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الم د عن رواق عر وقواعد تقد م اﻷ حاث لل

رؤى :الحركة الحقوق ة وكوف د 19-وتحد ات اللحظة الحرجة
صﻼح الدين الجور

اﻹشارة اﻷ اد م ة لهذا المقال :الجور  ،صﻼح الدين ) .(2020رؤى :الحركة الحقوق ة وكوف د 19-وتحد ات اللحظة
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إ ضاح
هذا المقال جوز استخدامه ﻷغراض ال حث والتدر س والتعلم ط اﻹشارة المرجع ة إل ه .ي ذل محررو رواق عر أق
جهدهم من أجل التأ د من دقة ل المعلومات الواردة الدور ة .غ أن المحرر ن وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق
اﻹ سان ﻻ يتحملون أي مسؤول ة وﻻ قدمون أي ضمانات من أي ن ع ف ما خص دقة أو مال أو مناس ة المحتوى الم شور
آراء تخص ات ه ،ول ست ال ورة آراء محرري رواق عر أو مركز
ﻷي غرض .وأي آراء عرضها محتوى هذا المقال
القاهرة لدراسات حقوق اﻹ سان.
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رؤى :الحركة الحقوق ة وكوف د 19-وتحد ات اللحظة الحرجة
صﻼح الدين الجور

وسوم :السلط ة ،الحقوق ،الفقر ،المرأة ،ال حث العل

هناك م رات عد دة من شأنها الدفع نحو تعميق ال حوث حول تأث جائحة كوف د 19-ع الحقوق والح ات ال أص حت
معرضة للخطر ،خصوصا منطقة ال ق اﻷوسط وشمال أف ق ا .ع اﻷنظمة والحكومات التحرك وق ادة عمل ات التصدي
لهذه الجائحة والعمل ع طمأنة مواطنيها؛ إﻻ أن منظمات حقوق اﻹ سان واﻷوساط الد مقراط ة تخ اس ثمار هذه
ً
الحكومات للجائحة غرض تقل ص الح ات وتك س ه منة الدولة ع الفضاء العام ،خاصة إذا ما ا سمت تلك اﻷنظمة
طب عة اس داد ة .فالحكومات تعمل ع اﻻستفادة من حالة الج ع ال أصا ت الشعوب وجعلتها أ استعدادا ﻻت اع
الس اسات الرسم ة ع أن تمكنها من مواجهة هذه الجائحة الخط ة .تج ذلك تق ل أغلب ة المواطن معظم إجراءات
ً
الوقا ة ال تم اﻹعﻼن عنها .فالشعوب عادة ما تضطر لﻼعتماد ع حكوماتها و ن لم تقم اخت ارها ع انتخا ات حرة
ون ــهة ،إﻻ أن هذه الحكومات ت مسئولة عن إدارة شئون المجتمع ح م وجودها السلطة ،ول س س ب ال ع ة ال
ف ض أن ستمدها من الشعب ع اﻹرادة الحرة 1.فالدولة المس دة تحاول العودة من جد د من وراء هذا الخطر الص
الداهم لتلعب دور »الدولة الحام ة« لشع ــها .فما التحد ات والتداع ات المتوقعة ع اﻷفراد والجماعات ،وتحد دا
ع مستق ل الحركة الحقوق ة المنطقة؟
هل دخل العالم مرحلة اﻷو ئة الجد دة؟
ة2.

هناك تأ د عض اﻷوساط العلم ة الدول ة أن العالم قد دخل مرحلة جد دة من أهم خصائصها عولمة اﻷو ئة الخط
إذ عد أن قطعت الشعوب خطوات ك ى اتجاه اﻻندماج اﻻقتصادي واﻻنفتاح الثقا فضل وسائل اﻻتصال والتنقل
ً
والتطور التكنولو والعل  ،أصبح التا المجال مفتوحا أمام اﻷو ئة لﻼنتقال عة فائقة مقارنة ما انت عل ه اﻷوضاع
مراحل سا قة .لم عد إغﻼق الحدود ،ووجود ال حار والمح طات ،وتطبيق س اسات اﻻنغﻼق ع الذات أو فرض س اسات
الحصار ع ال لدان من ق ل الدول ال ى واﻷق اء ،وسائل ناجعة و اف ة لمحا ة اﻷو ئة القاتلة .فأي ف وس خط ظهر
هنا أو هناك مكنه اﻻن شار عة ع حركة المساف ن ،والتحول –خﻼل أ ام قل لة– إ جائحة إقل م ة أو عالم ة ﻻ تم ب
اﻵن نفسه– قد فاجأ الجميع ،و دأ
شعوب غن ة وأخرى فق ة ،وﻻ س ث لون أو ج س .هذا المنع ج الجد د –والخط
حدث تغي ات مرشحة ل داد عمقا وان شارا أنماط الح اة ،وكذا الس اسات والعﻼقات ب اﻷفراد والدول.
لم عد ب م ان الغرب أو ال ق غلق الحدود لعزل لدانهم وحمايتها مرحلة الجوائح ،ح ث ظهر كوف د 19-الص
ل نه اس ى معظم دول العالم ما ذلك أم ا 3.اخ ق الف وس الحدود وتخ المسافات وأظهر عجز الدول الوطن ة
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وكشف محدوديتها وضعفها .لم تعد دول أورو ا – ضوء الجائحة الحال ة– قادرة ع التخط ط لتأم مص ها الص دون
أن تأخذ ع اﻻعت ار أوضاع ج انها جنوب المتوسط أو إف ق ا .ﻷول مرة صبح مص هما مش ا ،ومستق لهما الص
واحدا 4،رغم الت اين القائم ب نهما اﻹم ان ات واﻷحجام وال وات واختﻼف اﻷجندات والحسا ات واﻷول ات ،ورغم إ ار
ً
الدول اﻷورو ة ع احت ار مصادر قوتها واﻹ قاء ع س اسات اله منة والتوسع .فالخطر أصبح مت اد .
هذا الوضع الجد د ف ض تعاونا جد ا وواسعا ب هذه الدول ،وهو ما قت تغي ا ملموسا أسلوب الحوار والتفاوض
هذه الحرب ضد كوف د ،19-وقد يتطور الخطاب
ب الطرف حول خطط التعاون والت سيق لضمان تحقيق انتصار عال
نحو اس اف المستق ل وتغي طب عة العﻼقات ب الطرف  ،و ن ان ذلك ف ض توفر ط أساسي  :اﻷول أن يتخ
الغرب عن أنان ته المفرطة و ق ل م دأ ال ا ة ،وال ط الثا خص ممث الجنوب الذين عليهم التخلص من عقدة الت ع ة،
صنع الس اسات ع أ من صع د و أ من مجال .فتحقيق نتائج إ جاب ة ودائمة
وفرض أنفسهم ك اء فعلي
مجال مقاومة اﻷو ئة واسعة اﻻن شار داخل الدول اﻷورو ة ستوجب أن صاح ه جهودا مماثلة دول الجنوب .هذا التوقع
ً
ي احتما مس عدا ظل النظام العال الحا القائم ع تعميق اﻻختﻼل ب الشمال والجنوب ،وتك س س اسة المحور
ً
واﻷطراف العﻼقات الدول ة ،إضافة إ عودة الدولة القوم ة قوة داخل أورو ا ،ح ث تغل ت ال عات المحل ة ع م وع
ً
اﻻتحاد اﻷور  ،خاصة عندما اس شعرت الدول اﻷعضاء مخاطر كوف د 19-فأعطت اﻷول ة لمصالح شعبها ع حساب
ال ق ة5.
ا ساع قاعدة الفقراء
التعاون المأمول ب الشمال والجنوب جب أﻻ يتوقف عند حدود المجال الص  ،ل ف ض ف ه اﻻ ساع ل شمل مجاﻻت
أخرى ﻻ تقل أهم ة وخطورة .إن تقديرات البنك الدو مفزعة ،إذ يتوقع خ اءه أن جائحة كوف د–» 19قد تدفع حوا
سعة وأر ع مليون شخص إ هوة الفقر المدقع خﻼل عام «2020مؤكدين أن »الفقراء س كونون عرضة لهزات اجتماع ة
ق ة س ب اﻷما ن ال ع شون فيها ،وأ ضا ح م مجال عملهم« ،وأن »وقع اﻵثار اﻷول ة أشد ما كون ع هؤﻻء العامل
قطاع الخدمات غ الرس « .وقد تج ذلك بوض ح لدان ع ة عد دة من ب نها تو س ،ح ث ﻻ يزال العاملون
ون ع تع ض أنفسهم للخطر ،و رون ذلك افتقارهم للخ ارات .ما أشار التق ر
السوق المواز ة والقطاع غ المنظم
إ أنه »من الراجح أن ظهر العد د من الفقراء الجدد المدن ،ح س شهد المناطق ال ف ة –ال غلب عليها الفقر
ً
هذا الس اق اﻹشارة إ مثال عكس حجم اﻷزمة ال
أص – تدهورا الظروف المع ش ة وتفاقما لحالة الفقر« 6.نكت
مر بها العالم العر  ،و تعلق لي ا ،ال انهارت ل ا عد اﻹطاحة بنظام القذا  ،ح ث أ د مدير مركز الدراسات اﻻجتماع ة
اللي ة تع ش تحت خط الفقر«7.
بوزارة الشئون اﻻجتماع ة أن »خمسة وأر عون المئة من اﻷ
هكذا ي ب أن الفقراء صدد دفع ثمن قاس س ب ان شار اﻷو ئة ،حق أن كوف د 19-ﻻ م ب اﻷشخاص والفئات
دونالد ترامب ورئ س الوزراء ال طا
والمناطق ،والدل ل ع ذلك إصا ة العد د من رؤساء الدول ال ى مثل الرئ س اﻷم
بور س جو سون و الع ات من ك ار الس اسي واﻷث اء والفنان وال اضي ونجوم المجتمع ،ل ن مع ذلك هناك عوامل
ً
موضوع ة من شأنها أن تجعل الفئات الهشة أ عرضة لﻺصا ة العدوى ،مقارنة فئات أخرى تتمتع ظروف اقتصاد ة
أفضل ما جعلها أ ر قدرة ع مواجهة الف وس.
اتفق أهل اﻻختصاص ع القول أنه ح يتم التأ د من نجاعة المضادات ال تم ا شافها للقضاء ع كوف د،19-
ً
جب اﻻ تفاء بوسائل الوقا ة مثل ارتداء ال مامات والت اعد اﻻجتما لدعم قدرات اﻷفراد ع تحص أجسادهم ،خاصة
حاﻻت اﻹصا ة الف وس 8.س ل هذا مثل المستوى اﻻجتما للفرد دورا أساس ا ،فالتغذ ة السل مة 9،تضمن الحصول
ع الفيتامينات الﻼزمة ،والب ئة النظ فة ،والمساحات الشاسعة ساعد ع اﻻل ام الت اعد اﻻجتما وال ض ،ما أن
منع ان شار الف وس10 .
امتﻼك س ارة خاصة ينقذ صاح ه من ا تظاظ وسائل المواصﻼت ،وهو ما من شأنه المساعدة ع
إﻻ أن النظرة المتفحصة ع أوضاع العالم العر تكشف ازد اد أعداد الفقراء11 .
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أوضاع ال ساء

زمن ال اء

ال ساء العالم ،وخصوصا العر  ،عشن أوضاع هشة ،و فتقرن للعد د من حقوقهن اﻷساس ة .و س ب الجائحة الحال ة
أصدرت منظمة المرأة الع ة ب انا أوجزت ف ه أهم المخاطر والتحد ات ال تواجهها المرأة الع ة كث من الدول .تتطرق
الب ان لﻶثار اﻻقتصاد ة ،ح ث اعت ت المنظمة أن اﻷزمة من شأنها »إدخال الم د من الفق ات إ سوق العمل غ المنظم
ن جة ال ف من الخدمة الذي لجأ إل ه أر اب العمل؛ جراء الركود ،وس د سب ال ساء المع ﻼت ﻷ هن« ،اﻹضافة إ
ً
ب ئة تنافس ة صع ة ودون
افحن أص
»التأث السل الذي ستخلفه اﻷزمة ع ال ساء رائدات اﻷعمال الصغ ة ،الﻼ
وسائل دعم وتم ل اف ة .إ جانب العامﻼت السوق غ المنظم« .ما ركز ب ان المنظمة ع أوضاع ال ساء خﻼل حاﻻت
ً
اللجوء وال وح ظل عدم توافر الب ئة النظ فة المطل ة .و ظاهرة تفاقمت العالم العر  ،خاصة عد ال ارثة ال حلت
الشعب السوري12.
الوجه اﻵخر من التداع ات الخط ة ﻷزمة كوف د 19-ع ال ساء تكشفه الظاهرة ال أعلنت عنها وزارة المرأة تو س،
وال أ دت ع أن س ة العنف المسلط ع ال ساء قد تضاعف سبع مرات خﻼل ف ة الحجر الشامل الذي طبق ال ﻼد
ً
خﻼل الموجة اﻷو من كوف د ،19-وهو ما عد رقما مذه وصادما كشف بوض ح عن اع صامت داخل عد د اﻷ ،
وتحول المنازل إ فضاء لممارسة العنف الذكوري ع ال ساء13.
فرصة اﻷنظمة المس دة
ستع د الم ادرة ،وتحاول إح ام ق ضتها ع
وفر كوف د 19-فرصة هامة للدولة عموما ،والدولة المس دة خصوصا،
ً
مفاصل السلطة والمجتمع 14 .فالد مقراط ة الفعل ة تحجم الدولة ،وتفرض عليها وسائ أخرى غ القمع لتنظ م الشأن
العام ،و سحب من أنظمة الح م فرصة اﻻنفراد القرار والتدخل خصوص ات اﻷفراد والجماعات ،وفرض س اسات دون
الدول الد مقراط ة– استغﻼل
مناقشتها وتزكيتها من ق ل المواطن  .لهذه اﻷس اب تحد دا ،حاولت أنظمة عد دة –ح
فرصة ان شار ال اء لتق ض قوة ع سلطة القرار الس ا واﻻقتصادي وح الص  .وقد وصف ال عض هذه المحاوﻻت
ـ»صعود دكتاتورات كوف د– «19مثلما فعل أنور محاجنة وك ستال و ستون مقال ته »فور ن بول « أ دا ف ه أنه
» جميع أنحاء العالم تعمل سلطات الطوارئ ع تق ض الد مقراط ة ،دعم شع أح انا« .وذكرا أنه قد تم »استخدام
ال اء لت ر س اسات المراق ة وتجاوز الضوا ط والتوازنات ،وال ق ل عضها الموافقة من الجماه المح شدة حول العلم
الوط «.
ال اء ،وتأ دت خطورته ،انطلقت الحكومات ال حث عن الوسائل اﻷنجع لمواجهته .انت الص ال لد
عندما ان
الذي ظهر فيها الف وس ،والذي نجحت حكومته المرك ة التغلب عل ه ومحا ته حس ما ادعته أجهزتها ومصادرها
الرسم ة ،و الروا ة ال ش ك فيها ال عض .رغم أن الص قوة عظ ناشئة ،ل نها ﻻ تزال ترفض التحول إ دولة
د مقراط ة ،ومما أض ع التج ة الص ن ة أهم ة خاصة ،كونها استطاعت – عد مراجعات مؤلمة– بناء رأسمال ة دولة
دون تب الد مقراط ة؛ أي أنها فصلت منظومة اﻹنتاج للنظام الرأسما عن جسمها الس ا ع عكس الس اق اﻷورو
واﻷم  .ف ق ت فضل ذلك دولة ق ة مرك ة واس داد ة ،ﻻ تؤمن الح ات وﻻ حقوق اﻹ سان ،ل نها حققت مع ذلك
قفزة اقتصاد ة فضل خض ع مئات المﻼي لسلطة مرك ة قاهرة .وعند ان شار ال اء وانتقاله خارج حدود الص اتخذت
ً
عد د الحكومات إجراءات ش يهة ما قامت ه ك  ،ان من أهمها فرض الحجر الص الشامل ،مستعينة ال طة وح
ً
الجيوش .واتخذت هذه الحكومات من الص نموذجا قتدى ه غلق مدن ك ى املها ،والتح م ل ة الح اة
اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة ،دون أن تواجه هذه الحكومات معارضة ق ة من ق ل الس ان اس ثناء عض محاوﻻت التصدي ال
قام بها شطاء عض الدول ،إﻻ أن تأث ها محدودا.
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وقد ساعدت س اسة الحجر الص الشامل الحكومات ع التح م الموجة اﻷو من تف الجائحة ،ول ن ال لفة
اﻻقتصاد ة لذلك اﻻخت ار انت ارث ة 15،وهو ما جعل الساسة –مع حلول الموجة الثان ة– ي حثون عن منهج آخر غ المنهج
الصي ؛ خوفا من انه ار اﻻقتصاد ،ولجوء الس ان إ التمرد ع الحكومات.
ً
لم كن مقدور حكومات دول العالم النا  ،ومن ب نها الدول الع ة الصمود ط  .إذ شعرت الدول الرأسمال ة الق ة
خطورة اﻷزمة اﻻقتصاد ة العن فة والفجائ ة ال س ت فيها الجائحة ،فما الك الدول الضع فة ذات الدخل المحدود
وال وات القل لة .ل ن مع ذلك حاولت العد د من اﻷنظمة ،وﻻ تزال ،اﻻستفادة من الجائحة ،من خﻼل محاولة الحد من
الح ات الفرد ة والجماع ة ،والتض يق الم ا د ع الخصوم الس اسي والمثقف الد مقراطي  ،واﻻستعانة الج ش
ً
وال طة لتطبيق قرارات منع التجوال ،ومنع اﻻجتماعات الس اس ة وغ ها ،فض عن التح م وسائل اﻹعﻼم الرسم ة
والخاصة ،إ جانب وضع م د من القيود ع منظمات المجتمع المد  ،وتأج ل النظر اتخاذ إجراءات داعمة للح ات
الد مقراط ة حجة اﻻ شغال مواجهة الجائحة .ما استفادت العد د من الحكومات من قرارات منع التجوال؛ لمراق ة
المعارض لها و شد د الحصار عليهم 16.وقد اتخذت هذه القرارات ونفذت دون اع اض من ق ل ال شطاء الس اسي وقوى
المجتمع المد ؛ س ب وجود س ب قوي ،فالخوف من تداع ات كوف د– 19دفع الجزائي لوقف حرا هم الشع المتواصل
لسنة املة ق لما حقق جميع أهدافه ،و طل عتها القطع مع النظام القد م ،و عاد الج ش عن الس اسة .إﻻ أن ذلك ﻻ ع
فشل الحركة اﻻحتجاج ة ال أطلقوها ،ع العكس من ذلك أثرت تلك الحركة قوة ،وغ ت المشهد الس ا  ،ح ث أج ت
السجون،
الرئ س بوتفل قة ع اﻻستقالة واﻻ سحاب من الح اة الس اس ة ،وزجت الع ات من ك ار المسئول السا ق
وفرضت حدا أد من الح ات ،ل ن الجائحة أجهضت استمرار هذا الحراك .تكرر اﻷمر ذاته لبنان ،ح ث س ب كوف د–
 19توقف الحركة اﻻحتجاج ة العارمة ال اندلعت معظم مناطق لبنان ،واستمرت ﻷشهر عد دة ،ل ن تخوف الثوار
من ان شار العدوى ،اﻹضافة ل اجع قوة تلك الحركة ﻷس اب متعددة ،جعلهم يتوقفون عن ال ول إ الشوارع ،ما مكن
السلطة التنف ذ ة من استعادة س طرتها ع الفضاء العام.
خطاب الحقوق اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة عود قوة
حقوق اﻹ سان منظومة واحدة غ قا لة للتجزئة ،وﻻ مكن التضح ة جزء منها مقا ل حقوق أخرى .ورغم أن العهد الدو
للحقوق الس اس ة والمدن ة وكذلك الحقوق اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة قد صدرا عن اﻷمم المتحدة العام نفسه ،إﻻ أن النضال
س ل إقرار ل واحد منهما واستحضار خصوص اته والحاجة إل ه قد اختلفت س اقاته ،وتعددت خلف ات الحكومات ال
دعت إل ه وتمسكت ه.
النخب الواع ة الدول الع ة منحت اﻷول ة لتوسيع الح ات وت ب ت الحقوق الس اس ة ،إذ طال ت حقوق اﻹ سان،
ً
خاصة ح ة التعب والمعتقد وح ة التجمع والتظاهر وتأس س الجمع ات واﻷحزاب؛ اعت ار ذلك مقدمة ور ة لبناء أنظمة
ً
الد مقراط ة .وقد تطلب ذلك –وﻻ يزال– جهودا كب ة وتضح ات واسعة ووقتا ط  .المقا ل سعت عض اﻷنظمة –
ً
تحت شعار الدولة الحام ة– نحو تض يق الخناق ع ال شطاء والقوى الد مقراط ة ،مهمشة مطالبهم ،مدع ة أن الحقوق
اﻷساس ة حق المواطن الغذاء والعمل والتعل م والصحة .و انت تظهر ما حققته هذه المجاﻻت من إنجازات ح
تؤكد ع كونها موقع ق ادي ،وأنها وحدها ال تقدم خدمات حق ق ة للمواطن .
اليوم ،و ظل كوف د 19-وجدت معظم الشعوب الع ة نفسها تفتقر لمعظم هذه الحقوق ،سواء الس اس ة منها أو
اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة .من جهة ق ت استجا ة اﻷنظمة الحا مة لمطالب النخب الد مقراط ة محدودة ،ومن جهة أخرى
نفذت هذه اﻷنظمة س اسات واخت ارات اقتصاد ة غ ناجعة عد أن تخلت تدر ج ا عن شعاراتها السا قة ،ما ساعد ع
توسيع الفوارق ب الفئات ،وحرمان المﻼي من الحقوق اﻷساس ة ،وهو ما ساهم تراجع مناعة اﻷفراد والشعوب عهد
 ،وضعها مأزق؛
الجائحة الجد دة وجعلها كذلك أ تهد دا وهشاشة .فاللجوء إ اﻻحتماء الدولة ،اعت ارها الملجأ ال
إذ وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء ال اماتها ال من أجلها شأت وتأسست .فاﻷزمة ال تمر بها حال ا »دولة اﻻس داد«
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أزمة مضاعفة ومتعددة المظاهر واﻷ عاد ،إذ لما حاولت هذه اﻷنظمة المتهال ة اس ثمار اﻷزمة
ظل ان شار كوف د–19
الصح ة الشاملة والخانقة ل سيخ ح مها وتأب ده ،وجدت نفسها مرت كة وغ قادرة ع حما ة مواطنيها وتقل ص الخسائر
صفوفهم ،و التا تزداد أزمة ال ع ة لدى هذه اﻷنظمة س ب ت لها الذا  ،وضعف إم ان اتها المال ة.
رغم ذلك ،أتاحت اﻷزمة الحال ة فرصة ﻹثراء النقاش من جد د حول العﻼقة ب الحقوق المدن ة والس اس ة والحقوق
اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة ،ما قد ساعد ع تصحيح الخطأ السابق ،الذي تمثل إعطاء اﻷول ة لل عد الس ا ع ال عد
اﻻجتما  ،ﻷن الحقوق ﻻ تتجزأ ،وﻷن التمتع الح ات ظل الفقر وال طالة والمرض والتفاوت اﻻجتما الواسع ب
اﻷفراد والفئات من شأنه تف ـ ــغ هذه الح ات من معناها ومضمونها ،وهو ما حتم ع شطاء حقوق اﻹ سان اﻻهتمام –
أ من أي وقت م – مسألة الس اسات واﻻخت ارات ال ى ال تعالج أس اب الفقر والحرمان وتضع آل ات مقاومته
وفق مقاي س علم ة تق ب من العدالة اﻻجتماع ة الفعل ة .ع ال شطاء أ ضا اﻻنخراط ش ل قوي مع النقا ات والحرات
اﻻجتماع ة بهدف تحس أوضاع الصحة ،ومقاومة غﻼء اﻷدو ة واحت ارها ،و صﻼح منظومات الضمان اﻻجتما ،
قطاع ص للفقراء وآخر لﻸغن اء .ﻻ ع ذلك إلغاء القطاع الخاص
والتصدي جد ة ﻻنقسام القطاع الص إ مست
المجال الص  ،و نما وجوب النهوض أوضاع وخدمات المس شف ات العموم ة وتم لها ش ل ج د من أجل توف
الخدمات اﻷساس ة للجميع.
ﻻ تنازل عن الحقوق المدن ة والس اس ة
ﻻ ت دو الدول والحكومات ع استعداد للتفاعل –ولو س ا– مع مطالب ال شطاء ودعاة الد مقراط ة ،ظل تلك اﻷوضاع
ال ائ ة الصع ة ،خاصة تلك المعروفة ب وعها اﻻس دادي .ورغم ضعف وهشاشة أغلب الدول الع ة ،إﻻ أن جائحة
كوف د– 19وضعتها مأزق غ مسبوق ،اتضحت أ عاده اﻻضطراب وطغ ان اﻻرتجال قراراتها .و عد د الحاﻻت
ترتكب هذه الحكومات أخطاء من شأنها إثارة غضب فئات و ائح لم تكن منخرطة من ق ل أي م ادرة لها عﻼقة
الح ات وحقوق اﻹ سان .ما أن هذه الحكومات وجدت نفسها غ قادرة – مفردها– ع الق ام مختلف واج اتها تجاه
مواطنيها ،ما دفعها لﻼستعانة المجتمع المد  ،و التا تقد م تنازﻻت ولو جزئ ة للنخب وال شطاء .فع س ل المثال
فرض ان شار ال اء اﻻستماع إ رأي اﻷط اء ،وتمكينهم من المشاركة فعال ة ق ادة الحرب ع كورونا ،ح م درايتهم
بهذه الجائحة ،مثلما حدث تو س ح ث تم السماح لممثليهم الهيئة العلم ة المشاركة اجتماعات اللجنة العل ا
الدولة إ جانب كوادر أمن ة وعسك ة .و نما اختلفت أوضاع اﻷط اء العرب
لﻸمن القو  ،وال جمعت ك ار المسئول
عن الحالة التو س ة ،إﻻ أن دورهم هذه المرحلة ان أساس ا ،و كث من اﻷح ان أخذت الحكومات ومؤسسات الدولة
بتوص ات ال وادر الصح ة لضمان تحقيق المصلحة العامة .و عد ذلك حد ذاته مكس ا ي ز أهم ة ترسيخ م دأ المشاركة
صناعة القرار والس اسات العامة .ما أن المجتمعات ال توفرت فيها عض المؤسسات الرقاب ة ساعدت هذه اﻷخ ة
ع حما ة الحقوق اﻷساس ة ،وحالت دون حدوث انت اسة مسار اﻻنتقال الد مقرا  .هذا الس اق ،طال ت منظمات
ورة وضع وط عند تقد م مساعدات مال ة للحكومات؛ ضمانا
عدة ،من ب نها منظمات ع ة ،صندوق النقد الدو
للشفاف ة وحسن الت ف اﻷموال المقدمة ،إذ طال ت الصندوق أن ش ط »ع الحكومات اﻻل ام اح ام حقوق
ال تمنع هذه المجموعات من المراق ة اﻵمنة ﻷفعال الحكومة«17.
مجموعات المجتمع المد و طال أو تعد ل القوان
تو س ع س ل المثال ،ثار جدل واسع حينما طال ت حكومة الفخفاخ –ق ل سقوطها– السماح لها ب صدار مراس م
اس ثنائ ة ت يح له اتخاذ إجراءات عة مجاﻻت حي ة وذات أول ة مثل المجال اﻻجتما واﻻقتصادي والص
و الخصوص اﻷم ؛ لمواجهة خطر ال اء ،دون المرور ع ال لمان تجن ا ل طء العمل ة ال ع ة .ونظرا لخطورة اﻷوضاع
اجتمع مجلس النواب وقرر السماح له ذلك ،و ن ق ده ضوا ط عد دة من ب نها تحد د مدة استعمال قانون التف ض ما
ﻻ يتجاوز الشه ن؛ خوفا من أن يؤدي القانون الجد د إ »توسع سلطات الجهاز التنف ذي ع حساب سلطة ال لمان
الرقاب ة وال ع ة ،وأن متد هذا التوسع والتغول إ ما عد ف ة الشه ن ال حددها القانون« .واعت ت المعارضة أن
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هذا القانون ب م انه اﻹطاحة م دأ »فصل السلطات« ،وفتح المجال للن ل من الح ات والحقوق خﻼل ف ات الحجر
الص .
س اق التض يق ع الصحافة والصحافي  18،رفضت مفوض ة حقوق اﻹ سان أن تتخذ الحكومات الوضع ال ا
»ذر عة لتقي د الحصول ع المعلومات ،والحد من ح ة التعب والحق اﻻنتقاد« ،ما أوضحت مفوضة اﻷمم المتحدة
لحقوق اﻹ سان م ش ل اش ل ت أن المحافظة ع تدفق المعلومات مسألة حي ة الجهود الم ذولة لمحارة ال اء ،مؤكدة
أن مواقف وت حات عض المسئول الس اسي ع العالم »خلقت ب ئة معاد ة لسﻼمة الصحافي  ،وأثرت ع قدراتهم
ع الق ام عملهم«19.
الحركة الحقوق ة الع ة أمام مرحلة صع ة
الحركة الحقوق ة الع ة اليوم منع ج جد د س ب التحوﻻت الجار ة عالم ا ومحل ا ،وهو ما فرض عليها إعادة ترت ب
أول اتها وتعد ل مناهج عملها وتغي خططها .فالحق الح اة له أول ة قصوى ظل الجائحة الحال ة ،وﻻ مكن ضمان
ذلك سوى من خﻼل النظر قطاع الصحة المنهار عدد كب من الدول الع ة؛ ن جة إهمال هذا القطاع لسنوات ط لة،
وعدم العنا ة ه و صﻼح مؤسساته .إن الحالة الصح ة المتدهورة الدول الع ة أضحت من أول ات المنظمات الحقوق ة،
ً
ح ث ا سب الحق الصحة أهم ة قصوى ،خاصة المجتمعات الع ة ال تفتقر للحد اﻷد من الحما ة ،وأصبح
الحد ث اليوم ي كز ع »اﻷمن البيولو « .ما حدث ال من ع س ل المثال ينذر ارثة مفزعة وخط ة؛ فالمشاهد
القادمة من هناك تو أن هذا ال لد العر قد عاد من جد د إ أجواء ش يهة ما انت عل ه اﻷوضاع القرن التاسع ع ،
إذ ألحقت الحرب أ ارا واسعة الب ة التحت ة لقطاع الصحة ،ولوﻻ استمرار عض المس شف ات استق ال المر  ،وتوقف
العمل ات العسك ة من ق ل السعود ة انت النتائج لتصبح أ مأساو ة .مثل هذه اﻷجواء ك ف مكن للحركة الحقوق ة
تأد ة دورها ،وحما ة الحد اﻷد من ضحا ا الحرب والج ع واﻻنه ار الص ال امل ،ب نما محا ة الفو وال اء
ظل انه ار الدولة ،إن منظمات المجتمع عموما ،والمنظمات الحقوق ة خصوصا ،تتحرك مناخ صعب وقاتل.
مقدمتها التحدي الما  ،إذ
تواجه منظمات حقوق اﻹ سان العالم ،و اﻷخص الدول الع ة ،تحد ات جمة ،أ
قلصت جائحة كوف د– 19من م ان ات المؤسسات المانحة ،أو دفعتها إ تغي أول اتها وأهدافها نحو دعم المشار ــع
الخاصة م افحة الجائحة ،ع حساب ق ة اﻻهتمامات الحي ة ال شغلت اهتمام ال شطاء ط لة المرحلة السا قة .فرض
هذا اﻷمر ع عض المنظمات مراجعة أجندتها؛ من أجل ال قاء واﻻستمرار ،ب نما اضطرت منظمات أخرى للتوقف انتظار
الحصول ع عض الدعم لمواصلة شاطها ،ولم سلم من تداع ات هذه اﻷزمة سوى المنظمات ذات التم ل الذا  ،أو تلك
ال تمكنت من اس ثمار مخزون ما لها ونجحت حسن توزعه وفق حاجاتها ال ورة .من ضمن التحد ات أ ضا تزا د
ً
استهداف السلطات للمنظمات ش ل يو العد د من الدول ،وهو ما ﻻ عد جد دا ،و ن ازداد كثافة وتوسعا مرحلة
الجائحة؛ فاستغﻼل عض الحكومات الظروف الصح ة الخط ة لمضا قة ال شطاء والمعارض  ،جعل من إم ان ة حمايتهم
ودعمهم أمرا صع ا ظل ا شغال الرأي العام بتداع ات ان شار ال اء واه از اﻻقتصاد.
الهجرة غ النظام ة ،والمعروفة الهجرة ال ة ،من أهم الملفات ال اشفة عن عجز الدولة الوطن ة وعدم قدرتها ع
وضع حد لمعاناة شع ــها ،فع الرغم من تزا د ان شار كوف د 19-مختلف دول ضف المتوسط ،ورغم محاوﻻت السلطات
اﻹ طال ة واﻹس ان ة التصدي لمنع هؤﻻء »الحارق « 20من الوصول لسواحلهم ،إﻻ أن ذلك لم ضع حدا لل سق التصاعدي
ً
لموجات الهجرة غ النظام ة 21ال قدم عليها الش اب من معظم ال ﻼد الع ة واﻹف ق ة ،خاصة تو س والجزائر والمغرب.
ما عد ﻻفتا للنظر هنا هو تزا د معدﻻت هجرة العائﻼت املة ،أو ال ساء المصاح ات ﻷطفالهن 22،وهو ما عرضهم – كث
أعماق ال حر .وﻻ تزال دول حوض المتوسط عاجزة عن وضع س اسات جد دة قادرة ع
من اﻷح ان– للموت الجما
امتصاص هذه اﻷزمة اﻹ سان ة القاس ة ،أو ع اﻷقل التخف ف من حدتها.
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ق ل حلول الجائحة ،احتل الدفاع عن المساج الس اسي أول ة المنظمات الحقوق ة ،ل نه اليوم و عد ان شار الجائحة
صار أ إلحاحا .فغالب ة المساج مهددين العدوى ،وتجب حمايتهم غض النظر عن طب عة الجرائم ال ارتكبوها .إﻻ
أن معتق الرأي والمعتقل الس اسي لهم خصوص ة تتمثل كونهم أفرادا تم اعتقالهم تعسفا ،ووضعوا المعتقﻼت
س ب آرائهم ومعارضتهم لحكوماتهم ،ولمجرد اختﻼفهم معها حول ك ف ة إدارة شئون ال ﻼد ،ما فتم التنك ل بهم،
وحرمانهم من ح اتهم؛ انتقاما منهم لمجرد تجرؤهم ع مخالفة ح امهم .وهو ما حدا مفوض ة حقوق اﻹ سان ،مارس
 ،2020لﻺعراب عن »قلقها ال الغ إزاء ا تظاظ السجون ح ث قبع ال ث ون ظروف غ نظ فة وغ صح ة ،اﻷمر الذي
ّ
قد كون س ا زادة ان شار ف وس كورونا ،ودعت إ إطﻼق اح أ عدد ممكن من السجناء إجراء حاسم للحد من
تف جائحة كوف د 23.«19-وع الرغم من اﻷوضاع الحرجة عض السجون ال أشارت إليها منظمات حقوق اﻹ سان،
فإن عض الحكومات الع ة واﻹسﻼم ة امتثلت لقلق المفوض ة ،وأطلقت اح أعداد من السجناء ،ب نما اس ثنت من
قضا ا س اس ة .يزخر العالم العر السجون ال ﻻ تتوافر بها المعاي الدول ة مثل ال اظم ة العراق،
ب نهم المحا م
سورا24.
تو س ،وروم ة لبنان ،والقن طرة المغرب ،وتدمر
وطره م  ،وجو ال ح ن ،و ج الرو
الب ئة مهددة ومستق ل اﻹ سان

خطر

ً
لم عد ب م ان الحرات الحقوق ة تجاهل اﻷزمة الب ئ ة العم قة واعت ارها مسألة ثان ة ،خاصة عد تحول جائحة كوف د19-
لتهد د عال  .فحكومات ال رة اﻷرض ة اضطرت ﻻتخاذ قرار –هو اﻷول من نوعه– عندما وضعت شع ا أ ملها ق د الحجر
ً
الص  ،وهو ما ان مثا ة فرصة لﻸرض ل ت نفس قل منذ انطﻼق الثورة الصناع ة ال وضعت حدا للمرحلة اﻹقطاع ة،
ح ا وسا ضد
وجعلت من اﻵلة –ومن التكنولوج ة عموما– سﻼحا ق ا من أجل إعادة ه لة العالم .هكذا شن ال
ع المئات من ائناتها ،ولوث فضاءاتها ومساحاتها الحي ة .و رغم أن
الطب عة ،اس نفد ثرواتها ،وعدل خرائطها ،وق
الرأسمال ة العالم ة والمحل ة مارست ضغوطا ك ى من أجل منع اﻻستمرار س اسة الحجر الص الشامل ،ح ث أعطت
اﻷول ة للمصالح اﻻقتصاد ة مقا ل اﻻعت ارات الصح ة واﻹ سان ة ،فعادت ذلك ما ينة اﻹنتاج الصنا لمواصلة تدم ها
للطب عة؛ إﻻ أن تلك الوقفة اﻻس ثنائ ة والنادرة مثلت فرصة للو خطورة اﻻستمرار است اف ال وات الطب ع ة وتل ث
ال ون ذلك الحجم الضخم من النفا ات .العد د من دول العالم ت ذل جهودا حث ثة للوصول إ طاقات د لة غ ملوثة
ً
لل ون ،إﻻ أن الوﻻ ات المتحدة وحلفائها قودون معركة مضادة للدفاع عن الت ار القائم ع منطق ال ــح أو .
اليوم ،لم عد مقدور الحركة الحقوق ة الع ة أن سقط من حسا اتها ورة متا عة ما دور من جدل عال حول آفاق
ال حث العل ؛ نظرا ﻻرت اط نتائجه بوجود اﻹ سان و حقوق اﻹ سان ،فلسف ا وطب ا واقتصاد ا .منذ ظهور كوف د ،19-ك
الحد ث حول ما س » الحرب البيولوج ة« ،وهو ما جعلها أحد أهم التحد ات ال ى المطروحة ع الفكر الحقو ،
صدد اﻻخت ار ،وال من شأنها تع ض الح اة
فالتجارب ال تقوم بها مخت ات عدة العالم تكشف القدرة الفتا ة ال
ً
ال ة –فض عن أجهزة المناعة ال ة– إ مخاطر جس مة .إن مته الدوائر الص ن ة الوقوف خلف اخ اع ف وس
كورونا ،رغم عدم تقد مهم أدلة قاطعة ع ادعاءاتهم ،إنما س ندون ع أدوات تلك »الحرب«ال ستعدون لمواجهتها.
ما أن الس اق المحموم الجاري حال ا ب الدول ال ى المحتكرة للعلوم الطب ة؛ من أجل التوصل إ لقاح ــع قادر ع
وضع حد لﻼن شار الحا للجائحة ،ﻻ تح مه فقط اﻻعت ارات اﻹ سان ة ،و نما تقف وراءه حكومات ومصالح ك ى ،وترصد
ً
له أموا ضخمة؛ لتحقق من وراء ذلك أهداف اس ات ج ة متعددة.
الوجه اﻵخر لهذا الس اق يتمثل الحملة ال قوم بها عض اﻷط اء والخ اء لمناهضة اللقاحات ضد كوف د ،19-الجاري
إعدادها هذه الف ة .وحجتهم ذلك أنها قد تؤثر ع الجينات .من ب هؤﻻء طب ة العظام اري ماديج ال اعت ت أن
»اللقاحات المضادة ل وف د ُ 19-صممت لتجعلنا ائنات ح ة معدلة وراث ا« .ورغم اﻻع اض ع مثل هذه اﻻدعاءات 25،إﻻ
أن الجدل ﻻ يزال مستمرا ،و دايته ،إذ حتاج إ إث ات الفرض ات ال طرحها هؤﻻء العلماء ،ول نه عكس ً
جزء من
المخاوف ال يرددها عض أهل اﻻختصاص 26،لقد أصبح مستق ل العالم محفوفا المخاطر ،وﻻ ستطيع حركة حقوق
129

)Rowaq Arabi, 25 (4

مصدر هام من مصادر الفكر الحقو  ،أو

اﻹ سان تجاهل أي قض ة تمس وجود اﻹ سان وتهدد استمرار ته؛ فال حث العل
هكذا جب أن كون.
تواجه حركة حقوق اﻹ سان الع ة والعالم ة منعرجا خط س ب اﻻضطراب الشد د الناتج عن ان شار جائحة كوف د-
ً
 ،19والذي أثر ع اﻷوضاع الصح ة لغالب ة س ان اﻷرض من جهة ،فض عن س ه ركود اﻻقتصاد العال والقطري من
جهة أخرى .لقد تم التوقف هذا المقال عند التداع ات الخط ة للجائحة ع الفقراء وال ساء من جهة ،وع الب ة
الس اس ة للمجتمعات الع ة ال ﻻ تزال خاضعة ﻷنظمة مس دة تحتكر السلطة وال وة ،وتحاول اﻻلتفاف ع الم اسب
الصغ ة ال تحققت مجال الح ات وحقوق اﻹ سان من جهة أخرى .ما تم إبراز التحد ات المتعددة ال تواجهها الحركة
الحقوق ة الع ة والعالم ة ضوء المتغ ات الجار ة سواء س ب كوف د 19-أو غ ه ،وما ترتب عن ذلك من مهام وقضا ا
ﻻ د من اﻻهتمام بها ومتا عتها.

عن ال اتب

صﻼح الدين الجور

هو اتب ومفكر تو

مهتم قضا ا الحقوق والح ات وال سار اﻹسﻼ .

 1مركز الج رة للدراسات )» (2020ما عد و اء كوف د  :19أي عالم مكن توقعه؟« 13 ،أب ل ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم  ،2020ورد الدراسة أنه
»خﻼل أشهر اﻷزمة القاس ة ،وضعت الشعوب ثقتها الدولة لحمايتها من الخطر الداهم« ،وأ دت ع أن »مؤسسة الدولة تخ ج من ف ات اﻷزمة
أ قوة وقدرة ع الس طرة والتح م؛ و زداد ،التا  ،اعتماد الشعب عليها وتطلعه لقدراتها الحمائ ة ف ة التأزم والحرب والتهد د المق لة«،
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4644
 (2020) Smtcenter 2أنظر »كورونا و»عولمة الف وسات« ،عن اﻷمراض المعد ة وتداع اتها« 18 ،مارس ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم ،2020
جعل واقع »عولمة الف وسات« مسألة حق ق ة ،انتقلت
ذكر ال حث أن »اﻻنتقال المرعب والمذهل للف وسات س ب حركة السفر والتنقل الم
من دفات روا ات الخ ال العل إ الواقع المع ش اليوم ،إذ لم تعد الف وسات معزولة جغراف ا« للم د https://smtcenter.net/?p=15505
المرت ة السادسة واﻷرع عالم ا27 ،أ ت ر ،تار ــخ
 3اليوم السابع ) ،(2020تعرف ع ترت ب الدول قائمة إصا ات كورونا ..أم ا اﻷو وم
اﻻطﻼع  1د سم cleanuri.com/vmw6Aw ،2020
 4غوت ش ،أنطونيو اﻷم العام لﻸمم المتحدة)» ،(2020فض ل تعدد ة اﻷطراف والد لوماس ة«  24 ،إب ل ،تار ـ ــخ اﻻطﻼع  1د سم ،2020
أ د اﻷم العام أن جائحة كوف د– 19مثا ة »تذكرة مأساو ة مدى ارت اطنا العميق ،وأن الف وس ﻻ عرف حدودا ،و مثل جوهره تحد ا عالم ا،
وعلينا العمل أ ة إ سان ة واحدة ...وأن ستخلص من هذه التج ة الدروس المناس ة أوجه الضعف وعدم المساواة ال كشف عنها الف وس«،
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day
 5حسن ،عماد )» ،(2020هل ف ك ف وس كورونا اﻻتحاد اﻷورو و ق ع حلم الوحدة الع ة؟« 27 ،مارس ،موقع إذاعة صوت ألمان ا دو شه
ف له  ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم cleanuri.com/pzX1Zl ،2020
 6سا ش ارامو ،ارولينا )» ،(2020الفقراء هم اﻷ ت را من ف وس كورونا ،فماذا نحن فاعلون« 23 ،إب ل ،مدونات البنك الدو  ،تار ــخ اﻻطﻼع
 1د سم https://blogs.worldbank.org/ar/voices/covid-19-will-hit-poor-hardest-heres-what-we-can-do-about- ،2020
it
 7الخم  ،أحمد )» ،(2019الط قة الوس تتﻼ  %45 ..من اﻷ اللي ة تع ش تحت خط الفقر« 9 ،مارس ،بوا ة الوسط ،تار ــخ اﻻطﻼع 1
د سم http://alwasat.ly/news/libya/238164 ،2020
 8ﻻ تزال منظمة الصحة العالم ة تو بوسائل الوقا ة ،ومواصلة اﻻعتماد عليها ح عد استعمال اللقاح ،لم د من التفاص ل راجع الموقع الرس
لمنظمة الصحة العالم ةwww.who.int ،
 9ش سس ،خد جة )» ،(2020تق ة المناعة أول سﻼح لمواجهة ال اء«  7إب ل ،و الة أن اء اﻷناضول ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم ،2020
cleanuri.com/JYrA3Y
وسائل النقل العامة العالم العر  ،لﻼطﻼع ع ال وط،
موقع منظمة الصحة العالم ة غ قا لة للتطبيق
 10ال وط الواردة
Annonce·www.who.int
 11مجدي ،ك م)» ،(2018الفقر العالم العر  ..أرقام صادمة« 16 ،د سم  ،موقع الحرة ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم  ،2020حسب تق ر أصدره
البنك الدو » ُ َ
ﻼحظ أنه ال من ،صل عدد الس ان الواقع تحت خط الفقر إ  12.8مليون ب س ة تصل إ  48.6المئة من إجما عدد
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الس ان ،أما غزة والضفة ،تصل س ة الفقر إ  29.2المئة .و م  ،صل عدد الس ان القا ع تحت خط الفقر المح إ  26.1مليون،
حدود  15.2المئة ،و اﻷردن ،تصل إ 14.4
ب س ة مئ ة تصل إ  ،27.8و العراق ،تصل ال س ة إ  18.9المئة .أما تو س ف
المئة .وأخ ا المغرب ،تصل ال س ة إ  4.8المئة«cleanuri.com/bb0W3n ،
 12منظمة المرأة الع ة ،ب ان شأن أزمة ف وس كوروناhttp://arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=36 ،
 13بورسع دي ،ن ــهة )» ،(2020تضاعف  7مرات س ب ال ورونا...إنهاء العنف ضد المرأة أول ة قصوى« 22 ،إب ل ،صح فة ال وق التو س ة،
تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم http://www.alchourouk.com/node/107850 ،2020
 14محاجنة ،أنور وو ستون ،ك ستال)» (2020صعود دكتاتور ات »كوف د«« 19 ،أ ت ر ،صح فة الغد اﻷردن ة م جم عن فور ن بول  ،تار ــخ
اﻻطﻼع  1د سم cleanuri.com/QvbmQO ،2020
 15غ نات ،غيتا )» ،(2020الحد من التداع ات اﻻقتصاد ة لف وس كورونا بوضع س اسات موجهة كب ة«10 ،مارس ،مدونات صندوق النقد الدو ،
تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم cleanuri.com/EP2mQ5 ،2020
 16حس  ،مح الدين )» ،(2020دول ع ة ستغل أزمة كورونا لقمع الح ات« 25 ،يون ه ،موقع إذاعة ألمان ا دو شه ف له ،تار ـ ــخ اﻻطﻼع 1
ُ
د سم  ،2020تم اﻹشارة المقال لتأ د مفوضة حقوق اﻹ سان اﻷمم المتحدة ع استخدام عض الحكومات لقوان الطوارئ ال فرضت
س ب أزمة كورونا »لسحق المعارضة والس طرة ع الناس وﻹطالة ف ة قائها السلطة«https://p.dw.com/p/3eKVx ،
 17هيومان راي س وو ش )» ،(2020النقد الدو  :مكنوا المجتمع المد من م افحة الفساد أزمة »كورونا«« 4 ،مايو ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/04/341553 ،2020
 18حس  ،مح الدين )» ،(2020دول ع ة ستغل أزمة كورونا لقمع الح ات« ،مرجع سابق.
 19المحافظ ،جمال ) » ،(2020اليوم العال لح ة الصحافة :كورونا وقانون ش ات التواصل مسان ح ة التعب و ــهددان اﻹعﻼم المغر «3 ،
مايو ،صح فة القدس العر  ،تار ـ ــخ اﻻطﻼع  1د سم  ،2020ذكر المقال أن »المعهد الدو للصحافة رصد  130انتها ا مزعوما حق وسائل
ً
تقار ر ت تقد تداب م افحة كورونا ،فض عن فرض أ من 50
اﻹعﻼم منذ دا ة تف ف وس كوف د  ،19واعتقال نحو  40صحاف ا ،س ب
حالة قيود فرضت ع الحصول ع المعلومات ،مع سج ل ارتفاع الرقا ة واﻷخ ار الزائفة« ،cleanuri.com/4E1pwO ،أنظر أ ضا خلف،
محمد )» ،(2020الصحافة المستقلة وح ة التعب أول ضحا ا كورونا« 13 ،مايو ،موقع درج.كوم ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم  ،2020ذكر المقال أن
المنظمة العالم ة للصحف ونا ي اﻷن اء تؤكد أن »الجائحة وضعت الصحافة المستقلة الخط اﻷول من جبهة م افحتها ،بتقد مها المعلومات
الخاضعة للدقيق ،واﻷخ ار المؤكدة ال تنقذ الح اة اﻹ سان ة ،خاصة ال لدان ال تتل أ أو تتأخر سلطاتها اتخاذ اﻹجراءات الوقت المناسب«،
ً
مض فة أن »الصحافة المستقلة ذات أهم ة حي ة للجميع ول ل فرد ،غض النظر عما إذا ان العالم يواجه اﻷزمات وال وارث العامة ..ﻷن دورها ي كز
نتخذها ح ال من نواجه من أحداث وتطورات مختلفة«،
الدفاع عن المصالح اﻻجتماع ة ،إدرا نا لماه ة القرارات ال
https://daraj.com/46458/
قصد ه المهاج ن غ ال عي  ،الذين ما أن صلوا إ السواحل اﻹ طال ة ح قوموا ب حراق ه اتهم الشخص ة.
 20تعب تو
الهجرة من المغرب العر « صح فة العرب 16 ،أ ت ر  ،2020تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم ،2020
» 21كورونا يوسع دائرة الحالم
cleanuri.com/EP2Adb
 22عرقو  ،أن س )»» ،(2020الحرقة« مﻼذا لعائﻼت تو س ة أرهقها الركود واﻷزمة الس اس ة« نون بوست 24 ،يوليو ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم
https://www.noonpost.com/content/37775 ،2020
 23ب ان المفوضة السام ة لحقوق اﻹ سان» (2020) ،مفوض ة حقوق اﻹ سان لرؤساء حكومات العالم :ﻻ ت سوا القا ع خلف القض ان خﻼل جهود
التصدي لف وس كورونا« 25 ،مارس ،أخ ار اﻷمم المتحدة ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم  ،2020جاء الب ان »ع الحكومات إطﻼق اح ل شخص
أن خضعوا إ الفحوصات واﻹجراءات
ل س موقوفا ع أسس قانون ة ،ومن ضمنهم السجناء الس اسي ومعتق الرأي .و عد إطﻼق احهم ،ي
إليها ومتا عة أوضاعهم الصح ة«،
الطب ة الﻼزمة ،للتحقق من خلوهم من اﻷمراض وتقد م الرعا ة الﻼزمة للمحتاج
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052032
» ،(2016) 24أسوأ السجون العالم العر سمعة« 21 ،أغسطس ،موقع رص ف  ،22تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم ،2020
https://raseef22.net/article/1504-prisons-with-the-worst-reputation-in-the-arab-world
،
 25كوودمان ،جاك وفلورا ارم ش ل )» ،(2020ف وس كورونا :مزاعم وأ اذ ب حول اﻵثار الجان ة للقاحات المرتق ة« 27 ،يوليو ،موقع
تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-53545086 ،2020
» ،(2020) 26س لمنعه وحذر من مضاعفات محتملة ..استقالة كب أط اء الصدر ة روس ا س ب مخاطر لقاح كورونا« 14 ،أغسطس ،موقع
الج رة ،تار ــخ اﻻطﻼع  1د سم cleanuri.com/jVDXBb ،2020
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