ما يقتضي
عدم استغالله للمؤسسات
التابعة للسلطة التنفيذية
كوزارة الدفاع والداخلية
ومجلس األمن القومي
والجيش واإلستخبارات
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ليبي�ا

السياسات والتشريعات
المتعلقة بالتحول الديمقراطي
وحقوق اإلنسان
ميثل انتشار السالح السبب الرئييس يف عرقلة مسارات الحوار الليبي باعتباره قوة تخرتق املؤسسات
وتضغط يف اتجاهات محددة ،يف ظل عدم العمل عىل إطالق مصالحات وطنية اجتامعية تفصل مع املايض
القريب الدموي .كام أنها املسؤول املبارش ،برعاية سياسية من األطراف املوجودة ،عىل جل اإلنتهاكات.
يهمني التفكري يف املسار السيايس عىل الواقع الليبي .رغم أهميته إال أنه ال يجب أن يلغي املسؤولية
املبارشة للسلطات يف رشق ليبيا وغربها إزاء الوضعية االقتصادية واإلجتامعية ووضعية حقوق اإلنسان.
وذلك تحت سقف منظومة القانون الدويل واحرتام القوانني الجاري بها العمل.
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أدى الــراع العســكري الليبي-الليبــي بدعــم دويل ،ثــم بتدخــل دويل مبــارش
إىل عرقلــة مســارات الحــوار دامئًــا .وهــو العائــق الــذي يبقــى دامئًــا مطرو ًحــا يف
امللــف الليبــي ،حيــث يُخ َيــم شــبح العــودة إىل الــوراء بصــورة دامئــة .وهــو األمــر
الــذي يتطلــب تعلــم دروس املــايض القريــب مــن أجــل ضــان تواصــل املســار
الســيايس الجديــد منــذ بدايــة ســنة .2020

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة باالنتقال
الديمقراطي

الملــف الليبــي :حــوار بيــن انتكاســات السياســة
ومواجهــات الســاح
شــهدت ليبيــا مســارات حــوارات متعــددة ويف مجملهــا تتشــابه مــن حيــث قــرب
الوصــول التفاقــات قــادرة عــى إنهــاء الـراع واســتئناف اإلنتقــال الدميقراطــي،
لكنهــا تنتهــي برسعــة اىل تجــدد الرصاعــات السياســية واملســلحة .ومــن هنــا
رضورة التذكــر مبراحــل الحــوار الليبــي وصــولً اىل اليــوم ومــرورا بأهــم االتفاقات
واالنتكاســات:

اجتماع أعضاء مجلس
النواب المشاركين
والمقاطعين يف غدامس
بمشاركة ()12+12

استئناف جلسة الحوار
بين النواب المشاركين
والمقاطعين يف
طرابلس بحضور بان
كي مون.

الدائرة الدستورية
بالمحكمة العليا تحكم
ببطالن مقترحات لجنة
فبراير.

استئناف جلسات
الحوار بقصر األمم يف
جنيف.

استئناف جولة ثانية
للحوار يف جنيف مع
غياب المؤتمر الوطني
العام.

الحوار يعود إلى
غدامس بمشاركة
ممثلين عن المؤتمر
العام.

البعثة األممية تعلن
استئناف جلسات
الحوار يف المغرب.

 21أفريل
2015

 15أفريل
2015

 13أفريل
2015

 23مارس
2015

 20مارس
2015

 10مارس
2015

 5مارس
2015

انطالق مسار الحوار
الخاص بالمرأة
والمشاركات يشددن
على استمرار الحوار.

ممثلو األطراف
الرئيسية ومستقلون
يجتمعون يف
الصخيرات.

القادة والنشطاء
يستأنفون اجتماعهم
الثاين يف الجزائر.

ممثلو المجالس
البلدية والمحلية
يجتمعون يف بروكسل.

استئناف الحوار
بالصخيرات
والمشاركون يتفقون
على ضرورة تشكيل
حكومة موحدة.

انطالق مسار الحوار
الخاص بممثلي
األحزاب والقادة
والنشطاء السياسيين يف
الجزائر.

استئناف الحوار يف
الصخيرات بمشاركة
ممثلين عن مجلس
النواب والمؤتمر العام
وشخصيات مستقلة

 23أفريل
2015

 3جوان
2015

 9جوان
2015

 10جوان
2015

 12جوان
2015

 10أوت
2015

 26أوت
2015

ممثلو المجالس
البلدية والمحلية
يجتمعون يف بروكسل.

ممثلو األحزاب والقادة
والنشطاء يجتمعون
للمرة الثالثة يف
الجزائر.

مشاركة واسعة يف
جولة الحوار الخامسة
يف الصخيرات.

المشاركون يف الحوار
يجتمعون بممثلين
عن المجتمع الدولي
يف برلين لدفع عملية
الحوار.

أطراف الحوار يوقعون
باألحرف األولى
على مسودة االتفاق
السياسي الخامسة
(الرابعة معدلة)،
والمؤتمر الوطني العام
يرفض التوقيع ويقاطع
الجولة.

الحوار يعود إلى
جنيف بمشاركة
موسعة بعد عودة
المؤتمر الوطني،
والمشاركون يتفقون
على االنتقال إلى
تشكيل حكومة وحدة
وطنية.

استئناف مسار الحوار
الخاصة بالمرأة
والمشاركات يؤكدن
تمسكهن بالحوار.

 3جانفي
2016

 17ديسمبر
2015

 6ديسمبر
2015

 8أكتوبر
2015

 3سبتمبر
2015

 1سبتمبر
2015

 27أوت
2015

كوبلر يقترح خمسة
مبادئ حاكمة بشأن
االتفاق السياسي الليبي

توقيع اتفاق
الصخيرات المغربية
برعاية أممية.

الفرقاء يجتمعون يف
تونس ويوقعون اتفاق
مبادئ

ليون يعلن تشكيل
حكومة التوافق
المقترحة برئاسة فائز
السراج

عودة الحوار إلى
جنيف مجد ًدا بمشاركة
موسعة للتأكيد على
تشكيل حكومة الوفاق
الوطني.

ليون يلتقي ممثلين عن
المؤتمر يف إسطنبول
لبحث سبل المضي
قدما يف عملية الحوار
ً

العودة إلى الصخيرات
لمناقشة تشكيل
الحكومة ومالحق
االتفاق السياسي.

 3جانفي
2016

 3جانفي
2016

 4جانفي
2016

 19جانفي
2016

 31جانفي
2016

 1فيفري
2016

 03فيفري
2016

كوبلر يقترح خمسة
مبادئ حاكمة بشأن
االتفاق السياسي الليبي

وفد من بعض أعضاء
مجلس النواب وشيوخ
وأعيان من الشرق
يصلون طرابلس لدعم
الحوار والمصالحة
الوطنية.

كوبلر يقول إن االتفاق
مفتوحا
السياسي ليس
ً
إلعادة التفاوض عليه.

المجلس الرئاسي
يكشف تشكيلة
حكومة الوفاق
الوطني.

لقاء بين السراج
وخليفة حفتر يف
المرج لبحث تشكيلة
الحكومة الجديدة.

مجلس النواب يؤجل
جلسة مقررة لتعديل
اإلعالن الدستوري
ليوم واحد بسبب
خالف حول أولويات
جدول األعمال،
باإلضافة إلى عدم
اكتمال النصاب.

المؤتمر العام يقيل 10
نواب موقعين على
اتفاق الصخيرات.

 31مارس
2016

 10مارس
2016

 24فيفري
2016

 21فيفري
2016

 15فيفري
2016

 13فيفري
2016

 08فيفري
2016

وصول السراج
إلى طرابلس وسط
ارتياح داخلي وتهاين
وترحيبات دولية.

فريقا الحوار الممثالن
للمؤتمر الوطني العام
ومجلس النواب يعلنان
عن توصلهما لميثاق
شرف وطني تحت
اسم «االتفاق الوطني
الليبي».

 100عضو يف البرلمان
يؤكدون دعمهم
لحكومة الوفاق.

تأجيل جديد لجلسة
البرلمان المخصصة
للتصويت على حكومة
الوفاق.

اإلعالن بالصخيرات
عن تشكيل حكومة
الوفاق الوطني.

أعضاء من فريق
الحوار يعلنون وصول
المحادثات إلى طريق
مسدود.

المجلس الرئاسي
يطلب من مجلس
النواب تمديد أجل
تقديم تشكيلة حكومة
مقررا
الوفاق التي كان ً
إعالنها.
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29سبتمبر
2014

 5أكتوبر
2014

 6نوفمبر
2014

 14جانفي
2015

 26جانفي
2015

 11فيفري
2015

 20فيفري
2015

66
التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

 02أفريل
2016

 05أفريل
2016

 06أفريل
2016

 25أفريل
2016

 28أفريل
2016

 28أفريل
2016

 02ماي
2016

عقيلة صالح يقول إنه
لن يرضخ ألي تهديد
وإنه ليس ضد حكومة
الوفاق« ،لكنها يجب
أن تمر عبر مجلس
النواب.

وساطة تركية إلقناع
أبرز المعارضين
للمجلس الرئاسي.

أعضاء من المؤتمر
العام يسلمون مهامه
لمجلس الدولة الذي
يقوم بإعالن تعديل
دستوري ،وينتخب
عبدالرحمن السويحلي
رئيسا.
ً

مجلس النواب يعقد «جلسة
تشاورية» بحضور عقيلة
صالح و 70نائ ًبا آخرين
لمناقشة أعمال لجنة
« ،»6+6المكلفة بإيجاد
حل لمأزق التصويت على
منح الثقة لحكومة الوفاق.

رئيس البرلمان يتسلم
مشروع الدستور الذي
أقرته الهيئة التأسيسية
بمقرها يف مدينة
البيضاء.

أعضاء الحوار
السياسي يطالبون
المجلس الرئاسي
ومجلس النواب
بالوفاء بالتزاماتهما.

مجلس النواب الليبي
يحيل مشروع الدستور
إلى اللجنة التشريعية
لالطالع والمراجعة
وإبداء الرأي.

 12جانفي
2017

 13ديسمبر
2016

 12نوفمبر
2016

 12أكتوبر
2016

 13أوت
2016

 06أوت
2016

 12جويلية
2016

اجتماع أعضاء لجنة
الحوار الليبي بمطار
غدامس لبحث
عراقيل مسار االتفاق
السياسي.

اجتماع نحو 40
شخصية يف القاهرة
يقترح تعديل لجنة
الحوار وإعادة النظر
يف المادة الثامنة من
االتفاق السياسي

أعضاء الحوار
يطالبون يف العاصمة
المالطية فاليتا كافة
األطراف بعدم اللجوء
إلى العنف لتسوية
خالفاتهم السياسية.

انطالق ملتقى الحوار
السياسي الوطني يف
اجخرة.

التوقيع يف تونس على
اتفاق مصالحة بين
مصراتة وتاورغاء.

تشكيل فريق مصغر من
لجنة الحوار للتواصل
مع البرلمان.

رئيس البرلمان يأمل
بأن يفضي اجتماع
أطراف الحوار يف
تونس إلى وفاق
حقيقي.

 27جانفي
2017

 17فيفري
2017

 20فيفري
2017

 20سبتمبر
2017

 17ديسمبر
2017

 29ماي
2018

أعضاء لجنة الحوار
يتوصلون لستة
مقترحات لتعديل
االتفاق السياسي.

صدور بيان القاهرة باإلعالن عن التوصل الى قواسم مشتركة
من أربع خطوات :تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي
النواب والدولة بحد أقصى  15عضوا عن كل مجلس للنظر
يف القضايا التي سبق التوافق على تعديلها يف االتفاق السياسي.
وقيام مجلس النواب بإجراء التعديالت الدستورية الالزمة
لتضمن اتفاق الصخيرات يف اإلعالن الدستوري .والعمل
على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يف موعد أقصاه فبراير
 .2018واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية يف ليبيا
إلى حين تولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما.

أمضى كل من وزراء
خارجية تونس والجزائر
ومصر وبحضور رئيس
الجمهورية الباجي قائد
السبسي يف قصر قرطاج،
إعالن تونس الوزاري
لدعم التسوية السياسية
الشامل يف ليبيا.

غسان سالمة ُيعلن عن
خطة العمل األممية

رغم محاوالت رأب
الصدع ،حفتر ينتهي
لإلعالن عن انتهاء
اتفاق الصخيرات ،بعد
انتهاء أجل السنتين
لتشكيل حكومة
منتخبة

اتفاق باريس

 04جوان
2020

 19جانفي
2020

 12نوفمبر
2019

 04أفريل
2019

مارس
2019

قوات حكومة الوفاق
تعلن السيطرة على
مدينة طرابلس

مؤتمر برلين

مؤتمر باليرمو يف
إيطاليا

هجوم قوات القيادة
العامة بقيادة خليفة
حفتر على طرابلس

مؤتمر أبو ظبي

ضمــن هــذا املســار الطويــل واملعقــد ،تقاطعــت العوامــل الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة يف تعطيــل مســارات الحــوار الليبي-الليبــي.
فكلــا زاد او تراجــع وزن أحــد األطـراف داخليًــا تحــرك الطــرف الــدويل الداعــم لــه ،فيــا يبقــى دور دول الجــوار محــدو ًدا نســبيًا،
رغــم املســاعي الدبلوماســية املشــركة مــن أجــل توحيــد الجهــود.
اســتمرت الحــرب يف ليبيــا حتــى ســنة  .2020ومل تســتطع قــوات القيــادة العامــة بقيــادة الجـرال حفــر الدخــول اىل العاصمــة وتحــت
ضغــط دويل بــدأت يف االنســحاب مــن مواقعهــا ،خاصــة بعــد تغــر املوازيــن بســيطرة قــوات الوفــاق عــى العاصمــة طرابلــس يــوم
 06يونيو/جــوان  ،2020أصبحــت مدينــة رست بتغــر الخريطــة العســكرية النقطــة الفاصلــة بــن القوتــن .األمــر الــذي أعطــى فرصــة
الســتعادة املســار الســيايس رغــم حساســية وآثــار الـراع املســلح الــذي تســبب يف انقســامات داخــل املجتمــع الليبــي.
أصبــح مؤمتــر برلــن املرجعيــة للمســار الســيايس الليبــي وف ًقــا لخطــة التــي تــم رســمها يف العاصمــة األملانيــة حيــث اســتطاعت
بعثــة األمــم املتحــدة ان تســتصدر قـرا ًرا مــن مجلــس األمــن باعتــاد مخرجــات برلــن كإطــار أســايس ملســارات الحــوار يف ليبيــا عــى
األصعــدة الثالثــة (العســكري – واالقتصــادي – والســيايس).
بعــد تثيبــت وقــف إطــاق النــار عــن طريــق مؤمتــر برلــن تحركــت الــدول اإلقليميــة املجــاورة لليبيــا يف تحريــك عجلــة املبــادرات
التــي تحــاول مــن خاللهــا إرجــاع عجلــة الحــوار الســيايس للحركــة مــن جديــد مــن هــذه املبــادرات وأهمهــا (إعــان القاهــرة) حيــث
نــص عــى اآليت:

التأكيــد عــى وحــدة وســامة األرايض الليبيــة واســتقاللها ،واحـرام كافــة الجهــود واملبــادرات الدوليــة وقـرارات مجلــس
األمــن التـزام كافــة األطـراف بوقــف إطــاق النــار اعتبــارا مــن  8يونيو/جــوان .2020
ارتــكاز املبــادرة عــى مخرجــات مؤمتــر برلــن ،التــي نتــج عنهــا حــل ســيايس شــامل يتضمــن خطــوات تنفيذيــة واضحــة
(املســارات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة) ،واحـرام حقــوق اإلنســان ،واســتثامر مــا انبثــق عــن املؤمتــر مــن توافقــات بــن
زعــاء الــدول املعنيــة باألزمــة الليبيــة.
اســتكامل أعــال مســار اللجنــة العســكرية ( )5+5بجنيــف ،برعايــة األمــم املتحــدة ،وقيــام األمــم املتحــدة واملجتمــع
الــدويل بإل ـزام كل الجهــات األجنبيــة بإخ ـراج املرتزقــة األجانــب مــن كافــة األرايض الليبيــة ،وتفكيــك امليليشــيات وتســليم
أســلحتها ،حتــى تتمكــن القــوات املســلحة بالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة مــن االضطــاع مبســؤولياتها ومهامهــا العســكرية
واألمنيــة يف البــاد.

جــاء هــذا اإلعــان داعـ ًـا ملبــادرة عقيلــة صالــح رئيــس الربملــان الليبــي يف طــرق عندمــا أطلــق مبــادرة لحــل االزمــة الليبيــة بتاريــخ
 21مايو/مــاي  2020عقــب انســحاب قــوات القيــادة العامــة بقيــادة الجـرال خليفــة حفــر مــن طرابلــس باتجــاه رست وطــرح فيهــا
عقيلــة صالــح رؤيتــه للخــروج مــن األزمــة التــي تعيشــها البــاد ترتكــز عــى الحــل الســيايس وتقــي الحــل العســكري ،وتنتهــي
بإجـراء انتخابــات برملانيــة ورئاســية.
ويف نفــس الســياق بعــد إعــان عقيلــة صالــح توقــف العمليــات العســكرية بشــكل كامــل أعلــن املجلــس الرئــايس لحكومــة الوفــاق
الليبيــة ،الجمعــة  21أغســطس/أوت ،2020تعليــات لجميــع قواتــه العســكرية ،أمــر فيهــا بوقــف فــوري إلطــاق النــار يف كل األرايض
الليبيــة ،فيــا قــال عقيلــة صالــح رئيــس برملــان طــرق بــدوره إن وقــف إطــاق النــار يجعــل مــن رست مقـ ًرا مؤقتًــا للمجلــس الرئــايس
الجديــد وتتــوىل قــوة رشطيــة مــن مختلــف املناطــق تأمينهــا.
يعتــر هــذا اإلعــان مبثابــة الخطــوة األوىل مــن طــريف ال ـراع يف ليبيــا للعــودة اىل املســار الســيايس مــن جديــد وهــذا مــا حــدث
بشــكل عمــي بعــد ذلــك يف لقــاء عقيلــة صالــح رئيــس الربملــان يف طــرق وخالــد املــري رئيــس املجلــس األعــى للدولــة يف مدينــة
أبــو زنيقــة يف املغــرب بتاريــخ  8أغســطس/أوت  2020حيــث حدثــت تفاهــات بــن وفــدي ليبيــا يف مدينــة بوزنيقــة املغربيــة،
بشــأن املســائل العالقــة يف األزمــة .وقــد توافقــت األطـراف الليبيــة عــى منصــب محافــظ املــرف املركــزي وعــى تقســيم املناصــب
الســيادية الســبع بالتســاوي ،وهومــا يفتــح البــاب إلعــادة هيكلــة املجلــس الرئــايس .وهــو مــا يعتــر خطــوة كبــرة جـ ًدا تضــاف اىل
مســار الحــوار الليبــي منــد توقفــه العــام املــايض بســبب الحــرب التــي اندلعــت يف أبريل/أفريــل .2020
يف خضــم املســاعي الحثيثــة التــي تقودهــا جهــات محليــة ودوليــة عــدة إلنهــاء أزمــة إغــاق املوانــئ وحقــول النفــط الليبيــة وســط
ورشقــي البــاد ،فجــر نائــب رئيــس املجلــس الرئــايس ،أحمــد معيتيــق مفاجــأة بإعالنــه التوصــل إىل اتفــاق مــع اللــواء املتقاعــد خليفــة
حفــر إلعــادة اإلنتــاج .وتــم اإلعــان عــن االتفــاق معيتيــق يف بيــان بتاريــخ  18ســبتمرب  ،2020وتضمــن بنــو ًدا عــدة أبرزهــا تشــكيل
لجنــة إلدارة إي ـرادات النفــط ،قوبــل برفــض مــن املؤسســة الوطنيــة للنفــط ،فيــا نــأى “املــرف املركــزي” بنفســه عــن اتفــاق
معيتيــق ،ناف ًيــا صلتــه بــأي تفاهــات حــول توزيــع عائــدات النفــط.
يف ســياق متصــل ،عــر آمــر املنطقــة العســكرية الغربيــة اللــواء أســامة جويــي عــن رفضــه لالتفــاق ،مطالبًــا املجلــس الرئــايس والنــواب

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان

جاءهذا اإلعالن
داعما لمبادرة عقيلة
صالح رئيس البرلمان
الليبي في طبرق عندما
أطلق مبادرة لحل االزمة
الليبية بتاريخ  21ماي
 2020عقب انسحاب
قوات القيادة العامة
بقيادة الجنرال خليفة حفتر
من طرابلس باتجاه سرت
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مبوقــف واضــح تجاهــه ،يف املقابــل احتفــى املتحــدث باســم حفــر ،أحمــد
املســاري باالتفــاق ،وهــو مــا يؤكــد تواصــل ضغــط التوازنــات العســكرية
وفــوىض الســاح يف ليبيــا ،وإمكانيــة تســببه يف تعطيــل املســار الســيايس يف
ليبيــا.
فوضى السالح في ليبيا

68

قبــل التحــول العســكري املهــم بســيطرة قــوات الوفــاق عــى العاصمــة
طرابلــس ،كانــت بعثــة األمــم املتحــدة قــد عــرت عــن قلقهــا البالــغ مــن
تواصــل تدفــق الســاح اىل طــريف النــزاع يف ليبيــا.

التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

لكــن رغــم تغــر التوازنــات ،ال يـزال الســاح موجــو ًدا يف ظــل انقســام املؤسســة
العســكرية وانتشــار الجامعــات املســلحة .وقــد أشــارت التقديـرات األمميــة إىل
أن عــدد قطــع الســاح يف ليبيــا بلــغ:
 29مليون قطعة من جميع األنواع.
تتنــوع األســلحة يف ليبيــا بــن خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة ،والرقــم املذكــور
أعــاه مل يســجل يف أي بلــد آخــر خــال األربعــن عا ًمــا املاضيــة.
يف هــذا االتجــاه ،ســعت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عــر حــوارات مبــارشة
مــع الطرفــن منــذ جوان/يونيــو وجويلية/يوليــو  ،2020إليجــاد ســبل مناســبة
لدمــج الجامعــات املســلحة والحــد مــن فــوىض الســاح يف ليبيــا ونــزع ســاح
أخــرى .وذلــك بهــدف ضــان عــدم وجــود رفــض مــن الجامعــات املســلحة
ـتقبل.
أليــة حــل ســيايس ممكــن مسـ ً
وقــد ح ّمــل تقريــر صــادر عــن األمــم املتحــدة ،قــوات القيــادة العامــة بقيــادة
الج ـرال خليفــة حفــر مســؤولية  81%مــن ضحايــا الحــرب املدنيــن يف ليبيــا
الذيــن وثقتهــم خــال الربــع األول مــن ســنة .2020
وأوضح التقرير أن قوات القيادة العامة قد تسبّبت يف
مقتل  49مدن ًيا من أصل  64وثقتهم البعثة األممية إىل ليبيا.
تس ـبّبت أيضً ــا يف جــرح  57مدنيًــا مــن أصــل  67يف الفــرة مــن 1
يناير/جانفــي إىل  31مــارس .2020
وح ّمــل التقريــر أألممــي قــوات الجيــش التابــع لحكومــة الوفــاق  5%مــن
الضحايــا ،وأضــاف أن  14%مــن الضحايــا مل يكشــف عــن الجهــة التــي
اســتهدفتهم ،الفتًــا إىل أن حصيلــة الضحايــا بالكامــل متثــل زيــادة إجامليــة
بنســبة  45%فيــا تــم توثيقــه مــن الخســائر يف صفــوف املدنيــن ،مقارنــة
بالفــرة الســابقة يف الربــع األخــر مــن العــام .2019
إال أن التغيــر يف طرابلــس أدى اىل املســاهمة يف الدفــع بوقــف إطــاق النــار،
رغــم بعــض الخروقــات املتفرقــة .تــم ذلــك بفضــل بيانــن منفصلــن متزامنــن
للمجلــس الرئــايس لحكومــة الوفــاق الوطنــي (املعــرف بهــا دول ًيــا) ،ومجلــس
نــواب (طــرق) املــوايل للمشــر خليفــة حفــر ،بثتهــا وكالــة األنبــاء الليبيــة
(وال) .1
لكــن عــى نفــس املســتوى ،يطــرح انقســام املؤسســات وعــدم وضــوح هيكليتها
التالhttps://bit.ly/3oOhYpK :
1حول بيانات وقف إطالق النار .انظر الرابطي

قوات القيادة العامة
مسؤولة عن
جرح
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قوات جيش الوفاق
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لم يتم تحديد من استهدف
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في ليبيا

التقرير األممي خالل الربع األول من سنة 2020

خاصــة عــى مســتوى وزارات الدفــاع والداخليــة ،وضعــف القضــاء واســتهدافه املتواصــل إشــكاليات جديــة أمــام تعزيــز وحــدة
الدولــة واســرجاع هيبتهــا ،بســبب تواصــل وجــود الجامعــات املســلحة وشــبه العســكرية.
األزمة االقتصادية واالجتماعية والوبائية في ليبيا :عنصر مؤثر جديد
تجمــع املئــات مــن الليبيــن يف العاصمــة طرابلــس مســاء األحــد  24أغســطس/أوت  2020حيــث تظاهــروا احتجا ًجــا عــى تدهــور
األوضــاع املعيشــية وانتشــار الفســاد وانقطــاع الخدمــات كالكهربــاء واملــاء وطــول االنتظــار أمــام محطــات الوقــود يف البلــد الــذي
يشــهد نزاعــات مســلحة منــذ ســنوات .كام تجمــع املحتجــون أمــام مقــر حكومــة الوحــدة قبــل أن يتحولــوا إىل ســاحة الشــهداء يف
وســط طرابلــس ورددوا شــعرات مــن قبيــل «ليبيــا! ليبيــا!» و»ال للفســاد».

يُذكــر ان شــعارات املتظاهريــن أظهــرت غض ًبــا عــى األمــوال وأجــور املنتســبني للجامعــات املســلحة يف ظــل األوضــاع املعيشــية التــي
يعيشــها الليبيــون .األمــر الــذي يعكــس ازمــة عميقــة أصبــح فيهــا الســاح عنــر حــل اقتصــادي واجتامعــي بالنســبة للعديديــن.
يف هــذا املســتوى ،أضحــت األزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة عنــر حــل بعــد أن أكــدت انفصــال املســار الســيايس والعســكري البطيء
عــن همــوم الليبيــن ،وانغامســه يف املصالــح الخاصــة لألطـراف املتصارعــة محل ًيــا ودول ًيــا.
ومــن بــن األبعــاد السياســية للمظاهـرات بيــان قبيلــة املغاربــة مــن الشــباب الــذي أكــد عــى رفضــه للرمــوز السياســية يف الــرق.
صــدر البيــان يــوم  20ســبتمرب  ،2020وأكــد البيــان عــن تأييدهــم ملســار البعثــة األمميــة لحــل األزمــة الليبيــة «الــذي انطلــق يف
جنيــف للخــروج بتســوية سياســية تحقــق االســتقرار والســام يف ليبيــا».
وتعتــر هــذه القبيلــة مــن القبائــل الوازنــة يف الــرق بالنظــر اىل حجمهــا ودور بعــض املنتمــن لهــا يف مرحلــة أوىل مــن التحــوالت يف
ليبيــا إىل حــدود ســنة .20133
ف
ـالhttps://cnn.it/35Pxnxq :
2ليبيــا ..مظاهـرات ي� بنغــازي ضــد الفســاد وتــردي الخدمــات بعــد احتجاجــات طرابلــس .انظــر الرابــط التـ يالتالhttps://bit.ly/3oLJdkK :
-3بعض تفاصيل بيان قبيلة المغاربة ف ي� برقة .انظر الرابط
ي
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انطلقــت أيضً ــا مظاه ـرات واســعة يف مرصاتــة ،والزاويــة يف  23أغســطس/أوت  ،2020ونظّــم ح ـراك شــعبي جديــد ،هــو «ح ـراك
الشــعب  »23/8أو «ح ـراك همــة الشــباب  ،»23/8يف  23أغســطس/أوت  ،2020احتجاجــات النتقــاد الســلطات يف الــرق والغــرب
بســبب الظــروف املعيشــية .وتذ ّمــر املتظاهــرون مــن انقطاعــات التيــار الكهربــايئ التــي قــد تســتم ّر حتــى ثالثــة أيــام ،وطالبــوا
بالعدالــة االجتامعيــة واالنتخابــات .بــدأت املظاهــرات أيضــا يف  24أغســطس/أوت  ،2020يف مدينتَــي «زليــن والخمــس» رشق
طرابلــس ،ويف «ســبها وأوبــاري» يف الجنــوب.2
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مثــل الح ـراك االجتامعــي ذو الخلفيــة االقتصاديــة واملعيشــية منف ـذًا للضغــط والتحــول يف املشــهد الليبــي .هــذا ويذكــر أن قبائــل
أخــرى كقبيلــة املرابطــن قــد أعلنــت عــن تأييدهــا لعقيلــة صالــح كممثــل ســيايس ،األمــر الــذي أزعــج املشــر خليفــة حفــر.
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بالنســبة للوضــع الوبــايئ ،ومــع زيــادة حــاالت اإلصابــة بفــروس كورونــا املســتجد يف ليبيــا حــذر مســعفون ومســؤولون بالنظــام
الصحــي يف البــاد مــن أن الجائحــة تشــكل خطـ ًرا جديًــا .وقــال أحمــد الحــايس املتحــدث باســم اللجنــة الطبيــة الحكوميــة املســؤولة
عــن مكافحــة الفــروس يف رشق ليبيــا ،خــال شــهر أغســطس/أوت  ،،2020إن العامــة بحاجــة التخــاذ اإلجـراءات االحرتازيــة الالزمــة،
وإال فــإن الكــوادر الطبيــة التــي تعــاين مــن نقــص املــوارد ســتكون «غــر قــادرة عــى تغطيــة» االحتياجــات .مــن جهتــه قال ريــك
برينــان ،مديــر الطــوارئ التابــع ملنظمــة الصحــة العامليــة يف الــرق األوســط ،إن الوكالــة واجهــت معوقــات لوجســتية خطــرة يف
ليبيــا ،مبــا يف ذلــك «تحديــات كــرى لجلــب املســتلزمات الخاصــة بالحاميــة الشــخصية والفحــوص» .ومــع االنخفــاض الحــاد يف
مســتويات املعيشــة الكثــرون يواجهــون صعوبــة يف تحمــل ولــو القليــل مــن النفقــات ،مبــا يف ذلــك مــا يلــزم ل ـراء الكاممــات.4
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يعــرف النظــام الصحــة يف ليبيــا تقهقـ ًرا وتدنيًــا يف مســتوى الخدمــات بســبب غيــاب األمــن ورصاع الفرقــاء عــى الســلطة ،ومل تعــد
املستشــفيات واملرافــق الطبيــة قــادرة عــى توفــر الرعايــة الصحيــة الالزمــة للمواطنــن بســبب نقــص األجهــزة واملعــدات وكذلــك
املســتلزمات الطبيــة .ويشــتيك الليبيــون مــن ضعــف الخدمــة الطبيــة املســداة يف ظــل النقــص الفــادح يف الــكادر الطبــي وشــبه
الطبــي إضافــة إىل التعطــل املســتمر لألجهــزة نتيجــة غيــاب الصيانــة وتجديــد قطــع الغيــار ،مــا دفعهــم إىل الســفر للــدول املجــاورة
وخاصــة تونــس ومــر واألردن وتركيــا لتلقــي العــاج والرعايــة الرضوريــة رغــم تكاليفهــم املشــطة.

التحركات اإلحتجاجية التي اعتبرت أن الفاسدين
وضعوا الليبيين أمام خطر الموت بالفيروس وخطر
الفقر وضيق المعيشة .وهو ما له ما يبرره حيث
تتواصل معدالت الفساد في ليبيا بالتصاعد.
باإلضافــة إىل مــا ســبق ،يشــتيك الليبيــون مــن الفســاد املســترشي يف القطــاع الصحــي ،خاصــة أن األمــوال التــي تــم تخصيصهــا ملواجهــة
أزمــة كورونــا تـ ّم التالعــب بهــا .ومــن ذلــك الحادثــة املتعلقــة بأعضــاء جهــاز الطــب العســكري حيــث عمــد مســؤولون بــه إىل متريــر
معامــات ماليــة مخالفــة للقوانــن واللوائــح املعمــول بهــا ،فضـ ًـا عــن اعتــاد ورصف أمــوال دون وجــود مــا يقابلهــا مــن أعــال عــى
أرض الواقــع مبرشوعــات مراكــز العــزل الصحــي داخــل بلديــات نالــوت والزنتــان وزوارة .وهــو مــا أكــده ديــوان املحاســبة يف حكومــة
الوفــاق الوطنــي .وقــد صــدرت قـرارات مبنــع الســفر ضــد محمــد الهيثــم و 6آخريــن مــن أعضــاء الجهــاز ،وهــم لــواء عمــر هويــدي
مديــر عــام جهــاز الطــب العســكري ،ومحمــد حســن ســامل مديــر إدارة املرشوعــات يف الجهــاز ،وعــار منصــور التائــب املراقــب املــايل،
واملهندســن يف إدارة املرشوعــات عبــد الحكيــم ســامل عطيــة وعدنــان البشــتي.5
«هنــاك مليونــر جديــد كل يــوم يف ليبيــا ،والطبقــة الوســطى تتقلــص يو ًمــا بعــد آخــر ،والطبقــة السياســية يف ليبيــا لديهــا كــم كبــر
مــن الفســاد ينــدى لــه الجبــن ،وهنــاك َمــن يجنــي ثــروات طائلــة مــن املناصــب يجــري اســتثامرها خــارج ليبيــا ،ومــا نـراه يف ليبيــا
أمــر مؤســف .يســتولون عــى املــال العــام ثــم يوظفونــه يف الخــارج» ،6املبعــوث األممــي إىل ليبيــا املســتقيل غســان ســامة،
رغــم الصعوبــات الجمــة ،يبــدو أن املشــهد الليبــي يتجــه املشــهد نحــور تعزيــز املســار الســيايس .فقــد أعلنــت رئيســة بعثــة األمــم
املتحــدة للدعــم يف ليبيــا باإلنابــة ســتيفاين وليامــز ،اســتضافة تونــس ملتقــى الحــوار الســيايس الليبــي املوســع والشــامل ،مطلــع
نوفمــر .2020وأن امللتقــى يهــدف لتحقيــق رؤيــة موحــدة حــول ترتيبــات الحكــم التــي ســتفيض إلجـراء انتخابــات يف أقــر إطــار
زمنــي وأضافــت أنــه ســيتم اختيــار املشــاركني يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبــي مــن مختلــف املكونــات الرئيســية للشــعب بــرط
عــدم توليهــم أيــة مناصــب تنفيذيــة الح ًقــا ،ولفتــت إىل أن امللتقــى ســيعقد وفــق صيغــة مختلطــة نظ ـ ًرا لجائحــة كورونــا بحيــث
تكــون هنــاك جلســات عــر االتصــال املــريئ وأخــرى مبــارشة ،وأعربــت عــن امتنانهــا العميــق لتونــس الســتضافتها االجتــاع املبــارش
األول مللتقــى الحــوار الســيايس الليبــي.
التالhttps://bit.ly/323iNS5 :
الصح ف ي� ليبيا .انظر الرابط
4منظمة الصحة العالمية تعرب عن القلق إزاء الوضعي
ي
التالhttps://bit.ly/2HXYy10 :
ابط
ر
ال
5عن المتابعة القضائية لبعض حاالت الفساد .انظري
التالhttps://bit.ly/35WeHfs :
6ليبيا من الفساد إىل النهب( ..المدرسة الوهمية) نموذجا! .انظر الرابطي

يبقــى الســيناريو الليبــي مفتو ًحــا بســبب األزمــات املفتوحــة عــى كل املســتويات .األمــر الــذي يتطلــب فعل ًيــا إرادة ليبيــة واحــدة يف
هــذا االتجــاه متنــع اخـراق املصلحــة الليبيــة ،ولــو مرحليًــا ،مــن اخرتاقــات التوازنــات الدوليــة .فاملالحــظ أن بانفتــاح ملفــات أخــرى
بــن الــدول األوروبيــة وتركيــا ،وتحــوالت الــدور األمريــي يف محاولــة للتأثــر عــى انتخابــات رئاســية حساســة ،تحركــت امللفــات
الليبيــة العســكرية والسياســية .كــا أن الوضــع الصحــي يعتــر ســيفًا عــى رقــاب الليبيــن ينضــاف اىل البندقيــات املفتوحــة دامئًــا.
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«هناك مليونير
جديد كل يوم في
ليبيا ،والطبقة
الوسطى تتقلص
ً
يوما بعد آخر،
والطبقة السياسية
في ليبيا لديها كم
كبير من الفساد
يندى له الجبين»

المبعوث األممي إلى ليبيا
المستقيل غسان سالمة
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أفــاد االســتعراض الــدوري الشــامل عــن تأكيــد رصيــح بالفشــل التــام يف تنفيــذ
التوصيــات بخصــوص وضعيــة حقــوق اإلنســان يف ليبيــا منــذ  .2015مثلــت
انتهــاكات الحــق يف التظاهــر العنــر البــارز خــال فــرة الرصــد ،خاصــة بعــد
االحتجاجــات االجتامعيــة الســلمية التــي شــهدتها عــدة مــدن ليبيــة طيلــة
شــهري أغســطس/أوت وســبتمرب .ومثلــت الجامعــات املســلحة الخارجــة عــى
القانــون أو غــر املنضبطــة مصــدر هــذه االنتهــاكات .كــا أن درجــة اإلنقســام
داخــل الســلطات يف غــرب ليبيــا تســبب يف ســوء إدارة التظاه ـرات واإلســتامع
ملطالــب الشــعب الليبــي .أمــا يف رشق ليبيــا فامللــف دون متابعــة فعليــة مــن
قبــل الســلطات املوجــودة.
اإلعتداء على المتظاهرين:
ميكــن الوقــوف عــى املامرســات األمنيــة ،واســتغالل الجامعــات املســلحة
لضعــف الســلطة املدنيــة ،ومتوضــع جلهــا وفــق التوازنــات بــن القيــادات
السياســية الداعمــة لهــا .كذلــك اتضــح ان تفاعــل الســلطات مل يكــن مجديًــا
بالنســبة للمتظاهريــن الســلميني.

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة بحقوق
االنسان

انطلقــت مظاهـرات واســعة يف طرابلــس ،ومرصاتــة ،والزاويــة يف  23أغســطس
أوت  ،2020ونظّــم حــراك شــعبي جديــد ،هــو «حــراك الشــعب  »23/8أو
«حــراك همــة الشــباب  »23/8يف  23أوت احتجاجــات النتقــاد الســلطات
يف الــرق والغــرب بســبب الظــروف املعيشــية التــي «ال ت ُحتمــل» .بــدأت
ـي زليــن والخمــس رشق طرابلــس ،ويف
املظاه ـرات أيضــا يف  24أوت يف مدينتَـ ْ
ســبها وأوبــاري يف الجنــوب.
ـخصا بشــأن املظاه ـرات
أجــرت هيومــن رايتــس ووتــش مقابــات مــع  19شـ ً
والــرد العنيــف عليهــا ،مبَــن فيهــم متظاهــرون ،وأقــارب ،وأصدقــاء متظاهريــن،

وصحفيــن ،ومحامــن ،وناشــطني .ووث ّقــت  24حالــة احتجــاز تعســفي بــن  23و 29أغســطس/أوت  ،2020وأُفــرج عــن العديــد منهــم،
وانتــرت صــو ًرا وفيديوهــات للقــوى األمنيــة وهــي تســتعمل القــوة املفرطــة ،أعــى منصــات التواصــل االجتامعــي.
قــال شــهود شــاركوا يف مظاهــرة إ ّن املظاهـرات يف طرابلــس وأماكــن أخــرى كانــت ســلمية إىل حـ ّد كبــر .ردت الجامعــات املسـلّحة
املوجــودة يف طرابلــس واملرتبطــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي ،بجمــع املتظاهريــن بالقــوة واحتجازهــم يف أماكــن مل يُكشــف عنهــا يف
البدايــة ،ومنــذ  24أغســطس/أوت  ،2020تقــوم الجامعــات املســلحة بإطــاق رساح املحتجزيــن بهــدوء ،ومــا ي ـزال العــدد الحــايل
للمتظاهريــن املحتجزيــن يف طرابلــس غــر معــروف.
كــا رصح أقــارب وأصدقــاء اثنــن مــن املتظاهريــن املفــرج عنهــم ،الذيــن احتُجــزوا أربعــة أيــام عــى األقــل يف ســجن بقاعــدة
معيتيقــة العســكرية يف طرابلــس ،إن الرجلــن أفــادا بتعرضهــا للــرب املتكــرر وإجبارهــا عــى توقيــع تعهــدات بعــدم املشــاركة يف
مظاه ـرات مســتقبلية .تديــر الســجن قــوة الــردع الخاصــة بقيــادة خالــد البنــي.

أكــد متظاه ـران إ ّن عنــارص الرشطــة املوجوديــن يف ميــدان الشــهداء مل يتد ّخلــوا لحاميتهــم .ويظهــر فيديــو نــر عــى فيســبوك يف
 23أغســطس/أوت  ،2020اســتعامل الجامعــات املسـلّحة أســلحة ثقيلــة والرشاشــات لتفريــق املتظاهريــن يف وجــود ســيارات رشطــة
مركونــة يف امليــدان والتــي مل يتحــرك أي مــن افرادهــا املصاحبــن لحاميــة املتظاهريــن يــأي شــكل مــن األشــكال.
انعدام االستقرار المؤسساتي :سلطة الجماعات المسلحة على الميدان
يف  26أغســطس/أوت  ،2020فــرض «املجلــس الرئــايس» التابــع لحكومــة الوفــاق الوطنــي حظــر تجـ ّول ألربعــة أيــام ،متذ ّر ًعــا بتفــي
فــروس «كورونــا» .وقــام مبــد حظــر التجــول  10أيــام يف  30أغســطس/أوت  ،2020وحظــر التجــول يف الخــارج مــن الســاعة  9مسـاًء
حتــى  6صبا ًحــا ،وهــو مــا فــره املتظاهريــن انــه محاولـ ًة ملنعهــم مــن التظاهــر وقــد تجاهلــوه يف الغالــب1.
رغــم مــا ســبق ،تواصلــت املظاهـرات الشــعبية يف بنغــازي ،وقــد تــم عــى إثرهــا إيقــاف الناشــط «ربيــع العــريب» ،الــذي أكــد أصدقاءه
إنهــم فقــدوا االتصــال بــه ،منــذ مشــاركته يف مظاهــرة «جمعــة إنقــاذ ليبيــا مــن الفســاد واملفســدين» التــي دعــا إليهــا شــباب مــن
ـخاصا نزلــوا مــن ســيارة ســوداء معتمــة الزجــاج ودون لوحــات ،واتجهــوا
نشــطاء بنغــازي .وقــال أحــد شــهود واقعــة االعتقــال ،أن أشـ ً
نحــو الناشــط ربيــع العــريب ،وتحدثــوا معــه ،قبــل أن يقتــادوه إىل الســيارة ،ومنهــا إىل جهــة غــر معلومــة.
وأضــاف الناشــطون أن وزارة الداخليــة يف الحكومــة املؤقتــة منحــت منظمــي املظاهــرة ترصي ًحــا يســمح لهــم بالتظاهــر ،إال أنهــم
فوجئــوا عنــد وصولهــم ســاحة التظاهــر بســيارات عســكرية وأخــرى دون لوحــات وعنــارص عســكرية وأمنيــة تنتــر يف املــكان ،وأن
بعــض األشــخاص املحتمــن بتلــك العنــارص حاولــوا اســتفزاز املتظاهريــن ،هاتفـ ًة بحيــاة القائــد العــام للجيــش املشــر خليفــة حفــر2.
تعتــر أجهــزة أمــن تابعــة لقــوات القيــادة العامــة يف الــرق ،مــن بينهــا جهــاز مكافحــة الظواهــر الســلبية وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب،
املؤلــف مــن عنــارص املداخلــة املســلحني ،املســؤول عــن إطــاق حملــة اعتقــاالت واســعة يف أكــر مــن مدينــة ،عــى رأســها بنغــازي،
خــال فــرة املظاه ـرات .فيــا لــواء النــوايص وقــوات الــردع غــريب ليبيــا املســؤولة األوىل عــن قمــع املتظاهريــن .فقــد أفــاد شــهود
عيــان أن كتيبــة النــوايص قــد أرســلت ســيارات مســلحة اىل طريــق الشــط بطرابلــس والحقــت املتظاهريــن3.
رغــم أن رئيــس املجلــس الرئــايس فائــز الـراج قــد أعلــن عــن تنســيقه مــع مكتــب النائــب العــام لإلطــاق الفــوري لـراح كل مــن مل
يتــورط يف أعــال تخريــب للممتلــكات العامــة والخاصــة .كــا أعلــن حينهــا الرئــايس يف بيــان لــه اتخــاذه اإلجـراءات القانونيــة الالزمــة
للتحقيــق يف أي تجــاوزات وقعــت ضــد املتظاهريــن وأي إصابــات نتجــت عــن ذلــك .ورغــم إعــان املدعــي العــام عــن توقيــف
متهمــن باالعتــداء عــى املتظاهريــن ،إال أنــه مل يتــم اإلعــان عــن هوياتهــم أو مجريــات التحقيــق ومآالتهــا يف شــأنهم .األمــر الــذي
يتطلــب مــن الســلط القضائيــة الحــرص عــى االبتعــاد عــن التســييس والخضــوع لضغــط الجامعــات املســلحة لفــرض قــوة القانــون4.
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مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان

أشــار ثالثــة شــهود إن «لــواء النــوايص» ،الــذي يســيطر عــى محيــط ميــدان الشــهداء ،كان املســؤول األســايس عن اســتخدام الرشاشــات
واألســلحة الثقيلــة لتفريــق املتظاهريــن واعتقــال املتظاهرين تعسـفًا يف  23أغطــس/أوت  ،2020واأليــام الالحقة.
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المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء:
قالــت مف ّوضيــة األمــم املتّحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان إن خفــر الســواحل الليبــي (التابــع لفائــز الـراج) واصــل انتهــاك حقــوق
املهاجريــن غــر الرشعيــن يف البحــر املتوســط .وأوضحــت املفوضيــة ،أن “خفــر الســواحل” يواصــل إعــادة القــوارب إىل الشــواطئ مــن
حيــث انطلقــت ،واعتقــال املهاجريــن الذيــن يتــم اعرتاضهــم يف مرافــق احتجــاز تعســفي حيــث يواجهــون ظروفًــا مر ّوعــة ،مبــا يف ذلــك
التعذيــب ،وســوء املعاملــة ،والعنــف الجنــي ،وانعــدام الرعايــة الصحيــة وغريهــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
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وأشــارت املفوضيــة إىل أن هــذه املرافــق املكتظــة مع ّرضــة مــن دون أدىن شـ ّـك لخطــر تفــي كوفيــد -19عــى أوســع نطــاق ممكــن،
داعيــة إىل وقــف جميــع عمل ّيــات اعـراض القــوارب وإعادتهــا إىل ليبيــا ،مجــددة التأكيــد عــى رضورة امتثــال الــدول دومــا اللتزاماتهــا
مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وقانــون الالجئــن .وأعــرب املتح ـ ّدث باســم املفوضيــة روبــرت كولفيــل ،يف إحاطــة مــن
جنيــف ،عــن قلــق شــديد إزاء التقاريــر التــي تفيــد بــأن الســلطات املالطيــة طلبــت مــن الســفن التجاريــة دفــع القــوارب ،التــي
تحمــل مهاجريــن منكوبــن ،إىل أعــاق البحــار.
وأعربــت املفوضيــة أيضً ــا عــن القلــق مــن أن ســفن البحــث واإلنقــاذ اإلنســانية ،التــي عــادة مــا تجــوب منطقــة وســط البحــر األبيــض
املتوســطُ ،م ِن َعــت مــن دعــم املهاجريــن املنكوبــن ،يف وقــت ارتفعــت فيــه أعــداد َمــن يحاولــون القيــام بهــذه الرحلــة املحفوفــة
باملخاطــر ،مــن ليبيــا إىل أوروبــا.
ويف  15أبريل/أفريــل  ،2020قالــت املفوضيــة إن بعثــة األمــم املتّحــدة للدعــم يف ليبيــا تحقّقــت مــن إعــادة ســفينة عــى متنهــا 51
مهاجـ ًرا وطالــب لجــوء ،بينهــم  8نســاء و 3أطفــال ،إىل ليبيــا عــى مــن قــارب مالطــي خــاص بعــد أن انتشــلتهم مــن امليــاه املالطيــة.

حادثة سفينة  15أفريل

بعد قضاء 6
أيام في البحر

مهاجرا و طالب لجوء عادوا على متن
قارب مالطي بعد انتشالهم من المياه

بينهم

51

لقي  5أشخاص
مصرعهم

 8نساء و 3أطفال

؟

فقد  7أشخاص

أرسلتهم السلطات ّالليبية
إلى سجن السكة

ّ
ّ
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

وقــد أرســلت الســلطات الليبيــة املهاجريــن إىل ســجن السـكّة ،وخــال األيــام الســتة التــي قضوهــا يف البحــر ،لقــي خمســة أشــخاص
مرصعهــم وفُ ِقــد ســبعة آخــرون ويفــرض أنهــم غرقــوا .كــا أشــارت املفوضيــة إىل ادعــاءات تفيــد بــأ ّن مراكــز تنســيق اإلنقــاذ البحــري
املعنيــة مل تــر ّد عــى نــداءات االســتغاثة التــي وصلتهــا أو أنّهــا تجاهلتهــا5.
رغــم الــر اجــع النســبي لعمليــات الهجــرة بســبب جائحــة الكورونــا ،اســتأنفت عصابــات التهريــب نشــاطها انطالقًــا مــن الســواحل
الليبيــة .وأوضــح تقريــر وكالــة «بلومبــرغ» أن مــا يقــارب  900مهاجــر غــر رشعــي انطلقــوا مــن الشــواطئ الليبيــة يف الفــرة مــن
 14إىل  28مايو/مــاي  ،2020قاصديــن ســواحل أوروبــا وتــم اعـراض  679منهــم وإعادتهــم إىل ليبيــا بينــا اســتطاع الباقــون اإلفــات
والوصــول إىل الضفــة األخــرى مــن البحــر املتوســط.
ومنــذ انــدالع أزمــة كورونــا علّقــت معظــم ســفن اإلنقــاذ اإلنســانية ،مثــل «أوشــن فايكنــغ» و»يس ووتــش» ،أنشــطة إنقــاذ املهاجريــن
يف البحــر املتوســط .كــا أدت إجـراءات مكافحــة الجائحــة إىل إغــاق الحــدود واملطــارات يف مختلــف دول العــامل ،مــا دفــع مفوضيــة

التال3jPoc4W/ly.bit//:https :
 -5عن تقرير المفوضية .انظر الرابط
ي

الالجئــن واملنظمــة الدوليــة للهجــرة إىل تعليــق كافــة رحــات إعــادة التوطــن.
لكــن بعــد أشــهر وخــال شــهر يونيــو /جــوان  ،2020اســتأنفت هــذه املنظــات
نشــاطها اإلنســاين.
جــاءت فــرة الرتاجــع النســبي إىل حــدود شــهر أفريــل بعــد ارتفــاع كبــر مقارنــة
بنفــس الفــرة مــن الســنة الفارطــة.
 :298%نسبة ارتفاع محاوالت الهجرة
 :6629عدد محاوالت الهجرة من السواحل الليبية
املصدر :منظمة 6 .Sea Watch

قبــل وقــوع الكارثــة ،مجموعــة «هاتــف اإلنــذار» كانــت قــد تلقــت إنــذارا بإبحار
قارب يــوم األحــد  15أغســطس/أوت  ،2020مــن الســواحل الليبيــة ،وأكــدت يف
تغريــدة عــى تويــر أنهــا أعلمــت «جميــع الســلطات» املعنيــة بوجــود مهاجرين
بحاجــة للمســاعدة ،بعدمــا انفجــر محــرك قاربهــم .لكــن يبــدو أن نــداءات
املنظــات غــر الحكوميــة مل تجــد مــن يســتمع إليهــا .وأضافــت املنظمــة بلهجــة
صارمــة «إيطاليــا ومالطــا وأوروبــا ،إن مســؤولية غــرق النــاس تقــع عليكــم»7.
خالل مايو/ماي وأغسطس/أوت :2020
 3500شخص حاول عبور املتوسط
املصدرInfoMigrants :
وبتاريــخ  15ســبتمرب  ،2020أعلــن خفــر الســواحل اليونــاين ،أ ّن ثالثــة مهاجريــن،
هــم امــرأة وطفــان ،لقــوا حتفهــم مســاء االثنــن ،حــن غــرق مركبهــم قبالــة
الســواحل الرشقيــة لجزيــرة كريــت ،يف حــن تم إنقــاذ  53آخريــن كانــوا برفقتهم.
ويف ســياق متصــل ،أفــادت وســائل إعــام ،بغــرق أو فقــدان مــا ال يقــل عــن 24
مهاج ـ ًرا إثــر انقــاب قاربهــم يف البحــر املتوســط بالقــرب مــن ليبيــا .وتــويف يف
هــذه الحادثــة  17مهاجـ ًرا مرصيًــا ،احتجــزت عصابــات التهريــب غريهــم ،ويُقــدر
عددهــم ب 15نفـ ًرا .واشــرطت العصابــات الحصــول عــى مبالــغ ماليــة مقابــل
إطــاق رساحهــم8.
يف املقابــل ،يتواصــل التنســيق األمنــي بــن ليبيــا وشــال املتوســط .فقــد قــررت
كل مــن مالطــا وليبيــا إنشــاء «مركــزي تنســيق» يف طرابلــس وفاليتــا ،لتعزيــز
ســبل مواجهــة الهجــرة غــر الرشعيــة عــر البحــر األبيــض املتوســط ،وســتتم إقامة
هذيــن املركزيــن يف عاصمتــي الدولتــن ،بتمويــل مــن مالطــا .وذلــك «لتوفــر
الدعــم الــروري ملواجهــة الهجــرة غــر الرشعيــة يف ليبيــا والبحــر املتوســط».
رغــم هــذه الجهــود ،إال أن اإلشــكالية تبقــى متواصلــة بخصــوص مراكــز احتجــاز
Migrants : l’ONG Sea Watch reprend ses opérations de sauvetage. Voir le lien : -6
https://bit.ly/2HXNQHO
Voir aussi: Sea Watch. https://bit.ly/2Jh3rTd
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أخبرنا ما يسمى
بخفر السواحل
الليبي أن
سفينتهم لديها
عطل وال يمكنها
اعتراض األشخاص
المنكوبين.
السلطات اإليطالية
أخبرتنا أنها ليست
مسؤولة عن
المنطقة ,إيطاليا
ومالطا وأوروبا،
إن مسؤولية غرق
الناس تقع عليكم
مجموعة «هاتف اإلنذار»
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شــخصا،
يف أكــر حصيلــة غــرق مهاجريــن قابلــة الســواحل الليبيــة ،فقــد 45
ً
بينهــم أطفــال ،أثنــاء محاولتهــم الهــرب مــن ليبيــا ،انطلــق حــوايل  82مهاج ـ ًرا
عــى مــن قــارب باتجــاه الســواحل األوروبيــة انفجــر محــرك القــارب فانقلــب
املركــب ،تــاركًا وراءه  45غري ًقــا عــى األقــل بينهــم  5أطفــال.
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املهاجريــن التــي متثــل اخرتاقًــا حقيق ًيــا للمنظومــة القانونيــة والحقوقيــة واملؤسســية يف ليبيــا ،حيــث تســتمر يف الوجــود مســتغل
شــبكة العالقــات اإلجتامعيــة والسياســية والعســكرية القامئــة .وقــد مثلــت تهديـ ًدا حقيقيًــا للمهاجريــن خــال فــرة الوبــاء الصحــي.
األمــر الــذي دعــا أمــن عــام األمــم املتحــدة إىل إغالقهــا.
 2400مهاجر والجئ يف مراكز اإلحتجاز الرسمية
املصدر :إحاطة مبعوثة األمم املتحدة
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وتقــدر كل مــن املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن ومنظمــة الهجــرة الدوليــة عــدد مراكــز االحتجــاز الرســمية يف ليبيــا بأكــر مــن
 33مرك ـ ًزا ،فيــا تــأيت املطالبــات األمميــة بإغــاق مراكــز احتجــاز املهاجريــن يف وقـ ٍ
ـت تكافــح فيــه ليبيــا للتصــدي لجائحــة كورونــا
بإمكانيــات خجولــة وقطــا ٍع صحــي متهالــك ،مــا يُعــرض املهاجريــن وطالبــي اللجــوء لخطــر اإلصابــة بالوبــاء بالنظــر الكتظــاظ مراكــز
االحتجــاز وحالــة التســيب وانعــدام الــرف الصحــي واملرافــق ،واالفتقــار ألبســط الخدمــات اإلنســانية والرعايــة الطبيــة.

التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

ـام كامــل ممتــد حتــى جويلية/يوليــو
ومــن ناحيــة أخــرى ،عــاش املهاجــرون وطالبــو اللجــوء
كابوســا مرعبًــا وداميًــا عــى مــدى عـ ٍ
ً
 ،2020عندمــا كان القصــف يطــال مراكــز احتجازهــم وســط املواجهــات بــن قــوات حكومــة الوفــاق وقــوات الجيــش الوطنــي الليبــي
بقيــادة خليفــة حفــر .وحينهــا أشــارت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إىل أن عــدم نقــل املحتجزيــن مــن املناطــق القريبــة مــن
األهــداف العســكرية محتملــة أو عــدم نقــل أهــداف عســكرية كانــت متموضعــة جــوار مركــز احتجــاز يعــد جرميــة حــرب وانتهــاكات
اللتزامــات القانــون الــدويل الداعــي التخــاذ جميــع التدابــر املمكنــة لحاميــة املدنيــن مــن آثــار الهجــات املحتملــة .وبحســب
التقاريــر الدوليــة ،تعــود أســباب إطالــة مــدة احتجــاز املهاجريــن يف مراكــز االحتجــاز إىل تفاهــات تحــدث بــن عصابــات تهريــب
البــر وبعــض عنــارص األمــن وخفــر الســواحل واملجموعــات املســلحة ،مــن أجــل ترتيــب طُــرق النقــل وتحديــد التاريــخ والعــدد
املطلــوب وتجهيــز مراكــب الصيــد والطوافــات املطاطيــة الالزمة9.وقــد ســبق للتقريــر نصــف الســنوي الســابق ملركــز دعــم التحــول
الدميقراطــي ،وورقاتــه الخاصــة بهــذا امللــف اىل تفصيــل مراكــز االحتجــاز التــي تخــرج عــن اإلحصــاءات الرســمية ،ومســاهمتها يف
خــرق حقــوق اإلنســان يف ليبيــا.

المقابر الجماعية:
معركة من بقايا
المعارك
بعــد انتهــاء املواجهــات يف طرابلــس ،أعلنــت محكمــة الجنايــات الدوليــة عن البــدء يف التحقيــق يف املقابــر الجامعيــة التــي تــم
العثــور عليهــا يف عــدة مناطــق ،بعــد مطالــب حكوميــة ليبيــة واســتنكار دويل واســع ،لك ـ ّن الجانــب اإلنســاين فيهــا مــا زال مغيبًــا.
و ُعــر يف مدينــة ترهونــة وحدهــا ،جنــوب رشقــي طرابلــس ،وحدهــا ،عــى  11مقــرة جامعيــة تضـ ّم رفــات عـرات القتــى ،بعضهــم
مدنيــون ،بحســب بيــان لــوزارة الخارجيــة يف حكومــة الوفــاق يف منتصــف شــهر أغســطس/أوت 10.2020ونــرت الهيئــة العامــة
 -9المهاجرون ف� ليبيا ي ن
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للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن ،وهــي هيئــة حكوميــة تابعــة للوفــاق الوطنــي ،عــى حســابها بفيســبوك ،صــو ًرا النتشــال جثــث
قالــت إنهــا كانــت مدفونــة يف مقــرة جامعيــة يف أحــد املـزارع .وأكــدت الهيئــة انتشــال عــر جثــث رغــم اكتشــاف «العبــث» بهــا،
متابعــة أنهــا «تُق ـ ّدر حرقــة النــاس عــى أبنائهــم املفقوديــن ،لكــن عليهــم مســاعدة املختصــن ،بــدل محاولــة اســتخراج الجثــث
بنفســهم».
تحدثــت عــدة وســائل إعــام مق ّربــة مــن حكومــة الوفــاق عــن أن غالبيــة القتــى هــم مــن أهــايل املدينــة .وألقــت هــذه املصــادر
باللــوم عــى ميليشــيا الــكاين أو الكانيــات ،وهــي ميليشــيا مواليــة لخليفــة حفــر ،قُتــل عــدد مــن قادتهــا قبــل أســابيع يف العمليــات
العســكرية .وقــد اشــتهرت هــذه امليليشــيا عــام  2017بأعــال قتــل واســعة املدينــة ،وكانــت عــى صلــة يف بداياتهــا مــع حكومــة
الوفــاقّ ،إل أن عالقــة الطرفــن ســاءت قبل إعــان خليفــة حفــر حملتــه للســيطرة عــى طرابلــس11.
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حســب آخــر إحصائيــة ،ملنظمــة مرســلون بــا حــدود لهــذا العــام ،جــاءت ليبيــا يف املرتبــة  162يف املــؤرش العاملــي لحريــة الصحافــة،
وأوضحــت املنظمــة ،أن تراجــع ترتيــب ليبيــا ،ســببه حالــة عــدم االســتقرار الســيايس واألمنــي الــذي تعيشــه البــاد منــذ ســنوات،
ومــا صاحبــه مــن نزاعــات مســلحة وحــروب ،انعكســت ســل ًبا عــى حيــاة الصحفيــن ،وأدت إىل مقتــل عــدد منهــم ،إضافــة إىل
اعتقالهــم بشــكل تعســفي.
ومل تبــارح مكانهــا املتــدين يف هــذا املــؤرش العاملــي ،عــى مــدى الســنوات املاضيــة ،فقــد حلــت يف املرتبــة ال  164عــام  ،2019ويف
املرتبــة ال 162يف عــام  ،2018ويعمــل املــؤرش عــى قيــاس حالــة حريــة الصحافــة يف  180بلــدً ا عــى مســتوى العــامل.
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صحفيا ليبيا غادرو البالد
ً
فى ثالث سنوات هربا من
الظروف األمنية المتردية
تقرير منظمة مراسلون بال حدود/ماي .2020

اإلختفاء القسري:
بعــد عــام عــى اختفــاء املحاميــة والناشــطة ســهام رسقيــوة ،ال يـزال مصريهــا مجهـ ً
ـول .بتاريــخ  17يوليو/جويليــة  ،2020أصــدرت
بعثــة األمــم املتحــدة بيانًــا بهــذا الخصــوص12.
هــذا وقــد شــهدت فــرة الرصــد ،وخــال األزمــة الصحيــة يف البــاد ،اختفــاء طبيــب يف بنغــازي انتقــد تعامــل الســلطات مــع الوبــاء.
فُقــد االتصــال بالدكتــور محمــد عجــرم طبيــب العيــون ببنغــازي ،يف  30مــارس  ،2020بعــد انتقــاده عــى قنــاة الحــدث املواليــة
للجـرال خليفــة حفــر لســلطات املنطقة الرشقيــة عــى ســوء إدارتهــا وتناولهــا ألزمــة كورونــا .وتســاؤل الدكتــور عــن امليزانيــة التــي
رصــدت لــوزارة الصحــة والبالــغ قدرهــا  300مليــون دينــار ،يف حــن مل توفــر أبســط املســتلزمات مبــا فيهــا رشيــط ســحب عينــات
التحليــل ،والــذي ميكــن توفــره مببلــغ زهيــد.
غــر أنــه بعــد املداخلــة ،نــر عــى حســابه بفيســبوك «خالــق الــرأس قاطعــه!! لِ َنقُــل كلمــة الحــق ،وال نخــى يف اللــه لومــة
الئــم» ،ليتبعهــا بأخــرى ,كشــف فيهــا أنــه تعــرض لالســتجواب ،وأُبلــغ بأنــه تــم اســتدعائه مــن قبــل مــا يســمي «برئيــس أركان»
ت
التال2HQXzQ7/ly.bit//:https :
 -11الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب عىل التوي� .انظر الرابط ي
التال3eiy4Du/ly.bit//:https :
 -12عام عىل اختفاؤ سهام رسقيوة .انظر الرابط ي
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حرية الصحافة في ليبيا:

ميليشــيات حفــر ،عبــد الــرزاق الناظــوري ،قبــل أن ينقطــع االتصــال بــه نهائ ًيــا،
بحســب مقربــن13 .
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هــذا ويؤكــد تقريــر الصليــب األحمــر أن ليبيــا تتصــدر القامئــة الســوداء عامل ًيــا
لحــاالت االختفــاء القــري ،حيــث أوضحــت اللجنــة ،يف تقريــر لهــا مبناســبة اليــوم
العاملــي لالختفــاء القــري ،أن “الـراع والهجــرة عامالن أساســيان يقفــان وراء عدد
حــاالت االختفــاء يف ليبيــا ،وأن عــدد املختفــن يف ليبيــا بلــغ أكرث من  1600شــخص».
هــذا ويتواصــل النــزاع يف املؤسســات املرشفــة عــى اإلعــام بعــد الجــدل حــول
تعيــن الــراج ملحمــد بعيــو عــى رأس الهيئــة الليبيــة لإلعــام.
طبقــا للق ـرار رقــم ( )597لرئاســة حكومــة الوفــاق الوطنــي تــم إنشــاء املؤسســة
الليبيــة اإلعــام والتــي تكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلة
والتابعــة ملجلــس وزراء الوفــاق ويكــون املقــر الرئيــي لهــا يف طرابلــس.
ومنــح القــرار للمؤسســة تنفيــذ الخطــط والسياســة العامــة للدولــة يف مجــال
اإلعــام ولهــا عــى األخــص مــا يــي:
اق ـراح وتنفيــذ خطــط وبرامــج ومرشوعــات التنميةوالتطويــر الخاصــة
باملؤسســة والجهــات التابعــة لهــا وميزانيتهــا يف اقـراح مرشوعــات القوانني
واللوائــح واألنظمــة املتعلقــة بالعمــل اإلعالمــي الوطنــي ووضــع وتطبيــق
املعايــر والضوابــط املنظمــة للعمــل اإلعالمــي بجميــع وجوهــه واتخــاذ
كل مــا يلــزم للرفــع مــن مســتوى كفاءتــه وأدائــه واملســاهمة يف تأمــن
املناعــة الوطنيــة وتحصــن الدولــة واملجتمــع.
إصــدار الرتاخيــص واألذونــات الالزمــة ملزاولــة العمــل اإلعالمــي  ،وتنظيم
منــح الــرددات اإلذاعيــة األرضيــة والفضائيــة ووضــع الضوابــط الكفيلــة
مبنــع الرسقــة والتعــدي عــى الحقــوق األدبيــة  ،واق ـراح لوائــح واســعار
اإلنتــاج اإلعالمــي العتامدهــا مــن مجلــس الــوزراء.
هيئة العامة للصحافة
وكالة األنباء الليبية
مركز اإلعالم الجديد
قناة ليبيا الوطنية
قناة ليبيا الرسمية
قنــاة ليبيــا الفضائيــة
“تلفزيــون ليبيــا”
قناة ليبيا الرياضية
قناة الشبابية
راديو الشبابية

راديو ليبيا
راديو الرشوق
إذاعة القرآن الكريم
قناة ليبيا اإلخبارية
قناة ابرارن األمازيغية
قناة الهداية
مركــز البحــوث والدراســات
اإلعالميــة
أي جهــة أخــرى تتبــع الهيئــة
العامــة لإلعالم

تنفيــذ السياســات املتعلقــة باالســتثامر االقتصــادي يف املجــاالت االعالمية
وتنظيــم الرشاكــة والتعــاون مــع القطــاع اإلعالمــي الخاص.
ويخضع لتبعية املؤسسة الليبية لإلعالم الجهات التالية:
الط� محمد عجرم ي ف
التال324DUmW/ly.bit//:https :
� بنغازي .انظر الرابط ي
 -13عن حادثة اختفاء ي ب

محمد عجرم

يؤكد تقرير الصليب
األحمر أن ليبيا تتصدر
القائمة السوداء
عالميا لحاالت
اإلختفاء القسري،
موضحا أن “الصراع
والهجرة عامالن
أساسيان يقفان وراء
عدد حاالت االختفاء
في ليبيا ،وأن عدد
المختفين في ليبيا بلغ
أكثر من  1600شخص

الحقــا جــاء قـرار رئاســة حكومــة الوفــاق بتعيــن بعيــو ليكشــف عــن هشاشــة آليــات اتخــاذ القـرار ومؤسســاتها .فقــد رفضــت عــدة
جهــات متنفــذة ،خاصــة منهــا ثــوار طرابلــس ،عــى خلفيــة خالفــات حــول االعتــادات املاليــة يف وزارة اإلعــام وتقاســم النفــوذ بــن
الجامعــات املســلحة واملوالــن لهــا.
التضييق على المجتمع المدني
منقوصــا .وقــد تعهــدت ليبيــا يف االســتعراض الــدوري
ال ي ـزال اإلطــار القانــوين املنظــم للعمــل الجمعيــايت واملجتمــع املــدين الليبــي
ً
أساســا بتغيــر املنظومــة القانونيــة املوروثــة مــن
الشــامل لوضعيــة حقــوق اإلنســان لســنة  2015بجملــة مــن اإلصالحــات تتعلــق ً
عهــد القــذايف .لكــن واقــع الحــال أكــد فشـ ًـا تامــا يف هــذا املســار وصــولً اىل االســتعراض الــدوري لســنة  2020املزمــع إجـراءه خــال
شــهر نوفمــر.
أحــد القوانــن املعمــول بهــا منــذ مــا قبــل الثــورة يف ليبيــا ،هــو القانــون رقــم  19بشــأن إعــادة تنظيــم الجمعيــات األهليــة الصــادر
عــام  2001والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بق ـرار أمانــة مؤمتــر الشــعب العــام رقــم  73لســنة  2002وملحقاتــه 14.كــا أصــدرت
مفوضيــة املجتمــع املــدين الليبيــة لوائــح خاصــة مبنظــات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة .وهــي النصــوص املعمــول بهــا حاليًــا،
والتــي أدت إىل التضييــق عــى حريــة تكويــن الجمعيــات.
وجــاء قـرار املجلــس الرئــايس لحكومــة الوفــاق الوطنــي رقــم ( )286لســنة  2019والصــادر بتاريــخ  7/3/2019بشــأن اعتــاد الالئحــة
التنظيميــة لعمــل مفوضيــة املجتمــع املــدين 15،ليزيــد مــن حجــم التضييــق عــى العمــل املــدين16.
ميكــن مالحظــة أن عمــل املفوضيــة يركــز عــى ربــط املجتمــع املــدين بفروعــه وصــولً إىل املركــز .وقــد أشــار منشــور املفوضيــة إىل
هــذا الجانــب ،حيــث يتوجــب عــى كل الجمعيــات التعامــل مــع املكاتــب الفرعيــة واإلبــاغ عــن جميــع نشــاطاتها.
التال2UldskL/ly.bit//:https :
 -14لإلطالع عىل القانون .انظر الرابط ي
التال36pMTjK/ly.bit//:https :
 -15لإلطالع عىل الالئحة .انظر الرابط ي

التال38AEexP/ly.bit//:https :
 -16منشور المفوضية عىل صفحتها الرسمية بخصوص الالئحة الجديدة .انظر الرابط ي
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جاء قرار رئاسة
حكومة الوفاق
بتعيين بعيو ليكشف
عن هشاشة
آليات اتخاذ القرار
ومؤسساتها.
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يعكــس هــذا التعميــم قواعــد اللوائــح املســتعملة ،التــي تنــص عــى رشط اإلعــام املســبق للمفوضيــة للحصــول عــى الرتخيــص
لالنطــاق يف العمــل ،كــا يتوجــب عليهــا الحصــول عــى إذن مســبق لفتــح حســاب بنــي .كــا تتمتــع املفوضيــة بصالحيــة تجميــد
حســاب الجمعيــة .وهــي املخولــة بحــل الجمعيــة بنــاء عــى تقديــر املفوضيــة وحدهــا.
باإلضافــة إىل تركيــز منظومــة الرتخيــص املســبق يف إج ـراءات تكويــن الجمعيــات ،ال تنــص اللوائــح عــى دور الســلطة القضائيــة يف
الرقابــة عــى عمــل املفوضيــة .تعتــر املفوضيــة اليــوم بريوقراطيــة ذات صالحيــات واســعة قــادرة عــى تعطيــل املبــادرة املواطنيــة
لالنخ ـراط يف العمــل املــدين ،بســبب طــول اإلج ـراءات وعــدم وضــع آجــال معقولــة لردودهــا .وهــي تعكــس تخوفــا مــن نشــاط
املجتمــع املــدين خاصــة يف ظــل االنقســام املؤسســايت وال ـراع الســيايس الليبــي.
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اشــرط ق ـرار املفوضيــة املذكــور أعــاه ،الحصــول عــى ترخيــص مســبق لطلــب التمويــات ،باإلضافــة اىل وضعــه مهلــة للمنظــات
الدوليــة لتقديــم تقاريرهــا املاليــة ،أو أنهــا ســتواجه الحــل واملنــع مــن العمــل.

التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

التوصيات
على المستوى السياسي:
رضورة الترسيــع باإلصــاح الهيــكيل يف مؤسســات الدولــة وتوحيدهــا خاصــة مؤسســات وزارات الدفــاع والداخليــة،
وتحديــد املســؤولية الوظيفيــة والســلم الرتاتبــي الكفيــل بتحديــد مصــدر القـرارات ومنفذيهــا ،لتجنــب تدخــل التنظيــات
واملســلحة وشــبه العســكرية ،التــي يجــب أن ت ُحــل.
رضورة إنهــاء تواجــد الســاح خــارج إطــار الدولــة باعتبــاره ســببًا رئيس ـيًا يف تعطيــل املصالحــة الوطنيــة ووقوفــه وراء
الجرميــة املنظمــة وتهريــب البــر واإلتجــار بهــم.
الترسيــع يف العمليــة السياســية للوصــول إىل انتخابــات وحكومــة وطنيــة موحــدة جديــدة ،تضمــن وحــدة ليبيــا دولــة
وشــع ًبا.
إج ـراء مصالحــات شــاملة بــن القبائــل الليبيــة إلنهــاء حــاالت القتــل بهــدف االنتقــام تحــت مســميات «أوليــاء الــدم».
والعمــل عــى تبــادل جثــث القتــى واألرسى.
إطــاق حــرب فعليــة عــى الفســاد يف املؤسســات الرســمية وشــبكات النفــوذ املــايل واملســلح خاصــة يف وزارة اإلعــام
والصحــة ،وهــي مــن املؤسســات الرئيســية يف إدارة األزمــة السياســية والصحيــة يف البــاد.
تعزيــز الســلطة املحليــة باعتبارهــا األقــدر عــى إدارة األزمــة الصحيــة بالقــرب مــن املواطنــن ومعاينــة احتياجاتهــم
املبــارشة.
إصــاح املنظومــة القضائيــة والتوقــف عــن مامرســات الضغــط والقتــل يف حــق العاملــن يف القطــاع القضــايئ ،وإنهــاء
ســيطرة الســلطة التنفيذيــة عــى النيابــة العامــة.
لعــل جــزء مهــا مــن اإلصــاح الترشيعــي ينتظــر وضــع دســتور ليبــي جديــد ،لكــن الســلطات القامئــة يجــب عليهــا
اح ـرام املعاهــدات الدوليــة ومراجعــة املنظومــة القانونيــة القامئــة.
على المستوى الحقوقي:
غلــق مراكــز االحتجــاز وإطــاق رساح املحتجزيــن ووضــع إطــار قانــوين واضــح ومتكامــل يحــرم قواعــد ومبــادئ حقــوق
اإلنســان.
تحديد السلطات املسؤولة مبارشة يف التعامل مع ملف املهاجرين بدل تعدد املتدخلني يف هذا املجال.
اإلنهاء مع حاالت االختفاء القرسي وكشف مصري املختفني إىل اليوم,
رضورة دعم توثيق حاالت االختفاء القرسي السابقة وكشف املسؤولني عنها وجلبهم اىل العدالة.
العمل عىل وقف محاوالت السيطرة عىل اإلعالم والرقابة عىل مواقع التواصل االجتامعي.
ضامن استقاللية املؤسسة الليبية لإلعالم وإخراجها من تحت إرشاف السلطة التنفيذية.
إصــاح قطــاع اإلعــام ودعــم املؤسســات اإلعالميــة الناشــئة واملســتقلة مــع دعــم اإلعــام املحــي يف منطــق الداخــل
والجنــوب الليبــي.
الكشــف عــن جرائــم املقابــر الجامعيــة ومحاســبة املســؤولني عنهــا وإخراجهــا مــن التــداول الســيايس عليهــا واســتغاللها

كورقــات ضغــط عــى األطـراف الليبيــة يف املفوضــات.
ضــان حــق التظاهــر وردع الجامعــات املســلحة وشــبه العســكرية عــن االعتــداء عــى املتظاهريــن ،ومحاســبة املســؤولني
عــن االعتــداءات التــي عقبــت مظاهـرات شــهري أغســطس/أوت وســبتمرب .2020
عــى الســلطات يف ليبيــا اإلرساع يف إصــاح املنظومــة القانونيــة الخاصــة بحريــة تكويــن الجمعيــات ،وإلغــاء اإلج ـراءات
املضيقــة عــى منظــات املجتمــع املــدين منقبــل مفوضيــة املجتمــع املــدين ســواء يف الــرق أو الغــرب ،فعــى الســلطات
يف ليبيــا تجــاوز منظومــة الرتخيــص املســبق كــرط للعمــل الجمعيــايت يف مختلــف أشــكاله ،نحــو تعزيــز حريــة املبــادرة
والنشــاط املــدين مــع تعزيــز صالحيــات القضــاء يف هــذا املســتوى ،ليصبــح الســلطة املخولــة بالرقابــة عــى عمــل املجتمــع
املــدين مبــا فيهــا اعــال املفوضيــة ذات نفســها واخراجهــا مــن عبــاءة الســلطة التنفيذيــة التابعــة لهــا ســواء يف الــرق أو
الغــرب.
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