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كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

تشرين الثاني /نوفمبر 2015

بالعيص اليوم األحد  1ترشين الثاين /نوفمرب،
 2015 /11/1وقع شجار
ّ
بني أنصار محسن مرزوق ،أمني عام حزب نداء تونس الحاكم ،وأنصار
حافظ قائد السبيس ،نائب رئيس الحزب ونجل الرئيس التونيس،
وذلك خالل اجتامع عقده قياديون يف الحزب يف أحد النزل يف
مدينة الحاممات يف تونس ،من أجل حسم تاريخ عقد املؤمتر العام.
واستنكرت القيادية يف نداء تونس ،برشى بلحاج حميدة ،يف ترصيح
لـ"هافينغتون بوست عريب" ما حدث اليوم من أحداث عنف يف
لحزب فيه أناس
اجتامع الحزب يف الحاممات ،مضيفة أنّه "ال مستقبل ٍ
ترشع وتربر للعنف ،وتح ّرض عىل االعتداء عىل قيادات الحزب ،ونحن
يف اجتامع طارئ اليوم للخروج من هذا املأزق ،وهناك تو ّجه كبري
لالنشقاق ولتكويننا كتلة برملانية مستقلة عن كتلة حزب نداء تونس".
(هافينغتون بوست عريب)2015/11/1 ،

 2015/11/2عقد االجتامع الوزاري الثاليث حول ليبيا ،اليوم اإلثنني
املوافق لـ  2ترشين الثاين /نوفمرب ،ويشارك فيه وزير خارجية مرص
سامح شكري ،ووزير الشؤون املغاربية ،واالتحاد األفريقي ،والجامعة
العربية عبد القادر مساهل ،ووزير خارجية إيطاليا باولو جانتيلوين.
وينعقد هذا االجتامع بشكل دوري يف إطار املشاورات بني مرص
والجزائر وإيطاليا ،لبحث تطورات األوضاع يف ليبيا ،وبحث سبل إنهاء
األزمة الليبية سياسيًا ،واإلرساع يف تشكيل حكومة وحدة وطنية.
(اليوم السابع)2015/11/2 ،

 2015/11/3أعلنت لجنة املؤمتر الوطني العام ،الهيئة الترشيعية
للسلطات غري املعرتف بها دوليا بالعاصمة الليبية طرابلس ،اليوم
الثالثاء ،أ ّن مجموعة مسلحة يف العاصمة الليبية خطفت وزير
التخطيط وقامت باالعتداء عىل مقر رئاسة الوزراء .ودانت لجنة
شؤون األمن والدفاع يف بيان ما تع ّرض له وزير التخطيط يف حكومة
اإلنقاذ ،السيد محمد القدار من اختطاف من قبل مجموعة مسلحة
تابعة لوزارة الداخلية ،كام استنكرت اللجنة حادثة االعتداء املسلح
عىل مقر رئاسة الحكومة من قبل املجموعة املسلحة نفسها التي كان
من املفرتض أن تكون مسؤولة عن أمن العاصمة.
(فرانس )2015/11/3 ،24

 2015/11/4قال الرئيس عبد الفتاح السييس ،يف مقابلة لصحيفة
دييل تليغراف الربيطانية ،نرشتها اليوم األربعاء ،إنّه سيدعو رئيس
الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون وباقي أعضاء حلف الناتو إىل إنهاء
"املهمة" التي بدأها الناتو يف ليبيا حتى ال تقع يف قبضة جامعات

متطرفة وال تتح ّول إىل سوريا أخرى ،وذلك خالل زيارة الرئيس لندن
التي تبدأ اليوم األربعاء .وحذّر الرئيس من أن تصبح ليبيا مبنزلة
"خطر يهددنا جميعا" ،لذا "عىل جميع أعضاء الحلف األطليس مبا
فيهم بريطانيا الذين ساهموا يف إطاحة الرئيس الراحل معمر القذايف
أن يقدموا دعمهم ومساعدة الشعب الليبي واالقتصاد الليبي ووقف
تدفق األموال واألسلحة" إىل املتطرفني هناك.
(محيط شبكة اإلعالم العربية)2015/11/4 ،

 2015/11/5أكّد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف مقابلته
مع قناة يب يب يس التليفزيونية ،أ ّن "هناك خريطة طريق بالفعل
للدميقراطية يف مــر" ،وأضــاف أ ّن "للمرصيني الحق يف اختيار
قياداتهم بأنفسهم ،واختيار طريقة حياتهم .ونحن نحاول أن نحقق
ذلك" .ويرى السييس أ ّن األمور ال تسري كام ينبغي حني يتعلق األمر
بالدميقراطية ،و"الذي تحقق رمبا ال يكون األفضل ،لكننا نسري لألمام،
وسنحقق املزيد من التقدم".
(يب يب يس العربية)2015/11/5 ،

 2015/11/6كشف الجرنال املتقاعد وقائد الجيش التونيس السابق
رشيد عامر يف مقابلة تلفزيونية عن رفضه تسلّم السلطة بعد مغادرة
زين العابدين بن عيل األرايض التونسية وترك البالد وسط فراغ أمني
وسيايس ،مش ًريا إىل أنّه فضّ ل الدميقراطية عىل االنقالب العسكري.
وقال الجرنال إ ّن املجموعة التي عرضت عليه تسلّم السلطة هي
رئيس الوزراء محمد الغنويش ،ووزير الداخلية أحمد فريعة ووزير
الدفاع رضا قريرة ،ونفى آخر وزير للداخلية يف عهد زين العابدين
بن عيل ما قاله عامر حول عرض السلطة عىل الجيش يوم  14كانون
تول الجيش السلطة
الثاين /يناير ،مش ًريا إىل أنّه مل يت ّم التط ّرق لطلب ّ
يف حضوره.
(روسيا اليوم)2015/11/6 ،

 2015/11/7أعلن املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،اليوم السبت،
شخصا بغارات جوية يعتقد أنّها من طائرات روسية
عن مقتل 23
ً
استهدفت مدينة دوما يف ريف دمشق .وقال مدير املرصد رامي عبد
الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل  23مدنيا بينهم ستة أطفال وسبع
نساء جراء غارات يعتقد أنها من طائرات روسية استهدفت وسط
مدينة دوما يف الغوطة الرشقية.
(العامل اليوم)2015/11/7 ،

 2015/11/8أصدر أعضاء مجلس األمن الدويل ،بيانًا يحثّون فيه
جميع املشاركني يف الحوار عىل تأييد االتفاق السيايس وحكومة
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الوفاق الوطني وتوقيعه ،داعني الجميع للعمل برسعة لتشكيل
وعب
حكومة الوفاق الوطني التي ستعمل ملصلحة جميع الليبينيّ .
أعضاء املجلس عن قلقهم املستمر تجاه األزمة السياسية واألمنية
كل الليبيني
واملؤسساتية يف ليبيا ،وعن دعمهم عملية شاملة تدمج ّ
من مختلف الجامعات من أنحاء البالد كافة ،وشجعوا بعثة األمم
املتحدة للدعم يف ليبيا عىل الدفع بالجهود الخاصة بتنسيق املساعدة
لحكومة الوفاق الوطني املقبلة .كام أكّد األعضاء يف البيان الذي
تناولته وسائل اإلعالم الليبية ،اليوم األحد ،أ ّن االتفاق السيايس
الذي وضعت عليه األطـراف الليبية اللمسات األخرية يف ترشين
األول /أكتوبر املايض يتيح فرصة حقيقية لتسوية الوضع يف البالد،
بحسب البيان الذي نرش عىل موقع البعثة األممية.
(الوفد)2015/11/8 ،

رصح الرئيس الــرويس فالدميري بوتني ،اليوم اإلثنني
ّ 2015/11/9
 9ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن العملية العسكرية الروسية يف سوريا
أظهرت نجاح الجهود التي تبذلها السلطات لزيادة مستوى جاهزية
الجيش الرويس .وقال بوتني خالل مشاركته يف اجتامع خاص بتطوير
قطاع التصنيع العسكري يف روسيا" :ساهمت اإلجــراءات التي
اتخذناها يف الوقت املناسب ،يف زيادة الجاهزية القتالية وقدرات
قواتنا املسلحة .وهذا ما تؤكده عملية مكافحة اإلرهاب التي نجريها
استجابة لطلب القيادة السورية".
(روسيا اليوم)2015/11/9 ،

 2015/11/10أكّد مجلس جمعية القضاة التونسيني احتجاجه عىل
التأخري الحاصل يف تركيز املجلس األعىل للقضاء واستكامل مسار
تركيز بقية املؤسسات القضائية الدستورية .حيث رفض املجلس
تو ّجه الحكومة ملا أسامه بآلية التب ّني التي تهدف إىل "االلتفاف
عىل قرار الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني من خالل
موافقتها عىل التعديالت التي أدخلتها لجنة الترشيع العام مبجلس
نواب الشعب عىل مرشوع القانون املتعلق باملجلس األعىل للقضاء،
والتخيل عن مرشوعها األصيل املؤرخ يف  12آذار /مارس  2015األكرث
ٍ
مجلس أعىل للقضاء بوصفه هيكال دستوريا
مطابقة للدستور يف تركيز
ضام ًنا لحسن سري القضاء واحرتام استقالله يقطع مع تدخّل السلطة
التنفيذية يف السلطة القضائية" .وع ّد املجلس "آلية التب ّني" اختيارا
إراديًا يف إعادة إنتاج منط التنظيم القضايئ القديم الذي منع القضاء
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بأن ينهض كسلطة مستقلة تع ّدل بني السلطات يف النظام الدميقراطي
وتحمي الحقوق والحريات.
(صحيفة الرياض)2015/11/10 ،

 2015/11/11طرحت السعودية ،أمس الثالثاء ،مسودة قرار يف
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بالجمعية العامة لألمم املتحدة ،تدين
فيه التدخل اإليراين والرويس يف سوريا .وتطالب مسودة القرار غري
امللزم جميع امليليشيات األجنبية مبغادرة األرايض السورية ،عىل الفور،
وقال الدبلوماسيون إ ّن القرار بشأن سوريا وإعالنات مامثلة بخصوص
إيران وكوريا الشاملية وميامنار ،من املتوقع أن تطرح للتصويت عليها
األسبوع املقبل ،وذلك بعد اجتامع وزاري حول سوريا يف فيينا.
(الرشق)2015/11/11 ،

رصح السفري الربيطاين لدى األمم املتحدة ماثيو
ّ 2015/11/12
رايكروفت إ ّن "الخطة الروسية لإلصالح السيايس يف سوريا لن تكون
محور املحادثات املقررة يف فيينا التي تهدف إىل االتفاق عىل خريطة
طريق إلنهاء الرصاع الدائر يف سوريا منذ أكرث من أربع سنوات" .حيث
ق ّدمت روسيا خطة مؤلفة من  8نقاط تدعو إىل تنظيم انتخابات بعد
عملية إصالح دستورية تستغرق  18شه ًرا وذلك بعد انتهاء آخر جولة
ملحادثات فيينا يف  30ترشين األول /أكتوبر .وأضاف رايكروفت أ ّن
"خطة الثامين نقاط ليست بح ّد ذاتها محور مباحثات فيينا ،إال أ ّن
روسيا ستكون يف صميم هذه االجتامعات" .كام رأى دبلوماسيون
آخرون أ ّن "الخطة الروسية ال ميكن أن تشكّل محو ًرا ملباحثات فينيا،
ألنّها ال توضح مصري األسد يف سوريا".
(يب يب يس العربية)2015/11/12 ،

 2015/11/13وعد وزير الخارجية األمرييك جون كريي يوم الجمعة،
مبزيد من الدعم لإلصالحات األمنية واالقتصادية ولعملية التحول
الدميقراطي يف تونس ،وقال إنّه وقّع اتفاقية لبدء مفاوضات بشأن
دفعة ثالثة من ضامنات القروض األمريكية لهذا البلد .وقال كريي يف
مؤمتر صحفي مع نظريه التونيس الطيب البكوش "من أجل الحفاظ
عىل الدميقراطية الناشئة والرخاء املتنامي يف تونس وحاميته سيكون
توسيع التعاون األمني أم ًرا ال غنى عنه" .كام أكّد أ ّن مسؤولني
عسكريني أمريكيني سيزورون تونس يف غضون أسبوعني إلجراء
محادثات حول تقديم طائرات هليكوبرت وجمع معلومات باستخدام
طائرات دون طيار.
(رويرتز)2015/11/13 ،
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 2015/11/14ع ّد رئيس حركة النهضة ،راشد الغنويش ،تنظيم رابطة
األحزاب املحافظة اإلصالحية األوروبية قمة لها يف تونس ،ترشيفًا
خصوصا وأ ّن هذه القمة تنعقد يف وضعٍ صعب
ودعم لها،
لتونس
ً
ً
دفع وزرا َء خارجية الدول الغربية إىل تحذير رعاياهم من التو ّجه
نحو تونس .وقال الغنويش ،إ ّن حركته تشرتك مع املحافظني يف مسائل
عدة من بينها اتخاذ موقف إيجايب من الدين بوصفه غري متعارض
متسك الطرفني باملحافظة عىل قيم األرسة.
مع الدميقراطية ،إىل جانب ّ
وأضاف أ ّن حركة النهضة اإلسالمية تؤمن ،أيضً ا بحرية التملّك والحق
يف تطوير امللكية واحرتام املبادرة الفردية.
(العريب الجديد)2015/11/14 ،

 2015/11/15أفادت وكاالت أنباء روسية بأ ّن الرئيس األمرييك باراك
أوباما اجتمع اليوم األحد  15ترشين الثاين /نوفمرب ،مع نظريه الرويس
فالدميري بوتني عىل هامش اجتامعات قمة العرشين التي بدأت
أعاملها اليوم يف مدينة أنطاليا الرتكية .وقال مسؤول ،إ ّن الرئيسني
اتفقا عىل رضورة إجراء مفاوضات ألجل وقف النار يف سوريا ،ومل
عم دار خالل االجتامع من مناقشات.
أي تفاصيل ّ
تعلن ّ
(دويتشة فيلة)2015/11/15 ،

 2015/11/16أصدرت األمم املتحدة اليوم اإلثنني ،تقري ًرا مشرتكًا
ملفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان التابعة للمنظمة
الدولية وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،تتهم فيه كافة أطراف
الرصاع يف ليبيا بارتكاب انتهاكات للقانون الدويل قد تصل إىل "جرائم
الحرب" .وذكر التقرير أ ّن "أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق
اإلنسان" .وأضاف التقرير إ ّن جامعات ليبية مسلحة بايعت تنظيم
الدولة اإلسالمية ترتكب انتهاكات جسيمة ،من بينها إعدامات ألفراد
دون محاكمة ووفقًا النتامءاتهم الدينية أو السياسية.
(الجزيرة .نت)2015/11/16 ،

 2015/11/17أكّدت وزارة الداخلية التونسية يف بيان نرش أمس
اإلثنني ،أ ّن قوات األمن يف تونس أحبطت مخططا إرهاب ًيا لش ّن
هجامت عىل منشآت يف سوسة .وقالت الوزارة إ ّن "قوات األمن ألقت
القبض عىل  7نساء يشتبه يف أنّهن يعملن يف الحملة اإلعالمية لتنظيم
"جند الخليفة" فرع تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف تونس" ،ويعتقد
أنّه ّن تلقّني تدريبات يف سوريا وليبيا .كام تشري تقارير إىل أ ّن تونس
تع ّد أكرب دولة مص ّدرة للمتشددين ،حيث ق ّدر عدد التونسيني الذين

يقاتلون يف صفوف الجامعات املتشددة يف سوريا والعراق بنحو 3
آالف شخص.
(يب يب يس العربية)2015/11/17 ،

 2015/11/18أكّد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ،خالل مؤمتر
صحفي مشرتك مع نظريه اللبناين جربان باسيل يف موسكو األربعاء
 18ترشين الثاين /نوفمرب ،أنّه "مل يت ّم التوصل إىل أي اتفاق حول
عدم مشاركة الرئيس األسد يف مرحلة من مراحل العملية السياسية".
وأوضح أ ّن بعض الرشكاء ق ّدموا أفكا ًرا بشأن إبعاد األسد ،لكن تلك
األفكار مل تحظ باإلجامع خالل محادثات فيينا .وقال الفروف إ ّن
موسكو تأمل يف أن يت ّم إطالق العملية السياسية للتسوية يف سوريا
يف املوعد املحدد أي يف كانون الثاين /يناير عام .2016
(روسيا اليوم)2015/11/18 ،

 2015/11/19وقّعت مرص وروسيا اليوم الخميس  19ترشين
الثاين /نوفمرب ،اتفاقية تعاون تقيض بإنشاء موسكو أ ّول محطة نووية
تض ّم أربعة مفاعالت إلنتاج الطاقة الكهربائية يف مرص .كام ت ّم توقيع
اتفاقية أخرى تحصل مبوجبها مرص عىل قرض رويس لتمويل إنشاء
هذه املحطة ،وفقًا للتلفزيون الذي نقل مراسم التوقيع يف حضور
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس .إضاف ًة إىل اتفاقية ثالثة بني هيئة
الرقابة النووية واإلشعاعية يف مرص والجهاز الفدرايل للرقابة البيئية
والتكنولوجية والنووية يف روسيا.
(فرانس )2015/11/19 ،24

 2015/11/20احتج أكرث من  20ألف عامل يف القطاع الخاص
يف محافظة صفاقس جنويب تونس أمس الخميس  19ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2015يف أكرب تج ّمع احتجاجي نقايب دعا له االتحاد
العام التونيس للشغل .وأكّد الناطق الرسمي باسم االتحاد ،سامي
الطاهري ،يف ترصيح لـ"هافينغتون بوست عــريب" ،أ ّن سلسلة
اإلرضابات يف القطاع الخاص ستشمل بعد صفاقس تونس الكربى
يوم  25ترشين الثاين /نوفمرب ،ما مل تستجب منظمة األعراف املمثلة
يف االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ملطالب
النقابة يف ما يتعلق بالتفاوض يف الزيادة يف األجور.
(هافينغتون بوست عريب)2015/11/20 ،

 2015/11/21وصل املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
الجديد إىل ليبيا ،مارتن كوبلر ،ظهر اليوم السبت ،إىل مدينة طربق
رشقي البالد ،للقاء مجلس النواب (الربملان) ،يف أ ّول زيارة إىل ليبيا بعد
تكليفه بدلً من املبعوث السابق برناردينو ليون .وقال وزير الخارجية
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والتعاون الدويل يف حكومة طربق ،محمد الدايري ،إ ّن "اجتامعات
لعل أه ّمها موضوع
كوبلر اليوم سترتكز حول عدة نقاط مهمةّ ،
الحوار الوطني وحكومة الوفاق" .وقد أعلن كوبلر أنّه سيقوم ،خالل
بضعة أيام ،باالستامع إىل أعضاء الحوار السيايس الليبي ومجلس
الرئاسة املقرتح يف حكومة الوفاق ،وغريهم من الرشكاء ملعالجة ما
تبقّى من القضايا العالقة وإنجازها.
(العريب الجديد)2015/11/21 ،

 2015/11/22أكّد مبعوث األمم املتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر أ ّن
"األمم املتحدة تحرتم سيادة ليبيا" ،وأ ّن الخريطة املقبلة تشمل ثالث
مؤسسات رشعية هي (مجلس النواب ،ومجلس الدولة ،وحكومة
الوفاق الوطني) .وقال كوبلر يف مؤمتر صحفي مشرتك ،إنّه ال ميكن
إعادة فتح االتفاق السيايس الليبي للنقاش من جديد ،وإ ّن الوقت قد
حان إلبرامه ،وتابع "ال بد من توقيع االتفاق وتكون هناك مؤسسات
رشعية يف البالد" .ويرى أنّه من غري الطبيعي أن تكون البعثة األممية
لدى ليبيا خارج العاصمة طرابلس ،ومن جانبه ،أشاد النائب األول
لحل األزمة الليبية،
لرئيس املؤمتر الوطني بجهود املجتمع الدويل ّ
قائل "كانت لدينا خالفات كثرية حول مسودة املبعوث السابق
ً
برناردينو ليون".
(التحرير)2015/11/22 ،

 2015/11/23أودعت الخرطوم شكوى ضد القاهرة لدى مجلس
األمن الدويل حول إجراء مرص انتخابات يف مثلث حاليب وشالتني
املتنازع عليه بني الدولتني .ويف هذا الشأن ،أكّد وزير الخارجية
السوداين إبراهيم غندور ،اليوم اإلثنني  23ترشين الثاين /نوفمرب ،أ ّن
"حاليب سودانية وستظل سودانية" .وقال يف خطاب أمام الربملان
السوداين ،إ ّن هناك ثالثة خيارات لحسم نزاع حاليب" ،إ ّما بالرتايض،
أو بقرارات دولية أو عرب التحكيم الدويل" ،مش ًريا إىل رفض مرص
التحكيم الدويل.
(هافينغتون بوست عريب)2015/11/23 ،

 2015/11/24أعلن مسؤول عسكري تريك ،اليوم الثالثاء ،لوكالة
"رويرتز" إ ّن "طائرات تركية من طراز إف -16أسقطت مقاتلة بعدما
انتهكت املجال الجوي" ،مؤكّ ًدا أنّه جرى تحذير الطائرة قبل إسقاطها.
إذ قال املصدر إ ّن طائرتني حربيتني انتهكتا األجواء الرتكية بالقرب من
تبي الحقًا أنّها مقاتلة
الحدود السورية قبل أن يت ّم إسقاط إحداهامّ ،
روسية .يف املقابل ،نفت وزارة الدفاع الروسية ،أن تكون طائرتها من
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طراز (سوخوي )-24التي تحطمت ،قد خرقت األجواء الرتكية ،وتقول
إنّها أسقطت نتيجة قصف من األرض.
(العريب الجديد)2015/11/24 ،

 2015/11/25تب ّنى تنظيم الدولة اإلسالمية ،يف بيانٍ له ،الهجوم الذي
استهدف أمس حافلة لألمن الرئايس يف العاصمة تونس ،وأكّد أ ّن منفّذ
الهجوم "أبو عبد الله التونيس" متكّن من تفجري حافلة األمن الرئايس
يف تونس .وأعلنت رئاسة الجمهورية يف بيان أ ّن "حصيلة ضحايا
العملية اإلرهابية بلغت  12شهيدا و 20جريحا منهم  4مدنيني
(والبقية من عنارص األمن) إضاف ًة إىل جثة أخرى يشتبه يف كونها
لإلرهايب الذي نفّذ العملية" .كام أعلن الرئيس التونيس الباجي قائد
السبيس فرض حالة الطوارئ ملدة شهر واحد يف البالد ،وحظر التجوال
اللييل يف العاصمة تونس ألجلٍ غري مس ّمى.
(الجزيرة .نت)2015/11/25 ،

 2015/11/26أعلن وزير الداخلية التونيس ناجم الغرسيل اليوم
الخميس ،املوافق لـ  26ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015الرشوع يف
وضع التونسيني "العائدين من بؤر التوتر" قيد اإلقامة الجربية .وقال
الغرسيل لوسائل إعالم محلية "رشعنا يف ( )..وضع األفراد العائدين
من بؤر التوتر يف اإلقامة الجربية" ،مؤك ًدا أ ّن هذا اإلجراء "ليس
انتقا ًما ولك ّنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه العنارص خاصة وأ ّن
تحركاتها ميكن أن تشكّل خطرا عىل األمن العام ( )..وإيقاف كل
عنرص ميكن أن يكون ضال ًعا يف عملية إرهابية مثل التي جرت الثالثاء
أو عمليات سابقة".
(دويتشة فيلة)2015/11/26 ،

 2015/11/27قال وزير دولة تونيس رفيق الشيل ،اليوم الجمعة
"كل" الهجامت الدامية التي حصلت
 27ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن ّ
يف تونس هذا العام ت ّم التخطيط لها يف ليبيا ،ومل يستبعد أن تعيد
بالده فرض تأشرية عىل الليبيني ،بعد أيام من تفجري انتحاري استهدف
حافلة لألمن الرئايس التونيس وتب ّناه تنظيم "الدولة اإلسالمية" .وقال
"كل يشء ( )..يت ّم
الشل ،يف ترصيح إلذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ّ
ّ
التحضري له يف ليبيا ،وقيادات املجموعات اإلرهابية التونسية موجودة
يف ليبيا" .وأوضح أ ّن منفذي هجومني استهدفا هذا العام متحف
باردو يف العاصمة تونس وفندقًا يف سوسة "ذهبوا إىل ليبيا وتك ّونوا
يف ليبيا ونحن نعرف أماكن ومراكز التدريب .لديهم تكوين عقائدي
وتدريب عسكري".
(فرانس )2015/11/27 ،24

العدد ١٨
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كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

 2015/11/28أكّد األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون السبت
 28ترشين الثاين /نوفمرب إنّه ليس هناك موعد محدد لتشكيل
حكومة وحدة وطنية يف ليبيا ،وأ ّن "إذا كان علينا الحديث عن فشل
فإنّه فشل لليبيني" ،يف إشارة إىل الجهود التي بذلتها األمم املتحدة
لتشكيل حكومة ائتالفية يف ليبيا ،لكن بعض األطراف الليبية رفضتها
يف اللحظة األخرية .وأضاف أ ّن "موفدي السابق برناردينو ليون نجح
يف التقريب بني األطراف املوجودين الذين كانوا عىل وشك االتفاق،
لك ّنهم مل يتمكنوا من ذلك" .وقال األمني العام إ ّن املبعوث الحايل
األملاين مارتن كوبلر ال يزال يعمل يف هذا االتجاه ،وطالب بان يك مون
بلدان املنطقة "أن تؤث ّر" يف الليبيني ليك يتوصلوا إىل اتفاق بشأن قيام
حكومة ائتالفية يف البالد.
(روسيا اليوم)2015/11/28 ،

 2015/11/29قال حراك "إنقاذ ليبيا" أمس السبت  28ترشين
الثاين /نوفمرب ،إنّه سيدعو إىل عصيان مدين يف حال وافق الربملان
عىل حكومة الوفاق .وطالب الحراك يف بيان نرش مجلس النواب
االستجابة ملطالبهم ورفض حكومة الوفاق رفضا تاما ،وعىل إعداد
أي أطراف خارجية .وأكّد الحراك
حوار ليبي – ليبي دون تدخّل من ّ
عدم املساس باملؤسسة العسكرية ،موض ًحا أ ّن املوافقة عىل حكومة
الوفاق تع ّد خيانة للدماء التي سقطت يف مظاهرات ساحة الكيش
الرافضة حكومة ليون.
(أخبار ليبيا)2015/11/29 ،

 2015/11/30اتهمت أحزاب املعارضة الرئيس التونيس الباجي قائد
السبيس بخرق الدستور ،وطالبت الربملان مبساءلته ،وذلك بعد إعالنه
عن تشكيل هيئة تتألف من  13عض ًوا من نداء تونس ،وتتمثّل
مهمتهم بالسعي إىل التوفيق بني الطرفني املتصارعني مرزوق وحافظ
قائد السبيس (نجل الرئيس) داخل الحزب ،و"إذا مل يتوصلوا إىل إيجاد
حل فستت ّم الدعوة إىل مجلس وطني يكون قراره ملز ًما للجميع".
ّ
ويخىش املراقبون أن يؤدي الرصاع املستمر إىل انقسام الحزب الحاكم،
مشريين إىل أنّه بات يؤث ّر يف أداء الحكومة والوضع السيايس يف البالد.
(القدس العريب)2015/11/30 ،

كانون األول /ديسمبر

 2015/12/1أدىل املرصيون يف الداخل بأصواتهم يف جولة اإلعادة
للمرحلة الثانية واألخرية من انتخابات مجلس النواب التي اتسمت

مراحلها السابقة بضعف اإلقبال .ويستمر االقرتاع يوم األربعاء لليوم
الثاين واألخري.
(رويرتز)2015/12/1 ،

 2015/12/3قال عيل عواض عسريي ،السفري السعودي لدى لبنان ،إ ّن
بتول السيايس املاروين
اململكة العربية السعودية تدعم اقرتا ًحا لبنانيًا ّ
املسيحي سليامن فرنجية رئاسة لبنان بعد فراغ رئايس استمر ومازال
مستم ًرا منذ  18شه ًرا.
(رويرتز)2015/12/3 ،

 2015/12/3أظهرت نتائج غري رسمية حصول حزب املرصيني األحرار
عىل أعىل عدد من املقاعد التي فازت بها األحزاب يف االنتخابات
الربملانية املرصية التي أجريت عىل مرحلتني واكتسحها مؤيدو الرئيس
عبد الفتاح السييس .وجاء خلفه حزب مستقبل وطن حديث العهد
متفوقًا عىل أحزاب لها تاريخ طويل مثل الوفد .وذكرت تقارير
إعالمية محلية أ ّن املستقلني تف ّوقوا عىل األحزاب وفازوا بأغلب
مقاعد الربملان.
(رويرتز)2015/12/3 ،

 2015/12/9حثّ أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين جامعات
املعارضة السورية املجتمعة يف السعودية عىل توحيد صفوفها
والتوصل إىل موقف مشرتك قبل محادثات سالم متوقعة بحلول أوائل
ّ
العام املقبل .وقال الشيخ متيم يف كلمة يف بداية قمة سنوية ملجلس
التعاون الخليجي بالرياض "نهيب بأطراف املعارضة السورية أن
ترتفع إىل مستوى املسؤولية وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد
صفوفها وتنسيق خطواتها إىل ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاويض".
(رويرتز)2015/12/9 ،

 2015/12/13دعا املشاركون يف مؤمتر روما حول سبل تسوية األزمة
الليبية ،الفرقاء الليبيني لوقف فوري إلطالق النار ،متهي ًدا للتوصل إىل
اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
(روسيا اليوم)2015/12/13 ،

 2015/12/15أعلن الناطق باسم املنظمة الدولية أحمد فوز بدء
محادثات السالم بني األطراف اليمنية تحت إرشاف األمم املتحدة يف
سويرسا .وقال "أؤكد أ ّن املحادثات حول اليمن بدأت يف سويرسا ،وهي
مشاورات تجري برئاسة األمم املتحدة ،بهدف إرساء وقف إطالق نار
دائم" .وأعلن وسيط األمم املتحدة بشأن امللف اليمني إسامعيل ولد
الشيخ أحمد "بدء العمل بوقف إطالق النار يف اليمن" ،والذي وصفه
بأنّه سيكون "املرحلة األوىل الحساسة" متهي ًدا إلقرار "سالم دائم" يف
هذا البلد ،بحسب ما جاء يف بيان صادر عن األمم املتحدة.
(العربية نت)2015/12/15 ،
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 2015/12/17وقّعت أطر ٌاف سياسية ليبية اتفاق سالم برعاية األمم
املتحدة يف مدينة الصخريات جنويب العاصمة املغربية الرباط .ويرمي
وينص عىل
االتفاق إىل إنهاء األزمة الليبية املمتدة منذ أربع سنواتّ ،
رئيسا مجلس
تشكيل حكومة توافق وطني ،وهو االتفاق الذي يرفضه َ
النواب املنحل بطربق عقيلة صالح ،واملؤمتر الوطني العام نوري بوسهمني.
(الجزيرة .نت)2015/12/17 ،

 2015/12/20أعلن رئيس بعثة األمم املتحدة إىل ليبيا مارتن كوبلر يف
مقابلة حرصية مع وكالة فرانس برس أمس أ ّن بعثته تجري اتصاالت
التوصل إىل اتفاق يسمح
مع مسؤولني أمنيني يف طرابلس بهدف
ّ
لحكومة الوحدة الوطنية بأن تعمل من العاصمة .وقال كوبلر يف
املقابلة عرب الهاتف من تونس "توقيع االتفاق السيايس ميثّل نهاية
مسار املفاوضات ،لك ّنه أيضً ا يشكّل البداية ،بداية العمل الجاد،
والسؤال األبرز يرتكز حول كيفية جلب الحكومة إىل طرابلس".
(صحيفة الرياض)2015/12/21 ،
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 2015/12/21أعلن وزير الداخلية التونيس ناجم الغرسيل عن رفع
حالة التأ ّهب األمني القصوى بكامل تراب الجمهورية بداي ًة من
ألي تهديدات
تحس ًبا ّ
منتصف ليلة  21كانون األول /ديسمرب الحايل ّ
إرهابية قد تتزامن مع احتفاالت تونس برأس السنة امليالدية.
(صحيفة الرياض)2015/12/21 ،

 2015/12/27أعلنت مصادر يف الجيش العراقي عن نجاح القوات
الحكومية يف دحر مسلحي داعش من املجمع الحكومي وسط الرمادي،
يف خطوة مه ّمة عىل طريق تحرير املدينة الواقعة يف محافظة األنبار،
غريب العراق .وأكّد متحدث عسكري عراقي السيطرة عىل املج ّمع
تحصنوا فيه ،بعد أن متكنت القوات
الذي كان متشددو داعش قد ّ
الحكومية من طردهم من مناطق واسعة يف الرمادي عىل إثر الهجوم
الذي بدأ يوم الثالثاء املايض.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/27 ،

