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 2015/07/1أفاد بيان ملجلس الوزراء املرصي أن الحكومة أقرت
مرشوعي قانوين مكافحة اإلرهاب واالنتخابات .ويتعني أن يصدق
الرئيس عبد الفتاح السييس عىل مرشوعي القانونني ليصبحا نافذين.
(رويرتز)2015/07/1 ،

 2015/07/1قال املستشار إبراهيم الهنيدي ،وزير العدالة االنتقالية
يف مرص ،عقب اجتامع مجلس الوزراء ،إن املجلس وافق عىل حزمة
مرشوعات قوانني منها قانون مكافحة اإلرهاب وقوانني االنتخابات
الثالثة "تقسيم الدوائر ،وانتخابات مجلس النواب ،ومبارشة الحقوق
السياسية" ،وكذلك طالب املحكمة الدستورية بتقليل مدة النقض.
(املرصي اليوم)2015/07/1 ،

 2015/07/2رفض نظام األسد ،قرا ًرا ملجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة يستنكر سجلّه يف تكتيكات القصف الجوي ،موض ًحا إن
استخدام الرباميل املتفجرة مسألة "فنية" ال شأن للمجلس بها .وكانت
الواليات املتحدة وعرش دول أوروبية وعربية ساندت القرار الذي
يستنكر استخدام األسلحة الكياموية مثل غاز الكلور ،واستخدام
السلطات السورية الزخائر العنقودية والصواريخ البالستية والرباميل
املتفجرة .وصدر القرار مبوافقة  ٢٩صوت ًا واعـراض ستة أصوات
وامتناع  ١٢عض ًوا عن التصويت.
(الحياة)2015/07/3 ،

 2015/07/4أعلنت الحكومة التونسية حالة الطوارئ يف أنحاء البالد.
وقال الرئيس التونيس إ ّن البالد "يف حالة حرب" .وحذّر من أنّها
ليست مبأمن من مزيد من الهجامت .وجاء ذلك بعد أسبوع من
هجوم مسلح عىل منتجع سياحي يف مدينة سوسة الساحلية قُتل فيه
 38سائ ًحا .ومن شأن حالة الطوارئ منح أجهزة األمن سلطات أوسع
يف التعامل مع الوضع األمني ،وتقييد الحق يف التجمع.
(يب .يب .يس العربية)2015/07/4 ،

 2015/07/6تعهد الرئيس األمرييك باراك أوباما بزيادة دعم بالده
للمعارضة املعتدلة يف سوريا وقال إ ّن الواليات املتحدة تحتاج إىل
فعل املزيد ملنع هجامت تنظيم الدولة اإلسالمية وإجهاض مساعيه
لتجنيد أتباع.
(رويرتز)2015/07/6 ،

 2015/07/6ألقت السلطات املرصية القبض عىل  13عضوا يف
جامعة اإلخوان املسلمني املحظورة بتهمة ما سمته "التآمر" لزرع
عبوات ناسفة قرب قناة السويس ،بهدف تعطيل املالحة.
(رويرتز)2015/07/6 ،

 2015/07/7قال رئيس الوزراء التونيس الحبيب الصيد إن بالده
بدأت يف بناء جدار وخندق عىل طول الحدود مع ليبيا لوقف تسلل
الجهاديني من هناك ،حيث أعلنت السلطات أن منفذ هجوم سوسة
الذي أسفر عن مقتل عرشات القتىل من السياح األجانب ،تلقى
تدريبه يف ليبيا .وأضاف الصيد "بدأنا يف بناء جدار رميل وحفر
خندق عىل الحدود مع ليبيا ،الجدار سيكون عىل طول  168كيلومرتًا
وسيكون جاه ًزا يف نهاية ."2015
(يس .ان .ان)2015/07/8 ،

 2015/07/7رفض عدد من القوى السياسية والحزبية ،وخرباء
القانون يف مرص قانون مكافحة اإلرهاب ،والذي وافق عليه املجلس
األعىل للقضاء برشط تعديل أربعة بنود من أبوابه .ومن بني تلك
املواد التي اعرتض عليها ،تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعترب أنه من
املمكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية ،إضافة إىل نص يجيز
أن يحرض املحامون فقط ،وليس املتهمون جلسات املحاكمة ،ودفع
تطبيق القانون نقابة الصحافيني يف مرص إىل رفضه ،مؤكدة ،أن القانون
يعد تقيي ًدا لحرية الرأي والتعبري ،ويح ّرض عىل العنف والتمييز بني
املواطنني ،ويعيد من جديد عقوبة حبس الصحايف ،ومصادرة حقه
يف الحصول عىل املعلومات من مصادرها املختلفة ،األمر الذي ميثل
ارتدا ًدا واض ًحا عىل حرية الرأي والنرش والتعبري .وأعلنت  17منظمة
حقوقية مرصية ،رفضها التام مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب الذي
أعدته الحكومة املرصية ،مؤكدة أنه "يعزز دوافع التط ّرف واإلرهاب
ويسهم يف انهيار ركائز الدولة ومؤسساتها".
(العريب الجديد)2015/07/7 ،

 2015/07/9قضت محكمة جنايات املنصورة املرصية ،بإحالة
أوراق  10متهمني من رافيض االنقالب العسكري إىل مفتي الجمهورية
ألخذ رأيه الرشعي يف إعدامهم عىل خلفية اتهامهم يف قضية مقتل
رقيب الرشطة عبد الله متويل ،حارس منزل املستشار حسني قنديل،
عضو اليمني يف محاكمة الرئيس املرصي املعزول محمد مريس بقضية
أحداث االتحادية والتي حكم فيها بالسجن  20عا ًما عىل "مريس"
وباقي املتهمني بتهمة استعراض القوة ،وحددت املحكمة جلسة
 7أيلول  /سبتمرب  ،2015للنطق بالحكم يف القضية التي تضمنت
متهم آخرين .كام أحالت املحكمة نفسها قبل ذلك أوراق
ً 14
 4متهمني آخرين متت متابعتهم يف قضية أخرى منفصلة.
(العريب الجديد)2015/07/9 ،

 2015/07/11تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية التفجري الذي استهدف
مقر القنصلية اإليطالية وسط القاهرة وأسفر عن مقتل شخص واحد
وإصابة عرشة آخرين.
(الجزيرة .نت)2015/07/11 ،
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 2015/07/12اعتقلت السلطات البحرينية املعارض إبراهيم رشيف
الرئيس السابق لجمعية العمل الوطني الدميقراطي (وعد) بعد
أن كانت قد أطلقت رساحه قبل  3أسابيع بعد إلقاء القبض عليه
بتهمة محاولة قلب نظام الحكم .واعتقل رشيف بتهمتي التحريض
عىل إطاحة الحكومة والرتويج "لكراهية النظام" يف خطاب ألقاه يف
العارش من متوز  /يوليو  2015حسبام أفاد بيان لوزارة الداخلية.
(يب .يب .يس)2015/07/12 ،

 2015/07/12وقّعت عدة فصائل ليبية باألحرف األوىل اتفاقًا مبدئيًا
لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وإنهاء القتال فيام بينها وذلك يف غياب
رئيسا يف العملية السياسية
املؤمتر الوطني العام الذي يعد رشيكًا ً
يف ليبيا .وجرى توقيع االتفاق يف مدينة الصخريات املغربية بحضور
وفد مجلس النواب والحكومة الليبية يف طربق ،وهي الحكومة
املعرتف بها دول ًيا ،ووفد ميثل النواب املقاطعني لجلساته ،وآخر ميثل
املستقلني ،وممثلني عن عدد من البلديات ،واملبعوث األممي إىل
ليبيا برناردينو ليون ،إضاف ًة إىل وزير الخارجية املغريب صالح الدين
مزوار ،كام حرضه السفراء واملبعوثون الخاصون إىل ليبيا ،إضاف ًة إىل
ممثل االتحاد األورويب لديها .ومبوجب االتفاق املوقّع يتم تشكيل
ٍ
النتخابات
حكومة وحدة وطنية يف ليبيا تستمر عا ًما واح ًدا متهي ًدا
عامة جديدة ،كام سيعترب برملان طربق الهيئة الترشيعية للبالد ،ويتم
تأسيس مجلس أعىل للدولة ومجلس أعىل لإلدارة املحلية وهيئة
إلعادة اإلعامر وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع واألمن.
(يب .يب .يس)2015/07/12 ،

 2015/07/15قالت منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة
وسع القبضة الحديدية للسلطات املرصية
اإلرهاب الصارم الذي يُ ِّ
عىل مقاليد األمور من شأنه أن يصيب الحريات األساسية ومبادئ
حقوق اإلنسان يف مقتل؛ ولهذا ،يجب إلغاؤه فو ًرا أو إدخال تعديالت
جوهرية عليهُ .يثِّل مرشوع القانون هجو ًما صارخًا عىل الحقوق
املرتبطة بحرية التعبري ،والتجمع السلمي ،وتكوين الجمعيات .كام
وسع مجال إصدار
يُضعف الضامنات املتعلقة باملحاكامت العادلة ،ويُ ِّ
املحاكم املرصية عقوبة اإلعدام عىل املدانني .وقال سعيد بومدوحة،
نائب مدير برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة العفو
وسع عىل نحو كبري
الدولية إن "قانون مكافحة اإلرهاب املقرتح يُ ِّ
الصالحيات املمنوحة للسلطات املرصية ،ويهدد يف الصميم الحقوق
الجوهرية املتعلقة بحرية التعبري ،والتجمع السلمي ،وتكوين
الجمعيات واالنضامم إليها .وإذا اعتُمد مرشوع قانون اإلرهاب ،فإنه

سيكون أداة أخرى يف يد السلطات يتيح لها سحق جميع أشكال
اآلراء املخالفة".
(منظمة العفو الدولية)2015/07/15 ،

 2015/07/17أعلنت الحكومة اليمنية ،تحرير عدن ،جنويب اليمن،
بعد سيطرة "املقاومة الشعبية" املوالية للرشعية عىل معظم مناطق
املحافظة .ووعد نائب رئيس الجمهورية ،رئيس الوزراء خالد بحاح،
يف بيان باسم الحكومة بـ"تأهيل مطار عدن واملوانئ البحرية،
لتكون منطقة مركزية الستقبال اإلغاثة ،وسنجتهد الستئناف العملية
الدراسية املنقطعة بعد تأهيل املدارس والجامعات" .وأوضح بحاح
أ ّن ما تحقق يف عدن "ما هو إال خطوة أوىل لتحرير واستعادة كافة
املحافظات وتخليصها من مليشيا الحويث والرئيس املخلوع عيل عبد
الله صالح ،التي أدخلت البالد يف ظروف صعبة عىل كافة املستويات،
ووقفت عائقًا أمام كل التسويات السياسية يف مراحل مختلفة" .وجاء
بيان بحاح ،بعد أن باتت أغلب مدن عدن تحت سيطرة "املقاومة"
والقوات املوالية للرشعية ،فيام سلّم العرشات من املوالني للحوثيني
والرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح أنفسهم.
(مين)2015/07/17 ،24

 2015/07/17قتل ستة أشخاص وأصيب ثالثة آخرون يف مواجهات
دامية بني قوات األمن املرصية ومحتجني مؤيدين لجامعة اإلخوان
املسلمني ،وفقًا لوزارة الصحة املرصية .وشهدت العاصمة املرصية
القاهرة ومدن أخرى عدة مسريات ألنصار الرئيس املعزول محمد
مريس.
(يب .يب .يس)2015/07/17 ،

 2015/07/18قالت مصادر أمنية إن خمسة أفراد من قوات األمن
املرصية قتلوا يف هجوم نفذه من يشتبه بأنهم إسالميون متشددون
عىل نقاط تفتيش يف شامل سيناء .وأضافت املصادر أن الجنود قتلوا
عندما سقطت عدة قذائف مورتر عىل نقاط التفتيش .وأعلنت
جامعة والية سيناء جناح تنظيم الدولة اإلسالمية يف مرص يف بيان
عىل تويرت مسؤوليتها عن الهجوم.
(رويرتز)2015/07/18 ،

 2015/07/19قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة اليمنية التي
شخصا قتلوا وأصيب  173عندما
متارس عملها من الخارج إن 43
ً
قصفت جامعة الحويث والقوات املوالية للرئيس السابق عيل عبد الله
صالح مدينة عدن؛ وذلك بعد يومني من اإلعالن عن تحرير املدينة.
(رويرتز)2015/07/19 ،

 2015/07/24شنت طائرات حربية تركية ألول مرة غارات عىل
مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية داخل األرايض السورية ،وفقًا ملا
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أعلنته رئاسة الوزراء الرتكية .وجاءت الغارات بعد ساعات من تبادل
الجيش الرتيك ومسلحي التنظيم النريان عرب الحدود ،ما أدى ملقتل
جندي وإصابة اثنني من الجيش الرتيك.
(يب .يب .يس)2015/07/24 ،

 2015/07/24قالت مصادر يف وزارة الخارجية التونسية إنه تم تعيني
قنصل عام لتونس ىف العاصمة السورية دمشق ،مؤكد ًة أ ّن العالقات
الدبلوماسية مع دمشق استؤنفت وأن فريقًا دبلوماس ًيا تونس ًيا بارش
عمله يف العاصمة السورية قبل بضعة أشهر .وعينت إبراهيم الفواري
قنصل عا ًما يف العاصمة دمشق بعد ثالث سنوات من قطعها.
ً
(الجزيرة .نت)2015/07/24 ،

 2015/07/25أعلنت قيادة التحالف العريب ،عن هدنة إنسانية يف
اليمن ملدة خمسة أيام تبدأ منتصف الليل استجاب ًة لطلب الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي بهدف "إدخال وتوزيع أكرب قدر من
املساعدات اإلنسانية والطبية للشعب اليمني".
(االتحاد)2015/07/26 ،

 2015/07/25أق ّر مجلس نواب الشعب التونيس (الربملان) ،ليل
الجمعة  -السبت ،قانونًا جدي ًدا لـ"مكافحة اإلرهاب ومنع غسل
األموال" ،بأغلبية  174نائبًا مع احتفاظ  10بأصواتهم ،ومن دون
معارضة أي نائب .ينص قانون "مكافحة اإلرهاب" الجديد ،بحسب
ما نقلته وكالة "األناضول" ،عىل عقوبات تصل إىل اإلعدام ،وتنص
املادة  26يف القانون عىل أنه "يع ّد مرتك ًبا لجرمية إرهابية ويعاقب
باإلعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحامية دولية" .فيام
تنص املادة  27عىل "اإلعدام لكل من قبض عىل شخص أو أوقفه أو
سجنه أو حجزه دون إذن قانوين وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار
احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج من ذلك املوت .وتنص
املادة  28عىل عقوبة "اإلعدام إذا تسبب االعتداء بفعل الفاحشة
يف موت املجني عليه ،كام يعاقب باإلعدام كل من يتعمد يف سياق
جرمية إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها" .ويلغي القانون الجديد
القانون عدد  75لعام  2003واملؤرخ يف  10كانون األول  /ديسمرب
 ،2003واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسيل
األموال الذي أصدره نظام الرئيس األسبق بن عيل ،وأودع مبقتضاه
آالف الشبان وخصومه السياسيني يف السجون بتهمة االنتامء إىل
"مجموعات إرهابية" .ويبقى بعد تجاوز هذه املواد أن يرشع مجلس
نواب الشعب ،فو ًرا يف النظر يف قانون املحكمة الدستورية بعد قانون
املجلس األعىل للقضاء ،الذي أعادت الهيئة الدستورية الوقتية بعض
فصوله إىل مجلس نواب الشعب إلعادة صوغها بسبب تعارضها مع
الدستور ،يف رصاع مفتوح بني القضاة واملحامني حول هذا القانون.
(العريب الجديد)2015/07/25 ،

 2015/07/25أعلنت تركيا نيتها إقامة "مناطق آمنة" شاميل سوريا ،بعد
طرد عنارص تنظيم "الدولة اإلسالمية" منها .وقال وزير الخارجية ،مولود
جاويش أوغلو ،إن املقاتالت الرتكية التي تقصف مواقع لتنظيم "الدولة
اإلسالمية" يف سوريا ،ستمهد الطريق إلنشاء "مناطق آمنة" هناك.
(يب .يب .يس)2015/07/25 ،

 2015/07/26مددت السلطات املرصية حال الطوارئ يف بعض
مناطق شامل سيناء لثالثة أشهر أخرى بعد تسعة أشهر من فرضها
ألول مرة ملواجهة هجامت دامية تستهدف أفراد األمن .وأصيب 18
جنديًا يف انفجار عبوة ناسفة مبدينة العريش ،شامل رشقي سيناء،
وفقًا ملسؤولني أمنيني .وتفيد التقارير بأن الهجوم استهدف حافلة
تقل املجندين الذين مل يصب أي منهم بجروح مهددة للحياة.
كانت ّ
(يب .يب .يس)2015/07/26 ،

 2015/07/26اعرتف الرئيس السوري ،بشار األسد ،أ ّن "الجيش
نقصا يف الطاقة البرشية وقد يضطر للتخيل عن مواقع بهدف
يواجه ً
االحتفاظ مبناطق أخرى أكرث أهمية" .وأضاف أ ّن "الجيش قادر وكل
يشء متوفر ،لكن هناك نقص يف الطاقة البرشية" .ولفت إىل أ ّن
دعم متزاي ًدا من الدول الراعية
"الجامعات التي تقاتل ضدنا تلقّت ً
لها" .واتهم الغرب بـ"النفاق يف ما يخص التعامل مع اإلرهاب ،فهو
إرهاب عندما يصيبهم وثورة وحرية ودميقراطية وحقوق إنسان
عندما يصيبنا".
(العريب الجديد)2015/07/26 ،

 2015/07/27قال رئيس الوزراء الرتيك أحمد داود أوغلو إنه ليس
لدى تركيا خطط إلرسال قوات برية إىل سوريا ولكنها اتفقت مع
الواليات املتحدة عىل رضورة توفري غطاء جوي للمعارضة السورية
املعتدلة التي تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية هناك.
(رويرتز)2015/07/27 ،

 2015/07/28علّقت تونس نشاط  80جمعية تحوم حولها شبهة
"اإلرهاب" ،وعالقات مع "جامعات متشددة" يف حملتها للتضييق
عىل املتشددين الذين يهددون أمن البالد .وقال كامل الجندويب
الوزير املكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين
"تم إحصاء  157جمعية تحوم حولها شبهة اإلرهاب والعالقات مع
الجامعات املتشددة ،وتعليق نشاط  80جمعية والتنبيه عىل 83
جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية ،إضاف ًة إىل حل عدد آخر
من الجمعيات بقرار قضايئ" .وأضاف الجندويب "تعامل الحكومة
التونسية مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة اإلرهاب ،أو ثبت
تورطها يف أعامل إرهابية ،أو تربطها عالقات مع جامعات تكفريية
تهدد أمن البالد ينظمه القانون" .وأضاف "يقع يف مرحلة التنبيه عىل
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الجمعية بتسوية الوضعية ،ثم مرحلة تعليق النشاط يف غضون شهر
من التنبيه األول ،وبعد ذلك حلها نهائيًا مبقتىض قرار قضايئ".

ذات التأثري الواسع النطاق يف املناطق املأهولة بسبب الرضر الحتمي
الذي تلحقه باملدنيني".

 2015/07/28قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس يف
متهم من رموز نظام معمر القذايف ،بإعدام
جلسة الحكم عىل ً 37
رئيس مخابرات القذايف عبد الله السنويس ورئيس وزرائه البغدادي
املحمودي ونجله سيف اإلسالم القذايف رميًا بالرصاص .وأصدرت
حكم غياب ًيا عىل سيف اإلســام القذايف وأربعة
هيئة املحكمة ً
متهمني آخرين مل يلتزموا بحضور جلسات املرافعات السابقة .كام
ب ّرأت املحكمة عبد العاطي العبيدي الذي كان وزير خارجية معمر
تهم من بينها التحريض عىل إثارة الحرب
القذايف .وواجه هؤالء ً
األهلية واإلبادة الجامعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر
بقتل املتظاهرين واإلرضار باملال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة
السابع عرش من فرباير.

 2015/07/31أقر االتحاد األورويب منح تونس دعام ماليا بقيمة
 116.8مليون يورو من أجل تعزيز قدراتها األمنية يف مواجهة
التهديدات مع تصاعد خطر الجامعات اإلسالمية املسلحة .وقالت
املفوضة األوروبية "أقر االتحاد األورويب الجزء األول من برنامج
مساعداته السنوية لتونس مببلغ إجاميل قدره  116.8مليون يورو".
وأضافت "الدعم يهدف لتعزيز األمن ودعم التنمية االقتصادية
واالجتامعية والجهوية يف البالد".

(الرشق)2015/07/28 ،

(الجزيرة .نت)2015/07/28 ،

 2015/07/29دعا مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا ستيفان دي
ميستورا إىل اعتامد مقاربة جديدة لحل األزمة يف سوريا تجمع بني
إجراء "محادثات بشأن مواضيع محددة" بني السوريني من ضمنها
مسألة مكافحة "اإلرهاب" وإنشاء "مجموعة اتصال" دولية .وعرض
دي ميستورا ،للمرة األوىل أمام مجلس األمــن ،نتائج أشه ٍر من
املشاورات مع األطراف األساسية باألزمة السورية بينهم عدد من
توافق" عىل انتقال سيايس يف
دول املنطقة ً
قائل إنّه "ال يوجد بع ُد ٌ
سوريا ،إال أ ّن األمم املتحدة "مجربة" عىل مواصلة جهودها .وخلص
إىل أ ّن "العديد منهم أبلغونا بعدم الدعوة إىل مؤمتر جنيف/ 3ألن
توافق عىل كيفية
األوضاع مل تنضج بعد "وأنه ليس هناك حتى اآلن ٌ
تطبيق بيان جنيف الذي تبنته الدول الكربى وحدد تفاصيل االنتقال
السيايس يف سوريا "أو عىل تفاوض رسمي".
(الجزيرة .نت)2015/07/29 ،

 2015/07/29قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يف بيان لها إ ّن
"قوات موالية للحوثيني أطلقت قذائف الهاون والصواريخ العشوائية
بشكل متكرر عىل مناطق مأهولة يف مدينة عدن الساحلية الجنوبية،
يف انتهاك لقوانني الحرب .يف أكرث الهجامت دموية ،قتلت نريان
الهاون يف منطقة دار سعد يف  19يوليو  /متوز  2015ما ال يقل
عن عرشات من املدنيني بينهم أطفال .عىل قادة الحوثيني املعروفني
أيضً ا باسم أنصار الله ،التوقف فو ًرا عن الهجامت العشوائية واتخاذ
جميع الخطوات املمكنة لتقليل اإلرضار باملدنيني ،بحسب هيومن
رايتس ووتش .عىل قوات الحوثيني أال تستخدم األسلحة االنفجارية

(هيومن رايتس ووتش)2015/07/29 ،

(رويرتز)2015/07/31 ،

آب  /أغسطس 2015

 2015/08/1حكمت دائرة اإلرهاب يف محكمة الجنايات مبحافظة
الرشقية املرصية ،بالسجن املشدد بني ثالث وعرش سنوات عىل 300
من مؤيدي جامعة اإلخوان املسلمني .وأعلنت املصادر القضائية إن
النيابة العامة قدمتهم للمحاكمة بتهم "االنضامم لجامعة إرهابية
وارتكاب أعامل عنف والتحريض عليها وحيازة أسلحة وألعاب نارية
ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر وقطع الطرق وتعطيل
الحركة املرورية وإتالف منشآت عامة وخاصة".
(رويرتز)2015/08/1 ،

 2015/08/2أعلن وزير العدالة االنتقالية وشؤون مجلس النواب،
املستشار إبراهيم الهندي ،عن إصدار الرئيس املرصي ،عبد الفتاح
السييس ،قرا ًرا بتعديل بعض أحكام قانوين تنظيم مبارشة الحقوق
السياسية ،ومجلس النواب .لكن اإلعــان عن هذه التعديالت
الترشيعية الجديدة مل يكن عن طريق رئاسة الجمهورية ،بل جاء
ضمن قرار يحمل رقم  92لسنة  ،2015ضمن جهود متهيد الطريق
أمام انتخاب أول مجلس للنواب يف مرص.
(يس .ان .ان)2015/08/2 ،

 2015/08/3أكد البنتاغون ،أن الواليات املتحدة نفّذت أول غارة
جوية لها يف سوريا للدفاع عن مجموعة من املقاتلني املعارضني الذين
دربتهم.
(سكاي نيوز العربية)2015/08/3 ،

 2015/08/6دشنت مرص ،بعرض جوي وبحري يقوده الرئيس عبد
الفتاح السييس قناة السويس الجديدة .وتأمل مرص من وراء مرشوع
قناة السويس الجديدة وهي فرع جديد مبحاذاة القناة األصلية التي
افتتحت عام  ،1869إنعاش االقتصاد املرصي وتعزيز عائدات حركة
املالحة التي متثل نسبة كبرية من مدخولها من العمالت األجنبية.
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أيلول  /سبتمبر 2015

وأثار مرشوع تطوير قناة السويس جدلً كب ًريا حول االستثامر يف مرص
ودور الجيش يف اقتصاد البالد الذي يتهمه البعض مبحاولة فرض
سيطرته املطلقة عليه.
(فرانس)2015/08/6 ،24

 2015/08/7قرر مجلس األمن الدويل ،باإلجامع تشكيل لجنة خرباء
لتحديد املسؤولني عن الهجامت الكيميائية بغاز الكلور التي شهدتها
سوريا يف الفرتة األخرية .وصوتت روسيا حليفة سوريا لفائدة القرار
الذي قدمته واشنطن .وينص القرار عىل إنشاء آلية مشرتكة للتحقيق،
مؤلفة من خرباء يف األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية.
ومن املفرتض تشكيل فريق الخرباء خالل  20يو ًما ،ويستمر عمله
كامل مع إمكانية التمديد بعد موافقة مجلس األمن الدويل يف
عا ًما ً
قرار جديد .وبحسب القرار فإن مهمة الفريق "تحديد قدر اإلمكان
األشخاص والكيانات واملجموعات أو الحكومات الذين قد يكونون
من املنفذين أو املنظمني أو الداعمني أو املتورطني يف استخدام املواد
الكيميائية كسالح" يف سوريا .وعىل الفريق أن يسلم أول تقاريره
خالل  90يو ًما من بدء التحقيق .وعىل الحكومة السورية التعاون مع
الخرباء عرب تقديم كل املعلومات املطلوبة والسامح لهم بالوصول إىل
أماكن حدوث هجامت األسلحة الكيميائية.
(سويس أنفو)2015/08/7 ،

رصح وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ،أ ّن موسكو
ّ 2015/08/9
ترص عىل رضورة التخيل عن ازدواجية املعايري ،وتدعو إىل تشكيل
تحالف واسع ضد داعش ،وتشجيع العملية السياسية يف سوريا .وقال
الفروف إنّه بحث مع جون كريي املسائل املتعلقة مببادرة الرئيس
بوتني الخاصة بتشكيل جبهة موحدة ملحاربة داعش ،ومنعه من
فرصة لتحقيق "فكرته الرشيرة يف إنشاء الخالفة".
(روسيا اليوم)2015/08/9 ،

 2015/08/11ق ّدم رئيس الحكومة الليبية املؤقتة عبد الله الثني
استقالته ،بعد إلقاء اللوم عىل حكومته النعدام الخدمات األساسية،
والوضع األمني املربك يف املناطق التي تسيطر عليها .وقال الثني
خالل املقابلة "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها عىل الهواء ،أنا
أتقدم باستقالتي" .وأكّد املتحدث باسم الحكومة ،حاتم العريبي،
أ ّن "رئيس الوزراء مل يستقل ،إمنا قال يف حال طلب الشارع ذلك
سأستقيل" .يف حني بدأت محادثات السالم يف أجواء مشحونة لليوم
الثاين عىل التوايل ،حيث تلتقي الفصائل املتناحرة لليوم الثاين يف
محادثات سالم ترعاها األمم املتحدة يف جنيف.
(العريب الجديد)2015/08/12 ،

 2015/08/14نص بيان هيومن رايتس ووتش بشأن أحداث رابعة
العدوية بعنوان "ينبغي إقرار تحقيق دويل يف مذبحة رابعة":
السلطات املرصية مل تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات
األمن املسؤولة عن القتل الجامعي للمتظاهرين يف ميدان رابعة
العدوية بالقاهرة منذ عامني .وكانت قوات األمن قد قامت يف 14
شخصا ،وأكرث من
آب  /أغسطس  2013بقتل ما ال يقل عن 817
ً
ّ
مصاف
ألف عىل األرجح ،يف اعتصام حاشد ،يف ما يرجح أن يرقى إىل
الجرائم ضد اإلنسانية.
وبالنظر إىل رفض الحكومة املرصية إجراء تحقيق جدي يف وقائع
القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا ،فإ ّن عىل مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق يف الفض الوحيش
العتصام رابعة العدوية وغريه من وقائع القتل الجامعي للمتظاهرين
يف متوز  /يوليو وآب  /أغسطس  .2013وعىل اللجنة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب إقرار تحقيق مامثل.
قال جو ستورك ،نائب املدير التنفيذي لقسم الرشق األوسط وشامل
أفريقيا" :لقد عادت واشنطن وأوروبا إىل التعامل مع الحكومة التي
تحتفل مبا لعلّه كان أسوأ جرمية قتل يف يوم واحد للمتظاهرين
يف التاريخ الحديث ،بدلً من التحقيق فيها .وميثل مجلس األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان الذي مل يتص ّد بعد للوضع الحقوقي الخطري
واملتدهور يف مرص ،أحد املسارات القليلة الباقية للمحاسبة يف هذه
املذبحة الوحشية".
بدل من التعامل
وتتعلل الواليات املتحدة وحلفاء مرص يف أوروباً ،
الجدي مع إفالت حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس الصارخ من
العقاب ،بأ ّن استئناف عالقاتها مع مرص من أولويات أمنها القومي،
مبا يف ذلك تزويد مرص باملعونة واملعدات العسكرية.
وقد وقع فض اعتصام رابعة العدوية يف  14آب  /أغسطس ،2013
قليل عىل شهر من عزل الجيش املرصي  -بقيادة
بعد ما يزيد ً
السييس ،وزير الدفاع آنذاك  -محمد مريس ،أول رئيس مرصي ينتخب
بحرية ،واملسؤول الرفيع املستوى السابق يف اإلخوان املسلمني .جاء
عزل مريس عقب احتجاجات جامعية عىل حكمه ،وبعد هذا قام
مؤيدو مريس وغريهم من معاريض تحركات الجيش مبظاهرات يف
أنحاء مرص .وقد تصدت قوات األمن للمظاهرات بالقوة املميتة
عىل نحو ممنهج ،فبني عزل مريس يف  3متوز  /يوليو  ،2013ويوم 16
آب  /أغسطس  ،2013وث ّقت هيومن رايتس ووتش ست حوادث
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قامت فيها قوات األمن بقتل املتظاهرين دون وجه حق ،تارك ًة ما ال
يقل عن  1185من القتىل.
وكان أسوأ تلك الحوادث هو فض اعتصام رابعة العدوية ،حيث
بلغت الحشود  85ألفًا يف ذروة االعتصام .وقد أعلنت الحكومة
عن نية فض االعتصام لكنها مل تحدد موع ًدا له .ومع أول أضواء 14
آب  /أغسطس ،قامت قوات األمن باستخدام حامالت األفراد املدرعة
والقناصة ،بإطالق الذخرية الحية عىل الحشود بعد قليل من إذاعة
نداء مس ّجل بإخالء امليدان عرب مكربات الصوت .مل توفر الرشطة
مخر ًجا آم ًنا وأطلقت النار عىل كثريين م ّمن حاولوا الفرار.
وكانت السلطات قد توقعت عد ًدا كب ًريا من الخسائر؛ إذ رصح وزير
الداخلية محمد إبراهيم ،ورئيس الوزراء حازم الببالوي ،عىل السواء
ويف العلن ،إنّهام كانا يتوقعان مقتل أعداد أكرب من املتظاهرين.
وبعد عام نُقل عن الببالوي قوله يف مقابلة مع "املرصي اليوم" ،وهي
صحيفة مستقلة ،إ ّن "جميع الخيارات كانت سيئة" لفض االعتصام،
كل من "أخطأ" يجب إرساله إىل املحكمة.
وإ ّن ّ
وكان الجيش والرشطة املرصيان قد قاما يف وقت أسبق بقتل 61
متظاه ًرا أمام مقر الحرس الجمهوري يف  8متوز  /يوليو ،و 95متظاه ًرا
عند نصب املنصة التذكاري يف  27متوز  /يوليو .ويف يوم فض رابعة،
قتلت الرشطة ما ال يقل عن  87متظاه ًرا عند فض اعتصام آخر
مبيدان النهضة .ويف  16آب  /أغسطس قتلت الرشطة  120آخرين
من األشخاص الذين استمروا يف االحتجاج عىل عزل مريس يف ميدان
رمسيس بوسط القاهرة.
وتوحي الطبيعة املمنهجة والواسعة النطاق لعمليات القتل هذه ،وما
جمعته هيومن رايتس ووتش من أدلة ،بأ ّن وقائع القتل كانت جز ًءا
من سياسة تقيض باستخدام القوة املميتة ضد متظاهرين ع ّزل يف
غالبيتهم ،مام يجعل منها جرائم محتملة ضد اإلنسانية.
ويف كانون األول  /ديسمرب  ،2013شكّلت الحكومة املرصية لجنة
تقيص الحقائق حول أحداث  30يونيو ،املنسوبة إىل تاريخ بدء
املظاهرات ضد حكم مريس ،للنظر يف حوادث القتل واألحداث التي
ملخصا تنفيذيًا لنتائج اللجنة يف
سببتها وأعقبتها .ونرشت الحكومة
ً
 26ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2014ومل يوص امللخص بتوجيه االتهام إىل
أي مسؤول حكومي أو فرد من أفراد قوات األمن.
مل تنرش الحكومة النص الكامل للتقرير ،كام مل ترش إىل نية القيام
بهذا .ومل يعلن مكتب النائب العام ،صاحب امتياز ومسؤولية فتح
التحقيقات الجنائية ،عن أي اتهامات .ويف  16متوز  /يوليو وافقت
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حكومة السييس عىل تسمية ميدان رابعة باسم هشام بركات ،النائب
العام الذي ق ّدم املوافقة القانونية عىل الفض يف  ،2013والذي اغتيل
يف حزيران  /يونيو.
وكانت املالحقة الوحيدة التي أسفرت عنها حوادث القتل الجامعي
يف متوز  /يوليو وآب  /أغسطس  2013تتعلق باالختناق حتى املوت
لـ 37متظاه ًرا يف  18آب  /أغسطس  .2013وقد تويف الرجال الذين
اعتقلوا يف فض رابعة ،بعد أن أطلق أحد رجال الرشطة الغاز املسيل
للدموع داخل عربة الرتحيالت املكتظة التي ت ّم احتجازهم املؤقت
فيها .ويف  13آب  /أغسطس  ،2015قامت إحدى املحاكم بتخفيف
حكم سابق بالسجن ملدة  10سنوات عىل نقيب رشطة متورط يف
الوفيات إىل  5سنوات يف أعقاب إعادة محاكمته .وما زال من املمكن
إحالة القضية إىل أرفع محاكم االستئناف املرصية .وقد تلقّى  3من
رجال الرشطة األدىن رتبة أحكا ًما بالسجن ملدة عام واحد مع وقف
التنفيذ.
وقد اعتقلت الرشطة مئات املتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة
واحتجزتهم احتياط ًيا ملا يقرب من عامني .ويف  12آب  /أغسطس
أحالت النيابة القضية إىل املحاكمة ،متهمة املتظاهرين بقطع الطرق
واإلرضار بالوحدة الوطنية .وأفادت صحيفة "الرشوق" املستقلة بأ ّن
النيابة مل تكشف عن أعداد املتظاهرين املحالني إىل املحاكمة ،عىل
الرغم من اعتقاد املحامني باحتجاز ما يزيد عىل .400
وقد امتنع املسؤولون األمريكيون عن وصف عزل مريس باالنقالب،
وهو ما كان من شأنه الوقف الفوري للمعونة العسكرية .لكن بعد
وقائع القتل يف رابعة ،ألغت الواليات املتحدة مناورات عسكرية
مشرتكة كانت مقررة مع مرص ،وأعلنت عن مراجعة "الخطوات
اإلضافية التي قد نتخذها بحسب الــرورة فيام يخص العالقة
األمريكية  -املرصية".
ويف ترشين األول  /أكتوبر  ،2013علّقت الواليات املتحدة تسليم
أربعة من نظم األسلحة الكربى إىل مرص .ويف آب  /أغسطس 2014
رفعت هذا التعليق وقامت بتسليم  10من مروحيات "آباتيش"
الهجومية .ويف آذار  /مــارس  2015رفعت اإلدارة جميع أشكال
التعليق ،مام أتاح تسليم  12من مقاتالت "إف "16-وما يصل إىل
 125من معدات دبابات "إم 1إيه ،"1مع اإلعالن أيضً ا عن خطط
إلحكام القيود عىل القدرة الرشائية للمعونة العسكرية املرصية .ويف
آب  /أغسطس ذهب وزير الخارجية جون كريي إىل القاهرة لقيادة
أوىل جوالت الحوار اإلسرتاتيجي مع مرص منذ .2009
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كام رحبت الحكومات األوروبية  -وخاصة فرنسا وأملانيا واململكة
املتحدة  -بحكومة السييس ،فالتقى السييس بالرئيس فرانسوا أوالند
يف فرنسا يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2014وقامت فرنسا عقب هذا
ببيع  24من مقاتالت "رافال" ملرص وتسليم الثالثة األوائل يف 21
متوز  /يوليو .ويف حزيران  /يونيو التقى السييس باملستشارة أنغيال
مريكل يف برلني يف يوم قيام رشكة "سيمنز" الصناعية األملانية بتوقيع
صفقة تبلغ قيمتها  8مليار يورو لتوريد محطات طاقة تعمل بالغاز
والرياح ملرص .كام قامت حكومة رئيس الــوزراء الربيطاين دافيد
كامريون بدعوة السييس إىل لقاء.
وقال جو ستورك" :إ ّن غياب العدالة لضحايا مذبحة رابعة وغريها
من وقائع القتل الجامعي هو جرح مفتوح يف التاريخ املرصي.
والتعامل مع هذه الجرمية رضوري قبل أن يتسنى ملرص البدء يف
التحرك إىل األمام".
(هيومن رايتس ووتش)2015/08/14 ،

عب املستشار أحمد أبو زيد ،املتحدث الرسمي لوزارة
ّ 2015/08/15
الخارجية ،عن استنكار مرص الشديد عن التقرير الذي أصدرته
منظمة هيومن رايتس واتش ،والتي تذكر فيه نتائج التحقيق الذي
أجرته حول مالبسات فض اعتصام رابعة .حيث نرشت املنظمة أ ّن
قوات األمن قامت يف  14آب  /أغسطس  2013بقتل ما ال يقل عن
شخصا ،وأ ّن األعداد قد تصل إىل أكرث من ألف عىل األرجح ،فيام
ً 817
يرجح أن يرقى إىل مصاف الجرائم ضد اإلنسانية .وقال املستشار
إ ّن التقرير مس ّيس وغري موضوعي ويفتقر إىل أدىن معايري الصدقية
والحيادية ،معت ًربا أنّه "صدر عن جهة غري ذات صفة ومشهود لها
دوليًا باالنتقائية وعدم الصدقية" عىل حد زعمه.
(شبكة رصد اإلخبارية)2015/08/15 ،

 2015/08/16أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قانون
مكافحة االٍرهاب بعد ما أثار جدلً كب ًريا بعد نرش مسودته قبل
مكمل لقانون "الكيانات اإلرهابية"
أشهر .وجاء هذا القانون بوصفه ً
الذي أقر يف شباط  /فرباير املايض ليعرف الكيان اإلرهايب ،ويع ّرف
القانون الجامعة اإلرهابية والعمل اإلرهايب ومتويل اإلرهاب ،ويحدد
دوائــر خاصة مبحكمة الجنايات والجنح لنظر املتهمني مبوجب
هذا القانون ،وتصل عقوبة من يشارك يف عمل إرهايب إىل اإلعدام
أو السجن املؤبد ملدة  25عا ًما .كام ينص القانون عىل حامية من
يقومون عىل تنفيذ هذا القانون من الجيش والرشطة من أي تبعات
قانونية إذا ما استخدموا القوة أثناء تنفيذ هذا القانون .وقد أرسعت
السلطات املرصية بإصدار القانون بعد ما وعد السييس بعد اغتيال

النائب العام هشام بركات يف نهاية حزيران  /يونيو بتشديد القوانني
ملكافحة اإلرهاب وترسيع املحاكامت.
قانون مكافحة اإلرهاب يف نقاط:
•ال يسأل جنائ ًيا القامئون عىل تنفيذ أحكام هذا القانون (الجيش
والرشطة) إذا استعملوا القوة ألداء واجباتهم ،أو لحامية أنفسهم
من خطر محدق.
•يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من أنشأ أو ّأسس أو نظّم
أو أدار جامعة إرهابية.
•يغرم كل من بثّ متعم ًدا بأي وسيلة بيانات غري حقيقية عن
عمليات إرهابية باملخالفة للبيانات الرسمية ما بني  200ألف
و 500ألف جنيه ،وميكن منعه من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد
عىل عام.
•يحظر نرش جلسات املحاكمة يف الجرائم اإلرهابية وتصويرها إال
بإذن من املحكمة.
•تخصص دوائر مبحاكم الجنايات للنظر يف الجرائم اإلرهابية.

•ميكن لرئيس البالد اتخاذ التدابري الالزمة يف حاالت الخطر
اإلرهــايب مبا يف ذلك :حظر التج ّول وعزل بعض املناطق أو
إخالؤها ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر.
(يب  .يب  .يس)2015/08/17 ،

 2015/08/18تب ّنى مجلس األمن الدويل باإلجامع ،وللمرة األوىل
خطة سالم تفصيلية بشأن سوريا تقود إىل مرحلة انتقال سيايس
من املفرتض أن تضع ح ًدا للنزاع املستمر يف البالد ،وتلبي التطلعات
املرشوعة للشعب السوري ،ومن املفرتض أن يبدأ تطبيق الخطة يف
أيلول  /سبتمرب .وتتضمن خطة السالم املقرتحة من مبعوث األمم
املتحدة إىل سوريا ستافان دي ميستورا ،تشكيل أربعة فرق عمل
تبحث عناوين "السالمة والحامية ،ومكافحة اإلرهــاب ،والقضايا
السياسية والقانونية ،وإعادة اإلعامر".
(النهار)2015/08/18 ،

 2015/08/19ع ّدت هيومن رايتس ووتش قانون مكافحة اإلرهاب
الجديد يف مرص ،الذي ص ّدق عليه الرئيس عبد الفتاح السييس يف 15
آب  /أغسطس  ،2015مينح السلطات مزي ًدا من الصالحيات لفرض
عقوبات قاسية ،منها عقوبة اإلعدام ،عىل الجرائم املنصوص عليها يف
تعريف اإلرهاب الذي ورد يف صياغة فضفاضة ،قد تشمل العصيان
املدين .ويعطي القانون الجديد للنيابة العامة سلطة أكرب الحتجاز
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املشتبه بهم دون مراجعة قضائية ،ويسمح بفرض مراقبة واسعة
النطاق وبشكل غري محدود عىل املشتبه بهم يف أعامل إرهابية دون
إذن من املحكمة.
(هيومن رايتس ووتش)2015/08/19 ،

 2015/08/23أعلنت مصادر يف وزارة الداخلية عن استعداد اللجنة
العليا املرشفة عىل االنتخابات الترشيعية املقبلة يف مرص لتحديد
موعد فتح باب الرتشح ،حيث إنّه من املتوقع فتح باب الرتشح يف
األسبوع األول من شهر أيلول  /سبتمرب  ،2015عىل أن تُجرى عملية
االقرتاع خالل شهري ترشين األول  /أكتوبر وترشين الثاين  /نوفمرب
 .2015وال يزال يبحث النظام الحايل برئاسة عبد الفتاح السييس عن
شخصية مالمئة لرئاسة مجلس النواب املقبل ،والذي تتوقع الدوائر
األمنية أن يسيطر عليه فلول الحزب الوطني املنحل .وأضافت املصادر
تنسق مع وزارة املالية
نفسها ،أ ّن اللجنة العليا إلنجاز االنتخابات ّ
لتحديد القيمة املالية واملبلغ املطلوب إلجراء االنتخابات .كام تجري
الحكومة املرصية حاليًا محاوالت لتأمني دعم مايل أجنبي لالنتخابات
من اليابان واالتحاد اﻷورويب ودولة اإلمارات.
(العريب الجديد)2015/08/23،

 2015/08/24طالب الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي ،رئيس
الجمهورية والحكومة املرصية ،بإرجاء العمل بقانون الخدمة املدنية
إىل حني انعقاد الربملان الجديد ،بدعوى أ ّن القانون ميثل أهمية كربى
بالنسبة إىل أحوال ماليني املوظفني وعائالتهم ،وملا له من تأثري مبارش
يف موازنة الدولة واالقتصاد القومي والسلم االجتامعي.
(الرشوق)2015/08/24 ،

 2015/08/27رصح املبعوث األممي إىل ليبيا ،برناردينو ليون ،خالل
الحوار السيايس الليبي ،مبدينة الصخريات املغربية ،إ ّن إيجاد حل
خصوصا أ ّن اقرتاح
لألزمة الليبية قبل منتصف أيلول  /سبتمرب ،2015
ً

أسامء لشغل رئيس حكومة وحدة وطنية ،سيت ّم خالل األسبوع املقبل.
وترأّس برناردينو ليون االجتامع الخاص بليبيا الذي ترشف عليه بعثة
األمم املتحدة للدعم ،بحضور جميع أطراف الحوار ،باستثناء املؤمتر
الوطني الليبي العام ،حيث حرض أعضاء عن وفد برملان طربق ،رشق
ليبيا ،ووفد ميثل النواب املقاطعني لجلساته ،وآخر ميثل املستقلني.
وأعلن املسؤول األممي أ ّن اللقاء تط ّرق إىل تشكيل حكومة وحدة
وطنية ،معت ًربا أ ّن االجتامع سيتطرق ملالحق االتفاق السيايس ،وملحق
تشكيل الحكومة ،والرتتيبات األمنية ،واملجلس األعىل للدولة .كام
أصدرت بعثة األمم إىل ليبيا بيانًا يفيد بأ ّن املؤمتر الوطني العام ،أبلغ
البعثة أ ّن فريقه لن يحرض جلسة املباحثات وذلك إلعادة ترتيب
الفريق املفاوض التابع له ،بعد استقالة عضوين من فريقه.
(أخبار ليبيا)2015/08/28 ،

 2015/08/31دعت منظمة الشفافية الدولية الربملان التونيس إىل
عدم املصادقة عىل مرشوع قانون املصالحة الذي اقرتحه الرئيس
الباجي قائد السبيس ،محذرة من أنه سيشجع عىل الفساد واختالس
املال العام يف حال متريره .ويقيض مرشوع القانون بـ"وقف محاكمة
رجال أعامل وموظفني كبار يف الدولة متورطني يف جرائم فساد مايل
رشط أن يعيد هؤالء األموال املستوىل عليها" .كام أعلنت منظمة
الشفافية الدولية ومنظمة "أنا يقظ" التونسية ملكافحة الفساد ،يف
بيان مشرتك أ ّن مرشوع القانون يقيض بالعفو عن الجرائم السابقة
لألشخاص املورطني يف اختالس املال العمومي .وأضافت املنظمتان أنّه
عىل الربملان رفض هذا املرشوع بصيغته الحالية ألنّه يشكّل تدخ ًّل يف
عمل السلطة القضائية وانتهاكًا لقيم املساءلة والشفافية املك ّرسة يف
الدستور التونيس.
(النهار)2015/08/31 ،

