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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 .2021
كلمات مفتاحية :العراق ،تونس ،المغرب ،مصر ،ليبيا ،السودان ،الجزائر ،لبنان.
Keywords: Iraq, Tunisia, Morocco, Egypt, Libya, Sudan, Algeria, Lebanon.

107

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

108

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

أي توجه لتعديل
عرّب حزب التيار الدميقراطي عن رفضه َّ
ّ 2021/11/1
الدستور يف ظل اإلجراءات االستثنائية وخارج اآلليات والرشوط التي
نص عليها دستور  ،2014مؤك ًدا أن "تعديل املنظومة االنتخابية مبا يف
ذلك القانون االنتخايب يكون بالرضورة بترشيك وبحوار جدي حقيقي
ومبارش بني القوى السياسية واملدنية والخرباء يف املجال".
(ألرتا تونس)2021/11/1 ،

 2021/11/2دعت قوى "إعالن الحرية والتغيري" إىل عودة حكومة
عبد الله حمدوك واستئنافها مهامتها املدنية وفق ما تقتضيه الوثيقة
الدستورية .وأكّد بيانها رضورة "محاسبة االنقالبيني وتحقيق العدالة
للشهداء واملصابني".
(ألرتا سودان)2021/11/2 ،

 2021/11/2أكد مبعوث األمم املتحدة إىل السودان أن هناك جهود
"وساطة" جارية يف السودان وخارجه ،إليجاد مخرج لألزمة التي بدأت
مع استيالء الجيش عىل السلطة يف  25ترشين األول /أكتوبر .2021
يف حني أكدت وزارة اإلعالم السودانية أن رئيس الــوزراء امل ُقال
عبد الله حمدوك التقى يف منزله سفراء دول ما "الرتويكا" ،التي
ومتسك
تضم الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة والرنويجّ ،
برشعية حكومته واملؤسسات االنتقالية.
(فرانس )2021/11/2 ،24

 2021/11/2أكّد رئيس الوزراء السوداين امل ُقال عبد الله حمدوك أ ّن
إطالق رساح الوزراء املعتقلني وعودة حكومته ملبارشة عملها يشكّالن
لحل األزمة" الناجمة عن االنقالب يف السودان.
"مدخاًل ّ
ً
(مونت كارلو الدولية)2021/11/2 ،

 2021/11/3توافق عدد من الشخصيات السياسية املستقلة
وممثيل األحزاب والتكتالت الحزبية يف رضورة إجراء االنتخابات
الليبية  2021الرئاسية والربملانية يف موعدها املــحــدد يوم
 24كانون األول /ديسمرب ،وفقًا للموعد املحدد يف خريطة الطريق
املنظمة للمرحلة السياسية الحالية.
(العريب الجديد)2021/11/3 ،

 2021/11/4أعلن املجلس األعىل للقضاء يف تونس "رفضه املساس
بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ،مبقتىض املراسيم ،وبالضامنات
املكفولة للقضاة وظيف ًّيا وهيكل ًّيا ،ويف مقدمتها وجود املجلس األعىل
للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سري القضاء واستقالله"،
نص البيان .وجاء هذا البيان ر ًّدا عىل طلب الرئيس التونيس قيس
وفق ّ
سعيد من وزيرة العدل إعداد مرشوع يتعلّق باملجلس األعىل للقضاء.
(العريب الجديد)2021/11/4 ،

 2021/11/4أصدرت السلطات التونسية ،مذكرة جلب وإحضار يف
حق الرئيس األسبق منصف املرزوقي ،عىل خلفية ترصيح له حول

جهوده يف تأجيل عقد الفرنكوفونية التي كانت مقرر ًة أن ت ُعقد يف
تونس خالل ترشين الثاين /نوفمرب .2022
(يب يب يس عريب)2021/11/4 ،

 2021/11/5أصيب العرشات من ج ّراء اندالع مواجهات واسعة بني
قوات األمن العراقية وأنصار القوى الخارسة يف االنتخابات األخرية،
التي نظّمت نفسها أخ ًريا ِضمن ما يعرف بـ "اإلطار التنسيقي" الذي
يضم عدة كتل سياسية حليفة إليران ،ويتزعم هذا التشكيل رئيس
الوزراء األسبق نوري املاليك.
(العريب الجديد)2021/11/5 ،

 2021/11/6ق ّرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل
لجنة تحقيق عليا مبشاركة "الحشد الشعبي" ،للوقوف عىل مالبسات
املواجهات التي اندلعت بني قوات األمن وأنصار القوى املعرتضة عىل
نتائج االنتخابات.
(العريب الجديد)2021/11/6 ،

 2021/11/6طالب األمني العام لحزب "جبهة العمل اإلسالمي"
األردين ،مراد العضايلة ،السلطات األردنية برفع "القبضة األمنية
عن الحياة السياسية والعامة" عن البالد ،معت ًربا أنه "ال معنى ألي
إجـراءات تتعلق باإلصالح دون وقف هذه القبضة األمنية ،التي
تهيمن عىل الحياة السياسية والحزبية".
(العريب الجديد)2021/11/6 ،

 2021/11/7قالت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا إنها
ستفتح باب التسجيل للمرشحني يف االنتخابات الرئاسية والربملانية
التي أقرتها خريطة طريق تدعمها األمم املتحدة يف  24كانون األول/
ديسمرب .2021
(الرشق األوسط)2021/11/7 ،

 2021/11/9أكد  75ناشطًا حقوق ًيا وسياس ًيا تونس ًيا ،يف بيان نُرش
صباح  9ترشين الثاين /نوفمرب  ،2021بعنوان "بيان للرأي العام :دفا ًعا
عن الدميقراطية ضد الحكم الفردي" ،تض َّمن إمضاءاتهم ،أ ّن "انقالب
قيس سعيّد عىل الدستور ال يُعد عال ًجا لألزمة السياسية السابقة
لـ  25جويلية [متوز /يوليو] يف تونس بل تعميقًا لها ودف ًعا بالبالد
إىل املجهول يف ظل احتداد األزمة املالية واالقتصادية والعزلة الدولية
التي تر ّدت فيها جراء هذا االنقالب".
(ألرتا تونس)2021/11/9 ،

 2021/11/9حددت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ التجمع
الخامس مبقر املحكمة ،الذي سينعقد مبأمورية طرة مبعهد أمناء
الرشطة ،جلسة  24ترشين الثاين /نوفمرب لبدء محاكمة السيايس البارز،
رئيس حزب مرص القوية عبد املنعم أبو الفتوح ،ونائبه محمد القصاص،
وآخرين .وتحدد للقضية رقم الجناية  1059لسنة  2021جنايات.
(العريب الجديد)2021/11/9 ،
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يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا تاطحم

 2021/11/9أعلن االتحاد العام التونيس للشغل ،إرضابًا عا ًّما يف
مدينة عقارب بوالية صفاقس .وقال االتحاد يف بيان له إن اإلرضاب
العام سيشمل القطاعني الخاص والعام .ويأيت قرار املنظمة النقابية
ر ًّدا عىل التدخل األمني يف املدينة خالل االحتجاجات التي بدأت مع
مصب للنفايات يف الجهة.
قرار السلطات املتمثلة بإعادة فتح ّ
(دويتشه فيله)2021/11/9 ،

 2021/11/10ح ّملت حركة "النهضة" يف تونس ،رئيس البالد قيس
سعيد ،ووزير الداخلية توفيق رشف الدين ،املسؤولية عن األحداث
يف مدينة عقارب بوالية صفاقس ،ودانــت "اللجوء إىل املنهج
األمني العنيف".
(وكالة األناضول)2021/11/9 ،

 2021/11/9دعا رئيس الحكومة الصومالية ،محمد حسني روبيل ،يف
اجتامع مع أعضاء اللجنة الوطنية لالنتخابات ،عرب تقنية "الفيديو"،
اللجان االنتخابية الفنية يف عموم البالد إىل تنظيم انتخابات مقاعد
مجلس الشعب ( 275عض ًوا) قبل نهاية كانون األول /ديسمرب املقبل.
(العريب الجديد)2021/11/9 ،

 2021/11/10أصدرت الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس
للشغل املجتمعة برئاسة األمني العام نور الدين الط ّبويب ،بيانها
الذي دعت فيه إىل "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح
حقيقي" و"اإلرساع بإنهاء الغموض املخ ّيم عىل الوضع العام ووضع
خارطة طريق تنهي املرحلة االستثنائية وتح ّدد اآلفاق مبا يوفّر رشوط
االستقرار ومواصلة بناء الدميقراطية".
(ألرتا تونس)2021/11/10 ،

 2021/11/10قالت منظمة العفو الدولية إن املحاكم العسكرية يف
تونس تستهدف املدنيني عىل نحو متزايد ،وبسبب انتقادهم العلني
للرئيس قيس سعيد  ،يف بعض الحاالت ،منذ أن أعلن استحواذه عىل
سلطات جديدة واسعة النطاق يف  25متوز /يوليو .وخالل األشهر
الثالثة األخرية وحدها ،حقق القضاء العسكري مع ما ال يقل عن
عرشة مدنيني ،أو حاكَمهم ،بشأن تُهم متعلقة بجرائم.
(منظمة العفو الدولية)2021/11/10 ،

 2021/11/14احتشد مئات التونسيني ،اعرتاضً ا عىل "اإلجراءات
االستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد ،والتي منح نفسه مبوجبها
كل السلطات يف البالد تقري ًبا ،مبا يف ذلك الحكم مبوجب مراسيم ،يف
حني حذر االتحاد العام التونيس للشغل من "انفجارات اجتامعية".
وقد تج ّمع املتظاهرون يف عدد من الشوارع املؤدية إىل ساحة باردو
قبالة مقر الربملان يف تونس العاصمة ،إثر منعهم من الوصول إليها؛
إذ أغلقت قوات األمن املداخل املؤدية إىل مقر الربملان.
(الجزيرة مبارش)2021/11/14 ،

 2021/11/13قُتل خمسة متظاهرين وأصيب العرشات بالرصاص
وقنابل الغاز املسيل للدموع من جانب قوات األمن خالل احتجاجات
ضد مجلس السيادة الجديد الذي شكّله عبد الفتاح الربهان ،قائد
الجيش السوداين ،وذلك بحسب ما أعلنته لجنة أطباء السودان
املركزية .وقالت اللجنة يف أحد بياناتها إن العديد من حاالت اإلصابة
الحرجة تتلقى العالج يف املستشفيات بعد إصابتها بطلقات نارية،
مشري ًة إىل وجود صعوبات يف إيصال املصابني إىل املستشفيات يف ظل
اإلجراءات األمنية املشددة.
(يب يب يس عريب)2021/11/13 ،

نصب قائد الجيش السوداين الفريق أول عبد الفتاح
ّ 2021/11/11
رئيسا جدي ًدا ملجلس السيادة ،واحتفظ
الربهان ،نفسه من جديد ً
ألربعة عسكريني آخرين مبقاعدهم يف املجلس .ونقلت وسائل
اإلعالم الحكومية السودانية ما س ّمته "مرسو ًما دستوريًا" أعاد فيه
شخصا ،منهم 5
الربهان تشكيل مجلس السيادة املكون من 13
ً
رئيسا ،والفريق أول
عسكريني ،هم الفريق أول عبد الفتاح الربهان ً
محمد حمدان دقلو (حميديت) ،قائد قوات الدعم الرسيع ،نائ ًبا أول
لرئيس املجلس ،وعضوية الفريق شمس الدين الكبايش ،والفريق
يارس العطا ،والفريق إبراهيم جابر.
(العريب الجديد)2021/11/11 ،

 2021/11/11أصدرت اللجنة الوطنية لالنتخابات يف الصومال،
جدواًلً جدي ًدا لتنظيم انتخابات مقاعد مجلس الشعب الصومايل،
البالغ عددها  275مقع ًدا ،والتي ستنطلق من عرش دوائر انتخابية يف
األقاليم الفدرالية الخمسة يف البالد.
(العريب الجديد)2021/11/11 ،

 2021/11/12أعرب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل
السودان فولكر بريتس ،عن قلقه من أن تعيني مجلس سيادة جديد
من قبل قائد الجيش السوداين عبد الفتاح الربهان "يزيد من صعوبة
العودة إىل النظام الدستوري" .وقالت بعثة األمم املتحدة املتكاملة
لدعم املرحلة االنتقالية يف السودان ،يف أحد بياناتها ،إن بريتس أكد
التوصل إىل
مجد ًدا خالل إحاطة أمام مجلس األمن الدويل "أهمية
ّ
حل عاجل عن طريق املفاوضات إلعادة الحياة السياسية واالقتصادية
ّ
إىل طبيعتها".
(العربية نت)2021/11/12 ،

 2021/11/14طالب املجلس الرئايس الليبي برضورة إجراء االنتخابات
الربملانية والرئاسية الليبية بشكل متزامن ،واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق
عملية انتخابية شاملة لـ "تعزيز فرص بناء الثقة بني كل األطراف".
(مرصد)2021/11/14 ،

 2021/11/15أكدت حركة النهضة ،يف أحد بياناتها ،دعمها للتحرك
االحتجاجي الذي وقع يف باردو قرب الربملان التونيس ،مستنكر ًة َم ْنع
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عديد املتظاهرين من الوصول إىل العاصمة التونسية ،أو إىل منطقة
باردو ،بالقرب من الربملان ،مكان التظاهرة ،واستنكرت كذلك ما اعتربته
"اعتداءات" ُسلّطت عليهم ،وصفتها بـ "االعتداءات املتكررة التي صارت
سياسة رسمية للسلطة منذ انقالب  25جويلية [متوز /يوليو] املايض".
(ألرتا تونس)2021/11/15 ،

 2021/11/15أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات ،بدء عمليات
العد والفرز اليدوي للمحطات يف بغداد ،وذلك وفق قرار من
الهيئة القضائية.
(ألرتا عراق)2021/11/15 ،

 2021/11/18قضت محكمة النقض املرصية بتأييد قرار محكمة
جنايات القاهرة إدراج رئيس حزب "مرص القوية" ،املرشح الرئايس
السابق عبد املنعم أبو الفتوح ،والناشط السيايس عالء عبد الفتاح،
واملحامي الحقوقي محمد الباقر ،و 25آخرين من املعتقلني السياسيني
عىل ذمة القضية رقم  1781لسنة  ،2019عىل قوائم اإلرهابيني ملدة
خمس سنوات من تاريخ صدور القرار يف  23ترشين الثاين /نوفمرب .2020
(العريب الجديد)2021/11/18 ،

 2021/11/18أعلن الرئيس التونيس قيس سعيد أنه يعمل عىل
وضع جدول زمني إلصالح النظام السيايس ،وهي خطوة وصفها بأنها
"رضورية إلنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفيش الفساد يف البالد".
(ميدل إيست أونالين)2021/11/18 ،

 2021/11/20جــددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبري مويس
دعوتها لحل الربملان وتحديد موعد لالنتخابات الترشيعية املبكرة
خالل وقفة احتجاجية للحزب أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
وشددت عىل أن الجميع ساهم يف تدمري الشعب التونيس ،داعية إىل
رضورة تسقيف اإلجراءات االستثنائية ،وفق ترصيحها.
(شمس أف أم)2021/11/20 ،

 2021/11/21أكد املجلس املركزي القيادي لقوى إعالن الحرية
والتغيري موقفه "الواضح واملعلن مسبقًا ،بأن ال تفاوض وال رشاكة وال
رشعية لالنقالبيني" .وش ّدد املجلس عىل أ ّن قوى التغيري ليست معنية
بأي اتفاق مع من وصفها بـ "الطغمة الغاشمة" ،مبي ًنا أنه "يعمل
بكل الطرق السلمية املجربة واملبتكرة عىل إسقاطها رفقة كل قوى
الثورة الحية واألجسام املهنية ولجان املقاومة وكل الرشفاء".
(التلفزيون العريب)2021/11/21 ،

 2021/11/21أوضحت سفارة الواليات املتحدة األمريكية بتونس ،يف
بالغ لها ،أن وزير الخارجية أنتوين بلينكن أجرى مكاملة هاتفية مع
الرئيس التونيس قيس سعيد ملناقشة ما ج ّد من تط ّورات يف تونس،
مبا يف ذلك تشكيل الحكومة الجديدة ،وخطوات تخفيف وطأة
الوضع االقتصادي .وقد ش ّجع الوزير األمرييك الرئيس سعيد عىل
انتهاج عملية إصالح شفّافة ترشك جميع األطراف ملعالجة التح ّديات

السياسية واالقتصادية واالجتامعية املهمة التي تواجهها تونس ،وعىل
االستجابة لتطلّعات شعبها من خالل استمرار التق ّدم الدميقراطي.
(موزاييك أف أم)2021/11/21 ،

 2021/11/21وقّع القائد العام للجيش السوداين عبد الفتاح الربهان،
اتفاقًا سياس ًّيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء األزمة
التي مت ّر بها البالد منذ نحو شهر ،وذلك يف أعقاب ضغوط دولية
مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم املدين.
(وكالة األناضول)2021/11/21 ،

 2021/11/23نّبه املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
من العودة إىل مامرسات سابقة من "تنكر للحقوق وقمع لالحتجاجات
املرشوعة وإحكام القبضة األمنية عىل الفضاء العام" ،داع ًيا "رئيس
الدولة إىل تكريس احرتام الدولة لتعهداتها إزاء امللفات االجتامعية
والعمل عىل طرح حلول وتقديم إجابات النتظارات فئات واسعة من
التونسيني" وتَب ِّني "صورة الدولة الضامنة للحقوق والحريات والتي
تلتزم بتعهداتها".
(ألرتا تونس)2021/11/23 ،

 2021/11/23تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن
اتصااًل هاتف ًيا ،من وزير خارجية الواليات
ً
عبد الفتاح الربهان،
املتحدة األمريكية أنتوين بلينكن ،ه ّنأه فيه بتوقيع االتفاق السيايس
مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،والذي ميهد الطريق نحو تنفيذ
مسار االنتقال الدميقراطي.
(ألرتا سودان)2021/11/23 ،

 2021/11/23قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات األمن
استخدمت القوة املفرطة استخدا ًما متكر ًرا ،مبا يف ذلك القوة القاتلة،
شخصا بالرصاص
ضد املتظاهرين يف الخرطوم وجوارها ،وإنه قُتل ً 16
يف  17ترشين الثاين /نوفمرب  ،2021من بينهم امرأة وطفل ،وذلك يف
أكرث الردود دموية عىل اإلطالق ،وإ ّن املتظاهرين خرجوا من جديد
إىل الشوارع يف  21ترشين الثاين /نوفمرب ،رغم اإلعالن عن إطالق
رساح عبد الله حمدوك ،رئيس الوزراء ،وتوقيعه اتفاق مع الجيش.
(هيومن رايتس ووتش)2021/11/23 ،

 2021/11/25أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات تطابق نتائج
جميع عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات املطعون يف نزاهتها مع
النتائج اإللكرتونية املعلن عنها سابقًا بنسبة  100يف املئة .وجاء ذلك
بعد إنهاء املفوضية جمي َع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي ،التي
كان آخرها ،يف  25ترشين الثاين /نوفمرب ،متعلقًا مبحطات محافظة
نينوى ،وقد جرى ذلك بنا ًء عىل قرار الهيئة القضائية لالنتخابات.
(رووداو عربية)2021/11/25 ،
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 2021/11/26أعلن حزب "األمة القومي" السوداين ،دعمه االتفاق
رئييَس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان ومجلس
السيايس بني َ
الوزراء عبد الله حمدوك.
(وكالة األناضول)2021/11/26 ،

 2021/11/30أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية
النتائج النهائية لالقرتاع الذي جرى يف  10ترشين األول /أكتوبر ،وقالت
إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيري  5مقاعد فقط يف كل من
محافظات بغداد وأربيل واملوصل والبرصة وكركوك .وذكرت املفوضية
أن نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية بلغت  44يف املئة من أصل
أكرث من  22مليون ناخب يحق لهم اإلدالء بأصواتهم .ووفق النتائج
النهائية ،تأكد فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكرب
عدد للمقاعد الربملانية ،وذلك بحصولها عىل  73مقع ًدا يف الربملان
املكون من  329مقع ًدا .وكان للتيار  54مقع ًدا يف الربملان املايض.
(الجزيرة نت)2021/11/30 ،

 2021/12/2استنكرت حركة النهضة ،ما اعتربته "استغالل رئيس
الدولة قيس سعيّد اجتامعه باملجلس األعىل للجيوش لتصفية
رصا عىل إقحام املؤسسة العسكرية يف الشأن
حساباته مع خصومه م ًّ
السيايس" ،مؤكد ًة رضورة احرتام مهامت الجيش كام حددها الدستور،
وإبعاده عن التجاذبات السياسية ورصاعات األحزاب ومنافساتها".
(ألرتا تونس)2021/12/2 ،

 2021/12/5أبلغت لجان املقاومة السودانية مبعوث األمني العام
لألمم املتحدة رئيس البعثة األممية املتكاملة لدعم االنتقال يف البالد،
فولكر بريتس ،رفضها االعرتاف باالتفاق املوقع بني قائد الجيش
عبد الفتاح الربهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
(العريب الجديد)2021/12/5 ،

 2021/12/7أوضح رئيس املجلس األعىل للقضاء يوسف بوزاخر ،يف
ترصيح لربنامج "موزاييك بلوس" ،أن رئيس الجمهورية قيس سعيد
تحدث يف مناسبات عديدة مع الهياكل القضائية حول امللفات الكربى
قائاًل إن لقاء يوم أمس تناول تقرير دائرة
وأبرزها مسألة إصالح القضاءً ،
املحاسبات وملفات محاربة الفساد والعوائق التي واجهت القضاء.
(موزاييك أف أم)2021/12/7 ،

 2021/12/8أعلن املجلس األعىل للدولة يف ليبيا عن إطالقه مبادرة
إلنقاذ العملية االنتخابية يف البالد ،تتضمن تأجيل االنتخابات الرئاسية
والربملانية ،وإجراءها يف شباط /فرباير من العام املقبل.
(العريب الجديد)2021/12/8 ،

 2021/12/9أعلن حزب األمة القومي رفضه لالتفاق السيايس املوقع
بني رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول

عبد الفتاح الربهان يف  21ترشين الثاين /نوفمرب ،وقال إن االتفاق
ال يستجيب ملعالجة األزمات التي تواجه البالد.
(ألرتا سودان)2021/12/9 ،

 2021/12/10قال ممثل األمني العام ،ورئيس بعثة األمم املتحدة
املتكاملة لدعم املرحلة االنتقالية يف السودان (يونيتامس) ،فولكر
بريتس ،إن العملية االنتقالية السياسية يف السودان ظلت مت ّر ،خالل
األسابيع الستة املاضية ،بأكرب أزمة تشهدها منذ بدايتها ،مش ًريا إىل أن
امليض قُد ًما قد بدأت.
تلك األزمة مل تنته بعد ،لكن املناقشات حول ّ
(أخبار األمم املتحدة)2021/12/10 ،

 2021/12/10كشف تحقيق استقصايئ أجرته دويتشه فيله ،أن قوات
الدعم الرسيع واألمن السوداين يستهدف املتظاهرين الع ّزل بسالح
ثقيل ،وهو ما نتج منه إصابات مبارشة أدت إىل وقوع وفيات عديدة.
(دويتشه فيله)2021/12/10 ،

عرّبت ثالثة أحزاب سياسية ،هي حزب العامل ،وحزب
ّ 2021/12/11
التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية ،وحزب جبهة القوى االشرتاكية،
عن قلق بالغ من استمرار ما وصفته بالتضييق عىل الحريات ،ومنع
التجمعات يف الجزائر ،واملزيد من حمالت االعتقال يف حق الناشطني
يف الحراك الشعبي ،مطالب ًة السلطات باإلفراج الفوري عن معتقيل
الرأي ،والح ّد من املالحقات القضائية التي شملت سبعة آالف ناشط
منذ شباط /فرباير .2019
(العريب الجديد)2021/12/11 ،

 2021/12/12رفض األمني العام لحزب "التيار الدميقراطي" ،غازي
الشوايش ،حديث سعيّد ،معت ًربا إياه "انزالقًا خط ًريا نحو االنحراف
وتكريسا للحكم الفردي" ،داع ًيا إىل "العودة فو ًرا للمسار
بالسلطة
ً
الدستوري" .وقال الشوايش إنه بعد نحو خمسة أشهر من "استحواذ"
سع ّيد عىل السلطة ،اكتشف الشعب التونيس مــدى "هــوس"
الرئيس بامتالكها.
(يب يب يس عريب)2021/12/12 ،

 2021/12/13دعت منظمة العفو الدولية إىل إظهار الحقيقة بشأن
وفاة الصحايف محمد تامالت يف السجن قبل خمس سنوات ،وهو
املطلب نفسه الذي ترفعه عائلته من دون أن تتمكن من ذلك.
وكتب فرع املنظمة بالجزائر منشو ًرا عىل صفحته الرسمية مبوقع
قائاًل" :اليوم مت ّر خمس سنوات عىل وفاة الصحايف محمد
"فيسبوك"ً ،
تامالت يف مستشفى المني دباغني بباب الواد .مل تعلن نتائج التحقيق
يف ظروف وفاته .سنواصل املطالبة بتحقيق العدالة".
(ألرتا جزائر)2021/12/13 ،
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 2021/12/13أعلنت جمعية القضاة يف تونس ،رفضها اعتبار رئيس
البالد قيس سعيد القضاء "وظيفة داخل الدولة" ،مشدد ًة عىل
استقالل السلطة القضائية.
(وكالة األناضول)2021/12/13 ،

 2021/12/13أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد ،يف خطاب توجه
به إىل الشعب التونيس ،عن جملة من القرارات الجديدة يف مواصلة
لإلجراءات االستثنائية التي كان قد أعلن عنها يف  25جويلية
[متوز /يوليو]  2021واألمر الرئايس عدد  117الذي كان قد أعلن عنه
يف  22أيلول /سبتمرب .2021
(ألرتا تونس)2021/12/13 ،

 2021/12/17انطلقت يف شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة
تونس مظاهرات لالحتجاج عىل قرارات الرئيس قيس سعيد ،تلبي ًة
لدعوة أطلقتها مبادرة "مواطنون ضد االنقالب" .ويف املقابل ،نظّم
أنصار الرئيس وقفة أمام املرسح البلدي بالشارع نفسه.
(الجزيرة نت)2021/12/17 ،

 2021/12/17أكــدت السعودية واإلمــارات والواليات املتحدة
وبريطانيا دع َم االتفاق السيايس يف السودان ،الذي جرى إبرامه يف
 21ترشين الثاين /نوفمرب املايض بني رئيس مجلس السيادة الفريق
عبد الفتاح الربهان ،ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،وذلك إلعادة
االستقرار إىل البالد ،ومواصلة املسار الدميقراطي.
(الرشق األوسط)2021/12/17 ،

 2021/12/19قال رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله حمدوك ،إن االتفاق
السيايس أك ُرث الطرق فعالية للعودة إىل مسار التحول املدين الدميقراطي،
مضيفًا أن توقيعه االتفاق السيايس جاء لقناعته بأنه سيؤدي إىل
حقن دماء الشباب .وأكد حمدوك متسك الحكومة بالعدالة لضحايا
التظاهرات ومحاسب ِة مرتكبي الجرائم واالنتهاكات يف حق املواطنني.
(العربية نت)2021/12/19 ،

 2021/12/19قضت محكمة مرصية متخصصة يف قضايا اإلرهاب
بالسجن املؤبد يف حق محمود عزت ،القائم بأعامل مرشد جامعة
اإلخوان ،يف القضية املعروفة إعالميًّا بـ "التخابر مع حامس".
(القدس العريب)2021/12/19 ،

 2021/12/20قضت محكمة مرصية بسجن الناشط عالء عبد الفتاح
ملدة  5سنوات وغرامة يف حقه تبلغ  200ألف جنيه ،وقضت أيضً ا
بسجن املتهمني ،املحامي محمد الباقر ،واملد ّون محمد "أكسجني"
ملدة  4سنوات بتهمة "االنضامم لجامعة إرهابية".
(يس إن إن عريب)2021/12/20 ،

 2021/12/22حددت الرئاسة الجزائرية تاريخ  5شباط /فرباير
القادم ،موع ًدا النتخابات التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة
(الغرفة الثانية للربملان).
(ألرتا جزائر)2021/12/22 ،

 2021/12/23صدر حكم ابتدايئ غيايب يف حق الرئيس التونيس السابق
محمد املنصف املرزوقي يقيض بسجنه "ملدة أربع سنوات ،مع اإلذن
بالنفاذ العاجل" ،وذلك بتهمة "االعتداء عىل أمن الدولة الخارجي".
(ألرتا تونس)2021/12/23 ،

سحب
 2021/12/26أعلنت لجنة االنتخابات الفدرالية الصومالية
َ
ثقتها من رئيسها محمد حسن عرو ،وذلك بعد اتهامات له بالتقصري
يف أداء الواجبات املنوطة به.
(العريب الجديد)2021/12/26 ،

 2021/12/26أقرت اللجنة القانونية يف مجلس النواب ،أثناء اجتامعها
برئاسة املحامي عبد املنعم العودات ،مرشوع تعديل الدستور األردين
لسنة  .2021وأشار العودات ،يف مؤمتر صحفي عقب االجتامع ،إىل
أبرز التعديالت التي أدخلتها اللجنة عىل املرشوع ،وأهمها دعوة
جاللة امللك إىل انعقاد مجلس األمن الوطني والسياسة الخارجية يف
حالة الرضورة ،وتغيري مسمى املجلس بحيث يصبح "مجلس األمن
بداًل من "الوطني".
القومي" ً
(وكالة األنباء األردنية "برتا")2021/12/26 ،

 2021/12/27دانت محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء
الناش َط السيايس رشيد نكاز ،وقضت بسجنه ملدة عامٍ  ،مع النفاذ،
وغرامة مالية قيمتها  30ألف دينار جزائري ،عن جناية الرشوع
يف منع املواطنني من مامرسة حق االنتخاب بواسطة خطة مدبرة
للتنفيذ عىل أرايض الجمهورية.
(الرشوق)2021/12/27 ،

 2021/11/27بلغت نسبة املشاركة يف االقرتاع الخاص بانتخاب
أعضاء املجالس الشعبية البلدية يف الجزائر  35.97يف املئة ،وذلك
عند إغالق مراكز التصويت ،يف حني بلغت  34.39يف املئة بالنسبة إىل
انتخاب أعضاء املجالس الوالئية ،بحسب ما أعلن عنه رئيس السلطة
الوطنية املستقلة لالنتخابات ،محمد رشيف.
(وكالة األنباء الجزائرية)2021/12/27 ،

 2021/12/28وضعت منظمة "فريدوم هاوس" ،األمريكية ،الجزائ َر يف
خانة الدول غري الحرة لسنة  ،2020وذلك يف التصنيف الدويل الذي
تجريه كل سنة .وحصلت الجزائر بحسب املنظمة غري الحكومية
عىل تقييم شامل بـ  34من  ،100وهو ناتج ما نالته يف محور الحقوق
السياسية ( 10من  )40والح ّريات املدنية ( 24من  .)60ويُعنى
التقرير بأحداث سنة  2019التي شهدت الحراك الشعبي ،وهو بذلك
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تقيياًم للدستور الجديد والقوانني واإلجراءات التي أفضت
ال يتضمن ً
إىل االنتخابات الترشيعية واملحلية األخرية.
(ألرتا جزائر)2021/12/28 ،

 2021/12/28ذكرت الواليات املتحدة أن محاولة وقف رئيس الوزراء
الصومايل محمد حسني روبيل عن العمل تثري القلق ،مؤكد ًة أنها
تدعم جهوده إلجراء انتخابات رسيعة وذات صدقية.
(العريب الجديد)2021/12/28 ،

 2021/12/28دعا "اإلطار التنسيقي" ،الذي يضم القوى السياسية
املعرتضة عىل نتائج االنتخابات العراقية ،أنصاره من املتظاهرين
واملعتصمني إىل إنهاء حراكهم واالنسحاب من أمام بوابات املنطقة
الخرضاء املحصنة ،التي تضم البعثات الدبلوماسية الغربية ومقا ّر
الحكومة ،وذلك بعد مرور أكرث من شهرين عىل تنظيم احتجاجات
واسعة ضد ما اعتربوه "تالعبًا بنتائج االنتخابات".
(العريب الجديد)2021/12/28 ،

 2021/12/29أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون وقّع
مرسو ًما إلجراء االنتخابات الربملانية يف أيار /مايو املقبل .وقالت
الرئاسة اللبنانية ،يف أحد بياناتها ،إن عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة النتخاب أعضاء مجلس النواب يف  15أيار /مايو بالنسبة إىل
املقيمني ،مضيف ًة أن االنتخابات ستكون "يف الـ  12من أيار /مايو
للموظفني املشاركني يف العملية االنتخابية ،ويف الـ  6والـ  8من
أيار /مايو لغري املقيمني عىل األرايض اللبنانية".
(امليادين)2021/12/29 ،

 2021/12/29عقد أعضاء الهيئة التنفيذية لحملة "مواطنون ضد
االنقالب" وقيادات من مبادرة "اللقاء الوطني لإلنقاذ" ،اجتام ًعا مثّل
أول لقاء مشرتك رسمي بني املك ّونني "من أجل إيجاد صيغ للعمل
املشرتك وتوسيع التشاور مع مختلف القوى السياسية واملدنية يف
أفق اإلعداد لندوة وطنية استشارية" ،وذلك وفق بالغ مشرتك نرش يف
صفحة "مواطنون ضد االنقالب" عىل "فيسبوك".
(ألرتا تونس)2021/12/29 ،

 2021/12/29شدد سفري الواليات املتحدة األمريكية يف تونس دونالد
بلوم ،خالل لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن رمضان ،عىل
"أه ّمية أن تؤ ّمن تونس من اآلن فصاع ًدا عمل ّية تشاور سيايس شفّافة
تشمل الجميع".
(العريب الجديد)2021/12/29 ،

 2021/12/31تجددت املطالب السياسية يف الجزائر مبراجعة القوانني
التي تنظم العمل السيايس يف الجزائر ،وذلك بعد هدوء رافق التعديل
الدستوري واالنتخابات الربملانية واملحلية ،وقد جاء ذلك مبطالب من جبهة
التحرير الوطني ،وحركة البناء الوطني ،والتجمع الوطني الدميقراطي.
(إندبندنت عربية)2021/12/31 ،

