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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 .2020
كلمات مفتاحية :العراق ،السودان ،الجزائر ،مصر ،ليبيا.
Keywords: Iraq, Sudan, Algeria, Egypt, Libya.
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رياني /يناثلا نوناكوناك

 2020/11/1تظاهر مئات العراقيني ضد الحكومة يف بغداد ،حيث
أعادت السلطات فتح ساحة التحرير أمام حركة املرور بعد أن أزالت
خيم كانت قد نصبتها الحركة االحتجاجية.
ً
(مونت كارلو)2020/11/1 ،

 2020/11/1اختتم الجزائريون عملية التصويت عىل دستور جديد
للجزائر ،وسط إقبال ضعيف عىل املشاركة ،وذلك بعد مرور نحو
رئيسا ،وبعد أقل من عامني عىل
عام عىل انتخاب عبد املجيد تبون ً
انطالق املظاهرات التي أطاحت سلفه عبد العزيز بوتفليقة.
(الجزيرة نت)2020/11/1 ،

 2020/11/2أعلنت ،ستيفاين وليامز ،مبعوثة األمم املتحدة للدعم يف
ليبيا باإلنابة ،أ ّن وف َدي اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة أحرزا تقد ًما
يف محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطالق النار .وقالت يف مؤمتر
صحفي ،عقدته بعد انتهاء الجلسة االفتتاحية من املحادثات التي
تستضيفها غدامس" :هناك توافق وتقدم ملحوظ توصل إليه الضباط
العرشة ،وهو أمر مشجع ج ًّدا ومهم لنقل هذه الروح واملسؤولية إىل
الطبقة السياسية".
(الحرة)2020/11/2 ،

 2020/11/3أصــدر القضاء العراقي مذكرة قبض يف حق أحد
املستشارين يف رئاسة الوزراء بتهمة "الفساد" .وقالت وكالة األنباء
العراقية إن "القضاء أصدر أم ًرا بإلقاء القبض بحق رعد محسن غازي
الحارس ،املستشار يف هيئة املستشارين برئاسة الوزراء ،والوكيل
األسبق يف وزارة الكهرباء" .وأضافت أن "مذكرة القبض تأيت بنا ًء عىل
شكوى مقدمة ضده من اللجنة التحقيقية الدامئة ،املشكلة باألمر
الديواين  ."29ويف آب /أغسطس املايض ،أصدر رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،أم ًرا ديوانيًّا رقم  ،29يقيض بتشكيل لجنة تحقيق عليا
مرتبطة مبكتبه ،مهمتها التحقيق يف قضايا الفساد والجرائم الجنائية
الكربى .وقال الكاظمي ،حينها ،إن "اللجنة ستُمنح جميع الصالحيات
الستعادة هيبة الدولة وحقوقها".
(وكالة األناضول)2020/11/3 ،

 2020/11/3قال أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين إ ّن بالده
ستُجري انتخابات مجلس الشورى يف ترشين األول /أكتوبر 2021؛
ما يفتح الباب أمام تصويت املواطنني الختيار أعضاء املجلس الذي
تأسس قبل نحو عقدين من الزمن.
(رويرتز)2020/11/3 ،

 2020/11/4رصح مقربون من رئيس الوزراء العراقي ،مصطفى
الكاظمي ،بأ ّن تحركه لتشكيل كتلة سياسية خاصة به  -من أجل
خوض االنتخابات املبكرة  -تضم سياسيني وناشطني برزوا يف تظاهرات
ترشين األول /أكتوبر .2019
(العريب الجديد)2020/11/4 ،

 2020/11/7بدأ االقرتاع يف املرحلة الثانية من انتخابات مجلس
النواب املرصي الذي من املتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس
عبد الفتاح السييس .وتشمل املرحلة الثانية من االنتخابات الترشيعية
 13محافظة؛ من بينها القاهرة ،ودلتا النيل ،وقناة السويس ،وشامل
وجنوب سيناء .وعىل غرار املرحلة األوىل ،يستمر االقرتاع يومني.
وكانت املرحلة األوىل من االنتخابات ،التي شملت الجيزة واإلسكندرية
ومحافظات صعيد مرص (الجنوب) ،قد أُجريت يو َمي  24و 25ترشين
األول /أكتوبر .وتجري االنتخابات عىل مرحلتني النتخاب  568عض ًوا،
وفقًا لنظام انتخايب معقد يقيض بانتخاب نصفهم بالقامئة املغلقة
والنصف اآلخر بالنظام الفردي .ويبلغ إجاميل عدد مقاعد مجلس
ويعي رئيس الجمهورية  28نائ ًبا.
النواب  596مقع ًداّ ،
(فرانس )2020/11/7 ،24

 2020/11/8كشف تقرير مراقبة الحملة االنتخابية الرئاسية األخرية
وجو َد إخالالت كثرية ج ًّدا؛ منها ما يرتقي إىل مصاف التجاوزات
ِ
الخطرة .وقد سلمت محكمة املحاسبات القامئني عىل السلطة
التنفيذية منذ أيام ،تقريرها املتعلق مبراقبة متويل الحمالت االنتخابية
لالنتخابات الرئاسية املاضية.
(الرشوق)2020/11/8 ،

 2020/11/9بدأت أعامل ملتقى الحوار السيايس الليبي ،يف تونس
اليوم ،برعاية األمم املتحدة ومشاركة  75شخصية ليبية تم اختيارها
بعد تعهدها بعدم الرتشح ألي منصب تنفيذي أو رئايس يف الفرتة
التحضريية أو السلطات املؤقتة التي ميكن أن تكون ضمن مخرجات
امللتقى ،وذلك لبحث الرتتيبات الالزمة التي تسمح بإجراء انتخابات
يف البلد بأرسع وقت ممكن.
(العرب القطرية)2020/11/9 ،

 2020/11/11أسدل الستار عىل مرحلة االقرتاع النتخابات الربملان
التاسع عرش عام  ،2020حيث وصلت إىل  29.9يف املئة يف عموم
دوائر اململكة الـ  ،23وذلك بعد إصدار مجلس مفويض الهيئة
بدل
املستقلة لالنتخاب قرا ًرا بتمديد االقرتاع حتى الساعة التاسعةً ،
من الساعة السابعة ،من دون حدوث مفاجآت أو خروقات جسيمة
تخل بالعملية االنتخابية ،ترافقت مع التزام انسيايب بقواعد السالمة
العامة يف ظل "الجائحة" .وشارك يف العملية االنتخابية ما مجموعه
مليون و 387ألفًا و 710من املقرتعني ،من بينهم  638081مقرتعة
(بنسبة  26.11يف املئة) ،مقابل  749629مقرت ًعا (بنسبة 34.12
يف املئة).
(الغد األردنية)2020/11/11 ،

 2020/11/12أعلن املجلس الدستوري النتائج النهائية لالقرتاع
الخاص باالستفتاء املتعلق مبرشوع تعديل الدستور ،الذي جرى يف
مطلع ترشين الثاين /نوفمرب  .2020أ ّما النتائج النهائية لالقرتاع التي
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أعلن عنها رئيس املجلس ،كامل فنيش ،فهي متمثّلة بأ ّن الناخبني
املسجلني عىل مستوى الرتاب الوطني بلغ عددهم ،23.559.320
أ ّما عدد الناخبني املسجلني اإلجاميل ،مبَن يف ذلك املقيمون بالخارج،
فقد بلغ  .24.466.618وبلغ عدد الناخبني املصوتني عىل مستوى
الرتاب الوطني  ،5.616.481يف حني بلغ عدد الناخبني املصوتني
اإلجاميل ،مبَن يف ذلك املقيمون يف الخارج .5.661.551 ،وبلغت نسبة
املشاركة  23.84يف املئة ،وبلغ عدد األوراق امللغاة  ،637.308وبلغ
عدد األصوات املعرب عنها  ،5.024.239وبلغ عدد الناخبني املصوتني
بـ "نعم" 3.356.091؛ أي ما نسبته  66.80يف املئة ،يف حني بلغ عدد
الناخبني املصوتني بـ "ال"1.668.148 :؛ أي ما نسبته  33.20يف املئة.
(اإلذاعة الجزائرية)2020/11/12 ،

 2020/11/12انطلقت اجتامعات اللجنة العسكرية املشرتكة ""5+5
يف مدينة رست وسط ليبيا ،حيث يلتقي ممثلون عن قوات حكومة
الوفاق الوطني وقوات اللواء املتقاعد خليفة حفرت بحضور بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا .وتناقش االجتامعات آليات تطبيق
اتفاق وقف إطالق النار الدائم الذي تم توقيعه يف جنيف خالل
الشهر املايض .وتعمل اللجنة املشرتكة عىل تشكيل لجان فرعية من
أعضائها متثّل حكومة الوفاق وقوات حفرت ،لإلرشاف عىل تحديد
جداول زمنية لفتح الطرق بني أقاليم ليبيا الثالثة (طرابلس ،وبرقة،
وفزان) ،وسحب القوات األجنبية واملرتزقة.
(الجزيرة نت)2020/11/12 ،

 2020/11/12أكّد الناطق الرسمي باسم املحكمة االبتدائية بتونس،
محسن الدايل ،أن "النيابة العموم ّية باملحكمة االبتدائية ستتخذ
اإلجراءات الالزمة ،إزاء التجاوزات واإلخالالت التي كشف عنها تقرير
دائرة املحاسبات بخصوص انتخابات سنة  ،2019حال تلقيها إشعا ًرا
يف الغرض من محكمة املحاسبات" .وأوضح الدايل أن النيابة العمومية
عمل بالفصلني  15و 24من القانون املحدث
مبحكمة املحاسبات ً -
ملحكمة القضاء العديل  -هي التي تتوىل إشعار النيابة العمومية
مبحكمة القضاء العديل بوجود جرائم خالل العملية االنتخابيّة ،مش ًريا
تتلق حتى اليوم أي إشعار من النيابة
إىل أ ّن النيابة العمومية مل ّ
العمومية مبحكمة املحاسبات.
(ألرتا تونس)2020/11/12 ،

 2020/11/13أكدت ستيفاين وليامز ،مبعوثة األمم املتحدة للدعم يف
ليبيا باإلنابة ،أ ّن املشاركني يف ملتقى الحوار السيايس الليبي ،املنعقد
يف تونس ،توصلوا إىل اتفاق متهيدي من أجل إنهاء الفرتة االنتقالية
وتنظيم انتخابات شفافة يف غضون  18شه ًرا ،مشددة عىل أنه "تم
تحقيق انفراج يف املحادثات السياسية ،وخريطة الطريق املتفق عليها
التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية يف البالد" .وأضافت
وليامز أن املشاركني وافقوا عىل خريطة طريق توضح خطوات

لتوحيد املؤسسات الليبية ،الفتة االنتباه إىل أن "اللجنة العسكرية
يف رست تسري نقاشاتها يف أجواء بناءة وأحرزت تقد ًما بشأن اتفاق
وقف إطالق النار".
(الرشق القطرية)2020/11/13 ،

 2020/11/16بدأت منظامت املجتمع املدين واألحـزاب املرصية
املعارضة متارس ضغوطها عىل النظام املرصي ،بهدف الحصول عىل
مساحة أكرب من حرية الحركة ،وانتقاد مامرسات الحكومة يف ملفات
أهمها الحريات وانتهاكات حقوق اإلنسان.
(العريب الجديد)2020/11/16 ،

 2020/11/17استقبلت املحكمة اإلدارية العليا املرصية ،نحو 70
طع ًنا عىل قرارات الهيئة الوطنية لالنتخابات .وبلغت نسبة املشاركة
يف الجولة الثانية  29.5يف املئة ،وشهدت فوز القامئة الوطنية "من
أجل مرص" ،بقيادة حزب "مستقبل وطن" ،باملقاعد الـ  142املخصصة
للقوائم لهذه الجولة ،لتحصل القامئة بذلك عىل كل مقاعد القامئة يف
املرحلتني التي يبلغ عددها  284مقع ًدا .و ُحسم  41مقع ًدا فرديًا "من
أصل  141مخصصة للفردي" يف الجولة الثانية ،وحصل عىل معظمها
مرشحو "مستقبل وطن" ،الذي يتنافس مرشحوه عىل معظم مقاعد
اإلعادة يف املرحلتني األوىل والثانية .وحال نجاح معظمهم ،سيحظى
الحزب املؤيد للحكومة املرصية باألغلبية الربملانية.
(الجريدة الكويتية)2020/11/17 ،

 2020/11/18قالت منظمة مرصية حقوقية بارزة إن قوات األمن
ألقت القبض عىل عضو كبري بها ،وذلك بعد ثالثة أيام من اعتقال
مديرها اإلداري بنا ًء عىل اتهامات تشمل االنضامم إىل جامعة
إرهابية .وجاء القبض عىل االثنني بعد أن زار دبلوماسيون كبار
منظمة "املبادرة املرصية للحقوق الشخصية" من أجل الحصول عىل
إفادة بشأن وضع حقوق اإلنسان يف  3ترشين الثاين /نوفمرب .ونددت
منظمة العفو الدولية مبا وصفته "التصعيد املخيف لحملة السلطات
املرصية عىل املجتمع املدين".
(دويتشه فيله)2020/11/18 ،

 2020/11/20اعتربت املتحدثة باسم مفوضة األمم املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان اعتقال ثالثة مدافعني عن حقوق اإلنسان يف مرص
"تطو ًرا مقلقًا للغاية" ،وأ ّن هذا األمر يسلط الضوء عىل الوضع
الشديد الصعوبة لناشطي املجتمع املدين يف البلد.
(أخبار األمم املتحدة)2020/11/20 ،

 2020/11/22اتصل رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي بالرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس ،إلخباره بآخر تطورات قضية مقتل
ريجيني .وذكرت وكالة  TGCOM 24اإليطالية أن كونتي أكد
للسييس أن امل ّدعني يف النيابة العامة يف روما يرشعون يف توجيه
االتهامات لـ  5ضباط مرصيني كبار ،وبدء محاكمتهم يف روما ،وأنهم
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ميتلكون أدلة قاطعة عىل تورط الضباط يف األمن الوطني املرصي
املسجلني لديها ،قبل عامني ،يف عملية خطف الباحث اإليطايل
وتعذيبه وقتله ،وأنهم سيطلبون تسليم الضباط لروما .وأكدت أن
القضاء اإليطايل ميهل النائب العام املرصي مهلة أخرية ،تنتهي يف 4
كانون األول /ديسمرب  ،2020لتقديم الرد النهايئ بخصوص تقديم
املتورطني يف جرمية قتل ريجيني عم ًدا ،وأنه سيتم غلق التحقيقات
نقل عن مصادرها،
ونقلها إىل املحكمة اإليطالية .وقالت الوكالةً ،
إن محاكمة عمالء املخابرات املرصية الـ  5ستتم ،يف أي حال ،حتى
لو مل تعرتف القاهرة برشعية اإلجراء اإليطايل ،موضحة أ ّن املدعني
اإليطاليني مقتنعون بأ ّن األدلة التي تم جمعها تثبت تورط جهاز
كامل.
األمن املرصي تورطًا ً

بنقدها فقط .وأشار إىل أن يف القرار " 2254أربعة عنارص أساسية
ال ميكن التخيل عنها وقوى الثورة واملعارضة تقوم بالتحضري لكل
هذه امللفات ،ويف مقدمتها ملفات املعتقلني وهيئة الحكم االنتقايل
والحكم غري الطائفي والدستور" .وأكد أن االنتخابات ذات الصدقية
هي "االنتخابات التي تأيت يف سياق ما بعد تشكيل هيئة الحكم
االنتقايل وصياغة دستور جديد للبالد برعاية األمم املتحدة" ،وأ ّن "أي
انتخابات عكس ذلك سواء التي جرت سابقًا أو التي ستجري [ ]...غري
رشعية" ،وأنها "ال تهم السوريني" وأنه "ال ميكن ألحد أن يشارك بها أو
قائل" :إذا ذهب النظام يف انتخابات
يعرتف بنتائجها" .وتابع الحريري ً
مقبلة ،فعلينا امليض مع املجتمع الدويل من أجل رفع الرشعية عنه
وعدم السامح له بالحديث بلسان السوريني يف املحافل الدولية".

 2020/11/24شددت جينني هينيس بالسخارت ،املمثلة الخاصة
لألمني العام يف العراق عىل رضورة تعزيز القدرة املؤسسية االنتخابية
يف العراق ،ودعت الجهات املعنية إىل أن تكثف جهودها و"أن تفكر
بدل من العقبات" .جاء ذلك خالل إحاطة افرتاضية قدمتها
يف الحلول ً
أمام مجلس األمن .وقالت رئيسة بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق
إن الربملان العراقي قام مؤخ ًرا بوضع الصيغة النهائية للترشيعات
االنتخابية الالزمة ،مشرية إىل أن البعثة تعمل حال ًّيا ،بنا ًء عىل
تفويضها ،عىل تكثيف املساعدة الفنية .ويف أواخر األسبوع املايض،
قالت بالسخارت إن الحكومة العراقية بعثت برسالة إىل مجلس األمن
تطلب "الحصول عىل مزيد من الدعم واملساعدة الفنية ومراقبة
االنتخابات يف إطار دعم بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق".
وأكدت أن االنتخابات ،املزمع إجراؤها يف حزيران /يونيو من العام
املقبل ،ستكون مبلكية وقيادة عراقية ،مشرية إىل أن مسؤولية إجراء
انتخابات ذات صدقية ال تقع عىل عاتق السلطات العراقية فحسب،
بل تقع عىل عاتق جميع األطراف االنتخابية العراقية ،وجميع الفاعلني
السياسيني واملواطنني العراقيني .وأشارت إىل أن الشعب العراقي،
وخاصة النساء والشباب ،ميكنهم  -بدافع من الرغبة الوطنية -
تحسني بلدهم ،واغتنام هذه الفرصة لجعل أصواتهم مسموعة ،سواء
كانوا ناخبني أو مرشحني .وشددت عىل رضورة أن تظل االستعدادات
االنتخابية خالية من التدخل السيايس يف جميع مراحلها.

 2020/11/25نددت املنظمة املعنية بحقوق اإلنسان بـ "املعاملة
القاسية والالإنسانية التي تعرض لها يف السجن جارس عبد الرازق،
املدير التنفيذي للمبادرة املرصية للحقوق الشخصية" ،وقد اعتربت
دليل عىل "تصميم السلطات املرصية عىل تصعيد هذه
املنظمة ذلك ً
الحملة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان" .ووفق منظمة العفو
الدولية ،فإن جارس عبد الرازق احتجز يف "الحبس االنفرادي يف زنزانة
باردة ،و ُحرم من املالبس الدافئة والفراش".

(عريب )2020/11/22 ،21

(أخبار األمم املتحدة)2020/11/24 ،

 2020/11/24قال رئيس االئتالف السوري املعارض ،نرص الحريري،
إن االنتخابات الوحيدة التي ميكن أن يشارك بها االئتالف هي التي
ستأيت بعد تطبيق الحل السيايس وفق قرار مجلس األمن ،2254
مشد ًدا عىل أنه "ال ميكن املشاركة يف أي انتخابات أخرى يجريها
النظام السوري" .وطالب الحريري يف مؤمتر صحفي ،املجتمع
الدويل بالعمل عىل منع النظام من إجراء انتخابات وعدم االكتفاء

(املدن)2020/11/24 ،

(دويتشه فيله)2020/11/25 ،

 2020/11/26دعا مؤمتر لـ "القوى الوطنية" السوريةُ ،عقد افرتاضيًا،
إىل إسقاط االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ،عىل
خلفية إعالن "االئتالف" عن تشكيل "مفوضية وطنية لالنتخابات"،
لكنه تراجع عن ذلك الحقًا تحت ضغط الشارع املعارض.
(تلفزيون سوريا)2020/11/26 ،

 2020/11/28اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي املجتمعون بطنجة
عىل عقد "جلسة التئام مجلس النواب مبدينة غدامس مبارشة حال
العودة" .وجاء يف بيانهم الختامي أن "املقر الدستوري النعقاد
مجلس النواب هو مدينة بنغازي ،وذلك إلقرار كل ما من شأنه إنهاء
االنقسام مبجلس النواب ،ومبا ميكنه من أداء استحقاقاته عىل أكمل
وجه" .وأضاف البيان الصادر عن اجتامع أعضاء مجلس النواب الليبي
بطنجة بشامل املغرب ،يف  23ترشين الثاين /نوفمرب ،أنهم عازمون
عىل "امليض قُد ًما نحو الوصول إىل إنهاء حالة الرصاع واالنقسام
بكافة املؤسسات والحفاظ عىل وحدة وكيان الدولة وسيادتها عىل
كامل أراضيها".
(دويتشه فيله)2020/11/28 ،

 2020/12/1شهدت مدينة النارصية ،جنوب العراق ،تدفّق آالف
املحتجني بعد أن قىض مواطن متأث ًرا بجروحه يف صدامات جرت
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خالل األسبوع املايض بني محتجني مناهضني للحكومة ومنارصين
لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

االنتخابية الخمس يختار الكويتيون  10مرشحني بكل دائرة ،ليصبح
العدد النهايئ من املقاعد  50مقع ًدا.

 2020/12/2تشهد تونس تصاع ًدا يف وترية االحتجاجات الجهوية عىل
أساسا بالتنمية والتشغيل .وتقوم أغلب هذه
خلفية مطالب تتعلق ً
االحتجاجات عىل االعتصام يف بعض املؤسسات والرشكات الصناعية
الحيوية يف اقتصاد البلد؛ ما يؤدي إىل تعطيلها بهدف الضغط
عىل السلطات.

 2020/12/8دعت وكيلة األمني العام للشؤون السياسية ،روزماري
ديكارلو ،جميع أصحاب املصلحة السياسيني يف السودان إىل االنخراط
يف مشاورات ب ّناءة لضامن إنشاء هيئة متثيلية شاملة تعكس تنوع
متثيل ملحوظًا للمرأة.
املشهد االجتامعي والسيايس يف البلد ،وتتضمن ً
جاء ذلك يف إحاطتها اليوم الثالثاء أمام جلسة مجلس األمن حول
الوضع يف السودان وأنشطة بعثة األمم املتحدة املتكاملة للمساعدة
االنتقالية يف السودان (يونيتامس).

(فرانس )2020/12/1 ،24

(فرانس )2020/12/2 ،24

 2020/12/3قالت املبادرة املرصية للحقوق الشخصية إن السلطات
أطلقت معتقليها الثالثة من سجن طرة ،وإن هؤالء عادوا إىل منازلهم
بعد  15يو ًما من حبسهم عىل ذمة التحقيق .يأيت ذلك بعد إدانات
دولية واسعة العتقال فريق املبادرة املرصية ،جاءت من دول كربى
ومنظامت حقوقية دولية .كام تأيت التطورات بعد يوم واحد من
املؤسس واملدير
َد ْهم قوات األمن املرصية منزل أرسة حسام بهجتِّ ،
باإلنابة للمبادرة املرصية ،من دون أن تعرث عليه ،وفق البيان.
وكانت املنظمة قد ذكرت أن قوات األمن ألقت القبض عىل مديرها
التنفيذي ،بعد أيام من اعتقال عضوين كبريين آخرين يف املنظمة،
بنا ًء عىل اتهامات تشمل االنضامم إىل جامعة إرهابية.
(الجزيرة نت)2020/12/3 ،

 2020/12/6أطلق متظاهرون يف مدينة النارصية العراقية جنويب
البلد مبادرة تقدموا بها إىل رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،تدعو
إىل التزام الحكومة بضامن نزاهة االنتخابات ،مقابل فض االعتصام
وتوقيف االحتجاجات .وتتضمن املبادرة ،التي سميت "مبادرة ساحة
الحبويب" نسبة إىل الساحة التي يعتصم بها املتظاهرون ،مطالب منها
"عقد مؤمتر للحوار الوطني بإرشاف األمم املتحدة واملجتمع الدويل،
وحامية املتظاهرين من االغتياالت ،والكشف عن مصري املختطفني،
ومحاكمة املسؤولني عن قتل املتظاهرين.
(يب يب يس عريب)2020/12/6 ،

 2020/12/6أظهرت النتائج الرسمية والنهائية النتخابات مجلس
األمة الكويتي (الربملان) ،دخول  31نائبًا جدي ًدا إىل الربملان بنسبة
تغيري بلغت  62يف املئة .وبحسب النتائج املعلنة ،أخفق التجمع
اإلسالمي السلفي ،خالل املرة الثانية عىل التوايل ،يف التمثيل داخل
مجلس األمة ،يف حني نجحت الحركة الدستورية اإلسالمية (حدس)
الذراع السيايس لإلخوان املسلمني يف الفوز بـ  3مقاعد برملانية .من
ناحية أخرى ،ثبت التمثيل الشيعي عند  6نواب (من إجاميل  50عدد
تغي النواب .وتنافس عىل مقاعد
النواب املنتخبني ملجلس األمة) رغم ّ
الربملان  326مرش ًحا ،بينهم  28امرأة ،يف الدوائر الخمس .وقد شارك
يف االنتخابات  567ألفًا و 694ناخ ًبا لهم حق التصويت .ويف الدوائر

(الجزيرة نت)2020/12/6 ،

(أخبار األمم املتحدة)2020/12/8 ،

 2020/12/9قرر  37نائبًا ينتمون إىل كتل (التغيري والجامعة
اإلسالمية ،واالتحاد اإلسالمي ،والجيل الجديد) مع نواب آخرين،
تنفيذ اعتصام مفتوح داخل الربملان إىل حني إجراء إصالحات حقيقية
وعودة عقد جلسات الربملان .وطالب النواب يف وقت سابق بعقد
جلسة بحضور الحكومة ملناقشة األوضاع الجارية وتأخري الرواتب،
لكن رئاسة الربملان طلبت وقتًا ملخاطبة الحكومة وأ ّجلت الجلسات.
(ناس كورد)2020/12/9 ،

 2020/12/10فاز النائب عبد املنعم العودات برئاسة مجلس النواب
(الغرفة األوىل للربملان) يف الجولة األوىل ،بعد حصوله عىل غالبية
أصوات املجلس .وكان العودات قد حصل عىل  84صوتًا من أصل
 130صوتًا (عدد أعضاء املجلس) ،متقد ًما عىل محمد عناد الفايز،
الذي حصل عىل  26صوتًا ،وفق ما ذكر مراسل وكالة األناضول.
وبلغ عدد الحارضين من النواب  115نائ ًبا ،يف حني غاب عن عملية
االنتخاب  15نائبًا ،وألغيت  5أوراق من أوراق التصويت.
(وكالة األناضول)2020/12/10 ،

 2020/12/11تظاهر مئات األشخاص أمام مبنى محافظة السليامنية
يف إقليم كردستان العراق احتجا ًجا عىل السلطات التي يتهمونها
بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة.
(مونت كارلو)2020/12/11 ،

 2020/12/12تنظم "لجان املقاومة" السودانية يف  19كانون األول/
ديسمرب "مسرية هادرة" يف الخرطوم ،يف مسعى إلسقاط الحكومة التي
يرون أنها فشلت يف معالجة األوضاع يف البلد ،يف حني يرى منارصون
لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن حكومته مكبلة .تكونت "لجان
املقاومة "،وهي مجموعات شبابية سلمية ،خالل الثورة ضد نظام
عمر البشري ،وساهمت مع بقية املكونات السياسية السودانية ،من
أمثال قوى الحرية والتغيري وتجمع املهنيني ،يف إسقاط البشري والدفع
يف اتجاه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة حمدوك.
(الحرة)2020/12/12 ،
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 2020/12/16متكّن مرزوق الغانم من الفوز برئاسة مجلس األمة
الكويتي للمرة الثالثة ،حيث حصل عىل  33صوت ًا ،مقابل  28صوتًا
ملنافسه بدر الحميدي.
(الجزيرة نت)2020/12/16 ،

 2020/12/16أجاز مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية يف السودان الئحة
تنظيم أعامله واختصاصه وصالحيته .جاء ذلك بعد انعقاد أوىل
جلسات املجلس يف القرص الرئايس بالخرطوم ،بحسب بيان صدر
عنه ونرشته وكالة األنباء السودانية الرسمية .وأصدر رئيس مجلس
السيادة السوداين عبد الفتاح الربهان يف  3كانون األول /ديسمرب
الجاري ،قرا ًرا بتشكيل "مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية" ،وقال إنه
"ليس له أي عالقة مبهام أجهزة الدولة السيادية والوزراء وال يتدخل
يف عملهم" .وأوضح البيان ،أن االجتامع األول ملجلس رشكاء الفرتة
االنتقالية انعقد برئاسة الربهان ،وبحضور رئيس الوزراء عبد الله
حمدوك ،وممثيل أطراف االتفاق السيايس (قوى الحرية والتغيري)،
وأطراف العملية السلمية (الجبهة الثورية) .وذكر أن املجلس "أجاز
مكمل للمرسوم الدستوري
ً
الئحة تنظيم أعامله عىل أن تكون جز ًءا
الذي شكل مبوجبه" .وأوضح البيان أن اختصاصات املجلس تتمثل
بـ "بدعم مؤسسات الفرتة االنتقالية وحشد الدعم الالزم لضامن
نجاح املرحلة االنتقالية وتنسيق العالقات بني رشكاء الفرتة االنتقالية".
وتابع أن املجلس سيكون "مرج ًعا يف حل التباينات يف وجهات النظر
بني األطراف املختلفة عىل أن تكون قراراته ملزمة لكل أطرافه ،وذلك
دون اإلخالل بصالحيات وسلطات مؤسسات الفرتة االنتقالية من
مجلس سيادة ومجلس وزراء واملجلس الترشيعي (مل يشكّل بعد)".
وأشار البيان ،إىل أن جميع املشاركني يف االجتامع شددوا عىل تثبيت
نص يف الالئحة يؤكد أن العمل يف مجلس الرشكاء طوعي ،وأ ّن أعضاءه
ال يتمتعون بأي مخصصات مالية من الدولة.
(وكالة األناضول)2020/12/16 ،

 2020/12/16قال رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي إن إجراء
محاكمة يف قضية اختفاء الطالب اإليطايل جوليو ريجيني يف مرص،
عام  ،2016ومقتله ،ستكشف حقائق "صادمة" عىل األرجح .وكان
مدعون إيطاليون قد قالوا إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار
بأجهزة األمن املرصية بأداء دور يف القضية.
(رويرتز)2020/12/16 ،

 2020/12/16قال وزير الخارجية اإليطايل لويجي دي مايو إ ّن بلده
سيطلب من الدول األوروبية "اتخاذ موقف موحد من أجل كشف
الحقيقة بشأن مقتل (الطالب جوليو) ريجيني" يف القاهرة قبل
 4أعوام.
(الجزيرة نت)2020/12/16 ،

 2020/12/17كشفت مصادر قضائية يف وزارة العدل املرصية أن
هيئة الرقابة اإلدارية تلقت تعليامت من دائرة الرئيس عبد الفتاح
السييس متعلق بإعداد تقارير رقابية شهرية عن مجموعات من
القضاة وأعضاء مختلف الهيئات القضائية ،تتضمن التفتيش عن
أمالكهم العقارية من أر ٍ
اض ومبانٍ  ،خاصة يف محافظات الدلتا
والصعيد واإلسكندرية ،وإبــاغ مكتب السييس بنتائج عمليات
فضل عن إعداد تقارير عن األوضاع املالية لجميع القضاة
التفتيشً ،
عىل مستوى الجمهورية.
(العريب الجديد)2020/12/17 ،

 2020/12/18تجددت التظاهرات ،يف ساحة الحبويب وسط مدينة
النارصية مبحافظة ذي قار العراقية للمطالبة بالكشف عن قتلة
املحتجني .تأيت التظاهرات والتجمعات بعد عدة دعوات عىل مواقع
التواصل االجتامعي للتجمع واالحتجاج ،وللمطالبة بوقف عمليات
استهداف الناشطني.
(العربية نت)2020/12/18 ،

 2020/12/18أعلن التلفزيون اليمني ،عن تشكيل الحكومة الجديدة
برئاسة معني عبد امللك .وقال عبد امللك إن "إعالن حكومة الكفاءات
السياسية تتويج لجهود كبرية قادها الرئيس وقيادة السعودية ودول
تحالف دعم الرشعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية".
وأضاف أن "هذا اإلعالن يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف
دعم الرشعية أمام املهام الحقيقية وعىل رأسها إنهاء 'االنقالب'
واستعادة الدولة".
(العربية نت)2020/12/18 ،

 2020/12/19أق ّر مجلس الوزراء املرصي ،مادة جديدة ستُضاف
إىل قانون العقوبات ،بعد موافقة مجلس النواب الجديد عليها.
وتنص عىل منع التغطية اإلعالمية والصحافية للمحاكامت الجنائية
ّ
بشكل عام ،مع وضع رشوط شبه مستحيلة ملوافقة جميع أطراف
املحاكمة عىل التغطية ،سواء كانت عىل شكل تصوير ،أو تسجيلٍ ،
ا ٔو بثٍّ  ،ا ٔو نرشٍ ،ا ٔو عرض كلامت ،ا ٔو صور ،لوقائع جلسة ُمخصصة
لنظر دعوى جنائية ،أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت ،يف سابقة هي
األوىل من نوعها .وتك ّرس الخطوة انتهاك السلطات لحقوق املواطنني
يف املحاكامت العادلة والعصف مبواد الدستور ،إىل جانب معاداة
الحريات اإلعالمية .ومبوجب املادة الجديدة ،فإ ّن اإلعالميني يف حال
تغطيتهم جلسة ما ،أو نقلهم أي يشء منها ،من دون موافقة كل
من رئيس املحكمة والنيابة العامة واملتهم واملدعي بالحق املدين
تقل عن سنة ،مع غرامة
أو ممثيل أي منهام ،سيُسجنون مد ًة ال ّ
يف حقهم تراوح قيمتها بني  100ا ٔلف جنيه (نحو  6367دوال ًرا)
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 2020/12/19انطلقت يف أنحاء عدة من السودان تظاهرات يف
الذكرى الثانية لثورة ديسمرب التي أطاحت نظام عمر البشري الذي
حكم السودان من  1989حتى  .2018ودعا متظاهرون إىل إسقاط
الحكومة االنتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ،لفشلها يف إنقاذ الوضع
االقتصادي منذ أكرث من عام ،إىل جانب مطالبات باستكامل "أهداف
الثورة" .وخرجت التظاهرات يف مناطق عدة بالخرطوم ،وواليات
أخرى؛ منها كسال ،ورشق دارفــور ،والقضارف ،وأشعل محتجون
إطارات سيارات ،ورددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".

 2020/12/22أعادت الواليات املتحدة للسودان حصانته السيادية
بإصدار الكونغرس األمرييك ترشي ًعا يضفي الصبغة الرسمية عىل هذه
الخطوة ،وذلك يف أعقاب رفع السودان من قامئة الدول الراعية
لإلرهاب .ومع ذلك ،يتضمن الترشيع استثناء يسمح باالستمرار يف
نظر الدعاوى القضائية املنظورة أمام املحاكم األمريكية التي رفعتها
أرس ضحايا هجامت  11سبتمرب  2001يف الواليات املتحدة ،عىل الرغم
من قول عدد من الخرباء إنه من املستبعد أن يخرس السودان هذه
القضايا .وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية لإلرهاب ،الساري
فضل
منذ قرابة ثالثة عقود ،تداعياته السلبية عىل االقتصاد السوداينً ،
عن تقييد قدرته عىل تلقي املساعدات .وبالنسبة إىل املستثمرين،
فإ ّن قرار إعادة الحصانة السيادية يزيل قد ًرا آخر من املخاطر املالية.

فضل عن مصادرة األجهزة
و 200ا ٔلف جنيه (نحو  12734دوال ًرا)ً ،
املستخدمة يف التسجيل والبث ومحو املحتوى.

 2020/12/20أطلق رموز السلطة االنتقالية بالسودان تعهدات
بالذكرى الثانية لبدء االحتجاجات الشعبية التي نجحت يف إطاحة
الرئيس السابق عمر البشري ،وذلك بعد مظاهرات حاشدة شهدتها
الخرطوم وواليات أخرى.

 2020/12/24أوقف القضاء التونيس رجل األعامل واملرشح السابق
لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي مجد ًدا يف ملف غسيل أموال
وتهرب رضيبي ،بحسب إفــادة الناطق الرسمي باسم املحكمة
االبتدائية محسن الدايل.

 2020/12/20شهدت مدينة توزر حالة من التوتر ،بني محتجني
وقــوات األمــن بسبب مطالبات بتقسيم أراض سكنية وتسوية
وضعياتها القانونية .ويتهم املحتجون السلطات بوجود عمليات فساد
واستحواذ غري قانونية عىل أراض يف املنطقة .وقد بدؤوا اعتصا ًما أمام
مقر الوالية قبل تدخل قوات األمن لتفريقهم بالغاز املسيل للدموع.

 2020/12/26أدت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة اليمني
الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي يف الرياض.

(العريب الجديد)2020/12/19 ،

(عريب )2020/12/19 ،21

(عريب )2020/12/20 ،21

(الجزيرة نت)2020/12/20 ،

 2020/12/20ذكرت جريدة الوطن الجزائرية ،الناطقة بالفرنسية،
أن النائب املسجون بهاء الدين طليبة أودع شكوى جديدة ضد أبناء
القائد السابق ألركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
(أصوات املغرب)2020/12/20 ،

(رويرتز)2020/12/22 ،

(الحرة)2020/12/24 ،

(الرشق األوسط)2020/12/26 ،

 2020/12/30أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد قبوله باإلرشاف عىل
مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل ،الداعية إىل إجراء حوار وطني،
إليجاد حلول سياسية واقتصادية واجتامعية لألزمة الحالية يف البلد.
(العربية نت)2020/12/30 ،

 2020/12/31أكد رئيس الربملان التونيس ،راشد الغنويش ،دعمه
مبادرة "الحوار الوطني" التي أطلقها "االتحاد العام التونيس للشغل"،
أعرق منظمة نقابية يف البلد ،ولكل مبادرات الحوار.
(وكالة األناضول)2020/12/31 ،

