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آذار /مارس ٢٠١٥

 2015/03/1أعلنت حركة حزم  -إحدى فصائل املعارضة السورية
حل نفسها وانضامم مقاتليها للجبهة الشامية
املسلحة  -أنّها قررت ّ
بحلب .وجاء قرار الحركة بعد أيام من االشتباكات املسلحة التي
وقعت بني حزم وجبهة النرصة يف ريف حلب الغريب.
(الجزيرة نت)2015/03/1 ،

 2015/03/1أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات يف مرص أنّها ستعمل
عىل وضع جدول زمني جديد لالنتخابات الربملانية بعد صدور قرار
من املحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة يف أحد القوانني .كام
و ّجه الرئيس عبد الفتاح السييس الحكومة إلجراء تعديالت خالل
شهر عىل قانون تقسيم الدوائر الخاصة باالنتخابات الربملانية الذي
قضت املحكمة بعدم دستورية إحدى موا ّده.
(رويرتز)2015/03/1 ،

 2015/03/1اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،عيل عبد
الله صالح ،بالتآمر مع إيران بالتعاون مع جامعة الحوثيني من أجل
إفشال خطة خليجية النتقال السلطة ،وبأ ّن تحالفه مع الحويث
بالتنسيق مع إيران كان وراء سقوط العاصمة صنعاء يف  21أيلول /
سبتمرب  ،2015وأ ّن صنعاء أصبحت عاصمة محتلة.
(اليمن اآلن)2015/03/1 ،

 2015/03/2وقع انفجار يف محيط مقر دار القضاء العايل يف وسط
القاهرة .وأعلنت السلطات املرصية مقتل اثنني من املدنيني ،يف وقت
الحق ،متأث ّرين بجراح أصيبا بها يف االنفجار.
(يب يب يس العربية)2015/03/2 ،

 2015/03/2بدأت قوات حكومية عراقية مدعومة من "الحشد
الشعبي" بعملية عسكرية واسعة النطاق الستعادة مدينة تكريت
من تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش).
(العريب الجديد)2015/03/2،

 2015/03/2أعلن فرج هاشم املتحدث باسم مجلس النواب الليبي
املنتخب واملعرتف به دوليًا أ ّن املجلس وافق عىل العودة ملحادثات
السالم التي تتوسط فيها األمم املتحدة مع حكومة منافسة ،وذلك
بعد أسبوع من انسحابه بسبب تفجري انتحاري نفّذه متشددون.
فقد ص ّوت مجلس النواب لفائدة استئناف محادثات السالم بعدما
عقد اجتام ًعا مع مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا برناردينو ليون.
(رويرتز)2015/03/2 ،

 2015/03/2أعلن رئيس مجلس النواب الليبي بصفته املف ّوض مبهام
القائد األعىل للقوات املسلحة اختياره اللواء خليفة بلقاسم حفرت
قائ ًدا للجيش بعد ترقيته إىل رتبة فريق.
(فرانس)2015/03/2 ،24

 2015/03/3قال عيل الحايس املسؤول األمني يف قوات حامية
املنشآت النفطية يف ليبيا إ ّن مسلّحني إسالميني سيطروا عىل محطة
باهي النفطية وحقل املربوك النفطي رشق مدينة رست ،حيث جرت
اشتباكات عنيفة بني عنارص من تنظيم الدولة وقوات حرس املنشآت
النفطية.
(روسيا اليوم)2015/03/3 ،

 2015/03/3رفــض مسلّحون ســوريــون يف حــلــب ،اقــراح
مبعوث األمــم املتحدة إىل سوريا ستيفان دي ميستورا لوقف
إطــاق النار يف مدينة حلب الشاملية ،قائلني إ ّن الخطة لن
متثّل فائدة ســوى للحكومة السورية عىل حساب املعارضة.
وقال بيان من "لجنة ثوار حلب" إ ّن ممثّليها لن يجتمعوا مع مسؤويل
األمم املتحدة ،إال إذا أ ّدى وقف إطالق النار يف نهاية األمر إىل خروج
الرئيس السوري بشار األسد ومساعديه املق ّربني واملالحقة القضائية
للمتورطني يف جرائم حرب.
(السفري)2015/03/3 ،

 2015/03/3قررت محكمة القضاء اإلداري املرصية وقف قرار
اللجنة العليا لالنتخابات دعوة الناخبني النتخاب مجلس النواب ،بعد
أن قضت املحكمة الدستورية ببطالن جزء من قانون االنتخابات.
وكانت دعاوى عدة أقيمت أمام محكمة القضاء اإلداري تطالب
بوقف انتخابات مجلس النواب إىل حني فصل املحكمة الدستورية
العليا يف الطعون املقدمة لها عىل قانون انتخابات مجلس النواب.
(الجزيرة نت)2015/03/3 ،

 2015/03/3قضت محكمة يف مرص بسجن اثنني من أفراد الرشطة
 10سنوات إلدانتهام بقتل الشاب خالد سعيد ،يف حادث ينظر إليه
باعتباره من أسباب اندالع ثورة عام  .2011وكان املتّهامن محمود
صالح محمود وعوض إسامعيل سليامن حكم عليهام بالسجن ملدة
 7سنوات ،لك ّنهام استأنفا الحكم ،ثم أطلق رساحهام النتهاء فرتة
االحتجاز الوقايئ.
(يب يب يس العربية)2015/03/3 ،

 2015/03/3دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إىل نقل
الحوار الوطني إىل الرياض حيث مق ّر مجلس التعاون لدول الخليج
العربية نظ ًرا أل ّن بعض األطراف املشاركة ترفض إقامته يف مدينتي
تعز أو عدن .وأكّد هادي أ ّن االعرتاف بالرشعية يتطلب العمل بصورة
إيجابية إىل جانب القيادة الرشعية ورفع اإلقامة الجربية عن رئيس
حكومة الكفاءات خالد محفوظ بحاح والوزراء الذين معه وبقية
املسؤولني واملعتقلني السياسيني والناشطني.
(األيام الفلسطينية)2015/03/4 ،
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 2015/03/5أجرى الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس
وزاريًا طال مثاين وزارات ،وأ ّدى الوزراء اليمني الدستوري أمام رئيس
كل من:
الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلبّ ،
اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزي ًرا للداخلية ،ود .محمد
أحمد محمد يوسف وزير دولة لوزارة التعليم الفني والتدريب ،ود.
صالح الدين هالل محمود هالل وزي ًرا للزراعة واستصالح األرايض،
ود .عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزي ـ ًرا للثقافة ،ود .محب
محمود كامل الرافعي وزي ًرا للرتبية والتعليم ،ود .هالة محمد عيل
يوسف وزير دولة للسكان ،وخالد عيل محمد نجم وزي ًرا لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات،
واملهندس خالد عباس رامي وزي ًرا للسياحة.

(روسيا اليوم)2015/03/5 ،

 2015/03/5بدأت يف الرباط جلسات الحوار الليبي التي تركّز عىل
تشكيل حكومة وحدة وطنية إضاف ًة إىل الرتتيبات األمنية لتمهيد
الطريق أمام وقف شامل للنار واالنسحاب التدريجي للمجموعات
املسلحة من البلدات واملدن ،واآلليات الالزمة لجمع السالح ،إضاف ًة
إىل استكامل عملية صوغ الدستور ضمن جداول زمنية واضحة.
وانتقل إىل العاصمة املغربية ممثلون عن َ
طرف الرصاع الرئيسني،
وهام مجلس النواب املنعقد يف طربق واملؤمتر الوطني (املنتهية
واليته) الذي يتخذ من العاصمة الليبية مق ًرا له ،إضاف ًة إىل شخصيات
مستقلة وممثلني عن املجتمع املدين.
(الحياة)2015/03/6 ،

 2015/03/5سيطرت جامعة الحوثيني يف اليمن عىل مقر أمانة
الحوار الوطني يف صنعاء بعد ساعات من رفض الرئيس هادي
منصور استئناف محادثات معهم تتوسط فيها األمم املتحدة إذا مل
ينسحبوا من العاصمة صنعاء.
(الدستور)2015/03/6 ،

 2015/03/5دان مجلس األمن الدويل استخدام الكلور كسالح يف
سوريا ،وه ّدد باتخاذ إجراء إذا استخدمت مثل هذه األسلحة مجد ًدا.
واعتمد املجلس القرار  2209بغالبية أربعة عرش صوت ًا بينهم روسيا
حليفة سوريا .وامتنعت فنزويال عن التصويت ألنّها قالت إ ّن القرار
"يفتح مسا ًرا خط ًريا الستخدام القوة".
(القدس العريب)2015/03/6 ،

 2015/03/6فرض االتحاد األورويب عقوبات عىل  7شخصيات و6
مؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار األسد ،وبذا يصبح

مجموع عدد الشخصيات والكيانات التي يفرض االتحاد األورويب
عقوبات عليها  218شخصية و 69كيانًا.
(يب يب يس)2015/03/6 ،

 2015/03/7قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إ ّن عدن
ستصبح عاصمة مؤقتة لليمن نظ ًرا للظروف الراهنة بعد سيطرة
جامعة الحويث املسلّحة عىل العاصمة صنعاء.
(رويرتز)2015/03/7 ،

 2015/03/7نفّذت وزارة الداخلية املرصية أ ّول حكم باإلعدام شنقًا
يف محمود رمضان املتَّهم بإلقاء أطفال من سطح مبنى مبحافظة
اإلسكندرية أثناء اشتباكات بني مؤيدين ورافضني لالنقالب .كانت
محكمة النقض أيّدت يوم  5شباط  /فرباير  2015الحكم الصادر
من محكمة جنايات اإلسكندرية يوم  19أيار  /مايو  ،2014بإعدام
رمضان.
(الجزيرة نت)2015/03/7 ،

 2015/03/7أجرى وزير الداخلية املرصي الجديد اللواء مجدي عبد
الغفار تغيريات واسعة للقيادات األمنية يف خطة استباقية لبسط
السيطرة عىل جزيرة سيناء ،ومواجهة من تصفهم الوزارة بـ "العنارص
اإلرهابية" .وشملت التغيريات تعيني اللواء كامل الدايل مساع ًدا
للوزير لقطاع األمن العام ،واللواء السيد شفيق لقطاع األمن ،وتعيني
مديري أمن جدد للقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
(الجزيرة نت)2015/03/7 ،

 2015/03/8هرب وزير الدفاع اليمني املستقيل محمود الصبيحي
رئيسا للجنة العليا
من صنعاء حيث انشق عن الحوثيني الذين عيّنوه ً
لألمن بعد انقالب مطلع شباط  /فرباير  ،2015ووصل إىل عدن.
(فرانس )2015/03/8 ،24

 2015/03/8شهدت اإلسكندرية ثالثة انفجارات استهدفت قسمي
رشطة محرم بك وباب رشقي ،ومول "كارفور" مبنطقة السيوف رشق
قتيل و 9مصابني ،ت ّم نقلهم إىل املستشفى
املدينة ،والتي خلفت ً
األمريي الجامعي لتلقّي العالج.
(األهرام)2015/03/8 ،

 2015/03/10قُتل شخصان عىل األقل وأصيب أكرث من  30آخرين
ج ّراء هجومني استهدفا مواقع للجيش والرشطة مبحافظة جنوب
سيناء.
(يب يب يس العربية)2015/03/10 ،

 2015/03/10عارضت سبع دول يف مجلس األمن الدويل طلب
الحكومة الليبية استرياد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات
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هيلكوبرت هجومية للتعامل مع مقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية
ومراقبة حدودها.
(يب يب يس العربية)2015/03/10 ،

 2015/03/11التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،بوزير
الدفاع اللواء محمود الصبيحي يف أول لقاء من نوعه يجمعهام يف
عدن بعد نجاح الصبيحي يف اإلفالت من قبضة املسلحني الحوثيني
الذين كانوا يفرضون عليه اإلقامة الجربية يف منزله بصنعاء .كام
التقى الرئيس اليمني عد ًدا من قيادات الفصائل ومك ّونات الحراك
الجنويب التي تطالب باستقالل الجنوب عن الشامل يف أ ّول لقاء من
نوعه يجمع الطرفني منذ سنوات .وطالب هادي مكونات الحراك
بتوحيد الصفوف وتجاوز خالفات املايض يف ظل وضع صعب يتطلّب
تكاتف جميع الفصائل واملك ّونات الجنوبية .وأكَّد هادي أ َّن القضية
الجنوبية انتقلت من الساحة الوطنية إىل الساحة اإلقليمية والدولية؛
وذلك بفضل االهتامم الكبري الذي حظيت به هذه القضية خالل
جلسات مؤمتر الحوار الوطني.
(الوسط)2015/03/11 ،

 2015/03/11قالت منظامت إغاثة إ ّن عام  2014هو العام األسوأ
يف الرصاع السوري حتى اآلن ،وإ ّن القرارات الثالثة التي أصدرها
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بهدف تخفيف املعاناة مل تحقق
الغرض منها .حيث قال دانيال جوريفان املتخصص يف شؤون السياسة
السورية مبؤسسة "أوكسفام" الخريية الربيطانية إ ّن الدول األعضاء
مبجلس األمن والتي تض ّم روسيا والواليات املتحدة مل تط ّبق قراراتها
بسبب فشلها يف الضغط عىل أطراف الرصاع لوقف عمليات القتل
دون متييز وإتاحة السبل لتوصيل املساعدات اإلنسانية .وأوكسفام
واحدة من  21منظمة إنسانية وحقوقية شاركت يف كتابة تقرير حول
الرصاع السوري ،جاء فيه :إ ّن عمليات التمويل لألغراض اإلنسانية يف
سوريا تناقصت ،ففي عام  2013ت ّم توفري  71يف املئة من األموال
الالزمة لدعم املدنيني داخل سوريا والالجئني يف الدول املجاورة .لكن
النسبة تراجعت يف عام  2014إىل  57يف املئة فقط .كام أشار التقرير
إىل تقلّص عدد السكان بنسبة  15يف املئة وانخفاض متوسط العمر
 24عا ًما ليصبح  55عا ًما يف املتوسط بعد أن كان  79عا ًما .كام اتهمت
منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ومق ّرها الواليات املتحدة
قوات الحكومة السورية باملسؤولية عن  88يف املئة من الهجامت
كل عمليات القتل املس َّجلة تقري ًبا لعاملني يف
عىل املستشفيات وعن ّ
املجال الطبي خالل الرصاع الدائر منذ أربعة أعوام.
(القدس العريب)2015/03/12 ،

 2015/03/12قال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي املرصي
إنّه ملتزم باملشاركة يف االنتخابات والحياة السياسية عىل الرغم من
معارضته القوانني املتعلقة بها .وقال "نحن يف حزب النور حريصون
عىل استكامل خارطة الطريق وعىل استكامل مؤسسات الدولة حتى
تستقر األوضاع".
(رويرتز)2015/03/12 ،

 2015/03/12أعلن مسلحون موالون لتنظيم "داعش" ،مسؤوليتهم
عن هجوم عىل مركز للرشطة قريب من وزارة الخارجية يف العاصمة
الليبية الخارجية .ألحق االنفجار بعض األرضار يف املبنى والسيارات
املحيطة.
(الرشوق التونسية)2015/03/12 ،

 2015/03/12قال مف ّوض األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،أنطونيو
جوترييس ،إ ّن "املشتبه بارتكابهم جرائم حرب يف سوريا سيواجهون
العدالة يو ًما ما عن االنتهاكات الجسيمة ضد املدنيني مع تزايد ظهور
األدلة ض ّد جميع األطراف".
(املرصي اليوم)2015/03/13 ،

 2015/03/13قالت هناء سنجر ممثلة منظمة الطفولة التابعة
لألمم املتحدة (يونيسف) يف سوريا إنّه عىل الدول التفاوض مع
تنظيم الدولة اإلسالمية للضغط عليه حتى يسمح ملمثيل املنظمة
بالوصول إىل املناطق التي يسيطر عليها .وإنّه يجب إجراء مثل هذه
األقل لحامية األطفال".
املفاوضات "عىل ّ
(القدس العريب)2015/03/13 ،

 2015/03/14أحالت السلطات املرصية  41قاض ًيا عىل التقاعد
الت ّهامهم بدعم الرئيس محمد مريس .وأفاد مسؤول قضايئ بأ ّن لجنة
تأديبية تابعة للمجلس األعىل للقضاء أحالت هؤالء القضاة عىل
التقاعد بسبب "دعمهم لفصيل سيايس هو اإلخوان املسلمني" .حيث
اتهم عرشة من القضاة بتشكيل منظمة موالية ملريس هي "قضاة من
أجل مرص" ،يف حني أحيل الـ  31الباقون عىل التقاعد بعد توقيعهم
بيان دعم للرئيس مريس.
(الرشوق)2015/03/14 ،

 2015/03/14أعلن معارضون لجامعة "الحوثيني" يف اليمن ،تشكيل
تكتل وطني الستعادة السلطة يف البالد ضمن تغيري كبري للمشهد
السيايس يف البالد .ض ّم التحالف الذي يس ّمى "التكتل الوطني لإلنقاذ"
رسم ًيا عد ًدا من الشخصيات يف مختلف املناطق واأليديولوجية
اليمنية ،نشطاء وإسالميني وأعضاء من الحزب الحاكم السابق يف
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اليمن والذين يساندون الرئيس عبد ربه منصور هادي من قاعدته
يف جنوب اليمن.

املستقيلة ال تعتزم القيام مبهام تسيري األعــال بسبب الظروف
االستثنائية التي مت ّر بها البالد.

 2015/03/15قال وزير الخارجية األمرييك جون كريي إ ّن الواليات
املتحدة ستضطر يف نهاية املطاف للتفاوض مع الرئيس السوري بشار
األسد بشأن تح ّول سيايس يف سوريا .وهي تبحث سبل الضغط عليه
للقبول بهذا الخيار.

 2015/03/16دعت موسكو مبعوث األمم املتحدة إىل سورية
ستيفان دي ميستورا إىل الجولة الثانية من املحادثات بني الحكومة
السورية وقوى املعارضة املقررة يف بداية نيسان  /أبريل .2015

(الحياة)2015/03/14 ،

(رويرتز)2015/03/15 ،

 2015/03/16أكّدت الواليات املتحدة أنّها لن تتفاوض عىل اإلطالق
مبارشة مع الرئيس السوري بشار األسد يف توضيح لترصيحات أدىل بها
أي احتامالت فورية
وزير الخارجية جون كريي وألقت بشكوك عىل ّ
حل لألزمة يف
بإجراء محادثات عن طريق طرف ثالث للتوصل إىل ّ
سورية .وقالت جني سايك املتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية إنّه
بينام تقبل الواليات املتحدة إ ّن هناك حاجة إىل أن يشارك ممثلون
أي مفاوضات "فإ ّن هذا ما لن يحدث ولن يحدث
لحكومة األسد يف ّ
عىل اإلطالق  -وهذا ما مل يكن الوزير كريي يقصده  -أن يكون األسد
نفسه وما زلنا نعتقد أنّه ال يوجد مستقبل لألسد يف سوريا".
(رويرتز)2015/03/16 ،

شخصا من بينهم مرشد جامعة
 2015/03/16أحيلت أوراق 27
ً
اإلخوان مبرص محمد بديع وعدد من قيادات الجامعة يف قضيتني إىل
ٍ
اتهامات
شخصا
املفتي متهي ًدا إلعدامهم .وكانت النيابة و ّجهت إىل ً 14
بتشكيل غرفة عمليات مبق ّر اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة يف
متوز  /يوليو وآب  /أغسطس عام  2013عقب عزل الرئيس السابق
محمد مريس من منصبه ،بهدف توجيه هجامت ض ّد منشآت أمنية
وعسكرية "وإشاعة الفوىض" يف البالد ر ًدا عىل هذا العزل .كام قررت
متهم
محكمة جنايات املنصورة بدلتا مرص إحالة أوراق ثالثة عرش ً
من مؤيدي وأعضاء جامعة اإلخوان املسلمني إىل مفتي البالد ،متهي ًدا
إلصدار حكم بإعدامهم ،وذلك يف ثالث قضايا عنف تعرف إعالم ًيا بـ
"خليّة ردع".
(يب يب يس العربية)2015/03/16 ،

 2015/03/16رفع مسلّحو جامعة الحويث اإلقامة الجربية عن رئيس
الحكومة اليمنية املستقيلة خالد بحاح وعن جميع وزراء حكومته يف
صنعاء .وقال بحاح إ ّن الخطوة جاءت بادرة حسن نوايا صادقة من
قيادات الحوثيني بهدف الدفع إيجاب ًيا بالعملية السياسية الجارية
حاليًا برعاية األمم املتحدة ،مش ًريا إىل أ ّن حكومته

(الجزيرة نت)2015/03/16 ،

(الحياة)2015/03/16 ،

 2015/03/16ح َّدث شهود عيان ملنظمة العفو الدولية عن وقوع
هجوم رهيب مزعوم بغاز الكلور يف إدلب بشامل سوريا أسفر عن
تقل أعامرهم عن ثالث
مقتل عائلة بأكملها ،بينهم ثالثة أطفال ّ
سنوات .وقال فيليب لوثر ،مدير برنامج الرشق ألوسط وشامل أفريقيا
يف منظمة العفو الدولية" :إ ّن هذه الهجامت املرعبة التي أسفرت عن
دليل جدي ًدا عىل أ ّن
املوت األليم ملدنيني ،من بينهم أطفال ،إمنا متثّل ً
القوات الحكومية ترتكب جرائم حرب مع اإلفالت من العقاب ،وإنّه
ينبغي إحالة األوضاع يف سوريا إىل املحكمة الجنائية بشكل عاجل".
(منظمة العفو الدولية)2015/03/17 ،

 2015/03/17ر ّد وزير الخارجية الفرنيس ،روالن فابيوس ،عىل
تصب يف ات ّجاه
ترصيحات وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي ،التي ّ
التفاوض مع معسكر الرئيس السوري ،بشار األسد ،بالقول" :إ ّن الحل
يف سورية هو انتقال سيايس يحافظ عىل مؤسسات النظام ،وليس
عب رئيس الوزراء الفرنيس ،مانويل فالس،
عىل بشار األسد" .كذلك ّ
حل
قائل "لقد دافعنا دامئًا عن ٍّ
عن معارضته املوقف األمرييك الجديدً ،
سلمي ،ولكن ليس مع بشار األسد .ولن يكون هناك حل سيايس ،ما
دام األسد موجو ًدا ".
(العريب الجديد)2015/03/17 ،

 2015/03/18شهدت العاصمة تونس اعتدا ًء مسلّ ًحا قامت به
مجموعة إرهابية مك ّونة من عنارص ع ّدة ،استهدف متحف باردو
املحاذي ملجلس نواب الشعب .فيام أكّد رئيس الحكومة التونسية،
الحبيب الصيد ،انتهاء عملية متحف باردو املحاذي للربملان التونيس،
شخصا بينهم
مبقتل اثنني من منفّذي الهجوم الذي أودى بحياة ً 19
 17سائ ًحا وتونسيًا إضاف ًة إىل رشطي ،بينام أصيب  24من جنسيات
مختلفة .فيام أكّدت الداخلية إجالء جميع الرهائن.
(العريب الجديد)2015/03/18 ،

 2015/03/18أحال النائب العام املرصي ضابط رشطة برتبة لواء
ومج ّند بالرشطة للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلّة يف قضية تتصل
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مبقتل الناشطة شيامء الصباغ خالل احتجاج سلمي يف كانون
الثاين / يناير .2015
(الرشق األوسط)2015/03/19 ،

 2015/03/19هاجمت طائرة حربية مجهولة قرص الرئاسة يف عدن.
وقال مسؤول ميني إ ّن الطائرة أسقطت قنبلة أو أطلقت صاروخًا عىل
املجمع يف منطقة املعاشيق يف امليناء الجنويب حيث يتمركز الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي.
(رويرتز)2015/03/19 ،

 2015/03/19أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة املرصية
حكمها برباءة وزير الداخلية األسبق اللواء حبيب العاديل ،آخر وزير
داخلية يف عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك ،يف قضية اتهامه
بالكسب غري املرشوع بقيمة  212مليون جنيه "ما يعادل 27.7
مليون دوالر" واستغالل وظيفته ،وقضت بإلغاء التحفّظ عىل أمواله
وممتلكاته هو وأفراد عائلته بالكامل.
(العريب الجديد)2015/03/19 ،

 2015/03/21سحبت الواليات املتحدة قواتها املتمركزة يف قاعدة
العند الجوية يف جنوب اليمن بسبب مخاوف أمنية ،كام سحبت
وحــدات مكافحة إرهــاب مينية تتوىل القوات األمريكية تدريبها
وتتمركز أيضً ا يف العند.
(فرانس برس)2015/03/21 ،

 2015/03/22سيطرت قوات األمن الخاصة املوالية للجنة األمنية
العليا التي شكّلتها جامعة الحويث عىل مطار تعز وعدد من مرافقها،
يف إطار االستعدادات ملواجهات مع أنصار الرئيس عبد ربه منصور
هادي يف املحافظات الجنوبية.
(العريب الجديد)2015/03/22 ،

 2015/03/22حذّرت األمم املتحدة يوم األحد من أ ّن رصاع اليمن
أي من الجانبني
قد يك ّرر سيناريو العراق وليبيا وسوريا إذا ضغط ّ
للسيطرة عىل البالد األمر الذي دفع مجلس األمن الدويل للتهديد
مبزيد من اإلجراءات إذا مل تتوقف االعتداءات .ودان مجلس األمن
الــدويل يف بيانٍ له سيطرة الحوثيني عىل كثري من أجـزاء اليمن
ومؤسساته وحثّهم عىل االنسحاب وأبدى دعمه لهادي وطالب
بإنهاء االعتداءات .كام ه ّدد البيان "بات ّخاذ مزيد من اإلجراءات ضد
أي طرف" يف الرصاع يف اليمن.
ّ
(رويرتز)2015/03/22 ،

 2015/03/22كشفت اللجنة الربملانية الخاصة بالتحقيق يف سقوط
املوصل بيد تنظيم داعش ،ومن خالل اإلفادات التي استمعت لها
ومتابعاتها للقضية وأسبابها ،أ ّن املحافظة سقطت بيد التنظيم قبل

رصح عضو اللجنة
العارش من حزيران  /يونيو  2014بنحو شهر .و ّ
تبي أ ّن عدة قطعات من
النائب عيل املتيويت ،أنّه بعد التحقيق ّ
الجيش العراقي انسحبت من املدينة وتف ّرقت قبل فرتة من دخول
داعش ،وأ ّن القيادات العسكرية يف بغداد كانت عىل علمٍ بذلك،
أي إمدادات عسكرية .وأكّد املتيويت ،أ ّن الدفاع من
لك ّنها مل ترسل ّ
قبل القوات العسكرية املوجودة يف املوصل كان يجب أن يكون عىل
ع ّدة خطوط ،ويف حال انهار الخط األ ّول هناك خ ّط آخر ،واستغرب
كل تلك الخطوط دون تعزيزها بقطعات عسكرية.
انهيار ّ
(العريب الجديد)2015/03/22 ،

 2015/03/22أعلنت قيادة "حركة أحرار الشام اإلسالمية" وتج ّمع
"ألوية صقور الشام" ،وهام من أكرب فصائل املعارضة السورية التي
تنترش يف ريف إدلب شاميل سورية ،اندماجهام بشكلٍ كامل ،تحت
مس ّمى حركة "أحـرار الشام اإلسالمية" ،بعد أكرث من عامني من
انضامم الفصيلني م ًعا إىل الجبهة اإلسالمية التي شكّلت يف السنوات
األخرية ،من أكرب فصائل املعارضة السورية.
(العريب الجديد)2015/03/23 ،

رصح وزير الخارجية اليمني رياض ياسني بطلب بالده
ّ 2015/03/23
من دول الخليج العربية تدخّل قوات درع الجزيرة يف اليمن لوقف
كل من مجلس
التق ّدم الحويث املدعوم من إيران .وأكّد أنّه خاطب ًّ
التعاون الخليجي واألمم املتحدة واملجتمع الدويل برضورة حظر
مناطق الطريان ومنع استخدام الطائرات العسكرية يف املطارات التي
يسيطر عليها الحوثيون.
(روسيا اليوم)2015/03/23 ،

 2015/03/23أعلن املتحدث باسم رئيس الوزراء التونيس ،مفدي
املسدي ،أ ّن رئيس الوزراء الحبيب الصيد ق ّرر إقالة ستة من كبار
القادة األمنيني ،وذلك بعد أيام من هجوم مسلّح عىل متحف باردو
قتل خالله  20سائ ًحا أجنب ًيا .وقال املسدي إ ّن "اإلقالة شملت مدير
األمن يف تونس ،ورئيس منطقة باردو ،ومدير األمن السياحي ،ورئيس
فرقة اإلرشاد يف باردو ،ورئيس مركز باردو ،ورئيس مركز سيدي
البشري".
(العريب الجديد)2015/03/23 ،

 2015/03/23قال وزير الخارجية السعودي األمري سعود الفيصل
إ ّن الدول العربية ستتّخذ اإلجراءات الرضورية لحامية املنطقة من
"عــدوان" جامعة الحويث اليمنية املتحالفة مع إيران إذا مل ميكن
لحل سلمي للفوىض يف اليمن.
التوصل ّ
ّ
(رويرتز)2015/03/23 ،
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 2015/03/23قالت هيومن رايتس ووتش يف تقري ٍر لها إ ّن جامعات
املعارضة املسلحة يف سوريا ش ّنت هجامت عشوائية وعدمية التمييز
يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باستخدام السيارات املفخخة
والهاون والصواريخ .وأ ّدت الهجامت إىل قتل مئات املدنيني وتشويههم
وتدمري البنية األساسية املدنية يف انتهاك لقوانني الحرب .وقد وث ّقت
هيومن رايتس ووتش  17هجو ًما بسيارات مفخخة وغريها من
العبوات الناسفة البدائية يف جرمانا بريف دمشق ،وعملية واحدة يف
وست عمليات يف منطقتي الزهراء وعكرمة بحمص،
وسط دمشقّ ،
وعملية واحدة يف قرية الثابتية بريف حمص .ويوجد يف الكثري من
تلك املناطق تركّز لألقليات الدينية ،ومنهم مسيحيون ودروز وشيعة
وعلويون ،التي ينظر إليها يف بعض األحيان عىل أنّها تؤيد الحكومة.
(هيومن رايتس ووتش)2015/03/23 ،

 2015/03/23وقّع عبد الفتاح السييس والرئيس السوداين عمر
البشري ورئيس الوزراء اإلثيويب هاييل ماريام ديسالني" ،اتفاق إعالن
املبادئ" حول سد النهضة اإلثيويب ،عقب حسم الخالفات حول
بعض الصياغات القانونية يف بنود االتفاق ،مبا يراعي الشواغل
وتنص بنود اإلعالن
األساسية لألطراف الثالثة ومصالحها الحيويةّ .
عىل  10مبادئ أساسية ،من بينها :تأكيد مبدأ التعاون القائم عىل
التفاهم واملصلحة املشرتكة ،انطالقًا من قواعد القانون الدويل،
واملصب ،واالستخدام املنصف
وتف ّهم االحتياجات املائية لدول املنبع
ّ
للموارد املائية ،ومبدأ التنمية املستدمية والتكامل اإلقليمي ،وكذلك
عدم التسبّب يف الرضر واتّخاذ جميع اإلجراءات ملنعه وتخفيفه حال
حدوثه ،وتط ّرقت البنود إىل ترتيبات ملء خزان السد وإدارته ،وأمان
السد ،وبناء الثقة وتبادل املعلومات بني األطراف الثالثة ،ورعاية
سيادة الدول ،وتسوية املنازعات سلميًا.
(األهرام)2015/03/24 ،

 2015/03/24يف رسالة و ّجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
طلب من مجلس األمن الدويل دعم عمل عسكري تقوم به "الدول
الراغبة" للتص ّدي لتق ّدم الحوثيني؛ إذ طالب بقرار يجيز "للدول
بكل
الراغبة يف مساعدة اليمن تقديم دعم فوري للسلطة الرشعية ّ
السبل واإلجراءات لحامية اليمن والتص ّدي لعدوان الحوثيني".
(رويرتز)2015/03/24 ،

 2015/03/24أصدرت بعثة األمم املتحدة يف ليبيا بيانًا عن بعض
لحل األزمة يف ليبيا؛ وذلك بعد زيارة قام
املقرتحات التي تق ّدمها ّ
بها رئيسها برناردينو ليون إىل طربق وطرابلس .وتشمل هذه
املقرتحات تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرملان مو ّحد ،ومجلس
رئايس مك ّون من شخصيات مستقلة ،إىل جانب مجلس للنواب ميثّل

جميع الليبيني ،وذلك ضمن مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة
توسع
واستفتاء عىل الدستور .ون ّبهت البعثة إىل أ ّن ليبيا تواجه خطر ّ
التوصل
انتشار املواجهات وتع ّمق االنقسامات ،مش ّدد ًة عىل رضورة ّ
إىل تسوية ميكن أن تعيد األمن واالستقرار.
(الرشق األوسط)2015/03/24 ،

رصح مصدر يف وزارة الخارجية القطرية ،بأ ّن الفصائل
ّ 2015/03/24
اليمنية املتنافسة وافقت من حيث املبدأ عىل إجراء محادثات
مصالحة يف العاصمة القطرية الدوحة .وأنّه مل يت ّم تحديد موعد
املحادثات بعد .وكان املبعوث األممي إىل اليمن جامل بن عمر قد
أي اتفاق سيت ّم التوصل إليه
أفاد بأ ّن املحادثات ستجري يف قطر ،وأ ّن ّ
سيوقّع يف السعودية.
(روسيا اليوم)2015/03/24 ،

 2015/03/25غادر "الرئيس" اليمني عبد ربه منصور هادي مدينة
عدن الجنوبية بعدما ضيّق الحوثيون الخناق عىل معقله األخري.
وأكدت جني سايك ،املتحدثة باسم الخارجية األمريكية ،أ ّن هادي مل
يعد يف مق ّر إقامته.
(يب يب يس العربية)2015/03/25 ،

 2015/03/25أطلق يف مرص رساح وزير الداخلية األسبق حبيب
العاديل .وكان القضاء املرصي قد ب ّرأ العاديل يف قضية كسب غري
مرشوع.
(فرانس )2015/03/25 ،24

 2015/03/25أصدرت السعودية واإلمارات والبحرين وقطر والكويت
بيانًا مشرتكًا بشأن تطورات األوضاع املتسارعة يف اليمن .وجاء يف بيان
مشرتك لتلك الدول أنّها قررت "ردع عدوان الحويث استجاب ًة لطلب
الرئيس اليمني" .و ّجه امللك سلامن ببدء عملية "عاصفة الحزم" عند
الـ  12بعد منتصف الليل بتوقيت الرياض ( 21بتوقيت غرينتش
مساء  .)2015/03/25وأعلن سفري السعودية لدى واشنطن عادل
الجبري بدء عملية عسكرية يف اليمن "للدفاع عن حكومة الرئيس عبد
ربه منصور هادي".
(القدس العريب)2015/03/25 ،

 2015/03/26بدأت العملية العسكرية "عاصفة الحزم" بالرضبات
الجوية األوىل التي و ّجهتها الطائرات السعودية ملعاقل جامعة
الحويث باليمن ،وشاركت دول الخليج العريب  -ما عدا ُعامن  -يف
عمليات القصف ،كام حرضت دول أخرى يف العملية مثل باكستان
ومرص والسودان واألردن .بينام أعلنت الواليات املتحدة عن استعدادها
لتقديم دعم لوجستي واستخبارايت للتح ّرك العسكري الخليجي باليمن.
(الجزيرة نت)2015/03/26 ،
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 2015/03/26أعلن األمني العام لجامعة الدول العربية نبيل العريب
توافق وزراء خارجية الدول العربية عىل تشكيل قوة عسكرية عربية
ويتعي تقديم مرشوع القرار هذا إىل القمة العربية املنتظرة
مشرتكة.
ّ
يف رشم الشيخ يف  28أيار  /مايو  2015حيث يتوقّع أن يت ّم إقراره.
ووصف القرار بأنّه "تاريخي ،وإنّها املرة األوىل التي يت ّم فيها تشكيل
قوة تعمل باسم الدول العربية".
(فرانس )2015/03/26 ،24

 2015/03/26أعلن األمني العام لـ "جامعة الدول العربية" نبيل
العريب تأييد الجامعة الرضبة الجوية "عاصفة الحزم" التي و ّجهتها
السعودية لـ "الحوثيني" يف اليمن مبشاركة عدد من الدول العربية.
(الحياة)2015/03/26،

تنسق بشكلٍ
 2015/03/26أعلن البيت األبيض أ ّن الواليات املتحدة ّ
وثيق مع الرياض ،وحلفاء عرب آخرين يف إطار العملية العسكرية
التي تش ّنها هذه الدول ضد "الحوثيني" يف اليمن .وبحسب بيان
املتحدثة باسم مجلس األمن القومي األمرييك ،برناديت ميهان ،فإ ّن
"الرئيس باراك أوباما سمح بتقديم مساعدة لوجستية ومخابراتية،
يف العمليات العسكرية التي تش ّنها دول مجلس التعاون الخليجي".
(العريب الجديد)2015/03/26 ،

 2015/03/26قال الجرنال لويد أوسنت رئيس القيادة املركزية
األمريكية يف جلسة ملجلس الشيوخ إ ّن قوة املعارضة السورية التي
يجري تدريبها بواسطة التحالف ستحتاج إىل مساعدة يف مجال
اإلمداد والتموين والرضبات الجوية ومعلومات املخابرات .لك ّنه
قال إ ّن حكومة الرئيس باراك أوباما مل تتفق بعد عىل سياسة توفّر
الحامية بعد أن تعود هذه القوة إىل الوطن.
(رويرتز)2015/03/26 ،

 2015/03/26أعلنت الرئاسة املرصية يف بيان عن مشاركتها بقوات
من سالح الجو وسالح البحرية يف عملية "عاصفة الحزم" .وقال
البيان إ ّن املشاركة تأيت "انطالقًا من مقتضيات مسؤولية جمهورية
مرص العربية تجاه الحفاظ عىل األمن القومى العريب مبنطقة الخليج
والبحر األحمر ،واستنا ًدا إىل اتفاقية الدفاع العريب املشرتك وميثاق
جامعة الدول العربية" ،كان حتم ًيا عىل مرص تح ّمل مسؤوليتها وأن
تل ّبي نداء الشعب اليمني من أجل عودة استقراره والحفاظ عىل
هويته العربية.
(الرشوق)2015/03/26 ،

 2015/03/27تضاعف عدد املدنيني املحارصين بسبب املعارك
الدائرة يف سوريا ،والذين ال تستطيع وكاالت اإلغاثة إيصال املساعدات
اإلنسانية إليهم ،إىل الضعف؛ إذ قالت مسؤولة العمليات اإلنسانية

يف األمم املتحدة ،فالريي آموس ،أمام مجلس األمن الدويل ،إ ّن العدد
ارتفع من  212ألفًا يف نهاية شباط  /فرباير إىل  440ألفًا حال ًيا ،خالل
شهر واحد .وحذّرت آموس من ارتفاع عدد املدنيني املحارصين إذا ما
اشتدت وترية القتال يف محافظة إدلب شامل غرب سوريا.
(الرشوق)2015/03/27 ،

 2015/03/27أطلق الرئيس اليمني املخلوع ،عيل عبد الله صالح ،
لحل األزمة يف اليمن ،قضت بوقف كافة األعامل العسكرية
مبادرة ّ
فو ًرا من قبل التحالف العرشي بقيادة اململكة العربية السعودية
الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العريب ومن يتحالف
معهم ،وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فو ًرا من قبل
جامعة أنصار الله (الحوثيني) ،وما وصفه يف بيانه بـ"مليشيات
نصت املبادرة عىل "وقف عمليات
هادي" ،وتنظيم القاعدة .كام ّ
السيطرة والنهب عىل مؤسسات الدولة واملعسكرات يف عدن ولحج
كل األطراف ،والعودة إىل طاولة الحوار
وجميع املحافظات ومن ّ
بحسن ن ّية ،وبرعاية األمم املتحدة ونقل مق ّره إىل دولة اإلمارات
أي مقر من مقرات األمم املتحدة ،واستكامل
العربية املتحدة ،أو يف ّ
ما تبقّى من قضايا مل يت ّم بعد التوافق عليها".
(العريب الجديد)2015/03/27 ،

 2015/03/27أعلن الرئيس السوري بشار األسد أنّه منفتح عىل حوار
مع الواليات املتحدة .وقال األسد إ ّن مثل هذا الحوار يجب أن يرتكز
كل حوار
عىل "االحرتام املتبادل ،ميكننا أن نقول إنّه من حيث املبدأ ّ
هو يشء إيجايب".
(فرانس)2015/03/27 ،24

 2015/03/28سيطر جيش الفتح ،الــذي ض ّم فصائل إسالمية
وجهادية عىل مدينة إدلب السورية لتكون ثاين مركز محافظة يخرج
عن سيطرة النظام.
(الحياة)2015/03/29 ،

 2015/03/28دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشعب
اليمني عرب كلمة يف افتتاح القمة العربية يف رشم الشيخ لاللتفاف
حول الرشعية والنزول إىل الشوارع يف مظاهرات سلمية .ووصف
هادي زعيم الحوثيني بأنّه "دمية إيران" يف إشار ٍة إىل دعمٍ تق ّدمه
طهران للحوثيني.
(رويرتز)2015/03/28 ،

 2015/03/29أمر النائب العام املرصي  ،بإدراج املرشد العام لجامعة
اإلخوان املسلمني محمد بديع ونائبه خريت الشاطر و 17آخرين
من قيادات الجامعة ،يف "قامئة اإلرهابيني" .وشمل القرار املرشد
العام السابق للجامعة مهدي عاكف ،ورئيس حزب الحرية والعدالة
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أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
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(املنحل) سعد الكتاتني ،والقياديني محمد البلتاجي وعصام العريان،
ّ
وذلك وفقًا لقانون الكيانات اإلرهابية الذي أصدره الرئيس املرصي
عبد الفتاح السييس يف شباط  /فرباير  ،2015فإ ّن عىل النيابة العامة
مم تصدر بشأنها أحكام جنائية
إعداد قامئة بالكيانات اإلرهابيةّ ،
تقيض بثبوت هذا الوصف الجنايئ يف حقّها ،أو تلك التي تق ّرر الدائرة
املختصة يف محكمة استئناف القاهرة أنّهم إرهابيني بنا ًء عىل طلبات
من النائب العام.
(الجزيرة نت)2015/03/29 ،

 2015/03/29أكّد رئيس الحكومة الليبية املؤقتة عبد الله الثني ،أ ّن
القادة العرب اتخذوا قرا ًرا جريئًا عندما أدركوا خطورة الواقع باليمن،
وقاموا بتنفيذ عملية "عاصفة الحزم" ،مش ًريا إىل أ ّن ليبيا ستتقدم
بطلب لجامعة الدول العربية للتدخّل عرب ًيا يف ليبيا إلعادة الرشعية.
(الرشوق)2015/03/30 ،

 2015/03/29أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نجل
الرئيس اليمني املخلوع أحمد عيل عبد الله صالح من منصبه سف ًريا
لليمن لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة.
(الجزيرة نت)2015/03/29 ،

 2015/03/29قال محمد عيل العروي املتحدث باسم وزارة الداخلية
إ ّن الرشطة التونسية قتلت عدة مسلّحني يف عمليات يف جنوب البالد
يقل عن تسعة مسلحني يف قفصة ،من
وشاملها .حيث قتل ما ال ّ
بينهم لقامن أبو صخر وهو زعيم كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم
القاعدة يف املغرب اإلسالمي.
(الدستور)2015/03/29 ،

رصح الرئيس السوري بشار األسد ،أ ّن روسيا مت ّد دمشق
ّ 2015/03/30
بالسالح مبوجب عقود موقّعة منذ ب ْدء الرصاع يف سوريا عام 2011
ونفّذت خاللها .وتتعارض ترصيحات األسد مع ترصيحات صادرة عن
أي إمدادات سالح روسية لدمشق ت ّم االتفاق
موسكو التي ترى أ ّن ّ
عليها قبل ب ْدء الرصاع .وقال األسد إ ّن هناك اتفاقيات أخرى لإلمداد
باألسلحة والتعاون ُوقّعت أثناء األزمة وتنفّذ حال ًيا .وأضاف أ ّن بعض
التغيريات حصلت عىل هذه العقود يف ضوء نوع القتال الذي يخوضه
الجيش السوري مع "اإلرهابيني".
(رويرتز)2015/03/30 ،

 2015/03/30تواصلت عملية "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية،
مركّز ًة بشكل أسايس عىل استهداف مواقع عسكرية لجامعة أنصار
الله (الحوثيني) ،يف محافظة صعدة ،معقل الجامعة ،وتحدي ًدا تلك
التي تحتوي عىل مخازن األسلحة والصواريخ ،بحسب تأكيدات
املتحدث باسم "عاصفة الحزم" ،أحمد عسريي الذي حذّر من أنّه

أي مكان آمن للحوثيني" .وذلك من خالل نفيه أن
"لن يكون هناك ّ
تكون هناك خطة قريبة لـ "تدخّل بري كبري".
(العريب الجديد)2015/03/30 ،

 2015/03/31أقال املؤمتر الوطني العام يف طرابلس رئيس الحكومة
املحلية غري املعرتف بها دوليًا عمر الحايس بعد جلسة تصويت
انعقدت يف مقر املؤمتر .وجاء قرار اإلقالة نتيجة نقاش عام تعلّق
باألوضاع الحالية السياسية واألمنية ،وت ّم تكليف نائبه األول خليفة
محمد الغويل بتسيري أعامل الحكومة عىل أن يت ّم تسمية رئيس
وزراء جديد لهذه الحكومة غري املعرتف بها خالل فرتة شهر.
(فرانس برس)2015/03/31 ،

 2015/03/31أبلغ خرباء يف األمم املتحدة مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة بأ ّن أكرث من  25ألف مقاتل أجنبي من نحو  100دولة لهم
صالت بالقاعدة وتنظيم الدولة وأ ّن سوريا والعراق ميثّالن "مدرسة
دولية رفيعة املستوى للمتشددين" .وقال الخرباء الذين يراقبون
االنتهاكات للعقوبات املفروضة عىل القاعدة إنّه إىل جانب نحو
 22ألف مقاتل أجنبي يف سوريا والعراق فإ ّن هناك أيضً ا  6500يف
أفغانستان ومئات آخرين يف اليمن وليبيا وباكستان والصومال.
(رويرتز)2015/03/31 ،

نيسان /أبريل ٢٠١٥

 2015/04/1قال وزير الداخلية العراقي إ ّن قوات األمن متكّنت من
استعادة السيطرة عىل معظم مدينة تكريت بشامل البالد من تنظيم
الدولة اإلسالمية ،وإنّها تواصل القضاء عىل الجيوب املتبقية للتنظيم
يف املدينة.
(القدس العريب)2015/04/1 ،

 2015/04/2استهدف مسلّحون  3كامئن عىل طريق العريش رفح
الساحيل مبناطق الشيخ زويد ،ما أدى إىل مقتل  18جنديًا مرصيًا و3
مدنيني وإصابة  15آخرين ،وفقًا لوكيل وزارة الصحة املرصية .يف حني
قصفت مقاتالت مرصية أهدافًا للمسلحني يف مناطق رشق العريش
والشيخ زويد.
(روسيا اليوم)2015/04/2 ،

 2015/04/3انسحب مقاتلون من جامعة الحويث من منطقة وسط
مدينة عدن جنويب اليمن بعد اشتباكات مع املقاومة الشعبية املشكّلة
من مسلّحني موالني للرئيس عبد ربه منصور هادي .قال نايف البكري
 وكيل محافظة عدن إ ّن أكرث من  %95من مدينة عدن تحت سيطرةاملقاومة الشعبية ،وتنحرص سيطرة الحوثيني عىل الرشيط الساحيل من
مدينة العلم ،ومقابل عدن مول وأجزاء من مديرية دار سعد.
(الجزيرة نت)2015/04/3 ،
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 2015/04/4أعلنت قوات فجر ليبيا عن عملية وشيكة السرتداد
العزيزية من قبضة قوات اللواء خليفة حفرت ،وفُرض حظر تج ّول
يف مدينة رست ،وذلك بعد اشتباكات عنيفة بني فجر ليبيا وعنارص
تنظيم داعش.
(الرشق األوسط)2015/04/4 ،

 2015/04/4قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بعد أن ترأّس
تتخل عن
اجتام ًعا للمجلس األعىل للقوات املسلحة إ ّن مرص لن ّ
دول الخليج العربية التي تواجه تحديًا أمنيًا يف اليمن وإنّها مستعدة
تتخل أب ًدا عن
للعمل معها لحاميتها إذا لزم األمر .وأ ّن "مرص لن ّ
أشقائها يف الخليج ونحن قادرون عىل ذلك" .لكن السييس ش ّدد عىل
حل سياس ًيا لألزمة اليمنية".
أ ّن مرص تريد ً
(رويرتز)2015/04/4 ،

 2015/04/4انفجرت عبوتان ناسفتان بالقرب من مركز للرشطة يف
محافظة الجيزة ،ووقع االنفجاران أمام مدرسة "أحمد عرايب" القريبة
حي إمبابة .ومل يُصب أحد يف االنفجارين.
من قسم للرشطة يف ّ
(يب يب يس العربية)2015/04/4 ،

 2015/04/4قررت محكمة جنايات القاهرة املنعقدة بأكادميية
الرشطة تأجيل أوىل جلسات إعادة محاكمة محمد حسني مبارك
ونجليه جامل وعالء يف قضية اتهامهم بارتكاب جرمية االستيالء
عىل أكرث من  125مليون جنيه من املخصصات املالية للقصور
الرئاسية .وهي القضية التي ُعرفت "بالقصور الرئاسية" ،وذلك
لجلسة  29نيسان  /أبريل  2015لسامع مرافعة النيابة والدفا ع.
(األهرام)2015/04/5 ،

شخصا من أنصار
 2015/04/5أحالت النيابة العامة يف مرص 187
ً
اإلخوان إىل املحكمة العسكرية بتهمة قتل ضباط يف الرشطة خالل
تهم
هجوم عام  2013عىل مركز للرشطة .وو ّجهت إىل املتهمني ً
بالقتل والرشوع يف قتل عنارص يف الرشطة وحيازة األسلحة واالنضامم
إىل جامعة محظورة .كام يحاكم العديد منهم بتهمة اقتحام مركز
رشطة مغاغة يف محافظة املنيا يف آب  /أغسطس  2013بعد أسابيع
من إطاحة الرئيس املرصي السابق محمد مريس.
(روسيا اليوم)2015/04/5 ،

كل من
 2015/04/5أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ً
رئيس هيئة األركان اللواء عبد الله خريان ونائب رئيس األركان زكريا
الشامي وقائد قوات األمن الخاصة عبد الرزاق املروين من مناصبهم
العسكرية واألمنية .وقضت القرارات بإحالة تلك القيادات العسكرية
واألمنية املوالية للحركة الحوثية إىل محاكمة عسكرية بتهمة الخيانة

والتعامل مع ما وصف بـ"انقالب امليليشيات الحوثية عىل السلطة
الرشعية يف البالد".
(يب يب يس العربية)2015/04/5 ،

 2015/04/5قال الحوثيون إنّهم مستعدون للجلوس إىل طاولة
املفاوضات وإجراء مباحثات سالم إذا توقفت الرضبات الجوية التي
تقودها السعودية وأرشفت عىل املباحثات أطراف "غري عدوانية"،
حسب صالح الصامد املستشار السابق للرئيس اليمني ،عبد ربه
قائل "ال نضع رشوطًا للحوار باستثناء
منصور هادي .وأوضح الصامد ً
توقّف العدوان والجلوس إىل طاولة الحوار ضمن إطار زمني محدد".
ونفى أن يكون الحوثيون راغبني يف السيطرة عىل الجنوب الذي
ظهرت فيه حركات انفصالية يف املايض ،مضيفًا أ ّن الحوثيني يركزون
عىل احتواء خطر تنظيم القاعدة.
(يب يب يس العربية)2015/04/5 ،

 2015/04/6قال بيان لوزارة الداخلية املرصية إ ّن قوات األمن
قتلت مؤسس وزعيم تنظيم "أجناد مرص" .وهو التنظيم الذي ظهر
يف كانون الثاين (يناير)  ،2014ويستهدف أفراد الرشطة والجيش يف
القاهرة الكربى .وقالت مصادر أمنية إ ّن هامم محمد عطية قتل
خالل تبادل إلطالق النار يف مسكن مبحافظة الجيزة.
(الحياة)2015/04/6 ،

 2015/04/7قال أنتوين بلينكني نائب وزير الخارجية األمرييك إ ّن
الواليات املتحدة تعجل بإمدادات األسلحة للتحالف الذي تقوده
السعودية ضد املقاتلني الحوثيني املعارضني للرئيس اليمني عبد ربه
كل األطراف السياسية إىل التزام ما
منصور هادي .ودعا بلينكني ّ
بحل سيايس توافقي ،وقال إ ّن واشنطن تكثف عملية تبادل
وصفه ّ
معلومات املخابرات مع التحالف.
(رويرتز)2015/04/7 ،

 2015/04/7قتل مسلّحون أربعة عسكريني تونسيني وإصابة مثانية
جنود آخرين يف هجوم وقع يف منطقة القرصين قرب الحدود مع
الجزائر .ونقلت مصادر طبية أ ّن الجنود قتلوا يف كمني "إرهايب"
استهدفهم يف منطقة مغيلة يف والية القرصين.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2015/04/7 ،

يقل عن  18مدن ًيا
 2015/04/8قالت منظمة العفو الدولية إ ّن ما ال ّ
بينهم فتاة تبلغ من العمر  12عا ًما وأحد عامل اإلغاثة اإلنسانية قد
لقوا حتفهم يف مخيم الريموك منذ قيام "الدولة اإلسالمية" مبهاجمة
املخيم املخصص لالجئني الفلسطينيني واالستيالء عىل معظم مناطقه.
ويواجه آالف آخرون مخاطر أخرى مع تصعيد قوات النظام السوري
لقصفها املدفعي والجوي للمخيم ر ًدا عىل استيالء تنظيم الدولة
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اإلسالمية عىل املنطقة مبا يف ذلك قيامها بقصف املخيم بالرباميل
املتفجرة .كام تع ّرض املدنيون لنريان القناصة.
(منظمة العفو الدولية)2015/04/8 ،

 2015/04/8أحال النائب العام املرصي هشام بركات  379من أعضاء
فض اعتصام
جامعة اإلخوان املسلمني إىل محكمة الجنايات يف قضية ّ
يف أحد أحياء القاهرة الكربى بعد أسابيع من عزل الرئيس السابق
محمد مريس املنتمي للجامعة يف  2013عقب احتجاجات شعبية
عىل حكمه .وقال بيان أصدره النائب العام األربعاء "أمر النائب
متهم من أعضاء جامعة اإلخوان
العام بإحالة ثالمثئة وتسعة وسبعني ً
اإلرهابية املشاركني يف اعتصام ميدان النهضة املسلح مبحافظة الجيزة
إىل محكمة الجنايات".
(روسيا اليوم)2015/04/8 ،

 2015/04/8أحال النائب العام املرصي ،املستشار هشام بركات،
محافظ الرشقية األسبق حسن النجار( ،أحد القضاة املحالني عىل
املعاش بتهمة توقيع بيان دعم الرشعية) ،إىل املحاكمة الجنائية
بتهمة االنتامء لتنظيم جامعة "اإلخوان املسلمني" ،ومشاركته يف
التظاهرات الرافضة لالعرتاف بالنظام الحايل ،واالنقالب العسكري.
(العريب الجديد)2015/04/8 ،

 2015/04/10اختتمت يف العاصمة الروسية موسكو محادثات بني
ممثلني للحكومة السورية وبعض املعارضني السوريني ،دون إحراز
تق ّدم يذكر .ومل يتّفق املفاوضون إلّ عىل تب ّني "وثيقة عمل" من
نقاط عدة ،تعيد طرح املبادئ العامة التي جرى التوافق عليها خالل
اللقاء األول ،ومن بينها احرتام وحدة سوريا وسيادتها ،ومكافحة
وحل األزمة السورية بالطرق السياسية والسلمية
اإلرهاب الدويلّ ،
أي
وفقًا لبيان مؤمتر جنيف يف  30حزيران  /يونيو  ،2013ورفض ّ
تدخّل خارجي ورفع العقوبات عن سوريا.
(الجزيرة نت)2015/04/10 ،

 2015/04/10عقد املندوب الرويس الدائم لدى األمم املتحدة،
فيتايل تشوركني اجتام ًعا مع املندوبني الدامئني لدول مجلس التعاون
الخليجي يف األمم املتحدة ،ت ّم فيه مناقشة القضايا الخالفية يف
مسودة املرشوع الخليجي بشأن اليمن ،والذي تعارضه موسكو حتى
اآلن .وأشار مندوب السعودية عبد الله املعلمي إىل وجود خالف
حول  4نقاط وردت يف مسودة القرار ،وهي :كيفية وقف إطالق
النار وتوقيت ذلك وبحث صيغة أخرى توافقية .ومعارضة روسيا
رص عليه دول
فرض عقوبات عىل عبد امللك الحويث ،وهذا ما ت ّ
مجلس التعاون .فيام قبلت روسيا بحظر تسليح جميع األطراف ما

عدا الحكومة اليمنية .أ ّما نقطة الهدنة اإلنسانية وتقديم املساعدات
فعالقة من دون توافق.
(البيان)2015/04/11 ،

 2015/04/11قال نائب مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا رمزي عز
الدين رمزي ،إ ّن املنظمة الدولية ستعمل مع حكومة دمشق لضامن
سالمة الفلسطينيني والسوريني يف مخيّم الريموك الواقع عىل أطراف
دمشق .وأضاف أنّه عىل ثقة من أ ّن الحكومة السورية ستتعاون يف
تخفيف الوضع الذي يواجهه نحو  18ألف شخص يف مخيم لالجئني
الفلسطينيني يف دمشق يحاول تنظيم الدولة اإلسالمية السيطرة
عليه .وقال رمزي ،إنّه يشعر بالرضا التام بعد اجتامعه مع نائب
وزير الخارجية السوري فيصل املقداد ،وأنّه سيكون هناك تعاون
ج ّيد للغاية.
(رويرتز)2015/04/11 ،

 2015/04/11ثبت القضاء املرصي حكم اإلعدام عىل محمد بديع
املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني يف قضية ما يعرف بـ"غرفة
عمليات رابعة" .وحكم القايض محمد ناجي شحاتة عىل اثنني آخرين
شخصا
باإلعدام غياب ًيا ،بينام حكم بالسجن مدى الحياة عىل 23
ً
بينهم شاب مرصي أمرييك يدعى محمد سلطان.
(فرانس )2015/04/11 ،24

 2015/04/11قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويرتز إ ّن الواليات
املتحدة تقوم بتعزيز تبادل معلومات املخابرات مع السعودية
لتزويدها بقد ٍر أكرب من املعلومات بشأن األهداف املحتملة يف
الحملة الجوية التي تش ّنها السعودية ض ّد املقاتلني الحوثيني يف
اليمن .ويأيت تعزيز هذه املساعدة بعد أن أخفقت إىل ٍ
حد كبري
الغارات الجوية التي تش ّنها السعودية وحلفاء آخرون يف وقف تق ّدم
املوسعة
املقاتلني الحوثيني .وقال املسؤولون األمريكيون إ ّن املساعدة ّ
تتضمن بيانات مخابرات حساسة ستسمح للسعودية بتحسني
مراجعتها ألهدافها يف القتال الذي أسفر عن سقوط مئات القتىل
وترشيد عرشات اآلالف.
(رويرتز)2015/04/11 ،

عي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،رئيس
ّ 2015/04/12
حكومة الكفاءات خالد بحاح ،نائ ًبا له ،بعد مشاورات مكثفة
خالل الفرتة املاضية ،هدفت إىل تقوية جانب الرئاسة ،بعد أن
أصبح الرئيس الرشعي خارج البالد وخرجت السيطرة من يده يف
أغلب املدن.
(العريب الجديد)2015/04/12 ،
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 2015/04/12أصدر الرئيس عبد الفتاح السييس ،القرار بالقانون رقم
 ٢١لسنة  ،٢٠١٥بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،بحيث يعاقب
كل من يحفر نفقًا عىل حدود البالد ،ووفقًا للقرار
بالسجن املؤبد ّ
بقانون ،يُستبدل بنص املادة  82مكرر من قانون العقوبات املشار إليه،
كل من حفر أو أع ّد أو جهز أو استعمل
نصا يعاقب بالسجن املؤبد ّ
ً
طريقًا أو مم ًرا أو نفقًا تحت األرض يف املناطق الحدودية للبالد بقصد
االتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو املقيمني بها ،أو إدخال
أي يشء آخر
أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آالت أو ّ
مقو ًما مبال أو غري مقوم .كام ينص التعديل عىل أن يعاقب بالسجن
كل من ثبت علمه بوجود أو استعامل طريق أو ممر أو نفق
املؤبد ّ
تحت األرض يف املناطق الحدودية للبالد بالوصف والرشوط الواردة
أي من تلك
بالفقرة السابقة ،أو ثبت علمه بوجود مرشوع الرتكاب ّ
األفعال ومل يبلغ السلطات املختصة بذلك قبل اكتشافه.
(اليوم السابع)2015/04/12 ،

 2015/04/12صـ ّدق عبد الفتاح السييس عىل حركة تغيريات
وتعيينات محدودة يف القيادة العليا للقوات املسلحة ،بوصفه
القائد األعىل للقوات املسلحة .وشملت الحركة تعيني اللواء أركان
حرب بحري أسامة منري قائ ًدا للقوات البحرية ،خلفًا للفريق أسامة
الجندي ،واللواء أركان حرب نارص العايص قائ ًدا للجيش الثاين
تول منصب
امليداين ،خلفًا للواء أركان حرب محمد الشحات الذي ّ
مدير املخابرات الحربية واالستطالع ،خلفًا للواء صالح البدري الذي
ت ّم تعيينه مساع ًدا لوزير الدفاع.
(الحياة)2015/04/12 ،

 2015/04/13رفض الحوثيون قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي تعيني رئيس وزرائه السابق خالد بحاح نائبًا للرئيس .وقال
محمد عبد السالم ،املتحدث باسم الحركة الحوثية ،إنّهم لن يعرتفوا
أي يشء يتعلق بالوضع السيايس يف
بأي قرار يتّخذه هادي ،مؤك ًدا أ ّن ّ
ّ
اليمن يجب أن يتحدد من خالل حوار داخل البالد.
(يب يب يس العربية)2015/04/13 ،

 2015/04/13اقرتح مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا ستافان دي
ميستورا إجراء مشاورات يف جنيف بشأن محادثات سياسية جديدة
للتوصل
تشمل ممثلني سوريني ومن بعض الدول أيضً ا ،لتقديم فرص ّ
إىل أرضية مشرتكة بني الدول الرئيسة صاحبة املصلحة يف الرصاع.
ويأيت هذا االقرتاح بعد طلب األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون
استئناف العملية السياسية ،وذلك بعد انهيار محادثات السالم التي
رعتها األمم املتحدة .2014
(رويرتز)2015/04/13 ،

 2015/04/14اعتمد مجلس األمن الدويل القرار رقم  2216حول
اليمن ،وبأغلبية أربعة عرش صوتًا وامتناع روسيا .وافق مجلس األمن
عىل القرار الذي يفرض فيه عقوبات عىل كلٍ من عيل عبد الله
صالح وعبد الله يحي الحاكم وعبد الخالق الحويث والكيانات واألفراد
عمل بالقرار  .2140ودعا القرار كافة
الذين حددتهم اللجنة املنشأة ً
األطراف يف اليمن إىل االلتزام مببادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية
تنفيذها ،وبنتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وقرارات مجلس
األمن ذات الصلة .وأكّد القرار اتساقًا مع القانون اإلنساين الدويل،
رضورة قيام جميع األطراف بكفالة سالمة املدنيني.
(مركز أنباء األمم املتحدة)2015/04/14 ،

 2015/04/15أعلن رئيس الربملان الرتيك جميل تشيتشيك ،أ ّن بالده
كل
لحل األزمة اليمنية تحرضه ّ
ترغب يف تنظيم مؤمتر دويل للسالم ّ
رصح تشيتشيك
أطراف النزاع ،ويُعقد يف إسطنبول أو الرياض .و ّ
وأوضح أنّه من الرضوري أن يقوم املتمردون الحوثيون "بإخالء
األرايض التي سيطروا عليها وسحب قواتهم".
(يب يب يس العربية)2015/04/15 ،

 2015/04/15ق ّدم مبعوث املنظمة الدولية الخاص إىل اليمن ،جامل
بن عمر استقالته من منصبه.
(العريب الجديد)2015/04/16 ،

 2015/04/15ش ّنت قوات موالية لحكومة عبد الله الثني غارات
جوية قرب العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها خصومها يف حني
ت ّم استئناف محادثات السالم برعاية األمم املتحدة يف املغرب .ون ّدد
املبعوث الخاص لألمم املتحدة برناردينو ليون بالغارات الجوية
ووصفها بأنّها محاولة ملنع وفد طرابلس من السفر إىل املغرب
لحضور الجولة الجديدة من املحادثات.
(األهرام)2015/04/16 ،

 2015/04/17اجتمع سفراء مجلس األمن يف اجتامع مغلق غري
رسمي ،ومببادرة من الواليات املتحدة ،ملناقشة اتهامات باستخدام
غاز الكلور كسالح كيميايئ يف سوريا يف انتهاك لقرارات األمم املتحدة.
تسجيل مصو ًرا ملحاوالت إلنقاذ أرواح أطفال
ً
وعرض أطباء سوريون
بعد هجوم بغاز الكلور الذي نُفّذ يف الثاين عرش من آذار  /مارس
 2015عىل قرية رسمني يف محافظة إدلب يف شامل غريب سوريا.
(السفري)2015/04/17 ،

 2015/04/17طالبت نقابة الصحفيني السلطات يف تونس بسحب
مرشوع قانون يعرض أمام الربملان ويتعلق بحامية قوات األمن
والجيش ووصفته بأنّه معا ٍد لحرية التعبري والصحافة ويؤسس لدولة
ديكتاتورية .وقال نواب بالربملان إ ّن مرشوع قانون اإلرهاب املعروض

التوثيق والتقارير
أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
في الفترة 2015 / 04 / 30 - 2015 / 03 / 1
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عىل الربملان يتيح سلطة أكرب لقوات األمن ويزيد من مدة اإليقاف
بالتنصت عىل املكاملات الهاتفية وحتى
التحفظي إضاف ًة إىل السامح
ّ
تنصت ومراقبة يف مكاتب أو بيوت .أ ّما مرشوع تجريم
زرع أجهزة ّ
االعتداء فيتض ّمن تقييد إتاحة املعلومات بالنسبة إىل الصحفيني
وعقوبات قاسية لالعتداء عىل أفراد قوات األمن والجيش أو مقراتهم
أو عرباتهم.
(رويرتز)2015/04/17 ،

رصح الرئيس األمرييك باراك أوباما ،أنّه ال ميكن إنهاء
ّ 2015/04/18
األزمة يف ليبيا بعمليات عسكرية ،وأ ّن هناك حاجة إىل حل سيايس
هم بعض الدول الخليجية بتغذية الرصاع يف ليبيا .ودعا
يف ليبيا ،متّ ً
هذه الدول إىل أن تساعد يف خفضه اآلن واملساعدة يف تهدئة الوضع
السيايس فيها.
(يب يب يس العربية)2015/04/18 ،

 2015/04/19أعلن متحدث باسم الحكومة اليمنية عن رفض بالده
خطة سالم من أربع نقاط ق ّدمتها إيران لألمم املتحدة ،فقد وصفها
املتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي باملناورة السياسية .وتدعو
كل الهجامت
الخطة اإليرانية إىل وقف فوري إلطالق النار ،وإنهاء ّ
العسكرية األجنبية ،وتقديم املساعدات اإلنسانية ،واستئناف حوار
وطني واسع ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية ال تقيص أح ًدا.
(فرانس )2015/04/19 ،24

متهم بقضية
 2015/04/19قضت محكمة مرصية ،بإحالة 11
ً
أحداث إستاد بورسعيد املعروفة باسم "مجزرة بورسعيد" ،إىل مفتي
الجمهورية ،الستطالع الرأي الرشعي يف الحكم بإعدامهم ،وح ّددت
جلسة  30أيار  /مايو  2015للنطق بالحكم .ودانت محكمة جنايات
والرتصد،
بورسعيد املتهمني بتهمة "القتل العمد مع سبق اإلرصار
ّ
والقتل والرشوع فيه" ،خالل أحداث العنف التي شهدها إستاد
بورسعيد ،يف أعقاب مباراة األهيل املرصي ،مطلع شباط  /فرباير
قتيل من مش ّجعي الفريق.
 ،2012والتي أسفرت عن سقوط ً 72
(يس إن إن)2015/04/19 ،

والقوات املوالية للرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح .كام
أعلنوا عن تدشني عملية "إعادة األمل" التي ستتضمن استئناف
العملية السياسية وفق قرار مجلس األمن الدويل رقم  ،2216واملبادرة
الخليجية ،ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
(الرشق األوسط)2015/04/21 ،

 2015/04/21و ّجه أعضاء جمهوريون ودميقراطيون يف مجلس الشيوخ
األمرييك ،رسالة إىل الرئيس األمرييك باراك أوباما عىل إقامة مناطق
إنسانية آمنة يف سوريا ،واعتربوا أ ّن النزوح البرشي الهائل والقتل
والدمار إهانة للعامل املتحرض ،ويجب أن يتوقّف .وحثّ أعضاء مجلس
الشيوخ أوباما عىل تأمني املنطقة الحدودية من جانب تركيا.
(روسيا اليوم)2015/04/22 ،

هم،
حكم بالسجن عىل  13متّ ً
 2015/04/21أصدرت محكمة مرصية ً
يف مقدمتهم الرئيس املعزول ،محمد مريس ،بالسجن ملدة  20عا ًما،
عىل خلفية أحداث "االتحادية" .وشملت أحكام السجن باملدة نفسها
عد ًدا من قيادات اإلخوان ،عىل رأسهم محمد البلتاجي ووجدي غنيم
وعصام العريان.
(يس إن إن)2015/04/21 ،

عب األمني العام لألمم املتحدة ،عن قلقه من تج ّدد
ّ 2015/04/23
الرضبات الجوية يف اليمن يف عاصفة الحزم التي تقودها السعودية.
وقال للصحفيني إنّه حني قرأ تقرير استئناف القتال شعر بقلق شديد،
ويأمل أن تكون هناك نهاية للقتال بأرسع ما ميكن .وقد أعلنت
السعودية يوم الثالثاء أنّها أنهت عمليات عاصفة الحزم التي بدأت
قبل نحو شهر وبدء عملية إعادة األمل ،لك ّنها استمرت يف استهداف
تجمعات للحوثيني ومواقع تابعة للرئيس السابق صالح.
(املشهد اليمني)2015/04/23 ،

 2015/04/23مقتل ثالثة جنود يف هجوم عىل دبابة للجيش املرصي
جنوب الشيخ زويد مبحافظة شامل سيناء ،بينام تعرضت قرى يف
املنطقة ذاتها لقصف مدفعي من نقاط تابعة للجيش.
(الجزيرة نت)2015/04/23 ،

حكم باإلعدام عىل 22
 2015/04/20أصدرت محكمة مرصية
ً
شخصا من مؤيدي جامعة اإلخوان املسلمني .واتهم هؤالء بالهجوم
ً
عىل مركز للرشطة يف مدينة كرداسة مبحافظة الجيزة عام  2013بعد
عزل الرئيس السابق محمد مريس.

 2015/04/24قالت األمم املتحدة إ ّن إجاميل عدد القتىل يف اليمن
من املدنيني بسبب القتال والغارات الجوية منذ بداية القصف يف 26
شخصا .وقالت منظمة األمم
آذار  /مارس  2015وصل إىل نحو ً 551
طفل عىل األقل بني القتىل.
املتحدة للطفولة (يونيسيف) إ ّن ً 115

 2015/04/21أعلنت دول تحالف عاصفة الحزم انتهاء عملياتها
بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،وبعد تحقيق
ٍ
أهدافها اإلسرتاتيجية يف اليمن ورضب قدرات امليليشيات الحوثية

 2015/04/24دعت مسؤولة املساعدات باألمم املتحدة فالريي أموس،
مجلس األمن الدويل إىل فرض حظر أسلحة وعقوبات مو َّجهة يف سوريا،
وتفويض لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق

(فرانس)2015/04/20 ،24

(رويرتز)2015/04/24 ،
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يف وضع املناطق املحارصة ،وتحويل املدارس واملستشفيات إىل مواقع
عسكرية ،وش ّن هجامت عىل هذه املنشآت .وذكرت األمم املتحدة أ ّن
هناك نحو  440ألف شخص محارص يف سوريا.
(رويرتز)2015/04/24 ،

عي األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون الدبلومايس
ّ 2015/04/25
املوريتاين إسامعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث ًا أمم ًيا إىل اليمن خلفًا
لـجامل بن عمر الذي تن ّحى عن منصبه ،بعدما واجه انتقادات
لجهود الوساطة التي قام بها.
(الجزيرة نت)2015/04/25 ،

 2015/04/25بعد معارك دامت لثالثة أيام ،نجحت قوات املعارضة
السورية يف السيطرة عىل مدينة جرس الشغور يف ريف إدلب الجنويب
الغريب لتحقق بذلك إنجازًا جدي ًدا لها ،بعد السيطرة عىل مدينة إدلب
فضل عن تق ّدمها
وبرصى الشام ومعرب نصيب عىل الحدود األردنيةً ،
املستم ّر يف القلمون وحلب.
(العريب الجديد)2015/04/26 ،

 2015/04/26اعتربت منظمة هيومن رايتس ووتش "املحاكمة األوىل
للرئيس املرصي السابق محمد مريس معيبة بسبب انتهاكات إلجراءات
التقايض السليمة ،وظهور التح ّيز وغياب األدلة القطعية" .وكان مريس
قد أدين يف  21نيسان  /أبريل  ،2015وحكم عليه بالسجن  20عا ًما.
وقد وجد استعراض أجرته هيومن رايتس ووتش ملوجز ملف قضية
االدعاء أدلة قليلة بخالف شهادة ضباط الجيش والرشطة لتأييد إدانة
مريس بتهمة التواطؤ يف االحتجاز غري القانوين وتعذيب املتظاهرين
مم قام به كبار مساعديه وأعضاء جامعة اإلخوان املسلمني
وترهيبهمّ ،
رئيسا يف كانون األول  /ديسمرب .2012
عندما كان ً
(هيومن رايتس ووتش)2015/04/26 ،

 2015/04/28أحالت الحكومة التونسية مرشوع قانون "زجر
االعتداءات عىل القوات املسلحة وقوات األمن" ،عىل الربملان ملناقشته
والتصديق عليه .لكن يواجه هذا القانون الكثري من االنتقادات
داخل الربملان وخارجه ،وحتى يف صلب االئتالف الحاكم ،بسبب
ما تض ّمنه بعض فصوله من عقوبات مشددة ال تتالءم مع مسار
االنتقال الدميقراطي الذي تسلكه الدولة منذ ثورة 2011؛ إذ يرى
البعض أنّه مرشوع لقانون يحمي األمنيني والعسكريني .وهناك
مخاوف للمجتمع املدين يف تونس من محاولة إلعادة رعب "دولة
البوليس" .وقال النائب عامد الداميي ،أمني عام حزب املؤمتر من أجل

الجمهورية املعارض ،إ ّن مرشوع القانون ال يرقى إىل مستوى يحرتم
املبادئ العامة لحقوق اإلنسان ومقتضيات دستور الجديد لعام 2014
واملعايري الدولية ،وأ ّن أزمة الثقة ال تزال قامئة ،نحتاج إىل سنوات
أخرى إلعادة بناء الثقة بني األمن واملواطنني.
(الرشوق التونسية)2015/04/28 ،

 2015/04/28قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
إ ّن عدد النازحني من جراء أعامل العنف يف اليمن ،زاد إىل أكرث من
مثيل التقدير السابق الذي بلغ  150ألفًا يف نيسان  /أبريل.2015
وأضاف املكتب أ ّن "مخزونات الوقود تنفد ،ما يؤدي إىل توقّف
محطات املعالجة التي مت ّد سكان العاصمة صنعاء باملياه ،وكذلك
عمليات توزيع الغذاء التي تقوم بها وكاالت اإلغاثة اإلنسانية التي
وفّرت الطعام لنحو نصف مليون شخص يف األسبوعني املنرصمني.
(الحياة)2015/04/28 ،

 2015/04/29أصدر العاهل السعودي امللك سلامن بن عبد العزيز،
أوامر ملكية بإعفاء صاحب و ّيل عهده األمري مقرن بن عبد العزيز
آل سعود من والية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء
بنا ًء عىل طلبه ،وتعيني محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا
ورئيسا ملجلس
للعهد ،ونائ ًبا لرئيس مجلس الوزراء وزي ًرا للداخلية
ً
الشؤون السياسية واألمنية ،وتعيني األمري محمد بن سلامن بن عبد
العزيز آل سعود وليًا لو ّيل العهد ،ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء
ورئيسا ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
وزي ًرا للدفاع
ً
(وكالة األنباء السعودية)2015/04/29 ،

 2015/04/30دعا البيان الختامي الجتامع وزراء خارجية مجلس
التعاون الخليجي إىل تنفيذ قرار مجلس األمن بشأن اليمن بشكل
شامل .ودعا األطياف اليمنية كافة ،مع بدء عملية "إعادة األمل"
إىل االنخراط يف عملية الحوار الوطني الشامل ،ونبذ العنف ،واحرتام
الرشعية ،إىل جانب رضورة االلتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصلة،
بأي شكل
خصوصا القرار 2014 /2140
ً
املعني مبحاسبة من يسعى ّ
ّ
للحيلولة دون استكامل الفرتة االنتقالية وتفويض العملية السياسية
يف اليمن ،إضاف ًة إىل ما تض َّمنه القرار األخري  ،2015 /2216مؤك ًدا
استمرار دعم دول املجلس العملية السياسية يف اليمن ،لتعزيز روح
التوافق الوطني بني جميع األطراف اليمنية.
(روسيا اليوم)2015/04/30 ،

