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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
ّ
 1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2022
كلمات مفتاحية :العراق ،تونس ،مصر ،ليبيا ،السودان ،الصومال ،الجزائر ،األردن ،موريتانيا.
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 2022/1/2حذر وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،من عرقلة
االنتقال الدميقراطي ،وقال إن بالده مستعدة للرد عىل الذين يسعون
لعرقلة تطلعات الشعب السوداين يف حكومة دميقراطية بقيادة
مدنية ،والذين يقفون يف طريق املساءلة والعدالة والسالم.
(ألرتا سودان)2022/1/2 ،

 2022/1/2أعلن رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك استقالته
من منصبه ،وذلك بعد أن منح القوى السياسية يو ًما واح ًدا للتوصل
إىل توافق ينهي األزمة يف البالد ،يف ظل استمرار املظاهرات املطالبة
بعودة الحكم املدين.
(الجزيرة نت)2022/1/2 ،

 2022/1/3دعت وزارة الخارجية األمريكية ،يف تغريدة نرشها مكتب
الشؤون األفريقية بالوزارة ،الزعام َء السودانيني إىل إنهاء العنف
ضد املحتجني املطالبني بحكم مدين وإقصاء العسكريني عن الحكم،
وحضتهم الواليات املتحدة األمريكية عىل ضامن استمرار الجهود
لتوطيد الحكم املدين .وكانت استقالة رئيس الوزراء السوداين ،عبد
الله حمدوك ،بعد فشله يف تشكيل حكومة وعجزه عن التوصل إىل
توافق ،قد عقّدت مساعي دفع املرحلة االنتقالية إىل األمام.
(فرانس )2022/1/3 ،24

 2022/1/3دان األمني العام لألمم املتحدة العنف املستمر يف
السودان ،ودعا قوات األمن إىل مامرسة أقىص درجات ضبط النفس،
مش ًريا إىل أنه جرى إعالمه باستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
(أخبار األمم املتحدة)2022/1/3 ،

 2022/1/4اعترب األمني العام لحزب العامل يف تونس ،حمة الهاممي،
أن التونسيني يعيشون وض ًعا صع ًبا بعد قرارات  25متوز /يوليو .2021
وقال إنه كان دعا سابقًا إىل إسقاط املنظومة التي ج ّوعت التونسيني
ومحاسبة َمن وراءها بقيادة النهضة ،إال أن قيس سعيّد مل ِ
يأت بحلول
فعلية للتونسيني ،معلقًا بالقول" :نحن اآلن يف غ ّمة".
(جوهرة أف أم)2022/1/4 ،

 2022/1/4استنكر االتحاد العام التونيس للشغل ،ما وصفه
بـ "األسلوب االنفرادي واالرتجايل الذي متّت به صياغة واعتامد قانون
املالية لسنة  ،"2022معت ًربا أن "امليزانية قارصة عن تلبية املطالب
االجتامعية املل ّحة واالستحقاقات االقتصادية الرضورية" ،داعيًا إىل
"اتخاذ تدابري خاصة لتجاوز النقائص وتج ّنب االستتباعات السلبية
لهذا القانون".
(ألرتا تونس)2022/1/4 ،

 2022/1/4أشار املكتب التنفيذي بقوى إعالن الحرية والتغيري،
"مجموعة املجلس املركزي" ،إىل أن استقالة رئيس الوزراء كَتبت نهاية
اتفاق  21ترشين الثاين /نوفمرب  ،2021الذي رفضته قوى الحرية
والتغيري إىل جانب قطاعات كبرية من الشعب السوداين ،واعتربته

رشعنة لالنقالب ،ومىض املكتب يف القول إن هذه االستقالة تؤكد أن
الشعب غالِبة وال ميكن تجا ُوزُها أو تجاهل أولوياتِها".
"إراد َة
ِ
(ألرتا سودان)2022/1/4 ،

 2022/1/4أدت الحكومة الكويتية الجديدة ،برئاسة الشيخ صباح
خالد الحمد الصباح ،اليمني الدستورية أمام مجلس األمة الكويتي يف
جلسته العادية ،وذلك ملبارشة أعاملها يف مجلس األمة وفقًا للامدة
" "91من الدستور الكويتي.
(الجزيرة نت)2022/1/4 ،

 2022/1/4ناقش مجلس النواب ،مرشوع تعديل الدستور لعام
 ،2021والتصويت عىل مواده ،ابتدا ًء من املادة ( )16املعدلة للامدة
( )70من الدستور الحايل .ورشع املجلس يف مناقشة املادة ( )16التي
تع ّدل املادة ( )70من الدستور الحايل بإلغاء عبارة "أن يكون عضو
مجلس النواب قد أتم ثالثني سنة من عمره" واالستعاضة عنها بعبارة
" 25سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه رشوط العضوية املنصوص
عليها يف قانون االنتخاب".
(عمون)2022/1/4 ،

 2022/1/5اعتربت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ما تطلق عليه
الداخلية التونسية "إقامة جربية" عىل نائب رئيس حركة "النهضة"
نور الدين البحريي "احتجازًا تعسف ًّيا وغري رشعي".
(وكالة األناضول)2022/1/5 ،

 2022/1/5ج ّدد املجلس األعىل للقضاء يف تونس ،رفضه مراجعة
املنظومة القضائية وإصالحها بواسطة املراسيم يف إطار التدابري
رصا مبجابهة خطر داهم .ون ّبه املجلس إىل
االستثنائية املتعلّقة ح ً
"خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة" ،مح ّذ ًرا
من تبعات زعزعة الثقة بالقضاء وبعموم القضاة .ودعا القضاة ،يف
البيان نفسه ،إىل "مواصلة التمسك باستقالليتهم وتح ّمل مسؤولياتهم
والبت يف النزاعات يف آجال معقولة".
يف محاربة الفساد واإلرهاب
ّ
(ألرتا تونس)2022/1/5 ،

تعدياًل عىل الدستور يسمح
ً
 2022/1/5رفض مجلس النواب األردين،
مبحاكمة أعضائه وجاء الرفض بأغلبية  106أصوات من أصل 109
نواب حرضوا الجلسة للتعديل الوارد من الحكومة عىل املادة 86
مجليَس األعيان
من الدستور .ويجيز هذا التعديل محاكمة أعضاء
َ
والنواب خالل مدة اجتامع املجلس.
(العني)2022/1/5 ،

 2022/1/5أكد حزب التيار الدميقراطي يف تونس رفض خريطة الطريق
التي أعلن عنها الرئيس قيس سع ّيد ،مش ًريا إىل أنها تُعد تأبي ًدا لألوضاع
االستثنائية ملا فيها من خروقات دستورية كربى ،إضافة إىل كونها "مرسحية
تعرّب عن إرادة شعبية".
رديئة بسيناريو معلوم النتائج ،وال ميكن أن ّ
(العريب الجديد)2022/1/5 ،

قيثوتلا
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يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا تاطحم

 2022/1/6أحالت النيابة العامة التونسية الرئيس السابق املنصف
املرزوقي ،ورئيس حركة النهضة ورئيس الربملان التونيس املجمد ،راشد
الغنويش ،ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ،و 17آخرين إىل
املحاكمة بتهمة ارتكاب "جرائم انتخابية" ،خالل االنتخابات الرئاسية
والربملانية عام .2019
(الرشق بلومبريغ)2022/1/6 ،

 2022/1/7طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإطالق رساح
نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية ،ووزير العدل السابق ،نور
الدين البحريي ،وقالت إنه محتجز تعسفًا ،وهو ما ميثّل "رضبة
أخرى للحقوق" ،يف ظل إحكام الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،قبضته
عىل السلطة.
(العريب الجديد)2022/1/7 ،

 2022/1/7دعت حركة النهضة مناضليها ،وكل القوى الوطنية
السياسية واالجتامعية ،إىل املشاركة بقوة يف التظاهرات املزمع
تنظيمها يوم  14كانون الثاين /يناير  .2022ودعت التونسيني أيضً ا إىل
"مقاطعة االستشارة اإللكرتونية" ،معتربة أنها متثل "مواصلة لالنحراف
بالسلطة وتركي ًزا للحكم الفردي االستبدادي ورضبًا آلليات العمل
الدميقراطي .وجددت املطالبة بـ "اإلطالق الفوري لرساح املختطفَني
نور الدين البحريي وفتحي البلدي".
(ألرتا تونس)2022/1/7 ،

 2022/1/7وافق القضاء املوريتاين ،عىل اإلفراج عن الرئيس السابق
محمد ولد عبد العزيز ألسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة ،وذلك
بعد قضائه أشه ًرا عدة يف السجن عىل خلفية مزاعم فساد ،وفق ما
أعلنت عنه وزارة العدل.
(العريب الجديد)2022/1/7 ،

 2022/1/9أعلنت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب ،بدء مراسم
الجلسة االفتتاحية للدورة النيابية الخامسة .وقالت الدائرة إنه "تم
بدء مراسم الجلسة االفتتاحية للدورة النيابية الخامسة بحضور
جميع نواب الكتل السياسية" .وأعلن محمود املشهداين ،فتح باب
الرتشيح ملقاعد رئاسة الربملان .وأدى النواب الجدد اليمني الدستورية
يف ظل غياب املحافظني الفائزين بعضوية مجلس النواب.
(ألرتا عراق)2022/1/9 ،

رئيسا
 2022/1/9انتخب الربملان العراقي الجديد محمد الحلبويس ً
له بعد جلسة أوىل للمجلس النيايب.
(فرانس )2022/1/9 ،24

 2022/1/10أكد سفري االتحاد األورويب يف تونس ،ماركوس كورنارو ،أن
"تونس ال ميكن لها الخروج من هذا الوضع إال بالحوار وبالتشاركية".

وقد جاء ذلك أثناء استقباله من جهة األمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل ،نور الدين الطبويب.
(العريب الجديد)2022/1/10 ،

 2022/1/10قال املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة رئيس
البعثة املتكاملة لدعم املرحلة االنتقالية يف السودان "يونيتامس"،
فولكر بريتس ،إن املحادثات التي تيرسها األمم املتحدة بني األطراف
السودانية تأيت يف إطار تفويض البعثة ومساعيها الحميدة لدعم
االنتقال السيايس.
(ألرتا سودان)2022/1/10 ،

 2022/1/11قال الرئيس التونيس قيس سعيّد إن "هناك أدلة تثبت
تورط من ُوضعوا قيد اإلقامة الجربية" ،وفق تقديره ،مضيفًا قوله:
"هؤالء كان من املفرتض أن يكونوا يف السجن لكننا لسنا قضاة حتى
تهاًم ِ
خطرة إىل املوقوفني ،ومل ّو ًحا حتى
نصدر قرار سجنهم" ،موج ًها ً
بعقوبة اإلعدام.
(ألرتا تونس)2022/1/11 ،

عرّب حراك تونس اإلرادة عن استنكاره الشديد الستهداف
ّ 2022/1/11
أحد ناشطي الحزب وقياداته املحلية عىل إثر مداهمة منزل املنسق
املحيل لحزب حراك تونس اإلرادة ببني حسان من والية املنستري
"بسبب نشاطه السيايس".
(تلفزيون التاسعة)2022/1/11 ،

 2022/1/12حذرت جمعية القضاة التونسيني من خطورة خطاب
التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل املجلس األعىل للقضاء
واقتحام مقره واالعتصام به؛ ما من شأنه أن يهدد السالمة الجسدية
واملعنوية للقضاة .وقالت الجمعية يف بيان لها إن التهديدات تُؤ ِذن
بالدخول يف مرحلة العنف املادي الذي من املمكن أن ميتد إىل
القضاة واملحاكم والهياكل املرشفة عىل القضاء؛ ما قد يؤدي بالبالد
إىل منزلقات وعواقب ِ
خطرة.
(عريب )2022/1/12 ،21

 2022/1/13حث أعضاء من الحزبني الدميقراطي والجمهوري يف
لجنة العالقات الخارجية بالكونغرس األمرييك إدارة الرئيس األمرييك
جو بايدن عىل "النظر بعناية يف نطاق وأولويات" املساعدة األمريكية
املقدمة إىل تونس "مبا يف ذلك ربط بعض املساعدات بإصالحات
قابلة للقياس" ،وفق رسالة و ّجهوها إىل وزير الخارجية األمرييك
أنتوين بلينكن.
(ألرتا تونس)2022/1/13 ،

 2022/1/13ه ّددت الواليات املتحدة ،بفرض عقوبات عىل القادة
الصوماليني إذا أُرجئت االنتخابات الترشيعية مجد ًدا يف بلدهم الذي
يعيش أزمة سياسية وفوىض أمن ّية.
(العريب الجديد)2022/1/13 ،
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 2022/1/14أكّد املتحدث باسم الحزب الدميقراطي الكردستاين ،مهدي
رشقي العاصمة بغداد.
عبد الكريم ،تعرضه ملحاولة اغتيال فاشلة ّ
(ألرتا عراق)2022/1/14 ،

 2022/1/14طالب  15نائبًا يف مجلس النواب الليبي برضورة تشكيل
حكومة "تكنوقراط مصغرة وذات مهام محددة" ،معلنني براءتهم من
حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بـ "الفساد".
(العريب الجديد)2022/1/14 ،

 2022/1/15انتخب أعضاء لجنة االنتخابات الفدرالية الصومالية
رئيسا لها ،خلفًا ملحمد حسن عرو ،وذلك يف
موىس جييل يوسف ً
جلسة ُعقدت مبقديشو.
(وكالة األناضول)2022/1/15 ،

 2022/1/16دانت شبكة الجزيرة اإلعالمية قرار السلطات السودانية،
سحب ترخيص قناة "الجزيرة مبارش" ومنع طاقمها من العمل
يف السودان.
(الرشق)2022/1/16 ،

 2022/1/17اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات
املرصية مبامرسة "القمع الوحيش" لجميع أنواع املعارضة يف البالد،
وذلك يف تقريرها السنوي الصادر يف كانون الثاين /يناير  .2022وقالت
املنظمة إن محاوالت السلطات "السطحية لخلق انطباع التقدم يف
حقوق اإلنسان مل ِ
تخف القمع الحكومي الوحيش يف عام ."2021
(مونت كارلو الدولية)2022/1/17 ،

 2022/1/17أعلن رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة صالح ،انتهاء
والية حكومة الوحدة الوطنية ،بنا ًء عىل "قرار سحب الثقة منها
الصادر من مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة املمنوح لها واملحدد
بيوم  24كانون األول /ديسمرب" ،مطالبًا النائب العام برضورة التحقيق
فيام رصفته الحكومة من أموال طوال الفرتة املاضية.
(العريب الجديد)2022/1/17 ،

 2022/1/20دعا االتحاد الشعبي الجمهوري التونسيني إىل "مقاطعة
االستشارة الوطنية اإللكرتونية النعدام جدواها يف تغيري حالهم
املعييش املرتدي" مشككًا يف شفافية املنصة.
(ألرتا تونس)2022/1/20 ،

 2022/1/20دان حزب العامل ما وصفه باالنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان واعتربها جرائم دولة وجب مالحقة املسؤولني عنها
محماًل وزي َر الداخلية ،ورئيسة الحكومة ،ورئيس الدولة
ً
أم ًرا وتنفيذًا،
املاسك بكل السلط ،املسؤولية يف ذلك ،ويف مجمل القمع الذي مورس
يف  14كانون الثاين /يناير بالعاصمة وفق بيان للحزب.
(شمس أف أم)2022/1/20 ،

 2022/1/20أصدر رئيس مجلس السيادة السوداين ،عبد الفتاح
الربهان ،ق ـرا ًرا بتكليف  15شخصية سياسية مبهامت الــوزارات

املختلفة .ويعيش السودان منذ  15ترشين األول /أكتوبر املايض،
فراغًا تنفيذيًّا ،بعد قرار االنقالب العسكري بقيادة الربهان ،وحل
حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
(العريب الجديد)2022/1/20 ،

 2022/1/21أصــدر الربملان األوريب قــرا ًرا بالحظر األمني عىل
السودان ،يفرض عىل دول االتحاد األوريب منع بيع وتصدير وتحديث
وصيانة أي شكل من أشكال املعدات األمنية .جاء ذلك من ج ّراء
القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان
يف  25ترشين األول /أكتوبر ،وما أعقب ذلك من أعامل عنف ضد
املتظاهرين السلميني.
(ألرتا سودان)2022/1/21 ،

عرّب حزب العامل الجزائري عن قلقه من تحضري
ّ 2022/1/22
الحكومة ملرشوع قانون مينع أي ارتباط بني العمل النقايب والسيايس،
واعترب أنه ميهد لرقابة بوليسية عىل النقابات .وقال الحزب ،يف بيان
الحق يف التنظيم النقايب والحق يف التنظيم السيايس
له ،إن جعل ّ
متضادين بالنسبة إىل النقابيني ،يشكّل انتهاكًا ِ
خط ًرا لحق جوهري
كوين ميثّل مكونة أساسية يف املواطنة.
(ألرتا جزائر)2022/1/22 ،

 2022/1/22أعرب األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش،
عن قلقه إزاء تطور األوضاع يف تونس مع تفاقم نسبة التوتر يف البالد
بعد إجراءات جديدة اتخذها الرئيس قيس سعيّد وع ّدها معارضوه
رضبًا لحرية اإلعالم واستقالل القضاء.
(الجزيرة نت)2022/1/22 ،

 2022/1/22ذكر اإلليزيه أن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون
تحادث هاتف ًّيا مع نظريه التونيس قيس سع ّيد ودعاه إىل تنفيذ مرحلة
انتقالية جامعة .وأشارت الرئاسة الفرنسية إىل أن الرئيس التونيس
"تعهد باحرتام دولة القانون والحريات الدميقراطية".
(فرانس )2022/1/22 ،24

ممثاًل يف
 2022/1/23قال الحزب الجمهوري إن القضاء التونيس ً
املجلس األعىل للقضاء يتع ّرض لهجمة رشسة ومحاولة إخضاعه
وتطويعه ملشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى الستكامل جمع كل
السلطات بني يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية ،للتغطية عن الفشل
الذريع يف التعامل مع قضايا التونسيني الحارقة ،ويف مقدمتها األزمة
االقتصادية واملالية التي تتهدد الدولة باإلفالس واالنهيار.
(راديو آي أف أم)2022/1/23 ،

 2022/1/24طالب حزب األمة القومي رئيس مجلس السيادة القائد
العام للجيش عبد الفتاح الربهان بالتنحي من رأس السلطة.
(سودان تريبيون)2022/1/24 ،
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 2022/1/25تراجعت الجزائر بـ  13درجة يف مؤرش مدركات الفساد
لسنة  2021الذي تصدره منظمة "شفافية دولية" ،لتحتل املرتبة 117
من أصل  180دولة شملها التقرير.
(ألرتا جزائر)2022/1/25 ،

 2022/1/26أعلن  43عض ًوا يف الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع
الدستور عن رفضهم دعوة رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة صالح،
لتشكيل لجنة جديدة بديلة من الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع
دستور دائم للبالد ،معتربين دعوته "تعديًا" عىل اختصاصات الهيئة.
(املرصد)2022/1/26 ،

 2022/1/26دانت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق (يونامي)
الهجو َم الصاروخي قرب مقر إقامة رئيس الربملان محمد الحلبويس
يف األنبار.
(وكالة األنباء العراقية "واع")2022/1/26 ،

 2022/1/26قالت هيئة الدفاع عن معتقيل الرأي يف الجزائر إن 40
موقوفًا من ناشطي "الحراك الشعبي" يف السجون قرروا بدء إرضاب
عن الطعام ،احتجا ًجا عىل متديد توقيف بعضهم من دون محاكامت
وتوجيه تهم جنائية لعدد منهم.
(العريب الجديد)2022/1/26 ،

 2022/1/26أعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي تعليق مشاركته يف
انتخابات مجالس البلديات واملحافظات وأمانة عامن لعام .2022
(رؤيا اإلخباري)2022/1/26 ،

 2022/2/2دعت منظمة العفو الدولية إىل توقيع عريضة موجهة
إىل الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون إلطالق رساح من وصفتهم
بـ "سجناء الرأي".
(وكالة األناضول)2022/2/2 ،

 2022/2/4دان املكتب التنفيذي للحرية والتغيري البيان الصادر عن
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ،واعتربه رشعنة لالنقالب
العسكري ،ودعا قمة دول االتحاد األفريقي إىل الوقوف بصالبة مع
الشعب السوداين ومطالبه املرشوعة يف الحكم املدين الدميقراطي.
(ألرتا سودان)2022/2/4 ،

 2022/2/5فاجأ زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر العراقيني،
بإعالنه عدم حضور الجلسة املرتقبة يف  7شباط /فرباير الجاري.
وأعلنت الكتلة الصدرية تجميد املفاوضات مع الكتل السياسية
العراقية بشأن تشكيل الحكومة ،ومقاطعة الجلسة املقبلة املخصصة
النتخاب رئيس للجمهورية.
(الخليج)2022/2/5 ،

حل املجلس األعىل
 2022/2/6أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد ّ
للقضاء ،الهيئة الدستورية املستقلة ،معت ًربا أنه يخدم أطرافًا معينة
بعي ًدا عن املصلحة العامة وأنه جرى "التالعب مبلفات".
(دويتشه فيله)2022/2/6 ،

 2022/2/7قال رئيس املجلس األعىل للقضاء يف تونس إن "قوات
الرشطة أغلقت أبواب املجلس بأقفال حديدية ومنعت املوظفني من
دخوله" ،وذلك بعد قرار الرئيس التونيس قيس سعيّد حله.
(ألرتا تونس)2022/2/7 ،

 2022/2/7أعربت الواليات املتحدة عن "قلقها العميق" إزاء قرار
الرئيس التونيس قيس سعيّد حل املجلس األعىل للقضاء وإغالق مقر
هذه الهيئة الدستورية .وأعرب مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد
األورويب ،جوزيب بوريل ،عن "قلقه" غداة قرار سع ّيد حل املجلس
األعىل للقضاء ،مشد ًدا عىل "أهمية استقالل القضاء".
(الجزيرة مبارش)2022/2/7 ،

 2022/2/7أعلن كل من حزب التيار الدميقراطي والتكتل الدميقراطي
من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري رفض إعالن الرئيس
حل املجلس األعىل للقضاء ،ودعت هذه
التونيس قيس سع ّيد عزمه ّ
األحزاب سائر القضاة واألحـزاب الدميقراطية واملنظامت املدنية
للتصدي لهذه املحاولة املفضوحة إلخضاع القضاء لسلطة االنقالب.
(ألرتا تونس)2022/2/7 ،

 2022/2/8حثّت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،
ميشيل باشيليت ،الرئيس التونيس قيس سع ّيد عىل إعادة العمل
باملجلس األعىل للقضاء ،محذر ًة من أن حلّه سيق ّوض ،عىل نحو ِ
خطر،
سيادة القانون والفصل بني السلطات واستقالل القضاء يف تونس.
(ألرتا تونس)2022/2/8 ،

 2022/2/8خرج آالف السودانيني يف مظاهرات حاشدة ،يف العاصمة
الخرطوم ومدن أخرى ،مواصلة للحراك الشعبي الرافض الستيالء
الجيش عىل السلطة عرب القوة املسلحة ،ورددوا شعارات مناوئة
لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح الربهان ،ونائبه يف مجلس السيادة
الحاكم قائد قوات الدعم الرسيع محمد حمدان دقلو "حميديت"،
تطالبهام بالعودة إىل الثكنات وتسليم السلطة للمدنيني فو ًرا.
(الرشق األوسط)2022/2/8 ،

 2022/2/8أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة،
حرص حكومته عىل الدفع باملسار الدستوري وتحديده إلجراء
انتخابات يف البالد ،ورفض أي قرار أحادي من جانب مجلس النواب
من دون مشاركة املجلس األعىل للدولة.
(العريب الجديد)2022/2/8 ،

 2022/2/9و ّجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة إىل
السلطات الجزائرية تتعلق بالتضييق عىل األحزاب السياسية ،بعد
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قرار حل حزب سيايس يساري وتهديد حزبني آخرين بالحل ،بحجة
خرق القانون املنظم لعمل األحزاب السياسية يف الجزائر.
(العريب الجديد)2022/2/9 ،

 2022/2/9أعربت قوى البديل الدميقراطي عن قلقها إزاء ردة فعل
السلطات حول إرضاب عرشات املعتقلني عن الطعام يف عدة سجون
بالبالد" ،احتجا ًجا عىل ظروف اعتقالهم واألسباب السياسية لسجنهم،
فضاًل عن عدم جدولة محاكامتهم".
ً
(ألرتا جزائر)2022/2/9 ،

 2022/2/10أعلن الربملان الليبي اختيار وزير الداخلية السابق فتحي
رئيسا جدي ًدا للوزراء ،متهي ًدا لتشكيل حكومة مغايرة
باشاغا باإلجامع ً
لحكومة عبد الحميد الدبيبة ،يف وقت يرفض الدبيبة خريطة طريق
أقرها الربملان يف وقت سابق.
(يب يب يس عريب)2022/2/10 ،

 2022/2/10توصلت لجنتا خريطة الطريق باملجلس األعىل للدولة
الليبي (نيايب استشاري) ،ومجلس النواب بطربق ،إىل اتفاق عىل
الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
(عريب )2022/2/10 ،21

 2022/2/10أفادت وكالة "سبوتنيك" أ ّن رئيس حكومة الوحدة
الوطنية يف ليبيا ،عبد الحميد الدبيبة ،نجا من محاولة اغتيال وسط
العاصمة طرابلس .وأكد مصدر حكومي ليبي رفيع املستوى للوكالة
تع ّرض الدبيبة لعملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس أثناء
عودته إىل منزله ،من "دون أن يصاب بأي أذى".
(امليادين)2022/2/10 ،

"اآلمال يف استمرار االنتقال الدميقراطي يف تونس الذي بدأ مع حركة
'الربيع العريب' املؤيدة للدميقراطية يف عام  2010تبددت".
(يب يب يس عريب)2022/2/13 ،

 2022/2/13أعلن مرسوم رئايس تونيس أن مجلس القضاء األعىل
املؤقت الذي شكّله الرئيس قيس سعيّد سيتوىل "اقرتاح اإلصالحات
الرضورية لضامن حسن سري القضاء واحـرام استقالليته" .وكان
مجلسا مؤقتًا
سيعنّي
ً
الرئيس قد حل املجلس األعىل للقضاء ،وقال إنه ّ
يف خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة.
(فرانس )2022/2/13 ،24

 2022/2/13قررت املحكمة االتحادية العليا يف العراق تثبيت برهم
رئيسا للبالد إىل حني انتخاب خليفة له.
صالح ً
(الرشق)2022/2/13 ،

 2022/2/14قالت نقابة القضاة التونسيني إن املرسوم  ،11املتعلق
بإحداث مجلس أعىل مؤقت للقضاء ،ك ّرس يف فصول منه التبعية
للسلطة التنفيذية من خالل آليتَي التعيني واإلعفاء.
(شمس أف أم)2022/2/14 ،

"حل
 2022/2/15اعترب حزب "التيار الدميقراطي" يف تونس أن ّ
املجلس األعىل للقضاء خطوة إضافية يف مسار تفكيك الدولة ،ورضب
مؤسساتها من طرف سلطة االنقالب".
(العريب الجديد)2022/2/15 ،

 2022/2/16أعرب وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان عن
قلقه بعد أن منح الرئيس التونيس قيس سع ّيد نفسه صالحيات
واسعة عىل حساب القضاء ،يف وقت سعت فيه قوى سياسية ملقاضاة
الرئيس بتجاوز السلطة.
(الجزيرة نت)2022/2/16 ،

 2022/2/10أعلن املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك
رئيسا
أن املنظمة الدولية ال تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه ً
عنّي الربملان الليبي وزير الداخلية
للوزراء يف ليبيا ،وذلك بعد أن ّ
رئيسا جدي ًدا للحكومة.
السابق فتحي باشاغا ً

(وكالة األناضول)2022/2/16 ،

 2022/2/11دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش "كل
األطراف إىل الحفاظ عىل االستقرار يف ليبيا كأولوية مطلقة" ،وذلك يف
رئيسا وزراء متنافسان يف البالد.
وقت يوجد فيه َ

(العريب الجديد)2022/2/16 ،

(الحرة)2022/2/10 ،

(النهار)2022/2/11 ،

 2022/2/13يبني مؤرش الدميقراطية الصادر عن املؤسسة الربيطانية
"وحدة االستخبارات االقتصادية"  EIUتراج ًعا يف مستوى الدميقراطية
يف تونس ،ويصفها بأنها الضحية الرئيسة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا خالل عام 2021؛ إذ حلت يف املرتبة  75عامليًّا ،بعد
أن كانت يف املركز  54عامل ًّيا سنة  .2020ويشري تقرير املؤرش إىل أن

 2022/2/16قال رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،خالد املرشي،
إن قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة هو "إجراء
غري سليم".
 2022/2/16رفض الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون اعتبار الناشطني
يف الحراك الشعبي املوقوفني يف السجون معتقيل رأي ،نافيًا وجود أي
رأي يف البالد.
سجني ٍ
 2022/2/17دعت هيئة تنسيق مؤسسات املجتمع املدين "همم"
الحكومة األردنية إىل اإلف ـراج عن املوقوفني كاف ًة عىل خلفية
مامرستهم حقهم يف الرأي والتعبري .وأكدت "همم" يف هذا السياق
أن الحق يف حرية الرأي والتعبري مكفول مبوجب الدستور والقوانني
واملواثيق الدولية ،وكذلك الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
واملعاملة اإلنسانية خالل ظروف القبض واالحتجاز .وطالبت "همم"
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كل
بأن تراعي السلطات كلّها هذه الضامنات وأن تكفلها ،وتكفل ّ
اإلجراءات واملامرسات.
(عامن نت)2022/2/17 ،

 2022/2/18ش ّن الناطق باسم الحكومة الليبية املوحدة محمد
حمودة هجو ًما الذ ًعا عىل مستشارة األمني العام لألمم املتحدة،
ستيفاين ويليامز ،بشأن ترصيحاتها التي أيدت فيها اإلج ـراءات
السياسية التي جرت بالتوافق بني الربملان ومجلس الدولة ،معت ًربا
إياها "نو ًعا من االنحياز" ينذر بـ "انقسام سيايس" .واعترب أن "دعم
ويليامز ملواقف بعض األط ـراف الراغبة يف التمديد لنفسها من
خالل قبول ما حدث يف جلسة الربملان األخرية ،من مترير خريطة
طريق تؤجل فيها االنتخابات ،مدة عامني عىل األقل ،يتناقض متا ًما
مع ترصيحاتها ،ومساعي املجتمع الدويل الداعمة إلجراء انتخابات
رسيعة يف ليبيا.
(إندبندنت عربية)2022/2/18 ،

 2022/2/19اعتقلت سلطات االنقالب يف السودان ،القيادي بقوى
إعالن الحرية والتغيري طه عثامن إسحق ،عضو لجنة إزالة متكني نظام
الثالثني من يونيو .وتزامن ذلك مع دعوات لتنسيقيات لجان مقاومة
مدينة الخرطوم إىل "مليونية" جديدة.
(العريب الجديد)2022/2/19 ،

 2022/2/18قال عضو الربملان التونيس املعلق ،ياسني العياري ،إن
محكمة عسكرية حكمت عليه غياب ًّيا بالسجن  10أشهر بتهمة
"إهانة الرئيس واملس من كرامة الجيش" بعد أن وصف تحرك
الرئيس لتعليق عمل الربملان بانقالب عسكري.
(دويتشه فيله)2022/2/18 ،

 2022/2/23دعا رئيس الــوزراء اللبناين األسبق ،فؤاد السنيورة،
اللبنانيني إىل "عدم مقاطعة االنتخابات النيابية أو االستنكاف ،بل
املبادرة إىل املشاركة الف ّعالة ترشي ًحا واقرتا ًعا للحؤول دون إخالء
الساحة السياسية للطارئني واملغامرين".
(العريب الجديد)2022/2/23 ،

 2022/2/23دعا وزير الخارجية املغريب نارص بوريطة إىل استمرار
املؤسسات الليبية يف عملها عىل نحو طبيعي ،مبي ًنا أن أخطر يشء
ميكن أن ميس ليبيا هو ،الفراغ املؤسسايت.
(بوابة أفريقيا اإلخبارية)2022/2/23 ،

 2022/2/24ث ّبت مجلس األمة الجزائري (الغرفة الثانية للربملان)،
رئيسا له ،خالل جلسة انتخاب علنية حرضها
صالح قوجيل ( 90سنة) ً
ثلثا األعضاء .ووفق رئيس الجلسة ،حرض عملية االنتخاب  115عض ًوا
توكياًل ،صوت منهم  126لقوجيل ،مقابل امتناع عضو
إىل جانب ً 12
واحد (مل تكشف هويته).
(القدس العريب)2022/2/24 ،

 2022/2/25أعلنت الحكومة الصومالية ،عن متديد موعد استكامل
االنتخابات الترشيعية يف البالد إىل  15آذار /مارس املقبل ،بعد أن كان
اتفاق سابق قد نص عىل استكامل االنتخابات التي كانت توقفت يف
 10كانون األول /ديسمرب املايض من جراء خالفات سياسية قبل 25
شباط /فرباير الجاري.
(العريب الجديد)2022/2/25 ،

 2022/2/28صوت مجلس النواب العراقي عىل تشكيل لجنة ملتابعة
ملف قتلة املتظاهرين واملغيبني .وجاء يف بيان صادر عن الدائرة
اإلعالمية ملجلس النواب أنه "صوت عىل تشكيل لجنة نيابية لتقيص
الحقائق والبحث عن املفقودين من املتظاهرين واملغيبني ،واألجهزة
األمنية والضحايا منهم ،واالعتداء عىل املؤسسات ومتابعة ملف
قتلة املتظاهرين".
(رووداو نت)2022/2/28 ،

