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 2012/1/19أصدر املجلس األعىل للق ّوات املس��لّحة يف مرص مرسو ًما
كانون الثاني /يناير
 2012/1/3م��دد الرئي��س التونيس املؤقّت منص��ف املرزوقي العمل بقانونٍ يتض ّم��ن تعديل بعض أحكام القانون رقم  174لس��نة 2005
ّ
ّ
الخاص بتنظيم االنتخابات الرئاسيّة قبل أيّام من عقد مجلس الشعب
ّ
ثالثة أش��هر إضافي��ة بقانون الطوارئ املف��روض يف البالد منذ هروب
املرصي أوىل جلساته يف  23كانون الثاين  /يناير .2012
ّ
التونيس
الرئي��س املخلوع زي��ن العابدين بن ع�لي .ويجيز القان��ون
ّ
للرئي��س "إعالن حالة الطوارئ بكام��ل الجمهورية أو ببعض املناطق ،يتض ّمن املرشوع رشوط الرتش��يح النتخابات رئيس الجمهورية ،وهي:
إ ّما يف حالة خط ٍر داهم يه ّدد النظام العا ّم ،أو يف حال حصول أحداث أن يكون املرشّ ��ح مرصيًّ��ا ومن أبوي��ن مرصيّني ،وأن يك��ون متمتّ ًعا
أي من والديه
تشكّل كارثة عامة" .ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صالحيات بحقوق��ه املدن ّية والسياس�� ّية ،وأال يكون حاملاً ه��و أو ّ
يقل عمره
مرصي ،وألاّ ّ
"وضع األش��خاص تحت اإلقامة الجربية ،وحج��ر االجتامعات ،وحظر جنسيّة دولة أخرى ،وأال يكون متز ّو ًجا من غري
ّ
التجوال ،وتفتيش املحالت ليلاً ونها ًرا ،ومراقبة الصحافة واملنش��ورات عن أربعني س��نة ميالدية .ويح ّدد املرس��وم اآلل ّيات التنفيذيّة لعملية
والبثّ اإلذاعي ،والعروض السينامئية واملرسحية ،دون وجوب الحصول الرتشّ ح واالنتخاب ،والعقوبات يف الجرائم االنتخاب ّية.
عىل إذنٍ مس��بق من القضاء" .كام يعط��ي الوايل واملحافظ صالحيات
(النص الكامل يف ب ّوابة األهرام)http://gate.ahram.org.eg/News/156404.aspx ،
ّ
اس��تثنائيّة واس��عة مثل "فرض حظر تجوال عىل األشخاص والعربات 2012/1/20 ،أعلنت اللجنة القضائ ّية العليا لالنتخابات يف مرص النتائج
ومنع اإلرضابات العماّ لية".
النهائ ّية النتخابات مجلس الشعب .وقد حصل حزب الح ّرية والعدالة
(د .ب .أ )2012/1/3 ،الجناح الس��يايس لحركة اإلخوان املسلمني عىل  127مقع ًدا ،تاله حزب
السوري بشّ ار األسد خطابًا وعد فيه بإجراء النور السلفي بـ  96مقع ًدا ،وجاء حزب الوفد الجديد يف املرتبة الثالثة
 2012/1/10ألقى الرئيس
ّ
اس��تفتاء عىل دستو ٍر جديد لسورية يف بداية شهر آذار /مارس  ،2012بـ  36مقع ًدا ،تاله ح��زب تحالف الكتلة املرصيّة بـ  33مقعد ،وحزب
تلي��ه انتخاباتٌ ترشيعي ٌة يف أيار /ماي��و أو حزيران  /يونيو  .2012كام الوس��ط الجديد ب��ـ  10مقاعد ،وائتالف الثورة مس��تم ّرة بـ  7مقاعد.
ش�� ّن فيه هجو ًما حا ًّدا عىل جامعة ال��دول العرب ّية ،واصفًا إيّاها بأنّها ووفقًا لهذه النتائج فإ ّن اإلس�لاميّني من مختل��ف التيّارات قد حصلوا
"مج�� ّرد مرآة لزمن االنحطاط العريب" ،وانتقد وس��ائل اإلعالم الغرب ّية عىل أكرث من ثلثي مقاعد املجلس.
(جريدة األهرام)2012/1/21 ،
قائ�ًل�اً "إنّها تعمل عىل زعزعة االس��تقرار يف بالده ،كام نفى صدور أيّة
الليبي قانون االنتخاب الذي
أوام��ر من جانب مس��ؤويل نظام��ه بإطالق النار ع�لى ّ
أي مواطن يف  2012/1/28أق ّر املجلس الوطني االنتقايل ّ
سورية".
ج��رى مبوجبه انتخ��اب أعضاء املجلس التأس��ييس يف حزيران  /يونيو
املخصصة للنساء ،واملح ّددة
الحصة ّ
(وكالة األنباء السوريّة  -سانا .2012 )2012/1/10 ،وقد تخلىّ هذا القانون عن ّ
ونص القانون عىل تخصيص ثلثي مقاعد
 2012/1/13دعت اللجنة اليمنيّة العليا لالنتخابات واالس��تفتاء كافّة بعرشة يف املئة من املقاع��دّ .
منظّامت املجتمع املدين واألحزاب والتنظيامت السياس��ية إىل حش��د املؤمتر الوطني لقوائم األحزاب السياس�� ّية ،والباقي للمستقلّني ،أي أ ّن
الناخبني وحثّهم عىل املشاركة يف االستحقاق الدستوري املقبل املتمثّل القانون سمح بإقرار "الرتشّ ��ح للمؤمتر الوطني العا ّم من خالل النظام
كل "من
نصت الف��ردي ونظام القوائم الحزب ّية" .ومنع القانون من الرتشّ ��ح ّ
باالنتخابات الرئاس�� ّية املبكرة يف  21شباط  /فرباير  ،2012التي ّ
منس��قا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبًا يف اللجان الشعبية
كان ّ
عليها املبادرة الخليجيّة.
(جريدة السفري )2012/1/14 ،أو كان عضوا يف اللجان الش��عبية" التابعة لنظام مع ّمر القذايف .ومنع
الليبي خالل
القانون من الرتشُّ ��ح "املتّهمني باملشاركة يف قمع الشعب
ّ
 2012/1/14ق�� ّرر الدكتور محم��د الربادعي ،املدير الس��ابق للوكالة
ثورة  17فرباير".
الدولية للطاقة الذ ّرية ،االنس��حاب من سباق الرتشّ ح النتخابات رئاسة
(جريدة السفري)2012/1/30 ،
الجمهوريّة ،وقال يف بيانٍ نرشته وس��ائل اإلع�لام املرصيّة "إ ّن ضمريه
شباط  /فبراير
ألي منصب رس��مي آخر ،إال يف إطار
ال يس��مح له بالرتشّ ��ح للمنصب ّ
نظامٍ دميقراطي حقيقي يأخذ م��ن الدميقراطية جوهرها وليس فقط  2012/2/2أعل��ن رئيس املجلس الوطني االنتقايل الس��ابق يف ليبــيا
شكلها".
مصطــفى عبد الجلــيل خالل مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسيّة
(جريدة الرشوق املرصية )2012/1/15 ،أ ّن "اإلسالم املعتدل سيسود" يف ليبيا .وقال عبد الجليل إ ّن "اإلسالم ّيني

تقارير

189

ّ
محطات التحوّ ل الديمقراطي في البلدان العربيّة لعام 2012

يزعجون الليب ّي�ين قبل أن يزعجوا الغرب .اإلس�لام املعتدل هو الذي
سيس��ود يف هذا البلد .تس��عون يف املئة من الليب ّيني يريدون إس�لا ًما
معت��دلاً وهناك خمس��ة يف املئة من الليرباليّني وخمس��ة يف املئة من
املتط ّرفني".
(جريدة الخليج اإلماراتية)2012/2/3 ،

حق النقض "الفيتو" للم ّرة الثانية
 2012/2/4استخدمت روسيا والصني ّ
يف مجلس األم��ن إلحباط مرشوع قرار تق ّدمت ب��ه الجامعة العرب ّية
ويتب ّنى خطّة العمل العرب ّية التي أق ّرها مجلس وزراء الخارجية العرب
نص عليها
يف  22كان��ون الث��اين /يناي��ر  .2012يف ما ييل البنود الت��ي ّ
مرشوع القرار:
1.1يدين مجلس األمن اس��تمرار االنتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق
لحقوق اإلنس��ان والح ّريات األساس��ية من قبل الس��لطات السوريّة،
تعسفي
مثل اس��تخدام الق ّوة ض ّد املدن ّيني وعمليات اإلعدام بش��كلٍ ّ
والقت��ل واضطهاد املتظاهري��ن والعاملني بوس��ائل اإلعالم وعمليات
التعسفي واالختفاء القرسي والتدخّل ملنع الوصول إىل العالج
االعتقال ّ
والتعذيب والعنف الجنيس وسوء املعاملة ،مبا يف ذلك ض ّد األطفال.
2.2يطالب الحكومة الس��وريّة بأن تضع ح ًّدا ،وبش��كلٍ فوري ،لكافّة
أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان والهجامت ض ّد أولئك الذين ميارسون
حقوقه��م يف ح ّرية التعبري والتج ّمع الس��لمي وتش��كيل الجمعيات،
وأن تقوم بحامية س��كّانها ،وأن متتثل بشكلٍ كامل بالتزاماتها مبوجب
القان��ون الدويل املطبّق وتنفّذ بش��كلٍ كامل ق��رارات مجلس حقوق
اإلنس��ان  S-16/1, S-17/1, S-18/1وق��رار الجمعي��ة العا ّم��ة A/
.RES/66/176
بغض النظ��ر عن امل��كان الذي تأيت
3.3يدي��ن كافّ��ة أعامل العن��فّ ،
من��ه ،ويطالب يف هذا الصدد جميع األطراف يف س��ورية ،مبا يف ذلك
الجامعات املسلّحة ،أن تتوقّف بشكلٍ فوري عن جميع أعامل العنف
مؤسسات الدولة ،وفقًا
أو األعامل االنتقامية ،مبا يف ذلك الهجامت ض ّد ّ
ملبادرة جامعة الدول العرب ّية.

تعس��في
.بإطالق رساح جميع األش��خاص املحتجزين بش��كلٍ ّ
بسبب األحداث األخرية.
.جسحب جميع الق ّوات العس��كرية والق ّوات املسلّحة السورية
من املدن والبلدات ،وإعادتها إىل ثكناتها األصلية.
 .دضامن ح ّرية التظاهر السلمي.

املؤسس��ات التابعة لجامعة الدول العرب ّية
.هالس�ماح لجميع ّ
ووسائل اإلعالم العرب ّية والدولية بالتح ّرك بشكلٍ كامل ،ودون
عوائ��ق ،يف جميع أنحاء س��ورية ملعرف��ة حقيقة الوضع عىل
األرض ورصد الحوادث التي تجري هناك.

 .والس�ماح لبعثة املراقبني التابعة لجامعة ال��دول العربيّة بأن
أي عوائق.
تتح ّرك بشكلٍ كامل ودون ّ
6.6يطالب بعملية سياس��ية شاملة بقيادة سورية تجري يف بيئة خالية
م��ن العنف والخوف والرتهيب والتط ّرف وتهدف إىل تلبية التطلّعات
السوري ومعالجة شواغله بشكلٍ ف ّعال.
املرشوعة للشعب
ّ
7.7يدعم بش��كلٍ كامل ،يف هذا الصدد ،مبادرة جامعة الدول العربيّة
ال��واردة يف القرار الصادر يف الثاين والعرشين من يناير بغية تس��هيل
عملي��ة انتقا ٍل س��يايس تؤ ّدي إىل نظامٍ س��يايس دميقراط��ي وتع ّددي
بغض النظر عن انتامءاتهم أو أعراقهم
يكون فيه املواطنون متساوين ّ
أو معتقداته��م ،مبا يف ذلك من خالل البدء يف حوار س��يايس جا ّد بني
الحكومة السوريّة وكافّة أطياف املعارضة السورية تحت رعاية جامعة
ال��دول العرب ّية ووفقًا للج��دول الزمني املح ّدد من قبل جامعة الدول
العرب ّية ،بهدف:
 .أتشكيل حكومة وحدة وطن ّية.

الس��وري لنائبه بكافّة صالحياته ليك يتعاون
.بتفويض الرئيس
ّ
بشكلٍ كامل مع حكومة الوحدة الوطنيّة حتّى تتمكّن من أداء
واجباتها خالل الفرتة االنتقال ّية.
.جإجراء انتخابات ح ّرة وشفّافة تحت إرشاف عر ّيب ودو ّيل.
( 7مكرر) .يش ّجع جامعة الدول العرب ّية عىل مواصلة جهودها بالتعاون
مع جميع األطراف السوريّة الفاعلة .

4.4يذكر بأنه تجب محاس��بة جميع املس��ؤولني عن انتهاكات حقوق
8.8يدعو الس��لطات السورية ،يف حال اس��تئناف بعثة املراقبني العرب
اإلنسان ،مبا يف ذلك أعامل العنف.
لعملها ،أن تتعاون تعاونًا كاملاً مع بعثة املراقبني التابعة لجامعة الدول
5.5يطالب الحكومة السورية ،وفقًا لخطّة عمل جامعة الدول العربيّة العرب ّية ،وفقًا لربوتوكول جامعة الدول العرب ّية الصادر يف التاس��ع عرش
الص��ادرة يف الث��اين من نوفمرب  2011وقرارها الص��ادر يف  22يناير أن من ديس��مرب  ،2011مبا يف ذلك من خالل مساعدة البعثة عىل الوصول
تقوم مبا ييل ،من دون تأخري:
ألي م��كان دون أي عوائ��ق ومنحه��ا ح ّرية التح ّرك وتس��هيل دخول
ّ
ح��ق البعثة يف إجراء
 .أوقف جميع أعامل العنف وحامية السكّان.
املع�� ّدات التقنية الالزم��ة لعمل البعثة وضامن ّ
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أي شخص ،س��واء بشكلٍ علني أو بصورة فرديّة ،وضامن يف  27ش��باط  /فرباير  ،2012بعد إجراء استفتاء شعبي واملوافقة عليه
املقابالت مع ّ
أي شخص يتعاون مع البعثة .بنسب ٍة بلغت .%89.4
عدم معاقبة أو مضايقة أو االنتقام من ّ
(سانا)2012/2/26 ،

كل أشكال املساعدة الالزمة
9.9يؤكّد عىل رضورة قيام الجميع بتقديم ّ
للبعثة ،وفقًا لربوتوكول جامعة الدول العربيّة الصادر يف التاس��ع عرش
من ديسمرب  2011وقرارها الصادر يف الثاين والعرشين من يناير  2012/3/17 .2012ح�� ّدد املجل��س الوطن��ي االنتقايل تش��كيلة هيئة ص ْوغ
1010يطلب من الس��لطات السوريّة أن تتعاون تعاونًا كاملاً مع مكتب دس��تور ليبيا التي يفرتض أن ينش��ئها وق ّرر أن تتألّف من ستّني عض ًوا
املف ّوضة الس��امية لحقوق اإلنس��ان ومع لجنة التحقيق التي أوفدها ميثّلون "األقاليم الثالثة" بالتساوي ،لصوغ مسودة الدستور عىل أساس
أي عائق الالمركزية .وتعترب تجربة هيئة صوغ الدستور استنساخًا لتجربة "لجنة
مجلس حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك منحها ح ّرية التح ّرك دون ّ
داخل البالد.
الـ  "60التي شُ ��كّلت يف ع��ام  1951يف عهد امللك إدريس الس��نويس
1111يدعو الس��لطات الس��ورية إىل لس�ماح للمس��اعدات اإلنسانية عندما كانت ليبي��ا تتألّف من ثالثة أقاليم إدارية هي برقة وطرابلس
ّ
أي عوائق من أجل ضامن وصول املساعدات وفزان ،قبل أن يلغى هذا النظام االت ّحادي يف عام .1963
بالدخول بشكلٍ آمن ودون ّ
آذار /مارس

اإلنسانيّة إىل األشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة.

 1212ير ّح��ب بالجهود التي يبذلها األمني الع��ا ّم لتوفري الدعم لجامعة
التوصل إىل
الدول العرب ّية ،مبا فيها بعثة املراقبة التابعة لها ،وتش��جيع ّ
حل سلمي لألزمة السورية.
ّ
1313يو ّد اإلحاطة علماً بالتدابري التي فرضتها جامعة الدول العربية عىل
السلطات السورية يف  27نوفمرب  ،2011ويش ّجع كافة الدول عىل اتّخاذ
خطوات مامثلة ،وأن تتعاون بشكلٍ كامل مع جامعة الدول العربية يف
تنفيذ التدابري التي فرضتها.
1414يطل��ب من األمني الع��ام أن يق ّدم تقري ًرا عن تنفي��ذ هذا القرار،
بالتشاور مع جامعة الدول العرب ّية ،يف غضون  15يو ًما من اعتامده وأن
كل  30يو ًما بعد ذلك.
يق ّدم تقري ًرا ّ
1515يق ّرر مراجعة تنفيذ سورية لهذا القرار يف غضون  15يو ًما ،ويتّخذ
مزي ًدا من التدابري ،يف حال مل متتثل سورية ،بالتشاور مع جامعة الدول
العرب ّية.

(جريدة البيان اإلماراتية)2012/3/17 ،

 2012/3/19أعلن��ت املعارض��ة البحرين ّي��ة وأل ّول م�� ّرة من��ذ بداية
االحتجاجات يف البحرين يف  14شباط  /فرباير 2011استعدادها للحوار
مع الس��لطة إلخراج اململكة من األزمة السياس��ية ،وطالبت بتحديد
ون��ص البيان الذي
إط��ا ٍر واضح للح��وار وبعرض نتائجه لالس��تفتاءّ .
أصدرته خمس جمعيات معارضة عىل رأس��ها جمعية الوفاق الوطني
اإلس�لامية املعارضة" ،أ ّن املعارضة تتطلّع إىل حوار جا ّد تحظى نتائجه
مبوافقة الش��عب ،وأ ّن الجمعيات السياس��ية املعارضة تر ّحب بالحوار
حل سيايس توافقي شاملٍ
الجا ّد ذي املغزى الذي ينبغي أن يفيض إىل ّ
ودائمٍ يحقّق العدالة واملس��اواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع
مك ّوناتها ويخرج بالدنا من األزمة السياس��ية الدستورية التي تعصف
أي حوار جا ّد يتطلب التوافق بني طرفيه
بالبالد منذ أكرث من عام .وأ ّن ّ
ع�لى أجندت��ه وآلياته وم ّدته الزمنية ليس��اهم ذل��ك يف إعطاء الثقة
األ ّولية بج ّدية هذا الحوار".
(جريدة القدس العريب)2012/3/19 ،

 2012/3/25أعلنت جامعة اإلخوان املسلمني يف سورية عن مرشوعها
1616يق ّرر أن تبقى املسألة قيد النظر.
الس��يايس يف س��ورية" ،عهد وميثاق" بعد س��قوط النظ��ام .متيّز هذا
(جريدة الرشق األوسط)2012/2/2 ،
بالنص
املرشوع عن مشاريع حركات اإلس�لام السيايس يف العامل العريب ّ
 2012/2/15ق ّرر الرئيس
ّ
نص املرشوع:
الس��وري بشّ ار األسد تحديد يوم  26شباط  /رصاح ًة عىل "إقامة الدولة املدن ّية" .ويف ما ييل ّ
فرباير  2012موع ًدا لالستفتاء عىل مرشوع دستور جديد ،ألغي مبوجبه
"بس��م الله الرحمن الرحيم .من أجل وطن حر ،وحياة حرة كرمية لكل
مب��دأ "قيادة حزب البعث العريب االش�ترايك للدول��ة واملجتمع" الذي مواطن .ويف هذه املرحلة الحاسمة من تاريخ سورية ،حيث يولد الفجر
يعرف باملا ّدة الثامنة من الدس��تور الدائم عام ّ ،1973
ونص الدس��تور م��ن رحم املعاناة واألمل ،عىل يد أبناء س��ورية األبطال ،رجالاً ونس��ا ًء،
بكل
الجديد ع�لى تحديد والية رئيس الجمهورية بفرتتني رئاس��يّتني فقط ،ش��بابًا وأطفالاً وش��يوخًا ،يف ثورة وطنية عا ّمة ،يشارك فيها شعبنا ّ
كل واحدة منهام سبع س��نوات .وقد أق ّر الدستور مبرسوم رئايس مك ّوناته ،من أجل السوريني جمي ًعا ..فإنّنا يف جامعة اإلخوان املسلمني
م ّدة ّ
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يف س��ورية ،منطلقني من مبادئ ديننا اإلس�لامي الحنيف ،القامئة عىل دولة يكون فيها الش��عب س ّيد نفس��ه ،وصاحب قراره ،يختار طريقه،
الح ّرية والعدل والتس��امح واالنفتاح ..نتق�� ّدم بهذا العهد وامليثاق إىل ويق�� ّرر مس��تقبله ،دون وصاية من حاكم مس��تب ٍّد ،أو حزب واحد ،أو
أبناء ش��عبنا جمي ًعا ،ملتزمني ب��ه ًّ
نصا ورو ًحا ،عه�� ًدا يصون الحقوق ،مجموعة متسلّطة.
وميثاقًا يب ّدد املخاوف ،ويبعث عىل الطأمنينة والثقة والرضا .ميثّل هذا
املؤسس��ات ،وتق��وم عىل فص��ل الس��لطات الترشيعية
العهد وامليثاق رؤية وطنية ،وقواس��م مشرتكة ،تتب ّناها جامعة اإلخوان دول��ة تحرتم ّ
لعقد اجتامعي جديد ،يؤسس والقضائية والتنفيذية ،يكو ُن املسؤولون فيها يف خدمة الشعب .وتكون
أساسا ٍ
ّ
املسلمني يف س��ورية ،وتتقدم بها ً
ٍّ
بكل أطيافه صالحياته��م وآل ّيات محاس��بتهم مح ّدد ًة يف الدس��تور .وتكون الق ّوات
السوري ّ
لعالقة وطنية معارصة وآمنة بني مك ّونات املجتمع
ّ
الدينية واملذهبية والعرق ّية وت ّياراته الفكرية والسياسية .يلتزم اإلخوان املس��لّحة وأجهزة األمن فيها لحامية الوطن والش��عب ،وليس لحامية
الس��يايس بني األحزاب والقوى
س��لط ٍة أو نظام ،وال تتدخّل يف التنافس
ّ
املسلمون بالعمل عىل أن تكون سورية املستقبل:
الوطنية.
دول��ة مدنيّة حديثة ،تقوم عىل دس��تو ٍر مد ّين ،منبث��ق عن إرادة أبناء
الس��وري ،قائم عىل توافقية وطنية ،تضعه جمعية تأسيسية دولة تنبذ اإلره��اب وتحاربه ،وتحرتم العه��ود واملواثيق واملعاهدات
الش��عب
ّ
عامل أمن واستقرار ،يف محيطها اإلقليمي
منتخَبة انتخابًا ح ًّرا نزي ًها ،يحمي الحقوق األساسية لألفراد والجامعات ،واالتفاقيات الدولية ،وتكون َ
ل��كل مك ّونات والدو ّيل .وتقيم أفضل العالقات الن ّدية مع أشقّائها ،ويف مق ّدمتهم الجارة
تعس��ف أو تج��اوز ،ويضم��ن التمثيل العادل ّ
من ّ
أي ّ
السوري  -من ويالت نظام
الشعب
عاىن
كام
ش��عبها
عاىن
التي
لبنان،
ّ
املجتمع.
وتعمل عىل تحقيق مصالح شعبها اإلسرتاتيجية،
ُ
الفس��اد واالس��تبداد،
دولة دميقراطية تعددية تداولية ،وفق أرقى ما وصل إليه الفكر اإلنساين
وعىل اسرتجاع أرضها املحتلّة ،بكافّة الوسائل املرشوعة ،وتدعم الحقوق
الحديث ،ذات نظام حكم جمهوري نيايب ،يختار فيها الشعب من ميثله
الفلسطيني الشقيق.
املرشوعة للشعب
ّ
ٍ
انتخابات ح ّرة نزيهة شفافة.
ومن يحكمه عرب صناديق االقرتاع ،يف
دولة العدالة وس��يادة القانون ،ال مكان فيه��ا لألحقاد ،وال مجال فيها
دولة مواطنة ومساواة ،يتس��اوى فيها املواطنون جمي ًعا ،عىل اختالف
أي
أعراقهم وأديانه��م ومذاهبهم واتّجاهاتهم ،تق��وم عىل مبدإ املواطنة لثأ ٍر أو انتقام ..حتّى أولئك الذين تل ّوثت أيديهم بدماء الشعب ،من ّ
ٍ
محاكامت عادلة ،أمام القضاء
فئ��ة كانوا ،فإ ّن من حقّهم الحصول عىل
ألي مواطنٍ فيها الوصول إىل
التي هي مناط الحقوق والواجباتّ ،
يحق ّ
املستقل.
ّ
النزيه الح ّر
أعىل املناصب ،اس��تنا ًدا إىل قاعديت االنتخاب أو الكفاءة .كام يتساوى
ظل
فيها الرجال والنساء ،يف الكرامة اإلنسانية ،واألهلية ،وتتمتّع فيها املرأة دول��ة تعاون وألف��ة ومحبّة ،بني أبناء األرسة الس��ورية الكبرية ،يف ّ
كل الذرائع الزائفة التي اعتمدها
مصالح ٍة وطنيّ ٍة ش��املة .تسق ُط فيها ّ
بحقوقها الكاملة.
دولة تلتزم بحقوق اإلنس��ان  -كام أقرتها الرشائع الس�ماوية واملواثيق نظا ُم الفس��اد واالس��تبداد ،لتخويف أبناء الوط��ن الواحد بعضهم من
ّ
بعض ،إلطالة ِ
أمد حكمه ،وإدامة تحكّمه برقاب الجميع.
الدولي��ة  -م��ن الكرامة واملس��اواة ،وح ّرية التفك�ير والتعبري ،وح ّرية
االعتقاد والعبادة ،وح ّرية اإلعالم ،واملشاركة السياسية ،وتكافؤ الفرص ،ه��ذه هي رؤيتنا وتطلّعاتنا لغدنا املنش��ود ،وهذا عه ُدنا وميثاقُنا أمام
والعدالة االجتامعية ،وتوفري االحتياجات األساس��ية للعيش الكريم .ال الل��ه ،وأمام ش��عبنا ،وأمام الن��اس أجمعني .رؤية نؤكّده��ا اليوم ،بعد
الوطني لع ّدة عقود ،منذ تأس��يس الجامعة عىل
خاص أو تاري ٍخ حافل يف العمل
ّ
يضا ُم فيها مواطن يف عقيدته وال يف عبادته ،وال يضيّ ُق عليه يف ّ
ي��د الدكتور مصطفى الس��باعي رحمه الله ع��ام  .1945ك ّنا قد عرضنا
ترفض التمييز ،ومتن ُع التعذيب وتج ّرمه.
عا ّم من أمره ..دولة ُ
الوطني ع��ام  ،2001ويف
مالمحه��ا بوض��وح وجالء يف ميثاق ال�شرف
ّ
الس��يايس عام  ،2004ويف األوراق الرسمية املعتمدة من ِقبَل
دول��ة تقوم عىل الحوار واملش��اركة ،ال االس��تئثار واإلقص��اء واملغالبة ،مرشوعنا
ّ
ُ
يتش��ارك جميع أبنائها عىل قدم املس��اواة يف بنائها وحاميتها ،والتمتّع الجامعة ،بش��أن مختلف القضايا املجتمعية والوطني��ة .وهذه قلوبُنا
برثوته��ا وخرياتها ،ويلتزمون باح�ترام حقوق س��ائر مك ّوناتها العرقية مفتوحة ،وأيدينا ممدود ٌة إىل جميع إخوتنا ورشكائنا يف وطننا الحبيب،
والدينية واملذهبية ،وخصوصية هذه املك ّوناتّ ،
الالئق بني املجتمعات اإلنسانية املتحضرّ ة( .وتعاونوا عىل
بكل أبعادها الحضارية ليأخذ مكانه َ
والثقافية واالجتامعية،
ّ
وبح��ق التعبري عن هذه الخصوصية ،معتربين ال ّرب والتقوى ،وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان ،وات ّقوا الله إ ّن الله شديد
هذا التن ّوع َ
عامل إثراء ،وامتدا ًدا لتاري ٍخ طويل من العيش املش�ترك ،يف العقاب)".
(موقع إخوان سورية)2012/3/25 ،
إطا ٍر من التسامح اإلنسا ّين الكريم.
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 2012/3/31تراجع��ت جامعة اإلخوان املس��لمني يف مرص عن قرارها  2012/4/23ص ّدق املجلس األعىل للق ّوات املسلّحة عىل قانون مبارشة
بعدم خوض االنتخابات الرئاس�� ّية ،وأعلنت يف بيانٍ مشرتك مع ذراعها الحقوق السياسية الذي يفرض العزل السيايس عىل رموز نظام الرئيس
السياس��ية حزب الحري��ة والعدالة عن ترش��يح نائب املرش��د العا ّم السابق حسني مبارك .ويف ما ييل صورة عن القانون:
للجامعة خريت الشاطر لرئاسة الجمهورية.
(الجزيرة نت)2012/4/1 ،

نيسان  /أبريل

 2012/4/2ح ّدد املبعوث الدويل كويف عنان العارش من ش��هر نيسان
الس��ت التي
 /أبري��ل موع ًدا نهائ ًّيا لالمتثال لبنود خطّته ذات النقاط
ّ
وتنص الخطّة عىل ما ييل:
تدعو لوضع ح ٍّد ألعامل العنف يف سوريةّ .
1.1وضع حلول سياس��يّة داخلية تأخذ بعني االعتبار تطلّعات الشعب
السوري ومخاوفه.
ّ
بكل أش��كالها
2.2وقف جميع أطراف النزاع ألعامل العنف املس��لّحة ّ
تحت مراقبة األمم املتّحدة ،لحامية املواطنني.

أيار /مايو

3.3ع�لى جميع أط��راف النزاع أن تؤ ّم��ن مناف َذ إليصال املس��اعدات
املرصي قرا ًرا بوق��ف تنفيذ قرار
اإلنسانية إىل جميع املناطق املترضرة من الصدامات املسلّحة يف البلد  2012/5/8أص��در القض��اء اإلداري
ّ
ّ
لجن��ة االنتخابات الرئاس��ية بإحالة ما يُعرف إعالم ًّي��ا بـ"قانون العزل
واالمتثال إىل الهدنة اإلنسانية مل ّدة ساعتني يوميًّا.
الس��يايس" للمحكمة الدس��تورية العليا وما يرتت ّب عىل ذلك من آثار.
4.4عىل الس��لطات الس��ورية أن تطلق رساح جمي��ع املعتقلني الذين
األمر الذي سمح باس��تمرار رئيس الوزراء يف عهد مبارك أحمد شفيق
شاركوا يف الحمالت االحتجاجيّة فو ًرا.
يف االنتخابات الرئاسيّة.
5.5عىل الس��لطات الس��ورية أن تؤ ّمن حركة ح�� ّرة للصحفيني يف كافّة
(جريدة الرشوق املرصية.)2012/5/9 ،
أنحاء سورية.
 2012/5/ 23جاءت نتائج الجولة األوىل لالنتخابات الرئاسية املرصيّة
6.6عىل السلطات السورية أن تحرتم ح ّرية التج ّمعات
ّ
والحق يف إجراء بحس��ب النتائج الرس��م ّية التي أعلنتها اللجنة العليا لالنتخابات وفق
التظاهرات السلمية.
ما ييل:
(صوت روسيا)2012/3/28 ،

 2012/4 /14اس��تبعدت اللجن��ة العليا النتخابات الرئاس��ة يف مرص
 10مرشّ ��حني ال تنطبق عليهم رشوط الرتشيح ،ومن أبرز املستبعدين
نائب رئيس الجمهورية الس��ابق عمرو سليامن بسبب عدم استكامل
توقيعات الناخبني يف محافظة أس��يوط ،والش��يخ حازم أبو اس�ماعيل
بس��بب حمل والدته الجنس�� ّية األمريك ّية ،وكلاًّ من خريت الشاطر عن
جامعة اإلخوان املس��لمني ،وأمين نور عن حزب غد الثورة بسبب عدم
كل من
كل منها ،وس��بق إدانة ّ
الحص��ول عىل حكم قضايئ بر ّد اعتبار ّ
نور والشاطر بقضايا تحرمهام من مبارشة الحقوق السياسية .ومن بني
املستبعدين أيضً ا مرتىض منصور ،وأحمد محمد عوض عن حزب مرص
القومي ،وحسام خريت عن الحزب العريب االشرتايك.
(جريدة الرشق األوسط)2012/4/15 ،

اسم املرشح

األصوات التي حصل
عليها

النسبة املئوية من
األصوات الصحيحة

محمد محمد مريس العياط

5.764.952

%24.77

أحمد محمد شفيق زيك

5.505.327

%23.66

حمدين صباحي

4.820.273

%20.72

عبد املنعم أبو الفتوح

4.065.239

%17.47

عمرو موىس

2.588.850

%11.13

باقي املرشّ حني

520.875

%2.25

(موقع انتخابات مرص)2012/5/23 ،

 2012/5/31رفع حالة الطوارئ يف مرص بعد ثالثني عا ًما عىل فرضها.
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والخارج ،وج ّدد العهد بأ ّن دماء الش��هداء لن تضيع هد ًرا .وش ّدد عىل
حزيران  /يونيو
املؤسس��ة
 2012/6/14قضت املحكمة الدس��تورية العليا بعدم دستورية قانون تقديره ل��دور الق ّوات املس��لّحة وحرصه عىل تقوية هذه ّ
مبارشة الحقوق السياسية ،املعروف باسم قانون العزل السيايس ،الذي العريقة والحفاظ عليها.
(موقع انتخابات مرص)2012/6/24 ،
املرصي يف  14نيسان  /أبريل  .2012وهو
ص ّدق عليه مجلس الشعب
ّ
تتوصل إىل
ما سمح للفريق أحمد ش��فيق بالبقاء يف جولة اإلعادة من انتخابات  2012/6/30ال��دول الدامئ��ة العضويّة يف مجلس األم��ن ّ
اتفاقٍ يف جنيف يح ّدد آل ّيات االنتقال الس��يايس يف س��ورية ،بتشكيل
الرئاسة املرصيّة.
(جريدة املرصي اليوم )2012/6/14 ،حكوم��ة انتقالية كاملة الصالحيات .وقد تباينت التفس�يرات الغرب ّية
خاص ًة يف ما يتعلق بتن ّحي الرئيس بشّ ار األسد
نص الفق��رة األوىل من والروسيّة حول االت ّفاقّ ،
أق�� ّرت املحكمة الدس��تورية عدم دس��تورية ّ
القانون رقم  38لس��نة  1972بش��أن مجلس الشعب املع ّدلة مبرسوم عن الحكم.

نص الفقرة األوىل من
بقانون رقم  120لسنة  2011مع عدم دستورية ّ
املا ّدة  6من املرس��وم بقانون رقم  108لسنة  ،2011وهي املوا ّد التي
تنظّم انتخابات الثلث الفردي يف انتخابات مجلس الش��عب .وق ّررت
املحكم��ة الدس��تورية العليا عدم دس��تورية املا ّدة  9مكرر املرس��وم
بقانون رق��م  108لس��نة  ،2011فيام تضمنه من كش��وف الناخبني،
كام ق ّررت عدم دس��تورية املا ّدة  1من املرسوم رقم  123لسنة 2011
والخ��اص بتعديل أحكام املرس��وم بقانون 120لس��نة  .2011وهو ما
ّ
حل مجلس
يعني إبطال عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب .وبالتايل ّ
الشعب بأكمله بسبب عدم دستورية "قانون االنتخابات" الذي جرت
عىل أساسه انتخابات مجلس الشعب.

(جريدة القدس العريب)2012/7/1 ،

تموز  /يوليو

 2012/7/8أصدر ال ّرئيس املرصي مح ّمد مريس قرا ًرا جمهوريًّا رقم 11
الصادر عن
لس��نة  ،2012يقيض بسحب القرار رقم  350لسنة ّ 2012
املجلس األعىل للق ّوات املسلَّحة يف  15حزيران  /يونيو  ،2012باعتبار
مجلس الشّ ��عب منحلاًّ  ،ودعا ال ّرئيس مريس مجلس الشّ عب املنتَخَب
لعقد جلس��اته ومامرس��ة اختصاصاته املنصوص عليها باملادة  33من
اإلعالن ال ّدستوري الصادر بتاريخ  30آذار  /مارس .2011
(الشرّ وق أون الين)2011/7/8 ،

 2012/7/10ق�� ّررت املحكمة ال ّدس��توريّة العليا وق��ف قرار ال ّرئيس
(جريدة اليوم السابع)2012/6/14 ،
محم��د مريس رق��م  11لس��نة  ،2012والذي يقيض بدع��وة مجلس
 2012/6/24أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات النتائج الرسم ّية النهائية
املنحل لالنعقاد ومامرسة اختصاصاته.
ّ
الشّ عب
النتخابات الرئاسة املرصيّة:
(جريدة األهرام)2012/7/11 ،
إجاميل عدد الناخبني املقيدين يف الجداول االنتخابية

50.958.794

إجاميل الناخبني الذين حرضوا وص ّوتوا

26.420.763
%51.85

نسبة الحضور
إجاميل عدد األصوات الصحيحة

25.577.511

إجاميل عدد األصوات الباطلة

843.252

اسم املرشّ ح

األصوات التي حصل
عليها

النسبة املئوية من
األصوات الصحيحة

أحمد محمد شفيق زيك

12.347.380

%48.27

 2012/7/15اعتم��د ال ّرئي��س املرصي محمد مريس قانــون تش��كيل
الجمــع ّي��ة التّأسيس�� ّية لل ّدس��تــور ،الذي أصدره مجلس الشّ ��عب
املرصي قبل َحلِّه ،ونُرش يف الجريدة ال ّرس��مية بتاريخ  12متوز  /يوليو
وينص القانون عىل أ ّن الجمعيّة التّأسيسيّة "تتمتّع بالشّ خصية
ّ .2012
ينص عىل أنّه
االعتباريّة وباالس��تقالل عن كافّة أجهزة ال ّدول��ة" ،كام ّ
"يت ّم إقرار موا ّد مرشوع ال ّدس��تور عرب التّواف��ق بني أعضاء الجمع ّية،
ف��إذا مل يتحقّق ذلك ،يج��ري التّصويت عىل موا ّد مرشوع ال ّدس��تور
املختَلَ��ف عليها مبوافقة  67م��ن األعضاء البالغ عددهم  100عضوٍ" .
ويف ما ييل صورة القانون املنشور يف الجريدة ال ّرسمية.
بالصفحة التالية)
(الصورة ّ
ّ

 2012/7/15أص��در ال ّرئي��س اليمني عب��د ربّه منصور ه��ادي قرا ًرا
محمد محمد مريس العياط
%51.73
13.230.131
جمهوريًّا بتشكيل لجن ٍة تحضرييّ ٍة فن ّية لإلعداد ملؤمتر الحوار الوطني،
نصت عليه املبادرة الخليجيّة .وتض�� ّم اللّجنة  25عض ًوا ميثِّلون
وبع��د اإلع�لان عن النتائج ألق��ى الرئيس
املرصي محم��د مريس أ ّول ال��ذي ّ
ّ
السياس��يّة اليمنيّة :حزب املؤمتر الشّ عبي العام ،وأحزاب اللِّقاء
خطاب ل��ه ،وأكّد أن��ه رئيس ّ
ل��كل املرصيّني أينام وج��دوا بالداخل القوى ِّ
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املش�ترك ،والحركات الش��باب ّية ،والحراك الجنويب ،ومنظّامت املجتمع
املدين ،والقطاع ال ِّنسايئ.

آب  /أغسطس

جمهوري
 2012/8/8وافق مجلس ال��وزراء اليمني عىل مرشوع قرا ٍر
ٍّ
(مأرب برس )2012/7/15 ،بتش��كيل لجنة تحقي��قٍ يف ا ِّدعاءات انتهاكات حقوق اإلنس��ان ،التي
السلم ّية يف أحداث العام .2011
 2012/7/17أعلن��ت املف َّوضيّة العلي��ا لالنتخابات يف ليبيا عن ال ّنتائج صاحبت ثورة الشّ باب ِّ
األول ّي��ة النتخابات املؤمتر الوطني العا ّم ،التي جرت يف  7متّوز  /يوليو
(جريدة السفري)2012/8/9 ،
 .2012وق��د حصل تحالف "الق��وى الوطنيّة" ،بقيادة محمود جربيل،
السلط َة رسم ًّيا إىل
ع�لى  39مقع ًدا من أص��ل  80مقع ًدا خُصصت لألحزاب السياس��ية 2012/8/8 .س��لّم املجلس الوطني االنتقايل يف ليبيا ّ
ِّ
ّ
ّ
املؤمتر الوطني العا ّم ،الذي انبثق عن االنتخابات التي جرت يف  7متوز
وحص��ل "حزب العدالة والبناء" الذي ميثِّل جامعة اإلخوان املس��لمني
اب سياسي ٍة  /يوليو .2011
عىل  17مقع ًدا .وتوزّعت باقي املقاعد
املخصصة عىل أحز ٍ
ّ
ّ
(جريدة الشرّ ق األوسط)2012/12/9 ،
صغري ٍة .ويبلغ عدد مقاعد الجمعيّة العا ّمة للمؤمتر الوطني العا ّم 200
ٍ
مقعد ،توزّعت بني األحزاب ّ
السياس��ية ( 80مقع ًدا) ،واملستقلِّني ( 2012/8/10 120اختار أعضاء املؤمتر الوطني اللّيبي العا ّم محمد يوس��ف
مقع ًدا).
الوطني العام.
رئيس��ا للمؤمتر
املقريف زعيم "حزب الجبهة الوطن ّية" ً
ّ
(املف ّوضيّة الوطنيّة العليا لالنتخابات)2012/2/17 ،

ويُع ّد محمد املقريف من أقدم معاريض نظام القذّايف .وقد انشق عنه

تقارير
ّ
محطات التحوّ ل الديمقراطي في البلدان العربيّة لعام 2012
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مك نائ ًب��ا لرئيس
عام  ،1980واس��تقال من منصبه كس��فريٍ لليبيا يف الهند ،وش��كّل مع أ ّولاً  :تعي�ين املستش��ار محم��ود محمود محم��د يّ
الجمهوريّة.
آخرين "الجبهة الوطنيّة إلنقاذ ليبيا".
(جريدة الحياة اللندنية)2012/8/11 ،

ثان ًي��ا :إحالة املش�ير محمد حس�ين طنط��اوي القائد الع��ا ّم للق ّوات
 2012/8/12أح��ال ال ّرئيس املرصي مح ّمد مريس وزي َر ال ِّدفاع املش�ير املس��لّحة وزير ال ِّدفاع واإلنتاج الحريب إىل التّقاع��د اعتبا ًرا من اليوم،
ٍ
خدمات جليل�� ٍة للوطن،
حس�ين طنطاوي ورئيس األركان الفريق س��امي عن��ان عىل التّقاعد ،ومنح��ه قالدة ال ّني��ل تقدي ًرا ملا ق ّدم��ه من
مع إبقائهام مستش��اريْن عسكريَّ نْي له ،بينام ألغى اإلعالن ال ّدستوري وتعيينه مستشا ًرا لرئيس الجمهوريّة.
املك ِّمل الذي أصدره املجلس العس��كري يف  30حزيران  /يونيو ،2011
لطتي ثالثًا :إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب الق ّوات
واس��تبدله بإعالنٍ
ٍّ
دس��توري آخر ،ميكِّنه من وضع اليد عىل ّ
الس نْ
املسلّحة إىل التّقاعد اعتبا ًرا من اليوم ،ومنحه قالدة الجمهوريّة تقدي ًرا
نص اإلعالن ال ّدستوري:
التّرشيع ّية والتّنفيذيّة .ويف ما ييل ّ
مل��ا له من الكفاءة والتّفاين يف خدمة الوطن .كام ق ّرر الس��يِّد ال ّرئيس
"بعد االطِّالع عىل اإلعالن ال ّدستوري ّ
الصادر يف  13فرباير  2011وعىل تعيينه مستشا ًرا له.
الصادر يف  30م��ارس  2011واالطِّالع عىل اإلعالن
اإلعالن ال ّدس��توري ّ
الصادر يف  17يونيو عام  ،2012ق ّرر ال ّرئيس مح ّمد مريس راب ًعا :ق ّرر الس��يِّد ال ّرئيس إحالة اآلتية أس�ماؤهم إىل التّقاعد اعتبا ًرا
ال ّدس��توري ّ
من اليوم الثاين عرش من أغسطس؛ وهم :الفريق مهاب محمد حسني
ما ييل:
ميم��ش ،والفريق عب��د العزيز محمد س��يف ال ّدي��ن ،والفريق رضا
الصادر يف  17يونيو .2012
املادّة األوىل :يُلغَى اإلعالن ال ّدستوري ّ
محمود حافظ عبد املجيد.
املادّة الثّانية :يُس��تب َدل ّ
بنص املا ّدة  25فقرة  2من اإلعالن ال ّدستوري ،كام ق ّرر الس ِّيد رئيس الجمهوريّة ترقية اللِّواء أركان حرب عبد الفتّاح
الصادر يف  30مارس ّ 2011
ّ
النص اآليت .ويبارش فور تولّيه مها ّم منصبه سعيد حس�ين خليل الس��ييس إىل رتبة الفريق أ ّول اعتبا ًرا من اليوم.
كامل االختصاصات املنصوص عليها باملا ّدة  56من هذا اإلعالن.
كام ق ّرر تعيينه قائ ًدا عا ًّما للق ّوات املس��لَّحة اعتبا ًرا من اليوم ،ووزي ًرا
املادّة الثّالثة :إذا قام مان ٌع يحول دون اس��تكامل الجمع ّية التّأسيس ّية لل ِّدفاع واإلنتاج الحريب.
لعملها ،ش��كّل رئيس الجمهوريّة  -خالل  15يو ًما  -جمع ّي ًة تأسيس ّي ًة كام ق ّرر الس�� ِّيد ال ّرئيس ترقية اللِّواء أركان حرب صدقي صبحي س ّيد
رئيس��ا ألركان حرب
جديد ًة متثِّل أطياف املجتمع املرصي ،بعد التّشاور مع القوى الوطن ّية أحمد إىل رتبة الفريق اعتبا ًرا من اليوم ،وتعيينه ً
إلعداد مرشوع ال ّدس��تور الجديد خالل  3أش��هر من تاريخ تشكيلها .الق ّوات املسلّحة اعتبا ًرا من اليوم.
ويُع َرض مرشوع ال ّدستور عىل الشّ عب الستفتائه يف شأنه خالل  30يو ًما
م��ن تاريخ االنتهاء من إعداده .وتبدأ إجراءات االنتخابات التّرشيعية وق ّرر السيّد رئيس الجمهوريّة أيضً ا تعيني اللِّواء مح ّمد سعيد العصار
ّ
خالل شهرين من تاريخ إعالن موافقة الشّ عب عىل ال ّدستور الجديد .مس��اع ًدا لوزير ال ِّدفاع ،والس�� ِّيد رضا محمود حافظ عبد املجيد وزير
ال ّدول��ة لإلنتاج الح��ريب .كام ق ّرر ال ّرئيس تعيني الس��يّد مهاب مح ّمد
السويس ،والس ّيد
رئيسا منت َدبًا ملجلس إدارة هيئة قناة ّ
امل��ادّة ال ّرابعة :يُنرش هذا اإلعالن ال ّدس��توري يف الجريدة ال ّرس��مية ،حسني ميمش ً
رئيس��ا ملجلس إدارة الهيئة العربيّة
ويُعم��ل به اعتب��ا ًرا من اليوم التّ��ايل من تاريخ نرشه .صدر برئاس��ة عبد العزيز محمد س��يف ال ّدين ً
الجمهوريّ��ة يوم األحد  24رمض��ان عام  1433للهج��رة ،املوافق  12للتّصنيع".
أغسطس ."2012
(جريدة املرصي اليوم)2012/7/12 ،
يل قرارات ال ّرئيس  :2012/8/16قضت محكم ٌة بحرين ّي ٌة بس��جن ال ّناش��ط واملدافع عن
كام تال املتح ِّدث باس��م رئاس��ة الجمهوريّة يارس ع ّ
ٍ
س��نوات عىل خلفيّة مش��اركته يف
النص التّايل" :يف إطار اس��تكامل أه��داف ثورة الخامس حقوق اإلنس��ان نبيل رجب ثالث
م��ريس وفق ّ
مؤسس��ات ال ّدولة ،ق ّرر الس�� ِّيد رئيس "مظاهر ٍ
ات غري مرخَّصة".
والعرشين م��ن يناير وتطوير ّ
(جريدة األخبار اللّبنانية)2012/8/17 ،
الجمهوريّة ما ييل:
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عىل أصوات  95عض ًوا يف املؤمتر العا ّم ،يف حني حصل منافس��ه محمد
أيلول  /سبتمبر
الس��فري األمرييك يف ليبيا جي كريس��توفر س��تيفنز ،الهاشمي الحراري عىل  85صوتًا.
 2012/9/11قُتل ّ
(جريدة الشرّ ق األوسط)2012/10/15 ،
وثالثة دبلوماس��يّني آخرين يف هجومٍ مس��لَّ ٍح تع ّرضت ل��ه القنصليّة
 2012/10/31من��ح املؤمتر الوطني اللّيبي الثِّقة لتش��كيلة الحكومة
األمريك ّية يف بنغازي احتجا ًجا عىل فيلمٍ أمرييك ميس ٍء لإلسالم.
(جريدة البيان اإلماراتية )2012/9/12 ،التي ق ّدمها رئيس الوزراء املكلَّف ،وتض ّم  27وزي ًرا من بينهم امرأتان.
السياس َّي نْي الفائزيْن
 2012/9/12اخت��ار املؤمتر الوطني العا ّم اللّيبي مصطفى أبو ش��اقور وقد وقع تش��كيل الحكومة بأغلب ّيتها من الحزبني ِّ
انتخابات داخل املجلس حصل فيها يف االنتخابات وهام" :ائتالف القوى اللّيرباليّة" بزعامة محمود جربيل،
ٍ
ملنصب رئيس الوزراء ،وذلك بعد
السياس�� ّية لجامعة اإلخوان املسلمني.
عىل  96صوت ًا من أصل  ،200إجام ّيل عدد أصوات املؤمتر العا ّم ،متق ِّد ًما و"حزب العدالة والبناء" ال ِّذراع ِّ
السياديّة ،مبنحها
بذل��ك عىل رئيس ال��وزراء أثناء الثّورة :اللّيبي محم��ود جربيل ،الذي وعمدت التّش��كيلة إىل تجاوز الخالف عىل الوزرات ّ
ملس��تقلّني منها ،وهم :مح ّمد الربغايث وزير ال ِّدفاع ،وعاش��ور ش��ويل
حصل عىل  94صوتًا.
(جريدة الشرّ ق األوسط )2012/9/13 ،وزير ال ّداخلية ،وعيل الفايس وزير املاليّة .كام اس��تطاعت التّش��كيلة
 2012/9/ 21اقتحم متظاهرون قاعد ًة عس��كريّ ًة يف بنغازي تس��يطر الحكوم ّية تجاوز عقبة متثيل "ال�ّش�رّ ق اللّيبي" ،بتمثيل مدينة بنغازي
الس��لف ّية .وقد حص��ل االقتحام بعد بوزاريتْ ال ِّدفاع وال ّداخليّة.
عليه��ا جامعة أنص��ار الشرّ يعة ّ
(جريدة الشرّ ق األوسط)2012/11/1 ،
مظاهر ٍة ش��ارك فيها نحو  30ألف متظاهرٍ ،طالبوا فيها بإنهاء املظاهر
تشرين الثّاني  /نوفمبر
مؤسسات الجيش واألمن اللّيبي.
املسلَّحة يف ليبيا ،وحرصها يف ّ
الس��ورية (املجل��س الوطني
(وكالة أ .ف .ب 2012/11/11 )2012/9/21 ،.نجح��ت ق��وى املعارضة ّ
السوري ،املنرب ال ّدميقراطي ،املجلس الوطني الكردي ،املجالس املحلّية،
ّ
تشرين األ ّول  /أكتوبر
السورية) يف
ّورة
ث
لل
ة
م
العا
الهيئة
ة،
ي
املحل
نس��يق
ت
ال
لجان
ّون،
ل
املستق
ّ
ّ
ّ
ّ
 2012/10/4رف��ض املؤمتر الوطن��ي العا ّم مقترَ َح تش��كيلة الحكومة
الس��وري لقوى الثّورة
الوطني
االئتالف
التوص��ل إىل اتفاقٍ لتش��كيل
ّ
ّ
الت��ي ق ّدمها رئي��س الوزراء اللّيبي املكلَّف مصطفى أبو ش��اقور .وقد
رئيس��ا له،
ٍ واملعارضة الس��وريّة .وقد انتُخب الشّ ��يخ معاذ الخطيب ً
ص ّوت أعضاء املؤمتر الوطني برفض التّشكيلة املقترَ َحة بعد احتجاجات
اب لرئيس��ه ،وهم :س��هري األتايس ،ورياض
وانتَخ��ب االئتالف ثالثة ن ّو ٍ
ش��عب ّي ٍة ألهايل ال ّزاوية وزوارة .وقد رفضوا تشكيلة الحكومة املقترَ َحة؛
سيف ،وجورج صربا.
بس��بب ما ع ّدوه متثيلاً يف الحكومة "ال يتناس��ب" مع إس��هاماتهم يف
(الجزيرة نت)2012/11/12 ،
الثّورة اللّيبية.
 2012/11/22أصدر ال ّرئيس مح ّمد مريس إعالنًا دس��توريًّا ،قامت عىل
(يب .يب .يس )2012/10/4 ،.إثره مظاهراتٌ حاش��د ٌة رافض ٌة له يف ميدان التّحرير بدعو ٍة من كافّة
 2012/10/7رفض املؤمتر الوطني العا ّم للم ّرة الثّانية تش��كيل ًة معدل ًة
نص اإلعالن ال ّدستوري:
ّ القوى الثّورية ،وطالبت بإلغائه .ويف ما ييل ّ
للحكومة املقترَ َحة ،ق ّدمها رئيس الوزراء املكلَّف مصطفى أبو ش��اقور.
الصادر يف  13فرباير  ،2011وعىل
وج��اءت نتائج تصويت املؤمتر الوطني العا ّم عىل التش��كيلة املقترَ حة "بعد االطِّالع عىل اإلعالن ال ّدستوري ّ
َ
الصادر يف  30مارس  ،2011وعىل اإلعالن ال ّدستوري
مبوافق��ة  44صوت ً��ا ،واعرتاض  ،125وامتناع  17عض��وا عن التّصويت .اإلعالن ال ّدستوري َّ
ً
الصادر يف  11أغسطس .2012
ّ
ونتيج�� ًة لذلك ،أقال املؤمتر الوطني العا ّم رئي��س الوزراء املكلَّف من
مل ّ��ا كانت ثورة الخامس والعرشين م��ن يناير  2011قد ح ّملت رئيس
منصبه.
والس��هر عىل تأكيد رشع ّيتها،
(جريدة الحياة اللندنية )2012/10/8 ،الجمهوريّة مس��ؤول ّية تحقيق أهدافهاّ ،
اءات وتدابري وق��رار ٍ
رئيس��ا ومتكينه��ا مبا يراه من إج��ر ٍ
ات لحاميتها وتحقيق
 2012/10/14انتخب املؤمتر الوطني العا ّم يف ليبيا عيل زيدان ً
وخاصةً :هدم بنية ال ِّنظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء عىل
للوزراء خلفًا ملصطفى أبو شاقور ،الذي فشل يف تشكيل حكوم ٍة يوافق أهدافها؛
ّ
رئيس ال��وزراء الجديد  15يو ًما أدواته يف الدولة واملجتمع والقضاء عىل الفساء واقتالع بذوره ومالحقة
عليها املؤمت��ر .وأَ ْمهل املؤمتر الوطني َ
مؤسس��ات ال ّدولة وتحقيق العدالة االجتامعية
لي زيدان قد حصل املتو ِّرطني فيه وتطهري ّ
لتش��كيل حكوم ٍة جديد ٍة .والجدير بالذِّكر أ ّن ع� ّ
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وحامية مرص وش��عبها والتص ِّدي مبنتهى الح��زم والقوة لرموز ال ِّنظام
ّ
الس��ابق والتّأس��يس لرشعي ٍة جديد ٍة تاجها دستو ٌر يريس ركائز الحكم  2012/12/1خروج مظاهر ٍ
ات حاش��د ٍة لتأييد قرارات ال ّرئيس مح ّمد
ال ّرشيد الذي ينهض عىل مبادىء الح ّرية والعدالة وال ّدميقراطية ويلبي مريس واإلعالن ال ّدستوري الذي أصدره .وكانت الت ّيارات ال ّدينية  -التي
طموحات الشّ عب ويحقِّق آماله ،فقد ق ّررنا ما ييل:
الس��لفيني والجامعة اإلسالم ّية  -قد دعت إىل
من بينها حركة اإلخوان ّ
تلك املظاهرات للر ّد عىل رفض القوى املدن ّية لقرارات ال ّرئيس مريس.
املادّة األوىل :تُع��اد التّحقيقات واملحاكامت يف جرائم القتل والشرّ وع
(جريدة الشرّ وق املرصية)2012/12/2 ،
يف قت��ل وإصابة املتظاهرين وجرائم اإلرهاب التي ارتُكبت ض ّد الث ّوار
 2012/12/5بعد مظاهر ٍ
ات حاش��د ٍة دع��ت إليها القوى الثّورية يف 4
السابق،
كل من تولىّ منص ًبا سياس ًّيا أو تنفيذيًّا يف ّ
بواسطة ّ
ظل ال ِّنظام ّ
كانون األ ّول  /ديس��مرب  2012بقيادة "جبهة اإلنقاذ الوطني" وبزعامة
وذلك وفقًا لقانون حامية الثّورة وغريه من القوانني.
ال ّدكت��ور محمد الربادع��ي وحمدين صباحي لالحتج��اج عىل اإلعالن
الس��ابقة ال ّدس��توري الذي أصدره الرئيس محمد مريس ،وقعت مصادماتٌ بني
امل��ادّة الثّاني��ة :اإلعالنات ال ّدس��تورية والقوانني والقرارات ّ
الس��لطة يف  30يونيو  2012املعتصمني أمام قرص االتّحادية ومؤيِّدين من جامعة اإلخوان املسلمني
ّ
الصادرة عن رئيس الجمهوريّة منذ تولِّيه ّ
ٍ
الصحفي الحسيني
الس��لفي ،أ ّدت إىل مقتل  8أش��خاص منهم ّ
ٍ
جدي��د ،تكون نهائ ّي ًة والتيّار ّ
ش��عب
وحتّى نفاذ ال ّدس��تور وانتخاب مجلس
ٍ
الس��فري يحيى نجم س��فري مرص
أي جه ٍة .كام أب��و ضيف وإصابة العرشات ومنهم ّ
بأي طريقٍ وأمام ّ
وناف��ذ ًة بذاتها غري قابل ًة للطّعن عليها ّ
السابق يف فنزويال.
ّ
ال يجوز التع�� ّرض لقراراته بوقف التّنفي��ذ أو اإللغاء .وتنقيض جميع
(جريدة املرصي اليوم)2012/12/6 ،
ال ّدعاوى املتعلِّقة بها واملنظورة أمام أيّة جه ٍة قضائيّ ٍة.
 2012/12/8ع�لى خلف ّية االحتجاجات ض ّد اإلعالن ال ّدس��توري ،دعا
امل��ادّة الثّالثة :يع�َّي�نَّ ال ّنائب العا ّم من بني أعضاء ّ
وطني ،ش��ارك فيه نحو
الس��لطة القضائ ّية ال ّرئي��س املرصي مح ّمد مريس إىل مؤمتر حوا ٍر ٍّ
ٍ
بقرا ٍر من رئيس الجمهوريّة مل ّدة أربع
ظل
السياس��ية ،يف ّ
س��نوات ،تبدأ من تاريخ شغل  54ش��خص ّي ًة عا ّم ًة وقانون ّي ًة وممثِّلني عن األحزاب ِّ
املنصب .ويُشرتط فيه الشرّ وط العا ّمة لتوليّ القضاء ،وألاّ ّ
يقل س ّنه عن مقاطع ٍة من جبه��ة اإلنقاذ الوطني .وانتهى املؤمت��ر بتوصي ٍة لل ّرئيس
ٍ
النص عىل من يش��غل املنصب الحا ّيل محمد مريس بإصدار إعالنٍ
ستوري
جديد يلغي اإلعالن ال ّد
دس��توري
 40س��ن ًة ميالديّة .ويرسي هذا ّ
ّ
ٍّ
الص��ادر يف  21ترشين الثّ��اين  /نوفمرب  .2011بعد ذلك أصدر ال ّرئيس
فوري.
ّ
بأث ٍر ٍّ
ينص عىل التّايل:
مريس إعالنًا دستوريًّا بتاريخ  8كانون األ ّول  /ديسمربّ ،
املادّة ال ّرابعة :تُس��تبدل عب��ارة "تتولىّ إعداد مرشوع دس��تو ٍر ٍ
جديد
الصادر بتاريخ  21نوفمرب 2012
موعد غايته س��تّة أشه ٍر من تاريخ تش��كيلها" بعبارة "تتولىّ املادّة األوىل :يُلغَى اإلعالن ال ّدستوري ّ
للبالد يف ٍ
موعد غايته مثانية أش��ه ٍر من اعتبا ًرا من اليوم ،ويبقى صحي ًحا ما ترت ّب عىل ذلك اإلعالن من آثارٍ.
جديد للبالد يف ٍ
ٍ
إعداد مرشوع دس��تو ٍر
تاريخ تشكيلها" الواردة يف املا ّدة  60من اإلعالن ال ّدستوري ّ
الصادر يف املادّة الثّانية :يف حالة ظهور دالئل أو قرائن جديدةً ،ت ُعاد التّحقيقات
 30مارس .2011
يف جرائم قتل ،والشرّ وع يف قتل ،وإصابة املتظاهرين ،وجرائم اإلرهاب
الت��ي ارتُكبت ض�� ّد املواطنني يف امل�� ّدة الواقعة ما بني ي��وم  25يناير
حل مجلس الشّ ��ورى أو
املادّة الخامس��ة :ال يجوز أليّة جه ٍة قضائ ّي ٍة ّ
 ،2011ويوم  30يونيو  ،2012وكان ارتكابها بس��بب ثورة  25يناير أو
الجمع ّية التّأسيس ّية ،لوضع مرشوع ال ّدستور.
مبناسبتها أو متعلِّقًا بها.
املادّة ّ
السادسة :لرئيس الجمهوريّة  -إذا قام خط ٌر يه ِّدد ثورة  25يناير فإذا انته��ت التّحقيقات إىل توافر أدلّ ٍة عىل ارتكاب الجرائم املذكورة،
أو حياة األ ّمة أو الوحدة الوطن ّية أو سالمة الوطن أو يعوق ّ
املختص��ة قانونًا ،ولو كان
مؤسسات أحال��ت ال ّنيابة العا ّم��ة القض ّية إىل املحاكم
َّ
ال ّدولة عن أداء دورها  -أن يتّخذ اإلجراءات والتّدابري الواجبة ملواجهة ق��د صدر فيها حك ٌم نها ٌّيئ بالرباءة أو برفض الطّعن بال ّنقض املقام من
هذا الخطر ،عىل ال ّنحو الذي ينظِّمه القانون.
ال ّنيابة العا ّمة عىل حكم الرباءة.
كانون األ ّول  /ديسمبر

الس��ابعة :يُنرش يف الجريدة ال ّرس��ميّة ،ويُعم��ل به من تاريخ امل��ادّة الثّالثة :يف حالة عدم موافقة ال ّناخبني عىل مرشوع الدس��تور،
امل��ادّة ّ
الس��بت املوافق  15من ديسمرب
صدوره.
املح ّدد الس��تفتاء الشّ عب عليه يوم ّ
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الخاصة
الصواريخ والق ّوات ّ
 ،2012يدع��و رئي��س الجمهوريّة ،خالل م�� ّد ٍة أقصاها ثالثة أش��هرٍ ،ال ّرئيس عيل عبد الله صالح ،وض ّم منظومة ّ
النتخاب جمعيّ ٍة تأسيسيّ ٍة جديد ٍة ،مك َّون ٍة من مائة عضوٍ ،انتخابًا ح ًّرا لتكون تح��ت قيادة ال ّرئيس عب��د ربه منصور ه��ادي بصفته القائد
األعىل للق ّوات املسلَّحة.
رشا.
مبا ً
(نص القرار ،جريدة املكال اليوم اإللكرتونية)
ّ

وتنجِ��ز هذه الجمع ّية أعاملها خالل فرت ٍة ال تتجاوز س��تّة أش��ه ٍر من
تاريخ انتخابها.
 2012/12/22أصدر ال ّرئيس مح ّمد م��ريس قرا ًرا جمهوريًّا بتعيني 90
ويدع��و رئيس الجمهوريّة ال ّناخبني لالس��تفتاء عىل مرشوع ال ّدس��تور عض ًوا مبجلس الشّ ��ورى ،أبرزهم :ال ّدكت��ور عصام العريان نائب رئيس
املق�� َّدم من هذه الجمعيّة خالل م�� ّد ٍة أقصاها ثالثون يو ًما من تاريخ ح��زب الحرية والعدالة ،ومحم��د عبد اللّطيف أمني حزب الوس��ط،
السابق؛ من بينهم اللِّواء
بجانب عد ٍد من قيادات املجلس العس��كري ّ
تسليمه إىل رئيس الجمهوريّة.
السابق ونبيل مصطفى.
العسكري
القضاء
رئيس
املريس
عادل
ّ
أي اس��تفتا ٍء عىل
ويف جميع األحوال تُجرى عمليّة الفرز وإعالن نتائج ّ
(جريدة الشرّ وق املرصية)2012/12/23 ،
ال ّدس��تور باللِّجان الفرعيّة عالنيّ ًة فور انتهاء عمليّة التّصويت ،عىل أن
بكل لجن ٍة فرع ّي ٍة ُموقَّ ًعا من رئيسها ،يشتمل عىل نتيجة
كش��ف ِّ
يعلَّق
ٌ
الفرز.
http://98.130.43.69/pages/Details.aspx?ID=17985&& C=NewsDetails

امل��ادّة ال ّرابعة :اإلعالنات ال ّدس��توريّة ،مبا فيها ه��ذا اإلعالن ،ال تقبل
الطّعن عليها أمام أيّة جه�� ٍة قضائ ّي ٍة .وتنقيض ال ّدعاوى املرفوعة بهذا
الشّ أن أمام جميع املحاكم.
املادّة الخامس��ة :يُنرش هذا اإلعالن ال ّدس��توري يف الجريدة ال ّرسم ّية،
ويُعمل به اعتبا ًرا من تاريخ صدوره.
(جريدة املرص ّيون)2012/12/8 ،

الس��ابق مصطفى
 2012/12/12مثَل رئيس املجلس الوطني االنتقايل ّ
عبد الجليل أمام ال ِّنيابة العسكريّة يف مدينة بنغازي اللّيبيّة ،للتّحقيق
مع��ه يف قض ّية مقت��ل اللِّواء عب��د الفتّ��اح يونس .وو َّجه��ت ال ِّنيابة
السلطة ،وجرى
العس��كريّة إليه ع ّدة تهمٍ  ،من بينها إس��اءة استعامل ّ
السفر خارج البالد إىل حني انتهاء التّحقيق.
منعه من ّ
(جريدة البيان اإلماراتية)2012/12/13 ،

 2012/12/15ق�� ّرر ال ّرئي��س مح ّمد م��ريس طرح مرشوع ال ّدس��تور
لالستفتاء الشّ عبي ،بعد إحالته إليه من جانب الجمع ّية التّأسيس ّية.
(جريدة الشرّ وق املرصية)2012/12/16 ،

 2011/12/19أص��در ال ّرئيس اليمني عب��د ربه منصور هادي قرار ٍ
ات
ها ّم ًة يف إطار إعادة الهيكل التّنظيمي للق ّوات املسلَّحة واألمن ،ودمج
مك ِّون��ات الجيش اليمني يف أربعة مك ِّو ٍ
نات؛ هي ق ّواتٌ ب ِّريةٌ ،وبحريّةٌ،
وجويّةٌ ،وحرس حدو ٍد .وقضت القرارت بإلغاء بقيّة تشكيالت الجيش
ودمجه��ا تحت قيادة وزارة ال ِّدف��اع ،ويف مق ِّدمتها الحرس الجمهوري
ال��ذي يقوده العميد أحمد عيل عبد الله صالح نجل الرئيس املخلوع،
وإلغاء الفرقة املد ّرعة األوىل التي يقودها اللِّواء عيل محس��ن األحمر.
وتض ّمن��ت الق��رارات إقالة يحيى محمد عبد الله صالح نجل ش��قيق

