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 2016/9/11دعا مبعوث األمم املتحدة لليمن ،إسامعيل ولد الشيخ
أحمد ،إىل تقديم تنازالت من كال طريف املشاورات اليمنية للتوصل
إىل حل سلمي لألزمة ،ونفى التقارير التي ت ُفيد بتعليق املشاورات
يف الكويت .وقال ولد الشيخ" :مشاورات الكويت فرصة تاريخية من
الصعب أن تتكرر ،تقديم التنازالت للتوصل إىل حل سلمي ليس بأمر
غريب ،الغريب هو اإلرصار عىل النزاع وعدم تقديم التنازالت".
(يس إن إن بالعربية)2016/9/11 ،

عم
 2016/9/21طالبت  8منظامت حقوقية تونسية ،بالتوقف ّ
أسمته "سلسلة انتقام النظام من منظامت املجتمع املدين املستقلة"
يف مرص ،وخاصة بعد حكم بالتحفظ عىل أموال  5حقوقيني بارزين،
إضافة إىل  3منظامت .وأورد البيان أن هذا التضييق الخطري عىل
املنظامت الحقوقية يأيت يف سياق هجومات متعددة ما انفك النظام
العسكري يف مرص يشنها منذ مدة عىل الحقوقيني واإلعالميني
والنقابات وكل املعارضني لتوجهاته.
(البداية املرصية)2016/9/21 ،

 2016/9/21أعلن املجلس األعىل للدولة ،أحد األجسام املنبثقة
من االتفاق السيايس الليبي ،عن توليه مهامت السلطة الترشيعية
يف البالد .وطالب ،يف بيان له ،املجلس الرئايس برضورة توفري مكان
آخر غري طربق لعقد جلساته ،مش ًريا إىل إدانته "التغطية السياسية
التي يوفرها رئيس مجلس النواب لالنقالب العسكري" ،يف إشارة إىل
سيطرة قوات الجيش التابعة ملجلس النواب عىل الهالل النفطي .كام
دعا إىل رضورة التوافق عىل تشكيل حكومة وفاق ،وناشد املجلس
القوات التابعة لرئاسة األركان ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق إىل رص
الصفوف من أجل مواجهة خطر االنقالب العسكري.
(العربية نت)2016/9/21 ،

 2016/9/26أنهى مجلس النواب العراقي الجدل حول تقسيم
محافظة نينوى شامل العراق ،عندما صوت املجلس عىل بقاء الحدود
اإلدارية ملحافظة نينوى عىل ما قبل عام  ،2003بينام ع ّد أي تغيري
وباطل .وأكد القرار أن الشعب العراقي مبمثليه
ً
فيها مخالفًا للدستور
كافّة يرفضون عملية التقسيم ،كام ّبي أن مصري املحافظة يحدده
أبناؤها بعد عملية التحرير.
(القدس العريب)2016/9/27 ،

 2016/9/27دعا رئيس الوزراء الليبي فائز الرساج إىل مبادرة مصالحة
وطنية لوضع حد لالنقسامات ،وقال إن الحرب يف رست ضد تنظيم
داعش املتش ّدد تدخل مراحلها األخــرة ،عىل الرغم من استمرار
تحدي التفجريات والرشاك امللغومة .وأضاف الرساج :إن "ليبيا خالل
السنوات املاضية م ّرت مبرحلة صعبة وحرجة ج ًدا .حدث بها كثري من
التشظي ،وكثري من االنقسامات والتفكك يف النسيج املجتمعي نتيجة
الرصاعات الدموية".
(رويرتز)2016/9/27 ،

 2016/9/29اتهمت منظمة العفو الدولية القوات السودانية
باستخدام أسلحة كيميائية يف هجامت عىل قرى يف إقليم دارفور
املضطرب ،تسببت يف مقتل أكرث من مئتي مدين ،بينهم أطفال ،منذ
مطلع العام الجاري .وأوردت املنظمة يف تقريرها" :جمع محققو
منظمة العفو أدلة عىل استخدام متكرر ملا يرجح أنه أسلحة
كيميائية ضد املدنيني مبن فيهم األطفال ،بواسطة قوات الحكومة
السودانية يف واحدة من املناطق النائية بإقليم دارفور خالل األشهر
الثامنية املاضية".
(دويتشه فيله)2016/9/29 ،

 2016/10/3قضت املحكمة العسكرية يف تونس العاصمة بسجن
مدير صحيفة الثورة نيوز ومالكها ،محمد ناعم الحاج منصور ،عىل
"باملس بكرامة الجيش التونيس وتحقريه" .وترتبط
خلفية تهم تتعلق
ّ
القضية مبوضوع كُتب يف الصحيفة ،حول عالقة الجيش التونيس
بأحد الجيوش العربيةُ ،ع ّد ما جاء فيه تحق ًريا وحطًا من قيمة
الجيش التونيس.
(العريب الجديد)2016/10/3 ،

 2016/10/5شهدت الساحة التونسية حراكًا متسار ًعا خالل املدة
األخرية ،يهدف إىل بناء "جبهة سياسية" دميقراطية ،تعمل عىل إعادة
التوازن الحزيب ،وضامن توفري حزام سيايس قوي ومؤثر لحكومة
"الوحدة الوطنية" .لعل هذا ما يفرس الترسيبات التي تشري إىل وجود
حرصا
دعم لهذه املبادرة ،من "قرص الرئاسة" بقرطاج؛ الجهة األكرث ً
عىل نجاح حكومة يوسف الشاهد .وكشفت أزمة حزب "نداء تونس"
الذي تفككت هياكله ومؤسساته القيادية وانقسمت كتلته الربملانية،
عن حصول اختالل توازن كبري يف املشهد السيايس والحزيب ،متثل يف
إعادة هيمنة "حركة النهضة" عىل الحياة السياسية.
(العربية نت)2016/10/5 ،

 2016/10/8كشف أعضاء يف الربملان العراقي ،لـ "العريب الجديد"،
عن تلقيهم تهديدات من جهات داخل العراق وخارجه ،يف حال
مضيهم مبلف استجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
يف الربملان ،بتهم تتعلق بالفساد املايل واإلداري ،واستخدام السفارات
العراقية يف دول عدة لـ "أغراض غري املقررة لها" ،وجلب أعضاء من
حزب الدعوة بال مؤهل وتنصيبهم عىل مفاصل مهمة يف الوزارة ،من
بينهم محمد كوثراين الذي يقال إنه مسؤول ملف العراق يف "حزب
الله" اللبناين.
(العريب الجديد)2016/10/8 ،

 2016/10/8فاز حزب العدالة والتنمية ،ذو التوجهات اإلسالمية
الحاكم يف املغرب ،يف االنتخابات الربملانية فيها ،بحسب بيان لوزارة
الداخلية املغربية .وأوضحت وزارة الداخلية أنه بعد فرز جميع
األصوات ،تبني فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء

التوثيق

109

أهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الحايل عبد اإلله بن كريان بـ  125مقع ًدا مقابل  102من املقاعد
ملنافسه حزب األصالة واملعارصة العلامين ،والذي حشد يف حملته
االنتخابية ضد "أسلمة" املجتمع املغريب .وقال حزب العدالة والتنمية
إن فوزه بدورة ثانية سيسمح له بامليض قد ًما يف تنفيذ إصالحاته
االجتامعية واالقتصادية.
(يب يب يس عريب)2016/10/8 ،

 2016/10/9اقرتح الرئيس الجزائري ،عبد العزيز بوتفليقة وزي ًرا
إسالم ًيا سابقًا لرئاسة اللجنة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ،والتي
استُحدثت أول مرة يف البالد مبوجب تعديل دستوري جرى بداية
العام الجاري .وجاء يف بيان للرئاسة نرشته وكالة األنباء الرسمية أن
بوتفليقة "ينوي تعيني الوزير األسبق ورجل القانون عبد الوهاب
دريال عىل رأس الهيئة املستقلة العليا" .وتابع البيان" :تنفيذًا
لتعليامت رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية باطالع األحزاب
السياسية املعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيني عبد الوهاب
دربال عىل رأس الهيئة املستقلة العليا ملراقبة االنتخابات وطلب
منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص".
(وكالة أنباء األناضول)2016/10/9 ،

 2016/10/9أثار تأييد مرص ملرشوعني متعارضني مبجلس األمن
بخصوص حلب السورية ،انتقادات واسعة ،كان أبرزها من السعودية
وقطر اللتني وصفتا تأييد القاهرة ملرشوع القرار الرويس باألمر
"املؤسف" و"املؤمل" .جدير بالذكر أن االنتقاد السعودي ملرص كان
أول مرة ظاهريًا يف وسائل اإلعالم .تولّد غموض املوقف املرصي
عندما أيدت القاهرة أيضً ا مرشوع القرار الفرنيس الذي استخدمت
روسيا حق النقض ضده ،ما وضع موقف مرص يف دائرة الحرية.
(هافينغتون بوست عريب)2016/10/9 ،

 2016/10/16أصدر أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح مرسو ًما يقيض بحل مجلس األمة (الربملان) ،وذلك بعد مرور
ساعات من انتهاء جلسة استثنائية ملجلس الوزراء ملناقشة التقدم
بطلب الحل .وبرر رئيس الربملان طلب الحل بأن "يف املرحلة القادمة
تحديات داخلية وخارجية تحيط بالكويت ،وتتطلب فريقًا حكوميًا
جدي ًدا والعودة إىل صناديق االقرتاع".
(الجزيرة نت)2016/10/16 ،

 2016/10/18مل تنته الخالفات الداخلية يف املجموعة النيابية لحزب
"نداء تونس" ،فعىل الرغم من سيل الترصيحات ،حول التوافق
والوحدة وانتهاء الخالفات؛ فإن ذلك مل يحجب حقيقة الوضع املتوتر
داخل ًيا ،والذي انفجر ،باستقالة أربعة أعضاء ،وتجميد خمسة عرش
نائ ًبا لعضويّاتهم رسم ًيا من الكتلة ،احتجا ًجا عىل ما ع ّدوه انفرا ًدا
من رئيس الكتلة ،سفيان طوبال ،بالقرارات ،وتعيينه موالني له يف
هياكل الربملان.
(العريب الجديد)2016/10/18 ،

 2016/10/18أعلنت تونس متديد حالة الطوارئ مدة ثالثة أشهر،
والتي فرضتها قبل أقل من عام ،إثر تصاعد هجامت تنظيامت
متطرفة .وقالت رئاسة الجمهورية ،يف بيان" :ق ّرر رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبيس ،وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب (الربملان) متديد حالة الطوارئ يف كامل تراب
الجمهورية ،وذلك مل ّدة ثالثة أشهر ابتدا ًء من  19أكتوبر ."2016
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول األفراد واملركبات ،ومنع
اإلرضابــات العاملية ،وفرض اإلقامة الجربية وحظر االجتامعات،
ليل ونها ًرا ومراقبة الصحافة واملنشورات والبث
وتفتيش املحالت ً
اإلذاعي والعروض السينامئية واملرسحية ،من دون إذن قضايئ.
(سكاي نيوز عربية)2016/10/18 ،

 2016/10/18حذرت منظمة العفو الدولية ،من أن الفارين من
املناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش يف العراق ،وخاصة يف
املوصل ،يواجهون التعذيب واالختفاء القرسي واإلعدام خارج نطاق
القضاء ،وذلك يف هجامت انتقامية من جانب امليليشيات والقوات
الحكومية العراقية .وقالت املنظمة يف تقرير لها إن األدلة املستمدة
من مئات املقابالت تكشف عن ردة فعل شديدة ضد املدنيني الذين
يفرون من األرايض الخاضعة لسيطرة داعش ،وخاصة من املسلمني
السنة ،وتعكس خط ًرا النتهاكات جامعية ،يف حني تجري العملية
العسكرية إلعادة السيطرة عىل مدينة املوصل الواقعة تحت سيطرة
التنظيم االرهايب.
(الدستور املرصية)2016/10/18 ،

 2016/10/18أعلنت غرفة عمليات "ثوار ليبيا" ،تأييد حكومة
لتول مهامتها يف
اإلنقاذ الوطني ،واملؤمتر الوطني العام ،ودعمهام ّ
العاصمة طرابلس .وذكرت يف بيان لها أ ّن "رشعية الكتائب ما زالت
قامئة بخصوص تكليفها بتأمني العاصمة" ،مؤكد ًة أنّها "لن تخىش
غامر الحرب إذا فرضت عليها" .وأعربت عن تأييدها "عودة حكومة
اإلنقاذ إىل مامرسة أعاملها التنفيذية" ،الفت ًة إىل أنها ستنفذ "أي أوامر
وتعليامت تصدر إليها من هذه الحكومة".
(العريب الجديد)2016/10/18 ،

 2016/10/18خلص االقرتاع الداخيل الذي أجراه الربملان املرصي،
النتخاب قيادات جديدة للجانه النوعية بدور االنعقاد الثاين ،إىل
هيمنة تحالف "دعم مرص" الذي ميتلك الغالبية النيابية ،عىل صناعة
القرار داخل اللجان البالغ عددها  25لجنة ،بينام قدم نواب إىل رئيس
الربملان عيل عبد العال طل ًبا لعقد لقاء عاجل مع الرئيس املرصي
عبد الفتاح السييس ملناقشة املشهد املرصي .وكانت هيئات مكاتب
اللجان النوعية يف الربملان ( 25لجنة) ،انتهت من انتخاباتها بدور
االنعقاد الثاين عىل منصب الرئيس والوكيلني وأمني الرس ،إذ شهدت
االنتخابات تغيري رؤساء  7لجان ،أبرزها لجنة الشؤون الخارجية.
(الحياة اللندنية)2016/10/19 ،
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 2016/10/20قال رئيس حركة النهضة راشد الغنويش إن اإلسالم
مرادف للسالم ،مشد ًدا عىل أولوية ضامن مصلحة تونس قبل مصلحة
الحزب .ونقل التلفزيون الحكومي عن "الغنويش" ،قوله ،يف كلمة
ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية مبجلس النواب اإليطايل بنا ًء
عىل دعوة منها ،إن "كلمة اإلسالم مرادف للسالم" .وأضاف أن حزبه
سعى لـ "إيجاد توازن بني الدين والدولة ،مع احرتام جذور اإلسالم
يف الثقافة التونسية" .وأشار إىل أن "عوامل نجاح النشاط السيايس
التونيس تكمن يف وجود مجتمع مدين متطور ،وحياد القوات املسلحة
التونسية تجاه السياسة".
(الوطن املرصية)2016/10/20 ،

 2016/10/20جددت املعارضة السورية املسلحة رفضها املطلق
الخروج من مدينة حلب ،وأكدت أن ما أعلنه النظام السوري،
وحليفته روسيا ،عن هدنة يف املدينة ،ال تعدو أن تكون "مرسحية"
محكومة مسبقًا بالفشل الذريع .وأكد النقيب عبد السالم عبد الرزاق
الناطق باسم حركة نور الدين الزنيك الفاعلة يف حلب يف حديث
مع "العريب الجديد" ،أن "هذه الهدنة املزعومة تأيت استكاملً لحملة
القصف التي أدت ملقتل وإصابة آالف املدنيني ،وتدمري أجزاء واسعة
من املدينة".
(العريب الجديد)2016/10/20 ،

 2016/10/24أجريت يف تونس ،انتخابات املجلس األعىل للقضاء.
وبذلك أصبح املجلس الجديد أول املؤسسات الدستورية التي يتم
تفعيل للدستور ،وأول هيكل قضايئ منتخب يف تاريخ
ً
إرساؤها
البالد .وشارك يف االنتخابات  46.9يف املئة من إجاميل من يحق لهم
التصويت .وأرشف عىل مراقبة سري االقرتاع مراقبون ميثلون مثا َين
منظامت من املجتمع املدين.
(روسيا اليوم)2016/10/24 ،

 2016/10/24كشف تقرير "املؤرش العاملي لإلفالت من العقاب"
الذي تصدره "لجنة حامية الصحافيني" ( ،)CPJأ ّن الجامعات اإلسالمية
املتطرفة قتلت عد ًدا كب ًريا من املراسلني واملصورين الصحافيني من
َ
الصومال كأسوأ
دون أي خوف من العقاب .وأظهرت نتائج التقرير
بلد بالنسبة إىل الصحافيني للسنة الثانية عىل التوايل ،حيث يشتبه
يف "حركة الشباب" ،يف ارتكاب معظم جرائم القتل التي استهدفت
صحافيني ،وتليها العراق وسورية ،حيث قتل أفراد من تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" ستة صحافيني عىل األقل يف العام املايض.
(العريب الجديد)2016/10/30 ،

 2016/10/22وضعت االستقالة "املفاجئة" لألمني العام لحزب جبهة
التحرير الوطني الحاكم يف الجزائر عامر سعداين الحزب ،يف مفرتق
طرق عىل مقربة من انتخابات نيابية مقررة العام القادم .وأعلن
سعداين استقالته من قيادة أقدم أحزاب الجزائر أمام اجتامع للجنة

املركزية (أعىل هيئة قيادية يف الحزب) ،وقال إنها ألسباب صحية ،كام
اقرتح جامل ولد عباس خلفًا له ،وهو قرار متت تزكيته.
(الجزيرة نت)2016/10/24 ،

 2016/10/28أطلقت فصائل املعارضة هجو ًما واس ًعا عىل قوات
النظام السوري ،يف محاولة لفك الحصار عن األحياء الرشقية يف حلب،
واستهدفت مبئات القذائف األحياء الغربية للمدينة؛ ما تسبب مبقتل
 15مدن ًيا عىل األقل ،وإصابة العرشات بجروح .وقال أبو يوسف
املهاجر القائد امليداين واملتحدث العسكري باسم حركة أحرار الشام
اإلسالمية" ،تعلن كل فصائل جيش الفتح وغرفة عمليات فتح حلب
بدء معركة فك الحصار عن حلب التي ستنهي احتالل النظام لألحياء
الغربية ،وتفك الحصار عن أهلنا املحارصين" يف األحياء الرشقية.
(الرياض)2016/10/29 ،

 2016/10/29أكد املجلس األعىل اإلسالمي برئاسة عامر الحكيم
ومستقبل ،ورفضه ألي انتهاك للسيادة
ً
وحدة العراق أرضً ا وشعبًا
الوطنية تحت أي ذريعة ،ودان التدخالت واالنتهاكات الرتكية ،ودعا
إىل حوار يحل الرصاعات اإلقليمية ،واحرتام متبادل بني األطراف،
وتعزيز أوارص األخوة والصداقة .ووصف املجلس وثيقة "التسوية
الوطنية" للمصالحة التي عرضتها بعثة األمم املتحدة بأنها خريطة
الطريق للوئام املجتمعي ،وبناء الدولة ،وصيغة إلنقاذ البالد واملجتمع،
ومرشوع سيايس ينبغي اعتامده يف جلب االنتصارات العسكرية،
وخاصة بعد تصديق قوى التحالف الوطني عليها ،واعتامدها من
قبل األمم املتحدة ،وتسويقها بني الرشكاء والدول اإلقليمية.
(األهرام)2016/10/29 ،

 2016/10/29قال مصدر يف الرئاسة اليمنية ،إن الرئيس عبد ربه
منصور هادي رفض ،خطة سالم اقرتحها مبعوث األمم املتحدة
إسامعيل ولد الشيخ أحمد .وبحسب وكالة "فرانس برس" ،قال املصدر
إن هادي "استقبل ولد الشيخ ورفض استالم الرؤية األممية" .وأكدت
مصادر مطلعة أن الخطة تتضمن نقل سلطات هادي إىل نائبه.
(الرشق القطرية)2016/10/29 ،

 2016/10/30شهد عدد من املدن املغربية ،وخاصة التي تقع
شامل اململكة مسريات احتجاجية ضد مقتل بائع السمك ،محسن
فكري ،والذي لقي حتفه ،عندما كان يهم باسرتجاع بضاعته التي
صادرتها السلطات املحلية ،لكنه فوجئ بآلة دهس النفايات تطحن
قتيل عىل الفور .واستجاب آالف املغاربة للدعوات
جسده لرتديه ً
التي أطلقها ناشطون عىل مواقع التواصل االجتامعي ،للخروج إىل
الساحات لالحتجاج وتحميل الحكومة مسؤولية ما جرى.
(روسيا اليوم)2016/10/30 ،
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 2016/10/31انتخب مجلس النواب اللبناين "الربملان اللبناين" قائد
رئيسا للبالد منه ًيا  29شه ًرا من
الجيش السابق العامد ميشال عونً ،
الفراغ الرئايس .وبحسب وكالة أنباء "رويرتز" ،يأيت االنتخاب كجزء
من صفقة سياسية من املتوقع أن يصبح مبوجبها الزعيم السني سعد
رئيسا للوزراء .وفاز عون ،باالنتخابات الرئاسية يف الجولة
الحريري ً
الرابعة ،بحصوله عىل تأييد  83نائبًا أو أغلبية أعضاء املجلس املؤلف
من  128مقع ًدا.
(الرشق القطرية)2016/10/31 ،

 2016/11/1استبعدت السلطات االنتخابية الكويتية أسامء 47
مرش ًحا؛ ما يعني منعهم من خوض االنتخابات الترشيعية التي
ستجري يف نهاية ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016وذلك بسبب صدور
أحكام بحقهم يف املحاكم أو عدم مطابقتهم لرشوط الرتشح .ومن
بني املرشحني الذين تم شطب أسامئهم ،نائبا املعارضة السابقان؛ بدر
الداهوم وصفاء الهاشم ،إضافة إىل النائب السابق عبد الحميد دشتي
الذي حكم عليه غيابيًّا بالسجن بعد إدانته باإلساءة إىل النظامني

السعودي والبحريني .كام استبعد من االنتخابات الشيخ مالك
الحمود الصباح ،وهو من األرسة الحاكمة ،وكان أعلن عن ترشحه يف
خطوة نادرة يف الكويت التي يبتعد فيها أفراد األرسة الحاكمة عاد ًة
عن االنتخابات.
(العامل اليوم)2016/11/1 ،

 2016/11/1جدد السيايس املرصي ،الدكتور محمد الربادعي ،النائب
جدل واس ًعا بني
السابق لرئيس الجمهورية املوقت ،عديل منصورً ،
القوى السياسية ،بإصداره بيانًا توضيح ًيا بشأن عمله يف امل ّدة التي
تلت االنقالب العسكري ،يف الثالث من متوز /يوليو  .2013وأعلن
الربادعي عن وجود نية مبيتة لالنقالب العسكري ،بدأت باحتجاز
الرئيس املعزول محمد مريس ،قبل اجتامع  3متوز /يوليو وإعالن
خارطة الطريق .وأكّد السيايس املرصي رفضه اللجوء إىل القوة يف فض
االعتصامات؛ إذ قال إ ّن "اعرتايض ليس ألسباب أخالقية فقط ،وإنّ ا
لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها ،كان ميكن أن تنقذ البالد من
االنجراف يف دائرة مفرغة من العنف".
(وكالة أنباء األناضول)2016/11/1 ،

