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

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
 1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2019
كلمات مفتاحية :الجزائر ،اليمن ،السودان ،ليبيا ،سورية ،لبنان ،مصر ،العراق ،تونس.
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 2019/11/1كشف إبراهيم البدوي ،وزير المالية السوداني ،عن
اتفاق بالده مع مؤسسات مالية دولية على إعفائها من الديون كليًا
قبل نهاية العام المقبل ،وأعلن أن موازنة بالده للعام المقبل سيمولها
أصدقاء السودان ،وأضاف أن الحكومة االنتقالية قدمت عشرين
مشرو ًعا للتمويل في الموازنة ،تشمل الكهرباء والماء والمواصالت،
وزيادة احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي.
(الجزيرة نت)2019/11/1 ،

 2019/11/1شهدت الجزائر تظاهرات شعبية واحتفاالت بتزامن
الذكرى الـ  65الندالع ثورة التحرير ضد االستعمار الفرنسي في
 1تشرين الثاني /نوفمبر  ،1954مع الجمعة الـ  37للحراك الشعبي
الذي يطالب بتغيير جذري للنظام في البالد.
(تي آر تي عربي)2019/11/1 ،

 2019/11/1تتواصل في مدينة جنيف السويسرية اجتماعات
اللجنة الدستورية حول سورية ،وذلك من خالل جلسات يستمر
فيها األعضاء تقديم وجهات نظرهم حيال الدستور السوري المقبل،
التواصل
َ
وعمل اللجنة ،وآفاق الحل السياسي ،في ظل َرفْض النظامِ
مع المعارضة ،حيث رفض مقترحات ُمقدمة من المبعوث األممي،
غير بيدرسون ،بشأن العمل المشترك في قيادة اللجنة الدستورية
بين الرئيسين المشاركين؛ األول أحمد الكزبري عن النظام ،والثاني
هادي البحرة عن المعارضة.
(العربي الجديد)2019/11/1 ،

 2019/11/1قال علي أكرم البياتي ،المتحدث باسم المفوضية
العليا المستقلة لحقوق اإلنسان في العراق ،إن عدد القتلى منذ
قتيل ،فيما تجاوز
بدء االحتجاجات في العراق ارتفع إلى ً 264
عدد المصابين نحو  12ألف شخص .وقد تظاهر اآلالف في وسط
العاصمة بغداد ،ومحافظات أخرى عراقية ذات أغلبية شيعية،
احتجا ًجا على سوء األوضاع االقتصادية ،وتدني مستوى الخدمات،
وارتفاع معدالت البطالة.
(سي إن إن بالعربية)2019/11/1 ،

 2019/11/2أعلنت السلطة المستقلة لالنتخابات بالجزائر
قبول ملفات خمسة مترشحين لسباق الرئاسة المقرر في
رئيسا الوزراء
 12كانون األول /ديسمبر من بين  23متقد ًما ،وهم َ
السابقان ،عبد المجيد تبون وعلي بن فليس ،واألمين العام للتجمع
الوطني الديمقراطي ووزير الثقافة األسبق ،عز الدين ميهوبي ،ورئيس
جبهة المستقبل ،عبد العزيز بلعيد ،ورئيس حركة البناء الوطني ،عبد
القادر بن قرينة .ومن بين المتقدمين الذين رفضت ملفاتهم الوزير
السابق عبد القادر ساحلي ،رئيس الحزب الوطني الجمهوري ،الذي
دعم بوتفليقة حتى بعد انطالق الحركة االحتجاجية.
(الجزيرة نت)2019/11/2 ،

 2019/11/2أعلن مسؤولون سعوديون ويمنيون أن الحكومة اليمنية
والمجلس االنتقالي سيوقعان "اتفاق الرياض" ،الذي تم التوصل إليه
في وقت سابق ،وسط رفض من مكونات الحراك الجنوبي ،وذلك
بحضور ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،والرئيس اليمني،
عبد ربه منصور هادي.
(الجزيرة نت)2019/11/2 ،

 2019/11/4دخلت قوات الدرك الجزائرية لفض احتجا ًجا للقضاة
داخل محكمة بمدينة وهران باستخدام القوة ،وقد أدى ذلك إلى
ضجة على منصات التواصل االجتماعي.
(بي بي سي عربي)2019/11/4 ،

 2019/11/4أعلنت قوى إعالن الحرية والتغيير في السودان ت َوافُق
جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول ،عمر البشير ،للمحكمة
الجنائية الدولية ،إذا برأه القضاء السوداني.
(الجزيرة نت)2019/11/4 ،

 2019/11/5وقعت الحكومة اليمنية – المعترف بها دول ًيا –
والمجلس االنتقالي الجنوبي ،في العاصمة السعودية الرياض ،اتفاقًا
يقتسمان بموجبه السلطة في اليمن .وبموجب االتفاق ،سيتولى
المجلس االنتقالي الجنوبي عد ًدا من الوزارات في الحكومة اليمنية،
وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
(فرانس )2019/11/5 ،24

 2019/11/5قال رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،إنه
يق ّر بشرعية التظاهرات في بالده وسلم ّيتها ،معتب ًرا أن كل مطالب
المتظاهرين مشروعة ،مؤك ًدا أن قوات األمن ال تستخدم الرصاص
الحي في تفريق المتظاهرين .وأعرب عن ترحيبه بمطالب استقالة
الحكومة ،بشرط توفير البديل ،مشي ًرا إلى أنه ال يمكن إجراء
انتخابات مبكرة إال بحل البرلمان العراقي ،مشد ًدا على أنه لن
يسمح بأن تكون حكومته لـتصريف األعمال ،كما حذر مما سماه
"فراغًا سياسيًا".
(سي إن إن بالعربية)2019/11/5 ،

العمل على
َ
 2019/11/7أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان
تشكيل المجلس التشريعي قبل  17تشرين الثاني /نوفمبر ،2019
إنفاذًا لوثيقة االتفاق الخاص بانتقال السلطة ،إال أن تشكيل المجلس
التشريعي يواجه "عوائق حقيقية" ،في ظل اعتراض الحركات
المسلحة وقوى المعارضة ،إضافة إلى أن االئتالف الحاكم لم يحسم
خياراته بعد.
(الجزيرة نت)2019/11/7 ،

 2019/11/7شكل رئيس الوزراء السوداني ،عبد الله حمدوك ،لجنة
للتحقيق في مالبسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله بالقاهرة،
وقد كان شاه ًدا على عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش
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بالعاصمة الخرطوم .وعهد حمدوك إلى اللجنة بالتحقيق وجمع
المعلومات ،واتخاذ اإلجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة.
(وكالة األناضول)2019/11/7 ،

 2019/11/7أعلن الفريق الركن قيس المحمداوي ،قائد الجيش
العراقي في بغداد ،أن قوات األمن أعادت في العاصمة فتح جميع
الطرق التي قطعها محتجون على مدى أيام.
(وكالة األناضول)2019/11/7 ،

 2019/11/8نزل آالف المحتجين في الجمعة الـ  38للحراك
في الجزائر ،إلى شوارع العاصمة الجزائرية ،للتعبير عن رفضهم
لالنتخابات الرئاسية المقررة في  12كانون األول /ديسمبر ،ور ًدا
على انتقادات قائد أركان الجيش الوطني لحركة االحتجاج الذي
قال إن شعار "دولة مدنية ال عسكرية" يهدف إلى "هدم أسس
الدولة الوطنية".
(فرانس )2019/11/8 ،24

 2019/11/8في أول إعالن دولي ،أقرت األمم المتحدة في بيان لها
عن دور للحكومة المصرية في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي،
قائل ًة إن "ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن
وصفها بأنها وحشية" ،الفتة االنتباه إلى أن موت مرسي يمكن
"قتل عقاب ًيا تعسف ًيا من ِق َبل الدولة".
اعتباره وفق هذا الظروف ً
(العربي الجديد)2019/11/8 ،

 2019/11/8وجه رئيس البرلمان التونسي بالنيابة ،عبد الفتاح
مورو ،دعو ًة إلى النواب الجدد المنتخبين لجلسة االفتتاح وأداء
اليمين الدستورية في  13تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019من أجل
انتخاب رئيس البرلمان الجديد.
(العربي الجديد)2019/11/8 ،

 2019/11/9دخلت احتجاجات لبنان أسبوعها الرابع .وبعد إغالق
الطرق وثبات المحتجين بساحات البالد الرئيسة ،بدأ المتظاهرون
بالتجمهر أمام بعض مؤسسات الدولة ،التي ساهمت  -في رأيهم
 في دعم الفساد .وكان مصرف لبنان بمدينة طرابلس واح ًدا منتلك المؤسسات التي رأى المحتجون فيها مساهمة غير مباشرة في
عمليات الفساد.
(فرانس )2019/11/9 ،24

 2019/11/9كشف التقرير األممي لفريق الخبراء التابع للجنة
دول أعضا ًء في األمم
العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا أن ً
المتحدة خرقت منظومة حظر األسلحة المفروضة على ليبيا ،من
بينها اإلمارات والسودان وتركيا واألردن ،وأن السودان والفريق
محمد حمدان حميدتي ،لم يلتزما بالعقوبات األممية التي تقضي
بحظر تقديم دعم عسكري ألطراف الصراع في ليبيا ،مشي ًرا إلى أن
ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أُ ِ
رسلوا إلى الشرق

الليبي في يوليو /تموز  2019لحماية بنغازي ،وتمكين قوات اللواء
المتقاعد خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس.
(الجزيرة نت)2019/11/9 ،

 2019/11/9أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر ،كمال
فنيش ،رفض الطعون التي أودعها تسعة مرشحين قدموا ملفاتهم في
السابق للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات ،وتم إسقاط أسمائهم
لعدم استيفائهم الشروط القانونية.
(الجزيرة نت)2019/11/9 ،

 2019/11/9بدأت القوات العراقية تفريق المتظاهرين المطالبين
بـ "إسقاط النظام" ،بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يهدف إلى
اإلبقاء على السلطة الحالية ،حتى إن لزم األمر استخدام القوة
إلنهاء االحتجاجات.
(فرانس )2019/11/9 ،24

 2019/11/10قررت حركة النهضة التونسية ترشيح زعيمها ،راشد
الغنوشي ،لمنصب رئيس البرلمان التونسي ،مؤكدة نيّتها أ ْن يكون
رئيس الوزراء من صفوف الحركة نفسها .ولم تعلن الحركة اسم
الشخصية التي ترشحها لتشكيل الحكومة.
(فرانس )2019/11/10 ،24

 2019/11/12أكدت لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان العراقي مقتل
شخصا وإصابة  15ألفًا آخرين في االحتجاجات ،وكان أغلبهم
323
ً
من المحتجين إثر مواجهات مع قوات األمن والفصائل المسلحة،
بينما اتهم دبلوماسيون من عدة دول ،في جلسة أممية ،الحكوم َة
العراقية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
(الجزيرة نت)2019/11/12 ،

 2019/11/13كثف الجيش اللبناني ،في ظل اتخاذ تدابير أمنية
مشددة ،من انتشار قواته على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري
في بعبدا بالعاصمة بيروت .وتأتي اإلجراءات عقب تصاعد الغضب
الشعبي بعد إذاعة مقابلة تلفزيونية للرئيس ميشال عون ،ثم سقوط
قتيل من المحتجين على يد أحد عناصر الجيش.
(دايلي صباح)2019/11/13 ،

 2019/11/14قُتل أربعة متظاهرين وأصيب  62في بغداد بعدما
أُصيبوا بقنابل غاز مدمع أطلقتها القوات األمنية ،وذلك مع دخول
االحتجاجات يومها الـحادي والعشرين للمطالبة بإصالحات
سياسية واقتصادية.
(الجزيرة نت)2019/11/14 ،

 2019/11/14أعرب الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،عن أمله بشأن
"إمكانية والدة الحكومة خالل األيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام
التكليف والتأليف" ،وأكد أن مطالب المعتصمين في الساحات
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ستكون "أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في
القريب العاجل".

اتفاق الرياض الذي ينص على تقاسم السلطة مع المجلس االنتقالي
الجنوبي المدعوم من اإلمارات.

 2019/11/15نقل عبد المهدي الكربالئي عن ممثل المرجعية
الشيعية في العراق ،علي السيستاني ،قوله إن إقرار قانون جديد
مقبول ،وإن التدخالت
ً
لالنتخابات ال يمنح الفرصة للتغيير لن يكون
الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة لتحويل العراق إلى ساحة
صراع وتصفية حسابات سيكون الخاسر فيها هو الشعب.

 2019/11/19أبدى الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،استعداده
لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي ،وقال في لقاء
مع المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ،إن "الحكومة الجديدة
ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي".

(سي إن إن بالعربية)2019/11/14 ،

(الجزيرة نت)2019/11/15 ،

 2019/11/16خيمت حالة من الصمت والتريث لدى جل األحزاب
التونسية ،إثر تكليف رئيس الجمهورية ،قيس سعيد ،للحبيب
الجملي بتشكيل الحكومة ،بعدما أرجأت أغلب األحزاب اإلفصاح
عن مواقفها إلى حين اجتماع هياكلها والتحقق من هذه "المناورة
السياسية" التي مضت في تنفيذها حركة النهضة ،الفائزة في
االنتخابات التشريعية.
(العربي الجديد)2019/11/16 ،

 2019/11/16وقّع المرشحون الخمسة لالنتخابات الرئاسية في
الجزائر ،المقررة في  12كانون األول /ديسمبر " ،2019ميثاق أخالق
الحملة االنتخابية" في العاصمة.
(العربية)2019/11/16 ،

 2019/11/17انطلقت في الجزائر رسم ًيا حملة االنتخابات
الرئاسية المقرر إجراؤها في  12كانون األول /ديسمبر ،2019
وتــدوم هــذه الحملة  21يو ًما ،يدخل بعدها المرشحون في
مرحلة الصمت االنتخابي.
(سكاي نيوز عربية)2019/11/17 ،

 2019/11/17خالل اجتما ٍع مغلق في المنطقة الخضراء ببغداد،
حضره رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،وعدة قيادات
سياسية فاعلة في البالد ،جرى طرح مشروع الذهاب إلى اإلعالن
الرسمي عن انتخابات مبكرة في العراق ،شريطة التصويت على
قانون االنتخابات الجديد ،وتشكيل مفوضية انتخابات.
(العربي الجديد)2019/11/17 ،

 2019/11/17سحب وزير المالية اللبناني السابق ،محمد الصفدي،
اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية ،بعدما تمت
قائل
تسميته من أطراف سياسية مرش ًحا لرئاسة الحكومة المنتظرةً ،
إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع
الفرقاء السياسيين".
(دويتشه فيله)2019/11/17 ،

 2019/11/18عاد رئيس الوزراء اليمني ،معين عبد الملك ،برفقة
عدد من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن ،في إطار تنفيذ

(الجزيرة نت)2019/11/18 ،

(الجزيرة نت)2019/11/19 ،

 2019/11/19أعلنت قوى إعالن الحرية والتغيير تأجيل تكوين
المجلس التشريعي حتى نهاية كانون األول /ديسمبر  ،2019بعدما
كان منتظ ًرا اكتمال تسمية نوابه بحلول  17تشرين الثاني /نوفمبر،
وهو ما عده قانونيون "خرقًا" للوثيقة الدستورية الموقعة بين
التحالف الذي قاد االحتجاجات ،والقادة العسكريين الذين شاركوا
في إطاحة الرئيس المعزول ،عمر البشير ،غير أن قوى التغيير
ال ترى أن إعالنها تأجيل تشكيل المجلس يتطلب تعديل الوثيقة
الدستورية ما دام القرار قد ات ُّخذ بالتوافق بين المكون العسكري
والمدني بالمجلس السيادي االنتقالي لمصلحة ُعليا ،وهي تحقيق
السالم الذي يُعد إحدى أولويات الحكومة االنتقالية.
(الجزيرة نت)2019/11/19 ،

 2019/11/19في محاول ٍة منه الستيعاب غضب الشارع ،يستعد رئيس
الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،لإلعالن عن تعديالت وزارية،
وصفها بـ "اإلصالحية" ،تركز على الحقائب الخدمية واالقتصادية.
(تي آر تي عربي)2019/11/19 ،

 2019/11/20تسعى الحكومة الفرنسية ،بالتواصل مع شركاء من
بينهم الواليات المتحدة ،لحشد دعم بهدف عقد مؤتمر دولي
خاصا مؤخ ًرا إلى لبنان
بشأن لبنان .وكانت فرنسا قد أوفدت مبعوث ًا ً
لبحث األوضــاع ،ولتأكيد أن تشكيل حكومة لبنانية هو أمر بيد
اللبنانيين وحدهم.
(فرانس )2019/11/20 ،24

 2019/11/20وقّعت قبيلتَا "الهدندوة" و"البني عامر" بالسودان
اتفاق صلح لوقف االقتتال ،وذلك في إثر اشتباكات قبلية بمدينة
بورتسودان ،فُر َِض على إثرها حظر التجوال في المدينة بعد سقوط
قتلى وجرحى .ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء السوداني ،عبد
الله حمدوك ،مدينة بورتسودان ،حيث إن ملف إحالل السالم من
أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك خالل الفترة االنتقالية.
(القدس العربي)2019/11/20 ،

 2019/11/21أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ،فالح
الفياض ،أن ما يحدث حال ًيا في العراق هو حركة احتجاجية مطالبة
باإلصالح ،وليس ثورة ،مشد ًدا على أن النظام السياسي في البالد
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ديمقراطي يمكن فيه تغيير الحكومة خالل نصف ساعة ،من دون
الحاجة إلى قلب نظام الحكم.
(الجزيرة نت)2019/11/21 ،

 2019/11/24استنكر تجمع المهنيين السودانيين تصريحات
رئيس المجلس السيادي االنتقالي ،الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
التي قال فيها إن السعودية واإلمارات ظلتا تدعمان السودان منذ
استقالله ،وقال التجمع إن هذه التصريحات مستغربة وتخالف
واقع الحال.
(العربي الجديد)2019/11/24 ،

 2019/11/27أقر البرلمان العراقي مشروع قانون االنتخابات المحلية،
لكن الخالفات منعت إقرار مشروع قانون االنتخابات التشريعية
الجديد ،حيث صوت أعضاء مجلس النواب لمصلحة تعديل قانوني
ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس
األقضية والنواحي الحالية التابعة لها ،ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة
مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة .وبموجب
التعديل أيضً ا ،لن تجري انتخابات مجالس جديدة ،بل سيقتصر األمر
على انتخاب الحكومات المحلية المتمثلة في المحافظين ونوابهم.
(الجزيرة نت)2019/11/27 ،

 2019/11/28سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين
العراقيين ،أغلبهم في مدينة الناصرية ،في أحد أكثر األيام دموية
منذ اندالع االحتجاجات الشعبية في البالد.
(القدس العربي)2019/11/28 ،

 2019/11/29ألغت السلطات السودانية قانون النظام العام واآلداب
العامة ،كما أقرت في الوقت ذاته قانونًا لتفكيك نظام الرئيس
المعزول ،عمر البشير ،يتضمن حل الحزب الحاكم سابقًا.
(إندبندنت عربية)2019/11/29 ،

 2019/12/1صوت البرلمان العراقي لمصلحة قبول استقالة رئيس
الوزراء ،عادل عبد المهدي.
(رويترز)2019/12/1 ،

 2019/12/9أعلن الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،تأجيل المشاورات
مع نواب البرلمان بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة ،بنا ًء على
رغبة معظم الكتل النيابية وطلبها ،وذلك بهدف إفساح المجال أمام
المزيد من المشاورات واالتصاالت .وجاء التأجيل بعد حديث عن
رئيسا للوزراء.
"توافق سني" على إعادة تسمية سعد الحريري ً
(بي بي سي عربي)2019/12/9 ،

 2019/12/10قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية،
بسجن رئيسي الوزراء السابقين ،أحمد أويحيى وعبد المالك سالل،

تبا ًعا بـ  15و 12عا ًما نافذًا ،في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل
الخفي لحملة الرئيس المستقيل ،عبد العزيز بوتفليقة.
(الجزيرة نت)2019/12/10 ،

 2019/12/11فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة كان مقر ًرا
أن يصوت فيها على مشروع قانون لالنتخابات النيابية مثير للجدل.
(وكالة األناضول)2019/12/11 ،

 2019/12/13أعلنت السلطة المستقلة لالنتخابات في الجزائر أن
نسبة المشاركة في االنتخابات الرئاسية قُدرت بـ  41.1في المئة في
الداخل بعد غلق مراكز التصويت.
(تي آر تي عربي)2019/12/13 ،

 2019/12/13أعلنت هيئة االنتخابات الجزائرية فوز رئيس الوزراء
السابق ،عبد المجيد تبون ،بانتخابات الرئاسة" ،حيث حصل على 58
في المئة من األصوات".
(إندبندنت عربية)2019/12/13 ،

 2019/12/14قضت محكمة سودانية بإيداع الرئيس المعزول ،عمر
البشير ،مؤسسة إصالحية لمدة عامين ،ومصادرة المبالغ المالية،
بعد اتهامه بالحصول على أموال من مصادر أجنبية ،واستخدامها
بطريقة غير قانونية.
(بي بي سي عربي)2019/12/14 ،

 2019/12/16اتهم وزير الخارجية اليمني ،محمد الحضرمي،
المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إمارات ًيا بعرقلة تنفيذ الترتيبات
األمنية والعسكرية التفاق الرياض بين الحكومة والمجلس ،الموقع
في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019كما قال وزير النقل اليمني ،صالح
أي بند من بنود اتفاق الرياض ،باستثناء عودة
الجبواني ،إنه لم يُنفّذ ّ
رئيس الوزراء التي وصفها بالشكلية.
(الجزيرة نت)2019/12/16 ،

 2019/12/18أخفق البرلمان العراقي في تمرير التعديالت
المقترحة على قانون االنتخابات ،وذلك بسبب الخالفات الشديدة
بين الكتل النيابية.
(وكالة األناضول)2019/12/18 ،

 2019/12/19تعهد الرئيس الجزائري الجديد ،عبد المجيد تبون،
بُعيد تنصيبه ،بإصالحات سياسية تشمل تعديل الدستور ،على نح ٍو
حصن الجزائر من الحكم الفردي ،وتحقيق مطالب الحراك الشعبي،
يُ ّ
وتنويع االقتصاد ،ومكافحة الفساد.
(بوابة الشرق)2019/12/19 ،

 2019/12/20قال رئيس الحكومة اللبنانية ال ُمكلف ،حسان دياب،
إنه سيبدأ في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدةُ ،مشد ًدا على أن
هدفه تشكيل حكومة اختصاصيين ،ونفى أن يكون محسوبًا على
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حزب الله ،في حين خرجت احتجاجات في مدن عدة رافضة تكليف
دياب بتشكيل الحكومة.
(الجزيرة نت)2019/12/20 ،

 2019/12/23فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة الستكمال
التصويت على مواد قانون االنتخابات المختَلَف فيها بين الكتل
النيابية .ولتحديد الكتلة البرلمانية األكبر المنوط بها ،ترشيح شخصية
لمنصب رئيس الحكومة ،وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.
(وكالة األناضول)2019/12/23 ،

 2019/12/24قال الناطق باسم الرئاسة التركية ،إبراهيم قالين ،إن
البرلمان يعمل على تفويض برلماني إلرسال قوات تركية إلى ليبيا،
إذا اقتضت الحاجة والتطورات هذا األمر .ولكنه أكد أن أنقرة ترى
أن الحل السياسي هو األصل ،وأن الحل العسكري غير ُم ٍ
جد ،وأضاف:
"سنستمر في دعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ،هذا الدعم
قد يكون على شكل تدريبات عسكرية ،أو في مجاالت أخرى مثل
الدعم السياسي".
(الجزيرة نت)2019/12/24 ،

 2019/12/24أقر مجلس النواب العراقي قانونًا جدي ًدا لالنتخابات
بنظام الترشح الفردي ،وهو مطلب رئيس للمحتجين.
(عرب )2019/12/24 ،48

 2019/12/28عين الرئيس الجزائري ،عبد المجيد تبون ،الدكتور عبد
رئيسا للوزراء ،وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
العزيز جراد ً
(فرانس )2019/12/28 ،24

 2019/12/29قال وزير اإلعالم السوداني ،فيصل محمد صالح ،إن
الحكومة االنتقالية قررت إرجاء رفع الدعم عن الوقود ،الذي كان
مقر ًرا في موازنة عام .2020
(العربية)2019/12/29 ،

 2019/12/29قال رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا ،خالد
المشري ،إنه ال مكان لخليفة حفتر في أي تسوية سياسية ،وإن
حفتر أصبح من الماضي حتى عند حلفائه.
(الجزيرة نت)2019/12/29 ،

 2019/12/31اندلعت تظاهرات في عد ٍد من المناطق العراقية
احتجا ًجا على استهداف القوات األميركية قوات الحشد الشعبي،
بينما هدد رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،بمراجعة
العالقة مع التحالف الدولي.
(الجزيرة نت)2019/12/31 ،

