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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in Arab World

ً
توثيقــا ألبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي المــدة بيــن
يتضمــن هــذا التقريــر
.2017  فبراير/ شباط28  يناير و/ كانون الثاني1
. اليمن، ليبيا، سورية، مصر، تونس:كلمات مفتاحية
This report highlights some of the major milestones of the Arab democratic
transition during the period from January 1 to February 28, 2017. The countries
covered include Tunisia, Egypt, Libya and Yemen.
Keywords: Tunisia, Egypt, Libya, Yemen.

العدد 25

118

آذار  /مارس 2017

 2017/1/2أعلن موىس الكوين ،نائب رئيس املجلس الرئايس لحكومة
الوفاق الوطني يف ليبيا استقالته من منصبه؛ بسبب "أن الحكومة
املدعومة من األمم املتحدة فشلت يف معالجة املشكالت امللحة
الناجمة عن سنوات من الرصاع والفوىض السياسية" ،بحسب تعبريه.
ومن ناحي ٍة أخرى ،أيدت القوى الغربية الحكومة ملساعدتها يف
مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية وتعزيز إنتاج النفط الليبي وكبح
تدفق املهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عرب ليبيا إىل أوروبا.
رويرتز2017/1/2 ،

 2017/1/9أوردت وكالة تونس أفريقيا لألنباء الرسمية (وات) ،أن
مفاوضات جارية بني صهر الرئيس التونيس األسبق زين العابدين
بن عيل صخر املاطري ،وهيئة الحقيقة والكرامة ،بهدف "الصلح بني
الدولة التونسية واملاطري ومتكينه بالتايل من العودة إىل تونس".
وبحسب فريق الدفاع عن صخر املاطري فإن املاطري بصدد
تقديم ملفاته ومؤيداته لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مختلف
االتهامات املوجهة إليه ،وإن هناك جلسات استامع رسية مستمرة
مع صخر املاطري تتم عرب برنامج "سكايب".
العربية نت2017/1/9 ،

 2017/1/15أعلن تجمع عشائري يف سيناء املرصية رفضه ما أعلنته
وزارة الداخلية بشأن واقعة مقتل  10من أبناء مدينة العريش خالل
تبادل إلطالق النار .وكانت الداخلية قد أعلنت ،يف وقت سابق ،مقتل
 10أشخاص؛ بينهم  6من أبناء العريش واألربعة اآلخرون مجهولون،
قالت إنهم مسلحون خالل تبادل إطالق نار يف إحدى مناطق سيناء.
وصدر عن االجتامع  8قرارات ،أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية؛
اللواء مجدي عبد الغفار ،ومطالبة نواب الربملان عن شامل سيناء
بتقديم استقالتهم من املجلس ،واإلف ـراج الفوري عن املعتقلني
واملختفني قرسيًا ،الذين مل تصدر ضدهم احكام قضائية ،وفق البيان.
وكالة أنباء األناضول2017/1/15 ،

 2017/1/15وصف األمني العام لجبهة التحرير الوطني يف الجزائر؛
جامل ولد عباس ،حزبه بـ "حزب الدولة" ،إذ يعد حزب السلطة التي
تُحكَم البالد من خالله منذ عام  .1962وقال ولد عباس يف مؤمتر
إن "حزب جبهة التحرير الوطني هو حزب الدولة ،ويعد الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ،عىل الغم من عدم حضوره أيًّا
من االجتامعات واملؤمترات" .وأكد أن "االنتخابات الربملانية املقبلة
املقررة قبل شهر أيار /مايو املقبل محطة سياسة حاسمة لحزب
جبهة التحرير ،لعالقتها الوثيقة باالنتخابات الرئاسية التي ستجري
يف عام ."2019
العريب الجديد2017/1/15 ،

 2017/1/16حسم القيادي داخل حزب االتحاد االشرتايك للقوات
الشعبية؛ الحبيب املاليك رئاسة مجلس النواب املغريب بالتزكية.
وأعلن حزب العدالة والتنمية يف بالغ له قبيل موعد التصويت أنه

لن يق ّدم أي مرشح للتباري عىل منصب رئيس مجلس النواب ،كام
سيقوم أعضاء الحزب يف املجلس بالتصويت بورقة بيضاء ،أي عدم
منح أصواتهم ألي مرشح .واتخذ حزب التقدم واالشرتاكية ،حليف
العدالة والتنمية يف الحكومة املرتقبة ،القرار ذاته ،أي التصويت
بورقة بيضاء ،يف حني ق ّررت أحزاب األصالة واملعارصة ،والتجمع
الوطني لألحرار ،واالتحاد الدستوري ،التصويت عىل الحبيب املاليك.
يس إن إن عربية2017/1/16 ،

 2017/1/18قدمت الحكومة السودانية عــد ًدا من مقرتحات
التعديالت الدستورية لدى الربملان ،وتتصل التعديالت بقضايا
الحريات وتقييد صالحيات أجهزة األمن واإلصالح القضايئ .وقد
قلّصت مقرتحات التعديالت الدستورية املعروضة أمام الربملان من
سلطات االعتقال ،يف مقابل تقييدها لحقوق املواطنني يف التظاهر
والتجمهر .وقال األمني السيايس لـ "املؤمتر الشعبي"؛ كامل عمر عبد
السالم ،لـ العريب الجديد ،إن حزبه تابع ملف مقرتحات التعديالت
الدستورية إىل أن أودعت الربملان عا ًّدا إياها "خطوة يف طريق تنفيذ
مخرجات الحوار".
العريب الجديد2017/1/18 ،

 2017/1/25قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف كلمته يف
إحياء ذكرى "ثورة  25يناير" ،إن ثورة يناير ستظل نقطة تحول
يف تاريخ مرص ،مش ًريا إىل محاوالت إحباطها وتغيري مسارها وفقًا
للمصالح الضيقة لجامعات اإلرهــاب والظالم لوال ثورة الشعب
السرتدادها يف "يونيو ."2013
اليوم السابع2017/1/25 ،

 2017/1/26نرشت وكالة "سبوتنيك" جز ًءا من املسودة الروسية
ملرشوع الدستور السوري الجديد ،وهي تضيف إىل صالحيات الربملان
إعالن الحرب ،وتنحية الرئيس ،وتعيني حاكم املرصف املركزي ،وتعيني
املحكمة الدستورية .وتقرتح املسودة توسيع صالحيات الربملان
السوري بقدر كبري عىل حساب صالحيات الرئيس السوري ،إضافة
إىل تضمن املسودة إزالة تعابري تشري إىل عربية الجمهورية السورية،
وإحالل اسم "الجمهورية السورية" للتشديد عىل ضامن التنوع يف
املجتمع السوري.
روسيا اليوم2017/1/26 ،

 2017/1/28أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرسو ًما
بنقل مقر اجتامعات مجلس النواب اليمني إىل العاصمة املؤقتة
عدن .وتعود هذه الخطوة إىل الظروف القاهرة واألوضاع األمنية،
وإىل الخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم متكنهم من
أداء مهامتهم الترشيعية والقانونية يف مقر املجلس بالعاصمة صنعاء
املحتلة من قبل جامعة الحويث وميليشيات الرئيس اليمني السابق
عيل عبد الله صالح.
وكالة سبأ لألنباء2017/1/28 ،
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 2017/2/2أعلنت السلطات الجزائرية عن موعد االنتخابات
الترشيعية ،وحددتها يف الرابع من أيار /مايو  ،2017وفق ما نقله
بيان للرئاسة الجزائرية .وسادت مخاوف يف الجزائر من إمكان تأجيل
االنتخابات ،ما جعل وزير الداخلية الجزائري؛ نور الدين بدوي ،يؤكد
أن االنتخابات ستُجرى يف موعدها ،وأن الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة هو الوحيد املخ ّول له دستوريًا تحديد موعدها بالتدقيق.
يس إن إن عربية2017/2/2 ،

 2017/2/5تُج ِمع القوى السياسية يف لبنان عىل رضورة إجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها املقرر يف أيار /مايو املقبل ،عىل
الرغم من عدم التوافق عىل قانون انتخايب جديد .وتواصلت سلسلة
املواقف الداعية إىل االلتزام باملوعد الدستوري لالستحقاق ،إذ أكَّد
رئيس "الحزب التقدمي االشـرايك" ،النائب وليد جنبالط ،رضورة
"إجراء االنتخابات يف موعدها".
العريب الجديد2017/2/5 ،

 2017/2/8فاز رئيس وزراء الصومال السابق محمد عبد الله محمد،
الشهري بـ "فرماجو" ،بانتخابات الرئاسة التي صوت فيها أعضاء
الربملان وسط إجراءات أمنية مشددة .وحصل فرماجو عىل ،%56
من مجموع أعضاء الربملان .وحصل منافسه الرئيس املنتهية واليته
حسن شيخ محمود عىل ما نسبته  .%28وتعهد الرئيس املنتخب
بأن يكون فوزه بداية لحقبة جديدة تسودها الوحدة والدميقراطية
ومحاربة الفساد.
يب يب يس عريب2017/2/8 ،

 2017/2/8تظاهر أنصار رجل الدين مقتدى الصدر ُمطالبني بتغيري
أعضاء مجلس مفوضية االنتخابات الذين ينتمون إىل أحزاب السلطة
الكبرية ،وتعديل قانون االنتخابات .وناشدت مفوضية االنتخابات
رئيس الــوزراء واملجتمع الــدويل حامية موظفيها ،بعد تعرضهم
لتهديدات مبارشة من بعض مسؤويل التنسيقيات الخاصة بالتظاهرة.
هافينغتون بوست عريب2017/2/8 ،

 2017/2/10رفض الرئيس السوري بشار األسد اقرتاح الرئيس األمرييك
دونالد ترامب إقامة مناطق آمنة للمدنيني داخل سورية ،وقال
األسد" :إن املناطق اآلمنة للسوريني ميكن أن تحدث فقط عندما
يصبح هناك استقرار وأمن ،وعندما ال يكون هناك إرهابيون ،وتدفق
ودعم لهم من قبل الدول املجاورة والدول الغربية" .وأضاف الرئيس
السوري أن السوريني "نزحوا لسببني؛ أولً  ،األعامل اإلرهابية املدعومة
من الخارج ،ثان ًيا؛ الحصار االقتصادي املفروض عىل سورية".
دويتشه فليه2017/2/10 ،

 2017/2/14قالت قناة ليبيا الحدث املقربة من قائد الجيش
الوطني الليبي اللواء املتقاعد خليفة حفرت إن حفرت رفض لقاء فايز
الرساج رئيس حكومة الوفاق خالل وجودهام يف القاهرة .ووصل
حفرت والرساج إىل القاهرة للقاء مسؤولني مرصيني ،يف إطار جهود حل

األزمة الليبية .وكانت املصادر قد رصحت أن أسباب تأخر االجتامع
تعود إىل عدم التوافق النهايئ حول النقاط املفرتض طرحها من قبل
كال الجانبني.
روسيا اليوم2017/2/14 ،

 2017/2/14جددت األمم املتحدة الدعوة "لنزع سالح 'حزب الله'
وجميع املليشيات املسلّحة يف لبنان" .وقال نائب املتحدث باسم
األمني العام لألمم املتحدة؛ فرحان حق ،إن "قرارات مجلس األمن
 1559و 1680و 1701تدعو بوضوح إىل حل ونزع سالح جميع
املليشيات اللبنانية وغري اللبنانية" .وجاءت ترصيحات املتحدث
األممي ر ًدا عىل سؤال بشأن موقف األمني العام أنطونيو غوترييس
من ترصيحات سابقة أدىل بها الرئيس اللبناين ميشال عون ،وذكر
فيها أن "سالح حزب الله 'ليس مناقضً ا للدولة ،بل جز ًءا أساسيًا
للدفاع عنها'".
القدس العريب2017/2/14 ،

 2017/2/15مل يستطع عبد اإلله بنكريان رئيس الحكومة املكلف
رسميًا من امللك املغريب بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبه يف
االنتخابات الربملانية؛ إحداث توافق بني األحزاب املختلفة لتشكيل
الحكومة ،ما وضعه يف مأزق رمبا يخرس حزبه عىل أثره ثاين أهم
منصب يف اململكة .وقال بنكريان يف ترصيحات صحفية خالل انعقاد
الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب إنه سيواصل مشاوراته
لتشكيل حكومة جديدة لن يكون حزب االتحاد االشرتايك طرفًا فيها،
وإنه عىل استعداد للتنازل عن رئاسة الحكومة إن تطلب األمر ذلك
ملصلحة الوطن.
مرص العربية2017/2/15 ،

 2017/2/16أخفق وفدا النظام السوري وفصائل املعارضة يف إحراز
أي تقدم يف املحادثات التي جرت يف العاصمة الكازاخية أستانا برعاية
روسيا وتركيا وإيران ،والساعية لتثبيت وقف إطالق النار الهش يف
سورية .وقالت املعارضة السورية إنها أثارت قضية تبادل السجناء
واألرسى مع الحكومة السورية خالل محادثات أستانا ،وإن القضية
ستكون موضوع محادثات منفصلة يف أنقرة .وقال الجعفري رئيس
وفد الحكومة السورية امل ُفاوِض؛ إن مقاتيل املعارضة وداعميهم
لديهم النية إلفشال اجتامعات األستانة.
دويتشه فليه2017/2/16 ،

 2017/2/19طالبت الحكومة اليمنية األمم املتحدة بتصنيف جامعة
الحويث جامع ًة "إرهابية" .وقال مسؤول ميني إن رسالة الحكومة
اليمنية إىل األمم املتحدة تناولت "التدخالت اإليرانية املتكررة
واملستمرة بإرسال أسلحة متنوعة لجامعة الحويث ،والدعم املايل
واللوجستي املقدم لها ،ما يهدد الشعب اليمني واملالحة الدولية
يف باب املندب عىل حد سواء" .وأوضح أن الرسالة أشارت أيضً ا إىل
الجرائم التي ترتكبها الجامعة االنقالبية بحق الشعب اليمني ،إىل
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جانب الهجامت التي تشنها بالصواريخ الباليستية والزوارق عىل
سفن يف البحر األحمر.
وكالة األنباء القطرية /قنا2017/2/19 ،

 2017/2/20أعلن وزير الخارجية التونيس؛ خميس الجهيناوي ،أن
رؤساء تونس والجزائر ومرص سيعقدون اجتام ًعا بالعاصمة الجزائرية
"لدعم تسوية سياسية شاملة" لألزمة يف ليبيا ،إذ عقد وزير الخارجية
التونيس ونظريه املرصي سامح شكري ،والوزير الجزائري للشؤون
املغاربية واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية؛ عبد القادر
املساهل ،اجتام ًعا يف العاصمة التونسية .وأعلنت رئاسة الجمهورية
التونسية أن الدبلوماسيني الثالثة وقعوا يف لقاء مع الرئيس الباجي
قائد السبيس "إعالن تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية يف ليبيا،
يف إطار تكريس املبادرة الرئاسية التونسية لحل األزمة يف ليبيا" .ويف
اإلعالن ،تعهدت تونس والجزائر ومرص "مواصلة السعي الحثيث
لتحقيق املصالحة الشاملة يف ليبيا بدون إقصاء يف إطار الحوار
الليبي-الليبي".
بوابة األهرام2017/2/20 ،

 2017/2/23صادق برملان تونس عىل قانون اإلبالغ عن الفساد
وحامية املبلغني عنه .وحرض الجلسة  140من  217نائ ًبا يف الربملان،
وصوت كل الحارضين عىل "القانون األسايس املتعلق باإلبالغ عن
الفساد وحامية املبلغني عنه" .وقال نائب رئيس الربملان عبد الفتاح
مورو إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع العام 2011
نظا َم زين العابدين بن عيل .ويج ّرم القانون الجديد "االنتقام" من
وخصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام،
املبلّغني عن الفساد،
ً
ويوفر لهم الحامية من املضايقات واإلجـراءات التأديبية ،وكذلك
يُ َج ِّرم "تهديد" املبلغني عن الفساد.
الحياة2017/2/23 ،

 2017/2/23قرر مجلس األمن الدويل ،باإلجامع ،تجديد تفويض
لجنة العقوبات املتعلقة باليمن وفريق الخرباء التابع للجنة األمم
املتحدة .وأكد القرار الحاجة امللحة للتطبيق الشامل واملالئم لالنتقال
السيايس يف اليمن طبقًا ملؤمتر الحوار الوطني الشامل ،ومبادرة
مجلس التعاون الخليجي ،ومبا يتفق مع قـرارات مجلس األمن.
وأعرب املجلس عن قلقه من استمرار التحديات السياسية واألمنية
واالقتصادية واإلنسانية يف اليمن ،مبا يف ذلك حالة العنف املستمر
والتهديدات الناجمة عن تكديس األسلحة وإساءة استخدامها مبا
يزعزع االستقرار يف البالد.
الرياض2017/2/23 ،

 2017/2/24أكد الرئيس املوريتاين محمد ولد عبد العزيز عدم
ترشحه لوالية رئاسية ثالثة ،والتي من املقرر إجراؤها يف العام ،2019
موض ًحا أنه لو كان يريد الرتشح لوضع بن ًدا يتيح ذلك يف بنود تعديل

الدستور .وقد أعلن ولد عبد العزيز عن نيته دع َم مرشح آخر يف
االنتخابات الرئاسية القادمة ،من منطلق أنه مسؤول عن البلد.
فرانس  24عريب2017/4/24 ،

 2017/2/27قال رئيس وفد املعارضة السورية يف محادثات جنيف،
نرص الحريري خالل مؤمتر صحايف عقده بعد لقاء املبعوث األممي
إىل سورية ،ستيفان دي ميستورا ،إن وفد املعارضة ق ّدم لدي ميستورا
ورقتني؛ األوىل حول األوضــاع اإلنسانية التي وصفها بالكارثية،
والثانية تتعلّق بانتهاكات النظام ،ومن ضمنها استخدام الغاز ،واصفًا
املباحثات بأنها "إيجابية" .وأبدى الحريري أمله يف ّأل "تراهن روسيا
عىل شخص زائل قتل شعبه".
الجزيرة نت2017/2/27 ،

 2017/2/28وافق غالبية أعضاء الربملان املرصي عىل إسقاط عضوية
النائب محمد أنور السادات بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب
يف تقارير سلبية عن أداء املجلس إىل االتحاد الربملاين الدويل .وقال
رئيس الربملان الدكتور عيل عبد العال ،إن  468نائ ًبا وافقوا عىل
إسقاط عضوية السادات ،بينام رفض مثانية نواب فقط القرار ،وامتنع
أربعة آخرون من التصويت ،وغاب باقي األعضاء عن الجلسة .وجاء
يف تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والترشيعية مبجلس النواب
أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات إىل جهات ومنظامت أجنبية -
ومن بينها االتحاد الربملاين الدويل  -تتضمن وتتناول أوضا ًعا داخلية
للربملان املرصي من شأنها "الحط من قدر املجلس وصورته" .وذكر
التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إىل إدانته وأوصت
بإسقاط عضويته.
الجزيرة نت2017/2/28 ،

 2017/2/14أعلن عيل عبد العال رئيس الربملان املرصي أن مجلس
النواب وافق بأغلبية األعضاء عىل تعديل وزاري قدمه الرئيس املرصي
عبد الفتاح السييس وتضمن تعيني مثانية وزراء جدد .ويأيت التعديل
الوزاري يف وقت تواجه الحكومة تحديًا صع ًبا وانتقادات إثر االرتفاع
الكبري يف األسعار بعد تحرير سعر رصف العملة الوطنية ،ورفع أسعار
املحروقات بنا ًء عىل خطة اإلصالح االقتصادي التي فرضها صندوق
النقد الدويل.
رويرتز2017/2/14 ،

 2017/2/28استخدمت روسيا والصني حق النقض (فيتو) ضد
مرشوع قرار ملجلس األمن بفرض عقوبات عىل النظام السوري
الستخدام السالح الكيميايئ ،بينام امتنعت مرص عن التصويت ،وع ّد
الرئيس الرويس فالدميري بوتني مرشو َع القرار "غري مالئم" ،مضيفًا أنه
لن يساعد يف عملية التفاوض ،بل سيعوقها وسيقوض الثقة بها ،وأن
بالده لن تدعم أي عقوبات جديدة عىل سورية.
الجزيرة نت2017/2/28 ،

