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

ً
توثيقــــا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي خالل
يتضمــــن هــــذا التقريــــر
الفترة  1أيلول /سبتمبر  31 -تشرين األول /أكتوبر .2018
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
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مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

 2018/9/4عقد مجلس النواب العراقي جلسته األوىل النتخاب
رئيس للربملان ونائبني له ،وسط تضارب بشأن أكرب كتلة ستُكلف
بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل القوائم الربملانية يف تحديدها
أثناء جلسات سابقة.
(الجزيرة نت)2018/9/4 ،

 2018/9/4أعلنت السلطات العراقية فرض حالة منع التجول يف
البرصة بعد سقوط  6قتىل يف التظاهرات التي شهدتها املدينة.
ووفق ما أكد رئيس املجلس الحكومي لحقوق اإلنسان يف املحافظة
الجنوبية التي تشهد تظاهرات احتجاج عىل النقص يف الخدمات،
قُتل ستة متظاهرين يف البرصة.
(عريب )2018/9/4 ،21

 2018/9/9قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة املستشار محمد
شريين فهمي ،تأجيل إعادة محاكمة الرئيس األسبق محمد مريس
وقادة وعنارص من جامعة اإلخوان املسلمني؛ وذلك يف قضية ما
يسمى اقتحام السجون املرصية ،واقتحام الحدود الرشقية للبالد،
واالعتداء عىل املنشآت األمنية والرشطية ،وقتل ضباط رشطة إبان
ثورة يناير  ،2011باالتفاق مع التنظيم الدويل لجامعة اإلخوان
وميليشيا حزب الله اللبنانية ،ومبعاونة من عنارص مسلحة من قبل
الحرس الثوري اإليراين ،وقد ت ّم تأجيل املحاكمة إىل  26أيلول /سبتمرب
الستكامل االستامع إىل الشهود.
(املرصي اليوم)2018/9/9 ،

 2018/9/10أعلنت الحكومة األردنية أنها ستفصح عن مسودة
مرشوع قانون رضيبة الدخل املعدل؛ من أجل استقبال املالحظات،
وإجراء حوار بشأنها .ويأيت مرشوع القانون الجديد بعد أن سحبت
حكومة عمر الرزاز القانون السابق من مجلس النواب ،إثر موجة
احتجاجات عارمة يف البالد يف نهاية أيار /مايو املايض ،دفعت رئيس
الوزراء السابق ،هاين امللقي ،إىل تقديم استقالته.
(رأي اليوم)2018/9/10 ،

 2018/9/11دعا رئيس الوزراء اللبناين املكلف سعد الحريري ،نجل
رفيق الحريري ،إىل تحقيق "العدالة" يف اغتيال والده عام  ،2005يف
حني دخلت محاكمة املتهمني يف عملية قتل رئيس الوزراء اللبناين
األسبق مراحلها النهائية .وحرض سعد الحريري جلسة املحكمة يف
هولندا؛ وذلك مع بدء املرافعات النهائية يف املحاكمة ،وغياب املتهمني
األربعة املنتمني إىل حزب الله اللبناين بعملية التفجري التي أودت
وغيت وجه الرشق األوسط.
بحياة الحريري وً 21
شخصا آخرين ّ
(رأي اليوم)2018/9/9 ،

 2018/9/11بدأت الحكومة املغربية بتنفيذ قانون محاربة العنف
ضد النساء؛ وذلك بعد نرشه يف الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر
( 12آذار /مارس املايض) ،وينص القانون عىل تجريم بعض األفعال

باعتبارها عنفًا يلحق رض ًرا باملرأة؛ كاإلكراه عىل الزواج ،والتحايل عىل
مقتضيات األرسة املتعلقة بالنفقة والسكن ،وغريها.
(مغرس)2018/9/11 ،

 2018/9/16قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسة عقدها مبقره يف
طربق ملناقشة مسودة قانون االستفتاء يف الدستور.
(العريب الجديد)2018/9/16 ،

 2018/9/20نظرت الدائرة األوىل ملحكمة القضاء اإلداري مبجلس
الدولة يف الدعوى التي أقامها سمري صربي املحامي ،والتي تطالب
ٍ
ووقف لنشاط مكاتب منظامت مراكز حقوق اإلنسان
بشطب
ٍ
بجمهورية مرص العربية ،وبإلغاء تراخيصها وإغالقها.
(مرصاوي)2018/9/20 ،

 2018/9/23نظم االتحاد الوطني للجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
الذهنية باملغرب وقفة احتجاجية أمام مقر الربملان بالرباط ،مبشاركة
مجموعة من الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة الذهنية القادمة
من مختلف املدن املغربية ،إضافة إىل حضور عرشات األشخاص يف
وضعية إعاقة رفقة أرسهم وأصدقائهم.
(مغرس)2018/9/23 ،

 2018/9/29قضت محكمة جنح املعادي ،جنويب القاهرة ،بحبس
الناشطة السياسية املرصية أمل فتحي سنتني وتغرميها  10آالف
جنيه ،وكفالة  20ألف جنيه إليقاف تنفيذ العقوبة .وتعود قضية
فتحي إىل واقعة بث فيديو عىل حسابها الشخيص عىل موقع التواصل
عبت فيه عن استيائها من واقعة تح ّرش من
االجتامعي "فيسبوك"ّ ،
قبل موظف دولة.
(العريب الجديد)2018/9/29 ،

 2018/10/3كشفت رسالة مرسبة عن تفاصيل تتعلق بتدهور
الحالة الصحية ملرشد جامعة اإلخــوان املسلمني الدكتور محمد
بديع ،وتعرضه العتداء من أحد ضباط األمن الوطني يف سجن طرة.
وتروي الرسالة املرسبة قصة االعتداء عىل بديع ( 75عا ًما) ،وتوضح أن
األمر بدأ بوصول الضابط الجديد باألمن الوطني مروان عبد الحميد
املسؤول عن اثنني من سجون منطقة طرة؛ هام سجن امللحق ،وسجن
العقرب ،حيث استدعى عد ًدا من سجناء اإلخوان – من بينهم وزير
سابق يف عهد الرئيس املعزول محمد مريس  -لسؤالهم عن بيان
منسوب إىل جامعة اإلخوان ،لكنهم رفضوا التجاوب معه .وتضيف
الرسالة أن الضابط توجه يف إثر ذلك إىل زنزانة املرشد العام بصحبة
ضابط آخر قادم من خارج السجن وال ت ُعرف هويته ،وأن هذا
الضابط دفع الدكتور بديع ليسقط عىل األرض.
(الجزيرة نت)2018/10/3 ،

 2018/10/6كشفت مصاد ُر من داخل مراكز قرا ٍر مهمة يف
بغداد أ َّن اتفاقات جرت بني أطراف سياسية مختلفة؛ وذلك عىل
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هامش مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة ،وتسمية الرئاسات
الثالث (الربملان ،والجمهورية ،والحكومة) ،وقد تض ّمنت توافقًا
بشأن حامية شخصيات سياسية بارزة يف البالد تولت مناصب
حكومية رفيعة من أي مساءلة قضائية يف الحكومة املقبلة.
وعىل رأس هؤالء رئيس الحكومة األسبق نوري املاليك ،املتورط
يف قضايا فساد مايل ،وانتهاكات ،وجرائم تطهري طائفية خالل
أعوام حكمه.
(العريب الجديد)2018/10/6 ،

 2018/10/6قال رئيس مجلس النواب اللبناين نبيه بري ،يف  6ترشين
األول /أكتوبر  2018أ ّن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية "عادت
إىل الصفر" بعد أكرث من خمسة أشهر من االنتخابات العامة؛ وذلك
إثر إشارته قبل ذلك بأسبوع إىل وجود "بصيص أمل" ،وتوقعات من
رئيس الوزراء املكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة يف غضون
عرشة أيام .وتكمن نقطة الخالف الرئيسة يف املفاوضات لتشكيل
الحكومة يف كيفية تلبية املطالب املتعارضة للرئيس ميشال عون -
وهو مسيحي ماروين  -والتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه من
ناحية ،وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمري جعجع  -وهو أيضً ا
ماروين  -من ناحية أخرى.
(الجزيرة نت)2018/10/6 ،

 2018/10/8اجتمعت "اللجنة املركزية" لحزب "البعث" برئاسة
بشار األسد ،يف  7ترشين األول /أكتوبر  ،2018وألغت منصب "األمني
القُطري" الذي كان يشغله بشار ،واستبدلته مبنصب "األمني العام
لحزب البعث" الذي كان شاغ ًرا منذ وفاة حافظ األسد يف عام ،2000
بحسب مراسل "املدن" فادي خوري .وبالتوازي مع تسلّم بشار األسد
تغي توصيف "األمني القطري املساعد" هالل هالل،
"األمانة العامة"ّ ،
إىل "األمني العام املساعد" .وشملت الخطوات املتخذة استبدال اسم
"القيادة القُطرية" بـ "القيادة املركزية" ،من دون أي تغيري يف مهامتها
أو أعضائها الحاليني ،إضاف ًة إىل استحداث منصب "أمني رس اللجنة
استكامل لخطوة سبقتها قبل
ً
املركزية للحزب" .وتأيت هذه الخطوة
حل مبوجبها "البعث" قيادته "القومية" ،ومن
عام ونصف العامّ ،
ث ّم أصبح أعضاؤها "مندوبو األقطار" بغري مهامت مسندة إليهم،
أو صالحيات واضحة .وقد كانت "القيادة القومية" السابقة ،وفق
النظام الداخيل للبعث ،أعىل سلطة فيه ،وهي املخولة النتخاب
أمينها العام يف مؤمترها القومي.
(صحيفة املدن)2018/10/8 ،

 2018/10/16أقدم نحو  200نائب من املجلس الشعبي الوطني
الجزائري ،يف  16ترشين األول /أكتوبر  ،2018عىل إقفال باب
املجلس ملنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبني باستقالته.
وبــدأت األزمــة يف الغرفة األوىل للربملان ،يف  30أيلول /سبتمرب

 ،2018عندما قدمت خمس كتل برملانية لبوحجة عريضة تدعوه
رئيسا عام
فيها إىل االستقالة من منصبه ،بعد أن انتخبه النواب ً
 2017ملدة خمسة أعوام .وندد النواب يف العريضة بـ "سوء تسيري
شؤون املجلس" ،وبـ "مصاريف مبالغ فيها ورصفها عىل غري وجه
حق" ،وبـ "التوظيف املشبوه والعشوايئ" ،وعىل رأس تلك الكتل
حزبان؛ هام جبهة التحرير الوطني ( 161نائ ًبا من أصل  462نائ ًبا)،
وهو الحزب الذي ينتمي إليه بوحجة ،والــذي يتزعمه الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة ،وحزب التجمع الوطني الدميقراطي (100
نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
(فرانس )2018/10/16 ،24

 2018/10/20أعلنت وكالة األنباء السعودية أنه تم إنهاء
"خدمات الضباط التالية أسامؤهم :مساعد رئيس االستخبارات
العامة لشؤون االستخبارات اللواء الطيار /محمد بن صالح الرميح
فضل عن إعفاء "مساعد رئيس االستخبارات العامة للموارد
[ً ،"]...
البرشية اللواء /عبد الله بن خليف الشايع" ،إضافة إىل إعفاء
"مدير اإلدارة العامة لألمن والحامية برئاسة االستخبارات العامة
اللواء /رشاد بن حامد املحامدي"؛ بحسب ما جاء عىل موقعها
اإللكرتوين .ويأيت ذلك يف أعقاب إعالن السلطات السعودية "موت"
الصحايف جامل خاشقجي داخل قنصلية السعودية بإسطنبول يف
تركيا ،يف  2ترشين األول /أكتوبر  ،2018وأن التحقيقات األولية
التي أجرتها النيابة العامة يف موضوع اختفاء خاشقجي أظهرت أن
املناقشات التي متَّت بينه وبني األشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده
يف قنصلية اململكة يف إسطنبول أدت إىل حدوث شجارٍ ،واشتباك
معه؛ ما أدى إىل وفاته.
(يس إن إن بالعربية)2018/10/20 ،

 2018/10/30قدمت حكومة الوزير األول املوريتاين يحيى ولد
حدمني ،يف  29ترشين األول /أكتوبر ،استقالتها إىل الرئيس املوريتاين
محمد ولد عبد العزيز ،الذي قبلها وكلّف وزي ًرا أول جدي ًدا بتشكيل
حكومة جديدة ،سيتم عرضها عىل الربملان لتصديقها .وتأيت استقالة
الحكومة متاشيًا مع ما ينص عليه القانون املوريتاين بعد انتخاب أي
برملان جديد؛ إذ يجب عىل الحكومة أن تقدم استقالتها ،وأن تعرض
الحكومة الجديدة عىل أعضاء الربملان الجديد للتصويت والتصديق.
وقد اختار الرئيس املوريتاين أن يكلف أحمد سامل ولد البشري مبهمة
تشكيل الحكومة ،ليكون بذلك ثالث وزير أول يع ّينه ولد عبد العزيز
منذ وصوله إىل الحكم بانقالب عسكري عام  ،2008ويُعد ولد البشري
إحدى الشخصيات املقربة ج ًدا من ولد عبد العزيز ،وقد سبق أن
حمل كث ًريا من الحقائب الحكومية خالل األعوام األخرية.
(الرشق األوسط)2018/10/30 ،

