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 2014/1/2أعاد رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك الجيش إىل مدن
محافظة األنبار استجابة لنداء محافظها بعدما سيطر مسلحون عىل
 16مرك ًزا للرشطة وبعد تهريب نحو مئة سجني يف الرمادي والفلوجة.
وتع َّهد املاليك بإرسال قوات إضافية من الجيش ومالحقة امليليشيات
والجامعات اإلرهابية يف األنبار وإنقاذ أهلها من تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام "داعش".
(الرشق األوسط)2014/1/2 ،

 2014/1/3استأنف نواب املجلس الوطني التأسييس يف تونس
فصل يف إطار الجلسة العامة ملناقشة الدستور.
فصل ً
نقاش الدستور ً
وبحضور  192نائبًا ،متت مناقشة مضامني الدستور من عناوين
وفقرات وعرض واستامع املقرتحات والتعديل ،ث ّم التصديق عىل
الصيغة النهائية املع ّدلة .وبدأ النقاش حول تسمية مرشوع دستور
الجمهورية التونسية ،وص ّوت  175نائبًا لالحتفاظ بالتسمية.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/1/3 ،

 2014/1/4أعلنت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" عن
تبنيها التفجري الذي استهدف معقل حزب الله يف الضاحية الجنوبية
لبريوت يف  ،2014/1/2والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص .ويف
بيان نرش لها عرب تويرت ،أكدت داعش أنها متكنت من اخرتاق "حزب
الشيطان" ،وأ ّن هذا التفجري هو دفعة أوىل ،وأشارت إىل أ ّن هناك
املزيد من الهجامت.
(فرانس برس)2014/1/4 ،

 2014/1/5ازدادت هجامت الحوثيني عىل الجامعة السلفية يف صعدة
والجوف يف اليمن ،وذلك بالتزامن مع نهاية الحوار الوطني اليمني
واستكامل مناقشة تقرير فريق العدالة االنتقالية .وأكد التقرير التزام
الدولة إزالة أنواع الظلم كافة عن أبناء تهامة ،وذلك يف إطار جرب
الرضر االجتامعي وإدراجهم يف خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية
والتعليمية وبرامجها ومبا يحقق رشاكتهم يف السلطة والرثوة.
(الرشق األوسط)2014/1/5 ،

 2014/1/6أعلنت األمم املتحدة أ ّن إيران ليست عىل الئحة املشاركني
يف مؤمتر "جنيف  "2الذي يهدف إىل جمع األطراف كافة من الحكومة
السورية واملعارضة عىل طاولة التفاوض ،وذلك من أجل إنهاء العنف
والنزاع القائم وضامن عملية انتقال سيايس سلمي عرب تنفيذ بيان
جنيف  1الصادر يف  30حزيران /يونيو .2012
(النهار)2014/1/6 ،

 2014/1/6بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،وقّع
املشاركون يف مؤمتر الحوار الوطني عىل "وثيقة الحوار الوطني" ،وقد

شمل ذلك ممثيل املؤمتر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني
الدميقراطي وحزب اتحاد الرشاد وباقي منظامت املجتمع املدين.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/8 ،

 2014/1/9أ ّجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس املعزول
محمد مريس واملتهمني اآلخرين يف قضية أحــداث محيط قرص
االتحادية إىل األول من شباط /فرباير؛ نظ ًرا لعدم حضور مريس
الجلسة بسبب عدم متكّن أمن القاهرة من إحضاره من سجن برج
العرب باإلسكندرية بسبب سوء األحوال الجوية.
(األهرام)2014/1/9 ،

 2014/1/10أعلن جيش املجاهدين الحرب عىل قوات "داعش" بعد
شنها هجامت عىل محافظات عدة يف شامل سورية ،وشهدت حريتان
وجرابلس بريف حلب ودير الزور هجامت من قبل داعش ،بينام دارت
اشتباكات عنيفة يف أرياف حلب والرقة بني داعش و"مقاتيل املعارضة".
(النهار)2014/1/10 ،

رصح وزير الدفاع يف الحكومة السورية املؤقتة أسعد
ّ 2014/1/11
مصطفى أ ّن الوازرة تجري مناقشات مع مختلف القوى العسكرية،
مبا فيها الجبهة اإلسالمية ،لتشكيل جيش وطني حر ملحاربة تنظيم
داعش والحفاظ عىل األمن يف مرحلة ما بعد األسد .وأكد أ ّن الجبهة
تدرس مسألة انضاممها ،بينام أبدت الكتائب األخرى رغبتها يف االنضامم
للجيش الوطني .وقال بأنه سيجري توحيد جميع الكتائب يف إطار
تأسيس جيش وطني ال يتدخل يف السياسة ،ومهمته حامية الوطن.
(الرشق األوسط)2014/1/11 ،

 2014/1/12وافق املجلس الوطني التأسييس يف تونس عىل أكرث من
نصف مرشوع الدستور ،وبلغت الجلسة الفصل  81من باب السلطة
التنفيذية .وتم إسقاط الفصل  73املح ِّدد لرشوط الرتشح لرئاسة
الجمهورية وذلك لعدم موافقة اللجنة بشأن الجنسية والسن.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/1/12 ،

 2014/1/13دان بان يك مون أثناء زيارته بغداد الهجامت التي
استهدفت املدنيني يف العراق ،ودعا جميع القادة السياسيني العراقيني
إىل التوحد يف موقفهم ضد اإلرهاب ،واحرتام سيادة القانون ،وتعزيز
النسيج االجتامعي والحوار الذي يشمل الجميع ،من خالل املشاركة
السياسية واملؤسسات الدميقراطية.
(النهار)2014/1/13 ،

 2014/1/14بدأ االستفتاء الشعبي عىل الدستور املرصي الجديد.
ويبلغ عدد الناخبني الذين يحق لهم التصويت يف داخل مرص ما
يقارب  52مليون ناخب ،موزعني عىل  30ألف مركز اقرتاع.
(القدس العريب)2014/1/14 ،
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 2014/1/15اتفقت كاثرين أشتون املمثلة العليا لالتحاد األورويب
للشؤون الخارجية وبعض املسؤولني الخليجيني أثناء جولتها الخليجية
عىل أنه من املهم تنفيذ االتفاقية التي جرت بشأن برنامج إيران
النووي بني دول  1+5وطهران .وأضافت أ ّن تنفيذ االتفاقية سيدفع
للوصول التفاق شامل.
(الرشق األوسط)2014/1/15 ،

 2014/1/6أعلن املرشح الرئايس السابق حمدين صباحي عن ترشّ حه
لالنتخابات الرئاسية املقبلة .وقال إ ّن الدستور الجديد أفضل ما
حصلت عليه مرص ،ودعا إىل التصويت عليه بـ "نعم".
(الجزيرة نت)2014/1/6 ،

 2014/1/15أق ّرت لجنة التوفيق مبؤمتر الحوار الوطني اليمني
الشامل يف اجتامعها وثيقة الحوار الوطني متهي ًدا لرفعها للجلسة
العامة .ومتت مناقشة "وثيقة ضامنات تنفيذ مخرجات مؤمتر
مكمل لوثيقة الحوار،
ً
الحوار الوطني وإنجاحها" باعتبارها جز ًءا
وتحتوي عىل مقدمة ومبادئ عامة تؤكد عىل الرشاكة الوطنية
الواسعة ،والتوافق ،وإرساء مبادئ الحكم الرشيد ،والتقييم الدائم
ٍ
تحديد للمهامت
إلنجاز مهامت املرحلة القادمة .كام اشتملت عىل
الالزمة التنفيذ للتهيئة لالستفتاء واالنتخابات والتي تضمنت محطات
ثالث هي :االستفتاء عىل الدستور وما يتطلبه من مهامت تنفيذية،
وإجراء االنتخابات واملهامت املرتبطة بها ،وتأسيس الدولة الجديدة،
واستحقاقات االلتزام الفوري مبعايري الحكم الرشيد وسيادة القانون
واحرتام حقوق اإلنسان ،والرشوع يف تنفيذ برامج تحقق االستقرار
االقتصادي واالجتامعي.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/15 ،

 2014 /1/16دعا وزير الخارجية األمرييك جون كريي املعارضة
السورية إىل حضور محادثات السالم املقرر عقدها يف ،2014/1/22
وكانت الواليات املتحدة قد انتقدت حكومة دمشق لقولها إ ّن
االجتامع يجب أن يتناول مكافحة اإلرهاب وليس العمل إليجاد
تسوية سياسية.
(رويرتز)2014/1/16 ،

 2014/1/16رفضت املعارضة السورية يف الداخل التي تنتمي
لتيار الوسط املشاركة يف محادثات جنيف  .2واتهم خالد داهود
العضو التنفيذي يف هيئة التنسيق الوطنية روسيا والواليات املتحدة
باستعجال عقد املؤمتر من أجل مصالحهام يف املنطقة وليس من أجل
الشعب السوري.
(رويرتز)2014/1/16 ،

 2014/1/17أبدى رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري استعداده
للمشاركة يف حكومة ائتالفية جديدة مع جامعة حزب الله ،باعتبارها
حزبًا سياسيًا ،بعد أكرث من تسعة أشهر من استقالة حكومة نجيب
ميقايت ،وقال إنه "متفائل ج ًدا" بتشكيل هذه الحكومة.
(رويرتز)2014/1/17 ،

 2014/1/18أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات املرشفة عىل إدارة
عملية االستفتاء عىل مرشوع الدستور املرصي الجديد التي جرت
يف  14و 15كانون الثاين /يناير  ،2014أ ّن أكرث من  19مليون ناخب
صوتوا بـ "نعم" يف االستفتاء عىل الدستور؛ أي بنسبة  .%98.1واعترب
املستشار نبيل صليب ،رئيس اللجنة ،أ ّن مرشوع الدستور حصل عىل
موافقة شعبية غري مسبوقة ،مش ًريا إىل مشاركة أكرث من  20مليون
مواطن يف االق ـراع وبنسبة  %38.6من إجاميل املقيدين بقاعدة
الناخبني ،وعددهم حوايل  53مليونًا ونصف املليون ناخب .وبلغ
عدد املوافقني عىل مرشوع الدستور  19مليونًا و 985ألفًا و389
صوت ًا ،فيام رفضه  381ألفًا و 341ناخ ًبا ،أي بنسبة  .%1.9أما عدد
األصوات الباطلة فبلغ  246ألفًا و 947صوت ًا .وأشار صليب إىل إرشاف
 15ألفًا و 560قاض ًيا عىل عملية االستفتاء ،مبعاونة  116ألفًا و 918من
العاملني ،مذكّ ًرا بأ ّن االستفتاء جرى من خالل  352لجنة عامة و30
ألفًا و 317لجنة فرعية و 146لجنة للوافدين.
(العربية نت)2014/1/18 ،

 2014 /1/ 20قالت وزارة الخارجية األمريكية بأنه يجب سحب
الدعوة التي وجهها بان يك مون إىل إيران للمشاركة يف مؤمتر جنيف،2
ما مل تعلن طهران رصاحة قبولها باتفاق نقل السلطة وفق ما أقر
يف مؤمتر جنيف  .1وكان االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
السورية قد علّق مشاركته يف املؤمتر بسبب دعوة بان يك مون تلك.
وقال عضو الهيئة السياسية يف االئتالف أنس العبدة إ ّن األمني العام
لألمم املتحدة ارتكب خطأين وخرق القرار  2118الذي ينص عىل أ ّن
أول عىل قرارات جنيف،1
أي دولة مشاركة يف املؤمتر يجب أن توافق ً
وهو ما مل تفعله إيران .كام أ ّن بان يك مون قبِل الر ّد املرشوط من قبل
النظام السوري لحضور جنيف .2
(الجزيرة نت)2014/1/20 ،

 2014/1/21أكد االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
مشاركته يف مؤمتر جنيف 2بعد أن سحبت األمم املتحدة الدعوة
التي وجهتها إىل إيران لحضور املؤمتر .وقال منذر أقبيق ،مستشار
الشؤون الرئاسية يف االئتالف ،إ ّن االئتالف يق ِّدر لألمم املتحدة وأمينها
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العام بان يك مون فهمهام ملوقف االئتالف ويعتقد أنهام اتخذا القرار
الصحيح وأ ّن مشاركة االئتالف مؤكدة.
(رويرتز)2014/1/21 ،

عي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعضاء
ّ 2014/1/21
اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات الرئاسية املقررة يف نيسان/
أبريل  ،2014والتي ستتوىل مراقبة املسار االنتخايب بد ًءا من إيداع
الرتشيحات وحتى انتهاء االقرتاع وإعالن النتائج من قبل املجلس
الدستوري مع توفري الظروف لضامن شفافية االنتخابات ونزاهتها.
(الجزيرة نت)2014/1/21 ،

 2014/1/21أق ّرت الجلسة العامة الختامية ملؤمتر الحوار الوطني
اليمني الشامل "وثيقة الحوار الوطني" بعد التصويت باإلجامع عىل
ضامنات تنفيذ مخرجات مؤمتر الحوار والبيان الختامي ،واستيعاب
مالحظات املك ّونات من قبل اللجنة التي شكلت يف .2014/1/19
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/21 ،

 2014/1/ 21أق ّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،الوثيقة
النهائية للحوار الوطني يف البالد ،عىل الرغم من اغتيال رئيس فريق
الحوثيني املشارك يف الحوار أحمد رشف الدين ،وإعالن الحوثيني
انسحابهم من املؤمتر.
(سكاي نيوز عربية)2014/1/21 ،

 2014/1/23ر ّحب نبيل العريب األمني العام لجامعة الدول العربية
بنجاح مؤمتر الحوار الوطني يف اليمن وإقرار "وثيقة الحوار الوطني"،
مشي ًدا بالدور الب ّناء الذي قام به الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس
الجمهورية بشأن تذليل العقبات التي اعرتضت مسار الحوار .كام
أشاد بالجهد الوطني الذي بذلته األطراف املشاركة يف الحوار للتوصل
إىل التوافقات واالتفاقات.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/23 ،

 2014/1/24ر ّحب أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي إياد أمني
مدين بإقرار وثيقة الحوار الوطني يف اليمن باإلجامع .وهنأ مدين
الحكومة اليمنية والشعب اليمني عىل هذا اإلنجاز التاريخي ،مؤك ًدا
دعم منظمة التعاون اإلسالمي مخرجات الحوار الوطني التي تؤسس
ملستقبل واعد لليمن الجديد ينعم فيه شعبه باألمن واالستقرار
والحياة الكرمية.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/24 ،

 2014/1/24قالت مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني إ ّن
شدوا من بيوتهم بسبب املعارك الدائرة
أكرث من  140ألف عراقي قد ُ ِّ

مبدينتي الفلوجة والرمادي يف محافظة األنبار منهم  65ألفًا نزحوا
خالل أسبوع.
(الجزيرة نت)2014/1/24 ،

 2014/1/25التقى وفد الحكومة السورية أول مرة مع وفد املعارضة
خالل اجتامع مبارش يف محادثات السالم التي تجري بينهام يف جنيف.
وقال الناطق باسم وفد املعارضة ،منذر أقبيق ،إ ّن أعضاء الوفدين مل
يتحدثا يف ما بينهام ،وإمنا اكتفيا باالستامع إىل عرض رئيس الجلسة،
مبعوث جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ،األخرض اإلبراهيمي.
(يب يب يس عريب)2014/1/25 ،

 2014/1/25بحث طرفا الرصاع السوري قضية إطالق رساح السجناء
واملخطوفني يف مباحثات مبارشة يف جنيف .وقال مبعوث جامعة
الدول العربية واألمم املتحدة إىل سورية األخرض اإلبراهيمي إ ّن
طريف األزمة سيبحثان "ما ميكن فعله لتأمني حرية ،عىل األقل ،بعض
األشخاص الذين سلبوا حريتهم" .ووصف اإلبراهيمي لقاء الطرفني
"وج ًها لوجه" يف إطار "مؤمتر جنيف  "2بأنه "بداية جيدة" ملحادثات
السالم الرامية إىل بحث مخرج للرصاع السوري .وأوضح أ ّن القضايا
محل النقاش متثل بداية لتناول قضية تشكيل حكومة انتقالية يف
سورية .وكانت مفاوضات الطرفني يف  24كانون الثاين /يناير قد ركزت
عىل بحث سبل توفري طرق آمنة لنقل مساعدات إنسانية إىل املناطق
املحارصة يف مدينة حمص.
(يب يب يس عريب)2014/1/26 ،

املعي مهدي جمعة عن
 2014/1/26عجز رئيس الوزراء التونيس ّ
تقديم تشكيلة حكومته يف املهلة التي منحها له رئيس البالد منصف
املرزوقي .وكان الخالف ناتج من عدم توافق األطراف السياسية بشأن
من سيتوىل وزارة الداخلية.
(يب يب يس عريب)2014/1/26 ،

 2014/1/26ذكر الرئيس املرصي املؤقت عديل منصور أنه قرر
تعديل "خريطة املستقبل" املتعلقة باملسار السيايس يف البالد بعد
عزل الرئيس محمد مريس ،مقد ًما االنتخابات الرئاسية عىل الربملانية.
(يس إن إن بالعربية)2014/1/26 ،

 2014/1/26تم إقرار الدستور يف تونس؛ إذ ص ّوتت أغلبية املجلس
الوطني التأسييس (الربملان) عىل مرشوع الدستور الجديد من القراءة
األوىل ،وذلك بعد ساعات من إعالن رئيس الوزراء املكلف مهدي
جمعة تشكيل حكومته االنتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني
عقب تخطي الخالف بشأن حقيبة وزارة الداخلية .وقد ص ّوت ملصلحة
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الدستور  200نائب ،مقابل  12نائ ًبا صوتوا ضده ،وامتنع أربعة نواب
عن التصويت.
(الجزيرة نت )2014/1/27

 2014/1/26تواصلت املظاهرات الرافضة لالنقالب العسكري يف
أنحاء عدة مبرص ،وتح ّول تشييع عدد ممن قتلوا برصاص األمن يف
الذكرى الثالثة لثورة  25يناير إىل مظاهرات طالبت بالقصاص لدماء
هؤالء وإنهاء حكم العسكر.
(الجزيرة نت)2014/1/27 ،

 2014/1/27أعلنت مجموعة من الكتائب املقاتلة يف سورية
اندماجها وتأسيس حركة جديدة أطلق عليها اسم "حزم".
(الجزيرة نت)2014/1/27 ،

 2014/1/27أصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية بيانًا دعا
فيه "عبد الفتاح السييس أن يترصف وفق ضمريه الوطني ويتح ّمل
مسؤولية الواجب الذي نودي إليه وخاصة أ ّن الحكم فيه هو صوت
جامهري الشعب يف صناديق االقرتاع ،وأ ّن املجلس يف كل األحوال يعترب
أ ّن اإلرادة العليا لجامهري الشعب هي األمر املطاع والواجب النفاذ".
وأكمل أنه" :مل يكن يف وسع املجلس األعىل للقوات املسلحة إال أن
يتطلع باحرتام وإجالل لرغبة الجامهري العريضة من شعب مرص
العظيم يف ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السييس لرئاسة الجمهورية
وهى تعتربه تكليفًا والتزا ًما".
(األهرام)2014/1/27 ،

 2014/1/29طرحت الرئاسة املرصية قانون االنتخابات الرئاسية ،وقد
أعلنت عن االنتهاء من مرشوع مبديئ لهذا القانون وطرحه لحوار
مجتمعي حتى التاسع من شباط /فرباير .وذلك عقب إعالن الجيش
عن حرية املشري عبد الفتاح السييس ،وزير الدفاع ،يف الرتشح إذا أراد
"نزول عىل رغبة الشعب".
ذلك ً
(الرشق األوسط)2014/1/30 ،

 2014/1/29انتقد التيار الشعبي املرصي الذي يرتأسه حمدين
صباحي بيان املجلس األعىل للقوات املسلحة بخصوص ترشّ ح املشري
"تدخل واض ًحا يف االنتخابات
ً
عبد الفتاح السييس للرئاسة ،واعتربه
الرئاسية املقبلة وترتيبات السلطة القادمة يف مرص ،وهو ما يتناىف مع
الدستور واألعراف الدميقراطية والتقاليد السياسية التي يجب عىل
كل األطراف السعي إلرسائها".
(املرصي اليوم)2014/1/29 ،

شباط  /فبراير

 2014/2/1دعا ستة وعرشون حزبًا يف الجزائر بقيادة رئيس حزب
عمر الغول ،الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إىل الرتشح
"تاج" ،وزير النقل ّ

لعهدة رابعة يف االنتخابات الرئاسية املقررة يف  17نيسان /أبريل
املقبل .وأمام الرئيس الجزائري مهلة حتى  15آذار /مارس لإلعالن
عن الرتشح من عدمه.
(فرانس )2014/2/1 ،24

رصح وزير الخارجية السوري وليد املعلم أ ّن الوفد
ّ 2014/2/1
السوري يف جنيف  2رفض التفاوض مبارشة مع األمريكيني ،بناء عىل
طلب منهم ،إذا مل يعتذر وزير الخارجية األمرييك جون كريي عام صدر
عنه بشأن بشار األسد يف افتتاح املؤمتر مبدينة مونرتو السويرسية.
(فرانس )2014/2/1 ،24

متهم من أنصار
 2014/2/2ب ّرأت محكمة جنايات شامل القاهرة ً 62
جامعة اإلخوان املسلمني يف أحداث العنف التي شهدتها منطقة
رمسيس منتصف متوز /يوليو  ،2013واملعروفة بأحداث "رمسيس
األوىل" ،من "ارتكاب أعامل عنف وبلطجة وإثارة شغب".
(املرصي اليوم)2014/2/3 ،

أوضح عمرو موىس الرئيس السابق للجنة الخمسني أ ّن "جبهة اإلنقاذ
قامت من أجل إسقاط النظام الذي كان ينتمي له الرئيس السابق
خصوصا بعد إعالن الدستور الذي صدر يف  22نوفمرب،
محمد مريس،
ً
واملنطلق الرئيس للجبهة انتهى وتم إنجازه ،وجبهة اإلنقاذ تضم عد ًدا
كب ًريا من األحزاب ،وميكن أن تشكل إطا ًرا للتحالفات ،لكن اإلنقاذ
ليس لها مرشح رئايس باسمها" ،ورأى "أ ّن غالبية من يف جبهة اإلنقاذ
يدعمون السييس" .وقال إ ّن طرح بعض املقرتحات بأن يرشح السييس
نفسه للرئاسة عىل أن يكون حمدين صباحي نائ ًبا غري قابل للتطبيق،
"ألن الدستور مل يقر بوجود نائب للرئيس".
(املرصي اليوم)2014/2/3 ،

 2014/2/3وافق املؤمتر الوطني العام يف ليبيا بأغلبية  146صوت ًا
عىل خريطة طريق جديدة تنص عىل تعديل اإلعالن الدستوري،
وإيجاد بديل من رئيس الحكومة املؤقتة عيل زيدان يف فرتة ال تتجاوز
األسبوعني .كام طالبت الخريطة املؤمتر الوطني بالدعوة إىل انتخابات
برملانية ورئاسية يف آب /أغسطس  2014إذا تعذّر عىل "لجنة صياغة
الدستور" إمتام مهامتها يف املدة املقررة لها.
(الجزيرة نت)2014/2/4 ،

 2014/2/8أعلن حمدين صباحي ( 59عا ًما) ،السيايس اليساري
وزعيم التيار الشعبي ،الرتشّ ح لالنتخابات الرئاسية املقرر أن تجري
هذا العام يف مرص.
(فرانس )2014/2/8 ،24

 2014/2/8طالب رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
السورية أحمد الجربا بحضور نائب الرئيس السوري فاروق الرشع

