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نيسان /أبريل 2013

 2013/4/1عقدت جلسة العمل الثانية من حوار التوافق الوطني
البحريني ،مبشاركة جمعيات املعارضة الخمس ،وجرى التوافق بشكل
مبديئ عىل مبادئ أساسية أبرزها :مرجعية امليثاق واحرتام الدستور،
واإلصالح السيايس من خالل الوسائل الدستورية ،والتمسك بالدولة
املدنية ،واحرتام جميع األديان واملذاهب ،واحرتام جميع مكونات
املجتمع البحريني ،واملحافظة عىل حقوق املواطنني عرب قاعدة
املواطنة يف الحقوق والواجبات ،وأ ّن نظام البحرين نظام دميقراطي
والسيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات.
(الرشق األوسط)2013/4/1 ،

 2013/4/8وضع املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
واملعارض املرصي محمد الربادعي رشوطًا إلنهاء املقاطعة مع الرئيس
املرصي محمد مريس؛ فقد قال خالل كلمته يف مؤمتر اقتصادي نُظِّم
من قبل حركة التيار الشعبي" :سنبدأ الحوار يف ظل ثالثة رشوط وهي
حكومة محايدة يرأسها رئيس وزراء له مصداقية ،ونائب عام محايد،
وأن تشكَّل لجنة إلعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة".
(يب يب يس عريب)2013/4/8 ،

 2013/4/9أمري تنظيم القاعدة يف العراق أبو بكر البغدادي يعلن أ ّن
جبهة النرصة امتداد لدولة العراق اإلسالمية وجزء منها .كام أعلن عن
إلغاء اسم دولة العراق اإلسالمية وإلغاء اسم جبهة النرصة وجمعهام
تحت اسم واحد هو "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام".
(يب يب يس عريب)2013/4/9 ،

 2013/4/10رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألمم
املتحدة بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي ،والتي تعيد هيكلة املؤسسة العسكرية وتعيد تنظيم القوات
املسلحة وتوحد الجيش وتنهي والءاته .وتال ًيا نص القرار الجمهوري:
القرار الجمهوري الخاص بإعادة هيكلة الجيش اليمني

نص ق �رار رئيس الجمهورية القائد األع�لى للقوات املسلحة
رق���م ( )16ل��س��ن��ة  2013وال����ذي ق�ضى بتقسيم م�سرح
العمليات العسكري للجمهورية اليمنية وإع���ادة تشكيل
وتسمية املناطق العسكرية وتعيني ق��ي��ادات��ه��ا ،فيام ييل:
م��ادة ( )1يقسم م�سرح العمليات العسكري للجمهورية
إىل سبع مناطق تتحدد نطاقاتها الجغرافية بحسب خطوط
الفصل املبينة يف خ��ارط��ة انتشار ال��ق��وات وت��ك��ون تسمية
امل��ن��اط��ق رقمية ب���دلاً م��ن التسميات الجهوية السابقة.
مادة ( )2تتألف كل منطقة عسكرية مام ييل:

1.1قيادة املنطقة شاملة وظائف القيادة والسيطرة والوحدات
العضوية التي سيحددها هيكلها التنظيمي .
2.2األلوية العاملة حال ًيا يف املنطقة واملبينة يف خارطة االنتشار
العمليايت وتخضع الحقًا لخطة املناقلة بحسب رضورات إعادة
التمركز وأنساق القتال لكل منطقة.
مادة ()3
 .أيشكل احتياط وزارة الدفاع من األلوية التالية:
1 .1اللواء الرابع مدرع.
2 .2اللواء السابع مشاة.
 3 .3اللواء ( )62مدرع.
 4 .4اللواء ( )63مشاة.
5 .5اللواء ( )83مدفعية.
6 .6اللواء ( )102مشاة.
ويكون مقر قيادته يف معسكر ( )48ويعني األخ اللواء الركن /عيل
عيل الجائفي قائ ًدا لالحتياط  -ويعني االخ العقيد الركن /سند عبد
رئيسا ألركان االحتياط ويرقّى إىل رتبة العميد.
الله محمد الرهوه ً
 .بتكون تبعية االحتياط الهيكلية لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة
األركان العامة ويكون استخدامه القتايل بقرار من القائد األعىل
للقوات املسلحة بحسب الخطة الدفاعية املرفوعة من وزير
الدفاع ورئيس هيئة األرك��ان العامة ومقتضيات االستخدام
القتايل.
 .جخضع ألوية االحتياط لخطة إعادة االنتشار العمليايت .
مادة ( )4يتبع اللواء ( )89ولواء غمدان هيئة اإلسناد اللوجستي .
مادة ( )5تلحق مراكز التدريب أينام وجدت بهيئة التدريب والتأهيل.
مادة ( )6يتوىل وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة مع لجنة
التنظيم والتقييم وفريق الهيكلة املشرتك القيام مبا ييل:
1 .1إنجاز خارطة مرسح العمليات الجديد وانتشار القوات
والرفع بها للمصادقة وإصدار ما يلزم من إجراءات لتوضيحها
وتنفيذها عمليات ًيا.
2 .2وضع الهياكل التفصيلية والواجبات الوظيفية وفقًا آللية تنفيذ
قرار رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة رقم
( )104لسنة  2012بشأن املكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي
للقوات املسلحة.
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مادة ( )7يصدر وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة التعليامت  2013/4/20قال وزير العدل التونيس نذير بن عمو خالل جلسة
عامة يف املجلس الوطني التأسييس" :قدمت للمحكمة الجنائية
التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار إداريًا وماليًا.
(الحياة )2013/4/12 ،السويرسية جميع الضامنات القانونية لضامن محاكمة عادلة لرموز
النظام السابق إال يف ما يتعلق بعقوبة اإلعدام".
 2013/4/15أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرا ًرا بإخالء
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2013/4/20 ،
سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعدما حكمت املحكمة
 2013/4/20بعد اجتامع وزير الخارجية األمرييك جون كريي مع
سابقًا عليه بالحبس املؤبد إلدانته باملسؤولية عن قتل املتظاهرين
أصدقاء سورية ومع معاذ الخطيب رئيس االئتالف الوطني لقوى
خالل ثورة الخامس والعرشين من يناير  .2011وقال املتحدث باسم
النيابة العامة ،محمود الحفناوي إ ّن الرئيس السابق سيظل محبوسا الثورة واملعارضة السورية [املستقيل] يف أسطنبول ،أعلن كريي عن
ً
بعد أن أصدرت النيابة العامة املرصية قرارا يف  ٧نيسان /أبريل مضاعفة املساعدة املالية للمعارضة لتصل قيمتها إىل  ٢٥٠مليون
ً
التهامه يف قضايا فساد مايل خاصة برتميم القصور الرئاسية ،والحصول دوالر.
(العربية نت)2013/4/21 ،
عىل أموال من املؤسسات الصحفية والهدايا التي حصل عليها من
 2013/4/22أكد حزب الحرية والعدالة التابع لجامعة اإلخوان
مؤسسة األهرام.
(يب يب يس عريب )2013/4/15 ،املسلمني يف مرص ،أ ّن الرئاسة تسعى للتوصل إىل اتفاق حول أزمة
 2013/4/17أرشف الرئيس التونيس املنصف املرزوقي عىل جلسة قانون السلطة القضائية مع املجلس األعىل للقضاء وقيادات نادى
الحوار الوطني الثاين بانضامم ثالثة أحزاب جديدة ،ويهدف الحوار القضاة .وأن هناك رغبة يف إجراء تعديالت عىل القانون ،من خالل
إىل تجاوز الخالفات السياسية وتحديد موعد نهايئ وثابت حول تاريخ توافق الطرفني ،وتأجيل إقراره إىل ما بعد انتخاب مجلس النواب
االنتخابات الرئاسية والربملانية ،وصوغ قانون انتخايب ،واالنتهاء من املقبل .وقالت املصادر التي مل ترغب يف ذكر اسمها "إن التعديالت
املقرتحة ستتضمن تعديل مواد التفتيش القضايئ ونقل تبعيته
صوغ الدستور التونيس.
للمجلس األعىل للقضاء ،باإلضافة إىل وضع إجراءات جديدة للتعيني
(الرشق االوسط)2013/4/18 ،
من خالل الكفاءة ،عوضً ا عن تخفيض السن القانونية إىل  ٦٠عا ًما
 2013/4/18أطلق االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية وإحالة من تتعدى سنه ذلك إىل التقاعد".
مبادرة لتشكيل مجلس للسلم األهيل ،يضم مختلف الفئات السياسية
(املرصي اليوم)2013/4/22 ،
واملكونات والطوائف السورية .وقد عقد االئتالف مؤمت ًرا يف مدينة  2013/4/23اتهم االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
أسطنبول الرتكية بحضور رئيس االئتالف [املستقيل] أحمد معاذ حزب الله باحتالل  8قرى يف ريف حمص يف محيط بلدة القصري،
الخطيب ،ورئيس حكومة االئتالف غسان هيتو ،ورئيس املجلس وطالبه باالنسحاب الفوري من هذه املناطق.
(الرشق األوسط)2013/4/23 ،
الوطني السوري جورج صربة ،وعدد كبري من الشخصيات الدينية
والوطنية والسياسية من داخل سورية وخارجها؛ بهدف دراسة املرحلة  2013/4/30قال حسن نرص الله األمني العام لحزب الله يف خطاب
املستقبلية ،والعمل عىل تفادي نشوب نزاعات أهلية يف مرحلة ما مبارش عىل قناة املنار" :لسوريا يف املنطقة والعامل أصدقاء حقيقيون
بعد سقوط النظام .كام هدف املجتمعون إىل تأسيس مجالس محلية لن يسمحوا لسوريا أن تسقط بيد أمريكا أو إرسائيل أو الجامعات
التكفريية" .ونفى وجود قوات إيرانية يف سورية تقاتل مع الجيش
يف املحافظات تعنى مبسألة السلم األهيل.
(الجزيرة نت )2013/4/18 ،السوري ،ومل يستبعد تدخلهم يف املستقبل لحامية نظام الرئيس بشار
 2013/4/19قبلت الواليات املتحدة طلب األردن إىل الرئيس األمرييك األسد.
(يب يب يس عريب)2013/4/30 ،

باراك أوباما خالل زيارته إىل األردن يف  22آذار /مارس املايض بنرش
بطاريات صواريخ باتريوت املضادة للصواريخ عىل حدوده مع
سورية؛ إذ وعدت الواليات املتحدة بسحب بطاريتي باتريوت من  2013/5/3أعلن الرئيس التونيس منصف املرزوقي عن تشكيل
"الهيئة العليا املستقلة لإلعالم السمعي البرصي" املكلفة بإدارة شؤون
قطر والكويت ونرشهام عىل الحدود السورية  -األردنية.
(الرشق األوسط )2013/4/19 ،اإلعالم العام والخاص يف البالد .وأعلن عن تشكيلة هذه الهيئة مبناسبة
أيار /مايو 2013
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اليوم العاملي لحرية الصحافة بعد تعرث تأليفها عىل مدى  17شه ًرا إثر
اإلعالن عنها مبوجب مرسوم صادر يف ترشين الثاين /نوفمرب .2011
(الجزيرة نت)2013/5/4 ،

 2013/5/5املؤمتر الوطني الليبي العام يسن بشبه إجامع قانون
العزل السيايس ،والذي يضبط املسؤوليات والوظائف التي يمُ نع عىل
من توالها يف عهد العقيد الراحل معمر القذايف تقلد مناصب قيادية
يف مؤسسات الدولة الليبية الجديدة ،ملدة عرش سنوات .ومبوجب
هذا القانون ،فإ ّن كل من توىل مسؤولية قيادية ،سياسية كانت ،أو
إدارية ،أو حزبية ،أو أمنية ،أو عسكرية ،أو مخابراتية ،أو إعالمية،
أو أكادميية ،أو أهلية ضمن منظامت داعمة للنظام ،يف الفرتة بني
األول من أيلول /سبتمرب ( 1969تاريخ االنقالب الذي قاده القذايف)
و 23ترشين األول /أكتوبر  ،2011ممنوع من تويل الوظائف املهمة
يف الدولة الجديدة ،وكذلك من الحياة السياسية الحزبية .ويضاف إىل
هؤالء كل من أيّد نظام القذايف عل ًنا عرب وسائل اإلعالم وغريها ،أو
كان له موقف معاد من ثورة  17شباط /فرباير  .2011وتال ًيا نص
القانون.
نص قانون العزل السياسي في ليبيا

عىل ما خلص إليه املؤمتر الوطني العام يف جلسته يوم األربعاء بتاريخ
 2013/2/13أصدر القانون اآليت:
املادة ( )1يقصد مبعايري تويل املناصب العامة الضوابط الواجب
التزامها يف تقلد املناصب والوظائف العامة املشمولة بأحكام هذا
القانون من تاريخ  1969/9/1وحتى تاريخ التحرير يف ،2011/10/23
ويشمل كل من:
الفئة األوىل :كل من توىل وظيفة يف النظام السابق ،من الوظائف
التالية:
 1.1أعضاء ما يسمى مبجلس قيادة الثورة يف انقالب سنة  1969وما
يسمى الضباط الوحدويني األحرار وكل من كان عض ًوا فيام يسمى
برابطة رفاق القائد.
 2.2منسقو القيادات الشعبية االجتامعية عىل مستوى الشعبيات أو
عىل مستوى الدولة.
 3.3أمني مؤمتر الشعب العام أو األمني املساعد له أو من كان عض ًوا
يف أمانته ،أو توىل وظيفة أمني مؤمتر البلدية أو الشعبية .
 4.4رؤساء وأمناء األجهزة أو الهيئات أو املؤسسات التابعة ملا يسمى
مؤمتر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو مجلس الوزراء أو
مجلس قيادة الثورة.

 5.5رئيس الوزراء أو أمني اللجنة الشعبية العامة أو من كان أمي ًنا
مساع ًدا له أو وزي ًرا أو أمني لجنة شعبية عامة للقطاعات النوعية
أو أمي ًنا مساع ًدا لها أو كاتب عام باللجنة الشعبية العامة أو اللجان
الشعبية العامة النوعية ،أو كان أمني لجنة شعبية للبلدية أو الشعبية
أو أمي ًنا إلحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية.
 6.6كل من عمل سف ًريا أو أمي ًنا ملكتب شعبي أو مندوبًا دامئًا لليبيا
لدى إحدى الهيئات الدولية أو اإلقليمية بكافة اختصاصاتها أو قامئًا
أصيلاً باألعامل أو قنصلاً عا ًما.
 7.7كل من توىل وظيفة أمني لجنة شعبية أو عمي ًدا للجامعة أو أمي ًنا
مساع ًدا له أو كات ًبا عا ًما بها.
 8.8كل من توىل وظيفة رئيس جهاز األمن الداخيل أو األمن الخارجي
أو االستخبارات العسكرية أو الكتائب األمنية أو كان مدي ًرا إلحدى
رئيسا ألحد
رئيسا إلحدى املربعات األمنية أو كان ً
اإلدارات بهم أو ً
املكاتب السياسية باألجهزة األمنية أو العسكرية.
 9.9رؤساء االتحادات الطالبية بالداخل أو الخارج املنضوية تحت
االتحاد العام للطلبة الليبيني.
 1010كل من توىل منصبًا قياديًا باملؤسسات ذات الصلة بأرسة معمر
القذايف أو كان رشيكًا يف أية أعامل تجارية لهم.
 1111أعضاء وموظفي مكتب االتصال باللجان الثورية ومنسقي
املثابات الثورية أو أعضاء فرق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو
املحاكم االستثنائية وعضوات ما يسمى بالراهبات الثوريات ورؤساء
وأعضاء الحرس الثوري ورؤس��اء وأعضاء لجان التطهري وقيادات
الحرس الشعبي يف اإلدارات العليا والفروع وكل من شارك يف إدارة
امللتقيات الثورية .
 1212كل من توىل وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث يف مراكز
أبحاث ودراسات الكتاب األخرض ومحارضي املدرج األخرض أو قياديًا
يف إحدى املؤسسات اإلعالمية.
 1313كل من ترأس ركن من أركان القوات املسلحة أو كان آم ًرا
رئيسا أو آم ًرا لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري .
ملنطقة دفاعية أو ً
 1414كل من ينتمي لتنظيامت دولية تهدد وحدة الرتاب الليبي أو
تتخذ العنف منهج وحي ًدا لها.
الفئة الثانية وتشمل من له سلوك وارد يف النقاط التالية:
 1.1املدنيون الذين تعاونوا مع األجهزة األمنية وثبت بتعاونهم انتهاك
حق من حقوق اإلنسان.

التوثيق والتقارير
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/5/13 – 2013/4/1
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 2.2كل من تكرر منه متجيد للقذايف أو نظامه أو دعوته للكتاب  9.9رئاسة الجامعات واألكادمييات والكليات واملعاهد العليا.
األخرض سواء كان ذلك يف وسائل اإلعالم املختلفة أو بالحديث املبارش
 1010املراقبون املاليون.
للجمهور.
 3.3كل من اتخذ موقفًا معاديًا لثورة  17فرباير بالفعل أو التحريض  1111الوظائف القيادية يف مختلف وسائل اإلعالم والنرش.
أو الدعم املادي.
(الجزيرة نت:)2013/5/6 ،
 4.4كل من اقرتف أو أسهم بأي وجه من الوجوه يف قتل أو سجن أو  2013/5/7أعلن عن تعديل وزاري يف مرص شمل تسع حقائب يف
تعذيب املواطنني الليبيني يف الداخل والخارج لصالح النظام.
حكومة رئيس الوزراء املرصي هشام قنديل .وقد تباينت ردود الفعل
 5.5كل من قام بعمل من أعامل االستيالء أو اإلرضار باملمتلكات إزاء التعديل؛ إذ رحب حزب الحرية والعدالة املنبثق من جامعة
اإلخوان املسلمني بالتشكيل الجديد ،ودعا إىل التعاون مع الحكومة،
العامة أو الخاصة خالل فرتة الحكم السابق ألسباب سياسية.
 6.6كل من تورط يف نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى عىل حسابه بينام اعتربت قوى معارضة الخطوة شكلية.
(الجزيرة نت)2013/5/8 ،
أو تحصل عىل ثروات وأرصدة يف الداخل والخارج دون وجه حق.
 7.7كل من كان له نشاط أو نتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو  2013/5/8أعلن رئيس الوزراء الليبي عيل زيدان عن تعديل وزاري
ثقايف أو اجتامعي بهدف متجيد معمر القذايف أو نظامه أو الرتويج سيجريه "يف األيام املقبلة" يف مسعى للخروج من األزمة السياسية
واألمنية بعد حصار عنارص ميليشيات مسلحة وزارتني يف طرابلس
ملرشوع اإلصالح املزعوم (ما يعرف بليبيا الغد).
تطالب بإقصاء مسؤولني انتموا يف السابق لنظام العقيد معمر القذايف.
 8.8كل من استعمل الخطاب الديني يف دعم أو إضفاء الرشعية عىل
(يب يب يس عريب)2013/5/8 ،
حكم القذايف أو ترصفاته أو اعترب ثورة  17فرباير خروج عن طاعة ويل
 2013/5/11اتفاق رويس  -بريطاين عىل العمل سويًا من أجل الدفع
األمر وجاهر بذلك.
املادة ( )2الوظائف التي ال يحق للمشمولني باملادة السابقة توليها :باتجاه تشكيل حكومة انتقالية يف سورية.
(يب يب يس عريب)2013/5/11 ،

 1.1رئاسة وعضوية الهيئات الترشيعية أو الرقابية أو التأسيسية عىل
 2013/5/11استبعد وزير الدفاع املرصي عبد الفتاح السييس أي
مستوى الدولة أو املستوى املحيل.
احتاملية لتدخل القوات املسلحة يف الساحة السياسية مجد ًدا،
 2.2الوظائف السيادية يف الدولة.
داعيًا األطراف املختلفة إىل االحتكام إىل صناديق االقرتاع بدلاً من
 3.3الوظائف التنفيذية ابتداء من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس مطالبة الجيش بالتدخل .وقال السييس" :القوات املسلحة ال تفكر
الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة عىل املستوى الوطني أو املحيل .يف النزول إىل الشارع ،والجيش ليس حلاً  ،والوقوف أمام صناديق
 4.4رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة والوظائف اإلدارية أو التنفيذية االقرتاع  ...أفضل من تدمري البالد".
أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فام فوق يف الهيئات واملؤسسات
(يب يب يس عريب)2013/5/11 ،
واملصارف والرشكات العامة واالستثامرية اململوكة كل ًيا أو جزئيا
ً  2013/5/13قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إ ّن بعض البنود يف
للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت متارس نشاطها داخل
مسودة الدستور التونيس تشكل تهدي ًدا لحقوق اإلنسان والحريات.
أو خارج البالد.
وطالبت يف بيان لها تعديل بعض بنود املسودة لتتوافق مع املبادئ
 5.5عضوية إحدى الهيئات القضائية.
الكونية لحقوق اإلنسان عىل حد تعبريه .ووفق املنظمة الحقوقية فإ ّن
من بني الفصول املثرية للقلق عدم االعرتاف بكونية حقوق اإلنسان،
 6.6الوظائف القيادية يف املؤسسات األمنية والعسكرية.
إال إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونيس"
 7.7السفراء واملندوبون لدى املنظامت الدولية واإلقليمية والوظائف إضافة إىل عدم التأكيد عىل حرية الفكر والضمري ،وكذا "الصياغة
الدبلوماسية األخرى وامللحقون الفنيون.
الفضفاضة" للقيود املسموح بفرضها عىل حرية التعبري والتجمع
 8.8رئاسة وعضوية الهيئات القيادية يف األحزاب أو املؤسسات أو وتكوين الجمعيات.
(الجزيرة نت)2013/5/14 ،
الهيئات ذات الصبغة السياسية.

