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ُ
إسالميو املغرب :بعد فلسفي للعالقة مع أميركا وأوروبا
أكد حزب العدالة والتنمية اإلسالمي أنه لن يخالف
الدستور ،وسيترك أمر تسمية رئيس الوزراء للملك ،في وقت
قللت فيه فرنسا وأميركا من فوز الحزب ،مشيرتني إلى أن
الحكم سيكون على النتائج
أعلن األمني العام لحزب العدالة والتنمية
اإلسالمي ،عبد اإلله بن كيران ،الفائز في
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي امل �غ��رب ،أن
العاهل املغربي محمد السادس يستطيع
أن يختار من يشاء من مسؤولي الحزب
ل�ت�س�م�ي�ت��ه رئ �ي �س��ًا ل � �ل� ��وزراء .وأض � ��اف أن
حزبه ال يمكن أن يغامر بمبدأ استقرار
ال�ب�ل��د ،وأن��ه ُب�ن��ي على ق��اع��دة ذهبية هي
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى االس� �ت� �ق ��رار وامل �ل �ك �ي��ة ،مع
الصرامة في املطالبة باإلصالحات .وأكد
أن مسؤولي الحزب سيكون لهم املوقف
ال��واج��ب تبنيه ،إذا اخ�ت��ار امل�ل��ك شخصًا
آخر غير األمني العام رئيسًا للوزراء.
وأك��د ب��ن ك�ي��ران أن «عالقاتنا م��ع أوروب��ا

وأميركا لها بعد فلسفي وتاريخي ،شئنا
ذل��ك أو ال» .وأض ��اف« :ال يمكن أي حزب
أن يغير ه��ذا االت �ج��اه» ،م�ش��ددًا م��ن جهة
أخرى على أن العرب «إخواننا».
وك��ان��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ق��د أع�ل�ن��ت ف��وز
حزب العدالة والتنمية بـ  107من مقاعد
البرملان الـ  395في االنتخابات التي جرت
ال�ج�م�ع��ة امل ��اض ��ي ،م ��ا ي�ع�ط�ي��ه ال �ح��ق في
ترؤس حكومة ائتالفية.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،ق � ��ال � ��ت ق � � ��وى امل � �ع� ��ارض� ��ة
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،إن االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة
أظ� �ه ��رت أن أغ �ل��ب ال� �ن ��اس غ �ي��ر مهتمني
باإلصالحات التي أقرها امللك ،وتعهدت
امل�ض��ي ق��دم��ًا ف��ي االح�ت�ج��اج��ات للضغط
إلقامة ملكية دستورية وإلنهاء الفساد.
وقال فتح الله أرسالن ،الشخصية البارزة
ف��ي جماعة ال�ع��دل واإلح �س��ان املحظورة،
إن رب ��ع امل �غ��ارب��ة امل��ؤه �ل�ين ل�لان�ت�خ��اب��ات
ش��ارك��وا فيها ،مرجحًا أن ي�ك��ون السبب
وراء ذلك الفساد وضغوط من مسؤولني
حكوميني.

وف� ��ي ردود ال �ف �ع��ل ال ��دول� �ي ��ة ع �ل��ى ف��وز
اإلس �ل��ام� � �ي �ي��ن ،ق� �ل ��ل وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ال�ف��رن�س��ي آالن ج��وب�ي��ه أم��س م��ن أهمية
ال�ف��وز ،م��ؤك�دًا أنهم ال يملكون األغلبية
امل �ط �ل �ق��ة ،وك ��ان ��وا ف ��ي األص� ��ل ج� ��زءًا من
البرملان السابق.
وأضاف أن «انتخابات املغرب جرت في
ش ��روط ج �ي��دة ك�م��ا ف��ي ت��ون��س وأع�ط��ت
نتيجة يجب احترامها» .وقال إن العدالة
والتنمية «م��واق�ف��ه م�ع�ت��دل��ة .ال يمكننا
االن�ط�لاق م��ن مبدأ أن ك��ل ح��زب مرجعه
اإلسالم يجب أن يدان».
ب� � ��دوره� � ��ا ،ه � �ن� ��أت وزي � � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األميركية هيالري كلينتون املغرب على
االنتخابات التشريعية ،غير أنها حذرت
من أن مهمة بناء ديموقراطية ستتطلب
امل��زي��د م��ن «ال �ع �م��ل ال� �ش ��اق» ،م��ؤك��دة أن
الحكم على القادة السياسيني لن يصدر
فقط ب�ن� ً
�اء على أق��وال�ه��م ،ب��ل أي�ض��ًا على
أفعالهم.
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
هادي :أسباب األزمة اليمنية اقتصادية!
أكد نائب الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،أمس ،أن
ّ
الخليجية جاء تلبية الستقرار املنطقة
توقيع املبادرة
والعالم ،في موازاة استمرار التوتر األمني في شمال البالد
وجنوبها
ب�ي�ن�م��ا ي�س�ت�ع��د م�ج�ل��س األم� ��ن ال��دول��ي
ل�ل�اس� �ت� �م ��اع إل � ��ى ت� �ق ��ري ��ر م� ��ن امل �ب �ع��وث
األم �م��ي ال �خ��اص إل��ى ال�ي�م��ن ،ج�م��ال بن
ع �م��ر ،ح ��ول امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ال�س��اح��ة
اليمنية ،وخصوصًا بعد التوقيع على
امل �ب��ادرة الخليجية ،أك��د نائب الرئيس
اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،أمس،
أن توقيع املبادرة جاء تلبية الستقرار
املنطقة والعالم بأسره وليس من أجل
اليمن فقط.
وقال هادي خالل لقائه عددًا من السفراء
األج ��ان ��ب وال� �ع ��رب ،أم ��س ،إن «ال�ن�ج��اح
الذي تحقق في توقيع االتفاقية لم يكن
من أجل سالمة اليمن وأمنه واستقراره،
بل من أجل سالمة أمن املنطقة والعالم،
ألن امل� ��وق� ��ع ال� �ج� �غ ��راف ��ي ل �ل �ي �م��ن ي��ؤث��ر
ب�ص��ورة كبيرة على مختلف الصعد».

ما قل
ودل
تظاهر العشرات من أفراد
وضباط قوات األمن في تونس،
أمس ،احتجاجًا على التهميش
والتعاطي السلبي مع مطالبهم.
وشارك في التظاهرة التي نظمتها
النقابة الوطنية لقوات األمن
الداخلي والجمعية التونسية من
أجل شرطة وطنية ،عدد كبير
من أفراد وضباط كافة األجهزة
األمنية .وانطلقت بوقفة
احتجاجية أمام مقر املحكمة
العسكرية في تونس ،ثم تحولت
إلى مسيرة ،واتجه املشاركون
فيها إلى ساحة القصبة حيث
املقر الرسمي للحكومة.
(يو بي آي)

وأك��د أن الخطوات التنفيذية للمبادرة
ب��دأت بالدعوة إل��ى االنتخابات العامة
ال �ت��ي س �ت �ج��رى ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى االت� �ف ��اق مع
امل� �ع ��ارض ��ة ،ع ��ازي ��ًا أس� �ب ��اب األزم� � ��ة ف��ي
اليمن إلى «املشكلة االقتصادية وزيادة
ّ
متخرجي
البطالة إلى مئات اآلالف من
الجامعات واملعاهد واملدارس».
وتأسيسًا على ذل��ك ،تمنى ه��ادي على
دول ال �خ �ل �ي��ج أن ت �س �ت��وع��ب ال �ب �ط��ال��ة
«حتى ال ُيجذب بعض الشباب وتحت
وطأة الحاجة إلى مسارات غير سوية،
مثل العمل اإلرهابي أو غيره».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � � ��ك ،ت �ش �ه��د ال �ج �ب �ه �ت��ان
الشمالية والجنوبية ف��ي اليمن توترًا
أمنيًا .ففي شمال اليمن ،وتحديدًا في
منطقة دم��اج ،تتهم مجموعات سلفية
أن � �ص� ��ار ع� �ب ��د امل � �ل� ��ك ال� �ح ��وث ��ي ب �ف��رض

مقتل  9مسلحين
يشتبه في انتمائهم
إلى القاعدة في زنجبار،
بينهم أجانب
حصار على املنطقة التي شهدت خالل
األي��ام األخ�ي��رة اشتباكات متقطعة بني
الطرفني ّأدت الى مقتل العشرات.

ط��ال��ب أئ �م��ة م �س��اج��د ل�ي�ب�ي��ا ب ��أن ي�ك��ون
ق��ان��ون الشريعة اإلس�لام�ي��ة ه��و أس��اس
دس� � �ت � ��ور ال � � �ب �ل ��اد ،وح� � �ث � ��وا ال �ح �ك ��وم ��ة
االنتقالية على نزع السالح من املقاتلني
السابقني الذين شاركوا في القضاء على
نظام العقيد معمر القذافي.
واج �ت �م��ع أم ��س ن�ح��و  250إم ��ام مسجد
ورجل دين ليبيني في العاصمة طرابلس
خ �ل�ال م��ؤت �م��ر ن�ظ�م�ت��ه وزارة ال �ش��ؤون
اإلسالمية ،للتوصل إلى «صوت مشترك
ّ
امللحة» ،حسبما
حول القضايا الليبية
ذكرت وكالة «أسوشييتد ب��رس» .وحث
امل �ج �ت �م �ع��ون ق � ��ادة ل �ي �ب �ي��ا ال� �ج ��دد ع�ل��ى
االت � �ف ��اق ع �ل��ى ن� ��زع ال� �ت ��وت ��رات ال�ق�ب�ل�ي��ة
ون � ��زع ال� �س�ل�اح م ��ن «ال � �ث� ��وار ال �س��اب �ق�ين
ال� ��ذي� ��ن أط� ��اح� ��وا ال� �ق ��ذاف ��ي ووص �ف �ت �ه��م
باملجاهدين».
وكان زعماء القبائل في ليبيا قد عقدوا
السبت املاضي مؤتمرًا في بلدة الزاوية،
مل �ح��اول��ة ت�خ�ف�ي��ف ح� ��دة ال �ت ��وت ��ر ،حيث
ال ت� ��زال ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ف ��ي ب��داي��ة
عهدها ،وال تزال األسلحة منتشرة على

رئيس اإلمارات
يعفو عن ناشطني
بعد أقل من  24ساعة على
إصدار أحكام بالسجن بحقهم
تراوح بني  2و  3سنوات بتهمة
إهانة قيادة البالدّ ،قرر الرئيس
اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان العفو عن خمسة
ناشطني مطالبني بالديموقراطية.
وقال املحامي محمد الركن:
«أبلغنا أحد املسؤولني بقرار
العفو» .وأضاف أن «األمر صدر
إلدارة سجن الوثبة ،واإلفراج
عنهم في طريقه للتنفيذ» ،مشيرًا
إلى أن إطالق سراحهم سيكون
في وقت الحق (أمس).
والناشطون الخمسة هم املدون
واملهندس أحمد منصور وناصر
أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم
دلك وحسن علي آل خميس
وأحمد عبد الخالق أحمد.
(أ ف ب)

مذكرة توقيف كينية
بحق عمر البشير
وف� � � � ��ي ال� � � �س� � � �ي � � ��اق ،ك � �ش � �ف� ��ت ص �ح �ي �ف ��ة
«ال �ش ��روق» أن «أك �ث��ر م��ن  500ج��زائ��ري
ي� �ع� �ي� �ش ��ون ب ��رف� �ق ��ة أس � ��ره � ��م ه � ��م ت �ح��ت
الحصار ،منذ أكثر من شهر في مدينة
صعدة» ،مشيرة إلى أنهم «لم يتمكنوا
م��ن االت �ص ��ال ب��ال �س �ف��ارة أو القنصلية
ال �ج ��زائ ��ري ��ة ب �س �ب��ب ان �ت �ش��ار ال �ق �ن��اص��ة
وامل �س �ل �حي��ن ال �ت��اب �ع�ي�ن ل �ج �ي��ش ال�ش�ي��خ
صادق األحمر ويفتحون النار على أي
شخص يغادر منزله».
أم� ��ا ف ��ي ال� �ج� �ن ��وب ،ف �ت �ت��واص��ل امل �ع ��ارك
بني الجيش اليمني ومسلحني يشتبه
ف� ��ي ان �ت �م��ائ �ه��م إل � ��ى ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة.
وأع� � �ل � ��ن م� � �س � ��ؤول م� �ح� �ل ��ي ف � ��ي م��دي �ن��ة
زن�ج�ب��ار ،ك�ب��رى م��دن محافظة أب�ي�ن ،أن
«ال �ل��واء  119امل�ن�ش��ق امل��راب��ط ف��ي جبهة
ال �ك��ود ش��ن ه �ج��وم��ًا ع�ن�ي�ف��ًا ب �ص��واري��خ
ال �ك��ات �ي��وش��ا ،م�س�ت�ه��دف��ًا ح��ي ب��اظ��روس
وال�ف�ل��وج��ة وب��اج��دار وال �ك��دم��ة ،م��ا أدى
الى مقتل  9من مسلحي القاعدة ،بينهم
ول��د ب��وم�س��ي (م��وري�ت��ان��ي) والسلياني
(ج � � ��زائ � � ��ري) وال � �ن � �ج� ��ران� ��ي (س � �ع� ��ودي)
وج��وب��ه وع �ب��د ال �ل��ه (ص��وم��ال �ي�ي�ن) ،أم��ا
البقية فمن عدة محافظات يمنية».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

أئمة ليبيا يطالبون بالشريعة اإلسالمية
ن�ط��اق واس ��ع ،وال�خ�لاف��ات مستمرة بني
جماعات مسلحة متنافسة.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أع �ل��ن ق��ائ��د امل�ج�ل��س
العسكري ملدينة طرابلس ،عبد الحكيم
بلحاج ،في حديث مع وكالة «رويترز»
أن ��ه ي��دع��م ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،رغ ��م أن
مؤيديه يطالبون بمنصب رفيع له في
ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ،ح �ي��ث ك ��ان م�ت��وق�ع��ًا أن
يتسلم وزارة الدفاع.
من جهة ثانية ،ذكرت «فرانس برس» أن
نحو ثالثني عسكريًا فرنسيًا ينشطون
ف��ي م��راف��ئ ل�ي�ب�ي��ا ،مهمتهم ال�ب�ح��ث عن
الذخائر واألل�غ��ام التي لم تنفجر خالل
النزاع الذي شهدته البالد ثمانية أشهر.
ون �ق �ل ��ت ال ��وك ��ال ��ة ع� ��ن ال� �ك ��اب�ت�ن دي �ف �ي��د
ب� ��ون � �ي � �ف� ��وا ،م� � ��ن ع � � ّل� ��ى م� �ت��ن ال �س �ف �ي �ن��ة
«الشيرون» التي تمثل قاعدة للغواصني
الفرنسيني املتخصصني بنزع األل�غ��ام،
قوله« :قبل وصولنا ،كانت هناك أربعة
م��داخ��ل إل ��ى م��رف��أ ط��راب �ل��س ال �ت �ج��اري.
وب �ع��د م ��رورن ��ا ،أص �ب �ح��ت ه �ن��اك ع�ش��رة
مداخل».

عربيات
دوليات

وغ � ��داة إع �ل�ان ان �ت �ه��اء ع�م�ل�ي��ات ال�ح�ل��ف
األطلسي ف��ي  31تشرين األول ،أبحرت
ال �س �ف �ي �ن��ة «الش � �ي� ��رون» م ��ن ت ��ول ��ون ف��ي
ج� �ن ��وب ف��رن �س��ا إل� ��ى ل �ي �ب �ي��ا ب �ط �ل��ب م��ن
ال �س �ل �ط��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة ال �ت��ي ت��ري��د ض�م��ان
سالمة املرافئ.
وت �ق��ل ال�س�ف�ي�ن��ة ط��اق�م��ًا م��ن  16شخصًا
وأحد عشر غواصًا وفريقًا للحماية من
ثالثة أشخاص.
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل �ن��ت امل ��ؤس �س ��ة ال��وط �ن �ي��ة
للنفط الليبية في بيان أن شركة سرت
ل �ل �ن �ف��ط ب� � ��دأت إن � �ت ��اج ال � �خ ��ام م ��ن ح�ق��ل
ال��راق��وب��ة ب �م �ع��دل ث�م��ان�ي��ة آالف ب��رم�ي��ل
ي��وم �ي��ًا .وق ��ال ��ت امل��ؤس �س��ة ف ��ي ال �ب �ي��ان:
«يمثل هذا اإلنتاج نحو تسعة في املئة
م��ن إج�م��ال��ي ال�ط��اق��ة اإلنتاجية للشركة
التي تسعى إل��ى ال��وص��ول إل��ى معدالت
إنتاجها القصوى في أقرب وقت ممكن».
وأض��اف��ت امل��ؤس�س��ة ،ال�ت��ي تمتلك شركة
سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز ،إن
اإلنتاج بدأ األسبوع املاضي.
(أ ب ،أ ف ب ،رويترز)

أصدر قاضي املحكمة العليا
نيكوالس أومبيغا في كينيا،
أمس ،مذكرة توقيف بحق الرئيس
ُالسوداني عمر البشير (الصورة)
املالحق من املحكمة الجنائية
الدولية بتهم إبادة وارتكاب جرائم
ّ
ضد اإلنسانية في دارفور .وقال
إن «املحكمة تصدر ً
بناء عليه
مذكرة توقيف بحق عمر البشير.
ويعود إلى املدعي العام ووزير
األمن الداخلي إصدار قرارات
التوقيف إن عاد البشير إلى
كينيا».

ويأتي القرار إثر طلب تقدم
به الفرع الكيني للجنة الدولية
لقانونيني مفاده أن كينيا التي
وقعت املعاهدة التأسيسية
للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة
على توقيف البشير ،وهو ما لم
يحصل حني زارها في أواخر آب.
(أ ف ب)

العراق :عشرات القتلى
في تفجير انتحاري
شهدت بالد الرافدين ،أمس،
سلسلة من أعمال العنف،
راح ضحيتها عشرات القتلى
والجرحى .وهاجم انتحاري في
حافلة صغيرة قاعدة عسكرية
في بلدة التاجي ،ما أدى إلى
ً
سقوط ما ال يقل عن  19قتيال،
بينهم  11حارسًا وإصابة 24
آخرين .وتضم القاعدة سجنًا
يحتجز فيه أفراد من تنظيم
«القاعدة» وجيش املهدي وسجناء
وفي اعتداء آخر ،قتل 3
آخرونُ .
أشخاص وأصيب  6على األقل،
بينهم النائب مؤيد الطيب في
تفجير عند مدخل البرملان في
بغداد.
(رويترز ،أ ف ب)

