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 2014/3/1أ ّدت الحكومة املرصية الجديدة اليمني الدستورية برئاسة
وزير اإلسكان السابق إبراهيم محلب الذي جرى تكليفه بتشكيل
حكومة جديدة بعد استقالة حازم الببالوي يف  24كانون الثاين  /يناير
عملية .ومن املتوقّع أن ينتهي دور الحكومة الجديدة
بعد إرضابات ّ
بعد االنتخابات الرئاسية والربملانية املق ّررة .جرى يف هذه الحكومة
تقليص عدد الوزراء من  36وزي ًرا إىل  31وزي ًرا ،وتغيري  11وزي ًرا
جدي ًدا للحكومة ،وإبقاء  20وزي ًرا من حكومة الببالوي ،منهم قائد
ظل يف منصبه نائ ًبا لرئيس الوزراء
الجيش عبد الفتاح السييس الذي ّ
ووزي ًرا للدفاع واإلنتاج الحريب.
(رويرتز)2014/3/1 ،

 2014/3/4دانت وزارة الداخلية البحرينية وجامعات املعارضة
الرئيسة عملية تفجري القنبلة يف غرب املنامة أثناء احتجاج يف 3
آذار  /مــارس ،أسفر عن مقتل ثالثة من رجال الرشطة ،من بينهم
ضابط إمارايت يعمل ضمن قوة تابعة ملجلس التعاون الخليجي.
ون ّددت جامعات املعارضة يف البحرين بالتفجري .ووصفته بأنّه عمل
إجرامي .وحثّت الشعب املطالب بحقوقه عىل التمسك باألطر
والوسائل السلمية.
(رويرتز)2014/3/4 ،

 2014/3/4قضت محكمة األمور املستعجلة املرصية بحظر أنشطة
حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) يف البالد بصورة موقّتة .ويقيض
كل نشاط ينبثق عن الحركة من جمعيات أو جامعات،
الحكم بحظر ّ
أي مؤسسات تتف ّرع منها أو أُنشئت بأموالها ،أو تتلقّى
أو منظامت أو ّ
أي نوع من الدعم.
منها ّ
(الجزيرة نت)2014/3/4،

 2014/3/5صادق مجلس الوزراء التونيس وبإرشاف رئيس الحكومة
املؤقتة ،عىل عدة مشاريع قوانني؛ أه ّمها إنشاء محكمة دستورية
تتول مراقبة الدستور ،وإحداث هيئة مؤقتة ملراقبة دستورية القوانني،
ّ
وإنهاء عمل هذه الهيئة يف ظرف  3أشهر من املصادقة عىل الدستور.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/3/5 ،

 2014/3/5رفع الرئيس التونيس محمد املنصف املرزوقي حالة
الطوارئ املفروضة يف تونس منذ الثورة التي أطاحت نظام الرئيس
املخلوع زين العابدين بن عيل مطلع  .2011وأصــدرت رئاسة
الجمهورية بيانًا أوضحت فيه أ ّن رفع حالة الطوارئ ال يعني الح ّد
من قدرة األجهزة األمنية وطلب املساندة من الق ّوات العسكرية عند
االقتضاء .وأشار القرار إىل جعل الحدود الجنوبية مع الجزائر (غرب)
وليبيا (رشق) ،منطقة عسكرية "عازلة" ملدة سنة قابلة للتمديد؛
وذلك بهدف التص ّدي للمجموعات اإلرهابية ،وتهريب األسلحة.
(الرشق األوسط)2014/3/7 ،

 2014/3/5ح ّملت لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بشأن سورية
القوى الكربى يف مجلس األمن مسؤولية السامح باستمرار جرائم
ظل استمرار
الحرب يف سورية دون محاسبة املسؤولني عنها .وذلك يف ّ
ارتكاب جرائم القتل والتعذيب واالغتصاب واالختفاء القرسي،
ومامرسة أساليب حصار املدنيني وقصفهم .وأصدرت اللجنة تقري ًرا
حديثًا عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية .ودعا املحقّقون مجلس
األمن الدويل مجد ًدا إلحالة االنتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب ،إىل
املحكمة الجنائية الدولية.
(رويرتز)2014/3/5 ،

 2014/3/8صدق الرئيس املرصي املؤقت عديل منصور عىل قانون
تنظيم االنتخابات الرئاسية التي تحصن قرارات اللجنة املرشفة عىل
رصح مستشار رئيس الجمهورية
االنتخابات املقبلة .ويف هذا الشأن ّ
للشؤون القانونية والدستورية عيل عوض يف مؤمتر صحفي ،أ ّن هذ
القرار ميثّل "املرحلة األوىل من االستحقاق الثاين لخارطة املستقبل قد
متّت بإصدار القانون".
(رويرتز)2014/3/8 ،

 2014/3/9أعلنت اململكة العربية السعودية إدراج اإلخوان املسلمني
يف قامئة اإلرهاب ،إضاف ًة إىل تنظيم القاعدة ،وتنظيم القاعدة يف
جزيرة العرب واليمن والعراق ،وداعش ،وجبهة النرصة ،وحزب الله
أي من
يف داخل السعودية ،وجامعة الحوثيني .ويحظر االنتامء إىل ّ
هذه التنظيامت واألحزاب أو دعمها أو االجتامع معها سواء داخل
السعودية أو خارجها.
(الرشق األوسط)2014/3/9 ،
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 2014/3/11أصدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)
تقري ًرا يفيد بأ ّن سورية أصبحت إحدى أخطر املناطق يف العامل
بالنسبة إىل األطفال؛ إذ تضاعف عدد األطفال الذين أث ّرت فيهم
الحرب .وأعلنت اليونيسف أ ّن مع ّدل الضحايا من األطفال كان أعىل
أي رصاع يف املنطقة؛ تب ًعا إلحصاءات األمم املتحدة
مع ّدل ُس ّجل يف ّ
يقل عن عرشة آالف طفل قتلوا يف الحرب
األخرية التي تفيد بأ ّن ما ال ّ
ربا أعىل من ذلك بكثري.
السوريّة ،وترى أ ّن العدد الحقيقي ّ

 2014/3/15أعلن املتمردون الليبيون الذين يسيطرون عىل ثالثة
موانئ لتصدير النفط ،استعدادهم للتفاوض مع الحكومة الليبية
بشأن إنهاء الحصار الذي دام أكرث من ستّة أشهر يف حال تراجع
الحكومة عن خطة ش ّن هجوم عسكري عليهم .وأعرب مسؤول ليبي
عن رغبة طرابلس يف ش ّن هجوم عسكري يوم األربعاء يف حال عدم
بنصيب من
إخالء املوانئ يف األسبوعني املقبلني .ويطالب املتمردون
ٍ
الرثوة النفطية من تحميل ناقلة بالنفط.

 2014/3/12مع قرب انتهاء الفرتة الدستورية لبشار األسد يف
 7متوز  /يوليو ،وافق مجلس الشعب السوري عىل عرض قانون
جديد لالنتخابات العامة ،استعدا ًدا إلقراره قبل حلول موعد الرتشح
ملنصب رئاسة الجمهورية .يأيت مرشوع القانون وفقًا ألسبابه املوجبة،
ونظ ًرا إىل صدور قانون االنتخابات العا ّمة عام  ،2011وقبل نفاذ
الدستور الجديد الذي جرت مصادقته عام  ، 2012فإنّه اقترص عىل
انتخابات مجلس الشعب واملجالس املحلية ،ومل يتض ّمن أحكام
انتخاب رئيس الجمهورية.

 2014/3/18طلبت الواليات املتحدة األمريكية إيقاف السفارة
السورية وجميع قنصليتها ،وطلبت من جميع الدبلوماسيني السوريني
رصح املبعوث
والعاملني غري األمريكيني مغادرة الواليات املتحدة .و ّ
األمرييك الخاص إىل سورية دانييل روبنشتاين بأنّه من غري املقبول
قبول الدبلوماسيني الذي عيّنهم نظام مسؤول عن فظائع ارت ُكبت
ض ّد السوريني.

(يب.يب.يس)2014/3/11 ،

(الرشق األوسط)2014/3/12 ،

 2014/3/13ات ّهم املبعوث العريب واألممي يف سوريا األخرض
سمه مناورات تسويفية
اإلبراهيمي النظام السوري باللجوء إىل ما ّ
لتأخري استئناف املفاوضات مع املعارضة ،يف حني دعت باريس دمشق
والتخل عن تنظيم االنتخابات
ّ
إىل استئناف املفاوضات مع املعارضة
أي مرحلة انتقالية .يف حني أرســل رئيس
الرئاسية خــارج إطــار ّ
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية أحمد الجربا بيانًا
إىل رئيس مجلس األمن أكّد فيه أ ّن هدف االئتالف خالل مؤمتر
جنيف كان واض ًحا وثابتًا؛ "إذ أراد االئتالف إنهاء الرصاع يف سوريا
مبناقشة بيان جنيف واملصادقة عىل التنفيذ الكامل له" .وحذّر أحمد
الجربا يف بيانه من أ ّن مفاوضات جنيف ستفقد هدفها "إن استم ّر
األسد بخطته للرتشح لالنتخابات الرئاسية".

(رويرتز)2014/3/15 ،

(رويرتز)2014/3/18 ،

 2014/3/24أحالت محكمة جنايات املنيا يف مرص أوراق  528من
اإلخوان املسلمني إىل املفتي .وبحسب القانون املرصي فإ ّن إحالة
أوراق املتّهمني للمفتي ّ
تدل عىل الحكم عليهم باإلعدام .وأصدرت
املحكمة الحكم عىل األعضاء من اإلخوان املسلمني املتّهمني باالعتداء
عىل "منشآت عامة ومركز رشطة مطاي وقتل نائب مأمور املركز
والرشوع يف قتل عدد من الض ّباط واالستيالء عىل أسلحة الرشطة
ورسقتها وحرق املركز وإتالف محتوياته ".ويف بيان أصدرته جامعة
اإلخوان املسلمني من مكتبها يف العاصمة الربيطانية لندن أ ّن الحكم
لكل قواعد اإلنسانية
فضل عن كونه مخالفًا ّ
"صادم وغري مسبوق ً
والعدالة القانونية" .وأضافوا أ ّن هذا الحكم "إشارة واضحة إىل فساد
القضاء الذي يستخدمه قادة االنقالب يف قمع الثورة املرصية وإرساء
دعائم نظام وحيش".
(يب يب يس)2014/3/24 ،

(الجزيرة نت)2014/3/13 ،

 2014/3/14نجحت دولة قطر يف وساطتها بشأن إطالق رساح
راهبات معلوال الاليت يُق َّدر عدده ّن بأكرث من  153معتقلة لدى
النظام السوري.
(القدس العريب)2014/3/14 ،

رصحت ماري هارف املتحدثة باسم وزارة الخارجية
ّ 2014/3/25
األمريكية ،أ ّن املساعدات األمريكية ستتأث ّر يف املستقبل يف حال نفّذت
مرص حكم اإلعــدام الجامعي لـ  528من أعضاء جامعة اإلخوان
املسلمني .وقالت إ ّن حكم اإلعدام الذي أصدرته املحكمة املرصية
"ميثّل تجاهال ساف ًرا للمعايري األساسية للعدالة" ،وذلك بعد إصدار
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الحكم يوم ( 24آذار/مارس) وبدء محاكمة جامعية أخرى يوم (25
آذار/مارس) للمرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني و 682آخرين.
وأضافت "نحن بصدد اتّخاذ قرار بخصوص املساعدات ..ويكفي
القول إ ّن أشياء (كتلك) األفعال الفظيعة واملذهلة وغري املعقولة التي
تقوم بها الحكومة املرصية سيكون لها تأثري يف ذلك القرار".
(رويرتز)2014/3/25 ،

 2014/3/26اختتمت يف الكويت الق ّمة العربية الـ 25بالتأكيد عىل
مطالب الشعب السوري ،بينام أعلن األمني العام لجامعة الدول
العربية نبيل العريب أ ّن االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة ميكنه
شغل مقعد سوريا خالل القمة املقبلة .وطالب البيان النظام السوري
"بالوقف الفوري لجميع األعامل العسكرية ض ّد املواطنني السوريني
ووضع ح ٍّد نهايئ لسفك الدماء وإزهاق األرواح" .ويف شأن فلسطني،
أكّد القادة العرب رفضهم املطلق االعرتاف بإرسائيل دولة يهودية،
الذي تشرتطه إرسائيل .كام دعا القادة العرب مجلس األمن إىل
لحل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني عىل أساس
تح ّمل مسؤولياته ّ
حل الدولتني بحدود  .1967كام أكّدت الق ّمة دعمها مقررات ق ّمة
ّ
الدوحة الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية .وأكّد
البيان دعمه الدولة الليبية ووحدة أراضيها ،ور ّحب بنتائج الحوار
الوطني يف اليمن ،كام طالب إيران باالستجابة ملبادرة اإلمارات بإيجاد
حل سلمي للجزر املحتلّة .ورفض البيان التدخّل يف شؤون السودان
ّ
الداخلية ،كام أكّد من جديد إدانة الجامعة اإلرهاب أيًّا كانت دوافعه
وأشكاله ومربراته.
(الجزيرة نت)2014/3/26 ،

 2014/3/26أعلن املشري عبد الفتاح السييس استقالته من منصب
وزير الدفاع ،ون ّيته لخوض االنتخابات والرتشّ ح ملنصب رئيس
الجمهورية .وقال يف البيان الذي ألقاه إ ّن مرص تواجه مه ّمة صعبة
ج ًّدا وال ب ّد من إعادة بناء جهاز الدولة وإعادة مالمح الدولة وهيبتها؛
مش ًريا إىل أنّه ال ي ِعد بصنع املعجزات.

حق النفاذ إىل املعلومة لكافة املواطنني قبل
التي تضمن مامرسة ّ
االنتخابات املقبلة.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/3/28 ،
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 2014/4/6ق ّررت محكمة جنايات القاهرة ،تأجيل الجلسة الـ11
ملحاكمة الرئيس املعزول محمد مريس ،و 14آخرين ،إىل جلسة 12
نيسان  /أبريل الستكامل سامع الشهود .وق ّررت املحكمة إصدار قرار
رسية ،ومنعت الصحافيني من حضور
بحظر النرش ،وجعل الجلسة ّ
الجلسة .وعلّلت ذلك بالحفاظ عىل سري القضية وعدم التأثري يف
الشهود أو األمن القومي للبالد.
(العريب الجديد)2014/4/6 ،

 2014/4/13اعتذر رئيس الــوزراء الليبي املؤقت عبد الله الثني
عن قبول تكليفه بتشكيل الحكومة وأكّد للمؤمتر الوطني العام
"استمرارية الحكومة يف تسيري األعامل إىل حني اختيار شخصية
لتتول مها ّم رئاسة الحكومة" .وكان املؤمتر الوطني
وطنية مناسبة ّ
العام الليبي (الربملان) كلّف عبد الله الثني برئاسة الحكومة وتشكيل
حكومة جديدة مؤقتة حتى إجراء االنتخابات الربملانية املقبلة.
(يس ان ان)2014/4/13 ،

 2014/4/15أصدرت محكمة األمور املستعجلة املرصية قرا ًرا مبنع
ترشّ ح أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني يف االنتخابات الرئاسية أو
الربملانية ،بنا ًء عىل دعوى رفعها أحد املحامني يف اإلسكندرية طالبت
بإلزام اللجنة العليا لالنتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم
قبول أوراق ترشّ ح املنتمني لجامعة اإلخوان املسلمني أو األعضاء
املنشقّني عن الجامعة ،النتخابات الرئاسة أو الربملان.
(يب.يب.يس)2014/4/15 ،

(الجزيرة نت)2014/3/26 ،

 2014/3/28أصدرت منظمة "املادة  "19بيانًا تدعو فيه الحكومة
املؤقتة واملجلس الوطني التأسييس يف تونس لتنفيذ الفصل  32من
الدستور التونيس ،والذي يدعو إىل اتّخاذ كافة التدابري لس ّن الترشيعات

 2014/4/16قضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة ،بعدم
االختصاص "والئيا" ،يف نظر دعوى قضائية تطالب بـ "حظر أنشطة
إرسائيل ،وغلق مقا ّرها بالقاهرة ،وإدراجها ضمن املنظامت اإلرهابية".
وكان الباحث القانوين حامد صديق ،أقام دعوى قضائية أمام املحكمة
املرصية ذاتها التي حظرت أنشطة حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"
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أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
في الفترة ٢٠١٤/4/22 - ٢٠١٤/3/١
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يف ٍ
وقت سابق؛ وذلك للمطالبة بوقف نشاط إرسائيل داخل األرايض
املرصية وغلق سفارتها.
(القدس العريب)2014/4/16 ،

من منصبه ،وحمدين صباحي ،زعيم التيار الشعبي؛ عىل أن تجري
االنتخابات املق ّررة يومي  26و 27أيار  /مايو  2014مع رفض اللجنة
طلب متديد فرتة تلقّي أوراق الرتشّ ح.
(الرشوق)2014/4/21 ،

 2014/4/19أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز عن فوز
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بوالية رابعة بنسبة بلغت
 81.53يف املئة من أصوات املقرتعني .يف حني حصل منافسه األسايس
عيل بن فليس عىل  12.18يف املئة من األصوات ،والذي أعلن عن عدم
اعرتافه بفوز بوتفليقة.
(فرانس )2014/4/19 ،24

 2014/4/19أعلنت املفوضية العليا املستقلّة لالنتخابات يف العراق،
عن رفع عدد املراقبني الدوليني املكلّفني مبراقبة االنتخابات الربملانية
املق ّررة يف  30نيسان  /أبريل  2014إىل الضعف لضامن مزيد من
أي حاالت مخالفة تنتهك القوانني االنتخابية يف
الشفافية .ولرصد ّ
الكل للمراقبني الدوليني  1454مراق ًبا دول ًّيا.
البالد ،ليصل العدد ّ

 2014/4/22ح ّددت محكمة القضاء اإلداري ،جلسة  29نيسان  /أبريل
 ،2014للحكم يف الدعوى املطالبة ببطالن قرار عدم تحديد مواعيد
الطعن القضائية عىل قرارات اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية
كل
وإجراءاتها وجهاتها .كانت الدعوى املقامة ،والتي اختصمت ًّ
من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا املرشفة عىل االنتخابات
الرئاسية ،قد ذكرت أ ّن قرار تحصني اللجنة من الطعن أمام القضاء
يخالف مبادئ دستور البالد الجديد وأحكامه .وطالبت الدعوى
بإحالة املادة السابعة من قانون االنتخابات الذي تض ّمن عدم الطعن
يف قرارات اللجنة إىل املحكمة الدستورية العليا ،للنظر يف مدى
دستوريتها.
(املرصي اليوم)2014/4/22 ،

(العريب الجديد)2014/4/19 ،

 2014/4/21أعلن مجلس الشعب السوري فتح باب الرتشّ ح
لالنتخابات الرئاسية؛ عىل أن تت ّم االنتخابات للمواطنني السوريني
املقيمني عىل األرايض السورية يوم  3حزيران  /يونيو  2014بد ًءا من
الساعة السابعة صبا ًحا وحتى الساعة السابعة مسا ًء.
(يب.يب.يس)2014/4/21 ،

 2014/4/21أعلنت اللجنة العليا النتخابات الرئاسة يف مرص غلق باب
مرشحي
الرتشيح لالنتخابات ،ليقترص التنافس يف السباق الرئايس عىل
ْ
هام املشري عبد الفتاح السييس ،وزير الدفاع السابق الذي استقال

 2014/4/22انتقد األمني العام لجامعة الدول العربية نبيل العريب
الدعوة النتخابات رئاسية سورية يف أيار  /مايو  .2014وقال يف بيان
الحل السيايس
"هذه الخطوة من شأنها أن تعوق جهود إنضاج ّ
التفاويض املنشود لألزمة السوريّة" .ون ّدد بالخطّة كذلك األمني العام
لألمم املتحدة ،بان يك مون ،قائال إنّها قد تنسف جهود الوساطة من
التوصل إىل اتفاق إلنهاء ثالثة أعوام من الحرب األهلية التي قُتل
أجل ّ
فيها نحو  150ألف شخص .وكانت الحكومة قد أع ّدت قانونًا يشرتط
يف املرتشّ ح لالنتخابات الرئاسية أن يكون أقام يف سوريا خالل األعوام
العرشة املاضية .ومبا أ ّن أغلب املعارضني خرجوا من البالد ،فإنّهم
س ُيمنعون من الرتشّ ح.
(يب.يب.يس)2014/4/22 ،

