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

ً
توثيقــا ألبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربي ،في
يتضمــن هــذا التقريــر
المدة  1أيار /مايو 30-حزيران /يونيو .2019
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين ،السودان ،الجزائر.
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ويلوي  /زومتزومت

 2019/5/2أفرجت السلطات السعودية مؤقتًا عن خمس ناشطات،
مام يرفع عدد الناشطات الاليت أطلق رساحهن مؤقتًا عىل ذمة
املحاكمة إىل مثانية .وقال حساب معتقيل الرأي السعودي عىل تويرت
"تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت بشكل مؤقت عن أربع
من املعتقالت ،وهن :د .هتون الفايس ،ود .عبري النمنكاين ،والسيدة
أمل الحريب زوجة فوزان الحريب ،واملستشارة ميساء املانع" .وأضاف
الحساب يف تغريدة أخرى أنه تم اإلفراج املؤقت عن الطالبة شدن
العنزي ،بعد سنة من االعتقال التعسفي الذي تسبب يف تأخر
تخرجها إىل العام املقبل .لريتفع عدد من تأكَّد اإلفراج املؤقت عنهن
إىل خمس ناشطات سعوديات.
(الجزيرة نت)2019/5/2 ،

 2019/5/3ص ّدقت لجنة الحقوق والحريات مبجلس نواب الشعب
التونيس باإلجامع عىل تقريرها حول مرشوع القانون األسايس،
واملتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ .وكان الرئيس التونيس اتخذ قرا ًرا،
يف  5نيسان /أبريل  ،2019بتمديد حالة الطوارئ شه ًرا واح ًدا ،ينتهي
يف  5أيار /مايو  .2019وقد تم إعالن حالة الطوارئ يف تونس يف
نهاية عام  ،2015إثر تفجري إرهايب ،ومنذ ذلك الحني تم متديدها
مرات عدة.
(مرصاوي)2019/5/3 ،

 2019/5/7قضت محكمة النقض املرصية بتأييد حكم اإلعدام
متهم يف قضية "تنظيم أجناد مــر" ،والسجن املؤبد
بحق 13
ً
متهم ،والسجن  15عا ًما ملتهمني اثنني ،والسجن  7سنوات
لـ ً 17
لـ  7متهمني ،وذلك بعد إدانتهم بـ "استهداف وقتل رجال الرشطة،
وتهديد األمن والسلم العام" .وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت يف
 7كانون األول /ديسمرب  ،2018بهذه األحكام .ودانت املحكمة املتهمني
بـ "تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مرص عىل خالف أحكام القانون
وتول قيادة فيه واالنضامم له ،وتصنيع
بهدف تعطيل العمل بالدستورّ ،
وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية ،وتلقي تدريبات خارج
البالد .وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الرشطة واملنشآت العامة يف
الفرتة من نهاية  2013حتى أيار /مايو ."2015
(عرب )2019/5/7 ،48

 2019/5/10تج ّمع لألسبوع الثاين عرش عىل التوايل يف الجزائر،
عرشات آالف من املحتجني يف العاصمة ،مطالبني بإزاحة النخبة
الحاكمة يف البالد ،يف أول مظاهرة رمضانية منذ بدء الحراك يف
 22شباط /فرباير  .2019ويطالب املتظاهرون بإجراء تغيري جذري،
عرب املطالبة برحيل كبار الشخصيات من السياسيني ورجال األعامل
الذين يحكمون الجزائر منذ استقاللها عن فرنسا يف عام .1962
(يب يب يس عريب)2019/5/10 ،

 2019/5/10دعا حزب العامل الجزائري يف بيان له إىل وقفة تضامنية،
للمطالبة بإطالق رساح األمني العام للحزب ،لويزة حنون ،فو ًرا ،املوجودة
رهن الحبس االحتياطي يف إطار اتهامها يف قضية سعيد بوتفليقة شقيق
رئيس الدولة السابق .وقال البيان إن حنون يف عزلة بحبسها املؤقت،
بينام ترفض السلطات السامح ملسؤويل حزبها وعائلتها بزيارتها .وقد
عب الحزب عن قلقه حيال الحالة الصحية لحنون ،مضيفًا أن وضعها
ّ
الصحي ليس جي ًدا ،وهي تتناول أدوية مرات عدة يف اليوم.
(روسيا اليوم)2019/5/10 ،

 2019/5/19قــررت محكمة جنايات القاهرة املنعقدة مبعهد
أمناء الرشطة يف طرة جنوب العاصمة املرصية القاهرة ،األحد
 19أيار /مايو  ،2019تجديد حبس عبد املنعم أبو الفتوح املرشح
الرئايس األسبق ورئيس حزب مرص القوية  45يو ًما واملعتقل منذ
شباط /فرباير  2018عىل ذمة التحقيقات ،يف اتهامه بالتحريض ضد
مؤسسات الدولة واالنضامم إىل جامعة إرهابية .وكشف املحامي خالد
عيل املرشح الرئايس األسبق عن أوضاع مأساوية يعانيها أبو الفتوح يف
محبسه .وقال يف تدوينة عىل حسابه عىل فيسبوك ،إن صحة أبو الفتوح
تدهورت ،نتيجة حبسه يف زنزانة انفرادية ال يخرج منها سوى نصف
ساعة يوم ًيا ،وإنه فقد جز ًءا كب ًريا من وزنه ،وطلب أكرث من مرة تحويله
إىل املستشفى لتلقّي العالج من دون استجابة.
(الجزيرة نت)2019/5/19 ،

 2019/5/26أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات
رئيسا الوزراء
التحقيق االبتدايئ لـ  12مسؤولً حكوم ًيا سابقًا ،من بينهم َ
السابقان أحمد أويحيى وعبد املالك السالل .وإىل جانب أويحيى
وسالل ،وردت أسامء  8وزراء سابقني هم عبد الغني زعالن وزير األشغال
العمومية والنقل السابق ،ووزير النقل األسبق عامر تو ،ووزير النقل
واألشغال العمومية األسبق بوجمعة طلعي ،وكريم جودي وزير املالية
األسبق ،وعامرة بن يونس وزير التجارة والصناعة األسبق ،وعبد القادر
بوعزقي وزير الزراعة السابق ،وعامر غول وزير األشغال العمومية
والسياحة األسبق ،وعبد السالم بوشوارب وزير الصناعة واملناجم األسبق.
كام ضمت القامئة محافظَني اثنني هام عبد القادر زوخ وايل الجزائر
العاصمة األسبق ،ومحمد جامل خنفار وايل البيض السابق .وقد أحيلت
التحقيقات إىل املحكمة .وذكر تلفزيون النهار أن التّهم املوجهة إليهم
تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والترشيع املعمول به.
( TRTعريب)2019/5/26 ،

 2019/5/28أعلنت قوى الحرية والتغيري يف السودان اعتزامها
تنفيذ إرضاب يف القطاعني العام والخاص الثالثاء واألربعاء  28و29
أيار /مايو  .2019وقالت إنه مل يحدث أي تقدم يف ملف التفاوض
مع املجلس العسكري ،وال وجود ملقرتحات جديدة لالستامع إليها.
(الجزيرة نت)2019/5/28 ،
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 2019/6/3اقتحمت قوات سودانية ساحة االعتصام أمام مقر قيادة
الجيش وسط الخرطوم ،حيث ُسمع دوي رصاص كثيف ،وسقط
قتىل وجرحى أثناء االقتحام .وأعلنت قوى إعالن الحرية والتغيري
قتيل ومئات الجرحى من ج ّراء ما سمتها "مجزرة اعتصام
سقوط ً 13
القيادة" ،وقالت إن منطقة االعتصام ال يوجد بها إال أجساد القتىل
الذين مل يستطيعوا إجالءهم .وأكدت لجنة أطباء السودان املركزية
سقوط قتىل وجرحى من ج ّراء محاولة فض االعتصام ،وناشدت
األطباء والكوادر الطبية التوجه إىل ستة مستشفيات قرب ميدان
االعتصام .وقالت اللجنة إن قوات املجلس العسكري أطلقت
الذخرية الحية داخل مستشفى رشق النيل املرجعي ،كام اقتحمت
قوات من الرشطة والدعم الرسيع مستشفى رويال كري بالقرب من
مكان االعتصام.
(الجزيرة نت)2019/6/3 ،

 2019/6/5أصدر العاهل املغريب ،امللك محمد السادس ،مبناسبة
عيد الفطر ،عف ًوا ملك ًيا عن  107أشخاص اعتُقلوا عىل خلف ّية حركتَني
احتجاج ّيتَني شهدهام املغرب بني عا َمي  2016وُ ،2018عرفوا باسم
"معتقيل الريف وجرادة" .وأوضح بيان لوزارة العدل أ ّن العفو شمل
معتقل دينوا عىل خلفية "حراك الريف" ،و 47آخرين دينوا يف
ً
60
إطار احتجاجات "جرادة".
(العريب الجديد)2019/6/5 ،

 2019/6/6قال الرئيس الجزائري املؤقت ،عبد القادر بن صالح ،إن
املجلس الدستوري قرر تأجيل االنتخابات الرئاسية ،مضيفًا أن الظرف
الراهن يحتّم عليه االستمرار يف تح ّمل مسؤولية رئاسة الدولة حتى
انتخاب رئيس جديد .ودعا بن صالح الطبقة السياسية واملجتمع املدين
إىل حوار من أجل الوصول إىل توافق عىل تنظيم انتخابات رئاسية "يف
أقرب اآلجال" ،وذلك بعد إعالن املجلس الدستوري أخ ًريا "استحالة"
تول بن صالح ،الذي
إجراء االنتخابات يف  4متوز /يوليو  .2019وقد َّ
كان يرأس مجلس األمة ،رئاسة الدولة يف  9نيسان /أبريل ،2019
بعد أسبوع من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،تحت
ضغط الشارع والجيش ،تطبيقًا ملا ينص عليه الدستور يف حال خلو
منصب الرئاسة.
(الجزيرة نت)2019/6/6 ،

 2019/6/10أدى رئيس وزراء إقليم شامل العراق السابق ،نيجريفان
رئيسا منتخبًا لإلقليم ،وسط حضور
بارزاين ،اليمني الدستورية بوصفه ً
رفيع عىل مستوى العراق والعامل .وانتخب برملان إقليم شامل العراق،
نهاية أيار /مايو  ،2019بارزاين مرشح الحزب الدميقراطي الكردستاين،
رئيسا لإلقليم بغالبية  68صوتًا من مجموع األعضاء الحارضين البالغ
ً

عددهم  81من أصل  111برملان ًيا .وانطلقت مراسم أداء القسم،
االثنني  10حزيران /يونيو  ،2019يف قاعة سعد عبد الله بأربيل،
عاصمة اإلقليم ،وبحضور الرئيس العراقي برهم صالح ،ورئيس
مجلس النواب محمد الحلبويس ،والعديد من الوفود واملسؤولني
والشخصيات من العراق والعامل.
(وكالة أنباء األناضول)2019/6/10 ،

 2019/6/11قضت املحكمة العسكرية يف الجزائر بعقوبة اإلعدام
عىل  3ضباط كبار سابقني من املخابرات الجزائرية الخارجية ،إلدانتهم
بتهم التآمر ضد الدولة ،وترسيب األرسار ،والتخابر مع جهات أجنبية.
(روسيا اليوم)2019/6/11 ،

 2019/6/12أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق،
أحمد أويحيى ،الحبس املؤقت ،بعد التحقيق معه يف قضايا فساد،
وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي .وأودع أويحيى سجن الحراش،
حيث ُسجن أيضً ا رجال األعامل عيل حداد ويسعد ربراب ومحي
الدين طحكوت وابنه وأخواه واإلخوة كونيناف.
(فرانس )2019/6/12 ،24

 2019/6/17وفاة الرئيس املرصي السابق ،محمد مريس ،خالل جلسة
محاكمته يف قضية التخابر مع حركة حامس .وأوضح التلفزيون
الرسمي أن مريس ،الذي كان يبلغ من العمر  68عا ًما ،طلب الكلمة
من رئيس املحكمة وسمح له بها .وعقب إنهاء مريس كلمته ،أصيب
بنوبة قلبية تويف بعدها عىل الفور .وقد تويف مريس داخل معهد أمناء
الرشطة يف طرة ،حيث كانت تُعقد جلسة املحكمة برئاسة املستشار
محمد شريين فهمي .ويقع معهد أمناء الرشطة ،املالصق لسجن طرة،
بضاحية املعادي جنويب القاهرة.
(يب يب يس عريب)2019/6/18 ،

 2019/6/27أغلق العسكريون املتقاعدون يف لبنان جميع الطرق
الرئيسة التي تربط املحافظات اللبنانية بالعاصمة بريوت .وتأيت هذه
الخطوة يف إطار مواجهة العسكريني املتقاعدين ملرشوع موازنة عام
متس حقوقهم.
 ،2019والبنود التي يعتربونها ّ
(روسيا اليوم)2019/6/27 ،

 2019/6/27اقتحم متظاهرون عراقيون مبنى السفارة البحرينية
يف العاصمة بغداد ،احتجا ًجا عىل استضافة "مؤمتر املنامة" .وأرضم
عرشات املتظاهرين النريان يف العلم اإلرسائييل يف ساحة السفارة،
ورفعوا العلم الفلسطيني ،وردد املتظاهرون شعارات تندد
رشا
بالدول التي شاركت يف املؤمتر الذي اعتربوه "استهدافًا مبا ً
للقضية الفلسطينية".
(وكالة أنباء األناضول)2019/6/27 ،

