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

ً
توثيقــا ألبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي المــدة
يتضمــن هــذا التقريــر
.2017  يونيو/ حزيران30 - 2017  مايو/ أيار1
. ليبيا، سورية، اليمن، مصر، تونس:كلمات مفتاحية
The latest report in this series covers the milestones in the democratic transition
across various Arab countries from the period between May 1 and June 30, 2017.
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 2017/5/1بدأ عدد من األحزاب يف تونس تكوين ائتالف سيايس
مدين ملعارضة قانون املصالحة ،عىل أن يتم اإلعالن عن خطة عمل
االئتالف والتح ّركات التي سيقوم بها يف مراحل الحقة للتص ّدي لهذا
القانون القايض بالعفو عن ٍ
آالف من موظفي الدولة ورجال األعامل
أموال عامة طوال حكم زين العابدين بن عيل ،مقابل
الذين نهبوا ً
إرجاع هذه األموال مع فوائد .من بني األحزاب املك ّونة لالئتالف؛
"الحزب الجمهوري" ،و"حركة الشعب" ،وحزب "التيار الدميقراطي"،
فضل عن ذلك،
وحزب "التكتل" ،وحزب "التحالف الدميقراطي"ً ،
حزب "املسار" و"الجبهة الشعبية" ،ومنظامت
هناك إمكان انضامم َ ِ
من املجتمع املدين ومكوناته إىل االئتالف.
(العريب الجديد)2017/5/1 ،

 2017/5/1وصفت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان حمالت القمع
األمني العنيفة التي تشهدها مرص تحت حكم الرئيس املرصي عبد
الفتاح السييس ،بأنها تغذي التطرف وتدفع إليه ،ووصف املفوض
السامي األمري زيد بن رعد تلك اإلجراءات األمنية يف مرص بأنها عنيفة
وتغذي التطرف الذي تسعى الدولة ملحاربته ،مشد ًدا عىل وجوب أن
ال يكون الحفاظ عىل األمن عىل حساب حقوق اإلنسان.
(رويرتز)2017/5/1 ،

 2017/5/1و ّجه سليامن العمراين ،نائب األمني العام لحزب "العدالة
والتنمية" ،وقائد االئتالف الحكومي يف املغرب ،ندا ًء إىل أعضاء
الحزب ،طالبهم فيه بعدم "الخوض يف تداعيات تشكيل الحكومة"
التي يرتأسها سعد الدين العثامين ،رئيس املجلس الوطني للحزب.
ويأيت هذا التوجيه بُ َع ْيد انتقاد عدد من قياديي "العدالة والتنمية"،
مثل عبد العيل حامي الدين وآمنة ماء العينني وبالل التليدي ،طريقة
وخصوصا مشاركة حزب االتحاد
تأليف حكومة سعد الدين العثامين،
ً
االشرتايك للقوات الشعبية فيها.
(العريب الجديد)2017/5/1 ،

 2017/5/2بادرت الجهات القضائية املرصية إىل تطبيق القانون
األخري الذي أصدره الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،والذي
يسمح له باختيار رؤساء الهيئات القضائية األربع (غري املحكمة
الدستورية)؛ إذ تلقت رئاسة الجمهورية رسميًّا ،قوائم املرشحني
الثالثة من املجالس العليا لكل من مجلس القضاء األعىل والنيابة
اإلدارية وهيئة قضايا الدولة .وجدير بالذكر أن القانون الذي أُق َّر يف
 26نيسان /أبريل  2017أثار اعرتاضات حقوقية وقانونية ،ووصفته
منظمة العفو الدولية بأنه سيؤدي إىل مزيد من تقويض استقالل
القضاء يف مرص؛ كونه مينح رئيس الجمهورية صالحيات لتعيني معظم
املناصب القيادية يف جهاز القضاء.
(العريب الجديد2017/5/2 ،؛ منظمة العفو الدولية)2017/4/27 ،

 2017/5/2يف خطوة وضعت يف إطار التمهيد لعملية التمديد
للرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،بعد انتهاء املدة الدستورية التي

يسمح بها الدستور بالبقاء يف منصب رئيس الجمهورية ،قال رئيس
مجلس النواب املرصي ،عيل عبد العال :إن "نصوص الدستور الحايل
ال تلبي طموحات املرصيني؛ إذ تضمنت صياغات رضائية ،وضعت
بواسطة لجنة الخمسني (إعداد الدستور) ،لتخرج بصورة غري ُم ْرضية
للشعب املرصي".
(مرص العربية)2017/5/2 ،

 2017/5/2التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز الرساج
يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي اللواء املتقاعد خليفة حفرت بهدف
إنهاء أزمة قامئة منذ  16شه ًرا ،ق َّوضت الجهود الدبلوماسية إليجاد
حل سيايس لألزمة الليبية .وجدير بالذكر أ ّن هذا اللقاء هو الثاين
بينهام؛ فقد ُع ِقد اللقاء األول بينهام يف كانون الثاين /يناير  2016بعد
رئيسا لحكومة الوفاق الوطني حينها.
تعيني الرساج ً
(الجزيرة نت)2017/5/2 ،

 2017/5/3دخل وقف جديد إلطالق النار يف السودان بني حركتَ ِي
"العدل واملساواة" و"تحرير السودان" ،بقيادة مني أركو مناوي ،حيز
التنفيذ ،يف مناطق النزاع يف دارفور ،وملدة ستة أشهر ،تزام ًنا مع التئام
ٍ
اجتامعات للحركتني يف باريس ،بحضور رئيس البعثة املشرتكة لالتحاد
األفريقي وقوات األمم املتحدة لحفظ السالم يف دارفور "يوناميد"،
جريميايا مامابولو ،لبحث عملية السالم يف دارفور ،والوقوف عىل رؤية
الطرفني بخصوص إحياء منرب الدوحة للسالم بدارفور.
(العريب الجديد)2017/5/3 ،

 2017/5/3كشفت الرئاسة اليمنية عن تأليف لجنة عليا برئاسة
اليمن وعضوية السعودية واإلمارات ،تتوىل التنسيق املشرتك لكل
طارئ ،وذلك عقب أزمة القرارات األخرية للرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي ،والتباينات داخل التحالف العريب ،يف حني تم
توقيع اتفاق بعدن يتضمن ترتيبات أمنية تتعلق بتأمني املهرجان
الجامهريي املقرر أن تشهده املدينة عىل خلفية إقالة محافظ عدن،
عيدروس الزبيدي.
(عدن برس)2017/5/3 ،

 2017/5/4أصدر املنظمون للمهرجان الجامهريي ،الذي شهدته
مدينة عدن ،جنوب اليمن ،ما ُس ِّمي بـ "إعالن عدن التاريخي" ،الذي
جرى خالله تفويض محافظ عدن امل ُقال ،عيدروس الزبيدي ،بإعالن
قيادة سياسية لجنوب اليمن ،برئاسته ،وأعلنوا رفض القرارات التي
أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أخ ًريا؛ األمر الذي بدا
إعالنًا لالنفصال .وإذا كان الجزء األول لديباجة نص اإلعالن قد ركّزت
سمه " قضية الشعب الجنويب"،
يف االلتزام بعاصفة الحزم وعدالة ما ّ
فإن الجزء الثاين منها قد ركّز عىل مجموعة من الخطوات واإلجراءات
وفق النص اآليت:
"أول :يُس ّمى هذا القرار (إعالن عدن التاريخي) ويحمل القوة
ً
القانون ّية للنفاذ املستمدة من اإلرادة الشعبية الجنوبية.
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ثان ًيا :تفويض القائد عيدروس قاسم ال ُزبيدي بإعالن قيادة سياسية
وطنية (برئاسته) إلدارة ومتثيل الجنوب ،وتتوىل هذه القيادة متثيل
وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته .ويخول القائد عيدروس
قاسم الزبيدي بكامل الصالحيات التخاذ ما يلزم من اإلجراءات
لتنفيذ بنود هذا اإلعالن.
ثالثًا :يجدد الحشد املليوين التأكيد إن الجنوب كوطن وهوية يف
حارضه ومستقبله لكل أبنائه ،وبكل أبنائه ،وإن جنوب ما بعد 4
مايو  2017ليس كجنوب ما قبل هذا التاريخ عىل قاعدة التوافق
والرشاكة الوطنية الجنوبية.
راب ًعا :إن الحقائق الواقعة عىل األرض أثبتت عمق متانة الرشاكة بني
املقاومة الجنوبية والحراك الجنويب وقوات التحالف العريب بقيادة
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،ممهورة بالدم
املشرتك والتضحيات املستمرة ،وصولً لالرتقاء بهذه الرشاكة اإلسرتاتيجية
إلنجاز األهداف املشرتكة للتحالف العريب لصد خطر املد اإليراين
التوسعي ،ومكافحة اإلرهاب وضامن أمن واستقرار املنطقة ،واستعادة
شعب الجنوب لسيادته عىل أرضه كعامل حاسم ألمن املنطقة ،وكذا
فإن هذا الحشد املليوين يؤكد مجد ًدا للمجتمع الدويل والعريب والعاملي
وكل املنظامت الحقوقية واإلنسانية التزامه التام بالقوانني الدولية
وميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،ويف الوقت
نفسه ،يجدد مناشدته إىل املجتمع الدويل إىل مساعدة شعب الجنوب
وتخفيف معاناته بتحقيق تطلعاته القانونية املرشوعة".
(عدن الغد)2017/5/4 ،

 2017/5/5أعلن حزبا "الكرامة" و"التيار الشعبي" (تحت التأسيس)
املرصيان اندماجهام يف حزب واحد ،باسم "تيار الكرامة" .جاء ذلك
يف مؤمتر صحا ّيف ،يف أحد فنادق القاهرة ،بحضور عدد من قيادات
الحزبني ،واملرشح الرئايس السابق ،حمدين صباحي ،والرئيس السابق
للجهاز املركزي للمحاسبات ،املستشار هشام جنينة ،والربملاين خالد
يوسف ،وقال صباحي :إ َّن "االندماج خطوة لتنظيم الحركة الوطنية،
بعدما عانت التفرقة والترشذم طيلة الفرتة املاضية ،بهدف تحقيق
فريضة التنظيم الغائبة ،وإقامة جبهة قادرة عىل استكامل أهداف
ثورة  25يناير  ،"2011مش ِّد ًدا عىل أن استكامل أهداف الثورة لن
يتحقَّق إال من خالل إعادة تنظيم القوى واألحزاب السياسية.
(موقع مرصاوي)2017/5/5 ،

 2017/5/6نرشت وزارة الخارجية الروسية نص اتفاق "خفض
التصعيد" الذي يقيض بإقامة أربع مناطق آمنة يف سورية ملدة ستة
أشهر عىل األقل .وتشمل أكرب منطقة لخفض التصعيد ،وفق مذكرة
االتفاق التي نرشتها وزارة الخارجية الروسية ،محافظة إدلب وأحياء
مجاورة يف محافظات حامة وحلب والالذقية .وتقع املناطق الثالث
األخرى شامل محافظة حمص والغوطة الرشقية رشقي العاصمة

دمشق ،ويف جنوب سورية عىل الحدود مع األردن .ويطالب االتفاق
الذي دخل حيز التنفيذ يف هذا التاريخ ،قوات الحكومة السورية
ومقاتيل املعارضة ،بوقف االشتباكات كلِّها داخل تلك املناطق،
وإتاحة املناخ املناسب لوصول املساعدات اإلنسانية والطبية ،وعودة
النازحني إىل منازلهم وإصالح البنية التحتية.
(الجزيرة نت)2017/5/6 ،

 2017/5/6رفضت املحكمة الدستورية يف مرص ،الدعوى املقدمة
من املحامي أكرم الداهش ،التي تطالب بعدم دستورية مواد قانون
التظاهر جميعها ،ويختصم رئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء ،ووزير
العدل ،بخصوص عدم دستورية قرار إصدار القانون رقم  107لسنة
 ،2013الخاص بتنظيم الحق يف التظاهر ،وما يرتتب عليه من آثار،
واستند الداهش ،يف دعواه ،إىل أن قانون التظاهر ،الصادر من الرئيس
املؤقت السابق ،عديل منصور ،يتناقض مع الحق األصيل الذي كفله
الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.
(شبكة رصد)2017/5/6 ،

 2017/5/11شجع البيان الختامي املشرتك لالجتامع الوزاري الحادي
عرش لدول جوار ليبيا يف الجزائر ،املحادثات بني رئيس املجلس
الرئايس لحكومة الوفاق فائز الرساج ،واللواء خليفة حفرت ،يف حني
حمل البيان  26توصية .وفيام يتعلق باتفاق الصخريات ،فقد أُعلِ َن
توصل مختلِف األطراف الليبية إىل تحديد التعديالت املراد إدخالها
ُّ
عىل االتفاق السيايس لحل األزمة.
(بوابة الوسط)2017/5/11 ،

 2017/5/12رفضت الرئاسة اليمنية رفضً ا قاط ًعا ،إعالن تأليف ما
ُسمي بـ "املجلس االنتقايل الجنويب" ،ودعا املسؤولني كلّهم وغريهم
ممن وردت أسامؤهم يف املجلس إىل "إعالن موقف واضح وجيل
منه" جاء ذلك ،يف بيان لعبد ربه منصور هادي ،بعد اجتامع حرضه
نائبه عيل محسن األحمر ،ورئيس الحكومة ،أحمد عبيد بن دغر ،يف
العاصمة السعودية الرياض .وكان محافظ عدن السابق عيدروس
الزبيدي قد أعلن أسامء ما وصفها بـ "هيئة رئاسة املجلس االنتقايل
(رئيسا)،
الجنويب األعىل" وفق األسامء اآلتية؛ عيدروس الزبيدي
ً
هاين بن بريك (نائب الرئيس) ،أحمد بن سعيد بن بريك (محافظ
حرضموت) ،لطفي بارشيف ،مراد الحاملي (وزير النقل) ،نارص
الخبجي (محافظ لحج) ،أحمد حامد مللس (محافظ شبوة) ،سامل
عبد السقطري (محافظ سقطرى) ،فضل الجعدي (محافظ الضالع)،
صالح بن فريد العولقي ،أحمد عبد الرب نقيب ،عبد الهادي عيل
شائف ،عبد الله آل عفرار ،عدنان الكاف ،أحمد محمد بامعلم،
عيل الشيبة ،لطفي شطارة ،عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن ،عقيل
العطاس ،أمني صالح محمد ،عيل عبد الله الكثري ،نارص السعدي ،سامل
ثابت العولقي ،منى بارشاحيل ،سهري عيل أحمد ،نريان سوقي.
(الجزيرة نت)2017/5/12 ،
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 2017/5/15أصدر املجلس الرئايس لحكومة "الوفاق الوطني"
الليبية ،قرا ًرا يقيض بتأليف لجنة تحضريية؛ وذلك لوضع "آلية عمل
شاملة ملرشوع املصالحة الوطنية (بني كافة األطراف)" .وكشف عن
ستتول "إجراء مشاورات وحوار عىل الصعيد
ّ
تأليف اللجنة ،وقال إنّها
الوطني ،بشأن املصالحة الوطنية ،يف كافة أنحاء الدولة".
(بوابة الوسط)2017/5/15 ،

 2017/5/16أعلن رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات األسبق،
املستشار هشام جنينة ،عن عدم عزمه الرتشح لالنتخابات الرئاسية
قائل :إنه "يتمنى أن تحظى تلك
املرصية ،املقررة يف عام ً ،2018
االنتخابات برقابة قوية ،وأن تكون هناك معايري تسمح بانتخابات
حقيقية ،وليست ُمصطنعة" ،مشد ًدا عىل أهمية املراقبة املحلية
القوية لها ،وتفعيل مواد الدستور والقانون.
(يب يب يس عريب)2017/5/16 ،

 2017/5/18أكدت هيئة الحقيقة والكرامة يف تونس "ال مصالحة
إال يف إطار مسار العدالة االنتقالية" ،داعية إىل "التقيد بالدستور
الذي يضبط رشوط وآليات العدالة" ،مجددة رفضها ملرشوع قانون
املصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية ،بوصفه "مصالحة موازية
ومغشوشة ،كام أنه لن يساهم يف كشف الحقائق واالنتهاكات وجرب
الرضر للضحايا".
(العريب الجديد)2017/5/18 ،

 2017/5/20قضت املحكمة اإلدارية العليا املرصية ،بإحالة  3مواد
رئيسة من قانون الطوارئ إىل املحكمة الدستورية العليا ،للفصل يف
دستوريتها .وتتعلّق املواد بحظر الطعن يف األحكام الصادرة من القضايا
التي تنظر فيها محاكم أمن الدولة بوصفها طوارئ مبختلف درجاتها،
واستمرار نظر القضايا املحالة إىل تلك املحاكم أمامها حتى بعد انقضاء
حالة الطوارئ ،وعدم اكتساب األحكام الصادرة بعد انقضاء حالة
الطوارئ صفة النهائية إال بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.
(الخليج الجديد)2017/5/20 ،

حكم بالسجن عا ًما واح ًدا
 2017/5/21أصدرت محكمة بحرينية ً
مع وقف التنفيذ ،عىل املرجع الديني املعارض عيىس أحمد قاسم،
كام فرضت غرامة مالية ،ومصادرة أموال ،عىل املرجع الديني ،بعد
اتهامه بجمع أموال من دون ترخيص .ويأيت الحكم اليوم بعد أشهر
من تأجيل القضية ،وال يع ُّد قطع ًيا قبل أن يُنظر فيه من محكمة
االستئناف ومحكمة التمييز.
(العريب الجديد)2017/5/21 ،

 2017/5/24ق ّدم محافظ تطاوين ،جنوب رشق تونس ،محمد عيل
الربهومي ،استقالته من املحافظة بصفة رسمية ،إىل رئيس الحكومة
يوسف الشاهد .وشهدت تطاوين عىل مدار أسابيع منذ مطلع أيار/
مايو  2017احتجاجات تطالب بإصالحات اجتامعية واقتصادية.
(بوابة أفريقيا اإلخبارية)2017/5/24 ،

 2017/5/28أعلن تنظيم "أنصار الرشيعة" اإلسالمي املتشدد يف ليبيا،
حل نفسه رسم ًيا .وقال التنظيم املرتبط بتنظيم "القاعدة" واملتهم بقتل
السفري األمرييك يف ليبيا عام " :2012نعلن لألمة وللمجاهدين عامة،
وأهلنا يف ليبيا خاصة ،عن حل جامعة أنصار الرشيعة يف ليبيا رسم ًيا".
(رويرتز)2017/5/28 ،

 2017/5/29أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قانون تنظيم
الجمعيات األهلية ،بعد إقراره من طرف مجلس النواب بنصف عام
تقري ًبا؛ إذ وجب عىل السييس ،مبوجب الدستور ،أن يصدر القانون
بعد املوافقة عليه يف كانون األول /ديسمرب املايض .وكان السييس
يتحاىش إصدار القانون خشية تعرضه لضغوط دولية وانتقادات
الذعة .وينص املرشوع عىل "تشكيل جهاز للتحكم يف املنظامت
األجنبية غري الحكومية ،عىل غرار مجلس األمن القومي الذي يرتأسه
رئيس الجمهورية" ،كام يتضمن املرشوع عقوبات سالبة للحرية،
مناقضً ا يف ذلك توصيات األمم املتحدة بخصوص التعامل مع املجتمع
املدين؛ إذ تصل العقوبات للحبس خمس سنوات ،وغرامات مالية
رأي أو بحوث ًا
تصل إىل مليون جنيه ،حال أجرت الجمعية استطالعات ٍ
ميدانية ،أو مارست العمل األهيل من دون التسجيل وفقًا للقانون،
أو تعاونت بأي منط مع أي منظمة دولية ،مبا يف ذلك أجهزة األمم
املتحدة ،من دون الحصول عىل املوافقة الالزمة لذلك.
(العريب الجديد)2017/5/29 ،

 2017/5/29اعتقلت الرشطة املغربية نارص الزفزايف ،زعيم الحراك
الشعبي الذي يشهده الريف شامل املغرب ،بحسب ما أعلن مصدر
حكومي .وأوقف الزفزايف بتهمة مقاطعته لخطيب الجمعة يف أحد
مساجد مدينة الحسيمة وتعطيل الصالة.
(يب يب يس عريب)2017/5/29 ،

 2017/5/30أجرى الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،محادثات مع
املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية ،رياض حجاب مؤك ًدا
دعمه املعارضة .وجاء االجتامع مع نزوع الرئيس ماكرون إىل مراجعة
سياسة فرنسا تجاه الحرب يف سورية منذ ست سنوات .وجاء اللقاء
ٍ
ترصيحات ملاكرون ع َّد فيها مواجهة الجامعات املتطرفة وأ ّن
بعد
بشار األسد عدو شعبه ،ال عد ُّو فرنسا ،أولوي ًة بالنسبة إىل فرنسا.
(العريب الجديد)2017/5/30 ،

 2017/5/30أعلن املجلس الرئايس لحكومة الوفاق عن رفضه دخول
أي قوة عسكرية من خارج طرابلس بذريعة تأمني عودة امله ّجرين.
وحذر املجلس من أن قواته سترضب بيد من حديد ،محذ ًرا أي
مجموعات من دخول العاصمة من دون تنسيق وإرشاف من حكومة
الوفاق .وجاء البيان الرئايس بعد إعالن قوة عسكرية تابعة لقوات
اللواء املتقاعد ،خليفة حفرت  -من مدينة الزنتان  -عزمها عىل تأمني
عودة امله ّجرين من منازلهم يف طرابلس.
(مرصد ليبيا)2017/5/31 ،

التوثيق
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حكم
 2017/5/31أصدرت املحكمة اإلدارية الكربى يف البحرين ً
بحل جمعية العمل الوطني الدميقراطي املعارضة "وعد" (يسار)
ّ
وتصفية أموالها ،ومصادرتها ،وذلك بعد نحو ثالثة أشهر من الدعوى
التي رفعتها وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ض ّد الجمعية.
واتهمت وزارة العدل البحرينية يف آذار /مارس  2017جمعية "وعد"
بارتكاب مخالفات ع ّدة "شكّلت يف مجملها خرو ًجا كل ًيا عن مبادئ
العمل السيايس املرشوع يف ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات
السياسية أو االنضامم ألي منها".
(العريب الجديد)2017/5/31 ،

 2017/6/6أعلنت جامعة "أنصار الله" (الحوثيون) وحلفاؤهم،
رفضهم مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل اليمن إسامعيل ولد الشيخ
أحمد ،بوصفه مفاوض سالم واتهموه بالتحيز ،مطالبني باستبداله.
(روسيا اليوم)2017/6/6 ،

 2017/6/10أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق املوالية لقوات خليفة
حفرت ،اإلفراج عن سيف اإلسالم القذايف املعتقل لديها بالزنتان منذ
عام  .2011وقالت الكتيبة ،يف بيانٍ لها ،إن اإلفراج عن نجل معمر
القذايف جاء تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر من الربملان (برملان
طربق) القايض بتربئته من التهم املوجهة إليه .واعتقل سيف اإلسالم
القذايف عام  2011عىل يد كتيبة أبو بكر الصديق ،بأمر من العقيد
العجمي العتريي ،املنتمية للزنتان ،ليقبع يف سجونها منذ ذلك التاريخ،
وقد رفضت تسليمه للقضاء يف دوائره الرسمية يف طرابلس ،ما أسفر
عن محاكمته غياب ًيا ليصدر حكم بإعدامه يف متوز /يوليو .2015
(العريب الجديد)2017/6/10 ،

 2017/6/14أعلنت الرئاسة التونسية متديد حالة الطوارئ ،السارية
منذ سنة ونصف السنة ،إثر سلسلة اعتداءات ،ملدة أربعة أشهر.
وجاء يف بيانٍ للرئاسة أنّه "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب ،ق ّرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبيس،
األربعاء ،متديد حالة الطوارئ ملدة أربعة أشهر" ،ابتدا ًء من 15
حزيران /يونيو .2017
(رويرتز)2017/6/14 ،

 2017/6/14أق ّر مجلس النواب املرصي اتفاقية ترسيم الحدود
البحرية بني مرص والسعودية ،والتنازل عن جزيريت "تريان وصنافري"
للرياض نهائيًّا وسط هتافات "مرصية" و"باطل" من النواب الرافضني
لالتفاقية ،والذين اتهموا رئيس الربملان ،عيل عبد العال ،مبخالفة
الالئحة ،خالل رفضه اعتامد الطلب املقدم من نحو  150نائبًا

بالتصويت خالل املناداة باالسم ،وأخذ التصويت برفع األيدي ،ودخل
عدد من النواب يف موجة بكاء حادة يف القاعة ،فور مترير األغلبية
لالتفاقية ،يف حني احتشد آخرون أمام مكتب عبد العال ،لتقديم
طلب بإعادة املداولة ،بعدما سارع  -فور التصويت  -إىل اللجوء إىل
ٍ
مكتبه ،خوفًا من غضبة النواب.
(مرص العربية)2017/6/14 ،

 2017/6/19دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية
السلطات املرصية إىل احرتام حقوق محمد مريس ،أول رئيس مدين
منتخب دميقراطيًا يف مرص الذي تم عزله عقب االنقالب العسكري
يف متوز /يوليو .2013
(العريب الجديد)2017/6/20 ،

 2017/6/20وافق مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عىل تعيني وزير
الثقافة اللبناين السابق غسان سالمة ،مبعوث ًا جدي ًدا لدى ليبيا ،خلفًا
لألملاين مارتن كوبلر.
(املرصي اليوم)2017/6/21 ،

 2017/6/23دعت منظمة العفو الدولية إىل فتح "تحقيق عاجل"
بخصوص إدارة اإلمــارات وقوات مينية متحالفة معها شبكة من
السجون الرسية يف جنوب اليمن .وقالت املنظمة إن دعوتها هذه تأيت
بعد التحقيق الذي قامت به وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الذي أورد
أن اإلمارات وحلفاءها يف اليمن يقومون بعمليات اعتقال عشوائية،
ويعذبون املعتقلني ،ومن تقوم الواليات املتحدة أيضً ا باستجوابهم ،يف
شبكة من السجون الرسية التي أقيمت يف أنحاء مختلفة من اليمن.
(الرشق القطرية)2017/6/23 ،

 2017/6/28أقال الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،ثالثة
من أعضاء "املجلس االنتقايل الجنويب" ،من مناصبهم بوصفهم
محافظني لثالث محافظات مينية ،هي حرضموت وشبوة وسقطرى.
ونص القرار الجمهوري ،رقم  71لسنة  ،2017عىل تعيني اللواء فرج
ساملني البحسني ،محافظًا ملحافظة حرضموت بدلً من اللواء أحمد
بن بريك ،الذي كان أحد أعضاء "املجلس االنتقايل" يف الجنوب ،مع
اإلبقاء عىل اللواء البحسني يف قيادة املنطقة العسكرية الثانية.
كام أقال الرئيس هــادي ،محافظ محافظة شبوة أحمد حامد
مللس ،ومحافظ سقطرى سامل عبد الله السقطري ،من منصبيهام،
وعني عيل بن راشد الحاريث محافظًا لشبوة ،وأحمد عبد الله عيل
السقطري محافظًا لسقطرى.
(إرم نيوز)2017/6/28 ،

