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

يرصــد هــذا التقريــر أبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي فــي المــدة
 1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر 2017
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
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 2017/11/6أعلن الحقوقي املرصي خالد عيل ترشحه لالنتخابات
الرئاسية املرصية ،املقرر إجراؤها يف آذار /مارس  2018مؤك ًدا أن
ترشحه هو "حق للشعب يف تخطي كل حواجز الخوف ،واليأس،
واإلحباط ،والعمل الجامعي ،باعتبار أن االنتخابات الرئاسية
'عمل نضايل' ،من أجل فتح املجال العام ،وتوعية الشعب باختيار
ومحاسبة حاكمه".
املرصي اليوم2017/11/6 ،

 2017/11/6دعت املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان قوات اللواء
خليفة حفرت إىل الوفاء بتعهدها التحقيق يف مجزرة درنة التي وقعت
قتيل
يف  30ترشين األول /أكتوبر  ،2017وأسفرت عن سقوط ً 17
مدنيًا وإصابة  20آخرين .وذكرت املنظمة عىل موقعها اإللكرتوين أن
قوات حفرت التي سبق أن شنت غارات جوية عىل أهداف ،يف درنة
يف األشهر املاضية ،نفت يف بيان صحايف أي تورط يف الهجوم ،وح ّملت
"اإلرهابيني" املسؤولية ووعدت بإجراء تحقيق.
املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان2017/11/6 ،

 2017/11/8قضت محكمة النقض املرصية برفض الطعن املقدم
من الناشط السيايس عالء عبد الفتاح ،عىل حكم سجنه  5سنوات،
وألغت فقط عقوبة "املشدد" وأبقت عىل الخمس سنوات مع
الشغل والنفاذ ،وتأييد سجن  18شابًا آخرين  3سنوات ،مع إلغاء
عقوبة "املشدد".
مرص العربية2017/11/8 ،

 2017/11/12أعلنت نيابة املنامة أن األمني العام لجمعية "الوفاق
الوطني اإلسالمية" البحرينية املعارضة املنحلّة ،عيل سلامن
الذي مييض عقوبة بالسجن لتسع سنوات ،سيحاكم اعتبا ًرا من
 27ترشين الثاين /نوفمرب  2017بتهمة "التخابر" مع قطر.
العريب الجديد2017/11/12 ،

 2017/11/14بعد مفاوضات صعبة ،انتخب مجلس نواب الشعب
رئيسا للهيئة العليا املستقلة
التونيس ،القايض محمد التلييل املنرصيً ،
لالنتخابات .واتفق زعيم حركة النهضة ،راشد الغنويش ،ومدير حزب
نداء تونس ،حافظ قائد السبيس ،ورئيس حزب االتحاد الوطني الحر،
سليم الرياحي ،خالل االجتامع األول لتنسيقية الحكم ،عىل اختيار
املرتشح محمد التلييل املنرصي لرئاسة هذه الهيئة الدستورية ،وذلك
بحضور رؤساء كتلهم يف الربملان.
الصباح التونسية2017/11/14 ،

 2017/11/15أصدرت محكمة النقض املرصية حكمها برفض الطعن
املقدم من املحكوم عليهم حضوريًا يف القضية املعروفة إعالم ًيا
معتقل ،وأيّدت املحكمة
ً
بـ "أحداث اإلسامعيلية" ،وعددهم 55
حكم نهائ ًّيا بات ًّا ال طعن عليه .وأوصت
"حكم أول درجة" ليصبح ً
نيابة النقض ،يف رأيها االستشاري ،برفض الطعون وتأييد األحكام

الصادرة ضد املعتقلني املحكوم عليهم .وكانت محكمة جنايات
اإلسامعيلية ،قضت بالسجن ،عىل املرشد العام لجامعة "اإلخوان
املسلمني" ،محمد بديع ،و 104معتقلني آخرين من معاريض النظام
املرصي يف قضية "أحداث اإلسامعيلية" .وقضت املحكمة بالسجن
املؤبد  25سنة عىل مرشد اإلخوان محمد بديع ،و 35آخرين ،فيام
قضت بالسجن  10سنوات عىل  20آخرين ،والسجن  15سنة عىل 9
آخرين ،والسجن  3سنوات عىل  20آخرين وبراءة  20آخرين.
العريب الجديد2017/11/15 ،

 2017/11/20أعلن رياض حجاب استقالته من منصب املنسق العام
للهيئة العليا السورية للمفاوضات .وجاءت استقالة حجاب قبل أيام
من انعقاد مؤمتر "الرياض  "2الذي سعى إلعادة هيكلة الهيئة العليا
وتوسيعها بضم منصتي القاهرة وموسكو والخروج برؤية جديدة
للمعارضة السورية تتجاوب مع نداءات القوى الدولية املطالبة
بتبني مبادئ أكرث مرونة فيام يتعلق مبصري الرئيس الحايل بشار األسد
خالل عملية التسوية واالنتقال السيايس.
العريب الجديد2017/11/20 ،

 2017/11/20أعلن الكرملني أ ّن الرئيس الرويس فالدميري بوتني
أجرى محادثات مع رئيس النظام السوري بشار األسد يف منتجع
سوتيش قبيل انعقاد القمة الروسية – الرتكية  -اإليرانية بشأن سورية
يف سوتيش .وقال بوتني إ ّن "سورية بصدد االنتهاء من الحرب عىل
اإلرهاب" ،مبلغًا األسد أ ّن "حصول تسوية سياسية سلمية يف سورية،
سيكون قضية رئيسة ،وأ ّن عملية السالم يف آستانة خطوة مهمة"،
مش ًريا إىل أ ّن "محادثات آستانة سمحت بإطالق حوار عميق مع
املعارضة السورية".
رويرتز2017/11/20 ،

 2017/11/23ش ّدد نص البيان الختامي ملؤمتر "الرياض  "2للمعارضة
السورية عىل "مغادرة رئيس النظام السوري بشار األسد ،وزمرته،
ومنظومة القمع واالستبداد مع بدء املرحلة االنتقالية .وأن حل األزمة
السورية سيايس ،لتأسيس دولة تقوم عىل مبدأ املواطنة" .ونص البيان
عىل رضورة "محافظة قوى الثورة واملعارضة عىل السقف التفاويض
الذي حددته تضحيات الشعب السوري التي ال ميكن التفريط فيها
عىل اإلطالق ،وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف -1بخصوص إقامة
هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك يف ظلها
العملية االنتقالية" .وعرب املشاركون عن "التزامهم بأن تكون سورية
دولة ذات نظام حكم دميقراطي عىل مبدأ الالمركزية اإلدارية ،غنية
بتنوعها القومي والديني والطائفي ،تحرتم املواثيق الدولية وحقوق
اإلنسان ،وتعتمد مبدأ املواطنة املتساوية ،ونظام حكم ميثل كافة
أطياف الشعب السوري ،دون متييز أو إقصاء عىل أساس طائفي
أو عرقي ،ويرتكز عىل مبادئ املواطنة ،وحقوق اإلنسان والشفافية
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واملساءلة واملحاسبة وسيادة القانون عىل الجميع" .وذكر البيان أن
"عملية االنتقال السيايس يف سورية هي مسؤولية السوريني واملجتمع
الدويل" ،كام أكد مبدأ املساءلة واملحاسبة عىل ما ارتكب ويرتكب
من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق السوريني وفق مبادئ
العدالة االنتقالية.
الهيئة العليا للمفاوضات2017/11/23 ،

 2017/11/27خرس األمني العام لحزب العدالة والتنمية ،عبد اإلله
بنكريان ،رهان البقاء لوالية ثالثة يف األمانة العامة للحزب .وجاء
تصويت أعضاء املجلس الوطني ضد بقاء بنكريان عىل رأس العدالة
والتنمية بأغلبية  126صوتًا مقابل  101صوت أيدوا بقاءه ،كام أن
املجلس الوطني للحزب ص ّوت برفض تعديل املادة  37من النظام
األسايس للحزب ،والذي كان سينص عىل حذف عضوية وزراء الحزب
يف األمانة العامة بالصفة.
موقع هسربيس2017/11/27 ،

 2017/11/27اتهم املتحدث الرسمي باسم األمني العام لألمم
املتحدة ،استيفان دوغريك ،قوات التحالف العريب ،بقيادة السعودية،
بـ "وضع عراقيل أمام وصول املساعدات اإلنسانية إىل اليمن".
العريب الجديد2017/11/27 ،

 2017/11/27شكّلت الهيئة العليا للمفاوضات السورية املنبثقة
عن مؤمتر املعارضة السورية املوسع "الرياض  ،"2وفدها املفاوض يف
الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف مع النظام السوري بعضوية 23
شخصا يرتأسهم نرص الحريري.
ً
الهيئة العليا للمفاوضات2017/11/27 ،

 2017/11/28أعلنت فصائل عسكرية سورية وشخصيات سياسية
وعسكرية وإعالمية معارضة إضافة إىل ناشطني سوريني رفض مخرجات
مؤمتر "الرياض  ،"2وضم من س ّمتهم "املوالني لنظام بشار األسد ،عىل
غرار منصة موسكو" ،إىل الهيئة العليا للتفاوض .واعترب البيان أن "الهيئة
التفاوضية الجديدة هيئة ال متثل تطلعات السوريني" ،مشد ًدا عىل أن
"رحيل بشار األسد يف بداية املرحلة االنتقالية مبدأ غري قابل للتفاوض،
ورشط حتمي لحصول أي انتقال سيايس حقيقي وذي معنى" .كام
أشاروا إىل أن "وجود منصة موسكو ،التي تعترب الثورة السورية مؤامرة
صهيونية إمربيالية يف قيادة الوفد املفاوض ،هو إهانة للثورة السورية
ولدماء الشهداء وتضحيات الشعب السوري".
العريب الجديد2017/11/29 ،

 2017/11/29أعلن رئيس الوزراء املرصي األسبق ،أحمد شفيق ،عن
رغبته يف الرتشح لخوض االنتخابات الرئاسية املرتقبة يف بالده .وقال
رئيس الوزراء املرصي األسبق إنه "يرشفه أن يُعلن رغبته يف الرتشح عىل
منصب رئيس البالد كخيار لقيادة مرص خالل السنوات األربع املقبلة".
رويرتز2017/11/29 ،

 2017/11/29أطلق املتحدث باسم قوات اللواء الليبي املتقاعد،
خليفة حفرت ،من جديد تهديدات بـ "التحرك للحسم العسكري،
نهاية عام  ،"2017إذا مل يتوصل السياسيون إىل اتفاق لحل األزمة يف
البالد ،وذلك يف أعقاب ترصيحات للمبعوث األممي ،غسان سالمة،
الذي تحدث عن احتامل إجراء انتخابات يف بداية  .2018وكانت
قيادة قوات حفرت قد أعطت ،يف حزيران /يونيو  ،2017مهلة ستة
أشهر للسياسيني الليبيني إلنهاء أزمة البالد قبل أن تتحرك إلنهائها
بالقوة ،نهاية هذا العام ،بنهاية مدة االتفاق السيايس.
العريب الجديد2017/11/29 ،

 2017/12/2دعا حزب املؤمتر اليمني الذي يرتأسه املخلوع عيل
عبد الله صالح اليمنيني إىل التحرك لـ "الدفاع عن أنفسهم" ضد
جامعة أنصار الله (الحوثيني) ،يف ظل الحرب املشتعلة بني الطرفني يف
صنعاء ،والتي أسفرت حتى اآلن عن سيطرة القوات املوالية لـ "صالح"
عىل معسكر  48القاعدة الرئيسة لقوات الحرس الجمهوري يف صنعاء،
يف حني دعا عبد امللك الحويث ،زعيم جامعة "أنصار الله" ،إىل "الكف
عن الته ّور الالمسؤول والترصف الذي ال مربر وال داعي له" ،تعليقًا
عىل تجدد االشتباكات.
اليمن برس2017/12/2 ،

 2017/12/2دعا الرئيس اليمني املخلوع عيل عبد الله صالح السبت
التحالف العريب بقيادة السعودية لرفع الحصار عن اليمن ،متعه ًدا
بفتح "صفحة جديدة" معهم بعد سنتني من املواجهات ومن تحالفه
مع املتمردين الحوثيني .وقال صالح يف خطاب نقله التلفزيون "أدعو
األشقاء يف دول الجوار واملتحالفني أن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا
الحصار وأن يفتحوا املطارات  ...وسنفتح معهم صفحة جديدة ...
سنتعامل بشكل إيجايب .ويكفي ما حصل يف اليمن ،وما حصل لليمن".
العرب اللندنية2017/12/2 ،

 2017/12/3بعد قيام اإلمارات برتحيله إىل مرص ،قال رئيس الوزراء
املرصي األسبق ،أحمد شفيق إنه ليس مختطفًا أو محتج ًزا ،مؤك ًدا أنه
استُقبل بحفاوة يف املطار فور عودته من اإلمارات ،وذلك يف مداخلة
هاتفية مطولة عىل قناة "دريم  ."2وعن عزمه الرتشح لالنتخابات
تحدثت بشأنها يف
الرئاسية ،قال شفيق" :نية املشاركة يف االنتخابات
ُ
اإلمارات ،أما اليوم وأنا عىل أرض الوطن ،فأجد أنه حري يب أن أزيد
األمر تدقيقًا وأنزل ألرى الشارع وأفحص الواقع ،فأنا يف فرصة لتحري
الدقة ومعرفة املطلوب تحدي ًدا".
البوابة نيوز2017/12/3 ،

 2017/12/4أعلن زعيم جامعة "أنصار الله" (الحوثيني) ،بعد ساعات
من مقتل رشيكه السابق يف االنقالب ،عيل عبد الله صالح ،انتهاء
ما أسامه بـ "املؤامرة التي كانت تنفذها ميليشيات عميلة وخائنة"
و"شكّلت تهدي ًدا جديًا لليمن" ،مش ًريا إىل أن جامعته ألحقت ما
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وصفه بـ "الهزمية املدوية" ،بقوى "العدوان" ،إشارة إىل التحالف
الذي تقوده السعودية واإلمارات.
النهار اللبنانية2017/12/4 ،

 2017/12/10اختار حزب العدالة والتنمية املغريب رئيس الوزراء
سعد الدين العثامين أمي ًنا عا ًما بأغلبية األصوات خلفًا لألمني العام
السابق عبد اإلله بنكريان الذي أمىض واليتني عىل رأس الحزب.
وحصل العثامين عىل  1006من أصوات املؤمتر الوطني الثامن للحزب
من أصل  1943صوتًا بنسبة  51.8يف املئة ،يف حني حصل منافسه
إدريس األزمي عىل  912صوتًا ،وألغي  25صوت ًا.
الجزيرة نت2017/12/10 ،

 2017/12/11زار الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني قاعدة حميميم
بسورية ،وأمر ببدء التحضري لسحب القوات الروسية من سورية.
وبعد استقباله رئيس النظام السوري يف القاعدة الجوية ،قال بوتني
أمام العسكريني" :آمر وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة ،ببدء
سحب مجموعة القوات الروسية إىل نقاط مرابطتها الدامئة".
السورية نت2017/12/11 ،

 2017/12/13أكدت الخارجية األمريكية أن مهمة التحالف الدويل
ملحاربة تنظيم "داعــش" اإلرهــايب يف سورية مل تنته بعد ،مشري ًة
املتحدثة باسمها هيذر ناورت إىل أن "بقاء التحالف ال عالقة له ببقاء
أو انسحاب القوات الروسية من البالد".
الجزيرة نت2017/12/13 ،

 2017/12/18أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس عن
النتائج األولية لالنتخابات الترشيعية الجزئية بفوز املرتشح عن قامئة
أمل ،ياسني العياري ،املدعوم من الرئيس السابق املنصف املرزوقي
مبقعد الربملان عن أملانيا ،يليه مرشح نداء تونس املدعوم من حزب
النهضة يف الرتتيب.
موقع قناة نسمة2017/12/18 ،

 2017/12/18رفض رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد ،طلب
اإلعفاء الذي تقدم به الوزراء املمثلون لحزب آفاق تونس وتشبث
ببقائهم ضمن حكومة الوحدة الوطنية .وأكد الشاهد أن "حكومة
الوحدة الوطنية ،التي جاءت مببادرة من رئيس الجمهورية واتفاق
قرطاج ،ال تقوم عىل قاعدة املحاصصة الحزبية ،وإمنا عىل تجميع
كفاءات وطنية من مختلف العائالت السياسية حول أهداف وثيقة
قرطاج ،ملواجهة التحديات الكبرية التي تعرفها البالد".
العريب الجديد2017/12/18 ،

 2017/12/21شدد وزير الخارجية الفرنيس ،جان ايف لودريان عىل
رضورة التطبيق الرسيع لخطة األمم املتحدة التي نصت عىل حوار
وطني وإجراء انتخابات يف العام  ،2018إلخراج البالد من الفوىض.
وقال إثر مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز الرساج:
"إن هذه الخطة الزمنية هي الحل السيايس الذي ال مناص منه لليبيا،
ويجب تنفيذه اآلن بأرسع ما ميكن".
فرانس 2017/12/21 ،24

 2017/12/17أعلن اللواء الليبي املتقاعد وقائد القوات املدعومة من
مجلس النواب الليبي ،خليفة حفرت ،أن فرتة صالحية االتفاق السيايس
بني أطراف األزمة الليبية ،املوقّع يف مدينة الصخريات املغربية انتهت.
ورفض حفرت الخضوع للمؤسسات املنبثقة عن االتفاق السيايس،
الذي رعته األمم املتحدة قبل عامني ،يف إشارة إىل املجلس الرئايس
لحكومة الوفاق بقيادة فائز الرساج.

 2017/12/22بعد اختتام الجولة الثامنة من مؤمتر جنيف دون
تحقيق أي نتائج تذكر اختتمت الجولة الثامنة من محادثات أستانة،
حول امللف السوري ،بتحديد موعد مؤمتر الحوار الوطني املزمع
عقده يف سوتيش بروسيا نهاية كانون الثاين /يناير  ،2018واتفاق
الدول الضامنة (تركيا ،وإيران ،وروسيا) عىل تشكيل مجموعتي عمل
بخصوص ملف املعتقلني يف سجون النظام وإزالة األلغام.

 2017/12/18قررت محكمة شامل القاهرة العسكرية ،برئاسة
املقدم طارق خطاب ،حبس العقيد بالقوات املسلحة ،أحمد قنصوة،
مدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ ،بدعوى "نرش مقطع فيديو
يتناول فيه بعض اآلراء السياسية باملخالفة للتعليامت واألوامر
العسكرية" ،والذي أعلن فيه عن عزمه الرتشح لالنتخابات الرئاسية
املقبلة ،يف مواجهة الرئيس عبد الفتاح السييس.

 2017/12/24قررت الحكومة التونسية تعليق رحالت رشكات
الطريان اإلماراتية من تونس وإليها ،وذلك ر ًدا عىل قرار اإلمارات منع
التونسيات من السفر عىل منت طائراتها.

وكالة األناضول2017/12/17 ،

يب يب يس عريب2017/12/19 ،

 2017/12/18أعرب أمني مجلس األمن القومي اإليراين األعىل ،عيل
شمخاين ،أن بالده ستبقي عىل مستشاريها العسكريني يف سورية
"حتى القضاء نهائيًا عىل التنظيامت اإلرهابية".
قناة العامل اإليرانية2017/12/18 ،

العريب الجديد2017/12/22 ،

وكالة تونس إفريقيا لألنباء2017/12/24 ،

 2017/12/24كشف حزب "اإلصالح" اليمني أنّه طُلب منه ،بعد
اللقاء الذي ُعقد مع ويل العهد السعودي محمد بن سلامن ،وويل
عهد أبوظبي ،محمد بن زايد آل نهيان ،مؤخ ًرا يف الرياض ،التواصل
مع فلول حزب الرئيس الراحل عيل عبد الله صالح ،ض ّد الحوثيني.
ويف اجتامع هو األول من نوعه ،التقى بن سلامن وبن زايد ،يف
 14كانون األول /ديسمرب  ،2017رئيس حزب "اإلصــاح" اليمني
محمد عبد الله اليدومي ،واألمني العام للحزب عبد الوهاب أحمد
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اآلنيس ،يف العاصمة السعودية .وقال اآلنيس ،عرب الهاتف من الرياض
إن االجتامع كان "نقطة تح ّول" ،كاشفًا أنّه طُلب من حزب "اإلصالح"
التواصل مع فلول حزب صالح للتنسيق معهم ضد الحوثيني.

املرصي املعزول محمد مريس ،ومجموعة من السياسيني والناشطني
واإلعالميني ،بأحكام السجن وغرامات مالية .وقضت املحكمة بسجن
مريس ثالث سنوات.

تعديل
ً
 2017/12/24أجرى الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي،
يف حكومة أحمد عبيد بن دغر ،شمل وزارات الداخلية والزراعة
والري والنفط واملعادن والنقل ،وثالثة محافظني ،بينهم اثنان من
أعضاء ما يُس ّمى "املجلس االنتقايل الجنويب" ،الذي أُسس بدعم
إمارايت ،يف جنوب اليمن.

فصيل تضم نحو  20ألف مقاتل،
 2017/12/30بانضامم نحو ً 37
أعلنت "هيئة أركــان الجيش السوري الحر" ،التابعة لوزارة
الدفاع يف الحكومة السورية املؤقتة عن تشكيل جيش جديد
تحت اسم "الجيش الوطني السوري" .ويف بيان تاله نائب رئيس
هيئة األركــان ،العقيد هيثم العفييس ،قال إن "تشكيل نواة
الجيش جاءت بنا ًء عىل رغبة فصائل الجيش الحر بريفي حلب
الشاميل والرشقي".

نيويورك تاميز2017/12/24 ،

العريب الجديد2017/12/24 ،

 2017/12/30أصدرت محكمة جنايات القاهرة املرصية حكمها
يف القضية املعروفة إعالميًا بـ "إهانة القضاء" ،املتهم فيها الرئيس

املرصي اليوم2017/12/30 ،

العريب الجديد2017/12/30 ،

