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 2014/7/2ذكر رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس
شفيق رصصــار ،أنّــه ت ّم تجاوز  600ألف "تدعيم" التسجيل يف
االنتخابات .وقال إ ّن منط التسجيل يف االنتخابات هو منط تصاعدي،
إذ ت ّم تسجيل  6آالف مواطن صباح  1متوز/يوليو ،بينام ت ّم تسجيل
العدد نفسه خالل يومٍ كامل يف  30حزيران/يونيو.
(وكالة بناء)2014/7/2 ،

توصلت الحكومة الليبية الت ّفاق مع إبراهيم الجرضان
ّ 2014/7/3
املسيطر عىل موانئ النفط يف رشق ليبيا ،بهدف الحصول عىل قد ٍر
أكرب من الحكم الذايت إلقليم برقة مقابل تسليم مينا َءي رأس النوف
والسدرة وإنهاء الحصار.
(الصباح نيوز)2014/7/3 ،

 2014/7/5قامت الحكومة املرصية بإجراءات جديدة تهدف
إىل خفض العجز الهائل يف امليزانية وإنعاش االقتصاد؛ فقد قامت
الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة تقارب الضعف.
(يب يب يس)2014/7/5 ،

 2014/7/8دعا الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف خطاب بُثّ
تلفزيونيًّا ،املرصيني إىل تح ّمل الدواء امل ّر بعد قرار حكومته خفض
دعم الوقود والكهرباء ،وذلك يف سبيل إحياء االقتصاد وإصالح
املاليات العامة للدولة.
(روسيا اليوم)2014/7/8 ،

رئيسا
 2014/7/9انتخب االئتالف الوطني السوري هادي البحرة ً
جدي ًدا لالئتالف خلفًا ألحمد الجربا ،وذلك بعد اجتامع لالئتالف يف
إسطنبول استم ّر ثالثة أيام.
(اليوم السابع)2014/7/9 ،

 2014/7/11طالبت املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم
املتحدة الدول األوروبية باستقبال املزيد من الالجئني السوريني،
فهي مل تستقبل سوى أعداد ضئيلة بينام وصلت البلدان املجاورة
لسوريا إىل نقطة التشبع .وقد تجاوز عدد الالجئني الثالثة ماليني
شخص ،وهناك ما يفوق  123600طلب لجوء جرى تقدميها إىل الدول
األوروبية ،معظمها يف السويد وأملانيا.
(رويرتز)2014/7/11 ،

 2014/7/12اندلعت أزمة سياسية بني الجزائر واملغرب ،إذ استنكرت
الخارجية الجزائرية ترصيحات وزير الخارجية املغريب صالح الدين
مزوار ض ّد الجزائر باتّهامها بالوقوف وراء تعيني االتحاد األفريقي
ملبعوث خاص لالتحاد األفريقي من أجل الصحراء الغربية.
(العريب الجديد)2014/7/12 ،

 2014/7/14وافق مجلس األمن الدويل عىل قرار يتيح لقوافل اإلغاثة
اإلنسانية املتو ّجهة إىل سوريا عبور حدودها األربعة دون موافقة
الحكومة السورية .وه ّدد املجلس ،األطراف املتقاتلة بات ّخاذ إجراءات
إذا منعت وصول املساعدات.
()2014/7/14 ،DW

 2014/7/16أ ّدى الرئيس السوري بشار األسد القسم الدستوري
يف القرص الجمهوري يف حفل تنصيب حرضه نـ ّواب وعسكريون
ومسؤولون وشخصيات اجتامعية وف ّنانون .وتع ّهد يف كلمته باستعادة
سوريا بالكامل من "اإلسالميني املتشددين" .يف حني وصف االئتالف
املعارض كلمة األسد بأنّها "منفصلة متا ًما عن الواقع" .يجدر اإلشارة
ينص عىل أ ّن أداء القسم يكون يف مجلس
إىل أ ّن الدستور السوري ّ
الشعب ،وأمام ممثّيل الشعب.
(رويرتز)2014/7/16 ،

 2014/7/17رأى الرئيس التونيس املنصف املرزوقي ،يف كلم ٍة و ّجهها
إىل الشعب التونيس اليوم "أ ّن مقتل  14جنديًّا عىل أيدي مجموعتني
مسلّحتني رسالة واضحة من اإلرهابيني يف تهديد األمن واالستقرار يف
تونس" .وأضاف "أ ّن اإلرهابيني هدفهم عرقلة املسار الدميقراطي يف
تونس وتنظيم االنتخابات القادمة" ،وتو ّعد املرزوقي مبواصلة الحياة
التي تجمع بني األصالة والحداثة ،ومواصلة الدفاع عن األرض والعرض.
(وكالة بناء)2014/7/17 ،

 2014/7/18طلبت الحكومة الليبية االنتقالية برئاسة عبد الله الثني
من األمم املتحدة ومجلس األمن الحصول عىل مساعدات أمن ّية لفرض
االستقرار بعد االشتباكات املسلّحة يف طرابلس .وأ ّدى هذا الطلب إىل
نشوب أزمة جديدة بني الثني ونوري أبو سهمني رئيس املؤمتر الوطني
العام (الربملان) الذي رفض محاولة الحكومة استقدام ق ّوات أجنبية.
(الرشق األوسط)2014/7/18 ،

 2014/7/19أعلن املتح ّدث العسكري باسم الق ّوات املسلّحة املرصية
العميد محمد سمري ،أ ّن الهجوم الذي تع ّرضت له ق ّوات حرس الحدود
املرصية يف منطقة الوادي الجديد بني مرص وليبيا تس ّبب يف مقتل 21
جنديًّا و 3من املهاجمني.
(العريب الجديد)2014/7/19 ،

 2014/7/21أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات يف ليبيا عن حسم
نتائج  188مقع ًدا من أصل  .200وأظهرت النتائج النهائية لالنتخابات
التي أُجريت يف  25حزيران/يونيو  2014تق ّدم التيار الليربايل عىل
التيار اإلسالمي.
(فرانس )2014/7/21 ،24
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 2014/7/22وافق االئتالف الوطني السوري لقوى املعارضة يف بيانٍ
له عىل إقالة الحكومة املوقّتة املنبثقة عنه ،وتشكيل بديل عنها يف
خالل شهر .وذكر البيان أ ّن سبب اإلقالة جاء لخلق أرضية جديدة
للعمل أساسها انتقال الحكومة إىل الداخل يف أقرب وقت ممكن.
(رويرتز)2014/7/22،

 2014/7/23مل يتمكّن الربملان اللبناين من انتخاب رئيس جديد للمرة
التاسعة؛ وذلك لعدم اكتامل النصاب القانوين.
(الرشق)2014/7/23 ،

 2014/7/24بعد رفعها دعوى قضائية ض ّد جمعية الوفاق الوطني
املعارضة ،طلبت وزارة العدل البحريني من املحكمة أن توقف نشاط
جمعية العدالة والتنمية ،وجمعية العمل الوطني الدميقراطي (وعد)
ملدة ثالثة أشهر.
(رويرتز)2014/7/24 ،

 2014/7/25ش ّدد املرجع الشيعي عيل السيستاين يف كلمة ألقاها
مساعده يف كربالء عىل رضورة تفكري الساسة العراقيني يف مصالح
العراق ال مصالحهم يف إشارة إىل رئيس الوزراء نوري املاليك الذي
تح ّدى املطالب الداعية الستقالته.
(رويرتز)2014/7/25 ،

 2014/7/26أُعلن يف تونس عن تأسيس املجلس العريب للدفاع
عن الثورات والدميقراطية .ويرأس الهيئة التأسيسية للمجلس عامد
الدامئي أمني عام "حزب املؤمتر من أجل الجمهورية" التونيس ،وأمين
نور رئيس "حزب غد الثورة" املرصي ،والناشطة الحقوقية اليمنية
كل القوى الثورية يف دول
توكل كرمان .ويهدف املجلس لتجميع ّ
الربيع العريب من أجل إنجاح مسار التح ّرر والتغيري يف كامل املنطقة.
(روسيا اليوم)2014/7/26 ،

 2014/7/27شهدت مدينة بنغازي اشتباكات بني ق ّوات حكومية
موالية للّواء املتقاعد خليفة حفرت ،وكتائب مجلس شورى بنغازي
شخصا ،بينام قُتل  23آخرون يف اشتباكات مطار
أ ّدت إىل مقتل ً 36
طرابلس.
(يب يب يس)2014/7/27 ،

 2014/7/28طالبت الهيئة التحضريية للحوار الوطني يف ليبيا األمم
املتحدة بتقديم دعم فوري للتفاوض لوقف إطالق النار يف طرابلس
وبنغازي ،وإلحاق ذلك بعملية الحوار السيايس.
(شينخوا)2014/7/29 ،

 2014/7/30أعلنت هيئة االنتخابات لتسجيل الناخبني يف تونس عن
تجاوز عدد الناخبني املس ّجلني الخمسة ماليني ،من بني  7,3ماليني
يحق لهم االنتخاب .لقد تجاوز العدد ما ُس ّجل يف انتخابات .2011
ّ
(العريب الجديد)2014/7/30 ،

 2014/7/31أشارت تونس الحتامل إغالق حدودها مع ليبيا يف
حال استم ّر التدفّق الهائل لالجئني املقبلني من ليبيا ،فقد حذّر
وزير الخارجية التونيس منجي الحامدي من عدم متكّن تونس من
ظل استمرار القتال يف ليبيا .كام
استيعاب هذا العدد من الالجئني يف ّ
أ ْجلت الصني وفرنسا رعاياها العاملني يف ليبيا ،وسحبت األمم املتحدة
موظفيها.
(يب يب يس)2014/7/31 ،

 2014/8/2سيطر تنظيم "الدولة اإلسالمية" عىل قضاء سنجار ذي
األغلبية "األيزيدية" ،وأكّدت تقارير بعثة األمم املتحدة يف العراق
أ ّن التنظيم سيطر عىل معظم املناطق املجاورة لسنجار يف تل اعفر
يف محافظة نينوى "املوصل" ،مبا يف ذلك حقيل النفط يف بطمه وعني
زاال املحاذية إلقليم كردستان .كام ف ّر من جبل سنجار 200000مدين،
معظمهم من األيزيديني.
(يس.ان.ان العربية)2014/8/3 ،

 2014/8/4شهدت بلدة عرسال الحدودية رشق لبنان فرار املئات من
املدنيني بعد اشتباكات بني مسلّحني سوريني دخلوا البلدة والجيش
اللبناين .يجدر اإلشارة أ ّن املواجهة اندلعت بعد اعتقال الجيش اللبناين
قائد لواء فجر اإلسالم (أحد فصائل املعارضة املسلّحة) أثناء دخوله
إىل البلدة التي تحتضن أكرث من  100ألف الجئ سوري.
(العريب الجديد)2014/8/4 ،

 2014/8/8أعلنت قوى وشخصيات مرصية يف الخارج عن تأسيس
"املجلس الثوري املرصي" املناهض لالنقالب العسكري .وقالت إ ّن من
أهدافه دعم الثورة الشعبية ض ّد ما وصفته ببطش االنقالب وقمعه،
وإنّه لن يكون بديال عن القيادة امليدانية .ووصف املتحدث الرسمي
باسم "املجلس الثوري املرصي" أحمد حسن الرشقاوي الكيان الجديد
ودعم للث ّوار
بأنّه معارضة منظّمة من الخارج وجدت لتكون سن ًدا
ً
يف الداخل .وقال إ ّن املجلس سيكون أداة ضغط عىل نظام االنقالب
يف مرص من خالل الرأي العام العاملي والحكومات يف الخارج التي
أكّد أ ّن بعضها يتع ّرض للتضليل .وأوضح أ ّن الكيان الجديد يسعى
لتحقيق أهداف ثورة  25يناير والعودة للمسار الدميقراطي وآلياته،
وأشار إىل أ ّن هذه العودة ال تعني عودة أشخاص ،يف إشارة منه
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إىل الرئيس املعزول محمد مريس الذي يطالب أنصار تحالف دعم
الرشعية بعودته.
(الجزيرة.نت)2014/8/8 ،

بحل حزب
حكم ّ
 2014/8/9أصدرت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص ً
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجامعة اإلخوان املسلمني يف مرص.
أي محكمة أخرى
وهو حكم نهايئ ونافذ وال يجوز الطعن فيه أمام ّ
حل الحزب وتصفية أمواله وممتلكاته السائلة
يف مرص ،ويوجب ّ
واملنقولة.
(يب.يب.يس العريب)2014/8/9 ،

 2014/8/10أعاد الرئيس السوري بشار األسد تكليف رئيس الوزراء
وائل الحلقي بتشكيل حكومة جديدة يف سوريا .وكان الحلقي قد
انشق عن
ّ
تول رئاسة الوزراء يف عام  2012خلفًا لرياض حجاب الذي ّ
النظام السوري وانض ّم للمعارضة.
(رويرتز)2014/8/10 ،

تعديل دستوريًّا يُنتخب عىل
ً
 2014/8/12أق ّر مجلس الن ّواب الليبي
أثره رئيس مؤقت للبالد مبارش ًة من الشعب بنا ًء عىل توصيات "لجنة
فرباير  "2014التي أُنشئت بقرار من املؤمتر الوطني العام املنتهية
واليته عقب أزمة اندلعت حيال انتهاء املدة القانونية للمؤمتر يف
 7شباط/فرباير  .2014وأق ّر  141نائ ًبا من أصل  144هذا التعديل
الدستوري.
(الرشوق)2014/8/12 ،

 2014/8/12اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يف تقرير صدر
عنها مسؤولني مرصيني كبا ًرا بارتكاب جرائم ض ّد اإلنسانية يف األحداث
ميدان رابعة العدوية والنهضة يف
َ
فض االعتصامات يف
التي صاحبت ّ
آب/أغسطس  .2013من ناحيتها ،رفضت الحكومة املرصية التقرير
الذي دعا للتحقيق مع الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ومسؤولني
آخرين عارصوا تلك األحداث.
(الجزيرة.نت)2014/8/13 ،

رئيسا جدي ًدا للوزراء يف العراق
 2014/8/12تكليف حيدر العبادي ً
خلفًا لنوري املاليك .يف أ ّول ر ّدة فعل له رفض نوري املاليك تسمية
العبادي خلفًا له مؤك ًدا "حقّه" يف والية ثالثة ،وقال "إ ّن تعيني العبادي
يعترب انتهاكًا للدستور بدعم أمرييك".
(فرانس )2014/8/12 ،24

 2014/8/13أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أ ّن القرارات
التي اتّخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكرث من  150جمعية
يف كامل أنحاء البالد بسبب مزاعم تتعلّق بارتباطها باإلرهاب هي
وتعسفية .فقد كانت الحكومة التونسية أصدرت
قرارات غري متناسبة ّ

قرا ًرا يف  22متوز/يوليو  ،2014بتجميد نشاط  157جمعية ،كام قامت
الحكومة بإغالق محطتني إذاعيتني ألسباب مامثلة.
(هيومن رايتس ووتش)2014/8/13 ،

 2014/8/14انطلقت يف مرص فعاليات احتجاجية تن ّوعت بني
مسريات وتظاهرات ملؤيّدي الرئيس املرصي املعزول محمد مريس،
استجاب ًة للدعوة التي أطلقها "التحالف الوطني لدعم الرشعية ورفض
االنقالب" املؤيّد ملريس للخروج يف تظاهرات يف إطار فعاليات إلحياء
لفض اعتصام ميداين رابعة والنهضة.
الذكرى األوىل ّ
(القدس العريب)2014/8/14 ،

فض اعتصام
رصحت منظمة العفو الدولية يف ذكرى ّ
ّ 2014/8/14
ميدان رابعة العدوية أنّه" عقب مرور عام كامل عىل املذبحة التي
محتج عىل أيدي ق ّوات األمن املرصية يف
شهدت مقتل أكرث من 600
ّ
يوم واحد ،فلم تت ّم مالحقة ولو ضابط واحد جنائيًّا عىل خلفيتها.
ويف األثناء ات ّخذ نظام العدالة الجنائية يف مرص منحى املسارعة يف
إلقاء القبض عىل أنصار مريس ومحاكمتهم وإصدار األحكام بحقّهم
عقب محاكامت جامعية جائرة ج ًّدا .وأُدين  232منهم و ُحكم عليهم
باإلعدام ،وأوصت املحاكم بإصدار أحكام بإعدام أكرث من ألف
آخرين".
(منظمة العفو الدولية)2014/8/14 ،

 2014/8/16أعلنت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد
بديع املرشد العام لجامعة اإلخــوان ،و 50من قيادات الجامعة
وأعضائها ،يف القضية املعروفة إعالميًّا بـ "غرفة عمليات رابعة" إىل
جلسة  3أيلول  /سبتمرب ،وكلفت النيابة لجنة من ثالثة خرباء لتفريغ
أي جهاز مطلوب ،وإعداد تقرير بذلك وعرضه
املواد الفنية ومحتوى ّ
عىل املحكمة ،وإبالغ الشهود لحضورهم.
(الرشوق)2014/8/16 ،

وسعت الواليات املتحدة من نطاق رضباتها الجوية
ّ 2014/8/16
شامل العراق ،مستهدف ًة معاقل وتج ّمعات لتنظيم "الدولة اإلسالمية"
(داعــش) ،يف مناطق جديدة قرب مدينة املوصل .حيث قررت
اإلدارة األمريكية زيادة رقعة عملياتها الجوية يف العراق لتشمل مدن
محافظة نينوى ومناطقها بالكامل ،من بينها املناطق الحدودية مع
سورية التي استوىل عليها (داعش) ،بهدف قطع االتصال بني البلدين
وإيقاف تسلّل املسلّحني من البالد وإليها.
(العريب الجديد)2014/8/16 ،

 2014/8/17أعلن البيت األبيض أ ّن الرئيس األمرييك ،باراك أوباما،
أبلغ الكونغرس أنّه وافق عىل رضبات جوية أمريكية يف العراق
للمساعدة عىل استعادة السيطرة عىل سد املوصل ،الذي قال البيان

التوثيق والتقارير
أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
في الفترة 2014/8/29 - 2014/7/2
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إنّه أمر يتّفق مع هدف أوباما الخاص بحامية املواطنني األمريكيني يف
العراق.
(العريب الجديد)2014/8/18 ،

 2014/8/17أعلن ما يس ّمى "مجلس شورى ثوار مدينة بنغازي"
رشقي ليبيا( ،وهو تج ّمع لكتائب ث ّوار مسلّحني) رفضه تأسيس مجلس
شورى بنغازي (كيان أهيل) ،والذي أعلنت عنه شخصيات من حكامء
املدينة ومشايخها ووجهائها ورموزها العلمية واالقتصادية والدينية
والثقافية والفنية والرياضية واملهنية والش ّبان الفاعلني.
(القدس العريب)2014/8/17 ،

 2014/8/17فرضت ق ّوات "فجر ليبيا" سيطرتها عىل طريق مطار
طرابلس الــدويل ،ومق ّر رئاسة األركــان ،وقامت بإخراج كتائب
"الصواعق" و"القعقاع" املوالية للواء املتقاعد خليفة حفرت منها.
(العريب الجديد)2014/8/17،

 2014/8/18ق ّررت خلية األزمة املعنية بالنظر يف الوضع األمني
بتونس تجميد نشاط  157جمعية من أصل  18000جمعية ناشطة
يف البالد.
(العريب الجديد)2014/8/18،

 2014/8/18أعلن الرئيس األمرييك باراك أوباما عن تدمري مخزون
األسلحة الكياموية السورية بالكامل يف البحر.
(روسيا اليوم)2014/8/18 ،

 2014/8/19توافد أنصار جامعة الحويث يف اليمن عىل مخ ّيامت
مفتوحة يف مداخل صنعاء استجابة لدعوة أطلقها عبد امللك الحويث،
زعيم الجامعة ،يوم  17آب/أغسطس للزحف واالعتصام بالعاصمة
إلسقاط الحكومة ،وإلغاء رفع أسعار مشتقات النفط.
(العريب الجديد)2014/8/19 ،

 2014/8/20أثار قرار الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بتعديالت
ترشيعية جديدة عىل قانون الرضيبة العقارية العديد من ردود
تبي من القرار عدم األخذ
األفعال الغاضبة من القرار .حيث ّ
باملالحظات التي اقرتحها قسم الترشيع يف مجلس الدولة عىل مرشوع
القانون خالل مراجعته يف نيسان/أبريل  .2014ويعفي القانون من
الرضيبة "أندية وفنادق القوات املسلحة ودور األسلحة واملج ّمعات
واملراكز الطبية واملستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات املبنية
يف نطاقها وغريها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
الدفاع باالتفاق مع الوزير املختص ،ويف جميع األحوال ال تخضع
أي من هذه الجهات ألعامل لجان الحرص والتقدير وفقًا ملا تقتضيه
ّ
اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات األمن القومي".
(شبكة رصد)2014/8/20 ،

 2014/8/21فتحت الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات يف تونس ،أبوابها لتلقّي طلبات الرتشّ ح لالنتخابات
الترشيعية املقبلة ،ملدة تسعة أيام قبل إغالق باب الرتشح.
(القدس العريب)2014/8/22 ،

 2014/8/21قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يف الذكرى السنوية
لهجامت الكياموي  21آب/أغسطس  2013إ ّن العدالة ما زالت غائبة
عن ضحايا الهجامت باألسلحة الكياموية عىل الغوطة ،قرب دمشق،
والتي تسببت يف وفاة مئات األشخاص .وقد مثّلت الهجامت أكرب
استخدام للعوامل الكياموية منذ استخدام حكومة العراق لها ض ّد
األكراد العراقيني عام .1988
(هيومن رايتس ووتش)2014/8/21 ،

 2014/8/22أعلن زعيم جامعة "أنصار الله" ،عبد امللك الحويث عن
افتتاح املرحلة الثانية من التصعيد ،بتظاهرات يف شارع املطار يف
صنعاء ،يف وقت أعلنت مصادر قبلية عن "أ ّن قبائل إقليم سبأ اتفقت
عىل إعداد جيش شعبي لنرصة اللجان الشعبية التي تقاتل الحوثيني
يف محافظة الجوف".
(اليمن اآلن)2014/8/22 ،

 2014/8/22أعلنت نايف بيالي املف ّوضة السامية لحقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة ،اليوم الجمعة ،أ ّن حصيلة الرصاع يف سورية
قتيل عىل األقــل ،وذلك منذ
تجاوزت أكرث من  191ألف وً 369
اندالعه يف آذار  /مارس  2011وحتى نهاية نيسان  /أبريل .2014
(العريب الجديد)2014/8/22 ،

 2014/8/23ات ّهمت ق ّوات "فجر ليبيا" بشكل مبارش اإلمارات ومرص
بش ّن الغارات الجوية عىل طرابلس للم ّرة الثانية ،مشرية إىل أ ّن حكومة
تسيري األعامل ،برئاسة عبد الله الثني والربملان ،متواطئان يف الغارات.
(العريب الجديد)2014/8/23 ،

 2014/8/25أعلن املتحدث باسم البيت األبيض "جوش ارنست"
اإلثنني أ ّن الرئيس األمرييك باراك أوباما مل يتخذ بعد قرا ًرا بشأن توجيه
رضبات جوية محتملة ملواقع تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا.
(العريب الجديد)2014/8/25 ،

 2014/8/26طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي جامعة الحويث
بإنهاء االعتصامات واملظاهر املسلّحة حول صنعاء وداخلها،
واالنسحاب من عمران ،ووقْف الحرب يف الجوف ،شاميل اليمن يف
رفض شبه مبارش للرشوط التي وضعتها الجامعة لوقف التصعيد.
وأوضح هادي أ ّن املطالب التي وضعها الحويث حول موضوع إصالح
رفع أسعار املشتقات النفطية (الجرعة السعرية) ،والحكومة والرشاكة

العدد ١٠
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الوطنية والهيئة الوطنية واإلعالم الرسمي ،تتطلّب اتخاذ خطوات
تهيء املناخ املالئم لالتفاق.
عاجلة ّ
(جريدة الراية)2014/8/27 ،

 2014/8/26نفى وزير الخارجية املرصي سامح شكري تو ّرط بالده
أي عمل أو وجود عسكري يف ليبيا ،مشد ًدا عىل أ ّن القاهرة تدعم
يف ّ
الرشعية املتمثلة يف الربملان الليبي.
(القدس العريب)2014/8/26 ،

 204/8/27اعتمد مجلس األمن الدويل ،قرا ًرا دعا فيه جميع األطراف
يف ليبيا إىل االتفاق عىل الوقف الفوري إلطالق النار ،ووضع ح ٍّد
ألعامل القتال.
(العريب الجديد)2014/8/27 ،

 2014/8/27قال املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية ،جون
كيمربيل ،إ ّن الواليات املتحدة األمريكية تعتقد أ ّن اإلمارات العربية
املتحدة ومرص ش ّنتا غارات عىل أهداف داخل ليبيا خالل األيام
كل من
أي تفاصيل إضافية .فيام نفت ّ
القليلة املاضية ،دون تقديم ّ
اإلمارات ومرص تدخّلها.

 2014/8/26ق ّررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل استئناف
محاكمة رئيس الوزراء األسبق ،أحمد نظيف ،ووزير الداخلية األسبق،
حبيب العاديل ،يف القضية املعروفة إعالميًّا بـ "قضية اللوحات
املعدنية" ،إىل جلسة  28أيلول/سبتمرب  .2014وتنظر يف االتهامات
كل من نظيف والعاديل اللذيْن تجري محاكمتهام
املوجهة إىل ٍّ
حضوريًّا إضاف ًة إىل آخرين "فا ّرين" ،بإهدار مبالغ مالية تصل إىل 92
مليون جنيه ،حواىل  13مليون دوالر ،من أموال الدولة.

 2014 /8/27أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان أ ّن مقاتيل جبهة
النرصة (تنظيم القاعدة يف بالد الشام) وكتائب إسالمية وكتائب
مقاتلة سيطرت عىل معرب القنيطرة مع الجوالن السوري املحتل عقب
اشتباكات عنيفة مع قوات النظام واملسلحني املوالني لها.

 2014/8/27أعلن املؤمتر الوطني العام يف ليبيا أنّه سيحيل أدلّته عىل
استهداف الطريان املرصي واإلمارايت مدنيني يف طرابلس إىل محكمة
الجنايات الدولية والجهات الدولية املختصة يف األمر .كام سيتخذ
عدة إجراءات أخرى ض ّد مرص واإلمارات ر ًّدا عىل ما أسامه بـ "انتهاك
السيادة الليبية".

 2014/8/29ق ّدمت الحكومة الليبية املوقّتة استقالتها إىل الربملان
املنتخب معلن ًة أنّها "تضع نفسها تحت ترصف الربملان الليبي".
وأعربت الحكومة املستقيلة ،برئاسة عبد الله الثني ،عن "يقينها
أ ّن املجلس سيوفّق يف اختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات
الشعب الليبي".

(يس.إن.إن العربية)2014/8/26 ،

(العريب الجديد)2014/8/27،

(يس.إن.إن العربية)2014/8/27 ،

(فرانس )2014/8/27 ،24

(فرانس )2014/8/29 ،24

