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 2015 /5 /3أكّدت مصادر مرصية أ ّن عملية برية محدودة ملساعدة
القوات اليمنية واملقاومة الشعبية املناوئة للحوثيني ،متَّت ،كام
أكّدت دخول نحو  100عنرص فقط من القوات الخاصة السعودية
والخليجية من البحر ليس بينها عنارص مرصية .وأوضحت املصادر
أ ّن العنارص املرصية التي ت ّم إرسالها ،والتي يبلغ عددها  700عنرص،
مازالت يف األرايض السعودية .وذكرت هذه املصادر أ ّن املسؤولني
املرصيّني يف القاهرة "مل يكونوا عىل علمٍ بعملية اإلنزال املحدودة"،
وأنهم "علموا بالنبأ من مصادر استخباراتية".
(العريب الجديد)2015 /5 /3 ،

 2015 /5 /5قال املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ،السفري بدر
عبد العاطي ،إ ّن مرص سوف تستضيف امللتقى املوسع للقبائل الليبية
خالل أيار /مايو  ،2015وإ ّن موعد امللتقى يجري تحديده بالتنسيق
مع القبائل الليبية واألمم املتحدة.
(بوابة األهرام)2015 /5 /5 ،

 2015 /5 /7أعلنت السعودية ،هدن ًة إنساني ًة مدتها خمسة أيام
تجاه جامعة الحوثيني اليمنية ،عىل أن يتوقف القتال يف شتى أنحاء
رصح وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبري ،يف مؤمتر
اليمن .و ّ
صحايف مشرتك يف الرياض مع وزير الخارجية األمرييك جون كريي،
باقرتاح الهدنة والتنسيق مع املنظامت الدولية إليصال املساعدات
اإلغاثية لألشقاء يف اليمن ،وقال إنّه يجب عىل الحوثيني وحلفائهم
أن يلتزموا ذلك ،وألَّ يقوموا بأعامل عدوانية يف اليمن خالل هذه
الفرتة التي سيجري تحديدها قري ًبا .ور ّحب كريي باالقرتاح ،مؤكّ ًدا
أ ّن السعودية والواليات املتحدة ال تتحدثان عن إرسال قوات برية
إىل اليمن.
(رويرتز)2015 /5 /7 ،

 2015 /5 /9أعلن املرشح الرئايس السابق ،حمدين صباحي ،عن
اعتزامه تدشني تحالف االتحاد الدميقراطي .وقال إ ّن التحالف الذي
يسعى لتشكيله سيايس وال عالقة له بخوض االنتخابات الربملانية،
وهو يضم الحزب املرصي الدميقراطي وأحزاب التيار الدميقراطي ،عىل
خالف اتحادات الفالحني والعامل .ويسعى التحالف لتحقيق أهداف
الثورة عرب الطرق السلمية ،يف شكل اقرتاحات ومطالبات للدولة،
مشد ًدا عىل رضورة مواجهة الفساد وتحقيق العدالة االجتامعية.
(البلد)2015 /5 /9 ،

رصحت هيومن رايتس ووتش بأ ّن عىل أعضاء مجلس
ّ 2015 /5 /12
األمن انتهاز فرصة تقديم املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
عرضً ا بشأن التحقيق املتعلق بليبيا يف  12أيار /مايو  ،2015للتعبري
عن رفضهم لحالة اإلفالت من العقاب التي تسود ليبيا ،وبأ ّن املدعية

العامة للمحكمة الجنائية الدولية مامرسة التفويض الذي منحه
إيّاها املجلس باإلجامع لفتح تحقيق يف الجرائم .ويف هذا الشأن قال
ريتشارد ديكر ،مدير قسم العدل الدويل يف هيومن رايتس ووتش:
"بالنظر إىل عجز السلطات الليبية عن وضع ح ّد لهذه االنتهاكات،
عالو ًة عىل مالحقة املتسببني بها ،آن للمحكمة الجنائية الدولية أن
ُوسع من نطاق تحقيقها" .وأضاف ديكر أنه حان الوقت ليك يدرك
ت ّ
مجلس األمن أ ّن تحقيق العدالة يف االنتهاكات ِ
الخطرة التي تشهدها
ليبيا أمر رضوري لتحقيق سالم دائم ،وأ ّن صمت أعضاء مجلس األمن
تجاه حالة اإلفالت من املساءلة التي تع ّم ليبيا سوف يتسبب بسقوط
آالف الضحايا اآلخرين.
(هيومن رايتس ووتش)2015 /5 /12 ،

 2015 /5 /14قال ستيفان دوجاريك املتحدث الرسمي باسم األمني
العام لألمم املتحدة إ ّن بان يك مون ينوي عقد لقاء بني طريف األزمة
اليمنية يف الخارج .وأضاف دوجاريك أ ّن اللقاء سيعقد يف دولة ثالثة
غري السعودية واليمن ،لكنه مل يستبعد أن يعقد يف جنيف ،من دون
أن يحدد موع ًدا لهذا اللقاء أو الدول التي ستحرضه.
(روسيا اليوم)2015 /5 /14 ،

 2015 /5 /15اتهمت رئيسة جمعية القضاة التونسيني روضة القرايف
حزيب نداء تونس والنهضة ،مبحاولة رضب استقاللية القضاء وإخضاعه
للسلطة التنفيذية ،وبأنه يوجد اتفاق بني الحزبني داخل الربملان
إلسقاط التصور الدستوري والقراءة الدميقراطية للدستور عىل تركيز
القضاء املستقل بتونس من خالل هذا املرشوع .وقالت القرايف إ ّن
هذا املرشوع يجب ّأل يخضع لألغلبية املتشددة عىل حساب األقلية،
وذلك ملا يتصف به من أهمية وخطورة بالنسبة إىل مستقبل الدولة
السلط يف النظام الدميقراطي.
املدنية ،والنظام الجمهوري ،وتوازن ُ
ودعت الرئيس التونيس إىل استخدام صالحياته يف الطعن يف قرار
املجلس األعىل للقضاء ،ولفتت االنتباه إىل أ ّن الهيئات القضائية يف
تونس اتفقت عىل عدم التعامل مع القانون الجديد.
(العريب الجديد)2015 /5 /15 ،

 2015 /5 /20ع َّد نائب وزير الدفاع السابق ،خالد رشيف االنتخابات
السبيل الوحيد إلنهاء الـراع يف ليبيا حيث تتنافس حكومتان
وبرملانان عىل السلطة والرثوة النفطية للبالد .وقال إ ّن والية املجلس
الذي يوجد مق ُّره يف طربق ستنتهي يف أكتوبر ترشين األول 2015
مبوجب القانون ،وهو ما يفتح الطريق إلجراء انتخابات جديدة
حل وسطًا ،وإ ّن الجانبني يجب أن يوافقا عىل وقف إطالق
بوصفها ًّ
النار حتى يتسنى إجراء االنتخابات يف ترشين األول /أكتوبر .وطلب
رشيف من املجتمع الدويل اإلرشاف عىل االنتخابات حتى تكون
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نزيهةً ،وال تحدث حاالت التزوير ،عىل أن يكون اإلرشاف من جميع
كل مناطق ليبيا.
األطراف يف ّ
(رويرتز)2015 /5 /20 ،

 2015 /5 /21أصدرت هيئة الرقابة اإلدارية واملالية التابعة للمؤمتر
متهم يف قضايا فساد
الوطني العا ّم يف ليبيا تقري ًرا يؤكد إحالة ً 256
ما ّيل إىل النائب العا ّم؛ منهم مسؤولون يف حكومتي طربق وطرابلس
متهم أُحيلوا عىل
املتصارعتني يف البالد .وكشف التقرير عن أ ّن ً 75
متهم أُحيلوا من جهة هيئة
القضاء من جهة ديوان املحاسبة ،وً 181
الرقابة اإلدارية ،خالل عام  .2014وأشار التقرير إىل أ ّن معظم القضايا
تتعلق برصف مخصصات مالية دون سند وتسويات قانونية ،مؤك ًدا
أنه جرت مخاطبة جهات حكومية بشأن اسرتجاع مبالغ مالية ُصفت
من دون وجه حق.
(العريب الجديد)2015 /5 /21 ،

 2015 /5 /21أثنى الرئيس األمرييك باراك أوباما خالل لقاء عقده
مع الرئيس التونيس الباجي قائد السبيس يف واشنطن ،بالتقدم
الدميقراطي يف تونس بعد ثورة  .2011وأكّد أوباما عزمه م ْنح تونس
وضع حليف رئييس للواليات املتحدة خارج حلف الناتو ،كام وعد
بتقديم مساعدات يف وقت قريب لتتيح لتونس استكامل اإلصالحات
االقتصادية.
(روسيا اليوم)2015 /5 /22 ،

 2015 /5 /25انطلقت أعامل مؤمتر زعامء القبائل الليبية يف القاهرة
الذي يسعى لتحقيق االستقرار وتوحيد الصفوف وراء الحكومة
املعرتف بها دول ًّيا .ودعا وزير الخارجية املرصي ،سامح شكري،
القبائل الليبية إىل توحيد كلمتهم لتحقيق االستقرار يف ليبيا من أجل
بناء الدولة الليبية وتحقيق السلم .وطالب شكري الحكومة املرصية
بدعم الرشعية الليبية ممثّل ًة مبحلس النواب ،ودعم الجيش الليبي
بالسالح واملعدات لتحرير البالد من اإلرهاب.
(شينخوا)2015 /5 /25 ،

 2015 /5 /26ق ّررت محكمة األمور املستعجلة باإلسكندرية تحديد
كل من رئيس
جلسة  9حزيران /يونيو  2015لنظر أوىل جلسات إلزام ّ
الجمهورية ،ووزير الخارجية ،بصفتهام ،مل ْنع منظمة "هيومن رايتس
ووتش" من العمل داخل مرص ووقف نشاطها بسبب خطورتها تجاه
األمن القومي املرصي .وكان أحمد عز العرب ،املحامي واملنسق العا ّم
للجبهة الوطنية لدعم مرص ،قد أقام دعوى (رقم  ،807سنة ،)2015
قال فيها إ ّن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ،تتدخل يف الشؤون
القضائية املرصية بأسلوب بعيد من املوضوعية والحيادية.
(األهرام)2015 /5 /26 ،

 2015 /5 /27أعلن مصدر يف الرئاسة اليمنية ،يف بيان صحايف ،أ ّن
اللواء عبده محمد حسني الحذيفي ،وزير الداخلية الجديد ،أ ّدى
اليمني الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي ،يف مقر
إقامته بالرياض مبناسبة تعيينه وزي ًرا للداخلية باليمن .وكان الرئيس
اليمني قد أصدر قرا ًرا بتعيني العميد الركن عبده الحذيفي ،وزي ًرا
للداخلية يف الحكومة الرشعية التي يرأسها خالد بحاح وترقيته إىل
رتبة لواء .كام أصدر الرئيس اليمني يف األيام املاضية قرارات يف إطار
تطهري املؤسستني األمنية والعسكرية اليمنية من القيادات األمنية
والعسكرية املوالية لجامعة الحويث ،وقضت هذه القرارات إقالة عدد
من القيادات األمنية والعسكرية ،وإحالتهم عىل القضاء العسكري
بتهمة الخيانة الوطنية.
(الرشق)2015 /5 /27 ،

 2015 /5 /27قال األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون إ ّن الشعب
السوري فقَد أمله ،مع دخول الحرب عامها الخامس ،مش ًريا إىل أ ّن
رشدت ثلث
الحرب يف سورية قتلت أكرث من  220ألف شخص ،و ّ
السكان ،وأ ّن عدد املحتاجني إىل املساعدات اإلنسانية بلغ  12.2مليون
شخص .وج ّدد األمني العا ّم لألمم املتحدة تأكيده أ ّن الرصاع يجب
ينتهي بتسوية سياسية ،ال بحل عسكري ،داع ًيا جميع األطراف
أن
َ
إىل االعرتاف بالخيار السيايس؛ أل ّن ذلك سيكون يف مصلحة الشعب
السوري وسينقذ مزي ًدا من األشخاص.
(روسيا اليوم)2015 /5 /27 ،

 2015 /5 /29أثارت عودة تنظيم بالك بلوك وإعالن مسؤوليتها
عن ع ّدة عمليات من عمليات العنف التي بدأت يف التصاعد ،خالل
األيام األخرية يف مرص ،كث ًريا من التساؤالت .ومن بيت تلك العمليات
قطْع طريق شارع شبني الكوم أمام مجمع املحاكم باإلسامعيلية ،ر ًّدا
رصحت
عىل االشتباكات الجارية مع بعض أفراد الكتلة يف القاهرة .و ّ
الحركة يف صفحتها عىل فيسبوك بعودتها إىل انطالقة ثانية ،بعد
اختفائها م ّدة عامني (بعد إطاحة الرئيس محمد مريس) ،وهو ما أثار
رس ظهورها املفاجئ وإعالنها عن معارضتها
جدلً واس ًعا متعلّقًا ب ّ
للنظام الحايل ،وتب ّني مجموعة من العمليات ض ّده ،بل فتح باب
االنضامم إليها بحسب املنطقة الجغرافية.
(العريب الجديد)2015 /5 /29 ،

 2015 /5 /30ش ّدد وزير الخارجية التونيس الطيب البكوش ،يف
اجتامع ممثيل البلديات والجامعات املحلية الليبية الذي ُعقد يف
تونس ،التزام بالده عدم التدخل يف شؤون ليبيا الداخلية واحرتام
خياراتها بعي ًدا من منطق الوصاية .كام أكّد البكوش حرص تونس
كل األطراف الليبية ومساعدتها عىل التوصل
الدائم عىل تشجيع ّ
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حل سيايس توافقي لألزمة يف ليبيا .وأوضح البكوش استعداد
إىل ّ
الجانب التونيس لوضع "خالصة التجربة التونسية يف مجال االنتقال
الدميقراطي عىل ذمة الشعب الليبي لالستئناس بها ،مؤك ًدا دعم
تونس لرعاية األمم املتحدة للجهود الرامية إىل تحقيق توافق حول
حل األزمة الليبية بالحوار وبالطرق السلمية".
(رصد)2015 /5 /30 ،

 2015 /6 /4قضت محكمة النقض يف مرص قبول الطعن يف
قرار محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى املرفوعة عىل
الرئيس السابق حسني مبارك يف قضية قتل املتظاهرين إبان ثورة
كل الطعون الخاصة ببقية
 25يناير  .2011ورفضت املحكمة ّ
نجل مبارك عالء وجامل ،ووزير الداخلية
املتهمني يف القضية ،وهم َ
السابق ،وستة من كبار مساعديه ،ورجل األعامل الهارب حسني
سامل .وحددت املحكمة جلسة  5ترشين الثاين /نوفمرب  2015إلعادة
حكم نهائ ًّيا وبات ًّا
املحاكمة من جهة محاكمة جنائية ،حتى تصدر ً
أي نحو من أنحاء
يف موضوع القضية ال رجع َة فيه وال طع َن عىل ّ
التقايض.
(يب يب يس عريب)2015 /6 /4 ،

 2015 /6 /4قضت محكمة الجنايات ،يف مدينة سوهاج جنوب مرص،
س ْجن  51عض ًوا من أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني املحظورة يف
البالد ومؤيديهم .وقال مصدر قضايئ إ ّن املحكمة عاقبت  42فر ًدا
بالسجن املشدد م ّدة  10سنوات ،و 3أفراد بالسجن م ّدة  5سنوات،
و 6أفراد بالسجن م ّدة  3سنوات ،مضيفًا أنها ب ّرأت  3متهمني .وتتصل
التهم املوجهة إليهم باحتجاج نظّمه اإلخوان املسلمون يف سوهاج يف
كانون الثاين /يناير  2014تح َّول إىل أعامل ُعنف.
(روسيا اليوم)2015 /6 /4 ،

 2015 /6 /4أعلن الحوثيون موافقتهم عىل املشاركة يف محادثات
السالم التي ترعاها األمم املتحدة ،املزمعة يف  14حزيران /يونيو
2015يف جنيف .وأكّد ضيف الله الشامي ،عضو املكتب السيايس
للجامعة مشاركة الحوثيني يف املحادثات ودعم جهد األمم املتحدة
أي رشوط".
"إلدارة الحوار بني الفرقاء اليمنيني من دون ّ
(فرانس )2015 /6 /5 ،24

 2015 /6 /5قال مسؤولون يف تونس إ ّن محت ِّجني غاضبني كانوا
يطالبون بالتنمية والتوظيف يف مدينة دوز يف جنوب البالد اشتبكوا
مع قوات األمن وأحرقوا مق َّرين للرشطة يف أحدث توتّر اجتامعي
تواجهه الحكومة االئتالفية .وقال محمد عيل العروي املتحدث باسم
وزارة الداخلية إ ّن املحتجني أحرقوا مق َّرين لألمن وعربة رشطة يف
مدينة دوز ،يف احتجاجات مستمرة منذ  3حزيران /يونيو ،للمطالبة

بالتنمية يف املنطقة .وبدأ مئات الشبان يف مدينة دوز الواقعة جنوب
تونس احتجاجات مطالبني بوقف التهميش الذي تعانيه املدينة
وإيجاد فرص العمل وبتوظيف أبنائهم يف رشكات نفطية تعمل
باملنطقة.
(رويرتز عريب)2015 /6 /5 ،

 2015 /6 /5دان مجلس األمن استمرار الهجامت العشوائية عىل
املدنيني يف سورية ،مبا يف ذلك القصف الجوي والقصف بالرباميل
املتفجرة التي تقول القوى الغربية إ ّن "الحكومة فقط هي القادرة
عىل القيام بهام".
(الحياة)2015 /6 /6 ،

 20015 /6 /5قالت القوات التي تقودها السعودية إ ّن أربعة
سعوديني قُتلوا بعد ش ّن القوات املوالية للرئيس اليمني السابق عيل
عبد الله صالح ومقاتلني حوثيني هجو ًما عىل منطقتي جيزان ونجران
الحدوديتني.
(رويرتز عريب)2015 /6 /6 ،

 2015 /6 /6أطلق الحوثيون والقوات املتحالفة معهم من الجيش
اليمني صاروخ سكود عىل السعودية .وقالت اململكة إنها أسقطته
يف تصعيد كبري للحرب املستمرة منذ أكرث من شهرين .وبعد الهجوم
ٍ
الصاروخي أعلن الحوثيون أ ّن  38مين ًّيا قُتلوا يف غار ٍ
وقصف
ات جوية
مدفعي سعودي عىل محافظات قريبة من الحدود.
(رويرتز عريب)2015 /6 /7 ،

 2015 /6 /8ق ّدم مفاوضون من األمم املتحدة إىل أطراف النزاع
املسلح يف ليبيا مسودة مقرتح لتشكيل حكومة وحدة يف محاولة
إلنهاء الرصاع .ويدعو مقرتح األمم املتحدة إىل حكومة وفاق وطني
م ّدته عا ٌم ،يكون له مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء ونائبان يف
وينص االتفاق عىل أ ّن
السلطة التنفيذية ،ويكون مق ّره طرابلسّ .
مجلس النواب  -الربملان املنتخب عام  ،2014ومقره اآلن يف رشق
البالد  -هو الهيئة الترشيعية الوحيدة .ويدعو االتفاق أيضً ا إىل
مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألّف من  120عض ًوا من أعضاء
برملان طرابلس ،ويتناول كذلك رشوط وقف إطالق النار ،ونزع سالح
الجامعات املسلحة ،وتشكيل قوات مسلحة موحدة ،وانسحاب
الجامعات املسلحة من املنشآت النفطية واملطارات واملنشآت
األخرى ،بعد توقيع االتفاق.
(الرياض)2015 /6 /10 ،

 2015 /6 /9قضت محكمة جنايات بورسعيد املرصية ،إعدام
متهم يف القضية املعروفة إعالميًّا بـ "مذبحة بورسعيد" التي
ً 11
وقعت يف األول من فرباير /شباط  ،2012يف "إستاد بورسعيد" ،راح

التوثيق والتقارير
أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
في الفترة 2015 /6 /30 - 2015 /5 /1
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شخصا من مشجعي النادي األهيل املعروفني باسم
ضحيتها ً 74
"األلـراس األهــاوي" ،أثناء مباراة كرة القدم بني األهيل واملرصي
البورسعيدي .واتهمت النيابة العامة املحكومني من القيادات األمنية
بتبييت النية وعقد العزم عىل االعتداء عىل جمهور النادي األهيل
فضل عن تسهيل الدخول إىل إستاد بورسعيد بأعداد غفرية
"األلرتاس"ً ،
من دون تفتيش ،إضاف ًة إىل تهمة اإلحجام عن مبارشة الواجبات التي
يفرضها الدستور والقانون يف ما يخص الحفاظ عىل النظام واألمن
العا ّم وحامية األشخاص واألموال ومنع وقوع الجرائم.
(العريب الجديد)2015 /6 /9 ،

املنحل تعليق مشاركته يف
ّ
 2015 /6 /9ق ّرر مجلس نواب طربق
جلسات الحوار املنعقدة حاليًّا بالصخريات يف املغرب ،إىل جانب
جلسات الحوار املنتظرة يف أملانيا ،اعرتاضً ا عىل إحدى املسودات التي
جرى تداولها للمناقشة .ويأيت ذلك مع تطور ميداين مه ّم متمثّل
بسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية عىل مدينة رست.
(الجزيرة .نت)2015 /6 /10 ،

 2015 /6 /10وافــق الرئيس األمــريك ،بــاراك أوباما عىل نرش
 450جنديًّا أمريكيًّا إضافيًّا يف العراق ،لترسيع وترية تدريب القوات
العراقية التي تتصدى لتنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) .وقال
البيت األبيض ،يف أحد بياناته ،إ ّن هذا القرار يهدف إىل "تحسني
قدرات الرشكاء وفاعليتهم عىل األرض" ،موض ًحا أ ّن "هؤالء الجنود
لن يشاركوا يف العمليات القتالية امليدانية عىل غرار الـ 3100
جندي املوجودين يف العراق.
(العريب الجديد)2015 /6 /10 ،

التي دعا إليها مبناسبة بدء شهر رمضان يجب أن تستمر ،عىل األقل،
أسبوعني للسامح بدخول اإلمدادات األساسية للبالد.
(رويرتز عريب)2015 /6 /16 ،

 2015 /6 /16قضت محكمة مرصية رسم ًّيا إعدام الرئيس املعزول
محمد مريس بعد أن دانته يف قضية اقتحام عدد من السجون
والهروب منها خالل ثورة  25يناير .ودعت جامعة اإلخوان املسلمني
إىل "ه ّبة شعبية عارمة" لالحتجاج عىل األحكام التي وصفتها بأنها
مس َّيسة ،وبأنها تأيت يف إطار "الحملة القمعية التي يش ّنها االنقالب
العسكري ضد الرئيس الرشعي" .وأعربت اإلدارة األمريكية عن
"قلقها العميق" بشأن الحكم ،ووصف جوش إرنست املتحدث باسم
البيت األبيض الحكم بأنه "مس َّيس" .وع َّد الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان الحكم "مذبح ًة للقانون والحقوق األساسية" .وأعرب األمني
العام لألمم املتحدة بان يك مون عن قلقه البالغ من األحكام الصادرة
يف حق مريس و 90آخرين من اإلخوان واملتعاطفني معهم.
(يب يب يس عريب)2015 /6 /17 ،

 2015 /6 /16أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن هجوم
عىل مركز للرشطة يف سيدي بوزيد يف تونس قُتل فيه ثالثة عنارص
من الرشطة.
(القدس العريب)2015 /6 /16 ،

 2015 /6 /16قضت محكمة بحرينية س ْجن زعيم املعارضة عيل
سلامن أربع سنوات التهامات بالتحريض عىل االضطرابات ،وقالت
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية املعارضة إ ّن الحكم قد يف ّجر مزي ًدا
من االحتجاجات يف اململكة.
(رويرتز عريب)2015 /6 /17 ،

لقي أكرث من  20من املواطنني السوريون الدروز
َ 2015 /6 /11
مرصعهم برصاص عنارص من جبهة النرصة يف محافظة إدلب يف شامل
غرب سورية ،يف إثر مشادة بني الطرفني تطورت إىل إطالق نار.

 2015 /6 /19انتهت املحادثات التي ترعاها األمم املتحدة لوقف
أي اتفاق ،يف حني واصلت طائرات
إطالق النار يف اليمن من دون ّ
التحالف الذي تقوده السعودية قصف الحوثيني واملتحالفني معهم
مبا يف ذلك قوات الحرس الجمهوري.

 2015 /6 /15افتتح األمني العا ّم لألمم املتحدة بان يك مون محادثات
السالم اليمنية يف جنيف بالدعوة إىل وقف إطالق النار ألغراض
إنسانية بعد ليلة قصفت خاللها طائرات التحالف الذي تقوده
السعودية العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيني.
ومنذ أن بدأ التحالف العمليات العسكرية يف آذار /مارس 2015
لوقف تقدم الحوثيني املدعومني من إيران إىل عدن ،ودعم الرئيس
عبد ربه منصور هادي الذي كان موجودا يف املدينة الساحلية يف ذلك
الحني ،قُتل ما يزيد عن  2600شخص .وقال بان يك مون إ ّن الهدنة

 2015 /6 /23قال محققون تابعون لألمم املتحدة إ ّن قوات الحكومة
يومي هذا
السورية ألقت براميل متف ّجرة عىل حلب عىل نحو شبه ّ
العام ،وهو ما يصل إىل ح ّد جرمية حرب تستهدف املدنيني ،وقالوا
أيضً ا إ ّن القصف الذي تش ُّنه املعارضة أسقط ضحايا بالجملة .وقال
املحققون الدوليون يف أحدث تقرير لهم إ ّن قوات الجيش وفصائل
املعارضة ،مبا فيها تنظيم الدولة اإلسالمية ،فرضت حصا ًرا عىل عدد
من املناطق أحدث "أث ًرا مدم ًرا" وح َرم السكان من الغذاء والدواء
وتس ّبب بسوء التغذية والجوع .وقال باولو بينيريو رئيس لجنة

(املرصد السوري لحقوق اإلنسان)2015 /6 /12 ،

(رويرتز عريب)2015 /6 /19 ،

العدد ١٥
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التحقيق التابعة لألمم املتحدة "ال يزال املدنيون يفقدون أرواحهم
وسبل عيشهم يف رصاع ال توجد فيه محاوالت تُذكر اللتزام
ومنازلهم ُ
القانون الدويل".

يف منطقة مرص الجديدة بالقاهرة .وكانت مصادر قضائية يف مكتب
النائب العا ّم ،أكّدت أنه "ت ّم نقل بركات إىل أحد املستشفيات مبرص
الجديدة ،وأنه خضع لعملية جراحية عاجلة".

قتيل ،بينهم عدد من
يقل عن ً 37
 2015 /6 /26سقط ما ال ّ
األجانب ،يف هجوم ش ّنه مسلّح ،استهدف أحد الفنادق يف مدينة
"سوسة" الساحلية ،وذكرت وزارة الصحة التونسية أ ّن "عملية
قتيل وجرح  39آخرين،
سوسة اإلرهابية" أسفرت عن سقوط ً 37
ولفتت االنتباه إىل أ ّن القتىل بينهم عدد كبري من األجانب؛ من
جنسيات بريطانية ،وأملانية ،وبلجيكية.

 2015 /6 /30قالت هيومن رايتس ووتش يف تقرير لها إ ّن قوات
التحالف الذي تقوده السعودية ش َّنت غارات جوي ًة فقتلت عرشات
املدنيني يف مدينة صعدة بشاميل اليمن منذ نيسان /أبريل  ،2015يف
انتهاك ظاهر لقوانني الحرب ،وإ ّن عىل التحالف إجراء التحقيقات
يف جميع االنتهاكات املزعومة لقوانني الحرب وتقديم التعويضات
وغريها من ُسبل الجرب للضحايا املدنيني بحسب مقتىض الحال.
ويعمل التقرير املك َّون من  47صفحةً ،وهو بعنوان "استهداف
صعدة :غارات التحالف الجوية غري املرشوعة عىل صعدة يف اليمن"،
عىل توثيق  12غار ًة جوي ًة عىل املعقل الحويث تسببت بتدمري منازل
مدنية وخمسة أسواق ومدرسة ومحطة وقود ،عىل الرغم من غياب
شخصا
األدلة عىل استخدامها يف أغراض عسكرية ،وتسببت بقتل ً 59
من املدنيني يف الفرتة  6نيسان /أبريل  11 -أيار /مايو ،من بينهم
طفل عىل األقل.
ً 35

(رويرتز عريب)2015 /6 /23 ،

(يس إن إن بالعربية)2015 /6 /26 ،

 2015 /6 /27تب ّنى تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" الهجوم الذي
شخصا،
وقع يف منتجع عىل شاطئ البحر يف تونس وأ ّدى إىل مقتل ً 37
وإصابة  36آخرين بجروح ،من بينهم عدد كبري من السياح الغربيني.
وقال التنظيم إ ّن منفّذ الهجوم هو "أبو يحي القريواين" ،وإنه تسلل
إىل فندق "ريو إمربيـال مرحبا" الواقع عىل شاطئ مدينة سوسة ،وقد
نرش صور ًة ملنفّذ الهجوم املزعوم.
(يس إن إن بالعربية)2015 /6 /27 ،

 2015 /6 /27قررت الحكومة التونسية إغالق مثانني مسج ًدا "خارج
سيطرة الدولة" لتحريضها عىل العنف؛ وذلك ضمن عدة إجراءات
فورية اتخذتها يف عقب هجوم مسلّح عىل فندق مبدينة سوسة أودى
شخصا .وقد نظمت حركة النهضة وجمعيات أهلية
بحياة نحو ً 39
وقفات ومسريات احتجاجي ًة تن ّدد بالهجوم.
(الجزيرة .نت)2015 /6 /27 ،

ّ 2015 /6 /29
توف النائب العا ّم املرصي ،هشام بركات ،متأث ًرا بجروحه
التي أُصيب بها؛ وذلك بعد استهداف سيارته بقنبلة بالقرب من منزله

(العريب الجديد)2015 /6 /29 ،

(هيومن رايتس ووتش)2015 /6 /30 ،

 2015 /6 /30قالت منظمة العفو الدولية يف تقرير لها إ ّن السلطات
املرصية تش ّن هجم ًة متواصل ًة عىل الناشطني الشبان يف محاولة سافرة
لقمع روح أشجع العقول الشابة يف البالد وأكرثها تألقًا ،والقضاء عىل
أي تهديد مستقبيل لحكمها يف مهده .ويركّز التقرير ،وهو بعنوان
ّ
"جيل السجون :شباب مرص من التظاهر إىل السجون" ،عىل حاالت
متعسفة ،واحتُجِزوا،
 14شابًّا من بني آالف قُب َِض عليهم بطريقة
ّ
وسجِنوا يف مرص طوال السنتني األخريتني بسبب التظاهر .ويكشف
ُ
التقرير عن أ ّن البالد صارت دول ًة بوليسي ًة كسابق عهدها.
(منظمة العفو الدولية)2015 /6 /30 ،

