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 :2016/1/3أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا أكّدت فيه انطالق
املؤمترات املحلّية النتخاب نواب املؤمتر العا ّم العارش االستثنايئ
للحركة اإلسالمية الذي يُفرتض عقده يف آذار /مارس 2016؛ إذ ينعقد
 41مؤمت ًرا محل ًّيا مو ّز ًعا عىل  7واليات ،هي :تونس ،وزغوان ،ونابل،
والقريوان ،واملهدية ،واملنستري ،والقرصين .وترشف عىل هذه املؤمترات
قيادات من أعضاء مجلس الشورى واملكتب التنفيذي لحركة النهضة.
وأكّد النائب عن الحركة ،وليد البناين ،أ ّن املؤمتر العارش سيناقش ع ّدة
محاور؛ من بينها محور فكري حول عالقة العمل السيايس بالعمل
فضل عن مناقش ٍة وتقييمٍ لتجربة الحكم بالنسبة إىل حركة
الدعويً ،
النهضة يف فرتة ما بعد الثورة ،وأيضً ا استرشاف وضع هذه الحركة
خالل السنوات الخمس املقبلة ،كحزب عرصي مشارك يف الحكم ذي
مرجعية دينية يف واقع متح ّرك ذي تحديات كبرية ج ًدا ومؤهل ليؤ ّدي
أدوا ًرا متق ّدمة يف املرحلة املقبلة من تاريخ تونس ،إضاف ًة إىل بعض
املحاور األخرى.
(القدس العريب)2016/1/3 ،

 :2016/1/4ألقت أجهزة األمن املرصية القبض عىل الناشط الحقوقي
عامد رمضان ،املدير العا ّم للمعهد الدميقراطي املرصي ،من مكتبه
باملق ّر الرئيس بالجيزة يف قضية وهمية أُغلقت منذ سنوات .يُذكر أ ّن
رضب ،بعد االنفالت األمني يف عقب ثورة
رمضان قد وضع يف قضية ٍ
يناير  ،2011ك ُمتّهم بالخطأ ،وأنّه تق ّدم يف ذلك الوقت مبذكرة قانونية
تفيد أنه كان يف محافظة أخرى بعيده عن مكان وقوع الحادث مع
شهادة الشهود وحجز الفندق الذى كان يقيم به ،كام أمرت النيابة
ٍ
حينئذ برفع اسمه من قامئة االتهام ،لك ّن أجهزة األمن املرصي عادت
امللف ،وأصدرت قرا ًرا بالضبط واإلحضار من النيابة العامة.
وفتحت ّ
(املرصيون)2016/1/5 ،

 :2016/1/6أعلن رئيس الحكومة التونسية ،الحبيب الصيد ،عن إجراء
تعديل واسع يف تركيبة الحكومة شمل  13وزارةً ،كام أعلن حذف
منصب كتّاب الدولة ،وذلك بعد مرور عام تقريبًا عىل تعيني حكومته،
من دون إعالن أسباب هذا التعديل املفاجئ.
(يس إن إن بالعربية)2016/1/6 ،

 :2016/1/17أصدرت ما يُس ّمى "اإلدارة الذاتية الكردية" املسيطرة
عىل مناطق يف أرياف الحسكة والرقة وحلب التي شكّلها حزب
االتحاد الدميقراطي الكردي ودمجها يف شخصيات عشائرية عربية
وق ًوى مسيحة ،يف بداية عــام  ،2014تعديالت جديد ًة يف مرشوع
كل أرسة
ما يسمى "قانون واجب الدفاع الــذايت" .ويلزم القانون ّ
بتقديم أحد أفرادها الذكور ألداء الخدمة .واتهم ناشطون وأحزاب
سياسية عربية وكردية حزب االتحاد الدميقراطي وذراعه العسكري
وحدات حامية الشعب الكردية بالسيطرة عىل تلك املناطق ،وبفرض

قوانني بقوة السالح تهدف إىل إفراغ املنطقة بشكل ممنهج من جيل
الشباب ،ودفعهم إىل الهجرة خارج البالد.
(الجزيرة .نت)2016/1/17 ،

 :2016/1/21أسفرت االشتباكات بني الرشطة ومحتجني غاضبني
يطالبون بالتشغيل يف مدينة القرصين الواقعة وسط تونس إىل
مقتل رشطي .كام امتدت التظاهرات نحو العاصمة وبلدات أخرى
يف أنحاء البالد .وقام متظاهرون بإحراق إطارات للسيارات هاتفني
"شغل ..حرية ..كرامة" ،يف ثاين يوم من التظاهرات التي اندلعت
يف القرصين بعد انتحار شاب فشل يف الحصول عىل وظيفة.
(فرانس )2016/1/21 ،24

 :2016/1/23قال رئيس الــوزراء التونيس ،الحبيب الصيد ،إ ّن
الدميقراطية خيار ال رجعة فيه ببالده ،مؤك ًدا أ ّن مجلس الوزراء
يف اجتامع مفتوح من أجل بحث األوضاع وتداعيات االحتجاجات،
كل اعتبار".
وقال" :ال مكان للمصالح الفئوية ،ومصالح الوطن فوق ّ
تحسن كث ًريا ومندسون بني
وقال كذلك" :الوضع األمني يف تونس ّ
املتظاهرين هم من يقومون بعمليات التخريب ..هناك من يسعى
لتعكري املناخ الدميقراطي يف تونس" .وذكر أ ّن حلول املطالب التي
احتج الشباب من أجلها موجودة ،لك ّن الحكومة يف حاجة إىل مزيد
قائل" :تونس يف خطر ومصالحنا كلّها يف خطر".
من الوقتً ،
(الرشوق)2016/1/23 ،

 :2016/1/26قال وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو إ ّن
تركيا ستقاطع محادثات السالم السورية املزمعة هذا األسبوع إذا
ُدعي حزب االتحاد الدميقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض.
وقال أوغلو إ ّن حزب االتحاد الدميقراطي الذي يحصل عىل دعم
عسكري من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا هو منظمة إرهابية
وليس له مكان مع املعارضة عىل طاولة املفاوضات.
(رويرتز)2016/1/26 ،

 :2016/1/28اعتقلت وزارة داخلية تونس ثالثة "متشددين" كانوا
يخططون لهجامت ض ّد مقرات أمنية وقوات يف والية القريوان .وقالت
الوزارة يف أحد بياناتها إ ّن "وحدات إقليم األمن الوطني بالقريوان
متكّنت من الكشف عن مخطط يستهدف إطارات ومقرات ودوريات
أمنية والقبض عىل ثالثة متشددين" .كام أعلنت السلطات ،أنها
فككت خلي ًة عىل صلة بـتنظيم الدولة اإلسالمية ،تج ّند الشباب للقتال
مع التنظيم يف سورية وليبيا .وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت
أ ّن وحدات من الحرس الوطني أحبطت محاولة مجموعة  -وصفتها
بـ "اإلرهابية"  -لالعتداء عىل مركز حدودي لفرقة الحدود الربية
للحرس الوطني مبعتمدية أم العرائس من والية قفصة بعد أن تسللت
إىل الرتاب التونيس من الجزائر.
(الجزيرة نت)2016/1/28 ،
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 :2016/01/29أصــدرت الهيئة العليا للمفاوضات املنبثقة من
املعارضة السورية ،بيانًا أوضحت فيه أنها قررت املشاركة يف عملية
سياسية الختبار جدية الطرف اآلخر؛ وذلك من خالل املحادثات مع
فريق األمم املتحدة لتنفيذ االلتزامات الدولية واملطالب اإلنسانية
كمقدمة للعملية التفاوضية ،وإمتام عملية االنتقال السيايس ،عرب
تشكيل هيئة حكم انتقايل كاملة الصالحيات التنفيذية.
(العريب الجديد)2016/2/29 ،

 :2016/1/30أعلنت السلطات التونسية إغالق معرب رأس جدير
الحدودي مع ليبيا غداة تبادل إلطالق يف الجانب الليبي .وقالت
وزارة الداخلية إنّه ت ّم إغالق معرب رأس جدير الرئيس بني البلدين ،إثر
تسجيل تبادل إلطالق النار داخل القطر الليبي بني ما يسمى "كتيبة
طارق الغايب" والعاملني باملعرب من الجانب الليبي.
(عربية نيوز)2016/1/30 ،

 :2016/2/1أعلنت األمم املتحدة انطالق محادثات السالم من أجل
سورية ،داعي ًة قوى العامل إىل الضغط من أجل التوصل إىل ٍ
وقف
إلطالق النار عىل الرغم من ش ّن القوات الحكومية ،مدعوم ًة بغطاء
جوي رويس ،أكرب عملية عسكرية لها خالل عامٍ عىل مقربة من
مدينة حلب .ووافقت الهيئة العليا للتفاوض التي متثل معظم أطياف
املعارضة السورية عىل السفر إىل جنيف ،بعد قول أعضائها إنهم
تلقوا ضامنات لتحسني الوضع الداخيل يف البالد تشمل إطالق رساح
معتقلني ووقف الهجامت عىل املناطق املدنية.
شباط /فرباير 2016

(رويرتز عريب)2016/2/1 ،

 :2016/2/1أعلن البنتاغون أ ّن برت ماكغرك ،مبعوث الرئيس األمرييك
للتحالف الدويل ض ّد تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،زار املناطق الخاضعة
لسيطرة األك ـراد شاميل سورية ،لتقييم مدى التقدم يف محاربة
التنظيم .وتُع ّد هذه هي املرة األوىل التي يزور فيها مسؤول أمرييك
سورية منذ بدء الحملة عىل التنظيم .وانضم مسؤولون بريطانيون
وفرنسيون إىل املبعوث األمرييك يف كوباين .والتقى ماكغرك ،خالل
زيارته لتلك املناطق ،تحالفًا من القادة واملقاتلني العرب واألكراد
ملناقشة العمليات األخرية ض ّد التنظيم.
(يب يب يس عريب)2016/2/1،

 :2016/2/3دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاين إىل
إجراء استفتاء "غري ملزم" يف استقالل اإلقليم الذي يحظى بالحكم
الذايت ،يف وقت يواجه فيه اإلقليم عد ًدا من األزمات الداخلية .وقال
البارزاين إ ّن الوقت قد حان ،وإ ّن املوقف اآلن مالئم بالنسبة إىل
الشعب الكردي التخاذ قرار من خالل استفتا ٍء يف مصريه .وأوضح أ ّن
االستفتاء ال يعني إعالن قيام الدولة ،لكن ما يعنيه أ ْن نعرف إرادة

الشعب إزاء االستقالل ورأيه ،وأ ّن عىل القيادة السياسية الكردية أن
تنفّذ إرادة الشعب يف الوقت املالئم ،ويف األوضاع املالمئة أيضً ا.
(الجزيرة .نت)2016/2/3 ،

 :2016/2/3قال مبعوث األمم املتحدة لسورية ستافان دي ميستورا
إنه علّق املحادثات السورية حتى  25شباط /فربايرُ ،موض ًحا أ ّن
املحادثات مل تفشل ،لكنها تحتاج إىل مساعدة عاجلة من داعميها
الدوليني ،بخاصة الواليات املتحدة األمريكية وروسيا.
(رويرتز عريب)2016/2/3 ،

 :2016/2/4أعلن املتحدث العسكري السعودي اللواء أحمد عسريي
أ ّن السعودية مستع ّدة إلرســال قوات برية ملحاربة الجامعات
قائل:
اإلرهابية وقتال تنظيم داعش يف سورية إ ْن لزم األمر .وأضاف ً
"إ ّن الرياض جزء أسايس من التحالف الدويل للحرب عىل اإلرهاب".
وأكّد العسريي أ ّن اململكة لن ترتدد يف إرسال قوات عىل األرض
ملحاربة التنظيم املتطرف عىل األرايض السورية متى ما أق ّر التحالف
الدويل ذلك.
(القدس العريب)2016/2/4 ،

 :2016/2/4أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفــع حظر
التج ّول اللييل ،عىل كامل األرايض التونسية ،ابتدا ًء من اليوم
الخميس  4شباط /فرباير  ،2016وذلك إثر ما َع ّدته تحس ًنا لألوضاع
األمنية .وكانت الداخلية التونسية قد ق ّررت يوم الجمعة  22كانون
الثاين /يناير  2016حظر التج ّول يف كامل تراب الجمهورية ،ابتدا ًء من
الساعة الثامنة مسا ًء ،إثر أحداث العنف التي رافقت االحتجاجات،
بحسب ما أعلنته الحكومة التونسية .وعىل الرغم من رفع حظر
التج ّول ،فإ ّن تونس ال تزال تعمل بحالة الطوارئ املفروضة منذ
 24ترشين الثاين /نوفمرب .2015
(يب يب يس عريب)2015/2/4 ،

كل األطراف
 :2016/2/4قالت املستشارة األملانية أنجيال مريكل إ ّن ّ
املعنية عليها مسؤولية االتفاق عىل وقف إطالق النار يف سورية،
لك ّن نظام الرئيس السوري بشار األسد هو املسؤول األول عن ذلك.
ويف وقت سابق ،قالت مريكل يف بداية مؤمتر للامنحني بشأن سورية،
يف العاصمة الربيطانية لندن ،إ ّن أملانيا تعهدت بتقديم  2.3مليار
ٍ
مساعدات لسورية بحلول عام 2018؛
يورو (نحو  2.57مليار دوالر)
بينها  1.1مليار يورو هذا العام.
(رويرتز عريب)2016/2/4 ،

 :2016/2/4متكّنت قوات للجيش السوري واملليشيات املوالية له
تحت غطاء ج ّوي رويس من قطع طريق اإلمداد الرئيس بـحلب
لقوات املعارضة السورية ،ومن ّ
فك الحصار عىل بلديت ن ّبل والزهراء
بالريف الشاميل.
(الجزيرة .نت)2016/2/4 ،
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 :2015/2/7ص ّوت الربملان الجزائري بغرفتيه (مجلس األمة واملجلس
الشعبي الوطني) باألغلبية املطلقة ( 499نائبًا برملانيًّا) ملصلحة
التعديل الدستوري الذي اقرتحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفضه
املعارضة .ومن أه ّم التعديالت التي يتضمنها هذا املرشوع تحديد
الفرتة الرئاسية بواليتني فقط ،وحرمان الجزائريني املزدوجي الجنسية
من مناصب رسمية عليا ،وإقرار األمازيغية لغ ًة رسمي ًة ثاني ًة بعد
العربية .كام ع َّد مرشوع الدستور الجديد األمازيغية "لغ ًة وطني ًة
ورسميةً" ،وهو مطلب قديم لقطاع كبري من الجزائريني املتحدثني
بهذه اللغة مبنطقة القبائل يف وسط البالد ،ولسكان منطقة األوراس
تول
يف الرشق ،والطوارق يف الجنوب .ويحظر التعديل الجديد ّ
مواطنني مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا؛ وكان ذلك إجرا ًء
ُمث ًريا للغضب يف أوساط الجالية الفرنسية  -الجزائرية.
(فرانس )2015/2/7 ،24

 :7/2/2016قررت محكمة جنايات مرصية التحفظ عن أموال وزير
الداخلية املرصي السابق حبيب العاديل و 12مسؤولً آخرين ،ومنعهم
من السفر عىل ذمة القضية املعروفة إعالم ًّيا بـ "فساد وزارة الداخلية"
التي بدأت أوىل جلساتها .وأحيل املتهمون عىل املحاكمة الجنائية
يف آب /أغسطس  2015بتُهمٍ تتعلق باالستيالء عىل نحو مليارين
و 388مليونًا و 590ألف جنيه مرصي ،إبّان توىل حبيب العاديل
منصب وزير الداخلية .ونسب أمر اإلحالة للعاديل أنه استوىل بغري
حق ،وبنيّة التملّك ،عىل  530مليونًا و 514ألفًا و 24جني ًها مملوكة
ّ
مستغل منصبه وزي ًرا.
ًّ
للوزارة
(يب يب يس عريب)2016/2/7 ،

 :7/2/2016ص ّدق الربملان الجزائري ،باألغلبية املطلقة ،مسودة
التعديل الدستوري التي طرحها بوتفليقة؛ وذلك يف عقب أكرث من
 17عا ًما من وعده بإقرار تعديالت دستورية عميقة (يف آب /أغسطس
 1999تحدي ًدا) .وص ّوت  499نائ ًبا يف غرفتي الربملان ملصلحة مسودة
الدستور ،مقابل رفض نائبني وامتناع  16نائ ًبا ،من مجموع  517نائ ًبا
حرضوا جلسة التصديق الربملانية.
تعديل
ً
ويتض ّمن الدستور الجديد إدراج  38ماد ًة جديد ًة وإجراء 74
يف مواد الدستور السابق تتعلّق بتحديد الوالية الرئاسية لرئيس
الجمهورية يف والية رئاسية واحــدة قابلة للتجديد مر ًة واحد ًة
فقط ،وتعيني رئيس الحكومة بعد مشاورات مع األغلبية الربملانية،
واعتامد اللغة األمازيغية لغ ًة وطني ًة رسميةً ،وإنشاء هيئة مستقلة
ملراقبة االنتخابات .كام يتضمن إلزام رئيس الحكومة بتقديم عرض
الحق للربملان يف مناقشة
حا ٍل للسياسة العامة ّ
كل سنة ،وإعطاء ّ
االتفاقيات الدولية قبل تصديقها من جهة الرئيس ،وتحديد العمل
باملراسيم الرئاسية إال يف الحاالت املستعجلة وأثناء عطلة الربملان،

وتجريم املعامالت الالإنسانية ض ّد املواطن ،وتعزيز حرية العدالة،
أي تدخّل يف مسار القضاء ،وتجريم عرقلة تنفيذ قرار العدالة،
وم ْنع ّ
وحرية التظاهر السلمي للمواطن ،وضامن حرية الصحافة املكتوبة
واملسموعة واإللكرتونية ،ومنع السجن للصحافيني ،ودسرتة حامية
الحريات الشخصية والبيانات عرب الربيد اإللكرتوين.
(العريب الجديد)2016/2/7 ،

عدل لحكومة
تشكيل ُم ً
ً
 :2016/2/14أعلن املجلس الرئايس يف ليبيا
وحدة مبوجب خطة تدعمها األمم املتحدة تهدف إىل إنهاء الرصاع
يف البالد؛ إذ أُرسلت قامئة بأسامء  13وزي ًرا وخمسة وزراء دولة إىل
الربملان الليبي املعرتف به دول ًّيا للموافقة عليها ،وكان مجلس النواب
تشكيل مبدئيًّا مقرت ًحا يف كانون الثاين /يناير ،2016
ً
الليبي قد رفض
وسط شكاوى من أ ّن عدد الوزراء املعينني ،وقد بلغ  32وزي ًرا ،أكرب
مم يجب .وتهدف خطة األمم املتحدة التي شُ كّلت مبوجبها حكومة
ّ
الوحدة إىل الجمع بني الجامعات املتحاربة يف ليبيا واملساعدة عىل
التصدي لخطر متز ٍ
ايد من جانب تنظيم الدولة اإلسالمية
(رويرتز عريب)2016/2/14 ،

 :2016/2/23أعلنت الخارجية األمريكية ،يف بيان رسمي ،اتفاق
واشنطن وموسكو عىل ٍ
ينص عىل وقف
وقف إلطالق النار يف سوريةُّ ،
األعامل العدائية ،والبدء بوقف إطالق النار ،وعىل وقف األعامل
العدائية ،بداي ًة من منتصف ليل  27شباط /فرباير  .2016ويشمل
وقف إطالق النار الفصائل التي تعلن قبول االتفاق باستثناء جبهة
النرصة وتنظيم الدولة اإلسالمية.
ويطلب االتفاق من الفصائل املسلحة املوافَقة عىل وقف إطالق
النار مع حلول ظهر يوم  26شباط /فرباير  ،2016ويؤكد أ ّن الواليات
املتحدة األمريكية وروسيا ستعمالن عىل تبادل املعلومات والتنسيق؛
لضامن تطبيق ف ّعال لهذا االتفاق .كام ينص عىل تشكيل مجموعة
عمل لتحديد املناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة
النرصة اللذان نص البيان عىل استمرار الرضبات ضدهام عىل الرغم
من الهدنة .وينص كذلك عىل امتناع الطريان السوري والرويس عن
قصف قوات املعارضة السورية .وكانت موسكو تطالب بإدراج جيش
اإلسالم وأحرار الشام ضمن قامئة املنظامت اإلرهابية التي ستُستثنى
من عمليات وقف القتال .لك ْن ،وفقًا لهذا االتفاق ،سيشملهام وقف
إطالق النار.
(الجزيرة .نت)2016/2/23 ،

 :2016/2/23أعلنت الحكومة السورية واملعارضة السورية
أنــهــا وافــقــتــا عــى اتــفــاق وقــف األعـــال الــعــدائــيــة بــد ًءا
من  27شباط /فرباير  .2016وقالت الحكومة السورية إنها ستوقف
"العمليات القتالية" ،طبقًا لخطة الهدنة التي أعلنتها الواليات املتحدة
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األمريكية وروسيا .غري أ ّن املعارضة قالت إ ّن قبولها يعتمد عىل
إنهاء قوات الحكومة لحصار بعض املناطق ،ووقف الغارات الجوية
عىل املدنيني.
(يب يب يس عريب)2016/2/23 ،

 :2016/2/26أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات املمثّلة ألطياف واسعة
من املعارضة السورية عن التزام نحو مئة فصيلة مقاتلة باالتفاق
الرويس  -األمرييك املتعلق بوقف إطالق النار يف سورية؛ وذلك قبل
ساعات من بدء رسيان تطبيقه .وجاء يف بيان للهيئة أ ّن "هذه املوافقة
فصيل من املعارضة الهيئ َة العليا للمفاوضات
تأيت عقب تفويض ً 97
باتخاذ القرار يف ما يتعلق بالهدنة" .وأشارت الهيئة يف بيانها إىل أنّه
ت ّم تشكيل لجنة عسكرية يرتأسها املنسق العا ّم للهيئة رياض حجاب
"للمتابعة والتنسيق" من أجل إنجاح تطبيق الهدنة .وأكّدت الهيئة
التزامها بالحل السيايس الذي يضمن "تحقيق عملية انتقا ٍل للسلطة

يف سورية يبدأ بإنشاء هيئة ُحكمٍ انتقايل متارس كامل السلطات
التنفيذية ،ال مكان لبشار األسد وزمرته فيها".
(فرانس )2015/2/26 ،24

 :2016/2/29قال مسؤول كبري من املعارضة السورية الرئيسة إ ّن
محاولة هشة لوقف القتال بعد خمس سنوات من الحرب تواجه
خطر االنهيار الكامل بسبب هجامت قوات الحكومة .وأوضح األمني
العا ّم لألمم املتحدة بان يك مون أ ّن وقف األعامل القتالية يف سورية
متامسك إىل ح ّد كبري ،لك ّن هناك بعض الحوادث التي يأمل أن يت ّم
احتواؤها .وقال الكرملني إ ّن العملية جارية ،عىل الرغم من أنه كان
واض ًحا من البداية ،أنها لن تكون سهلةً .ويف واشنطن ،قال البيت
تظل ملتزم ًة بتطبيق وقف
األبيض إ ّن الواليات املتحدة األمريكية ّ
العمليات القتالية ،عىل الرغم من التقارير التي ذكرت وقوع انتهاكات.
(رويرتز عريب)2016/2/29 ،

