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 2016/3/2وافق مجلس النواب املرصي عىل إسقاط عضوية النائب
توفيق عكاشة عىل خلفية استقباله للسفري اإلرسائييل ،وذلك بأغلبية
أصوات نواب املجلس.
(العربية .نت)2016/3/2 ،

 2016/3/3قررت املنطقة اإلعالمية الحرة التابعة لهيئة االستثامر يف
مرص إيقاف بثّ فضائية "الفراعني" اململوكة لإلعالمي توفيق عكاشة
م ّدة عامٍ  .وذكرت أ ّن القرار جاء بسبب مخالفة القناة املبادئ العامة
التي تراعيها القنوات املرصية العاملة باملنطقة اإلعالمية الحرة ،ويف
مقدمتها عدم املساس باملصلحة القومية للبالد ،واحرتام خصوصية
األفراد ،وعدم التشهري بسمعتهم وسمعة املؤسسات املختلفة.
(العربية .نت)2016/3/3 ،

 2016/3/4أكدت وزارة الخارجية األمريكية يف بيان نرشته أنها سوف
تستمر عىل دعم رئيس الوزراء فايز الرساج وحكومة الوفاق الوطني.
عب عن قلقه من أنه عىل الرغم من
وأضاف البيان أ ّن وزير الخارجية ّ
جهد أغلبية الزعامء الليبيني لرتسيخ هذه الحكومة ،فإ ّن مجموع ًة من
املعرقلني منعت تصويتًا رسم ًيا كان سيص ّدق مجلس الوزراء.
(يب يب يس عريب)2016/3/4 ،

 2016/3/6نفى رئيس وزراء إيطاليا ،ماتيو رينتيس ،اعتزام بالده
قائل إ ّن األوضاع غري مواتية
إرسال نحو خمسة آالف جندي إىل ليبياً ،
لتدخّل عسكري يف املستعمرة اإليطالية السابقة .وجاء كالم رينتيس
ر ًّدا عىل ترصيحات السفري األمرييك جون فيليب لصحيفة كوريريي
ديل مفاده أ ّن روما قد ترسل نحو خمسة آالف جندي إىل ليبيا لقتال
ً
تنظيم الدولة.
(رويرتز)2016/3/6 ،

 2016/3/7ش ّدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة يف مؤمتر
صحايف مشرتك مع األمني العا ّم لألمم املتحدة ،بان يك مون ،عىل
متسك بالده بالحل السيايس السلمي يف ليبيا ،وعىل رفض بالده
ّ
التدخل العسكري فيها.
(الوفد)2016/3/7 ،

شخصا؛
 2016/3/7شهدت تونس أعامل عنف تسببت مبقتل 54
ً
إذ هاجمت مجموعات إرهابية تتبع تنظيم الدولة ثكن ًة عسكري ًة
ومركز أمنٍ مبدينة بن قردان التونسية املجاورة لِليبيا .وأوردت وزارت َا
الداخلية والدفاع يف بيان مشرتك أ ّن قوات األمن والجيش قتلت
" 36إرهاب ًيا" وألقت القبض عىل  7آخرين من دون تحديد هوياتهم
أو الوجهة التي قدموا منها.
(سويس أنفو)2016/3/7 ،

 2016/3/7أعلنت جامعة الدول العربية أنها تلقّت مذكر ًة رسمي ًة
من مرص برتشيح وزير الخارجية األسبق أحمد أبو الغيط لتعيينه يف
منصب األمني العا ّم للجامعة العربية للسنوات الخمس املقبلة ،خلفًا

لألمني العا ّم الحايل نبيل العريب الذي أعلن عن رغبته يف عدم تجديد
واليته التي تنتهي يف  30حزيران /يونيو .2016
(العربية .نت)2016/3/7 ،

أي تدخل
 2016/3/8حذّر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس من ّ
دويل سابق ألوانه يف ليبيا ،ودعا إىل تجهيز ما سامه "الجيش الوطني
الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفرت .وقال السييس ،يف مقابلة نرشتها
أي مبادرة
صحيفة "ال ريبوبليكا" اإليطالية" :من املهم ج ًّدا أن تجري ّ
إيطالية أو أوروبية أو دولية بطلب ليبي وبتفويض من األمم املتحدة
والجامعة العربية" .وقال السييس إ ّن "األوروبيني ينظرون إىل ليبيا
كام لو أ ّن تنظيم داعش هو التهديد الوحيد .هذا خطأ فادح .علينا
أن نكون مدركني أ ّن أمامنا أسامء ع ّدة تحمل العقائد ذاتها"؛ وذلك
يف إشارة غري مبارشة إىل قوات فجر ليبيا واملؤمتر الوطني يف طرابلس.
(العربية .نت)2016/3/8 ،

 2016/3/8دعا االئتالف الوطني السوري املعارض يف سورية عنارص
"قــوات حامية الشعب الكردية" الجناح املسلح لحزب االتحاد
الدميقراطي الكردي إىل االنشقاق ،والعودة إىل صفوف الثورة
السورية ،والقتال إىل جانب الجيش السوري الح ّر.
(العريب الجديد)2016/3/8 ،

عاجل أوىص خالله دول
 2016/3/10أصدر الربملان األورويب بيانًا ً
االتحاد األورويب ،بحظر املساعدات عىل مرص ،عىل خلفية مقتل
الطالب اإليطايل ،جوليو ريجيني بالقاهرة .وتض ّمن البيان رص ًدا
لرتاجع أوضاع حقوق اإلنسان من خالل  23توصيةً ،من بينها دعوة
ومستقل
ّ
الربملان األوريب للسلطات املرصية إىل إجراء تحقيق رسيع
وحيادي وف ّعال يف قضية ريجيني .وطالب السلطات املرصية بوقف
التعذيب واالختفاء القرسي ،واإلفراج عن الصحافيني والناشطني،
حق املدافعني عن حقوق اإلنسان ،واإلفراج
ووقف االنتهاكات يف ّ
الفوري وغري املرشوط عن جميع املحتجزين واملحكوم عليهم بالسجن
يف قضايا تتعلق مبامرستهم لحقهم يف حرية التعبري والتجمع السلمي.
ودعا الربملان السلطات املرصية إىل إلغاء الحظر املفروض عىل حركة
 6أبريل واألحكام ض ّد أعضائها ،وسحب حظر السفر املفروض عىل
بعض الناشطني الحقوقيني ،وأوىص بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه
بـ "القمعي" ،ودعا أيضً ا إىل إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب وقانون
الكيانات اإلرهابية ،وكذلك قانون الجمعيات ،و َع ّد الربملان أ ّن أحكام
اإلعدام الجامعية ض ّد أنصار جامعة اإلخوان املسلمني ،جاءت بعد
محاكامت "جائرة مثرية للصدمة".
(هافينغتون بوست عريب)2016/3/10 ،

 2016/3/10أكّدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة
السورية أنها ستشارك يف جولة املفاوضات التي دعت إليها األمم
املتحدة ،وأشــارت الهيئة إىل أ ّن جهد الوفد املفاوض سيرتكز يف
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األجندة التي وضعتها الهيئة بنا ًء عىل بيان جنيف ( )2012وغريه
من القرارات الدولية؛ يف ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقايل كاملة
الصالحيات التنفيذية ،والتمسك بوحدة األرايض السورية ،والحفاظ
عىل مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة مؤسساتها األمنية والعسكرية
وتشكيلها ،ورفض اإلرهاب بكافّة أشكاله ،وإقامة نظام تع ّددي ميثل
كافّة أطياف الشعب السوري ،من دون أن يكون لبشار األسد وأركان
أي ترتيبات سياسية مقبلة.
نظامه ورموزه مكان فيه ،أو يف ّ
(العريب الجديد)2016/3/10 ،

 2016/3/11قال الرئيس األمرييك باراك أوباما يف مقابلة صحافية
نرشتها مجلة "ذي أتالنتك" إ ّن رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون
"منشغل" بأمور أخرى ،يف حني كان الرئيس الفرنيس السابق
ً
كان
نيكوال ساركوزي يريد أن يتصدر املشهد يف الحملة العسكرية يف ليبيا
يف عام  .2011وتناول أوباما يف املقابلة األوضاع التي نفّذ فيها تحالف
بقيادة فرنسا وبريطانيا غارات جوي ًة عىل ليبيا عام  2011قبل أن
يتوىل الحلف األطليس املهمة .وقال أوباما" :ليبيا غرقت يف الفوىض".
قائل :عندما أتساءل ملاذا ساءت األمور ،أُدرك أنني كنت واثقًا
وأضاف ً
بأ ّن األوروبيني؛ بالنظر إىل قربهم (الجغرايف) من ليبيا ،سيضطلعون
بدور أكرب يف متابعة الوضع بعد التدخل.
(النهار)2016/3/11 ،

 2016/3/13أصدر وزراء خارجية فرنسا ،وأملانيا ،وإيطاليا ،واململكة
املتحدة إىل جانب والواليات املتحدة األمريكية ،واملمثلة السامية
لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية ،بيانًا أكدوا فيه
دعمهم لجهد بعثة األمم املتحدة يف ليبيا ،ورئيسها مارتن كوبلر،
والوقوف إىل جانب حكومة الوفاق الوطني املقرتحة من بعثة األمم
املتحدة يف ليبيا ،وع ّدها الحكومة الرشعية الوحيدة يف ليبيا .ورأى
البيان أ ّن عىل مجلس الرئاسة الليبية ،وحكومة الوفاق الوطني،
تكثيف الجهد الستالم السلطات كامل ًة لتلبية مطالب الشعب الليبي.
وش ّدد البيان عىل أ ّن االتفاق السيايس الليبي هو اإلطار الرشعي
لحل لألزمة السياسية والرصاع العسكري يف ليبيا ،واإلطار
الوحيد ّ
املؤسيس املنصوص عليه يف االتفاق السيايس الليبي.
( :24الخرب بني لحظة وضحاها)2016/3/13 ،

 2016/3/14أكّد وزير الخارجية سريغي الفــروف أنه "ال ميكن
بأي عملية عسكرية يف ليبيا إال مبوافقة مجلس األمن التابع
القيام ّ
لألمم املتحدة".
(روسيا اليوم)2016/3/14 ،

 2016/3/17أعلن حزب االتحاد الدميقراطي الكردي يف سورية
النظام الفدرايل يف مناطق سيطرتهم يف شامل البالد ،يف حني أعلنت
وزارة الخارجية األمريكية رفضها االعرتاف مبناطق للحكم الذايت داخل
سورية .وأق َّر املشاركون يف اجتامع ُعقد يف بلدة رميالن الحدودية يف

ريف الحسكة الشاميل الرشقي "وثيقة النظام االتحادي الدميقراطي
إلقليم شامل سوريا" بعد إجراء التعديالت عىل مسودة الوثيقة.
وأكّد سيهانوك ديبو ،مستشار الرئاسة املشرتكة يف حزب "االتحاد
الدميقراطي" ،أنه ت ّم إقرار النظام الفدرايل يف شامل سورية ،مش ًريا
إىل أنه ت ّم االتفاق عىل تشكيل مجلس تأسييس للنظام ونظام
رئايس مشرتك.
(العريب الجديد )2016/3/17

 2016/3/18أعلن فايز الرساج ،رئيس حكومة الوحدة الوطنية
الليبية املدعومة من األمم املتحدة ،أ ّن حكومته ستنتقل من تونس
إىل طرابلس .وأكّد الرساج أنه ت ّم االتفاق عىل خطة أمنية مع الرشطة
والقوات املسلحة يف طرابلس ومع بعض الفصائل املسلحة واألمم
املتحدة ،ستسمح للحكومة املوجودة يف تونس باالنتقال إىل ليبيا.
وأضاف أ ّن حكومة التوافق الوطني تسري يف عملها ،وأنها ستكون يف
كل املؤسسات الليبية لرأْب الصدع
طرابلس لتامرس عملها ،داع ًيا ّ
بينها وتح ّمل مسؤولياتها يف هذه األوضاع الحرجة.
(الخرب)2016/3/18 ،

 2016/3/19بدأت يف مدينة صاللة العامنية مشاورات الهيئة
التأسيسية لصوغ مرشوع الدستور الليبي سع ًيا للتوصل إىل صيغة
نهائية للدستور ت ُعرض عىل االستفتاء الشعبي .وقد انطلقت الجلسة
االفتتاحية بحضور ممثلني للتبو والطوارق يف الهيئة املكلّفة بوضع
الدستور ،واملكونة من ستني عض ًوا منتخبني ومختارين من ثالث
مناطق انتخابية متثّل أقاليم ليبيا الثالثة ،وهي طرابلس وبرقة وفزان.
(الجزيرة نت)2016/3/19 ،

حكم غياب ًيا بالسجن ملدة
 2016/3/19أصدرت محكمة تونسية ً
عرش سنوات عىل الرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل ،إثر إدانته
يف قضية فساد جديدة ،بحسب ما أعلنت عنه النيابة العامة .وقال
كامل بربوش ،الناطق الرسمي باسم النيابة العامة مبحكمة تونس
االبتدائية ،إ ّن بن عيل أُدين يف هذه القضية بتُهم "استغالل النفوذ"
و"اإلرضار باإلدارة" و"مخالفة القوانني" .وكانت محاكم تونسية قد
حكم بالسجن املؤبد عىل خلفية قمع نظامه
أصدرت ض ّد بن عيل ً
تظاهرات واحتجاجات شعبية خالل الثورة التي أطاحت حكمه يف
 14كانون الثاين /يناير .2011
(دويتشه فيله)2016/3/19 ،

 2016/3/20أكد الرئيس التونيس الباجي قائد السبيس يف كلمة
مبناسبة الذكرى الـ  60الستقالل تونس أ ّن بالده ستستمر عىل كفاحها
من أجل الوحدة الوطنية بحامستها نفسها من أجل االستقالل ،مضيفًا
أ ّن تونس والجزائر ستواصالن مكافحة اإلرهاب كام كافحتَا م ًعا من
أجل االستقالل .وأوضح قائد السبيس أ ّن تونس دخلت مرحل ًة جديد ًة
بعد انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس للنواب ،مش ًريا إىل أنّها تواجه
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فضل
تحديات كربى يف صدارتها التحدي األمني ومكافحة اإلرهابً ،
عن تحسني األوضــاع االجتامعية لتحقيق أهــداف ثورة الشباب
التونيس ،مؤك ًدا أ ّن التحدي األصعب هو تكريس الدميقراطية
يف تونس.
(الوفد)2016/3/20 ،

 2016/3/20ر ّد الرئيس الفرنيس السابق نيكوال ساركوزي عىل مقابلة
الرئيس األمرييك باراك أوباما الذي اتهمه بالسعي للظهور أثناء
التدخل العسكري يف ليبيا عام  ،2011وأشار يف مقابلة مع قناة "إي
تييل" إىل الرئيس األمرييك بأنه "الذي يعرف الجميع أ ّن الفعل ليس
من خصاله" .وقال ساركوزي" :كان أوباما قال إنه يف اللحظة التي
يستخدم فيها بشار األسد أسلح ًة كيميائيةً ،سنتدخل ،وقد استخدم
بشار األسد أسلح ًة كيميائيةً ،لكنهم مل يتدخلوا .حني نضع حدو ًدا ث ّم
يت ّم تخطيها وال نفعل شيئًا ،فهذه ليست عالم ًة جيدةً".
( :24الخرب بني لحظة وضحاها)2016/3/20 ،

 2016/3/22أعلنت الرئاسة التونسية أ ّن الرئيس الباجي قائد السبيس
ق ّرر ،بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الحبيب الصيد ورئيس املجلس
النيايب محمد النارص ،متديد العمل بحال الطوارئ م ّدة ثالثة أشهر
إضافية .وقد جاء هذا القرار بعد أسبوعني من الهجوم املسلّح الذي
استهدف بن قردان جنوب البالد .وكانت تونس فرضت الطوارئ
منذ الهجوم االنتحاري الذي استهدف حافل ًة لألمن الرئايس يف قلب
العاصمة التونسية يف  24ترشين الثاين /نوفمرب .2015
(الحياة)2016/3/22 ،

 2016/3/27أكّدت السفارة األمريكية يف تونس أ ّن اإلدارة األمريكية
منحت تونس القسط األول من عقد قيمته  24,9مليون دوالر يف
إطار مرشوع يهدف إىل تعزيز قدرات تونس األمنية الحدودية عىل
طول الرشيط الحدودي مع ليبيا".
(الحياة)2016/3/27 ،

 2016/3/30طالبت حكومة طرابلس غري املعرتف بها دوليًا ،رئيس
حكومة الوفاق الوطني الليبية ،فايز الـراج ،مبغادرة العاصمة
الليبية ،عا ّد ًة دخوله غري رشعي .وقال رئيس حكومة طرابلس غري
املعرتف بها دوليًا ،خليفة الغويل ،يف بيان تاله عرب التلفزيون" :عىل
املتسللني غري الرشعيني أن يسلّموا أنفسهم أو أن يعودوا من حيث
أتَوا" ،مضيفًا إىل ذلك قوله" :دخولكم غري رشعي تتحملون نتائجه
عبت فرنسا عىل لسان وزير
الرشعية واألخالقية والقانونية" .يف حني ّ
خارجيتها عن دعمها لحكومة الرساج املدعومة من األمم املتحدة.
وقال جان مارك إيرولت وزير خارجية فرنسا يف أحد البيانات" :أنا
كل املؤسسات الليبية إىل الوقوف
سعيد بهذا القرار الشجاع" ،داع ًيا ّ
وراء السلطات الجديدة.
(فرانس )2016/3/30 ،24

 2016/3/31ص ّوت مجلس األمن الدويل باإلجامع عىل قرار يقيض
متديد فرتة حظْر تصدير السالح إىل ليبيا حتى نهاية شهر متوز/
يوليو  .2017ودان القرار رقم  2278الذي أع ّدته بريطانيا ،محاوالت
تصدير النفط الخام من ليبيا بطرائق غري مرشوعة ،مبا يف ذلك من
جانب "املؤسسات املوازية" التي مل تخضع لحكومة الوفاق الوطني
برئاسة فائز الرساج .وطالب القرار ،الصادر مبوجب الفصل السابع
من ميثاق األمم املتحدة ،والذي يسمح باستخدام القوة املسلحة
لتنفيذه ،حكومة الرساج بأن تُز ّود هذه اللجنة بـمعلومات خاصة
عن هيكل قوات األمن الخاضعة لسيطرتها ،والهياكل األساسية
القامئة؛ لكفالة سالمة تخزين العتاد العسكري وتسجيله وصيانته
وتوزيعه من جانب قوات األمن الحكومية ،وتخزينه بطريقة مأمونة،
بدعمٍ من املجتمع الدويل.
نيسان /أبريل 2016

(العامل اليوم)2016/3/31 ،

 2016/4/1طلبت ليبيا من مجلس األمن املوافقة عىل استثناء
صندوق الرثوة السيادية الخاص بها من العقوبات الدولية لوقف
خسائر ت ُق ّدر مبليار دوالر سببها سوء إدارة األصول املج ّمدة.
(القدس العريب)2016/4/1 ،

 2016/4/6أعلنت حكومة طرابلس غري املعرتف بها دول ًيا تخلّيها
عن السلطة لتفسح املجال لحكومة الوفاق الوطني املدعومة من
األمم املتحدة.
(فرانس )2016/4/6 ،24

 2016/4/9قال مصطفى سليامن ،مساعد النائب العا ّم املرصي
ورئيس وفد التحقيق الذي سافر إىل إيطاليا لبحث قضية مقتل
الطالب جوليو ريجيني ،إ ّن طلب السلطات اإليطالية لسجالت
هواتف نحو مليون شخص "غري دستوري" .وجاءت تلك الترصيحات
بعد استدعاء إيطاليا سفريها يف القاهرة للتشاور بشأن التحقيقات
يف مقتل ريجيني .وأوضــح سليامن أ ّن الجانب اإليطايل وضع
الطلب كرشط الستمرار التعاون القضايئ بني الطرفني وإصدار بيان
مشرتك الحقًا.
(يب يب يس عريب)2016/4/9 ،

 2016/4/10سادت حالة من الهدوء ،نسب ًّيا ،جبهات املواجهات يف
اليمن ،مع ب ْدء رسيان الهدنة التي توافق عليها أطراف الرصاع قبيل
ب ْدء املفاوضات املبارشة يف جنيف.
(العريب الجديد)2016/4/10 ،

 2016/4/13قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إ ّن مرص
مل تُف ّرط يف حقها ولن تفرط يف ذ ّرة رملٍ  ،لكنها أعادت الجزيرتني
للسعودية؛ ألنهام مملوكتان لها ،وهذا حقّها ،وكان لزا ًما عىل مرص
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أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
ّ

أن تعيد حقوق األشقّاء ،وإننا مل نخرج عن القرار الجمهوري الصادر
يف عام  ،1990أي منذ  26عا ًما ،والذي ت ّم إيداعه يف األمم املتحدة.
وأضاف السييس أ ّن كافّة الوثائق بوزاريت الخارجية والدفاع ،إضاف ًة
إىل االستخبارات العامة تؤكد أ ّن الجزيرتني تتبعان السعودية ،رافضً ا
التشكيك يف النزاهة والوطنية للمسؤولني يف هذه األجهزة والوزارات.
(العربية .نت)2016/4/13 ،

شخصا عىل األقل
 2016/4/15اعتقلت قوات األمن املرصي 40
ً
أثناء تفريق آالف املتظاهرين الذين تجمعوا لالحتجاج عىل إقرار
الحكومة بتبعية جزيريت تريان وصنافري بالبحر األحمر للسعودية.
وقد شهدت مدن مرصية ع ّدة تظاهرات واسعة احتجا ًجا عىل قرار
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس "م ْنح" الجزيرتني للسعودية.
(يب يب يس عريب)2016/4/15 ،

 2016/4/15كشفت مس ّودة بيان لــوزراء الخارجية والدفاع يف
االتحاد األورويب عن تو ّجه أورويب لدراسة إرسال عنارص أمنية إىل
ليبيا للمساعدة يف تحقيق االستقرار ،إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق
الوطني الليبية الجديدة املدعومة من األمم املتحدة.
(الجزيرة نت)2016/4/15 ،

 2016/4/18قررت املعارضة السورية تأجيل مشاركتها يف املفاوضات
الجارية يف جنيف مع النظام السوري بعد ّ
تعث املفاوضات؛ نتيجة
عدم نقاش إقامة هيئة حكم انتقالية وعدم التزام النظام بالهدنة
ورفع الحصار عن املدن وإيصال املساعدات اإلنسانية.
(الجزيرة نت)2016/4/18 ،

 2016/4/21بدأت مفاوضات السالم اليمنية يف الكويت تحت رعاية
األمم املتحدة .وقال رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد" :إ ّن مشاورات السالم اليمنية تشكّل فرص ًة
تاريخي ًة سانح ًة إلنهاء الرصاع الدائر وحقن دماء أبناء الشعب اليمني".
(القبس)2016/4/21 ،

 2016/4/23دانت نقابة الصحافيني املرصية عمليات االعتقال التي
وصفتها بالعشوائية ،والتي طالت عد ًدا من أعضائها ،يف إشار ٍة إىل

احتجاز الرشطة املرصية لعد ٍد من الصحافيني خالل حملة أمنية.
وقالت النقابة يف أحد البيانات إ ّن ما جرى مع الصحافيني خالل
الفرتة األخرية يستوجب وقف ًة جاد ًة وحاسم ًة لوقف االنتهاكات يف
حق املرصيني عمو ًما ،ويف القلب منهم الصحافيون .وحذّر البيان من
ّ
أ ّن "عودة الدولة األمنية وإطالق يد األجهزة يف التعامل مع أصحاب
الرأي املختلف سيدفع مثنه الوطن بكامله" .كام دانت النقابة،
بحسب ما ورد يف بيانها ،ما ع ّدته "عودة لظاهرة ز ّوار الفجر"؛ من
خالل مداهمة منازل صحافيني وترويع ذويهم.
(يب يب يس عريب)2016/4/23 ،

 2016/4/24تو ّعد وزير الداخلية املرصي مجدي عبد الغفار
باستعامل "القوة والحزم" يف مواجهة ما وصفه مبحاوالت للتعدي
عىل منشآت الدولة واإلرضار بسالمة الوطن واملواطنني .وحذّر
رش" تستهدف،
مم ّ
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ّ
سمه "ق َوى ٍّ
كل من عبد الغفار
بحسب قوله ،إثارة الفوىض يف مرص .وجاء كالم ّ
والسييس قُ َبيل تظاهرات دعت إليها ع ّدة جهات يف املعارضة املرصية
ض ّد إعالن مرص تبع ّية جزيريت تريان وصنافري للسعودية ،يف ذكرى
كل عام.
تحرير سيناء الذي يوافق يوم  25نيسان /أبريل من ّ
(يب يب يس عريب)2016/4/24 ،

 2016/4/27أكّد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس خالل لقائه
الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند أ ّن بالده "دولة مدنية حديثة تخطُو
أوىل خطواتها كدولة دميقراطية يف منطقة الرشق األوسط" ،مشد ًدا
عىل "اهتامم مرص بقضايا حقوق اإلنسان".
(يب يب يس عريب)2016/4/27 ،

 2016/4/26وقّع ممثل عن حكومة فايز الرساج املدعومة من األمم
رض تسلّم وزارة املواصالت بطرابلس ،وذلك بعد أن
املتحدة مح َ
تسلّمت حكومته وزارة الحكم املحيل ،ومق ّر وزاريت الشباب والرياضة
والشؤون االجتامعية.
(فرانس )2016/4/26 ،24

