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•االلتزام بالوسائل السياسية السلمية يف العمل الوطني العام وتربية
كانون الثاني /يناير
 2013/1/1أعلن رئيس املجلس الوطني السوري جورج صربا أ ّن الكوادر الناشطة عىل هذه املبادئ وترسيخ هذه الثقافة ونرشها.
"تحركات املبعوث األممي األخرض اإلبراهيمي دون أي مبادرة حقيقية •االلتزام بأسلوب الحوار الجاد بني أطراف الجامعة الوطنية وبخاصة
تعترب مبثابة تضييع للوقت".
يف ظروف التأزم والخالف والعمل عىل ترسيخ ثقافة وأدب االختالف
(شام برس )2013/1/1
واحرتام التعددية والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن
أعلنت اللجنة الفنية للحوار يف اليمن أ ّن الرئيس عبد ربه منصور فاألوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالتعصب واالنقسام.
هادي اشرتط تسلم كشف بأسامء املشاركني يف الحوار لتحديد موعد •حامية النسيج الوطني الواحد من الفنت الطائفية املصنوعة
انعقاده.
والحقيقية ومن الدعوات العنرصية ومن املجموعات املسلحة
(النرشة )2013/1/1

الخارجة عىل القانون ومن االخرتاق األجنبي غري القانوين ومن كل ما
أكد الناطق الرسمي باسم النائب العام يف ليبيا أنّه سيتم تقديم كل يهدد سالمة الوطن وتضامن أبنائه ووحدة ترابه.
من سيف اإلسالم (نجل معمر القذايف) وعبد الله السنويس رئيس
•حامية كيان الدولة املرصية مسؤولية جميع األطراف حكوم ًة
املخابرات السابق إىل املحاكمة خالل شهر.
(وكالة األناضول لألنباء  )2013/1/1وشع ًبا ومعارض ًة وشبابًا وكهولاً أحزابًا وجامعات وحركات ومؤسسات
وال عذر ألحد إن تسببت حاالت الخالف والشقاق السيايس يف تفكيك
وقعت القوى السياسية مبختلف توجهاتها السياسية يف مرص وثيقة مؤسسات الدولة أو إضعافها.
لنبذ العنف يف مشيخة األزهر ،وهو ما يعد رضبة قوية للرئيس
(األنباء الكويتية )2013/1/1
املرصي محمد مريس ،إذ رفضت املعارضة يف مرص دعوته للحوار قبل
 2013/1/ 2قال رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري املاليك إ ّن "هناك
ثالثة أيام .وتضمن نص وثيقة األزهر الرشيف لنبذ العنف اآليت:
•حق اإلنسان يف الحياة مقصد من أسمى املقاصد يف جميع الرشائع محاوالت مكشوفة إلشاعة الفوىض وتهديد الوحدة الوطنية والسلم
واألديان والقوانني ،وال خري يف أمة أو مجتمع يهدر أو يراق فيه دم األهيل وجر البالد إىل االقتتال الطائفي".
(مرص اليوم )2013/1/2
املواطن أو تبتذل فيه كرامة اإلنسان أو يضيع فيه القصاص العادل
وفق القانون.
 2013/1/3أشار رئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف املنقوش
•التأكيد عىل حرمة الدماء واملمتلكات الوطنية العامة والخاصة إىل أ ّن "الجيش الجديد سيكون قليل العدد ومبواصفات محددة
والتفرقة الحاسمة بني العمل السيايس والعمل التخريبي.
معتم ًدا بشكل أسايس عىل أحدث تقنيات التسليح العرصية".
•التأكيد عىل واجب الدولة ومؤسساتها األمنية يف حامية أمن
(األهرام العريب )2013/1/3
املواطنني وسالمتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية والحفاظ
عىل املمتلكات العامة والخاصة ورضورة أن يتم ذلك يف إطار احرتام لفت الرئيس الرتيك عبد الله غول إىل أ ّن تركيا تعتقد منذ البداية
برضورة إرشاك روسيا وإيران يف العملية االنتقالية يف سورية ،لتجنب
القانون وحقوق اإلنسان دون تجاوز.
•نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته الرصيحة القاطعة وتجرميه إراقة املزيد من الدماء.
(مجلة فورين أفريز  Foreign Affairsكانون الثاين /يناير -شباط /فرباير )2013
وطن ًيا وتحرميه دين ًيا.
•إدانة التحريض عىل العنف أو تسويغه أو تربيره أو الرتويج له أو تظاهر املئات من أهايل قتىل وجرحى االحتجاجات التي أ ّدت إىل
الدفاع عنه أو استغالله بأية صورة.
سقوط نظام الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح ،أمام مقر
•إن اللجوء إىل العنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل الحكومة اليمنية بصنعاء ،مطالبني بتقديم العالج للمصابني واالهتامم
طرف لآلخر وترويج الشائعات وكافة صور االغتيال املعنوي لألفراد بأُرس القتىل ،وإقالة كل املتهمني ممن تلطخت أيدهم بدماء الشهداء
والكيانات الفاعلة يف العمل العام كلها جرائم أخالقية يجب أن ينأى والجرحى من كل املؤسسات الحكومية.
الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها.
(يو.يب.آي )2013/1/3
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أكد رئيس مجلس الوزراء املرصي هشام قنديل أ ّن حكومته ستنتهي أعلنت املعارضة الكويتية عن تنظيم مسرية تحت اسم "كرامة وطن
من وضع قانون االنتخابات الربملانية الجديد خالل  15يو ًما ،ليك يجري  "5تعب ًريا عن رفضها للربملان الجديد ،الذي جرى انتخابه وفق قانون
مرسوم الصوت الواحد.
بعد ذلك عرضه عىل املحكمة الدستورية العليا من أجل مراجعته.
(السفري )2013/1/3

(األهرام العريب )2013/1/5

 2013/1/4طالب "ائتالف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء قال بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية البابا توارضوس الثاين
العراقي نوري املاليك "بحل الربملان العراقي يف غضون  48ساعة" بعد "لن نتحالف مع أحد يف االنتخابات وال نخىش حكم اإلخوان".
(األهرام )2013/1/5
أن احتشد آالف العراقيني  2013/1/3يف محافظات عديدة تأيي ًدا
للمظاهرات التي تشهدها محافظة األنبار والتي تطالب الحكومة
وقعت الجبهة الثورية السودانية وقوى اإلجامع الوطني املعارضة
بإطالق رساح املعتقلني واملعتقالت يف السجون.
وثيقة أطلقت عليها اسم "ميثاق الفجر الجديد" بهدف توحيد
(األهرام )2013/1/4
قوى املعارضة املدنية والعسكرية للعمل من أجل اإلطاحة بحكومة
أكد رئيس حزب "املؤمتر" املرصي عمرو موىس أنّه ال يفكر يف ترشيح الرئيس السوداين عمر البشري وتشكيل البديل الدميقراطي .وتضم
قامئة املوقعني كل القوى املدنية والعسكرية التي تعارض الحكومة
نفسه لالنتخابات الربملانية.
)2013/1/4
السابع
(اليوم
يف السودان وهي حركة العدل واملساواة السودانية ،والحركة الشعبية
لتحرير السودان شامل ،وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد
 2013/1/5طالبت نقابة القضاة يف الجزائر بإبعاد السلطة التنفيذية
محمد نور ،وحركة تحرير السودان بقيادة ِم ِّني مناوي .واشتمل
ممثلة يف وزير العدل من املجلس األعىل للقضاء
ً
تكريسا ملبدأ ميثاق "الفجر الجديد" عىل ديباجة ومبادئ عامة أعلنت األطراف
استقاللية القضاء.
املوقّعة االلتزام بها ،وهي:
(إيالف )2013/1/5

•السودان دولة متعددة الثقافات واإلثنيات واألديان واللغات تتأسس
دعت لجنة داخل جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكمة ،األمني هويته السودانية عىل رابطة جامعة قامئة عىل مكوناته الثقافية
العام للجبهة عبد العزيز بلخادم ،إىل االستقالة من منصبه اقتدا ًء وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري املمتد إىل سبعة ألف عام.
باألمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي أحمد أويحيى الذي استقال
•نظام الحكم :الدولة السودانية دولة فدرالية دميقراطية تعددية
يف  2013/1/3بضغط من معارضيه داخل الحزب.
تتأسس عىل املساواة بني املواطنني وتؤكد أ ّن الشعب هو مصدر
(البالد برس )2013/1/5

السلطات وتعترب أ ّن املواطنة هي أساس لنيل الحقوق والواجبات
قضت محكمة جنايات الجيزة برباءة فاروق حسني ،آخر وزير ثقافة وتضمن حرية الفرد والجامعة.
يف عهد الرئيس املرصي السابق حسني مبارك ،من تهمة الكسب غري •الدين والدولة :إقرار دستور وقوانني قامئة عىل فصل املؤسسات
املرشوع.
الدينية عن مؤسسات الدولة لضامن عدم استغالل الدين يف السياسة.
(النرشة )2013/1/5

•املواثيق الدولية :تلتزم الدولة السودانية مببادئ وقيم حقوق
طالب "االتحاد العاملي للعلامء املسلمني" يف بيان "املراجع الشيعية اإلنسان املتعارف عليها عامليًا ،وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء
العراقية وعىل رأسهم املرجع الشيعي السيد عيل السيستاين بإصدار واألقليات.
فتوى توجب عىل حكومة نوري املاليك االستجابة ملطالب الشعب •العدالة واملحاسبة :التأكيد عىل مبدأ العدالة واملحاسبة ،مبا فيها
العراقي التي وصفها بـ "املرشوعة" ،ليكون ملثل هذا التأييد دوره يف مفاهيم وآليات العدالة االنتقالية ومبا يتفق والسياق السوداين،
تحقيق الوحدة ،وإبعاد شبح الطائفية البغيضة التي تفرق وال تجمع ،ووضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب باملحاسبة عىل اقرتاف الجرائم
الجسيمة وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق
وترض وال تنفع".
(النرشة  )2013/1/5اإلنسان.
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•الدستور االنتقايل :تتأسس الدولة السودانية عىل دستور دميقراطي •تلتزم الدولة بصيانة كرامة املرأة السودانية وتؤكد عىل دورها
يقوم عىل إقامة دولة العدالة والرعاية االجتامعية.
اإليجايب يف الحركة الوطنية السودانية ،وتعرتف بكل الحقوق
•السلطة والرثوة :التوزيع العادل للسلطة والرثوة وفقًا ملعايري عدد والواجبات الواردة يف املواثيق والعهود اإلقليمية والدولية التي صدق
ويصادق عليها السودان يف هذا املضامر.
سكان اإلقليم مع التمييز اإليجايب للمناطق املتأثرة بالحروب.

•قومية أجهزة ومؤسسات ال��دول��ة :ترسيخ قومية ومهنية •تؤسس الربامج اإلعالمية والتعليمية عىل االحرتام وااللتزام بقيم
وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة لألمن واملنفذة للقانون ومبادئ شعبنا وحقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية.
(الجيش والرشطة واألمن) ومبا يتيح التوازن واملشاركة لكافة أهل
•يتضمن الدستور الدائم الحريات املدنية والسياسية والحقوق
السودان.
االقتصادية والثقافية واالجتامعية كام وردت يف املواثيق واملعاهدات
•التأكيد عىل استقاللية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مبا يف ذلك اإلقليمية والدولية عىل أن تعلو أحكام ومبادئ تلك املواثيق عىل
القضاء والخدمة املدنية واإلعالم والتعليم العايل.
أحكام القوانني والترشيعات الوطنية التي تتعارض معها.
•حسن الجوار والتعايش السلمي :انتهاج سياسة خارجية تخدم
(موقع العدل واملساواة عىل اإلنرتنت .)2013/1/5
مصالح الشعب السوداين ،وتعزز عالقات حسن الجوار والتعايش
السلمي وتعالج ترسبات السياسات واملواقف العدائية املوروثة جراء  2013/1/6اندلعت مظاهرات كبرية يف غالبية املدن التونسية بعد
اغتيال املعارض التونيس اليساري شكري بلعيد بضاحية املنزه السادس
املواجهة املستمرة مع دول الجوار واملجتمع الدويل.
•حقوق املرأة :متكني النساء سياسيا واقتصاديًا يف كافة مجاالت بتونس العاصمة .ورفع املتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكومة،
ً
الحياة وإلغاء كافة القوانني املقيدة لحرية املرأة وعىل رأسها قانون والعصيان املدين ،وأخرى مناهضة لحركة النهضة التي تقود االئتالف
النظام العام مبا يحقق كرامة املرأة ويدعم دورها يف الحياة مع ضامن الحاكم يف البالد

مساواة النساء بالرجال يف الكرامة اإلنسانية والحقوق ،وسن قوانني
لحامية النساء من التحرش واالستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ
ذلك ومحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تحط من قدر النساء .استخدمت رشطة مكافحة الشغب يف الكويت الغاز املسيل للدموع
والقنابل الصوتية ضد مئات املعارضني الذين تظاهروا مطالبني بحل
•الحقوق األساسية والحريات :كل املبادئ واملعايري املعنية بحقوق
مجلس األمة الجديد ،كام اعتقلت العديد من املتظاهرين وطاردت
اإلنسان واملتضمنة يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والعهود
املعارضني يف أحد األحياء السكنية جنوب العاصمة الكويتية.
الدولية واإلقليمية التي صدق ويصادق عليها السودان تشكل جز ًءا
(يب يب يس عريب )2013/1/6
ال يتجزأ من الدستور االنتقايل وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر
مخالفًا لذلك يعترب باطلاً وغري دستوري .
السوري بشّ ار األسد يف خطاب له إنّه ال يوجد رشيك
قال الرئيس
ّ
•يكفل القانون املساواة الكاملة بني املواطنني
ً
تأسيسا عىل حق للعملية السياسية ،إال أنّه اقرتح عملية سياسية حدد مالمحها مبا ييل:
املواطنة واحرتام املعتقدات الدينية والتقاليد واألعراف وعدم التمييز
بني املواطنني بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو االنتامء يف املرحلة األوىل تلتزم الدول املعنية بوقف متويل تسليح املعارضة،
الجغرايف أو السيايس ويبطل أي قانون يصدر مخالفًا لذلك ويعترب غري ييل ذلك وقف الجيش للعمليات العسكرية مع االحتفاظ بحق الرد
إن تعرض للهجوم ،وإيجاد آلية للتأكد من إمكانية ضبط الحدود.
دستوري.
(السفري )2013/1/6

•تعرتف الدولة وتحرتم تعدد األديان واملعتقدات واألعراف وتلزم
نفسها بالعمل عىل تحقيق التعايش والتفاعل السلمي واملساواة
والتسامح بني معتنقي األديان واملعتقدات وتسمح بحرية الدعوة
السلمية لألديان ومتنع اإلكراه وإثارة النعرات الدينية والكراهية
العنرصية يف البالد.

يف املرحلة الثانية تتم الدعوة لعقد مؤمتر يعمل عىل الوصول إىل
ميثاق وطني يتمسك بسيادة سورية ووحدة أراضيها ويرسم املستقبل
الدستوري لها ،ثم يعرض امليثاق الوطني لالستفتاء الشعبي ،وتشكل
حكومة وطنية موسعة ،وتجري صياغة دستور جديد يطرح لالستفتاء
ومن ثم تجري االنتخابات.
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ويف املرحلة الثالثة واألخرية تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور مئات من املرصيني تظاهروا يف محافظة اإلسكندرية مطالبني بإسقاط
وتجري مصالحة وطنية ويعلن العفو العام ،ييل ذلك العمل عىل النظام.
(يو.يب.آي )2013/1/11
إعادة اإلعامر.
(النهار .)2013/1/6

أمر مليك سعودي يعطي املرأة  20يف املئة من مقاعد مجلس الشورى.

 2013/1/7اعتربت مسؤولة يف منظمة "العفو الدولية" أ ّن "قرار
محكمة التمييز يف البحرين رفض استئناف  13قياديًا من املعارضة
وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهم والتي ترتاوح بني  5سنوات  2013/1/13خ��رج مئات من أنصار املعارضة الكويتية يف مسرية
والسجن مدى الحياة ،دليل آخر عىل أن نظام العدالة يف البالد ال كرامة وطن( )6لالحتجاج عىل مرسوم الصوت الواحد.
(وكالة األناضول لألنباء )2013/1/13
ميكن االعتامد عليه".
(الجزيرة السعودية )2013/1/11

(مرآة البحرين )2013/1/7

املعارضة التونسية تتهم وزارة الداخلية بالتعتيم عىل مالبسات عملية
أعلنت كتلة تحالف القوى الوطنية وبعض النواب املستقلني اغتيال املعارض اليساري شكري بلعيد.
(الحياة )2013/1/13
انسحابهم من املؤمتر الوطني العام الليبي احتجا ًجا عىل سوء أداء
املؤمتر" ،حتى تصحيح مساره" بشكل جدي.
(روسيا اليوم  )2013/1/7قبول محكمة النقض الطعن املقدم من جانب النيابة العامة عىل
حكم املؤبد الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير
 2013/1/8طالبت جامعة "اإلخ��وان املسلمني" يف مرص وزارة الداخلية األسبق حبيب العاديل وإعادة محاكمتهام ،والذي يشمل
الداخلية بحامية مقارهم ومقار حزب "الحرية والعدالة" يف القاهرة أيضً ا إعادة محاكمة مساعدي العاديل الستة الذين سبق أن ب ّرأتهم
واملحافظات ،يف الذكرى الثانية الندالع ثورة  25يناير ،تحس ًبا ألي محكمة الجنايات ،فضلاً عن ابني الرئيس املخلوع جامل وعالء مبارك
اعتداء محتمل من قبل التيارات السياسية املعارضة.
ورجل األعامل الهارب حسني سامل.
(املرصي اليوم )2013/1/8

(السفري )2013/1/13

 2013/1/9املؤمتر الوطني العام الليبي يحذف اسم "جامهريية "  2013/1/14أطلقت الحكومة العراقية رساح  335معتقلاً عراق ًيا يف
من اسم الدولة رسم ًيا
محاولة منها لتهدئة املظاهرات العراقية ضدها يف عدة محافظات
(فرانس برس )2013/1/9
عراقية
(الراية القطرية )2013/1/15
مجلس األمة الكويتي يقر مرسوم الصوت الواحد يف االنتخابات
(كونا )2013/1/9

جبهة اإلنقاذ يف مرص تقرر خوض االنتخابات الربملانية بقامئة واحدة.

 2013/1/10أعلنت وزارة الخارجية واملغرتبني السوريّة أ ّن دمشق
"تستغرب بشدة ما رصح به األخرض اإلبراهيمي لخروجه عن جوهر
 2013/1/15قررت املحكمة الدستورية العليا يف مرص إعادة الدعوى
مهمته وإظهاره بشكل سافر انحيازه ملواقف أوساط معروفة بتآمرها
املطالبة بحل مجلس الشورى.
عىل سورية وعىل مصالح الشعب السوري".
(أخبار مرص )2013/1/15
(املرصي اليوم )2013/1/14

(الرياض )2013/1/10

األردن يعترب االئتالف السوري ممثلاً رشعيًا للشعب السوري.

 2013/1/11أوضح مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية
إىل سورية األخرض اإلبراهيمي بعد لقاء جنيف أنّه "مل يتم التوصل
إىل أي اتفاق بني األمريكيني والروس حول سورية" ،الفتًا إىل أ ّن "كل  2013/1/16الربملان األورويب يرفض أي حل لألزمة السوريّة يسمح
ببقاء األسد يف السلطة
الجهات أكدت الحاجة لحل سيايس ال عسكري لألزمة".
(الرشق األوسط )2013/1/15

(النرشة )2013/1/11

(سرييا نيوز )2013/1/16
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امللك األردين عبد الله الثاين أكد االلتزام مببادئ الحوار البناء ومامرسة  2013/1/28عقد يف جنيف "املؤمتر الدويل السوري من أجل سورية
واجب املساءلة.
دميوقراطية ودولة مدنية" مبشاركة معارضني سوريني وسياسيني
)2013/1/16
(النرشة
وديبلوماسيني وخرباء عرب وأجانب.
(النهار )2013/1/28

 2013/1/17م��ق��ت��دى الصدر يؤكد أ ّن مطالب املتظاهرين يف
املحافظات العراقية ترتكز عىل ست نقاط:
 2013/1/29دعا مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إىل
•املطالبة باإلفراج عن املعتقلني األبرياء عرب قضاء نزيه والتعجيل سورية األخرض اإلبراهيمي مجلس األمن إىل توضيح مصري الرئيس
باإلفراج عن األبرياء واإلرساع مبحاكمة غريهم.
أساسا للحل
السوري بشار األسد يف إعالن جنيف ،الذي يتخذه ً
•يطبق املختصون املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب بعدالة السيايس يف سورية.
(النهار )2013/1/29
وحيادية ومن دون ظلم وال إجحاف.
•رضورة تطبيق املختصني املساءلة والعدالة بعدالة ومن دون ظلم
 2013/1/30أعلن رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
وال إجحاف.
السوريّة أحمد الخطيب أنّه مستعد "كبادرة حسن نية" ،و"لتوفري
•تحقيق الرشاكة الفعلية والجدية والحقيقية ،أل ّن التهميش
املزيد من الدماء" ،و"ألن املواطن السوري يف أزمه غري مسبوقة"،
واإلقصاء هي السياسة الغالبة يف تعامالت الحكومة عمو ًما ورئاسة
"للجلوس مبارشة مع ممثلني للنظام السوري يف القاهرة أو تونس
خصوصا.
الوزراء
ً
أو إسطنبول" عىل أن يقوم النظام باإلفراج عن املعتقلني ،وتجديد
•السعي لخدمة الشعب ال لتثبيت الكرايس ،أل ّن هناك إهاملاً من
جوازات السفر للسوريني يف الخارج.
قبل الحكومة بخصوص امللفات الخدمية.
(األخبار اللبنانية )2013/1/30
•دعم موقف املرجعية الدينية املطالب بتلبية املطالب املرشوعة
 2013/1/31ق��ال��ت الهيئة السياسية لالئتالف الوطني السوري
للمتظاهرين.
(شبكة العراق الثقافية )2013/1/17
املعارض يف بيان صدر عنها بعد اجتامعها يف القاهرة "تؤكد الهيئة
 2013/1/18أق��ام القضاة وأعضاء النيابة العامة دعوى قضائية السياسية لالئتالف املنعقدة برئاسة رئيس االئتالف عىل متسك االئتالف
جديدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء يف محكمة االستئناف لبطالن والتزامه بوثيقته التأسيسية التي تنص رصاحة عىل أن أي مفاوضات
قرار تعيني النائب العام املرصي املستشار طلعت عبد الله ،وقدموا أو حوار لن يكون إال عىل رحيل النظام بكافة مرتكزاته وأركانه".
(املستقبل )2013/1/31
طلب إىل مجلس القضاء األعىل للتحقيق مع النائب العام يف واقعة
تدخله يف تحقيقات أحداث االتحادية.
لفتت رئاسة الجمهورية التونسية يف بيان إىل أ ّن "الرئيس التونيس
(السفري )2013/1/18

محمد املنصف املرزوقي وبعد التشاور مع رئيس الحكومة حامدي
 2013/1/20أعلنت  11كتيبة وجامعة وحركة سوريّة مقاتلة يف أنحاء الجبايل ومع رئيس املجلس الوطني التأسييس مصطفى بن جعفر قرر
سورية ،ومعارضة للنظام ،عن تشكيلها "الجبهة اإلسالمية السورية متديد حالة الطوارئ ملدة تبدأ من مطلع شباط  2013إىل  2آذار
املوحدة" ،إلسقاط النظام وبناء مجتمع إسالمي حضاري يحكم برشع ."2013
الله .غري أ ّن "جبهة النرصة" رفضت االنضامم إىل الجبهة الجديدة،
(الجمهورية التونسية )2013/1/31
مكتفية بالتنسيق معها ميدان ًيا ،باإلضافة إىل إنشاء الطرفني محكمة
شباط  /فبراير
رشعية مشرتكة تحمل اسم "محكمة الهيئة الرشعية يف مدينة حلب".
(سوريا اآلن  2013/2/1 )2013/1/20أعلنت املعارضة املرصية عن تنظيمها مسريات تحارص
 2013/1/25خرجت مظاهرات حاشدة يف مرص احتجا ًجا عىل ما قرص االتحادية الرئايس يف القاهرة ،يف ما أسمتها "جمعة الخالص"،
وذلك يف إطار تصعيد جديد إلعالن رفضها قرارات مريس وسياساته،
سامه املتظاهرون حكم "اإلخوان".
(السفري  )2013/1/25وللمطالبة بتعديل الدستور الجديد .وأعلنت  18حركة وحزبًا سياس ًيا،
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من بينهم التيار الشعبي ،وحزب الدستور ،واملرصي الدميقراطي ،والجنازير ،رفضً ا لوزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم املتهم
والكرامة ،واالشرتاكيون الثوريون ،وحركة كفاية ،و 6أبريل ،مشاركتهم باالنتامء إىل جامعة "اإلخوان املسلمني" والعمل عىل أخونة الوزارة.
(السفري )2013/2/12
يف مظاهرة مليونية تجري بهذا التاريخ.
(النرشة  2013/2/13 )2013/2/1أصدر املؤمتر الوطني العام الليبي مرشوع قانون العزل
السيايس واإلداري.
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أ ّن األنظمة الجديدة التي
(السيايس الليبي )2013/2/13
انبثقت عن الربيع العريب غالبًا ما تتجاهل حقوق اإلنسان.
(النرشة  2013/2/14 )2013/2/1قال املتحدث اإلعالمي السابق باسم وزارة الخارجية
السوريّة جهاد مقديس إنّه غادر سورية بقرار شخيص ليكون مستقلاً ،
 2013/2/2أش��ار املتحدث باسم وزارة العدل املرصية املستشار مؤك ًدا عىل رضورة "الحوار الوطني" للخروج من األزمة السوريّة
محمود أبو شوشة إىل "أ ّن قانون التظاهر الذي تعده وزارة العدل الراهنة.
(سوريا اآلن )2013/2/14
سيجرم أقنعة "البالك بلوك" وإشعال اإلطارات أو األخشاب خالل
التظاهرات".
قرر النائب العام فتح باب التحقيق مع رئيس "حزب الدستور"
(وكالة األناضول لألنباء  )2013/2/2املعارض محمد الربادعي استنا ًدا إىل تدوينة قصرية كتبها األخري عىل
طالبت جبهة اإلنقاذ املرصية بتحقيق قضايئ محايد يف جرائم القتل موقع "تويرت" يف  31كانون الثاين /يناير املايض ،وجاء فيها" :سيستمر
يف مرص .ومحاكمة الرئيس محمد مريس عام وصفته بـ "جرائم قتل العنف والفوىض حتى يستمع مريس ومعاونوه إىل مطالب الجامهري".
(السفري )2013/2/14
وتعذيب".
(يب يب يس عريب  2013/2/16 )2013/2/2أع����رب أعضاء يف االئتالف السوري املعارض عن
استعدادهم إلجراء مفاوضات مع مسؤولني يف النظام ،بخصوص
 2013/2/6أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحديد يوم
كيفية تنحي الرئيس بشار األسد ،وتركه السلطة .واشرتطت املعارضة
 18آذار /مارس موع ًدا النطالق جلسات الحوار الوطني.
أن يكون املسؤولون "غري ضالعني يف الحملة العسكرية ضد االنتفاضة
(النرشة )2012/2/6
السوريّة".
(عرب برس )2013/2/16
أعلنت "الجبهة الشعبية التونسية" املعارضة أنّها "قررت االنسحاب
من الجمعية التأسيسية املكلفة بكتابة الدستور بعد اغتيال املعارض  2013/2/18دع��ا مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية
شكري بلعيد".
إىل سورية األخرض اإلبراهيمي األطراف يف سورية واملنطقة العربية
(السفري  )2013/2/6واملجتمع الدويل إىل السعي إلنجاح مبادرة رئيس االئتالف الوطني
 2013/2/7أكدت الرئاسة التونسية أن "الرئيس التونيس املنصف لقوى الثورة واملعارضة السوريّة أحمد معاذ الخطيب لفتح حوار مع
املرزوقي سيتعامل مع أي حكومة يوافق عليها املجلس الوطني الحكومة السوريّة (.الحياة .)2013/2/18
 2013/2/19أع��ل��ن رئيس الحكومة التونسية ح�مادي الجبايل
التأسييس".
(النرشة  )2013/2/7استقالته من منصبه ،بعد أن رفضت حركة النهضة مقرتحه بتشكيل
حكومة تكنوقراط.
 2013/2/12أب���دى وزير املصالحة الوطنية السوري عيل حيدر
(يب يب يس عريب )2013/2/19
استعداده إلجراء محادثات مع أحمد معاذ الخطيب رئيس االئتالف
 2013/2/25ق��ال وزير الخارجية السوري وليد املعلم إ ّن سورية
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة.
ُمستعدة إلجراء محادثات مع املعارضة املسلحة ،لك ّن املعلم قال يف
(الغارديان )2013/2/12
الوقت نفسه إ ّن سورية ستواصل معركتها ضد "اإلرهاب" يف إشارة إىل
نفذ ضباط وأمناء الرشطة يف قطاع األمن املركزي املرصي تهديدهم رصاعها مع مقاتيل املعارضة.
(النهار )2013/2/25
باإلرضاب والتوقف عن العمل ،وأغلقوا أقسام الرشطة بالسالسل

العدد 2

126

أيـــار  /مايــو 2013

 2012/3/13مثول حكومة عيل العريض أمام املجلس التأسييس ألجل
آذار /مارس
 2013/3/3وص��ف الرئيس بشار األسد ،يف مقابلة مع الصنداي نيل الثقة.
(رويرتز )2013/3/13
تاميز ،الحكومة الربيطانية بأنّها "ساذجة ،ومشوشة وغري واقعية" ،يف
تعاطيها مع النزاع ،متهماً رئيس الوزراء ،ديفيد كامريون ،باإلرصار عىل تقدمت هيئة قضايا الدولة ،نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس
عسكرة الوضع ،وتسليح من أسامهم "باإلرهابيني" يف بالده .وأشار إىل الشورى ووزارة العدل بطعن أمام املحكمة اإلدارية العليا ،تطلب فيه
أي كان ،مبن فيهم املسلحني إلغاء الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء اإلداري بوقف انتخابات
أ ّن الحكومة السوريّة مستعدة للحوار مع ٍ
الذين يتخلون عن السالح ،بيد أنّه قال أيضً ا "لن نتعامل مع إرهابيني مجلس النواب.
(املرصي اليوم .)2013/3/14
يرصون عىل حمل السالح".
(وكالة أخبار الرشق الجديد )2013/3/3

 2012/3/18انطالق مؤمتر الحوار الوطني يف اليمن برئاسة عبد ربه
رئيسا توافق ًيا لليمن يف ضوء املبادرة الخليجية
 2013/3/6وافقت جامعة الدول العربية عىل منح مقعد سورية إىل منصور هادي بصفته ً
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة ودعته إىل اختيار وآلياتها التنفيذية يف ظل مقاطعة قادة الحراك الجنويب ،وانسحاب
ممثل له لحضور قمة الدوحة .وتحفّظ العراق والجزائر عىل هذا البند الشيخ حميد األحمر رئيس حزب التجمع اليمني لإلصالح.
(الرشق األوسط )2013/3/18
باعتباره يتعارض مع أحكام امليثاق ،فيام نأى لبنان بنفسه عن القرار.
وكانت الجامعة علّقت عضوية سورية فيها منذ ترشين الثاين /نوفمرب  2013/3/19ن��ج��ح "االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة"
.2011
السوريّة يف اجتامع عقده يف إسطنبول يومي  18و 19آذار /مارس
(السفري )2013/3/6
 2013يف اختيار غسان هيتو عضو املجلس الوطني – أحد املكونات
قضت محكمة القضاء اإلداري ،بوقف إج �راء انتخابات مجلس األساسية لالئتالف  -لرئاسة الحكومة املؤقتة.
(الجزيرة نت )2013/3/19

النواب املقبلة التي دعا إليها الرئيس محمد مريس ،واملقررة يف 22
نيسان /أبريل املقبل بكل مراحلها ،مع إحالة القانون إىل املحكمة  2013/3/24أعلن رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
الدستورية العليا.
السوريّة أحمد معاذ الخطيب استقالته من منصبه يف بيان نرشه عىل
(السفري )2013/3/7
صفحته يف موقع الفيسبوك .وذكر الخطيب أبرز األسباب التي دعته
 2013/3/11ك ّرر رئيس الجمهورية ميشال سليامن املوقف اللبناين إىل االستقالة منها :تقاعس املجتمع الدويل عن نرصة الشعب السوري
من الوضع يف سورية ،وهو الحياد اإليجايب ،لك ّنه حذر من مخاطر ودعمه ضد "نظام متوحش غري مسبوق" ،ومحاولة أطراف خارجية
ارت��داد األزمة السوريّة عىل لبنان ،مش ًريا بشكل خاص إىل قضية "ترويض الشعب السوري وحصار ثورته ومحاولة السيطرة عليها".

النازحني السوريني الذين فاق عددهم قدرة لبنان بسبب حجمه.

(الصفحة الرسمية للشيخ أحمد معاذ الخطيب يف فيسبوك )2013/3/24

(السفري  2012/3/26 )2013/3/11دع��ا أمري قطر يف افتتاح الدورة  24الجتامع جامعة
 2013/3/12كشف وزير الخارجية الفرنيس لوران فابيوس أمام الدول العربية عىل مستوى القمة ،والذي عقد يف الدوحة ،رئيس
لجنة الشؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية الفرنسية أ ّن مسؤولني االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة الشيخ أحمد معاذ
فرنسيني وأمريكيني يعملون مع الروس عىل إعداد الئحة مبسؤولني الخطيب ،ورئيس الحكومة السوريّة املؤقتة غسان هيتو ،إىل شغل
مقعد سورية يف قمة الدوحة.
سوريني تكون مقبولة للتفاوض مع املعارضة السوريّة.
(فرانس برس )2013/3/12

قال املتحدث باسم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إدريان
إدواردز إ ّن عدد الالجئني السوريني يف الدول املجاورة بلغ مليونًا و100
ألف شخص.
(رويرتز )2013/3/12

