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ــز دعــم التحــول الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان )دعــم(.  ــع الســنوي األول ملرك ــر رب ــر هــذا التقري يعت

ويغطــي الفــرة املمتــدة مــن 01 أكتوبــر إىل 31 ديســمر 2020. تتواصــل السياســات والترشيعــات املتعلقــة 

باإلنتقــال الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان كمحــور رئيــي للتقريــر كــا كانــت عليــه يف التقاريــر الســابقة. 

وقــد أشــار التقريــر نصــف الســنوي الســابق إىل معطيــات هــي بصــدد التأكَــد يف البلــدان الثــاث املشــمولة 

بالرصــد: تونــس، مــر وليبيــا.

ــت  ــوة. كان ــة بق ــة املمنهج ــته القمعي ــخ سياس ــة ورس ــو الدكتاتوري ــه نح ــر نقلت ــام يف م ــق النظ حق

ــة عــر اســتغال  ــري الدميقراطي ــة فرصــة للنظــام للســخرية مــن أبســط رشوط ومعاي ــات الترشيعي االنتخاب

كل املؤسســات يف الدولــة لضــان وصــول األصــوات املواليــة للنظــام، واملــال الســيايس والحمــات اإلعاميــة 

ــة... املوجه

واصــل النظــام يف األثنــاء انتهــاك حقــوق اإلنســان ضــد الجميــع. يعيــش »اإلنســان« املــري دون أبســط 

ــن  ــة تُدي ــات الدولي ــر والحم ــم أن التقاري ــر كل يشء، رغ ــة لتري ــواق اإلعامي ــعى األب ــا تس ــه، في حقوق

ــا. املارســات وتطالــب بإطــاق رساح الناشــطني دامئً

ــات  ــات عائ ــر عاق ــوبية ع ــية واملحس ــة السياس ــس الزبوني ــى تكري ــري ع ــام امل ــل النظ ــك يعم كذل

ــتخبارات  ــني اإلس ــت أع ــا تح ــرك جميعه ــال تتح ــال أع ــادي ورج ــوذ اقتص ــح نف ــة ومصال ــية ومالي سياس

ــيايس  ــوين وس ــل قان ــتغل كل تفصي ــى اس ــو معط ــزيب.  وه ــهد الح ــركان املش ــذي يح ــني ال ــن املري واألم

واقتصــادي وثقــايف وإعامــي مــن أجــل تركيــز الهيمنــة التامــة لنظــام عبــد الفتــاح الســيي. وقــد ارتبــط 

ــري  ــة: التداب ــل يف النصــوص القانوني ــي تعتمــد عــى شــيطان التفاصي ــة مــن االنتهــاكات الت ــك بجمل كل ذل

ــة  ــو عقوب ــتثنايئ ه ــي اإلس ــاف التحفظ ــم واإليق ــطني وعائاته ــة للناش ــلة يومي ــي أداة هرس ــة ه االحرازي

ــري. ــاب الســجن األول ال غ ــة هــي ب ــة والنياب اصلي

ــاره  ــاين، باعتب ــال الث ــا. فاإلنتق ــكاد يكــون دامئً ــال متواصــل ي ــال الدميقراطــي هــو انتق ــس، اإلنتق يف تون

مقدمة
مرحلــة تكريــس الســلطة السياســية الرشعيــة القــادرة عــى انهــاء اإلنتقــال، مــأزوم إىل درجــة تهديــد 

اإلنتقــال الدميقراطــي ككل. فقــد تحولــت الرشعيــة االنتخابيــة إىل معطــى دســتوري يضيــع يف تفاصيــل 

ــي  ــزاب ه ــهد أح ــدرت املش ــا إىل أن تص ــن معناه ــتنفذها م ــذي اس ــزيب، وال ــيايس والح ــراع الس ال

بالحــد األدىن مل تتكيــف بعــد مــع الدميقراطيــة واشــراطاتها. ولعبــت دوًرا يف تعطيــل مســار العدالــة 

اإلنتقاليــة واســتغاله حيــث أضحــت املؤسســات املرشفــة عليــه متهمــة كغريهــا مــن الفاعلــني 

ــال نحــو  ــاء، ال انتق ــه. يف األثن ــد عن ــا ال محي ــرًا واقًع ــع الفســاد عن ــع م ــح التطبي السياســيني، ليصب

حقــوق اإلنســان يف ظــل الــدور املحــدود للمؤسســات املعنيــة بهــا. أضحــت هــذه املؤسســات جــزء 

ــذي مل يســتوعب منظومــة  مــن املشــكل وال تقــدر يف اآلن نفســه عــى اإلســتجابة لضغــط الواقــع ال

ــات الدســتورية واملســتقلة هــي نفســها مهــددة. حقــوق اإلنســان. الهيئ

يف ليبيــا، اإلشــكاليات أكــر تعقيــًدا خاصــة إذا مــا متــت اإلشــارة إىل أن الليبيــني يواجهــون معضلــة 

ــا  ــذي ميــس اإلقتصــاد واملجتمــع والجغرافي ــة واملجتمــع، بالنظــر إىل اإلنقســام ال ــدد وجــود الدول ته

ــة  ــد للثق ــه فاق ــه أن ــال عن ــا يُق ــل م ــق أق ــاويض يف أف ــار التف ــرك املس ــاء، يتح ــات. يف االثن واملؤسس

لــدى عمــوم الليبيــني، لتجــد القــوى الدوليــة مدخــًا ســهًا للتحكــم يف األوراق املوضوعــة عــى طاولــة 

املفاوضــات. فكلــا تقــدم املســار التفــاويض بخطــى إيجابيــة يظهــر ظــل الســاح يف املشــهد الليبــي: 

وهــو الســاح الــذي أصبــح يُهيــكل عاقــات النفــوذ والتوازنــات يف املجتمــع والســلط الحاكمــة عــى 

الســواء بدعــم أجنبــي.
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ال إنتقــال يف مــر إال نحــو الدكتاتوريــة العســكرية، يف شــكل 

مــن أشــكال القمــع مكشــوف الوجــه. وهــو قمــع عابــر للمؤسســات 

ــم ترجــع خيوطهــا  ــق منظومــة تحكُ ــة حيــث خل والنصــوص القانوني

إىل رأس الســلطة التنفيذيــة عبــد الفتــاح الســيي. ال ميكــن الحديــث 

ــإرادة  ــم ب ــاء يحك ــاث فالقض ــلطات الث ــني الس ــوازن ب ــن ت ــا ع فعلًي

النظــام يف حبــس الناشــطني وإســتبعاد املعارضــني يف االنتخابــات، 

ــرت  ــي أط ــني الت ــة القوان ــت جمل ــة وضع ــلطة الترشيعي ــا الس في

بقــاء الســيي ونظامــه إىل مــا أبعــد مــن ســنة 2030. أحتفــل الرئيــس 

ــى  ــى ع ــاده الـــ66، ليبق ــد مي ــر2020 بعي ــوم 19 نوفم ــيي ي الس

رأس هــرم الســلطة إىل حــدود الثانــني مــن عمــره، وهــو العســكري 

الــذي يحــرص فقــط عــى بنــاء اقتصــاد العســكر وثروتــه يف مأسســة 

ــة. ــة الدول ــة الســلطة العســكرية عــى مدني ــة لهيمن محموم

مصر
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I- السياسات والتشريعات المتعلقة باإلنتقال الديمقراطي:

شــهدت هــذه الفــرة املشــمولة بالرصــد انتخابــات مجلــس النــواب وانتخابــات مجلــس الشــيوخ. 

وقــد ترجمــت اإلنقــاب القانــوين عــى مســار اإلنتقــال الدميقراطــي املأمــول منــذ الثــورة والــذي 

نــص عليــه الدســتور املــري. عكســت االنتخابــات مأسســة القمــع وهيمنــة النظــام فــا وجــود 

ألصــوات معارضــة التــي تــم قولبتهــا يف صــورة املعارضــة الوطنيــة والهادئــة، أي أنهــا معارضــة ال 

يجــب أن تخــرج عــى مــا يــروج لــه النظــام أو ال ترفــع صوتهــا إحتجاًجــا بــل لرشعنــة مــا يتخــذه 

ال غــري. بــل وحتــى يف ظــل هــذه اإلشــراطات املفروضــة مــن النظــام، عمــل األخــري عــى إخراجهــا 

مــن الســلطة الترشيعيــة بغرفتيهــا حيــث غــاب أغلــب رموزهــا يف الرملــان الســابق.

السلطات الثالث والتوازن بينها:. 1
ــة  يبــدو الحديــث عــن التــوازن يف غــر محلــه يف ظــل سياســة النظــام املــري. يبقــى التــوازن قيمــة قانونيــة وإجرائي

وحقوقيــة يحتــج بهــا التقريــر عــى املامرســات والسياســات والترشيعــات إال أنهــا غائبــة متاًمــا عــن ذهــن وعقــل النظــام 

ــوري. الدكتات

أ( اإلنتخابات التشريعية

• انتخابات مجلس النواب المصري:	

ــة  ــس محكم ــب رئي ــم نائ ــن إبراهي ــار الش ــة املستش ــر 2020 برئاس ــوم 5 أكتوب ــات ي ــة لالنتخاب ــة الوطني ــت الهيئ أعلن

النقــض، رســميًا القامئــة النهائيــة بأســامء املرشــحن النتخابــات مجلــس النــواب، وذلــك بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة كافــة 

ــة. ــا مبجلــس الدول ــة العلي األحــكام الصــادرة مــن املحكمــة اإلداري

• المرحلــة األولى:21 و23 أكتوبر للمصريي�ن فى الخارج ويويم 24 و25 أكتوبر للمصريي�ن 	

فى 14 محافظة

رغــم مــا أن هــذه املرحلــة قــد بــدت دون توتــرات إال أن ســيطرة قامئــة مســتقبل وطــن الفعليــة عــى العمليــة االنتخابيــة 

كانــت واضحــة. وهــي قامئــة مواليــة للنظــام. لكــن ظهــرت بعــض الشــكاوى التــي أكــدت عــى وجــود إخــالالت جســيمة متــس مــن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة.

فقــد تقــدم الدكتــور محمــد فــؤاد، عضــو مجلــس النــواب، ومرشــح الحــزب املــرى الدميقراطــى عــن دائــرة العمرانيــة والطالبيــة، مبذكــرة لقســم رشطــة العمرانيــة بشــأن 

بعــض املخالفــات الجســيمة التــي تــر وتخــل بســر العمليــة اإلنتخابيــة.

وقــال فــؤاد ىف نــص الخطــاب: »نوجــه عنايــة ســيادتكم أننــا الحظنــا وعــى مــدار اليــوم األول النتخابــات مجلــس النــواب 2020 بعــض املخالفــات الجســيمة التــي تــر وتخــل 

بســر العمليــة اإلنتخابيــة يف دائــرة قســم العمرانيــة، متثلــت يف إقامــة العديــد مــن املرشــحن واألحــزاب لنقــاط تجمــع وصوانــات مبناطــق متفرقــة مــن الدائــرة بحشــد الناخبــن 

مســتخدمن املــال نظــر التصويــت لصالحهــم حيــث يتــم داخلهــا جمــع البطاقــات الشــخصية للمواطنــن وتوزيــع مبالــغ نقديــة وهدايــا عينيــة لهــم وتوجيههــم النتخابهــم، 

كذلــك أيًضــا إســتغالل بعــض الجمعيــات الخريــة واســتخدامها يف حشــد املواطنــن املنتفعــن منهــا ورشاء أصواتهــم اإلنتخابيــة، وهــو مــا يعــد إخــالاًل بأحــكام الدســتور و قانــون 

تنظيــم مبــارشة الحقــوق السياســية رقــم 45 لســنة 2014 وتعديالتــه وأيًضــا قــرارات الهيئــة الوطنيــة لإلنتخابــات بشــأن انتخابــات مجلــس النــواب 2020 والتــي حظــرت كل 

هــذه املامرســات التــي تؤثــر عــى نزاهــة وحياديــة العمليــة االنتخابيــة«.1.

لكن وكام كان متوقًعا جاءت الهيئة الوطنية لإلنتخابات لتعلن عن أن املرحلة األوىل قد متت دون مخالفات يف بيان إعالن نتائج املرحلة األوىل.

املرحلة الثانية: 7 و8 نوفمرب 2020  

4032 مرشًحا بالنظام الفردي  

8 قوائم بنظام القامئة تضم 284 مرشًحا أساسيًا ومثلهم احتياطيًا  

36 حزبًا  

عدد الدوائر اإلنتخابية: 143 دائرة للمقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم  

أثــارت التقســيامت املعتمــدة يف الدوائــر االنتخابيــة جــداًل بســبب اتاحتهــا الفرصــة لألحــزاب املدعومــة مــن النظــام للعمــل يف دوائــر كبــرة جغرافيــا فيــام يواجــه املســتقلون 

https://bit.ly/2XmQxHd :1- النائب محمد فؤاد يتقدم بمذكرة لشرطة العمرانية بشأن مخالفات تضر بسير العملية االنتخابية. انظر الرابط التالي
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ماكينــات إنتخابيــة تدعــم مرشــحي النظــام واملوافــق عليهــم أمنيًــا أو هــم مرشــحون مــن خلفيــة عســكرية وأمنيــة.

• الحصانة في مجلس النواب المصري: 	

حــدد الفصــل الثــاين مــن البــاب الحــادي عــرش بالئحــة مجلــس النــواب، تفاصيــل وأنــواع الحصانــة التــي يتمتــع بهــا النــواب داخــل املجلــس، حيــث قســمها إىل فرعــن: األول 

الحصانــة املوضوعيــة، والثــاين الحصانــة اإلجرائيــة.

ونصــت املــادة 355 عــى أن الحصانــة املوضوعيــة هــي أال يُســأل عضــو مجلــس النــواب عــام يبديــه مــن آراء تتعلــق بــأداء أعاملــه يف املجلــس أو يف لجانــه. ونــص الفــرع 

الثــاين بخصــوص الحصانــة اإلجرائيــة يف املــادة 356 عــى أنــه ال يجــوز يف غــر حالــة التلبــس بالجرميــة، أثنــاء دور انعقــاد مجلــس النــواب، أن تتخــذ ضــد أي عضــو مــن أعضائــه 

أيــة إجــراءات جنائيــة يف مــواد الجنايــات والجنــح ســواء يف مرحلــة التحقيــق أو اإلحالــة إىل املحاكمــة، إال بــإذن ســابق مــن املجلــس يف كل منهــا. وىف غــر دور انعقــاد املجلــس، 

يتعــن التخــاذ أي مــن هــذه اإلجــراءات أخــذ إذن مكتــب املجلــس، ويخطــر املجلــس عنــد أول انعقــاد مبــا اتخــذ مــن إجــراء يف هــذا الشــأن.

ســبق ملجلــس النــواب املــري رفــع الحصانــة عــن بعــض النــواب بســبب الرشــوة والفســاد وتزويــر توقيعــات النــواب يف املجلــس والتطبيــع الربملــاين بعــد لقــاء النائــب 

ــا مــن اتهامــات للعديــد مــن النــواب، وكان أبرزهــم مرتــى منصــور رئيــس نــادي  توفيــق عكاشــة مــع الســفر اإلرسائيــي يف بيتــه. لكــن يف املقابــل، مثلــت الحصانــة مهربً

الزمالــك إىل جانــب كل مــن:

متثل القامئة السابقة تفصياًل بالنواب الذين ترشحوا النتخابات املجلس يف دورته الجديدة لكنهم فشلوا يف نيل مقعد جديد. بينام مل يرتشح عدد آخر من النواب ممن تشملهم 

مطالب رفع الحضانة أو تالحقهم تهم جزائية. وهم اآليت ذكرهم:
 عالء عبد املنعم

 حسن عيىس

 محمد السويدي

 مجدي مرشد

 محمد عي يوسف

متثل الحصانة الربملانية واجهة حامية للعديدين ممن انخرطوا يف الحياة السياسية ضمن عالقات الحكم القامئة عى الزبونية السياسية واملحسوبية ومصالح النفوذ املايل 

واإلقتصادي. وهي إشكالية قد تطرح ايًضا يف مجلس الشيوخ الذي يجب أن يعمل عى الالئحة الخاصة به.

• مجلس الشيوخ المصري:	

بعــد انتخابــات مجلــس الشــيوخ املــري، خــالل شــهر أوت/أغســطس 2020، ومــا تــم رصــده مــن اســتخدام للــامل الســيايس والدعــم الكبــر للتحالفــات املواليــة للنظــام، 

صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح الســييس، رقــم 590 لســنة 2020، بتعيــن 100 عضــًوا مبجلــس الشــيوخ، وهــو مــا يدخــل يف صالحياتــه مبقتــى التعديــالت عــى 

ــرازق رئيــس حــزب مســتقبل وطــن، مبنصــب رئيــس مجلــس الشــيوخ.3 رغــم أن هــذه  الدســتور املــري.2 ويف أول انعقــاد للمجلــس فــاز املستشــار عبــد الوهــاب عبــد ال

الشــخصية محســوبة عــى القضــاء املــري إال أنــه كان مــن املتوقــع توليــه 

ــس الحــزب املــوايل للنظــام وإصــداره ألحــكام تتــامىش  ــس رئي رئاســة املجل

مــع سياســات النظــام يف مــر.

• من هو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؟!	

 شــغل املذكــور مناصــب قضائيــة مــن بينهــا قضــاء مجلــس الدولــة 

ورئاســة املحكمــة الدســتورية العليــا، والتــي كان مــن أبــرز أحكامهــا خاللهــا، 

يف مــارس 2018، االســتمرار يف تطبيــق االتفــاق بإعــادة ترســيم الحــدود 

البحريــة بــن مــر والســعودية، والــذي شــمل التنــازل عــن جزيــريت تــران 

وصنافر. 

يف النصــف الثــاين لشــهر أكتوبــر، تــم تعيــن رئيــس حــزب »الوفــد« بهــاء 

الديــن أبــو شــقة، واإلعالميــة فيبــي فــوزي جرجــس عــن حــزب »الشــعب 

الجمهــوري«، كوكيــي املجلــس. بــدأت الخروقــات يف مجلــس الشــيوخ منــذ 

ــا لضوابــط املــادة رقــم  بدايــة عملــه حيــث يعتــرب تعيــن أبــو شــقة مخالًف

252 مــن الدســتور املــري، والتــي نصــت عــى أنــه »ال يجــوز الجمــع بــن 

عضويــة مجلــس الشــيوخ وعضويــة مجلــس النــواب«، إذ إن هيئــة مكتــب 

مجلــس النــواب مل تجتمــع للبــت يف طلــب االســتقالة الــذي تقــدم بــه رســميًا 
قبــل ســاعات قليلــة. والحًقــا خــالل شــهر نوفمــرب تــم إعــالن شــغور مقعده.4

https://bit.ly/3hUqd0G :2- عاجل..الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ. انظرالرابطالتالي
https://bit.ly/3bpANLA :3- رئيس حزب مستقبل وطن يفوز برئاسة مجلس الشيوخ. انظرالرابطالتالي

https://bit.ly/3pWmeDj :4- مصر: أبو شقة يجمع بين عضويتي النواب والشيوخ بالمخالفة للدستور. انظر الرابط التالي
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ــال الســيايس وســيطرة النظــام  ــة إىل امل ــواب، باإلضاف ــس الن ــس الشــيوخ ومجل ــات مجل ــا يجمــع انتخاب م

ــة داخــل مجلــيس الســلطة  ــة واملحســوبية العائلي الســيايس عليهــام مــع قمــع املعارضــة، هــو صــالت القراب

ــاًل عــى مأسســة  ــل هــذا املعطــي دلي ــة. ميث ــة وحقوقي ــه عــدة مصــادر إعالمي ــا رصدت ــة.5 وهــو م الترشيعي

الهيمنــة السياســة واســتدامة لعالقــات الحكــم غــر الدميقراطيــة. فقــد أصبحــت العائلــة والقرابــة الدمويــة 

ــة واشــرتاطاتها. ــة الدميقراطي أحــد أدوات الحكــم مــن خــارج العملي

وهنا عرض بسيط لعالقات القرابة املعروفة يف الوسط السيايس:

ــس  ــات مجل ــرة انتخاب ــه أم ــوض ابنت ــيوخ، تخ ــس الش ــاًل يف مجل ــن وكي ــقة، املع ــن بوش ــاء الدي  به
ــد. ــوب الصعي ــط وجن ــامل ووس ــاع ش ــر« بقط ــل م ــن أج ــة »م ــة الوطني ــن القامئ ــواب ضم الن

ــباق  ــد س ــه محم ــوض ابن ــيوخ، يخ ــس الش ــو مجل ــل، عض ــزب إ رادة جي ــس ح ــر، رئي ــر مط  تيس
انتخابات النواب ضمن تنسيقية شباب األحزاب.

 الفنــان يحيــى الفخــراين، املعــن يف مجلــس الشــيوخ، كانــت زوجتــه مليــس جابــر عضــًوا يف مجلــس 
النــواب املنقــي.

 مصطفــى بكــري العضــو يف مجلــس النــواب املنقــي، جــاء اســم شــقيقه محمــود ضمــن املعينــن يف 
مجلــس الشــيوخ.

ــرا  ــه ي ــة، جــاءت ابنت ــن محافظــة الرشقي ــواب املنقــي ع ــس الن ــؤاد أباظــة عضــو مجل ــد ف  أحم
ــن. ــتقبل وط ــزب مس ــن ح ــيوخ ع ــس الش ــن يف مجل ــن املنتخب ضم

 عفــت الســادات العضــو يف مجلــس الشــيوخ، وابــن أخيــه ســامح الســادات عضــو أيًضــا يف مجلــس 
الشــيوخ.

 أرشف رشــاد، األمــن العــام لحــزب مســتقبل وطــن، عضــو مجلــس النــواب املنقــي، واملرشــح الحــايل 
ضمــن القامئــة الوطنيــة، أخــوه محمــد عضــو يف مجلــس الشــيوخ.

 محمــد الجارحــي املرشــح لخــوض انتخابــات النــواب عــن القامئــة الوطنيــة، ابــن عمــه عبــد القــادر 
الجارحــي عضــو يف مجلــس الشــيوخ، وهــو أمــن حــزب مســتقبل وطــن يف الفيــوم.

 فخــري طايــل، عضــو مجلــس النــواب املنقــي عــن املنوفيــة، خــاض مــع أختــه شــرين االنتخابــات 
الترشيعيــة ضمــن القامئــة الوطنيــة.

ــا  ــع، خاض ــادة الضب ــه غ ــة عم ــا، وابن ــن قن ــي ع ــواب املنق ــس الن ــو مجل ــع، عض ــود الضب  محم
االنتخابــات الترشيعيــة عــن القامئــة الوطنيــة.

 يارس زيك الفائز مبقعد يف مجلس الشيوخ عن القامئة الوطنية، أخوه رجل األعامل حسام زيك خاض االنتخابات الترشيعية عن حزب مستقبل وطن بالقاهرة.

 النائــب الســابق بكــر أبــو ُغريــب خــاض انتخابــات النــواب عــن دائــرة البدرشــن والعيــاط بالجيــزة، بينــام ترتشــح زوجتــه النائبــة نوســيلة إســامعيل عــن دائــرة فاقــوس 
بالرشقية.

ــي  ــزة والدق ــرة الجي ــة عــن دائ ــات الترشيعي ــى االنتخاب ــب الســابق أحمــد مرت ــه النائ ــة، خــاض ابن ــواب املنقــي عــن الدقهلي ــس الن ــى منصــور عضــو مجل  مرت
ــوزة. والعج

https://bit.ly/3oq9jZZ :5- آباء وأبناء وأخوة في »شجرة البرلمان«... صالت دم وقرابة بين أعضاء »النواب« و»الشيوخ«. انظر الرابط التالي

يف منتصــف العــام 2019، تلقــت مــر آخــر قســط بقيمــة مليــاري دوالر مــن القــرض البالــغ 12 مليــار دوالر الــذي قدمــه صنــدوق النقــد الــدويل يف العــام 2016، ُمســتكملًة 

بذلــك الربنامــج املتفــق عليــه بنجــاح. لكــن املراجعــة النهائيــة التــي أجراهــا صنــدوق النقــد الــدويل إلصالحــات مــر التــي شــّكلت األســاس للموافقــة عــى الــرف النهــايئ 

مل تكــن مقنعــة متاًمــا. فاالقتصــاد املــري يعتمــد بشــكل كبــر عــى القطــاع العــام الــذي تقــوده املؤسســة العســكرية، الــذي أثبــت عــدم قدرتــه عــى تحقيــق النمــو طويــل 
األجــل والــذي يعتــرب رضوريـًـا النتشــال ماليــن املريــن مــن براثــن الفقــر.6

يف فربايــر 2020 وقّــع صنــدوق مــر الســيادي اتفاقيــة تعــاون مــع جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة، يف محاولــة مــن القــوات املســلحة لتهيئــة بعــض األصــول التابعــة 

للجهــاز لإلســتثامر املحــي واألجنبــي، وتوســيع قاعــدة ملكيتهــا. تأســس جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة للقــوات املســلحة، يف عهــد الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، لضــامن 

تحقيــق اإلكتفــاء الــذايت مــن احتياجــات القــوات املســلحة، مــع طــرح فائــض اإلنتــاج يف الســوق املحليــة واملُعاونــة يف مرشوعــات التنميــة اإلقتصاديــة للدولــة كمرشوعــات 

البنيــة األساســية واملرشوعــات التنمويــة يف املحافظــات الحدوديــة. ويف عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس توّســعت صالحيــات الجهــاز وأصبــح املُحــرّك األكــرب القتصــاد البــالد 

مــن خــالل مشــاركته يف كافــة املجــاالت الحياتيــة ومنافســته للقطــاع الخــاص. وبفضــل القانــون رقــم 177 لعــام 2018، فــإن الصنــدوق، املُوقِّــع حديثـًـا عــى اإلتفاقيــة، َمحمــي 

مــن الطعــون املدنيــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز خطــط الرئيــس لخلــق اقتصــاد عســكري مصــون.

والقانــون رقــم 177 لعــام 2018، الــذي صــّدق عليــه الرئيــس الســييس، يســتهدف تنميــة مــوارد الدولــة واســتغالل أصولهــا، مبــا يف ذلــك الــرشكات واملصانــع الحكوميــة املُغلقــة 

أو غــر املُســتََغلّة التــي تُحقــق أرباًحــا ُمنخفضــة. ويف 26 ديســمرب 2018، وافــق مجلــس الــوزراء املــري عــى تعديــالت عــى القانــون التــي متنــح رئيــس الجمهوريــة الحــق 

يف نقــل ُملكيــة أّي مــن األصــول غــر املُســتََغلّة اململوكــة للدولــة إىل الصنــدوق، مــع قــر الطعــن عــى قــرارات الرئيــس عــى املالــك أو الصنــدوق الــذي ينقــل ملكيــة ذلــك 

األصــل فقــط – مــن دون اآلخريــن. ووفًقــا للتعديــالت، ال يُســمح ألي شــخص بتقديــم مطالبــات بطــالن العقــود التــي أبرمهــا الصنــدوق. وتلتــزم املحاكــم مــن تلقــاء نفســها 

6-  االقتصاد المصري: في براثن الدولة العميقة – جورج العبد، مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق األوسط 26 أكتوبر 2020.
https://carnegie-mec.org/2020/10/26/ar-pub-83028
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بعــدم قبــول الطعــون أو املطالبــات املُتعلقــة بهــذه النزاعــات. ويحــق أيًضــا للصنــدوق، بقــرار مــن الرئيــس، امتــالك 

الرشكــة أو املصنــع بامللكيــة املنقولــة حديثـًـا، وبيعــه ألي مســتثمر أجنبــي مــن دون أّي صعوبــات. مبعنــى آخــر، إذا 

تــم تحويــل ملكيــة أي رشكــة حكوميــة إىل الصنــدوق، ثــم قــام الصنــدوق ببيــع الرشكــة إىل مســتثمر أو وضعهــا يف 

البورصــة، فــال يحــق ألي مواطــن اإلعــرتاض أو الطعــن بذلــك.

إن اإلقتصــاد الــّري للقــوات املســلحة، ليــس جديــًدا. منــذ عقــود، كان يعمــل الجيــش يف رسيــة غــر محــدودة 

تُحيــط بنشــاطه اإلقتصــادي، فيــام يتعلــق بأرباحــه ومــدى مدفوعاتــه الريبيــة، وحجــم اســتثامراته، ورأس مالــه. 

واألكــر مــن ذلــك، مل تتمكــن أي جهــة رقابيــة مــن تحّديهــا، مبــا فيهــا الجهــاز املركــزي للمحاســبات، أعــى ســلطة 

رقابيــة يف مــر. خــالل مقابلــة تلفزيونيــة يف العــام 2012، قــال املستشــار هشــام جنينــة، رئيــس الجهــاز املركــزى 

ــا باألمــن  ــة له ــى ال عالق ــة للقــوات املســلحة الت ــة املنشــآت اإلقتصادي ــه عاجــز عــن رقاب ــذاك، إن للمحاســبات آن

القومــي والتــي ال تتطلـّـب الريــة الشــديدة. مــن األمثلــة البــارزة عــى ذلــك قيــام القــوات املســلحة بتأجــر قاعــات 

لألنشــطة املدنيــة، مثــل حفــالت الزفــاف وأعيــاد امليــالد، مقابــل مبالــغ ماليــة دون أي رقابــة. وقــال جنينــة: »ليــس 

مقبــواًل ان ال يســتطيع الجهــاز املركــزى للمحاســبات مراقبــة قاعــات األفــراح التابعــة للقــوات املســلحة. ُمتســائًل مــا 

علقــة قاعــات أفــراح القــوات املســلحة باألمــن القومــى؟«

ــة  ــان واألدوي ــة، وأصبحــت تعمــل اآلن يف تجــارة األلب ــة الجيــش اإلقتصادي ويف عهــد الســييس، زادت إمرباطوري

ووســائل النقــل، وصــارت تضــم نحــو 2300 مــرشوع يعمــل فيهــا 5 ماليــن موظــف مــدين، يف مجــال الصناعــات 

الثقيلــة واملُتخّصصــة، وقطاعــات الزراعــة، واملــزارع الســمكية، واملحاجــر واملناجــم، واملقــاوالت، والبنيــة التحتيــة 

وغرهــا مــن املرشوعــات العمالقــة يف الدولــة، بحســب املتحــدث العســكري للقــوات املســلحة العقيد تامــر الرفاعي. 

إن إرصار الســييس عــى الطــرح يف اإلكتتــاب العــام، وهــو يعلــم جيــًدا صعوبــة تنفيــذ ذلــك، يشــر إىل رغبتــه يف 

غســل ســمعة املؤسســة العســكرية، وتربئــة ســاحتها مــن اتهامــات الفســاد وإهــدار املــال العــام، والســيطرة غــر 
الخاضعــة للمســاءلة عــى اقتصــاد الدولــة.7

ــري« 8  ــكري امل ــاد العس ــح االقتص ــة: ترشي ــاء الجمهوري ــَون »أولي ــي املعن ــد كارنيغ ــر معه ــح تقري يوض

ــه يف  ــه وحجم ــث نطاق ــن حي ــّواًل م ــاد تح ــة يف االقتص ــلحة املري ــوات املس ــل الق ــهد تدخ ــف ش ــل وكي بالتفصي

عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس. ويرجــع ذلــك جزئيًــا إىل اســتيالء املؤسســة العســكرية عــى الســلطة يف العــام 

2013، لكنــه يعكــس أيًضــا افتقــار الســييس إىل مخطــط اقتصــادي واضــح، ناهيــك عــن الفهــم الســليم لديناميــات 

الســوق. فيــؤدي اهتاممــه األكــرب بتوليــد رأس املــال مــع الحفــاظ عــى النظــام الســيايس إىل ظهــور نســخة جديــدة 

مــن رأســاملية الدولــة املريــة.

ــور.  ــذا التط ــح ه ــن مالم ــييس ع ــد الس ــاري يف عه ــادي والتج ــكري االقتص ــاط العس ــول يف النش ــف التح يكش

فتّدعــي املؤسســة العســكرية أنهــا توظــف 5 ماليــن شــخص، لكــن جميعهــم تقريبًــا يعملــون يف الواقــع مــن قبــل 

ــج  ــح املؤسســة العســكرية. يشــر هــذا إىل أن نه ــون لصال ــن يعمل ــن القطــاع الخــاص الذي ــن م ــن املدني املقاول

7-  اإلقتصاد العسكري في مصر يتوسّع بشكل كبير على حساب اإلقتصاد الخاص – محمود خالد، أسواق العرب – 28 
مارس 2020.

 https://www.asswak-alarab.com/archives/19540
8-  المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة -  يزيد الصايغ، مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق األوسط 

26 أكتوبر 2020.
 https://carnegie-mec.org/2020/10/26/ar-pub-83011

ــز اقتصــاد الســوق الحــر. ــداًل مــن تعزي ــة ب ــة املري ــا قبضــة الدول ــه يعــزز أيًض ــة العامــة، لكن ــد النمــو االقتصــادي وتحســن كفــاءة املالي الســييس قــد يســاعد يف تولي

يخــدم توســع النشــاط االقتصــادي العســكري يف خمســة مجــاالت منــوذج إدارة الســييس اآلخــذ يف الظهــور مــن رأســاملية الدولــة: التطويــر العقــاري، وإنشــاء مجّمعــات 

الصناعــة والنقــل، واســتخراج املــوارد الطبيعيــة، والعالقــات مــع القطــاع الخــاص، وزيــادة رأســامل القطــاع العــام بواســطة االســتثامرات الخاصــة. تستنســخ املجــاالت الثالثــة 

األوىل جوانــب مــن االقتصــاد الريعــي يف عهــد الرئيــس الســابق حســني مبــارك، لكــن املجالــن األخريــن يشــكالن تحــواًل أكــر جوهريــة. ال يعكــس نهــج الســييس اســرتاتيجية 

ــزة للدولــة، ورأس حربتهــا املؤسســة العســكرية. متكاملــة، بــل يــدّل عــى تصميمــه عــى توليــد رأس املــال عــرب اســتخدام القــوة املركّ

1 - العقارات
اســتثمر الســييس مــوارد حكوميــة ضخمــة يف إنشــاء العقــارات لتوليــد اإليــرادات ودفــع النمــو االقتصــادي وجــذب املســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. يشــمل هــذا الجهــد 

بنــاء ثــالث مــدن »ذكيــة،« وتــدّل التســمية عــى أنهــا تســتخدم التكنولوجيــا الرقميــة لتحســن كفــاءة الطاقــة. تســتهدف هــذه املــدن العمــالء مــن الطبقــة املتوســطة العليــا 

ــراًء، ويســتهدف غرهــا العــاّمل يف املناطــق  ــًدا لنمــوذج ديب. وتســتهدف مشــاريع حريــة أخــرى أرس الطبقــة املتوســطة األقــل ث مبســاكن فاخــرة عــى شــاطئ البحــر، تقلي

الصناعيــة الجديــدة. إن التكلفــة الدقيقــة لهــذه املخططــات الحريــة ليســت واضحــة، لكنهــا تــأيت ضمــن مروحــة ضخمــة مــن املشــاريع القوميــة التــي تلقــت 4 تريليونــات 

جنيــه مــري )أكــر مــن 200 مليــار دوالر( مــن التمويــل الحكومــي خــالل الفــرتة مــن 2014 إىل 2019. هــذا وقــد اســتحوذت املرحلــة األوىل مــن بنــاء العاصمــة اإلداريــة 

الجديــدة عــى مــا يقــرب مــن ٪10 مــن إجــاميل اإلنفــاق )300 مليــار جنيــه مــري، أو 19.05 مليــار دوالر( بحلــول ينايــر 2020، ومــن املتوقــع أن تبلــغ الكلفــة خــالل خمــس 

ســنوات 58 مليــار دوالر بحلــول العــام 2022.

2 - البنية التحتية
تهــدف رأس الحربــة االقتصاديــة العســكرية أيًضــا إىل إنشــاء مناطــق ومجّمعــات رئيســة للصناعــة والنقــل والخدمــات، ترتكــز يف منطقــة قنــاة الســويس مبحــاذاة ســاحل 

البحــر األحمــر. تعتــرب القــوات املســلحة قنــاة الســويس وشــبه جزيــرة ســيناء يف غايــة األهميــة للدفــاع الوطنــي، وتعاملهــام كمحميّتهــا االقتصاديــة الحريــة. ولذلــك، فــإن 

نصــف املبلــغ الــذي أنفقتــه الحكومــة عــى التنميــة يف ســيناء بحلــول أفريل/أبريــل 2020 والبالــغ 600 مليــار جنيــه مــري )مــا يقــرب مــن 40 مليــار دوالر(، أدارتــه الهيئــات 

العســكرية، مبــا يف ذلــك جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة، التابــع لــوزارة الدفــاع.

يؤكــد حجــم املشــاريع العقاريــة والبنيــة التحتيــة عــى أهميــة ســيطرة وزارة الدفــاع عــى اســتخدام جميــع أرايض الدولــة، والتــي يُقــدر أنهــا تشــمل مــن 90 إىل ٪95 مــن 

إجــاميل مســاحة مــر. يعــد هــذا مــن بــن أكــرب العوائــق أمــام نشــاط القطــاع الخــاص، لكــن الســلطات املريــة تقــاوم اإلصــالح. كــام منــح الســييس وزارة الدفــاع حــق 

االنتفــاع االقتصــادي الكامــل عــى واحــد وعرشيــن طريًقــا رسيًعــا بــن املــدن ورشيطًــا بعــرض 4 كيلومــرتات بجانبهــا، مــا ميّكنهــا مــن جبايــة رســوم املــرور، وتشــغيل أو منــح 

في عهد السييس، 
زادت إمبراطورية 

الجيش اإلقتصادية، 
وأصبحت تعمل اآلن 

في تجارة األلبان 
واألدوية ووسائل 

النقل، وصارت تضم 
نحو 2300 مشروع 

يعمل فيها 5 ماليي�ن 
موظف مدني، في 

مجال الصناعات 
الثقيلة والُمتخّصصة، 

وقطاعات الزراعة، 
والمزارع السمكية، 

والمحاجر والمناجم، 
والمقاوالت، والبني�ة 

التحتي�ة وغيرها من 
المشروعات العمالقة 

في الدولة

تلقت 4 تريليونات جنيه مصري 
)أكثر من 200 مليار دوالر من 2014 الى 2019(

العاصمة المشاريع العقارية
اإلدارية 
الجديدة

المرحلة األولى من البناء

من إجمالي اإلنفاق

تلقت

)مثاال(

1

2

3% 10
300 مليار جنيه مصري

 19.05 مليار دوالر
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االمتيــازات التجاريــة )مبــا يف ذلــك الخدمــات عــى جانــب الطريــق واإلعــالن(، ووضــع ومراقبــة شــبكات االتصــاالت الســلكية والالســلكية )مبــا يف ذلــك كابــل األليــاف البريــة(. 

تقــع املخالفــات أو الحــوادث أو النزاعــات التجاريــة التــي تحــدث عــى هــذه الطــرق أو تتعلــق بهــا تحــت اختصــاص املحاكــم العســكرية، كــام هــو الحــال بالنســبة إىل جميــع 

املناطــق واملنشــآت العســكرية.

3 - الصناعات االستخراجية
يســلط تكثيــف النشــاط الريعــي الضــوء عــى كيفيــة تفــّوق أجهــزة الدولــة مبيــزة االنتفــاع مــن املــوارد الطبيعيــة 

عــى القطــاع الخــاص. أجــرى جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة مشــاريع الصــوب الزراعيــة وتربيــة األســامك يف 

مناطــق مكتظــة بالســكان منــذ العــام 2014، باســتخدام املجنديــن العســكرين كعاملــة فيــام يُفــرتض أنــه اقتصــاد 

الســوق الحــر. تتمتــع املؤسســة العســكرية أيًضــا باالســتفادة غــر املقيــدة مــن امليــاه التــي يتــم رفعهــا مــن األحــواض 

الجوفيــة أو املنقولــة عــرب القنــوات مــن بحــرة نــارص أو نهــر النيــل، بغــض النظــر عــن الجــدوى االقتصاديــة أو اآلثــار 

البيئيــة. ومُيّكــن ذلــك األعــامل التجاريــة الزراعيــة التــي أنشــأها املســتثمرون الخليجيــون، حرفيـًـا، مــن تصديــر امليــاه. 

كــام تســتهلك مــزارع األســامك التابعــة لجهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة كميــات كبــرة مــن امليــاه العذبــة.

ــوارد  ــد الســييس إىل مشــاركة املؤسســة العســكرية يف اســتخراج امل ــة يف عه ــز عــى األنشــطة الريعي ــد الرتكي امت

الطبيعيــة. وحتــى العــام 2014 انحــرت املشــاركة العســكرية يف الغالــب يف الرشــاوى والرســوم غــر القانونيــة التــي 

انتزعهــا بهــا متقاعــدو القــوات املســلحة )وكذلــك املســؤولون املدنيــون( العاملــون يف دوائــر اإلدارة املحليــة إلصــدار 

ــع  ــل الرســوم عــى جمي ــا لتحصي ــة وفّوضته ــروة املعدني ــاع الســتخراج ال ــن، ولكــن يف العــام 2015، اشــرتط مرســوم حكومــي موافقــة وزارة الدف تراخيــص املحاجــر والتعدي

املخرجــات يف مواقــع اإلنتــاج. كــام حصلــت الــوزارة عــى حقــوق حريــة لالحتفــاظ بعائــدات اســتخراج ومعالجــة املــواد الخــام مــن املناجــم واملحاجــر عــى األرايض التــي 

تســيطر عليهــا املؤسســة العســكرية.

ــي، مــا يضعهــا يف موقــع  ــاج الوطن ــة تفــوق حجــم إجــاميل اإلنت ــع للرخــام والغرانيــت بســعة إنتاجي ــة مصان ــى جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطني ــك الحــن، بن ــذ ذل ومن

احتــكاري محتمــل. وقــد اســتحوذ الجهــاز عــى حصــة األغلبيــة يف الرشكــة العامــة التــي تســيطر عــى موقــع الرمــال الســوداء الوحيــد يف مــر، الــذي ينتــج املعــادن الثقيلــة 

مثــل التيتانيــوم والزركونيــوم بقيمــة تصديــر متوقعــة تبلــغ 176 مليــون دوالر ســنويًا. كــام اســتحوذ عــى حصــة يف التنقيــب عــن الذهــب ووســع دوره يف إنتــاج وتســويق 

الفوســفات واألســمدة. تقــع الغالبيــة العظمــى مــن مواقــع االســتخراج يف املناطــق الخاضعــة للســيطرة العســكرية، والتــي مــن خاللهــا تشــق املؤسســة العســكرية الطريــق أمــام 

حصــة الدولــة يف هــذه القطاعــات وتُقِحــم نفســها يف التجــارة الخارجيــة.

4 - إخضاع القطاع الخاص
لقــد أعــادت إدارة الســييس اصطفــاف عالقاتهــا مــع القطــاع الخــاص. إن الدولــة هــي املســتثمر الوحيــد يف البنيــة التحتيــة العامــة ومصــدر حصــة كبــرة مــن إجــاميل أعــامل 

القطــاع الخــاص، وخاصــة بالنســبة إىل الــرشكات الكبــرة واملتوســطة. أدى االرتفــاع الضخــم يف اإلنفــاق العــام عــى اإلســكان العــام والبنيــة التحتيــة منــذ أواخــر العــام 2013 إىل 

تضخيــم مركزيــة الروابــط السياســية واملحســوبية يف تأمــن العقــود العامــة، مــا مكــن الهيئــات العســكرية مــن توســيع هوامــش ربحهــا أكــر مــن املعتــاد.

إن غمــوض اإلطــار القانــوين والتنظيمــي الــذي يحكــم االســتثامر يف املشــاريع املُنشــأة باالشــرتاك مــع الهيئــات العســكرية أو يف املناطــق االســرتاتيجية التــي تســيطر عليهــا 

وزارة الدفــاع يثنــي الــرشكات املحليــة مــن االســتثامر فيهــا. إن إعفــاء املؤسســة العســكرية مــن اختصــاص املحاكــم املدنيــة يعنــي أن النزاعــات التجاريــة التــي تكــون املؤسســة 

العســكرية طرفـًـا فيهــا ال تذهــب إىل التحكيــم. كــام أن ضعــف إنفــاذ العقــود واملخــاوف بشــأن املزايــا الريبيــة للقــوات املســلحة تثنــي الــرشكات األجنبيــة عــن االســتثامر يف 

مــر أيًضــا.

ــخ أيًضــا رشكات  ــرأس املــال االســتثامري بفتــح قطاعــات اقتصاديــة جديــدة وتطويرهــا، لكــن الســييس وبّ ــة أن يســمح ل ــة، مــن شــأن اســتثامر الدول ــة النظري مــن الناحي

القطــاع الخــاص لفشــلها يف االســتثامر يف ســيناء، متجاهــاًل العقبــات أمــام االســتثامر، وغيــاب التشــاور مــع تلــك الــرشكات، وغيــاب دراســات الجــدوى. فبــداًل مــن فتــح املجــاالت 

االســتثامرية الجديــدة، توســعت الــرشكات العســكرية بقــوة يف قطاعــات الســلع القابلــة للتــداول، مــا ألحــق خســائر فادحــة باملنتجــن مــن القطــاع الخــاص ونقــل حصتهــا يف 

الســوق إىل الــرشكات العســكرية. بــّررت املؤسســة العســكرية قراراتهــا االســتثامرية بأنهــا تكــر االحتــكارات )غــر املوجــودة يف الواقــع( وتؤمــن اســتقرار العــرض واألســعار، 

لكــن العامــل األكــر وضوًحــا هــو أنهــا تســعى لضــامن تســويق إنتاجهــا هــي.

تســعى إدارة الســييس وراء اســتثامرات القطــاع الخــاص، ولكــن بحســب رشوطهــا هــي فقــط. فهــذه اإلدارة تــرى أن توليــد الدخــل وتوفــر الســلع بأســعار معقولــة لفئــات 

مجتمعيــة مختــارة هــو ذات أهميــة سياســية كــربى، وتوظِّــف ســيطرة الدولــة عــى األرايض والتجــارة الخارجيــة واملــوارد الطبيعيــة لتحقيــق أقــى قــدر مــن هــذه الغايــات. 

عــى ســبيل املثــال، يف العــام 2019، وضــع الســييس األرايض املحيطــة بالوجهــة الســياحية الرئيســة يف الغردقــة وســبع وأربعــن جزيــرة يف البحــر األحمــر تحــت ســيطرة وزارة 

الدفــاع. عمــد وزيــر الســياحة يف وقــت الحــق إىل تربيــر ذلــك، متهــاًم الــرشكات الســياحية الخاصــة بـــأنها »ال تضــع جنيًهــا يف دعــم الســياحة.”

5 - تجميل رأسمالية الدولة
ــل إدارة الســييس مســتثمري القطــاع الخــاص جــزًءا مــن عــبء تركيزهــا عــى األنشــطة التــي تقودهــا الدولــة ذات الكثافــة الرأســاملية. فقــد خفضــت الحكومــة بشــكل  تحمِّ

كبــر اإلنفــاق عــى دعــم الطاقــة والغــذاء وأجــور القطــاع العــام، وخفضــت نســبة القــروض املتعــرة. كــام وافــق مجلــس النــواب عــى بيــع الــرشكات اململوكــة للدولــة التــي 

تتعــرض إىل خســائر تزيــد عــى نصــف رأس مالهــا. مل تكــن هــذه اإلجــراءات كافيــة لتوليــد رأس املــال بالحجــم الــذي يســعى إليــه الرئيــس، مــا أجــرب الحكومــة عــى االقــرتاض 

ورفــع نســبة الديــن العــام إىل الناتــج املحــي اإلجــاميل إىل 90.3 % بحلــول جوان/يونيــو 2019 والديــن الخارجــي إىل 112.7 مليــار دوالر بحلــول ديســمرب.

ســعى الســييس إىل جــذب رؤوس أمــوال القطــاع الخــاص إىل املشــاريع التــي تقودهــا الدولــة. وقــد تفاخــر رئيــس الــوزراء يف العــام 2015 بــأن العاصمــة اإلداريــة الجديــدة 

لــن تكلــف الدولــة املريــة »مليــاًم واحــًدا،« حيــث ســيتم متويلهــا مــن خــالل التمويــل التجــاري بالرشاكــة مــع رشكات خاصــة ومســتثمرين أجانــب.

استحوذ جهاز 
مشروعات الخدمة 
الوطني�ة على حصة 

األغلبي�ة في الشركة 
العامة اليت تسيطر 

على موقع الرمال 
السوداء الوحيد 

في مصر، الذي ينتج 
المعادن الثقيلة 

مثل التيت�انيوم 
والزركونيوم بقيمة 

تصدير متوقعة تبلغ 
176 مليون دوالر 

سنوًيا
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ــي  ــرض صين ــق ق ــربى، وتعلي ــة ك ــحاب رشكات إماراتي ــرشوع إىل انس ــدوى امل ــأن ج ــاوف بش ــم أدت املخ ث

بقيمــة 3 مليــارات دوالر، وفشــل املحادثــات بشــأن اســتثامر صينــي بقيمــة 20 مليــار دوالر. وبحلــول ماي/مايــو 

2019، مل تــزد نســبة االســتثامرات اآلتيــة مــن الخــارج عــن ٪20. فاضطــرت املؤسســة العســكرية والرئاســة إىل 

إقنــاع وحتــى إكــراه بعــض املســتثمرين العقاريــن األكــر شــهرة يف البــالد مــن القطــاع الخــاص عــى االســتمالك 

يف العاصمــة الجديــدة.

لَــة للرئيــس لجلــب اســتثامر القطــاع الخــاص إىل الكيانــات  بــرز صنــدوق مــر الســيادي )ثــراء( كأداة مفضَّ

واملشــاريع العامــة، مــع إعطــاء الدولــة اليــد العليــا. تأســس الصنــدوق يف العــام 2018 ومــن املفــرتض أن يكــون 

ــي  ــد محل ــرى أح ــن ي ــا، ولك ــاص جزئيً ــاع الخ ــيطرة القط ــت س ــارة تح ــة مخت ــول حكومي ــع أص ــا لوض مّرًع

الســوق، أن هــذا يجعلــه »رشكــة قابضــة ســيادية،« وليــس صنــدوق ثــروة ســياديًا.

مــرة أخــرى تقــود املؤسســة العســكرية هــذا النهــج. كشــفت رشكــة العاصمــة اإلداريــة للتنميــة العمرانيــة 

ــات العســكرية  ــا يضمــن للهيئ ــراء، م ــدوق ث ــه إىل صن ــار جني ــة أصــول بقيمــة 50 ملي ــا نقــل ملكي عــن عزمه

ــا عــى  ــراء أيًض ــدوق ث ــر 2020، وافــق صن ــاح مســتقبلية مــن العقــارات. ويف فرباي ــة الحصــول عــى أرب املعني

ــج واالســتثامر، مــع  ــة يف محفظــة أصــول للرتوي إدراج عــرش رشكات تابعــة لجهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطني

اســتبعاد الــرشكات غــر الكفــؤة للغايــة التابعــة لــوزارة اإلنتــاج الحــريب، مــا يشــر إىل ظهــور الصنــدوق كأداة 

لجــذب االســتثامر الخــاص بطــرق تحافــظ عــى ســيطرة الدولــة عــى األصــول وتُبقــي غمــوض مواردهــا املاليــة 

ــة. الحقيقي

6 - لعبة أكواب متحركة مألوفة
ــل  ــع أو التكام ــة يف التصني ــرًا يف إحــداث نقــالت نوعي ــراء كث ــدوق ث ــل صن ال تســاهم أدوات االســتثامر مث

التكنولوجــي أو ترقيــة الخدمــات وزيــادة صــادرات الســلع. بــداًل مــن ذلــك، فــإن منــوذج الســييس لرأســاملية 

الدولــة هــو نــوٌع مــن لعبــة األكــواب املتحركــة: فهــي تنقــل رأس املــال مــن القطــاع الخــاص إىل الدولــة، ومــن 

ــراء  ــدوق ث ــر وصن ــا م ــدوق تحي ــص صن ــى األخ ــو، وع ــا ه ــئُها أو يفضله ــات ينش ــن إىل مؤسس كال القطاع

ــادرة عــى جــذب  ــر ق ــاءة أعــى، لكــن إدارة الســييس تظــل غ ــج كف ــر هــذا النه واملؤسســة العســكرية. يوف

ل يصفــه البنــك الــدويل بأنــه »بطــيء.« وحتــى هــذا االســتثامر املحــدود  االســتثامر األجنبــي املبــارش ســوى مبعــدَّ

موجــه بشــكل أســايس إىل قطــاع الطاقــة، مــا يــرتك القطاعــات اإلنتاجيــة األخــرى يف مــر تعــاين، بــل انخفــض 

هــو أيًضــا بشــكل حــاد منــذ العــام 2017.

هنــاك إمكانيــة أن تتحــرك مــر تدريجيًــا وبشــكل متقطــع، وحتــى عــن غــر قصــد، نحــو وضــع يصبــح فيــه 

الحفــاظ عــى اقتصــاد تســيطر عليــه الدولــة أمــرًا غــر قابــل للصمــود. لكــن يف الوقــت الحــايل، ال يشء يفعلــه 

الســييس يغــّر واقــع مــا وصفــه تقريــر صــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل يف العــام 2019 بشــأن مــر بأنــه 

»مشــاكل مزمنــة مــن ضعــف الحوكمــة والبحــث عــن الريــع ومخاطــر الفســاد والحضــور املكثــف للدولــة يف 

االقتصــاد.« فمــن دون حــدوث تغيــر جوهــري يف هيكليــة املداخــل والفــرص االقتصاديــة، ســيظل الســييس وكل 

مــن يخلفــه يف الرئاســة بشــكل دائــم عرضــة للبحــث التنافــيس عــن الريــع بــن أجهــزة الدولــة التــي تعتمــد 

ســلطته عليهــا.

ا«
ً
» العاصمة اإلدارية الجديدة لن تكلف الدولة المصرية مليًما واحد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

سيتم متويلها من خالل التمويل 

التجاري بالرشاكة مع رشكات 

خاصة ومستثمرين أجانب
مخاوف بشأن جدوى املرشوع

أكره النظام بعض املستثمرين 

العقارين من القطاع الخاص 

عى االستمالك يف العاصمة 

االدارية الجديدة

انسحاب رشكات إماراتية كربى، 

وتعليق قرض صيني بقيمة 

3 مليارات دوالر

مل تزد نسبة االستثامرات اآلتية 

من الخارج عن 20٪

فشل املحادثات بشأن استثامر 

صيني بقيمة 20 مليار دوالر

ماي 

2019

!

 كشفت شركة 
العاصمة اإلدارية 
للتنمية العمراني�ة 

عن عزمها نقل 
ملكية أصول بقيمة 

50 مليار جني�ه إلى 
صندوق ثراء، ما يضمن 

للهيئ�ات العسكرية 
المعني�ة الحصول على 

أرباح مستقبلية من 
العقارات
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II- السياسات والتشريعات المتعلقة 
بحقوق اإلنسان

تــكاد الترشيعــات والقوانــني تنســحب مــن التقريــر 

ــع  ــطني يف املجتم ــد الناش ــاكات ض ــأة اإلنته ــبب وط بس

ــي تتجــرأ  املــدين املــري واملعارضــني وكل االصــوات الت

ــة  ــا هــو موجــود. يف ظــل الهيمن ــض م ــد ورف عــى النق

بــني  قســمة  االشــياء  أعــدل  والهيكليــة  املمنهجــة 

املواطنــني هــو القمــع، فلــكل فــرد وأقليــة ومنظمــة 

نصيبهــا مــن التعنيــف والهرســلة واإلخفــاء القــري 

والتعذيــب والتدويــر يف الســجون.

1 - مذبحة ماسبيرو الثانية: وضع 
األقليات الدينية في مصر

طرحــت هــذه الحادثــة إشــكاليات وأســئلة حــول وضــع األقليــات الدينيــة 

يف مــر. تتواصــل اشــكالية التمييــز الدينــي رغــم أن بعــض الضامنــات 

ــاة العامــة موجــودة. حيــث  ــة يف مــر لضــامن مشــاركتهم يف الحي القانوني

ــا  ــات. إال أنه ــات املرتشــحة لإلنتخاب ــم اشــرتاط وجــود مســيحين يف القامئ ت

ــر يف  ــا يف م ــا صعبً ــات وضًع ــش األقلي ــة. تعي ــدودة وفوقي ــراءات مح إج

ــات  ــرر املطالب ــا ب ــو م ــل. وه ــواًل إىل القت ــف وص ــد والتعني ــون للتهدي ــث يتعرض ــة حي ــة الديني ــة األغلبي مواجه

املتعــددة بإصــدار مــرشوع قانــون حاميــة حقــوق األقليــة املســيحية القبطيــة يف مــر الــذي مل يالحــظ أي جهــد 

أو عمــل رســمي إلصــداره. 

ــة  ــة وإقليمي ــة دولي ــة حقوقي ــة و13 منظم ــخصية عام ــلت 25 ش ــا، راس ــق محليً ــع املغل ــذا الوض ــة ه ملواجه

ــا يف  ــى املُــي قدًم ــم ع ــريك، تحثُّه ــواب األم ــس الن ــة مبجل ــة الشــؤون الخارجي ــالة إىل أعضــاء لجن ــة، رس ومري

مــرشوع قانــون حاميــة حقوق هــذه األقليــة يف مــر، الــذي يحظــى بدعــم واســع مــن الحزبــن األمركيــن وعــدد 

ــات الدينيــة. ــة األقلي مــن الرعــاة املشــاركن. وهــو معطــى يؤكــد صعوبــة وضعي

عــى املســتوى القضــايئ، قضــت جنايــات القاهــرة مبعاقبــة متهــم بالســجن املشــدد 15 عاًمــا ومعاقبــة متهمــن 

ــذا  ــق ه ــة. تعل ــبرو الثاني ــداث ماس ــة أح ــن ىف قضي ــة أخري ــرباءة ثالث ــنوات وب ــدد 10 س ــجن املش ــن بالس آخري

الحكــم بحادثــة وقعــت يف جويلية/يوليــو 2013. وقــد أدت إىل تدمــر عــدة أماكــن عبــادة وقتــل وعنــف ملواطنــن 

مســيحين. كانــت النيابــة قــد وجهــت للمعتقلــن يف الحادثــة تهــم: »التجمهــر، وارتــكاب جرائــم القتــل العمــد مــع 

ســبق اإلرصار، واســتعراض القــوة، واالعتــداء عــى املنشــآت العامــة والخاصــة، والتعــدي عــى املواطنــن، والتلويــح 

بالعنــف، عــى نحــو ترتــب عليــه تكديــر الســلم العــام«. مــا ميكــن مالحظتــه هــو غيــاب تكييــف لإلعتــداء عــى 

أســاس اإلعتــداء ضــد األقليــات وذلــك يف ظــل غيــاب إطــار قانــوين مناســب. يعتــرب هــذا القانــون مهــام بالنظــر اىل 

تكــرر األحــداث الدمويــة والعنــف والهرســلة ضــد األقليــة املســيحية. ال طاملــا أشــارت املنظــامت املمثلــة للقبطيــن 

يف مــر اىل متييــز منهجــي ومتييــز هيــكي ضدهــم، وهــو صــادر عــن الدولــة واملواطنــن عــى حــد الســواء. وهــي 

تشــرتك يف ذلــك مــع األقليــة الشــيعية والقرآنيــن وامللحديــن.

 2 - التضييق على المجتمع المدني: 
بعــد مــرور عــام وشــهرين عــى تصديــق الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس عــى قانــون مامرســة العمــل األهــي، 

ــون، دون اإلعــالن عــن بنودهــا، إذ ســيتم  ــة للقان ــا، عــى إصــدار الالئحــة التنفيذي ــوزراء، مبدئيً وافــق مجلــس ال
التوافــق بــن الــوزارات املعنيــة بشــأن بعــض البنــود؛ إلقــرار الالئحــة بصــورة نهائيــة، بحســب بيــان للمجلــس.1

ــد طــرح  ــل األهــي يف مــر. وق ــون املنظــم للعم ــدم للقان ــدد 70 لســنة 2018: هــو النســخة األق ــون ع القان

جــداًل كبــرًا يف الوســط الحقوقــي خاصــة لجهــة تكريســه للعقوبــات الســالبة. باإلضافــة إىل جملــة مــن التعقيــدات 

اإلداريــة واإلجــراءات الطويلــة. تعــرض النظــام املــري اىل ضغوطــات دوليــة كان أبرزهــا صــادًرا عــن الكونغــرس 

األمريــي، كــام أن املنظــامت والجمعيــات املحليــة والدوليــة رفضــت هــذا القانــون بشــدة.

ــادرات املجتمــع املــدين  ــة وخاصــة التجاهــل ملب ــة مــن املامطل ــون املذكــور بعــد فــرتة طويل جــاء صــدور القان

التــي كان أبرزهــا مــرشوع القانــون الــذي أعدتــه لجنــة مــن ممثــي املجتمــع املــدين بتكليــف مــن وزارة التضامــن 

االجتامعــي. اختــار النظــام إجــراء تعديــالت عــى القانــون املذكــور يف ظــل ســياق ســيايس ضاغــط بــن ســنتي 2018 

و2019، كان توجهــه يف البدايــة هــو رفــض أيــة تعديــل. وهــو وجــه النقــد األول لعمليــة التعديــل الالحقــة.

بتاريــخ 19 أوت/أغســطس 2019 تــم إصــدار قانــون الجمعيــات األهليــة الجديــد رقــم )149( لســنة 2019 وختــم 

https://bit. :1- الحكومة توافق »مبدئيًا« على إصدار الالئحة التنفيذية لـ »العمل األهلي«. انظر الرابط التالي
ly/3osD8ZZ

مراسلة شخصيات عامة ومنظمة حقوقية دولية وإقليمية ومصرية، إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب األميركي

 ما يمكن مالحظته هو 
غياب تكييف لإلعتداء 

على أساس اإلعتداء 
ضد األقليات وذلك في 
ظل غياب إطار قانوني 

مناسب. يعتبر هذا 
القانون مهما بالنظر 

الى تكرر األحداث 
الدموية والعنف 

والهرسلة ضد األقلية 
المسيحية

https://bit.ly/3osD8ZZ
https://bit.ly/3osD8ZZ
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رئيــس الرئيــس قــرار نــرشه. كان مــن املفــرتض صــدور الئحتــه التنفيذيــة خــالل ســتة أشــهر، حســب املــادة الســابعة مــن القانــون، إال ان األمــر تطلــب ســنة وشــهرين مــن 

أجــل إصدارهــا.

مل تكن الالئحة التنفيذية للقانون يف املستوى املأمول. فبعد تأسيس الجمعية يصبح كل إجراء مرتبطًا ببروقراطية وزارة التضامن االجتامعي. عىل سبيل املثال:

 يخضع تغير مقر الجمعية يف الئحة القانون املذكور ألجل إعالم بثالثة أشهر.

 كل نشــاط مــن أنشــطة العمــل األهــي مرهــون بالحصــول عــى تريــح مــن الجهــة اإلداريــة تحــدد املســتندات الواجــب تقدميهــا للحصــول عــى التريــح والقواعــد 

الواجــب إتباعهــا الالئحــة التنفيذيــة

 اإلخطار غر مستويف للبيانات ال يعترب إخطاًرا

 اشرتاط أن يكون النظام األسايس للجمعية متفًقا مع منوذج النظام األسايس الذي تحدده الالئحة التنفيذية

 تضمن النظام األسايس بيانات شخصية تخص األعضاء مثل التطبيقات اإللكرتونية

كــام أصبــح للبروقراطيــة يــد عليــا عــى العمــل الجمعيــايت بالنظــر إىل الصالحيــات الواســعة التــي تســمح لهــا بالتدخــل يف عملهــا. وهــو مــا ال يختلــف عــن التوجــه الســلطوي 

ملــا قبــل الثــورة يف ظــل نظــام حســني مبــارك. فقــد تــم إســتحداث عــدة قيــود بيــد وزارة الشــؤون االجتامعيــة التــي تغــر اســمها إىل وزارة التضامــن االجتامعــي بعــد الثــورة. 

رغــم تغــر املســميات إال أن املضمــون واحــد تقريبًــا، فــال تــزال ســلطاتها واســعة ومتكنهــا مــن فــرض قبضتهــا عــى نشــاط الجمعيــات. يُذكــر أن الســلطات قــد اســتغلت القانــون 

الصــادر يف عهــد حســني مبــارك، وهــو قانــون الجمعيــات األهليــة رقــم 48 لســنة 2002، يف القضيــة املعروفــة إعالميًــا بقضيــة التمويــل األجنبــي قبــل صــدور القانــون عــدد 70.

من أوجه تدخل الوزارة نجد ما يي:

 أعطي القانون الحق للجهة اإلدارية بالتقدم للنائب العام بطلب إللزام البنوك بالكشف عن رسية الحسابات الخاصة مبؤسسات املجتمع املدين والكيانات

ــة داخــل أو خــارج البــالد قبــل موافقــة الجهــة  ــأي صيغــة كانــت مــع جهــة أجنبي ــرام اتفــاق ب  حظــر إب
ــه ــل يطــرأ علي ــك أي تعدي ــة وكذل اإلداري

 اعتبــار أمــوال الجمعيــات األهليــة يف حكــم األمــوال العامــة، وذلــك يف تطبيــق أحــكام البــاب الرابــع منــال 
كتــاب الثــاين مــن قانــون العقوبــات

ــون  ــة للقان ــامل الجمعي ــة أع ــن مطابق ــق م ــد والتحق ــة يف التأك ــة اإلداري ــق للجه ــون الح ــي القان  أعط
ــا ــددة له ــف املح ــه واملصاري ــات يف األوج ــوال الجه ــاق أم ــا بإنف والتزامه

 أعطــى للوزيــر املختــص الحــق يف وقــف نشــاط الجمعيــة ملــدة ال تجــاوز ســنة يف حــال مخالفــة املــواد 25 
الخاصــة بالرتخيــص بجمــع املــال واملــادة 27 الخاصــة بالتمويــل األجنبــي بعــد إنــذار الجمعيــة، وللجهــة اإلداريــة 
تنفيــذ قــرار وقــف النشــاط ولهــا أن تطلــب حــل الجمعيــة أو عــزل مجلــس اإلدارة وأجــاز لهــا بــأن تطلــب مــن 

النيابــة العامــة اســتصدار قــرار بغــل يــد مجلــس اإلدارة لحــن صــدور قــرار قضــايئ بالحــل )املــادة 29(

 أعطــى القانــون الحــق ملمثــي الجهــة اإلداريــة الحــق يف دخــول مقــرات مؤسســات العمــل األهــي بعــد 
إخطارهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا للقانــون، ويكــون دخولهــم دون إخطــار يف حــال وجــود شــكوى رســمية ويشــمل 

هــذا الحــق الكيانــات التــي مل توفــق أوضاعهــا

ــا أحــكام  ــة يف حــال مخالفته ــرارات الجمعي ــة يف االعــرتاض عــى ق ــة اإلداري ــون الحــق للجه  أعطــي القان
القانــون أو لنظــام الجمعيــة األســايس ولهــا أن تطلــب ســحب القــرار خــالل مــدة 30 يــوم ويكــون للجمعيــة الحــق 
يف توضيــح وجهــة نظرهــا خــالل مــدة 7 أيــام التاليــة لالعــرتاض فــإذا انقضــت تلــك املــدة دون ســحبه أو مل تقبــل 
الجهــة اإلداريــة التوضيــح يعتــرب قــرار الجهــة اإلداريــة نافــًذا ولهــا أن تتخــذ اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالقانــون 

بحســب املخالفــة

ــكل ذي شــأن  ــة ســلطة اســتبعاد املرشــحن ملجلــس اإلدارة لعــدم توافــر رشوط الرتشــح ول  للجهــة اإلداري
رفــع األمــر إىل املحكمــة املختصــة

ــق  ــنة وغل ــاوز س ــدة ال تج ــة مل ــف الجمعي ــا بوق ــراًرا مؤقتً ــص أن يصــدر ق ــر املخت ــون لوزي  أعطــي القان
ــاالت ــا يف 5 ح مقراته

 منــح القانــون للموظفــن العاملــن بالوحــدة املركزيــة والوحــدات الفرعيــة التــن يصــدر بتحديدهــام مقــرر 
مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى عــرض الوزيــر املختــص صفــة مأمــوري الضبطيــة القضائيــة

ــات واســعة  ــة املوظفــن بصالحي ــة إال أن بروقراطي ــدو هــي املســيطرة يف الواجه ــة ال تب لعــل الســلطات األمني

ــات  ــة مــن اإلجــراءات والصالحي ــة، بحيــث يخــول لهــم جمل ــة القضائي مــع متكينهــم مــن صفــة مأمــوري الضبطي

ــود  ــس وج ــا يعك ــو م ــة. وه ــة األمني ــن القبض ــيزيد م ــام، س ــام الع ــالال بالنظ ــص إخ ــام يخ ــث في ــري والبح للتح

مقاربــة حــادة للعمــل املــدين تســتند عــى اعتبــاره مصــدرا للتهديــد والخطــر بــدل أن يكــون مجــااًل للدفــع بــدور 

الدولــة واملجتمــع. وهــي مقاربــة النظــام الســيايس القائــم يف مــر حاليــا تعكســه خاصــة السياســة املمنهجــة لقمــع 

الناشــطن والجمعيــات العاملــة حاليـًـا. كــام أن حجــة تنظيــم العمــل األهــي وتأطــره تبــدو مفرغــة مــن املعنــى يف 

ظــل هــذه السياســة القمعيــة.

 أصبح للبيروقراطية 
يد عليا على العمل 
الجمعياتي بالنظر 

إلى الصالحيات 
الواسعة اليت تسمح 

لها بالتدخل في 
عملها. وهو ما ال 

يختلف عن التوجه 
السلطوي لما قبل 

الثورة في ظل نظام 
حسين مبارك. فقد 

تم إستحداث عدة 
قيود بي�د وزارة 

الشؤون االجتماعية 
اليت تغير اسمها 

إلى وزارة التضامن 
االجتماعي بعد 

الثورة
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3 - التدوير والسجن الدائم: اتهامات اإلرهاب الجاهزة والمحاكمات االستثنائية استهداف لحقوق 
اإلنسان

ميثــل اإلتهــام بالتظاهــر، ونــرش أخبــار كاذبــة، واالنضــامم لجامعــة محظــورة، وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ومشــاركة جامعــة إرهابيــة ىف تحقيــق أغراضهــا. 

واإلرهــاب مفهــوم معمــم ال يســتثني أحــًدا حيــث ميكــن أن تكــون يســاريًا أو ليرباليًــا لكــن ذلــك ال مينــع أن تكــون يف جامعــة ارهابيــة إســالموية. ومنطــق النظــام يف ذلــك هــو 

جمــع مــن يقــف ضــده يف ســلة واحــدة. التحــق »تحالــف األمــل« بقوائــم الكيانــات اإلرهابيــة يف وقــت ســابق مــن صيــف 2020، وهــو تحالــف ضــم نوابـًـا بالربملــان ورؤســاء 

أحــزاب وشــباب وصحفيــن، يهــدف لالســتعداد لالنتخابــات الربملانيــة. ليصبــح هــذا الحكــم نهًجــا متطابًقــا مــع األحــكام القضائيــة املســتندة لالتهامــات الجاهــزة الســابق ذكرهــا.

عى أساس هذه االتهامات تم تجديد حبس عديد الناشطن لعدة مرات وهم اآليت ذكرهم:

 جــددت نيابــة أمــن الدولــة العليــا حبــس املئــات مــن املواطنــن املقبــوض عليهــم عــى ذمــة قضيــة أحــداث 20 ســبتمرب رقــم 880 لســنة 2020 حــر أمــن دولــة 
ملــدة 15 يــوم. 2

 املحامــى الحقوقــى عمــرو امــام، محمــد ســمر، املدونــة رضــوى محمــد، الصحفــى احمــد شــاكر، الصحفيــة ســوالفة مجــدى، الطالــب محمــد فــادى، الطالــب عمــر 
خالــد و املحاميــة ماهينــور املــرى 

 الصحفيــة والباحثــة شــيامء ســامي مــن قبــل نيابــة أمــن الدولــة العليــا دون مثولهــا أمــام النيابــة. ثــم تــم تجديــد حبســها مــرة أخــرى إىل جانــب الناشــطة نرمــن 
حســن ملــدة 45 يــوم ىف القضيــة رقــم 535 لســنة 2020 حــر أمــن دولــة عليــا

 الصحفى اسالم الكحى 

 الناشط العاميل خليل رزق خليل

 الباحث إبراهيم عز الدين

 الصحفيــة بســمة مصطفــى 15 يــوم عــى هامــش تغطيتهــا ألحــداث قريــة العواميــة، وبعــد اختفاءهــا قريــا لتظهــر الحقــا امــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا. وهــو مــا 
يدخــل يف سياســة التضييــق عــى حريــة الصحافــة. 3

 الصحفــي ســيد عبــد الــاله يف القضيــة رقــم 1338 لســنة 2019 حــر أمــن دولــة عليــا، والصحفــي بــدر بــدر محمــد يف القضيــة 1360 لســنة 2019 حــر أمــن دولــة 
عليــا.4

 املحامي زياد العليمي و الصحفين هشام فؤاد و حسام مؤنس 45 يوم عى ذمة القضية 930 لسنة 2019 حر أمن دولة و املعروفة بــ”تحالف األمل ” .5

 الدكتــور عبــد املنعــم أبــو الفتــوح ملــدة 45 يــوم عــى ذمــة القضيــة رقــم 440 لســنة 2018 ،  رغــم تجــاوز مــدة حبســه االحتياطــي حاجــز الســنتن وهــي أقــى مــدة 
للحبــس االحتياطــي يف القانــون

 العامل يارس عنرت عبد اللطيف

 مهاب يري االبرايش املحامي، حسن خميس محمد، حسن مصطفي عبد الفتاح، اسالم عادل محمد

 املحامي الحقوقي محمد الباقر

 https://www.anhri.info/?p=19225 :2-  الشبكة العربية لحقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي
 https://arbne.ws/39COxQV :3-  بعد اختفائها في األقصر. النائب العام يعلن اإلفراج عن صحفية مصرية. انظر الرابط التالي

https://www.anhri.info/?p=19288 :4-  الشبكة العربية لحقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي
https://www.anhri.info/?p=19400 :5-  الشبكة العربية لحقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي

https://www.anhri.info/?p=19225
https://arbne.ws/39COxQV
https://www.anhri.info/?p=19288
https://www.anhri.info/?p=19400
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 الناشط واملدون عالء عبد الفتاح والناشط محمد اكسجن

إىل جانب تجديد الحبس ال تزال التدابر اإلحرتازية تُعاضدها يف التضييق عى الناشطن. وقد شملت العديد من االسامء. ومنهن/م:

 حــازم حســني ىف القضيــة رقــم 488 لســنة 2019. ليتــم تجديــد حبســه 15 يومــا مــرة أخــرى عــى ذمــة القضيــة رقــم 855 لســنة 2020 حــر أمــن دولــة وذلــك بعــد 
صــدور قــرار بإخــالء ســبيله مــن محكمــة الجنايــات جلســة 31 أكتوبــر 

 املحامي الحقوقي هيثم محمدين واملحامي عمرو نوهان وعبد الحميد حمدى

 املصوران الصحفيان محمد جربيل و عبد الرحمن الورداىن ىف القضية 1365 لسنة 2018 حر أمن دولة .

 الصحفى اسالم عادل حسن ىف القضية 467 لسنة 2020 حر أمن دولة.6

 حبــس 22 متهــاًم خــالل االســبوع الثــاين مــن شــهر نوفمــرب 2020، 15 يوًمــا عــى ذمــة التحقيــق يف القضيــة رقــم 1056 لســنة 2020، لرتفــع عــدد املُعــاد تدويرهــم إىل 
96 متهــاًم ممــن صــدر أخلــت محكمــة جنايــات القاهــرة ســبيلهم يف جلســة بتاريــخ 3 نوفمــرب.

وكانــت النيابــة أعــادت تدويــر 15 متهــاًم آخريــن، عــى ذمــة القضيــة رقــم 1021 لســنة 2020، بعــد هــذه. وتكــرر الســيناريو نفســه مــع املــدون محمــد أكســجن، والناشــط 

الســيايس ســامح ســعودي، وعضــو حــزب العيــش والحريــة زيــاد أبــو الفضــل، ومحمــد ممــدوح )كاريــويك(، بضّمهــم إىل القضيــة قــم 855 لســنة 2020، إحــدى القضايــا التــي 

أصبحــت ملجــأ إلعــادة تدويــر النشــطاء السياســين والصحفيــن والحقوقيــن، مــن بينهــم املحاميــة ماهينــور املــري واملحامــي محمــد الباقــر، واملحامــي عمــرو إمــام، والناشــطة 
السياســية إرساء عبــد الفتــاح، والصحفيــة ســوالفة مجــدي وزوجهــا حســام الصيــاد، وأســتاذ العلــوم السياســية حــازم أحمــد حســني.7

4 - استهداف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
انضــم املديــر التنفيــذي للمبــادرة املريــة للحقــوق الشــخصية جــارس عبــد الــرازق إىل زميليــه املحبوســن احتياطيًــا منــذ بدايــة األســبوع الثــاين مــن نوفمــرب 2020، بعدمــا 

قــررت نيابــة أمــن الدولــة العليــا، حبســه 15 يوًمــا عــى ذمــة التحقيقــات يف القضيــة رقــم 855 لســنة 2020. بينــام اســتمرت اإلدانــات الدوليــة واملحليــة للحملــة األمنيــة عــى 

فريــق املبــادرة، التــي انطلقــت بصــورة تدريجيــة وممنهجــة انطالقـًـا مــن اســتهداف العاملــن بهــا وصــواًل اىل مديرهــا التنفيــذي.

ووجهــت النيابــة لعبــد الــرازق جملــة االتهامــات الجاهــزة دامئًــا. وكانــت النيابــة قــررت يف وقــت ســابق حبــس املديــر اإلداري للمنظمــة الحقوقيــة محمــد بشــر، ومديــر 

وحــدة العدالــة الجنائيــة باملنظمــة كريــم عّنــارة 15 يوًمــا لــكل منهــام عــى ذمــة التحقيقــات يف القضيــة نفســها. ومل تتوقــف اإلدانــات الحقوقيــة الدوليــة واملحليــة، والتــي 

ــا  ــة الرســمية باســم املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة، بيانً ــا شامداســاين، املتحدث ــرازق، حيــث أصــدرت رافين ــد ال تســارعت وترتهــا مــع القبــض عــى عب

ــا عــن وقائــع القبــض عــى أعضــاء املبــادرة والتحقيــق معهــم، وصفــت فيــه اســتخدام قوانــن مكافحــة اإلرهــاب واالتهامــات الغامضــة لتجريــم عمــل املدافعــن عــن  تفصيليً

حقــوق اإلنســان بأنــه يتعــارض مــع التزامــات مــر الدوليــة تجــاه القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. كــام أعلنــت 50 منظمــة حقوقيــة حــول العــامل يف بيــان مشــرتك عــن 

ــه  ــا مشــرتكًا دعــت في ــة بيانً ــة مري ــام نــرشت 6 منظــامت حقوقي ــق املحبوســن، في ــوري عــن أعضــاء الفري ــراج الف ــوا باإلف ــة وطالب ــادرة املري ــق املب ــع فري ــم م تضامنه

ــام  ــة في ــات إىل التضامــن مــع منظــامت حقــوق اإلنســان املري ــات وأحــزاب ونقاب ــة وحقــوق اإلنســان يف مــر مــن أفــراد ومنظــامت وجمعي »املدافعــن عــن الدميقراطي

تواجهــه مــن هجمــة أمنيــة رشســة، تهــدف إىل اإلرضار بقــدرة املجتمــع املــدين عــى مجابهــة الحكــم الشــمويل«. وقــد تــم إطــالق رساح الثالثــة مــن ســجن طــرة يــوم 3 ديســمرب 

2020، بعــد يــوم واحــد مــن دهــم قــوات األمــن املريــة منــزل أرسة حســام بهجــت، املؤســِس واملديــر باإلنابــة للمبــادرة املريــة، دون أن تعــر عليــه.

5 - »فلويد« المصري: عويس الراوي
حــارصت قــوات األمــن قريــة العواميــة مبحافظــة األقــر، ملــدة أيــام وســط تواجــد أمنــي كثيــف، بعــد مشــاحنات بــن األهــايل وقــوات األمــن زادت حدتهــا بعــد مقتــل 

 https://www.anhri.info/?p=19867 :6-  الشبكة العربية لحقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3ingjEW :7-  مدى مصر . انظر الرابط التالي

عويــس عبــد الحميــد الــراوي، 38 ســنة، موظــف يف املستشــفى الــدويل، وأب لطفلــن وثالــث منتظــر والدتــه، أمــام منزلــه، فجــر األربعــاء املــايض، عــى يــد ضابــط يف قــوة 

أمنيــة مــن املباحــث واألمــن املركــزي، جــاء مقتــل عويــس بعــد سلســلة مــن األحــداث بــدأت بإشــرتاك أفــراد مــن قريــة العواميــة يف تظاهــرات ســبتمرب عــى إثرهــا بــدأت 

قــوات األمــن يف شــن حمــالت قبــض يوميــة عــى مواطنــي القريــة. بحســب اثنــن مــن األهــايل، يــرتاوح عــدد املقبــوض عليهــم مــن القريــة بــن 18-14 شــخًصا ال يُعــرف مــكان 

احتجازهــم حتــى اآلن.

ويف إحــدى حمــالت القبــض، توجهــت قــوة أمنيــة ملنــزل عائلــة الــراوي فجــر األربعــاء 30 ســبتمرب بحثًــا عــن ابــن عمــه، ويدعــى ضيــاء الــراوي. وحــن مل تجــده القــوات، 

قــررت القبــض عــى شــقيق عويــس الصغــر واســمه الــراوي الــراوي. حاولــت األرسة إثنــاء القــوة عــن القبــض عــى الشــاب الصغــر، لكنهــم رفضــوا واصطحبــوه إىل الخــارج. 

وبحســب روايــة اثنــن مــن الجــران، أحدهــام تواجــد أمــام املنــزل فــور ســامع الرصــاص، خــرج عويــس خلفهــم، وبعــد مشــادة كالميــة بينــه وأحــد ضبــاط، القــوة، أخــرج 

الضابــط ســالحه، وأطلــق أربــع رصاصــات، منهــم رصاصــة أصابــت عويــس يف رأســه.

بعــد الحــادث، وبحســب ثالثــة مــن املصــادر التــي تحدثــت إىل »مــدى مــر«، قــام عــدد مــن الشــباب الغاضــب بالقريــة باحتجــاز ثالثــة أمنــاء رشطــة عــى األقــل لبضــع 

ســاعات احتجاًجــا عــى مقتــل عويــس واختطــاف جثامنــه وبعــد مفاوضــات انتهــى املوقــف بخــروج األمنــاء وتســليم الجثــامن.

تجمــع األهــايل خــالل الســاعتن التاليتــن للواقعــة. يقــول أحــد جــران الــراوي. أحــد األهــايل قــدر عددهــم بــاآلالف. ووصــل الجثــامن مســاء األربعــاء 30 ســبتمرب 2020 إىل 

ميــدان الصنايــع عنــد األهــايل املنتظريــن للجنــازة، مصحوبًــا بســيارة إســعاف، وســيارة رشطــة، ومدرعــة. وقبــل دخــول الجثــامن، ألقــت املدرعــة قنابــل غــاز مســيل للدمــوع 

عــى األهــايل لتفريقهــم، بحســب ثالثــة مــن املصــادر حــروا الجنــازة. وبعــد الجنــازة، قامــت قــوات األمــن بإغــالق القريــة وحدثــت اشــتباكات باســتخدام املولوتــوف والطــوب 

عويس عبد الحميد الراوي، 
38 سنة، موظف في 

المستشفى الدولي، وأب 
لطفلين وثالث منتظر والدته، 

أمام منزله، فجر األربعاء 
المايض، على يد ضابط في 

قوة أمني�ة من المباحث 
واألمن المركزي بعد سلسلة 
من األحداث انطلقت عقب 

تظاهرة سبتمبر 2020
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مــن قبــل املحتجــن وقنابــل الغــاز مــن قبــل األمــن.8 تعتــرب قريــة العواميــة منوذًجــا لتعامــل النظــام مــع تداعيــات مظاهــرات الذكــرى األوىل لتظاهــرات ســبتمرب 2019. األمــر 

الــذي يشــر إىل مســتوى اإلحتقــان الشــعبي بســبب الظــروف املعيشــية الصعبــة للمواطــن املــري.

التوصيات

يبــدو ان النظــام املــري مواصــًا بقيــادة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي يف مســار اخضــاع بقيــة الســلطات. وهــو لذلــك اســتغل جميــع األطــر 

الدســتورية والقانونيــة واملؤسســية املتاحــة. مــن حيــث يدفــع بســلطته وجــب تغيــري مــا يســتغله:

 قانون تقسيم الدوائر االنتخابية

 قانون مبارشة الحقوق السياسية

 قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات لسنة 2017 خاصة املبادة املتعلقة بإلغاء اإلرشاف القضايئ عى اإلنتخابات واإلستفتاءات

 قانون الجمعيات األهلية رقم )149( لسنة 2019 

 القوانــن املتعلقــة بالقــوات املســلحة املعدلــة حديثــا: القانــون رقــم 232 لســنة 1959 يف شــأن رشوط الخدمــة والرتقيــة لضبــاط القــوات املســلحة، والقانــون رقــم 4 لســنة 

1968 بشــأن القيــادة والســيطرة عــى شــؤون الدفــاع عــن الدولــة وعــى القــوات املســلحة، والقانــون رقــم 20 لســنة 2014 بإنشــاء املجلــس األعــى للقــوات املســلحة.

 صالحية الرئيس الدستورية بتعين 28 من األعضاء يف مجلس النواب و100 عضو يف مجلس الشيوخ

 تعين القضاة يف املؤسسات واملناصب السياسية واقحامهم عمدا يف الراع عى السلطة

 استعامل األجهزة األمنية يف تصفية الحسابات السياسية والعمل الحزيب ودعم انصاره داخل االحزاب. وهو ما حصل يف حزب الوفد املري

 استعامل النيابة العامة وسلطات التحقيق والقضاة يف التضييق عى ناشطي العمل املدين واملعارضن

 عسكرة اإلقتصاد بصورة شاملة مبا مينع فعليا من إطالق اية إصالح حقيقي شفاف 

من الرضوري يف ظل هذه الصورة القامتة التي يفرضها النظام املري:

 التوقف عن متابعة الناشطن وهرسلتهم 

 التوقف عن استغالل الحبس اإلحتياطي التي تعترب إجراء استثنائيًا يف األصل وتحويلها لعقوبة اصلية تطيل من بقاء الناشطن يف السجون

 التوقف عن استغالل التدابر اإلحرتازية إلدامة الهرسلة اليومية للناشطن وعائالتهم

إطالق رساح الناشطن واملعارضن فورا من السجون املرية

 رفع يد بروقراطية وزارة التضامن اإلجتامعي عن املنظامت املحلية والدولية واستخدام األمن واإلستخبارات ضدهم للتصفية واملتابعة والغلق

 https://bit.ly/38Sbxfn :8-  أهالي »العوامية« المحاصرون يروون وقائع ما جرى في مقتل عويس الراوي. انظر الرابط التالي على موقع مدى مصر

https://bit.ly/38Sbxfn


33التقرير ربع السنوي أكتوبر - ديسمرب 2020مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان - دعم 32

يف ظــل صعوبــة اإلنتقــال الثــاين يف تونــس، باعتبــاره مرحلــة تكريــس الســلطة السياســية القــادرة 

عــى إنهــاءه، تعيــش الرشعيــة االنتخابيــة أزمــة متثيــل حيــث تتحــرك الخيــارات السياســية للمنتخبــني 

ــا لتوقعــات مــن صــوت لهــم. وهــي أزمــة ثقــة تتوســع مــع األيــام بالنظــر إىل عجــز منظومــة  خاًف

الحكــم عــى تحقيــق مــا وعــدت بتحقيقــه عــى املســتوى الســيايس واإلقتصــادي واإلجتاعــي. أصبــح 

اإلنتقــال الدميقراطــي يف تونــس أقــل دميقراطيــة مــا يجــب حيــث يخضــع لتوازنــات مصالــح األحــزاب 

ورهانــات التموقــع والحفــاظ عــى الوجــود، بعــد أن اتضــح أن تجربــة الحكم محرقــة سياســية بامتياز، 

فقــد أعلــن محمــد عبــو عــى ســبيل املثــال يف وقــت ســابق عــن اعتزالــه مــا يــرضه، عــى حــَد تعبــريه. 

كــا أن األحــزاب املمثلــة للتيــارات األيديولوجيــة والفكريــة األهــم غــري موجــودة يف الصــورة، وغيابهــا 

يفــرض تســاؤال عــن طبيعــة إنتقــال يتحكــم يف مفاصلــه ظواهــر سياســية هــي يف األصــل ربيبــة النظــام 

الســابق أو ربيبــة التشــكيك فيــه.

أدت هــذه الوضعيــة إىل هيمنــة الــراع بــني الســلطات ومــن يرأســها، حيــث أصبحــت عناوينــه 

شــخصية وتنســب إىل رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس الحكومــة أو رئاســة الجمهوريــة، ويف الخلفيــة 

يتموقــع حــزب حركــة النهضــة كعنــر أســايس يف املعادلــة يجمــع حولــه أحــزاب ظهــرت بنــاء عــى 

ــة  ــات الحزبي ــع التنظي ــن تراج ــتفاد م ــة اذي اس ــاف الكرام ــس( أو إئت ــب تون ــة )قل ــة معين ظرفي

وتصاعــد زخــم شــعبوي يف االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية. 

عمليــا أزمــة اإلنتقــال الدميقراطــي فيتونــس هــي أزمــة انتقــال وأزمــة دميقراطيــة، وهــو مســتويان 

متصــان مــن جهــة املؤسســات واألطــر القانونيــة اإلنتقاليــة التــي مل تُســتوىف بعــد ومــن جهــة غيــاب 

الدميقراطيــة يف الفاعلــني السياســيني ووضعــف تأصيلهــا كقيمــة ومارســة يف الفضــاء اإلجتاعــي.

لعــل االنتهــاكات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ليســت ممنهجــة لكنهــا ممكنــة دامئــة بســبب ضعــف 

ــة الشــاملة املدافعــة  ــة للمقارب ــارات معادي ــة إىل وجــود تي ــا، باإلضاف ــني الرســميني يف مجاله املتدخل

ــات الدســتورية واملســتقلة،  ــف الهيئ ــا ياحــظ بخصــوص مختل ــا أقرهــا الدســتور. وهــو م ــا ك عنه

حيــث يتــم تجاهــل هــذه املؤسســات مــن قبــل الدولــة نفســها والحكومــة. األمــر الــذي يطــرح ســؤال 

جدواهــا ورضورتهــا وأفــق تحســني أدائهــا يف ظــل كل هــذه العوائــق.

تونس
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I- السياسات والتشريعات المتعلقة باإلنتقال الديمقراطي في 
ميزان االنتقال الثاني

ــع  ــر رب ــة يف نفــس الوقــت. وهــو مــا يحــاول التقري ــرب أزمــة اإلنتقــال الدميقراطــي أزمــة انتقــال وأزمــة دميقراطي تعت

ــاء  ــة لبن ــر ترجم ــار األخ ــاين. باعتب ــال الث ــوم اإلنتق ــو مفه ــر، ه ــوم عاب ــرب مفه ــتعراضه ع ــم اس ــز دع ــنوي األول ملرك الس

ســلطة سياســية قــادرة عــى إدارة اإلنتقــال وإنهــاءه وفــق رشوط ومبــادئ وغايــات ترتبــط بجميــع امللفــات االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة، يبقــى بعيــًدا عــن التحقــق. فمؤسســات وســلطات اإلنتقــال وإدارتــه مرتبكــة وضعيفــة ويف نفــس 

ــا يف األحــزاب واملشــهد الســيايس، مــع وطــأة الواقــع املــادي واملــايل، يســاهم يف ضــامن  ــًدا دميقراطيً الوقــت ال تجــد راف

ــرتة  ــالل ف ــس خ ــة يف تون ــة الدميقراطي ــال وأزم ــة اإلنتق ــؤرشات أزم ــل م ــام بتفصي ــتعرض األقس ــا. تس ــا وتوجيهه فاعليته

الرصــد.

السلطات الثالث والتوازن بينها. 1

أ-  مجلس نواب الشعب: بين أزمة التمثيل والحكم
مــع بدايــة شــهر أكتوبــر، بــدأ مجلــس نــواب الشــعب الــدورة الربملانيــة العاديــة الثانيــة مــن املــدة النيابيــة 2019-2024. 

وتوزعــت الكتــل الربملانيــة مــع بدايــة هــذه الــدورة مقارنــة بالــدورة الفارطــة عــى الشــكل التــايل:1

ــدورة  ــة ال ــع بداي ــت م ــي تكون ــة الت ــتقبل التقني ــة املس ــت كتل ــتقاالت اختف ــن االس ــلة م ــد سلس ــه وبع ــارة اىل ان ــدر اإلش تج

الربملانيــة العاديــة األوىل. مل تعــد الــدور الثانيــة بالكثــر منــذ بدايتهــا حيــث مبــوىف شــهر اكتوبــر تغــرت تركيبــة املجلــس، وذلــك 

ــة. ــة الوطني ــواب مــن الكتل بعــد اســتقالة 7 ن

تواصــل خــالل فــرتة الرصــد النقــاش حــول تعديــل النظــام الداخــي للمجلــس، حيــث صادقــت لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة 

ــاء  ــة االعض ــل بأغلبي ــرتح التعدي ــى مق ــرب 2020 ع ــاء 17 نوفم ــوم الثالث ــة ي ــة يف جلس ــن االنتخابي ــة والقوان ــن الربملاني والقوان

ــر 2020. ويف  ــخ 5 جانفي/يناي ــم برمجــة الجلســة العامــة بتاري ــد وتحفــظ نائــب اخــر. وت ــن مــع تســجيل اعــرتاض وحي الحارضي

هــذا الصــدد أوضــح رئيــس اللجنــة أنـّـه تــّم إلغــاء اللجــان الخاّصــة واإلبقــاء عــى اللجــان القــارة مــع الزيــادة يف عددهــا مــن 9 إىل 

14 لجنــة والتخفيــض يف عــدد األعضــاء مــن 22 إىل 15 عضــًوا عــى أن يتــّم تركيــز لجــان خاّصــة ملوضــوع معــّن أو مهّمــة خاّصــة. 

ــة  ــات املســجلة يف الجلســات العاّم ــى الغياب ــات ع ــّم تشــديد العقوب ــه ت ــة انّ ــس اللجن ــد رئي ــواب أكّ ــات الن وبخصــوص غياب

واللجــان بالتخفيــض يف الحــد االدىن للجلســات العامــة املخــول التغيــب فيهــا والزيــادة يف نســبة اإلقتطــاع بســبب الغيــاب ووضــع 

مجموعــة مــن العقوبــات التــي يتخذهــا رئيــس الجلســة أو رئيــس املكتــب يف هــذا اإلطــار. أّمــا بخصــوص الســياحة الحزبيــة فقــد 

أوضــح أّن التعديــل املقــرتح نــّص عــى أّن النائــب الــذي يســتقيل مــن كتلتــه ال ميكنــه أن ينتمــي إىل كتلــة أخــرى بالربملــان واّن مــن 

ــق  ــا اّن إشــكاال دســتوريًا تعلّ يســتقيل مــن الحــزب الــذي فــاز تحــت رايتــه يفقــد عضويتــه يف الربملــان )الفصــل 45 جديــد( مبيًّن

 https://bit.ly/2LNeBRo :1-  عن توزيع الكتل. انظر الرابط التالي
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بهــذه النقطــة لكــن ســيتّم تــدارس املســألة والتفاعــل يف خصوصهــا خــالل الجلســة العاّمــة، عــى حــد تعبــره.2

لعل التعديالت املقرتحة تعد بتغير املشهد الربملاين إال أنها لن تويف بوعودها لجهة ارتباطها يف الواقع مبحددات أخرى تتجاوز النظام الداخي.

املشــهد الحــزيب: يــرتاوح هــذا املشــهد بــن أحــزاب ايديولوجيــة هاجســها التموقــع الســيايس والحفــاظ عــى الوجــود وبــن أحــزاب »وظيفيــة« وأحــزاب مبنيــة عــى رد فعــل 

ايديولوجــي حــاد. بينــام واصــل الحــزب الدســتوري الحــر يف خطابــه املبنــي عــى التناقــض مــع التيــار اإلســالمي ممثــاًل يف حركــة النهضــة، يلعــب إئتــالف الكرامــة يف املجلــس 

دوًرا وظيفيًــا يجعلــه يتامهــى مــع الحركــة يف متوقعهــا عــرب تبنــي الخطــاب املضــاد للحــزب الحــر الدســتوري، لكنــه يف نفــس الوقــت قــادر عــى تغيــر موقفــه مــن حــزب قلــب 

تونــس الــذي انضــم لــه يف الحــزام الســيايس للحكومــة. وهــو مــا يعطــي انطباًعــا عــن تحــول الحــدود بــن »الجامعــات« السياســية حســب رضورات التموقــع الســيايس. ألغــى 

هــذا الطابــع الوظيفــي الضيــق الــدور الوظيفــي الــذي يجــب أن تلعبــه التنظيــامت السياســية والحزبيــة عــى وجــه الخصــوص. تشــكل األحــزاب عــادة صلــة ربــط بــن اإلرادة 

اإلنتخابيــة واملؤسســات السياســية والســلطات ومخرجاتهــا، إال أنهــا بســبب هــذا الــدور تــؤدي إىل إضعــاف هــذه الصلــة. ذلــك أن جميــع األحــزاب تالقــي رفضــا مــن الــرأي 

العــام بســبب التغيــرات التــي تختلــف عــن توقعــات مســانديها.

ــز  ــر نصــف الســنوي الســابق ملرك ــد اشــار التقري وق

ــون  دعــم التحــول الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان املعن

بــن جمــود  التحــول  الدميقراطــي: تعــر  »االنتقــال 

هــذا  إىل  واملجتمــع«  الدولــة  وعســكرة  املؤسســات 

املعطــى. ال يبــدو أن األحــزاب بصــدد تغيــر أدائهــا 

بعــد أن مثلــت نتائــج اإلنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية 

صدمــة لهــا بســبب ظهــور ميــل واضــح لــدى املواطنــن 

ــد  ــام، فق ــأن الع ــة للش ــخصيات املتصدي ــر الش إىل تغي

ــاين  ــهد الربمل ــن املش ــن الجهت ــذب ب ــد والج ــكل الش ش

ــد،  ــرتة الرص ــالل ف ــل، خ ــو يتواص ــدورة األوىل، وه يف ال

عــى مــا هــو عليــه. بــل وتطــور إىل عنــف مــادي 

ــار الدميقراطــي  ولفظــي فقــد تعــرض النائــب عــن التي

أنــور الشــاهد إىل اعتــداء مــن قبــل نائــب مــن إئتــالف 

ــاء مشــاركته يف النقاشــات  الكرامــة داخــل املجلس وأثن

يف لجنــة شــؤون املــرأة، مــا أدى إىل إصابتــه بوجهــه 

إصابــة أســالت دمــاءه، ليتبــادل إثرهــا النــواب الشــتائم 

ــدي3. ــابك األي ــوات وتتش ــع األص ــب، وترتف والس

تأصيــل املارســة الدميقراطيــة: ال ميكــن دمقرطــة املجتمــع والدولــة إن مل تكــن األحــزاب دميقراطيــة خاصــة أنهــا املعنيــة بــإدارة الشــأن العــام بعــد ضــامن متثيليــة دنيــا 

للمواطنــن. مثلــت أزمــة حركــة النهضــة الداخليــة مــؤرًشا عــن طبيعــة الحيــاة الحزبيــة يف تونــس. ســبق ان قــد توّجــه مائــة قيــادي يف حركــة النهضــة، يف منتصــف شــهر ســبتمرب 

2020، مــن بينهم وزيــر الصحــة الســابق عبــد اللطيــف املــي وســمر ديلــو إىل رئيســها راشــد الغنــويش ملطالبتــه بالتعهــد باحــرتام النظــام الداخــي للحركــة وعــدم الرتشــح 

لرئاســتها خــالل املؤمتــر الحــادي عــرش الــذي تــم تأجيلــه بتاريــخ 16 نوفمــرب 2020 بعــد اجتــامع مجلــس شــورى الحركــة، وينــص النظــام الداخــي للحركــة يف فصلــه الـــ 31 عــى 

أنــه »ال يحــق ألي عضــو أن يتــوىل رئاســة الحركــة ألكــر مــن دورتــن متتاليتــن«. لكــن بســبب الخالفــات بــن تياريــن أحدهــام ينــادي بالتــداول وآخــر يدعــم رئيــس الحركــة 

الــذي ترأســها لفــرتات مختلفــة تجــاوزت الثالثــن ســنة مل يتــم عقــد املؤمتــر ليعطــي انطباًعــا عــن غيــاب التســير الدميقراطــي داخــل أكــر األحــزاب اســتقراًرا4.

 https://bit.ly/3qygL64 :2-   بخصوص التعديالت. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3sFrjCj :3-  مشاهد عنف داخل البرلمان التونسي والغنوشي يتعهد بفتح تحقيق. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3sDBLKt :4-  مناورة جديدة من الغنوشي لتطويق أزمة النهضة الداخلية. انظر الرابط التالي

باإلضافــة اىل مــا ســبق، ال تختلــف بقيــة األحــزاب عــن حركــة النهضــة حيــث تتواصــل شــخصنة املشــهد الحــزيب، 

ــالف  ــام يطــرح إئت ــر مــويس، في ــة عب ــة العام ــر يف صــورة األمين ــذي يُخت ــام هــو حــال الحــزب الدســتوري ال ك

الكرامــة مثــاال عــن تضخــم الــذوات يف أعضــاءه. يتمســك هــؤالء بخطــاب متجيــدي لألشــخاص مييزهــم عــن غرهــم 

ــع  ــخ املجتم ــع تاري ــي تراج ــة الت ــة والوطني ــاب الهوي ــى خط ــز ع ــوري اىل الرتكي ــاب الث ــتعادة الخط ــاوز اس يتج

والدولــة ومواجهــة اإلســتعامر وتراثــه مــع حمولــة دينيــة بــارزة5.

يفقــد مجلــس النــواب وزنــه بســبب ضعــف الوظيفــة التمثيليــة لألحــزاب لصالــح أدوارهــا الوظيفيــة املتحركــة 

حســب الــراع الســيايس. وهــي وظيفــة ضعيفــة يف األصــل بســبب الهــوة بينهــا وبــن املجتمــع. فــال يوجــد يف جــل 

األحــزاب قاعــدة شــبابية حقيقيــة توفــر قيــادات جديــدة وقواعــد موســعة وممتــدة يف املجتمــع.

بنــاء عــى مــا ســبق، ميكــن القــول أن تعديــل النظــام الداخــي ال يعــد بالكثــر بــدوره، فهــو حــل جــزيئ إلشــكالية 

مرتبطــة بتأصيــل الدميقراطيــة يف الحيــاة السياســية ســواء يف الدولــة أو املجتمــع وممثليــه. بــل أدى الوضــع القائــم 

ــارات  ــي ســمحت لتي ــن إىل املــايض. وهــي الفجــوة الت ــم الحن ــة وتدعي ــوم إىل تنامــي التشــكيك يف الدميقراطي الي

ســواء شــعبوية مشــككة يف الدميقراطيــة واشــرتاطاتها أو يف الثــورة التــي كانــت ســببًا يف جعلهــا ممكنــة، بالظهــور 

ــون  ــم رصــده بخصــوص قان ــام ت ــن محــل خــالف خاصــة في ــع القوان وتصــدر الســاحة. بالنتيجــة، أصبحــت جمي

ــاء. وهــي مشــاريع كشــفت عــن  ــة تفــي الوب ــواب ملواجه ــس الن ــة واإلجــراءات اإلســتثنائية داخــل مجل امليزاني

حجــم الــراع بــن الســلطات وبــن مؤسســات الدولــة نفســها. فقــد دخــل البنــك املركــزي عــى الخــط ليفــرض 

ســحب مــرشوع قانــون امليزانيــة ملراجعتــه مــن قبــل الحكومــة. ويف األخــر فقــد انعكســت أزمــة التمثيليــة صلــب 

ــا يف واقــع الســلطة التنفيذيــة برأســيها. املجلــس عــى الحكــم، وهــو مــا يــربز عمليً

ب- السلطة التنفيذية: صراع رأسي السلطة
ــر  ــدأ الجــدل حــول رضورة إجــراء تحوي ــل ب ــة هشــام املشــيي يف العم ــة حكوم ــذ بداي ــرور شــهر من ــد م بع

وزاري مــن أجــل اســتبعاد الــوزراء املحســوبن عــى قــر الرئاســة. أقــال رئيــس الحكومــة يــوم االثنــن 05 أكتوبــر 

2020 وزيــر الثقافــة وليــد الزيــدي، أحــد الــوزراء املحســوبن عــى الرئيــس قيــس ســعيد، وذلــك عــى خلفيــة رفضــه 

ــا مــن تفــي كورونــا، مــا اعتــرب مقدمــة إلجــراء رئيــس  تنفيــذ قــرار الحكومــة بتعليــق التظاهــرات الثقافيــة خوفً

الحكومــة تعديــاًل وزاريـًـا شــاماًل يــريض الجبهــة الربملانيــة الداعمــة لــه واملكونــة مــن حركــة النهضــة وحــزب قلــب 

تونــس وإئتــالف الكرامــة.

ــر بســبب خــالف  ــة شــهر أكتوب تعــود جــذور الــراع بــن رأيس الســلطة اىل مــوىف شــهر ســبتمرب 2020 وبداي

حــول بعــض التعيينــات التــي رفضتهــا رئاســة الجمهوريــة عــى خلفيــة قضايــا فســاد تالحــق بعــض الــوزراء. كــام أن 

خلفيــات تكليــف رئيــس الحكومــة هشــام املشــيي حملــت هــي نفســها، حســب أهــم الكتــل الربملانيــة، دالالت 

رغبــة رئيــس الجمهوريــة يف التأثــر عــى الحكومــة وعملهــا، وإقصــاء األحــزاب. وهــو مــا يتصــل بأزمــة التمثيليــة 

ــبب  ــزاب بس ــة ضداألح ــديد اللهج ــاب ش ــى خط ــة ع ــة الجمهوري ــظ رئاس ــها. وتحاف ــاله ويكرس ــا أع ــار إليه املش

فشــلها يف إدارة امللفــات اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة. كــام أنــه يســتند إىل رؤيــة تتجاوزهــا وتتجــه اىل تبنــي تصــور 

مختلــف لنمــوذج الحكــم.

يف ظــل غيــاب متثيليــة فعالــة قــادرة عــى تصديــر برامــج وسياســات اجتامعيــة واقتصاديــة، تعمــل الحكومــة 

5-  التقرير نصف السنوي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان: . انظر الرابط التالي: 

أقال رئيس الحكومة 
يوم االثني�ن 05 أكتوبر 

2020 وزير الثقافة 
وليد الزيدي، أحد 

الوزراء المحسوبي�ن 
على الرئيس قيس 
سعيد، وذلك على 

خلفية رفضه تنفيذ 
قرار الحكومة بتعليق 
التظاهرات الثقافية 

ا من تفيش 
ً

خوف
كورونا، ما اعتبر 

مقدمة إلجراء رئيس 
 وزارًيا 

ً
الحكومة تعديال

 يريض الجبهة 
ً

شامال
البرلماني�ة الداعمة له 

والمكونة من حركة 
النهضة وحزب قلب 

تونس وإئت�الف الكرامة

https://bit.ly/3qygL64
https://bit.ly/3sFrjCj
https://bit.ly/3sDBLKt
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التونســية عــى امللفــات بشــكل موضعــي ومحــدود مــن أجــل تهدئــة األوضــاع. وهــو معطــى ظهــر يف تعاملهــا مــع أزمــة اعتصــام الكامــور. أعلنــت الحكومــة يــوم 6 نوفمــرب 

2020، التوصــل مــع املحتجــن يف تطاويــن إىل حــل نهــايئ ألزمــة الكامــور، تــّم مبوجبــه إعــادة تشــغيل منشــآت الطاقــة، مقابــل التعهــد بتوفــر مئــات الوظائــف، وإنشــاء رشكات 

حكوميــة لالســتثامر يف املنطقــة.

يف تفاصيــل اإلتفــاق، كشــف جانــب منــه عــن وجــود خيــار التوظيــف املنفصــل عــن التنميــة. فالحلــول املقرتحــة يف أغلبهــا مرتبــط بــرشكات ومؤسســات ذات صبغــة عموميــة 

غــر قادرةعــى اإلضافــة يف اإلقتصــاد املحــي، بــل تعــزز مــن الــدور التشــغيي للقطــاع العــام عــرب اإلنتــداب الكمــي وليــس النوعــي.

ويف تفاصيل اإلتفاق يتضح جانب من هذا املعطى:

 فيما يتعلق بشركة البيئة والغراسة والبستنة

 تصنيــف رشكــة البيئــة والغراســة والبســتنة بتطاويــن كرشكــة ذات مســاهمة عموميــة تحــت إرشاف وزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري وتخضــع لزيــادات 
القطــاع العــام.

 اإلذن يف التريع بخالص أجور إطارات وأعوان الرشكة.

 اإلذن بانتداب 1000 عون إطار.

 تكليف اللّجان املحليّة للتّشغيل مبلّف االنتدابات مع ضامن متثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصالحيات يف اختيار ممثليه.

ــادة  ــة وزي ــث مــن املنحــة الخصوصي ــاين والثال ــر2020 )القســط الث ــة مــن شــهر أكتوب ــادات العامــة ألجــور أعــوان وإطــارات الرشكــة تــرف بداي ــدأ الزي ــرار مب  إق
ــي2021. ــهر جانف ــن ش ــة م ــادات بداي ــي للزي ــول الرجع ــع رصف املفع ــى أن يق ــنوات2019-2018-2017( ع س

 اإلذن بانطالق دراسة مخطّط األعامل املعّد من طرف الرّشكة.

 فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات

 اإلذن بإجراء تدقيق يف مجال التّرّف املايل واإلداري وتحديد املسؤوليّات.

 اإلذن بالرّتفيع يف رأس مال الرّشكة عى ضوء مخطّط أعامل يقّدم لهياكل الرّشكة للمصادقة عليه يف أجل اليتجاوز ثالثة )03( أشهر .

 اإلذن بتمديد وإمضاء عقود مع الرشكات البرتولية وإعطاء األولوية للرشكة يف العقود الجديدة وذلك ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد

كــام جــاء يف اإلتفــاق اإلذن بإنطــالق دراســات إلحــداث رشكات ذات مســاهمة عموميــة قــادرة عــى خلــق مواطــن شــغل يف مجــاالت متعــددة مرتبطــة أساًســا بالخدمــات 

البرتوليــة واملــواد األوليــة والــروات التــي تتوفــر بالجهــة )الرّشكــة الوطنّيــة الســتغال وتصنيــع الجبــس بتطاويــن، الرّشكــة الوطنّيــة لإلعاشــة واإلقامــات بتطاويــن، الرّشكــة 

الوطنّيــة لألشــغال العاّمــة والخدمــات البرولّيــة والطّاقّيــة بتطاويــن، الرّشكــة الوطنّيــة لنقــل األشــخاص واملعــّدات واملــواد بتطاويــن، الرّشكــة الوطنّيــة للفاحــة واســتصاحها 

وتطويرهــا بتطاويــن(.

اإللتزامات املالية للدولة بعد الكامور: 300 مليون دينار توني

وأيًضــا لجــأت الحكومــة إىل التشــغيل الفــوري لعــدد 215 موطــن شــغل قــار بالصحــراء قبــل نهايــة ســنة 2020 واإلذن بتقديــم االنتدابــات القــارة املربمجــة بالصحــراء لســنة 

2021 و2022 و2023 إىل الثــاليث األول لســنة 2021 وهــي 70 انتــداب. 

ــذي يعيشــه القطــاع العــام، كــام أنهــا أرســلت رســائل ســلبية إىل  ــة شــاملة تتجــاوز اإلنهــاك ال ــارات محــدودة ألنهــا ال تنخــرط يف برامــج تنموي ــا، تعتــرب هــذه الخي عملي

بقيــة الجهــات يف البــالد. فقــد دفــع نجــاح اإلحتجــاج يف الكامــور بقيّــة الجهــات إىل الســر عــى املنــوال ذاتــه، فمبــارشة بــدأ محتجــون يف مناطــق متفرقــة يف تنفيــذ تحــركات 

احتجاجيــة للمطالبــة بتحســن األوضــاع التنمويــة، وتوفــر وظائــف للعاطلــن عــن العمــل.6

بــدأت االحتجاجــات مــن واليــة قابــس بعــد أن أغلــق محتجــون، مداخــل املجمــع الكيميــايئ التونــيس، مطالبــن بتفعيــل عــدة قــرارات حكوميــة ســابقة، تخــّص الواليــة، 
ــة.7 ــايئ، وللمؤسســات املتواجــدة يف املنطقــة الصناعي ــام للمجمــع الكيمي ــة، مــا أدى إىل الشــلل الت وتتعلــق بالتوظيــف وباســتحقاقات الجهــة يف التنميــة والصحــة والبيئ

أثبــت تعامــل الحكومــة مــع نتائــج اتفــاق الكامــور عــن متوقعهــا يف موقــع رد الفعــل الــذي يســعى اىل تهدئــة األوضــاع. فبعــد أن أصــدر رئيــس الحكومــة بيانــا يعتمــد فيــه 

منــوذج الكامــور يف التعامــل مــع اإلحتجاجــات مــع تركيــزه عــى واليــات قفصــة وقبــي وجندوبــة والقريــن وســيدي بوزيــد، اســتدرك يف بيــان آخــر بعــد احتجــاج واليــات 

أخــرى ليؤكــد أن ذكــره للبعــض منهــا، كان عــى ســبيل الذكــر ال الحــر.8 ضمــن هــذا التوصيــف، يتضــح أن الحكــم مرهــون بالخــالف الســيايس البعيــد عــن الربامــج والرؤيــة 

ــة مشــخصنة تتجــاوز اإلجــراءات  ــاب دور األحــزاب، تحــول الحكــم إىل مناكفــات خطابي ــا مســتقرًا وغي ــا متثيليً ــذي ال يضمــن منوذًج املشــرتكة. ويف ظــل النظــام الســيايس ال

واملؤسســات. ومــن األمثلــة عــى هــذا املعطــى هــي زيــارة رئيــس الجمهوريــة ملقــر وزارة الداخليــة لإلطــالع عــى االســتعدادات مبناســبة الســنة الجديــدة. خــالل الزيــارة ركــز 

الرئيــس قيــس ســعيد عــى صفتــه باعتبــاره القائــد األعــى للقــوات املســلحة »العســكري واألمنيــة« ألكــر مــن مــرة. وهــو مــا فــره البعــض عــى أنــه رســالة ضمنيــة لرئيــس 
الحكومــة.9

 يف ظــل هــذه الوضعيــة، تواصلــت توقــف مشــاريع اإلصــالح التــي بقيــت وعــًدا سياســيًا دون أفــق تحقيــق. وهــو مــا أبرزتــه وضعيــة الســلطة القضائيــة التــي اتضــح يف كل 

مــرة حجــم محــاوالت الســيطرة عليهــا مــع واقــع تــردي بنيتهــا التحتيــة واللوجســتية.

ــا بعــد ان انطلــق يف يــوم 15 نوفمــرب 2020 اىل حــدود منتصــف شــهر دميســرب 2020 حيــث وصلــت  ــا تواصــل ملــدة أكــر مــن شــهر تقريبً خــاض القطــاع القضــايئ ارضابً

ــة القضــاة: ــع أساســية، حســب رئيــس حمعي ــه مطالــب أرب ــوم 25 ديســمرب. ويف تفاصيل الحكومــة اىل اتفــاق واســتئناف العمــل يف املحاكــم ي

 https://bit.ly/3sFAToL :6-  االحتجاجات تحيط بحكومة المشيشي من كل جانب.. فهل يقدر على المواجهة؟. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3o2o30h :7-  محللون تونسيون: حكومة المشيشي ستواجه ›شتاء االحتجاجات‹. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/2LRDnzH  :8-  الحكومة التونسية في مواجهة توسع المطالبات بالتنمية الجهوية. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2MavwNm :9-  رئيس الجمهورية يزور مقر وزارة الداخلية ويطلع على االستعدادات بمناسبة السنة الجديدة. انظر الرابط التالي

تحول الحكم 
إلى مناكفات 

خطابي�ة مشخصنة 
تتجاوز اإلجراءات 

والمؤسسات

https://bit.ly/3sFAToL
https://bit.ly/3o2o30h
https://bit.ly/2LRDnzH
https://bit.ly/2MavwNm
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 املطلــب األول يتعلــق »بتوفــر الحاميــة والرعايــة الصحيــة للقضــاة وعائالتهــم وتعقيــم املحاكــم مــع وضــع بروتوكــول صحــي يُراعــي العمــل القضــايئ ويحمــي القــايض 

واملُتقــايض وكّل العملــة واإلداريــن واملواطنــن«.

 املطلــب الثــاين هــو ›‹مطلــب كافــة الشــعب التونــيس يف عدالــة فاعلــة ونافــذة ويف محاكــم ترتقــي ملســتوى املعايــر الدوليــة وإىل مســتوى الخدمــة القضائيــة املُقدمــة 
للمواطن’’.

 املطلب الثالث يتمثّل يف »توفر وضعية وظروف مادية للقضاة تستجيب للمعاير الدولية«.

 املطلب الرابع هو ›‹اإلصالحات األساسية والجوهرية يف سلك القضاء’’.

باإلضافــة إىل جملــة م املطالــب األخــرى التــي مل يــأيت عــى ذكرهــا رئيــس جمعيــة القضــاة يف ظــل عــدم نــرش اإلتفــاق للعلــن مــن قبــل الحكومــة. وهــو مــا أثــار رفًضــا واســًعا 

لــدى الــرأي العــام التونــيس.10 ال توجــد فعليًــا ضامنــت حقيقيــة بههــذ الخصــوص شــأنها شــأن اإلتفاقــات األخــرى التــي أبرمتهــا الحكومــة مــع بقيــة القطاعــات أو املحتجــن. 

فاإلكراهــات وعــدم تبلــور رؤى مشــرتكة وغيــاب اإلرادة السياســية متواصلــة يف إعاقــة التغيــر الســلس يف اإلنتقــال الدميقراطــي.

يف ظــل هــذا الوضــع عــاد التفكــر مــرة أخــرى يف حــل التوافــق والحــوار الوطنــي بقــوة. فعندمــا فشــل مديــرو اإلنتقــال عــى مســتوى املهمــة يف األطــر املؤسســية والقانونيــة 

تــم اختيــار حلــول مــن خارجهــا. 

 الحوار الوطني: دليل آخر على ال حوارية اإلنتقال الديمقراطي

ــاالت سياســية يف أوىل فــرتات اإلنتقــال الدميقراطــي. كــام  ــة ومبــارشة لســياق مرتبــك عــرف اغتي ــة الرباعــي نتيجــة منطقي ــة الحــوار الوطنــي الســابقة برعاي مثلــت تجرب

أن تبعاتــه التــي كرســت فكــرة التوافــق بــن أكــرب األحــزاب مل تســتطع إســتكامل الــرشوط املؤسســية لإلنتقــال وخاصــة فيــام يتعلــق بالهيئــات الدســتورية والســيام املحكمــة 

الدســتورية، كــام أن بقيــة املشــاريع املرتبطــة باإلصــالح والتنميــة متوقفــة دامئـًـا وإىل اليــوم. وهــو مــا يشــر اىل أن الحــوار أو التوافــق يتجــاوز نفســه كحــل إىل اشــرتاطات تتعلــق 

بطبيعــة أطرافــه مــن أحــزاب وشــخصيات.

 ســبق لبعــض األحــزاب املعارضــة أهمهــا مــرشوع تونــس وحركــة الشــعب والتيــار الدميقراطــي املطالبــة بالحــوار الوطنــي، ليعــود اإلتحــاد العــام التونــيس للشــغل إىل اقــرتاح 

 https://bit.ly/2XX9mB4 :10-  سياسيون وحقوقيون يستنكرون “االتفاق السري” بين الحكومة ونقابة القضاة. انظر الرابط التالي

مبــادرة وتســليمها اىل رئاســة الجمهوريــة. تقــرتح املبــادرة الوطنيــة لالتحــاد املتعلقــة بــادارة حــوار وطنــي ارســاء هيئــة حكــامء تتــوىل االرشاف عــى حــوار وطنــي يفــي اىل 

توافقــات مــن أجــل انقــاذ البــالد، وتكليــف 5 شــخصيات وطنيــة مســتلقة ضمنهــا.

وقــال األمــن العــام لالتحــاد نــور الديــن الطبــويب يف لقــاء خــاص مــع وكالــة تونــس افريقيــا لألنبــاء، إن تســمية أعضــاء هيئــة الحكــامء يخضــع اىل التوافــق حــول مقرتحــات 

ــة الحكــامء اختصاصــات مختلفــة تهــم  ــادرة تنــص عــى أن يشــمل مجــال اختصــاص األعضــاء الخمســة بهيئ يقدمهــا املشــاركون يف الحــوار الوطنــي، وذكــر الطبــويب، ان املب

املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والقانــون الدســتوري، موضًحــا أن اختيــار االختصاصــات املذكــورة يهــدف إىل بلــوغ توافقــات باالســتناد إىل توصيــات علميــة. وبــن أمــن 
عــام املنظمــة الشــغيلة، ان هــذا التصــور يجيــز لرئيــس الجمهوريــة، تقريــب وجهــات النظــر مــن خــالل االرشاف عــى جلســات تجمــع الفرقــاء املشــاركن يف الحــوار الوطنــي.11

دفــع الوضــع اإلقتصــادي واإلجتامعــي باألطــراف جيمعهــا للتفكــر يف الحــوار الوطنــي، حيــث تداعــت األصــوات املباركــة للخطــوة. لكــن املفارقــة أن نتائــج الحــوار األول 

خففــت مــن األزمــة لكنهــا مل توفــر قاعــدة لحــل األزمــة السياســية التــي تــم إطالقــه مــن أجــل حلهــا. بــل تعمقــت األزمــة السياســية وصــار محلهــا الســلطات الثالث ومؤسســات 

الدولــة. وانتقلــت إىل عنــارص االنتقــال الدميقراطــي وتكرســت أكــر. وهــو مــا يظهــر بالخصــوص فيــام يتعلــق مبســار العدالــة اإلنتقاليــة ودور هيئــة الحقيقــة والكرامــة.

2 - مسار العدالة اإلنتقالية
لخــص تريــح رئيــس جمعيــة القضــاة أنــس الحاميــدي مســار العدالــة اإلنتقاليــة والنتائــج التــي وصــل إليهــا. ففــي إطــار تقييــم الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف العدالــة 

االنتقاليــة يف تونــس وافاقهــا، أشــار إىل أن تعطــل الفصــل القضــايئ يف قضايــا العدالــة االنتقاليــة ســببه النقــص الــذي تعانيــه هــذه الدوائــر ونقلــة القضــاة الذيــن تــم تكوينهــم 

يف االختصــاص وتكليــف قضــاة آخريــن مل يتلقــوا اي تكويــن يف العدالــة االنتقاليــة. كــام أوضــح أن ذلــك يعــود إىل وجــود تعطيــل ســيايس للملــف ومبــادرات موازيــة متــر مبــارشة 

للمصالحــة قبــل املحاســبة.  واســتنكر عــدم القــدرة اىل حــد اآلن عــى الفصــل يف اي قضيــة مــن قضايــا العدالــة االنتقاليــة مبيًنــا ان عديــد الجلســات تنعقــد فقــط لتأجيــل النظــر 

يف القضيــة ال غر.يبــدو أن مــا كانــت مقدماتــه منقوصــة ال ميكــن أن يحقــق نتائــج يف املســتوى املأمــول. فقــد مهــد عمــل هئيــة الحقيقــة والكرامــة إلنشــاء الدوائــر القضائيــة 

املختصــة، لكــن اتضــح بفضــل تقريــر محكمــة املحاســبات ان للهيئــة هناتهــا. وهــي هنــات متــس مــن هيئــة تــرشف عــى ملــف محــوري يف تحقيــق اإلنتقــال الدميقراطــي.

 إخالالت التصرف لهيئة الحقيقة والكرامة حسب التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات

جــاء تقريــر محكمــة املحاســبات ليؤكــد عــى أن هيئــة الحقيقــة والكرامــة عصفــت مبســار العدالــة اإلنتقاليــة. فالهيئــة وبحســب التقريــر مل تحــرتم حتــى القانــون األســايس 

ــا كل قــرارات الهيئــة اتخــذت دون توفــر النصــاب. فبعــد اإلســتقاالت واإلعفــاءات داخــل مجلــس الهيئــة وعــدم ســد الشــغور مــن قبــل مجلــس النــواب  املنظــم لهــا. مبدئيً

مارســت الهيئــة اعاملهــا يف ظــل غيــاب توفــر النصــاب. لتلجــأ الهيئــة يف محاولــة يائســة لإللتفــاف عــى القانــون األســايس عــدد 53 لســنة 2013 املــؤرخ يف 24 ديســمرب 2013 

واملتعلــق بإرســاء العدالــة اإلنتقاليــة وتنظيمهــا مــن خــالل تنقيــة الفصــل 9 مــن نظامهــا الداخــي وجعــل النصــاب بأغلبيــة مــن حــر يف تناقــض واضــح مــع الفصــل 59 مــن 

النظــام األســايس مــام دفــع رئاســة الحكومــة لرفــض نــرشه يف الرائــد الرســمي.

 https://bit.ly/3iqt29W :11-  الرئيس التونسي يوافق على مبادرة »االتحاد العام للشغل« بإطالق حوار وطني. انظر الرابط التالي

ان تصور عمل هيئ�ة الحكماء 
يجيز لرئيس الجمهورية، 

تقريب وجهات النظر من 
خالل االشراف على جلسات 

تجمع الفرقاء المشاركين 
في الحوار الوطين

أن تعطل الفصل القضائي في قضايا العدالة االنتقالية سببه النقص الذي تعانيه هذه الدوائر 
ونقلة القضاة الذين تم تكوينهم في االختصاص وتكليف قضاة آخرين لم يتلقوا اي تكوين في 
العدالة االنتقالية. كما أوضح أن ذلك يعود إلى وجود تعطيل سياسي للملف ومبادرات موازية 

تمر مباشرة للمصالحة قبل المحاسبة
رئيس جمعية 

القضاة أنس الحمايدي

https://bit.ly/2XX9mB4
https://bit.ly/3iqt29W
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وبالعــودة إىل تقريــر محكمــة املحاســبات نجــد أن الهيئــة مثــاًل اســندت منحــة العــودة املدرســية لشــخص تبــن الحًقــا أنــه أعــزب. هــذا املثــال يعتــرب مــن أبســط الخروقــات 

املرصــودة واليكــم فيــام يــي بعًضــا مــن الكثــر الــذي رصــد مــن خــالل هــذه املهمــة الرقابيــة:

 يف رضف 6 أيــام إرتفــع عــدد قــرارات التخــي والحفــظ والرفــض إىل 17496 قــرار وذلــك يف الفــرتة املمتــدة مــن 26 إىل 31 ديســمرب 2018 وبالتــايل حرمــان أصحــاب 

هــذي امللفــات مــن الطعــن فيهــا.

 اصــدرت اللجنــة الوقتيــة للنظــر يف مطالــب املســاعدات اإلجتامعيــة 554 بقيمــة ماليــة جمليــة تســاوي 277 ألــف دينــار منهــا 469 تــم اقرتاحهــا وإمضاؤهــا مــن قبــل 

رئيــس اللجنــة وهــم مــا يعتــرب جمًعــا ملهــام متنافــرة وبالتــايل فهــي قــرارات غــر قانونيــة.

 18.928ألف دينار رصفت ألشخاص ال تتوفر فيهم صفة الضحية.

 نســبة امللفــات التــي متــت دراســتها مــن قــل لجنــة التحكيــم واملصالحــة بلغــت %12 مــن جملــة امللفــات الــواردة عــى الهيئــة والبالــغ عددهــا 25998 ملــف. ومــن 

بــن القــرارات التــي وقــع دراســتها مل تصــدر ســوى 9 قــرارات تحكيــم نهائيــة.

 إصــدار قــرارات عنايــة فوريــة ألصحــاب ملفــات ليــس لهــم صفــة الضحيــة أو بنــاًءا عــى إتفــاق مــع رئيســة الهيئــة أو تــم تغيــر الصفــة يف شــأنهم مــن ضحيــة إىل 

»يتطلــب مزيــد مــن التحــري«.

 إعفــاء عضويــن بســبب التغيــب دون عــذر طبًقــا ملــا جــاء بالفصــل 37 مــن القانــون األســايس للعدالــة اإلنتقاليــة يف حــن مل يتــم إتخــاذ أي إجــراء تأديبــي يف شــأن 

عضــو تغيــب 8 مــرات دون عــذر رشعــي.

 متتيــع األعــوان مبنحــة إســتثنائية بتكلفــة جمليــة قدرهــا 247.811 ألــف دينــار مبناســبة إنهــاء قبــول ملفــات الضحايــا دون أن ينــص دليــل إجــراءات االنتدابــات عــى 

ذلــك.

 أبرمــت الهيئــة عقــًدا مــع جمعيــة بعنــوان إســداء خدمــات تولــت مبوجبــه تنزيــل مبلــغ 161,5 ألــف دينــار بالحســاب البنــي الشــخيص لرئيــس الجمعيــة عوًضــا عــن 

الحســاب البنــي للجمعيــة.

 556 ألف دينار تكلفة جلستي إستامع.

 تركيبــة اللجــان انخفضــت مــن خمســة إىل ثالثــة أعضــاء بالنســبة إىل لجنــة الفحــص الوظيفــي وإصــالح املؤسســات ولجنــة التحكيــم واملصالحــة ومــن خمســة أعضــاء 

إىل عضــو واحــد بالنســبة إىل لجنــة جــرب الــرر ورد اإلعتبــار وهــو مــا يعــد مخالفــة للنظــام الداخــي للهيئــة.

 أفضــت أعــامل التدقيــق يف جلســات االســتامع الريــة ويف اإلفــادات املنجــزة تباًعــا مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخــي يف 28 مــارس 2017 وأحــد أعضــاء الهيئــة بتكليــف 

مــن مجلســها يف 8 جــوان 2017 إىل الوقــف عــى اختالفــات يف إدراج املعطيــات املتعلقــة باإلفــادة مــن مســتمع إىل آخــر ويف نتائــج االســتامع لنفــس طبيعــة االنتهــاك عــى غــرار 

االختــالف يف نقــل طلبــات صاحــب الشــهادة ويف تقييــم الحالــة ويف تنزيــل املعطيــات الخاصــة بالضحيــة.

 تــداول مجلــس الهيئــة بتاريــخ 11 جويليــة 2017 يف مســائل تعلقــت بعــدم ذكــر املعلومــة بصفــة دقيقــة بالنســبة للوضعيــة املهنيــة أو الرشيحــة العمريــة أو املســتوى 

التعليمــي التــي تــم ادراجهــا بعبــارة »غــر محــددة« فيــام ال يقــّل عــن 2000 مناســبة عــالوة عــى عــدم تحديــد طبيعــة االنتهــاكات بصفــة مفصلــة وعــدم إدراج معطيــات 

تتعلــق مبلفــات الفســاد املــايل يف تطبيقــة إفــادة. ســاهمت النقائــص املذكــورة يف ارتفــاع عــدد اإلفــادات غــر املختومــة التــي بلغــت 1181 إفــادة يف مــوىف جويلــة 2018 وهــو 

مــا يحــول دون إضفــاء املصداقيــة الكافيــة عــى نتائــج الجلســات الريــة. 

ــرار  ــا أمــام ق ــا(، مل يكــن عائًق ــا واقتصاديً ــة هشــة نفســيًا واجتامعيً ــا )فئ ــا مبلــف حســاس خاصــة أنهــم ضحاي ــة وارتباطه ــات منظــوري الهيئ  رغــم حساســية معطي

تخزينهــا مبقتــى قــراًرا مصادقــة صادرعــن مجلــس الهيئــة بتاريــخ 13 ســبتمرب 2017 حيــث وافــق عــى طلــب رشاء تعلــق باقتنــاء منظومــة للحفــظ والتخزيــن اآليل للمعطيــات 

باعتــامد تقنيــة ســحب التخزيــن Cloud لــدى مؤسســة تتــوىل تخزيــن املعطيــات يف الخــارج وهــو مــا يعتــرب خرقـًـا للفصــل 27 مــن القانــون املتعلــق باألرشــيف. وتــم الرتاجــع 

عــن تجســيم هــذا العــرض بعــد اإلعــالن عــن طلــب عــروض إلقتنــاء خــادم جديــد لــدى مزوديــن تونســين.

 بلــغ العــدد الجمــي لقــرارات الرفــض النهــايئ لصفــة الضحيــة يف ســبتمرب 2018 مــا جملتــه 4036 قــرار ورد يف شــأن 278 منهــا مطالــب طعــن. وتبــن أنــه مل يتــم إىل 

حــدود أكتوبــر 2018 البــت يف أي مطلــب رغــم الــرشوع يف قبولهــا لــدى الهيئــة منــذ أفريل/أبريــل 2017.

 تولــت الهيئــة إصــدار قــرارات عنايــة فوريــة دون دراســة امللفــات والتأكــد مــن احــرتام املعايــر وذلــك بخصــوص 9 قــرارات مــن جملــة 21 متــت املصادقــة عليهــا ســنة 

2016 مــن قبــل رئيســة الهيئــة دون الرجــوع إىل لجنــة جــرب الــرر ورد االعتبــار. وصــدر بتاريــخ 4 جويلية/يوليــو 2016 أي بعــد إحــداث وحــدة العنايــة الفوريــة، قــرار بتمكــن 

15 منتفــع مــن مســاعدة اجتامعيــة بقيمــة 400 د.ت منهــم لــكل وذلــك بنــاء عــى اتفــاق مــربم بــن رئيســة الهيئــة وأصحــاب امللــف تبــن يف ســنة 2017 وبعــد حصولهــم عــى 

املســاعدة تغيــر صفــة أربعــة منهــم مــن »ضحيــة« إىل »مزيــد مــن التحــرّ ي« فيــام انتفــت صفــة الضحيــة بالنســبة لصاحــب أحــد امللفــات.

 لــن تقتــي إعــادة النظــر يف الصفــة إيقــاف تنفيــذ القــرارات الّصــادرة يف شــأن امللــف إال أن الهيئــة قامــت بتنفيــذ 25 قــرار لفائــدة عــرشة أشــخاص مــن مودعــي 

امللفــات بعــد 30 جانفي/ينايــر2017 تاريــخ تغيــر صفتهــم مــن »ضحيــة« إىل »يتطلــب مزيــد مــن التحــري«. وانتفــع أصحــاب امللفــات املذكــورة مبــا جملتــه 6.960 ألــف دينــار 

بعنــوان تدخــالت العنايــة الفوريــة.

ــد مــن رصف  ــوف عــى إخــالالت مــن شــأنها أن تســمح بالتأك ــة مل تحــل دون الوق ــة الفوري ــة بخصــوص رصف تدخــالت العناي ــل الهيئ ــن قب  اإلجــراءات املتبعــة م

التدخــالت ملســتحقيها مــن ذلــك إتضــح مــن خــالل فحــص عينــة مــن 106 تدخــل طبــي أن أذن الدفــع ال تحمــل أرقــام متسلســلة، كــام أن 12 منهــا ال تتضمــن إمضــاء املســؤول 

وهــو مــا مــن شــأنه ان ال يســمح بالتأكــد مــن رصف التدخــالت ملســتحقيها.

ــا للنظــام الداخــي  ــك مخالًف ــس وذل ــة املجل ــة دون مصادق ــة 53 يف خطــط وظيفي ــة إىل حــدود 31 ديســمرب 2017 تســمية 19 عــون مــن جمل ــت رئيســة الهيئ  تول

للهيئــة الــذي أســند صالحيــات تســمية األعــوان وتحديــد امتيازاتهــم ملجلــس الهيئــة وحــدد مهمــة رئيــس الهيئــة يف الغــرض بإمضــاء قــرارات التســمية بعــد مصادقــة املجلــس.

 فيــام يتعلــق بتنظيــم جلســتي االســتامع العلنيــة بتاريــخ 16 و17 ديســمرب 2016، تولــت الهيئــة القيــام باستشــارة عوًضــا عــن إجــراء طلــب عــروض وذلــك مخالًفــا 

للفصــل 6 مــن دليــل إجــراءات الــرشاءات الــذي نــص عــى رضورة إجــراء طلــب عــروض بخصــوص الــرشاءات التــي يتجــاوز مبلغهــا 50 ألــف دينــار علــاًم وأنــه ســبق للهيئــة 

أن نظمــت جلســتي إســتامع بكلفــة 440 ألــف دينــار. وفضــاًل عــن ذلــك تــم ســناد تنظيــم هاتــن الجلســتن بأقســاطها الثالــث إىل رشكتــن لهــام نفــس املمثــل القانــوين مببلــغ 

جمــي قــدره 230.835 ألــف دينــار.

هــذه إذن فقــط بعــض املالحظــات الــواردة يف تقريــر الرقابــة عــن إخــالالت التــرف ضمــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة. هــذا وقــد تراوحــت إجابــات الهيئــة عموًمــا بــن 

التربيــر بغيــاب عامــل الخــربة تــارة، وتعقيــد العمليــة تــارة أخــرى. وهــي يف ذلــك ال تختلــف عــن بقيــة املتصديــن للشــأن العــام، مــع كونهــا خضعــت للتســييس طــوال مــدة 

إرشافهــا عــى مســار العدالــة اإلنتقاليــة يف تونــس.

مــا ميكــن أن نســتنتجه مــن هــذا التقريــر أن الخروقــات شــملت تقريبًــا كل األطــوار واملراحــل وأن األخطــاء الفادحــة التــي وقعــت فيهــا الهيئــة تجعــل مــن اعاملهــا محــل 

شــك وريبــة. فحرمــان أكــر مــن 20000 شــخص رفضــت مطالبهــم يف اإلعــرتاض قــد يكــون قــد حــرم الكثــر مــن أخــذ حقوقهــم كــام قــد تكــون قــد تربــت إىل القوائــم النهائيــة 

أخطــاء أيًضــا يف التكييــف ويف منــح الحقــوق ألصحابهــا، كــام أن التقريــر ال يخلــوا مــن شــبهات فســاد خاصــة يف الجانــب املــايل لتــرف الهيئــة. هــذا التقريــر رمبــا ســيكون 

كغــره مــن تقاريــر الرقابــة التــي يكــون مصرهــا اإلهــامل والنســيان خصوًصــا وأن ردة الفعــل عــى هــذا التقريــر كانــت دون املأمــول رغــم مــا فيــه مــن رصــد لتجــاوزات 

خطــرة ولشــبهات فســاد مــايل وإداري.
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II- السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان
يســتعرض التقريــر يف قســمه الخــاص بحقــوق اإلنســان نشــاط املؤسســات والهيئــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان خاصــة يف جانبــه اإلتصــايل ومســتوى اتخــاذ القــرارات ســواء يف 

عالقتهــا بالحكومــة أو يف اتخــاذ قراراتهــا الخاصــة. وهــو مســتوى يؤكــد صعوبــة اإلنتقــال الدميقراطــي وتكريــس حقــوق اإلنســان مؤسســيًا ومجتمعيًــا؛ األخــرة كعنــر متقــدم 

مــن اشــرتاطات تحقيــق الدميقراطية املـــأمولة.

1 -  حرية التعبير عن الرأي
ان حريــة التعبــر عــن الــرأي وتفريعاتهــا خاصــة حريــة الصحافــة مكرســة دســتوريًا يف املــادة 31 مــن دســتور 2014. مــن حيــث املبــدأ فــإن الهيئــة املســتقلة العليــا لالتصــال 

الســمعي البــري هــي املؤسســة التعديليــة املكلفــة باملشــهد اإلعالمــي. ودعمــت هــذه األخــرة باملرســوم رقــم 116 بتاريــخ 2 نوفمــرب 2011. ويكــرس هــذا املرســوم يف مــواد 

مختلفــة وال ســيام املــواد 3 و4 و5 و15، الحريــات املذكــورة أعــاله.

ميكــن القــول أن مقاربــة الدولــة والسياســة الرســمية بخصوصهــا مل تتغــر بالنظــر إىل عــدم وجــود رؤيــة موحــدة بخصوصهــا، وهــو مــا فتــح البــاب ملبــادرات مســنودة مــن 

جهــات محــددة وجزئيــة مــن املشــهد الســيايس والحــزيب وتجــاوز للمشــاريع التــي كان لهــا قبــول لــدى املتدخلــن يف القطــاع اإلعالمــي والصحفــي.

ســحب رئيــس الحكومــة هشــام املشــيي »القانــون املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري » إىل جانــب جملــة مــن القوانــن األخــرى. وقــد أقــر مكتــب مجلــس نــواب 

الشــعب يــوم 22 أكتوبــر 2020 قبــول طلــب رئيــس الحكومــة حــول طلــب ســحب عــدد مــن مشــاريع القوانــن إلعــادة النظــر فيهــا، وأقــّر املوافقــة عــى الطلــب بخصــوص 

املشــاريع املعروضــة عــى اللجــان، ومشــاريع القوانــن التــي تــم ســحبها هــي مــرشوع قانــون يتعلـّـق بحوكمــة املســاهامت واملنشــآت واملؤّسســات العموميّــة ومــرشوع قانــون 

يتعلـّـق بأحــكام اســتثنائيّة للتريــع يف انجــاز املشــاريع الكــربى ومــرشوع قانــون أســايس يتعلـّـق بحريــة االتصــال الســمعي البــري وبتنظيــم هيئــة االتصــال الســمعي البــري 

وضبــط اختصاصاتــه. 

مــرشوع القانــون األســايس عــدد 95/2020 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــري وبتنظيــم هيئــة االتصــال الســمعي البــري وضبــط اختصاصاتهــا الــذي متــت إحالتــه 

عــى مجلــس النــواب يــوم 09 جويلية/يوليــو 2020. وقــد مثــل هــذا املــرشوع مثــرة مســار تشــاريك منــذ ســنة 2017 شــمل مختلــف األطــراف والهيــاكل املعنيــة وتضمــن يف 

إحــدى محطاتــه ســحب املــرشوع األول للحكومــة قبــل إعــادة صيغــة أخــرة للمجلــس متتعــت بدعــم وموافقــة مختلــف املتدخلــن الذيــن أقــروا باســتجابته للمعايــر الدوليــة.

يف مقابــل ذلــك، تقدمــت كتلــة ائتــالف الكرامــة مبقــرتح قانــون يتعلــق بتنقيــح املرســوم عــدد 116 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري تحــت عــدد 34/2020، 

وقــد أعلــن مكتــب مجلــس النــواب ضمــن الروزنامــة التقديريــة للــدورة النيابيــة 2021-2020 أن هــذا املقــرتح ســيعرض عــى نظــر الجلســة العامــة للمجلــس يــوم 14 أكتوبــر 

2020. لكــن املبــادرة تــم ســحبها هــي نفســها. اعتــربت املبــادرة املقدمــة مــن اإلئتــالف خطــرة عــى حريــة الصحافــة وحريــة اإلعــالم. اعتــرب الصحفيــون أن املبــادرة متثــل 

انعكاًســا للتوجــه املتشــدد والســاعي للســيطرة عــى املؤسســات اإلعالميــة. يف نفــس الوقــت، يف نهايــة شــهر أكتوبــر وبعــد ســحب مــرشوع القانــون املذكــور أعــاله، اســتنكرت 

نقابــة الصحفيــن ســحب املــرشوع تراجًعــا عــن خطــوة مهمــة وقــراًرا غــر مســؤول ويــرب مبــدأ اســتمرارية الدولــة ويتناقــض مــع تعهــدات الحكومــة والتزامــات الدولــة 

التونســية بدعــم الترشيعــات املتعلقــة بحريــة الصحافــة واالتصــال الســمعي البــري. ويُعتــرب هــذا القــرار، حســب نقابــة الصحفيــن، تواطــؤًا مــن رئيــس الحكومــة مــع الجهــات 

املســتفيدة مبــارشة مــن الســعي إىل تنقيــح املرســوم 116 وتحصيًنــا للمؤسســات اإلعالميــة غــر القانونيــة والناطقــة باســم الرتويــكا الربملانيــة وذلــك لتحقيــق أهــداف سياســية 
وزبونيــة ضيقــة ال عالقــة لهــا مبصلحــة البــالد ومصلحــة املشــهد اإلعالمــي يف تونــس.1

تواصــل الهيئــة يف األثنــاء العمــل مبرســوم ليــس مفصــاًل بالطريقــة الكافيــة التــي مــن شــأنها أن توفــر الضامنــات الكافيــة لتعديــل املشــهد اإلعالمــي ولحريــة التعبــر عــن 

الــرأي. لذلــك اعتــربت الهيئــة الحكومــة متواطئــة يف انتهــاك مــن شــأنه أن يعــرض هــذه الحريــات للخطــر. تعزيــزًا لذلــك، تعتقــد الهيئــة أن هــذا املوقــف الحكومــي ســوف 

يعيدنــا اىل مربــع االســتبداد والدكتاتوريــة والتحكــم يف اإلعــالم مــام ســينجر عنــه عــودة االنتهــاكات الســابقة.

مبــويف ســنة 2020، اعتــربت الهيئــة عــام 2020 ســقوطًا مدويــا لقطــاع االتصــاالت. وحســب إعالنهــا العــام، فــإن الحكومــة تعتــرب الســبب وراء تدهــور الحريــات مــن خــالل 

ســحب القانــون الســالف الذكــر2، واقــرتاح قانــون زجــر االعتــداء عــى األمنيــن يف املقابــل، باإلضافــة اىل تعديــل القانــون الخــاص باملحكمــة الدســتورية باعتبارهــا عــى اتصــال 

مبــارش مبنظومــة الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة3.

2 - الحق في الكرامة اإلنسانية والسالمة الجسدية
ــل الكرامــة اإلنســانية  ــزال محــاوالت تفعي ــه محــور تداخــل مختلــف املؤسســات يف تونــس. يف الواقــع، ال ت يتســم الحــق يف الكرامــة اإلنســانية والســالمة الجســدية بكون

ــا املســتقلة لالتصــال  ــة العلي ــت الهيئ ــة التونســية. وتدخل ــج التلفزيوني ــات انتشــاًرا واســًعا يف الربام ــن املحــزن، أن تشــهد الخروق ــة. وم ــد الســالمة الجســدية متواصل وتهدي

الســمعي والبــري مــن خــالل بــالغ يدعــو إىل التخــي عــن برنامــج »صفــي قلبــك«، والــذي يطبــع مــع الكراهيــة والعنــف ضــد املــرأة دون اعتبــار اآلثــار النفســية الــذي ترتكهــا 

التريحــات عــى الضحيــة. كــام فرضــت الهيئــة غرامــة عــى قنــاة M-Tunisia وايقــاف برنامــج »بــال قنــاع« الــذي يــذاع عليهــا النتهاكــه الحقــوق املذكــورة. باإلضافــة إىل 

ذلــك، أعــادت الســلطات الحجــر عــى راديــو القــرآن الكريــم للخروقــات واالعتــداءات الجســيمة عــى كرامــة اإلنســان وســالمته الجســدية يف 18 ديســمرب 2020 بعــد تحقــر 

 https://bit.ly/3oYyS4X :1- بيان نقابة الصحفيين. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3pftZ73 :2- بــالغ اجتماع طارئ لمجلس الهيئة. انظر الرابط التالي

https://bit.ly/3nNjNTe :3- رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية. انظر الرابط التالي

تنسيقية حماية حرية االتصال 
السمعي البصري

 الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبري

 النقابة الوطنية للصحفين التونسين

 الجامعــة العامــة لإلعــالم التابعــة لالتحــاد العــام 
التونــيس للشــغل

 الغرفة الوطنية النقابية للتلفزات الخاصة

 النقابة الوطنية لإلذاعات الخاصة

 االتحاد التونيس لإلعالم الجمعيايت

https://bit.ly/3oYyS4X
https://bit.ly/3pftZ73
https://bit.ly/3nNjNTe
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املــرأة وتشــبيهها “باملصانــع«. وعــى إثــر هــذا االعتــداء فرضــت الســلطة غرامــة عــى الراديــو نجمــة FM اعتــامًدا 
عــى نفــس االســاس القانــوين.4

ويف نقطــة تالقــي، كانــت هــذه الحقــوق عرضــة النتهــاكات فضيعــة نــددت بهــا الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار 

بالبــرش عندمــا بــاع شــاب كليتــه »دون اكــراه« عــرب شــبكة اتجــار بالبــرش نشــطة يف ثالثــة بلــدان عــى األقــل ملواطــن 

أفريقــي مقابــل 15.000 دوالر أمريــي. ويف وقــت الحــق قامــت الســلطات بحجــز األربــاح وانطلقــت يف التحقيقــات 

حــول الشــبكة.

3 - حقوق المرأة
إن حاميــة النســاء مــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه تشــغل الســلطة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي البــري. 

يف واقــع األمــر، يعتــرب برنامــج »صفــي قلبــك« املنطلــق الــذي وجهــت الهيئــة مــن خاللــه تحذيــرًا للحــوار التونــيس 

نتيجــة للتحريــض عــى العنــف ضــد املــرأة مــن خــالل إحــدى حلقــات الربنامــج املذكــور. دون أي اعتبــار للقوانــن 

أو األخالقيــات، تــم تلميــع العنــف والتشــجيع عليــه. ولهــذا حــذرت الهيئــة قنــاة الحــوار وطالبــت بتعديــل الحلقــة 

وحــذف األجــزاء التــي تحتــوي عــى االنتهــاك مــن جميــع وســائل التواصــل االجتامعــي الحاليــة واملســتقبلية. عــالوة 

عــى ذلــك، يف إعــالم مختلــف يــوم الثالــث مــن نوفمــرب 2020 عــى اثــر تغريــم ام تونيزيــا 20.000 دينــار ، انتقــدت 

الســلطات »املشــاركة يف تصميــم و تســويق صــورة مذلــة للمــرأة«. وعقــب ذلــك، وصفــت الســلطات تســمية مهابــل 

النســاء بـــ »مصانــع« بالعنــف مبوجــب القوانــن الحاليــة )الدســتورية، واملعاهــدات الدوليــة والقوانــن االساســية( عى 

إذاعــة القــرآن الكريــم.

تتواصــل هــذه املامرســات يف تونــس عــى املســتوى املجتمعــي يف ظــل غيــاب تأصيــل مجتمعــي لحقــوق اإلنســان، 

كــام أن مجلــس نــواب الشــعب مثــل خــالل فــرتة الرصــد منصــة لتســويق خطابــات ذات منحــى ايديولوجــي ال تحــرتم 

يف األدىن ضوابــط التواصــل يف املجلــس كمؤسســة رســمية وفضــاء عــام مشــرتك. باســم حريــة التعبــر، رصح النائــب 

يف مجلــس نــواب الشــعب محمــد العفــاس تريحــات مهينــة ضــد املــرأة والنســاء العازبــات عــى وجــه الخصــوص 

واتهــم املنظــامت ومــن يدافــع عنهــن باتهامــات أخالقويــة )الدياثــة( واتهامــات بالعاملــة5. 

4 - حقوق الطفل
فرضــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال املــريئ واملســموع غرامــة قدرهــا 20.000 دينــار عــى M Tunisia وأمــرت 

وقــف عــرض برنامــج »بــال قنــاع« عــى إثــر بــث مقاطــع فيديــو مــرة ألطفــال يف حالــة ســكر يعــربون عــن رغبتهــم 

يف االنتحــار ويصفــون الطريقــة التــي يرغبــون بهــا القيــام بذلــك ومقاطــع فيديــو تعــرض أطفــااًل مرشديــن يشــجعون 

عــى هــذا الســلوك. وتجــدر اإلشــارة إىل أن الهيئــة قــد حــذرت مــن قبــل M Tunisia عــى إثــر البــث اإلذاعــي الــذي 

يشــكل خطــرًا عــى حاميــة األطفــال ومصلحتهــم الفضــى والكرامــة اإلنســانية عامــة. وقــد دفعــت الهيئــة قرارهــا 

بشــكل كامــل مــن خــالل األحــكام املختلفــة. غــر انــه رغــم مــا نثمنــه مــن مجهــودات تقــوم بهــا الهيئــة فاننــا نعيــب 

ــوي عــى مــادة  ــي تحت ــم بــث الحلقــة الت ــال، ت ــي تتدخــل عــى إثرهــا. فعــى ســبيل املث ــة الت طــول الفــرتة الزمني

4- الهيئة توجه تنبيها إلى قناة الحوار التونسي وتطالبها بسحب مقطع من حلقة برنامج “صفي قلبك”. انظر الرابط 
 https://bit.ly/37DxGxx :التالي

5-  استنكرت تصريحات العفاس ضد المرأة: جمعيات تطالب البرلمان بإصدار موقف رسمي ضده. انظر الرابط 
 https://bit.ly/3oYhCg9 :التالي

تشــكل انتهــاكات يف جويليــة بينــام ومل تحــرك الهيئــة ســاكًنا اال يف الثالــث مــن نوفمــرب أي بعــد 4 أشــهر كاملــة مــن حصــول الجــرم6.

نــددت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش بحادثــة *رحمــة* الفتــاة املتوفــاة نتيجــة ســقوطها يف املجــاري وغرقهــا جــراء لذلــك.  كــام نــددت الهيئــة كذلــك بقــرار 

املحكمــة االبتدائيــة بســيدي بوزيــد والتــي تعهــدت بالنظــر يف ادانــة مالــك املدرســة القرآنيــة بالرقــاب بعــد مقاضاتــه مــن أجــل االتجــار بالبــرش. وتعيــب الهيئــة خاصــة عــى 

املحكمــة حكمهــا بعــدم ســامع الدعــوى رغــم وجــود املؤيــدات الكافيــة لإلدانــة7. يف األثنــاء، أعلنــت الهيئــة العليــا ملكافحــة االتجــار بالبــرش صيحــة فــزع بعــد مــا راج عــن 

حقائــق صادمــة حــول بيــع األمهــات ألطفالهــن عــى الفايســبوك او أحيانـًـا بيــع االجنــة او اعضائهــم. وشــددت رئيســة الهيئــة عــى ان عمــل األطفــال ال يــزال معضلــة حقيقيــة 

يف تونــس.

5 - مبدأ استمرارية الدولة: ضمانة لحقوق اإلنسان
ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري عــى الحكومــة ســحبها ملــرشوع القانــون األســايس املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــري خــالل شــهر  عابــت الهيئــة العلي

ــا ملبــدأ اســتمرارية الدولــة مبــا أن الحكومــة كانــت فاعلــة أساســية يف كتابــة فصــول القانــون املذكــور وتســتغرب ســحبها ملــرشوع  أكتوبــر 2020. واعتــربت هــذا الفعــل رضبً

القانــون االمــر الــذي يســاهم يف خلــق جــو مــن عــدم التناســق وميــس بخطــورة مــن حريــة قطــاع االتصــال الســمعي والبــري ونجاعتــه وحتــى امانــه القانــوين. 

يرتبــط هــذا املســار بجــدوى املســار التشــاريك يف صياغــة القوانــن خاصــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان. يعتــرب تثبيــت املســارات التشــاركية والحــوارات مــع املتدخلــن يف هــا 

املجــل إحــدى تطبيقــات الدميقراطيــة التشــاركية يف العمليــة الترشيعيــة التــي تتجــاوز لجــان وأروقــة مجلــس النــواب، إال أن تغيــر الحكومــة ملوقفهــا ميكــن أن يــرب مــن 

مصداقيــة العمليــة التشــاركية ككل.

6 - الحق في الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية االتصاالت والمراسالت والمعطيات الشخصية
هــذه الحقــوق املكرســة دســتوريًا تعتربهــا هيئــة االتصــال الســمعي والبــري منتهكــة مــن طــرف قنــاة ام-تونيســيا حيــث قامــت هــذه األخــرة ببــث مقاطــع فيديــو ألطفــال 

يف حالــة ســكر إىل جانــب خطابــات كراهيــة ضــد املثليــن والتشــجيع عربهــا عــى االنتهــاكات ضدهــم. وهــو مــا ميثــل خرقــا للقوانــن النافــذة وكذلــك للمرســوم عــدد 116 

الــذي ينظــم عمــل الهيئــة.

أمــا الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وهيئــة حاميــة املعطيــات الشــخصية فهــام تعمــالن عــى حاميــة هــذه الحقــوق، كل حســب مجــال تدخلهــا ومــدى صالحياتهــا. متنــع 

ــه. لكــن يف  ــا للقانــون، تســليم املعطيــات الشــخصية للغــر دون تريــح صاحبهــا بطريقــة رصيحــة عــى قبول ــال، طبًق ــة املعطيــات الشــخصية عــى ســبيل املث هيئــة حامي

املقابــل، قامــت الهيئــة بطلــب توضيحــات مــن البنــك املركــزي التونــيس حــول مــآل املعطيــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات البنكيــة منــذ 2015 وطريقــة اســتغاللها وتوفرهــا 

للمؤسســات التجاريــة واالقتصاديــة، حيــث عمليًــا ميكــن لألخريــن اإلطــالع عــى وضعــة الحســاب البنــي يف إطــار املعامــالت املاليــة والعقــود املربمــة. وهــو مــا جــاء يف شــانه 

عــدة تشــكيات اىل الهيئــة. غــر أنــه و لألســف مل تتحصــل الهيئــة اىل اليــوم أي بعــد 6 ســنوات عــى جــواب مــن البنــك.

كــام قامــت الهيئــة بالتعبــر عــن تشــجيعها القــرار القضــايئ الــذي صــدر يف 24 ديســمرب 2020 والــذي جــاء امــرًا املدعــى عليهــا بإزالــة كامــرات املراقبــة التــي تطــل عــى 

جارهــا وتخــرق بذلــك حقــه يف الحيــاة الشــخصية. وقامــت الهيئــة بنــرش القــرار االيت ذكــره عــى صفحتهــا بالفايســبوك مزيلــة املعطيــات الشــخصية ألطــراف النــزاع8. 

اىل جانــب ذلــك ويف تنديــد رصيــح ضــد الحكومــة قامــت هيئــة حاميــة املعطيــات الشــخصية بتوجيــه عتــاب ولــوم رصيحــن حــول اقصائهــا مــن مشــاورات تفعيــل مــرشوع 

املعــرف الوحيــد التــي هــي ســبب وجــوده. ويذكــر ان الهيئــة قامــت واألطــراف املتداخلــة بصياغــة هــذا املــرشوع الــذي يعــد بثــورة يف البيانــات الرقميــة للمســتفيدين مــن 

الخدمــات اإلداريــة. 

  https://bit.ly/2KiB0W7 :6-  الهيئة تقرر تسليط خطية مالية ضدّ قناة “أم تونيزيا” واإليقاف النهائي لبرنامج “بال قناع”. انظر الرابط التالي
 https://fb.watch/2QqDPHJnED : 7-  تصريحات رئيسة الهيئة. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3bcNA46 : انظر كذلك: البحر األزرق: فقدان طفلة سقطت في بالوعة الصرف الصحي
 https://bit.ly/2L3d612 :انظر أيضا

 http://bit.ly/2XQP6B0 : 8-  لإلطالع على القرار القضائي. انظر الرابط التالي
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ويف حركــة مشــابهة واصلــت الحكومــة الحاليــة تجاهلهــا للهيئــة وذلــك باقصائهــا مــن مــرشوع *ســجلني* والــذي يقــوم بتجميــع كل البيانــات الشــخصية لحامــي الهواتــف 

ــا كل التونســين- لغــرض حاميــة االقتصــاد الوطنــي وقطــاع الهواتــف الجوالــة مــن املهربــن والســوق الســوداء. وتجــدر اإلشــارة أن مــرشوع املعــرف  الجوالــة -يعنــي تطبيقيً

الوحيــد عــى ســبيل املثــال جــاء مبرســوم حكومــي مــن رئيــس الحكومــة الســابق اليــاس الفخفــاخ واعطــي نفًســا كاد يكــون منعًشــا لــإلدارة التونســية لــوال تجاهــل هيئــة 

ــا عــى حاميتهــا.  املعطيــات الشــخصية وهــي الســاهرة قانونيً

بالنظــر اىل الحجــم الهائــل للعمــل وحجــم املهــام املنوطــة بهــا فــان ذلــك يطــرح تســاؤاًل عــن مــدى نجاعــة وجودهــا خاصــة مــع شــح املــوارد املســندة اليهــا فامليزانيــة والتــي 

ال تتجــاوز ال 130 ألــف دينــار والتــي ال يبقــى منهــا اال 80 ألــف بعــد دفــع اجــرة كــراء املقــر ليقســم الباقــي بــن اجــر املوظفــن -الــذي تشــتي الهيئــة مــن قلتهــم- والفواتــر 

املتعددة. 

يطرح ذلك فعليًا أسئلة جدية عن دور الهيئات والجدوى منها يف ظل عدم السياسيات الرسمية والتعاون بينها، هي هياكل رسمية.

7 - الحق في الرعاية الصحية

تتجــه األنظــار نحــو الحــق يف الرعايــة الصحيــة منــذ أوائــل شــهر مــارس مــن ســنة 2020 مــع بدايــة انتشــار الوبــاء يف تونــس.  يعــود تــردي معايــر الرعايــة الصحيــة داخــل 

املرافــق الصحيــة وتزايــد أســعار األقنعــة الجراحيــة واملــواد الطبيــة عموًمــا إىل عــدة عوامــل كَنقــص اإلنتــاج واإلحتــكار. أدانــت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد مثــل هــذه 

املامرســات وتلقــت بصددهــا العديــد مــن الشــكاوى التــي يجــب أن تَُوظَّــف وتســتغل جديًــا ملتابعــة ومالحقــة املشــتبهن بهــذا الخصــوص9. يُذكــر أن ســوقًا ســوداء للمــواد 

الطبيــة واألدويــة قــد زادت منــذ انتشــار الوبــاء يف تونــس، هــددت فعليًــا املســالك الرســمية والقطــاع الصحــي العــام املتهالــك أصــاًل. وهــو مــا مل يتــم مراجعتــه وال العمــل عليــه 

 https://bit.ly/3aNktEo :9- عن بالغات الهيئة. انظر الرابط التالي

عــرب إطــالق برامــج إصــالح حقيقــة أو اهتــامم مبــارش بالعاملــن فيــه عــى اختــالف أصنافهــم، حيــث تواصلــت النقابــات واملنظــامت املمثلــة لهــم اإلحتجــاج إىل اليــوم. وهــو 

مــا يطــرح أزمــة أكــر عمًقــا مــن مجــرد أبعادهــا االقتصاديــة واإلجتامعيــة املوجــود أصــاًل، لكــن أزمــة أخالقيــة حــول حجــم املســؤولية التــي ميكــن ان يتحملهــا هــذا القطــاع 

أمــام حــاالت املــوت واملــرض الوبــايئ اذي يتحــدى دور الطبيــب ومعاونيــه. وجــب عــى جميــع املؤسســات اإلهتــامم بالحــق يف الرعايــة الصحيــة لتأّصلــه يف الحيــاة البرشيــة، 

غــر أنـّـه لوِحــظ مــن خــالل البحــث أّن اللجنــة الوطنيــة لألخالقيــات الطبيــة كانــت أقــرب إىل الجمــود حتــى فيــام إىل ســياق األزمــة الصحيــة.

8 - الحق في حياة كريمة 
تــم تبليــغ هيئــة مكافحــة الفســاد يف عــدة مناســبات حــول احتــكار العديــد مــن املنتجــات خــالل الثالثيــة األخــرة مــن 2020. تتعــدد الخروقــات يف الواقــع مبــا فيهــا اإلحتــكار 

لتعطــي انطباًعــا بتجاوزهــا قــدرة الســلطات عــى مقاومتهــا خاصــة وأنهــا تشــمل كامــل البــالد بدرجــات متفاوتــة الخطــورة ويف جميــع القطاعــات10. وهــو مــا فصلــت نــرشات 

الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد دون أن يوجــد متابعــة حقيقــة وكاملــة للمخالفــن، يف ظــل تواصــل اإلنتهــاكات واقًعــا.

9 - الحق في النفاذ إلى المعلومة
عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الحــق، مل تكــن الهيئــة )هيئــة النفــاذ إىل املعلومــة( املُكلّفــة بحســن تطبيقــه فاعلــة باســتثناء نــدوات وتدريبــات داخليــة يف الثالثيــة الرابعــة 

مــن ســنة 2020، أي الفــرتة التــي يشــملها هــذا التقريــر. أمــا بالنســبة للجنــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، فــإن األشــهر الثالثــة الســابقة عكســت اقتصــاًرا عــى 

التهــاين والتعــازي يف املنصــات الرســمية الخاصــة بهــا. هــو مــا ميثــل ضعًفــا عميًقــا خاصــة بالنظــر ألهميــة امليزانيــة املخصصــة لهــا. كــام أن التقاريــر القدميــة ال ميكــن أن تعطــي 
صــورة واضحــة عــن التعاطــي مــع هــذا الحــق يف ظــل عــدم إدراجــه كعنــر يف إصــالح إداري شــامل يتجــاوز البروقراطيــة املريضــة للدولــة التونســية.11

كــام أن مســار التقــايض الخــاص بالنفــاذ اىل املعلومــة يكــرس حاميــة اإلدارة أكــر منــه تيســر املعلومــة وإتاحتهــا. بــل تواصــل اإلدارات رفــض اتاحــة املعلومــة بــدء بالــوزارات 

ــا لرفــع الحصانــة عــن 54 نائبــا مبجلــس نــواب الشــعب منــذ انطــالق فرتتهــم  والبنــك املركــزي ومجلــس النــواب نفســه.  يُذكــر أن النيابــة العموميــة تقدمــت بقرابــة 54 طلبً

ــا وترتصدهــم النيابــة العموميــة، ومــن بــن األســامء: ســفيان طوبــال وعبــر مــويس ومــربوك كورشــيد  النيابيــة الحاليــة أي أن قرابــة ٪25 مــن نــواب الشــعب مالحقــون قضائيً

وزهــر مخلــوف ومحمــد عــامر وياســن العيــاري ومــربوك الخشــناوي ومحمــد العفــاس وماهــر زيــد وســيف الديــن مخلــوف وغــازي القروي وغرهــم. وتــرتاوح تهــم املوجهــة 

للنــواب بــن قضايــا فســاد مــايل أو قضايــا جزائيــة أو مدنيــة أو ثلــب وابتــزاز أو تحــرش جنــيس أو يف إطــار تصفيــة حســابات سياســية. لكــن املالحــظ أن مكتــب املجلــس ميتنــع 

عــن تقديــم املعلومــة بهذطــا الخصــوص.

التوصيات
يبدو اإلنتقال الدميقراطي مهدًدا بسبب األزمات املرتابطة من السيايس إىل اإلقتصادي واإلجتامعي، وهو ما يطرح مسؤوليات جمة تشمل الجميع:

رضورة مراجعــة القانــون اإلنتخــايب والنظــام الداخــي ملجلــس النــواب، مــع رضورة وضــع أطــر ملحاســبة األحــزاب التــي ال تحــرتم الدميقراطيــة داخلهــا أو تســتعمل أدوات 

غــر دميقراطيــة يف التعاطــي مــع الشــأن الســيايس.

متابعــة األحــزاب ومصــادر متويلهــا واحرتامهــا للمبــادئ الدميقراطيــة الداخليــة واملامرســة الدميقراطيــة يف الحكــم، مــن شــأنه أن يســاهم يف اســتعادة الــدور التمثيــي لهــا 

وبالتــايل يوفــر مقدمــة الســتعادة الــدور التمثيــي ملجلــس النــواب.

ترميــم ثقــة املواطــن يف مؤسســات وســلطات الدولــة لضــامن اشــتباك املواطــن مــع اإلنتقــال الدميقراطــي بــدل اتاحــة الفرصــة للتيــارات الشــعبوية أو املعاديــة للدميقراطيــة. 

ــم التطــوع والعمــل املــدين  ــة قامئــة عــى قي ــا عــرب توســيع هيكليتهــا نحــو اســتيعاب قواعــد شــبابية بطــرق دميقراطي ــه دوًرا عضويً وهــو مــا ميكــن لألحــزاب أن تلعــب في

والســيايس.

اســتعادة دور القضــاء ومســاعدي القضــاء بإطــالق مــرشوع إصــالح حقيقيــي يتجــاوز حــرش القضــاء يف املطلبيــة القطاعيــة، وتوفــر ضامنــات ورشوط اســتقالليته كســلطة 

 https://bit.ly/3prX8fw : 10-  عن بالغات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. انظر الرابط التالي
11-  في هذا الصدد يمكن مراجعة الروابط التالية: 

زاد انتشار السوق السوداء 
للمواد الطبي�ة واألدوية 

منذ انتشار وباء كورونا في 
تونس مهددا المسالك 

الرسمية والقطاع الصحي 
 .

ً
العام المتهالك أصل

https://bit.ly/3aNktEo
https://bit.ly/3aNktEo
https://bit.ly/3prX8fw
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مســتقلة حســب الدســتور واملبــادئ الدوليــة.

ــا  ــذي يعــزز مبدئيً ــة النظــام الســيايس الحــايل ال ــة مراجع ــة معين ــب يف مرحل ــا يتطل ــم املســؤولية، وهــو م ــة تعمي ــذي يســتغل حال ــق ال ــراع املصلحــي الضي تجــاوز ال

ــم وفشــلهم يف تجســيم وعودهــم. ــن واجباته ــم م ــن للحك ــم املســؤولية يف ظــل تفــيص املتصدي ــه يعم التشــاركية لكن

ــوزارات  ــتجابة اإلدارات وال ــرب اس ــا ع ــرتام دوره ــتقلة واح ــات املس ــل الهيئ ــر عم ــة أط ــتورية ومراجع ــة الدس ــة املحكم ــا خاص ــتورية جميعه ــات الدس ــام الهيئ اإلرساع بإمت

والتعامــل معهــا كــام يفــرض القانــون بــدل تجاهلهــا، كــام هــو ســائد حاليــا. املــر الــذي يقتــي تعزيــز ميزانياتهــا ودعمهــا لوجســتيًا وبرشيـًـا حتــى تلعــب األدوار املنوطــة بهــا. 

ينطبــق ذلــك عــى الهيئــات الرقابيــة التــي تصــدر التقاريــر دون متابعــة توصياتهــا.

مراجعــة مســار العدالــة اإلنتقاليــة بنــاء عــى تقييــم املكاســب وتجــاوز الهنــات، وهــو مــا يتطلــب مراجعــة الهيئــة نفســها ودورهــا عــرب اســتعادة املقاربــة القامئــة عــى 

الضحايــا بــدل تســييس ملفهــم. وهــو واقــع املجتمــع املــدين املتابــع للعدالــة اإلنتقاليــة حيــث اصطــف املجتمــع املــدين يف تنســيقيات انقســمت عــى خلفيــات ايديولوجيــة 

يف مرحلــة أوىل ومحاولــة الســلطة الســيطرة عــى املســار ســواء عــرب وزارات أو عــرب الهيئــة نفســها. وتبعــا لهــذه املقدمــات ميكــن تقييــم النتائــج واملخرجــات التــي انتهــت اىل 

اعتصــام جرحــى الثــورة يف الذكــرى العــارشة للمطالبــة بحقوقهــم.
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 تقــدم الفــوىض الليبيــة مــؤرشات عــن تفــكك الدولــة واملجتمــع بشــكل حــاد، لعــب فيهــا التدخــل 

ــر  ــورة 17 فيفري/فراي ــا يف تجــاوز أســئلة االنتقــال الدميقراطــي املســتند إىل ث الخارجــي دوًرا محوريً

ــرب  ــد أن أدت الح ــع بع ــدة املجتم ــة ووح ــتعادة الدول ــئلة اس ــون أس ــرح الليبي ــث يط 2011. حي

ــا  ــة يف ليبي ــة الحديث ــة، وحــدة الدول ــق األزم ــام انســداد أف ــة إىل أن تضــع موضــع الشــك، أم األهلي

والوحــدة الوطنيــة التــي تجــل مــن الليبيــني »قبيلــة واحــدة«. مل يعــد مــن خيــار لليبيــني اليــوم إال 

تأطــري الحــوار الســيايس مبســاراته املختلفــة مــن أجــل ضــان حــد لصالــح الليبيــني يفــَك ارتباطهــم 

مبصالــح الهيمنــة الخارجيــة. وهــو مــا دعــا رشائــح عديــدة إىل أن تنقلــب عــى املمثلــني املوجوديــن 

اليــوم يف الصــدارة مطالبــني بإعــادة متثيــل الليبيــني بجميــع فئاتهــم بعيــدا عــن التيــارات السياســية 

التــي تســعى للســيطرة عــى الســلطة فقــط. وهــو الوضــع الــذي جعــل ليبيــا اليــوم بلــد اإلفــات مــن 

العقــاب وامللفــات الحقوقيــة غــري املنتهيــة إال عــى هــدر حــق الضحايــا.

ليبيا



55التقرير ربع السنوي أكتوبر - ديسمرب 2020مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان - دعم 54

I- مسار الحوار الليبي
تتعــدد املســارات يف ليبيــا رغــم ارتباطهــا إال أن الســيايس دامئــا، وهــو املرتبــط بتوازنــات الداخــل والخــارج، يؤثــر عليهــا جميعــا. األمــر الــذي جعــل اللقــاء يــي اآلخــر يف ظــل 

غيــاب الثقــة والخــوف مــن العــودة إىل مربــع العنــف األول. وهــو فعليــا معطــى حقيقــي مــع واقــع تواصــل التحشــيدات العســكرية يف خطــوط التــامس يف جفــرة ورست عــى 

مشــارف الهــالل النفطــي. بينــام انتقــل املســار العســكري بــن جنيــف وغدامــس ورست ليفصــل اتفــاق وقــف إطــالق النــار الهــش لكنــه مل يقــدر عــى تجــاوز واقــع التوازنــات 

يف الــرشق والغــرب ويف كل منهــام أيضــا، حيــث تتمســك الجامعــات املســلحة والسياســيون املرتبطــون بهــا مبــا هــو موجــود خوفــا مــن توازنــات قــد تــأيت عــى حســابها. يف 

املقابــل انتهــي املســار االقتصــادي إىل بعــض اإلنفــراج لكنــه يبقــى محــدودا يف ظــل خطــر االقتصــاد غــر الرســمي الــذي يعتــرب مصــدر متويــل الســالح الرئيــيس يف ليبيــا، وحــال 

ال بــد منــه لجــل الليبيــن.

المسار السياسي. 1
بــدأت عــرشات الشــخصيات الليبيــة، حــواًرا سياســيًا عــرب الفيديــو بــإرشاف األمــم املتحــدة يــوم االثنــن 26 أكتوبــر 2020، بعــد أيــام قليلــة مــن إعــالن اتفــاق وقــف دائــم 

إلطــالق النــار يف جميــع أرجــاء ليبيــا يــوم 23 أكتوبــر2020. وذلــك للتمهيــد للمحادثــات املبــارشة يف تونــس. وعقــد الحــوار بنــاء عــى مخرجــات مؤمتــر برلــن حــول ليبيــا، والتــي 

اعتمدهــا مجلــس األمــن يف قــراري 2510 )2020( و2542 )2020(]1[.

واملحادثــات هــي األوىل يف إطــار منتــدى الحــوار الســيايس الليبــي، الــذي ســتتواصل عــربه مناقشــة نتائــج املباحثــات الســابقة، بخصــوص امللفــات العســكرية واالقتصاديــة 

واملؤسســاتية، وأوضــح بيــان لبعثــة األمــم املتحــدة، أن االجتــامع يضــم شــخصيات مختلفــة مــن املشــهد الســيايس الليبــي، ويهــدف إىل التحضــر للقــاءات مبــارشة يف التاســع 

مــن نوفمــرب يف تونس. حســب بعثــة األمــم املتحــدة أن امللتقــى »يهــدف إىل تحقيــق رؤيــة موحــدة حــول إطــار وترتيبــات الحكــم التــي ســتفي إىل إجــراء انتخابــات وطنيــة 

ــا والرشعيــة الدميقراطيــة للمؤسســات الليبية. وأكــدت أيضــا أنــه »اســتجابة لتوصيــة غالبيــة الليبيــن، ميتنــع  يف أقــر إطــار زمنــي ممكــن، مــن أجــل اســتعادة ســيادة ليبي

املدعــوون للمشــاركة يف ملتقــى الحــوار الســيايس عــن تــويل أي مناصــب سياســية أو ســيادية يف أي ترتيــب جديــد للســلطة التنفيذيــة. إثــر محادثــات اســتمرت 5 أيــام يف جنيــف 

برعايــة أمميــة تــم توقيــع اتفــاق وقــف إطــالق النــار]2[.

 

الحــوار فــي تونــس: فــي دولــة مجــاورة لليبيــا لكــن الليبيين 
متفرقون 

من 9 اىل 16 نوفمرب

وســط تفــاؤل حــذر، انطلقــت يف تونــس أوىل جلســات الحــوار بــن الفرقــاء الليبين يــوم 

ــار  ــول إط ــدة ح ــة موح ــق رؤي ــوار إىل تحقي ــدف الح ــرب 2020(. وه ــن نوفم ــع م ــن )التاس االثن

وترتيبــات الحكــم، التــي ســتفي إىل إجــراء انتخابــات وطنيــة يف أقــر إطــار زمنــي ممكــن، مــن 

ــد  ــاء األزمة. وق ــة، وانه ــات الليبي ــة للمؤسس ــة الدميقراطي ــا والرشعي ــيادة ليبي ــتعادة س ــل اس أج

أخــذ امللتقــى يف االعتبــار توصيــات »مونــرتو« والتفاهــامت التــي تــم التوصــل إليهــا يف محادثــات 

ــرة. ــة« والقاه »بوزنيق

تــم يف هــذا اللقــاء إحــراز بعــض التقــدم بالفعــل، غــر أنــه بــدون حلــول وســط إضافيــة ودعــم 

مــن أطــراف النــزاع وداعميهــم األجانــب ال ميكــن الوصــول إىل مرحلــة تفعيــل الحلــول املطروحــة. 

ــكل  ــوىض. وش ــة يف الف ــالد الغارق ــهرا يف الب ــت أش ــبي دام ــدوء نس ــرتة ه ــد ف ــوار بع ــاء الح وج

االجتــامع تقّدًمــا عــى خــط إنهــاء األزمــة السياســية املســتمرة منــذ ســنوات لكــن عمليًــا مل ينتهــي 

الحــوار يف تونــس إىل نتائــج تتجــاوز تحديــد التاريــخ الخــاص باالنتخابــات دون الخطــوات العمليــة 

للوصــول إليها. وعــى مســتوى املعايــر التــي تــم تحديدهــا الختيــار مــن ميثــل الليبيــن يف مســار 

الحــوار الســيايس حددت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا معايــر اختيــار املشــاركن يف ملتقــى 

الحــوار الســيايس الليبــي يف العاصمــة التونســية.

إشكالية تمثيل الليبيين في الحوار السياسي: . 1

تمثيل مثير للجدل داخلًيا وشبهات رشاوي ومال سياسي
أكــدت البعثــة الدوليــة أن املشــاركن يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبــي ســيكونون »مــن فئــات مختلفــة«، وســيجري اختيارهــم بنــاء عــى مبــادئ الشــمولية والتمثيــل 

الجغــرايف والســيايس والقبــي واالجتامعــي العــادل. وقــال البيــان بهــذا الشــأن: »إن هــذه املجموعــة تضــم ممثلــن عــن مجلــس النــواب واملجلــس األعــى للدولــة باإلضافــة إىل 

القــوى السياســية الفاعلــة مــن خــارج نطــاق املؤسســتن، ويف ظــل التــزام راســخ باملشــاركة الهادفــة للمــرأة والشــباب واألقليــات بحيــث يكــون الحــوار شــامال لكافــة أطيــاف 

ومكونــات الشــعب الليبــي.

يُذكــر أن البعثــة قــد وجهــت 75 دعــوة ملمثلــن لكافــة أطيــاف املجتمــع الليبــي للمشــاركة يف أول لقــاء للملتقــى الســيايس الليبــي الشــامل عــرب تقنيــة الفيديــو. ويف هــذا 

الســياق ناقــش الليبيــون معايــر بعثــة األمــم املتحــدة يف اختيــار مــن ميثلهــم وهــم يســتحرون حــوار الصخــرات الــذي أنتــج اتفاقــا مل يســتطيع مــن كتبــه تنفيــذه عــى أرض 

الواقــع. وهــو مــا أدى إىل املزيــد مــن الراعــات يف ليبيــا اعتربهــا العديــدون الســبب الرئيــيس يف الحــرب األخــرة التــي شــنها الجــرال خليفــة حفــرت عــى طرابلس. ونتيجــة 

لهــذه األســباب دار نقــاش بــن النخــب الليبــي والتكتــالت الشــبابية واالحــزاب السياســية حــول طبيعــة املعايــر التــي يجــب ان يعتمــد عليهــا الليبيــون وبعثــة األمــم املتحــدة 

الختيــار مــن ميثلهــم يف مســار الحــوار الســيايس الجديــد. 

تم في هذا اللقاء إحراز 
بعض التقدم بالفعل، 

غير أنه بدون حلول 
وسط إضافية ودعم 

من أطراف النزاع 
وداعميهم األجانب 

ال يمكن الوصول إلى 
مرحلة تفعيل 

الحلول المطروحة
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تكــرر أخطــاء االتفــاق الســيايس الســابق ومــا نتــج عنــه مــن فشــل يف بنــاء الدولــة، واســتمرار النهــب املمنهــج للــامل العــام، وتعطيــل اللجــوء لالنتخابــات، وتابــع التحالــف 

يف بيانــه، أنــه ال يوجــد لــه أي ممثــل رســمي عــى طاولــة الحــوار باملنتدى. كــام أكــد التحالــف أنــه ال صحــة الدعــاء البعــض متثيــل التحالــف، مضيًفــا أن ممثــل التحالــف يف أي 

اســتحقاق هــو مــن تختــاره قيــادة الحــزب الحاليــة، وذلــك بعدما:  “أبلغنــا بأنــه تــم اســتبدال مقعــد رئيــس الحــزب املرحــوم محمــود جربيــل، بشــخصية مــن نفــس قبيلتــه، 

ضاربــن بعــرض الحائــط حقيقــة أن الراحــل كان رئيًســا لحــزب ســيايس يحــوي كل املكونــات واملناطــق الليبيــة، ومل يكــن يوًمــا ميثــل قبيلــة أو منطقــة معينــة مــع كامــل االحــرتام 

لــكل قبائلنــا ومدننــا الحبيبــة”. ورأى التحالــف أن هــذا الخطــأ يعــود للبعثــة يف عــدم وجــود معايــر واضحــة ومحــددة لالختيــار، واســتمراًرا لرغبــة أطــراف ليبيــة »قــد تكــون 

مدعومــة مــن أطــراف خارجيــة إلقصــاء كل مــن ينــادي بالتوافــق عــى مــرشوع وطنــي ليبــي كأولوية”. وعــرب التحالــف عــن دعــم جهــود البعثــة األمميــة إىل ليبيــا للوصــول 

التفــاق شــامل ينهــي حالــة الــراع، بــرشط دعــوة كل األطــراف الليبيــة لتحمــل املســؤولية التاريخيــة وتغليــب مصلحــة الوطــن وااللتفــاف حــول مــرشوع إنقــاذ وطنــي يُنهــي 

األزمــة وليــس عــى مبــدأ تقاســم املناصــب بــن املتصارعــن عــى الســلطة فقــط]3[.

دفعــت األزمــة الليبيــة تجمعــات شــبابية عــدة يف البــالد إىل صــدارة األحــداث، بحثـًـا عــن حــل يهــدف إىل طــي صفحــة الحــرب وينهــي الفــرتة االنتقاليــة، مطالبــن بدمجهــم 

يف اللقــاءات التــي ترعاهــا البعثــة األمميــة، ويف مقدمتهــا منتــدى الحــوار الســيايس يف تونس. وشــدد أكــر مــن مائــة شــاب وقعــوا عــى مــا أطلقــوا عليــه “وثيقــة تويــوة” عــى 

»عــدم قبــول إعــادة تدويــر الوجــوه التــي أنتجهــا اتفــاق الصخــرات ومل تحقــق أي نجــاح”، داعــن البعثــة األمميــة يف ليبيــا إىل “متثيــل مبــا ال يقــل عــن 25 شــابًا يف مســار الحــوار 

املقبــل، مــع مراعــاة املكونــات الثقافيــة وذوي االعاقــة واملرأة” وتويــوة هــي بلــدة صغــرة يف الجنــوب الليبــي انطلقــت منهــا فعاليــات )املؤمتــر الشــبايب األول( الــذي اســتمر 

يومــن وانتهــى ببيــان ختامــي عنوانــه »مــاذا يجــب ان يكــون يف مســار الحــوار الليبــي؟.

وقــال أحمــد التــوايت، أحــد منظمــي املؤمتــر واملوقعــن عــى الوثيقــة، إنهــم يقرتحــون تشــكيل »حكومــة أزمــة مصغــرة ذات صالحيــات محــدودة« كحــل رسيــع لألزمــة لحــن 

إجــراء انتخابــات يف البــالد، عــى أن تنحــر مهامهــا بتوحيــد املؤسســات التنفيذيــة للدولــة، والعمــل عــى وضــع الرتتيبــات الالزمــة إلجــراء العمليــة االنتخابيــة، وإنهــاء األزمــات 

املتمثلــة يف الكهربــاء والوقــود والســيولة. وأضــاف التــوايت أن الوثيقــة تــم تســليمها للمبعوثــة األمميــة ســتيفاين ويليامــز. وقــال: »رغــم التريبــات التــي تشــر إىل أن البعثــة 

أغلقــت البــاب أمــام أي إضافــات أخــرى فيــام يتعلــق بالتحضــر للمنتــدى، فإننــا ســنامرس ضغوطـًـا يك تكــون بنــود الوثيقــة حــارضة يف االتفــاق الســيايس املقبــل، وســيكون لنــا 

موقــف عــى األرض بالتظاهــر الســلمي، إذا مل تتــم االســتجابة ملطالبنــا بتمثيــل أوســع للشــباب واملــرأة يف املنتــدى”.

وقــال أكــرم النجــار، أحــد منظمــي املؤمتــر، إن »هنــاك تواصــاًل كبــرًا معنــا ســواء مــن البعثــة األمميــة أو فئــات مــن الشــباب الراغبــن يف االنضــامم إلينــا«. وأضــاف أن الوثيقــة 

»تعــّد أول منتــج شــبايب يُكتــب خــالل الســنوات العــرش املاضيــة، ونعتقــد أن هــذا مــا كان ينقصنــا يف ليبيــا، فلــم تكــن هنــاك رؤيــة تبلــورت نســتطيع أن نتجمــع حولهــا”. 

كــام أضــاف أكــرم إىل أنهــم ســمحوا للشــباب املنخرطــن يف التشــكيالت املســلحة باملشــاركة يف اجتامعهــم، مــربًرا ذلــك بـ«أننــا يف حاجــة إىل االســتامع ألصواتهــم، وقــد نجحنــا يف 

الخــروج ببعــض النقــاط اإليجابيــة، ونــرى مــن خاللهــا أنهــا ممكــن أن تقــدم قيمــة مضافــة ملســار الحــوار املقبــل”.

رغــم أزمــة التمثيليــة املحــدودة مــن حيــث طبيعتهــا ونتائجهــا، ومــع كل هــذا النقــاش حــول مســار الحــوار الليبــي وتركيبــة اعضــاء منتــدى الحــوار الســيايس اال أن الليبيــون 

ذاهبــون يف هــذا املســلك باعتبــاره املســار الوحيــد الــذي ميثــل بديــاًل عــن الحــرب التــي اســتمرت لفــرتة طويلــة خــالل الســنوات املاضيــة. اال انــه يف نفــس الوقــت مــع البــدء 

يف أوىل النقاشــات السياســية بــن اعضــاء لجنــة الحــوار اتضحــت الفروقــات الكبــرة يف وجهــات النظــر وخاصــة فيــام يتعلــق بإعــادة تشــكيل الســلطة التنفيذيــة املنقســمة 

عــى نفســها رشقًــا وغربًــا منــد أكــر مــن اربعــة ســنوات، بــل وصــل حــدة الخــالف اىل وجــود شــبهة رشــوة ماليــة قــال بعــض اعضــاء لجنــة الحــوار انهــا عرضــة عليهــم مــن 

جهــات معينــة مقابــل تصويتهــم لطــرف مــن االطــراف املتقدمــة ملنصــب رئيــس الــوزراء. ويف تفاصيــل املــال الســيايس، يُذكــر أنــه قــد نُــرش تســجيل مــرب ألحــد املشــاركن 

يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبــي بتونــس، يدعــو فيــه النتخــاب فتحــي باشــا أغــا، رئيًســا للحكومــة الليبيــة مقابــل مكاســب ماديــة، وقــدم عــدد مــن املشــاركن يف امللتقــى 

الســيايس بتونــس شــكوى بشــأن هــذه الشــبهات لــرشاء األصــوات لصالــح جهــات بعينهــا مرشــحة للمناصــب العليــا لقيــادة املرحلــة االنتقاليــة يف ليبيــا. وهــي جهــات محســوبة 

عــى التيــار اإلســالمي.

فعليًــا فشــل امللتقــى يف تونــس يف التوصــل إىل توافــق حــول تشــكيل مجلــس رئــايس برئاســة ممثــل عــن رشقــي ليبيــا ونائبــن مــن الجنــوب والغــرب ورئاســة حكومــة انتقاليــة 

برئاســة مرشــح مــن غــريب ليبيــا ونائبــن عــن الــرشق والجنــوب نتيجــة لعــدم وجــود ارضيــة مشــرتكة بــن اعضــاء لجنــة الحــوار للوصــول اىل توافــق حــول آليــة واضحــة الختيــار 

مــن يتقلــد الســلطة التنفيذيــة يف ليبيــا. يف املقابــل، شــكلت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا لجنــة قانونيــة ودســتورية ســتضع قانونـًـا لالنتخابــات العامــة التــي تــم االتفــاق 

عــى تنظيمهــا يف 17 ديســمرب مــن ســنة 2021 خــالل الجولــة األوىل واملبــارشة مــن املفاوضــات يف تونــس. وكشــفت مصــادر قريبــة مــن مفاوضــن عــن رشق ليبيــا شــاركوا يف 

اجتــامع افــرتايض عقدتــه املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة يف ليبيــا باإلنابــة ســتيفاين وليامــز، مــع ممثــي فرقــاء النــزاع الليبــي عــرب االتصــال املــريئ، عــن تشــكيل 

لجنــة تضــم 17 عضــًوا مــن املشــاركن يف ملتقــى الحــوار الســيايس الليبي. اللجنــة تضــم:

• 11 عضواً من الغرب     • 5 من برقة    • 1من فزان 
وقــال مصــدر قريــب مــن كتلــة نيابيــة يف رشق ليبيــا، طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، إن »البعثــة شــكلت اللجنــة بــدون معايــر، وتجاهلــت تزكيــات األعضــاء ملمثليهــم، 

وأسســت لجنــة قانونيــة دســتورية لوضــع تصــور لحــل لألزمــة الدســتورية ووضــع قانــون االنتخابــات القــادم واملفصــي. وأبــدى مفاوضــون مــن برقــة وفــزان انزعاجهــم مــن 

اختيــار 7 مــن أعضــاء جامعــة اإلخــوان ضمــن اللجنــة وتجاهــل البعثــة تزكيــات برقــة وفــزان ملمثليهــا بالحــوار. وهــو مــا اعتــربوه يفقــد اللجنــة توازنهــا.

الخلفيات األيدولوجية والسياسية للجنة الحوار الليبية. 1
ال تعنــي القامئــة أن بعضهــم منتــم حاليًــا للحــزب عــى غــرار عبــد الــرزاق العــرادي مــع اإلشــارة إىل أن ذلــك ال يعنــي أيًضــا ان بقيــة األعضــاء ليــس منهــم مــن هــم مقربــون 

مــن الحــزب أو التيــار اإلســالمي عموًمــا بأشــكال مختلفــة…

موىس فرحسعيد كالنزار كعوان

ماجدة الفالحعبد الرزاق العرادي

منصور الحصادي خالد غليو

أعضاء 
محسوبي�ن 

على حزب 
العدالة 

والبن�اء

عبد المجيد المليقطة ا 
ً

منتمون سابق
للطرف الليبرالي 

األبرز في ليبي�ا 
تحالف القوى 

الوطني�ة

أمال بوقعيقيصخالد االسطى

سلوى الدغيلي

ام العز الفاريس

هاجر القايد

تاج الدين الرزقي )ممثل عن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج(
تي�ارات 

ليبيرالية 
متفرقة

ابراهيم صهد قيادي سابق في جبهة اإلنقاذ الليبرالية المعارضة لنظام القذافي وحالًيا حزب 
الجبهة الوطني�ة الليبرالي الوريث للجبهة

عبد الرحمان السويحلي وهو مؤسس وزعيم ائت�الف االتحاد من أجل الوطن
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يعتــرب البعــض أنهــم محســوبون عــى مــا يعــرف يف االصطــالح االجتامعــي الليبــي الحــايل ب«الخــر« ولكــن حســب املعطيــات فــإن أغلبهــم محســوبون عــى أنصــار ســيف 

اإلســالم، كــام تواجــد يف هــذه القامئــة زيــدان الزادمــة والــذي أعلــن انســحابه مــن الحــوار يف بــالغ صحفــي بعــد ذلــك]4[.

المسار االقتصادي. 1
بعــد حــوايل عــرشة أيــام مــن مؤمتــر برلــن، اســتضافت العاصمــة املريــة القاهــرة، يف 9 و10 فرباير/فيفــري 2020، جولــة مــن مباحثــات املســار االقتصــادي حــول ليبيــا، 

شــارك باللقــاء 28 خبــرًا اقتصاديـًـا وماليًــا، وتــم التوافــق خاللهــا عــى تشــكيل ثــالث لجــان وهــي: اللجنــة املرفيــة وتعنــى مبعالجــة االنقســام يف الجهــاز املــريف ومــا يتبعــه 

مــن مســايل، ولجنــة توزيــع االيــرادات العامــة بعــد الجــدل الــذي دار حــول ســوء ادارة املــال العــام، ولجنــة االعــامر والتنمية الحًقــا ]5[، أعلــن املبعــوث األممــي إىل ليبيــا، 

غســان ســالمة، خــالل إحاطتــه إىل مجلــس األمــن الــدويل يف 30 جانفي/ينايــر 2020 توجيــه الدعــوات إىل اجتــامع اقتصــادي ثــاٍن حــول ليبيــا يعقــد يف القاهــرة يف التاســع مــن 

فيفري/فربايــر 2020. والــذي تشــكلت خاللــه اللجنــة االقتصاديــة مــن شــخصيات اقتصاديــة ورجــال أعــامل عــى النجــو التــايل:

بدر النحيبزياد دغيمادريس البرعيصالفيدراليون

عبد الرحمان العبارسلطنة المسماري

بلقاسم النمرانس سعيدمسعود العرفي

السبتمبريون 
)أنصار 

القذافي(
يوسف الفرجانيمحمد ابو عجيلة

عبدهللا عبد الرحيممحمد الحسناوي

محمد البرغوثيعلي حسن ابو نجيم

أعضاء لجنة 
الخبراء 

االقتصاديي�ن 
للمسار المالي 

والسيايس

عبدالباري علي شنب�ارو

عاطف الحاسية 

محمود طبيقة

عماد رجب 

عبدهللا عبد الرحيم

محمد خالد الغويل 

نعمان محمد البوري

مصباح العكاري

ميسون التوغار 

أكرم الجني�ن

عمر بوليفة علي كشير

فتحي ارحومة

المستقلون 
ذات 

توجهات 
ليبرالية

فوزي العقابمحمد بو سنين�ة

محمد لينوفالق دنة

ربيعة ابو راصالسيدة اليعقوبيعائشة شالبي

عبد الفتاح حبلوص

مستقلون 
ذات 

توجهات 
يسارية

مستقلون 
ذات 

توجهات 
مختلفة

حمد البن�داق

لميس بن سعد

وافية سيف النصر

مصباح دومة

معاذ المنفوخ

علي دبيب�ة

الهام السعودي

محمد الرعيض

مبروكة القماطي

أحمد الشركيس

جازية شعيتر

ابو بكر مصباحرمضان بلحاجسليمان عريبي

عبد المطلب ثابت

صالح العبي�دي

عبد القادر يحي

ابو بكر عويدات

عبد السالم شوها

حمد البن�داق

علي عبد العزيز

حسن الزرقاء

حسين االنصاري

ابو بكر العبي�دي

الزهراء لنقى عبدهللا الشيب�ان

 https://bit.ly/3skt0F9 :تحالف القوي الوطنية: سنعارض مخرجات المنتدى السياسي بتونس إذا كانت صفقة غير بريئة. انظر الرابط التالي
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ــة وخاصــة التظاهــرات  ــة والضغــوط الدولي ــر 2020، وقــد ســاهمت التحــوالت امليداني ــذ جانفــي فيفري/يناي تقدمــت مناقشــات املســار االقتصــادي أكــر مــن غرهــا من

الشــعبية خــالل آخــر الســنة يف الدفــع بالتقــدم نحــو ايجــاد حلــول مســتعجلة مــن أجــل إصــالح العملــة واألزمــة املرفيــة وتوحيــد امليزانيــة الوطنيــة واالتفــاق عــى جــدول 

زمنــي لتنفيــذ جميــع هــذه اإلصالحات. مــن بــن التطــورات اإليجابيــة عــى املســار االقتصــادي اســتئناف إنتــاج النفــط بشــكل كامــل، وذلــك بفضــل الجهــود الكبــرة التــي 

تبذلهــا املؤسســة الوطنيــة للنفــط، وقــرار مجلــس إدارة مــرف ليبيــا املركــزي بعقــد اجتــامع ملجلــس اإلدارة بعــد ان كان منقســام عــى نفســه.

تتواصــل يف األثنــاء، املراجعــة الدوليــة لحســابات فرعــي مــرف ليبيــا املركــزي التــي تعبــرت يف منتصــف الطريــق تقريبًــا يف تريــح للمســؤولة األمميــة ســتيفاين ويليامــز يــوم 

15 ديســمرب 2020. وتعتــرب عمليــة مراجعــة حســابات فرعــي املــرف املركــزي جــزء مــن عمليــة توحيــد املــرف املركــزي وإعــادة وضــع آليــات املســاءلة الوطنيــة بشــكل كامــل 

فيــام يتواصــل النقــاش حــول توحيــد امليزانيــة وخارطــة طريــق واضحــة للمــي قدًمــا وإدارة عائــدات النفط. يذكــر أنــه تــم التحفــظ عى ايــرادات النفــط التــي بلغــت 186 

مليــار دوالر خــالل التســع ســنوات األخــرة حســب مؤسســة النفــط الليبيــة والتــي أوضحــت أنهــا بصــدد التعاقــد مــع إحــدى الــرشكات العامليــة الكــربى للمراجعــة والتدقيــق 

املــايل ألنظمتهــا املاليــة واإلداريــة، مؤكــدة أن كافــة إيــرادات الدولــة الليبيــة وأيًضــا حقــوق الــرشكاء األجانــب موثقــة توثيًقــا دقيًقــا ومحتجــزة يف حســابات املؤسســة لــدى 

املــرف الليبــي الخارجــي. لكــن تطــور مــا ســبق مرتبــط يف نفــس الوقــت بتطــورات الحــوار الســيايس الليبــي املتواصــل إىل حــدود نهايــة فــرتة الرصــد]6[. 

يعتــرب توحيــد مــرف ليبيــا املركــزي وســعر الــرف هدفــان رئيســيان للمســار االقتصــادي بالنظــر إىل أنــه قــد يفتــح املجــال ملزيــد مــن اإلصالحــات االقتصاديــة، ولتجــاوز 

الفجــوة بــن ســعر الــرف الرســمي وســعر الســوق الســوداء باقتصــاد ليبيــا املعتمــد عــى النفــط، التــي أحدثــت أزمــة ســيولة وشــجعت الفســاد خاصــة أن الجامعــات املســلحة 

التــي ميكنهــا الحصــول عــى الــدوالر بســعر الــرف الرســمي قــد جنــت أمــوااًل مــن االحتيــال يف الــواردات]7[.

المسار العسكري
ــوازي مــع مفاوضــات  ــل امللتقــى يف تونــس. بالت ــم يف الفــرتة بــن 2 و4 نوفمــرب 2020 قُبي ــر 2020، ث ــوم االثنــن 19 أكتوب انطلقــت أوىل الجلســات يف املســار العســكري ي

ــا أفضــت اىل اتفاقــات مهمــة بقــي جلهــا غــر مطبــق اىل اآلن. جينيــف، ُعقــدت لقــاءات داخــل ليبي

متــت الجلســات بالتــوازي مــع اســتمرار التوتــر والتأهــب امليــداين، يف مناطــق التــامس بــن األطــراف املســلحة، وســط البــالد وبحثــت اللجنــة العســكرية املشــرتكة 5 + 5 

ملفــات أمنيــة وعســكرية عالقــة بهــدف التمهيــد لبــدء جلســات منتــدى الحــوار الســيايس الليبــي الشــامل يف تونــس، مــن بينهــا ملفــات توحيــد املؤسســة العســكرية وإخــالء 

منطقتــي رست والجفــرة مــن الســالح واملقاتلــن األجانــب. وقــد اتضــح أن امللــف األخــر أصعــب امللفــات التــي تواجــه صعوبــات لحلهــا الرتباطهــا بتوازنــات دوليــة يف نفــس 

الوقــت.

قالــت املصــادر )برملانيــة مــن طــربق وحكوميــة مــن طرابلــس( إّن التفاهــامت حــول أغلــب امللفــات قامئــة عــى حلحلــة ملــف املقاتلــن األجانــب الذيــن يقاتلــون يف صفــوف 

الطرفــن، مشــرة إىل أّن ممثــي الجــرال خليفــة حفــرت يف اللجنــة العســكرية يشــددون عــى رضورة اعتبــار الوجــود العســكري الــرتيك إىل جانــب حكومــة »الوفــاق« ضمــن ملــف 

املقاتلــن املرتزقــة، مطالبــن بــرورة فــّك الحكومــة يف طرابلــس حلفهــا مــع الحكومــة الرتكيــة.

فيام يتعلق باألعضاء املشاركن يف مفاوضات اللجنة العسكرية هم اآليت ذكرهم: 

تعتــرب الخطــوة املهمــة واملفصليــة يف مســار التوافــق الليبــي إىل اآلن هــي توقيــع االتفــاق الدائــم لوقــف إطــالق النــار بعــد محادثــات اســتمرت خمســة أيــام يف مقــر األمــم 

املتحــدة خــالل شــهر أكتوبــر كانــت البعثــة األمميــة قــد بثــت مقطــع فيديــو عــى الهــواء مبــارشة ملراســم توقيعــه. يذكــر أن االتفــاق نــص عــى انســحاب جميــع الوحــدات 

ــار وفتــح  ــا، مــع اســتمرار وقــف إطــالق الن ــا، خــالل 90 يوًم ــال، وكذلــك مغــادرة املرتزقــة واملقاتلــن األجانــب مــن ليبي العســكرية والجامعــات املســلحة مــن جبهــات القت

الطريــق الســاحي وتبــادل املحتجزيــن بتيســر مــن مجلــس الحكــامء وبدعــم مــن اللجنــة العســكرية املشــرتكة. 

غدامس: أول اجتماع داخل ليبيا للجنة العسكرية
أفضت املحادثات، التي استمرت يومن متتالين يف غدامس، إىل اتفاقات مهمة، من 12 نقطة، حول نزع فتيل التصعيد يف رست والجفرة، وسحب القوات التي 

أعضاء لجنة 
الخبراء 

االقتصاديي�ن 
للمسار المالي 

والسيايس

خالد المفيت 

محمد بلقاسم شتوان

مويس احمد الزوبيك

منصف الشلوي 

هالة ابوقعقيص 

خالد الكاجيجي

المهدي الجدي 

حسين بي

الحكومة محمود الفطييس 
المؤقتة 

)صالح عقيلة  
خليفة حفتر(

العميد أبوقاسم األبعج. آمر المناطق العسكرية الجنوبي�ة
العميد الهادي الفالح. آمر المنطقة العسكرية الغربي�ة

العميد إدريس مادي

العميد عطية حمد. مدير إدارة الحسابات العسكرية

اللواء فرج المهدوي. رئيس أركان القوات البحرية

حكومة 
الوفاق فايز 

السراج

اللواء أحمد أبوشحمة. آمر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى
العقيد مختار نقاسا. قيادي ميداني

اللواء محمود بن سعيد. قيادي ميداني

اللواء عبدالرحمن محمد الجطالوي. مدير اإلدارة القانوني�ة بوزارة الداخلية

اللواء الفيتوري غريبي�ل. قائد اللواء الثاني مشاة
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ترابــط عــى مشــارفهام، وإقــرار خطــوات فعليــة لتنفيــذ هــذه البنــود، وســط ســيل مــن اإلشــادات املحليــة 

ــامت  ــل إىل تفاه ــًة التوص ــا، معلن ــة اجتامعاته ــت اللجن ــر للغاية. واختتم ــت قص ــز يف وق ــا أنج ــة مب والدولي

مفصليــة جديــدة حــول القضايــا الــذي أعــدت للتفــاوض، عــى رأســها تشــكيل منطقــة منزوعــة الســالح قــرب 

مناطــق التوتــر يف رست والجفــرة.

وتوصلــت اللجنــة العســكرية املشــرتكة إىل جملــة مــن التوصيــات املهمــة، فيــام يخــص الرتتيبــات الخاصــة 

بتنفيــذ اتفاقاتهــا، مبــا فيهــا مطالبــة مجلــس األمــن الــدويل بتعجيــل إصــدار قــرار ملــزم، لتنفيــذ بنــود اتفــاق 

جنيــف املوقــع يف 23 أكتوبــر 2020 املــايض. ويف تفاصيــل التفاهــامت:

ــوات  ــودة الق ــى ع ــإلرشاف ع ــة ل ــكرية فرعي ــة عس ــكيل لجن  أواًل: تش
إىل مقراتهــا وســحب القــوات األجنبيــة مــن خطــوط التــامس، وتعقــد هــذه 
اللجنــة أول اجتــامع لهــا يف رست بحضــور لجنــة »5+5« يف القريــب العاجــل 

مــع وجــود البعثــة.

ــرب  ــة رست يف أق ــامع يف مدين ــى االجت ــكرية »5+5« ع ــة العس ــت اللجن ــا: اتفق  ثانيً
وقــت ممكــن خــالل نفــس الشــهر.

 ثالثًا: اتفقت اللجنة عى تدابر املراقبة مبا فيها املراقبون الدوليون.

 رابًعــا: تحديــد عمــل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف وضــع الرتتيبــات األمنيــة يف املنطقــة 
املحــددة.

 خامًســا: قــررت اللجنــة العســكرية »5+5« أن يكــون مقرهــا الرئيــيس يف مجمــع 
قاعــات »واغادوغــو« يف مدينــة رست.

 سادًســا: قــررت اللجنــة العســكرية »5+5« أن يكــون مقــر اللجنــة الفرعيــة للرتتيبــات 
األمنيــة يف مدينتي هــون ورست. 

ــة   ســابًعا: يعقــد أول اجتــامع لتوحيــد حــرس املنشــآت النفطيــة يف 16 نوفمــرب مبدين
الربيقــة مــع حضــور آمــري حــرس املنشــآت النفطيــة ومديــر املؤسســة الوطنيــة للنفــط والبعثة 

األمميــة، وترفــع أعاملهــا إىل لجنــة »5+5«.

 ثامًنا: تستمر اللجنة الفرعية لتبادل املحتجزين يف عملها إىل حن إمتام امللف.

 تاســًعا: تــم االتفــاق عــى تشــكيل فــرق هندســية إلزالــة األلغــام بالتعــاون مــع فريــق 
األمــم املتحــدة وجهــاز املخابــرات العامــة.

 عــارًشا: العمــل الفــوري عــى فتــح رحــالت دوريــة إىل ســبها وغدامــس، مــع تأهيــل 
ــع للمطاريــن حســب الحاجــة. رسي

ــة مختصــة مبتابعــة ومكافحــة  ــة العســكرية »5+5« لجن  حــادي عــرش: تشــكل اللجن
خطــاب الكراهيــة مــن ذوي االختصــاص وبالتعــاون مــع البعثــة ويكــون لديهــا طابــع مــدين.

 ثــاين عــرش: تطالــب اللجنــة العســكرية »5+5« مجلــس األمــن بالتعجيــل إلصــدار قــرار 

ملــزم لتنفيــذ بنــود اتفــاق جنيــف املوقــع يف تاريــخ 23 أكتوبــر 2020.

سرت: ثاني اجتماع للجنة العسكرية في ليبيا 12-10 نوفمبر 2020
مثل هذا االجتامع نقطة مهمة يف مسار اللجنة وقد أفى حسب بيان اللجة اىل اتفاق من أربعة عنارص: 

أوال: مرحلة اوىل فتح الطريق الساحي:

البــدء بإخــالء الطريــق الســاحي مبســافة تســمح مبــرور آمــن للمواطنــن ولهــذه الغايــة بــارشت اللجنــة املختصــة بإعــداد االليــات والخطــوات التنفيذيــة عــى االرض واملبــارشة 

بنــزع االلغــام واملخلفــات الحربية املتفجرة بالتعــاون مــع االمــم املتحــدة مــن هــذا الطريــق واملســاحات املحــددة يف هــذه املرحلــة.

إخــراج جميــع املرتزقــة واملقاتلــن االجانــب مــن املنطقــة املســتهدفة بفتــح الطريــق الســاحي وتجميعهــم يف طرابلــس وبنغــازي للبــدء يف مرحلــة تاليــة مغادرتهــم االرايض 

الليبيــة.

ــق الســاحي واعــادة  ــح الطري ــة مــن املنطقــة املســتهدفة بفت ــات واالســلحة الثقيل ــة اخــالء خطــوط التــامس بســحب االلي ــة العســكرية املشــرتكة 5+5 لجن كلفــت اللجن

ــة لتأمــن املنطقــة بعــد اخالئهــا مــن القــوات العســكرية. ــات االمني ــة الرتتيب القــوات اىل وحداتهــا بالتنســيق مــع لجن

ــوط  ــع خط ــن منطقة جمي ــب م ــن االجان ــة واملقاتل ــروج املرتزق ــن خ ــة االوىل، وتتضم ــاء املرحل ــد انته ــارشة بع ــة مب ــة الثاني ــدأ املرحل ــى ان تب ــاق ع ــم االتف ثانيا: ت
ــه. ــوة تالي ــة خط ــألرايض الليبي ــم ل ــة مغادرته ــدء يف عملي ــوة اوىل للب ــس خط ــازي وطرابل ــحبهم اىل بنغ التامس وس

ثالثاً: بخصوص الرتتيبات االمنية يف املنطقة املستهدفة، قررت اللجنة العسكرية املشرتكة ما يي:

اعتامد الرتتيبات األمنية املشرتكة واملتعلقة بكامل منطقة خطوط التامس التي تم تحديدها من قبل لجنة 5+5.

اعتامد الرتتيبات االمنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحي وتسهيل حركة املرور.

رابعا: قررت اللجنة العسكرية املشرتكة 5+5 االجتامع مجدداً يف أقرب وقت ممكن.

آخــر اللقــاءات داخــل ليبيــا هــي اجتــامع رست. عمليًــا مل يتــم تطبيــق جــل مــا اتفــق عليــه خاصــة املتعلــق بفتــح الطريــق الســاحي ونقطــة املقاتلــن األجانــب، فيــام بقيــت 

بقيــة النقــاط معلقة. كــام أعلنــت غرفــة عمليــات رست – الجفــرة التابعــة لحكومــة »الوفــاق«، أّن الطــرق الرئيســية والفرعيــة الواقعــة يف منطقــة جنــوب أبوقريــن والوشــكة 

باتجــاه الجفــرة تعتــرب »مغلقــة نهائيًــا، وأكــد بيــان للغرفــة أنــه لــن يســمح بحركــة املســافرين مــن خاللهــا إال بتعليــامت غرفــة العمليــات امليدانيــة، مشــرًا إىل أن مــن يخالــف 

ذلــك »عليــه تحمــل املســؤولية الكاملــة تجــاه مــا ســيحدث مــن تعامــل، فيمنــع التجــول والتنقــل نهائيًــا، مهــام كانــت األســباب.

ويف مــؤرش آخــر عــى اســتمرار التوتــر بــن طــريف الــراع، أعلنــت شــعبة اإلعــالم الحــريب التابعــة لقــوات حفــرت، أّن القــوات الخاصــة البحريــة »أجــرت منــاورات عســكرية 

ضمــن املــرشوع التعبــوي شــهداء البحريــة«، بهــدف دعــم القــدرات القتاليــة يف تأمــن الحــدود البحريــة االســرتاتيجية الليبيــة، بحســب بيــان منشــور عــى صفحتهــا الرســمية 

عــى فيســبوك، مــن جانبــه أكــد املتحــدث الرســمي باســم قيــادة قــوات حفــرت أحمــد املســامري، أّن محادثــات اللجنــة العســكرية املشــرتكة »مل تتوصــل إىل يشء رســمي حتــى 

اآلن”.

ورغــم بــدء تطبيــق مــا اتفقــت عليــه لجــان اجتامعيــة التقــت يف مدينــة مراتــة، بشــأن فتــح املطــارات، وتبــادل األرسى واملحتجزيــن عــى مراحــل، مــع فتــح الحقــول 

النفطيــة وعــودة الطــران الــدايل بــن بنغــازي وطرابلــس، إال أن تريحــات القــادة العســكرين مــن طــريف الــراع ال يبــدو أنهــا تبعــث عــى الطأمنينــة لخلــق منــاخ مــن تطبيــق 

جميــع مخرجــات مفاوضــات اللجنــة العســكرية. يف الوقــت الــذي تتواصــل فيــه املناوشــات عــى أرض امليــدان واتهــام كل طــرف لآلخــر بخــرق وقــف إطــالق النــار. كذلــك مل 

يبــدأ الجانبــان عمليًــا بعــد يف ســحب قواتهــام حيــث ال تــزال قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي متمركــزة يف أبــو قريــن والوشــكة، مــع ورود أنبــاء عــن تســير دوريــات. وتــم رصــد 

رحــالت شــحن عســكرية يف مطــاري الوطيــة ومراتــة، فيــام واصلــت قــوات القيــادة العامــة واملتعاونــن معهــا إقامــة تحصينــات ونقــاط عســكرية مــزودة بأنظمــة دفــاع جــوي 

بــن رست والجفــرة ويف املنطقــة الشــاملية مــن قاعــدة الجفــرة الجويــة. وتــم رصــد نشــاط مكثــف لطائــرات شــحن بــن مطــار بنينــة والجفــرة وقاعــدة القرضابيــة الجويــة.

ورغم بدء تطبيق ما 
اتفقت عليه لجان 

اجتماعية التقت في 
مدين�ة مصراتة، بشأن 

فتح المطارات، وتب�ادل 
األسرى والمحتجزين 
على مراحل، مع فتح 

الحقول النفطية 
وعودة الطيران الدالي 

بي�ن بنغازي وطرابلس، 
إال أن تصريحات القادة 
العسكريي�ن من طرفي 

الصراع ال يب�دو أنها 
تبعث على الطمأنين�ة 
لخلق مناخ من تطبيق 

جميع مخرجات 
مفاوضات اللجنة 

العسكرية

  https://bit.ly/2XXXz5B   ليبيا 2020.. مؤتمرات توالت وأزمة تراوح مكانها، محمد بصيلة، العين اإلخبارية



65التقرير ربع السنوي أكتوبر - ديسمرب 2020مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان - دعم 64

تشــهد ليبيــا اضطرابــات شــديدة وقتــال مســلح بــن الفصائــل الليبيــة منــذ انــدالع الثــورة يف فربايــر 2011، إال أن الــراع الــذي ينحــر يف الوقــت الحــارض بــن قــوات املشــر 

حفــرت وحكومــة الوفــاق الوطنــي يعــرف يف تفاصيلــه حضــوًرا مليشــياويًا معرقــاًل وخطــرًا، إىل جانــب حضــور قــوات دوليــة ومرتزقــة أجنبية. أخــذت األزمــة الليبيــة منحنــى 

أكــر تعقيــًدا بعــد انضــامم عــدد مــن األطــراف الدوليــة إىل الــراع، يف مقدمتهــا مــر، التــي تحولــت مــن الدعــم الــري لحفــرت إىل العلنــي، بعــد إعــالن تركيــا إرســال قــوات 

إىل ليبيــا باإلضافــة إىل الــراع بــن اإلمــارات والســعودية التــي تدعــم قــوات القيــادة العامــة مــن جهــة، وقطــر التــي تدعــم حكومــة الوفــاق مــن جهــة أخــرى. ورغــم إعــالن 

موســكو املســتمر بعــدم تدخلهــا العســكري يف ليبيــا، تســاند مجموعــة املرتزقــة الــروس التــي تعــرف باســم »فاغــر« ومتــارس أنشــطتها بتنســيق تــام مــع الحكومــة الروســية-

قــوات حفــرت يف عملياتها العســكرية. 

بعــد توقيــع تركيــا وحكومــة الوفــاق اتفاقيــات أمنيــة وبحريــة، أعلــن الربملــان الــرتيك يف 2 جانفي/ينايــر 2020، املوافقــة عــى إرســال قــوات مــن الجيــش الــرتيك إىل ليبيــا 

ملســاندة حكومــة الوفــاق. وتعرضــت هــذه الخطــوة الســتنكار كبــر عــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي، ونــدد االتحــاد األورويب بهــذه الخطــوة، بينــام عــربت تونــس عــن رفضهــا 

التــام للتدخــل الــرتيك يف ليبيــا.

وبعــد فشــل الهجــوم الــذي شــنه خليفــة حفــرت يف أفريل/أبريــل 2019 للســيطرة عــى العاصمــة طرابلــس، تــم التوقيــع يف 23 أكتوبــر عــى اتفــاق وقــف إطــالق نــار دائــم 

و«بأثــر فــوري« برعايــة األمــم املتحــدة، مــا أعــاد إحيــاء اآلمــال يف إحــالل الســالم. مل تشــهد خريطــة النفــوذ الليبيــة منــذ 7 جوان/يونيــو 2020 وحتــى يومنــا الحــايل تبــدالت 

تذكــر يف واقــع الســيطرة لصالــح أي مــن طــريف الــراع، يف حــن تســتمر التحشــيدات العســكرية مــن الطرفــن عــى محــاور شــامل غــرب مدينــة »رست« االســرتاتيجية التــي 

تشــكل بوابــة العبــور إىل منطقــة الهــالل النفطــي واملوانــئ التــي بداخلهــا، واملســؤولة عــن تصديــر قرابــة %60 مــن إنتــاج البــالد مــن النفــط.

الهــدوء الحــذر امليــداين يرافقــه حــراك ســيايس مــن أجــل ترتيــب األوراق الدوليَّــة، ويتمثــل يف مباحثــات تركيــة– روســية متخــض عنهــا االتفــاق عــى إنشــاء مجموعــة عمــل 

مشــرتكة خاصــة بليبيــا، بالتزامــن مــع مســاٍع أمريكيــة لتحييــد رست والهــالل النفطــي عــن املعــارك عــرب مقــرتح إخالئهــا مــن قــوات الطرفــن وجعــل تلــك املناطــق تحــت إرشاف 

أممي. تشــر خريطــة انتشــار النقــاط العســكرية الرتكيــة يف غــرب ليبيــا، إىل ارتفــاع عــدد النقــاط الرتكيــة الرئيســية يف ليبيــا إىل ســتة نقــاط، بعــد أن تــم تثبيــت نقطــة جديــدة 

يف منطقــة »تاورغــاء« جنــوب مدينــة مراتــة.

النقاط العسكرية الرتكية جرى تركيزها يف مواقع اسرتاتيجية غرب ليبيا، إما مطلة عى الساحل أو أنها تساهم يف حامية الرشيط الساحي وهي: 

ــات مــن جنســيات مختلفــة بــن رصب وأوكرانيــن وروس إىل جانــب حضــور ســوري محــدود  ــر يف شــأنها تشــر اىل تواجــد املئ بالنســبة لقــوات فاغــر الروســية، فالتقاري

ــاء، ورست. ــة، ودان وســوكنة والفقه ــوات فاغــر باألســاس يف مــدن الجفــرة الخمســة: هــون، زل ــد الســودانين. تتواجــد ق ــي الجنجوي ومقات

وعــى مســتوى خارطــة القــوى يف املنطقــة الغربيــة، بــدأت املليشــيات حلقــة جديــدة مــن حلقــات التصفيــات والــراع عــى النفــوذ مبــارشة بعــد الســيطرة عــى طرابلــس، 

وهــو رصاع تشــد أطرافــه مدينتــي الزاويــة ومراتــة وممثليهــا السياســين واملســلحن. وأبرز هــذه الراعــات كانــت بــن مليشــيات مراتــة مــن جهــة وبــن مليشــيات الزاويــة 

وطرابلــس مــن جهــة أخــرى. وكشــفت مصــادر محليــة النقــاب عــن تجهيــزات تجريهــا مليشــيات مراتــة القتحــام مدينــة الزاويــة لتصفيــة حســابات بــن املليشــيات وإعــادة 

ــا القتحــام مدينــة الزاويــة، مبســاعدة مليشــيات مراتــة وعــى رأســها  رســم خارطــة النفوذ.  وأفــادت املصــادر أن الفرقــة )20/20( التابعــة ملليشــيا »الــردع« أعــدت مخططً

مليشــيا )301( التابعــة للمليشــياوي محمــد زويب املتــورط يف العديــد مــن الجرائــم وعمليــات تصفيــة داخــل العاصمــة طرابلــس. وأوضحــت املصــادر أن أحــد أســباب التــي 

ســتدفع املليشــيات للهجــوم عــى الزاويــة هــي الخــالف الحــاد الواقــع بــن املليشــياوي »عبــد الرحمــن ميــالد« امللقــب بـ«البيدجــا” (مــن مدينــة الزاويــة ) ووزيــر داخليــة 

حكومــة الوفــاق فتحــي باشــا اغــا، إثــر تهجــم »البيدجــا« عــى وزيــر الداخليــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي. 

ولكــن املصــادر اشــارت إىل أن الخــالف الرئيــيس يف الخــالف والــراع بــن الجانبــن هــو إقــدام »البيدجــا« عــى رسقــة معــدات مثينــة مــن مصفــاة الزاويــة لتكريــر النفــط، 

باإلضافــة الســتئنافه إرســال قــوارب الهجــرة غــر الرشعيــة مــن مينــاء الزاويــة وزوارة. وحــول الحلقــة الجديــدة مــن رصاع مليشــيات غــرب ليبيــا يبــدو أن فتحــي باشــا اغــا (مــن 

مدينــة مراتــة) يســعى لالنفــراد بســيطرته عــى طرابلــس رفقــة مليشــيات )301( عــن طريــق تصفيــة خصومــه يف الزاويــة والزنتــان وككلــة، فيــام يلعــب »البيدجــا« وغــره 

مــن قــادة مليشــيات الهجــرة وتهريــب الوقــود املطلــوب دوًرا هدفــه هــو جــر مدينــة الزاويــة لــراع املليشــيات ضــد حفــرت. ســعى باشــا اغــا يف حينهــا لــرب كل حلفــاء فائــز 

الــراج يف الســاحل الغــريب مــن الزاويــة حتــى زوارة لتهيئــة أجــواء مناســبة لقيامــه مبهــام أكــرب مــن مهامــه كوزيــر داخليــة يف حكومــة الوفــاق.

تبقــى مليشــيات الزاويــة دون القــدرة الكافيــة للوقــوف يف وجــه مليشــيات مراتــة املتحالفــة مــع الســورين، ومليشــيا »الــردع« األمــر الــذي قــد يوحــي بســقوط رسيــع 

ملافيــا تهريــب البــرش واملحروقــات غــرب طرابلــس. يُذكــر أن »البيدجــا« ظهــر يف مقابلــة مــع صحيفــة »البوســت« اإليطاليــة األمــر الــذي أدى إىل اســتنكار واســع يف أوســاط 

الــرأي العــامل املحــي والخارجــي ودفــع باشــا أغــا للتــربء منــه يف 26 أكتوبــر 2019. وكان تقريــر أمنــي صــادر عــن األمــم املتحــدة يف يونيــو 2017 قــد وصــف »عبدالرحمــن 

ميــالد« بـ”مهــرب بــرش، ومســؤول عــن إطــالق النــار يف البحــر، و يتزعــم منظمــة إجراميــة ويشــتبه يف أنــه أغــرق العــرشات مــن املهاجريــن. وعمــل عــى اعتقالــه الحقا. وتســيطر 

املليشــيات عــى مدينــة الزاويــة بقيــادة شــعبان هديــة املكنــى »أبــو عبيــدة الــزاوي« التابــع للجامعــة الليبيــة املقاتلــة فــرع تنظيــم القاعــدة يف ليبيــا، ومحمــد بحــرون املكنــى 

»بالفــأر« الــذي يــرأس مليشــيا اإلســناد األمنــي بالزاويــة، وهــو مهــرب للوقــود رفقــة املهــرب محمــد كشــالف امللقــب »بالقصــب« آمــر رسيــة النــر املســيطرة عــى مصفــاة 

الزاويــة.

مــن جهــة أخــرى يبــدوا ان تــوازن القــوى داخــل مدينــة طرابلــس نفســها يرتتــب بطريقــة تختلــف عــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب األخــرة عــى طرابلــس، وتبعــا للشــد 

بــن الزاويــة ومراتــة. وقــد ادى الحــراك الشــعبي الــذي حــدث يــوم 23 أوت/أغســطس 2020 إىل ظهــور الــراع الســيايس يف بيــت حكومــة الوفــاق اىل العلــن بــن رئيــس 

ــا منــارُصا للحــراك الشــعبي، وهــذا مــا جعــل التشــكيالت املســلحة يف املنطقــة الغربيــة  املجلــس الرئــايس فائــز الــراج ووزيــر داخليتــه فتحــي باشــا اغــا الــذي أخــذ موقًف

وطرابلــس تحديــًدا تصطــف بــن الرجلــن. األمــر الــذي كاد ان يــؤدي إىل قتــال بــن هــذه التشــكيالت املســلحة، حيــث قطعــت امليليشــيات املتحالفــة مــع حكومــة فائــز الــراج 

منافــذ العاصمــة الرئيســية، فيــام تقيــم نقــاط تفتيــش صارمــة فيهــا، ومــن جهــة أخــرى انطلقــت مــن مراتــة عــرشات العربــات املســلحة تســليًحا جيــًدا نحــو طرابلــس، وقــد 

وصلــت إىل ضاحيــة تاجــوراء يف رشقــي العاصمــة، وأكــدت مصــادر مقربــة مــن قــادة األرتــال »إنهــا جــاءت لدعــم قــوات وزارة الداخليــة يف وجــه تغــول ميليشــيات النــوايص 

وشــبيهاتها«، فيــام يعــزز مــا أشــيع عــن خالفــات بــن الــراج ووزيــر داخليتــه فتحــي بــاش أغــا.

وتحــدث شــهود عــن ســر مســلحي امليليشــيات يف دوريــات بســيارات مدنيــة، وهــم يرتــدون الــزي املــدين وســط العاصمــة الليبيــة، ورصــد شــهود عيــان انتشــاًرا مكثًفــا 

لعربــات عســكرية تابعــة للميليشــيات املواليــة لحكومــة الــراج مبيــدان الشــهداء يف طرابلــس، قبيــل انطــالق املظاهــرات يــوم 23 أوت محملــة مبدافــع رشاشــة.

واجهــت مليشــيات طرابلــس االحتجاجــات. وأكــد شــهود إنهــم رأوا عربــات مدرعــة وآليــات ثقيلــة متجهــة نحــو ميــدان الشــهداء ومنافــذ أخــرى وســط طرابلــس، وطالــب 

نشــطاء يف حينهــا بحاميــة دوليــة مــن بطــش املســلحن وقــال نشــطاء ليبيــون إن زعــامء كتيبــة النــوايص التابعــة مليليشــيات طرابلــس »اتصلــوا بنــا وخرونــا بــن البقــاء يف بيوتنــا 

أو مواجهــة مــوت محتــم«. يف املقابــل، حــارصت ميليشــيات مســلحة تابعــة لوزيــر الداخليــة فتحــي باشــا أغــا، مقــر الحكومــة يف طريــق الســكة بعــد وصــول فتحــي باشــا 

آغــا لحضــور جلســة التحقيــق معــه أمــام املجلــس الرئــايس برئاســة فايــز الــراج، وســط أنبــاء حــول تراجعــه عــن طلبــه بعلنيــة التحقيــق، وكان فايــز الــراج رئيــس حكومــة

قاعدة  الوطية  
الجوية
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الوفــاق غــر الرشعيــة يف العاصمــة الليبيــة طرابلــس، قــد أصــدر قــرارا بإحالــة وزيــر الداخليــة املفــوض إىل التحقيــق عــى خلفيــة إطــالق النــار عــى املتظاهريــن الســلمين 

يف طرابلــس.

ــام باســتعراض يف  ــس ق ــه إىل مطــار معيتيقــة يف طرابل ــاء عودت ــا وأثن ــارة إىل تركي كان باشــا أغــا يف زي

موكــب عســكري مؤلــف مــن 300 ســيارة مســلحة طافــت أنحــاء العاصمــة الليبيــة، يف تحــٍد للــراج الــذي 

اختفــت ميليشــياته ومل تتصــد مليليشــيات باشــا آغــا. ويف ظــل هــذه التجاذبــات أثــارت تحــركات مثــرة 

للجــدل لبعــض امليليشــيات املســلحة املحســوبة عــى حكومــة »الوفــاق« الليبيــة، برئاســة فائــز الــراج يف 

العاصمــة طرابلــس، مخــاوف مــن انــدالع موجــة جديــدة مــن االشــتباكات، تزامنــا مــع تريحــات إعالميــة 

لبعــض قــادة امليليشــيات، فقــد شــن هيثــم التاجــوري، قائــد مــا يســمى »كتيبــة ثــوار طرابلــس«، هجومــا 

حــادا عــى حكومــة الوفــاق والقــوات املواليــة لهــا، ووصفهــا يف أحــدث ظهــور إعالمــي لــه بعــد تغيبــه 

مؤخــرا عــن املشــهد، بعــد أن كان يف اإلمــارات،]8[ ب«الحكومــة الهزيلــة«، كــام وصــف قواتهــا بـ«جيــش 

الصوبــات«، معتــربًا أنــه ال وجــود للجيــش والرشطــة. وفيــام بــدا رًدا عــى مســاعي فتحــي بــاش أغــا، وزيــر 

داخليــة الوفــاق، للســيطرة عــى مداخــل ومخــارج العاصمــة طرابلــس، طالــب التاجــوري بــأن يكــون عــى 

علــم بــكل مــن يريــد الدخــول لطرابلــس، ســواء كانــت دوريــات، أو أي قــوة تريــد االنتشــار يف املدينــة.

يف غضــون ذلــك، تحــدث قــادة عســكريون مــن قــوات عمليــة »بــركان الغضــب«، التابعــة لقــوات »الوفــاق«، عــن حالــة اســتنفار يف كتيبــة ثــوار طرابلــس »التاجــوري«، بينــام 

رصــد ســكان محليــون إعــادة بعــض امليليشــيات لتمركزاتهــا يف طرابلــس، بشــكل مفاجــئ وبــال تفســر. ورصــدت وســائل إعــالم محليــة ليبيــة ظهــور مهــرب متــت معاقبتــه مــن 

مجلــس األمــن الــدويل، ومطلــوب للنائــب العــام، يدعــى محمــد كشــالف /الزاويــة/ وكنيتــه »القصــب«، إىل جانــب صــالح النمــروش »الزاويــة«، وزيــر الدفــاع بحكومــة الوفــاق، 

خــالل زيارتــه األخــرة ملقــر حــرس املنشــآت النفطيــة. ورأت أن وجــوده بعــد اعتقــال رشيكــه عبــد الرحمــن ميــالد، امللقــب بالبيدجــا يف طرابلــس منتصــف أكتوبــر، يطــرح تحديًا 

حــول مــدى خطــط وزارة الداخليــة بحكومــة الوفــاق للتصــدي للميليشــيات.]9[ 

ويســيطر كشــالف عــى مصفــاة الزاويــة للنفــط منــذ ســنوات، كــام يوصــف بأنــه »أحــد أغنيــاء وأباطــرة التهريــب يف مناطــق الســاحل الغــريب، علــام بأنــه يقــود ميليشــيات 

تابعــة لحــرس املنشــآت النفطيــة، وهــو مــدرج عــى قامئــة عقوبــات مجلــس األمــن الــدويل، التــي تشــمل حظــر الســفر وتجميــد األمــوال. باإلضافــة إىل عقوبــات محليــة مــن 

النائــب العــام يف طرابلــس، كــام اســتعان النمــروش بخدمــات أحــد عنــارص تنظيــم »داعــش«، بعدمــا أصــدرت وزارة الدفــاع قــراراً بتكليــف محمــد بلعــم بــإدارة ومتابعــة ملــف 

تبــادل املعتقلــن والجثامــن، بالتعــاون مــع اللجنــة الدامئــة للشــؤون اإلنســانية بالــوزارة، علــام بأنــه شــارك ســابًقا يف املعــارك التــي خاضهــا متطرفــون ضــد قــوات القيــادة العامــة 

يف مدينــة بنغــازي، قبــل هروبــه إىل طرابلــس.

مــن جهــة أخــرى، شــهدت مدينــة بنغـــازي )رشق ليبيــا( مــا وصفتــه وكالــة األنبــاء الليبيــة، املواليــة للســلطات هنــاك بإجــراءات تأمينيــة واســعة النطــاق، وانتشــار مــروري 

ــذ  ــة هــذه اإلجــراءات يف إطــار تنفي ــي باملديري ــب اإلعــالم األمن ــن، أدرج مكت ــة األم ــة ملُديري ــة التابع ــز الرُشطــة واألقســام والوحــدات امليداني ــي ملراك ــف، ونشــاط أمن ُمكث

تعليــامت القائــد العــام للجيــش الوطنــي، املشــر خليفــة حفــرت.

باشا أغا :
وزير الداخلية 

الليبي المفوض 
في حكومة الوفاق 

الوطين 

 https://bit.ly/3p7LHtq :مصادر: هيثم التاجوري يعود مجددًا للعاصمة طرابلس وتفاهمات مع باشاغا. انظر الرابط التالي
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II(  السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان
يعتــرب ملــف حقــوق اإلنســان يف ليبيــا ملًفــا عــى الهامــش، وهــو ملــف يُفتــح يف كل مــرة ليُغلــق بأرقــام الضحايــا وبشــاعة االنتهــاكات لكــن دون محاســبة فعليــة للجنــاة. 

تعــزز وضعيــة ليبيــا اإلفــالت مــن العقــاب رغــم كل القــرارات واإلجــراءات والبيانــات يف خصوصهــا.

انتهاكات حرب طرابلس
اتخــذ مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف 22 جوان/يونيــو 2020 خطــوة إيجابيــة نحــو مســاءلة مرتكبــي الجرائــم واالنتهــاكات، مــن خــالل إنشــاء لجنــة 

لتقــيص الحقائــق للتحقيــق يف انتهــاكات جميــع األطــراف يف ليبيــا. كــام طرحــت »املجموعــة األفريقيــة« يف مجلــس حقــوق اإلنســان قــرارا خــالل الــدورة الـــ 43 للمجلــس، 

طالبــت فيــه مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل باشــليه بإيفــاد بعثــة لتقــيص الحقائــق فــوًرا للتحقيــق يف انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان 

ــة لضــامن محاســبة املســؤولن عــن  ــا الحفــاظ عــى األدل ــة 2016. وقــد تضمــن الطلــب أيًض ــذ بداي ــي من ــزاع الليب ــع أطــراف الن ــل جمي ــدويل مــن ِقب ــون اإلنســاين ال والقان

االنتهــاكات. واعتُمــد القــرار بتوافــق اآلراء.

مــع انتهــاء املواجهــات املســلحة يف العاصمــة الليبيــة طرابلــس واملناطــق املحيطــة بهــا يف 5 جوان/يونيــو 2020 بانســحاب القــوات املســلحة والقــوات املواليــة لهــا، ال يــزال 

النــزاع مســتمرًا يف رست، عــى بعــد 450 كيلومــرت رشق العاصمــة، ويف أجــزاء أخــرى مــن البــالد. ال يــزال حظــر األســلحة الــذي أقــره مجلــس األمــن الــدويل العــام 2011 ســاريًا، 

ولكــن مل تتــم معاقبــة أي طــرف النتهاكــه. يف الوقــت الــذي تتحمــل فيــه جميــع األطــراف ســواء قــوات القيــادة العامــة بقيــادة حفــرت أو قــوات حكومــة الوفــاق مســؤولية 

االنتهــاكات التــي تراوحــت بــن التعذيــب واإلخفــاء القــري والتصفيــة امليدانيــة.

 ومنــذ ســيطرة حكومــة الوفــاق عــى ترهونــة، وردت تقاريــر عــن نهــب وتدمــر ممتلــكات خاصــة مــن قبــل الجامعــات املســلحة التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي وإســاءة 

املعتقلن.  معاملة 

وقــد وثّقــت هيومــن رايتــس ووتــش أيًضــا محنــة عــدة آالف مــن املهاجريــن وطالبــي اللجــوء املحتجزيــن يف ظــروف غــر إنســانية يف مرافــق االحتجــاز التــي تديرهــا وزارة 

الداخليــة يف حكومــة الوفــاق واملهربــن واملتجريــن بالبــرش، حيــث يتعرضــون للعمــل القــري والــرب واالعتــداء الجنــيس]10[. يف املقابــل، كانــت القــوات التابعــة لخليفــة 

حفــرت والقــوات املســاندة لهــا مســؤولة عــن جرائــم مامثلــة ضــد الليبيــن واألجانــب يف ليبيــا، ظهــرت آثارهــا خاصــة بعــد انســحابها مــن طرابلــس وترهونــة.

كان مجلــس حقــوق اإلنســان قــد أنهــى لجنــة تحقيــق ســابقة بشــأن ليبيــا يف 2012. وأنشــأ املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف ذلــك الوقــت تحقيًقــا آخــر بشــأن ليبيــا يف 

مــارس 2015، واختُتــم هــذا التحقيــق عملــه يف جانفي/ينايــر 2016.

وقــد أصــدرت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي لديهــا تفويــض للتحقيــق يف جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجامعيــة يف ليبيــا منــذ 2011، بنــاء عــى 

األعــامل الســابقة، مذكــرة عــام 2017 وأخــرى عــام 2018 العتقــال القيــادي يف قــوات القيــادة العامــة محمــود الورفــي، لكــن القــرار مل يطبــق شــأنه شــأن جميــع القــرارات 

بخصــوص العديــد مــن مهــريب البــرش وتجــار الســالح واملخــدرات وأمــراء الحــرب يف ليبيــا. يف خطــرات ســابقة، أصــدر مجلــس األمــن الــدويل عقوبــات عــى ســتة أشــخاص بينهــم 

إيرتريــن متورطــن بــإدارة شــبكات لتهريــب البــرش يف ليبيــا ســنة 2018 لكنهــا مل تطبــق، خاصــة أن هــذه الشــبكات تســتفيد مــن عالقــات ومصالــح مــع الســلطات القامئــة يف 

رشق ليبيــا وغربهــا. األمــر الــذي يجعــل متابعــة اإلنتهــاكات وتوثيقهــا والحفــاظ عــى األدلــة أمــرًا صعبًــا

احتجاجات في طرابلس وعنف من السلطة 
اســتعملت جامعــات مســلّحة مرتبطــة بـــ »حكومــة الوفــاق الوطنــي« الليبيــة القــّوة الفتّاكــة لفــّض مظاهــرات كانــت ســلمية إىل حــّد كبــر ضــد الفســاد يف أواخــر أوت/

أغســطس 2020، واحتجــزت تعســًفا أشــخاًصا يف العاصمــة، وعّذبتهــم، وأخفتهم. فقــد احتجــزت جامعــات مســلّحة يف طرابلــس تعســًفا 24 متظاهــرًا عــى األقــل، مبَــن فيهــم 

ــّض املظاهــرات، فجرحــت بعــض  ــات لف ــة عــى مركب ــرات املحمول ــم، واســتعملت الرشاشــات، واألســلحة املضــاّدة للطائ ــت بعضه ــون الحــدث، ورضب ــوا يغطّ ــون كان صحفي

املتظاهريــن، وقتلــت أحدهــم بحســب املزاعــم. شــملت الجامعــات »كتيبــة النــّوايص« املرتبطــة بــوزارة الداخليــة يف حكومــة الوفــاق الوطنــي تحــت إمــرة مصطفــى قــّدور، 

و “قــّوة الــردع الخاصــة« بقيــادة عبــد الــرؤوف كارة، واملجموعــة املســلّحة املعروفــة بـــ »قــوة األمــن العــام« بقيــادة عــامد الطرابلــيس.

انطلقــت مظاهــرات واســعة يف طرابلــس، ومراتــة، والزاويــة يف 23 أوت/أغســطس 2020، ونظـّـم حــراك شــعبي جديــد، هــو حــراك الشــعب 23/8 أو حــراك همــة الشــباب 

23/8، احتجاجــات النتقــاد الســلطات يف الــرشق والغــرب بســبب الظــروف املعيشــية. تذّمــر املتظاهــرون مــن انقطاعــات التيــار الكهربــايئ التــي قــد تســتمّر حتــى ثالثــة أيــام، 

وطالبــوا بالعدالــة االجتامعيــة واالنتخابــات. بــدأت املظاهــرات أيضــا يف 24 أوت/أغســطس يف مدينتـَـْي زليــن والخمــس رشق طرابلــس، ويف ســبها وأوبــاري يف الجنــوب]11[.

تــم اإلعــالن يف غــرب ليبيــا عــن إنشــاء لجنــة تحقيــق يف االعتــداءات املذكــورة لكنهــا إىل اليــوم مل تصــدر عنهــا أيــة نتائــج. كــام مل تعمــل الســلطة القضائيــة عــى متابعــة 

الجنــاة بالنظــر إىل أنهــم منتمــون للجامعــات املســلحة املســيطرة عــى طرابلــس مــن النــوايص وكتيبــة الــردع. فعليًــا، يتــم يف ليبيــا قــرب الجرائــم كــام هــو حــال الضحايــا، ليبــدو 

كل إجــراء قانــوين محــي ودويل دون معنــى يف الحقيقــة. ومبراجعــة بعــض الشــهادات وااللتقــاء ببعضهــم مــن مصــادر رصــد التقريــر يتجنــب هــؤالء التعاطــي مــع أي تفصيــل 

حفر الموت )مقابر جماعية في ترهونة( 

!

 25 موقًعا 160 جثة 
 338

عدد المختفين 
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معتربين أن »ال يشء حدث”.

حفر املوت )مقابر جامعية يف ترهونة( 

- 160 جثة 

- 25 موقًعا

- عدد املختفن يف ترهونة: 338 حسب آخر البالغات وزارة العدل الليبية 

تقاريــر »مرّوعــة« عــن مقابــر جامعيــة يف مدينــة ترهونــة يف ليبيــا، واالتهامــات تشــر إىل قــوات حفــرت التــي 

انســحبت مــن املدينــة بعــد معــارك مــع قــوات الوفــاق. بعــد اســتعادة قــوات حكومــة الوفــاق املعــرتف بهــا 

مــن األمــم املتحــدة مدينــة ترهونــة، الواقعــة عــى بعــد 90 كلــم جنــوب رشق طرابلــس، مــن قبضــة قــوات 

حفــرت، تناقلــت العديــد مــن التقاريــر وجــود مقابــر جامعيــة يف املدينــة، إذ نقلــت صفحــات تابعــة للفصائــل 

املســلحة التابعــة لحكومــة الوفــاق، صــوًرا ملقابــر جامعيــة تســببت فيهــا قــوات حفــرت قبــل مغادرتهــا املدينــة، 

وواصلــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن، وهــي هيئــة حكوميــة تابعــة للوفــاق الوطنــي، 

نــرش الصــور واألرقــام عــى حســابها بفاســبوك، لعمليــات انتشــال.

وتحدثــت عــدة وســائل إعــالم مقّربــة مــن حكومــة الوفــاق عــن أن غالبيــة القتــى هــم مــن أهــايل املدينــة، 

وألقــت هــذه املصــادر باللــوم عــى ميليشــيا الــكاين أو الكانيــات، وهــي ميليشــيا مواليــة لخليفــة حفــرت، قُتــل 

عــدد مــن قادتهــا قبــل أســابيع يف العمليــات العســكرية. وقــد اشــتهرت هــذه امليليشــيا عــام 2017 بأعــامل قتل 

واســعة املدينــة، وكانــت عــى صلــة يف بداياتهــا مــع حكومــة الوفــاق، إاّل أن عالقــة الطرفــن ســاءت قبــل إعــالن 

خليفــة حفــرت حملتــه للســيطرة عــى طرابلــس، بســبب محاولــة »الكانيــات« التغلغــل يف طرابلــس.

تــم العثــور يف حينهــا عــى 60 جثــة يف ثالجــات املــوىت مبستشــفى ترهونــة تعــود إىل مقاتــي قــوات الوفــاق، 

كــام ُعــر ســابًقا يف مستشــفيات بطرابلــس عــى جثــث تعــود ملقاتــي حفــرت. والغــرض مــن تحفــظ كل جانــب 

ــا بــن الطرفــن، كــام وقــع أكــر مــن مــرة يف  ــات لتبادلهــا الحًق عــى جثــث الطــرف اآلخــر هــو إجــراء عملي

معــارك بالحــرب الليبيــة، تحــت رعايــة األمــم املتحــدة والهــالل الليبــي. لكــن عــدد الجثــث يف مدينــة ترهونــة 

خــارج املستشــفى قــد يتجــاوز 200 جثة. ومــاّم أثــار االنتبــاه يف كلمــة رئيــس الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرّف 

عــى املفقوديــن، كــامل أبوبكــر، قولــه إن هنــاك صعوبــات جمــة يف جمــع الجثــث املدفونــة، ألن بعضهــا كان 

مفخًخــا مــن الداخــل، فضــاًل عــن وجــود ألغــام قــرب هــذه الجثــث ملحاولــة قتــل مــن يصــل إليها]12[. تبقــى 

حفــر املــوت أثــرًا مــن املعــارك يف ليبيــا الواجــب حلهــا الســتعادة متاســك املناطــق وأهلهــل بــدل أن يتحــول 

األمــر إىل عــداء مجتمعــي يحــل فيــه الســالح والعنــف.

 

III( التوصيات
   المسار السياسي:

 اسرتجاع الثقة بن الليبين، األمر الذي ميكن أن يسمح بحل األزمة السياسية

 إعــادة تصــور دور بعثــة األمــم املتحــدة يف ليبيــا عــرب إرشاك القــوى الفاعلــة يف ليبيــا لخلــق طاولــة حــوار 

تم العثور في حينها على 
60 جثة في ثالجات 
الموتى بمستشفى 

ترهونة تعود إلى 
مقاتلي قوات الوفاق، 

ا في 
ً

كما ُعثر سابق
مستشفيات بطرابلس 

على جثث تعود لمقاتلي 
حفتر. والغرض من 

تحفظ كل جانب على 
جثث الطرف اآلخر هو 
إجراء عمليات لتب�ادلها 

ا بي�ن الطرفين، 
ً

الحق
كما وقع أكثر من مرة 

في معارك بالحرب 
الليبي�ة، تحت رعاية 

األمم المتحدة والهالل 
الليبي. لكن عدد الجثث 

في مدين�ة ترهونة خارج 
المستشفى قد يتجاوز 

200 جثة

متثــل فعــاًل الليبيــن قــادرة عــى انتــاج حــل واقعــي لألزمــة

 إيقاف الدور السلبي للدول األجنبية وفك االرتباط بينها وبن قوى الداخل

 دعم دور املجتمع املدين الليبي ورفع يد املتدخلن يف شأنه مع دعم األصوات السياسية والنسائية التي تم إقصاءها عمًدا

 القضاء عى املال السيايس الفاسد الذي سعى اىل فرض أسامء بعينها عى الليبين لقيادة الفرتة القادمة وصواًل إىل االنتخابات

 ضامن شفافية املسار االنتخايب والرقابة النزيهة عليه كحل رئييس للتعبر عن إرادة الليبين

 المسار العسكري
 العمل عى إيجاد حل إيجايب وحقيقي لفوىض السالح التي أصبحت تُهيكل عالقات وتوازن املصالح يف الداخل

 محاسبة وردع مخالفي حظر توريد السالح بصورة جدية، والتي سبق لألمم املتحدة أن أكدت عى خرقه

 إيقاف الدعم الدويل لبعض التشكيالت املسلحة والتيارات املتنفذة يف الساحة الليبية

 البدء يف تطبيق مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 خاصة املرتبط منها بفتح الطريق الساحي تحت رقابة أممية وليبية مستقلة

 العمــل جديـًـا عــى ســحب املرتزقــة واألجانــب مــن ليبيــا، ومتيكــن الليبيــن مــن إدارة امللــف العســكري مبــارشة وبرقابــة أمميــة. وهــو مــا ميكــن فعليًــا مــن إعــادة هيكلــة 

القــوات املســلحة والتشــارك يف مســار بســط األمــن وتوحيــد املؤسســات األمنيــة والعســكرية

 المسار االقتصادي
 العمــل عــى توحيــد املؤسســات املاليــة واالقتصاديــة الليبيــة واملــرف املركــزي وضــامن التقســيم العــادل لعائــدات النفــط كرافعــة اقتصاديــة لجمــع شــتات الليبيــن حــول 

االقتصــاد الرســمي والخــروج مــن فــوىض االقتصــاد غــر الرســمي الــذي يعتــرب مصــدر التمويــل الرئيــيس للمليشــيات والعصابــات املســلحة

 التريع يف هذا املسار بناء عى املتطلبات الحقيقية لليبين خاصة املعيشية منها

 رفــع يــد املليشــيات عــن عــدة حقــول نفطيــة تعتــرب ريًعــا لهــا، وه نفســها جامعــات مرتبــط بقــوى الســلطة يف الــرشق والغــرب، وإعادتهــا للمؤسســات الرســمية باتفــاق 

ليبي-ليبــي

 

حقوق اإلنسان
 التعجيل مبخرجات لجان تقيص الحقائق ووضع آليات واضحة لوضع حد لإلفالت من العقاب يف ليبيا

 العمل عى توثيق الجرائم واالنتهاكات وحفظ األدلة

 تعزيز دور السلطة القضائية وسلطات التحقيق والبحث التي اتضح جليًا خضوعها وترهيبها من قبل املسلحن يف ليبيا

العمل عى تبادل الجثث واألرسى من أجل مل شتات الليبين وتجنب سيناريوهات التشفي والقتل والتصفية املتبادلة

 https://bit.ly/38S0enC :ليبيا: »األمم المتحدة« تنشئ لجنة لتقصي الحقائق. انظر الرابط التالي
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