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تشرين الثاني/نوفمبر 2013

 2013/11/1قررت النيابة العا َّمة يف مرص حبْس  21فتا ًة ينتمني إىل
جامعة اإلخوان املسلمني  15يو ًما عىل ذمة التحقيقات ،عقب ضبطهن
خالل قيامهن بقطْع شارع سورية مبنطقة رشدي رشق اإلسكندرية.
وكانت الفتيات التابعات لجامعة اإلخوان املسلمني ،أطلقن حركة
باسم " 7صباحا" ،استهدفت القيام بتظاهرات يف الساعة السابعة
صبا ًحا قبل دخول التالميذ مدارسهم.
(العربية)2013/11/1 ،

ُعقد بالقاهرة ،وخ ُِّصص لبحث تطورات األزمة السورية واإلعداد
ملؤمتر جنيف  .2وشدد وزراء الخارجية العرب عىل أربعة عنارص
بوصفها تشكِّل الهدف النهايئ للعملية التفاوضية ،وهي تشكيل هيئة
ُحكم انتقالية بصالحيات كاملة ،وإقامة نظام سيايس دميقراطي،
وعدم التمييز بني املواطنني بسبب انتامءاتهم ،والتداول عىل السلطة
تداولً سلميًّا.
(الجزيرة .نت)2013/11/4 ،

 2013/11/7وافقت "لجنة الـ " "50املرصية لتعديل الدستور عىل
إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد ،واإلبقاء عىل غرفة واحدة
للربملان .وجاء التصويت مبوافقة  23عض ًوا باللجنة عىل اإللغاء
مقابل  19صوتًا مؤيّ ًدا لإلبقاء عىل املجلس ،من إجاميل  44عض ًوا
شاركوا يف الجلسة .كام قررت وضْ ع مادة انتقالية تقتيض ض َّم موظفي
مجلس الشورى إىل موظفي مجلس الشعب.

 2013/11/2طالبت هيومن رايتس ووتش من السلطات املرصية
التحقيق يف مقتل املتظاهرين يوم السادس من أكتوبر  /ترشين
األول  2013عىل أيدي قوات األمن ،وقد أعلنت وزارة الصحة عن
شخصا وإصابة  391يف تلك التظاهرة .وأشارت إىل أ ّن قوات
مقتل ً 57
األمن املرصية استخدمت القوة املفرطة طوال الشهور الثالثة املاضية
يف تفريق تظاهرات سلمية يف مجملها ،وأ ّن "درجة القوة املستخدمة
(املرصي اليوم)2013/11/7 ،
غري متناسبة إىل ح ّد بعيد مع أعامل العنف املتفرقة من قبل بعض  2013/11/12االئتالف الوطني السوري املعارض يعلن تشكيل
املتظاهرين".
أ َّول "حكومة" منبثقة عنه ،وصفها بأنها "حكومة كفاءات غري
(هيومن رايتس ووتش)2013/11/2 ،
حزبية" .ويرأس الحكومة أحمد طعمة ،وهي تضم إياد القديس
 2013/11/3ح َّددت املعارضة السورية رشوطها لحضور محادثات
نائ ًبا لرئيس الــوزراء ،وأسعد مصطفى وزي ًرا للدفاع ،والدكتور
جنيف  2يف االجتامع الطارئ لوزراء الخارجية العرب مبقر الجامعة
العربية يف القاهرة؛ إذ أشار أحمد الجربا رئيس االئتالف الوطني إبراهيم مريا وزي ًرا للاملية واالقتصاد ،والدكتورة تغريد الحجيل
لقوى الثورة واملعارضة السورية إىل أنه ال "جنيف  "2من دون رحيل وزير ًة للثقافة وشؤون األرسة.
(يب .يب .يس)2013/11/12 ،

األسد مقرونًا بجدول زمني مح َّدد ومحدود ،وإىل أ ّن املعارضة ال تقبل
 2013/11/14اعتذرت السعودية رسميًّا لألمم املتحدة عن قبول
بحضور إيران املفاوضات.
(رويرتز )20013/11/3 ،مقعد ملدة سنتني يف مجلس األمن؛ إذ أرسل السفري عبد الله بن
ُ 2013/11/4عقدت أوىل جلسات محاكمة الرئيس املعزول محمد يحيى املعلمي مندوب السعودية الدائم لدى األمم املتحدة رسال ًة
مريس ،و 14آخرين يف قضية "قتل متظاهري االتحادية" ،وقال الرئيس رسمي ًة نيابة عن السعودية إىل األمني العام بان يك مون ،وضَّ ح فيها
املعزول محمد مريس من داخل قفص االتهام بأكادميية الرشطة" :أنا أسباب االعتذار .فمنها فشل مجلس األمن يف أداء واجباته وتح ُّمل
الرئيس الرشعي ،أنا أربأ بالقضاء املرصي أن يكون غطا ًء لالنقالب مسؤولياته يف ج ْعل منطقة الرشق األوسط خالي ًة من جميع أسلحة
العسكري"ّ ،
وظل يهتف ومعه باقي املتهمني "يسقط يسقط ُحكم الدمار الشامل ،وعدم قدرته عىل إخضاع الربامج النووية لجميع دول
العسكر"؛ ما اضطر املحكمة إىل رفْع الجلسة لفرتة ما من أجل
املنطقة للمراقبة والتفتيش الدويل ،إضاف ًة إىل ع ْجز املجلس عن إيجاد
السيطرة عىل حالة الفوىض التي حدثت إثر هتاف مريس وباقي
حل عادل بشأن القضية الفلسطينية وقضيَّة سورية.
ّ
املتهمني ض ّد هيئة املحكمة.
(الجزيرة .نت)2013/11/4 ،

 2013/11/4دعا مجلس الجامعة العربية جميع أطراف املعارضة
السورية بقيادة االئتالف السوري املعارض إىل التجاوب مع الجهد
الدويل واإلقليمي لعقد مؤمتر جنيف  ،2والتعجيل بتشكيل وفدها
لحضور املؤمتر ،وذلك يف ختام اجتامع طارئ لوزراء الخارجية العرب

(الرشق األوسط)2013/11/14 ،

 2013/11/14أعلنت الجبهة الشعبية املعارضة يف تونس عدم
عودتها إىل الحوار الوطني إال برشوط خاصة ،مشري ًة إىل أنها ت ُع ُّد
الحكومة املوقَّتة مستقيل ًة بد ًءا من تاريخ  .2013/11/14ودعت
الجبهة التونسيني إىل التعبئة الجامهريية والنزول إىل الشارع "للتعبري
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عن احتجاجهم ض ّد االنقالبات املتكررة لحركة النهضة عىل خريطة
الطريق ومحاولتها املتكررة إلفشال التوافق الوطني".
(الجزيرة .نت)2013/11/15 ،

رصح مدير إدارة الترشيح ومساعد كبري األطباء الرشعيني
َّ 2013/11/15
يف مرص الدكتور هشام عبد الحميد بأ ّن عدد األشخاص الذين قُتلوا
قتيل بالقاهرة
منذ اعتصام رابعة العدوية حتى تاريخ الترصيح ً 1042
والجيزة ،إضاف ًة إىل36 جث ًة مجهول ًةً.كام بلغ عدد قتىل الرشطة 230
فض اعتصام
ضابطًا ومجن ًدا .وقال إ ّن إجاميل الذين لقوا مرصعهم يف ّ
قتيل ،وإنه جرى ترشيح  377جثةً ،ودفْن  250جث ًة
رابعة بلغ ً 627
من دون ترشيح بنا ًء عىل رغبة ذويهم.
(األهرام)2013/11/15 ،

 2013/11/16أعلنت املعارضة التونسية أنها ستستم ّر يف تحركاتها
االحتجاجية حتى إسقاط حكومة عيل العريض ،يف حني أكَّد رئيس
حركة النهضة راشد الغنويش أ ّن هذه الحكومة لن تستقيل قبل
االنتهاء من َص ْوغ الدستور وتشكيل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
(الجزيرة .نت)2013/11/16 ،

"قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  107لسنة 2013
بــتــنــظــيــم الـــحـــق يف االجـــتـــاعـــات الــعــامــة واملـــواكـــب
والــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة املــؤقــت
بعد االطالع عىل اإلعالن الدستوري الصادر يف الثامن من يوليو 2013؛
وعىل قانون العقوبات؛ وعىل قانون اإلجراءات الجنائية؛ وعىل القانون
رقم  10لسنة  1914بشأن التجمهر؛ وعىل القانون رقم  14لسنة 1923
بتقرير األحكام الخاصة باالجتامعات العامة وباملظاهرات يف الطرق
العمومية؛ وعىل القانون رقــم  394لسنة  1954يف شأن األسلحة
والذخائر؛ وعىلقانونهيئةالرشطةالصادربالقانونرقم 109لسنة 1971؛
وعىل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  46لسنة 1972؛
وعىل قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1972؛
وعىل قانون نظام اإلدارة املحلية الصادر بالقانون رقم  43لسنة 1979؛
وعىل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم  4لسنة 1994؛ وعىل القانون
رقم  94لسنة  2003بشأن إنشاء املجلس القومي لحقوق اإلنسان؛ وعىل
القانون رقم  113لسنة  2008بشأن الحفاظ عىل حرمة أماكن العبادة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبنا ًء عىل ما ارتآه مجلس الدولة؛

 2013/11/22أعلنت سبع فصائل مقاتلة مبناطق مختلفة من سورية
اندماجها يف تكتُّل واحد باسم "الجبهة اإلسالمية" ،يهدف إىل إسقاط
نظام الرئيس بشار األسد و"بناء دولة إسالمية راشدة" .وأكَّد رئيس
الفصل األول :أحكام عامة وتعريفات
مجلس شورى الجبهة أحمد عيىس الشيخ أنه ال تَعارض بني عملها
والجيش السوري الحر .وتضم الجبهة ًّكل من حركة أحرار الشام (املادة األوىل)
اإلسالمية ،وجيش اإلسالم ،وألوية صقور الشام ،ولواء التوحيد ،ولواء
للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات
الحق ،وكتائب أنصار الشام ،والجبهة اإلسالمية الكردية.
(الجزيرة .نت )2013/11/22 ،السلمية واالنضامم إليها ،وذلك وفقًا لألحكام والضوابط املنصوص
 2013/11/22خرج اآلالف يف تظاهرة جنوب العاصمة البحرينية عليها يف هذا القانون.
قرر القانون اآليت نصه:

املنامة للتنديد مبا قالوا إنه ق ْمع املعارضني يف اململكة .وجاب
املتظاهرون شوارع املنطقة مر ِّددين شعار ٍ
ات تطالب السلطات
باإلفراج عن املعتقلني .وقالت حركة الوفاق التي تتزعم املعارضة يف
البحرين إ ّن الحكومة مل تحقّق مطالب لجنة التحقيق التي شُ كّلت
لتقص الحقائق يف أحداث القتل التي وقعت يف البالد خالل العامني
ِّ
املاضيني .وكانت اللجنة قد أعلنت أ ّن الرشطة البحرينية استخدمت
ق َّو ًة غاشم ًة يف تفريق املتظاهرين.

(املادة الثانية)
االجتامع العام هو كل تجمع يقام يف مكان أو محل عام يدخله أو
يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة ال يقل عددهم
عن عرشة ملناقشة أو تبادل اآلراء حول موضوع ذي طابع عام.

ويعترب من االجتامعات العامة يف تطبيق أحكام هذا القانون
(يب .يب .يس )2013/11/22 ،االجــتــاعــات االنتخابية التي تتوافر فيها الـــروط اآلتية:
 2013/11/24أصدر الرئيس املرصي املوقَّت عديل منصور ،قرا ًرا  - 1أن يــكــون الــغــرض منها اخــتــيــار مــرشــح أو مرشحني
الحق يف االجتامعات لعضوية املجالس النيابية أو ســاع برامجهم االنتخابية.
بقانون رقم  107لسنة  ،2013الخاص بتنظيم ّ
رصا عىل الناخبني وعىل املرشحني أو وكالئهم.
العا َّمة واملواكب والتظاهرات السلمية ،املعروف بـ "قانون التظاهر" - 2 .أن يكون قــا ً
 - 3أن يكون االجتامع يف الفرتة املقررة للدعاية االنتخابية.
وض ّم القانون  25ماد ًة جاء نصها عىل النحو التايل:
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األقل وبحد أقىص خمسة عرش يو ًما وتقرص هذه املدة إىل أربع
(املادة الثالثة)
املوكب هو كل مسرية ألشخاص يف مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد وعرشين ساعة إذا كان االجتامع انتخابيًا ،عىل أن يتم تسليم اإلخطار
باليد أو مبوجب إنذار عىل يد محرض ،ويجب أن يتضمن اإلخطار
عددهم عىل عرشة للتعبري سلميًا عن آراء أو أغراض غري سياسية.
البيانات أو املعلومات اآلتية:
(املادة الرابعة)
 - 1مكان االجتامع العام أو مكان وخط سري املوكب أو التظاهرة.
التظاهرة هي كل تجمع ألشخاص يقام يف مكان عام أو يسري يف الطرق
وامليادين العامة يزيد عددهم عىل عرشة ،للتعبري سلميا عن آرائهم أو  - 2ميعاد بدء وانتهاء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة.
ً
مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
 - 3موضوع االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة ،والغرض منها،
أي منها.
واملطالب والشعارات التي يرفعها املشاركون يف ّ
(املادة الخامسة)
يحظر االجتامع العام ألغراض سياسية يف أماكن العبادة أو يف ساحاتها  - 4أسامء األفراد أو الجهة املنظمة لالجتامع العام أو املواكب أو
أو يف ملحقاتها ،كام يحظر تسيري املواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها .التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل االتصال بهم.

(املادة السادسة)
يحظر عىل املشاركني يف االجتامعات العامة أو املــواكــب أو
التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب
نارية أو مــواد حارقة أو غري ذلك من األدوات أو املــواد التي
تعرض األفـــراد أو املنشآت أو املمتلكات للرضر أو الخطر.
كام يحظر عليهم ارتداء األقنعة أو األغطية إلخفاء مالمح الوجه بقصد
ارتكاب أي من تلك األفعال.
(املادة السابعة)
يحظر عىل املشاركني يف االجتامعات العامة أو املواكب أو التظاهرات
اإلخالل باألمن أو النظام العام أو تعطيل اإلنتاج أو الدعوة إليه أو
تعطيل مصالح املواطنني أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة
دون مامرستهم لحقوقهم وأعاملهم أو التأثري عىل سري العدالة أو
املرافق العامة أو قطع الطرق أو املواصالت أو النقل الربي أو املايئ أو
الجوي أو تعطيل حركة املرور أو االعتداء عىل األرواح أو املمتلكات
العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
الفصل الثاني :اإلجراءات والضوابط التنظيمية
لالجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات

(املادة الثامنة)
يجب عىل من يريد تنظيم اجتامع عام أو تسيري موكب أو تظاهرة
أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الرشطة الذي يقع بدائرته مكان
االجتامع العام أو مكان بدء سري املوكب أو التظاهرة ،ويتم اإلخطار
قبل بدء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة بثالثة أيام عمل عىل

(املادة التاسعة)
يصدر وزير الداخلية قرا ًرا بتشكيل لجنة دامئة يف كل محافظة برئاسة
مدير األمن بها ،تكون مهمتها وضع اإلجـراءات والتدابري الكفيلة
بتأمني االجتامعات العامة أو املواكب والتظاهرات املخطر عنها،
وطرق التعامل معها يف حالة خروجها عن إطار السلمية ،وفقًا ألحكام
هذا القانون.

(املادة العارشة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن املختص يف حالة حصول جهات
األمن – وقبل امليعاد املحدد لبدء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة
– عىل معلومات جدية أو دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم،
أن يصدر قرا ًرا مسب ًبا مينع االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة أو
إرجاءها أو نقلها إىل مكان آخر أو تغيري مسارها ،عىل أن يبلغ مقدمي
اإلخطار بذلك قبل امليعاد املحدد بأربع وعرشين ساعة عىل األقل.
ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلداري ،يجوز ملقدمي
اإلخطار التظلم من قرار املنع أو اإلرجاء إىل قايض األمور الوقتية
باملحكمة االبتدائية املختصة عىل أن يصدر قراره عىل وجه الرسعة.

(املادة الحادية عرشة)
تتوىل قوات األمن يف إطار اإلجراءات والتدابري وطرق التعامل التي
تضعها اللجنة املنصوص عليها يف املادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من
إجراءات وتدابري لتأمني االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة املخطر
عنها ،والحفاظ عىل سالمة املشاركني فيها ،وعىل األرواح واملمتلكات
العامة والخاصة ،دون أن يرتتب عىل ذلك إعاقة الغرض منها.
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•استخدام طلقات الخرطوش املطاطي.

وإذا صدر خالل االجتامع العام أو التظاهرة أي فعل من املشاركني
فيها يشكل جرمية يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي
•استخدام طلقات الخرطوش غري املطاطي .ويف حالة لجوء
للتعبري عن الرأي يكون لقوات األمن بالزي الرسمي ،وبنا ًء عىل أمر
املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة الستعامل
من القائد امليداين املختص فض االجتامع العام أو تفريق املوكب أو
األسلحة النارية مبا ينشأ معه توافر حق الدفاع الرشعي ،يتم
التظاهرة ،والقبض عىل املتهمني بارتكاب الجرمية .ويجوز ملدير األمن
التعامل معهم برد االعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر
املختص مكان ًّيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قايض
املحدق بالنفس أو املال أو املمتلكات.
األمور الوقتية باملحكمة االبتدائية املختصة ندب من يراه ،إلثبات
الحالة غري السلمية لالجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة ،ويصدر (املادة الرابعة عرشة)
القايض أمره عىل وجه الرسعة.
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع املحافظ املختص حر ًما
آم ًنا معي ًنا أمام املواقع الحيوية كاملقار الرئاسية واملجالس النيابية
(املادة الثانية عرشة)
ومقار املنظامت الدولية والبعثات الدبلوماسية األجنبية واملنشآت
تلتزم قوات األمن يف الحاالت التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الحكومية والعسكرية واألمنية والرقابية ومقار املحاكم والنيابات
االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة يف أن تقوم بذلك وفقًا للوسائل واملستشفيات واملطارات واملنشآت البرتولية واملؤسسات التعليمية
واملراحل اآلتية:
واملتاحف واألماكن األثرية وغريها من املرافق العامة.
 أولً مطالبة املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرةويحظر عىل املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة تجاوز
باالنرصاف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع،
نطاق الحرم املنصوص عليه يف الفقرة السابقة.
بفض االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمني
الطرق التي يسلكها املشاركون لدى انرصافهم.
(املادة الخامسة عرشة)
 ثان ًيا يف حالة عدم استجابة املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب يصدر املحافظ املختص قرا ًرا بتحديد منطقة كافية داخل املحافظةأو التظاهرة لإلنذارات باالنرصاف تقوم قوات األمن بتفريقهم وفقًا تباح فيها االجتامعات العامة أو املواكب أو التظاهرات السلمية
للتدرج اآليت:
للتعبري السلمي فيها عن الرأي دون التقيد باإلخطار.
1.1استخدام خراطيم املياه.
2.2استخدام الغازات املسيلة للدموع.

الفصل الثالث :العقوبات

(املادة السادسة عرشة)

3.3استخدام الهراوات.
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يف قانون العقوبات أو يف أي قانون
(املادة الثالثة عرشة)
آخر يعاقب عىل األفعال املنصوص عليها يف املواد التالية بالعقوبات
يف حالة عدم جدوى الوسائل املبينة يف املادة السابقة يف فض وتفريق املقررة لها.
املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعامل
العنف أو التخريب أو اإلتالف للممتلكات العامة أو الخاصة ،أو (املادة السابعة عرشة)
التعدي عىل األشخاص أو القوات ،تقوم قوات األمن بالتدرج يف يعاقب بالسجن املشدد مدة ال تقل عن سبع سنني وبالغرامة التي
ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز ثالمثائة ألف جنيه أو بإحدى
استخدام القوة عىل النحو اآليت:
هاتني العقوبتني لكل من حاز أو أحرز سال ًحا أو مفرقعات أو ذخائر
•استخدام الطلقات التحذيرية.
أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته يف االجتامع العام أو
املوكب أو التظاهرة.
•استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
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(املادة الثامنة عرشة)
يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه
وال تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
عرض أو حصل عىل مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتامعات
عامة أو تظاهرات بقصد ارتــكــاب أي من األفــعــال املنصوص
عليها يف املــادة السابعة من هذا القانون ،أو توسط يف ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض عىل ارتكاب الجرمية حتى ولو
مل تقع.
(املادة التاسعة عرشة)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تجاوز خمس سنني
وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف
جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف الحظر املنصوص عليه
يف املادة السابعة من هذا القانون.
(املادة العرشون)
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة والغرامة التي ال تقل عن ثالثني
ألف جنيه وال تجاوز خمسني ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من ارتدى أقنعة أو أغطية إلخفاء مالمح الوجه بقصد ارتكاب
جرمية أثناء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة أو كل من خالف
الحظر املنصوص عليه يف املادتني الخامسة والرابعة عرشة من هذا
القانون.

كانون الثاني  /يناير 2014

(املادة الرابعة والعرشون)
يصدر مجلس الوزراء القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(املادة الخامسة والعرشون)
يُنرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ،يعمل به اعتبا ًرا من اليوم
التايل لتاريخ نرشه".
(املرصي اليوم)2013/11/24 ،

 2013/11/26قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إ ّن القانون املرصي
الجديد الخاص باالجتامعات العا َّمة سيقيد التظاهرات السياسية
السلمية مبا يخالف املعايري الدولية .وهو مينح مسؤويل األمن ،عىل
أي تظاهرة عىل ُأس ٍس غامضة،
نحو ف َّعا ٍل ،سلط ًة تقديري ًة لحظر ّ
أي تظاهرة بالقوة ،حتى إن قام
ويسمح لرجال الرشطة بتفريق ّ
متظاهر واحد بإلقاء حجر ،ويعاقب بالسجن عىل جرائم غامضة
من قبيل محاولة "التأثري يف سري العدالة" .كام مينح القانون لوزارة
أي اجتامع "ذي طابع عا ّم" ألكرث من  10أشخاص
الداخلية ّ
حق حظْر ّ
يف مكان عا ّم ،مبا يف ذلك االجتامعات املتصلة بالحمالت االنتخابية.
حجم التي ليس
وال ّ
ينص القانون عىل استثناءات للتظاهرات األصغر ً
من شأنها تعطيل املرور ،أو التظاهرات العاجلة والعفوية ،وهذا
بحسب هيومن رايتس ووتش "سيتكفل بقمع ح ِّرية التظاهر التي
انتزعها املرصيون يف يناير /كانون الثاين  ،2011ويخاطر بإعادة تلك
هائل ،إىل الوراء".
الح ِّرية ،التي أحدثت تغي ًريا ً
(هيومن رايتس ووتش)2013/11/26 ،

(املادة الحادية والعرشون)
 2013/11/27صادق أعضاء املجلس التأسييس الوطني (الربملان) يف
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تجاوز ثالثني تونس ،عىل إلغاء تعديلني للنظام الداخيل ،رفضتهام املعارضة وأعلنت
ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتامع عام أو موكب أو تظاهرة دون
بسببهام تجميد نشاطها باملجلس ،يف خطوة ع َّدتها حركة النهضة التي
اإلخطار املنصوص عليه يف املادة الثامنة من هذا القانون.
تقود االئتالف الحكومي "داعمة للتوافق"؛ إذ وافق  105من النواب
عىل تصديق إلغاء تعديل الفصلني  36و 79املتعلقني برشوط عقْد
(املادة الثانية والعرشون)
اجتامعات املجلس بالجلسات العا َّمة ،يف حني اعرتض  49نائ ًبا وتحفَّظ
مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسني النية تقيض املحكمة يف جميع
 14نائبًا آخر.
األحوال مبصادرة املواد أو األدوات أو األموال املستخدمة يف إحدى
(الجزيرة .نت)2013/11/28 ،
الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.
 2013/11/27أعلن القيادي يف الحراك اليمني الجنويب ،محمد عيل
يل،
الفصل الرابع :أحكام إجرائية
أحمد ،انسحاب الحراك من مؤمتر الحوار الوطني اليمني عىل نح ٍو ك ٍّ
احتجا ًجا عىل قيام رئاسة املؤمتر "بخلق انشقاقات داخل مك ّون الحوار
(املادة الثالثة والعرشون)
الجنويب املشارك يف الحوار" ،يف حني أعلن آخرون يف الحراك رفْضهم
يلغى القانون رقم  14لسنة  1923املشار إليه ،كام يلغى كل ما هذا االنسحاب ،مشريين إىل أ ّن املنسحبني ال يتجاوز عددهم 29
من أصل  ،85هم مجموع مك ّون الحراك الجنويب املشارك .وجاء
يخالف هذا القانون من أحكام.
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االنسحاب اعرتاضً ا عىل تغيري بعض املمثلني لِلَّجنة املصغرة املعنية يف  2013/12/4أمهل االتحاد العا ّم التونيس للشغل يف تونس القوى
السياسية املختلفة مدة عرشة أيام للتوافق بشأن رئيس وزراء جديد
القضية الجنوبية ،من دون الرجوع إىل قيادة الحراك الجنويب.
(سكاي نيوز )2013/11/27 ،للخروج من األزمة السياسية الخانقة املستم ّرة منذ أشهر .وه َّدد
 2013/11/29ق َّررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس بإعالن الفشل النهايئ للمحادثات.
املرصي املعزول محمد مريس ،وعدد من قيادات جامعة "اإلخوان
(رويرتز)2013/12/4 ،
املسلمني" ،إىل جلسة  8كانون الثاين  ،2014يف وقت نُقل فيه مريس  2013/12/5أكَّــد عمرو مــوىس ،رئيس لجنة الخمسني لتعديل
يجري تغيري ديباجة مرشوع الدستور التي ُسلِّمت
إىل سجن "برج العرب" باإلسكندرية .وجاء قرار املحكمة ،يف ختام الدستور ،أنه لن
َ
أوىل جلساتها للنظر يف االتهامات املوجهة إىل مريس و 14من قيادات إىل رئيس الجمهورية ،إثر اكتشاف ممثل الكنيسة يف اللجنة حذْف
اإلخوان ،بـ "التحريض" عىل قتل املتظاهرين ،يف القضية املعروفة عبارة "حكمها مدين" ،واستبدال "حكومتها مدنية" بها.
(املرصي اليوم)2013/12/5 ،
باسم "أحــداث االتحادية" ،وجاء التأجيل لتمكني دفاع املتهمني
 2013/12/5ق َّررت النيابة العا َّمة مبحافظة السويس ح ْبس أحمد
بالحق املدين من االطالع عىل مستندات القضية.
واملدعني
ّ
(يس.ان.ان العربية )2013/11/29 ،إبراهيم السيد عضو حركة  6أبريل باإلسكندرية  15يو ًما ،بتهمة
 2013/11/30وافقت لجنة الخمسني لتعديل الدستور املرصي حيازة منشورات ض ّد قوات الجيش والرشطة.
(القدس العريب)2013/12/6 ،
مستهل بدء عملية التصويت عىل
ّ
عىل ديباجة الدستور الجديد ،يف
املسودة النهائية للدستور الجديد ملرص التي ستطرح يف استفتاء عا ّم2013 /12/6 ،تظاهر نحو  300شخص يف مدينة بنغازي الساحلية يف
وذلك عىل ال ّرغم من الخالفات التي شهدتها اللجنة بشأن بعض رشق ليبيا مطالبني بإسقاط الحكومة ،وإنهاء اإلرضابات واالعتصامات
املواد ،بخاصة تلك املتعلقة مبصدر الترشيع ومدنية الدولة ومحاكمة التي ت ُوقف صادرات الخام الليبي يف أ ّول عالمة للمعارضة العلنية
للحصار املفروض عىل النفط يف رشق ليبيا الغني بالنفط .وتسيطر
املدنيني أمام القضاء العسكري.
(الجزيرة .نت )2013/11/30 ،حركة تطالب بحكم ذايت إقليمي عىل أكرب ميناءين لتصدير النفط يف
ليبيا يف السدرة وراس النوف ،وكالهام يف رشق ليبيا التي ت ُ َع ُّد مصد ًرا
كانون األ ّول/ديسمبر 2013
لنحو  60يف املئة من ثروة هذا البلد العضو يف األوبك النفطية.
 2013/12/1حـــ َّددت "غــرفــة ثــوار ليبيا" للمؤمتر الوطني
(رويرتز)2013/12/6 ،
العا ّم (الربملان) عرشة أيام لس ْحب الثقة من حكومة عيل زيدان 2013/12/7 .قضت محكمة ُجنح مستأنف سيدي جابر باإلسكندرية
ٍ
أخريات ملدة
واتهمت الغرفة الحكومة يف بيان لها باملساعدة يف صدور قرار أممي برباءة  7فتيات ق َُّص من حركة " 7صباحا" وحبْس 14
إلنزال  235عسكريًّا لحامية مقا ّر األمم املتحدة يف طرابلس ،مؤكِّد ًة سنة مع إيقاف التنفيذ .ويُع ُّد ذلك تراج ًعا عن قرار املحكمة التي
أي تدخل أجنبي فوق األرايض الليبية ،وأنهم "يف كانت قد أصدرت يف  27ترشين الثاين  /نوفمرب قـرا ًرا بحبس 14
أ ّن الثوار يرفضون ّ
حالة نفري عام" .وأضاف أ ّن الثوار "يتعرضون هذه األيام لهجمة فتا ًة من حركة " 7صباحا" ملدة  11سن ًة وشهر واحد .وقررت إيداع
ممنهجة يف غياب إعالم يدافع عنهم إلبعادهم عن املشهد بوصفهم  7فتيات أخريات قارصات دور الرعاية االجتامعية والحبْس غيابيًّا
مليشيات" ،ر ا تسليم أسلحتهم إىل أي جهة رسمية "ما مل تتحقّق ملدة  15سن ًة بشأن ِس ٍّت من قيادات جامعة اإلخــوان املحظورة
افضً
ّ
الهاربني ،بتُهم التجمهر واستخدام القوة ،واالنضامم إىل جامعة
أهداف الثورة ،وهي العدالة والح ِّرية واملساواة".
(الجزيرة .نت )2013/12/1 ،مخالفة ألحكام القانون ،والتحريض عىل العنف ،وحيازة منشورات
 2013/12/1وافقت لجنة الخمسني لتعديل الدستور يف مرص عىل تحريضية وتوزيعها ،وقطْع الطريق.
(األهرام)2013/12/7،

مسودة الدستور املرصي يف  .2013/12/1وقد نص عىل رضورة
إجراء االنتخابات يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تصديقه؛  2013/12/8أوضح رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
ما سيفتح الطريق إلجـراءات االنتخابات الرئاسية قبل انتخابات السورية أحمد الجربا أ ّن موعد جنيف ُ 2ح ـ ِّدد يف  22كانون
الثاين  /يناير  .2014وقال" :حصلنا عىل ضامنات بعضها مكتوب
مجلس النواب.
(رويرتز )2013/12/1 ،وبعضها شفوي من دول كربى بأنه ليس هناك مستقبل لألسد يف
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سوريا وأ ّن مؤمتر جنيف يؤ ِّدي إىل سلطة تنفيذية تقود املرحلة أن يرأس جمعة حكومة تسيري أعامل حتى االنتخابات املزمع إجراؤها
العام املقبل.
لحل سيايس دميقراطي".
االنتقالية التي تؤ ِّدي ّ
(رويرتز)2013/12/8 ،

(يب يب يس)2013/12/14 ،

(رويرتز)2013/12/9 ،

(نيوز مين)2013/12/15 ،

َ 2013/12/9مثل محمد بديع املرشد العا ّم لجامعة اإلخوان املسلمني  2013/12/15الناطق باسم السلفيني رسور الوادعي يقول إ ّن عدد
قتيل ،وإ ّن نحو  502جري ًحا أُصيب أغلبهم
وقياديون بارزون يف الجامعةِ ،مثل محمد البلتاجي وعصام العريان ،قتىل دماج ارتفع إىل ً 181
بجروح ِ
خطرة ،من ج ّراء العدوان الحويث عىل منطقة دماج يف اليمن.
يف مرص أمام املحكمة.
موسع يف منزل الشيخ
ُ 2013/12/11عقد بصنعاء لقاء تشاوري َّ
صالح محمد بن شاجع ،حرضه عدد كبري من الشخصيات الوطنية
كل
(مشايخ ،وأكادمييون ،ومثقفون ،وشعراء ،وشباب) ،يتح َّدرون من ّ
محافظات الجمهورية .وأق َّر املجتمعون تشكيل هيئة وطنية ملساندة
كل الشخصيات السياسية والق َبلية واالجتامعية
رئيس الجمهورية من ّ
(املرصي اليوم)2013/12/19 ،
والشبابية ،ومن مختلف األطياف ،برئاسة الشيخ صالح محمد بن
 2013/12/22ش ّن مسلحون من أنصار الحراك الجنويب اليمني ع ّدة
شاجع ،مهمتها مساندة رئيس الجمهورية والوقوف إىل جانبه.
(نيوز مين )2013/12/12 ،هجامت عىل مواقع عسكرية؛ بهدف إخالء محافظات الجنوب
2013 /12/12قال األمني العا ّم لالتحاد العا ّم التونيس للشغل حسني ومدنه من قوات األمن والجيش التي يصفونها باملحتلة .وحصلت
العبايس إ ّن الفرقاء السياسيني يف البالد توصلوا إىل اتفاق لتسمية رئيس هذه الهجامت بعد دعوة قبائل وعشائر مبحافظة حرضموت إىل هبَّة
وزراء جديد يقود حكومة ترصيف أعامل حتى إجراء االنتخابات التي شعبية ،احتجا ًجا عىل مقتل زعيم قبائل الحموم يف املحافظة الشيخ
سعد بن حربيش ومرافقيه برصاص قوات عسكرية اشتبهت يف انتامئه
تهدف إىل إنهاء أزمة مىض عليها ع ّدة أشهر.
(رويرتز )2013/12/12 ،وجامعته املسلحة إىل تنظيم القاعدة.
 2013/12/19ألقت أجهزة األمن بالقاهرة القبض عىل الناشط
السيايس محمد عادل ،عضو املكتب السيايس لحركة  6أبريل ،بالتعاون
مع األمن الوطني .وقال مصدر أمني إ ّن أجهزة األمن ألقت القبض
عىل عضو حركة  6أبريل ،تنفيذًا لقرار النيابة العا َّمة بضبطه وإحضاره
الت ِّهامه يف أحداث "مجلس الشورى" ووقائع أخرى.

2013 /12/13طالبت قيادات من املعارضة السورية الدول الغربية
والعربية بتمويل املعارضة إلعادة تنظيم قواتها بعد أن استوىل
مقاتلون من الجبهة اإلسالمية عىل بعض أسلحتهم .وقال منذر أقبيق
عضو الهيئة السياسية يف االئتالف الوطني السوري املعارض إ ّن الهجوم
الذي شنه اإلسالميون عىل مخازن املجلس العسكري األعىل ومقا ّره
التابعة للمعارضة قرب الحدود الرتكية ،يسلِّط الضوء عىل رضورة
إعادة هيكلة الق َّوات التي تحارب النظام السوري.
(رويرتز)2013/12/13 ،

2013 /12/14دعا الرئيس املرصي املوقَّت عديل منصور الناخبني
لالستفتاء عىل مرشوع تعديل الدستور يف  14و 15يناير  /كانون األول
املقبل .ويُ َع ُّد هذا االستفتاء أ ّو َل خطوة يف خريطة املستقبل التي أعلن
عنها وزير الدفاع يف  3يوليو  /متوز املايض بعد ع ْزل الرئيس محمد
مريس.
(يب يب يس عريب)2013/12/14 ،

 2013/12/14اتفق املشاركون يف الحوار الوطني يف تونس عىل اختيار
وزير الصناعة مهدي جمعة لتويل منصب رئيس الحكومة .ومن املق َّرر

(الجزيرة .نت)2013/12/22 ،

 2013/12/22قالت هيومن رايتس ووتــش" :إ ّن العرشات من
الغارات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية عىل محافظة
حلب يف نوفمرب  /ترشين الثاين  ،2013وأسفرت عن مقتل املئات
من املدن ِّيني – من بينهم أطفال  -كانت غري مرشوعة .بعد شهور
من تعادل الكفتني بني القوات الحكومية واملعارضة يف حلب .وقد
وث َّقت هيومن رايتس ووتش اشتداد الهجامت الحكومية بد ًءا من
 23نوفمرب  /ترشين الثاين .وقد شهدت أيام  18 – 15ديسمرب  /كانون
األول أعنف الغارات الجوية عىل حلب" .كام أشارت إىل ا ّدعاء شهود
وبعض التقارير اإلعالمية أ ّن الكثري من القنابل التي أصابت حلب
والباب ،يف نوفمرب  /ترشين الثاين  ،2013كانت متمثِّلة برباميل للنفط
مملوءة من املتف ِّجرات واملوا ّد املساعدة عىل التشظي؛ مثل املعادن
الخردة أو املسامري التي يُطلق عليها عاد ًة القنابل الربميلية ،جرى
إلقاؤها من مروحيات .كام كانت هيومن رايتس ووتش قد وث َّقت
استخدام القوات الجوية السورية ملثل تلك األسلحة يف املايض.
(هيومن رايتس ووتش)2013/12/22 ،

التوثيق
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/12/28 - 2013/11/1
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نائب رئيس الوزراء ،يف مؤمتر صحفي عقب اجتام ٍع للحكومة  -إ ّن
مجلس الوزراء "قرر إعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهابي ًة
تنظيم إرهاب ًّيا مبفهوم قانون العقوبات" .وأوضح عيىس أ ّن
وتنظيمها
ً
إعالن اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهابي ًة يتضمن "توقيع العقوبات
كل من يشرتك يف نشاط الجامعة،
املقررة قانونًا لجرمية اإلرهاب عىل ّ
وكل
بأي طريقة أخرىّ ،
أو التنظيم ،أو ير ِّوج لها بالقول أو الكتابة ،أو ّ
من ميول أنشطتها ،وتوقيع العقوبات املقررة قانونًا عىل من انضم إىل
الجامعة أو التنظيم ،واستم ّر عض ًوا يف الجامعة أو التنظيم بعد صدور
هذا البيان" .وبحسب القانون تصل عقوبة أعامل اإلرهاب إىل اإلعدام
يف حالة إمداد املنظمة اإلرهابية بالسالح واألموال ،ويعاقب باألشغال
الشاقة عىل تكوين املنظامت اإلرهابية ،أو قيادتها ،أو الرتويج لها.

 2013/12/23وقَّعت األطراف السياسية املشاركة يف مؤمتر الحوار
الوطني اليمني وثيقة حلول وضامنات بشأن القضية الجنوبية إلنشاء
دولة اتحادية جديدة .وقال مسؤول بالرئاسة اليمنية إ ّن االتفاق
جاء عقب اجتام ٍع قاده الرئيس عبد ربه منصور هادي ،موضِّ ًحا أ ّن
األطراف املجتمعة اتفقت عىل خيار الدولة االتحادية وتفويض مؤمتر
الحوار الوطني رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تتكفل بتحديد عدد
األقاليم .يف حني تباينت آراء السياسيني الجنوبيني يف اليمن بشأن
حل القضية الجنوبية؛ إذ َع َّد بعضهم الوثيقة خطو ًة
االتفاق عىل ّ
مه ّم ًة ج ًّدا ،يف إطار حلحلة األزمة يف املشهد السيايس ،وحذَّر آخرون
وتنص
من خطورة تداعياتها عىل أمن اليمن واستقراره ووحدتهّ .
الوثيقة املوقَّعة من معظم املكونات السياسية واملجتمعية املشاركة
(الجزيرة .نت)2013/12/25 ،
يف اللجنة املصغرة املنبثقة من فريق القضية الجنوبية مبؤمتر الحوار
وحل شاملٍ وعاد ٍل لقضية الجنوب يف  2013/12/28قالت حركة الوفاق املعارضة يف البحرين إ ّن الرشطة
اليمني عىل معالجة املايضٍّ ،
أوقفت رئيس الحركة عيل سلامن .وأضاف بيان للحركة إ ّن سلامن
إطار دولة مينية جديدة ذات صفة اتحادية.
(الجزيرة .نت" )2013/12/25 ،رهن االعتقال حاليًّا ،بعد عدد من اإلجراءات غري القانونية ،منها
 2013/12/25ق َّرر مجلس الوزراء املرصي َع َّد جامعة اإلخوان املسلمني إخضاعه للتحقيق الجنايئ" .يف حني أكدت سمرية رجب وزيرة الدولة
"جامعة إرهابية" يف الداخل والخارج ،واتهمها بالوقوف وراء حادث البحرينية لشؤون اإلعالم أنه يجرى استجوابه يف النيابة العا َّمة بتهمة
تفجري مديرية أمن الدقهلية مبدينة املنصورة فجر  .2013/12/24وقد اإلساءة إىل السلطة النظامية ،ونفَت أنباء القبض عليه ،وقالت إنه
حض إىل مقر النيابة مبحض إرادته.
قتيل  -معظمهم من الرشطة  -ونحو
أ َّدى ذلك الحادث إىل سقوط ً 16
َ
(يب .يب .يس)2013/12/28 ،
 140جري ًحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة .وقال حسام عيىس -

