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كانون الثاني /يناير ٢٠١٥

 2015 /1 /4ر َّحب رئيس لجنة العالقات الخارجية يف حزب الحرية
والعدالة مبرص محمد سودان مببادرة حركة السادس من أبريل -
جبهة أحمد ماهر ،وهي التي دعت فيها قوى الثورة إىل الوحدة
وتجاوز املصالح الضيقة .وكانت حركة "شباب السادس من أبريل" يف
مرص أعادت إطالق مبادرتها الوطنية التي طرحتها يف كانون الثاين/
يناير  ،2015والتي دعت فيها جميع قوى الثورة إىل الوحدة وتجاوز
ما سمتها املصالح الضيقة.
(الجزيرة نت)2014 /1 /4 ،

 2015 /1 /7اتفق مستشارو الرئيس عبد ربه منصور هادي مع زعيم
جامعة الحوثيني عبد امللك الحويث عىل تشكيل لجنة مشرتكة تُرشف
عىل تنفيذ اتفاق السلم والرشاكة الذي وقَّعه الحوثيون مع هادي
والقوى السياسية األخرى يف  21أيلول /سبتمرب  .2014وستكون
اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ البنود غري املطبقة من االتفاق.
(الجزيرة نت)2015 /1 /7 ،

 2015 /1 /7أعلن املؤمتر الوطني العا ّم يف ليبيا (الربملان) عن إنشاء
"حرس وطني" يضم ثوا ًرا من جميع أنحاء البالد ،وتشكيل لجنة من
املؤمتر تتواصل مع قادة الثوار واملختصني واملهتمني ،وتقديم قرار إىل
اللجنة الترشيعية ليُصاغ يف شكل قانون يتيح لرئاسة األركان رسعة
تنفيذه.
(املرصي اليوم)2015 /1 /8 ،

 2015 /1 /8أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات يف مرص أ ّن املرحلة األوىل من
االنتخابات الربملانية سوف ت ُجرى يومي  22و 23آذار /مارس .2015
وقال املستشار أمين عباس إ ّن املرحلة األوىل سوف تُجرى خارج
جمهورية مرص العربية عىل مرحلتني .فتكون املرحلة األوىل يومي
 21و 22آذار /مارس  2015خارج جمهورية مرص العربية ،وانتخابات
الداخل يومي  22و 23آذار /مارس .2015
(روسيا اليوم)2015 /1 /8 ،

 2015 /1 /10أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا أ ّن جولة
جديدة للحوار السيايس بني األطراف املتنازعة يف البالد ستُعقد يف
مقر األمم املتحدة يف جنيف .وأشارت البعثة إىل أ ّن األطراف الليبية
"وافقت عىل عقْد جولة جديدة للحوار السيايس إلنهاء األزمة
السياسية واألمنية يف البالد".
(فرانس )2015 /1 /10 ،24

 2015 /1 /13قررت محكمة النقض بالقاهرة قبول الطعون يف ُحكم
حبْس الرئيس املخلوع حسني مبارك  3سنوات ونجليه  4سنوات يف
قضية القصور الرئاسية.
(روسيا اليوم)2015 /1 /13 ،

 2015 /1 /16وافقت أطراف األزمة الليبية املشاركة يف حوار جنيف
يف ختام اجتامعها عىل اتخاذ خطوات لبناء الثقة متهي ًدا التفاق سيايس
يضمن تشكيل حكومة واحدة ،وإنهاء القتال ،وانسحاب املجموعات
املسلحة من جميع املدن.
(الجزيرة نت)2015 /1 /16 ،

 2015 /1 /18أعلنت جامعة الحويث اليمنية مسؤوليتها عن اختطاف
أحمد بن مبارك ،مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،
وسط العاصمة اليمنية صنعاء ،وقالت إ ّن هذه الخطوة كانت تهدف
إىل قطع الطريق عىل ما وصفتها بـ "محاولة انقالب" تستهدف اتفاق
الرشاكة.
(يس إن إن بالعربية)2015 /1 /18 ،

 2015 /1 /18وافق املؤمتر الوطني العا ّم الليبي عىل املشاركة يف
جولة الحوار املقبلة التي ترعاها بعثة األمم املتحدة مع املعارضة،
عىل أن ت ُعقد داخل ليبيا .وكان املؤمتر الوطني قد عقد لقاءات
مع قادة الثوار وممثيل البلديات وعد ٍد من الشخصيات السياسية؛
للتوصل إىل موقف مو َّحد بشأن املشاركة يف هذا الحوار.
ّ
(الجزيرة نت)2015 /1 /18 ،

 2015 /1 /18حارص الحوثيون دار الرئاسة يف العاصمة اليمنية
صنعاء ،يف حني نجا خالد بحاح رئيس الوزراء من محاولة اغتيال .
ووصفت وزيرة اإلعالم اليمني نادية السقاف اقتحام الحوثيني لدار
الرئاسة بـ "االنقالب" عىل نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
(القدس العريب)2015 /1 /19 ،

 2015 /1 /20أق َّر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بارتكاب
الرشطة انتهاكات لحقوق اإلنسان ،ودافع عن ذلك مبا سامه "الظرف
االستثنايئ واملخاطر األمنية" التي تواجهها مرص ،ودافع أيضً ا عن
العملية األمنية الجارية يف سيناء.
(الجزيرة نت)2015 /1 /20 ،

 2015 /1 /20أعلن عبد امللك الحويث أربعة رشوط إلنهاء األزمة يف
قائل "إنه ال ب َّد من رسعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة
اليمنً ،
عىل نتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،ورسعة تعديل مسودة
الدستور ،ورسعة تنفيذ اتفاق السلم والرشاكة ،وإجراء معالجة أمنية
شاملة".
(العريب الجديد)2015 /1 /20 ،
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 2015 /1 /22ق َّدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته
من منصبه بسبب ما وصفه بـ "تدهور األوضاع" يف البالد واإلخفاق
يف تنفيذ االتفاق الذي ت ّم التوصل إليه مع الحوثيني الذين سيطروا
عىل مؤسسات الدولة.
(يب يب يس عريب)2015 /1 /22 ،

 2015 /1 /22قررت محكمة جنايات القاهرة اإلفراج عن عالء وجامل
مبارك نجيل الرئيس السابق حسني مبارك؛ بضامن محل إقامتهام
عىل ذمة إعادة محاكمتهام يف القضية املتعلقة باالستيالء عىل أكرث
من  125مليون جنيه من املخصصات املالية للقصور الرئاسية .وجاء
قرار املحكمة استجاب ًة للطعن يف االستئناف امل ُق َّدم من محاميهام
بشأن قرار استمرار حبسهام عىل ذمة القضية.
(يب يب يس عريب)2015 /1 /22 ،

 2015 /1 /23أبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي املبعوث
األممي جامل بن عمر أنه تعرض لتهديدات من الحوثيني بإصدار
قرارات رئاسية متمثّلة بتعيني نائب للرئيس ونائب لرئيس الحكومة،
لئل يكون أدا ًة
إضاف ًة إىل منصب النائب العا ّم ،وأنه قرر االستقالة َّ
بيدهم يف سعيهم للسيطرة الفعلية عىل السلطة.
(يب يب يس عريب)2015 /1 /23 ،

 2015 /1 /26قالت منظمة هيومن رايتس ووتــش إ ّن مقتل
شخصا عىل األقل يف مرص أثناء اشتباكات مع قوات األمن،
ً 20
يف سياق إحياء ذكرى ثورة يناير  ،2011إمنا ّ
يدل عىل الحاجة إىل
تحقيق مستقل يف استخدام السلطات للقوة املفرطة .وجاء يف بيان
املنظمة" :بعد  4سنوات من الثورة يف مرص ،مازالت الرشطة متارس
القتل بانتظام .وحني كان الرئيس السييس يف دافوس لتلميع صورته
الدولية ،كانت قواته األمنية تستخدم العنف عىل نحو روتيني ضد
مرصيني يشاركون يف مظاهرات سلمية".
(هيومن رايتس ووتش)2015 /1 /26 ،

 2015 /1 /29قالت هيومن رايتس ووتش يف تقريرها العاملي :2015
"إ ّن القيادات الجديدة يف مرص انقلبت ،عىل نحو ُممنهج ،عىل
امل ُكتسبات الهشة النتفاضة  2011التي شهدتها البالد ،بسجن
عرشات اآلالف وتضييق آخر املساحات امل ُتبقية لحرية الرأي والتعبري
والتجمع".
(هيومن رايتس ووتش)2015 /1 /29 ،

 2015 /1 /29اجتمع ممثلون عن املجالس البلدية واملحلية من ع ّدة
بلدات ومدن من جميع أنحاء ليبيا ،مبقر األمم املتحدة يف جنيف،
ملناقشة دعم ما ت ّم االتفاق عليه يف الجولة األوىل من الحوار السيايس
الليبي .يف حني أعلن اللواء املتقاعد خليفة حفرت استعداده للدخول

يف تسوية تؤدي إىل استتباب األمن يف ليبيا ،مشرتطًا تسوية تسليح
الجيش الليبي.
(الجزيرة نت)2015 /1 /29 ،

 2015 /1 /29أعلن تنظيم "والية سيناء" ،مسؤوليته عن استهداف
املقا ّر األمنية يف محافظة شامل سيناء.
(العريب الجديد)2015 /1 /29 ،

 2015 /1 /30أعلن حزب املؤمتر الشعبي العا ّم والحراك الجنويب
انسحابهام من محادثات يرعاها املبعوث األممي إىل اليمن جامل
حل سيايس لألزمة التي يعيشها
بن عمر ،وهي تــدرس إيجاد ٍّ
البلد ،والتي تفاقمت بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي
وحكومته .وكان ممثلو حزب املؤمتر الشعبي الذي يرأسه الرئيس
املخلوع عيل عبد الله صالح وحلفاؤه قد انسحبوا من املحادثات
التي يرعاها بن عمر يف صنعاء ،وأعلنوا رفضهم ما س َّموه "الخروج
عىل الدستور" .يف حني أعلن الحراك الجنويب انسحابه من االجتامع
حل لألزمة السياسية
الذي يبحث تشكيل مجلس رئايس وإيجاد ٍّ
الراهنة؛ أل ّن الحوار يجري "تحت تهديد وحصار ضد قيادات الدولة
الرشعية والسياسية" ،يف إشارة إىل محارصة مسلحي الحويث منازل
عدد من القادة السياسيني ومقار لهم ،يف العاصمة صنعاء.
(الجزيرة نت)2015 /1 /30 ،

 2015 /1 /31اشرتط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،خروج
مسلحي الحوثيني من صنعاء ،للرتاجع عن استقالة .جاء ذلك خالل
لقاء منصور هادي ،مع عدد من أمناء عموم األحزاب ،بينهم أمني عا ّم
التنظيم الشعبي النارصي عبد الله نعامن القديس ،وأمني عام الحزب
االشرتايك عبد الرحمن السقاف ،والربملاين عبد العزيز جباري أمني عام
حزب العدالة والبناء.
(القدس العريب)2015 /1 /31 ،

شباط /فبراير ٢٠١٥

 2015 /2 /1أمهل املؤمتر الوطني املوسع الذي نظمته جامعة
أنصار الله (الحوثيني) ،القوى السياسية اليمنية ثالثة أيام للخروج
بحل يس ُّد الفراغ القائم يف البالد .ويف حالة عدم حصول ذلك ،قال
ٍّ
إنه سيف ِّوض اللجان الثورية وقيادة الثورة اتخاذ اإلجراءات الفورية
الكفيلة برتتيب أوضاع ُسلطة الدولة للخروج بالدولة من الوضع
الراهن.
(الرشوق)2015 /2 /1 ،

 2015 /2 /2أعلن رئيس الحكومة التونيس املكلف الحبيب الصيد
تركيبة أ ّول حكومة جديدة للجمهورية الثانية .وهي تضم  26وزي ًرا
وكاتبًا عا ًّما للحكومة و 14كاتب دولة .وتضم التشكيلة الجديدة
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وسع رئيس الحكومة
 8نساء بينهن  3وزيرات و 5كاتبات دولة .وقد ّ
متثيل األحزاب السياسية ،مقارن ًة برتكيبة الحكومة التي سبق أ ْن أعلن
عنها يوم  23كانون الثاين /يناير  ،2015بإضافة ممثلني عن حركة
النهضة وحزب آفاق تونس ،إىل جانب حزب نداء تونس ،واالتحاد
فضل عن عدد من الكفاءات،
الوطني الحر ،والجبهة الوطنية لإلنقاذً ،
ومن ممثيل املجتمع املــدين .يف حني غاب عن هذه التشكيلة
ممثلو الجبهة الشعبية.
(شبكة تونس اإلخبارية)2015 /2 /2 ،

 2015 /2 /2ألغى مجلس النواب الليبي املنعقد يف طربق قانون
كل من كان له عالقة بنظام
العزل السيايس واإلداري بالنسبة إىل ّ
معمر القذايف .ومتت عملية التصويت بحضور  101عضو من أعضاء
املجلس.
(روسيا اليوم)2015 /2 /2 ،

 2015 /2 /5منح الربملان التونيس الحكومة االئتالفية الجديدة
ثقته ،وص ّدق  166عض ًوا من مجموع  217نائ ًبا يف الربملان الحكوم َة
الجديدةَ ،يف حني مل مينح  30نائبًا الحكومة ثقتهم .ور َّحب رئيس
سمه "أغلبية مريحة" يف االقرتاع
الربملان التونيس محمد النارص مبا ّ
بالثقة.
(يب يب يس عريب)2015 /2 /5 ،

 2015 /2 /6أعلنت جامعة الحويث عن "إعالن دستوري" من طرف
حل لألزمة السياسية
واحد ،يف عقب إخفاق املشاورات بشأن إيجاد ٍّ
للبالد .ويشمل البيان الذي أُعلن عنه بالقرص الجمهوري يف العاصمة
صنعاء ،بحضور وزير الدفاع والداخلية اليمنيني ،تشكيل مجلس
رئايس من  5أعضاء ،وتشكيل مجلس وطني انتقايل من  551عض ًوا
املنحل .وأكَّد البيان أنّه سيت ّم استمرار العمل
ّ
محل الربملان
يحل َّ
ُّ
بالدستور اليمني الحايل يف حالة انعدام التعارض بينه وبني مواد
"اإلعالن الدستوري".
كام أعلن البيان عن تأسيس حكومة كفاءات مينية .وأشار اإلعالن
الدستوري إىل أ ّن "السياسة الخارجية للدولة تقوم عىل أساس التزام
مبدأ ُحسن الجوار وعدم التدخل ،واعتامد الوسائل السلمية لحل
ُعب عن الثورة
املنازعات" ،عا ًّدا أ ّن "اللجنة الثورية العليا هي امل ِّ
بحيث متثلها اللجان الثورية يف أنحاء البالد" .وأكَّد اإلعالن الدستوري
أ ّن "اللجنة الثورية" تختص باتخاذ جميع اإلجراءات لحامية سيادة
الوطن وضامن أمنه واستقراره ،كام أنه ح َّدد مد ًة مقدارها عامان،
عىل الح ّد األقىص ،للفرتة االنتقالية التي قال إنها ستخصص إلنجاز
استحقاقات مؤمتر الحوار واتفاق السلم والرشاكة.
(روسيا اليوم)2015 /2 /6 ،

 2015 /2 /7نددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلسا
بـ "انقالب" الحوثيني يف اليمن الذين حلُّوا الربملان وأنشؤوا
ً
رئاس ًّيا يتوىل إدارة شؤون البالد .وقال املجلس يف بيان له إ ّن "االنقالب
بأي حال ،ويتناقض
الحويث تصعيد خطري مرفوض وال ميكن قبوله ِّ
بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي ُعرف به املجتمع
اليمني ،ويع ّرض أ ْمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
(الجزيرة نت)2015 /2 /7 ،

 2015 /2 /7أعلن حزب "التحالف الشعبي االشرتايك" يف مرص (وهو
قيد التأسيس) ،عدم املشاركة يف انتخابات مجلس النواب املقبل؛
بسبب قتل قوات األمن املرصية الناشطة شيامء الصباغ مبيدان طلعت
حرب يف منطقة وسط البلد ،عشية الذكرى الرابعة لثورة  25يناير.
(العريب الجديد)2015 /2 /7 ،

شخصا ،عىل األقل ،يف اشتباكات بني قوات األمن
 2015 /2 /8قُتل ً 19
املرصية ومشجعني للفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام
ملعب برشق القاهرة .وقالت وزارة الداخلية إ ّن أكرث من عرشة آالف
مشجع ال يحملون تذاكر دخول حاولوا اقتحام امللعب من األبواب
واألسوار؛ ما أدى إىل سقوط عرشات املصابني من جراء التدافع ،وإىل
وفاة بعضهم الحقًا.
(رويرتز عريب)2015 /2 /8 ،

عب االتحاد األورويب ،عن قلقة تجاه ما وصفه بـ "اإلعالن
َّ 2015 /2 /9
الدستوري األحــادي الصادر عن جامعة الحويث" ،وع ّده غري ذي
مرشوعية ،داع ًيا الجامعة إىل رفع اإلقامة الجربية فو ًرا عن الرئيس
عبد ربه منصور هادي ،ورئيس الوزراء بحاح ،وأعضاء مجلس الوزراء.
(جريدة الرياض)2015 /2 /10 ،

 2015 /2 /9أعلن مبعوث األمم املتحدة يف عقب عودته إىل صنعاء،
وقد جاء من الرياض ،عن استئناف القوى السياسية يف اليمن الحوار
بشأن األزمة الحالية التي مي ُّر بها هذا البلد .يف حني ع َّدت أحزاب
مينية دعوة بن عمر محاول ًة إلضفاء الرشعية عىل ما وصفته بـ "البيان
االنقاليب للحوثيني".
(يب يب يس عريب)2015 /2 /9 ،

 2015 /2 /15دعا الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إىل اجتامع
عاجل ملجلس الدفاع الوطني ،بعد نرش تنظيم الدولة اإلسالمية يف
ليبيا مقطع فيديو عىل اإلنرتنت يُظهر إعدام  21مرصيًّا قبط ًّيا ذب ًحا.
(يب يب يس عريب)2015 /2 /15 ،

 2015 /2 /15طالب مجلس األمن بانسحاب مسلحي جامعة
الحويث اليمنية من املؤسسات الحكومية ،ودعا إىل إنهاء التدخل
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األجنبي وه َّدد بـ "مزيد من الخطوات" ،يف حال عدم توقُّف العنف.
وقد حذرت األمم املتحدة من انهيار اليمن.
(رويرتز عريب)2015 /2 /15 ،

 2015 / 02 /15أعلن الجيش املرصي أ ّن طائرات حربي ًة مرصي ًة
قصفت مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا ،ضمن إجرا ٍء وصفته
مرص بأنه حقّها يف "الدفاع الرشعي عن النفس".
(القدس العريب)2015 /2 /16 ،

 2015 /2 /16دان "املؤمتر الوطني العا ّم" يف ليبيا ،عملية قتل  21قبط ًّيا
عىل يد منتمني إىل تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) ،إال أنّه أضاف
أنّه غري متأكد من ارتكاب هذه الجرمية يف ليبيا.
(العريب الجديد)2015 /2 /16 ،

 2015 /2 /18دعا حزب "نداء تونس" الحكومة وجميع مؤسسات
الدولة إىل تح ُّمل املسؤولية كامل ًة بشأن إيالء مقاومة اإلرهاب
األولوية املطلقة .وطالب الحزب مجلس نواب الشعب (الربملان)
بس ّن قانون مكافحة اإلرهاب ووضعه يف صدارة أولوياته.
(وكالة األناضول)2015 /2 /18 ،

 2015 /2 /18وقَّعت تركيا والواليات املتحدة األمريكية اتفاقًا بشأن
برنامج تدريب قوات املعارضة السورية وتجهيزها.
(وكالة األناضول)2015 /2 /19 ،

 2015 /2 /22أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن
ترحيبها بخروج الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مق ِّر إقامته

اإلجبارية التي فرضها عليه الحوثيون يف العاصمة صنعاء ووصوله إىل
مدينة عدن ،جنويب اليمن ،وطالبت مجلس األمن بتحمل مسؤولياته
تجاه أ ْمن اليمن واستقراره ،من خالل د ْعم الرشعية.
(القدس العريب)2015 /2 /23 ،

 2015 /2 /23أشارت منظمة العفو الدولية إىل أ ّن "سالح الجو
املرصي قد تقاعس عن اتخاذ االحتياطات الرضورية الالزمة أثناء ش ِّنه
رضبات تسببت مبقتل مدنيني يف أحد األحياء السكنية مبدينة درنة
الليبية ،يف  16شباط /فرباير .2015
(منظمة العفو الدولية)2015 /2 /23 ،

 2015 /2 /24أعلن عبد ربه منصور هادي عند وصوله إىل عدن
أ ّن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ "احتاللهم" صنعاء يف
 21أيلول /سبتمرب " 2014باطلة وال رشعية لها" .وكتب هادي رسال ًة
إىل الربملان؛ لس ْحب استقالته التي كان قد تق َّدم بها.
(فرانس )2015 /2 /24 ،24

 2015 /2 /24هددت ما ت ُس َّمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة
أي مسؤول ميني يتعامل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي
للحوثيني َّ
وكل من يُنفِّذ أوامره من جميع موظفي الدولة
رئيسا للدولة ّ
بصفته ً
ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية بإحالته عىل املساءلة القانونية،
وع َّدت الرئيس هادي مطلوبًا للعدالة.
(يب يب يس عريب)2015 /2 /24 ،

