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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
ّ
 1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو .2021
كلمات مفتاحية :تونس ،الجزائر ،ليبيا ،العراق ،لبنان ،السودان.
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 2021/5/1تراجع الرئيس الصومايل محمد عبد الله فرماجو رسم ًيا
عن قرار متديد واليته متهي ًدا إلجراء انتخابات رئاسية وبرملانية.
(وكالة األناضول)2021/5/1 ،

 2021/5/1اعترب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،نور
الدين الطبويب ،أن املشهد السيايس واالقتصادي واالجتامعي الذي
أصبحت عليه تونس بات ينذر بأسوأ املخاطر ،وأن كل املؤرشات
تشري إىل أن تونس تعيش حالة انجذاب سياسية قوية نحو الهاوية.
(ألرتا تونس)2021/5/1 ،

 2021/5/1قال رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية
(حامس) إسامعيل هنية إن األسباب وراء قرار تأجيل االنتخابات
غري مقنعة إطالقًا ،وإن ذلك يعني إلغاء حق الشعب الفلسطيني
ومصادرته .وأضاف أن حركته كانت وما زالت مع إجراء االنتخابات
الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني يف تواريخها املحددة عىل ثالث
مراحل (يف أيار /مايو  -متوز /يوليو  -آب /أغسطس) ،وأن توضع
صناديق االقرتاع يف املسجد األقىص وكنيسة القيامة ،عىل حد قوله.
(الجزيرة نت)2021/5/1 ،

 2021/5/1طالبت نخب جزائرية وناشطون السلطات الرسمية برفع
الحواجز األمنية ،التي يعود بعضها إىل فرتة األزمة األمنية قبل عقدين،
من الطرقات الرسيعة ،لتسهيل حركة السري وإعفاء الجزائريني من
متاعب يومية وأسبوعية يعانونها ،من ًعا لوصول املتظاهرين من
الواليات للمشاركة يف مظاهرات الحراك الشعبي.
(العريب الجديد)2021/5/1 ،

 2021/5/2أمر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،أعضاء حكومته
بتجميد التحركات امليدانية خالل فرتة الحملة الدعائية لالنتخابات
النيابية املبكرة ،يف  12حزيران /يونيو املقبل .وعقب اجتامع ملجلس
الوزراء برئاسة تبون ،قالت الرئاسة الجزائرية ،يف بيان ،إن الرئيس أمر
كل للنشاطات امليدانية ألعضاء الحكومة قبيل وخالل
بـ "توقيف ّ
الحملة االنتخابية".
(وكالة األناضول)2021/5/2 ،

 2021/5/2وقّعت مجموعة من األحزاب واملنظامت واألفراد بيانًا
يدعو لوقف حملة القمع والتضييق عىل حرية التعبري والتظاهر،
تحت عنوان "أوقفوا الحرب املعلنة عىل الشعب الجزائري".
(ألرتا الجزائر)2021/5/2 ،

 2021/5/2احتجت الجزائر ،رسم ًيا ،عىل وصف وكالة األنباء الفرنسية
"فرانس برس" ،حركة "املاك" االنفصالية ،بـ "املنظمة الدميقراطية".
(ألرتا الجزائر)2021/5/2 ،

 2021/5/3أعلنت جامعة اإلخوان املسلمني يف ليبيا يف بيان صادر
عنها انتقالها إىل جمعية تحمل اسم "اإلحياء والتجديد" ،وجاء هذا
اإلعالن عقب "جوالت من الحوار والبحث انتظم فيها أعضاء الجامعة

يف ورش عمل متعددة ،وندوات جامعة ،ومؤمترات استثنائية" ،بحسب
ما ورد يف البيان الذي نرشته الجامعة عىل صفحتها يف فيسبوك.
(ألرتا صوت)2021/5/3 ،

 2021/5/3وافقت املحكمة الدستورية السورية عىل خوض الرئيس
(املنتهية واليته) بشار األسد ومرشحني اثنني آخرين انتخابات الرئاسة
املقرر إجراؤها يف  26أيار /مايو .وكان املرشحان اآلخ ـران اللذان
وافقت املحكمة عىل ترشحهام هام عبد الله سلوم عبد الله ومحمود
أحمد مرعي.
(فرانس )2021/5/3 ،24

 2021/5/3اعترب نقيب الصحافيني محمد ياسني الجاليص ،أن حرية
الصحافة والتعبري يف تونس يف خطر ،وأن االعتداءات واالنتهاكات ضد
الصحفيني يف تزايد مخيف.
(ألرتا تونس)2021/5/3 ،

 2021/5/4طالب صحافيون جزائريون خالل مظاهرة بالعاصمة،
مبناسبة "اليوم العاملي لحرية التعبري" ،بإطالق رساح زميل لهم يف
الحبس االحتياطي ،اسمه رابح كراش ،وبوقف املتابعة القضائية ضد
العديد من الصحافيني بسبب كتاباتهم ومواقفهم السياسية ،منددين
مبضايقات السلطة واملالحقات األمنية ،وبإغالق وسائل اإلعالم
العمومي ،وقطع اإلعالنات عن وسائل إعالم خاصة تع ّدها الحكومة
معارضة لها.
(الرشق األوسط)2021/5/4 ،

 2021/5/4قررت محكمة استئناف عامن رد طلب وزارة الشؤون
السياسية ولجنة شؤون األحزاب ،بحل حزب الرشاكة واإلنقاذ.
(الغد)2021/5/4 ،

 2021/5/4منعت السلطات الجزائرية مسرية الطلبة الخامسة عرشة
بعد املئة ،وذلك لألسبوع الثاين عىل التوايل ،بالجزائر العاصمة ،من
جانب مصالح األمن التي أوقفت العرشات من الطلبة.
(الصحيفة)2021/5/4 ،

 2021/5/5أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية
توزيع الدوائر االنتخابية ومراكز التسجيل يف بغداد واملحافظات.
(ألرتا عراق)2021/5/5 ،

 2021/5/6دعت الحكومة الجزائرية النقابات العاملية إىل عدم
االنجرار وراء الجهات "املغرضة" ،مؤكدة أن اإلرضابات األخرية تقف
وراءها جهات تريد زرع "الفتنة" يف البالد .وقالت الوزارة األوىل ،يف
أول تعليق لها عىل اإلرضابات التي تشهدها عديد القطاعات ،إن
العمل النقايب واللجوء إىل اإلرضاب حق يكفله الدستور لكن ما حدث
مؤخ ًرا تقف وراءه جهات مغرضة عىل ح ّد قولها.
(أوراس)2021/5/6 ،
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 2021/5/7اتهم رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتامعي
والبيئي ،رضا تري ،نقابات غري معتمدة بالدعوة إىل اإلرضابــات
والخروج إىل الشارع ،من دون ملكيتها أي سند قانوين.
(ألرتا جزائر)2021/5/7 ،

 2021/5/7قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب عىل قوات األمن
الجزائرية االمتناع عن استخدام القوة غري املرشوعة لتفريق املحتجني
املطالبني بإجراء تغيري سيايس جذري ،واإلفراج عن ما يزيد عىل 60
ناشطًا من ناشطي الحراك الذين ما زالوا يقبعون يف السجن بسبب
دورهم يف املظاهرات.
(القدس العريب)2021/5/7 ،

 2021/5/7رفض املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،ما وصفه بـ "تدخل
سفراء دول أجنبية" يف شؤون البالد .وطالبت سفارات خمس دول
أجنبية ،هي أملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة وفرنسا الواليات
املتحدة األمريكية ،بدعم املؤسسات الليبية للتجهيز لالنتخابات يف
وقتها املحدد.
(شينخوا)2021/5/7 ،

 2021/5/9دعت وزارة الداخلية منظمي املسريات األسبوعية يف
الجزائر إىل الترصيح بأسامئهم ساعة قبل انطالق املسرية ،وتقديم
توضيح حول مسارها ،وانطالقها ،وكذا الشعارات املرفوعة فيها ،وفق
ما يتطلبه القانون.
(الرشوق)2021/5/9 ،

 2021/5/9أورد التلفزيون الجزائري الرسمي أن املحكمة العسكرية
استدعت األمينة العامة لحزب العامل لويزة حنون ،لسامعها يف قضية
سعيد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،واثنني من كبار
املسؤولني السابقني يف االستخبارات املوجودين قيد الحبس املؤقت.
(فرانس )2021/5/9 ،24

 2021/5/11أفادت تقارير إعالمية محلية ،بوضع الرئيس املوريتاين
السابق محمد ولد عبد العزيز تحت اإلقامة الجربية يف منزله
بالعاصمة نواكشوط.
(سكاي نيوز عربية)2021/5/11 ،

 2021/5/12عربت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،التابعة لألمم
املتحدة ،عن قلق متزايد إزاء أوضاع الحقوق والحريات يف الجزائر؛
إذ اعتقلت قوات األمن ستة صحافيني ،من بينهم مراقب "مراسلون
بال حدود" خالد درارين ،أثناء املظاهرة األسبوعية لطالب الجامعات
التي منعتها بالقوة .وقال املتحدث باسم املفوضية ،روبري كولفيل
خالل مؤمتر صحايف دوري ،إن األمم املتحدة "قلقة بشكل متزايد"،
حول الوضع يف الجزائر ،حيث "ال يزال العديد من الحقوق األساسية،
مثل الحق يف حرية الرأي ،والتجمع السلمي تتعرض لالعتداء".
(الرشق األوسط)2021/5/12 ،

 2021/5/12أعلن ائتالف الكرامة ،يف بيان له انتقاله من ائتالف
انتخايب برملاين إىل حزب سيايس بعد حصوله عىل التأشرية القانونية
طبق ما يقتضيه مرسوم األحزاب السياسية لسنة .2011
(الرشوق)2021/5/12 ،

 2021/5/13قال هشام العجبوين ،النائب الربملاين عن الكتلة
الدميقراطية ،متزعمة املعارضة يف تونس ،إن قانون املحكمة الدستورية
الذي صادق عليه الربملان التونيس للمرة الثانية ،سيتم إسقاطه بعد
عريضة الطعن التي قدمها عدد من النواب إىل الهيئة الوقتية ملراقبة
دستورية القوانني .واعترب العجبوين أن املحكمة الدستورية ليست
قانونية ،أو مبنية عىل خالفات حول تأويل الدستور التونيس ،بقدر ما
هي مسألة سياسية بامتياز ،مبديًا تخوفه من إمكانية توظيفها لعزل
رئيس الجمهورية قيس سع ّيد.
(الرشق األوسط)2021/5/13 ،

 2021/5/16سلّم الجيش السوداين النائب العام نتائج التحقيق يف
مقتل متظاه َرين شاركا يف تج ّمع للمطالبة مبحاسبة املسؤولني عن
تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتني .وسقط قتيالن
وعرشات الجرحى ،حينام فرقت قوات األمن بالقوة تجم ًعا مبناسبة
الذكرى السنوية الثانية لفض االعتصام الطويل الذي كان يطالب يف
أول برحيل الرئيس السابق عمر البشري ،ثم بتسليم السلطة
ً 2019
إىل املدنيني.
(فرانس )2021/5/16 ،24

 2021/5/16أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بوضع
الربوفيسور جامل ميموين ،األستاذ املتخصص يف الفيزياء الفلكية
بجامعة منتوري بقسنطينة ،تحت الرقابة القضائية .وو ّجهت إليه
ته ٌم تتعلّق بالتحريض عىل التجمهر غري املسلح وعدم الخضوع
لإلجراءات اإلدارية.
(أوراس)2021/5/16 ،

 2021/5/18سجل ناشطون حضو ًرا مكثفًا لقوات األمن وللعربات
الخاصة بالرشطة عرب أهم املحاور والشوارع الرئيسة للجزائر
العاصمة؛ فاستحال عىل الطلبة الخروج يف مسرية "الثالثاء  "117من
عمر "الحراك الطاليب" الذي بدأ بعد مسرية  22شباط /فرباير .2019
(صوت املغرب)2021/5/18 ،

 2021/5/18أفرجت قاضية محكمة سيدي أمحمد يف الجزائر
العاصمة عن الصحفية كنزة خاطو مع تأجيل محاكمتها استجابة
لطلب هيئة دفاعها .وأوقفت عنارص الرشطة الصحفية خاطو أثناء
تغطيتها ملسرية وسط العاصمة ،وقد وجهت إليها تهم املساس
بالوحدة الوطنية ،وعرض منشورات ألنظار الجمهور من شأنها
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اإلرضار باملصلحة الوطنية ،والتحريض عىل التجمهر غري املسلح
وإهانة هيئة نظامية.
(سبق برس)2021/5/18 ،

 2021/5/18دعت منظمة العفو الدولية ،إىل اإلسقاط الفوري لكل
التهم املوجهة ض ّد املدافعني عن حقوق اإلنسان قدور شويشة وجميلة
فضل عن  12من ناشطي الحراك اآلخرين.
لوكيل وسعيّد بودورً ،
(ألرتا جزائر)2021/5/18 ،

 2021/5/19أعلنت "املبادرة الوطنية للكرد السوريني" ،عن دعم
رئيس النظام بشار األسد ،يف االنتخابات الرئاسية املزمع إجراؤها
مبناطق سيطرة النظام يف  26أيار /مايو .2021
(تلفزيون سوريا)2021/5/19 ،

 2021/5/19أعلنت محافظة كربالء تشكيل لجنتني تحقيقيتني ملعرفة
الجهات التي اغتالت إيهاب الوزين والناشطني اآلخرين.
(ألرتا عراق)2021/5/19 ،

 2021/5/20طالب نحو مئة أستاذ جامعي جزائري ،يتقدمهم نور
الدين مليكيش الباحث مع وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" ،سلطات
البالد ،بوقف القمع وإطالق رساح مساجني الرأي ،واعتربوا السياسة
الحالية خط ًرا عىل االنسجام الوطني.
(القدس العريب)2021/5/20 ،

 2021/5/20انطلقت الحملة الدعائية لالنتخابات النيابية املبكرة
يف الجزائر ،املقرر إجراؤها يف  12حزيران /يونيو  .2021وأعلنت
السلطة املستقلة لالنتخابات أن مدة الحملة الدعائية ستكون بني
 20أيار /مايو ،ونهاية يوم  8حزيران /يونيو  ،2021لتبدأ بعدها
مرحلة الصمت االنتخايب.
(وكالة األناضول)2021/5/20 ،

 2021/5/21انتقت إيران مئات من املقاتلني الذين يحظون بثقتها
من بني كوادر أغلب الفصائل القوية الحليفة لها يف العراق ،لتشكل
حجم شديدة الوالء لها ،متحولة بذلك عن
جامعات نخبوية أصغر ً
اعتامدها عىل جامعات كبرية ،كان لها يف وقت من األوقات نفوذ عليها.
(رويرتز)2021/5/21 ،

 2021/5/21قامت السلطات الجزائرية مبنع وتفريق املسريات
األسبوعية للحراك املطالب بالدميقراطية يف العاصمة ومدن أخرى،
ونفذت مئات االعتقاالت لألسبوع الثاين عىل التوايل ،بحسب ما
أفادت شخصيات حقوقية.
(ألرتا جزائر)2021/5/21 ،

 2021/5/22أعرب رئيس الوزراء الصومايل ،محمد حسني روبيل،
عن تفاؤله بالدورة الجديدة من املحادثات التي بدأت يف مقديشو،
للمساعدة يف كرس الجمود السيايس الحايل يف االنتخابات املؤجلة.
(سكاي نيوز عربية)2021/5/22 ،

 2021/5/22قال األمني العام للمرشوع العريب ورئيس تحالف عزم،
خميس الخنجر ،يف تدوينة عىل موقع "تويرت" ،إن "اغتيال هاشم
املشهداين عضو تحالف عزم يف بغداد هو رسالة خطرية تؤرش
[إىل] رضورة حامية العملية الدميقراطية وأصحاب الفكر والنشاط
الجامهريي من السالح املنفلت واملجاميع اإلرهابية".
(ناس نيوز)2021/5/22 ،

 2021/5/22لوحت املندوبة األمريكية لدى األمم املتحدة ،ليندا
توماس غرينفيلد ،خالل كلمتها يف جلسة عقدها مجلس األمن
لالستامع إىل إحاطة املبعوث األممي حول املستجدات يف ليبيا ،بفرض
بالدها عقوبات عىل من يعرقل العملية السياسية يف ليبيا.
(العريب الجديد)2021/5/22 ،

 2021/5/23أعلنت عائشة موىس ،وهي واحدة من امرأتني فقط
يف مجلس السيادة الحاكم يف السودان ،استقالتها متهمة الحكومة
االنتقالية التي يهيمن عليها الجيش بتجاهل أصوات املدنيني .وقالت،
يف بيان عرب الفيديو بثته وكالة السودان لألنباء" ،أصبح املكون املدين
يف السيادي ويف كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي ال
يشارك يف صنع القرار بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقًا".
(سكاي نيوز عربية)2021/5/23 ،

 2021/5/23حققت املعارضة الكويتية فوزًا ساحقًا يف االنتخابات
الربملانية التكميلية التي أُجريت يف الدائرة الخامسة ،عقب فوز
مرشحها عبيد الوسمي بـ  43ألف صوت ،ليحوز املقعد الوحيد يف
هذه االنتخابات ،ولتواصل سيطرتها املطلقة عىل الربملان .وبلغت
نسبة املشاركة يف االنتخابات التكميلية  28يف املئة ،وحاز فيها مرشح
املعارضة الوحيد عبيد الوسمي 43 ،ألفًا و 800صوت من أصل 47
ألف صوت يف هذه االنتخابات ،وهو ما يعني أنه حاز  93يف املئة
منافسا له بقية الــ  7يف
من أصوات الدائرة االنتخابية ،بينام حاز 14
ً
املئة من أصوات الدائرة.
(العريب الجديد)2021/5/23 ،

 2021/5/25قال املتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية ،محمد
إبراهيم معلمو" ،إن مفاوضات رؤساء الواليات ورئيس الوزراء ،إضافة
إىل عمدة مقديشو ،أفضت إىل نتائج إيجابية ملموسة" .وأضاف أن
محمد حسني روبيل أدى دو ًرا كب ًريا يف تحقيق ذلك بفضل قيادته لهذه
الجولة من املفاوضات .ولفت إىل أن حفل التوقيع النهايئ سيقام يف
العاصمة مقديشو ،مبشاركة واسعة من األطراف كافة ،إلعالن االتفاق
الشامل حول جميع القضايا العالقة ونرش البيان الختامي .ودخلت
املفاوضات يومها الرابع ،من دون مشاركة الرئيس الصومايل محمد
عبد الله فرماجو رغم طلبه الجلوس إىل طاولة الحوار ،لكن الواليات
ورئيس الوزراء رفضوا ذلك بشدة خشية عرقلة مسار الحل .وبعد
إلغاء التمديد غري الدستوري لوالية فرماجو ،مطلع أيار /مايو ،2021
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اضطلع روبيل مبسؤولية اإلرشاف عىل مفاوضات االنتخابات ،بسبب
وأد فرماجو الثقة بني األطراف السياسية يف البالد.

اللجنة القانونية املنبثقة عن امللتقى ،وخاصة يف ما يتعلق باملسائل
الخالفية فيها ،والتي مل تستطع اللجنة أن تحسمها.

 2021/5/25علّق امللحق بالدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية
التونسية ،وليد الحجام ،عىل ما يعرف بـ "الوثيقة املرسبة" التي
نرشها موقع "ميدل إيست آي" الربيطاين والتي تتحدث عن تدبري
خطة لـ "دكتاتورية دستورية لرتكيز كل السلطات يف يد رئيس
الجمهورية" ،كام وصفها املوقع املذكور .وأكد ،يف مداخلة له عىل
إذاعة "شمس أف أم" ،أن هذه الوثيقة ال أساس لها من الصحة وال
أساسا ،معت ًربا أن ما ورد فيها ال يعدو أن يكون "افرتاءات
وجود لها ً
باطلة وخزعبالت ومرسحية رديئة اإلخراج" ،بحسب توصيفه.

 2021/5/26أعربت السفارة األمريكية يف بغداد عن انزعاجها
"الشديد" ،جراء التقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيني ،خالل
التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية .وأكدت يف منشور
عىل صفحتها يف فيسبوك "دعمها لحق جميع العراقيني يف التجمهر
والتعبري عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعامل عنف
أو انتقام" .ودعت الحكومة إىل إجـراء "تحقيق عاجل ومعمق
بغية اعتقال املسؤولني عن التحريض عىل أعامل العنف واالضطالع
بها ومحاكمتهم".

 2021/5/25خرج اآلالف من العراقيني إىل ساحات االحتجاج يف
العاصمة بغداد ،قادمني من محافظات العراق املختلفة ،يف يوم
من االحتجاجات الواسعة النطاق ،أطلق عليه الناشطون "ثورة
 25أيار /مايو" ،والتي يقولون إنها متثل امتدا ًدا وتجد ًدا لـ "ثورة
ترشين األول /أكتوبر  ."2019ووفق تقديرات منظمي احتجاجات
 25أيار /مايو ،فإن أعداد املتظاهرين قد تصل إىل مئات اآلالف،
يف ظل نجاح الناشطني يف الرتويج لتلك االحتجاجات ،عرب وسائل
التواصل االجتامعي ومن خالل عدة هاشتاجات ،منها "العدلني
راجعني ،ومن قتلني؟ ،وعودة الثورة".

 2021/5/26أُجريت يف سورية انتخابات رئاسية يف األجزاء التي
تسيطر عليها الحكومة .ويخوض بشار األسد االنتخابات أمام
مرش َحني ،هام :عبد الله سلوم عبد الله ،الذي شغل منصب نائب
وزير يف السابق ،ومحمود مرعي ،الذي يرأس حزبًا معارضً ا يحظى
مبوافقة رسمية.

(العني)2021/5/25 ،

(ألرتا تونس)2021/5/25 ،

(يب يب يس عريب)2021/5/25 ،

 2021/5/25دعت حركة النهضة التونسية إىل فتح تحقيق بشأن
وثيقة مرسبة ،تحدثت عن انقالب مزعوم تع ّده جهات يف الرئاسة
التونسية عىل الحكومة .ودانت الحركة يف بيان لها ما ورد يف الوثيقة
التي نرشها موقع "ميدل إيست آي" الربيطاين.
(الجزيرة مبارش)2021/5/25 ،

 2021/5/25اندلعت االحتجاجات يف مدينة صحار ،الواقعة عىل بعد
حواىل  200كيلومرت شامل غرب العاصمة مسقط ،والتي أصبحت
نقطة اشتعال للمظاهرات .وأظهرت مقاطع فيديو انترشت عىل
طويل من رشطة مكافحة الشغب،
مواقع التواصل االجتامعي طابو ًرا ً
فضل عن متظاهرين يرشقونهم بالحجارة عىل ما يبدو .خرج عرشات
ً
املحتجني الغاضبني من إجراءات ترسيح عامل وسوء حالة االقتصاد
العامين يف مسرية عرب مدينة رئيسة ،يف اليوم الثالث من املظاهرات
يف السلطنة التي تتميز بالهدوء.
(الحرة)2021/5/25 ،

 2021/5/26أعلنت البعثة األممية يف ليبيا عن انطالق أعامل ملتقى
الحوار السيايس الليبي الذي سيستمر يومني ،وذلك لغرض مناقشة
مقرتح القاعدة الدستورية لالنتخابات الرئاسية والربملانية الذي أعدته

(القدس العريب)2021/5/26 ،

(الحرة)2021/5/26 ،

(يب يب يس عريب)2021/5/26 ،

 2021/5/26أق ّر مجلس النواب األردين ،برئاسة املحامي عبد املنعم
العودات وحضور هيئة الوزارة ،مرشوع قانون مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب .وجاء مرشوع القانون ،بحسب األسباب املوجبة،
"تلبي ًة ملتطلبات االلتزام الفني باملعايري الدولية الصادرة عن مجموعة
العمل املايل يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار
التسلح واملنهجية الخاصة بها" .يأيت ذلك "وفقًا لنتائج عملية التقييم
املتبادل للمملكة ،ولتجنب اآلثار السلبية لعدم قيام اململكة بتحقيق
تقدم ملموس خالل عملية املتابعة املعززة ،التي ستنعكس عىل
نظامها االقتصادي واملايل".
(العريب الجديد)2021/5/26 ،

 2021/5/27أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة أمنية اعتقلت قاسم
مصلح الخفاجي ،قائد عمليات غرب األنبار يف الحشد الشعبي،
يف عملية إنـزال جوي يف منطقة الــدورة جنوب غريب العاصمة
العراقية بغداد.
(يب يب يس عريب)2021/5/27 ،

 2021/5/27ذكّر املكتب التنفيذي لحركة النهضة ،يف بيان له،
بـــ "رضورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصالحيات
املحددة لها ومن رضورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لرتتيب
أولويات البالد وحل املشكالت التي تطرأ من حني إىل آخر ،منب ًها
باستمرار إىل خطورة الرصاع والقطيعة بني مؤسسات الدولة" .وشدد
البيان عىل أن رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب "طاملا
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بادر بطلب اللقاء والحوار بني رئيس الدولة ورئيس الربملان ورئيس
الحكومة ،من دون استجابة".

توصيات ومشاريع قوانني مقرتحة ،عن موعد انعقاد الدورة العادية
املقبلة ملجلس األمة.

 2021/5/28فاز الرئيس السوري بشار األســد ،بوالية رابعة يف
االنتخابات الرئاسية ،بعد حصوله عىل  95.1يف املئة من األصوات،
يف االنتخابات التي جرت وانتقدتها بش ّدة املعارضة والدول الغربية،
بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ.

 2021/6/11قال رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد ،إن "تونس متر
بأوضاع شديدة الخطورة تنبئ مبخاطر أكرب نتيجة لحكم مجموعة
من اللوبيات التي تعمل وراء الستار".

(موزاييك أف أم)2021/5/27 ،

(العربية)2021/5/28 ،

 2021/6/5أكّد االتحاد الوطني ملنظامت املحامني يف الجزائر عدم
وجود أي دليل ضد املحامي عبد الرؤوف أرســان ،املتابع بتهم
االنخراط يف منظمة حركة رشاد (املصنفة حديثًا منظم ًة إرهابية)،
ومشاركتها أهدافها ،وأعلن عن مقاطعته للعمل القضايئ.
(وكالة سبوتنيك لألنباء)2021/6/5 ،

 2021/6/7شهدت العاصمة اللبنانية بريوت احتجاج عرشات
األشخاص ،عىل خلفية استمرار تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية،
وتجمع املحتجون يف نقاط متفرقة ،منها ساحة الشهداء وسط
العاصمة ومقر الربملان ومبنى وزارة االقتصاد.
(ألرتا صوت)2021/6/7 ،

 2021/6/7ق ّرر رئيس حزب "قلب تونس" ،نبيل القروي ،االعتصام يف
مقر الهيئة القضائية ملكافحة الفساد ،احتجا ًجا عىل مواصلة إيقافه.
(وكالة األناضول)2021/6/7 ،

 2021/6/8دان االتحاد العام التونيس للشغل الزيادات يف أسعار
محمل الحكومة
ً
عديد املــواد األساسية التي وصفها باملجحفة،
مسؤولية "تبعات ما سينج ّر عن سياساتها من غالء وتد ّن للمستوى
املعييش ومن توتّرات اجتامعية تنذر بانفجارات كربى".
(ألرتا تونس)2021/6/8 ،

 2021/6/10أكدت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق أن
البحث عن مصري املخطوفات األيزيديات والرتكامنيات والشبكيات
يف الــع ـراق مــن جانب عنارص تنظيم داعــش واجــب وطني
وأخالقي وإنساين.
(رأي اليوم)2021/6/10 ،

 2021/6/10تشهد تونس يف مناطق من العاصمة غليانًا وغضبًا،
بعد تداول مقطع مصور العتداء عىل شاب ،يقول نارشوه إن رجال
الرشطة جردوا الشاب من كل مالبسه ،قبل أن ينهالوا عليه رضبًا يف
الشارع وج ّروه إىل عربة الرشطة.
(يب يب يس عريب)2021/6/10 ،

 2021/6/10و ّجه العاهل األردين ،امللك عبد الله الثاين ،بتشكيل
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،برئاسة سمري الرفاعي
رئيس الوزراء األسبق ،عىل أال يتأخر تقديم نتائج عمل اللجنة من

(يس إن إن عريب)2021/6/10 ،

(ألرتا تونس)2021/6/11 ،

 2021/6/11أخلت السلطات األمنية بتيزي وزو ،رشقي العاصمة
الجزائر ،سبيل ثالثة محامني بارزين ،هم مصطفى بوشايش ونبيلة
إسامعيل وإسامعيل رحمون ،بعد التحفظ عليهم مدة قصرية.
(ألرتا جزائر)2021/6/11 ،

 2021/6/12أعلنت السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف الجزائر
أن نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية بلغت  30.2يف املئة عىل
مستوى البالد ،يف وقت استمرت فيه عمليات فرز األصوات بعد
إغالق جميع صناديق االقرتاع.
(الجزيرة نت)2021/6/12 ،

 2021/6/12قال رئيس الجمهورية ،عبد املجيد تبون ،إن نسبة
املشاركة يف االنتخابات الترشيعية ال تهمه كث ًريا .وأشار إىل أن الذي
يهمه هم األشخاص الذين يخرجون من صناديق االقرتاع بالرشعية
الكافية التي يأخذون بها السلطة الترشيعية.
(النهار)2021/6/12 ،

 2021/6/13أعلنت وزارة االتصال سحب اعتامد نشاط مراسيل قناة
"فرانس  "24اإلخبارية الفرنسية بالجزائر ،مبربر "تحامل القناة عىل
الجزائر ومؤسساتها".
(ألرتا جزائر)2021/6/13 ،

 2021/6/15قدم رئيس الجمهورية ،قيس سع ّيد ،خالل اجتامعه
برئيس الحكومة ،هشام املشييش ،وعد ٍد من رؤساء الحكومات
السابقني بقرص الرئاسة بقرطاج ،تصو ًرا للحوار الذي يقرتحه من أجل
حل األزمة الراهنة يف تونس .وقال ،يف هذا اإلطار ،إن "الحوار لن
حل مشاكل التونسيني ولن يكون أب ًدا كسابقيه"،
ينعقد إال من أجل ّ
موض ًحا "أن أهم محاوره ستكون يف إطار التفكري يف نظام سيايس
مسؤول
ً
جديد ونظام انتخايب جديد حتى يكون كل من يتم انتخابه
أمام ناخبيه".
(ألرتا تونس)2021/6/15 ،

 2021/6/15بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية
التي شهدتها الجزائر  23.03يف املئة ،يف رقم هو األدىن تاريخ ًيا،
بحسب األرقام الرسمية غري النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية
املستقلة لالنتخابات.
(الحرة)2021/6/15 ،
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 2021/6/16دعا السيد مبارك الفاضل ،رئيس حزب األمة ،إىل رضورة
إعادة تأسيس السلطة االنتقالية ،وفق اصطفاف وطني ،ينهي
حالة االستقطاب الحاد يف السلطة السياسية بني مكونات الحرية
والتغيري وبني اليسار واليمني وبني بقايا الحرية والتغيري والقوى
السياسية خارجها.
(وكالة السودان لألنباء "سونا")2021/6/16 ،

 2021/6/17جددت حركة النهضة دعوتها للحوار الوطني ،مبا هو
"مخرج للبالد من األزمة السياسية واالقتصادية التي متر بها" ،مث ّمن ًة
"جهود االتحاد العام التونيس للشغل املتكررة يف هذا اإلطار".
(ألرتا تونس)2021/6/17 ،

 2021/6/17أكد كامل سعد ،األمني العام املساعد لالتحاد العام
التونيس للشغل ،أن االتحاد قرر سحب مبادرة الحوار الوطني من
رئيس الجمهورية ،قيس سع ّيد ،معل ًنا تضمني هذه النقطة يف البيان
الختامي للهيئة اإلدارية الذي سيصدر يف ختام أشغالها.
(موزاييك أف أم)2021/6/17 ،

 2021/6/17هاجم األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل،
الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،بعد تشكيكه يف
نور الدين الطبويب،
َ
أهداف مبادرته ويف وطنية املنظامت املشاركة فيه ،وتوجه إليه
بالقول "لقد أخطأت املرمى هذه املرة بتشكيكك يف وطنية الحوار
الوطني واملنظامت املرشفة عليه" ،معت ًربا أن املنظامت الوطنية
وقيادييها وطنيون ومن القامات الكبرية التي قادت الحوار الوطني
وال يحتاجون إىل شهادة كائن من كان إلثبات وطنيتهم" .وأضاف،
خالل اجتامع للهيئة اإلدارية لالتحاد" ،من يحرتمنا نحرتمه ومن ال
يحرتمنا ال نحرتمه مهام كان موقعه" ،يف إشارة إىل الرئيس سع ّيد.
(العربية)2021/6/17 ،

عب االتحاد العام التونيس للشغل ،يف بيان هيئته
ّ 2021/6/17
اإلدارية الوطنية املجتمعة برئاسة أمينه العام نور الدين الطبويب،
عن إدانته ترصيح رئيس الجمهورية األخري الذي شكّك يف الحوار
الوطني الذي قاده االتحاد صحبة االتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
والهيئة الوطنية للمحامني التونسيني سنة  2013و"الذي لواله ملا مت ّك ّنا
من تجنيب بالدنا حربًا أهليّة كانت ستعصف بها بعد االغتياالت
التي طالت رموزًا سياسية وأمنيني وعسكريني ومواطنني" ،معت ًربا أ ّن
عب عنه هو "تشكيك متواصل يف املؤسسات واملنظامت الوطنية
ما ّ
واألحزاب السياسية وتراجع منه عن التزامه مببادرة الحوار الوطني
التي اقرتحها االتحاد العام التونيس للشغل من أجل إنقاذ تونس من
الوضع الصعب الذي دفعت إليه األطراف الحاكمة وأصبح يه ّدد
كيان الدولة".
(ألرتا تونس)2021/6/17 ،

 2021/6/17تراجع االتحاد العام التونيس للشغل ،عن قراره ،سحب
مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
(عريب )2021/6/17 ،21

 2021/6/17أفادت وكالة األنباء األردنية باعتقال النائب الربملاين
السابق أسامة العجارمة بعد أن ص ّوت الربملان لصالح فصله قبل نحو
أسبوعني .ونقلت عن وزير الداخلية األردين مازن الفراية قوله إن
االعتقال تم بنا ًء عىل مذكرة صادرة عن املدعي العام ملحكمة أمن
الدولة ،من دون مزيد من التفاصيل .وكان مجلس النواب األردين
(الغرفة األوىل للربملان) ص ّوت يف السادس من حزيران /يونيو 2021
لصالح فصل العجارمة ،عىل خلفية ما اعتربه ترصيحات مسيئة منه
بحق امللك واملجتمع.
(الجزيرة نت)2021/6/17 ،

 2021/6/17كشف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم
الجزائرية أن هناك دالئــل قوية تؤكد وجــود تالعب يف نتائج
االنتخابات الترشيعية ،مربزًا أنه خالل الساعات األوىل لعمليات فرز
األصوات كانت الحركة يف مقدمة األحزاب الفائزة ،لكن حدث بعد
ذلك تالعب يف املحارض وعدم تسليم بعضها.
(الجزيرة مبارش)2021/6/17 ،

 2021/6/18و ّجه االتحاد العام التونيس للشغل انتقادات الذعة
وغري مسبوقة إىل رئيس الربملان وزعيم حركة النهضة راشد الغنويش،
واتهمه بأنه "سبب البلية يف البالد "،وذلك ر ًدا عىل ترصيحات له قال
فيها إن املوظف التونيس يعمل ربع ساعة يف اليوم ،ويتقاىض راتب
 8ساعات.
(الخليج أون الين)2021/6/18 ،

 2021/6/21أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد ،موافقته عىل
اإلرشاف عىل حوار وطني للخروج من األزمة الراهنة ،لكنه باملقابل
وضع رشوطًا لهذا الحوار ،أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور،
عرب تغيري النظام السيايس ،وتنقيح النظام االنتخايب .وقال ،خالل
اجتامعه بعدد من رؤساء الحكومات السابقني ،إنّه "مستعد للحوار
برشط أن "ال يكون محاولة بائسة يائسة إلضفاء مرشوعية كاذبة
عىل الخونة واللصوص (مل يس ّمهم)" .وأضاف "الحوار يجب أن يكون
هدفه إرساء نظام سيايس جديد ودستور حقيقي ،ألن هذا الدستور
قام عىل وضع األقفال يف كل مكان ،وال ميكن أن تسري املؤسسات
باألقفال وبالصفقات".
(وكالة األناضول)2021/6/21 ،

 2021/6/22أعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء
االنتقايل يف السودان عن طرح مبادرة جديدة "للخروج من األزمة
السياسية العميقة التي تعانيها البالد وتهدد استقرارها" .وكشف،
يف مؤمتر صحايف ،عن مالمح املبادرة التي تضمنت أسس التسوية
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السياسية الشاملة ،ويف مقدمتها الوصول عرب جدول زمني محدد
لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة من خالل
عملية اإلصالح الشامل وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة ،واالتفاق
عىل آلية موحدة للسياسة الخارجية ،وااللتزام بتنفيذ اتفاق السالم
واستكامله ،ورفع توجهات اإلنتاج والتعاون مع املؤسسات الدولية،
وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.
(الرشق)2021/6/22 ،

 2021/6/23أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق متظاهرين
يف ذي قار ،عىل إثر احتجاجات متكررة يف املحافظة جنوب البالد.
واتهم املحتجني بأنهم "انتهكوا" حرمة إحدى املحاكم مبحافظة ذي
قار .وكان عرشات املحتجني املطالبني بالكشف عن قتلة املتظاهرين،
منذ ترشين األول /أكتوبر  ،2019تجمعوا أمام مبنى القضاء يف مدينة
النارصية ،وانتقدوا القضاة لعدم كشفهم عن املتورطني يف عمليات
القتل طوال السنوات املاضية.
(عريب )2021/6/23 ،21

 2021/6/24أعلن املجلس الدستوري ،رسم ًيا ،عن النتائج النهائية
لالنتخابات الترشيعية ،التي جرت يف  12حزيران /يونيو  ،2021بعد
دراسة الطعون والفصل فيها .وقال رئيس املجلس ،كامل فنيش،
إن عدد الناخبني بلغ  5628401وعدد األصوات املعرب عنها بلغ
 4610723صوتًا ،وقدرت نسبة املشاركة يف االقرتاع بـ  23يف املئة ،يف
الوقت الذي تم فيه إلغاء  1111678ورقة انتخاب .وأكد أنه تم قبول
 48طع ًنا يف املوضوع ،باعتبارها طعونًا مؤسسة ،وجرى رفض 300
طعن يف النتيجة .وأوضح أن املجلس الدستوري طلب نقل صناديق
االقرتاع بعدد من الواليات قصد التحقيق فيها ،وأحىص  361طع ًنا
تقدم بها عدد من املشاركني يف االنتخابات الترشيعية.
(ألرتا جزائر)2021/6/24 ،

 2021/6/24قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية
ش ّنت حملة قمع متصاعدة ،أدت إىل اعتقال عرشات األشخاص،
بسبب مامرستهم السلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع
يف األشهر التي سبقت االنتخابات الترشيعية التي جرت يوم
 12حزيران /يونيو  .2021وقد وث ّقت املنظمة  37حالة لناشطني
ظلم ،بسبب مشاركتهم يف احتجاجات أو تعبريهم عن آرائهم
اعتُقلوا ً
املعارضة وذلك يف املدة  26آذار /مارس  26 -أيار /مايو .وبحلول
 23حزيران /يونيو ،كان هناك ما ال يقل عن  273ناشطًا محتجزين
ظلم ،بحسب األرقام التي رصدتها املجموعات املحلية وناشطو
ً
حقوق اإلنسان املحليون.
(منظمة العفو الدولية)2021/6/24 ،

 2021/6/24بحث الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،ورئيس الربملان،
راشد الغنويش ،تطورات األوضاع يف تونس.
(وكالة األناضول)2021/6/24 ،

 2021/6/25قال رئيس الربملان التونيس ورئيس حركة النهضة ،راشد
الغنويش ،إن لقاءه برئيس الجمهورية ،قيس سعيّد ،يف قرص قرطاج،
كان "لكرس الجليد وللتعبري عن الوعي بأن هناك إمكانية للقاء بني
التونسيني وبأنه غري محكوم علينا بالرصاع األبدي".
(ألرتا تونس)2021/6/25 ،

 2021/6/27رفضت محكمة االستئناف يف إقليم كردستان النظر يف
ست سنوات ،صدر يف حق صحافيني
الطعن املق ّدم ضد حكم بالسجن ّ
وناشطني ،يف قضية أثارت استنكار مدافعني عن حقوق اإلنسان منذ
صدور أول قرار للمحكمة يف القضية قبل أربعة أشهر.
(فرانس )2021/6/27 ،24

 2021/6/27قال مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف فلسطني
إنه يشعر بالصدمة من سلوك األمن الفلسطيني يف مدينة رام الله
يوم أمس السبت ،يف إشارة إىل قمع املظاهرة االحتجاجية ضد اغتيال
املعارض السيايس نزار بنات ،بعد االعتداء عليه يف أثناء اعتقاله يف
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
(ألرتا فلسطني)2021/6/27 ،

 2021/6/28أغلق محتجون عد ًدا من الطرق ،وأرضموا النريان يف
إطارات وحاويات قاممة يف مناطق متفرقة من لبنان؛ احتجا ًجا عىل
تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية .وعمد عدد من الشبان يف
طرابلس إىل إشعال اإلطارات يف ساحة النور ،احتجا ًجا عىل ارتفاع
سعر رصف الدوالر األمرييك ،وغالء أسعار السلع الرئيسة.
(الجزيرة نت)2021/6/28 ،

 2021/6/30أعلنت هيئة النزاهة االتحادية صدور أم َري استقدام يف
حق مسؤولَني محلّيَني سابقَني ،أحدهام كان يشغل منصب رئيس مجلس
محافظة نينوى األسبق ،عىل خلفية قضية اختالس وإرضار باملال العام.
(ألرتا عراق)2021/6/30 ،

 2021/6/30قال رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري ،إن
الحركة رفضت املشاركة يف الحكومة ،ألنها تريد أن تكون يف الحكم
وليس يف واجهته وفق ما مينحه الجزائريون للحركة من أصوات.
وأضاف إن حركته مل تجد التجاوب املطلوب مع هذا املطلب.
(الجزيرة نت)2021/6/30 ،

 2021/6/30قرر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،تعيني وزير
رئيسا للوزراء خلفًا لعبد العزيز جراد
املالية ،أمين بن عبد الرحامنً ،
الذي قدم استقالة حكومته بعد االنتخابات الترشيعية التي جرت يف
 12حزيران /يونيو ،بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
(فرانس )2021/6/30 ،24

