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 2016/11/3تظاهر آالف من أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي يف وسط البالد وجنوبها ضد خطة األمم املتحدة الهادفة إىل
إنهاء الحرب املستمرة يف البالد .ونظمت هذه التظاهرات قُبيل
وصول موفد األمم املتحدة لليمن إسامعيل ولد الشيخ أحمد إىل
صنعاء التي تخضع لسيطرة املتمردين .وجاب املتظاهرون شوارع
عدن رافعني الفتات كُتب عليها "ال لخطة ولد الشيخ" و"ال للمبادرات
التي تكرس االنقالب".
(فرانس )2016/11/3 ،24

 2016/11/4قررت حركة مجتمع السلم (حمس) ،خالل اجتامع
مجلس الشورى الوطني ،املشاركة يف االنتخابات الترشيعية املقبلة.
وأكّد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري يف ندوة صحافية نشطها يف
عقب اجتامع املجلس أ ّن "الحركة قررت رسميًا املشاركة بقوامئها يف
انتخابات سنة  ."2017ومن جهة أخرى ،أكد مقري أ ّن باب التحالف
مع أحزاب أخرى ،تُرك "مفتو ًحا" ،وال سيام بعد تجربة تكتل الجزائر
الخرضاء التي تضم أحزابًا إسالمي ًة (حمس ،وحركة اإلصالح الوطني،
وحركة النهضة).
(الشعب)2016/11/5 ،

 2016/11/5اتصلت وزارة الثقافة الهندية بزعيم النهضة التونسية
راشد الغنويش إلعالمه بقرار منحه جائزة غاندي للسالم لسنة ،2016
ليكون بذلك أول شخصية عربية تحصل عىل هذا التكريم .وحصل
عىل هذه الجائزة عدد كبري من الشخصيات والهيئات التي تركت
بصمتها يف مجال صنع التغيري يف مختلف مناطق العامل سواء عىل
امل ُستوى السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي عرب وسائل سلمية،
وأبرزهم الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديال.
(عريب )2016/11/5 ،21

نزيهة ونظيفة ،مؤك ًدا أ ّن "نية بوتفليقة صادقة وإرادته قوية ،يف
تأمني االستحقاقات واالنتقال بالجزائر نحو دميقراطية حقيقية".
(الحياة)2016/11/14 ،

 2016/11/14أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن
سدرين ،يف الجلسة التي جمعت أعضاء الهيئة بلجنة شهداء الثورة
وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العا ّم والعدالة االنتقالية بالربملان،
والتي ت ّم خاللها عرض التقرير السنوي للهيئة لسنة  ،2015أ ّن وزارة
الداخلية رفضت التعامل مع الهيئة كام رفضت تسليم األرشيف
الخاص بها للهيئة ،وهو ما "أعاق عملها" ،بحسب تعبريها.
(الصباح نيوز)2016/11/14 ،

 2016/11/15قال وزير الخارجية األمرييك جون كريي إ ّن جامعة
الحويث اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية اتفقَا عىل
وقف األعامل القتالية يف اليمن بداي ًة من  17ترشين الثاين /نوفمرب
 .2016وسارعت الحكومة اليمنية املعرتف بها دوليًا إىل رفض هذا
التحرك وشكَت من أنه جرى تجاهلها .لكن رمبا ال يكون لديها
خيار يُذكر إذا ضغطت عليها السعودية الداعم العسكري واملايل
الرئيس لها.
(رويرتز)2016/11/15 ،

 2016/11/17أكد النائب املرصي مصطفى بكري أ ّن الفريق أحمد
شفيق ،رئيس الحكومة املرصية األسبق ،سيعود إىل مرص قري ًبا ،وسط
أنباء عن عزمه استئناف نشاطه السيايس .وأضاف يف ترصيحات
صحافية أ ّن النيابة حفظت التحقيق يف قضية "أرض الطيارين" ،ومن
أي قضية ،ذاك ًرا أنه أصبح من حقه
ث ّم مل يعد مطلوبًا عىل ذمة ّ
العودة إىل مرص من دون مالحقة قانونية .وذكرت بعض التقارير
أ ّن شفيق يعتزم الرتشح لالنتخابات الرئاسية املقررة يف عام ،2018
الرئيس الحايل
وير ّجح آخــرون أ ْن يخوض االنتخابات نفسها
ُ
عبد الفتاح السييس أيضً ا.

 2016/11/10بدأت جلسات الحوار السيايس بني جهات النزاع
الليبي يف مالطا الستعراض التطورات السياسية واألمنية يف البالد.
وقالت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا إ ّن لجنة الحوار ستجتمع
ملدة يومني .وأوضحت أ ّن االجتامع "يهدف إىل إنهاء حال الجمود،
للميض قُد ًما يف تنفيذ
والتوصل إىل اتفاق يف شأن الخطوات الالزمة
ّ
االتفاق السيايس الليبي".

 2016/11/19رأى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ،أنه
"لو خرس بشار األسد الحرب ،لكانت سورية تحولت إىل ليبيا ثانية"،
عا ًّدا أ ّن ذلك "مل يكن ليؤدي إىل السالم اإلقليمي".

 2016/11/13قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي يف
مؤمتر صحايف ،عىل هامش ختام لقاء الحكومة بالوالة ،إ ّن الضامن
األكرب لنزاهة االنتخابات الترشيعية املقبلة هي الهيئة العليا ملراقبة
االنتخابات التي يرأسها اإلسالمي عبد الوهاب دربال .وذكر دربال أنه
تلقى تعليامت واضح ًة من رئيس الجمهورية ،لإلرشاف عىل انتخابات

 2016/11/24حصلت حكومة رئيس الوزراء األردين هاين امللقي
الثانية عىل ثقة مجلس النواب (الغرفة األوىل للربملان) .ومنح 84
نائ ًبا الثقة للحكومة ،يف حني حجب أربعون نائ ًبا الثقة عنها ،وامتنع
أربعة نواب عن التصويت .وبلغ عدد النواب الذين حرضوا جلسة
الكل للمجلس البالغ  130نائ ًبا.
التصويت  128نائ ًبا من أصل العدد ّ

(موقع عني ليبيا)2016/11/10 ،

(روسيا اليوم)2016/11/17 ،

(القبس)2016/11/19 ،
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ويُع ّد هذا التصويت َ
أول االختبارات بني الربملان الجديد والحكومة
عقب مشاركة املعارضة اإلسالمية يف الربملان األردين الثامن عرش.
(الجزيرة نت)2016/11/25 ،

 2016/11/25تو ّجه عرشات اآلالف من الكويتيني إىل صناديق
االقرتاع الختيار ممثليهم الخمسني يف االنتخابات الربملانية ملجلس
األمة يف فصلهالترشيعي الخامس عرش .ويتنافس يف هذه االنتخابات
 293مرش ًحا ،يص ّوت لهم أكرث من  480ألفًا من املواطنني واملواطنات،
ويرشف عليها أكرث من  15ألف عنرص أمنٍ يف وزارة الداخلية.
(العرب)2016/11/25 ،

 2016/11/29أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عن ٍ
رفض واست نكا ٍر إلعالن جامعة الحويث وصالح تشكيل حكومة
رصح األمني العا ّم ملجلس التعاون الدكتور
يف الجمهورية اليمنية .و ّ
عبد اللطيف الزياين أ ّن دول مجلس التعاون ترفض رفضً ا قاط ًعا
تشكيل حكومة الحويث وصالح يف اليمن ،بالنظر إىل أ ّن حكومة
الرئيس اليم ني عبد ربه منصور هادي هي الحكومة الرشعية
دستوريًا وق انون ًيا ،وأنّها تحظى باعرتاف جامعة الدول العربية
ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة .يف حني ن ّدد أحمد أبو
الغيط ،األمني العا ّم لجامعة الدول العربية ،بقيام جامعة الحوثيني يف
اليمن بتشكيل ما ُسمي "حكومة إنقاذ وطني" ،واصفًا هذا اإلجراء
بأنه "عار من الرشعية" ،وبأنه ميثل امتدا ًدا للنهج االنقاليب.
(العربية نت)2016/11/29 ،

 2016/11/30أصدر أمري دولة الكويت صباح األحمد الصباح قرا ًرا
رئيسا للوزراء ،وتكليفه
أمرييًا بت عيني جابر مبارك الحمد الصباح ً
بتشكيل الحكومة ،وعرض أسامء أعضاء مجلس الوزراء الجدد عىل
أمري البالد للموافقة عليهم .وكان أمري الكويت قد قبل استقالة
الحكومة التي ترأّسها جابر املبارك ،يف وقت سابق.
(السفري)2016/11/30 ،

 2016/11/30ذكرت وسائل إعالم مغربية أ ّن رئيس الحكومة املكلف
عبد اإلله بنكريان التقى زعيم حزب "التجمع الوطني لألحرار" ،عزيز
أخنوش ،للمرة األوىل منذ تعرث مشاورات تشكيل الحكومة ،وناقشا
مسألة مشاركة حزب التجمع يف الحكومة املقبلة .لكن محادثاتهام
مل تخرج بنتائج حاسمة يف هذا املوضوع .وانتعشت اآلمال بانفراج
أزمة تشكيل الحكومة بعد أن أعلن حزب "االتحاد االشرتايك للقوات
الشعبية" استعداده للمشاركة يف حكومة بنكريان الثانية .وأعلن
حزب االتحاد مشاركته داخل الحكومة ،بعد أن ت ّم تجاوز الخالفات
مع "حزب العدالة والتنمية" .ودعا "االتحاد االشرتايك" إىل تجاوز
مبدأ توزيع الحقائب عىل أساس التمثيل يف الربملان ،تفاديًا لتشكيل
حكومة محاصصة ال تراعي الكفاءة.
(روسيا اليوم)2016/11/30 ،

 2016/12/8أعلنت الحكومة األردنية التزامها مبوقف جامعة الدول
العربية الخاص بتعليق عضوية سورية ،ما ينتج منه عدم دعوة
عمن،
دمشق إىل حضور القمة العربية املقرر انعقادها يف العاصمة ّ
يف نهاية مارس /آذار  .2017وأعرب الوزير األردين عن حرص بالده
عىل أن تكون القمة العربية املقبلة "محطة عىل صعيد تعزيز العمل
العريب املشرتك ،وأن يكون هناك جهد عريب ملواجهة التحديات الكثرية
يف اإلقليم".
(يس إن إن)2016/12/8 ،

 2016/12/9أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية ،رسميًا ،املشاركة يف
االنتخابات الترشيعية التي ستُجرى يف نيسان /أبريل  ،2017وجاء
قرار املشاركة يف إثر اجتام ٍع ملجلس الشورى الوطني للحزب مبقره
الوطني ببابا حسن ،غرب العاصمة .كام قر ّر حزب جبهة العدالة
والتنمية بقيادة السيايس عبد الله جاب الله التحالف بطريقة
اندماجية توافقية مع حزب حركة النهضة.
(النهار الجديد)2016/12/9 ،

 2016/12/9قررت أربعة أحزاب من التيار اإلسالمي يف الجزائر
املشاركة يف االنتخابات الترشيعية املقررة يف نيسان /أبريل 2017
بقوائم مو ّحدة ،يف حني شهد حزبان من األحزاب األربعة اندما ًجا يف
حزب واحد .وتتمثّل تلك األحزاب األربعة اإلسالمية بـ "حركة النهضة"
و"جبهة العدالة والتنمية" و"جبهة التغيري" و"حركة البناء الوطني".
وقد قررت كل من "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة"
االندماج يف حزب واحد من أجل املشاركة بق ّوة يف االنتخابات املقبلة.
(وكالة أنباء األناضول)2016/12/9 ،

 2016/12/10منح مجلس النواب حكومة اإلنقاذ الوطني الثقة
باألغلبية بعد جلستني عقدهام يف العاصمة صنعاء ملناقشة بيان
الحكومة .ص ّوت املجلس بأغلبية  156صوت ًا عىل منح حكومة اإلنقاذ
الوطني برئاسة عبد العزيز بن حبتور الثقة.
(العامل)2016/12/10 ،

 2016/12/13اتهمت األمم املتحدة الجيش السوري بقتل عرشات
املدنيني يف حلب ،وذلك يف ظل تزايد القلق الدويل يف ظل املعلومات
الواردة عن انتهاكات جسيمة لحقوق املدنيني بسورية ،واتهمت
األمم املتحدة الجيش السوري بارتكاب أعامل وحشية ضد السكان،
وطالبت عدة دول برضورة التحرك من أجل إجالء املدنيني عن
مناطق القتال.
(دويتشه فيله)2016/12/13 ،

 2016/12/14انطلقت يف تونس أعامل االجتامع الــدويل لدعم
جهاز الحرس الرئايس التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية .وناقش
املجتمعون ُسبل د ْعم هذا التشكيل األمني الجديد الذي س ُيكلّف
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بحامية املؤسسات الحيوية يف العاصمة طرابلس  -قبل تعميمه يف
مناطق البالد األخرى  -واإلعفاءات املتعلقة بحظر األسلحة ودور
املجتمع الدويل يف دعم املجلس الرئايس واالحتياجات العاجلة التي
ستمنح لجهاز الحرس الرئايس ،ليتمكن من أداء مهامته.
(وكالة أنباء األناضول)2016/12/14 ،

 2016/12/16وصفت كُتل برملانية يف مجلس النواب اليمني ،موالية للرئيس
عبد ربه منصور هادي ،انعقاد الربملان بالعاصمة صنعاء بـ "الخطوة الباطلة".
وقالت مثاين كُتل برملانية ،يف بيان لها ،نرشته وكالة األنباء الرسمية (سبأ)،
حل الربملان أو انعقاده باطل ومخالف للدستور ولالئحة الداخلية
إ ّن "قرار ّ
للمجلس،وللمبادرةالخليجيةوآلياتهاالتنفيذية".
(وكالة األنباء اليمنية "سبأ")2016/12/17 ،

 2016/12/19ش ّددت الجزائر عىل أهمية أن تكون دول جوار ليبيا
حل سيايس لألزمة الليبية ،عا ّد ًة أ ّن "األخوة الليبيني
طرفًا يف أي ّ
الجريان يجب ألّ يكونوا الطرف الوحيد يف املشكل ويجب أن تكون
دول الجوار طرفًا جامعيًا يف الحل" .وش ّدد وزير الخارجية الجزائري
حل األزمة يف
حق هذه البلدان أن تكون طرفًا يف ّ
عىل أنه "من ّ
ليبيا باعتبار أنها تواجه اآلثار الضارة املبارشة لهذه األزمة" ،مؤك ًدا أ ّن
"عىل كل الفاعلني أن يعملوا ي ًدا بيد حتى يستطيع هذا البلد إعادة
تشكيل مؤسساته الرئيسية".
(الدستور)2016/12/19 ،

 2016/12/20أصدر القضاء العسكري األردين ُحكام باإلعدام يف حق
رياض إسامعيل الذي قتل يف أيلول /سبتمرب املايض الكاتب ناهض
حرت أمام قرص العدل يف العاصمة عامن ،حيث كان يخضع للمحاكمة؛
وذلك يف قضية رسم كاريكاتريي َع ّده بعضهم مسيئًا لإلسالم .وأصيب
حرت بـ  3عيارات نارية عىل سلّم قرص العدل .ومثل إسامعيل امللتحي
أمام القضاء العسكري ليستمع إىل القايض وهو يتلو حكمه عليه
باإلعدام شنقًا حتى املوت.
(يب يب يس)2016/12/20 ،

 2016/12/21ن ّدد الجيش الجزائري بالدعوات التي وجهت إليه يف
الفرتة األخرية بخصوص تطبيق املادة  88من الدستور لعزل الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة ،مؤك ًدا أ ّن هذه الدعوات تأيت من جهات
مل تتمكن من تحقيق أهدافها الضيقة ومصالحها الشخصية بالطرائق
الدستورية والرشعية ،وأ ّن الجيش يبقى منضبطًا ووف ًيا ملبادئه
ومهامته الدستورية .وجاء يف افتتاحية مجلة الجيش ،لسان حال
املؤسسة العسكرية ،أ ّن "االنسجام بني الجيش والشعب الجزائري
والوفاء للوطن أقوى وأعمق من أن تنال منه الدعوات اليائسة لزرع
الفوىض واالنقسام".
(القدس العريب)2016/12/21 ،

 2016/12/22قر ّر قضاة تونس الدخول يف اعتصام مفتوح مبقر
جمعية القضاة بقرص العدالة بوسط تونس العاصمة ،وذلك يف
تصعيد جديد الحتجاجاتهم ضد مسار تركيز املجلس األعىل للقضاء
جدل بني الهياكل القضائية والقضاة ،تخللته اتهامات
الذي أثار ً
مبارشة للسلطة التنفيذية بتعطيل أعامل هذا املجلس الذي يُع ّد
اللبنة األوىل يف تأسيس سلطة قضائية مستقلة .وخرج املئات من
القضاة يف مسرية احتجاجية انطلقت من أمام قرص العدالة بتونس
العاصمة ،واستقرت بساحة الحكومة بالقصبة ،تنفيذًا لقرارات
املجلس الوطني "الطارئ" لجمعية القضاة التونسيني.
(العرب)2016/12/22 ،

متسك عدد من املحافظني يف مرص ،أثناء جلسة االستامع
ّ 2016/12/22
التي عقدها الربملان ملناقشة مرشوع قانون اإلدارة املحلية ،بعدم
النص عىل استجوابهم مبواد مرشوع قانون اإلدارة املحلية ،وسحب
الثقة منهم يف حال موافقة أغلبية ث ُلثَي أعضاء املجالس املحلية
امل ُنتخبة ،وهو القانون الذي أع ّدته الحكومة ،والذي يُنتظر متريره
من خالل مجلس النواب ،خالل شهرين عىل األكرث ،متهي ًدا إلجراء
االنتخابات املحلية يف النصف األول من عام  .2017وقال الدكتور
محمد سلطان ،محافظ البحرية" :ال ب ّد من منح املحافظات صالحيات
واسعةً ،وتطبيق الالمركزية بشكل محدود" .وطالب محافظ مرىس
مطروح بتوسيع صالحيات املحافظني وحصول املحافظة عىل نسبة
من مواردها.
(اليوم السابع)2016/12/22 ،

 2016/12/22قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تأييد
حبس هشام جنينة رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات السابق ملدة
سنة؛ بسبب إدانته بنرش أخبار كاذبة ،مع إيقاف التنفيذ ملدة ثالث
سنوات مع غرامة تبلغ  20ألف جنيه .وقد قضَ ت املحكمة ،يف أواخر
متوز /يوليو  ،2016ح ْبس جنينة ملدة عام وكفالة عرشة آالف جنيه
لوقف تنفيذ الحكم ،وتغرميه  20ألف جنيه أيضً ا؛ وذلك يف قضية
نرش أخبار كاذبة عن حجم الفساد مبرص.
(مرص العربية)2016/12/22 ،

 2016/12/22أعاد نائب رئيس الجمهورية زعيم حزب الدعوة نوري
املاليك ،طرح مرشوعه القديم يف تشكيل حكومة األغلبية السياسية
الشيعية ،عا ًّدا إياها املخرج الوحيد للتحديات التي تعصف بالبالد،
محذ ًرا يف الوقت نفسه من حرب شيعية  -شيعية .وكان املاليك ،وهو
زعيم حزب الدعوة الشيعي ،قد طالب مرا ًرا بتشكيل حكومة أغلبية
بدل من حكومة التوافق السائدة حاليًا بني القوى
شيعية إلدارة البالد ً
السياسية املختلفة.
(القدس العريب)2016/12/22 ،
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 2016/12/24نفى السييس ما قال إنه يرتدد عن سيطرة القوات
املسلحة عىل  20يف املئة و 50يف املئة من اقتصاد الدولة ،مشد ًدا
عىل أ ّن الجيش قطاع عا ّم (حكومي) وأ ّن لديه نحو  2 - 1.5يف املئة
من نسبة االقتصاد املرصي؛ أي ما يراوح بني  3و 4تريليونات جنيه
قائل:
(من  160إىل  213مليار دوالر أمرييك) عىل ح ّد قوله .وأضاف ً
"القوات املسلحة هي الدولة ومن ضمن أجزائها ،وأمتنى أن متتلك
 %50من اقتصاد مرص".
(هافينغتون بوست عريب)2016/12/24 ،

 2016/12/25انطلقت يف سلطنة عامن عملية االقرتاع يف االنتخابات
البلدية وبدأ الناخبون اإلدالء بأصواتهم النتخاب ممثليهم يف عضوية
املجالس البلدية للفرتة الثانية .وأُجريت أول انتخابات عىل مستوى
املجالس البلدية يف ُعامن سنة  ،2012بعد أن شهدت البالد احتجاجات
عىل أداء الحكومة تزام ًنا مع ثورات الربيع العريب يف  .2011وفاقت
املشاركة يف االنتخابات البلدية األوىل ،يف كانون األول /ديسمرب ،2012
نسبة  50يف املئة ،وفاز يف االنتخابات آنذاك أربع نساء.
(الحياة)2016/12/25 ،

 2016/12/25أصدر املستشار محمد عبد املحسن منصور رئيس نادي
القضاة ،ونائب رئيس محكمة النقض ،بيانًا صحافيًا عقّب فيه عىل
املرشوع املق ّدم من أعضاء مبجلس النواب لتعديل نص املادة  44من
قانون السلطة القضائية بشأن تعيني رئيس محكمة النقض والهيئات
القضائية ليكون التعيني من قبل رئيس الجمهورية ،وليس باالختيار
كام هو قائم حاليًا .وتابع عبد املحسن أ ّن استقالل القضاء يقتيض
أي مواربة ،أن تظل االختيارات القضائية بجميع
ً
حتم ،ومن دون ّ
مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم .وقال عبد املحسن إ ّن التشاور جا ٍر
مع مجلس القضاء األعىل والجهات القضائية األخرى يف هذا األمر.
(األهرام)2016/12/25 ،

 2016/12/26استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر ،وبحث معه القضايا السياسية واألمنية
بعد قطيعة استمرت تسعة أشهر .وقال العضو بالتحالف الوطني
الشيعي حبيب الطريف إ ّن الغرض من االجتامع هو توحيد املواقف

بني قوى التحالف ،قبل اإلعالن الرسمي عن مبادرة التسوية السياسية
بني مختلف املكونات العراقية.
(الجزيرة نت)2016/12/26 ،

 2016/12/27يف سياق ما يبدو من دعم رويس للجرنال خليفة
حفرت ،ومبا ميكن أن يشكل انقالبًا عىل االتفاق السيايس املدعوم من
األمم املتحدة ،ع ّد نائب وزير الخارجية الرويس غينادي غاتيلوف ،يف
حديث لوكالة "بلومربغ" ،أ ّن حفرت "يجب أن يشارك يف إدارة ليبيا".
وقال غاتيلوف" :نحن عىل ثقة بأ ّن الليبيني يجب أن ِ
يصلوا إىل توافق
حول مشاركته (حفرت) يف قيادة البالد الجديدة".
(العريب الجديد)2016/12/27 ،

 2016/12/28قررت محكمة بحرينية اإلف ـراج عن رئيس مركز
البحرين لحقوق اإلنسان ،نبيل رجب ،مع منعه من السفر ،حتى
البت يف قضيته التي ت ّم تأجيل النظر فيها إىل  23كانون الثاين/
ّ
يناير  2017لالستامع من النيابة العامة .وتت ّم محاكمة رجب بتُهم
تتعلق باإلساءة إىل السلطات البحرينية والسعودية ،ونرش بيانات
وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة تُ ثّل إساء ًة إىل مملكة البحرين
ودول مجلس التعاون .وت ّم الحكم عىل نبيل رجب بالسجن ملدة
ثالث سنوات بشأن ت ُهمٍ تتعلق باملطالبة باستقالة رئيس الوزراء،
والدعوة إىل تظاهرات.
(العريب الجديد)2016/12/28 ،

 2016/12/28نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري ثقة
الربملان اللبناين ،بعد أن منح  87نائ ًبا من أصل  92نائ ًبا أصواتهم
ملصلحة الحكومة .وت ُع ّد حكوم ُة الحريري الحكوم َة األوىل يف عهد
الرئيس اللبناين ميشال عون الذي انتخب ،يف  31ترشين األول/
أكتوبر  ،2016مبوجب تسوية سياسية أنهت شغو ًرا رئاسيًا استمر
شلل عىل مؤسسات الدولة
أكرث من عامني ونصف العام ،وعكس ً
كلّها .ويأيت نيل الحكومة ثقة جميع الكتل السياسية الكربى وبينها
استكامل للتسوية ذاتها
ً
حزب الله ،الحليف األبرز للنظام السوري،
التي أمثرت أيضً ا تكليف الحريري بتشكيل الحكومة يف  3ترشين
الثاين /نوفمرب ،وتسهيل والدتها يف  18كانون األول /ديسمرب.
(فرانس )2016/12/28 ،24

