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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
ّ
 1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2021
كلمات مفتاحية :العراق ،تونس ،السودان ،الجزائر ،لبنان.
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سرام /راذآراذآ

 2021/1/1أعلن العريب القاسمي ،عضو مجلس شورى حركة النهضة،
وهو تحدي ًدا عضو لجنة السياسات داخل مجلس الشورى ،استقالته
من الحركة .ورشح يف تدوينة عىل حسابه عىل موقع التواصل
االجتامعي فيسبوك أسباب قراره ،منتق ًدا صمت "النافذين يف الحركة
عن الخسارات املوجعة واملد ّوية باستقالة قيادات من الوزن الثقيل"،
وفق تعبريه.
(ألرتا تونس)2021/1/1 ،

 2021/1/1يواصل عدد من جرحى الثورة التونسية وعائالت
شهدائها اعتصامهم مبقر الهيئة الوطنية لشهداء وجرحى الثورة
والعمليات اإلرهابية ،الذين دخل بعضهم يف إرضاب جوع منذ
 21كانون األول /ديسمرب  .2020وقد اتخذ عدد من املعتصمني
منحى آخر يف االحتجاج ،يوم الجمعة غرة كانون الثاين /يناير ،2021
إذ أقدموا عىل خياطة أفواههم ،يف حركة تصعيدية من أجل حثّ
السلط عىل االستجابة ملطالبهم.
(ألرتا تونس)2021/1/1 ،

 2021/1/1وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد املجيد تبون،
مرسو ًما للتصديق عىل التعديل الدستوري لينرش يف "الجريدة
الرسمية" .ويضم مرشوع تعديل الدستور ،ديباجة و 7أبواب ،ويرتكز
يف أبرز بنوده عىل منع الرتشح للرئاسة ألكرث من فرتتني ( 5سنوات
لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتني أو منفصلتني .كام يشمل التعديل
تعيني رئيس الحكومة من األغلبية الربملانية ،والسامح مبشاركة
الجيش يف مهامت خارج الحدود ،برشط موافقة ثلثي أعضاء الربملان.
(ألرتا جزائر)2021/1/1 ،

 2021/1/2أعلنت ستيفاين وليامز ،املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة يف ليبيا باإلنابة ،تأسيس اللجنة االستشارية املنبثقة من
ملتقى الحوار السيايس الليبي ،معرب ًة عن امتنانها ألعضاء امللتقى
ملشاركتهم الفعالة والبناءة .وقد ذكر بيان صحفي صادر عن بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا أن البعثة تلقت  28ترشي ًحا وتزكية
من امللتقى .وأشادت البعثة بالحامس الذي أبداه أعضاء امللتقى
يف عملية الرتشيح والتزكية .وقالت البعثة ،يف بيان صحفي" :متاشيًا
مع مبدأ الشمولية الذي ميثّل صلب مبادئ ملتقى الحوار السيايس
الليبي ،قررت البعثة توسيع اللجنة االستشارية إىل  18عض ًوا ،من
أجل ضامن تن ّوع جغرايف وسيايس واسع النطاق ،باإلضافة إىل ضامن
مشاركة املرأة والشباب واملكونات الثقافية".
(أخبار األمم املتحدة)2021/1/2 ،

 2021/1/2ب ّرأت محكمة االستئناف العسكرية يف البليدة غرب
كل من
الجزائر العاصمة من تهمة "التآمر عىل الجيش والدولة" ً
سعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة،
واملديرين السابقني لالستخبارات ،محمد مدين امللقب بـ "توفيق"،

وعثامن طرطاق ،واألمينة العامة لحزب العامل لويزة حنون ،بحسب
وكالة األنباء الجزائرية.
(فرانس )2021/1/2 ،24

رقم تقديريًا
 2021/1/4ق ّدمت لجنة النزاهة مبجلس النواب العراقي ً
عن حجم االٔموال املهربة خارج العراق يفوق بنحو  10ا ٔضعاف ما
أعلنت عنه السلطات التنفيذية قبل  4ا ٔشهر .وقال الدفاعي يف
ترصيح ،إ ّن "الحكومة شكلت لجنة ملكافحة الفساد ،وهذه اللجنة
عملت خالل االٔيام االٔوىل بشكل واضح وكبري ،ولكنها تراجعت خالل
الفرتة االٔخرية بسبب الضغوط السياسية ،حيث اتهمت بشتى ا ٔنواع
االتهامات" .وأضاف الدفاعي أ ّن "االٔموال التي أنفقت بعد عام 2003
يف العراق تقدر بألف تريليون دينار ،وهي تشمل موازنات الوزارات
التشغيلية واالستثامرية ،حيث ُهدرت أموال طائلة يف قضايا التعاقد،
فضل عن أشكال أخرى من الفساد طالت أغلب العقود".
ً
(ألرتا عراق)2021/1/4 ،

 2021/1/5أعلن رئيس الحكومة التونسية ،هشام املشييش ،إعفاء
وزير الداخلية توفيق رشف الدين من منصبه ،وتويل املشييش نفسه
املنصب بالنيابة إىل حني تكليف وزير جديد للوزارة .ويُنظر إىل وزير
الداخلية املقال عىل أنه أحد املقربني من الرئيس التونيس قيس
سع ّيد .وقد يُلقي هذا القرار بظالله عىل الرتتيبات املتعلقة بالحوار
الوطني الذي بادر به االتحاد العام التونيس للشغل من أجل التوصل
إىل حلول لألزمة االقتصادية والسياسية يف البالد.
(دويتشه فيله)2021/1/5 ،

 2021/1/5قال الرئيس العراقي ،برهم صالح ،إن العراقيني يف حاجة
إىل تعزيز األجهزة األمنية وضبط السالح املنفلت ،الفتًا إىل أن هناك
من يريد أن يُشغلهم برصاعات داخلية تستنزفهم وتهدد كيانهم.
(ألرتا عراق)2021/1/5 ،

 2021/1/6نفذت اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة " ،"5+5األربعاء،
عملية تبادل ثالثة لألرسى بني الحكومة الرشعية قوات خليفة حفرت،
وفق عضو يف اللجنة .وقال عضو اللجنة العسكرية عن الحكومة
الليبية ،العميد مختار نقاصة ،لـ "وكالة ألناضول"" :استبدلنا 27
أس ًريا تاب ًعا قوات حفرت مقابل  8من قواتنا" .وأضاف" :جرت العملية
يف منطقة الشويرف ( 417كم جنوب العاصمة طرابلس) ،بحضور
وفدين من اللجنة العسكرية املشرتكة ،وأعيان من مناطق مختلفة".
وهذه هي عملية التبادل الثالثة لألرسى بعد عمليتني شملتا  54أس ًريا،
هم  16من قوات الحكومة و 38من ميليشيا حفرت.
(وكالة األناضول)2021/1/6 ،

 2021/1/7جدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سع ّيد ،قبوله
مببادرة االتحاد العام التونيس للشغل حول تنظيم حوار وطني .وجاء

قيثوتلا

123

محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

ذلك خالل لقاء جمعه باألمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب بقرص
الرئاسة بقرطاج ،وفق بالغ نرشته رئاسة الجمهورية.

والتي خرجت احتجا ًجا عىل الفساد والبطالة والركود االقتصادي
وسوء الخدمات العامة ،وتدخّل إيران يف الشؤون الداخلية للعراق.

 2021/1/7تشهد والية قفصة إرضابًا عا ًما دعا إليه كل من االتحاد
الجهوي للشغل بقفصة واالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
اإلنسان وفرع عامدة املحامني ،وذلك ملا اعتربوه ترديًا للوضع
التنموي بالجهة ،ولعدم إيفاء الحكومات املتعاقبة بتنفيذ القرارات
املتخذة لفائدة الجهة منذ سنة .2015

 2021/1/8أكّد سفري الواليات املتحدة األمريكية بتونس ،دونالد
بلوم ،االلتزام الثابت لبالده بدعم النمو االقتصادي الشامل وتعزيز
نجاح تونس بوصفها دميقراطية تعدديّة .وجاء ذلك خالل لقاء
جمعه برئيس الحكومة التونسية هشام املشييش ،وقال فيه أيضً ا
إن "بالده تظل ملتزمة بدعم املسار الدميقراطي بتونس ،الذي يدعم
املجتمع املدين ،ويسمح بتمكني املرأة والشباب ،ويحفز اإلصالحات
ويرسخ مشاركة املواطنني يف الحكم ،ويدعم األمن"،
االقتصاديةّ ،
بحسب ما نقله بالغ إعالمي لرئاسة الحكومة.

(ألرتا تونس)2021/1/7 ،

(موزاييك أف أم)2021/1/7 ،

 2021/1/7حذّرت منظمة "أنا يقظ" النشطة يف مجال مكافحة
الفساد وغسل األموال الحكومة التونسية من قرب سقوط اآلجال
القصوى السرتجاع األموال امله ّربة من قبل عائلة الرئيس السابق زين
العابدين بن عيل قبل الثورة عام .2010
(الرشوق)2021/1/7 ،

 2021/1/8ترأّس رئيس الجمهورية الجزائرية ،عبد املجيد تبون،
جلسة عمل خ ُّصصت للمرشوع التمهيدي للقانون العضوي لنظام
االنتخابات ،بحسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية .وأفاد البيان
أنه يف بداية الجلسة أعطى تبون الكلمة ألحمد لعرابة ،رئيس
اللجنة الوطنية املكلفة بإعداد مرشوع مراجعة القانون العضوي
لالنتخابات ،لعرض "تقرير مفصل حول مضمون ومراحل صياغة هذا
القانون الهام".
(ألرتا جزائر)2021/1/8 ،

 2021/1/8أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قرا ًرا جمهوريًا
بدعوة مجلس النواب لالنعقاد .ونرشت "الجريدة الرسمية" قرار
شخصا يف عضوية
رئيس الجمهورية رقم  4لسنة  ،2021بتعيني 28
ً
مجلس النواب.
(مرصاوي)2021/1/8 ،

 2021/1/8طالبت النائب عالية نصيف ،رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي ،بتنفيذ حملة لتطهري وزارة الكهرباء ممن
وصفتهم بـ "الفاسدين" ،الفتة إىل أن "حيتان الفساد" يف الوزارة
يتعمدون تعطيل محطات الكهرباء إلجبار الدولة عىل استرياد الطاقة
مباليني الدوالرات.
(ألرتا عراق)2021/1/8 ،

 2021/1/8فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات عىل رئيس
هيئة الحشد الشعبي العراقية ،ومستشار األمن القومي السابق،
فالح الفياض ،لصلته بانتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان .وقال بيان
الوزارة إن ميليشيات الحشد الشعبي املوالية إليران قد اعتدت عىل
املشاركني ضمن التظاهرات العراقية يف ترشين األول /أكتوبر ،2019

(قناة الحرة)2021/1/8 ،

(قناة نسمة التونسية)2021/1/8 ،

 2021/1/8هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر ،عبري مويس،
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،نور الدين الطبويب،
كل من الحزب
بسبب ترصيحه األخري الذي أكّد فيه أنه لن تتم دعوة ّ
الدستوري الحر وائتالف الكرامة إىل الحوار الوطني.
(ألرتا تونس)2021/1/8 ،

 2020/1/9دعا رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري،
إىل رضورة إطالق حوار جاد ومسؤول بخصوص قانون االنتخابات،
مشد ًدا عىل توفري ضامنات نزاهة االنتخابات املختلفة واالتفاق عىل
جدول تنظيمها ،واالبتعاد عن كل شكل من أشكال تدخّل اإلدارة يف
املنافسة بني األحزاب.
(الوسط الجزائرية)2021/1/9 ،

 2021/1/9أكّد املتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة
والسياحة واآلثار حسن ناظم ،رغبة الحكومة مبراقبة "جدية" دولية
لالنتخابات لضامن نزاهتها ،وقال يف مؤمتر صحفي إن رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي "وجه بعقد اجتامع لتذليل الصعوبات أمام إكامل
معامالت ذوي الشهداء والجرحى" ،وأشار إىل أن "هناك اهتام ًما
جديًا مبسألة االنتخابات" ،مضيفًا أن "الحكومة ترغب يف مراقبة
جدية دولية لالنتخابات لضامن نزاهتها".
(العراق ً
أول)2021/1/9 ،

 2021/1/10تجددت االحتجاجات الشعبية يف مدينة النارصية
جنوب رشق العراق ،حيث استعاد متظاهرون السيطرة عىل ساحة
الحبويب عشية إغالقها من قبل قوات األمن العراقية الجمعة ،وفقًا
لوسائل إعالم محلية .وانطلقت التظاهرات منذ ساعات الصباح
األوىل احتجا ًجا عىل حمالت االعتقال التي استهدفت مؤخ ًرا ناشطني
يف الحراك الشعبي يف النارصية.
(قناة الحرة)2021/1/10 ،
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 2021/1/11كشفت مصادر رفيعة يف العاصمة بغداد عن تغيريات
أجرتها املفوضية العليا لالنتخابات يف العراق ،شملت نحو  30منصبًا
إداريًا وتنفيذيًا ورقابيًا ،من خالل النقل أو التعيني ،وبعلم من رؤساء
الكتل السياسية الكبرية النافذة يف الربملان ،ومن دون إشعار رسمي
أو إعالن عن ذلك.

الغنويش ،يف مقابلة خاصة مع "التلفزيون العريب" نرشها أمس مبناسبة
الذكرى السنوية العارشة للثورة التونسية ،إن لديه ثقة بأن القضاء
سوف ينصف رئيس حزب "قلب تونس" ،نبيل القروي ،املوقوف عىل
ذمة قضية ته ّرب رضيبي ،مضيفًا أنه سوف يخرج معززًا مك ّر ًما ،عىل
حد تعبريه.

 2021/1/13انطلقت يف مقر األمــم املتحدة يف جنيف جولة
حوار بني الفرقاء الليبيني عىل مستوى اللجنة االستشارية ،والتي
انبثقت من امللتقى السيايس للحوار الــذي ُعقد يف تونس يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020وتهدف إىل التوافق عىل آليات اختيار
السلطة التنفيذية ضمن مساعي إنهاء األزمة السياسية يف ليبيا.

 2021/1/16أدرجت وزارة الخزانة األمريكية ،يف  13كانون الثاين /يناير،
امللقب
رئيس أركــان الحشد الشعبي عبد العزيز املحمداوي،
ّ
بـ "الخال" أو "أبو فدك" عىل قامئة عقوباتها.

(العريب الجديد)2021/1/11 ،

(الجزيرة نت)2021/1/13 ،

 2021/1/14اجتازت حكومة برش الخصاونة يف األردن اختبار ثقة
الربملان الذي يضم  130عض ًوا بعد حصولها عىل ثقة  88نائ ًبا ،مقابل
 38نائ ًبا حجبوا الثقة ،وامتناع نائب واحد عن التصويت.
(الرشق األوسط)2021/1/14 ،

 2021/1/14قالت منظمة العفو الدولية إنه "بعد ميض  10سنوات
من الثورة التونسية ،التي أشعلت موجة من االنتفاضات يف جميع
أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ال يزال الضحايا يناضلون من
أجل نيل العدالة ،وجرب الرضر عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان التي ارتُكبت خالل الثورة ،بني  17كانون األول /ديسمرب 2010
و 14كانون الثاين /يناير  ."2011وأضافت العفو الدولية أن "الحكومات
التونسية املتعاقبة تقاعست عن إعطاء األولوية للمساءلة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها قوات األمن .وقد أسهم
اإلفالت من العقاب عىل أعامل التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
السيئة ،أو االستخدام املفرط للقوة يف املايض ،يف حلقة ال تنتهي
من االنتهاكات".
(ألرتا تونس)2021/1/14 ،

 2021/1/14أصــدر رئيس مجلس الـــوزراء املــري ،مصطفى
مدبويل ،القرار رقم  104لسنة  2021بالالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم مامرسة العمل األهيل رقم  149لسنة  ،2019مؤرخًا يف
 11كانون الثاين /يناير  ،2021وأشارت املادة األوىل من مواد اإلصدار
إىل مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات املنشأة بقانون أو استنا ًدا إىل
اتفاقيات دولية أبرمتها مرص.
(الرشوق)2021/1/14 ،

 2021/1/15اعترب رئيس حركة النهضة التونسية ،راشد الغنويش ،أن
التشتت يف مشهد الربملان الذي يرتأسه سببه القانون االنتخايب ال
الدستور ،مش ًريا إىل أن حزبه تق ّدم مببادرة ترشيعية لتغيري القانون
االنتخايب وإقرار نسبة  5يف املئة كعتبة انتخابية لدخول الربملان .وقال

(العريب الجديد)2021/1/15 ،

(القدس العريب)2021/1/16 ،

 2021/1/18ناشد الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،الشباب عدم
التعرض "لألعراض واملمتلكات" خالل االحتجاجات ،محذ ًرا "ممن
يسعى إىل املتاجرة بفقر املواطنني" ،و"هو ال يتحرك إال يف الظالم"
بهدف "بث الفوىض".
(الجزيرة نت)2021/1/18 ،

 2021/1/18دعا االتحاد العام التونيس للشغل يف بيان له الشباب
املحتج إىل وقف االحتجاجات الليلية ملا قد ينج ّر عنها من اندساس
ّ
وتجاوزات ،وعدم االنجرار وراء العنف ،كام ن ّدد بعمليات النهب
واالعتداء عىل امللك العام والخاص ،ويهيب بهم رفض الفوىض
ومنع التخريب ،مذك ًرا أنه يعترب االحتجاج السلمي حقًّا مكتس ًبا
مرشو ًعا ومنج ًزا من أه ّم منجزات  17كانون األول /ديسمرب -
 14كانون الثاين /يناير ،وضَ منه دستور  27كانون الثاين /يناير .2014
(ألرتا تونس)2021/1/18 ،

 2021/1/18دان االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية ،االحتجاجات الليلية وأحداث الرسقة والتخريب األخرية
التي استهدفت املنشآت العامة والخاصة يف العديد من الواليات.
(ألرتا تونس)2021/1/18 ،

 2021/1/18دانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتونس
(حكومية) ،رئيس الحكومة السابق ،إلياس الفخفاخ ،يف شبهة
"تضارب املصالح".
(العرب)2021/1/18 ،

 2021/1/18قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب عىل قوات
األمن التونسية أن متتنع فو ًرا عن استخدام القوة غري الرضورية
واملفرطة لتفريق املحتجني الذين خرجوا إىل الشوارع يف العاصمة
وعدة محافظات ،ضد التهميش وعنف الرشطة والفقر وانعدام فرص
العمل.
(منظمة العفو الدولية)2021/1/18 ،

 2021/1/19أعلنت السلطات يف تونس عن القبض عىل أكرث من
 600شخص بعد أربع ليا ٍل من االحتجاجات العنيفة .وعاودت
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حشود ،أغلبها من الشباب ،التجمع يف وسط العاصمة تونس ،وراحوا
يرشقون قوات الرشطة بالحجارة والقنابل الحارقة .ور ّدت قوات
األمن باستخدام قنابل الغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه.
(يب يب يس العربية)2021/1/19 ،

 2021/1/19اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السيايس الليبي باألغلبية
آلية اختيار ممثيل السلطة التنفيذية يف البالد.
(وكالة األناضول)2021/1/19 ،

 2021/1/20قررت الحكومة العراقية تأجيل موعد االنتخابات
املبكرة العامة إىل  10ترشين األول /أكتوبر املقبل ،بعد أن كانت
حددته سابقًا يف  6حزيران /يونيو .وص ّوت مجلس الوزراء باإلجامع
عىل املوعد الجديد يف جلسته األسبوعية االعتيادية التي عقدها،
أمس الثالثاء ،واستضاف خاللها رئيس وأعضاء املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات.
(الرشق األوسط)2021/1/20 ،

قتيل وجري ًحا يف تفجري
يقل عن ً 20
 2021/1/21سقط ما ال ّ
نفذه انتحاري بواسطة حزام ناسف ،استهدف سوقًا لبيع املالبس
املستعملة يف منطقة الباب الرشقي وسط العاصمة العراقية بغداد.
ويع ّد هذا التفجري األعنف من نوعه الذي تشهده العاصمة بغداد
منذ عام  ،2017إذ مل تس َّجل فيها منذ ذلك الحني اعتداءات إرهابية
مامثلة وبهذه الحصيلة الكبرية.
(العريب الجديد)2021/1/21 ،

 2021/1/21أعلن الناطق باسم قيادة العمليات املشرتكة ،تحسني
الخفاجي ،ارتفاع حصيلة الهجوم االنتحاري وسط بغداد ،يف ترصيح
قائل إن "حصيلة
لـ "وكالة األنباء الرسمية" وتابعته "ناس نيوز" ً
قتيل
التفجريين اإلرهابيني يف منطقة الباب الرشقي ارتفعت إىل ً 28
و 73جري ًحا" .وح ّملت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق،
الخميس ،القوات األمنية املسؤولية الكاملة عن التفجريين الداميني
اللذين وقعا وسط بغداد.
(ناس نيوز)2021/1/21 ،

 2021/1/21اتخذ مصطفى الكاظمي ،القائد العام للقوات املسلحة،
جملة قرارات تضمنت تغيريات أمنية وإقالة أحد القادة ،عىل خلفية
الهجوم االنتحاري املزدوج الذي استهدف قلب العاصمة بغداد.
(ألرتا عراق)2021/1/21 ،

 2021/1/22أعلن تنظيم "داعش" تب ّني الهجوم االنتحاري املزدوج
يف قلب العاصمة بغداد والذي خلّف عرشات الضحايا.
(ناس نيوز)2021/1/22 ،

 2021/1/23أفادت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
أن أعامل العنف القبيل األخرية يف دارفور أجربت أكرث من  100ألف
شخص عىل الفرار من ديارهم بحثًا عن األمن ،مبا يف ذلك عدد كبري

شخصا،
لجأ إىل دولة تشاد املجاورة .ووفقًا للمفوضية ،فقد 250
ً
من بينهم  3من العاملني يف املجال اإلنساين ،حياتهم يف االشتباكات
التي بدأت يف  15كانون الثاين /يناير الجاري يف والية غرب دارفور،
وامتدت إىل جنوب دارفور يف اليوم التايل.
(ألرتا سودان)2021/1/23 ،

 2021/1/23أعلن وف َدا برملان طربق واملجلس األعىل للدولة الليبي،
يف ختام الجولة الخامسة من الحوار الليبي مبدينة بوزنيقة املغربية،
عن التوصل إىل اتفاق مبنزلة خريطة طريق لحلحلة ملف شاغيل
املناصب السيادية السبعة .ومبوجب االتفاق الذي تم التوصل إليه
بني ممثيل برملان طربق واملجلس األعىل للدولة الليبي ،سيجرى
تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتوىل اتخاذ الخطوات اإلجرائية
بشأن شاغيل  5مناصب سيادية (محافظ مرصف ليبيا املركزي ونائبه،
ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية ونائبه ،ورئيس ديوان املحاسبة ونائبه،
ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه ،ورئيس وأعضاء املفوضية العليا
لالنتخابات) ،وذلك وفق الرشوط واملعايري املتوافق عليها.
(العريب الجديد)2021/1/23 ،

 2021/1/23انطلقت مسرية احتجاجية من شارع الحبيب بورقيبة
بالعاصمة التونسية دعت إليها منظامت وأحزاب وناشطون عىل
منصات التواصل االجتامعي ،مطالبني بإطالق رساح موقويف التحركات
االحتجاجية األخرية التي عرفتها عديد الواليات.
(ألرتا تونس)2021/1/23 ،

 2021/1/24أعلن وفدان ُيثّالن َ
طرف األزمة الليبية عن افتتاح
باب الرتشّ ح للمناصب "السيادية" السبعة يف البالد ،من  26كانون
الثاين /يناير إىل  2شباط /فرباير ،وذلك يف أعقاب جولة جديدة من
املحادثات يف املغرب .وتهدف هذه العملية إىل اختيار مرشّ حني لهذه
املناصب يف أقرب وقت ممكن؛ حتى تتمكّن السلطة التنفيذية التي
سيتم انتخابها األسبوع املقبل يف جنيف من "التنسيق بشكل سلس"
مع املسؤولني الجدد ،بحسب إعالن مشرتك أصدره الطرفان.
(التلفزيون العريب)2021/1/24 ،

 2021/1/25أعلنت هيئة النزاهة يف العراق صدور حكم ضد املدير
العام السابق للمرصف العراقي للتجارة  TBIبتهمة اإلرضار مبال
الجهة التي كان يعمل فيها ،مببلغ يصل إىل  40مليون دوالر.
(ناس نيوز)2021/1/25 ،

 2021/1/25و ّجه الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،رسالة مبارشة
رافضة للتعديل الوزاري املوسع الذي أجراه رئيس الحكومة ،هشام
املشييش ،عىل حكومته لعدم "احرتامه اإلجراءات التي نص عليها
الدستور" ،مش ًريا إىل أنه لن يقبل بأداء اليمني الدستورية لبعض
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املقرتحني يف التعديل الوزاري الذين تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات
تضارب مصالح.
(العرب)2021/1/25 ،

 2021/1/27ص ّدق مجلس نواب الشعب التونيس (الربملان) عىل
التعديل الوزاري يف حكومة هشام املشييش باألغلبية املطلقة.
(وكالة األناضول)2021/1/27 ،

 2021/1/28احتلت تونس املرتبة  69عامليًا ضمن مؤرش مدركات
الفساد لسنة  2020الذي أصدرته اليوم الخميس منظمة الشفافية
الدولية ،وفق بيان ملنظمة "أنا يقظ" التي متثل املنظمة الدولية
يف تونس .وكشف املؤرش أن املرتبة التي حصلت عليها تونس هي
األعىل منذ  10سنوات ،وآخرها املرتبة  74يف سنة  .2019كام تق ّدمت
تونس يف الرتتيب العام بحصولها عىل مجموع  44نقطة من 100
نقطة ،متقدم ًة بذلك بنقطة واحدة عن سنة  .2019ويستند مؤرش
وتقييم للفساد أجراه
مدركات الفساد لعام  2018إىل  13استطال ًعا
ً
خرباء لتحديد درجة انتشار الفساد يف القطاع العام يف  180دولة
وإقليم ،عن طريق إسناد درجة ترتاوح بني ( 0األكرث فسا ًدا) و100
ً
(األكرث نزاهة).
(الرشوق)2021/1/28 ،

 2021/2/3استنكر االتحاد العام التونيس للشغل "عمل بعض
األطــراف عىل إفشال مبادرته إلنقاذ البالد التي تب ّناها رئيس
الجمهورية وسعيهم إىل إفراغها من مضمونها".
(ألرتا تونس)2021/2/3 ،

ُ 2021/2/4عرث عىل الناشط اللبناين لقامن سليم "مقتولً بإطالق نار
يف رأسه داخل سيارته يف العدوسية" جنوب البالد ،بحسب ما أفادت
نقل عن مصدر أمني .وكان سليم
"وكالة األنباء الفرنسية" الخميسً ،
معروفًا مبواقفه املنتقدة لحزب الله.
(فرانس )2021/2/4 ،24

 2021/2/5اختار ملتقى الحوار السيايس الليبي ،بقيادة األمم
املتحدة ،حكومة مؤقتة عرب التصويت ،يكون فيها محمد املنفي
رئيسا للوزراء ،وتضم
رئيسا للمجلس الرئايس ،وعبد الحميد دبيبة ً
ً
القامئة أيضً ا عضوي املجلس موىس الكوين وعبد الله حسني الاليف.
وفازت قامئتهام بـ  39صوتًا من أصل  ،73مقابل  34صوت ًا ملنافسيهام
رئيس برملان الرشق عقيلة صالح ،ووزير الداخلية املقيم يف الغرب
فتحي باشاغا ،ملنصب رئيس الوزراء.
(الجزيرة نت)2021/2/5 ،

 2021/2/6تعرض ثالثة محامني ،وهم ياسني عزازة وعبد النارص
العويني (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد) ورحال
جاليل ،العتداءات وسط العاصمة التونسية ،أحدها من قبل أمنيني
بشارع الحبيب بورقيبة (العويني) ،وآخر بشارع ابن خلدون ،من

قبل أطـراف ير ّجح ،بحسب عميد املحامني ،أنهم عنارص أمن ّية
بالزي املدين.
(بوابة تونس اإلذاعية)2021/2/6 ،

 2021/2/8أعلن رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك ،التشكيل
الحكومي الجديد الذي يضم  26حقيبة وزارية .وقال حمدوك ،خالل
مؤمتر صحفي بالخرطوم إلعالن التشكيل ،إنه تم إرجاء إعالن وزارة
الرتبية والتعليم ملزيد من التشاور .واحتفظ  5وزراء مبواقعهم يف
التشكيل الجديد ،وهم وزير الدفاع الفريق ياسني إبراهيم ياسني،
والعدل نرص الدين عبد الباري ،والشؤون الدينية نرص الدين مفرح،
والري يارس عباس ،والتعليم العايل انتصار صغريون.
(العني)2021/2/8 ،

 2021/2/8قالت مصادر برملانية مرصية إن "أربعة وزراء تجاهلوا
طلب مجلس النواب اإلدالء ببيان أمام الربملان ،حول إنجاز برامج
وزاراتهم يف العامني املاضيني ،والخطة املستقبلية لها ،يف ضوء
برنامج الحكومة (مرص تنطلق  .")2022-2018وأشارت إىل اختتام
جلسات الربملان املخصصة لالستامع إىل أعضاء الحكومة ،بإدالء وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،عمرو طلعت ،ووزيرة التخطيط
والتنمية االقتصادية ،هالة السعيد ،ببيانيهام.
(العريب الجديد)2021/2/8 ،

 2021/2/8اقرتح تحالف ألحزاب املعارضة الصومالية تشكيل مجلس
وطني من النواب وزعامء املعارضة واملجتمع املدين إلدارة البلد بعد
انتهاء والية الرئيس الصومايل.
(رويرتز)2021/2/8 ،

 2021/2/9أكد عبد الحسني الهنداوي ،مستشار رئيس الوزراء
العراقي لشؤون االنتخابات ،أن الجهة املعنية يف اتخاذ قرار مراقبة
االنتخابات هو مجلس األمن ،مؤك ًدا أن األمم املتحدة لن ترشف
عىل العملية.
(ألرتا عراق)2021/2/9 ،

 2021/2/9أشارت عضو املكتب التنفيذي لنساء قوى الحرية والتغيري
عضو املكتب السيايس لحزب املؤمتر السوداين بوالية الخرطوم ،رهام
عبيد ،إىل أن متثيل النساء يف التشكيل الوزاري الجديد غري ٍ
مرض لهن
كنساء سياسيات ،قائلة :جاء التمثيل النسوي مخالفًا ملا نصت عليه
الوثيقة الدستورية واتفاق سالم السودان بجوبا ،بإعطاء النساء نسبة
 40يف املئة عىل كافة مستويات السلطة االنتقالية .كام أشارت إىل أن
وجود أربع نساء يف التشكيل الوزاري جاء نتيجة قصور من النساء
أنفسهن داخل أحزابهن السياسية.
(ألرتا سودان)2021/2/9 ،
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 2021/2/9كشف الناشط السيايس إسالم بن عطية عن رفض وزارة
الداخلية الرتخيص للحزب الذي أعلن عن تأسيسه تحت مسمى
"التيار الوطني الجديد" ،وذكر أنه ق ّرر مقاضاتها أمام مجلس الدولة.
(ألرتا جزائر)2021/2/9 ،

 2021/2/10اتسعت رقعة االحتجاجات يف السودان بسبب تر ّدي
األوضاع االقتصادية وغالء أسعار السلع الرضورية وشح الوقود.
وشهدت مدن الخرطوم ونياال (غرب) واألبيض (جنوب) والقضارف
وبورتسودان (رشق) ،احتجاجات عنيفة تخللتها أعامل تخريب
ونهب للمحالت التجارية وحرق سيارات الرشطة .وأطلقت الرشطة
السودانية ،قنابل الغاز املسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي يف
الهواء لتفريق تظاهرات جديدة مبدينة نياال ،مركز والية جنوب
دارفور غرب السودان.
(وكالة األناضول)2021/2/10 ،

  2021/2/10انتقد الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،محاولة البحث
عام وصفه مبخرج قانوين مستحيل ألزمة اليمني الدستورية ،وكشف
استعانة عدد من السياسيني بسفارات أجنبية بغرض التدخل يف
األزمة السياسية الداخلية.
(الجزيرة مبارش)2021/2/10 ،

 2021/2/11أعلنت هيئة النزاهة العراقية (رسمية) ،توجيه اتهامات
بالفساد إىل  63وزي ًرا حال ًيا وسابقًا خالل عام .2020
(وكالة األناضول)2021/2/11 ،

 2021/2/12أعلن وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أنه سيلغي
تصنيف جامعة الحويث اليمنية منظم ًة إرهابي ًة أجنبية ،بد ًءا من
 16شباط /فرباير ،لكنه حذّر من إمكانية فرض مزيد من العقوبات
عىل أعضاء بالجامعة.
(رويرتز)2021/2/12 ،

 2021/2/12ص ّدقت الحكومة املغربية ،يف مجلس وزاري ترأسه امللك
محمد السادس ،عىل  4مشاريع قوانني تنظيمية مؤطرة لالنتخابات
العامة املرتقب تنظيمها يف العام الجاري .وجاء ذلك يف بيان للديوان
املليك نرشته "وكالة األنباء املغربية الرسمية" .وقال البيان إن القوانني
التنظيمية األربعة تهدف إىل "تطوير قواعد النظام االنتخايب ،وتقوية
الضامنات االنتخابية ،وضبط قواعد استفادة األحزاب السياسية من
الدعم املايل ،وتخليق العمليات االنتخابية ،وتعزيز الشفافية املالية
للحمالت االنتخابية للمرشحني".
(وكالة األناضول)2021/2/12 ،

 2021/2/12ج ّدد رئيس الحكومة التونسية ،هشام املشييش ،تأكيده
أن الدولة ملتزمة بتعهداتها فيام يتعلّق باتفاق "الكامور" ،وذلك إثر
عودة االحتجاجات يف منطقة الكامور بوالية تطاوين .وأضاف ،يف
ترصيح لوسائل إعالم محلية ،أن "حكومته التزمت بتعهدات حكومات

تخل بتعهداتها التي التزمت بها" ،مش ًريا إىل أنها
سابقة ،فكيف لها أن ّ
حل إشكاليات أخرى أيضً ا ،وفق تعبريه.
بصدد العمل عىل ّ
(ألرتا تونس)2021/2/12 ،

 2021/2/16تجمعت حشود كبرية يف رشق الجزائر يف مدينة
خراطة ،مهد الحراك املناهض للنظام ،إلحياء الذكرى الثانية
لالنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من
السلطة .وتظهر صور ومقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعالم محلية
وشبكات التواصل االجتامعي متظاهرين يل ّوحون باألعالم الجزائرية
واألمازيغية مرددين شعارات الحراك "من أجل استقالل الجزائر"
و"تبون وصل بالتزوير ،عيّنه الجيش" و"الجرناالت يف سلة املهمالت".
(القدس العريب)2021/2/16 ،

 2021/2/18أعلن الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عن حل
الربملان وإجراء انتخابات ترشيعية مبكرة .وكشف الرئيس تبون ،يف
خطاب له مبناسبة يوم الشهيد الجزائري ،عن تعديل حكومي مرتقب
قائل "إن التعديل الحكومي هذا سيشمل
يف أجل أقصاه  48ساعةً ،
كل وزراء القطاعات التي فشلت يف تسيري مهامها مبا يخدم املواطن".
(الرشق)2021/2/18 ،

شخصا
 2021/2/18أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان العراقية أن ً 545
قتلوا وأصيب  24ألفًا آخرون ،خالل أعامل عنف رافقت االحتجاجات
الشعبية منذ مطلع ترشين األول /أكتوبر .2019
(وكالة األناضول)2021/2/18 ،

 2021/2/19اندلعت معركة باألسلحة النارية الجمعة وسط
مقديشو ،يف حني أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع
ملنع االحتجاج عىل تأجيل االنتخابات .وتأيت هذه املعركة بعد
ساعات من تبادل إطالق النار بني مقاتلني موالني للحكومة وآخرين
تابعني للمعارضة.
(فرانس )2021/2/19 ،24

 2021/2/21أحيا املغرب الذكرى العارشة النطالق احتجاجات "حركة
 20فرباير" ،النسخة املغربية من الربيع العريب ،يف أجواء باهتة ،بعد
أن فرض قرار منع التجمعات الصادر عن السلطات بسبب التدابري
االحرتازية التي يفرضها تفيش فريوس كورونا سطوته عىل الوقفات
االحتجاجية التي دعت إليها "الجبهة االجتامعية املغربية" .وحال
قرار املنع دون تنظيم عدد من الناشطني وقفات احتجاجية يف العديد
من مدن شامل املغرب (طنجة ،وتطوان ،والقرص الكبري ،والعرائش)،
ويف مدينة وجدة (رشق املغرب) وجميع مدن الصحراء ،استنا ًدا
إىل مراسيم السلطات املحلية فرض حالة الطوارئ الصحية ،وقرار
الحكومة املتعلق بتمديد العمل باإلجراءات االحرتازية ملواجهة تفيش
فريوس كورونا ،والذي مينع عقد التجمعات واالجتامعات العمومية.
(العريب الجديد)2021/2/21 ،

ددعلالا
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 2021/2/22قالت منظمة العفو الدولية ،يف بيان جديد نُرش اليوم
مبناسبة الذكرى الثانية الحتجاجات الحراك ،إن السلطات الجزائرية
استهدفت عرشات املحتجني والصحافيني والناشطني باعتقاالت
تعسفية ومحاكامت ،بسبب مشاركتهم يف احتجاجات سلمية،
والتعبري عن آرائهم السياسية عىل وسائل التواصل االجتامعي.
(منظمة العفو الدولية)2021/2/22 ،

 2021/2/23اتهمت أجهزة اإلعالم الرسمية الجزائرية املتظاهرين
الذين رفعوا شعارات مناوئة للسلطة خالل مسريات اليوم باالنتامء
محل.
إىل حركة محظورة وحزب سيايس ّ
(ألرتا جزائر)2021/2/23 ،

 2021/2/23أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق
االنتهاء من تسجيل  30تحالفًا و 249حزبًا سياسيًا ،الفتة إىل وجود
أحزاب أخرى قيد التأسيس متهي ًدا لخوض االنتخابات املقبلة.
(ناس نيوز)2021/2/23 ،

 2021/2/26ق ّدم محافظ ذي قار ،ناظم الوائيل ،استقالته عىل خلفية
التظاهرات الدامية التي شهدتها مدينة النارصية (مركز املحافظة)،

التي طالبت بإقالته ،يف حني كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى
مسؤول عسكريًا إلدارة املحافظة .وشهدت مدينة النارصية
ً
الكاظمي
أحداث ًا دامية ،إذ قتل خاللها أربعة متظاهرين وسقط أكرث من 110
جرحى عقب تظاهرات جرت اليوم ،استخدم فيها عنارص األمن
الرصاص الحي ،سبقتها تظاهرات امتدت أربعة أيام عىل التوايل سقط
خاللها  3قتىل وأكرث من  80جري ًحا.
(العريب الجديد)2021/2/26 ،

 2021/2/28شهدت مدينة النارصية ،مركز محافظة ذي قار العراقية،
يو ًما داميًا ثانيًا ارتفعت فيه حصيلة قتىل املتظاهرين عىل يد األجهزة
األمنية إىل  ،10مع تسجيل  300إصابة ،من دون بوادر يف األفق تشري
إىل إمكانية تهدئة األوضاع يف املدينة ،عىل الرغم من استقالة املحافظ
ناظم الوائيل ،وتعيني رئيس جهاز األمن الوطني الفريق عبد الغني
األسدي محافظًا مؤقتًا إلدارة املدينة إىل حني اختيار محافظ جديد.
(إندبندنت عربية)2021/2/28 ،

