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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
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 2018/7/8لقي ستة من أفراد الحرس الوطني التونيس مرصعهم ،يف
هجوم إرهايب غرب البالد قرب الحدود مع الجزائر ،عن طريق كمني
نصبته مجموعة مسلّحة قرب الطريق الرابطة بني محمية الفائجة
ومنطقة الرصيا يف غار الدماء ألعوان حرس كانوا يف دورية عىل منت
عربتني رباعيتَي الدفع ،برمي قنبلة يدوية عىل السيارة األمنية األوىل،
وحصول مواجهات بعد ذلك باألسلحة النارية.
(رويرتز)2018/7/8 ،

 2018 /7/11أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا أنها تسلمت
موانئ النفط األربعة يف رشق البالد من قوات اللواء املتقاعد خليفة
حفرت ،الذي كان قد وضع رشوطًا إلعادة املوانئ إىل إدارة املؤسسة
الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني املعرتف بها دوليًا
يف طرابلس ،ومنها رشط متويل قواته من امليزانية العامة للدولة .غري
دول غربية عدة ضغطت عليه ،وطالبته بتسليم املوانئ من دون
أن ً
قيد أو رشط ،وأكدت رفضها أي محاولة لتصدير النفط الليبي أو
تهريبه من غري طريق املؤسسة الوطنية للنفط.
(الجزيرة نت)2018/7/11 ،

 2018/7/15عرف جنوب العراق ،تحدي ًدا البرصة والنجف وواسط
وميسان وذي قار وبلدات أخرى ،حركية احتجاجية ،اعتربت األعنف
من نوعها منذ االحتالل األمرييك للعراق ،أشعلت فتيلها قضية رشاء
املياه العذبة ،والتي باتت أحد األعباء الرئيسة التي تضاف إىل انعدام
الكهرباء ،والبطالة ،وارتفاع نسبة الفقر ،وتاليش الخدمات الرئيسة.
وخلت التظاهرات من أي شعارات طائفية أو دينية ،كام أنّها شهدت
ترديد شعارات مناوئة إليران ،بحسب مقاطع فيديو نرشها ناشطون
عىل مواقع التواصل االجتامعي.
(العريب الجديد)2018/7/15 ،

 2018/7/16طالبت حركة النهضة التونسية رئيس الحكومة ،يوسف
الشاهد ،بعدم الرتشح لالنتخابات الرئاسية يف  .2019كام طالبت
الحركة ( 68نائ ًبا من أصل  217نائ ًبا) حكومة الشاهد بتنفيذ
اإلصالحات االقتصادية التي ت ّم التوافق عليها يف وثيقة "قرطاج
( "2التي حددت الربنامج السيايس واالقتصادي واالجتامعي للبالد
خالل الفرتة املقبلة) .وجاء ذلك يف بيان للمكتب السيايس للحركة
إثر اجتامعه يف  16متوز /يوليو  ،2018ونرش عىل املوقع اإللكرتوين
للحركة .كام طالبته بإضفاء مزيد من النجاعة عىل العمل الحكومي،
وذلك عرب الترسيع يف إنجاز التعديل الوزاري ،وخاصة سد الشغورات
الحكومية القامئة.
(وكالة أنباء األناضول)2018/7/17 ،

 2018/7/23أعــرب أعضاء مجلس األمــن الـ  15عن أملهم يف
تأليف حكومة يف لبنان رسي ًعا ،وذلك خالل اجتامع مغلق عقد،
يف  23متوز /يوليو  ،2018وبحثوا خالله أيضً ا تجديد مهمة حفظ

السالم يف هذا البلد .وقد كلف الرئيس اللبناين ميشال عون ،يف
 24أيار /مايو  ،2018رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل الحكومة،
غري أن مهمته تواجه عراقيل ،عىل رأسها الرصاع بني الكتل السياسية
عىل الحقائب الوزارية يف الوقت الذي ال ميكن تأليف حكومة من
دون توافق القوى السياسية الكربى ،يف مهمة صعبة تحتاج يف بعض
األحيان أشه ًرا عدة .واتهم األمني العام ملنظمة األمم املتحدة أنطونيو
غوترييش حزب الله اللبناين بـ "تقويض" قدرة حكومة لبنان عىل
مامرسة سيادتها وسلطتها.
(الجزيرة نت)2018/7/24 ،

 2018/7/26بدعوة من الحكومة السوريةُ ،عقد اجتامع بني ٍ
وفد
من مجلس سوريا الدميقراطية والحكومة السورية يف دمشق ،يف
 26متوز /يوليو  .2018وكان الهدف من هذا اللقاء وضع األُسس
التي متهد لحوار ٍ
ات أوسع وأشمل ،ولحل كل املشكالت العالقة وحل
األزمة السورية عىل مختلف الصعد .كانت قد سبقت هذه اللقاءات
حــواراتٌ متهيدية يف مدينة الطبقة بني اللجان الفرعية للطرفني،
ناقشت القضايا الخدمية .أسفر هذا االجتامع عن اتخاذ قرارات
بتشكيل لجانٍ  ،يف مختلف املستويات ،لتطوير الحوار واملفاوضات،
وصول إىل وضع نهاي ٍة للعنف والحرب التي أنهكت الشعب واملجتمع
ً
السوري ،ورسمِ خريطة طريق تقود إىل سورية دميقراطية المركزية.
(موقع مجلس سوريا الدميوقراطية)2018/7/28 ،

 2018/7/29نظم املئات من سكان والية الجلفة وسط الجزائر وقفة
احتجاجية يف  29متوز /يوليو  ،2018نددوا فيها مبا وصفوه بـ "سياسة
التمييز" تجاه واليتهم وحرمانها من التنمية ،مطالبني برحيل الوايل.
وخالل األيام املاضية ،شهدت ثالث واليات جزائرية ،هي ورقلة وبشار
والجلفة ،عد ًدا من االحتجاجات والوقفات السلمية ،اشرتكت يف
إدانتها السلطات املحلية ،ومطالبتها بعدم رصف األموال العامة عىل
نشاطات يراها املحتجون غري نافعة .كام طالب املتظاهرون باملزيد
من العدالة يف توزيع الخدمات الحكومية مثل اإلسكان الحكومي.
(موقع قناة الح ّرة)2018/7/29 ،

 2018/7/31أدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية املرصية،
حنفي عيل جبايل ،اليمني الدستورية أمام الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس .وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد
وافقت باإلجامع ،يف  23حزيران /يونيو  ،2018عىل اختيار النائب
رئيسا للمحكمة
األول لرئيس املحكمة الدستورية العليا جبايل ً
الدستورية العليا ،خلفًا لعبد الوهاب عبد الرازق حسن .ونرشت
الجريدة الرسمية املرصية قرار الرئيس املرصي ،بشأن تعيني الرئيس
الجديد للمحكمة.
(الهيئة العا ّمة لالستعالمات /مرص)2018/7/31 ،
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 2018/8/1أعفى امللك املغريب امللك محمد السادس وزير االقتصاد
واملالية محمد بوسعيد من مهامته؛ كام نقلت وكالة األنباء املغربية
الرسمية عن الديوان املليك ،يف  1آب /أغسطس  .2018وجاء يف بيان
الديوان املليك أن هذا القرار يأيت "يف إطار تفعيل مبدأ ربط املسؤولية
باملحاسبة ،الذي يحرص جاللة امللك أن يطبق عىل جميع املسؤولني
مهام بلغت درجاتهم ،وكيف ما كانت انتامءاتهم" .وأوضح البيان
أن هذا القرار "اتخذ طبقًا ألحكام الفصل  47من الدستور ،وبعد
استشارة رئيس الحكومة".
(موقع قناة الح ّرة)2018/8/1 ،

تصديق ،من جهة أعضاء الجمع العام الوطني
 2018/8/5ت ّم
ٌ
السادس لحركة التوحيد واإلصالح ،الذراع الدعوية لحزب العدالة
والتنمية ،ملحمد عليلو منسقًا ملجلس شورى الحركة وأعضاء
املكتب التنفيذي الجديد ،البالغ عددهم  11عض ًوا ،باقرتاح من
رئيسها املنتخب عبد الرحامن شيخي .وقد بدت الالئحة خالية من
أسامء قيادات حزب العدالة والتنمية ووزرائه ،بعد أن كان املكتب
التنفيذي السابق يضم وزيرين يف حكومة العثامين .وتأيت هذه
الخطوة لتؤكد توجه الحركة نحو تعميق مزيد التاميز عن الحزب،
واالبتعاد عن السياسة مبعناها الحزيب الضيق ،والسعي وراء
تأكيد الهوية الدعوية والرتبوية واإلصالحية للحركة يف محيطها،
وذلك بحسب ما أكده رئيسها يف الجلسة االفتتاحية للجمع العام
الوطني السادس.
(الرشق األوسط)2018/8/6 ،

 2018/8/6تثري حمالت القمع املستمرة للناشطني الحقوقيني
والسياسيني يف اململكة السعودية ضغوطًا دولية متزايدة عىل
الرياض يك تشمل "سياسة االنفتاح"  -التي يتبناها ويل العهد محمد
بن سلامن  -حقوق اإلنسان واملعارضة السياسية .ويف أحدث املواقف
العاملية بهذا الشأن ،قالت منظمة العفو الدولية( أمنستي) إنه يتعني
عىل املجتمع الدويل الضغط عىل السلطات السعودية لوضع حد
لعمليات القمع واستهداف الناشطني املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وأضافت أمنستي يف بيان أن السلطات السعودية بدلً من أن
تعتمد إصالحات يف مجال حقوق اإلنسان ،اختارت التصعيد يف حق
الناشطني الحقوقيني ،من خالل إجراءات عقابية يف وجه االنتقادات
املوجهة إليها.
(الجزيرة نت)2018/8/6 ،

 2018/8/9أجاز مجلس شورى حزب املؤمتر الوطني الحاكم يف
السودان تعديل نظامه األسايس ،عىل نحو يسمح برتشيح الرئيس عمر
البشري يف االنتخابات الرئاسية عن الحزب يف  .2020ويتطلب ترشيح
البشري لوالية رئاسية جديدة ،إضاف ًة إىل إجراء تعديل يف النظام
تعديل دستوريًا يسمح له بالرتشح يف االنتخابات
ً
األسايس للحزب،

الرئاسية املقبلة .تأيت هذه الخطوة يف الوقت الذي يُعلن البشري مرا ًرا
عدم نيته الرتشح يف االنتخابات املقبلة.
(الجزيرة نت)2018/8/10 ،

 2018/8/12قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مرصية
قضت ،يف  12آب /أغسطس  ،2018مبعاقبة محمد بديع املرشد
العام لجامعة اإلخوان املسلمني وأربعة آخرين بالسجن املؤبد،
يف إعادة محاكمتهم يف قضية تتعلق باالحتجاجات العنيفة التي
تلت عزل الرئيس السابق محمد مريس عام  .2013وقد وجهت
النيابة العامة للمتهمني عدة اتهامات من بينها التحريض عىل
ارتكاب العنف واإلرهــاب والقتل العمد ،والــروع يف القتل،
وتأليف عصابة ملهاجمة املواطنني ،ومقاومة السلطات ،وإمدادها
باألموال واألسلحة ،والتجمهر واستعراض القوة ،وحيازة أسلحة،
وإتالف ممتلكات.
(رويرتز)2018/8/12 ،

 2018/8/13اقــرح الرئيس التونيس تغيري ما يعرف بـ "مجلة
األحوال الشخصية" يف تونس ،وذلك يف إطار مرشوع قرار يهدف إىل
تحقيق املساواة يف املرياث بني الرجل واملرأة ،مش ًريا إىل أن املرجع
األول لدولة مدنية مثل تونس يجب أن يكون الدستور ال الدين
والقرآن ،وذلك خالل كلمة ألقاها مبناسبة االحتفال بعيد املرأة يف
 13آب /أغسطس  .2018يف حني أكد القيادي يف حركة النهضة،
عبد الكريم الهاروين ،أن االحتكام إىل الرشع فيام يتعلق باملواريث
لشعب مسلم هو األصل ،وأشار إىل أنه يجب البحث عن استثناء ملن
ال يرغب يف اتباع األحكام اإلسالمية وليس العكس .ولفت إىل أن دور
الدولة هو أن تحمي تعاليم اإلسالم.
(يس إن إن بالعربية)2018/8/14 ،

 2018/8/14دعت جامعة اإلخوان املسلمني إىل إخراج مرص مام
وصفته بـ "النفق املظلم" ،وذلك يف الذكرى الخامسة لفض اعتصا َمي
"حرصا منا عىل أن
"رابعة" و"النهضة" .وقالت الجامعة ،يف بيان لها:
ً
نحيا جمي ًعا تحت سامء وطن يسع الجميع ،تحت مظلة القانون
والدستور ،نناشد الجميع وندعوه إىل حوار وطني مجتمعي شامل
يف مناخ صحي يسمح بتحقيق البنود السابقة ،حتى ميكن استعادة
اللحمة الوطنية واالنطالق نحو وطن واحد لشعب واحد" ،وفقًا ملا
نقله موقع "الحرية والعدالة" ،التابع لإلخوان املسلمني .كام دعت
الجامعة كل القوى الفاعلة يف املجتمع املرصي إىل مراجعة مسرية
املرحلة املاضية بكل تجرد وشفافية ،وبكل حياد وموضوعية ،بعي ًدا
عن الرتاشق والتشفي وتصفية الخالفات أو التنصل من املسؤولية
وإلقاء التهم جزافًا.
(يس إن إن بالعربية)2018/8/14 ،
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 2018/8/17أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،بصفته
القائد األعىل للقوات املسلحة ووزير الدفاع ،سلسلة من التغيريات
داخل املؤسسة العسكرية ،مست قائ َدي ناحيتني عسكريتني .وقد
شملت اإلقاالت قائد الناحية العسكرية األوىل بالبليدة اللواء ،لحبيب
شنتوف ،الذي جرى استخالفه باللواء عيل سيدان .وكذا قائد الناحية
العسكرية الثانية بوهران اللواء ،سعيد باي ،حيث تم إنهاء مهامته
وتعيني اللواء مفتاح صواب خلفًا له.
(النهار الجزائرية)2018/8/18 ،

 2018/8/16طالبت لجنة خرباء منظمة األمم املتحدة يف مجال
حقوق اإلنسان بإطالق رساح الناشط البحريني نبيل رجب،
واتهمت املنامة بخنق أصوات املعارضني عرب الزج بهم يف املعتقالت.
ووفق بيان رسمي أصدرته اللجنة ،يف  16آب /أغسطس  ،2018فإن
رجب كان ميارس حقه يف التعبري ،وعىل السلطات أن تطلق رساحه
عىل الفور وأن تعوضه عن فرتة الحبس .وبحسب هؤالء الخرباء ،فإن
أحكام قانون العقوبات يف البحرين غامضة وفضفاضة؛ ما يؤدي إىل
معاقبة الناس عىل مامرسة حقوقهم مبوجب القانون .وجاء يف البيان
أن رجب تعرض لالضطهاد؛ مبا يف ذلك الحرمان من حريته لعدة
سنوات ،وأنه ليس هناك تفسري لذلك سوى أنه ميارس حقه يف التعبري
عن رأيه وقناعاته.
(الجزيرة نت)2018/8/17 ،

 2018/8/19قال املتحدث الرسمي باسم املحكمة االتحادية العراقية
العليا إياس الساموك إن املحكمة ص ّدقت النتائج النهائية لالنتخابات
الربملانية .وأضاف أنها اجتمعت ،يف  19آب /أغسطس  ،2018بحضور
كامل أعضائها ،ونظرت يف طلب التصديق عىل النتائج النهائية
النتخابات مجلس النواب العراقي ،مبي ًنا أن املحكمة دققت يف
األسامء الواردة من املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالعرتاضات
عىل بعضها ،وصدر قرار التصديق باتفاق اآلراء .واملصادقة تجعل
النتائج رسمية؛ األمر الذي يتطلب اجتامع النواب وانتخاب رئيس
للربملان ثم رئيس للبالد ورئيس وزراء ومجلس وزراء.
(الجزيرة نت)2018/8/19 ،

 2018 /8/19أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قانون
"مكافحة جرائم تقنية املعلومات" الــذي يتيح حجب املواقع
والصفحات اإللكرتونية التي تبث أخبا ًرا تعتربها الدولة كاذبة أو
تنتهك القيم املرصية ،وسط انتقادات من منظامت حقوقية وجهات
إعالمية .ويشرتط القانون اتباع جميع املواقع اإللكرتونية إجراءات
معينة لحصولها عىل ترخيص البث من الجهاز القومي لالتصاالت.
كام يعاقب القانون بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ،وبغرامة
ال تقل عن خمسني ألف جنيه ،املسؤولني عن املواقع والصفحات
"املعادية" .وتعترب منظامت حقوقية وجهات إعالمية هذا القانون

مبنزلة إعالن حرب عىل املواقع اإللكرتونية وصفحات مواقع التواصل
االجتامعي املعارضة لسياسات الدولة ،ملا فيه من وسائل ترشيعية
تسمح بالتنكيل بها.
(الجزيرة نت)2018/8/19 ،

 2018/8/23اعتقلت السلطات املرصية ،يف  23آب /أغسطس ،2018
ثالث شخصيات بارزة من املعارضة؛ من بينهم الدبلومايس السابق
معصوم مرزوق الذي دعا إىل إجراء استفتاء عىل "استمرار نظام
الحكم الحايل" يف مرص .والرجالن اآلخران هام رائد سالمة ،العضو
البارز يف حزب تيار الكرامة ،واألكادميي يحيى القزاز الذي دعا يف
اآلونة األخرية إىل رحيل السييس يف صفحته عىل "فيسبوك" التي
كتب فيها "املقاومة هي الحل" .وقبل إعادة انتخاب السييس ،يف
آذار /مارس  ،2018يف انتخابات كان هو املرشح الوحيد الحقيقي
فيها ،انسحب منافسون له من السباق أو سجنوا معللني ذلك
بالرتهيب .كام احتجزت قوات األمن عد ًدا من الصحافيني واملنتقدين
عىل اإلنرتنت يف أيار /مايو .2018
(رويرتز)2018/8/23 ،

 2018/8/24كشفت نتائج املسح الوطني ،حول نظرة املواطن إىل
األمن والحريات والحوكمة املحلية لسنة  ،2017الذي نرشه معهد
اإلحصاء عىل موقعه الرسمي ،يف  24آب /أغسطس  ،2018أ ّن 72.5
يف املئة من التونسيني غري راضني عن املسار الدميقراطي ببالدهم.
وأن  76يف املئة منهم من الفئة العمرية  29-18سنة ،مقابل نسبة
عدم رىض تقدر بنحو  65يف املئة بالنسبة إىل الفئة العمرية 60
سنة فأكرث.
(بوابة اإلذاعة التونسية)2018/8/28 ،

 2018/8/29أثارت مطالبة ناشطني يف الحزب الحاكم يف موريتانيا
للرئيس محمد ولد عبد العزيز ،خالل الحمالت االنتخابية ،بالرتشح
لفرتة رئاسية ثالثة ،ردود فعل غاضبة من املعارضة؛ حيث اتهمت
الرئيس الذي يحكم منذ  ،2009بالتحضري لوالية رئاسية غري قانونية،
ودعت إىل التصدي ملا سمته مخططات البقاء يف السلطة .وترى
املعارضة أن اعتقال السلطات عد ًدا من املرشحني املعارضني ،من
بينهم السيناتور السابق محمد ولد غدة ،قبيل االنتخابات ،يُع ّد
استهدافًا سياسيًا لها من جانب النظام الحاكم الذي يسيطر عليه
حزب االتحاد من أجل الجمهورية.
(الجزيرة نت)2018/8/29 ،

 2018/8/30أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،مستشار
األمن الوطني ،رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فيصل الفياض،
من منصبه .وتُعزى هذه اإلقالة إىل انخراطه يف العمل السيايس
والحزيب ورغبته يف التصدي للشؤون السياسية؛ وهذا يتعارض مع
املهامت األمنية الحساسة التي يتوالها .وقد استندت إىل الدستور
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العراقي الذي نص عىل حيادية األجهزة األمنية واالستخبارية،
وقانونية هيئة الحشد الشعبي التي متنع استغالل املناصب األمنية
يف نشاطات حزبية.
(عريب )2018/8/30 ،21

 2018/8/30التقى الرئيس التونيس الباجي قايد السبيس ،يف
 30آب /أغسطس  ،2018وف ًدا من الكونغرس األمرييك عن "لجنة
الرشاكة من أجل الدميقراطية" يتقدمهم النائب بيل فلورس .وقد
هدفت الزيارة إىل تأكيد حرص الواليات املتحدة األمريكية عىل
مواصلة دعم التجربة الدميقراطية الرائدة لتونس ،والتزام الوقوف
إىل جانبها ملواصلة تركيز املؤسسات الدميقراطية ،وكذلك ملواجهة
التحديات االقتصادية واألمنية.
(التلفزة التونسية)2018/8/30 ،

 2018/8/31شهدت معظم مناطق ريفي إدلــب وحلب ،يف
 31آب /أغسطس  ،2018مظاهرات حاشدة ،تندي ًدا بالحملة
العسكرية التي يــروج لها النظام وروسيا عىل محافظة إدلب
وترصيحات املبعوث األممي إىل سوريا ستيفان دي ميستورا .شملت
أكرث من  30مدينة وقرية يف أرياف إدلب وحلب وحامة بعد صالة
الجمعة ،شهد بعضها مشاركة اآلالف من األهايل .وتوزعت املظاهرات
عىل مدن أبرزها" :إدلب املدينة ،خان شيخون ،معرة النعامن ،الدانا،
رسمدا ،حارم ،سلقني ،عزمارين ،دركوش ،جرس الشغور ،رساقب،
أريحا ،جرجناز ،الهبيط ،الغدفة ،معرشورين ،كفروما ،التح ،معرة
مرصين ،كفرنبل ،معرة الشلف ،كفرعويد ،بنش" ،وغريها من البلدات
التابعة لريف إدلب.
(السورية نت)2018/8/31 ،

