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

ً
توثيقا ألبرز محطــات التحول الديمقراطي فــي الوطن العربي في
يتضمــــــن هــــــذا التقريــــــر
المدة  1آذار /مارس  -30نيسان /أبريل .2019
كلمات مفتاحية :الجزائر ،مصر ،اليمن ،السودان ،ليبيا ،سورية.
Keywords: Algeria, Egypt, Yamen, Sudan, Libya, Syria.
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 2019/3/1قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية إن مفتشيها
خلصوا إىل أن "مادة كيميائية سامة" تحتوي عىل "الكلور" ،استخدمت
يف هجوم يف دوما بسورية يف نيسان /أبريل .2018

االنتخابات قبل نهاية عام  ."2019جاء ذلك يف ترصيحات للرساج
خالل لقائه بعدد من عمداء البلديات باملنطقة الغربية بالعاصمة
طرابلس ،بحسب بيان للمكتب اإلعالمي للرساج.

 2019/3/2اعتقلت قوات من الرشطة املرصية سبعة شبان وفتاة،
تظاهروا يف محيط ميدان التحرير وسط القاهرة ،وتم اقتيادهم إىل
جهة غري معلومة .وبحسب ناشطني عىل مواقع التواصل االجتامعي،
فإن العرشات من املناوئني للرئيس عبد الفتاح السييس رددوا هتافات
منددة بالنظام الحاكم؛ من بينها" :الشعب يريد إسقاط النظام".

 2019/3/7استهدفت طائرات تابعة للنظام السوري مدينة رساقب،
رشق إدلب ،شامل غرب سورية ،يف استمرار لقصفها عىل املحافظة،
تحض املعارضة الجتامع
الذي يأيت خرقًا التفاق سوتيش ،يف حني ّ
مصريي تناقش فيه الخروقات ومستقبل املحافظة .وقال مراسل
تلفزيون سوريا إن قوات النظام استهدفت بصواريخ تحمل قنابل
"عنقودية" ،مدينة رساقب ،ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيني وجرح
أكرث من  15آخرين ،نقلوا إىل نقاط طبية يف املنطقة.

(العريب الجديد)2019/3/1 ،

(العريب الجديد)2019/3/2 ،

 2019/3/3قال املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية إنه
تلقّى بالغات بإلقاء قوات األمن القبض عىل  21شابًا ،بينهم فتاتان،
من ميادين العتبة ورمسيس والتحرير وسط العاصمة املرصية
القاهرة ،منذ مساء  1آذار /مارس .2019
(الخليج أون الين)2019/3/3 ،

 2019/3/4أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،ترشحه
رسم ًيا لالنتخابات الرئاسية املقررة يف نيسان /أبريل  .2019ونقلت
وكالة رويرتز لألنباء عن مدير حملة الرئيس الجزائري ،عبد الغني
زعالن ،قوله إن بوتفليقة سيعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة يف أقل
من سنة يف حالة إعادة انتخابه .جاء هذا الترصيح بعد إيداع ملف
ترشّ ح بوتفليقة للعهدة الخامسة لدى املجلس الدستوري .ور ًدا عىل
هذا الرتشح شهد عدد من الجامعات الجزائرية تظاهرات رافضة
لرتشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة ،داخل عدد من
الكليات الجامعية ،ور ّدد الطلبة هتافات تقول "ال للعهدة الخامسة".
(الجزيرة مبارش)2019/3/4 ،

 2019/3/5صدر عن "تج ّمع املهنيني السودانيني" وتحالف قوى
املعارضة ممثل ًة يف تحالف "نــداء السودان" و"قــوى اإلجامع
الوطني" و"تحالف االتحاديني" ،دعوة إىل اإلرضاب العام .وتضمنت
الدعوة التوقف عن أداء األنشطة كافة باستثناء األنشطة الفنية
املهمة الستمرارية الخدمات ،مع الرتكيز عىل رشكات القطاع
الخاص والقطاعات اإلنتاجية واملهنيني والعامل وأصحاب العمل
والصحافيني وأساتذة الجامعات واملصارف والبياطرة واملحامني
والقضاة واألطباء وجميع الكوادر الطبية ،ما عدا التعامل مع
الحاالت الحرجة ،إضافة إىل املعلمني ورشكات الخدمات مثل
االتصال والكهرباء واملياه.
(الجزيرة نت)2019/3/5 ،

 2019/3/6أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي املعرتف بها
دول ًيا ،فايز الرساج ،أنه اتفق مع قائد الجيش خليفة حفرت ،يف اجتامع
أبوظبي األسبوع املايض ،عىل "عدم إطالة الفرتة االنتقالية ،وإجراء

(شبكة األناضول)2019/3/6 ،

(تلفزيون سوريا)2019/3/7 ،

 2019/1/10عقد وزير الخارجية املرصي ،سامح شكرى ،مؤمت ًرا
صحف ًيا مشرتكًا مع نظريه األمرييك ،مايك بومبيو .ووفق وكالة أنباء
الرشق األوسط املرصية ،وصل بومبيو إىل مطار القاهرة الدويل
قاد ًما من العراق يف زيارة ملرص يلتقي خاللها عد ًدا من املسؤولني،
ملناقشة "سبل تعزيز العالقات املشرتكة وتطورات األوضاع يف الرشق
األوسط" ،بحسب املصدر ذاته.
(عريب )2019/1/10 ،21

 2019/3/8خرج مئات السودانيني يف تظاهرات حاشدة يف عدد
من أحياء العاصمة الخرطوم ،وف ّرقتهم الرشطة بإطالق الغاز املسيل
للدموع .وشملت األحياء التي شهدت احتجاجات تصدت لها األجهزة
كل من دنوباوي وبرب الالماب وبري الدرايسة وحي الالماب
األمنية ً
إىل جانب منطقة الخرطوم بحري .وكان تجمع املهنيني السودانيني
املعارض قد دعا إىل تنظيم مواكب سلمية ،يوم الجمعة ،تنطلق من
نحو  50مسج ًدا يف العاصمة يف سياق استمرار االحتجاجات املطالبة
برحيل الرئيس عمر البشري.
(الحرة)2019/3/8 ،

 2019/3/9انتظمت مسرية حاشدة وسط شارع الحبيب بورقيبة
يف تونس ،شارك فيها جزائريون وتونسيون والعديد من املنظامت
ومكونات املجتمع املدين من كال البلدين ،مساندة للشعب الجزائري
يف تقرير مصريه ،حيث رفعت عدة شعارات منها "ال للعهدة
الخامسة" ،و"حان وقت الدميقراطية يف الجزائر" ،و"الشعب قرر
مصريه فلرتحلوا" ،و"تونسيات جزائريات مع الحريات".
(العريب الجديد)2019/3/9 ،

 2019/3/12قال املتحدث باسم الخارجية األمريكية ،روبرت باالدينو،
إن واشنطن تؤيد "حق الجزائريني يف التظاهر والتعبري عن آرائهم
بسالم" ،وكذلك "انتخابات حرة ونزيهة" .وأضاف" :ندعم الجهود يف
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الجزائر لوضع عملية جديدة عىل أساس حوار يحرتم إرادة جميع
الجزائريني وتطلعاتهم إىل مستقبل سلمي ومزدهر".
(فرانس )2019/3/12 ،24

 2019/3/14كشف تقرير استعرضته محكمة جنايات القاهرة
املرصية أن اإلمارات م ّولت مجموعة معارضة يف عهد الرئيس املرصي
محمد مريس .ويف الجلسة الخامسة والخمسني من جلسات إعادة
محاكمة مريس و 25آخرين ،يف القضية املعروفة إعالميًا بقضية
"اقتحام السجون" إبان ثورة  25يناير  ،2011فضّ ت املحكمة أحرازًا
كشفت تورط اإلمارات .ووفقًا لصحيفة الرشوق املرصية ،استعرضت
املحكمة تقري ًرا معنونًا بأنه للعرض عىل املستشار النائب العام،
مؤرخًا يف  19شباط /فرباير  ،2013و ُمدونًا عليه أنه رسي للغاية،
ويُفرم عقب قراءته ،ويتناول التقرير وقائع املحرض رقم  609لسنة
 2013إداري قرص النيل ،الذي يشري إىل أنه يف  30كانون الثاين/
رضا ،أثبت فيه محرره قيام تشكيالت
يناير حرر قسم قرص النيل مح ً
عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة ،غرضها إحداث الفوىض،
والتعدي عىل قوات الرشطة.
(عريب )2019/3/14 ،21

 2019/3/16قال رئيس الوزراء املوريتاين األسبق سيدي محمد ولد
بوبكر يف بيان له إنه "بناء عىل دراسة شاملة ألوضاع البلد ،وحاجته
إىل التناوب الدميقراطي السلمي ،وانطالقًا من نتائج االتصاالت
واملشاورات الواسعة التي أجراها مع مختلف األطياف السياسية،
مستقل ،لالستحقاقات الرئاسية
ً
قد قرر الرتشح" .وأضاف أنه سيرتشح
املقبلة ،وسيعرض رؤيته بخصوص مشكالت البلد وطرق عالجها.
(صحراء ميديا)2019/3/16 ،

 2019/3/17تجمع عرشات القضاة واملحامني وأمناء الضبط أمام
معبين عن دعمهم
مقر مجلس قضاء تيبازة ،يف وقفة احتجاجية ّ
للحراك الشعبي ومساندتهم غري املرشوطة ملطالب الشارع .وندد
املتظاهرون بقيادة فريق القضاة يف شعاراتهم بخرق الدستور
وعدم استقاللية السلطة القضائية وبقائها جهازًا من أجهزة السلطة
التنفيذية .وردد املتظاهرون شعارات "ال ملصادرة إرادة الشعب"،
"ال الضطهاد القضاء"" ،نعم لدولة القانون"" ،ال لتضعيف وإذالل
القضاء" ،وهي شعارات من أرسة العدالة تعب ًريا عن دعمهم للحراك
الشعبي ،ورفضهم لإلجراءات التي أعلن عنها بوتفليقة مؤخ ًرا.
( TSAعريب)2019/3/17 ،

تكتل يض ّم ست نقابات يف قطاع الرتبية والتعليم
 2019/3/17رفض ٌ
يف الجزائر عرضً ا من رئيس الحكومة املكلف ،نور الدين بدوي ،بشأن
التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة ،رافضً ا االعرتاف بالحكومة
حتى رحيل رموز النظام القائم.
(العريب الجديد)2019/3/17 ،

 2019/3/21استقال ألفَا عضو من حزب التجمع الوطني الدميقراطي،
الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى املشارك يف االئتالف
دعم للحراك الشعبي؛ وذلك يف مؤرش جديد عىل
الحاكم بالجزائرً ،
تع ّرض معسكر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرشخ أمام
التظاهرات غري املسبوقة .وقال األعضاء املستقيلون ،يف بيان لهم،
إنهم متضامنون مع صوت الشعب الجزائري ،وإن هذه االستقالة
نتيجة طبيعية بعد املستجدات األخرية عىل الساحة السياسية.
(الجزيرة نت)2019/3/21 ،

 2019/3/22خرجت تظاهرة يف مدينة إعزاز بريف حلب شامل
سورية مطالب ًة بإسقاط النظام السوري ،يف حني خرجت أخرى يف
مدينة الباب تطالب مبحاسبة املسؤولني "الفاسدين" يف املؤسسات
والفصائل التابعة للمعارضة السورية ،كام نددت بالفلتان األمني يف
املنطقة التي تسيطر عليها املعارضة.
(العريب الجديد)2019/3/22 ،

 2019/1/25سقط خمسة قتىل يف مواجهات جديدة بني الحوثيني
والقوات املوالية للحكومة اليمنية املعرتف بها دول ًيا مبدينة الحديدة،
وقد تبادلوا خاللها نريان األسلحة الثقيلة ،يف حني سارعت األمم
املتحدة إىل محاولة إنقاذ اتفاق الهدنة يف امليناء الذي يعد رشيان
حياة ملاليني يواجهون خطر املجاعة .وقال مسؤول يف القوات
الحكومية لوكالة فرانس برس إ ّن املواجهات اندلعت ،مساء األحد ،يف
الجزء الرشقي من املدينة و"استمرت لساعات".
(فرانس برس)2019/3/25 ،

 2019/1/27رفضت األحزاب املعارضة يف الجزائر ترصيحات رئيس
أركان الجيش ،أحمد قايد صالح ،الداعية إىل تفعيل املادة  102من
الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،كمخرج
لألزمة التي تشهدها البالد منذ أكرث من شهر.
(يب يب يس عريب)2019/3/27 ،

 2019/3/27انتقد الدكتور عبد الهادي القصبي ،رئيس ائتالف دعم
مرص ،زعيم األغلبية الربملانية ،دعوات تنظيم وقفات احتجاجية ضد
التعديالت الدستورية ،رغم أن مجلس النواب فتح بابه أمام الجميع
إلبداء رأيه سواء كان مؤي ًدا أو معارضً ا .ووصف القصبي الداعني إىل
هذه الوقفات بـالـ "أصوات خائنة" .جاء ذلك خالل جلسة الحوار
املجتمعي التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والترشيعية مبجلس
النواب بشأن التعديالت الدستورية ،برئاسة الدكتور عيل عبد العال،
وحضور رجــال االقتصاد واملــال واألعــال ،والشخصيات العامة
واملجتمع املدين.
(مرصاوي)2019/3/27 ،

 2019/3/30كشف مسؤولون عراقيون ،عن حراك لتسوية ملف
إخراج القوات األمريكية من العراق وتأجيله ،مقابل الحصول عىل
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متديد إعفاء العراق من العقوبات املفروضة عىل إيران .ويخوض
رئيس الربملان العراقي ،محمـد الحلبويس حوارات مع املسؤولني
األمريكيني يف هذا الشأن ،محاولً تسوية امللفني .وبحسب مسؤول
سيايس مطّلع ،فإ ّن "زيارة الحلبويس لواشنطن ال متثل رئيس الربملان
وحده ،بل متثل الحكومة أيضً ا" ،وذُكر لـ العريب الجديد أ ّن "رأي
الحلبويس مطابق لرأي رئييس الجمهورية والحكومة ،بشأن بقاء
القوات األمريكية يف العراق ،وهم يعتقدون أ ّن الظرف الحايل غري
مناسب إلخراجها" .وأوضح املصدر أ ّن "الحلبويس يبحث حاليًا
هذا امللف يف واشنطن مع املسؤولني األمريكيني ،للتوصل إىل
توافق بشأنه ،وتعطيل مترير قانون إخراج القوات األمريكية من
العراق الذي تعتزم جهات سياسية عرضه عىل التصويت" ،مبي ًنا
أ ّن "الحلبويس يسعى يف مقابل هذا امللف إىل حصول العراق عىل
متديد جديد إلعفاء العراق من العقوبات املفروضة عىل إيران،
وملدة ال تقل عن ثالث سنوات".
(العريب الجديد)2019/3/30 ،

 2019/4/1أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،رسم ًيا
نيته تقديم استقالته من منصبه قبل نهاية واليته الرئاسية يف 28
نيسان /أبريل  ،2019واتخاذ قرارات دستورية جديدة .وأفاد بيان
صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أن بوتفليقة "سيقدم استقالته
قبل انتهاء واليته الرئاسية املنتظرة يف  28نيسان /أبريل الحايل".
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "طبقًا لألحكام الدستورية وقصد
ضامن استمرارية سري مؤسسات الدولة أثناء الفرتة االنتقالية" ،وذلك
"اعتبا ًرا من التاريخ الذي ستقرر فيه االستقالة".
(العريب الجديد)2019/4/1 ،

 2019/4/1أعلنت الحركة اإلسالمية يف األردن عن إطالق "املبادرة
السياسية الوطنية" وهي تتضمن مقرتحات عدة ،يف مقدمتها
تعديالت دستورية ،وقالت إنها تهدف إىل فتح حــوار جامع،
ترعاه حكومة إجامع وطني ،يسهم يف حل األزمــات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية.
(صحيفة الغد)2019/4/1 ،

 2019/4/2كشفت مصادر برملانية مرصية أن رئيس مجلس النواب،
عيل عبد العال ،حدد جلسة  16نيسان /أبريل  2019للتصويت
النهايئ عىل مرشوع التعديالت الدستورية ،ندا ًء باسم كل نائب،
رشيطة التزامهم بقول "موافق" أو "غري موافق" خالل تصويتهم ،من
دون تبيان أسباب تأييد التعديالت أو رفضها.
(الخليج الجديد)2019/4/2 ،

 2019/4/2بعد عرشين عا ًما قضاها يف الحكم ،ق ّدم الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري إثر حراك شعبي
غري مسبوق انطلق يف  22شباط /فرباير وطالب برحيل النظام .وكان

قائد أركان الجيش الجزائري ،أحمد قايد صالح ،دعا يف وقت سابق
إىل تطبيق "الحل الدستوري" إلعالن الشغور الرئايس فو ًرا.
(فرانس )2019/4/2 ،24

 2019/4/4أعلن اللواء املتقاعد خليفة حفرت انطالق "عملية تحرير
طرابلس" ،يف حني أعلن رئيس املجلس الرئايس الليبي فايز الرساج
حالة النفري العام ملواجهة التصعيد العسكري من جانب قوات حفرت.
وطالب حفرت ،يف تسجيل صويت ،سكان طرابلس بإلقاء السالح ورفع
الراية البيضاء لضامن أمنهم وسالمتهم ،كام طالب مقاتليه بالحفاظ
عىل سالمة املواطنني واملرافق العامة والضيوف األجانب ،وقال إن
هذه العملية تأيت استجابة لنداءات أهايل طرابلس "الصابرين"،
بحسب وصفه .ومن جهته ،أمر الرساج ،يف برقية فورية إىل وزارة
الدفاع ورئاسة األركان والحرس الرئايس ومناطق عسكرية أخرى،
برفع درجة االستعداد القصوى ،وإعادة التمركز والتصدي لكل ما
يهدد حياة املدنيني من جامعات وصفها باإلرهابية واإلجرامية .كام
أمر الرساج القوات الجوية باستعامل القوة للتصدي لكل ما يهدد
حياة املدنيني واملرافق الحيوية ،مند ًدا بهذا "التصعيد" ،ومبديًا أسفه
بسبب ما صدر من "ترصيحات وبيانات مستفزة".
(القدس العريب)2019/4/4 ،

 2019/4/5يف سابع جمعة لهم ،خرج الجزائريون بأعداد قياسية يف
العاصمة ومختلف املحافظات لرفض الوجوه املحتملة لقيادة املرحلة
االنتقالية ،بحسب ما يقتضيه الدستور .وقد خرج الجزائريون لقطع
الطريق أمام "الباءات الثالث"؛ وهم "بن صالح ،وبدوي ،وبلعيز".
كام رفضوا أيضً ا وجو ًها سياسية كانت تقدم نفسها عىل أنها مخولة
للحديث عن الحراك الشعبي ،عىل غرار رشيد نكاز املرشح للرئاسيات
املثري للجدل.
(الحرة)2019/4/5 ،

 2019/4/9تهدد حملة النظام السوري املستمرة منذ مطلع شباط/
فرباير  2019عىل مناطق عدة يف شامل غرب سورية ،التفاهامت
الرتكية  -الروسية يف سوتيش حول تلك املنطقة ،وتدل عىل أن النظام
ٍ
ماض يف خطة هادفة إىل نسف هذا االتفاق وفتح الطريق أمام عمل
عسكري واسع النطاق ،يبقى ره ًنا مبوافقة موسكو ،والتي تحرض فيها
امللف السوري خالل زيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إليها.
وارتفعت حصيلة القتىل بني املدنيني من جراء الغارات املكثّفة التي
ش ّنتها قوات النظام عىل قرى وبلدات يف ريف إدلب ،يوم األحد ،يف
استمرار لتصعيد بدأ يف مطلع شباط /فرباير املايض ،وأدى إىل مقتل
وإصابة وتهجري آالف املدنيني يف شامل غرب سورية.
(تركيا بالعريب)2019/4/9 ،

ُجب عىل ذلك بقوة الشعب" ،هكذا
" 2019/4/10أن تستقيل  ..أو ت َ
اختار الجزائريون أن تكون رسالتهم إىل الرئيس املؤقت عبد القادر
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بن صالح مبارشة بعد تنصيبه ،عقب إقرار الربملان باإلعالن النهايئ عن
شغور منصب الرئيس ،وتفعيل املادة  102من الدستور.

املجلس أثارت انتقادات من معاريض التعديالت ،معتربين أن "الحوار
مل يشملهم".

 2019/4/10حدد الرئيس الجزائري املؤقت ،عبد القادر بن صالح،
الرابع من متوز /يوليو  ،2019تاريخًا إلجراء االنتخابات الرئاسية ،وهو
موعد يتزامن مع الذكرى الـ  57الستقالل الجزائر.

 2019/4/17أعلن رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد ،عن
اسم "خارطة طريق" لألشهر
أولويات حكومته يف املرحلة املقبلة ر ً
الستة القادمة وسط حالة احتقان يف الشارع التونيس بسبب غالء
املعيشة وزيادات يف أسعار الوقود.

(الجزيرة نت)2019/4/10 ،

(عرب )2019/4/10 ،48

 2019/4/11أدى النائب األول للرئيس السوداين ووزير الدفاع،
القسم
عوض بن عوف ،الذي قاد عملية االنقالب عىل عمر البشريَ ،
رئيسا للمجلس العسكري ،بالتزامن مع كرس آالف السودانيني
ً
حظر التجوال الذي أعلن عنه الجيش .وأورد التلفزيون السوداين
الرسمي أن عوض بن عوف يقود املجلس العسكري االنتقايل بصفته
رئيسا ،يف حني أدى الفريق كامل عبد املعروف املاحي اليمني نائ ًبا
ً
لرئيس املجلس.
(العريب الجديد)2019/4/11 ،

 2019/4/12أعلن رئيس املجلس العسكري يف السودان ،عوض بن
عوف ،تنازله عن رئاسة املجلس ،بعد يوم واحد من تنصيب نفسه،
وعي الفريق عبد الفتاح الربهان مكانه.
ّ
(العريب الجديد)2019/4/12 ،

 2019/4/13أعلنت املعارضة السودانية رفضها ألول بيان للرئيس
الجديد للمجلس العسكري االنتقايل ،عبد الفتاح الربهان ،مشددة
عىل استمرار االعتصامات والعصيان املدين حتى تحقيق سبعة
مطالب ،أعربت عن متسكها بها ،منها :االعتقال والتحفظ ومحاكمة
كل قيادات جهاز األمن واالستخبارات ،و"هي قيادات معروفة
بارتكاب جرائم ضد الشعب".
(شبكة األناضول)2019/4/13 ،

 2019/4/14أعلن املجلس العسكري االنتقايل يف السودان تأييده
تويل شخصية مستقلة رئاسة الحكومة.
(الرشوق)2019/4/14 ،

(إندبندنت عربية)2019/4/17 ،

(ميدل إيست أون الين)2019/4/17 ،

 2019/4/18رأت ست منظامت حقوقية ،يف بيان مشرتك ،أن
إجراءات التعديالت الدستورية يف مرص تتم يف مناخ "قمعي سلطوي"
قائم عىل "مصادرة" الرأي اآلخر ،و"تشويه وترهيب" املعارضني ،مبا
يف ذلك بعض أعضاء الربملان ،عىل حد تعبريها .وقالت منظامت
"مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان" ،و"الجبهة املرصية لحقوق
اإلنسان" ،و"مركز النديم" ،و"مركز بالدي للحقوق والحريات"،
و"لجنة الحرية" ،و"مبادرة الحرية" ،إن "مساعي مترير التعديالت
الدستورية عصفت بكافة الضامنات لعملية استفتاء تتسم بالحد
األدىن من النزاهة والحرية".
(يس إن إن)2019/4/18 ،

 2019/4/22قال التلفزيون الجزائري إنه تم توقيف خمسة
جزائريني من أصحاب املليارات يف إطار تحقيقات يف قضايا
فساد .وأضاف أن هؤالء الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعترب
أغنى رجل أعامل يف الجزائر ،وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف
التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز
بوتفليقة .وكان التلفزيون الجزائري قد أعلن يوم السبت أن
محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى،
ووزير املالية الحايل محمد لوكال ،وهام من املحيط املقرب من
الرئيس املتنحي عبد العزيز بوتفليقة ،يف إطار تحقيق بشأن
تبديد املال العام.
(فرانس )2019/4/22 ،24

 2019/4/15أمهل "مجلس السلم واألمن" التابع لالتحاد األفريقي،
"املجلس العسكري االنتقايل" بالسودان  15يو ًما لتسليم السلطة
لحكومة مدنية أو تعليق عضوية هذا البلد العريب .جاء ذلك خالل
مؤمتر صحفي للمجلس ،إثر جلسة عقدها بالعاصمة اإلثيوبية أديس
أبابا ،ملناقشة تطورات الوضع يف السودان.

 2019/4/22واصل آالف السودانيني اعتصامهم يف محيط القيادة
العامة للجيش السوداين يف العاصمة الخرطوم ،استجابة لنداء من
قوى "إعالن الحرية والتغيري" املعارض الذي أعلن تعليق تفاوضه مع
املجلس العسكري االنتقايل ،يف حني أعلن حزب الصادق املهدي رفضه
املشاركة يف الحكومة االنتقالية.

 2019/4/17بعد أكرث من شهرين عىل طرحها داخل مجلس النواب
املرصي أُقرت ،كام كان متوق ًعا سلفًا ،التعديالت الدستورية التي
تسمح للرئيس عبد الفتاح السييس بالبقاء يف السلطة حتى عام
 ،2030وذلك بعد أيام من انتهاء جلسات الحوار املجتمعي برعاية

 2019/4/22انطلقت بالجزائر مشاورات دعت إليها الرئاسة لبحث
األزمة التي تعيشها البالد وسط حضور ضعيف للطبقة السياسية
بسبب مقاطعة أحزاب املعارضة وأخرى من املواالة لها.

(القدس العريب)2019/4/15 ،

(العريب الجديد)2019/4/22 ،

(شبكة األناضول)2019/4/22 ،
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 2019/4/23وصل قطار ينقل مئات املحتجني إىل الخرطوم ،من
مدينة عطربة وسط البالد لالنضامم إىل االعتصام أمام مقر قيادة
الجيش ،ومطالبة املجلس العسكري بتسليم السلطة ملدنيني .جاء
ذلك تلبي ًة لدعوات املعارضة التي أعلنت استنكارها للتحركات
املرصية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السييس ،لتمديد املهلة
الزمنية التي منحها االتحاد األفريقي للمجلس العسكري لتسليم
السلطة لحكومة مدنية ،بعد إطاحتها بالرئيس املعزول عمر البشري.
(عرب )2019/4/23 ،48

 2019/4/26تجمع عدد كبري من املحتجني السودانيني خارج السفارة
املرصية يف الخرطوم ،منددين مبا وصفوه بـ "تدخالت مرصية" يف
شؤون السودان ،وذلك ضمن احتجاج حاشد تشهده البالد أطلق
عليه املتظاهرون اسم "مليونية السلطة املدنية".
(يب يب يس)2019/4/26 ،

 2019/4/27انتهت أوىل جلسات التفاوض بني املجلس العسكري
يف السودان و"قوى إعالن الحرية والتغيري" لبحث ترتيبات املرحلة
االنتقالية يف البالد ،وسط تفاؤل من الجانبني ،بينام قالت مصادر
لـ العريب الجديد إن الطرفني يقرتبان من االتفاق عىل مجلس
سيادي مختلط .وأكدت املصادر ،مبجرد انتهاء جلسة التفاوض ،أن

الجانبني اقرتبا من االتفاق عىل مجلس سيادي مختلط يتألف من
مدنيني وعسكريني يكون عىل رأس هيكلة الحكم يف الفرتة االنتقالية.
وشددت املصادر ذاتها عىل أن التوافق عىل الصيغة الجديدة بات
شبه مؤكد ،الفتة إىل أن تطمينات ستُقدم للطرفني من خالل تحديد
مهامت املجلس السيادي ،جنبًا إىل جنب مع مهامت مجلس الوزراء
واملجلس الترشيعي.
(العريب الجديد)2019/4/27 ،

 2019/4/30قال تجمع املهنيني السودانيني إن املجلس العسكري،
الذي وصفه بـ "النسخة الجديدة للنظام البائد" ،يحاول فض
االعتصام أمام القيادة العامة للقوات املسلحة يف العاصمة الخرطوم.
وقد هدد تجمع املهنيني السودانيني باللجوء إىل إعالن "اإلرضاب
السيايس الشامل والعصيان املدين" ،بعد بروز خالفات بني تحالف
قوى إعالن الحرية والتغيري واملجلس العسكري .واتهم تحالف قوى
إعالن الحرية والتغيري السوداين املعارض ،املجلس العسكري االنتقايل
بـ "عدم الجدية يف تسليم السلطة لحكومة مدنية" ،وأنه يسعى
لـ"احتكار السلطة لنفسه ،ويريد تكرار تجربة نظام الرئيس املخلوع
عمر البشري".
(العريب الجديد)2019/4/30 ،

