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ً
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سرام /راذآراذآ

 2020/1/1قالت وزارة الخارجية الليبية إن ترصيحات أمني جامعة
فست معنى التدخل الخارجي
الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،التي ّ
يف ليبيا واقتصاره عىل األجنبي فقط ،تضّ منت تفس ًريا مغلوطًا ومخالفًا
مليثاق جامعة الدول العربية.
(الجزيرة نت)2020/1/1 ،

 2020/1/1أعلنت السفارة األمريكية يف بغداد عن تعليق خدماتها
القنصلية ،بسبب هجامت ميليشيات عراقية موالية إليران عىل
مجمع السفارة.
(سكاي نيوز عربية)2020/1/1 ،

 2020/1/1أفرجت محكمة جزائرية عن أسعد ربراب ،أغنى رجل يف
الجزائر ،املتّهم يف قضايا فساد مايل ،وجاء اإلفراج بعد الحكم بالسجن
النافذ  6أشهر ،إضافة إىل عام حبس موقوف التنفيذ يف قضايا فساد
مايل ،وخ ُِصمت فرتة سجن ربراب من العقوبة املنطوق بها من
طرف املحكمة ،عىل اعتبار أنه أُ ِ
دخل سجن "الحراش" بالعاصمة يف
 22نيسان /أبريل .2019
(الجزيرة نت)2020/1/1 ،

معتقل،
ً
 2020/1/2أعلنت وزارة العدل الجزائرية إخالء سبيل 76
من بينهم لخرض بورقعة ،يف إطار سعي الدولة إلنهاء االحتجاجات
املستمرة عىل مدى عدة أشهر.
(آر يت العربية)2020/1/2 ،

 2020/1/2ص ّدق الربملان الرتيك مرشوع قرار يسمح بإرسال قوات
إىل ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعرتف بها األمم املتحدة
يف طرابلس.
(العريب الجديد)2020/1/2 ،

 2020/1/2استوىل مسلحون من املجلس االنتقايل عىل مليارات من
الرياالت اليمنية التابعة للبنك املركزي ت ُق ّدر قيمتها بنحو  30مليون
دوالر أمرييك ،وأعلنوا عزمهم التحفظ عليها ملنع وصولها إىل ما س َّموه
مجموعة فاسدة يف الحكومة اليمنية.
(الجزيرة نت)2020/1/2 ،

 2020/1/4دانت هيئة كبار علامء األزهر التصعيد يف امللف الليبي،
معلن ًة دعمها للموقف املرصي الذي يش ّدد عىل رضورة الحفاظ عىل
أمن وسالمة املنطقة بأكملها ،وأن "أي تدخل خارجي عىل األرايض
الليبية سيؤدي إىل ٍ
مزيد من تعقيد األوضاع يف ليبيا".
(العربية نت)2020/1/4 ،

 2020/1/5ص ّدق الربملان العراقي قرا ًرا يطالب الحكومة بـ "إنهاء
وجود" القوات األجنبية يف العراق ،ويضمن عدم استخدامها ألراضيه
ومجاله الجوي ومياهه ألي سبب ،ودعا مقتدى الصدر لطرد
األمريكيني بصورة "مذلة".
(دوتيش فيله عريب)2020/1/5 ،

 2020/1/6أعلن الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،عن تح ّرك
وحدات من الجيش الرتيك إىل ليبيا.
(سكاي نيوز عريب)2020/1/6 ،

 2020/1/6أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة العراقية،
عبد الكريم خلف ،البدء يف إعداد آلية إلخراج القوات األجنبية من
العراق ،وأضاف أن الحكومة العراقية قيدت حركة التحالف الدويل
ب ًّرا وج ًّوا.
(العريب الجديد)2020/1/6 ،

 2020/1/6أعربت العديد من دول العامل الكربى ،مثل فرنسا
وبريطانيا وأملانيا ،عن التزامها بالسيادة العراقية ،ورفضها تهديد
الرئيس األمرييك دونالد ترامب بفرض عقوبات عىل بغداد إذا أجربت
القوات األمريكية عىل مغادرة العراق.
(الجزيرة نت)2020/1/6 ،

 2020/1/8قال الزعيم الشيعي العراقي ،مقتدى الصدر ،إن األزمة
التي عاناها العراق قد انتهت ،وذلك يف أعقاب الترصيحات الصادرة
عن إيران والواليات املتحدة التي تن ّم عن عدم وجود نية للتصعيد،
ودعا الفصائل العراقية املسلحة إىل عدم تنفيذ هجامت ،داعيًا إىل
وجوب تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة عىل حامية سيادة العراق
واستقالله ،وإجراء انتخابات مبكرة ،مضيفًا أن العراقيني ما زالوا
يسعون إلنهاء الوجود األجنبي يف البالد.
(العربية نت)2020/1/8 ،

 2020/1/8أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفضها ما وصفتها
بـ "االعتداءات" اإليرانية عىل أراضيها واستهداف القواعد العراقية،
معتربة هذه الخطوة خرقًا لسيادتها ،ومشرية إىل أنها ستستدعي
السفري اإليراين إلبالغه بهذا االعرتاض.
(العريب الجديد)2020/1/8 ،

 2020/1/9شكّل عبد املجيد تبون ،الرئيس الجزائري ،لجن ًة لتعديل
الدستور تضم  17عض ًوا برئاسة أحمد لعرابة ،الخبري يف األمم املتحدة،
عىل أن تتوىل "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسري مؤسسات
الدولة" ،وتق ّدم إىل رئيس الجمهورية "مقرتحات وتوصيات بغرض
تدعيم النظام الدميقراطي" ،وسيكون أمامها ثالثة شهور لتقديم
مقرتحات للنقاش.
(فرانس )2020/1/9 ،24

 2020/1/10رفض نواب الربملان التونيس منح الثقة ألعضاء حكومة
رئيس الــوزراء املكلف ،الحبيب الجميل ،حيث ص ّوت  72نائبًا
علم أن الحكومة تحتاج
بـ "نعم" ،يف حني ص ّوت  134نائبًا بـ "ال"ً ،
إىل  109أصوات ليك تنال الثقة.
(آر يت العربية)2020/1/10 ،
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 2020/1/12قال املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني الليبية
إنه رصد خرقًا للهدنة من جانب قوات اللواء املتقاعد ،خليفة حفرت،
وذلك بعد دقائق من دخول اتفاق وقف إطالق النار ،املقرتح من
روسيا وتركيا ،حيز التنفيذ.
(الجزيرة نت)2020/1/12 ،

 2020/1/12قال رياض سالمة ،حاكم مرصف لبنان املركزي ،إنه
طلب صالحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها
املصارف العاملة يف البلد عىل املودعني ،وتوحيدها ،لضامن تطبيقها
عىل نحو عادل ومتسا ٍو عىل البنوك والعمالء.
(سكاي نيوز عربية)2020/1/12 ،

 2020/1/13طالب متظاهرون يف مسري ٍة نظّمها الحراك الثوري
الجنويب مبدينة عدن جنوب اليمن بإطالق رساح املعتقلني يف السجون
الرسية التابعة لدولة اإلمارات ،ويف مقدمتهم القياديان سامل الربيزي
وعبد الحميد الصبيحي ،وأكدوا رفضهم الوجود األجنبي يف البالد
ممثل يف التحالف السعودي  -اإلمارايت.
ً
(الجزيرة نت)2020/1/13 ،

 2020/1/13تتواصل االعتصامات يف العراق ببغداد ومحافظات
الوسط والجنوب ،بعد مئة يوم من انطالق االحتجاجات الشعبية يف
العراق ،بينام يستمر اإلرضاب العام عن الدوام يف أغلب الجامعات
واملدارس وعدد من الدوائر الحكومية ،يف إطار الضغط عىل الحكومة
من أجل تلبية مطالب املحتجني باإلصالح الشامل وتغيري الطبقة
السياسية الحالية.
(العريب الجديد)2020/1/13 ،

 2020/1/14أعلنت قوات "الدعم الرسيع" التابعة للجيش السوداين
تقليص قواتها املوجودة يف اليمن إىل  657جنديًّا.
(عرب )2020/1/14 ،48

 2020/1/15أعلن رئيس املجلس السيادي االنتقايل يف السودان،
قائل" :لن نسمح بحدوث انقالب يف السودان"،
عبد الفتاح الربهانً ،
مؤك ًدا أن جميع مباين املخابرات باتت تحت سيطرة الجيش .كام
أعلن أن الهدوء عاد إىل الخرطوم وجميع املناطق التي شهدت توت ًرا،
مضيفًا أن "الجيش متكن من القضاء عىل التمرد بأقل الخسائر".
(العربية نت)2020/1/15 ،

 2020/1/16أكدت أملانيا أن اللواء املتقاعد الليبي ،خليفة حفرت ،قَبِل
املشاركة يف مؤمتر برلني وااللتزام بوقف إطالق النار ،يف حني انتقد
رئيس حكومة الوفاق الوطني ،فايز الرساج" ،العجز األورويب" ،وسط
اتهامات لقوات حفرت بقتل مدنيني وقصف منشأة نفطية بطرابلس.
(الجزيرة نت)2020/1/16 ،

 2020/1/16أعلن مجلس السيادة االنتقايل يف السودان قبول
استقالة مدير جهاز املخابرات العامة ،أبو بكر دمبالب ،وتعيني جامل

عبد املجيد خلفًا له ،وذلك بعد يوم من تقديم دمبالب استقالته
عىل خلفية مترد مسلح نظمته مجموعة من العنارص التابعني لجهازه
يف الخرطوم.
(آر يت العربية)2020/1/16 ،

 2020/1/16انتقدت كتلة الحزب الدستوري الحر ما اعتربته صمت
رئاسة الجمهورية وضبابية املوقف التونيس إزاء تطور األوضاع يف
ليبيا ،مستنكرة الزيارة غري املعلنة التي قام بها الرئيس الرتيك ،رجب
طيب أردوغان ،بعد إعالنه يف مؤمتر صحفي أنه اتفق مع الرئيس
التونيس ،قيس سعيد ،عىل دعم حكومة الوفاق الوطني الرشعية
يف ليبيا ،وأن تركيا سرتسل قوات عسكرية إىل ليبيا إذا وافق الربملان
الرتيك عىل ذلك.
(املونيتور)2020/1/16 ،

 2020/1/18أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا أن قوات موالية
للواء املتقاعد ،خليفة حفرت ،أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة يف
رشق البالد.
(عريب )2020/1/18 ،21

 2020/1/19اتفق املشاركون يف مؤمتر برلني ،وهم أبرز الدول املعنية
بالنزاع الليبي ،عىل رضورة احرتام حظر إرسال األسلحة إىل ليبيا
وااللتزام بعدم "التدخل" يف النزاع.
(فرانس )2020/1/19 ،24

 2020/1/21أعرب مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل ليبيا ،غسان
سالمة ،عن معارضته إرسال قوات دولية لحفظ السالم إىل ليبيا.
(الرشق األوسط)2020/1/21 ،

 2020/1/21ح ّمل مصدر مسؤول يف الحكومة اليمنية املجلس
االنتقايل الجنويب مسؤولية عرقلة تنفيذ املصفوفة األخرية من اتفاق
الرياض ،من خالل "رفض تسليم األسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان
املكلفة بعملية حرص واستالم األسلحة ،وعدم االلتزام بعودة القوات
إىل املواقع املحددة وفقًا لالتفاق".
(وكالة األناضول)2020/1/21 ،

 2020/1/23أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ،عادل
الجبري ،أن الرياض تعرتف بوجود الحوثيني ،وأ ّن لهم دو ًرا يف اليمن،
قائل إنه لن يكون يف اليمن حزب الله جديد.
لكنه استدرك ً
(الجزيرة نت)2020/1/23 ،

املعتف بها ،التحالف
 2020/1/23طالب وزير يف الحكومة اليمنية َ َ
العريب ،بتوضيح ما حدث يف الهجوم الذي استهدف معسكر الحرس
قائل "لن نقبل إال بعالقة ندية
الرئايس يف محافظة مأرب ،وشدد ً
وسوية مع السعودية".
(عريب )2020/1/23 ،21

ددعلالا

134

سرام /راذآراذآ

 2020/1/26أعربت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن أسفها
الستمرار انتهاك "حظر التسليح" يف ليبيا ،رغم التعهدات التي ق ّدمتها
الدول املعنية بوقف تزويد أطراف الرصاع بالسالح خالل مؤمتر برلني.
(الجزيرة نت)2020/1/26 ،

 2020/1/28ناقش رئيس حكومة ترصيف األعامل بالعراق ،عادل
عبد املهدي ،ووزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،وضع القوات
األجنبية يف العراق ،يف ظل املطالبات بسحبها ،وتأمني السفارة
األمريكية يف بغداد بعد هجوم صاروخي جديد عليها.
(الجزيرة نت)2020/1/28 ،

 2020/1/29أمهل الرئيس العراقي ،برهم صالح ،الكتل الربملانية
مهل ًة لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء ،عادل عبد
املهدي ،املستقيل من منصبه.
(وكالة األناضول)2020/1/29 ،

 2020/1/30أعلن مكتب القائد العام للقوات املسلحة ،رئيس
حكومة ترصيف األعامل يف العراق ،عادل عبد املهدي ،استئناف
العمليات املشرتكة مع التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة.
(رويرتز)2020/1/30 ،

 2020/2/2أكدت وزارة الخارجية يف حكومة الوفاق الليبية عن
رغبتها يف أن يؤدي املغرب دو ًرا كب ًريا يف امللف الليبي" ،بناء عىل
توحيد موقف البلدين الشقيقني من األزمة الليبية" وتنسيق الجهود
لحلها.
(العريب الجديد)2020/2/2 ،

 2020/2/2نُظمت يف بغداد احتجاجات مناهضة للحكومة ورافضة
لتكليف وزير االتصاالت األسبق ،محمد توفيق عالوي ،بتشكيل
الحكومة العراقية ،بعد أشهر من االحتجاجات والشلل السيايس.
(الحرة)2020/2/2 ،

 2020/2/4أصدر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عف ًوا رئاس ًيا
يشمل  3471من سجناء الحق العام والرأي ،واملدانني يف قضايا عامة،
يف حني استثني من العفو فئات كاإلرهابيني واملتورطني يف جرائم
االغتصاب واملخدرات .وقد شمل العفو كل األشخاص املحكوم عليهم
واملحبوسني الذين تساوي عقوبتهم السجنية ستة أشهر أو تقل
عن ذلك.
(العريب الجديد)2020/2/4 ،

 2020/2/4قال مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل ليبيا ،غسان سالمة،
إن اجتامعات اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة ستبحث آليات
تحويل الهدنة إىل وقف دائم إلطالق النار يف ليبيا ،حيث إ ّن َ
طرف
الرصاع وافقا عىل ذلك.
(وكالة األناضول)2020/2/4 ،

 2020/2/5أكد الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،أنه يف حال
عدم انسحاب قوات األسد إىل خلف نقاط املراقبة الرتكية خالل
شباط /فرباير ،فإن الجيش الرتيك سيضطر إىل إجبارها عىل ذلك ،وذلك
ر ًّدا عىل استهداف الجنود األتراك من ِق َبل النظام السوري يف إدلب.
(وكالة األناضول)2020/2/5 ،

 2020/2/6أكد وزير اإلعالم السوداين الناطق باسم الحكومة ،فيصل
محمد صالح ،أن مجلس الوزراء السوداين مل يكن عىل علم بزيارة
رئيس املجلس السيادي ،عبد الفتاح الربهان ،إىل عنتيبي بأوغندا،
ولقائه برئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،وأن الحكومة
تفاجأت بترصيحات الربهان التي ق ّدم فيها إفادات مختلفة عام ذكره
يف اللقاء املشرتك معها.
(العريب الجديد)2020/2/6 ،

 2020/2/8يف الجزائر ،اعتُقل الناشط السيايس الشاب البارز ،إسالم
طبوش ،املعروف مبواقفه الداعمة للحراك السلمي واملطالِبة مبواصلة
الشعب الخروج إىل الشارع ،وذلك من مكان عمله ،بالتزامن مع
الجمعة الثانية والخمسني من عمر الحراك الشعبي يف الجزائر.
(االتحاد برس)2020/2/8 ،

 2020/2/8خرج مئات اللبنانيني يف بريوت يف مسريتني احتجاجيتني
تحت شعار "ال ثقة" و"لن ندفع الثمن" ،وجابت املسريتان عد ًدا من
شوارع العاصمة قبل أن تتو َّجها إىل املجلس النيايب إلعالن عدم ثقتهام
بحكومة حسان دياب.
(الجزيرة نت)2020/2/8 ،

 2020/2/9هدد تيار مقتدى الصدر يف العراق بـ "إسقاط" رئيس
الــوزراء املكلف ،محمد عالوي ،خالل ثالثة أيام ،يف حال ضمت
تشكيلته الحكومية املرتقبة شخصيات حزبية.
(وكالة األناضول)2020/2/9 ،

 2020/2/11أيدت املحكمة العسكرية بالجزائر األحكام السابقة
املتعلقة بسعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد
العزيز بوتفليقة ،ومحمد مدين امللقب بالجرنال توفيق ،وطرطاق
عثامن امللقب بالجرنال بشري ،وأوضحت أن املتهمني الثالثة صدرت يف
حقهم أحكام بالسجن ،يف  25أيلول /سبتمرب  ،2019مدتها  15عا ًما.
كام أمرت املحكمة بإطالق رساح زعيمة حزب العامل ،لويزة حنون،
بعد إبطال حكم سابق عليها بالسجن مدته  15عا ًما.
(سكاي نيوز عربية)2020/2/11 ،

 2020/2/11ص َّدق الربملان اللبناين الحكوم َة الجديدة برئاسة حسان
دياب ،حيث صوت  63نائبًا لصالح منح الثقة للحكومة ،مقابل رفض
 20نائ ًبا منهم ،وامتناع نائب واحد عن التصويت .وبالتزامن مع ذلك،
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تظاهر لبنانيون أمام مقر الربملان ،واندلعت الحقًا مواجهات بينهم
وبني القوى األمنية.
(فرانس )2020/2/11 ،24

 2020/2/11أكدت الحكومة السورية استمرار قواتها بـ "تنفيذ
مهامها الدستورية والوطنية" واستعدادها للرد عىل ما وصفته
بـ "اعتداءات املحتل الرتيك" ،مشرية إىل أن أنقرة ِ
تواصل "أعاملها
العدوانية" يف محاولة لوقف تقدم الجيش السوري يف ريف إدلب
الرشقي وريف حلب الجنويب الغريب.
(يس إن إن بالعربية)2020/2/11 ،

 2020/2/11أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة
يف دارفور عىل مثول املطلوبني لدى املحكمة الجنائية الدولية أمام
هذه الهيئة القضائية .ومن أبرز املطلوبني من املحكمة الرئيس
السوداين السابق عمر البشري.
(يب يب يس عريب)2020/2/11 ،

 2020/2/12ق ّدم الحراك الشعبي بالعراق قامئة مرشحني لرئاسة
الوزراء ،يف مسعى إلنهاء الخالف واالنقسام السيايس والشعبي الذي
خلّفه تكليف محمد توفيق عالوي بتشكيل الحكومة املقبلة.
(الجزيرة نت)2020/2/12 ،

 2020/2/12أعلنت األمم املتحدة أن موجة النزوح التي تشهدها
محافظة إدلب السورية منذ بداية كانون األول /ديسمرب  ،2019ت ُعد
األسوأ منذ بدء النزاع يف سورية ،حيث ف ّر نحو  700ألف شخص من
التصعيد العسكري لقوات النظام.
(دوتيش فيله عريب)2020/2/12 ،

 2020/2/15أعلن اللواء الليبي املتقاعد ،خليفة حفرت ،رفضه لقرار
مجلس األمن بشأن ٍ
وقف دائم إلطالق النار بالبالد.
(العريب الجديد)2020/2/15 ،

 2020/2/16قال رئيس املجلس األعــى للدولة الليبي ،خالد
بديل من
املرشي ،إنه ال يعول عىل املسار السيايس ،وإنه ليس ً
الحسم العسكري.
(الراية القطرية)2020/2/16 ،

حركة النهضة اإلسالمية االنسحاب من الحزام السيايس املرتقب لهذه
الحكومة ،وقرارها عدم منحها الثقة.
(وكالة سبوتنيك عريب)2020/2/17 ،

 2020/2/17أكدت جامعة الحوثيني وجود محادثات رسية مع
السعوديني بحثًا عن اتفاق سالم بني الطرفني املتحاربني منذ سنوات
يف اليمن ،وتزامن هذا التأكيد مع اعرتاف سعودي بهذه املحادثات
بعد نفي وجودها سابقًا.
(عرب )2020/2/17 ،48

 2020/2/20أكد الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،يف حوار
لجريدة لوفيغارو الفرنسية ،عزمه استكامل إجراء التغيري السيايس،
ووضْ ع ح ٍّد لتحكّم املال الفاسد يف الشأن العام ،معت ًربا أن الحراك
حقق كل مطالبه التي خرج من أجلها منذ شباط /فرباير .2019
(القدس العريب)2020/2/20 ،

 2020/2/20أعلن رئيس الوزراء التونيس ،إلياس الفخفاخ ،تشكيل
حكومته ،بعد ّ
تعث دام بضعة أسابيع منذ تكليفه بتأليفها ،وجاء
هذا اإلعالن الرسمي لتشكيل الحكومة بعد تغيريات طرأت مقارنة
بالتشكيلة املعلنة مسبقًا.
(يس إن إن بالعربية)2020/2/20 ،

 2020/2/21أعلن اللواء املتقاعد ،خليفة حفرت ،استعداده للموافقة
عىل وقف إطالق النار يف البالد ،إذا لُ ّبيت رشوطه التي تتضمن
"انسحاب القوات الرتكية واملرتزقة" منها ،ووقف إمدادات السالح
وتصفية الجامعات اإلرهابية يف العاصمة طرابلس.
(إندبندنت عربية)2020/2/21 ،

 2020/2/21خرجت يف الجزائر العاصمة ،ويف عدد من املدن،
مظاهراتٌ يف الجمعة الثالثة والخمسني للحراك الشعبي ،بالتزامن مع
حلول الذكرى األوىل النطالقه .وجدد املتظاهرون متسكهم مبطالب
الحراك الشعبي ،منها إقالة كافة رموز نظام الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليقة.
(العريب الجديد)2020/2/21 ،

 2020/2/22تص ّدر وسم "حكومة الفشل" مواقع التواصل االجتامعي،
وتظاهر محتجون يف بريوت وع ّدة مدن الليلة املاضية ،وذلك مبجرد
إعالن رئيس الوزراء اللبناين املكلف ،حسان دياب ،عن أسامء تشكيلة
الحكومة املؤلفة من عرشين وزي ًرا ،ووصفوا التشكيلة الجديدة بأنها
"حكومة املحاصصة السياسية".

 2020/2/16اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عىل إمتام أول
عملية تبادل واسعة لألرسى واملحتجزين منذ بداية النزاع ،وذلك
وفق ما أعلنت عنه األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر.

(الجزيرة نت)2020/2/22 ،

 2020/2/17اقرتب وصول الحكومة الجديدة التي يقودها إلياس
الفخفاخ إىل مراحل تشكيلها األخرية يف تونس ،وقرب انتهاء املهلة
الدستورية املحددة لعرضها عىل الربملان التونيس ،وذلك مع إعالن

(رويرتز)2020/2/22 ،

(فرانس )2020/2/16 ،24

 2020/2/22أمر رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله حمدوك ،إجراء
تحقيق يف استخدام قوات األمن العنف ضد محتجني يف الخرطوم
يو َمي  20و 21شباط /فرباير .2020
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 2020/2/25قال حزب الله اللبناين إنه يعارض السامح لصندوق
النقد الدويل بإدارة األزمة املالية ،رافضً ا أي قرض إنقاذ من الصندوق
الذي سيفرض حينئذ رشوطًا قاسية عىل البلد املثقَل بالدين.
(عريب )2020/2/25 ،21

 2020/2/26منح الربملان التونيس الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ،
وذلك بأغلبية  129صوتًا .ويف جلسة تصويت عامة بالربملان ،أوضح
قائل
الفخفاخ أن حكومته تتضمن كل التيارات السياسية والفكريةً ،
إنه سعى لتجسيد املصالحة الوطنية.
(العريب الجديد)2020/2/26 ،

 2020/2/27أقر الربملان اللبناين موازنة عام  ،2020عىل الرغم من
االحتجاجات واملواجهات التي متّت يف محيط الربملان ،وسط بريوت.
وقد ص ّوت  49نائبًا لصالح املوازنة ،يف حني عارضها  13نائبًا ،وامتنع
عن التصويت  8نواب.
(العريب الجديد)2020/2/27 ،

 2020/2/27أخفق مجلس النواب العراقي يف عقد جلسة مقررة ملنح
الثقة لحكومة محمد توفيق عالوي ،وقد أُ ّجلت الجلسة لعدم اكتامل
النصاب ،وخاللها احتدم الخالف بني رئيس الربملان ،محمد الحلبويس،
ونائبه األول ،حسن الكعبي ،حول رفع الجلسة.
(الحرة)2020/2/27 ،

 2020/2/29أعلن الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،مقتل أكرث
من  2100عنرص من قوات النظام السوري ،وتدمري نحو  300آلية،
مذكّ ًرا دعوته روسيا للتنحي جان ًبا وإفساح املجال أمام تركيا ملواجهة
النظام يف سورية.
(وكالة األناضول)2020/2/29 ،

