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تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

أيلول  /سبتمبر ٢٠١٤

 2014/9/1أعلن الربملان الليبي يف طربق تكليف عبد الله الثني
بتشكيل حكومة أزمة ،ووافق عىل تعيينه  64نائ ًبا من بني  106نائب
حرضوا الجلسة.
(رويرتز)2014/9/1 ،

 2014/9/6أدت حكومة عمر الحايس اليمني القانونية أمام املؤمتر
الوطني العا ّم يف طرابلس؛ إذ وافق املؤمتر عىل "حكومة اإلنقاذ
الوطني" التي يرتأسها عمر الحايس ،وهي تتضمن  19حقيب ًة وزاريةً.
(الجزيرة نت)2014/9/6 ،

 2014/9/7تلقَّت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس أكرث
من  1500الئحة مرشحة لالنتخابات الترشيعية تضم نحو  15ألف
مرتشح ،كام أعلنت عن بدء تقديم الرتشيحات ملنصب رئيس
الجمهورية بداية من  8أيلول /سبتمرب.2014 
وأعلن عدة سياسيني ،إىل جانب رؤساء أحزاب ،ترشحهم لالنتخابات
الرئاسية؛ مثل رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبيس ،ورئيس
الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشايب .كام أعلن
كل من حمة الهاممي عن الجبهة الشعبية ،ورئيس املجلس الوطني
ّ
التأسييس وحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن
كل من كامل
جعفر ،ترشحهام للرئاسة .وأعلن عن ترشحه أيضً ا ّ
مرجان وزير الخارجية يف عهد زين العابدين بن عيل ،ورجل األعامل
ورئيس االتحاد الوطني الحر سليم الرياحي .كام أعلن حزب املؤمتر
من أجل الجمهورية ترشيح الرئيس الحايل املنصف املرزوقي .يف حني
أعلن حزب النهضة أنه لن يتقدم مبرشح لالنتخابات الرئاسية ،لكنه
سيدعم مرش ًحا توافق ًّيا قاد ًرا عىل ج ْمع جميع األطراف حوله ،وعىل
الحفاظ عىل املسار الدميقراطي.
(الجزيرة نت)2014/9/7 ،

شخصا ،وأُصيب آخرون بجروح يف
 2014/9/11قُتل ما ال يقل عن ً 45
غارة ش َّنها الطريان التابع للنظام السوري عىل مدينة دوما.
(يس إن إن بالعربية)2014/9/11 ،

 2014/9/12طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات
املرصية باإلفراج عن حقوقيات يُحاكَمن بسبب تح ِّديهن لقانون
التظاهر الذي وصفته املنظمة بأنه "شديد القسوة" .وقالت أمنستي
يف أحد البيانات إ ّن التهم املوجهة إىل الناشطات ال أساس لها من
رأي مل يُحتجزوا
الصحة ،وإنّه من املرجح أن يكون املتهمون سجناء ٍ
َّإل بسبب مامرسته ّن حقه ّن يف التعبري عن الرأي والتجمع السلمي.
وقال مدير برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا باملنظمة فيليب

لوثر" :يبدو أ ّن األمر محاكمة استعراضية أخرى تستند إىل أدلة هزلية
ألي شخص يتحدى قانون
ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح ّ
التظاهر يف مرص".
(الجزيرة نت)2014/9/12 ،

 2014/9/13شهدت املدن الليبية :طرابلس ،وبنغازي ،ومرصاتة،
والزاوية ،وغريان ،وسبها ،مظاهر ٍ
ات لتأييد حكومة اإلنقاذ الوطني
برئاسة عمر الحايس ،ورفض قرارات النواب املجتمعني يف مدينة طربق
برشقي البالد ،بخاصة طلب التدخل الدويل يف ليبيا .وقد تزامنت
املظاهرات مع زيارة املمثل الخاص لألمني العا ّم لألمم املتحدة
برناردينو ليون ليبيا لالجتامع مع مختلف األطراف السياسية.
(الجزيرة نت)2014/9/13 ،

 2014/9/14أ َّجلت محكمة مرصية النظر يف قضية "التخابر" مع
حامس وحزب الله والحرس الثوري اإليراين التي يُحاكم فيها الرئيس
املعزول محمد مريس و 35آخرون ،يف جلستها الرابعة عرشة ،إىل
 20أيلول /سبتمرب ،2014 للنظر يف طلبات هيئة الدفاع.
(القدس العريب)2014/9/14 ،

 2014/9/15قضَ ت محكمة جنايات الجيزة بالسجن املؤبد عىل
مرشد جامعة اإلخوان املسلمني املرصية محمد بديع و 14آخرين
من قيادات الجامعة يف القضية املعروفة إعالم ًّيا بـ "أحداث البحر
األعظم" .وأ َّجلت محكمة أخرى النظر يف قضية "وادي النطرون"
املتهم فيها الرئيس املعزول محمد مريس أيضً ا .والحكم باملؤبد هو
حق بديع بعد ُحكمني مامثلني يف
الحكم الثالث الذي يصدر يف ّ
قضيتي "أحداث مسجد االستقامة" و"قطع طريق قليوب" كانا قد
ْ
صد َرا يف أغسطس /آب ،ويوليو /متوز .2014
(الجزيرة نت)2014/9/15 ،

 2014/9/15قصفت طائرات حربية مجهولة موقعني تابعني لقوات
فجر ليبيا وسط مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس ،وأ َّدى القصف
إىل تدمري أحد مخازن الذخرية وانفجار ما فيه من صواريخ ،وأسفر
عن إصابة سبعة أشخاص بجروح.
(الجزيرة نت)2014/9/15 ،

 2014/9/22م َّرر رئيس الحكومة الليبية املوقتة عبد الله الثني
تشكيلته الحكومية أمام الربملان بعد محاولتني فاشلتني أجربتاه عىل
إجراء تعديالت وزارية يف األسامء املقرتحة ،ومنح املجلس الثقة
لحكومة الثني بـ  110نواب من أصل  112نائ ًبا حرضوا جلسة
تعديل يف الالئحة
ً
التصويت .وأقر مجلس النواب يف وقت سابق
الداخلية املنظمة لعمل الربملان تفيد أ ّن النصاب القانوين ملنح الثقة
للحكومة هو مبعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين
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أدوا اليمني القانونية والبالغ عددهم  163نائ ًبا ،أي إ ّن النصاب هو
 83عض ًوا.
(القدس العريب)2014/9/23 ،

 2014/9/24سيطر الحوثيون عىل العاصمة اليمنية صنعاء ،وسط غياب
شبه تا ّم للقوات الحكومية ،فيام ندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي بوجود "مؤامرة" ،متعه ًدا بالعمل عىل استعادة "هيبة الدولة".
(الرشق األوسط)2014/9/24 ،

 2014/9/24أعلنت الواليات املتحدة األمريكية أ ّن بعض غاراتها
الجوية عىل سورية استهدفت إحباط هجوم وشيك عىل الغرب ،من
جانب مجموعة مرتبطة بالقاعدة تسمى "جامعة خراسان" .وشَ َّنت
قوات جوية أمريكية مدعومة بحلفائها العرب عىل محافظة حلب أول
غاراتها الجوية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف سورية .وقال الجيش
األمرييك إ ّن القصف الذي استهدف حلب نفَّذه الجيش األمرييك وحده.
(يب يب يس العربية)2014/9/24 ،

 2014/9/27عقد األمني العا ّم لألمم املتحدة بان يك مون اجتام ًعا
شاركت فيه أكرث من  30دول ًة بشأن الوضع الحايل يف ليبيا .ويف
عقب االجتامع ،أصدر املشاركون بيانًا أعربوا فيه عن القلق الشديد
إزاء األوضاع املرتدية يف ليبيا ،وع ّدوا الفراغ السيايس واألمني ُمهد ًدا
للسلم واألمــن الدوليني .وأعــرب البيان عن القلق العميق من
حالة االستقطاب السيايس الحايل والرصاع العسكري يف ليبيا ،ودعا
ممثلو الدول املشاركة يف االجتامع جميع األطراف يف ليبيا إىل االتفاق
عىل وقف إطالق النار فو ًرا وإنهاء القتال.
(املرصي اليوم)2014/9/27/

 2014/9/29التقى نواب من طريف النزاع الليبي ،أول م ّرة ،حول
طاولة مفاوضات برعاية األمم املتحدة التي تحاول بدء حوار سيايس
لوضع ح ٍّد للفوىض املؤسساتية ،وشارك ممثلون عن بريطانيا ومالطا
يف االجتامع الذي ُعقد يف جلسة مغلقة.
(الرشوق)2014/9/29 ،

تشرين األول  /أكتوبر ٢٠١٤

 2014/10/1ذكر مبعوث األمم املتحدة يف ليبيا أ ّن املنظمة الدولية
ستجري محادثات مع فصائل ليبية مسلحة كخطوة مقبلة لعملية
السالم؛ إلقناعها باالنسحاب من املدن الكربى وتجنب حرب أهلية.
(وكالة أنباء رويرتز)2014/10/1 ،

 2014/10/2طالبت الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول الخليج
العربية باستعادة سلطة الحكومة يف اليمن ،وأصدرت انتقادات
مغلف ًة للمتمردين الذين سيطروا عىل العاصمة صنعاء.
(وكالة أنباء رويرتز)2014/10/2 ،

 2014/10/3ج َّدد مجلس األمن تهديده بفرض عقوبات عىل من
وصفهم بأنهم يهددون السالم واالستقرار يف ليبيا ،يف خطوة ترمي إىل
ترسيخ الحوار بني الفرقاء برعاية أممية ،وذلك بالتزامن مع تصعيد
االشتباكات بني فصائل مسلحة يف بنغازي وقوات اللواء املتقاعد خليفة
حفرت التي أدت إىل عرشات القتىل .وأكدت الدول الـ  15األعضاء يف
مجلس األمن "استعدادها لفرض عقوبات محددة ،مبا يف ذلك تجميد
أرصدة وحظر السفر يف حق أفراد وكيانات تهدد السالم واالستقرار يف
ليبيا ،أو تقوض العملية االنتقالية السياسية فيها" .وذكّر مجلس األمن
بقراره السابق رقم  ،2174الصادر يف أغسطس /آب  ،2014مبوجب
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،الخاص بفرض عقوبات ضد
كل من يحاول تقويض العملية السياسية يف ليبيا.
(الجزيرة نت)2014/10/3 ،

 2014/10/7أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرا ًرا رئاس ًّيا
رئيسا للحكومة بعد نحو
بتعيني مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك ً
أسبوعني من سيطرة الحوثيني عىل صنعاء العاصمة .يف حني رفض
الحوثيون الذين يسيطرون عىل العاصمة اليمنية تعيني رئيس جديد
للوزراء مؤكدين أنه "ال يلبي إرادة الشعب".
(فرانس )2014/10/7 ،24

 2014/10/9اعتذر أحمد عوض بن مبارك عن عدم قبوله تكليف
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل الحكومة ،يف محاولة
الستباق التصعيد الجديد الذي توعدت به جامعة الحوثيني.
(العريب الجديد)2014/10/9 ،

 2014/10/11زار األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ليبيا إلجراء
محادثات مع الفصائل املتحاربة يف البالد ،وقال األمني العام بعد
وصوله إنه ال بديل من الحوار.
(وكالة أنباء رويرتز)2014/10/11 ،

 2014/10/13أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور ،بعد رفض
رئيسا للوزراء ،قرا ًرا بتكليف خالد
الحوثيني تعيني أحمد بن مبارك ً
محفوظ بحاح ،وهو السفري واملندوب اليمني الدائم لدى األمم
املتحدة ،بتشكيل حكومة توافق وطني.
(يب يب يس العربية)2014/10/13 ،

 2014/10/14ر َّحب مجلس األمن برتشيح سفري اليمن لألمم
املتحدة خالد محفوظ بحاح ملنصب رئيس وزراء اليمن ،وهدد
مر ًة أخرى بفرض عقوبات عىل الذين يعرقلون العملية االنتقالية
الدميقراطية يف البالد.
(الجزيرة نت)2014/10/14 ،

