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 2016/7/4قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة)
بإدراج الرئيس املعزول ،محمد مريس ،و 34آخرين ،بقامئة "الكيانات
اإلرهابية" ،وذلك خالل نظرها يف قضية النيابة العامة رقم  371لسنة
 ،2013حرص أمن دولة عليا .كام قررت املحكمة إدراج "جامعة
اإلخوان املسلمني" عىل قامئة "الكيانات اإلرهابية" ،وحكمت ،أيضً ا،
شخصا عىل القامئة ،يف مقدمتهم مريس ،ملدة ثالث سنوات،
بإدراج ً 35
تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
(العريب الجديد)2016/7/4 ،

 2016/7/7انتقد رئيس مجلس النواب املرصي ،عيل عبد العال ،قرار
الربملان اإليطايل بتأييد وقف تزويد مرص بقطع غيار لطائرات حربية،
عىل خلفية حادث مقتل الطالب اإليطايل جوليو ريجيني ،معت ًربا أ ّن
الخطوة تعكس توج ًها نحو التصعيد ،ما قد تكون له نتائج سلبية عىل
العالقات الثنائية بني الربملانني.
(املرصي اليوم)2016/7/7 ،

 2016/7/7وث ّقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلقاء الطريان
برميل متفج ًرا عىل مناطق
ً
املروحي التابع للنظام السوري 6016
سيطرة املعارضة السورية ،خالل النصف األول من عام  ،2016بينها
وبي تقرير صادر
 1506براميل سقطت خالل حزيران /يونيو ّ .2016
عن الشبكة اليوم أ ّن هذه الرباميل تسببت مبقتل  185مدن ًيا ،بينهم
ً 54
طفل و 26سيدة ،الفتًا إىل أ ّن العدد األكرب من الرباميل التي
سقطت يف حزيران /يونيو  ،2016كانت يف محافظتي ريف دمشق
وحلب .وأشارت الشبكة إىل أنّه عىل الرغم من بيان وقف األعامل
العدائية ،فإ ّن النظام السوري مل يوقف قصفه بالرباميل املتفجرة
مناطق واسعة من سورية .وذكرت الشبكة أ ّن الربميل املتفجر سالح
عشوايئ بامتياز ،ذو أثر تدمريي هائل ،وال يتوقف أثره عند قتل
الضحايا املدنيني بل فيام يُحدثه من تدمري وترشيد وإرهاب ألهايل
املنطقة املستهدفة ،وإلقاؤه بهذا األسلوب يرقى إىل جرمية حرب.
وكانت قوات النظام السوري قد بدأت استخدام هذا النوع من
األسلحة البدائية والعشوائية ،منذ بداية ترشين األول /أكتوبر ،2012
حني استخدمته ضد أهايل مدينة سلقني يف محافظة إدلب ،وقد
اعتمدته يف حربها عىل املناطق الخارجة عن سيطرتها ،أل ّن تكلفته
أقل كث ًريا من تكلفة الصواريخ ،وأثره التدمريي كبري.
(الشبكة السورية لحقوق اإلنسان)2016/7/7 ،

 2016/7/10هدد الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،بعدم
عودة وفد الحكومة الرشعية للمشاركة يف مشاورات السالم التي
ترعاها األمم املتحدة يف الكويت ،يف حال حاول الجانب األممي فرض
خطته املعلنة خارج القرارات الدولية مؤك ًدا أنه لن يسمح بإقامة
"دولة فارسية يف اليمن" .حاء كالم هادي خالل زيارة له هي األوىل

من نوعها إىل محافظة مأرب ،وسط البالد ،برفقة نائبه ،الفريق عيل
محسن األحمر.
(العريب الجديد)2016/7/10 ،

 2016/7/11بالتزامن مع تظاهرات شعبية نددت بعجزه عن حل
مشاكل املواطنني الحياتية ،أعلن املجلس الرئايس لحكومة الوفاق
الليبية مبارشة أعامله من مقر الحكومة الرسمي ،وسط العاصمة
الليبية طرابلس.
(العريب الجديد)2016/7/11 ،

 2016/7/12ص ّدقت "الهيئة العامة لالئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السورية" عىل التشكيلة الوزارية التي تقدم بها رئيس
الحكومة السورية املؤقتة ،جواد أبو حطب .ونالت الحكومة املؤلفة
من  8وزراء ثقة  68عض ًوا من أصل  ،98غاب  30منهم عن االجتامع
الذي عقدته الهيئة يف مقرها مبدينة إسطنبول الرتكية .وأعلنت
الحكومة املؤقتة أ ّن جميع وزرائها موجودون يف الداخل السوري،
وأنها ستبارش مهامتها من مكاتبها قرب الحدود الرتكية.
(االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية)2016/7/12 ،

 2016/7/13وقّعت األحزاب السياسية واملنظامت الوطنية يف تونس
عىل الوثيقة النهائية التي تحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية،
والتي تضمنت "كسب الحرب عىل اإلرهــاب" ،و"ترسيع النمو"،
و"التشغيل ومقاومة الفساد" ،و"إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة"،
و"تنفيذ سياسة اجتامعية ناجعة" .ووقع عىل الوثيقة "االتحاد العام
التونيس للشغل" ،و"اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية".
ومن األحزاب "الجمهوري" و"حركة النهضة" و"آفاق تونس" و"حركة
الشعب" و"حزب املبادرة" وحركة "نداء تونس" و"االتحاد الوطني
الحر" و"حزب املسار الدميقراطي االجتامعي" و"املرشوع" و"اتحاد
الفالحني" .وسجل غياب بعض املنظامت كـ "الرابطة التونسية للدفاع
عن حقوق اإلنسان" ،كذلك رفضت عامدة املحامني التوقيع عىل
هذه الوثيقة .وقال رئيس الجمهورية ،الباجي قائد السبيس ،يف كلمة
ألقاها باملناسبة ،إ ّن "التوقيع عىل الوثيقة النهائية مسألة إيجابية"،
مؤك ًدا أنّها "جاءت لفائدة تونس" .وأكد عدم تدخله "يف هذه الوثيقة
التي كانت نتاج آراء األحزاب واملنظامت التي حرضت املشاورات،
وهي يف الحقيقة متثّل الرأي العام يف تونس".
(العريب الجديد)2016/7/13 ،

 2016/7/16أصدر البنك الدويل أول خططه التنموية واإلنسانية
الجديدة الخاصة باستئناف دعم املجال التنموي واإلغايث يف اليمن،
بعد أن توقفت مئات املشاريع التنموية .وكان البنك قد ج ّمد
أنشطة  19مرشو ًعا كان ميولها بقيمة إجاملية قدرها أكرث من
 900مليون دوالر قبل نحو عام ونصف العام ،عندما قررت جميع
املؤسسات التمويلية الدولية إغالق مكاتبها وتعليق متويلها للحكومة

التوثيق

117

أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
ّ

اليمنية ،إثر اعتقال جامعة الحوثيني للرئيس الرشعي ووضعه رهن
اإلقامة الجربية.
(مأرب برس)2016/7/16 ،

 2016/7/16أعلنت الحكومة اليمنية الرشعية موافقتها عىل العودة
للمشاركة يف مشاورات السالم التي ترعاها األمم املتحدة يف الكويت.
(مأرب برس)2016/7/16 ،

 2016/7/17قضت محكمة بحرينية بحل جمعية "الوفاق
الوطني" اإلسالمية التي تعترب أبرز حركات املعارضة ،وذلك يف إطار
الدعوى التي رفعتها ضدها وزارة العدل والشؤون اإلسالمية يف
 14يونيو /حزيران  ،2016واتهمتها فيها بــ "استهداف مبدأ احرتام
حكم القانون" و"توفر بيئة حاضنة لإلرهاب والتطرف والعنف".
وإضافة إىل قرار حل الجمعية ،أمرت املحكمة بــ "تصفية أموالها
لصالح خزينة الدولة ،وإلزامها باملصاريف".
(العريب الجديد)2016/7/17 ،

 2016/7/18استغربت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة
السورية يف بيان أصدرته بعد انتهاء مداوالتها يف العاصمة السعودية
الرياض "حالة الغموض يف االتفاقات الروسية واألمريكية حول القضية
السورية" ،مطالبة بـ "الشفافية واملصداقية ،وبإجراء مراجعة دقيقة
لعمليات محاربة اإلرهاب وملا تطلبه روسيا ،من فصل بني منظامت
تسميها إرهابية وبني املدنيني وفصائل الجيش الحر".
(العريب الجديد)2016/7/18 ،

 2016/7/19وافق مجلس النواب املرصي عىل متديد فرض حالة
الطوارئ مبحافظة شامل سيناء ،ملدة ثالثة أشهر جديدة ،للمرة
الثامنة عىل التوايل ،بأغلبية  414عض ًوا .ويأيت هذا القرار يف مخالفة
للدستور املرصي الذي يسمح بإعالن حالة الطوارئ ملدة عامني فقط.
(املرصي اليوم)2016/7/19 ،

 2016/7/20أحال رئيس الربملان املرصي ،عيل عبد العال ،النائبني
إلهامي عجينة وسمري غطاس ،إىل التحقيق بواسطة هيئة مكتب
املجلس بدعوى اإلساءة إىل مجلس النواب يف ترصيحاتهام اإلعالمية،
مبا ينتقص من شأن املجلس النيايب ،وصورته أمام الرأي العام.
(األهرام)2016/7/21 ،

 2016/7/20اعرتفت وزارة الدفاع الفرنسية مبقتل ثالثة جنود
فرنسيني "يف مهمة عسكرية" يف ليبيا ،من دون أن تذكر املزيد من
التفاصيل ،وذلك بعد وقت قصري من إعالن املتحدث باسم الحكومة
الفرنسية ،ستيفان لوفول ،عن وجود قوات فرنسية خاصة تعمل
هناك .وقد وجهت اتهامات لفرنسا بإرسال قوات للقتال إىل جانب
الجرنال حفرت.
(عريب )2016/7/20 ،21

 2016/7/20أعلن نائب وزير الخارجية ،خالد سليامن الجار الله،
أ ّن بالده منحت األطراف اليمنية املشاركة يف مشاورات السالم التي
ترعاها األمم املتحدة مهلة أقصاها  15يو ًما للوصول إىل اتفاق ،وإلّ
فإنّها لن تكمل االستضافة.
(العربية .نت)2016/7/20 ،

 2016/7/21نفى املتحدث باسم الحكومة الليبية التابعة لربملان
طربق ،حاتم العريبي ،وجود أي قوات أجنبية عىل األرايض الخاضعة
لسلطة حكومته.
(العريب الجديد)2016/7/21 ،

 2016/7/22قدم ديوان الرئيس التونيس الباجي قائد السبيس،
صيغة معدلة ملبادرته الترشيعية املتعلقة باملصالحة االقتصادية
واملالية التي أثارت جدلً وانتقا ًدا من أحزاب تونسية عديدة ،تجاوبًا
مع املالحظات واالنتقادات املقدمة من نواب لجنة الترشيع التي
تناقش املقرتح ،إلّ أنها مل تتجاوز عتبة تغيريات شكلية وتوضيح بعض
املفاهيم ،من دون أن متس جوهر املرشوع الذي هو محل اعرتاضات
املعارضة واملجتمع املدين والتحركات املجتمعية.
(العريب الجديد)2016/7/22 ،

 2016/7/28أعلن زعيم تنظيم "جبهة النرصة" ،أبو محمد الجوالين،
يف أول ظهور له كاشفًا عن وجهه إلغاء العمل بالجبهة وتشكيل
جامعة جديدة باسم "جبهة فتح الشام".
(الجزيرة .نت)2016/7/28 ،

 2016/7/30بعد اجتامع ألعضاء كتلة النهضة يف الربملان التونيس،
أعلن الشيخ راشد الغنويش رئيس الحركة أ ّن النهضة لن تصوت
باإليجاب ملنح الثقة لحكومة الصيد ،وإنها تراهن عىل بديل سيايس
وحكومة سياسية جديدة.
(وكالة أنباء األناضول)2016/7/30 ،

 2016/7/30أعلن مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن ،إسامعيل ولد
الشيخ أحمد أنه قدم لوفدي الحكومة واالنقالبيني (الحوثيني ،وعيل
عبد الله صالح) املشاركني يف مشاورات السالم التي ترعاها األمم
املتحدة يف الكويت ،تصو ًرا للمرحلة القادمة ،من أجل التوصل إىل
حل سيايس يف اليمن .وقدم ولد الشيخ خارطة طريق إلنهاء الرصاع
تضمنت البدء يف انسحاب املسلحني من املدن الرئيسة يف صنعاء
والحديدة وتعز ،وتشكيل لجنة عسكرية متزامنة لتسليم األسلحة
متهي ًدا لحوار سيايس يبدأ بعد  45يو ًما من التوقيع عىل االتفاق.
وبينام أعلنت الرئاسة اليمنية موافقتها عىل مرشوع االتفاق ،رفض
الحوثيني املقرتح األممي.
(الراية القطرية)2016/7/31 ،

 2016/7/31أعلن مجلس النواب التونيس (الربملان) سحب الثقة من
حكومة الحبيب الصيد .وصوت ملصلحة حجب الثقة من حكومة
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الصيد التي تسلمت مهامها يف كانون الثاين /يناير  118 ،2015نائ ًبا،
فيام تحفظ  ،27وصوت ملصاحة بقائها  3نواب فقط .وأعلنت كل
من كتلة "الجبهة الشعبية" و"الكتلة االجتامعية الدميقراطية" ونواب
"التيار الدميقراطي" ،ونواب "حراك اإلرادة" و"تيار املحبة" و"حركة
الشعب" ،امتناعهم عن التصويت.
(العريب الجديد)2016/7/31 ،

 2016/8/1أعلن رئيس املجلس الرئايس الليبي ،فائز الرساج ،عن بدء
رضبات أمريكية جوية عىل مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية يف مدينة
رست .وأكّدت وزارة الدفاع األمريكية بدء تنفيذ هذه الرضبات ،بناء
عىل طلب من حكومة الوفاق الليبية.
(القدس العريب)2016/8/1 ،

 2016/8/3أعلن وزير التنمية املحلية السابق يوسف الشاهد أ ّن
الرئيس التونيس الباجي قايد السبيس كلفه برئاسة الحكومة .واعترب
يف مؤمتر صحايف أ ّن تكليفه "رسالة لكل شباب تونس" ،متمنيًا أن
وحلول
ً
"يكون يف مستوى هذه املسؤولية التي تتطلب نكران الذات،
تخرج عن األُطر العادية".
(العريب الجديد)2016/8/3 ،

 2016/8/3أكد مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن ،إسامعيل ولد الشيخ
أحمد يف إفادة ملجلس األمن ،أ ّن "الحوثيني" وحزب عيل عبد الله
صالح ،رفضوا مسودة االتفاق التي اقرتحتها األمم املتحدة ،مطالبًا
املجلس بـ "التحرك".
(الخليج الجديد)2016/8/3 ،

 2016/8/3انتهت آخر دورة ترشيعية للربملان املغريب بغرفتَيه،
مجليس النواب واملستشارين ،وسط جدل بني األحزاب بشأن تقييم
الحصيلة ،يف انتظار تشكيل برملان جديد عقب تنظيم االنتخابات
املقبلة ،واملقررة يف السابع من أكتوبر /ترشين األول .2016
(العريب الجديد)2016/8/3 ،

 2016/8/6أعلنت غرفة عمليات "جيش الفتح" وأخــرى تابعة
لــ "الجيش السوري الحر" كرس الحصار الذي فرضته قوات النظام
السوري عىل األحياء الرشقية يف حلب ،بعد سيطرتها عىل طريق
الكاستيلو ،مطلع متوز /يوليو .2016
(أورينت .نت)2016/8/6 ،

 2016/8/6أعلنت جامعة "أنصار الله" (الحوثيني) وحزب "املؤمتر
الشعبي" الذي يرتأسه الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح ،يف اليمن،
أسامء أعضاء "املجلس السيايس" االنقاليب الذي سيتوىل إدارة املناطق
الخاضعة لسيطرتهم ،طبقًا التفاق موقع بني الطرفني ،بالتزامن مع
املوعد الذي حددته األمم املتحدة الختتام مشاورات الكويت .وتض ّم
تشكيلة املجلس األعىل لالنقالبيني نائب رئيس حزب املؤمتر صادق
رئيسا
أمني أبو راس ،ورئيس املكتب السيايس للحوثيني صالح الصامد ً

للمجلس ،ومحافظ حرضموت األسبق خالد الديني ،والقيادي البارز
يف جامعة الحوثيني يوسف الفييش ،واملسؤول العسكري قاسم راجح
لبوزة ،واملسؤول العسكري مبارك صالح املشن ،والقيادي يف حزب
اتحاد القوى الشعبية محمد النعيمي ،وعضو الربملان جابر عبد
الله الوهباين ،والقيادي يف األحزاب املتحالفة مع حزب صالح ،نرص
النصريي ،والنائب يف الربملان عن الحزب االشرتايك سلطان السامعي.
وتشكل املجلس املؤلف من عرشة أعضاء ،باملناصفة بني الحوثيني
وحلفائهم وحزب املؤمتر الذي يرتأسه صالح.
(العريب الجديد)2016/8/6 ،

رسمي لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود
 2016/8/9يف أول ر ٍّد
ٍّ
الحكومة يف املغرب ،عىل انضامم عدد من أعضائه إىل غرميه املعارض
"األصالة واملعارصة" نفى أن يكون ما حدث "انشقاقًا كب ًريا" أو "زلز ًال
تنظيميًّا" ،مؤك ًدا أ ّن امللتحقني بالحزب املعارض مل يعودوا محسوبني
عليه .ولفت الحزب ذاته إىل أ ّن هدف انخراط املغادرين لسفينة
"(العدالة والتنمية) كان هو الرتشح يف االنتخابات ،وليس النضال
السيايس ،وهو األمر الذي تأكد بعد أن قاموا بالرتشح أو دعم لوائح
أخرى حني مل يقع اختيار القواعد لهم للرتشح يف االنتخابات املاضية".
(العريب الجديد)2016/8/9 ،

 2016/8/9طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النيابة العامة
املرصية بإسقاط القضية املرفوعة ضد الرئيس السابق للجهاز املركزي
للمحاسبات ،املستشار هشام جنينة ،معتربة أ ّن إقالته ومالحقته "تثري
مخاوف بشأن محاوالت الحكومة تقويض استقاللية هيئات مكافحة
الفساد وفعاليتها" ،وكانت محكمة جنح بالقاهرة قد دانت املستشار
جنينة بنرش معلومات كاذبة ،وحكمت عليه ،أواخر متوز /يوليو
املايض ،بالسجن سنة مع وقف التنفيذ.
(مرص العربية)2016/8/9 ،

 2016/8/9وافق مجلس النواب املرصي عىل تعديل ترشيعي بتمديد
مشاركة القوات املسلحة يف حامية وتأمني املنشآت الحيوية والعامة
(املدنية) ،مل ّدة  5سنوات قادمة ،األمر الذي قد يع ّرض املدنيني
لإلحالة إىل املحاكامت العسكرية ،بدعوى أ ّن تلك املنشآت خاضعة
لحامية الجيش.
(قدس برس)2016/8/9 ،

 2016/8/11أعلن أعضاء الربملان اليمني املؤيدون للحكومة الرشعية
َ
استئناف
يف بيان لهم رفضَ هم لدعوات الحوثيني وعيل عبد الله صالح
جلسات مجلس النواب ،بهدف اتخاذ خطوات ضد الحكومة الرشعية،
وإضفاء رشعية عىل قراراتهم باالستناد إىل الربملان.
(العريب الجديد)2016/8/11 ،

 2016/8/11أعلن املنسق العام للمبادرة األردنية للبناء "زمزم"،
إرحيل غرايبة موافقة الجهات الحكومية يف اململكة عىل تأسيس
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حزب "املؤمتر الوطني" ،املنبثق من املبادرة التي أسستها شخصيات
بينها قيادات مفصولة من جامعة "اإلخوان املسلمني" .تجدر اإلشارة
إىل أ ّن جامعة "اإلخوان املسلمني" يف األردن شهدت انشقاق بعض
منتسبيها أثناء فرتة الربيع العريب ،متخض عنه تشكيل جمعية باسم
"اإلخوان املسلمني" ،أسسها مراقب عام الجامعة األسبق ،عبد املجيد
الذنيبات ،األمر الذي اعتربته الجامعة انقالبًا عىل رشعيتها ،خاصة
بعدما منحت الحكومة ،ممثلة بوزارة التنمية االجتامعية ،الجمعية
الجديدة
ترخيصا يف آذار /مارس .2015
ً
(العريب الجديد)2016/8/11 ،

 2016/8/12سيطرت قوات "سورية الدميقراطية" التي تشكل قوات
حامية الشعب الكردية عمودها الفقري ،بدعم من التحالف الدويل
الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية ،عىل مدينة منبج السورية
الواقعة يف ريف حلب الرشقي.
(الجزيرة .نت)2016/8/13 ،

 2016/8/15أمر النائب العام املرصي ،املستشار نبيل صادق ،بفتح
تحقيق يف البالغ املقدم من املحامي أرشف فرحات ،مستشار التحكيم
الدويل ،والذي يتهم فيه كلً من رئيس حزب "مرص القوية" ،عبد املنعم
أبو الفتوح ،واملرشح الرئايس السابق حمدين صباحي ،بالتخابر مع "حزب
الله" اللبناين ،والحرس الثوري اإليراين ،ما يهدد األمن القومي املرصي.
(العريب الجديد)2016/8/15 ،

 2016/8/24أعلن املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني ،اليوم
األربعاء ،أ ّن "حكومته هي السلطة التنفيذية الوحيدة للبالد ،وال
يعتد ،بأي قرار صادر من أي أجسام موازية" .وأعرب املجلس ،يف
بيان أصــدره ،عن أمله أن "يعقد مجلس النواب جلسة العتامد
الحكومة" ،مش ًريا إىل أنه "سيقدم تشكيلة حكومية جديدة وفقًا
لبنود االتفاق السيايس".
(األيام الليبية)2016/8/24 ،

 2016/8/24أكد الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،أ ّن العملية
العسكرية الرتكية يف مدينة جرابلس التابعة ملحافظة حلب "تستهدف
تنظيم "الدولة اإلسالمية" وحزب االتحاد الدميقراطي الكردي.
(الجزيرة .نت)2016/8/24 ،

 2016/8/26خرجت الدفعة األخرية من أهايل ومقاتيل مدينة داريا
غرب دمشق لتصبح املدينة خالية من سائر أهلها ،وذلك عقب اتفاق
بني فصائل الجيش الحر يف املدينة وقوات النظام نص عىل خروج
املقاتلني مع عائالتهم إىل محافظة إدلب.
(السورية .نت)2016/8/26 ،

 2016/8/27منح الربملان التونيس حكومة يوسف الشاهد الثقة
بأغلبية مطلقة .وتحصل الوزراء الجدد عىل أكرب عدد من األصوات

أحرزته الحكومات الست التي سبقتها بعد الثورة ،حيث نالت الثقة
بــ  168صوت ًا ملصلحتها وخمسة متحفظني واثنني وعرشين رافضً ا،
بعد أن تحصلت عىل أصوات كتلة النهضة والنداء والحرة والوطني
الحر وآفاق ،فيام تحفظ نواب حركة الشعب ونائبان مستقالن،
ورفضت الجبهة الشعبية والتيار الدميقراطي وحراك اإلرادة وبعض
من املستقلني إسنادها الثقة.
(العريب الجديد)2016/8/27 ،

 2016/8/28أطلقت قوات املجلس الرئايس عمليتها األخرية لتحرير
مدينة رست من قبضة مقاتيل تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،ودخلت
آخر معقلني للتنظيم يف املدينة وهام الحي  1و.3
(القدس العريب)2016/8/28 ،

 2016/8/29هاجم وزير الخارجية البحريني ،الشيخ خالد بن أحمد
آل خليفة مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،واصفًا إياه
بــ "املس َّيس" .وكان مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،وعىل
لسان مفوضها السامي ،زيد بن رعد الحسني ،قد انتقد املنامة بشكل
متكرر ،ملا اعتربه "انتهاكات جسيمة" لحقوق اإلنسان يف اململكة،
جراء تعاطي املنامة مع املعارضة البحرينية ،منذ .2011
(الوفاق أون الين)2016/8/29 ،

 2016/8/30كشفت السفارة السعودية يف الواليات املتحدة عن
مضامني الخطة املقرتحة للسالم يف اليمن ،والتي جرى إقرارها خالل
اجتامعات مدينة جدة السعودية .وتتضمن املبادرة املنشورة عىل
الصفحة الرسمية للسفارة ،خمس نقاط ،تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
وطنية تشارك فيها مختلف األحزاب ،ويف النقطة الثانية ،انسحاب
القوات (إشارة إىل مسلحي جامعة أنصار الله الحوثيني) وحلفائهم
من العاصمة صنعاء ،وغريها من املناطق .وتتضمن الخطة ،يف البند
الثالث ،نقل جميع األسلحة الثقيلة ،مبا يف ذلك الصواريخ البالستية،
من الحوثيني والقوات املتحالفة معهم إىل طرف ثالث ،ويشمل البند
الرابع أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عىل احرتام أمن
وسالمة وحرمة الحدود الدولية (إشارة للحدود مع السعودية) .ويف
النقطة الخامسة ،تشمل الخطة أن تحظر الحكومة الجديدة نرش
األسلحة يف األرايض اليمنية والتي تهدد املمرات املائية الدولية أو
الدول املجاورة للبالد .ويعد هذا اإلعالن أول وثيقة توضح بنود
مقرتحات الحل السلمي يف اليمن ،بالنص وبنقاط محددة ،وهي
مقرتحات تقدم بها وزير الخارجية األمرييك جون كريي بعد لقائه مع
مسؤولني يف جدة.
(العريب الجديد)2016/8/30 ،

