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أي يشء"،
أيلول /سبتمبر 2013
عىل سورية ففي املقابل يجب أن تتوقع الواليات املتحدة ّ
قائل" :الحكومة (السورية) ليست الالعب الوحيد يف هذه
 2013 /9 /1قرر املستشار هشام بركات ،النائب العا ّم ،إحالة الرئيس وأضاف ً
َّ
املعزول محمد مريس و 14آخرين عىل محكمة جنايات القاهرة ،املنطقة .مث َّة أطراف عدة ،فصائل مختلفة ،عقائد مختلفة".
(الرشق األوسط )2013 /9 /9 ،
يف أحداث قرص االتحادية ،وت ُهمة التحريض عىل مقتل الصحفي
الحسيني "أبو ضيف" .وجاءت أسامء من جرت إحالتهم عىل جنايات  2013 /9 /10أصدرت هيومن رايتس ووتش تقري ًرا ،قالت فيه
القاهرة عىل النحو التايل" :محمد مريس ،وخريت الشاطر ،ومحمد إ ّن األدلــة تشري إىل أ ّن "القوات النظامية السورية مسؤولة عن
رفاعة الطهطاوي ،وعصام العريان ،ومحمد البلتاجي ،ووجدي غنيم ،هجامت باألسلحة الكياموية عىل بلدتني مبحافظة ريف دمشق يف
وأسعد شيخة ،وأمين عبد الرؤوف هدهد ،وعالء حمزة ،وعبد الرحمن  21آب /أغسطس 2013؛ إذ قامت هيومن رايتس ووتش بتحليل
عز ،وأحمد املغري ،وجامل صابر".
معلومات الشهود بشأن هجامت الصواريخ ومصدرها.
(املرصي اليوم)2013 /9 /1 ،

 2013 /9 /1ح َّمل وزراء الخارجية العرب ،يف البيان الختامي لالجتامع
الطارئ الذي ُعقد يف اليوم األول من أيلول /سبتمرب بالقاهرة ،النظام
عم وصفوه بـ "الجرمية البشعة" يف إشارة
السوري املسؤولية الكاملة َّ
منهم إىل االتهامات املوجهة إليه باستخدام أسلحة كياموية .ودعوا إىل
"تقديم املتورطني ملحاكامت دولية".
(فرانس )2013 /9 /2 ،24

 2013 /9 /5قاطعت جمعيات املعارضة السياسية الخمس البحرينية
املشاركة يف جلسة فريق العمل املصغرة لحوار التوافق الوطني التي
كان من املفرتض أن تعقد يف  4أيلول /سبتمرب؛ وذلك وفق إصدار قرار
من الشيخ خالد بن عيل آل خليفة وزير العدل البحريني يتضمن
"إضافة مادة جديدة للقرار الرابع سنة  2005بشأن قواعد اتصال
الجمعيات السياسية باألحزاب أو التنظيامت السياسية األجنبية"،
أي
وتضمن النص أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الخارجية عند عقد ِّ
لقاء مع أحزاب أجنبية أو هيئات دبلوماسية ،وحضور ممثل للوزارة
تقل عن ثالثة أيام.
يف هذه اللقاءات وإبالغ الوزارة مبدة ال ّ
(الرشق األوسط)2013 /9 /5 ،

رئيسا للجنة تعديل الدستور
 2013 /9 /8انتخاب عمرو موىس ً
املرصي ،بعد أن جرى تشكيل اللجنة من جهة الرئيس املوقّت عديل
منصور لوضع دستور مع َّدل عقب ع ْزل الرئيس محمد مريس يف 3
متوز /يوليو .وينبغي للجنة تقديم نسخة نهائية للدستور املع َّدل ،يف
غضون  60يو ًما ،إىل الرئيس املوقَّت الذي ينبغي له اإلعالن عن موعد
االستفتاء يف الدستور خالل  30يو ًما.
(فرانس )2013 /9 /8 ،24

رصح الرئيس السوري بشار األسد ،يف مقابلة تلفزيونية
َّ 2013 /9 /9
قائل "إذا شُ َّنت هجامت أمريكية
مع شبكة "يس يب إس" األمريكيةً ،

(هيومن رايتس ووتش )2013 /9 /10 ،

 2013 /9 /10استأنف املجلس التأسييس التونيس العمل بطريقة
مبدئية ،وح ّدد اجتامعات لكامل هيئته لالنتهاء من الدستور الجديد
بوصف ذلك خطو ًة رئيس ًة قبل االنتخابات املزمعة .وكان عمل
املجلس التأسييس قد أُوقف قبل شهرٍ ،بعد اغتيال املعارض محمد
براهمي يف متوز /يوليو.
(رويرتز)2013 /9 /10 ،

 2013 /9 /14شمل االتفاق الرويس  -األمرييك املتعلق بإزالة األسلحة
الكياموية السورية إمهال دمشق أسبو ًعا لتسليم قامئة بأسلحتها
الكياموية بغية إزالتها بحلول منتصف عام  .2014واتفق الطرفان عىل
"إصدار قرار ملجلس األمن يجيز اللجوء إىل القوة" إن مل ِ
يف النظام
كل من بريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا
السوري بالتزاماته .كام رحبت ّ
ووزيرة االتحاد األورويب كاثرين أشتون بالقرار وعرضت مساعدة
االتحاد األورويب يف عمليات التفتيش ،ووصف وزير الخارجية الفرنيس
لوران فابيوس هذا االتفاق بأنه "تقدم مه ّم".
(فرانس )2013 /9 /14 ،24

 2013 /9 /14اتفق وزير الخارجية األمرييك جون كريي ونظريه الرويس
سريغي الفروف عىل خطة للتخلص من األسلحة الكياموية السورية،
من شأنها أن تضع دمشق تحت الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة الذي يجيز اللجوء إىل القوة إن مل ِ
تف بتعهداتها .وتتألف
ست نقاط؛ إذ يجب عىل الرئيس السوري بشار األسد
الخطة من ّ
عم لديه من أسلحة يف غضون أسبوع" ،ويجب أن يبدأ
"اإلعالن ّ
يجري التخلص
مهمتهم "يف نوفمرب (ترشين الثاين) عىل أن
املفتشون ّ
َ
من تلك األسلحة خالل النصف األول من العام املقبل".
(الرشق األوسط)2013 /9 /15 ،
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نص مبادرة الرباعي لتسويــة األزمة السياسية 1.1يف استكامل أعامل املجلس الوطني التأسييس
 2013 /9 /17و َرد يف ّ
يف تونس ما ييل:
املهمت التالية
يستأنف املجلس الوطني التأسييس أشغاله وينهي َّ
تقدي ًرا لدقّة املرحلة التي مت ّر بها البالد يف هذا الظرف من مسار وجوبًا يف أجل ال يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة األوىل
املؤسسات للحوار الوطني:
االنتقال الدميقراطي وحساسيتها ،وسعيًا للوصول إىل مرحلة ّ
كل األطراف برضورة
الدميقراطية مبا يحقّق أهداف الثورة ،وشعو ًرا من ّ
•إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وتركيزها
تغليب املصلحة العليا للوطن باعتامد منهج التميش التوافقي ،ينبغي
يف أجل أسبوع واحد.
السري نحو انتخابات نزيهة وشفافة تضمن التنافس السيايس السلمي
•إنهاء إعداد القانون االنتخايب وإصداره يف أسبوعني.
واملتكافئ ،وميارس فيها الشعب سيادته باختيار ممثليه وحكامه؛ لقطع
كل املنزلقات التي قــد تؤ ِّدي إىل املجهول.
الطريق عن ّ
•تحديد املواعيد االنتخابية يف أسبوعني من إنهاء تركيز هيئة
االنتخابات.
وتتقدم املنظامت الراعية للحوار الوطني االتحاد العا ّم التونيس
للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
•املصادقة عىل الدستور يف أجل أقصاه أربعة أسابيع باالستعانة
والهيئة الوطنية للمحامني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
بلجنة خرباء تتوىل د ْعم أعامل إنهائه وترسيعها وجوبًا يف األجل
تجسد إرادة األطراف السياسية يف الخروج
املشار إليه.
اإلنسان بخريطة طريق ِّ
تفعيل ملبادرتها بعـــد أن عرضتها وناقشتها مع
ً
من األزمة ،ومتثّل
2.2يف تكليف الحكومة الجديدة وتشكيلها
األحزاب السياسية ،وتتضمن هذه الورقة ما ييل:
•بالتوازي مع عــودة املجلس الوطني التأسييس ألشغاله
تنعقد جلسة أوىل للحوار الوطني بدعوة من املنظامت الراعية
تنطلق املــشــاورات الخــتــيــار شخصية وطنية مستقلة
كل من الرؤساء الثالثة ومسؤويل األحزاب السياسية املمثلة
يحرضها ّ
تُكلَّف بتشكيل الحكومة ،وت ُنهى باختيار رئيس الحكومة
باملجلس الوطني التأسييس ،ويجرى خاللها اإلعالن عــن:
الــجــديــدة ،وإعـــان االســم يف أجــل أقــصــاه أســبــوع واحــد.
تتوىل الشخصية املكلفة ،مبا تق َّدم ِذكــره ،إجـراء مشاوراتها
•القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة
لتشكيل الحكومة وإنهائها يف أجــل أقــصــاه أسبوعان.
محل الحكومة الحالية
تحل ّ
ال يرتشح أعضاؤها لالنتخابات املقبلة ّ
تق ِّدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبًا يف أجل أقصاه
التي تتع ّهد بتقديم استقالتها ،وتكون للحكومة الجديدة الصالحيات
ثالثة أسابيع من تاريخ الجلسة األوىل للحوار الوطني.
الكاملة لتسيري البالد ،وال ت ُقبل الئحة لوم ض ّدها إال بإمضاء نصف
يتوىل املجلس الوطني التأسييس التصديق عىل تكليف الحكومة
أعضاء املجلس الوطني التأسييس ويجرى التصويت عىل حجب الثقة
الجديدة.
عنها مبوافقة ثلثي أعضاء املجلس عىل األقل.

•استئناف املجلس الوطني التأسييس لجلساته وتحديد ّ
مهمته 3.3يف الحوار الوطني
ونهاية أشغاله.
تلتزم األطراف السياسية مواصلة الحوار الوطني برعاية املنظامت
لحل بق َّية املشكالت الخالفية التي تعوق إنهاء
•بدء املشاورات املتعلقة بالشخصية الوطنية املستقلة التي ستعهد األربع إطا ًرا للتفاوضّ ،
إليها مه ّمة تشكيل الحكومة.
مهمتها.
املرحلة االنتقالية بنجاح ،وإلسناد الحكومة يف ّ
•االتفاق عىل خريطة بشأن استكامل املسار االنتقايل وضبط رزنامة
ح ّرر بتونس ،يف 2013 /9 /17
االنتخابات الرئاسية والترشيعية وإعالنها للرأي العا ّم ،بعد إمضائها
االتحاد العام التونيس للشغل
كل األطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره املجلس الوطني
من ّ
االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
للسلط
التأسييس خالل جلسة خاصة ،ويت ِّمم التنظيم املوقَّت ّ
العمومية وينقحـه.
الهيئة الوطنية للمحامني بتونس
وتتضمن الخريطة املحاور التالية:

(الجزيرة .نت)2013 /10 /6 :
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أي ممثِّل
 2013 /9 /19اقتحمت قوات األمن املرصية مدينة كرداسة غرب جديدة إليه .وتض ّم اللجنة اثنني من اإلسالميني ،وال تض ّم ّ
القاهر؛ إذ دخلت العرشات من املدرعات وعربات الرشطة فجر  19لجامعة اإلخوان املسلمني .
(فرانس )2013 /9 /23 ،24
متهم ،من بينهم  65مطلوبًا،
أيلول /سبتمرب ،وألقت القبض عىل ً 140
رجل من رجال الرشطة باملدينة ،يف  14آب 2013 /9 /24 /أصدرت محكمة مرصية يف القاهرة حكمها يف الدعوى
ومتهمني آخرين بقتل ً 11
فض اعتصامي القاهرة املؤيّدين للرئيس املعزول امل ُقامة من حزب التجمع بحظْر "جميع أنشطة" جامعة اإلخوان
أغسطس ،وذلك بعد ّ
املسلمني وجمعية اإلخــوان ،والتحفّظ عن ممتلكاتها الجمعيَّة
محمد مريس.
(رويرتز )2013 /9 /19 ،واألرصدة املرصفية لألشخاص املنتمني إليها .وأضاف الحكم أنه سوف
 2013 /9 /19قال أحمد الجربا رئيس االئتالف السوري املعارض إ ّن يجري "تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتوىل إدارة هذه
االئتالف سيحرض مؤمتر جنيف املقرتح إلنهاء عامني ونصف من الرصاع األموال إىل حني صدور أحكام قضائية نهائية وباتَّة تتعلق ببقاء
يف سورية إذا كان يهدف إىل تأسيس حكومة انتقالية بسلطات كاملة .الجامعة وجمعيتها" .وانتقدت جامعة اإلخوان الحكم القضايئ ،وقالت
إ ّن للقرار دوافع سياسيةً ،وإنه يندرج يف إطار ما وصفته باملحاوالت
(رويرتز)2013 /9 /22 ،
الرامية إىل القضاء عىل املعارضة الحقيقية يف مرص.
 2013 /9 /21رفض االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
(يب .يب .يس)2013 /9 /24 ،
اقرتاح الرئيس اإليراين حسن روحاين الذي جاء يف مقال نرشته صحيفة  2013 /9 /24ش ّن مقاتلو املعارضة السورية هجو ًما جدي ًدا يف
"واشنطن بوست" األمريكية ،وقد أعرب فيه استعداده للمساعدة يف الضواحي اإلسرتاتيجية الجنوبية الغربية لدمشق قائلني إنهم يريدون
"تسهيل إجراء الحوار" وأكَّد "رضورة التعاون املشرتك بشأن التوجه
كس حصار الجيش ملناطق تسيطر عليها املعارضة.
ْ
نحو إجراء الحوار الوطني ،سواء يف سورية أو البحرين" .وع ّد االئتالف
(رويرتز)2013 /9 /24 ،
السوري املعارض أ ّن االقرتاح "يفتقر إىل الصدقية" مش ِّككًا يف قدرة  2013 /9 /25رفض مقاتلون سوريون ائتالف املعارضة وانفصل
َّت عن قيادة االئتالف
إيران عىل تسهيل الحوار ،ورأى أنه "من األجدى للقيادة اإليرانية أن اآلالف منهم ليشكِّلوا ق َّو ًة إسالمي ًة جديدةً ،انشق ْ
َّلت تحالفًا إسالم ًّيا يض ُّم جبهة النرصة.
تسحب خرباءها العسكريني ومقاتليها من أرض سورية قبل أن تبادر يف املنفى ،وشك ْ
بطرح املبادرات والتسهيالت أمام األطراف املعنية".
(رويرتز)2013 /9 /25 ،
(الرشق األوسط 2013 /9 /25 )2013 /9 /22 ،أعلنت حركة النهضة اإلسالمية الحاكمة يف تونس قبول
رصح االتحاد العا ّم التونيس للشغل بأ ّن أنصاره سينزلون مبادرة "الرباعي" التي طرحها االتحاد العام التونيس للشغل وثالث
َّ 2013 /9 /21
إىل الشوارع للضغط عىل الحكومة التي يقودها اإلسالميون حتى منظامت أهلية أخرى .وجاء إعالن الحركة بعد قرار االتحاد تنظيم
تستقيل ،وذلك بعد فشل الجهد بشأن إنهاء أزمة سياسية تهز البالد تظاهرات وتحركات احتجاجية ،بداي ًة من  25أيلول /سبتمرب يف كامل
ّ
أنحاء البالد للضغط عىل حركة النهضة حتى تقبل املبادرة .وقالت
التوسط بني اإلسالميني
منذ نحو شهرين .وقالت منظامت تقود جهد ُّ
الحركة يف بيان أصدره رئيسها راشد الغنويش" :تؤكِّد حركة النهضة م َّر ًة
ومعارضيهم العلامنيني إ ّن هذا الجهد فشل بني الطرفني بسبب فشل
أخرى قبولها مببادرة رباعي املجتمع املدين ،والدخول فو ًرا يف الحوار
وبامليض نحو انتخابات جديدة.
الرشوط املتعلقة باستقالة الحكومة
ِّ
الوطني مع املعارضة".
(رويرتز)2013 /9 /22 ،

 2013 /9 /22أشار محمد سلاموي املتحدث باسم لجنة الخمسني
املعنية بتعديل الدستور املرصي ،يف مؤمتر صحفي ،إىل أنه من املرجح
إجراء إعادة َص ْو ٍغ شاملٍ للدستور الذي أُ ِق َّر يف عهد الرئيس املعزول
كامل" ،وأضاف
محمد مريس .وقال إ ّن "التعديل قد يكون جزئ ًّيا أو ً
أ ّن التوجه العا ّم داخل اللجنة هو إجراء تغيري شامل للدستور ،أو
كل مادة من موا ِّده ،أو إلغاؤها ،أو إضافة مواد
عىل األرجح تعديل ّ

(الجزيرة .نت)2013 /9 /25 ،

ٍ
تعديالت مقرتح ًة عىل
 2013 /9 /27رفض حزب النور السلفي
الدستور تحظر تأسيس األح ـزاب عىل أساس ديني ،ستكون ض ّد
اإلسالميني بطريقة مبارشة .وق ّدمت املقرتحات خالل اجتامعات لجنة
التعديالت الدستورية وجاءت بعد أيَّام من حظْر محكمة مرصية
أنشط َة جامع ِة اإلخوان املسلمني أك ِرب القوى اإلسالمية يف مرص.
(رويرتز)2013 /9 /27 ،
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 2013 /9 /28أكَّد وزير الخارجية املرصي نبيل فهمي ،أ ّن املرحلة
ِ
الرئيس محمد
الجيش
االنتقالية للحكم يف مرص التي شهدت ع ْزل
َ
مريس ،يف يوليو /متوز  ،2013ستنتهي "بحلول الربيع املقبل" .وقال
فهمي للجمعية العا َّمة لألمم املتحدة إ ّن العمل يجري وفقًا لخريطة
الطريق عىل ع ّدة مسارات  .وأضاف فهمي أ ّن املرحلة املقبلة ستشهد
تنتهي املرحلة
إجراء انتخابات برملانية ،ث ّم انتخابات رئاسية حتى
َ
االنتقالية بحلول الربيع املقبل.
(يب .يب .يس)2013 /9 /28 ،

 2013 /9 /28أعلنت املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات يف العراق
فوز الحزب الدميقراطي الكردستاين ،بزعامة مسعود الــرزاين يف
انتخابات برملان إقليم كردستان ،تليه حركة التغيري بزعامة نورشوان
مصطفى ،ث ّم يأيت ثالثًا االتحاد الوطني الكردستاين بزعامة الرئيس
العراقي جالل الطالباين .وبعد فرز  95يف املئة من أوراق االقرتاع،
نال حزب الــرزاين أكرث من  719ألف صوت ،يف حني نالت حركة
"غوران" أكرث من  446ألف صوت ،مقابل  323ألف صوت لحزب
االتحاد الوطني .ونال حزب االتحاد اإلسالمي الكردستاين أكرث من 178
وحل يف املركز الرابع يف انتخابات املحافظات الثالث:
ألف صوتّ ،
السليامنية وأربيل ودهوك ،يف حني نال حزب الجامعة اإلسالمية
الكردستانية يف العراق أكرث من  113ألف صوت.
(الجزيرة .نت)2013 /9 /28 ،

تشرين األول /أكتوبر 2013

 2013 /10 /5بدأت يف تونس أ ّول مفاوضات مبارشة بني املعارضة
لحل
واالئتالف الثاليث الحاكم الذي تقوده حركة النهضة اإلسالميةّ ،
األزمة السياسية ،وشكر حسني العبايس األمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل يف افتتاح الجلسة جميع األطراف عىل الدخول يف
هذا الحوار ألنهم "يفتحون باب األمل للتونسيني والتونسيات".
(يب .يب .يس)2013 /10 /5 ،

 2013 /10 /5يف ختام الجلسة االفتتاحية للحوار الوطني يف قرص
املؤمترات بالعاصمة ،وقَّعت أحزاب من االئتالف الحاكم بتونس
واملعارضة وثيق ًة كان من املفرتض أن مت ِّهد لحوا ٍر ينتهي بالتصديق
عىل الدستور وتشكيل حكومة محايدة ،خالل م َّدة أقصاها شهر،
وتنص
وينهي األزمة السياسية القامئة ،ويه ِّيئ لالنتخابات املقبلةّ .
خريطة الطريق عىل استقالة الحكومة الحالية يف غضون ثالثة أسابيع
من ب ْدء الحوار ،لفسح املجال لحكومة جديدة محايدة ،والتصديق
عىل الدستور خالل أربعة أسابيع.
(الجزيرة .نت)2013 /10 /5 ،

 2013 /10 /5أطلق أكرث من خمسمئة شخصية أردنية ،منها السياسية
والحزبية والربملانية والعشائرية والنقابية واإلعالمية والثقافية ،مبادر ًة
تدعو جميع القوى السياسية يف البالد إىل الحوار من أجل اإلصالح،
عمن للتنديد
وذلك بعد يومٍ من خروج املئات يف تظاهرة بالعاصمة ّ
بسياسات حكومية وأمنية ،وللمطالبة باإلصالح .وقد أُطلق عىل
املبادرة اسم "زمزم" أو "املبادرة األردنية للبناء".
(الجزيرة .نت)2013 /10 /5 ،

 2013 /10 /6رفض حزب املؤمتر من أجل الجمهورية املشاركة يف
الحكومة التونسية وحزب اإلصالح والتنمية ،وتيار املحبة توقيع وثيقة
خريطة طريق (مبادرة الرباعي) للخروج من األزمة السياسية ،فيام
وقَّعت معظم األحزاب السياسية املشاركة يف مؤمتر الحوار الوطني
تلك الوثيقة.
(الجزيرة .نت)2013 /10 /6 ،

 2013 /10 /7قال وزير الخارجية األمرييك جون كريي ،بعد محادثات
مع نظريه الرويس سريجي الفروف إ ّن الواليات املتحدة وروسيا ات َّفقتا
عىل حثّ األمم املتحدة عىل تحديد ٍ
موعد ملؤمتر السالم بسورية خالل
األسبوع الثاين من ترشين الثاين /نوفمرب.
(رويرتز)2013 /10 /7 ،

 2013 /10 /7ق َّرر االتحاد الربملاين الدويل إسقاط عضوية مرص فيه
حل مجلس
مؤسسة ترشيعية عاملة فيها ،بعد أن جرى ّ
لعدم وجود َّ
الشورى يف متوز /يوليو املايض .وخالل انعقاد مؤمتره الـ  129يف
جنيف ،أعلن االتحاد أنه يدعم رغبة الشعب املرصي يف الدميقراطية
كامل ،والجهد الذي يهدف إىل إنشاء برملان قوي مبرص ،كام أكّد
دعم ً
ً
متابعته لألوضاع يف مرص ،وأعرب عن ترحيبه بعودتها إىل عضويته
بعد انتخاب برملان جديد.
(الجزيرة .نت)2013 /10 /7 ،

 2013 /10 /8جرى إلغاء جلسة العمل األوىل يف سلسلة الجلسات
الختامية للحوار الوطني اليمني بسبب مقاطعة ممثيل الحوثيني
والحراك الجنويب واعتصامهم يف قاعة الحوار .وكان الرئيس اليمني
يجري
عبد ربه منصور هادي قد افتتح الجلسات الختامية قبل أن
َ
التوصل إىل توافق نهايئ بشأن املسألة الخالفية الرئيسة املتبقية؛ وهي
ُّ
وخصوصا
عدد األقاليم يف الدولة االتحادية املفرتض قيامها يف اليمن،
ً
مقسم ،يستعيد
رصون عىل التش ُّبث بإقليمٍ جنو ٍّيب غري َّ
أ ّن الجنوبيني ي ُّ
السابق.
من حيث الشكل حدود دولة اليمن الجنويب َّ
(القدس العريب)2013 /10 /9 ،
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 2013 /10 /9هاجم عدد من قيادات اإلخوان ط ْرح فكرة ترشيح  2013 /10 /13أكد وزير الخارجية السوري وليد املعلم أ ّن األسد
الفريق عبد الفتاح السييس وزير الدفاع ،لرئاسة الجمهورية ،عا ًّدا ينوي إنهاء واليته الرئاسية الحالية والرتشح لوالية أخرى عام ،2014
هذه الخطوة تدب ًريا من السلطة العسكرية لالنقضاض عىل الرشعية رافضً ا أن يق ِّرر مستقبل الرئيس السوري خالل مؤمتر جنيف .2
الدميقراطية.
(فرانس )2013 /10 /13 ،24
(املرصي اليوم 2013 /10 /13 )2013 /10 /9 ،أعلن املجلس الوطني السوري املعارض عدم مشاركته
 2013 /10 /9سيطر الجيش الحر ،بحسب ما ذكر املرصد السوري يف مؤمتر جنيف  .2وقال رئيس املجلس الوطني جورج صربا إ ّن
لحقوق اإلنسان ،عىل مركز سوري لحرس الحدود مع األردن يف جنوب "املجلس أعلن قراره الصارم ،من قبل أعىل هيئة قيادية فيه ،أنه لن
ظل املعطيات واألوضاع الحالية يف سورية".
يذهب إىل جنيف يف ّ
سورية بعد اشتباكات عنيفة استم ّرت شه ًرا.
(القدس العريب)2013 /10 /9 ،

(فرانس )2013 /10 /14 ،24

 2013 /10 /14أثارت ترصيحات رئيس الحكومة التونسية عيل
 2013 /10 /10أفرجت مجموعة "املجلس األعىل لثوار ليبيا" عن
العريض التي أعلن فيها رفضه استقالة حكومته قبل إنهاء املرحلة
رئيس الوزراء الليبي عيل زيدان ،بعد ساعات من احتجازه .وقالت
االنتقالية ،انتقادات داخل املعارضة التي رأت أنها ال تساعد عىل بناء
الجامعة إنها نفذت أم ًرا من النائب العا ّم باعتقاله بسبب تُهم
الثقة بني الفرقاء إلنجاح الحوار الوطني.
أي أم ٍر بالقبض عليه .ويُع ُّد
الفساد .ولك ّن النائب العا ّم نفى إصدار ِّ
(الجزيرة .نت)2013 /10 /15 ،
"املجلس األعىل لثوار ليبيا" من بني الجامعات التي تعرتض عىل قيام
قوات أمريكية باعتقال "أبو أنس الليبي"؛ أل ّن يف ذلك انتهاكًا للسيادة  2013 /10 /14دعا ائتالف املعارضة التونسية إىل تظاهرات يف
الليبية .لذا فإ ّن هذه الجامعات تطالب الحكومة بتوضيح علمها بذلك العاصمة ومختلف محافظات البالد يف  23ترشين األول /أكتوبر
متهم حركة النهضة بتأخري ب ْدء املفاوضات السياسية ،بهدف املامطلة
ً
أو عدمه.
لتعطيل الحوار الوطني ،وإحكام السيطرة عىل مفاصل الدولة ،وتزوير
(يب .يب .يس)2013 /10 /10 ،
االنتخابات.
 2013 /10 /11دعا زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنويش إىل
(الجزيرة .نت)2013 /10 /15 ،
اإلرساع يف إنهاء َص ْوغ الدستور التونيس؛ حتى تستقيل الحكومة ويبدأ
رصحت منظمة العفو الدولية بأ ّن األدلة التي ُجمعت
َّ 2013 /10 /14
اإلعداد لالنتخابات.
من إفــادات شهود العيان ،والعاملني يف مجال الرعاية الصحية،
(الجزيرة .نت )2013 /10 /11 ،والجرحى من املتظاهرين ،تشري إىل استخدام قوات األمن الذخري َة
 2013 /10 /12أث َّرت مشكالت انتخاب أعضاء الهيئة االنتخابية التي الحية لتفريق حشود أولئك املتظاهرين سلم ًّيا ،وذلك يف  6ترشين
شخصا عىل األقل ،و َج ْرح املئات  -يف
سترشف عىل االنتخابات املقبلة ،إضاف ًة إىل عدم استئناف املجلس األول /أكتوبر .وقد جرى قتل ً 49
التأسييس أنشطته ،وعدم تقديم التع ّهد باستقالة الحكومة الحالية ،القاهرة وحدها  -عندما لجأت قوات األمن إىل استخدام القوة
مم أ َّدى املفرطة واملميتة ،من دون م َّربر ،لتفريق املتظاهرين من أنصار مريس.
يف نسق جلسات الحوار بني الحكومة واملعارضة التونسية؛ ّ
(منظمة العفو الدولية)2013 /10 /14 ،
الحل
يف نهاية املطاف إىل تأجيل الجلسة االفتتاحية لتفعيل مبادرة ّ
السيايس لألزمة إىل  18ترشين األول /أكتوبر .وقد أشار الرباعي ،راعي  2013 /10 /16ق َّدم مجلس الوزراء املرصي مرشوع قانون تنظيم
الحوار الوطني ،إىل إمكانية متديد امل َّدة َّ
اللزمة لذلك م ّر ًة أخرى إن التظاهر الذي يح ِّدد ضوابط التظاهرات واالجتامعات العا َّمة ،إىل
ُوجدت عوائق سياسية ،أو قانونية ،تحول دون تنفيذ خريطة ّ
الحل املستشار عديل منصور رئيس الجمهورية املوقَّت إلقراره ،بعد أن وافق
السيايس لألزمة بني الحكومة واملعارضة.
عليه املجلس يف اجتامعه ،بتاريخ  10ترشين األول /أكتوبر.
(الرشق األوسط)2013 /10 /12 ،

(املرصي اليوم)2013 /10 /16 ،
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 2013 /10 /16أعلنت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان الخارجية القطري" :إ ّن إطالق رساح الرهائن جاء نتيجة مبادرة
رفضها القاطع ملرشوع قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء قطرية".
(يب .يب .يس)2013 /10 /18 ،
وتفصيل؛ ألنه يع ّزز
ً
املرصي ،برئاسة الدكتور حازم الببالوي ،جمل ًة
قبضة األمن وسيطرتها عىل حقوق املواطنني .فقد منح هذا القانون  2013 /10 /19قـ َّررت املحكمة اإلداريــة العليا مبجلس الدولة
فض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكليه ،املرصية ،برئاسة املستشار فريد تناغو ،تأجيل الطعون امل ُقامة أمامها
حق ِّ
وزار َة الداخلية َّ
لحل حزب الحرية والعدالة إىل  16ترشين الثاين /نوفمرب املقبل.
ّ
حق االعتصام ،إضاف ًة إىل أنه منع االقرتاب من العديد
ومنع من ًعا كلِّ ًّيا ّ
(الرشوق)2013 /10 /19 ،
من الجهات؛ مثل دور العبادة ،والربملان ،وأقسام الرشطة وغريها،
وح َّدد مدى ذلك االقرتاب مبسافة ترتاوح بني  50و 100مرت ،عالو ًة  2013 /10 /19قالت منظمة العفو الدولية إ ّن مرشوع قانون
عىل توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة ،ملخالفة بعض نصوص التظاهر الجديد يف مرص ُي ِّهد الطريق ملا وصفته بسفك دماء جديدة
يف مرص ،وقالت املنظمة محذِّرةً :إ ْن وقَّعه الرئيس املوقّت عديل
القانون.
الحق يف ح ِّرية التجمع السلمي ،وأضافت إىل ذلك
(الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان )2013 /10 /16 ،منصور ،فسيقيِّد ّ
رصحت منظمة العفو الدولية بأنه يتعني عىل أنه سيطلق العنان لقوات األمن يف استخدام القوة املفرطة واملميتة
َّ 2013 /10 /17
السلطات املرصية أن تضع ح ًّدا لسياستها املروعة التي تتضمن ض ّد املتظاهرين.
(الجزيرة)2013 /10 /19 ،
رسا إىل سورية،
احتجاز مئات الالجئني بطريقة غري رشعية وإعادتهم ق ً
بعد أن ف ُّروا من النزاع املسلح الدائر فيها .وقالت إ ّن مرص تقاعست  2013 /10 /20أعلن األمني العا ّم لجامعة الدول العربية نبيل العريب
بطريقة كارثية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية املتعلقة بحامية أكرث أ ّن مؤمتر جنيف  2الدويل الذي سيجمع املعارضة والنظام السوري
حل نزا ٍع أسفر عن
سيُعقد يف  23ترشين الثاين /نوفمرب من أجل ّ
فئات الالجئني ضعفًا وتهميشً ا.
(منظمة العفو الدولية )2013 /10 /17 ،مقتل أكرث من  100ألف شخص .وقد أدىل العريب بهذا اإلعالن يف
 2013 /10 /18أعلن وزير الداخلية اللبناين مروان رشبل إطالق مؤمتر صحايف يف القاهرة مع مبعوث األمم املتحدة والجامعة العربية
رساح الرهائن التسع الذين اختُطفوا يف سورية يف أيار /مايو  ،2012لسورية األخرض اإلبراهيمي الذي أطلعه عىل موعد انعقاد جنيف .2
(فرانس )2013 /10 /20 ،24
أثناءعودتهم من زيارة العتبات الشيعية يف إيران ،فيام قال وزير

